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  ��ش ھ��م

  
  

  �را �ر�� از �ؤال ھ� را ا�د����دان د��� �واب ����و��د؟
  


��+*	*( و  �'&دازم، " !�اھ� ا��  ��� را ���	� ��� �� ��� از ا�� �� �� ا�� 
و  اد��ن را �� آن ھ�1 �2ی و ����" و �0��1 و ����/ و +&ف ھ�ی دور از ��وروا�,	( 
ھ�، �� ھ& واژه ای، و>� =	&ا �&�� و >;ت �89 �&�� واژه ھ�، �� ھ& اد�	��"، آن  !&ا5"

 ،>���&�� اد�	�ت �CDن، �� ھ& �&��5 و �Bش، �� ھ& ا���@ل و  "<�E و ��&�و>� =��0ه 
���ر وھ& ��  و� ���واھ�م �� �%�� د$ر$ون  ��م  � آن ھ� را �ورد "ذ�رش  �  ���و�

 �د�ت ��� آ�د. �وھم، ھ�ت، د�ن وا'+�ت (�ر از آ���� ای ار��ب �رد 'رار دھ�م، ����
�ط�ب و �/�ون اد��ن ھ�واره "�را�ون "د�ده ھ�-� �� �ر�د  � ھ��  �را  � �ر�ت،

���ر ����ر �� 23ل � � �وا��� ا�د � �� ���د -�وھو��ت و زا-�دۀ ذھن �ر�� از ا���ن ھ�
و "���دۀ ��2ت و ھ��� را 4ل �+��ی �7ر�6 و �� ���ن �2�ض و ����ز$�ر  �4دود �و�ش

��:ر ��رو در ا�ن ��ب ���و�د: "روا ����د  � 'ول �دای ����'ض ���د." �را او   ��د.
و�4 و �دا $��� �� �ود، �� در ا�ن 4رف را �� ز�د؟ �ون �� ���د  � در آن �� ���م 

   و�ود دارد. ی ����ر ز��د و =�4ش�ورد،  � در ھزار ھ� �ورد، ����ز$�ری ھ� �>
��  ـ  �ر�رد واژه و ز��ن و ���ن و اد���ت =��ر �رای �4ق ���ن دادن د�ن ـ ���ن �<��

��Cس �وش دو�ت، $ران ��D، =��ر و ����� را ��  ��زBC آن ا�ت  � ��:� ��واھد
ون ���ن �دھد و ز'��=�، �� ا�ن ا��ظ�ر  � ھم '��ت او را �و�د و ر��ت�> ا���ن �د ��ن

    .، ��  �د��دھم '��=� اش را ز��� ���
�� "�راغ �ب" �وا�دن ��ه، �� آ��و��  � �+دی آ=��ب، ا�ن  وی 3ظ�م آ�ش و $�ز را  ��

 � �ورش  را د و �4=ظ آن را �� "�Dرۀ ز���" ����� ��  �د، ��ه"زن ز��� رو" �� �وا�َ 
�� زن ز��� رو، �� �Dرۀ ز��� را آ=��ب  �� و �� �راغ ��د�ل  رد ،�� $�ردرا از آ=��ب 

  . �دل ���ت�
��ه و  ،��ه و آ=��ب را �� ھر ز����  � ��د  ��م، �����، �+�� ��ھ�ت آن ھ� �7��ر ���  �د

  .  � ا�ت و �ود آ=���� ��'� �� ���د آ=��ب ھ��ن ھ��ن ��ه و
اد���ت �وب و واJ، و واژه ھ�ی ز���، و آرا��ن �> �و/وع ��  ���ت �ر�ن و وز�ن 

 ھ�ر �ودن ا�ن  �ر، �� ���ش و ��4�ن، و�C �� ھ��ا�ت در �ور �ھ�ری در ��ی �ود 
�� ھ�� �<ش  ز���-�  <م، �� ھ�� ا�Dت و ����ت و ظرا=ت و $را������ واژه ھ�،ھ�� 

ھ����و��  � ��Cس =��ر و ���س و $ران ��D و '��K  ھ�ی ا�<'� :و=���� و 3ر=���،
و �<ش  ه و ز��ن اد�����واژ��� �وا�د ��:� �دا�دام ��ز��� را ز��� و �وزون ���زد، 

'�در ���ت ا:ل ��:واب و ���ور و =�'د �+�� و 24�2ت ھم ھ�ی ا�<ق ا�<'�ون 
  را �7��ر �دھد.و �� �> د�ن ��ھ�Lھ�K �> ا�د��� �� �> ا�2�3د 

ا�ن �2د�� از �رای آن ��ده �د  � �ر�� از ھم ز����ن �� �� در ا=�7����ن و �� در 
�� در �C�4  � ��-ر اد��ن ـ  و��د ا�ران و ���%���ن ���Jد �و�ژه د�ن ا�<م را، �� ،
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د�ن زر��ت  رد ��  ��د ـ  � آن ھ� را �� �وان در د�ن و آ-�ن زر��ت ھم ���ھده  رد،
 و �وھو��ت �2ص و �3ری از ھر $و�� �را=�ت �> د�ن �دون�� �ر ���� �3��� را 

  �+ر=�  ��د. 
=ر��� و "ل �رزخ و �Oل دوزخ و ��ت و  ا�<م را، �ن ��ب ��Oل، �� ��طر �4ث ھ�ی

... ���ره ��  ��د، و�C آ-�ن زر��ت 3ذاب '�ر و ر�����ز و �ؤال و �واب و :راط و
   دا��د. آ�ده ا�ت، از ا���2د ��رأ ����ز را  � ھ�� ا�ن ����ن در آن 

دور از ا�:�ف ا�ت، �و�3 ��-وC�ت  ����ر ���+2ول و  ��<ً  ا�ن �3ل �� �ظر �ن
  ��224��!�ده درا���� و (�رد$ر�زی 

 ،  ��ب اول، ��رق ز��ن $�ھوارۀ ��دن، در422:�B4  در  ������م  � و�ل دورا�ت
  �:وص زر��ت و آ-�ن وی �� �ظر دارد:

"... �ط��ق روا��ت، �وCد وی ر�K آ����� دا�ت، و آ����ن �ود  � =ر�� B����Dن وی 
�ن  �ھ��  � 'ر����  �=�� �ود، ��درون $��ه "ھو��" ر=ت و، �� ��ره ای  � از آن $ر

���B د��ری =رود آ�د  � �ن ز��ن �+��3 از �<ل آ����� ��2دس ��%رد در آ�د؛ در ھ�
�Dی ��ن، �+�� �ر را �زو�6  رد، و دو ز�دا�� ����ب �C�3 و �ر�ف دا�ت. آن  �ھن د�

� ��وCد ، درھم آ�����د، و از آن ���ن زر��ت �و�ود آ�د. در ھ��ن روز  =ر��� و �+�ع
�د �:دای ���د ��د�د؛ ارواح "��دی  � �ر$رد ھر �و�ود ز�ده ای ��V ���و�د �ر���ک 

�ون ��ت دو��دار 4%�ت و 3داCت �ود، �ود  1���ن �د�د و از  ��ر وی $ر����د.و "ر
و �ورا ش "��ر   2را از ا����ع �ردم ��رون  ��د و در ���D-�  وھ���ن ز�د$� ��  رد

���� اش را  3د. ��ط�ن �وا�ت �� وی را ��ر��د، و�C  ����ب ��د.و ��وه ھ�ی ز��ن �و
، و�C زر��ت Cب �� و ا�درو�B وی را �� �رب $دا��� "ر  رد�د ��4 /رب ���ر در�د�د

ور و �دای �زرگ، د�ت �ر�دا�ت. �%��ت ���ود و از ا���ن �� اھورا�زدا، "رورد$�ر �
�ب �+ر=ت 4%�ت" را در  ف وی �زدا �ر وی ظ�ھر �د و  ��ب او���، �� " �اھورا

�دت درازی ھ�� او را  5را �� آن ��وا�د و "�د دھد.$ذا�ت و �� او =ر��ن داد  � �ردم 
... زر��ت �ود �دت درازی �ز��ت، �� ا�ن  � �ر'� از آ���ن �ر او 6ر����د ��%رد�د

  ..."7زد و آن "���7ر �� آ���ن �+ود  رد
را  �ب آ-�ن زر��ت �"ردازم، �و/��4ت ز�ر�� ھ�ی د��ر در �"�ش از ا�ن  � �� �%

  /روری �� دا�م؛ �و��  ��د:
$ر���ن ارواح "��د از اطراف زر��ت �و ��وCد، �� �رس و  ،���ن و'��V ��رق اC+�دهـ 1

�م �"ر����� در د�ن زر��ت ���م �%� از �+�زات زر��ت ������ �ده ا�ت. 'ران ھم %
�ورۀ �ر�م در ��ب �%�م 3��� ���ن  B�33 در آ .3��� در $Dواره را �+�زه �� �وا�د
ن �داو�د �+��C اره �ؤال و �واب آ��D را ���د ��ذآ�ده ا�ت: "ھ��ن  � 3��� در $Dو

در 24�2ت �ن �3د و (<م �داو�د �+��C ھ��م ��ن  ��ب (ا���ل) داده و " :�%�م ��وده $�ت
��ب �واھد داد و �را (�+�� �+د از ا�ن �داو�د �+��C ��ن  .�را "���7ر 'رارداده ا�ت

  �2ل از �ر��B =�ر�� 'رآن، ��ر ا'��ل.  ""���7ر �واھد ��ود.)
�وت  ردن "����ر ا�<م در (�ر 4را.��وت  ردن زر��ت ����Dت ـ 2� ��  
��ب ��Dرم ا���ل  در .����د 4%��ت �<ش ��ط�ن �رای =ر�ب 3��� ا�ت 4%��تا�ن ـ 3

����ن �رده �د �� ا���س او را ��ر�� ����د و آ���ه 3��� �د�ت روح �� �" ��� آ�ده ا�ت:

 روز روزه دا�ت�ون ��"س ��ر��  ��ده �زد او آ�ده  آ�ر $ر��� $رد�د (!) ��ل �
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�ت ا$ر "�ر �دا ھ��� ��و  � �� ا�ن ��K ھ� ��ن �و�د در �واب $�ت �%�وب ا�ت$ 
آ���ه  .$ردد � از دھ�ن �دا :�در  ��%� �Dر  ��� ای ��ن ز��ت ��%�د ا���ن �� �4ض

ا���س او را �� �Dر �2دس �رد و �ر  ��رۀ ھ�%ل �ر"� دا�ت و �وی $�ت ا$ر "�ر �دا 
ھ��� �ود را �ز�ر ا�داز... "س ا���س او را �%وھ� ����ر ���د �رد و ھ��D� <C��� Bن 
و �<ل آ��D را �وی ���ن داده $�ت ا$ر ا=��ده �را ��ده  �� ھ���� ا�ن ھ�� را ��و ���م 

   3��� �� او $�ت دور �و ای ��ط�ن... آ���ه 
 =ر��� و ���ن '�ب وی �و�ط ��د  ردن ���B "����ر 4%��ت �رح :در، �+�� ��ز ـ 4

ض �وا���دی  ��ل رو�4 و �+�وی وی �� ا�ن =رق  � ���B زر��ت �و���B �� (ر
��ط�ن و �� ':د ا�ن  � زر��ت از ��ور ھ��ش �ر$ردد، ���=�� �ده ا�ت. ز�ده ���دن 

ر��ت �+د ��ز  ردن ���B وی �و�ط ��ط�ن ھم ���د �%� از �+�زه ھ�ی د��ر وی ز
   ���د!

�و��� �ده ا�ت  � $���ھ� را �داو�د و'��  � ا���ن..."   ��ب "و 162:�B4  درا��، ـ 5
��م داد: "اھورا�زدا �� زر��ت �ظر  زر��ت �� �+راج ر=�� �ود اھورا�زدا �� وی+�

."  رد و او را �� "���7ری �ر$ز�د و ا�ر �� �24�ق و آ-�ن ��Dا=%�د و �� او �+��م داد 
و �+داً �� �+راج ر=ت،  ،�+Oت زر��ت، �<ف �+Oت ��4د  � در ز��ن :ورت $ر=ت

طور  � از  ��ب ھ� ظ�ھر ا�ت،  �+د از ا�ن  � �� �+راج ر=ت، �24ق "ذ�ر=�� ا�ت. آن
  زر��ت 4دا'ل �� ��ر �� �+راج ر=�� ا�ت.

3���، �و�ژه �� "����ر ا�<م ھم �ر�ورد ھ�ی ھ����دی :ورت $ر=��  ـ �� �و�� و6
  .و �ردم "�ش از �+Oت ا�ن ھ� را �� ��طر 4رف ھ�ی ��ن ر����د ��وده ا�د ا�ت

 -� را �� ���د  ردنـ �+راج "����ر ا�<م، �+راج آن "����ری  � ����د �و�� آب در��7
و �دا  ،و �+راج زر��ت �+راج 3��� د و �+د از آن �� آ���ن ��J ر=ت،��Cش �ق  ر

از �>  ���د آ�� ھ�� ا�ن ھ� ا=���� ھ�ی �����د  � دا�د �2در د��ر  � �� اط<ع �دار�م،
2� و و �+د �� �ر���ر ��ط ���+�و�� �ر����� ���د �%�نا�2�3دا��ط�ری او�C، از �> 
  ؟'�رۀ آ��� "�ش و ��ر �ده ا�ت

، و او را �� آب در�� رھ�  ردن، ':� ای ':� ای در ��د $ذا��ن  ود � ���م �و��
  ا�ت  � 4دا'ل ��ده در �� ���V د��ر ھم �دان �ر �ورده ام: 

�%� در دا���ن "��ر$ون آ �دی" "�د��ه  �ده، در  ��ب "و ا���ن..."  � ا�ن $و�� 4%��ت 
�ده ا�ت: "�وCد و 4��ت �و�� ��ز �%� از ���� ا=���� ھ�ی ���<�� ا�ت  � در ز��ن 

د ��� ا�را-�ل و ا��رت در ���ل، از دا���ن ��ر$ون آ �دی، ��ه ��2در  �ده $ر=�� ��+�
  �ده ا�ت. 

اCواح $��  � �����ن �����ن در  ����ت �ود در ��ن اC�Dر�ن ��=�� ا�د، �رح �وCد 
��ر$ون آ �دی را از "در ���+�وم �� ��:�ل ���ن ��  �د. آب ��ن ��ه  �ده، ��د �وزادی 

ر روی آب ھ�ی رود���� د��� رھ�  رده �ود، از آب ����رد. ��ر$ون را  � ��درش �
"س از �زرگ �دن در ���� ��ھ�، �� ��ط�ت �� ر�د و �دت �Dل و "�6 ��ل �� ا'�دار 

  "�د��ھ� ��%�د. 
�و���د$�ن �ورات  � �رای �2و�ت رو4�� ��� ا�را-�ل و ا���د ھ������  ��ل �ذھ��، 

�زر$� دا���د �� �+�وان ���� و ���4 'وم �ورد ا�4��ج �� �> 'Dر��ن و ��:�ت 
�� "�روی از ����ش ھ�D� Bود��ن 'رار $�رد، �و�� را �رای ا���م ا�ن ���ور�ت ��ق و 
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��� 3وا�ل ط��+� و ا���'�ت را در �> �� ��V ��ود�د �� �د�ت  دا���ن ��ر$ون آ �دی 
   "رورش ���د..." د��ر =ر3ون، �و�� از آب رود���� $ر=�� �ود و در ���� =ر3ون

�� �:ر �رای ا�ن �ود  �  ، �وھر �ر�م و "در 3���،��$��� ����د  � =رار �و�ف
و  �%�د؛ ����د =ر3ون  � �� �وا�ت �و�� را �%�د 3��� را �� �وا�ت رود�س�ھ

 B���=د �� ا�د داراب و ��درش را از ���ن �ردار�وا��� �� �ن ��در داراب  ��د د������
  . آن �Dزادۀ ھ�دی

... و �ون ا���ن روا�� �د�د ��$�ه =ر��B �داو�د در �واب �� در ا���ل ��� �� �وا��م: "
�و�ف ظ�ھر �ده $�ت �ر ��ز و ط�ل و ��درش را �ردا��� �� �:ر =رار  ن و در آ��� 
��ش �� �� �و ��ر دھم ز�را  � ھ�رود�س ط�ل را ����و �واھد  رد �� او را ھ<ک 

�ن $ذا��ن "داراب" در :�دوق �و�� '�را�دود و رھ�  ردن ، دو د��ر در دا������د."
وی �ر روی آب در��ی "=رات"، در ��ش "�د��ھ� "ھ��ی"، ��در داراب، زن و د��ر 
��Dن، در �D���B =ردو��  � از روی ���B ژول �ول �و�ط ��Dن $�ر ا=%�ری �ر��� 

 از ز���� :د ��ل در ��"���D"� Bر، �+د از �2ر���ً  �1345ده و ��پ اول آن در ��ل 
، در ھ�ت ��د ����ر �ده ا�ت، در �ر$ردا�ده �ود  � ژول �ول �D���� را �� =را��وی

  ا�ن ��ب ���ن آ�ده ا�ت:
�ر�ود �� در$ری "�ک �7ز/�%� ���� ��ت از در  �ر �7ز/ �%� �وب :�دوق از � ..."

م/�رآCوده ا�ن �وب ��>/ �%رد�د و �ر زد �رو '�ر و ��>/درون �رم  رده �د���ی رو
��رون آن د�ق د �وم/ �ز�ر ا�درش ���ر �واب  رد/ ����ش "ر از در �و��ب  رد/ ��� 
زر �رخ ا�در آن ر����/ 23�ق و ز�ر�د �رآ�����/ �����د �> $وھر ��ھوار/ ���زوی آن 
 ودک ��ر�وار/ �دا���  � �د  ودک از �واب ��ت/ �رو��ن ��د دا�B �رب د�ت/ 

م/ ����� "ر�دش �"و��د $رم/ �ر ��K ���وت  رد�د ��>/ ��Dدش �:�دوق در �رم �ر
�د�ق و �+��ر ��وم و ���>/  ��رد�د :�دوق را ��م �ب/  �%� �ـر د$ر ��ز �%��د Cب/ 
ز "�ش ھ���ش ��رون �����د/ �Lب =را�ش در ا�دا���د/ "س ا�در ھ�� ر=ت "و��ن دو �رد/ 

   � �� آب �� ��ر�واره ��  رد/..." 
V د'�ق آن =+<ً ؛  � ���ھم ���ن دا����� در ا�طوره ای از ھ�د��ن  Dن و �� د��ر و�ود

   �2در ا�ن 4%��ت ھ� �� ھم ���� ھ���د !؟ و �را؟؟ =را�و�م �ده ا�ت، �� ���د.�� ���ف 
$ذ��� از زاده �دن  زادن =رز�د از د��ر �� ره ھم، ����د دا���ن زادن �ر�م 3��� را،

 ��ب "و ا���ن..."  � ��  �174� ای در :�B4 �و�زر��ت از ��در �� ره، �ر ا��س 
$و�د: "�> �+�ع آ����� از ���� �ور �� "���ن ��زل $رد�د و �� ��در زر��ت ���2ل �د 

د��ر در ھ��ن  در ��یو � ره، ���ت ا���زی را �و�ب �ود." �� �وCد او از �> ��در �
و از �%م د��ر �� ره ای  ... در "���ن ھر ھزار ��ل، از �ط�B زر��ت ��ب آ�ده ا�ت: "

 � از آب در���� ��رور �ده، �و�ودات ��رق اC+�ده ای ���م ھ�ی ھو��در �� او���ر، 
�%� د��ر از  ،�� د��� �واھ�د آ�د." ،�و���ن �� �و����ت ھو��در��ه �� او���ر��ه، و

 B��ر در ز�%���3�ب ا�2�3دات د��� ا�ت  � ا���ن را �� 4�رت �� ا�دازد و �� �
  ���ر3�ن اد��ن ���ور ��  �د. ��J �ودن���

V��� <� ر از د��ر ھم �ن 4دا'ل در�) ، V�������� د اد��ن�ن ز��د در ا��ط�ر ھ��$ �� ،
�وا�ده ام؛ ھ����ن ��V �دن 4�وا��ت �ر $رد  را��ور  Dن، $ذارش ���ن ا�ر (�ر '��ل 

��ث را. O� ودن آن ھ� �� وی؛ و 4%��ت��ن و :�4ت �����  
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��ب ��V دا���ن، در ��د اول �D����،  � �ر�وط �� "���ھ�  �و�رث ا�ت، در  در آ(�ز
  اطراف ��ت  �و�رث ���ن آ�ده ا�ت:  �دن و آرا��دن 4�وا��ت در

"ھ�� ��=ت از ��ت ��ھ���D/�و ��ه دو ھ��� ز �رو ��D/دد و دام ھر ���ور  ش 
   "... ���� �ر $ر=��د  �ش/�د�د/ز $��� ��زد�> او آر��د/�ر�م ���ز آ�د�د�ش "�ش/از آن �

 B4���ث در :O� 248و در ��ب �C��� ھ�د" ���ف ��د اول  ��ب " اد��ن و �%�ب ھ�ی =
��ث �� ظDور �� $��B وا'+�ت �ط�ق، " دار�وش �����ن �و��� �ده ا�ت:O� 4ث��

��:وص آ-�ن ھ�دو ���ت و �����ت ����� آن را در 3�م ا��Jط�ر �:ر  Dن در $روه 
�وط�ن �� :ورت �24�ق ا:�ل �� $��B "ا= B���وز�س" و "ا�ز�س" و "ھرروس"  و در =

��ث �+�� "در و "�ر و روح ا2Cدس، O� :ورت راز �و در آ-�ن ���4�ت � ��$� �و 'د�م �
  "�� ����م...

ھ� �%� ھ���د، ا�ن دا���ن  �ن�را ا�ن ھ�� دا���ن ھ� ���د ���� ھم ����د؟ آ�� ھ�D' Bر���
ا$ر ا�ن ھ� �%� �����د، ا�ن ھ�� �����Dت  ؟�� ���د 4ده ای�� ھر �> ��:�ت 3<

 ا���ت  � �� ��و�� �و�ود آ�ده ا�ت؟ آ�� ا�ن رو�داد ھ� �� �وا��د �:�دف �4ض ����د؟
�و�ود در �رز��ن ھ�ی ����ف و دور از ھم ا�ن ھ�� �����Dت �ود �دا �وا��� ا�ت 

  �����د؟ ��...
رز��ن ھ�ی �:ر و  �+�ن و ���ل و آ�ور و  � �رد��ن � ،�واب ا�ن �ؤال ا�ن ا�ت

،  � ھ�B �� ا:ط<ح "����ران در ا�ن و... ا�ران و ا=�7����ن و ھ�د و ��ن��ن و  �ده و 
�رز��ن ھ� �و�ود  ن�� ا:ط<ح د��� در ھ�� ھ�ی ب��رز��ن ھ� �وCد ��=�� و ھ��  �

ـ  �ب د��� ای از "�6"�ش ـ �3ر ھ�^ د�ن و  � ھزار ��ل 4د ا'ل از "�6 �� دهآ�ده ا�د، 
ھ�� دا���ن ھ�ی �� ھم داد و ��د و ���رت دا��� ا�د و  ھزار ��ل ����ر ���ت ـ �ش

�ده ����ن و �ن ر=ت و آ�د و داد و ��د و ���رت ھ�در اOر �����، در ھر ��-�  � �وده، 
  و ا��2راض ھ�ی ��د�� �و�ود آ�ده ا�ت.  ھ�ی =رھ���

زار ��ل "�ش �� �:ر ا���2ل داده �� �د. ر�K ھ�ی �Jورد ا=�7����ن ����ر از "�6 ھ
ر�>  ،ر�K دور ����ن =ر3ون ھ� ،دی "�ت ����ن ز��ن در��ر ھ�ی �:ر�Jور

و ���� از ا���ی  ، ظروف، ا���ی ز���� و ���C��� ھ�ی C+��دارھ� ����ری از "�ر��
 � آن را  �+د از ا�ن � �:ر �رده �� �د،ا=�7����ن  � �رای ���رت �از �Jورد  د��ر

آ������  � ا�ن ��K را از  .�د�ت �� آ�د �� ��-�د�د و �� آب ���وط ��  رد�د،
:د ھ�  ا=�7����ن �� �رد�د و ��ز ھ�ی از �:ر �� ا=�7����ن �� آورد�د، ھ�را �ود

   .و ھر ��  � �� ر��د�د �� "را �د�د �� �رد�د و �� آورد�د ':� و ا=���� را
 B4�ھ�د و "��ب دوم، ��رق ز��ن $�ھوارۀ ��دن، در ��ش ،   458و�ل دورا�ت در :

 �� �و��د: "... "�دا�ت  � =رھ�K ��د در دورۀ ا���2ل از ا=زار ھ�ی ���� "ھ�������ش
و=و اوC�ن ھرم �زرگ �� ��ر(� "د�د آ�ده ا�ت. از ا�ن ا��ره رو�ن �� �ود  � و'�� �

ه)، �وھ��و ـ دارو در اوج ا��ره �� �%� از "�د��ھ�ن �:ر ا�ت ـ �و���درا �� ���ت (
   �ود �ود و �� �و�ر و �رز��ن ���ل ������ت ��زر$��� و د��� و ھ�ری دا�ت."

ا�ن �����Dت در اOر ھ��ن داد و��د ھ� و ������ت د��� و ھ�ری �و�ود آ�ده ا�د. ا$ر 
�� ا=����  ھ� تدارد، دC�ل آن ا�ن ا�ت  � ھ�B ا�ن 4%�����'/��� ا�ن �� و آن �� و�ود 

�� �� ��ی د��ر ا���2ل ��=�� � �� $و�� ���ھ� و دھن �� دھن و ���� �� ���� از �> ھ
، و �دون �2ص ی ز���� ـ =رھ���و ����د ا��ظ�ر دا�ت  � ���ن داد و $ر=ت ھ� ا�ت؛



www.goftaman.com 

ھر ���� ���ھ� �+د $ذ�ت ز��ن از �ظر ز����  م �� ��ش  د.�:د در :د  ��ل ���
�� $�رد؛ $�ھ� از  �ه  وه ����� �� �ود و $�ه  د$ر$ون �� �ود و ر�K د��ر �� �ود

   ھم از  وه  �ه!!
:د  ��و��ری ���ل  ، در ��د�وھ��و دارو، در ��4ل ����ری ��د ��<، و ھر"�

�%�  ،"��ن ��ر��ل"�ر�ود�د  � �� 'ول  ،�وھ��و دارو، دو �زرگ �Dر، در ز��ن �ود
ھزارۀ ��Dرم و  را در ��=�� ایاز �����ن �����ن ا������، ز�د$� �Dری ����ر �%��ل 

�وم '�ل از ��<د در ��د و "���ب ��Oت ��  �د ( ����د ھ�ی ھ�د، ��رق ز��ن $�ھوارۀ 
 B4�  .) ��457دن، و�ل دورا�ت، :
. ���ن �������� ه �ود���د�� در �ط_ ھ��ن �� ��ط2� ��'� �ط��+� ا�ت  � ���ن ������

  ��طق د��ر ھم ادا�� "�دا ��%رد.����د ز���ره ای �� �Dر ھ� و  �ور ھ� و �
���ع اCد�ن ���، در �وCد د��ر، ا�ران  Dن در ھزاره ای �و، ��پ "��م، ��ر =رزاد، 

 B4�  �� �و��د: ،و ادا�B آن 371:
��+ددی در  (mythological) ��ل "�ش، آ-�ن ھ�ی ا��ط�ری"از 4دود "�6 ھزار 

د  � ���� از آن ھ� در طول �رز��ن ھ� و در �زد ا'وام ����ف ��Dن �%ل $ر=�� ا�
ھ����ن �ر ��ی ���ده ا�د. دا�رة ا�C+�رف  ی از آنز��ن از ���ن ر=�� ا�د. و ���� د��ر

 �ر���س ��ر�a �ذاھب در  �97+��ر " =رھ�K ��وCوژی ھ�"  � �� ھ�%�ری د��� ��+� 
��د ��ل "�ش �� ��پ ر��ده، ���:�ت ��ش از �%:د آ-�ن ا��ط�ری ����ف را  � در 

�:�ل �2ل  رده ا�ت  � از ���� �Dم  د�6 '�رۀ ��Dن "� �� و�ود $ذا��� ا�" ذ��� در$� ��
��، :ری و �و�ری و ��وCوژی ھ�ی ���� (�ر�ن آن �� �وان از آ-�ن ھ�ی $Dن ����

ھ���، ا�را��، ھ�دی، �و����، ���2، 3رب)، ��وCوژی ھ�ی آر��-� (ا دی، آ�وری، =
��وCوژی ھ�ی آ���-� (����،  �<وی، ار���، او���)،ژر���، ا�%��د���وی، �J���، ا

ژا"���، و������،  ره ای، �7ول، �رک، ����ر، =�<�دی، ا�%��و)، آ-�ن ھ�ی '���� ای 
ا=ر��2-� و �و���ن آ��رC��-� و ��وز���د و $��B �و و �زا�ر ا'���وس آرام، و ��وCوژی 

�ش از :د ھزار �رآورد �ده ا�ت. ھ�ی �و���ن ا�ر�%� ��م �رد،  � ��V �دا��ن آن ھ� �
، در 3وض �ر�� د��ر د�+/� از ا�ن آ-�ن ھ�ی ا��ط�ری در �ط_ ����ر ا��دا-� ھ���

��+%س  ��دۀ =رھ�K ھ�ی ����ر "�ش ر=�� و ظر���د  � C�3��ر�ن آ��D را در �و��ن  Dن 
ی از ���وان ��=ت. ا�ن ���وCوژی "ر آب و ر�K و ��3را�B �و���� �� ���D-� ���و3� ا

�� ھزار �دای زن و �رد و ���� �دا��ن و 'Dر����ن را در �ر ����رد  � ����ری از 
   آ��D در �+�2دات ا��ط�ری آر��-� (ھ�د و ارو"�-�) ر��� دار�د.

ا-�ن  �+داً  ھ��ن �+�2دات آر��-� "��B آ-�ن �زدا-� ا�ران  Dن ��ز 'رار $ر=�� ا�د  �
آ-�ن ھ�ی �و4�دی ����  �ری $��رده ای درو ��O �و4�دی زر���� از آن �ر �رآورد

  (�Dود�ت، ���4�ت، ا�<م) �ر ��ی $ذا�ت."
د�ن  �ن�� ��ددر ��د�ن �%�ن،  ،ھ� ���Jره و �� �در�6 رو�د ��د�ل ا�ن ھ�� ا�طوره

�^ ��%ن ���ت  � �� ا�روز �� �2�ن ھزار ھ� ��ل را در�ر $ر=�� ا�ت. و ھ ،�و4�دی
اد��ن اوB�C  و ��%رات ا��دا-� آن ھ�� ا=���� ھ�ی ا��ط�ریر$� �� اOر و ����� ھ�-� از 

ا�<م و د�ن ���4�ت و �� ��دان آ�%�ر، در د�ن  و �> �دا-� را، آ�%�ر ��  ��د �دا-�
  ... �����م.��D-� و���زم و ھ�دو�زم و آ-�ن زر��ت و آ-�ن �ودا-� و �Dود�ت �� �
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و آن  ، ��و�� �ر "� ��ودده �ود$��� �� �ود  � �+2وب در �4��  � �� �دا :�4ت ��و
و آن �%�ن را ���� �دا (��ت ا�ل) ����د. �%B  �� رو(ن و �ون(!) �دھ�ن (�رب)  ردرا 

ا�ر �دا، ���م �+�C�م ا�<�� �4ب �و�ود �������ن را "در �زرگ وی، ا�راھ�م، �ر ا��س 
��� �وداز "در �زر$ش آ�و���  � �+2وب ا�ن  �ر را ���B �دا، ا��3ر ��وده �ود. � �� ،

و ��  +�� ای ���ت  از  �ر "در �زر$ش، �رای '���B �ود  � از �%B دور �ده �ود�د
  ���ن �2��دا�� در ھر ز���� و�ود دارد.. ، ���ت�دا���د ا�راھ�م د�ت ر��

������ B�+ ون  �ن�ن ��ر ا��3ر �د ��  �Cرای او� �  ��د�ن ��ر و�ران �داز ز���ه و �
��ر آ�ر  ��  � ا�ن ���� را و�ران  رد، �������  .ا�ت$رد�ده �ر ��دداً ا�3 ر��د�ن ��

او $�ت: "ا$ر ا�ن ���B �دا ا�ت، �� $و��د  �ود  � �� ���B �دا �ودن  +�� ��ور �دا�ت.
   �را �دا �رای ���ت ���� اش ھ�^ ا'دا�� ���  �د؟"

ز�د$� �� در �:وص ا�ن ���-ل �� �%� از ا=�7��ن ����ر �Dذ��  � در �Dر �� روزی 
����  رد و ��دی ا�ت  ���د��ر �� �� ���ت، ��و�B وا'+� از �> ا���ن، روا�ش ��د  ��

�4/ر ��ود  � $��B �را ��ور  �د. دو روز �+د،  /�ن :���4 دا��م. اول  ��د ��د،
�و�� �واھش ��ود �� ��ھم �����م. =ردای آن روز �� ��زل �� ��ر�ف آورد. �� ����س ��

�را�ش در ��د  ��ب �� آ�د�ش �� ھ�-� را  � Jزم �ود �� آ�ده ا�ت.  دا���م  � �رای
 ��ب ھ�ی �ورد �ظر را �V را ����ش �دھم، ������  ردم. و'�� �واھش  رد  � آن ��

"�ش رو�ش $ذا��� و ھ�� آ��� را  � $��� �ودم �را�ش ���ن دادم. �+د از �وا�دن آن ھ� 
�ت: $  

�� �د. �+د از آن �روع  رد �� ھ�� و �4��ل "ا�ن ���-ل '��ل �4ث���� ���-ل �رح �> �
(ر�ق ر��4ش  ��د؛ . �دا واژه ھ�ی �وش آھ�K، ز��ن $رم و ����ن �� (��ت اد�����

 و ��زی �� ارز�� �رای $��ن پ زد، �دون ا�ن  � �ر �ر ا:ل �ط�ب ����د$�> ��3ت 
ر �را�ر �ردم �����ن �ون �وان ا����دن د�ودش ھم ا�ن را �� دا��ت؛ ����D  .ارا-�  �د

�ط ���+� و�� K�وا�ت =رھ� ��د�د،  ���ده �ود  را در �ود �را د�ده و �وا �آن �
�� د�ن ھم ��ود  � �رای ر��دن ��  :ر��4ً ��-�د  �د. از ���� ای �ر�� از ����ت ��زان

  ����  �د و �� =ر�ب �ردم �"ردازد!�ظ�ھر �� ��� ،ھد=�
  

  ادا�� دارد
  


