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  ��	ر� ���� �	ه�و� از  
	ت�� دا���ن

29-08-2012          

  ���� دره��

����� �	 
�ۀ رو و ر�� دروازۀ ��� 	� را ��د ه���ن و د���� ���� ر

 دا�0 	� �/���، م, +��* درواز
 ()ۀ در '� درز& از ت$�م د"! 	� و ر ����

 '� ��678� م,  5! درواز
 	� را ��3* ه4 �3ه, �3
،. م�/$�د ��2
 ات�ق
 >�ا& '� 	�د �2;��� د��&. 	:/�د ��ا ��2را�* 	� را وا���/* ه�& 93

 داد، ا��BDس را �:A ,Bواز ،ده)�@  /��2ش رو& 	� (��* �< ���3د �8ب


 ���Eت, د���& از را ����� و�/�A اش �	ورد در A .&و �	 �(�� ,� 	�E& د 

 	Hۀ (�7 ج��� و ':��
 ��، م, او  ����! ��F)ۀ ���A در '� ا+�ق دروازۀ

 زا ��@ د��2 م��Dب ا+��ل مI$�د، ')ۀ  �و ��ن (��ا 	�. �� روان م��Dب
 	�ر�< ز�/ۀ از ��ن 	�E در اح���ط 	� را �A�� ه$ۀ �����. ���� ه���ا ردش
 �A�� (:! از ��@ ��د و '�د
 '$< م�/$�د، و>0 	�م 	� را ده)�@ '� �8	,

  .  �� 	�E 	�م در

�د� �� رو �ه��� �ه���، ���د ا��م ه	ا�� � �
� را ��%�دان# ��ی�� .م�  ت� &�

�� ��ب در م+�*��	دن، م(�	ب د'�� و ��� م�اد وان��01/  �ر�/ درس ��م ��-� زی

ا�N��8 ���2� O '� �����  از .ادد م/��د  ه3 را ��2ب �ن+� �� روز دو ه��� در و
"Pق و��� �	ب ��Dن م�B(�+ ،د�	 
� ا ���د
 '�رس را��2ن 	�ا& ��ن دا�� '�د

 ول/ �	د، *	ان/ د'�� ه�	ز و*	دی�4 �� �����.م��Bد�� و��ب درس م��5ا����

 اورا&��ن زن%/ ����8ر ت�4ل�7. �	د �م	'�� را زی�د� در�+�� و� �� روز%�ر 2	ادث


/ ����ب &	ن 
� �	د، %ا'���و از Aن  ه$�:� م, ت�6� دی1�ان �� 'م� �/ در م�9
   .�;ت م��Rد

�ن+�. �	دن ه�<�ن/ ن�= ا>��ل ��ز ���ن	� روز دری: �
 م/  ���ۀ &	ن را ��ی�� 

،�ی�� �/ �/ او �� ی� ��� �ن در. م����1 � م	رد �	@/ ه� از ��ی�� ه�<�ن روز�

#���ار ��%�دان# �A � � ی4/. %���Bم�:  

-"��و�، �ل��ن �� ت	 و �1	ی �0/ '	ا���1ره�ی� �� �رت ا%� D� اه�3 &� م�	' 

�د؟
" 

 :م��1� '	��Gور� �� �شدی1 

-"�  "م��4/؟ 
�H ه3 م� ��ا� ��ز ر �/ �ل��ن ا%
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 ��: در  ��ا�!، و�, ه�& م��2! '� ��د ه 4	� Aن 	�ور8/�ا�,����� در ج�ا	:�ن �8@

0/ ��ی�� ��ا� �ن+� از ی4/ ه� �	ال ه�ۀ�' I�Jد دل	رو ه��: از و � �� ���A�K  و
�ن ��-� ���8�ا����د  �G9L  د� در ��ی��. ن م	O	ع ��ن زن%/ اش �	د، &	م�4

�ار ه3 مP��Q را د��+�ی# دراز و ��ریH ان��81ن �2ل��4A اد و%�ه/ �ن+�را�� ��R/ م�
  :%�� ا� ��ورم�ان� ت3�G �� م��8�د

� یH م�R	اه3 �ل��ن �� ر �: ��"-�
 ��� ن=د �	ه�م �� دو��ر� ت� �	م، -یS ����ر دا

�  ." ن��ی3 او�ت را *�T م(�	��: ه�ۀ و �م

ا ر �/، 
� در�ن<�"-' �
ا� �� د'��ان از ی4/." ن� ی� م�ن '	اه�3 ���دت م� م�انL 

�رام ���ای# *�نS2 �� U و&+� ��%.  

- " �� ��� 3�A ،رم	Rم� �
�ن<� در  3�Aرا و �ف ��<��Wو ن3�4 م �زی�د ز�2 

384� "...  

