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تشادن یاهناخ هکنآ دای

امنھر مایپ

وا یشوماخ لاس نیمھدزناپ تبسانم هب یریشلگ گنشوھ زا یدای

رد وا .دنكیم چوك نادابآ هب هداوناخ هارمھ یگلاس جنپ-راھچ رد و دوشیم دلوتم ناھفصا رد 1316 هامدنفسا یریشلگ گنشوھ
تسا هتخیمآ رد ردام لاوقا اب همھ نوچ ،مرادن ینادنچ یهرطاخ ناھفصا نیزاغآ یهرود زا« :دسیونیم »دوخ تایح هب یھاگن«
1334 ات 1321 زا نادابآ رد تماقا اما )تسا هدشن مامت زونھ هك( ماهتسج دوس نآ زا هماننج یهدشن رشتنم زونھ نامر رد و
.دنكیم ادیپ دومن هماننج نامر نیزاغآ یاھشخب رد زین اھلاس نیا هتبلا و ».دشاب نم یساسحا و یركف تایح یهدنھد لكش دیاب
و دیآیم رد شرورپ و شزومآ مادختسا هب 1337 لاس رد -یمسر دانسا رتفد رد راك هلمج زا - یتقوم راك دنچ زا سپ یریشلگ

ناھفصا یبدا یاھنمجنا اب هك ثیح نیا زا ،یریشلگ یارب 1338 لاس اما .دریگیم ار دوخ یبدا ملپید1338 رد ،دعب لاس کی
لاس ،دھدیم شرتسگ ... و یفجن نسحلاوبا ،یقوقح دمحم نوچ یناسك رانك رد ا ر دوخ یبدا تیلاعف زین اھدعب و دوشیم انشآ

ناتساد .دسیونیم هلجم نآ و همانزور نیا یارب ییاھتشاددای و هاتوك ناتساد ،رعش اھلاس نیا رد وا .دیآیم باسح هب یمھم
رد یریشلگ گنشوھ .دناسریم پاچ هب 1339 لاس رد و »نیون مایپ« رد وا هك تسا یناتساد نیتسخن دیاش »رانچ« هاتوك

لزق و ناھفصا یاھنادنز رد ار 1341 لاس هامرویرھش و دوشیم ریگتسد هدوت بزح رد تیوضع ماھتا هب 1340 هامنمھب
گنُج« راشتنا رد و دریگیم ار یسراف تایبدا یهتشر رد شاسناسیل كردم ،لاس نیمھ رد وا .دربیم رس هب نارھت یهعلق

اب و 1344 ناتسبات رد ،گنُج لوا رتفد .دنكیم یراكمھ ،دوب هدش لیكشت شیدناون ناگدنسیون و نارعاش زا نلوصا هك »ناھفصا
مود یهرامش و هدیسر پاچ هب نارگید و یریشلگ دمحا و گنشوھ ،یسیفن دیجم ،ییارضخ گنروا ،یقوقح دمحم زا ییاھتشاددای

میھاربا ،یفجن نسحلاوبا ،ییایور هللادی ،جیشوی امین ،یقداص مارھب ،یشتآ رھچونم زا یراثآ اب و لاس نامھ ناتسمز رد زین نآ
گنج راشتنا اب« :دسیون یم هقلح نیا تاسلج و »ناھفصا گنج« نوماریپ یریشلگ .دوشیم تاعوبطم رازاب هناور ... و ناتسلگ

ماجسنا ام یاھهبرجت لصاح وا تمھ هب و یفجن نتسویپ اب اھدعب و تفرگ یرتیدج لكش تاسلج نیا 1344 رد ناھفصا
شریذپ ،یزیچ ندرك تیاور یاج هب نداد ناشن ،یشرازگ هن و یشیامن لكش هب لابقا ،هتشون دوخ هب هجوت ؛تفرگ یرتشیب

یانعم هب مھ و ناتساد و رعش رد نابز تلاصا یانعم هب مھ نابز هب نداھن جرا ،رثا ماجسنا هب هجوت ،هدنسیون ناھنپ روضح
 ،دحوم ،یریشلگ گنشوھ و دمحا ،یسابلك ،هاوختسود ،یقوقح .دوب ام تادقتعم مھا زا ،ملقبحاص رھ صاخ نابز یوجتسج



رد یسیفن دیجم ،لافخرف ،یناوریش ،همكارت ناھفصا گنُج مود لسن زا .دندوب تاسلج نیا تباث یاضعا زا یفجن و ییالعریم
تفای همادا 1353 ات نارگید و ییایض ،ناشوك نوچ یناسك اب موس لسن هرخالاب و دناهدنام مدای ». 

