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وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﺳﺨﻦ دﺑﻴﺮ :

ﺪه ﺳﺎ ﺪی

ﻮل
ﻮرای

دا ﻮ ﯽ و

استان گيالن

ﻪ ٣-٤

ﯽ ﺘﺎب

در ﮔــﺬر ﺗــﺎرﻳﺦ،
ادﺑﻴـــﺎت ،زﺑـــﺎﻧﻲ
ﻣﺸــﺘﺮك  ،ﺑــﺮاي
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑـﻮده و
ﺑــﻪ داﺷــﺘﻪ ﻫــﺎي
ﻓﺮﻫﻨﮕـــﻲ ﻳـــﻚ
ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻴﻼن در
راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ادﺑﻴﺎت و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑـﻪ آن،
درﺻﺪد ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ در اﻳـﻦ ﺻـﻔﺤﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﻴﺪ آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راﺳـﺘﺎي اﻳـﻦ ﻫـﺪف واﻻو
ارزﺷﻤﻨﺪ  ،ﻗﺪﻣﻲ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺳﭙﻴﺪه ﺳﺎﺟﺪي

ﻪ ٥
ﻪ ٦

 (٤ﮕﺎ ﯽ د ﯿﺎت و آ ر ﺐ ی ﯿﺎ ﯽ

دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺷﻌﺮ و ادب ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ادﺑﻲ ﺷﻜﻮه واژه ﻫﺎ
013-33448994-7
www.jdrasht.ac.ir
آدرس :رﺷﺖ ،ﺑﻠﻮار ﻻﻛﺎن ،ﻣﻴﺪان وﻻﻳﺖ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻴﻼن
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با شاعران

نشستم در خيالم چای را بی قند آوردم

پالک و چفيه ماند از نعش تک فرزند ،باور کن

برای خاطرات بی سرت سربند آوردم

که باقی ماند از سرھا فقط سربند باورکن

فرو بردم سرم را لحظه ای در آب و بعد از آن

وداع و گريه ی مادر،سر کوچه،کتاب عشق...

نفس ھای درون سينه ام را بند آوردم

به مرواريد چشمان ترش سوگند، ...باورکن

چنان بی تاب بودم که ندانستم چه پيش آمد

تو حاال يک اميدی با گذشت چند سال از جنگ

برای تنگ خالی ماھی از اروند آوردم

و تنھا يادگارى از دل اروند،باورکن

نه  ،ھرگز خم نبايد می شدم در زير بار غم

اگر چه خاک ريز جنگ حاال شکل عوض کرده

از اين رو با خودم تصويری از الوند آوردم

ولی بايد بمانيم و شرافتمند ، ...باور کن

سنندج  ،قروه ،حال و روز من را خوب ميداند

دفاع ات از حرم مثل دفاع جان و ناموس است

برای کوری دشمن ب لب لبخند آوردم

نگاه دختر و ھمسر و يک لبخند  ،...باور کن

نمی شد از نگاه مادرت چيزی نمی گفتم

ھميشه عده ای گرگ اند اما در لباس ميش

که در شرح فراقت آتش و اسپند آوردم

اگرچه با تو ھم سفره و ھم کيش اند ...باورکن

دوباره جمعه ايی آمد کنار مرقد پاک ات

برو فرزند حيدر ،خون او جاری ست در جانت

نشستم با خيالت چای را با قند آوردم

برای ھتک حرمت ھات می آيند  ...باور کن

 #بھرام_مژدھی

 #اميررضا ستايش صومعه سرائی

ھميشه شھر خود آباد ديدی
و خرمشھر را آزاد ديدی
بدان ھر سبزقامت يک شھيد است

صفحه ١

اگر در شھر خود شمشاد ديدی
#

آژير خطر! موج! دو چشمش خون شد
فرياد»:حاجی مقرمون داغون شد»
تا روز پدر جزيره ھا نام نداشت
بعد پدرم جزيره اش »مجنون« شد
#

با رايحه ی سيب ھوايی شده است
ھمپای فرات شيميايی شده است
مردی که به لب زيارت علقمه داشت
ھرچند نديده  ...کرباليی شده است

 #محمدرضا ميرزازاده
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با شاعران

بگيرد از کدامين جاده بعد ازاين نشانش را؟
که پس داده ست در اين صبر عمری امتحانش را

