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	�وق ر��م 

 

 آ�� ��و�ت ذا�� ات؟

 
 را #��ن، ��� #��ن �! 
ور �، �رای ��� �را�� 
���د و ��ش 
�ورزد �� 

�رای د�$ری #��ن ا��ن از #��ن �!  �
ھ�& %��داری را ��%�ن ��زد، ا

��د #� ���د از *(��دن و �)�دن ��

��د. �� ��,� �ده �ر ��

ور � ھم �ده �ر 

�رد. آ�� ��و�ت و �� �ن ��
� %�ن �
ھ
�وع �و�ش در ��ک و �ون .ذت ھم 
ر�
� در ط��	ت ا��ن ھ� �,�1� ات و از �� 
��ده ھ�ی دوران و��� �ری �� 


��ده ات �3��و �� ا���� ��ور ھ�، ��45د د���، آ
وزه  ؟)�ش از ا��ن �د�ش 
� و ا�د�و.وژی و �� در �! #�م 7رھ�6 ���ب 
��و�د  و �
دنھ�ی  �#

؟ز��د�ا��ن ھ� دت �� �3ل و #���ر ھ
�و�5ن �ود   

�را ا�س آ� � ��ر�; �$�ران و ا��ن ����ن �رای 
� �4ل 
����د، ا��ن ھ�ی 
�ر�د�د،  �
و��� و �� �,�ر �$و��م ��وان ھ�ی ا��ن ��ده �(وی ��د�$ر را 
 ��م ��د�$ر را 
�در�د�د، %$ر، �ش و 3(ب ��د�$ر را ��رون 
� آورد�د و

�دا��د. �� ا�ن  �� *�ر ا���� �د، �دون آ��� ا�ن 5
ل را #�ر �����تد
��ور
#�ر از �! طرف �ود را از �ر#��� �دن �وط د�
ن �%�ت 
�داد�د و  از 

د�$ر ھم ��م �ود را �ر 
��رد�د. ا�ن 5
ل �� �رای ��ن �وب �ود و  %��ب
� �
�����د �� �ر ا�س �� ھم �د.  ون ھ�وز  �زی ���م ا��ق  و �� و%دان �

�ز�د، و ا�ر ھم  �زی ���م  �وب و �د و �� آن ا5
�ل �ود را���ه و �1د 

دن ط< ا��دا��  ��ن درا��ق 
� ������د �
�وده  ات #� از د�د��ه ا��ن 

ا��ق �
رده �
��ده ات.  و �� ھم از و%ود 
و%ودی �� ��م �دا، 
���د �دای 

دن، در آن ��? ھ��
 �زی در �7ر ��ن �طور 
��رد. ا
� )س از  ،ا��ن 


ر�(� ی �	دی ���
ل �ذا�ت ��
�ر" )� ���ود  ،آ���، �� 3ول �� � ا�ن "��وان 
���
��ز �
و ا�رف 
�(و�3ت �وا�ده ات، و ��  �را از د�$ر ھ
ز���ن �ود 

�� ا
روز #� �! )��ش در ز
�ن و )�ی د�$رش �� #ره ای 
�ه ر�ده ات، 
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3�ل از ا��ن �د�ش از او  ان$�ھ� ھ
�ن و��� ��ری ھ�ی دورھ�وز ھم ��ھ
�� ا�ن ��1وت #�  ����� �3ل ا#�ون ر 
�ز�د، ا. �
�� ر� �
ھ
�وع �ود را �� ھ

47ط �� ر�����دن  ،
�ر��د ا
� �و��ش را �
� �ورد و �� ھم �و�ش را 
��و�د
و . �روز ھ
�ن ا5
�ل ��ن، �ر�ر�ت �و�ش و �ر�7ن ���ش 5��3ت 
���د

�ب �ده  ات #�  3رن ھ�ت 
��1ر�ن ز��دی �ود را روی و��� �ری ھ� 
�دا��د آ�� ��و�ت در ذات �� ط��	ت ا��ن ھ�  ا�دا�ن )رش ����د�ن �م �
وده  ��

�ر �و�ر�د و  �ش�,�1� ات و �� ا���� %�
	� و 7رھ�$� #� اور را در 
 )رورش 
�دھد ��م ��و�ت را در 
Aزش #�ت 
���د.