�ی�� �� و م�ن� ��ز '	�/ و ت(<U از ا>��ل ده: %�م، ه�� G9L� در-��ی/� �� 
 &� ه� را �	ال# ت� م���	د 
	�# K<�0 �� د'��ان از ی4/. م��1�ی��� م��9� &��8ن

��ح زودت< ،
�/ ت� ن��ی ��  :ن<	ی �QG� و� از دی1

�ی�� �/ �/"-� !  

4��TA ه�ه=ار زی�دت� ��ل ه<� ه��: در ا �Yن���ن در 
� م�1	یLاز � و ز'�/ ن�
� م(�	ب� ،
/ �	ه�ت و ت	 �+�ت ان   "ن��@�؟ تاو� را م� ۀه� 
� م��	ان�


	&H درU0A را �رام# و ا>����ن ش و��ن�	ذ ���� &��8ن �� ��ی��  [��س د'�� 

  :%�� ن�	د�


��ن/ "- ���ن<�ر �� م: از ��# 
� دی1 ��ی�م1،. ن/ ان؟ ن���8 ا-�� زی� د�� ان

�، ���زن، �=�& '	د از 
� ان ت�ش ه��: در ه�� ���2 �ن+��
 م�WR\ و ان<��� دا


�H را دی1�ان و ��'�� ���د را ��ن و>: دو��ر� ت� �	ن   ."ن��ی�

�G9L �&��ن ا>��ل ه� �ا��ی�� �� �
،ون ��م �� روز دلB[ی��	دن�،�ن�4 ر�� Hی 

��0

��ب از  �=�&  ن	��� م^P م�9	د 
��0ت و��R+� ه� %I ت��م *�0ۀ از. �R	ان�

  دل# در �1	ی، *	ا�/ م�9	د ��ا� �ن�4 �ون ��ی��. ���� نQ# ��#دم در ��1/

2� +�ی# و ��� %��� دروغ او م�R	ا�� /�Q�Q2 ا��� ای: از! ��ی�� �/ �/. " ���� ن


� و�A/. نارد '	�/ ن��<ۀ. �	 ت�� ن�م=د� ��K م ام� در ���ش ��ا� را '	اه

�و�/ ام�ی�4K ،د�
 �Kد داد� و	� �
 روان م� را��# او ه���ل �
 ��ل ای: ول/. 
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4� ام�ی�4 ا �Yن+�� ای��4 م+��� ه�� از. ای3 نی� &38 دی1��� را او م� 
� ا�� �	م  


� م���4 ��� � ارو�� ا �Yن+�� 
� ن3�4  4�. ه���  +3 ن� و اS�2 ا �Yن���ن ه�� د'�

 دا��� دی1�� ن`� م	رد ای: در����."  

روم�درو'	ا���1ران# ��: ن�=در �ی��� ��ن	�� ورق � ��ب ��وب ��� � ت��� و م+

� .�& �ی�� روز�(� �� Hی � � ��ل� ن=د� د'�� م�در، و �ر و �� ن�4ح ���8
�� و ن�	د� ��� ���� ��ر�0/ &	ن ��ن�ا� �GA�&�A ،�دنB� ش ن=د اورا ت�� �� �	ه

 دو ول/ �	د راO/ و '	ش و0L� ای: از ��ی�� 
� و*	د ��. �ه ان��Qل *�م�/

�0bم� �� cK م�ل � و� �ن�4 ی4/. م�اد ر�زا �R�را رو2# و �� و� '�>

 �=ر%/ 
	� &	ن والی�# �� وداع ای��4 دوم و �	د نی� &38 ه�	ز�� را �	ه�ش

�رو�� #G0A /��1�� د	م��� .  

