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اهتسیتاپاز ربهر ،سوکرام نانخس
رگید یرازراک :کیزکم رد نیون شبنج کی یریگ لکش و

:مجرتم تشاددای
 هب تس یتسیتاپاز تئیه کی مازعا ،ماگ نیتسخن .دش عورش ۲۰۰۶ ءهیوناژ لوا زور زا رگید یرازراك

 هورگ ،دارفا نانخس هب ات ،»رفص ءهدنیامن« ناونع هب سوكرام یشروش هدنامرف نواعم هلمج زا ،کیزكم رسارس
 شوگ هب ار اه نآ تابلاطم و اه هتساوخ و دهد ارف شوگ »یچتاباختنا« ریغ یسایس بازحا و ،اه نامزاس ،اه
 رادید تلایا تشه زا تئیه نیا ،۲۰۰۶ هیروف ۲۲ ،زورما ات .دناسرب کیزكم رگید طاقن رد رگید یاه شبنج
 زا یا هلاه رد ار نآ ،تكرح نیا زاغآ زا زور دنچ زا سپ اهنت یناگمه طابترا لئاسو و تاعوبطم .هتشاد
 یم هیهت شرازگ نآ تفرشیپ دروم رد هك دراد یا هژیو ءهداتسرف ادانروخال ءهمانزور طقف .دندومن ناهنپ روسناس
 رس رب عوضوم هك دهد یم ناشن رگید یرازراك دروم رد رابخا نامزمه و یناهگان عطق هك مینك هجوت .دنك
 نآ تیلك رد کیزكم ءهمكاح تئیه میمصت زا یشان هكلب ،تسین اه تسیتاپاز اب بزح نآ ای بزح نیا تفلاخم
 ریغ یربخ یاه تیاس زا یخرب و ،یلم شخبیدازآ یتسیتاپاز شترا تیاس قیرط زا ناوت یم لاح نیا اب .تسا
 یاه نامزاس و اه هورگ اب اه تسیتاپاز یپ رد یپ یاه تسشن زا ساپایچ یایدم یدنیا هلمج زا ،هتسباو
.دش ربخ اب یا هدوت و یسایس

 رایسب ار یتلود یاهورین یوس زا یزیر همانرب عون ره ،اه تسیتاپاز یاسآ قرب تاكرح و اه کیتكات
 :مینك یم دای هنومن ود زا اهنت لاثم یارب .دنك یم دودحم

 یو ،دینش ار سوكرام هیلع یناج یاهدیدهت زا یرابخا دش یم یتحار هب هك یلاح رد ،هیوناژ لوا زور -
.درك یط تلكیسروتوم اب ار لابوتسیرك نس رهش ات اچورگال یتسیتاپاز یاتسور ءهتعاس دنچ ءهلصاف

 هب سوكرام ،تسا کیزكم تالایا نیرت یسیلپ زا یكی هك »ورررگ« تلایا یكیدزن اكاخآوا تلایا رد -
 ،هدش نادنز ود دراو شفورعم ءهفایق و شوپ هرهچ هالك نامه اب ،ناراگنربخ و تاسلج رد ناگدننك تكرش هارمه
 ریغ یرما نینچ روصت یتح یتینما نیناوق هب هجوت اب ،نآ زا لبق ات .تسشن وگ و تفگ هب یسایس ناینادنز اب

 هدش دراو وكسابات تلایا رد نادنز کی و اكاخآوا تلایا رد نادنز ود هب سوكرام لاح هب ات .دومن یم نكمم
.تسا

 هورگ تابلاطم و تالكشم هب ندرپس شوگ ناشفده دنا هدرك مالعا اهراب هك روط نامه اه تسیتاپاز
 هدرتسگ هب ات دهد یم ار ناكما نیا اه تسیتاپاز هب اه نامزاس و اه هورگ نیا شرازگ .تسا پچ فلتخم یاه
 اه نآ یراج و هرمزور تازرابم و ،اتسور و رهش ناشكتمحز و نارگراك یگدنز طیارش زا یریوصت یلكش نیرت
 ناكما هلاس دنچ ءهدرتسگ قیقحت کی قیرط زا دیاش ،رگید یرازراك دوجو نودب هك یریوصت .دنروایب تسدب
 دوخ ءهبون هب ،هدز نماد رگید یرازراك و انودنكال لگنج زا هینایب نیمشش هك یئاه ثحب ،نآ رانك رد .دشاب ریذپ
 .تسا هدش کیزكم رد زرابم  یسایس تانایرج زا یرایسب یكیدزن ثعاب

 شخبیدازآ یتسیتاپاز شترا ینلع یكیدزن :دوب دهاش زین حلسم تانایرج رد یتح ناوت یم ار رما نیا
 فلتخم تایرشن رد اه تسیتاپاز تارظن و نانخس راشتنا اب وس کی زا هك رگشروش قلخ یبالقنا شترا اب یلم
 سوكرام ءهبناج همه عافد رد رگید یوس زا و تسا نایامن نآ ینوماریپ یاهورین و رگشروش قلخ یبالقنا شترا
 سلاگون اولیس وبوكاخ زا ینعی ،کیزكم رد هنومن یسایس ینادنز ناونع هب نایرج نیا ناینادنز نیرت هتسجرب زا
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.)اروروئآ لنلك( سیگآ ساِنرآ ایرولگ مناخ و )وینوتنآ هدنامرف(
 و کیزكم لئاسم اب هطبار رد یگمه ًابیرقت رگید یرازراك فلتخم تاسلج رد هدش حرطم یاه ثحب

 عوجر نآ راك کبس و یشم طخ و شبنج نیا دنور اب ندش انشآ یارب لاح نیا اب .تسا نآ رد یراج تازرابم
.تسا بلاج و هدنزومآ اه ثحب نیا هب

 یور زا ارنآ و ،دش حرطم هیوناژ ۲۴ زور رد هك تس یئاه ثحب هب سوكرام خساپ ریز ینارنخس
 هدرشف و مظنم تروص و هدشن هتشون سوكرام لومعم قایس و کبس اب هك نآ اب لاح نیا اب .دنا هدرك هدایپراون
.دنك یم نایب ار رگید یرازراك فادها و راك کبس یبوخ هب ،درادن یا
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سوکرام یشروش هدنامرف نواعم نانخس
 وكسابات تلایا ،ازومرهاییو رهش رد »اخلوكام یرلاگ« رد 

۲۰۰۶ هیوناژ ۲۴

 نایم رد امش اب میونش یم و میا هدینش رگید طاقن رد ام هچنآ زا یا هملك دنچ مهاوخ یم اقفر ،ُبخ
 یاقفر هب باطخ رگید ءهتكن دنچ روط نیمه ،زوركاِرب تلایا بونج یاقفر هب باطخ تاكن نیا زا یضعب .مراذگب
.منك یم حرطم یلك روط هب مه ار یتاكن و تس وكسابات تلایا

 ءهتشر هب دزیگنارب هشیدنا و لمأت هك یا هویش هب ]تیاس نیمه هب کر[ انودنكال لگنج زا هینایب نیمشش
 .میتسیك ام هك تسا نیا تكرح زاغآ ءهطقن .دراد دوجو یطابترا یا هقلح هویش نیمه رد و تسا هدمآرد ریرحت
 نام هاگیاج هك تسا نیا یدعب ءهتكن .تسیك هك دنك فیرعت شدوخ سكره هك دنك یم داهنشیپ هینایب نیا
 و میتسه هچ و تسیچ نام یدوجو تلع هك میهدب خساپ مه و میسرپب دوخ زا هك تسا نآ تبون دعب .تساجك
.میراد رارق اجك

 :تسا متسیس کی زا یشان یموب یاه قلخ ام تالكشم هك میدید یعمج لمأت و هشیدنا ءهویش رب انب ام
 یور ،شخیرات یور ،دزادرپب لمأت هب شدوخ یاهدرد یور دناوت یم یسك ره نیا رب انب .یراد هیامرس متسیس
 ،یراب .دناوخ یمارف لمع و هشیدنا هب ار ام هچنآ زین و ،شمشخ یور ،دوش یم هتشاد اور وا هب هك یریقحت
 زیچره ای و ،موتحم تشونرس ای ،یسناش دب ای دننادب رادمجك خرچ و کلف زا ار تالكشم نیا یناسك دیاش
.لیبق نیا زا یرگید

