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گام بِ گام تا اٍج
ٟٔسي ٔيطظايي نفيآثبزي زض ؾبَ  1431زض
قٟطٔكٟس ث ٝز٘يب آٔس .ا ٚزض ذب٘ٛازٜاي ٔصٞجي ضقس
وطز  ٚزضقطايٍ زقٛاض الشهبزي ضٚظٌبض وٛزوي ضا
دكز ؾطٌصاقزٟٔ .سي احىبْ زيٙي ضا اظ ٕٞبٖ
ؾٙيٗ وٛزوي زضٔحيٍ ؾبز ،ٜنٕهيٕي  ٚدط اظ
ٔٗٛٙيز ذب٘ٛاز ٜفطا ٌطفز ٚذٛزـ ضا ثطاي قطايٍ
زقٛاض آيٙس ٜآٔبز ٜوطز .ثب آٖ و ٕٝٞٝاظ ٛٞـ ٚ
ذالليشف ُٕٔئٗ ثٛز٘س ،أب قؼبٖب٘ٝسهٕيٓ ٌطفز سب
ٖهبي زؾز ذب٘ٛاز ٜثبقس  ٚثطاي وٕهث ٝأطاض
ٔٗبـ آ٘بٖٔ ،يساٖ وبض  ٚسالـ الشهبزي ضا سؼطثٝوٙس.
زٚضاٖ ٘ٛػٛا٘ي ضا زض ٔحيٍ وبض فٙي ٌصضا٘س.
ذسا٘ٚسٟٔطثبٖ ،زض آٖ ٔؿيط ؾرز  ٚدطسالـ
اؾشبزوبضي ٔٗٔٛ

ٚگام بِ گام تا اٍج

پرًذُی آسواى

هيوكدبنزأٗ ؾط ضا ٜا ٚلطاض زاز سب ا٘طغي ضٚحي ٚ
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فىطياـ ثٝثيٟٛزٌي ٞسض ٘طٚزٟٔ .سي زض وٙبض ا ٚثٝ
ضقس اػشٕبٖي ٚؾيبؾي الظْ زؾز ديسا وطز .ثب
ًٟ٘ز أبْ ذٕيٙي آقٙبقس ّٖ ٚي ٝضغيٓ دّٟٛي
ٔجبضظ ٜوطز.
ثب حًٛض زض ػّؿٞٝب  ٚؾرٙطا٘ي ٔرفيب٘ٝي
ٔجبضظأٖؿّٕبٖ ،ضٚظ ث ٝضٚظ آثسيسٜسط قس .ثب
اٚعٌيطي ٔجبضظٜئطزْ ّٖٙ ٚي قسٖ سٓبٞطار
ذيبثب٘ي  ٚذطٚـ ٔحطٔٚبٖٟٔ،سي زض اٚاذط زٚضاٖ
حبوٕيز ضغيٓ دّٟٛي ،اؾّح ٝثٝزؾز ٌطفز  ٚثٝ
ٕٞطا ٜسٗساز زيٍطي اظ ػٛا٘بٖ ثب ٘مكٝايو ٝاظ لجُ
َطاحي قس ٜثٛز ،ث ٝؾبذشٕبٖ ٔعزٚضاٖ ؾبٚان،زض
ذيبثبٖ دبؾشٛضِ قٟط ٔكٟس حّٕ ٝوطز٘س .ايٗ قٗج ٝدؽ
اظؾبٖزٞب زضٌيطي ثب ضقبزر ٟٔسي ٕٞ ٚطظٔب٘ف
ث ٝسهطف٘يطٞٚبي ا٘مالثي زض آٔس.
ا٘مالة ث ٝديطٚظي ضؾيس ٟٔ ٚسي ٕٞطا ٜزيٍط
ػٛا٘بٖدطقٛض ٔ ٚشٟٗس  ٚثب حًٛض زض ٟ٘بز ٔطزٔي
ػٟبز ؾبظ٘سٌي،زض لؿٕز فٙي ٟٙٔ ٚسؾي ٔكغ َٛثٝ
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وبض قس .وٕه ثٝضٚؾشبييبٖ ٔحط ٚ ْٚؾشٓزيسٚ ٜ
ٖبني اظ ّْٓ ذبٖٞبٞ،سف ثعضٌي ثٛز و ٝثب ايظبض ٚ
فساوبضي ا٘ؼبْ زاز  ٚزض ضا ٜآٖذُطٞبي فطاٚا٘ي ضا
سحُٕ وطز.
ثب آغبظ ػ ًٙسحٕيّي ٖطاق ّٖي ٝا٘مالة ٘ٛدبي
اؾالٔيايطاٖ ٖ ،طنٚ ٝؾيٕسط  ٚآظٔ٘ٛي ؾرز ثطاي
ٟٔسي ايؼبزقس .دؽ اظ ٌصقز ثيؿز  ٚدٙغ ضٚظ اظ
آغبظ ػ ًٙثٕٞ ٝطاٌٜطٞٚي اظ ٘يطٞٚبي اٖعأي ػٟبز
ذطاؾبٖ ٖ ،بظْ ػجٟٞٝبيػٛٙة وكٛض قس  ٚزض
لؿٕز فٙي ٟٙٔ ٚسؾي ثطايدكشيجب٘ي اظ ضظٔٙسٌبٖ،
سالـ قجب٘ٝضٚظي ذٛزـ ضا ٘كبٖزاز .أب ضٚح
ؾّحكٛض  ٚذّّبق ا ٚسبة سحُٕ دكز ذٍ ضا٘ساقز.
احؿبؼ ٔيوطز و ٝثيكشط اظ آٖ ٔيسٛا٘س زضذسٔز
ضظٔٙسٌبٖ ثبقس  ٚآ٘بٖ ضا زض قطايٍ ؾرز يبضيزٞس.
ا ٚدؽ اظ چٙس ٔب ،ٜثب سمبيبي ذٛزـ اظ ػٟبز ثٝ
ؾذبٜدبؾساضاٖ ذطاؾبٖ ٔٙشمُ قس  ٚث ٝذبَط ٖاللٝاـ
ث ٝذٙظيوطزٖ ٔيٗ ّٕٖ ٚيبر ا٘فؼبضي  ،ثٖٛٙ ٝاٖ
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سرطيتچيِ،جبؼ ؾذب ٜضا ث ٝسٗ وطز .زض اِٚيٗ
حًٛضـ ّٖٕيبرْفطٔٙس ؾٛؾٍٙطز  ٚثٗس فشح
لّّٞٝبي اِّّٝاوجط ضا سؼطث ٝوطز.
ّٖٕيبر ٘هط زض ُٔٙمٝي اِّّٝاوجط  ٚقحيُيٌ ٝبْ
ثٗسيا ٚثٛز ،أب ظذٓ سطوف زقٕٗ ثبٖض قس سب
ٔسر وٛسبٞي زضدكز ػج ٟٝث ٝا٘شٓبض ثٕب٘س .دؽ اظ
ثٟجٛز ،ثطاي قطوز زضّٖٕيبر َطيكاِمسؼ ذٛزـ
ضا ث ٝذٍ ٔمسْ ضؾب٘س.
زالٚضيٞبي ا ٚزض وٙبض ؾبيط ضظٔٙسٌبٖ ثطاي
آظازؾبظيقٟط ثُؿشبٖ زض ذبَطٜٞب ثبلي ٔب٘س ٜاؾز .اٚ
زض ايّٖٕٗيبر ثبض زيٍط ٔؼطٚح قس  ٚثطاي زضٔبٖ ثٝ
ٔكٟس ضفز.ضٚح ثيلطاض ٟٔسي َبلز ٔب٘سٖ زض قٟط
ضا ٘ساقزٛٙٞ .ظظذٓٞب اِشيبْ ٘يبفش ٝثٛز و ٝذٛزـ ضا
ث ٝػج ٟٝضؾب٘س .زِفٔيذٛاؾز زض حّٕ ٝثٗسي
حًٛض زاقش ٝثبقس .زض سٍٝٙيچعاث ،ٝثب ذالليز ٚ
قؼبٖشف  ٕٝٞضا ٔشحيّط وطز .ث ٝز٘جبَآٖ زض ّٖٕيبر
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فشحإِجيٗ ،دب ث ٝدبي ضظٔٙسٌبٖ ٔشؼبٚظاٖٖطالي ضا ثٝ
ٖمت ضا٘س.
ٚلشي ثطاي اِٚيٗ ثبض ٘يطٞٚبي ضظٔي
ذطاؾبٖؾبظٔب٘سٞي قس٘س  ٚسيخ  11أبْ ضيب(ٔ)
قىُ ٌطفزٟٔ،سي و ٝزض ٔيساٖٞبي ٔيٗ وبضآظٔٛزٜ
قس ٜثٛز ،ثب ٖٛٙأٖؿإٌ َٚط ٜٚسرطيت ،ث ٝوبض
آٔٛظـ ٘يطٞٚبي ػسيسٔكغ َٛقس.
زض ّٖٕيبر ثيزإِمسؼ  ٚوب٘بَ ثيٛو اظ
٘بحيٝيقب٘ٝي ضاؾز ٔٛضز انبثز ٌّ ِٝٛلطاض ٌطفز
 ٚثطاي ٔساٚاث ٝظازٌبٞف ضفز .زؾشف نسٔٝي
ػسي زيس ٜثٛز أبَبلز ٘كؿشٗ  ٚقٙيسٖ اذجبض ػًٙ
ضا ٘ساقز .ثب ٕٞبٖٚيٗيز ذٛزـ ضا ث ٝػج ٟٝضؾب٘س
 ٚزض ّٖٕيبر آظازؾبظيذطٔكٟط قطوز وطز.
ّٖٕيبر ضًٔبٖ آظٔ ٖٛزقٛاض زيٍطي ثٛز وٝ
ٟٔسي ثبؾطثّٙسي اظ آٖ ثيط ٖٚآٔس .زض ايٗ حّٕ ٝوٝ
زض ٔحٛضقّٕچ ٝا٘ؼبْ قس ،ثطازض وٛچىشطـ ضيب ثٝ
قٟبزر ضؾيسٟٔ ٚسي اظ  ٕٝٞضظٔٙسٌبٖ ذٛاؾز سب
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ػٙبظ ٜؾبيط قٟسا ثٖٝمت ٔٙشمُ ٘كس ،ٜديىط ثطازضـ
ضا اظ ضٚي ظٔيٗ ثّٙس٘ىٙٙس.
ا٘فؼبض ٔيٗ زض ّٖٕيبر ٔؿّٓثٖٗميُ ثبٖض
ٔؼطٚحقسٖ زؾشف قس أب دؽ اظ ٔسر وٛسبٞي اظ
ثيٕبضؾشبٖضاٞي ػج ٟٝقس  ٕٝٞ ٚضظٔٙسٌبٖ ضا
حيطرظز ٜوطزٖ .سٜايث ٝذبَط ٚػٛز سطوفٞبي
فطاٚاٖ زض ثسٖ اِ ،ٚمت فطزآٙٞيٗ ضا ثطايف ا٘شربة
وطز ٜثٛز٘س.
زض ّٖٕيبر ٚاِفؼط ٔمسٔبسي ٚ ٚاِفؼط يه ثٝ
ٖٛٙأٖؿإ َٚسرطيت ٔأٔٛضيز ثعضٌي ضا ا٘ؼبْ زاز.
اٌ ٚ ٚطٞٚفثب ٘فٛش زض ذبن ٖطاق ،سُّٕجٝذب٘ٞٝبي
ُٔٙٔ ٟٓم ٝضا ٟٔٙسْوطز٘س.
قبيؿشٍي ،قؼبٖز ،سؼطث ٚ ٝذالليز ا ٚثبٖض
قس سبثٖٛٙ ٝاٖ ٔٗب ٖٚفطٔب٘سٜي سيخ أبْٔٛؾي (ٔ)
ٞسايز٘يطٞٚبي سيخ ضا ثٟٖ ٝس ٜثٍيطز.
زض ّٖٕيبر ٚاِفؼط  3زض ُٔٙم ٝدٙؼٛيٗ ٚ
ٕٞچٙيّٖٕٗيبر ديطٚظ ذيجط ِحٓ ٝثِ ٝحٓ ٝزض وٙبض
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ٕٞطظٔب٘فػٍٙيس .ا ٚزض ايٗ ّٖٕيبر ديف اظ زيٍطاٖ
ذٛزـ ضا ثٝػبزٜي ثهط ٜـ إِٗبض ٜضؾب٘س.
ٟٔسي دؽ اظ اظزٚاع ثب ٕٞؿطي ٔإٔٗ ٚ ٚفبزاض
ث ٝزيساضأبْ ذٕيٙي ضفز  ٚؾذؽ ث ٝػجٟٞٝبي ػًٙ
ثبظٌكزٛٙٞ.ظ چٙس ٔبٍ٘ ٜصقش ٝثٛز و ٝث ٝظيبضر
ذب٘ٝي ذسا ٔكطفقس .ؾفط حغ سح َٛثعضٌي زض
قرهيز  ٚضٚحي ٝا ٚدسيسآٚضزٟٔ .سي دؽ اظ دبيبٖ
ؾفط ثالفبن ٝضاٞي ذٍ ٔمسْ قسّٕٖ ٚيبر ٔيٕه ضا
فطٔب٘سٞي وطز  ٚزض ثيؿز ٞ ٚكشٓ آثبٖٔب 1434 ٜثب
انبثز ٌِّٝٛي ٔؿشميٓ ث ٝؾطـ ث ٝقٟبزرضؾيس ٚ
ضٚح ثّٙسـ ث ٝاٚع آؾٕبٖ دطٚاظ وطز.
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دیَ چَ بيرٍى رٍد...
زٚز غّيّ  ٚؾيبٞي اظ َطف ذيبثبٖ دبؾشٛض ثٛٞ ٝا
ثّٙسثٛز .نساي آغيط آٔجٛال٘ؽٞب  ٚسيطا٘ساظي ِحٓٝاي
لُٕٕ٘يقسٔ .طزْ ثب وٙؼىبٚي ث ٝؾٕز ٔحُ
زضٌيطئيضفشٙس .وؿجٔ ٝغبظٜٞبقبٖ ضا ثؿش ٝثٛز٘س.
سٗسازي اظؾبٚاويٞبي قٗج ٝذيبثبٖ دبؾشٛض اظ دكز
ثبْ ؾبذشٕبٖ،زؾشذبچٚ ٚ ٝحكزظز ٜث ٝػٛا٘ب٘ي وٝ
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لهس ٘عزيه قسٖزاقشٙس ،سيطا٘ساظي ٔيوطز٘س.
٘يطٞٚبي ا٘مالثي ثطاؾبؼ٘مكٝي ديفثيٙي قس ،ٜديف
اظ ْٟط ثب ايؼبز ضاٜثٙساٖ ،آسفظزٖ الؾشيه  ٚثؿشٗ
ؾٍٙط ،زٚؾط ذيبثبٖ دبؾشٛض ضأؿسٚز وطز٘س  ٚاػبظٜ
ذطٚع  ٚفطاض ؾبٚاوي ضا ٘ساز٘س.
ٔطزْ قٟط ٔكٟس دؽ اظ فطاض قب ٜاظ ايطاٖ،
سٓبٞطار ٚاٖشهبةٞبي ذٛز ضا ٌؿشطـ ٔيزاز٘س.
ثبدیَ چَ بيرٍى رٍد...

فطٔبٖ أبْ ذٕيٙي ٔطاوع ٔٚ ٟٓ

ؾط٘ٛقز ؾبظ زِٚشي ،يىيدؽ اظ زيٍطي ث ٝسهطف
٘يطٞٚبي ٔطزٔي زض آٔس .قٗجٝياَالٖبسي  ٚأٙيشي
ؾبٚان زض ذيبثبٖ دبؾشٛض اظ ػّٕٔ ٝطاوعٕٟٔي ثٛز وٝ
٘يطٞٚبي ا٘مالثي ،آضظٚي سهطف آٖ ضازاقشٙس.
ؾبٚاويٞبي آٖ ؾبذشٕبٖ ٔرٛف اظ ؾبَٞب لجُ
ثبايؼبز ضٖت ٚ ٚحكزٔ ،ربِفبٖ قب ٜضا ٔٛضز آظاض ٚ
قىٙؼٝلطاض ٔيزاز٘س  ٚؾٗي ٔيوطز٘س سب ٘ساي ٔطزْ
ٔكٟس ضا ذفٝوٙٙس.
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ظذٕيٞب ثب وٕه ٔطزْ ث ٝثيٕبضؾشبٖ ٘عزيه
ذيبثبٖدبؾشٛض ٔٙشمُ ٔيقس٘سٟٔ .سي سٛا٘ؿش ٝثٛز ثٝ
ٕٞطا ٜچٙس٘فط زيٍط ذٛزـ ضا ث ٝزيٛاض يّٕ قٕبِي
ؾبذشٕبٖ ؾبٚانثطؾب٘س  ٚاظ آٖ ػب ٚاضز حيبٌ قٛز.
ثب سٟسيس ا٘مالثي ،ٖٛچٙس٘فط اظ ؾبٚاويٞبي ٔؿشمط زض
َجم ٝا ،َٚثس ٖٚوٛچىشطيٗٔمبٔٚز سؿّيٓ قس٘س.
نساي قبزي  ٚسىجيط ظ٘سا٘يبٖٔحجٛؼ زض اسبقٞبي
ظيطظٔيٗ َ ٚجم ٝا َٚثٛٞ ٝا ثّٙس ثٛز.چٙس ؾبٚاوي وٝ
سالـ ٔيوطز٘س اظ زيٛاضٞبي دكزؾبذشٕبٖ ذٛزقبٖ
ضا ث ٝوٛچٞٝبي فطٖي ذيبثبٖ دبؾشٛضثطؾب٘ٙس ،سٛؾٍ
ٔطزْ زؾشٍيط قس٘سٟٔ .سي  ٚز ٚسٗ زيٍطاظ دّٞٝبي
ٔٙشٟي ثَ ٝجم ٝز ٚ ْٚدكز ثبْ ثبال ضفشٙس  ٚاظ
ثميٝؾبٚاويٞب ذٛاؾشٙس سب ذٛزقبٖ ضا سحٛيُ
٘يطٞٚبي ا٘مالةثسٙٞس٘ .يطٞٚبي أٙيشي ضغيٓ قب ٜوٝ
اظ دكز ثبْ ٘ٓبضٌٜطذطٚـ يىذبضچٔ ٝطزْ وٛچٚ ٝ
ذيبثبٖ ثٛز٘س ،چبضٜاي ػعسؿّيٓ ٘ساقشٙس.
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ثٗساظْٟط ثٛز ؤ ٝمط ؾبٚان ث ٝسهطف وبُٔ
٘يطٞٚبيا٘مالثي زض آٔس .اؾٙبز ٔ ٚساضن ؾبذشٕبٖ
ثطاي ثطضؾي ثٔٝحُ زيٍطي ٔٙشمُ قس .ػٛا٘بٖ
ٔحجٛؼ زض ثبظزاقشٍبٜؾبذشٕبٖ آظاز قس٘س  ٚث ٝػبي
آ٘بٖ ،ؾبٚاويٞب َٗٓ ٔيّٚ ٝزضٞبي آٙٞي ظ٘ساٖ ضا
چكيس٘س.

