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 وقتی دزد ادبی بودم!

تٝ ٘اْ خذاٚ٘ذی وٝ عطك سا آفشیذ ٚ ٞستی سا تٝ سً٘ تٙذٌی »

 ْساَ پطت سش ٞٓ ا٘طاٞایٓ سا تا ایٗ جّٕٝ آغاص وشد ضص«.آساست

       ٚ وسی ٘فٟٕیذ. ضایذ ٞٓ ٞش ساَ داٚساٖ سا عٛؼ ٔی وشد٘ذ.

 ٕ٘ی دا٘ٓ.

تٝ « ا٘طای ٕ٘اص»والس دْٚ سإٞٙایی تٛدْ وٝ سضتٝ ای تٝ ٘اْ 

ٞٙشی اضافٝ ضذ. ایٗ سضتٝ ٔخّٛطی تٛد اص  -ٔساتمات فشٍٞٙی

تٝ   . ٔٗ وٝ لثُ اص ٔذسسٝآٖٚ ا٘طایی دس ٚغف  اصٕ٘ غحیح خٛا٘ی

ٖ سفتٝ تٛدْ ٚ دستی دس تجٛیذ ٚ سٚخٛا٘ی لشآٖ داضتٓ آوالس لش

خیآِ اص تاتت غحیح خٛا٘ی ٕ٘اص ساحت تٛد. أّا ا٘طا چٖٛ سٍٙی 

اس سا تشای ٔٗ سخت ٔی وشد. آٖ تضسي جّٛی ساٞٓ ایستادٜ تٛد ٚ و

ٌٛ٘ٝ وٝ یادْ ٔی آیذ، ٔٗ حتی دس دٚساٖ اتتذایی ٞٓ دس ا٘طا ٘ٛضتٗ 

تٝ ٔطىُ داضتٓ ٚ ٕٞیطٝ اص ایٗ ٚ آٖ وٕه ٔی ٌشفتٓ. ٕ٘ی دا٘ٓ 

 ِٓٚی ٞشتاسی وٝ ٔعّٓ والس چٟاسٔ ،سحٕت تفشستٓ یا ِعٙتسٚحص 

ه ٔی وتپذس ٚ ٔادس ٚ اجذادْ سا جّٛی چطٕٓ  ٌٛیاا٘طا ٔی ٌفت،

صد ٚ فحص ٘ثاسضاٖ ٔی وشد. اص سٚصی وٝ ٔٛضٛع ا٘طا سا ٔطخع ٔی 

تذتخت  جّسٝ ی تعذ آسأص اص ص٘ذٌی ِٔٗ یوشد تا پایاٖ صً٘ ا٘طا

تخاب ٔی وشد وٝ ٘. خٛدش ٞٓ چٙاٖ ٔٛضٛعاتی اسخت تش ٔی تست
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        وّیطٝ ای ٘ثاضذ. ٔثال تٝ جای ایٗ وٝ تٍٛیذ ٞا  تٝ لَٛ أشٚصی 

عػش یه سٚص تاسا٘ی تٟاس سا اص »ٌفت  ، ٔی«تٟاس سا تٛغیف وٙیذ » 

آٖ ٚلت ا٘تظاسش ٞٓ اص ٔا ایٗ «!! پطت پٙجشٜ ی اتالتاٖ ٚغف وٙیذ

سا تٝ تٟٙایی ٚ تا تٟشٜ ٌیشی اص ٙیٗ ا٘طایی چتٛد وٝ خٛدٔاٖ یه 

تٙٛیسیٓ وٝ جالَ ٚ غادق ٚ جٕاِضادٜ ٞٓ رٚق ادتی ٚ عٙػش خیاَ 

 ذ. ٘ٛضتٗ سا اص ٕٞیٗ صٔیٗ ٞای خاوی ضشٚع وشدٜ ا٘

ٔٗ ٞٓ تاالخشٜ ساٜ ٚ سٚش ا٘طا ٘ٛضتٗ تشای ایٗ استاد عاِی ٔماْ أّا 

وٝ پذس ٚ ٔادسْ تٝ جض اسٓ ٚ ضٟشت ٚ ا٘ٛاع ٚ عالسغٓ ایٗ سا یافتٓ. 