 نام تالكشم لوئسم هك میسرب هجیتن نیا هب همه هك دوش یم نشور ینامز ام یقالت و کارتشا ءهطقن
 و ،ناقهد هچ ،رگراك هچ ،یگنهرف هچ ،هدنزاون هچ ،نز هچ ،میشاب ناوج هچ( نام مشخ لماع و ،تس یتلادع یب
 هینایب نیمشش تهج نیا زا .درب یم شیپ هب ار نام هزرابم هك تس یزیچ نامه نیا .تسا متسیس کی )یموب هچ
  ضوع ار دوخ یاج نازابتسایس طقف و دنامب هدروخن تسد متسیس هك تسین نیا ناش فده رگید یرازراك و
 زا میرذگب - تسا نازابتسایس تاجن ایوگ شدرواتسد هك تسا نیا هینایب نیمشش زا طلغ تشادرب کی .دننك
.دنك ضوع رگید یكی اب ار زابتسایس کی دراد دصق ایوگ هكنیا ای و -تسا نكمم ریغ راك نیا هك نیا

 .دنك یم صخشم ار شفده ،»تس یراد هیامرس متسیس رما لوئسم« :دیوگ یم هینایب نیمشش یتقو
 تالمح فده ار متسیس نیا نام یاهورین دیاب و تسا متسیس کی رما لوئسم رگید یاه یلیخ و ام رظن هب ینعی
 یم هار هك یشبنج و هینایب نیمشش ِراك ،میتسه شدهاش نآ راشتنا نامز زا هچنآ ساسا رب و .دنهد رارق دوخ
 نازابتسایس رشق رد هچ ره سپ .دبای یم همادا شبنج نیا ،یراد هیامرس متسیس رییغت ات هك تسا نیا دزادنا
 ای گنهرف فیرعت ای و دشاب ناناوج اب هطبار رد ناشراك رایعم هچ ،دشاب نانز لئاسم اب هطبار رد هچ ،درذگ یم
 اكیدنس ،تسیچ یرگراك ءهزرابم هكنیا ای ،دنك یم صخشم ار یموب یاه قلخ یزیچ هچ هكنیا ای و ،رنه فیرعت
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 دراوم نیا ءهمه رد ،... و ناناقهد تیعضو ای ،)ایرد نارگراك ام لوق هب و( نادایص تیعضو ،رگید زیچ ای تس
.تس یراد هیامرس متسیس ینعی ،اه هطبار زا یمتسیس رما لوئسم

 هتشاد هجوت و دنك یم عورش متسیس نیا یور ركفت و لمأت  اب ار شراك هینایب نیمشش  نیا رب انب
 نیا هیضق .دهد یمن رارق تكرح زاغآ ءهطقن ار نازابتسایس عضو ،دنك یم عورش داصتقا زا ار راك هك دیشاب
 هب هك یسك دسر یم رظن هب تاقوا یرایسب .درپ یم نازابتسایس جرم و جره نیا یور زا راگنا هك تسا
 بوخ یكی نیا ،دمآ دهاوخ رد بآ زا بوخ یكی راب نیا یئوگ هك تس یئوس هب شریسم ،دشیدنا یم تاباختنا
 دب رتمك کیتاركمد بالقنا بزح یادیدناك هك تسا نیا هداتفا ریگ نآ رد یتلاجخ پچ نیا هك یماد و ،دوش یم
 تسا نیا شروصت و درادن یراك عوضوم نیا اب شركفت و لمأت رد یلم شخبیدازآ یتسیتاپاز شترا اما .تسا
 دهاوخ عوضوم نیا هب یتسیتاپاز شترا .تسین نیا ناش ثحب عوضوم مه هدرك توعد اه نآ زا هك یناسك هك
 نیا زا ینعی ،دهد یم تسدب یفیرعت تسا هدننك نییعت هچ نآ زا و .دوش یم دراو قامعا زا ،نیئاپ زا یلو ،دیسر
.تس یداصتقا یا هطبار فیرعت نیا و ،یراد هیامرس زا ،یعامتجا متسیس

 رامثتسا لوصحم ،تسا لواپچ و تقرس لوصحم :تسا راوتسا یساسا روحم راهچ رب هطبار نیا
 هرخالاب و ،دشاب »یرگید روط« هك سكره و زیچ ره ربارب رد یتسرپ داژن و نهو و تسا ریقحت لوصحم ،تسا
 فیرعت و انب اهروحم نیا ساسا رب رگید یاهزیچ نآ مامت .دنا هدننك نییعت روحم راهچ نیا .بوكرس لوصحم
 یراد هیامرس هك یعامتجا و یسایس ،یداصتقا متسیس کی هك دهد یم ناشن هینایب نیمشش یتقو .دنوش یم
 لح ناكما هك تسا نآ رد یعطق و یساسا رییغت کی طقف و طقف ،تسا طیارش نیا لوئسم ،دوش یم هدناوخ
.دروآ یم مهارف ار تالكشم رگید

 هب .»دیسر دهاوخ خساپ هب یعمج و تدم زارد دنیارف کی زا سپ اهنت ام تابلاطم« :دیوگ یم ام شترا
 مولعم هدنیآ فیلكت .تسا نینچ تیعقاو هك دنناد یم دنا هدرك راك یموب یاهاتسور رد هك یناسك .یهورگ یلكش
 یم ركف ام لثم هك دنتسه مه یرگید ناسك« :دیوگ یم ام شترا و .تسا متسیس لك رییغت رس رب هیضق :تسا
 روط نیا رگا .تسا متسیس اب هطبار رد ناش تازرابم و ناش تالكشم هك تسا نیا ناش لیلحت ای و ،دننك
 حجرا یرگید ءهزرابم رب ار یا هزرابم هك نآ یب »مینك یم هزرابم مه رانك رد ات میناوخ یم ارف ار اه نآ ،دشاب
 نیا ام فرح .دنك لح دوخ رد ار یرگید یكی هك نآ نودب ،مینك طولخم مه اب ار فلتخم ءهزرابم ود ای و مینادب
.تسا

 هب .مینك نشور ار عوضوم کی ،دوش یم هدز اجنآ و اجنیا هك یئاه فرح رطاخ هب دیاب اج نیا رد
 ،تسین روط نیا ،هن .دنوش یمن هتفریذپ یسایس بازحا رگید یرازراك و هینایب نیمشش رد :دنیوگ یم یناسآ
 هینایب نیمشش و رگید یرازراك رد نوچ ،میریذپ یمن ار متسسیس هب رادافوِ ینوناقِ بازحا ام .دنوش یم هتفریذپ
 ِیهدنامزاس عون رب ینبم یداهنشیپ مه و دنراد تردق نتفرگ تسدب داهنشیپ مه هك دنراد دوجو یسایس بازحا
 ،میراد ار تسیلایسوس نارگراك بزح ام رگید یرازراك رد .تس یراد هیامرس طوقس لوصحم هك یا هعماج
 هد دودح .قلخ تسیلایسوس بزح ،»هزرابم رد« نایرج ،تسینومك بزح ،تسینینل تسیسكرام تسینومك بزح
 ،مینك یم ضرف اهنت هن و ،میراذگ یم نیا رب ار ضرف ام و دنراد یحرط نینچ هك دنراد دوجو یبزح نامزاس
 متسیس هب ناش هزرابم رد اه نآ هك دهد یم ناشن دنا هدرك بسك هك یا یقالخا رابتعا و ناش خیرات هكلب
 .ملعم ای و دنلصحم ،دنا ناقهد ،دنرگراك هكلب ،دنتسین نیشن زیم تشپ اه مدآ نیا .دنرادن داقتعا ]یراد هیامرس[
 راگنا .دنك یم لیدعت یكدنا ار نآ اهنت هكلب ،دنك یمن ضوع ار یزیچ چیه ،تسا رادافو متسیس هب هك ینامزاس
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 نیا زا مادك چیه یلو .رگید گنر هب یرگید و دروآ یم رد گنر کی هب ار نآ یكی اهنت و تسا هناخ نامه هناخ
 نآ رد یسك هچ هك نیا هن و ،دشك یم لاؤس ریز ار هناخ دوجو هن -ام رظن هب- متسیس هب رادافو یاه نامزاس
.تسا هدنام رد زا نوریب یسك هچ هك نآ هن و ار دراد تنوكس

