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�ه
 د��ا���� 

 

�-��ارش �� ��روز� در ��
 ا��
ا���رگ�
ا��  

����ن �	ه��� ا���ن ه� ��	 ا�
	ا���رگ در 
 ���ی� س�ل 2010 ��� ��رچ 20ی
 	���  ���ر�	ا���

.  را �� ح/�ر ��. از س�+� *(% �)'�� &%د1389 �ر	��� و ��� ���ر� س�ل 
دری� 	: در &��ر  �*�اد� ه�� ا�89ن �6�5 اس�%اس��رگ 3�� � از 	�% ه�� 

 ح/�ر ��5 رس�*��  و ه�?��@?<�نه�� دور و *=دی> 9%ا*س� و از 	�% ه�� &��ر 
��اد��عدر �<A . ��د* �� �& ��89ن ه� رو� ا از 9%ا*س�� ه� *�= ح/�ر ی���9 ��د*

 C�>روز و اه�* Dروز، 9%ه� �Fو ��ر@ن �س� GH�
 &��ر �� G� �I�)H یدر ز*
�س��H �K &�*�ن 	: *�روز� را ��  �ش @��ی� و س�ل ���ر&G �� . &%د*

 . @�Lز &%د،��<�*�ن
  

 –از 	�% �س » 	����«  H%و� ��س�G6 *�از*��Hن��� اول �	���� در 
��Hن اه�ا &%د*���+�Q ه��9%ا*س� ��& C&%	 �� را �� ��3ان ��(� � *�روز�  .

G6 اT�� 	%ق &�ر و �ای� H%و� ه�%� 9%ا*س�� ���ر ��ت ه� اسC &� رو� ��س
 �UV3 �� رن�� G6�(�� ��زار ��س	را در @ �=�I*دل ا G6�د� و ��س�>* W�6��

��ار*�� �X%3 ان���.  
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 �%د� اسC &� در ��یسG6 ه�� و ا�89*س��ن �$#" !	پ ای� H%و� �Yی� H=ار
G6 �او  @]ت ��س.  *�ب @س�� اسC*�ا ه��*<� &%د� و ز*�GH اش س%	�ر از 

 . ����ازد را ��  ��Gزی�د� از �<'� *G، ر��ب ، ����ر، ��'� س���ر و س%ود
  

  
  


$�ن %��	ن ه<%اه�ن اش �	� �� G6�ی� @?� ��س��\ ��'�Y ی�و &� در ،�?
 .&<�*[� ���رت ا9=و*G دارد
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 ��زو&G &� در ا�T ی�*�*G اسC، ، در &��ر \�� @?� � ��س�G6ا�
$'& �	دا  
 ��  ) ���Iی��	�( ی� ن �%�_@ ��  �Vل ا?�ی� در ا	ع�رش ��]*�( )�دد���ر�  و 

  .زی��GF وی�a ا� �G *�ازد

  
 

	<�ل ا9%ی�6 سC �� زی%  از  ا'T�C اش &�).ت ا%,ی& )*	 ای� *�از*��Hن را 
 ه<%اهG ، ری�� در U%ون وسGb دارد ای� @?� � ��یسG'8�G6 و ���دول &�

��c��.  
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 ��س�H G6%و� �س�9% از &�ی% ���� � �%ا&. @�Lز �G ی��� و �� ��� و ر*GI از 

� �%ی� U'� ه�� �'� �� ���ا در �G @ی�ه��و&. �'�� *�ا ه�� ه�+� . G6�س��
 �*��Y و�%H ای�	ن���H� س%ز��� دور و *=دی> را �� ر*D و  �� ��(�وت �� ه5 �

�ا�C دی%ی�� اش �� س%اغ ای� U �� و در @س��ن 9+� س�=، *�روز �� �G ده*��Y
 و ه<�?G و ه<�Kا*G �%د��ن را در روز�Hر سCK  ه�� ه)%ت زد� ��%ود*8<�

��& G� واز@.  
  

 رس5 اح�%ام ای��ن  &� زی�د� از ��ا*�ن ��ی��'��2%ح� ��0/ �=ر�Hار ا�س�ل 
� �� ?Qb و ��%��*G ���ری� س�ل *���& G� ن  &�*�نرا ��در ی�د��f�>ه C�� را  

�6�ی5 &%د*� . A>(�  � ع���� اbU ور�T ن *�روز و�	 G*���ای��ن در X<� از 
 
 �C  &� *� روز را ی> ���س1388 ح�ت G��>34 س�ز��ن �'� ���� ���ری
�اد &%د� اسC، ی�د *<�د>'U G*����  ا*���رات س�ز��ن �'� از�Gس(ی �*5  .*

\��� �& � *(% در س%اس% �ن�'� �٣٠٠ از .� ��*�روز �%ا« :  *�6 و �Uل *<�د*
���ن، @�Lز س�ل *� اسC و ��.6fدر��� �& Cاز س� ه=ار س�ل اس G ،ن�c?�� از 

 از ���ن �I%ی و *�6ط د�*�� و  �ور�� �%&=��� U(�6ز، @س��،� س��ی���6b در
9%H ���� ��G�	 د«.  

