
www.goftaman.com 

  
  �	�ھ��� ����
09.10.2016  

  


 از ھ�� ��� � ا���� 
  !دا��� ���	

  
�ری �� ��0ھ" /	�و و .�ش �	� �+ ,�د و �+ ��د��ن آن در ھ� دو د'	$� &		� %$	�ه �" دھ!�، ا����
 در �

�+  0�وه ھ�1!� و �0ھ" ���36 و ���	� آن ھ�، ز��2" ھ�ادار و ��ز�0ر و ز��2" 2	5 4��3 و ���2ز�0ر �� �1"،
"8��@? ا<���%"ا�	� �� &		� و ��=�د ز0�2" ��دم و �� %;:؛ د'	$� "آ�!� و �+ د'	$� آا'���دی، د�
  ـ ، 

�ری 2	�و�!� و �� ا%�=�ر و ، �B2م �	��" در .�ر 1E	�ا�!	
، و�4ت �C"��,�� �� آرا�8 و �B2 و �ا��ی  �
�2��Cر ا��	1� 
�اه ��@�6" و H�وری !G	� ��F�$ی ؛ ز��ا ��ای ر�	�ن ��و دور از ا�;��2ت ا�. ،�F�$� ا�� �� 

�ر .	� و���� �� ��  ی,�د J�ض ��=�د و ا��E;�م ز0�2"B!� ح وL, �@��> +� 
�L� و "'�، و ر,�ه %��� 
	� �� �Fق و و �$ ی �	��" ـ ا<���%"از ا,�اد و 0�وه ھ� در�
 در �+ ا�� و �!�.
ا��$��
 و /���اری 

 "�.�!� �	!G اب�F";� �	6ـ از ا56ا��ت او 
�ر ��  .وا<. O	C" و ا����ان ز��د �� 3�P ا56ا��" �� در �
�2" ��د و �1	�ری از ��د �>�@�ادی از ا,�اد و �Fا�" ��د ��  �� ���ل ��G+ آن آن را <�ی �2" 0	��2. م ��

��در ��ا��" �� �� �!��=
 /!�T	� ��ل '�S ر��2"، رھ=� �;" از ���2 ھ�ی ���36 ��زی 	/ 
 ،�5دور و <!��
  در ���S داU� 0�د��ه ��د، ا��Tد ��د�2. 

�ر�� �	��ر /	��> :	Uن ��  ��زی، ر�	ط�6=�نو �;" از ��4 
'=G �� ،  S!�ی.�ن آ��م و ��G� /����1ن ��
�H ا�4$��2 و 
.�ک در ��8 ھ�ی از  ط�6=�ن ���4	
 �4X S$�1ر ��رد .��8 د �C" �� اظ��رات �� ���2

�ر ��دم �� ا����
. ا,&���12ن��د �� ���	Z2را ��ا، "��Z!روی ھ �� ��  
=EF و ���وف 
EF!� '�ار دا�
�ا<� �� و... ��گ �� ��زی"" .�� آ0	� �� �@�ر ھ�ی��د، �.   

:	CZ20�ی ا �C	4 O�;� از "�C@� ه�� 
	��!Z" ( ا�� �	�����ار �E	S، زر2[ و �Z!/�ر ��زی را�^? �1	�ر 
2�ادۀ ��ھ" دا��. ��
�ی �� اCZ2	: ھ� روا�` و  �	��� از دو دھ� 
. �5ر�0ن ا�� .�2�اده ��H ا'��	2�درھ!� ��

روش ھ�ی  در ��ر�� ای �� اL^Fح ا��ا2	�ن "دوزو�C+" �2 ای ا��Tد ��د�2 و�/	��2 ھ�ی �1	�ر 52د�+ و دو��
�ا و 5و�� و ��دم ,��=" را Jو ا "Uھ� .�%� و دورو :	CZ2از ا(�!�.�ا�� �@�ر و �@�ر  � �� در ��ا����ون ا� آ�

�Zد  ھ�ی د��و �� ���Cت �1	�ر 2�م و  �� �G�ۀ .!�انوا�!8 !�ی 2��ن ��ھ�، از ���" �� ا�� �@�ر را داده �
;�ار ;	� �Lم �1	�ر ���� ".�ا �	�ر�
" ��د��ن '!�ھ�ر، ���	� �!EF روی �� �. �@�ر دھ!�ه .�اھ8 �2�د 

�� �	� ا%�bی ��رای  /	�اھ� و !=�ن، و د����ل ��Gر .��2 ای، ��زه، ا�;
2	5، ��دی �� �Lه "/;�ل"، و

�" از ��زی از  "��ون ا�� �� ��G;���� �2را�4 ���ش، �� �	��ی ،�B2ر و <�@	
 رواج /	�ا ��ده ا�T2و ر

و �" ، ھ��ن �1" �� �+ �� دو د'	$� '=S ��گ او را آرز�� و �� ��زی، �� روی EF!� آس ��دو<!�ت وی ا�14
�ش وی .��5د�
 داد ��د،Jه �@�اً در آ.  


