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میتسه ینیطسلف همه ام
ًاقباس ه0 نانآ ۀمه هب ناوخارف

دنتشاذگن اهنت ناش هزرابم رد ار ناهایس زگره یبونج یاقیرفآ رد

)۱( یلیئارسا ۀدنسیون یالوزآ الِیرآ رثا

رابیلاب زاوسنارف و رابیلاب نی یتا :هسنارف هب یسیلگنا زا همجرت
سانش قح بارت :هسنارف زا همجرت

،میدوب نادیفس زا رگا ،یبونج یاقیرفآ رد ،شیپ نادنچ هن ینامز
،تفر یم را0 هب ناشاه هناخ بیرخت رد ه0 یتنوشخ و هایس نادنورهش راتش0
،دروآ یم مشخ هب ار امً امتح
دندر0 یم اشفا ار دیاتراپآ میژر ،کش نودب یدوهی نادنورهش زا یرایسب
،دنداد یم رس ار نآ یزادنارب یادن و
.دنراد اپرب م0احِ تردق دض رب دحتم یا ههبج ات دنتسویپ یم ناهایس هب اسب هچ مه یخرب

!»میتسه هایس همه ام« :میدز یم دایرفً امتح
!»میتسه ینیطسلف همه ام« :مییوگب ه0 هدیسر نآ تقو زورما

،میدوب نادیفس زا رگا ،یبونج یاقیرفآ رد ،شیپ نادنچ هن ینامز
میدر0 یم هزرابم دیاتراپآ اب
.تخاس یم وتگ رگید یاهداژن یارب و تشارفا یم رب راصح و دس روش0ِ رسارس رد ه0
،میدش یم توmیاب راتساوخ و میداتسیا یم فص شیپاشیپ رد ام ه0 تسین کش
ه0 دوش هتخیر یناس0 نوخ ادابم ات میتخادنا یم رطخ هب ار شیوخ ناج دبال
.ناش یموق أشنم ۀناهب هب تخیر رفی0 زا سرت نودب ار ناشنوخ ناوت یم
میتسویپ یم هزرابم هبً امتح
ار دوخ ۀعبت ه0 یمیژر هیلع
.دن0 یم درط هعماج زا

؟دهد یمن خر لیئارسا رد یرما نینچ ارچ اما
میتسه رگید یرازرا0ِ ینابرق میشاب شنادنورهش ه0 ام اریز
.دناگاپورپ مان هب

،قوب دهع ۀشیل0 لثم !یا هدنام بقع و بیجع ۀدیا هچ
،یمیدق یاه ملیف رد ناوت یم ه0
.دنرادن یجراخ دوجو رگید زورما ه0 دید دساف یاه میژر ۀرابرد
]یا هناسر دنچ[ ایدم یتلوم و تنرتنیا رصع رد
؟»دناگاپورپ« ،دریگ یم یدج ار یزیچ نینچ یس0 هچ

ه0 درادن دوجو یmش ،راmشآِ یماگنهبان مغر هب اما
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میرب یم رسب نآ رد ام ه0 یمیژر
،دن0 یم دناگاپورپ فرص ینیگنس ۀجدوب
:مین0 یتسدمه دوش یم بmترم ه0 یی یتلود تایانج اب زورره ه0 دناشmب ییاج هب ار ام ات
 »؟تسا نmمم ییاهزیچ نینچ روطچ« :میدز یم دایرف تریح اب دیاش
.دنا هدش بmترم یناس0 رگید یا هنامز رد رگید ییاهاج رد ار یتایانج نینچ ه0 میدوب هتخومآ هتبلا رگا