ھ��ز�7(وف ا�$(�� ا��ن را �ر�� 
�)�دا�ت #� ھ
��� در #
�ن �و
�س 
�� ات �� از ���ت C	ف د�$ر ھ
�و�5ن �ود �� �B1 �ود ا��1ده #�د. و ��

47ط 
و%ود�ت  ، و�� �ظر او ��.ت ط��	� ا��ن "%�6 ھ
� 5(�� ھ
�" ات

د. ����وا�د �� ا�ن %�6 )���ن ��! دو.ت ات #�   

  از 
���د ھ��ز، ا
� از زوا�� ی د�$ری �Eو�ر �د ������ ایز�$
و�د 7رو�د ھم 
ا��ن ارا�� 
���د. از �ظر او اEل .ذت �ر ا��ن ھ� �(ت 
ط(ق دارد. 7رو�د 

�دا�د ا
� از %��ب  ����ب ر#و�7� ��  .ذات ا��� آ��� �
دن و 7رھ�6 را 

آ
دن د�$ر 
�دو�ت و ر#و�� ا�ن �س .ذت ط(�� را )��� و ا�س �و%ود 

دن و 7رھ�6 
�دا�د. و 
�)ذ�رد #� ر#و�7� �� و 
�دود #ردن �س .ذت در �


دن ���د )ردا�ت.�
 ا��ن ھ� �3
ت ا�ت #� �رای �و%ود آ
دن ز�د �� 


	� را 
وول �د ���� ھ�ی ا��ن ھ� 
�دا��د و �� ا�ن �% �

�ر#س و روو ا

� و ا�E�3دی %��� �5��
�ب از �ظر ا�د #� ����ر ھ�ی ا%	� ا�د #� 

�ود ��$��� �� ا��ن ھ� 
��ود.  ھم 
�ر#س و ھم روو �� ��(� راه �%�ت 
3�ل ��ر�;  �
از ��و�ت و �ر�ر�ت را در �ر��ت دو ��ره �� �ذ���  و دوران 
 �
3�ل ا%�
��5 و  �
��ور روو ا��ن در آ*وش ط��	ت در ��.ت  ��
�دا��د. 

�رد� �ر�,وBC در  ،3�ل ا���3�
و ز
����� ز�د �� در ا%�
�ع را آ*�ز  ،ر 
#رد از �,�ت ط��	ت �� دوزخ %�
	� ھ�وط #رد. و 
�ر#س ھم �� ا�ن �ظر �ود 
 �$�% ً���
�ر و �� �,ره #�� 7رد از 7رد و%ود �دا�ت H�#� در ز�د�� او.�� ا
 �����د �
�و%ود آ
د ھ �EوE� ت��.�
ھم در #�ر ��ود و 47ط )س از آ��� 

ز �د. ���ً ھم روو و ھم 
�ر#س ا��ن را ذا��ً  
و%ود �د و ھ�ی ا��ن آ*�
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�ر�ر �
�دا��د، �(�� 7رھ�6 و %�
	� را 
وول �رارت ھ��� 
�دا��د #� �ر 

وده و از ا��ن ھ� �رگ ھ�ی در�ده ���� اتا��ن ھ� ��
�ل �.  