 
 

در  ��  �ا*. 	ع%� از �Uر� �3�اl �'> ا?�ع%@ ,$ ر���$دو�
�ر �' �ع�ا 
&� وXع�C ا�%وز� &��ر را » W�3 ��'H« ���م و �b': 	�3%ا*� ا���رد ���ر 

در @س��ن ���ر و س�ل *� �� احس�س  �GT �%س�� 5�c%د، �ع��ان ��(� � 
�ازی� �b': را در زی% ��b?ع� Uس<�G . *�روز� �� ه<���fن  �د �6�ی5 &%د*

�  9%��ی�
......» 
�\ %Hا  
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�س�یاز س�?�� �� ا  
.ی �� ��ا*� ه��ی H'�� ح=�ی  �n ا�یا  

 �Yلی�>��   ه�س�� 	
  �9%د�  و �aY%د�.ی ه�س�=�

�I*�Iن�  �� �Y%یه��ز ه5 در ز    
  ��و*(�ق

��د� ���ر�  �ن @���  
G وح�� ه� ه<� �� ]?� ه�وH'=ار  

  ��Hه�نGن و �  �ن راد �%دااز
D*%'HCاس  
  اسGC &� داغ س�زا*� ه�]?�

 �%دل �� 
روان ��  اسC �% روح وG @�. *��*و  
 و

« � «�%د��ن ا�%وز ه<� در  �اب C')L ا*
».........و   
 

 
  یGc از ��% دوس��ن 9%ا*س�� &� Uس<C زی�د 3<%ش  را T%ف ژان �	و�34

C3ع�رف و زرا� .K� در �aم ���ر� &<> �� ا�89*س��ن ��ی��Y ،Cن *<�د� اس�*�& 
��D اسC �� �� ز��ن 9%ا*س� را  %�Hدر Cس�?�� اس �cح در &��ری'T رزو�@ ��

��Hن �6�ی5 &%د��& C&%	. �U@�>ژان �%و از �%س  �C روز�* ��� �� ��	 
 در ���Hنی ��س_  *<�� bUع���� ا:ی �fر �+�����س_ ��سس� �'� ���� و ه<

�Yی?<�ن ا�%ر�c،در @س��ن ���ر ا�س�ل ��� G��%� �ی� KGی و ��رG 9%ه�CI� اه<
��� ��س��*Gر� &%د�ی ه<س�� �%دم ا�89*س��ن و &��ر ه��	ا . 
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 �& G'H ی5 &%د، ی7,ا  ��6"ای� 3=ی=ان �� دس��� د �%n  �رد س�ل �%ای��ن �6

�*�	 � %c��.  

  
  

 ��U@ ان &��ر�� � ��د &� �د ���&�ح* ��<�ن دیI% 	: *�روز � �� ه�%��
��Hن ��& C&%	 �*ا%�T G��ای� @واز  �ان را ��'� . در ا*��sر س�ز و @واز اش ��د*
��زرا�$& ���& و ��: ح�$�8ه*�از ��ان &��ر  ��� G� Gان ه<%اه��*�از 

� .&%د*
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 ��U@ &��� ی�ن اس�ح*�د� �%ا*� س%ا��د ��<� ر9�A � &� ��س�G6 اش را �
  \��ن &� �� �� ح�ل .��ر @واز  �ا*G @ه�D ه5 ��س�زد�=رگ 	%ق ���ا*�،  در &

 G'�  و ������، وح�� ��T%�، و�t�� ��ی� @ه�D �� ه�%���ا*G ه<[� �3��\
د?H 5%��9 « ای�  �ا*��� ا� @ه�D . واز  �ا*�ن ا�89*س��ن س� �� اسC@دیI% از 

 GF���� ر�Hس��ن» ازی� روز'I*در ا C�%L در دی�ر �& Cاز د� س�ل اس .�� GH� ز*
��c� . %او &� ه�� ���Y راFدا > G�، ه<�ار� از 	�%� �� 	�%� و از  �د ���ا*

Cورد&��ر� �� &��ر� در س(% اس@ G� ا�89*�� *��ط A>�  . و �� 
����ن ��س�uH G6ا	�� اسC �� ���ل 11 &� از Q�T ای� ه�%�� �� ��Y :�c� 

Cد� اس%& �X%3 د� از &�ر ه�� ه�%� اش را در ��زار Gس� س.  
9%�اران زی�د� دا	C و ��ی� س�ن ��<�د &���f ن�H���& C&%	 ن��از  در �

 %I% اس�%اس��رگ و دی�	ف ا�89ن ه�� %fن��f�>ده�    G��  �����رد �� و
C9%H ار%U اس���6ل. 