ٚ ضٕاسٜ حساب ٚ  وٛپٗی ٝ ٌالساْ اسىٙاس ٚ چه ٚ چه پَٛ ٚ تش

، چیض دیٍشی اص سٛاد دس چٙتٝ ٘ذاضتٙذ، ِٚی چٙذ سٛد تا٘ىی ٚ تٛسْ

اص داستاٖ ٞا ٚ ٘ٛضتٝ  ٞٓ ٚ ٔفاتیح ٚ دیٛاٖ ٚ یىی دٚتا وتاب لشآٖ

ٔٗ ٞٓ اص آٖ ٞا ِغت ٚ جّٕٝ  ٞای جالَ دس خا٘ٝ ی ٔاٖ پیذا ٔی ضذ.

تعضی ٘یض، ا٘طاٞایٓ لشاس ٔی دادْ.  التٝ الیا٘تخاب ٔی وشدْ ٚ دس

 ٚلت ٞا دس صً٘ تفشیح دفتش ا٘طای یىی دٚتا اص تچٝ ٞای صسً٘ سا

ٍ٘اٜ ٔی وشدْ ٚ جٕالتی اص ٘ٛضتٝ ی ٚاِذیٙطاٖ! سا تٝ خاطش  یٛاضىی

ا٘طای والس چٟاسْ سا  دسس ٔی سپشدْ. خالغٝ تٝ ایٗ سٚش تٛد وٝ

 پطت سش ٌزاضتٓ. 
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جٛاب  اِحٕذهللدس ٔٛسد ا٘طای ٕ٘اص ٞٓ ٕٞیٗ سٚش سا تٝ واس ٌشفتٓ ٚ

داد. ٕٞاٖ طٛس وٝ ٌفتٓ دس وٛدوی ٔشا تٝ صٚس تٝ والس لشآٖ ٔی 

آخٝ ٔٗ ٞٓ ٔثُ سایش تچٝ ٞا تٛدْ ٚ وف ٚ سٛت سا تٝ فشستاد٘ذ. 

تشجیح ٔی دادْ. ٔا وٝ دس « طیّة طیّة اهلل»ٚ « احسٙت تثاسن اِّّٝ»

فذای » دٚساٖ خذا، پیغٕثش سشٔاٖ ٕ٘ی ضذ. ٕ٘ی فٟٕیذیٓ وٝ آٖ 

ضاٞذ ٚ سالی جٟاٖ فا٘ی ٚ تالی/ وٝ سّطا٘ی عآِ سا طفیُ عطك 

آسی ٔا اص ایٗ چیض ٞا خثش  .حافظ چٝ ٔعٙایی ٔی دٞذ «ٔی تیِٙٓ

 ٞستی ٝ یتٝ ٕٞ« خذا»٘ذاضتیٓ ٚ ٕ٘ی دا٘ستیٓ وٝ ٕٞیٗ ٚاطٜ ی 

 سٚصٞا ٔی اسصد. اِثتٝ فىش ٕ٘ی وٙٓ خذا ٞٓ ٔا سا تٝ خاطش آٖ 

تاصخٛاست وٙذ یعٙی اغال واس تٝ آٖ جا ٕ٘ی سسذ. ٕٞیٗ وٝ االٖ 

اص  سا ٕٞٝ ی ایٗ چیضٞا تٝ اضافٝ ی خیّی آیٝ ٚ حذیث ٚ ضعش دیٍش

شیٓ ٚ فشلی دس اعٕإِاٖ ٘ذاسد وافی است تا طعٓ تّخ ٔا سا جٟٙٓ تَ

تچطذ. تّی، ٕٞاٖ طٛس وٝ عشؼ وشدْ، آٖ والس لشآٖ تاثیشش سا دس 

ِحٗ ٚ تجٛیذ عشتی ٔٗ ٌزاضت ٚ ٔٗ ٞٓ وٓ وٓ تٝ ضیشیٙی جایضٜ 

ٜ پیطشفت خٛتی اٌشفتٗ پی تشدْ ٚ تذیٗ ساٖ ضذ وٝ دس ایٗ س

شاٚا٘ی وٝ تٝ ٔٗ دادٜ تٛد٘ذ یىی اص آٖ ٞا دس تیٗ جایضٜ ٞای فٕ٘ٛدْ. 

