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  ر���ر �واد ِ�ی�

  

  

  

��ب ��ل ����د� � ه� �ه� ب3$ ب� ه�، ج0/$ و .+-,+�$ �ه� روز )'ِ
 &$ دارم د�ی ب$ #�ب. � ا��
ِ�
د 4یا. �ی	م  :م ِ�
د &�ب9 �� �8ِ
 .�ر7ِ در م�ن ��ل و �4 �  ید �ب
ا ب�د :#�ب �
ص; ه� :ی	 ه

م ب$ 	وردن رو و دو���ن  ید ب�ز و�
 .�ر7 در ه� ��@ن ب�رگ ج�ا��ن، ب
 )<و�. ��=� �ه� :�

A0-� د�  :م

م. &�
 �د)� �
��4 از .C ه� ب�ز 
��0,. ب�د �ب�ز 
��0, +�8یا )<B$ م�رد :�
#�

&�ِت ب� و � �  :م  ان�م وارد ا���د، د�;  ن�ب�� و E F=و ��# و ج� ;Gا�$ �ه� ج
� م�هH� 

�
ید و �8
اب و ر��I ا��ن�J8. د�  :م اداء را
8��. �ه� زدن &L �ص ا 	ن، ب� ��;�. .& 

ید ۀ��� در. &
د :م ُ.
 را ��M �ن�����0�I 7.�ر �ان�� :&,
 $HJE ب�زاِن. زد�  :م
 PB/�ت �

QG(� ��،ر�.

�� :&,� ����T= +Qظ از #�د ��ع در &$ �
��+  :م �B+ ه�ر و :�Qازب :&,� � 

ار �ی��� م�رد را 
ان�� :&,� �
م، �ه� �ی�,� ب� �����0
ان. ب�د #�صB اد� �م  .CVB ه�� ��& 


ید ۀ��� درI 7ر�. 

وب ب� .� �  :م �PBر �4زم بW ب���	دل ���ا  Iب$ .�ر7 دا#9 از ��=$ ��ا� 
8
 مT<ت از &$ :ج�ا��� ���د و هJ8J$.  �ر� :م ��ش� ،�� $/JB یوز ،:م��
 ��8ر ،:0+ی�� 	ب�د، 
،$/JB ،را	

یوز ا����Yن، د� �8 
 ج�ش ب$ را .�ر7 	م � ، :م #��$ 
�# و ��Qن 	ب �Bل  #�ن، ا&�


م. 	ورد :م #
وش و�
 �ن�م در �����ل �ب�ز ه� ��ل 4یا :Z. ب�د �����ل ه� 4یا )<B$ م�رد :�
 روح ا\، ر0E; : ��ن &�ب9 �8
 �ه� G$�= �ه� G;������= ��م. ب�د &
د� ب�ز ج� �8
&�ب9 ج�ا��ِن


�، ب�VW $3ر، ا\، :صV ��م ار، ^�ه
 &�Jل، 	صL ا� ا\، ا\،B ادران
 درا��ب
ا و &�ر�
 ��ج، ب

  . ب�د ا���د� ه� زب�ن �
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$JTم
8
 �ه� ��8دی �����ل ��� ه�، ��� 4یا �.�J8 در. دا�; را #�د �����ل ��� ه� $QJب� &�ب 

د :م جFJ #�د ب$ را ++ ��ب ه
 ��ج$ ب�د، � � 	را��$ :)�= ا���Mط و �`� و ��یز �Vرم���ی&. 

=������;G و :یدو ب ون ج�ان �ه� F'/� ب� ��� :م ا�-�م دو����$ ۀم�GبH ا��Yن �ه� ��د8ی �����ل 
  .دا�G�+  :م #�د از را 	��8 و داد� 


ب�ن :0+ی�� ج�ا��ِن �
و� درB J(:، �Eر J(:،  0Eج�ن، ا J(: ، 0Tم ��  GE�،4 ،ر�VW اب
 و �8
VE�b د ��م ��ان :م را
 �ا ج ا���$ :ز� � cی�
ا و #�ص ر�� و را� ج�ا��ن 4یا از :Qی ه
. ب

8
 .�ر7 در &$ :&��G ;ی
ا&d. دا��+ � �� A0-� د� ، :م
& 0J/��4م F��Q�8یا از �ا ) �. ب�د�  م+ 
 �ه� ��زم+ �� f��4م ج8; مQ�F، دروس ,�
د�. ب
 )<و� ه� ب3$ از د��$ 4یا. ب�د�  #��$ 	ور ��ن

 ب�ت &�، :&g �ط،�# ��ِد م�dل �Zر ب$. ب�د�  ��� &
دن &�ر ب$ 
ی���� ��ن، �ه� #���اد� :ز� �

ت ه� �ی و ر��+  :م ����
د ب$ ر��0Iل دوز،I� و�

د�  :م ,$�. :��+I و :�& .  


