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 ؟دراد تیمها مه زونه تاحالصا ارچ

 سِویر لکیام

 تـشذگ اب هک دنراد ار نیا تـصرف« اهکیلوتاک و اهناتـستورپ ،لاـس دـصناپ زا سپ هک درک مالعا سیـسنارف پاپ ،۲۰۱۶ ربتکا ۳۱ رد

 نیا زا ».دننزب مقر ار نامخیرات رد ساـــسح یاهظحل ،مینک کرد ار رگیدکی هک هدـــش نیا زا عنام هک ییاهفالتخا و تاـــضراعت زا

 هک نونکا هک هناکدوک ییاوعد ؛تـسا هدوب تایئزج رس رب یرورضریغ و دنیاـشوخان یلادج تاحالـصا ییوگ هک دـسریم رظن هب ،هتفگ

 .میراذگب رس تشپ ار نآ میناوتیم میاهدش گرزب

 یهلیــسوهب طقف یگدرمــشلداع یهرابود فــشک زا سپ ینامداــش و ییاهر تدــش زا هک دینزب رتول نیترام هب ار یفرح نینچ ،لاح

 مایلیو هب ار فرح نیا ».ماهدـش نآ دراو ،تـشهب یهدوـشگ یاههزاورد زا و ماهدـش هداز ون زا هرابود مدرکیم ساـسحا« :تـشون ،ن}یا

 زاوآ یداــش زا« تــساوخیم شلد هک دندوب »مرخ و شخبتیاــضر ،روآیداــش نانچ ینانخــس« لــصا نیا شرظنهب هک دینزب لیدنیت

 هب »زیگناتریح یگدوـــسآ و یتحار« شیارب لـــصا نیا هک دینزب یْنلیب سمات هب ار فرح نیا ».دنک زیخوتـــسج و دـــصقرب ،دناوخب

 رکف نابلطحالــصا نیتــسخن هک تــسا حــضاو ».دنداتفا شوج و بنج هب یداــش زا ماهتفوک یاهناوختــسا هکنانچ« ،هدروآ ناغمرا

 تیاکح یمیظع یداـــش زا هک دوب شخبتیاـــضر ینانخـــس زا فرح ،نانآ رظن رد .دناهتخادنا هار هب هدوهیب ییاوعد هک دندرکی�

 .درکیم

 ۱۵۱۷ لاس رد شوخ ربخ

 اب زگره ینلیب سمات .دنناوخب دنناوتب مدرم هک تــشادن یــسدقمباتک اپورا هک دــشیم لاــس رازه دودح ،مهدزناــش نرق یادتبا رد

 مالک یاجهب .)۱۵ :۱ سوئاتومیت لوا( »دهد تاجن ار ناراکهانگ ات داهن ایند هب اپ حیـــسم یـــسیع« :دوب هدرکن دروخرب نخـــس نیا

 لوق هب .دننزب مقر ار ناـشدوخ تاجن هک تـسا هداد ار ییاناوت نیا مدرم هب هک تـسا ییادخ ،ادخ هک دندوب هدیمهف طقف مدرم ،ادخ

 نانخـس نیا دوب رارق هچرگا ».درک دهاوخن غیرد ار ضیف ،دنهد ماجنا ار ناـشنیرتهب هک یناـسک زا ادخ« :نامز ن}ه ن}لعم زا یکی

 هک دیـــشاب نئمطم دیناوتیم روطچ .تـــشاد هارمه هب یخلت یعون دنتفرگیم یدج ار نآ هک یناـــسک یارب ،دنـــشاب شخبیداـــش

 ؟دش دهاوخ دنمهرهب تاجن زا هک دیاهدش یلداع درف ن}ه ایآ هک داد صیخشت دشیم روطچ ؟دیاهدناسر لمع هب ار دوخ نیرتهب
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 میوگب مناوتیم هک مدرکیم تعاطا اهنامرف زا هناتخـسرس نانچ و مدوب یبوخ بهار« :تـسا هتـشون وا .درک شالتً اعطق رتول نیترام

 :هک دش هجوتم ،لاح نیا اب ».مدشیم یتشهبً }تح نم ،دنتفاییم هار تشهب هب ینابهُر طابضنا تیاعر ببسهب نابهار رگا

 هـب وت .یدادـن ماـجنا تـــسرد ار راـک نیا وت« :متفگیم و متـــشاد دـیدرت هراومه اـما ،دادی� ار تاـجن زا ناـنیمطا نیا نم هـب منادـجو

 ماهتفـشآ و فیعـض ،نئمطمان نادجو مدرکیم شالت رتـشیب هچره ».یدرک فذح تتافارتعا زا ار نیا وت یدوبن ن}یـشپ یفاک هزادنا