:دهد یم ماجنا ههبج ود رد ار دوخ تامادقا اجنیا رب م0اح میژر
،دن0 یم کیلش بارعا یور رب هدیچیپ نردم یاه حالس اب
.دزیگنا یم رب ار نامتریح ه0 یمیدق رایسب یحالس اب دریگ یم فده زین ار شزاتمم نادنورهش ام نامزمه و
.تسا دناگاپورپ انامه ،هدیچیپ هزادنا نامه هب یلو هنه0 حالس نیا
.میناد یم ام بلغا
.دنناد یم مه نارگید
هmنیا لایخ هب ،مین0 یم رارmت ار هتشذگ هابتشا هراومه ،نیا دوجو اب
،مینامب نوصم دناگاپورپ رباربرد ات مینادب و میشاب هتشاد عالطا تس یفا0
.دهدن رارق ریثأت تحت ار ام و
.تسه اج همه دناگاپورپ اما
،میتسرف یم نازابرس یارب ریز مرگ سابل ،دهد یم یرایِ تسد نآ هب یس0ره
.میوش یم لئاق فیفخت نانابلخ یارب اه هزاغم رد
.مین0 تیوقت دناگاپورپ رباربرد ار دوخ هفقو یب ه0 تسین یفا0
مین0 لیلحت ار یناسر عالطا و ربخ کی رد هتفر را0 هب یاه هویشً امئاد ه0 تسین یفا0
.دن0 یم ت0رح رتدنت ام زا ربخ

.دنزاس یم ار ربخ ه0 اجنآ زا رود تفر ییاهاج هب ناوتب دیاب
.درادن ناmما یریگ هلصاف نینچ ام شوح و لوح رد
: دن0 یم لمع نینچ ،دناگاپورپ
.میتسین ناما رد نآ زا اج0 چیه
،تس ام یوربور شا هناخ هدر0 نارابمب ار هزغ ه0 ینابلخ
،تسا هچو0 هت شا هناخ ،هتفرگ هدیدان ار اه ضارتعا و هتخادنا شوگ تشپ ار عیاجف شرازگ ه0 یراگن همانزور
،دن0 یم ژاتنوم ار شتراِ ینیمز ۀلمح یاه پیل0 ه0 تس یت0رشِ دنمرا0 هیاسمهِ رسپ
ه0 یروخ یم رب یرتخد زابرس هب یچیپب ه0 هچو0ِ رس
.تسا زادناریت نودب و را0دوخ ۀناخپوت یاه متسیس نیرخآ سانشرا0
.تسا زاین ریگیپ یاه ششو0 زا شیب رایسب یزیچ هب ،دناگاپورپِ رباربرد یگداتسیا یارب

.میتسه شناگورگ ه0 تسا نامدوخ ۀدارا و لیم لام0 اب ،لیئارسا تلود نادنورهش ،ام
،میا »گنج« لاح رد ام دیوگ یم تلود یتقو ،یلوا قیرط هب و ،یداع تیعضو رد
،دنشاب یلیئارسا ریغ یاه تیاس هب ندر0 هاگن رmف هب ه0 یناس0 دنا کدنا رایسب
،تسا هدر0 شخپ اه یگریت لد زا ناتامار سناژآ ه0 دنبایب یریواصت ای
.)لیئارسا رد هن یلو( دید ناوت یم ناهج یهورگ یاه هناسر ۀمه یور ه0 یریواصت
شترا اریز ،دنا بایم0 مُرن فالخ ریواصت اما
.تسا هدر0 عونمم ار هزغ لخاد زا شرازگ
هاتو0 رایسب یا هظحل رد ،نابایخ رد یتاقالم هاگ
دنا هدناوخ ار اه شرازگ نیا ،دنا هدید ار ریواصت نیا ینت دنچ ه0 دن0 یم یروآدای ام هب
،دور یمن رتارف در0 دنهاوخ لابند تنرتنیا یور ار ام یاه هتفای ه0 یناتسودِ کچو0 ۀدودحم زا نیا اما(
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،دنتشاد روضح تارهاظت رد اهنآ ،لاح ره رد
.)دید میهاوخ ار رگیدمه گنج هیلع یعمجت رد مه ادرفو

