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	�ر ����( ���
	�ر ���� ه��ا� 
� ا���د ا��ن ا� ���ر زاد� و ����� �  ���(  

      


����  و���� � !

	�ر ���� $�� #�"��  ��� 

  

� ده
	� � ���ات ���ر %$	  زن #�ی!�  � و ��ن ���ر در ��ن ز���� ���ر در��� ��ص دارد و ���ا�� ���ا�	 �� &���
�/.* و ,�وغ ,��+اد �!* .%��) ���ر '�دد  $�ا#$�ر زی��5 ان در ��ری4 ز�	'* ���3 ��� دارد و �� �  ح�ل �  0+ از دو زن را

& و ���& ���ر %� ا�	 ا���%7دی��6 را �%�
�� ':#�  . ا#$�رش ���3  � ��رز از ,�& و درای	 ی8 ا�!�ن ا3.7%* #  ;ا�!��
6A5@ B  زن ��ا� ه3�  وی	ا '?�  ا%7 و @�ز �?;� ا��ا �  �� و ��ز� ا7% ���ان از ��ی��  ه� و <=�رش ,�3	 و درس 
� �

  .ا�!��* '�,7

 

�%�C: 3# �$# �6رش� � ���/.* ,�وغ ,�خ زاد زن دی��6 ایE B	رت #  $�
	 زن �GH را� �
H�%ا  �� را در ��ری4 ز�	'* ��0ن 
  و ��ا��ی* را �	ارد #�3 از ی8 ���ر ��� JAL	� ��K  ��6حJ ایB ��� #	ی	؟

  


	�ر ����:  &
)ا�-�,�ن ,�ا�! ، �! )اه� ه�*& ()ت�� ت�  &��� /.�� ���#� و ه# &
 .���� ه� 
�2دازم
� درود ه�� �0اوان 

  


! ت�س ا��5س ز���& د�3 زد� ا�� (& د�3 (�   :���� 6�#(� &
ا,� در �	-& � ;	��! 
-:�ی� �69 ��ای�ن 
��5ر ���7-& 
  .���)ان ت� ز��ن 
=��> ی)���! دور 
�وی�


=9! ای6 دل��� را در ز��ن )د /?�ز � &�
�)د� ا�3 ,�*& ��ود�  ول! ا,� از ز��ن ��ر�! ز
�ن 
:)ی�� از دی� ,�� �6 را� 

� در�:� دا#3 ;�ی:�� زن /ن  &) �#�
ه�� او را 
�ادرش از ���ن 
�د �:� ه��ن *-� ت�ی��& در د�3 ا�3 ,)ا� ای6 �! ت)ا�� 
ز��ن و 
-� ز���B ه� � /ن روز,�ر او ا��5س )د را 
� ز���& ت�ی6 #�)� و 
! ت�س 
& ��ودن ,��0& و ه��ن �-3 #�-! 

  .ز��ن )ی  
)د� ا�3» �0وغ« را  
� در �:� دا#3 ز��ن )ی  ��)د�، ,)ی�» اد�0وغ �0D« ه��

ه-:��! (& 
& ��ای-�,�ن ا��وز �! ر��� �0وغ �0Dاد 
! ��وا از ز���B و زوG�& ه�� ��د ��Gر� و دیG�� 6ر� د�3 

��ن ��57&  ت &
� /��B (&  از ���ن ��دم ز��ن )ی  
& ای6 #)رش دل��ا�& زد�، )ی  و زن را /�:)�& (& )ا��& /زاد� 

  )ال�J& ;�ا از ,�و� دا�� و ا��(! (&  (�ر(�د ه�� او ارج �! ,Hا#�-�( 
��ون را��� #� 

در /?�ز� (&   "�#�K�& ��ودن در �6 
��ار #� �� /,�ه��& از دی:�ان، 
& ای6 (�ر د�3 زدم زی�ا  :  در
�ر� � )د ا,� 
:)ی�
! را �! ��ودم، �6 (& ازد� ��ل:! ��ای  را /?�ز ��)دم   (5! در ��)اد� ����ا�35 (& �6 دل )ی  ی�  د��L �) ;)ا�

