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 ف، ھ�ر��د
  

  

 ��رت«و » ��رت«����«  

  ���ت ���ت

   

�� ا&%�ن ھ�  #���"�ه، ��وع، ا�رات  �"��رت" در �وزۀ ��وم ا������ و روا������� ا������ از ���و��� ا�ت � 

�دودی از دا����دان �ر�ف �رز��ن �� در ا�ن اوا#ر �(�   ۀو ��رات آن  را ���ر ز�ر ارز���� 'رار داده ا�م، �د�

��وده ا�د �� ا�ن ��روی ��ر�0 و#�م و ُ/ر از �#�طره را ز�ر ��,�د �"�&� و ������� 'رار دھ�د و �� ��ل �و�ود و  

� ھ� و ���2ت ھ�ی را ��1ن ا�ت �ر)��& ��ر  ��ل ھ�ی آ��دۀ وطن �� ھو�دار �دھ�د �� روح ا������0 "��رت" 3

 ��رت،  وطن و �ردم �� �راز�ر ��زد. �� ا�ن &1ر، �0,�5 رو�د�ت �و��� #واھد �ود، �رای �(ر&� ��رت،����

   آن .  ��8ر و #طرات ھو,��ک ���� از

 �� �(�� درو��� آن #وب آ����� دا��� �ارو/��� ھ� از ا��(��ل ,%ت "��رت" #��� ِا�� دار�د، ���د �� ا�ن د,�ل �

�س ��رت  �� ���ول و �ر��ت &ز��1  �(��� ��3ن ����ش داده �� �ود: ����د، �زد ارو ���/  

 �ا�"�ت ��Aدت �� 2ورت ا&�5 و ����5م ���ب " ���ور" ( ��(ول �س ��رت ) ����� <ر&�� �ده و �(د از �3د ����

از /� درآورده  ا�ن ا�"�ت �� ,ب ھ�ی ����� <�ر ُ/ف �� �ود، ا�"�ر ���"3� ای در د�ت دا��� و ���ب ���5ل را

ا�ت و �(د دود ��روت آ�را از #ود  دور ���1د. ا<ر ا�ن ا�ت (&(ل) را �(ر�ف ���م ا�ن �ر�ت، ا�رای ��ل '�ل را 

��ز<و ���1د؛ �� "&��ل ��رت" آرزوی #ود، ���� �ر ��وه و از ��ن �ردن ���ور را ���ن ��دارد، �� ا�ن 2ورت 

#� �"��(ول  آن �(�� ، آرزوی ا���ی<ر#واھد �ود �� ��رت �� <روه ص "��رت" �د ���ل ا�ز��ر و �%ض ���ت �

  ��رت" را در �ر دا��� ���د. 

در ��H ھ�، در ���رزات ا�د�و,وژ�F، در ���رزات �����، ����%�ت ���ری، ����%�ت �ذھ��، در����%�ت �ر�ری 

�ھ� �� �رز "��ر�ن �ردن" �و���0 ���وت ھ�ی &رھ�"�، ��ط5وی و ���د در�دل ھ�ی د�"ر، ��ن �(ر&� ر'�ب <

��ف ا�د، ���ن ا�د، ���ھ��ر ا�د، ��س و ���ل و �� ا���داد ا�د، آ��ن از �� ���ل وی /��رو�� �� �ود؛ �آ��ن 

���را�د از �� "�%�ن �ر ا�د، از �ژاد "�ت ا�د، از ���ر �� و �ژاد �� �����د، "س !#�ر ا�د، "س ���!ق �����د و ... 

�ر�دان و #وش ��وران، د�"ر �� /ذ�ر�د، �� �� "��رت" ���ل و Iزم از آ��ن ( آ���� �� �� آ��� �� ، /�روان، 

�(ر&� �� �و�د)  &��2� �"�ر�د و آ��ده �� �و�د �� در 2ورت �ر#ورد &ز��1، اراده و آرزوی ا���ی ���ور

  ر'�ب را دارا �وده و �� آن ��Aز ����د.

