
 www.goftaman.com

  داد د� از را ش"���� "����

  

  

���� �� ��دن ��م و���� د�� و �	ال ه� �� از �
	 ���د �وز�د����را�� و  !"�� �$��# در 
�ز�	0 ا�/ �� روال و ��. -,�، �� �	ال و �رو��و �� ��ل ���*(� �� ���د �ورد)� '&ان ��گ 

���1رزا'   . �!&د �$�و�� ���4���� 3ن �$��# در و زد ��گ ۀ�)� �� رد د�� ��ر ه� د

�� و <�3= �� و �9دق ;)ر: و دو�� ، �!)9! ��ادر د*"&ز، ه!"� �(���ن، �	ر" 78�7 "دا�
�������? و ;�9	 "-����ودا�? �ر�د �� 	وار)ا� و �����@  �(��& .�� و -��&اد �� 78�7 دا�

 ��ور C(���ن /)��ز� در ��&ا� �B3ز از 7د�	)� 9	ا" ��ن �B3 ��ن "��1A �� را او ��ادرا�<
*�!D� ��. ۀ���F و 8!# �ن��� در ان ۀ���"� �ه� ��در از ��E �� ��7ود و &��)� ���� �� 
  . 	��0د �1	ل �رو� ا�GD*?� ار'< �$��# در 4&اه����3زاد

���H،)� ��ل �*(��� از را 78�7 دا�-��I و�� �E: �(دم�E �� را او �(H���I .3وار0 ز��ن از� در 
����7�3 3ز. 3��د ا�Lم و ���Iور،راو*�K	 3��د -�اب �� �M Nد��0 ۀ	ز����	اP &�	)� ���< �� اش  

�رو� �7دور دو*� ���ر در �� �ا��L �7ب. �:�� �����@ �� ،/�I� �(ان و ?�د	و ز� ��EDۀ  
P����� /�ا در و �!&د ���ED ���)و�I و �0:� -&د ا��رت در هH را 78�7 دا��� �دا-�K)� ه� 

���ED �' P��� �(!��ا �$��# در او �و* �C .�S' �"ED	اق �R��ت �� را او �د�	ا��) �� ر:� <�( 
��د�0ا �$�وم و ا��&ار ������"�  . �!&د 

�H �)ا- ��ل T(�ر در 7��Mد از را 78�7 دا��� وا��-��D .�� روح H-ز  ��D3 او �$�وم �و* -&رد
� ��ده�� و -��Vات ��� D	م،D@0او ۀ �� ��رت 	د)� �د� 3ن از ��E H�"I� ر ه� و��&ادث از �� �و  
 -&د از دل در ?S� /4� �(�S(&م �� ��0ه و 3رام �9	ا �� اش ���1رزا' �ز�	HVL' 0 �� �ن���

�(��K(م	ا�"�ن:  �' �T 	�� �(	ا�&�4� �$��# در ��  �ورد؟)� '�ب 
�)1V �ه� �ا�� �� و �ز�	0 �ه� 

� ا�� وCو� �1A9، �ن��� در او ۀ-"� IT!�ن D&ق ��ق �)T ز را اش��د)� �E �(!)S(م	راز ��  
�!���ا 3'< در �$�و�� /�ا ��S)� &د�1< در �� FC ودا���� �F
D �(IE(	 .���&ان)� �! "�� ��اغ را 

�D1 �3]��ن �� دا
Cو ����)وا �� �G*�1� از �'�	ار'� و /�&D0 �روزه� /�د	ز��  . 	��?& �4/ اش 

�� ��)1ت در �T ���0	 دD!��ن �$��# در �0�7 و ��. در را �I!�ر(� �1D(� و ه� روز 78�7 دا�
.�� �K�� و �!&د �)?���: �F9�: را �(��I در ��E'�ر ��� \D �� �*&� ر�� ?��(/ �I� �� 

�D1(� در. 0@اD� ر�'� �� �,- �]A* �� �]A* را <�ر:$� و او $
 ���D از را '�E >?�Sد)� \)'
��0ه. �Eد)�! �	ا �)1D �� ر ��ز در�� ?�"-� I	F"'(H !�( �	ان هH ه�&ز ^�	)� در زا�& �� -&اب و 


	 ���8ت ���ا '� 	)4&ا�)� �ا *A[� ���ا ���� ��ل در و  ���D�� �Lح �!# ��ل در و�� 
)ذ- �ا��ژ� �!��	 .  

، �� و �Dق �ز�	0�V�4� HB و � دا��� از <�ر:$� و -��&اد �ا8�� دادن د�� از �ه� ���را�
 در �(���ت در �ز�	0 ���*(� /�3-� در او. ��-� ا��$��� �� و 19&ر �$�وم، ���د 78�7
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�� ا����Eت و :�9�(� /)��ز�" �)� ا�D�8 ���ر در. �0:� <)� را ��د و �Dا:�!�	ا�� �ز�	0 هH" ا�
� و������ و ��	 در �ا�"��(� �د)� و (/)� HB در (/،)� �د� �� را -&د �ز�	0 ۀ*A[ ه� -&د ۀ-��&اد 

	!� ���� ۀ�	�3 و را �� و ���	 و:�دار ���� �	3*(��ا و 3ر���(� �� �ا��&ار �� او. �1د)� �"� (/)� ۀ	��
  . ���	 !��	ار�ا

�H <���ا �H�&د او �(!�ن ��Eا�� در �� E #1C"�ل� از <)�S0:  

����)� �T	 در D!� �9�\ دا��&F� #��� *��(&1 �E��ز�	0 �)د� �&ا�# /��1'��ز از  �(�E(	 .�!D 
���	 #Cا	�   .	���و �	ا��� -��&اد �� �1Eر� ��

 ���ا "�)� �� ���ا ه� ��P�1ز /�ا ۀه!: داد �&اب �-&�"�د �� و 	�دو *��1< ���و �F�(A ۀ-�	
��"��  . ���E	 �!# -&د �� را �� ����	 �B!(� �� ا�� 


(	 ا�"�ن ا�&ال ۀه! در او� را او ��&ا�"� ��Eا�� �ز�	� 0��C(� و زرق. ���	 ���C ا�"�س �� و �
  . ��	 �Bق -&د در

�� �T	 او �� �� ���ر /�3-�S1# هC �SF'� �1A9 ا ��دم��ر /)او* ���از  c
R !"�� ���ED -&د 
�7ه�T(P ۀه! و ���� ۀ�	�3 از و ��د �1A9 �3زاد ��	ا از هH ��ز �و* ��د �� /�� F9ا� او �ز�	0 
  .روز و A* \D[�ت ۀه! در "�-�،)� را

  P3(/ �!D و I8; ����1ن ه� 3رزو ;��V در" 

  !"�EI	�0d� �(ن �� �Hدا را ��د -�ر و ��.

 و g7)� رهf!� �*= ،&� ،�1 �� دو����<، /�'� ��ودا�� و /��(�� �! f�� ��Mا 78�7" ����1ن"
4��  !��د ��0ا� �دش� &��،)� 
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