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گعاضؾِ ًاصط ضحین ذاًی 
 ۲۰۱۳ آّضیل ۱۳
 ۱۳۹۲ فطّضزیي ۴۲

 
ٍ اؾ، با فطٌُگ » َٔ ُعاض چطخ ذْضز کاضُای هؽکْب ًفاى هی زُس کَ جِاِى ایطاًی با اًسیف

ٍ اؾ، بطای اّ بؽیاض اضظـوٌس اؼت ّ بَ ُویي ذاطط ُن ًَ بِاًَ کَ یک  هسام زگطگْى ـس
اؼطْضٍ، زیي، تاضید، فلؽفَ، حواؼَ، ٌُط، ًماـی ّ . بٌیاى اؼت بطای کٌکاؾ ّ بطضؼی

ُوَ ّ ُوَ اجعاء بٌیاًی ؼت کَ گفتَ ـس، یعٌی .... هیٌیاتْض، آضهاى ـِط ؼیاّـی
«  هحول ُای کٌکاؾ ُا ّ بطضؼی ُا ّ پژُّؿ ُای هؽکْب اؼت

 
کاًْى » ذْضـیسی، بَ زعْت ّ هیعباًی ۱۳۸۱ اضزیبِفت هاٍ ۲۱یاظزٍ ؼال پیؿ زض ضّظ آزیٌَ 

ٍٔ « فطٌُگی ایسٍ ٍ ای اظ هفاُین زض »زض اؼتکِلن، ـاُطخ هؽکْب، زض باض تجسز ّ زگطگًْی پاض
َٔ ؼرٌطاًی هؽکْب با حضْض بیؿ اظ یکصستي اظ . ، ؼرٌطاًی کطز«ازبیات آؼاظ لطى جلؽ

ـاُطخ هؽکْب زض آى ؼرٌطاًی، ًرؽت . زّؼتساضاى فطٌُگ ّ ازبیات ایطاى آؼاظ ـس
َ ُائی چْى طبیعت، اًؽاى، عفك، ّ ظى زض ازبیات کِي ایطاى ّ ؼپػ  گطیعُائی ظز بَ همْل

َٔ هفطّطَ ّ ؼپػ تط، گصضی  َ ُا زض طلیع ٍ ُائی کطز بَ آؼاظ زگطگًْی زض هفِْم  ایي همْل اـاض
َٔ پطؼصَ یا ضهاى حمیمی»بَ ضّظگاض عاضف لعّیٌی ّ زاؼتاى اًسُّباض عفك اّ زض  ، ّ ًیع «لص

شکاء )آًگاٍ پطزاذت بَ دمحمعلی فطّؼی . گطیعی بَ ذاططات تاج الؽلطٌَ زذتط ًاصطالسیي ـاٍ
ـاُطخ هؽکْب زض برؿ زّم ؼرٌطاًی . ّ ًمؿ اّ زض زگطگْى ؼاذتي ظباى فاضؼی (الولک

ٍٔ ایي  ٍٔ کؽطّی ّ ُسایت ؼري گفت با ایي تْضیح کَ چٌس باض ذْاؼتَ اؼت زضباض ذْز، زضباض
هی ذْاؼت کؽطّی ّ ُسایت ضا . زّ ـرصیت بٌْیؽس ّ ًفسٍ اؼت آًچَ هی ذْاؼتَ اؼت

َٔ با ُن بطضؼی کٌس، باظ ُن ًفس آى چیعی کَ هی ذْاؼت ّ  با ُن ّ زض همایؽ
َ ُایؿ ضا ًیع فطاُن آّضزٍ بْز ّ ُوطاٍ زاـت هؽکْب زض ایي ؼرٌطاًی، زؼت کن . زؼتوای

ؼَ تا چِاض باض ّ ُطباض چٌسیي صفحَ اظ یاززاـت ُایؿ زضباضٍ کؽطّی ضا کٌاض گصاـت ّ 
ٍٔ اهیسّاضاًَ کَ. گصـت َٔ کْتاٍ اظ ُسایت بگْیس با ایي ّعس زض »: ًیع ًطؼیس بیؿ اظ یکی زّ جول

آى ؼال زیگط ّ آى ؼفط زیگط اظ ها « .هْضز ُسایت، ـایس بواًس بطای ؼال زیگط ّ ؼفط زیگط
َٔ گیل گوؿ زض . زضیػ ـس َٔ بعس ضا گطفتاض بیواضی بْز ّ ؼطاًجام، بَ بیاى زضزهٌساً زّ ؼَ ؼال

ٍٔ آزهی»ؼْگ اًکیسّ،  ، بَ ـاُطخ هؽکْب ًیع ضؼیس، زض بیؽت ّ ؼْم فطّضزیٌواٍ ُعاض «بِط
.  ّ ؼیصس ّ ُفتاز ّ چِاض ذْضـیسی

