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یناسر مه
یریشلگ گنشوه راثآ تیعونمم ی هرابرد ؛همدقم
 زا بطاخم لابقتسا نازیم رب رما نیمه و تسا هدوب هجاوم روسناس و تیعونمم یهدیدپ اب ،ام نارود گرزب ناگدنسیون زا یرایسب دننام زین یریشلگ گنشوه
 اریز .شاهاتوک یاهناتساد ای »رادرد یاههنیآ« زا ای ،میشاب هدینش رتشیب »باجتحا هدزاش« زا هک تسا یعیبط .تسا هتشاد یرایسب ریثات شفلتخم راثآ

 رتشیب و ندناوخ رتشیب یارب ار هنیمز ،تیعضو نیمه و دنتفای ار لخاد رد پاچ ی هزاجا تیاهن رد ،بیشن و زارف رپ یریسم ندرک یط دوجو اب مادکره
 هک- یرخآ نیا .دناقاحم رد نانچمه »اوه تیالو رد« ،همه زا شیب و »دیک و نیتسیرک« ،»هماننج« ،»یعار یهدشمگ یهرب« اما .دروآ مهارف ناش ندید
 .تسا هتشاد فعاضم ریثات شا ندنام روجهم رب ،رما نیمه و هدوب هجاوم یفطل مک اب زین نادقتنم یوس زا اتح -تسا نآ یفرعم رب تشاددای نیا زکرمت

 ای هک یراثآ ؛دزادرپیم »اوه تیالو رد« باتک رتشیب یفرعم هب دعب و روسناس ی هنامز رد یریشلگ راثآ تشونرس رب دراد یرصتخم رورم ادتبا ،تشاددای نیا
.تسا هدش هتفرگ اهنآ پاچ دیدجت یولج یتدم زا سپ ای ،دنا هتفرگن راشتنا زوجم نلصا

 زا جراخ رد پاچ راب دنچ زا سپ و دش فیقوت یتدم ،دوب هدیسر مهن پاچ هب یتقو ۷۰ لاس رد ،یریشلگ رثا نیرتروهشم ناونع هب )۱۳۴۸( باجتحا هدزاش -
.تفای راشتنا ناکما رفولین تاراشتنا طسوت ۸۴ لاس رد نآ مهدراهچ پاچ ،روشک
 .دنتفاین راشتنا ی هزاجا زگره بالقنا زا سپ )۱۳۵۶( »یعار ی هدشمگ ی هرب« و )۱۳۵۰( دیک و نیتسیرک یاه نامر -
 ی هعومجم رد شیاه ناتساد یضعب هتبلا و تفرگن پاچ ی هزاجا زگره رگید ۶۴ لاس رد موس پاچ زا سپ )۱۳۵۴( »نم  کچوک ی هناخزامن« ناتساد هعومجم -

 .تسا هدش پاچ »هام کیرات ی همین«
.دنا هدش رشتنم روشک زا جراخ رد طقف زین »ناشوپ هایس هاش« ناتساد و )۱۳۶۸( »جنگ جنپ« ناتساد هعومجم -
 ی هداوناخ رایسب یاه یریگیپ زا سپ هکنیا ات دوب هارمه رایسب عناوم اب نآ پاچ دیدجت و دش رشتنم ۵۸ لاس رد راب کی »مجنپ موصعم« دنلب ناتساد -
.تفای ددجم پاچ ی هزاجا ۹۶ لاس رد لاس ۳۸ زا دعب تیاهن رد ،یریشلگ
 یارب یریشلگ ی هداوناخ یاه یریگیپ مغر یلع نانچمه و دش رشتنم دئوس رد ،هدنسیون میمصت هب انب و تفاین ار ناریا رد راشتنا ی هزاجا )۱۳۷۶( همان نج -

.تسا هجاوم لکشم اب ناریا رد پاچ

 یریشلگ رسمه یرهاط هنازرف .دنراثآ نآ تساکو مک یب راشتنا ریگیپ هنادجم و دنا هدرپس داشرا هب ار وا زوجم نودب راثآ ی همه تساه لاس یریشلگ ی هداوناخ
 رد ار داشرا ترازو هب دوخ ی هدنام باوج یب ی همان ،یریشلگ دبراب زین شیپ یدنچ .تسا هتفگ نخس یریشلگ یاه باتک راشتنا تیعونمم ی هرابرد اهراب

 .درک رشتنم شا یصخش ی هحفص
 .دنوش رشتنم روسناس  یب یریشلگ گنشوه ی هتفرگنزوجم راثآ ات متشون داشرا ریزو و باتک ی هرادا سییر هب شیپ لاس کی زا شیب هک تس یا همان رخآ نیا«
:دنا هدادن خساپ زونه
 و هدشن لیامتم یداسف چیه هب شراثآ ندناوخ اب یسک هک دوب هدید هنیاعم هب ام دننام زین وا اریز ،داد یمن نت یزیمم و فذح هب شتایح نامز رد یریشلگ
 ناتدوخ ،تسه رگا یتفلاخم و دقن »!سیونب وت« :تسا نیا نامر ی هلمج نیرخآ عقاو رد و همان نج مود ی هلمکت .سکعرب هکلب ،هدشن رادیب وا رد ّیرش چیه
 واو کی هک میرادن هزاجا زین ام وا بایغ رد .دوزفا نآ هب ای درک مک نآ زا یزیچ ناوت یمن و تسا هناگی همان نج تخاس و رثن .دینکن کاپ ار وا تاملک .دیسیونب
 رثا ود ره میراد راظتنا یریشلگ ناگدنناوخ و ام سپ .مینک مک وا رگید رثا ره ای »اوه تیالو رد« ای و »همان نج« زا -رگید تسین هک- وا ی هراشا  یب
».دنوش رشتنم تقو عرسا رد و تساکو مک یب

