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سکرام هب سلگنا

رتسچنم ،1863 يهیوناژ 7
 
زیزع روم
 زا شیپ یمک تساوخیم ]يرام رهاوخ[ يزیل هک یماگنه و تفر باوختخر هب دوز بشید .درم ]سلگنا دزمان[ يرام
 نم هب زورما حبص ات .درک يزغم يهتکس ای درواین تقاط شبلق ای .دوب یناهگان یلیخ  .تفای هدرم ار وا دباوخب بشهمین
.دوب مقشاع شدوجو مامت اب هراچیب رتخد .منک لقتنم ار مساسحا مناوتیمن .دوب بوخ شلاح هبنشود رصع ات :دندادن ربخ
تنابرق
سلگنا شیردیرف
 
 
 
سلگنا هب سکرام
1863 يهیوناژ 8 ،ندنل
 
زیزع سلگنا
.دوب وت يهتسبلد ًالماک و خوش ،نابرهم وا .نارگن هک درک ماهدزتفگش ردقنامه يرام گرم ربخ
 .مروایب يور وس مادک هب منادیمن رگید .درادن هار ام لفحم رد یلابقادب زج يزیچ ارچ هک دنادیم ناطیش طقف
 هک دوب ینیبشیپ لباق هتبلا و ،تسا هدروخ هتسب رد هب ،مروایب تسد هب ناملآ و هسنارف رد یلوپ هکنیا يارب میاهشالت

 هک تیعقاو نیا زا رظنفرص .مریگب هتفه دنچ زا شیب ار نمهب نیا يولج دنک کمک نم هب تسناوتیمن دنوپ 15
 هسردم جراخم يارب - دش دهاوخ مامت هتفه نیا نایاپ مه نآ هک اونان و باصق زج هب - دهدیمن هیسن ام هب سکچیه
 نوریب هک شفک هن دنراد سابل هن اههچب نیا رب هوالع ....ماهدناماو راکبلط هتسدوراد لک و هناخ هراجا يارب ،اههچب
 دوب يدیمون زا راشرس سیراپ رد هک مرسمه زا و مدوب هدمآ رتسچنم هب هک یماگنه ،تساپرب یتمایق هصالخ .... .دنورب
 هنسحلاضرق قودنص کی قیرط زا مناوتن رگا .هداتفا قافتا مدرکیم ینیبشیپ حوضو هب هک ار يزیچ نامه ، مدش ادج
 اما مدرک دسریم ترکف هب هک يراک ره ًالبق ،مناوتب هک مرادن يزادنامشچ چیه نم و( مروآ تسد هب یلوپ رمع همیب ای
 ماهداوناخ )مهدب متشادن هک مهدب ار يرادرهش ضراوع و هراجا ضبق دنتساوخ نم زا و دنتساوخیم نماض ؛دوب هدیافیب
.دنروآیمن بات رتشیب رگید هتفه ود
 یتاپویموه نامرد شور نیا اما .مسیونیم وت هب كانتشحو تاعاس نیا رد ار اهزیچ نیا مراد هک تسا هناهاوخدوخ رایسب
 مامت رد ؟منکب مناوتیم راک هچ نم هرخالاب و .دوشیم يرگید هعجاف زا هجوت فارحنا بجوم هعجاف کی هب هجوت .تسا
 لباقم رد ات مربیم هانپ یقاور توکس هب زین ماهناخ رد و مگب شهب ار میاهفرح مناوتب هک تسین مه رفن کی ندنل
 دیاب يرام ياج هب ،لاح رههب  .منک راک طیارش نیا تحت تسا نکممریغ .منک داجیا ینزاوت رگید يوس زا مشخ نافوط
 تحت یبیجع تاروصت هچ ینیبیم ....تسا هدرب یگدنز زا ار دوخ مهس و تسا ینامسج تلاسک شوختسد هک دوب مردام
؟دنکیم روطخ »ندمتم نادرم« نهذ هب طیارش راشف
یشاب تمالس
تنابرق
سکرام لراک

 
 



سکرام هب سلگنا
رتسچنم ،1863 هیوناژ 13

 
زیزع سکرام
.مهدب خساپ تاهمان هب مناوتن رتدوز ات دش ثعاب ًالمع نآ هب تبسن وت ساسحایب رظن و نم یتخبدب
 هک هچنآ زا شیب ،تسا هدرک رثاتم ارم ًاقیمع ًانادجو هک ،تیعقوم نیا رد ،ماهتخیهرفان نایانشآ هلمج زا ،مناتسود مامت
 يرترب هک تسا بسانم هظحل نامه نونکا يدرک رکف .دنداد ناشن دوخ زا یتسود و يدردمه متشاد ار شراظتنا

