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 آموزش فا در كنفرانس فا در استراليا

 لٖ ٌّگزٖ

 ، ؾ٘س1۹۹۹ًٖهِ  ۳-۲

 )تكَٗق(ثط ّوگٖ! زضٍز 

زض ٗك چكن ثِ ّن ظزى ٗك ٗب زٍ ؾبل اظ آذطٗي ثبضٕ كِ ثِ ؾ٘سًٖ آهسم، گصقتِ اؾت. آذطٗي ثبض هَقٕ كٌفطاًؽ فب آهدسم. زض  
قس. اكٌَى افطاز ث٘كتطٕ ّؿتٌس، ٍ ثٗدس اظ هدستٖ تعك٘دِ،     ي هٖزافب هحسٍز ثِ هطزم چ٘ٔ آى ظهبى قبگطزاى ظٗبزٕ ًجَزًس ٍ هُبلٗ

كٌ٘س، ؾإاالت ظٗبزٕ ثطإ پطؾ٘سى زاضٗس كِ هبٗل٘دس   ََض كِ تعكِ٘ هٖ كٌن قبزض ّؿت٘س فب ضا اظ زضٍى فب ثفْو٘س. ّوبى احؿبؼ هٖ
َاًن ثِ تٗسازٕ اظ ؾإاالت پبؾد زازُ ٍ ت قبى ضا زضٗبفت كٌ٘س. احؿبؼ كطزم زض اٗي ظهبى ثب آهسى ثِ اٗي كٌفطاًؽ، ٍاقٗبً هٖ رَاة

 ثًٖٗ اظ هؿبئل ضا ثطاٗتبى حل كٌن. هَقٕ ذ٘لٖ ذَثٖ ثَز، ثٌبثطاٗي تهو٘ن گطفتن ث٘بٗن ٍ ّوِ ضا ثجٌ٘ن.

ّدبٖٗ   چِ ٌَّظ ّن زضذهَل اندَل فدب زض تعك٘دِ، زض    ذَة ثَزُ اؾت. اگطزض هست اٗي زٍضُ اظ تعكِ٘، ٍيٗ٘ت اؾتطال٘ب ًؿجتبً 
ثدبضٓ  ذدَاّن ّودِ ضا هاقدبت كدطزُ ٍ زض     ٍ فْوٖ[ ضٍقي ٍرَز زاضز، اهب هَقٗ٘ت كلٖ ذَة اؾت. اهطٍظ ث٘كتط هٖكوتط اظ ]زض  

 زّن هٖضٍ، اهطٍظ پؽ اظ اتوبم ؾرٌطاً٘ن، اؾبؾبً ثِ ؾرٌبى قوب گَـ فطا  اظ هككات اٗي هؿ٘ط ثحج ٍ گفتگَ كٌن. اظ اٗيثطذٖ 
تَاً٘س ّدط ؾدإالٖ كدِ زاضٗدس ضٍٕ      تبى قطاض ذَاّن زاز. هٖ بؾرگَٖٗ ثِ ؾإاالتٍ ؾپؽ فطزا، ظهبًٖ ضا زض ٍقت ثٗساظْْط، ثطإ پ

 .زّن هّٖب پبؾد  زٌّس، ثسّ٘س ٍ هي ثِ آى ّب ضا ثِ هي هٖ إ اظ كبغص ًَقتِ ٍ آى ضا ثِ گطٍُ هطثٌَ ثِ كٌفطاًؽ، كِ آى تكِ

االت قدبگطزاى فدبلَى زافدب زض ضاثُدِ ثدب      رب ثطإ پبؾرگَٖٗ ثدِ ؾدإ   ٗك قطٌ ثطإ پبؾرگَٖٗ ثِ ؾإاالت ٍرَز زاضز. هي اٗي
ٖ    ٔ قبى ّؿتن، ًِ ثطإ پبؾرگَٖٗ ثِ ؾإاالتٖ زض ضاثُِ ثب چ٘عّبٖٗ كِ زض ربهٗ تعكِ٘ ؾدبٗط  افتدس ٍ ٗدب    ٖدبزٕ ثكدطٕ اتفدبي هد

تن، كٌٌسگبًن ّؿد  عكِ٘تَاًن پبؾد زّن، ظٗطا زضحبل حبيط فقٍ هؿئَل ت گًَِ ؾإاالت ًوٖ ثكطٕ. ثِ اٗئ ؾإاالت هطثٌَ ثِ ربهٗ
ٖ      ّب، ٗب قَاً٘ي ٍ هقطضات ّ٘چ ككَضٕ قَم. ّوبى گصاضٕ ذَاّن زضگ٘ط ؾ٘بؾت، ؾ٘بؾت ٍ ًوٖ پدصٗطم،   َدَض كدِ اٗدي تْٗدس ضا هد

ٔ پصٗطٕ زض ثطاثط ربهِٗ ضا ً٘ع هَضز تَرِ قطاض زّن. تَؾِٗ ٍ ضقدس ربهٗد   ظهبى، هزجَضم هؿئَل٘ت هزجَضم هؿئَل هطزم ثبقن ٍ ّن
 ذَاّن زضگ٘ط چٌ٘ي چ٘عّبٖٗ قَم. ضٍز، ٍ ًوٖ اؾت ٍ ثطَجق قبًَى ذَزـ ثِ پ٘ف هٖٖبزٕ ثكطٕ، اظ پ٘ف تٗ٘٘ي قسُ 

ِ       زض ضاثُِ ثب چٌس هَئَ ثحج كٌ٘ن. ّوگٖ هٖثگصاضٗس ثٗس   ٓام، ّو٘كدِ زضثدبض   زاًٌس زض ّطردب كدِ ثدب قدبگطزاى هاقدبتٖ زاقدت
كدِ ّودِ    ضا ث٘كتط هُبلٗدِ كٌٌدس. ثدب ٍردَز آى     گَٗن كِ كتبة ضا ث٘كتط ثرَاًٌس ٍ فب ام، ٌٖٗٗ، ثِ ّوِ هٖ نحجت كطزُ ٖهَيَٖ
ثبضُ ؾري ذَاّن گفت، ظٗدطا اگدط ثرَاّ٘دس زض زافدب ضقدس كٌ٘دس،        ثبضُ نحجت ذَاّن كطز، ٌَّظ ّن زضاٗي زاًٌس كِ هي زض اٗي هٖ

ـ    فب ث٘كتطٗي اّو٘ت ضا زاضز. اگط زافبٖٗ ضا كِ اهطٍظُ ثِٔ ذَاًسى كتبة ٍ هُبلٗ آى ّؿدتن   ََض ٖوَهٖ زضحدبل تَظٗدٕ ٍ گؿدتط
تَاً٘س  ذَاّ٘س، هٖ قَٗس. اگط ثسًٖ ؾبلن ٍ ؾاهتٖ هٖ گًَگٖ هٗوَلٖ تلقٖ كٌ٘س، پؽ هطتكت اقتجبّٖ ٍحكتٌب  هٖ ٌَٖاى چٖ ثِ

كٌن اگط تٌْب تَردِ قدوب    ّبٗتبى ثِ ث٘وبضؾتبى ثطٍٗس، ٗب اظ َطٗق زٗگط اثعاضّبٕ پعقكٖ زضهبى قَٗس. فكط هٖ ثطإ زضهبى ث٘وبضٕ
زّن. قوب ضا ثِ پ٘وَزى ٗك  ّب ضا قفب ًوٖ رب ثطٍٗس. هي ث٘وبضٕ تَاً٘س ثطإ زضهبى پعقكٖ ثِ آى تبى اؾت، هٖ هَُٗف ثِ ؾاهتٖ

قَز. هي قدوب   ّب اربظُ زازُ ًوٖ كٌن. پَل زضآٍضزى اظ زافب اظ َطٗق زضهبى ث٘وبضٕ ضاُ زضؾت تعكِ٘ ٍ ٗك هؿ٘ط ضٍقي ّساٗت هٖ
 قسم ثبقس.  فب حبثتٔ ثطإ نَٗز ٍاقٖٗ اظ َطٗق تعكِ٘، فطز ثبٗس زض هُبلٗ كٌن. تطٗي هؿ٘ط ّساٗت هٖ ضا زض پ٘وَزى پب 

ف٘لؿَفبى ٔ ََض هطتت ثطإ هست ََالًٖ زض ربهٗ آٗس ٗب هبزُ، ثِ ام كِ هبزُ ٍ شّي ٗكٖ ّؿتٌس. اٗي هؿئلِ كِ اٍل شّي هٖ گفتِ
فكطٕ كِ ٌّگبم فكط كدطزى   زاً٘ن ام. اكٌَى هٖ زُّبٕ ظٗبزٕ ضا اضائِ كط زض ؾطاؾط زً٘ب ثحج ٍ گفتگَ قسُ اؾت. ثطإ قوب هخبل
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قَز گفت كِ، هبزُ  ََض هٖ قَز. پؽ آٗب اٗي شّي ً٘ؿت؟ اٗي نَضت هبزُ هتزلٖ هٖ قَز ثِ هطزم ٗب تٗوق زض هَيَٖٖ اٗزبز هٖ
تدطٗي، ٍ   گتدطٗي گطفتدِ تدب ثدعض     تطٗي، اظ كَچك پَٖتطٗي گطفتِ تب هبكطٍؾك ، اظ ه٘كطٍؾكَپٖرْبىٍ شّي ٗك چ٘ع ّؿتٌس. كل 

ّدط رٌجدِ اظ ّدط     -ٍٗػگدٖ كْ٘دبى   -زاضًس، ٌٖٗٗ ري، قي، ضى. پؽ اٗي ري، قي، ضى إ ذهَن٘ت ٍٗػُّوِ  هَاز،ٔ شضات ّو
غ٘طهبزٕ تكك٘ل قدسُ اؾدت.   ٓ كٌس. زض حق٘قت، هبزُ اظ اٗي ذهَن٘ت ٍٗػ چ٘عٕ ضا زض ؾَُح هرتلف كْ٘بى هْبض ٍ هحسٍز هٖ

 ّؿتٌس. ثٌبثطاٗي، هبزُ ٍ شّي ٗك چ٘ع ٍ هخل ّن

ٖ    كٌن، فقٍ چٖ گًَگ توطٗي هٖ ٍقتٖ چٖ»گٌَٗس،  ثطذٖ اظ هطزم زض  اقتجبّٖ زاضًس. آًْب هٖ كدٌن، ٍ ً٘دبظٕ    گًَدگ تودطٗي هد
تبى ذَاّن گفت.  آى ثطإٓ تطٗي هككلٖ اؾت كِ زضثبض اٗي ح٘بتٖ «ّب ضا ثرَاًن. قٌ٘گ ذَز ضا اضتقبء زّن ٗب كتبة ً٘ؿت كِ ق٘ي

گع قبزض ًرَاّس ثَز كِ تطفٕ٘ ٗبثس ٍ هوكي ً٘ؿدت كدِ كؿدٖ فقدٍ اظ َطٗدق تودطٗي چٌدس حطكدت         ٗك ًفط ثب چٌ٘ي تفكطٕ ّط
اًدس. اگدط فدب ضا هُبلٗدِ ًكٌ٘دس ٗدب كتدبة ضا         گًَگ، اظ ث٘وبضٕ ضّب قَز. حتٖ ثؿ٘بضٕ اظ هطزم زض ؾطظه٘ي چ٘ي اٗي ضا زضٗبفتِ چٖ

قٌ٘گ ذَز ضا ضقدس زّ٘دس ٍ قدرم     بى ضا ثبال ثجطٗس، ًتَاً٘س ق٘يت ًرَاً٘س، انَل ظٗطثٌبٖٗ ضا ًفْو٘س، ًتَاً٘س اؾتبًساضّبٕ اذاقٖ
ٕ   ََض ّؿتٌس ٍ زض ٍاقدٕ اًؿدبى   ّب ّوگٖ اٗي ذَاّ٘س زاقت. ظٗطا اًؿبى 1ّبٖٗ ذَة ٍ ثْتطٕ قَٗس، پؽ ث٘وبضٕ ّدبٖٗ   ّدب ث٘ودبض

اٗي فقٍ ثب توطٗي كوتدط ٗدب ث٘كدتط    ّب ذَاّ٘س قس. ثٌبثط ََض ٍاقٖٗ ضّب اظ ث٘وبضٕ زاضًس، فقٍ ظهبًٖ كِ ٍضإ هطزم ٖبزٕ ثطٍٗس، ثِ
تبى ٍ قدرم  ٕ حطكبت، غ٘طهوكي اؾت ثِ ٍضإ هطزم ٖبزٕ ضفت. فقٍ اظ َطٗق زض  ٍاقٖٗ انَل فب، ثبال ثطزى شّي ٍ قلوطٍ

ّدبٖٗ كدِ هدطزم     ثِ ث٘وبضٕ -الٗبزُ ٖجبضت زٗگط قرهٖ ذبضي قرم ذَثٖ كِ ٍضإ هطزم ٖبزٕ ضفتِ اؾت، ٗب ثِ -قسى ثْتطٕ 
كِ چگًَِ فقٍ اظ َطٗق قدرم   اٗي نحجت كطزم ٓ قَٗس. انل اٗي اؾت. االى زضثبض ّب هجتا قًَس، هجتا ًوٖ آى ٖبزٕ ثبٗس ثِ

ّب قَٗس. پؽ، اگدط ثرَاّ٘دس ثدِ قلوطٍّدبٕ      تَاً٘س ٍاقٗبً ضّب اظ ث٘وبضٕ اهطٍظُ ضفتي هٖ ثْتطٕ قسى ٍ ٍضإ اًؿبى ٖبزٕ هٗوَلِٖ
ثطإ آى ثبقس؟ ضّب ثَزى اظ ث٘وبضٕ ثطاثط ثب اٗي ً٘ؿت كدِ قدرم زض قلوطٍّدبٕ    ً٘ع طٕ ثبالتط تعكِ٘ كٌ٘س، آٗب ًجبٗس قطاٍٗ ثبالت

چدِ هدي اظ قدوب     كٌس، ثلكِ اٗي اؾت كِ فقٍ قرم ؾُح اذاقٖ ثدبالتطٕ ًؿدجت ثدِ هدطزم ٖدبزٕ زاضز. آى      ثبالتط تعكِ٘ هٖ
ََضٕ كِ حتٖ قدرم ثْتدطٕ ثبقد٘س،     ثِ -ذَاّن اًزبم زّ٘س اٗي اؾت كِ ٍضإ هطزم ٖبزٕ ضفتِ ٍ حتٖ ثبالتط نَٗز كٌ٘س هٖ

 تَاً٘س اظ َطٗق تعكِ٘ نَٗز كٌ٘س.  ّبٕ اذاقٖ ثبالتطٕ ثبق٘س. فقٍ ثِ اٗي نَضت هٖ قرهٖ ثب اضظـ

ٖ   زٌّس ٍ آى فب ظٗبز اّو٘ت ًؤٖ كٌٌسگبًٖ كِ چٌٖ٘ ً٘ؿتٌس، ثِ هُبلٗ اهطٍظُ ثطذٖ اظ توطٗي كٌٌدس. آًهدِ    ضا ذ٘لٖ ذدَة زض  ًود
ّدب   گًَگ فقٍ ٗك ضٍـ تكو٘لٖ تعكِ٘ ّؿدتٌس، آى  س چ٘عّب ضا ثطإ قوب ضٍقي كطزُ ثبقس. ظٗطا حطكبت چٖاكٌَى گفتن، قبٗ ّن

قوب ثِ قلوطٍٕ ثبالتطٕ اضتقبء پ٘سا ًكطزُ ثبقدس،   ٕقٌ٘گ قوب نَٗز ًكٌس ٍ قلوطٍ كٌٌس. اگط ق٘ي ًوٖ ءهُلقبً ًقكٖ اؾبؾٖ ضا اٗفب
قٌ٘گ قوب ثِ اؾتبًساضز ثبال ضؾد٘سُ   بق٘س، نَٗز ًرَاّ٘س كطز. فقٍ ٍقتٖ ق٘يچقسض حطكبت ضا توطٗي كطزُ ثثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ 

ٖ  ّب ضّب قَٗس. فقٍ ٍقتٖ ذَزتبى ضا ثب العاهبت ٍ قطاٍٗ ثبالتط ٍ ثْتطٕ ًگِ تَاً٘س تطقٖ كٌ٘س ٍ اظ ث٘وبضٕ ثبقس، هٖ تَاً٘دس   زاضٗس، هد
ٖبزٕ ًجبقس. اٗي ثسٗي زل٘ل اؾت كِ افكدبض، ضفتدبض ٍ    قرهٖ قَٗس كِ فطاتط اظ هطزم ٖبزٕ ضفتِ اؾت ٍ كؿٖ كِ زٗگط ٗك فطز

ِ   قبى اؾت. آى ، ثطإ هٌفٗت ذَزذَاّبًِكٌ٘ستَاً٘س هكبّسُ  ََض كِ ّوگٖ هٖ اٖوبل هطزم زض ارتوبٔ ٖبزٕ، ّوبى قدست   ّدب ثد
فؿدبز قدسٗس   ٓ چٌد٘ي، اٗدي زٍض   كٌٌدس. ّدن   الظهٖ ثطإ ًفٕ قرهٖ اؾتفبزُ هٖٔ ذَزذَاُ ّؿتٌس، حتٖ تب آى حس كِ اظ ّط ٍؾ٘ل

ٕ   ٔ ٍؾ٘ل تَاً٘س نطفبً ثِ ّبٕ اذاقٖ اؾت. اگط هبًٌس فطزٕ ٖبزٕ ثبق٘س، آٗب هٖ اضظـ ّبٗتدبى ضا هٗبلزدِ    تودطٗي ٍ حطكدبت، ث٘ودبض
الٗدبزُ قدَٗس؟ هُلقدبً     تَاً٘س فقٍ اظ َطٗق تودطٗي حطكدبت، فدطزٕ فدَي     كٌ٘س؟ اهكبى ًساضز! اگط هبًٌس فطزٕ ٖبزٕ ثبق٘س، آٗب هٖ

ٌبثطاٗي، ّوگٖ ثبٗس كتبة ضا ثرَاً٘س! زل٘ل اٗي اؾت كِ، ٍقتٖ اقل٘ن هٌَٕٗ ٍ تفكط قدوب ثدِ اؾدتبًساضز ثدبالٖٗ     غ٘طهوكي اؾت. ث
ضؾ٘س. اٗدي زل٘دل آى اؾدت كدِ چدطا ثدِ ّودِ         ثبالتطٕ هٖ ّٕبٕ قوب هٗبلزِ ذَاّس قس ٍ ًِ ثِ قلوطٍ ًطؾ٘سُ اؾت، ًِ ث٘وبضٕ

 كٌن. كتبة نحجت هٖٔ ً٘بظ يطٍضٕ ثِ هُبلٗٓ ضگَٗن كِ كتبة ضا ث٘كتط ٍ ث٘كتط ثرَاًٌس ٍ زضثب هٖ

، كتدبثٖ اؾدت كدِ ّطكؿدٖ ضا قدبزض      ردَآى فدبلَى  تَاًس قوب ضا ثطإ پ٘كطفت ثِ ؾَُح هرتلف ضاٌّوبٖٗ كٌس. اٗي كتبة،  فب هٖ
ِ ٗدك  كِ آٗب قوب  ًٓط اظ اٗي إ توطٗي كٌس، ثٌبثطاٗي آى ث٘كتطٗي اّو٘ت ضا زاضز. نطف ٗبفتِ ََض ؾبظهبى ؾبظز تب ثِ هٖ كٌٌدسُ   تعك٘د

قوب ضا قبزض ذَاّس ؾبذت كِ ثفْو٘س چگًَِ ثبٗس ضفتبض كٌ٘س. اٗدي ثدساى زل٘دل اؾدت كدِ ثكدط        رَآى فبلَىّؿت٘س ٗب ًِ، ذَاًسى 
ّبٕ ؾٌت ٍ ضٍـ تفكط قدسٗوٖ ضفتدِ اؾدت. ّطچدِ هدطزم ثدِ        قَز ٍ ثطذاف ضٍـ اهطٍظُ ثب ّ٘چ اؾتبًساضز اذاقٖ كٌتطل ًوٖ



۳ 

كٌٌس.  ضا ضّب هٖ -چ٘عّبٖٗ كِ هبزضظازٕ ٍ ثْتطٗي ّؿتٌس -اّو٘ت ثسٌّس، ث٘كتط ؾطقت انلٖ اًؿبًٖ قبى ث٘كتط ٍاقٗ٘ت ضٍثطٍٕ
تَاًدس اردبظُ زازُ قدَز. اًحُدبٌ ثكدط،       كٌٌس ٍ اٗي ًوٖ هٖ  ّط قكل كِ ثرَاٌّس ٖول كٌٌس، ٖول هطزم ثسٍى كٌتطل اذاقٖ، ثِ

ثبضُ تَي٘ح ذَاّن زاز ٍ ثدِ ؾدإاالت زض اٗدي     اً زض ؾرٌطاًٖ زض اٗياًؿبى ضا زضحبل حبيط زض ذُط ٍحكتٌبكٖ قطاض زازُ اؾت. ثٗس
 ظهٌِ٘ ثطإ ّوِ پبؾد ذَاّن زاز.

ّدبٕ ظٗدبزٕ زاضز كدِ     توطٗي ه٘بى هطزم ٖبزٕ، قرم گبّٖ اٍقبت ٍاثؿتگٖ كٌن. زض چٌس هككل ذبل نحجت هٖثبضٓ ثٗس، زض
ٖ  ّب ضّب قَز؛ اٗي نحجت زضذهَل هَيَٖبت ذبنٖ زض  تَاًس اظ آى ًوٖ ّبٗكدبى ضا ضّدب    تعكِ٘ اؾت. ثؿ٘بضٕ اظ افدطاز ٍاثؿدتگ
قًَس كِ اقربل ٍالِ ٍ ق٘فتِ قسُ ٍ شّي ضٍقدٌٖ ًساقدتِ ثبقدٌس، ثدبظ ٌّدَظ اٗدي ضا زض        ّب ؾجت هٖ كٌٌس، ٍ حتٖ ٍقتٖ آى ًوٖ
ًكطزُ اؾدت. ّودِ    ََض ٍاقٖٗ تعكِ٘ كطز نحجت كِ چگًَِ ثِ اٗيزضثبضٓ ََض حق٘قٖ  كؿٖ ثِ ٗبثٌس. زض َٖ ّعاضاى ؾبل، ّ٘چ ًوٖ
زاً٘س، ظًبى هؿي ثؿ٘بضٕ زض ضٍؾدتبّبٕ چد٘ي    ََض كِ هٖ زض اؾت. ّوبى نَضت يطة زاًٌس كِ تعكِ٘ قبهل ًكؿتي ثب پبّب ثِ هٖ

ِ  زٍظًس ٍ كفف ًكٌٌ٘س، لجبؼ هٖ ؾبل ضا ضٍٕ ترت هٖٔ ٍرَز زاضًسكِ ّو ٖ   ّبٕ پبضچد كٌٌدس. اگدط آى ثدِ آؾدبًٖ      إ ضا تٗو٘دط هد
قسًس. آى حبلت ًكؿتي نطفبً ٗك ضٍـ تكو٘لٖ اؾت. اگط قوب  ثبٗؿت ّوگٖ ذسا هٖ ّب هٖ گَٗن آى پؽ هٖثَز،  ]ًكؿتي زائن[ 

گدبُ حتدٖ ٗدك     ، ظٗدطا آى ٘ؿتٍرِ چ٘عٕ ً ّ٘چ اٗي ثِ زضٕ ثٌكٌ٘٘س، نَضت پبٕ يطة ّبٕ تعكِ٘ ضا اًزبم ًسّ٘س ٍ فقٍ ثِ توطٗي
ٍ كتدبة ضا ثرَاً٘دس.   زض  كٌ٘س  كٌ٘س انَل فب ضا ََض كِ تعكِ٘ هٖ وبىگَٗن كِ ّ رعء تعكِ٘ ّن ٍرَز ًساضز. ثٌبثطاٗي، ثِ قوب هٖ

كٌ٘س؟ اٗي اظ َطٗق ضّب كطزى افكبض ثس زض ه٘بى هدطزم ٖدبزٕ ٍ    ّبٕ ثبالتط اؾت. چگًَِ نَٗز هٖ ّسف ثطإ قوب، نَٗز ثِ اقل٘ن
اّو٘ت ثِ زٗگدطاى آؾد٘ت    ٖ ًبچ٘ع ٍ ثٖذبَط هٌفٗت گ٘طز. هطزم ثِ ٌَٖاى هخبل ضّب كطزى شٌّ٘ت ضقبثت هطزم ٖبزٕ، نَضت هٖ ثِ
ككٌس، ثِ اٗي ذبَط قبزض  قًَس ٍ ثب كوٖ اظ زؾت زازى، ضًذ ٍ زضز هٖ ث٘ف اظ حس ذَقحبل هٖ ،زؾت آٍضزى ضؾبًٌس. ثب كوٖ ثِ هٖ

گصضاً٘س! آٗدب  ٖ إ ضا ه كٌٌسُ چِ ظًسگٖ ذؿتِ قًَس، ّبٖٗ هجتا هٖ ً٘ؿتٌس ذَة ثرَضًس ٗب ذَة ثرَاثٌس ٍ اظ ؾط تب ثِ پب ثِ ث٘وبضٕ
 ذبَط اٗي ٍرَز زاضًس؟ ّب زضاٗي زً٘ب فقٍ ثِ اًؿبى

ّبٗتبى ضا  كٌٌسُ ٍاثؿتگٖ ََض ٍاقٖٗ هخل ٗك تعكِ٘ تَاً٘س ثِ اٗس، پؽ چطا ًوٖ ٍيَح هكبّسُ كطزُ اكٌَى كِ ّوگٖ اٗي ًكتِ ضا ثِ
كٌ٘س، اٍل٘ي  ٌَٖاى فطزٕ كِ زض فبٕ ضاؾت٘ي تعكِ٘ هٖ ام ثِ كٌٌسُ ثبق٘س. اغلت گفتِِ إ ٗك تعك٘ ََض آقكبض ٍ هَقطاًِ ضّب كٌ٘س؟ ثِ

َدَض اؾدت    ضا پبؾد ًسّ٘س. پؽ چطا اٗي قَٗس، آى ذَضٗس ٗب تَّ٘ي هٖ إ هٖ چ٘عٕ كِ ثبٗس ثِ آى ثطؾ٘س اٗي اؾت كِ ٍقتٖ يطثِ
قوب چ٘عّبٖٗ ٓ گطاى زضثبضتَاً٘س اٗي ٍاثؿتگٖ ضا ضّب كٌ٘س؟ ٍقتٖ زٗ قَٗس، ًوٖ كِ ٍقتٖ زض تعكِ٘ ثب هككات ٍ تًبزّب ضٍثطٍ هٖ

تدبى پدصٗطـ اٗدي فطندت ثدطإ       قَٗس، آٗب زض قلت قَٗس؟ ٍقتٖ ًبضاحت هٖ گٌَٗس كِ ذَقبٌٗس قٌ٘سى ً٘ؿت، چطا ًبضاحت هٖ هٖ
زًجبل آًٌس ً٘ؿت٘س؟ پؽ آٗب قوب فدطزٕ   زًجبل ّوبى ًَٔ قبزٕ كِ هطزم ٖبزٕ ثِ ؾبزگٖ ثِ كٌ٘س؟ آٗب ثِ تعكِ٘ ٍ پ٘كطفت ضا ضز ًوٖ

آٗب هي زض  -قَم كٌٌس، هي ًبضاحت هٖ چطا هي ًبضاحتن؟ ٍقتٖ زٗگطاى اظ هي اًتقبز هٖ»٘ؿت٘س؟! زض آى هَقٕ ثبٗس فكط كٌ٘س، ٖبزٕ ً
ذَاّ٘س ّوِ ثب قوب ضفتبضٕ ذَة زاقتِ ثبقٌس ٍ زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ ظًسگٖ ضاحتٖ زاقتِ  اهب زضحبلٖ كِ هٖ «َلت چ٘عٕ ً٘ؿتن؟
تَاً٘س پ٘كطفت كطزُ ٍ اضتقبء ٗبث٘س؟ زق٘قبً  س؟ ثسٍى ضّب كطزى ّطچ٘عٕ اظ هطزم ٖبزٕ، چگًَِ هٖذَاّ٘س ضقس كٌ٘ ثبق٘س، چگًَِ هٖ
ٖ  -ََض حق٘قٖ اٗدي چ٘عّدب ضا ضّدب كٌ٘دس     ٗبث٘س. ثبٗس ثِ تَاً٘س ضقس كطزُ ٍ اضتقبء  ثِ ّو٘ي زل٘ل ًوٖ ّدب   ّدبٖٗ كدِ اًؿدبى    ٍاثؿدتگ

 ّب ضا ضّب كٌٌس. تَاًٌس آى ًوٖ

ّبٕ هطؾَم ربهِٗ ثتَاًٌس تعكِ٘ كٌٌدس زضحدبلٖ كدِ     كِ چگًَِ هطزم ثب قغل كٌ٘س، اٗي ِ اهطٍظُ تعكِ٘ هٖاهب زضذهَل اٗي زافب ك
ٖ   ٔ ثكطٕ اهطٍظٕ ]ثبقٌس[ ضا كبهاً هَضز ًٓط قطاض زازم. ثٌبثطاٗي زضحبلٖ كِ زضحدبل تعك٘د  ٔ ٌَّظ زض ربهٗ تَاً٘دس   زافدب ّؿدت٘س، هد

ٖ    تَاً٘س كؿت ٍ كبض ذ تبى ضا زاقتِ ثبق٘س، هٖ قغل ّدبٕ   فٗبل٘دت ٔ تَاً٘دس ظًدسگٖ ذدبًَازگٖ ٍ ّود     َزتدبى ضا زاقدتِ ثبقد٘س ٍ هد
َدَض كبهدل زض    قَز، قجاً اٗي ضا ثِ قوب ًؤٖ ٖبزٕ، هبًٕ تعك٘ٔ تبى ضا زاقتِ ثبق٘س. قكل تعكِ٘ ٍ اًتكبض زافب زضٍى ربهٗ ارتوبٖٖ
ّبٕ قوب قطاض اؾت زض ه٘بى هٌبفٕ  ضٍز ٍ ٍاثؿتگٖ ِ هٖآى ّؿتن هؿتق٘وبً قلت ٍ شّي ضا ًكبًٔ ام. زافبٖٗ كِ زضحبل اضائ ًٓط گطفتِ

ثٌ٘ن هبزُ ذَزـ  ََض هبزٕ چ٘عٕ ضا اظ زؾت ًرَاّ٘س زاز. اٗي ثساى ذبَط اؾت كِ هي هٖ قًَس، اهب يطٍضتبً ثِ هبزٕ اظ ث٘ي ثطزُ 
ضا ٖعٗع  تبى آى قسُ ثبقس، اهب زض قلت تبى حتٖ اظ آرطّبٕ َا زضؾت  ٍاقٗبً ّ٘چ هٌٗبٖٗ ًساضز. اگط ذ٘لٖ ظٗبز حطٍتوٌس ثبق٘س، ٍ ذبًِ

تدَاى   ََض هٖ گَٗن كِ اٗي حبلتٖ اظ ٍاثؿتگٖ ًساقتي ثِ حطٍت هبزٕ اؾت. اٗي ضا ؾبزُ ثگ٘طٗس، پؽ هٖ ًكوطزُ ثلكِ زضَٖو آى
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ض ضاثُِ ثب كِ كبضٕ كٌس كِ چ٘عّبٕ ف٘عٗكٖ ضا ضّب كٌ٘س. الجتِ، ز گفت كِ العاهبت زافب، تغ٘٘ط ٗبفتي تفكط ٗك قرم اؾت ًِ اٗي
ّبٕ افكبض فطز، اٗي ًَٔ آظهبٗف رسٕ ثبٗس اتفبي ث٘فتس تب زٗسُ قَز َلت كؿت هبزٕ زض قوب چقسض قدَٕ اؾدت ٍ زٗدسُ     آظهبٗف

ٖ اطهب، اف زاًٌس كِ زض ه٘بى هطٗساى زافبٕ قَز چِ ًَٔ چ٘عّبٖٗ ثطإ قوب هْن اؾت. ّوگٖ هٖ كٌٌدس ٍ   زٕ ّؿتٌس كِ تزبضت هد
قبى، افدطاز ذدَثٖ ّؿدتٌس.     كٌٌسُ ّؿتٌس، ٍ زض هحٍ٘ قغلٖ ّب تعكِ٘ ّبٕ ثعضگٖ ّؿتٌس. آى تزبضت حتٖ كؿبًٖ ّؿتٌس كِ زضگ٘ط

چَى  چٌ٘ي ذَزقبى ضا ّن قَز. ّن قبى ذ٘لٖ ذَة اًزبم هٖ زٌّس، اهب كبضّبٕ تزبضٕ گٌَٗس ٍ هطزم ضا فطٗت ًوٖ ّب زضٍ٘ ًوٖ آى
كٌٌدس.   اهب ّوگٖ زض اهَض تزبضٕ ذ٘لٖ ذَة كبض هٖ -ٌسًس ٗب ثرَاثقبزض ًجبقٌس ذَة ثرَض تب حسٕ كِ -كٌٌس هطزم ٖبزٕ فسا ًوٖ

إ  الٗبزُ كٌس. چ٘عّبٕ فَي گط هٖ ؾبظز رلَُ كٌٌسگبى ضا هتوبٗع هٖ چِ ضا كِ تعكِ٘ إ آى ََض ٍٗػُ ربضٕ ضكَز اقتهبزٕ ثِٓ اٗي زٍض
 ضؾس ْبّط ذَاّس قس.  قجِ٘ اٗي، ٍقتٖ قرم ثِ اؾتبًساضز ثطإ تعكِ٘ هٖ

قَز. ٍقتٖ ثؿ٘بضٕ اظ قوب، قبگطزاًن ثب تًبزٕ ضٍثطٍ  ّب ثَزًس كِ هبًٕ توطٗي تعكِ٘ هٖ آى گفتن، ٍاثؿتگٖٓ اكٌَى زضثبض آًهِ ّن
ثبضُ ثٌ٘سٗكد٘سۺ   قَٗس، آٗب ثِ اٗي حق٘قت فكط كطزٗس كِ ٖهجبً٘ت قوب هتَرِ افطاز ٖبزٕ ثَزُ اؾت. زض اٗي قَٗس ٍ ٖهجبًٖ هٖ هٖ

زل٘ل اٗي اؾت كدِ  ِ قًَس؟ هُلقبً ذ٘ط. اٗي ث ّب ٖهجبًٖ هٖ ّب اظ اًؿبى آٗب آى -ث٘ي ثبقكَُ ضٍقي آى هَرَزات -ثَزاّب ٍ ذساٗبى
تَاًٌس ذَز ضا زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ قطاض زٌّس؟ ٍقتٖ ثب  ّب ً٘ؿتٌس ٍ احؿبؾبت هطزم ٖبزٕ ضا ًساضًس. چگًَِ هٖ ّب زض ؾُح اًؿبى آى

تدَاى گفدت قدوب     هطزم ٖبزٕ ّؿت٘س. هٖ ّٕوبى ؾُح، زض ّوبى قلوطٍ كٌ٘س، پؽ زض تًبزّب هكبثِ ضٍـ هطزم ٖبزٕ ٖول هٖ
ٖ      ٗكٖ اظ افطاز ٖبزٕ ّؿت٘س. فقٍ ظهبًٖ كِ هبًٌس آى زّ٘دس   ّب ً٘ؿت٘س، ٗكٖ اظ آًبى ً٘ؿت٘س. الجتدِ زض آى ٌّگدبم، آًهدِ ًكدبى هد

قدٌ٘گ   ٖ زض ٍاقٕ آى تزلٖ ؾُح قد٘ي ثٌٌ٘س، ٍل ََض هٖ ضا اٗي ثطزثبضٕ ٍ تَاًبٖٗ ٖٓ٘ن ثطإ ثرك٘سى ذَاّس ثَز. هطزم ٖبزٕ آى
قَٗس، ثبٗس زض ازاضُ كدطزى ّدط چ٘دعٕ     ًٓط اظ هحٍ٘ ٗب قطاُٖٗ كِ زض آى ثب هككل ضٍثطٍ هٖ زض تعكِ٘ اؾت. ثٌبثطاٗي، نطف قوب

پؽ  (ق)تكَٗتَاً٘س ثِ كوبل ثطؾ٘س.  تبى ضا زٍؾت زاقتِ ثبق٘س، پؽ ًوٖ قلجٖ ثركٌسُ ٍ هْطثبى ضا حفّ ًوبٗ٘س. اگط ًتَاً٘س زقوي
تَاً٘س اٍ ضا ثجرك٘س؟! ٍ زض َٖو هبًٌس فطزٕ ٖبزٕ ثدب اٍ   كٌس، ًوٖ ََض اؾت كِ ٍقتٖ ٗك فطز ٖبزٕ قوب ضا ٖهجبًٖ هٖ چطا اٗي

 كٌٌسگبى ً٘ع ههساي ًساضز؟ كٌ٘س؟ آٗب اٗي ثطإ ضفتبضّبٕ هتقبثل ث٘ي توطٗي رط ٍ ثحج ٍ زَٖا هٖ

  چِ ثطإ گَٗن، انَل فب اؾت، ٍ آى چِ ثِ قوب هٖ فْو٘س. آى ّب ضا هٖ ، آىقَز قوب آهَظـ زازُ هٖٔ كِ انَل ثِ ّو ثِ هحى آى
قَز، كبهاً ثؿتگٖ ثِ اٗي زاضز كِ چقسض  ذَثٖ زض ٖول ارطا هٖ كِ چگًَِ آى ثِ اٗيزضثبضٓ ام زق٘قبً كتبة فب اؾت.  قوب آقكبض كطزُ
ٖ ٔ تبً زض ربهٗتَاًن ثِ قوب كوك كٌن، اهب آى ٖوس كٌ٘س. الجتِ، هي هٖ ذَة تعكِ٘ هٖ قدَز ٍ ثؿد٘بضٕ اظ هدطزم     ثكطٕ هتزلٖ ًود

ذَثٖ هُبلِٗ كٌ٘س اظ ث٘كتطٗي اّو٘ت ثطذدَضزاض اؾدت. آى ثدِ قدوب كودك       كِ كتبة فب ضا ثِ ضا ثجٌٌ٘س. زض تعكِ٘ اٗي تَاًٌس آى ًوٖ
 ّب ضا.  تَاً٘س ضّب كٌ٘س اظ ث٘ي ثجطٗس، قبهل ثستطٗي ثرف ّبٖٗ ضا كِ ًوٖ كٌس كِ ٍاثؿتگٖ هٖ

كٌٌس، ثدب   ًجبٗس اٖتقبز زاقتِ ثبق٘س كِ تهَضات ٍ ٖقبٗستبى، ذَز قوب ّؿتٌس. ثؿ٘بضٕ اظ هطزم ّؿتٌس كِ ٍقتٖ فب ضا هُبلِٗ هٖ قوب
ٍإ، اٗي ثرف ذَة اؾت... ثگدصاض ثج٘دٌن، اٗدي ثردف ضا     »،  ذَاًٌس. چٌ٘ي قرهٖ هٗتقس اؾت ضا هٖ ٗك ًَٔ ٖق٘سُ ٍ تهَض آى

كٌ٘دس ثؿد٘بض    ثِ قوب ثگَٗن، قوب فكط هٖثگصاضٗس  «كٌن اٗي ثرف زض حس اًتٓبض ثبقس. ، فكط ًوٖتَاًن ذ٘لٖ ذَة ثفْون... اٍُ ًوٖ
تبى زضؾت اؾت، اهب زضٍاقٕ اٗي ٗك اقتجبُ ٍحكتٌب  اؾت. قبلدت شٌّدٖ قدوب زض     كٌ٘س قًبٍت ثبَّـ ٍ ظٗط  ّؿت٘س، فكط هٖ

ٖ  هطزم ٖبزٕ قكل گطفتِ، ثٌبثطاٗي هٗ٘بض قوب ثطإ اضظٗبثٖ ٔ اٗي ربهٗ تَاًدس   ذَة ٍ ثس، هٗ٘بض هطزم ٖبزٕ اؾت ٍ آى احتودبالً ًود
ّبٕ قوب اؾت كدِ هدبًٕ    زاضز. اٗي ٍاثؿتگٖ ثبالتط اظ هٗ٘بض هطزم ٖبزٕ ثبقس ٍ ثٌبثطاٗي اٗي، قوب ضا اظ زٗسى رَّط ٍاقٖٗ فب ثبظ هٖ

ٖ   كٌ٘س ثطإ ذَاًسى ذَة ّؿدتٌس،  ّبٖٗ ضا كِ احؿبؼ هٖ قوب ثطإ كؿت فب قوب قسُ اؾت. قؿوت ٔ كٌ٘دس، ٍ تعك٘د   اًتردبة هد
كٌ٘س ذَة ً٘ؿدتٌس، ٗدب فكدط     ثٌ٘٘س كِ فكط هٖ ّبٖٗ ضا هٖ زّ٘س. اٗي ثساى زل٘ل اؾت كِ ٍقتٖ قؿوت ٍاقٖٗ ٍ زضؾت ضا اًزبم ًوٖ

اظ تَلس شّي اؾت كِ زضحبل ٖودل كدطزى اؾدت. اهدب آى ذدَز        ّبٕ ثس اكتؿبثٖ پؽ ذَاّ٘س ثرَاً٘س، آى زق٘قبً ٖبزت كٌ٘س ًوٖ هٖ
 گ٘طٗس. تبى زض ًٓط هٖ ٌَٖاى ذَز ٍاقٖٗ ضا ثِ قوب ً٘ؿت، گطچِ آى ٍاقٖٗ

ٗك اظ تهدَضات ٍ ٖقبٗدسٕ كدِ هدطزم      قَز، اٍ ّ٘چ ثبضُ ثٌ٘سٗك٘س، ٍقتٖ ٗك كَز  هتَلس هٖ گًَِ اؾت؟ ّوگٖ زض اٗي چطا اٗي 
تَاًس چ٘عّدب ضا   ن، چكن ؾَهف هٖكِ فقٍ ٗك رولِ ثگَٗ ام كِ ثطإ كَز  ظٗط قف ؾبل، ثٗس اظ اٗي ٖبزٕ زاضًس ضا ًساضز. گفتِ

كِ ذ٘لٖ ذدبلم ٍ   ذبَط آى ٖبزٕ ضا قكل ًسازُ اؾت، ٍ ثِٔ اظ ربهٗ گًَِ هفَْهٖ  ََض اؾت؟ ثساى زل٘ل كِ اٍ ّ٘چ ثجٌ٘س. چطا اٗي
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ِ » ٖبزٕ ثدِ اندُاح  ٔ كِ زض ربهٗ پب  اؾت ٍ زض تَافق ثب اؾتبًساضز ًرؿت٘ي كْ٘بى، ري، قي، ضى اؾت. ثِ هحى آى  «تزطثد
ؾتبٗ٘س، زض ٍاقدٕ   ٌَٖاى ظضًگٖ ٍ ثبتزطثگٖ زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ هٖ ّب ضا ثِ كٌ٘س، آى چَثٖ ثطإ تفكط كؿت هٖ كٌ٘س، چبض ٕ هٖرو

قًَس ثدب ٍيدٗ٘ت حق٘قدٖ، ردَّط ٍ      اٗس. ٍ زق٘قبً اٗي تهَضات ٍ ٖقبٗس ّؿتٌس كِ ثبٖج هٖ ذَزتبى ضا ثِ چ٘عٕ كبهاً ثس تغ٘٘ط زازُ
ٖ   ربكِ اٗي چ٘عّب پؽ اظ تَلس قوب قكل گطفتِ آىاظًبهَافق قَٗس.  حق٘قت هُلق كْ٘بى، كبهاً تَاًٌدس ذدَز قدوب     اًس، چگًَدِ هد

تدطٗي ٍ   كٌ٘س، ٍ ثطإ اٗي اؾت كِ ثتَاً٘دس ثدِ پدب      چ٘ؿت؟ ثبٗس ذَزتبى ضا پب  «ثبظگكت ثِ ذَز حق٘قٖ انلٖ»ثبقٌس؟ هٌٗبٕ 
إ ًساقدتِ ثبقدس. آى    قَز ّ٘چ تهَض ٍ ٖق٘دسُ  ثِ چ٘عٕ فكط هٍٖيٗ٘تٖ كِ ٍقتٖ  -تطٗي ٍيٗ٘ت قجل اظ تَلستبى ثطگطزٗس ذبلم

ََض قفبف ٍ ٍايح ثجٌ٘س. اٗي ثساى زل٘دل اؾدت كدِ ٍقتدٖ      زّس فطز ّط چ٘عٕ ضا زض زً٘ب ثِ ٍيٗ٘ت ذطزهٌستطٗي اؾت ٍ اربظُ هٖ
ً٘دس كدِ ّدط چ٘دعٕ زض زً٘دب      تَاً٘دس ثسا  إ ًساضٗس، ثٌ٘ف قوب ّوِ چ٘ع ضا زضثط ذَاّس گطفت ٍ ثب ٗك ًگبُ هٖ ّ٘چ تهَض ٍ ٖق٘سُ

ّب ثِ تلِ ذَاّ٘س  كٌ٘س، زضٍى آى اٗس ثِ چ٘عّب ًگبُ هٖ تبى ضا حفّ كطزُ چ٘ؿت. اٗي ذطز اؾت. ٍقتٖ زضَٖو، زضحبلٖ كِ چبضچَة
ٕ  ا ّبٕ قوب حق٘قت هُلق ً٘ؿتٌس. هوكي اؾت احؿبؼ كٌ٘س ؾُح زاًف قوب ذ٘لٖ ثدبال  افتبز. اهب چبضچَة تدبى   ؾدت ٍ هٗ٘بضّدب

ٖ  ثٖ زضؾت ّؿتٌس، اهب زضٍاقٕ آىثطإ اضظٗب كدٌن، هوكدي اؾدت قدبزض      ّب زضؾت ً٘ؿتٌس. حتٖ ٍقتٖ كِ ثِ اٗي نَضت نحجت هد
 ردَآى فدبلَى  كتدبة  ٔ تبى ضا ضٍٕ هُبلٗد  ًجبق٘س ًٓط هطا فَضاً ثفْو٘س، زض  كٌ٘س ٗب ثب آى هَافق ثبق٘س. فقٍ اگط ثتَاً٘س ٍاقٗبً شّي

 هي ٍاقٗبً چ٘ؿت!  ثگصاضٗس، قبزض ذَاّ٘س ثَز ثجٌ٘٘س كِ كتبة

كٌٌس؟ فقٍ زض چد٘ي ًعزٗدك ثدِ     ظٗبزٕ زض چ٘ي ٍ زض ّوِ ربٕ زً٘ب ]فبلَى گًَگ[ ضا هُبلِٗ هٖافطاز ثؿ٘بض ََض اؾت كِ  چطا اٗي
ّب زاًكوٌس، َّقدوٌساى ؾدُح ثدبال، زاًكدوٌساى ارتودبٖٖ، هتفكدطاى،        كٌٌس، ٍ ثؿ٘بضٕ اظ آى ه٘لَ٘ى ًفط اظ هطزم هُبلِٗ هٖ 1۱۱

ٔ گ٘ط تحق٘قبت فلؿفٖ ّؿتٌس ٍ حتٖ هقبهبت ضزُ ثبال ّؿتٌس. زض ذبضد اظ چ٘ي، تٗساز ذ٘لدٖ ظٗدبزٕ زاضًدسگبى زضرد    كؿبًٖ كِ زض
ّب اظ ًٓط فكطٕ كدَزى   ]اٗي ضٍـ[ ّؿتٌس. آٗب ّوگٖ آىٔ كطزُ ٍ اؾبت٘س، زضحبل هُبلٗ زكتطا ٍ فَي ل٘ؿبًؽ، زاًكزَٗبى تحه٘ل

اًس، اظ اًقداة فطٌّگدٖ ٖجدَض     ّبٕ فكطٕ ذبنٖ ثَزُ بزٕ زاضًس، هٗتقس ثِ ضٍـٍٗػُ هطزم تزبضة ظٗ چٌٖ٘، ثِٔ ّؿتٌس؟ زض ربهٗ
تهَضٕ ضا تزطثدِ   ّب ّط چ٘ع قبثل ّبٕ ٗبزگطفتِ قسُ ٖو٘ق ثَزًس. آى اًس. زضؼ اًس ٍ قجاً اقربل ضا ثسٍى فكط ؾتبٗف كطزُ كطزُ
ثِ چ٘عٕ كَضكَضاًِ اٖتقبز ث٘بٍضًس؟! پؽ چگًَِ اؾت كدِ  ذَاؾتِ قَز تب  پصٗط ثبقس اظ چٌ٘ي هطزهٖ  تَاًؿت اهكبى اًس. آٗب هٖ كطزُ

گَٗس؟ اٗي ثساى ذبَط اؾت كِ هي  چٌبى پبٗساض ٍ ههون ّؿتٌس؟ آٗب اٗي ثِ قوب چ٘عٕ ضا ًوٖ زضحبل ٗبزگ٘طٕ فب ّؿتٌس، ٍ چطا آى
ٔ ك٘ف٘ت اذاقٖ ثدبالتط ثبقدٌس، ّود    ثْتطٕ، افطازٕ ؾبلن، افطازٕ ثبٓ الٗبز گَٗن كِ افطاز ذَثٖ ثبقٌس، افطاز ذبضي ّب هٖ آىٔ ثِ ّو

تَاًس هدطزم ضا   كِ افطازٕ قًَس كِ ثتَاًٌس ثِ كوبل ثطؾٌس. اٗي ََض ً٘ؿت كِ كلوبت كوٖ اظ ربًت هي، لٖ ٌّگزٖ، هٖ ضاُ تب اٗي
ضا ٗبز  ثرَاّ٘س آىقَز. اگط  آظاز ؾبظهبًسّٖ هٖإ  گًَِ  زاًٌس كِ زافب ثِ ََض غ٘طهٌُقٖ اظ هي پ٘طٍٕ كٌٌس. ّوِ هٖ ٍازاض كٌس كِ ثِ
رب آهسٗس ثطگطزٗس. هي ّ٘چ كبضٕ  تَاً٘س آظازاًِ ثِ ّطربٖٗ كِ اظ آى ضا ٗبز ثگ٘طٗس. اگط ًرَاّ٘س ٗبز ثگ٘طٗس، هٖ تَاً٘س آى ثگ٘طٗس، هٖ
ٗب ّ٘چ قكلٖ اظ ؾبظهبى ٍرَز ًساضز ٍ اظ قوب ٗك ضٗبل ّن زضذَاؾت ًرَاّس قس. چطا ّوگٖ قدوب   ّ٘چ هحسٍزٗتًرَاّن كطز. 