 دننام و ،دنا هارمه رگید یرازراك اب ،دنتسه ام اب اج نیا ناش یضعب هك یسایس یاه نامزاس نیا
 یا هناخ هكلب تسا دب ینونك عضو اهنت هن ،ُبخ« :تفگ دنهاوخ اه نآ .دز دنهاوخ ار ناشفرح دوخ عقوم هب امش
 یدارفا هك دشاب یلحم دیاب هناخ نیا میئوگ یم ام .»تشاد دهاوخ یتاصخشم نینچ ،تخاس دیاب نآ یاج هب هك
 ام و اه نآ .دنراد یا همانرب داهنشیپ اه نآ .دنشاب هتشاد یاج نآ رد نیمورحم ءهمه زا و پچ زا و قامعا زا
 قامعا زا ار راك دیاب ،اهدوبمك عفر یارب هك میا هدیقع مه دروم نیا رد رگید یاهنامزاس یدایز دادعت اب هارمه
 یمتسیس ،یرآ ،درك ناغاد ار متسیس نیا دیاب نیئاپ زا هكلب ،متسیس نورد زا هن و الاب زا هن ،درك زاغآ هعماج
 دروم نانز  قوقح نآ رد هك یمتسیس ،دنناد یم هنالداعان یتسرد هب ار نآ ناناوج هك یمتسیس ،تسا لوئسم هك
.هریغ و دریگ رارق زواجت

 ار نآ دیاب ناشدوخ ،دنبایب رگید یرازراك رد ار شیوخ هاگیاج نانز هك تسا نیا رس رب عوضوم
 یزیچ چیه نآ رد اریز ،شنیرفآ یارب تس یناكم رگید یرازراك .تفر نخس شنیرفآ زا یلیخ اج نیا .دننیرفایب
 شیپ هچ :دعب هب نآ زا .تس یراد هیامرس متسیس ندرك ناغاد فده .هدشن صخشم یساسا روما زا ریغ
 شیور دیاب ام رظن هب هك یفلتخم تاداهنشیپ ،دراد دوجو ینوگانوگ یاه لح هار هك تسنیا خساپ ؟دمآ دهاوخ
 هك نآ رطاخ هب دوش یمن و داد رارق داقتنا دروم ،درك لیلحت و هیزجت ار اه نآ ،درپس شوگ اه نآ هب ،درك ثحب
 یناهج خیرات رد لبق لاس دنچ یط هچنآ رطاخ هب میناد یم .داهن شرانك هب ،تسا هدش دم ]یا هشیر رییغت در[
 رییغت نیا هچ ،تسا زور دم یا هشیر رییغت داهنشیپ و حرط ندرك در ،]قرش هاگودرا طوقس[ داد خر
 صخشم شیاوتحم هك نآ نودب ،دیراذگب شیور دیهاوخب هك یرگید مان ره ای و مسینومك هچ ،دشاب مسیلایسوس
.دشاب

 یعقاو نویساتیژآ یاج دیاب ،لدج یارب ،کیروئت ،یسایس ثحب یارب دشاب یناكم دیاب رگید یرازراك
 .تسا نویساتیژآ نیا زا یشخب زین کیروئت لدج و ثحب اما ،دنك یم نویساتیژآ لمع رد رازراك نیا .دشاب
 شبنج کی هب رگید یرازراك دیابن .دننك ظفح و دنیاشگب ار اضف نیا دیاب دننك یم راك یتارظن یور هك یئاقفر
 لدب یدوخب دوخ یشبنج هب کیروئت ركفت و لمأت دض ،یركفنشور دض شبنج کی .دوش لیدبت یركفنشور دض
.درك دهاوخ ورد تسكش تشپ تسكش یلو  لاكیدار رایسب ،دشاب گرزب رایسب دناوت یم شبنج نیا .دش دهاوخ

 ینعی( میا هتشاذگ رس تشپ هك یتلایا راهچ رد ام هك هنوگنآ ،رگید یرازراك تیزم رضاح لاح رد
 هك تسا نیا میا هدید )وكسابات ینعی ،مینك یم عورش میراد هك یتلایا و - هچپماك ،وراناتنیك ،ناتاكوی ،ساپایچ
 روهظ رگا .تس یفاكان نآ کیروئت فیرعت یارب زور دم ای کیسالك رصانع هك دراد ییاهدرواتسد رازراك نیا
 یرازراك لوصحم ركفت و لمأت نیون ءهویش نیا ،تشاداو یدیدج رازبا زا هدافتسا هب ار اه نیسیروئت مسیتاپاز
 و یسایس ثحب ،نویساتیژآ یاضف نیا دیاب هك میئوگ یم ام نیا رب انب .دراد هباشم یئورین هب زاین زین رگید
 ،ینعی .دروآ دوجوب دیاب ار کیروئت و یسایس ثحب یاضف نیا رگید یرازراك رسارس رد و دیرفآ ار کیروئت
 و نك اضما ار اج نیا یقفاوم رگا ،ناوخب ،ریگب ار همانساسا و اج نیا ایب« :دیوگب هك میهاوخ یمن یلكشت
 نیا ًاموادم دیاب هكلب ،»تسا هیمهس رب ساسا هك نیا ای و تس ینامز هچ مان تبث تقو هك درك میهاوخ تربخ
 دیاب رگید یرازراك .تالایا ءهمه رد هكلب ،تختیاپ رد طقف هن و - دشاب هتشاد نایرج نآ رد کیروئت لدج و ثحب
 یاه قلخ ،ناقهد یاقفر یارب نینچمه ،یرگید دنم هقالع ره و اه رتگرزب زین و ناناوج یارب دشاب یعجرم
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 رگید یرازراك عفن هب عوضوم نیا ،اقفر .دوش یم ثحب یتاعوضوم هچ رس رب اج نآ دننادب ات نارگراك و ،یموب
.یا هزرابم عون ره و روشك عفن هب ،تسا

 .تسا راك ،دوش یم یراشفاپ شیور اج نیا هچ نآ هك درب دای زا دیابن اما ،تشاذگ رانك دیابن ار ثحب
 دنهاوخ اج نیا هب یدارفا .دراد لیلد مه عوضوم نیا .مینك یم فیرعت ار دوخ هك تسا لمع رد رخآ تسد اریز
 دننام - هن هك دوش یم مولعم یلو ،دنا لاكیدار رایسب هك دسر یم رظن هب و دننز یم فرح گنشق و بوخ هك دمآ
 شیب یئاه هدازمارح ،دنوش یم فرط ناشرسمه اب یتقو یلو دنا لاكیدار رایسب اه نآ .دروآ قیفر نآ هك یلاثم
.دننك یم لمع اه نآ زا رتدب ای و یلم مادقا بزح یاضعا زا رت یعاجترا ،دنتسین

 متسیس زیچ همه لوئسم هك میقفاوم یلو .دومن هیذغت و دیرفآ ار دیدج یاضف نیا دیاب نیا رب انب
 تازرابم ثعاب یراد هیامرس متسیس هك درك شومارف ناوت یمن .داد رییغت ار نآ دیاب و تس یراد هیامرس
 !تسین اهربخ نیا زا ًالصا .»مینك یم هزرابم یربارب یارب و میربارب همه« :دنیوگ یم اج نیا .دوش یم یفلتخم
 لثم .میدنام بقع مه زاب هاگنزب رس و میدرك تكرش تازرابم رد هشیمه ام نوچ !هن یموب یاه قلخ ام یارب ،هن
 و مینك یم لمع نآ هب و میراذگ یم رارق یلم شخبیدازآ یتسیتاپاز شترا ناونع هب و ،میتسه امش اب ام .هشیمه
 رد هك تس یناسك ءهمه نآ زا یزوریپ نوچ و .تس یموب یاه قلخ زا عافد نامراك زین رگید یرازراك نورد رد
 یاه گنج و لالقتسا گنج و کیزكم بالقنا خیرات هك میهاوخ یمن و ،دش میهاوخ زوریپ ،دنتسه رگید یرازراك
 نایموب ام هك تسین نیا عوضوم .دننامب یلاخ تسد نایموب مه زاب و دوش راركت نایجراخ لاغشا هیلع فلتخم
 و دشاب یتفن غارچ زا نام یئانشور ،مینك یگدنز یبوچ یاه هبلك رد نانچمه و میشاب هتشاد تكرش هزرابم رد
 رد یتلزنم و نأش اب .مینك یگدنز بوخ هك تسا نیا ام ءهبلاطم .دنشاب نام شخب تنیز هام ردام ای باتفآ ردپ
 ،ار نام نابز ،میراد ار نامدوخ گنهرف ام .دنراذگب مارتحا نام یگدنز یموب ءهویش هب هك نیا و ناسنا روخ
 رد روشك درم نیرت دنمتردق .میا هدرك هزرابم .مینك یم هزرابم ناماهتساوخ یارب .ار نام ندیشوپ سابل ءهویش
 نآ اما ،دریگب لاب و رپ هرابود دراد وزرآ الاح ،درادن یشزرا چیه وا هزورما - میدیبلط هزرابم هب ار ۱۹۹۴ لاس
.درك طوقس یتلود بزح متسیس زا شخب نیا .درك طوقس و میدیبلط هزرابم هب ار وا -دوب جوا رد نامز