��+ � ا��ه�� ��-� در �	د، ن�	د� زم=م� %	�# در وداع ل9`ۀ در 
� م�درش 2

�زارش &��ن ����ن �9�]م و ��4�ان ،
��8ر%�� روانۀ �2- ه��: %	ی/ 
� م�ادن 

��Gم� ./d)� ت�Aار او�ای# >��ر� م+��ن� �دم/ م�ن� �
�ف �� اورا eن� �Aر� 

،� �R\ و م�1�دی م(0	م م����یGA�&�A #ای� م(0	م ت� ان�1= ن��ت ه�� از �


� ت��م م�	*� و ن���8 دی1� %	�ۀ در 
� ،م�1�دی� م�ل �2^�� 
� ن��ه�ی# ت2

/A�&�A را ، ��ر م�درش وا���: 2� +�� مR	ف ه�� &+�� ه�� ای: م��ن در. �	د دا���


�/ ه	ش! �3�J«: م��نا'�� >��: %	�+�ی# در ��ر �
��، را م� ���/ Gرت ��0ۀ ن� 

4� ن=ن/، زم�: �� را  :
 �
 ��وی� �ر دروازۀ و ان م�د� م�درت و �ر دی1� ���� 


: %[ار� �	ه�ت ��. ا�� ��«  

�د 
	�# دی1� ��ر ��ی��
4� اش �ی�� �	ه� �� را*g م�در 2� +�� *�� �� ت�   �
 


	ت�� ��ای# را� >	ل ت� ��ۀ و�. �	د ت+& �Gدانۀ و زی� م	ه�� را�� �	ه�ش م


� رن#1 '�م�ی/ �� Hف ی� دین و�رزو� ن�	د� م<�3 ن`�ش در �	د، زد� ��ن� >


� را و� و��*��ۀ در�� &38 دو �ن D4Kدر �.  م���	د ا��2س دل# در �	د، دی

�ون اش �Q��Kن� '��-ت/ ازدن��� اورا �رش ه�� G9L� ��ر ای: ول/�� 

�8
:»30%� ه�� ا��H ای�<� در 
� ن1	ی/ �ن+� ��ا� 
� ��ش دا��� ی�د �� '	ب! د'�

� را ن�م� و ��4/م ��ز� ����� ه3 ت	 
� %�� '	اه� ن/ ا%� م�اد�، درس را م+�*
�   » .م���4

�ی��� �
 روز دی1�در ��ر �	د، ���� زی�د ه� ن9�W� ن	ع ای: ا'��از روزه�� در 

�ن+� �� وداع ،��%» �'�
�ر ای:  �
�م�/ در �ن+�. ن��� %��� * ، �he �� ه���

4� ا �Yن���ن و ��
���ن  �د� م� از ���2 �ن+�. ن����4
 ز�2� زی�دت� را� دری: 

�ان� را '	د 2� +�� م�در ول/».م��84Wد &��ن م	ارم���� م�R	ا�� ای��4 م^P ت4
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�ی: از'� Dد� ا����د� &�ن	ش و ن�WQدر را م =Yش م��ن+�! �3�J«: ن��ی H2 د'� 

 ه���، وت�`�3 2=ب 
ام در 
� م(0	م 
<� از ��ز. ان نی� را م�دم م� روزه�� ای:

�ت &38 �� '	دت. م��1�ن را د���/ ه��ای�� �1+��* P��
ح@ب  ���م 
� نی� را 
�دن؟ ت��G را م�دم 
P ��ز� 	موA A	موح@ب 	�ز& و
4�ت   ��� �
 دی1� م� دروازۀ 

  »... ���ز، ��ن م^P را '	د ا��، ����

 در را � ��ب �(�ع %�م/ م���	د، ن`�ر� ا��ه� �� >��ر� 
�40: از ه��نe	ری�4 ��ی��

���د ا��2س اش &+
 .
  Q��K/ ن�D.  ودرازش را 	� د ! ج$U �$�دم�ه�&  ��

،��8
  �RGدر م�ی�/ ل �ن رو�Gل #
2� +�� ��د%/ �� دل# در و ��� نQ# ن�ز 


/ رو� �� را ت�# م���Wن� داد، ت�4ن/ را '	د. '�ی م�درش	& g�* ر و	د، *	ن� 

�ق �	د، ��د�  �و ه�ی# ��ن� ��: در را ��ش �2ل��4 در� ��� �� شا م�0�R در  4
�د 'e	ر
� � ت3��W و % �
  م�eل(� را �	ه�ش � ن����'��  �م�P ه�� از اول�� ��ی

