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  م��� ام�	 �و

  

 (")* 
و�3 ��08 ��57  « �4  و ��5ور �3�4 2ی� ا1 ����� ا) ره�- و ���0" ��-ال" س-دار ی,� ر+�

  از 

!!  �� ت5-ی@ �-�� ��%(�� ه� از ت�ا��- ای-ان �8رس��-% ار) در %(�<") ت(=�>� ��   »اه: ت9�5 ای-ان 

 س�ل ا��- 22در �-�"رد �� +"ادث و ات(��Cت دا�>� و ��� ا�A �<<�3 »  و�3 ��08  «2ی� ا1 ����� ا) 

�� اس� �K تJ ی� و ت,>�: 2ن �� ����I یH ��>��ن ���FG �� ���98 �4د	�� و ا�����  �� ای� د�3: ا�&-د

�K س-P53- ����-د� �-ا) یH دور� ����"A O	�� C"����ا�� �4"�� س�N� &�س�اران ا�L0ب اس��L ای-ان 

  >�>� �� ا��ازم و) را�9 �� ا��R8���ن �<�� ت,!! را �- �F4� دا$�� اس�  �� �-�� �Q�82ت  

  
  

����  ه�� ��ر
�� ��م�ی�  ��م� در ���� دوم ای	 م(�) ا��ر' &��دی" و $�#�" �� م!م�ران م�


! م��2د ��رت 01/ ، -�وت ا&�وز و دارا� ��ی*' ه�� �3داری�  ب� 
��2 ب� ای�45 ا&��ن 

�0> �2ی� ب� $�د $�&�$�&� از م;�ه� ��رت و -�وت ا�� ، در :9�' ا�  ل47�� از اراد
��5ان م#

ا&?<ب و ب�خ� از :9�' ه�� ا&?<ب� در ای�ان ح0?� زد&� وب�5م @�ور ا&?<ب ب�دا�� ه�� از 

��� را ب� ��7ر ه�� �92ن ��م @�در ��د&� و �EF ب�5م ��Dر ح��ی� از ��Cم @ G�7
مHه/ 
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��ن ب�یI' م���0&�ن �92ن DJ#ب�م� K�� د&� و ب�5م�#�� ���	 ، م�7ور و م(L0 و روح�&DJ#م� 

اردو$�' ه�� از ��N و خ�ا�ت ب�پ� ��خ#�5 �� ب� :9�' ب� &?�ب ، ام� ب� �5Cان ح��ی� از 

� و �ه�5� م���0&�ن و 
�د' ه�� 
�� �#" در ��7ر C��#2ی� ام�ر ا�?
م���0	 و �#��ی�' $�ن و 

�  ب�ل��Pص ��7ر ����� زی� 
�� ح#� خ�ور م��&�   و  &�" ��ر' ه�5 ، ا�Q&�#�ن ه�� &;��ه�� 

 راب�3 ه�� رس &;�م �92&� ��م�ی� داری� ��ر
�� ب�د&� ی�4�' در اخ#��ر خ�د $�#�5 و ب� 

��ن  پ�ل ه� و -�وت ه�� ����ر� ! پ�95&�  دSSن و م! م�ران ری! ��ر  ��� از C�ق 2(�	  ب�م

� Xم�' ب�د ا&��ن ه�� مWم	 و 
��م� ب���5' $�ن خ��3 
�ری�� ��زم�	 �رس و ای�ان ��5&� ب��

 ب�م� ��زم�	 در اخ#��ر خ�د خ�اه�ن ح��د و م#PD/ .   ) ١ (» !!ا&7! اZ $�ب� ا�� « ب� ��Dر 

� ب�5م خ�ا و مHه/  ، ����� ا&��*��ار داد&� ، ه�� �� ا�� �� ا$� X&`� و X&��' �2ل/ و ��� 