پالکش را خودش بر گردنش ھنگام رفتن بست
خودش راھی رفتن کرد آنشب پھلوانش را

نه!کمتر نيست اجر آن پدر که ماند در خانه
ولی راھی خط ھای مقدم کرد جانش را

"که عشق آسان نمود اول ،ولی افتاد مشکل ھا "
که بايد طی کند در عشق ،عاشق ھفت خانش را

دلش از داغ لبريز است مثل آن کبوتر که
قفس بسته ست بالش را ،گرفتند آسمانش را

خبر چون ترکشی در قامتش جا کرد ،اما سرو
تحمل می کند اندوه باغ و باغبانش را

تکان می خورد شانه ،شانه ھای شھر می لرزيد
چنين بر دوش آوردند تابوت جوانش را

از آن قدقامت افراشته چيزی نياوردند
مگر ساکی که با خود برد و مشتی استخوانش را

گفتی که ممکن است سرت را بياورند

من از اين زندگی چه میخواھم جز تماشای آسمان با تو

از تو نشانه ای و پرت را بياورند

زير باران قدمزدن گاھی بیخبر بودن از زمان با تو

گفتی که ممکن است شبی مھر و چفيه ات

ی تو باشد و بس ،بشنوم از لبت نفس به نفس
ھست من ھست ِ

يا شال بسته بر کمرت را بياورند

شور يک عاشقان ٔه آرام فارغ از حرف اين و آن با تو

بايد چه کرد با غم اين آتش مھيب

از گلويم نمیرود پايين لقمهھايی که بی تو میگيرم

نمرودھا اگر تبرت را بياورند

ساده نگذر که فرق خواھد کرد طعم نان بی تو! طعم نان با تو!

بايد چگونه خواند غم و اشک و آه را

من از اين زندگی چه میخواھم؟ اتفاقی فقط تو را ديدن

وقتی که نامه ھای ترت را بياورند

ظھر در کوچه روبهرو بشوم زير يک چتر ،ناگھان با تو

زل می زنم به صورت نيلی آسمان

اين پرستوی نام من ھرروز از لبان تو آب مینوشد

شايد پرنده ھا خبرت را بياورند

تو صدا کن مرا که بسيار است فرق آوای ديگران با تو

کی می شود که باد و نسيمی قدم زنان

چند سال است دوری از باران ،چند سال است دوری از لبخند

لبخندھای پر شررت را بياورند

جنگ اينجا نشانده است مرا زير سقفی در اين جھان با تو

بر روی دوش تک پسرت بار زندگيست

آه يک گوشه از جھان زخم است گسلی زير پايمان پيداست

وقتی تفنگ خون جگرت را بياورند

اندکی کاش مھربانتر بود ،اندکی جنگ مھربان با تو...

