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لیئارسا یرگلاغشا هیلع یا هماناعدا :نیواب مییح دنتسم ملیف
ورهر دیعس ی همجرت

 همه یا هزرابم ی همادا .داد ماجنا ناوت یمن وا هیلع نادنچ یراك تسا مجسنم نمشد ی ههبج نورد ات :هراشا
 هب نورد زا ار وا و درك دهاوخ هجاوم یلخاد تاضقانت اب ار رگبوكرس و زواجتم یورین ماجنارس جراخ و لخاد رد هبناج
 ۷ ماس یاه کشوم هن تشاداو مانتیو رد تسكش لوبق هب ار اكیرمآ هچنآ هك دنا هدرك لقن نوسكین زا .دناشك دهاوخ میلست
 لگود .دنتخادرپ تارهاظت هب گنج هیلع رگیدكی تسد رد تسد اهنابایخ رد هك دندوب ییاكیرمآ ناناوج هكلب یوروش ۷ ماس و
 یرامعتسا گنج ی همادا هب ضارتعا یاهدایرف هسنارف رد هك دینش ار ریازجلا بلط لالقتسا مدرم بالقنا یادص ینامز مه
 زین تسیلایرپما و زواجتم یاكیرمآ .دینش »ار مدرم بالقنا یادص« بیترت نیمه هب مه هاش .دش لدب ناگمه زور ی هلأسم هب
 ی هرمث نیا .دزیر یمن ورف یناسآ هب نمشد ینورد ماجسنا اما .دونشب ار هدیدمتس یاه هدوت دایرف دیاب وحن نیمه هب
 رب هیكت رگید دنمهفب نامكاح هك دشاب رمتسم نانچ دیاب هبناج همه ی هزرابم راشف .تسا تدمزارد و هلصوحرپ یا هزرابم
.تسین رسیم ناشیارب تموكح ی همادا و هزینرس

 رد هچنآ .دراد یم رب کرت دراد نمشد ینورد ی ههبج ،نانآ تمواقم و نیطسلف مدرم تازرابم ی همادا اب ،یراب
.)مجرتم( تس یا هنومن اهنت دیناوخ یم اجنیا

 رد هنارادافو تمدخ لاس ۴۰ ٌابیرقت زا سپ ،لیئارسا نویزیولت ۱ لاناك لوا ی هجرد ی هدنیوگ
 ۶ یاراد هك دنتسم ملیف کی رد ،دراد لاس ۷۲ هك نیواب مییح .تفرگ شیپ رد یرگید هار ،یتلود نویزیولت
 دیدش ی هماناعدا ،دوش یم هداد ناشن لیئارسا یصوصخ نویزیولت ۲ لاناك رد نونكا مه و تسا شخب
 نانیشن هرمعتسم رظن هب .تسا هداد هئارا لیئارسا طسوت ینیطسلف یاه نیمزرس لاغشا هیلع ینحللا
 نیا ،دنا ینارگن راچد الاح نیمه زا اذل و دننك هیلخت توا هام رد ار هزغ راون تسا رارق هك )اه نولوك(
 رانكرب راك زا »نویزیولت یاقآ« هك دنا هدش راتساوخ اهنولوك ناگدنیامن .تسا ششخب لباقریغ یتنایخ
.دوش

 نیرت بصعتم اب ،تشاذگ اپریز ار یلاغشا یاه نیمزرس ،تسد هب نیبرود ،لاس ود نیواب مییح
 تسپ یولج هك ار اه ینیطسلف یگدنز ی هرمزور یاه هنحص و تخادرپ وگتفگ هب یبرغ لحاس یاه نولوك
 هناتسرپداژن و زیمآ تنوشخ و دنت یاه فرح .دیشك ریوصت هب دنراظتنا و فقوت هب روبجم یماظن لرتنك
 رد هك )دنشاب هدروخلاس ای هچب ،نز رگا یتح( اه ینیطسلف ریقحت ،نازابرس یمحریب و ربكت ،اه نولوك ی
 اه یلیئارسا نیب هطبار ]مود[ هضافتنا لاس راهچ یط و درادن یگزات هدش شرازگ »اه نولوك نیمز« ملیف
 هك نویزیولت ۲ لاناك و دنتسم ملیف نیا ی هدننك هیهت تیصخش اما .تسا هدش رتدب هچره اه ینیطسلف و
 ییورین دنك شخپ بشرس لوا همانرب رد ار ملیف و دراذگب ناگمه مشچ شیپ ار تایعقاو نیا هتفرگ میمصت
.دهد یم اه تداهش نیا هب یئانثتسا

