
تسايس و رعش نيب زيامت و ىگتخيمآ
شيورد دومحم اب هبحاصم

سانش قح بارت ۀمجرت

 ىور هاگ::ما::ش ني::سپاو رد« ناون::ع ت::حت ش::يورد دوم::حم راع::شا زا ىد::يد::ج ى ه::عوم::جم راشت::نا تب::سان::م ه::ب
 ه::ك هداد ما::جنا ىو ا::ب ىا هب::حاص::م ،۱۹۹۴ ى هي::ئوژ خ::يرا::ت ه::ب Esprit ى ه::مان::ها::م ،هس::نار::ف نا::بز ه::ب )۱( »ني::مز ن::يا
:مينك لقن هتشون رعاش اب شيوخ ى هبحاصم رب وگا ونور هك ىراتفگشيپ زا ار ريز روطسٌ البق تساجب .ديناوخ ىم

 ن::ير::تروهش::م )نيط::سلف لام::ش ،ليل::ج ى هقطن::م رد ع::قاو( هورب::لا ى هدك::هد رد ۱۹۴۲ د::لوت::م ش::يورد دوم::حم
 ؛هد:ش ر:شتنم بر:ع ناه:ج رد عي:سو ژاري:ت ا:ب رث:ن ه:ب رت:فد ۵ و رع:ش ه:ب رت:فد ۱۵ نون:ك ا:ت وا زا .ت:س ىنيط:سلف ر:عا:ش
 ا::ت ري::مالادب::ع ى::قو::ش و طو::غا::ملا دم::حم ،سي::نودا دن::نا::م بر::ع نار::عا::ش زا رگ::يد ى::خر::ب فال::خر::ب ا::پورا رد وا تر::هش ا::ما
 زا ر:يوص:ت ن:يا ه:ب ا:ي دن:ناو:خ ى:م رابت:عا ن:يا ه:ب ار وا رع:ش ه:ك ت:سا ن:يا ه:ن رگ:م .ت:سا هدو:ب هارم:ه م:هاف:ت ءو:س ا:ب ىد:ح
 ناي:ب لك:ش رد ه:ك ىنخ:س ؟نخ:س حال:س ا:بً ا:فر:ص مه:نآ ،ى:ساي:س ى هزراب:م ه:ب د:هعتم ت:س ىدر:م ه:ك دنن:ك ى:م هدنس:ب وا
.شا ىشروش نومضم رد ات تس ىبالقنا رتمك شيوخ

 هداو:نا:خ رار:ف نا:مز زا ه:ك در:ك وجت:سج د:يا:ب ش:يورد دوم:حم ى:گد:نز رد و را:ثآ رد ار ماه:با ن:يا ى همش:چر:س
 .ت:سا ر:يذ:پا:ن ى:ياد:ج نيط:سلف تل:م ت:شو:نر:س زا ،۱۹۴۸ رد لي:ئار:سا و بار:عا گن:ج نيت:سخن نا:ير:ج رد نانب:ل ه:ب شا
 نيط:سلف خ:يرا:ت ا:ب ه:نارادا:فو ۱۹۶۰ ىاه:لا:س رد شرا:ثآ نيت:سخن زا وا .ت:شاد:ن رت:شيب لا:س ش:ش نا:مز نآ رد ش:يورد
 و لا:ح ،جن:سا:مد نوچم:ه« ر:عا:ش ى هتف:گ ه:ب ه:ك ت:س ىرام:شزور ىرگ:يد زا س:پ ىك:ي وا ىا:ه بات:ك .ت:سا هد:ش نيج:ع
.)۱( »دنابات ىم زاب ار ناينيطسلف و نيطسلف ىاوه

 ىرگ:::يد و ى:::ساي:::س لاع:::ف ىك:::ي ،نا:::ت تيصخ:::ش زا هبن:::ج ود ه:::ك دي:::ناد ى:::م ديق:::م ار دو:::خ ام:::ش :لاؤ:::س
؟ديوش ىم لئاق ىزيامت نينچ ارچ .دينك زيامتم رگيدكي زا ار رعاش

 لاع::::ف ىرگ::::يد و ر::::عا::::ش ىك::::ي ،ما ى::::نوردِ ىت::::سه ود ندر::::ك اد::::ج ىار::::ب ار::::م ى::::نارگ::::ن ه::::ك مت::::قو::::شو::::خ ــ
 ز:يا:مت ن:يا ه:ك د:نا هد:ش بي:كر:ت رگ:يدك:ي ا:ب ردق:نآ د:نزا:س ى:م ار:م دو:جو ه:ك ىت:سه ود ن:يا .د:يا هت:فا:يرد ،ى:ساي:س
 دو:خ صا:خ نا:بز ك:ير:ه ىت:سه ود ن:يا .تيع:قاو ا:ت ت:س وزرآ ك:ي د:ح رد رت:شيب و ت:س ىب:سن ىر:ما ،ع:قاو رد
 راي:::سب ار دو:::خ ه:::ك ت:::سا نيط:::سلف زا اه:::نآ ت:::شادر:::ب ى هوح:::ن ود و نا:::بز ود ن:::يا ندر:::ك اد:::ج ىار:::ب و د:::نراد ار
 ر:بار:برد عا:فد ىار:ب ،ن:يا زا ر:تار:ف .من:ك ز:يامت:م ى:ساي:س لاع:ف زا ار ر:عا:ش ،ش:يو:خ دو:جو رد ه:ك مناد ى:م ديق:م
 نا:بز و دن:هد ى:م ه:ئارا ن:م زا ،ن:م م:غر ه:ب ،ه:ك ىرو:تاك:يرا:ك ا:ب هل:باق:م ىار:ب زي:ن و دن:نز ى:م ن:م ه:ب ه:ك ى:تا:ماه:تا
 .)۲( مدنمزاين ما ىتسه زا هبنج ود نيب كيكفت هب ،تسين نم زا هك دنهد ىم تبسن نم هب ار ىدصاقم و