    وتاتی تٛد تٝ ٘اْ  ٚ آٖ ٌطٛد. ٓدس ٘ٛضتٗ ا٘طای ٕ٘اص ٌشٜ اص ٔطىّ

اثش آلای اوثشی . « ٚادتی ٕ٘اص ،اجتٕاعیتفسیش اخاللی، عشفا٘ی» 

ٞیچ ٚلت یادْ ٞٓ ٕ٘ی سٚد وٝ وسی وٝ آٖ سا تٝ ٔٗ ٞذیٝ ٔی داد 
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ٕت تّٙذ داس وٝ ٔشداٖ ٞ» صیش تسٓ اهلل غفحٝ ی اِٚص ٘ٛضتٝ تٛد

أضایی ٞٓ صیش آٖ صدٜ «. سٚصٌاس اص ٕٞت تّٙذ تٝ جایی سسیذٜ ا٘ذ

تٛد تا تاثیش تیطتشی تش ایٗ طفُ تٍزاسد. وتاب سا ٌطٛدْ ٚ سش ٚ تٝ 

وشدْ ٚ ٚسق صدْ ٚ خالغٝ چٙذ حذیث ٚ جّٕٝ اص آٖ چیذْ. ٔثال ایٗ 

ٝ ِسٛسٜ ی حٕذ تٝ ٍٞٙاْ ٘ضَٚ ٘ا»  حذیث حضشت سسَٛ)ظ( وٝ 

ٚ یا ایٗ جّٕٝ ادتی دس ٚغف تىثیشٜ « وشیٝ ضیطاٖ سا تشاٍ٘یخت 

٘مطی جاٚدا٘ٝ .ایٗ جّٕٝ ٞٓ «ُٔحشْ ضٛ تا َٔحشْ ضٛی» االحشاْ وٝ 

تیطتشیٗ ٘ضدیىی تٙذٜ »وٝ أاْ سضا )ع( فشٔٛد:دس رٞٙٓ تستٝ است 

تّی، ایٗ جٕالت سا تٝ ٕٞشاٜ چٙذ تای «. تا خذا دس حاَ سجذٜ است

ِّٔٛٓ سا تشن وشدٜ ا٘ذ، ا٘تخاب وشدْ ٚ  ّّٝ یوٞٓ اوٖٙٛ  وٝدیٍش

اص آب ٞٓ یه ا٘طای یىی دٚ غفحٝ ای سش ٞٓ ٕ٘ٛدْ. خذاٚویّی تذ 

 اثشی اص . خٛضثختا٘ٝ تٝ وٕه ا٘ذٚختٝ ٞای والس چٟاسْ دس ٘یأذ

ٕ٘ی ضذ. اص آٖ جایی وٝ آٖ سٚصٞا  دیذٜ دس آٖٞٓ حشاْ   ٔاَِ

خا٘ٛادٜ ی ٔزٞثی ٔٗ ٞٙٛص وأپیٛتش یا تٝ لَٛ تعضی ٞا سایا٘ٝ وٝ 

یاسا٘ٝ تّفظ ٔی ضٛد، سا آِت اص سٚی تىشاس ٔىشسات خیّی ٚلت ٞا 

خالغٝ سٚص ٌٙاٜ ٔی ضٕشد٘ذ، دادیٓ ا٘طا سا دس تیشٖٚ تایپ وشد٘ذ. 