می ميرم از اصابت اين درد بر دلم
وقتی تو را نه ،آه سرت را بياورند

خداحافظ عجب سخت است بعد از سال ھا دوری
صبوری می کند اما بريده بغض امانش را

 #مرضيه فرمانی

 #صديقه_کشتکار

صفحه ٢

 #پونه نيکوی
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قيصر امين پور

ﻗﻴﺼﺮ اﻣﻴﻦﭘﻮر؛ ﺟﻨﮓ ،ﻋﺸﻖ و ﺻﻠﺢ ﺳﺮود
ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻗﻠﻪﻧﺸﻴﻨﺎن ادﺑﻴﺎت ﻣﻨﻈﻮم دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻗﻴﺼﺮ اﻣﻴﻦﭘﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻛﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر درﺧﺸﺎن و ﻗﻠﻢ ﺟﺎدوﻳﻲاش ،ﺳﺮاﻳﻴﺪن در ﻣﺴﻴﺮ ﺛﺒﺖ
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ و ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ از آن را ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﺗﻌﻬﺪ ،ﻋﺸﻖ ،آرﻣﺎن و ﺻﻠﺢ ﮔﺮه زد ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻌﺮ دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻛﺸﻮرﻣﺎن ،آﻓﺘﺎﺑﻲ و
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻛﺮد .اﻣﻴﻦ ﭘﻮر ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻮد
ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﻪ ﺑﻦﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﻲ از ﻳﻚﺳﻮ و
ﺗﻌﻬﺪش ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﻳﻨﻲ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي
ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ در ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﻔﻌﺎل را در ﻗﺎﻣﺖ
ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ ادﺑﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺴﭙﺎرد و ﺧﻮد را ﻣﺮداﻧﻪ و
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ وﻗﻒ ادﺑﻴﺎت و ﺷﻌﺮ دﻓﺎع ﻣﻘﺲ ﻛﻨﺪ .ﻗﻴﺼﺮ اﻣﻴﻦ
ﭘﻮر در ﺳﺎل  1338در روزي ﺑﻬﺸﺘﻲ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺎ ﺑﻪ
دﻧﻴﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .او ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺼﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺟﻨﮓ ﺳﺮود و ﻋﺸﻖ و ﺻﻠﺢ .ﻧﺎﻣﺶ زﺑﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻴﺪ و ﺷﻌﺮش دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻲ رﻓﺖ .ﻧﺎم ﻛﻮﭼﻜﺶ آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﻴﺼﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻣﻴﺎن ردﭘﺎي ﺷﻌﺮ ﻛﻬﻦ و اﻣﺮوز اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﺳﺎده و در
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻴﻖ .آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻏﺰل ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﺷﻮر و ذوق ﻣﺮدي ﻋﺎﺷﻖ داﺷﺖ و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺮادي ﻫﺎ و دردﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﺠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻗﻠﻢ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﻮد،
دردﻫﺎﻳﺶ را آواز ﻣﻲ داد .ﻫﻤﺎن دردﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﭼﺎﻣﻪ و ﭼﻜﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن دردﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﻔﺘﻨﻲ .ﻫﻤﺎن دردﻫﺎي ﻣﺮدم را! در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻌﺮ اﻣﻴﻦﭘﻮر
از دو زاوﻳﻪ آرﻣﺎن ﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎزي ادﺑﻴﺎت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﺷﺪﻧﻲ ﻛﺮد .ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﻮ ،ﻫﻤﺪوش و
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ او در آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ را ﺷﺎﻋﺮي ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﮕﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن اﺣﻮاﻻت
ﺳﻔﺮ دروﻧﻲ ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﺗﻌﻬﺪﮔﺮاﻳﻲ ﻗﻴﺼﺮ در ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻴﻨﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ و آرﻣﺎن ﮔﺮاﻳﻲ اش ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻠﺢ در
ﺳﺎﻳﻪ ﭘﻴﺮوزي ﻧﻮر ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺖ را ﻫﺠﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻛﻪ اﺷﻌﺎر اﻣﻴﻦ ﭘﻮر در رواﻳﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺻﺮﻳﺢ رادﻣﺮدي و دﻻورﻣﺮدي رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﮔﺎه
ﺑﻪ ﺗﻠﺦ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﻬﺮت ﺷﻬﺎدت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي در ﻋﻤﻠﻴﺎت؛ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﻣﻴﻦ ﭘﻮر ﺷﻌﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ؛
ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﻤﺎن اداي رﺳﺎﻟﺖ و دﻳﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ در ﺣﺮف ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﺣﻀﻮرﺷﺎن را ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺪادي از ﺷﺎﻋﺮان در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎر در ﻗﺎﻣﺖ ﻧﻈﻢ و
ﺷﺎﻋﺮي ﻛﺮدﻧﺪ و آرزوﻳﺸﺎن ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺑﻮد؛ اﻳﻨﺒﺎر اﻣﺎ اﻣﻴﻦﭘﻮر ﻋﻴﻨﻴﺖ و واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي
ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺧﺮدﺳﺎﻟﻲ ﻳﺎد ،ﺧﺎﻃﺮه و ذﻫﻨﻴﺘﻲ از آن ﺳﺎل
ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﻴﻦ ﭘﻮر در ﻛﻨﺎر ﺻﺪاﻗﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ،ﺷﺮوع اﻣﻴﺪآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎﻳﻲ را آﻏﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
ﭼﻮن اﻳﺜﺎرف ﺷﻬﺎدت ،ﭘﺎﻳﺪاري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﻣﻦ ﻣﻲزد .ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺮس از ﻣﻮﺷﻚ
ﺑﺎران و ﻓﺮار از آژﻳﺮ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻗﻴﺼﺮ ﺧﺎﻃﺮي ﺑﺎزﺳﺎزي اﻳﺮان را ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
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قيصر امين پور

ﻗﻴﺼﺮ اﻣﻴﻦ ﭘﻮر آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدي را در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ

ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺷﻌﺮي ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﺑﮕﻮﻳﻢ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎي ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺷﻌﺮ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آﺛﺎر درﺧﺸﺎﻧﻲ

دﻳﺪم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد

ﭼﻮن ﺗﻨﻔﺲ ﺻﺒﺢ ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻋﺸﻖ ،ﮔﻞ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ و دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ آﻳﻨﻪ ﻫﺎي

دﻳﮕﺮ ﻗﻠﻢ زﺑﺎن دﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ

ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺷﺎره ﻛﺮد.

