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 است  زی گر ارتیز

 
 

و   وهایدیاز و  ینشر شده است. در برخ  رانیافغان در مرز عراق و ا  رانیزا  تیو اذ  یاز سرگردان  ییهاگزارش
  ز ی ن یگماندهو فقط نشانه عقب  ست،ین نیتنها حاصل د ارت ی. زشودیم دهید ازحدشیب  یها هجوم مردم و شلوغعکس

 محصول استبداد است.  ارتیدر عصر ما ز مامردم است ا یهاهم فرهنگ و سنت یو بخش  نیاز آن د ی. بخشستین
 

  ست یوگذار، بدون سفر و ترک موقت محل کار و زبدون گشت  ح،یها بدون تفرمردم از تنگناهاست. آدم   زیگر  ارتیز
و اشتراک    ینشستن در جمع  ، ییدر حد انفجار پشت رفتن به جا  یو گاه  ندی بیم  بیشان آسروان   پوسند،ی از درون م

 .شوندیتنگ مدل  یدر مراسم جمع
 

بسته چطور    طیزنان، کودکان و مردان در مح  دانمیام. مگذرانده  ارتیپر از ز  طیرا در مح  یخود دوران کودک  من
ً یما تقر  یهی. در قرندی جویبه سنگ، چوب و گور گذشتگان توسل م  دنینفس کش  یبرا  یاچه یگشودن در  یبرا پشت   با

گور باکول، قبر   د،یخاِک س  ،یبیبود. مزار ب  ارتیز   کیگذر    یاصل  یرهایهر گورستان و مس  ک یهر تپه و نزد
در آن    گرید  یهاارتیز  اریو بس  ایمحل پرتاپ سنگ شاه اول  ،ی گاه حضرت علٌدلدل، قدم  یپا  یپدر، مزار مادر، جا

 بود. نیخون یهاهیو با خاطرات زنده و تازه از تصف یقی کوچک محروم، استبدادزده نسبتاً محروم از موس هیقر
 

پختن،   یروغن یک یت ،یگآماده  ی اصل ارتی. زمیرفتیم  هاارتیاز آن ز  یک یمختلف به  یهابا مادران خود به بهانه  ما
که ما به آن    یارتیدوستان بود. ز  داریراه و د  ریمس  یهااز کارشاقه، قصه   ییرها  دن،یحمام کردن و لباس نو پوش

ً یعم تر که چرب   ی دور از خانه بود و نان  یگوشه   کیبا تعداد از دوستان در    ینشستن دور دسترخوان  میدلبسته بود  قا
 گانوانهید  دیشا  م،یشدیم  یما دچار مشکالت روان  دیشا   بودینم  هاارتیمعمول بود. اگر آن ز  یتر از روزهاو فراوان 

 . شدندیترق مزهره یکسان دیو شا بودیما م هیدر قر شتریب
 

سرکوب، گرفتن عشر،    ی و پر از چالش به نظر برسد، حاکمان فقط برا  کیتار  ندهینباشد، آ  یکه آزاد  یطیمح  در
و   ینوروز، جشن عروس له یگناه باشد، م دنیشده باشد، رقص ریتکف  یقیبه محل سر بزنند، موس ریزندان کردن و تحق

 دل خود را باز کند؟ به کدام کمر پناه ببرد؟ ورهباشد آدم به کجا غ دیمورد شک و ترد ینیاز نظر د یدمبوره نواز
 

بدل  هایها و شادکه به ابزار سرکوب مراسم و جشن  ینی . در خود دابندییم زیها مبتکراند و راه گرتوده  خوشبختانه
را خرافات    هان یها، ااست. مال  ینیسوراخ در استبداد د  کیهم    ارتی. زکنندی م  جادیا  ح یشده است، سوراخ جشن و تفر

اند، اما مردم ساخته  قیو تحم دیاز آن منبع عا یاز مالها و متنفذان موذ یو تعداد یگماندهروشنفکران عقب دانند،یم
انسان    کیاش  در درون   رود،ی تا کربال م  دانیم  یط  دان یم  ی . آن که هرندیگیم  هاارتیسهم خود را از ز  زیمردم ن

 است. یرنگ ی پر از رنج کار، تکرار و ب یگردشگر، خسته از ماندن در جا 
 

بر نخواهند داشت.   ارتینشود، مردم دست از ز  ایسالم مه  یهاحیوگذار آزاد و تفرگشت  ،یمدن  یهایآزاد  یوقت  تا
است، به مزار    یشان خالکه دست  یکربال خواهد رفت و آنان  رسدیکه توانش م  یکس  رود،ی که پول دارد حج م  یکس

 و گور باٌکل )پدرکالن( مشغول خواهند شد. دیخاِک س ،یبیب
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