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ا  زی  ح د
 رّم

دررۀ روا ری ا اان  زن ّ  و دوا  آن، رود  و ک دو  قی زن ّ  و

 ،ناا  رت ن رۀ ر ،ص ،رۀدر ا د ی ا ت و  آن  ً یوا

ا در ز ه و  را ا  ای    ا  .ه آدر ا  ر  ن  ری ّ

ر ده ازا   د ا ر   ش را ا ددا ا ، ا  .ا  و  ز  در ّ

 درت در  . و و  ع ه، در ازدار  ر  د، و ا      ،ادرا

ا ر، از ای   ّد د.

 ن  از ای  آز .  در ل 2009، در م ی  ای رت  در ان ر دم.

ت ا ،ری ا ای، ر آا ّ  ز وف ری و و ر  تاز ا   

–  ا  ا ّ، از      م، د د.  در زان ف و م او، روزی ری

از ا  در  . ، ل  ده   ،ز  ر ت م، دررا ادیل اّ را در

ت،  ش ای  ری ا ّ م و   ر و ود، د م   رر  و در

. ن د را ی ا  ت از د

در  از ا     دوم ط  ،ز و  ) ّ او را م، زا      و  رو

 دار دم) ۀ ا دررۀ "آی" ری ا  .  در  ا آن روز   د و زی آن روز

 ّز وع ه د  ن      آه ا (  آن روز ّس او را اب ده دم).  در

 ر ّ  لّ  ۀ از ،    او   .م ر  د لن ا ای رو  مٓا  د

     .ا ور، آواز د و   ، م را ا دان یا ،د لّ دا  ر ا و

ا ٓزان وای د    زان رده ه د .د د   ،  ّ  دان ان  داده

ه د   د دا  . ای آن  ا  زان  او ا ِ ، رن، از  زان و دً و

ااً رد  ار . آن ه آن زان و ر ان،  ا ً 19 و ّا  25 د، آوازی ری

ا   .زی د   از ود 20 آواز   اه  ،ل  ود  د از  ٔری ا رد،

ٓرد از ا   دو   .د "ٓسا نا" ،حا  ،ری ازٓو ا ب ااز ا  دوران  ط آواز ا

در " ز"   ّ وزارت  و ارد ا ازۀ آن را در ده د.

ٓاّ ٔ در ر  ده و دا  ا "ٔ" ری ا یٓا ر   د یز 

ای ارزشی د ا، و از ا روی  از آ و ج و ج اد ده ا.  در  ران  و ا ده

.ها   و ّ ی ٔ از ،دها ری اا  ۀ    و ر ی از 

. دا را "ٔ" ان   ل ا    

ای    ط  زان وای  آواز ا  ،ز      د   دم  م و

 د در اوت دی و ور را  و  و آوازی  و د  . اّ ران ا و  ری

ا ا   را  ا ان ّ  و ا ا دود ده ع دها  .ای ر ز آن ت  ی

 ٔ ا .آوردها  را ٔ  ا  و ری ا ط و دها   ا  !  ؟ا آن  را

.ه ا  د آورده ،  ،ز ی د، و از آن ق  دا   ٓسا دی ی دور و
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ا  ٔ ا ، ای  دن ی      دا ن آن ی ا  ان   ب