ﮔﻔﺘﻢ:

ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﻗﻠﻢ ﻫﺎ را
دﻳﮕﺮ ﺳﻼح ﺳﺮد ﺳﺨﻦ ﻛﺎرﺳﺎز ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻼح ﺗﻴﺰﺗﺮي ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ
از ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺨﻮاﻧﻢ
-ﺑﺎ واژه ي ﻓﺸﻨﮓ-

ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺷﻌﺮي ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﺷﻌﺮي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﺧﻮدم  -دزﻓﻮل-

دﻳﺪم ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﺎﺧﻮش ﻣﻮﺷﻚ را
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد
اﻣﺎ
ﻣﻮﺷﻚ
زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛﻼم ﻣﺮا ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻌﺮم
از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﮕﺬار ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮدم
ﺧﺮد و ﺧﺮاب ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮن آﻟﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻛﻲ و ﺧﻮﻧﻴﻦ ﮔﻔﺖ

در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﻗﻴﺼﺮ اﻣﻴﻦ ﭘﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻳﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻌﺮ دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﺷﻌﺮي ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ( ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:

ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﺸﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﺷﻌﺮ ﻓﺼﻴﺢ ﻓﺮﻳﺎد
-ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺗﻤﺎم...

--------------------
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معرفی کتاب

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮاي  270درج  /اﺣﻤﺪ دﻫﻘﺎن
اﺣﻤﺪ دﻫﻘﺎن را ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق داﻧﺴﺖ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي ﻛﻪ آﺛﺎر
ﺑﺴﻴﺎري در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآورده اﺳﺖ .ﮔﻮاﻫﻲ اﻳﻦ ادﻋﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦﻛﻪ او
آﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ را در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دوم اﻳﻨﻜﻪ دﻫﻘﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺣﻤﺪ دﻫﻘﺎن در اﻳﻦ ﺣﻮزه» ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮاي  270درﺟﻪ« اﺳﺖ،
رﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ رواﻳﺘﻲ ﻋﻤﻴﻖ از ﺟﻨﮓ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻮاﻳﺰ ﻣﺘﻌﺪدي را ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﻳﺰه
ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺟﺎﻳﺰه ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺎب ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ...از آن ﺧﻮد ﻛﺮد.
اﻳﻦ رﻣﺎن ،داﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻳﻚ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ را رواﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
رواﻳﺘﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ .دﻫﻘﺎن ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻛﺮده ﺗﺎ داﺳﺘﺎﻧﻲ
ﭘﺮﻛﺸﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ.

ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ  /ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻲ
»ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ« ﺑﺨﺸﻲ از داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺮﺑﺎزي ﺑﻪ ﻧﺎم )ﻧﺎدر ﺻﺪﻳﻖ( را ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﻳﻲ
اﺳﺖ ،رواﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺳﺮﺑﺎزي ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮش را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺧﻮد را
در ﻣﺮگ آن ﻫﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮار از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﻜﺸﻲ دروﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓ ﮔﺮه ﻣﻲﺧﻮرد .ﺟﺪال ﺑﺎ اﻓﻜﺎر دروﻧﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺎرز »ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ« اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺮاﻣﻲ در
اﻳﻦ اﺛﺮ ،ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﻲ و ﻣﺎﺟﺮاﻳﺶ دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.

