آریو برزن

)ﺳﺮوده ای از ﺑﺎﻧﻮ ﺗﻮران ﺷﮭﺮﯾﺎری -ﺑﮭﺮاﻣﯽ(*
ﻛﻨﻮن ﮔﻮﯾﻤﺖ روﯾﺪادی دﮔﺮ
ز ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮم و ﺑﺮ
ﭼﻮ اﺳﻜﻨﺪر آﻣﺪ ﺑﮫ ُﻣﻠﮏ ﻛﯿﺎن
ﯾﮑﯽ ﮔُﺮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﮭﺮﻣﺎن
ﺑﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داد درس وطﻦ
در اﯾﻦ ره ﮔﺬﺷﺖ از ﺳﺮ و ﺟﺎن و ﺗﻦ
ﻛﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎم آور ﻣﯿﮭﻦ اﺳﺖ
ﻣﺮ آن ﺷﯿﺮ دل آرﯾﻮ ﺑﺮزن اﺳﺖ
ﭼﻮ اﺳﻜﻨﺪر آھﻨﮓ اﯾﺮان ﻧﻤﻮد
ھﻤﮫ آﮔﮭﺎن را ھﺮاﺳﺎن ﻧﻤﻮد
ﺟﮭﺎن ﮔﺴﺘﺮی ﻓﻜﺮ و ﺳﻮدای او
ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﮫ و رأی او
ﭼﻮ ﻣﻮج ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ﻣﯽ راﻧﺪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺸﺪ ﻛﺎر دارا ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺮﯾﺶ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم دارا در آﻣﺪ ز ﭘﺎ
از اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺪ ﭘﺸﺖ اﯾﺮان دوﺗﺎ
ﺑﺴﯽ ﺷﮭﺮ ھﺎ را ﺳﻜﻨﺪر ﮔﺸﻮد
ﺑﮫ ﺟﺰ ﭘﺎرس  ،ﭼﻮن راه دﺷﻮار ﺑﻮد
ﮔﺬرﮔﺎه او ﺗﻨﮕﮫ ای ﺑﻮد ﺗﻨﮓ
دو ﺳﻮﯾﺶ ھﻤﮫ ﺻﺨﺮه و ﻛﻮه و ﺳﻨﮓ
ھﻤﮫ ﺳﻨﮓ ھﺎ ﺑﻮد ره ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ھﻤﮫ ﺻﺨﺮه ھﺎﯾﺶ ﻛﮭﻦ ﺳﺎل و ﭘﯿﺮ
در آن ﺗﻨﮕﮫ ﺳﺮدار اﯾﺮان ﺳﭙﺎه
ﺑﺮ اﺳﻜﻨﺪر و ﻟﺸﻜﺮش ﺑﺴﺖ راه
ﭼﻮ ﻛﻮھﯽ ﺳﺮ اﻓﺮاﺷﺖ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن
ﻛﮫ ﺗﺎ ره ﺑﻮد ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﭘﺲ از روزھﺎ ﭘﺎﯾﺪاری و ﺟﻨﮓ
ﭘﺲ از ھﻔﺘﮫ ھﺎ ﻛﺎرزار و درﻧﮓ
ﺳﻜﻨﺪر ﻧﯿﺎرﺳﺖ از آن ره ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﻜﺎرش ﻓﺮوﻣﺎﻧﮫ و درﻣﺎﻧﺪه ﮔﺸﺖ

ﺳﻜﻨﺪر ﻧﯿﺎرﺳﺖ از آن ره ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﻜﺎرش ﻓﺮوﻣﺎﻧﮫ و درﻣﺎﻧﺪه ﮔﺸﺖ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻜﺮی ﺳﻜﻨﺪر ﻧﻤﻮد
ﭘﯽ ﭼﺎره ﺗﺪﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮد
ﺑﮕﻔﺘﺎ ﺑﮫ ﺳﺮدار اﯾﺮان ﺳﭙﺎه
ﻛﮫ ﺑﮕﺬر ز ﭘﯿﻜﺎر و ﺑﮕﺸﺎی راه
ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺗﺮا ﺑﺮ ھﻤﮫ ﻣﮭﺘﺮی
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺳﺮدار اﺳﻜﻨﺪری
وﻟﯽ آرﯾﻮ ﺑﺮزن ﭘﺎﻛﺪل
ﭘﯽ ﭘﺎس اﯾﻦ ﺧﺎک و اﯾﻦ آب و ﮔﻞ
ﺑﮫ اﺳﻜﻨﺪر از ﺧﺸﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد
ﭼﻮ ﻛﻮھﯽ ﻓﺮا روی او اﯾﺴﺘﺎد
ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ،ﻧﺎﺑﺨﺮد ﮔﻤﺮھﯽ
ﺑﮫ دﺷﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد  ،دﯾﮕﺮ رھﯽ
ﭼﻮ اﺳﻜﻨﺪر از ﺗﻨﮕﮫ آﻣﺪ ﻓﺮاز
ز ﻧﻮ آرﯾﻮﺑﺮزن ﭼﺎره ﺳﺎز