دار و ر���ر VE�b ه� ب3$ جA0 در& 
'T+د ب$ م
 ب$ ام�، � ا�; ��دیز ��ل و �4 ا�
�$ .دا�; �
;�G� 4GEُ ب�� و ا#<ق
 او. &
د�  :م ص ا ج�ن VE�b :دو�� �رو از را او ه0$ اش، #�ص$ :م8
��Gب�د :ا� ،Aاض��وم و :�3ر��ب وج�د ب�. �-�ع و :�0ص0 م
Tد ;�م�'�Bه ،�ا���I3 �Qی��از : 
 �ب�ز ب$ ج0/$ �ه� روز ��ا�G; :م �+�8. ب�د �����ل اش )<B$ م�رد �ب�ز. �ی ��+ :�0 او زب�ن


د :م �����ل ب
ه+$ �.�.  ی��ب �����ل& .�Bی.� دم ��پ :و��  ،�ا�� :م +��
  .���د :	��� &�ر �

VE�b ۀ#���اد �ی در  �در ،4یم 
B40 ۀدر �/9 ده4 ۀی&
 در. 	م  ��د� ب$ .�ر�� �
خ :و=�Gا= �
 و �م+��8
 ۀم���P مQ�F در را $�اب� اm ۀدور. 	م  &�ب9 ب$ م�درش ب�. داد د�; از را . رش :&�د&

=�$G در را �E���$ 9ت.  �ر��� �نی.� ب$ &�ب�Bدرس #�رج او F�Qو� ��9 دردو&�ن را م
 :م &�ر :�

 4یا از �� &
دZت �ی�B @رد د�; ب$ :��0ی	.  

�M�� ����: ن	م روز��ر 

 ب$ ه
&C. ب�د �ZیH: درون از. ده  �,�ن :���� را #�د  �&�� :م 
 � ، :م ��0م �����ل �ب�ز :وB�.  �ر� :م ��ش ب$ ا)�
اض �ص ا �8
 �ه� G$�= و &�ب9 .�ه+��ن

�.  �ر� :م :���� �ه� بoT ب$ ��ب;Eر J(: و 
�ی& �pِت از ب�&
 ��ب و 	ب ب�" ه� ��را &,�ر" ب
$'B د�  :م
& .VE�b $ت 4یا :��0م ب�dEرام ب$ م��	و�. &$ او. اد�م ��ش :
 Fهrا�0/ م�J�$ �+اث 


ا�$ �ه� ج+�� و t ��#�4ی��ر از ب�د، �),I��#
8
م�� از. �V; :م ه� B'$ مrهF 4یا .B: ه� 

 ص��ح 4GE ر��دت و &,�ر ��0ل ��J�$ ;0ا�0/ ج+�� داران 
��0, از :Qی �ب� ���� �-�); و

د :م �دی& .  


ید  ،�ر� �
وز�. ب$ ث�ر م+�Tس �&�د�� &$ :ه+�IمI 4یا از A0م و ه� � ن ج
�
 و اث
 ه� :�

��ب ب�د :ی��. ب�د داد� وE,; و �
س ب$ را �یج� �/L و ��ر .�,   �ید �#�E
 و ب�غ #�ان، 
 و #,4 م�ج HE�;H در .ر�; �&�ر :. ه
&C و �  .
ا&+ � م� جA0 .ب��  &
د� �Wرت را راغ


د .
��ب :ی�� ب$ را :&G ه
 &�د��، ه<&���ر& .Gم�
�. �  ج ا ه� از ��� ه� ب3$ :ز� � Eر J(: 

 . �ر� :ا�<م ��vن وزارت ;�+�م/ ب$&
�ی�ِ �pاز ب 
 4یا در .�  
ون�ب &�ب9 #�د ��ِ;یر ��ِنی�

 ��ن و �
�; ب�ر ِ
یز روز��ر &,�&� در &$ ب�د  VE�b �ن�مpۀص I+��4 دیا .� �رو��G در و 

$Jب�Hن ب� م���Z ج� از ه� �+-�� .  
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د�  	�Wز را ب�+  و 
�بI �ن�� &�د��& .VE�b 0��;Gا���در  
 #�J م�دور ب��  �ه� �&�ر ;یج+� ب
اب
� و�

��W :ب را سرو �-�وز ب
اب
 در �,G�4 ا@�$ 
یز د�; م08�
، ه0$ از. ب�V�  ��0وت :ب .: 
�ی	زاد ��زم�ن ب� را اش :م��رزا� �ه� 	رم�ن I+��،4 و  �.J �نیج
 4یا ب� م�HبJ$ �ب
ا ..+ ا�; :مp� 


دن �9 او :م��رزا� ;�^
� و ا��/ اد. زد �� �. :&��QJ  �م- �ره�
 ب$) ��م�( ا�G��Y��ن م
دم& 
;�
� .��G&: $& �� وزید
 ب$ 
ی����. ب
	م �  او ��
���ر دص  در &
د� ، :م �ب�ز �����ل VE�b ب� 

د �
ب�ِز )+�ان ب$ و 	ورد رو :مVp :ز� �g�
 # م; در را ب�دش و هG; ه0$" ��م� "را� ۀ�


ار 	ن :ِم��رزا� اه افB داد.  