�ن+� �� را ت��Rت# و '	ا��+� ا �4ر، �(ًا و ه��� ا�L�R/ و ا �اد &1	ن� 
� ن��ی 

  .�1[ارد م��ن در

 ن`�ر� ��- از ه�را ا�� رA\ ��ر اول�: ��ا� ودرازش ���� ه�� م�j -� از و�

 زی�G &� ه� ��ی��/ از�ن ه�، دور �ن از  �م ��R�َ ه�� ا�� ای::"%�� دل# در. م�4�د

 در 
� �2- ول/. م�8ن م(0	م�& ���ی�. نارن را 0GA/ زی�Gی/ �ن ه��3، �ن+� م� � ه

 �	دن، م�R/ -*	ا�/ �	ا-ت  4�ش ای: UQK در" م�8	د؟ ت�م(0	م دل4# ازدور &�=

�
  .انا��ر �ن+� �وردن �=��ن *�أت ��ی�� 

�ان�4	رت ه	ای/ م�ان در >��ر� ن�8� ��   U0A ی����م در تB# �� &��ن � �
 %	ی/ 

/��� و ��ل D�A م��ن در م� �ا� �ی�� �	ه� دیار. م�=ن� ��ور ه�<�ن د'��� ه 

 و�. �	د م���وت '�0/ د'��ان ��ی� �� ن�G� �	ه�ش �� ��ی�� دیار ول/ ا��،


� م�ی �ل/2 در ن�R� ��ر ��ا� را �	ه�ش mه� �د� �+0	، در  �م�0# ا�dK� از  

� GQK# و 
��رA ار �ا� ���1ن� و ���� ن� 
�م� مn�9 یH در ���Q0ن ��T م^P و�. ن

�ت�ب� ��ایe/ &��: در. �	د %�دی� � ن��1 �ی� 
� �	د '	اه >�لg و �R� م�0bۀ دی1

�Aۀ اول* �G9ورت وی� م
 دل# در ��ی��. ن�	د ��ا'	اه دو �ن ��تB# رادردل+�� 

�Kد �ه��1/ �� ل�Gن# و ن8	د ��زن� زن%/ �=رگ ��ز� ای: در 
� م�R	ان   .م�0�زین

�ول از �(��
 ت	ان�� ��ی���دم م ه	� ه�� و ��0Y0 م��ن در ���B	رت، م	 �Qنۀ 

�
� را �	ه�ش '	اه �GA �� ن���
�� � �� را ��ادرش ن�4ح و ن�م=د� م�ا�3 و �	د �م
�ن+�. ����8 �	د، ��'�� را� �� �� و� �� ��ن+� از ی4/ ا���2-. �	دن ن� � ن�	ی# �	ه


�ی# ��ی دی1�؟ �ن ول/ �	د،�
 ،رش زی�ا ���� �
 ی� �� و �ت و>: در PGA ��ل+� 


� �	د در�� ی4/ �ن م	رد در 2�# ن�	ی# �� م(� � و H�0K و ��م از �D. �	د 
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�� رنT م	ه�� و ت�س ن��� �� ای: �� دی1� ن�� ول/. ا�� ن�	ی# �	ه� /% /
ِ 

�وف زی�د اورا ه3  4� ای: ال��G �	د؟ '	اهWد، ن��'�� م	ا �� �دی1� ت8	ی# و� زی
�م، 
� دا��

� �	د  4� ه��: در ن��م�؟ اش �[ی�ای/ ��ا� &�ا دام�د، '	د ی(�/ ا 

 را&��ن &#4
	 ل�Gن م���ل�، ه3 �� را اش %	��/ د���ن 
�+�� �2ل��4 در ن�	ی#،

g�* ر و	د *	م��� �
�ل	� %	ی/  /�� ��- را ده�# �ب و ن�	د� *�ن ن	ش ا ر ت

، ا ��Rر&��: �� ن1�ی��� دوم/ م�د �ن *�نU �� مG9� �� و�. ن�ی=د ���ون �� ت� م�84

/ �  : ن�	د م(

�م ��ادرم،" -
 ."*�ن ا

�ا�� Hل9`� ی ��ی�� �� m�% � و ر �م" انی�8
 P2 ول/ ،"ا�� �	ه�م ن�م 
� ا

ان ��ای# م(�دل� ای:�& P48د، م	Gن ن	م &�
 ه3 م�د ای: ن�م و ا�� �	ه�ش ن�م ا
�م
  . ا�� �	ه�ش م�د ای: �D ا��، ا


� �	ه�ش م��ن دری: Hی �د د�	را ' �� UQK ��
 �� � ان��81ن دی1� د�� �� و %

� �	�ۀ م�اد،  �8ر را ��ی�� را�� د��� UQK #ای: ��. زد د�� �
��م 2

0ۀ ا 

m�% ی���� m�% �� ون����'�ۀ U�>K ا���2/ �ن# ���	�� م�د یH ل�Gن %�م/ .ت

�ای# را� S0' د�
 ا��2س ای: م1�. ن�	د تQ0/ ا�2�ام و مG9� �Kمۀ 
�ررا ای: او. 

� را ��ی�� ا�  �ور �� و زد� �+� �2ل� ت� نG	د �Aدر ه�	ز�Yت  م���	د  4� و�. �ه

�

�ت ��	انن� و %�دی� م�<� دم��# ��ول را و*	دش 2��
  ���Jر� را '	د. ن��ی

 ن��1 م�8، '�3 ت�م��P ت(��� دا'P �� >��ر� م�ان از ای�4 درواز� *�نU ��. ی� �

�د،
. �$��ا�7! '� در ا�O ��� 	����2 �8 '/� واز', م:�ر
 ا& 	��2د. ی� � ���� �ن�ا 

�فe� P��Qد، ن`�ر� م	ن� �
�یS ه��ن از را و� �ن+� .� ��ز ات	م�ت�H درواز� < �� 
Uن�* ��دن ره���ی/ ن�	ی# م	ت
 �+0	ی# �	ه�ش �، ��- م	ت�  ا'���ر�� �/. 

