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آشی که مال نیازی پخته بود، بر فرق خودش 
  ریخت

  
    

  

 

 
�ه���  در ��رد ��ا	
	��زی ��� ����  

 

 

 

  

   نوشتهء ضیا، ناشر هفته نامهء "اُفُق" استرالیا

�ر�ورداری از ����ت �رآن و ��	داری از�	�د ر	ول را�� ا	�م(ص) در  �� �ھ	%�د، ��ھ�، �و$وی ھ�، و! ��ی د�ن �

� ا	ت ا�'�م ����ر، ����ق %	��( �� ��وی ���رآن را �دون ھرو�� ھراس ���ن ��*��د و �	(و$�ت د��� و و'دا�� )�ن را 

��)د، آ�.� !زت ا	�م و �), داران ا	�م ا�د.!زت )�ن �داوم و�),ل  ���دھ�د.�داو�د آ�.� را در ���ه و !/�ت �ود دا)%

  )�ن %����ک.

  ا
	؛ �ر��س:

�ردا�� ز���� ُ�زِورا��، �3 %,دادی (و��)؛  ��ھ�، �و$ ���ھ� '�و����، و�%�  ،�و�.� و ! ��ی د�ن، ��؛ د�ن ����� وارو�

�ر�ط� �6ر ��*��د،  ��� ودر�.��ت �زدورا��، 9ون؛ �� ���زی وھم �)ر��ن او�� %�.� زود ��8وت و ���و�ت )�ط�ن �:

�زر%ر�ن  �� از ھ��ن د	%� د'�$.� آ��در ��زک ر�; ھم ھ	%�د �* � ��ود )�ن �� ھم ��	 ���ه ھ�ی ���ره و/>�ره �� را �
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�ود )�ن در �	�د �����ر ��)���د و � �� �� از  �� آ�*� �� ا�'�م ��ر	���د، ��� �واھ�د ا6)� �� �ر �� )ود، 9�ھ�ی )�ن 

) �� د�%ر	�زده 	�$�ردش) در ا��را�6ت و از '� � %'�وزات دد ��)��� ��ھ��� �� �%� �*� آ�.� ط� ھ��ن روزھ� �(

�.%ر، آ�.� را �ور���� ھ�ی د�ن �ط�ب �رد.  �   ���ت �دا �ر ���ن 
�ھ	...و?�ت %��ر %'�وز �رده،  ��م �ر ز��ن را��د. 9

آ�ه )د�د �� در ز��رت )�ه دو )�)�ره )��د در �3 �� و�%ری ارگ ر��	ت  1393�ردم د��� در آ�ر�ن روز 	�ل 

��ود، �%6� '�.وری!! ا6>��	%�ن، %,و�ذ �و�ِس  �� ��م "6ر��ده" �� آن د�%ر�	 ��ن �وا	%�ر در �را�ر د�%ر �	 ��ن  �د!

��ور ھ�ی �%�'ر ا�'�م �� داد، ا%��م �'ت  ���� را �� %,و�ذ �و�س ز�ر ��م د�ن در �را�ر �)%� از �ردم ��6.م ا�� �,%�د 

و�� 6ر��ده �رآن را ��د و او را �%و'� ا/ل د�ن و �رآن �	�زد. %,و�ض �و�س �ر وی ا%.�م ��  ���دد و 6ر��د �� �)د؛ �

� آ�.� ��د داده )ده ا	ت و�� از ���ون �9زی را ��دا�	%د، �� از �رآن �9زی � �� آ%ش �)�ده، آ��Eه �9د %� '�ھل و او��ش ��

�� %���ر، ُ�)ت و $Eد �� در'� �، 	�س �ر وی �� � �� ���د و در �%�'� آن د�%ر �دا �ر	ت، ��	ت �� %وھ�ن و در'

� %,��ب آن ��ز ھم �� ُ�)ت و$Eد �و��دن و�� 9وب و ھر �9ز د�Eر �ر �� ���ده رِو '�ده و �����ن ا�دا�%ن از �%�رِه ز��رت 

� طرف �	ر و ا�دا�ش �وا$� �ردن، 	ر و/ور%ش را �� �'�ب 	��%ن و !ر��ن �ردن، %ن ��م '�ن او را �)�ن، �)�ن 