VE�b از 
� ب� &$ ب�د :&��G ۀزمQ� $+�
� ،;#�� zرا م��رز� ر� r.ای
 �+} داغ ام�، �  

و�V+Zو :و �G.: ج� در را��
ب. 
�د= و صV; �ر�) ب�د :ا���G او. �;�rIا +��; B>#او :ا �QE 

�ی&
 ب� را روز و ه� �F. ب��  دا��$ را ��0 و ��ن .�ِس &$ &
د :م �pو ب �Eر J(: � ����r� ب�د .

� �ی دوِرV� $�G,�  س ام�. ب�د��Gن &$ ا��I0ه =�;B� 8 ارI�� �را :دو� �� 
  .� ار�  	#



د�  دام VE�b را� �ِ�G� را او و I�د��

د�  &.  


 دوران &$ �  �+�ن :ز� � ;یم-��ر. 	م  ��. م4 �ب
ا �د��ار روز��ر و �p; :ز� �QG(� 
3
# مC�T در راJ.: 9ب�& � :ب �4ِ ��ن  م�ید :وB�.#�ردم �
 VE�b ب� روز��ر ��MB از. بrIرا�

Eدمیا ج� ب$ ج� :رو��G .ب$ را او �p�: $-+Q� د�
 :ب�د،و= � � &��د اش :)�Hب �,�0ن. ب�د�  &
��I� دارش :م/+ �ه� �QEی
I� ار��و را� ب$ �و��دار و �ا� � #�ا�; :م. ب�د اش :م��رزا� ر�

���� �Iا م-�ل  ،ام�یب
� ۀصT+ 4یا  نید ب�. ��;�� 	�W Iا��،� � را وج�دم ��
ا.� �ا ��ز� � #,

ا� ;�
� .�
ف ب$ ردا .8
� &$  مید را او ب�ز ب/ ، روز �+ . G;ی�
 :م #�ن د=Z م �,+�ب: 

�ی&
 ب$: "  یب�I م4 �ب
ا �� &
د �
ص; B ر �4هcH� 0. ب
دش �pب �Iب 
 ات ب�ر� در &0J$ �ی ا�
�Iیب�  ." ب�د #�اه  م4 ��ِر &+�ر در ��رت 


ید� $��rI� ب�د $& 
0� ا)��Hد و �0نیا.  م��+ را 
�د= 9ِی 	ن 
ب�ران�� #�QTب$ م ،;Bب ),� ر��: 
 ���HT �نیج
 در &$  ی�
د ��F" ��م� "را� :در�� ب$ 
شی��.9J# r ب�ور و �48م و م
دم ب$ ���ی.�

F= $اف ب
  .�Q,��  ز� ان در را :&G |�ه �.� و  ی�I,� ا)�

VE�b!   

 در +;ی
�� ر��B; و :� ��د� ص اB;، ام� ام،  �ی�  را ات .
#+ � �ه� =F &$ ا�; ��ل �ه� ��ل
�G-� #�� ��. " :هG� �ج�ر م4 �ه� 	رم�ن در �� ب
د؟ �دی از ,�د�م ���I$ را �� .ا�; ز� � ه+�ز �=

  ."&,; #�اه� +�Gلی
ید  �ام ۀ+�� در را

;Eد رو��! 

 	ذر ����� 
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G��� ره
و 

  


 را :مVp :ز� � �م�ج
ا ُ.
 دوران. ب�د � �#�ر� ١٣�٩ ��ل ۀ�+�J م�ِ� �ه� روز از :Qی" g�� 
 ا��`�ر �ص�
 :ب ب�. + �ب� را �� �pاه+ �م و ا�  	م � م
&� از ر��H &$ 	ورد �م�. :�Hر�. &
دم :م


 ب$ روز ��  م�&,#	  �

ب �ه� &�� ۀ��Y .,ِ; 	���ب ��ز�. بYا� &$ ب�د � � .+�8ن م
" 	رش " ب� ه0

�مG. � م 
ون�ب #��$ از ;ِ&
E ار از م���ه� &,� �ِ��
 ب�. ��r; :م :��= و .+�$ ،�ج�ار �


اوِت ���M از .��ر�� :م �را �یب�ر �ه� .�Jان �رو :��بQ و م�8رتZ

اف، .Zه�، ر�} �+�ع ا 

 و ب�د � � بJ+  ه�ا ب$ �ن�رو���J��4ِ m �ه� &�J$ از &$ �دود ِ�یب�ر �ه� ���ن 4،�ده�B �ص ا و �
 cی�
ا. ��م 
ون�ب #��$ از رو�4 روِز &$ ا���د :م ا��Vق &0�
. ب
دم :م =rت ���g+ ان �Wن و �Wن

;ِp� � ز�: Vpیا :م$��I+ =تr را ه� 

ام م4 بE د�

ف �ی از. دا��� �ا دو���$ ا�GEس. ب�د &Z 


ید ��� ب�د،از &
د� م�@م�ل را وج�دم �رانی  ارید �ق�ا��I (��: 
. 	زرد :م را ذه+� �+} ۀد=8

� ض
ب�ن �rا��� :م ��. &$ :B م ه�JB ب�
� :م دل ب$ .�  :م ,��V� : دث �,�د�Eداد� رخ �ب  ۀ 


ید.  � �#�اب ��T= ���ِ� Fِف ِ
یز ه� ,��ار& .C :��)� .ب�� I 
 ��ش ب$ &,�ورزان �ص ا و �
 و  اد�م ��Qن را �ج�ار �ه� ب�$ :0یم< ���G �+�8. ب�د ر��$ �
و :#�م�� در ��� ه0$ . �ر� :�0


� 
 .+�$ و ر�H$ ،�ج�ار �ه� ب�$ م
�Zِب ب�pِر ب� �
م �ه�ا. #��; :م ب
 	ن از ���ا�I دل �

ا�+  :م ه�ا ب$ را :#�� �ب� و p;�	م :م ه� در.. J+ ا� ۀ��ص�ب$ :  'Hب�د ���0 � م $& ��
 �ه� 
 :م 	��0ن ��� ب$ ��ر ۀ��ار ه�30ن ِ:. :Qی ر��م �ه� :م
م .�GQ���  را ��Q� Fِت + ار�م��

 ه� ��J=$ �	وا. G��دمیا ب-� ج� .در	ورد =
ز� ب$ را د=� �دار :م/+ �ه� 
�� 	ن، د���ل ب$. p�+ ی�


 )<م;P# د�
 �ه� 
�� ب�Gز� ، #�
 ب� �Eدث$ از ���
ا �رانی 	�Q$ �ب
ا ه� :ی��م�. �  :م �0

� 	رش. ب�د�  &
د� م,�p رم� )+�ان ب$ را �دار )<م;.�  " :��
�" ؟� ��+ را ه� �V� ":ر	�، 

�ً0�E $دث�E ب$." ا�; داد� ُرخ �ا ;(

ار م9ِT ب$ �� �یا��ود م�ن �ه� ��م �B ی �ر�� .�Bدا#9 :و 

�ا�-+ �دی ز� � (رض� � م، #��$  0Tم J(: (ه #�ش ج�اِن �ی ب��JQ: $�G,� ب�د �ب�ر �4او= .ب�د 

د� ج�ان ��� ب$ رو رض�،.  مید :م را او &$& ;V� " :4یا V��A یه0  4یا از ب/  ا�;، ج�ن
I را 

یQ ی و �یداد د�; ه� ب�." ید  �#�اه ,�
�بI ش در را�W	 ��
��� .
 �ا ��د� و �4م� رام،	 ^�ه

���0 .+ �ب :�0 	زار �ی.� 
یز م�ر�$ :�V� :م &$ ب�د 	رام 	�H ر. دا�;�G4یا &$  ا� 

س ِ�ی��� 

ز� ِ
�� از �,0� &$ ا�; VE�b ه�0ن� �� :�0. ه
ا�  :�0 ه�Gدا� $& V��،A 
8
 ِ�ی��� 

�ی	زاد ��زم�نp� دم
 و ه� روس �ب�@ را رو�4 روِز &$ دارد را 	ن ۀ�
د و دل )��م�( ا�G��Y��ن م
���0 .��زد م� ل �ی��ر �Fِ ب$ ��ن :وZ+ �ه� .
ورد� د�;�G4یا دروِن در &$  ا� � �^�ه
 	رام


ار�ب ���ZنH� 0 .ز�  :م م�ج�: ��Gدا� $& ;ِ,. 
 و ا#<ق ص اB;، از :ی�یدر ،:� ��د� 4یا �ِ
;B0. ا�; .+�8ن ر���: ��Gِد 4یا &$ دا�
 م
دم� :#���p� و �48م �زاد	 �� ا�; م'0� #�م�ش م


ا�$، �ه� JHJB$ ب� �$  را،QV+ه��$، ،:ج0/ )90 ب� ب9 رو���	را�$ و ��ق �Gورد�ب د�; ب$ ج�. . . .  


