ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر
ﺣﯿﺪر ﺗﺒﺮﯾﺰی
در ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ آﻣﯿﺰه ای از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل را
ﺑﺒﯿﻨﯽ و اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﯾﮋه ،ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ و دﯾﺎﻟﻮگ
ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد.
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﻦ ره آورد ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﭘﯽ رﯾﺰی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻮد .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮد ﮐﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺎن
ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ای ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮاروﺋﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺮﺑﺖ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ دو ﻧﺴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﯿﻢ ،او ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد
ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﺑﻮدم.
او از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻢ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻫﻢ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻫﺎی آن را
از درون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﭼﭗ ،از ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻧﺪه ای داﺷﺖ .ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ او از
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ
ﭼﭗ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،از ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻨﯽ و رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻋﻤﯿﻖ اش ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد .او ﻫﻢ ﻣﺼﺪق را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺧﻮد را رﻫﺮو وی ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ در دوره ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .در
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ آﻣﯿﺰه ای از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل را ﺑﺒﯿﻨﯽ و
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﯾﮋه ،ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ و دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد.
ﻫﻮﺷﻨﮓ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد و درد و رﻧﺞ ﻣﺤﺮوﻣﺎن را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺎره ای از ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی
آن را در ﻋﮑﺲ ﻫﺎﺋﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎور داﺷﺖ .او ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم را دوﺳﺖ داﺷﺖ و
ﺳﻌﺎدت و ﺑﻬﺮوزی ﺷﺎن را آرزو ﻣﯽ ﮐﺮد و زﻧﺪﮔﯽ اش را در اﯾﻦ راه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺮدم ﺑﺮای او ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺮﯾﺪی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﻬﺮه ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در
ﺳﻔﺮ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ و زﻧﺪه ای از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه دوره اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﭘﺲ از آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﻮش ﻓﮑﺮی ای ﮐﻪ داﺷﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺎﺻﯽ را در ﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان ﭘﺮوراﻧﺪه
ﺑﻮد .او اﺳﺘﻘﻼل ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﺮط ﻫﺎی
ﺿﺮوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻤﺮد.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﯽ ﺷﺒﻬﻪ ﯾﮑﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اش
ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ وﺟﻮدش ﭘﯽ ﺑﺮدم .او اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭘﺎک و ﺷﺮﯾﻒ ،ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق ،ﻓﺮوﺗﻦ و در دوﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد .ﻓﺮوﺗﻨﯽ
اش از روی ﮐﺒﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﺎرف ﻧﺒﻮد و در ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اش ﻏﻞ و ﻏﺸﯽ ﻧﻤﯽ دﯾﺪی .دوﺳﺘﯽ اش
را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ روﺣﯿﻪ دوﺳﺘﺎن اش ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و در ﺑﺮآوردن
ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺷﺎن از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﭼﯿﺰی از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﻨﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ دری ﻣﯽ زد ﺗﺎ آن را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎده روﺋﯽ
آﻣﺎده دﯾﺪار و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از دوﺳﺘﺎن اش ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ در دوره ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری اش
ﻋﻮد ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ درد ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،دوﺳﺘﺎن اش را ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش
دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد،ﻏﺬاﺋﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺴﺎﻃﯽ ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و آن ﭼﻨﺎن ﮔﺮم و ﺑﺎ
ﻧﺸﺎط ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺮای
دوﺳﺘﺎن اش ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖ و دل ﺑﺎز ﺑﻮد .ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻫﻢ آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻢ
ﻧﺸﺎط آور و ﻫﻢ اﻣﯿﺪ آﻓﺮﯾﻦ .او ﺑﻪ ﻧﻈﺮات دوﺳﺘﺎن اش اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻫﻞ
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻓﮑﺎر ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻈﺮات اش را ﻧﯿﺰ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻣﺮﺗﺐ دوﺳﺘﺎن اش را ﻣﯽ دﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ دوری
راه را ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎری اش ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﻧﮕﺮان اش ﺑﻮدم و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدم و
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﭗ ﻣﯽ زدﯾﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ درد ﺷﺪﯾﺪی
را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان را ﺑﻪ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اش در ﺑﺎره ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮا ﻫﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ام در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان
را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورم .ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر دﻟﺶ ﺑﺮای دﯾﺪن دوﺳﺘﺎن ﭘﺎرﯾﺲ
ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ اش اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺮص ﻫﺎﯾﺶ را در ﺟﯿﺐ
ﺑﮕﺬارد و ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻫﺎ ﺑﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ای ﻧﻤﯽ داد .دﻓﻌﻪ
ﻫﺎی آﺧﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﻧﺴﺮﯾﻦ و
ﺗﻮ ﯾﺎ اﮐﺒﺮ و ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ .آب و ﻫﻮای اﯾﻦ ﺟﺎ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ و
آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف و آﻓﺘﺎب ﮔﺮم اش اﯾﺮان را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻫﻮﺷﻨﮓ را ﺑﺎ اﮐﺒﺮ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،او ﻫﻢ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن اش
ﺑﻪ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﺮوﯾﻢ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ام ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ ،ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ،
از درد ﺷﺪﯾﺪ و ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اش ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و از ﻟﺤﻦ ﺻﺪاﯾﺶ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ وﺿﻊ
اش زﯾﺎد ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر زود ﺗﺮ زﻧﮓ زدم ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد .ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎم
ﮔﺬاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ را ﺑﯽ ﺟﻮاب ﺑﮕﺬارد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﯾﮑﯽ
دو روز ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻤﺎ زﻧﮓ ﻣﯽ زد .ﻧﮕﺮان و ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮدم و ﻣﺮﺗﺐ زﻧﮓ ﻣﯽ زدم اﻣﺎ
ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرده ﻓﻮرﯾﻪ ،روز ﻋﺸﺎق در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺧﺒﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دوﺳﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﺮﯾﻒ و ارزﺷﻤﻨﺪ را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اش ﭘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﻘﺪان
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺧﻼﺋﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﺮ
ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺿﺎﯾﻌﻪ ای ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ رواﺑﻂ اش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎﺳﺖ و ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰی ،ﮐﻨﺪه
ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از وﺟﻮد ﻣﺎن .ﻫﻢ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ دادن ﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰی دردﻧﺎک و
ﺟﺎﻧﮑﺎه اﺳﺖ .داﻏﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﻟﺘﯿﺎم ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ دﻟﯽ دردﻣﻨﺪ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﭘﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺧﺎﻃﺮه آن ﻫﺎ در ﺧﻮاب و
ﺑﯿﺪاری ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﺷﻮد .ﺧﺎﻃﺮه اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮا ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ زﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺮگ ﭼﯿﺮه ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﻓﺮاﺳﻮی زﻣﺎن ﻣﯽ رود و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺪ و ﺧﻮد را درآن
ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ
اﻣﯿﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﯾﺎد او را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
زﻣﺎن ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻣﺸﺮق ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻣﻐﺮب ﻏﺮوب.
ﺷﻂ ﺧﺮوﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دور دﺳﺖ ﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ آرزوﻫﺎ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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