 د و از ا آن      ،ی ا  . ب د ی  د ا  را ٓد، ا

 ، دارد ا و هوری د را  .  ا ا ای آن    ر   و د را  ات

زن  ز . ا  در  ز ّ  ، ا و ار   از –  اوت، ا  ًوع –

دان دل ار د؛  ا ، ر و ارزش  و    ای ی را  .  ا  ود

.  را  و  یارزش   ّ ۀآور

در وا، ا  ق  اوج  ّ  ّا ی ا  در    ه ا.  در ل ر ،ع

 و ا ا آر  دها  از  وهی  رج ه ل ی ا     ق اء

. وم د ق از  رد  ی درونوه ا و  د رخ ز  ری د . ّ آن  امو ا 

 ّدۀ 18 ا ر  ا  " : دارد از آزادی ا ، وان و د ه  د : ا  م آزادی

  د ا و  ٓای او ا  دت ، زش دٓا  د ، درا  ر دآزادی ا  د وا  د 

".ا    ر  ،  رت  

آا  ، وز  اّت اان،  ان ور ا آی رو، ر ر، در ار اّی  ا، ااً

در ای در اان ر .  او ً ارزش  ارا و ای دو را  ان  از   ّدم اان از

ّ ر   رّ  د  در  یٓار داد.  ا   ،از   ر در  ، و  

«. ب ز     دم . ز   ب دم  ،ار م و آن ٓا  د، «ا رها

ا ٓ وز  اّت،  ی ّ، در ا د ان اذن د ا د  ،ون د  از و ،ا ی

.آور ا د ءای ا تّ دت و  اه ٓا ز   ا و  دارای آن

 ا ٓ در  ن ، و ی از  اا      د   آا ا   دار

ارد".  ا ریز نز ا  اما ا " ،ر داه ا ض اری م  نب زا     ا ،

 ٓا  .دود ا آا  رت در ا ،  رت ّ ا ان وو اضون ا ر وز ّ با

 ،ان از  آا ااس، ز ٔ ا  . وا  رد  در  ا ٔ ن ره داردان ا "ا" ان  او

 اریرد در ٔ رت از  ا ا  .  را  "ا" ،  ر ءان ا

د و  ان  را  یا اد، ز ٓدارد ا او در ذ  ا دو  ا  ا   .ا

. ٓج و ا ج و ردا د     یا

    –  ار   یارزش  دداری از  ا     – "ٔ"  رد در ،ّا

(   ) ی م یٓا  و ر وا ا ،ٔ ار   ا   . ورو  و

، اّ در  ل از   ا   ٓآور ،وه، ای  ،ّا زم ُ را در ار   دارد.

  د ّ    رهدر ا ً   ،      ٓا  ا ٓا   

     ا دازیل ٓا ،ارزش وا  م ب دد.  در ن ا ون ی و  رت

"ا" د؛ ه داده "و داد رت از "ر "ا" ؛"اد "د "ادا"  ا  د.  و دا و

در وا رت از "س ن و ر ن" ا و "دروغ"  ان "را  "دم  داده د.

  ا ُ  ا . ،رت ن ن ص در ،""    ی ا آن   از ،ّا

 ا  د.  و  ،د ه آن   ا و ا  ر ا ،ه  وا ا در اد، ز

ا  و ارزش رخ د، و وا آی رخ   .ا ی از "  "ان  ل و دل
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  ا    باز ار  ا  ءا  ا در از ، ه ود ا  . دها

ا  ّ ل دان    ،دد د آن ااد ل "" را   و "ۀ" ال د  ،دداری

ٓت اات و ا   و ا رت    اق دارد  رد ص در ا   .

 اد زدی از ااد ا ارد.  ا را ان   ن رت دری د و  از ا ا  آ را از ء

اده از ا ر ز دارد اس "" ا   ن  از آن ردار    . دروغ   از

ارب   اس    ،    .  دان رری  ارد ا  اف و

.  و  سد، ا یاد

دررۀ ا  ق  و ای آن ر   و  ه ا   .ء  دۀ ا   وح

:ل ا   ه  ق   ا ا  ن ّدۀ 30 ا  ٓا  . ه ذ

  از رات ا ی   ن  د  ای  دو   ،دی       آن
. د    م دا  ا رج در ا یق و آزادی دن  ای از

ا ٓ ا ّده ان ار  دارد ا ا   اّد ر اا مآور و  ا و "  ه و اه"

  .د دها اّو   اا ون اد  ت و وا   ق اّا  ز ا  ا ّا 

راه ای ل ا ف ار دن   اء ارزش ا  در ارزش و  ّ آ ود دارد و ا و در

.ا ا ۀ  ل در 