 تسد زا میا هدروآ تسدب ار هچنآ اریز ،مینك هلباقم دشاب هك ره و هچره اب میتسه ممصم نیا رب انب
 ]ناتاكوی[ هریزج هبش رد ایام یموب یاقفر اب هك روط نامه - دز میهاوخ فرح یموب یاقفر اب .داد میهاوخن
 نخس یموب یاقفر اب روشك نیا رانك و هشوگ مامت رد و -اه هكوز ای و اج نیا یاه لاتنوچ اب ،میدز فرح
 یارب ،روخ رد ینكسم یارب ،درك میهاوخ هزرابم نامدزمتسد یارب ،یرآ« :میئوگب اه نآ هب ات تفگ میهاوخ
 .مینك هزرابم زین نام گنهرف و قوقح یارب دیاب نایموب ناونع هب ام هوالع هب و ،نانز هب مارتحا یارب ،شزومآ
 دهاوخ ینوناق هك یروشك ،ناسنا روخرد رتشیب ،دوب دهاوخ رت هنالداع کیزكم کی داجیا راك لصاح ،رخآ تسد
 و اهاتسور نارگراك طسوت هك یروشك ،دنیآ یم باسح هب هعماج قامعا یاه ناسنا نآ ساسا رب هك تشاد
 نتخانش تیمسرب یاضف ،تسا دوجوم نآ رد ناناوج ندش هتخانش تیمسرب یاضف ،دش دهاوخ تیاده اهرهش
 ای( رمع موس ءهرود یاه ناسنا ،دنتسه هك هنوگ نامه  یموب یاه قلخ ،یرنه تیقالخ ،یگنهرف راك
 دهاوخن یرگید زیچ ،هن رگا ،دنشاب هتشاد دوجو ادج - ادج دیاب اهزیچ نیا ءهمه .ناكدوك زین و ،)ناگدروخلاس
.تسه نآلا هك نیمه رگم دوب

 لیكشت ار نآ هك تس یناسك ءهدهع رب ،دوش یرگید رازراك ،رگید یرازراك هك نیا تیلوئسم نیا رب انب
 هداد یئاضف وا هب ناوج ناونع هب هك دشاب نآ راتساوخ و دیایب یسك هك تسین نیا رس رب عوضوم .دنهد یم
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 و دوش یم وربور زاب فیط کی اب و دوش یم نآ دراو صخش هكلب ؛یموب ای و ،نز ای ،هدنزاون ناونع هب ای ،دوش
 دیابن تكرح نیا زا .»مینك عافد نآ زا و مینك یم شحتف .میروایب دوجوب ار اضف نیا دیراذگب !نیرفآ« :دیوگ یم
 نیا رگید یرازراك ءهیامراك و تورث .دنراد دوجو ینینچ نیا یاهداهنشیپ اب یبازحا اریز ،دیایب رد یسایس بزح
 زا یفلتخم لكشا و دنریگب یاج دنناوت یم یرایسب یاه نامزاس نآ رد هك یشبنج .تسا شبنج کی هك تسا
 لمع یدازآ ،یمومع یشم طخ کی ساسا رب ات دهد یم هزاجا شبنج نیا هك تسا هطبار نیمه رد و .هزرابم
.دشاب هتشاد دوجو

 نیرتفورعم و هتساخرب اكیئاماج زا هك یقیسوم یعون[ راك یگِر ءهدنزاون قیفر نآ هك تس یلاع هچ
 مناوت یم نم هك منك داهنشیپ یگنهامه نویسیمك هب ات میآ یم« :دیوگ یم و دیآ یم ]دوب یلرام باب نآ دنمرنه
 هك نآ نودب وا رگید یرازراك رد .دهد یم یفنم خساپ یو هب یلیلد ره هب یگنهامه نویسیمك و .»مهدب ترسنك
 هب وا و دراد تیلوئسم یشم طخ کی هب تبسن وا اریز .دهدب ترسنك دناوت یم دشاب دنمزاین یسك ءهزاجا هب
 نیا یارب .درك دهاوخ هزرابم نآ لاثما و یدیقال هیلع وا .دنك یم ضارتعا دراد هیامرس هیلع هدنزاون ناونع
.درادن سك چیه ءهزاجا هب یزاین وا هزرابم

 رایسب لكشت هب ،دنك یراك ماجنا هب زیزگان ار دارفا هك میروایب دوجوب یراتخاس الاح نیمه زا رگا
 ره ،دوش یم دراو رگید یرازراك هب هك یسكره هك تسا رارق نیا زا هیضق .دش میهاوخ لیدبت یتخس و کشخ
 رد هك یئاقفر ،دننك یم راك داتسا ناونع هب اه هاگشناد رد هك یئاقفر .دریگب ربرد ار هزرابم نیا ،تسا لاعف اج
 فرح هدروآ دوجوب تفن هك یتالكشم زا نامیارب »ودنزور« هك یئاهزیچ نآ ءهمه اب ،دنلاعف یا هدوت یاه تمواقم
 فیرعت نامیارب اقفر هك قرب تكرش رد تمواقم ای ،دندرك یم فیرعت یتسد عیانص ءهدننكدیلوت یاقفر هچ نآ ،دز
 یمتسیس یتقو ات هك میهدب حیضوت اه نآ هب ،مینك یم راك مدرم اب یتقو هك تسا نیا رس رب عوضوم ...دندرك
.دبای یمن نایاپ تالكشم ،میرادنرب نایم زا تس اه یناماسبان لوئسم هك ار

 طیحم کی یعیبط لوصحم هك دمآ دهاوخ دوجوب یطیحم ،دشاب هتشاد تفرشیپ رگید یرازراك هك ینامز
 یاه نامزاس ،دننك راك نامزاس کی رد طقف همه هك نآ یاجب ینعی ؟هچ ینعی .دوب دهاوخ یعامتجا نویساتیژآ
 یم ]اهویتكلك ِویتكلك[ اه عمج ِعمج ار دوخ هك دنیآ یم یئاقفر هك میدهاش ام ًالمع .دش دنهاوخ لیكشت یفلتخم
 عمج مه درگ ات دنك یم بیغرت ار نانآ هینایب نیمشش .دوش یم داجیا هینایب نیمشش ءهیاپ رب هك یعمج .دنمان
 میهاوخ اه نآ هب ،دش دهاوخ ادیپ یدارفا ءهلك و رس ،وكسابات تلایا رد امش یغیلبت ،یجیورت راك یپ رد .دنوش
 زا هك تساوخ میهاوخن اه نآ زا ».دنویپب رگید یرازراك هب یدرف لكش هب ای و لكشتم و ،وش لكشتم« :تفگ
 ،هدب شدشر ،نامب شنورد رد !نكن کرت ار تنامزاس« :تفگ دیاب  اه نآ هب .دنشكب تسد ناشدوخ ءهزرابم
».وش ماگمه نارگید اب اما ،روآ تسدب یئوج یم هك ار هچ  نآ و ،نك شتیوقت

 یموزل هچ سپ ،متسه رگید یرازراك اب هك نم« هك دنیوگ یم اقفر یضعب هك دراد دوجو مه لكشم نیا
 .یراد دهعت ،یوش نآ دراو یتقو اریز .تسا مزال راك نیا اقفر »؟مدنویپب هینایب نیمشش هب و منك اضما هك دراد
 یم یقیفر یتقو نیا رب انب .دنلئاق شزرا مالك یارب و دنتسه تسیتاپاز ،دننك یم یداهنشیپ نینچ هك یناسك و
 یم رگید یاقفر هب ًالمع ،میدنویپ یم نآ هب هك ینامز ،»تسا نیمه نم مالك و متسه هینایب نیمشش اب نم« :دیوگ
 هب نتسویپ نامز رد هك یدهعت اهنت .میریذپ یم دهعت میراد لاح نیع رد و .»تس وت قیفر درف نیا« :میئوگ
 خساپ رد ،نیا رب انب و .دیهد حرش نارگید یارب ار دوخ ءهزرابم هك تسا نیا ،میبلط یم امش زا هینایب نیمشش
 نینچ میراد ام و ،تسا روآدرد میارب زیچ نالف« میئوگب طقف هك تسین تسرد .دیراپسب شوگ هك دیوش دهعتم
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.»درادن یتیمها درذگ یم یرگید یاه ناكم رد هچنآ نامیارب اذل ،میراد ار نامدوخ خیرات ام ،مینك یم یراك