15

16

كشتسارّای سرسبس
ذٛزضٚي ػٟبزؾبظ٘سٌي اظ حبقي ٝزقز
ؾطؾجعچٙبضاٖ ث ٝؾٕز اِٚيٗ ضٚؾشب ديف ٔيآٔس ٚ
دكز ؾطـذٍ دف وطزٜاي اظ ذبن ثٛٞ ٝا ثّٙس
ٔيوطز .ضٚؾشبييبٖ وٝا٘شٓبض ٚضٚز ػٟبزٌطاٖ ضا
ٔيوكيس٘س ،زاذُ ٔيساٖ وٛچهآثبزي ػٕٕ قس٘س.
ٔسسي ثٛز و ٝذطاثي ٔٛسٛضٞبي آة،سطاوشٛضٞب ٚ
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فطؾٛزٌي لُٗٞٝبي ٚؾبيُ ٔىب٘يىي آ٘بٖ ضاٍ٘طاٖ
وطز ٜثٛز .زِكبٖ ٕ٘يذٛاؾز ظٔبٖ وكز
ظٔيٗٞبيوكبٚضظي ضا اظ زؾز ثسٙٞس  ٚيب زض لجبَ
وٕهٞبي اضثبثبٖؾٛزػ ٚ ٛذبٖٞبي ْبِٓ ،زاض ٚ
٘ساضقبٖ ثطثبز ضٚز .ثٝا٘ساظ ٜوبفي زض ؾبَٞبي ديف اظ
ا٘مالة َٗٓ ػٛض  ٚؾشٓچكيس ٜثٛز٘س .اظ ظٔبٖ
ديطٚظي ا٘مالة و ٝػٟبزؾبظ٘سٌيقىُ ٌطفش ٝثٛز ،ثٝ
وٕهٞبي آٖ زَ ذٛـ وطزٜ

ثٛز٘س.كشتسارّای سرسبس

ثطاي ٕٞيٗ ثب وٕه ضيف ؾفيساٖ ضٚؾشبٖ ،طيًٝاي
سٟيٝوطز٘س  ٚث ٝاَالٔ ػٟبزِ قٟط ٔكٟس ضؾب٘س٘س.
ذٛزضٚي ػٟبز قشبثبٖ آذطيٗ ديچ ػبز ٜذبوي ضا
َيوطز  ٚاظ ٚضٚزي ضٚؾشب ث ٝؾٕز ٔيساٖ ديف ضفز
 ٚػّٛئؿؼس ٔشٛلف قس .اٞبِي ضٚؾشب ثطاي اؾشمجبَ
اظ ٔيٕٟب٘بٖديف آٔس٘سٟٔ .سي و ٝثب وٙؼىبٚي ثٔ ٝحُ
ػسيس ذسٔشفٍ٘بٔ ٜيوطز ،ػٗجٞٝبي اثعاضـ ضا
ثطزاقز  ٚاظ ذٛزضٚديبز ٜقس  ٚدؽ اظ احٛاِذطؾي ثب
ضيف ؾفيساٖ ٚضٚؾشبييبٖ ،ثب آ٘بٖ زضثبضٚ ٜيٗيز
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ضٚؾشب  ٚوٕجٛزٞبي آٖنحجز وطز  ٚدؽ اظ
ذساحبفٓي ثب زٚؾشبٖ ػٟبزٌطـ ،ثَٝطف ٔحُ
البٔشف ث ٝضا ٜافشبز.
ثب نسايِ دزِدز ٔٛسٛضٞبي آة و ٝچ ٖٛلّت
ا٘ؿبٖظ٘سٜاي ٔيسذيس ،زَ ضٚؾشبييبٖ قبز ِ ٚتقبٖ
ذٙساٖ قس.آ٘بٖ زيٍط ٔؼجٛض ٘جٛز٘س ثطاي وطايٝي
ٔٛسٛض آة ؾطا٘ ذبٖيٛؾف  ٚأظبَ ا ٚثط٘ٚس ٞ ٚعيٝٙ
ٍٙٞفشي دطزاذز وٙٙس.سطاوشٛضٞب يىي دؽ اظ زيٍطي
ثب سٗٛيى لُٗٞٝبي فطؾٛزِٛ ٜٚاظْ يسوي ،سبح سبح
ٔيوطز٘س  ٚضٚي ظٔيٗٞبيوكبٚضظي ديف ٔيضفشٙس.
ثب حًٛض ػٟبزٌط ػٛاٖ ٚدطا٘طغي ،زٚثبض ٜقٛض ٚ
٘كبٌ زض فٗبِيز ضٚظٔط ٜاٞبِيضٚؾشب زيسٔ ٜيقس.
 ٕٝٞاظ سالـ قجب٘ٝضٚظي سٕٗيطوبضٔبٞط ٚ
ذٛـاذالق ضايي  ٚذكٛٙز ثٛز٘س ،وٌ ٝبٜ
ثٝزيساضـ ٔيضفشٙس  ٚيب زض ٔؿؼس ٓٞوالٔف
ٔيقس٘س  ٚزضوبضٞبي زيٍط ضٚؾشب ثب أ ٚكٛضر
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ٔيوطز٘س .حبال زيٍطاٖشٕبز ث٘ ٝفؽقبٖ ثيكشط قسٜ
ثٛز ٔ ٚيسٛا٘ؿشٙس ػّٛيفكبض  ٚذٛاؾشٞٝبي ٘بحك
ذبٖٞب ايؿشبزٌي وٙٙس.
ثب دطضً٘سط قسٖ حًٛض ٟٔسي  ٚث ٝثبض
٘كؿشٗظٔيٗٞبي وكبٚضظي ،نجٛضي اضثبثبٖ ث ٝدبيبٖ
ضؾيس .قطايٍػسيس ضٚؾشب ذٛقبيٙس آ٘بٖ ٘جٛز .سطؼ ٚ
٘بآٌبٞي وكبٚضظاٖؾٛز وال٘ي ث ٝػيتقبٖ ؾطاظيط
ٔيوطز.
چيعي ٍ٘صقز و ٝثَ ٝطظ ٔكىٛوي ٔعاحٕزٞبي
آ٘بٖآغبظ قس .ؾٗي زاقشٙس سب ثب ضق ٚ ٜٛظثبٖ ذٛـ اٚ
ضا ثبذٛاؾشٞٝبي ذٛز ٕٞطا ٜوٙٙس ،أب ايٕبٖ  ٚاذالل
ٟٔسيثبٖض قس سب ِحٗ ظثبٖقبٖ سغييط وٙس .ايٗ ثبض ثب
سٟسيس ؾٗيزاقشٙس زَ ا ٚضا ثّطظا٘ٙس.
سٗسازي اظ ٘يطٞٚبي ٔؿّح  ٚدبؾساضاٖ ا٘مالة
ؾٛاض ثطذٛزضٞٚبي ػٟبز ثَ ٝطف ضٚؾشب ديف
ٔيآٔس٘س .چٙس ضٚظاظ ٌٓ قسٖ ػٛاٖ ػٟبزٌط ضٚؾشب
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ٔيٌصقز .اظ ٚلشي وٛ٘ٝچٞٝبي ذبٖيٛؾف ؾطاغف
ضفش ٝثٛز٘س ،زيٍط وؿي اٚضا ٘سيس ٜثٛز .ثًٗي اظ
٘ٛػٛا٘بٖ وٙؼىب ٚآثبزي و ٝثٟٔ ٝسيٖالل٘ ٝكبٖ
ٔيزاز٘س ،ا ٚضا ا٘شٟبي ثب٘ ثعضي ذبٖيٛؾفزيسٜ
ثٛز٘س و ٝثب زؾز  ٚدبٞبي ثؿش ٝػّٛي
ذبٖيٛؾفافشبز ٜثٛز  ٚوشه ٔيذٛضز .ثچٞٝب قٙيسٜ
ثٛز٘س و ٝاظٟٔسي ٔيذٛاؾشٙس سب آٖ ضٚؾشب ضا سطن
وٙس  ٚزيٍط ث ٝآٖ ػبثطٍ٘طزز.
ثب ديچيسٖ ذجط زؾشٍيطي ا ٚثيٗ اٞبِي
ضٚؾشب،ضيفؾفيساٖ ث ٝػٟبزؾبظ٘سٌي ٔكٟس اَالٔ
زاز٘س ٙٔ ٚشٓطاظ ضا ٜضؾيسٖ ٘يطٞٚبي ٔؿّح ا٘مالة
قس٘س .ذبٖيٛؾف وٝاظ ضؾيسٖ ٘يطٞٚبي ٔسافٕ
ا٘مالة ٞطاؾبٖ قس ٜثٛز ،اظ٘ٛچٞٝبي ذٛز ذٛاؾز
سب زضؼ ذٛثي ث ٝدبؾساضاٖ ثسٙٞس ٚذٛزـ ث ٝوٚ ٜٛ
وٕط فطاض وطز .دبؾساضاٖ دؽ اظ ضؾيسٖ ثٝآثبزي،
ثالفبنّّٕٖ ٝيبر آظازؾبظي ٘يطٚي ػٟبزٌط ضا
آغبظوطز٘س .ثب وٕه ػٛا٘بٖ آثبزئ ،حُ اذشفبي
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ٔعزٚضاٖذبٖيٛؾف  ٚا٘جبضي ؤٟ ٝسي زض آٖ ظ٘سا٘ي
قس ٜثٛز،قٙبؾبيي وطز٘س .ثًٗي اظ ٘ٛچٞٝبي ذبٖ وٝ
اٚيبٔ ضاٚذيٓ زيس٘س ،دب ث ٝفطاض ٌصاقشٙس  ٚزض
ثب٘ٞبي دطزضذزدُكز آثبزي ٔرفي قس٘س .ثمي ٝثسٖٚ
وٕشطيٗ ٔمبٔٚزسؿّيٓ قس٘س.
زض ا٘جبض قىؿش ٝقس ٟٔ ٚسي ثب ؾط  ٚنٛضر
ذ٘ٛي ِٚجبؼٞبي دبض ٜاظ ا٘جبض ثيط ٖٚآٔس  ٚثب چٟطٜاي
ٔشجؿٓ ثٝآغٛـ ػٛا٘بٖ ضٚؾشب ضفز.
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بيست ٍ پٌج رٍز اًتظار
ٟٔسي زؾشٕبِف ضا ثطزاقز  ٚثب آٖ
زؾزٞبيضٚغٙياـ ضا دبن وطز .اظ سٕٗيطٌب ٜذبضع
قس  ٚثَ ٝطفزفشط ؾطن وكيس.
ـ آلب ٟٔسيٛٔ ،سٛض سٕٗيط قس؟
ـ آض ٜحبعآلب ،وبضـ سٕبْ قس.ٜ
ـ زؾشز زضز ٘ى.ٝٙ
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ـ ذٛاٞف ٔيو ،ٓٙحبعآلب ٔٗ االٖ ثطٔيٌطزْ.
اظ نجح ظٚز و ٝثٔ ٝحُ وبضـ آٔس ٜثٛز ،ا٘شٓبض
ٚضٚزضييؽ سٕٗيطٌب ٜضا ٔيوكيس .سهٕيٓ لبَٕ زاقز
سب ثب اِٚيٌٗط ٜٚاٖعأي ػٟبز ،ثطاي وٕه ث ٝػجٟٝي
ػٛٙة ثطٚز.حسٚز ثيؿز  ٚدٙغ ضٚظ اظ سؼبٚظ
٘يطٞٚبي ٘ٓبٔي ٖطاق ثٙٔٝبَك غطة  ٚػٛٙةغطثي
ٔيٌصقز  ٚزض آٖ

ٔسربيست ٍ پٌج رٍز اًتظار

ٟٔسي

سٕبْ اذجبض  ٚحٛازص ػ ًٙضا ظيط ٘ٓط زاقز
ٚزضثبضٜي آٖ ثب ذب٘ٛازٜاـ نحجز ٔيوطز.
لؿٕز دبضوي ًٙضا زٚض ظز  ٚاظ ٔح َٝٛذبضع قس
 ٚثٝؾٕز ؾبذشٕبٖ ازاضي سٕٗيطٌب ٜديف ضفز.
زِفٔيذٛاؾز ًٖ ٛوٛچىي اظ ٘يطٞٚبي ؾذبٞي
ٔيقس  ٚزضذٍ ٔمسْ ض ٚزض ضٚي ٘يطٞٚبي ٔشؼبٚظ
ٔيايؿشبز .ثب ايٗحبَ ،اٖعاْ ثب ػٟبزٌطاٖ  ٓٞثطايف
وٓاضظـ ٘جٛز.
ثب اقبض ٜيىي اظ زٚؾشب٘ف و ٝوبض زفشطي ا٘ؼبْ
ٔيزازٔ،شٛػ ٝحًٛض ضييؽ سٕٗيطٌب ٜقس .ثب
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ذٛقحبِي اظ دّٞٝبثبال ضفز .زؾشي ث ٝؾط ٚ ٚيٗف
وكيس  ٚزض ظز .ثب ٔىض زضضا ثبظ وطز  ٚدؽ اظ
احٛاِذطؾي ضٚي نٙسِي ٘كؿز.
ـ آلبي ٔيطظايي ،فطٔبيكي ثبق ٝزض ذسٔششبٖ ٞؿشٓ.
ـ ظ٘س ٜثبقيس حبعآلبٖ ،طو وٛچىي زاقشٓ .اظ
قٕباػبظٔ ٜيذٛا ٓٞسب ثب ٌط ٜٚػٟبز ،ثطاي وٕه
ثط ْٚػج.ٟٝ
ـ ٖؼتٞ ،ط چي ٘يطٚي ذٛة  ٚثباذالق زاضيٓ،
لهسػج ٟٝضفشٗ زاض٘س .سٛي لؿٕز ٔب ،قٕب االٖ
زٕٞيٗ ٘فطيٞؿشيس و ٝلهس طجز ٘بْ زاضز.
ـ حبع آلب ،دكز ػج ٟٝسٕٗيطوبض ظيبز .ٜاالٖ
٘يطٞٚبي ٔباحشيبع ث ٝدكشيجب٘ي  ٚزٍِطٔي زاضٖ.
ـ حك ثب قٕبؾزِٚ .ي ا َٚثبيس يه ٘فط ضا ػبي
قٕبا٘شربة و.ٓٙ
ـ ٔٙشٓط ٔئب٘ٓ حبعآلب.
ـ ثجي ٓٙآلبي ٔيطظايي ،ذب٘ٛاز ٜذجط زاضٖ؟
ـ ثّ ٝحبعآلب ،ضيبيز زاضٖ.
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ـ ذسا ذيطر ثس ،ٜاظ ٘ٓط ٔٗ اقىبِي ٘ساض .ٜاَٚ
ثطٚديف حبعآلب يعزا٘ي سب سطسيت ٔمسٔبر وبض ضا ثس.ٜ
ثٍٗٔٛطفي ٘بٔٔ ٝيذٛا.ٓٞ
ٟٔسي سكىط وطز  ٚثب ذٛقحبِي اظ اسبق ذبضع
قس.
ٟٔسي دكز ضزيف آٔجٛال٘ؽٞبي سطوف ذٛضزٜ
ٚسب٘هٞبي اظ وبض افشبز٘ ،ٜكؿش ٝثٛز  ٚثب يىي اظ
٘يطٞٚبيسرطيت ؾذب ٜنحجز ٔيوطز .ؾط٘يعٜاـ ضا
ٌطفش ٝثٛز َ ٚطظؾيره ظزٖ  ٚذٙظي وطزٖ ٔيٗ ضا
سٕطيٗ ٔيوطزٖ .اللٝظيبزي ث ٝوبض سرطيت ٚ
فٗبِيزٞبي ا٘فؼبضي زاقز.
ـ اٌط ؾط٘يع ٜضا اظ ثبال ثع٘يٓ ،چي ٔيقٝ؟
ـ ثطايز فبسحٔ ٝيذٛا٘ٙس.
ـ االٖ ؾذب ٜث٘ ٝيط ٚاحشيبع ٘ساضٜ؟
ـ چطا ٘ساض.ٜ
ـ زٚؾز زاضي ،ثيبي ذٍ ٔمسْ.
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ـ آض ،ٜزٚؾز زاضْ سرطيتچي ثك.ْٛ
دبؾساض ػٛاٖ وٙٔ ٝشٓط سٕٗيط ٔٛسٛضـ ثٛز،
ثٝوبٔيٖٞٛب ،ػيخٞب ٘ ٚفطثطٞبي زاذُ ٔحَٝٛ
سٕٗيطٌبٜاقبض ٜوطز ٌ ٚفزٔ« :طز ٔإٔٗ ،اٌط قٕب
٘جبقيس ،ؾذبٚ ٜاضسف يه لسْ ٕ٘ ٓٞيسٛا٘ٙس ػّٛ
ثط٘ٚسٔ .يزا٘ي سٕٗيطايٗ ٔبقيٗٞب چمسض نٛاة
زاضٜ؟»
ـ زضؾشِٚ ،ٝي زٚؾز زاضْ سٛي ٔيساٖ ٔيٗ ثبقٓ.
َطظوبض چبقٙيٞب ضا يبز ٌطفشٓ.
ـ قبيس أىبٖ ا٘شمبَ اظ ػٟبز ث ٝؾذب ٜثبقس ،ثطايز
ؾإأَيو.ٓٙ
چٙس ِحٓ ٝثٗس نساي ثّٙسٌٛي قٕبض ٜزٚ
سٕٗيطٌب ٜزضفًب ديچيسٟٔ .سي ؾطـ ضا ثّٙس وطز.
ـ ٟٔسي ٔيطظايي ثٔ ٝحُ سٕٗيطٌب...ٜ
ثبيس ث ٝوٕه زٚؾشب٘ف ٔيضفز .اظ ضٚي ظٔيٗ
ثّٙس قس ٚث ٝؾٕز ؾ ِٝٛزؾز سىبٖ زازٔ .ؿٛؤَ
سٕٗيطٌب ٜاظ زٚضا ٚضا زيس  ٚاقبض ٜوطز سب ٞط چٝ
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ظٚزسط ؾط وبضـ ثطٌطزز.حؼٓ ذٛزضٞٚبي سٕٗيطي،
فطنز اؾشطاحز سٕٗيطوبضاٖضا ٌطفش ٝثٛزٟٔ .سي اظ
زٚؾشف ذساحبفٓي وطز  ٚث ٝؾٕزؾ ِٝٛزٚيس.
ِحٓٝاي ثٗس چٙس ٛٞاديٕبي ؾيب ٜضً٘غطـوٙبٖ اظ
ثبالي ٔحٖ َٝٛجٛض وطز٘س  ٚثب دطسبةضاوزٞبي ذٛز
 ٕٝٞػب ضا ِطظا٘س٘س .زض ؾٕز غطة ،ؾشِٖٛزٚز ؾيبٜ
ضٍ٘ي آؾٕبٖ آثي ضا وظيف وطزٟٔ .سي ث٘ ٝرّؿشبٖضٚ
ث ٝضٚيف ،ػبيي و ٝذٍ ٔمسْ ضا اظ ٘ٓط دٟٙبٖ
ٔيوطز،ذيط ٜقس.
ـ آلبي ٔيطظاييٞ ّْٛٗٔ ،ؿز چىبض ٔيوٙي؟
ـ احٕس آلب ايٗ ػب ٞؿشٓ.
ـ ثيب ثبثبػبٖ ،ايٗ ػب نساي سب٘ه  ٚسٛح سٕبٔي
٘ساض،ٜزٚثبض ٜضفشي س ٛفىط ذٍ ٔمسْ .وبض ظيبز ،ٜثيب
ؾيؿشٓ ثطقايٗ ٔبقيٗ ضا ٍ٘ب ٜوٗ.
 ٕٝٞاظ حبَ ٛٞ ٚاي ا ٚثبذجط ثٛز٘س .سب ضظٔٙسٜاي
ضأيزيس ،وبض ضا فطأٛـ ٔيوطز  ٚؾطٌطْ حطف ظزٖ
اظ ذٍٔمسْ ٔيقس.
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ذٛزضٚي ؾذبٙٔ ٜشٓط ثٛز سب ٟٔسي ٚؾبيّف ضا
ثطزاضز.سٕٗيطوبضاٖ ػٟبز  ٚزٚؾشب٘ف حيطرظز ٜث ٝآضْ
ِجبؼ اٚچكٓ زٚذش ٝثٛز٘سٟٔ .سي ؾبوف ضا ثطزاقز
.
ـ ثبالذط ٜوبض ذٛزر ضا وطزي.
ـ ذيّي وبضر زضؾشٔ ،ٝبقباهلل ث ٝايٗ ٕٞز.
ـ ٟٔسي ػبٖٛٔ ،اْت ذٛزر ثبـ .احشيبٌ وٗ،
سيط ٚسف ًٙقٛذيثطزاض ٘يؿز.
ـ االٖ سٛي ؾذب ٜچىبض ٔيوٙي؟
ـ سرطيتچي ٞؿشٓ.
ـ ٚاي ،زَزَْ ٚايٛٔ .اْت ذٛزر ثبـٔ .بقباهلل ثٝ
ايٗزَ  ٚػطأر.
ـ آلب ٟٔسي ،ثٔ ٝب ؾط ثعٖ.
ـ ث ٝضٚي چكٓ.
ٟٔسي ؾبوف ضا ضٚي زٚـ ا٘ساذز .ثب
زٚؾشب٘فضٚثٛؾي وطز  ٚؾٛاض ذٛزضٚيي قس وٝ
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قيكٞٝب  ٚثس٘ ٝآٖ ضاثطاي اؾششبضٔ ٌُ ،بِيس ٜثٛز٘س.
ٟٔسي ثطاي زٚؾشب٘فزؾز سىبٖ زاز .ذٛزض ٚاظ
ٔح َٝٛذبضع قس  ٚث ٝؾٕزػبز ٜانّي ؾطٖز
ٌطفز.
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هیخَاّين گردش برٍین!
ثركي اظ ّٖٕيبر ٚاِفؼط 4ثب ٔٛفميز ث ٝدبيبٖ
ضؾيس.آسف ٔإطط ضظٔٙسٌبٖ اؾالْٔ ،مبٔٚز ٘يطٞٚبي
ٖطالي ضا زض ٓٞقىؿز  ٚآ٘بٖ ضا ثٖ ٝمت ضا٘س.
أسازٌطاٖ ٔؼطٚحبٖ ضاث ٝدكز ذٍ ٔٙشمُ ٔيوطز٘س.
ثّسٚظضٞبي غ َٛديىط اظؾٕز قطق  ٚغطة ثب ايؼبز
ذبوطيع ثعضٌي ؾٗي زاقشٙسؾس ٘فٛش ٘بدصيطي ػّٛي
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يبَ ثىكٙس  ٚاحشٕبَ يسحّٕٝآ٘بٖ ضا ثٛٔ ٝايٕ
سهطف قس ،ٜاظ ثيٗ ثجط٘سٖ .طاليٞب ثٞٝيچ ليٕشي
ٕ٘يذٛاؾشٙس اضسفبٔ وّ ٝلٙسي  ٚيبَ دبييٗ آٖ ضااظ
زؾز ثسٙٞس .آ٘بٖ ثب فبنّ ٝا٘ساذشٗ ٔيبٖ ز ٚؾط
ذبوطيعٔ،مبٔٚز قسيسي اظ ذٛزقبٖ ٘كبٖ ٔيزاز٘س.
ؾالحٞبي ؾجه  ٚؾٍٙيٗ ٔؿشمط زض اضسفبٔ وّٝ
لٙسي،ثط ؾط ضظٔٙسٌبٖ آسف ٔيضيرشٙس  ٚث ٝذٛثي اظ
يبَ

زفبٔهیخَاّين گردش برٍین!

