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تٔ٘ر ٜ١س
ٗح٘د ١بدی ػسكبٙ
ًبزشٜبس ازشد ٗؼ٘بزی ٗٝدزس داٛشِبٟ

ٜ١س ث ٠زٝایت ثٜیبِٛصاز ثصزُتسی ٚاٛوالة سد ٟاخیس دٗید ٙزٝح تؼ٢د دز ًبٓجدد اٛاب٢ٛبسدت ٝ
ایٗ ٚؼٜبی ٜ١س كبصٔ ٠هبثْ اشبز ٟای ثب ٗؼٜبی آ ٙدز كسآیٜد آٗٞشش ٜ١دس دز ٗساًدص آٗٞششدی
ًشٞز دازدٜ١.س كبزؽ اش تؼ٢د  ،چٜجس ٟخٞد زا ثس ٗساًص آٗٞششی اٛداخت ٝ ٠دٓٝتدی  ٝآشاد  ٝؿیدس
اٛتلبػی  ٝاٛتلبػی ٘ٛی شٜبسد .شبید ثتٞا ٙث ٠صدساحت اش «زاثغدٜ١ ٠دس  ٝتؼ٢دد» ثد ٠ػٜدٞاٙ
ٗ٘٢تسی ٚچبٓش جدی ػسص ٠آٗٞشش ٜ١س  ٝتسثیت ٜ١سٜٗد دز ٛظبٕ آٗٞششی اٛوالة اسدالٗی
ٛبٕ ثسد.
جدایی یب اٛس ٜ١س ٛاجت ث ٠تؼ٢د ٘١ ،صاد شادزٝش ٜ١س است  ٝتدبزییی ثد ٠هددٗت ٜ١دس دازد.
حسكی ثسآٗد ٟاش اتلبهبت دیسٝش  ٝاٗسٝش ثب ثیب٢ٛب  ٝدؿدؿ١ ٠بی ٗتلبٝت .ػبكیت  ٝػبشٞزا  ،سیبٟ
 ٝسپید زٝشُبز ٜ١س ٗتؼ٢داٛد ١ ٝسُص ٘ٛیتٞا ٙػبكیت  ٝػبشٞزا زا ثب  ٖ١شیس سوق یٌدّ ج٘غ
ًسد  ٝحبّ آٗ ٠ٌٛب ٗییٞا١یٖ ثب ت٢ی ٠٘١ ٠اٌٗبٛبت  ،ػبكیت زا ثٗ ٠ی٘٢بٛی ػبشٞزائیب ٙثجدسیٖ ،
اٛاب٢ٛبی ٗتؼ٢د زا حداًثس آؿشت ٠ثٗ ٠ؼٜبی ٗسسٗ ٝ ٕٞصغٔح ٜ١س ًٜیٖ  ٝیب آٛغسف ػبكیت زا
ثٗ ٠یصثبٛی كس َٜ١ػبشٞزا ٝادازیٖٛ .أی ثسخبست ٠اش زكب ٟش٢سی د ٠١اخیس دز ش٢س١بی ثصزٍ
ًشٞز زا ث ٠پبسداشت  ،ك ٝ ٖ٢حتی اػتوبد ث ٠كس َٜ١ج٢بد  ٝش٢بدت  ٝتؼ٢د ٝادازیٖ.
٘ٛییٞا ٖ١ای ٚعٞز ٛتیجُ ٠یسی شٞد ً ٠پس ثسای تسثیت ٜ١سٜٗد ٗتؼ٢د ١یچ اٌٗبٛدبتی زشٕ
ٛیات  ٝحتی ثبیاتی اٌٗبٛبت زا اش آٛب ٙدزیؾ داشت .ثٌٌٔٛ ٠ت ٠ایٜجبسدت ًدٛ ٠ادجت ٗیدبٙ
اٌٗبٛبت ٜ١ ٝسٜٗد ٗتؼ٢د تلبٝتی ٗبٞ١ی ثب ایٛ ٚاجت دز سبیس كضب١بی اػتوبدی دازد .ث ٠هدّٞ
ػصیصی ثبیاتی اش حجبة تٌٜیي ُرشت.