 نواعم قیفر ،میداد تسد زا هزرابم رد هك ار یسك نیلوا ....دنتفگ ناشتازرابم زا نامیارب تفن یاقفر
 فیرعت شراك عضو زا نام یارب وا .درك یم راك وكسابات تلایا رد اج نیا و دوب رگراك وا .دوب وردپ هدنامرف
 یو اكیدنس ناربهر .تسب یم و درك یم زاب تفن ریش دوب هریخ یخاروس هب هك یلاح رد بش ات حبص .درك یم
 ام یاربار زیچ همه وا .تفر یم ناشتاشرافس لابند یتسیاب یم وا .دنك راك ناشیارب ات دندرب یم لزنم هب ار
 نویسیمك ای و تفن نارگراك هك میتسین دقتعم .میمهف یم ار امش ام .تفگ یم دوخ ترفن زا و درك یم فیرعت
 دینك یم فیرعت امش هچ نآ اب زین نارگید تسا مزال اما .دنشاب هلحم یاه تاركوتسیرآ حالطصا هب قرب لاردف
 شیاج ؟دینزب یراك نینچ هب تسد دیهاوخ یم اجك .دنوش انشآ دننك یم فیرعت یعامتجا یاه همیب یاقفر ای و
 یلم حطس رد رگید یرازراك رد شیاج هكلب ،وكسابات تلایا رد طقف هن و .رگید یرازراك نیمه رد تساج نیا
 هیلع هك یا یموب ،تسا ورررگ تلایا رد لاثم یارب هك یقیفر سپ .دراد دوجو اونش شوگ هك تساج نآ .تس
 نآ ءهزرابم ای و کیزكم تفن نارگراك ءهزرابم هك دنك شوگ دوش یم دهعتم ،دنك یم هزرابم اتوراپ رد دس نتخاس
 یگنوگچ هب زین امش هك دراد راظتنا ضوع رد نیا رب انب . تسا هنوگچ ،دننك یم راك یتفن یاهوكس یور هك اه
.دیراپسب شوگ شتمواقم و خیرات

 هب یگتسبمه دهعت نیا اما .دیشاب علطم نآ زا ًالامتحا .هن مه دیاش ،دیزومایب یزیچ نآ زا ًالامتحا
 هب رگا هك میئوگ یم میراد نیا رب انب .میئوگ یم میراد هك تس یزیچ نامه نیا .دیآ یم دوجوب ًاروف ،قیفر ناونع
 نامه .درپب ولج ]یا هدوت یاه نامزاس تسیشرانآ ءهعماج[  CAOS هك دور یم راظتنا ،دننزب هبرض اتوراپ
 شترا یتقو .دشاب هدامآ و رضاح یتسیتاپاز شترا  ،دتفیب شیارب یقافتا رگا هك تسا رظتنم CAOS هك روط
 یارب هكلب ،مینك یمن توعد هناحلسم ءهزرابم یارب امش زا .میهارمه امش اب ینعی ،میقیفر مه اب دیوگ یم ام
 یمن توعد مه یتاباختنا ماقم و تسپ یارب امش زا .مینك یم توعد تارهاظت و ،یندم ،زیمآ تملاسم یا هزرابم
.دشاب نشور دیاب عوضوم نیا ،مینك

 - هدیشك تسب نب هب شراك یتاباختنا هار هك دناشك اج نآ هب ار راك متسیس نیا رد دوجوم تیعضو
 یسك اج نیا .دوشن ای و ،دوش زاب هار نیا هدنیآ رد تسا نكمم .-میتفگ رگید یاقفر یرایسب و ام هك روط نامه
 چیه سپ دنیوگب تسا نكمم نوچ .دوب بظاوم دیاب دروم نیا رد ،دنك یمن موكحم ار یبزح یتالیكشت راتخاس
 ناشدیاقع اب یسایس یاه لدج و ثحب نیا رد دیاب و دنتسه مه یئاقفر نینچ لاح ره هب ،هن .دشابن یبزح
.درك دروخرب

 هك یا هظحل رد .شناگدنیامن و تسا متسیس نیا ام نمشد .تسا نمشد ،تسا صخشم هچنآ ،اقفر
 نانمشد« :تفگ درك زاغآ ار »رگید رازراك« لابوتسیرك نس رهش رد لاسما ءهیوناژ لوا زور رد یتسیتاپاز شترا
 »کپ هتلوپاچ« دادرارق هك درك صخشم و -یسایس بازحا تفگن - ».دننك یم هرادا ار روشك هك دنتسه یناسك
 تكرش اب و میلس سولراك ،کیزكم راد هیامرس نیرتگرزب توعد اب دادرارق نیا[ .تسا هینایب نیمشش دض نامه
 هتلوپاچ رصق رد نآ ندش هزیلاكیدار زا یریگولج و روشك رد شمارآ ظفح تهج یسایس بازحا و ناراد هیامرس
.ار ناش یسایس بازحا و سیلپ ،دنراد ار دوخ شترا مه اه نآ .تسا ام ریسم نیا ]دیسر اضما هب کپ

 .دنك صخشم ار نآ و هدرك لمأت دوخ خیرات یور یسكره هك تسا هینایب نیمشش داهنشیپ نیا ،سپ
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 و یسك ره حطس رب انب ای و ،رت لكشتم و رت یعمج ای ،یهورگ ای ،دشاب یدرف حطس رد دناوت یم عوضوم نیا
 شنمشد رگا .دنك نییعت ار شنمشد ،هدرك صخشم ار دوخ ءهفیظو یسكره هك نیا و .شهاگیاج و هزرابم
 یرگید یاج هب دیاب ،دنا هتفرگ هابتشا ار جوم اقفر ،هن رگا .دشاب اجنیا دیاب شیاج ،تس یراد هیامرس متسیس
 ساسا نیا رب و ،مینك راكچ میهاوخ یم هك دسر یم نیا هب تبون ،میدرك فیرعت ار نمشد هكنیا زا سپ .دنورب
.یسایس راك زا یرگید عون و ،درك میهاوخ نارگید فالخ یراك ام .میراذگ یم رادم و رارق

 رادم و رارق مه اب نارس نآ رد هك یتسایس ،اه یئالاب تسایس ؟تسا مادك میسانش یم هك یتسایس
 نیا« :دنیوگ یم هك رگید یاه هورگ یضعب تسایس ای و .دننكب دیاب راكچ هك دنیوگ یم مدرم هب و دنراذگ یم
 مه نیا »؟ددنویپب نآ هب دهاوخ یم یسك هچ .یراتخاس نینچ اب ،یفادها نینچ اب ،درب میهاوخ شیپ هب ار هزرابم
 زا لبق ،رازراك نیا رد .مینك یسایس راك یرگید روج دیراذگب« :میئوگ یم ام اما .تس یسایس راك زا یلكش
 یواكناور تخت ای لبم یور راگنا هك نیا هن یلو .درك شوگ ناشفرح هب دیاب .دنیایب باسح هب مدرم ،زیچره
ـ ـ ».دعب ات .دنویپب نآ هب طقف« .تس یلم حطس رد یواكناور تخت کی لثم رگید یرازراك دنیوگ یم ــ ».دنشاب
 هب نیا رب انب .تسا نآ نداد دشر ،دراد دوجو هك یدهعت .دوش یمن هصالخ هلمج نیا ندینش هب طقف هیضق اما
 رگا .تس یتازرابم یرسارس ءهمانرب کی لیكشت یارب یریگتمس نیا و .یریگتمس اب یلو ،مینك شوگ مدرم فرح
 یم وت یور یریثأت هچ ،یا هقطنم ای و ،یعمج ای و ،یمومع هچ ،دشاب صخشم هچ - مینك هلباقم متسیس نیا اب
 :دیسرپ دنهاوخ ام زا میریگب رارق متسیس نیا لباقم رد هك نآ ضحم هب نوچ - تسیچ تتابلاطم ،دراذگ
 یم ؟هدرك راك نآ یور یسك هچ دنسرپ یم .داهنشیپ مه نیا ُبخ :داد میهاوخ خساپ »؟تسیچ امش داهنشیپ«
 درف هب هزرابم نیا .دنناد یم ناشدوخ نآ زا ار هزرابم -ام لوق هب- مدرم هك تساج نیا .مدرم دوخ :مییوگ
.درادن قلعت یصاخ

