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مبارزه ای سپرده به زمین
(قطعاتی درباره سه داستان از بیژن نجدی)
سینا فاضل پور

۱

عٛص ٜی داعتاٖ ٞای ٘جذی چیشی جش تذٖ ٘یغت :تزای رعیذٖ ت ٝایٗ عٛص ٜخٛا٘ٙذٔ ٜی تایغت ٘ ٝتٟٙا
ٔحافظ ٝوار ،تّى ٟٓٔ ٚ( ٝتز اس آٖ) تی پزٚا تاؽذ؛ ٔحافظ ٝوار ت ٝایٗ دِیُ ؤ ٝثادا ت ٝایٗ تذٖ و ٝاس طزیك
ٔتٗ ایٗ داعتاٖ ٞا ت ٝا ٚرعیذ ٜعت آعیثی ٚارد ؽٛد .أا ِحظ ٝای و ٝخٛا٘ؼ داعتاٖ آراْ آراْ تِٕ ٝظ ایٗ
تذٖ ٔی رعذ٘ ،ح ٜٛی تزخٛرد خٛا٘ٙذ ٓٞ ٜتایذ تغییز پیذا وزد ٜتاؽذ .چزا و ٝایٗ تذٖ تذ٘ی ؽخقی ٘یغت
(و٘ ٝمط ٝی تعزیف ٘ؾذ٘ی آٖ ٕٞا٘ٙذ یه اعپاعٓ ِحظ ٝای ،یه ارٌـاعٓ حظ ؽٛد) .پظ خٛا٘ٙذ ٜی تی
پزٚا اس ایٗ تذٖ ؽخقی ٔی ٌذرد .تذٖ در ٘جذی تذ٘ی اجتٕاعی عت  ٚرادیىاَ ؽذٖ خٛا٘ٙذ ٜو٘ ٝاٌٟاٖ در
٘مؼ ادأ ٝدٙٞذ ٜی تذٖ لزار ٔی ٌیزد ٚاتغت ٝت٘ ٝیزٚی تعزیف ٘ؾذ٘ی رٚاتطی عت و ٝدر ایٗ تذٖ در٘ٚی
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ؽذ ٜا٘ذ .ایٙطٛر ٘یغت و ٝدر ِٕظ ایٗ تذٖ ت ٝخٛا٘ٙذ ٜدعتٛری داد ٜؽٛد ،تز عىظ ،تزای فٕٟیذٖ ایٗ ٘یزٚ
و ٝدر تزویة ٚفاداری ٘یزٞٚای ٌ٘ٛاٌ ٖٛدر ٖٚتذٖ ت ٓٞ ٝؽىُ ٌزفت ٚ ٝرؽذ وزد ٜاعتِٕ ،ظ وزدٖ تٟٙا در
راتط ٝتا خٛا٘ٙذ ٜای ٔعٙی پیذا ٔی وٙذ و ٝپیؾتز ت ٝجٟت عیاَ ایٗ ٘یزٞٚا ٚفادار تٛد ٜتاؽذ .ایٗ وٝ
داعتاٟ٘ای ٘جذی چٙیٗ تزویثی اس تذٖ ٞای ٔتعذد را در تذ٘ی ٚاحذ و ٝتاالتز اس  ٕٝٞی آٟ٘اعت تٚ ٝجٛد ٔی
آٚر٘ذ ،تٟٙا دِیّؼ ٚفادار ٔا٘ذٖ تٕٞ ٝیٗ جٟت عیاَ اعت .در عیٗ حاَ ٞز تذ٘ی (و ٝاس آِٖ ٘ٛؽت ٝاعت) تٝ
تذ٘ی دیٍز ،تذ٘ی س٘ذ( ٜو ٝاس آِٖ خٛا٘ٙذ ٜاعت) ٘یاس دارد و ٝتا س٘ذ ٜوزدٖ  ٚپیٛعتٗ ت ٝآٖ اس ٘ ٛتذ٘ی ٚاحذ
ؽىُ دٞذ ٚ ،ؽایذ تٔ ٝمتضای سٔاٖ تزویة ٘یزٞٚایؼ را در جٟتی تاس ٜت ٝوار ٌیزد ،تا آ٘جا وٕٞ ٝچٙاٖ تٝ
ٔثارس ٜی در پیؼ رٚی ایٗ تذٖ جذیذ ٚفادار تٕا٘ذ.