ٔيوطز٘س.

ٌط ٜٚسرطيت دؽ اظ قٙبؾبيي اَطاف يبَ دي ثٝ
ٚػٛزٔيساٖ ٔيٙي ثطز و ٝاػبظ ٜديكطٚي ٕ٘يزاز ٚ
ٕٞيٗ ٔؿأِٝضٚحي ٝضظٔٙسٌبٖ ضا يٗيف وطز ٜثٛز.
چٙس ضٚظ اظ سالـ ٘يطٞٚبي ٟٔٙسؾي ٚ
دكشيجب٘يٌصقز ،أب ديكطفز چٙسا٘ي حبنُ ٘كس.
فطٔب٘سٞبٍٖ٘طاٖ سؼسيس لٛاي زقٕٗ ٘ ٚفٛش آ٘بٖ اظ
ؾٕز ثطيسٌيذبوطيع ثٛز٘س .اسفبلي و ٝحشي ٕٔىٗ
ثٛز ث ٝليٕز قىؿزّٖٕيبر سٕبْ قٛز .سهٕيٓ ٟ٘بيي
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آٖ ثٛز وٞ ٝط چ ٝظٚزسطز ٚؾط ضي حيبسي ث ٝيىسيٍط
ٔشهُ قٛز ،أب چٍٍ٘ٛي آٖضا وؿي ذجط ٘ساقز.
ٟٔسي ثيحٛنّٖ ٚ ٝهجي اظ ؾٍٙط ثيط ٖٚآٔس .اظ
ايٗو ٝضٚظٞب ٔيٌصقز  ٚضاٞي ثطاي سهطف يبَ ديسا
ٕ٘يقسٍ٘،طاٖ ثٛز .ث ٝؾٕز يبَ چكٓ ٌطزا٘سٖ .هط
زٍِيطي ثٛز.ضظٔٙسٌبٖ زٚض ذٛزضٚي سساضوبر ػٕٕ
قس ٜثٛز٘س ٚؾٕٟي ٝثيؿىٛيز  ٚوٕذٛسكبٖ ضا
ٔيٌطفشٙسٟٔ .سئٛسٛضـ ضا ثطزاقز  ٚث ٝاسفبق يىي
اظ زٚؾشب٘ف ث ٝؾٕزثطيسٌي ذبوطيع حطوز وطز ٚ
ث ٝذبٔٛقي غٓاٍ٘يعثّسٚظضٞب ذيط ٜقسٌ ٌٝ .بٜ
نساي سهسيطا٘ساظٞب قٙيسٜٔيقس .فبنّ ٝظيبزي ثب
ؾٍٙط ٖطاليٞب ٘ساقز .فمٍٔيساٖ ٔيٗ ٔبٕ٘ آٟ٘ب ثٛز.
اظ آٖ و ٝوبضي اظ زؾشفثطٕ٘يآٔس ،حطل ٔيذٛضز.
يىجبض ٜث ٝفىطـ ضؾيس و ٝثبحّٕٝاي ثطقآؾب ،ذٛزـ
ضا ث ٝيبَ ثطؾب٘س .اؾّح ٝوالقفضا ثطزاقز .ثٝ
ذكبة دط آٖ ٍ٘ب ٜوطز  ٚسٗساز٘بض٘ؼهٞبيف ضا
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قٕطز .ؾٛاض ٔٛسٛضـ قس  ٚث ٝزٚؾشفٌفز« :ثيب
ضٚي ٔٛسٛض ثكيٗ».
زِف ٕ٘يذٛاؾز ثب حؿبةٌطيٞبي ُٔٙمي،
ذٛزـضا ثشطؾب٘س  ٚفطنز ديف آٔس ٜضا اظ زؾز
ثسٞس.
ـ وؼب؟
ـ ظٚز ثبـ ؾٛاض ق ،ٛوبض زاضْ.
ـ ٕ٘يقٛز ٔ ٓٙثبذجط ثبقٓ؟
ـ ٔيذٛاٞيٓ ثطٚيٓ ٌطزـ.
ٔٛسٛض چٖ ٖٛمبثي آٔبزٜي قىبض اظ ػب دطيس  ٚثب
غطقيثّٙس اظ ضٚي ٘بٕٛٞاضيٞبي ؾط ضاٞف ديف
ضفز .اظ قىبفثيٗ ذبوطيع ثبال ضفز  ٚيىطاؾز ثٝ
َطف ٔيساٖ ٔيٗ ،ثٝضاٞف ازأ ٝزاز .دبؾساض ٕٞطاٜ
ٟٔسي قٛو ٝقس ٜثٛز.ثبٚضـ ٕ٘يقس و ٝچٙبٖ
سهٕيٕي ٌطفش ٝثبقسٞ .ط ِحٓٝأىبٖ زاقز سب ثب
ا٘فؼبض ٔيٙي ثٛٞ ٝا دطسبة ق٘ٛس ،أبٟٔسي ثئٟبثب
ديف ٔيضفز.
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ِحٓٝاي ثٗس نساي غيط ٔٙشٓطٜي آسف
ٖطاليٞب،ضظٔٙسٌبٖ ضا اظ ؾٍٙطٞب ثيط ٖٚوكيس.
ٖطاليٞب ؾٗي زاقشٙسٔٛسٛضؾٛاضاٖ ضا ؾطٍ٘ ٖٛوٙٙس.
ٔٛسٛض اظ ٔيساٖ ٔيٗ ٌصقز ٚضٚي يبَ چخ  ٚضاؾز
قس .حبال زيٍط ٘يز ٟٔسي ثطايٕٞطظٔف ّٔٗ ْٛثٛز.
ضظٔٙسٌبٖ ثب اؾّح ٝث ٝؾٕز ثطيسٌيذبوطيع زٚيس٘س
 ٚثطاي حٕبيز اظ آ٘بٖ ،ث ٝضٚي ؾٍٙطٞبآسف
ٌكٛز٘س.
حطوبر قشبةظز ٚ ٜغبفٍّيطاٟ٘ٔ ٝسي
اػبظٜٞسفٌيطي ث ٝزقٕٗ ٕ٘يزازٕٞ .يٗ وٛٔ ٝسٛض
ث ٝيبَ٘عزيه قسٟٔ ،سي ذٛزـ ضا زاذُ قىبفي
وٖٕٓك دطروطز .زٚؾشف وٛٙٞ ٝظ اظ الساْ ٖؼيت اٚ
ٌيغ ثٛز ،چٙس ٔشطزٚضسط اظ ٟٔسي سٛا٘ؿز ذٛزـ ضا
زاذُ وب٘بَ ػّٛي يبَدطر وٙس.
ٔٛسٛض غطـوٙبٖ ثب ثطذٛضز ث ٝسرش ٝؾٍٙي اظ
حطوزايؿشبز .دبؾساضاٖ اظ قىبف ذبوطيع ث ٝؾٕز
يبَ ديفآٔس٘سٟٔ .سي ثب ٟٔبضر ٘بض٘ؼهٞبيي وٝ
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ٕٞطا ٜزاقز،زاذُ ؾٍٙطٞبي ٖطالي دطسبة وطز ٚ
سيطثبضٞبي آ٘بٖ ضا اظوبض ا٘ساذز.
ثب سبضيه قسٖ ٛٞا ،ثچٞٝبي ٌط ٜٚسرطيت ٔٗجط
ٖطيًيزاذُ ٔيساٖ ايؼبز وطز٘س  ٚثالفبنّ ٝوب٘بَ
ػّٛي يبَ ثٝسهطف ضظٔٙسٌبٖ زض آٔس .ثّسٚظضٞب اظ
فطنز ديف آٔسٜاؾشفبز ٜوطز٘س  ٚثب نساي غطـ
ذٛز سطؼ ضا ث ٝزَ زقٕٗا٘ساذشٙسٕٞ .عٔبٖ ثب سهطف
يبَ٘ ،يطٞٚبي ٟٔٙسؾيسٛا٘ؿشٙس ز ٚؾط ذبوطيع ضا ثٝ
ٔ ٓٞشهُ وٙٙس  ٚاضسفبٖبروّ ٝلٙسي ضا ثٔ ٝحبنطٜ
زض آٚض٘س.
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جاى هي یَاشتر!
ظٔبٖ ّٖٕيبر زض ُٔٙم ٝؾٔٛبض ٘عزيه ثٛزٟٔ .سي
ثٕٞٝطا ٜدبؾساض ػٛا٘ي اظ ٌط ٜٚسرطيت ثطاي ؾٔٛيٗ
قتٔشٛاِي ،ذٛزقبٖ ضا ثطاي قٙبؾبيي ٔحٛضٞبي
حّٕ ٝآٔبزٜٔيوطز٘س.
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ـ آلبي ٔيطظايي ،زاضْ اظ دب ٔيافشٓٔ .يسطؾٓ ٚؾٍ
ٔيسأٖيٗ ذٛاثٓ ثجطز .ثيب أكت ضا اؾشطاحز وٙيٓ.
فطزا  ٓٞضٚظذساؾز.
ٟٔسي و ٝچكٕب٘ف اظ ثيذٛاثي ؾطخ ثٛز ،ذٙسيس
ٚػٛاة زاز ّٝٔٛٗٔ« :وٛٙٞ ٝظ آةثٙسي ٘كسي ٗٔ .اظ
سٛذؿشٝسطِْٚ ،ي چبضٜاي ٘يؿزٞ .ط چّٕٖ ٝيبر
ظٚزسطا٘ؼبْ ثك ،ٝث٘ ٝفٕ ٔ ٕٝٞبؾزٌ .ط ٜٚسرطيت
قت  ٚضٚظ٘ساضز .ثبضٞب قس ٜو ٝضٚي ٔٛسٛض ذٛاثٓ
ثطز ٚ ٜثب وّ ٝضفشٓ

سٛجاى هي یَاشتر!

ظٔيٗ ،ثيساض ٓٞ

٘كسْ٘ .بضاحز ٘جبـ ،سٛي قٙبؾبييفطنز ثطاي
ذٛاثيسٖ ظيبز».ٜ
سرطيتچي ػٛاٖ و ٝزضثبض ٜقؼبٖز  ٚثيثبوي
ٟٔسيحطفٞبي فطاٚا٘ي قٙيس ٜثٛز ،ثب حيطر ٍ٘بٞف
وطز ٌٚفز« :يٗٙي ٚالٗبً ٔيقٛز ٔٛلٕ قٙبؾبيي
ٌطفز ذٛاثيس؟»
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ـ قٛذي ٕ٘يو ٗٔ ،ٓٙو ٝظيبز ذٛاثيسْ .ثًٗي
ٚلزٞبثطاي ايٗ و ٝذُط ضفٕ ثكٔ ،ٝؼجٛضي ؾبٖزٞب
اظ ؾط ػبيزسىبٖ ٘رٛضي.
ؾبٖشي ثٗس ز ٚسٗ اظ ٘يطٞٚبي قٙبؾبيي ِكىط
حًطرضؾٚ َٛاضز ؾٍٙط آ٘بٖ قس٘س  ٚدؽ اظ
احٛاِذطؾي ،ثباؾشفبز ٜاظ ٘مك ٚ ٝؾبيط اَالٖبر
ٔٛػٛزٚ ،يٗيز ُٔٙمٝضا ثطضؾي وطز٘س .آٖ قت لطاض
ثٛز سٕبْ ٔحٛضٞب سحٛئُٟسي  ٚزٚؾشف قٛز.
ؾبٖز ز ٜقت ،دؽ اظ ٌفشٍٚ ٛل ٚ َٛلطاضٞبي الظْ،
اظ ؾٍٙط ذبضع قس٘س  ٚثب اؾشفبز ٜاظلُتٕ٘ب ث ٝؾٕز
قٕبَغطثي ديف ضفشٙس .ؾٍٙطٞبي وٕيٖٗطاليٞب ،زض
ٔيساٖ ٔيٗ ا٘شٓبضقبٖ ضا ٔيوكيس .لطل ٔبٜثبالي
ؾطقبٖ ٔيزضذكيس ٛ٘ ٚض ٘مطٜاي ضٍ٘ف ضا ٕٝٞ
ػبٔيدبقيس .قتٞبي ٟٔشبثي ،زيس ٍٟ٘جب٘بٖ ٖطالي
ثيكشطٔيقس .ثب آٖ و ٝقت ٔٙبؾجي ثطاي قٙبؾبيي
٘جٛز ،أبثيكشط اظ آٖ ٕ٘يسٛا٘ؿشٙس فطنز ضا اظ زؾز
ثسٙٞس.
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ٔؿبفز ظيبزي ضا زض ٔؿيطي ٘بٕٛٞاض  ٚدط اُفز ٚ
ذيعَي وطز٘س .اِٚيٗ ٔيساٖ ٔؼجٛضقبٖ وطز سب
ؾيٝٙذيع  ٚثبؾطٖز وٓ حطوز وٙٙس .ثب احشيبٌ
ؾط٘يعٜٞبي ذٛز ضازاذُ ذبن ٘طْ فط ٚوطز٘س.
ذؿشٍي  ٚذٛاة ٔظَُّجىبضٞبي ؾٕغ زائٕبً ٌطيجبٖ
ٟٔسي ٕٞ ٚطظٔف ضأيٌطفز  ٚآ٘بٖ ضا ؾؿز
ٔيوطز .وٛچىشطيٗ اقشجبٜٔيسٛا٘ؿز سٕبْ ثط٘بٔٞٝب ضا
٘مف ثطآة وٙس .ثباحشيبٌ ػّٛضفشٙس  ٚزض ٔسر ظٔبٖ
٘ؿجشبً وٛسبٞي ٔيٗٞبي ٔؿيطحطوزقبٖ ضا ذٙظي
وطز٘س  ٚاظ ٔٗجط دبوؿبظي قس،ٜذٛزقبٖ ضا ػّٛ
وكيس٘س.
ثب ٖجٛض اظ ٔيساٖ ٔيٗ ؾطٖز حطوزقبٖ ثيكشط
قسٔ.حٛضٞبي ٔٛضز ٘ٓط يىي دؽ اظ زيٍطي قٙبؾبيي
قسٌ.ط ٜٚثب ضؾيسٖ ثٔ ٝيساٖ ٔيٗ ز ،ْٚثطاي اؾشطاحز
سٛلفوطز .سرطيتچي ػٛاٖ و ٝضٚي ظٔيٗ  ِٛٚقسٜ
ثٛز ،ض ٚثٟٔٝسي وطز ٌ ٚفز« :ذت ،حبال ٔيسٛا٘يٓ ثب
ذيبَ ضاحزثطٌطزيٓ».
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ٟٔسي و ٝث ٝآٖ ؾٛي ٔيساٖ ٔيٗ  ٚؾٍٙطٞبي آٖ
چكٓزٚذش ٝثٛز ،ػٛاة زازٔ« :ب و ٝسب ايٗ ػب آٔسيٓ،
ثيبييس اظٔيساٖ زٖ ٓٞ ْٚجٛض وٙيٓ  ٚسب دبي ؾٍٙطٞب
ػّ ٛثطٚيٓ».
سرطيتچي ػٛاٖ و ٝؾٍٙطٞب ضا ظيط ٘ٛض ٔب ٜثٝ
ذٛثئيزيس ،اظ اؾبضر سطؾيس .آٖ لسض ذؿش ٝثٛز وٝ
فمٍ افىبضٔٙفي زض شٙٞف ػٛالٖ ٔيزاز.
ـ حبال چطا أكت؟ قتٞبي ثٗس ٔ ٓٞيسٛا٘يٓ سب
دبيسذ ٝثطٚيٓ.
ـ ٔب و ٝسب ايٗ ػب آٔسيٓ٘ .يٓ ؾبٖز ََٛ ٓٞ
ٕ٘يوكسٖٛ.يف ثچٞٝب ثب وٕشطيٗ سّفبر ػّٛ
ٔيض٘ٚس...
ثب انطاض ٟٔسيٌ ،ط ٜٚذٛزـ ضا دبي ٔيساٖ زْٚ
وكب٘س ٔٚكغ َٛدبوؿبظي قسٟٔ .سي ػّٛسط اظ ثميٝ
ديف ضفز.ذٛاة  ٚذؿشٍي ضا اظ يبز ثطز ٜثٛز٘س.
ٔٛلٗيز حؿبؼسطاظ آٖ ثٛز و ٝزچبض يٗف  ٚؾؿشي
ق٘ٛس .اظ ٔيساٖ ثٗسي ٓٞذبضع قس٘س .ث ٝؾٕز قيت
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سذ ٝديف ٔيضفشٙس وٝيىجبض ٜنساي ؾطثبظ ٖطالي
ٔيرىٛةقبٖ وطز .لبزض ثٝسىبٖ ذٛضزٖ ٘جٛز٘س .ؾطثبظ
ٖطالي ضٚي سذ ٝچطذيس ٚزٚؾشف ضا نسا ظز .ثّٙس
ذٙسيس ،ؾيٍبضـ ضا آسف ظز  ٚضٚث ٝزقز ثب نسايي
٘ ٝچٙساٖ نبف ،قط ٔٚث ٝذٛا٘سٖسطا٘ٞٝبي ٖطثي
وطز.
ٌط ٜٚقٙبؾبيي ايطا٘ي ،ثيؿز  ٚدٙغ ٔشط زٚضسط اظ
قيتسذ ،ٝظيط ٘ٛض ٘مطٜاي  ٚقبٖطا٘ٔ ٝب ٜث ٝظٔيٗ
چؿجيس ٜثٛز٘س.وؿي ػطأر ؾط ثّٙس وطزٖ ٘ساقز.
زلبيمي ؾرز ٖٚصاةآٚض ٌصقزٟٔ .سي ؤ ٝشٛػٝ
ثيزلشي ؾطثبظ ٖطاليقس ٜثٛز ،ؾطـ ضا چطذب٘س ٚ
آٞؿشٌ ٝفز« :حٛاؾف ثٔ ٝب٘يؿز».
ثچٞٝبي ِكىط حًطر ضؾ َٛزض آٖ ٚيٗيز
ذُط٘بناظ ٟٔسي  ٚزٚؾشف ذٛاؾشٙس سب ٕٞبٖ ػب
ٔٙشٓطقبٖثٕب٘ٙس .آ٘بٖ ثطاي قٙبؾبيي ٔٛلٗيز اَطاف
ؾٍٙطٞبيوٕيٗ ،ؾيٝٙذيع اظ سذ ٝزٚض قس٘سٟٔ .سي
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ؾطـ ضا ظٔيٌٗصاقز ٌ ٚفز« :زيسي ٌفشٓ فطنز
ثطاي ذٛاة ظيبز».ٜ
سرطيتچي ػٛاٖ و ٝؾطثبظ ٖطالي ضا ظيط ٘ٓط
ٌطفش ٝثٛزِ ٚحٓٝاي اظ ا ٚغبفُ ٕ٘يقس ،ػٛاة زاز:
«آضٚ ٜالٗبً.ػبيٕبٖ ثطاي ذٛاثيسٖ حطف ٘ساض .ٜذيّي
قبٖطا٘ ٝاؾز.ظيط ٘ٛض ٔبٛٔ ،ٜظيه  ٓٞدرف ٔيو».ٗٙ
ـ سب آٖٞب اظ قٙبؾبيي ثطٌطز٘س ،حسٚز ٘يٓ ؾبٖز
ثطاياؾشطاحز ٚلز زاضيٓ.
ـ ٔٛٓٙضر چيٝ؟
ـ ٔٛٓٙضْ ضٚق .ٝٙيه ضثٕ س ٛثرٛاة ،يه ضثٕ ٔٗ.
ـ ديكٟٙبز ثسي ٘يؿز ،اظ ثيىبضي ثٟشط.ٜ
ـ ا َٚس ٛثرٛاةٛٔ ٗٔ ،اْجٓ.
سرطيتچي ػٛاٖ ؾطـ ضا ضٚي ذبن ٌصاقز
ٚچكٕب٘ف ضا ثؿز .ثب سٕبْ ذؿشٍي حشي يه ِحٓٝ
فًبيدطايُطاثي و ٝزض آٖ ٌيط افشبز ٜثٛز٘س ،اظ
فىطـ ثيطٖ٘ٚطفزٞ .ط چ ٝسمال ٔيوطز ،وٕشط
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ٔيسٛا٘ؿز آضاْ ثبقس.چكٕب٘ف ضا ثبظ وطز ٌ ٚفز:
«ٔٗ وٕي چُطر ظزْ ،حبال سٛثرٛاة».
ٟٔسي ثطاي قٙيسٖ آٖ حطف ِحٓ ٝقٕبضي
ٔيوطز.چكٕب٘ف ضا ثؿز  ٚاٍ٘بض زض ثؿشط ٌطْ ٚ
٘طٔي ثبقس،ثيزضً٘ ث ٝذٛاة ٖٕيمي فط ٚضفز ٚ
نساي ذُط  ٚدُففثّٙس قس .سرطيتچي ػٛاٖ ثب
ٍ٘طا٘ي ث ٝسذٍ٘ ٝب ٜوطز  ٚثبزؾز ػّٛي زٞبٖ ٟٔسي
ضا ٌطفز  ٚؾٗي وطز ا ٚضا ثيساضوٙس.
ـ آلب ٟٔسي ،ػبٖ ٔٗ يٛاـسطٖ .طاليٞب آٖ ثبال
نسايٕبٖضا ٔيق٘ٛٙس.
ٟٔسي زض ذٛاة  ٚثيساضي غُط ظز ٌ ٚفز« :ذت،
وبضي ثبآٖٞب ٘ساضيٓ».
زٚثبض ٜنساي ذُط  ٚدُفف ثٛٞ ٝا ضفز.
ثيؿز زليم ٝثٗس ،ثچٞٝبي قٙبؾبيي ِكىط
حًطرضؾ َٛدبي سذ ٝثطٌكشٙس .سرطيتچي ػٛاٖ وٝ
ضً٘ ثٝنٛضر ٘ساقز٘ ،فؽ ضاحشي وكيس  ٚثب ٖؼّٝ
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ٟٔسي ضاثيساض وطز .چٙس ِحٓ ٝثٗسٌ ،ط ٜٚث ٝؾٕز
ٔيساٖ ٗٔ ٚجطٖمت٘كيٙي وطز  ٚاظ سذ ٝزٚض قس.
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حَاس پرتِ خُل ٍ چل
٘طٔ ٝثبز ذٙىي ٘يظاضٞبي ٚؾيٕ حبقيٛٞ ٝضاِٗٓيٓ
ضاث ٝضلم زض آٚضز ٜثٛزٟٔ .سي زض دٛقف ٔٙسضؼ
ٖطةٞبئبٞيٍيط وٞ ٝط ضٚظ ثطاي أطاض ٔٗبـ ،ثب سٛض
 ٚلالة زضحبقيٛٞ ٝض ػٕٕ ٔيق٘ٛس ،ثب دبي ثطٝٙٞ
حطوز ٔيوطز.ز٘ ٚيطٚي قٙبؾبيي ؾذب ٜو ٝث ٝظثبٖ
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ٖطثي سؿٍّ وبُٔزاقشٙس ،چٙس لسْ ػّٛسط اظ ا ٚثٝ
ؾٕز ضٚؾشبي اِهرطٜديف ٔيضفشٙس.
وٕيٗ ٔشٗسز ٘يطٞٚبي ٖطالي زض اَطاف  ٚحبقيٝ
ٛٞض،وبض ٘يطٚي قٙبؾبيي ايطا٘ي ضا ٔكىُ ٔيوطز.
ثس ٖٚثطضؾيٚيٕ ُٔٙمٛٔ ،ٝإ٘ َجيٗئ ،حُ اؾشمطاض
 ٚآضايف٘يطٞٚبي ٖطالي ،آغبظ ّٖٕيبر ٚؾيٕ ٟٓٔ ٚ
ذيجط ثب ٔكىُٔٛاػٔ ٝيقس .ثطاي آظازؾبظي ُٔٙمٝ
ٛٞض ٘ ٚفٛش ثٝ