�  ب�زارXزاد ب� 
D�یa م�� و �رم�ل  ه�� ��Dر �92&� ب� �D(�' ب�ز� ه�ا�#��� G�0ن �2ام$  �b�


�زان  �5�� �&��$ �وSی� « از E52  مHه(� دای���5ر ه� و �(� ره(�ان م#�`� ، و ا�<م� را م

  ��?ارواح ��&�ا 
���� م��554 و » وSی� اهc ب��  «   ب�5م  ه�� م?��� :�ن خ�ا  و » م03?� 

�
��' را ب� ���b م�03ب 1(?� ����
� دار&� 
� :�5	   ارواح D� ن ،  ب�X�� و 	ن ازدی�� 

� و ا�<م� ِ$�' ز&�5 ���ای	 . ا�#��Dر �92&� و &;�م ��ر
�� ح��" ب� ��&��� ��7ر ه�� 


��c �� � و &�ه5`�ری�9 ا&��ا�ت ی	 خ3�ات و ده7#��5#�ی	 خ�3 ه� ،  ه��� ب*ر$#� cب�� ���

� و د&��� 4�� و م��5D ب�خ� از &�م�ار
�ی	 روح�&��ن C��#2ا fُرخ داد' ا�� در م�� �. مHه(

 '��ب�خ� از &�م�ار
�ی	 :9�' ه� ، م`�ه�ان ه��	 ای�اد ه� و دل9�' ه�� ا���� ب�د' �� �(/ 

� ره(� ��5Qال ��� ا�<م� :�ن د�#�ر را&�92 �J9& در i�زاد� بX ه�� ��P����ا�از و 

Zی� اX م�ح�م �
�&E �� روز$�ر� در �#�i�b ز&�$ � خ��5� ره(� و و ب��5ن $Hار &�J9 ا�<م

، &�$�9ن ا&�وخ#� بH�&��5ار ?�� ا&?<ب ا�<م� ای�ان �#�ب م�cP  و ا-�ارز����5 را &��#� ب�د 

 �ای�ان را ��5ر $Hا�� و از ا&�ی�7 ه�� ��  ه�� ��ل ه� ه" Xه�5� و ه�ادار� ب�  ا&?<ب ا�<م

50�  � ا �� �#در :�5 ��ل Xخ�� روح و روان ا&?<ب ا�<م� ای�ان را ب� $�و$�ن $C رت�Pب 

  ب�ا�b م� �2ی�5 ، 
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 �TF� ره�- و ����ن %�ار �$"�R3ر را$� ا"�Kدر س�ل ه�) ��2- ���م + ب د �K U�"ت ��Lو «اس ��4ا3

� ا�L0ب اس��L ا��R8���ن �-+"م �"3") ره�-�=>@ � رگ و��  ���<�ار) $�� اس� » 2زاد)K-+ 

� �5�Z- در)رح(="ر���=-ا1 �5� H-م ی�ای-ان ه�]��ن �, ��Lر) اس"F�� �درتF-ان &�ی�7

دK�"ر س�� ��7وم ره�� وزی- �K"�� ار$�د و8-ه�\ در  K ���+ (�C2 �����K-ز) ��  ی�JP �� 2ن � ر%�ن 

  �� ��5ه�� ��-س� 

__________________________________________________________________

_________  

� �� در را�#�� ای	
�9�2�
 ب�ی� " و@c و cP"ب�ون �K ی4�  از ب*ر$#�ی	 و ب��#�2 
�ی	 

ا�� �� ب� 
!  ��ا $��س� ح#� در ح�ز' ا���ن  و ت�ری[ ، ه���م�&;� ه�� م� ب��� &��' ب� 

 ب� دی	 �<�� ا����� و ت"+��ب`�ی�  �a ب*ر$#�ی	 ����P ه� �  ا&?<ب� و م���0ن در ای�ان