،وس نآ ات وس نیا زا یسایس فیط ل0 رد ،همه نارگید
.دنن0 یم رارmت و دنناوخ یم ار رگید ینامتفگ ه0 دنتسه یناس0
،دنن0 یم اشفا ار »لتاق سامح« اهنآ
.تسا بسانتمان لیئارسا یوس زا ورین یریگرا0 هب ه0 دنن0 یم همزمز بل ریز دهد تسد یتصرف رگا و
،)تسا هاگشناد رد قوقح یوجشناد ،نیا زا هتشذگ ه0( زین نابلخ
،تسا نایماظن ریغ نوخ هب هدولآ سپ نیا زا شناتسد و
،»دنشmب یروجنیا ار اهمدآ ه0 دیآ یمن مشوخ نم هتبلا« :ه0 تسا هتفگ زترآاه راگنربخ کی هب
:دیازفا یم یلو
.»دن0 یم هدافتسا ءوس یماظنریغ مدرم زا سامح ه0 تسا نیا مرظن نم«
،دراد دوجو داقتنا شترا نورد رد یتح ،بیترت نیدب
،تسا رود زا تیاده یاه کشوم سانشرا0 ه0 یناوج مناخ ،شترا یوگنخس ،نابلخ اما
دنن0 یم شخپ نانآ ه0 دنتسه یتاعالطا ناگورگ ه0 یناس0 ۀمه و
.»تسا هدوبن نانآ زا باختنا« رازرا0 نیا رد دنیوگب ه0 دنراد قفاوت

ارچ ه0 مینیب یم و
،هدش مامت گنج ه0 کنیا
دنن0 جیسب هرابود ار ام دنشو0 یم
،دیاینرد نامادص ات
،دوشن هدرب مان یس0 زاو
.دنوش مهتم دنا هدیگنج ام رطاخ هب ه0 »نامنارسفا« دیابن
،ل0 ناتسداد زوزام
،یماظن ناتسداد تیلب لدنام
داتس سیئر یزانmشا
؟دنریگب تیامح و ششوپ تحت ار دوخ دارفا دیاب هmنیا هن رگم
،دریگ یم یپ ار تاروتسد روسناس رومأم ،بخ
،دنن0 یم تعاطا اه همانزور
در0 میهاوخ شومارف ام و
میا هدر0 تقفاوم تاعالطا ندر0 دودسم اب نامدوخ ه0
،نامناربهر دوخ ریخا فارتعا هب انب ــ ه0 یتاعالطا
.دنا هداتسرف گنج هب ار اهنآ ناشدوخ ه0 دنهد یم ناشن ّرصقم ار یناس0

،میا هدرmن مالعا ار دوخ تقفاوم رگا یتح و
،میا هدر0 تقفاوم ام ایوگ ه0 دن0 یم راتفر نانچ میژر
میا هدوب تسدمه نآ اب ه0 میسر یم اجنآ هب وحن نیدب و
.دنا میژر نیمه غوی ریز زین اهنآ ه0 نام ینیطسلف ناگیاسمه هیلع یتلود تایانج رد
.تس یهیدب رگید ،همه اهنیا

تسا لاس تصش رگید الاح
،ار لتق و یناریو ،ار دلب یفن میرامش یمزاجم ه0
،مین0 یم رارmت ار م0اح میژر یاهفرح یطوط لثم همه ه0 تسا لاس تصش یرآ
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:دناد یم ناشیاهجنر لوؤسم ار اه ینیطسلف ه0
،تسا ناشدوخ ریصقت«
.»دنتسه ناشدوخ لتاق ،دنن0 یم باترپ کشوم و دندر0 باختنا ار سامح ه0 دنتسه اهنآ
،دوش یم دراو هحلسا اهنآ زا ه0 تس ییاه لنوت شلیلد
تامهم یاه یتش0و
:دسر یم ]هزغ[ »راون« هب ایرد هار زا ه0
؟تسین یفا0 ناتیارب اهنیا