قسٗس؟ اٗي افطاز افكبض ٍ هٌُق ٍ ٖقدل ذَزقدبى ضا    إ كِ ثطإ ّ٘چ چ٘ع زٗگطٕ ضاّٖ ًوٖ اٗس، تب ًقُِ رب كٌبض ّن روٕ قسُ ياٗ
ََض ٍاقٖٗ ًگبّٖ ثِ اٗدي كتدبة    تَاًٌس تهَضات ٍ ٖقبٗسقبى ضا ضّب كٌٌس ٍ ثِ ََض ً٘ؿت؟ پؽ چطا هطزم هٌٖٗ٘ ًوٖ زاضًس، آٗب اٗي

ِ لٖ ٌّگزٖ زضحبل اًزبم آى اؾت ثٌ٘ساظًس؟ چطا هطزم ظٗبزٕ زض اٗي زً٘ب ّؿتٌس كدِ اٗدي كتدبة ضا    چِ ك ثٌ٘ساظًس؟ ًگبّٖ ثِ آى
 چِ ضا كِ زضحبل اًزبم آى ّؿتن زض  كٌ٘س. كٌٌس؟ ثٗس اظ ذَاًسى آى قبٗس آى هُبلِٗ هٖ

ثكدطٕ  ٔ زاً٘س، زض ربهٗد  قوب هٖ ََض كِ ّوگٖ اٗي فب ضا قطٍٔ كطزم، ٍاقٗبً ٗك ًگطاًٖ ٖٓ٘وٖ زاقتن. ّوبىٔ ظهبًٖ كِ اثتسا اضائ
تَاًس شّي هطزم ٍ اؾتبًساضزّبٕ اذاقٖ اًؿبًٖ ضا قبزض كٌس تب زٍثبضُ ثبال ثطٍز. كؿبًٖ كِ ثب هصاّت ؾط ٍ  اهطٍظ، ّ٘چ هصّجٖ ًوٖ
ُ ٍرَز زاضزۺ اهدطٍظُ  ثبض آى كبضٕ ثكٌٌس. ٍ چ٘ع ث٘كتطٕ ً٘ع زض اٗيٓ تَاًٌس زضثبض زاًٌس، اهب ثِ ّط نَضت ًوٖ كبض زاضًس ً٘ع اٗي ضا هٖ

ـ ٔ زض زً٘ب حتٖ ٗك هزوَِٖ اظ آهَظـ ٗب هزوَٖ ّدبٕ   انَلٖ كِ ثتَاًس اذاق٘بت ثكطٗت ضا قبزض كٌس كِ زٍثبضُ ثبال ثدطٍز، اضظ
 كوبل زٍثبضُٔ ّب ضا قبزض كٌس تب ثِ ًقُ كِ اًؿبى اذاقٖ ثكط ضا قبزض كٌس زٍثبضُ قطٗف ٍ ان٘ل قَز، ٍرَز ًساضز، تب چِ ضؾس ثِ اٗي

ًْبٗت ذُطًدبكٖ قدطاض زاضز. اگدط     كل زً٘ب ٍرَز ًساضز. پؽ، زض اٗي حبلت، ثكط زض ٍيٗ٘ت ثٖ ثبال ثطًٍس. چ٘ع زٗگطٕ هبًٌس اٗي زض
ثَزًدس،   پؽ هطزم ثطإ ّو٘كِ ٍضإ ًزبت ٍ ضّبٖٗ هٖ  تَاًؿت هطزم ضا ًزبت زّس، آى ّؿتن ًؤٖ زافبٖٗ كِ اهطٍظُ زضحبل اضائ
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ّب افكبض نبلح ًساقتِ ٍ ثسٍى ق٘س اذاقٖ ثبقٌس،  ط اظ فبٖٗ كِ كْ٘بى ضا ذلق كطز ٍرَز ًساضز. ٍقتٖ اًؿبىكِ فبٖٗ ثبالت ذبَط آى ثِ
ذدَاُ اظ هدصاّت    -اٗدس  رطأت ذَاٌّس كطز ّط كبض پل٘سٕ ضا اًزبم زٌّس. ذساٗبى ثِ اٗي اربظُ ًرَاٌّس زاز. ّوگٖ چ٘عٕ ضا قدٌ٘سُ 

كِ ثكدط ثدب ثطذدٖ اظ     اٗيٓ ؾري زضثبض - ّب ٗب اظ َطٗق كام ظ ٍقَٔ، اظ َطٗق كتبةّب ٗب قكلٖ اظ آگبّٖ قجل ا گَٖٗ ثبقس ٗب پ٘ف
زاز، آٗدب   نَضت كِ هٌحٍ قسُ ثِ اًحُبٌ ازاهِ هٖ آى ثٌ٘سٗك٘س، اگط ثكط ثِ اٗيٓ قَز. ّوگٖ زضثبض اًَأ فزبٕٗ ٍ ثاٗب هَارِ هٖ

ككت. زضحق٘قت ثكط زضحبل حبيط زضحدبل   كط ذَزـ ضا هٖآهسًس، ث ثَز؟ حتٖ اگط ذساٗبى ثطإ تٌجِ٘ ثكط ًوٖ اٗي ذُطًب  ًوٖ
ِ  -ًبثَز كطزى ذَزـ اؾت، حتٖ ٍقتٖ رٌگٖ ً٘ؿت زضحبل ًبثَز كطزى ذَزـ اؾت ندَضت ًبآگبّبًدِ زضحدبل ًدبثَز كدطزى       ثد

َ   آةٔ ٖلن ٍ تكٌَلَغٕ ثِ هحٍ٘ َجٖ٘ٗ آؾ٘ت ضؾبًسُ اؾت، ٍ زضآٌٗسُ ّؤ ذَزـ اؾت. آلَزگٖ ًبقٖ اظ ضقس ٍ تَؾٗ زُ ٍ ّدب آلد
ٖ     ّ٘چ ثِفبؾس ذَاٌّس قس؛ ٖلن ٍ تكٌَلَغٕ ثكط  اـ ًرَاّدس   ٍرِ ّ٘چ ضاّٖ ثطإ ثطگطزاًسى آة ثِ ؾدُح پدب  ٍ ذدبلم اندل

ثبضُ ثٌ٘سٗكد٘س، اگدط    تؿطٕٗ زض ضقس اظ َطٗق كَزّبٕ ق٘و٘بٖٗ، ضقس كطزُ اؾت. زض اٗئ ٍؾ٘ل  ذَضٗس ثِ زاقت. حتٖ غصاٖٗ كِ هٖ
ؾدبظٕ   ّب ضا ّوبًٌدس  ّب، اًؿبى قس. اگط اًؿبى اظ ًٓط قكل ٍ ّن اظ ًٓط ْبّط پ٘ه٘سُ ٍ هٌحطف هٖزاز، ّن  چٌ٘ي ازاهِ هٖ ثكط اٗي
ٖ   گبُ هطزم ٍاقٗبً قطٍٔ ثِ اظ ث٘ي ثطزى ذَز ثكط ذَاٌّس كطز. هَرَزات فًبٖٗ زضحبلٖ كِ رلس اًؿدبى  كٌٌس، آى پَقد٘سًس   ّدب ضا هد

آهس،  ّب پسٗس هٖ زضحبلٖ كِ اظ اٗي ًَٔ اًؿبى  كطزًس. ًػاز ثكطٕ آٌٗسُٖ ّب ضا تهطف ه اًؿبى  قسًس، ثسى نَضت گطٍّٖ تكطاض هٖ ثِ
 قس. كلٖ ربٗگعٗي ثكط هٖ زاز ٍ زض اًتْب ثِ ث٘كتط ٍ ث٘كتط ثِ تكطاض اًؿبى ازاهِ هٖ

ل حبيدط  هككات ثكط ضا آقدكبض كدٌن. زضحدب   ٔ تَاًن ّو ََض آقكبض توبهٖ هككات زض زً٘ب ضا ثجٌ٘ن، ٍ هٖ تَاًن ثِ الجتِ، هي هٖ 
اٗي هؿبئل ّؿتن ٓ ّب ضٍثطٍؾت ً٘ؿتن. زضحبل نحجت زضثبض اٗي فب ثطإ ذبَط اٗي هككاتٖ كِ ارتوبٔ ثكطٕ ثب آىٔ زضحبل اضائ
 زؾت ث٘بٍضًس ٍ نَٗز كٌٌس. زل٘ل اٗي كبض هي اٗي اؾت. كٌٌسگبى ثتَاًٌس فب ضا ثِ تب تعكِ٘

كٌن. هب افطازٕ زاضٗدن كدِ زض حد٘ي     ذبل زٗگط نحجت هٖ ٗك هككل نحجت كطزم، ٍ ثٗس زضذهَل هككلٓ اكٌَى زضثبض ّن
ٖ   كٌٌس. اٗي ؾجت قسُ كِ تًبزّبٖٗ كِ ثب آى ّب ضا ضّب ًوٖ ٍ آى  قبى چؿج٘سُ ّبٕ تعكِ٘ ثِ ٍاثؿتگٖ قدًَس قدسٗستط    ّب هَاردِ هد
ّدب   قَز كِ قبزض ًجبقٌس ثدط آى  تط قًَس، ثبٖج  تط ٍ ثعضگ ّب فبئق آٌٗس، ٖٓ٘ن ّبٖٗ كِ زضََل تعكِ٘ ثبٗس ثط آى قسُ ٍ ضًذ ٍ ٖصاة

 -قَز كِ ثِ ؾوت هربلف ثطگطزًس، ٖلِ٘ زافب قكبٗت زاقتِ ثبقٌس اًس. اٗي ثبٖج هٖ رب ًكؿتِ غلجِ كٌٌس. چٌ٘ي افطازٕ ث٘ي هب اٗي
چدِ  كدِ   اٗدي ٓ ه٘لَ٘ى ًفط ّوگٖ ًبزاًٌدس؟ چدطا زضثدبض    1۱۱حتٖ قكبٗت ٖلِ٘ هي. چطا زٗگطاى هبًٌس قوب ً٘ؿتٌس؟ آٗب اٗي ث٘ف اظ 

ام كِ افطاز زضؾدت ٍ   ّب گفتِ اًس، ٍ هي ثِ آى اًسٗك٘س. كؿبًٖ ّؿتٌس كِ زافب ضا هُبلِٗ كطزُ چ٘عٕ قوب ضا ثِ اٗي حبلت ككبًس ًوٖ
كدِ پدَل اظ زؾدت     كٌٌس. پدؽ اظ اٗدي   ثبظٕ هّٖب ٌَّظ قوبض نبلحٖ ثبقٌس، اقربل ذَثٖ ثبقٌس ٍ كبضّبٕ ثس اًزبم ًسٌّس، اهب آى

ام كِ ًجبٗس  ثبظٕ كٌ٘س؟ ثلكِ زضؾت ثطٖكؽۺ ثِ قوب گفتِام كِ قوبض كٌٌس. آٗب ثِ قوب گفتِ زافب ضا هاهت هٖ گطزًس ٍ زٌّس ثطهٖ هٖ
 قوبضثبظٕ كٌ٘س ٍ اٗي كبضّبٕ ثس ضا اًزبم ًسّ٘س.

ًَس، زافدب  ق كِ ثب آؾ٘ت ٍ يطضّبٕ غ٘طقبثل اًتٓبض ضٍثطٍ هٖ هحى اٗي كٌٌس ٍ ثِ ّؿتٌس كِ زافب ضا توطٗي هًٖ٘ع چٌ٘ي افطازٕ  ّن
فب، ٔ امۺ قرهٖ ثَز كِ ثٗس اظ هُبلٗ آٍضزُ رَآى فبلَىإ ضا ّن زض  اٗس كِ چٌ٘ي ًوًَِ اٗي فكط كطزُٓ كٌٌس. آٗب زضثبض ضا هاهت هٖ

حؽ قس ٍ ً٘وٖ اظ هغعـ فلذ  قسى ذَى زض هغع زاقت. ً٘وٖ اظ ثسًف ثٖ ّبٕ لرتِ كِ ًكبًِ ََضٕ ًبگْبى ٗك ضٍظ ث٘وبض قس، ثِ
كبهاً ذَة قس ٍ ثْجَز ٗبفت. پدؽ اظ آى ثدِ    ََض اؾبؾٖ ثِ اٗي حبل، اٍ تَاًؿت ضٍظ زٍم ضاُ ثطٍز ٍ ثٗس اظ ٗك ّفتِ قسُ ثَز. ثب
ثبضُ ثٌ٘سٗك٘س،  كٌن. ّوگٖ زض اٗي فلذ قسم؛ زٗگط توطٗي ًوٖ زض هحل توطٗي گفتۺ هي زافب ضا توطٗي كطزم ٍ ً٘وِگبى كٌٌس توطٗي

فلزٖ اٍ ثطإ چِ ثَز،  زاً٘س كِ ً٘وِ ٗبفت؟ ّوگٖ قوب هٖ فلزٖ ثْجَز هٖ آٗب ثسٗي ؾطٖت اظ ً٘وِاگط اٍ زافب ضا توطٗي ًكطزُ ثَز، 
ََض رسٕ ثٌ٘سٗكٌس. قوب ثب اٗي ؾرتٖ هَارِ قسٗس، ٍ گفت٘س كِ  آى ثِٓ اهب اٍ زافب ضا هقهط زاًؿت. ثطذٖ اظ افطاز الظم اؾت زضثبض

قدس، اهدب ثدِ     كطزم، ثِ ثسى قوب آؾ٘ت ٍ ظٗبًٖ ٍاضز ًوٖ اظ قوب هحبفٓت ًوٖ زاً٘س كِ اگط هي هٗلن اظ قوب هحبفٓت ًكطز. آٗب هٖ
ام، اهب قوب ٌَّظ ثطگكتِ  ضا تب ثسٗي زضرِ تقل٘ل زازُ قَٗس؟ هي آى زازٗس! آٗب اٗي ضا هتَرِ هٖ تبى ضا اظ زؾت هٖ احتوبل ظٗبز ظًسگٖ
ٖ كٌ٘س. اٗي ٍيٗ٘ت رْبلتٖ اؾت كِ اًؿبى زض آى ا ٍ زافب ضا هاهت هٖ ذَاّدس   ؾت ٍ ذ٘لٖ ؾرت اؾت كِ اٍ ضا ًزبت زاز. اٍ ًود

ٔ ذَاّس زضحدبلٖ كدِ هدي ّود     ذَاّس اظ ّط ؾرتٖ ضّب ثبقس، هٖ اـ ضا كِ زض كْ٘بى ذَزـ ثِ ثبض آٍضزُ اؾت ثپطزاظز. هٖ ثسّٖ
ثركدس؟ ٍقتدٖ ثدب اٗدي      ّب ضا ثطاٗف تحول كٌن، كبهاً ضاحت ثبقس. آٗب اٗي تعكِ٘ اؾت؟ آٗب اٗي تَاًؿت شّدي قدوب ضا اضتقدبء     آى
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ٖ  ٍرَز آٍضٗس ثِ كٌ٘س افكبض زضؾت ّب ضا ازاضُ هٖ ََض كِ آى قَٗس اگط ًتَاً٘س ّوبى هككات هَارِ هٖ ذَاّ٘دس تعك٘دِ    ، چگًَدِ هد
ٖ   تبى ذ٘لٖ ظٗبز اًزبم زازُ ذَاّ٘س ثِ هؿ٘طتبى ازاهِ زّ٘س؟ هي ثطإ كٌ٘س؟ چگًَِ هٖ كٌ٘دس، هدي ضا    ام، اهب قوب زافب ضا هاهدت هد

ام. فقدٍ اندَل فدب ضا ثدطإ      ّ٘چ كؿٖ ّطگع قدكبٗت ًكدطزُ  زضثبضٓ كٌ٘س. الجتِ، هي  كٌ٘س، ٍ حتٖ ثِ هي ثس زٌّٖ هٖ هت هٖها
إ اظ قوب ًساضم، چَى شّي هدي زض ؾدُح    كٌن. حتٖ اگط ثِ هي ثس زٌّٖ كٌ٘س، گلِ كٌن، ٗك انل ضا هُطح هٖ ّوگٖ هُطح هٖ

، ثگَٗ٘س هي ذسا ّؿتن ٗب ٗك اًؿبى، هي تكبى ًرَاّن ذَضز، چطاكِ ّ٘چ افكدبض  هطزم ٖبزٕ ً٘ؿت. ذَاُ ثگَٗ٘س هي ذَثن ٗب ثس
 تبى زٍض ً٘ؿت٘س. تَاًس هطا تكبى زّس. اگط ثتَاً٘س ثِ ٍيٗ٘تٖ كِ هي زاضم ثطؾ٘س، پؽ ظٗبز اظ كوبل تعكِ٘ اًؿبًٖ ًوٖ

گَٗن زضؾت ثبق٘س، هوكي  حبلٖ كِ ثِ قوب هٖكٌ٘س، شّي ثبٗس زضؾت ثبقس. الجتِ، زض كِ تعكِ٘ هٖ  آى فقٍ ٗك هخبل ثَز. زضحبلٖ 
تَاًس ثِ قوب كوك كٌس افكدبض   تَاً٘س زضؾت ثبق٘س؟ تٌْب چ٘عٕ كِ هٖ اؾت ٌَّظ زضؾت ًجبق٘س. آٗب فقٍ ثب چٌس كلوِ گفتي هي هٖ

 1۱۱ثد٘ف اظ  كتدبة فدب اؾدت.     -تطٗي چ٘دع  اؾبؾٖ -تَاًس قوب ضا قبزض ؾبظز اظَطٗق تعكِ٘ ثبال ثطٍٗس زضؾت ضا ضقس زّ٘س، كِ هٖ
گًَِ كِ قدوب اهدطٍظ    رب ثٌكٌ٘س ّوبى ه٘لَ٘ى ًفط زاضٗن كِ زضحبل تعكِ٘ ّؿتٌس، ثٌبثطاٗي ثطإ ّطكؿٖ اهكبى پصٗط ً٘ؿت كِ اٗي

ام، ثٌبثطاٗي ثبٗس هؿئَل قوب ثبقن.  تك قوب اهكبى پصٗط ً٘ؿت. اهب هي فب ضا اضائِ ٍ پرف كطزُ . ثطإ هي نحجت ثب تكاٗس ًكؿتِ
ٖ  ام، ٌٖٗٗ، ثطزاقتي آى كبض ثطزُ ض ؾبذتي ٍاقٖٗ قوب ثطإ نَٗز اظ َطٗق تعكِ٘، ٗك ضٍقٖ ضا ثِهٌَٓض قبز ثِ تدَاًن ثدِ    چِ كِ هد

ّب زض كتبة فب. تٌْب چ٘عٕ كِ ثبقٖ هبًسُ اٗي اؾدت   تَاًن ثب آى ثِ قوب كوك كٌن، ٍ فكطزى توبهٖ آى چِ كِ هٖ قوب ثسّن ٍ آى
گَٗن كِ ٍقتٖ قبزض ثِ زٗسى هدي ً٘ؿدت٘س، ثبٗدس فدب ضا ثدِ       ٘س. ثِ ّو٘ي زل٘ل ثِ ّوگٖ هٖضا كؿت كٌ ذَاّ٘س آى كِ ثجٌ٘٘ن آٗب هٖ

 ٌَٖاى اؾتبز زضًٓط ثگ٘طٗس. ٌَٖاى اؾتبز زض ًٓط ثگ٘طٗس. فب ضا ثِ

ّب ًبگْبى ثدِ چ٘دعٕ    ضًٍس. آى كٌن. ثطذٖ اظ قبگطزاى زض ح٘ي تعكِ٘ ثِ افطاٌ ٍ تفطٍٗ هٖ هككل كَچكٖ نحجت هٖٓ ثٗس زضثبض 
ٖ  ذَاّن. آى ضا ًوٖ ّبٕ هطا تحطٗك كٌس، آى تَاًس ٍاثؿتگٖ اٍُ، اٗي هٖ»كٌٌسۺ  قًَس ٍ فكط هٖ ث٘ي هٖ يضٍق ثدطم. اٍُ،   ضا اظ ث٘ي هد

زّن. ثگصاض ثجٌ٘ن، فكط كٌن اظ ّوِ چ٘دع ارتٌدبة    ّبٕ هطا تحطٗك كٌس. اظ آى اؾتٗفب هٖ تَاًس ٍاثؿتگٖ اٗي قغلٖ كِ هي زاضم هٖ
گَٗن كِ  گَٗن، هٖ ك٘سۺ آٗب اٗي تعكِ٘ كطزى اؾت؟ آٗب اٗي ضفتي ثِ افطاٌ ٍ تفطٍٗ ً٘ؿت؟ اغلت چ٘عٕ هٖاٗي ثٌ٘سٗٓ زضثبض« كٌن.

زّ٘دس،   زضحبل تعكِ٘ زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ ّؿت٘س، ٍ ثبٗس زضحبلٖ كِ ذَز ضا تب ث٘كتطٗي حس هوكي ثب قكل هطزم ٖبزٕ تُج٘ق هٖ
ََض هٗوَل، ثِ اؾتبًساضزٕ  تبى ثِ كِ ثتَاى گفت فقٍ اظ َطٗق اًزبم قغل ََض ً٘ؿت إ ً٘ؿت، ٍ اٗي ؾبزُٔ تعكِ٘ كٌ٘س. اٗي رول

آى ّؿدتن[ زض ّدط   ٓ اٗي ثٌ٘سٗك٘س. ]آًهِ كدِ زضحدبل ندحجت زضثدبض    ٓ زقت زضثبض اٗس. ّوگٖ ثِ كِ زض اٗي رولِ ث٘بى قسُ ضؾ٘سُ
ّدبٕ[ هدطزم ٖدبزٕ ]پ٘دطٍٕ      كِ اظ قدكل هطزم ٖبزٕ ]زضحبلٖ ٔ قَز. اگط ًتَاً٘س زض ربهٗ قوب هتزلٖ هٖٔ إ اظ ٖول تعك٘ رٌجِ
ٖبزٕ ذدَة ً٘ؿدت،   ٔ هطزم ٖبزٕ ّؿت٘س. حتٖ اگطچِ ربهٗٔ كٌ٘س[ تعكِ٘ كٌ٘س، پؽ زضحبل نسهِ ظزى ثِ اٗي قكل اظ ربهٗ هٖ

ٓ ذبَط ّو٘ي ذهَن٘بت ثسـ اؾت كِ ثِ ثكدط اردبظ   آى ً٘ع تَؾٍ زافبٕ كْ٘بى ثطإ هَرَزات زض ؾُح ثكط ذلق قس. زق٘قبً ثِ
  ّبٕ اًؿبًٖ ضا اظ ث٘ي ثجطٗس ٍ ثدطإ قدوب اؾدت تدب ثدبالتط ٍ ٍضإ آى      رب زازُ قسُ اؾت. آى ثطإ قوب اؾت تب ثسٕ اٗيتعكِ٘ زض 

هقسؼ ٍ پب . هُلقبً ًجبٗس ثِ افطاٌ ٍ تفطٍٗ ثطٍٗس، ٍ هُلقبً ًجبٗس  -كٌس ضقس هٖثطٍٗس، زق٘قبً هخل گل ً٘لَفط آثٖ كِ اظ گ ل ٍ الٕ 
ضٍٗس، ٍقتٖ هبٗل٘س اًَأ ٍ اقؿدبم چ٘عّدبٕ ]ٖدبزٕ[ ضا تدط       ط زض  كٌ٘س. ٍقتٖ ثِ افطاٌ ٍ تفطٍٗ هٖفب ضا ثِ ضٍقٖ ذبضد اظ هؿ٘

ٖ  تبى زؾت هٖ كٌ٘س، ثطإ هخبل، ٍقتٖ اظ قغل ّدب ذدَزـ    كك٘س، زض ٍاقٕ زضه٘بى ٍاثؿتگٖ زٗگطٕ ّؿت٘س. تطؼ قوب اظ ٍاثؿدتگ
 ّب اؾت.ٖ تطؾ٘سى اظ ٍاثؿتگ ٗك ٍاثؿتگٖ ضا قكل زازُ اؾت؛ اٗي ٍاثؿتگِٖ

ٖ   فقٍ تب اٗي حس هٖ زاًدن كدِ زض ه٘دبى حًدبض      گَٗن، چطاكِ پؽ اظ چٌس لحِٓ قبگطزاى نحجت ٍ تجبزل تزطثِ ذَاٌّس كدطز. هد
اٗس قسضزاًٖ ًوبٗن. هي، لٖ  تَاًن اظ هككاتٖ كِ پكت ؾطگصاقتِ اًس. هٖ گط ٍرَز زاضز، ٍ احتوبالً اظ ضاُ زٍضٕ آهسُ تٗسازٕ گعاضـ
زافدب  ٔ ذَاّن هؿئَل هطٗساى ٍ قبگطزاًن ثبقدن كدِ زضحدبل تعك٘د     ثِ ًَٖٖ اظ قْطت ثكطٕ ثطؾن. فقٍ هٖذَاّن  ٌّگزٖ، ًوٖ

پصٗط ؾبظم كِ ضقس كطزُ  ّب اهكبى تعكِ٘ ثطإ آًبى اؾت، ثطإ آىٓ ّؿتٌس. ّسف هي ثطإ آهسى ثِ اؾتطال٘ب پبؾد ثِ ؾإاالت زضثبض
ثبض  گط ٗك چَى ّو٘كِ، قطٌ هي اٗي اؾت كِ اگط ٗك گعاضـ ذبلٖ ثطٍٗس. ّن ذَاّن زؾت اٗس، ٍ ًوٖ ٍ اضتقبء ٗبثٌس. اهب قوب آهسُ

هدب، ثدب   ٓ ضا توبم ًكطزُ ثبقس، ثب اٍ هاقبت ًرَاّن كطز. تٌْب پؽ اظ زاقتي ؾُح هٌٖٗ٘ اظ زاًف زضثدبض  رَآى فبلَىذَاًسى كبهل 
ِ   تَاًس ثب تٗساز كودٖ   ًوٖزّن ذ٘لٖ ثعضگ اؾت، هُلقبً  چِ اضائِ هٖ ربكِ آى آىاظقوب نحجت ذَاّن كطز.  َدَض آقدكبض    الفدبِ، ثد
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ّب اقبضُ كٌن، چَى زضحبل  ٖبزٕ اؾت. هي هبٗل ً٘ؿتن ثِ آىٔ ذَاّ٘س ثساً٘س ّوگٖ هؿبئل ربهٗ چِ قوب هٖ تَي٘ح زازُ قَز. آى
هي اه٘سٍاضم ثتَاً٘دس   اٗس، ٍ قَم. اهب قوب آهسُ شضُ ّن زضگ٘ط اهَض ثكطٕ ًوٖ قَم. حتٖ ٗك حبيط كاً زضگ٘ط اهَض هطزم ٖبزٕ ًوٖ

كٌٌسگبى هب گَـ زّ٘س ٍ توبم زٍ ضٍظ كٌفطاًؽ فب هب ضا زض  كٌ٘س. پؽ اظ  ّبٕ اهطٍظ توطٗي رب ثٌكٌ٘٘س ٍ ثب آضاهف ثِ نحجت اٗي
 ٗك اظ قوب ضا هاقبت ًرَاّن كدطز،  تبى ضا ثپطؾ٘س. زضََل ظهبى كٌفطاًؽ، هُلقبً ّ٘چ ّبٕ تَاً٘س ؾإال پصٗطم ٍ هٖ آى، قوب ضا هٖ

ََض ٍاقٖٗ ضقدس كٌٌدس، ٍ هُلقدبً     هٌَٓض كوك ثِ قبگطزاى اؾت تب ثِ چَى چ٘عّبٕ ظٗبزٕ ثطإ هطاقجت زاضم. كٌفطاًؽ فبٕ هب ثِ
 )تكَٗق(قَز.  كِ زٗگطاى زض  كٌٌس اًزبم ًوٖ ٗك تكطٗفبت ً٘ؿت، ٍ هُلقبً ثطإ اٗي

گَٗن. فطزا ثٗساظْْط تودبم   آى چ٘عٕ اؾت كِ هٖٔ اٗي ّو ثؿ٘بض ذَة، قبگطزاى ه٘عثبًٖ كٌفطاًؽ ضا ازاهِ ذَاٌّس زاز، ثٌبثطاٗي 
 قَم. قوب پبؾد ذَاّن زاز. اكٌَى زض گَـ كطزى ثِ ؾرٌبى قبگطزاى ثِ قوب هلحق هٖٔ ٍقت ثِ ؾإاالت ّو

ِ ّدبٖٗ اؾدت كد    ثبال زّ٘س. اٗي ثٗساظْْط ٖوستبً ثطإ تَي٘ح فب ثِ قوب، ٍ پبؾرگَٖٗ ثدِ پطؾدف  ضا ّبٕ ذَز  تَاً٘س ٗبززاقت هٖ
تَاًٌس ثب آًهدِ زض كتدبة اؾدت حدل قدًَس. اهدب،        ، هككات ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ هٖكطزى كٌ٘س. ثٗس اظ ٗك هست تعكِ٘ هُطح هٖ

زّ٘س اظ هٗلن ثپطؾ٘س تب ثتَاً٘س آؾَزُ ذبَط قدَٗس. ّوگدٖ قدوب افكدبضٕ هبًٌدس اٗدي زاضٗدس،         ؾإاالتٖ ّؿتٌس كِ ٌَّظ تطر٘ح هٖ
  كٌ٘ن. زّن. ذَة، پؽ قطٍٔ هٖ ّبٗتبى پبؾد هٖ ٌن. تب ّط رب ثتَاًن ثِ پطؾفك قوب ضا ثطآٍضزُ هٖٔ ثٌبثطاٗي ذَاؾت

 اًس، ٗب ًبقٖ اظ َٖاهل ذَزذَاؾتِ ّؿتٌس؟ ّبٕ فطز اظ ظهبى قطٍٔ تعكِ٘ ًٓن ٍ تطت٘ت زازُ قسُ قبگطزۺ آٗب توبم ؾرتٖ

َٖاهل ذَزذَاؾتِ اؾدت. تعك٘دِ   ٔ زض ًت٘زّب ثِ ذَثٖ  ۺ زض تعكِ٘ هؿ٘ط ًٓن ٍ تطت٘ت زازُ قسُ اؾت، اهب ًگصضاًسى آظهبٗفمعلم

تَاًس  كبضٕ ثؿ٘بض پ٘ه٘سُ اؾت، ثٌبثطاٗي ًِ ّط هَضزٕ ٗكؿبى ذَاّس ثَز، ٍ ًِ چ٘عّبٖٗ كِ ثطإ ٗك قرم پ٘ف آهسُ اؾت هٖ
قوب زض  إ ٗكؿبى ضؾ٘سگٖ قَز، ظٗطا، گصقتِ اظ اٌْٗب، تَاًس ثِ قَُ٘ ٍرِ ًوٖ ثطإ زٗگطٕ ّن اتفبي ث٘فتس. چ٘عٕ ٗكؿبى ثِ ّ٘چ

اٍُ، قرم زٗگدطٕ  »زاًؿت چِ كبض كٌسۺ  قكؿت. ّط كؿٖ هٖ كٌ٘س. اگط ّطچ٘عٕ ٗكؿبى ثَز، آًَقت تَّن هٖ تَّن تعكِ٘ هٖ
آًَقدت اٗدي تعك٘دِ ًبه٘دسُ     « آى ضا ثِ اٗي ضٍـ ازاضُ كطز ٍ ذ٘لٖ ذَة آى ضا اًزبم زاز. هي ّن ثِ اٗي ضٍـ اًزبم ذدَاّن زاز. 

تبى هدبًٕ   ّبٕ ظٗبزٕ اًجبقِ قسُ ثطإ تعكِ٘ اظ كبضهبٕ ذَز قوب ّؿتٌس. كبضهبٖٗ كِ اظ ظًسگٖ ّب زض حق٘قت ًبقٖ قس. ؾرتٖ ًوٖ
كٌس. آى اٗي كبضهدب اؾدت كدِ     كٌس ٍ رلَٕ ضقس قوب ضا هؿسٍز هٖ تبى هبًٕ اٗزبز هٖ ِ حق٘قٖ قَز، ثطإ ثبظگكت ثِ ذَز انلٖ هٖ

زضحبل٘كِ ثبقٖ آى ثطإ قوب ًگِ زاقتِ قسُ تدب پدب  كٌ٘دس. ظٗدطا     ام،  كٌس. هي ٗك ثرف اظ آى ضا پبكؿبظٕ كطزُ احطٕ اٖوبل هٖ
زض اٗي رْبى ٍرَز زاضزۺ آًهِ ثسّٖ اؾت ثبٗس پطزاذت قَز. ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ زض كسام ظًسگِٖ گصقتِ آى اتفبي افتدبزُ   ٖبًًَق

ظًسگٖ فٗلٖ زض آٌٗسُ، ثبٗس ثبظپطزاذدت   اٍقبت زض اؾت، ثب اًزبم كبضّبٕ ثس كبضهب روٕ قسُ اؾت ٍ آًگبُ، زض ظًسگٖ ثٗسٕ ٗب گبّٖ
ًبهن. زض حق٘قدت حتدٖ هدطزم ٖدبزٕ اٗدي ضا       كٌس. هي آى ضا ؾرتٖ هٖ قَز. ثٌبثطاٗي، آى زق٘قبً اٗي اؾت كِ احط ذَز ضا اٖوبل هٖ

ٖ    ّب ٍ ؾرتٖ كٌٌس. ث٘وبضٕ تزطثِ هٖ قدت  ثطًدس ّوگدٖ زض حق٘   ّب زض ظًسگٖ كِ هطزم ٖبزٕ تحت قطاٍٗ زضزًب  اظ آًْدب ضًدذ هد
ِ   ؾرتٖ تدبى قدطاض زازم، ٍ اظ آًْدب     ّبٕ ذَزقبى ّؿتٌس. ثطإ قبگطزاى هب، نطفبً اٌَُٗض اؾت كِ آًْب ضا زض ؾَُح هرتلدف تعك٘د

ذَز ضا اضتقبء زّ٘س. ثطإ زؾت٘بثٖ ثِ اٗي ًت٘زِ اظ آًْب اؾتفبزُ  قٌ٘گ ق٘يّب ضا ثگصضاً٘س، تعكِ٘ كٌ٘س، ٍ  كٌن تب آظهبٗف اؾتفبزُ هٖ
زٌّس، پؽ آى ٌٖهط تعكِ٘ ضا ًساضز، ٍ هطزم ٖبزٕ ّط اًساظُ  زم ٖبزٕ فقٍ ثِ ّسف ثبظپطزاذت كبضهب، كبضهب پؽ هٖكٌن. اهب هط هٖ

ٖ   زٌّس. زض هَضز هب، كبضهب ثبٗس ثطإ قوب پب  قَز ظٗطا زضغ٘ط اٌٗهَضت ؾرتٖ كبضهب زاقتِ ثبقٌس پؽ هٖ ثدَز   ّب ثؿ٘بض ٖٓد٘ن هد
زاً٘س. آى ثؿ٘بض ٍايح زض فب تكطٗح قسُ  قطاُٖٗ ٍرَز زاضز، ّوبًَُض كِ ّوگٖ اكٌَى هٖتَاًؿت٘س تعكِ٘ كٌ٘س. الجتِ  ََضٗكِ ًوٖ

 كٌن.  اؾت، پؽ آى ضا تكطاض ًوٖ

 ثب ؾطٖت هُبلِٗ گطٍّٖ هتفبٍت اؾت. آٗب اٗي اّو٘تٖ زاضز؟ قبگطزۺ ثطإ هي ؾطٖت هُبلِٗ فب ثهَضت قرهٖ

ض ٍ هحكن ثِ تعكِ٘ ازاهِ زّ٘س، ً٘ع قبثدل تَردِ اؾدت. اهدب ّودبًَُض كدِ       فب تَؾٍ ذَزتبى، اگط ثتَاً٘س ثَُض اؾتَأ ۺ هُبلٗمعلم

زاً٘س، ثطإ قوب غ٘طهوكي اؾت كِ فب ضا ثب پكتكبض ظٗبزٕ تٌْب زض ذبًِ هُبلِٗ كٌ٘س، ٍ غ٘طهوكي اؾدت كدِ ثدب ربهٗدِ      ّوگٖ هٖ
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كٌٌس. اٗي ارتودبٖٖ اؾدت كدِ     س ٖول هٖٖبزٕ اهطٍظُ، هطزم نطفبً آًَُض كِ ذَقبٌٗس آًْب ثبقٔ ٖبزٕ زض توبؼ ًجبق٘س. زض ربهٗ
تَاًٌس اًَأ ٍ اقؿبم كبضّبٕ ثس ضا ثسٍى ّ٘چ اؾتبًساضز اذاقٖ ٗب ق٘س ٍ ثٌسّبٕ اذاقٖ اًزبم زٌّس. ثكطٗت اهطٍظُ نطفبً  هطزم هٖ

اـ  هدِ زضثدبضُ  گ٘طٗس ّوگٖ اظ ربهِٗ هدطزم ٖدبزٕ ّؿدتٌس. آً    هبًٌس اٗي اؾت. آى افطازٕ كِ زض ربهِٗ ثب آًْب زض توبؼ قطاض هٖ
ٖ  كٌٌس، ٍ اًزبم هٖ گٌَٗس، فكط هٖ كٌٌس، هٖ نحجت هٖ زّدس. پدؽ    زٌّس توبهبً ثركٖ اظ چ٘عٕ اؾت كِ ًَٔ ثكط اهطٍظُ اًزبم هد

كٌ٘س، تٌْب هحُٖ٘ كِ ثب آى زض تودبؼ ّؿدت٘س ّودبى ًدَٔ هحدٍ٘ اؾدت.        ٍقتٖ ثسٍى ٗك هحٍ٘ ثؿ٘بض ذَة ذَزتبى تعكِ٘ هٖ
ام ثؿ٘بضٕ اظ قدبگطزاى احؿدبؼ    گ٘طٗس، ثٌبثطاٗي ثطاٗتبى ثؿ٘بض هككل اؾت كِ ضقس كٌ٘س. گفتِ اض هٖآًَقت ٍاقٗبً تحت تأح٘ط آى قط

فْوٌس كدِ   كطزًس كِ قجل اظ تعكِ٘ كبهاً ذَة ثَزًس، اٌٗكِ هطزهٖ ذَة ثَزًس. ثٗس اظ اٌٗكِ ثَُض ٍاقٖٗ تعكِ٘ ضا اًزبم زٌّس، هٖ
كطزًدس،   اقتٌس ذَة ثَزًس اٗي اؾت كِ ذَزقبى ضا ثب ًَٔ ثكط اهطٍظُ هقبٗؿِ هٖإ آًگًَِ ًجَزُ اؾت. زل٘ل اٌٗكِ ثبٍض ز حتٖ شضُ

 كطزًس. كِ زٗگط ذَة ًجَز، ٍ ذَز ضا ثب ثبالتطٗي اذاق٘بت اثتساٖٗ ثكطٗت ٗب ثب ؾطقت رْبى هقبٗؿِ ًوٖ

ٖ   ٖ گَٗ٘س، فكط ه ّن ّؿت٘س، آًهِ هٖ كٌ٘س ٍ ظهبًٖ كِ ثب ّوهٌ٘ي، ّوبًَُض كِ زض ٗك گطٍُ توطٗي هٖ زّ٘دس   كٌ٘دس، ٍ اًزدبم هد
تَاً٘دس زٗگدطاى ضا زض ًٓدط     إ كِ هٖ زّ٘س تب اًساظُ توبهبً ًبقٖ اظ افكبض ً٘كرَاّبًِ اؾت، ٍ قبزض ّؿت٘س زض ّط كبضٕ كِ اًزبم هٖ

كٌٌدسگبى زض آى هحدٍ٘،    آه٘ع، ّوبٌّگ ٍ پب . آًگبُ ثِ ٌَٖاى تعكِ٘ ثگ٘طٗس. آى هحُٖ٘ پب  ٍ تو٘ع اؾت، قُِٗ ؾطظهٌٖ٘ نلح
گَٗن ثدب ّدن تودطٗي     ٗبث٘س. آى قُٖٗ اؾت. پؽ زل٘لٖ ٍرَز زاضز كِ هٖ زضٍى آى فًب پطٍضـ هٖٔ تَؾٍ اٗي ً٘طٍٕ ً٘كرَاّبً

كٌ٘س. توبم افطازٕ كِ زض آى هحٍ٘ ثب آًْب زض توبؼ ّؿت٘س افطاز ذَثٖ ّؿتٌس. كلوبت، اٖوبل، ٍ كطزاضقبى نطفبً هبًٌس كلودبت ٍ  
تَاى اٗي هحٍ٘ ضا اظ زؾت زاز. اهب تٗساز كوٖ اظ هٌبَق ّؿتٌس كِ افدطاز ظٗدبزٕ زض    پؽ ًوٖ كطزاض هطزم زض ربهِٗ ٖبزٕ ً٘ؿت،

ًفط ]ّؿتٌس[، ٍ چٌ٘ي هحٍ٘ ذَثٖ ًساضًس. پؽ فطز زض آى نَضت ثبٗس ثِ ذَزـ تك٘دِ   كٌٌس، فقٍ ٗك ٗب زٍ آًزب فب ضا هُبلِٗ ًوٖ
ٖ     اقٖٗ هُبلِٗ هٖفب ضا ثَُض ٍزض ؾكَت  -كٌس. ٍاقٗبً قبگطزاًٖ هبًٌس آى ّؿتٌس كٌٌدس، ٍ ثدب پكدتكبض     كٌٌدس، زض ؾدكَت تعك٘دِ هد

گَٗن، كِ ٗك هحٍ٘ تعكِ٘ گطٍّٖ يطٍضٕ ٍ ثؿ٘بض ذَة اؾدت. قدوب    كٌٌس. حق٘قتبً ٖبلٖ اؾت! ثِ ّط حبل اٌٗزب هٖ پ٘كطفت هٖ
 كٌس. ًجبٗس آى ضا اظ زؾت ثسّ٘س. اٗي هحٍ٘ افطاز ضا هتٗبزل هٖ

فدب تأك٘دس كٌٌدس، زضحبل٘كدِ     ٔ كٌن كِ قبگطزاى هطز توبٗل زاضًس ثدط زض  هٗقَالًد   اى حؽ هٖقبگطزۺ زض تجبزل تزطث٘بت ثب قبگطز
تَاً٘ن اظ ٗكسٗگط ٗبز ثگ٘طٗن ٍ  إ هٗوَل اؾت، چگًَِ هٖ فب تأك٘س كٌٌس. اگط اٗي پسٗسُاحؿبؾٖ قبگطزاى ظى توبٗل زاضًس ثط فْن 

 ؾطٗٗتط ضقس كٌ٘ن؟

ٖ  زاًٖ كِ فب ضا ثِ ذَثٖ زض  هٖۺ ٍاقٗبً ثب اٗي هَافق ً٘ؿتن. آى قبگطمعلم تَاًٌدس هٗقَالًدِ فدب ضا ثفْوٌدس. فقدٍ       كٌٌس ّوگٖ هد

ثْتط اؾت ثگَٗ٘ن آًْبٖٗ كِ ثقسض كبفٖ كَقب ً٘ؿتٌس، ٗب كؿبًٖ كِ تبظُ قدطٍٔ ثدِ هُبلٗدِ     -ذَاًٌس آًْبٖٗ كِ كتبة ضا گبّٖ هٖ
بٍتٖ ث٘ي هطز ٍ ظى ً٘ؿت. اهطٍظُ ظًبى ً٘ع ٖبلٖ ّؿدتٌس،  ثفْوٌس. زض اٗي ضاثُِ ّ٘چ تفتوبٗل زاضًس فب ضا ثهَضت احؿبؾٖ  -طزًسك

ٖ  ]فقٍ هطزاى ٖبلٖ ً٘ؿتٌس[؛ آًْب افكبض ٍ تَاًبٖٗ تَاًدس زض  قدَز. ٍ ك٘ف٘دت     ّبٕ ذَز ضا زاضًس. آًَُض كِ قوب تَن٘ف كطزٗس ًود
 تَاًس ثب ْبّط ث٘طًٍٖ تكر٘م زازُ قَز. هبزضظازٕ ٍ تَاًبِٖٗ هطٗساى زافبٕ ظى ًوٖ

 گبًِ ضا زض  كٌ٘ن؟ زٍ ثبض گصقتي اظ ه٘بى تعكِ٘ فبٕ زً٘بٕ ؾِٓ ِ ثبٗس اٗسقبگطزۺ چگًَ

ٖ      ّبٕ هرتلف قبگطزاى اؾت، كِ تٗ٘٘ي هٖ ۺ آى ٗكٖ اظ تزل٘بت هَقٗ٘تمعلم كٌٌدس. آى ّوهٌد٘ي    كٌدس چگًَدِ آًْدب تعك٘دِ هد

ت ثِ كوبل ثطؾ٘س، كبفٖ اؾت كِ ٗك ثبض آضّب ٕتَاًس ّكت ٗب زُ ثبض ّن اتفبي ث٘فتس. ثطإ هخبل، اگط قطاض اؾت فقٍ تب قلوطٍ هٖ
گبًِ ضا تعكِ٘ كٌ٘س. اگط زض حبل تعكِ٘ ثِ ؾَُح ثبالتط ّؿت٘س، آًَقت الظم اؾت زض ََل تعكِ٘ هكطضاً ٍ زائوبً تعكِ٘  فبٕ زً٘بٕ ؾِ

 كٌ٘س. ثطذٖ افطاز ًؿجتبً حؿبؼ ّؿتٌس؛ هوكي اؾت ثطذٖ آگبّتط ثبقٌس ٍ كوٖ ث٘كتط ثساًٌس.