ب� ���b  ت9�5 *(")مHه/ ح0?� 
l5 و 
�ریX  Kرام ، Xرام در،ت�ری[ �5- و ا�<م

 ب� ����رXوردن پ���ار م���د اح��� &Iاد  ���5ار' ا� م��0از��N وخ�ا�ت ُا#��&� وای	 پ�وژ'

�و ر�  )٢(  »!!از �"ر درو^��� ه��3 ا)« در ه�7 ��ل Xخ�� درب� ح�) رE�b �9�2ر� ای�ان 

  . � و ب� اوج خ�د ر��
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��Cد  ا+��) و"�,� (�C2 �K  ا1  4>� ����� ا) در ���F"ر) ای-ان %��$�� $� و �� س�ز��ن �>: ر8� داس��ن ه��3 �"ر ��0م  �`اد از س") 2ی �ری�س


  ی�P از اس�ت��را �� 2ی� ا1 �"اد) �2>�C ���<4 �ز"+  ��P�� "%ز��  !!  

________________________________________________________________________________________

____________ 


�ری�  �Dوا�� 	�92ن وخ�ورم��&� ای i�زاد� بX ه�� ا@<ح 01(�&� و i)52 �4ر� در ح�ز' ا

و ���b ا&��&� از دی	  »  &"ی� و دی�� ��Hا���Fد« ا�� �� ریX �7ن ح��� ه� ب� م�
�ر 

 ا�4ر و ا&�ی�7 ه� � ا@<ح 01(�&� م��0Pن و ب*ر$�&� ه��oن ��� ��2ل ال�ی	 ب� م?�س ا�<م 

 �&�Qو . &� ق ب�یI' خ�ورم��&� ِ$�' خ�رد' ا، م��� C(�' و���' ����P ه�� ��C' ��زم�	 ��ا

� ودی��ره(�ان م�D@� ح��� ه�� ب���ر� از &�(� $�ن  م�D@� ه��oن د�#�ر را�� ا��5Qل

ی	 م?�س ا�<م را �� ب�روح اخ<ق ، ا@<ح� دی5� ه��ن دی�$�'  
�ح��� و ا&��&� &�(� ب� د

 ، :�o&�5 د�#�ر را�� مcD7 را' خ�یi ��ار م��ه�5  ا�#�ار ا�� م�5Dی�  و ح�م� ب� ب7� 

� ره(� و بH�&��5ار &X �J9زاد� خ�اه�&� 
�&E پE از ب���5Qو ال ��D)
ز$�7 &*دیK ب� �� ده� 

 ��#��� @�یp و رو�	 ب� 
�0ی*ی�ن �92&$ Kم2�9�ت در یBBC  ه� و �q1�
 ��7 ض�	 ا


��9 ه�� &�روا� �� از پ��وزی� ه�� Xخ�� ا�<م $�ای�ن در د&��� ��ب و�2د دا�� در پ��s ب� 

� پ��i ه�� &�4 �92)� �����  BBCم9�داد �ه��5 $*ار$ 	�5:  :  


c�47 خ�ص �C' یK از �� &��� ��:4� ح*ب و ا�� ب*ر$� ح*ب &�J9، ح*ب«  '�� 

�� Xورد' $�د خ�دش در را �اوا&� و $�&�$�ن @�اه�� و ر&��9 �� ا�� ب*ر$� ح*ب &�J9. ب�

��ق ا@0� و ب*رگ م�ض��Cت م�رد در ب*رگ ح*ب ای	 ام�. ا��
 در ه�E4o. دارد &;� ا

�J9& ���& �� ا�<م در �4� �#� اخ#<ف م�رد ای	 در ه�E4o و م��� م�G2 ا�<م. ب��� دا

 در 
�دی�� &�J9 در ه�E4o. &�ارد د�"K-اس� در 
�دی�� &�J9 در ه�E4o. &�ارد &;��

 :�ن ��د مc�5 ب�ی� را ح*ب <ن �� $�ی� &�� &�J9 در ه�E4o. &�ارد م�د و زن ب�اب��

����"�K و b3�7� در ام�. م��� 	ای �C��`اه�� و ر&��9 ب*رگ م�@ � و دارد و�2د $�&�$�&