 صا::::خ نا::::بز ا::::ب و ت::::سا ري::::گرد نيط::::سلف ى ه::::لأس::::م ا::::ب هراوم::::ه ر::::عا::::ش ناون::::ع ه::::ب ام::::ش را::::ثآ :لاؤ::::س
؟تسا هتخاس ىراك هچ رعش زا باب نيا رد .دزادرپ ىم نآ هب شيوخ

 نام:ه ا:ب نارگ:يد دن:نا:م دنت:سه ى:يا:ه ناس:نا ا:ه ىنيط:سلف ه:ك ميوگ:ب م:هاو:خ ى:م رع:ش ق:ير:ط زا ن:م ــ
 ى:يار:گ نا:مر:هق ق:ير:ط زا اه:نآ هچ:نآ .دنت:سين ى:يار:گ نا:مر:هق ق:شا:ع ا:ه ىنيط:سلف .د:نراد نا:نآ ه:ك ى:يا:ه ش:سر:پ
 ندو:ب ى:ساي:س لاع:ف ن:م هكن:يا تل:ع .ر:عا:ش دن:ناوت:ب ر:گا هلم:ج زا و دن:شا:ب نارگ:يد لث:م ه:ك ت:سا ن:يا دن:يو:ج ى:م
 دن:ناوخ:ب ىرواد:شيپ ى:ب ار مرا:ثآ م:هاو:خ ى:م ه:ك ت:سا ن:يا من:ك ى:م ز:يامت:م ش:يو:خِ ىت:سه رد ندو:ب ر:عا:ش زا ار
 .د:ناو:خ رگ:يد ى:بدا را:ثآ ران:ك رد دنت:سه ه:ك روط:نآ ار اه:نآ دوش:ب ا:ت د:نو:ش ل:ئا:ق ى:لالقت:سا ميا:ه هت:شو:ن ىار:ب و
 ى ه:باث:م ه:ب ن:م رع:ش .ت:سين مراد د:نور:هش ك:ي ناون:ع ه:ب ه:ك ى:يا:ه تي:لوؤس:م ندر:ك ا:هرِ ىنع:م ه:ب ت:ساو:خ ن:يا
 ل::ئاس::م زا ار مرع::ش هكن::يا ه::ب ن::م ىدنب::يا::پ ا::ما ت::س ى::ساي::س ،ى::نو::گر::گد ىوزرآ ى ه::باث::م ه::ب ،رييغ::ت داهنشي::پ



 تاي:بدا نتخي:مآرد ىنع:ي ،سكع:لا:ب ه:ك روط:نام:ه ،ت:سا ه:نا:سان:ش ى:ياب:يز ى:باخت:نا ،مزا:س ا:هر هر:مزور ى:ساي:س
.دتفا ىم قافتا رپ اسب هچ هك ىراك ،ىسايس ضارتعا اب

؟ديراد ساره دنسانشب نيطسلف ى هيضق ىمسر رعاش ار امش هكنيا زا ايآ :لاؤس
 ىم:سر ىر:عا:ش م:هاو:خ ى:من ور چي:ه ه:ب ى:لو مت:شو:نر:س م:ه منان:طوم:ه ا:ب ن:م ه:ك ت:سا مل:سم .ىرآ ــ

 ه:::نو:::گر:::ه ا:::ب ار نآ ت:::سا نك:::مم ه:::ك ىا هط:::بار و تيع:::قاو ا:::ب مرع:::ش ى هط:::بار ني:::ب ه:::ك ت:::سا لي:::لد ن:::يا ه:::ب .م:::شا:::ب
 ىدازآ هار رد ت:::س ىع:::نا:::م )۳( ىم:::سر ع:::ضو:::م و ماق:::م ر:::ه ار:::يز .مو:::ش ى:::م ل:::ئا:::ق ز:::يا:::مت د:::هد د:::نوي:::پ ىتيم:::سر
 ن:يا ،رگ:يد تراب:ع ه:ب .مدو:خ صا:خ را:ك ى ه:ناداق:ن هاگ:ن ناك:ما هار رد ت:س ىع:نا:م ىت:ح و ن:م ىرن:ه شن:ير:فآ
 ترازو ىنيط::سلف ت::لود ك::ي رد مت::سين ر::ضا::ح ن::م ،لاث::م ىار::ب .ت::سا داض::ت رد قال::خ را::ك تا::موزل::م ا::ب ىت::ح
.مريگب هدهع هب ار گنهرف

 ام:::::ش ىا:::::هرع:::::ش .ت:::::سه گن:::::تاگن:::::ت ىد:::::نوي:::::پ ا:::::ه ىنيط:::::سلف و ام:::::ش را:::::ثآ ني:::::ب ،ن:::::يا دو:::::جو ا:::::ب :لاؤ:::::س
 .دنس:يو:ن ى:م ا:هراو:يد ر:ب ى:لاغ:شا ق:طان:م رد ار اه:نآ و ت:س ا:ه نا:بز ر:س ر:ب ا:ج هم:ه ،دراد ناوار:ف نا:گدن:ناو:خ
 ه:ب تب:سن ى:ساس:حا ه:چ .ت:سا ه:ناگ:ي ر:صاع:م تاي:بدا رد د:هد ى:م د:نوي:پ مدر:م ا:ب ار ام:ش ه:ك ىف:ير:ظ ى هط:بار
؟ديراد هطبار نيا