فب، الظم اؾت كِ انَل فب ضا ثِ ضٍقٌٖ زض  كطز، ثسٍى اٌٗكِ ٍاثؿتگٖ زض َلت زاًف ثَزى ضا ضقدس زاز.  ٔ هُبلٗقبگطزۺ زض ضًٍس 
 چگًَِ ثبٗس اٗي ضا ازاضُ كٌ٘ن؟
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ۺ ٍقتٖ قبزض ّؿت٘س هٌٗبٕ تعكِ٘ ثطاؾبؼ فب ضا زض  كٌ٘س، ذَاّ٘س فْو٘س. تٌْب ضاُ ثطإ اٌٗكِ فب ضا اظ ه٘بى فب زض  كطز اٗي معلم

تَاًس توبم افكبض ثكطٕ ضا انداح كٌدس؛ تدب     تَاًس توبم هٗوبّب ضا حل كٌس ٍ هٖ كتبة ضا ث٘كتط ثرَاً٘س. كتبة زافبٕ هب هٖ اؾت كِ
ٖ  ذَاً٘س آًْب ّوگٖ هٖ ّبٕ زافب ضا هٖ ٍقتٖ كِ قوب كتبة ٖ    تَاًٌس حل قًَس. ّطگبُ احؿبؼ هد ّدبٕ   تَاً٘دس پبؾدد   كٌ٘دس كدِ ًود

ثگ٘طٗس. ثِ اٗي ذبَط كِ اگدط كتدبة ضا     ذَاّ٘س رَاة اٗي زض حق٘قت ذَز قوب ّؿت٘س كِ ًوٖثؿ٘بضٕ اظ ؾإاالت ضا ثسؾت آٍضٗس، 
زاً٘س، هقبهبت زٍلتٖ اكٌَى آقدكبضا تأٗ٘دس كطزًدس     تَاًس پبؾد زازُ قَز. ّوبًَُض كِ هٖ ثرَاً٘س ٍ فب ضا هُبلِٗ كٌ٘س، ّط ؾإالٖ هٖ

ّ٘چ ضاّٖ ً٘ؿدت كدِ اٗدي     ّس هطا ث٘بثس تب ثِ ؾإاالتف پبؾد زّن...كِ هب ث٘ف اظ نس ه٘لَ٘ى ًفط ضا زاضٗن. اگط ّط قرهٖ ثرَا
تَاًٌس هطا ثجٌٌ٘س، زضحبل٘كِ قبگطزى ؾطظه٘ي انلٖ چ٘ي انداً   اًس هٖ پصٗط ثبقس. قبگطزاى اؾتطال٘بٖٗ كِ اكٌَى اٌٗزب ًكؿتِ اهكبى
تَاًن ثطإ هاقدبت آًْدب    ًٌس هطا ثجٌٌ٘س چَى ًوٖتَا تَاًٌس هطا ثجٌٌ٘س. زضٍاقٕ هي اغلت زض ؾطظه٘ي انلٖ چ٘ي ّؿتن. آًْب ًوٖ ًوٖ

ٖ    ثطٍم. اگط ]افطاز[ زض ٗك هٌُقِ ثساًٌس كِ كزب ّؿتن، آًَقت قبگطزاى آى ضا پرف هٖ فْوٌدس، ٍ   كٌٌس زض ًت٘زِ ّودِ ككدَض هد
كٌٌس اٗي ثبٖج آؾ٘ت چ٘ي ثب رَاهٕ زٗگط هتفبٍت اؾت. اگط هطزم ًتَاًٌس هب ضا زض  ٔ آٗس تب هطا پ٘سا كٌس. ربهٗ ؾپؽ ّط كؿٖ هٖ

تَاًن ثب قوب هاقبت كٌن. ّط چٌس، حتٖ تحت اٗي قطاٍٗ، هي ٌَّظ ثطإ تعكِ٘ قوب هؿدئَل   قَز ٍ ثِ اٗي تطت٘ت ًوٖ ثِ زافب هٖ
تَاًؿتن ثدِ قدوب ثدسّن ضا زض اٗدي      كٌن؟ ّو٘ي زٗطٍظ اٗي ضا گفتنۺ ّط چ٘عٕ كِ هٖ ّؿتن. پؽ چگًَِ اٗي هؿئَل٘ت ضا ازاضُ هٖ

ضا  ردَآى فدبلَى  اكٌَى  كطز. ثطذٖ قبگطزاى ّن طزُ كطزم، ٍ تب ٍقتٖ كِ كتبة ضا ثرَاً٘س ّوِ چ٘ع ضا زضٗبفت ذَاّ٘سكتبة فب فك
اًس، ٍ ٌَّظ زض حبل ذَاًسى آى ّؿتٌس. ّط ثبض ذَاًسى هتفبٍت اؾت، ظٗطا آى كتبة تعكِ٘ اؾدت. آًهدِ    ث٘ف اظ زٍٗؿت ثبض ذَاًسُ

قَز زض ثدبض   ّبٖٗ كِ ثٗس اظ اتوبم ٗك زٍض ذَاًسى هُطح هٖ ح هرتلف اؾت. آى ؾإالزضًٍف گٌزبًسُ قسُ هٗبًٖ زضًٍٖ زض ؾَُ
زٍم ذَاًسى پبؾد زازُ ذَاٌّس قس، ٍ زض  ذَاّ٘س كطز. اهب ثٗس اظ توبم كطزى ثبض زٍم، ؾإاالت رسٗس ذَاٌّس ثَز، ٍ ؾپؽ ٍقتدٖ  

. ثِ اٗي قكل ثُدَض هدساٍم تعك٘دِ كدطزى، ٍ اٌٗگًَدِ      ذَاً٘س، آى ؾإاالت ثِ ّوبى قَُ٘ پبؾد زازُ ذَاٌّس قس ثطإ ثبض ؾَم هٖ
تكو٘لٖ، پدؽ زض حدبل ندَٗز    ٓ ّبٕ زافب، اٗي ًَٔ قَ٘ ذَاًسى هؿتوط، قوب ثب پكتكبض زض حبل ضقس ّؿت٘س. ثب ايبفِ كطزى توطٗي

ٖ  آًَقت ثب ٗك ؾدإال ثدِ قدوب    « تَاًن ثِ كوبل ثطؾن؟ هٗلن، آٗب هٖ» پطؾٌسۺ ثطذٖ افطاز اغلت اظ هي هٖ ّؿت٘س. زّدن،   پبؾدد هد
زض حق٘قت، قوب ثبٗس اظ ذَزتبى اٗي ؾإال ضا ثپطؾد٘س كدِ آٗدب    « تَاً٘س چ٘عّب ضا آًَُض كِ آهَظـ زازم اًزبم زّ٘س؟ ذَة، آٗب هٖ»
  تَاً٘س ثِ كوبل ثطؾ٘س. هٖ

ٖ       قبگطزۺ ثٗس اظ تعكِ٘ ثِ ؾَُح ثؿ٘بض ثبال، ؾلَل آى ظهدبى، ّد٘چ   قدَز. زض   ّبٕ ثسى كبهاً ثدب هدبزُ ثدباًطغٕ ثدبال ردبٗگعٗي هد
 هتبثَل٘ؿوٖ ً٘ؿت. آٗب ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ زٗگط ً٘بظٕ ثِ ذَضزى ٍ آقبه٘سى ً٘ؿت؟

تَاًدس اًزدبم قدَز. اگدط      ۺ ثلِ، اهب ثبٗس اٌَُٗض ثبقس كِ كل ثسى ثكطٕ ثِ هبزُ ثب اًطغٕ ثبال تجسٗل قسُ ثبقس. آًَقت اٗي هٖمعلم

ٖ كٌس اٍ  توطٗي هٖ گًَگ چٖزاً٘س، ٍقتٖ كؿٖ  ض كِ هٖؾُح ثسى ثِ اٗي حبلت ًطؾ٘سُ ثبقس، كبفٖ ً٘ؿت. ّوبًَُ ضا شذ٘دطُ   چد
ً٘ؿت. چٖ كاً  چٖكٌس، آى زٗگط  ؾبَٕ كٌس. ثِ ّط حبل ٍقتٖ كؿٖ ثَُض ٍاقٖٗ ثِ ؾَُح ثبالتط تعكِ٘ هٖ چٖتَاًس  كطزُ ٍ هٖ
تدطٕ  ٖ ه٘كطٍؾدكَپ رَّط هبزٕ  ًبهن. آى زض ٍاقٕ ٗك هٖ گًَگقَز، ٍ ثِ ربٕ آى ٗك اًطغٕ ثبالتط ٍرَز زاضز كِ هي  ّ٘چ هٖ

كٌس.  قَز. ّط ؾلَل زض ثسى قوب اٗي ًَٔ اًطغٕ ثبال اظ رَّط هبزُ ضا شذ٘طُ هٖ اؾت. ٍ اٗي ًَٔ رَّط هبزُ زض ثسى قوب شذ٘طُ هٖ
 تط اؾت قُٗبً ٗك ؾطقت هْبضكٌٌسُ زاضز. ثٗس اظ هست ظهبًٖ ََالًٖ، اٗي ًدَٔ اظ هدبزُ ثدب اًدطغٕ ثدبال     ٖ ه٘كطٍؾكَپإ كِ  هبزُ
ّدب زض ثدسى قدوب، آٗدب تَؾدٍ آى ردصة        قَز. آًَقت ؾلَل ٗبثس، ث٘كتط ٍ ث٘كتط قبثل تَرِ هٖ تسضٗذ ث٘كتط ٍ ث٘كتط افعاٗف هٖ ثِ

ّبٗتبى ثب اٗي ًَٔ اظ هبزُ ثب اًطغٕ ثبال رصة قس، آٗب ثسى قوب ثب ثدسى ٗدك قدرم ٖدبزٕ      ًرَاٌّس قس؟ ثٗس اظ اٌٗكِ توبم ؾلَل
آٍضٕ قسُ اظ ثٗسّبٕ زٗگدط ؾدبذتِ قدسُ اؾدت. زض آى ندَضت، آٗدب        اظ هبزُ ثب اًطغٕ ثبالٕ روٕٗكؿبى اؾت؟ آًگبُ چٌ٘ي ثسًٖ 

تَاً٘س ثسٍى ذَضزى ٍ آقبه٘سى ٖول كٌ٘س، اهب ثدِ   هتبثَل٘ؿن ٖبزٕ ثكطٕ ٌَّظ ٍرَز زاضز؟ آى زٗگط ٍرَز ًساضز. زض آى هطحلِ هٖ
ثِ آى ً٘بظ زاضٗس چ٘عّبٖٗ اظ اٗي ثٗس هب ً٘ؿتٌس. اگط چ٘عّدبٕ ثكدطٕ   تَاً٘س ثرَضٗس ٗب ثٌَق٘س. آًهِ ٍاقٗبً  اٗي هٌٖٗ ً٘ؿت كِ ًوٖ

ٓ كٌ٘س. پدؽ آًهدِ ً٘دبظ زاضٗدس هدبز      حبلت تَْٔ پ٘سا هٖ ،ثِ قوب تٗبضف قَز، زٍؾت ًرَاّ٘س زاقت كِ آى ضا ثرَضٗس. ثب زٗسى آى
  ثبالتط اظ ثٗسّبٕ زٗگط اؾت.
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 فطؾتٌس! ٖ آًْب زضٍزقبى ضا ثِ قوب هٖقبگطزۺ ّوِ قبگطزاى اظ گَآًگزَ زلتٌگ قوب ّؿتٌس! ٍ ّوگ

  )تكَٗق(ۺ اظ ّوِ هتككطم. معلم

 كٌٌسگبى اؾتطال٘بٖٗ ًؿجتبً زض ؾَُح پبٌٖٗ٘ ّؿتٌس؟ قبگطزۺ ثَُض كلٖ ثگَٗن، آٗب تعكِ٘

ٗدٖ تعك٘دِ   تَاً٘س حتٖ اكٌَى ثساً٘س كِ تب چِ قلوطٍ ۺ هي اٗي ضا ًگفتن. تعكِ٘ ثِ ذَز فطز ثؿتگٖ زاضز. زض ٍاقٗ٘ت، قوب ًوٖمعلم

ٖ  قَز ٍ زض هؿ٘ط تعكِ٘ ّبٖٗ قَٕ ضقس ذَاّ٘س زاز. آًَقت ًَٖٖ هبًٕ هٖ اٗس. ٍقتٖ ثفْو٘س، ٍاثؿتگٖ كطزُ اٗؿدتس. ثٌدبثطاٗي    تبى هد
 ؾت كِ اٗي ٍاثؿتگٖ ضا ًرَاّ٘س زاقت.ا ًساًؿتي آى ثِ اٗي هٌٗب

رسٕ اؾت، ٍ ثطإ ثطضؾٖ ذدَز ٗدب ًدساهت ٍ     قبگطزۺ زض ًكبت انلٖ ثطإ پ٘كطفت ث٘كتط، اؾتبز شكط كطزًس كِ تعكِ٘ هَيَٖٖ
تَاًن ٖجَض  ام ٍ ًوٖ كٌن زض ٗك حبلت ضؾ٘سگٖ ثِ ذَز ٍ پك٘وبًٖ ٍ ًساهت هتَقف قسُ پك٘وبًٖ هطزم ٖبزٕ ً٘ؿت. هي حؽ هٖ

 تَاًن ثپطؾن، تفبٍت ث٘ي ثطضؾٖ زضٍى ذَز ٍ ضؾ٘سگٖ ثِ ذَز چ٘ؿت؟ كٌن. آٗب هٖ

ؾ٘سگٖ ثِ ذَز ٍ پك٘وبًٖ ٍ ًساهت ثطاثط ثبقس. اهب، زض حق٘قت اٌٗكِ قوب قبزض ّؿت٘س ذدَز  تَاًس ثب ض ۺ پ٘كطفت زض تعكِ٘ ًوٖمعلم

 ضا اضظٗبثٖ كٌ٘س ٗب احؿبؼ ًساهت ٍ پك٘وبًٖ زاقتِ ثبق٘س ثِ ذَزٕ ذَز ثركٖ اظ تعكِ٘ اؾت. اضتجبٌ آى اٗي اؾت.

ٖ  اؾتفبزُ هٖ گَٗن كِ حتٖ اگط هؿ٘ح٘ت ٍ كبتَل٘ؿن انُاح تعكِ٘ ]كِ هب زاً٘س، اغلت هٖ هٖ ثطًدس، آًْدب ً٘دع     كٌ٘ن[ ضا ثكبض ًود
(. آى ثدِ  قَ٘ل٘بى« )تعكِ٘»ٍ َُْٗ اظ آى انُاح اؾتفبزُ ًكطزًس، ّبٕ فطٌّگٖ ٖ٘ؿٖ  تفبٍتٔ تعكِ٘ ّؿتٌس. فقٍ اٌٗكِ زض ًت٘ز

آٗدب آًْدب تعك٘دِ     اٗي زل٘ل اؾت كِ زض فطٌّگ آًْب چٌ٘ي هفَْهٖ ٍرَز ًساضز، ٍ ضٍـ تفكط هتفبٍت اؾت. زضثبضُ آى فكط كٌ٘دسۺ 
كٌٌس. زضثبضُ كبضّبٕ اقتجبّٖ كدِ   تَثِ هٖٖ٘ؿٖ زض ثطاثط لطزقبى ٍ  پطّ٘عكبضقًَس، ثب قلجٖ  كطزًس؟ ٍقتٖ هطزم ٍاضز كل٘ؿب هٖ ًوٖ

 زاضًس كِ زفِٗ ثٗس ثْتط ٖول ذَاٌّدس كدطز. آًَقدت اظ    كٌٌس، ٍ اْْبض هٖ اًس نحجت هٖ ّبٖٗ كِ ثس ضفتبض كطزُ اًس ٍ رٌجِ اًزبم زازُ
كٌٌس. ثٗس اظ آى ٍقتٖ اقتجبّبت ]ث٘كتطٕ[ ضا هتَرِ قًَس، زٍثدبضُ تَثدِ ّؿدت، ٍ آًگدبُ زٍثدبضُ ثدط َجدق         آى پؽ ثْتط ٖول هٖ
كٌٌس. ّوگٖ زضثبضُ آى فكط كٌ٘سۺ تعكِ٘ زض حق٘قت تعكِ٘ قلت قرم اؾت. آٗدب آًهدِ كدِ آًْدب اًزدبم       اؾتبًساضز ثبالتط ضفتبض هٖ

كٌٌس. آًَقت آٗدب ثدِ اؾدتبًساضز هدَضز ً٘دبظ آى       قًَس، ٍ ثْتط ٍ ثْتط ٖول هٖ ٗت ثْتط ٍ ثْتط هٖزٌّس تعكِ٘ قلت ً٘ؿت؟ زض ًْب هٖ
نحجتٖ ًكدسُ اؾدت؛    گًَگّب اؾت كِ زضثبضُ  اًس؟ آٗب آى كوبل ً٘ؿت؟ فقٍ ثِ ذبَط تفبٍت زض فطٌّگ قبى زؾت ً٘بفتِ ثْكت

ُطح ًكسُ اؾت. ثٌبثطاٗي، ثؿ٘بضٕ اظ انُاحبتٖ كدِ  ّبٕ قطقٖ ثَُضٕ غٌٖ آهسُ ]زض غطة[ ه انُاحبت آًقسض كِ زض فطٌّگ
ثطًس ًؿجتبً ؾبزُ اؾت، ٍ العاهبت ثِ ًؿجت ؾطضاؾت اؾت. آًْب فقٍ زضثبضُ اٗوبى، ٍ اٖتقدبز هحكدن ثدِ ذدسا ندحجت       آًْب ثكبض هٖ

 كٌٌس. هٖ

اٍ  كٌٌسگبى پ٘طاهَى ً٘ؿت. تعكِ٘كٌس، اهب ٌَّظ آگبُ ٍ ضٍقي  إ ّؿت كِ آظهبٗف هطگ ٍ ظًسگٖ ضا تزطثِ هٖ كٌٌسُ قبگطزۺ تعكِ٘
 چگًَِ ثبٗس ضفتبض كٌٌس؟

گفتي آى ثِ اٗي قكل كبهاً زضؾت ً٘ؿت. ٍ چَى  -«كٌس ٗف هطگ ٍ ظًسگٖ ضا تزطثِ هٖإ ّؿت كِ آظهب كٌٌسُ تعكِ٘ۺ »معلم

ب ٍ اقت٘بي ثكطٕ تك٘دِ  اظ فحؿبؾٖ تَاى گفت زض حبل تعكِ٘ ّؿت. اؾبؾبً اٍ كَقب ً٘ؿت، ٍ ثِ فْن ا اٍ آگبُ ٍ ضٍقي ً٘ؿت، ًوٖ
ََض حق٘قٖ فب ضا هٌُقٖ زض  ًكطزُ اؾت، حق٘قتبً، ثب پكتكبض، ٍ هحكن تعكِ٘ ًكطزُ اؾت. آى تعكِ٘ ٍاقٗدٖ ً٘ؿدت.    كٌس. اٍ ثِ هٖ

تدط   كٌٌسُ ثساًن. ّ٘چ چ٘ع زض زً٘ب رسٕ تَاًن قرهٖ هبًٌس اٍ ضا ٗك تعكِ٘ زاً٘س، تعكِ٘ هَيَٖٖ رسٕ اؾت؛ ًوٖ ّوبًَُض كِ هٖ
ٖ اظ ت ٗدك هَردَز    ذَاّدس  عكِ٘ ً٘ؿت. ٍقتٖ فطزٕ كِ زض ؾطتبؾط ثسًف كبضهب زاضز، فطزٕ كِ شٌّف پط اظ افكبض كخ٘ف اؾت، هد
إ اؾت، ٍ چقسض ضًٍس َدٖ قدسُ ثبقدكَُ اؾدت ]ضًٍدسٕ[ كدِ        كوبل تعكِ٘ كٌس، آى چِ هَئَ رسٕ ث٘ي ثعضگ قَز ٍ تب ضٍقي
ّب كٌس! آٗب اگط ثب آى رسٕ ثطذَضز ًكٌ٘س اٗدي اًزدبم ذَاّدس قدس؟! آٗدب      قَز ّط چ٘عٕ كِ ثكطٕ اؾت ضا ض كٌٌسُ هَفق هٖ تعكِ٘
پصٗط ذَاّس ثَز اگط ذَزتبى ًتَاً٘س زض گصضاًسى ّط آظهبٗكٖ هَفق ثبق٘س؟! تَرْٖ ًكطزى، زض ْدبّط ثدبٍض زاقدتي اهدب ثدبٍض       اًزبم
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تَاًدس ثدِ كودبل ثطؾدس؟      آٗب چٌ٘ي فطزٕ هٖ -ًساقتي، زض ْبّط تعكِ٘ كطزى اهب تعكِ٘ ًكطزى، كبهاً زض قجبل ذَز هؿئَل ًجَزى
قدًَس. تَلدس، پ٘دطٕ، ث٘ودبضٕ، ٍ      زافب ٖول ًكٌ٘س اًزبم ًرَاّس قس. هطزم ٖبزٕ ث٘وبض هٖ قٌ٘گ ق٘يزضؾت؟ اگط ثط َجق العاهبت 

 َجٖ٘ٗ ثطإ هطزم ٖبزٕ اؾت. ٔ هطگ چطذ

تَاًن ثب پكتكبض پ٘كطفت كٌن؟ ثطذدٖ اظ هطٗدساى    كٌس، چگًَِ هٖ قبگطزۺ ثِ ٌَٖاى ٗك زاًكزَٕ زاًكگبُ كِ تعكِ٘ ضا توطٗي هٖ
 قَز. اًس كِ ثِ كبلذ ًطفتي ٍ هلحق قسى ثِ ً٘طٍٕ كبض هٌزط ثِ قطاٍٗ ثْتطٕ ثطإ تعكِ٘ هٖ پ٘كٌْبز زازُ

قًَس ٍقتٖ كِ حق٘قت  ظزُ هٖ كٌن كِ ثطذٖ افطاز ث٘ف اظ اًساظُ ّ٘زبى گَٗن كِ آى اقتجبّٖ ٍحكتٌب  اؾت. زض  هٖ ۺ هٖمعلم

ام. ثدِ هحدى كؿدت فدب      زّن ٍ ثؿ٘بضٕ اظ اؾطاض آؾدوبى ضا آهدَظـ زازُ   ثٌٌ٘س، هرهَنبً ٍقتٖ هي اهطٍظ فب ضا آهَظـ هٖٖ ضا ه
ٖ   كٌٌسُ قَز، ٍ ثِ ؾبزگٖ اظ تٗبزل ث٘ي تعكِ٘ ظزُ هٖ قرم ّ٘زبى ِ   إ ذَة ثَزى ٍ ٗك فطز ٖبزٕ ثَزى ذدبضد هد  قدَز. تعك٘د

ً٘ؿتۺ اٗدي فدب اؾدت! اٗدي تودبم ظٍاٗدب ٍ        إ ؾبزُنطفبً رولٔ  ،ٖبزٕ ؾبظگبض ثَززض حبل٘كِ تب ث٘كتطٗي حس هوكي ثب هطزم  كطزى
كٌٌس، ه٘ل٘بضزّدب ًفدط    زاًن كِ زض آٌٗسُ هطزم ث٘كتطٕ ذَاٌّس ثَز كِ زض ؾطاؾط رْبى زافب ضا هُبلِٗ هٖ هٖ گ٘طز. ضا زضثطهّٖب  رٌجِ

. ثب آى ّوِ هطزهٖ كِ ّوگدٖ  ذَاّس ثَزاًؿتن كِ ًت٘زِ چِ ز هٖكٌٌس. ٍقتٖ زض اثتسا اٗي فب ضا آهَظـ زازم پ٘كبپ٘ف  هُبلِٗ هٖ
آٌٗس كِ هُبلِٗ كٌٌس، اگط كؿٖ كبض ًكٌس ٗب ثِ هسضؾِ ًطٍز، آٗب ٖولٖ اؾت؟! ثٌبثطاٗي، زضثبضُ آى هطحلِ قجل اظ اٌٗكِ قطٍٔ ثدِ   هٖ

تعك٘دِ كٌٌدس ثؿد٘بض ثزدب اؾدت.       آهَظـ اٗي فب كٌن فكط كطزم. پطؾف زضثبضُ اٌٗكِ چگًَِ زض ربهِٗ هطزم ٖبزٕ ثگصاضٗن هدطزم 
تبى تساذل ًرَاّس زاقدت. قدوب    ثب تعكِ٘ ، ٗب ّط رٌجِ زٗگطٕ اظ ظًسگٖ قوبتبى، تحه٘ل زض هسضؾِ ثٌبثطاٗي، ًِ كبضتبى، ًِ تزبضت

ًزدبم  تبى قُٗبً تعكِ٘ ً٘ؿت، اهب، ّوبًَُض كِ فدطز تعك٘دِ ضا ا   تبى ٍ تحه٘ل ثبٗس هبًٌس هٗوَل ؾطِ كبض ٍ تحه٘ل ذَز ثطٍٗس. قغل
تبى ًكبى ذَاّس زاز. اضتجبٌ آى اٌَُٗض اؾت. پؽ، قبگطزاى زافدب ّدط    قوب ذَز ضا زض كبض ٍ تحه٘لٓ ضقسكطز قٌ٘گ ق٘يزّس،  هٖ

ّؿدت٘س. اٗدي حدبلتٖ اؾدت كدِ       اًگ٘ع قگفتربٖٗ كِ ّؿتٌس، هطزم ّوِ اٗي ضا ذَاٌّس گفت، ثِ ٌَٖاى ٗك قرم، قوب كبهاً 
 ٘كِ ثب ربهِٗ ٖبزٕ تب ث٘كتطٗي حس هُبثقت زاضٗس. اگط ًتَاً٘س ثِ اٗي زؾت ٗبث٘س، ثِ اٗي هٌٗدب كٌس زض حبل تعكِ٘ قوب ضا هٌٗكؽ هٖ

گَٗن گَـ ًسّ٘س، آًَقت چطا ٌَّظ هطا  كٌ٘س. اگط حتٖ ثِ چ٘عٕ كِ هٖ ّبٕ هي، العاهبت اؾتبز ٖول ًوٖ ؾت كِ ثطَجق نحجتا
ام، ثبٗس  زاضٗس كِ ذَة ً٘ؿت. اظ آًزبٖٗ كِ اٗي فب ضا آهَظـ زازُزّن كِ زض ضاّٖ قسم ثط كٌ٘س؟ ثِ قوب آهَظـ ًوٖ اؾتبز نسا هٖ

  ٖ زاًدن، ظٗدطا قدوب     زض ثطاثط آى هؿئَل ثبقن. زض حق٘قت، هي ث٘كتط اظ آًهِ قوب ثطإ ذَز اضظـ قبئل ّؿت٘س قوب ضا اضظقدوٌس هد
كْ٘بى رسٗس، ٍ اه٘س ثكدطٗت ثدطإ آٌٗدسُ.    تطٗي ذساٗبى آٌٗسُ ّؿت٘س، الگَٖٗ ًوًَِ ثطإ  ّوطاُ ثب اؾتبز ٍرَز زاضٗس. قوب ثبقكَُ

ّطََض كِ ثبقس، ثٗس اظ ٗبز گطفتي اٗي زافب اًزبم كبضّبٕ هطزم ٖبزٕ ضا هتَقف ًكٌ٘س. ]ثِ ٖجبضت زٗگط،[ زض هدَضز چ٘عّدبٖٗ كدِ    
طٕ ٖدبزٕ،  تبى ذَة اؾت. اهب اگدط ٗدك قدغل ثكد     زض ٔ زّس كِ هطتج زّس، اگط آًْب ضا اًزبم ًسّ٘س، آى ًكبى هٖ زافب اربظُ ًوٖ

 هٗوَلٖ ضا هتَقف كٌ٘س، آًَقت اٌٗزب هككلٖ ٍرَز زاضز كِ ضٗكِ زض ٍاثؿتگِٖ قَي ٍ اقت٘بي ث٘ف اظ حس زاضز.

ٖ   قبى زضٍز ذَز ضا ثِ اؾتبز هٖ قبگطزۺ هطٗساى قوب اظ لٖ فطؾدتٌس!   فطؾتٌس! هطٗساى زافب زض پكي ثلٌستطٗي زضٍزقبى ضا ثِ اؾدتبز هد
 فطؾتٌس! ضا ثِ اؾتبز هٖ هطٗساى قْط زال٘بى زضٍزّبٕ ذَز

  )تكَٗق(ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

تودبم  »گفت٘دس كدِ،   « ّط كؿٖ تعكِ٘ كٌس گًَگ ضا ثسؾت ذَاّس آٍضز،»رَآى فبلَى، زض ثرف،  ّكتقبگطزۺ قوب زض ؾرٌطاًٖ 
 كٌٌس؟ چ٘عٕ اقبضُ هّٖب ٍ هَرَزات ظًسُ ثِ چِ  پ٘بم« آٍضًس. تبى گًَگ ضا ثسؾت هٖ ّبٕ ثسى ّب، هَرَزات ظًسُ، ٍ ؾلَل پ٘بم

ٖ. فقٍ زض اضتجبٌ ثب فب اٗدي ضا  ه٘كطٍؾكَپ[ ٓتطٗي ]شضٖ ه٘كطٍؾكَپكٌس، توبم هؿ٘ط تب  تبى تهَٗط قوب ضا حول هٖ ۺ ّط ؾلَلمعلم

ّبٕ حَ٘اًبت كَچك ضا ثطزاقتِ ٍ ثٗساً آًْدب ضا   گَٗن. ثكطٗت ً٘ع اٗي ضا اكٌَى قٌبذتِ اؾت. زاًكوٌساى ثطـ ٖطيٖ اظ ؾلَل ًوٖ
كبهپَ٘تط هٌتقل كطزًس، ٍ ٍقتٖ آًْب ثط ضٍٕ هبً٘تَض ثِ ًوبٗف زضآهسًس، فْو٘سًس كِ ؾلَل ثِ تهَٗط آى حَ٘اى كَچك اؾت، ٍ ثِ 

ّدب ضا اًزدبم    آًْب ٗكؿبى ّؿتٌس. اهب ٍقتٖ فقٍ ثِ ْبّط آى ًگبُ قَز، نطفبً ٗك ؾلَل اؾت. هٌَٓضم اٗدي اؾدت، ٍقتدٖ تودطٗي    



1۳ 

ّوِ چ٘عِ ثسى قوب زض حبل تغ٘٘ط اؾت، آًَقت آٗب ؾلَل قوب ٗك هَرَز ظًسُ اؾدت؟ قُٗدبً   ضٍٗس  زّ٘س ٍ ّوبًَُض كِ پ٘ف هٖ هٖ
قدوب، اظ   گًَدگ قَز زضٍى ذدَز ح٘دبت زاضز، اظ رولدِ     إ اظ تعكِ٘ قوب اٗزبز هٖ ّؿت. ثِ ٖاٍُ، ّط چ٘عٕ كِ ثِ ٌَٖاى ًت٘زِ

ٍقتٖ ٗك فطز ثِ  -ّبٕ الْٖ. ٍ اٗي توبم آى ً٘ؿت قسضتَجٖ٘ٗ، ٍ  ّبٕ فَي قوب، اثعاض هرتلف فب، تَاًبٖٗ گًَگرولِ ّط شضُ اظ 
ثد٘ي ثدعضگ ثبقدس.     تَاًس ٗك هَردَز ضٍقدي   ضؾس ثبٗس چ٘عّب ضا زض قكلٖ غٌٖ زاقتِ ثبقس، ظٗطا فقٍ آًَقت اؾت كِ هٖ كوبل هٖ

 ّبٖٗ زاضًس. آى ثِ اٗي هٌٗبؾت. اًس ٍ تَاًبٖٗ ثٌبثطاٗي توبم آًْب ظًسُ ّؿتٌس، آًْب ّوگٖ ظًسُ

 قًَس؟ انلٖ ّؿتٌس كِ ّوعهبى ثبظپ٘سا هٖ ضٍحآٗب زٍقلَّب زٍ  قبگطزۺ

 اؾت. هُوئٌبً ٗك ضٍح انلٖ ً٘ؿتٌس كِ ثِ زٍ ً٘ن تقؿ٘ن قسُ ثبقٌس. گًَِ ۺ قُٗبً اٗيمعلم

 اظ آفطٗقب چٌسّوؿطٕ هطؾَم اؾت. آٗب ذَة اؾت كِ فب ضا ثِ آًْب اقبِٖ زاز؟ ذبنٖقبگطزۺ زض هٌبَق 

ّبٕ هتفبٍتٖ اظ اذاق٘بت، ٖقاً٘دت، ٍ ٖقبٗدس ثد٘ي     ًس ٗبز ثگ٘طز. تفبٍت زض ٌّزبضّبٕ ارتوبٖٖ، زض تَا ۺ ثلِ، ّط كؿٖ هٖمعلم

إ، زض  ّبٕ ثؿ٘بض ثعضگٖ ّؿت. اهب ّ٘چ ٗك اظ اٌْٗب ثط تَاًبٖٗ تعكِ٘ آًْب تأح٘ط ًساضز. زض ّط ظهٌِ٘ هطزم ٍرَز زاضز. ثٌبثطاٗي تفبٍت
 كٌٌس ٗب ذ٘ط. هبًس كِ زٗسُ قَز آٗب آًْب تعكِ٘ هٖ اٗي ثبقٖ هٖ تَاًس تعكِ٘ كٌس. فقٍ ّط ؾُحٖ، ّط كؿٖ هٖ

ّبٕ شضات تفبٍت زض  ّب زض اًساظُ زض اٗي ثٗس چ٘عٕ ث٘كتط اظ ٗك شضُ زض ثسى پٌْبٍض كْ٘بًٖ ً٘ؿت. اهب تفبٍت هبقبگطزۺ ثسى ثكطٕ 
ٗس فقٍ ثدِ قدوب تٗلدق ًدساضز، ثلكدِ ثركدٖ اظ       آٍضز، زض ًت٘زِ فطز ٗك ثسى زض ثٗسّبٕ هرتلف زاضز. اهب اٗي ث ٗسّب ضا ثَرَز هٖثُ

 كْ٘بى اؾت.

 ً٘دع  ٗدك شضُ زضٍى ثدسى ردبهٕ كْ٘دبى    اهب ۺ زضؾت، اٗي زض  زضؾت اؾت. اگطچِ قوب ذَزتبى ٗك هَرَز هزعا ّؿت٘س، معلم

س گفتدِ  تَاًد  ّؿت٘س، ٗك ًَٖ اظ كل ٗك هَرَز. ثطإ هخبل، هبًٌس آًهِ اكٌَى گفتن، قوب ٗك هَرَز هزعا ّؿت٘س. ّوهٌ٘ي هٖ
إ هؿتقل اؾت كدِ زق٘قدبً ّودبى     تبى كِ ثِ قكل شضُ قَز كِ قوب ٗك هَرَز كبهل زض اٗي قلوطٍ ّؿت٘س، ثب ّط ؾلَلٖ زض ثسى

 كٌس، اهب ّوهٌ٘ي ثَُض ّوعهبى ثركٖ اظ كل اؾت. تهَٗط قوب ضا حول هٖ

ت ظهبًِ هسضى ثَز. پؽ چگًَِ ثبٗس زضگ٘طٕ ٍ اًس كِ ٍيٗ٘ت رَاهٕ چٌٖ٘ ثبؾتبى ٍ هطزم ثبؾتبى ثْتط اظ ٍيٗ٘ قبگطزۺ اؾتبز گفتِ
ثبؾتبى ازاهِ زاقتِ ضا زض  كٌ٘ن؟ آٗب ّوبًَُض اؾت كِ كٌفؿَ٘ؼ گفت، فقٍ ارتودبٔ ثبؾدتبًٖ قجدل اظ     چ٘يهجبضظُ كِ زض تبضٗد 
 ذَة ثَز؟ ۲ؾِ اهپطاََض ٍ پٌذ پبزقبُٓ رٌگ اٗبلتٖ ٍ زٍضٓ ثْبض ٍ پبٗ٘عِ زٍض

ّب ثدب   اًؿبىٔ إ ثبقس، توبم رَاهٕ ثبؾتبًٖ ثْتط اظ ارتوبٔ هسضى ثَزًس. ثِ ّط حبل اٗي هقبٗؿ  ضُۺ ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چِ زٍمعلم

ٗس زٗگطٕ زض رْبى كِ ثدبالتط اظ ؾدُح ثكدطٕ    ّب نطفبً ثؿ٘بض ثس اؾت. ثب ًگبُ اظ ّط ثُ ٗس اًؿبىّب اؾت، ٍ زض ٍاقٗ٘ت اٗي ثُ اًؿبى
طٗي اؾت، ٍ تَاًبٖٗ ثطإ زٗسى حق٘قت كْ٘بى حساقل اؾت. ؾطتبؾدط آى ثدس ثدَزُ    ت ّب توبهبً ثس اؾت، آلَزُ اؾت، اٗي هكبى اًؿبى

كدٌن كدِ هدطزم ثدِ ًؿدجت       اؾت، ٍ اظ آًزبٖٗ كِ ٖقبٗس هطزم ٍاضًٍِ قسُ اؾت اهطٍظُ حتٖ ثستط ّؿتٌس. زضثبضُ اٗي نحجت ًوٖ
ٖ   هطزمٔ ّب هقسض قسُ ثَز. زضثبضُ هقبٗؿ اًس؛ آى تَؾٍ آؾوبى ثٗسّبٕ زٗگط ٍاضًٍِ قسُ  -كدٌن  اهطٍظ ثب هطزم زض گصقتِ ندحجت هد

زٌّدس، زٗگدط تكدر٘م     ٖقبٗسقبى هٗكَؼ اؾت، ذَة ٍ ثس ثطٖكؽ قسُ اؾت. ثٌبثطاٗي اكٌَى ٍقتٖ هطزم كبضّبٕ ثس اًزبم هٖ
ِ  ثگَٗ٘س زٌّس. اگط كٌٌس كِ كبضٕ ذَة اًزبم هٖ زٌّس، ٍ فكط هٖ زٌّس كِ كبضٕ ثس اًزبم هٖ ًوٖ ٍ  آًْدب  كد  هٌفٗدت  تؿدل٘ن  فقد
ٖ       ٍقتٖ چٌ٘ي قرهٖ هٖ .اؾت تَاًوٌسٕ اظ ٖاهتٖ آى كِ گفت ذَاٌّس ٌس،ّؿت ظًدس،   ثٌ٘س كدِ ٗدك زظز ثدِ كؿدٖ زؾدتجطز هد
اٗس. آٗب اٗي ٗك هَضز اظ افكبضٕ ً٘ؿت كدِ كدبهاً ٍاضًٍدِ     گَٗس كِ قوب ثِ اًساظُ كبفٖ هطاقت ًجَزُ گَٗس كِ زظز ثس اؾت. هٖ ًوٖ

ؾتبى ذَة ًجَز، اهب زض حق٘قت آى اًٗكبؾٖ اظ هطزم هسضًٖ اؾت كِ افكبض هٌحطف ضا گٌَٗس كِ ٖهط ثب قسُ اؾت؟ هطزم هسضى هٖ
ثٌ٘٘س كِ هطزم ثبؾتبى زائوبً زضحبل  كٌگ ؾبذتِ قسُ اؾت هٖ ّبٖٗ كِ زض ٌّگ ثطًس. زض ف٘لن ثطإ قًبٍت هطزم ثبؾتبى ثِ كبض هٖ
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ّبٕ ٌّطٕ اؾت. زض ََل تبضٗد ََالًٖ ّدعاضاى   رلَُاًس، اهب آى نطفبً تكٌ٘ك ٌّطٕ اؾت،  رٌگ ٍ ككتي ثِ تهَٗط كك٘سُ قسُ
ثعضگتدط اظ ظًدسگٖ    ً٘دبظ زاضز زاً٘دس، ٌّدط    ؾبلِ، چ٘عّبٖٗ هبًٌس آى ثؿ٘بض ًبچ٘ع ّؿتٌس كِ اضظـ شكط كطزى ًساضًس. ّوبًَُض كِ هٖ

 ثبقس.

