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ﭘﺎرﻳﺲ ،ﲠﺮام روز ،ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎ ِﻩ  ۱۳۷۸ﻳﺰدﮔﺮدی

”ای اﻳﺮان“ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﱘ و ﴎود ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ را زﻧﺪﻩ ﺳﺎزﱘ.
دﻳﺮابز در ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﭼﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﺮاﻧﳱﺎ را از
ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن،
ّ
ﺣﱴ از ﭘﺸﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺖ.
ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩﺷﺎن را دﻳﺪ ات داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ آن ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ از دور ﻣﯽ روﻧﺪ ﳘﻤﳱﲌ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﲬﻴﺪﮔﯽ وﻳﮋﻩﰃ ﮐﻪ ﳘﲈن دارﱘ،
ﺷـﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﮥ ﻣﺎ ﺳﺖ .اﻳﻦ ﲬﻴﺪﮔﯽ ﱒ ﭼﲒی
ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺷﮑﺴﺖ و اﻓﴪدﮔﯽ.
ﮐﺸـﻴﺪن ابر ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ ،ﰉ
ﮔﲈن ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺟﺰ اﻳﻦ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷـﺘﻪ
ابﺷﺪ .ا ّﻣﺎ روزی ابﻳﺪ اﻳﻦ روﺣﻴﮥ ابزﻧﺪﻩ را اب
اﺣﺴﺎس ﭘﲑوزی و ﴎﺑﻠﻨﺪی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﴎﺑﻠﻨﺪی از آن ﮔﻮﻧﮥ دروﻏﻴﻨﺶ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮی انﭘﺴـﻨﺪ ﻣﺎ ﮔﺸـﺘﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ اب ادﻋﺎﻫﺎی ﰉﭘﺎﻳﻪ ﮐﻪ در درون ﺧﻮد ﺑﻪ
آن ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ابوری ﻧﺪارﱘ .زن و ﻣﺮد ﴎﻓﺮاز
ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ رﺟﺰﺧﻮاﱏ ﻧﺪارﻧﺪ :ﻓﺮوﻏﯽ ﮐﻪ از
ﭼﻬﺮﻩﺷﺎن ﻣﯽ اتﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺗﳯﺎﰃ ﮔﻮاﻩ ﺑﺮﺗﺮی آﳖﺎ
اﺳﺖ و وﻗﺎر ﻃﺒﻴﻌﻴﺸﺎن ﴎﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮود ﻣﯽ آورد .اﻳﻦ ﻧﲑوی رازآﻣﲒ را
ﻧﻴﺎﰷﳕﺎن ” ّﻓﺮ“ ﻣﯽ انﻣﻴﺪﻧﺪ.
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ﻧﻴﺎﰷﳕﺎن ﻧﻴﮏ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اب ﰬ و اﻧﺪوﻩ ﳕﯽ
ﺗﻮان ّﻓﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸـﻴﺪّ .ﻓﺮ از ابزﻧﺪﻩ
ﺑﺪش ﻣﯽ آﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﮑﺲ ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﴎودﺧﻮاانن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﱳ هجﺎن ﻣﯽ اتزد .ﮔﺮﻳﻪ
و انهل از آن ِ ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎدی و ﴎور

وﻳﮋۀ آزادﮔﺎن.
ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ .ﺳﻮگ ﻣﳱﻦ درﺧﺸﺎﱏ ﮐﻪ
داﺷﺘﲓ وﱃ از دﺳﺖ دادﱘ ،ﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﱘ ﴎود ای ”اﻳﺮان“ زﻳﺒﺎ ﻧﻴﺴﺖ،
آن ﻣﯽ ابﻟﻴﺪﱘ و دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﱘ ،ابری ،اﻋﱰاف
ا ّﻣﺎ آچنﲒی ﮐﻪ اﺷﮏ در ﭼﺸﲈن ﺟﺎری ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﰉﻣﺎﻳﮕﯽ ﺧﻮد از اﻳﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﲓ اﻳﻦ ﳘﻪ
ﮐﴗ را ﻓﺮﻣﻨﺪ ﳔﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﻳﻦ ﴎود ،انﻟﮥ
ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﺎس دارﱘ.
ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﲑوی
ﻗﻠﱮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳـﻴﻘﯽ ﻧﲒ ،ای ”اﻳﺮان“ اﻳﺮادﻫﺎی
ﻓﺮاواﱏ دارد .ﭘﻴﺸﺪرآﻣﺪش دراز اﺳﺖ ات ﺟﺎﰃ
ـﺘﺎن ﻧﻮﺷﱳ اﻳﻦ ﴎود ﺧﻮد ﮔﻮاﻩ ﺣﺲ
داﺳ ِ
ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﴎود ،ﺣﻮﺻﻠﮥ ﳘﻪ ﴎ ﻣﯽ
ﴎاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﴎاﻳﻨﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ درد ﺧﻮاری
رود و اتﮐﻨﻮن ﻧﺪﻳﺪﻩ ام ﮐﻪ ﲨﻌﻴﺖ ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﻳﺮان را در آن ابزاتب ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﻞ
ﻫﻨﮕﺎم و ﰉ ﺗﺄﺧﲑ ﴎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ابﺷﺪ .رﻳﱲ آﻫﻨﮓ
ﮔﻼب در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺷﻐﺎل اﻳﺮان در ﺟﻨﮓ
ﱒُ ،ﺷﻞ اﺳﺖ و اﻓﻴﻮﱏ” .ای اﻳﺮان“
هجﺎﱏ ّدوم ،در ﲥﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن
ﺻﻮﰱﺻﻔﺘﺎن را ﺧﻮش ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﻧﻪ ﻋ ّﻴﺎران را.
ﻳﮏ ﺧﻮاروابرﻓﺮوش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﮏ ﴎابز
در ورزﺷﮕﺎﻩ” ،ای اﻳﺮان“ ﻧﻪ ﺗﳯﺎ ﺑﻪ هپﻠﻮاانﳕﺎن
آﻣﺮﻳﲀﰃ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ ﭼﻨﺎن او را اﻓﴪدﻩ و
ﻧﲑو ﳕﯽ ﲞﺸﺪ ،آﳖﺎ را ﭼﻨﺎن ﰬآﻟﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﺎﻟﻘﻰ در دﻓﱰ اﳒﻤﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﱪد آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﰃ
ﻣﲆ ﺷـﺘﺎﻓﺖ و ﺑﺮای اﻟﺘﻴﺎم ﻋﻘﺪﻩﺷﺎن،
ﻣﻮﺳـﻴﻘﻰ ّ
روﻧﺪ ات زار زار ﮔﺮﻳﻪ ﴎ دﻫﻨﺪ .اب ﭼﻨﲔ
انهلانﻣﮥ ”ای اﻳﺮان“ را اب ﱒ ﺑﻪ روی ﰷﻏﺬ
روﺣﻴﻪﰃ ،ﺣﺮﻳﻔﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺷﮑﺴﺘﺸﺎن
آوردﻧﺪ و ﺑﺮای ﳔﺴـﺘﲔ ابر در  ۲۷همﺮﻣﺎﻩ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 ١٣١٣ﻳﺰدﮔﺮدی ) (١٩٤٤در اتﻻر داﻧﺸﮑﺪۀ
اﻓﴪی ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .آری ،ای ”اﻳﺮان“ ايدﮔﺎر اﮔﺮ ﴎابزان ﮐﻮرش ﴎود ”ای اﻳﺮان“ ﺑﺮ ﻟﺐ
روزﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﳱﻦ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﻳﺸﺎن از ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺎرس ﱒ ﻓﺮاﺗﺮ ﳕﯽ
دﴰﻦ ﺑﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻴﮏﴎﺷﺘﺶ در ﺗﺒﻌﻴﺪ رﻓﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ دروازﻩﻫﺎی آﺷﻮر و ابﺑﻞ.