آواز ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ  /داوود ﻏﻔﺎرزادﮔﺎن
داوود ﻏﻔﺎرزادﮔﺎن از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ادﺑﻴﺎت ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ» .آواز
ﻧﻴﻤﻪﺷﺐ« در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق را اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،رواﻳﺘﻲ درﺳﺖ و ﻧﺎب از زﻣﺎن
ﺧﻮد و روﻳﺪادﻫﺎي آن را در ﺑﺴﺘﺮ داﺳﺘﺎن ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .داﺳﺘﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮداي
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ در ﺳﺮ دارد و در ﻛﺶ و ﻗﻮس ﺷﺐﻫﺎي ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺳﻌﻲ دارد ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﭽﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن او در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ،ﺧﻮد را در ﻗﺎﻣﺖ ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه از ﺗﻮﺻﻴﻒﻫﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮدازيﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ از
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.
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نگاھی به ادبيات و آثار بمب ھای شيميايی  /فائزه بخشی
ﻓﺮوش و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻼحﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮاق ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان در ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻲ رﺣﻤﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎي رژﻳﻢ ﺑﻌﺚ در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﻴﮕﻨﺎه ﻛﺸﺘﻪ ،ﻣﺠﺮوح و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﺰارﺷﺎت اﻳﺮان را درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﺰام ﻧﻤﻮد؛ اﻣﺎ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻋﺮاق ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از
ﺳﻼحﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  598از ﻃﺮف اﻳﺮان و ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﺣﻤﻼت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮاق ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 620
ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮاق را ﻣﻮرد ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار داد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ.
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺳﻼحﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رژﻳﻢ ﺑﻌﺚ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻓﺎﺣﺶ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺎرز
ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺟﻨﮕﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ،رژﻳﻢ ﺑﻌﺚ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎهﻫﺎي ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ،اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﻳﺸﻲ از اﻳﻦ ﺳﻼح را آﻏﺎز
ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖﻫﺎي ﭘﻲدرﭘﻲ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻣﺘﺠﺎوز و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮج ﺣﻤﻼت ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻳﺮان در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ارﺗﺶ ﺑﻌﺜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ رﻳﻪ؛ ﻋﻮارض ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت رﻳﻮي ،ﺗﺎول ،ﻋﻮارض رﻳﻮي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ؛ ﻋﻮارض دﻳﺮرس ﭼﺸﻤﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ اﻣﺎ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ي ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺎراﺗﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺘﺐ داﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺷﻌﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اي  ،اﺷﺎره داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻮن )ﭘﺮواز ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و در ﻛﻨﺎر رواﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ،ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان در
دوران ﭘﻬﻠﻮي ،وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در ﺷﻬﺮ اﻧﺪﻳﻤﺸﻚ و اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻫﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﺎ  ...ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻳﻲ از دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻳﻚ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ....

ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﺖ اﻓﺘﺎده ام ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ را ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻛﻨﻢ و ﮔﻮﻳﻲ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه .وﻗﺘﻲ ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺒﻮه دﻓﺘﺮﭼﻪ ي ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ
را ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ ورق ﻣﻲ زﻧﻢ و ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﺗﻠﺦ ،ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﻴﺰ را ﻣﺮور ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،دﻟﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺣﺘﻲ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻴﺮﻳﻦ
و ﺧﻨﺪه دار ﻫﻢ آن ﻗﺪر ﺳﻴﻨﻪ ام را ﻣﻲ ﻓﺸﺎرد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻐﻀﻢ ،ﻛﻪ وﺟﻮدم ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺘﺮﻛﺪ.
وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ در اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺣﺲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام.
ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ،اﻣﺮوز ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﺴﻮزاﻧﻢ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻳﻚ ﻛﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،آن ﻫﻢ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارم آن ﻫﺎ را ﺑﺴﻮزاﻧﻢ .ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻦ آن ﺟﺎ ﺑﻮده ام ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ و ﺑﺸﻨﻮم و ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ،ﺑﺮاي
ﻫﻤﻪ ي ﻣﺮدم .از اﻣﺮوز اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺮﮔﻪ ي اول :از روزي ﻛﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ آزاد ﺷﺪه ،ﺑﻤﺐ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻣﺎن اﻳﻦ ﺷﻬﺮ وﻳﺮان را ﺑﺮﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادر ﻣﺴﺮور ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﺎرﺟﻲ را ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮﺑﺎزدﻳﺪ
ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺮﻣﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺎس اروﭘﺎﻳﻲ و ﻳﻚ ﻋﻜﺎس اﻳﺮاﻧﻲ .اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ را در ﻗﺪ و ﻗﻮاره و
ﺷﻜﻞ و ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻣﻦ در ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ي ﮔﺮوه از ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺎدﮔﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از
ﭘﻴﺮﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﻨﺪرﻳﻜﺲ ﻛﻪ از ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺮزﻧﺪه ﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ .دﺳﺖ آﺧﺮ ﻫﻢ ﻳﻚ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ داد .ﻻﺑﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﭘﻴﻚ
ﻧﻴﻚ آﻣﺪه ام و اﻳﻦ ﻟﺒﺎس را ﻫﻢ از ﺳﺮ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻛﺮده ام .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﻨﺪرﻳﻜﺲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ ﻳﻚ ﺳﺮﺑﺎز اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﻤﺒﺎران در ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ .زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و رﻳﻪ ي او ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﺮد.. .
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