چٍ ٝ٘ٛصٚد دیش ٔیضٛد!
پبسوی ًٙتمشیجبً خبِی ثٛدٔ .یتٛا٘ستٓ ٞش خب ثخٛأ ٓٞبضی ٓٙسا پبسن و .ٓٙداضتٗ حك
ا٘تخبة حس خٛثی ثٛد .یىی د ٚخب سا أتحبٖ وشدْ ،أب ٞش ثبس ث ٝدِیّی ٘ظشْ ػٛض ضذ.
سشا٘دبْ ثؼذ اص چٙذ دلیم ٝآصٔ ٚ ٖٛخغبی ٕٞشا ٜثب رٚقصدٌی ٌٛضٝای پبسن وشدْ  ٚپیبدٜ
ضذْ .أشٚص ث ٝدِیُ خّٛتی ٔسیش تمشیجبً یه سبػت ٝثٔ ٝمصذ سسیذ ٜثٛدْ .سبػت پٙح ٘ ٚیٓ ثٛد
 ٚتب ضشٚع ٕ٘بیص یه سبػت ٘ ٚیٓ فشصت داضتٓ .اص تشس تشافیهٞبی پیصثیٙی ٘طذ ٚ ٜپش
ضذٖ پبسوی ًٙحبفظ آ٘مذس صٚد سا ٜافتبد ٜثٛدْ و ٝایٙمذس صٚد سسیذْ! یىی اص آخشیٗ
سٚصٞبی دٔٚیٗ ٔشحّٝء اخشای ٕ٘بیص «سمشاط» ثٛد  ٚچ ٖٛفمظ یه خبی خبِی دس تبالس
ٚحذت پیذا وشد ٜثٛدیٓ ٗٔ ،تٟٙب ػض ٛخب٘ٛاد ٜثٛدْ و ٝثٕ٘ ٝبیٙذٌی اص د ٚػض ٛدیٍش ثشای
دیذٖ ٕ٘بیص آٔذ ٜثٛدْ .ایٗ ٘خستیٗ ثبسی ثٛد و ٝتٟٙبیی ث ٝتئبتش ٔیآٔذْ.
حبال ٘ٛد دلیمٝای ٚلت آصاد داضتٓ و ٝثبیذ صشف وبس ٔثجتی ٔیضذ .أب چ ٝوبسی؟ ػصش
خٕؼ ٝثٛد ٔ ٚغبصٜٞب تؼغیُ ثٛد٘ذ  ٚضٟش دس آسأص ث ٝسش ٔیثشد .تصٕیٓ ٌشفتٓ لذْ ص٘بٖ
ساٞی خب٘ٙٞ ٝشٔٙذاٖ ض ْٛو ٓٞ ٝوٕی سا ٜسفت ٝثبضٓ  ٓٞ ٚیه وبس فشٍٙٞی وشد ٜثبضٓ .چٙذ
لذٔی و ٝسفتٓ دیذْ ث ب احتسبة فبصّٝء چٟبسسا ٜوبِح تب خب٘ٙٞ ٝشٔٙذاٖ تمشیجبً تٕبْ ٚلتٓ صشف
سفت  ٚآٔذ ٔیضٛد  ٚفشصتی ثشای دیذٖ ٌبِشیٞبی آ٘دب ٘خٛا ٓٞداضت .خٛاستٓ ثشٌشدْ ٚ
ثب ٔبضیٗ ثش ْٚو ٝتبص ٜیبدْ افتبد و ٝثشای یبفتٗ خبی پبسن ایٗ  ٕٝٞصٚد سا ٜافتبدٜاْ .حبال اٌش
ٔبضیٗ سا ثشداسْ و  ٝدس ثبصٌطت ٔحبَ است خبیی پیذا وٕٞ ٚ ٓٙبٖ ثالی سشی لجُ سشْ
ٔیآیذ .یبد آٖ ضت اسفٙذ  29افتبدْ و ٝثشای دیذٖ ٕ٘بیص «ّٔى ٝصیجبیی ِی٘یٗ» یه سبػتی
دس خستدٛی ٔحّی ثشای پبسن ثٛدْٕ٘ .یخٛاستٓ دٚثبسٌ ٜشفتبس ٕٞبٖ ٔبخشا ض .ْٛثٕٞ ٝیٗ
دِیُ تصٕیٓ ٌشفتٓ ٔبضیٗ سا ٕٞب٘دب ثٍزساْ  ٚتبوسی ثٍیشْ ،تب صٚدتش ثشسٓ.