د� 	�Wز را :اصJ �ه� ص�T; ه+�زQ� یب�د� $& FEص� $��# 
 .,ِ; 	=�د #�ن :�Hر� &$ 	ورد #�

م ب
 زم�ن و �4زم  م،ید �E=; 	ن ب� ار :ز#0 :وB�. �رش�ب دا#9 زود ���V�. ا�; G��د�یا درواز�� 

#
��دا�� دو�; را او ه0$ &$ ب�د ب
دا��$ ز#� :+���ز� و :pی��ر ��ر�. �
�;  ن�� .G&: $& �J&ۀ 
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H��$ا�

دل، ،:&��QJ  �)� ا=0- �دی ز� � ��ن :مVp �راِنی م4ِv0P .+�ه��I اش .ُ ،{+J0 ، ا\ مTم H��
 

ید �4 ه� د� وI ب�د .  

�،یB  �ری 4یا 	=�ِد #�ن �ه� =��س  نید ب� Gp��،4� T=`�ِت در &$ .+�8ن �$ ��0 از (��: I��g�د�: 

� :�0 . � ی=
ز :م �یه� د�;. ب�د � � داغ ص�ر��.  � ی.
 :م �یه� H��$H. ��0د ُرخ م4 ب�Gدا� $� 


ید �ر��ME �Hر. &+� &�رI o(د ب�
 $�او= ��ه &�0 9یو�� &��ِ� ۀبG�. �ب�ی ب�ز را 	رام,� &$  ی�
� ج� از ���ب ب� .�  :م  �ید ,�
�ب �ه� &�0 ب$ ض
ورت. �,�دم را���#
 ر��H. �ورم�ب دا&�
 �� ب

د�  م��0/; ر��+� از& .�Hید �ر�
I FJZداو  � � $& 
 از دا&�
 	وردن &�ر در V��A. �ور� �ب را دا&�

 ب��  :&cH� G 	ورم، :م را 
دا&� مV� " :4; /��$��- و ب
#��; ج� از :��بQ ب� او. �  ,H م�. ه$0
� 4یا ب� او. " ده  �,�ن �یب
ا را را� &$�&
E دم &$ داد �,�ن	ه� � J0(: م�I+زم� ه	ی� در :مG� ب� 
  . + ی	 :م  ان�م


ید �4 دوI را� )+�ان ب$ را  Jا� او ب� ب
����#� ه0 .Gم�

 از :#�= ب
�,; و ر�; P# زم. ���د@ 

 زود �$ ه
 &$ ب�د� 
 ب� او.  �ر� :ز#0 # مِ; ب$ رض� دا&�
 	م ن �� .&
د�  :م �Eض
 را دا&�


دG��#� 9و &�م $Jص�E  +ب9 �م�B ص���L 9ِTم �� �ا .�ر�$ ب� 	�
ا و &
د .�7 را ز#QTم ;Gب. 
،�
م ا�GEس و �د=�Gز 	رام� J(: ;�G� $ر :ز#0 ��ر� ب H�	 � از�

�/` م�ن ه0$ &$ ب�د ب��� 

�ی&
د #� او ب
اب
 در .  

 از �
 ب�@ �ه� :G�Iی�� &$ :	��Iه. ام ���د� �ا ا=/�د� ��ق 	دم #�د :م��رزا� :ز� � �نیج
 در م4
 ِE ی م/�0ِل�� :م دل ب$  م،ید :م را �را��V� : م4 &�ش �  ! ب�دم؟ +�8یا م9d ه

� از .C ب�د� ، &
د� :ه0
اه را V��A &$ :یر��H. ��د �Eض
 دا&�
 �زود 4یا ب$ &$ �  :���0� 0

)� و ج
m; 	ن ب$ م��
وان؟ �ی ا�; �Jت�. ��ر� 4یا :" �V�+  ب�ز�,;�: 
 &$ دوا�  :م را م��

  ."&+  :م .
واز ه�ا در :ی��

W�

ید ب�ِر �$  ار،ید 4یا از I V��A ا�
 �ه� ;یم�م�ر ا�-�م مH'  ب$ رض� و Cی
و�م 
�ا�-+ ه0
�ی :ج�ا� ار او .�ی&
د )�دت ب�ه� �زود ب$ V��A و م4. 	م �  م� ��د :��زم����� ;p� و �0نیا ب� 

  . ز�  	�� در وار .
وا�$ و )����H$ را #�د ب�د 	م�د� ) ا=; و �	زاد راِ� در. ج�Gر ;ی��8


ار ه� روز از :QیB  � $وم &�ب9 ب

ض را V��A ر��H. بW �=�H�د�  ا����
 4ی�+  را� 
�مG در. �

ار" #�د ":��@� .���$B ;دا� .VE�b ;ِ,. م�ِن
� 
 ب� ��M، دادن ج��J �)�د �ب
ا. ب�د ,G�$� م��

�.  ی#+  و &
د :م :��# م4�V� ": ریا �الیا� H+ �,ی�� �Q� ".t��. م$: " داد �W ارم، #�د� � 
���JG ه� ��ر� ب$ :�<م� ب$ ر� �� &$ دارم V$�و^ �+&".  