آٗس. اهب حتٖ هَقٕ هجبضظُ،  هٖ اٗي رولِ ثِ ًٓط ؾبزُ« ظً٘س، ثِ نَضتف يطثِ ًعً٘س. ٍقتٖ كؿٖ ضا هٖ» ۺگفتٌس هٖهطزهبى گصقتِ 
ٖ         تَاًؿت ذَزـ ضا هْبض كٌس ٍ اربظُ ًساقت ّط كبضٕ هٖ فطز هٖ كٌٌدس   ذَاّس اًزدبم زّدس. اهدب اكٌدَى ٍقتدٖ هدطزم هجدبضظُ هد

ّدبٕ   ضحن، ثسرٌؽ، ٍ ثسٍى ّ٘چ هْبضٕ، اًؿبى اهطٍظ هتفبٍت اؾت. الجتدِ، چدطا زض ظهدبى    ظًٌس. ثٖ هرهَنبً ثِ نَضت يطثِ هٖ
گ ٍرَز زاقت؟ ثگصاضٗس ثِ قوب ثگَٗن، آى تَؾٍ آؾوبى هقسض قسُ ثَز. آى ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ آًهدِ اندَل فدبٕ    گصقتِ رٌ

ثط ككدَض حكدن    فبتحّب زض اٗي ثٗس قطاض زازُ اؾت زض حق٘قت ]اٗي هَاضز[ ّؿتٌسۺ فتح رْبى ثب ً٘طٍٕ ًٓبهٖ؛  كْ٘بى ثطإ اًؿبى
ي چ٘عّب، اظ زٗسگبُ ثٗسّبٕ ؾُح ثبال، ّوگٖ ثس ّؿتٌس، اهب زض ه٘بى اندَل هٗكدَؼ   . اٗافطاز قسضتوٌس، قْطهبى ثبقٌسضاًس؛ ٍ  هٖ
آًْب ثب انَل اًؿبى ؾبظگبض ّؿتٌس كِ ثطٖكؽ انَل كْ٘بى اؾت، ٍ ثطإ ّعاضاى ؾبل تدأح٘ط ذدَز ضا زض ارتودبٔ ثكدطٕ      ،اًؿبى

ؾدت. ثٌدبثطاٗي زض آى ٌّگدبم ثاٗدبٕ َج٘ٗدٖ،      قَز اظ ث٘ي ثطزى كبضهب يطٍضٕ ا ًكبى زازُ اؾت. ٍقتٖ كبضهبٕ اًؿبى ثعضگتط هٖ
 آٌٗس. ّبٕ ثكطٗت ثِ زًجبل آى هٖ ّبٕ اًؿبًٖ، ٍ رٌگ هه٘جت

زّدن، زض   ّبٕ زٗگط گَـ هٖ ذَاًن ٗب ثِ آهَظـ فب زض ََل پبؾرگَٖٗ قوب ثِ ؾإالت زض هكبى قبگطزۺ ٍقتٖ رَآى فبلَى ضا هٖ
 ۳«غ٘طقبثل ارتٌدبة »ٍ « ثَُض َجٖ٘ٗ»اً يطٍضٕ اؾت كِ كلوبتٖ هبًٌس قَم، آٗب كبه كِ هتَرِ ًوٖ هفبّ٘وٖاضتجبٌ ثب كلوبت ٍ 

 ضا زض  كٌن.

ۺ ْبّط كلوبت ثَُض كلٖ ثب زض  هطزم ٗكؿبى اؾت. زض حق٘قت الظم ً٘ؿت كِ زض اٗي كلوبت كبٍـ كٌ٘س. ٍقتدٖ كتدبة ضا   معلم

ِ ثرَاً٘س، اهب ثبٗس آگبُ ثبق٘س كِ زض حبل ذَاًسى ذَاً٘س ّوگٖ ثبٗس اظ كٌسٍكبٍ زض كلوبت ذَززاضٕ كٌ٘س. فقٍ ثبٗس ثَُض پَ٘ؾت هٖ
هٗبًٖ زٗگط ٍ ثدبالتطِ  ٓ ذَاً٘س آگبُ ثبق٘س. زض ٖ٘ي حبل هٌٖٗ زضًٍٖ فب زض ؾُحِ ْبّط ً٘ؿت. ٍقتٖ زضثبض فب ّؿت٘س. ثبٗس اظ آًهِ هٖ

 ٌس.  ك ٗبثس ٍ فب ذَزـ ضا آقكبض هٖ آى رولِ ضٍقي ثبق٘س، آى هٗبًٖ زضًٍٖ انَل فب اؾت كِ تزلٖ هٖ

ثدبزكف  »كٌن ثب پَؾت ث٘وبض زض توبؼ ّؿدتن ٍ ٍقتدٖ اظ تكٌ٘دك     ّب ضا فطٍ هٖ َت ؾَظًٖ، ٍقتٖ ؾَظى زكتطقبگطزۺ ثِ ٌَٖاى 
آٍضز. اٗي زٍ ٖول كبضهدب ضا اًتقدبل    كٌن، آى ثؿ٘بضٕ اظ چ٘عّبٕ آلَزُ ضا اظ پَؾت ث٘وبض ث٘طٍى هٖ ثطإ زضهبى اؾتفبزُ هٖ« كطزى
 تَاًس ثِ اًزبم اٗي ًَٔ كبض ازاهِ زّس؟ ُ هٖكٌٌس زّس. آٗب ٗك تعكِ٘ هٖ

ّبٕ ذَز زض ارتوبٔ ثب هطزم ٖبزٕ زض اضتجبٌ ّؿدت٘س. ثدطإ هخدبل، آى     ۺ ث٘ف اظ حس هحتبٌ ًجبق٘س، ظٗطا قوب زض توبم فٗبل٘تمعلم

ِ افدطاز  ًكٌ٘٘سۺ قرم زٗگطٕ ضٍٕ آى ًكؿتِ اؾت. آٗب ضٍٕ آى ذَاّ٘س ًكؿت ٗب ذ٘ط؟ چ٘عّدبٖٗ كد   نٌسلٖ كِ ثطضٍٕ آى هٖ
ظً٘س ٗب ذ٘ط؟ اٗي ًَٔ اظ توبؼ غ٘طهؿتق٘ن ٌَّظ ّن توبؼ اؾت. اٗي ربهِٗ كخ٘ف اؾت،  اًسۺ آٗب ثِ آًْب زؾت هٖ زٗگط لوؽ كطزُ

تَاًٌس شٌّ٘ت تطؾ٘سى اظ اٗدي ٍ تطؾد٘سى اظ آى ضا زاقدتِ ثبقدٌس، ًدَٔ زٗگدطٕ اظ        كٌٌسگبى ًوٖ ٍ نطفبً ثِ اٗي قكل اؾت. تعكِ٘
كٌس ًَض  ثؿتگِٖ تطؾ٘سى اظ اًَأ ٍ اقؿبم چ٘عّب. ثَُض ثبظ ٍ هَقطاًِ تعكِ٘ كٌ٘س. آًهِ ثسى قوب ؾبَٕ هٍٖا -ٍاثؿتگٖ قكل زٌّس

ّدب، ٍقتدٖ    ضاؾت٘ي فب اؾت. هطٗساى زافبٕ ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ زض اًزبم تحق٘قبت ٖلوٖ قطكت زاضًس. زض ََل آظهبٗكبت ثب ثبكتطٕ
ّب هطزًس. هَاضز ثؿ٘بضٕ هبًٌس اٗي  س ًعزٗك قس، هتَرِ قسًس كِ ّوِ ثبكتطّٕب ثَزً قبى ثَُض تهبزفٖ ثِ ربٖٗ كِ ثبكتطٕ زؾت

ذَاّن ثگَٗن، قوب ثِ ٌَٖاى قبگطزاى زافب شاتبً تَاًبٖٗ ككتي ثبكتطٕ ضا زاضٗس. قوب زض حبل اؾتفبزُ اظ ٗدك   ٍرَز زاقتِ اؾت. هٖ
كٌ٘س، ثٌدبثطاٗي   زضهبًٖ پعقكٖ هطزم ٖبزٕ اؾتفبزُ هٖ ّبٕ ّب ]زض كبضتبى[ ً٘ؿت٘س، ثلكِ اظ ضٍـ زضهبىٔ ثطإ اضائ گًَگ چٖضٍـ 
ثطإ  گًَگ چٖإ ً٘ؿت. حتٖ اگط ثب هقساض كوٖ كبضهب آلَزُ قَٗس، آى ضٗعتط اظ ضٗع اؾت ٍ احطٕ ًساضز. ثِ ّط رْت اگط اظ  هؿئلِ

ؿت ث٘وبضٕ تَؾٍ قوب ٍ زازى قفبٕ هطزم اؾتفبزُ كطزٗس، آى هتفبٍت ذَاّس ثَز. آى ثَُض ٍايح هٗبهلِ ثب هطزم زٗگط اؾت، ثب ك
اًس، كدِ فقدٍ ثدطإ پدَل      كِ اظ ه٘بى تعكِ٘ ًگصقتِ گًَگ چٖگَٗن كِ آى اؾتبزاى قاثٖ  چ٘عّبٕ ذَة ثِ زٗگطاى. ثٌبثطاٗي هٖ
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ثدِ قدكلٖ هْلدك ثدِ ذَزقدبى آؾد٘ت        -ذَاٌّس اظ آى اؾتفبزُ كٌٌس، زض ٍاقٗ٘ت زض حبل آؾ٘ت ثِ ذَزقبى ّؿتٌس زضآٍضزى هٖ
 زاًٌس كِ زض حبل آؾ٘ت ثِ ذَز ّؿتٌس.  كٌٌس ثطإ پَل ّط كبضٕ اًزبم زٌّس ٍ حتٖ ًوٖ رطأت هٖ ظًٌس. هطزم هٖ

ام.  كٌن. ثَُضٕ هحكن ثِ زافب ثبٍض زاضم ٍ ثِ ؾُح ذبنٖ اظ زض  ضؾد٘سُ  قبگطزۺ اكٌَى ثطإ ث٘ف اظ زٍ ؾبل اؾت كِ تعكِ٘ هٖ
ٖ  هؿبئل ضا زض قلجن هٖزاًن چِ ثگَٗن.  تجبزل تزطثِ، ًوٖ ّبٕ كٌفطاًؽاهب زض ََل  تدَاًن ٍايدح آًْدب ضا ث٘دبى كدٌن.       فْن اهب ًود
 ّبٕ اضتجبَٖ هبزضظازٕ اؾت كِ يٗ٘ف اؾت ٗب زض  ًبكبفٖ اظ فب؟ ذَاّن چ٘عٕ ثگَٗن. آٗب اٗي ثِ ذبَط هْبضت ثٌبثطاٗي ًوٖ

 زض تعكِ٘ زاضز. هككلٖ زض زض  قوب اظ فب ًجبقس. ّط كؿٖ حبلت هتفبٍتٖٔ ۺ اٗي هوكي اؾت لعٍهبً زض ًت٘زمعلم

 قبگطزۺ چِ تفبٍتٖ ث٘ي كؿبًٖ اؾت كِ ظٍزتط تعكِ٘ ضا قطٍٔ كطزًس ٍ كؿبًٖ كِ زٗطتط تعكِ٘ ضا قطٍٔ كطزًس؟

ام آًْبٖٗ كِ تعكِ٘ ضا ظٍزتط قطٍٔ كطزًس چٌ٘ي ٍ چٌبى ّؿتٌس، ٍ آًْبٖٗ كِ تعك٘دِ ضا   ۺ ّ٘چ تفبٍتٖ ٍرَز ًساضز. ّطگع ًگفتِمعلم

ِ  چٌبى ّؿتٌس. زافب ٌَّظ زض حبل اقبِٖ اؾت. تب ٍقتٖ كِ آى ضا كؿت كطزُ زٗطتط قطٍٔ كطزًس چٌ٘ي ٍ تدبى   اٗس، ثبٗس نطفبً ثب تعك٘د
ّب زض ؾُح، ًبقٖ اظ هست ظهبًٖ ً٘ؿدت   زاقت٘س. تفبٍت تعكِ٘ ًوٖٓ پ٘ف ثطٍٗس. اگط ضاّٖ ثطإ قوب ًجَز كِ ثِ كوبل ثطؾ٘س، اربظ

 ِ٘ فطزٕ ذَز قرم اؾت.تعكٔ كِ فطز فب ضا كؿت كطزُ اؾت، ثلكِ زض ًت٘ز

ٖ   قبگطزۺ زض حبل هسٗت٘كي، هتَرِ قسم كِ ًوٖ تدَاًن زض   تَاًن ؾطم ضا اظ چطذف ٍ تبة ذَضزى هساٍم ثبظزاضم. ثِ ذبَط اٗدي، ًود
 افتس؟ قَز زض زضٍى زؾتپبچِ قَم. چِ اتفبقٖ هٖ ََل هسٗت٘كي ثِ حبلت ؾكَى ٍ آضاهف ثطؾن. زض َٖو، ثبٖج هٖ

. زض ًكدسُ اؾدت  كٌٌسُ ٍاقٖٗ  ٌَّظٗك تعكِ٘ زّس كِ ٗك قبگطز رسٗس ز زاضز. اٍل٘ي آًْب ظهبًٖ ضخ هٖهوكي ٍرَحبلت ۺ زٍ معلم

آى نَضت قبٗس قوب ثطذٖ چ٘عّبٕ زٗگط ضا زض گصقتِ ٗبز گطفت٘س، ٗب چ٘عّبٕ ذبنٖ ضا زض گصقتِ زض هٌعل ذَز ثدطإ پطؾدتف   
ضّبٕ ثس زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ ٍ ثٌبثطاٗي اٗزدبز چ٘عّدبٖٗ تَؾدٍ    قطاض زازٗس، ٍ چ٘عّبٕ ثرهَنٖ ضا قجاً ٖجبزت كطزٗس. اًزبم كب

تبى هَفق قَٗس ثب قلجٖ اؾتَاض ثِ ََض حق٘قدٖ   تَاى اًكبض كطز. اگط زض ضًٍس توطٗي ذَز قرم زل٘ل احتوبلٖ زٗگطٕ اؾت كِ ًوٖ
ثٗس اظ اٌٗكِ فطز قدطٍٔ ثدِ تعك٘دِ    زافب ضا تعكِ٘ كٌ٘س، آًَقت هي آى چ٘ع ضا پب  ذَاّن كطز. ٍ هَقٗ٘ت زٗگطٕ ٍرَز زاضز. ٌٖٗٗ، 

ٖ   قَز. ثطذٖ اظ ثرف زض ََل هطحلِ اٍلِ٘ تٌٓ٘ن هٖاٍ  كٌس، ثسى هٖ ثدطز. زض   ّبٕ ثسًف زض گصقتِ اظ هككات ؾاهتٖ ضًدذ هد
ّدبٕ هحتولدٖ    اٗي نَضت، هوكي اؾت آى اًٗكبؾٖ اظ كبضهب ثبقس كِ زض آى ًبحِ٘ زض حبل پبكؿبظٕ اؾت. ّط زٍ هَقٗ٘ت ٖلدت 

تَاً٘دس ثدب چكدوبى ثدبظ تودطٗي       هب ثْتطٗي ؾٖٗ ذَز ضا ثكٌ٘س كِ ثب آى تبة ًرَضٗس. اگط ٍاقٗبً كٌتطل آى ؾرت اؾت، هّٖؿتٌس. ا
كٌ٘س. چطا اٌَُٗض اؾت كِ ّو٘ي االى زض حبل چطذ٘سى ً٘ؿت٘س؟ قوب ثبٗس ٍقتٖ كِ زض حبل توطٗي ّؿت٘س فقٍ حبلت حبل حبيدط  

تَاًدس ّوهٌد٘ي ظهدبًٖ ضخ زّدس كدِ       ذَضٗس چكوبى ذَز ضا ثجٌسٗس. تبة ذَضزى هٖ ذَز ضا حفّ كٌ٘س ٍ ٍقتٖ كِ زٗگط تكبى ًوٖ
 اًس. إ ثبظ قسُ كٌٌسُ هساضّبٕ آؾوبًٖ ثعضگ تعكِ٘

 اظ پ٘تعثطگ زض اٗبالت هتحسُ زضٍزقبى ضا ثِ هٗلن ه٘فطؾتٌس! قبگطزاىقبگطزۺ توبم 

 )تكَٗق(ۺ اظ ّوگٖ هوًٌَن! معلم

تَاًدس   ثرَاثس؟ اگط اٗي اتفبي هٖاٍ  زّس، آٗب ثطإ ٗك كَز  اقكبلٖ ًساضز زض كٌبض زبم هٖقبگطزۺ ٍقتٖ ٗك ثعضگؿبل هسٗت٘كي اً
 گصاضز؟ ثط ضٍح انلٖ ٍ ضٍح كوكٖ كَز  تأح٘ط هٖ چگًَِضخ زّس، آى 

ٗدك   ذَاّ٘س آى ضا هؿتق٘ن ثگَٗ٘س ظٗطا ثِ زؾت آٍضز. ثب اٗي حبل ًوٖ گًَگتَاًس  پطؾ٘س كِ آٗب كَز  هٖ ۺ قوب زضٍاقٕ هٖمعلم

ثطًس؟ حساقل اٌٗكِ، چَى قوب زض حبل تعكِ٘ فبٕ ضاؾت٘ي  كل ذبًَازُ ًفٕ هٖ ،ٍاثؿتگٖ آًزب زاضٗس. آٗب ًگفتن كِ ثب توطٗي ٗك ًفط
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تبى هف٘س اؾت، ٍ ً٘طٍٕ ً٘كرَاّٖ ٍ آضاهكدٖ كدِ ثدب ذدَز      كٌ٘س ثطإ ّوِ اًٖبٕ ذبًَازُ ّؿت٘س آى ه٘ساى اًطغٕ كِ حول هٖ
 ّبٕ ًبزضؾت ضا اناح كٌس. تَاًس توبم حبلت زاضٗس هٖ

ّؿت كِ گفت ٍقتٖ كؿٖ تب ؾُح ذبنٖ تعكِ٘ كطزُ ثبقس، اگط اغلت زضثبضُ ضًٍس اثتساِٖٗ تعكِ٘ ذَز ٍ آًهِ زض  قرهٖقبگطزۺ 
ظهبى پب  قسى كبضهب احؿبؼ كطزُ ثَز، نحجت كٌس ٍ آًْب ضا زٍثبضُ ثِ ذبَط ث٘بٍضز، ثِ آى ؾُحِ گصقدتِ زض آى هطحلدِ ؾدقٌَ    

 ز. ذَاّس كط

كٌس ثطإ اٗي اؾت كِ ّن ثدِ ذدَزـ ٍ    كٌٌسُ زضثبضُ ضًٍس تعكِ٘ ذَز نحجت هٖ ۺ آى چَُض اهكبى زاضز؟! ٍقتٖ ٗك تعكِ٘معلم

كٌٌس، ثْتط ٖول كٌٌس. آى ثِ ّ٘چ ٍرِ تأح٘طٕ ثط  ّن ثِ زٗگط هطٗساى زافب كوك كٌس ٍقتٖ زٍثبضُ اظ ه٘بى آى ًَٔ ؾرتٖ ٖجَض هٖ
ضا ثب شٌّ٘ت ذَزًوبٖٗ اًزبم زّس آى كبهاً هَيَٖٖ هتفبٍت اؾت. زض آى نَضت، ٍقتدٖ زضثدبضُ آى    ؾُح فطز ًساضز. اهب، اگط آى

 نحجت كٌس ثطذٖ اظ قبگطزاى ضغجتٖ ثِ گَـ كطزى ًرَاٌّس زاقت.

 كٌ٘ن؟ قوب گفت٘س كِ شّي ٍ هبزُ ٗكٖ ّؿتٌس. پؽ آى چِ اضتجبَٖ ثِ هب زاضز كِ فب ضا هُبلِٗ هٖ زٗطٍظقبگطزۺ 

زّن ضا زض  ًكطزُ اؾت. اهب ثِ  كِ اٗي ٗبززاقت ضا زازُ اؾت ٌَّظ ٗك قبگطز ً٘ؿت ٍ ٌَّظ فبٖٗ كِ آهَظـ هٖ ۺ قرهٖمعلم

ّب زض ََل تعكِ٘  زّن، ظٗطا اٌٗزب زض حبل آهَظـ تعكِ٘ ّؿتن. قوب ثَيَح اٌٗزب قٌ٘سٗس كِ ثسى اًؿبى اٗي ؾإال قوب پبؾد هٖ
زض َدَل ضًٍدس   اٍ  كٌٌسُ ٍ اضتقدبء شّدي   تعكِ٘ قٌ٘گ ق٘يپ٘كطفت زض ٔ ٘طات ثَؾ٘لتَاًس زؾترَـ تغ٘٘طاتٖ قَز. توبم اٗي تغ٘ هٖ

هتٗلق ثِ قلوطٍٖٗ غ٘طهبزٕ ٗب شٌّٖ اؾت ٍ اٌٗكِ ّد٘چ اضتجدبَٖ    قٌ٘گ ق٘يكٌٌس كِ  قًَس. هطزم اغلت فكط هٖ تعكِ٘ اٗزبز هٖ
زّ٘ن زاضز؟ هب نطفبً زض اٌٗزب  ّبٖٗ كِ اًزبم هٖ شّي چِ ضثُٖ ثِ توطٗي» كٌٌسۺ ز ًساضز. ثطذٖ افطاز فكط هٖث٘ي هبزُ ٍ شّي ٍرَ

ثؿ٘بضٕ اظ هطزم ثب  گًَگاٗي زل٘ل انلٖ اٗي اؾت كِ چطا « اًس؟ زّ٘ن. چطا آى انَل هَضز ثحج قطاض گطفتِ ّب ضا اًزبم هٖ توطٗي
كطز، ٍ ثِ زض  انَل  تبى ضقس ذَاّس كٌس، حبلت شّي ضؾ٘س، افكبضتبى نَٗز هٖ ٗبثس. ٍقتٖ ثِ زض  انَل هٖ توطٗي افعاٗف ًوٖ

كٌس. فقٍ ٍقتٖ ثِ اٗدي اؾدتبًساضز    شّي ٍ ربٗگبُ حبلت شٌّٖ قوب ضا هٌٗكؽ هٖٔ حتٖ ثبالتطٕ ذَاّ٘س ضؾ٘س. آى حبلت ضقس ٗبفت
ٗبثس حتٖ اگط ّط  افعاٗف ًوٖ تبى گًَگتَاًس افعاٗف ٗبثس. اٗي انل اؾت. اگط ًتَاً٘س اٗي انل ضا زض  كٌ٘س،  هٖ تبى گًَگثطؾ٘س 
ذَاّ٘دس   ّب ضا اًزبم زّ٘س. اهب اگط ثگَٗ٘س كِ فقٍ هٖ اظ نجح تب قت ثسٍى اٌٗكِ ثطإ ذَضزى ٗب آقبه٘سى هتَقف قَٗس توطٗيضٍظ 

تَاً٘س ٗك هطٗس زافبٕ زض حبل تعكِ٘ زض ًٓط گطفتِ قَٗس، ظٗطا نطفبً ثِ  ّب ضا اًزبم ًسّ٘س، آًَقت ً٘ع ًوٖ كتبة ضا ثرَاً٘س ٍ توطٗي
ثٌبه٘س كِ قرم ثرَاّس تعكِ٘ كٌس، توبٗلِ ضؾد٘سى  « تعكِ٘»تَاً٘س آى ضا  كٌ٘س. فقٍ ٍقتٖ هٖ ا هُبلِٗ هٌَٖٖاى ٗك ًٓطِٗ آى ض

ْبّطٕ اؾدت. زض  ّط چٌس اٗي نطفبً تَي٘حٖ زض ؾُح  ثِ كوبل ضا زاقتِ ثبقس، ٍ ّوعهبى حطكبت هطثٌَ ثِ تعكِ٘ ضا اًزبم زّس.
 زُ ٗكٖ ّؿتٌس.، ظٗطا شّن ٍ هباؾت گًَگٍاقٗ٘ت اضتقبء شّي اضتقبء 

ذَاًن، ؾدطم ؾدٌگ٘ي قدسُ ٍ ثؿد٘بض      إ ٗكؿبى چٌس ثبض اتفبي افتبزۺ ٍقتٖ كتبة ضا هٖ قبگطزۺ زض حبل ذَاًسى رَآى فبلَى، پسٗسُ
قَز. ًبگْبى ٖجبضات زٗگدطٕ اظ   كٌن چكوبًن هساٍهبً ثِ ٖجبضت ذبنٖ اظ كتبة كك٘سُ هٖ كٌن. حؽ هٖ هٖ آلَزگٖ ذَاةاحؿبؼ 

 قَز، اهب آى كلوبت اظ رَآى فبلَى ً٘ؿتٌس. هٖ كلوبت زض كتبة ْبّط

زّدس كتدبة ضا ثرَاً٘دس ٍ فدب ضا هُبلٗدِ       ۺ اٗي كبضهبٕ فكطٕ قوبؾت كِ ثِ قست زض حبل هساذلِ ثب قوب اؾت ٍ اربظُ ًوٖمعلم

ضا اظ زؾت قَز افكبض زضؾت ٍ ثبٍض زضؾت ذَز  آلَزگٖ كٌ٘س ٍ ثِ ذَاة ثطٍٗس. آى ؾجت هٖ قَز احؿبؼ ذَاة كٌ٘س. آى ثبٖج هٖ
قَز كلوبتٖ زض ؾدطتبى ْدبّط    كٌس، حتٖ ثبٖج هٖ قَز، حتٖ ذَز ضا زض حبل هساذلِ ثب قوب هتزلٖ هٖ ثسّ٘س. ٍقتٖ آى ًگطاى هٖ
ث٘طًٍٖ زض كبض اؾت تب اظ نَٗز ٔ گصاضز هُبلِٗ كٌ٘س. آٗب آى ٍايح ً٘ؿت؟ كبضهبٕ فكطٕ ٍ هساذل ظًس، ٍ ًوٖ قَز، ثب قوب حطف هٖ
كٌن. ٍقتٖ آى ٍاقٗبً پب  قَز، ثدِ   ام كِ كبضهبٕ قوب ضا پب  هٖ قَز. گفتِ ظٗطا ضقس قوب ثبٖج ًبثَزٕ آى هٖقوب رلَگ٘طٕ كٌس. 

زّس تب هجدبضظُ كٌدس. اگدط آى     تَاًس اًزبم هٖ قَز. آٗب آى ضا قجَل ذَاّس كطز؟ ثٌبثطاٗي ّط كبضٕ هٖ ََض حق٘قٖ اظ ّن هتاقٖ هٖ
آًَقت قبزض ثِ كؿت فب ًرَاّ٘س ثَز، ظٗدطا فدب ثدِ قدوب زازُ قدسُ اؾدت ٍ آى هُلقدًب         چ٘عّب ضا ثركٖ اظ ذَزتبى زض ًٓط ثگ٘طٗس،
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قَٗس، ثبٗس ثدط آى غلجدِ كدطزُ، اظ آى     آلَزُ هٖ تَاًس ثِ آى كبضهب زازُ قَز. پؽ ثبٗس ثط آى غلجِ كٌ٘س. هْن ً٘ؿت چقسض ذَاة ًوٖ
  إ اؾت كِ آى ًبثَز ذَاّس قس. ّوهٌ٘ي لحِٓگصضٗس  إ كِ اظ اٗي هبًٕ هٖ ٖجَض كطزُ ٍ آى ضا ًبثَز كٌ٘س. لحِٓ

كٌن زض اضتجبٌ ثب ذ٘لٖ اظ چ٘عّب ثِ هحى اٌٗكِ چ٘عٕ گفتن ٗب كبضٕ اًزبم زازم زض حبل اًزبم اقتجبُ  االى حؽ هٖ ّو٘يقبگطزۺ 
كٌٌس كِ هي ث٘ف اظ  فكط هٖثَزم، ثٌبثطاٗي زٗگط رطأت ًساضم چ٘عٕ ثگَٗن ٗب كبضٕ اًزبم زّن. اهب تقطٗجبً تٗسازٕ اظ افطاز پ٘طاهًَن 

 حس هحتبٌ ّؿتن.

ضؾس كِ حق٘قت ضا ثجٌ٘س ٍ تكر٘م زّس كِ انَل ثكطٕ  كٌن. زض حق٘قت، ٍقتٖ قرم ثِ اٗي هٖ ۺ هي ً٘ع اٌَُٗض فكط هٖمعلم

ِ ٌٖدَاى  كٌٌسُ قسى اؾت. اهب ّوعهبى، فطز ٌَّظ ثبٗس ث قَز. آى تزلٖ ضًٍس ٗك تعكِ٘ زضٍاقٕ ٍاضًٍِ ّؿتٌس اٗي حبلت ًوبٗبى هٖ
كٌٌسُ زض كبضّبٖٗ كدِ   ثبظ ٍ هَقطاًِ تعكِ٘ كٌس. تٌْب چ٘ع اٗي اؾت كِ قلوطٍٕ ٗك تعكِ٘ إ قَُ٘كٌٌسُ ضفتبض كٌس ٍ ثِ  ٗك تعكِ٘

زّس ثِ ًوبٗف زضذَاّس آهس، ٍ آًْب ثب اؾتبًساضزٕ ثؿ٘بض ثبال هُبثقت ذَاٌّس زاقت. زض زام ًَٖٖ زٗگط  اظ ٖوس ٍ غ٘طٖوس اًزبم هٖ
گَٗ٘س اظ اقتجبُ كطزى ًتطؾ٘س. آى تطؼ ً٘ع ٗك ٍاثؿتگٖ اؾدت.   زّ٘س ٗب چ٘عّبٖٗ هٖ ٖ ً٘فت٘س، ٍقتٖ كبضّبٖٗ اًزبم هٖاظ ٍاثؿتگ

  إ ثبظ ٍ ثبٍقبض اًزبم زّ٘س. ّ٘چ هككلٖ زض آى ً٘ؿت. ثْتطٗي ؾٖٗ ذَز ضا ثكٌ٘س تب كبضّب ضا ثِ قَُ٘

 چ٘ؿت؟إ غطٍض هب  تَاً٘س ثِ هب ثگَٗ٘س ٖلت ضٗكِ هٖ آٗبقبگطزۺ 

تدبى   گٌَٗس قوب ذَة ّؿت٘س آى ضا زٍؾت زاضٗس. ٍقتٖ افطاز زٗگط قوب ضا تحؿ٘ي كطزُ ٍ تولق ۺ احؿبؾبت. ٍقتٖ زٗگطاى هٖمعلم

ثطٗس. ٍ اظ ّط چ٘عٕ كِ تهدَٗط قدوب ضا ذدطاة     گصاضًس اظ آى لصت هٖ آٗس. ٍقتٖ زٗگطاى ثِ قوب احتطام هٖ گٌَٗس ذَقتبى هٖ ضا هٖ
زٌّس. آى ٗك ٍاثؿتگٖ اؾت. توبٗل اًؿبى ثِ حفدّ ٍرْدِ ذدَز ثؿد٘بض قدَٕ       ٌْب شٌّ٘ت غطٍض ضا ضقس هٖتطؾ٘س. توبم اٗ كٌس هٖ

 گصاضٗس ٍ ثبض ثؿ٘بض ظٗبزٕ حول ًكٌ٘س، ؾطٗٗتط تعكِ٘ ذَاّ٘س كطز. تبى ضا ثط ؾجك گطفتي هٖ اؾت. زض حق٘قت، ٍقتٖ شّي

ام ثدب تحودل كدطزى ثدط آًْدب غلجدِ كدٌن. اهدب          . هي تَاًؿتِّب ضاحت اؾت قبگطزۺ زض ََل ضًٍس تعكِ٘، ٖجَض اظ ثؿ٘بضٕ اظ ؾرتٖ
ام اظ آى ٖجدَض كدٌن، ظٗدطا كدبهاً آضام ٍ      احؿبؾبت آظهبٗكٖ اؾت كِ ٖجَض اظ آى ثؿ٘بض ؾرت اؾت. پؽ اظ ثبضّب تاـ قبزض ًجَزُ

زض ََل اٗي ظهبى، ثِ ذبَط  ام. اهب گ٘طم. اكٌَى ًعزٗك زٍ ؾبل اؾت كِ تعكِ٘ كطزُ هاٗن ّؿتن ٍ ثِ ؾبزگٖ تحت تأح٘ط قطاض هٖ
ذَام زٍثبضُ توطٗي ضا قدطٍٔ   هؿبئلٖ كِ زض احؿبؾن ثِ زٍؾت پؿطم زاقتن، چٌسٗي هبُ اؾت كِ توطٗي ضا هتَقف كطزم. حبال هٖ

 كٌٌس؟ كٌن. آٗب هٗلن ٌَّظ اظ هي هطاقجت هٖ

ٍ   معلم ٖ ۺ زضة زافب ٌَّظ ثَُض گؿتطزُ ثبظ اؾت. ٌَّظ قبگطزاًٖ ّؿتٌس كدِ ثُدَض پَ٘ؾدتِ  قدًَس تدب آى ضا هُبلٗدِ كٌٌدس.      اضز هد

  ٖ تَاً٘دس تودبم هدست     قبگطزاى رسٗس ٌَّظ زض حبل ٍاضز قسى ّؿتٌس. تب ٍقتٖ تعكِ٘ كٌ٘س، ّط چ٘عٕ ثِ قوب ثؿتگٖ زاضز. اهدب ًود
اٌٗگًَِ ضفتبض كٌ٘س. اٗي كبفٖ اؾت كِ ّط زضؾٖ ضا ٗك ثبض گطفت. احؿبؾبت چ٘عٕ اؾت كِ ضّب كطزى آى ثؿد٘بض ؾدرت اؾدت.    

قدبى قؿدوتٖ اظ ثدسى ذدَز آًْدب ٍ       كٌٌدس كدِ افكدبض ٍ احؿبؾدبت     اضٗس اٗي ضا ثِ قوب ثگَٗنۺ هَرَزات ثكطٕ ّوگٖ فكط هٖثگص
ٔ تطٗي چ٘عّبؾت. ّدط ظهدبى كدِ ثَؾد٘ل     هحهَلٖ اظ تفكط ذَز آًْب اؾت. اناً اٌَُٗض ً٘ؿت. احؿبؾبت زق٘قبً ًوبٗف غ٘طهٌُقٖ

تَاً٘س چ٘عّدبٕ   ٘س هٗقَالًِ ٖول كٌ٘س. ثب زقت زضثبضُ آى فكط كٌ٘س، ٍقتٖ ًوٖقَٗس، ثِ ّ٘چ ٍرِ قبزض ً٘ؿت احؿبؾبت تحطٗك هٖ
اٗس، زض آى لحٓدبت   اًهبفٖ قطاض گطفتِ كٌ٘س هَضز ثٖ كٌ٘س ٍ فكط هٖ تبى زٍض كٌ٘س، ٍقتٖ احؿبؼ ٖهجبً٘ت هٖ ثرهَنٖ ضا اظ شّي

قًَس. ٍقتٖ احؿبؾبت فطز  ّؿتٌس ٍ ثِ قست گ٘ذ هٖقَٗس. ثطذٖ اظ افطاز زض كٌتطل ذَز كبهاً ًبتَاى  تَؾٍ احؿبؾبت ّساٗت هٖ
هٌُق قسى تَؾٍ احؿبؾبت ّساٗت قسُ اؾت. افطازٕ ّؿتٌس كِ ٍقتٖ زض تاقٌس  ثٖٔ غ٘طٖبزٕ قَز، ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ تب ًقُ

ٌفٗاًدِ  كٌٌدس، ٍ ثدِ قدكلٖ ه    قكؿتگٖ هٖ إ كِ احؿبؼ آؾ٘ت ٍ زل تب احؿبؾبت ضا ضّب كٌٌس ظهبًِ ؾرتٖ زاضًس، حتٖ تب ًقُِ
ِ قًَس. احؿبؾبت زض ّط چ٘عٕ زض حبل ٖول اؾت. زض ٍاقٗ٘ت، اٗي احؿبؾبت ٗك ذسا زض  ّوطاُ ثب احؿبؾبت كك٘سُ هٖ  قلودطٍ  ؾد

 قلودطٍ  ؾِقَٗض زضٍى  زضٍى ثُٗس هب اؾت. آى ثطإ هَرَزات ثكطٕ ذلق قس، ٍ ثطإ ذبَط هَرَزات ثكطٕ ٍ توبم هَرَزات شٕ
قًَس. اگط هَرَزات ثكطٕ احؿبؾبت ًساقتِ ثبقٌس، حتٖ فبؾدس   تفبٍت هٖ ات ثكطٕ ؾطز ٍ ثٍٖرَز زاضز. ثسٍى احؿبؾبت، هَرَز
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ِ  قًَس. پؽ ثطإ ًَٔ ثكط ظًسگٖ هٌٗبزاض ًوٖ هٖ اًدس كدِ احؿدبؼ     ثَز. زق٘قبً ثِ ذبَط اٌٗكِ احؿبؾبت ٍرَز زاضز، هطزم ٗبز گطفتد
كِ احؿبؾبت ٍرَز زاضز، پًَ٘س ذبنٖ ث٘ي ٍالسٗي ٍ فطظًساى ٍرَز ذَقحبلٖ، ٖهجبً٘ت، ًبضاحتٖ، ٍ افتربض كٌٌس. زق٘قبً ثِ ذبَط اٌٗ
تَاًٌس ذبًَازُ تكك٘ل زٌّس. زق٘قدبً ثدِ ذدبَط ٍردَز احؿبؾدبت، هدطزم        زاضز. زق٘قبً ثِ ذبَط اٌٗكِ احؿبؾبت ٍرَز زاضز، هطزم هٖ

ّب ضا ثطإ هَرَزات ثكطٕ اٗفدب كٌدس.    قفتَاًس اٗي ً تَاًٌس فطظًساى ذَز ضا زٍؾت ثساضًس ٍ اظ آًْب هطاقجت كٌٌس. احؿبؾبت هٖ هٖ
ّبٕ تفكدط ًبزضؾدت اٗزدبز     تَاًس ّوهٌ٘ي ثطإ هَرَزات ثكطٕ ضفتبض ًبزضؾت ٗب قَُ٘ اهب ثِ ذبَط افكبض گوطاّبًِ، احؿبؾبت هٖ

اظ آى  طٗدع گ ّبٕ قوب پط قسُ اؾت. ثٌبثطاٗي ٍض اؾت. آى زض توبم ؾلَل قَز زض احؿبؾبت غََِ إ كِ فطز هتَلس هٖ كٌس. اظ لحِٓ
تَاً٘س احؿبؾبت ضا ضّب كٌ٘س، توبم ضفتبض قوب ضفتبض ثكدطٕ ذَاّدس    كٌٌسُ، اگط ًوٖ زض ََل تعكِ٘ ؾرت اؾت. ثِ ٌَٖاى ٗك تعكِ٘

ثَز. گطاهٖ زاقتي احؿبؾبت زض حق٘قت زفبٔ كطزى اظ احؿبؾبت اؾت. ٍ زض آى نَضت، قوب نطفبً ٗك اًؿبى ٖبزٕ ّؿت٘س. اگدط  
 ، آًَقت زٗگط ثركٖ اظ آى ً٘ؿت٘س، ٍ ٗك ذسا ّؿت٘س. انل اٗي اؾت. ثتَاً٘س آى ضا ضّب كٌ٘س

احؿبؾبت ثكدطٕ ًساضًدس. اهدب     قلوطٍ ؾِّب، ٍ ذساٗبى ث٘طٍى اظ اٗي احؿبؾبت ّؿتٌس. ذساٗبى ذبضد اظ  ؾبتَاّب، آضّبت ثَزاّب، ثَزٕ
جت ًكطز. آًْب چ٘عٕ ثبالتط ضا زاضا ّؿتٌس، كِ ًساقتي احؿبؾبت ثكطٕ ثطاثط ثب اٗي ً٘ؿت كِ ثِ زٗگطاى اّو٘ت ًساز ٍ اظ آًْب هَاْ

 اؾت. قلوطٍ ؾِاًگ٘عتط اؾت. احؿبؾبت ٌٖهطٕ زضٍى  تط ٍ قگفت تط، ٍؾٕ٘ (، كِ ثبقكَُثِٖ ؾٖقَز ً٘كرَاّٖ ) ًبه٘سُ هٖ

 قبى ثطؾبًن! اظ قْط فَغٍ ثِ هي تلفي كطزًس ٍ ذَاؾتٌس زضٍزقبى ضا ثِ هٗلن گطاهٖ قبگطزاىقبگطزۺ 

 )تكَٗق(هتككطم!  اظ ّوگٖ معلم:

 ه٘لَ٘ى ًفدط اؾدت،   ۳.۲ضٍز. روٗ٘ت آى  قبگطزۺ ؾٌگبپَض ٗك ارتوبٔ چٌس ًػازٕ اؾت ٍ اًگل٘ؿٖ ثِ ٌَٖاى ظثبًٖ هتساٍل ثكبض هٖ
اظ آًْب چٌٖ٘ ّؿتٌس. اهب زض حبل حبيط تٗساز اًسكٖ اظ هطزم ّؿتٌس كِ زض حبل ٗبزگ٘طٕ زافب ّؿدتٌس. ث٘كدتط   ّفتبز ٍ قف زضنس 

فْوٌس اهب ثطإ ذَاًسى چٌ٘دٖ چدبلف زاضًدس. اٗدي ٗكدٖ اظ       اًس. آًْب ظثبى گفتبضٕ چٌٖ٘ ضا هٖ اًگل٘ؿٖ تحه٘ل كطزُ ظثبىآًْب ثِ 
ّبٖٗ ضا ثطإ كؿت فب تَؾٍ هطزم قطاض زازُ اؾت. هي ً٘ع ثدِ   چٌسٗي هَضزٕ اؾت كِ ثِ ٌَٖاى هبًٕ زض حبل ٖول اؾت ٍ ؾرتٖ

تَاً٘ن تحت اٗي قطاٍٗ زافب ضا ثِ هطزم  آًْب ضا زض  كٌن. اؾتبز، هب چگًَِ هٖ ّبٕ تَاًن ؾرتٖ ظثبى اًگل٘ؿٖ تحه٘ل كطزم ٍ هٖ
 ث٘كتطٕ زض ؾٌگبپَض اقبِٖ زّ٘ن؟

ۺ اٗي ًَٔ اظ قطاٍٗ زض هٌبَق زٗگط ّن ٍرَز زاضز. ثطذٖ افطاز چٌٖ٘ زض اؾدتطال٘ب ّؿدتٌس، ٍ ّوٌُ٘دَض افدطاز چٌ٘دٖ كدِ زض       معلم

كٌٌدس. اهدب آٗدب     اًس، ثٌبثطاٗي چٌٖ٘ نحجت ًوٖ ْب كبهاً زض فطٌّگ غطة پطٍضـ ٗبفتِكٌٌس، اهب آً ككَضّبٕ غطثٖ زٗگط ظًسگٖ هٖ
ضا  فدبلَى  رَآىضا ثرَاًٌس ٗب  فبلَى رَآىاًگل٘ؿٖ ٔ تَاًٌس ًؿر تَاًٌس فب ضا هُبلِٗ كٌٌس؟ آًْب هٖ زّس كِ آًْب ًوٖ اٗي هٌٖٗ ضا هٖ

 إ ً٘ؿت.  ضا ثسؾت آٍضًس. اٗي هؿئلِتَاًٌس ثَُض هكبثِ فب  ّبٕ زٗگط ثرَاًٌس. آًْب هٖ ثِ ظثبى

قبگطزۺ اؾتبز ث٘بى كطزًس كِ زض حبل حبيط توبم هَرَزات ثكطٕ ثط ضٍٕ ظه٘ي قطاض ً٘ؿت اًؿبى ثبقٌس. آٗب اٗي زض  هي زضؾدت  
اًدس. زض   زُاًس قسم ثِ قسم ثِ پبٗ٘ي ؾدقٌَ كدط   اؾت؟ زض اثتسا ٍقتٖ اٗي هطزم پبٗ٘ي آهسًس، ثِ اٗي ذبَط ًجَزُ كِ آًْب چَى ثس قسُ

كطزًس ٍ ثِ اٌٗزب پبٗ٘ي آهسًس. اهب ٍقتٖ ثِ زً٘بٕ ثكطٕ ضؾ٘سًس، ّوگٖ ثِ تَّن فطٍافتبزًس ٍ كبضهبٕ ثؿ٘بضٕ رودٕ   ذُطَٖو، 
كطزًس. ثطذٖ اظ افطاز كبضهبٕ ثؿ٘بض ظٗبزٕ اًجبقتِ كطزًس ٍ كبهاً گن قسًس. آًْب زٗگط ثِ ّ٘چ ٍرِ قبزض ثِ تعكِ٘ ً٘ؿدتٌس. اهدب ثدب    

كٌٌس كِ آًْب زض اثتسا ثطإ كؿت فب پبٗ٘ي آهسًس. ثٌبثطاٗي ثسٍى تَرِ ثدِ اٌٗكدِ چدِ     اؾتبز فقٍ ثِ اٗي حق٘قت ًگبُ هٖ ٍرَز اٗي،
 س كطز.ٌكؿٖ ثبقس، ثِ هحى اٌٗكِ اهطٍظ اٍ فكط تعكِ٘ ضا ضقس زّس ٍ ٍاضز توطٗي قَز، اؾتبز ًزبت ضا ثِ اٍ ٖطيِ ذَاّ

٘ؿت كِ ّوِ هطزهٖ كِ ثِ اٌٗزب پبٗ٘ي آهسًس ثِ ٖلت افكبض زضؾت ثَزُ اؾت؛ ثطذٖ ثِ ۺ آى اؾبؾبً زضؾت اؾت. اهب اٌَُٗض ًمعلم

إ  كٌس. اٗي زضة هي آًقسض ثَُض گؿتطزُ ًزبت ثِ هطزم، زافب ثب ّط كؿٖ ٗكؿبى ضفتبض هٖٔ اٗي ؾُح فطٍافتبزًس. اهب ثِ ٌّگبم اضائ
ِ  بُ هٖثبظ اؾت كِ زٗگط ّ٘چ زضٕ ثبقٖ ًوبًسُ اؾت. فقٍ ثِ قلت هطزم ًگ ام هَردَزات   قَز. ثِ ٖاٍُ، اٗي حق٘قت زاضز كِ گفتد
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اًس كِ ثَزاّب، زائَّب، ٗب ذساٗبى ثبقٌس. ٌٖٗٗ ّوِ  اًس. اهب ّوِ آًْب ّن ً٘بهسُ ثكطٕ زض زً٘بٕ اهطٍظُ ثطإ اٌٗكِ اًؿبى ثبقٌس ً٘بهسُ
اًدس. آًْدب ّدط زٍٕ     اًس، ٍ تَؾٍ زافب ذلق قسُ كل گطفتِاًس. اهب توبم آًْب ثِ ذبَط زافب آهسًس، تَؾٍ زافب ق آًْب ثطإ تعكِ٘ ً٘بهسُ

