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  م.ش . �ــــــــــــــــــروغ    

14-06-2013 


	�و ��ـ��  

	�و ���ــ� ��رداز�م ، �زم ا�تآ��� �رأت آ�راي  �� 	

	  �را ��دا ��ـ�م 

 اول از ھ#� �دا�ـــ�م 
	�و "�ــ�ت و �	 �دام ��دارھ	 و �د�ده ھ	ی د��ر

 دا��#�دا��ا�+	 �	�� و ��را�� #� *�رد.  )'#	ء و  ھ#%وا�� دارد و �	 از

 #	��د ز��#و�د ,رو�د ، و�ل ار�ل دورا�ت ، �ر
ر ا�در�ل،�	رل *و�
	و


2ر��1 ھ#� �	 ھم در �و�0 و ...  در �	ره �ظر�	ت و
.	ر�-� داده ا�د �� 

ا�د  ادرا�	ت %ود ���� �وده و ھم در #واردی 1#�3 ��د��ر را �2د ھم �رده
  ا�ت. و در 56ت �	#� ھ	 ھم �� #.	�� #�	�+� 
�ر�4 �ده

  از %9ل �ظر�	ت �	ن "��ن �� #� �ر�م :  

،�
 ا�طوره 
	�و و 
	�و آ,ر��� ، %را,� (ج آن %را,	ت) 
و
م و 
و
م �ر�
 ?�	ت ا��	�+	یا�طوره آ,ر��� ھ#ــ� در �< �+ت )#ل �رده و �	  و

 او��6 ھم )#ر ا�ت، �.Aـ	 
	 �ر?د �	ور ھ	 وا)
2	دات د��� و #ذھـ��
�	#ل د�ن و�	 �	 ا���	ف )'م و )��92ت %���دهر�د �رده و 1#�3 �	 
 

ا�ت و �	 �	 ���ر,ت )'م در �	�D 3رآن و دا�ش و 
�ر�� زرد و زار�ده 
  و در ?	ل �ژ#ردن ا�ت .

 -وذی ��1ت �رده و ر,
� ر,
� �	ن *ر,
�%را,� �� ا�
دا از ��دار ,رد �	 �
 ا�دامو �� �	ور ھ	ی �< �	#.D %	ص 
�د�ل �ده و �� G-ت 
	�و )رض 

�رده ا�ت.  
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در �
��� ا�ن 
	�و ھ	 �� ر��� ھ	ی ھ�K و �وچ دا�
� ��ب �3ود و 
 +	ی �� �#	ر��ر�ت �ده ا�ت ، و ا�6
� ا�ن ھم 3	�ل #�ث ا�ت ��ر��

 �.�A از 
	�و ھ	 ��ب �NA #ؤ3ت و �ذا�� ا�
#	)	ت ھم �ده ا�د و
 م��س ا,ول �رده ا�د و �	 ا���	ف )'م از D?-G ھ�
� )	دات آن #رد
ذھن  #?و �ده ا�د. "و��� ?وادث �� �Pوت ر�	�ده �� %رد ورزی آرا�ش

��92( Dر�� �� �
�دا�
� و  و )#ل �وده �� �	ورھ	ی %را,� و�	 آن )�.�	
  در �	ور ھ	ی د��� و 3راءت ھ	ی #ذھ�� �د)ت %وا�ده �ده.

از  �-� و )'#	ء 
	�و در واQ3 از %را,� و ا�طوره و در �+	�ت�� �	ور ,9

رس، 	� ��
.�G	ت  ,2ر و 
رس از ,2ر و �+ل  #��1 *ر,
� و #� *�رد 

%وا�واده ھ	، 3وم،  �ور و ھم "�#� ھ	 ،��	�6 ھ	 و ر3	�ت ھ	 ��ن ا,راد،
در ھ�ــ�ل 
	�و )#ل  ��3'�  و �ژاد در ا�
#	)	ت در ھم آ#�%
� و �	�?ره

�ــــ�د . �#  

"�#� �وا#Q ا#روزی ھم ھ#�ن 
.�G	ت �ور، ر3	�ت ھ	 و ھم  در
 و��	�6 ھ	 #��9ت ا�
#	)� را �� ا��	ل �و آن �� و�ود #� آورد ��ھ	

�م  در ?2�2ت 
	�وی �د�دی %'ق #��ود و ا�ن #%
ص �� �وا#Q �� )'م و
3	#ت  )'م و �و#� ��وده، در �وا#Q #درن ھم *	ھ� �� ��ل #A?< آن

�	#ل #� ا,رازد .از ھ#���	�ت �� در د�ن ا�9م
�� آ%ر�ن د�ن  �
,	� 
��د و �� #رد و زن 
و��G و ا#ر �ده و	
6و در  ا�ت ،�� )'م آ#وزی 

��)'م ا�دان ��  "�ن (راه دور) �	�د . #راد از )'م 
�+	 )'م اد�	ن ���ت،�'
?Gول ز�د*� �+
ر و  ھ#	ن )'م روز و)Gری #��	�د ��ز ا�ت،�� �رای

و  طور *-
�م �� ظ+ور، ��ر در �
��� رھ	�S از ,2ر و �+ل #��	�د.ھ#	ن

رس و,2ر3وام %را,� و 
	�و از �+ل،  ��ا�ت ، و�ل ار�ل دورا�ت در �

  از أP	ر %ود #� *و�د :
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 آ�	 #ردم �� ��ب �+ل ,�2ر ا�د و �	 �� اPر ,2ر �	ھل ا�د ؟  ا�ن �ر�ش
�ران ا�
#	)� و ��	�� �ده ا�ت ، ز�را-
*روھ�  �	)ث ا%
9ف �ظر #

�
را #+م  ظر,�ت ,�ری �� #?	,ظ� �	ر ا�د ، 
وارث و ا%
9,	ت ذا

ر��ت و  
	�Pر #�دا��د و *روه د��ر �� ا9Gح ط'ب ا�د،#?�ط �.��

و 
وز�P Qروت  ,رGت را #ؤPر #� �#ر�د . در �وا#Q �� ���ت ا,زا�ش
رو �� 
�زل #� �+د ،  ،)'م و دا�ش 
ر�3 و 
و�.� ��دا #� ��د و %را,	ت

�	ن #ردم �� #%Gو1G در # �	 و�ود ا�ن ?
� در ��ور ���	ر #
ر�3 و
#� �ر�د و �	 ط�P D2رو
#�د 
��ل آن ، در �	��ن 
ر�ن �ط4 ا3
G	دی �� �ر 

،,	ل ، "�م �د �ف ����#	��د ط	Q6 ���� ، ،ا��وھ� از %را,	ت و�ود دارد
ارواح %���P و �'�د، ورد %وا��،
.ز�م ،  ،�	دو*ری ،ا)
2	د �� د�و و
، �Sب *و�V ، ر %واب��.
ا)
2	د �� %	�Gت ھ	ی #.�زات ?�2 �	زی و 

*�	ھ	ن ،�	�وران ، �ر�د*	ن ،%ز�د*	ن و  ��0 ھ	 ، �+	�� و �-Q و Aرر
  . . . و�ود دارد .

�� Pروت آن �م و �	 در D.#	� ـ�د در��د�ت  درا�ن Gورت #9?ظ� #� 
�	

�#Q )دۀ #.دودی 3رار دارد  ( "�	��� در �	#.D ا#روزی ا,5	��

�	زر*	�	ن  دان ، دو6
#داران  ,	�ـد ،Pروت را در د�ت #.دودی از زور#�
ز#�ن و  و#	,�	 #�ش ، و #	,�	ی ��ن ا6#''� ودا%'�،V	��Gن?ر�ص 

ا�ن ده �	ل  �زور*�ران Pروت ھ	ی ز�ر ز#�ن و ���9ت #%Gو1G در
،  %را,	ت "�و�� �+ل �و���ده  )ا%�ر �� وA	?ت و ر�وا�S #� ����ــم  

*ل ھ	ی )دا6ت  #وھوم ���دی ، و 
	�و آ,ر��� ر��� ھ	ی )'م را #�#وم و
�� از �ظرود�د ��	��)A ��92.�ف ا�د  را �ژ#رده #� ��ــــــد. �� ���ش 

�
���دۀ آ�+	 در �
��D )2	�د  ، %را,	ت )	#ل #-�دی ا�ت و روز ھ	ی %�
�	 D آ�+	 �ده و ر�N ,2ر و ,	��3 )�	�ب #+�N و %ود ���دی ھ	، %و�
ر


%-�ف  #� �	�د . ا)
2	د �� ,	ل و 3درت �	دو و ا#�د ھ	ی 1
  #ر#وز #ؤ3
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	ج )'#� و �ظری را �وا��دۀ ز�ز !�
 #	 �#و�� ھ	ی ز�	دی از�ن ا�

وان ���#� ��ھ#�  ا#روز در �	#.D ا,5	��
	ن #� �ـ���م و درک #� ���م 

�� ��	�د ، 
و ��ط  و از�رح�ز�S	ت ��رداز�م 
	 %وا��ده را #9ل و %�
,ن آوری  ا#روز در�
��D �ظر�	ت )'#	ء و ,�9-� ھــم #� *زر�م ، ز�را

��	6و�� ، د��ر #��ور ��ـ�
�م �ر*ردا��
��ــ�م ، آ�"�  ھ	ی )'#� و �
و ا�
ر�ت �	,
� #�  در ?د ��	ز #ط'ب #� %واھ�م در �	�ت ھ	ی #ر�وط


وا��ـــم.  

  ���و ����))�وان  (#� �رداز�م �� اGل #ط'ب �� در �.ر 
?ت 

  ��ر �ده در �	�ت �روزن *-
ــ#	ن و)ده داده �ودم .

�%ت  در #را�م �ر*زاری )رو�� ھ	 %ـــرا,	ت �	 در �ط4 �#.� 
	�و
آ�#	ن  �	 *ر,
� ، �%ش ا3
G	دی و #	�6 آ�را �ول ھ	ی #	,�	�� و از

#�ــدل �	%
� ،  ر�%
� و �	د آورده �دآ Gد#� زده و �� �< #��ل �زرگ
 	
�� #?-ل ھ	ی )رو�� در 
	�ر ھ	ی �د�دآ�S	�  رA?# ده در� �
%	�

#� �ود و #+ر �� ,ر�DA  ھزار #د)و�Sن �ر�	 و د)وت 
	 �� و "+	ر

.��ن �ده ا�ت ، در ?	�6�� ھ#�  3رآ�� ا�ت ، 
	 �< و دو #'�ون دا6ر

ا�ت ، آ�	 ا�ن �� 
و�+� �� آ�	ت  �	د�	دک #�دا��م �� ا�ن �Vر )#'� و
  � ���ت ؟؟#2دس 3رآ�


%ذو ا�	ت Z ھزوا 
  231ا2�6رهو� 

  آ�	ت Z را �� ا�
+زا �� *�ر�د

�� #+ر �� 3رار )2د �< ?ق �9#�	زع ا�ت و �	�د زوج ��ردازد #�ر ا��
و  � �وھرش �	 رA	ی �	#ل %ود ��%�دزو�� ا�ن ?ق 3رآ�� %ود را �

  .	�د و ا�ن �	ی #زاح و #�%ره ���تا� زوج #د�ون �	�3 #�#
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	زه از 
?9�Gت %ود ,	رغ #� �و�د ، �	 #.	ش %ود "طور �� �وا�	��

ر�ن ا�ن *و�� #G	رف و #را�م �در آ��د ؟#�
وا��د ?
� از �#  

 �	"	ر ا�د در �+	ر ?�	ت ا�
#	)� %و�ش �� ا)#	ل �Vر 3	�و�� #	��د
�ز��د  ر�وه ، ا%
9س ، 3	"	ق ،
�	رت #واد #%در ،�ر3ت و �Vره د�ت

	� ����ل %	�وادهو �	 ا���
Gرف  ل ھ	 طول ���د و �	 از ازدواج و 
  �ظر ��د و ���ت ا%�39 را ��ذ�رد .

آ�	  �����د ا�ن رواج %را,	
� �	#.� "طور ا,راد را �� ,�	د #� ��	�د .
D-ا�ن وظ� �	ن ھ	ت #'� و ر�#� ار*�-'�دو6
� رو���ران �	#.� و#

  ���ت 
	 �� #�	رزه و ا3دام 3	�و�� ��رداز�د ؟

%ود ی ا�ن �	��	#	�� ، ا�%	�G 3د )'م �رده ا�د و در ��ن 3وم و#�طD2رو
#�	رزه  �ر )'�� �	ھ��	ری ھ	 �� در ?2�2ت ھ#	ن 
	�و ���� ا�ت ، ��


��D �3	)ت ی 3و#� �� �ردا%
� ا�د ، و�6 ?�ف �� �	 وGف ,�G'� ھ	�
�'�)دۀ ��Pری �1389ر��ده ، از �#'� در �	ل %ور��دی �%ش و 

�	ر �	�ی �رو�D  �ب و��ت �د%�	ن #�2م �	�ل �.د از "+	ر #	هاز#ردم ��
�وا�ب #%
'ف در  �	ده �	زی #?	,ل )رو�� و �?ث و #�وره ھ	 از

3وم ، ا�
	دان ،  ���ت #�
#ل �ر �%�� ھ	و#وی �-�دان35ط� 
2ر��1 

��-را��� را �� 
	ر�[ ء ، 
�	ر ، #?G'�ن و �	�ر ا�3	ر �را��	م )'#	

وری وزارت ,رھ�0در  1389?#ل  12'�در "#ن ?Aوری  
	�ر 

�� �.د از ا�راد  �	�ل �� ا�
راک  �زد�< �� ��Gد 
ن دا�ر �#ود�د
�3	P�# 	� �#	� �'G�,  ره و #�وره�را �� ا
-	ق آراء ��  �%�را�� ھ	 ، #ذا


D #ر�وط #و�ود ا�ت ا#A	ء ر�	��د�د (�6ت آن ا#A	 ھ	 و ا��	د �زد�#�
Gورت �	ده و �م %رچ #�.2د  و�� ھ	 را ��)ر) �� �.د ازان #?	,ل 

�'و*�ری #� �#	��د ، و ط�ق #	ده  �	%
� ، از #G	رف ا,راط� واGراف
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.#�ل ?دود آن �دآ #�'ف �وده ا�د 
	 آن #�P	ق ا�%	ص #
#ول ھ# 11 ��

و 
2'�د �	�ر�ن ��ده و �وا�	ن �� ا�ن ?ق ط��.� ��ب ھ#"�#� ،  ��	�6
�� د�ت �	��د و در ?2�2ت 
	�وی �	 %و�ش �� آ�	 ،ا��	�� و �ر)�


	�دهھ��	ر��  �ود و در �
��� �'و ���	ری از #-	�د *ر,
� �ود . �

  �	 در�^ و درد �� آن 
.+دات در �را�ر #�P	ق )	�6 3و#ـ� از �	�ب

  )ده ای �2ض �د " ھ#	ن آش و ھ#	ن �	�� "  ,�� �'G	D# #ذ�ور ��

  ار#	ن #'�،�	#�ردر روز �	#�  P1389ور  21#ورخ   �1767#	ره 


رو���� #	��د آر�	���  #�	ھد و ر�	�� ھ	ی د��ر  و �	�ت ھ	ی ا6

  ز#�ن ، روز*	ر و �Vره ��ر �ده ا�ت .%	وران ، %	ور

  �	 �2ض و �� ا)
�	�S ا�ن #�P	ق ، ا�%	ص ذ�.�39 در Gدد ا�ن

  �د�د 
	 �+ت �+
ر �دن ا�ن )#ل و 
2و�D آن ، 3	�و�� �� و�ود ��	�د

��ورھ	ی ھ#�	��طور��� در �<  1GوG% و 	ور ھ��
.داد   


	ن ، ا�ران و . . . در�ن ز#��� 3	�ون و�ود دارد و����	
  #	��د 

9
� ھم �� Gورت ,را *�ر �� �	م ازدواج آ�	ن ، در ا�ن ا#ر���
  

  ��	 �ران #�وده ا�ن 3	�ون 
?ت �	م
�+�9ت ,ــراھم #� ��د . 

  وزارت )د��6 
+��( 3	�ون �ر*زاری #را�م )رو�� ) از �	�ب 

  و �� #�'س وز�ران ,ر�
	ده �د . #�'س وز�ران آ�را �� %	طر 
د�3ق


� #?ول �#وده و اA	,� از ھـ�ده #	ه ا�ت�#�  وا9G?	ت �� �< 
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�� #�ودۀ #ذ�ور �� �ر�و�ت �وده و در ھ	D6 ا�+	م 3رار دارد ، و  

  وزارت )د��6 ھم از �ر�و�ت آن ھ�"�و�� #.'و#	ت و ��	�� داده


وا�د.�#ــ� 

  #ردم #� *و��د ، "ون ��	ب �رزی ر�Sس �#+ور ، ��ون و �%ت

�رده �Sت *را?'G# ن	#� را 3ر�	رآ #�-.ت )�P�  #G'?ت *را�ت و 

  ا�ت در ا�ن #ورد 
?ت 
	�Pر زور#�دان 3رار *ر,
� �� ھ#�ن �+	�� 


� �زم	?9G�5رات و ا
  آ�را از #�'س وز�ران %	رج �رد  (ا*ر 

  ا�ت درا�ن #دت �	�د ا��	م #� �د ) ز�را 
	�ردا�ت و �	�د ھم #�د


	 "+	ر و ���+زار �-ر ھ	ی )رو�� �� ھر �دام 	
  ظر,�ت %ود را ?

  ا)9ن #� ��د از طرف ھ#�ن زور#�دان �	%
� �ده و ا��	ن در

  #�وده 3	�ون در �3ول #د)و�Sن ?د ا�Pر 
	 �� Gد �-ر #�2د �ده ا�د


'ف #�Q �ده و در Gورتو از 
?#�ل #G	رف د��ر �� �	م ھ	ی #%  


%'ف �� �را�م �2دی ، ا��داد #ؤ3ت ,.	�6ت ودر Gورت دوام �	,ر#	��  

  �� �'ب �واز ,.	�6ت #وا�� %واھ�د �د .

ار�	ن  از �+رو�دان ���ب ا,5	��
	ن از 
2	A	ی #ردم از ھر 3وم و #�ط�2
#�دود و  دو6ت ا�ن ا�ت �� �	�د 
و�ط 3	�ون و ��?� ، ا�ن �	ھ��	ر�+	

  ##�وع *ردد.



www.goftaman.com 

 

�� ا#�د روزی �� %رد ورزی �ر %را,	ت ���دی V	6ب *ردد 
 دا��#�د و ���ب #	 
	�و ھ	را ����	��د و د��ر �و�	زی در آ,ر��شو#رد#

  %را,	ت و 
	�و ��	�ــــــــــــــــــد .

  م.ش . �ــــــــــــــــــروغ                        

 ، �
  %وا��ده *را#� را �� �.ر 
	�و #�
�رۀ �	�ت �	ز%وا��در ھم Gدا�S �	 ا�ن �و�

  �ر وزن *-ــ
#	ن آرزو#�دم .

   

   


