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 �زی ��رت در ا�������ن: ھ�ف از ������ت �� �
زی، �
	���ن ��� 
  ا	!

  �� ��"'&%$��# : ا"

  �*"���ه:  )�درا �'�ر


.+ : ر	*ل ر,�+�$  

 ھ����� ���ی �� ������ه ����، ��� ��ز	�دا���ن !: ش"�ددا����ھ�ف از !� � ا�� 
 ���. ��2ان ��ای �/1 �/#� 0��ا��/�ی �.#�- !,��+ او(�ع '��'�  &�%��ه ا�$���#�ن 

 +��4! 5�6�0(1 �#�  �ه ا'�.(

�� =�زی ر>�;  �/�ر &� /�ی ر'��0	:ار�> ����	 �� �� ا�$���#�ن در @ھ�ی ?��� =
4��ل ����. ذ=�وت !�� =�زی و � ،��= 5D? +��= رت را در�E �! �'ا Fل !�ط�>

 ��ون= ��= �� 1�/H! وی � ،��<���� ا����� او ���  !K�رب ھ��HI وی از =�ر در دو
#0 ��0!�ا�� ا���ی ��ای ��� در �Eرت دا.�  

	��@��������� ا'�. <��L Mا ا�� �����او  ��/� از� =�زی � �Eرت ��ون <���� ا
  <���� =��؟

�Iھ� � ��<�  در آن<#�  شم &���ن دوران =�ر���'P�ت =�زی �� ر>�;  �/�ر ��رک او��
P,T 1ھ��  ا���#� ��� ا��Mت �#,�ه ا����� و دو'#��  ��Pد =���#�� =���. =�زی ��ا�

 !�'�; &��I�ھ@ا�$���#�ن را = ھ�ف آن دادن &� �����E �� ا#�ا��U� ی�/����� در 
  .ا�$���#�ن ��د، ��2اً در  � �64+ 	�دا���

�� ا��Mت �#,�ه ا����� را در W�ک ا�$���#�ن، !,� �U� ت����2 او �� �Wا'� ھ�
��� 	+ �Y ��غ ا��.�U�رت ���  =��+ در آورد. =�زی و ��ری ا
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Z	0�� و �0و��2 ��� ا����� ���Wردار ��@# از آن ?�E 5Dرت در =��+ ��� !�ا�� از 
HE��4 ��� ا�����  �اً آ	�ه ا'� ]=�زی از �<#� �L Y/�ه  - . او �L Y/�ه ���در  �

 !�:ل دھ�؟�@ا'� و�Lا �Wد را !� 'Y� \6 رھ�P  ��<� در = - !�ر�.�E�H! ر�Lر د  

��� &�و&��Eص ا'�، ��� !�ا�� و<�ت و !�����  ،در راس ھ�����'�� Y� =�زی =
� �Eار دھ�، ز��ا او �� دا�� = �Y د'#I�ه ?�� ���4���وع در @ا�$���#�ن را و  ا

	 �� W�ر � �:ر	#� �Wا��  ���.@=��+، !�/� در را � روی 

 �!�$��P! رزار�= �5 ا�� ھ� ا��/�، ا�� '_ال � و �د �� آ�� = &; =� در 2�  �! ��
 و 5�E �ه ��2 =�زی ا��#�ده ا'� و از آن '�د �� ��د. در 0ھ�aھ�` �b�� �4Eھ�ف وا

 در وا��4E ا�� �Eار ��اردا�� =�رزار ر'�� �� ا��Mت �#,�ه ا����� �Wد =�زی ��� ،
�� ���ف 0ر>�;  �/�ر ا ��?0.�  

 ���ھ�ف =�ر زار ر'�� ھ�ی ?��� ا�K�د '�و�Tا در اط�اف ?�� ا'� !� او ا<��س ��ا
=�� و � او &��'# ��د آوری =�� = ��ون <���� ا����� او ��� !�ا�� <#� ��ای �Y روز 

.����� �E�� رت�E �� +��= در  

ء ا�����'�. در ا�#.���ت #W�' Y� ًd��= ��? ، او ��T�ً 2009'�ل ��# ا���� =
 وا0او ��ای آن ����ه ا�#.���ت  2014آرا ا�#.���!� را ��د و در '�ل  % 3= �0 �� �#I�

��م &�����P�� ً��E ھ�	�� &��I�ه '��'� ��ای �Wد ��د، @�Wا'� ا�� ! = ���/  Y��� ��
 <���� ا��Mت �#,�ه@ ���  وی � ط�ر �� �Lن �Lا وا��#���L ،دد�	زی �= �� 

� ��L� 0��� ��� 	Zا0!�?�5 ا��Mت �#,�ه ا�����، &�=�#�ن ا����� �Wاھ� ��د. ��ون 
 .#�ن ھ� � <��ب ?�� ��ود@��ر ز��د آرای &0
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���#,�ه ا��Mت ا ����� ھ�	�ه. ا'� ���ز��ده ?�� �� را �Wد L��; ھ��ز !� ا'��> 
 �I#�0وا � �L:ی اdTً  =�زی#W�� آزاد�.�اه ��دم �ت0 � ھ� ا�$�ن = آ��� �،0�� آ

 د'� آن از ��!� و =��� �#��W �4�ر � �Eرت �Y از �Wاھ�� ��� ھ� آن ا��، �$�ور و
���4م آن ���ه@� 0���.  

  #H	0 ر�e> Y� د�Kن ا��#���در ا�$ ������ه ا'� = د'#�ر =�ر ��2ه ا��Mت �#,�ه ا
�� دا��� در ا�� =�U�@�� ���  د�' `�  .����  �� �E�� ر�  ،	��#� ا�#��ر  #�ب0رو'�

( آ�#���) �L� و  !,�د� ا0در آ'��ی ��=:ی، ر �L 1�@�� &�وژه راه ا��� "���� ا�� رود" 
��ه ای =��� �6W ،، ظ/�ر ا��ان�در در اور آ'� ��Iا��ن !��رو  رو'�d'از '�ی ا 

��ز HE  �#� ����ر ��  ���` ا'��0��� و 0�,T ن را�#���ا�$ �/1 در ، ھ� و ھ�
�� 	�دا��. ����� �� ا��Mت �#,�ه ا�6��  ا'#�ا!iی 

#� ا�$�ن ھ� از ط��j  �5 ھ���ری 0���2; ، �� '��'� ھ�ی ?�� دا�� �� !�=�� �� آ
 <�" �Y ��ع  دL�ر !�ر��K &�=�#�ن، ا��Mت �#,�ه ا����� ا��Wاً � ط�ر �0= " ���ن@�

و !�?�5 &�ورا��ن ��ای  ، د��Iی�ه ا'�، � و�iه آ�� �L� و &�=�#�ن ��� &� 0
�Zا=�ات  .���= ��راه <+ « �  �� &��` ر>�;  �/�ر �L� �� اظ/�ر ��T0 Y\ =�ر 

 	Zا» زود��� ا'�. 0از <��W ��kد در آن #  

�. ا�� در ��0د ��@#�ب �����I، ا��Mت �#,�ه ا����� ���� از آن 0Wھ�  ]ھ�	�ه ا�� 	�ا�
��4Eوا �� ط��P�ن  &���ن ا ا= ������ ا�$���#�ن !�'l ا��Mت �#,�ه ا����� 0از ز�U� ل�$
 ��Iا�� �/��� 0ا��، وا�ط ا�T ��T\ در ا�$���#�ن �Eار داده 0 ]را، &�� �#I�0 ی���

�د��ن �Wاھ�� ��د !� �0ه ا'� و <�س در'#� ا'� = ھ1 &���` و ھ1 ا'dم آ��د 0	��#�ر
� آ��W� '���ز ا= ����P�=از ھ��و ���دد. ]����	 �� وا&; �� 

 �2���� �Wاھ�� "(���� 0 ��5 آ��، ا'dم آ��د ا��Wاً  ��Lن و�#�=�& �ه ا'� =
�� ��0. !�=��ن ��L� &��ا0=���	�ن" راه <+ ا�$���#�ن �� �� ا��Mت #0�� Y�= ون�� = �

 �Iد� ���� �.�اھ� ��د. ا� �#,�ه ا�����، اD#E�د ا�$���#�ن E�در � ��4Eی وا:�L ���L
 �L� در �Tرت ���Eاری �T\ در ا�$���#�ن �.���L ،رت  ]��ارد�T و'�m و �

�����رد  ����L ی�ای راه ا��ازی &�وژه ھ�� ���e� د�Kا� j#� '�د را از ط��	ه �:ر�����
 د'� �� آورد. �L� ��ای ا�2�ر �Y =�ر��ور اD#E�دی در &�=�#�ن @دا��ی راه ا���� 1

��������رد دا��ی داده ا'�. 46	Zاری  و�2ه '�  

 �� ا��Mت �#,�ه �6��را  ��زھ1 اد?�م ا�$���#�ن � ا'#�ا!iی "���� ا�� رود" �L� ��Hذ 
� ����� ا� jاز ط�� = �Kآ� � �! ،��= ���ر=� �L�، ا�$���#�ن، @ط�ر  �ی !/��� 

�� Y� در 6���ای �ر وا<� @&�=�#�ن، ا��ان، رو'��� ��، �Y د������1 ا���� و Pn�ت 
��E ���  ًdرت را � و �د �� آورد.�=  

 @?�� وا(,�ً � ط�ر �:ا���ه ای �Wد را در �� �P�� او .���� ���ر دو '�`  آ'��ب در 
�� �2م اط����ن  ]���ت <��� =�زی ا<��س ��را<#� �� ����� و ا�� ا��  در ذھ��> Y�

��� ز��د <�د � و �د آورده ا'�.�   او � <���� ا������� ھ� ���ز دارد. ،�
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 آوردن �T\ در =� �#�اری �0ر و @�� ا��/1، ���ی '��'� او ��: وا��#��> Y� وع�
  (�ورت دارد.#� �� ط��P�ن �0 = ��ای ا�� ���Uر ��: � آ0��� �� ��@�� /� 	��ی ا��

 اراده ھ���ری &�=�#�ن �� ��0�� و �د آن آ �  �.0#� �� ط��P�ن در =+ وا��#

 د��+ ��Hذی = �� &�=�#�ن دارد <��ب ��� =�� !� &�� �/�! ��L '� ?�� روی�ن '��#�=
 	Zاری ا�� = را �4#�ل 	�دان،  ]ھ������ر در اD#E�د ا�$���#�ن @��� ھ�%��ن روی '�

 Y� ��L .��= ��  .�ه ا'�Y0 ا��Dاف ��&��Z ��ای ?�� ��0<��ب 

 �� در �,�'P�ت ?�� ��زی = j��2 ی�د ھ�e! �ا� �  �! ��0��� ، ���� 5K4! ی� 
 در ��=@Z	 P�0از وا ��/���ی #0 او ��زد�� =���ه  ����I#�، ���4  ��ال ��ر!�� د

�  �.0#�ک) ا��Mت �#,�ه ا����� را در =��+ دا@در'#�: ( ر>�; '#�دھ�ی 

��'#� &��d را = <�وی �6Wط ا��T ا'#�ا!iی �ا� ��U� 1= ال��  �ت @M�ک ا��#
 �� ظ/�ر "دو��  ا'� �#,�ه ا����� و ا�$���#�ن ������� �Wد آورد ��د =  ��ای 

��" �� دا2d'ا[  �� ���. ��ز�Wا�� &�#�	�ن از ا�� 'P2 �H�رت ا'� از 0در ا�$���#�ن 
 د��� و ?�� =  �� Y� +��0 @!ا�����ت « آ���6���- �� !/���ات ��ا�.� ��ای �P

��" �� دا2d'ا �� و �د �� آ�� ]را ��رد �,�E oار داد�� = !�'l "دو�.«  

 �Tرت ��@ �� �6�� :=�� Y�  ا'� = ا�$���#�ن ���� �#H	 ��? � ����ده، د
��ه � ���2�ت &�� �Tرت ��� !�ور��#� ا��Mت �و��ه ���وھ�ی (� @!��P+ 	�دد =

