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  ��ارش

  

  

  �ـــ�م �
 دور � ز
ــ�
	 �ه� ��غ از

  �ــــ�م �
 ��ر سِ� �س�زه� د
ــ��ِز

��� �رازه� �ســـ� �ن�� 	� �  ��ن 

!ِ�
  ��م �
 ��ر �ِ% �ه� $#"	 س�

  

 از '0 �س�ا/�از دوس! .	 ��دم -,���	 ���ار� �'� در را !)� دو +یا ()' ه� س�ل

�89 دوس! �ن س ِ� +)وا'� �. ��د �6).5 ��4 ه� !)� 
�3ِع ه� �رو ��ا-(،� 

:�  .�/�;)در- را ��6 �6).5 �ه� 


�6 >�ن �	 
�دِم س�ل، �ن در���<، و �< �.8 5	یر �اِد)� از –  )� و ��غ �	 �ا/,8 
 در .	 �ی .���-	 و ��-	 از ��ن را-�6 و ��زن و �.� از �� �وار6 ،�ا�?�$,� راغ،

	
 – ��د-� �ز
�د6 .; را �س�� س�ن �ن ه� س�6 �دراز-� در �,�ید @�وِز ه� ه8,�
� را �دس��ر)سA و دل 	)س ��ِن 5	)' س�; و '���س��8 �	 	8
  .را-�-� دور .��B �ه� دا
. �م)رس ���ن.�ه �	 ��
,��E� .6�; داC8�-D و C8 را6ِ از .	 ��د روز ه��ن +)'�
��ن �	 �ه� �دم از ��-).�
. ��'���د �
#�5 .�ه���ن در 	�5F�
�@ِ� دِر ��ا�ِ� در  

� �-�،یدو �
 '���ه8	 .	 �د���ا- و ز-�ن �ِدی/�. ��د ���د6یا �ده� 
 �رو و .�8-� �

 �رو را ��ن ����	 >�ن �ه� + �اد،)� و داد H)ه �� ه; �
�دا-. ����8Gد �-�،یدر �


Kذن. ر/! �
 ��I 6ی�ر ه�ا. ��د-� �
 ه� ��-	 و ه� دس! Cِ-�� ِز�� از را ���
,�ه -

�@� ��ِم �� �.� ا-,�ر ��د، �د��د6ی Cِ-�� L(د س�داد6 �,�ید �ِم��:  


 ده6�N در���ِن ِ�یز N�ِی�ر از �-��4 >�ا-�ِن� ،�-�
� -��.� �� C8  ه; �.��- و 
C8   . دا���8 ���
 را �ن).�
 در ا/��د6 و �$�د ��ن �ه� 


�� �ص�ا ده6�N، ز-�ِن و 
�دران >�ِع �� ه��اN� 6ی�ر در(+ ���8G� اِغ و�P راه� 
  .رو�+


  .ا/��دم را6 �	 �ن).�
 د-�Qِل �	 ه; 
+. ا/��د را6 �	 �,�ام �س� �	 �ن).�
  .�,�ام �	 ;ی�)رس � ;ی��د ��د6)' را6 �/�س8R. �8P ,8	 �Eر��6ِ از

�� از �ه 
��I و ه� ��G$	 �ص�ا� .	 ه� �Tب �	 
�R5ر س8,ِ� – >�
�-�6 �	 س8,ِ� +ی
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�6 ��د �)د- َدوِر ا/,�8ِن ده5! از ���وه >� �ن� در. ����8Gد �,�ام �ه� ���8G در -��د-� 

6 ��وا 
�ن، �ِ� و َدور در ه� س���G$	 و ه� 
��I ا- @�ِر �ص�ا �ِن)�-�
�/ 

 و �ن)س�Aه و-�Y -"; .�ِر در .	 را �ار5 .�رُ.5�	 و �)' >�8اِل و 
�Wو
�,�ان
��ِم .	 
�Wو
�,�ان. �م)�8 �-� ��د-�، 
�Wو
�,�ان�ن �� را �% از ��)- و روز  	. 