 
، زض ُفتویي ؼال ذاهْـی هؽکْب ّ ( ذْضـیسی۱۳۹۱)زض اضزیبِفت هاٍ ؼال گصـتَ 

َ ُای ایي اًسیفوٌس  زُویي ؼالگفت ؼرٌطاًی اّ زض اؼتکِلن بطآى ـسم آى پاضٍ اظ گفت
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ٍٔ احوس کؽطّی ّ صازق ُسایت ضا تمسین ذْاًٌسگاى کٌن ایي برؿ با . بعضگ ازب ایطاًی زض باض
، زض چٌس ؼایت ّ اظ آى هیاى زض «کؽطّی اظ ذطز آؼاظ هی کٌس ّ هی ضؼس بَ بیرطزی»عٌْاى 

.  هٌتفط ـس« اذباض ضّظ»ّ « عصطًْ»ؼایت ُای 
 

اها اهؽال، زض ؼالگطز زضگصـت ـاُطخ هؽکْب، ؼرٌاى یاظزٍ ؼال پیؿِ زاضیْؾ کاضگط زض 
 ٍٔ .  ، تمسین هی ـْز«جِاِى ایطاًی ـاُطخ هؽکْب»باض

 
َٔ ۱۳۸۱ اضزیبِفت ۲۱ضّظ ـٌبَ  ذْضـیسی، اظ زّؼت ًاظًیي زاضیْؾ کاضگط ذْاؼتن زض بطًاه

َ ُای « ضازیْ ُوبؽتگی» اؼتکِلن، ّ بطای آـٌائی بیفتط ـًٌْسگاى با کتاب ُا ّ ًْـت
ٍٔ ذْز، زعْت هطا پصیطفت . ـاُطخ هؽکْب، صحبت کٌس زاضیْؾ کاضگط با هِطباًی ّ گطهی ّیژ

فایل صْتی . ّ زض ؼرٌاًی کْتاٍ ّ ففطزٍ اظ هؽکْب گفت ّ اظ تبییي جِاِى ایطاًی هؽکْب
ٍٔ هؽکْب، کاضُای هؽکْب ّ جِاى ایطاًی هؽکْب، پیؿ ضّی  َٔ ضازیْئی زض باض آى بطًاه

آًچَ زض ایي ًْاض صْتی لسیوی هی ـٌْیس ًرؽت ؼرٌاى ًاصط ضحین ذاًی اؼت . ـواؼت
زض هعطفی کتاب ُای ـاُطخ هؽکْب ّ هْضْع ؼرٌطاًی اّ زض اؼتکِلن، ؼپػ ؼرٌاى 

ٍ ای اظ کتاب  زاضیْؾ گاضگط اؼت زض تبییي جِاى ایطاًی ـاُطخ هؽکْب ّ زض پایاى ضّذْاًی پاض
.  هؽکْب اؼت با صسای ًاصط ضحین ذاًی« گفتگْ زض باغ » 
 

کاًْى فطٌُگی ایسٍ زض هعطفی کتاب ُای هؽکْب ّ هْضْع ؼرٌطاًی اّ بطّـْضی زض بیؿ اظ 
. هتي کاهل ایي بطّـْض ًیع زض ُویي جا زض اذتیاض ـواؼت. پاًصس ًؽرَ هٌتفط کطزٍ بْز

ؼري پایاًی ایٌکَ اهؽال اها زض ؼالگطز زضگصـت هؽکْب ّ یاز حضْض گطم اّ زض اؼتکِلن، 
آًچَ آظضزٍ ذیالی ّ افؽْغ ضا زّچٌساى هی کٌس، ؼن اظ زؼت زازى زاضیْؾ گاضگط اؼت کَ 
. ًاهِطباًی طبیعت ّ ؼٌگیٌی زضِز تي ّ جاى، تاب ایؽتازگی اظ عاـمی ُوچْ اّ ًیع زض ضبْز

زاضیْؾ کاضگط، ًْیؽٌسٍ ّ پژُّفگط فطٌُگ ّ تاضید ایطاى، اظ پػ ضّیاضّئی طالت ؼْظ ّ 
 هیالزی زض اّپؽاالی ؼْئس، ۲۰۱۳جاًفطؼا با ؼططاِى ضیَ، ؼطاًجام زض باهساز ضّظ زّم ًْاهبط 

َٔ فطٌُگ ّضظ، ؼرٌاى زل اًگیع ـاُطخ . ها ضا تٌِا گصاـت ایٌک اها زض ًبْز آى زّ فطُیرت
َٔ بیؽت ّ یک اضزیبِفت هاٍ جاللی  هؽکْب ّ کالم گطم ّ گیطای زاضیْؾ کاضگط زض آى ـٌب

.  ؼال ُعاض ّ ؼیصس ّ ُفتاز ّ یک ذْضـیسی، ُوچٌاى زض گْؾ جاى ها پژّاک هی کٌس
 

 صدای داریوش کارگر در بارٔه مسکوب را از اینجا بشنوید
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