ذبنحَاس پرتِ خُل ٍ چل

ٖطاق،

قٙبؾبيي ٔؿيطٞب ،ػبزٜٞب  ٚضٚؾشبٞبي ٖطة
ظثبٖؾط٘ٛقز ؾبظ ثٛز .سهٕيٓ فطٔب٘سٞبٖ ّٖٕيبر،
سكىيُيه ٌط ٜٚقٙبؾبيي ثبسؼطث ٚ ٝوبضآظٔٛز ٜثٛز.
آ٘بٖ زضا٘شربة ٟٔسي ثطاي آٖ ٌط ٜٚقه ٘ساقشٙس.
ٔحُ ايؿز ثبظضؾي ضٚؾشبي اِهرط ٜقّ ٚ ٘ٛدط
ضفز ٚآٔس ثٛز .ؾطثبظاٖ ٖطالي ثب زلز ضٚؾشبييبٖ ضا
ظيط ٘ٓطزاقشٙسٔ .حُٞبي وٕيٗ آ٘بٖ ٌٌّٛبٞبيي ثٛز
و ٝث ٝذٛثئيسٛا٘ؿشٙس ث ٝضفشبض ٔكىٛن ضٍٞصضاٖ
زلز وٙٙس.
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ٌط ٜٚقٙبؾبيي ثب ذ٘ٛؿطزي اظ ػّٛي ؾطثبظٞبي
ٖطاليٖجٛض وطزٟٔ .سي سطؾي اظ ٍ٘ب ٜؾٍٙيٗ آ٘بٖ
٘ساقز .فمٍٍ٘طاٖ ٘بآقٙبيياـ ث ٝظثبٖ ٖطثي ثٛز.
ضٚظٞبي ا َٚوٝثچٞٝبي ٌط ٜٚسرطيت ا ٚضا زض ِجبؼ
ؾفيس ٌ ٚكبز ٔحّيزيس٘س ،وٕي ؾط ث ٝؾطـ
ٌصاقشٙس أب ٟٔسي ثب سمّيسحطوبر ٖطةٞبي
ضٚؾشبيي ،آ٘بٖ ضا حيطرظز ٜوطز.
ٌط ٜٚقٙبؾبيي ثيآٖ و ٝػّت سٛػ ٝوٙس ،ثٝ
ؾٕزضزيف ٘رُٞبي دكز ضٚؾشبي اِهرط ٜديف
ضفز  ٚدؽ اظزٚض ظزٖ ظٔيٗٞبي وكبٚضظيٛٔ ،لٗيز
ثرف ػٛٙةغطثيٛٞض ضا ثطضؾي وطز .ثٗس ٔؿيطـ ضا
سغييط زاز  ٚثب سٗسازي اظضٚؾشبييبٖ ث ٝؾٕز آةٞبي
ٛٞض ثطٌكز .يه ؾبٖز ثبآٖٞب زض حبقيٝي
ضٚؾشبٞبي ثيٗ ضا ٚ ٜزض َ َٛػبزٜائبَضٕٞ ٚطاٜ
قس .ث ٝػع ٟٔسي و ٝذٛزـ ضا ث ٝوط  ٚالِيظز ٜثٛز،
ز ٚدبؾساض زيٍط ثب ضٚؾشبييبٖ ٌطْ نحجز قس٘س
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ٚؾٗي وطز٘س اظ حًٛض ٘يطٞٚبي ٖطالي اَالٖبر
ثيكشطيوؿت وٙٙس.
ثب سٕبْ قسٖ وبض قٙبؾبيي ،آ٘بٖ ذٛزقبٖ ضا ثٝ
حبقيٛٞٝض ضؾب٘س٘سٔ .بٞيٍيطاٖ ٔكغ َٛنيس  ٚذطيس
 ٚفطٚـٔبٞي ثٛز٘س .ثيٗ فطٚقٙسٌبِٖ ديط  ٚػٛاٖ
دطؾ ٝظز٘س .ذطيسچٙس ٔبٞي سبظْ ،ٜبٞطقبٖ ضا ٍٙٞبْ
ٖجٛض اظ ضٚؾشبياِهرطٖ ،ٜبزيسط ػّٔ ٜٛيزازٟٔ .سي
ذٛقحبَ ثٛز وٝثبالذط ٜوبض قٙبؾبيي ُٔٙم ٝث ٝدبيبٖ
ٔيضؾيس ّٕٖ ٚيبرذيجط آغبظ ٔيقس.
ٌط ٜٚقٙبؾبيي ثٕٞ ٝطا ٜسٗسازي اظ ٔبٞيٍيطاٖ
ٔحّي ثٝؾٕز ضٚؾشب ثطٌكشٙسٟٔ .سي اظ زٚض ٘حٜٛي
ثبظضؾيؾطثبظاٖ ٖطالي ضا ظيط ٘ٓط زاقز .آ٘بٖ چٙس
٘فط اظ ضٍٞصضاٖضا ٌطفش ٝثٛز٘س  ٚثب ثيضحٕي
ٚؾبيُقبٖ ضا ظيط  ٚضٔٚيوطز٘س .نساي
ظٚضٌٛييقبٖ ث ٝذٛثي قٙيسٔ ٜيقسٟٔ.سي ٚ
ٕٞطظٔب٘ف ؾٗي وطز٘س سب زٚض اظ چكٕبٖ
ؾطثبظاٖٖطالي اظ ٔح َٝٛثبظضؾي ٖجٛض وٙٙس ،أب
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يىسفٗ ٝثب نسايٌٛقرطاـ زضػٝزاضي و ٝوُّشف ضا
ث ٝؾٕز آ٘بٖ ٘كب٘ ٝضفشٝثٛزٔ ،شٛلف قس٘س.
ٟٔسي و ٝا٘شٓبض آٖ ض ٚزض ضٚيي ضا ٘ساقز ،زض
دبؾد ثٝؾٛاَٞبي زضػٝزاض ذٛزـ ضا ث ٝوط  ٚالِي
ظز  ٚثب حطوبرٖؼيت  ٚغطيجف ا ٚضا ٖهجب٘ي وطز.
زٚؾشبٖ ٟٔسي ث ٝظثبٖٖطثي ذٛزقبٖ ضا ٔٗطفي وطز٘س
 ٚض ٚثٟٔ ٝسي ؾط سىبٖزاز٘س ٚ ٚإ٘ٛز وطز٘س وٝ
ػٛاٖ ٕٞطاٜقبٖ حٛاؼ دطر ٚذُُ  ٚچُِ اؾز وٝ
ثحض وطزٖ ثب ا ٚفبيسٜاي ٘ساضز.
زضػٝزاض ثب قه  ٚسطزيس ث ٝؾٕز ٟٔسي چطذيس
ِِٝٛ ٚاؾّحٝاـ ضا ضٚي قميم ٝاٌ ٚصاقز  ٚوّٕبر
سٞٛيٗآٔيعيث ٝظثبٖ آٚضز ،أب ِحٓبسي ثٗس ثب حطوبر
ؾط  ٚنٛضر ٚزؾزٞبي ٟٔسي ث ٝؾجه ٔغعي اٚ
إَيٙبٖ ديسا وطز.ذٙسٜاـ ٌطفز  ٚثب اقبض ٜؾط اظ
آ٘بٖ ذٛاؾز سب ٞط چٝظٚزسط آٖػب ضا سطن وٙٙس.
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سب٘هٞب ٘ ٚفطثطٞبي زقٕٗ زض آسف ٔيؾٛذشٙس.
نسايضٌجبض ٌّ ٚ ِٝٛا٘فؼبضٞبي ذٕذبض ٚ ٜآض.دي.ػي
فًبيٛٞضاِٗٓيٓ ضا دط وطز ٜثٛزٟٔ .سي يبٔٗ
٘بض٘ؼهٞبيف ضأيوكيس  ٚزاذُ ؾٍٙط وٕيٗ
ضٚؾشبي اِهرط ٜدطسبةٔيوطز .ضظٔٙسٌبٖ اظ چٙس
ٔحٛض ث ٝذبن ٖطاق ٘فٛش وطزٜثٛز٘س.
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تخریبچی ،یعٌی جاى بر كف
ٟٔسي و ٝث ٝذٛثي وٕجٛز ٘يطٚي سرطيتچي ضا
زضِكىط ث ٝذٛثي احؿبؼ ٔيوطز ،ثب قٙيسٖ ذجط
اٖعاْسٗسازي اظ ٘يطٞٚبي آٔٛظـ زيس ،ٜؾط اظ دب
ٕ٘يقٙبذز.ذٛقحبَ ٞ ٚيؼبٖظزٛٔ ٜسٛض دطقي ٚ
دطؾطٖشف ضاثطزاقزٌ .بظ آٖ ضا ٌطفز ٔ ٚؿيط
ذطٔكٟط ث ٝاٛٞاظ ضا ثسٖٚسٛلف َي وطز .سٕبْ ضا ٜثٝ
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فىط ؾبظٔب٘سٞي آ٘بٖ ثٛز.دبوؿبظي ٔيساٖٞبي ٔيٗ لجُ
اظ قطّٕٖ ٔٚيبر  ٚايؼبزٔٗجطٞبي ٔٙبؾت ثطاي
ديكطٚي ضظٔٙسٌبٖ اظ ػّْٕٚ ٝبيفٔ ٟٓسرطيتچيٞب
ثٛزٌ .بٞي وٕجٛز ٘يطٞٚبي ٔبٞط ٚآٔٛظـ زيسٛٔ ،ٜإ٘
فطاٚا٘ي زض حيٗ ّٖٕيبر ثٚ ٝػٛزٔيآٚضز.
آٖ َٛض و ٝؾشبز فطٔب٘سٞي ذجط زاز ٜثٛز ،حسٚز
دٙؼبٜتخریبچی ،یعٌی جاى بر كف

٘فط اظ زاَّٚجبٖ

ثؿيؼي ثٔ ٝسر ثيؿز ضٚظ زض ٔحّي٘عزيه آثبزاٖ،
ثب َطظ وبض ٚ ٚيػٌيٞبي ا٘ٛأ ٔيٗٞب آقٙبقس ٜثٛز٘س.
فمٍ وبفي ثٛز و ٝثطاؾبؼ ٘يبظ ِكىط ٚاِٛٚيزٞبي
فطٔب٘سٞي ث ٝيٍبٖٞبي ٔرشّف اٖعاْ ق٘ٛس.
ٟٔسي ٕٞيٗ وٚ ٝاضز دبزٌبٖ اٛٞاظ قسٛٔ ،سٛضـ
ضاٌصاقز  ٚدؽ اظ ٔاللبر ثب زٚؾشب٘ف  ٚوؿت
اَالٔ اظ٘يطٞٚبي ػسيس ،ث ٝؾٕز ؾبِٗ ثعضٌي وٝ
ثؿيؼيٞب زض آٖسؼٕٕ وطز ٜثٛز٘س ،ضفز .ثب ٚضٚز
ٟٔسي ٕٝٞ ،ثب اقشيبقزٚضـ ػٕٕ قس٘س  ٚثب
وٙؼىبٚي ثِ ٝجبؼ ثؿيؼي ْ ٚبٞطؾبزٜي ا ٚذيطٜ
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قس٘س .آ٘بٖ زض ش ٗٞذٛز سهٛيط زيٍطي اظٔؿإَٚ
ٌط ٜٚسرطيت ِكىط ؾبذش ٝثٛز٘س.
ـ ٟٔسي ،س ٛضا ذسا اثشساي وبض سٛي زِكبٖ ضا ذبِي
٘ىٗ.
ٟٔسي ث ٝزٚؾز ؾذبٞياـ ِجرٙس ظز  ٚض ٚثٝ
حبيطاٌٖفز« :ث٘ ٝبْ ذسأٟ ،سي ٔيطظايي ٞؿشٓ.
ذيّي ذٛـآٔسيس ثٌ ٝط ٜٚسرطيت .ذٛقحبِيٓ وٝ
ثب ٌطٞٚي ٚضظيسٚ ٜآٔبز ٜض ٚث ٝضٞ ٚؿشٓ ِٚي ٘جبيس
فطأٛـ وٙيس و ٝوؼب آٔسيس.
ـ ثبظ قط ٔٚوطز.
ٟٔسي ث ٝظٔعٔ ٝزٚؾشف دبؾد ٘سازٕٝٞ .
ٔكشبققٙيسٖ حطفٞبيف ثٛز٘س.
ـ سرطيت يٗٙي قت  ٚضٚظ زاذُ ٔيساٖ ٔيٗ
ظ٘سٌيوطزٖ .سرطيت يٗٙي ػّٛسط اظ  ٕٝٞث ٝاؾشمجبَ
قٟبزرضفشٗ .سرطيت يٗٙي اظ ػبٖ ٌصقشٗ ث ٝذبَط
ديكطٚي لٛاياؾالْ .سرطيت يٗٙي ثبالسطيٗ ايظبض ٚ
ػب٘جبظي .سرطيتيٗٙي ثبالسطيٗ اضظـ ،يٗٙي قٟبزر.
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وؿي وٚ ٝاضز ٌطٜٚسرطيت ٔيق ،ٝثبيس فىط ثطٌكشٗ
ضا اظ ؾطـ ثيط ٖٚو.ٝٙسرطيتچي ٕٞيك ٝػب٘ف وف
زؾشك ٚ ٝآٔبز ٜسمسيٓوطز٘ ٝ٘ ،ٝايٗ و ٝسبظ ٜزاذُ
ػيجف ز٘جبَ آٖ ثٍطز...ٜ
ٍ٘طا٘ي زض چٟط ٜثًٗيٞب زيسٔ ٜيقس .ا٘شٟبي
ٌطٜٚظٔعٔٞٝبيي ثٌٛ ٝـ ٔيضؾيس.
ـ  ...ثطازضا٘ي وٕ٘ ٝيسٛا٘ٙس ايٗ فًب ضا سحُٕ وٙٙس
 ٚيب ثٞٝط زِيُ سطؼ ٍ٘ ٚطا٘ي زاض٘س يب آٔبزٌي ضٚحي
ثطايسرطيت وطزٖ ٘ساضٖ ،ثٟشطيٗ فطنش ٝو ٝسب ٚلشي
ث ٝيٍبٖٞباٖعاْ ٘كسٖ ،سىّيف ذٛزقبٖ ضا ضٚقٗ
وٙٙس .سرطيتچيقب٘ؽ ثيبض ٚ ٜفمٍ زؾز  ٚدبٞبـ
لُٕ ثك ،ٝذيّي ذٛث.ٝوٛچىشطيٗ ٔؼطٚحيز زض
سرطيت ،لُٕ قسٖ ؾطسبٖاؾز.
ـ ّٔٗٞ ْٛؿز چي ث ٝايٗ ثٙسٜٞبي ذسا ٔيٌٛيي؟
اظسطؼ زاضٖ لجى ضٚح ٔيق٘ٛس.
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ٟٔسي و ٝؾٗي ٔيوطز ليبفٝي ػسياـ ضا
فطأٛـ٘ىٙسِ ،جرٙس وٕطٍ٘ي ظز  ٚػٛاة زازٗٔ« :
و ٝحطفي ٘عزْ».
ـ زئٍ ٝيذٛاؾشي چ ٝثٍٛيي .ايٟٙب ؾٙي ٘ساضٖ.
سبظٜآٔسٖ ػج ،ٟٝثبيس ضٚحي ٝزاقش ٝثبقٗ.
ـ اظ ٚيٗيز ػج ٟٝثبذجط ثبقٙس ،ثٟشط.ٜ
ثٗس اظ آٖ  ،ٕٟٕٝٞيىجبض ٜؾىٛر ؾٍٙيٙي فًبي
ؾبِٗضا دط وطزٟٔ .سي ٔٙشٓط ايؿشبز ،أب وؿي دب قُُ
٘ىطز ٖ ٚمت٘ىكيس .ثًٗي اظ آ٘بٖ ثطاي نحجز
زؾز ثّٙس وطز٘س.
ـ ثجركيسٔ ،ب ذٛة آٔٛظـ ٘سيسيٓ.
ـ ٔب ٛٙٞظ ذٛزٔبٖ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ سرطيتچي لجَٛ
٘ساضيٓ.
ـ ٍٔ ٝقٕب اظ آثبزاٖ ٘يبٔسيس؟ ٍٔ ٝثيؿز ضٚظ
آٔٛظـسرطيت ٘سيسيس؟
ـ ٔب چيعي يبز ٍ٘طفشيٓ.
ـ دؽ سٛي ايٗ ثيؿز ضٚظ چىبض وطزيس؟
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ـ فمٍ آٔٛظـ سئٛضي ثٛز .يه ٔكز
انُالحبراٍّ٘يؿي سحٛئُبٖ زاز٘س.
ـ اظ زٚض ٔيٗٞب ضا ٘كبٖ زاز٘س  ٚاظ سطويجبر
ٔٙفؼط ٜزاذُآٖ حطف ظز٘س.
ـ ثَٛ ٝض ّٖٕي چيعي يبز ٍ٘طفشيٓ .فمٍ ضٚظٞبي
آذط،يه قت ثٖٛٙ ٝاٖ ضظْ قجب٘ ٝث ٝنف قسيٓ ٚ
يىي يىي ثبؾط٘يع ٜسٛي ذبن ؾيره ظزيٓ .ثٗس ٓٞ
ٌفشٗ آٔٛظـ سٕبْقس  ٚاظ ايٗ ث ٝثٗس قٕب
سرطيتچي ٞؿشيس.
نساي سأييس ثؿيؼيبٖ فًبي ؾبِٗ ضا دط وطز.
ٟٔسي ثبسأؾف ؾطـ ضا سىبٖ زاز  ٚض ٚث ٝيىي اظ
دبؾساضاِٖٕٞطاٞف ٌفز« :ثب ايٗ ٚيٗيزٕ٘ ،يقٛز
آٖٞب ضا ث ٝذٍفطؾشبز .ثبيس آٔٛظـ ّٖٕي ثجيٙٙس .ثبيس
ثجطْقبٖ ٔمط ٚآٔٛظـ فكطز ٜثسْ.
ثٗس ثَ ٝطف حبيطاٖ ثطٌكز ٌ ٚفزٞ« :يچ
اقىبِي٘ساضٍ٘ ،ٜطاٖ ٘جبقيس .اظ فطزا نجح ذٛزْ ٕٝٞ
چي ضا ث ٝقٕبآٔٛظـ ٔيزْ»...