 ماجنا رس رب عوضوم .دراد ینامز ءهمانرب .تسا لجألا برض راك کی ام داهنشیپ ،اقفر نیا رب انب
 نیا یارب .هن .دوش رتنازرا قرب هك نآ ای ،اكیدنس ندناسر تبث هب یارب هزرابم ای ،تسین ناناقهد یرادا یاهراك
 زا ،نارگید کمك زا نآ رد هك دوب دهاوخ یئاضف اجنیا .دراد دوجو اقفر نیمه نامزاس لثم یئاه نامزاس راك
 ،و دیوش دراو رگید یرازراك هب نیا رب انب .دوب دیهاوخ دنم هرهب ،رگید یاقفر نینچمه و ام دوخ کمك زا هلمج
 دهاوخ کمك امش هب رایسب دارفا یوس زا .دناسر میهاوخ یرای ًالباقتم رگیدكی هب ،تفگ قیفر نیا هك روط نامه
 هك لیلد نیا هب هكلب ،لوپ لباقم رد هن .دناسر دیهاوخ یرای نارگید هب مه امش هك تسا نیا رب ضرف و دیسر
.تسا هزرابم نیع نیا هك میدقتعم

 میناوت یمن .میراذگب مارتحا زین لاكشا نیا هب دیاب :دوش یم نشور تافالتخا هزرابم نیمه رد ،سپ
 یلو .تسا کیروئت لوصا دروم رد ثحب هسلج کی رد تكرش طقف هزرابم لكش هك دننك ركف همه هك مینك یراك
 رد طقف ای ،اكیدنس کی رد طقف هك دنك یم ركف یسك هك مینك روصت میناوت یم و .دنراد یرظن نینچ مه یخرب
 دننك یم حرطم هك دنتسه یئاقفر .درك هزرابم یراد هیامرس هیلع دوش یم ینابایخ نادنب هار ای و تارهاظت
 .-درك حرط ار نآ اجنیا رفن کی الاح نیمه - تسا ناش یرنه دیلوت قیرط زا ،متسیس اب اه نآ ءهلباقم لكش
 و تسرد یرنه تیقالخ یلو دسرب یزوریپ هب اهراك نیا ءهمه یتقو نوچ .دشاب دیاب و تساقفر نیا یاج اجنیا

 نیا دوجو اب هك دوب دهاوخ فسأت ءهیام و دنام یم اج شخب نیا نوچ .دوب دهاوخن لماك یزوریپ ،دشابن حیحص
 مك اج کی زا ،درك دهاوخ دیلوت شبنج نیا هك یرون همه نیا ،یگتشذگ دوخ زا همه نیا ،القت و ششوك همه
 دوجوب ار اضف نیا و دنراذگب شیپ اپ دیاب دنریذپ یم ار یرنه شنیرفآ تیرومأم هك یدارفا دوخ .میروایب
 دوخ یلو .دننك دعاقتم زین ار هیقب لاح نیع رد و .دننك عافد نآ زا و دنهدب شدشر ،دننك ظفح ار نآ ،دنروایب
 کی ینعی .- ناراگزومآ اب هطبار رد - تس یعمج و ،یشرورپ ،یشزومآ ءهسورپ کی رما نیا هك تفگ یم قیفر
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 امش یرنه دیلوت نیا رخآ تسد ،نیا رب انب .دنیب یم شزومآ دراد هعماج نامه و دهد یم شزومآ دراد هعماج
 ،درادن یتیمها راك نیا مینك ركف تسا نكمم هك ام یور لاثم یارب .دراذگب ریثأت میتسین دنمرنه هك ام یور دیاب
 گرم«ِ ندز دایرف ای و هیعالطا ندنابسچ یراك تفاثك :دننك ركف دنناوت یم مه نادنمرنه .درادن ینادنچ تیمها ای
 نامه .دنك هزرابم نارگید ندرك دعاقتم یارب دیاب هك تس یرگید یاضف مه نیا .دروخ یمن درد هب »!تلود رب
.دشاب ضحم یئارگ یروئت و یبآم ركفنشور دیابن مه روط نامه ،دشاب یركفنشور دض دیابن میئوگ یم هك روط

 .دشك یم یئوس هب ار نآ سك ره و تسا هدش زكرمتم دایز یورین »رگید رازراك« نیا رد هك نیا لصاح
 روط نیا ًالصا نام فرح ام ،اقفر .دبای یم یدیدج ریسم ،دور یم وس کی هب هچ نآ ره هك دنشك یم رادُرب و
 اج نیا .مینك یمن لافغا ار یسك چیه .میهد یم داهنشیپ ساسا نیمه رب و .دور یم اجك هب میناد یم .تسین
 هك نآ یارب طقف هن و مینك دیكأت نایموب گنهرف و قوقح ندش هتخانش تیمسر هب رب هك تسا نیا طقف هن نامفده
 مه اب اه هتساوخ نیا ءهمه نام فده .نانز هب نتشاذگ مارتحا یارب طقف هن ،میروآ دوجو هب یرتشیب یاه تصرف
 ءهمه و امش اب دیاب دروم نیا رد ،اقفر .دنك هزرابم تمسق کی یارب دیاب سك ره نیا رب انب ؛تسا همه یارب و
 هزرابم میهاوخب هك ،تسین میدرك یم هتشذگ رد هك یراك لثم نیا .میشاب تسار ور ،میا هدوب اه نآ اب هك یناسك
 هك یا هزرابم .درب میهاوخ شیپ هب یعمج هتسد ار هزرابم کی .نك مكمك میئوگب نارگید هب و میربب شیپ هب ار یا
.دننك کمك نآ هب هیقب هك هورگ کی طقف هن و ،دنراد تكرش نآ رد هك یئاه هورگ ءهمه هب قلعتم ،تسام هب قلعتم

 هزرابم رگید یرازراك تالكشم اب ناوت یمن یتسیتاپاز شترا هب رطاخ قلعت لیلد هب طقف نیا رب انب
 هكلب .فده و هیضق کی زا یراداوه یتح هن و ،تسین نامزاس کی زا یراداوه رس رب هلئسم اج نیا اریز .درك
 توعد هینایب نیمشش و رگید یرازراك هب ار امش ام هك یلیلد سپ .مینك دوخ نآ زا ار نآ هك تسا نیا عوضوم
 رگا و دینك نییعت ار شخیرات ،دینك لمأت شیور ،دینك یم فیرعت ام یارب هك یئایاضق نیا هك تسا نیا مینك یم
 - دوب دهاوخ هك میدنب یم طرش - دوب »یراد هیامرس داب نوگنرس« دیتفرگ هك یا هجیتن هبساحم یاهتنا رد
 ،یگنهرف یاه هورگ ،شبنج ،ترسنك ،دوب دنهاوخ بازحا اجنیا ،نیا رب انب .میراذگ یم شیپ اپ تقو نآ ،نیرفآ
 ءهزرابم کی هب ای ،دیاز یم بالقنا هچنآ ره و ]ناكلام گرزب یاه[ نیمز لاغشا ،اه هداج نادنب هار ،ناشاقن
.دوش یم یهتنم دیدج و رابرپ ،یمومع

 دراد نوچ ،درك میهاوخن ریمعت هجو چیه هب ار هناخ« :هك تسا نیا دوش یم حرط هچ نآ رگید فرط زا
 - دوش رتشیب نآ شیاجنگ یمك هك نآ روظنم هب شرد ندرك رت داشگ یمك ای ،نآ فقس ریمعت هن ».دزیریم ورف
 ریز دیاش و ،دزیر یم ورف دراد نیئاپ زا هك میدهاش ام .- دننك یم یداهنشیپ نینچ یسایس بازحا یضعب
 هكلب ،تسین یفاك هناخ ریمعت .دش میهاوخ هدرول و هل و میتسه نآ لخاد ام و دشاپ یم مه زا دراد رگید شیانب
 ،رتمهم یلو ،دشاب هتشاد ار نارگید لمحت ،دشاب زابلد هك یا هناخ .تخاس یرگید ءهناخ و درك شبارخ دیاب
 یرازراك هك لكش نامه هب - هشیمه و دوش هدینش رگید یاقفر و اقفر نیا تاداهنشیپ ،دوش ثحب شیور هكنیا
.دشاب هتشاد دوجو مارتحا دنهد یم لكش نآ هب هك یناسك هب تبسن - دوش یم هداز رگید