۲

تٓ ٔؾتزن ع ٝداعتاٖ «تاریىی در پٛتیٗ»« ،یه عزخپٛعت در آعتارا» « ٚعپزد ٜت ٝسٔیٗ» ت ٝیاد آٚردٖ
اعت .در تاریىی در پٛتیٗ آ٘چ ٝت ٝیاد آٚردٔ ٜی ؽٛد پغزی عت و ٝتا پیؼ اس ؽزٚع داعتاٖ ،پذر تقٕیٓ
ٌزفت ٝتٛد ت ٝخاطز ٔزٌؼ و ٝاس آٖ چٟار عاَ ٔی ٌذرد ٞزٌش ِثاط عیاٞؼ را در ٘یاٚرد ،پغزی و ٝحاال
در ٌٛرعتا٘ی جای ٌزفت ٝعت و ٝپذر دیٍز تٕاْ اعٓ ٞا  ٚتاریخ رٚی {ع ًٙلثزٞایؼ} را تی ٞیچ تالؽی
ٕٞیؾٔ ٝی تٛا٘غت تخاطز آٚرد .تا ایٗ حاَ داعتاٖ ٍٙٞأی ؽزٚع ٔی ؽٛد و ٝیه تعذ اس ظٟز تاتغتاٖ،
ٔزدْ دٞىذ ٜا ٚرا دیذ٘ذ و ٝپیزا ٗٞآتی و ٟٝٙای پٛؽیذ ٜاعت  ٚتطزف رٚدخا٘ٔ ٝی رٚدٕٞ .یٗ جاعت وٝ
رٚدخا٘ ٚ( ٝدر وٙار آٖ تاراٖ  ٚآب) ٔعٙای تاس ٜای ٔی ٌیز٘ذ٘ :یزٚیی حیاتی ٘ ٝتٟٙا تزای ادأ ٝی س٘ذٌی
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تّى ٝتزای ٚفادار ٔا٘ذٖ .در «یه عزخپٛعت در آعتارا» ایٗ عزخپٛعتی وٕ٘ٛیغت اعت و ٝاس آ٘چ ٝتز
لٔٛؼ ٌذؽت ٝعخٗ ٔی ٌٛیذ ،عزخپٛعتی و ٝراٚی اػ ٔزتضی عت  ٚاس ؽجاعت پذرتشرٌؼ ٔی ٌٛیذ ،اس
پغز عٕٞ ٛایی و ٝآ٘مذر ؽة ٞا ا٘جیُ خٛا٘ذ ٜتٛد٘ذ و ٝتاالخز ٜا٘جٕٗ تخؾٛدٌی ٔٛافمت وزد و{ ٝآٟ٘ا} را
ت ٝوؾیؼ وّیغای ٔاریای ٔمذط تحٛیُ دٞذ تا ٔ ٓٞؾىُ فاضالب وّیغا حُ ؽٛد  ٓٞ ٚعیغی ٔغیح
تتٛا٘ذ طزفذاراٖ عزخپٛعتؼ را اس ٘شدیه تثیٙذ ٚ .ایٗ تٛاب عاسی تا ٌذؽت داعتاٖ در ٔثارس ٜاػ تٝ
ٔثارس ٜی وُزدٞا ٔی پی٘ٛذد .در ایٙجا ٔ ٓٞزتضی و ٝتیاد آٚردٖ عزخپٛعت را رٚایت ٔی وٙذ ٔاٞیٍزی
جٛاٖ اعت و ٝتزای ٌزفتٗ ٔاٞی ت ٝدریا ٕ٘ی رٚد (رٚدخا٘ ،ٝچزا) .رٚدخا٘ ٚ ٝتاراٖ دٚتار٘ ٜؾا٘ ٝای اس لزار
ٌزفتٗ در جٟت ٘یزٚی غیزلاتُ ٟٔار س٘ذٌی ا٘ذ و ٝدر آٖ حتی ٔاٞی ٞای فیذ ؽذ ٓٞ ٜدیز ٔی ٔیز٘ذ .طاٞز
ّٔ ٚیح ٝی «عپزد ٜت ٝسٔیٗ»  ٓٞتیؾتز رٚسٞایؾاٖ را تا خٛا٘ذٖ رٚس٘أٞ ٝای لذیٕی  ٚخٛا٘ذٖ آٚاس
فزأٛػ ؽذ ٜای اس لٕز عپزی ٔی وٙٙذ  ٚداعتاٖ تٟٙا ٍٙٞأی ؽزٚع ٔی ؽٛد و ٝآب وٕی اس پیزی تذٖ
طاٞز وٓ وزد ٜتاؽذ.
