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	�ب م���ر     
  
�� و ���     � ا$*�'(��ن '	& %�ا$	��!� ا!�#�" �� ا!�ی�� در 
  

                                                                 +� !.,+ا��ام ا'+ی-,
  

�ا����	� ا	��� 	��ن دو�� ا������ن و دو�� ای��ت 	��ه ا	�ی�� �� ا�ز ا	 �ی 
�ی ر-�, '+*�ر ��زی #� 	(�رت ��ی� '�%� 	��ل %�دی�ه ا$� #� �"�ی�ت $

�5وت در '�4 و 213 	�رد #�ر$� و ��0�1 /�ار 	� %��د. 	 ��#��7 ای6 	�ا�
�را $�� ا$�>ی  آن ،9+�ری	+� 213. ���� و �7�# 1�� 	� ��	� را �8	4�' 0 

<��و آن ل و ?��+�� 	�1 در %ا$<+�ری ا	�ی�� #� ا������ن 	� =��ار�� �� ا$
�د ھ�ی  /�ار 	� %��د. #< � در ای6 	�رد #�ور و دی�%�ه 	�5وت ارا-� 	����� و$

��	� را #�(� از زی�ن آن 	� =��ار��. �و #�ورھ�ی  در 	��ن ای6 ھ+� دی�%�ه ھ�	�ا�
�5وت و 	 �د ��ام 	 0�1��	�5<� و 	1D�� ا������ن ھ+��ی�  #���Cش و 

�ف #� 8�>��� دارد؟ $�د G>	 %�ه�ن در دی���	� #�ای ا������و زی�ن ای6 	�ا�
  و . . . .  .  ���H؟ 

  
:���
�!0 %+اوم و %-+ی+   

�ا����	� ا	���ا	 �ی #� #�ور #��7 از ���C1�1ان �  I�# از �آ�I '�4 را #�(
 �	����ا��<0 	� $�زد و )	 ��Jی رو �#�K+# L/ا$� �� در وا I�#�وی ای6 آ

��	� ا	��� یMد	� ر�#� دوام '�4 	� ا��N	� و ?� '�4 را �(�ی� 	�  . 	�ا�
0�1��از دی�%�ه و 	�/Q ط���Oن ���9 	� 9�د �� آ�*�  ،���. 	��Oی ای�C� 6ش و 

� 	(�وط 	� ����. در ?��� ��ھ�/LG '�4 را #� �7وج ���و� ی ا	�ی��ی� و ��
 �	����ا����ا	��� #� ا	�ی�� ا	 �ی # �# ,�8 �# �� �	�Nا� �	ی ای6 ���وھ� 

�رت ط�O<� �8	0 دوام '�4 	� 9�د. در ��Cه #� $��$� و دی�%�ه ھ+��ی�Cن D#
�ص =����نD7 �# ن��ر  ا����� ? Q��T	 �� و ای�ان ��#� ���وھ�ی ا	�ی��ی� و ��

 ��ر دراز 	�ت آ�*� در یU =�+�ن ا	�� ? Q��T	 هVوی��9�# �	 ،��ا��ای6 M�� �	�� 
1	�8��9�د. �(�ی� '�4 ارزی�#� م و ا�  �	  

  
  ز!#�� �5ز ��� و �23ت:
 �	����8�ان ا	��� 	��ن ای��ت 	��ه ا	�ی�� و ا������ن �7�# #��ی 	�ا� �#

 �5�W	 ی �	����ا��213 و �OXت در ا������ن ��Cه 	� ����. #� #�ور ای6 ���C1�1ان، 
�'Y ای�Nد =�ی�Cه ھ�ی �"�	� ا	�ی�� و �	 �� �� در ا������ن 	� 9�د، ا	����

ای�ان را #� دوام '�4 و ا	�� ط���Oن و دو�� ھ�ی =����ن و '+*�ری ا$>	� 
�6 ?���، =��وزی در '�4 ��H . در��� �	ل �O	 ن #� ی]س��ط دو�� ا������$ �

��	� #� �8	0 #�زدار��ه ��O�ی0 	� 9�د �� '1� د���7 ھ+��ی�Cن را در #� 	�ا�
�ا����	� ا	�ی�� و �Jب را �ن 	� %��د. �OXت $�زی ا������ا�Mون #� آن، ا�<��د ای6 



www.goftaman.com 
 

#�  ،وادار 	���� �� #� ?+�ی� 	��� و �"�	� از ا������ن ادا	� دھ�� و ای6 ?+�ی�
�ی� ���د. %��شو �OXت )�	 �*�$<�  در ا������ن 	��  

  
�� د85 !" �-�+؟آ�  ی� ط�=�2ن �� �9وج '#�وھ�ی �9ر�" از 

��	� ا	���#IT ا�13 ا�را در ا������ن #�رازا '�4  ،ی6 ذھ��� �� ا	 �ی 	�ا�
�8�ان �8	0 �7ر'� '�4 ،	� �(��� �# �#�J ی��ی� و�	د ���وھ�ی ا� از و'