سش چٟبسسا ٜوبِح تبوسی دسثستی ٌشفتٓٔ .سیش وٛتب ٜثٛد  ٚخیبثبٖٞب خّٛت .صٚد
سسیذْ .حذٚد یه سثغ ث ٝضص ثٛد و ٝاص وٙبس حٛض وٛچه ٚسٚدی خب٘ٙٞ ٝشٔٙذاٖ ٌزضتٓ
ٚ ٚاسد سبِٗ عجمٕٞ ٝىف ضذْٕ٘ .بیطٍب ٜآثبس «ا٘دٕٗ ٙٞشٔٙذاٖ خٛدآٔٛخت »ٝثشپب ثٛدٛٔ .ج
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خٕؼیت ٔطتبلی و ٝثشای دیذٖ آٔذ ٜثٛد٘ذ٘ ،طبٖ ٔیداد وٕ٘ ٝبیطٍبٛٔ ٜفمی ثٛد ٚ ٜثب استمجبَ
صیبدی ٕٞشا ٜضذ ٜاست ٌٛ .یب آخشیٗ سٚصش ثٛد٘ .یٓ سبػتی ٔطغ َٛتٕبضبی ایٗ آثبس ثٛدْ.
٘مبضیٞبٔ ،دسٕٞٝب ٔ ٚبوتٟبیی دیذ٘ی وٍٕٞ ٝی ٔحص َٛرٚق  ٚخاللیت ٙٞشٔٙذا٘ی ثٛد وٝ
آٔٛصش سسٕی ثشای ایٗ وبس ٘ذیذ ٜثٛد٘ذ .اص ثشخی آثبس ثب ٔٛثبیّٓ ػىس ٌشفتٓٔ .دٕٛػٝء
خٛثی ثٛد .پش اص سً٘ .پش اص ضٛق .پش اص ضٛس ص٘ذٌی.
ثؼذ سشی ث ٝفشٚضٍب ٜوتبة دس ضّغ غشثی پبسن صدْ .صجح آٖ سٚص ٌبث ٛدسٌزضت ٝثٛد.
دس ٕٞبٖ فبصّ ٝیىی د٘ ٚفش آٔذ٘ذ  ٚاص فشٚضٙذ ٜسشاؽ وتبثٟبی ا ٚسا ٌشفتٙذٌ .بث ٛخبِك «صذ
سبَ تٟٙبیی» ٔب سا تٟٙب ٌزاضت ٝثٛد .اتفبلبً ٘سخٝای اص صذ سبَ تٟٙبیی ثب تشخٕ ٝث ٕٟٗفشصا٘ٝ
ٕٞبٖ حٛاِی دس لفس ٝثٛد و ٝفشٚضٙذ ٜثیدسً٘ آٖ سا ثٔ ٝطتشی پیطٟٙبد وشدٌٛ .یب ٔشي ٞش
ٙٞشٔٙذ یب ٘ٛیسٙذٜای ٔٛج تبصٜای اص تٛخ ٝث ٝآثبسضبٖ سا ایدبد ٔیوٙذٔ .طغ َٛتٛسق وتبثٟب
ثٛدْ و ٝتبص ٜیبدْ آٔذ ٔٗ اصالً لشاس ٘جٛد ٜایٙدب ثبضٓ  ٚثبیذ ثشای دیذٖ سمشاط ثشٕ٘ .ْٚبیطی
و ٝسشی ٘خست آٖ سا اص دست داد ٜثٛدْ  ٚدس پبیبٖ اخشای دٚثبس٘ ٜجبیذ ایٗ آخشیٗ فشصت اص
دست ٔیسفت .سبػت ضص  ٚچ ٚ ُٟپٙح دلیم ٝثٛد و ٝتصٕیٓ ٌشفتٓ سشیغ یه تبوسی
ثٍیشیٓ  ٚخٛدْ سا ث ٝتبالس ٚحذت ثشسب٘ٓ .ثب تبوسی تب آ٘دب فمظ د ٜدلیم ٝسا ٜثٛد .أب خیّی
صٚد فٕٟیذْ و ٝدس ایٗ خیبثبٖ فشػی  ٚآٖ ػصش خٕؼ ٝپیذا وشدٖ تبوسی سخت تش اص یبفتٗ
یه صٙذِی ثشای ٕ٘بیص  ٚخبی پبسن دس پبسوی ًٙاست .چبسٜای ٘ذاضتٓ و ٝحیٗ حشوت
دس وٙبس خیبثبٖ دػب و ٓٙتبوسی  ٓٞپیذا ضٛدٕ٘ .یتٛا٘ستٓ ٔٙتظش ثٕب٘ٓ .چ ٖٛاٌش ثب ٌبٟٔبی تٙذ
حشوت ٔیوشدْ اصالً ٘یبصی ث ٝآٖ ٘جٛد  ٚثٛٔ ٝلغ ٔیسسیذْٕٞ .ب٘غٛس و ٝثب ػدّ ٝسأ ٜیسفتٓ
