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ؽْد، ًظیش  داًین کَ اًغبى پظ اص ّسّد ثَ ایي خِبى ثب هفِْمِ فکشی چیضُب ُوبًیذٍ هی هی✍

 پْل، ُوغشػ، ًظیش پذس ّ هبدسػ 
ُب ّ حظ  ُوبًیذى یؼٌی تضسیكِ ُْیت یب حظ ّخْد دادى ثَ چیضُب اص ىشیكِ تدغنِ فکشی آى 

چیضُب هشکض اًغبى   کٌذ، یؼٌی ُؤه آى ُب سا ػیٌکِ دیذِ اًغبى هی ّخْد دادى ثَ چیضُب کَ آى
 ؽًْذ. هی

ؽذ، دساثش ُوبًیذى لجل اص ّسّد ثَ ایي خِبى هشکض اًغبى ػذم ثْد، ّلتی ّاسد ایي خِبى �✍

فکش دیگش ثشایَؼ یک تقْیشِ رٌُی ایدبد   ثب ؽکلِ فکشی چیضُبی هِن ّ دس اثش پشیذى اص فکشی ثَ
رٌُی ُش فکشی کشدٍ، ُش ػولی کشدٍ،  رٌُی اعت ّ ایي هي ؽذٍ کَ ایي تقْیش رٌُی هي

 اعت. اػ دسد ثْدٍ ًتیدَ

دعت ُن ثیبّسین ّ اًجبؽتَ کٌین،  ذٍ ُغتین سا ثَُب ُوبًی اگش هب ایي چیضُبیی کَ ثب آى�✍

 ثختی ّ ثَ کیفیت صًذگی ًخْاُین سعیذ. ّخَ ثَ خْػ ُیچ ثَ

اػ  ای اص صًذگی دُذ، دس ُش ثُشَُ کٌذ ّ اداهَ هی رٌُی ؽشّع هی اػ سا ثب هي اگش کغی صًذگی✍

خِبًی  ص ًظش داؽتيِ چیضُبی ایيلحبًِ صًذگی کَ ًگبٍ کٌذ چیضی ًذاسد، هفلظ اعت، ا الجتَ ثَ
 هوکي اعت داؽتَ ثبؽذ.

 گیشد. ثبیذ فجش کٌیذ، دعتِ ؽوب ًیغت. فَکبى فْست هی  هب دس صهبىِ کني ِتجذیل✍

ثخؼ ُن ثبؽذ، ایي اعت کَ حتوبً هب دس  تْاًذ لزت رٌُی کَ هی تٌِب ساٍ خالؿ ؽذى اص هي✍

دُذ فنب ثبص کٌین ّ اص آى چیضی کَ رٌُوبى ًؾبى  کَ رُي ًؾبى هیاىشاف اتفبق ایي لحظَ 
 دُذ، چیضی ًخْاُین. هی

کٌذ. ثبیذ ثیت سا  ىْس ادثی اگش ُن کوک کٌذ، خیلی کن کوک هی فِویذى هؼبًی اثیبت ثَ✍

ثَ  تکشاس کٌین ّ هشالجَ کٌین ثجیٌین کَ کبسثشد ایي ثیت دس هب چیغت، یؼٌی ثیت سا ثخْاًین
ُبیوبى سا،  خْدهبى ًگبٍ کٌین، دّثبسٍ ثخْاًین ثَ خْدهبى ًگبٍ کٌین، ثلکَ ُوبًیذگی
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ُبی ثذهبى سا ؽٌبعبیی کٌین ّ ثجیٌین کَ چدْسی ثَ خْدهبى مشس  ایشادُبیوبى سا، ػبدت
 صًین. هی

خْدم عشػتِ ػول خْاًن آیب دس تجذیل ّ تـییشِ  ُب سا هی ؽوب اص خْدتبى ثپشعیذ ّلتی ایي ثیت✍

 ؽْد؟ ؽْم ّ ُیچ تـییشی دس هي ایدبد ًوی خْاًن اص سّیَؼ سد هی کَ هی داسم؟ یب ایي

رٌُی سّی  گزاسین، چَ ثخْاُین، چَ ًخْاُین اص ىشیك لشیي. هي ُب سّی ُن اثش هی هب اًغبى✍

گزاسد. ثٌبثشایي ؽوب  هیکَ حشف ثضًذ، ایي فنبی دسد اثش  گزاسد، ثذّى ایي رٌُی دیگش اثش هی هي
 تبى خْة اعت. ثبیذ هيوئي ثبؽیذ کَ لشیي

دُذ  رٌُی صًذگی ًذاسد، آى چیضی کَ ًؾبى هی چمذس هْالًب هب سا هتمبػذ کشدٍ کَ ایي هي✍

 کوبل ّ ثٌذ ٔ اّ ؽذى ّ ثشای اّ کبس کشدى دسعت ًیغت. کبم  ِؿلو اعت. سفتي دًجبلِ پٌذاس
کبم ؽذى، ّ اگش ؽُذیذ ًبلَ کشدى  ّ چیضُب ّ هشتت عشخْسدٍ ؽذى، ثیُب  خْاعتي اص خِت

دسعت ًیغت، ثذاًیذ کَ یک پیـبهی ثشای ؽوب داسد، فنب سا ثبص کٌیذ، ثؾٌبعیذ ّ ثیٌذاصیذ، 
 ًتشعیذ.