. ا�; ب
دا��$ ز#� ب�د، :�
ام �دشی &$" ��م� "��م ار �ه� �ی�
 از :Qی ��JE &$  �ر� #�
�. �,�د �0نیرو ب
 را درواز� V��A. ب
وم او �دت�) ب$ �� &
د :ه0
اه م
ا ��ی)��Gدا� $& V��A و 

�  . &++  :م :ز� � #��$ 4یا در 0��#



ید ب�ِر �+  	�8�، ب� � ا�;، ��مG�H ار���ط او ب� م4 &�ر Lیو^� ����T= GHظ از �$ ا�I ورت
 ض
.��
یه0  &$ 	م  I ب� �ی��د از را�+�� :. و ر�; ب�@�
 ) V��A  )VE�b از �+�#�� &$ ب�د 	���I و. 

  !دارد :در#,, و ب
ش �$ ،:ا�H<بۀا=�g��0ر 4یا &$ ب
دم



 

 

www.goftaman.com

6 


ا ۀ���E در ام �
�د��I از ��. روز �+ �� ��W: 97 &+�ِر &�ب
.  م�&, :م را :ِدو�� ا��`�ر �
�M�� =�.�G: م�ن��	د :م -�بیا 

یز را ��� ه0$ ��ر�ه�� و دB; ب� &$ & 
`� Iم�ب
 .
 ��� م��


م�ِن .,ِ; :��& �;�ب�ِ
ه ��ن �r� .V��A; &+�رم از ���� ب$ ر�} �
خ ر���ِر� 
. ب�د �,G�$ م��
�80,�� ،r��� ��$+ 
 � ارید 4ی	#
 4یا .ا�; �,G�$ ذه+� =�ح در ه� ه+�ز ا���ه� �ه� ب
وت و ���

  .��;ی �نی.� :��E` # ا و :.
� ا�Eال ب ون &$ ب�د

 و م4 ۀرابP  &$ �  ب�)o ا���د�� دام ب$. � م 
�د��I" #�د "���c � �#�ر�١٣�٠ ��ل ا�  �ِ�م در
VE�b >م�& APB دد

 ه�، J$�م .,; :دو�� & ام زب�ن از &$ G;�� �دمی. ��# �W Iِ��ا� I�د��
 و �


 و  م��+ را V��A ا) امZ�pا و،ا وار ���0$ �ه� �� ا&�ر و ه� :#�ب :��0م ب
 از ا�G��Y��ن �-�ت �ب
�ی	زاد ��زم�ن ��&�ت در ،:�PB �ه� #
س �+�Iلp� دم
  . �,�� م #�ن  �ید از) ��م�( ا�G��Y��ن م

��G&: $& ب� VE�b +� �ی��د از�	+  :ی�د #�اه  �ی�'  دا�
 ��ن :�
ز� ا� 	زاد��ن م�در : &$ &
VE�b را 
  .	ورد #�اه  &0�

  !ب�د :�
ام �دشی

G��� "١٣٩٠ �ان�م ١٣/   ٢٠١١ ��ب
ا& � ره
و 

 

 0Tه�د ��� م
� 

���،� ���	
 ���ارا �ه� ز���� در  �

 ب+  در �,G��H( $ِب

VE�bِ $`T= ه��  +p�=  

  ��;ی ادام$ �Iن،�.�= �ه� ��دام+$ :&�ه ��
ا�8W م��+  ا�I,���; مQ$  ان�م


م4 در ات +$�� مQ$  ان�م# $=�J� ه� ���Q�  �  


  :�����J. 0 �+  ه

  	�+��; ب�8ر �ی ��Vعار ب$ ب�م4 ام��,��0;

VE�bِ $`T= ه��  +p�=  

  ;،یاب  �=��8 ب� �� ب � م4 ب$ را د��;

  ب���0� م
گ �� ,$�ه0 ��

cH� 4م م��  &�ب9 	=�د #�د �ه� &��$ در ���I$ ات :�8QJ&� ��0E &$  ا�

  &�رد، و ��J=$ از
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  ب��; :م ,�یاب
 و �� 

cH� 4م م��  ب�د ص اB; و ص�
 	ب,�ر �,��0; &$  ا�

   �بp, :م ج�Gرت و 	ب
و &$ :	ب

  هG; �دم�ب #�ب

  �٩ب�8ر در &$

  ب�ی	ر +�I� ���0ِ���, در

  #�د :�����8 :�<� در

$& 
  ب�د ر���ر و ر),$ از .

