
 

 

www.goftaman.com

1 

�ه
 د��ا����  

17-06-2011  

  

 

  

 &وا� 	�« �$� �� ش"��ن.  �ش و ��وش ���	� در دل ه� ز��	� �� ����. ���� �� ا	���� ��د
�$� در ش0 . »&,/ در 	�$.�ن« �$� دی�� �� دی�ن. &��د- ��د ,�  ش+�ی( از  �ا)� ه� را ��"�د» 

 ا��� در: ���.� �� 293 �$� ��.  ر�� ش8� ����67$� دی�� ��  $.�5. ��د» &�.�ب 2�3«  د	�1ل
  . ح��ر ر�	�- ��د...���	� و� د	�� 

  


 ������� ا��ر ز�
 و ��� 

���� ���ن �
 ه� ز�� 
���ش   

  ه&�� �" زه
ي و $
 ��#" !  د��؟

   ه&�� �" دم��ز و م)'�#" !  د��؟

  

�ل�ن �����	� و در =�ش�دو.�ن و ا	�: ا	�:  9>      �� �	�� ش�وع &رام �".@  ��3ش?�ن ��
��9G	�ن از ه� ��5 �� ��د	� �� 6.� 	��	� را پ��ا . �ل�ن در  �� �DE واC> ش�- ��د. ��	��� ��د	�
 دو.�ن �� ا.?�1ل ��9G	�ن �� ر�."� ,� ش-
ا, ش*�ندو.�ن شG� ا.�ا�1رگ از  �79 . �� ��د	�
�Gل( ���"  . �� ��I ��=�ار� ��

   

. در ���ن ح�ض�یL ���� از ��ر=�ن شG� 	�� ,��یK داش."�. ��8 از ���E ��"E ه� �J� J پ� ش�
L6 دا!'
 /&��� ا, ا!
م Lد، اول��� �� L�$�, ��E �98"� از ه� �پ -��	 �� �� ��O، ��د� ��� 

  ....و�O�S ا( و. ح��ر �� ش0 ���	� یR زی�رت ا(: ش0 را 	�ا ��د 

  

از دور » �"� � ش�ح� ش�ح� از ��اق« ���ن ح�ض�یGE L�- � ���ش یR  �ان پ"�ه�5 ��در
��U ,?�یJ اش �"J. ���ر���� �, J.اغ اش ر�� �� . ���- ه� ��د �� اش+� در J�E داش( و ,�
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� ا	�5م �� اX� U,ش ه�� ��دش و . پ�ل�W در پ� &ن ��د ,� او را رد ��ز �"�. ���"�:  در دل
  .ح7?� ه�� ��� دو.�	� از ا��اج اش  �7=��� ��د- ��	�

L6 از او ��د Lدو�� : » �Z�� �� را �	�ا �ز- � در��ا( پ"�ه"�=� را �� �L داد	� و ا��0 ��
  . »! 9> ���"�م

 ����� �@	 �� �89 �Z�� �� \7� ش �� دی�ران�?  !��ر�،  

  

شG� از. U3و- �� شG�و	�ان شG�ا.�ا�1رگ،�3ی�ا	� از�ی�شG� ه� ,��یK &ورد- ��د	�
دو.�	� از شG� ه�� .  ح��ر داش."�$^ول�L و ��8ل�L ��	�ن ��ه"��� وی[- ���ل$�وه� �

��ای�1رگ، ه�ی�ل1�گ، ��ا	+�Oرت، ه���1رگ و هL"�`9 ا�_�ن ه�� از شG� ه�� دی�� ��ا	$� از 
�	�	�دو.�ن ای�ا	� از ��	�ن ��وغ، ��	�ن ��ه"�� ای�ا	��ن، و .  �79 از شG� ��ل�ز ح��ر �JG ر

  .و ه"��"� د	��� ���?� 	�� در  9> ح��ر داش."�E"� 	�ی$"�-، پ[وه��� 

  

E"� ,"� از ��ا	$�� ه� 	�� �?a �� ش"��ن .  دریL ���ن ، ��	�ان ���ر ح��ر U� I��Cح�� � داش."�
  .	�م ���	� در �ل�ن ح��ر داش."�

  

�	� و ��ز	�ش �c7ن ول� ه�دو ر��ب « : �E	+� . ر��ب &�bز =�دی� ش�ر ا	���ش0 �� 	�ا���  d�
ه�9ن ��� ر�I و �� پ��وي از �e"�ي �8"�ي در) ر��ب 	���(  ا �e"�یd ا( �� 	�م	�ا�."� ��ز	�ش ر

   :» ��( دارد و ای�= L	� �b&ز �d ی���) 8091(  ��

 

 �)ــــ���� از ��2  و ���1 ر��ب

  �-'  ه�ي 6)5 در �4 ���  ��ب

 