57

ٟٔسي ٌط ٜٚثؿيؼيبٖ ضا ث ٝزٚؾشب٘ف ؾذطز  ٚاظ
ؾبِٗذبضع قس سب زض زفشط فطٔب٘سٞي دبزٌبٖ
ٕٞبٍٙٞيٞبي الظْضا ا٘ؼبْ زٞس .ؾبٖشي ثٗس لطاض قس
سب ٞط چ ٝظٚزسطزاَّٚجبٖ ضا ثٔ ٝمط سرطيت ٔٙشمُ
وٙٙس.
ٔمط سرطيت قّ ٚ ٘ٛدط ضفز  ٚآٔس ثٛزٟٔ .سي
٘يطٞٚبيسبظ ٜوبض ضا زٚض  ٓٞػٕٕ وطز سب ٞط چٝ
ظٚزسط وبض آٔٛظـ ضاآغبظ وٙس .ا ٚاٖشمبزي ثٝ
سئٛضيثبفي ٘ساقز .قطٌ يبزٌيطيضا ٖالل ٚ ٝزلز ٚ
وٙؼىبٚي ٔيزا٘ؿز .ذٛزـ  ٓٞزضٔيساٖٞبي ٔيٗ،
ْٚبيف سرطيتچي ضا فطا ٌطفش ٝثٛز .سكزفّعي
ثعضي  ٚدط اظ ذبوي و ٝلجالً آٔبز ٜوطز ٜثٛز ،ػّٛي
آ٘بٌٖصاقز .ثٗسي سٗسازي ٔيٗ ٌٛػٝاي  ٚؾبيط
ٔيٗٞبيزيٍط ضا ثيٗ آٟ٘ب درف وطز ٌ ٚفز« :ذٛة
زلز وٙيس .ايٗٔيٗ اؾٕف ٔيٗ ٌٛػٝاي اؾز .دبييٗ
ايٗ ٔيٗ يه چبقٙيٚػٛز زاض .ٜاٌط ثبظـ وٙيس ذٙظي
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ٔيقٛز  ٚاظ وبض ٔيافشس.اٌط چبقٙي ضا ثجٙسيسٔ ،ؿّح
 ٚآٔبز ٜا٘فؼبض ٔيقٛز.حٛاؼسبٖ ثبقس و ٝاٌط دبيشبٖ
ضا ضٚي ٔيٗ ٌصاقشيس ،زيٍط سبآذط ٖٕط ٘جبيس آٖ ضا
ثطزاضيس  ٚاٌط ثطزاقشيس ثبيس ث ٝفىطِٛاظْ يسوي دبيشبٖ
ثبقيس».
ظثبٖ ٌطْ  ٚثصٌِٛٝي ٟٔسي  ٕٝٞضا ػصة وطز ٚ
فًبيينٕيٕي ثٚ ٝػٛز آٚضزٔ .يٗٞب زؾز ث ٝزؾز
ٔيچطذيس ٚچبقٙي آٖٞب ثبظ  ٚثؿشٔ ٝيقسٟٔ .سي
يىي اظ ٔيٗٞبيٌٛػٝاي ضا ثطزاقز  ٚزاذُ ذبن
فط ٚوطز  ٚثب ؾط٘يع ٜثٝذبن ؾيره ظز َ ٚطظ ثبال
وكيسٖ ٔيٗ  ٚلُٕ وطزٖ ؾيٓچبقٙي ضا ٘كبٖ زاز.
ـ ذٙظي وطزٖ ٔيٗ وبض ؾبزٜاي اؾز .فمٍ سٕطوع
ٚذ٘ٛؿطزي ٔيذٛاٞس .ؾيٓچيٗ  ٚؾط٘يع ٜاثعاض
وبضسرطيتچي .ٝؾط٘يع ٜضا ثبيس ث ٝد ٚ ّٟٛذٛاثيس ٜثٝ
ظٔيٗ٘عزيه وٙيٓ .يبزسبٖ ثبقس و ٝثطذٛضز ٔؿشميٓ
ؾط٘يع،ٜذٛاة اثسي ٔيآٚضز .ؾط٘يع ٜضا ٔظُ ٔٗ سٛي
ذبن فطٚوٙيس.
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َطظ ٔؿّح وطزٖ  ٚوبقشٗ ٔيٗ ضا  ٓٞزاذُ ٕٞبٖ
سكزذبن ٘كبٖ زاز  ٚثٗس چٙس ثبض زيٍط ٔطاحُ وبض
ضا سىطاض وطز.نجٛضي  ٚحٛنّٝاي و ٝزض دبؾرٍٛيي
زاقز ،ثبٖض قسسب ٞيچ اثٟبٔي زض ٔطاحُ وبض ثبلي
ٕ٘ب٘س .ثؿيؼيٞب ضا ثٛ٘ٝثز دبي سكز ٘كب٘س  ٚاظ آٖٞب
ذٛاؾز وَ ٝطظ وبقشٗ ٚذٙظي وطزٖ ٔيٗٞب ضا سٕطيٗ
وٙٙس .ثًٗي اظ حبيطاٖ وٍٙٞٝبْ وبض زؾزقبٖ
ٔيِطظيس ،ثب سىطاض ثيكشط اٖشٕبز ث٘ٝفؽقبٖ افعايف
يبفز.
ٛٙٞظ ْٟط ٘كس ٜثٛز و ٝوبض آٔٛظـ ث ٝدبيبٖ ضؾيس.
ثٝزؾشٛض ٟٔسي ٌط ٜٚسرطيت دؽ اظ اؾشطاحز
وٛسبٞي ؾٛاضثط ذٛزضٞٚب قس٘س  ٚث ٝؾٕز ٔيساٖ
ٔيِٗ ُٔٙمّٕٖ ٝيبرثيزإِمسؼ حطوز وطز٘س .وؿي
حًٛض زض ٔيساٖ ٔيٗ ضاػسي ٍ٘طفز .ؾبٖشي ثٗس،
دؽ اظ ضؾيسٖ ثُٙٔ ٝمٔٝيٌٗصاضي قسٟٔ ،ٜسي آ٘بٖ ضا
ثٌ ٝطٜٞٚبي وٛچه ز ٚيبؾ٘ ٝفط ٜسمؿيٓ وطز  ٚاظ
آ٘بٖ ذٛاؾز سب ثب زلز  ٕٝٞػب ضادبوؿبظي وٙٙس.
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ثؿيؼيٞب ثب حيطر ث ٝيىسيٍط ٔ ٚح َٝٛدط اظ ٔيٗ
ٍ٘بٜوطز٘س .وؿي ثبٚضـ ٕ٘يقس و ٝچٙس ؾبٖز دؽ
اظآٔٛظـ ،وبض ٚالٗي سرطيت آغبظ قٛزٟٔ .سي وٝ
ِجرٙس ثِٝت زاقز ،ثطاي ايؼبز ضٚحيٌ ٝفز« :چي،ٝ
چي قسٜ؟ چطاذكىشبٖ ظزٜ؟ ٍٔط قٕب سرطيتچي
٘يؿشيس ،ايٗ ٔ ٓٞيسأٖيٗ ،قه ٘ىٙيس ٕٝٞ .چي ضا
ثّس ٞؿشيس ،فمٍ ثبيس زلزوٙيس .قط ٔٚوٙيس زيٍط،
زٚؾز زاضْ يه ؾبٖشٗٔ ٝجطثعضٌي سٛي ايٗ ظٔيٗٞب
ثبظ وٙيس .ظٚز ثبقيس ،ثٗساظْٟطٔيذٛاٞيٓ ثطٚيٓ
فٛسجبَ  ٚآةسٙي سٛي وبض».ٖٚ
سرطيتچيٞب ؾط٘يعٜٞبقبٖ ضا ثيط ٖٚوكيس٘س ٚ
ضٚيظٔيٗ ذٛاثيس٘س  ٚوبضقبٖ ضا آغبظ وطز٘سٟٔ .سي
و ٕٝٞ ٝضاظيط ٘ٓط زاقز ،ثيٗ آٖٞب ٔيچطذيس  ٚثٝ
وؿب٘ي و ٝاظ سطؼزؾز  ٚدبٞبيكبٖ ضا ٌٓ وطزٜ
ثٛز٘س ،ضٚحئ ٝيزاز ٚوٕهقبٖ ٔيوطز .ؾبٖشي ثٗس
ثب افعايف ٟٔبضر  ٚاٖشٕبزث٘ ٝفؽ ثؿيؼيٞب ،سٗساز
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ظيبزي ٔيٗ ذٙظي قسٌٛ ،ٜقٚ ٝوٙبض ٔٗجطٞب ا٘جبقشٝ
قس.
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غَل فلسیِ هتحرك
ثب ٘عزيه قسٖ ثبٍِطزٞبي ٘يطٚي ظٔيٙي ،ضظٔٙسٌبٖ
وٝاظ لجُ آٔبز ٜحٕبيزقبٖ ثٛز٘س ،ضٌجبض ٌِّٞٝٛبي
ذٛز ضا ثٝضٚي ؾٍٙطٞب ٛٔ ٚايٕ ٘يطٞٚبي ٖطالي
ضيرشٙس ،أب آسففكطز ٜسٛحٞبي ظٔيٗ ثٛٞ ٝاي
زقٕٗ اػبظ٘ ٜعزيه قسٖدط٘سٜٞبي آٙٞي ضا ٕ٘يزاز.
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سالـ ضظٔٙسٌبٖ حبنّي٘ساقز .ثبٍِطزٞب ٖمت٘كيٙي
وطز٘س  ٚآسف زضٌيطي ثٝؾطٖز ذبٔٛـ قس.
ؾبٖشي ثٗس آفشبة زا٘  ٚؾٛظاٖ  ٕٝٞضا ثٝ
زاذُؾٍٙطٞب وكب٘سٚ .يٕ شذيط ٜآة  ٚغصا  ٚزاضٚ
سٗطيفي٘ساقز٘ .مك ٝزقٕٗ ثطاي زض  ٓٞقىؿشٗ
ٔمبٔٚزضظٔٙسٌبٖ ضٚقٗ ثٛز .اذجبض  ٚاَالٖبر ؾشبز
فطٔب٘سٞي٘كبٖ ٔيزاز و ٝث ٝذبَط ٚؾٗز ّٖٕيبر
أىبٖ

دكشيجب٘يغَل فلسیِ هتحرك

ٛٞايي  ٚسٛدرب٘ ٝزض

آٖ ُٔٙمٚ ٝػٛز ٘ساضز.
ٟٔسي ؤ ٝظُ ثمي ٝضظٔٙسٌبٖ ث ٝفىط چبض ٜثٛز،
اظؾٍٙطـ ذبضع قس .ثٔ ٝحُ فطٚز ثبٍِطزٞب وٝ
ػّٛئٛايٕ زقٕٗ لطاض زاقزٍ٘ ،ب ٜوطز .زضؾز
دكزؾٍٙطٞب ،دبؾٍبٔ ٜطظي ٖطاق چ ٖٛزغي
٘فٛش٘بدصيط،ذٛزٕ٘بيي ٔيوطزٟٔ .سي ٍ٘طاٖ ضٚظٞبي
آيٙس ٜثٛز.
ٞط چٔ ٝيٌصقز ،ذُط حّٕ ٝزقٕٗ
افعايفٔييبفز .دبييٗ ػبز ٜايؿشبز  ٚث ٝفىط فطٚ
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ضفز .ظٔيٗ ٕٛٞاضٞيچ حفبْي ثطاي ديكطٚي ٘يطٞٚبي
ديبز٘ ٜساقز .يهزفٗ ٝثب زيسٖ غّشه ٔيٗوٛة ضاٞي
ث ٝشٙٞف ضؾيس .غّشهغَٛديىط  ٚفّعي و ٝزض
ّٖٕيبر ذيجط اظ زقٕٗ غٙيٕزٌطفش ٝثٛز٘س،
ٔيسٛا٘ؿز حفبِ ٔشحطن  ٚذٛثي ثطايديكطٚي زض
ػبز ٜثبقس.
زَ ث ٝزضيب ظز  ٚثَ ٝطف غّشه زٚيس .دكز فطٔبٖ
آٖ٘كؿز ٛٔ ٚسٛضـ ضا ضٚقٗ وطز .چٙس ٘فط اظ
ثچٞٝبي ٌطٜٚسرطيت ثب وٙؼىبٚي ٍ٘بٞف وطز٘س.
ٟٔسي آٞؿش ٝغّشه ضاث ٝؾٛي ػبزٞ ٜسايز وطز.
زٚؾشب٘ف ث ٝؾٕز ا ٚزٚيس٘سٟٔ.سي ويؿٞٝبي قٙي
دكز ا٘جبض سساضوبر ضا ثطزاقز ٘ٚمبٌ ٔرشّف غّشه
ٌصاقز .چٙس دبؾساض زيٍط ث ٝوٕىفآٔس٘س.
ويؿٞٝبي قٙي زؾز ث ٝزؾز ٔيقس  ٚزض
٘مبٌحؿبؼ لطاض ٔيٌطفز.
چيعي ٍ٘صقز و ٝذجط اثشىبض ٘ ٚمك ٝػبِت
ٟٔسي ثٌٛٝـ  ٕٝٞضؾيسٖ .سٜاي زاَّٚت قسٖ سب اظ
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دكز ؾٍٙطٔشحطن ثب زقٕٗ ثؼٍٙٙس .چٙس
آض.دي.ػيظٖ  ٓٞوٙبض ثميٝلطاض ٌطفشٙسٟٔ .سي اظ آ٘بٖ
ذٛاؾز سب َجك ٘مك ،ٝدؽ اظ٘عزيه قسٖ ثٝ
ؾٍٙطٞبي ٖطالي اثشسا ؾالحٞبي ؾٍٙيٗ ٚثٗس دبؾٍبٜ
ضا ٞسف لطاض زٙٞس.
غّشه آضاْ زض َ َٛػبز ٜث ٝؾٕز ٞسف ث ٝضاٜ
افشبزٟٔ .سيٕٞ ٚطظٔب٘ف ثب دطسبة ٘بض٘ؼه  ٚقّيه
آض.دي.ػي يىي دؽ اظزيٍطي ٔحُ اؾشمطاض سٛحٞبي
ظٔيٗ ثٛٞ ٝا ٔ ٚؿّؿُٞبيچٟبض ِٖ َٛطالي ضا ٟٔٙسْ
وطز٘س٘ .يطٞٚبي زقٕٗ و ٝغبفٍّيطقس ٜثٛز٘س ،اظ
زاذُ ؾٍٙطٞب ذٛزضٚي غّشه ضا ٞسف ٌطفشٙس،أب
ؾذط ثعضي ٔ ٚشحطن ٔبٕ٘ انبثز ٌّ ِٝٛث ٝضظٔٙسٌبٖ
ٔيقس.ؾطثبظاٖ ٖطالي ثطاي حفّ ػب٘كبٖ ثَ ٝطف
دبؾٍبٖٜمت٘كيٙي وطز٘س .غّشه آٞؿش ٝزض َ َٛػبزٜ
ديف ٔيضفز.ضظٔٙسٌبٖ ٔحُ فطٚز ثبٍِطزٞب ضا ثٝ
سهطف زض آٚضز٘س.
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ػّٛي دبؾٍب ٜزضٌيطي قسر ٌطفز .فطٔب٘سٜ
ٖطالي ثٝؾط ؾطثبظا٘ف زاز ٔيظز  ٚاظ آٟ٘ب ٔيذٛاؾز
سب ٔمبٔٚزوٙٙس  ٚاػبظ ٜديكطٚي ث٘ ٝيطٞٚبي ايطا٘ي
٘سٙٞس ،أب اثشىبضٟٔسي ضٚحي ٝآ٘بٖ ضا ٔظُ يد آة
وطز.
٘عزيه غطٚة آفشبة ثٛز و ٝثب سيط ذٛضزٖ
فطٔب٘سٜيٖطالي  ٚاؾبضر سٗساز ظيبزي اظ ؾطثبظاٖ ٚ
زضػٝزاضاٖزقٕٗ ،دبؾٍب ٜث ٝزؾز ضظٔٙسٌبٖ افشبز ٚ
ػبز ٜثطايديكطٚي آظاز قس.
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چرا هي ًِ؟
آؾٕبٖ نبف  ٚدُط ؾشبض ٜثٛزٌ ٌٝ .ب ٜاظ ؾٕز
ػبزٜيقّٕچ ٝسهسيطا٘ساظٞب ؾىٛر قت ضا
ٔيقىؿشٙس .زضچٙس ٔحٛض اَطاف ػبز ،ٜاظ ػّٕٝ
ٔحٛض ؾيُثٙس،سرطيتچيٞبي ِكىط ذطاؾبٖ ٔكغَٛ
دبوؿبظئيساٖٞبي ٔيٗ ثٛز٘س .لجُ اظ ايؼبز ٔٗجطٞبي
ٖجٛض ،أىبٖقطّٕٖ ٔٚيبر ضًٔبٖ ٚػٛز ٘ساقز.
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ٟٔسي ثطذالفٕٞيك ٝوٕي ثيلطاض ثٛز .زِف قٛض
ٔيظز ٌٛ ٚاٞي ثسٔيزاز .زٚضسط اظ ا ٚزض ٔيساٖ ٔيِٗ
ٔحٛض ؾيُثٙس ،ثطازضوٛچىف ضيب ث ٝوبض دبوؿبظي ٚ
ايؼبز ٔٗجط ٔكغ َٛثٛز.فمٍ ؾٔ ٝب ٜاظ حًٛضـ زض
ػجٔ ٟٝيٌصقز  ٚآٖ قتاِٚيٗ آظٔ ٖٛػسياـ ضا
زض ضظْ قجب٘ ٝسؼطث ٝوطز.
ٟٔسي اظ ؾٍٙط ذبضع قس .چٙس سرطيتچي ػٛاٖ
ٚچرا هي ًِ؟