P(�� 	� %$ �8-�� �Aد-�، .�د6 �س�� �� 	Pِن �ه� '�ر�- I5� .�IِP �ه� .�س	 و 

�د6 را ��د �ان،)
 .�8ِر و ���	 ه� در ���د6یا ��ر��،� 	G��� �� ح� در س8,ِ� +ی

��م ��ن -�ِن و �ب �'� ���د6یا ��ردِن ه�8ز. .�د-� �
 �,�ام �ه� .�6 .	 ��د �6ی-,�د 

�د6 /�
�ِن�
�ن �ن از �س�T�. �� داد6 ��ش �/ 	��E,- د�� 	ر .�� ��ن ����	 >�ن از ��

��ر ��اره�ید .�8ِر در 
�Wو
�,�ان �ه� دس! �رو ازT� 	� 
  .��-� �Eا��	 +)ز

� .	 �یه� �Tب س8,ِ� .	 ��د ,�ید روِز ;)- �-�Q	R;ِ ،)' �ه� �رشی از '0 ��� - 0 +ی

�Wو
�,�ان. ��N! ��د-�، �6)>8, �  .�-�)رس .��R� Bِ� ِ�.�ه ��اره�ید '5ِ! 

 �ه� ��-	 �م،ید �
 را ��6 .6�8 5	یر و \)� از �ه� �.���ن .	 ��د ���5�+ را6ِ در
 و ه� 
N�% ��6، �انیو �ه�س���8 و �ب �� �ه� �>� �I5، �ه� ��غ ���F ،6رت


  .س���	 �ه� +)ز

+
��د-�)' �
 را6 ه� /�سC8 .	 ��م رو رو�	 �.�د.�- ��  � ��
 ���ا ����  .�ور-�)� �ن)

  .��د-� داد6 دس! از را ��ن -�اِر و دار ه�	 .	 رو��م رو�	 �
�دا- ��

 ��د-� ��د6 '6�8 ���ر در ،�ی �ا-	یو �ه� ��-	 Iی�ر در .	 ��م رو رو�	 �>�ا- ز-�ِن ��
 را ��ن T�ِت �ه��� را� 6ِ	 5P; ��ران، �ِب و G^�ن و �ت ��ردِن �� و

  .��د-� دا��	 -,	

+
��د دس��ِن �� ��-	 �اِری�RPرد در را ��د /�ز-�اِن .	 رو��م رو�	 �
�درا- ��  	� 
>��  .��د-� س�Aد6 

 +
 �� 
Gِ\ س�Nِت �� ار ��ن >�اِن د���.�ِن ���5ِن ��ِم .	 رو��م رو�	 �
�د 
�
 �� 5	)ه� �-�-���'.  

   

��ِم �� .	 �مید را ��Pدر �6)س 
�دِر ��د، ���5�+ را6ِ در ;5� +)ز
 از را �س8, 

 از '0 را ش س�$	 �د6)س د��� >�ِن .	 ��-� �`�$Q >�ِن �� >�ِ� /�ِق �	 � دا�! ���

  .زد +)ز
 �	 دو��ر6 ا
� را سC8. ��د ��/�	 @�وز
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� ز-�ِن رِگ در را ��دش ��ِن �م،ید را �ز- '��I .	 ��د �+���5 را6ِ در� .	 �ی �ز
  .ُ��د �/�و
 س�زن �� ��د-� ��-( ه�^�اِن

 را .���N� �ِR� Bدر6 �ه� ���8G از +)دور� �� .	 �مید را �
�دا- ��د، ���5�+ را6ِ در
	� ����  . ��د-� -�5�	 

Dح� +ِ�8P ن��  .ا-� �یوز %ی-� و B،)و. �،یوز 0،)یر %ی-� 
�دان، ه

 س���ِم ��� Iِی>� .�8ِر س�خ، .�6ِ دا
8	 در ,�ید روِز. 
�-�م ا$��اج >BQ در را �%

� ���; �	 �ی هGRG	 و �ه�)ه ��F�F .	 ��دم ��ارش -���ِ+� �م،ید. ����8Gم >� از. 

�دم، از ���وه ;5P 	� ن�� س� �ن و س� +یا ا/��ن و $?�ان +،)ز
 �� '� و �س


�س��ن 	�. �-�ی�� � ;5P ;�� ���D در درس! �س��ن، در دار ��$�ن ��رِگ ��ِ% دو. دو

�ن /�ود ح�ِل در ��دم 
+ .	 �ی>� ه��ن��س��ن �	 5P; ,�ان،ید �Pن ه; 
+. ��د-�  


�6 .	 را �راه +)ز
 �� '� و� �س� �	 �رام �رام را ��% �ه� ��$�ن ��د. ��دم)' ��ز ��دم 
�8� ��د وزِش. ��د �
 �Fب Iی-�د +)ز
 �	 �ر)�� .	 �ن از ()' را ه� ��% و �� 

 �نی'� دو از ���$ .	 �ی>�. ��د ا$��اج >�F �ِR� BQِب �ه� .�6 �س� �	 ��د �� ��د-�،

�- 5P; �	 �ِنی�RPر'� و�� 
��د �-.  