»اوه تیالو رد« تیعونمم ی هرابرد
 نامه زا هکارچ ؛تسا »اوه تیالو رد« هاتوک نامر/دنلب ناتساد ،هتفر نخس نآ زا رتمک و هدش هدناوخ و هدید رتمک هک اهنآ زا یکی ،یریشلگ راثآ نایم رد
 ناماد هب تسد دیاب باتک نیا ندناوخ یارب سپ .دناسرب پاچ هب روشک زا جراخ رد ار نآ دش روبجم یریشلگ و تفاین هزاجا ناریا رد راشتنا یارب ادتبا
 .درک هدنسب باتک یاه هملک اب رودارود طابترا نامه هب و درک دولناد ار نآ لاتیجید ی هخسن ای و دش بالقنا نابایخ یاه شورف تسفا و اه شورف  مود تسد
.تسا هدرک لدب یریشلگ راثآ نایم رد روجهم یباتک هب ار »اوه تیالو رد« ،نیمه و دیاین شوخ اه ناوخ باتک ی همه قاذم هب دیاش هک ییاه تیعضو
 یاه یریگیپ مغر یلع هکنیا لیلد هب اهدعب اما ،دیسر پاچ هب یعقر عطق رد دئوس ملهکتسا رد دیدج رصع تاراشتنا طسوت ۱۳۷۰ لاس رد »اوه تیالو رد«
 :تسا هتفگ هراب نیا رد یرهاط هنازرف .تفرگ رارق یریشلگ داینب تیاس یور رب شخب شخب تروص هب و راب کی هتفه ود ،تفاین پاچ ی هزاجا ناریا رد ،ررکم
 هچ و دنکب داشرا هچ ،تسا یقالخاریغ وا راثآ رد ندرب تسد هنوگره یریشلگ بایغ رد .میتشذگ شریخ زاً العف هک دنک فذح نآ زا تساوخ یم ردق نآ داشرا«
».ام
*
.دوش هدناوخ و هدید شیپ زا شیب هک دیما نیا هب ؛دوش یم هئارا »اوه تیالو رد« زا یرصتخم یفرعم ،هاتوک لاجم نیا رد ،تسا نینچ عاضوا هک لاح

»اوه تیالو رد« باتک یفرعم
 ار وا شا همانشیامن یور ندرک راک هک ،ساره و لوه طیارش نآ رد ،ناراب کشوم ی هحوبحب رد .تسا هدیمان »زنط رد یّننفت« ار نامر نیا دوخ یریشلگ

 ات تشون یزیچ وا ،دابآ تملظ نآ رد .تسا ۶۸ دادرخ ۷ سیونکاپ نایاپ و ۶۸ تشهبیدرا ۱۳ باتک لوا ریرحت نایاپ .دش هدیهانپ زنط نابز هب ،دوب هتسکش
 و بئاصمّ رش زا ندرب هانپ یارب ییوتسپ ،دراذگ یم ناسنا یاپ شیپ یهار هراومه تایبدا هک هنامز ءاضتقا و لیمحت هب انب .دیدنخ هاقهق هب و دناوخ ار نآ دوشب

.اه ساره

 هد نیا یاهراک نیرتهب نایم رد ،مدوخ لطاب دیاش نامگ هب ،ما هدرک ار مراک نم سپ ...دوش پاچ جراخ رد میاهراک هکنآ زج مرادن یا هراچ منک یم رکف یهاگ«
 »اوه تیالو رد« دنلب ناتساد .»ام یزورون ریم« نامه ای »نم یاناورین« ای »درگباوخ« ناتساد  لثم ،تسا نم زا راک ود یکی هاتوک ناتساد ی هصرع رد لاس
 .مدرک یم سیر و تسار دوب هدش ارجا شیپ اه لاس هک ار ما همانشیامن متشاد نیمزریز رد رارقتسا هرخالاب و اه تشگزاب و تفر ،ناراب کشوم رد .تسه مه
 یارب مه هتفه رس و مدیدنخ یم هاقهق هب و متشون یم ،نج راضحا رد ،متشون زنط رد یراک متشادرب .ما هدروخ کرت عقاولا یف مدید ناراب کشوم زا دعب
 شراضحا دییامرفب دیوگب ات دهد یم لکش یعمج یاه سوباک هب مدآ یهاگ هک دنمهف یمن ،دروآ شرد دوش یمن اجنیا ریخ ،مدید مه دعب .مدناوخ یم ناتسود
۱ ».دیناد دوخ رگید ،مدرک

 هچ نآ اب دیاب دعب مینیبب ات ،نآ هب ندیشخب دسجت و ام یعمج یاه سوباک راضحا ؛نتشون ی هرابرد شفورعم ی هلمج نآ رب دراد یدیکات الاب ی هبحاصم رد وا
 هدناپچ وتسپ رد یلیلد ره هب هک ار هچنآ ،هدش وراج شرف ریز هک ار هچنآ ات ،دروایب دای هب ات دنک یم راداو ار هدنناوخ هک یروآدای و رکذت سنج زا یراک .مینک