سبظٜوبض وٛٙٞ ٝظ آٔٛظـٞبي الظْ ضا

٘سيس ٜثٛز٘س ،ػّٛئمط فطٔب٘سٞي ّٖٕيبر ػّٛي اٚ
ضا ٌطفشٙس  ٚاظ قٙبؾبييقجب٘ ٝؾٛاَ وطز٘سٟٔ .سي
حٛنّ٘ ٝساقز .ثب ايٗ حبَؾٗي وطز ػٛاةٞبي
وٛسبٞي ث ٝؾٛاَٞبيكبٖ ثسٞس.
ـ قجب٘ ٝوٗٔ ٝجط ثبظ ٔيوٙيٓ ،چىبض وٙيٓ ٘يطٞٚب ضاٜ
ضا ٌٓ٘ىٙٙس؟
ـ ٘يطٚي سرطيتچي ثب لُتٕ٘ب  ٚضٚي ٌطاي
ٔكرمحطوز ٔيوٙس ثطاي ٘يطٚي دكز ؾطـ ٓٞ
ٚؾبيُ ضإٙٞبزاضٔ ،ٜظُ ٘ٛاض ؾفيسي و ٝزض َ َٛضاٜ
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ٔٗجط ضٚي ظٔيٗ لطاضٔيز .ٜاظ سبثّٞٛبي وٛچهِ
قتٕ٘ب  ٓٞاؾشفبزٔ ٜيوٙس.زفٗ ٝثٗس و ٝضفشيٓ
قٙبؾبييَ ،طظ وبض آٖٞب ضا ٘كبٖسبٖٔيزٚ ...ٓٞلشي
ذبوطيع زقٕٗ ؾمٔ ٌٛيو ٝٙثبيس ؾطئٕٗجط ضا ثطاي
ٖجٛض سب٘ه ٘ ٚفطثط  ٚآٔجٛال٘ؽ ٖطيى وطز.
يىجبض ٜنساي چٙس ا٘فؼبض  ٚضٌجبض ٌّ ِٝٛاظ ؾٕز
ٔحٛضؾيُثٙسٟٔ ،سي ضا سىبٖ زاز .ؾطـ ضا ث ٝؾٕز
غطة ػبزٜچطذب٘س  ٚسذف لّجف سٙسسط قس .حٛاؾف
ث ٝثؿيؼيٞب٘جٛز.
ـ چي ٌفشيس؟
ـ ٌفشٓ سب حبال چٙس ٘ٔ ٔٛيٗ سٛي ػج ٟٝذٙظي
وطزيس؟
ـ ظيبز ،سب زِشبٖ ثرٛاز .چٙس ٘ ٔٛضٚؾي ،چٙس
٘ٔٛايشبِيبيئ ،يٗٞبي ثؿيبض حؿبؼ فطا٘ؿٛي و ٝثب
اقبضٜؾط٘يعٙٔ ٜفؼط ٔيق ...ٝذُت ثچٞٝب ٗٔ ،زيٍٝ
ثبيس ثطْ...ا٘كباهلل زفٗ ٝثٗس يبزسبٖ ٔيز.ٓٞ
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ٔٛسٛضـ ضا ثطزاقز  ٚضٚقٗ وطز  ٚثب قشبة ثٝ
ؾٕزٔحٛض ؾيُثٙس ػّ ٛضفز .قه ٘ساقز وٝ
زقٕٗ ٔشٛػٝحًٛض ٘يطٞٚبي سرطيتچي قس ٜاؾز.
ٌٌ ٝبٛ٘ ٜضذٕذبضٜٞبي ٖطالئ ،حٛض ؾيُثٙس ضا
ضٚقٗ ٔيوطز .ذجطقٟبزر سرطيتچيٞبٖ ،سٜاي اظ
ضظٔٙسٌبٖ ضا ثطاي وٕهث ٝؾٕز ٔحٛض وكب٘س.
ديكطٚي ٖ ٚمت وكيسٖ ديىط قٟسأ ٚؼطٚحبٖ وبض
ذُط٘بوي ثٛز.
حّم ٝاقه چكٕبٖ ٟٔسي ضا دُط وطز .يبز اِٚيٗ
ضٚظٞبيحًٛض ثطازضـ زض ػج ٟٝافشبز .ؾبٖبر
آٔٛظـ زازٖ ا ٚضاٞيچٌب ٜفطأٛـ ٕ٘يوطز .قٛق ٚ
شٚلي و ٝثطايسرطيتچي قسٖ ٘كبٖ ٔيزازٖ ،ؼيت
 ٚثبٚض٘ىطز٘ي ثٛز.ث ٝحبَ ا ٚ ٚثمي ٝقٟسا غجُٝ
ٔيذٛضز و ٝچُٛض دبن ٗٔٚهٔٛب٘ ٝث ٝآضظٚيقبٖ
ٔيضؾيس٘س.
سٗسازي اظ ضظٔٙسٌبٖ ظيط آسف زقٕٗ ثطاي ا٘شمبَ
ديىطقٟسا ػّ ٛضفشٙسٟٔ .سي ث ٝآ٘بٖ زؾشٛض زاز سب
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ٚلشي قٟسايزيٍط ضا ثٖ ٝمت ٔٙشمُ ٘ىطز٘س ،زؾز ثٝ
ديىط ثطازضـ ٘ع٘ٙس.
ٔمط فطٔب٘سٞي قّ ٘ٛثٛزٟٔ .سي ثب چٙس سٗ اظ
فطٔب٘سٞبٖزيٍطٚ ،يٗيز ٔحٛضٞب ضا ثطضؾي ٔيوطز٘س.
ٔحٛض ؾيُثٙساظ ٔكىُسطيٗ ٔيساٖٞبيي ثٛز ؤٟ ٝسي
زض آٖ چٙس ؾبَسؼطثٔ ٝيوطز ٕٝٞ .أيسقبٖ ثٝ
ذالليز  ٚاثشىبض ُٖٕ اٚثٛزٚ .ػٛز ؾي  ٚچٟبض
ضزيف ٔيٗ زض ٔيساٖ وٛچىي ثٞ ََٛٝفشهس ٔشط،
ٚػٛز ؾيٓٞبي ذبضزاض زض ٚؾٍ  ٚا٘شٟبئيساٖ،
ٚػٛز وب٘بَ ٚؾيٕ آة دكز ؾيٓٞب  ٚسؿٍّ
وبُٔؾٍٙطٞبي وٕيٗ زقٕٗ اظ ضٚي ذبوطيع ،حىبيز
اظ دٛقفچٙس الي ٚ ٝلٛي ٘يطٞٚبي ٖطالي زاقز .زض
آٖ چٙس قتٞ،فس ٜسٗ اظ ٘يطٞٚبي سرطيتچي زض
حيٗ دبوؿبظي ٔيساٖ ثٝقٟبزر ضؾيس ٜثٛز٘س.
ٟٔسي ذٛة ٔيزا٘ؿز و ٝلُٕ وطزٖ ؾيٓ سّٝ
ٔيٗٞبلجُ اظ قطّٕٖ ٔٚيبر ضًٔبٖ ،اقشجب ٜثعضٌي
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اؾز وٝديطٚظي ضا ثب ذُط ٔٛاػٔ ٝيوطز .إَيٙبٖ
زاقز و ٝثب آٖذُب ٔظُ ؾبثك ،اظ ٕٞبٖ قط ٔٚوبض ،ثب
آسف ؾٍٙيٖٗطاليٞب ض ٚث ٝذٛاٙٞس قس .ثطاي ٕٞيٗ
ث ٝفىط ٘مكٝػسيسي افشبز .ث ٝسٕبْ ٘يطٞٚبيف زؾشٛض
زاز سب سٗساز ظيبزيچبقٙي ٔيٗ ضا زض لطاضٌب ٜذٙظي يب
ٔٙفؼط وٙٙس .لهس زاقزسب ثب سٗٛيى چبقٙيٞبي
ذٙظي قس ٜثب چبقٙيٞبي انّئيٗٞبٔ ،يساٖ ضا زؾز
٘رٛضز٘ ٜكبٖ زٞس .فمٍ وبفي ثٛز سبزٚثبض ٜؾيٓ سّٝ
ٔيساٖ ضا ؾط ػبي اِٚف ٚنُ وٙس ،آٖٚلز ثب قطٔٚ
ّٖٕيبر ،ضظٔٙسٌبٖ ث ٝضاحشي ٔيسٛا٘ؿشٙس اظٔٗجط آٔبزٜ
ٖجٛض ٖ ٚطاليٞبيي و ٝزض ؾٍٙط ٔٙشٓط ا٘فؼبضسّٞٝبي
ٔيٗ ٘كؿشٝا٘س ،غبفٍّيط وٙٙس .دؽ اظ سٛييح
٘مكٟٔ ٕٝٞ،ٝسي ضا سحؿيٗ وطز٘س  ٚاظ سسثيط اٚ
ذٛقحبَ قس٘س.
آذطيٗ ٔمبٔٚزٞبي زقٕٗ زض ٓٞقىؿش ٝقس،
ػبزٜقّٕچٔ ٚ ٝحٛضٞبي اَطاف آٖ ث ٝسهطف
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ضظٔٙسٌبٖ زض آٔس.ثب دبوؿبظي ٔيساٖٞبي ٔيٗ ٖ ٚطيى
قسٖ ٔٗجطٞب ،سب٘هٞب٘ ٚفطثطٞب ث ٝؾطٖز ػّٛ
ٔيضفشٙسٟٔ .سي ؾٛاض ثط ٔٛسٛضـاظ ضٚي ٔٛإ٘
َجيٗي ٘ ٚبٕٛٞاضيٞبي زقز ؾجىجبَ  ٚضٞبٔظُ دط٘سٜ
اظ لفؽ آظاز قسٔ ،ٜيػٟيس  ٚث ٕٝٞ ٝػبؾطوكي
ٔيوطز.
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هیبيٌی رضا كجا افتادُ؟
اظ ٛٞا آسف ٔيثبضيسٟٔ .سي حىٓ ٔأٔٛضيشي ضا وٝ
ثطايحًٛض ذب٘ٛازٜاـ زض ػج ٟٝسٟي ٝوطز ٜثٛز ،ضٚي
نٙسِيا٘ساذز  ٚاظ ٔحُ ايؿز ثبظضؾي زٚض قس.
ذٛزض ٚضا اظػبز ٜذبضع وطز  ٚزض ظٔيٗ ٘بٕٛٞاض ثٝ
ؾٕز لطاضٌب ٜديفضفزٔ .بزض  ٚذٛاٞطـ ثب چكٕبٖ
ؾطخ ث ٝسذٞٝبي ؾٕزضاؾز ،ػبيي و ٝسب٘هٞب ٚ
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٘فطثطٞبي ؾٛذش ٝزقٕٗ زٚزٔيوطز٘س ،ذيط ٜقس٘س .اظ
زيكت و ٝث ٝؾٕز ٔٙبَكػٍٙي حطوز وطز٘س،
دّهقبٖ ثؿش٘ ٝكس.
ٟٔسي اظ آي ٝٙػّ ٛث ٝآٖٞب ٍ٘ب ٜوطز ٌ ٚفز:
«وٕياؾشطاحز وٙيس».
ـ ذيّي ٔب٘س ٜسب ثطؾيٓ؟
ٟٔسي ثب زؾز ذبوطيع  ٚؾطثبظاٖ ضا ٘كبٖ زاز ٚ
ٌفز:هیبيٌی رضا كجا افتادُ؟

«آٖػب ضا ٔيثيٙي؟ آٖ ضٚ

ث ٝض ٚذٍ ٔمسْ ،ثٗس ذبوطيعٔيساِٖ ٔيٗ زقٕ .ٝٙضيب
زضؾز ػّٛي آٖ ػبز ٜذبوي،دبييٗ ذبوطيع ٖطاليٞب
ٚلشي زاقز ٔيٗ ذٙظي ٔيوطزقٟيس قس .ضفشٗ س ٛآٖ
ػّٞٛب ذيّي ؾرش»...ٝ
ٌٌ ٝب ٜا٘فؼبض ذٕذبضٜٞب چخ  ٚضاؾز ذٛزضٚ
ذبن ث ٝدبٔيوطز  ٚچبِٞٝبيي ثٚ ٝػٛز ٔيآٚضز.
ٟٔسي ثب آٖ ؤٝيزا٘ؿز حًٛض ذب٘ٛازٜاـ زض ذٍ
ٔمسْ ػج ٟٝوبضيذُط٘بن  ٚزٚض اظ ا٘شٓبض اؾز ،أب
ثيكشط اظ آٖ سحُٕثيلطاضي ٔبزضـ ضا ٘ساقز .ثبضٞب
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ث ٝا ٚاِشٕبؼ وطز ٜثٛز وٞٝط َٛضي قس ٜػٙبظٜ
ثطازضـ ضا ثب ذٛز ثيبٚضز سب زض ٔكٟسث ٝذبن ثؿذبض٘س
ٔ ٚطاؾٕي ثطايف ثطٌعاض وٙٙس .أب ٞط ثبض ؤٟٝسي
لهس ديكطٚي  ٚا٘شمبَ ديىط ثطازضـ ضا زاقز،
آسفذٕذبض ٚ ٜسٛدربٖ٘ ٝطاليٞب زض ُٔٙم ٝقّٕچٝ
اػبظ٘ ٜعزيهقسٖ ث ٝػبز ٜذبوي ضا ٕ٘يزاز.
ذٛزضٚي ٟٔسي ث ٝلطاضٌب٘ ٜعزيه قس  ٚذٍ
دُفوطزٜاي اظ ذبن دكز ؾطـ ثٛٞ ٝا ثّٙس وطز.
چٙس ضظٔٙسٜث ٝسٕبقبي ذٛزض ٚايؿشبز٘س .اظ ٘حٜٛ
ضا٘ٙسٌي  ٚؾطٖزظيبز آٖ ٔيزا٘ؿشٙس ؤٟ ٝسي آٖ ضا
ٞسايز ٔيوٙس .وٙبضٔٙجٕ آة چٙس ضظٔٙس٘ ٜكؿش ٝثٛز
 ٚآذطيٗ لُطٜٞبي آة ضازاذُ لٕمٕٞٝبي ذٛز
ٔيضيرشٙسٌ .طٔبي ٛٞا  ٕٝٞضا والفٝوطز ٜثٛز .ػيطٜ
آة اظ قت لجُ سٕبْ قس ٜثٛز  ٕٝٞ ٚا٘شٓبضٚضٚز
ْطفٞبي ذٙه آة ضا ٔيوكيس٘س.
ٟٔسي ذٛزض ٚضا وٙبض ؾٍٙط سساضوبر ٔشٛلف وطز.
چٙس٘فط اظ زٚؾشب٘ف ث ٝاؾشمجبَ ذب٘ٛازٜاـ آٔس٘س.
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ٟٔسي اَٚاظ  ٕٝٞق٘ٛٙس ٜاذجبض ثيؿز  ٚچٟبض ؾبٖز
ٌصقش ٝقس.ثٗس زٚضثيٙف ضا ثطزاقز  ٚث ٝاسفبق ٔبزض
 ٚذٛاٞطـ ثٝؾٕز قىبف وٖٓطو ذبوطيع حطوز
وطز .ػج٘ ٟٝؿجشبًآضاْ ثٛز أب زيسٜثبٖٞبي زَ ٚطف
ثبٛٞقيبضي  ٕٝٞچيع ضاظيط٘ٓط ٌطفش ٝثٛز٘س .يىي اظ
ثيؿيٓچيٞب ٌٛقي ثيؿيٓزؾز ٟٔسي زاز سب ثب
فطٔب٘سٞبٖ زيٍط زضثبض ٜػّؿ ٟٓٔ ٝآٖقت نحجز
وٙس.
ث ٝقىبف و ٝضؾيس٘س ،اثشسا ٟٔسي ثٓ٘ ٝبض ٜايؿشبز.
ثٗسزٚضثيٗ ضا زؾز ذٛاٞطـ زاز .زٚضسط اظ آ٘بٖ
ا٘فؼبض چٙسذٕذبض ٜثٌٛ ٝـ ضؾيسٟٔ .سي ٔحُ
قٟبزر ضيب ضا ث ٝا٘ٚكبٖ زاز ٛٔ ٚلٗيز ٔحُ ضا
سٛييح زاز .چٙس ِحٓ ٝثٗسزٚضثيٗ ضا زؾز ٔبزضـ
زاز.
ـ ٔ ...يثيٙي ضيب وؼب افشبزٜ؟ آذط ٔٗ چ ٝػٛضي
سٛيايٗ ٚيٗيز ػّ ٛثط .ْٚاالٖ ٔسسي اؾز وٝ
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اٚيبٔ سغييط٘ىطز .ٜاٌ ٝحّٕ ٝوٙيٓ ُٙٔ ٚم ٝضا ثٍيطْ،
ؾطيٕ ضيب ضا ثبذٛزْ ثطٔيٌطزا٘ٓ.
ٔبزض و ٝاظ دكز زٚضثيٗ اقه ٔيضيرز ،لسٔي
ػّٛسطضفز ٌ ٚفز« :قت چيٕ٘ ،يق ٝسٛي سبضيىي
ضفز ػّٛ؟»
ـ قت  ٚضٚظ ٘ساض ٜو .ٝوؿي ٕ٘يسٛا٘س سب ػبزٜ
ديفثطٚز.
ٔبزض لسٔي ػّٛسط ٌصاقز .اٍ٘بض ٔيذٛاؾز اظ
ذبوطيعثيط ٖٚثطٚز  ٚثَ ٝطف ػبز ٜذبوي ثسٚز.
ٟٔسي ػّٛـ ضاٌطفز  ٚا ٚضا ٖمت وكيس .ا٘فؼبض
ذٕذبضٜاي و ٝسطوفٞبيزا٘ آٖ ثِ ٝج ٝذبوطيع ذٛضز،
ثبٖض قس سب ث ٝؾطٖز اظقىبف زٚض ق٘ٛس.
ٔبزض وٙبض وب٘بَ زؾشف ضا اظ زؾز ٟٔسي وكيس ٚ
ضٚيظٔيٗ ٘كؿز .حبَ ذٛثي ٘ساقز .يىجبض ٜلٛر
ظا٘ٞٛبيفاظ ثيٗ ضفز .ث ٝذبن ؾٛذش ٝچ ًٙظز ٚ
ٔٛي ٝوطز .زذشطـوٙبض ا٘ ٚكؿز  ٚزِساضياـ زاز.
ٟٔسي ٘فؽ آؾٛزٜايوكيس  ٚثَ ٝطف زٚؾشب٘ف
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ضفز .اٍ٘بض ثبض ؾٍٙيٙي ضا اظضٚي زٚقف ثطزاقشٝ
ثٛز٘س .زضثبض ٜػيط ٜغصايي  ٚآةنحجز وطز٘س .لطاض
قس سب غطٚة ٘كس٘ ،ٜيطٞٚبيسساضوبر ،آة  ٚغصاي
ٔٛضز ٘يبظ ثچٞٝب ضا سأٔيٗ وٙٙس.
ٔبزض ٟٔسي نٛضر ذيؿف ضا دبن وطز .زؾز
زذشطـضا ٌطفز  ٚاظ ضٚي ظٔيٗ ثّٙس قس  ٚثب دكشي
ذٕيس ،ٜآضاْ ثٝؾٕز ذٛزض ٚثطٌكز  ٚث ٝضظٔٙسٌب٘ي
و ٝزاذُ وب٘بَٔكغ َٛوٙسٖ ذبن ثٛز٘سٍ٘ ،ب ٜوطز ٚ
ٌفز« :ثٕيطْ ثطايايٗ ثچٞٝب و ٝسٛي ػج ٟٝآة ٓٞ
٘ساضٖ ،آٖ ٚلز ٔب ضاحززاضيٓ ظ٘سٌي ٔيوٙيٓ».
ٟٔسي اظ زٚؾشب٘ف ذسافٓي وطزٔ .بزض ٚ
ذٛاٞطـؾٛاض ذٛزض ٚقس٘سٕٞ .طظٔب٘ف ثطاي آ٘بٖ
زؾز سىبٖزاز٘س .ذٛزض ٚثب قشبة چطذيس  ٚاظ
لطاضٌب ٜزٚض قس.
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دردش را تحول كي
ٟٔسي ٚاضز ؾبِٗ ثيٕبضؾشبٖ قس  ٚيىطاؾز اظ
دّٞٝب ثبالضفز .لجالً اظ زوشط ٔشرهم ٚلز ٌطفشٝ
ثٛزٚ .اضز ُٔتزوشط قس ٙٔ ٚشٓط ٘ٛثشف ٘كؿز .اظ
زضز ٖهت ث ٝذٛزٔيديچيس .اٍ٘كشب٘ف وبٔالً اظ وبض
افشبز ٜثٛز٘س .ثطايچٙسٔيٗ ثبض ثٛز و ٝث ٝذبَط انبثز
سطوف ث ٝزؾزٞبيفثٔ ٝكٟس ٔٙشمُ ٔيقس .دعقىب٘ي
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وٖ ٝهت نسٔ ٝزيسٜيزؾشف ضا ٔٗبي ٝٙوطز ٜثٛز٘س،
أيسي ث ٝثٟجٛزي آٖ٘ساقشٙس.
ثب ذطٚع ثيٕبضٟٔ ،سي ٚاضز اسبق زوشط قس  ٚدؽ
اظاحٛاِذطؾي ،زض حبِي و٘ ٝبِٔ ٝيوطز  ٚاظ زضز
ثيسبة ثٛزٌ،فز« :آلبي زوشط ،اظ زضزـ قت  ٚضٚظ
٘ساضْ».
ـ ضٚي سرز زضاظ ثىف ثجي.ٓٙ
دردش را تحول كي

