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ىتسين تدوخ رگيد ،سپ نيا زا
شيورد دومحم

سانش قح بارت ءهمجرت

:تشادداي
 زا هم8جر8ت .۲۰۰۷ ن8ئوژ ۲۳ رد حتف8لا - سام8ح زي8مآ هع8جا8ف ىري8گرد لاب8ند ه8ب ت8سا ر8عا8ش كا8ندرد شن8كاو رع8ش ن8يا

:تسا هدوزفا ار حيضوت نيا رعش ىناشيپ رب و هدرك رشتنم ار نآ )نيطسلف ،محل تيب(ً اعم ىرازگربخ هك تس ىبرع نتم
 ِد88ب زا  ه88ك ى88يا88ه م88خز روآدا88ي ،هد88ش ز88يرر88س ه88نو88گرع88ش ىا هعط88ق دپ88ت ى88م ن88طو ىا88هدرد گن88ها88بر88ض ا88ب ه88ك وا بل88ق زا

 ت8888سكش راب8888غ و ]۱۹۴۸[ هع8888جا8888ف را8888ثآ زون8888ه ه8888ك ىن8888طو نام8888ه ؛د8888نا هت8888سشن ىدو8888گ ه8888ب ن8888طو هاي8888س ىاض8888ف ت8888شحو زا و ه8888ثدا8888ح
.دوش ىم روهلمح وا هب ىلخاد گنج درد زور كي حبص ناهگان و دنك ىم ساسحا شيوخ ركيپ رب ار ]۱۹۶۷[

 ر8ب ه8ك مي8با8يرد ا8ت ،ميد8يدى8م ار هدو8لآ ش8يو8خ نو8خ ه8ب نات8سد و ميدات8فاى8م ور8ف دنل8ب ى8عاف8ترا زا نين8چ ن8يا ىت8سيا8ب ا8يآ
؟ميتسين هتشرف ميدرب ىم نامگ هچنآ فالخ

؟دنامن ىقاب هركاب نامتقيقح ات ميدركىم تروع فشك ناگمه ربارب رد هنوگ نيدب ىتسياب ايآ زين و

 !ميئانثتسا ام :ميتفگىم ىتقو دوب غورد هچ

!تس ىرگيد هب نتفگ غورد زا رتدب شيوخِ قيدصت

 و ت8سا ربكت8مِ ىگ8يا8مور8ف ا8نام8ه ـ د8نراد نامت8سود ه8ك نا8نآ ا8ب تواس8ق و د8نزروى8م ترف8ن ا8م ه8ب ه8ك نا8نآ ا8ب ندو8ب نا8بر8هم
!هيامورف ربكت

!ميوش رود وت زا هك مه دنچره ،ىوش ىمن ام رييغت ثعاب وت !هتشذگ ىا

؟ديتسيك سرپم ام زا !هدنيآ ىا
.مينادىمن زين دوخ ام ؟ديهاوخىم هچ نم زا و

.ميتسين ريذپان لمحت ىنارذگهر زج ام هك ارچ ،نك ناملمحت ىردق ،زورما ىا
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!ميروآىم داي هب هچنآ هن مينيرفآىم هچنآ .ميربىم هك ىثاريم هن ميراذگىم ثرا هب هچنآ ىنعي تيوه
 د88يا88ب ،د88شا88ب نا88مدن88يآ شو88خ ه88ك د88هد ناش88ن ا88م ه88ب نا88مدو88خ زا ار ىر88يوص88ت ىت88قو ه88ك ت88سا هن88يآ ى88هاب88ت نام88ه ت88يو88ه
!شامينكشب

...ديسرىم وا نوچ ىراكش هب اهنت شتسد اريز تشك ار شردام و داد تأرج دوخ هب ،ديشوپورف هرهچ
 زي8ن شردا8م ا8يآ دو8ب هدي8سر8پ دو8خ ىا8ه نات8سپ نداد ناش8ن ا8ب هدر8ك ى8م ى8سرزا8ب ار وا ه8ك ىزا8بر8س رت8خد ار8يز زا8ب و
؟دراد اهنيا زا

 ار د8يد8ج ربمغي8پ ن8يا ا8ي مناد8ب ار د8يد8ج نايف8سو8با ه8نا8خ هار هك8نآ ى8ب ،مت8فرى8م هز8غ راد8يد ه8ب دوب8ن ىك8يرا8ت و مر8ش ر8گا
.مسانشب

!تشاد ىيايشيليم ىباحص ره و ىربمغيپ هتسد و راد ره ،دوبن ايبنالا متاخ دمحم رگا

 ار دو8خ ،د8هد ت8سكش ار ا8م رگ8يد را8ب ا8ت ميت8فاي8ن ار ى8سك ر8گا :دو8ب دن8يآ شو8خ نا8ميار8ب شدرگ8لا8س نيمل8هچ رد ن8ئوژ
!ميربن داي زا ار هرطاخ نآ معط ات مينكشىم مهرد شيوخ تسد هب

