
www.goftaman.com 

 

  �ز�ز� ا��� 

 �����ه ھ��م ��رورِی دوھزار و ��رده

 

  �و� و �ر��ر
  

ھ�ز��ن �� آ)�ز ا'�&��ی ز����!� �و�، �$ �#!�ن �"� دو �ن از !��زدان ر���ت ���وری �وش 
ھ�ی �&�د و ���ه، د���ر و &"ول، �$ دو �م،  ھ���ن در �!�+� از ر�ش دادم. دو �ردی �$ �ره ��

  - ا'�&��ی !زده ھ���ِد ��"و را ا!د. ھردو  ھ� �!��ده �د!د. ھردو در �را�ر روس 'ب و ��!� #.-$ ��
��ن  . ھردو از #ون ���رها!د �1ر�م �رده -�$ از �وی ���ن �$ #�طر �1+$ �$ ا��2!���ن �1ر�م �رد�د

ھ�ی #و�ش ���د  ا!د. ھردو در ��ر!��$ ��ِن ا����ده در �را�ر ار�ش �رخ �$ !�م و ��م ر��ده و &��رھ!$
ا!د، �� ا���ری از  دو�وی #ط5 ���ل #ط� از #ون ���دها!د. ھردو در  و �!��ت را �$ ھم آ��#�$

$�#����ِ� ر��'ِت ����ر و  �� و �!وِن آ��!ِ� �و�6 ا!داز. �"� �� �!ده ���وز و ا�"�ری از ا���ر
  د��ری �� 7ط��ت د�ن.

، از �����ه ا!د ھ� &س از �� و ��ر ��'� �$ ��رده ��ِل آن را در��ِر �!8ِ ا��2!���ن �وده روس
راه درازی را �� ����ت و  ،��ی �1ر�م �دۀ ��"و، �� !������ِه ورز�ِ� �زرِگ ز����!ِ� �و�ا'�&

  ا!د. �و�� &��وده �#ت

ھ�ی ر!��ِن  �و� �� !وای ��"و��"� و ر7ِص ز!�ِن ر#�ِن �� !��دھ�ی &ر از �;و�ل و ��زی
  �-و�ر، ��ِز دو��رۀ �#ر�ِب �;ر�#� را �$ �وش ���ن !وا#ت.

ھ�ی &ر  �� �م ��!� �� &ن و �.ه، دی را ھم ���!!ده در �و�، �ر �ن و رھ�ران �ر�تدر ���ن ��ھ
��!د �$ �� �-رف &!��ه و �6 �+��رد دا'ر در �را�ر ���!ش �$ �+وه  رو!=� را �� از �1رت

ش �$  در#�د، ا!��ر در &���ن دورۀ ��ِر �ر��ری ھ�ی ا�6 در ���!ش �� ا�ت. 7طره درآ�ده
��!ش را  �� د�ده ا!د. �رای '1ظ$ ا!د��د �$ در !�وِد رھ�ری و �د�ر�ِت �د!� �ر��د ر��$ ��ھ��� د�+��ر

دوزد  �ت. �$ &و��ن �م �� ��!د �$ در ھ�دردی �� ھ��!��را��ن #�'� �!دد. �@د، ��ی او���� را �� ��
  ���رد. و د���ِن ر��س ���ور �ن را �� دو د�ت ��

�+6ِ  ھ�ی �ر�$ �ردد. ھوا&��� از �!����ن �رز��ن و�را!ش �ر��از �و� �$ �وی  �ر��ر �$ زودی 
ھ� &ر از �رف ا!د. دور��ن را  ا�ت. �وه �ذرد. در �!�رش �ردی �� ��!6 رو�!�"ری !���$ ���ل ��

�و�د: دوزد، �� ھ�ی ز���ی &و��ده از �رف �م �� ��رد و �$ دا�!$ ��  
�$ از �و� �م ���$! ا�ن "�$ #دا �$ ا�ن- �� $�  �س؟"
�ت �$ �رد�ش �� ا��راض �$ 1"و�ت، �داِل 7�ر��!ِ� ��ر�ِن �����$ و -�ور  ��، ھ��ن ���� "ا�ن-

  ھ� را ��ھ�ل �رد!د!" را در �ردن #ر آو�#�!د و ��ده
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