�ی�د م�R	ا�� ��ی��. ن�8�  ،ا� ول/ �=نL 3+� ردن	ی�ن درواز�، '��8ن *
 


� �� م	ت� و � ���� درواز�. ن�	د geA را او �واز�2  ن�	ی# '�ن� �� زم�ن��4 ت�. �م

 ���ن &e	ر و �1	ی &� ن��ان��، ا�L. ن��ورد ز��ن �� 
�0ۀ �2/ ��ی�� ،ر��ن

  .دارد

�Q�Q2در mه� �� ��	�ۀ ه3 ز��ن ول/. �ی ز��ن# �� ت� ن�	د، ن�/ 'e	ر اش 
�0 در  4

 دو>�ف زی�G� ت(���ات رو� �� رو2# �/ ه�� نnQ  ��1. �	د ا ��د� 
�ر از '	ی#

 �	دن  (�ل %	ا� ، �D�0 و امG	-نD م	ت�ه�� �واز ���ن %�ه/ %�� و م�Y0=ین *�د�

D2 /ای	د اش ��	� .  
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 4�0K/ ��م و ه� م�&/ رو ن�	ی# '�نۀ �� ر��ن ���& ��م از ن�
 اورا '	ی�8ونان ا

/�
ار �� �ون ان<��د �2ل� از را مY=ش و ن�	دن�� �8ن
�د ن��1 ا>�ا # ��. 
 .


�J0، و 
�H ان	اع �� &�� م�=. م�=د و�P P* &�=ش ه��. �	د زی�G� و �را��� '�نۀ 

 �� ا>��ل و م�دان زن�ن، ت����� و �	د �� %	ن�%	ن ه�� ���ی�/ و ���� و '���
��+��Gل H�� رات و	زی ���A �+� ل3 در را او�K �� م	ه�� 'W	ص ��. ��د دی1

�Gی�Qۀ م���: ت '��انا 
�ن# ���� 2� +�� ی�د �� را او ���� %	ش Q02ۀ و '�ن�/ �

�ق ه3 از م��	ان مP48 �� را م�د و زن ��Aم� ه�� ن=دی4/ در م��1�، 
� �	د  

 ن�D ه���K /18دت مS��e و %� �� *�� زی�G� و را2� 
	چ ��-� و� ��-'��. ن�	د

Q��K/ �8
ر و م�در ی�د ��. ن�	د %	ر ه�ی# ��ن� م��ن را ��ش ا� ل9`� ��ا� و � 

�ن+� /���Jر% ��. ا ��د ه� �ن 2� +�� و 
���ن %�م ا>�ق ی�4 ��. انی�8�� �
 ت��م 

��dKا Pن در  �م���د  4� دا���، '	اب و '	ر 
 ا ��د، ر �� ����د ا �Yن���ن ی�د ��. 

 ن`� در را 
��P وی�ان ه��  '�ن� �ورد، ی�دش �� دی1� ��ر را >��رات ��+�� �واز

�یۀ% %� �، ن`�ر� �� را 
�: �/ ه�� م�د� ا*��د ن�	د، م<�3 P�< /�'ر� �34 ز�� 

�ورد، '�>� �� را ه���ی� P�� Hا� �را زن�ن ه� ، در را �ران 
4�8# و زار� دی

�Aدن و	ان ر�� م�ی�+� ان�<�ر ���، %	�+�ی# در دی1� ��ر ت��1اران ت	�n ��ن د'�

 ی�د �� را �� ��ه�� و %���� ا>��ل ن�ل# ��-'�� و ن�	د زن� &��8ن# مP��Q در را


� انی�8 و داد� ت�4ن را '	د �ن��1 و �ورد u)Aدرواز� وا �ه� /GQK ه�� ���� ، ��ی ان

و�, د�* �8@ ه�& د��2&  ن��ی GA	ل ه�� >	ری�4 ه� را �	ه�ش و ن�Gزد را '	د
ح�, 8:$��* '� ت���F م�د ج�ان 	� م�ه�& ��م��, را در��د ��* 	7�� . م��2!

م را ��ا��/�، ا�8�3 8:$��* مA 0Vن 	�د��، "�رت د��ن 	�  ��, ح��! �D), ا'�
7* ���; وز��R 	�د��B� .  

 &38، و %	ش �� ت�+� ن� و ن�8� م�=��ن�ن و م+��ن�ن م��ن در ا��2س ه��: �� ��ی��

�ن+� 2� +�� م��ن در. ��دا'� �ن+� ت����� و ��g �� و*	د ت��م �� ��40 /d)� ��0ت
 

 را �ن+� م(�/ م��	ان�� *��ت م��ن در ول/ �	دن، ن�م�+	م و ���� ن� 
�م� ��ای#
 �� و� ن�	دن، ن�/ ه3 ارا@� را م�+	م/ ��ای# 
��0ت ای: از �(d/ ا%�. ن��ی در]

 ت(�رف مP��Q در ه3 %�ه/ %��. �D و م�4�د %	ش  nQ و ��دا'� ن�/ 
�<�4و�

، *�ن ن	ش ای: از ���م�@���
�ن از و  ،  . م��ورد ز��ن �� را �ن *	ا��ۀ 
��0ت �R	ری

�ی�� ��ا� ه� G9L� ت��م م��ن از� ��ن+�� زی�دت I�Jدل  و �	ه�ش ��: 
� �	دن
�ی:O�2 رت	L � �ی:.  م�1� Uت��. م���	د �����ی/ را اش ن����'�� �	ه� و� ت

