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  یزدی اهورا از باىن پشت 
  یزدگردي ١٣٧٣ ماهِ  خرداد روز،رسوش پاريس،  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 نيا در مهه از شيب  که یزيچ. آمد ونري ب خود کنواخىتي  از و شد دگرگون رانيا اىسيسـ  اكرزار دان،يم  به یزدي اهورا آمدن اب
 ۀديپد که بود یشور ۀانداز مه دمشىن نيا شّدت. است او اب یاسالم یمجهور الفانخم ۀدمشنان واکنش د،يمنای م آور شگفت نايجر
 او از باىني پشـت  یبرا ات داشت نيا به مرا که اند انجوامنردانه چنان شد مرد نيا نثار که هاىئ دشـنام. کرد ادجيا مردم در یزدي اهورا

  .سمي بنو  را انمه نيا

 زين من کسان، از یاريبسـ 
 اب آشـناىئ شيپ  ۀهفت ات

 و نداشـمت یزدي اهورا
 اب خنست گرانيد چون

 که دينپائ  یريد اّما. سـمتي نگر  یو به بدگامىن
 ـیپ  انداخته راه او که یجنبش بودن همم به

 پروا ىب را آن توان یم که جاىئ ات بردم،
 در ىئ منونه مكرت که دانست یخياتر  بناىئ سـنگ
 به زمپردای م خسمن آغاز در. دارد رانيا خياتر

 چند نايپا در و ادعا نيا یلهاي دل  دادن نشان
  .کنندگان ختطئه به داد خوامه پاخس

  بغیدست 
 بر هنوز نايمال موعود روز از پس نکهي ا در
 را نيا. ستي ن  حرىف اند نشسـته خود یجا رس

 تظاهرات به دست رانيا در که آهناىئ حْىت 
 گرفنت مك دست. دانستندی م شيپ  از زدند
 خود هوىش مك گواه مردم هوش
 انىج به را مردم هنايا. است کنندگان مسخره
 در خود که آن حال کنندی م رسزنش جوىئ
 از دسـىت ديشا ات اند نشسـته معجزه انتظار

 ۀشي اند در. بکند یاكر و ديآ برون بيغ 
 نه و است فهيوظ  کي بودن بخشي رهائ  راىنيا
  :نگفت فردوىس مگر. ازيامت  کي

خ دونی   ود ه ّ
ر ز و شک ز ه ا   ود ر

ش و داد  و  آن ای د   ین
ش و داد و   یو  دونی ن، د

  
 که یزدي اهورا به است یراديا چه پس

 مردم به یرسزنش چه و ابشد دونيفر  خبواهد
 رند؟يبپذ بودن دونيفر  به را او که رانيا

 بودن دونيفر  ابزار ۀمه که است کىس گناهاكر
 که است وا. زد ابز رس آن از و داشت را

 به و ديد خواهد را شيخو  یکواته پادافره
  .شود ريرساز  ديابی م رسزنشها که اوست

 حال است مردم خوردن بيفر  دوابره از خسن
 آن در. خنورد بيفر  کىس ٥٧ هبمن در آنکه
 و رانيا اب دمشىن از بود زيلرب  ها شهي اند روزگار
 و ها  گفته ۀمه در که رفتند کىس دنباله ب مهه

 خواهد رهرب نيهبرت  دادی م نشان شيها نوشـته
 مه رهرب نيا اكر در. دمشىن نيا یبرا بود
 آچنه و بود داده وعده آچنه چراکه نبود انىتيخ 
 که آهناىئ. رساند اجنام به بودند خواسـته او از
 است نيا یبرا تهنا اند خورده گول ندي گو ی م
 خود یزيرانسـتيا نيا در کردندی م گامن که
 چرا که دخلورند نيا از و وندشی م اكره مهه

 جان ىب تن به ىئ رضبه چند مه آهنا نگذاشتند
  .بزنند رانيا

 چراکه خوردی من بيفر  کىس مه امروز
 مهه و دوسـىت رانيا از است رسشار ها شهي اند
 و ها  گفته ۀمه در که روندی م کىس دنباله ب