 ىك:::ش .ت:::سا روآ سر:::ت ميار:::ب ىتي:::بوبح:::م نين:::چ دن:::چر:::ه ،د:::شخب ى:::م وري:::ن ن:::م ه:::بٌ اب:::لا:::غ د:::نوي:::پ ن:::يا ــ
 ىا ه:نو:گ هراوم:ه رع:ش ى ه:بر:جت ار:يز .ه:ن ار ر:عا:ش ا:ما د:هد ى:م تا:جن اوز:نا زا ار رع:ش هط:بار ن:يا ه:ك ت:سين
 ىار::ب ار ى::يا::ه ش::سر::پ د::هد ى::م هزا::جا ن::م ه::ب نت::فر::گ هل::صا::ف ن::يا .دن::ك ى::م باج::يا ار ناه::ج زا نت::فر::گ هل::صا::ف
.دنور ىم رتارف هديسر نآ هب خيرات هك ىتيعقاو زرم زا هك منك حرطم شيوخ

؟ديهد ىم حيضوت هنوگچ ار تيبوبحم نيا اما :لاؤس
 نخ::س ا::ه ىنيط::سلف نا::بز ه::ب ه::ك ت::سين ور ن::يا زا ن::م تي::بوبح::م .ت::س ىبيج::ع ر::ما .ت::سا ت::سار ــ

 نين:::چ دن:::ناو:::ت ى:::م دو:::خ ا:::يو:::گ ه:::ك د:::هد ى:::م نا:::نآ ه:::ب ار م:::هو:::ت ن:::يا ن:::م نا:::بز ه:::ك ت:::سور ن:::يا زا هكل:::ب ،ميو:::گ ى:::م
 ىزي:مآ ت:قا:فر ى هط:بار نان:چ ن:مِ ىصخ:ش ت:شذ:گر:س و هدنس:يو:ن ناون:ع ه:ب ن:م ى:نارگ:ن ،ن:يا دو:جو ا:ب .دن:يوگ:ب
 اه:نآ و منز ى:م فر:ح دو:خ »ن:م« زا ن:م .ميو:گ ى:م نخ:س نا:نآ زا ه:ك د:نراد روا:ب اه:نآ ه:ك دروآ ى:م دو:جو ه:ب ار
 ن::م .مراد رايت::خا رد زا::ب ى::ئاض::ف ش::يو::خ ناب::طاخ::م لاب::ق رد ن::م ،ن::يا ر::ب ان::ب .دنمه::ف ى::م »ىعم::جِ ن::م« ار نآ
 راي:سبِ ىتخ:برو:ش ا:ب ن:م ى:گراوآ و ى:كدو:ك نارود ،۱۹۴۸ زا س:پ .م:شا:ب نا:ش ى:لاو هك:نآ ى:ب منا:نآ حور رگ:ناي:ب
 و ر:::هم زا مور:::حم ناه:::گا:::ن ار دو:::خ ن:::م ،ت:::شگ ور:::بور راو:::شد ىع:::ضو ا:::ب ما هداو:::نا:::خ ه:::ك ى:::ماگن:::ه .د:::ش هارم:::ه
 ىك:ي نا:ير:ج رد .دراد ى:من ت:سود ار:م مردا:م ه:ك مدو:ب هد:ش دقتع:م ه:ك ىرو:ط ه:ب مدر:ك ساس:حا نا:نآ ى هف:طا:ع
 و دو:::ب هدروآ هوه:::ق ميار:::ب .د:::مآ متا:::قال:::م ه:::ب مردا:::م ،مدو:::ب ه:::لا:::س ۲۰ ه:::ك ى:::نا:::مز ،ناد:::نز ىا:::ه هرود نيت:::سخن زا
 ن:م ه:ك ت:س ى:يا:ه ى:كارو:خ اهن:يا هت:سناد ى:من وا ه:ك مدر:ك ى:م رك:ف م:ه زا:ب .مت:شاد ت:سود ه:ك ى:يا:ه ى:كارو:خ
:دوب هدمآ نآ رد هك مدورس ىهاتوك رعش تفر هكنآ زا سپ .مراد ىم تسود

مردام نان ىارب دوريم ملد«
هوهق ىارب
مردام شزاون ىارب و
زورره ىكدوك زا
موريم الاب اهزور ءهناش رب
مشكيم دق و



منامب هدنز مشوكيم و
 مدرم رگا نوچ
 )۴( .»مردام كشا زا مربيم تلجخ

 و دنن:ك ى:م ه:بر:جت بر:ع ا:ه نويلي:م زور:ما ت:س ىصخ:ش ت:شذ:گر:س ك:ي ل:صا:ح ه:ك ار هدا:س رع:ش ن:يا
.رت لومشناهج ،رت ىميمص هچره نخس هك نيا روظنم .دنناوخ ىم زاوآ هب