�! ��ای� در /�)ز#:�� ه�  �$��! (& در ��ی�ن ��Kل& ه�� )ا��& #�� � /�)ز,�ر  �! اD0ودم  ���ی�م (& #�,�دان دی:� ای6 
)د را �-	�ن �! (�دم زی�ا �! �-�ا#�� N� (& ه�& ه��ن ,)�& (& ���)ا�-� ��Kل& 
-)ی5-� �$� ه� 
-)ی5-� (�ر را ���د� ا��  �$
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)د�؛ ازی6 رو ��ودن ه�� �6 ت� ز���! زی�د� �-	�ن  �B�
�:� ای6 (�ر را �-�)د� ا�� �> 
�ی6 
�/ی-� �! ر���م (& (�ر �6 
5! (��ب *���& ی! 
& د���  ��اد  از #�� *& �-	�ن 
�ا� ره-��ی! و ی� ا�:�Dش �6 در ای6 را� ()  دل�P ( ����، رو� ای6 /و��

)د رو ه�5� ���, R(& �6 ی �ی(:

& /���! �! ت)ا��  <�.  

��ن ای6 ���  ��  �! /ی� (&:�
  �> *:)�& ��ودن را دا��5�؟: 


�ی� ,3T (& ه��ن �$� ه�� د��0 ه�� در�! /�)ز#:�� ���-�:  

   �)#�! ر� 
& ;)ال ,-�م دا3#

  )(& ت� ا��وز ه� 
& ی�د دارم  (     *7� )د را 
& ��ل ��دم دا3#

  

  :و ی�

   �Uد� (& /�� 
	�ر 

��ر# !
 P, و �DJ�  

  و ی�


7-) از ��B� � &V. 6ر را  


� #)ق او ای6 (�ر را �-) !�      

  ./�)ز,�ران �6 دری6 را� 
)د� و ��5ن ه� 
����& ه�� اد
! رادی)



�ه-& ��ای! (& 
��ون ��ودن دل یN  ��  از /ن (& دا�B7)� دا����7 � اد
��ت دا�7:�� (�
P #)م  &
�ز ه� �� /,��& 

:)ی� )د را���6 )ی  را د��Jل �! ��)دم ، �:� �> از ز���!   ای6  ��	
دو#��D � ;)ان (7)ر و روز,�ر �6 
)د  ی� 

  .روش را /,�ه��& ��  ,��0�

�%�C: � �=د و زن ا,��ن ح��& ا%7 و در �ح�ل ��0$  ا�� �N��  �  
� داد؟���ات ��
?* دارد ���6  ���ا�	 ا,;�ر ��دم را �� 


�ی� ,3T (& ا��وز در ��	6 �� (	-& ,�ای! ه� ه� روز 
���7 و 
���7 �! ,�دد و 
& ��م دیH� ،6هY،?��ت،  :���� Zدری �

 �]D #)ی! �! 
-� و ز���B ه�� دی:�؛ ()د(�ن در دا��ن ��در (& �6��59 /�)ز#:�� /د�! ا�R-� ...3 و ���)س، "-�-& ووو


�ر �! /ی-�، از ه��ن ,	)ار� ر��0ر و (�دار ��در و  D��� زن �د زن ه� ه( �D��� زن R-ت� /ن ;� (& زی� ای6 �0ه ��(#

�ادر 
�ی� /زاد� ه�� 
���7 از )اه� دا#�&  �#�
��ر ه� 
� ()دگ د�� و ��5 دو ,)�& ا�3 )اه� 
�ی� �J����0دار 
�ادر 


�G ت� ا !�
& وی�U در (7)ر ه�� ا�[�! ، زی�ا ��ر �KT& �! /ورد �> او 
�#� و ( �#�

�وی� ��در 
�ی� �J����0دار ��ر  �,
�! ���� (& *�ا (�ر 
�35 و *	�ر ��"�& �  ��در� !5) �:� �#�
) ی� ای6 (�ر,� 
! �Dد ( 
�ی� 
�ت� و 
� ارزش ت� از ��در 