در عیٗ حاَ آ٘چ ٝایٗ تذٖ ٞای جذا را تٌ ٓٞ ٝزٔ ٜی س٘ذ ٘ ٝت ٝیاد ٔا٘ذٖ ٌذؽت ٝتّى ٝت ٝیاد آٚردٖ آٖ
چیشی عت و ٝدر پیؼِ رٚعت .پذر طاٞز ،در «تاریىی در پٛتیٗ» ،پظ اس ٔاللات تا طاٞزی دیٍز وٝ
ٔؾغ َٛآتتٙی عت ععی ٔی وٙذ سیاد ت ٝلاب عىظ پؾت وزد ٜای و ٝرٚی طالچ ٝتٛد ٍ٘ا٘ ٜىٙذ ،تّى ٝتٝ
عفاِی فىز ٔی وٙذ و ٝطاٞز جذیذ تزایؼ اس پائیٗ رٚدخا٘ ٝپیذا وزد ٜعت ٙٔ ٚتظز فزداعت و ٝدٚتار ٜتٝ
عٕت رٚدخا٘ ٝرا ٜتیفتذ .در «عپزد ٜت ٝسٔیٗ» ّٔ ٓٞیح ٚ ٝطاٞز ت ٝخاطز ا٘تخاب یه اعٓ تزای آ٘چٛٙٞ ٝس
٘یأذ ٜاعت تا  ٓٞتٍٔ ٍٛٔ ٛی وٙٙذ.
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آ٘چٞ ٝز ع ٝداعتاٖ را ت ٝعٕت ؽىُ دادٖ تزویة جذیذی اس تذٖ ٞا عٛق ٔی دٞذ یه حادث ٝاعت .در
«تاریىی در پٛتیٗ» حادث ٝدر ٔاللات تا طاٞزِ جذیذ  ٚآٖ ِحظ ٝی وٛتاٞی ؽىُ ٔی ٌیزد و ٝت ٝپذر طاٞز
ٌفتٔ ٝی ؽٛد خا٘ ٝای سیز رٚدخا٘ ٝاعت .خا٘ ٝای و ٝا ٚؽةِ پیؼ تی آ٘ى ٝتذا٘ذ ت ٝآٖ فىز ٔی وزد ( ٚایٗ
تٟٙا اس تذ٘ی ٚفادار تز ٔی آیذ و ٝتی آ٘ى ٝتذا٘ذ در راعتای ٘یزٚیی تشرٌتز اس خٛدػ در حزوت اعت) ،خا٘ٝ
ای سیز عمفی تا ٌچ تزیٟای آب ،در اتالٟایی تا دیٛارٞای آب{ ،و ٝدر آٖ} ٞیچىظ ٕ٘ی تٛا٘ذ تفٕٟذ وٝ
دیٍزی دارد ٌزیٔ ٝی وٙذ .ت ٝؽىّی خالف ٝخا٘ ٝای تٔ ٝعٙای س٘ذٌی .در «یه عزخپٛعت در آعتارا» تا
د ٚحادث ٝرٚتزٞ ٚغتیٓ :حادث ٝی ا َٚؽٙیذٖ داعتاٖ یه عزخپٛعت وٕ٘ٛیغت و ٝدر ایزاٖ را ٜت ٝخان
عپزدٖ ٔزدٌاٖ را ت ٝوُزدٞا یاد ٔی دٞذ .تذ٘ی و ٝدر راعتای ایٗ حادث ٝلزار ٔی ٌیزد تٟٙا ٔزتضی عت (ٝ٘ ٚ
راٚی داعتاٖ) .حادث ٝی د ْٚرعیذٖ خثز ٔزي ٔزتضی در رٚدخا٘ ٝی ٔزسی ایزاٖ  ٚؽٛرٚی عت ،تذٖٚ
ع{ ًٙلثز} .ایٗ تار راٚی داعتاٖ اعت و ٝت ٝعٛص ٜی ایٗ حادث ٝی دیٍز تذَ ٔی ؽٛد .پیذا ؽذٖ یه
جغذ ،ـ تاس  ٓٞی ٝجغذ ـ و ٝدر حاِت عادی ٔی ؽذ تی تفاٚت اس وٙار آٖ ٌذؽت« ،در عپزد ٜت ٝسٔیٗ»
٘مؼ ایٗ حادث ٝرا تاسی ٔی وٙذ.