 نآ ر::ب ناوت::ب ه::ك دوب::ن ىراوت::سا و صخش::م ى ه::يا::پ چي::ه .د::ش هدي::بو::ك م::هرد ۱۹۴۸ رد ا::م ى هع::ما::ج
 ه:ب ىبت:ك ه:چ و ى:هاف:ش ه:چ ه:ك ىرادرُ:ب اهن:ت .نا:مرِ نت:شو:ن ا:ت هت:فر:گ ر:تائ:ت ك:ي داج:يا ناك:ما زا .در:ك ان:ب ىگن:هر:ف
 .)تي:ب( ت:سه م:ه ه:نا:خ فرع:م ت:سا رع:ش فرع:م ه:ك ىا همل:ك ى:بر:ع نا:بز رد .دو:ب رع:ش داد ه:مادا دو:خ تاي:ح
 زا ه::ك ت::سا م::غ و م::ه ن::يا زا را::شر::س هشيم::ه نا::بز .دن::با::ي ى::م ه::نا::خ رع::ش رد ا::ه ىنيط::سلف ه::ك ت::سين ىك::ش
 اه:نآ ى ه:ناتخ:سر:س رار:صا .دور ى:م ر:تار:ف زي:ن ن:يا زا ه:لأس:م ا:ه ىنيط:سلف ىار:ب .دو:ش ان:ب ى:يا:هروش:ك همل:ك
 دازآ هت:::شاد اه:::نآ ندر:::ك هف:::خ رد نا:::شرا:::ب تبيص:::م خ:::يرا:::ت ه:::ك ى:::ترد:::ق زا ار نا:::نآ نا:::ش ت:::شذ:::گر:::س لق:::ن ىار:::ب
.تسا هتخاس

 را::ك ن::يا ا::ب ى::يو::گ ميوگ::ب ىرع::ش ناش::يار::ب دن::هاو::خ ى::م ن::م زا ش::ناگت::سب ،هدر::م گو::س رد زي::ن زور::ما
.نخس تكرب زا .دنامب هدنز نانچمه دناوت ىم

 ثداو::ح ه::ب ني::شيپ ىا::هرع::ش زا رتم::ك هد::ش هم::جر::ت ]هس::نار::ف ه::ب[ ر::خاوا ن::يا رد ه::ك ى::يا::هرع::ش :لاؤ::س
 دو::ش ى::م هد::يد نخ::س ى همش::چر::س ه::ب ت::شگزا::ب ى::عو::ن ام::ش را::ثآ رد ه::ك د::سر ى::م رظ::ن ه::ب .د::نراد طاب::ترا زور
 ى:::م س:::پ ن:::يا زا ه:::ك ت:::سين نآ ى ه:::ناش:::ن ن:::يا ا:::يآ .ر:::ت هداش:::گ ى:::يور ا:::ب ه:::ناس:::فا و هروط:::سا ه:::ب درو:::خر:::ب ىنع:::ي
 رد د::ناوت::ب ني::مزر::س زا تي::مور::حم ني::ع رد ه::ك د::يروآ د::يد::پ ار ىتل::م و دي::شا::ب ى::سام::ح تن::س ورمل::ق رد دي::هاو::خ
!مينيب ىم تاروت اي )۵( شمگليگ ى هسامح رد الثم هك روطنآ .دوش هداز هملك زا ىنيمزرس

 ه:ب .مق:فاو:م دي:هد ى:م ا:هرع:ش ن:يا ىزاور:پدنل:ب زا ه:ك ىف:يرع:ت ا:ب ميوگ:ب ه:ك من:ك ى:م هدنس:ب ن:يا ه:ب ن:م ــ
 ىت:قو ا:ما .مو:ش ى:م در:سلد ها:گ .ما هدي:سر ى:فد:ه نين:چ ه:ب ن:م ا:يآ ه:ك م:سر:پ ى:م دو:خ زا و من:ك ى:م هدنس:ب ن:يا
 ت:::يو:::ه ه:::ب ما هت:::شو:::ن ه:::ك مري:::گ ى:::م هجيت:::ن مبا:::ي ى:::م زا:::ب ار ما هژور:::پ د:::يراد ن:::م رع:::ش زا ام:::ش ه:::ك ىت:::شادر:::ب رد
 هد::ش دازآ هداد ى::م ط::بر ن::م ت::شذ::گر::س ى هژ::يو ع::يا::قو ه::ب ار نآ ه::ك ىدوي::ق زا و هت::فا::ي ت::سد ش::يو::خ لقت::سم
 جار:خ ىت:قو رع:ش .دراد ى:م نا:ما رد ىم:گردر:س زا ار:م ه:ك مو:ش ى:م ى:ئاض:ف دراو ن:م ا:هرع:ش ن:يا ا:ب .ت:سا
 ثداو::حِ ىخ::يرا::تِ صخش::م ى هل::حر::م ت::شذ::گ ا::ب ه::ك دن::ك ى::من د::يد::هت ار نآ رط::خ ن::يا ،د::شاب::ن زور ثداو::حِ راز::گ
 ىقلط:م دعُ:ب ه:ب طو:بر:م ه:ك مت:سه ور:بور ىرگ:يد رط:خ ا:ب ،رط:خ ن:يا زا ند:ش ا:هر ا:ب ا:ما .دو:ش هدي:بور هنح:ص زا
 ىرگ::يد نار::حب ا::ب م::سر ى::م ىك::يزي::فات::م ىا::ه ش::سر::پ حر::ط ه::ب ىت::قو .م::هد::ب مرع::ش ه::ب ما هت::ساو::خ ى::م ه::ك ت::س
 ت:شذ:گر:س ه:ب اه:نآ .د:نا هدي:سر دو:خ صا:خ فاد:ها ه:ب نون:ك ا:ت ن:م ىا:هرع:ش .م:هار ردٌ الع:ف .مو:ش ى:م ور:بور
 ه::ب .ت::سا رع::ش دو::خ ندور::س د::نراد مش::چ شي::پ ه::ك ىق::فا ،س::پ ن::يا زا ى::يو::گ .دنن::ك ى::من هدنس::ب ن::م ىصخ::ش
 ار ى::يا::ه شال::ت راع::شا ن::يا .ت::سا هد::ش هرا::شا »راتف::گ ىا::هزا::غآ« ه::ب ا::هرا::ب بات::ك ن::يا رد ه::ك ت::سا لي::لد ن::يا
 ه:ك ت:سا ن:يا تيع:قاو .دنن:ك ى:م ع:نا:ق رتم:ك ا:ما .د:نا هدراذ:گ ر:س ت:شپ ى:بدا تي:نرد:م رث:كا د:ح ه:ب لي:ن ىار:ب زي:ن
.متسه نردم مسيسيسالك كي ىايوج نم

