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	���ق ر�� 

16-01-2012 

���  ���روق ��ران 	��م از ��� �

���ان	��م ��روق  �را ب� ..." از ب& ت� ب& "��ران� ���$ #"! ن�ش�� ت�
	���ا و	�12ن0 ت+ی"ً� 	��ب� .-ی& 	+�*� ش�ن 	�"�ش� (�  ن� ر��ن��ن� (�

ای��ن (� ب� �: ی9� از . ن�ش�� ان� دی�ان67� ب� �5اب ��0 ه�$ .#�$
ان ش��-���� و ش�;�ا��"�اد  ش�> و �ت�ان زب�ن ��ر�� و از	"�رزان �

ه�$ ����� در رابA� ب� اوض�ع  ���? (��ر 	� 	�"�ش�� در ض1& ت�=�!
ی: �BD� ان�ن�� �1�BCن ب� ن�E از �ه�C <�C 
��ن�� (�  (��ر را ه�	

�Fن. Gب�2ً� از در �5? ا*"��� �	
� .ن در (
 ��اد$ ای& �5نH. �1ن=� ش�ی� 
ن�BF� ب�ش� وی� ه
 ای& (� I"E ش�$ ای��ن ���ن ن�و	�� ا�� (� ��� ن�ش�� 

ان� را ب� -�د 	��6ن� (� ب��K  ای��ن ه
 رنJ و ه�$ ������ب�$ ش�
	� 	���ن�CدرهH"� &�1 -�ا��
 ن�9ت� را (� در ای&  ب�. اب�Fم و �
ح (�
 ی�Mد (د> ب�دن� درای& �5ن�ش�� ش�ن بای
 ��ال اA	 . ای��ن

��Oی���	:  

� ��0 از .ن9�O9ب! ای& ش�+	 J�5 ان��	در �O9ن "ش�"*�E " �O9ب�ش�، ش
�F.ن �ب �) �دروغ �BC� ش� و� ن�ش� .ن ب��� #�تRن0  در 	+�ب! 	=�� ا�

دی�C <دT�.  

 &	 � ا	ی�9 ب� 	دمبداشCا �"�ش� (�	 �ن�C &ای Uت ب�R15 ن از��Oن�Wا� 
�� و �ن�شBC �1دروغ ن  �F�5$ .ن �د و بT� �1ن��ن نRت�# �.ن�F را ب��

�� #�رت) � 	�ا5� ن1�  ان�Oن ه�$ -�ب �5	�� را بO9ش �ن� ب����	
ا	ی�9 ت�1م ای& #�ت=�& را ب� �?ا$ ا��1ل ش�ن. ش�Cا �ی��  �ن� و ب���	

9 وBن ه�$ روش��Oان �Fدم �5$ .ن را رو$ (�ر 	� د*�Oز ب� وE& و	
ب� ��2ر و 	�ا-=� ا	ی�9 وش(�ی0 در ا��Wن��Oن 	�9=�  .ورد ای��ن

ی� ای�9� 	��Yرش�ن ��?  را ت�Xی: 	����9 و .ی� ای��ن ای& بداش�. ن�اش���
�Oی  ؟دی6

  :در �5$ دی6
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(� -��ل �19وای� ب ا��Wن��Oن را دارد، .وی?>  ای& درس را ب�ی� ه ن�و$
<�C � ن�1ی�، ای& 	دم   از 	���I ای& 	=��Cش0 (�� (� ه=B\ 
*�Y� ی� ه

  .او را از دوش -�د ب?	�& 	� ان�ازد

ا���"�ط 	���د (� ه ن�وی� (� -��ل �19وای� ب  از ای& R15ت ب�ز ���&
I���	 از �ب�ش� و* �ن را داش���Oن�Wدم را  ا�	 I���	 �ن��9 ی�� �=B\ دم	
 ب�6د �_ 	دم ا��Wن��Oن اYدر ن�F.ن �وای را #"�ل -�اه� (د و ی& �19

� ا	ی�9. ه��67> .ن�F را از دوش -�د ب?	�& ن;�اه� ان�ا-Cو ب�ً� ا 
دم �19وای� .ن�F را 	 �Fت� �ان�ا-��� ن �ن1 Yدم را از ن	 I���	 0ی����	

��ب=9� .ی��ن ه
 .ن�F را 	��Mوز ن1� -�ان�؟ .ی� 	��Yر ای��ن  	� �`ی
�  ؟ه�A��1ر ا�

  :ر �5$ دی6ب�ز د

� #�رت� (� از  و" دو*�" و ن�ت� وه�1& ا	 در 	�رد ا	ی�9-�� �در �+�+
�دم از ای& ����� ه� د*?د> ش�> و��D=�  .دیJ ش�ن ب�ون .	� �Dدق ا�	