۳

تا ٔزٚر دٚتار ٜی آ٘چ ٝتزای ٞز فزد ٔعٙای حادثٔ ٝی ٌیزد ،آ٘چ ٝتذٖ ا ٚرا ت ٝتزویثی تاالتز اس خٛدػ
٘شدیه ٔی وٙذٔ ،ی تٛاٖ تِ ٝشٚ ْٚفاداری در ٔف ْٟٛحادث ٝتزای ٘جذی پی تزد :حادثِ ٝحظ ٝای عت وٝ
تزای ٞز وغی جش آ٘ى ٝتذ٘ؼ پیؾاپیؼ ت ٝا٘تظارػ تٛد تی ٔعٙی عت .تٟٙا تزای چٙیٗ فزدی عت و ٝحادثٝ
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٘یزٞٚایی تاس ٜت ٝارٔغاٖ ٔی آٚرد .تٟٙا تزای تذ٘ی و ٝت ٝد٘ثاَ تزویة ؽذٖ تا تذ٘ی عت لٛی تز و ٝایٗ
٘یزٞٚای تاس ٜت ٝأ ٚی تخؾٙذ ،تا ؽایذ تٞ ٝذفؼ و ٝس٘ذٌی عت ٘شدیه تز ؽٛد .تٟٙا پذر طاٞز اعت و ٝدر
«تاریىی در پٛتیٗ» اس پیؼ ت ٝا٘تظار چٙیٗ خا٘ ٝای سیز رٚدخا٘ٞ ٝز رٚس ٌٛرعتاٖ  ٚع ًٙلثزٞایؼ را اس
تز ٔی وٙذ .تٟٙا ٔزتضی عت و ٝدر جٛاب ت ٝعٛاَ عزخپٛعت ـ تٔ ٛی د٘ٚی چ ٝتالیی عز ٔاروغیغٓ أٚذ
ـ ت ٝفىز فزٔ ٚی رٚد .تٟٙا راٚی داعتاٖ «یه عزخپٛعت در آعتارا» اعت و ٝاس ؽٙیذٖ خثز ٔزي ٔزتضی
عزاغ تطزی ٔعج٘ٛی و ٝعزخپٛعت ت ٝا ٚداد ٜتٛد ٔی رٚد ٚ .در «عپزد ٜت ٝسٔیٗ» ایٗ ّٔیح ٚ ٝطاٞز ٞغتٙذ
و ٝتز عىظ عایزیٗ (پّیظ یا ٔزدْ وٕٞ ٝیؾ ٝت ٝؽىُ ـ عذ ٜای ـ اس عٕتی ت ٝعٕت دیٍز ٔی د٘ٚذ تا
چیشی را تثیٙذ و ٝحغی در آٟ٘ا س٘ذٕ٘ ٜی وٙذ) ت ٝعٕت رعیذٖ ت ٝایٗ جغذ خاؿ ت ٝعٛی تیٕارعتاٖ راٜ
ٔی افتٙذ.
