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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 نیوز مشرق ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲ تیر ۲۵ ]تاریخ:[

 

 ییمخملباف و باغبان بها یواقع یماجرا

ها رسانه  یکه برخ یلمیساخته محسن مخملباف است. ف نیترگزارش مشرق به نقل از مجله مهر، "باغبان" نام تازه به

نه  تیمأمور نیو ا پروژه بوده نیدر ا لمسازیف یاصل تیمأمور تیبهائ غیاند. تبل" به آن دادهیعنوان "رپورتاژ آگه

 .است لمیف یبرآمده از ساختار و محتوا یکامالً رسم که محصول واضح و ،یا حدس و گمان رسانه ایو  لیتحل

  ۱۷۰که حدود  ینیتا درباره د کندیسفر م لیپسرش به اسرائ یکه با همراه یرانیا یساز لمی"باغبان" درباره ف داستان

که   یتا در باغ ندیآی م فایاز سراسر جهان به شهر ح  نید نیا روانیکنند. پ قیبه وجود آمده تحق رانیدر ا شیسال پ

  یااشاره یژگیو نیکه ا اورندیطلب بار بخود را صلح  عت،یطبکار در  قیاست خدمت کنند و از طر نید نیمرکز ا

 ".دارد تیبهائ میبه تعال میمستق

طلبانه او به افکار صلح  نیکه د ابدییمتشرع است، درم یبهائ کیباغ که  نیو گفتگو با باغبان ا یهمراه قیاز طر پدر

که  شودیسوال مطرح م نیپدر ا یبرا جان یدارد و هم یاریو ماندال شباهت بس یچون گاند ییهاو ضدخشونت چهره

  ن یبه ا لمیالبته ف رفت؟یم یحکومت به دنبال ساخت بمب اتم ایوجود داشت، آ رانیطلبانه در اصلح  ینینگاه د نیاگر ا

جهان   بیجز تخر انیمعتقد است همه اد قایکه عم دهدیبسنده نکرده و در مقابل پدر، پسر را قرار م یاسیس یریگجهینت

 ...  !اندنکرده یکار

باغبان  کیخود نسبت به  یفتگ یآباد از آن خود دارد و ش یخانه و باغ ده،یآرم تیبهائ هیرسایکه امروز ز یمخملباف

داشت  انیمتفاوت نسبت به بهائ یاحساس ترشیدهه پاست، سهکرده لیتبد یینمایس لمیف کی یرا به داستان محور ییبها

 !را هم نداشت کردهیکار م انیبهائ یبرا شتریکه پ یتوان تحمل باغبان یکه حت ییتا جا

 جادو( نهیجلد دوم آ -ینیآو یمرتض دی)س

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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