 ن:م ميرت:گرز:ب كي:ماد:ك م:سر:پ ى:م دو:خ زا هشيم:ه .ت:سا ه:نازاور:پدنل:ب د:ح زا شي:ب ن:م ى هژور:پ د:يا:ش
 ى::من زون::ه ن::م رع::ش ىنع::ي .ما هد::نا::م رت::گرز::ب مرع::ش زا دو::خ ه::ك ت::سا ن::يا م::ساس::حا ه::ناغف::سأت::م ؟ن::م رع::ش ا::ي
 .ت::سا هدر::ك ى::م دود::حم ار::م ه::ك ما هدو::ب ىخ::يرا::ت گن::ت ق::فا ع::با::ت نون::ك ا::ت .د::شخب قق::حت ار ميا::ه هژور::پ د::ناو::ت
 ه:::ك م:::شا:::ب هت:::شاد:::ن ار ساس:::حا ن:::يا رگ:::يد و دور ر:::تار:::ف ن:::م زا مرع:::ش ه:::ك م:::سر:::ب ىا هظ:::حل ه:::ب د:::هاو:::خ ى:::م م:::لد
.منآ ى هدنيارس



 ى هل:صا:ف ه:ك ت:سا ديعب:ت ى ه:بر:جت نيم:ه ا:يآ .د:ير:ب ى:م ر:سب ديعب:ت رد ه:ك ت:سا لا:س ۲۴ ام:ش :لاؤ:س
؟ديور رتارف اه ىنيطسلف تشذگرس زا ات هدرك مهارف امش ىارب ار مزال

 م:هد ى:من هار دو:خ ه:ب ىد:يدر:ت ن:م ى:لو .دروآ دو:جو ه:ب د:يد:هت و هر:هلد ى:عو:ن د:ناو:ت ى:م ديعب:ت .ىرآ ــ
 ش::يو::خ زا ىر::ت ت::سرد ر::يوص::ت ه::ب هداد ناك::ما ن::م ه::ب ه::ك ىنهي::م ،ت::سا ن::م ى ه::نار::عا::ش نهي::م ديعب::ت ميوگ::ب ه::ك
 خ:يرا:ت ه:ب ه:ك ى:ماگن:ه ،مرگ:ن ى:م مدو:ب »نيط:سلف ليل:ج« رد شي:پ اه:لا:س هچ:نآ ه:ب اجن:يا زا ه:ك ىت:قو .مبا:ي ت:سد
 .من:ك ى:م كرد رت:هب ش:نا:ياد:خ و ش:تا:حوت:ف ا:ب ،ش:يا:هراكي:پ ا:ب ار هنح:ص من:ك ى:م هاگ:ن د:يو:پ ى:م هر هت:سوي:پ ه:ك
 دو:خ نت:فر:گ هل:صا:ف ا:ب .دروآ ى:م دو:جو ه:ب ن:م رد ه:ثدا:ح نت:م رد نت:سيز ه:ك مو:ش ى:م صال:خ ى:شنت زا هژ:يو ه:ب
 ه:ك ت:سا هداد ناك:ما ن:م رع:ش ه:ب ديعب:ت .د:هد ى:م خر نت:م ن:يا رد ه:ك ار ىخ:يرا:ت روطنيم:ه و ممه:ف ى:م رت:هب ار
.دوش انشآ شيوخ صاخ تعيبط اب

 ى هجيت:ن رد ه:ك ت:س ى:شرو:ش و مش:خ درازآ ى:م ار م:حور نيط:سلف ى ه:لأس:م ا:ب هط:بار رد ه:ك ىزي:چ
 ه::ب ناس::نا ار اه::نآ د::هاو::خ ى::م م::لد .من::ك ى::م س::ح دو::خ رد دو::ش ى::م زار::با ا::ه ىنيط::سلف ه::ب تب::سن ه::ك ىم::حر::ت
 ىا:ه مدآ شق:ن اهن:ت ا:ه ىنيط:سلف نا:نآ هاگ:ن رد !ت:سا ناراگ:ن ه:ما:نزور ظيل:غ تا:ساس:حا مروظن:م .د:نروآ رام:ش
 ه::ك د::هد ى::م ناش::ن هك::س ت::شپ صوص::خ ه::ب .د::نا هد::ش ىا ه::ثدا::ح را::چد ا::يو::گ ه::ك دنن::ك ى::م اف::يا ار ىا هراچي::ب
 .ت:سا هت:فا:يزا:ب ار ش:يو:خ نهي:م ،دوه:ي تل:م ىنع:ي ،شي:پ لا:س راز:ه دن:چ زا هراوآ ىتل:م ه:ك د:نا لوق:لا قفت:م هم:ه
 ت::::شو::::نر::::س ه::::ب تب::::سن ا::::ت دراد ى::::م او دن::::يو::::گ ى::::م نخ::::س شكمش::::ك ن::::يا زا ه::::ك ار ى::::ناس::::ك ى هم::::ه هتك::::ن نيم::::ه
 .دن::شا::ب هت::شاد طور::شم و ىب::سن ىدرو::خر::ب دنش::ك ى::م شود ه::ب ار شرا::ب اه::نآ ه::ك ىا هع::جا::ف و ا::ه ىنيط::سلف
 ِر::س زا هزا::ت و دراد رايت::خا رد اراصح::نا ار ندو::ب ى::نا::بر::ق تيع::قو::م نانچم::ه زي::ن )لي::ئار::سا( ب::لا::غِ ترد::قِ دو::خ
 رات:::شك( هع:::جا:::ف ى هد:::نز ناد:::جو ى ه:::باث:::م ه:::ب د:::ناو:::ت ى:::م ه:::ك دروآ ى:::م رام:::ش ه:::ب ىا ى:::نا:::بر:::ق ار دو:::خ ،تقف:::ش
.ديامن خر هنحص رد )مود گنج رد نايدوهي

