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باتك ءهدنسیون کسیف تربار اب روتاورسبا لوون ءهبحاصم
ندمت یارب گرزب گنج

وروی ۳۰ ،ص ۹۵۵ ،۲۰۰۵ سیراپ ،ترووكدال تاراشتنا
ورهر دیعس ی همجرت

؟دش صالخ نآ رش زا دیاب هك تس یدایتعا امش یارب ،گنج ایآ :روتاورسبا لوون
 راگنربخ" هكنیا زا شیب یزیچ هن و تسا دایتعا یعون هن نم یارب گنج .ریخ :کسیف تربار

 و رارصا نیا .مراد ترفن تس یبلقت مسیتنامر کی یواح هك ریبعت نیا زا نم هك میرذگب .متسه "گنج
 لوا یناهج گنج رد و دوب دایز رایسب مردام اب شا ینس ءهلصاف هك متسه مردپ نویدم نم ار یریگیپ
 ءهتكن .دیسر )هسنارف رد( "Somme ُمس" ءهقطنم یاهرگنس هب ۱۹۱۸ توا رد وا .دوب هدرك تكرش
 ،سارآ رد مراد وا زا ییاه سكع نم و هتشاد هارمه هب نیبرود کی وا ،تاررقم ءهیلك مغر هب هكنیا بیجع
 نیرخآ رد .ناوج رتساكنال ترب هیبش ،تس ابیز یلیخ .لوپرویل یتنطلس ركشل یماظن سابل اب ۱۹۱۸ لاس
 ،روكنوول کچوك ءهدكهد رد ناشدوخ گنه هارمه )۱۹۱۸ ربماون ۱۱ ینعی حلص زور نیتسخن ای( گنج زور
 سكع .دندروآ هسنارف هب ارم مردام و ردپ هك متشاد لاس هد ،۱۹۵۶ لاس رد .تسا هتفر هژر ،تربلآ کیدزن
 نیا ءهصق اب یكدوك زاغآ نامه زا .شدوخ گنه یماظن تاوارك اب نانچمه روكنوول رد مراد وا زا ییاه
 یارب گنج ،عومجم رد .۱۹۱۴ ـ ۱۹۱۸ رگید گرزب یاهدربن و موپاب ،ندرو ،ُمس :ما هدش گرزب اه یدژارت
 ینف تامدخ شخب رد مردام ،مود یناهج گنج نایرج رد .یگداوناخ داهن کی یتح و هدوب تیعقاو کی نم
 هدوب هدید بیسآ یسیلگنا یاهورین یاهدربن رد هك Hurricane و Spitfire یاهویدار و هدرك یم راك
 ِلسن ِگرزب گنج ود نیا ءهرابرد مردام و ردپ هك ییاهزیچ ندینش اب نم ،نیا رب انب .تسا هدرك یم ریمعت
 یاه لاس رد یلامش دنلریا رد تاعوبطم راگنربخ ناونع هب مدوخ .ما هدش گرزب دنتفگ یم ناشدوخ

 مود ءهمین دهاش ،ما خیرات دهاش هك دوب نیا مساسحا ،دعب هب ۱۹۷۶ زا هنایم رواخ رد سپس و ۱۹۷۰
 ردپ هك دوب یزیگنا تشحو یاه گنج ءهجیتن یدودح ات مدوب اهنآ دهاش نم هك یثداوح :مردام و ردپ نرق
 "لصف و لح" گنج اب دنكفا یم یمارآان هب ار هنایم رواخ هك یتاشقانم رگا .دندوب هتسیز اهنآ رد مردام و
.تسین نم ریصقت دوش یم

 هب هاگن اب ."دراپس یم" امش هب ار هنایمرواخ زمیات ءهمانزور ،یگلاس ۲۹ رد :روتاورسبا لوون
؟دینك یم یقلت یا هیده ار نیا ایآ ،هتشذگ

