نوشته منوربیک (روشن) از مونتریال کانا دا
 ۸۲ثْر ۰۹۳۱
گفت وشنود دوستانه!
در ًخستیي رّسُای آؿاسیي تارًوای سیوای ضـٌاى ،ػذٍ کثیزی اس هلن تذستاى  ،ادب
پزّراى ،ضاػزاى ّ ًْیسٌذگاى اس گْضَ ّ کٌار جِاى تا اخالصوٌذی ّصویویت تزگَ ُای
تثز یکیَ را تؼضا ً یکجاٍ تا هضاهیي حاّی هحتْای ػلوی ّ ادتی ،اضؼار تَ ستاًِای دری
ّضـٌاًی ّ تْیژٍ جزّتحث ُای ػلوی ّ ساسًذٍ پیزاهْى اللثای ًْضتاری ستاى ضـٌاًی
استوثال ًوْدًذ کَ هایَ خزسٌذی ُوَ رّضٌلگزاى ،پژُّطگزاى ّاُل كزٌُگ تذخطاى سهیي
گزدیذ کَ خْضثختاًَ تا اکٌْى تا ُواى ضْر ّضْم سایذالْصق اداهَ دارد.
ضوي سپاص ّ هذرداًی اس كزٌُگیاى رسا لتوٌذ سزسهیي ػلن دّست ّ ادب پزّر خْیص
سِوگیزی كؼال ّ ُذكوٌذ ػذٍ اس تحصیل یاكتگاى را در رًّذ ؿٌا هٌذی گٌجیٌَ هؼٌْی سیوای
ضـٌاى کَ تذّى ضک کٌْى تَ هزکش تثادل اكکار ّ تجزتَ ُای سْدهٌذ ػلوی ّ ادتی هثذل
گزدیذٍ ّ تستز ّسیؼی اس گلتواى را تزای ُوَ ها اسایي جا تا آًطزف اّهیاًْص ُا ُوْار
ًوْدٍ هاتل ستایص ّ درخْرتوجیذ هیذاًن.
ّلی كزاهْش ًثایذ کزد کَ اساص تٌْع ّؿٌاهٌذی سایت سیوای ضـٌاى ُواًا استزکت تالش
كزسًذاى هتؼِذ ّ دلسْس ّطي هاست .ایي كزُیختَ گاى تا هثْل سحوات سیاد ّخستگی ًا پذیز
ًَ تٌِا ضاهگاُاى كارؽ ضاى را تلکَ اّهات گزاًثِای خْیص را ّهق در راستای رّضٌگزی
ّ آگاُی هزدم خْیص ّ تصْرت خاظ جْاًاى ّ آیٌذٍ ساساى ایي هزس ّ تْم تا آكزیذٍ ُای
ػلوی ّ ساسًذٍ ضاى درػزصَ ُای هختلق ّ تصْرت هحْری پیزاهْى ستاى ًْضتاری
ضـٌاًی ّ یک اللثای هاتل هثْل ّهق ًوْدٍ اًذ کَ كزد كزد ایي داًطوٌذاى ها یَ هثاحات ّ كخز
ها هی تاضٌذ.
هي ًوی خْاُن درایي ًْضتَ تز کارًاهَ ُای ُزیکی اسیي دّستاى هگث ًواینّ ،لی ضزط
اًصاف ًخْاُذ تْد کَ حذاهل درًْضتَ ُا تذکزی ًسثت تَ اّضاى ًذاضتَ تاضین تا آیٌذگاى در
تاریخ تز گارًاهَ ُا ،خالهیت ،صذاهت ّ دلسْسی ُزیک ضاى اكتخار ًوْدٍ ّ درّى هایَ
تاریخ آیٌذٍ گاى ها را تَ ًوا یص تگذارد.