أا ٕٛٞار ٜدر را ٜرعیذِٖ فزد ت ٝتذٖ جذیذی و ٝتا ؽزٚع حادث ٝتیؼ اس پیؼ ت ٝا٘ ٚشدیه ؽذٔ ٜا٘عی ٚجٛد
داردٔ .ا٘عی و ٝچیشی ٘یغت جش ٘یزٞٚای دیٍز جأع ٝو ٝدر حادث ٝچیش خافی ٕ٘ی تیٙٙذ  ٚت ٝطٛر وّی
تزایؾاٖ اس إٞیتی تزخٛردار ٘یغت .ایٗ ٘یزٞٚا در ٘اتٛا٘ی ؽاٖ تزای درن ایٗ حادث ،ٝایٗ ِحظ ،ٝایٗ خال،
یا آٖ را آ٘مذر تی إٞیت جّٔ ٜٛی دٙٞذ و ٝفزلی تا یه ٔزد٘ ٜذاؽت ٝتاؽذ یا ٚفاداری ؽخـ ت ٝایٗ حادثٝ
را ت ٝعخزٔ ٜی ٌیز٘ذ .آ٘چ ٝایٗ ٘یزٞٚا را در پظ تی تفاٚتی ؽاٖ ت ٝراعتی ّٔتٟة ٔی وٙذ درن ٘ىزدٖ
٘یزٚی تذ٘ی تاس ٜاعت و ٝاٌز ؽىُ تٍیزد ٕ٘ی تٛا٘ٙذ تحت وٙتزَ خٛد لزارػ دٙٞذ .در «تاریىی در پٛتیٗ»
ایٗ خٛد خا٘ ٝی ٔٛعٛد سیز آب اعت و ٝدرٚغیٗ اس آب در ٔی آیذ  ٚپذر طاٞز را تا عٛاِی تٟٙا ٔی ٌذارد.
در «یه عزخپٛعت در آعتارا» عّف وؾیذٖ ٔزتضی عت و ٝتاعث ٔی ؽٛد راٚی ٞیچ یه اس حزف ٞای
ا ٚرا جذی ٍ٘یزد .در عیٗ حاَ آ٘چ ٝت ٝعزخپٛعت پظ دادٕ٘ ٜی ؽٛد پا٘چاعت ٘ ٝوتاتٟای ِٙیٗ ،چزا وٝ
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وتاتٟای ِٙیٗ تٟٙا در رلـ  -دعت  ٚپا  ٚتٗ {عزخپٛعتاٖ} تا خذا٘ٚذ -ت ٝدٚر پا٘چاٞا تٛد و ٝدر تزویة
٘یزٞٚای ایٗ تذٖ ٞا لزار ٔی ٌزفت ٕٞ ٚیٗ رلـ اعت و ٝپا٘چا را تزای پّیظ ت ٝیه ؽئ درن ٘ىزد٘ی
تذَ ٔی وٙذ« .عپزد ٜت ٝسٔیٗ» ٘یزٚی ٔخاِف جأع ٝخٛدػ را ت ٝا٘ٛاع ٔختّف ٘ؾاٖ ٔی دٞذ :اس لطاری وٝ
ٞفت ٝای دٚتار فذای ٌذؽتٙؼ اس وٙار دٞىذ ٜؽٙیذٔ ٜی ؽٛد تی آ٘ىٞ ٝزٌش دیذ ٜؽٛد ،تا عذ ٜای اس ٔزدْ
و ٝحادث ٝرا تی إٞیت تّمی ٔی وٙٙذ ،تا دوتزی و ٝاؽتیاق تذٖ ّٔیح ٝت ٝحادث ٝرا ٕٞا٘ٙذ ضعفی تّمی ٔی
وٙذ و ٝتایذ تا دار ٚتزطزف ؽٛد ،تا یه تیز چزاغی و ٝتی ٞیچ ؽثاٞتی ت ٝدرخت ت ٝا٘ذاس ٜی یه درخت اس
سٔیٗ تیز ٖٚآٔذ ٜتا تا لأت درٚغیٙؼ خٛد را ت ٝجای درختی ؤ ٝی تٛا٘غت پغز طاٞز تاؽذ ٔعزفی وٙذ.
ایٗ ٘یزٞٚا ٌا ٜتز تی ٔعٙاییِ یه حادث ٝپا ٔی فؾار٘ذ ٌ ٚا ٜععی تز ایٗ دار٘ذ و ٝخٛد تزای فزد ٔعٙای
حادث ٝای دیٍزٌ ٝ٘ٛتاؽٙذ ،حادث ٝای ٕٛٞار٘ ٜادیذ٘ی.