 مدرك یم ركف اه میدق .دوب هدنیاسرف ًاقیمع یا هبرجت نم یارب باتك نیا ِنتشون :کسیف تربار
 یگدنز تاظحل نیرخآ رد ،یزور مردپ ناتسود زا یكی .تسا زایتما یعون دشاب خیرات دهاش روجنیا مدآ هك
 یمن منك یم هاگن هك هتشذگ هب ."تسا هدیدن رگید سك چیه هك یا هدید ییاهزیچ وت" تفگ نم هب ،شا
 فالخرب هك ما هتشاد ار گرزب سناش نیا نم ًاملسم .تسا زایتما یعون نیا هك مشاب نئمطم مناوت
 هك یا هقطنم ینعی ــ هنایم رواخ ایآ هك مسرپ یم دوخ زا .منامب هدنز زونه مناراكمه و ناتسود زا یرایسب
 شیب زورما .تسا هدوبن نیرفن و نعل کی دوخ ــ منك راك نآ رد شیپ نرق عبر کی زا دنا هداد هزاجا نم هب
 ار ییاهدسج ،شیپ هام کی ،دادغب رد .مشاب اه مدآ گرم دهاش هفقو یب هك تسا روآدرد میارب هتشذگ زا
 هك ینز و دوب کدوك دنچ اهنآ نایم رد .منك هاگن اه هدرم هب هك دوب تخس میارب یلو مدرمش هناخدرس رد
 شلمحت اما منك تداع رظانم نیا هب هك ما هدوب ریزگان نم .دندوب هدز شزغم هب یا هلولگ هتسب ناتسد اب
.تسا رتراوشد میارب زور هب زور
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 هدرك ادیپ یراركت یرما و تشونرس مكح یتخبدب ،ناهج زا شخب نیا رد هكنیا :روتاورسبا لوون
؟دیهد یم حیضوت هنوگچ ار

 و نامز تشذگ مینیبب هك میراد تداع اه یبرغ ام ،رگید یاه مدآ ام ،نم داقتعا هب :کسیف تربار
 لح ار ناملئاسم خیرات مینیبب هك میراد تداع اه یبرغ ام ،رگید یاهمدآ ام .دنك لح ار ناملئاسم خیرات
 نایاپ صخشم روطب میناوت یم ام .دشاب اه یروتاتكید نایاپ ءهطقن ۱۹۴۵ هك میدنارذگ نوناق ام .دنك
 نالف مییوگب هك دهد یم ناكما ام هب یخیرات یاه فطع هطقن هب نتشاد تداع و مینك نییعت ار درس گنج
 یخیرات یدژارت کی رد هرمزور تروص هب مدرم ،هنایم رواخ رد اما .تس ام یگدنز رد یتبثم ءهلحرم لاس
 ۳ ،داد خر نآ رد ۱۹۸۲ یاهراتشك هك الیتاش و اربص یاه هاگودرا ینیطسلف ناگدنهانپ .دنرب یم رسب
 زا ۱۹۴۸ رد ناشاهگرزبردپ ای ناشناردپ هك اهنیا و .دنرادن هلصاف توریب رد نم ءهناخ اب مه رتمولیك
 ءهینایب ،نانآ رظن رد .دنرب یم رسب یتخبدب و تكالف رد اهدابآریصح رد نانچمه دنا هدرك رارف نیطسلف
 زا و دنك تیامح نیطسلف رد یدوهی نهیم کی رارقتسا زا درك یم دهعت ریبك یایناتیرب نآ رد هك ــ روفلاب
 زورما نیمه ،هدش اضما بشید نیمه ییوگ ــ )میدركن ام هك یراك( دیامن تظافح هقطنم برع تیعمج
.تسا خیرات کی نایاپ زورما ،تسا سب رگید :مییوگب تسا نكممریغ هنایم رواخ رد .حبص

 هداد باوج امش ،دیتسه ناملسم ایآ دوب هدیسرپ امش زا هك ندال نب باوج رد :روتاورسبا لوون
؟درك یشسرپ نینچ امش زا ارچ وا اما ."میوگب ار تقیقح هك تسا نیا نم لغش .مراگنربخ نم ،هن" :دیا