 رد هرات:::س هدزا:::ي« »ت:::سو:::پ خر:::س در:::م راتف:::گ« :هد:::ش هدور:::س ۱۹۹۲ لا:::س رد ه:::ك رع:::ش ود :لاؤ:::س
 ىاي::ند فش::ك ىنع::ي دروآ ى::م دا::ي ه::ب ار ۱۴۹۲ لا::س ع::يا::قو ش::يو::خ صا::خ شور ه::ب »س::لد::نا ى هنح::ص نا::يا::پ
 رد[ ه::طا::نر::غ طوق::س رگ::يد و در::ك دو::با::ن ار اك::ير::مآ ى هرا::ق ناي::مو::ب ند::مت ه::ك ىرامعت::سا ىا هرود زا::غآ و د::يد::ج
 نا:يا:پ ا:پورا رد مال:سا و تيحي:سم ،ت:يدوه:ي ت:سر:پاتك:ي ن:يد ه:س ىت:سيزم:ه و روض:ح ه:ب ه:ك ]اي:ناپ:سا ـ س:لد:نا
 ا:هرط:س ني:ب ناو:ت ى:م ار نيط:سلف ىا:پ در دي:هد ى:م صاصت:خا ىخ:يرا:ت ع:يا:قو ن:يا ه:ب ه:ك رع:ش ود ن:يا رد .داد
 ىا:::ه ت:::نوش:::خ ى هم:::ه و هت:::فا:::ي ءاق:::ترا لومش:::ناه:::ج ى هروط:::سا ك:::ي حط:::س رد ه:::ك ىنيط:::سلف ا:::ما در:::ك هد:::هاش:::م
.تسا هدرك عمج دوخ رد ار شناگدرم و نايديعبت ،ناگدش هدنار ناوراك و ناهج

 ار نآ من::ك ى::م ساس::حا ن::م ه::ك تي::ناس::نا ى::عو::ن ،ت::سا ند::مت ك::ي ت::يدو::جو::م ،هسف::ن ى::ف ،نيط::سلف ــ
 نا:نز زا ،ى:ناعن:ك نا:ياد:خ د:هع زا ت:سا ن:م ه:ب قلعت:م ىتي:ناس:نا و ند:مت نين:چ .مراد ش:يو:خ رد ىت:نا:ما نوچم:ه
 ار نيط:::سلف هچ:::نآ ما:::مت :دنن:::ك ى:::م با:::تر:::پ گن:::س ه:::ك ى:::نا:::كدو:::ك ا:::ت ،ل:::گ شق:::ن ه:::ب ى:::يا:::ه ه:::ما:::ج ا:::ب نه:::ك راص:::عا
 .مت:سه اهن:يا ى هم:ه ن:م .نا:يوس:نار:ف و ا:ه سيلگ:نا ناي:نامث:ع ا:ت هت:فر:گ نا:يدوه:ي ،ناي:مور ،ناي:نا:نو:ي زا ،هت:خا:س
 م::ه ت::سد ه::ب ت::سد هم::ه ا::ما مناد ى::م دو::خِ نآ زا ار ثاري::م ن::يا ى هم::ه ،ر::عا::ش ناون::ع ه::ب ن::م ه::ك ت::سا مل::سم
 ا::ي نال::ف ه::ب ني::مز هعط::ق نآ ا::ي ن::يا ى::ك زا ه::ك ه::لأس::م ن::يا .د::نزاس::ب ناس::نا ى ه::باث::م ه::ب ار::م ت::يو::ه ا::ت دن::هد ى::م
 خ:::يرا:::ت نيط:::سلف خ:::يرا:::ت ه:::ك ت:::سا ن:::يا دراد تيم:::ها ن:::م ىار:::ب هچ:::نآ .ت:::سين ن:::م رظ:::ن درو:::م هت:::شاد قلع:::ت نامه:::ب
 ه::ك ت::سا لي::لد نيم::ه ه::ب و من::ك رولبت::م مراع::شا رد م::شو::ك ى::م ه::ك ى::يانع::م نآ ت::سا ن::يا .ت::س ىر::شب ت::خان::ش
 ر:::هق ى هم:::ه .دين:::ك هد:::هاش:::م ه:::طا:::نر:::غ طوق:::س ا:::ب و د:::يد:::ج ىاي:::ند حت:::ف ىا:::فرژ رد ار نيط:::سلف دي:::ناو:::ت ى:::م ام:::ش
 ار نيط::سلف ى ه::نار::ت هد::ش هت::سب نا::نآ ني::ب ه::ك ى::يا::هد::نوي::پ ى هم::ه ،ا::ه تل::م ى هم::ه ،ا::ه تر::جهم ى هم::ه ،خ::يرا::ت
 ،ت:سا هت:فر:گ نا:يا:پ ىكل:مت ه:ك ت:سنآ ر:طا:خ ه:ب ه:ن مز:ير ى:م ك:شا ه:طا:نر:غ طوق:س ر:ب ن:م ه:ك ى:ماگن:ه .د:نزا:س ى:م
 ن:م روظن:م ت:سا ن:يا .د:ندو:ب هت:فا:ي زا:ب ى:يوگتف:گ ردار ش:يو:خ ت:يو:ه ه:ك ت:س ى:يا:ه تل:م ى:ياد:ج ر:طا:خ ه:ب هكل:ب