 یم هدنسب نیا هب نونك ات تسا لیئارسا یتلود نویزیولت ناراذگناینب زا یكی دوخ هك نیواب مییح
 هماع تیبوبحم هك درم نیا اما .دنك ارجا ار بشرس رابخا ی همانرب ،راكشآ یفرط یب ظفح اب هك درك
 حیبقت ار لاغشا و یرگرامعتسا هك هتسویپ »اه پچ« یودرا هب دنك یم عافد شملیف زا هكنیا مغر هب ،دراد
 هب رتشیب هك تسا هعماج هكلب ،ما هدش لیامتم پچ هب رتشیب هك متسین نم« :دیوگ یم وا .دننك یم ریقحت و
 یم نیوای مییح یریگعضوم لیئارسا گرزب نارسفم زا یكی ،وِگِس مات ی هدیقع هب .»تسا هدیتلغرد تسار
 هجیتن نیا هب وا رگا و تسا لیئارسا نادجو ،اقآ نیا« هك دزادنیب ركف هب ار یلیئارسا یداع دنورهش دناوت
.»دنشاب هتشاد ار ساسحا نیمه اه یلیخ اسب هچ هدیسر اه یریگ



۲

 نیوای مییح هك دیامن یم یعیبط لیلد نیا هب یلیئارسا یداع دنورهش کی زا یشنكاو نینچ
 ام ،دمآرد لیئارسا لاغشا هب ینیطسلف یاه نیمزرس هك ۱۹۷۷ لاس زا« :دراد یم راهظا ملیف رد ًاحیرص
 بوكرس تسا نیمزرس نیمه تیكلام یعدم هك ار رگید یتلم هك میا هدوب ینارگلاغشا و محریب ناحتاف
 دنا تلم کی اه ینیطسلف .مینزب تسد دوخ تینهذ رد بالقنا کی هب دیاب ام« :دنك یم هفاضا و ».میا هدرك
 هداد ناكما اه نولوك هب دوخ ملیف رد هك تسیلانروژ نیا .»مینك تمسق اهنآ اب ار نیمزرس نیا دیاب ام و
 ناشن و دراذگ یم تشگنا اه نولوك اب لیئارسا ی هعماج ِیتسدمه رب دنیوگب دنهاوخ یم هچره هك تسا
 عقاو داقتنا دروم نونكا مه هك( ار نیطسلف نیمزرس رامعتسا هعماج نیا ،لاس ۳۸ یط هنوگچ هك دهد یم
 هك ار اه نولوك هك دهد یم ناكما وا هب نیواب مییح تیبوبحم و تیثیح .تسا هدرك قیوشت و دییأت )هدش
 تسد رد هك ینیبرود اب وا .دناشكب ثحب و نتفگ نخس هب دننك یم یراددوخ تاعوبطم اب وگتفگ زا ًالومعم
 لرتنك تسپ کی رباربرد دشوك یم و دریگ یم شسرپ هب ار نازابرس ،دهد یم همادا دوخ هار هب دراد
 لرتنك رومأم زابرس و دراد هارمه هب هداتفا هیرگ هب هك ار شا هچبرتخد هك ینیطسلف یرذگهر نیب یماظن
:دزادنا یم ركف هب ار رگاشامت ریز ی هلمج اب و دوش یجنایم دهد یمن روبع هزاجا اهنآ هب هك

 هب ار عضو نیا هك نآ زج ،تسین هتخاس متسد زا یراك ًاتقیقح تكالف نیا زا ییاهر یارب«
 و میدیدن چیه ام هك مییوگب ادرف میناوتن دنا رظنمه نم اب هك یناسك هن ،مدوخ هن ات مراذگب مومع یاشامت
.»میتسنادن و میدینشن

 هك دنراد تسد رد یرامعتسادض یتسفینام »اه نولوك نیمز« ملیف اب ،سپ نیا زا لیئارسا مدرم
 ی هیهت ،هدنام یقاب هزغ راون ی هیلخت هب هام هس زا رتمك هك کنیا .تسا مهف لباق ناشیارب صوصخ هب
 یم رارق هدش رشتنم »نابابرا نیمز« ناونع تحت ًاریخا هك یباتك رانك رد هك اجب تس یمادقا ملیف نیا
 باتك نیا ًاكرتشم لاترز تیدا مان هب هاگشناد داتسا کی و رادلا ویكآ مان هب ارگپچ تسیلانروژ کی .دریگ
 موكحم و اشفا ار لیئارسا ی هنارگلاغشا تامادقا دوخ کبس هب زین اهنآ .دنا هتشون ار هدرشف و ریظن مك
.دننك یم
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