ًؾْد گیشد کَ هثالً دسهمبثل ُوغشػ همبّهت ًکٌذ یب خؾوگیي  ُضاساى ثبس آدم تقوین هی✍

آیذ کَ لذست ایي کبس سا ًذاسد، ایي یک  ًظش هی تْاًذ، ثَ کٌذ، ًوی یب ًشًدذ، ّلی ایي کبس سا هی
کَ  ثیٌیذ کَ صًذگی کَ ثَ هشکضتبى آهذٍ، هثل ایي کٌیذ، هی خجش اعت، ّلی ّلتی فنبگؾبیی هی

 اعت. ؽذٍفْست هشکضتبى ػذم  ایي آیذ، دس ای ُغتیذ، ّالؼبً کبسی اص دعتتبى ثشهی ؽوب کبسٍ

 یکی اص هْاًغِ ػذم تجذیل، اثشات لشیي اعت.✍

ّلتی هشکض هي خغن اعت، هي کبُل ّ هفلظ ُغتن، اص صًذگی چیضی ًذاسم، ثشای تجذیل ّ ✍

خب کَ همذّس اعت هشکضم سا  تـییش ثبیذ هشکضم سا ػذم کٌن ّ ثَ هشکض ػذم هتؼِذ ثؾْم، یؼٌی تب آى
کَ یبدم سفت، کغی یک حشفی صد، یک کبسی کشد کَ  هي ّاکٌؼ ًؾبى   م، ُویيػذم ًگَ داس

 آیذ کَ اآلى ثبیذ دس اىشاف ایي ّمؼیتن فنبگؾبیی کٌن. دادم، هشکضم خغن ؽذ، یبدم هی
 ّمؼیتِ ایي لحظَ ُشچَ ُغت دعت هب ًیغت، هب ثبیذ فنبگؾبیی کٌین. 
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کٌیذ، هذاّهت داسیذ، اگش دیذیذ ًؾذ، دّثبسٍ  کٌیذ ّ هشکض سا ػذم هی ؽوب فنبگؾبیی هی✍

 کٌیذ تب تجذیل فْست ثگیشد.  گشدیذ تکشاس هی ثشهی
ایي هْمْع هِن اعت کَ ؽوب هذتی ایي کبس سا ثکٌیذ، یؼٌی خْدتبى ثبیذ ًبظش خْدتبى ثبؽیذ، 

یبدهبى ثبؽذ ُش هْلغ هشکضهبى ػذم اعت هب ثَ  ثَشَد. چیضی ؽوب سا اص کبس ثیشّى هی  ثجیٌیذ چَ
 ُبعت تب ُیچ ُوبًیذگی دس هشکض هب ًوبًذ. افتین، کبسِ هفیذ تجذیلِ ؽٌبعبیی ُوبًیذگی کبس هی

 کٌذ. ؽْد، لنبّت ّ همبّهت پیذا هی اًغبى ّلتی ثب چیضُبی آفل ُوبًیذٍ هی✍

 ثیٌیذ؟ بّت ّ همبّهت سا دس خْدتبى هیؽوب ثَ خْدتبى ًگبٍ کٌیذ ثجیٌیذ کَ ػالئن لن

ای ًذاسد،  تٌِب ُیچ عشهبیَ اًغبًی کَ چِل عبل صًذگی کشدٍ، تالػ کشدٍ، اص ًظش هبلی ًَ✍

 ثلکَ هحتبج ُن ُغت، ُیچ پْلی ًذاسد، همذاس صیبدی ُن ثذُکبس اعت.
ثخت  تٌِب خْػ ثیٌین کَ ًَ هیعبلگی  آیین، دس چِل رٌُی ثبال هی هب ُن اص ًظش هؼٌْی ّلتی ثب هي

هبى کیفیت ًذاسد، همذاس صیبدی ُن دسد داسین. هثالً  کٌین، صًذگی ًیغتین ّ حظ آصادی ًوی
کَ هْلغ ّسّد  فْستی سًدؼ داسین، کیٌَ داسین، حغبدت داسین، تشط داسین، اميشاة داسین.  دس

 ُب سا ًذاؽتین. ثَ ایي خِبى ایي
 ایي دسدُب سا ثبیذ ثیٌذاصین. 

پشُیض یؼٌی اگش هي خؾوگیي ؽذم ّ فنب سا ثغتن، یک ُوبًیذگی آهذ ثَ هشکضم دیذم داسم ✍

 کٌن، ثالفبفلَ ػزسخْاُی کٌن ّ ثشگشدم هشکضم سا ػذم کٌن. همبّهت هی
ثیٌین کَ ُؾیبسیِ هي ًظش اعت، ُؾیبسی لجلی ًیغت، ُؾیبسی  هشکضم ػذم اعت هی  ّلتی 

 ؽْم کَ رٌُن خبهْػ اعت. ْست هتْخَ هیف ایي خغوی ًیغت، دس

آیذ، ًؾبىِ ایي اعت کَ ؽوب هشکضتبى خغن اعت، اص لذست  تْاًن هی ُش هْلغ حظِ ًوی✍

 صًذگی ثشخْسداس ًیغتیذ.

دُذ ّ ُوبًیذگی اعت صًذگی  اگش ُشکغی ُؾیبساًَ ثذاًذ ایي چیضی کَ رٌُن ًؾبى هی ✍

ّخْد آهذٍ  ًذاسد، ایي چیض صیبد ّ کن ؽذًؼ فشلی ثَ صًذگیِ هي ًذاسد ّ ایي حظ ّالؼبً دس اّ ثَ
 کَ ثخْاُذ اعتذالل کٌذ، ایي آدم ثبلؾ اعت. ثبؽذ ًَ ایي
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 کٌیذ، ثبلؾ ًیغتیذ. هی اگش ؽوب خْدتبى سا همبیغَ✍

ؽْد اثش داسّیی داسد. داسّ  گؾبعت ّ ثَ صًذگی صًذٍ هی گْیذ اًغبًی کَ فنب هْالًب هی✍

خْاًین، دسدُبیوبى سا، ّمؼیتوبى سا ؽٌبعبیی  ثیٌیذ کَ ّلتی هی ؽْد. هْالًب داسّ اعت هی هی
 کٌین. هی