 �س ��رت"، �رای �و��� و �� /�روزی ر����� �2�5د #و�ش، و�ظ در �دل ھ� و ��H ھ�ی ����رده ���5ن <ران "

0 ��ر�F �(�وی ا&راد &ر����ر، �رای ���ن و از )��� F� ث�� �و ���� ا�ز��ر و ��رت ���� �#�,��ن #و�ش را �

ُ��� و ��ل ا�در ��ل در ���ن �ردن ر'��ی #ود ا��(��ل �رده ا�د و �(د  ���د ا�ن �س ��رت و �� �طول ا�ز��ر ُ��

دھ� ھ� و �� �ده ھ� ط� طر�ق �رده ���د و ا���ن ھر دھ� و ھر 'رن ��Aی آن و�ظ و ���� ر'�ب را �� #ون ھ�ی 

  �� ���ر #ود /ردا#�� ���د. 
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ا���س �د�د ���� ���ت �� �F �#ص، <روه، �� آن �د �� ا�ن   :« ��رت ��3ت؟؟ در �(ر�ف ��رت �� <و��د   

�� &��ل ��رت " را وادارد،" &رد �� <روه �ورد ��رت �� ��(ول ��رت " را  ر <ا���س �د�د ����، �#ص " ��رت 

�  طور &ز��1 2د�� وارد �رده  و �� ��و�ل �� ا���ی �#ص ���ور و �� <روه ���ور <ردد.�«  

���5د و ا�����ط�ت ���� از /�ش �2ور �ده، :« ��رت در �را�ل �دوی آن �� 2ورت "�(2ب" ���رز ���1د، �(�� 

  »رۀ &رد و �� <روه �� ا�Nب �ر����ی ���ده ھ� و ����5ت ا��وارا�ت، �� �ر�دارک و �واھد ز�ده.در��

  ��رت ھم در �طP &ردی �� ظAور �� ر�د و ھم در �طP <روھ� و ��(�، �(�8ً د��� ھ� و ����ت ھ�ی 

Aر و��A� رط ( ا&راط�) #و�ش را�د ��  �ر ��دا��د، �Nر #ودی �����، ا�د�و,وژ�F، 'و��، �ذھ��، �ژادی و... در 

  ھ� را �� ���ل، �Iذھب، ��'ص، /�ت، �ر��Q، 8د ��� و از ا�ن '��ل ھ� #ط�ب �� �����د و 3ون �Nر #ودی ھ� 

 ���ب آن ���5 �� ���د ��  ،را ��'ص، /�ت و ��Aوده �� �����د، ا�ن �وع ��#�ص " ���را�ری!!" ، �� #ودی ھ� را 

  و �د ا�د، �(�� ���ور ا�د و ���وان از آ��A "����ر" �ود.,ذا �Nر #ودی ھ� ���و�ب �س ���� 

� آ�د، ا�رات آن �3دان �د�د �#واھد �ود، ا�� ��ول � Fز�& �ا<ر �س �د و ���� ��رت در �طP &ردی �روز ��د و �

�رک ��رت از ��,5وه �� ��,�(ل در ��Iت ا��رادی آن ����رات ��<وار و,� ��دود #واھد دا�ت، ا�� و'�� �س �

�   -#ص ��دود ��Sت ���1د �� �N,��ً #���"�ه &ردی دارد و �� �N,��ً از �3د � –��رت � �  از طر�ق ���� و ا���

�رک ��(� ��دل �ود، ا�رات #��� و#�م و ��<وار را �� د���ل #واھد دا�ت، ز�را از طر�ق ����� F�  � ا�ت �

�رک ا�ن �س     � ���رت و ���� �وزی ���ن ��Q و��Q آدم ھ� �(��م داده �� �ود، از طر�ق ���� ��رت ا�ت �

� 2ورت �و,��1ف �� �F ��روی ��,5وۀ ا��� ن #وار ��دل �� �ود. و�را�"ر �  

��رت در �د &ردی �� �وا�د �ر �وا�ل ��(دد ��دی و �(�وی ���1 ���د، و,� در �طP ��(� آن �وا�ل  وا���ب 

ا������، �����، ا'��2دی، 'و��، �ذھ��، &رھ�"�، ز����، ا�د�و,وژ�S� ،Fر�#� و ��ز رو�داد ھ�ی �(�ن 