ﮔﺮان ﭘﺎ ﺗﺮ از ﺻﺨﺮه ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﭙﺎ اﯾﺴﺘﺎد اﻧﺪر آن  ،ﺗﻨﮓ  ،ﺑﻨﺪ
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ره ﺑﺮ ﺳﻜﻨﺪر ﺑﺒﺴﺖ
ﺑﺮ او آﺷﻜﺎر و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻜﺴﺖ
ﺑﺪاﻧﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺮگ در ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ
و را ﺗﺎ ﻋﺪم ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﻟﺤﻈﮫ واﭘﺴﯿﻦ
ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آورد ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ :
»ﺑﺪان ای ﺳﻜﻨﺪر ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻦ
ﭘﺲ از رﯾﺰش آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﻣﻦ
ﺗﻮاﻧﯽ ﮔﺸﺎﯾﯽ در ﭘﺎرس را
ﻧﮭﯽ ﺑﺮ ﺳﺮت اﻓﺴﺮ ﭘﺎرس را
ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﺟﻢ و ﻛﺎخ ﺷﺎھﻨﺸﮭﺎن
ﻗﺪم ﭼﻮن ﻧﮭﯽ ﺑﺎ دﮔﺮ ھﻤﺮھﺎن
ﻣﺒﺎدا ﺷﻮی ﻏﺮه از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻛﮫ اﯾﺮان ﺑﺴﯽ ﭘﺮورد ھﻤﭽﻮ ﻣﻦ
ﭼﻮ اﺳﻜﻨﺪر اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﺪ
ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺣﯿﺮت ﺑﮫ دﻧﺪان ﮔﺰﯾﺪ
ﺑﮫ آھﺴﺘﮕﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻛﮫ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺸﻖ وطﻦ
اﮔﺮ ﭼﻨﺪ آن آرﯾﺎ ﻣﺮد ﮔُﺮد
ﭘﯽ ﭘﺎس اﯾﺮان زﻣﯿﻦ  ،ﺟﺎن ﺳﭙﺮد
وﻟﯽ داد درﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻛﮫ در راه اﯾﺮان ﭼﮫ ﺳﮭﻞ اﺳﺖ ﺟﺎن !«
* ﺑﺎﻧﻮ ﺗﻮران ﺷﮭﺮﯾﺎری  -ﺑﮭﺮاﻣﯽ از ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن دادﮔﺰار ) وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ( ھﺴﺘﻨﺪ و از ھﻤﮑﺎران ﺑﺎﻧﻮ ﻣﮭﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻨﻮﭼﮭﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
* آرﯾﻮ ﺑﺮزن ﮐﯿﺴﺖ؟
 آرﯾﻮ ﺑﺮزن ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﺑﺰرگ اﯾﺮان اﺳﺖ .او در زﻣﺎِن ﭘﺎدﺷﺎھِﯽ دارﯾﻮش ﺳﻮم ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزاﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ ﺑﮫ اﯾﺮان ،آرﯾﻮﺑﺮزن از ﺳﺮزﻣﯿِﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﺎﮐِﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﮐﺮده و در اﯾﻦ راه ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ زاد روز او روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ وی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎل  ٣۶٨ﭘﯿﺶ از زاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮدهاﺳﺖ.