تش  ّ کْچک  رٌُی کْچک ثیٌین کَ هي یْاػ هی گؾبیی کٌین ّ خلْ ثشّین، یْاػ اگش دائوبً فنب✍

 ؽْین. فْست هب ثبلؾ هی هبًذ، دسایي کَ دیگش چیضی اص آى ثبلی ًوی ؽْد تب ایي هی

ثچَ سا فْست صًذگی تْعو هبدسػ، یؼٌی هبدس  ؽٌبعبیی ػؾمی یؼٌی ؽٌبعبییِ ثچَ ثَ✍

خب  فْست صًذگی ثجیٌذ، دسّالغ هبدسْ هشکض ػذم سا، استؼبػ صًذگی سا دس هشکض ثچَ، کَ ٌُْص آى ثَ
 آّسد. ّ گْس ًؾذٍ ثَ استؼبػ دسهی  کْس ّ گنن

داًن.  گْیذ هي هی سعذ، یک هشمی ُن داسد کَ هی عبلگی هی ّلتی اًغبى ثب دسدِ صیبد ثَ چِل✍

کٌذ، ایي ُوبى پٌذاسِ  دُذ کَ هوکي اعت کغی دیگش ثِتش ثذاًذ سا سَد هی ًوی یؼٌی ایي احتوبل سا
 کوبل اعت.

رٌُی ًیغت کَ ایي هشك سا ًذاؽتَ  رٌُی پٌذاسِ کوبل فشهبًذ ٔ هب اعت ّ ُیچ هي دس هي✍

 ثبؽذ.

هب ثبیذ خْدهبى ثَ خْدهبى ًذاًغتي سا یبد ثذُین. هؼوْالً هب ثَ خْدهبى داًغتي سا یبد  ✍

خْدهبى یبد   خْاُین یبد ثگیشین، یبد ثگیشین، یک خبیی ثبیذ ًذاًغتي سا ثَ دُین. ُِی هی هی
 تْاًٌذ ثَ هب یبد رٌُی سا ثَ خْدهبى یبد ثذُین، دیگشاى ًوی ثذُین، ػکظِ داًغتي سا، ػکظِ هي

 ثذٌُذ.

این یک خبیی ثَ ًظشهبى آهذٍ یب  هي هيوئي ُغتن ُشکذام اص هب کَ ایي ساٍ سا ؽشّع کشدٍ�✍

تْاًن اص لزتی کَ  ؽْد، عخت اعت، هي ًوی کَ ًوی این کَ ّالؼبً هثل ایي ثَ گْػ خْدهبى گفتَ
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تْاًن دسدُبی  ًوی ُب سا ؽٌبعبیی کٌن، تْاًن ُوبًیذگی ُب داسًذ دعت ثشداسم، ًوی ُوبًیذگی
 اًجبؽتَ ؽذٍ سا کٌبس ثگزاسم.

آیذ  رٌُی اص پذسػ، هبدسػ، اص ثشادسػ، خْاُشػ، دّعتؼ سًدؼ داسد. ثَ ًظشػ هی هي✍

 ثیٌذ.  رٌُی هی تْاًذ ثیٌذاصد. چشا؟ چْى ثب دیذِ هي ُب سا ًوی ایي سًدؼ
 تْاًذ. ثیٌذ کَ ًوی کٌذ، هی ی هیرٌُی عؼ کٌذ ثیٌذاصد، اهب چْى ثب هي الجتَ عؼی ُن هی 

فَکبى ایي  ْکَ ثفِویذ ثب لنب ّ کني گْیذ اگش ؽوب فمو فنب سا ثبص کٌیذ، ثذّى ایي هْالًب هی✍

 گیشد. تجذیل ّ صًذٍ ؽذى ثَ صًذگی فْست هی

بتْاًی هب ثیؾتش اًذیؾی کٌین، ػدض ّ ً رٌُی ًگبٍ کٌین، فکش کٌین ّ چبسٍ ُشچمذس هب ثب هي✍

 خْاُذ ؽذ.
رٌُی ػول  دٌُذ کَ ًجبیذ ًباهیذ ثؾْین، اهب چْى دس اثتذا ثب هي اثیبت هْالًب ثَ هب ًؾبى هی 

 کٌین، ًباهیذ خْاُین ؽذ. هی

ُب هشاد ثخْاُین کَ افالً  لذس هيوئٌین کَ ثبیذ اص ُوبًیذگی ػٌْاى پٌذاسِ کوبل ایي هب ثَ�✍

چیض ثخْسین، اص  این ثبیذ ُوَ گزاسد، هثالً یبد گشفتَ ؽکی دس آى ًیغت، ّ لشیي سّی هب اثش هی
تش عکظ داؽتَ ثبؽین کَ  خْسدى ثبیذ لزت ثجشین، خیلی ثبیذ ثخْسین! ثبیذ ُشچَ ثیؼ

 دُذ. ُب سا رُي ًؾبى هی هبى سا ًؾبى ثذُین! چٌیي چیضی ًیغت، ایي هبى سا یب صًی هشدی

رٌُی ؽکْفب ًخْاُین  ُب ّ هي ؽْین کَ اص ىشیك ُوبًیذگی ثبالخشٍ هب یک خبیی هتْخَ هی ✍

کٌذ،  رٌُی سا سُب هی خب سعیذ، دیگش آى دیذ هي ؽذ، ثَ خبیی ًخْاُین سعیذ. اگش کغی ثَ ایي
 سّد. عْی صًذگی هی پظ ثَ

لشیي ثبؽین. ُویؾَ هب دس هؼشك ایي ُغتین کَ دساثش لشیي، هشکض هب ُویؾَ ثبیذ هْاظت ✍

گزاسد هب هشتت  تشیي اِؽکبل دس صًذگی هبعت. لشیي اعت کَ ًوی خغن ثؾْد. لشیي هِن
 گؾبیی کٌین.  لحظَ فنب ثَ لحظَ