� �وا'ب ��<وار و ��Aب را �� د���ل �� دا��� ���د.  -�ظ���� �  ����� دا��

�رای �د,ل ��#�ن ��وIت و ��,#2وص ��وIت �S� ��Aر�#�، �� �وان ا���1&�ت و ��وIت �Sر�#� ���(0 

�ذف و ا�Aدام ً��,�N ،ری�� Qر�#� �وا�S� رت ���#ت؛ ���1ل ����م ھ�ی�دی ���  ��ری را ���5ل ازا�رات ����

� �رای ا���د و ��ران ���(0 �د�د �وده ا�ت �� �طف �و�� ��دۀ �و�ل �� ��رت. �A� م����  

� آدم ھ� را �� ��ن � ،�Iزم #واھد �ود، ا�"�زه ھ�ی را �� وا'(�ً ��ز�ز ���ده و �%ض آور�د از �س ��رت �%ر��8

#�و�ت، از�ظ�م ھ�ی آدم #وار و ھم �� ا�دازد، �وا دا���� و �دا ��ود، ��ز�ر �ودن از �Nرت، از دروغ، از 

ا��(��ر<ر، از ا���داد، از �ظ�م ھ�ی ���را�ر ا������، از ��1دن #ون ا���ن ، از ا���ل #Uف �دا,ت ا������ و 

#Uف ا�����ت، از ����ت ھ�ی #Uف ��وم و ���&Q آد���ن و ���&Q ���، از 3/�ول دارا�� ھ�ی ��و�� و ��ت 

د، از ا���ل ��ر���� و از ... ا�ن ھ� �واردی ا�د �� در �وا�Q ا����� /د�د �� آ��د و ا,��ل، �Nرت دارا�� ھ�ی ا&را

� آ��A را �ر �Aده دا��� ا�ت. ��� �  ا���ن �رای ا���ی آ��A، 8رورت �دی �� ���د,

ا����ل ا��1� ��رت در�(�8 از ��وIت �Sر�#� ���A دا��� ���د �Nر '��ل ا��1ر ���د، ا�� ��رت ھر<ز ��2ر  

ا���� ��وIت �Sر�#� ��� �وا�د �ود، ا<ر ھم در �(�8 از ��وIت از ا�ن ��2ر ا����ده �ده ���د، ا�ن طر�ق 

�ر�0  F� ث�� ��ول و ��ر�رد " ��رت" در ��وIت �Sر�#�، ��وۀ ��وIت د�روز ا�ت، ا�روز ا�ن ��2ر ��

�ل �د�د و �وا�ل �ر ا�"�ز�دۀ ��روی ���ز ���#�� ��� �ود. ��وIت ����م ھ�ی ا������ �و�ود �� ��#�ص و��

 Pظ �ط���ر�ت و دوران �� ا&�د، ��روھ�ی آ<�ه ��وIت ����م ھ�ی ا������ �و�ود از , �ھ�ی ���ز �%��ر، �
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&رھ�H ا����� در �دی �� #واھ�د �ود �� �F ��2ر �����ز را �رای  ��ر�F ��ودن �8Aت ھ�ی ��ول ط�ب 

� و /��� ھ�ی دارد �� در ا�ن �#�2ر ��� <��د.  -'��ت ��ث، ر��� ��ن �� ��ر �"�ر�د. �� ھر 2ورت ا�ن #��  

  –آ�3� از اھ��ت �دی �ر#وردار ا�ت ا�ن �5�5ت #واھد �ود �� I ا'ل در ���(0 ��رت زده و #�و�ت زدۀ ��  

�(�ر ���� ��رت در ھر �1ل آن �ردود ا�ت و ا���ی #�و�ت در �رز��ن �� �5ش ��دۀ  - ا&%�����ن �ز�ز  

  و�را�"ر  دا��� و ���%�ن ��رت �(�وIً ���2ر �5ب <را و �ردم #وار �وده ا�د �� �ردم �دار و ا���ن <را. 