. دهد  نشان را رانيا به همر نيا شيها نوشـته
ه ب رفتنديپذ را یزدي اهورا نفراخوا که یمردم
 را رسنوشتشان خود آهنا. ستندي ن  معجزه دنبال
 توانندی م که نيا از یآگاه اب و گرفتند بدست

 ها اابنيخ  به گردند، رسکوب ىئ گونه نيدتر بب 
 خسن. خواندند رزم آهنگ کصداي و تندخي ر 
 خوش مردم دل به که است یزدي اهورا ینو

 مشک ز او که دانندی م مهه وگرنه نشست،
 را خود چرا گرانيد. ستي ن  رسشـته انرب ز و
 که ندي گو ی من خودبه  و برندی من پرسش ريز  به
 چرا اكريپ  سال پنج و ستي ب  از پس

 اابنيخ  به را نفر ده اتکنون اند نتوانسـته
  اورند؟يب 

 رهاىئ یبرا انيران يا که داد نشان یزدي اهورا
 ماسال از دست شهي مه  یبرا اند آماده شان نهي م 

 ونديپ  شاني ها شهي ر  به دوابره را خود و بردارند
 در جنبش نيا از که کساىن از یاريبسـ . زنند
 مناز که بودند مسلامانىن اند، آمده شور به رانيا

ند  ما
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ی م اکنون و داشتی من بر شوىخ شان روزه و
 آهنا. بفروشـند یزيپش به را ناش هّجساد رنديپذ
 شاني مسلامن  درصد نه و نود آن که دنديد
 درصد کي آن تهنا و داد خنواهد اتشانجن
 خواهد دادشان به که است بودنشان راىنيا

 آن خود در یاسالم یمجهور حّىت . ديرسـ 
 برچسـهباىئ اب را یزدي اهورا که ديند را توان

 نگونهي ا چراکه کند، رسکوب اكفر مهچون
 بلکه ديآی من بد مردم نزد گريد تهنا نه صفت
 که زيچ آن. است یکين  ۀنشان یاريبسـ  یبرا
 یجا نيمه در سازدی م یخياتر  را دهيپد نيا

 تواندی من کىس گريد! شکست طلسم: دارد
 رانيا از انجداشدىن یخبش اسالم که ديبگو 
 اب که ديبگو  تواندی من کىس گريد. است
 دياب و کرد زيسـت توانی من مردم ۀودهيب یابورها

 که ديبگو  تواندی من کىس گريد. آمد کنار آن اب
 ۀکروزي گذاشنت کنار است کنانمم

 یبرا جاىئ گريد. خياتر سال هزاروچهارصد
 خلوت در دنيشـ ي اند جرعت حّىت  که بزدالىن
 یبرا راه گريد. است منانده ندارند را شان خانه

  .شد ابز رانيا ژرف دگرگوىن

 دياب. بود بخشي رهائ  سـتهي شا دياب رهاىئ یبرا
 انيران يا که اکنون. بود دونيفر  ۀسـتي شا
 دونيفر  دادند، نشان را بودنشان تهسـ ي شا
 قهرمان روزيد ات. است گشـته آسان بودن
 ینوکر هرنش که بود خراساىن ابومسمل انيران يا

 یگروه یغالم ه،يّ ام  بىن هيعل  بود عبّاس بىن
 امروز. گريد عرب یگروه ضد بر عرب

 وستنديپ  خياتر داىن ذابهل به خراساىن ابومسلامن
 روزيد ات. آمدند حصنه به فّرخزاد رسـامتن و
ی م افتخار هريغ و هريغ و انيبرمک  به انيران يا

 و ندديبوسـ ی م را خلفا یپا خوب چه که کردند
 چگونه که کنندی م نينفر  را آانن امروز
 پس نيا از. شدند شورخبىت نيچن عامالن
  .دهد یم دونيفر  به را خود یجا یهمد

 یخود: شد خواهند خبش دو به رانيا مردمان
 و راىنيا ؛ گانهيب  و خانوادهمه ؛  یخودري غ و