  ِليغ ُبیوبى تْاًین هثالً ثب فبهیل کٌذ. هب ُن ًوی تْاًذ اًغبًی ثبؽذ کَ ثب هب صًذگی هی لشیي هی
 ساثيَ کٌین، ثبالخشٍ ُوغش داسین، ثچَ داسین، ثشادس خْاُش داسین، فبهیل داسین، دّعت داسین.
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 هب لْ ّٔ تملیذ، هخقْفبً تملیذ اص خوغ سا داسین.✍

ُب ثبیذ ّالؼبً دس خلْت، دس تأهل سّی خْد، دس هشالجَ، هْسد اعتفبدٍ لشاس ثگیشد تب  ایي ثیت✍

 لشیي سّی ؽوب اثش ًگزاسد.
کٌین، ثِذٍ ثِغتبى داسین،  کٌین، ثب ُوکبساًوبى ثبالخشٍ هُشاّدٍ هی سّین ثیشّى کبس هی هب کَ هی 

دفؼَ هتْخَ  کٌین، حْاعوبى ًیغت یک کٌین، تلْیضیْى توبؽب هی کٌین، خشیذ هی ساًٌذگی هی
 ثیٌین. ُب هی ؽْین کَ یک عبػت، دّ عبػت اعت اص ىشیك ػیٌک ُوبًیذگی هی

هبًذ، پظ اص یک هذتی هي ؽِش ٔ توبم  کٌن، ّ ایي فنب گؾْدٍ هی ّلتی فنبگؾبیی هی✍

ػٌْاى صًذگی ؽٌبعبیی خْاٌُذ کشد، ُوَ هحتبج اًغبًی  کبئٌبت خْاُن ؽذ، یؼٌی ُوَ هي سا ثَ
 اعت. ًِبیت خذاًّذ صًذٍ ؽذٍ ُغتٌذ کَ ثَ ثی

َ ثبؽین، اص تَ دلوبى ثخْاُین کَ تجذیل چمذس هِن اعت کَ هب ساعت ثبؽین، فذالت داؽت✍

کٌذ ّ هوکي اعت مشس کٌن. ثلکَ  ؽْد ّ ایي ساٍ کبس ًوی ثؾْین، دس دلوبى ؽک ًجبؽذ کَ ًوی
 ؽذٍ دس ایي هغیش ثَ ساُوبى اداهَ ثذُین. دائوبً ثب فنبی گؾْدٍ

س ثبؽیذ، سامی ثبؽیذ ّ گضا کٌذ، ثبیذ ثشگشدیذ عپبط ُشکغی یب ُش ّمؼیتی ؽوب سا آصسدٍ هی✍

 رٌُی سا ؽٌبعبیی کٌیذ.  هُشادی پیؼ آهذ تب ؽوب یک خْاعتِ هي ؽکش کٌیذ کَ ایي ثی
ؽْین. اهب ؽوب  صّدی ثَ اّ صًذٍ هی عشُِن ثبؽذ، خْاُین دیذ کَ هب ثَ ُب پؾت ّ اگش ؽٌبعبیی

 گیشین کَ تلخ ًؾْین. ؽْد، پظ هب داسین یبد هی ؽْد، تلخ هی هُشاد هی رٌُی ّلتی ثی داًیذ هي هی

 رٌُی صیجبعت؟ هْالًب. خِبى ثَ ؽوب ًؾبى دادٍ کَ هشدى ثَ هي  چَ کغی دس ایي✍

گْیٌذ کَ آدم ثبیذ خْدػ سا ًؾبى ثذُذ،  ُبی ؽوب هی پظ دّعت ؽوب هْالًبعت، اگش لشیي
اّ سا ثب اًگؾت  سّد ُوَ خوغ ثکٌذ، پُض ثذُذ، ؽبگشد اّل ثبؽذ، اص ُوَ ثبالتش ثبؽذ، هدلظ هی

رٌُی  ثَ هي خْاُذ ؽوب ًغجت رٌُی سا دّعت ًذاسد، اّ هی ًؾبى ثذٌُذ، پظ اّ هشدى ثَ هي
 تش ثؾْیذ، ثٌبثشایي اّ دّعت ؽوب ًیغت. گنٌذٍ



ٍ  ُبی هتي ٍ ثشگضیذ َ ؽوبس ًبه  922ثش

 8 

کٌین! آیب  هبى سا تلخ هی تلخی عش چیضُب چيْس خبًْاد ٔ ًگبٍ کٌیذ کَ هب ثب دػْا، ثب اّلبت✍

کَ خْدهبى سا ثَ حغبة  آیذ هدجْسین ثشای ایي ًظش هی یي کبس سا ثکٌین؟ ثَّالؼبً هدجْسین ا
 گزاسد؟ پٌذاسِ کوبل خْدهبى. گزاسد کَ ثَ حغبة ثیبّسین. چَ کغی ًوی آّسین، ًوی ًوی

هگش اص خٌظ گزاسد،  رٌُی اثش هی کٌٌذ. ُش لشیٌی سّیِ هي ُب پٌذاسِ کوبل هب سا تحشیک هی لشیي✍

 ُؾیبسی ثبؽذ.