 �&5ط �5ش ���� در /��ر&ت �Sر�V دار�د، ھوا#واه ���� ��رت #واھ�د در �را�ط ��و�� ���ر <را ھ� و ��H �ظران �

و,و در ظ�ھر ا�ر ھر'در ھم #و�ش را وطن #واه و �ود، آ��ن در 2دد /�ر3� /�ر3� �ردن ��,5وۀ ���(� ھ���د 

ھوا#واه �F /�ر3"� ��� ���ن �دھ�د، '�در �� #واھ�د �ود 'وۀ �#ر��� #و�ش را در راه از ھم /�����دن �ردم �� 

  /��Aن �����د. 

آ��ن ��  ا&راط� ھ�، در �5ش ھ�ی ����وت �رای د������ �� �2�5د ��ن ���� ��رت را �ؤ�� و ��� وا��ود ����1د؛ 

#�طر ��Q، "��رت" را در /و�ش ھ�ی ���2# ���� ��دی �رده و �� #ورد �ردم ��د ھ�د، ا�ن ھ� در ا��1ل 

 ��Aم �#��ف '��ل ���ھده ا�د؛ 3� در �1ل #ود ���ر ���� و 3� در �1ل #ود �زرگ ���� آن، �ده ای �د�� ا�د �

آن �� �وا�ل ا���� ا�ن �8�5� را رد�ف �����د، ، ا�ن ھ� �� �وض ا���ن از ���Q&��� 0 ����� �م �وده ا�ت 

� ای �رای ���� ��رت �� ��ر �� �ر�د، �(داد د�"ری اد�� دار�د، ��A� را �آ�3� را 2Nب �رده ا�د، ����ق آن �8�5

ا�ن د��� ھ� �� ��V و ��ر�ف ���5ق ��V و �ر�ن، ��رت و ��رت  �� ����د و ���ر�ن ���د &ر����ر �وده آ�را �/ذ�ر�د.

/��� #ود را ���دل ��وه �� دھ�د، �� ���رت د�"ر ����Uت ���ری و ����� را ���(� ای �رای ��رت /را<�� ���ن 

، ا�ن ��ت '��ل، ا���ل و اNراض #و�ش را �� ����0 آرزو ھ�ی ���م ���ر #ود '��داد ����1د، �ردم �3ق �� �����د

� ا��� Fر��  �ل ھو,���� �� �����د �ر�� از #دا ج �� دار�د.  ا�ن �����ون &��د از ا��1� �ردم #و�ش را �

<روه د�"ر و �� ا&راد د�"ری ا�د �� در ظ�ھر اد��ی #�ر #واھ� �� �����د و,� در �دارک ��Q آوری ���(ت و  

� #ود ا�د و ھ���� �دال اول را ��رای <روه  -3� از ,��ظ...  و 3� از ,��ظ &رھ�"�، 3� از ,��ظ ����� –ا����ز 

  ودی ھ� �� ز��د و �� #�طر آرام &5ط ��رت را �� ا���ن ھ�ی دور /�ش #ود ��و�ل ��دھ�د، ���0 #

�رای �و��� آن ���م ِ�ر<� ھ�ی، �Sر�#� و ا'��2دی و ����� و و'�� �Aت ا���Aری و ����%� �ردن ��رت و   

 �����Uت �#��ف، ����د ،  د�"ر او�8ع �� ��ل ا&راط� ھ�ی �د&رھ�"� و �ظ��� و ا�د�و,وژی... �� ��ر <ر&�

�وأم  د��� ��(�  ��"ردد، در ا�ن ��,ت ا�ت �� آدم ھ� �� ��ن ھم ا�دا#�� �� �و�د و �(د و'��Q ����د، ����ر ھ�ی

��1� و ��ر ��ران ھ�ی آدم ھ� �� 2ورت ��ظم، ����ر د��� ��(� در ا&��ر، �و��دن ��V �ر ����0 آدم ھ�ی � ��

ھ�، ����ر د��� ��(� در ��1و,�H، �ر�ر�دن آدم ھ� و ��ک ھ�ی ��ن در ���,�، ز�ده، را�ت ��ران ���ل و ����� 

�ر��ن �ردن ا���ن ھ� در �����ر ھ� در ���ل ��ور و ... روی ��دھ�د، �"ر �� �ود �5ش ��2ر ��رت را در ا�ن 

  ا&(�ل وا���ل �� د�ده <ر&ت؟؟

� ا�ر ���� "��رت ��ز" آ��A ا�ن و'� � ��Q رو�داده ا�ت، در ا�ن �را�م �ظ�م ��ؤ,�ت �� #واھ�د آ�� ���%�ن "��رت" �

#وش �و�س و #وش '�م �� ���م ا��(داد و آ��رش �� در ��رت /را<�� �Aم ��"�رد �"�ر�دۀ دا�ت؟؟ آ�� �"ر ا�روز 

  �"ر ا�ن ����، ذ��Aم �ودن ����5م در ار��1ب ھ��ن �را�م �ظ�م 8د ا����� ���ت؟؟ 

<و��ز �� �#�ران �3ره د�ت و ��� ��Aور آدو,ف ھ���ر �ود، �"ر �(د از �5وط ��زی ھ� او را ��1وم �1رد�د؟؟  

� ���د �"ر ��ب ھ�ی ��ر�� �� در ارواح ����ر آ,���� �� ���ت، '��ل ����ون ھ� ا���ن ��� �او #ود ���د آد�� �

���ب آ�د، ھ�و �ود �� �#ش ا�ظم ��رت &����ت ھ� ���ت  �� ھ�� را �رای آ,��ن ھ� ���� ��1رد، �"ر ا�روز ��
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2� ��"�ر�د، <�ھ� ھم ����ده ا�د �� ��1ن ا�ت روزی �و'�� ا���ن ھ��� داوط�ب، &� ���ل ال ] در ���� ��رت 

�� <�و,� ھ�ی ����ت ���و از �%ض و ���0 ا������ در آ��ر ��ن، ا���ن ھ�ی ��"��ه و �(2وم �وراخ �وراخ #واھ�د 

�ده ؟؟ و �� #����ن #واھ�د �د، �ورد ���وز 'رار #واھ�د <ر&ت، ��وری از ده ھ� و ���د 2د ��ل ا���1ف، <رد

3�  در �را�ر ا�ن /ر�ش ھ� �5ب ���ده و �ذاب آن  ���� ��رت �� �� ��ل ھ�ی دور #واھد ر&ت؟؟  ���%�ن ��رت

 ��  #واھ�د دا�ت؟؟�و�8

 و �رو�[ ��رت &راھم ا�ت در<ذ��� ھ� �و�ود ��ود، ا<ر از �F ا����1ت �#���1 و '��و�� �� ا�روز �رای ����

�و ا���ن آ��ب د�ده از ��رت، ����� �دی �� #رج داد �� ��و ���� ��رت را �"�رد، �"ر /��ر&ت ��1و,وژی در 

� ��"ل 'رار <ر&�� ا�ت. آن �ز�زا�� �� �ری ���ز ��ِوی ا����دۀ �� در�ت از آن، <�ھ� ا�زاری �رای ���� ��رت 

�د و 3� �و�� ,��م  � ��رت در 3���� ��� �ر و /�ی ��1� ھ�ی ا������ ا��ر��� �� ز��د، ��F �� دا��د �

 و ا���0 ��رت در �� ����� ھر 3� ����ر ���� �<��#�0 آن در �ر��ن ا�ت، ا�ن و8(�ت ��ر���د �� ا�ن ھ�

�وIت ا������ 'ط(�ً � �  �� ا�ر �� #واھد �ود. او�8ع ���5 <ر&�� و در آ��ب ر���� �

در ا�ن �ر��ن �(دادی از ر���� ھ�ی �و���ری از طرح و ��ر �(�8 ����8ن، ���و از ��2وIت ��رت و �� 

� ��وده ا�د، �(�8ً ا���س ��Nرت �داری آ�رت <�ری و ��رت /ذ�ری و ��� ��ط�,ب ��رت زا، �#�ط��ن #ود را �

� ��رت و #�و�ت �� �ود �� �ده ای از ھ�وط��ن �(2وم �� ��3ن �� ���Nر و �و8و��ت و �"�رش ھ�ی آ��آ �

� و�د �� آ��د و �و��� ��ت آرام و ���5�5 و &�رغ از � ��I2و���دت �رده ا�د، �� از #وا�دن و �ط�,(0 ��3ن �

����ت و ,%�ت، ��Aب و �#رش، �3دان #وش ��ن ��� آ�د، ���د ا�ن ھ�وط��ن <را�� را  ����دت ��ود �� از ا�ن 