ﻣﺮدﻩ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻧﻮﮐﺮی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﭘﻴﺸﻪ ﮐﺮدﻩ .اب اﻓﺴﻮس ،ﻟﺸﮕﺮ ﻋﺮب از ﻣﺎ ﻣﺸـﱴ ﺧﻮار و
ﭼﻨﲔ ﻧﻮای ابزﻧﺪﻩﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺎل دﻳﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺰدل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﻳﺪاری و ﭘﻴﲀر در
ﺗﻮاﻧﺴﺘﲓ آذرابﳚﺎن را از ﭼﻨﮓ روﺳﻬﺎ دﺷﻮاری ،ﲠﱰ ﻣﯽ داﻧﲓ ﺷـﻴﻮن ﴎ دﻫﲓ و
ابزﺳـﺘﺎﻧﲓ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮاﻧﮕﺎن ﴎ ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﮑﻮﺑﲓ .داروی
دردﻫﺎﳝﺎن ﮔﺮﻳﻪ اﺳﺖ ،ا ّﻣﺎ اب ﺑﻴﺤﺲ ﮐﺮدن
”ای اﻳﺮان“ آﻫﻨﮓ رزم ﻧﻴﺴﺖ ،آواز
ﺧﻮﻳﺶ ،ﺑاميری را درﻣﺎن ﳕﯽ ﮐﻨﲓ ،ﺧﻮد را ﮔﻮل
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ﻣﯽ ﻧزﲓ.
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ﭼﻪ در ﳇﺒﻪﰃ در ﺧﻨﺪاند ِﻩ ﻓﻮﻣﻦ ﺑﻪ هجﺎن
آﻣﺪﻩ ابﺷـﲓ ،ﭼﻪ در ﰷخ ﴎوﺳـﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﻣﺎ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﮋادﻩ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻬﺮايری
ﻫﺴﺘﲓ و در رﮔﻬﺎﳝﺎن ﺧﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺟﺮاين
دارد .ﴎود ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ارابﰉ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اب ﭘُﺘﮏ ﺑﺮ ﴎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ ،درودی
اﺳﺖ ﺑﻪ ﴎداری ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭘﲑوزی ﻣﯽ ﺑﺮد .در هپﻦ دﺷﺖ ﻧﱪد ،دﻻوران
ﺟﻨﮕﺠﻮﳝﺎن ﴎود ﺧﴪواﱏ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ
انﻟﮥ ”ای اﻳﺮان“ .ﺷﻴﭙﻮرﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﻴﺪاری و
ﻫﺸـﻴﺎری ﺑﻮد ﻧﻪ ﺧﻮاب و ﺧﻮدﻓﺮاﻣﻮﳽ .ﳘﮥ
ﳕﺎدﻫﺎﻳﺸﺎن ،ﭼﻪ درﻓﺸﺸﺎن و ﭼﻪ ﻓﺮايدﻫﺎی
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﺷﺎن ،ﺷﻮراﻧﮕﲒ ﺑﻮد و ﻣﺎﻳﮥ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ
دﴰﻦ .اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﳕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ
ﺷﮑﻮﳘﻨﺪ را ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﭼﻨﲔ
ﳕﯽ ﮐﻨﲓ ،ﭼﺮا از ﭘﺴـﱴ ﺧﻮد در ﺷﮕﻔﺖ
ابﺷـﲓ؟ در هجﺎن ،ﻫﺮ ﭼﲒ ﲠﺎﰃ دارد و
ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺶ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.