 “ابهوش” به یازين  بودن یخود یبرا. اىنري اَن
 “کواكرين ” حّىت  اي بودن “دانشمند” بودن،
 دانشمندان و ابهوشان هجان در. ستي ن  بودن
 یخود که هستند یاريبسـ  کواكرانين  و
 داشنت ابور بودن یخود ۀنشان تهنا. ستندي ن 

 درسـىت به داشنت ابور. نيراسـت رانيا به است
 ىئ اههري ب یکج و بودند ودهميپ  ما ااكنين  که یراه
 به داشنت ابور. انداختند آن در را ما ها عرب که
 بر که آهناىئ یبرا گريد. نمياهر  اب اورمزد نربد
  .ماند خنواهد جاىئ اند نشسـته یدوراه رس

 راىنيا. ستي ن  راست و چپ از زين خسىن نجاي ا
 یاقتصاد تبمک . ستي ن  اىسيسـ  مکتب بودن
 اب نه و دارد یاكر مارکس اكرل اب نه. ستي ن  مه

 و باىئي ز  ،یبد و یکين  اب تهنا. مارکس گروچو
 آنکس هر. دارد اكر یخرديب  و خرد ،زشـىت
 یبرا را گام نيخنسـت د،يبرگز  را ىنيهبد که
 یبد که آنکس و. است برداشـته بودن راىنيا
 نمياهر  نيرسزم ساکن را خود کرد، ارياخت  را
  .کند یم

 نکهي ا ىب دانستند برابر ىنيمخ  اب را یزدي اهورا
 را رانيا یکي. دارند مهسان یزيچ چه ندي بگو 

. بود اسالم ۀدلباخت یکي آن و دارد دوست
 یگريد و است رانيا کردن زنده دنباله ب یکي

 و ديجو  یم را یشاد یکي. بود آرزو را مرگش
 یخرسـند بىس یجا. ديپرور  یم را مغ یگريد

 یم نشان شور کىس یبرا مردم نباري ا که است
. ليامسع  بىن نه و است رجيا ۀختم از که دهند
 را آن توان مردم که است شادماىن بىس یجا
 او راي نکهي ا نه و ندزي بسـت نمياهر  اب که اند فتهاي

 انيران يا که است یرسبلند بىس یجا. گردند
  .دارند ینوي م  رسشـىت دادند نشان

 ابزگوىئ ،یبرانداز نبشج  انداخنت راه یبرا
 هبرت خود آهنا. ندارد یسود مردم یاهيدشوار 
ه ب رانيا مردم. آگاهند شيخو  وضع از مهه از

 درمان را آهنا یراميب که هستند یپزشک دنبال
 چند هر ،یراميب حيتوض  به تهنا نکهي ا نه کند

 یراميب آهنا واقع، در. کند اکتفا دانشمندانه،

 یدارو حّىت  و ندا داده صيتشخ  خبوىب را خود
 یم را کىس تهنا آهنا. شـناسـند یم را آن

 اّما. خبوراند آهنا به را دارو نيا که خواهند
 بودند زده جا پزشک را خود که آانن افسوس،

  . اورنديب  را دارو نيا انم حّىت  دنديترسـ  یم

ا خرِد    ننا
 مهه نيا از دميد برافروخته را ونيهام وشيدار 
 سال پنج و ستي ب  از شيب  که او. “یخرد يب ”

 د،يگو  یم خسن و سدي نو  یم خردمندانه است
 شوره ب آچننان را نفر کي است توانسـته ايآ
 به و بگذرد خود جان از هتران در که اورديب 

 دانيم  در فرمانده کي نقش زد؟يبر  اابنيخ 
 چيه  و ستي ن  فلسفه ۀابر در خسرناىن جنگ
 ارزاىن هازي چ نيا یبرا را خود جان یرسابز

 مچپر ىئ هپارچ هکّ ت جنگ، دانيم  در. دارد یمن
 نه. رسود طبل، یرو بر هاىئ رضبه و شود یم

 نه و داد حيتوض  دانشمندانه توان یم را پرمچ
 خورد یم شکست یسـپاه آن اّما. را رسود
 رسودش و شود لگدمال نيزم بر درفشش که