اُس سیٜ٘بی ١بٓیٝٞدی حسكش ٘١ب ٙتٌٜیٌش است ٗب  ٖ١ثبیاتی حسك٘ب ٙزا ثب اسدتلبد ٟاش
تٌٜیي  ٝثد ٙٝدٓجاتِی  ٝای٘ب ٙث ٠تٌٜیي ثیبًٜ ٙیٖ .ت ًْٞث ٠تٌٜیي ثدیش اش ٘١د ٠آكدت
سیٜ٘ب است اٗب دز ُساكیي ٛ ،وبشی ٗ ،ؼ٘بزی  ٖ١ ...ٝزدپبی آٞ١ ٙیداست ٗ ٝشٞ٢د.
 ٖ٢ٗ ٝای ٚاست ً ٠دز ٝضؼیت كؼٔی  ،داٛش استلبد ٟاش تٌٜیدي ٘١بٜٛدد داٛدش شثدب ٙزشٕ ٝ
ضسٝزی است .هص ٠ای٘ب ٙدیدٛی  ٝزسٞخ تلٌس تصدیوی ثجبی تصٞزی ثحثی اسبسی است ً٠
كساتس اش ایٜجبست اٗب ث١ ٠س حبّ دز حبّ حبضس ٗج٢ص ثٞد ٙث ٠اید ٚداٛشد٢ب ضدسٝزی اسدتٝ .
ُس ٠ٛثیب ٙؿیس ٜ١سی ٗٞضٞع زا  ٖ١آٓٞد ٟث ٠اثتراّ  ٝششتی ٗی ًٜد .ای ٚاسدت ًدٝ ٠ضدؼیت
دشٞازتس اش ُرشت١ ٠بی دٝز – ٗثال دٝز ٟدزخشب ٙت٘دٗ ٙأ٘بٛب – ٙاسدت .ثیشدی اش ایدٚ
آٗٞشش تٌٜیي ثبیاتی دز كسآیٜد آٗٞشش ٜ١س صٞزت پریسد ٓٝدی ٗتبسدلب ٠ٛثیشدتس اش كدٝ ٚ
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تٌٜیي  ،ای  ٚػجٞدیت تٌٜیي است ً ٠خٞدآُب ٟیب ٛبخٞدآُب ٟاش عسین استبدا ٝ ٙسسكصٔ٢ب ثد٠
داٛشجٜٗ ٞتوْ ٗی شٞد.
 ٝاٛچ ٠دزٗ ٝیشٞد ٗحصٓٞی است ًد ٠زیشد ٠دز ػدسف ثدیش اش دید ٚدازد ُ ٝدب ٟثدی ٞ١یدت
ٗیٜ٘بید .سس دز آس٘ب ٙئیاٖ ١بی ؿسثی دازد  ٝثد ٠جدبی ٞٛزاشدساهی خٞزشدید حٌ٘دت  ،دز
شؼبع زٗپ٢بی ٛئ ٝ ٙٞكٔٞزسٜت تـریٗ ٠ی ًٜدٗ ،یجیٜد  ٝكساٗیِیسد .ششتی ٗی ثیٜد،ث ٠ششتی
خٗ ٞیِیسد  ٝاٛدى اٛدى ششتی ٗی آكسیٜد.
اُس ا ْ١كٌس است ث٘١ ٠ب ٙچیص١بیی ٗی ثبید كٌس ًٜد ً ٠دز ؿسة ٗابٓ ٠اسدت  ٝسبٓ٢بسدت
ٜ١س ؿسة زا كسیت داد ٟاستٗ .ابٓ ٠كسٕ  ،كسٕ  ٝػٌ٘ٔسد  ،كسٕ  ٝكضدب  ...ٝدز سدیٜ٘بٝادثیبت ٝ
ٛوبشی ُ ٝساكیي ٗ ٝجا٘ ٠سبشی ٗ ٝؼ٘بزی  ٝ ...اُس ا ْ١ذًس است ث ٠یٌجبز ٟاش ای١ ٚج٘د٠
ثیدزیؾ آ٘ب٢ٛبی ؿسثی ٗی ُسیصد  ٝپس١یص ٗودس ٗآثب ٝ ٠ٛداٗ ٚثسچید ٙزا ثس ٝازد ُٞد شدٝ ٙ
آٓٞد ٟشد ٙتسجیح ٗی د١د.
