
 اٍلالب اشاليی تداهم ؾاطٓرا

ى ةؿد از رخوت  ى ّجرت #ٕؿَی پَجاُ شاهِ  ى ةؿد از خادثِ  ةصٖارى از يصوًاٍاِن دهران اهاخر طصت شاهِ

اهؿًن ٍداطتَد.  ٍتی يكرم" از خٓادثی كِ ئ گذطت، تدوٖن درشتی ٍداطتَد. چٓن تدوٖن ٍداطتَد، ؾكس

ئ خٓاشتَد، ّر اٍدرافی كِ در يصٖر ايت اشاليی ةِ هجٓد هذا يٖدان، ةاز ةٓد جوٓى كصاٍی كِ ّر كارى 

آهردٍد، كصی جوٓدارطان ٍتاطد؛ ئ كردٍد. كار ةِ جإی رشٖد كِ ٕم فرد فاشِق فاجِر ةدٍاِم رشٓا، جٓاٍی  يی

ى ؾكس يصٖر پٖغًتر در   كِ ّٖچ ٕم از طرإط خاكًٖت اشاليی ه خالفت پٖغًتر در اه هجٓد ٍدارد ه ٍلعِ

ػاّر اشت، ةظٓد رّتر ايت اشاليی ه جاٍظٌٖ پٖغًتر! ةتَٖٖد چلدر إٌ خادثِ ايرهز ةِ ٍؼر طًا اؾًال اه 

إٓد؟ آن رهز إٌ خادثِ ةِ ٍؼر يرديی كِ در آن دهران ةٓدٍد، ؾجٖب ٍٖايد. خٓاص اخصاس خعر  ؾجٖب يی

، اجازُ ٍداد كِ طان، ؾافٖتظان، راختظان ٍكردٍد. ةؿضی ّى كِ طإد اخصاس خعر ئ كردٍد، يَافؽ طخصی

اهؿًوی ٍظان ةدَّد. پٖغًتر، اشالم را آهرد تا يردم را ةِ تٓخٖد، ةِ پاكٖزگی، ةِ ؾداهت، ةِ شاليت  ؾكس

ٍظَٖد كِ شر تا پإض  ى ةظرى شٓق ةدّد. ايرهز كصی ةِ جاى پٖغًتر يی اخالق، ةِ صالح ؾًٓيی جايؿِ

ى پَجاُ شال  ٍٖت خدا اؾتلادى ٍدارد. ةا فاصوِفصاد اشت، شر تا پإض فصق اشت، ةِ اصن هجٓد خدا ه هخدا

إٓد ، آن رهز ةِ  إٓد شر كار! إٌ ةِ ٍؼر طًا ايرهز خٖوی ؾجٖب يی ةؿد از رخوت پٖغًتر، ٕم چٌَٖ كصی يی

ٍؼر ةصٖارى از آن يردم، ؾجٖب ٍٖايد. ؾجب! ٕزٕد خوٖفِ طد ه يأيٓرٌٕ غالظ ه طداد را گذاطتَد در اظراف 

ّّاد دٍٖاى اشالم كِ از ي ردم ةٖؿت ةگٖرٍد. يردم ّى دشتِ دشتِ رفتَد ةٖؿت كردٍد، ؾوًا ةٖؿت كردٍد، ز

 .ةٖؿت كردٍد، ٍختگان ةٖؿت كردٍد، شٖاشتًداران ةٖؿت كردٍد

در ٕم چٌَٖ يٓكؿٖتی كِ إٌ كدر غفوت ةر دٍٖاى اشالم خاكى اشت كِ خعر را درك ه اشتظًام ًٍٔ كََد، 

تغٖٖر پٖغًتر يكرم اشالم اشت  ى ةی ؾوی كِ يؼْر اشالم اشت، ٍصخِ ةٌ چِ كار ةإد كرد؟ كصی يثن خصٌٖ

َّی ه اٍا يٌ خصٌٖ» در إٌ طرإط چِ كار ةإد ةكَد؟ اه ةإد كارى كَد كِ دٍٖاى اشالم را #ٍِ « خصٌٖ ي

فلط آن رهز، ةوكِ در ظٓل كرن ّاى ةؿد از آن" ةٖدار كَد؛ آگاُ كَد؛ تكان ةدّد. إٌ تكان ةا كٖام ايام 

صٌٖ طرهع طد. خاال إٌ كِ ايام خصٌٖ دؾٓت طد ةراى خكٓيت در كٓفِ ه خركت كرد ةِ كٓفِ، إٌ ّا خ

اهّصالم" دؾٓت ّى ًٍٔ طد، إٌ كٖام تدلق پٖدا ئ  ّاى كار ةٓد. اگر ايام خصٌٖ #ؾوِٖ ػٓاّر كار ه ةْاٍِ

ار، در ٕم چٌَٖ طرإعی، ةراى كرد. ايام خصٌٖ ةإد إٌ خركت را اٍجام ئ داد، تا ٍظان ةدّد كِ دشتٓر ك