زوشط ٖىؽٞبي ٖهت ٚ

اٍ٘كشبٖ زؾز ا ٚضا ٍ٘ب ٜوطز.ثٗس ٚؾبيُ دب٘ؿٕبٖ ضا
وٙبض سرز ٌصاقز ٌ ٚفز« :ايٖٗهت زيٍط ٖهت
ثك٘ ٛيؿز».
ـ زضزـ اشيز ٔيو.ٝٙ
ـ ثطايز ٔؿىّٗ ٔي٘ٛيؿٓ.
وبض دب٘ؿٕبٖ زؾز ٟٔسي ضا و ٝسٕبْ وطز ،دكز
ٔيعـ٘كؿز  ٚازأ ٝزاز« :چطا ُٔت ضا ٌصاقشي ضٚي
ؾطر».
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ـ آلبي زوشط ،سب حبال ايٗ چٙيٗ زضزي سحُٕ ٘ىطزٜ
ثٛزْ.
ـ ٍٔط چٙس ثبض ظذٕي قسي؟
ـ حؿبثف اظ زؾشٓ زض ضفش.ٝ
ـ وؿي ٔؼجٛضر وطز ٜثٛز ثطي ػجٟٝ؟
ٟٔسي و ٝػب ذٛضز ٜثٛز ،ػٛاثي ٘ساز .زوشط
ثطٌٞٝبي٘ؿرٝاـ ضا ثطزاقز  ٚثب ِحٙي ؾطظ٘فآٔيع
ازأ ٝزاز«:حبال و ٝضفشي ،ثبيس زضزـ ضا  ٓٞسحُٕ
وٙي».
ـ ثبق ،ٝسحُٕ ٔيو.ٓٙ
حطفٞبي ظيبزي ثطاي ٌفشٗ زاقز أب ػّٛي
ذٛزـضا ٌطفز .ؾٗي وطز حطف زوشط ضا ٘كٙيسٜ
ثٍيطز .زِف اظظذٓ ظثبٖٞب دط ثٛز.
اظ ضٚي سرز ٔٗبي ٝٙثّٙس قس  ٚثب چٟطٜاي زض ،ٓٞ
ثيآٖو٘ ٝبِ ٝوٙس٘ ،ؿر ٝزاضٚيف ضا ٌطفز  ٚاظ ُٔت
ذبضع قس.ث ٝيبز ٘ساقز و ٝزض َ َٛآٖ چٙس ؾبَ

85

٘جطز زض ػجِ،ٟٝحٓٝاي ث ٝػع ضيبي ذسا وبضي ا٘ؼبْ
زاز ٚ ٜآضظٚيي ػعقٟبزر زض زِف زاقش ٝثبقس.
اظ دّٞٝبي َجم ٝا َٚدبييٗ آٔس ٘ ٚؿر ٝزاض ٚضا
ٔچبِ ٝوطز ٚزاذُ ؾُُ ضاٞط ٚا٘ساذز .اظ ثيٕبضؾشبٖ
ذبضع قس .اظذسا ٔيذٛاؾز سب ثطاي سحُٕ زضزـ
ث ٝا ٚنجط  ٚثطزثبضيثسٞس .ثَ ٝطف ذب٘ ٝحطوز وطز.
ثيكشط ٍ٘طاٖ ٔبزضـ ثٛز.اٌط ٚيٗيز ثس اٍ٘كشب٘ف ضا
ٔيزيس  ٚيب ثب ػٛاةٞبئٙفي دعقىبٖ ض ٚث ٝضٚ
ٔيقس ،ضٚحيٝاـ ضا اظ زؾزٔيزاز .زِف ٔيذٛاؾز
ٞط چ ٝظٚزسط ذٛزـ ضا ث ٝػجٟٝثطؾب٘س .ز ٚوالْ
ٕٞهحجشي ٘ٓٞ ٚفؿي ثب ضظٔٙسٌبٖ حبِفضا ػب
ٔيآٚضز.
ٔبزض زض ضا ثبظ وطزٟٔ .سي زض حبِي و ٝؾٗي
ٔيوطززؾشف ضا ثذٛقب٘س ،ث ٝؾٕز اسبلف ضفز ٚ
ؾٗي وطزذٛزـ ضا ثب ؾبن ٚ ٚؾبيّف ؾطٌطْ وٙس.
زضز زؾشف ثٟشطقس ٜثٛزٔ .بزض ثب ٍ٘طا٘ي  ٚوٙؼىبٚي
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ثَ ٝطفف ثطٌكز ٌٚفزٟٔ« :سي ػبٖ ،چُٛض قس.
زوشطٞب چي ٌفشٗ؟»
ٟٔسي آقفش ٚ ٝثيلطاض ػٛاة زاز« :چيعي ٘يؿز
ٔبزض،ذٛة ٔيقٛز .زوشط ٌفز ظٔبٖ ٔيثطز سب ذٛة
ثكٛز».
ـ ثجئ ٓٙبزض ،زؾشز ضا ٘كبٖ ثس.ٜ
ٟٔسي ث ٝضٚي ذٛزـ ٘يبٚضز .ؾبوف ضا ذبِي وطز
ٌٚفز« :چيعي ٘يؿز ٔبزضٌ ،فشٓ و ٝذٛة ٔيقٛز».
ٔبزض ثطاي زيسٖ زؾز ا ٚانطاض وطزٟٔ .سي وٝ
چبضٜاي٘ساقز ،يىجبض ٜزؾشف ضا ٘كبٖ زاز  ٚثب سٕبْ
لسضر ؾٗيوطز سب اٍ٘كشب٘ف ضا سىبٖ زٞس .آٖ چٝ
ٔيزيس ثبٚض ٕ٘يوطز.حيطرظز ٜث ٝحطوز ٘طْ  ٚآضاْ
آٖٞب ذيط ٜقس .اٍ٘كشب٘ي وٝسب ؾبٖشي لجُ زض اذشيبض
ا٘ ٚجٛز  ٚثئهطف ٘كبٖ ٔيزاز،ػّٛي چكٕبٖ
ٔكشبق ٔبزضـ ثبال  ٚدبييٗ ٔيضفز.
ـ ٔبزض چطا ٌطئ ٝيوٙيٌ .فشٓ و ٝاٍ٘كشب٘ٓ ض ٚثٝ
ضأٍ.ٝٞط ٕ٘يثيٙي و ٝسىبٖ ٔيذٛضز.

87

ـ زاضْ ٔيثيٚ .ٓٙلشي س ٛضفشي ثيٕبضؾشبٖٕ٘ ،بظْ
ضاذٛا٘سْ  ٚثطايز زٖب وطزْ .ذٛاثٓ ثطز .سٛي ذٛاة
أبْضيب ضا زيسْ و٘ ٝعزيه ٔٗ آٔس ٌ ٚفز اظ فّغ
قسٖ زؾزدؿطر ٘بضاحز ٘جبـ ،ث ٝا ٚثٍٗٔ ٛ
قفبيف زازٍْ٘ ،طاٖ٘جبـ.
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هَتَرسَار بیباك
ٌبٞي ٚلزٞب زض سبضيىي قت  ٚظيط سجبزَ آسف
ؾٍٙيٗسٛدرب٘ٞٝب و ٝاظ ٞط ؾٕز ثٌٛ ٝـ ٔيضؾيس ٚ
آؾٕبٖ ضاضٚقٗ ٔيوطز ،ديكطٚي زضؾز ٔ ٚؿشميٓ ثٝ
ؾٛي ٞسفسٗييٗ قس ،ٜوبضي ثؽ زقٛاض ثٓ٘ ٝط
ٔيضؾسٌ .بٞي ذُبٔٙؼط ث ٝنسٔ ٝظزٖ ٘يطٞٚب ٔيقس
 ٚاسفبق ٘بٌٛاض ثٚ ٝػٛزٔيآٚضز.
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آٖ قت زض ٔطاحُ دبيب٘ي ّٖٕيبر ٚاِفؼط 4ثركي
اظ٘يطٞٚبي ِكىط ذطاؾبٖ اظ ثميٖ ٝمت ٔب٘س ٜثٛز٘س ٚ
سالـٔيوطز٘س ٞط چ ٝظٚزسط ذٛزقبٖ ضا ث ٝذبوطيع
٘يطٞٚبيٖطالي ٘عزيه وٙٙس ،أب سالـقبٖ ثيفبيسٜ
ثٛز .آ٘بٖ لبزض٘جٛز٘س ٔؿيط ذٛز ضا زضؾز ا٘شربة
وٙٙسٕٞ .يٗ ٔؿأِٝفطٔب٘سٞبٖ ضا ٍ٘طاٖ وطز ٜثٛز .ثبيس
ٞط چ ٝظٚزسط

ذبوطيع ثٝهَتَرسَار بیباك

سهطف زض

ٔيآٔس .ثرف زيٍطي اظ ٘يطٞٚب ،ذٛزقبٖ ضا ثِ ٝ
وب٘بَ
ػّٛي ذبوطيع ضؾب٘س ٚ ٜزقٕٗ ضا ٔؼجٛض
ثٖٝمت٘كيٙي وطز ٜثٛز٘س ،أب ثطاي حفّ ديطٚظي ،ؾط
ٚؾبٔبٖ زازٖ حّٕ ٝثٗسي يطٚضر زاقز.
ٟٔسي و ٝاظ اسالف ٚلز زؾشٖ ٝمت ٔب٘سٍ٘ ٜطاٖ
قسٜثٛز ،ؾٗي وطز ثب ثيؿيٓ اظ ٚيٗيز آ٘بٖ ُّٕٔ
قٛزٕٞ .بَٖٛض و ٝحسؼ ٔيظزٔ ،ؿيطيبثي ضظٔٙسٌبٖ
ثب ٔكىُ ض ٚثٝض ٚقس ٜثٛزٟٔ .سي لطاض ٌصاقز سب ثب
قّيه ٌّّٛٙٔ ِٝٛض،ؾٕز ذبوطيع زقٕٗ ضا ث ٝآٖٞب
٘كبٖ زٞس ،أب ٚػٛزّٔٛٙضٞبي زيٍط ٛ٘ ٚضٞبي حبنُ
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اظ ا٘فؼبضٞب أىبٖسكريم ٘ٛض ضإٙٞب ضا ؾرز
ٔيوطز .قّيه چٙسآض.دي.ػي  ٓٞاظ ؾٕز وب٘بَ
وٕىي ث ٝزٚزِي ضظٔٙسٌبٖ٘ىطز .زلبيك ٔٚ ٟٓ
ؾط٘ٛقزؾبظ ث ٝؾطٖز ٔيٌصقز  ٕٝٞٚضا ٍ٘طاٖ
ٔيوطز.
يىجبض ٜفىطي ث ٝشٟٔ ٗٞسي ضؾيسٌٛ .قي ثيؿيٓ
ضاٌطفز  ٚث ٝفطٔب٘سٜي دكز ذٍ ٌفزٍ٘« :طاٖ
٘جبـٕٞ ،يٗاالٖ حؿٗ ثب ٔٛسٛض ٔيبْ ثبالي ذبوطيع،
چطا٘ ٔٛسٛض ضاضٚقٗ ٔيو ٓٙسب ػٟز حطوز ضا ديسا
وٙيس».
لجُ اظ آٖ و ٝدبؾري ثكٛٙزٛٔ ،سٛضـ ضا ضٚقٗ
وطز  ٚثبسٕبْ لسضر ٌبظ زاز.
ـ چي ،چىبض ٔيوٙي؟
ثب ؾطٖشي ثبٚض٘ىطز٘ي اظ ضٚي ٔٛإ٘ َجيٗي دطيس ٚ
اظقيت ذبوطيع ثبال ضفز  ٚزض چكٓ ثط  ٓٞظز٘ي،
ذٛزـ ضاضٚي آٖ ضؾب٘س  ٚزض ػب دكز ٔٛسٛض ضا زض
أشساز ذبوطيعچطذب٘س .ضظٔٙسٌبٖ حيطرظز ٜاظ ٟٔبضر
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ا ٚث ٝؾٕزذبوطيع ؾطن وكيس٘سٟٔ .سي چٙس ٔشط زض
َ َٛذبوطيع ػّٛضفز  ٚؾط ٔٛسٛض ضا ث ٝؾٛي زقز
چطذب٘س  ٚثالفبنّٝچطا٘ دُط٘ٛض ٔٛسٛضـ ضا ضٚقٗ
وطز.
نساي ٚظٚظ  ٚنساي سطوفٞب ٌِّٞٝٛ ٚبيي و ٝاظ
وٙبض ؾط ٚثس٘ف ٔيٌصقشٙس ،ث ٝذٛثي ٔيقٙيس ،أب
ٌطٔبي لّجفقسيسسط اظ آٖ ثٛز و ٝاػبظ ٜزٞس ؾطٔبي
سطؼ ٘ ٚبأيسي زضٚػٛزـ ٘فٛش وٙس .زؾشٛٔ ٝسٛض ضا
ث ٝچخ  ٚضاؾز سىبٖ زاز ٚؾٗي وطز سب قه
زٚؾشب٘ف ضا ثطَطف وٙس.
چٙس ِحٓ ٝثٗس ،اظ ضٚي ذبوطيع ؾطاظيط قس ٚ
ذٛزـ ضاث ٝقيبض  ٚوب٘بَ دبييٗ آٖ ضؾب٘س٘ .يطٞٚبي
سبظٜ٘فؽ ثب ؾط ٚنسا اظ ضا ٜضؾيس٘س.
آض.دي.ػيظٖٞب اظ ضٚي ذبوطيع سب٘هٞب ٘ ٚفطثطٞب
ضاقىبض ٔيوطز٘س .ثب افعايف سٛاٖ ضظٔٙسٌبٖ ،ػبزٜ
ٚؾٍٙطٞبي دكز آٖ ث ٝسهطف ٘يطٚي اؾالْ زض آٔس.
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٘يطٞٚبي ٖطالي زض دٙب ٜسبضيىي قت ثٝ
ؾطٖزٖمت٘كيٙي ٔيوطز٘سٟٔ .سي ؾٛاض ثط ٔٛسٛضـ
ثطايقٙبؾبيي ٔحٛض ثٗسي  ٚذٙظي وطزٖ ٔيساٖ ِ
ٔيٗ
سذ ٝض ٚث ٝضٚث ٝؾطٖز ديف يضفز.
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سایت هَشكی العوارُ
حبع ٟٔسي اظ ضٚي ٘مكٛٔ ٝلٗيز ٛٞض ٔ ٚؿيط
اَطافآٖ ضا ثطاي ٕٞطظٔب٘ف سٛييح زاز.
ـ ثطازضٞب سٛي ايٗ ّٖٕيبر ثبيس سٕبْ حٛاؼقبٖ
ضاػٕٕ وٙٙس .ثبيس حسٚز دٙؼب ٜقهز وئّٛشط ثب لبيك
ال ثٝالي ٘يظاضٞب ػّ ٛثطٚيٓ.
ـ ؾبيز ٔٛقىي ٖطاليٞب وؼب لطاض ٌطفشٝ؟
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ـ زضؾز حبقي ٝقٟط إِٗبض.ٜ
ـ چٙس سب لبيك ٘يبظ زاضيٓ؟
ـ ز ٚسب وبفي.ٝ
حبع ٟٔسي ٘مك ٝضا سب ظز  ٚث ٝؾبٖشف ٍ٘ب ٜوطز ٚ
ازأٝزاز« :ظيبز فطنز ٘ساضيٓٚ .ؾبيُسبٖ ضا ثطزاضيس.
ثبيس ٔؼٟعثطٚيِٓ .جبؼ ٌطْ ثذٛقيسٛٞ ،ا ؾطز».ٜ
سایت هَشكی العوارُ

ـ ثب ايٗ وٕيٗ ٖطاليٞب ػّٛ

ضفشٗ سٛي ٛٞض وبض ضاحشي٘يؿز.
ـ ٍ٘طاٖ ٘جبقيس ٗٔ .ايٗ ضا ٜضا ظيبز ضفشٓ .ثٝ
ا٘ساظٖٜطاليٞب ٔحُ ضا ٔيقٙبؾٓ .لطاض ٔب ٘يٓ ؾبٖز
زيٍطػّٛي لبيكٞب.
ثچٞٝبي سرطيت اظ ؾٍٙط ذبضع قس٘س .ز٘ ٚفط اظ
آ٘بٖٔٛاز ٔٙفؼط ٚ ٜچبقٙيٞبيي و ٝاظ لجُ آٔبز ٜوطزٜ
ثٛز٘س ،ثٕٞٝطاٚ ٜؾبيُ زيٍطِ ،ت ٛٞض ثطز٘س .قت
٘ؿجشبً آضأي ثٛز.لبيكٞب ضا ضٚي آة ؾطز ٛٞض ُُٞ
زاز٘س ٚ ٚؾبيُ ضا زاذُآٖٞب ػبؾبظي وطز٘س.
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ٟٔسي ثب آٖ و ٝػب٘كيٗ فطٔب٘سٜي سيخ ثٛز أب
سهٕيٓزاقز زض آٖ ّٖٕيبر ذُط٘بن ٟٓٔ ٚ
٘يطٞٚبيف ضإٞطاٞي وٙس ٕٝٞ .اظ حًٛض ا ٚذٛقحبَ
ثٛز٘س .سؼطث،ٝزٚضا٘سيكي  ٚقؼبٖز ا ٚثبٖض زٍِطٔي
آ٘بٖ ٔيقس.
ؾبٖشي ثٗس ٟٔسي ٕٞ ٚطظٔب٘ف ؾٛاض ثط لبيكٞب
قس٘س.ثب فطٔبٖ ا ،ٚلبيكٞب آضاْ ضاٜٞبي دُط ذٓ ٔيبٖ
٘يظاضٞب ضا زضديف ٌطفشٙس .سبضيىي ٛٞاٛٔ ،إ٘ َجيٗي
 ٚاحشٕبَ وٕيٖٗطاليٞب ،ديكطٚي ضا وُٙس ٔ ٚكىُ
ٔيوطز .ثبز ذٙهقبٍٔبٞي ؾبلٞٝبي ٘ي ضا ٔيِطظا٘س
 ٚآٖٞب ضا ٓٞٚاٍ٘يع٘كبٖ ٔيزاز .ثچٞٝبي سرطيت ثب
ٍ٘ب ٜسيعثيٗ ذٛزقبٖ،اَطاف ضا ٔيدبييس٘سٟٔ .سي ثٝ
سؼطثٔ ٝيزا٘ؿز وٝوٕيٗٞبي ٖطالي زض وساْ لؿٕز
ٛٞض ٚالٕ قس ٜاؾز.ثطاي ٕٞيٗ ،ؾٗي زاقز ثب
ا٘شربة ضاٜٞبي ُٕٔئٗسط،ذُط ض ٚزض ضٚيي ثب آ٘بٖ ضا
وٓ وٙس .چٙس ثبض لبيكٞب زاذُؾبلٞٝبي ٘يٌيط وطز٘س
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ٞ ٚط ثبض ٟٔسي ثئُّٗي زاذُ آةؾطز ٛٞض دطيس ٚ
سٗ لبيكٞب ضا اظ ٔيبٖ ؾبلٞٝب ػسا وطز.
قت اظ ٘يٌٕ ٝصقش ٝثٛز و ٝث ٝا٘شٟبي ٛٞض ٔ ٚحُ
ٔٛضز٘ٓط ضؾيس٘س .اظ لبيكٞب دبييٗ دطيس٘س  ٚآٖٞب ضا
زض ػبئُٕئٙي ٔيبٖ ّٖفظاضٞبي حبقيٛٞ ٝض ٔرفي
وطز٘س .ضاٜ٘بٕٛٞاض ض ٚث ٝضٚيكبٖ ضا زض ديف ٌطفشٙس.
اظ زٚض ٘مبَي٘ٛضا٘ي و ٝاحشٕبالً آثبزيٞبي ثبالي ػبزٜ
إِٗبض ٜثٛز ،ثٝچكٓ ٔيذٛضزٌ .ط ٜٚسرطيت ثيآٖوٝ
اؾشطاحز وٙس ،ثبٌبْٞبي ثّٙس ديف ضفزٌ ٌٝ .بٖ ٜجٛض
٘فطثطٞبي ٖطالي وٛ٘ ٝضچطا٘ٞبقبٖ أشساز ػبزٜي
إِٗبض ٜضا ضٚقٗ ٔيوطز ،ثبٖضٔيقس سب زلبيمي
ذٛزقبٖ ضا دكز ٔٛايٕ َجيٗي دٟٙبٖوٙٙس.
ٟٔسي ػّٛسط اظ  ٕٝٞديف ضفزَ .جك ٘مك،ٝ
وٛسبٜسطيٗضا ٜضا ثطاي ضؾيسٖ ث ٝػبزٜاي فطٖي ٚ
قيت دبييٗ آٖا٘شربة وطز .ؾبيز ٔٛقىي ٖطاق
زضؾز دبييٗ زقزٚالٕ قس ٜثٛز  ٚثچٞٝبي سرطيت
ث ٝذٛثي آٖ ضا ٔيزيس٘س.ثب ضؾيسٖ ثٔ ٝح َٝٛؾبيز،
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ٔطحّ ٝانّي ّٖٕيبر آغبظقس .ثب سمؿيٓ ٌطٚ ٜٚ
حطوز ث ٝؾٛي ٞسفٞبي اظ ديفسٗييٗ قس ،ٜوبض
ػبؾبظي ٔٛاز ٔٙفؼط ٜث ٝدبيبٖ ضؾيس ٚثيآٖ وٝ
وٛچهسطيٗ ْٗ ٌٕ ٚب٘ي ثطاي ٘يطٞٚبي ٖطاليايؼبز
وطز ٜثبقٙس ،ثٔ ٝحُ لطاض ٌط ٜٚثبظٌكشٙس .زلبيمي
ثٗسثب ا٘فؼبض ٘مبٌ ٔرشّف دبيٍبٛٔ ٜقىي ،فطيبز سطؼ
 ٚذكٓ٘يطٞٚبي ٖطالي ثٛٞ ٝا ضفزٖ .سٜاي اظ آ٘بٖ
ثيٞسف ثٝسبضيىي زقز سيط ٔيا٘ساذشٙس ٖ ٚسٜاي
زيٍط ؾٗيزاقشٙس قّٗٞٝبي آسف ضا ذبٔٛـ وٙٙس.
زٚضسط اظ آ٘بٌٖ ،ط ٜٚسرطيت فطظ  ٚچبثه اظ قيت
زقز ٚػبز ٜفطٖي ثبال آٔس٘س  ٚث ٝؾٕز ٛٞض سغييط
ػٟز زاز٘س.زقز دكز ؾطقبٖ اظ قّٗٞٝبي آسف
ضٚقٗ ثٛز.
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اگر عراقیّا گَل ًخَردى ،چی؟
آسف ٌِّٞٝٛبي زقٕٗ اظ ثبالي اضسفبٖبر ٔيٕه
يهِحٓ ٝلُٕ ٘يٓ قسٖ .طاليٞب ٘يطٞٚبي ديبز ٜزٚ
سيخ أبْػٛاز(ٔ)  ٚأبْ نبزق (ٔ) ضا ثب ٌِّٞٝٛبي
ٔؿشميٓ ذٛزظٔيٌٗيط وطز ٜثٛز٘س  ٚاػبظ ٜديكطٚي
ٕ٘يزاز٘سٚ .ػٛزٔيساٖ ٚؾيٕ ٔيٗ ،ؾيٓ ذبضزاض ٚ
ٔٛإ٘ ايصايي زيٍطدٛقكي چٙس الي ٝزض زقز ٔكىُ
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ثٚ ٝػٛز آٚضز ٜثٛز.أىبٖ حطوز ثطاي ضظٔٙسٌبٖ
ٚػٛز ٘ساقز.
سرطيتچيٞب ٞط چ ٝسالـ وطز٘س سب ٔٗجطٞبيي
ايؼبزوٙٙس ،سطوف ذٕذبض ٜثبٖض ٖمت٘كيٙي آ٘بٖ
ٔيقس.فطٔب٘سٞبٖ ٍ٘طاٖ افعايف سٗساز قٟسا ٚ
ٔؼطٚحبٖ ثٛز٘س.زؾشطؾي ث ٝاضسفبٖبر ٔيٕه ٚ
ذبٔٛـ وطزٖ ؾالحٞبيآٖٞب ٕٔىٗ ٘جٛز.
اگر عراقیّا گَل ًخَردى ،چی؟