ٗی ٗبٛد چٜد سٞاّ اسبسی  ٝاش ج٘ٔ ٠ای ٠ٌٜپس تٌٔیق تؼ٢د ٜ١ ٝس چٗ ٠ی شٞد ؟  ٝچِٛٞد٠
ٗیتٞاٜ١ ٙسٜٗد ٗتؼ٢د پسٝزاٛد؟  ٝ -یب ثب ِٛب ٟصٜؼتی ؿبٓت ثدس دیددُب١ ٟدبی ثسخدی ٗددیساٙ
كسِٜ١ی چِٗ ٠ٛٞیتٞاٜ١ ٙسٜٗدا ٗتؼ٢د تٓٞید!! ًسد؟ . -اٗب ثساسدتی سدٗ ٖ٢د ٝ ٚشد٘ب  ٝا ٝدز
تسثیت یي اٛاب٘١ ٠ً ٙبٜٛد خٞدٗب ٙاست ٛ ٝوش ٗب دز اٛوالة دزٛٝی ٜ١سٜٗد چیات؟
آیب ثساستی ٗیتٞا ٙآٛچٜب ٙثسٛبٗ ٠زیصی ًسد ًٜ١ ٠سٜٗد ٗتؼ٢د تٓٞید! ًسد .جٞاة اید ٚسدٞاّ
ٛی٘ی آزی ٛ ٝی٘ی  ٠ٛاست.
ثصزُٞازی ً ٠سبٓ٢بست دز ػسص ٠آٗٞشش هسآ ٙكؼبٓیت دازد دزجبیی ثُ ٚٗ ٠لت  « :كالٛدی !
یبدت ثبشد ٗب ٝ ٠٘١سیٔ ٠ایٖ ».آزی ٗ ٠ٛب ٗججٞزیٖ ٗسدٕ زا ٜ١سٜٗد ٗأ٘بًٜ ٙیٖ ٗ ٠ٛ ٝسدٕ
ٗججٞزٛد ثب دػٞت ٗب ٜ١سٜٗد ٗأ٘ب ٙشٛٞدٗ ،ب ػْ٘ ث ٠تٌٔیق ٗدی ًٜدیٖ  ٝآجتد ٠اُدس خددا
خٞاست ثٜد ٟای اش ثٜدُبٛش ٝاسغ١ ٠دایت ثٜد ٟای دیِدس خٞا١دد شدد .چٜدبً ٙد ٠پدس اش
ش٢بدت سید ٗستضی آٝیٜی شب١دیٖ ًً ٠تبث٢بی ا ٝدز ثی ٚهشس زٝشد ٝ ٚداٛشدج ٞدسدت ثد٠
دست ٗی ُسدد .
 ٝآجت ٠خدا خٞة خسیدازی است...
پس ا ش یي شاٝی ٠دید ٓ ،صٗٝب ١س ثسٛبٗ ٠زیصی ث ٠پسٝزش ٜ١سٜٗد ٗتؼ٢د ٛیٞا١د اٛجبٗید .اٗب اش
عسف دیِس آٗبد ٟسبشی كضب ٗأ٘ب ٗیتٞاٛد ثاتس سبش تح ّٞدز اٛاب ٙثبشد .حدبّ اید ٚآٗدبدٟ
سبشی ٗی تٞاٛد یي ج٘ٔ ،٠یي كضب ،یي ػٌس ،پاتس  ٝیب ٗٞسیوی ثبشد ٖ٢ٗ .ای ٚاست ًد٠
كضبی داٛش جٞیی ثس ٗحٞزیت ذًس – ثٗ ٠ؼٜبی یبدآٝزی -ثٜب شٞد.چسا ً ٠ػٖٔ ،خٞد ،یٌی اش
ػ٘د ٟتسی ٚحجبث٢بی شیغب ٙاست  ٝآٛبُ ٠ٌٛسكتبز حجبث٢بی ٛلابٛی ،خٞدپسستی ػٖٔ پسستی
جب ٟعٔجی ٗ،دزى عٔجی ٛ ...ٝ ،شٛٞد ثایبز اٛدى اٛد  ٝاِٛشت ش٘بز.