!وت اب قح هشاب .یهد مناشن ار »دوخ نهذ تقفشیب شخرچ«
 نوریب تکالف و رقف نیا زا ار وت ات داد مهاوخ ماجنا مناوتب هک يراک ره هک ینادیم نینچمه .ینادیم ارم دزمان عضو وت
:داد ماجنا ناوتیم راک هس .ینادیم هتبلا هک مه ار نیا ،منک هیهت یتفگ هک یتفگنه لوپ نآ مناوتیمن نم اما .مشکب
.متسین هناخبحاص نم نوچ ،چیه هک تسین یکش ،دشاب رثوم دناوتیم نم تنامض دح هچ ات منادیمن :هنسحلاضرق قودنص
 تدوخ هک منیبیمن يداریا  .تسامنهار رتفد رد نامگیب اهنآ ندنل يهرادا سردآ هک تساپورا رمع همیب تکرش ریدم ستاو ناج .رمع همیب

…داد دنهاوخ وت هب ناشتسایس ساسا رب يدنوپ 200 ماو کی نامگیب وا و ینک همیب دنوپ 400 يارب ار
 غلبم هب کچ کی ماهدامآ نینچمه و ــ رتدوز هن ًانئمطم اما ــ مهدب تهب هیروف رد دنوپ 25 مناوتیم دوش رت بارخ مه نیا زا عاضوا رگا

…دش دهاوخن دقن 1863 نئوژ 30 زا دعب ات هک مهدب نیمضت یباسح دیاب اما مشکب دنوپ 60
.منکب ار مدوخ تامادقا مه نم ات ینکیم راکچ وگب نم هب سپ .دسریمن مرکف هب يرگید هار نم
تنابرق
سلگنا شیردیرف

 
 
 
سلگنا هب سکرام
1863 هیوناژ 24 ،ندنل
 
زیزع سلگنا
 فرط زا نم تیعضو و ،فرط کی زا وت تیعضو .یهدب خساپ درذگب ینامز یهد هزاجا دشاب هنالقاع هک مدرکیم رکف
درکیم راوشد تیعقوم نیا »يهنافصنم« یسررب يارب ار راک ،رگید
 ،دمآ شیپ هچنآ لاح ره هب .مدروخ فسات شمداتسرف هک نیمه و ،متشون تیارب ار ياهمان نینچ مدرک هابتشا رایسب نم
 دیسر تاهمان هک یماگنه ،داد دنهاوخ تداهش میاههچب و رسمه هک روطنامه .دوبن یلدگنس زا یشان هجوچیه هب
 یماگنه اما .تسا هدرم مایگدنز سک نیرتزیزع و نیرتکیدزن راگنا هک متخیر مه هب نانچ )حبص نآ رد زیچ نیتسخن(
 مد ار رفن کی هناخبحاص .مدیسر لاصیتسا تیاهن هب هک مدوب هتفرگ رارق يراشف نانچ تحت ،متشون همان وت هب بش هک
 وت دوب راچان ولوچوک ینج و ،دوب هدیشک هت یکاروخ داوم و لاغذ ،هداد ار مایهدب تسیل باصق ،تسا هتشاذگ اپ هب هناخ
 زا رتشیب هچنآ .تسا یکلسمیبلک میوجیم لسوت نآ هب هک يراک اهنت ،یطیارش نینچ تحت ًالومعم .دنامب باوختخر
 ار نامیعقاو تیعضو یباسح و تسرد ماهتسناوتن نم درکیم رکف مرسمه هک دوب تیعقاو نیا ،دروآ مشخ هب ارم همه
.مهدب حرش تهب
 وا نالا نوچ  .درک زاب »میناوتیمن« هب ار شنامشچ نوچ ،دوب هدننکلاحشوخ رایسب نم يارب تاهمان ندیسر عقاو رد
 لسوتم ستاو ياقآ هب ندنل رد متسناوتیمن هک ،مسیونب میومع هب ات دسرب تاهمان مدوب هدنامن رظتنم نم هک دنادیم
 هک ، مشکب ندنل رد یکچ متسناوتیمن لاسال يهمان ات هک ،دنتسه رتسچنم رد شرتفد مه و شدوخ مه نوچ موشب

 نکممریغ مه وت يارب و .مینک رارف نارحب نیا زا هک دسرب هچ ،درادهگن هدنز هیوناژ رد ار ام دناوتیمن هیروف رد دنوپ 25
 یگدنز يرتسچنم نارگراک هک مینکیم یگدنز یعضو نامه رد ام هک مدوب هتفگ تهب هکنیا اب ،ینک کمک ام هب هک دوب
 نوچ متساوخیم هک دوب يزیچ اقیقد نیا و ، »میناوتیمن ام« داد صیخشت مرسمه هک دوب تقو نآ هزات و ؛دننکیم
 همه زا و ،ناسکی هب زغم و بلق ندمآ مشخ هب يارب ینایاپ ،شتآ نومزآ رب ینایاپ ،ینونک تیعضو نیا رب دش ینایاپ
 يارب مه و دوب رابنایز مدوخ يارب مه هک ،لطاب رهاظ نیا ندرک ظفح و اهبنارگ تقو ندرک فلت يارب ینایاپ رتالاب
 هک درک ار يداهنشیپ نامه مرسمه ماجنارس هکنیا ات میدزیمن فرح مه اب هک دش هتفه هس ،دعب هب نامز نآ زا .اههچب