 ا �زه ��ھ�  و ھ�%��ن &��I�ھ� را ��ای !���� آن �6��0�#,�ه ا����� در  �6���=�ی 
.���P� ��  ور��1 را�! �� `�   و �د آورد =� �� 

 ��� د#H	 �=�ی E��+ ا2#��د و دواط�5 در ���2�ت (� 0آن ھ�) ا�$�ن ھ�( « �
��" �� دا2!�ور��#� ا�� و �� !�ا��� ��� از =��� ھ� d'ا �� "دو� �#Wدر  ]در &�دا

  ».��0ھ� آ'��ی  ���� ��

 د��� �Wا'� !� �/���#P��P�رزه ط���M ا'� و 0 ها Y� 1ور���! ��2 `�  �د =
  ��� �Y ��+ را در �� 	��د.0

��" �� دا2d'ا �� "دو= �H	 �ھ  ای را � و �د «  ]د��� ��4اً � ر'��HE�6 �� وW
�� آورد = اd! \6' در ����� ��ھ�ی دو��ار � آن در ط� �Y دوره ز����  ش�K�ب 

 #W?�� ».�د0&�دا �ت ��Ed��. از 0'�<�ل ���4م ��  و ش�W وا4E�ً او ��4 از 
 	�دا���:TdW ���L را ��? q'�& او = �'�Kه « ھ����I� ":�'ا �او ( ?��) ا� �U�

 Y� (��? ) ���=�ی داوط�5 �0� 0��� 1#0 = ��Y داوط�5 در '�< ای ھ�0=�،  
#0 ����0ا��.«  



www.goftaman.com 

����ه ار@در �2� ز��ن در ���� +Pr�= ن�ال  ��  ،P�0 در ������ ا��Mت �#,�ه ا
��" �� دا2 ا�$���#�ن � ر'�� ھ�d'ا �� " دو= �H	[  ل ر'��ن�ن  ، در <�#���در ا�$

 ���> Y� زا�«از[ « �#� ا'� =�>   ». �ن ��ھ�@���2�ت �« �

  د��� را ���������ر�� �� او���� ��: ���T را از د'� ��ھ� و = ���� 5K4! ی� 
 روی 0=��+ د�P�ل =��. او���� �Y و���� =��Hا�; ��در را روز L/�رk>�P� ��ای P�

��" �� دا2d'ا ��  �� ?�� راه ا��ازی =�د. ]�P�رزه ��2 "دو

W ������� ا����� در ا�$���#�ن !� ��د 	�د�� = از دراز ��@ا��Mت �#,�ه ا�U� ر�e> ت
�� ��� �6W �4ض� ا0ز���� در = �0 ���ف ?�� در =��+ �� �Eرت �����. ?�� ��: 

� او �� !�ا�� روی <���� ا��Mت �#,�ه  ]!�ا�� از درک ا�� ��# ا<��س آرا= ��=
�و�� آ��  ، ا����� <��ب =�� ��2 وی در ��زار ھ�ی =��+ � �Iزی د��= t�& �H��.

.��:�W��  

0�K/�ل «ا��  #W��0ه� « �� در ��IL را �����ر�� د�� ط��P�ن = ���� �� �E��
  �����؟

 ����� ط�ر ���nی &�ه ای در ارا� آن 	�I#H ھ�ی �T\ در <��� 0ا��Mت �#,�ه ا� ���
P�?�! ���ا���  ��Lن و�#�=�&  ھ�	: &�وای آن  ]!����� �����ازد == ����� =���. د

 اردوی &�=�#�ن و آی اس آی � د��+ دو &/�� 	���  ش# ا'� !� !,���0ا ��ار� �P�� را
0�& #Hھ ��L l�، ��Wه ش�#�I ا@از ��ز� ]�ن در  ���ن  �` ا�$���#�ن &�/�ن =��، �

 ��  �د.0=��ن دور 

��I ا��Mت �#,�ه �0 =، در'� !��E u�Wرت ا� ��0�ZI� �Eا0او ��ای ?�� �$
�� ��ا����� از  k>�P� +��E ��? �b�� ��� درک ����4E =�زی، 0ا�$���#�ن � ��? .�

 ا�� ��# را در'� ����.

 