��  ا
� وا3	�ت ���د ا�ن ���د #� ھ�& �! از ا�ن دو �45ده �� #�
�ً )ذ�ر���7 و
�3�ل رد #ردن ات. �� ا�ن 
	�� #� ��و�ت و �� ر�
�  �ز�ت  ً�
ھم #�

��و�ت و �� ر�
� #� 7رھ�6 و %�
	� . #� در ط��	ت ا��ن ھ� �,�1� ات

�وا�د آ�را �� ھزار �را�ر ا7زا�ش �� #�ھش �دھد. 
� در ط��	ت ھ�& ��وان 

�را�ر ھ
�و�5ن و و��� ای را �
��وا��م )�دا #��م #� �� ر�
� و�و��ش در 
 ��
دن ات #� �3در �

دن �رد. 47ط ا��ن �
ھ
ز���ن اش �� )�ی ا��ن 

ر�ری �ده  یا�%�د )و.�$ون ھ�ی #���ر، #وره ھ�ی آدم وزی و 
�دان ھ�

��وا�د.   


(�ون ھ� �.� #� ا��ن ھ� �$�ه #��م، د�د ��وری ���
ل ا�ر از  �� ���4
در 

� ز��� ا�د، 7رھ�6 و �
دن  �د ھزار �.� ا��ن در 
�Aره ھ� �� %�$ل ھ� 


�ر ����ر ��زک و����ده ای را دارد  #� ا�ن ��وان �ھ� ���Hت �! )و�� ای 
ز�ده ��  ��%��� ھم آ
ده و  �3در ���� ات �� �� د�$ر ھ
�و��5ش �رد ھمرا 
. )و�� ای ����ده ای #� ھر .�ظ� �3�ل در�ده �دن و ��رون آ
دن آن #��د

�رک و��� ات #� ھ��ز از آن ��د 
���د.  �زی #� ��ر ھ� در ��ر�; ا��1ق 

ر�; ھ��م ا�ر �� دور و �ر  ��ا��7ده  ات و ا
روز ھم #� در آ���� ای 1ر 

���م، �رگ ھ�ی ��ود �$�ه #��م از ا�ن �رگ ھ�ی رھ�ه �ده 7راوان 
��وا��م 
ا�ت. ��ن در�ده #� ھ��ز ���د �Eورش را ھم #رده �
��و  

 از د�د��ه ��و.وژی �
�م ز�ده %�ن ھ� دو �وع ر��7ر را از �ود ���ن 
�دھ�د.

��1ظت از ��4ی 7رد -ا.ف  

��1ظت از��4ی �وع -ب  

�ب �ود �واھ� 
��ود. �� ا�ن 
	�� #� 7رد ��1ظت از 7رد ����ر او�3ت 
�رای ز�ده 
��دن و ��4ی �و�ش دت �� ھر ���� #� از د�ش )وره ���د 


�ز�د. �E�� وارد
ا�ن �ود �واھ� ا��ن ھ� را �� و��Cت 
��وان  ،#� در 

��ھده #رد. �� �و�� ی 
�Hل ز
����� 7ردی �رای 
د�� طو?�� *ذا ��ورده 

��ر ھ����د ��Cر ات *ذای د�$ران را �دزدد و��   �����
د�ده �ده ات #� ز
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Eورت  در ،�	داد ز��دی ا7راد در 
�(� در ز�ر �! 4ف %
B �ده ����د
ز.ز.�، آ�ش وزی و �� #دام ��دH� د�$ری از ا�ن دت ھر#� ��ش �روز 


���د �� �ود را زود�ر از د�$ران �%�ت �دھد و.و ا����  ده ھ� 7رد د�$ر ز�ر 
ات #� ا��ن �� Eورت �� �ودآ��ه  ��.� �ردد. در ا�ن  ��ن ��.ت ھ�)�ھ��ش 

 �)# ���� ھ
�ن وBC ط��	� �ود �ر 
�$ردد و �س د�$ر�واھ� اش 
 �����
�د #� د�$ر ز�د�� �ودش در �طر 
ط
Jن 7را
و�ش 
��ود، و 47ط ز

�د �� د�$ران را ��
 شو �� ،د�$ر �واھ� اش 7	�ل 
��ود س��ت، دو ��ره �
 ھم �%�ت �دھد.