 ��C& ن� Lا��/�*8 ر��ض��ی�= ) اش ز	�- ی�د ا.�د Ubم  �� ر��ب اش را ��ی�ن دو

م�2*� را9 را ,�71 	�از ��ه� :#�9 ر��ض. ���c3�9)� ���ا	�، E"� پ�ر�E ر��ب 	�ا�(*�  

Nirmalya Royد�اه� ��"� ه"�� ,�1ر، &��زش دی�- � �+..  ه9��ه" L7+.� ه"� ای� �G0 ,�71 درش

) در ش0 ���	� � ��رگ �� �L ا�.�6ر ا( ��: ا�"�ن O�� �� اروپ� دارد و �� =�ی� هJ . ا
  .��ا� دو.�ن ا�_�	J ,�71 �"�ازم

  

 ، ی� =L.O ��ا� ح��ر L6 =�� ��	�ن ��ه"�� ا�_�ن ه�� شG� ا.�ا�1رگ ضL9 ��ش &��
  :ش��( �""�=�ن را �� O�� در � ز��L پ� راز ش8� و 3���ن د�3ت ��د
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 »�O از ,�از ��- ��	"�ان و �ر� ش�3� و ��3ری �� د�،� ش�O( ا	��دو.�ن، ا��0 ش�9 را �� 
iپ�	ار �انی,+�د�3ت �\ی ,�ر �"� �J �� را �	� ��ری ، ,� ��ش� cC�R= - از ��� 3���ن و �8��( ��
 . »�J �"�ش ا	�، �� هJ 	��.�ی ش0 ح��ر Lی ���ر �� در�ن�، ش�3�ان و ��ه"�$"�=�نیا.�دان، 	�

 \7� ��  :��8 از ��ا	/ ش8� زی��1 ��

  

�*
  م898، درد م8 و دوا م8 و م
اد م

   م98 �?8، ش&< م8 و =�ا�8 ��>'� ا��ش

  

��اه/ د- ��د	�، ���G�یL �� در ,�ویL ��	��� ��	�ن ��ه"�� را ه9+�ر� 	 �9	kاز 	�ی$"�ۀ =�ا��
   :پ�/ از &ن  U9,� در ��رۀ &G� ��C�یO= L.� ش�.  ش� �� در پ�( �7"� =� ���ی"�

  

» ... Lی�G���k	ا�دوران ش �	ا�  Lی��1د	ش ��ون ,�67 )�� ه�9ار- در ز	�=�	� � ی� ,67. - ا
�� در درزا	�� ,�ری\، ��دم �� را ��ر�C ��د- ا( و � ی,�67 . ش�k6( ه�� 	$.�- ح��ر دارد

�"� �� W�67 را ��  �ن و دل ح, Lای Lی�G� .  

�	� و E"�ن �� ��ه� و ,Uش ه�� ��ه"�� ��ر�، ایG� �67, L�یL را �� ورط � پ�+�ر �� �� �3ال.� 
. ..�� ایL پ�+�ر ه9`� �ی� او را ,� �� ا��وز ,8?�0 �� �"� و از � پ� �ادش د( �� دار 	�$(

« .  

  

=O( �� �3ی�ا	�  . �"k�ف ش�" �یۀ ی�دان در ش8� ���	� "  "�ب �G�یL از��ا	/ ���9ن 
  .ا��0 ح��ر دار	� ��  ��8.� �� ا��8د ا�+�ر و ز	�=� ���	� �� پ�داز	�

&� &	��- ش�3� و 6"�ر ار 9"��� @*A2 ا�'�د-�GE ا�  ی+� از�$.�ن �	و ادب ا�_� �ه�� &ش"� ش8 
�9 . �6"�ا	� د�3ت شS�	 د�.�U� ��   )3م ش�یL، واژ- ه�� ا R/ از ی��  �یiدل پ L�ب و ل�	

ش��( �""�=�ن را از 
 �, 2�3 Lز���

 ��"e� ، از�	ص�ا� 
  . =��7( داد,� �bل��ت

 در ��ب ��&�ا�'�د 
�	���)O= L�"`9ه  �� 

� ��ر ,�ل� ش� �	��� .
یR ��ر در �7\ از 
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� Lc� �� دی�ار ،��	�C ر در�� Rش�در، یW9ب�b م در�  ... و ���L ��ر در ه�ار- � 

  

�	� �� در  ر��ب   ��( �e"��، ه�Z L�9ر در ��ب18 ��8 از �+r رو� �� � aرا� ،�	�ش8� ��

W9ش�L6 ... 	� و، 2�3 در �Uم ��)O=.  

  

 �8��C&� B�*C�Dش *
  �Gن ��"� ���	�«  رو�  ش�3� و 	�ی$"�ۀ =�ا�� ���9ن ��7kO را�ن� ��Eد
دریL ش0 ارا)� L &���� ��د �� �� �3ش?�ن ���	� �	�ش.� ش�ن ,�?�?� و ��ر ,�$. �� ��ا	/ =��(» 
  .��د

  

س و  �� اح$� ���8 ادب ا�_�	$.�ن ،��ن از ��ه"� :#�9 ا�
اه*� /F�ز9   پW از &ن ��زا	ۀ ار 9"�
=O.�ر &��C ح�5ز� ش�3�ا	� و �3ر��	� ��د . O= L6( » م��E� و $&C*G  «� در ��ردZ�ز وی[- ی

)$�	 �Gدل �� ��.        