ﺳﺎ ات ﺟﺎن ﺸﺎ ﻢ
از د ﻨﺎن ﺟﺎن ﯽ ﺘﺎ ﻢ
ﻣﺎ وارث ﻣﻠﮏ ﯿﺎ ﻢ

اب ﴎود ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و درﻓﺶ ﺷﲑوﺧﻮرﺷـﻴﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺸﲈن ﭘﺎ ﺑﺮ اﺑﻮﻣﻮﳻ ﮔﺬاﺷﺖ و در
ﻇﻔﺎر ،آﳒﺎ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ درﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﲑﻩ
ﮔﺸﺖ .ﳘﲔ ّﻓﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮاﻗﳱﺎ را ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺻﺪام ﺣﺴﲔ را واداﺷﺖ ﮐﻪ از
ﺷﺎﻫﲈن اﻣﺎن ﲞﻮاﻫﺪ .ا ّﻣﺎ ﳘﻴﻨﮑﻪ انﻟﮥ ”ای
اﻳﺮان“ ﴎ دادﱘ و ﺷﲑوﺧﻮرﺷـﻴﺪ را ﺑﺮﭼﻴﺪﱘ،
دﻳﺪﱘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاری اﻓﺘﺎدﱘ .ﺻﺪاﻣﯽ ﮐﻪ از
ارﺗﺶ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻟﺮزﻳﺪ ،داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ در ﻣﺎ
ّﻓﺮی ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﮏ ﺷـﺒﻪ ات دل اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻳﻮرش ﺑﺮد .آن ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ
٢
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ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﲓ ﭘﺎاين دﻫﲓ و ات ﺑﻐﺪاد روﱘ
و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻣﺮﻳﲀﺋﳱﺎ ﺻﺪام را ﺑﻪ دار آوﻳﺰﱘ،
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ درازا ﮐﺸـﻴﺪ و در ﭘﺎاين
رﻫﺎوردش ﭼﲒی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺳـﻴﮕﺎر ﺑﺮگ ﻃﺎرق
ﻋﺰﻳﺰ و رﻳﺸﺨﻨﺪش ﺑﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮزﮐﺮدۀ اﻳﺮاﱏ
ﮐﻪ ﺑﻪ ژﻧﻮ ﮔﺴـﻴﻞ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ات ﺟﺎم زﻫﺮ
را ﺑﻪ ﺟﺎی رﻫﱪﺷﺎن ﺑﻨﻮﺷـﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺣﱴ
اﻣﺎرات ﱒ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﲈن ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺳﻪ
ﺟﺰﻳﺮﻩ را ازﻣﺎن ﺑﮕﲑﻧﺪ .آن ﭼﲒ ﮐﻪ اب ﴎود
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و درﻓﺶ ﺷﲑوﺧﻮرﺷـﻴﺪ ابزﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﱘ ،اب انﻟﮥ ”ای اﻳﺮان“ اب دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﻪ آﳖﺎ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﲓ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ﮔﻮﺷﻪﰃ
ﺑﺮای زار زار ﮔﺮﻳﻪ ﮐﺮدن رﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ دﺷـﻨﺎم
اﺳﺖ ﺣﻮاﻟﮥ ﭼﺮخ ﮔﺮدون ﺧﻮاﻫﲓ ﻓﺮﺳـﺘﺎد.

ابزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻋﺮب روﱘ ﺑﺮای ﻧﻮﮐﺮی و ﳇﻔﱴ اﻳﻦ
زﺷﱰواين ﭘﺮ ادﻋﺎ .ﴎود ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺧﺎری
اﺳﺖ در ﭼﺸﲈن ﺑﻮرژوا-اﻟﻠﻬـﯽﻫﺎ؛ آن را ات ﺗﻪ
ﻣﺮدﻣﮑﺸﺎن ﻓﺮو ﮐﻨﲓ ،ﻫﲈن ﭼﺸﲈن ﭘﺮاﻓﺎدﻩﰃ
ﮐﻪ ﺑﺪی را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ و ﰛ ﺑﻪ اﺑﺮو ﳕﯽ آورد.
