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  ����ر ��ه 	������� 

  ٢٠١۶ام ��رج ٢٠

  

  "������ ھ�ی ��ھ�� "در �  "��ی �
 ھ�ی د���"

  ا����ه:

� ای�  ��، در از�� ھ�ی دور ��"#  ����$ �%��,+ ا$���*� �(& )��ھ�ر )'& �و ���� ای 

���م "0�ی  /&,��ا$���*�  �.-  �ط�9 ز��	� 2�  782 2&ده ا�+." �(&ت ھ� 234

آز��ن "ھA @'�� ھ�ی �?<�" �0&وز �& �&آورده و "ھ�ی+ ای �'>; ای�  )'& از �2ره 

��زاریا$���*�  Aر ا��دد، ا,�>&# �" او �� E�F- د�3&ی، $8�رت و دروی�C Dی� آرا��

� ای� 7�G&G ھ& "0�ی 43" �	�8+، و�3 ھ& 	��� ��ی8+  "	���""	���" را 782 ��.��. 

� �.- ا�G ��@ �H3 از ھ��� یدر اوH3&دی" را ط� 2&ده ����.  43دوران "0�ی �0�ی 43 � $� 

؛ 82�	� 2� در "$8�رت و �&دا	�H" �(&ت 782 ��&,� �� #&د	� 0�ی )��ھ�ر�&ھ�� ھ�ی 

� ,�Eان �>'� از �J�ی�2&ده، و�3 � &K	�(L* *�م �ی� و ی�C Dدروی -�M( ای ، از  ���N&ط 

� �H�$ O در -.'� ��   �.�	��&ده �� �"ط�9 	��� ھ�" ردی9   

%�ت $#��ه در روی�روی� �� � ���ت ���ھ��ه  

 P�?� در �(LCا A2�Q ی��3 از ارزش ھ�C ر و����� و  ��� �&د��ن �در $���� �(&ی )��ھ�ر 

�� "ST3" یS ��ن  �)�G �"ST3" �� #�ی��. و�3 واژه "0�ی 43" از 	H�ه �&دا�+ ا$���*� 	

� ��ه در *�دات و  "0�ی 43" 0�ی	�Mده، �&LCف از 	K& �?��ی �M�G ;<'� ل�Fا �����ی 

� ��ارج *��3 را یXه D�2 یS #&وه و�� آ	&ا .>�� �G(� �0&وی از ای� ا�Fل، 	 .�	��&�� A)�

  ر��	�ن ��C; "	��� #&ی"  �Cا	�ه ��'�د. 

�3 2� "	��� ھ�" در )%�ر "0�ی 43�Fا �:ھ�	، از ای� )&ار ا�	ه �� ���	ا�C �� آن آرا��� "  

 د�3&ی و �J�G +*� �Z% $8�رت، �

 "�&دا	�" دا���،	�.� 2�ر ��دن و �� �&دم ر,��ر  �

� ز*�C Aد ��ن ارج #"ا���، ��� �0ی�ه ا$���*� "	���س" � 

� &�Cدن و در ا�� از ھ�+ و اراده ای وا\ �&�Cردار 



www.goftaman.com 

2 

 

��دن � �� دروی�C Dی� آرا��� 

��زی"  ���زی" و "��د	 O�" -�M( ھ��ه از�.	 +NF دو ��2� ای� NF�ت ���Qه در ��رد 	��� ھ� 

   �. 	��.��، ھ�ی+ ا$���*� "	��� ھ�" را 	�_ ���^& �� ��ز0�ی 43 ھ�" �Fق "��'�& در ��رد 

  در ��� روا�& $�() �'�& ��ی �
 ھ�ی د��� 

��'�& ��ان دور، در @#"��� ھ�ی 	� در   �ردی9 0�ی 43 ھ�ی )��ھ�ر ای� @�� �>; از ھ�

  �(&ت 782 2&ده ��د	�:

� ��3و، ی��� G�2�ه )�*�ور ���و )1�A�<b و ا	�ام $�ا	� ��د ��  ،: �?�� �&ور ��&وف 

��&�Cردار ��د و  �ری>�� ��ه. او  �F�C ا�+، از د�3&ی�	س &G A'@ ح *�امL%Fا

� "	���س" �&ایD ارزش�وا\ دا�+. در زور  �� �&دم "�&دا	�" ر,��ر ��.&د. ا�Q&ام 

�� ھ�& 2<� زدن، �(�رت ط<�M ھ�   �� زدن ھ�ی" ��3و ��8�ر �(&ت دا�+. آرا��>2"

� ��ارج ��\G& ��3و ��+  او را �	 ��2� ای� ا�&   ،+,&�� O�$ �� �3�C +د� ��

��.�ری  ����(��+ ارEG� ���اد. از آ	J�ی� 2� ��3و ��	�� 0�ی 43 ھ�ی دیH& در 

 ھ��'�H )&ار دا�+، 	� دار و "��C d>N�?�ل" ��د. 

� 	K&  *�� (#�ل: )2�� او�3� و �_ر#�ن دا�+. ��Cدش،  �>; �� �f&ت و ا�Q&ام زی�د 

 O�$ از D�� 2+ ھ���&�� �G او از � �G �� ��0&وان و G&س 	�ا��� و �� ھ& 2 �82

 D	�. از ھ��� ھ�&اھ�	�ر� �� -�( ��� �M�رزه �&�Cا��� و ��� 	H�ه ��.&د،  &K	 ��

�+ " ویXه ای �&�Cردار ��د. LF و +Mه او از "ھ��H	 ی��J	د، از  از آ����.�ر  Aاو ھ �2

 	�#� ��.&د.$�7 �0ر ا�&ار ز

2� $�O آور آDG دی�ه ��د، @�ن "�&ات ھ_اره"، 0�ی �3چ �'(�ر و ��  ھ�,): )3 A��ھ

 A)	و$�د آ ����د، از �(&ت �8_ای� �&�Cردار #&دی�ه ��د.  ��+ دیH& را 2'�LF

� ,�j 2'�� ھ��A از روی�روی� �� ��� �2�ل ا��ء �� ورزی�. ���M ��� �2�ل 

 A��ن ھ�Hی�ھ�8 �>Cا�� �� &K	 �3د. و�� �� �&اDf ر,��� ای او 	�C �� A��ھ

�M&د.   +�L� �� �Gا	8+ 2� $�ن 

� ���� �&خ #�ش. @�ن  ږی ��ر �f :ږی /. ا$#� *�ر -� )4�واژه 0'�� ا�+ 

�Qد ��'�. #- ا�م ی�	ھ���  �� Aھ ��Qد، #- ا���، #�ش @n او ��درزاد �&خ 

 �2�  از �0رش 2 �� ارث �&ده و �C �3دش 	�_ �� $8�رت  #&@��C�ط ��د، �&دا	�H را 

&�� 	�م ���اد، ��Q در ز��ن 2� ھ��ز C&د��ل ��د،  وز 2� از �Cد �"�>�pf "–  زور

���%E�(&ت ��0ا 2&ده ��د. و�3 "0�ی�&دی" او ز��	� �(&ه –��� و )(&��ن   �2 ،��

 ��� یC S�ن �?- "طL و $�اھ&ات" 	�C ه از�3'.& # &)� �Qا�	او در   �دار  و د��

2� G� A'� 9�F ا���ای� را در �.����G 7ر ��ھ�  �Cا	�ه  ،��Qد. #- ا&� +(&�
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� "را��� ھ�د"��r� ��� ای� �&)+ "ر	O طEM��G" داده و ���د،   ،2��>�j+ دا���	�  

� C�	�اده  ،�+ا  ,�3.<�ر  در ,&ھ�O ا�H3  2(� و��>D از ای� ا��ال �&)+ ��ه را  d�>H	ا