!تسا هدوبر ار نآ ىتحاضف .ىبايىمن اجنآ ار مهاگن ...ىواكبار منامشچ هچره

.دشاب هدش گنس هكنآ ىب ،تسا هديرب نم زا .تسين سك چيهِ نآ زا .تسين نمِ نآ زا مبلق

 ار اد8خ نو8چ ،ت8سا ر8فا8ك ه8ك د8ناد ى8م ا8يآ د8هدى8م ر8س رب8كا هللا دا8ير8ف ،شردار8ب ،شا ى8نا8بر8ق ءهزان8ج ر8ب ه8ك س8ك نآ
؟هقلخلا لماك ىناسنا ىدوجوم زا رتدرخ :دنيبىم شيوخ تماق هب

 ت888سناوت888ن ا888ما ،د888يدزد ني888برود ى888سد888ع زا ار ىزوري888پ دنخب888ل ،َدر888ب ثرا ه888ب ار ناد888نز ت888سا دن888موزرآ ه888ك ىا ى888ناد888نز نآ
.دنك راهم دوب ريزارس شنامشچ زا هك ار ىا ىلاحشوخ

.تسا هدوب رتدنمورين رگيزاب زا هدزباتش ىويرانس هك تسا نيا تلع اسب هچ

.ميتسه ىنيطسلف هك ىنامز ات سگرن هب زاين هچ ار ام

 ار ا88م ،د88نراد ىد88حاو ىوغ88ل ءهش88ير نو88چ ،مي88ناد ى88من ار ]هاگش88ناد و د88جسم[ هع88ما88ج و ع88ما88ج ني88ب قر88ف ه88ك ى88نا88مز ا88ت و
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؟دنراد ىدحاو تشونرس اهزور و تلود هك ىنامز ات ...تسا تلود هب ىزاين هچ

 دورو .ميرادى88م ى88مار88گ د88ندر88گى88م زا88ب درب88ن زا ه88ك ار ى88يا88ه ىنيط88سلف مدق88م :ه88ناب88ش بول88ك ك88ي برد ر88ب گرز88ب ى88يول88با88ت
.دنكىمن تسم ... نامبارش و ...تسا دازآ

 دادمل8ق شف8ك دزد ار8م د8نراد ق8ح نا8يرت8شم .من8ك عا8فد نا8باي8خ ران8ك ى8سكاو ك8ي نو8چ ،دو8خِ ندر8كرا8ك ق8ح زا مناو8تى8من
!هاگشناد داتسا كي نم هب تفگ نينچ ــ !دننك

 سال8ك سرد نيت8سخن ت8سا ن8يا .مدو8خ هيل8ع مياي8ن و ن8م و مردار8ب هيل8ع ما هدازوم8ع و ن8م .ماهدازوم8ع هيل8ع ه8ناگي8ب و ن8م
.ىكيرات ىاههمخد رد شرورپ و شزومآ ىاه

؟ردارب ريت هب هك نآ اي ،هدش هتشك نمشد ريت اب هك نآ ؟تسيك دور ىم تشهب هب هك ىسك نيتسخن
.!دشاب تردام ءهداز تنمشد اسب هچ :ديوگىم ىهيقف

 كي88ئال نارا88ي ن88يا زا ن88م مش88خ .ت88سا ش88يو88خ ءهژ88يو ى88مو88سر و بادآ ار نا88نآ ه88ك ار88چ ،ت88سين نا88يار88گداين88ب زا ممش88خ
!نويزيولت رد ناش سكع :دنراد ناميا نيد كي هب اهنت هك تسا ناشدحلم ناراي زا ،ناش

 ل8888حاو8888س ه8888ب ى8888نات8888سبا8888ت تاليطع8888ت ند8888نارذ8888گ ىار8888ب نآ ب8888حا8888ص ه8888ك ىا ه8888نا8888خ زا هن8888سر8888گ ناب8888هگن ك8888ي ا8888يآ :دي8888سر8888پ ىك8888ي
؟دنكىم عافد هتفر اجك منادىمن اي ايلاتيا ،هسنارف ىدروجال
!دنك ىمن عافد :متفگ
؟ود اب تس ىواسم نم + نم ايآ :ديسرپ  و
.ديا كي زا رتمك وت + وت :متفگ

 هد8مآ »نودل8خ ن8با ه8مدق8م« رد ه8ك ا8هزي8چ ى8خر8ب زا ا8ما ،ت8سا ن8يوك8ت لا8ح رد زون8ه ه8ك ار8چ مت8سين هدن8مر8ش ،مت8يو8ه زا
.* منكىم مرش ساسحا

!ىتسين تدوخ رگيد ،سپ نيا زا
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 ن8با ر8ثا »ه8مدق8م« بات8ك رد )ى8سرا8ف رد تيم8ح زي8ن و بصع8ت لداع8م رت8شيب( ّتىبصع موهف8م ه8ب ت8سا هرا8شاً ار8ها8ظ *
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