  .گردد خاموش

ه ب مهه از شيب  که زيچ آن ن،مياهر  اب اكريپ  در
 از شيب  که زيچ نآ و است ديامّ  ديآی م اكر
 هفتاد. یديانامّ  برد یم اكره ب نمياهر  مهه

 وىئري ن به ليتبد یروز تهنا راىنيا ونيل ي م 
 زنده آهنا در زيرسـتاخ ديامّ  که شد خواهند
 یوري ن اندازه هامن آهنا د،يامّ  نيا نبود اب. گردد

 گير  ونيل ي م  هفتاد که داشت خواهند اكريپ 
 یم نجا آهنا به که است ديامّ  نيا. اابنيب 

 کي از سازد یم ىئ ختهاي را کي هر و خبشد
  .جنگجو ريش

 صّدام پرسان مرگ یبرا یخرسـند یهاد
 تيّ تسل  مادرشان به و سدي نو  یم هيمرث  نيحس
 ات خواند یم روضه ىنيفلسط  یبرا. ديگو  یم

 و فرهنگ. اندازديب  راه را خوانندگانش اشک
 نکهي ا ىب دري گ یم مسخره ابد به را رانيا خياتر
 در را خود که او. دارد ابور چه به خود ديبگو 
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 او رجند؟ یم چه از داده یجا اهيانري اَن ۀجرگ
 خود وقت چرا است گريد یجا اش مسـئهل که
 دهد؟ یم هدر رانيا مردم رسزنش یبرا را

 ىتيّ امه  نيکوچکرت  راىنيا هر یبرا که هامنگونه
 ،نيحس اي ديآ یم حسن مراکش در که ندارد
 را دونيفر  مردم که دارد ىتيّ امه  چه زين او یبرا
 به را یساز پرونده او را؟ یهمد اي خواهند یم

 فروش به مّهتم را یزدي اهورا که رسانده جاىئ
 رهربان نياندرسرت  حّىت . کند یم اكيآمر  ديرواد
 به دست اتکنون یاسالم یمجهور خمالف
 ۀنشان خود انزسا نيا و اند نزده یاكر نيچن

 یم یشي اند کج در را سـندهي نو  نيا ليختّ  قدرت
  .رساند

 قنّادان از بدگوىئ به حّىت  یخرسـند یهاد
 ماجرا نيا از آهنا که پوىل از و است پرداخته
 ١٦٨٣ سپتامرب ١٢ در. نوشـته اند درآورده
 و خورد شکست تراكن بدست نيو  ۀحمارص
 شهر نيا ناياننوا آن، گرفنت جشن یبرا
 یم مسلامانن، مناد هالل، بشلك اىئهيني ري ش
 یم ارمغان شياتر  امپراطور شيپ  به و پزند
 که است Croissant انن هامن نيا. برند
 را یفرنگ چيه  و گشـته اروپا سنّت از جزىئ
. کند مسخره را باي ز  رمس نيا که دميند اتکنون
 ما و آزادند و وزري پ آهنا که ستي ن  هجت ىب

  .دربند و خورده شکست

 ردهک برپا تظاهراىت نيچن خلق نيجماهد اگر
 ستي چ  نيا. دنديشن  یمن دشـنام مهه نيا بودند
 است؟ رانيا انم دهد؟ يم  آزار مهه نيا که
 یاريبسـ  که دارم دايه ب است؟ اسالم اب زيسـت
 متساح اشک منشايآر کوروش مرگ در
 نيآفر  یاسالم یمجهور به دل در و تندخي ر 

 حّىت  یاريبسـ : تلخ است قىتيحق . گفتند
 اسالم ىب رانيا به ابزگشت به را طالبان
  .دهند یم یبرتر

 اش ساهل هزاروچند خواب از دماوند یبزود
 خواهان خروشش اب و آمد خواهد ونري ب

اک ابزسـتدن . شد خواهد بندگسسـته از ّحضْ

 آن خاکسرت ريز  در ندغفلت  خواب در که آهناىئ
 ّحضاک زدن یبرا که آهناىئ. رفت خواهند

   .رسـند یم یرسـتگار به اند شده داريب 