! ،آن �@�ر را داده ��دا�� ��د دو د'	$� از ز��2" �� �f0 "�2  "�6�4 و آن �		&آ�� ��<=�ت و اZ2	5ه ھ�ی ا�� 
�ه را �� �=O �� دادن آن �@�ر ��،��ان ط" ا�� ز��ن � "�  �	!G ی�	0 �T�	2 و در 
J	� از ا�� �� در �!�.

�د ا�
 .CC" و<�د دارد و در ���	
 ا���ن 565لو ا���ص '���b ا���ص از >�,�اد و روان ا�� ا ،�
  <�ی د�Z� ��اغ 0�,
؟ �2/���ار و �1
 �" ����، در

�ا�2 از روی @��ی �� ا�� ��j ���� �� .�ک و �� ��دم .�د�@�ر���1  �� �2م �+ �=�رز ��گ �� ��زی �2" 
�ر ��ای ن ��زی د��وز �� .�اھ�ن��، ز��ا �	�����، �� داده ��ه ����" از ��� S$�1� 
	���4 X4  د�� O6ط�

&		�ی ��ھ�ی �� و<�د 2	���ه ��د. �� �	�ن ��زی ز��ن  �2�Zk	د، ھ�� "� 
=EF "Uو ��ز�" �� در آن 0�دھ��
�ش وی .��5. �@�ر �� ��زی ز��2" ��J8 را ��ای ��د �@�در �@�ر دھ!�ه در آ!lG ا�2م �� ��زی�. "U�> ر

�;�
! دھ!�ه �mE داد و ا�� ��د ھ� آن را �� ,��f/!  
�f�f" و �	!G �� ،"6565 �	!G �� ن �� ر2[ �� ر2[ ��ن�C �	!G �� �2 �"  ،ا�� <��@� و ا���ص در ا,�اد�ZG

�ان  �;E�1� ی و��ری �� �!	�د '�ی �� ھ�? ��دم در آن ��� و X4 ��ا�� و �+ �B2م ��د�" و '��S ا%���د�

 و ھ� �: �� راھ" ر,�� از �	� �� و<�د آورد؟ دا��� ���!�، ����2 ا�� ZG �2 ا�� /��!�0" ,;�ی و�ZG
�اھ� ر,
؟.  
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�ر ��� �" 0���، از ا��=�اد و <��6
 '�ون و�^�U" و از ��ده ھ�ی 0�ش �� �� ?�5T��زی �� �	�ن رو�� از 
 (��گ �� ��زی) �� G XE�1� X4!	� �@�ری ؛ �1" ����� د��� ا,&���12ن ���4
 �" �!�,���ن /����1ن، ��

 .
  ا�
�ده ����؛ ز��ا در  هآ�� �@�ر دھ!�� �	!G ���� د؟�در و'
 �@�ر دادن د����ش ا���14ت !B	�" و '��" ��ه �

 O6ط� �� 
��H 5ۀ ا�� �@�ر درد وط� و	Z2آن ا0� ا �	J د، �@�ر دو /����1ن��رت�" �F p	ھ!�ه �� ھ �H�4 

mی ھq��ش ا�� ھ	Jد را در آ�'�,q�� �Cر ����1m و دزدان داراU" ھ�ی %��� و ��G "��4�ان  و �� �2" �� .