� م�رد در
�Cو ه�� &;� اخ#<ف ه" م�ض� 	م �� ���5� "� ب�5" م� ا���0 در را خ�دم $�ه� ب�
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� 1�ی?� یK &� و ا�� &�9د ی�J9& K :�ن ا�x�ی� در $�ه� و���i و پ�� م	 �� @� "� .ب�

 «  

� در ب�ر' ا&?<ب ا�<م� ای�ان پ���5� ���� و � ب� @�اح� ��مc و�#� از ���X د�#�ر را '���

 �� ��$ :   

  ��& �
 ه" ای�ا&��9 و ه��5# &�(� :�* دو ��م��ب� و &���م�. ��5" @�در ح4" ��د$� ای	 ب� &�"ا 

�5ور� در مxً<. &� ه" :�*ه�ی� در و ��&� م�> :�*ه�ی� در < در ا�� 
�ا&�#� ای�ان. ب�د&� م�

�5ور� در 
��ی��9 �2دو ب� و پ�ی�ار� ال�00� ب�	 م��@�' ب�اب� � در پ�ی�ار� ��ل�9. ��5 پ�7�

 &���م��9ی� ام� ا��، ای�ان م�?�#��9 ای�95. &��� ا� ��د' ��ر ال�00� ب�	 پ��7ر م��@�' ب�اب�

   .ا�� دا�#� ه"

&���م� ه� و ���4 ه�� ا&?<ب��ن در ای�ان را �� از �C> ب�وره�یi ال�9م م� $��د :�5	 ب��ن 

  : ��د

�#� �تا&#��ب«H$ 	اول� �
 ه�� �� ح�ل� در. &�ا�� و�2د ا��2ع ��ش ب� �� ب�د ای�ان در ا&#��ب�

 را Xن &#�`� م��ل��ن �� ا�� ای	 ا&#��ب�ت �<م� &�7&�. ب�د ا��2ع م�رد ای�ان، در �(0� ا&#��ب�ت

5� &�554، �(�ل را ا&#��ب�ت &#�`� م��ل��ن ا$� ام� ��55، �(�لDی ��#�" �� $  » .دارد و�2د م047

��ؤت در 
4�� و  ا���ن  وت�ری[&�ع &��ش ب� ا���! و ا@�|  '��C ا�� �� را' دو 2�ی�ن

ای�ی� ل�ژی4� را �� در 
�ریs �2امG ب7�  ب*ر$#�ی	 
!-��� را ب�H$ �2ا�#� ا��  پE از ��ل�9 

� �� . ه��اه� ب�ه" �2ا ��خ#� ا&� &��#�� از $C�& دی�' م��7د در pرت واض��Pب �o&�5: ازل��ظ

 ��2ل ال�ی	 ���از ��&�ل ا&�ی�7 ه�� ا&��ن ��ز » ا2#�9د ب�وز ��' و پ�ی�  « 
�ری�� ب� م(��5 

 '�)C ن و م����Qم`���C ا� از خ3(� ه� ، &�م� ه� و  &9~ ال(<��   ��رح ب�  ب*ر$#�ی	ا

0� اب	 اب� �1ل/ C ت�Jا�� �� ) رض(ا&�رزه�� ح 	ی��
��f :�9ر م�	 خ�0�� ا� از خ0��� را

اب�ال��	 م��� ح��	 م���� مD�وف ب� ��� رض� �� از���0C ب*رگ ��ن :�9رم ه`�� ب��7ر 

 ��  ��  « م� Xم� و دی�� م��0Pن در ��7ر ه�� ا�<مD�2 ا2#�9د پ�ی�� « Kرا ب� ح�) ی

0� در �2امG ب7��C و  م�4&�*م '���5�  م� دا&���5# �Dا��0ب ی 	د' از :�5��ا2#�9د پ�ی� « و ب��#

� وD�2   « 	در زم� � ��5 ه��  پ��م(� 
�95 پ��&� ب� وب� م�xب�  
�95 و���0  &9~ خ<� ال9

 Zت م��� ر��ل ا�Jا�<م ح �در   ا���ن و 
!-�� $Hاری�  ، ب� &?iم���ب م�4�د&�  $�ام

 sری�
ا2#�9د پ�ی� و « ح#� از &;� م`#�9ان &�ا&�یi و مD#?� ب�  اه��� ��cb ه�#�5 ب� &�9ی� 

ب*رگ در م���
�ریs  و �2م�D  ، ��ز&�' " �0C "  را ب� �5Cان یK ا���ن م�D@� » �وز ��' ب
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���ر&�  �5� �� �"د$�ن �"اس� �� �-دم    . 
�ریs و خ�ی7#	 خ�یi مF� �� رو�� 

��K را �� -�Jز� �� �5F� ��� ��-�.  

� ره(� و بH�&��5ار &�J9 ا@<ح 01(�&���5Qال ��  &�ی��5' �#�ب  
�&E و م�دم د�#�ر را

  i�  پE از ب�ز$�7 ب� 
�&E در یK م�P»ا�L0ب اس��L و ا��م ����� « مD�و
�C�)3ح(� م

 ��ب� $��ن م	، &;�م ا�<م� &;�م ��را�� و ام�وز' &*دی4#�ی	 &;�م ب� Xن، ::�5	 ا��9ر دا

Hات�-K"م د��c�  م�-دما�� �� ��رت را در د�� �� �
�دم ب�  ��ار م� ده� و ح��" ب`* ��ر

� &�ارد
 دول� :�ن ا�� &*دی#4� ��رای� &;�م ب� پ�رل��&� &;�م م	 &;� ب�وب�  .او م� ده�5 ��ر

 م� $�ا �د &;�م $��� �c4 از م�&G دم���ا�� &�ع ای	 و $��د م� &��ی�5$�ن از م�#?��ً� را ��رت

� در پ��s ب� ای	 ��ال �� .��د��5Qال �� ب� و ب�ه�5 رأ� ح`�ب ب� مxً< م�دم �� ��5" �ض را


�ا&� م� :�3ر م���0ن �د ��د، ر#�ر ا&#��ب� ا�<م، ب� ��د م� م�� &�ه�5؟ رأ� ��Pص � ب�7

:  :�5	 ا��9ر دا�#� ا�� ��5؟ ره� &�ارد دو�� �� را ب�7� و ب�دارد دارد دو�� �� را ا�<م از

ن ��ایf ز&�$� و @i0 ای	 ا�� �� یK م���0ن ب�ی� دی	 را 
��م و ���ل �(�ل ��5 ام� :�ا 

��ن دی	 را ب� ا2�ا  �
�ا&�ی� و X$�ه� م�دم ب� ه" �ق م� ��5، م���0&�9 در ح� ام�4ن و 
�ا&�ی

�ا
� از 
�ا&�ی� اش &�� ده� ���04
 � .درم� Xور&�، خ�ا ه" ب� ��

 i&د �� خ�اه��� ���د، ب�ا� ���&� ا2�ا م �اح�4م ��ع ب�ا� ��� �� از Xن ب�ش ب��ی� ا2�ا &�

���دب� �5� ای�45 م	 : �5 :�ن دی	 ا�<م ا@ً< ب� ا��س Xزاد� ��وع مDی Zال� ا S �9 ان�ا

 ����P

��P" م� $��م �� خ�ا را بF��#" و د�#�را
i را ا2�ا �5"، ح�S ا$� �د دی��� :�5	 


�ا&�" ب� او ب�) و $�#�� ��5" &� ای�45 ا2(�رش ب�54"، ا$� ا�x�ی� م�دم $ �� م� ?f م��& �5#�


� ��&G ب�7&� ی�  "�5� ��#�
�ا&�" ب� X&�9 ب�) و $ �:�*� &�� خ�اه�5 ب�ز ه" م� ?f م 	�5: ��

   .&�7&�؛ م�دم ب� خ�ا�� خ�د��ن ب� ب�79 م� رو&� ��� را ب� ز&`�� ب� ب�79 &�� ب�&�

  ! �����  �� و ه��
 	دن �� ��                               ��

ب�  ب�ر' ه�ی� و ب�i�5 ح��" ب� &�J9 ه�� ا@<ح 01(�&� در خ�ور م��&� ��ی� ه�� �0�2 ا� در


�&E و &�ی��5' �#�ب  �� ره(� &�J9 ا�<م��5Qال ��ا&�از' ای	 
�@�a خ�د م�5ا&� ا� �� را

 ��#��� @�یp و رو�	 » ا&?<ب ا�<م� و ام�م خ��5�   « اشم�97ر ����� و 
�ری�$ Kدر ی


��D	  خ(�$*ار�ب� �(�4 ه�� خ(�� از �0�2  ����#�پ�س، ب� @�اح� و ��ا� ب��ن دا��X

 ��$ �� �� ه�� ر��&� ای�45 از : ��55' �2ی��' &�J9 ه� و ح��� ه�� Xخ�� در خ�ورم��&� &(�

�
�Pی� ا�<م� �9�2ر� بH�&��5ار خ��5�، اX Zی� ه��oن را او ��ب �!  &��#" م	 ای	 "��55، م



 

 

www.goftaman.com 

7 

."���X �� )ا��م�( ب� م�ا خ�اه�5 م� م�دم :�ا: "ا*ود ادام� درو Xزاد� ره(� &�C �J9ال�  ��5

 و �#� از ���X ".ه�#" &*دی4#� اردو��ن ب� ح�ل��4 در ��55، م?�ی�� خ��5� )اX Zی�( و Sدن ب	

� راG2 ب� ال��� �5bX' &;�م م�رد &;�اش در�92ن ا�<م ��ال �� و� :�5	 �2اب داد ��5� :  

��'، ب�5 &?� پ�ی� ب� بX ���& �40ل�9 ای�' ب� ا���i خ��� ��' ای	 ،د&�ار و�2د Xل� ای�' ال��� ه�� 

 ب� &;�م Xن از &;�م ای	 ب��ی�" 
�ا&�" م� ا��؛ &�(� :�* ه�� و ��د &�� پ��ا ��مc &;�م ب�5ب�ای	

 ب��ی�" 
�ا&�" &�� ام� ا�� ��#� ب�ی�9یi &;�م ای	 ا��، 
� �CدS&� &;�م ای	 ا��، &*دی4#� ا�<م

>  .ا�� ا�<م� Xرم�&� &;�م &;�م، ن

  ادام� دارد 

� ا�� �� ض�ب ال�cx »  !! ا&7! اZ $�ب� ا�� «  : ١  م���یH5�& �5   در ای�ان زم�	 ب�7#� م�رد ا�#��د' ��ار م� $��د  و در ل9`� در� ب� Xن مD�و
٢ :2 Eم ری��
� و �#� م���د اح��� &Iاد در یK ا&#��ب�ت 52`�ل ب�ا&��* دو دور' Cپ�داخ�  م� ���9ر ای�ان �� و در ��زم�ن مc0 ب� ��5�ا&� م


! -�� در Xورد' ب�د&�  ��
��' ب�د �� از �2&/ خ�ا &�ر� &�زل ��' ب�د و مD`*' وار 
��م� ح�ض�ان در 
�Sر ��زم�ن مc0 م#�� را  .  
  

 