؟درادن دوجو یا هر0اذم فرط ه0 میا هدرmن هبرجت راب دص ایآ
؟تسا هداد ماجنا حلص هب ندیسر یارب هدمآرب شتسد زا هچره لیئارسا ه0 دیوگب ارنیا فالخ دراد تأرج یس0 هچ
،هدز ار حلص یاه حرط مامتِ بآریز ه0 هدوبن لیئارسا نیا ییوگ وت
،هدش لدب هدوهیب یرما هب ه0 هدیبسچ لاغشا هب هناتخسرس نانچ ه0 هدوبن لیئارسا نیا ییوگ وت
دهد داهنشیپ یرگید لح هار هmنآ یب
اه لح هارِ نتخادنا بقع هب رگم
 ،شیاه همmچ ریز اه ینیطسلفِ نتشاد هگن و
یرگشروش هب ناشسوه ه0 یدارفا نوچمه
.هقطنم نیا رد تسا بابرا یس0 هچ ه0 میهد ناشن اهنآ هب درادیماو ار ام

تسا هدیافیبً الصا
درذگ یم هچ دننادب دنهاوخ یم ه0 یناس0 نیب لدج
،دنا عناق دنن0 یم شخپ لیئارسا نویزیولت و تاعوبطم هچنآ هب ه0 نانآ و
،یجراخ ای یلیئارسا ،ناراگن همانزور :ه0 دنا تلود روتسد میلست و
.دنن0 سmعنم ار رب و رود یاه یدابآ و تورِدس یلاها جنر دیاب اهنت
،دنناوخ یمن یدحاو رابخا اهنآ ه0 تسا نیا تلع
،دننیب یمن یدحاو یاهریوصت
.دنن0 یمن کرد ناسmی ار اهنآ هmنیا ای

دین0 اهر دناگاپورپ رازرا0 نیا زا ار دوخ ه0 دینmن شالت رگا
)دنهد یم ماجنا هنارهام تفگ دیابً انمض ه0(
،دوش یم ارجا لیئارسا یماظن و یتاغیلبت ،یسایس نیلوؤسم رظن ریز و
 ار امش ه0 دینmن هناتسرپ نهیم دناگاپورپ میلست طرش و دیق یب ار دوخ رگا
،دن0 دومناو یزوریپ ار تبیصم ات دن0 یم هطاحا شا یتاغیلبت رازرا0 رد
،دیشابن لیدب تاعالطا یایوج هنارصم رگا

اهتسیرورت زج درادن دوجو یس0 هزغ رد ه0 دین0 رواب تسا نmمم
.ناش ناربهر ۀدرپسرس ،بصعتم یمدرم ای

مییوگ یمن نخس اهنآ یتینما و کیژتارتسا نابز هب ام ،مین0 یمن ضرف شترا نارس ار دوخ ام
،)دشاب دناوت یمن ه0 مه نmمم نابز اهنت اما ،هدوب طلسم نابز دعب هب ۱۹۴۸ زا ه0(
دنشاب رظنمه شناگدنناوخ ه0 دوش ثعاب هبناج دنچ تاعالطا مین0 یمن رmف هmنانچ
،هزغ هب هلمح هیلع
،مmی و تسیب نرق رد ایآ :میسرپ یم دوخ زا یلو
هنوگچ نادنورهش
دنن0 یم یگدنز کیتار0ومد یروش0 رد ه0 دنشاب هتشاد رواب یتسار هب دنناوت یم
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،یقیقحت لباق و دازآ ،دامتعا لباق تاعالطا چیه ه0 یلاحرد
؟تسین ناش سرتسد رد رگید یمخز نارازه و هزغ رد هتش0 ۱۳۰۰ ۀرابرد
،رگید یاهروش0 رد ارچ و
ناشتلود و نادنورهش نیب دادرارق یتقو
هنارو0رو0 دنریزگان و دوش یم نینچ نیا یلالتخا راچد
،دنریذپب دریگ یم تروص ناشمان هب ه0 ار یزیگنا ترفن تامادقا
دسر یم یهیدب ناشرظن هب ــ ناهج ۀمه نانآ اب هارمه و ــ نانآ زا یرایسب ارچ
،هدش رابنایز و دساف ناش یسایس میژر ه0
ام دزن هmنآ لاح
هدش بmترم زورما ات ۱۹۴۸ زا میژر ه0 یزیگنا ترفن تامادقا ۀیل0
؟تسا هتفر رامش هب درادن یریثأت و دُرب ه0 ییاه فداصت نوچ
؟تسین یناملظ و هایس میژر نیا ایآ
تسین رش ۀمشچرس ایآ
؟میناهرب نآ زا ار شیوخ ،دنورهش ناونع هب ،دیاب ام ه0

