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یاشامت زا سپ نامثحب رابکی .میدرکیم ثحب اهملیف ۀرابرد ییوجشناد نارود رد
دشودمآهبهجوتیباهنابایخرونریزودوبتقورید.تفرگ لاابیباسحاهینیچۀلحم
نینچ.دوشیقلتیتلاابمیبهک دوبلاابیفاک ردقهبنامیادصومیتفریمهاراهنیشام
تفرشیپ.دنسربهک دوبن مهانب عقاورداما دندیسریمهجیتن هب تردنهب ییاهثحب
هئارایهجوتلباقنئارقودهاوشمیریذپبلًاثمهک دشیمهدیجنسساسانیاربثحب
رگ دشیمهئاراثحبفلاخیطرشهجوکیبلاقردای)»ا هکمعمواًل ؛ریخایتساهدش
هاگدیدکینتفریذپابای،)»؟ینکیمهیجوتروطچارامننلافسپتساتسردتریسفت

هدرکنهاگننآهبیروطنیالًابق«(تفاییمنایاپدیدجبودم.«(.
دقهکمیدرکقفاوتراگنایصاخۀظحلرد.دنکیمداجیابوختبحاصمبوخۀثحابم
اًملسم.دیجنسدریگیمردنآزاسپهک یثحبنامزتدمبسحربناوتیمارملیفۀراوقو
یاربدرکیمدردنامرسامیلو،دروآیمنرابهبلصفمورابرپنینچییاهثحبیملیفره
ۀهدرخاوایاهملیفبذجنمهک متفایرددوزیلیخ.دندرکیمارراک نیاهک ییاهملیف
ویحارطییاهثحبنینچندرک اپرب یاربراگنا ناشرتشیبهک ماهدشداتفهوتصش
ووجشنادکیناونعهبنم)منکیمرکفروطنیانمدیاشای(اضقزا.دوبهدشهتخاس
نآیعامتجاویسایسخیراتتمسهبریذپانتمواقمیششک یسایسمولعداتسااهدعب
صخشمدعبو.تیگرتاو،یداژنطباور،نانزشبنج،مانتیو:متشاددوخردصاخۀهرب
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اًصخشم.دیشکیمربرسیاهزاتیاهادنلبهبورزینک یقیسومنامزنامهردهکرا دش
ندادخرلاحردیزیچعطقمنآردبود.

دوخۀنامزرتسبرد»داتفهۀهدیامنیس«ارنآنمهک دزادرپیمیزیچهبباتک نیا
عطقمنیا ۀرابرد یرایسب بلاطمییامنیستاعلاطمۀنیمز رد هکنآ دوجواب .ممانیم
وینغیورملق،یگنهرفیاهرایعمهبعاجراابزینیناسنامولعیلاهاو،دوشیمهتشون
نیاردنمفدهاما،دننکیمفشکودندرونیمردنانچمهارداتفهوتصشۀهدباذج
نیرتیداینبهبومزادرپبیدجتروصهبنارودنآدوخزینوامنیسهبهک تسانآباتک
نمنیاربانب .مهدناشنار ودنیا یتاذیگدینتمهردولباقتمیگتسباونکمملکش
یفرعمدننکیمنایبارنارودنآتسایسوخیراتاًفرصهک یریوصتناونعهباراهملیف
نیاــــاهنیاهک مهدیمناشنصاخیاهملیفیخربزاقیقدیشناوخابهکلب،منکیمن
دوخنامزیفسلفویدرف،یعامتجا،یسایستلاوقمزاــــیدوویلاهیراجتیاهملیف