 كٌٌس. ًقف هخجت ٍ هٌفٖ ضا اٗفب هٖ

ام. ّط زٍ ثبض، قوب قجِ٘ تهَٗط حبل حبيطتبى ثَزٗس. هي ثدِ   قبگطزۺ اظ ظهبى قطٍٔ هُبلِٗ فبلَى زافب، زٍ ثبض قوب ضا زض ذَاة زٗسُ
ّبٕ قدبًَى قدوب ضا ثج٘دٌن اهدب      چطا اٌَُٗض اؾت كِ ًتَاًؿتن ثسى تحه٘ل كطزم ٍ ّوهٌ٘ي فطظًسٕ زٍضگِ ّؿتن. اًگل٘ؿٖظثبى 

 تَاًؿتن ٗك ثسى هكبثِ قوب ضا ثجٌ٘ن؟

ذَاّن ثَُض ذ٘لٖ ذبل ثِ قدوب ثگدَٗن. قدطاٍٗ ثطذدٖ اظ قدبگطزاى       ضٍز. ًوٖ تعكِ٘ ّط قرم ثَُض هتفبٍتٖ پ٘ف هٖ معلم:

اضز، ثب هَّبٖٗ آثدٖ  زاًس كِ ثسى قبًَى تهَٗط ٗك ثَزا ضا ز ٖ هّٖبٕ قبًَى هطا ّن ثجٌٌ٘س. ّط كؿ تَاًٌس ثسى هتفبٍت اؾت ٍ ًوٖ
ظضز پَق٘سُ اؾت. قجل اظ اٌٗكِ ثِ قلوطٍٕ ثَزا ثطؾ٘س، اربظُ ًساضٗس تهَٗط ٗك ثَزا ضا ثجٌ٘٘س. هَئَ اٗي اؾدت.   كِ ٗك كبؾبٗبٕ

سى تَاًٌس ثجٌٌ٘س، ٍ زٗ . ثطذٖ افطاز هٖكٌن ثِ هٌَٓض اٌٗكِ پ٘كطفت قوب ضا هرتل ًكٌن، ظٗبز زضثبضُ قطاٍٗ ذبل قوب نحجت ًوٖ
ام، ٍ افدطاز   قَز. ثٌبثطاٗي ّو٘كِ اظ نحجت زضثبضُ قطاٍٗ ذبل ذَززاضٕ كطزُ ذَزضايٖ ثَزى هٖثِ ؾبزگٖ هٌزط ثِ ٍاثؿتگٖ اظ
س. افدطاز ظٗدبزٕ   زّس ثجٌٌ٘د  كٌٌس، كِ اربظُ هٖ قبى ضا ثب ذَز حول هٖ اًس. ثطذٖ افطاز ٌٖبنط هبزضظازٕ توبم هست زضثبضُ آى پطؾ٘سُ

ام ّ٘چ هَرَز ثكطٕ ثطإ اٌٗكِ اًؿبى ثبقس ً٘بهسُ اؾت، ٍ آى ثدِ اٗدي ذدبَط اؾدت.      هخل اٗي ّؿتٌس، ّوبًَُض كِ ثِ قوب گفتِ
اًس ٍ ثبٗس ؾطٗٗتط پ٘كطفت كٌٌس. آًْب اربظُ ًساضًس كِ ثجٌٌ٘س، ٍ اٗي هٌزط ثدِ اٗدي    آًَقت كؿبًٖ ّؿتٌس كِ ذ٘لٖ ذَة تعكِ٘ كطزُ

إ قبزض ً٘ؿت قوب ضا ثِ هكبًٖ ًزبت زّس كِ حتٖ اظ ذساٗبى  قبزض ثِ زٗسى چ٘عٕ ًجبقٌس. ّ٘چ هصّت ٗب ضٍـ تعكِ٘قَز كِ  هٖ
قَٗض ضا ًزبت زّس. تب ّط اضتفبٖٖ كِ قرم تعك٘دِ كٌدس ثدِ ذدَزـ      تَاًس توبم هَرَزات شٕ ذَزـ ثبالتط اؾت. زافبٕ هب هٖ

ّبٕ ظًسگٖ ثطإ توبم هَرَزات زض كْ٘بى ذلق كطزُ اؾت.  ْبى اؾت ٍ هحٍ٘ثؿتگٖ زاضز. آى ثِ اٗي ذبَط اؾت كِ زافب فبٕ ك٘
تَاًس قوب ضا ثِ ربٗگبُ انلٖ ثطگطزاًس. اهب العاهبت ً٘ع ثِ ّوبى ًؿجت ثبال ّؿتٌس. ثطذٖ قبگطزاى ثبٗس ثدِ ؾدَُح ثدبالٖٗ     آى هٖ

 قَز، ّطگع قبزض ًرَاٌّس ثَز ثِ آى قلوطٍ ثطؾٌس.زاض  ٍ آگبُ قسى ثِ هؿبئل ذسقِ  تعكِ٘ كٌٌس. اگط ]حبلت العام[ آًْب ثِ ضٍقي

تَاًٌس ثؿ٘بض ٍايح ثجٌٌ٘س، ّوبًَُض كدِ ظهدبى    قَز. ّط كؿٖ هتفبٍت اؾت. ثطذٖ افطاز هٖ هؿ٘ط تعكِ٘ ثطاؾبؼ قرم تٗ٘٘ي هٖ
ٖ ثٌٌ٘س. فكط ًكٌ٘س كؿ ثٌٌ٘س. زض حبل٘كِ ثطذٖ افطاز ثِ ؾبزگٖ چ٘عٕ ًوٖ گصضز چ٘عٕ ضا پؽ اظ چ٘ع زٗگط هٖ هٖ تَاًٌدس   بًٖ كِ ًود

فطز ثؿتگٖ ثِ ٔ اًس. ؾُح تعك٘ تَاًٌس ثجٌٌ٘س ثِ ذَثٖ تعكِ٘ كطزُ چ٘عٕ ثجٌٌ٘س زض ؾُح پبٌٖٗ٘ ّؿتٌس، ٍ فكط ًكٌ٘س آًْبٖٗ كِ هٖ
َجٖ٘ٗ ثِ ٌَٖاى  ّبٕ فَي إ ًجَزُ كِ اظ تَاًبٖٗ زاضز. اٗي قُٖٗ اؾت. زض ؾطتبؾط تبضٗد ّطگع ؾ٘ؿتن تعكِ٘اٍ  قٌ٘گ ق٘يؾُح 
 ذَة فطز ٗب ثبال ثَزى ؾُح اٍ اؾتفبزُ كطزُ ثبقس. آى ّطگع اتفبي ً٘فتبزُ اؾت.  قٌ٘گ ق٘يًساضزٕ ثطإ قًبٍت اؾتب

 قَز قرم تقَا اظ زؾت ثسّس؟ قَز. زض آى نَضت آٗب زضٗبفت چ٘عّب اظ اؾتبز ثبٖج هٖ قبگطزۺ ّط چ٘عٕ اظ تقَا تجسٗل هٖ

كٌٌسُ ّؿت٘س ٍ ثبٗس ذَزتبى ضا ثط َجق اؾتبًساضزّبٖٗ هحكن حفّ كٌ٘س.  تعكِ٘ ام، گفتن كِ ّوِ قوب ۺ اٗي ضا زض گصقتِ گفتِمعلم

هْن ً٘ؿت چِ كؿٖ ّؿت٘س، ثبٗس ثِ آى قَُ٘ ٖول كٌ٘س. ثِ اٗي ذبَط كِ قوب زض ضًٍس تعكِ٘ ّؿت٘س ٍ آى العاهدٖ ثدطإ تعك٘دِ    
س زض اٗي ثبضُ ضٍقي ثبق٘س. ثٌبثطاٗي ّطگع ًجبٗدس  كٌٌسُ ً٘ؿتن. اؾتبز اٌٗزبؾت كِ قوب ضا ًزبت زّس. ثبٗ قوبؾت. اهب هي ٗك تعكِ٘
 ذَزتبى ضا ثب هي هقبٗؿِ كٌ٘س.

ّط ٗك اظ هطٗساى توبم هؿ٘ط تب كوبل ًٓن ٍ تطت٘ت زازُ قسُ اؾت. اهب زض رَآى فدبلَى  ٔ قبگطزۺ اؾتبز ث٘بى كطزًس كِ هؿ٘ط تعك٘
  ۴«اظ پ٘ف تٗ٘٘ي قسُ اؾت.ّط آًهِ ثِ لحبِ ف٘عٗكٖ زاضًس، ّوطاُ ثب تحول آًْب، »گفتِ قسُ اؾت، 
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ام كِ ثِ كوبل ثطؾٌس. اهب ّوِ لعٍهبً زض قلوطٍٖٗ ٗكؿبى ثِ  ضٗعٕ كطزُ ۺ ّ٘چ تٌبقًٖ آًزب ٍرَز ًساضز. هي ثطإ ّوِ ثطًبهِمعلم

تبى ثطإ گصقت كطزى، تَاًدبٖٗ ثدطإ    كٌ٘س، تَاًبٖٗ ضؾٌس. آٗب هٌَٓض اٗي ً٘ؿت؟ پؽ، چ٘عّبٖٗ كِ ذَز قوب حول هٖ كوبل ًوٖ
 تحول كطزى، ٍ اٌٗكِ ربٗگبُ انلٖ قوب كزبؾت، توبهبً هتفبٍت اؾت.

زض هدَضز چٌد٘ي فدطزٕ،    « ثٌٖ٘ ضا تزطثِ ذَاٌّس كطز... زض ٗك ؾُح ثؿ٘بض پبٗ٘ي. ثطذٖ افطاز ثبظقسى گًَگ ٗب ضٍقي»... قبگطزۺ 
 ًٓن ٍ تطت٘ت زازى ثطإ ضؾ٘سى آًْب ثِ كوبل چ٘ؿت؟ ٔ ًكت

كٌٌسگبى ّوگٖ ثب ثسؾدت آٍضزى حتدٖ    ٗبثٌس! غ٘طتعكِ٘ هٌٖٗ اؾت، اهب زٗگطاى آى ضا ثبهٌٗب هٖٖ كٌ٘س آى ث ۺ قوب احؿبؼ هٖمعلم

كٌٌس آى كبهاً ثبهٌٗب اؾت ٍ اٌٗكِ آًْب  كٌٌس. آًْب احؿبؼ هٖ كَچكٖ زؾتبٍضز زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ كبهاً احؿبؼ ضيبٗت هٖٓ شض
ِ  ك ثطًس. آٗب اٌَُٗض ٖول ًوٖ ٍاقٗبً اظ ظًسگٖ ذَز لصت هٖ كٌٌدسگبى هرتلدف زض ؾدَُح هٌٗ٘دٖ ثدِ كودبل        ٌس؟ ّوبًَُض كدِ تعك٘د

 ضؾٌس، آى ثطاٗكبى ثبهٌٗب اؾت! هٖ

ّبٕ اٗؿتبزُ ضا اًزبم  ام. اهب ّط ثبض كِ توطٗي ّب ضا اًزبم زازُ ام ٍ توطٗي ث٘ف اظ ٗك ؾبل اؾت كِ فب ضا هُبلِٗ كطزُ ثطإقبگطزۺ 
ّبٗن  ّبٗن ضا هتَقف كٌن. آٗب ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ ثطذٖ اظ ٍاثؿتگٖ قسى اقك تَاًن ذو٘بظُ كك٘سى هساٍم ٍ ربضٕ زّن، ًوٖ هٖ

 ام؟ ضا ضّب ًكطزُ

ٖ  ۺ ذ٘ط. ذو٘بظُ كك٘سى ٗك حبلت تعكِ٘ اؾت. زض هطحلِ اٍلِ٘ تعكِ٘ ثَُض پَ٘ؾتِ ْبّط هٖمعلم افتدس.   قَز. اهب ّو٘كِ اتفبي ًود

ٖ  ز چٖاثتساٖٗ، ٍقتٖ كِ ٔ اٗي حبلت حبثت ً٘ؿت. زض ََل هطحل ذدبضد قدَز،    قدَز ٍ ثبٗدس   ضٍى ثسى ضقس ٗبفت ثِ ؾط فكدطزُ هد
قدَز، پدب  قدسى     ذو٘بظُ كك٘سى هوكي اؾت اتفبي ث٘فتس. آى چ٘ع ثسٕ ً٘ؿت. زض ََل هطحلِ اٍلِ٘ ّوبًَُض كِ ثسى تٌٓ٘ن هٖ

  إ زض ضًٍس تعكِ٘ اؾت. قَز. آى پسٗسُ ّب زض ؾط ً٘ع ثبٖج اٗزبز آى هٖ ث٘وبضٕ

ّدب ٍ اندطاض ثدط     تَاًس ث٘ي ٍاثؿتگٖ كٌٌس، چگًَِ فطز هٖ ضثبضُ ٗك هَئَ ثرهَل ثط ًٓطات ذَز انطاض هٖافطاز ز ٍقتٖقبگطزۺ 
تَاًدس اتردبش    ًٓطذَز توبٗع قبئل قَز؟ ثطإ هخبل، ٍقتٖ افطاز زضثبضُ هَئَ ذبنٖ ًٓطات هتفبٍتٖ زاضًس اهب فقٍ ٗك ضٍٗكطز هٖ

ب قرم ثبٗس ثط اؾبؼ زض  ذَزـ ثِ آى هَئَ ضؾ٘سگٖ كٌدس ٗدب ثدط    قَز، ٍ ّط ٗك ًٓط تزلٖ فب زض ؾَُح هرتلف اؾت، آٗ
 تب آى ضا ٖولٖ كٌس؟ تَاًس فب ضا ثِ ٌَٖاى هٗلن زض ًٓط ثگ٘طز َجق تهو٘ن گطٍُ؟ چگًَِ ّط هطٗس هٖ

اٍل زافب قَز، ثٗس اظ ثحج ثط ضٍٕ آى هَئَ، ثبٗس  كٌ٘س ٍ ًٓطات هرتلفٖ اضائِ هٖ إ زؾت ٍ پٌزِ ًطم هٖ ۺ ٍقتٖ ثب هؿئلِمعلم

ضا زض ًٓط ثگ٘طٗس ٍ ًجبٗس ث٘ف اظ حس ثِ ًٓط ذَزتبى تأك٘س كٌ٘س. ثٗس اظ اٌٗكِ تهو٘ن ًْبٖٗ گطفتِ قس، ثبٗس ثب ّن كبض كٌ٘س تب آى ضا 
ٍضظًس ٍ ظهبى ظٗبزٕ ضا ثِ هكبرطُ زضثدبضُ آى هَيدَٔ    ثِ ذَثٖ اًزبم زّ٘س. ٍقتٖ افطاز ثِ چؿج٘سى ثط ًٓطات ذَزقبى انطاض هٖ

ٖ گصضاً هٖ گ٘طًدس كدِ ثدِ فدب      ٌس اهب قبزض ً٘ؿتٌس ثِ ٗك تَافق ثطؾٌس، آًْب تَؾٍ اّطٗوي ٗب ؾطقت اّطٗوٌٖ هَضز اؾتفبزُ قطاض هد
 اؾت.« ذَز»ظًس. ثَُض ؾطؾرتبًِ انطاض ثط چؿج٘سى ثِ ًٓط ذَزتبى ٍ اهتٌبٔ اظ ضّب كطزى آى ٗك ٍاثؿتگٖ ثِ  آؾ٘ت هٖ

كٌٌسُ ٍ ٗك فدطز ٖدبزٕ    ثبٍضّبٕ ذَزـ ضا ضقس زّس. اهب ث٘ي ٗك تعكِ٘ قَز قبگطزۺ ًٓط ٗك قرم زضثبضُ هَيَٖٖ ثبٖج هٖ
كٌس، تفبٍت زض آى حبلت شٌّٖ كِ زاضز ًْفتِ اؾت. ٗدك فدطز ٖدبزٕ ثدِ      ظهبًٖ كِ ثب افكبض ٍ ثبٍضّبٕ ذَز زؾت ٍ پٌزِ ًطم هٖ

ِ    زضؾتِٖ افكبض ذَزـ ٍاثؿتِ اؾت ٍ اظ اٗي ضٍ اه٘سٍاض اؾت افطاز زٗگط ثب اٍ هَافق ثبقدٌس.  كٌٌدسُ ًٓدطات    زض هقبثدل، ٗدك تعك٘د
 كٌس. آٗب اٗي زض  زضؾت اؾت؟ ذَزـ ضا زاضز اهب آًْب ضا ثِ افطاز زٗگط تحو٘ل ًوٖ

كٌٌسُ ثدِ ؾدبزگٖ زض ه٘دبى هدطزم ٖدبزٕ ثبٍضّدبٖٗ قدكل         ۺ اٗي كبهاً زضؾت ً٘ؿت. آى ثِ اٗي ذبَط اؾت كِ ٗك تعكِ٘معلم

كٌس تب زض تَّن ًفَش كٌس ٍ افكدبض ٍ ٖقبٗدس ثكدطٕ ضا     زّس. اٍ اظ فب اؾتفبزُ هٖ قطاض هٖزّس، ٍ اٍ فب ضا ثبالتط اظ ّط چ٘ع زٗگطٕ  ًوٖ
ثطز. گصقتِ اظ ثكبضثطزى افكبض زضؾت هحكن ثطإ هحبفٓدت اظ فدب، اٍ كبضّدبٕ     پب  كٌس، ٍ ثطإ قًبٍت ّط چ٘عٕ فب ضا ثكبض هٖ
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تَاًس اًزبم قدَز ٗدب ذ٘دط،     اٗي ٍاثؿتِ ً٘ؿت كِ آٗب آى هٖزّس. اٍ ثِ  هطزم ٖبزٕ ضا ثَُض َجٖ٘ٗ ٍ ثسٍى زض َلت ثَزى اًزبم هٖ
 ثٌبثطاٗي حتٖ كوتط اٌَُٗض اؾت كِ ثبٗس ثبٍضّبٕ ؾفت ٍ ؾرت زاقتِ ثبقٌس.

  ٖ كٌ٘دس؟ هرهَندبً ٍقتدٖ كدِ      هطٗساى زافب چگًَِ ثبٗس ثِ ٍاثؿتگٖ زاقتي ضؾ٘سگٖ كٌٌس؟ آٗب ثب افكبض زضؾت ثِ آًْب ضؾد٘سگٖ هد
تبى ثجٌ٘٘س كِ كزب اٗؿتبزٗس. آٗدب آى   ذتاف ًٓط ٍرَز زاضز، قوب ثبٗس ثِ ذَزتبى ًگبُ كٌ٘س ٍ زض قلتّبٕ قسٗس ًبقٖ اظ ا ككوكف

 آى فكط ًگبُ كٌ٘س.ٔ نسزضنس هُبثق فب اؾت؟ انطاض قوب ثِ چؿج٘سى ثِ ًٓط ذَزتبى ثط چِ اؾبؾٖ اؾت؟ ثبٗس ثِ ضٗك

ثبقس ٍ اٗي اهكبى ّؿدت كدِ    قلوطٍ ؾِي اؾت هَرَزٕ زضٍى گَٗس كِ هوك اظ قبگطزاى زٗسگبّٖ ثسثٌ٘بًِ زاضز، هٖ ٗكٖقبگطزۺ 
 ذبضد قَز ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چقسض تاـ كٌس. آٗب اٗي َطظ فكط زضؾت اؾت؟ قلوطٍ ؾًِتَاًس اظ 

تَاًدس تعك٘دِ كٌدس. ثدِ قدوب       ام كِ ًوٖ ًگفتِ ٖاؾت؟ ّطگع ثِ ّ٘چ كؿ قلوطٍ ؾِۺ چِ كؿٖ ثِ اٍ گفتِ كِ هَرَزٕ زضٍى معلم

زّن ثطإ چِ ثِ اٌٗزب آهسٗس؛ حتٖ اگط ثِ زً٘دب آهسٗدس كدِ ثدِ فدب       زّن چِ كؿٖ ّؿت٘س، ٍ اّو٘تٖ ًوٖ كِ اّو٘تٖ ًوٖگَٗن  هٖ
 )تكَٗق(كٌن.  آؾ٘ت ثعً٘س، ٌَّظ ًزبت ضا ثِ قوب ٖطيِ هٖ

، ثب چٌ٘ي گطٍُ ثعضگدٖ  ازٗنز وٖزاًؿت٘س كِ تٗساز قبگطزاى زافب اهطٍظ ٍاقٗبً ثؿ٘بض ظٗبز اؾت؟ اگط هب ذَزهبى ثِ ذَثٖ اًزبم ً آٗب هٖ
زض حق٘قت، ّو٘كِ افدطازٕ  كطزًس آى ضا هَضز تَرِ قطاض زٌّس.  هٖ . آًَقت ازاضات زٍلتٖ هٌٖٗ٘ قطٍَٔزث اظ افطاز پ٘بهسّب ثعضگ هٖ

ٖ   اًس كِ هٖ ثَزُ اى كٌٌدس ّودطاُ ثدب قدبگطز     ذَاٌّس ثجٌٌ٘س ]زض فبلَى زافب[ چِ ذجط اؾت. ثطذٖ افطاز كِ ثِ ٌَٖاى ربؾَؼ كدبض هد
كٌن؟ هْدن   زاً٘س چگًَِ ثِ اٗي هَقٗ٘ت ًگبُ هٖ كٌٌس. آٗب هٖ كٌٌس ٍ زض حبل هكبّسُ ٍ توبقب ّؿتٌس كِ آًْب چِ كبض هٖ توطٗي هٖ

قَٗض اؾت. زض اثتسا اٍ ٗك هَرَز اؾت. زٗسگبُ هي ًؿجت ثِ آًْدب ]اٗدي    زّس، اٍ ٗك هَرَز شٕ ً٘ؿت اٍ چِ ًَٔ قغلٖ اًزبم هٖ
اًس ٍقتٖ اٍل٘ي ثبض ثدِ   گ٘طم. ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چِ افكبضٕ زاقتِ ّبٕ هتفبٍت زضًٓط هٖ افطازٕ ثب قغل اؾت[، ثِ ؾبزگٖ آًْب ضا
كٌن. تب ٍقتٖ كِ ثرَاّس تعكِ٘ كٌس، هي هؿدئَل اٍ ّؿدتن.    قًَس، ثب ّوِ آًْب ثب افكبض ً٘كرَاّبًِ ضفتبض هٖ اٗي هحٍ٘ هب ٍاضز هٖ

قًَس كِ هب چ٘عٕ ثدطإ پٌْدبى كدطزى     آٌٗس تب زضثبضُ زافب ثساًٌس هتَرِ هٖ اضات زٍلتٖ هٖثٌبثطاٗي ٍقتٖ ثؿ٘بضٕ اظ اٗي افطاز اظ از
ًساضٗن ٍ چ٘ع ثسٕ زضثبضُ هب ٍرَز ًساضز، ٍ ثِ ٖاٍُ قطٍٔ كطزًس اٌَُٗض فكط كٌٌس كِ زافب ثؿ٘بض ذَة اؾت، قطٍٔ كطزًس كِ زافدب  

زاً٘س هي چِ كؿٖ ّؿتن؟ هي ٗك ًفَشٕ ّؿتن. فْو٘سم كدِ قدوب    ٗب هٖآ» ۺضا ثب ٖاقِ هُبلِٗ كٌٌس. ثٗساً، ثِ قبگطزاى هب گفتٌس
 )تكَٗق(« ذَة ّؿت٘س. اكٌَى آى ضا ذَاّن آهَذت!

تطؾس كِ تَؾٍ زٗگطاى قٌبذتِ قَز. ّط ٗك اظ قبگطزاى ٍ ّط ٗك اظ زاٍَلجدبى هدب اٌُٗدَض ضفتدبض      گَٗن زافبٕ هب اظ اٗي ًوٖ هٖ
ٖ  ثكٌبؾ٘س. ّط آًهِ كِ هٖاٗس كِ هب ضا  قوب اٌٗزب آهسُ»كٌٌسۺ  هٖ ذَاّ٘دس   ذَاّ٘س ثساً٘س، هي ثِ قوب ذَاّن گفت. ّط آًهِ كِ هد

إ ثدبظ ٍ ضاؾدت٘ي اًزدبم     ّ٘چ چ٘ع پٌْبًٖ ٍرَز ًساضز. ّط كبضٕ ثدِ قدَُ٘  « ثجٌ٘٘س، آى ضا ث٘طٍى آٍضزُ ٍ ثِ قوب ًكبى ذَاّن زاز.
ل اظ اٌٗكِ ثِ زض  زافب ثطؾٌس، هطزم اهطٍظُ ثط اٗي ثبٍض ّؿتٌس قَز. ظٗطا اٗي تٌْب قُِٗ ؾطظه٘ي پب  زض زً٘بٕ ثكطٕ اؾت. قج هٖ

كِ ّ٘چ اًؿبى ذَثٖ زٗگط ٍرَز ًساضز. اگط آًْب هب ضا ًكٌبؾٌس ٍ ثِ اٗي هحٍ٘ قسم ًگصاضًس، حق٘قتبً ثبٍض ًرَاٌّس زاقت كِ چٌد٘ي  
 هطزم ذَثٖ زض اٗي زً٘ب ٍرَز زاضًس.

ّبٕ ذبنٖ اظ رَآى فبلَى  ظًن، ثركٖ اظ هغعم ثَُض پَ٘ؾتِ پبضاگطاف اَطاف قسم هٖ ام ٗب زض تبظُ اظ ذَاة ث٘ساض قسُ ٍقتٖقبگطزۺ 
كٌس. آٗب آى ثرف اظ هي كِ ثَُض كبهل تعكِ٘ قسُ اؾدت اٗدي    ذَاًس، اهب ذَزآگبُ انلٖ هي زضثبضُ اهَض هطزم ٖبزٕ فكط هٖ ضا هٖ

 زّس؟ ذَاًسى ضا اًزبم هٖ

ى ثرف اظ قوب كِ تعكِ٘ ضا كبهل كطزُ ضٍقي ٍ آگبُ اؾدت ٍ ثدطإ اٗدي ثردف     ۺ ثلِ، اٗي حبلت هوكي اؾت پ٘ف ث٘بٗس. آمعلم

 ضٍز، ًگطاى اؾت. ثكطٕ كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ ًكطزُ ٍ ثَُض كَقبٖٗ پ٘ف ًوٖ
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قبگطزۺ قَّطم زض كٌفطاًؽ قطي اٗبالت هتحسُ كِ زض هبُ هبضؼ زض ًََ٘ٗض  ثطگعاض قدس ؾدإاالتٖ پطؾد٘س. هٗلدن اٍ ضا تكدَٗق      
زاًس كِ ثبٗس كام هٗلدن ضا   كِ زضٍى ذَز ضا پب  كٌس، ثَُض كبهل ذَز ضا تغ٘٘ط زّس، ٍ اظ ًَ قطٍٔ كٌس. اٍ هٖ ٌسفتٍ ثِ اٍ گ ًسكطز

 ٖ تَاًدس اظ آى ث٘دطٍى    زًجبل كٌس ٍ ثَُض ٍاقٖٗ تعكِ٘ كٌس؛ اهب قَّطم زض ٗك حبلت پك٘وبًٖ ٍ اًتقبز اظ ذَز گ٘ط افتبزُ اؾت، ٍ ًود
 ٘طٍهٌسٕ ٍرَز زاضز. اكٌَى چْبض هبُ اؾت كِ اٗي رطٗبى ازاهِ زاقتِ اؾت.اّطٗوٌٖ ًٔ ث٘بٗس. ّوهٌ٘ي هساذل

. هدي  شٌّٖ ضٍقي كٌتطل ذَز ضا حفّ كٌدس  تَاًس ثب ۺ آى ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ ذَزآگبُ انلٖ قَّط قوب يٗ٘ف اؾت ٍ ًوٖمعلم

افطاَٖ زٗگط ضفتِ ٍ ثِ آى ٍاثؿتِ قسُ اؾت. ثِ اٍ گفتن كِ اقتجبُ كطزُ، آًَقت اٍ زض حبلتٖ اظ ؾطظًفِ ذَز گ٘ط كطزُ اؾت. اٍ ثِ 
 كٌٌس. اؾتفبزُ كطزُ ٍ ثب اٍ هساذلِ هٖاٍ  آًَقت اّطٗوٌبى اظ اٗي قَُ٘ ًبزضؾت تفكط

 تَاًس تعكِ٘ كٌس؟ قبگطزۺ آٗب اٍ ٌَّظ هٖ

زاًٌس كدِ اٗدي زافدبٕ هدب      هٖتَاًٌس تعكِ٘ كٌٌس؟ ّوِ  ام كِ ث٘وبضاى ضٍاًٖ ًوٖ ۺ قوب ثبٗس اٗي ؾإال ضا اظ اٍ ثپطؾ٘س. چطا گفتِمعلم

قَز. ثبٗس ذَزتبى ضا ثب ذَزآگبُ ضٍقي تعكِ٘  ذَزآگبُ انلٖ قوبؾت. آى ثِ اٗي هٌٗب اؾت كِ آى ثِ ذَز قوب زازُ هٖٔ ثطإ تعك٘
هطز، ضٍح  ذَزآگبُ كوكٖ ثَز. ثٗس اظ اٌٗكِ قرم هٖٔ ّبٕ پ٘ك٘ي تعكِ٘، قبهل توبم هصاّت پ٘ك٘ي، ثطإ تعك٘ كٌ٘س. توبم ضٍـ

تَاًؿت ثِ ثْكت نَٗز كٌدس، اهدب    گصقت. آى ثرف كِ هُبثق اؾتبًساضز ثَز هٖ ٌَّظ هخل گصقتِ اظ ه٘بى ثبظپ٘ساٖٗ هٖاٍ  نلٖا
تَاًؿدت آقدكبض قدَز. اهدطٍظُ، ثدِ       آى ذَز ٍاقٖٗ قوب ًجَز ثلكِ ضٍح كوكٖ ثَز. اظ آغبظ ظهبى اٗي ٗك ضاظ ثَز، ٍ زض گصقتِ ًوٖ

قَٗض  زض قَٗس ثَُض ٍاقٖٗ ًزبت ٗبث٘س، هي اٗي ضاظ هَرَز اظ آغبظ ظهبى ضا ثطإ توبم هَرَزات شٕهٌَٓض اقبِٖ اٗي زافب ٍ اٌٗكِ قب
افكب كطزم، ضاظ اؾطاضّب، اؾطاضآه٘عتطٗي ضاظ آؾوبًٖ. اگط ًتَاً٘س ذَزتبى ضا تعكِ٘ كٌ٘س، ٍ ذَز قوب شٌّٖ ضٍقي ًساقتِ ثبقد٘س، هدي   

ذَاّن آى ضا كؿت كٌس؟ ثٌبثطاٗي ذَزآگبُ انلٖ قوب ثبٗدس ضٍقدي ثبقدس.     هٖ اٗي فب ثِ چِ كؿٖ ّؿتن؟ اظ چِ كؿٖاضائٔ زض حبل 
إ ضاؾت٘ي، هٗقَل ٍ ثبٍقبض تعك٘دِ   گَٗن كِ ثبٗس ثِ قَُ٘ اگط ضٍقي ًجبق٘س، آًَقت ٖولٖ ًرَاّس ثَز. ثٌبثطاٗي هكطضاً ثِ ّوگٖ هٖ

 كٌ٘س.

كٌن كِ قؿوت تحتبًٖ ضا ثبالتط ث٘بٍضز ٍ ثدطإ پكدت كودطم    تَاًن اظ ٗك ثبلكتك اؾتفبزُ  قبگطزۺ زض حبل اًزبم هسٗت٘كي، آٗب هٖ
 زاضًسُ ثبقس؟ ًگِ

زّ٘س اظ ه٘بى ٗدك ضًٍدس    ّب ضا اًزبم هٖ تَاً٘س آى ضا اًزبم زّ٘س. ثبٗس اربظُ زّن قوب ّوبًَُض كِ توطٗي ۺ زض ظهبى حبيط هٖمعلم

 ذَثٖ آى ضا توطٗي ذَاّ٘س كطز. تَاً٘س آى ضا اًزبم زّ٘س ظٗطا هُوئٌبً ثِ ثگصضٗس. اگط چِ زض آٌٗسُ، ًوٖ

كِ اگط ثتَاًن آًهِ ٍاقٖٗ اؾت ضا ثدِ آًهدِ ؾدبذتگٖ ٍ رٗلدٖ اؾدت تغ٘٘دط زّدن ٍ تودبم          ٌسضؤٗبٗن، اؾتبز ثِ هي گفت زضقبگطزۺ 
 كٌن. ام پب  كٌن، آًَقت تعكِ٘ ذَز ضا كبهل هٖ چ٘عّبٕ زضٍغ٘ي ضا اظ َطٗق تعكِ٘

ٍل، اظ زٗس ذساٗبى، اٗي ٍاقٗ٘ت  ربهِٗ ثكطٕ ٍاقٖٗ ً٘ؿت. ثدِ ٖداٍُ، اٗدي ٗدك اقدبضُ      ۺ اٗي ضا ثبٗس اظ زٍ رٌجِ ًگبُ كطز. امعلم

ّبٕ ثرهَنٖ زاضز.  إ ثطإ آى ثرف اظ قوبؾت كِ ٍاثؿتگٖ اؾت زضثبضُ چ٘عّبٕ ٍاقٖٗ كِ قوب ثِ آى ٍاثؿتِ ّؿت٘س، ٍ اقبضُ
ٖ كِ ثِ هٌَٓض اقبضُ ثِ قوب اؾت ضا تكطٗح كٌن. زضغ٘ط تَاً٘س ثرَاّ٘س كلوبت تَاًن آى ضا ثِ قوب ثگَٗن. ًوٖ فقٍ ثِ اٗي قكل هٖ

 إ ضؾبًسم؟   اٌٗهَضت چطا اظ اٍل ثِ قوب اقبضُ

 هٌٗبٕ ثرهَنٖ ٍرَز زاضز؟« ري، قي، ضى»زض تطت٘ت كلوبت  آٗبقبگطزۺ 

ً٘دع   «ضى»اؾدت. ٍ  « ضى قدي،  ردي، »ً٘ع قبهل « قي»اؾت. « ضى ري، قي،»قبهل « ري»ۺ آى توبهبً زضثطگ٘طًسُ اؾت. معلم

 اؾت.« ضى قي، ري،»قبهل 
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كٌ٘س، اؾتبز هٗوَالً هسضؾِ زائَ ضا پ٘ف اظ هسضؾدِ ثدَزا    قبگطزۺ ٍقتٖ زضثبضُ هسضؾِ ثَزا ٍ هسضؾِ زائَ زض رَآى فبلَى نحجت هٖ
 زاضز؟« ضى قي، ري،». آٗب اٗي اضتجبَٖ ثب تطت٘ت ْبّط قسُ زض زٌّس هٖقطاض 

ٗي هتوطكع كٌ٘س. زض اٌٗزب ّ٘چ اضتجبٌ ذبنٖ ٍرَز ًساضز. آى ضا اٌٗگًَِ ضٍاى زٗسم كدِ  ۺ ًجبٗس تَرِ ذَز ضا ثِ هؿبئلٖ هبًٌس امعلم

ٖ    « زائَّب، ثَزاّب، ٍ ذساٗبى،»تَاًؿتن ثگَٗن  هٖ« ثَزاّب، زائَّب، ٍ ذساٗبى.»ثگَٗن،  ضؾدس. ٗدب    اهب ًبهٌبؾت ٍ ًبقد٘بًِ ثدِ ًٓدط هد
حدؽ ضٍاى ثدَزى   « ضى قدي،  ري،»قس. ثگَٗ٘ن  ًقسضّب ضٍاى حؽ ًوٖاهب نطفبً آ« ذساٗبى، زائَّب، ٍ ثَزاّب،»تَاًؿتن ثگَٗن  هٖ

گدَٗن،   ضؾ٘س. ّطََض كِ هي آى ضا هٖ إ ْطٗف ]تطت٘ت[ آًْب ضا تغ٘٘ط زّن، اهب ٖز٘ت ثِ ًٓط هٖ تَاًؿتن ثِ گًَِ ظٗبزٕ زاضز! هٖ
 قوب ّن ثبٗس ّوبًَُض ثگَٗ٘س.

ام  كٌن اٗي حبلت شّي هي هبًٖٗ ثطإ تعكِ٘ لِ ّؿتن. حؽ هٖحَن نجط ٍ ثٖ قبگطزۺ هي فطزٕ زق٘ق ٍ رسٕ ٍ زض ٖ٘ي حبل ثٖ
 قسُ اؾت.

 تَاً٘س آى ضا تكر٘م زّ٘س. ۺ آى قُٗبً ٗك هبًٕ اؾت. ذ٘لٖ ذَة اؾت كِ هٖمعلم

ّبٕ انلٖ ٍ هٌحهطثفطز هي اٗزدبز   گطفتِ پؽ اظ تَلس ٍ كبضهب اٗزبز قسُ اؾت؟ ٗب تَؾٍ ٍٗػگٖ تَؾٍ افكبض قكل اٗيقبگطزۺ آٗب 
 ت؟قسُ اؾ

افكبض اٗزبز قسُ اؾت. اٗي ًَٔ اظ فكط ٍ ثبٍض زض ََل ٗك زٍضُ ََالًٖ اظ ظهبى تَؾِٗ ٗبفتِ اؾت. ّطٍقدت ثدب   ٔ ۺ آى ثَؾ٘لمعلم

نجط اؾت. آى ثدِ   انُاح ثبزقت، رسٕ، ٍ ثٖ ثِ ،ّبٕ آى قَز زض اٗي ًَٔ اظ افكبض ث٘فت٘س. ٍٗػگٖ قَٗس، ثبٖج هٖ چ٘عٕ هَارِ هٖ
 اؾت. قوب اٗي تَاًبٖٗ ضا زاضٗس كِ ثِ ََض كبهل اظ آى ذال قَٗس. قكلٖ اظ ٖبزت ضقس ٗبفتِ

كدٌن ثبٗدس تعك٘دِ     قبگطزۺ هٗلن گفتٌس كِ توبٗل ثِ تعكِ٘ زض چٌ٘ي هحٍ٘ ؾرتٖ ٍاقٗبً قبثل تَرِ اؾت. اهب زض هَضز هي، حؽ هٖ
ي زل٘ل اؾت كِ اناً قبزض ثِ تحول ّ٘چ كٌٌسُ اؾت. آٗب ثِ اٗ كٌن ظًسگٖ زض زً٘بٕ ثكطٕ ثؿ٘بض زضزآٍض ٍ ذؿتِ كٌن ظٗطا فكط هٖ
 ضًزٖ ً٘ؿتن؟

كٌٌس. اهب احؿبؼ قوب  إ اؾت كِ توبم ذساٗبى زضثبضُ هَرَزات ثكطٕ فكط هٖ ۺ هَئَ اٗي ً٘ؿت. آًهِ تَي٘ح زازم قَُ٘معلم

َاًٌس ثِ ّوِ رب پدطٍاظ  ت احؿبؼ َجِٖ٘ٗ هطزم زً٘ب اؾت. ارتوبٔ ثكطٕ قُٗبً ضًذ ثؿ٘بض ظٗبزٕ زاضز. هَرَزات زض ثٗسّبٕ زٗگط هٖ
پَؾدتِ  ٔ ّدبٕ الٗد   تَاًٌس ثعضگ ٗب كَچك قًَس. توبم آى ثطإ آًْب ثؿ٘بض َجٖ٘ٗ اؾت. فقٍ اًؿبى ٍ ثٗدس  كٌٌس ٍ قٌبٍض ثبقٌس. هٖ
ٖ    إ كِ زض اثتسا ثِ زً٘ب آهسٗس تَؾٍ ّط چ٘عٕ زض اٗي ثٗس هحسٍز قدسُ  هبًٌس اٗي ّؿتٌس. اظ لحِٓ ضٍٗدس ذؿدتِ    اٗدس. ٍقتدٖ ضاُ هد

ٖ   قَٗس، اگط آة ًٌَق٘س تكٌِ هٖ َٗس، اگط غصا ًرَضٗس گطؾٌِ هٖق هٖ قدَز، ٍ   قَٗس، اگط ثِ اًساظُ كبفٖ لجبؼ ًپَق٘س ؾدطزتبى هد
ث٘ي هطزم، تزلٖ كبضهب،  قٌ٘گ ق٘يآٗس. الجتِ، تًبزّبٕ  قَٗس ثَُض َجٖ٘ٗ هٖ اٗي ضًزٖ اؾت كِ ٍقتٖ ٍاضز اٗي ثٗس هٖهبًٌس آى. 

ٖ ثَُض هساٍم ً٘ع ّؿت. ّوهٌ٘ي ضًذ كك٘سًٖ ٍرَز زاضز كِ ٌَّظ تَؾدٍ هدطزم قٌبؾدبٖٗ ًكدسُ     ٍ اٗزبز كبضهبٕ ًبقٖ اظ ًبزاً
 تَاى ثَيَح تَي٘ح زاز، ثٌبثطاٗي ثكطٗت نطفبً اًجبقتِ اظ ضًذ اؾت.  اؾت، ضًزٖ كِ ًوٖ

ٕ     قبگطزۺ ٗك قبگطز زافب ؾإالٖ زاقت. اٍ گفت كِ ّط ٍقت ثِ فلع زؾت هٖ ٖ  ظًدس، اظ زؾدتبًف الكتطٗؿد٘تِ ؾدبَ قدَز. اٗدي    هد
 زض ّوبى ؾُح هبًسُ اؾت؟اٍ  ]ٍيٗ٘ت[ ثطإ ث٘ف اظ ٗك ؾبل ازاهِ ٗبفتِ اؾت. اؾتبز، آٗب ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ

ٖ      معلم ٌٗٗدٖ،   -قدَز  ۺ ذ٘ط. ثطإ هَرَزات ثكطٕ، هقساض ثؿ٘بض ظٗبزٕ اظ اًطغٕ كِ زض َدَل تعك٘دِ اظ ٗدك قدرم پسٗدساض هد

تطٗي ّؿدتٌس. زض   كٌس. هَرَزات ثكطٕ ًؿجت ثِ ٌٖبنط الكتطٗؿ٘تِ حؿبؼ حول هٖالكتطٗؿ٘تِ  -تبى ّبٕ ثسى تبى ٍ تجسٗل گًَگ
ّبٕ ذبنٖ اظ تعكِ٘ ذَز ثدِ قدسض    إ زٗگط، اگط كؿٖ زض حَظُ ٍاقٗ٘ت، الكتطٗؿ٘تِ تزلٖ ًَٖٖ اظ اًطغٕ اؾت. ثب نحجت اظ ظاٍِٗ

تَاًدس ٗدك اقدبضُ ثدطإ اٍ ثبقدس. هَقٗ٘دت        ّبٕ ذبنٖ كوٖ كَتبّٖ زاقتِ ثبقس، اٗي ّوهٌ٘ي هٖ كبفٖ كَقب ًجبقس ٗب زض حَظُ
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ّدبٖٗ ذَاّدس زاقدت؛     ثركس، زض ؾُح ثسًف ً٘ع پ٘كدطفت  زٗگطٕ ً٘ع ّؿتۺ ٍقتٖ فطزٕ زض ََل تعكِ٘ ؾُح ذَز ضا ثْجَز هٖ
ي كٌس تفبٍتٖ ٍرَز زاقتِ ثبقس. زض آى نَضت ً٘ع، اٗ هوكي اؾت زض اٌٗكِ چگًَِ تَاًبٖٗ هتٌبْط اٍ ثطإ زفٕ الكتطٗؿ٘تِ ضقس هٖ

 ًَٔ اظ تزلٖ اتفبي ذَاّس افتبز. اٗي چ٘عٕ كَچك اؾت ٍ اّو٘ت ظٗبزٕ ًساضز، اهب ثِ ذَثٖ اظ قوب هطاقجت ذَاّس كطز.