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ٗ ٖ٢ای ٚاست ً ٠ج٢ب ٙثیٜی ٗؼٖٔ ٗجتٜی ثسآیٗ ٠دازی ج٢ب ٝ ٙآٛچ ٠حویس آٛسا«ِٛسش ٗدّٝ
آی ٠ای ث ٠ج٢بٗ » ٙی ٛبٖٗ ثبشد ٝ .ای ٚخدٞد جدص ثدب سدٔٞى كدسدی  ٝػٜبیدت آ٢دی ٌٗ٘دٚ
ٛیات٘ٛ.ی تٞا ٙاش ٗؼٔ٘ی ًِٛ ٠سش آی ٠ای ث ٠ج٢ب ٝ ٙت٘بٕ پدید١ ٟبی اعساكش ٛدازد اٛتظبز
تح ّٞآكسیٜی دز داٛش ج ٞزا داشت.
دز ِٛسش آی ٠ای ث ٠ج٢بٗ ٙلب١ی٘ی ٗبٜٛد كغست ا٘١یت ٗی یبثد  ٝاسبسدب زٝش تددزیش ثدس
كغست پبیُ ٠رازی ٗی شٞد  ٝتٞی داٛش ج ٞثیشتس اش آ ٠ٌٛداٛشج ٞثبشدی حویودت جدٗ ٞدی
شٞی ١ ٝس ت٘سی١ ، ٚس اسٌیس١،س خظ ٗی تٞاٛد ثسای تٗ ٞؼٜبیی ،شِٛدی ١ ،شددازی  ،عدسح
سٞآی  ٝ ،یب ٞٛاششی اش ٛدای زح٘بٛی حن ثبشد.
اش دیِس ٝیژُی٢بی ایِٛ ٚسشً ،یلیت ٗحٞزی ثجبی ً٘یت ٗحٞزی است .دیِس تؼداد تحدّٞ
یبكتِبٛ ٖ٢ٗ ٙیات ثٌٔ١ ٠س تحٓٞی خٞد ٗٞكویتی ثصزٍ ثشد٘بز ٗدی زٝد  ٝسدپبس كدساٝا ٙاش
حضست حن زا ٗی عٔجد.
١س اٛوالثی خٞد ثبػث ًٜش ٝ ٝاًٜش٢بی سٔأٝ ٠ازی دز ٗحیظ پیساٗٛٞی كسد ٗی شٞد  ٝایٚ
تب جبیی پیش ٗی زٝد ً ٠ات٘الس كضبی آٗٞششی ث ٠ش٘یٖ ٗؼغس ٗؼٜٞیت آزاسدتٗ ٠دی شدٞد.
تجسث ٠ای شجی ٠ثسخی ٓحظ١ ٠بی جج١ ٠٢بی دكبع ٗودس.
دیِس ٗٛ ٖ٢یات ً ٠آیب ت٘بٗی داٛش آٗٞختِب ٙحت٘ب ثبیاتی آٛچٗ ٚٗ ٠ییٞا ٖ١زا ثلٜ٘٢دد،
ثٌٔ ٖ٢ٗ ٠ای ٚاست ً ٠ثسخی اش ای ٚداٛش آٗٞختِب ٠ً ٙج١ٞس ٟشب ٙاش آتش است ٗجددّ ثد٠
سٔأ ٠ججبٓی اش ػشن  ٝػسكب ٝ ٙػغش شٛٞد.