� ���ر در�� وھ�وزھم �� �Hس �� �)�د، در�� �ردن ودر روی '�ده  ارا�G �و%ر ر�ا از 	رش ذ)%��دن، �ر%�ب �ردِن او 

 ��	�E.�ِی �زرگ را �ر %ن و ا�دا�ش �و��دن و '	م �و%6� )ده، ا	%�وا�.�ی )*	%� و %ن �ون آ$ود او را در ��ء !�م 

��?%ر�ن، 	�ت %ر�ن، آ%ش �)�دن و در �ظ�رۀ /دھ� �Hر از '�ھ�ن و دا����ن و'دان �ردۀ 	�ل ��ن و ِ�Hِت � ��و$�س... 

��طر �دارد، 6ر��ده ا�ن �واھر ھ�G �	 ���.� و ھ��وع  ��و�)���� %ر�ن ... /ورت �� %�ر�M ا�	�ن ��9ن �ر�ر�ت را 

� �%ل �� ر	د. و �3 ��ر د�Eر �)ور �� !�وه از ��رۀ ��? در 6	�د اداری، $�ِب � �د �ھ�G ا�	��.�ی )��	%G ا�	���ت، 

�ر'��ن ھر ا6>�ن ��?ِی ( ا �.�% ��د���� ا�ن $�ب، � G*$ رد و� �����%ن ) را در '.�ن 	ز� ���	ت  و ا����	6ول و زواِل ا�

� ھر �	 ��ن، ��ش �	ت، ز�را در�ن �,�� � �)*ل ا	ت  "�دم" از "'و" 'دا )ود، 9���9� �ردم �� از ���.�ی          * �

� �9ر دھ�، ر�'.�ی 6راوان �)�ده ا�د و ھ�وز ھم �� �)�د.  ( %رور�	ت) و د�Eر ���.�ی ��H� در ط� �زد�3�  

 ... �� ا�ن !�ل 9� ��م �دھم. '���ت، ��؛ ��/ ... ��وا��ت، ��؛ ��/ .... و�)ت، ��؛ ���ود �� ا�د�)م، �� �واھم  ��و�%� 

.H� %وا�د �ذارم، ��E�� 6رد �� ا�ن !�ِل ���/ر ��ره ھر� �� �� را از�ن ���ش ���واھم O��وِم ا�ن '���ت!! را ���ن ��د. 

�ر 6ر��ده ذ)%� ا	ت  ��ت داد �واھ� از آ�9	��� �� �9���9� �3 %ن از 'وان د�%ر ھ� در ردھم آ�� در 	�د�� �

�	 در ز�	ن دری �	 $#"و �!�  در ھ
� ز�	��	ی �	�م �راغ ��واھ�م �رزار)د، 8�ن /��ت ھ��ش Hت: �"  � %�  
( ھ�' &!

دال �ر 
��	ی وا�3  �% �	#د &  �ر 2ر��ده، ا�ن �واھِر �"م ُ&ِش 
	 -ذ#"  ا�ت، �	�د &!
  +د�د در �*ت �	
  ھ	 دا#ت &  �"وا�د، 

   ).#ودا2	ده "	 
��	ی ا�ن �
ِل �+س  ا2زود، 

� ا�ن �*%� �� ا�د�)�م�� ا�ن �ر	ش ��	M �� دھ�م ��ل �2	+�� �  &س �	 &�	�% �	
ل ا5!% ا�ن 2	+�  و ده ھ	 و 5دھ	  :و 

  د�7ر در ا2*	��"	ن #ده ا�ت؟

9� %/ور دار�د ...؟ ��( �  ذھن �ن ��9ن ��دار ھ��� در �و�ش دارد، ا��*
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�  آ�Rِز �ر��دی ھ�ی ��دی و �,�وی �)ور �� از �ھر �9ز از �ود آ�Rز دارد، ا�� داR%ر�ن و �ر'	%� %ر�ن %�ر�Mِ �زد�3 

�رد. ا6>��	%�ن �	�ر ط��,� ا T۵٧ور  ٧ �� �� 	وی ر�6ه و 	ر 9)���%� ھ�ی 6راوان، $�V و $��Eن �ش را �� و'ود �د 