كٌس كِ هب ثبٗس ٖلِ٘ آًْب پطًٍسُ زازذدَاّٖ تكدك٘ل زّد٘ن.     كٌٌس. قبگطزٕ فكط هٖ قبگطزۺ ثطذٖ افطاز زض ؾ٘سًٖ ثِ زافب حولِ هٖ
 ٕ هطزم ٖبزٕ ثطإ هجبضظُ ثب هطزم ٖبزٕ اؾت. آٗب اٗي َطظ فكط هي زضؾت اؾت ٗب اقتجبُ؟ّب كٌن اٗي اؾتفبزُ اظ ضاُ حؽ هٖ

ذَاّن آى قبگطز ضا تهسٗق كٌنۺ توبٗل ثِ حوبٗت اظ زافب اقتجبُ ً٘ؿت. ثبٗس ثِ اٗي ًگبُ كٌ٘ن كدِ آى افدطاز    ۺ اٍل اٌٗكِ، هٖمعلم

اًس، آًَقت اظ زٗسگبُ قبگطزاًٖ كِ اظ زافب حوبٗت  ضٕ ثط زافب قسُظًٌس. اگط هَرت ٗك ؾُح ذبنٖ اظ احطگصا چگًَِ ثِ فب آؾ٘ت هٖ
ّبٕ قبًًَٖ ثِ ٌَٖاى ضاُ حل اقتجبُ ً٘ؿت. الجتِ، هب ثبٗس ثْتطٗي ؾٖٗ ذَز ضا ثكٌ٘ن كِ زض اٗدي چ٘عّدب    كٌٌس، ثكبض ثطزى كبًبل هٖ

اهب چَى هب ًزدبت ضا ثدِ هدطزم ٖطيدِ     . ً٘ؿتغ٘طهحتول  ّبٕ قبًًَٖ حل قَز، آى زضگ٘ط ًكَٗن. اهب اگط آى ثبٗس اظ َطٗق كبًبل
ظًٌدس،   إ ثطإ هطزم ثِ رب ثگصاضٗن ٍ ثِ آًْب ٗك فطنت ثسّ٘ن. حتٖ اگط آًْب ؾَْاً ثِ فب آؾ٘ت هٖ كٌ٘ن، ثبٗس ّو٘كِ ضاُ چبضُ هٖ

ًْب نحجت كٌ٘دس. اگدط ثدِ    تَاً٘س ثطٍٗس ٍ ثب آ ٌَّظ ثبٗس ثِ آًْب اربظُ زّ٘ن كِ ضًٍسٕ اظ آهسى ٍ زض  كطزى هب ضا زاقتِ ثبقٌس. هٖ
ً٘ؿت. ثِ اٗدي ذدبَط كدِ اًزودي فدبلَى زافدبٕ       غ٘طهحتول ّبٕ قبًًَٖ،  ضفتبض ذَز ازاهِ زٌّس، آًَقت ثطإ هب اؾتفبزُ اظ كبًبل

اؾتطال٘ب ٗك گطٍّٖ اؾت كِ قبًًَبً حجت قسُ ٍ اظ ًٓط قبًَى هزبظ اؾت، ٍ ًجبٗس ثِ زلرَاُ تَؾٍ هطزم هَضز حولِ قطاض ثگ٘طز. اهب 
ّدبٕ   ٘لٖ اظ چ٘عّب هبًٌس آى ثِ تعكِ٘ قرهٖ قوب اضتجبٌ زاضز. اظ ثطضؾٖ ذَز چكن ًپَق٘س. ثبٗس ثجٌ٘٘س آٗب آى ثِ ذبَط ٍاثؿتگٖذ

 قوب اٗزبز قسُ اؾت. ٓ ّبٕ پب  ًكس ذَز قوب، ٗب قبٗس تَؾٍ َٖاهل ذبنٖ ًبقٖ اظ ٍاثؿتگٖ

تَاً٘ن قًبٍت كٌد٘ن كدِ    قَز. چگًَِ هب هٖ ًٍس تعكِ٘ ًوبٗبى هّٖب ّعاض حبلت زض ََل ض هي اٗي اؾت. ث٘كتط اظ زُ ؾإالقبگطزۺ 
 اٗن؟ قًَس ثطذَضز كطزُ ّبٖٗ كِ زض ضًٍس تعكِ٘ ْبّط هٖ آٗب ثَُض نح٘ح ثب اٗي حبلت

ّبٖٗ َجٖ٘ٗ زض َدَل تعك٘دِ زض    قًَس ثبٗس ثِ ٌَٖاى حبلت ّبٖٗ كِ زض ضًٍس تعكِ٘ قرهٖ ًوبٗبى هٖ ّب ٍ حبلت ۺ توبم حؽمعلم

ّب  ذَاّس ثساًس آٗب ٍاقٗبً آظهبٗف ذَاّس زض ضًٍس تعكِ٘ ّط آظهبٗف ضا ثِ ذَثٖ ثگصضاًس، ٍ ّوهٌ٘ي هٖ ِ قَز. ّط كؿٖ هًٖٓط گطفت
ضا ذَة گصضاًسُ اؾت ٗب ذ٘ط. زض ٍاقٗ٘ت، اگط زض هَارِْ ثب ًفٕ قرهدٖ ثتَاً٘دس ٍاقٗدًب تكدبى ًردَضزُ ثدبقٖ ثوبً٘دس، آظهدبٗف ضا         

ّب زضٍى ذَز ضا رؿتزَ كٌ٘س ٍ ثسٗي تطت٘ت اثتسا ذَز ضا اناح  ثبق٘س زض هَارِْ ثب تًبزّب ثطإ ٖلتاٗس؛ اگط حق٘قتبً قبزض  گصضاًسُ
اٗدس. الجتدِ،    ّب ضا ضّب كٌ٘س، آظهبٗف ضا گصضاًسُ ّب قبزض ثبق٘س ٍاثؿتگٖ اٗس؛ اگط زض ه٘بى اًَأ ٍ اقؿبم ؾرتٖ كٌ٘س، آظهبٗف ضا گصضاًسُ

تَاًٌس ّط چ٘عٕ ضا ثدِ ذدَثٖ ازاضُ كٌٌدس. ثطذدٖ قدبگطزاى       زاضز. ثطذٖ اظ قبگطزاى هٖ زضربت هرتلفٖ اظ گصضاًسى آظهبٗف ٍرَز
ٖ  تَاًٌس زض ؾُح ْبّط آًْب ضا ثِ ذَثٖ ازاضُ كٌٌس اهب ًوٖ هٖ ضؾدس كدبهاً    تَاًٌس زض اٖوبي زضٍى آًْب ضا ضّب كٌٌس. ثطذٖ ثِ ًٓط هد

ٖ  قبى كوٖ پطٗكبى ّؿتٌس. آى ثِ اٗي ه ذَة ّؿتٌس اهب ٌَّظ زضٍى ِ   ٌٗبؾت كِ آًْب كودٖ اظ آى ]ٍاثؿدتگ ِ  ّدب[ ضا ًگد اًدس.   زاقدت
 تكر٘م آى ؾرت ً٘ؿت.

ف ٖجَض ًكطزٗس هُبثق اؾتبًساضز اهب آٗب اٌَُٗض اؾت كِ ثگَٗ٘ن ّط كؿٖ ثبٗس ّط آظهبٗكٖ ضا ثِ ذَثٖ ثگصضاًس ٍ اٌٗكِ اگط اظ آظهبٗ
شّدي  ٔ ثِ ّوگدٖ ثگدَٗن كدِ تعك٘دِ، تعك٘د     ثگصاضٗس ؿت. ؟ آٗب اٌَُٗض اؾت كِ ثگَٗ٘ن قوب ذَة ً٘ؿت٘س؟ هَئَ اٗي ًً٘٘ؿت٘س

تط تَي٘ح زّن. زض هَارِْ ثدب ًفدٕ قرهدٖ، زض هَارْدِ ثدب ذكدن ٍ كٌ٘دِ، زض ه٘دبى          قرم اؾت. ثگصاضٗس اٗي ضا ثبظّن ٍايح
الٗدبزُ   ٗدبً فدَي  گدَٗن قدوب ٍاق   تًبزّبٕ ث٘ي هطزم، ثطاًگ٘رتِ ذَاّ٘س قس. اگط حق٘قتبً ثتَاً٘س تكبى ًرَضزُ ثبقٖ ثوبً٘س، آًَقت هٖ

چَى اٗي آظهبٗف ضا ثِ ذَثٖ ًگصضاًسم آٗب ثِ اٗدي هٌٗبؾدت كدِ    »كٌ٘س،  ّؿت٘س! ّطگبُ ٗك آظهبٗف ضا ثِ ذَثٖ ًگصضاً٘س، فكط هٖ
تط اؾت. ثطذٖ اظ  ثطذٖ افطاز كوٖ پبٗ٘ي  كوٖ ثبالتط اؾت، زضحبل٘كِ زض ثطذٖ اظ افطاز   پبؾد ًِ اؾت. زض « ذَة ً٘ؿتن؟زٗگط 

هبٗف ضا ثِ ذَثٖ گصضاًسًس، ثطذٖ كوٖ ثستط اًزبم زازًس، زض حبل٘كِ ثطذٖ افطاز اناً آى ضا ثب هَفق٘ت ًگصضاًسًدس. اهدب   افطاز آى آظ
تدبى ضا   قَٗس. آًگبُ ثبٗس شّدي  زاً٘س احؿبؼ تأؾف ذَاّ٘س كطز، ثِ ذبَط كَتبّٖ زاقتي اظ زؾت ذَزتبى ًبضاحت هٖ ّوِ قوب هٖ

هبٗف ضا ثب هَفق٘ت ثگصضاً٘س تب كَتبِّٖ اٗي ثبض ضا رجطاى كٌ٘س. ٍقتٖ زفِٗ ثٗس آظهبٗف پد٘ف  زضؾت كٌ٘س ٍ ؾٖٗ كٌ٘س زفِٗ ثٗس آظ
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تَاًؿت٘س ّط آظهبٗف ضا ثگصضاً٘دس،   آٗس، ههون ذَاّ٘س ثَز كِ آى ضا ثِ ذَثٖ ثگصضاً٘س. ٍ زض حق٘قت، اٗي زق٘قبً تعكِ٘ اؾت. اگط هٖ
ّبٖٗ تطت٘ت زازُ ثَزم كِ  بزتبى، ثِ هؿئَل٘تن ٖول ًكطزُ ثَزم ٍ آظهبٗفگَٗن كِ آى زٗگط تعكِ٘ ًجَز. زض آى نَضت هي، اؾت هٖ

 ثَز؟ ذَز ضا ضقس زّ٘س. آٗب هَئَ اٗي ًوٖ قٌ٘گ ق٘يثَزٗس اظ َطٗق آًْب  ثطاٗتبى ثؿ٘بض كَچك ثَزُ، كِ زض ًت٘زِ قبزض ًوٖ

 فطؾتٌس! قبگطزۺ هطٗساى غاپٌٖ زضٍزقبى ضا ثِ اؾتبز هٖ

 تكَٗق()ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

ام. هبضؼ گصقتِ هبزضم زضگصقت. اٍ ً٘ع ثطإ ؾِ ؾبل تعكِ٘ كطزُ ثَز. اغلت  قبگطزۺ اكٌَى ث٘ف اظ ؾِ ؾبل اؾت كِ تعكِ٘ كطزُ
ّبٕ ثعضگتطٕ ثطإ اٍ قس. ذدَزم   كٌن، كِ ثبٖج ؾرتٖ ٖو٘قبً ثبثت ذ٘لٖ اظ چ٘عّبٖٗ كِ ثِ ذَثٖ اًزبم ًسازم احؿبؼ تأؾف هٖ

ًؿتن ٍقتٖ كِ اٍ ثب آظهبٗف هطگ ٍ ظًسگٖ ضٍثطٍ قسُ ثَز ثَُض ٍاقٖٗ اظ هٌٓطِ فب كوكف كٌن، ظٗطا زض كٌن كِ ًتَا ضا ؾطظًف هٖ
 آى ظهبى ؾطقت ثبٍقبض زافب ضا ثِ ضٍقٌٖ ًسٗسُ ثَزم.

قَز.  ۺ چ٘عٕ ٍرَز ًساضز كِ ثِ ذبَطـ ذَزتبى ضا ؾطظًف كٌ٘س. اگط ذَزتبى ضا ذ٘لٖ ظٗبز ؾطظًف كٌ٘س، ٗك ٍاثؿتگٖ هٖمعلم

، ٍ احتوبل آى ظٗبز اؾت كِ قوب ثطذٖ كبضّب ضا ثدِ زضؾدتٖ اًزدبم ًسازٗدس. اهدب قدوب ثدطإ        ّؿت٘سٗك اظ قوب زض ضًٍس تعكِ٘ ّط 
كٌٌسُ ّؿتٌس. تعكِ٘ ثِ ذدَز ّدط قدرم     كٌ٘س، هرهَنبً ٍقتٖ اقربل زٗگط ذَزقبى تعكِ٘ كٌٌسُ اٗفب ًوٖ زٗگطاى ًقف تٗ٘٘ي
كطز، آًَقت اٗي ٍاقٗدبً   ًرَضزُ ثبقٖ ثوبًس ٍ ذَزـ ضا ثِ ذَثٖ ازاضُ هٖ ثب هساذلِ تكبى ثَز زض هَارِْ قبزض هٖاٍ  هطثٌَ اؾت. اگط
گَٗ٘س كِ[ افطاز زٗگط ثِ ذَثٖ ٖول ًكطزًس ٍ كوكٖ كِ ثِ اٍ كطزًس ثؿ٘بض اًس  ثدَز. ذدَة، اگدط     قس. ]قوب هٖ تعكِ٘ ًبه٘سُ هٖ

قَز. ٍاقٗبً زض اٌٗزب ّ٘چ چ٘عٕ ثطإ قوب ً٘ؿت كدِ   ٍ ًبه٘سُ ًوٖذَز أ كٌٌسُ ثِ كوك افطاز زٗگط تكِ٘ كٌس، اٗي تعك٘ ٗك تعكِ٘
ّب ضا ث٘بهَظٗس ٍ حتٖ ثْتط ٖودل كٌ٘دس. آى ضا اظ ظٍاٗدبٕ ظٗدبز      ذَز ضا ثِ ذبَطـ ؾطظًف كٌ٘س. اگط كَتبّٖ كطزٗس، ثبٗس آى زضؼ

اؾت آى ضا ثَْ٘زُ ً٘بهَذتِ. قبٗس كوبل ًگبُ كٌ٘س! قبٗس ثِ آى ثسٕ كِ قوب تهَض كطزٗس ًجبقس. قبٗس ّط كؿٖ كِ زافب ضا آهَذتِ 
 قوب زض آٌٗسُ هٌتْٖ ثِ ًزبت اٍ قَز.

 ؾبذتبض هبزُ ثطإ هب نحجت كٌ٘س؟ٓ قبگطزۺ آٗب اهكبى زاضز زضثبض

اكٌدَى ثدِ    إ! ؾبذتبض هبزُ زض كسام ؾُح؟ ؾبذتبض چِ ًَٖٖ اظ هبزُ؟ آى ثؿ٘بض پ٘ه٘سُ اؾدت. ٖلدن ّدن    ۺ چِ ؾإال گؿتطزُمعلم

تَاى ثِ نَضت كل تَي٘ح زاز. حتٖ اگط چٌسٗي ضٍظ ثطإ نحجت  كَلٖ ؾُحٖ ضؾ٘سُ اؾت. ؾبذتبض هبزُ ضا ًوٖزض  آضاٗف هَل
تَاًؿتن توبه٘ت  آى ضا تكطٗح كٌن. ٍقتٖ هفَْم كْ٘دبى ضا ثدِ قدوب تَيد٘ح زازم، ٌّدَظ تدب        كطزم ًوٖ زضثبضُ آى ٍقت نطف هٖ
كطزم. آى ثؿ٘بض هحسٍز ٍ كلدٖ اؾدت. حتدٖ     ت ثكطٕ اؾتفبزُ هّٖبٕ ثكطٕ، َطظ فكط ثكطٕ، كلوب ث٘كتطٗي حس هوكي اظ زض 

كطزم. ّوهٌ٘ي، ظثبى ثكطٕ ثِ قست ًبقم ٍ هحدسٍز   ّؿتِٖ هبزُ نحجت هٖٓ آًَقت، نطفبً ثِ ََض كلٖ زضثبضُ ٗك ًَٔ اظ قَ٘
 اؾت، چطا كِ ًَٔ ثكط كلوبت ٍ لغبتٖ ثطإ تَن٘ف آى ًساضز.

قدَز؟   زٌّس زض ثٗسّبٕ زٗگطٕ كِ هفَْم ظهبى ضا ًساضًس هتزلٖ هٖ اٗي ثٗس هب ضٍٕ هٖ قبگطزۺ چگًَِ تَالٖ ظهبى اتفبقبتٖ كِ زض
 آٌٗس؟ آٗب آًْب هؿتق٘وبً ثطاؾبؼ زٍضُ ظهبًٖ ثِ ًوبٗف زضهٖ

اٗدي  »  ۺهدي گفدتن  « قَز زٍ، اٗي ٗدك حق٘قدت اؾدت.    ٗك ثِ ٖاٍُ ٗك هٖ» ۺۺ ضٍظٕ زٗگط ٗك هطز رَاى اظ هي پطؾ٘سمعلم

ّبٕ  ظهبى ٗس ث٘طٍى ضٍز، زٗگط حق٘قت ً٘ؿت. آى زض هكبىگَٗن ثِ هحى اٌٗكِ آى اظ اٗي ثُ بزٕ اؾت. هٖزضه٘بى هطزم ٖ ٖحق٘قت
تَاً٘س ثب اؾدتفبزُ اظ هفدبّ٘ن ثكدطٕ آى ضا     ّبٕ هرتلف قوب ًوٖ ظهبى ثطإ اٗي اؾت كِ ثگَٗن، زض هكبى« هرتلف حق٘قت ً٘ؿت.

ّبٕ زض  چ٘عّب ضا زاضًس. آًْدب   ّبٕ ّؿتٖ، ضٍـ بٕ هحبؾجِ ظهبى، ضٍـّ ثطإ ذَز ضٍـ ً٘عاًساظُ ثگ٘طٗس، ظٗطا هَرَزات آًزب 
  كبهاً هتفبٍت ّؿتٌس. آًهِ ذَة ٗب ثس اؾت ٍ آًهِ هخجت ٗب هٌفٖ اؾت ّوگٖ اظ چگًَگٖ زض  ثكط اظ آًْب هتفبٍت اؾت.



۲۶ 

ٍ افدطاز زٗگدط ًجبٗدس ّوٌُ٘دَضٕ     قبگطزۺ ّط كؿٖ كبضهبٕ ذَز ضا ثطإ ثبظپطزاذت زاضز. فطز ثبٗس كبضهبٕ ذَز ضا ثِ زٍـ ثككس، 
 كٌس ثبٗس ثِ آى ضؾ٘سگٖ كٌس؟ زذبلت كٌٌس. اگط ظًسگٖ قرم زض ذُط ثبقس، چگًَِ فطزٕ كِ تعكِ٘ هٖ

جٌ٘٘دس كدِ   ث اگطاهب كٌٌس،  كٌٌسگبى زض هؿبئل هطزم ٖبزٕ زذبلت ًوٖ ام. اگط چِ تعكِ٘ ۺ زضثبضُ اٗي هَئَ ثبضّب نحجت كطزُمعلم

( كدِ  ٍٕ ٍٍ« )قهسٕ ثٖ»اؾت.  قٌ٘گ ق٘يقَز ٍ قوب كبضٕ اًزبم ًسّ٘س، اٗي هككلٖ زض  طتكت هٖفطزٕ رٌبٗبت ٍحكتٌبكٖ ه
ًجبٗس تاـ كٌ٘س كبضٕ ثدطإ اًزدبم    ،اٗس كٌس كِ قوب زضحبل٘كِ ثِ ٍاثؿتگٖ ذبنٖ چؿج٘سُ ام ثِ حق٘قتٖ اقبضُ هٖ اـ گفتِ زضثبضُ

 زازى پ٘سا كٌ٘س.

 فطؾتٌس! ؾتبز هٖكٌكٖ زضٍزقبى ضا ثِ ا قبگطزۺ قبگطزاى ٌّگ

 )تكَٗق(ۺ اظ ّوِ هتككطم! معلم

قَز. چگًَِ ثبٗس اٗدي هؿدبئل ضا    افكبض آقفتِ زٗگطٕ ٍاضز شٌّن هٖ ،ذَاًن، زض حبل ذَاًسى قبگطزۺ ٍقتٖ كتبة رَآى فبلَى ضا هٖ
 ثِ زضؾتٖ زض ًٓط گطفتِ ٍ ازاضُ كٌن؟

كطز. اهب قوب ثبٗس ثط آى غلجِ كٌ٘س. اٗي ثِ ٖلت ٖقبٗس قكل ۺ اٗي كبهاً َجٖ٘ٗ اؾت، ّط كؿٖ ثب اٗي هككل ثطذَضز ذَاّس معلم

كٌٌس. زض هقبثل آًْب  تبى ٍ كبضهبٕ اٗزبز قسُ زض افكبضتبى اؾت. آًْب ثب تعكِ٘ قوب ٍ كؿت فب هساذلِ هٖ گطفتِ پؽ اظ تَلس زض شّي
َض ٖول كطزى ذدَزـ ًدبثَز كدطزى آًْدب     اٌُٗ« هي ثبٗس ثب اضازُ هحكن ثط ذَاًسى كتبة ٍ هُبلِٗ فب توطكع كٌن.»هقبٍهت كٌ٘سۺ 

تدبى كتدبة ضا    كٌس. ًجبٗس اربظُ زّ٘س ثط قوب تأح٘ط ثگصاضز. اگدط چكدن   اؾت. ظٗطا اٗي فب اؾت، هُبلِٗ فب تَؾٍ قوب آًْب ضا ًبثَز هٖ
ثدط اؾدت ثدب    زاً٘س چگًَِ ّط كلوِ ثبٗس تلفّ قدَز، آى قبثدل قجدَل ً٘ؿدت. آى ثطا     تبى آًزب ً٘ؿت، ٍ حتٖ ًوٖ ذَاًس اهب شّي هٖ

 ذَاًسًٖ ثَْ٘زُ.

ام. اهدب   كطزم كِ زض آى ظهبى آى ضا گصضاًسُ ام، حؽ هٖ قٌ٘گ هَارِ قسُ ضؾس ّط ظهبى كِ ثب ٗك آظهبٗف ق٘ي قبگطزۺ ثِ ًٓط هٖ
ضتقدبء  ثٌ٘ن كِ آظهبٗف ضا ثِ ذَثٖ ًگصضاًسم، ٗب اناً ًگصضاًسم. آٗب اٗي حدؽ ًبقدٖ اظ ا   اًساظم، هٖ ٍقتٖ ثٗساً ًگبّٖ ثِ گصقتِ هٖ

 ؾُح هي اؾت؟

تبى اظ َطٗق تعكِ٘ نَٗز كطزُ ثبقس، ٍقتٖ ثِ ٖقدت ًگدبُ كٌ٘دس اٌُٗدَض حدؽ ذَاّ٘دس كدطز. زض         ۺ زضؾت اؾت، اگط ؾُحمعلم

 ٍاقٗ٘ت، ثِ اٗي ذبَط اؾت كِ اؾتبًساضز ثبالتط آهسُ ٍ اظ اٌٗطٍ العاهبت ثبالتط ّؿتٌس.

 ذَة؟إ زاقتِ ثبق٘ن،  اربظُ زّ٘س ٗك ٍقت اؾتطاحت زُ زق٘قِ

 كٌٌس.( )تكَٗق( تطٗي احتطام ذَز ضا ثِ اؾتبز ث٘بى هٖ زٌّس، ٖبلٖ ّبٕ تبظُ ثِ هٗلن ّسِٗ هٖ گل )قبگطزاى زؾتِ

آٌٗس. ً٘بظٕ ً٘ؿت اٌَُٗض پَل ضا ّعٌِٗ كٌ٘س. هب ًگطاى اٗي چ٘عّب  ّب ثِ ًٓط گطاى هٖ اٗي گل )تكَٗق(ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

  )تكَٗق(هتككطم.  ً٘ؿت٘ن. اهب ثب اٗي حبل اظ ّوگٖ

تَاًٌس ثطإ زٍ تب ؾِ ؾبٖت زض هسٗت٘كي ثٌكدٌٌ٘س. آًْدب    اًس ٍ هٖ ّبٕ زٗگط ضا ٗبز گطفتِ ضٍـ قبگطزۺ ثطذٖ اظ قبگطزاى زض گصقتِ
تَاًٌس ثِ ذَثٖ هسٗت٘كي ضا اًزبم زٌّس، ٍ آًْب ثِ هُبلِٗ فدب ٗدب تعك٘دِ     كٌٌس كِ ثْتط اظ قبگطزاًٖ ّؿتٌس كِ ًوٖ ّو٘كِ فكط هٖ

 كٌٌس. اؾتبز، لُفبً اٗي هَئَ ضا ثطإ هب ضٍقي كٌ٘س. قٌ٘گ تَرِ ًوٖ يق٘

ٖ    معلم قدَز چ٘عّدب    ۺ هْن ً٘ؿت ثطإ قطٍٔ قرم زض چِ ًَٖٖ اظ قطاٍٗ رؿوبًٖ اؾت، ثِ هحى اٌٗكدِ ٍاقٗدبً ٍاضز زافدب هد

پدصٗط   ه٘سًس. پبّبٕ آًْب ٍاقٗبً اًُٗبفضق كطزًس. ثطذٖ اظ قبگطزاى ؾبثقبً هٖ هتفبٍت ذَاٌّس ثَز. ثطذٖ اظ قبگطزاى ؾبثقبً ٍضظـ هٖ



۲۷ 

تَاًٌس ثِ ضاحتٖ زض حبلت لَتَؼ كبهل ثٌكٌٌ٘س. اهب آٗب آى اًزبم توطٗي اؾت؟ ذ٘ط. اگط ٍاقٗبً ثرَاٌّس تعكِ٘ كٌٌس،  اؾت، ٍ فَضاً هٖ
ٖ   هٖ تَاًٌدس لَتدَؼ    فْوٌس كِ چ٘عّب هتفبٍت ّؿتٌس؛ هوكي اؾت هتَرِ قًَس كِ ّطچٌس پبّبٕ ٗك ضقهٌسُ ضا زاضًس، زٗگدط ًود

تَاًس نطفبً ثِ  كٌٌسُ قُٗبً ًوٖ كبهل ضا اًزبم زٌّس. ٍ آى كبهاً زضزًب  اؾت. آى ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ پبّبٕ يطثسضٕ ٗك تعكِ٘
ؾبزگِٖ ًكؿتي ثب پبّبٕ يطثسضٕ ثسٍى ّ٘چ هكبً٘عهٖ ثبقس. ثِ اٗي ذبَط كِ آى تعكِ٘ اؾت، ٍ ّط چ٘عٕ اظ قدوب ثدطإ ذدبَط    

قَز. هسٗت٘كي فقٍ ٍقتدٖ ذدَة اؾدت كدِ ثتَاًدس ٍاقٗدبً        اَوٌ٘بى اظ ضقس قوب اؾت، ٍ آى قبهل هسٗت٘كي هٖ ضقس قوب ٍ ثطإ
ضا ضقس زّس. زضغ٘ط اٌٗهَضت، هْن ً٘ؿت چقسض ثتَاً٘س ثب پبّبٕ يطثسضٕ ثٌكٌ٘٘س، چِ  تبى قٌ٘گ ق٘يكبضهبٕ قوب ضا پب  كطزُ ٍ 

جطز، اگط ًتَاًس ّ٘چ تأح٘طٕ ثط تعكِ٘ قدوب ثگدصاضز، ٍ ثدِ ؾدبزگٖ پبّدبٕ ذدَز ضا       إ زاضز؟ اگط ًتَاًس كبضهبٕ قوب ضا اظ ث٘ي ث فبٗسُ
ثطإ اٌٗكِ آًْب ضا يطثسضٕ كطزُ ثبق٘س، آًَقت هْن ً٘ؿت چقسض ثتَاً٘دس زض لَتدَؼ كبهدل ثٌكدٌ٘٘س، چدِ       [فقٍ]يطثسضٕ كٌ٘س 

ِ     كٌن. نطفبً زض حب إ زاضز؟ آٗب اٗي زضؾت ً٘ؿت؟ اٌٗزب اظ كؿٖ اًتقبز ًوٖ فبٗسُ ام  ل تَي٘ح اٗي اندَل فدب ّؿدتن. ّطگدع ًگفتد
اًدس.   ام كِ ذ٘لٖ ذَة تعكِ٘ كدطزُ  تَاًٌس ثِ هست ََالًٖ ثب پبّبٕ يطثسضٕ ثٌكٌٌ٘س زض ؾَُح ثبال ّؿتٌس ٗب ًگفتِ آًْبٖٗ كِ هٖ

يطثسضٕ كطزى پبّب  زازٗس ٍ قجاً اًزبم هٖ ّٕبٕ زٗگط ضا ٗبز گطفت٘س ٗب ؾبثقبً ضقم، ٍضظـ، ٗب چ٘عّبٕ زٗگط اگط زض گصقتِ ضٍـ
زضزًب  ًجَزُ، ٍ يطثسضٕ كطزى آًْب زض حبل حبيط حؿٖ هبًٌس حؽ يطثسضٕ كطزى آًْب زض گصقتِ اؾت ٍ تغ٘٘طٕ ًكطزُ اؾت، 

تَاً٘س ثگصاضٗس زافب ثِ ؾبزگٖ ثِ قوب اٖتٌبٖٗ ًكطزُ ٍ اظ كٌبضتبى ٖجَض كٌس. اگط ثَُض ٍاقٖٗ  كَچكٖ ً٘ؿت! ًؤٖ آًَقت اٗي هؿئل
تَاًٌس پبّبٕ ذدَز ضا يدطثسضٕ كٌٌدس ًجبٗدس      زاً٘س. زض يوي كؿبًٖ كِ ًوٖ اٗس، گطاًجْب ثَزى اٗي فب ضا قسض ًوٖ ِٗ ًكطزُفب ضا هُبل

كٌس. ٖزلِ ًكٌ٘دس. اٍل ثبٗدس پبّدبٕ ذدَز ضا زض      ذ٘لٖ ًگطاى ثبقٌس. اگط آى تجسٗل ثِ ٗك ٍاثؿتگٖ قَز، آى ً٘ع هَاًٖٗ اٗزبز هٖ
ًْبٗت ذَاّ٘س تَاًؿت حبلت لَتَؼ كبهل ضا اًزبم زّ٘س. افدطازٕ كدِ زض زّدِ ّكدتبز ظًدسگٖ      لَتَؼ قطاض زّ٘س، ٍ زض  حبلت ً٘ن

ٖ  ّؿتٌس ٍ ّطگع لَتَؼ كبهل ًٌكؿتِ تَاً٘دس ّودبًَُض اًزدبم زّ٘دس؟ ّدط كؿدٖ        اًس اكٌَى قبزض ثِ اٗي كبض ّؿتٌس. چطا قوب ًود
 تَاًس زض لَتَؼ كبهل ثٌكٌ٘س. هٖ

« ثهد٘طت ثدِ تودبم اؾدطاض    »كٌن اظ ]حبلت  زاقتيِ[  ام. اهب ٌَّظ حؽ هٖ ضا هُبلِٗ كطزُ اكٌَى چٌسٗي ؾبل اؾت كِ فب قبگطزۺ ّن
 ثؿ٘بض زٍض ّؿتن.

ٖ   معلم ذَاّدس   ۺ زض حق٘قت، ثگصاضٗس ثِ قوب ثگَٗن كِ اٗي ثرف ثكطٕ قوب زض ؾُح اؾت كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ ًكدسُ اؾدت ٍ هد

تبى اؾت كِ ثدِ چٌد٘ي چ٘عّدبٖٗ چؿدج٘سُ اؾدت.       ٕ فكطٕ زض شّيزضثبضُ ذساٗبى ثساًس. ّوهٌ٘ي، آى ٖقبٗس پؽ اظ تَلس ٍ كبضهب
قَز كِ زضثبضُ اهَض الْٖ ثساًٌس؟ ثِ ٖاٍُ، قبزض ً٘ؿت٘س ثِ ٍيَح تكر٘م زّ٘س افكدبض زضؾدت    چگًَِ ثِ آى چ٘عّب اربظُ زازُ هٖ
قَٗس،  فب ضٍقي ٍ آگبُ هٖ ٗك انلذَاً٘س ٍ ثِ ًبگْبى ثِ  ضا هٖ فبلَى رَآىتبى، ّوبًَُض كِ  ذَز قوب چِ ّؿتٌس. زض ضًٍس تعكِ٘

قس. آًَقت چطا اٌَُٗض اؾت كِ ثِ  فب زض آى ؾُح هُلقبً ثطإ قوب آقكبض ًوٖآى ؾُح ّؿت٘س. زضغ٘طاٌٗهَضت انل  پ٘كبپ٘ف زض
ذساٗبى  قَز ّط چ٘عٕ ضا فَضاً ثساً٘س؟ ظٗطا آى ثرف اظ قوب كِ تعكِ٘ ضا كبهل ًكطزُ هُلقبً هزبظ ً٘ؿت زضثبضُ قوب اربظُ زازُ ًوٖ

تَاً٘س ثِ تسضٗذ انَل زض ؾَُح حتٖ  ٍ ثَازاّب ثساًس، زضحبل٘كِ آى ثركٖ اظ قوب كِ تعكِ٘ ضا كبهل كطزُ رسا قسُ اؾت. فقٍ هٖ
ثبالتط ضا اظ َطٗق هُبلِٗ فب زض  كٌ٘س، كِ پ٘كبپ٘ف ضاّٖ ثطإ آقكبض كدطزى چ٘عّدب ثدِ قدوب اؾدت. ثدب اٗدي حدبل ثركدٖ اظ          

تَاًس فَضاً ثِ آى اؾتبًساضز ثطؾس. آى ثرف كِ تعكِ٘ ضا كبهل كطزُ اؾت قدبزض اؾدت    بهل كطزُ اؾت هٖكٌٌسُ كِ تعكِ٘ ضا ك تعكِ٘
تَاًٌس ّ٘چ پطؾكٖ هُطح كٌٌس.  ثٌٌ٘س ًوٖ توبم انَل زض كْ٘بى ضا فَضاً زض ؾُح ذَز زض  كٌس. ثؿ٘بضٕ اظ قبگطزاى ٍقتٖ هطا هٖ

ثٌ٘٘دس   اٗس. ٍقتٖ هطا هٖ اكٌَى ّوِ چ٘ع ضا زض  كطزُ اٌَُٗض اؾت كِ قوب ّنضؾس چ٘عٕ ثطإ گفتي ًساضًس. زض ٍاقٗ٘ت،  ثِ ًٓط هٖ
قَز، ٍ ثِ اٗي تطت٘ت ؾُح پَؾتِ ثكطٕ كِ تعكِ٘ ضا كبهل ًكطزُ  آى ثرف اظ قوب كِ تعكِ٘ ضا كبهل كطزُ اؾت فَضاً َّق٘بض هٖ

طزُ اؾت، ّو٘كِ ؾإاالتٖ ثطإ پطؾد٘سى زاضز.  قَز. اهب اٗي ثرف ثكطٕ، كِ تعكِ٘ ضا كبهل ًك زضثبضُ اهَض ضٍقي هٖ [ً٘ع]اؾت 
اٍُ، چُدَض قدس كدِ    »كٌسۺ  كٌ٘س، ؾُح ثكطٕ ثِ ًبگْبى ثِ ؾإاالتٖ ثطإ پطؾ٘سى فكط هٖ ثٌبثطاٗي ثِ هحى اٌٗكِ هطا تط  هٖ

 ثؿ٘بضٕ اظ افطاز اٌَُٗض ّؿتٌس. « زضثبضُ اٗي ؾإالٖ كِ زاقتن اظ اؾتبز ًپطؾ٘سم؟
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ام، تب  ام ٍ آًْب ضا ثطضؾٖ كطزُ كٌس تَرِ كطزُ كَقب زض فبٕ ثَزا هساذلِ هٖٔ تعكِ٘ ٍ آًهِ ثب تعك٘ قبگطزۺ ّو٘كِ ثِ ٌٖبنط زض ضًٍس
 ثتَاًن ثْتط تعكِ٘ كٌن.

ام ثدِ   تط اظ آًهِ گفتِ فب ضا ٍايح تَاًن انَل ّب ٍرَز زاضز. ًوٖ ۺ آًزب چ٘عٕ ثطإ ثطضؾٖ ٍرَز ًساضز. فقٍ هككل ٍاثؿتگٖمعلم

ام.  قسًس. اهدب هدي تودبم آًْدب ضا تَيد٘ح زازُ      قتِ افطاز ذَزقبى ثبٗس ثِ توبم اٗي چ٘عّب ضٍقي ٍ آگبُ هٖقوب تَي٘ح زّن. زض گص
قَٗس، فقٍ ثبٗس ثِ زًجدبل   كٌ٘س. ٍقتٖ ثب هككات هَارِ هٖ هُوئي قَٗس كِ فب ضا ثب شٌّ٘ت تحق٘ق ٍ ثطضؾٖ زض زافب، هُبلِٗ ًوٖ

كٌ٘س، تًدو٘ي قدسُ اؾدت     ل هككات قوب ّؿتٌس. ٍقتٖ كِ ٍاثؿتگٖ ضا پب  هٖهككات زض َطظ فكط ذَز ثبق٘س. آًْب قُٗبً زل٘
 كِ آظهبٗف ضا ثگصضاً٘س. قبزض ذَاّ٘س ثَز كِ هؿئلِ ضا ثِ ذَثٖ ازاضُ كطزُ ٍ ذَاّ٘س تَاًؿت ذَز ضا اضتقبء زّ٘س.

ّبٕ هي اؾت  ب ًؿجتبً ًعزٗك ثِ زض ّبٗكبى اظ ف گصاضم كِ زض  ّبٕ ذَز ضا ثب كؿبًٖ زضه٘بى هٖ ّب ٍ تزطثِ قبگطزۺ هٗوَالً زض 
 ثٌِٖ٘ ٗكؿبًٖ زاضٗن. آٗب اٗي ٗك ٍاثؿتگٖ اؾت؟ هؿبئل ذبنٖ، ضٍقيٓ ٍ زضثبض

ۺ آى ثؿتگٖ زاضز ثِ اٌٗكِ توبٗل قوب ثِ ًعزٗك قسى ثِ آى قبگطزاًٖ كِ اهكبى نحجت ثب آًْب ضا زاضٗدس، آٗدب ثدِ ؾدبزگٖ     معلم

هْوٖ ً٘ؿت. اگط آى ّط ٌٖهط ًبزضؾتٖ زضثطزاقتِ ثبقس، ثؿ٘بض احتوبل زاضز ٔ لحبٍٕ توبٗات ثكطٕ زٗگط اؾت. اگط ً٘ؿت، هؿئ
 هبًٖٗ قَز تب قوب ضا اظ تعكِ٘ ثَُضٕ كَقب ثبظزاضز. 

ٖ   ّبٕ هرتلف ٗب ثه٘طت هَئَ ذبنٖ، ثب زض ٓ قبگطزۺ ٍقتٖ زضثبض تدَاًن ٖقبٗدس ؾدفت ٍ     ّبٕ هرتلف ضٍثطٍ ّؿتن، چگًَدِ هد
 ضا ثْتط اضتقبء زّن؟ ؾرت ذَز ضا اظ ث٘ي ثطزُ ٍ ذَز 

تَاً٘س ثب زٗگطاى زض ٗك ؾُح ٍ زض ٗك ظهبى ضقس كٌ٘س. ثٌبثطاٗي احتودبل زاضز كدِ قدوب ٍ     كٌٌسُ، ًوٖ ۺ ثِ ٌَٖاى ٗك تعكِ٘معلم

ّبٕ هتفبٍت قوب اظ فب زض ّدط ؾدُح كدَچكٖ     ّبٕ هرتلفٖ اظ انَل فب زاقتِ ثبق٘س. زض  قبگطزاى زٗگط ًٓطات هرتلف ٍ زض 
قَز. ّط ٗك اظ قبگطزاى ثَُض كَقبٖٗ زض حبل ضقدس ٍ پ٘كدطفت ّؿدتٌس. اهدب اهكدبى زاضز كدِ        ّبٕ ث٘ي قوب هٖ هٌزط ثِ تفبٍت

زّ٘س، اظ رولِ اًزبم كدبض زافدب، ثبٗدس ثْتدطٗي      تبى اظ فب توبهبً هتفبٍت ثبقس. هْن ً٘ؿت چِ ثبقس، زض ّطچِ كِ اًزبم هٖ ّبٕ زض 
َٗت ذَز قطاض زّ٘س، اٖتجبضثركٖ ثِ زافب ٍ ًزبت هطزم زً٘ب ضا ثبالتطٗي اٍلَٗدت ذدَز   ؾٖٗ ذَز ضا ثكٌ٘س كِ زافب ضا زض ثبالتطٗي اٍل

زّ٘دس، ثبٗدس ثدِ     تفكطتبى قطاض زّ٘س. ٍقتٖ فب ضا ثِ هطزم ٖبزٕ اقبِٖ هٖٔ قطاض زّ٘س ٍ اٖتجبضثركٖ ثِ زافب ضا ثِ ٌَٖاى اؾبؼ اٍل٘
تطٗي انَل فدب ّؿدتٌس.    ؾُحٖٔ چ٘عّبٖٗ ضا ًكبى زّ٘س كِ ثطپبٗإ ٖول كٌ٘س كِ هطزم ٖبزٕ ثتَاًٌس زض  كٌٌس، ٍ ثِ آًْب  قَُ٘

ٖ    اٗس ٍ تب چِ ؾُح ثبالٖٗ تعكِ٘ كدطزُ  زُضا زض  كطثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چِ ؾُح ثبالٖٗ اظ انَل فب  تَاً٘دس ثدب    اٗدس، زضٍاقدٕ ًود
تَاً٘دس اندَلٖ ضا ثدِ كدبض      ٖبزٕ ًوٖ تَاً٘س ثب قلت ذَز آى ضا زض  كٌ٘س. زض تٗبهل ثب هطزم كلوبت آًْب ضا تَي٘ح زّ٘س ٍ فقٍ هٖ

  تَاً٘س ذَز ضا ثب هطزم ٖبزٕ اقتجبُ ثگ٘طٗس. ثجطٗس كِ فطاتط اظ هٗوَل اؾت، اهب ّوهٌ٘ي ًوٖ

 ّب زاضٗن، ًساضًس. قبگطزۺ اؾتبز گفتٌس كِ ّ٘چ ٗك اظ هَرَزات زض ّط ٗك اظ ثٗسّبٕ زٗگط اٗي ثسًٖ كِ هب اًؿبى

ّبٕ اٗي ؾُح ثكطٕ ضا ًساضًس. اهب زض ؾُحٖ ًِ چٌساى ثبال ذدبضد   ذتِ قسُ اظ هَلكَلۺ زضؾت اؾت. ّ٘چ ٗك اٗي ثسى ؾبمعلم

 ، ٗك تٗساز ثؿ٘بض اًسكٖ اظ هَاضز ذبل ّؿتٌس كِ آًزب اٗي ٍرَز زاضز.قلوطٍ ؾِاظ 

ثطزًدٖ آًزدب    ثٌبثطاٗي آًْب ث٘وبض ًرَاٌّس قس، هككات تَلس، پ٘طٕ، ث٘وبضٕ ٍ هطگ ً٘ع ٍرَز ًرَاٌّس زاقت. چٌ٘ي ضًذ»قبگطزۺ 
آًَقت چطا اٌُٗدَض اؾدت   « اًگ٘ع اؾت. ٍظى ّؿتٌس، آى كبهاً قگفت تَاًٌس پطٍاظ كٌٌس، ٍ ثٖ ٍرَز ًساضز. هطزم زض ثٗسّبٕ زٗگط هٖ

قًَس، ٌَّظ هوكي اؾت ضًدذ   ثسى ثكطٕ ذال هٖٔ پَؾتِ، اظ اٗي پَؾتٔ ه٘طًس ثٗس اظ اٌٗكِ اظ اٗي الٗ كِ ثٗس اظ اٌٗكِ هطزم هٖ
 ثككٌس؟
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قدًَس ٍ   ّوگٖ اًؿبى ًبه٘سُ هٖ قلوطٍ ؾِاًس. هطزم زضٍى  ضا تط  ًكطزُ قلوطٍ ؾِۺ ثِ اٗي ذبَط اؾت كِ هطزم پؽ اظ هطگ ممعل

ثبالتط ثبقس، زض هقبٗؿِ ثب كؿدبًٖ كدِ زض ؾدَُح     قلوطٍ ؾِثطًس. تٌْب تفبٍت اٗي اؾت كِ ّط چِ هكبى آًْب زضٍى  ثٌبثطاٗي ضًذ هٖ
ٖ       احتتط اظ آًْب ّؿتٌس كوٖ ض پبٗ٘ي ككدٌس. زض   تط ّؿتٌس. هطزم زض زً٘بٕ ثكطٕ زضٍاقٕ كؿدبًٖ ً٘ؿدتٌس كدِ ث٘كدتطٗي ضًدذ ضا هد

تط اظ ؾُح ثكطٕ ٍرَز زاضًس. ثِ ٖداٍُ، رْدٌن ٍردَز زاضز ٍ زضٍاقدٕ ؾدَُح ثؿد٘بضٕ        حق٘قت، هَرَزاتٖ زض ؾَُح حتٖ پبٗ٘ي
تَلدس، پ٘دطٕ، ث٘ودبضٕ ٍ هدطگ زض     ٔ ككٌس. هؿدئل  ضًذ ضا هٖ ّب ث٘كتطٗي تط اظ رٌْن ٍرَز زاضًس. زض هقبٗؿِ ثب ذساٗبى، اًؿبى پبٗ٘ي

ٖ   ٍرَز زاضز، ٍ فقٍ هٌحهط ثِ اًؿبى قلوطٍ ؾِؾطتبؾط  تَاًدس اظ   ّب ً٘ؿت. ثٗس اظ تط  ثسى ثكطٕ، ضٍح انلٖ ٗك فطز ٖدبزٕ ًود
٘دساٖٗ ٖجدَض كٌدس. زض ؾدَُح     اؾت ٍ ٌَّظ ثبٗس ثِ ثبال ثطگطزز ٍ ثٗس اظ هدطگ اظ ه٘دبى ثبظپ   قلوطٍ ؾِثگطٗعز. اٍ ٌَّظ زض  قلوطٍ ؾِ

قًَس ضًذ ثؿد٘بض كوتدطٕ ٍردَز زاضز.     ّب هتحول هٖ كِ ثبالتط اظ ؾُح ثكطٕ اؾت، ًؿجت ثِ آًهِ اًؿبى قلوطٍ ؾِهرتلف زضٍى 
ّب ث٘كدتط ذَاّدس    اظ ضًذ اًؿبىاٍ  تط اظ ؾُح اًؿبى ثبقس، آًَقت ضًذ اگط كؿٖ ثستط اظ ٗك هَرَز ثكطٕ ثبقس ٍ زض ؾُحٖ پبٗ٘ي

« اًؿبى»ّب، هب هطزمِ ضٍٕ ظه٘ي ضا  قًَس. اهب هطزم زض ثْكت زض كل اًؿبى ًبه٘سُ هٖ قلوطٍ ؾِم زض ؾَُح هرتلف زضٍى ثَز. هطز
 ًبهٌس. هٖ« ّبٕ آؾوبًٖ اًؿبى»ّب ضا  ًبهٌس، ٍ هطزم زض ثْكت هٖ

 فطؾتٌس! قبگطزۺ هطٗساى زض قْط ًبًزٌ٘گ ثِ قوب زضٍز هٖ

 )تكَٗق(ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

 فطؾتٌس! غى ثِ هٗلن زضٍز هٖ توبم هطٗساى زض قْط قٌگ قبگطزۺ

 )تكَٗق(ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

   ٖ ذدَاّن اظ آًْدب زؾدت     قبگطزۺ ؾبل گصقتِ ثب زافب آقٌب قسم. حؽ ثؿ٘بض ذَثٖ ًؿجت ثِ آى زاضم. اهب ٖقبٗدس هدصّجٖ زاضم ٍ ًود
س. ثطإ هي ؾرت اؾدت كدِ ثد٘ي زافدب ٍ هدصّت ٗكدٖ ضا       ثككن. ثطَجق العاهبت زافب، فطز فقٍ ثبٗس زض ٗك ضاُ تعكِ٘، توطٗي كٌ

 اًتربة كٌن. لُفبً ثِ هي ثگَٗس ثبٗس چِ كبض كٌن.