آیذ ّ ثَ ؽوب ػمل  گؾبیی، خذاًّذ ثَ هشکضتبى هی ایذ کَ ثب فنب ؽوب اکٌْى یبد گشفتَ✍

دُذ، هب دیگش ًبتْاى ًیغتین آى هْلغ، لذست سا اص اّ  دُذ، خِشَدػ سا هی دُذ. ّلتی ػمل هی هی
 تْاًین ثگیشین. هی

 کٌذ کَ هشیل ثؾْین.  هدجْس هیپٌذاسِ کوبل هب سا ✍

دیگش کوک کٌین، هتأعفبًَ ثیوبسی  کٌذ. ُشچَ صّدتش هب ثبیذ ثَ ُن ایي ثیوبسی آدم سا ًبثْد هی
کَ حشف ثضًین اص ىشیك لشیي اص یک ًفش ثَ یک ًفش دیگش  هغشی ُن ُغت. ثیوبسی ثذّى ایي

 سّد.  هی
رٌُی ُیچ  گزاسًذ. ُیچ هي اثش ثذ هیکٌٌذ سّی ُن  ُبیِ رٌُی کَ ثب ُن هشاّدٍ هی یؼٌی هي

کٌذ، ثَ  کٌذ، ثَ کفش دػْت هی کٌذ، ثَ خذا دػْت ًوی رٌُیِ دیگش سا ثَ ُؾیبسی دػْت ًوی هي
 صًذ. دُذ، صخنِ صثبى هی کٌذ، دسد هی هشکض خغوی، ثَ هغبثمَ، تحشیک هی

سّیذ   ٔ ؿیجت ُغتین. ّلتی هیّعیلٔه پٌذاسِ کوبل آؿبص کٌٌذ ؽوب ًگبٍ کٌیذ کَ هب چدْسی ثَ✍

کٌیذ! هوکي  ثَ هدلغی خْة ًگبٍ کٌیذ خْدتبى سا صیش ًْسافکي ثگزاسیذ ثجیٌیذ کَ چکبس هی
داًیذ کَ اّ  اعت هغتمین ؿیجت ًکٌیذ ّلی ثَ یک خبًوی، آلبیی ثگْییذ اص فالًی چَ خجش؟  هی

گْییذ  کٌیذ، ثؼذ هی کت هیگْیذ ؽوب ُن ؽشّع ثَ هؾبس کٌذ ثَ ثذ گفتي، ّ ّلتی ثذ هی ؽشّع هی
 کؾٌذ ثَ ؿیجت! کٌٌذ هب سا ُن هی کَ خُت هشدم ؿیجت هی

کَ حبال ثگْیین پْل ثذُذ، ًَ،  کٌذ، ًَ ثَ خبىش ایي کغی کَ ایي ثشًبهَ سا لذسؽٌبعی ًوی  ✍

ْد، ّلت ُب آصاد ثؾ ُب ّ ًبلَ ُب، ؿقَ کَ ّلت ثگزاسد ّ سّی خْدػ کبس کٌذ ّ اص ؿن خبىش ایي ثَ
 داًذ، ؽُکش ًذاسد. گزاسد، چشا؟ چْى لذسػ سا ًوی ًوی



ٍ  ُبی هتي ٍ ثشگضیذ َ ؽوبس ًبه  922ثش

 9 

داًن؟ اگش   اص خْدتبى عٔوال کٌیذ ّ فبدلبًَ خْاة ثذُیذ، ثگْییذ آیب هي لذس هْالًب سا هی✍

رٌُی  داًن، لذسؽٌبعی هغتلضم چَ کبسُبیی اعت کَ ثبیذ اًدبم ثذُن؟ کبُلی هي لذس هی
فِوین، هشتت  فِوین، اهب ؽُکش یؼٌی چَ؟ لذسػ سا هی آیین هی ال ثؼذاً هیگْیذ حب گزاسد، هی ًوی

 اًذاصین. ػمت ًوی

آخش ایي دسعت اعت کَ هب ثب ایي ُوَ فلغفَ، کتبة، سّاًؾٌبعی ّ خبهؼَ ؽٌبعی ✍

 ُبی ثضسگ سا ثگیشین؟ تْاًین خلْی خٌگ ًوی

کٌیذ ػالهتؼ چیغت؟ ػالهتؼ ایي  ثذُیذ، اگش ؽکش هیعٔوال کٌیذ ّ ثَ خْدتبى خْاة ✍

 اعت کَ ؽوب ّالؼبً ثبیذ خْدتبى سا فؼبالًَ دسگیش افالذِ خْدتبى ثکٌیذ.

فْست یک  دُن؟ ثَ ام سا چيْسی داسم پشّسػ هی ُش هبدسی ثبیذ ثپشعذ هي ایي ثچَ✍

عبلَ، یب  ذگی؟ ایي کْچْلْی یکفْست صً فْست ػؾك، ثَ کٌن؟ یب ًَ ثَ هدغوَ ثَ اّ ًگبٍ هی
ّس سعیذٍ، ایي صًذگی کشدى سا ثلذ اعت، ایي هدغوَ  دّهبَُ، آتؾفؾبى هؼٌبعت ّ تبصٍ اص آى

 ثیٌن! رٌُی هدغوَ هی ًیغت، ّلی هي ثب هي

کٌین. اگش ثخْاُین عخت ثگیشین ّ عتیضٍ  دس ُش آصسدگی، دس ُش ّمؼیتی هب فنبگؾبیی هی✍

گیشد. اگش فنب سا ثبص ًکٌین، خِبى ثب  ىْسی اعت کَ آى ُن عخت هی خِبى ایي کٌین، ىجیؼت
 کٌذ. هب ُوکبسی ًوی

کٌذ.  ًِبیت ثبص کٌیذ، دس خِبى ُشچیضی ثب ؽوب ُوکبسی هی ؽوب ًگبٍ کٌیذ اگش فنب سا ثی✍

ؽْد، ساًٌذ ٔ  فنبگؾب ُغتیذ فشّؽٌذٍ ثب ؽوب هِشثبى هیثیٌیذ ّلتی ؽوب  اهتحبى کٌیذ، هی
 آیذ. هی ؽْد ّ ُوَ چیض ّ ُؤه کبسُب خْس دس تبکغی ثب ؽوب هِشثبى هی