آی. اس. آی �	!�ازد. %�X وا'@" �� وط� و ��دم G	5ی 2	1
 �� در ���ر ر2[ �=5 �� .�د �Z	�د و در .5ان 
  د. ��د 0�د��2" ھ� ��د زرد 0�دد؛ ز��2" داغ داغ و ز

�ش 0�,��، ��ای ، د���" UP	� ��دن%�م �!�.
 د'	X از �1"  %��6درJر �!�ر �1" ا���1دن، ,�دی را در آ

، و6" آ�Z2ه �� �2در��" ا2�12"، <4�ف د�Z�ی  ،ھ�C�C ��دن و ھ�را ��	�ن ا2�12"� 
�م و <!��
 و .	�2

�د و ھ���ا ,�دی ��ای�� ,;�ی، �" �ش 0�,�� او 2��ن از ���2�ارید، UP	� و در آ0J�د �" �+ ا�12ن �
و �" 4���" �� و<�ان .��8 و  �C" و آر��ن ھ�ی �� ���r6 وی ، �" ا%�!�j��"U �� ��دم ���	�"، ��%��ی

.
  5��2ا �� ��ا,
 و ا2�12	
 و ا.Lق ا�
 "��	� sر��ا�� ��د �5ور  ا�12ن ھ�ی ا�� وط� رو�� ا�
. ط" ا�� �ر�s ��6? ��زی ��2!� آU	!� ��ای ھ�? 15

و آدم ���ن و <![ طC=�ن و وط�  ھ���
 و ھ� دا���ن ��دن �� '��G'=�ان دزد/�وری و ا,��اق 0�اU" و <5
و <5 ���4
 از ا�12ن ھ�U" �� ������ ھ�ی �C" را �� �Jرت ��ده ا�2،  ؛��ری �2ا��� ا�
 و �ور���1ن ,�و��ن

� �4ی �� .�د �� ز��ن .�د، ،
 ز��2" �� در ��رد آ��دی ھ�ی ��� '!�ھ�ر و ���ک ھ�ی %�C" ا�T2م �2اده ا�
`���ل ھ�U" �� از داراU" ھ�ی %��� ��ادرا82 در آن ��� از وی �uال �" ��د، �" 0���:  ا%��ر ��ه /

,�� ا�
. �� .�رج ا�2$�ل 2��ه؛ �!�ًء ھ	p �2را�4" و ا%��اH" ا.�Lس ��ه ا�
، در آ��دی ھ�	� �C+ �� ��ر ر
  (S$2 �� �@!")! . ا�� ��ر ط�ف UP	� �� ا�
!����2=��� در ��ر 
�lG ��,��f/?���� �� ، د�0ری�� �mE، �� .!�ه و /��2" ��ز، ��2!� �+ دو�
 از G!	� ���"، د�
 دادن �� وی ،

�ش 0�,�� وی و  و '���" <��2<�2"Jش �� آ��6�ل و 1m	�ی ا�
 از ��� ،در �!�ر وی ا���1دن�� �G�ۀ ��� 
	
�د و  ���14" ا2�12"�" �=�ت و ا� "� 
�ر �� �� و,�ت ��,�3 �2��2 ھ�ی آن در ��P� ز��2" �� اداره و �� �� 

�ر در ا.�	�ر G!	� ا�12ن ھ�ی ا�
، ����ر��? ا��ر��� �� ا'��ار  ��رد ���4
 G!	� ا�12ن ھ� ا,�ادِ  ا�� �
�ر '��S ا�B�2ر �2�اھ� ��د. ھ�1!�، ��=�د�" در ا'���د و ا�!	
 و اداره و �B2م و �	��
 و '�ا2	� ا�� ��  

�ر��ن �G و ا%�=�ر 
,����@� و /	ھ� �� و�	C? ��دم آن ھ� آ��د و �@��ر �" ���2 و �� ��ارج %�6" از �'" و 
 و ���	
/��	3  و '�ت �" ر�!�، qزم ا�
 در '�م اول و ��ای ر�	�ن �� ا�� اھ�اف واq او�6� از ھ�� ا.Lق

�نC�� و 6�زان و 
1� �� .�!� �		&  دم 
�د و ز��ن� j	��
، ا.Lق �4	�ه، '�bو" از روی �!�.
، و ��ون دا82 و ��� 
%��� و  ��ون ���	

�U�. و د��� و .�دم و 

 وو  دو�	6�x1� S=$ک و آزادی�. �� �'L%  لL$یو ��ا��و ا��  
(آ�k2 در و %�ا6
 �U�� رد ��زی و��ن �� ا<�اء در2	��� ھ� �C1;�ن وی�!��(
�ر ه ا��� p	و�!� �2"  یھ�	آ��د و 2 ،�!���و

�ھ�� ��� از �� ���ن ����، ا�� در ا و ا�ق  دا��� ����� 0�دد.� !��  ا
  
  
       