 شیپ ار هعماج نآ عبت هب و هدنناوخ دوجو ی هتفر دای زا کیرات ی هیوس نآ هک تسا نیمه هدنسیون راک .دنیبب هرابود ،هتفر دای زا و هدش شومارف ،هدش
 ار نام هثیبخ حاورا یهاگ مه سیون ناتساد ،بخ ؟مینک هبلغ نآ رب میناوت یمن مینیبن هنیع هب ار یزیچ ات هکنیا هن رگم« :دیوگ یم هدنسیون .دروایب شمشچ
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)رادرد یاه هنیآ( ».نات ّهنجا نیا و امش نیا ،دیناد دوخ رگید الاح دیوگ یم و دشخب یم دسجت ،دنک یم راضحا

 ناهذا رب لاس نایلاس یط رد هک ار یگنهرف یاهرواب و تادقتعم هک تسا نیا هدنسیون فیاظو زا یکی و روحم مالک میتسه یمدرم ام تسا دقتعم یریشلگ
 لباقم رد یا هثیبخ حاورا نوچ مه ار تسا هدش ملاظ نانارمکح و ناگناگیب ی هرطیس موادت و ندیشخب تیعورشم ببس و هدرک ینارمکح نیمزرس نیا مدرم
 ای یحو عبنم هب لصو هیجوت اب بلغا ام نامکاح« :دیوگ یم وا .دناشکب ینهذ شلاچ هب ،یناتساد یاوتحم و ییاور یاه کینکت اب و دنک راضحا ناش ناگدید
 ام دزن رد ظوفلم هاگ و بوتکم مالک مه زونه .دنتسه انشآ یتاحالطصا ام یارب ندوب هللا لظ ،یدزیا هرف نتشاد .دنا هدرک تموکح ام رب دنوادخ دییأت هب دیؤم
 یاه هنیآ- اج نامه و ما هدیمان هثیبخ حاورا ینامر رد ار رگید یاهراتخاس یرایسب و هنومن دنچ نیا نم .روحم مالک میتسه یمدرم رتشیب ام سپ .دراد سدقت
۲ ».نات نیطایش نیا .نات ّهنجا نیا و دیناد دوخ هک دراذگ یم شمدرم ولج و دنک یم راضحا ار حاورا نیمه یهاگ هدنسیون هک ما هتفگ -رادرد

 ی هماع نایم رد یتسرپ هفارخ جاور عوضوم ،زنط نابز یاه تیفرظ زا نتفرگ هرهب اب و دراذگ یم یگنهرف یاهرواب نیمه یور تسد ،»اوه تیالو رد« نامر رد وا
 و گنهرف تخانش ؛دنک یم هدافتسا تخانش یارب یرازبا ناونع هب نتشون زا ،رثا نیا رد وا .دهد یم رارق دوخ تیاور ی هیامتسد ار یبهذم رشق هژیو هب و مدرم
 اب »نج ریخست و راضحا« عوضوم یور ار شنیب هرذ وا .دبای یم لاقتنا بطاخم هب و دوش یم زاغآ هدنسیون زا هک یتخانش .یدادجا تاداقتعا زا یا هشوگ
 رد یریشلگ .دشک یم دقن هب ار یمیدق یاهرواب زا یا هشوگ ،نآ رب ندینابات رون اب و دراذگ یم )...و ینیشن هلچ( یبهذم لامعا و تامسلط ،داروا زا هدافتسا

 ،یریشلگ فیرعت رد هک یسک ناونع هب ؛رکفنشور .دنک یم نایع شنابطاخم یارب ار دنک یم فشک و دنیب یم شنیب هرذ ریز زا هچنآ ،رکفنشور کی ماقم
 دهد یم ماجنا هک یلمع هب و دریگ یم ظعو تلاح لئاسم و تموکح لباقم رد ،دهد یم ماجنا یرکف راک ،اه هتخومآ زا ریغ هک تسا یسک« :تسا زرو هشیدنا

 هدنسیون« :تسا دقتعم وا .دراد یمرب مدق نامرآ نآ هب ندش کیدزن یارب شا هعماج دقن اب و تسارگنامرآ هک یسک ناونع هب ؛رکفنشور ».تسا دهعتم
».دنتسین زرو هشیدنا ینعی ،دنتسین رکفنشور ام یاه هدنسیون زا یرایسب .دشابن رکفنشور اما دشاب هدنسیون دناوت یم
 یفارخ گنهرف هب یداقتنا رسارس یهاگن .تسا دوهشم نلماک »اوه تیالو رد« هایس زنط رد یزرو هشیدنا نیا .تسا زرو هشیدنا دوخ یریشلگ ،فیراعت نیا اب
 رب دنهاوخ یم نانچمه هک یا هفارخ و لهج ىاهورین .هرمزور یگدنز تالضعم و تالکشم لح یارب یعیبطلاءاروام تادوجوم هب نتسج لسوت هلمج زا

 .تسا فقاو و دراد فارشا عوضوم نیا هب رکفنشور و تسا هتفرگ رارق نردم لقع شریذپ ریسم رد هک دنوش طلسم ىا  هعماج