�� و'�د ری(� ھ�ی ای6 ذھ��� #� اد�8ی ط���Oن #� 	��Cدد ���9 	� 9�د. 
� را #� �8�ان ���وی ا�C���9 ���� و ���	�1+�ن، ا�M�Cه و ���وھ�ی ھ�ی ا	�ی�� و ��

 .���� �	 ��1�ھ�%��� 	^ا��ه در 	�رد 213 را 	(�وط #� ط���Oن �8	0 '�4 7�د 
�ا����	� ا	��� #� ا	�ی�� را �� #� ���ی ای6 �7وج ���وھ�ی �J#� 	��ا��� و ا	 �ی #

���وھ� 	� ا��N	� 	��L ا�13 213 و �8	0 دوام '�4 �8�ان 	� ����. آی� 8�م 
�ا����	� ا�� #� '�4 ا	 �ی �� #� ا	�ی�� و �7وج ��	0 ���وھ�ی ا	�ی��ی� و ����	

  ط���Oن ���G ی =�ی�ن 	�C^ارد؟
��	� ا	��� #� ا	�ی�� و �7وج ��	0 ���وھ�ی ا	�ی��ی� و �ا%� 8�م ا	 �ی 	�ا�

 ��1��ا�_ 213 #� دو�� ا������ن ��J#� #*�ی� در '*� ا/��ع ط���Oن #� 	^ا��ه و 
�a ی� ��1�� ط���Oن #� �8�ان �ای6 دی�%�ه U ا9�Oه 7�اھ� #�د.  9�د، ای6 

�اه آزادی	�Nھ�ان و 	�Oرزان T ن =, از��ر ���وھ�ی �7ر'� در ا����� ? �b و
. و ��J وا/<� ا$� '�4 د$� 7�اھ�� �(��، $�C� ��Gی از آن ���وھ��7وج 

 �� 0>)	 ��و آ�I '�4 ط���Oن در $��*�ی 8�م ? �ر �"�	� ا	�ی��ی� ھ� و ��
9�ی��� از $��*�ی ? �ر ای6 ���وھ� #�د. 7(��� و '��ی�ت '��C ط���Oن ��M در آن 

7�رد، $��*�  �+� c)H �# ��5(�ن��T	 ن��	ز ���� �7ر'� در �#�$ Uی �? ��
�ا����	� ا	��� #� ا	�ی�� و �7وج �+�م %��د%� #�(� دا�9. �8�م ا	 �ی 

9�ی�  ���وھ�ی ا	�ی��ی� #�7>ف آ��� #� '�4 ط���Oن =�ی�ن #T(�، آ�*� را #� '�4ِ 
�� 	� �(���؛  6���=, از �7وج #� ھ+�ن ?� ��#�ده #�ری و 7(��� آ�*� �� و 7

�ژی ط���Oن و وا#��C آ�*����وھ�ی �J#� ا�MایI 	� ی�#�. ��#� د$�Cه ھ�ی  آی�-
��� آ��ن ��*� اط>�8�� �7ر'� و $�ز	�ن ھ�ی ����5ی و ا��اط %�ای دی�� �� )7

�'�� 	� ���، #��1 ط���Oن آن 7(��� ھ� را #� �8�ان را � �)T#س  از��ا�Mا	�ت 	
  .  دی�� ا��Nم 	��ھ�� 

  
  ��(��ن و ای�ان:%�ا$	��!� ا!�#�" و د�9=8 ?

��	� ا �ھ�ی ا	�ی�� و آن ? �ر و �7وج ���و	��� و در =� ا	 � و 8�م ا	 �ی 	�ا�
�]��Xی را  �H ،��# �N	�C^ارد؟ #��7  ای�ان'+*�ری ا$>	� #� د���7 =����ن و ��

��	� را #*���در � و �8	0 ادا	� ی د���7 ھ+��ی�Cن(ای�ان و =����ن)ا	 �ی 	�ا�
 0�1��1�� 	� ����. در ?��� �� دی�%�ه و ���#'�4 ا������ن 	0،  ��X[�

 �	���ن 	�رد �]��� /�ار 	��ھ�. ھ�%�ه در$� و ھ+��ی�Cد���7  #� ��ھIرا 	�ا�
 i$�= �ی�# I$�= 6د #� ای�9 ���در$� ھ� دو دی�%�ه #� ��0�1 و ارزی�#� %��

�ر و در 8�م ?+�ی� �"�	� �^	 �	���ارا-� ��د �� آی� ا������ن #�ون ا	 �ی 	�ا�
�ان �1�%��ی از د���7 آن ھ+��ی�Cن را دارد؟ و 	��� ا	�ی�� و �Jب '  
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 6�ازن �"�	� #� ھ+��ی�Cن ی�� از راه ھ�ی #�زدا9�=�$i رو69 ا$�. ا%� ای�Nد 
�ا��ی� و � 6��H �# ���# I�= 0#�/ ه ی�در آی� �آ�*� از د���7 #�9�، ا������ن ?

