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   ؟�� چ� ز���� ��� ���ه�� ��ر 
  


 	� ه�� ��ر �	 �� ��� ؟�� ��د��ز�
� از �
ر ���� �� ����  و �� �� ز�� � !�� در �
 ���"!  

  

� *�ون را ��)��'&� ای$�ه�� ��ر راز �  	� دا �
 و � ��دا�،� از *
رت /.-$�ی,��ر.  	�
�م ,د9 ه���678 خ�اه�  �3�4 و ،�$ از �
'�$�ی�2��� ا. ده�2; � ��24.  

�ل
خ�ن   و�23  و،� 4-�ه،��ه  را �� �$�  *�ن ��اری 	� د$� ه�� ��ر ر�= �	 � �"�;�. 

�> �ر . 4��.�� از ��'&� �� دی�ار 4�ری! 	�2ر ,وی?ان $ه�� ��ر 3�د�� ای$� 	� 4�ری! را "�


�> .  


�رو@�� 3 �ی� و  � از �$�یه�� ��ر �6�د�� �"A� از 
 �� ا��و � ه��ز هB خ�6 ده�ی 	� �&

ارد و �� رو�����Cی ر� خ�ن هD
" D� خ  ,ب از ,ب �ی��.  ,ورد� �� ز��ن �6� ���. �)�د� 


D ا��-�F�.��ب 	��� �Gرت ��4ی '�C	 و �;�ل �C��(� � ی�A��� �.�  ا�� ���خ� "�ن از اول :  "
  .دم �
ا"�C ا��

� �J��
.  از دروغ ا��ه�� ��ر ا�-�� �
، ,ن را �;Lب �	 � �
 و . 	�د4�	 � BC� D�4د ��
D�4د
-.M �دت N" �� را  .

 از ,��د� Pف � ز��	 �
 و از .وی�ان �	 �
 را ��	�ب � ه�� 



 و ��ای� ���3 � خ�ا�
 ا63
. ه�� دم � ز��	 ��ه� را �4ور Q.  


�	 � �F>�" و � (Cد� .
�> 
. ا8
ام �	 � R.6&� خ' �Cد� ��از S.G در ه� �-� . ��ر ه

� ��ی.
�ن را خ�رد.  از ��ادر� و ��ا��� � ��ی" � 6	��ی
 ا�$�س دوران 3� ��ن 	� �� .  

� ده
 و '�ا��ن �� ,�ز دی)� �6� دا��
 	� ا�;Lب � U4 را ��� واژD ه�&،S.G ،و ,زاد�  ...

�ه 6� دار���ن زور دار ز�	�د4�� ��ر ؟��  Dر�W6ل� و خ�.� �� –د و � ��� "�<�F و ا8
ام �� 


4��= و �4پ. �
ارد ��ز �ه Y �� ز��ن �RM . ��ی �6�ن اشرا  ) �د و  *
رت �C���� و �4پ 4 9
 .ا��

R.خ \��
 از خBC دوران "�ن '��� و ���B خ�د را خ�ش "&� �	 
��  دا��� ���ور ه� � دی)� �
�ن ... و/�ل[،  �،ی �.-
، '�)$Lر از '�\دی)��J6و و�23 ه ^C* �� و 
4�ج *
رت را �� �� زد�


  .ادا� داد�
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�8`�4�ج  �ی ا�CN� ،ی� Dخ�د را در ��2 ��د ���ن  '��ی�ت �&
�  ���G ��د 4� خ�د و 	�ر�N��

��	.  

�ل-�ن 	� �� ����C2 *�ن ه�  '�= داخ.� 	� ی9 �$^ را و�23 زدD 	�د و �&
 از/ � 6	�,ن 3
 ����(? C� در ��
�ور 	��
 	� 	$� ��  و �� ,زدا�� و ز�� � ��د�
، �� خ.R و ���B ,را2� داد 4


 و , 
�ز ���اه�
 داد$3�����اغ "�ن ���اه� \	 �� .  

�ر�،� 

- 6	�3 BCاز خ 
  و �� �)�ی د� خ.R و ���B و�23 �� ���� � �&�
D خ�دش )�ی د���	 D�-4 
 رو�
CG�� داد و ��دم ��ا ��را ادا   �$��$3�ب ' �4 
2� ��
 را �\ � 2  �� ه�� ه�� (�. 

3�	6و � دول� 	�ز -  ���@ی ا>� ��ن از '6.�  � ��64�م ' B��� و R.خ���	
�� از �� .  	�د�
��ی2�!  از �� هF6�$� -�4ا����� دی�6	�ا�� ��� �� D�(Cان 3.;� �)�" ��د��	ز دا"� �  ��� �
�4 D�(Cار. در د�A(C

 خ�"��   .
" Bن ه� .و ��

�ن، خ�د�  ده� 3�	96ی � �C2 از -�� B��� و R.24 خ, � �	 
�ن�� �� 	�د�Cن  درخP�N� �� و 
^(�'� 
 را ��خC ,د�
�� .C��ه  �-?D و �����ن 	� ه��ز 	� ه��ز ا��  از خ�	$�Cش �$ � �


 �� �4ا��	 
�� ازده� خ.R و ���B ده� و �23 ��د 	� ���. �.�Nر��ن 20 *�ن !ی 4C$��Uرا در ا� 

  . 	�د�D �4 از �ز ه� �و ��ا

�ب ��ز���2� �Mح 	�د 	� � ��ا�$�دو��C	 م� �ی'��، !ی در 4�ر� &�وف ا�
 ول /�ل-�ن ��
����C	 �$��ب ��ز- ُ	� ��د�
\ی	�ران �C	 
&� .  