اضر و ولناپس یلعدمحم ،یروشآ شویراد نوچ یناسك روضح اب و نارھت رد 1356 ات 1353 یاھلاس زا تاسلج نیا اھدعب
رد یلوا ،ناھفصا گنج رد رابنیتسخن یارب »هشیمھ لثم« و »كش بش« ناتساد ود .تفرگ دوخ هب یرگید لكش ینیسحدیس

لاسیس« یهلاقم نامز نیمھ رد یریشلگ .دسریم پاچ هب 1346 ناتسبات رد ،مجنپ رتفد رد »هشیمھ لثم« و مراھچ رتفد
ار »باجتحا هدزاش« نم یتقو« :دیوگیم هرابنیا رد وا .دسیونیم روبص گنس و توكلم ،روكفوب یسررب رد ار »یسیوننامر
هب ؛مدركیم نییعت كبوچ قداص روبص گنس و یقداص مارھب اب ار مفیلكت دیاب ،مدركیم نییعت روكفوب اب ار مفیلكت دیاب متشونیم
هرگنك« یرازگرب هیلع ملق لھا هینایب یریشلگ 1346 نمھب رخاوا رد  .»متشون ار »یسیوننامر لاسیس« یهلاقم مھ لیلد نیمھ

دوجو هب بجوم هینایب نیا .دنكیم اضما ار دوب هدش رازگرب تقو تموكح هطساو هب هك »نامجرتم و ارعش و ناگدنسیون یناھج
دوشیم ناریا ناگدنسیون نوناك یهیلوا یهتسھ ندمآ .        

هب ار »خرس تاوارك اب یدرم« لاس نامھ ناتسمز رد و »دوب هدنرپ كی طقف هدنرپ« هاتوک ناتساد 1347 دادرخ رد یریشلگ
اھلاس نیا نایم رد یریشلگ .دوشیم موكحم نادنز هام 6 هب و ریگتسد هرابود 1352 هام دنفسا مجنپ رد وا .دناسریم پاچ

رشتنم ار )1350( »دیك و نیتسیرك« نامر و )1347( باجتحا هدزاش نامر ، )1347( هشیمھ لثم ناتساد هعومجم )52-47(
یرایسب زین دعب اھلاس ات و تخیگنارب ار نامز نآ یبدا باحصا و نیدقتنم زا یرایسب نیسحت »باجتحا هدزاش« .دنكیم

دنتسنادیم یریشلگ راكھاش ار نامر نیا نانچمھ .     

« نصوصخ- نردم یسیونناتساد نونف و رازبا زا شاهدنسیون هك دوب هھرب نآ رد یناتساد راثآ دودعم زا »باجتحا هدزاش
باتك رازاب یهناور ار یقفوم )دنلب ناتساد( نامر ،ثیح نیا زا و دریگیم هرھب هناھاگآ یلكش هب -نھذ لایس نایرج تیاور

شیپ زا شیب ار مرف هلاسم ،سیونناتساد رازبا و یسیونناتساد نونف رب دیكات اب هك تسیناگدنسیون نیتسخن زا یریشلگ .دنكیم
هدزاش« رد رابنیتسخن وا یگدنسیون هشیدنا زا شخب نیا ینیع دومن و دھدیم رارق رظن دم یناتساد راثآ یسررب و لیلحت رد
نردم یسیونناتساد یاھكینكت یریگراك هب رد یعس هنارصم نانچمھ زین »دیك و نیتسیرك« رد وا .دوشیم یلجتم »باجتحا

هوجو هب نت زگرھ هك ینامر ؛میناوخب رصاعم هناقشاع نامر نیرتقفوم ار »دیك و نیتسیرك« رگا تسین هاریب رپ .دراد
دھدیمن اھهصق تسد نیا رد جیار یهنایارگ تاساسحا .