گ٘طز چِ اًتربثٖ زاقتِ ثبقس. اهدب هدي ثؿد٘بض     ۺ ثْتط اؾت اظ ذَزتبى اٗي ؾإال ضا ثپطؾ٘س. قوب فطزٕ ّؿت٘س كِ تهو٘ن هٖمعلم

ضٍز، ثِ ّوِ قدوب قدطاٍٗ    ثب اٌٗكِ قوب كؿٖ ّؿت٘س كِ ضاُ ذَز ضا هٖام. حتٖ  ٍايح هؿبئل ضا تحت ٌَٖاى انَل فب تَي٘ح زازُ
ٖ    ٔ زض زً٘بٕ تعكِ٘ ضا گفتن. قجاً ٍقتٖ زض حبل اقبٖ كدطزم،   فب زض چ٘ي ثَزم، ثِ هحى اٌٗكِ زض ّط هكدبًٖ كداؼ ضا قدطٍٔ هد

. هطزم ذَزقبى ثدطإ ذدَز   كطز آهَظـ ضا قطٍٔ هٖ گًَگ چٖٗك ضٍـ تقلجٖ  [ثِ آًزب]تًو٘ي قسُ ثَز كِ زض هكبًٖ ًعزٗك 
ّدبٕ   كٌ٘ن. آٗب ثطذدٖ اظ ؾدبظهبى   گ٘طًس كِ ضاؾت٘ي ضا ثرَاٌّس ٗب قُ٘بًٖ ضا. هب اهطٍظ اٌٗزب ٗك كٌفطاًؽ فب ثطگعاض هٖ تهو٘ن هٖ

كٌٌس؟ زض ّط حبل، اٗي ً٘طٍّبٕ كْي قدُ٘بًٖ ّؿدتٌس كدِ اظ اندل اٗزدبز هتقبثدل ٍ        هصّجٖ زض اٗي اَطاف ّوبٗف ثطگعاض ًوٖ
كٌٌس تب ثب كؿت ًزبت تَؾٍ هطزم هساذلِ كٌٌس. ْبّطاً كؿت فب ثطإ هطزم كبهاً ؾبزُ اؾدت. اهدب زض    هتقبثل اؾتفبزُ هٖثبظزاضٕ 

ٍاقٗ٘ت، آى آؾبى ً٘ؿت. زض حبل حبيط، ّ٘چ ٗك اظ هصاّت ضاؾت٘ي، زٗگط ذساٗبًٖ ًساضًس كِ آًْب ضا ؾطپطؾتٖ كٌٌدس، ٍ هدطزم زض   
كٌٌس. چطا هطزم ثِ هصاّت ثبٍض زاضًس ؾإالٖ ثعضگ اؾت. هدي ثؿد٘بض ٍايدح اٗدي      هجبضظُ هٖآى هصاّت ثطإ پَل، هٌفٗت، ٍ هقبم 

كٌ٘دس هَيدَٖٖ هطثدٌَ ثدِ      ثِ ٗكٖ اظ آًْب ثبٍض زاقتِ ثبق٘س ٗب ذ٘ط ٍ اٌٗكِ چِ چ٘ع ضا اًتربة هٖام. اٌٗكِ  طزُانَل ضا تكطٗح ك
تعكِ٘ كٌ٘س. اٌٗزب هي فقدٍ ثدِ    ، هزجَض ً٘ؿت٘سذَاّ٘س اگط ًوٖذَاّ٘س تعكِ٘ كٌ٘س، ٍ  تَاً٘س ّط چ٘عٕ ضا كِ هٖ ذَزتبى اؾت. هٖ
 كٌن، ٍ چ٘عّبٖٗ كِ نطفبً تكطٗفبت ّؿتٌس ضا ًساضٗن.  قلت هطزم ًگبُ هٖ

ّبٕ هطٗساى زافب زض زٍ حبلت ذَاٌّس ثَز. اٍل اٌٗكِ ثسى ثب هبزُ ثباًطغٕ ثبال ردبٗگعٗي   قبگطزۺ ثِ ٌّگبم ًبئل قسى ثِ كوبل، ثسى
 زٗگطٕ اٌٗكِ ثسى ثب كَز  ربٍزاى ربٗگعٗي ذَاّس قس. آٗب اٗي زض  زضؾت اؾت؟ذَاّس قس، ٍ 
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ٖ  ۺ هي ّط آًهِ ثْتطٗي اؾت ضا ثِ قوب هٖمعلم ذَاّدس ثدسى    زّن. اهب قطاٍٗ ّط كؿٖ هتفبٍت اؾت. زض قطاُٖٗ ذبل فطز ًود

گكدت، ذدساٗبى    ثطز ٍقتٖ ثِ زً٘بٕ ذَز ثبظهٖ ثكطٕ ضا ثب ذَز ثجطز حتٖ اگط ثِ اٍ زازُ قَز، ظٗطا اگط آى ثسى ثكطٕ ضا ثب ذَز هٖ
ذَاٌّس ّوِ چ٘ع ضا زاقدتِ   گٌَٗس هٖ ثطز. قبگطزاًٖ ّؿتٌس كِ هٖ ٗبفتٌس، ثٌبثطاٗي آى ضا ثب ذَز ًوٖ زض آًزب آى ضا كبهاً ٖز٘ت هٖ

  كٌ٘س ٍ ضٍقي ٍ آگدبُ  ثبقٌس. اهب زض حق٘قت، قوب زض حبل اؾتفبزُ اظ تفكط ثكطٕ ثطإ زضًٓط گطفتي اٗي چ٘عّب ّؿت٘س. ٍقتٖ زض
كٌ٘س. ثِ اٗي ذبَط كِ زض آى ظهبى، ّ٘چ افكبض ثكطٕ ًرَاّ٘س زاقت ٍ هؿبئل  قَٗس، هُلقبً ثِ ّ٘چ ٍرِ آًَُض ثِ چ٘عّب ًگبُ ًوٖ

چِ تَاًس تعكِ٘ قَز. قبگطزاى ّط  گ٘طٗس. زض حق٘قت، اظ َطٗق توطٗي تعكِ٘ زافب ّط چ٘عٕ هٖ آى قلوطٍ زض ًٓط هٖٔ ضا كبهاً ثط پبٗ
 ً٘بظ زاقتِ ثبقٌس ضا ذَاٌّس زاقت، ظٗطا اٗي فبٕ ًْبٖٗ كْ٘بى اؾت.

 اًس؟ قبگطزۺ آٗب توبم ذساٗبى هحبفّ فبٕ هطٗساى تَؾٍ اؾتبز تٗ٘٘ي قسُ

قَز. اهب انُاحبت ٍ هفدبّ٘ن   ۺ تعكِ٘ زض ٗك فبٕ ضاؾت٘ي تَؾٍ اؾتبز، ذساٗبى، ٍ ؾطثبظاى آؾوبًٖ هحبفٓت ٍ هطاقجت هٖمعلم

إ كٌبض ثگصاضٗنۺ  كٌٌسگبى زافب ضا ثطإ لحِٓ كٌٌس. ث٘بٗس قوب، تعكِ٘ ط ضا ثكبض ًجطٗس، ظٗطا آًْب ٌٖبنط ًبپبكٖ حول هٖاظ هصاّت زٗگ
ًوب ضٍٕ ذَز  إ ثبالپَـ اظ كتبى ًد پَقٌس، ٗك تَزُ ّبٕ كٌِْ ٍ كخ٘ف هٖ ضؾس كِ لجبؼ حتٖ ٍقتٖ ثِ ثؿ٘بضٕ اظ آى كؿبًٖ هٖ

آى افطاز ْبّطاً گسا ّؿتٌس، اهب اَطاف آًْب ًگْجبًبى قبًَى آؾوبًٖ ّؿتٌس كِ اظ آًدبى   -ذَاثٌس هٖ اًساظًس، ٍ ّط ربٖٗ كِ ثكَز هٖ
تَاًٌس ثگٌَٗس، ظٗطا آًْب چ٘عّدب   تَاًٌس ثگٌَٗس چِ كؿٖ ٍاقٗبً آًْب ضا ثِ اٍ زازُ اؾت؟ ذ٘ط، هطزم ًوٖ كٌٌس. آٗب هطزم هٖ هحبفٓت هٖ

قدًَس، زض حبل٘كدِ زض    تط هٖ اؾت كِ ثطذٖ قبگطزاى زضؾت ثٗس اظ ثطگعٗسى تعكِ٘ قزبٔثٌٌ٘س. چطا اٌَُٗض  ضا ثب چكوبى ثكطٕ هٖ
 كطزًس زض تبضٗكٖ قسم ثگصاضًس، ٍ اكٌَى ثٗس اظ تعكِ٘ زض زافب رطأت اٗي كبض ضا زاضًس؟ توبم اٗي زل٘لٖ زاضز.  گصقتِ رطأت ًوٖ

 فطؾتٌس! َز ضا ثِ اؾتبز هٖقٖ زضٍز ذ قبگطزۺ توبم قبگطزاى اظ قْطؾتبى رٌ٘گسُ زض اؾتبى ر٘بًگ

 )تكَٗق(اظ ّوگٖ هتككطم!  معلم:

افطاز ًبتَاى اذتهبل زاضز ضا ثپصٗطم، پؽ اظ كؿت فب آٗب ًجبٗس زٗگط آى هعاٗدب ضا   رتوبٔ هطزم ٖبزٕ، هعاٗبٖٗ كِ ثِقبگطزۺ اگط زض ا
 تطؾن كِ ثب قجَل كطزى آى هعاٗب ًتَاًن كبضهب ضا ثبظثپطزاظم. قجَل كٌن؟ هٖ

تَاً٘دس كدبض كٌ٘دس، ّد٘چ هٌجدٕ       ٗي هؿئلِ ضا ثبٗس اظ زٍ ظاٍِٗ ًگبُ كطز. اگط قوب ٗك فطز ًبتَاى ّؿت٘س، ٍ فطو كٌ٘ن ًوٖۺ امعلم

كٌن آى ذَة اؾت. ثِ اٗي ذدبَط كدِ آًهدِ ثدِ قدوب       زضآهسٕ ثطإ ظًسگٖ ًساضٗس، ٍ اٗي ككَض اٗي تسث٘ط ضا زاضز، آًَقت فكط هٖ
ٖ كِ تب ث٘كتطٗي حس هوكي ثب هطزم ٖبزٕ هُبثقت زاضٗس تعكِ٘ كٌ٘س. ّوهٌ٘ي، هي ثِ اٗي ام اًزبم زّ٘س اٗي اؾت كِ زضحبل گفتِ
كٌن. اگط ربهِٗ ثكطٕ اهطٍظُ نطفبً ثِ اٗدي ندَضت اؾدت، قدَاً٘ي آى ضا      كٌن، فقٍ ثِ قلت فطز ًگبُ هٖ ّب ًگبُ ًوٖ  قكلَٔ اظ ً

تَاً٘س تب ث٘كتطٗي حس ثدب آى هُبثقدت زاقدتِ     زض اٗي ضاثُِ هٖزّس، آًَقت  اًس، ٍ ربهِٗ ثِ قوب اربظُ چٌ٘ي كبضٕ هٖ تهطٗح كطزُ
اكٌَى ثَؾ٘لِ زافب قفب ٗبفتِ اؾت اهب قوب ثدسٍى اٌٗكدِ ثدِ زٍلدت      ثبق٘س. زضٖ٘ي حبل، اگط آى ث٘وبضٕ كِ هَرت ًبتَاًٖ قسُ ّن

ًگطٗؿدتِ قدَز. ّوهٌد٘ي    اؾدت. ثبٗدس اٌٗگًَدِ ثدِ آى      قٌ٘گ ق٘يكٌ٘س، پؽ اٗي ٗك هككل  ثگَٗ٘س ٌَّظ آى هعاٗب ضا قجَل هٖ
ّبٕ زٗگطٕ اظ هعاٗبٕ ضفبّٖ ٍرَز زاضز، تب ٍقتٖ كِ قوب هُبثق قطاٍٗ تٗ٘٘ي قدسُ تَؾدٍ ارتودبٔ ٖدبزٕ ثبقد٘س، ّد٘چ        قكل

 هككلٖ زض پصٗطفتي آًْب ً٘ؿت.

آًْب ضا زفدٕ كدٌن   كٌٌس، ث٘ف اظ آًكِ ثتَاًن حتٖ  ّبٕ زٗگط هساذلِ هٖ ّب كبضهبٕ فكطٕ ٗب پ٘بم قبگطزۺ ٍقتٖ زض حبل اًزبم توطٗي
 كٌٌس. هؿ٘ط َجِٖ٘ٗ ذَز ضا َٖ هٖ

ۺ اگط ذ٘لٖ ؾطٕٗ اتفبي افتبز ٍ ًتَاًؿت٘س ثِ هَقٕ ًؿجت ثِ آى ٍاكٌف ًكبى زّ٘س، ثِ اٗي هٌٗب ً٘ؿت كِ ثدِ ذدَثٖ تعك٘دِ    معلم

ِ اٗي هٌٗبؾت كِ قوب ذَز ضا زاً٘س اقتجبُ اؾت ثِ آى اربظُ زّ٘س هؿ٘ط ذَز ضا ثطٍز، ث اٗس. ثِ ٖجبضت زٗگط، اگط زضحبل٘كِ هٖ ًكطزُ
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تبى ضا ثِ قوب زٗكتِ كٌس، آى ضفتبض كطزى هبًٌس ٗك فطز ٖبزٕ ذَاّدس ثدَز. زضٍاقدٕ،     اٗس. اگط ثِ آى اربظُ زّ٘س اٖوبل تعكِ٘ ًكطزُ
ًَقدت  ٍقتٖ آى ضا پ٘سا كٌ٘س، اگط ثتَاً٘س تكر٘م زّ٘س كِ آى قوب ً٘ؿت٘س، تكر٘م زّ٘س كِ افكبضٕ هبًٌس آًْب زضؾت ً٘ؿتٌس، آ

تط ثبقدس، آًَقدت آى ثؿد٘بض     اٗس كوٖ هحكن كٌ٘س. اگط ثٌ٘بًٖ كِ اظ َطٗق هُبلِٗ فب ضٍظ ثِ ضٍظ ثٌب گصاقتِ زض حق٘قت آى ضا زفٕ هٖ
كٌٌس كِ توبم افكبض  تَاًٌس اٗي ًَٔ چ٘عّب ضا قٌبؾبٖٗ كٌٌس، آًْب فكط هٖ كٌٌس، ٍ هُلقبً ًوٖ ثْتط ذَاّس ثَز. هطزم ٖبزٕ تعكِ٘ ًوٖ

ٖ  ذَزقبى اؾت. زض پبٗبى ٖقبٗسٕ كِ ث٘ي هطزم ٖبزٕ قكل گطفتِ ّط چ٘عٕ كِ افطاز اًزبم هٖ هتٗلق ثِ كٌدس،   زٌّس ضا زٗكتِ هد
قًَس، ّد٘چ ٖولكدطز    قًَس، پَق٘سُ هٖ زٌّس. زض آى ًقُِ افطاز ذَزقبى زفي هٖ اهب هطزم ثبٍض زاضًس كِ ذَزقبى آًْب ضا اًزبم هٖ

كٌٌس. اهب ٍاقٗبً  ٍرِ ذَز آى هطزم ً٘ؿتٌس. اهطٍظُ هطزم زض ربهِٗ ّوگٖ اٌَُٗض ظًسگٖ هٖزٌّس، ٍ زٗگط ثِ ّ٘چ  زٗگطٕ ًكبى ًوٖ
كِ ثؿ٘بض ٖبلٖ ّؿتٌس، كِ احتوبل ًساضز هدَضز ؾَءاؾدتفبزُ قدطاض گ٘طًدس،      -كٌٌس ٍ ؾبٗطٗي ٍاقٗبً آًْب ضا تحؿ٘ي هٖ -كٌٌس فكط هٖ

ٖ  زطثِ ّؿتٌس... هٖالٗبزُ ثبت احتوبل ًساضز كِ فطٗت ثرَضًس، تَاًب ّؿتٌس، فَي ًْبٗدت احودق اؾدت. اٍ     گَٗن كِ فطزٕ هبًٌس آى ثد
ثطز، آى ضا ثِ چ٘ع زٗگطٕ تحَٗل زازُ اؾت تب ثطإ اٍ ظًسگٖ كٌس، ٍ ثسًف تَؾٍ چ٘دع زٗگدطٕ    ذَزـ ظًسگٖ ذَز ضا پ٘ف ًوٖ

 كٌتطل قسُ اؾت.

ََض كبهل  تَاًن آى ضا ثِ ي اؾت، ٌَّظ ًوٖام كِ ثَُض ٍايح تكر٘م زّن چِ فكطٕ هبل ه ّبٖٗ كطزُ گ٘طٕ قبگطزۺ اگطچِ پ٘ف
 هتَقف كٌن.

ٖ   ٍ آى نطفبً هٖ« ذَاّن، هي تَ ضا ًوٖ» ۺاگط ثگَٗ٘س معلم: ٖ      هطز، آى ثؿ٘بض آؾدبى هد تَاً٘دس آى ضا   ثدَز. ٍقتدٖ ثُدَض ٍايدح هد

آٗ٘دس، ٍ   ى ث٘طٍى هٖقَٗس، قوب ذَزتبى اظ هحبنطُ آ قَٗس، قوب ذَزتبى آگبُ ٍ ضٍقي هٖ تط هٖ تكر٘م زّ٘س، قوب ذَزتبى قَٕ
ِ  تط قسُ ٍ ًبپسٗس هٖ ضًٍسُ يٗ٘ف قَٗس، زضحبل٘كِ آى ثَُضٕ پ٘ف تط هٖ ضًٍسُ قَٕ ثَُضٕ پ٘ف إ كدِ زض ًْبٗدت    قَز، تب هطحلد

 ًبثَز قَز. ثبٗس ٗك ضًٍس ٍرَز زاقتِ ثبقس.

 قبگطزۺ آٗب آى چ٘عّبٕ ثس ضا ٍاضز گًَگ هي ذَاّس كطز؟

ّبٗتبى ؾَءاؾتفبزُ ذَاّس قس، اهب ثب  زّس. ٍقتٖ هطاقت ً٘ؿت٘س اظ قكبف أح٘طات ذَز ضا ًكبى هٖتبى ت ۺ ذ٘ط، ظٗطا افكبض زضؾتمعلم

تبى هساذلِ ًرَاّس قس، ظٗطا اؾتبز هطاقت آى اؾت. اگط فب ضا ظٗبز ثرَاً٘س، ثط افكبض زضؾت ذَز ثدبقٖ ثوبً٘دس، ٍ ثتَاً٘دس ثدِ      گًَگ
پبٗبى اظ آى ذَاّدس   ّب ذَزتبى ضا ثطضؾٖ كٌ٘س، آى ]كبضهب[ ثِ قكلٖ ثٖ بّٖزضٍى ًگبُ كٌ٘س ٍ زض هَارِْ ثب هككات ثِ ذبَط كَت

 ضٍز. قَز، ٍ اٌٗكِ اظ ث٘ي هٖ اـ هٖ زاًس كِ اگط زض هٗطو زٗس ثبقس هٌزط ثِ ًبثَزٕ تطؾ٘س. هٖ

طٍز؟ ٍ ثدِ تودطٗي   كوبل تعكِ٘ كٌس، آٗب اهكبى زاضز كِ ثب كبضهب ثدِ ثْكدت ثد    ، ثبظ ّن ًتَاًس تبقبگطزۺ اگط قرم زض زٍضُ ظًسگٖ
 تعكِ٘ زض ثْكت فبلَى ازاهِ زّس، زضؾت هبًٌس ثْكت ؾٗبزت غبٖٗ؟

فب ّط چ٘دعٕ زض ثْتدطٗي   زٍثبضُ ؾبظٕ ّؿتٌس. ثٗس اظ اناح ّبٕ آؾوبًٖ زض حبل  گصضز ٍ ثسى فب هٖۺ كْ٘بى اظ ه٘بى اناح معلم

تَاًٌس هَرَزاتٖ زض ؾَُح ثدبالتط اظ اؾتبًساضزقدبى قدًَس؛     ًوٖ ،حبلت ذَز ذَاّس ثَز، ثٌبثطاٗي آًْبٖٗ كِ هُبثق اؾتبًساضز ً٘ؿتٌس
اؾتبًساضز آًْب ّط ربٖٗ ثبقس، آًزب ّؿتٌس. زض حق٘قت، ثگصاضٗس ثِ ّوِ قوب ثگَٗن، زض گصقتِ ثْكت ؾٗبزت غبٖٗ آى پسٗسُ ]كدِ  

كت ثب كبضهب هبًٌدس چ٘دعٕ ً٘ؿدت    آًَُض ذَاّس ثَز. ضفتي ثِ ثْ ً٘عفب  گفت٘س[ ضا زاقت، اهب ؾرت ثتَاى گفت كِ آٗب ثٗس اظ اناح
چ٘ؿدت؟  « ضفدتي ثدِ ثْكدت ثدب كبضهدب     »اًس.  ّبٕ ثكطٕ تحطٗف كطزُ كٌٌس. هطزم آى ضا ثب احؿبؾبت ٍ ٍٗػگٖ كِ هطزم تهَض هٖ

ثگصاضٗس ثِ قوب ثگَٗن، آًْبٖٗ كِ ثَُض حق٘قٖ قبزض ّؿتٌس ثب كبضهب ثِ ثْكت ثطًٍس زضٍاقٕ پ٘كبپ٘ف اظ لحبِ اؾتَاض ثَزى ٍ اٗوبى 
تطٗي آظهبٗف ثطإ افطاز، آظهبٗكٖ كِ ثبٗس زض ََل تعكِ٘ گصضاًسُ قدَز، اٗدي اؾدت كدِ اظ هدطگ ٍ       اًس. ؾرت ِ اؾتبًساضز ضؾ٘سُث

ظًسگٖ زؾت كك٘س. الجتِ، الظم ً٘ؿت ّوِ ثب آظهبٗف اظ زؾت زازى ظًسگٖ ضٍثطٍ قًَس، اهب زض كل غ٘طهوكي ً٘ؿت كِ اٗي اتفبي 
ٖ   قَز، ٍقتٖ آظهبٗف هٖ آظهبٗف ذَز هَارِ هٖ تطٗي ث٘فتس. ٍقتٖ ّط قرم ثب ؾرت تَاًدس ثعضگتدطٗي    قَز كِ زٗسُ قَز آٗدب هد

قَز. اگط ثتَاًس ظًسگٖ ٍ هدطگ ضا ضّدب    تَاًس آى ضا ضّب كٌس آظهبٗف هٖ ٍاثؿتگٖ ذَز ضا ضّب كٌس، اٍ زض حق٘قت زضثبضُ اٌٗكِ آٗب هٖ
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ؿبى اؾت. الجتِ قبزض ثَزى ثِ ضّب كطزى ظًسگٖ ٍ هطگ ثطاثط ثب اٗي كٌس، ٗك ذسا اؾت؛ اگط ًتَاًس ظًسگٖ ٍ هطگ ضا ضّب كٌس ٗك اً
ّبٕ ثكطٕ ضا پب  كطز. فطزٕ كِ زض حبل هطزى اؾت ٍ شٌّف ثدِ   ً٘ؿت كِ ٍاقٗبً ثو٘طٗسۺ ّسف اظ تعكِ٘ اٗي اؾت كِ ٍاثؿتگٖ

الَقَٔ  ٍثطٍ قسى ثب هطگٖ قطٗتكٌ٘س ض تهَضتَاًس ثِ آى زؾت ٗبثس؟  آٗب ٗك فطز ٖبزٕ هٖ -ّ٘چ ٍرِ احؿبؼ تطؼ اظ هطگ ًساضز
تطؾس، حتدٖ   تَاًؿت ثِ آى زؾت ٗبثس؟ فطزٕ كِ اناً اظ هطگ ًوٖ چِ حؿٖ زاضز. آٗب فطزٕ ثسٍى ثٌ٘بى تعكِ٘ ٗب ثٌ٘بى شٌّٖ هٖ

ٖ « ثدَزا »ذَاًس، ٍ ًِ تٌْب ّ٘چ تطؾٖ ًرَاّس زاقت، ثلكِ ٍقتٖ ًبم  ضا هٖ« ثَزا»ٍقتٖ ًعزٗك هطگ اؾت، ٌَّظ شكط   ذَاًدس  ضا هد
ٖ هبًس هٖثبقٖ زض اٍ ثَزا اظ ذ٘عز، ًَٖٖ قبزٕ  حؿٖ اظ قبزٕ زضًٍف ثطهٖ تَاًدس ثدِ    . آًَقت ثِ هي ثگَٗ٘سۺ آٗب چٌ٘ي قرهٖ هد

چدِ   -اٍل ٖول ٗك هَرَز ثكطٕ ً٘ؿدت ٔ كٌس. آى زض ٍّل رٌْن ثطٍز؟ ثِ ذبَط افكبض هحكن ٍ زضؾت، ظًسگٖ ٍ هطگ ضا ضّب هٖ
ذَاًس ]زض آى قطاٍٗ[، چگًَِ ٗدك ثدَزا ثدب زٗدسى قرهدٖ هبًٌدس اٗدي         ضا هٖ« ثَزا»ًبم تطؾس! ّوبًَُض كِ  اًؿبًٖ اظ هطگ ًوٖ

ّبٕ پب  ًكدسُ زاضز، ثٌدبثطاٗي    تَاًس اٍ ضا ًپصٗطز؟ الجتِ، اٍ ٌَّظ كبضهب زاضز ظٗطا ثَُض كَقب تعكِ٘ ًكطزُ اؾت، ٍ ٌَّظ ٍاثؿتگٖ هٖ
 -قَز، كِ زض آًزب ثِ تعكِ٘ ازاهِ زّس ثْكت ؾٗبزت غبٖٗ ثطزُ هٖ تَاى كطز؟ اٍ ثِ هكبًٖ ثؿ٘بض ًعزٗك ثِ زضثبضُ اٗي چِ كبض هٖ

ّب ّعاض ؾبل، ٗب نسّب ّعاض ؾبل تعكِ٘ كٌس، ٍ ٍقتٖ ثِ اؾتبًساضز ضؾ٘س ثِ ثْكت ؾٗبزت غبٖٗ ذَاّس ضفدت. چدطا ثبٗدس     تب ثطإ زُ
اؾدت. پدؽ   آّؿتِ ٍ كٌُس تعكِ٘  ،ضًذ ، آى هكبى ّ٘چ ضًزٖ ًساضز، ٍ ثسٍىظٗطا ّطچِ ثبقسثطإ چٌ٘ي هستٖ ََالًٖ تعكِ٘ كٌس؟ 

چطا اٗي اهكبى ّؿت كِ تعك٘دِ كبهدل    -فقٍ چٌسٗي زِّ -ّب ؾطٕٗ اؾت؟ ٍ زض ٗك زٍضُ ظًسگٖ چطا تعكِ٘ زض اٗي هكبى اًؿبى
ٍٗ ّب ضًذ زاضز. ّط كؿٖ اظ ضحن هبزض ثِ زً٘ب آهسُ ٍ زض قدطا  قَز؟ ٍ ثطإ هطٗساى زافبٗن حتٖ ؾطٗٗتط اؾت، ظٗطا اٗي هكبى اًؿبى

ككٌس. زض حق٘قدت، زض چكدن ذدساٗبى،     ًذ هٖاًگبض ضكٌٌس كِ  زاًس ضًذ ًكك٘سى چگًَِ اؾت، هطزم احؿبؼ ًوٖ ٗكؿبى اؾت. ًوٖ
ككٌس. تعكِ٘ زض زافب هُلقبً ثَْ٘زُ ً٘ؿت. ثطذٖ افطاز زض تعكِ٘ قرهٖ ذَز كَقب ً٘ؿتٌس، ٗب قبٗس نطفبً ثِ  ّب ثؿ٘بض ضًذ هٖ اًؿبى

قَز چ٘عٕ زضٗبفت ذَاٌّس كدطز   توبم هٖ آًبى  گبُ قسى زاضًس. ٍقتٖ ظًسگٖثِ ًؿجت اؾتٗساز اًسكٖ ثِ آ قسض كبفٖ كَقب ً٘ؿتٌس ٗب
اًدس ًگدِ    قَز. ثطإ آًْبٖٗ كِ توبٗل زاضًس زض ظًسگٖ ثٗسٕ تعكِ٘ ضا ازاهِ زٌّس، ّط چ٘عٕ كِ تعك٘دِ كدطزُ   ٍ اظ آًْب هطاقجت هٖ

قسُ ٍ آًهِ ضا كِ ثسؾت آٍضزًس ّوطاُ ذَز زاضًس، ٍ ثٗدس اظ اٌٗكدِ ثبظپ٘دسا قدسًس ثدِ      اًس. ثبظپ٘سا  زاقتِ ذَاٌّس قس، ٍ ثَْ٘زُ ًجَزُ
تَاًٌس ثِ تعكِ٘ ازاهِ زٌّس، زض اٗدي ندَضت ًٓدن ٍ تطت٘دت زازُ      زٌّس. ثب اٗي حبل افطازٕ ّؿتٌس، كِ حق٘قتبً ًوٖ تعكِ٘ ازاهِ هٖ

ضزُ ثبال قًَس ٗب حطٍتٖ زاقدتِ ثبقدٌس. الجتدِ، اٗدي چ٘دعٕ      ذَاّس قس كِ زض ظًسگٖ ثٗسٕ ذَز پبزاـ زضٗبفت كٌٌس؛ قبٗس هقبهبت 
تَاًٌدس تعك٘دِ ضا ازاهدِ     افتس كِ ًوٖ كٌٌسگبى ثِ زًجبل آى ّؿت٘ن. اهب آى چ٘عٕ اؾت كِ ثطإ كؿبًٖ اتفبي هٖ ً٘ؿت كِ هب تعكِ٘

 زٌّس. 

ُ تعكِ٘ كدطز ]پسض[ كٌٌسُ  كِ اٗي توطٗي، ٍ حتٖ ثب اٌٗثبقسكٌٌسُ ثِ كوبل ضؾ٘سُ  پؿط ٗك تعكِ٘فطو كٌ٘س اهب ًكتِ زٗگطٕ اؾت. 
قَٗض زض آًزب ثبقدس، ٍلدٖ    كٌن اهكبى زاضز كِ پؿطـ اٍ ضا ثِ ثْكت ذَز ثجطز تب هَرَزٕ شٕ ثِ كوبل ًطؾس. آًَقت فكط هٍٖلٖ 

ض قدَٗض زٗگدطٕ ً٘دع ز    هٗوَلٖ. هَرَزات شٕفطزٕ ، ٗب ثِ ٖجبضت زٗگط، اؾتقَٗض  هَرَزٕ ثسٍى هقبم زؾت٘بثٖ. اٍ هَرَزٕ شٕ
قًَس، اهب زض َٖو، هَرَزٕ  إ ً٘ؿتٌس كِ ثط ضٍٕ ظه٘ي ٗبفت هٖ ثْكت ٗك ثَزا ّؿتٌس. ثب اٗي حبل آًْب اظ ًَٔ هَرَزات آلَزُ

 .اًس آؾوبًٖ ]ّؿتٌس[ كِ ثِ اؾتبًساضز آى قلوطٍ ضؾ٘سُ

 فطؾتٌس! چَى زضٍز ذَز ضا ثِ اؾتبز هحتطم هٖ قبگطزۺ هطٗساى چبًگ

 ق()تكَٗم! ۺ اظ ّوگٖ هتككطمعلم

 تطٗي ٍاثؿتگٖ ثطإ ذال قسى اؾت؟ ؾرت« ذَز»قبگطزۺ آٗب ٍاثؿتگٖ ثِ 

ثؿ٘بضٕ ثدِ اٗدي ذدبَط    ًٔ ّبٕ ذَزذَا كٌس، ٍ ٍاثؿتگٖ كٌس ثطإ ذَز ظًسگٖ هٖ ۺ الجتِ. ّط كؿٖ كِ زض اٗي زً٘ب ظًسگٖ هٖمعلم

ت قطاض گ٘طز، ٍ زض ََل تعكِ٘، چ٘عّبٖٗ قَز، ثطإ فطز ضاحت اؾت كِ تحت تأح٘ط احؿبؾب س. ٍقتٖ ذَزذَاّٖ ْبّط هًٖذ٘ع ثطهٖ
ّب زض ََل تعك٘دِ ؾدرت    قًَس، ٍ ضّب كطزى اٗي ٍاثؿتگٖ قبى ٍ زل كٌسى اظ آًْب ؾرت اؾت ّط ربٖٗ ًوبٗبى هٖ كِ ضّب كطزى

زّ٘س، ٍاثؿتگٖ زفبٔ كطزى ٍ هطاقجت كدطزى اظ ًقدف ذَزتدبى ً٘دع ْدبّط       قَز. ثًٖٗ اٍقبت كِ كبضّبٖٗ ثطإ زافب اًزبم هٖ هٖ
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ٖ   كٌ٘س. ثطإ هطزم ٖبزٕ اٗي حتٖ پ٘ه٘سُ ّبٕ ذَز حفبْت ٍ زفبٔ هٖ قَز؛ ثطإ هخبل، اظ قْطت ٍ ذَاؾتِ هٖ قدَزۺ آًْدب    تدط هد
ذَاٌّس ٗك هقبم ضؾوٖ قًَس، اظ ً٘بكبى ذَز تزل٘ل كٌٌس، زٗگطاى ضا ٍازاض كٌٌس تب آًْب ضا تحؿ٘ي ٍ  توبٗاتٖ زاضًس هبًٌس اٌٗكِ هٖ

س، ٍ هبفَي زٗگطاى قدًَس. زفدبٔ ٍ حوبٗدت اظ آًهدِ قدرم توبٗدل زاضز، ٗدك تزلدٖ اظ احؿبؾدبت ٍ          ؾتبٗف كٌٌس، پَلساض قًَ
بض كٌ٘س ٍ ٍقتٖ ثب ّدط  تطٗي كبض اؾت كِ اٗي ضا هتَقف كطز. قوب ثبٗس ثب ّوِ ثب ً٘كرَاّٖ ضفت ذَزذَاّٖ اؾت، ثٌبثطاٗي آى ؾرت

ظًٌس، ّوگٖ ثبٗدس ثدِ    زٗگطاى ثِ هب ثسزٌّٖ كطزُ ٗب هب ضا هٖ بق٘س. حتٖ ٍقتٖ كِثل ٗزًجبل زالزضٍى ذَز قَٗس  هٖ ؾرتٖ هَارِ
ٖ   اٗي قوب ضا« ّب اقتجبُ كطزم؟ آٗب ثِ اٗي ذبَط اٗي اتفبي افتبز كِ زض ثطذٖ ظهٌِ٘» -زضٍى ذَز ًگبُ كٌ٘ن كٌدس تدب ٖلدت     قدبزض هد

زاقتي قلجٖ ثعضگتط ٍ ثعضگتدط، تدب    إ تًبز ضا پ٘سا كٌ٘س، ٍ اٗي ثْتطٗي ضٍـ ثطإ پب  كطزى ٍاثؿتگٖ ثِ ذَزذَاّٖ اؾت. ضٗكِ
إ كِ زض تعكِ٘ قرهٖ ذَز ثتَاً٘س ّط كؿٖ ضا ثجرك٘س، اظ رولِ زقوٌبى ذَز ضا ثجرك٘س. ثِ اٗي زل٘ل كِ آًهدِ قدوب ثدِ     ًقُِ

قَز، ٍ آى چ٘عٕ ً٘ؿدت كدِ    قبى اٌَُٗض تٗطٗف هٖ كٌ٘س تَؾٍ هطزم ٖبزٕ ثِ ذبَط ؾَز ٍ هٌفٗت ٌَٖاى زقوي ثِ آى اقبضُ هٖ
تعكِ٘، ٍقتٖ ٓ ّب ضا زقوي تلقٖ كٌٌس؟ آًَقت زض زٍض تَاًٌس اًؿبى چگًَِ ذساٗبى هٖ -ٗبى اًزبم زٌّس. پؽ العاهبت ثبال ّؿتٌسذسا

كٌ٘س كِ ثِ فدطز زٗگدطٕ تٗلدق     قَٗس ّو٘كِ اٍل ثبٗس زٗگطاى ضا زض ًٓط ثگ٘طٗس. ٍقتٖ چ٘عٕ ضا كؿت هٖ ثب ّط چ٘عٕ هَارِ هٖ
تَاًس ثَُضٕ هٌفٖ ثط اٍ احط ثگصاضز؟ آٗب احؿبؼ ًدبضاحتٖ ًرَاّدس كدطز؟ زض ّدط      چگًَِ اٗي هٖ -٘سزاضز، ثبٗس ثِ فطز زٗگط فكط كٌ

ذَاّن ثطإ ضؾ٘سى ثِ  اٍل زضثبضُ زٗگطاى فكط كٌ٘س، ٍ ؾپؽ ثِ ذَزتبى فكط كٌ٘س. هي هٖ -چ٘عٕ اٍل ثبٗس ثِ زٗگطاى فكط كٌ٘س
ثٌٖ٘ ضاؾت٘ي، ٍ ضٍقدٖ اؾدت كدِ زض آى زٗگدطاى قجدل اظ قدوب        قيًَٖٖ اظ كوبل تعكِ٘ كٌ٘س كِ اظ ٗك فبٕ ضاؾت٘ي اؾت، ثب ضٍ

ثركٖ اظ قوب كِ ثَُض كبهدل تعك٘دِ ضا تودبم كدطزُ     «. ذَز»ّؿتٌس. اٗي پب  كطزى ذَزذَاّٖ اؾت، قبزض ثَزى ثِ پب  كطزى 
ٖ كدِ ّؿدت٘س، اگدط    قَز قجِ٘ چ٘عٕ اؾت كِ اكٌَى تَن٘ف كطزم، كبهاً قجِ٘ آى اؾت. ثٌبثطاٗي ثب ًگبُ اظ ربٗ اؾت تًو٘ي هٖ

ل زض ؾوت ذَزتبى ثبق٘س، ث٘كتط ثِ آؾبٗف زٗگدطاى فكدط كٌ٘دس، ذَزتدبى ضا     ٗقَٗس ثتَاً٘س زًجبل زال ٍقتٖ ثب هككاتٖ ضٍثطٍ هٖ
زّ٘س ََضٕ ذَز ضا ازاضُ كٌ٘س  تعكِ٘ كٌ٘س، ثِ زضٍى ًگبُ كٌ٘س، كوتط ثِ كَتبّٖ زٗگطاى ًگبُ ثٌ٘ساظٗس، ٍ زض ّط كبضٕ كِ اًزبم هٖ

 ضفتي ّؿت٘س.  اكٌَى ثَُضٕ كَقب زض حبل پ٘ف زّن ٖول كٌ٘س، آًَقت زض حق٘قت ّن َجق آًهِ آهَظـ هٖكِ ثط 

ٖ ّبٕ اذ٘ط، ثَُضٕ هؿتوط زض اهَض ٗك هٗجس ثَزٗؿتٖ زضگ٘ط قسم. اظ هُبلِٗ فب ثِ اٗي زض  ضؾ٘سم كِ  قبگطزۺ زض ؾبل  ككوككد
ّبٗن ضا ضّب كٌن، اهب ؾدرت اؾدت كدِ اظ     زاًن كِ ثبٗس ٍاثؿتگٖ ن. هٖزاًن چگًَِ ثِ آى ضؾ٘سگٖ كٌ اظ هٌفٗت ٍرَز زاضز، اهب ًوٖ

 هؿئَل٘تن زض آًزب زؾت ثككن. لُفبً ثِ هي ثگَٗ٘س چَُض آى ضا ازاضُ كٌن. 

تَاً٘س ضّب كٌ٘س ٗك هؿدئَل٘ت   گَٗ٘س آًهِ ًوٖ تَاً٘س آى ضا ضّب كٌ٘س؟ هٖ تَاًؿت ثبقس. چطا ًوٖ تط اظ اٗي ًوٖ ۺ زضٍاقٕ، ؾبزُمعلم

تَاً٘س ضّب كٌ٘دس احؿبؾدبت ثكدطٕ     . آى اؾتبًساضز ٗك فطز ٖبزٕ اؾت، اهب آٗب آى اضتجبَٖ ثب تعكِ٘ ثَزا قسى زاضز؟ آًهِ ًوٖاؾت
گ٘طز؟ آًَقت ًؿجت ثِ چِ كؿدٖ هؿدئَل٘ت زاضٗدس؟ آٗدب آى      ٖبزٕ اؾت. آٗب آى هؿئَل٘ت چ٘عٕ اؾت كِ آى ثَزا هْن زض ًٓط هٖ

تَاًس كوبل ضا ثطإ قرم ثِ اضهغبى ث٘بٍضز؟! آًَقت آٗب هؿئَل٘ت قوب  ؿئَل٘ت قوب هٖهؿئَل٘ت ًؿجت ثِ ذَز هصّت اؾت؟ آٗب ه
تَاًس ذَز قوب ضا ثِ كوبل ثطؾبًس؟ اگط ًتَاً٘س ثِ كوبل ثطؾ٘س، ثطإ چِ ثِ آى ٍاثؿتِ ّؿت٘س؟ آٗب ًجبٗس زض قجبل كودبل حق٘قدٖ    هٖ

تبى، توبم ظًسگٖ ذَز ضا ٍاثؿتِ ثبق٘س، پؽ اظ اٌٗكِ ثدب زافدب    ل٘تانُاح هؿئَ ذَزتبى هؿئَل ثبق٘س؟ آٗب قوب ثبٗس، ثطإ ذبَط ثِ
ثگصاضٗس اظ كٌبضتبى ٖجَض كٌس؟ ٗب ثبٗس اٗي فطنت ضا هغتٌن قوطزُ ٍ زض ثطاثط تعكِ٘ ٍاقٖٗ ذَز هؿدئَل ثدَزُ ٍ ثدِ    قَٗس  هَارِ هٖ

ٖ   ٍَٕٗقهس ) زًجبل كوبل حق٘قٖ ثبق٘س؟ اٗي ٍاقٗبً هَيَٖٖ ؾبزُ اؾت، اٌَُٗض ً٘ؿت؟ ٍقتٖ كؿٖ ثب زّدس،   ( كبضّدبٖٗ اًزدبم هد
ٖ   هُلقبً ثِ كوبل ًرَاّس ضؾ٘س. حتٖ اگط زض آى هٗجس تعكِ٘ هٖ « هؿدئَل٘ت »كٌ٘دس   كطزٗس، اگط ٗك ٍاثؿتگٖ هبًٌس آًهِ گودبى هد

زا آى ضا ثدِ  اٗس، ثَ قَز. فكط ًكٌ٘س ثِ ذبَط اٌٗكِ هؿئَل٘ت ضا زض آًزب اًزبم زازُ اؾت پب  ًكَز، حتٖ ثَزا ثب زٗسى آى هٌعرط هٖ
قٌبؾس، ثلكِ زض َٖو، فقٍ قلدت قدرم ضا ]زض ًٓدط     اٗس. ثَزا هصّت ضا ثِ ضؾو٘ت ًوٖ گ٘طز كِ ثِ اؾتبًساضز ضؾ٘سُ اٗي هٌٗب هٖ

زض ََل زٍضُ ذَز هصّجٖ ثٌب ًكطز، ٍ قبك٘بهًَٖ ً٘ع زض ََل زٍضُ ذَز هصّجٖ تأؾ٘ؽ ٖ٘ؿٖ گ٘طز[. اًؿبى هصّت ضا ثٌب كطزۺ  هٖ
كٌٌدسُ حتدٖ ثْتدط اؾدت كدِ       كٌٌسُ زاقت ضا ثِ ضؾو٘ت قٌبذتٌس. الجتِ، ثطإ تعكِ٘ ب فقٍ قلجٖ كِ ٗك تعكًِ٘كطز. زض َٖو، آًْ

لَٗت اؾت تب ثدِ كودبل ٍ   ٍ. آى قطاض زازى تعكِ٘ حق٘قٖ ثِ ٌَٖاى ثبالتطٗي اهحُٖ٘ هكتط  زاقتِ ثبقس تب تعكِ٘ ضا پطٍضـ زّس
 ۺقتي ً٘ؿت؟ ثطذدٖ افدطاز ثدبٍض زاضًدس    ب ٗك ارتوبٔ هصّجٖ ذَزـ قهس زاهقبم زؾت٘بثٖ ضؾ٘س. آٗب ٍاثؿتِ ثَزى ثِ ٗك ربٗگبُ ٗ
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گدَٗن   هٖ« ام. ثٌبثطاٗي زض آٌٗسُ ثبٗس ثتَاًن ثِ كوبل ثطؾن. ام، ٍ هي اٗي تٗساز هزؿوِ ثَزا ضا ؾبذتِ هي اٗي تٗساز هٗجس ضا ؾبذتِ»
ؾبظًس، ٍ آى چ٘عٕ ث٘كدتط اظ ٗدك    ٕ ثَزا ضا هّٖب كِ ثِ كوبل ًرَاّ٘س ضؾ٘س. زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ ً٘ع هطزهٖ ّؿتٌس كِ هزؿوِ

تدبى   اٗي چ٘عٕ اؾت كِ ثَزا قبك٘بهًَٖ گفت. ]اگط[ شّدي  -ٍّن اؾت ،هبًٌس حجبة ،آى قهس اؾت. توبم فب ثب قهس -قغل ً٘ؿت
قطاض زازى اٍ زض قَز، آًَقت  ، ثَُض هساٍم افكبض ثس هتزلٖ ثبقس كٌس، ٍ اگط شّي ٗك فطز ٖبزٕ پط اظ كبضهبٕ فكطٕحق٘قتبً نَٗز ً

آٗب آى قبثل قجَل اؾت؟ هُلقبً ً٘ؿت. ثٌبثطاٗي زض  -إ آقغبل ثِ ربٕ ذسا ٗب ثَزا اؾت هكبى ٗك ثَزا زضؾت هبًٌس قطاض زازى تَزُ
    ٍ  ٕتعكِ٘ الظم اؾت كِ ّط كؿٖ آى چ٘عّبٕ ثس ٍ كخ٘ف ضا پب  كٌس تب ثِ ثسًٖ قفبف ٍ ذبلم، ٗك َدطظ تفكدط پدب ، ٍ قلودط

تَاً٘س آى چ٘عّبٕ پط اظ قهس ضا ضّب كطزُ ٍ اظ آًْدب   تَاً٘س ثِ آى هكبى ثطٍٗس. اگط ٌَّظ ًوٖ ٗبثس. فقٍ آًگبُ هٖفكطٕ ثبالتط زؾت 
 زؾت ثكك٘س، آٗب آى احوقبًِ ً٘ؿت؟!