ثیٌیذ کَ اص ىشیك لشیي  کٌیذ، هی گیشیذ ّ همبّهت هی ُویي کَ ؽوب دس ُؤه کبسُب عخت هی✍

 گیش ُغتن. ، چْى هي عختگْییذ عخت ثگیش گزاسیذ، ؽوب ثَ خِبى هی اثش هی
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کٌٌذ، ًشم  گیشی کٌین هشدم فشاس ًوی کٌین عخت کٌین، فکش هی ثیٌیذ کَ چمذس هب اؽتجبٍ هی هی✍

 ىْس ًیغت.  تشعٌذ، ایي ؽًْذ، اص هب هی هی
یْاػ  ُبی رٌُی یْاػ کٌذ، ثشای ُویي اعت کَ هي گیشد همبّهت ایدبد هی کغی عخت هی ُش
گشدد، ُیچ  کٌٌذ ّ ثبالخشٍ یک خبیی همبّهت ثش هی سًّذ همبّهت ایدبد هی هیچَ ثبالتش  ُش
 رٌُی توبم ػیبسی ًیغت کَ خُشد ًؾْد، اهکبى ًذاسد. هي

اثش کبسُبی هب ایدبد ؽذٍ دس صهبى پیشی تحول کٌین،  تْاًین همبّهتِ خِبى سا کَ دس هب ًوی✍

گیشی فمو اص ىشیك  ین ّ آعبى ثگیشین. آعبىؽْین، پظ ثِتش اعت همبّهت ًکٌ خُشد هی
 ؽْد. فنبگؾبیی اًدبم هی

اگش دلت کٌین ؽبیذ هب ُن ثتْاًین ایي پشّسػ دادى سا اص هْالًب یبد ثگیشین کَ عخت ✍

ُب  کَ ثَ آى گیشًذ تب ایي ُب اص ىشیك تحغیي ثِتش یبد هی ًگیشین. ؽوب هشتت ثبیذ تحغیي کٌیذ، آدم
اعتؼذادی! آخش چشا اعتؼذاد ًذاسی! ایي چیضُب سا چٌذ دفؼَ ثَ  ثلذ ًیغتی! چمذس ثی ثگْیی آلب

ثیٌیذ کَ  کٌیذ هی ىْسی ًیغت، ثٌبثشایي ؽوب فنب سا ثبص هی کٌیذ؟ ایي گْیٌذ؟! تْخَ هی آدم هی
 گیشًذ. ُب ثب تحغیي یبد هی یْاػ آدم یْاػ

کٌذ. ّلتی  فِوین خذاًّذ چگًَْ ثَ هب کوک هی کٌین، تبصٍ هی ّلتی هذتی فنبگؾبیی هی✍

کٌین،  ثیٌین کَ دیگش همبّهت ًوی گؾْدٍ ؽذٍ ّ اًؼکبعؼ سا دس ثیشّى ثجیٌین، هی اثشات فنبی
 کٌین. ؽًْذ ّ ساٍ خْدهبى سا پیذا هی گیشین، چیضُب دس ثیشّى آعبى هی عخت ًوی

رٌُی یب پٌذاسکوبل افالً  ًفْرِ فشهبًذُی هيُب ثَ آى هؼتمذًذ، صیش  ُبی هب کَ خیلی خْاة✍

 تْاًذ اثش داؽتَ ثبؽذ کَ آدم فنب سا ثبص کٌذ. دسّؽ اعت. خْاة هْلؼی هی

فنبگؾبیی ّ تأهل ّ فجش حتوبً اص خذاًّذ اعت ّ تؼدیل ّ ؽتبة ّ عٔوال کشدى اص ؽیيبىِ ✍

کٌیذ، ُویي کَ ػدلَ کٌیذ ّ عٔوال اػ ایي اعت کَ ؽوب دس ایي تجذیل ثبیذ فجش  لؼیي. هؼٌی
 سّیذ ثَ رُي. کٌیذ ّ ثخْاُیذ کَ ؽوب ُشچَ صّدتش ثشعیذ ّ صّس ثضًیذ، هی
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ؽوب کَ خْاى ُغتیذ ثَ حشف هْالًب گْػ ثذُیذ ّ فجش کٌیذ، سّی خْدتبى کبس کٌیذ، ✍

لضّهی ًذاسد ؽوب  کٌذ، یْاػ ثَ اًغبى کبهل تجذیل هی دُذ ّ یْاػ پضد ّ پشّسػ هی صًذگی هی
 کٌذ. یْاػ ؽوب سا ثَ اًغبى کبهل تجذیل هی ُب سا ثب رُي ثفِویذ، صًذگی یْاػ ایي

دیگش  رٌُی لْی ًغبصین، ثب ُن ُب ثبیذ تؾخیـ ثذُین، ؽٌبعبیی کٌین کَ هي هب اًغبى✍

ى تب چیض اص هْالًب ُوکبسی کٌین، دسد کوی ایدبد کٌین، اص ىشیك لشیي سّی ُن اثش ًگزاسین، ُضاسا
 ُب سا ثکبس ثجشین. تْاًین ایي یبد گشفتین، ُؾیبساًَ هی

کَ فنبگؾبیی کٌیذ. هب  ه ایي ؽش اگش ػدلَ ًکٌیذ، صًذگی ثَ ؽوب کوک خْاُذ کشد، ثَ✍

خْدهبى کبس تْاًین تغلین ثؾْین، ّلی ثبیذ حْاعوبى ثَ خْدهبى ثبؽذ ّ سّی  سّص ثِتش هی ثَ سّص
 کٌین.