� ��ش �� �رد. � �� ھ� و �ر9�� ھ� �ود%� �رد�د و ���ش را ا���ب ذا)%�د. 6رض ���م ا���ب!! ای �آ�ه )دن �ردم 

�ود�د �ط��ق ��; �%�ب �ود )�ن �� �رف )�ن ا	%وار �� �ود�د و �� ھر ا	م و ر	�� �� �( ���� �ردم  ��ش ا�ن د	%

H%�د، �� �ود�د). آ�.� در �دم اول �ردم و�)ور را �راب �رد�د و در �دم �,دی ��9ن  �� �ز��%*ش و 9� و���9� �

 �� �����د 	و	��$�زم و ��و��زم و �)ور )ورا ھ� را از ���ن �ر دا)%�د. 9 �ز�ون )د�د �� ��م و�)�ن �ود )�ن 9� �

� ��� ھ�وز ھم �ر�� ازا�.� � �ول ���>G )رق!! (� Eری �ور ���د %ره ��) %�).�ی �ذ�و���� �� ���د و ��Eو��د )ر���

� ھر ��ل؛ �� �'�ھد�ن وووو �وب �ود�م. ��ت 	� �� ��  

� �)ور و �ردم �)ور�� ���� ���ده �� �%ل �ا�ن � �� ھ� و �ر 9�� ھ�ی �%ر��!! �ود�د �� ��راث رژ�م )�ن %� ا�روز 

�( ���%� ھ�ی د�Eر در �)ور �� 'ر��ن ��دا �رده ا	ت. ���ًء؛ 6ر��ده و 6ر��ده ھ� و �3	"ل 2ر��ده رژ�م �!8% و �ر �د 


% �	#د. %
  $ر�

�ردم، د�ن ���د"ص"  را از �� �� از �� ھ� ��د �� �ر�د؟ 'واب ھو�دا ا	ت. �دون )3 از �	�د �)���ن  دو د�7ر:

د. ھ��ن ھ� ھ	%�د �� %* �ف �	 ���.� را از طر�ق ���د"ص" �� ھ��ن آ�و�د ھ�، �� ھ�، �و$وی ھ� و! ��ی د�ن ا�

%در�س، ار)�د، %� �Z ھ���9ن %H	�ر و %ر'�G �رآن و ���ن ا��د�ث از �	'د و ���ر %� �و)%ن �%ب د��� �رای �*�%ب و 

� آ�.� ا�%ر�ام ظ�ھر )دن در % و�ز�و�.� و ھر و	� G د�Eر رو)ن �� 	�ز�د. در�ن ھم )*� و'ود �دارد �� ا�Tر�ت �ردم 

� آ�.� �� ذار�د و در �وش '�ن �ردن Rذا ��ش �� )و�د و �ذار�د، آ�.� را در �'�$س ��? �� �)���د، /ف اول را  ��

�%� ز�ده � �� ���د، )��د �دا ��وا	%�، �� ا/ول !��د را � د�ت �دار�د و �� ھم ���!ت �Hس 	 ���رخ آ�.�  �.... ا��*

� ھر ��ل! 6%وای ا�%��ر را ��� دار�د.  
� 'وا��ن وطن �� ��دھد و ��  �	�م �*�. �!�:  3ر�	ن �!% �+	ر( آواز �وان) 

� !.ده ر%6� ��� %وا�د، ا�ن �� 'ز �� و�ط�ب و !�$م د�ن، �س د�Eر �ھ���9ن ���ن 'زای 	وزا�دن �رآن و !�و�ت آ�را 

�Eری را �� در �%ل 6ر��ده �� آ�.�� �دام د	%� از �� ھ� �وده �� %,دادی از 'وا��ن �� 	واد و �� �م 	واد و�	�ن د

ا�	�	�ت '�ھ��� د	ت زده ا�د (�� از � پ ھ�ی و�د�و�� و از طر�ق % و�زو�.�، �6	�وک ھ�، �و %�وپ و 	��ر ر	��� ھ� 