�	� و ای�ا�� در ?�ل �O�ی0 9�ن #� /�ر��ازن �"�	� در #�ا#� =����ن ا� �	��ت ا
 ���	� ا	����اھ� ر$��. 8�م ا	 �ی 	�ا�T� ن از ?+�ی� و�	��و	�� ا�����

	�ا7>ت  =, از �7وج ���وھ�ی �J#� در 	<�ض�"�	� و 	��� �Jب، ای6 �(�ر را 
�	� �8ی�ن ا$>م آ#�د و �*�ان D7 �#�/ی� و ر�/�ار 	��ھ�. 	�ا7>�� �� #� ��ھ+�

   	��ان 7���6 ای6 ر/�#� �O�ی0 	� 9�د. #�ر ا��Nم 	� ی�#� و ا������ن #� 
�ر 8�Y 	���ه،)� k���	 ���5$[�Y =^ی� و ��و ر�� در #��ان #� آ$ ا������ن 	

�ر و ی� �(�رھ�ی)� Uت ی�	و دراز  �O��' �+�7ر'� ���ز  ?+�ی� ھ �C�ر ?+�ی�	
 ��H ن در #*�ه %��ی از دارد؛ ھ���ا�� و ����	� ا������� در '*ای6 ?+�ی� ��

�>ل و ا/�ار 	�G7 �1 ��ک و ��'<� #�ر ا$�.   ا$
  

��$@ ا$*�'(��ن در �#(8؟!  
��	� ا	��� دو '�����0�1 ھ� و #�دا�9 ھ�ی �� از $�د و زی�ن 	�ا� �# �'�� �# �O

��	� ی�  و'�د دارد، 	���L ا������ن�� ای 	 +� ا$�؟ در ا	 �ی 	�ا��� �H در
  8�م ا	 �ی آن؟

	�� ���<�اد 	<�ود 	� ا	 �ی 	�ا� �# ��H ی��ی� ھ��	ن ا��	ی �"���# Y'�	 �� �
 .��� �	 mی���9�د، ھc ط���Oن و ھc ای�ان و =����ن را #� '�4 ���یU و 

������� #��ان ا������ن را از ای6 زاوی� #� ��0�1 	� �(���� و 	�ا��� ��	� را 
1�� 	� ����، راه ?0 #��ان را ��ریU و �+0 	� =��ار�� و #*��� و �8	4�' 0 �	��

�$<� و ��/� =�ی�ار 	��وم 	� ی�#��. �  ا������ن را از د$�$� #� �OXت، 213، 
ا	� 8�م ا	 �ی 	�ا��� ��	� و ��ک �+�م ���وھ�ی �"�	� ا	�ی�� و �Jب �� #� 

�/Q ?+�ی� 	��� و �"�	� آ�*� 7�اھ� 9�، #� � �ا?+�ل زی�د 	�'Y ��ھI و ?
�+�م �3�8 ھ�ی ?��ت 	� ا��N	�. ��و=��9 ا������ن در   

� /�در ���� ا������ن در �9ایa د9�ا? �� ����د'� ی �8دی اش را ��  ر ��#
 c�"8 و �O��' �+#� ?+�ی� ھ �6 ���	[�� از یU 	��1رد دا�� ا$� از 8�ای� 7�د +�
 �O��' دو ��ا����	� ا	����رھ�ی �7ر'� ���ز دارد. ا%� ای6 ?+�ی� #� ا	 �ی )�

5� ا$�.  ?�03*� �	����ا��9�د، 	���L ا������ن در ا	 �ی آن  �	  
� ی #���ر 	*c و /�0# �]	0 آن ا$� �� ای6 ?+�ی� #�ای ا������ن 	�دام ��

�>ل و ا/�ار $��$�، ا�<+� ���� و #�ی� ���3 ای6 ?+�ی� #� ���3 ا$
�O�ی0 9�د. ا	� #*�ه %��ی از ای6 ���3 #� و'�د �8�+دو�� $��c،  ا/�Dدی و ا'

� و رھ�Oی �3دق، /����+�ار، CT$�=�$و�ا�� وط��8 �# �*>، دارای ���5 	�1 و 	
���ی�  ا'+��8 ���زC9 ��9ھ �	ه �ری #*�ر آی��دارد. آی� در ا��T#�ت ری�$� '+*

 6��Hو '*� 0�9 %��ی دو�� در  ی#*�ر c��$ ی�Oرھ �7�اھ�c �3دق و �9ی�
�د؟ # 

 
  
 