  �Eدث$ درون در

  � اد�م �دی �یب
ا را =�p+  و G��دنیا روش

  ه� ه+�ز


ا�" V��A "م��  +�م

  �+�م :م 
�ا��Z .,; از �
ایه� ��م �ص ا

،;0G�� �
�J�: ;ا� $& 

دد�م �+-�ق �ا ��0E$ ه
 ۀ+�� بI  


� &$ ا�; �ا��Pر�،ا��/�ره�Z�# ا

د�� :م ;ی)�ر ب$ ا�  

  �� �جG�-� ب$

3
# اول ب<7 ازJ.: �� ان�م  $=�J� ب�ران �  ر��

0
غ�� از �
   م�.

  &-��;؟ V��A ��ر

;V�:ز در
  ر��� &+�ر در ا=�


�� �ه� �g$ ان از)�HبQ, نیز و�� �
   م�.

  �;؟&-� V��A ��ر

 +�V�: ر در�+&  ِ+p�= ارا�I� در �J8.� ر����ن و ��,Iا� 
  Q��ر#�رایو ۀ یب

VE�b  
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V��A!   

  

  �� �جG�-� ب$

8
 و :0+ی�� �ه� &��$ در� ��  


ا�; �� ����م ورق ����م ورق را #�د �،ی#� درون درZ�# ا
  ز�  �9Hص م

  



�ا��Z و ا��Pر� از :وB� �$ ا� 4p� م�����
 ب$ م�ن ا��Qر ��G�	ی��ر �ه�t ود،�م
 �Bم :و�m�I�� 

د�م .
��پ 9�B ��ل ه�اران ًب$ د�/�� ا�;، :����ی در#,�ن ۀا��Pر �ی .
وم�$ &$Iی،� ب$ :�E=� از �� 

�=�E: پ��

د .Iی��
وم�$ .����ا� :�0 &
د� در7 را .
وم�$ )`0; . � �دزد ب-
م و  یدزد را 	�
 HE�;H ب$ را �ا����G ۀ.
وم� &$ 	�3$ . ی�
د � اب م
گ ب$ م�QTم �اد،�	دم ب$  ���بp, و :یرو�+�


 ب$ �9م،:م��رزا� ۀ�روE ه�G ���0زد�م �ی��د �ج�ر ����8واB/ و +$یزام
وI+و �رو� �Zب� ار��� 

   . ا�; م
دم

VE�b 
 . ب�د �	زاد &FG �ب
ا ا)�
اض م��رز�، ۀV��� م
دم، و :یرو�+� )��� 4یا د@ور ِ�ی�
�
� و م
دم ا�
 را VE�b م�d; �ا�
ژ و ;�^�>G+0+ �م ه�ی و ,+�#� 
 و VI�+ �م &$ �E ب$ ب,+��+  ا�

  :+ ی��Iم

  .ا�� ��رن ۀا���ر �ی  ����

VE�b  +ر ه� ص  م���Pزاد م��رزات دل در �0+�م، ۀا�	� �pدم، ب
 :یاد)� 	�Q$ :ب و  ی	�
 ��Q8ر م

ز ب��  دا��$Pم���ن ب
8B ر��Pی ا�: �Gه :ز� � در. ر�; ا) ام �ب���&� زد ��م :��زم�� &+�ر در 


ار :&��QJ  �)� ا=0- :/+ی &,�ر م�� ��ر �ه� ا��Pر� از :Qی رأ�� در &$B ;دا�.  

$/=�Pو م 
� ب$ )J0,�ن و ا��Qر �.8+� در &$ ا�; :یه� ;�^
� 	ن �رو از ه� 	دم :�رب-+� $��
� 

 ج
m; 4یا )ب�8ر �ی �cH ب�Pل (,+�#���م را او �ی��د از &$ م4 ب$ p��; VE�b' ۀم�P=/ .��د :م

�،یب�I &$  ه �م را VE�b 
 ا) ام ا)�
اض، و :یرو�+� ا���Hل ب-
م وار، .
وم�$ و G;یز وار �ی�

  . ی�
د

�8��Gدر ب�رگ �ا� 
 را #�د :��Y= ه
 ب�د، :�0 �ن�م در )90 �.� ا�
. ���  :م �+�#�$ )90 �نیج

��

 ر��4 ب� &$ ًا&+�ن #�ص��. &
د :م :م/
� �نیژ Q,=� ن، زا�I�#ر ج������د cTB =ج�
 م�� � :ا=

ان را... م��رز، ص�دق، د@ور، �ه� 	دم �ج� &$ رود :م 	ن ��ب �،یاQV+ر، م�دور، رو����� 

،�
م+&�� $vZ�� ،

�ب ج�ان �9G ،:��وض/ �4�+ در. 
د�بI... #�د#�ا�، @��7، ب�دل، ��, 

 و :�
ام�� �
د &$ �یدار V$�و^ م� . ب,+��+  �ی ب$ �ی را ��ب� م��رز ���8JG �� دارد ض
ورت

��H &,�ر �ی در &$ ب ا�+  + ��نی	 �� ��ب���Q مQJ0; در#,�ن �ه� �8
� �رو از را اوه�م $� 

�8��Gا�� ;VI� Iا���� mب�د  ��رو.  