�ار م��ن ای: درLا Hی � تvمP��A P و ��ان�1= �	ال ��ای# ��ل م��ن� '�ن3 و �	ه


� م�4�دن، �� �8ر� �ن+�. م�8 م(0	م  زودت��� &� ه� را، ��ی�� ی(�/ را، و� ��ی

�د" ��خ �	ال"G� .ی���. �	د '	اه ��� دی1�&/ ��خ �	ال ای: 
� ا ��د ت�4ن �� دل# �
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��ای# ه3 م(�� ای: ه� G9L� -��� در م1� P2 �دی% �

= یH ای: �  ���ه�%/ م

��Gن. م���ار وم�د زن Lا  داد� ���ه�%/ �/در'	ا� P*�K ��ی و� ��ا� 
� م�4�دن

 وارد ن	 م+�*�ی: ��ا� او�Oع و نارد &�ان ا�G�Kر  �ل��ن ���ه�%/ �Aن	ن زی�ا. �	د

�ا��� روز ت� روز' �  . م��ود �

���م ا%� م��1�، ت7�v �� دی1
  . �	د ���ن��م/ ��ز م�ا��، ��س *�ن ا

ر ���#دا &�ا و نارد ��س او &�ا ول/. �	د '	اه ���B	رت ه��:��2ً� ��س؟"Qن� 

 م	رد ای: در ن���	ان�� و ن��R	ا�� ول/. انی�8 م/ دل# در ��ی��" م�G	د '	ب

/�
 را ��B�.  


� دی1�� م�د H��K ���و ده: �� را 
�8# و ��دام ن�م/ �� و دا�� &38 در ن�  

�د،Gرد در �10/ �� م�	ر م�
�م ��ر و 
 ا���Bاب. م�	م *�
 �	ال+�� ت��م مP��Q در ا

�م 
� دان�� ��ی�� 
� ه��1م/. �	د م��/ و�

�ر ا  م��1�د، م(�ش ��زه3 و ن���4

3
 ودرم�ن%�ن ���4ران زن%/ �3 دول� ای��4 تW	ر ��ای#. �84 ��خ ت(<U از �	د 

� ،م�ه را وزن%/ ول�Gس '�ن� �	ل ��ن و��ا� م�R	رد را�� P��A د ��ور	ا-ت�. �	  

0/ ��ی�� ��ا�  م�د �ن�'  ول/ �ان، م�R	ا�� '	دش 
� را �ن�J م�1�دی، واgA م��

، اش �ی�� زن%/ م�د از ن���	ان����B� -�2 /�
 �� دی1���Bو م� P48اورا م 

�م از ا��، دان8/ �� �دم �	د م(0	م 
� م�د. '�م��� ���ن
 ن�= ت��W9ت# م	رد در ا

 واhO. ن�	د �	ال+��� �
�م دی0B	م 
  در و>:اش >	-ن/ ز��2ت مW9	ل 
� ا

 '	دش. ا�� ن���8 '�] ��0� یH ��-ی# و �� %[ا��� ��0 >�ق در ا
�	ن �	د،

 ی� �: ا ��Rر وA� ی�1ن  nQ و نارد، را ر��/ 
�ر ا*�زۀ ا��، ن8� GA	ل ه�	ز &	ن

 ت��8ب و ه� ده�0= 
�ر� PQ�L در ه3 ی� و ه� ��B='�ن� در را  و���ر��/���� 
�ر

ا �ل��ن زی�G� و مرن ه�� ه	تP ه����  ی�د �� را ��ی�� ��R+� و 2� +� ای:. م����ی

�ه� ��%8� م��`� م(W	م�ن� 
� انا'� و>�# ��� و د�� �/ ا>��ل�
 و دا

<� م+��ن+� *�لU ه�� G9L� ول/. ه��� ��ن ه�	>: �����ره�� =Yی�� م� �� را �

�» ��R/ ه:د ه� از و ���/ &�: ه� از «م�ن� م<D0 ای: و� ��ا�. م�1[ا�� وا  4

�د�  �ام	ش دی1� او. �	د
 او. �	د ن	 ��ای# &�= ه��. دارد م	�A/ ای�<�&� در 
� �	د 

nQ  �� ��8ن& S�Aو د �+��	م/ ��ز %   . ��	ی م/ و دی

 مP��Q در ��ی�� دل در '�>� ه��: �� 
� �	د ا� -��� و '	ر 
3 '�ن3 زن�ن م��ن در

ا ت�32 ا��2س و��� ��� �	دی3، -�� ا%�م� 
� ��1�م دل# در او. �	د �<�R� د	� 

�

� ای�+� ول/ �رام/، ون� دا���3 ن�ن/ ن�  xاvم�� �ۀ ای: ��-� ان، ن���8 ��ه�ن� ��

�ا& �=�& � را '	د و ن��R	رن�� ا� م��ن ای: در. ن����4L � اورا ت�� *	ان د'�

 م	ه�� *�P1 �2ل�4 در �Aم�، ��0 و '	�P1 د'��]. ن�	د ��ار ��0� '	اب از



 