،دن0 یم تسار امِ نت رب وم رما نیا هب فارتعا
،دنوش یم بmترم ام مان هب زورما هچنآ زا میرادن یصخشم عالطا ام اما
،دنا هدش بmترم ام مان هب هتشذگ رد هچنآ زا هن و
.مین0 یمن هبلاطم ار یتاعالطا نینچ زین ام یهگناو
مرش زا ،مینیبب ار هنحص میتسناوت یم رگا اریز
.میتسب یمون زا ار زاب همینِ رد

،تسا هنحص زا یا هشوگ طقف نیا ه0 تفگ دنهاوخ
،دراد دوجو نایب یدازآ لیئارسا رد هmنیا و
 یتح ناشاه هتشون و تسین هتسب ناشناهد ه0 یو هل نوئدیگ ،سه هریما :دنرادروخرب »هدیقع یدازآ« زا تاعوبطم ه0
.دوش یم مه رشتنم
دهد یم ییانعم هدیقع یدازآ ایآ اما
؟تاعالطا یدازآ نودب
در0 دنهاوخ یروآدای یراشفاپ اب نانچمه نارگید
،هدش حرطم دنن0 یم عانتما ههبج هب نتفر زا ه0 مه یناس0 عوضوم تنرتنیا یور ه0
،تسا هدش شخپ هانگیب نا0دو0 نارابمب کانتشحو تیاور رگید یاه تیاس یور هmنیا و
،دنتسین تسدmی دییوگ یم امش ه0 روطنآ مه یهورگ یاه هناسر
.تسا سرتسد رد زیچ همه
تس یساسا هچنآ هن اما .دیاش
،نویزیولت لانا0 ماد0 اریز
همانزور ماد0
؟تسا هداد ناشن ام هب ار اه ینیطسلف یگدنز ندر0 ناریو
؟تسا هدینش ار نانآ یادص یس0 هچ
ناش یگدنز ه0 تسا هدینش ار یناگراوآ یادص یس0 هچ
؟تسا هدش دوبان راب دنچ هmلب ،راب ود هن ،راب کی هن
،۱۹۴۸ فالخرب ،راب نیا ه0 ار تیاور نیا نانآ زا تسا هدینش یس0 هچ
دنرب هانپ نادب ه0 تشادن دوجو ییاج رگید
؟تفرگ ندیراب ناشِرس رب اه بمب یتقو
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دشاب هتشادن یسرتسد تاعالطا هب همانزور یتح رگا
،دن0 روسناس ار شرابخا دیاب دوخ و
،دهد یم اهاجنآ هب ناراگن همانزور دورو ۀزاجا شترا ه0 یmچو0 یحاون ۀرابرد زج دهدن یشرازگ زگرهو
ه0 ییاه سmع شخپ رگا
،دشاب عونمم دوش یم تفایرد ،ینیطسلف یتاعوبطم هاگنب ،ناتامار زا
یا هدنورپ ندوشگ یتقو
ــ تس یگنج یتیانج دوخ نیا ه0 ــ دشاب لاحم در0 دیدرت لوقعم یا هنوگ هب نآ رد ناوت یمن ه0 یزیچ ۀرابرد
؟دراذگ یمن قلعم ار دوخ راشتنا همانزور نآ ارچ
دوش یمن رشتنم دیفس ۀحفص کی اب ارچ
؟میهد همادا دوخ ۀفرح هب میناوت یمن رگید ام ه0 تسخن ۀحفص رد هداس ۀینایب نیا اب
دننmن شومارف ات دهد یرای ار ناگدنناوخ دیاش نیا
دنناوخ یم ه0 یزیچرهً ابیرقت ای رطس ره ه0
شترا لرتن0 تحت تس یتاعالطا زا یشان
ار اهنآ دنا هداد اج ه0 یناراگنربخ اب
»تاعوبطم ۀپت« هب تسا موسوم دنخشیر هب ه0 یناmم رد
دید ناوت یمن دود دابدِرگ زج اجنآ زا ه0
اه هچب ات دنور یم اجنآ هب هداوناخ اب اه یلیئارسا ه0 یناmم نامه
.دنن0 اشامت ار هزغ نارابمب