.نيطسلف ندرمش ىناسنا زا

 ا::جنآ رد هتخي::سگ راس::فا ت::نوش::خ ا::يآ ،لومش::ناه::ج ىا هروط::سا حط::س ه::ب نيط::سلف ءاق::ترا ا::ب :لاؤ::س
؟ديناسر ىمن هروطسا حطس هب زين ار

 ع:فان:م داض:ت نو:نا:ك نيط:سلف .ر:عا:ش ه:ن و دنت:سه اد:خ ه:ن نارگت:موك:ح .ت:سين رد:ق و اض:ق ت:نوش:خ ــ
 ا::ما .ش::يو::خ ى::نا::بر::ق ه::ن ت::سا دو::خ ى::ياي::فارغ::ج تيع::قو::م ى::نا::بر::ق نيط::سلف .ا::ه هروط::سا داض::ت نو::نا::ك ه::ن ت::سا
 ا:م ى هفي:ظو و .ددر:گ ار:يذ:پ زا:ب شو:غآ ا:ب ار ىت:شآ ى ه:لأس:م ه:ك د:شا:ب ىنهي:م د:ناو:ت ى:م ه:ك ت:سا ن:يا تقيق:ح
 مبا:ي قي:فو:ت ن:يا ه:ب ر:گا .مي:هد ءاق:ترا دراد دو:خ رد ىت:شآ ى هد:يا ه:ك ىا ى:ناه:ج دعُ:ب ا:ت ار ه:لأس:م ن:يا ه:ك ت:س
 هت:سناو:ت هكل:ب هد:ماي:ن د:يد:پ تامل:ك زا طق:ف ن:م رع:ش ه:ك ت:س انع:م ن:يد:ب ر:ما ن:يا .ت:سا ن:م ىت:قو:شو:خ ى ه:يا:م
.دشاب هتشاد گنچ رد ار شيوخ صاخ تاموزلم تسا

 ن:يا د:ير:ضا:ح ا:يآ .دني:ب ى:من ى:قر:ف ت:سد ندر:شف و رع:ش ني:ب ى:نا:ملآ ىدوه:ي ر:عا:ش نال:س ل:پ :لاؤ:س
؟دينادب دوخِ نآ زا ار فيرعت

.مدوب نم نآ ى هدنيوگ شاك ــ

 ىت:سود ناش:ن ه:ب ه:ك ت:س ىت:سد ن:يا ا:يآ .د:يا هدراذ:گ ه:عوم:جم ن:يا نا:يا:پ رد ار س:لد:نا رع:ش :لاؤ:س
؟دوش ىم زارد

 نهي::م رع::ش .ت::سين ىا هب::ير::غ چي::ه رع::ش رد .د::شك ى::م ر::پ ه::ك ت::س ى::لد ن::يا .ت::سا ر::تار::ف ن::يا زا ــ
.دنتسين بيرغ نآ رد رگيد هك ىنهيم .تس اه بيرغ

* * * * * * * * * * * * * *

:اه سيوناپ
 Actes Sud تاراشت::::::نا س::::::يرا::::::پ ،ربن::::::ص ساي::::::لا ى هم::::::جر::::::ت ،ش::::::يورد دوم::::::حم  Au dernier soir sur cette terreـ ۱