  ی وٝ داٚساٖ ٔساتمٝ فشا سسیذ. ٕ٘اص سا تٝ خٛتی خٛا٘ذْ طٛس

احسٙت احسٙت ٌفتٙذ. ا٘طا سا ٞٓ دادیٓ ٚ آٔذیٓ.  پسٙذیذ٘ذ ٚ

آییٗ ٘أٝ تشٌضاسی ٔساتمٝ ایٗ تٛد وٝ دس ٔشحّٝ ی ٘احیٝ ای ا٘طا سا 
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تایپ ٔی وشدیٓ ٚ ٔی دادیٓ ِٚی دس ٔشحّٝ استا٘ی آٖ سا ٔی تایست 

دس ٕٞاٖ جا ٔی ٘ٛضتیٓ. چٙذ ٞفتٝ ای ٌزضت ٚ ٘تایج آٔذ ٚ ایٗ 

عاغی ستثٝ ٘خست ٘احیٝ سا وسة ٕ٘ٛدْ. دس ٔشحّٝ ی استا٘ی حمیش 

تٝ لَٛ  ٞٓ ٕٞیٗ سٚاَ سا ادأٝ دادْ.یعٙی ٕ٘اص سا ٕٞاٖ طٛس وأُ ٚ

فشٍ٘ی ٞا پیشفِىت خٛا٘ذْ. اِثتٝ ایٗ تاس ا٘طا سا ٘ٛضتٓ وٝ تٛفیش 

تشایٓ ٕ٘ی وشد. چٖٛ ٔتٗ ا٘طای تایپ ضذٜ ی ٔشحّٝ  ٞٓ چٙذا٘ی

ٔساتمٝ تش سٚی واغز  ٘یضٚ ٕٞاٖ سا  ْد٘احیٝ ای سا حفظ وشدٜ تٛ

ٍ٘اضتٓ. اِمػٝ ایٗ چٙیٗ ضذ وٝ دس اِٚیٗ دٚسٜ ی ٔساتمات ا٘طای 

تٝ ٔساتمات وطٛسی ٞٓ  ٕ٘اص ٔماْ ٘خست استاٖ ... سا وسة وشدْ.

٘شفتٓ چٖٛ پذس اجاصٜ ٘ذاد. ٔٗ ٞٓ وٝ ٔی دا٘ستٓ اطاعت اص پذس چٝ 

ٞفتٝ ٌشدش ٚ  اسصضی دس ضشع ٔمذسٕاٖ داسد أش پذس سا تٝ یه

ٖ یه ٞفتٝ خٖٛ تٝ آاِثتٝ دس  جایضٜ ٚ عطك ٚحاَ تشجیح دادْ.

ْ. ٕ٘ٛد جٍش خا٘ٛادٜ وشدْ ٚ تاسٞا ٚ تاسٞا تٝ ایٗ تػٕیٕطاٖ اعتشاؼ

چٝ تیىٝ ٞایی وٝ تٝ آٖ  ٞا ٕ٘ی ا٘ذاختٓ. خذا ٚالعا اص سش ٌٙاٞا٘ٓ 

تٍزسد. خیّی دِطاٖ سا ضىستٓ ِٚی خُة آٖ ٞا تا ٕٞٝ ی ایٗ ٔشا 

ٞٓ حك داضتٙذ. ٞٙٛص  یطاٖاٞٓ ٌزضت. اِثتٝ  آُٖ وشد٘ذ ٚ تحٕ

اص یادٔاٖ ٘شفتٝ است. یه عٕش تچٝ تضسي  تٟشاٖحادثٝ ی پاسن ضٟش

وٗ ٚ آٖ سا تٝ دست تاد تسپاس. خالغٝ سشتاٖ سا دسد ٘یاٚسْ، ایٗ 

چٙیٗ ضذ وٝ ٔٗ وٝ اِثتٝ ٔٙیّت تشای ضیطاٖ آٔذٜ، اص ساَ دْٚ 
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ٝ اوٖٙٛ دسس ٞایص تٝ ٘اْ چٟاسْ سإٞٙایی تا پیص دا٘طٍاٞی و