 /6� Lاول� J.� ا��� 
��C& ���	��  ��k	

6"�	� در  Lی�G�
رف و ���رد ��ر=� 3

6"�ر ��رگ  در 
�ح� دا	/، ش8� و 

و ه�Z L�9ر 3���ن 
اه�9( و ل�وم 

��=�ار� ش0 ه�� ی�د 
6"�	� ای�اد ��د ،
&G� ��C�یL از . 	�9د

��ر ه�� ,�$�L ا���� 
�� در ز��"� � دا	/ 

IO�� �79  د از���� t"ه�و � �� L�$ه�� پ �.Oه �� �	� دای� 3ُ�س ���	� در ��ا	+�Oرت��	ۀ ��
  .ی�د اور ش� ش�،

    

  

&واز ��ان  �ان و پ� . �� ���?� �bل ا�.�kص داد- ��د��	�ن ��ه"��، �6/ دوم ش0 را 

ایJ�?� . L شG� ��ا	+�Oرت ,� پ�� از ش�b 0ال �ا)� ��د :#�9 �*� مH&�د �
$�ا.�8اد 

  .ه9�اه� ��د�*
م�2*� را9   را ,�71 	�از ه"�� �ه"��"
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 �� ) I��C ن ����تL ش0 دو.�ن و ه9+�ران ��	�در ,�ار: و �ز��	�ه� ایI��C ی�د&ور� ا
  .وص�O 	�9د	�

ر� از در ا�.�اد ش0، اش�G3 .�8- داش(�   �$�wل�( �6/ ص�ا و ���?� را �:#�J*&� 9 مH�ق 
  . ا�_�ن و هL"�`9 اح�9 ش���7 را �6/ ��د���	� �� ص�ا� ش8� ��ا	�ن

�ل� L�(�, �, ن�	�9G� �(ا�یiدر پ �ا�� J�G� ��C& و  �ش+�0 ا�� ��C& ، �وی� ا���  ��Cن وا  ... /?	
  . 	�9د	��Oی را ا�یارز	�- 
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از �"�د�  ��1ی ���	� در ��ا	+�Oرت اش�8ر زۀ ��	��ه"���ن 	�ژ از �L ش�ه��ه"��و( ار 9"� 
�ل�ن �� ��د  &ورد- ��د ��  �� =�	� � ,�� ���2)G   �7�a 	$.78را ��رگ �8��( و ا	$�	�(  L�(�, 

  .�� ��.�ا� ش0 ه�6ا	� وی[- داش(

    

 ضL9 ��نی �� ��ا	/ =��.� ش� �� ا�� رش$�� ��	 J	�Oم� ��.�د- ��د	�، پ�م� �� پ�  �79 دو.�	از
.9$C ا��ت در�م واح.U &ن �3ش2 �م��E لiت �6/ ا( �� �� پ... « :  ا�GSر داش."� ���م� از پ�

�	�  �- ش�9 دو.�اران و ر- روان راۀ و &ن �3ر ف L6 ور را از ح7?� و ا	$�ن دو.?(�ح?�
  .»....روشL و وش�د ��د» &�.�ب ش8�  « ��د&وری ,�ن �� �xش0 پ�از �. Jی�"���

  

 در �"�ر ا"�د ارز	�-، دو �.�ب ی+� از &��C.  ��د�G3- دار�*&� ر��ض �ل�( ��� ��3�1c,� را �$

/� از « ��� ا��9K 9�2ا���ن �  روا�� م�  «Lی�G� ��C& از ��ع ه�« و دی��Fش M�ش « ��
�E -ار داش(,�ز�C ن�	ا��س �.�ب �. ایL دو �.�ب را �� ,�ا	�� از 	��	� ��	�ن. پ ش�- ا(، در د
 )�� com.gmail@afghan.acas  وری�&:  

      

 

  �� �� دادن د.� ه�� =I �� 	�ی$"�=�ن وه"��"�ان ، و ا�Uص(��b& �9زش �� ص�9=�	� � ش0 �
�Dس از � =�ن شGر��از��ی د�+ی ���>�=��� H2�4   را ی�	� =z پ�Lی&��. �� ر�نیپ� L9ض

IO�� =�ار�""�=�ن�ر داش(،��GSا  :  

از 6"�ا	� ه� ,� پ6/ ���?�، ش0 ی�د ��د ���	� . ��IO �$��ر �3ل� ��د و ��ا��ش 	� ش�	�« 
  .»...��67 �� و �G ���� ��=�ار ش�

  

 ��ه"��و(، در ایL ,�ر	�9ه��. � ش� �Cردا	ا�C ��$�ـ ، �>'&�ن و��،�� : از ه9+�ر� ه�� ,�ر	9
�	��	��Dس ��اوان از &	�G. پ6/ ��	��� � ش0 ���	� ، ��	�ن را ی�ر� ر. 
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