 

www.goftaman.com 

8 

 از ی4/ ت(�رف مP��Q در م�=د، UQK �� ر'# ن�3 ��-� از دل��یG/ ن9	 �� را ���ه#

�ی:O�2 :��& ��%:  

- »��ف از. ت48< U� H%��س ی �م�� / �
 '	ب ��نy و %	��. ا�� 

 ».م���زد &�ق ����ر را �دم ن���،

�WIۀ 	� �8ت ر�! و ��ی�� ��+  �
 ����� از ی�ه3 و %���1/ از ی� -�� 

 ��ز -��ه�م�2 ا�O  .داو>�G0ن� �W	رت �ن و ا*�Gر� �P4 �� ای:. �ی م/ �	*	د
ر از ه3  �ق دارنQ& .    .ی4/ از �ن م�8�م ودی1�� ا ��Rر م��4


� ن�=�	د &�HA '�ن3 یH ه� -�� �+0	� در /0�' �G9L د� �4��A و م�4

، ت��م زی	رات و >� '�یار� ه�، �0	��ز� و ه� م+��ن/ م	رد در 2� +�ی#� �� 
��WGت �ان ��-��د ��وع دی1
 م�ن� '�ن3 ای: 2� +�� ه�، G9L� ت��م م��ن در. 

3�� mق ل�
� �	د � =Yی�� م� زن. م�1�دان� زد� و82� را او و داد� ت�4ن را �

HA�& د����ل �� �2ل��4 در �]��
 ��] دA� �� را 
	&4# ده: ه�� %	�� 

�ی�# ت� م���	د،��Gل ��واز ��. ن�4 ن8 ��Gن� 
�/ از ��0 ����:  

�ا� و �� ی4<� ن	 و ����Q ه�� ا �Yن ت� &� ه��ا� 
� را  �م�0/ را��/،«-� �	�� 

  »ا�؟ دی� ان، ��'�� را ��زم�ن 
ام ا �Yن���نه�& 

  : داد *	اب م�د

 ����/ ����/، را '	د ه3 ا �Yن���ن در �ن+� 
� ام ���� ول/ ام، دی� ن� ه�	ز«-

م��� �1.«  

ا 
�</ از زن/ L زد:  

-»[�' �� ��ل��ن+� ��# را ا �Yن+� ای�+�، � /R�� 3
  ژ�� �2ل��4 در» .م��رن

ای# و %� �� �WR	صL را �  :داد ادام� ن�	د، �	رت

ر �� ���Jر� �ل��ن �2ل/! »ا �Yن���ن زن�ن ��	� �� 
�H ��زم�ن«-Q& 
�H ��ی �
 .

�R� ��زم�ن ای: 
��4/ ��ز. ����ن ه3 زن�ن ��	� �� 
� ه���3 
3 ��� و م� ه��:� 

D4K ب زن ی�1ن	ه3 را  ��8/ و ' � ���� زن+�� ه��ن ه�� D4K ه���8 م�4�د، ن8

4� ه3 ه� �ل��ن/. لm ��� و 
^�7 ا��4+�� �� دار &�در� &�]، و  �د '	اه�
 �
 

� رادر �	ت  م�دم ای:�K /��� ن�� �  » .ان نی

� � �	ز &��ن و ن�	د� ما'�0 ت� *	ان ���Gن �Jۀ یH م��ن دری:% �

�م� او %	ی�  

�G' :��&داردو ��%:  
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� را 
�ره� ای: ت��م �ن+�"-<�R� /ل	GA ل��ن در�   ." م���4

، GA	ل/ دار ا*�ر� 
�ن �ر و �ر از ای��4 م^P دی1�ش ول/��� �� ��R8داد ادام� ن� :  


� وGA x	ل/؟"- ��8 ا%J� .�>درای� /�
 �
 و ن��0�8� ���م ��4، را 
�ره� ایe	ر 

�م��4 %3 را '	د روز  nQ ای�+�. م�8	د ���'�� م1�0�ا".  