  .متفاییم رتهتفشآ و رتفیعض ،رتنئطمان زورهبزور ار نآ ،مشخبب دوبهب یناسنا یاهتنس قیرط زا ار

 تـشهب هب هکنیا هب نانیمطا .دـشاب هتـشاد کـش تـشهب هب تبـسن هک تـشاد قح ًالماک رتول ،کیلوتاک بهذم یاههزومآ ساـسارب

 .دندرک دراو ،۱۴۳۱ لاــس رد شاهمکاحم رد کرادناژ هب هک دوب یتاماهتا زا یکی و دــشیم بوــسحم تــسردان ضرف ،تفر دیهاوخ

 :دندرک مالعا اهیضاق

 کیرش ادخ لالج رد ،نالا نیمه زا راگنا هک یروط ،تفر دهاوخ تــشهب هب تــسا نئمطم دیوگیم هک هاگنآ دنکیم هانگ نز نیا

 ار رما نیا دناوتیم قلطم رواد اهنت ؛صاــصق ای تــسا لالج یهتــسیاــش هک دنادی� یرئاز چیه ،ینیمز رفــس نیا رد .تــسا هدــش

 .دهد صیخشت

 ضیف یهطـساوهب(ً اـصخـش هک میوـش تـشهب دراو میناوتب یتروـص رد طقف ام رگا :دمآیم رد روج ًالماک ماظن نآ قطنم اب یرواد نینچ

 نیا قبط .دـشاب هتـشاد نانیمطا نآ یهرابرد دناوتی� سکچیهً اعطق سپ ،میـشاب هدرک بـسک ار شایگتـسیاـش )یهلا یهنالاعف

 .مراد نانیمطا مدوخ یهانگیب هب هک مشاب هتشاد نانیمطا تشهب هب تبسن مناوتیم ردق ن}ه نم ،لالدتسا

 دایرف سرت زا ،تفرگ رارق هقعاــص اب دروخرب ضرعمرد شاییوجــشناد نارود رد یتقو ناوج ِرتول نیترام هک دوب تلع نیمه هبً اقیقد

 طقف یگدرمـــشلداع زا یهاگآ نودب—هناـــضایف تاجن و حیـــسم تیافک زا یهاگآ نودب اریز ؛دوب هدرک تـــشحو گرم زا .دیـــشک

 .تشادن تشهب هب یدیما چیه—ن}یا یهلیسوهب

 زاـب یاـههزاورد هـب دورو لـثم ،سدـقمباـتک رد ن}یا یهـلیـــسوهـب طقف یگدرمـــشلداـع یهراـبود فـــشک هـک دوب تـلع نیمه هـب زاـب و

 :هک دسیونب تسناوتیم نونکا ،تشحو و سرت زا تبحص یاجهب هک دوب انعم نیا هب .دوب یتشهب
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 هک مریذپیم« :مییوگب دیاب ،میتـسه منهج و گرم قیال ام هک دنکیم راهظا و باترپ نامیوـس هب ار نا�اهانگ ناطیـش هک یماگنه

 نم یاج هب هک مـسانـشیم ار یـسک نم اریز ؛زگره ؟موـش راچد یدبا باذع هب دیاب ینعی نیا ایآ ؟هچ هک بخ ،ممنهج و گرم قیال

 ».مشاب اجن}ه دیاب مه نم ،تسه وا هک اجره .تسادخ رسپ و حیسم یسیع شمان .درک لصاح ار ادخ تیاضر و دیشک جنر

 ار ادـخ مالک دـنناوتب هـکنیا .دـندرک ادـیپ ادـخ مالک یهـعلاـطم و هـظعوم هـب یداـیز یهـقالع مدرم ،تاـحالـــصا رثا رد هـک دوب روط نیا

 شدوخ یهلا ضیف ساـسارب ًالماک هک ،ناـشهبوت تیفیک ساـسا رب هن ار ناراکهانگ ادخ هک دنبایب نآ رد ار شوخ ربخ نیا و دنناوخب

 .دوب یبهذم هانگ ساسحا یرتسکاخ یایند رب هنارتیدم ناشخرد باتفآ شبات هیبش ،دهدیم تاجن

 ۲۰۱۷ لاس رد شوخ ربخ

 یتایح یاهشـسرپ هب خـساپ مه زونه .دناهدـشن گنرمک تاحالـصا یاهشنیب راثآ ای اهیبوخ زا کی چیه ،هتـشذگ لاـس دـصناپ رد

 ار نیا مناوتیم روطچ ؟داـتفا دـهاوخ میارب یقاـفتا هـچ ،مری¨ هـک یماـگنه .دـنزیم مقر ار ناـــسنا یماـکداـــش و یدـیمااـن ناـیم تواـفت