۴

در تزاتز ٘یزٞٚای ٔخاِفی و ٝحادث ٝرا ٘ادیذٔ ٜی ٌیز٘ذ ،ایٗ ٚفاداری عت و ٝؽخـ را تزغیة تٔ ٝثارسٔ ٜی
وٙذ تا تا حادث ٝیىی ؽذ ٚ ٜتزویثی تاس ٜتیافزیٙذ .پذرِ تٟٙای طاٞز ،در «تاریىی در پٛتیٗ» ،اس طزفی تا تزدٖ
پٛتیٙی ت ٝظاٞز تی إٞیت ت ٝخاٌ٘ ٚ ٝذاؽتٙؼ وٙار عىظ رٚی طالچ( ٝؽایذ اس پغزی و ٝدر ج ًٙوؾتٝ
ؽذ ٜتاؽذ)  ٚاس عٛی دیٍز تا تاس ٌذاؽتِٗ در ت ٝاؽتیاق رٚدخا٘ ٝای و ٝت ٝاٌ ٚفت ٝؽذ ٜتٛد ٞیچ چیش
ارسؽٕٙذی تزایؼ ٘ذارد تا رٚدخا٘٘ ٚ ٝیزٚی س٘ذٌی یىی ؽذ ٚ ٜت ٝخا٘ ٝای تا دیٛارٞایی اس آب ٔی رعذ وٝ
در آٖ دیٍز وغی ٕ٘ی تٛا٘ذ فذای ٌزی ٝاػ را تؾٛٙد .رٚدخا٘ ٝای ٔثُ س٘ذٌی وٕٞ ٝیؾٔ – ٝثُ عًٙ
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لثزی تی اعٓ -عاوت خٛاٞذ تٛدٔ .زتضی  ٓٞت ٝتٟٙایی در تزاتز تٕغخز راٚی «یه عزخپٛعت در آعتارا»
ت ٝعٕت عٛاِی حزوت ٔی وٙذ و٘ ٝیٕ ٝعزخپٛعت آٔزیىایی٘ -یٕ ٝوُزد ایزا٘ی اس أ ٚی پزعذ  ٚدر ٔزس
ایزاٖ  ٚؽٛرٚی دفٗ ٔی ؽٛد .پظ اس دفٗ ٔزتضی  -وٙار رٚدخا٘ٔ ٝزسی تذ ٖٚع -ًٙایٗ راٚی داعتاٖ
اعت و ٝت ٝپزٚا٘ٔ ٝی ٌٛیذ :تٛٙیظ ٞ -ز چی اس ٔزتضی  ...اس عزخپٛعت  ...اس وُزدٞا یادْ ٔ٘ٛذ.ٜ
اٚج ایٗ ٔثارسٚ ٚ ٜفاداری در «عپزد ٜت ٝسٔیٗ» دیذٔ ٜی ؽٛد ،داعتا٘ی و٘ ٝجذی ت ٝؽٕظ ٍِٙزٚدی ٚ
ٕٞغزػ ت ٝدالیّی و ٝحاال ؽایذ ٚاضح تز تاؽٙذ تمذیٓ وزد ٜاعت؛ داعتا٘ی ؤ ٝثارس ٜدر آٖ اس اتتذا تُعذی
ٌزٞٚی  ٚعاؽما٘ٔ ٝی یاتذ .آٍ٘ا ٜو ٝدر جٛاب تی تفاٚتی دوتز ّٔیحٔ ٝی ٌٛیذ  -خٛدٔ ٖٛدفٙؼ ٔی وٙیٓ.
تعذ ؽایذ تت٘ٛیٓ دٚعتؼ داؽت ٝتاؽیٕٓٞ .یٗ حاال  ٓٞاٍ٘ار ،اٍ٘ار دٚعتؼ دارْ  ٚ -...پظ اس عپزدٖ ایٗ
حادث ٝت ٝسٔیٗ اعت ؤّ ٝیح ٚ ٝطاٞز ،ایٗ دٔ ٚثارس عاؽك ،تذ٘ی تاسٔ ٜی عاس٘ذ ،تٔ ٓٞ ٝی چغثٙذ ،طٛری
و« ٝوغی ٕ٘ی تٛا٘غت تفٕٟذ وذاْ یه اس آٟ٘ا دارد ت ٝدیٍزی وٕه ٔی وٙذ» .آ٘چ ٝایٗ تذِٖ تاس ٜدر تزاتز
جأع ٝی تی تفاٚت لزار ٔی دٞذ چیشی ٘یغت جش ٔیّی و ٝس٘ذٌی عت :یه اعٓ .اعٕی وٞ ٝیچ ٘یزٚی
دیٍزی جش ٘یزٚی ایٗ تذٖ خاؿ تٛا٘ایی ا٘تخاتؼ را ٘ذاؽت .اعٕی و ٝاعٓ ایٗ تذٖ تاسٔ ٜی ؽٛد .دیٍز ٘ٝ
فذای  ٕٟٕٝٞی ٔزدٔی و ٝتی جٟت ٔی د٘ٚذ إٞیتی دارد  ٝ٘ ٚفذای آٔذٖ یا دٚر ؽذٖ لطاری وٞ ٝیچٍاٜ
دیذٕ٘ ٜی ؽٛد.