،دوب راmشآ ناگمه رب دیاتراپآ ،م0 تسد ،یبونج یاقیرفآ رد
تشادزاب یاه هاگودرا رد دن0 یم ناهنپ ار شیوخ اجنیا اما
دنا جراخ ام دید ۀزوح زا طقف هن ه0
دنا نوناق ۀزوح زا نوریب هmلب
ناهایس نوناق ،رازتش0 هب طوبرم یاه همان نییآ ناس هب(
.)دش یمن نیناوق ۀعومجم لومشم ه0 یراد هدرب یاه تلود رد
دنوش یم هتشاد هگن تیعبت تحت نامدوخ یگیاسمه رد ه0 ییاه ینیطسلف
دنراد رارق طحنم نیناوق عاونا ضرعم رد و
 دوش یم لیمحت ]یلاغشا ی[ اه نیمزرس یلاها رب زیمآ ضیعبت یوحن هب ه0 ینیناوق
.نازابرس و ناراد هجرد ،نارسفا تسد هب
،مینار یم مmح نانآ رب نیناوق نیا طسوت هتبلا ام ه0 نانآ هچ :دنا ضرعت زا نوصم نیناوق نیا ،ناگمه یارب
،یسار0ومد نادنورهش ،ام دوخ هچ و
ــ نیناوق نیاِ یتلادع یب زا میرادن یروصت چیه ه0 یوحن هب
،در0 ناهنپ ار نآ دیاب ه0 ،صوصخ هب ،تس ام زا
،کیتار0ومد تلود نادنورهش ام زا
.تسا هدش یتناها هچ »ام« سدقم نوناق هب ه0 مین0 فش0 ادابم

دنوش یم دیدپان ام یگدنز زا اه ینیطسلف هتفر هتفر
 جراخ هب تیعمج ۀدنزخ لاقتنا اب ،دنریگ یم لغاشم رد ار اهنآ یاج ه0 یدنلیات نارجاهم اب ،هرصاحم اب ،راوید برض هب(
.)یبرع ـ یدوهی یاهرهش زا
،دور یم نانآ رب ه0 یمتس و اه تنوشخ ،رامثتسا
.تسا دوهشم نامیارب رتم0 و رتم0
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،را0 زور کیِ نایاپ رد
،دنوش علطم هزغ رد یگدنز عضو زا دنهاوخب زونه ه0 دنشاب نادنورهش یخرب رگا
 ه0 ییاه ملیف زا ینیچتسد هب ،)VOD( یتساوخرد یاهوئدیو قیرط زا دنن0 هاگن ناشنویزیولت هب دنناوت یم نانچمه
،تسا هدیزگرب تقد هب یماظن یوگنخس
:You Tube یور دنن0 هاگن شترا ۀمانرب هب ای
 ضوع ار دوخ تهج باترپ زا سپ ه0 ییاهmشوم ،»ینیمز ،ییایرد ،ییاوه کرتشم تایلمع« ،»دجسم کی هب نازابرتچ ۀلمح«
.هریغ و »دنmن تباصا دنتسه یریگرد زا جراخ ه0 یمدرم هب ات« دنن0 یم
،ار هزغ یناریو دید دنهاوخن زگره نادنورهش نیا
.دنرب یم رسب نآ رد ناشدوخ دننام هدنز یدارفا ه0 یرهش
دید دنهاوخ ار »مسیرورت یانبریز« یدوبان اهنآ
.دن0 یم هیده نانآ هب شترا یوگنخس ه0