  كچوك هناخزامن« ناونع اب ییاھناتساد لماش هعومجم نیا .دناسریم پاچ هب ار »نم كچوك هناخزامن« 1354 لاس یریشلگ
موصعم« ،»لوا موصعم« ،»نم ینیچ كسورع« ،»گرگ« ،»هكس یور ود رھ« ،»نم یلاخ سكع باق یارب یسكع« ،»نم

.دوشیم )هدش یراذگمان 4 و 3 ،2 ،1 دادعا اب افرص رخآ ناتساد راھچ هك( »مراھچ موصعم«و »موس موصعم« ،»مود
یاھییاناوت و اوتحم و مرف نزاوت ،كبس باختنا رد یریشلگ ییاناوت تیاھن رگناشن هعومجم نیا رد هدیسر پاچ هب یاھناتساد

تسا یسیونناتساد یاھكینكت یهنیمز رد وا .                   

ار )هدشن پاچ ود رھ( داب دنلب یاھهیاس یهمانملیف سپس و »لاسبا و نامالس« یهمانشیامن )1354( لاس نیمھ رد یریشلگ
.دناسریم پاچ هب ار )ناگدرم نیفدت :لوا دلج( »یعار هدشمگ هرب« ینعی شیاھنامر نیرتمھم زا یكی 1356 رد و دسیونیم

هشیمھ زا رتشیب نآ رد وا هك ینارود ؛تسناد یریشلگ یسیونناتساد رد یاهزات نارود عورش ناوتیم ار »یعار هدشمگ هرب«
دھدیم ناشن تسرامم دوخ زا یقرش و یبرغ ییاور یاھهویش بیكرت رد .       

زا قیلعت مكح و یعامتجا قوقح زا تیمورحم لاس 5 هب ،52 دنفسا رد هھام 6 سبح و یریگتسد یارجام یپ رد هك یریشلگ
وا .دنكیم سیردت هب عورش ناھفصا ینف ناتسرنھ رد ،مكح نیا نایاپ زا سپ و 1357 لاس رد ،دوب هدش موكحم شرورپ شزومآ

لزغ و دبراب یاھمان اب دنزرف ود بحاص جاودزا نیا زا و دنكیم جاودزا یرھاط هنازرف اب لاس نامھ نابآ رد ،دعب یدنچ
.دوشیم رشتنم 1358 رد دعب لاسکی »دمآ دھاوخ هك راوس نآ ندرك رادرب هدرم ثیدح ای مجنپ موصعم« دنلب ناتساد .دوشیم

ییامنزاب هب -هناروسج ثیح نیا زا و - كیسالك نقلطم ینابز اب ،دیماجنا لوط هب لاس 4 نآ ریرحت هک رثا نیا رد یریشلگ
ار یتوافتم یاھشیارگ یبدا باحصا نایم رد رثا نیا دروخزاب .دنزیم تسد نھك نوتم بوچراچ رد رصاعم نیماضم

نآ یبرجت نابز و تیاور هنارگتعدب یهویش زا ییاھدیجمت ات هتفرگ یبلس یاھدقن زا ؛تخیگنارب  . 

همادا 1367 لاس ات و دوشیم هتفرگ رس زا 1361 لاس رد ،دش فورعم اھهبنشجنپ تاسلج هب اھدعب هك نوناك یبدا یاھتسشن
،نیبور ،ولناپس ،یسیفن ،یمیظع ،یلعدمحم ،یردفص ،یتعارز ،مدقمروپ ،اینگرزب نوچ یناسك اھتسشن نیا رد .دباییم
 و روشناد ،یدار ،ینھارب ،یردنبایرد ،یدابآ تلود ،روپیسراپ ،یفجن زا یراثآ و دنوشیم رضاح روپیندنم و روپیناور

دریگیم رارق یسررب دروم یسردم .



یکینورتکلا یناشن  : honarrooz(at)gmail.com

ات دنکیم مھارف ار هنیمز نیا و دوشیم رداص یریشلگ گنشوھ یارب یتلود تامدخ زا مئاد لاصفنا مكح 1367 لاس دادرم رد
لاس نیمھ رد یریشلگ .دروایب یور یسیونناتساد و یبدا یاھتیلاعف هب تقو مامت تروص هب و شیپ زا شیب وا هرخالاب

دنكیم رشتنم ار »وید و ریگیھام ثیدح« دنلب ناتساد دعب لاس و »هناخهبج« ناتساد هعومجم .              