ر��7ر ا��ن �� ا�دازه ای ا%�
��5 �ر ات، �� ا�ن 
	��   ،در ��1ظت از �وع 
�� ��ن �ود ��Cر ات ��رای �1ظ و ��4ی 7رز�دان و ��  ً�C	�#� ا��ن 

�� ��ن �زد���ر  و*ذا�� را #� �دت 
��ورد �ودش ��ورد ��� 7رز�دان �� 
�� ��ن و �� 7رز�دان  ات�ود �دھد و �� �	C�� ��� ً�Cر��رای �1ظ %�ن 

�ش ز�د�� �ود را �� �طر ����دازد. �و  

در �را�ر ��د�$ر 
,ر��ن ا�د و از ��و�ت )رھ�ز  ���ر او�3ت ا��ن ھ� 
 ���ت #� 
ر�وط �� ا
����د، ا
� ا�ن �رم �و�� و 
,ر���� 47ط در �را�ر #

 رو �� �� ز
��� ات #� ز�د�� و 
��B7 �ودش �� �ط �روه �ودش ����د

دن در . از د�د ��ور
وا%� ����د�
ی ���
ل در ط� 
(�ون ھ� �ل ا%داد ا��ن 

�ب �و%ود آ
دن �� ای ز�ده �� 
��رد�د #� ا�ن ا
ر ��روه ھ�ی #و ! و
�و�5 از ا��ق �ده ات #� ا��ن ھ� 47ط �� ا�C5ی �روه �ود و �� �روه 

����د !
و�� �د ا3ل از �� ر�
� در �را�ر  ،ھ�ی #� �ز�د#�ر �� آ�,� ھ��د #
ا%���ب �
���د. ��زی ھ� �,ود��ن را C5و �روه �ود (آر����) �� �(��  ��د�$ر


�م � ،���
و%ودات �� ارز��ر از �ود 
�دا���د. ����د �را��ن 
ذھ�� و �� 
 ً���آ�,��� را #� 
Hل �ود��ن 
Aز ھ�ی �ود را 
و
���� ��رده ����د، د�
ن، و 

ت ھ� ا��ن ھ� را��� �ژاد ھ�ی �ر�ر و)ت �ر  �3�ل ���ود #ردن 
�دا��د. را
4�م 
����د.  ��	� �� را #�7ر و 
ر�د 
�)�دارد، �� ��	� را �ردن 
�ز�د �
و ط�.ب و دا5ش �
�م ��ر�ت را د�
ن د�ن و �دای  د�ن �و�ش 
�دا��د و در 

 �%س )� �دت آوردن ��رو�� ا�د �� ��وا�د �
�م ط< #ره ز
�ن را از و%ود
���
د.#�7ران )�ک و �
�ز �  



www.goftaman.com 

ا�ن ?�� ای ��زک و ����ده �� ��م �
دن 
��وا�د ھر .�ظ� و در ھر 
���� ازھم 
5
ر و ��  �
�)��د و از درون آن �رگ ھ�ی در�ده �� �� ��م ھ��(ر، �(�د�ن، 

 �و�د ���� ا��ن ھ� �3در
$ر ا�� ،... ر ��? #��د و ھ
� را �� #�م �ود 7ر�ر�د
�و �3�ل 5�ور #��د.  ���، 
ذھ�� را وھ�ن�� ا�ن 
رز ھ�ی �ژادی، ا�E�3دی، ز

�ر � 5�ور از ا�ن 
رز ھ� و �� از 
��ن �ردا��ن آن ھ� #�ر�ت د�وار، ا�ر 
 �	 �

�ن ����د، #� �� ز
�ن، آ��ھ� و اراده ای 3وی ���ز دارد، ا
 �� �#

�� ��Eل  ����واھد �ود. ھم  و��ش در ا�ن را  