 ده6�8 �Nن ��8G� �ِQ، �ص�ا دو 
?�ب، �ه� ���QF �8Gِر و ��د �� ه��ا6 ��9، �یه� $#"	
	� 
  .رس�-� ه�	 ��ِش �	 را ه� ��% ِن��رد +)ز

  

��Q$ روز �ن از '0 روزه��P� 	� 

�دا-. -�5! +)ز� �� 	
 و �راس�	 �ه� >�

�د
 و ره,Eران �رو �	 .	 �
�دا-. ��-� �د6)' �ن از ��د ���ه�)س� 	. ;�Q در 


3 ر���ِر(!Q 6ن زد�� N5��Nن دس! و زد-� �
 $Q^�8 ��د، �6) 
  .داد-� �

Dح� 	ن .� 

! 8	).�� �ا�dT �دان�Nی و ا-� حN� ن از���Rر، 0ِ)یر ه� < 	� �89
� 
�ن ,ِ�ید �8^Q$ ن دس! و�N  .ام ��د6 �' ��ن ِ()' ه� س�ل دادِن 

 ه��ن +یا. ��زدا�! ه� �ن �� دادن دس! -Cِ8 از 
�ا �ح� P	 دا-; �-� ا
� روز �ن در
 �� .	 �.�ر !ی>�8 ِ�یوز -^�! �� - دادن دس! از 
�ا ه; ,�ید ��ِر دو .	 ��د �ح�

 �س�و� در ���ار� 	)R ه8,�م ��ر Iی. ��د ��زدا��	 -��د ���د6یا ;یرو رو�	 دراز دسِ!
 �رو رو�	 از ��ر ه�دو .	 ��اه�8 دوس��-;. 88��ل)ا-��.�-� دره�Bِ ,�ید ��ِر و

;"Tو �م).5 '0 '� ص�را �دس� 	ن ��  .-�ادم دس! 
��او-���ر � �	 �	 \G�:  

  ه�! �رو .eدم 0)ا�G ��� �ا
  دس! داد �ی-�Q �دس� ه� �	 '0



 

 

www.goftaman.com 

4 

  


3 .	 اس! ده	 Iی از ()�(�Q� \G � س��6 �	 
�دِم �Qِنی�� ر/�	 �روزه� �ن از 
6�
� �
  .اس! ��ز��/�	 را 

+
  .اس! ��/�	 را ��دش و ه�! ه�	 ��یوز .	 ��8س; �
 را �ی '�8ه6�8 زِن 

+
�5 �� .	 ��8س; �
 را �G)و. �(�ِ !ِ
 را 
�دم ِ+)ز
 %ی>� ه�اران ،��وزید 
�Wو
%3F و 	د -�م ��� ��ن �ه� دس! .fِ در را +)ز
 �اصG ص�ح�Qِن �QL$	 و اس! .�د6 

)�  .اس! س����-�6 و اس! زد6 

+
 ه�	 و ا-� .5�	 را '��ش ا-�، .�د6 @�وز د���ش �� .	 ��8س; �
 را ��
�د)' 
  .ا-� ��د6 '�< را دارو-�ارش

+
 ِ+)دروF �ص�ا �وزید 
�ل، و �Lرت �	 �ن)رس ���ا .	 �8س;� �
 را ���- ��د6 
!
   .��د-� س�داد6 
�Wو

+
�زاد6 >�
	 در + �وزید .	 ��8س; �
 را ��Fر,�ا- و ره�-�ن دزدان،  �� 
  .��د-� �6)'��

+
 �ه� >�د6 راه�8Qاِن در ��ن �QTِر و ح�dر ه8,�ِم .	 ��8س; �
 را ��-ی/�
�-�وا 
،�R� �(-را��  .ا-� �ورد6 �)د- �	 .�د< >�د6 .�8ِر در �ز-�- و ا-� �د6سA >�ن �

+
 
ِ( در .	 ��8س; �
 را �
�د� و داده� -�
	 �ن)� و س�ز-� �
 �,�ید �اِد)� 
  .اس! �
�6)- �ن)� �	 ��-)� ��زاد -�
	 H)ه در ��ن ��6 � 	 ��ده�ی/�

  

  

�Tیgا�یا ��  

��ر� 1391) ح�B(+ی/�ورد(��  

 