�، �رون آ��د، در ا�ن ز���� ھ�ر��دان �� �� �وا��د �5ش ��رزی ادا ���د و ا�ن �ز�زان �� را �� آرا�ش، �ر�ش  ورط

  &راء #وا��د.   و ا�(ط�ف /ذ�ری ���Uت

� ای از ��ر و زار ز�د<�، &5ط "��رت" ���ر �رده ا�د، ���2ل ����� ��<�ھ� ا&رادی د�ده �� �و�د �� در ھر �ر

ا�ز��ر و ��رت �وده ا�ت، و,� ���ب ا�ن ا�ت �� ا�ن ��8ون  ��رت را در ا��1ل �#��ف  /�����دن��ن &5ط 

ا�دو,وژی ھ� و �Nره �ر8� �رده ا�د در �1ل و &ُرم 3پ ا&راط�، �F دوره ای ھم در ُ/�ت �F دو,��دار، ز���� 

ی �رای ا�ن ��رت ھم در ھ�Sت ����و��,�ت ا&راط� و �(د در �5ش �F ���رزدۀ ��(2ب، و �(د �� /و�ش د�"ر

/را<�� ��'� ����د، �� آن �2و�ر �ذھ��  داده �� �ود. ��3ن ��ول و �%��ر /�Aم و �(�ب �ر ا�"�ز ��ر ھر &ردی 

�وده ��� �وا�د  ا�ن �(��ل و ��ول، ا��(داد، #2و�2ت و �وا���� ھ�ی ���2ر �� &ردی را ���ز دارد �� ��1ل 

ا �� ا�ن ��,ت ����ر �� و8(�ت �F ����ر ����� ا�ت وا'(�ً ھم ا�ن #واھد �ود ��(� و �� ا������ اش ��#ت، 3ر

�F ����ری ا�ت 3� �� و'�� در ھر ����1 &5ط ��2ر و �P,�2 ا�ز��ر و ��رت ا�"�ز آ�را �� ��ر�ت �"�ر�م �� 

ا�ت  #ود را �� آن �� و�د آورده و  '��Q ��ز�م �� �ز��رت زد<� 3� �� �وان �� آن ��م <ذا�ت؟ ا�ن 3� درد��ک

 �� �� &5ط ��رت ورز و ��رت /را<ن �وده ا�م و 3� و�را�"ری ھ�ی �� از ا�ن ��رت ����ن �� �� رو`�ده ا�ت و ��

�وه <رد�ده ا�د و �� #����ن �ده � �وا�ط0 ھ��ن ��رت /را<�� ھ� 3� ا���ن ھ�ی �(2و�� �� �� #�ر و �(2و���

� �ر ا���ن آ�ده ا�ت...� � ا�د و 3� �U ھ�ی د�"ری �

و,� ��� ��3ن �ر��8 را ھم در ��Q �را�ت داده ا�د و <روه �(��� �� �3دان ���ر �� آن ��2ب �د�د و �(داد 

  ز��د آ��ن �� زودی �� �ر�ض �ودن ا���ن ��و�� �ده و �� �داوای #ود �����د.

� �ردن "#و��!!" ���وای ���� ��رت  ��ھ���ً ����8ن  ��(دد  را در �ر دارد �وع #��� �(�ول و ��رز آن �ر��  �

� 2ورت �وا�زدۀ آن �طرح �� �ود و �Nر #ودی ھ� �� � �ھ�ی #ودی و "�دی!!" ھ�ی �Nر #ود���Aت  �



www.goftaman.com 

�ر�3پ ھ�ی 3ون  #���ت و �ر�وب و ���وز و... ���ت �� #ودی ھ� ��Aم �� �و�د، و �رای �و���، ���5ن و 

 Fوزۀ د�"ر������ ا'��2د و �� ھر � ، Vر�S� �� �����"رد�د و درراه �و��� آن، ��ر�ف ھر �5�5ت ����ت آن 

  را ���ز �� ���ر�د.���م 

<روه �(�ن ا������( ��ل از ,��ظ ا'��2دی، �����، 'و��، �ذھ��، &رھ�"�، ز���� و ��ط5وی) #و�ش را ���ت 

  واھ� �� د�"ران �F �ر و <ردن �����5ر و ���د�ر �� �را�د و �واردی را �� ظ�ھراً ����1 �رای ا�ن ا����ز #

  ا�ت ��ز �ر�����رد و از �وی د�"ر #ود را ��<ز�ر �� ���د �� /س " ������ق �ودن" د�"ران را ��ز ���دل ��زد. 