ﭼﻪ ابﰽ دارﱘ از اﻳﻦ ابزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻟﺸﮕﺮ ﻋﺮب
ﮐﻪ ﴎود ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اي درﻓﺶ ﺷﲑوﺧﻮرﺷـﻴﺪ
را ﻧﻨﮓ دارﻧﺪ؟ ﭼﺮا اﻳﻦ ﰉﻣﺎﻳﮕﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ
ارابابن ﻓﺮﻧﮕﻴﺸﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺣﱴ ﮔﺪاﰃ ﱒ از
دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﳕﯽ آﻣﺪ ،ابﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﭼﻨﲔ
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ابﻳﺪ ابزچيﮥ ﰉﻫﻮﺷﱰﻳﻦ
ﻣﺮدم ﮔﻴﱴ ﺷﺪ؟
ﭼﮫﺮۀ ﺻﺪدرﺻﺪ اﯾﺮاﱏ

ﯿ
اب ﴎود ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن را از دﻻل و
ﻣﺎ ﭘ ﺮو دار ﻢ
ﯿ
ﺑﺴﺎزﺑﻔﺮوش ابزﭘﺲ ﺑﮕﲑﱘ و دﺧﱰان و ﭘﴪان
رو ﻦ دل از ﭘﻨﺪا ر ﻢ
ﯿ
ﰉ ﻣﺎﻳﻪﺷﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ ﺑﺴـﭙﺎرﱘ ات اﻳﺮاﱏ
ر ﻨﺪه از ﺘﺎر ﻢ
ﻧﮋادﻩ ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﺪﺳـﱴ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﴪ ﻣﯽ ﺑﺮد،
ﴎود ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﱒ رزﻣﯽ اﺳﺖ ،ﱒ ﮐﻮاتﻩ و
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﮔﺬﺷـﺘﮥ ﺧﻮﻳﺶ را ابزايﺑﺪ.
ﱒ ﺷﺎدآور .ﺗﺮاﻧﻪاش ﻓﺎرﳻ روان و ﳕﺎايﻧﮕﺮ
ابور اﻳﺮاﱏ .ﴎودی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ايد ﺷﺎﭘﻮر
ا ا ﯿﺎن ﻮﯿﭘ ﻪ ﺷﺎدان
ھ
ﺳﺎﺳﺎﱏ و ﺑﻨﺎم زساوار هپﻠﻮی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻴﺶ از
ﻮاره دان
ﻫﺰار ﺳﺎل رودﰽ ،ﻓﺮدوﳻ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺧﺎﻗﺎﱏ و
ﻮَد او را ﻧ ﺒﺎن
ﺣﺎﻓﻆ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﴎاﳒﺎم ﻣﺎ اﻳﻦ
اﻣﺮوز ﰉ ﺗﺮس و ﮔﲈن ،ﭼﻬﺮۀ ﺻﺪدرﺻﺪ اﻳﺮاﱏ
ﲞﺖ را داﺷﺘﲓ ﮐﻪ ﺑﻨﻮازﱘ .ﴎود ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ
ﺧﻮد را اب ﴎﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ رخ دﴰﻦ ﺑﮑﺸـﲓ و ﺑﻪ
ﺟﺎی ﲥـﯽ ﴎودﻫﺎی ﺧﴪواﱏ ابرﺑﺪ را ﭘﺮ ﻣﯽ
او ﺑﻔﻬﲈﻧﲓ ﮐﻪ دوران ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎاين رﺳـﻴﺪﻩ
ﮐﻨﺪ” .ﮐﲔ اﻳﺮج“ ” ،ﮐﲔ ﺳـﻴﺎوش“ ” ،ﲣﺖ
اﺳﺖ .
اردﺷﲑ“ ” ،ابغ ﺷﲑﻳﻦ“ ” ،ابغ ﺷﻬﺮاير“ ،
”ﻫﻔﺖ ﮔﻨﺞ“ اي ”روﺷﻦ ﭼﺮاغ“ اب ﴎود
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﲑﻧﺪ و ابرﺑﺪ را اﻧﻮﺷﻪ
روان ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

دﴰﻦ ،ﻫﲈن ابزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻟﺸﮕﺮ ﻋﺮب ،ﻫﺮ ﭼﻪ
زﻳﺒﺎ دارﱘ ﻣﯽ ﮔﲑﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ زﺷـﱴ ﺑﺮاﳝﺎن
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ات ﺧﻮد را ﺧﻮار و ﭘﺴﺖ ﺑﺪاﻧﲓ .اب
اﻳﻦ ﭘﺴـﱴ ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ﰉﻫﻮﺷﱰﻳﻦ و ﰉداﻧﺸﱰﻳﻦ
ﻣﺮدم روی زﻣﲔ را ﰉ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﱘ
و انﭼﺎرﱘ ﳇﻴﻪﻣﺎن را ﺑﻔﺮوﺷـﲓ ،ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﰷر ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﲓ و ﺷﺐ ﱒ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ

