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�	� ا����ر ���  

10-07-2011  

  �� دا�� ه��� از �� ��� ) ���12 (

  

 »�����  »!!!؛ "!�ن ����� ا�� ه�� 
  

��ل ��د� ؛ ����� دور و دراز
 از ���� ه�
  ؛ ���� �����()'  &�ب ال# " و !� �� و �
6 7�6 ول1 ��'�. را دا�� ا4�   �13 و 1��2ءدر ���ن اه" ان'ی,� �+��ص��� ؛ ء�ه�8 و 7�� 

و ?� دا���ء خ�نC�  �D4 Eرگ ?�A4 خ��1  !' ا3" ��ء?�4< ��ن� �� ی= م��;�د��:1��9  )� ز��ن1
��و �'ارG ن#�یE ؛ �� Fن ��خ�رد� از ?�ن� ؛H? ژرف و ��ایL ه�
 �� دری�7�  ر Fنو از �7ط ����

���#( �(  1M »ه� ی� �8R� زد� 'م �� �Pض CPیCان ر�4'� ا4� ؛ »... د دا 1�+4 �� .  

�( '�F A�? 
'� و �7ا��ش '� ا
 از �MیU ا�7اه�ت  در ه#�L !�ل ���دف �ذ و ن�در E� 1�4دو
�X و �:Wی" ��Y ان��ن��1 و ...�� L� 
��'� از )�ر ه� '�از » ص:� و �3ار « و ه#�ن�  وی�Z در ه

�`#�� در ��رد ( ره�#�ی1 ه� و �4زنA ه� و خ�ا�4� ان' ؛ &#L ا��از �D:� ٰ؛ ار�دات ،  )\ داد��
 a��� » E���  ؛ ��ا از ره�Rر �� �W �4خ�L�!«(L از F�3ن و�D#' ؛ د�7ع ��;����هa ... ی= !

ن#1  را ��Dی" 4+��ن �ن» ��#�ر روان1«ای,�ن �1e ��ا
 Fن �Wش )�د� ��د� ان' ؛ ول1 �,�1  )�
   !!���7� ان' ؛ ��ی� ���ش و �7FیL داد� ان'

...  �4ل از ��'� ?�� �� ان' ؛ ن� ی�د دا� ه� 20دو4� دی�یL )� �2ل:ً�  ���9م ا4� )� ایL �� و&�ح

 از U��4 ه� ن�C ؛ �L. اWMع دارن'  ای�`�نa... را خ�ان'� ان' و ن� از دیF �Rث�ر و ان'ی,� ه� و ��:�9ت 
aات ��ه�i� 1�3دارم )� ای,�ن و �M1 ��7 را ��&�� �� خ�� 
�دن' ؛ ی;1 از �3
 ��یL � �ل ه�

در �7�D"  و ��ب و ل�9ب �� Fب ��د )� ?�A+� 1�4 ه�ی1 از ��د��ن ه�'و��4ن» ...« �ن 
  . وا ��'ا�  خ��ص1 ی�د ��,' و ال:�� ��A از ه� )j دی�R ؛ خ�د ای,�ن را �� خ�'� و �7!�

L� ا�H9� 1ه�� �� EHنF ن;�دم ؛ 
�k4 '� �� واn3 و ج�e`� ��ان� ؛ !�1 اس )�`;�وان�و�4 �� را در ه
�( E�eن#1 دان �'��P Lای ��9�P ه:1 و�� ��» �� ی� �9:�د«  و.. Y� هe� ؛ �Yا هe�  دریL ج� و 4

 و !�یD� E'ی' '� و �7ه�X ؛ وی�Y 1� �Zا )� ا1��4 
 خ�ص در ه� ز��ن( دارد ؟  ن�م Y� ����ط
 ��3" ����دان �� -)�Y� ��زار
  و ��4ق و 4:= �� ه�ز� �1 خ�ص�ً� – دارن' ؛ و �� ��pe� 1ل��1

�'  و )�#�ت ل�tت�eن� �Rدی 
  ! )ز��ن ه� و �7ه�X ه�

=� را و ����2�ء �ن ������ �L ��&�ع ���7د� ان' )� ا�7اه1 ا�4#�ع 7�6 ج��ب CPیC �� ؛ ای
'��e� ر�M �� و ���ر �« و ��ی�  ),�ن�'� ان��ن� �ن���ه#�L  و 7�6 ن#�د� ام اث:�ت ای,�ن را» !

�L ر�4ن'� ان' )� از ایL )�ر ؛ ���eر خ�ش �ن  1��t�? 1M ؛ �� و �Cر��اران� C�Y ؛ )�\ �ن )�د�
  !!!!    �F'� ا4� 
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نE ی= L+4 در ��رد ای,�ن را ؛ ای�`� �F 1ورم ؛ ��'ا و Fدرس ؛ ای�;� دا�L اE4 �� وص\ ��8Dظ
 
Wا از ص�� �ً#�e� و�WP �� د ؛ و�
 « )� ��F vPزرد� �1� 1 '�ه� ا�� و (( » 3 �#4

��ن;�. )� ای,�ن داد� ان' ؛ �1 ن��a �1 ��دان' )) خ'��1Y ا�� Eو  �1�7�9 دی' ؛ ا��وز ارزش خ�اه�
���4ن� �7�9�« «L+4 نF ن`��1 �� ء 
?�A4  ��ز 'ن �� و از ج#�� ��� ر�7� ا4� &�یa ه�

w��2 �( ��#`�  .�� C4ای1 ���#�ی'  CP �D4ی�M Cح ن#�د� ان' ؛ )#= �

�' ج�ان ?��R,4 و )�`;�و ؛ در ��رد ��'ار
 ا����HتY �� �( '�F A�? L��Y 1در ا7;�ر و  ز��ن
+��� از ی= ر��7ر ه#���D� Lم Le#و ی�ر و ه#;�ر ای,�ن �4ال1 ���ح و �4ل ه Eو  )�دی

�� �1 �`:�رش �4خ��E ���خ�� �� �( ����! 
  .���ن ن#�ی'  را در ��رد ��'ار

 �8� L#& ص�ف در��:  

- 1P�#اج� 
'�  در ��رد�ن ��8� و روان1 ا4� )� و
 از Fن ��y ه� : 

 »L�! ز� ؛ در ه�س �`��" دی'ن�� ��ا�1 دا� ه��Rم �� و �1 �4زن' �( "�) "��ز' �&دن ج
 »!!!�د و �Pوس ؛ ه�س ��دن �� ج�
 ای��ن ؛ Fب �ن �1 )�' دا�

�� !'ی;� �� ( �L  �� و ��2 �����zء ای��D� Lم و �1 ��4�� ?��م �+��ص �� )#�ل �' �ن1e ؛ ��رد
1) ��:�'  ایL ی�دا� ����طی=  ای,�ن ���ر ���7د� ان' )�. از ه#�L خ��ص�� ا4�  ؛ ن�

  !!!و Y� �94د�1 ����� از ایL  و ن:�غ �ن 1���7F ��دی'� ا4� #� ن,�e�ث دا�P�ء �Cرگ �ن ��

�;��� ای��و ا�7ا�  خ�د ����7ر ��|�L )�دن Fن ه� )� ��64 و ج��ب �ن ���4� ی��7�ء ��&' !
L�7دن ?�ی��( �'�e� و �� ا�7ا� 
��� 1D�4 ان' ؛ �� و 
 ؛ ��tل�� �4ق ��دی'� ان' و �4�4س ان�Rر


 ا4� )�C�Y رزو ن'ارمF ای,�ن ��ل�' درد�� �. ن#�ی'  ن'ا� �و ?� اه#� aج�ل �4+ '��,�? Lول1 ای
�� �Rد �� ��ر دی�( Eن را �7اهF n3�� ؛ �ام د3C�7اوان��؛ ال  �( E�4�� :  

Eاز دن�� �� �1 ��ان� Lو دی Aو دان ����E» ان�+�ب « ؛ C�Y ه�ی1 را ... و �7ه�X  و 4(  Lول1 ؛ ای
aج�� Cن ه� ه��F ������ ه#�ء ه1�e ن�C ؛ ه#�ن ��ن� ��' )� ��  ن1# �د )� !��ان�+�ب « و !

 = L�|�� « Eد� ای�( !!!  

 E�e�7ر14 ز��ن�ن ن:�د� ام و ن� L�� 1 در�! j( L��e+ن Cه�� L� �( �4ا Lای �3:" از ه#� ؛ وا�93

 ان��ن�� از ج#��. و ی� Ee3 دی�R �� ن,� ر�4ن�'� ام  اد��� ان��ن�� د )� دریL ��رد ن��� و ���ی�

��ز��ن �7ر14 ؛ ?� از �Cارش ه� و ���وی� و E��7 ه� و !�1 ا��از ن�z ه�
  �� در ه#�L ز��
�1 ا4�`H�e� �( aخ�ا�4� �� ��ا� n3�� ز��ب �1 ده' و ذوق و  و�� ��H� را �ن دو4F و ���ر

  .ش �1 ن#�ی' را هa`P E ن�از �2ی�Cء �ن

�F 1ن را �� دوش خ�یA ا!�eس �1 ن#�یE !�1 ا��;�ن 194 دارم ؛ �R��'� �� !;�pe� Eل��4 �( 1�
و خ�ص�ً� نF "eی�'� را از ��هE ���:�ر و وخ�#1 �� !�ر دارم )� �1 ��ان' ��  نe" ه�
 ج�ان�� )��ن1

#�ل ه�'  ��–!�ز�ء �#'ن1 
 �� « �4ل دی�R در �,�L��C3 و �� اص�Wح  ص'ه�  «�7F  1و �:�ه
  . ��ز و ��ز �� نHR'ارد » ا' ج��ی� ��P� �,�ی�« را ��ا
  و ��'ان �Cای'

~#4 ����),�� ه�
  در �'ل ?,�� ه�
 E�zP» اG�k7«���ا��ار دوزخ1 
  و 84� و �+�17 )� !
وز� ن�C در !�ل ن,�ن و ه#� ر ا�t7ن�H و �4ی�ان و دری�ه�
 ا�e7ن�
 از خ�ن و ا= Fن�ن ؛ ن,�ن داد�

  !دادن ا4� 



 

 

www.goftaman.com

3 

و Fن�ن1 )� �� ... �1 دان�E )� ایL )�ر ؛ )�ر ان'ی,� و ان'ی,#�' ا4� و ن� )�ر ��رژوا و )e:� و ��ج� 
در  ل��3� ه� ��`#��( ه� دل��1 ���وف ?�ل در Fوردن از د4� و ��زو و ��Hرت و ��رت خ�د 

��L� L ؛ ال:�� ). ان' ) ه�� و ورزش و ژور ن�ل�Cم Y �;�
 ان'ی,#�' ��دن ن'ارم ول1 ��ا
 ای�Pاد �
هE  ?�وان� و ?��k4رت و ص�ا�'ی' و ��ئ�' )j و ������D� 1ج �� ��peل��1 ا!�eس ن#�یE ؛ خ�:+��ن�

 E�eن�!  

  �� ه� !�ل ؛

 Eان��+� �Rرا ��ر دی �D4 ����D� A4�? '؛ اج�ز� ده� L+4 �����( ز��  :��ا
 ص�ا!� ی�L�7 ه

� ا
�ی�� ه�� ��ن از ا��س 
� ������ و از رو� �
	� ... ا���د((...��  � !"#
ادم ���$� ���� �� *����� �����(�ار ه�� )'  در ا#&�
س��ن و ای!ان و $� 

5�4 ای�"� #!��د, ای� $�ا
�ن . ه�� دی3! 012 .�د, و ��/ .�.-�  ه� ��, 
 �� ���� �BC!#�ت و )!ا .: ��?� �ع�1م ����
� اع�!اض �!د, ;:��� 19-18ه
DE�)س�زی� ح�� ,���!� ��
��� �� �!��Eت زی�د داری�. ه� *!دا��B �� را *�G د��.  ،


��ن 
(��ه� �� .� �"�/ ر#�4 و �ع���1ت ع(��  ی�4�# �
	� .� ای��I ر���, 
ا
� ؛ دا
س�� ا
� �� ح�  .عK  ;!#��ر� ه�� �Jه�  �!دم ه�� در د
��� ا�!وز 

 Dور ا��م !� .M
 �. �I�
  �!د, در . ! �4 ی�P Q و 
N�O *��ا �� ای�.!	�
�� را��G .��س  .حR دا���� و . ی�ددا�D .ع�� رو��  .���! ا
�ازی� 

 Dا� Dه/ زدای  در�J� D���� ه/ وJ��. ,رز��� �� D#!3�� T�?ه(�4 را د
و از X!یW رو��3!� اذه�ن �("4 ������ و او دیU"�� !3ت را ���U .� ;!دن 

  )).... ا
�اDB ا�'!ی�?�Cم �  

E���7ئ�' از ه� �4 )� ���ئ� �z!W� �� =ی ���   !�-ه, و �*�: در ��)C دای�� �1 رE�4  ن

 !از ا�4س ن� ��:�' ) در ��رد ��هa و �,� ( ان'ی,� ه�ی��ن  -
- �Rدی 
در ��رد ��هa و �,� (  ?�,��' �4��4#'ار ه�
 1kY در ا�t7ن��eن و ای�ان و ج�ه�

(!... 
- 
'��Yا �� �Cخ��7ت و ) در ��رد ��هa و �,� : ( ا��Pاض )�د� ��8�'  ... ج�ان�ن ه

�'� ���eزی' ����' �� ����3ت زی�د داریE . !#�3� ه� ?�داخ�� �� را ?�A دن�� �:�....! 

  ! )....در ��رد ��هa و �,�؟؟؟؟( ا�� �� و&�ح ?��4'ن1 ا4� Fی� ����3ت زی�د 

' ؛ ��;� !�1 ن#���ان' ����ط����84ن� ?�4< ن� ای�;� ن#1 ��ان' � :�� �  '  .و �� ا���ل ��

 �4 �`�  :ال:�� ج�ن ?��D4 ����D� A4 ای


'�در )ن,�ن ن#�'ه' a�;� �� �( رL�7 و �����9ت P#��1 ی�F L�7ن�H « ا��Pاض ج�ان�ن ��ص�ف ه
در  �دم ه�'�� ای�`� ر�4'� ان' ؛ دان�e� ان' )� !�1i9� 1 ����7ر
 ه�
 ��ه:1 �) ��رد ��هa و �,�

  ؟دن��
 ا��وز �م Fور ا4� 

' ا!��ا�ً� �:�� L;#� �) ��9M�3 ؛ �� �#�م �3ت و L� (�( �4ا ����! �H�� Lاوار  در اص" ایC4
'  !ن�  –�� ه#�L �4د� ��P �� : 1ض ����4نE )� ) ا!��ام ��:�
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'��وز؟؟؟ �م Fور ا4� در دن��
 ا� ا�� �� را�k� 1�4ی�ی1i9� �( E ����7ر
 ه�
 ��ه:1 
 ��دم ه

 »�1i9 ����7ر
 ه�
 ��ه:1« )� ���� �( ه��ن رو��� و 
�ا	� و ح�2ن.� ���0 /�د' ���.�؛ 

�م Fور « ��� ه� و ��د��ن دی�R ؛ از ه�� ل�Dظ  «'��e؟!ن�  

  !ی9�1Y 1 ؟؟» !�م Fور « ��ز ؛ 

�� 6�یU ��هE�4�� a ؛ و ��9ن1 و ���د» ��هa « ��9ی\ در4� و ر�4ی1 از ���ل�ء  ا�� �� 7
 
��ز� ؛ �� ��ن� �Pم هE . از ���ن� رخ� �1 ��'د » F �+7ور« و ی� » �م Fور « اصWً واژ� ه�

 X�
 )� در ی= �7هC�Y » ورF م��د ؛ در �7ه�X و �7ه�X ه�
 دیL;#� �R ا4� »  1���
' » F �+7ور« !���e� 1ر �� Cن�!  

Aت ?�'ای�zDل L��e+)� از ن �وا1��93 ا4 aن �,� از ����ن ه� ��ه' �,� ی9�1 ?�و4�ء ج'ا 
در  و !�1 در Fخ�ی��D� L" ��ی' �8� )� ��ن�ء دی�R ج�ن�ر
 ی� ��ج�دات !�� ؛ ه#�ا� او ��د�

و ر�4'ن او �� ��ز ه� و �����ت )��ن1 را  ��ج:�ت �;��" و ��9ل1» ���زع ���« ����eء روان و 
 و �i3و�1 )� ایL و Fن ن��t� ی� دی�ان� دارد ؛ در ���e �4خ�� ا4� و )#�)�ن �� ه� دی' و ن�Rش


 �� ن�A !���1 و �#��1 اش �'اوم �1 �+,' و �� ز��ن�e�� �( 1 ن,'� �,� 
��4 ��د� ه�
 اص�1 
 L+4 ؛ Eن'�ء ز��ن ���4ن��ا4� �#��1 ��د� ه� را �� ��4 دانA ه� و ?�ورش ه�
 F)�د��= F?'ی� 

E�P �1 ��ی' و ن� a1 ال:'ل و ا اول را ��ه�P 
  .�PWMت P#��1 و C�Y ه�

a:4 و �P� Fن ا4� )� ��  7�6. و ���iد و د�ار H7#1 �� نF 1� �zی'  ً ا�� ث��" ای�`� ��ه�ا
�8;�ان� را #4�1 ( ذه��� خ��D� 1'ود و &�9\ و ن�D\ رو L#Y و از ه� L�|�� �e� �Y �(

  ! واص�ل� �:+,�ئ�E �1 خ�اه�E �� روان ن�)�ان#�' ��د�ء �,�
 ارج�D�) !ا4�

�8;�ان� ؛ C�Y �' و ن�ص�اب
 L+4 ا�'ًا ایL ن�e� )� ذه��� رو����' ؛ �9:� 6�2 �eو ��2  و در�
  ! اص�" و دور ان'اخ��1 ا4� 

���t�  دارد ؛ ول1 ایL �" ا4� و 7�R� ا
 )� از ��Hر ن� و ج�Hن ن� ?��م) �� !�z!W� �8ت ( ن� ؛ 
6�7 �� �( �4�`�7�R� ؛ �� �+�یa �" ؛ ��Hر را ��ور )����E یX  ای Xه'�ء ی�,� �� wD� و  و


 ان' ��ی� خ,;�'� )� ن#�ئ�E ا3'ام» ��غ و ��eط ��ج�د«و ��م  انH'ام �PمC�Y و L�4خ� Cن#1  را ج
  !!!C4ن' 

 در  ه�ت��وت ن�7 ه� و �56وتو ن�C ��ی' اذ�Pن و ا��Pاف ن#�یE )� ایL ��رد C�Y �4د� ا
 ن�e� و 
' –��رد �� ��  !!! ن� ��F a`9� �Hور )� ا4\ انC�R ن�C هe� – ا�� وج�د ن'ا

 �� E�;�� ��#� EH�  : �� ادا�� ؛ ��ج� و ���" ����8ئ�' ��;.�� و ���ن� و و�6ر ��:.�9(�� ای

�Mدن « �� خ��( G�� « 
�;� ?�e خ�ردم )� جH� P#����1 در ���1 �� ا�8�4د� از رخ��1 
�� �چ ?� ن�R ر��e�����7ن1 �;����ر در  �a ؛ �� ه�' �F'� ��د ؛ ص:� ?�ی�وز ؛ در �( Eی'ن��Cی� 

 Eن��#� �z���)� ه�ای1 ص�17 � 1  . �;� �7و


��Rن ��ران �1 ��ری' خ�د را زی� ��ران�Y  Eن#�دی Eدر ه#�ن`� �3ی .  

EH� �&�! ا�� در !�ل =Y�( ی�'�� "���ایL . و دل|ye ��ایE �3ار دارم  خ��1 زود ���ج� 'م )� �
�'ی� در4� در ��L �;� �7و1 دو �)� ه�ای1 ص�17 و )�م ای� ؛ �3ار دارد � .  

ا��'ا خ�ن#1 )� زی�د 7��� و !��e#( 1اد ���9م ن1# ' ؛ P:�دت �1��8 )�د و ن�ورات و اوارد و 
3:" �� ایL ��ا
 ��  � )��9' ��د
 �E,�D �. و �� ه�
 دی�R ن#�د » ل���R « اد�P� خ�یA را ن �ر 
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�)� ه�ای1 ص�17 و �7ا�� از Fن ��ان�keرت ه�ای1 1� �'�و  ل�\ ن#�د� و �1�����9 در ��رد ن#�ی
  . ؛ �� P:�دت ای��eد  ?�,�7� ه�
 �,� دری�P Lص� ؛ داد� ��د

 '�
 را خ���e�� "�8� 1یC�Y 
 دو�1 ؛ خ�ب ���ج� در ��رد ��د. ���ج� 'م )� او و ن9� �8'
'م )� ��اد �4ئ�'� را �� ?�,�ن1 ل���M �Rر
 ��#�ل' )� 1��WP ��ن�' ی= )�#� خ�ص ;" ���د .  

وF 1�3ن�ن دور 'ن' ؛ Fن|� را ای,�ن �� هE �4ئ�'� ��دن' و دی�R جCئ��ت ایY�( ':9� L= را �� د3� 
��ن;� در ���ی� �1 ����' Fن 1 )�. �,�ه'� ن#�دم Y د�
 �� Fن �4ئ�'� �1 C�Y ور'� X� ی= 4

4�X ؛ ���9م �1 �د  L�#ه j�
 از جC�Y Eن'� ه���اد
 . ��#�ی" �� �4خ1 ا4� و ����ء �4ئ�'� 
 Aب()� از �4یF �� (Eه� �� ه X�4 Lدان� ه� ��د� ای Xاز رن 
و ه#�ن�'  ?�'ا �1 �د ؛ وا&Dً� ��د� ا

   .�3ار ����Rد  ��رد ا�8�4د�) رنX ��ا
 ن��L ( �'اد 
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�9ر ��ری+1   �� �ط– دور ان'ی,1 ��)1# L���#ً� ��ز��ن'�-دا�e� Lئ�F Lو �   در �1 ی��1 )� ای
  !در ��ری< �;��" �,� ا4� »  4�X ص���1 -!`� ج'ی' « ا3" ی�د Fور دوران 


 ایL را دارن' )� 1D�4 زن'� �1 1�+: �� خWف ���ر دو4� ی�د '� و خ��1 ه�
 دی�R )� خ�
'�دری�`� ��ف .  ؛ ل���R ن#�د �Fت ���1�4 ��دان� و زن�ن� ه�دو و �� �Mر ��أ��ن ا4� و ��ران ن#�ی

ن�e� » ��ف«ن�ر
 را در خ�د ج� داد� ؛ در واn3 ... و )���  �'ور
 )� ا��" �" و a�4 ه� و ام
 
�R��� EH7 )�دن ه#�L ا�� ��' )� ی= ل� �Mی' �� خ����;� ن#�د ����" Fل� ��دان� ��:�' و 

  .�Y;�� ؛ ای��e ن�C ن�a ��دی'� ا4� )

��د �Pو��4ن ؛ �� ا'�
 ه 
�`! ��P 
�� و&�ح روL ا4� )� 3:�ی" �,� اول�� در ج�R" ه�
�E;D �3ارداد
 ر�4'� ��دن' )� راز و ر�C و ��C`9ء !��ت ؛ �� ایL دو ان'ام �,�
 را��� و ?��ن' 

�' ج�ن:� دارد Y .�ً#�e� �3ار داد L�#م ه�P ت�(�Y در �7ا�4 ه� در ���� ���� ؛ ن�D� ه�یF 1ن�ا ن#�د !
���'ا?  �;" و ه���1 خ�اه' دا L��Y �7ی'��ر زن'� �1 ؛F �( 'و �� �'ان`� ر�4'ن .  

 �zن �� �;�� '��;�� A�4�? �ً9�4را و �R���د �'یL ��4 ایL ا4� )� ن� ���H ��دم �Pم ل��Pا �Hz�
  .ای�ن و !�1 اF E��Pن�H ن�C ��د� ا4� ���4' )� ل���R ��رد ?��R� A�4ان ه� و خ'

�� را ���ن ��'ارد ��! L1 ای�W( از ه� A�� ی� زی����:  

  

ای��R� �Hان رام ج1 ، ��ادرش ل;,#L و در �`#�ع ��Rان ه� ان' )� !�ل� P:�دت �� ل���R را �� خ�د 
خ'ا
 «� Fن ل�a ���7� ان' و در ���ء yY ؛ ��Rان ه����ن دی'� ��,�د )� خ��1 ه� در ان��ن�� �
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داد� ان' )� �ی' ��ز���1 از Fن ا4� )� �� وی�Z در ده�1 ��,��یL و �Cر���یe`� L#� ه� » !!�Cرگ 
  .�� Fن �U�9 دارد 

��Rان ��ا )� ��P� . ای�`� در ا4#�ن ��� ی� ���
 4F#�ن ��Rان ��ا در !�ل� ?�واز دی'� ��,�د 
�;�«��دم ا��وز� او را �2ل:ً�  ����م دوم�1 ن» � aا��� ��e�4 ظ�Dاز ل �Y�� ؛ '���  L�� را در

ثWث اEzP دارد ولC� Wً#P 1ر���یL خ'ای1 ا4� )� ���9' ��ایA اخ���ص داد� '� �# �ل ه� و 
�`e#� ه�یA خ�ن� ه� ، ج�د� ه� ، د)�نa�;� ، �H ه� ، ا)�د�1 ه� ، �8خ�ن� ه� ، )����= ه� ، )�ر��� 

  .��4ن را ان:��� ا4� و خWص� �4ا�4 ه�'و... ه�

Eان ه�R� Lر���یC� L�#ه  �R�در ا) � ���وی� و ن#�د ه� و �# �ل ه�یA �� !�ل� ��ا3:� در ��ا�� ل�
دی'� ��,�د و ایL ن,�ن ��'ه' )� ا�e7ن� ه�
 ��9'د و L`H�e� �e� �Y در ��رد ل���R و ��9ن1 و 

ان ?��4�'� ��ن C�Y ه�
 )��Wً ���8وت و و ��اد از ل���R در رو ��'اق ه�
 Fن ا�4س ن'ارد و ��H8م
  :���9ل1 ا4� 

    

�� ا&��اب ����z ��دم ؛  ��8�1 ا4� ؛ ز��ن�;� ?�eم زی� P#���ت ��د و ن��Cی� در ا��ق �8خ�ن�
دارا
 ن�A ه� و ا)� ه�
 ��Rان  و ���خ�� ��7#1 )� ��ا
 E2 6�2 )�دن ���یCی�ن را روL ن#�دم

!�ادث در ��ر��� راج ���� و ن��R� Cان ��ا �1 ��� ؛ �� ج�ئ�;� ?j . �ا�� ' ه� ��د ؛ از ���ن� �
  .�� ���7ن راج ���� ؛ )1e را ��دن زدن'  از ی= �D� ��e�4)#�ت

��Rه�ن�ء او ؛ ج�ی�و P:�د�;'�ء  ا�� ه#�L راج ���� �Yن ���D4ه1 از خ�اب جe� ؛ در ج�a ��ر��� 
 �راج ���� F 1Mئ�L ه� و ا!��ا��ت �7اوان �� ل���R �" ه� و ن�ورات . �7ق �ه�ن�ء ل���R �3ار دا

در !�ل�;� از ��� از ��ف ���eر ��ی\ FویCان ��ن�' ��ران �� �4 ل��F �Rب ی� . دی�R ن �ر ن#�د 
?j از راج ���� �4ی� ��Rان ه�
 زن�ن� ی� اه" !�م راج ���� ایL ��اE4 را ی;1 . ��Fب �4ازی� ��د 

و ا� دو��4ن را ��  �� د�ی�1 ه��ز ��U7 �� دری�7� ن�م ایE��7 L دی'ن1 ن,'� ام. � دادن' ?1 دی�R ادا�

 Fن �7ا ��+�ان'م ��#�.  

  .د  ع��د�"�, .�ر;�, راج ���� �(  ���� ای4 .�
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�`#�� ��64 د�4� ه�
 از ��دم خ�دش �� ا���ال ),�'� � '���ور هH? L�4ت در �4ز��'�� 1�! �;�ای
��,�د ؛ ص�ف ن�z از �Pا�" و ان�C�R ه� ؛ �ی' C�Y اج���ب ن�?�ی� ا4� ؛ ��`#�� روای�ت و 

 ������D�&�� .�ً9:M 1ت خ�د Fن�R�� �Hن� ه� و خ�رج1 ه� را د�Yر H7 6�2#1 و �#�اه�R�� 1دان' 
Ez9� ن ره:�ان�Y Eح خ'ام!!! خ�8� هWص��� L�� خ�د ��ن 
و �:��tن ��اهa  ج�Hد
 و �Mل:1 

'�  .ن#1 ��ان' ?�G ��ج�د ن:�' ��9'د و ��; � ه

��هa و ���F =4ن جC ��  ول1 �#�م ای��H و �4ی� ��z!Wت ؛ �P� و دل�" Fن '� ن#���ان' )� �� ��
9�� و روان��ت در را��� �� ل��A�� �R از Fن �Cرگ. #�ئ�E  ��خ�رد نروان.�ت ت&د'��ن�ء � 
و  ن��و

��ور ا4� P \4�� �� �('� ا
 ج�ان�ن �97ل و ?� )�ر ای�ان1 ؛ در �4ی� ه� و وی:Wگ ه�ی,�ن �� Fن H?
  . ��خ�رد ن#�د� ان' 

��4��ت ی;  P:�د�C� ��Rرگ �4�ر از WM و ن��� و ج�اه�12وج�د ��A از  �( �R�1 از خ�ص ل�
��ی:ً� در ه#� ���9'� �;�دی�R ه�' ی;1 از ���HیL ج�
 ه� �� ل��F  �Rن�H ��د� و هe� از ی;�e و ای

 E��eوا1��93 رو��و ه �Y �� �� �( 'اخ���ص دارد ؛ ن,�ن ��'ه!  

 �'ی��Rن� رو�R�� Lدد )� ��eل� ؛ ���eر و ���eر و ���eر �7ا�� از ��ه#�ت و ���رات و �����ت 

 ��4� Y�(� ��زار 
!  

���ن ه�
 ایL ��ور ه� در اP#�ق ��P !`� اD�4;�م ی��7� � �( E�� ��eا��'ارم ا�7د� داد� ��ان L�
E1 ه#�e�� د��= �3ن�(F د��= و �7ق�(F ت����'د ���RیE  ا4� ول�R� 1ار از روای�ت و ن�zات و ��

�( 6��4ی�j و  �,� از ل�Dظ�3ن ��E�e در زن'� ��ن1 
  دریL ��رد از Y� �3ار ا4� ؟ �Yن 7
��ل�ژ
 ��8وت �4�4م Fور
 دارد )�;� �� L�3ی:ً� در �#�م )��ء ز��  �ا4 �'  . درج��1 ا!�eس 

�'�ء )��ب ه�
 ج�لa و ج�اب eن�ی 
« و » 1�8R ه�
 ج�Hن « ج��ب ?�و�e�7ر ا��اه�E وی;��ر
�#4 L� �E�e ا��4د
 دارن' ؛ )� �� �MیU ��ن��� ه�
 ���eر ��Fزن'�ء W�4ی�1 �� » ا�4ار )�ئ���ت 

روز
 در ی;1 از ���!:� ه� )� �� ای,�ن ص�رت ��7� ؛ دری�7� ه�
 ا)�د��;�ل خ�یA در ��رد 
��L ��د  ���ن ن#�دن' و ی=!) )� �L الCا�ً� ��ی' Fن�H ن�E�e ( ��هa و �7Fی'��ر را Y از ای,�ن A4�?:  

  ه�C`9� �� E ��ور داری' ؟) و ی� ��ز(Fی� ه��ز 

  : ایL ��د ?�4<

��ن -ن� �� ��ن�ء �Pام ! ( ��1 ( �� 
�,� =�8��)  ��;� �� ��ا�Pت �#��1 دانA ه� و دری�7� ه�
 �4ی
   !ه� @ن /( �� /&دA �*�) �( دن.� �� @�� ؛ �� �?<=' رخ �.�ه��+��ص 

 '��' ؛ ای�C`9� L را ل#j و ا!�eس ن#�ی�
 �� !U ن'ا 
�`! ��P ی� ن��)�نF j? .ی� ���ن ��وF ر ه�
�'ار ��8وت هe� ؟ �'ان�Rن�� �Y ی��? Aدان �ً��#P �zن Lو ای!  

 E1 �4و )�ر داری���� 'Pو �3ا E�8ه�� �� �� �`� و اD&ل ���2B ���ه.�ول1 ��ور و ��هa �� . �� ای
 /( �2�م �&د' و �*� ����� �� "�J ه�) 
���' در �-ه, �.*���E تIش را �( خ��F ا�E دا��( ا��

��' "L&M.�) ن���� و از ت*&��ت )/ (& �.� از ح� ت�O 6&ا) روح� و 
�JN اش ؛ �( ه� ن
  .ه�P( را ن�.�ان� و ن�� ت&ان� ؛ �( خ�ا و ��ا�& ه� واL-ارد 

��یF �� 1ن دو4� و دو��4ن �,��� ه#��zای,�ن �9M�3ن� ?��م ��'هE )� ا�� ���� ��ن �� �L �� رو
P �7ق�� ���'� Lن#�;�دن' و در ای L��Y�نW3� ن�م �� 
C�Y ن' ؛ ا��وز ه��'و �,+��ء  ?��وز ن1# 

�#  .در ایL ج�Hن ��ج�د ن#1 ��د  �,� �� #�ل �L و 
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�� ه�
 ن,� '� و ن,� ن�'� خ�یA�� A ازه#� �� Fن ���� و �4ی� د�4�� 
�L در ی�د دا� ه�
 و �� )`� ه� الCا�ً� �'اوم ��H#= ��د� ام )� ��هe�Y a� �Y ،ا هe� Y ،� &�ورت دارد و �� �� )1

  .خ�اه' ی�7� 

�ای�1 اصW!�ت ?�ی��7� ان' ، ���Dل و !��P 1ض '� ان' ،  �D� aاه�� �;�ول1 در ��رد ای
' ؛ L+4 را ��ی' �� ا4��د و �'ارG و اث:���� ه� و  '�اصWح ، ���Dل و ��9یw ��,�ن' و خ�اه

  .ن�e�  دا�دن:�ل ��7� )� در !�ص�� ایL ی� �W��Dت ��,��

و ی� هE ��ذی�ن� و ) )�Y� ��زار
 ( در ه� !�ل ��خ�رد ه�
 ول���ری1�e ، ا�4:'اد
 ، ل��Lk وار 
aه� �� ��اه �eدی�Hه� و ج �eن���e(�? ه� و �eن��Hه� و ص� �eی�ل��kن|� ا�F ان� از 3#�ش�� ��و  �7

�' خ�اه1 ن+�اه1 �ا4� )� »  ج��ی� ��P� �,�ی� ج��ی� و ا'« ��ور ه�
 ��د� ه� )�د� ان' و ��;
  !در ?�ی�ن ایL ی�ددا� ه� �F �� ����8ن خ�اهE ?�داخ� 

*************************  

 '�NJت :  

( �9.�ر �=رگ �11( د	.O د���Tر�!�) ن�م ا�=ار) و ��� ا�=ار) در /�S.&ت� ؛ ��� �D ه� در �� ا�E ��د دا
)A5 (�5?� (ت� ��اIT*� ت�J"&� )/ د&� '�� W.� ران�T�@ن!� ت���� ه �� �	ا�� را ��اه� @ورد و�L ان�� ن�

  .	-ا ض�E ا��از �?-رت ؛ از ه�( ���S;-ار) ��N&ص دارم . ���م از ن*� و پ�� @ن �2��5( ن���&دن� 

����
 WB
�� /( ���  در 
.E ح�ل "�	J.� وِ�]' و  ,J� گ 11دو���ن�IJ' ه�)  در ���� ه� و و���پ� خ&ان
�ر ���� و ا�*�ن �� ا���Tر دادن 	.�[ @ر���� ��ا) در���� ���� ��� ه� ؛ خ.�M ه�) د�;� را �*�&ل زن�ن ن.= ان�*

خ&ان��' �Lن ��د دا�� ه� ���&دن� /( ��ا) ���' ت*&�_ /���' و ان�ژ) ��*� �� و �( ح_ ��ا�*�ن ��Sس ��L( و 
  .دو ن.�( را ��	�&�( �� پ�ورن�  ( ه�دارم /را @رزو���) ت&�.�2ت �=رگ در رو��;�) اذه�ن @ن ن.�(ء �*��� 

��  ��د دا�� ه� �.�9 �&د ؛ "M� ن��9 ا�E م /( ا�L تI.!9ت ��&6?(ر��ن.�' �&د �( اIFع 
=�=ان؛ در@ن ��� 

=�=ان� 	-ا .و f��) ت�P ��*.� (��&Nپ �JB&ع خ&اه� ��  و��ا�� dز�( �Lن!� ا@ �� g��2ت ��  ��MN�� �7ن
ت��س  ���'  �� �( ت�ت., د�;�) ���O ان� ؛ در ا�E ا�� ��/� ن����� ؛ ����D ه�9 ؛ 	WB /��� �� ا��.�O.�;�رن� و

  .�;.�ن� 
از ت��س ه�) دو���ن �?M&م �� /( ا�E ��د دا�� ه� P��نT( ��:.�9( ا�� ؛ ه�&ز در �.�ن /�M( ن��?.�� از خ&ان��' 

h.ن ؛ �( ح�L  ���.� (ه� �� L=ارش ه�) �.*�� P&ن و ن*�' ON�I� ( �M.M ؛ ���خ�( ت– ���9M –��د دا
�� �2M.�9.� ت	ژورن� E.د  روت&�و در ح�  ه� دارم ���� �( زود) ����� @ن ه��� /( �E از �Pپ و ن*� �JB&ع @ن. 

  . �MB&ب در���� ن*&د 

�' ا) از 
=�=ان ه� �*&ر' دادن� /( ه�.E ا��Tن و ���D را وW6 ن*� �JB&ع ا�0  »O.Dه� ا&L  د��@ «��/  )/

  .ن.�ز و ت�2ض� ��ا) @ن �.*�� �9&س ا�� 
 �.�Nل رو�!����( ت���� )/ �� ��دد ا�� ه� را ت&أ��ن در �� و 96�� ن��9 ه�.E» @د�� L&ه� اO.D « �� @ن 

�M>� �.:��پ ن�P . ��*.� (ت ه��
  ! P*� ان��7ر ره����� ه� و ��9

  

 