تالش ُای پیگیزُوَ جاًثَ ّضثارّسی داًطوٌذ گزاًوایَ ًصزالذیي (پیکار) کَ هْجی اس
اسداضتَ ُای ػلوی ّ هتٌْع را هسوی کَ خْاًٌذگاى ػشیشها هطلغ اًذ اس ًْضتَ ُایص كیض
هیثزًذ ُّکذا سِوگیزی كؼالُ ،وَ جاًثَ ّ تی دریؾ ضخصیت ُای تشرگ ّ كزسًذاى آگاٍ
تذخطاى سهیي تْیژٍ رّضي كکزاى ّتحصیل یاكتکاى کٍْ پایَ ُای پاهیزچْى هْت ًیزّ،
دکتْراًت ًْرػلی دّست ،تخت تیک ًْا ،اًجیٌز گل هحوذ اسزار،ػلی تیک سالک ،اًجیٌز
ًْرػلی ،حسیٌی حسٌیار ،ػثذالکزین ًْجْ ،هذُة ضاٍ ظِْری ،دّلت هحوذ جْضي ،دگتْر
ضاٍ كویز كویزی ،دّلت سیار ّ ضخصیت ُای کَ اسوای ضاى تذکز دادٍ ًطذٍ ّلی تَ ُیچ ّجَ
تذاى هؼٌی ًیست گَ سایز رّضي كکزاى ها دریي راتطَ تی تلاّت هاًذٍ ّ یا سِن ًگزكتَ اًذ.

هسلوا ً تَ ضکلی اساضکال رّضي ضویزاى ها دریي راستا كؼال گزدیذٍ دیز یا سّد تَ ایي
کارّاى كزٌُگی ُوگام ّهلحن خْاٌُذ ضذ.
پیْستَ تَ تذکزات تاال هایلن تا اس دست اًذرکاراى هحتزم ّ پیص گاهاى هاتل هذر کَ در
راتطَ تا اللثای ًْضتاری تِیَ ّ تذّیي کتة درسی تَ ستاى ضـٌاًی تا جسارت سِن ػولی
گزكتَ ّ تا هثْل دٍ ُا ّ صذ ُا هطکل تا دست ُای خالی ّلی تا احساص ًِایت پاک ّػالی تا
رّحیَ سزضار ّطي دّستی کارّاى كزٌُگی هاًزا تا ایي ًوطَ سْم ّ رُثزی ًوْدًذ.
ایٌک دیگز ّظیلًَ ُز یک اس كزسًذاى ّطي است کَ یکجا تا ایي ًخثَ گاى صادهاًَ ُوکار ّ
ُوگام ضْین ّ اس كِن ّ داًص ّ داضتَ ُای ػلوی ّ هسلکی حْیص در جِت تِثْد آى دریؾ
ًْرسین تا ایي هؼوْلَ تاریخی را تَ سزهٌشل هوصْد تزساًین ّ اّضاى را دریي پیکارهوذص
تٌِا ًگذارین .تٌا تزیي یاد آّری اس کارًاهَ ُای دست اًذر کاراى ستاى ًْضتاری ضـٌاًی کَ
یویٌا ً دركزدا ُای ًَ چٌذاى دّر کارًاهَ ُایطاى صزكا ً تَ هحیظ کْچک ضـٌاى هحذّد ّ
هحصْر ًواًذٍ در تزگیزًذٍ حْسٍ كزٌُگی پاهیزخْاُذ ضذ ،جایگاٍ خاصی هایل ضْین
ُّشاراى تٌِیت ّ ضاد تاش را ًثار ایي ضخصیت ُای گزاهی چْى دّکتْر خْش ًظز
پاهیزساد ،هؼاّى سزهحون خیزهحوذ حیذری،ػلی ضاٍ صثار،حلیع هللا ّؿیزٍ ُوکاراى ضاى
ًوائین ّ .هْضْع دیگز درخْر تذکز ایي است کَ ًْیسٌذٍ جْاى ّ كزُیختَ هحصْل
رًجِای تیکزاى هؼارف ضـٌاى هحتزم ًْرّسػلی(ثاتتی) خْاستن تا ًظزتائیذی خْیطزا
پیزاهْى ًْضتَ ُای ضاى اتزاس ًواین .هْصْف ًَ تٌِا در راتطَ تا سلک ضاى تل در
اکثزتخص ُای ستاى ّ ادتیات تحن دست تْاًائی دارًذ کَ هْجْدیت چٌیي كزدی دارای
هاتلیت هسلکی آًِن دریک هحیظ دّر اكتادٍ سیٌت آرای ضاى هؼارف ُواى هحیظ خْاُذ تْد.