 شدیما اهنت هب وا .تسا ناتساد یلصا تیصخش »دومحم ازریم روفغم موحرم دلو ،هلاس راهچ و تصش یکشوک برد هللادی ازریم« یفارخ رکفت نیا ی هدنیامن
 هچره زور هنابش لهچ ،دنک یم ینیشن هلچ ،دوش یم لسوتم )...و رفج باتک( یبهذم و هبیرغ مولع یاه باتک ییوداج یاه لمعلاروتسد و هعیبطلاءاروام ینعی
 و ینیمزریغ یدوجوم دناوتب ات ،دور یمن نوریب لدنم ی هریاد زا و دروآ یم بات یناطیش سواسو ی همه لباقم رد ،دهد یم ماجنا هتشون اه لمعلاروتسد رد
 تیعضو( نوریب اب شلزلزتم و  هدیشاپ مهزا ی هطبار رذگهر نآ زا و دهدب ناماس و رس ار شا یگدنز ناماسبان روما وا کمک اب و دروآرد دوخ ریخست هب ار دعب یب
 رضاح وا رب )رفعز شدوخ ظفلت هب( رفعج مان هب ّینج ،دسر یم ماداب کی هب شیاذغ هک یماگنه ماجنارس .دزاسب ون زا و دنک میمرت ار )...و نادنزرف ،یلام
 یارب رفعز/رفعج ییاناوت رد دوز یلیخ ازریم اما ».دیآ یم خ و ح و چ شدعب هک تسا نامه مدوصقم دیشخبب .میرادن میز اهام ،بابرا دیشخب یم« .دوش یم
 دیوگ یم وا .هدرکن راضحا ار وا یسک تسا یلاس تسیب و تسین یدنمتردق ّنج هک دنک یم فارتعا رفعج .دنک یم دیدرت شیاه هتساوخ و اهوزرآ ندرک هدروآرب
 .دروآرب ار شیاهوزرآ ریاس و دزاسب رصق ازریم یارب هک تسین یدح رد شدمآرد و تسا زود هنیپ طقف هک

 داسکً الصا راک .تشادن یدمآرد رگید شا یراسمس ؟دمآ یمرب هچ هدادوب یاه ییاهنآ نیا زا .دوب هداهن شتسد تشوگ و تسوپ رب هک رگج رب هن نادند ازریم«
 یباصق رد هب اه هناخ هت شورف یاه یهگآ مه زور هب زور ،دندوب هدش هدنشورف همه الاح .دوب هدش دایز تسد هزات .هتسکش بل یباعل هساک کی زا غیرد .دوب
 یور جرخ مه هناخ ،دروخب ار شرس هک یبساک .شک سگم و اپ گنس ات هتفرگ یجراخ رهاظ هب یاه سابل زا ،دنتخورف یم مه زیچ همه .دش یم رتدایز یلاقب و
 .شاه هچب زا مه نآ ...دوب هدرک هلبط قاتا نیمه فقس ی هشوگ چگً الثم ،زاب الاح و دوب هدرک یشاقن ار اه قاتا لاسراریپ لاسراپ نیمه .تشاذگ یم شتسد
 مه دازآ رالد .تشون یم هکس نیس هب نانچمه مه ار لاصیتسا داص ...لاصیتسا رد هدنب دنقوبسم یمارگ یوبا هک دیسر یم هدشن جرب رس شا یراغت هت ی همان
 دیاب ،تسا راکیب یسا ،ناجاقآ« :هک دندرک یم شناج هب رس مادم مه شرتخد ات ود .دوب ضورقم زونه ار هتفه و موس و نفد و نفک جرخ .تسا مولعم هک
 زورما نیمه .دندیشک یم شا هرانق هب دنتشاد .دندرب یم هکت هکت ینابرق رتش تشوگ لثم ار شتشوگ و دندرک یم هقرو هقرو ار شتسوپ دنتشاد »...دینکب فطل
 راضحا ار وت .ممهف یمن نم« :دز داد .راضحا زا مه نیا .هللا نامأ یف سلفملا و مسلفم نم ،اباب هک دننک مامت یلحم داهشتسا شیارب دهدب هک تسادرف و
 ».هدنگرز ز هب رفعز ای اه ییاهنآ میج هب یرفعج وت هک دنک یمن قرف مه میارب ،میناوج یتح و یریپ یاهوزرآ ی همه ،مسرب ماهوزرآ ی همه هب هک مدرک

 یایند ندیشک ریوصت هب اب ،اضف یزاس هنهک کینکت .دنیزگ یمرب )نیمز لباقم رد اوه( هروطسا یایند زا تباین هب ار ّهنجا ناهج هک تسا یزنط اوه تیالو رد«
 .دنک یم افیا ار شیوخ شقن ،نردم یایند و ّهنجا ی هنهک ناهج رد ،تسا یریشلگ ی هقالع دروم هراومه هک لباقت رصنع زاب و دوش یم تیاعر زین راب نیا ناّینج
 و اهداضت نایب لالخ رد هک تسا یعامتجا زنط ،دسر یم رظن هب رما ودب رد هک هچنآ و تسا ییوداج مسیلائر هب کیدزن و رت یعقاو همان نج زا ناتساد یاضف
 یایند اوه تیالو .اوه تیالو مکاح ،رفعج و دوش کاخ تیالو مکاح دهاوخ یم ازریم ...تسا برخم تاداقتعا و اه هروطسا ی هرابود یرگنزاب ناهاوخ اه لباقت
۳ ».نآ رب مکاح نیناوق یمامت اب تساه هروطسا ی هنهک

 مدرم اب هلحم یاه هچوک سپ هچوک ،)هیثاثا و بابسا و تانیئزت و یزکرم طایح یتنس یرامعم( شتایئزج ی همه اب هللادی ازریم ی هناخ ،ناتساد یاضف باختنا
 ی هنهک یاضف نتخاس هب ،دراد نایرج شا نامدرم نایم و اضف نیا رد هک یفارخ یاه هراگنا و خیرات لاس نارازه زیمآرحس روضح و یراسمس ی هزاغم ،یتنس
.تسا هدرک کمک یریشلگ رظن دم
 رتسب رد ار اه لباقت نیا هک تسا یرگید تاعوضوم ...و یخیرات راثآ یلالد ،شاعم رارما یارب هنهک یاه شور یدمآراکان و لاوز ،هتشذگ یاه شزرا نتخیر ورف
:دیوگ یم ازریم نابز زا ییاج رد نلثم .دشک یم ریوصت هب رت گنررپ عامتجا