 یرتـشیب سدقت نآ رد هک تـسا یدنیارف ای ،)نابلطحالـصا لالدتـسا قبط( تـسا هنالداع یتیعـضو یهیطع یگدرمـشلداع ایآ ؟منادب

 نانیمطا حیسم هب طقف دیاب ،تاجن یارب هک مـشاب هتـشاد نانیمطا مناوتیم ایآ ؟)مور کیلوتاک یاـسیلک یاعدا قبط( مینکیم ادیپ

 ؟دراد یگتسب ،مه سدقت هب ندیسر رد مدوخ تیقفوم و شالت هب متاجن ای ،منک

 نآ زا ناوتیم هک تسا خیرات زا یشخب تاحالصا دننک رکف ،هابتشا هب مدرم دوشیم ثعاب هچنآ هک تفگ نانیمطا اب ناوتیمً ابیرقت

 عوــضوم ،دیرگنب رتقیقد رگا اما .تــسا هدوب نارود نآ لئاــسم زا یخرب هب یــشنکاو طقف تاحالــصا هک تــسا رظن نیا ،درک رذگ

 ندـش کیدزن تهج تبثم یـشبنج هکلب ؛دوبن شداـسف و مور زا ندـش رود تهج یفنم یـشبنج تاحالـصا ً،اـساـسا :دوـشیم رتحـضاو

 عاـضوا هب یـشنکاو طقف تاحالـصا رگا .تـسا هدرک ظفح زورما ات ار تاحالـصا رابتعا هک تـسا یزیچ ن}هً اقیقد نیا .دوب لیجنا هب

 رتکیدزن هچره یارب یاهمانرب تاحالـصا هک اجنآ زا .دـشاب هدـش ما رگید نونکا هک تفریم راظتنا ،دوب شیپ لاـس دـصناپ یخیرات

 .دش دهاوخن ما زگره ،تسا لیجنا هب ندش

 هدرمــشلداع هب راکهانگ درف هکنیا کرد ،یروابدوخ و تبثم رکفت رب ینبم یزورما گنهرف هک تــسا نیا دنریگیم هک یرگید داریا

 هب ،هاکناج یامرس رد و دنـشوپیم تـضایر دنبرمک و هنیمـشپ سابل هک یناـسک دادعت ،هزورما .تـسا هدرب نیب زا ار ،دراد زاین ندـش

 رد هانگ ببـسهب هک—رتول یهلئـسم ،لک رد ،نیاربانب .تـسین دایز یلیخ ،دنروایب تـسد هب ار ادخ فطل ات دنزادرپیم هنابـش تاجانم
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—شلحهار ،بیترت نیمه هب و دوـشیم هتـشاذگ رانک مهدزناـش نرق هب طوبرم یاهلئـسم یهباثمهب—دوـش هجنکـش یهلا رواد ربارب

 .دیآیم باسح هب یرورضریغ هزورما ،زین—ن}یا یهلیسوهب طقف یگدرمشلداع

 هدیقع نیا °ـشاذگ رانک اب .دهدیم ام هب یرثؤم و شخبیداـش ربخ نینچ رتول لحهار هک تـسا هنیمز نیمه ردً اقیقد ،عقاو رد اما

 و هناکریز یاهویـش هب ام گنهرف ،میدنمزاین شایگدرمـشلداع هب ،ور نیا زا و میـشاب راکهانگ ادخ ربارب رد تـسا نکمم هراومه ام هک

 هک تـسا هدرک هرصاحم ار ام ماغیپ نیا ،هزورما .تـسا هدـش هانگ ساـسحا یمیدق یهلئـسم میلـست ،یخـساپ چیه ندروآ مهارف نودب

 زونه اما ،دـشاب هتـشادن ادخ هب یطبر عوـضوم نیا دیاـش .دـش میهاوخ هتـشاد تـسود رتـشیب ،میهد ناـشن رتباذج ار دوخ ردقچ ره

 ار شخبینــشور ربخ نیرتهب ،یاهلئــسم نینچ یارب تاحالــصا .دراد مه یقیمع یاههــشیر هک تــسا ل}عا بــسح رب نید یعون

 :دروآیم رب رس یکیرات نایم زا هرظتنمریغ ًالماک و هوکشاب یاهقراب نوچمه هک دیوگیم ینخس رتول .دراد هارمههب

 ولجهبور هکلب ،تـــسین شدوخ تعفنم لابندهب ادخ تبحم ... دنیرفآ یم هکلب ،دبای ی� تـــسا هدیدنـــسپ هک ار هچنآ ادخ تبحم

 هـک نوچ دـنتـــسه بوبحم هـک نیا هـن ؛دـنتـــسه بوبحم نوچ دـنباذـج ناراـکهاـنگ ،ور نیا زا .دـــشخبیم ییوکین و دـباـییم ناـیرج