ٍ٘ب ٓٞث ٝخیبثبٖ ثٛد .أب خیبثبٖٞبی پشتشافیه تٟشاٖ دس آٖ غشٚة خٕؼ ٝخّٛتتش اص ٕٞیطٝ
ثٛد .صٔبٖ ث ٝسشػت ٔیٌزضت  ٚدس ٞش لذْ أیذْ سا ثشای ٌشفتٗ تبوسی ثیطتش اص دست
ٔیدادْ .وٓ وٓ داضتٓ ٍ٘شاٖ ضذْ٘ .ىٙذ دیش ثشسٓ .فشصتی ثشای ٍ٘شا٘ی ٘جٛد .چبسٜای ٘ذاضتٓ
و ٝثٞ ٝش ضىُ پیبد ٜخٛدْ سا ثشسب٘ٓ .تٕبْ ٔسیش فىش ٔی وشدْ اٌش دیش ثشسٓ ٕ٘ ٚبیص سا اص
دست ثذ ،ٓٞضبیذ ثٟتش ثبضذ ٞشٌض ایٗ داستبٖ سا ثشای وسی تؼشیف ٘ى .ٓٙتصٛس وٙیذ آدْ سٝ
سبػت لجُ اص خب٘ ٝثیش ٖٚثیبیذ ،یه سبػت ٘ ٚیٓ  ٓٞصٚدتش ثٔ ٝمصذ ثشسذ  ٚدس ٟ٘بیت ثب دس
ثستٛٔ ٝاخ ٝضٛد! خٛاة ٕٞسشْ سا چٔ ٝی دادْ و ٝایٗ ثّیظ سا ثشایٓ ٌشفت ٝثٛد  ٚثؼذ ٓٞ
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فذاوبسی وشد ٜثٛد و ٗٔ ٝث ٝػٛٙاٖ تٟٙب ٕ٘بیٙذ ٜخب٘ٛاد ٜایٗ ٕ٘بیص سا ثجیٔ .ٓٙیدا٘ست چمذس
سمشاط سا دٚست داسْ  ٚچمذس ٔطتبق ثٛدْ ایٗ ٕ٘بیص سا ثجی .ٓٙچبسٜای خض دٚیذٖ ٘ذاضتٓ.
لیذ تبوسی سا صدْ  ٚدس پیبد ٜس ٚضشٚع ث ٝدٚیذٖ وشدْ .صذای لذٟٔبیٓ دس سىٛت خیبثبٖ
ٔیپیچیذ .یىی د ٚثبس دس چبِٞٝبی پیبد ٜس ٚپبیٓ غّغیذ ٘ ٚضدیه ثٛد ٘مص صٔیٗ ض .ْٛتصٛس
و ٙیذ آدْ دس یه غشٚة خٕؼ ٝدس خیبثب٘ی خّٛت پبیص پیچ ثخٛسد ٞ ٚیچ وس  ٓٞآٖ
اعشاف ٘جبضذ وٕىص وٙذ .ثؼذ ثپشسٙذ آلب ضٕب ایٗ سبػت دس ایٗ وٛچ ٝچشا ٔی دٚیذی و ٝثٝ
ایٗ حبَ  ٚسٚص ثیبفتی  ٚثؼذ ثٍٛیی ٔی خٛاستٓ ث ٝسمشاط ثشسٓ! ٔیدٚیذْ  ٚخٛدْ سا سشص٘ص
ٔی وشدْ .آدْ ایٙمذس دس ٔذیشیت صٔبٖ اضتجب ٜوٙذٛ٘ ،ثش است ث ٝخذا! تٕبْ سا ٜسا دٚیذْ ٚ
٘فس ص٘بٖ د ٚدلیم ٝثٞ ٝفت ث ٝچٟبسسا ٜوبِح سسیذْ .سبق پبیٓ اص یىسش ٜدٚیذٖ  ٚد ٚثبس پیچ
خٛسدٖ دسد ٔی وشد ٘ ٚفسٓ ث ٝضٕبس ٜافتبد ٜثٛد .ضٕبسش ٔؼىٛس ضشٚع ضذ ٜثٛدٞ .ش ِحظٝ
ٕٔىٗ ثٛد دسٞب ثست ٝضٛد .خٛدْ سا دس حبِی تصٛس ٔی وشدْ و ٝثٔ ٝسئ َٛسبِٗ اِتٕبس
ٔیؤ ٚ ٓٙی ٌٛیٓ :آلب ث ٝخذا ٔٗ س ٝسبػت پیص اص خب٘ ٝسا ٜافتبدْٕ٘ .بیٙذ ٜیه خب٘ٛاد ٜثشای
دیذٖ ایٗ ٕ٘بیص ٞستٓ .ػبضك سمشاعٓ ٚ .ا ٚثب خ٘ٛسشدی ثٍٛیذ :ایٗ ٔطىُ ضٕبستٕ٘ ،بیص
ضشٚع ضذ .ٜثٔ ٝب سثغی ٘ذاسدٔ .یخٛاستیذ ثٛٔ ٝلغ ثشسیذ.