�ر داری	�� �! در �! و ��ورش ه���Dن 
���7 از �
  . ()دL،  ارزش (��� از(�ر ه37 ��"�& � ��ر دارد؟6 

 ه�_-�ن ه�^ (> ��! �Hی�د (& ارزش زن و ��د در ���� ه�5! 
& یN ا��از� �	� ا�3 زی�ا 
! ی�! از ای6 ه�  /�0ی-  از 
)د ;�ا ,��& ا�3  ه�(�ام (�ر ویU» دل« و (�ر(�د» ;:�«(�ر �! ���� در�3 ه��ن ,)�& (& در ���� /د�! (�ر(�د  � �

&) 3T, ت)ان !�
�ت� ا�3 ه�(�ام 
�ا� (�ر ;�ا,��& » دل« از» ;:�«و ی� » ;:�«از » دل« را دارد �:� ه�_:�ه! �

�ت�� ی�! 
� دی:� �J)د� ���� /د�! 
! ی�! از ای6 ه� �����د �
 P�0ی�� #�� و ,)�& � (�ر دل�/.  

در ��)اد� ار;:Dار� �-��ی-�، 
& د�� و �K� �5)ق 
�ا
� ��ه-�، از دی� �6 ��دم ت� )د دا�� ���7 و (�ر(�د ه�� ه��ی:� را 
ه�  ���0�7! دی�� �9)اه� #� زی�ا ��)اد� ()*���ی6  ) ا;���ع(ه�دو را ی��5ن از /�)زش و دا�  
	�� �-� ��5ز�� در *���2


�#�) وا�� (ی�& �  !� ���2*. 

  »ت)ا�� 
)د ه� (& دا�� 
)د « : 
& ,�T& � �0دو�! 
Dرگ

  
�%�C: 	,�وان ا� 	د� ا��� GP��6  .���& ه�� �  در ���ر �ح�را   ?Qو Bو ای 	�	ه ��� Gر �!�ی�!���ی	 ���ات ا��� را در 

  ا��Rم �	ه	؟
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�� در�3 �! ���0ی�� 
��)ان 
� دا�  در (7)ر �� 
��5ر�� �:� ا50)س (& زی� �0ه-�� R� ��Gر� ه�  :����# &=
.��)ن ( 
 �
 �(. � &J=? a��b  (  د(��ورش #�� و )ی  ه� ی� (& ای6 �0ه-R را�Hی��0& و ��� �Hی� 
�ر /��� ا�� و ی� ا,� 
9)اه-� 


�9! ه� ره�ی! 
79-� در,�م �359 ��)اد� و �2> *���2  �

�ا� ی�H, (5ا6�# . 
� �� #�ن )اه� زد)  ا;���ع ( را ازی6 
6�7 را از �-R و ���)س ��Gر� ، "-�-& ��Gر�، ;-G�� 3�5ر�، ای6 �0ه-�� R� ��Gر� �359 
�ی� ��دان (7)ر )ی

)د)اه! ��Gر�، دیG�� 6ر� ، ?��ت ��Gر� و ��ا��Bم ه� ��Gر� ره�ی! 
79-� و 
H2ی��� (& ای6 ��ی�� ه� 
�ی� در 
�
�ر /ورد ه !�9
�

& ه��ن ز���! ��3 /د�! 
�#� �& /د�! در ��3 ای6 ��ی�� ه�، زی�ا ��ی�� � (& 
�ا� /د�!  &) ��	
�ن 

35�� !���/ 3��
 .ه�� (& /�0ی-7:�ش 
)د� ,Hا#�& و )د 
& ��  ,�م 
�دار�� �> 
! ه���ر� ه�دو ;-3�5 ���وز� 

  
�%�C :؟	��3�?��� را ���6  ��ی	 �	ریس �
	 و # Bان ��د ای�
  ا#$�ر ��ن زی�5%7 و ���/B ���ات ��ز� دارد ��ا� ه3

 