����C...   �Fش�ن .ن $�# �=Dا �=�) �E*"�ن(T� دم دی6	 �) �Oای� 
� وا	�� -�د را از ای& ویا" د	�(ا��"Oن ن�R#�ت �ش��9ن �ن6$ ه�$ 	=

� ��ز$ و دو*� ��ز$ " و دو*� ش��9ن� زی ن�م=	 "�  .از د�� داد> ا�

 ا	ی�9>Cا �ای�9 �$  ی����	ن� ا �دم را بون�ت� و ه��71ن دو*� ا	�� ه�$ 	
ن�و ه� ب� ���ان 	��Mوزی& (�ام 	�9=�  ت"�ی! ن9�1دن� ن� ای��ن ب� ای&

دم	 
R15ت 	���د ای& ا�� (�   (� از ای&بداش� دی6$. داش��� و ن� ه
ه?اران �ب�ز  ا	ی�9 را ن� ب
 ه�$ ان���ر$ و (��ر �5د> ی� و ی� (��� ش�ن

 ش�ن ب=9� ه?اران �Cا$ رو$ -��ب�ن ه�، *�9$ از ب��9ران و Oو ا�
���Cن�C  �� 	�ا5� ��-�� ا�O9ش �ب.  

� 	��2�Bن� ا	ی�9 و ای��ن ه��71ن در �5ی�O9از ش 	ی� . ����9ن�ت� ی�د .
� -�رد> ان�O9و ه� شوی� ای& (� 	� ب� ای& �Cن� �;��ن دل -�د  وا#�ً� ای& ن�

(��� ش�ن ��� ه?ار �ب�ز  و 	;�E"�& -�د را 	�;�اه�
 -�ش ب�Oزی
؟ .ی�
� -�ان�؟ در ��*�9� ای& ن�و ه� ه��زO9د ش���	رت را �#در ت�1م  یc اب

(� دل ش�ن 	�;�اه�� 	����9 و #X"�ت ای& (��ر .زادان� ه (�ر$ را  #ا و



 

 

www.goftaman.com 

3 

د> ه� ه
 ب�(� ن�ارن� ��� از	 ول ه�ا و ز	�& ای& . ادرار (دن ب��)
و ر�F15 _�dر ای& (��ر را ه��ز در د��  (��ر ب� ش�1ل وزی، و(�!

دم �19وای� 	���9 ��9	� د*;�ا> و �د بC?ی�> ش�ن ه��ز. دارن�	 . ب
و> (� -�ا��� ب�ش�� e=D ویC ���  � O) ���) J�5� 5=� ش�نب� هC را

 و در .ی��> ه�$ ن?دیc ش�ی� ز	��� دای1� ��-�& ��ی�6> ه�$ ن�Y	�. ن���1ان�
�1=� ب�Oزن� 
� .ن�F در (�M ا��؟ . -�د در ای& (��ر را هO9ش 
�_ ن��1ان

�� 	�;�رن� (� وا#��� ای& ا�O9ش �ن ان� (�"*�E 
. ای& ن� ا	ی�9 ون� ه
� -�رد> �CنO9ش �دمب=9	 �=Dا   �ده �ل ��E در �) �ا��Wن��Oن ا�

� -�رد> ان�O9ش �ه1 � ن1�  ب�ً� .د�� ب� د�� 	� ش�ن� و از د�Yن �ب
 ب�ش� 	6 ای�9� 	� ب�  را> ب�ون ر��� از ای& دور  ر�� (�O�	 !Eب�


  .وا#��� ه� وا#I ب���ن� ت ب-�رد (��

��Oی���	وب�ز :  

 ن� ت��F ای& ن� ا	��$ را در ب�& 	دم ب� �E*"�ن" e=D"�� ���ر$ ا	ی�9 ب
> وا#�� �ا��1� از J�5 �� و��� ��*� ��ر$ ��-��F� �9=ب 

  .6�5� -�د را ن�? ���ن ن�1د> ا��" د	�(ا��"

 ا	ی�9 ت� د> ��ل دی6 ه
 ب  ازای& R15تCا �اول ای�9 �ی� (��	 ���& ب
> وا#�� ش�ن ���ن ن e=D ب� �E*"�ن �����ر$F� د1� ش� #1O� (� ن9�1

����ن ش�> ا� e=D &ای �ب�  ا(��ن ب� �����ر$ ب f*�;	 ای��ن �و دوم ای�9
	�ا�: ان� وی�  .ی� ای��ن ب� ادا	� J�5 ت� ن�ب�د$ .-ی& H*�E.ای& e=D ان�

 �5اب ای��ن ب=� ب�ش� ب�ز ن��1ان
 	��Yر ش�نCا �دارن� ( $از  ب�ی! دی6
�  ؟د	�(ا�� 6�5� �� ا�

ا�� (� " ا��Wن��Oن ب�Fر ""�� ه�1ن�6ن� (� -�د 	���ی��Oا* ب�ی! ای��ن
دن و نO;� بدار$ از دی6ان 	�"�ش� 	����Bن� یc ب�ر) ���) 6 . دی6	