 دیایب هدشن مگ شرخ یسک هک تسه اه لالد لاب و تسد یوت هتسرد بارحم یتح ،هزوک ،هکس ،یمیدق خسن ردق نآ .تسا هدش دایز تسد ،متفگ هک نم«
».درخب ارم یشاک هکت ود

 هدیسر ییاون و نان هب ،رذگهر نآ زا و هدروآ یور یبساک و راک یارب یدیدج یاه شور هب ،ازریم ی هزور لهچ بایغ رد هک ازریم قباس درگاش نابز زا ییاج رد و
:دسیون یم

 راک لدب کی شاج دنتفگ یم .هبعج کی یوت مه شا هکت ره .دوب هعطق ود و یس و دصراهچ و رازه .دندوب هدروآ ناهفصا زا ار وتیاجلا بارحم زورید نیمه«
 ولج ار همه .شمنیبب دیاب متفگ .دزرمایب ار ام ی همه ناگتفر ادخ ؟داتسا تسیچ رهاوج .نزب یف وت ایب دنتفگ .هدوب اه ییایلاتیا راک .دنز یمن وم هک دنا هتشاذگ
».تسا یبساک و راک ،بوخ اما .دوب هدش یراج مکشا .دندرک راوس ندز مه هب مشچ کی هب ،میور

 .دشک یم ریوصت هب هدنیآ و هتشذگ نایم کیراب ی هبل رد ار یلزلزتم ناهج هک تسا یونعم یاه شزرا ندش ردق یب و یدام یاه شزرا هب اه مدآ هاگن نیمه و
 روضح هب یریشلگ .دیامن یم خر ،درادن نردم یاهدرکیور ینیزگیاج و تارییغت یارب یا هدامآ یاهرتسب هک یا هعماج رد اه  یمهف جک و اه جرم و جره هک اجنآ
 رارق  هدافتسا دروم ناریا یاهرهش ناراب کشوم یارب قارع و ناریا گنج رد هک تسا ییاه کشوم ،یژولونکت دامن .دنک یم هراشا یناهج نینچ رد یژولونکت
 نردم ناهج نیا یاهدومن و تسین هدمآ شیپ تارییغت نیا زا یزیرگ ییوگ .دنا نآ ناهاوخ مه اوه لها اتح الاح هک یزیچ ،)سابعلا و نیسحلا( تسا هتفرگ
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.دننک یم لیمحت ار ناشدوخ هاوخان هاوخ

».یربب تاغوس یناوت یم یهاوخب هچره نم یاه سنج نیا زا ،رفعج« :تفگ«
 اهنیا زا ام اما ،بابرا نونمم« :تفگ .روک هس ره ،دز مه یور هرگ هس و تسب هرابود و درک زاب ار اه هسیک زا یکی خن .دناکت ابق نماد ،دیسر هک نیمز حطس هب
».تسا رپ ناماه هزوم .میراد
»؟تسیچ اه هسیک نیا الاح« :درک هراشا ازریم
».دنا هتساوخ ار سابعلا متفگ هک نم« :تشاذگ هسیک نامه رب ار شماهبا ی هدش جوک و جک تشگنا

»؟سابعلا ارچ الاح«
».دنا هدرک راوس تسا تقو یلیخ ار نیسحلا«
»؟دیراد گنج یسک اب مه اهامش رگم ؟یچ یارب«
»».تسا رت نئمطم شا هناحلسم دنا هتفگ میدق زا ،حلص ،بوخ اما .یصاع هن تسه یغای هن رگید الاح ام تیالو رد ،هن«

 اتح ،دشک یم دقن هب ار هتینردم یاهدمایپ و رهاظم اب ههجاوم رد ام یتنس ی هعماج لزلزتم تیعضو ،ازریم و رفعج نیبام یاه گولاید بلاق رد یریشلگ
.دنز یم یراد تموکح یاه هویش هب مه یزیرگ و دنک یم موتناوک و تیبسن هب یتاراشا

 نآ اهداقتنا نیا .دوش عارتخا شرتهب هک دننک ربص دیاب .دنا هدرک یهن یقالخا یاملع .دنهد دای موتناوک و تیبسن دیابن اه هچب هب »اوه تیالو رد« ناتساد رد«
 ازریم هب رفعج .مینیب یمن ار نآ ،یناریا نردم رهاظ هب یایند رد هک میوش یم هجاوم ییاه ییارگون اب ،هنهک یاوه تیالو رد هک دوش یم رتریگمشچ ییاج
 هاش رتخد دروم رد ازریم و دنا هتخاس نایمدآ هک تسا یتافارخ ...و هایس هبرگ بلاق رد نج نتفر و دنک تیذا هک ّینج روضح و شوج بآ نتخیر هک دیوگ یم
۳ ».میداتسرف خیرات ناد هلابز هب ار اه تموکح نیا ام و تسین یتنطلس ام تموکح هک دیوگ یم و دنک یم عطق ار شنخس نج ؛دسرپ یم نایرپ

 اب و تقد هب و هدرک هعلاطم ار هبیرغ مولع اب طبترم عبانم و اه باتک »همان نج« شنامر ،نآ زا سپ و دنلب ناتساد نیا شراگن یارب یریشلگ هک تسا یهیدب
 .تسا هدرک یرادرب تشاددای اهنآ زا تایئزج