VE�b یQ: دم�8 4یازا	��0 و د@ور �E: ;ا�.  
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VE�b ب
 #��  

{�
����,.
  �4ب+, ب

  ا�; 
��$� :��0E �����8, �ه�ا د=� ب�ز &$

  �� :ب

��E ���0�� ���J ارا�I� ر �+���0 در	ب�ی �r=:  اه�p� ;دا�  


وزی. �بی	ر +���0 ۀ�Eدث �	رQ ب�د �ب�8ر $& VE�b و��8 ب�

س ۀ�
م��  �ی م��+  ،:ی#
م� �ب�� 

د�م ���p�= GH+  م�ن �ب
ا م��
، ج�J .,; درQ. 
 و 	=�د #�د �ه� ج�د� �دیز �
); ب� م�ن م��


ا و  ی#+  V��A ����8ن &$  اد�م :����0= را .�ش روس�

ز م��Pب -(�F 
WیوF ��� د
&
�:  

�
  � �؟ :�  م�.

  !Q+ �م H/��F را م�"#�د"م��
 :�V: ;Vی^
 =�p+  ب�

��V�: 
  ؟"#�د"م��

Gر)�د�ب�� ;V�: Jب: 
� :م را #�د م��
 م4 #�د، م����+�!  

�یب�د � �ر� ب�@ ب�غ ۀ�
د� ب$ م�'9 4یم�م�ر ۀ&�ر� ۀج�د در $& 

&; ب ون ه� م��E ;,. �
ه� 

 در &$ 	ن :ب V��A .ا�; �VI��E 4ل در �ا �Eدث$ &$  اد�م �,�ن م��
ه� ��LB و ازد�Eم. ب�د�  G��د�یا

;,. 

 از � � داد� ��LB �م��
ه� &+�ر در و �
��$ ��Qر ا��8 �ی�
 ���غ از &+ ، ��LB ه� م��Zی� 
��E7 ۀ�

); ب� �ج� �.�J8 در �� Eو;, 

&; :+ی	�E ،د
& 
 .,; در  ی�� م� :���/H م��


د� �م &+�
ول را ه� م��
 و ب�د�  G��د�یا :@��� ا�
اد &$ �ی �ر� :یب-� &$ 4یا �� .ب�د م�� � م��
ه�Q. 

7 �ی �PH$ 4یدر� �Gود�م :)�0م ۀج�د �ب

7 �ی و � ,�
 ��0م ب� V��A .ب�ی	ر +�F ���0ب

�
 �+  &$ :�<� �ی��د را م��
 اب��Qر، و 	رامV� $3I+V� ،د�یا دار��G ، ب�د� LB�� ش و داد
 از را �

QJ&�4 
  :زد ��� ��	م ��ال  ��&, 
ون�ب :&0 م��

   ...� ؟ 4؟�Q��P+�م :�


 �یV� �>�: � ++& از �P#س ب� :یوار��= QJو زد :�<م :م ;V�:  

  .دارد �نیج
  ن�.�= ه+�ز Fیص�

V��A 

ا و ���0  م+�`�

7 ب
 م��� ,���: 
��0� ب� را ه� :�<م 4ی	#
 و &
د ب
اب,� r.ای
 و �  
 م��
ش +�ن��,�
و  ی�
د 
ی�
از ��gدهQ ��� $ب ب�ی	ر +���0 �
7 از �ا ا=/�د� #�رق �
); ب�


ون�ب �Eدث$ از &�م9 :�<م� ب� را ,&� .  

V��A در 
  .ب�د � اد� د�; از را =�p ش ��� را� �نیج
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�8��Gص و �د@ور ب�رگ، �ا�;Bا  ا
�یه� ��م 
یز در &$ ا�; :��م VE�b . ه+ �م �,�ن )90 در ��� 
$��0E ه� ���Q� م: ، � V��A ه0+  �;�ه�Q�� ;در &$ ا� 
 و"#�د"�ی��م�8 �ص ا از �Eدث$، �نیج

  .ب�د ب
د� �دی از را �م�دور E�� م�دور، �یرژ

VE�b!  

  ��ر در را د��;

  V,�رم�م

��م دوب�ر� �
ا 	=�د #�ن �,�0ن���  

  ات ج0-0$ ���را�8# &$ ��# 
ب

  .بp,+  :م ب,�رت ا�
ا دم  ���g &$ ا�; :��ب�� �ه� روز�$

  