ه� ن"�دن� (� ا��Wن��Oن را ب� ای& ���> روز$  ه�1& نO;� بدار$ ه� و ت+=��$
ان از �F15ر$ ا�R	�، از ا-� ن��ن�ن�، ت+=�� از ان+Rب ا(��ب، از ��&،
ه
 	����Bن� " ا��Wن��Oن ب�Fر "(�... ا*O1=�1&، از د	�(ا�� ه�$ \ب� و

اب� را دوا (�� (� ��ود �� ��Fر� نO;� دی6$ 	�"�ش� (� ش�ی� ب��ان� درد ا
 ه�$ -�د(�	� �Cن ب� � بد> ان��M��7> در زن�� �	0 ا	در .را �در . ده
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  �، ب� #�ن�ن�، ویان�ه�1& 	�ت �� ی� ��Fر ده� ش�ه� ان�رش ��*�9� 	� در

  .و ان�اع �Cن� �Cن رژی
 ه� ب�د> ای

ای�9� ��9 ز-
 .*�د -�د �ز	�& -�د را ب� شایh (��ر ه�$ 	� ب�ون 

د> ب�ش�
 	�;�اه) �O+�ی	 �ب�ب�Fر دی6$ را در -R ای�Mد (��
 ب�ون  

دم را ب� J�5 	��5د و ب� ن�و ه�$	 f�=9ت �ن9.  J�5 &! در ای	ش�
د> ب�ش�
	�=�م) .   

ض 	�iل � � ب-�ردش ب� بO=�م ن��	ب��5د ب��ی�،  ��)(� ه�71ن �
ب  ن�و ه�$ 	��5د �� �Cن� -�اه� ب�د؟�ای��ن (� ب�ر ب�ر از ای& ب�Fر

ب�Fر را �� ده� #"! در  ی�د 	����9 �ا	�ش (د> ان� (� 	دم ا��Wن�Oن ای&
) �� و��Fرم �5زا .\�ز (د> ا�Oش��م ��ت وی� ب� � ه��زه
 در \
�ن� وت�ب��Oن ن��> ا�"�	 � (� ی9"�ر . ر�� وبق ای& ب�Fر ب� �Oن� �Fب

ز	��Oن0 ب��ن�
 و ب�ز  (� .\�ز (د> ای
 ب� ت�ب��Oن، -?ان و ای& ب�Fر$ را

و> ه�$ 	;�=f ت�  .ب�Fر دی6$ را .\�ز (��C �9�*�� ;�اه�� در�	ای��ن 

ون� 	دم را ب�  در (��ردن�ان 	e=O و 	?دور ب� ب��6ن� �Cن �	 &�d�� و Uب�
��زی�ی& ب�ن� ه�  -��ب�ن ه� ب��9ن�� ت� ش�9ر ب
 C`ار$، ��ر ��Tول و .ت0

  .ب�Oزن� ت� در ا-� ه
 نkB .نا �E*"�ن و �?ب ا�R	� ب"ن�

��Oی���	ب�ز :  

و روش& ر��& ب� ��$ ب�Fر ا��Wن��Oن را (� ب��16ن را> 	�9! ا	� 	91& ...
  .ت ب���ر$ -�اه� ب�د� از ز��1

 � در�Cا �د> ب�ش
 	��Yر ش�ن از ب�Fرا��Wن��Oن یc #��م 	�ن� ا�) Gدر
J�C ر��Oب �ن�B���	 �) ش� و�"�	 
F"	 . cه�71ن ی 
ی�C �) ���	 &ای �ب

�O=�م ن��	ب��5د ب��ی�  �ب��$ �5"� �)ای& �5"0 �� -�اه� ب�د؟  �
از  �Dرت �(�ب ش�ن در.ی�  اش�اG در ان�;�ب�ت و ی� بان�از$ رژی
؟

 �ف ی9� از �5انH، دو*�، ن�و ه�$ -�ر5� ه� و ی� ه
 �E*"�ن ب�ی� د�E
��ی�� دی6$ را .\�ز (���؟ و ی� ای& (� ���&  ب� �Rح ب"ن�� J�5 cوی


��9
 (� ا��Wن��Oن ه�	 ب� را دارد (� ب� (��ر  �9�شایh (��ر ه�$ 
ا���ن0 از #�رت ه1� ��?Eز$ و او C=?ار -�اه� ش�؟ ای&  $ C!ر��& (
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ب� -��ب�ن  ه� ه1� ��0 ه�ی� ان� (� ب�ی� #"! از هن�ع ا#�ام و (��ن�ن 	دم
ای�ن C دم را در دام ب���د	 ه� ���m داد> ش�ن� در \� .ن ی9"�ر دی6

�	R�ا �  .-�اه�
 ان�ا-

  


