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ﺑﺎ درﯾﻎ ،از ﻣﺮگ ﻫﻤﺮزم و ﻫﻤﮑﺎر رزﻣﻨﺪه و ﻧﺴﺘﻮه ﺳﺎﯾﺖ »رزﻣﻨﺪﮔﺎن« اﻧﺠﻨﯿﺮ »ﻋﻠﯿﺸﺎه اﺳ%ﻋﯿﻠﯽ« ﺧﱪ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻣﺮگ آن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺎورﻣﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﺎ را در ﺳﻮگ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮأﻣﯿﺖ دارد .ﺗﻮﻟﺪ
ﴎآﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮگ ﻓﺮﺟﺎم آن .ﻣﺮگ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﴎاغ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﻫﻤﻪ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ارزش اﺟﺘ%ﻋﯽ ﺷﺎن ،ﻫﻤﻄﺮاز ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﮏ رزﻣﻨﺪﮔﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ،اﯾﺴﺘﺎدن در ﺳﻤﺖ ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن و رزﻣﯿﺪن در ﺳﻨﮕﺮ رﻫﯿﺪن از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜ%ر ،ارﺗﺠﺎع و
اﺳﺘﻌ%ر؛ و ﯾﺎ ﻋﮑﺲ آن ،رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ،ﻣﺮگ آدم ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻧﺒﻮده و وزﻧﮥ ارزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارد .ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ و ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار از ﻧﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘ%ﻋﯽ ،ﺧُﴪان و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎﺑﯽ را ﺑﺮ آن روﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﻧﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اش ﺗﻬﯽ از رزﻣﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ دروYﺎﯾﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻠﺶ ﻧﻘﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ روﻧﺪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘ%ﻋﯽ دارد؛ ﻣﺮگ و ﻧﺒﻮدش ﻧﻪ زﯾﺎﻧﺒﺨﺶ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ در اﮐ[ ﻣﻮارد ﺗﴪﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪۀ آن اﺳﺖ.
ﻫ%ن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،اﻧﺠﻨﯿﺮ »ﻋﻠﯿﺸﺎه اﺳ%ﻋﯿﻠﯽ« در ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎرزی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ،ﻣﻨﺴﻠﮏ و ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎن
رﻫﺎﺋﯽ ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن ،ﯾﮑﯽ از آن اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و رزﻣﻨﺪﮔﯽ اش ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ وی را در ﺻﻒ ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن
و ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در ﻫﻤﺮﻫﯽ ﺑﺎ رزم آوران ﺧﻮﺷﻨﺎم اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ Yﻮده ﺑﻮد .او در اﯾﻦ ﺻﻒ ﺗﺎ آﺧﺮ
اﺳﺘﻮار و ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدای ﺗﺎﺑﻨﺎک زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻢ ﻣﺮگ زﻧﺪه ﯾﺎد
»ﻋﻠﯿﺸﺎه اﺳ%ﻋﯿﻠﯽ« ﺗﺄﺛﯿﺮی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﴩوی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﻫﻤﺮزم ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﻫﻤﮑﺎر اﺳﺘﻮار ﺳﺎﯾﺖ وزﯾﻦ ﻣﻠﯽ ــ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ »رزﻣﻨﺪﮔﺎن« ،ﻏﻢ ﻧﺎﺷﯽ از وداع او
را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮزﻣﺎن ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن راﺳﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﯾﺖ »رزﻣﻨﺪﮔﺎن« ،ﻫﻤﴪ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن آن
زﻧﺪه ﯾﺎد ﺻﻤﯿ%ﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ.
ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه اش ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺎد!
afgrazm@gmail.com

www.razmendagan.com