.دنا هدر0 عانتما هزغ هب هلمح زا ه0 ینایماظن هب دنهد یمن صاصتخا ینوتس زگره تاعوبطم
.دنن0 یم توmس وج تملاسم و یدوهی ناگدنن0رهاظت یریگتسد ۀرابرد یهورگ یاه هناسر
ه0 یروط هب ،دنهد یم شرازگ ار برع ناگدنن0رهاظت یریگتسد یلو
،دنن0 یفرعم »فلختم« هشیمه و »رگبوشآ« ار بارعا
.دهد یم رارق مه رباربرد ار تلم ود اریز تسا لح لباقریغ »شmمش0 نیا« دح هچ ات ه0 دنن0 دی0أت رگید راب ات
،دننmفا یم توmس ۀدرپ بارعا و نایدوهی کرتشم تارهاظت رب اهنآ
،دزادنیب کَرت دنن0 شمیmحت دیاب ه0 ار بارعا و نایدوهی نیب ییادج راوید ادابم هmنآِ سرت زا
.تسین »ریدقت« برع و یدوهی ۀعماج ود نیب هنی0 ه0 دنمهفب ادابم
راوید رد ییاهفاmش
.دهد رارق دید ضرعم رد یرگید ۀنحص ناهگان تسا نmمم
 یسایس میژر نآ هیلع دنزارفارب دق مه اب تسا نmمم دنتسه راوید نیا تراسا رد ه0 نانآ
.تسا هتخاس نmممان نانآ رب ار یگدنز ه0

:میراد وا یارب ام ه0 یدیدهت نآ تسا نیا
دنمانب برع دض ار دوخ دنتسین رضاح ه0 ینایدوهی
)فرط نآ هچ »زبس طخ« فرط نیا هچ(
ار بارعا ه0 ینایدوهی
)فرط نآ هچ »زبس طخ« فرط نیا هچ(
.دنناد یم دوخ یاتمه ینادنورهش

.دنتفر یم ناهایس تاقالم هب اسب ام زا یخرب ،میدوب یبونج یاقیرفآ رد ام رگا
دن0 یم ادج نانآ زا ار ام میژر ه0 یلاح رد ،تفر بارعا تاقالم هب ناوت یم روطچ اجنیا اما
»یتساوخرد یاهوئدیو« و نویزیولت داجیا و ام و اهنآ نیب ینوتب راویدِ ندیش0 اب
ۀبناج همهِ نتفرگ تمدخ هب و تاعالطاِ ندر0 دودسم اب
؟یهورگ یاه هناسر

ارگ ضیعبت میژر نیا ه0 دور یم نامگ زونه
،دوش یم بارعا لماش اهنت
.دراد هاگن اوزنا رد ار بارعا ه0 تسا نآ یارب و
؟دن0 یوزنم ار بارعاً افرص دناوت یم هنوگچ ارگ ضیعبت میژر کی اما
دراد فرط ود یعنام ره
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،سmعرب و دن0 یم ادج یرگید زا ار یmی ارگ ضیعبت میژر ره
.دنmفا یم ییادج زین نامدوخ نیب ام یارگ ضیعبت میژر ،بیترت نیدب و
؟دن0 یم یوزنم و ادج زیچ هچ زا ار ام :ه0 دیآ یم شیپ شسرپ نیا الاح و

دزاس یم ادج ناmما نیا زا ار ام وا
،دنا هتفای یسرتسد نآ هب ارگتنوشخ یاه قلخ ای اه تلم یتح ه0
،مینزب قرو ار دوخ خیرات زا یا هحفص میناوتب هmنیا ناmما
،ار نام هدنیآ و نامنابز ،مین0 ضوع ار نام هیحور هmنیا ناmما
،میرادرب بارعا رب متس زا تسد هmنیا ناmما
،تسین یقح چیه ار نانآ و میتسه قوقح ۀمه بحاص ام ه0 میراذگب ران0 ار هدیا نیا هmنیا ناmما
دشاب ندر0 تمسق و لمحت لباق ه0 مینیزگرب ار یگدنز یعون هmنیا ناmما
.دنا هدش نومنهر نانآ نیب رد یگدنز هب ار ام نامناردپ ه0 یتلم اب