)���	�ان ا���� ز��ن  ندر ھ�� 2� Lfم �(��3ی� C�ن ھ&ا�G 	� دار A�8EG 2&د.ھ�ی 

� ھ�ی را دزدان  ،3'.& #�ه ��دJ�.� +?G ،��Qن #- ا�ر 2&د. ھ�&اھ�و #&,� +<�

-�?G &�f م&$ ��ا*�&اف 2&د	�. و�3 #- اG ��Q� آC&ی� ��ن ، ی.� �0 دیH&ی 

 ��N# �� &K	 ..&د	2&ده و ا)&ار  -�?G ی�&دی" 3+ و �2ب را�0" ����درش، ای K?3�ت 

 ���د، #��+ ھ�ی 0'+ �& #- ا��Q ری>� �� *��دت 80& ر,�� �J�.� از d0 �2

� ا�H3ی �E�و�+  �'(�ر��د. � ��Qان #- ا�	ی� از ز�از رھ d0  دی�ه و&# Aھ ���در 

 دف �Cا	�ه �� ��.ا�� �>+ $�	� ��& ږی ��ر �f  ،)%�ران

� *M�رت از ظ&ف @��� ا�+ 2� در آن C�ک و #ِ  (�2 ��1: )5x2 ر�ای 2&�- ��&ی_	� و  

���ی�،  �� &� ��  &K	 ��، د���ری را 2G�H�3 .د&�H�� ده )&ار�Nرد ا���� �	���C��

 &K	 �x2 .د�� �� 	K& �(&ت ی�,�x2 ��� دا�+. از ھ��� 	H�ه او x2 ���M�ھ+ زی�دی 

O�  &K	 �x2 O� &#د. ا�� &b�Q او �H�$ O� دا�+  و در ھ& ���ان �H�$

� �.�C �� +8رد، او ��- را �E� O� 7Q�Fھ���  ���ان �� Aی� ھ�� .��M>ط ��

��د 2� ��2& �82 آ��ده  +>* �2 �'��S� ��� $�DH�  O را � &K	 �x2ازد���� .

� 	M.G &K& �� ,&وC+ و اد*� ��.&د 2� ��C +8.� DHرد	� �از ھ�x2 ه�H	 �

� �� زی�د �&د، �&LCف *�دت �?�P او� &K	 ،&K	 �x2 O� � 	�8+. ز��	� 2

� او �DH را د,� 2&د و ��&ق �& �& ) &M	7j 2&د.  �ھA )%�را	D �� آ��	� و 

 .���N# �� +�>8G   

	�	� S@�2 &80 ا��� هللا )j�ب در ��زار ھ&ات ��د. وی اr2&اً �Cدش ھA  در  ����: )6

 ��� د\وری و ���8�ر �(�7 ��د، #��+ �� ,&وC+. او   ;<� �*�ض �0رش 2

��" 2�رد "2�ر�&د �&ی{ �j( A��� در ��(&ت دا�+. روزی ی.� از 2��<� ھ�ی 2

� )��ھ�ر �&ای NG&یZ و #&دش ���ه ��د، در �2�ر د2�ن ا��� هللا �� آواز �<�� آ ز��8�ن 

 �82 �� )��ھ�ر آ��ه ا�+، اLFً 	�ی�ه ا�+ 2���د، از روزی 2� او  ��N# �j<� را

� 2�رد2'�� و ی� � A2 +ن ر د��ھ� �از )~ .����وز 	�	� در د2�ن �0رش ��ھ� زده 

�<� �?&وم از �2 &��� را #&,�� و �j( رگ_���د. از *Mj�	�+ زی�د 	�	� 2�رد  �H�N# ای�

� ای آدم 2'��?F ،3"ت دی�ن  ���روک ��0 �2 �� ور #&دی�. ا#& د2�ن دار ھ�8�ی>�Q

2� 2�ر �(��ن ز��8�	� یS  شداد� 	�م دا�+ � - ���� ,�روق  –  ��Eی ��	�� ر���، 

 ��C�ک و �Cن 2'�	�ه ��د. �&ه �� ��. 	�	� در @��ی� $�O ���ل ھ�ی �Cد را 

از �2@� ھ�ی در ی.� از �7 ھ�ی ��ه ر�~�ن 2� $�O ھ�ی #&وه ھ�ی �?<� 

2'�� ��. و�3 دو �&ادرش ھ&@� �>�<9 �(& ا��Q ��ھ�  _�	 �	�	 ،+,&H�� اوج
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 �LGش 2&د	�، 	��ا	G ���8� رد 0�ی )�G- را ��0ا ���2. ��� از ��ت  زی�د آوازه �� 2

���م Q�$� 3%�9 	�	� را ��E- ر��	�ه ا�+.  �j<�   