دز ًٜبز كغست ً ٝیلیت ٗحٞزی  ،اصٓٞی دیِس  ٖ١دز تٔ٘ر ٜ١س خبٓی اش ا٘١یت ٛیات .هبٓت
آٗٞششی دز ًشٞز زا ٗیتٞا ٙث ٠د ٝصٞزت ًٔی حٞش ٝ ٟداٛشِب ٟتوایٖ ًسد  .دز ًٜدبز اید ٚدٝ
هبٓت آٗٞششی دیِسی ٝ ، ٖ١جٞد دازد ً ٠ثیش اش ٜ١ ٠٘١س دز ای ٚهبٓت سد ٕٞآٗٞشاٛددٗ ٟدی
شٞد  ٝآً ٙالس٢بی پساًٜد ٟشی ٟٞاستبد  ٝشبُسدی است .دز ٝاهغ دزخشدب ٙتدسی ٚخدبعسات
آٗٞششی دز ػسصٜ١ ٠س ٝحداٛی  ٝتٞحیدی ٘١ی ٚسٔأٗ ٠ساتت اسدتبد  ٝشدبُسدی اسدت  .اش
ٗٞسیوی  ٝخٞشٜٞیای تب ِٛبزُسی ایساٛی  ٝادثیبت ػسكبٛی  .آجت ٠دز دٝز ٟاٛوالة اسدالٗی ثد٠
ٗدد ٛلس هدسی آ ٙیبز ٗایحب دٕ  ،ایٗ ٚساتت ثسزٝح ج٘ؼی ٗٔت ایساٗ ٙتستت ُسدید  ٝتسٖٛ
شٌٞكٜد ٟتٞحید ت٘بٗی ُٔدست١ ٠بی ایسا ٙاسالٗی زا ثٞٛ ٠ز اشسام اٛلجبز ثصزٍ یٌتبپسسدتی
ٜٗٞز ٞ٘ٛد.
دز شی ٟٞحٞشٝی داٛشج ٞػ٘ال ثب ٜٗبثؼی ؿٜی  ٝاصیْ اش ػٔد ٕٞاػدٖ اش ًتدبة  ٝاسدتبد زٝثدسٝ
ٗیشٞد  ٝاسبس شی ٟٞآٗٞشش ثس سٞاّ  ٝجٞاة است  ٝدز ٝاهغ تٌ٘ی ٚداٛشج ٞدز ثساثس ٛظسات
استبد ثیشتس اش آ ٠ٌٛحا ٚثٛ ٠ظس آید ٛشب ٙاش ػیت ً ٝبٔ١ی داٛشجٞست .ثٌٔ ٠ثحث٢دبی داؽ
عٔجِی ٗیب ٙشبُسدا ٝ ٙیب شبُسد  ٝاستبد یٌی اش ٛوبط ػغق داٛش جٞیی ثد ٠زٝش عٔجِدی
است .سیاتٖ حٞش ٟظب١سا ثیشتس ٗجتٜی ثس تٞاٜ٘ٛدی٢بی كسدی است  ٝایٜجبست ً ٠اُدس كدسد
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ج١ٞس ٟتالش زا دازا ثبشد ثٗ ٠دد استبدا ٙخٞة ٗی تٞاٛدد سدسیؼتس اش دیِدسا ٙثد ٠پٔد١ ٠دبی
اجت٢بد ثسسد .دز ًٜبز ای ٚشی ٟٞدز سیاتٖ داٛشِب١ی ثیشتس ٗیتدٞا ٙزشدد ج٘ؼدی زا حدبًٖ
دید  .تؼداد شیبد داٛشج ٞكسصت شٗب ٙثٜدی شدد ٟتحصدیٔی  ٝسسكصدٔ٢بی ٗدد ٝ ٙٝتوسیجدب
زیتـیس كسصت اثساش تٞاٜ٘ٛدی زا ث ٠داٛشج٘ٛ ٞی د١د  ٝت٢ٜب ٗالى سٜجش ٘ٛس ٟاست.
اٗب شی ٟٞآٗٞشش ٜ١س ث١ ٠یچٌدإ اش ای ٚد ٝزٝش شجب١ت تبٕ ٛدازدِٛ.ب ٟثدُ ٠رشدت ٠آٗدٞشش
ٜ١س١بی ای ٚسسشٗیٛ ٚشب ٙاش هساثت ػسكبٜ١ ٝ ٙس دازد  ٝدز ٝاهغ حا ٚخٔن  ٝحاٜ١ ٚس ثدب
یٌدیِس ث ٠داٛشجٜٗ ٞتوْ ٗی شد .ٟچ ٠ثایبز استبداٛی ً ٠ثی ٝض ٞدست ث ٠هٖٔ  ٝتدبز  ٝكٔدٖ
ٗ٘ٛ ٞی شدٛد  ٝچ ٠ثایبز اثٜیٗ ٠ر١جی  ٝؿیسٗر١جی ًٗ ٠ؼ٘بزاٗ ٙأ٘ب ٙایساٛی آٛب ٙزا ثس پی
ٗتجسى ث ٠ؿجبز تسثت ًسثال ثٜب ٞ٘ٛد ٟاٛد.