دوخ ناتسدمه هب دن0 یم لیدبت ار ام میژر نیا
.دریگ تروص ام مان هب تایانج نآ ه0 میتسین رضاح و میشاب کیرش نآ رد میهاوخ یمن ام ه0 یتایانج رد
.تس اهنآ اب نتسیز نامتشونرس ه0 دزاس یم ادج یناس0 زا ار ام ،روز لامعا اب میژر نیا

،راویدِ نتسmش یارب َربت یفا0 دح هب و دنیآ مهِ دِرگ یرای یاهتسد ،یفا0 دح هب ه0 یزور راظتنا رد
مین0 ضارتعا میژر نیا هیلع بارعا اب هارمه و
مینادب یmی نانآ اب ار دوخ میناوت یم نانچمه
.میچیپب ندرگ رود هیفو0 میناوت یم
،مین0 یم یوزنم ار میژر نیا روطچ ه0 دید دنهاوخ وحن نیدب
دن0 باسح ام یور دناوت یمن ه0 دنامهف میهاوخ وا هب
ه0 ار یا هدنن0اوسر تاعالطا دیدرت نودب ه0
،مینmن لقتنم دشاب شراتساوخ ه0 یس0ره هب میراد هزغ رد شترا تایلمع ۀرابرد
دمهفب ماجنارس ات تشاد میهاوخنرب شالت زا تسد و
دن0 باسح ام یور دناوت یمن ه0
.میشاب وا تسدمه ه0

میشاب رود زا هدش تیاده یاه کشوم وا یارب ه0 میتسین رضاح ام
.شیاه غورد نالماح و

،ام مان هب مادقا و دشاب هتشاد ام رب تموmح قح هmنآ یارب
،دروآ تسد هب ار ام ۀمهِ تیاضر دیاب م0اح تردق
.نایدوهی اب هتخیمآِ بارعا و بارعا اب هتخیمآِ نایدوهی تیاضر
مینامب نوریب ه0 مینآِ راتساوخ ،زور نآ ات یلو
.تموmح نیا تامادقا ۀزوح زا
،هزغ دای اب ،هزغ هاگشیپ رد ،نامز نآ ات
.میتسه ینیطسلف همه ام

* * * * * * * * * * * * * * * * *
 یم ما³³³³³³ن ار بات0 ود نیا وا را³³³³³³ثآ نیب زا .یلیئار³³³³³³سا ر³³³³³³گامنیس و هدنسیو³³³³³³ن ،هفسل³³³³³³ف دات³³³³³³سا Ariella Azoulay یالوزآ الیرآ منا³³³³³³خ ـ ۱
:میرب
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Death Showcase. The Power of Image in Contemporary Democracy (MIT Press 2001)
)2001 .یت .یآ .ما هاگشناد تاراشتنا رصاعم یسار0ومد رد ریوصت تردق .گرم هاگشیامن(

The Civil Contract of Photography (MIT 2008) و
 )ایلاتیا( هرّار³³³³³³ف رد و )لیئار³³³³³³سا( ویوا ل³³³³³³ت رد 2008 لا³³³³³³س رد یو )2008 .یت .یآ .ما هاگش³³³³³³ناد تاراشت³³³³³³نا ،یساmع یند³³³³³³م دادرار³³³³³³ق(
.ریوصت تیاور هب لاغشا کی ناتساد ،2007 ات 1967 زا لیئارسا ـ نیطسلف« :ناونع تحت در0 اپرب یهاگشیامن
.یوسنارف نادmیزیف و فوسلیف بیترت هب رابیلاب زاوسنارف و رابیلاب نی یتا :هسنارف هب نامجرتم
:عبنم

http://www.europalestine.com//spip.php?article3734
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