 



 

 

www.goftaman.com 

8 

  
  

  ح<�ر =��ه>�ی�ن ا���ن در �ح'" ��روز
  

���ی�ن ا�89ن در 9%ا*س� زی% هaد� س�ل ا* ���Y ا*. زی�د� از���ن ?�%ی= از ای� 
��� ا*�، . ز*�Y GH% درد� هس����& GH% را� @وار�در �س �cای G(*اب و رu3

��ار** �*�>�Y . n�*ن اش س�ز���	  ،���c�� د درددل�  C	�*%از س G�Uو
Cذر� ا� از @ن . اس %Hا ،C	uH �� %� ، ی�*�ن��در �%& �]*@ ��% G ه� ��H Gی�

ای� ��ا*�ن &� G*��%U 69% و . G� ��H@5 ��دی5، ��ر� �� ای� س(% *<G �س��
 س��سC ا9��ن و   ��*C در ا�89*س��ن ��د� ا*�، �� ا��� ا u &�رت -در��ر� 

 G*�  %I�اC��U در 9%ا*س� �� د?�%� و ��D ا3+�ب وح����&G 	: و روز را �� 
���c�� �%xس.  

 *�روز و ��� ���ر� ا�س�ل G�T%9 ��د &� ای� ��ا*�ن  �*�اد� ه�� ا�89ن را 
��دی��& �%xن  �د س��f�>در &��ر ه G	�  در � �s�? و �ح/�ر . ار &��

�ارا*G ��د &� Y د� ��دران و��	�  y3�� �� G	�  �)�� ه)�ی�ن در��Y
���& G� ��>� %�  ��3ح �� د�T %ا*�ن ا�89ن ه��� Y% از . ��69�C را �%ا� �K�?
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����ا*�ن ��Yه)� �Uت دل ا3/�� &�*�ن ��د &� در ��ارn ای�  Qb? C>زح �
� .زی�د� ����6 	�� ا*

 

  
  

  =$�م ه�
  

�از �<'� . �%ا� ��� *�روز و س�ل *� ، دوس��ن &�*�ن Y��م ه�� 9%س��د� ��د*
 � �'>� ��  �&  G���Y و ���c\ �*�روز ��ن « @��U ���وءا?�ی� و&�'G �� ارس�ل \�

�8ن در Y��م و 	ع%� از @��U س�� حس�� از �=رHس�]ن ا�Y .9ی�ن �G ی���»  ��%وز 
��%ی/G &� �3ی� ح�?H 5%دی��، �%ا از «	�% اس�%اس��رگ دا	��5 &� 9%��د*

C5 ��%وم &%د� اس*��f�><� و ه	ت �� �UV�... ��ازی�%و ��س_ *��� ای� روز %9 �
و ���رn را �%ا� ه<� ��%ی> 3%ض &%د� و از  �او*� س�ل *�> و ���رn، دور از 

  »...<���f*5 @رزو �G &��5<�م ��ر و ��)�ل ز*�GH و 3�اوت �%ا� ه
  
  

 :	 Gو س�ز��ن ده GHن در @��د�H�*�H ه�� .K� دوس��ن و 3=ی=ان &� در
 �'>�  :*�روز� &�*�ن 9%ه�GI س�5 دا	���  از

 �س<�A ���ق، 	c�: ا��%، �سع�د �X�9، �9�5 ا��%،  �*5 	���� ���ق، ��وی
�یGc از (?�� �%و ا��%،  �*5 &'�% |�ه%، *�T% ح��ر�، *�<� |�ه%،  �*5 ��ر� �

 ....، 	�ه�� |�ه% و)9ع�?�� ���_ زیسC و ���. س�= ه�� 9%ا*س�
  

. �C9ی ادا�� C�<� �<'� از �س%ت و T<� در 6G�/9�	: �� @س��ن �Tح �� ��س
 �� هI 5%،ی د�اری ا�89*س��ن و �� د� Y% سع�دت و @رام �%اG س�?��ه<���fن �� ا�

���)H وداع.  
 
 

 