Hن��' HA�& ن ای��4 از��& c9� Uان در را *�ل ن9�W� ��دم�ن� �	د، انا'�� م�

�ان/ �� دی1� ��ر %	ی��R� ز���  : ن�	د 

-"�� ،�� �ل��ن در روز &� یH. �4: را ات ��د� �R	ر، را ات �	ل� م�1	ی�  ه���

Hر ی�
، ��ر و ��
 ���� H% را ت�ن g�* ،��
 �& :��dت �
ر Q& �'ای�<� و 

� &�. ه���G* از �و ���� �، �����ن از ��ز 'D م� '	د ی��3، و ��	� �8� دوی

��8، '	اه� ه3 م�را ���ی، روزش ه���3، �ب �
  "'	رد؟ '	اه را م� �3 
/ ��ز 

ا م��ن دری:L� Hری�� ��م '	اه
�0 دور از ا� ،� �
 cK�� �دن ��0
 از ��ی�� 

�د ��وع اش  ��0	 �ن� و ���42ن� ژ�� �� او. %�دی *�ی#
:  

�ار 
� م: م�R	رد؟ درد �� &� 
�ره� ای:"-A در y�
 ویی	%34 ه��3، '	د '�نۀ 


3 &�-ن،	0� ��R� .اون' �
�ا دی�، -یS م�را & � ����� �8� ن� ن3��4؟ �4

�ل��ن از. *�م�/ ز��ن ن� و 
�ر �8� ن� م�1�دم، �
�ی/، � ای: دن�� *�ی/ ه�m در �

 روز دو،دو.ن��R	رد دردت �� دی1� ز��ن)� H30 ی  �
���ن/ دو
�ن از را ه��� 

�ای/
7 '�� از �2ل��4 در" م��1�ی3 )O �  :داد ادام� �	د، م�ن

�د� 
P از"
� ��3 ی�د را اردو ز��ن �2ل/ %"  


��0ت ای: ���ن �� ��ی�� ��ی�د� �� م�R	ا�� دل# ��'���، *�ی# از دی1  nQ  Hی 

 ان��01/ 'ا ن�م UG� -�2 ه��: از ن��R	رد، �رد �ل��ن/ &	ن «
� �1	ی، را *��0

� �� ی�د مP�4 را%  �� K<�0 �� را '	د و �م� ���دش ���� ه�� درواز� ول/» !ای

�د ���ز %�ی��: �� �را'�� �/ �ن<� در. ر��ن� ت��8ب
 ر �� ����د را �رزوه�ی# ه��. 

�ب نQ# ا��ا وت0�W9/ در�/ ��ن+��. ی� ���  ا�4# ه�� دان� در ��ی��.دی

 م^P ی� �، ت�+� ت�+�� را '	د. دی م/ ان�`�ر��+	د� �2ل در را ود��#  �� �/ ��%�دان

�ف �� �ب رو� در اراد� و�/ ا'���ر �/ و��گ ��'� و ری�8 �ون 
� &	�/ ۀت	تeای� 

�ف وeن�
� &	�/ ول/. ��� روان  :�K�2ل در 84، دوش �� راه3 ام���ن ��ر ��ی� 

�
 م�9	د 2� +�� دم��# ��T ت��R از و�. ا�� ی� �� ن<�ت ت�	ر در �	'�: از &�ا

 �� را��e در ه��4J/ �2ل ت�. م��1� را�� م�9	د:" %�� دل# در. �ورد ���د را


�رو��رم در�3، '	دم، /�2 H��0 ی
� م: از ه3 ���Bن �دم  م:.ا����ا� ه�m ای�+� �
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 ای: �� ��ی��" ام �م� ای�<� �ن زن ��ا� 
� ه��3 
�/  nQ &�=� ن���3،

 ن�D �� دو،. ن�	د ��]دو	�ر و  � 	�ر و8/� 	�ر  دA� را�� ا�4+�ی# ا �4ر��ی�8ن

S��K ،��8
 /�
�ی�# �Gد ت�ز� را ل	را د��# �4���2. ن� �-�� � %[ا��، م/ د���1

 را دام�#. د�ور ���R>���� (�ر را  ���� ه�� درواز� دی1� ��ر ن��ی، ��ز را درواز� ت�

g�* ر و	د�، *	دو��ر� و ��ز را درواز� ن� �و �� P'ن دا	ل�L ر م+��ن�ن. �Qن� 

�وفWم �G9L �ن ه��� 
� �	دن /�2 /�
�ی�� �من م�	*� � ، ول/ ن1�دی�& 

�د� ن��1 و� ن�	� �	� زم�ن/ و ��ی�� >�ف �� %�ه/ &�HA '�ن3 �( �ل9`
 و 
  :%�� �Kل��ن�

�و���ن"-K ر���� I&ُ �ر�. ا��J�� =*�K م	د م(0	م�8".  

� ه�� از 
� م��/ '�ن3��
 �G9L ،د	در را ��ل# م��� �ی# ��-	زان ��8
�ه��� و  

��%:  


�ن �2ل� &� ودر 
<� در ���Jر�" - �. م��1�د ی�د م�8	د، �0 ا�� �'�. ا�� �

  "ه/�ز ��رد ا !

�8� را� &��8ن# �2ل��4 در ��ی��
 ،  :%�� دل# در �	دن

�م	'�، '	اه3 ��-'�� ه3 م: �0/،"- �
 ول/. ن��ی3 زن%/ ا��رت از دی1�� ن	ع در 

ا'   ."م�8	د %� �� ی�د 3�A &� زی��: �زاد 
� م�ان

  

 1995 م�ر�	رگ

 

  