 .دنك وگتفگ همه اب هك درادن رظن دم رد یتسیتاپاز شترا ،ساپایچ زا جورخ رود نیلوا رد لیلد نیمه هب
 ....سب و دنك ینارنخس ،دنیایب رفن نارازه ،نس یالاب دورب هك دنیزگ یمنرب ار شور نیا ینعی ،۲۰۰۱ لاس لثم
 لئاق ناحجر ،اقفر مالك لوا ءهجرد رد و ،مالك یارب لیلد نیمه هب .تس یرگید زیچ رس رب عوضوم هك نیا یارب
 ؟دروخ یم نامدرد هچ هب نارگید نتخانش رگید ،میسانشن ار رگیدكی رگا .تس یساسا یعوضوم نیا .دوش یم
 ندرك عورش مینك یم میراد هك یراك ،دوشن ربخ اب سك چیه و میشاب تسیراتكس هك تسین روطنیا  ،نیا رب انب
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 یمن ار اه نآ ًالبق ،مسانش یم ار اقفر وكسابت رد الاح نم .میوش انشآ مه اب دیاب لوا .تسا رما یادتبا زا
 هچنآ زا رتكچوك رایسب ،تسا کچوك رایسب هك ،دراد دوجو رگید یرازراك وكسابات رد هك میتسناد یم .متخانش
.میا هدش انشآ مه اب رگید الاح اما .تسهً اعقاو

 و ،دیوش یم رگید یرازراك دراو دیراد امش رگا اریز ؟راك یارب داهنشیپ وك سپ ،تسا روط نیا رگا
 اوه مالك هب دیاب« :تفگ وراناتنیك لها ایام قیفر کی هك روط نامه - ،دنك دشر ات دینز یم ار ناتفرح دیراد
 و زاس ندروآ دوجوب وكسابات رد رگید یرازراك ناونع هب امش دهعت نیلوا ،نیا رب انب - ».دنك زاورپ ات دناسر
 یربهر ،یگنهامه یارب یلكشت هك تسین نیا رس رب عوضوم ،سپ .دیونشب ار نارگید فرح نآ اب هك تس یراك
 ءهطبار نآ اب دیاب هك تس یلكشت هكلب .دیایب دوجوب وكسابات رد رگید یرازراك رد بتارم هلسلس داجیا و ندرك
 ام هچنآ اقفر .دنریگب هدهع هب ار نآ شخپ تیلوئسم اقفر نیا و میتسرفب تاعالطا شیارب ،میشاب هتشاد میقتسم
 ۲۶ .تس یمجنپ یكی نیا ،میتشاذگ رس تشپ ار تلایا راهچ لاح هب ات .تسا ربص ،مینك یم اضاقت امش زا
.میسرب نئوژ هام هب دیراذگب .لاردف تلایا ءهوالع هب ،هدنام رگید تلایا

 شوگ و میناسرب نایاپ هب ار راك دیراذگ یمن امش یلو ،دهد یم هزاجا ام هب تلود هك دید میهاوخ اریز
 دنیاشوخ ،مروآ یم ناغمرا هب ناتیارب هام راهچ نیا زا نم هچنآ .تسا ربخ هچ روشك حطس رد هك دینك یمن
 هك میتسه وربور یئاه شخب اب مه الاح نیمه .دمآ دهاوخ رد شرغ هب قامعا زا زیچ همه هكنیا نآ و دوب دهاوخن
 دنهاوخ یم طقف .درك میهاوخ ثحب هك دنك یمن روطخ مه ناشركف هب یتح رگید هك .دنا هدش هزیلاكیدار رایسب
 تس یزیچ هزات نیا و .میوگ یم رییغت تهج یمومع جیسب زا ،منز یمن فرح هناحلسم ءهزرابم زا نم .دننك لمع
 نیا رب ضرف .ساپایچ ینعی - یقرش بونج زا ریغ هب ،میروآ یم دوخ اب یسایس رتمك رهاظ هب تالایا زا هك
 مادقا بزح ای و PRI هدش یرادا بالقنا بزح زا یرادفرط ،دنتسه مارآ وراناتنیك و ،ناتاكوی ،هچ هپماك هك تسا
 دینك روصت ،میزیگنا یم رب شورخ و شوج میراد اج نآ رگا .تسا دایز تاناكما و ،تس یوق رایسب PAN  یلم
 تازرابم یاراد یا هدرتسگ لكش هب هك دنناد یم بوخ همه هك ورررگ و ،اكاخآوا ،زوركارب ،وكسابات میورب هك
 هك میوگ یم نم .هداتفا هارب یشورخ و شوج نینچ دسانش یمن یسك هك یئاج دینك روصت .دنتسه یعامتجا
 نآ هب هیبش یزیچ ای و هینایب نیمشش ءهراب رد وگ و تفگ و ثحب هب طقف ناتراك .دیشكرو ار اه هنشاپ دیاب
.دوشن هصالخ

 نیمه لثم ،دینك یم دیلوت اقفر امش هك یتاعالطا نیا هك تسا نیا درك دیاب هك یراك نیا رب انب
 رد ،مینك یم لقتنم ناشندش انشآ یارب یرگید طاقن هب ار نآ ام و ،دیداد ناتتازرابم ءهراب رد هك یتاعالطا
 ندرب ولج و تاطابترا نویسیمك کی ندروآ دوجوب ماگ نیلوا .دیسانشب ار نارگید تازرابم دیاب مه امش ضوع
 حیضوت نارگید هب ار نآ ،دوش یم یا هزرابم دراو دراد هك دوش دهعتم سك ره هك تسا نیا یقطنم .تسا نآ
 ذغام ذغاك ایآ :هك دسرپب وت زا هك ینك یم ادیپ ار یسك ایآ هك تسین نیا لكشم اج نیا .دهدب شدشر ،هداد
 نیا ام راك ،هن« :میئوگب و میشاب تسار و کر دیاب ؟یهد یم چیودناس کی نم هب ایآ ای ؟ینك یم بترم وت ار میاه
!تسه هك تسا نیمه ،دشاب .ددنویپ یمن ام هب !بخ .»تسین

 مهم .میشاب هتشاد وضع یدایز دادعت هك تسین نیا رس رب عوضوم ،تفگ اقفر زا یكی هك روط نامه
 هك میئوگب دنراد ار ناشدوخ نامزاس هك یئاقفر هب دیاب .دنك یم راكچ دنادب دوش یم دراو هك یسك هك تسا نیا
 .دننك شلاكیدار ،دنا میهس یا هزرابم رد رگا .دنهدب شدشر ،تسا کچوك رگا .دننك شتیوقت و دننك ظفح ار نآ
 ای .دنزن کلك یلو ،دهدب ماجنا ار شراك ،دراد ار تلود اب یراك ندرك فیدر ءهفیظو شنامزاس رد هك یسك و
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 هب دناوتب دیاش .)تسین نآ رد لح هار هك دناد یم امتح ،دشاب راك تسرد رگا( تساج نآ رد لح هار هك دنك ركف
 عاضوا هك ،درك یم فیرعت اجنیا یاقفر زا یكی هك میدید .دبایب تسد نآ هب هیبش یزیچ ای بآ لضاف یشك هلول
 میراد بآ لضاف ،درادن بآ اما تسه بآ هاچ ،دراد دوجو ]بآ لضاف و یشك هلول[ یرهش ءهدولاش :تسا بارخ
....دنك یمن راك و تسا هتسب اما