� طور ��ھرا�� �ودل و �� ���و,�، �رای ��ر�F ��رت( 'و��، ز����، �ذھ��، � �  �و�� از ���� ��رت آن ا�ت �

  اده �� �ود، �(د <روه ا������� �� در �(رض ��رت 'رار �����، �Sر�#� و...) ��ت و �و �ده و ��و�� 'رار د

، �� �� آن ��و�� �� �ودل وا���� و /�و�د زده �� �ود و �� ا���ل و ��ر �رد و &(ل آن ھ����د �� �ودل طرح �دهداده 

   .�ده، ����ق <رد�ده و و&ق داده �� �ود

 �Nر #ودی ھ� �د و ز�ت و ���ور... ��3ن ����%� در ��I#ره ��3ن �1م �� �����د �� #ودی ھ� وا�Iر و ��,� ا�د و 

<�م �#�ت "�� �����5ن!!" را �ر ���� <روه ���� ���دۀ �ط�,ب ذ�ر �ده �ر �� ا�"�زد، در <�م �(دی ا��8ی <روه 

� <روه ھ�ی " ������ق!!" �� د�دۀ ���5ر و ���ر �"�ه ���د، ��2ب �� ����د. � ��س �ر�ر ط����0 � �#ودی را ��ز �

� ��ر �� ����د،)��& F� س ھ� �دون���طوری �� دا����دان روا����س ا�����ج از �وی  �� ���� �ردن ا�ن ا

 ��وده ا�د، �د ا�د���، دا��ن �س ��رت و ��رت /روری �� ��Uت رو�� و &1ری ا���ن �د�داً 2د�� ر���ده و

   8رر ھ�ی ز��دی �� د���ل دارد.

  در ا���� �"�ه �(�8 از دا����دان در ��ره و �ول و �وش "��رت" �ذ�ر داده �� �ود: 

� �� و�ود ��%و,�ت ھ�ی ز��د ���ب ا���د /رو&��ر"���ل ��د" ط��ب روا�� ��Aر ا&%�ن�� �/�س &راوان از � ،

���ب ا�ت « د ��ود�د: ����1، او'�ت ا���ن را ,طف �رده و �واردی را /�را�ون /د�دۀ "��رت" �� ا�ن �رح، ار��

� در ��رۀ ���و�ن #وب، �ط�,ب ز��د &راھم �ده ا�ت، و,� در ��رۀ ���و�ن �� �3دان #وب، <و�� ��ر ���ری �

و ��رت ��1 از ا�ن ھ��ت؛ ��رت �س " ا��� /��F" �� ���� و #Uف ا�ت، ��ران آور ا�ت،  .2ورت <ر&�� ���د

&رھ�"� و�Nره ا�ت، �� <���U� ��U�� 0ن در ����ش �� ��م "  ا#�Uف زا و �� ��2ول �#�,ف ا������، ��(�،

��ق و ��رت"، &5دان ��ق، ��ود ���ت، ��ود، ھ�د,� و ��ود ا���س ھ�ی #وب ���ن آدم ھ�، ���ر �روز ��رت را 

&راھم �� ��زد، �� ھ��ن �Aت " ��ق �� ��Aوم ��م آن" �� 8دش �� ��رت ا�ت، �����ت و�ودی دارد. ��رت در 

� ���ن آدم ھ�ی �و���زۀ ا������ ا���ب ���وع دارد، �� ھ�د�"ر /ذ�ری را �رھم �� ز�د، �� ز��ن �� را�ط0 

ا����ع را �#ر�ب ���1د، طوری �� ا���ن، آ���� را �� "د�"ران �� �Nر #ودی ھ�" �(�ن �و'ف �� ����د، �ورد 

ن ( �Nر #ودی ھ� )��Aم ا�د، ����A ا�د ". �رای ���ر 'رار ��دھد، �� <��0 ��ر�ر، از د�د<�ه �F ��رت <ر: " د�"را

�و <�ری از ��رت ���د ھ�د�"ر را /ذ�ر&ت، �� #�وص و ���ت /ذ�ر&ت، ھ�د�"ر /ذ�ری در ز��ن �� ��1 از راه �

   »ھ�ی ��5و�ت در �را�ر �روز ��رت ا�ت...