 .دنباذج

  هدیسر ارف بسانم نامز ،رگید راب

 و اهناتـستورپ زا یرایـسب ِیمیمـص یناهج نابز دوجواب .تـسا هدـشن حالـصا مه زونه مور کیلوتاک یاـسیلک و هتـشذگ ،لاـس دـصناپ

 سدقمباتک هک دـشاب نیا مور هیجوت دـسریم رظن هب .دنکیم در ار ن}یا یهلیـسوهب طقف یگدرمـشلداع مه زونه مور ،اهکیلوتاک

 هتــشاذگ رانک روط نیا سدقمباتک هک ییاجنآ زا .دنــشاب نآ قباطم اههزومآ و اهاروــش ،اهپاپ دــشاب مزال هک تــسین یرترب رادتقا

 رود هب ادخ مالک وترپ زا زونه هدنامرد ِکیلوتاک اهنویلیم هک تـسا هنوگنیا و دوـشی� سدقمباتک داوـس °ـشاد رب یدیکأت ،هدـش

 .دناهدنام

 هدیچیپ ای ورجک ،تیمهایب ،نوچمه ینیوانع اب ًالومعم ن}یا یهلیسوهب طقف یگدرمشلداع یهزومآ ،مور کیلوتاک یایند زا جراخ

 ییاههاگدید صوصخهب ؛یگدرمشلداع زا لوسر سلوپ روظنم یهرابرد دیدج یاههاگدید یخرب .تسا ندش هتشاذگ رانک لاح رد

 هک یثحبم تـسا هدـش ثعاب دراوم نیا .دننکیم جیگ ار مدرم هزادنا ن}ه هب ،دنرادیمرب صخـش یگتفایلیدبت یور زا ار دیکأت هک

 .تسا هداتفا رطخ هب ای هدش کرت - تروص نیمه هب هداتفا رطخ هب .درک شزاس ای دش میلست ناوتی� دیوگیم رتول
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 طقف یگدرمـــشلداع .میـــشکب تلاجخ ،دنکیم مالعا ار نآ هک سدقمباتک قلطم رادتقا ای یگدرمـــشلداع یهرابرد دیابن نونکا

 اب یماغیپ ؛تــسا هدنام یقاب ییاغ ییاهر ماغیپ اهنت یهباثمهب مه زورما ات هزومآ نیا ؛تــسین یخیرات بتک ثاریم ن}یا یهلیــسوهب

 یعـــس هک ار یناراکهانگ و دهدیم نانیمطا ام هب سودق یادخ نیاربانب .دماـجنایم اهناـــسنا ییافوکـــش هب هک تردق نیرتفرژ

  .دنسرتیم وا زا و دننکیم تبحم ار ادخ هک دنکیم لیدبت ینیسدقم هب دنرخب ار ادخ دننکیم

 طـسوت پاچ هاگتـسد عارتخا ،شیپ لاـس دـصناپ !میراد رایتخا رد یـشوخ ربخ نینچ شرتـسگ تهج نونکا ام هک ییاهتـصرف هچ و

 رتول یاـهتـکارت و لـیدـنیت یاـهلـیجنا .تـفاـییم شرتـــسگ ،ریظنیب عقومنآ اـت یتعرس اـب لـیجنا یوترپ هـک دوب اـنعم نیا هـب گربنتوگ

 ماغیپ ن}ه و تــسا هدروآ دوجو هب گربنتوگ عارتخا نارود هب هیبــش ینارود لاتیجید یروانف ،هزورما .دیــسریم پاچ هب راب نارازه

 .درکی� مه ار شروصت رتول هک دباییم شرتسگ یتعرس اب نونکا

 نابلطحالصا یرادافو زا دییایب سپ .رتشیب یتح—دراد دوجو تصرف مه و اضاقت مه ،شیپ لاس دصناپ یهزادنا هب تسرد مه زونه

 هتـــساک ام یکیرات یدوبان تهج رد شتردق ای لالج زا چیه اریز ؛میراد هگن الاب ار زیگناتریح لیجنا ن}ه و مینک لـــصاح یریلد

 .تسا هدشن

 

 .تـــسه زین ییاپورا نانادیهلا یهکبـــش ریدم وا .تـــسایناتیرب تایهلا یهیداحتا رد تایهلا داتـــسا و سیئر ،سِویر لکیام رتکد

 قیاقح مان هب رینوگیل یــشزومآ هعومجم یهتــسجرب داتــسا وا .تــسا هتــشون ثیلثت یهطــساوهب یماکداــش هلمج زا باتک نیدنچ

  .تسا تاحالصا

  .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