� �)�ھده �� ر	د،)  را آ�وزش ���ص داده ا�د، �� %� �Z ���ص �رده ا�د؟�  

� د�� ���.�ی �س �, وم �� )ود �� !ده �� از �� ھ� ی ا'�ر ���رات ���	%�ن،  �ردم �� را �	%ور ط�$��ن و در رأس ا	%

� �ردم �ظ وم �� �� �%ل �� ا�داز�د، و�� '�ون ا�د و �� '�ھل ا�د �� ��� %وا��د ����ت ا	�م را ��% ف ز�ر 9%ر د�ن �

�� د�ن و����ن �/� ھ�ی واھ� و 9	���دن آن  ���	��ری آ�.� در �	�'د  �� �	� ��H.����د. 9 ���ن �	��ل �	��ر �و39 �

��)%ر�ن �ط�$ب آ�.� را ���ط��ن �� دا��د، �	�ده �� )و�د. 9���9� �*� از �واھران �� �� در دا!�G 6ر��ده ).�د در 

�ت ھ�ی ��ھ�ی �� از �	��ل 9ون �/ �%و�8^ )*��ده ھ�ی و8و، Tواب 	�د�� %ر%�ب )ده �ود، Hت: ��ف ا	ت �

ا	�م !ز�زی را �� �ن ��)��	م و آ�را  ��?ی $��	.�ی ز�.� و ����د ا��.� ��? ��� رود. ا	%,��ل � وخ در ا	%�'� وا�راد

 �� �� ا�ن �*%��	� 'وا��ن و �و 'وا��ن �� )��د  �� �ن آ�و�%��ده ا�د، ��9ن ��	ت. دردا �� �!�$��ن د��� وار	%� و)��	%

� ��� �� ھ�_ و'.�  ذ�رد. ���ًء: ��ر�د �� G,'�6 �%ل 6ر��ده را ا	�م و �رآن 
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� ��%وا��م ��ص و ز��ن در ��ر %H�و��ِن د�ن ھ��ن �� ھ� و ... ا�د، 9� )د �� �%�'G ��ر )�ن �6',� ا6زا )د؟ �س 

� �)ر ر	�ده ا	ت، %,داد ز��دی از 'وا��ن و �و'وا���� و'ود دار�د �� ھر �دام (� �از آ�.�	ت. 9���9� از %/�و�ری �

��ران �رده ا�د. از��*� ر�)G �%ل 6ر��ده از آ�وزه داده )ده � ھ�ی د��� آ�.� %و	ط ) آن د�%ر �ظ وم را 	�.ر Tواب V�

 Z� �� �ردم طور�*� ) ا	ت( %���ھ�  آب �ورده ا	ت، �س ��%ل 6ر��ده ھ��ن �� ھ� و�ط���� ا�د �� �%وا�	%� ا�د، د�ن را 

  ���د. 

� ا�ن ��ور ا	ت �� )�ط�ِن ر'�م، �%6� و آ)وب �ر ���3 دا�ش ��%6� �	 ��ن 	 ��� ��*�د. ا�� دا�%ر!! ���زی ا�ن !�$م د�ن، 

�وا	ت در ار%��ط �� �%ل 6ر��دۀ �ظ وم G�%6 �� را در ).ر ���ل ا�'�د �� ��	%�ن �	��� �ود، �� G �' ن !/ر!! از�

در �ورد �%ل ����د. ار ھ�وط��ن �� /دا و %/و�ر �� ���زی را �� ��ن �ط�G ���ز '�,� در �	'د وز�ر ا��ر ��ن 

�� ز��ن  �.�% �� 	�ده � �, وم �� )ود �� ا�ن ��ی !/ری و�%�دن!! ������د،  �� �)ر ر	�ده، د�ده ��)�د و�� �6ر��ده 

 ��� �ر��ِت 	ر، 9)م، د	ت و ... ُدر	ت �� ا�ت و ژ	ِت �Tِل ر��/� ھ�، �%ل ).�د 6ر��ده را طوری %و'�� ��*�د � �* �

�را(ت داده ��)د. و در �	�%� از پ ھ��ش، از ��%ِن آ)� �رای �ردم و د	%�Eه ھ�ی ا���%�، !���ن ا�ن دھ)ت را �و!� 

�ر ��دھد، �� ار در�ن �ورد از طرف ھر�	� �� %و'.� /ورت �رد، �ردم ���م �� �!د$� ، ���8� و !�وم �ردم 

  ���د و'�` �ردن آن د)وار �واھد)د.