اى ٍٓطت ، يَتْا  ى يصوًان ّاى كرن ّاى ةؿدى ٍظان داد. ٕم ٍصخِ يصوًان چٖصت. ٍصخِ را ةِ ًِّ

ى ؾًوی ةٓد. اه  ٍتٓد، ٍصخِ« دشتٓر ةدُ، خٓدت ةَظٌٖ»ى هفاػی ه خرافی ه  ؾوی، ٍصخِ ةٌ ى خصٌٖ ٍصخِ

از كٓل پٖغًتر ٍلن ئ كَد كِ آن هكتی كِ طًا خٓدش خركت كرد ه ٍظان داد كِ راُ إٌ اشت. إظان 

دٕدٕد كِ اشالم كَار گذاطتِ طد، ػاهًٌٖ ةر يردم خكٓيت ئ كََد، دٌٕ خدا را تغٖٖر ئ دَّد، ةا فصق ه 

كان خّلا ؾوی اهوَِّ ان »فجٓر ةا يردم رفتار ئ كََد ، آن كصی كِ در يلاةن إٌ هضؽ، ٍإصتد ه كٖام ٍكَد، 



« يصتدّن خريات اهوَِّ»تفاهت ّى يثن ًّان كصی كِ  ى يتؿال ةا إٌ آدم شاكت ه ةیخدا« ٕدخوِ يدخوِ

اشت، رفتار خٓاّد كرد. إٌ ٍصخِ اشت. كٖام ايام خصٌٖ إٌ اشت. در راُ إٌ كٖام، جان يعْر ه يتارك ه 

ى زٕادى گران ةْاى ايام خصٌٖ كِ ةرترٌٕ جان ّاى ؾاهى اشت، اگر كرةاٍی طٓد ةِ ٍؼر ايام خصٌٖ، ةْا

ٌِ يرديان كِ اصداب ايام خصٌٖ ةٓدٍد، اگر كرةان طٓد، ةراى ايام خصٌٖ ةْاى گراٍی  ٍٖصت. جان ةْترٕ

يدصٓب ًٍٔ طٓد. اشارت آل اهوَِّ، خرم پٖغًتر، طخصٖتی يثن زَٕب كِ در دشت ةٖگاٍگان اشٖر ةظٓد 

چِ را اشٖر ئ كََد" إٌ اشارت ئ داٍصت هكتی در إٌ ةٖاةان كظتِ طٓد، آن ّا إٌ زن ه ة ؾوی ةٌ #خصٌٖ

ه پرداختٌ إٌ ةْاى شَگٌٖ ةِ ٍؼر ايام خصٌٖ، ةراى إٌ يلصٓد شَگٌٖ ٍتٓد. ةْائی كِ يا ئ پردازٕى، 

ةإد يالخؼِ طٓد ةا آن چٖزى كِ ةا إٌ پرداخت، ةراى اشالم، ةراى يصوًٌٖ، ةراى ايت اشاليی ه ةراى 

ن خرج كَد، اشراف كردُ ، گاّی صد يٖوٖارد اگر خرج كَد، إٓد. گاّی صد تٓيان اٍصا جايؿِ ةِ دشت يی

 .اشراف ٍكردُ. ةإد دٕد چِ در يلاةوض ئ گٖرٕى

اى آدم ّاى ػاّرٍگر ه  اٍلالب اشاليی ؾًن ةِ إٌ ٍصخِ ةٓد. ايام ةزرگٓار يا ةِ إٌ ٍصخِ ؾًن كرد. ٕم ؾدُ

ًّان هكت ئ گفتَد  -را ئ طَاختٖى  اهتتِ آدم ّاى خٓب، يرديان ةدى ٍتٓدٍد؛ يا إٌ ّا -ةٌٖ  شعدی

كِ إظان إٌ جٓان ّا را تٓى يٖدان آهردٍد ه ةْترٌٕ جٓان ّاى يا ةِ كظتٌ دادُ ئ طٍٓد، خٍٓظان 

رٕختِ ئ طٓد. خٖال ئ كردٍد كِ ايام ًٍٔ داٍد كِ جان إٌ جٓان ّا در خعر كرار ئ گٖرد. دهظان ةراى 

يداشتِ درشت ًٍٔ طد. خٓب ةوِ، در جَگ تدًٖوی، يا إٌ ًِّ  اه ئ شٓخت. إٌ ٍاطی ةٓد از إٌ كِ

طْٖد دادٕى، إٌ ًِّ جاٍتاز دادٕى، إٌ ًِّ خآٍادُ داغدار طدٍد. إٌ، ةْاى ةزرگی اشت؛ ايا در يلاةن، 

چِ؟ در يلاةن، اشتلالل كظٓر، پرچى اشالم، ّٕٓت إران اشاليی را در يلاةن آن ظٓفان ؾؼٖى خفغ كردٕى. 