 هب دامتعا رد هك دنك هیجوت هدعاقلا رد شدوخ ناوریپ یارب دوب ریزگان وا .ناهآ :کسیف تربار
 نیا هب وا .دریگب هدیدان دیشوك نآ یارب ًاحیرص هك ار نید رییغت زا نم یراددوخ و هدركن هابتشا نم
 ."تس امش ِندوب ناملسم ِینعم هب نیمه ،تسا تقیقح نایب هار رد امش شالت رگا" :دیوگب هك درك هدنسب
.دش در کانرطخ عوضوم نیا زا وگتفگ و مدادن یخساپ نم

 ناونع هب وا هك دیدرك یم ركف زگره دیا هتشاد ندال نب اب هك رادید ۳ یط ایآ :روتاورسبا لوون
؟دوش هتخانش ناهج رسارس رد کی هرامش نمشد

 ای تسا ۱ هرامش نمشد هك ساسا نیا رب ما هدركن هبحاصم یسك اب زگره نم :کسیف تربار
 دبع گنهرس هك دوب ینامز ،دیناد یم !ما هتسخ ندز نارگید هب ییاه بسچرب نینچ زا نم .دش دهاوخ
 یفاذق گنهرس هب تبون دعب .میتفگ یم "۱ هرامش نمشد" ،دوب هدرك یلم ار زئوس لاناك یتقو ،ار رصانلا
 دبع یتقو هكنیا بیرغ و .نیسح مادص و ندال نب هرخالاب و ینیمخ هللا تیآ دعب و لاضنوبا سپس ،دیسر
 راك یور اه ییاكیرمآ هك روطنامه .دندرك لابقتسا وا زا اه یسیلگنا دیسر تردق هب هرهاق رد رصانلا
 زاغآ ناتسناغفا رد یوروش شترا هیلع ام عفن هب ندیگنج زا ندال نب .دنتفگ دمآ شوخ ار یفاذق ندمآ
 ینابیتشپ ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۸ ناریا اب گنج رد وا زا ام و دوب ینیمخ هیلع "ام" نامرهق نیسح مادص .درك
؟هن ،تسا بیجع .میا هدیرفآ نامدوخ ار ۱ هرامش یاه نمشد مامتً ابیرقت ام .میدرك

 یمن شومارف اه گنج یخیرات یاه هشیر هب هراشا زگره امش یاه شرازگ رد :روتاورسبا لوون
؟تسا ناتردپ تشادگرزب یعون نیا ایآ .دوش

 دب .دشاب مردپ زا ششخب یاضاقت یعون ،انعم کی هب ،باتك نیا منك یم نامگ :کسیف تربار
 وا اب نم .مادعا تازاجم هب و تشاد داقتعا سیلپ هب وا .دوب یتسار تسد یمدآ ًاعقاو وا هك دینادب تسین
 یم ار شا یگدنز تاظحل نیرخآ نادنملاس ءهناخ کی رد یتقو ۱۹۹۲ لاس رد .متشاد مهافت یتخس هب
 هزانج عییشت رد و دوب هدز مه هب وا اب مردام .مفسأتم هتبلا زورما .مورب شندید هب مدشن رضاح دینارذگ
 یهارمه ارم یسك دنتخانش یم ار وا هك رفن ود زج و مدوب هداد بیترت نم ار مسارم .دشن رضاح شا
 نم هب دندوب هداد وا هب لوا یناهج گنج رد هك ار یلادم اما .تشاد لاس ۹۲ درم هك ۱۹۹۳ رد .درك یمن
 اریز .مباتك ناونع تسا هدش الاح نیا و "ندمت یارب گرزب گنج" :دوب هتشون لادم تشپ .دیسر ثرا هب



۲

 ،یلامش دنلریا یاهزرم گنج یسیلگنا و یوسنارف ناحتاف ،لوا یناهج گنج زا سپ هام ۱۷ یط
 ،تسافلب رد ــ ما یا هفرح رمع مامت رد نم و دندرك میسرت ار هنایم رواخ ءهدمع یاهزرم و یوالسگوی
.دننك یم هكت هكت اهزرم نیمه نورد رد ار ناشدوخ اه مدآ هك ما هدوب دهاش ــ دادغب و توریب ،ینسوب

 نانبل بونج ،تیوك ،ناریا ،ینسوب رد ،هتشذگ دربن یاه نادیم هب هشیمه ارچ :روتاورسبا لوون
؟دیدرگ یم رب

