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  کِ هعذى ایي .کزد ضَکِ را خْاى آساد عالی هعذى اس خَد عکسْای تا سالگادٍ سثاستیٌَ 1986 سال در
 تزای آى در رٍساًِ هعذًکار ّشار 50 اس تیص کِ تَد تشرگی چالِ ، است ضذُ ٍاقع تزسیل ، پارا ایالت در

  عالی خَیٌذگاى ، کار اًساًی غیز ضزایظ تحت ٍ آلَد گل کاهالً ّای عکس. هیکزدًذ حفاری عال خستدَی
Serra Pelada گطتٌذ خْاى سزاسز در. 

 خاظ ضزایظ تزای تلکِ ، کٌذ هی هٌعکس را غزتی خاهعِ تٌْا ًِ کِ کلواتی ٍ ّا ارسش اس ای هدوَعِ
 .است سدًی هثال کارگز عثقِ ٍ عثیعت اس تزداری تْزُ هَرد در ٍیژُ تِ ًیش تزسیل

 : هیذّذ تَضیح ٍی
 تِ ای حفزُ هي رسیذى ٌّگام ٍ کَچك ارتفاعی ، تَد کَّستاًی هٌغقِ ، ضذ کطف هعذى ایي کِ ٌّگاهی

 .تَد ضذُ تزداضتِ هزداى تَسظ دست تا سَراخ کل .تَد هتز 200 اس تیص عوق

 ایي در کِ تَد دار سزهایِ یك سپس ، داضت هالك یك قغعِ ّز .ضذ تقسین کَچك قغعات تِ هعذى ایي
 اس تزداری تْزُ در گذاری سزهایِ تزای کِ تاضذ دّقاًی تَاًذ هی دار سزهایِ یك .کزد گذاری سزهایِ عزح
 رایح کاهالً تصادفات .تثزًذ تاال ّا پلِ اس ٍ استخزاج را ّا کیسِ تایذ کارگزاى .تاضذ فزٍختِ چیش ّوِ ًقطِ
 .ًثَد عال حاٍی ّا کیف ٪99 .تاضذ کطٌذُ تَاًذ هی سقَط ٍ تَدُ

 
 

 















































 ! عالیی  خٌْن

 

 ؟ هیکٌیذ تاٍر هیثیٌیذ، اکٌَى ّن کِ را آًچِ آیا ٍ ؟ هیثیٌیذ چِ ؟  ّستیذ آهادُ دیذى تزای آیا
  ایا ! فطار ، تٌص ٍ تزاکن ایي ، عویق ٍ عظین ی حفزُ ایي ؟ ًیست داًتِ خٌْن ّواى ایٌدا آیا

 ّیچ تی !؟ خَیٌذُ ّشار ّا دُ ِ ی  سهشهِ ِ صذای خش ؟  هیطٌَیذ صذایی ؟ تکطیذ ًفس هیتَاًیذ
 در ّا دست ّذایت تا کِ ّایی تیل خزاش ِ  صذای  ٍ ّا ًفس ی سهشهِ خش ! هکاًیکی ِ هاضیي

 سهیي ِ  عوق در ّای هدسوِ تِ کِ آلَدُ گل ّای تي !؟ ّستٌذ خٌْن در خَد گَرّای حفز حال
 ؟ ! اًذ رساًذُ خٌْن ایي تِ را خَد خَدخَاستِ چِ پی در خستدَگزاى ایي اها ٍ  !  اًذ ضذُ تذل

 !؟ هیکٌٌذ دفي درخٌْن را خَد تْطت کذاهیي ٍعذُ تا ! اًذ کزدُ حفز خَد دستاى تا کِ خٌْوی
 ّایی هاضیي تِ ٍ اًذ گذاضتِ کٌار را خَد اًساًی تُعذ کِ ّستین هَخَداتی دیذى حال در گَیی
     !  اًذ دادُ دست اس را اًذیطِ تَاى دیگز کِ اًذ ضذُ تذل



 ّستین رٍ تِ رٍ خاکی کزُ ایي اس ًقغِ ّز اس ، هلیتی ّز تا ، رًگی ، سٌی ّز اس هزداى اس کَّی تا
 تْطت ّواى آیا  ،  عال ، ثزٍت ! هیخزًذ خاى تِ را خٌْن ، ضاى تْطت آٍردى دست تِ تزای کِ

ِ  تزای تِ ٍ کزدُ تزک را چیش ّوِ ؟ سد تتَاى را هَخَدیت قیذ کِ ایی ٍعذُ ّواى ؟ است هَعَد
 در دیگزی سًذگی آیا ؟ پزیذ خٌْن داخل تِ ٍقفِ تی عالیی خَرضیذ ایي گزفتي دست تِ

 خش راّی گَر، در سدى ضیزخِ اس تعذ اها ، ًویثزًذ آًدا تِ سٍر تِ را کس ّیچ ؟ است اًتظارضاى
 خش رّایی کِ سیزا هیکٌیذ دفي را خَد تز عویق تاضذ السم اگز حتی . هاًذ ًوی تزایتاى هاًذُ سًذُ