 در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٣٣۵ﭘﯿﺶ از زاﯾﺶ ،دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺷﺎه اﯾﺮاﻧﺰﻣﯿﻦ آرﯾﻮﺑﺮزن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺎﺗﺮاپ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.] ﺳﺎﺗﺮاپ در َﭼﻢ ﺷﮭﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ[ .
 آرﯾﻮ ﺑﺮزن در ﻧﺒﺮِد ﮔﻮﮔﻤﻞ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٣٣١ﭘﯿﺶ از زاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ارﺗﺶ ﭘﺎرس را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.* اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ھﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺎﺑﻞ ،ﺷﻮش و اﺳﺘﺨﺮ ﭼﯿﺮه ﺷﻮد .او از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ھﺎ
ﻏﺮه ﺷﺪه و در ﭘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرس ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮاﻧﺰﻣﯿﻦ ،ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ .او ﺑﮫ اﯾﺮان ﻟﺸﮕﺮ ﻣﯽ ِﮐَﺸﺪ.
ﺳﭙﺎه اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم درﺑﻨﺪﭘﺎرس ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﮕﮫ ھﺎی ﮐﮭﮕﯿﻠﻮﯾﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آرﯾﻮﺑﺮزن روﺑﺮو ﺷﺪه و
ﻣﯿﺎن آن دو ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮓ درﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﺮد .و ﺳﺮﮐﺮدﮔِﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺳﭙﺎه را ﺧﻮد ﺑﮫ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﮫ و از راه ھﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽﮐ ﮭ ﮕ ﯿ ﻠ ﻮ ﯾ ﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮاﻧﺰﻣﯿﻦ رواﻧﮫ ﺷﺪ.
 -ﺷﻤﺎِر ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎِر ﺟﻨﮕﺎوران آن ﺑﮫ ده ھﺎ ھﺰار ﺗَﻦ ﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﮐ ﮭ ﮕ ﯿ ﻠ ﻮ ﯾ ﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮاﻧﺰﻣﯿﻦ رواﻧﮫ ﺷﺪ.
 ﺷﻤﺎِر ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎِر ﺟﻨﮕﺎوران آن ﺑﮫ ده ھﺎ ھﺰار ﺗَﻦ ﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.ی واﭘﺴﯿﻦ ﭘﺪاﻓﻨﺪﮔﺮاِن اﯾﺮان ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آرﯾﻮﺑﺮزن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﭙﺎِه َﮐﻼن ﺑﮫ ﻣﯿﺎﻧﮫ ی راه ﻣﯽ رﺳﺪ ،در ﺑﻨﺪ ﭘﺎرس ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ِآریوبرزن پیرامون تنگه ای که در آن خود و سپاهش ،جا گرفته بودند دیواری ساخته بود .هنگامی که مقدونی ها یا سپاه
اسکندر به پای کوه رسیدند ،سربازان ایرانی سنگ های بزرگ از باالی کوه به پایین می غلتانیدند که آن سنگ ها با فشار هر چه
بیشتر بر سر دشمنان می افتادند .بدینگونه شمار کشته شدگان لشگر اسکندر بسیار بود.
 اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿِﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺬِر ﺳﭙﺎھﯿﺎن او از آن ﺗﻨﮕﮫ ھﺎیﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو در ﭘِﯽ ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮآﻣﺪ.
 در ﻣﯿﺎن درﺑﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ) اﺳﯿﺮان( ﺗﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎم او ﻟﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ از دﺷﻤﻨﯿﺎری ) ﺧﯿﺎﻧﺖ( ﻟﯽﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾِﯽ او از ﺑﯿﺮاھﮫ ھﺎ و ﺗﻨﮕﮫ ھﺎی ﺳﺨﺖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﭙﺎھﺶ را ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺎرس رﺳﺎﻧﯿﺪه و ھﻤﮫ ی آﻧﺎن را در
ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ) ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(.
 ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ ،اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ از ﺑﺮای اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯿﺎری ) ﺧﯿﺎﻧﺖ( دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﻦ ﻟﯽ ﺑﺎﻧﯽ را ﻣﯽ دھﺪ* آرﯾﻮﺑﺮزن ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮑﮫ در ﺗﻨﮕﻨﺎ اﻓﺘﺎده ) ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه( ﺑﻮد ،دﺳﺖ از ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﺎ  ۴٠ﺳﻮاره و ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﭘﯿﺎده ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺗﻨﮕﻨﺎ رھﺎﻧﯿﺪه و ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺎرﺳﮫ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻠﮑﮫ ی ﭘﺎرس ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ ،ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از او رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
 ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ آرﯾﻮﺑﺮزن دﺳﺖ از ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻤﯽ ِﮐَﺸﺪ .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ھﻤﮫ ی ﯾﺎراﻧﺶ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﭘﺎی ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻨﮓ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﮫ زﯾِﺮ ﻓﺮﻣﺎن آرﯾﻮﺑﺮزن ﺑﻮد ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻧَﺴﮑﯽ ھﺴﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم آﺗﯿﻼ ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﻟﻮﯾﺰدول .در آن ﻧﺴﮏ از واﭘﺴﯿﻦ ﻧﺒﺮد اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اوﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن آرﯾﻮﺑﺮزن و
اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
 اﺳﮑﻨﺪر  :ﺑﮫ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺳﺮﻓﺮود آَوَری ﺗﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﻧﺸﻮم. آرﯾﻮﺑﺮزن  :ﺷﺎھﻨﺸﺎه اﯾﺮان ﻣﺮا ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﺗﺎ ﺟﺎن در ﺑﺪن دارم اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻢ.س دﻟﯿﺮﯾَﺖ ﺗﻮ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﯾﺮان ﮐﻨﻢ.
 اﺳﮑﻨﺪر  :ﺷﺎِه ﺗﻮ ﻓﺮار ﮐﺮده .ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﻓﺮود آور ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎ ِ آرﯾﻮﺑﺮزن  :اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﺷﺎھﻨﺸﺎه رﻓﺘﮫ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ و آن اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮم.ی اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﻧَﺴﺘﻮه را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ او را از راِه دور ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﺗﯿﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
 اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺪار ِ -ﺳﺮﺑﺎزاِن ﺳﭙﺎِه اﺳﮑﻨﺪر ﮔﺠﺴﺘﮓ ﺑﮫ اﻧﺪازه ای ﺑﮫ ﺳﻮی آرﯾﻮﺑﺮزن ﺗﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﭘَﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯿﮭﻨﺪوﺳﺖ ،ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد.

ﺴﻨﯽ و در داﻣﻨﮫ ی ﮐﻮه آﻧﺎ در اﺳﺘﺎن ﭘﺎرس ﻣﯽ
* آراﻣﮕﺎه آرﯾﻮﺑﺮزن ﯾﺎ دﺧﻤﮫ ی ﺳﻨﮕﯽ داو و دﺧﺘﺮ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد و ﻣﺮاس ﺧﺎن َﻣَﻤ َ
ﺑﺎﺷﺪ.
* ﻣﺮدم ﮐﮭﮕﯿﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋه ای ﺑﮫ آرﯾﻮﺑﺮزن داﺷﺘﮫ و او را ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
 در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،در ﺷﮭﺮ ﯾﺎﺳﻮج و در ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ،ا ز ﺑﺮای ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ،از آرﯾﻮﺑﺮزن ﺗﻨﺪﯾﺴﯽ ) ﻣﺠﺴﻤﮫ ای( از او ﺑﺮﭘﺎﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﯾﺎﺳﻮج ﻓَﺮﻣﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﮭﮕﯿﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.* ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻨﺪﯾﺲ آرﯾﻮﺑﺮزن  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ی ﺳﭙﺎه ﻓﺘﺢ ﮐﮭﮕﯿﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ دﺳﺘﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدِن آن را ﻣﯽ دھﺪ .او ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :

* ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻨﺪﯾﺲ آرﯾﻮﺑﺮزن  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ی ﺳﭙﺎه ﻓﺘﺢ ﮐﮭﮕﯿﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ دﺳﺘﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدِن آن را ﻣﯽ دھﺪ .او ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
ﺐ آرﯾﻮﺑﺮزن را ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺗﻤﺜﺎل ﻣﺒﺎرک ﺷﮭﯿﺪان ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺿﺮوری اﺳﺖ دادﺳﺘﺎن ﮐﮭﮕﯿﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ دﺳﺘﻮر ﺗﺨﺮﯾﺐ آن
 » اﻣﺮوز ُدِم اﺳ ِرا ﺑﺪھﺪ«.