 سپ .دنتسین دنسر یم رظن هب نیعم ءهظحل رد هك یزیچ تقو چیه اه گنج اریز :کسیف تربار
 اهنآ هك مدرك فشك متشگرب ناش یزرم طوطخ هب یناریا نازابرس اب یتقو ،قارع و ناریا گنج نایاپ زا
 هسیاقم لباق دوب هدش هتفگ لوا یناهج گنج رد هچنآ اب هك دندوب هتفگ یا هدنهد ناكت و ابیز یاهرعش
 رب هتشذگ گنج یاه نادیم هب هشیمه نم .دنا هدرك یم یدردمه زاربا دوخ یقارع ناشیكمه اب اهنآ .تسا
 رارق یرتسب و هنیمز رد ار اهزیچ نیا ءهمه و مهدب ییانعم ما هدوب شدهاش هچنآ هب دیاب نم .مدرگ یم
 تبحص یناسك اب هكنیا هرخالاب و تشادن دوجو مهد تاجن ار مناج مدیشوك یم هك یتاظحل نآ رد هك مهد
.ما هتسیز اهنآ رانك رد ار اه سوباك نیا هك منك

 ،ندال نب :دیا هدرك تاقالم اهنآ اب هك یخیرات یاه تیصخش ءهمه نیب زا :روتاورسبا لوون
؟تسا هداد رارق ریثأت تحت ار امش همه زا شیب کیمادك ...دسا ظفاح ،تافرع ،ینیمخ

 .داد یمن خساپ نم تالاؤس هب روفلا یف هك تسا برع ربهر اهنت وا .ندال نب هتبلا :کسیف تربار
 .دنیامنب ندوك ادابم هكنیا سرت زا دندروآ یم نابز هب دیسر یم ناشنهذ هب هك یزیچ نیتسخن اهنآ بلاغ
 ،قلطم توكس رد و تفر یم رو شیاهنادند اب لالخ بوچ کی اب هك یلاح رد و لماك ءهقیقد کی ندال نب
 .داد یم دوب هدرك ركف شیور بوخ هك ار یباوج ،دعب و درك یم لمأت نم تالاؤس زا کیره هب خساپ یارب
ـ ـ !دتفیب هار یلخاد گنج اكیرمآ رد هك تشاد راظتنا ًالثم ــ دیمهف یمن نآ تسایس و ایند زا زیچ چیه وا
 زا یرایسب هتسناوت وا هك تسا نینچ .درك یم کرد بوخ هتفر نآ رب هك ار یریقحت و برع ناهج اما
.دنتفریذپ یمن ار وا عضوم و راك دوبن نینچ رگا اریز دهد رارق ریثأت تحت ار بارعا

؟تسا مادك امش رظن زا "ندمت یارب گرزب گنج" حاضتفا نیرت گرزب :روتاورسبا لوون
 غورد گنج هب ناشدورو یقیقح یاه هزیگنا ءهرابرد دنراد رارصا اهتلود هكنیا :کسیف تربار

.دننك صالخ نآ رش زا ار دوخ ،نیا دوجو اب و دنیوگب
 رد ار ناهج یتوافت یب نیا .هتشاذگ ریثأت یلیخ امش رب قارع و ناریا گنج :روتاورسبا لوون

؟دیهد یم حیضوت روطچ هتشك رازه اهدص لابق
 تقوره هك تفگ نم هب یتسود .هتشاذگ ریثأت نم رب یلیخ گنج نیا .تسا تسرد :کسیف تربار

 ُمس دربن ریظن !دنزاس یم هتشپ هتشك زا .دوش یم ضوع نم نحل دیآ یم نایم هب تبحص گنج نیا زا
Somme  رخآ .تسا هداس شتلع ،نایناهج ءهیقب یتوافت یب اما .دوب هدرك تكرش نآ رد مردپ هك دوب 

 چیه اذل .دشن هتشك ام یبرغ دیفس و یتمیق زابرس چیه گنج نیا رد .دوبن نایم رد گنج نآ رد "ام" یاپ
 .دیزگ یمن شا کك سك
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