ِٓ جتِْآن ظٓفا ى دطًٌ ةٓد. پظت شر  ٍی كِ درشت كردُ ةٓدٍد، ظٓفان صدام ٍتٓد. صدام، آن شرةاز جو

ى دشتگاُ ه دٍٖاى كفر ه اشتكتار كرار گرفتِ ةٓدٍد. اگر فرض كَٖى از اهل ّى هارد إٌ تٓظئِ  صدام ًِّ

آن رهز آيد، ٍاتٓ آيد، ٍتٓدٍد، در ادايِ هاضح ه رهطٌ ةٓد؛ ًِّ آيدٍد پظت شر صدام. آيرٕكا آيد، طٓرهِى 

ى ةِ اشتكتار آيدٍد؛ پٓل دادٍد، اظالؾات دادٍد، ٍلظِ دادٍد، تتوٖغات كردٍد. إٌ  كظٓرّاى يرتجؽ ه هاةصتِ

ى ؾؼٖى آيدُ ةٓد تا إران ةزرگ، إران رطٖد ه طجاع، إران يؤيٌ را ةِ كوی در ّى ةپٖچد. ٕم  جتِْ

ى اهل، يغوِٓب ؾَصر پصت ه كٓچكی يثن صدام كَد ه در  جِى ةراى اشتكتار را در در ٍظاٍدُ ى دشت يَعلِ

ى ةؿد ّى در يظت ه چَگال آيرٕكا ٍگِ دارد. يصٖتتی را كِ در ظٓل دهٕصت شال ةر شر كظٓر يا  درجِ

آهردٍد ه إٌ ًِّ يظكن ةراى إٌ يوت درشت كردٍد، إٌ يصٖتت را صد شال دٕگر، دهٕصت شال دٕگر 

، ايام ةزرگٓار إصتاد. اهتتِ جان ّاى ؾزٕزى را دادٕى، طْٖدان ةزرگی را دادٕى، ادايِ ةدَّد. يوت يا إصتاد

 .جٓان ّاى يدتٓةی را فدا كردٕى ، ايا إٌ ةْاى گزافی در يلاةن آن دشتاهرد ٍتٓد

ى غزُ كِ طًا يظاّدُ ئ كَٖد، إٌ ةخظی از ػاّر  جٓر اشت. يصئوِ ى فوصعٌٖ ّى ًٌّٖ ايرهز يصئوِ



ى اصٓل اٍصاٍی، يإن اشت  اؾتلاد ةِ ًِّ كضِٖ ؾتارت اشت از إٌ كِ دشتگاُ اشتكتاِر ةی كضِٖ اشت، ةاظٌ

ى خصاس را كِ پر از ثرهت ه خصاشٖت گٍٓاگٓن جغرافٖائی ه اكتصادى  ى خاهريٖاٍِ، إٌ يَعلِ إٌ يَعلِ

يصوط ةر اش ّى اشرائٖن غاصب اشت، صٍْٖٖٓصت ّاى  اشت، در اختٖار ةگٖرد، در يظت ةگٖرد. هشٖوِ

ى إٌ خركاتی كِ إٌ چَد شال در إٌ يَعلِ اٍجام گرفتِ اشت#از  فوصعٌٖ اطغاهی. يصئوِ إٌ اشت. ًِّ

كضإاى هتَان تا كضإاى ؾراق تا كضإاى فوصعٌٖ" ةا إٌ ٍگاُ كاةن تفصٖر ه كاةن فْى اشت. يصئوِ إٌ اشت 

اش، طٖعان  ز آيرٕكاشت. اهتتِ يؼْر ؾًدُكِ إٌ يَعلِ ةإد در يظت آيرٕكا ه اشتكتار#اشتكتار اؾى ا

  .ةزرگ، دههت آيرٕكاشت" كرارداطتِ ةاطد

اشتكتار ئ خٓاّد إٌ يَعلِ را در اختٖار داطتِ ةاطد، در يظت داطتِ ةاطد. اشتكتار إٌ يَعلِ را الزم 

تدوٖن ئ طٓد. ى إٌ داشتان ّا ه كضإاى إٌ چَد شال ةا إٌ ٍگاُ،  دارد ه ؾايوض ّى اشرائٖن اشت. ًِّ

ى جدٕد  ى خاهريٖاٍِ ى آيرٕكا گفت: إٌ درد زإًان يَعلِ دٕدٕد در جَگ شی ه شِ رهزُ، هزٕر خارجِ

اى اشت كِ آيرٕكا دٍتاهض  اى يتٓهد خٓاّد طد كِ ًّان خاهريٖاٍِ اشت! ٕؿَی از إٌ خادثِ ٕم يٓجٓد تازُ

ن آيد. طجاؾت ه ةٖدارى ه فداكارى ه إثار ه اشت. اهتتِ إٌ خٓاب آطفتِ تؿتٖرش ًّاٍی ةٓد كِ ةر شرطا

ى پظتٖتاٍاٍظان ه  جْاد جٓاٍان يؤيٌ در هتَان، تٓ دٌّ ٍِ فلط اشرائٖن، ةوكِ تٓ دٌّ آيرٕكا ه ًِّ

 .ى غزُ ّى از ًٌّٖ كتٖن اشت رهاٍظان زد. كضِٖ دٍتاهِ