�ی� روش ت�ز� � )د را دا#�& و 
�ا� دی:�ان ��ی�� ه�� ت�ز� و ...  ه� ه-��-�، �)ی5-��، �69 ��ا ووواز دی�,�� �6 :����
 &�=
�! د,� ,)�! 
��ون ده� �6 /ن را ه-� �& ) �
��ی� زی�ا ا,� (�رش ت�ز,! ��ا#�& و دا#�& ه�� دی:�ان را �  �7�� (�

 ���ن )اه� ر30  ، زی�ا ��دم ه��ن /�0ی-7:� /?�زی-  را 
���7 �! �! �-�ارم (& 
��5ر زود از) تK=��( ���و�، ���7:�� 

��3 در » ره-��ی! ا�3 �& ���و� « ��]�م ه-� را���6 .  �5-��� ت� تK=�� ,�ش را  &��از ای6 رو 
& �:� �6 ه� ه-� �-� و 

#�
) ت)��=K� D; ای6 (& 
:)ی� ���7:��,�م �359 
�ی� )د را���6 )د 
�#� (&  رو� ای6 /و�� �6 ��! ت)ا�� /�)ز,�ر (5! 
  .را 
�ی� ی�H, (5ا3#

  
�%�C: �;C �;در ا��ی 	
�6ی��	 . #�3 را %���  ا�	؟ در را�T  �$/���ت �	ه

  

�)د� و ����� � از �6 ���& ا��  :����� !��

=& ��و5�0)ر ا���د ا��ن ال& ���ر زاد 
� *��� د��! ت��م �	�  

 1995 ت���ی! از *�پ 
�ون #� در ��ل 1994در ��ل »  � 
	�ر #�)0&« & � �6 
& ��م �> از /ن (& �6��59 د��0*���

یN �)#��& � /ن 
��3 ا���د ���ر زاد ر���� 
)د ال�J& �6 از ا���د ا��ن ال& ���ر زاد و ای6 (& در (�B ز��,! �! (�د�� 
 ���� دادم از /ن �)  روز� ت=T)ن ز�R زد �6 (&1996در ��ل . /,�ه! ��ا#�� د��0م را (5! دی:�  
�ا� #�ن ر����� 
)د

#-��م (& ا���د )ی  را 
�ای� #-���ی! ��)د� و ,�T-� (& د��0 ��ود� ه�ی3 را (5! 
�ای� ����0د� و �6 /ن را ت� ��ی�ن )ا��م 

�Jی� « در ای6 ���ن ��ود� �  �Jزی �=
 &
��ا /ن ,)�& �5-� /�� (& ا#N در *7���� ��ی�ار #� و )ا��� (& » *7��ن ��ا 


�ا� ای6 ��ود� 
-)ی5� .=� 
� د�3 
& ا��ی7&  � ای6 (& *& 
-)ی5� و *:)�& 
-)ی5� ؟ ��,	�ن دی�م  
�و� (�?H �:�ر� ���9! 
ی! از ت) (���7 ام و ای6 
�ای� ا�:��D � #� (&  ت-�ی> ت�ا 
�5زم �> ازت )اه  �! (-� (& 
�ای� *-� ��ر*& 

  �6 (�رم را /?�ز ���ی� *)ن (5! را (& �6 
9)اه� ار;:Dار� ���ی� ت را 
& ,)�& �  دور )ردن  
3��T ت�)تV)ی�(ُر
  » در ز��ن ز��,! اش �! ���ی�

ه-:��! ,& ,)#! را ,Hا#�� 
��5ر ه��Bن زد� #�م  زی�ا 
�ا� �6��59 
�ر 
� ا���د� (& ت-	� از او ���! #-��� 
)دم /#-� #�م 
�	

:)ی� ت-�ی> ��ا �& 
=�& ت-�ی> (5! را (& ��ود� ه�ی  را ای6 ,)�& و دوم ه� 
�ا� ای6 (& ��9)اه-� ت-�ی> ��ا 
�5ز��  �


� دی� 
=-� ار;:Dار� �! ���ی-�، 
�ا� �6 ار;:Dار� از �)�  ا���د� 
& *��� د��! ��و5�0)ر ���ر زاد 
��5ر 
� ارزش 

��5ر ��,	�ن ای6 *	�ر��ر� را �)#��. 
)د !#(  از 

  �5-� /�� ت�ا ا���د ای6 ر�

� eJf &)�#6 �69 را �! ت�ا  

 6) &:� ��9

�� زی�Jی!   