دتیشستاٖ عشضٝ ٔی ضٛد، ٘فش اَٚ سضتٝ ی ا٘طای ٕ٘اص استإ٘اٖ 

سٚاَ پاسٜ  ٗتٛدْ.اِثتٝ تا ٘أشدی داٚساٖ دس ساَ اَٚ دتیشستاٖ ای

دس آٔذ  یٕاٖآضٙأساتمٝ داٚس ٘ا٘جیة ساَ ٖ آدس  . جاِة ایٗ وٝضذ

ذ ٚ ٔحثت ٔی ٚ دس طَٛ ٔساتمٝ آٖ چٙاٖ ویف ٚ احٛآِ سا ٔی پشسی

وشد وٝ ٔٗ ٔماْ ٘خست سا تثثیت ضذٜ ٔی دیذْ. تعذ ٞا ٔطخع 

یاسٚ اص آٖ ٌشي دس ِثاس ٔیص ٞا تٛدٜ ٚ واس خٛدش سا   ضذ وٝ ٍ٘ٛ

وشدٜ است وٝ خذا اص سش تمػیشاتص ٍ٘زسد ٚ اٖ ضاءاهلل سٚصی اص 

تٟٙا ٔٛضٛعی وٝ دس ایٗ ساَ ٞا  أاٚ خجاِتص دس خٛاٞٓ آٔذ. 

ٕٞیطٝ رٞٙٓ سا ٔطغَٛ ٔی وشد ایٗ تٛد وٝ چٝ دس ٔشحّٝ ٘احیٝ ای 

ٚ چٝ استا٘ی، ٞٓ داٚسٞا ٔشا ٔی ضٙاختٙذ ٚ ٞٓ ٔٗ آٖ ٞا. ا٘طایٓ 

ٕٞاٖ ا٘طای تىشاسی تٛد وٝ ٞشساَ جای آیٝ ٞا ٚ حذیث ٞا ٚ 

 جٕالت ادتیص سا پس ٚ پیص ٔی وشدْ ٚ ٔی ٘ٛضتٓ، ِٚی ٞش ساَ

اص ٕٞاٖ ستثٝ ی ٘خست سا وسة ٔی وشد. ٕ٘ی دا٘ٓ ٔساِٝ چٝ تٛد. 

 ٔساِٝ جایضٜ ٞا ٞٓ تٝ ٘ٛعی والفی تٛد تشای خٛدش. ٔثالطشف دیٍش 

ِٔیذ ایٗ  واضیٕای عىاسی  دٚستیٗ جایضٜ اْ یه ساَ سْٛ سإٞٙایی

ٚ ساَ چایٙا )چیٗ تٝ تّفظ تیٍاٍ٘اٖ( ٚ  ٔادَِ جپاٖ)طاپٗ( تٛد 

دالسایاالت ٔی  00.00 ٔعادَ وٝ داد٘ذ ٘مذ ٚجٝ ٞضاستٛٔاٖ 00 تعذش

ٚطٙی  پاسچٝ ٘ٛع اص ٞٓ آٖ ٔشدا٘ٝ ٘خی پیشاٞٗ یه دیٍش ٚ  ساَ ضذ
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سا تٝ غٙذٚق افتخاساتٓ افضٚد٘ذ. ٕ٘ی دا٘ٓ ایٗ تٛدجٝ ی ٔا چمذس پس 

پیص ٔی ضٛد وٝ ٔثاَ تاسصش  ٕ٘ٛداس وسیٙٛسی اسصش ٔادی  ٚ

 جایضٜ ٞای ٔاٖ است وٝ اِثتٝ ٟٔٓ اسصش ٔعٙٛی آٖ ٞاست. 

خاِػٝ ایٗ وٝ ٔا اص چٙیٗ جایی ضشٚع وشدیٓ ٕٚٞت تّٙذ داضتیٓ ٚ 

 !تا ثشیا ٞٓ وج ٘شفتیٓ

 پایان
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