۱۹۹۴ 
 »ش:::يورد دوم:::حم رع:::ش ىار:::جا:::م ،ن:::م نهي:::م :نيط:::سلف« رد جردن:::م »قال:::ش و رع:::ش« ى ه:::لاق:::م رد نوتي:::ب نومي:::س زا لق:::ن ه:::ب ـ۲
: Minuit, ۱۹۸۸ تاراشتنا سيراپ
 ى:ط ،لي:ئار:سا ت:قو ر:يزو ت:سخن ،ري:ما:ش قاح:سا ،ى:لاغ:شا ىا:ه ني:مزر:س رد ه:ضافت:نا زا:غآ زا س:پ ها:م دن:چ ،۸۸ ل:يروآ ۲۸ رد
 ه:ك ت:سا ن:شور« :ت:شاد راه:ظا ،هدر:ك هلم:ح ش:يورد دوم:حم زا ىرع:ش ه:ب روش:ك ن:يا )نا:ملرا:پ( ت:سينك رد نحل:لا د:يد:ش ىقط:ن
 ا:::ت مي:::شا:::ب وگبي:::غ ت:::سين مزال« :دوز:::فا و »ت:::سين حل:::ص دنن:::ك ى:::م وجت:::سج اه:::نآ نارگت:::يام:::ح و ناراد:::مدر:::س و نارگ:::بو:::شآ هچ:::نآ
 لاب:ند )نيط:سلف شخب:يدازآ نا:مزا:س( فا:س ول:با:ت ر:يز شك:مدآ ىا:هد:نا:ب ه:ك ى:فاد:ها .ميروآرد ر:س نا:نآ ىع:قاو د:صاق:م زا مي:ناوت:ب
 ناي:ب ت:قد ه:بً اري:خا ،د:شا:ب ى:م فا:س گن:هر:ف ر:يزو حالط:صا ه:ب ه:ك ش:يورد دوم:حم ما:ن ه:ب اه:نآ نار:عا:ش زا ىك:ي ط:سو:ت دنن:ك ى:م
 لاب::ند ه::ب تخ::س تالم::ح ن::يا .»د::نروآ ى::م رام::ش ه::ب ور ه::ناي::م ار ى::مدآ نين::چ ى::باس::ح ه::چ ه::ب ه::ك د::سر::پ ى::م دو::خ زا مدآ و هد::ش
 ىت:سار ت:سد ى ه:ما:نزور ىرگ:يد و ثو:نارا:هآ توع:يد:ي ،لي:ئار:سا ژاري:ترُ:پ ى ه:ما:نزور ود رد ش:يورد دوم:حم زا ىرع:ش ى هم:جر:ت
 ى هي::حور نآ لوا رط::س ه::س و »ارذ::گ ىا::ه فر::ح ني::ب ى::نارذگ::هر« :ت::سا ن::يا رو::بز::م رع::ش ناون::ع .ت::فر::گ ى::م ترو::ص و::يراع::م
 ار نا:تا:ه ت:عا:س \د:يور:ب و د:يري:گ شود ر:ب ار نات:ما:ن \د:يرذ:گرد ارذ:گ ىا:ه فر:ح ني:ب ه:ك ام:ش« :د:هد ى:م ناش:ن ار رع:ش ر:ب م:كا:ح
 ر:عا:ش ه:ك د:ندو:ب هديمه:ف نين:چ دو:ب هد:ش هم:جر:ت د:ب م:ه د:يا:ش و هد:ش هد:ناو:خ د:ب ه:ك نت:م ن:يا زا »د:يور:ب و د:يرادر:ب ا:م ى ه:نا:مز زا
 داد ى:م حي:ضو:ت ىو دو:ب هت:فر:گ ر:عا:ش ا:ب ز:ترآا:ه ى ه:ما:نزور ه:ك ى:سا:مت رد .دنن:ك كر:ت ار لي:ئار:سا ه:ك دزيگ:نا ى:م ر:ب ار نا:يدوه:ي
 دوم::حم ،نا::ملرا::پ رد ري::ما::ش قط::ن زا س::پ .د::نو::ش جرا::خ ى::لاغ::شا ىا::ه ني::مزر::س زا ت::سا هدر::ك تو::عد ا::ه ىلي::ئار::سا زا طق::ف ه::ك
 ه::ب ار::جا::م ن::يا ى هرا::برد .د::ندي::ما::ن هري::غ و »ناشك::مدآ ىوگنخ::س« ،»دوه::يد::ض ت::سر::پداژ::ن« ،»ت::سيرور::ت ر::عا::ش« ار ش::يورد
 »ارذ:گ ىاه:فر:ح ني:ب ى:نارذگ:هر« رع:ش زا ري:غ ،بات:ك ن:يا رد .دو:ش هع:جار:م »رع:ش ك:ي ىار:جا:م ،ن:م نهي:م نيط:سلف« ديف:م بات:ك



.تسا هدمآ زين حلص رادفرط ىدوهي ناگدنسيون زا هلاقم هس
 ه:::ب ۱۹۸۷ لا:::س رد ،دوب:::ن هت:::سباو نيط:::سلف ى:::بالق:::نا شبن:::ج ىخ:::يرا:::ت ىا:::ه نا:::مزا:::س زا كيچي:::ه ه:::ب هكن:::يا ا:::ب ،ش:::يورد دوم:::حم ـ۳
 ر:::طا:::خ ه:::ب ه:::چ و ت:::شاد هدنس:::يو:::ن ناون:::ع ه:::ب ه:::ك ىتيثي:::ح ر:::طا:::خ ه:::ب ه:::چ ا:::جنآ رد .د:::ش بوصن:::م فا:::س ى:::ئار:::جا ى هتيم:::ك ت:::يوض:::ع
 دادرار::ق ىاض::ما ى ه::نات::سآ رد .دو::ب رادرو::خر::ب ىدا::يز ذوف::ن زا ،دراد وا ه::ب تب::سن تا::فر::ع ر::سا::ي ه::ك ىا ه::نارد::پٌ اب::يرق::ت ف::طاو::ع
.داد افعتسا ضارتعا هب روبزم ى هتيمك زا ،۱۹۹۳ ربماتپس رد )نيبار و تافرع نيب( نتگنشاو رد ولسا
 ه::::ب ىبع::::ل فيطل::::لا دب::::ع ى هم::::جر::::ت ،)رگ::::يد لا::::س ك::::ي طق::::ف( Rien qu’une autre année ى ه::::عوم::::جم زا »مردا::::م ه::::ب« ـ۴
 ىف::جن ىني::ما ىل::ع بو::خ ءه::لاق::م زا ار رع::ش هغط::ق ن::يا هم::جر::ت ،ه::لاق::م ن::يا د::يد::ج ت::سار::يو رد .۱۹۸۴ ىوني::م تاراشت::نا ،هس::نار::ف
.)ىسراف ىس ىب ىب( ميا هتفرگ ماو هب شيورد دومحم ءهرابرد
 ها::شدا::پ ن::يا ما::ن ه::ب ش::ماگلي::گ ى ه::موظن::م ى ه::سام::ح .)دالي::م زا لب::ق ۲۰۰۰( ل::با::ب بون::ج رد ع::قاو كودرا ها::شدا::پ ش::ماگلي::گ ـ۵
 هد:ش هم:جر:ت ى:سرا:ف ه:ب ه:موظن:م ن:يا .)نيع:م گن:هر:ف( هدو:ب ىخي:م ط:خ ه:ب گرز:ب حو:ل دد:ع ۱۲ ل:ما:ش نآ و ت:سا ت:سد رد ناول:هپ
.)م( تسا

)۱۳۷۴ ناتسبات هطقن ى هيرشن رد هدش رشتنم(
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