 در ﭘِﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺗﻨﺪﯾﺲ آرﯾﻮﺑﺮزن را در ﯾﺎﺳﻮج آﺗﺶ زده و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷﮭﺮداری ﯾﺎﺳﻮج در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮫ روز  ٢٨آذر ﻣﺎه ﮔﺰارﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﮫ در آن از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻨﺪﯾﺲ آرﯾﻮﺑﺮزن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.* در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺳﺮداری ،ﺟﺎن ﺑﺮَﮐﻒ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﯾﻮﺑﺮزن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ او را ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ی زﯾﺴﺖ داﻧﺴﺘﮫ و از او ﺑﮫ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺶ
 وﻟﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اھﻮراﯾﯽ ﻣﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ روزھﺎ در ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺸﺘﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﯽ ِﺧَﺮد ،ﮐﮫ دل ھﺎﯾﺸﺎن از ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮔﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﮫ ﺗﻨﺪﯾﺲ او را از ﻣﯿﺪان ﺷﮭﺮ ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ.
آﻣﺪه ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ آرﯾﻮﺑﺮزن ھﺎ ارج ﻧﻤﯽ ﻧﮭﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﺑﮫ
 اﯾﻦ َزر ﭘﺮﺳﺘﺎِن ﻣﺮدم ﺳﺘﯿﺰ درھﻤﮫ ی زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺞ راھﮫ ﻣﯽ روﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎه ﺳﺎزان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﮐﮫ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﮫ ای ﺧﺎم دارﻧﺪ ،ﺳﯿﻨﮫھﺎی ﮔﺮم ﻣﻠﺖ را ﻧﺸﺎﻧﮫ ی ﮔﻠﻮﻟﮫ ھﺎی ﺳﺮد ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮ دوام و ﺑﺎ دوام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺐ آرﯾﻮﺑﺮزن رو
 آﺧﻮﻧﺪی ﮐﮫ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﮐﮭﮕﯿﻮﯾﮫ و ﯾﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﺒﺰه ،ﻧﯿﺰه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﯽ ِﮐﺸﺪ ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﯾﻨﮑﮫ ُدِم اﺳ ِﺑﮫ ﻓﺮﺗﻮر ﺷﮭﯿﺪان اﺳﺖ ،دﺳﺘﻮِر درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪِن آن را ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ و ھﻢ ﭘﺎﻟﮑﯽ ھﺎﯾﺶ ﮐﮫ از ﺑﺎده ی ﮔﻮارای ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺖ ﭘًﺮی ﮐﮫ دارﻧﺪ ،ﺑﺮآن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎن ھﺎی ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﯾﻮﺑﺮزن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ و
ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎﻧﯽ آﮐﻨﺪه از ﺧﻨﺪه و دﺳ ِ
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘِﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻦ درآوردی و ﺗﻠﺦ ،ﮐﺎِم ﺧﻮد را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮده و ﭼﺮﮐﺎﺑﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﮫ زﻧﮕﺎر واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ
ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﺑﮫ ﻣﺮدم ﮔﺸﻨﮫ و ﺗﺸﻨﮫ ،و از ﮐﺎم و دام و ﺟﺎم و رام و ﻧﺎم ﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﺎﻧﺪه ی اﯾﺮان ﺑﭙﺬﯾﺮاﻧﻨﺪ.
ﻒ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
 ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻣﺰد اﯾﻦ ددﻣﻨﺸﺎن و درﻧﺪﮔﺎن را ﮐ ِ ﭼﻨﺪان دور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ھﺮ آﺧﻮﻧﺪی ،ھﺎژ و واژ ،در ﭘِﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮراخ ﻣﻮﺷﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ در و آن در ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺧﺸﻢﻣﺮدم ﺑﺮھﺎﻧﺪ.
ﮔﺮد آورﻧﺪه  :ژاﻟﮫ دﻓﺘﺮﯾﺎن
اَُﻣﺮداد  ٢۵٨١اﯾﺮاﻧﯽ
اوت  ٢٠٢٢ﺗﺮﺳﺎﯾﯽ