&وق ��� �ود، �ط�,ب #��� �� ارزش و د,�3/�  ا���� �����ت ���ب /رو&��ر ���ل ��د، ��دود �� �ذ�رات

/�را�ون ��رت از د�د<�ه ا ��رو/و,و�� ( ا���ن �����) و روا������ ��ز دار�د ��، <ر ز د�ت �رآ�د، �� ھ��ن '�م 

�  .�ر��ب #واھد �د ط� �F �0,�5 �دا<��

� ا�"�زۀ /ر #��"ری �وده  �ط�,(0 د'�ق ���ن �� دھد:« <و���ف ,و�ون در ���ب #ود ���م " ��H " �� �و��د �

 �� ���A>�� ر #�م��S� ت�ھ� (و�را�"ری، ���� �ردن و ط%��ن ھ�ی <و��<و�� �� در �ر��ن آن �وده ھ� ی �ردم �
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1� �ردن، �#ر�ب، '�ل ��م و �ظ��ر آن ��<ز�ر ��"رد�د) ا�ن #واھد �ود، �� 3ون �وده ھ� ط�(���ً � �، #وش ��ور�1

  »  و �� ر&��ر 'راردادی ا�ت... ��&�'�ت �&#��� ��&��و�ت آ��ن �(�وIً �� ����0 ���(ل و ھ�ر�H ا�د، ا�زار #

ا�ت  �*رت و و�را���زی �ر�ز ��ر�)2ورت ھ�ی د�"ر و�د و�ود دارد �� در آن :« ... �� �و��د ار�ش &روم

����� ز�د<� /د�ده ای �� از ����ری ��Aت ���0 و�را���زی و�د آور ا�ت و'ف د�ر /�ی «و در ��ی د�"ر: .» 

  »ا�ت. �*رت و و�را���زی�#ص �رای 

روا����س در ا�ر ارز���د #ود �� ��م  " روا������ و   ���ب دو��ور ا�ظم داد&ردا����د ���رم د�"ر ا&%�ن، 

�ط�,ب آ�وز�ده و �*رت  8رورت آن در ���(0 ا&%�����ن " در &2ل �A3رم ���ب ��ن ��ت ��وان ���5ل در ��رۀ

�1� ای �3د از آن در ا�ن �� �5ل �� �ود � ��س ��رت در ��Iت /��ر&�� آ��#�� �� #�و�ت :« ... ���دی دار�د �  

�وده  ���ب ���5ل را ��ز ��ر�F �رده و �� �و�2� �� ��زد، ��3ن �ر#ورد ھ� �� ���A روا�ط ��ن دو &رد و ��   

�رھم #وردن 'وای ادرا�� ا���ن، ���Q /� �ردن �� د�Iل ���� و وا'(� دو <روه را �#ر�ب ���1د ��1� در ا�ر 

  '���8  ��ز�� �ود. ...

��رت ���� ا���ن ھ�ی د�"ر و ���5د د�"ران از '��ل ��رت ���� �F &رد، �F 'وم، ��رت در ���5ل �F �ذھب �� 

  �وا�د �� ��وه ھ�ی �#��ف ���د...

� ���ب ���5ل ��  ��دار �دن �س ��رت در ��ن <روپ ھ�ی 'و��� ������1 از از ا���ب �Aم ادا�H�� 0 ھ� و 

  ���د...

  »����%�ت ���� و /��داوری ھ�، ز��ن ��رت ورزی �� ���ر ��رو�د �� ھ�3"و�� د,�ل را ��� �����د. 

�ؤ�د ا�ن ا2ل ا�ت �� ��رت و ��رت /را<�� در ھر��,ت و �1ل آن /د�دۀ �#رب و و�را�"ر #واھد  ��I، �ذ�رات

  .ود�

 

 ادا�) دارد