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۵

تیضٖ ٘جذی ٘ٛیغٙذ ٜای ٔثارس اعت ،آٖ ٔ ٓٞثارسی تٕاْ عیار .در ٘جذی حتی اٌز تذ٘ی ٔزد ٜت ٝت ٛتحٛیُ
دٙٞذ ،حتی اٌز ٔثارس ٜات را ؽىغت خٛرد ٜتذا٘ٙذ  ٚدیٛا٘ ٝات تخٛا٘ٙذ ،تٔ ٛی تٛا٘ی تاس  ٓٞت ٝپیؼ حزوت
وٙی .چزا و ٝایٗ جأع ٝاعت ؤ ٝثارسٚ ٚ ٜفاداری تٞ ٝذف را ٕ٘ی دا٘ذ  ٚدر ٘تیجٔ ٝعٙای حادث ٝرا ٕ٘ی
فٕٟذ .در ٘جذی ٔثارس ،ٜعؾكٚ ،فاداری  ٚتزویة ایٗ ع ٝتٕاْ  ٚوٕاَ در جٟت س٘ذٌی عت :سٔیٙی و ٝاس آٖ
درخت عثش ٔی ؽٛد ،آتی و ٝوٕی اس پیزی تذٖ وٓ ٔی وٙذ ،رٚدی و ٝخٛد س٘ذٌی عت .اس ایٗ رٚعت وٝ
تذ٘ی و ٝدر داعتاٖ ٞای ٘جذی عاختٔ ٝی ؽٛد ٕٛٞار ٜتا ٘یزٞٚای حیاتی س٘ذٌی در یه راعتا لزار ٔی
ٌیزد  ٚدر ٞز ِحظ ٝی تاریخی  ٚجغزافیایی عٛیؼ تغت ٝت ٝعٛی س٘ذٌی عت .در عیٗ حاَ ایٗ تذٖ ٞای
تی ع ًٙلثز ت ٝتذ٘ی س٘ذ ٜاحتیاج دار٘ذ تا تا ا ٚتزویثی تاس ٜآفزیذ٘ ٚ ٜیزٚیی تاس ٜتٍیزد .تذٖ سیز رٚدخا٘ٝ
ی «تاریىی در پٛتیٗ» ،تذٖ رٚی خط ٔزسی «یه عزخپٛعت در آعتارا» ،تزویة د ٚعاؽك «عپزد ٜتٝ
سٔیٗ» .ایٗ ٘جذی عت و ٝدر «عپزد ٜت ٝسٔیٗ» تٔ ٝا یادآٚری ٔی وٙذ وٕٞ ٝیؾٔ ٝی تٛاٖ چٙیٗ تذ٘ی را
خٛا٘ذٔ ،ی تٛاٖ آ٘چ ٝرا ُٔزدٔ ٜی خٛا٘ٙذػ اس ٘٘ ٛأٍذاری وزد .چزا و ٝدیز یا سٚد خٛا٘ٙذٞ ٜایی اس راٜ
خٛاٙٞذ رعیذ و ٝتٟٙا ت ٝس٘ذٌی ٘ ٚیزٞٚای حیاتی آٖ ٚفادار٘ذ ٞ ٚزاعی اس تماتُ تا ٘یزٞٚای جأع٘ ٝذار٘ذ.
چزا و ٝتا تاسخٛا٘ی سٔیٗ  ٚتاراٖ  ٚرٚد س٘ذٌی عت و ٝت ٝآٟ٘ا ٔی پی٘ٛذد.
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