وگوتفگهستند. لاحردتلاوقمنیاابلاحنیعردودناهتفرگ لکش
تصش ۀهد رخاوا هک دوشیم فیرعتزاب تروصنیدب اجنیا رد هک »داتفه ۀهد«
نارودلاحنیعردو ییلاطرصع،دوشیمن لماشار داتفهۀهدرخاوا و دریگیمربرد ار
ینعی امنیستعنصیتنسیاهلاور نارودنیا رد.تساکیرمآ یامنیسردرظندیدجت
دیابهنوگچودنوشهتفگ دنناوتیماهناتسادمادک دننکیمنییعتهک ییاهرایعمودعاوق
تسینانعمنیاهباهفرحنیازاکیچیهاًملسم.دوشیمهدیشک شلاچهبدنوشهتفگ
هکلب،دنتسه»دب«)نآزادعبو(لبقیاهملیفای،»بوخ«داتفهۀهدیاهملیفۀمههک
ییامنیسیاهدرواتسدزاراشرسیبیرغلکشهبههدنیاهک تسانیاندادناشنضْرغ
دوشیمصخشماهملیفزایاهتسدابهرودنیاینعی.تسا»رصع«کیعقاوردو،تسا
ینارودناونعهبتسناوتیمودندوبتوافتمدوخفلاساابیاهظحلاملباقلکشهبهک
دمآهرجنپکیندشهتسبوزابدننامهک هاتوک ینارود،دوشکردصیخشتلباقوازجم
نیشیپیطخییوگناتسادلاورزایرسادجیعونداتفهۀهدیامنیسنارود.تفرو
و هناهاگ تافاشتکخودآ ا تمسهب و دادیم باتزاب تشاد ینشور یقلاخا ۀنیمز هک ار
هب ار هعماجلومعمداینبراجنهراتخاسهک تفریمیاهدیچیپ یاهدادخرهراپ تِخس
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نایاپ:دندرک یرایسبکمک راذگ نیاماجناهبمههبطبترملماعود.دیشکیمشلاچ
هک دوباهتدمدنچرههک اکیرمآۀعماجوامنیستعنصردتارییغتو،اهملیفروسناس
نایامناردوخریذپانتمواقمیلکشهبوحوضوهب1960ۀهدۀنایمرداما،دوبهتفرگ لکش
رابهباریطیارشیعامتجاویداصتقا،یسایسلماوعهعومجمدعبلاسهد.تخاسیم
نیا مزلامگنهرفنیاربانب و دوبن دعاسمداتفهۀهدیامنیسیارب نادنچهک دندروآ

نیبزازینامنیسرفت.
وصخشمۀمانربکیردزیناهدادیورو،دوشیمنمیدقتامهبیتسدودخیراتاًملسم
هتشذگ هبهاگنابدنشوکیمنارگهدهاشم.دنوشیمنراکشآبسانمیلاوتکیرداًترورض
.دننیرفایبییانعمنآیاربهلیسونیدبودننکلیمحتمظنزایراعۀتشذگربارمظنیعون
شیپ«ییاهزیچ،دنوشیمیدنبهتسد»بذاک یاهزاغآ«ۀرمزردبترمانیاهدادخرهراپ
ییاهک ۀباثمهب»پژوا دنزیرگیممهفزا هک ییاهدادخرو دتفایمقافتا »اهنآنامززا
یارب هک دنریگیملکشمهمیاهفطعهطقن نایمنیا رد .دنهدیمیور»هتشذگ زا

حضاونادنچدننکیمهبرجتاراهنآهکنیستند. یاهدرزآناگدننکتکراشم
گنج خیرات دننام ،دنکیم هدیچیپ ار اهشلات نیرتفطعنم هتفشآ تایعقاو نیا
)؟تفای نایاپ ارچ؟دوبهچنآدعاوق؟دوبریذپانبانتجاایآ ؟دشزاغآ ینامزهچ(.درس
دیلوت ندوبیهاوخبلدهک هژیوهب،تساقداصزین امنیسخیرات بابردیتلاحنینچ
نمهمهنیا اب .دنکیم راوشدار صاخملیف ره »یراذگخیرات« اهملیف شخپ ۀمانرب و
دشراکیرمآیامنیسزایصاخعون1976ات1967زاهک تسانآربیعمجروصتهک مدقتعم
ای دیدج دوویلاهاما،ممانیمداتفهۀهدیامنیسارنآنم.تفایقنوروموج نوی آمریکا 
»دیدج«یاضفوتاریثأتدییأتیعونربزینولسنرییغتربهک یتارابع،تساهتفرگ مانزین

