
 	واب ا�را��ت
 آرا�ش دو��دار
ای  'ده ا�ت. و �� %� �� ���ن �ر��» ا�را��«ای از ا�!م  ی ���� �وارض ���� دھد از ی ���ر روی داده و �� آ��� در ز����

����م، )س از �*�رده .رن �������! �� ھ��ن �*ت ,��ن  رو �� رو�� » �وظ*ور«ای  ا�م، 	ود را �� )د�ده از 	واب ا�را�����ن )ر�ده
ی ا�را��  �وان و ���د زد: �� ا�را��ت ��ب �� �� ���� ��» ��ن��ر�	� 	ود«ی  ی )�'��� ی �وظ*ور را �� �ر�� %��م %� ا�ن )د�ده ��

ھ�ی د�ر)�ی ا�را��ت ا�!�� �� ���ت و  ی �وظ*ور ��زی �ز ��1 از ��وه ی ا�!��. ��3ل از ا���1 ا�ن )د�ده ا�ن )�'���
در ا�ن �د	واب 'دن و دارد. ����را�ن و.�� » رو����ت ���'ور«,��	��4 ا�6!�� �� �رد�داری  اش را از �45م �وظ*وری

ا��4ر �� ا�ن ا�ت: در  ی �*��� ا�ن و�: را از %�� و �4و�� ���د ��3ت؟ )��8 �*ل )ر��م: ��ره ���5 ��'� از آن از 	ود �� آ'7��
�ت، �� )�ش از ا�!م و �� در ا�!م! ا��4ر %� ���ن ��زی �زد �� ھ�ت و ا,ر ��'د آ��ن ��  ی اول و آ	ر از ھر�� ا�را�� وھ��

ا�د ـ و  ی ا���6دی ��1ن و <د�� 	ورده 5رزه ھ��� %� از ا�ن ز��ن آ�د و ا,ر �� ��; آ�د �ؤ>ر 	واھد ا3��د! از ا��رو آن �; ���
ی ������� ��و�ل  ، �� �� دوره»ا�!م ���'ور«ا��د ��3�ن )��ھ� �رای د�3ع از 	ود و ���� ��  ـ ��  �@داد'�ن ����د %م ��'د

ا�ت، » د'�ن«ا<ط!ح �ر�� �رای زدن  13ر و ادب ھ��ن ا�ران ا�!��، �� �� ھر دو �� ھم. ا�ن دو �� 'و�د، �� �� �زر,�ن  ��
 .ا�� ھ���D %�ر,ر �	واھد �ود

 
و �زر,�ن 13ر و ادب �� در ز��ن ا�!��   ی ����د �رای %'ت و )رورش د�ن ا�!م �وده ا�ت، ی ������� 	ود ذا��ً ز���� دوره
ا�د. ط�@�ً در روز,�ری %� �� '��	ون ا�!�� 	ود �� را ���4�3ر  ی آن �وده ا�د و رو����ده ��ن ��ل رو��دهی ���ن 3رھ��4 در  'ده

رو�م،  ����د، 	<و<�ً و.�� %� �� در �*ب و ��رت ا�ن '��	ون دار�م از د�ت �� �ت �� ا�را�� �� %رده، �و�ل �� آ��� ا�را��
�وا�د در �را�ر آن ��رو�� �ؤ>ر ا3�د %� ز���� از �رون �ر �� ��	�� و �)س  ���» ط��@�«�ت. ا�� ا�ن وا%�ش  �D وا%�ش ط��@�

ھ��ت %� �� ط��@ت د�4ری �ز ا�ن ��روی ��ذوب  �� را �� د����ری 	ود��ن �� �رور از درون ��	�ر و �ذب %رده ا�ت. .رن
ا�!�� 'ده ا�ت %� �� ��� .�در �����م ھ� آ����ن  ی ز���� �دار�م. و ا��D )س از ,ذ'ت ا�ن ز��ن دراز، 3رھ�; �� در ھ��

'د�م، 'رطش ا�ن �ود %� '������ را �� آن 'و	�  ��ن ��ز'����م، ��زه ا,ر .�در �� ���<ر ا�را�� آن را در 	ود ا�!��
ن )�دارد و �� را زاد,�ن و وار>�ن آن. و �ز ا�ن، '��	�ن <رف ا� ���و���� ��1 ��4ر�م %� ا�ران را زھدان د���ی .د�م ��

ا�د؟  %�د، �'1!�� %� در �و�3ن �وادث ا	�ر از درون 	ود �� �رون ر�	�� ی �� �� 'ده ���<ر �� %��1 �� �ل �'1!ت 3@��
��1ن ���ت. ا�ن » ا�را��«ی  آ��د %� �دون آن ��� �<ور ا�ن 3رھ�; ھزار و �*�ر�ده ���5 ا�ن �'1!ت از ����دی �ر��

ی و�ود ,ذا'�� ��'د، در �دا�ت 	ود ا�را�� �وده ا�ت. �� دو د�5ل ���د ا�ن ����د را '��	ت.  �ر<� )�ش از آ��1 ا�!م )� �� ����د، 
��1 آ��1 و�*� از آن �� ��وان )�دار د��� ا����ً �*�رده .رن ا�را��ت ا�!�� را ��1ن %رده و د�4ر آ��1 �� ��وان ا45و�� %� 

 .���ده ا�تا�م در ا���ق ا�ن .رون �د3ون  ی آن �وده �� 	ود ��ز�ده
 