�" !���ل�  و *
ر ه�� ��ر� *-^ از ه�Fم /�ل-�ن، �دم 	�د4�?یدو�� 8?:  	� 
  در �� �ت ��
ی
 B��� و R.خ ��
�ج 63.��  اول. 	�د�
� را ز���[ اF� � 6	�3 ��ب �� ایC	 نی��C<�ان و ، $


����ی$.2�ن ��دیرو"� ا�C	 ر�C2	 ر��Cا� B��� و R.ن را خ� دی)� ��ا�C� .,ن خ�د 	�د�
 از 
�ر �Cا� ��ل[ ای/ �
D ��د 4������ی$� �6C	 ان
��
  .را از ,ن خ�د 	��

�ن ر �$� از 	�2ر ه�� د� �د، �.� " ] d� �4را��Cا� ��� � e �C3 ن��
� دادن '�ی?D �� ��ی$�� 
� "�د.�C2	 �� �� ن�C$��Uدر ا� ،G ��(ی<� از دی �U-
�ن ! � '�ی ای� خ�د دردی$� 	� در


�ن � خ�اه  .اش ز

�زار �در� �C�",  ���`�* �� �N�4 ،B��� و R.ن خ�C$��Uخ�ن ,ل�د ا� � 
�Cو از ,ن  ر� 

»���خ�و«�C2���  .
�ن ا�C8ا`� ر�6� �� ده" � ���M>وت ی�h* �� �	 $� �-�د	انید. � 
� �2
��  	�ال6.. 	 � Dز��ن خ6 �F7�ر Cدر ا� Bز ه��ه� هP در � . �N�4 ر
�ن ,�;C$��Uدم ا��


اردا�
 	� ه Y � �و� � D��ن را دری� داد�Uران ا���ی� 	�' ��  .ه�6 	2 
ن �


د *���ندر �-�"��دم � i��� j��� دادخ�اه� ���ن "
 	� خ.R و ���Bدر 8
م ،  	� 3N�4 �� 

؛�
2� �6	�l
رت ر� 
ن � ��  !خ �ل ��ز��2 را �� �� دار�
 و ��ا 	� ��؟ �
 �4 از,ن * ��


 &� دور از وا* ��وه�"�� 
  .�6� �4ا�
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 و  - �eق در �$�ددر 	�2ر 
D،ی در 	�2ر 	�د4� د:��ا 	�  �یه� ���� ��وD و 3?ب '��ر�� ,
 �� ��ر �	D? �6� R6l4 و �
"��ل �l  . �4ا�
 دور از 

 
��C��C ا��
 در �اری خ�دش را از �� د� 	� اش�ون  ا�� 	� ا�� از در ���ه  �� ���� ،��
 ���)�یو خ�ب د.  ا�
ازد�خ �F	 �4 �(   را ��P ��د؟�اره�ی "�د د� 

  

***    ***     ***  

 . و/� دو��رD و/� "�د�ی ا
ی�)Aار« 

 . "�د 	� ��دی��ی دو��رD ه6�ن رو
ی�)Aار

  د"� "�د2�ه�=  �
ی�)Aار

� 	� ,زاد ا�� �?ل)�ه  در ,نو'��F� ی
. 

 

� و/� �-�د� و/� ه��? ��ا�یا( (. 

 


 	� روی��ی و/� رو�ی ا
ی�)Aار"��ی در رو���ورانی �� 

 ــ.ا�
 دا"�C �یخ�


ی�)Aار ��4ان R28 "�د �?رگ و ��  ��ز

� � 	� در ,ن، �� "�ه�ن ��Cا��
 ��� ��ز�C8ی�ا�� 
2�ن ده��  


��  ا�-��6C�J)�ان��	  

�4��  . را، ,ن 	� ���4 از او�� از �� در,ورد� ه� ا�$

...................« 

  �ز  ل�)$�Cن ه6? '

.�: ����دان�" 
  ا63

  

ن، ر"�D خ�ران و زور��ی�ن دی�وز و ، /�ل-�ن، '�)$Lرا » و/� دو��رD و/� "�د�ی�)Aار ا« 
�;� �� �4 
�ت 	�2ر را در د�� ����C ا���>� ا�
ه�
ا�وز 64� �. ، '�= و ��ه�= 	2� ادا


��" �6	�l 
6�ن و '��ی� 	�ران دی�وز و ا�وز ��ی	�3 . ���ی
 �Aا"� 	� ��ز 	�ر��D ه-�


ه�� ��ر خ�د اد>� �2>  ,د



 

 

www.goftaman.com 

4 

��ر�C$2� D  وی�ا�� 	�2ر را �� �7خ .� ه

 ��ا� ��ل ��� . ا�"�-� ��و;ا�� ,��ه�، هC$-6)� و 
�"�	 
�ق، و�23 و �گ را دری� خ�s خ�اه��� B�
. دراز 4" B .$4 
,زاد�، ز�
�� ��CN و . �-�ی

�دم ا�� ��64 R3 S.G .  

  

 