رد وا .دوشیم راذگاو یریشلگ هب 65 لاس رد ،دباییم همادا هرامش 10 ات نآ راشتنا هك دیفم یهمانھام یبدا تاحفص تیلوئسم
9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 یاھهرامش ؛ دورهدنز یهمانلصف ،(1370 دادرخ( ناوغرا زا هرامش كی یریبدرس دنور نیا یهمادا

دریگیم هدھع رب ار )77 هام ید( همانراك یهمانھام و )72راھب( .

تكرش یارب ادیآ نامزاس توعد هب لاس نیمھ رد یریشلگ .دوشیم رشتنم دئوس رد و 68 لاس رد »جنگ جنپ« ناتساد هعومجم
یناوخناتساد و ینارنخس هب زین اپورا رگید رھش دنچ رد و دنكیم رفس روشک نیا هب دنلھ و ناریا یگنھرف لدابت یهمانرب رد

تاعلاطم هدكشناد نینچمھ و كرامناد ،دئوس ،ناملآ رد رھش دنچ هب روظنم نیمھ هب 69 نیدرورف رد نینچمھ وا .دزادرپیم
نامر )1370( دعب لاس رد و خر هدزاود یهمانملیف نامز نیمھ رد یریشلگ .دنكیم رفس سیراپ رد نبروس هاگشناد رد یناریا

دنكیم رشتنم دئوس رد ار زنط رد یننفت ؛اوھ تیالو رد توافتم .          

هب هك یرفس یط وا .دنتسھ وا نابزیم یفلتخم یاھهاگشناد رابنیا و دباییم همادا یریشلگ یجراخ یاھرفس 1371 نیدرورف رد
وگاكیش هاگشناد ،ایبملك هاگشناد ،زرگتار هاگشناد ،دراوراھ هاگشناد ،سازگت نوتسوھ رد اریس سنارفنك رد دراد اكیرمآ و ناملآ

دزادرپیم یناوخناتساد و ینارنخس داریا هب ناملآ و دئوس رھش نیدنچ رد نینچمھ و یلكرب و .          

رد یریشلگ ار نامر نیا .دسریم پاچ هب اكیرمآ و ناریا رد نامزمھ تروص هب و 71 ناتسبات رد »رادرد یاھهنیآ« نامر
هب هشیمھ زا رتشیب نامز نیا رد وا .تسا یریشلگ راثآ نیرتهتخپ زا »رادرد یاھهنیآ« .دسیونیم 1370 هام رویرھش
یاھنامر .دروآیمرد شراگن هب ار شیاھنامر نیرتعیدب زا یكی الاح و دنکیم ادیپ طلست شدوخ كبس رد یسیونناتساد

یمھم شخب و دنوشیم هتشون وا رمع ینایاپ یاھلاس رد هك تسیریشلگ یاھنامر نیرتمھم زا »رادرد یاھهنیآ« و »هماننج«
ظاحل هب - ار رثا ود نیا ناوتیم هك یاهنوگ هب ؛دباییم یلجت ود نیا رد یسیونناتساد نوماریپ وا یاھهغدغد و تایونم زا

دروآ باسح هب یریشلگ یسیونناتساد رمع كی یاھهشیدنا یایوگ -یوھام .

پاچ هب »نشور تسد ،كیرات تسد« ناتساد هعومجم و )رعش دقن رد یاهیرظن( »توكس رعش شیاتسرد« 1374 لاس
13 زا سپ ار »هماننج« نامر ،ناملآ هب رفس یپ رد و »لب شیرنیاھ« داینب توعد هب 1376 نیدرورف رد یریشلگ .دسریم
فلتخم یاھرھش هب نانچمھ زین اھلاس نیا رد وا .دوشیم »توھ-نملھ« ةزیاج هدنرب نامز نیمھ رد و دناسریم نایاپ هب لاس
دئوس رد »هماننج« نامر 1376 ناتسمز رد .دنكیم رفس یناوخناتساد و ینارنخس داریا یارب هسنارف و سیئوس ،دنلھ ،ناملآ
غاب ناونع تحت یریشلگ تالاقم هعومجم زین 78 زییاپ و دسریم پاچ هب روشناد نیمیس راثآ رد »شاقن اب شقن لادج« باتك و

دوشیم باتك رازاب هناور دلجم ود رد غاب رد .

دش هدرپس كاخ هب جرك رھاط هداز ماما ناتسروگ رد 1379 دادرخ 18 رد یریشلگ .

درادن گت

لوا هحفص هب تشگزاب