 دهدیم ناشن ار تفرنوریب هار اهنت هن ،دراد هک ییاهيدنیاشوخان مامت اب هک يداهنشیپ ،مدوب هدرک حرطم شیپ اهتدم
 نیا رب هوالع هک هار نیرخآ ،میاهدرک مرن هجنپ و تسد نآ اب هتشذگ لاس هس ام هک دراد حیجرت ییگدنز هب هکلب
.دنادرگیمرب ار ام سفنتزع
 ،دنرادنرب تسد ام بیقعت زا رگا هک )هناخبحاص زا ریغ هب( مسیونیم مناراکبلط يهمه هب نم :تسا نینچ هار نآ و
 قبط هک تفگ مهاوخن هناخبحاص هب ار نیا هتبلا .منکیم مالعا منوید تخادرپ زا ناوتان ار دوخ یگتسکشرو مالعااب
 ادیپ راک ماهگنیناک هداوناخ قیرط زا يرادنامرف رد مرتخد ود هاگنآ .درادرب ار ام ثاثا شبلط يازا هب دراد قح نوناق
 و مرسمه اب هارمه نم و دش دهاوخ راک لوغشم يرگید ياج }سکرام هداوناخ دازهناخ راکتمدخ{ نشنل .درک دنهاوخ
 هدرک یگدنز شاهداوناخ اب يراگزور فلو در هک درک میهاوخ تماقا و تفر میهاوخ ياهناخناون نامه هب ولوچوک یسوت
.دوب
 هب .دنام دهاوخ هجیتنیب هتبلا هک تشون مهاوخ ناملآ رد مفلتخم نایانشآ هب ياهمان ادتبا يریگمیمصت نیا زا لبق اعبط
 متسناوت هک تسا يراک لک نیا .تسا لمحت لباقریغ هک تسا نامینونک تیعضو هب نداد همادا زا رتهب نیا لاح ره
 نآ اب هارمه باصق و هناحبحاص هب نیغرود ياهلوق روز و برض هب ات مدرک لمحت ار یتمرحیب روجهمه .مهدب ماجنا
 باسحتروص اریز ،متسرفب هسردم دیدج یلیصحت لاس يارب ار اههچب ماهتسناوتن .دنورب زیمآ تملاسم هک منالویقب اپ هب
 رکف ،متفگ هک ياهمانرب نآ اب اما .دنرادن یبسانم عضو و رس هک لیلد نیا هب نینچمه ،ماهدرکن تخادرپ ار هسردم یلبق
.دوش لح شمارآ اب عوضوم یثلاث فرط چیه تلاخد نودب مک تسد منکیم
 
 ماهتسناوتن زگره ،دزادرپیم تالآ نیشام هب هک }لاتیپاک{ مباتک زا شخب نآ هرابرد ،تاعوضوم نیا اب طبریب ماجنارس
 هنوگچ ،دوب هدافتسا دروم راخب نیشام هک یماگنه رتقیقد ای ،تسا هداد رییغت ار یگدنسیر راکدوخ هاگتسد هنوگچ منیبب
 حیضوت دروم نیا رد هک موشیم نونمم ؟دنک تلاخد دنور نیا رد دوخ كرحم يورین اب دیاب راخب يورین دوجو اب هدنسیر
.یهد
 ود وا .درک تساوخرد يروف ياهزاین يارب دنوپ کی و تشون همان سوپول هب مرسمه ،منادب هکنیا نودب :طوبرم عوضوم
.تسا خلت تقیقح اما تسا زیگنا ترفن میارب راک نیا .داتسرف دنوپ
 
تنابرق
سکرام لراک

 
 
 
سکرام هب سلگنا
1863 يهیوناژ 26 ،رتسچنم
 
زیزع روم
 هتشاذگ نم يور يریثات هچ ترخآ همان هک يداد صیخشت تدوخ الاح .یتشون یمیمص و قداص ردقنیا هک منونمم
 يایاقب نیسپاو ،وا اب هک مدرکیم سح .دشکن یکانتشحو درد شگرم زا و دنک یگدنز اهلاس ینز اب دناوتیمن مدآ .دوب
 کی همان نآ ،مگیم تهب هناقداص .مدوب هدرپسن كاخ هب ار وا زونه ،دیسر تاهمان هک یماگنه .منکیم نفد ار مایناوج
 اب هارمه هک ملاحشوخ و درک شناربج ترخآ همان .زگره .منارب نوریب مرکف زا ار نآ متسناوتیمن ،دوب ملد غاد مامت هتفه
مدادن تسد زا ار متسود نیرتهب و نیرتیمیدق ،يرام نداد تسد زا
.…وت لئاسم رس میدرگرب
 
تنابرق
سلگنا شیردیرف