   ! هیطَد هوکي غیز آى کزدى تزک ٍ ًیست ایي در
 در را اًذیطِ قذرت کِ حیَاًی عٌَاى تِ را اًساى ؟ هیکٌیذ تاییذ را خٌْن ایي ّای عذاب

  رٍیاّایطاى ٍ ِ گل تَسظ کِ هزد ّشار 50 اس تیص !؟ هیکٌیذ تاییذ دادُ دست اس  آهالصِ تة
 اس اًثَّی ٍخَد ! توذًی ّزگًَِ اس دٍر تِ ٍحطتٌاک ٍ ٍ اًساًی غیز ضزایظ ! اًذ ضذُ هدسوِ

  ! ضَد هی دفي آغاسیٌص عٌصز در تار ایي ، آدهی ٍ گل در ضٌاٍر خسذّای



 اس کطیذُ تصَیز تِ سالگادٍ کِ رٍایتی . است سهیي کزُ در اهزٍس تطز ٍضعیت اس ایی ًوًَِ ایي ٍ
 تَخالی دّاًِ درایي ! اًذ ضکٌٌذُ ایستادگی ٍ تَدى  قَی عیي در کِ گل در رفتِ فزٍ عضالتی

 ضذى خذا قاتل چَتی ّای ًزدتاى اس را خاک اس پز ّای کیسِ  کِ هزد ّشاراى ّشاراى تا عظین
 تاال تِ اگز ٍ اگز ! تزهیذارًذ خیش پزتگاُ دّاًِ سوت تِ سهیي ّای رٍدُ سوت اس ٍ کٌٌذ هی حول

  ! هاًذى سًذُ تزای ٍقفِ تی ٍ سخت ّدَم ایي در تزسٌذ
 ، ایستادى ، تٌص ، خستگی ، ٍحطت ، تٌفس ضاّذ ، ّستین آخزالشهاًی ّای صحٌِ ضاّذ ها

 !هزگ  ٍ حزظ ، ًااهیذی ، خیاًت ، رًح
 تِ کِ حیَاًی هثاتِ تِ ادهی گزفتي توسخز تِ ، اًساى استیصال ٍ رحواًِ تی استثوار ًوایص

 . اًساى گی تزدُ تکزار ٍ ! ضذُ گزفتِ استثوار

 



 ًااهیذی ٍ سزکَب خش ًطذ خارج چیشی سدُ ٍّن خوعیت ٍ آضَب سزاسز خٌْن اسایي ًْایت در
   .ضذ هَکَل دیگزی سهاى تِ ّن تاس هَعَد تْطت ٍ !

 ! هاًذُ تاقی آلَدُ آتی گَدال فقظ آى اس ٍ ضذُ خاهَش ٍ رفتِ آب سیز تِ خٌْن ایي اکٌَى ّن
 ّوِ در ٍ ّویطِ اًساى کِ هیزاثی ، هٌغقِ سیستن اکَ تِ فدیعی عزس تِ سدى آسیة ًْایت در ٍ

 !. هیگذارد خا تِ عثیعت در خَد حضَر اس ّا سهاى
 لحظِ در ٍ خاکی ی  کزُ خای خای در !؟ ًثَد آضٌا ضوا تزای رٍایت ایي ٍ صحٌِ ایي آیا حال ٍ

 چٌذ در دُرست ! تَد خَاّیذ تاى پیزاهَى ّایی صحٌِ ضاّذ تاهل کوی تا فقظ ! سًذگی لحظِ
 ّای صف در هاًذى   .. اخثاری کار ، خٌگ گزسٌگی، اثز در کَدکاى هزگ ضاّذ ! تاى قذهی

 تزای 19 کَیذ ًام تِ ٍیزٍسی خزیذ اسای در حتی خاهعِ ضعیف قطز ِ ّدَم ، تدوع ، عَالًی
  ! سًذگی هایحتاج تزیي ضزٍری تْیِ
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 !اًداهذ هی ًاتزاتزی ایداد تِ داری سزهایِ ًظام ایي ًتیدِ در ٍ
 غٌی ٍ ضعیف فاصلِ ! ضَد هی اًثاضتِ خوعیت اس کوی درصذ دست در ثزٍت ٍ قذرت تَسیع ٍ 

 سیست هحیظ تز آى تیطتز آًچِ ّز تاثیزات ضاّذ اداهِ در ٍ . ضَد هی تیطتز ٍ تیطتز رٍس تِ رٍس
 هٌدز کِ دیگز تسیار هطکالت ٍ اسیذی ّای تاراى ، سهیي ضذى گزم ، ّا آلَدگی . تَد خَاّین

 .تَد خَاّذ تعذ ّای ًسل ٍ سهیي کزُ آیٌذُ تِ خذی ّای آسیة تِ
 خزیاى در خاکی کزُ سزاسز در 2020 در تلکِ تزسیل در 1986 تٌْا ًِ کِ ست خٌگی ایي ٍ

 تاسگطت تی ٍ عویق ِ ی حفزُ در تقا تزای ست تالضی ایي ٍ ! است درد ، درد کِ سیزا . است
 ! سًذگی
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