گْیذ، ایي ػدلَ ًکشدى،  ایي تأًی یؼٌی فنب سا ثبص کٌی ّ ثبص  دُذ هی هْالًب ثَ هب فشهْل هی✍

ًگَ داسی، ثبص ُن فنب سا ثبص کٌی، ایي تأًی اعت ّ ثشای تؼلین هبعت کَ ىلت ثبیذ 
 ثبؽذ.آُغتَ، هٌتِب هُوتذ  آُغتَ

ّلفَ،  هشکضهبى سا ػذم کٌین، فنبگؾبیی کٌین، هشتت ّ ثذّى گغغتگی، ثیهب هشتت ثبیذ ✍

ّلفَ ثب ػذم کشدى هشکض،  پظ ایي آسام ثْدى، ػدلَ ًذاؽتي، ایي تأهل، ایي تأًی، فجش، ىلتِ ثی
 کبس افلی هبعت.

ُب ّ  ُؾیبساًَ ّ دیذى ُوبًیذگیرٌُی حشؿ ّ ؽتبة داسًذ ّ اص آتؼ دسدِ  ُب دس هي اًغبى✍

 ثیٌٌذ. ُب گشیضاى ُغتٌذ ّ صًذگی سا دس سفتي ثَ رُي هی آصاد ؽذى اص آى

خْسین. یبدهبى سفتَ ثگْیین هي  ُب هشتت کتک هی هب صیشِ فؾبسُبی صًذگی، اص صیش ُوبًیذگی✍

 ؽذٍ ُغتن. کٌن، هي فنبی گؾْدٍُب ثبصی  خْاُن ثب ُوبًیذگی خْاُن ثِجبصم، افالً ًوی ثبختن، هی

 خْسین، ُن خوؼی، ُن فَشدی. ُش همبّهتی یک کنتکی داسد کَ اص خذاًّذ هی✍
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رٌُی دائوبً ؽشهٌذٍ ُغتٌذ کَ دس همبثل تذثیش خذاًّذ ّاکٌؼ  گش دس هي ُبی حیلَ اًغبى✍

 اًذ. ًؾبى دادٍ

 ًب، ثغیبسثغیبس هفیذ اعت. تکشاس کشدى اثیبت هْال✍

تْاًذ اثشثخؼ ثبؽذ، هگش ثبسُب تکشاس ثؾْد ّ هْلغ تکشاس ثب داًغتي رٌُی هؼبًی ایي اثیبت ًوی 
ػٌْاى یک ػیٌک، ثَ ّمغِ خْدهبى ًگبٍ کٌین ّ یک  ّمؼیت هب هٌيجك ثؾْد، یؼٌی هب ثب ثیت ثَ

 کبسی اًدبم ثذُین.

تش  رٌُی مؼیف ْاًین ثَ ثخت ّ الجبل دعت پیذا کٌین. ُشچَ هيت هب ثب فکش کشدى رٌُی ًوی✍

سّد. ثخت ّ الجبل ایي اعت کَ  ؽْد، ثخت ّ الجبل هب ثبال هی تش هی ؽْد ّ ایي فنب گؾْدٍ هی
، ثب هب ُوشاٍ ثبؽذ، ثشیضد ثَ فکش ّ ػول هب ّ ایي لحظَ هب اص خٌظ  ػٌبیت ایضدی، خشد صًذگی

 . خٌظ ُوبًیذگیؽذٍ ثبؽین، ًَ اص  فنبی گؾْدٍ

  دُیذ یب ثَکَ یک چیضی سا اص دعت هیدس ایي لحظَ اتقبل ؽوب ثَ صًذگی هِن اعت. ایي✍

 کٌذ، ثشای ؽوب هِن ًیغت.ُب سا هیآّسیذ ّ رُي ایي حغبثگشیدعت هی

ْکل یؼٌی ایي✍ اعت ّ حتوبً کبسِ خْة خْاُذ ؽذ ؽذٍ ثب هب  کَ خذاًّذ دس ایي فنبی گؾْدٍ ت

 ّ ایي یک چیض فکشی ًیغت.
ْکل اعت کَ ؽوب هی فنب ام سا کَ اآلى هغلو اعت ّ  گْییذ هي فکشُبی ُوبًیذٍ گؾبیی ُویي ت

 گزاسم. کٌذ سا کٌبس هی پٌذاس کوبل تحویل هی

ًِبیت اّ صًذٍ  ، ثَ ثیچْى عشاًدبم هب ثبیذ ثَ یکتبیی صًذٍ ثؾْین، فمو ثَ اّ صًذٍ ثؾْین✍

 رٌُی ثویشین. ثَ هي ثؾْین، سّی راتوبى ثبیغتین دس ایي خِبى لجل اص هشدى ثبیذ ًغجت

هْلغ ّفل اعت. ّلتی سّی پبی  کٌذ، دسّالغ دس آى  هبدسی کَ ثَ کْدکؼ ثب ػؾك ًگبٍ هی✍

بهْػ ؽذٍ ّ ّالؼبً اص هْلغ خْاُذ دیذ کَ رٌُؼ خ دُذ، دس آى  ایغتذ یب ػؾك هی صًذگی هی
 خٌظ صًذگی اعت.
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خْاُیذ  خْاُیذ ثگیشیذ ُوبًیذٍ ًؾْیذ، ُوغشی کَ هی ؽوب اگش ثب هفِْم ؽُْش یب صًی کَ هی✍

 آیذ. تش پیؼ هی اًتخبة کٌیذ، ساحت

ی کَ ػٌْاى یک دختشخبًنِ خْاى اگش ثب یک آلب ُوبًیذٍ ثؾْیذ اّ ىجك ایي لْاًیٌ ؽوب ثَ✍

هبًذ، پظ ُوبًیذٍ ًؾْیذ! ثب ػؾك  خْاُذ فشاس کٌذ، ثب ؽوب ًوی خْاُذ دسثشَّد، هی این هی خْاًذٍ
 ثشخْسد کٌیذ، اّل سّی خْدتبى کبس کٌیذ، فنب سا ثبص کٌیذ.