  (& د���ن ت) �6 را �! ت�ا#�


	�ر «  ال�J& در /ن ,�T:)� ت=T)�! ا���د  ��0)د�� (& د��0  � &)#��&» #�)0� N(را دار�� ول! ��9)اه-� (& ی�=; ( �
را 
  .�ا� #�ن ����0دم)دم دا#�& 
�#-� �6 ه� ه��6 *�ر��ر� را در /ن د��0 �)#�& و 
) ا��hء( د���-&


� *��� د��! (&   �:� �#�
در درازا� (& ا���د رو� ت-�ی> (�ر �! (�د�� ���ز 
& ای6 
)د (& �6 ه� *-� 
�ردر 
�ا
� #�ن 
��ن #�� 
)دم در 
�ا
� ا���د 
�ا� *-� ��"3 ()ت�ه! در �	=)� 	� Lدر ��)ی�ر !
دار�� �6 دو 
�ر� (& 
�ا� ه��ی  ه�� اد


)د�����ر� � ت-�ی> ��-5
ال�J& در ای6 رو
�وی! /.�� �� �i	B)ر .  ای��5دم و ه��6 ()ت�� ز��ن ه� 
�ا�  *��� د��! #�ن 



 

 

www.goftaman.com 

4 

7��ن )د ,)ا� 
)دی� * �

)د�� �� ه�&  ه-� ���ی! ا���د را  �B�/ �ی! و *-� دو�3 دی:� ه�T; ��./ ،�5 #�ن�
� �J�B& ;�ن ه
�، �69 ,)ی! ه�، ���  و ����  ه� و ,�ه! ه� #)! ه� ه�^ ,)�&  (& *& ژرف در ه-� )ی  �0و ر�0& *���& )ا�! ه
  .ر-& � و (�ر(�د� در د���ن ت�ا#-�� � #�ن ��ا3#

 �
�> از /ن (& ت-�ی> ���& #� ا���د ,�ا�! در ه��ی  
� #�)ه! در ��)ی�رL  ,�د /��� از �-  ه�� اد
! و �0ه-:!  
�6 اه�ا ��)د�� (&
 �6 ای6 (�ر(�د #�ن را از ت& � دل �! ���ی� �& 
�ا� ای6 (& ای6 ت-�ی> از �6 ��د� 
�دار�،  ای6 ت-�ی> 


)د 
=�& ارزش (�ر #�ن دری6 
)د (& ا,� 
& (�ر(�د (5! 
�ور�-� 
�#� او را در ز��ن ز��,! اش ار;:Dار� �! ���ی� ,� 
 در (7)ر ه�� #�.! �6��59 ه-��-�� *& (& ا���د ;�ی:�� و #-��& � ;	��! دار��  �:� ت� /ن ;�ی! (& �6 /,�ه! دارم 
�6 ت-�ی> یN زن .=� 
& د�3 در ز��ن ز��,! اش زد� ا���� &
  . ه�5-� (& د�3 

�6 ت-�ی> را در #Y ��د� 
�دار� ه� 
�ا� �	����ن (& ه�& �0ه-:��ن ��ر�! ز
�ن 
)د��  �� � �D�:�ا���د ا &) ����� &�T,��
�-�T, . ��:7ی����ی  ,Hا#�& ای6 ت-�ی> 
�ر 
�ر در �� &
ه�� ا��ی�� و دی:� (7)ر ه�� ;	�ن در ���ن دی:� /�0ی-  ه�� ا���د 

  .#�� ا�3

  
  


����& ��ز و ,�دا�-�� � ت=)یDون 
)دی� و "[.�-� و ا[ص�-�ان زی�د دا#���  :���  ��5���& (& �6 اf[ع ��صP (�دم #.
�--��� aت)ص� ��-�-�
  ])ل�3 )ب را ت�L (�دی�؟ *�ا #�� ای6 �7.و ��و,�ام #�� را �� 

  


�ا�  :���� 6� &=
 ت���ی! در ت=)یDی)ن �ا��ن (& از �)ل�(Tر��� �9  �! #� ه�T& � یN 2008  و2007 �� در ��ل 18

�# &�5

& ,)�& � ز��� ���7  �! ��)دم �:� ای6 ت=)یDون *)ن ��7)ا�& � �)ل! ��ا3#  !