یمتللاد1960و19۵0ۀهدرداپورایامنیسیرنهکرد.
عماجیسررب هک تسین انب داتفهۀهدیامنیسباب ردرضاحباتک ،بیترت نیدب
دشردیدج دوویلاههک تساتسرد.دشابنارودنآ)خیراتوتسایسای(یاهملیفۀمه
.دشیمدیلوت زین میدق هالیوود  یاهملیف زا یریثک دادعت نانچمهنآ رانک رد اما ،درک
ۀصق ،هاگدورف هلمج زا اهنیرتقفوم  ــــاحتمااًل قفوم راثآ زا یرایسب نایم نیا رد و
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ۀظحلاملباقیاهرناژزایخرب.دنوشیمهتفرگ هدیدانــــ 1یمنهجشارخنامسآوقشع
رامثتسا یاهملیف و ،تشحو یامنیس ،هعجاف یاهملیف هلمج زا ــــ زین نارود نآ
نیاتشکنارفهلمجزا(دنوشیمهئارارتمک زیناهیدمک.دنریگیمرارقهیشاحردــــناهایس
ۀهدیاهملیفءزجاما ،دششخپ197۴ردومرادتسودرایسبنمهک یملیف،ناوج
ۀتسجربراثآ ؛دوبنیاهداسراک لًاصااهباختنا نیازا یخرب).دوشیمنبوسحمداتفه
رگیدهب.دریگیمنیاجهرمزنیاردسیتواساک ناجوکیربوک یلنتسادننامییاهورکت
نیاردارذگ یلکشهبزیننلآیدوووک درفلآهیچکا دننامماهقلاعدرومیاهتیصخش
یاهههدهبارداتفهۀهدیامنیسدهعتنلآهکدوشهتفگدیاش(دشدهاوخهتخادرپباتک
لاسزاسپنایرجنیاهبوایاهکمک نیرتمهملاحرههباما،درک لقتنمدونوداتشه

قافتا1976افتاد.(
ارــــداتفهۀهدیامنیســــامنیسزایصاخعونۀغدغددوویلاهییلاطرصعنیسپاو
یلکشهب و دراد صیخشتلباق یاههصخشم ،تسا نارود نیا ۀداز هک دراد رس رد
.تسا شیوخنارود یگنهرف و یعامتجا ،یسایسیاههغدغدریگرد هنادماع و قیمع
ار مجسنم یگنهرفهدرخ دش دهاوخ هتخادرپ اهنآ هب یتآ تاحفص رد هک ییاهملیف
دنمنامزیتسرهفتساهدشهدروآ باتک نایاپ ردهک یاهمیمضرد.دنهدیمباتزاب
دوشیمهئاراداتفهۀهدملیفدصکیزا)هدحتمتلاایارداهملیفنارک خیراتساسارب(ا
تشپهچوهنحصیورهچملیفرهیلصاناراکردناتسدزایشخبلخدمرهیاربهک
باتک رد هفاضا بلاطم لیمحت یعون اهباختنانیا دنچره .دنوشیم یفرعم هنحص
باتک رد نارود نآ یاهدرواتسد ۀرتسگ نداد ناشن یارب عقاو رد اما ،دسریم رظنهب
و،اهملیفییاهنهاگیاججنپیاربیداتفهۀهدملیفهاجنپنتفرگ رظنرد.تساهدمآ
یتسرهفهب ار تسرهفنیا ،یروحمهاگیاجاب یملیف ناونعهب ملیف تسیبباختنا زین

یملیدبتــــهملککند. یانعمنیرتهبردــــزیگناربثحب

1. The Towering inferno