حبع ٟٔسي ثب آٖ وٝ

َجك سهٕيٓ فطٔب٘سٞي لطاضٌب ٜثَٛٝض ٔؿشميٓ ٞيچ
ٌْٚ ٝ٘ٛيفٝاي زض لجبَ ّٖٕيبر ٖبقٛضا٘ساقز أب اظ
ٔطذهياـ اؾشفبز٘ ٜىطز .وٙبض فطٔب٘سٞبٖزيٍط ٔب٘س ٚ
ثب زِؿٛظي ٘حٜٛي ّٖٕيبر ضظٔٙسٌبٖ ضا ظيط٘ٓط
ٌطفز .حشي ثطاي سمٛيز سيخٞبي ِكىط
٘هط٘،يطٞٚبي ثؿيؼياـ ضا ثيٗ سيخٞبي أبْ ػٛاز
(ٔ)  ٚأبْنبزق (ٔ) سمؿيٓ وطز.
حبع ٟٔسي ثب قٙيسٖ ٌعاضـ ٘يطٞٚبي سرطيت
اظاٚيبٔ ٚذيٓ زقز فيهُ  ٚثطضؾي آضايف سىبٚض
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زقٕٗ ٛٔٚلٗيز ٘يطٞٚبي ديبز ،ٜؾٗي وطز ضا ٜحّي
ثطاي ٔكىُديف آٔس ٜديسا وٙس .ث ٝشٙٞف ضؾيس ٜثٛز
ؤ ٝكىُ انّيسٕطوع آسف ٘يطٞٚبي ٖطالي ضٚي
ٔيساٖ ٔيٗ اؾز .ثط ٓٞظزٖ ايٗ سٕطوع ٔيسٛا٘ؿز
فطنشي ثطاي ذطٚع اظ آٖٔرٕه ٝثبقس.
ؾبٖشي ثٗسٟٔ ،سي ثچٞٝبي سرطيت ضا زض
ؾٍٙطـػٕٕ وطز  ٚثب سٛييح ٘مك ٝػسيسـ ،اظ آ٘بٖ
٘ٓطذٛاٞيوطزٛٔ ٕٝٞ .افك ثٛز٘س.
ـ ذٛة زلز وٙيس ٗٔ .لهس زاضْ ثب سب٘ه ثطْٚ
زاذُزقز .ؾٗي ٔيو ٓٙثب وٕه ثچٞٝب حٛاؼ
ٖطاليٞب ضادطر وَٛ ،ٓٙضي و ٝقٕب ضاحز وبضسبٖ ضا
ا٘ؼبْ ثسٞيس.
ـ ٔب ثبيس چىبض وٙيٓ؟
ـ قٕب ثالفبنّ ٝذٛزسبٖ ضا ثٔ ٝيساٖ ٔيٗ ثطؾب٘يس ٚ
ثطايٖجٛض سب٘هٞب ٘ ٚفطثطٞب ٔٗجط ثعضٌي زضؾز وٙيس.
ـ اٌط ٖطاليٞب ٌ٘ َٛرٛضزٖ ،چي؟
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ـ قٕب ٍ٘طاٖ ٘جبقيس .وبضي ٔيو ٓٙو ٝثب ذيبَ
ضاحزػّ ٛثطٚيس.
ـ ثطاي دبوؿبظي ٔيساٖ ٔيٗ ،چمسض ٚلز زاضيٓ؟
ـ يه ؾبٖز ذٛثٝ؟
ـ سٛوُ ثط ذسا.
ـ ؾٗي وٙيس ثب سٕبْ ٘يط ٚ ٚؾطٖز وبض ضا ا٘ؼبْ
ثسيس.
ػّؿ ٝو ٝسٕبْ قس ،حبع ٟٔسي ٘مك ٝضا ثطزاقز ٚ
اظزٚؾشب٘ف ذساحبفٓي وطز  ٚحالِيز َّجيس.
ثچٞٝبيسرطيت ث ٝؾٕز زقز حطوز وطز٘س ٚ
ٔٙشٓط قطّٕٖٔٚيبر سبظ ٜقس٘س .حبع ٟٔسي ثالفبنّٝ
٘مكٝاـ ضا ثبفطٔب٘سٞبٖ زيٍط زض ٔيبٖ ٌصاقز  ٚاظ
آ٘بٖ ذٛاؾز سب ثبدكشيجب٘ي اظ سب٘ه اٖ ،ٚطاليٞب ضا
ثشطؾب٘ٙس  ٚث ٝاقشجبٜثيٙساظ٘س.
ـ اٌط ثشٛا٘يٓ حٛاؼ ٖطاليٞب ضا ثَ ٝطف ػٛٙة
ػّتوٙيٓ ،ثچٞٝبي سرطيت ضا ٜزقز ضا ثبظ ٔيوٙٙس.
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ـ ٍ٘طاٖ ٘جبـ ،س ٛفمٍ ٔٛاْت ثبـ و ٝظيبز ثٝ
ٖطاليٞب٘عزيه ٘كٛي.
حبع ٟٔسي ؾٛاض سب٘ىي قس و ٝفمٍ سيطثبض آٖ
ؾبِٓ ثٛز.ثب ايٗ حبَ ٚلز سّف ٘ىطز .آسف سيطثبض ضا
ث ٝلّت ؾيبٜزقز ٘كبٌ٘ ٝطفز .ثب غطـ سب٘ه  ٚآسف
دكشيجب٘يضظٔٙسٌبٖ ،زضٌيطي ؾٍٙيٙي زض ثرف ػٛٙثي
زقز آغبظقسٕٞ .عٔبٖ ثب آٖ٘ ،يطٞٚبي سرطيت
ذٛزقبٖ ضا ث ٝدبئيساٖ ضؾب٘س٘س  ٚثب ؾطٖز
دبوؿبظي آٖ ضا آغبظ وطز٘سٟٔ.سي ثب ٟٔبضر ذبني
زاذُ زقز ٔب٘ٛض ٔيزاز ٖٚطاليٞب ضا ٖهجب٘ي
ٔيوطز.
سب٘هٞب ٘ ٚفطثطٞب دكز ؾط ٘يطٞٚبي ديبز ٜاظ ٔٗجط
ثعضٌيو ٝزاذُ ٔيساٖ زقز فيهُ ايؼبز قس ٜثٛز،
ثب ذيبِيآؾٛز ٜديف ضفشٙس٘ .يطٞٚبي ٖطالي و ٝفىط
ٕ٘يوطز٘س آَٖٛض غبفٍّيط ق٘ٛس ،ث ٝؾٕز اضسفبٖبر
ٔيٕه ٖمت٘كؿشٙس.
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أسازٌطاٖ ث ٝوٕه ٔؼطٚحبٖ ضفشٙس .حبع ٟٔسي
ٖٚسٜاي اظ ضظٔٙسٌبٖ ،ديىط قٟسا ضا ثٖ ٝمت ٔٙشمُ
وطز٘س ٚثٗس ثطاي سساضوبر حّٕ ٝثٗسي ،ث ٝقٙبؾبيي
ٔحٛضٞبضفشٙس.
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پرًذُی آسواى هيوك
نساي ثيُ  ٚوّ ًٙثؿيؼيٞب اظ زاذُ وب٘بَ
قٙيسٜٔيقس .آ٘بٖ ظيط ضٌجبض ٌّ ٚ ِٝٛسطوف
ذٕذبضٜٞبي زقٕٗ،ؾٗي زاقشٙس َ َٛوب٘بَ ضا افعايف
زٙٞسٌ ٌٝ .بٛٔ ٜعا٘فؼبض  ٚسطوف ٌِّٞٝٛبي سٛدي وٝ
اَطاف وب٘بَ ٔٙفؼطٔيق ،ٝضظٔٙسٜاي ضا ث ٝقٟبزر
ٔيضؾب٘س.
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ثّسٚظضٞب ػّٛسط اظ وب٘بَ ؾٗي زاقشٙس ؾس ذبوي
ِ
ٖطالي
ثّٙسيايؼبز وٙٙس ،أب آسف ؾٍٙيٗ ٘يطٞٚبي
ٔؿشمط زضاضسفبٔ اػبظ ٜديكطٚي ث ٝغ َٛآٙٞي ٕ٘يزاز.
ثب ٔؼطٚحقسٖ ضا٘ٙس ٜثّسٚظض ،ضظٔٙس ٜزيٍطي ػبي اٚ
ضا ٌطفز.زيسٜثبٖٞب ثب ثيؿيٓ ث ٝسٛدرب٘ ٝذٛزي ٌطا
زاز٘س  ٚاظ آٖٞبسمبيبي آسف وطز٘س.
زض ٔحُ ثطيسٌي ذبوطيع سٗسازي اظ ضظٔٙسٌبٖ
سالـپرًذُی آسواى هيوك

ٔيوطز٘س سب ثب آض.دي.ػي،

سفًٞٙبي چٟبض ِ َٛزقٕٗ ضاؾبوز وٙٙس .سؿٍّ
زقٕٗ اظ اضسفبٔ ٔٗطٚف ث ٝيبَ قٟسا،ديكطٚي
٘يطٞٚبي سيخ أبْ ٔٛؾي(ٔ) ضا وٙس وطز ٜثٛز.حبع
ٟٔسي ذٛة ٔيزا٘ؿز و ٝاٌط ز ٚؾط ذبوطيع
زضػّٛي اضسفبٔ ث ٝيىسيٍط ٚنُ قٛز ،اضسجبٌ
٘يطٞٚبيٖطالي ٔؿشمط زض اضسفبٔ  ٚزقز لُٕ ذٛاٞس
قس .ثٕٞ ٝيٗزِيُ زؾشٛض زاز سب ثب سٕبْ لٛا ذبوطيع
قطق  ٚغطة يبَ ثٝيىسيٍط ٔشهُ قٛز٘ .عزيه ْٟط
ثٛز و ٝثب ضقبزرضظٔٙسٌبٖ ،ذبوطيع ٔٛضز ٘ٓط ،ث ٝزٚض
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يبَ حهبض ثّٙسيوكيس .ؾبٖشي ثٗس ثب سًٙسط قسٖ
حّمٔ ٝحبنط٘ ،ٜيطٞٚبيٖطاق ٚحكزظز ٜؾالحٞبي
ذٛز ضا ظٔيٗ ٌصاقشٙس ٚسؿّيٓ ثؿيؼيبٖ قس٘س.
حبع ٟٔسي وٙبض ذٛزضٚي ػيخ ايؿشبز ٜثٛز  ٚاظ
دبيسذ ٝث ٝآٖ نحٍ٘ ٝٙبٔ ٜيوطز .ؾطثبظاٖ افؿطاٖ ٚ
زضػٝزاضاٖٖطالي ،زؾزٞبي ذٛز ضا دكز ؾط ثطزٜ
ثٛز٘س  ٚزض يهنف ديف ٔيآٔس٘س .ثب ثط٘بٔٝضيعي،
قؼبٖز  ٚسسثيطفطٔب٘سٜي سيخ أبْ ٔٛؾي(ٔ) ،اضسفبٔ
ٔ ٟٓيبَ قٟسا زضُٔٙمٔ ٝيٕه ث ٝسهطف ضظٔٙسٌبٖ زض
آٔس.
حبع ٟٔسي و ٝث ٝفىط حفّ سذ ٝثٛز ،زٚضثيٙف ضا
ث ٝضٚيسؼٟيعار اضظقٕٙس ٖطاليٞب حطوز زاز .ثٗس
ث ٝؾٕززقز چطذب٘س .اظ زٚض آضايف ٘ٓبٔي
ٖطاليٞب ضا ث ٝذٛثئيزيس .آٖٞب ث ٝؾٕز يبَ ديف
ٔيآٔس٘سٚ .ػٛز آٖ ٕٝٞؾالح ؾجه  ٚؾٍٙيٗ زض
ثبالي يبَ ذُط٘بن ثٛز .ثطايٕٞيٗ ،زؾشٛض زاز سب ثٝ
ؾطٖز آٟ٘ب ضا ث ٝدبييٗ ٔٙشمُ وٙٙس.ثيكشط ٍ٘طاٖ
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يسحّٕ ٝزقٕٗ ثٛز٘ .مكٝي ضٚي نٙسِيذٛزضٚي
ذٛز ضا ثطزاقز  ٚثب زٚؾشب٘ف ٔٛلٗيز زقز ٚيبَ
ضا ثطضؾي وطز.
سهٕيٓ ٌطفشٙس ثب سمؿيٓ ٘يطٞٚب زض ؾطاؾط ذبوطيع
اػبظٜديكطٚي ث ٝآٟ٘ب ٘سٙٞس .فطٔب٘سٞبٖ ث ٝؾطٖز
زؾشٞٝبيذٛز ضا ػٕٕ وطز٘س  ٚثٔ ٝحُٞبي سٗييٗ
قس ٜثطز٘سٟٔ .سيؾٛاض ػيخ قس  ٚثطاي ؾبظٔب٘سٞي
ثٟشط  ٚسمٛيز ضٚحيضظٔٙسٌبٖ ،قطق  ٚغطة ذبوطيع
ضا َي وطز.
چيعي ٍ٘صقز و ٝؾط  ٚوّ ٝسب٘هٞب ٘ ٚيطٞٚبي
ديبزٖٜطالي ثطاي دؽ ٌطفشٗ اضسفبٔ يبَ قٟسا ٕ٘بيبٖ
قس .دؽ اظؾبٖشي آضأف ٘ؿجي ،زٚثبض ٜسجبزَ آسف
آغبظ قس .ايٗ ثبض٘يطٞٚبي ٖطالي ثب سٕبْ لٛا ذبوطيع ضا
ٞسف لطاض زاز ٜثٛز٘س.سطوف سٛح  ٚذٕذبض ٜسٗ
ذبوطيع ضا ؾٛضاخ ؾٛضاخ ٔيوطز ٚضظٔٙسٌبٖ ثٛ٘ ٝثز
اظ دب ٔيافشبز٘س .آٔجٛال٘ؽٞب زض دكزذٍ ث ٝؾطٖز
ضفز  ٚآٔس ٔيوطز٘س.
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ٔب٘سٖ زض دكز ذبوطيع ،ضظٔٙسٌبٖ ضا زض
سٍٙٙبيذُط٘بوي لطاض ٔيزاز .حبع ٟٔسي ثب ٍ٘طا٘ي ثٝ
فىط چبضٜافشبز .زٚضثيٙف ضا ثطزاقز  ٚثئٟبثب اظ
ذبوطيع ثبال ضفز ٚث٘ ٝحٜٛي ديكطٚي زقٕٗ زلز
وطز .سهٕيٓ ٌطفز ثب وٕهٌطٞٚي اظ ٘يطٞٚبي
ذٛزي ،ثطاي قىؿشٗ سٕطوع آسفزقٕٗ ث ٝزقز
ثطٚز  ٚض ٚث ٝضٚي زقٕٗ ثؼٍٙس.
اظ ذبوطيع دبييٗ آٔس ٘ ٚمكٝاـ ضا ثب ؾبيط
فطٔب٘سٞبٖ ٕٞٚطظٔب٘ف زض ٔيبٖ ٌصاقز .اظ آ٘بٖ
ذٛاؾز سب ثٞ ٝيچليٕشي اػبظ ٜؾم ٌٛذبوطيع ضا
٘سٙٞس .يىي اظ زٚؾشب٘ف اظا ٚذٛاؾز سب ث ٝػبي اٚ
ث ٝزقز ثطٚز ،أب حبع ٟٔسي٘ذصيطفز  ٚثب يبضاٖ
لسيٕياـ ٚزأ وطزٔ ٕٝٞ .يزا٘ؿشٙسو ٝحبع ٟٔسي
آٖ ضٚظ حبَ ٛٞ ٚاي زيٍطي زاضز .ثٗس اظٕ٘بظ نجح،
ثيف اظ اٚلبر زيٍط لطآٖ ذٛا٘س ٌ ٚطي ٝوطز
ّٔٚشٕؿب٘ ٝاظ ضظٔٙسٌبٖ زٚض  ٚثطـ حالِيز َّجيس.
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ٖهط ثٛز .ذٛضقيس زض افك ث ٝذ٘ ٖٛكؿشٚ ٝ
غجبضآِٛز،ذؿش ٚ ٝاظ دب افشبز ٜدبييٗ ٔيضفز٘ .يطٞٚبي
ٖطالي و ٝزيٍطسٛاٖ ٔمبثّ٘ ٝساقشٙس ،ثطاي سؼسيس لٛا
ثٖ ٝمت ثطٔيٌكشٙس.سٗسازي اظ ضظٔٙسٌبٖ ،ديىط قٟسا
ٔ ٚؼطٚحبٖ ضا ث ٝؾٕزآٔجٛال٘ؽٞب حُٕ ٔيوطز٘س.
وؿي اظ فطٔب٘سٜي سيخ ذجطي٘ساقز .يبضيٌطي وٝ
ٕٞيك ٝزض ِحٓبر ؾرز ػج ٟٝاظضأ ٜيضؾيس  ٚثب
والْ ٌطٔف ث ٕٝٞ ٝضٚحئ ٝيزاز ،دؽ اظآٖ ّٖٕيبر
زيٍط وؿي ا ٚضا ٘سيسٔ ٕٝٞ .يزا٘ؿشٙس و ٝحبعٟٔسي
ذيبَ دطٚاظ زاقزٔ ٕٝٞ .يزا٘ؿشٙس دط٘سٜاي قسٜثٛز
زض آؾٕبٖ آثي زقز ٔيٕه و ٝزيٍط ٞيچ دط٘سٜاي
ثٝاٚع دطٚاظ إ٘ ٚيضؾيسٔ ٕٝٞ .يزا٘ؿشٙس و ٝحبع
ٟٔسي ثٝآضظٚيف ضؾيس ٜاؾز.
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