ث٢سحبّ آٛچ ٠دز آخس ًالٕ یبدآٝزی آ ٙضسٝزی ٗی ٘ٛبید ث ٠شسح شیس هبثْ اشبز ٟاست:
- 1كضبی آٗٞششی شبْٗ ػٞاْٗ چ٢بزُب ٠ٛاستبد ،داٛشج ،ٞسسكصدٔ٢ب ٗ ٝتد ٙٞآٗٞششدی ٝ
كضبی آٗٞششی است.
- 2اش ایٗ ٚیبٓ ٙص ٕٝػٜبیت ث ٠شٜبخت داٛشج ٞا٘١یت ٝیژ ٟدازد .تبٗیبعت آٗٞشش ٜ١دس
زا ٛشبسیٖ ٘ٛی تٞاٛیٖ ٗٞكویت چٜداٛی ث ٠دست آٝزیٖ.
ٗ- 3تبسلب ٠ٛسسكصٔ٢بی كؼٔی كبصٔٗ ٠ؼٜبدازی ثب ٗجبٛی حٌ٘ت ٛظسی ٜ١س ٗتؼ٢د دازٛد ٝ
توسیجب زسٖ ٛ ٝشبٛی اش ٜ١س ٗتؼ٢د حتی دز دزٝسی ٗبٜٛد « حٌ٘دت ٜ١دس اسدالٗی »
ً ٠ثسا ی ثسخی زشت١ ٠بی ٜ١س تدزیس ٗی شٞد دید٘ٛ ٟی شٞد .ثسای ٗثبّ ٗیتٞاٛیدد
ثً ٠تبة ٜٗتشس ٟثسای ای ٚدزس ٗساجؼ٘ٛ ٠بئید  .ثیشتس اش ٛی٘ی اش ًتبة ثد ٠حٌ٘دت
ٜ١س ٗایحی  ،ثٞدایی ٜ١دی ،چیٜی ُ ...ٝرشت ٝ ٠توسیجب ١یچ اشبز ٟای ث ٠حٌ٘ت ٜ١س
 ٝاٛدیشٜ٘دا ٙایٝ ٚادی دز دٝز ٟاٛوالة اسالٗی ٛشد .ٟپس ٛیبش ث ٠ثبشثیٜی سسكصدٔ٢ب
 ٝحتی پیش٢ٜبد زشت١ ٠بی جدید ثسای ٗغبٓؼ ٠ثس زٝی ٜ١س ثیات  ٝپٜج سبٓ ٠اٛوالة
اسالٗی ٛیبشی اسبسی  ٝجدی استٌٛ .ت ٖ٢ٗ ٠دیِس دز سسكصٔ٢ب  ،ػدٕ ؿٜب  ٝاشدساف
ًبْٗ  ٝػ٘ین  ٝث ٠زٝش ٛاجت ثٜ١ ٠دس شدسم  ٝؿدسة اسدت  .شدسم شٜبسدی  ،ؿدسة
شٜبسی  ٝدز ٛتیج ٠ایسا ٙشٜبسی اش ٛوبط پساث٢بٕ آٗدٞشش ٜ١دس ٗبسدت .ثبٛیدب ٜٗدبثغ
ٗٞجٞد  ٖ١ثیش اش آِٛ ٠ٌٛبٜ١ ٟسٜٗداٗ ٝ ٠ٛحووب ٠ٛداشت ٠ثبشد ثیشتس ُسایش تحویدن
تبزییی داشت ٝ ٠اش ٗغبثوت ١بی دهین سجٌ٢ب ٝ ،یژُی٢ب  ٝت٘بیصات سجٌ٢بی ٗیتٔق ٝ
كٔال١ ٠س سجي ً٘تس سیٜی ثٗ ٠یب ٙآٗد ٟاست.