 زمر .دوب هدش مامت شا هلهچ رگید باتفآ عولط اب و دوب رادیب ،هن .درک یم تپ تپ زونه یشوم غارچ شتسد رانک .دوب لحر یور ،دوب هک هچره ای ،رفج باتک«
 هس مه یسرکلا تیآ .راب ۳۲۹۶۷ تمالع هب دنک یم هک حیبست رود هسو یسودصیس ،۱۱۱ رعس ،۹ ،۵ ،ادب یتسمشع ،۱۱ ب ،س .هللا مسب :دوب هدناوخ مه ار
 هدنام نیمه سپ ،دوب هدینش هک مه ار ژوغ و ژغ یادص .دوب هایس ی هبرگ مشپ زا هک مه شا هلیتف .دوب هتخیر یشوم غارچ هب نغور هک مه گرگ هیپ زا .راب
»»!بابرا ،دییامرفب رما« :دیوگب و دیایب ،دوب هتفگ باتک رد هک یرامرهز و تفوک ره ای رفعز هک دوب

 ،هداد ماجنا دروفنتسا هاگشناد تیاسبو قیرط زا یریشلگ یاه هتشون تسد راشتنا تبسانم هب ابیز ناهفصا ی همانزور اب هک ییوگو تفگ رد زین یریشلگ دبراب
 زا هک دنتسه ییاه شیف اه هتشون تسد نیا زا یمیظع شخبً اتعیبط ،ققحم مه و دوب هدنسیون مه یریشلگ گنشوه« :دنک یم هراشا عوضوم نیا هب
 و اه باتک ات هتفرگ سخروب یاه ناتساد زا ؛دراد مه یفلتخم تاــــعاجرا هک درک یم یرادرب شیف مظنم یلیخ ،دناوخ یم ار هچره نوچ ،دمآ یم شتاعلاطم
 زا مدرک یروآ عمج نم هک ییاه تشاددای نیرتشیب ،نیب نیا رد اما .تسا هدنام یقاب وا زا شیف رازه نارازهً اتعیبط نیاربانب ،...و یمالسا یناریا هیفخ مولع
 لثم فورعم یاه باتک زا دناوخ یم »اوه تیالو رد« و »همان نج« یارب ار هبیرغ و هیفخ مولع ماسقا و عاونا .دوش یم هحفص نارازه هک تسا »همان نج«
۴ ».تسا هدناوخ یم ار نآ نیب هرذ ابْ الامتحا و هدش هتشون یفخ طخ ابْ الصا هک بیرغ و بیجع یاه باتک ات ینیسحلازنک
 وا رورم هب اما )ییوداج مسیلائر( تسازریم یگدنز رد نج کی یعقاو روضح رما ودب رد دنچره ،هللادی ازریم یگدنز رد رفعز روضح ،نآ بقاعتم و ینیشن هلچ
 تیارس زین شا یرادیب ملاع هب دعب و دهد یم تسد ازریم هب باوخ ملاع رد ادتبا ماهوا نیا .دنک یم لائرروس ار ناتساد یاضف هک دنک یم یماهوا راچد ار
 روضح ،هتفر هتفر .دنک یم یعادت شیارب ار هللاءایلوا یخرب ماقم هک تسا ینابایب رد ینادرگرس ای و یمومع مامح رد ناشیرپ یباوخ ،تالاح نیا عورش .دنک یم
 ایلوالا هرکذت دوخ تولخ رد ازریم .دوش یم رت گنررپ شیاهایور و اه باوخ رد ،تسوا یاه سوه و وا ی هتشذگرد رسمه اقل خرف زا یلیثمت هک ینز سوسحمان
 .دشک یم راظتنا ار وا ،دنز یم ادص ار ازریم اهنت و تسین ادیپ شتروص هک ینز یا هفرغ رد هک دوش یم ییاضف دراو دعب و درب یم شترچ یونثم یور و دناوخ یم

 اب یفاحل و وق رپ کشد اب دندوب هدز یتخت مه الاب نآ و شلاب و اکتم شرود ات رود و دوب یمشیربا یلاق همه ششرف .مامت زیچ همه دوب هفرغ کی رخآ نآ«
 دنلب شزا راخب زوه هک هرب تشوگ نیچ هت ات هتفرگ یزبس تفه یشرت زا اذغ گنر تفه اب دوب قبط کی مه قاتا طسو یلاق جنرت یاج هب .یتروص نتاس ی هیور
 .شا نایروح و اهاذغ و اه هفرغ اب دوعوم تشهب زا یلیثمت ».دش یم
 .دنک یم رواب شا یگدنز رد ار اهنآ یعقاو روضح وا و دننک یم ادیپ دورو ازریم یگدنز تیعقاو هب ماهوا نیا مک مک
 مه گنت .دوب هتفر و دوب هدروخ همقل کی مه ییاذغ ره زا .دوب هتخادنا شرانک مه یترگ لامتسد کی .تسا هتفر دیمهف سای رطع یوب زا درک دنلب رس یتقو«
»؟دنامب رادیب ات دوب هدزن کمن شلد مخز هب ارچ .شرس یاج شلابزان رب و دوب هدنام شنت یاج تخت رب و دوب یلاخ

 اب ،اوه تیالو هب رفعز یاهدمآ و تفر زا یکی رد هک دنیب یم رفعز ناوج نز تماق رد ،لایخ و مهو رد ار دراد نهذ رد اقل خرف شنز یناوج زا هک یریوصت ازریم
 .تسا هدمآ ازریم ی هناخ هب وا