خب یک  ؽْین کَ دس ایي ؽْد، هب هتْخَ هی سعذ ّ پژهشدٍ هی ُش ُوبًیذگی کَ ثَ ًتیدَ ًوی✍

دادم،  هب ثبیذ یبد ثگیشین ّ آى ایي اعت کَ هي ًجبیذ ثَ ایي ُوبًیذگی اُویت هیهيلجی ُغت 
 افتذ. آفل ثْد ّ اص ثیي سفت ّ اص ایي اتفبلبت صیبد هی

هب ًجبیذ ثگزاسین هشدم ثَ هب ثگْیٌذ اعتبد، ؽوب ثلذیذ ّ هب هتْلف ثؾْین. ایي خيش ثشای ✍

ًؾذٍ ّخْد داسد کَ ثَ اّ ایي اعتٌجبه دادٍ ثؾْد کَ سعیذٍ! اػ توبم  ٌیره اًغبًی کَ ٌُْص هي
 سّین. ُیچ سعیذًی دس کبس ًیغت. فذسِ هب ُویي ساٍ اعت ّ هب دائوبً ساٍ هی

رٌُی سا کٌبس ثگزاسیذ، خْاُیذ دیذ کَ ایي ػمل دیگش  ّلتی ؽوب فنب سا ثبص کٌیذ، ػملِ هي✍

ثیٌین کَ دچبسِ دسد  سّین، هی کَ ثَ رُي هی کٌذ، ّلی ُویي ؽوب سا دچبسِ حْادثِ ؿیشهتشلجَ ًوی
 ؽْین. هی

رٌُیِ هي سا آصسدٍ ثکٌذ، هي اص  هشاد کٌذ ّ هي ُشکغی یب ُش ّمؼیتی، ُش اتفبلی کَ هي سا ثی✍

کَ ًؾبى یب ففتی داسد اص خذاًّذ،  اػ ُغتن. ثشای ایي کٌن ّ ثٌذٍ کٌن، اعتمجبل هی آى تؾکش هی
دُذ کَ  ّخْد آّسدٍ کَ دایوبً اص ىشیكِ آصسدى ثَ هي ًؾبى هی کَ خذاًّذ آى اتفبق سا ثَ ی ایيثشا

 ُبیی داسم، چَ چیضی سا ثبیذ ؽٌبعبیی کٌن ّ ثیٌذاصم. چَ اؽتجبُبتی داسم. چَ ُوبًیذگی

 ُبی پبک اعت. کشدىِ اًغبى  رٌُی صخوی پیؾٔه هي✍

خْاٌُذ ثَ حنْس  ُبیی اعت کَ هی الًب اعت، دؽويِ اًغبىرٌُی ثب دسدُبيؼ، دؽويِ هْ هي
 ثشعٌذ.
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 ُبی پبک اعت. کشدىِ اًغبى  رٌُی صخوی پیؾٔه هي✍

خْاٌُذ ثَ حنْس  ُبیی اعت کَ هی رٌُی ثب دسدُبيؼ، دؽويِ هْالًب اعت، دؽويِ اًغبى هي
 ثشعٌذ.

دس رُي ثش عشِ هب آهذٍ، ثَ هيِ افلیِ هب کَ اص خٌظِ صًذگی اعت، ُیچ دساثشِ فشآیٌذُبیی کَ ✍

 اعت. مشسی ًخْسدٍ

 هحبفظت اص لشیي خْدػ چبلؼ ّ سًح اعت.✍

 تْاًین ثَ آى ثشعین گزسد حتوبً هی ُشچیضی کَ اص فکش هب هی✍

 چَ هبدیبت
 ؽذٍ. چَ حنْس ّ فنبی گؾْدٍ

 کٌذ. داًذ ثَ داًبیی ایضدی دعت پیذا هی کَ ًویکغی ✍

صّدی صًذگی  اگش هب هشالت ّ ًبظش ثبؽین، همبّهت ًکٌین ّ دس کبس صًذگی دخبلت ًکٌین، ثَ✍

 رٌُی هب سا کْچک کٌذ. تْاًذ هي هی

خب  اعت، ّلی لشاس ًیغت هب خیلی آى  رٌُی گشچَ کَ ىشذ صًذگی يداًین کَ ایي ه هب هی✍

 ثوبًین.

داسین، ایي لحظَ ُویؾَ  ایي لحظَ اّلیي لذم صًذگی هبعت کَ ُویؾَ هب یک لذم ثشهی✍

 داسین ّ ُیچ لذم دّهی ّخْد ًذاسد.  اّلیي لذم سا ثشهی
 داسین؟ آیب ایي لذم اّل سا دسعت ثشهی

دُذ  ایي لحظَ هب تْاًبیی اًتخبة داسین کَ دس اىشاف اتفبلی کَ االٓى رُي ًؾبى هی✍

 آیذ. داًین کَ فنبثٌذی ُن اص ىشیك همبّهت پیؼ هی فنبگؾبیی کٌین، یب فنبثٌذی کٌین، هی
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 ذ.رٌُی داسً کٌٌذ هي کَ اص ُن تملیذ هی  داًین کغبًی کٌین، هی دیگش تملیذ هی هب اص ُن✍

این. ایي ُوَ دسد دس صًذگی  این، ثَ خبیی ًشعیذٍ ُوَ صحوت ثشای خْدهبى ایدبد کشدٍ  ایي✍

خْاُین کبسُب سا دسعت کٌین،  ؽخقی هب ّ دس صًذگیِ خوؼی هب، اص ایي اعت کَ ثب فکشهبى هی
آیذ کبسُب سا  اّ هیآیذ، اص صًذٍ ؽذى ثَ  ؽذٍ هی کَ خِشدی کَ اص ىشفِ اّ اص فنبی گؾْدٍ حبلتی دس

 کٌذ. دسعت هی
 