 دودح و دح .تسین راكرد یزیچ ،عقاو رد یلو دنهد یم ار یزیچ لوق .تسا رتدب مه نیا زا عضو الاح
 رد ات دننك یم رسك ،هدنام هك مه یكدنا نامه زا .دوش یم رتمكً امئاد ،دهد یم ماجنا کیزكم تلود هك یئاهراك
 یم تسرد نداد هوشر هلمج زا ،باتك و باسح یب یاه تخادرپ یارب هك تس یقودنص نیا[ »!کچوك قودنص«
 دنهاوخ وس نآ هب دارفا یلیخ .دش هلصوح یب دیابن یلو .دنزیرب تاباختنا ]تسین نآ یور یلرتنك چیه و دننك
 یاه تلایا رد ام هچنآ اب دیاب .دنتسین زونه .دنتسین زین نام ناتسود اما .دنتسین ام نانمشد اه نآ .تفر
 هتفگ اجنیا هك روط نامه .مینك هیهت ار هزرابم یلم ءهمانرب و ،میونشب ار دارفا نیا فرح ،مینك یم تسرد فلتخم
 هك ،نآ زا رتشیب و هس ءهرامش کی ،ود  ءهرامش کی ،دراد مك کی هرامش رفن کی »رفص هرامش ءهدنیامن« ،دش
 ،تسا تاباختنا ءهلئسم هك ینارود نیمه رد طقف هن .دننزب فرح اقفر نیا اب ات تفر دنهاوخ وس نآ و وس نیا
 هك یمدرم یربص یب و یگدروخرس نامه ءهیاپ رب ،یراوتسا اب و دننك یم فقو ار دوخ دارفا هك اج ره سكعرب
.دننك یم انب ار شبنج ،دندوب هتفرگ رییغت یاج هب ار تاباختنا

 رضاح لاح رد هك - یهدنامزاس یارب یئاه ششوك اه یضعب لوق هب ای و - اه نامزاس زا یرایسب
 یم دروخرب نانآ هب دنت روط نیا هك دیشخبب .تسا هیئوژ مود ناش قفا ،دنیوگ یم هك روط نامه ،دراد دوجو
 یم نات لغب ریز هناودنه الاح .دسر یم اهتنا هب هیئوژ مود زور رد وگتفگ ءهسلج نیا ،موروف نیا یلو ،مینك
 یاه همیب یاكیدنس لوا ریبد[ نییگ اگِب و ]نفلت تكرش یاكیدنس لوا ریبد[ ِزراوخ ودنانره نوچ دنراذگ
 تسد هب هك یا هیعالطا نیا هب ،میورن یرود یاج هك نآ یارب اما .دیوش میلست هك دنهاوخ یم امش زا ]یعامتجا
 یموب ءهبلاطم کی یتح اما ،دنا هتشاذگ یقلخ و یعامتجا یموب یئاكیدنس ءههبج ار شمسا :منك هراشا دنداد نم
 رد .دنرادن نایموب یارب هبلاطم کی یتح .دنناوخب یموب ار دوخ هك دوش یمن ناشمرش روطچ مناد یمن .درادن
.درادن دوجو نایموب قوقح و گنهرف دروم رد یا هملك اجك چیه

 دیاب دننك یم ركف هك دنتسه یئاقفر .میوش یمن نآ دراو ام .تسا نیا دوجوم قفا و اهتساوخ فقس 
 نورد ام رظن هب .دیوش شدراو ،دیئامرفب ،درك رارقرب طابترا یرگید نارگراك اب دوش یم اجنآ نوچ دش نآ دراو
 تكرش تاباختنا رد و میریگب هناشن ار متسیس هك نیا ینعی ،یلصا یشم طخ زا هك ینامز ات رگید یرازراك
 یثحب یفالتئا تسایس و یكیژتارتسا فادها و ناتیاهدادرارق یور .مینك یمن داقتنا اه نآ هب ،دنوشن رود مینكن
 .میهد یمن هار دشابن تسیلایسوس هك ار یسك ام تفگ یم اجنیا رفن کی نوچ منك یم حرطم ار نیا .تسین
 نآ هب دناوت یم تس یراد هیامرس دض هك یسك ره .دوب تسیلایسوس دیاب هك دنك یمن حرطم هینایب نیمشش
 ،درپس شوگ اه نآ هب دیاب اما .تسه مه یلیخ .تسه داهنشیپ ؟دوب دهاوخ هچ یراد هیامرس زا سپ .ددنویپب
!زگره ؟مینزب دنویپ ار مسیلادوئف میهاوخ یم رگم

 یلو .رگیدكی اب یرایسب دارفا ندرك لصو یارب یناكم ای ،تسا لپ دننام نامراك هك میئوگ یم ام
 اب دینیبب امش .منك راذگاو امش هب ار رگید یرازراك ات مدمآ وكسابات هب نم .اقفر ،تسامش لام رگید یرازراك
 رگید یرازراك و تسیچ هینایب نیمشش هك دوش صخشم رگا .دش دهاوخن متخ اج نیمه هب راك .دینك یم هچ نآ
 ،تسین هانگ ]تاباختنا رد تكرش[ هك دش دهاوخ مولعم یدوزب .تسویپ دنهاوخ نآ هب یرتشیب دارفا ،تسیچ
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 ،تسین نكمم هچنآ .دشاب هتشاد بوخ دید اهادیدناك زا یكی هب تبسن و دشاب هقیلس دب یسك هك تسین یعنام
 یمیمصت نیا .تسین نكمم یكی نیا .دشاب متسیس هب رادافو یمسر بزح کی ربهر و لاعف هك تس یسك دورو
 کی هب ار نآ ناوت یمن و تس یرگید زیچ ،رگید یرازراك هكنیا نآ و ،یساسا لیلد کی هب .هدش هتفرگ هك تس
.درك لدب یتاباختنا رازراك

 دراو یرتشیب دادعت ،دننزب فرح نارگید اب ،دنتسه هدنزاون ای و دننك یم یگنهرف راك هك یئاقفر رگا
 هب هك میراد اضاقت .دراذگب هسلج کی وكسابات رد رگید یرازراك هك میراد زاین ،نیا رب انب .دش دنهاوخ راك
 ار رادید نیلوا نیا ،دشاب ناتلیم هك رگید روج ره و ،دوخ زا داقتنا اب و ،یداقتنا ،کیتاركمد ،یعمج یتروص
 مه اب ،دیوش عمج مه رود دیدرك عورش هك دش زاغآ ینامز زا هكلب ،هدشن عورش زورما هك یرادید .دینك یبایزرا
 نیا هچنآ هچ ،دینك یبایزرا ار ارجام مامت ،دش یمن لئاق تیمها یرگید یارب یكی دیدید هك ینامز ،دیدش ریگرد
.درك حرطم ار عوضوم نالف ]سوكرام هدنامرف نواعم[ نواعم ارچ هكنیا ای و دماین ای دمآ نایم هب شنخس اج

 دروم رد هچرگا هك میا هتشاذگ نیا رب ار ضرف لوا زا ،میتسه یتاصخشم نینچ اب یشبنج رد رگا
 و ،درك ثحب اهنآ یور ناوت یم هك یتافالتخا ،تسه مه یدایز تافالتخا اما ،میراد رظن تدحو یساسا لئاسم
 نوچ ،دشكن یریگ یأر هب ناتراك :تسا ماد ،هتكن ات شش ءهلئسم نیا !دینك هجوت .دوبن هدیقع مه اهنآ دروم رد
 دشر ،دوش ینغ تكرح ات دش حرطم ثحب ندرك زاب یارب هتكن شش نآ .دوب دهاوخ راك رد هدنزاب و هدنرب تقونآ
 یسك هچ وكسابات رد مینیبب هك نآ یارب هن .تسیچ وس و تمس هك دوش مولعم رت یمومع یتروص هب ،هاگنآ و دنك
 یدومع یتلاح هك یناسك ای و دندشن هدنرب دنراد یقفا یتلاح هك یناسك« :دیوگب هك نآ یارب ای و ،دوش یم هدنرب
 ،اه هورگ ،اه نامزاس ءهمه رایتخا رد ار یتامدقم هك تسا رارق نیا زا هیضق ....سكع رب ای و .»دنتخابن دنراد
 کت روط نیمه و تشاد دنهاوخ یزیچ هچ رگید یرازراك رد دننك صخشم نآ ساسا رب هك میهد رارق دارفا و
 یدرف ره یاضف رگید یرازراك ات درك میهاوخ هزرابم تسیتاپاز ناونع هب ،میداد یتنامض نینچ نوچ .دارفا کت
 اب ندش انشآ اب یسك ره هك تسا نیا مهم ،کچوك ای تسا گرزب رایسب هك تسین نیا مهم .دسانشب تیمسرب ار
.دبای تسد یدیدج ءهدیا هب ،رگید دارفا

یمیدق مارهب ءهمجرت
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