 سب زا دیاش ،نابز لثم یزیچ زونه ،دیرپ اج زا مه یتقو .دندز یم نادند ار ششوگ ی هلال نآ یهاگ و نیا یهاگ ای و دمآ یم رک و رک یادص ای بش رس زا«
 نامه .دیدن ار یسک تشگ ار اج همه و درک نشور ار غارچ و درک زارد تسد هک مه راب دنچ .دوبن یسک .دندیشک یم شندرگ تسوپ رب ،دوب مرگ و زیل و مرن

»!اقل خرف« :دوب هتفگ هتسهآ .تسا هدیباوخ ،وا هب تشپ ،شفاحل فرط نآ یکی هک دوب هدرک رکف بش رس

 تیلالح شنز زا گرم مد تسیاب یم ،هدنامن ناتسرامیب رد شرسپ ندمآ ایند هب  بش رد اتح و هتشاذگ یم اهنت ار اقل خرف شنز هراومه هک زابسوه یازریم
 ،نیما غاب رد ازریم یاه یزاب سوه هلمج زا ،نارود نآ هب طوبرم تاقلعتم ی همه و اقل خرف دای ی هرطیس نیاربانب .تسا هدرکن ار راک نیا و هدیبلط یم
 تیلالح شنز زا ات ازریم راگنا .تسا سوسحم ازریم ناور و نهذ رب نیگنس یراب نوچمه ناتساد یاج یاج رد ،شا هبوت هتبلا و  یزاونزاس و اه یراوخ بارش
.تسین نکمم تیعضو نیا زا ییاهر ،دبلطن

 یرپ .دمآ یم یگنز هریاد یادص نامه مه الاح .دوب هدرکن هبوت زونه ؟دمآ یمن شدای الاح هک دوب هتفر اجک .دنامن ناتسرامیبً الصا ازریم شنیسحدمحم رس«
 و دناخرچ یم اوه رد ار شیاه تسد و دنازرل یم ار شنماد یاه نیچ زیرزیر و شیناشیپ یور تشاذگ یم ار ناکتسا وا هب تشپ .تشاد یندب و نت هچ هدنلب
».ازریم ی هنیس ولج هب دیسر یم شیناشیپ ات نییاپ دمآ یم شیاهوم ی هقلح هب هقلح و درک یم مخ وا هب ور ار شرمک

 لها هاگداد رد مه شدوخ و دوش یم نز ندش راسگنس بجوم ،عقاو ملاع رد و دنک یم شزیمآ زود هنیپ رفعج نز مناخ لوچوک اب شلایخ رد ازریم ،تیاهن رد
 ،رذگهر نیا رد .دنک یم رت بارخ مه ار ازریم یمسج لاح ،نیمه و دوش یم موکحم )هردب هس و یس و دصیس( قالش هب اهنآ نیناوق قبط و موکحم اوه
 هلمج زا یقوقح نیناوق هب زین یتاراشا نینچمه ،دوش یم حرطم یرتشیب زکرمت اب ،)تیسنج( درم و نز ی هطبار و نانز قوقح هب طوبرم فلتخم تاعوضوم
.دوش یم مادعا و راسگنس و قالش
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 تیالو رد رگید یعون  هب هک تسا ییاهزیچ نامه ،عقاو رد اما دوش یم نایب اوه تیالو رب مکاح نیناوق و طیارش بلاق رد و رفعز نابز زا هاگ ییاهزیچ کی
:تسا مکاح زین -ام روشک رد ،کاخ تیالو زا یگدنیامن هب اجنیا و- کاخ

 زا غیرد ،لاس هب لاس الاح اما ،مولج تشاذگ یم ،درک یم قاچ ار نایلق ،دش یم مامت هک ما هناحبص ،دوب هدنز هک منز زرمایبادخ« :تفگ ترسح اب ]ازریم[«
».لاسراپ

 ی هفیعض .تسا شتآ یب قازا لثم نز یب ی هناخ ،اه یمیدق لوق هب .دیریگب نز دیاب مدرک ضرع زورید نیمه یارب« :تفگ نانک چولم و چلم روط نامه رفعج
 مولز ،هدرکن رت بل زونه ،مهاوخب نم مه هچره .دیوش یم تخر ،دیوش یم فرظ ،دسر یم اه هچب هب ،تسا یرهاوز دهدب شرمع ادخ ،گرزب مناخ هتبلا ،ام
».دنک ناتسودنه دای شلیف دنکن ات درک شبدا دیاب راب کی یا هتفه لقادح یهاگ ،بوخ اما .دراذگ یم
 یاهآ ،میوگ یم« :تفگ رفعج .دیچیپ یم شتسذ چم رود و دوب هدنز راگنا هک درک زاب شرمک رود زا ار یکیراب فالک و دز الاب ار شنهاریپ ،درک زاب ار شدنبرمک

 شدوخ هب اما ،دنک یمن خاو و خآ .منز یم شهب ییات هد نیا اب نم و میور ولز دشک یم زارد ورمد ،دیآ یم شدوخ ».هدز تلد ریز یشوخ زاب هکنیا لثم ،هفیعض
»».دیآ یمنرد شادص اما ،دخرچ یم یراگ خرچ لثم هتفه ود ،هتفه کی ات شدعب .تسا نیمه ام مسر .دچیپ یم