اگز چَ ایٌجاًة ًیش هثل اس تذّیي اللثای جٌجال تزاًگیش ستاى ضـٌاى جستَ ّگزیختَ هٌظْهَ
ُائی داضتَ ام .چْى كزد هسلکی ًیستن اس ایي جِت ضاهل ایي تحث ًطذم ّ ًخْاستن تی جِت
هشاحن دّستاى صاحة ًظز ضْم تا تاضذ كزصتی را تزای تِتز اًذیطیذى تَ اّضاى دادٍ تاضن
تَ كزهْدٍ استاد پیکار هي یک خْاًٌذٍ خْب ُستن کَ ُوَ رّسٍ یکی دّ تار درّاسٍ سایت
ُا اس جولَ سیوای ضـٌاى را دم الثاب هیکٌن ّ تَ ًْضتَ ُاّ هواالت پزهحتْای دّستاى
تزهیخْردم کَ دریي هیاى ًْضتَ ُای تْضیحی تزادر ارجوٌذ ثاتتی را ًیش تا دهت کاهل
هزّر کزدم ّ اس هحتْای آى دریاكتن کَ تا ّجْد هصزّكیت ُای رسوی تا هثْل هطوات
ّهطکالت سیاد هْارد هاتل هثْل را درًْضتَ ُایطاى توثاتَ درداًَ ُای ًایاب گٌجاًیذٍ اًذ کَ
تا دالیل ػلوی ّهسلکی تشئیي ضذٍ اًذ کَ هسلوا ً هاتل هثْل هیثاضٌذ .الثتَ تَ ُیچ ّجَ ایي تسٌذٍ
ّ پایاى کارًیست ُزگاٍ تَ کوک ػلن ّتکٌالْژی تتْاًین درآیٌذٍ هطالة تِتز ّ خْتتز را
تیاتین کَ جْاتگْ ّ هْرد تائیذ ُوَ گاًی تاضذ در آى صْرت هطاتن ایجاتات ُواى ّهت ّ
سهاى اهذام خْاُذ ضذ .اهیذّارم سطْر سیزیي تاػث رًجص دّستاى ًطذٍ تاضذ چْى هي هصذ
ًذارم کَ یکی را تز دیگزی تزجیغ تذُن ّ یا خذا ًخْاستَ ضخصیت ضکٌی ًواین .دراخیز
تزای توام خْاًٌذگاى ػشیش خْضثختی ّػوز دراس آرسّ هیکٌن.

دنیای معرفت
خلْت سزای درٍ یوگاى هوام تست
ای تْ توین ًا صز خسزّ کَ ًام تست
ضوطیز آ تذار تؼا لن کال م تست
تْد ست ُز کالم تْ دًیا ی هؼز كت
دّر اس ریا ّ دؿذؿَ ُزجا پیام تست
ا تِام در کال م تْ ُزگش ًثْ دٍ است
حوا ضزاب هؼزكت اًذر تَ جام تست
چْى تادٍ ُز کالم تْ کیق دگز دُذ
تحْ یل راٍ تا طي ُوَ اًتظا م تست
ای کا ضق الحواین ّای تا طي الثیاى
ُزیک توا ی ًام تْدّ تز دّام تست
آ ثار تی سّال تْ رٍ تزدٍ سْی دیي
سا ًزّ تَ ًشد اُل هلن احتزام تست
ػلن توا سًخل تْ كز ساًَ تز گزكت
آ ری تز ای ختن جِا لت هیام تست
پیْ ًذ دادی ػلن تَ آ ئیي سًذ گی
ای رٌُْرد كیض سلزدرخزام تست
سیاح تا هتا ًت ّآگاٍ دّر خْ یص
تیؾ سخي کطیذٍ تزّى اس ًیام تست
اًذر هیام ضذ جِا لت توا م ػوز
هزد خزد کَ كخز خزاساى تٌام تست
ای حجت جشیزٍ ّ دا ًطْر حکین
(رّضي) حذ یث ّصق تزا هختصزکٌذ
ختن سخي کَ ػا لن ػوثا تَ کا م تست
تا تطکز كزّاى اس خْاًٌذ گاى گزاًوایَ
ؿزم هحثت ُای ضوا
(رّضي)