�ر 
����& � اد .  


& ,)�& � ز��� ���7  16
�ا� » /ری��� ا0]����5ن«یDی)ن  ت���ی! در ت=)2010در ��ل  !

�ر 
����& � اد Nی � &�Tه ��� 

�)دم و ه�& � ()#  �6 ای6 
)د (& ای6 
����& در زاور� � !�)3��ز
�ن ��ر�! 
�#� رو� ای6 /و�� ه-:��! )& ز��,! ( 

�دم���& � �69 ��ای�ن را �! )ا��م 
& ;�ز از واژ� ه�� ��ر�! ه�^ وا !�ز���! (& �69 . ژ� � 
��و�! را 
& (�ر �

��ای�ن ���7-& را 
& �-�#�ی! �! ,��0�  د#)اری! ��ا#�� ال�J& ��م ��� ه� را (& 
& ��ر�! ��:�T� ا,� ی�! از �Gm5ن /ن ;� �! 
�د� �! ,�30 (& ای6 ��م ه� را (5! ��! دا�� 
�ی� "�
! /ن را 
:)ی� �:� �6 
�ا� ای6 ( 6� �
& ��دم /#-� #)�� /ن را 
)د 

 ��T:�� &�(�2> "�
! /ن را ه� اD0ون �! ��)دم 
�ا� �� &�T, !ر��� &
 » P��د� » در ��� �0وردی6 ی� � &

� ای6 ه�  &)
ه-:��! (& �6  یN « ,��� ای6 (& ��دم ����ا�-� ی� �3���5 ��7ن ���ه-� رو
�و ���7م �:� �� �70ر� �6 در ای6 
)د (& 

(�/ � &����
)اه� (& ���و ��/,�ه! و ی� �3���5 ��دم 
�#� زی�ا 
����& � /�)ز#! ��Jی� د��Jل&  !�ز#! ���7  �!  ���ی� �
�#�
 ��
=�& ��دم را  راه- �#�
از /ن �> ه� 
����& � را (& ���  ����دم 
& ای6 ,��ن 
)دم (& 
����& � ��ی��! » رو ��دم 

)ا��� ���و روش ت=)ی !�
:)ی� 
��5ر� از ��ر�! ���Dان( Dی)ن (& ه���� د��Jل& رو� از ��دم �6 ا�3 زی�ا �6 � ��	
) ی� 
�#�
ز���! (& �69 ��ای�ن �6�5 را 
& #-���ی! �! ,��0� *)ن /ن ه� /�)زش  /�)ز#:�ه! و دا�7:�ه! ه� دا#�-� . ا�3 

اD0ودم  دی:� از ت)ان ت=)یDون �� )  )"& ��-( واژ� ه�� /�)ز#:��، دا�7:��، دا����7، دا�B7) را ه� 
� ای6 واژ� ه�� ��روا 
)رد� � 2012
��5ر �0ات� ,Hا#�� و  در ��� ;-)ر�  6� �
 ت���ی! �����3 ت=)یDی)ن (& ت�ز� ت�ی6 
����& ام را دی�� 
)د 

)دش  � &�T, &
ی6 را ,�*& ت) در�3 ��:)ی! �:� ��ل�5! ت=)یDی)ن ا« ای6 را  ,��0& و 
� ادب �0اوان  ,=& �-� #��� (& 
 ����	0 !�ال�J& ای6 �69 ه� ( »  ��! �Hی�د زی�ا  ی� ��دم �3���5 ��7ن ���ه-� و ی�  ��:)ی-� (& �� ,n ه�� 
	�ر ���� را �

�-�T, �ه &�
& هD�� !�(یDه�� ز��� � ت=)ی &����
  )را �> از /ن (& ��دم دل�P  د�3 (��7ن �6 را ������� در 

�  ز��ن و ادب �Cر%* در� ��د و �B هX واژ� � ز��ن دی�6 را در ��ا�� دا#�  ه�� ایB ز��ن ) �	�7( ��ن �����  � �B در زاور� 

	م �از <ن �0ی* �  ایB یC *3�  . 8:ی�,�& Cس ا'� ایB واژ� ه� در �����  � �B را� �	ا#�  ��#	 �B ه& درواز� �  �����  را �* 

B� د�������  در ی8 ه?�  ��ای& رای�6ن داد� #	�  7L�%  �����
�3دم ی� �   دو '+ی
� دا#�& ی� �  �� روش �/�ی+ی�ن %�ز'�ر� �
��ر� �  ��اه� C:ی� و �   ,���ن  C:ی� ه!�& از �����  د7% ��	م  Bر دو%7 دارم و در ای�!�. را �* �!�&، ��ن �B ز���& را 

!* ایB �/�ی+ون ��ای& <زاد[�C  &دا���C *� ل�C 7L�% 8ی Bا� ای��'�ی� �� ��ی	ن ی8 ( � ��ر��د ه� واژ� � را �	اد ا]�5  ا'� 
!* �/�ی+ی�ن ,�& و ح!�%�C 7ر%* %�+ان ه& د'�'�ن �* #	[�C 7L�% (&�#ا	دا�7 ��C ا��� *[�C B� �6�.  

  
�%�C: ؟	ای�!�ی	 ی� ,�ز�	ان ��ز�B ��ن دررا� E �3#	م ':ا#�  ا�	 ,�ز�	ان ��د را در ایB را� �5در ����اد� �3# �!* �;��  �
  ��Tر؟

 

��)اد� � �6 *& )اه� و 
�ادرا�� و *& �0ز��ا�� �]D ه�� ��ی-5! دار��  :���� � &�. �0ز��ان �6 دری6 را� ���0& ا�� ، ه
)ا��م (& )ب  !� &��J# !یGG ��B

�ا� #�ن /ن �$� ه�� دوران /�)ز#:�� )ی  را  &7��,� *& در ()د(! �0ز��ا�� ه


& *���& ه�^ دل_25! ��ار��ه� ی�د ,��0& 
)د�� � �:  
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)اه� و 
�ادر ت-	�� ت-	� �6 ت)ا��ی! ��ودن را دارم )اه� 
Dر,� (& 
��5ر دو���ار *���& ا�3 و در ز���!  3Tاز ���ن ه
��ن (& رو� �6 
! درای  :�
)ا�� و  !� �-=
�J)د� ) ت��op( (& �6 #�,�د /�)ز#:�� 
)دم ��ود� ه�� دی:�ان را 
� /وا� 

  .ه�_-�ن در ��)اده�� ��ر و ��درم ه� (5! *���& ��! ��ود.  د����! 
& ��ودن ��اردا�3

  

   داری�؟ه� دری6 روز ه� *& (�ر (�د : ��� 

   

اD0ون 
� (�ر ه�� روزا�& ()#  دارم (& د��0 �)�! ام را /��د� � *�پ : از (�ر(�د ه�� (-)�! �6 (& ������ ای� :����
��ی� ,�*& /��د� ا�3 �:� � &) &�(:���ه� ز���! (& ��ود� ی!  را 
�ز�:�� �! ���ی� (��� از دی�وز �! �5-�م در�3 ه

  .��ود� ه�� *�پ #�� ام را، �> ��9)اه� (& (�! رو� /ن ه� (�ر (-�

)ا�-�,�ن ,�ا�! &�  . �B=& � زن
� ��2س 
��5ر از #�� و از ه

��#�
  .#�د و ���وز 

  
   ،��6��5ر <زادا��ن �$�#�

  

  

  