  �را;% را &  ا�زد �ر 2روزد

  &�د، ر�#ش ��وزدھر آ��س ُ$ف 

� درد ��� �ورد. و�%� ���زی �%و'� )د �� �ر6.��ش �� از طرف �� ���د از  و!! ��رج )دن و آ��Eه �9ر زا�و �)	%ن، 

�ود را �� دھن �'� از  ����� ��ھ� و ! ��ی آزاده و 	ر ا6راز د�ن %���د �� )ود و �� از '��ب �ردم، �3 ��ر د�Eر 

�� ��!! در �%�'� �, وم )د،  طر�ق % و�زون ط وع؟ و�� �*�8� �ذا)ت. 9 �( ��% ���ن ھ�ی او %�ر�ف )ده ا	ت را 	

� �ردم ھو)دار داده �ود، �� ا!%راض � �و�.� ا�	�ن از ��6ر %� �	 ��ن و �ر ���� %ظ�ھرات و �� )دن آن %�آ)� را �� از �

( �$��� 6رق ���زی �و)G د���  �د و ھ�وز ھم ادا�� دارد و %�ر�M آ�را 6را�وش رد ھم آ�� ھ�ی !دا$%�واھ��� در و)

�واھد �رد.�  

� ! ��ی د�ن و ا����ن �	�'د دور ��ش �ود �� در ا	%را$�� �را',� �ردم، از '� � ��%رم ا$��ج �و$وی !�دا$���د ���ری 

% و�ز�و�.� �د�د �ط�ب �	'د �8رت !T��ن( رض) ��را�ون �%ل 6ر��دۀ ).�د Hت: { ار ����ت ا�ن ��)د �� از ز��ن 

)��ده ام، �%ل 6ر��ده در ��$ب ھ�_ �3 از ا���G ( 'واز دا�	%ن) ��'G��E �%ل �ط���ت �دارد. 6رض ���م، ����ت ��9ن 

� /ورت �� �رد. �� �� و	� G ����م )ر!� 	���)د( !��ذ ��c، �رآن آ%ش زده )ده ��)د) ��زھم �*م 'زای ھ�9و !�ل 

� و$� %� '��� �� ر	��� ھ� �و8وع ر� �� و�وع ��و	%� � �� و�دون %ر/د ��� اTر �� G �> و�ا ا�,*�س داده ا�د، �%ل 

در�ن /ورت )ر�,ت ا	�م ا�*�م /ر�^ دارد. ا�� �' س �����ده �ن ا6>��	%�ن ا�ن �6',� را ��?%ر و �.�%ر از ا	%.زا و 

�واھ�د.} ��ر�*�%ور �)� ��)وای �زرگ ا	�م، دا�	%� ا�د، ?زم ا	ت �� ا	%>�Hر �داوم�  از �دا �وزش 
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ھ���9ن 8�6ل ��%رم ا$��ج �ورا$�ق �و	Hزی، ا��م �	'د �8رت !T��ن(رض) ��9ن ا�راز ��ود: ( �*م �6.� �8رت 

� "رح" در �ورد ��9ن ا	ت؛ ھر�ه �رد �� زن �	 ��ن !�ل ار%داد را ا�'�م ��دھد، ھرو�� �*م ?زم H��� و�ا��م ا!ظم، ا

�ص �ر%د، 	� روز و�ت داده �� )ود ، رھ����� ��)ود، %� �Eر از %و	ط )ر�,ت و ��8 '�ری �� ( ��ردد. 8���ً 

ار%داد �ود ��دم ردد. ھر�ه )�ص �ر%د زن ��)د، �*م �%ل �ر وی '��ز ��	ت، 'زای ?زم از طرف ��*�� ا	��� �ر 

  وی %ط��ق �� ردد.

�واھد �رد؟ �  �� ��%ظر�م �� !دا$ت و ����م ا6>��	%�ن 9

 

 