تٟٙب أیذْ ث ٝتبخیشٞبی ٔؼٕ َٛدس ضشٚع ٕ٘بیطٟب ثٛد .تبالس ٚحذت ثضسي ثٛد ٘ ٚطستٗ
آٖ  ٕٝٞآدْ وّی صٔبٖ ٔیثشد ٝ٘ .اصالً ٕ٘یتٛا٘ستٙذ ثٛٔ ٝلغ ضشٚع وٙٙذٍٔ .ش ٔیضٛد تبخیش
٘ذاضت ٝثبضٙذ .غیشٕٔىٗ است .حتٕبً تبخیش داس٘ذ .تب ٞفت ٘ ٚیٓ عٔ َٛیوطذ ایٗ  ٕٝٞصٙذِی
پش ضٛد .دِٓ ٔیخٛاست ثب ایٗ حشفٟب ث ٝخٛدْ آسأص ثذ .ٓٞأب ٘ذایی دس ٔغضْ ٔیٌفت :اٌش
اص لضبی سٚصٌبس ٕٞیٗ أشٚص اضتجبٞبً  ٕٝٞچیض ٔٙظٓ ٔ ٚشتت ا٘دبْ ضذ ٜثٛد  ٚساس سبػت
ٞفت دسٞب سا ٔی ثستٙذ چٝ؟
ثش سشػت لذٟٔبی افضٚدْ .چٙذ دلیمٝای اص ٞفت ٌزضت ٝثٛد و٘ ٝفس ص٘بٖ ثّیغٓ سا ثٝ
ٔتصذی وٙتشَ ثّیظ ٘طبٖ دادْ  ٚخضء آخشیٗ ٘فشٞبیی ثٛدْ و ٝث ٝتبالس اصّی سسیذ .ثب ػدّ ٝاص
٘خستیٗ دس ٚسٚدی ٌزضتٓ  ٚخٛدْ سا ث ٝداخُ تبالس ثضسي ٚحذت پشتبة وشدْٕٞ .یٙغٛس
و ٝاعشافٓ سا ثشای یبفتٗ ضٕبسٜء صٙذِی ٍ٘بٔ ٜیوشدْ ،پطت سشْ صذای آساْ ثست ٝضذٖ دس
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چٛثی آثی سً٘ سا ضٙیذْ .سبِٗ پش اص خٕؼیت ثٛد ٕٝٞ .سش خبیطبٖ ٔشتت ٙٔ ٚظٓ ٘طستٝ
ثٛد٘ذ .أب ٛٙٞص یه ػذٔ ٜیبٖ سدیفٟب سشٌشداٖ ثٛد٘ذ .چٙذ ٘فش  ٓٞداضتٙذ ثب  ٓٞسش خبیطبٖ
خش  ٚثحث ٔی وشد٘ذٌٛ .یب چٙذ ثّیظ اضتجب ٜضذ ٜثٛد .ثب تٕبْ ٚخٛد ث ٝته ته آٟ٘ب دسٚد
فشستبدْ .اٌش آٟ٘ب ٘جٛد٘ذ ضبیذ تب حبال دسٞب ثست ٝضذ ٜثٛد .خٛضجختب٘ ٝثّیظ ٔٗ ثشای آخشیٗ
صٙذِی دس سدیف ٘ ٟٓثٛد ،و ٝدسست وٙبس ٕٞبٖ دس ثٛد .ثب خٛضحبِی سش خبیٓ ٘طستٓ.
ٚضؼیت د٘ٚذٜای سا داضتٓ و ٝاص خظ پبیبٖ ٌزضت ٝاست .ثب ٘طستٗ ٔٗ چشاغٟب خبٔٛش ٚ
ٕ٘بیص ضشٚع ضذ .اٌش دیش سسیذ ٜثٛدْٞ ،شٌض ایٗ ٔبخشا تؼشیف ٕ٘یوشدْ!
یضداٖ ٔٙصٛسیبٖ ،خشداد 3121
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