 و )سوسحم( نوریب ناهج نیب ازریم .تسا هدش هتشون ،سوسحمان یایند هب سوسحم یایند زا یتشگرب و تفر تکرح یانبم رب ،»اوه تیالو رد« ناتساد
 اب ازریم یطابترا ی هتشر و دوش یم رتشیب یگتخیمآ مهرد نیا میوش یم  کیدزن ناتساد نایاپ هب هچره و تسا دمآ و تفر رد )سوسحمان( نورد ناهج
 هک دوش یمن مولعم ،عقاو رد و دوش یم دیدشت بت و یرامیب نوچمه یمئالع اب هک یتیعضو .دزخ یم اه سوسحمان نورد هب و دوش یم عطق رتشیب تاسوسحم
 لک رب هک تسایلوخیلام نیا ،تیاهن رد .تسا دوخ یاه نایذه و تالایخ ،ماهوا زا رثاتم دح هچ ات و شا یگدنز رد ّهنجا یعقاو روضح زا رثاتم دح هچ ات ازریم
.دنک یم کیدزن مسیلائرروس هب ار رثا ییوداج مسیلائر و دوش یم راوس ناتساد
 هرطاخ یزاب ،اه تسسگ ،ینامز عیطقت .دنک یم جرم و جره و تتشت راتفرگ ار ازریم و دنکش یم ار نامز یداع نایرج اه باوخ و اهدای نالیس ،تیعقوم نیا رد
 نیا .دهد یم شیامن ار شدوخ ،کیدزن دیاش یگرم و نونج بلاق رد هدنیآ و دنک یم ذوفن لاح نورد هب هتشذگ .دنز یم مه هب ار اهزیچ مظن ...و یشومارف و
.دسر یم جوا هب هناخپوت نادیم رد ازریم روضح ماگنه هب و ناتساد یاهتنا رد ،تیعضو

»!کاخ تیالو مکاح منم« :دز دایرف دعب و داد ورف ینالوط یمد هب ار یراهب یاوه ،نادیم طسو تفر و هناخپوت نادیم هب تفر ازریم«

 هار شیوخ هب ،رواب هاگیاج رد ار یدیلپ عون ره هک زیخ هروطسا تسا یعامتجا مغ ،مغ ؛تسین هروطسا ،یلصا ّمغ و ّمه »اوه تیالو رد« ناتساد رد«
۳ »...دنک یم راگدنام و دشخب یم سدقت ،دهد یم

 رس زیچ چیه هک ناراب کشوم ی هحوبحب رد .دهد یم تسد هب گنج ِنامز ناریا/نارهت زا خلت اما زیمآزنط یتیاور »اوه تیالو رد« نامر رد یریشلگ گنشوه
 یا هزادنا و لکش ره هب دنناوت یم ،دنا ساوح زا هدیشوپ ،دنوش یمن هدید اه نج .تسا هدش لدب هدز نج ینیمزرس هب هدز گنج رهش ییوگ و تسین شیاج
 یور و اه نیشام نورد ،اه هارراهچ رس ،اه قرب غارچ ریت یور ،اه هچوک یوت ؛دنروآ یمرد دوخ ی هرطیس رد ار رهش ی همه ،دنراد روعش و لقع نوچ و دنیایبرد
 دسر یم رظن هب .دربب )اوه تیالو ی هدنیامن( ازریم رسپ زا ار درن یزاب هک تسا راودیما و تسا کاخ تیالو مکاح شماهوا رد ازریم اما .امنهار یاه غارچ
 هک ینونج ،یعمج یسوباک هب ندیشخب دسجت و راضحا .دسر یم »نونج« مان هب رتریگارف یموهفم هب »نج« مان هب یموهفم زا ،ناتساد نایاپ رد یریشلگ
 .تسا هتفرگ رب رد ار هعماج و رهش لک هکلب ازریم اهنت هن
».نات ّهنجا نیا و امش نیا ،دیناد دوخ رگید الاح«

:عبانم
 دادرم ،یهوکرس جرف اب یریشلگ گنشوه ی هبحاصم ،»دهاوخ یم بویا ربص نامر نتشون« ،رفولین تاراشتنا :نارهت ،غاب رد غاب ،)۱۳۸۸( یریشلگ گنشوه ۱

۵۱ و ۵۰ یاه  هرامش ،هنیدآ ی هلجم ،۶۹
۱۳۷۸ دادرم و ریت ،۶ ی هرامش ،همانراک ی هلجم ،)ناملآ رد یریشلگ گنشوه ینارنخس نتم( »؟میسیون یم ناتساد ارچ« ،یریشلگ گنشوه ۲
 ناتسمز ،۴۶ ی هرامش ،یسراپ بدا و نابز ی همانلصف ،»یریشلگ راثآ رد هروطسا و مسینردم لباقت یسررب« ،یمیرک ینب میرم و یزیزع دومحم ،یراتس اضر ۳

۱۳۸۹
۱۳۹۷ دادرخ ۲۳ ،۳۲۲۰ ی هرامش ،ابیز ناهفصا ی همانزور ،»تسا دروفنتسا ویشرآ رد یریشلگ یاه هتشون تسد« ،یریشلگ دبراب ۴

دروفنتسا هاگشناد تیاس رد هدشرشتنم یریشلگ گنشوه ی هتشون تسد :ریوصت

اب هدش هدز بسچرب

دیهد هئارا ار دوخ هاگدید

 .دییامن جرد ریز مرف رد ار ناتهاگدید افطل

* :مان

 :کینورتکلا تسپ

 :هارمه نفلت

* :امش هاگدید

  ____  _       _____  
 / ___|(_)     |____ | 
/ /___  _  ___     / / 
| ___ \| |/ __|    \ \ 
| \_/ || |\__ \.___/ / 
\_____/|_||___/\____/  
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