 - 4دز تسثیت ٗدزسیٗ ٖ١ ٚتبسلب ٠ٛكضبی حبًٖ ثد ٠سیادتٖ داٛشدِب١ی چٜدداُ ٙدسٟ
ُشبیی اش ایٗ ٚؼضْ ٜٞ٘ٛد ٝ ٟاستبداٞٗ ٙزد ٛظس ً ٠ج٘غ ثی ٚحٌ٘ت ٜ١ ،س  ٝتؼ٢دد
ثبشٜد اٛدًٜد  ٝآجت٘١ ٠ب ٙاٛدى  ٖ١دز اٛصٝا.
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ٗسًص ٗغبٓؼبت حٌ٘ت  ،داٛش  ٝك ٚش٢سسبشی ٗ ٝؼ٘بزی ایساٛی اسالٗی -استلبد ٟاثس ثب ذًس ٜٗجغ ثالٗبٛغ است.

- 5كضبی آٗٞششی ٜ١س شبید ث ٠تبسی اش ؿسة  ٝیب ث١ ٠سدٓیْ دیِس ًٜٞ١ ٠ش ثس ِٛبزٛددٟ
 ٖ١چٜدا ٙزٝشٛ ٚیات ُب ٟثب ِٜٓٝبزی ُدس ٟخدٞزد١ ٝ ٟدس اتلدبم  ٝحبدثد ٠زا ٜ١دس
ٛبٗیدُ ٙب ٟثی٘بزی ٗٔ٢ي آتٔی١ ٠بی ٜ١سی است .پٜدازی ًٜ١ ٠س آٗٞخت ٚزا زثغی ث٠
حٞشٜٗ ٟغن ٛیات ٜ١ ٝس ثبیاتی تظب١سات ِٜٓٝبزا ٠ٛداشدت ٠ثبشدد .چد ٠دز كسٜ١دَ
آجا ٝ ٠چ ٠دز كس َٜ١داٛش جٞیی .حبّ آ ٠ٌٛحتی اُس دز حٞشٜٗ ٟغدن ٜ١دس زا ثدی
ازتجبط ثب زیبضی ثداٛیٖ ٘ٛی تٞاٛیٖ آلت دیسیٜ١ ٠ٜدس ٠زا ثب ٜ١س ٛبدید ٟاِٛبزیٖ .پدس
زكتبز ِٜٓٝبزا ٝ ٠ٛتظب١سات ٜ١سٜٗدا ٠ٛشبید ٗٞضٞع زا ثس خٞد كسد ٗتظب١س ٗشتجًٜ ٠د
ُٝسُ ٠ٛب ٟدز ٙٝای ٚپٞست ٠پسیشب١ ، ٙات ٠ای ٗتلبٝت آزٗیدد . ٟآزی ثدس ٗتلدبٝت!
ٛشب ٙای ٚتلبٝت دز ٜ١سٜٗداٗ ٙأ٘ب ٙػبٖٓ اسالٗی ٢ٛلت ٠است ً ٠ثب آ٘٢ٛد ٠زٛددی
ظب١سی ػبدی داشت ٝ ٠خسه ٠ش١د  ٝزیب زا ثًٜ ٠بزی اٛداخت ٠اٛد.

دز تٔ٘ر ٜ١س اٛوالة حویوی دز دز ٙٝزخ ٗی د١د ٘١ ٝب ٙعٞز ً ٠دؿدؿدٜ١ ٠سٜٗدد
ٗأ٘ب ٙدز خٔن اثس كساتس اش كسٕ است  .تظب١سات سٔٞى اٛ ٝیص ثیشتس اش آ ٠ٌٛثسٛٝدی ،
هیبك ٠ای  ٝجُٔ ٟٞس ثبشد دزٛٝی  ،ثبعٜی  ٝخلی استٛ .بداٛات١ ٠بی تٔ٘ر ٜ١س ٗتؼ٢د
ثسای اٗثبّ حویس زا١ی عٞزٛی ٛ ٝسكت ٠است  .اٗید است ثب ػٜبیت حن ٘١ ٝت صبحت
ٜ١سا ، ٙدیِسا ٖ١ ٙثٌٜٜد آٛچٗ ٠ایحب ٗیٌسد .ث٢تس ی ٚاثس ١س ٜ١سٜٗد خٞد اٝست.
ٝآاالٕ
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