 زّ٘س؟ قبگطزۺ چٌس ؾبل زٗگط ثِ آهَظـ فب ازاهِ هٖ

 ۺ توبم هؿ٘ط تب اٌٗكِ فب اناح زً٘بٕ ثكطٕ ضا ثِ پبٗبى ضؾبًس.معلم

 زض كتبة هتفبٍت ّؿتٌس؟« هطزم ٖبزٕ»، ٍ «ًَٔ ثكط»، «ّب اًؿبى»آٗب هٗبًٖ زضًٍٖ  قبگطزۺ

ضًٍس، اهب هٌٗبٕ زضًٍٖ ٗكؿبًٖ زاضًس. هطزم ٖبزٕ فقٍ هدطزم ّؿدتٌس،    ۺ آًْب ٗكؿبى ّؿتٌس. نطفبً زض هتَى هرتلف ثكبض هٖمعلم

ًدَٔ  . »قلودطٍ  ؾِّبٕ آؾوبًٖ زض  ثِ هٌٗبٕ اًؿبى -َزق ّبٕ آؾوبًٖ هٖ قبهل اًؿبى« هطزم»اهب زض حق٘قت زض قلوطٍّبٕ ثبالتط، 
 ّؿتٌس.« هطزم ٖبزٕ»كٌٌس  كٌس، ٍ آًْبٖٗ كِ تعكِ٘ ضا توطٗي ًوٖ ثِ هطزم اقبضُ هٖ« ثكط

زاًن آٗب نح٘ح ّؿتٌس ٗدب   قَم كِ فطاتط اظ انَل ٖبزٕ ّؿتٌس ٍ ًوٖ ضًٍس تعكِ٘ ثِ چ٘عٕ ضٍقي ٍ آگبُ هٖ ََلقبگطزۺ ٍقتٖ زض 
 ثبٗس اًزبم زّن؟ ذ٘ط، چِ كبضٕ

فطاتط اظ ٖبزٕ قُٗبً حؿٖ ذَاّ٘س زاقت كِ آى هقسؼ اؾت ٍ ٗدك حؿدٖ كدِ اظ     ٖۺ زضنَضت ضٍقي ٍ آگبُ قسى ثِ انَلمعلم

زض  ]تَاًدس فقدٍ ثُدَض قدَْزٕ      آٗس كِ هُبثق ثب انَل فبٕ زافب اؾت. انَل فب زض ؾَُح ثبالتط هٖ ثطذبؾتي افكبض زضؾت هٖ
ٖ  -ّب زضثبضُ زض  قَْزٕ نحجت كطزًس فْو٘سُ قَز. قسٗوٖ [هؿتق٘ن فْودس اهدب ث٘دبى آى اظ َطٗدق ظثدبى       فطز زض شّي ذَز هد

قَز، نطفبً قجِ٘ انَل هدطزم ٖدبزٕ.    ٗبثس. ٍقتٖ كِ آى ثلٌس گفتِ قَز، ذَاّ٘س فْو٘س كِ ؾبزُ ٍ هٗوَلٖ هٖ ثكطٕ ضا ؾرت هٖ
زّس. چطا؟ ثِ اٗي زل٘ل كِ اندَل زض ؾدَُح    اظ زؾت هٖثِ هحى اٌٗكِ ثب اؾتفبزُ اظ ظثبى ثكطٕ ث٘بى قَز، ضًگ ٍ ثَٕ ذَز ضا 

ٔ ل ث٘كدتطٕ زاضًدس تدب اٖودبلٖ كدِ ثدط پبٗد       ٗد تَاًس ثب تفكط ٍ ظثبى ؾَُح ثبال ث٘بى قًَس، ثٌبثطاٗي قبگطزاى حتٖ زال ثبال فقٍ هٖ
تَاًٌس  اًؿبى ّؿتٌس، ٍ ًوٖ ّب نطفبً طزم ٖبزٕ ثِ ًوبٗف ًگصاضًس. اًؿبىهقبثل ّب اؾت ضا زض ه ثٌٖ٘ زض ؾَُح ثبالتط اظ اًؿبى ضٍقي

 انَل ٍ اٖوبلٖ كِ زض ؾُح ثبالتط قطاض زاضز ضا زض  كٌٌس.

 كِ ثدِ آى آگدبُ قدسٗس    ٕثبالتطفبٕ انَل زضحبل٘كِ تب ث٘كتطٗي حس ثب ارتوبٔ ٖبزٕ زض تُبثق ّؿت٘س هؿ٘ط تعكِ٘ ضا زًجبل كٌ٘س. 
ّب ضا ه٘بى هطزم ٖبزٕ ثِ ًودبٗف ثگصاضٗدس. ٍقتدٖ     قطاض اؾت آى حبلتً٘ؿت كِ ب هٌٗثسٗي ٍ  اؾتتعكِ٘  پ٘كطفت قوب زضث٘بًگط 

ٖ ضا ه٘كطٍؾدكَپ ٗسّبٕ زٗگط كبهاً ٖٓ٘ن اؾت، ٍ ثركٖ اظ ثسى كِ شضات كٌ٘س، تغ٘٘طات زض ثُ انَل فب ضا زض اٗي ؾوت زض  هٖ
 قَز. چ٘عٕ فَضاً زض  هّٖط  ،قَز. ّوهٌ٘ي زض آى ؾُح اظ انَل فب زض ثطزاضز زؾترَـ تغ٘٘طات قسٗسٕ هٖ

 ثٌ٘ن، چگًَِ ثبٗس قًبٍت كٌن كِ ذَة ٗب ثس ّؿتٌس؟ قبگطزۺ ٍقتٖ زض ََل تعكِ٘ اق٘بء ٗب هَرَزات ضا زض ثٗسّبٕ زٗگط هٖ

اًس قًبٍت آى ؾدرت اؾدت، ثُدَض ٍايدح تودبٗع قبئدل قدسى ضاحدت ً٘ؿدت.           ۺ ثطإ افطازٕ كِ تبظُ تعكِ٘ ضا قطٍٔ كطزُمعلم

ٍ   قلوطٍ ؾِٕ زض ثٗسّبٕ هرتلف زضٍى ّوهٌ٘ي، ذساٗبى ثؿ٘بض ٖ   ّٕؿتٌس كِ زضثبضُ هَيَٖبت ثدبالتط اظ قلودط زاًٌدس، ٍ   ذدَز ًود
ثٌبثطاٗي آًْب ً٘ع تب حسٕ زض تَّن ّؿتٌس. اهب ضفتبض آًْب ثب هَرَزات ثكطٕ ًؿجتبً ً٘كرَاّبًِ اؾدت. اظ زٗدسگبُ ٗدك اًؿدبى آًْدب      
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ّدب آًْدب ضا    هُبثق اؾتبًساضز ً٘ؿتٌس. فقٍ اٌَُٗض اؾت كِ ٍقتدٖ اًؿدبى  ذَزقبى  ًٕ٘كرَاُ ّؿتٌس. اهب آًْب زٗگط زض ؾُح قلوطٍ
تط ّؿتٌس. ثٌبثطاٗي ثِ ّو٘ي ذبَط ثدطإ تٗدساز كودٖ اظ قدبگطزاى      آٗس كِ اظ هَرَزات ثكطٕ ً٘كرَاُ ثٌٌ٘س، اٌَُٗض ثِ ًٓط هٖ هٖ

قوب آهَظـ زازم كِ فقٍ زض ٗك ضاُ تعكِ٘ توطٗي ؾطزضگن قًَس. ثبٗس چِ كبض كٌ٘س؟ ثِ  ّبٖٗ زاضًس ضاحت اؾت كِ تگٍٖقتٖ ٍاثؿ
تَاً٘س اظ ندحجت كدطزى ثدب اٍ     ثٌ٘٘س تحت تأح٘ط قطاض ًگ٘طٗس. هٖ ٍ ّط چِ كِ هٖثطقطاض ًكٌ٘س كٌ٘س. آى ّط كؿٖ ثبقس، ثب اٍ اضتجبٌ 

ضفتي اؾت. اظ ّط چ٘دعٕ  ٍ حتٖ ثِ اٍ ًگبُ ًكٌ٘س. اٗي تٌْب ضاُ ثطإ ثطقطاض ًكٌ٘س تَاً٘س اناً ثب اٍ اضتجبٌ  ذَززاضٕ كٌ٘س، نطفبً هٖ
گَٗس گَـ ًسّ٘س. قبٗس تولق قوب ضا ثگَٗس تدب ٍازاض قدَٗس ثدِ اٍ گدَـ زّ٘دس.       اظ َطف اٍ ارتٌبة كٌ٘س، ٍ ثِ ّط چِ ثِ قوب هٖ

كبهاً اٌَُٗض ٖول كٌس. الجتِ، چٌ٘ي چ٘عّبٖٗ تهدبزفٖ   اٍ قبٗس -آظهبٖٗ فطزا ضا ثگَٗس ثرتٓ ثطًس تهوكي اؾت ثِ قوب قوبضُ ثل٘
گصاضًس. پؽ ّوگٖ ثبٗس ثَُضٕ زق٘ق ثِ اٗي  ّبٕ قوب ضا ثِ آظهبٗف هٖ ّبٕ تعكِ٘ قوب ّؿتٌس، ٍاثؿتگٖ س، ظٗطا آًْب ؾرتًٖ٘ؿتٌ

هَئَ تَرِ كٌ٘س. تب ٍقتٖ ههون ثبق٘س كِ ثب آًْب تٗبهل ًكٌ٘س ّ٘چ هككلٖ ًرَاّس ثَز؛ زض اٗي هطحلِ ثطإ قوب ؾدرت اؾدت   
 آًْب ضا تكر٘م زّ٘س.

 كٌٌسگبى ثبٗس ًعز پعقك ثطزُ قًَس؟ ثؿ٘بض كَچك تعكِ٘ ساىفطظًقبگطزۺ آٗب 

قًَس ثبٗس حتودبً ًدعز پعقدك     كٌٌس ّط ظهبى ً٘بظ ثَز ثبٗس زكتط ثطًٍس، ظٗطا هطزم ٖبزٕ ٍقتٖ ث٘وبض هٖ ۺ افطازٕ كِ تعكِ٘ ًوٖمعلم

تجسٗل قسُ اؾت،  گَىثَزا بهبً ثِ ثسىّبٕ قوب تو كٌٌسگبى ٍاقٖٗ ّؿتٌس. ثسى گَٗن افطازٕ ّؿتٌس كِ تعكِ٘ ثطًٍس. آًهِ اٌٗزب هٖ
تَاًس تَؾٍ پعقك ثِ زؾت آٗس ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چِ زضهبًٖ اًزبم زّس. اهدب زض ه٘دبى آًْدبٖٗ كدِ      ٍ اٗي چ٘عٕ اؾت كِ ًوٖ

جبقدٌس.  ّبٕ ظٗبزٕ ّؿتٌس كِ كَزكبًٖ زاضًس، ٍ ثؿ٘بض احتوبل زاضز كِ آًْب كَزكبى هٗودَلٖ ً  كٌٌس، اغلت ذبًَازُ زافب ضا تعكِ٘ هٖ
زض  -«ذَاّن زض اٗي ذبًَازُ ثبظپ٘سا قَم اٗي ذبًَازُ زض آٌٗسُ زافب ضا هُبلِٗ ذَاّس كطز. هٖ» -زاًس قجل اظ ثبظپ٘سا قسى، كَز  هٖ

الٗبزُ زاقتِ ثبقس. اٗي ًَٔ اظ كَزكبى، پ٘ف اظ آًكِ كَز  ثِ ؾٌٖ ثطؾدس كدِ    إ فَي اٗي نَضت ثؿ٘بض احتوبل زاضز كِ اٍ ظهٌِ٘
ّدب ثدطإ كدَز  ً٘دع      كطزى تَؾٍ قوب، ثعضگؿبالى، اٌَُٗض اؾت كِ اًزبم تودطٗي   ّب ضا اًزبم زّس، توطٗي ـ توطٗيثتَاًس ذَز

كٌ٘دس.   كبضاٖٗ زاضز. هَاضز ثؿ٘بضٕ هبًٌس اٗي ٍرَز زاضز، ٍ اٗي ثؿتگٖ ثِ قوبٕ ثعضگؿبل زاضز كِ چگًَِ آى ضا قًبٍت ٍ ازاضُ هٖ
قَز. اهب زض چٌد٘ي   ٗ٘تٖ اؾت ٗب ذ٘ط، آًَقت ثطزى اٍ ثِ ث٘وبضؾتبى اقتجبُ زض ًٓط گطفتِ ًوٖتَاً٘س ثفْو٘س كِ آٗب چٌ٘ي هَق اگط ًوٖ

كٌدس. ثگصاضٗدس    ّبٕ شٌّٖ هرتلف ضا آقكبض هٖ هَيَٖبتٖ قلت ذَز قوب زض ًٓط گطفتِ ذَاّس قس، ظٗطا آى افكبض گًَبگَى ٍ حبلت
ذَاّ٘س كطز كِ ّط كؿٖ ؾطًَقت ذَزـ ضا زاضز، ٍ هككاتٖ ههون زافب ّؿت٘س، زض  ٓ كٌٌس اٌَُٗض ثگَٗنۺ اگط قوب ٗك تعكِ٘

كِ اظ ؾَُح ثبال  -اـ نحجت كطزم كِ قطاض ً٘ؿت اتفبي ث٘فتٌس نطفبً اربظُ ًساضًس پ٘ف ث٘بٌٗس. هٗوَالً اٗي ًَٔ كَزكٖ كِ زضثبضُ
زاقدت. ّدط چ٘دعٕ كدِ آًْدب      ثطإ كؿت فب آهسُ اؾت. آًْب ّ٘چ كبضهبٖٗ ًساضًس، ٍ ّ٘چ هككات ؾاهتٖ ًرَاٌّس  -آهسُ اؾت
كٌٌس. هَاضز ثؿ٘بضٕ هبًٌس اٗي ٍرَز زاضًس. اهب اٗي قُٖٗ ً٘ؿت. قدوب   كٌٌس قبٗس كبهاً ثطإ قوبٕ ثعضگؿبل تحول هٖ تحول هٖ

 ثبٗس هَاضز ذبل ضا ذَزتبى اضظٗبثٖ كطزُ ٍ ازاضُ كٌ٘س.

 فطؾتٌس! اظ ؾٌگبپَض زضٍز ذَز ضا ثط هٗلن هٖ قبگطزاىقبگطزۺ 

 (تكَٗق)وگٖ هتككطم! ۺ اظ ّمعلم

 فطؾتٌس! ؾَ زضٍز ذَز ضا ثط هٗلن هٖ قبگطزۺ هطٗساى اؾتبى ر٘بًگ

 (تكَٗق)ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

ؾدَ   ثعضگ ثَزا ضا زض كَُ لٌ٘گ زض قْط ٍٍقٖ ٍاقٕ زض اؾتبى ر٘بًدگ ٔ ضًٍس ٍ هزؿو قبگطزۺ ًعزٗك ثِ زُ ّعاض ًفط ّؿتٌس كِ هٖ
ّدبٕ ظٗدبزٕ حدبٍٕ     آى ثَزإ ثعضگ ضا تؿر٘ط كطزُ اؾت، ٍ قدكن آى گلدساى   ،ِ ٗك ضٍحكٌٌس. اهب گفتِ قسُ اؾت ك ٖجبزت هٖ
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اًس كِ ثطإ اقبِٖ فب ثِ آًزب ثطًٍس ٗب ذ٘ط، ٍ هدب اظ   ذبكؿتط هطزگبى ضا زض ذَز اًجبض كطزُ اؾت. هطٗساى ثَُض ثٖ پبٗبًٖ ثحج كطزُ
 ّبٖٗ ثِ هب ثسٌّس. كٌ٘ن ضاٌّوبٖٗ اؾتبز زضذَاؾت هٖ

ّدبٕ حدبٍٕ    ٗك هزؿوِ. زضثبضُ آى فكط كٌ٘س، هدطزم حتدٖ گلدساى   طإ هطزم زضًٓط گطفتِ قسُ اؾت ًِ ثطإ ب ثۺ اقبِٖ فمعلم

ضا اًزدبم  چٌد٘ي كدبضٕ   گصاضًسۺ آٗب اٗي اًزبم كبضٕ ذَة اؾت ٗدب ثدس؟ چدطا ضاّجدبى      ذبكؿتط هطزگبى ضا زضٍى قكن ٗك ثَزا هٖ
ٖ      كٌٌس. آى زضگصقتگبى پَل پطزاذت هٖٓ زٌّس؟ ظٗطا اًٖبٕ ذبًَاز هٖ فطٍقدس!   ضاّت، ثِ ّدسف پدَل زضآٍضزى، حتدٖ ثدَزا ضا هد

 ٖ ٖ       هؿبئل حبال اٗي چٌ٘ي آقفتِ قسُ اؾت. ٍقتٖ هطزم ثَزا ضا ٖجبزت هد كٌٌدس؟ آى   كٌٌدس، چدِ چ٘دعٕ ضا زض حق٘قدت ٖجدبزت هد
اًزدبم زازًدس آى    زاضٕ ضؾ٘سُ اؾت. ثِ ذبَط كبضٕ كِ آى افطاز ذٌسُٔ كٌٌس؟ ٍاقٗبً ثِ هطحل ّبٕ حبٍٕ ذبكؿتط ضا ٖجبزت هٖ گلساى

 قرمِ زضگصقتِ هتحول گٌبُ ثؿ٘بض ظٗبزٕ ذَاّس قس، ٍ اًٖبٕ ذبًَازُ ٍ ً٘بكبى ّوگٖ گطفتبض ذَاٌّس قس.

ِ  ضا زٗسم، اهب پؽ اظ ثِ اقتطا  گصاقتي اٗي تزطثِ ثب هطٗساى فبلَى گًَگ ّبٖٗ نحٌِقبگطزۺ هي فبلَى ٍ  ّدب ٍ   هبى، توبم ندحٌ
 ض اقتجبّٖ اًزبم زازم؟فبلَى فَضاً ًبپسٗس قسًس. آٗب كب

ۺ اٗي ضا ثبٗس اظ زٍ ظاٍِٗ ًگبُ كطز. اگط ثب زٗگطاى نحجت كٌ٘س ٍ ث٘ف اظ حس لصت ثجطٗس، آًَقت هوكدي اؾدت ًبپسٗدس قدًَس،     معلم

ٖ  افتس ظٗطا نحٌِ زٗگط اربظُ ًساضٗس آًْب ضا ثجٌ٘٘س. آى اتفبي هٖ  ّبٕ هقسؼ كِ زٗسٗس ًِ تٌْب هٌزط ثِ اٗي ًكسًس كِ افكبض هحكود
تط ضا ضقس زّ٘س، ثلكِ زض َٖو ثبٖج قسًس ث٘ف اظ حس ذَقحبل قَٗس. زض آى نَضت، الجتِ  تط ٍ ذبلم اظ تعكِ٘ زافب، ٗب افكبض پب 

قَز ثِ زٗسى ازاهِ زّ٘س، چطاكِ هؿئَل٘ت زض قجبل تعكِ٘ قوب ثبٗس ثِ اًزبم ثطؾس. اگط ثٗس اظ زٗدسى آى چ٘عّدب    كِ اربظُ زازُ ًوٖ
ث٘ف اظ حس ٍ ذَزًوبٖٗ ًساقت٘س، ٍ حؽ كطزٗس آى چ٘عٕ ٍاقٖٗ ثَز، ٍ ثب زٗگط قبگطزاى ثِ اٗدي ّدسف    ّ٘چ فكطٕ اظ ذَقحبلٖ

كِ افكبض زضؾت آًْب هؿتحكن قَز، زضثبضُ آى نحجت كطزٗس، آًَقت ثِ ّ٘چ ٍرِ هككلٖ ً٘ؿدت. اٌُٗدَض ً٘ؿدت كدِ ندحجت      
 ّبؾت. زضثبضُ اٗي چ٘عّب هزبظ ً٘ؿت. هككل نحجت اظ ضٍٕ ٍاثؿتگٖ

تعكِ٘ كٌ٘ن، قبٗس ٍقتٖ ثِ كوبل ثطؾ٘ن ٌَّظ ردَاى ثبقد٘ن. زض آى هطحلدِ آٗدب ٌّدَظ ثبٗدس ثدِ اًزدبم          ذَةۺ اگط هب ذ٘لٖ قبگطز
 ٍْبٗفوبى ًؿجت ثِ اًٖبٕ ذبًَازُ ازاهِ زّ٘ن؟

ب افكدبض  ۺ اگط اٗي ًَٔ اظ ٍاثؿتگٖ ضا پب  ًكٌ٘س هُلقبً ثطإ ضؾ٘سى ثِ كوبل ّ٘چ ضاّٖ ٍرَز ًدساضز. قدوب اٗدي چ٘عّدب ضا ثد     معلم

گ٘طٗس. ثگصاضٗس ثِ ّوِ قوب ثگَٗن، هي فقٍ زض حبل پب  كطزى كبضهبٕ قوب ٍ هطاقجت اظ قوب ً٘ؿدتن. اگدط ثدِ     ثكطٕ زض ًٓط هٖ
تبى هتٌَٔ ٍ غٌٖ ذَاّس ثَز، ٍ كبضّبٕ ثؿ٘بض ظٗدبزٕ ثدطإ قدوب اًزدبم ذدَاّن زاز. ثبٗدس        ٗك هقبم زؾت٘بثٖ تعكِ٘ كٌ٘س، ثْكت

ّب ضا حل ٍ فهدل كدٌن.    اضٕعگ اٗس، ٍ توبم قكبٗبت ٍ ؾپبؼ ْبٖٗ كِ ككتِِ زٗگطاى ثسّكبض ّؿت٘س، آًِ ثّبٖٗ كِ اظ گصقت ظًسگٖ
ّؿتٌس كِ ثبٗس ثطإ قوب اًزبم زّن. اگط ثِ هؿبئلٖ هبًٌس آًهِ هُطح كطزٗس ٍاثؿتِ ثبقد٘س، آًْدب هدبًٕ ثعضگدٖ     كبضّب ثؿ٘بضٕ اظ 

ضّب كٌ٘س ٍ فقٍ ًگطاى تعكِ٘ ثبق٘س. قجل اظ كوبل هُوئٌبً ثبٗس ثدِ ٌٖدَاى   تبى ذَاٌّس قس. آى افكبض ثكطٕ ضا  ثطإ پ٘كطفت تعكِ٘
 ٗك ًَٖ ذبًَازُ ٍْبٗف ذَز ضا اًزبم زّ٘س. 

هُبلجِ كطزُ ثَزًس ٖهجبًٖ قس، اهدب العاهدبت    زض نَهِٗ ًؿجت ثِ آًْبٖٗ كِ ًطخ ؾَز ثبالٖ٘ؿٖ قبگطزۺ زض اًز٘ل آهسُ اؾت كِ 
 ٗك ثَزا اؾت، چگًَِ هب اٗي ضا زض  كٌ٘ن؟ٖ٘ؿٖ َاً٘ن ٖهجبًٖ قَٗن. اگط ت فبلَى زافب اٗي اؾت كِ ًوٖ

ً٘ؿت. كبهاً اهكبى زق٘ق اًس قُٗبً  ضا ثِ تهَٗط كك٘سُٖ٘ؿٖ ّب اٖوبل  ََضٕ كِ اًؿبىذَزـ اًز٘ل ضا ًٌَقت، ٍ ٖ٘ؿٖ ۺ معلم

تط زاقتِ اؾت. اٍ كؿٖ ثدَز كدِ اظ قدطاضت     ؾطزتط ٍ ذكي كطزًس لحٌٖ هُبلجِ هٖ زاضز كِ اٍ زض ثطاثط افطازٕ كِ ًطخ ؾَز ثبالٖٗ
 قس.  گ٘ط ثَز، اهب ٍاقٗبً ٖهجبًٖ ًوٖ زازًس ؾرت ًفطت زاقت ٍ ثب كؿبًٖ كِ كبضّبٕ ثس اًزبم هٖ

 فطؾتٌس ٍ اه٘سٍاضًس هٗلن اظ قبًگْبٕ زٗسى كٌٌس! قبگطزۺ هطٗساى زض قبًگْبٕ زضٍزقبى ضا ثط هٗلن هٖ



۳۷ 

 (كَٗقت)ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

زض ؾَُح هرتلف ثْتط ٖول كٌد٘ن؟ ٍقتدٖ ثدِ ٌٖدَاى ٗدك      « ضاُ ثعضگ ثسٍى قكل»زض زض  تزلٖ  تَاً٘ن هٖ قبگطزۺ هب چگًَِ
ّبٕ اقبِٖ فب ضؾ٘س ظٗدطا ثد٘ي افدطاز هؿدئَل      كٌن، هَاضزٕ ّؿت كِ ؾرت اؾت ثِ ٗك زض  هكتط  زض فٗبل٘ت زؾت٘بض كبض هٖ

كٌٌس. اٗي تدب   ٌبثطاٗي ثطذٖ اظ قبگطزاى ظهبى ٍ اًطغٕ ظٗبزٕ نطف ثحج كطزى هٖاًزوي ٍ زؾت٘بضاى اذتاف ؾُح ٍرَز زاضز. ث
 قَز. ّبٕ قبگطزاى ْبّط هٖ حسٕ زض اضتجبٌ ثب زض 

اًس ٍ قبزضًس زض هَارِْ ثدب هكدكات اٍل    ضؾ٘سُثلَ٘ زؾت٘بضاى زض ؾطظه٘ي انلٖ چ٘ي ثِ ۺ اٗي ثؿ٘بض قبٕٗ اؾت. ثؿ٘بضٕ اظ معلم

إ ؾبلن زض حبل تعكِ٘ ّؿتٌس. اهب زض هٌبَق ذبنٖ زؾت٘بضاًٖ ّؿتٌس  ٖٗ زاضًس ٗب ذ٘ط، پؽ اؾبؾبً ثِ قَُّ٘ب فكط كٌٌس آٗب كَتبّٖ
اًدس. ثٌدبثطاٗي ٍقتدٖ     كطزُاًس ٗب ذ٘لٖ كَقب ً٘ؿتٌس ٍ ذَزقبى ضا ثب كبض هكغَل  كِ فب ضا فقٍ ثطإ هست ظهبًٖ كَتبُ هُبلِٗ كطزُ

كٌ٘س چ٘عٕ اقتجبُ اؾت،  كٌٌس. ٍقتٖ احؿبؼ هٖ ٌٌس ٍ زضٍى ذَز ضا رؿتزَ ًوٖقَز زٍؾت زاضًس رطٍثحج ك هككاتٖ اٗزبز هٖ
ثبٗس زضثبضُ اٗي فكط كٌ٘س كِ آٗب چ٘عٕ زض اضتجبٌ ثب ذَزتبى اقتجبُ اؾدت. اٌٗكدِ كؿدٖ ثتَاًدس اٗدي كدبض ضا اًزدبم زّدس ٗدب ذ٘دط           

تبى چ٘ع اقتجبّٖ ٍردَز ًدساضز، آًَقدت     ثب ًقُِ قطٍٔاؾتبًساضزٕ ثطإ اضظٗبثٖ قبگطزاى زافب اؾت. ثٗس اظ اٌٗكِ فْو٘سٗس زض ضاثُِ 
ثبٗس هَئَ ضا ثب حبلتٖ آضام ٍ زٍؾتبًِ ثب َطف زٗگط هُطح كٌ٘س. اگط ّط زٍ َطف زضگ٘ط زض اٗي تًبز ثتَاًٌس ذَزقبى ضا ثدِ اٗدي   

اٌٗكِ اٗي ضا گفتن، ٌَّظ زاقت؟ ّط چٌس، ثب  تَاًؿت تًبزٕ ثبقس؟ رطٍثحج زضثبضُ چِ چ٘عٕ ٍرَز هٖ قَُ٘ ازاضُ كٌٌس، چَُض هٖ
قَٗس ثِ هٌَٓض اٌٗكدِ   ّوبًَُض كِ هكغَل تعكِ٘ هٖ -ّبٖٗ قسٗس ثًٖٗ اٍقبت حتٖ رطٍثحج -ّب ٍرَز ذَاٌّس زاقت رطٍثحج
ّدبٖٗ ّؿدت    اٗس. ظهدبى  ّبٖٗ زاضٗس كِ اظ ث٘ي ًجطزُ كٌ٘س ٍ ٌَّظ ٍاثؿتگٖ ّب ضا پب  كٌٌس. ثِ اٗي ذبَط كِ قوب تعكِ٘ هٖ ٍاثؿتگٖ
ّبٕ ذبل ٍ چؿدج٘سى   كٌ٘س ثِ زضٍى ًگبُ كٌ٘س. چؿج٘سى ثِ ًگطـ زّ٘س ٍ اٍقبتٖ ّؿت كِ فطاهَـ هٖ ا تكر٘م ًوٖكِ آى ض

 ثِ ٖقبٗس فطز ّط زٍ هوكي اؾت هٌزط ثِ هزبزلِ قَز. 

 زض ؾَُح هرتلف ضا زض  كٌ٘ن؟« ضاُ ثعضگ ثسٍى قكل»تزلٖ  تَاً٘ن هٖچگًَِ هب قبگطزۺ 

ٔ اقبٖٔ ّ٘چ قكلٖ زض ارتوبٔ ٖبزٕ قبٗؿت« ضاُ ثعضگ ثسٍى قكل اؾت.»هطٍظُ ثطگعٗسُ اؾت ۺ قكلٖ كِ زافب زض ارتوبٔ امعلم

تَاً٘دس ٗدبز ثگ٘طٗدس. اگدط      ذَاّ٘س ث٘بٗ٘س ٍ آى ضا ٗبز ثگ٘طٗس، هٖ زافب ً٘ؿت. ثٌبثطاٗي هي ّ٘چ قكلٖ ضا اًتربة ًكطزم. اگط اهطٍظ هٖ
ذَاّ٘س ٗبز ثگ٘طٗس، هب ثبٗس هؿدئَل   قوب زاضز. الجتِ، اگط قوب ٍاقٗبً هٖ ذَاّ٘س، آًَقت آظاز ّؿت٘س كِ تط  كٌ٘س. اٗي ثؿتگٖ ثِ ًوٖ

زفتط  قكل اؾت. ّ٘چ ٗس هطزم ٖبزٕ، آى ثٖقوب ثبق٘ن. اهب اٗي ًَٔ اظ هؿئَل ثَزى ثطإ هطزم ٖبزٕ قبثل ضؤٗت ً٘ؿت؛ زض اٗي ثُ
ًَٖٕ اظ ربهِٗ ٖبزٕ ّؿدت٘س، ٍ زض حدبل كدبض ٗدب     قَز. ّط ٗك اظ قوب  إ ٍرَز ًساضز. ّ٘چ پَل ٗب زاضاٖٗ ًگِ زاقتِ ًوٖ ازاضُ ٍ

كٌ٘س. تٌْب تفبٍت ث٘ي قدوب ٍ هدطزم ٖدبزٕ اٗدي اؾدت كدِ قدوب         ّب ظًسگٖ هٖ هحٍ٘ٔ تحه٘ل زض ارتوبٔ ٖبزٕ ّؿت٘س ٍ زض ّو
ٖ  زاً٘س كِ تعكِ٘ كٌ٘س، ٍ ذَزتبى هٖ ذَزتبى ضا تعكِ٘ هٖ ٖ     كٌٌسُ ّؿت٘س. هطزم ٖبزٕ تعكِ٘ ًود اًٌدس  تَ كٌٌدس ٍ ثًٗدٖ اٍقدبت ًود

چگًَِ اؾت كدِ  »ضفتٌسۺ  ۵ّبٕ ًبى زض رًَگزٍلتٖ قَضإ ٓ كٌٌسگبى ضا زض  كٌٌس. آى هكبثِ اٗي اؾت كِ قبگطزاى ثِ ازاض تعكِ٘
تَاًٌس اٗي ضا اًزبم زٌّس[ ظٗطا آًْدب   ]آًْب هٖ« توبم آى هطزم ثِ ًبگْبى اظ ّ٘چ كزب ْبّط قسًس ٍ ؾپؽ ثؿ٘بض ؾطٕٗ ًبپسٗس قسًس؟

كٌٌسُ ثَزًس. آًْب اظ ؾُح ربهِٗ آهسًدس،   هِٗ ّؿتٌس ٍ ّ٘چ قكلٖ ٍرَز ًساضز. تٌْب توبٗع اٗي اؾت كِ آًْب تعكِّ٘وگٖ اًٖبٕ رب
ّ٘چ قكلٖ اظ ؾبظهبى ٍرَز ًساضز. ثب ٍرَز اٌٗكِ هَئَ ٍاقٗدبً اٗدي اؾدت، آى    ٍ ثٗس اظ ث٘بى ٖقبٗسقبى ثِ ؾُح ربهِٗ ثبظگكتٌس. 

تَاًٌس آى ضا زض   تكك٘ل زٌّس، ٍ ٖوَم ربهِٗ، كِ ٖبزت زاقتٌس ؾبظهبى زازُ قًَس، ًوٖ ّبٖٗ ضا افطازٕ كِ ٖبزت زاقتٌس ؾبظهبى
ؾرت اؾت كبضّبٖٗ  ٘س. ٍاقٗبً اهطٍظُ ثطإ هطزم چ٘يٗبفتِ ثبق كٌٌس كِ قوب ثبٗس ثَُضٕ ؾفت ٍ هحكن ؾبظهبى كٌٌس. آًْب فكط هٖ

ّؿتٌس كِ اناً ثبٍض ًساضًس هطزم ظٗبزٕ اهطٍظ ٍردَز زاضًدس كدِ    زٌّس ضا زض  كٌٌس. حتٖ ثطذٖ افطاز  كٌٌسگبى اًزبم هٖ كِ تعكِ٘
 افطازٕ ذَة ّؿتٌس.

 اًس. آًَقت هطزم ًػاز ظضز ٍ ًػازّبٕ زٗگط... قبگطزۺ هطزم ًػاز ؾف٘سپَؾت اظ توسى پ٘ك٘ي ثبقٖ هبًسُ



۳۸ 

هدطزم ًدػاز ظضز زض هٌدبَق    إ هتفبٍت اظ اهطٍظ ثَزًدس. اهدب ثُدَض كلدٖ ثگدَٗ٘ن،       ۺ زض ََل چطذِ توسى قجلٖ نفحبت قبضُمعلم

ٖ   آهطٗكبٕ رٌَثٖ ٍ آهطٗكبٕ قوبلٖ ظًسگٖ هٖ ظضزپَؾدتبى  ٓ كٌٌدس زض ضز  كطزًس. ثَه٘بى آهطٗكب كِ زض حبل حبيط آًزب ظًدسگٖ هد
تطٗي هكبى ]كِ آًْب زض آى ثَزًس[ زض آى  هطكعٕ -كطزًس قًَس. هطزم ظضزپَؾتٖ كِ زض هكبى چ٘ي اهطٍظُ ظًسگٖ هٖ ثٌسٕ هٖ َجقِ

ر٘بًگ اؾت. زض آى ظهبى آى ؾطظهٌٖ٘  إ هْبرطت كطزًس كِ زقت ثعضگ ق٘ي ثٗس اظ ؾ٘ل ٖٓ٘ن، ثِ هٌُقِ -اقؿتبى ثَزظهبى قع
ًدػاز   ،ّبٖ پبضؾّب،  ّب، ههطٕ اظ ذب  حبنلر٘ع ثَز. ثٗس اظ آى ثِ ََض هساٍم ثِ ؾوت قطي هْبرطت كطزًس. زق٘ق ثگَٗ٘ن، ٌّسٕ

 ًػازّب هرلٌَ ّؿتٌس. ٔ لٖ ظه٘ي حبيط ّؿتٌس. ثق٘ظضز، ًػاز ؾف٘س، ٍ ًػاز ؾ٘بُ قف ًػاز ان

گكبٌٗس. اگط هي ثطإ ظهدبًٖ   ّبٕ فبٕ اؾتبز پبؾرٖ ثِ اؾطاض رَآى فبلَى ّؿتٌس ٍ ضاظّب ضا هٖ كٌن كِ ؾرٌطاًٖ قبگطزۺ حؽ هٖ
ذَز هدي ثدِ ردَآى     ثٌٖ٘ ّبٕ فبٕ اؾتبز گَـ زّن، آٗب اٗي ضٍقي ّبٕ گًَبگَى ثطٍم تب ثِ ؾرٌطاًٖ ََالًٖ هبًٌس اٗي ثِ هكبى
 قَز؟ فبلَى زض ًٓط گطفتِ هٖ

ٖ  هبٗلن ۺ معلم ّدبٕ فدبٕ هدطا ًساضًدس.      كوٖ اظ حق٘قت ضا ثب قوب زضه٘بى ثگصاضم. هَرَزات ثكطٕ اضظـ گَـ زازى ثدِ ؾدرٌطاً

ّودبًَُض كدِ    اگط فقٍ ثِ ذبَط آهَظـ فب ثِ هَرَزات ثكطٕ ثَز، كبفٖ ثَز ٗك تبتبگبتب ثِ زً٘بٕ ثكطٕ پدبٗ٘ي ث٘بٗدس.   (تكَٗق)
زٗگط هَردَزات  ٔ إ ثط ضٍٕ الٗ تَاًٌس ثجٌٌ٘س كِ الِٗ اًس هٖ كٌن، ثطذٖ اظ افطازٕ كِ زض ه٘بى حًبض ًكؿتِ زضثبضُ فب ؾرٌطاًٖ هٖ

اٌٗكِ اٗدي گفتدِ   ثب زّن.  ّبٕ آؾوبًٖ هرتلف زض حبل گَـ زازى ّؿتٌس؛ تٌْب ثِ هَرَزات ثكطٕ فب ضا آهَظـ ًوٖ ظًسُ اظ ثسى
هبًس كِ تعكِ٘ كٌ٘س. قوب ًگطاى ّؿدت٘س كدِ زضثدبضُ فدب      زض ََل زٍضُ تعكِ٘ چ٘عّبٖٗ ثطإ قوب ثبقٖ هٖقَز  هٖتًو٘ي اهب قس، 

ام ثَُضٗكِ چ٘عٕ ثطإ قوب ثبقٖ ًوبًسُ كِ تعكِ٘ كٌ٘س، ٍ ثٌدبثطاٗي   ام ٍ ثؿ٘بض ٍايح تَي٘ح زازُ ثؿ٘بض كبهل ثِ تفه٘ل قطح زازُ
 هبًس كِ ثب آى تعكِ٘ كٌ٘س.  ٔ اٗي ً٘ؿت. چ٘عّبٖٗ ثطإ قوب ثبقٖ هٖآٗب هٌَٓضتبى اٗي ثَز؟ هَيَ -آى ثِ حؿبة ً٘بٗس

 ر٘بًگ زضٍزقبى ضا ثط هٗلن ه٘فطؾتٌس! چٖ، ق٘ي قبگطزۺ قبگطزاى زض اٍضٍم

 (تكَٗق)ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

 تعكِ٘ كٌس؟ زبآً تَاًس ثِ قبگطزۺ آٗب اٌَُٗض ً٘ؿت كِ هقبم زؾت٘بثٖ انلٖ فطز ّط رب ثَزُ اؾت، آى هكبًٖ اؾت كِ فطز هٖ

زاً٘س چِ كؿدٖ ّؿدت٘س؟ آٗدب اظ ؾدُحٖ ثدبال       ۺ اٗي ثَُض كلٖ زض هَضز كؿبًٖ اؾت كِ اظ ؾَُح ثبال آهسًس. اهب آٗب قوب هٖمعلم

آهسٗس؟ حتٖ زض هَضز كؿبًٖ كِ اظ ؾَُح ثبال آهسًس، آٗب ثِ ذبَط اضتكبة ثِ گٌبُ ؾقٌَ كطزًس؟ قوب ّ٘چ تهدَضٕ ًساضٗدس كدِ اظ    
ٖ زضثبضُ آًْبٖٗ كِ اظ ثبال آهسًس، ثٗس اظ چٌسٗي ّعاض ؾبل ثبظپ٘ساٖٗ ٍ گصقت ظهبًٖ ََالًٖ، كبضهدبٕ آًْدب ثؿد٘بض    كزب آهسٗس؟ حت

اًس. ثْتط اؾت قوب اظ ضٍٕ چٌ٘ي ٍاثؿدتگٖ ثكدطٕ قسضتوٌدسٕ     ّبٕ انلٖ ذَز ضا كبهاً اظ زؾت زازُ ثعضگ اؾت ثَُضٗكِ ٍٗػگٖ
 ؾإاالتٖ ًپطؾ٘س.

 تبى نحجت كٌ٘س؟ ب ذَاّف كٌن زضثبضُ ذَزتبى ٍ ظًسگٖ ضٍظهطُتَاًن اظ قو قبگطزۺ آٗب هٖ

ٖ  ۺ قوب ّنمعلم ذدَاّن زضثدبضُ    اكٌَى ٌَّظ ٗك فطز ٖبزٕ ّؿت٘س، ٍ ؾإالٖ كِ هُطح كطزٗس ؾإال ٗك فطز ٖبزٕ اؾت. هي ًود

ثكطٕ ٖبزٕ تلقٖ  فب اؾت. قوب ثبٗس هطا زضؾت هبًٌس ٗك هَرَز ام اٗي انَل ذَزم نحجت كٌن. چ٘عٕ كِ ثِ هطزم ٖطيِ كطزُ
كٌ٘س. هي نطفبً ٗك هَرَز ثكطٕ ّؿتن ثب تهَٗط كبهلٖ اظ ٗك اًؿبى كِ اٌٗزب ثب اؾتفبزُ اظ ظثبى ثكطٕ ثب قوب زض حبل نحجت 
اؾت. زض هَضز اٌٗكِ چقسض قسضت زاضم، هي آى ضا ًكبى ًرَاّن زاز ٍ قوب قبزض ًرَاّ٘س ثَز آى ضا ثجٌ٘٘س. اهب تدب ٍقتدٖ كدِ تعك٘دِ     

تَاًن آى هؿئَل٘ت ضا ثطْٖسُ ثگ٘طم. قبگطزاًوبى ً٘ع اظ َطٗق تزطث٘بت ٍاقٖٗ ظًسگٖ ثِ  هي هٖ -هؿئَل قوب ذَاّن ثَزكٌ٘س،  هٖ
اًس، ٍ ً٘بظٕ ً٘ؿت ث٘كتط زضثبضُ آى نحجت كٌن. هطزم آٌٗسُ زضثبضُ ٍرَز هي ًرَاٌّس زاًؿت. اگط توبم قبگطزاى  اٗي زض  ضؾ٘سُ

ام. افطازٕ كدِ   ام زضَٖو ثِ ذساٗبى آهَظـ زازُ قت هي فب ضا ثِ هَرَزات ثكطٕ آهَظـ ًسازُاهطٍظُ ثتَاًٌس ثِ كوبل ثطؾٌس، آًَ
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كٌٌس ثٗس اظ گصقتي اظ ٗك ثبظپ٘ساٖٗ ٍ ظًسگِٖ زٗگط ّ٘چ چ٘ع ًرَاٌّس زاًؿت. هطزم آٌٗسُ اربظُ ًساضًس زضثبضُ هي ثساًٌس.  تعكِ٘ ًوٖ
ِ  ذَاّن چ٘عٕ ثطإ اًؿبى ٗي ًوٖهبًس چ٘عٕ ث٘ف اظ افؿبًِ ً٘ؿت. ثٌبثطا آًهِ ثبقٖ هٖ ٖ   ٕردب  ّب ثد ذدَاّن زضثدبضُ    ثگدصاضم. ًود
ذَاّن زٗگطاى زضثدبضُ هدي ثٌَٗؿدٌس. هطٗدساًن زض      ام ٗب زضثبضُ اٌٗكِ هي اٌَُٗض ٍ آًَُض ّؿتن نحجت كٌن، ٍ ًوٖ زاؾتبى ظًسگٖ

 (تكَٗق)ي چِ كؿٖ ثَزم. آٌٗسُ زضثبضُ هي ذَاٌّس زاًؿت. ثٗس اظ كوبل آًْب ثِ ضٍقٌٖ ذَاٌّس زاًؿت كِ زض كل ه

 فطؾتٌس!  قبگطزۺ توبم قبگطزاى ًَ٘ظلٌسٕ زضٍز ذَز ضا ثِ اؾتبز گطاهٖ هٖ

 (تكَٗق)ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

فدب ّو٘كدِ پد٘ف اؾدت ٍ زض      قٌ٘گن ٍرَز زاضز. زضكن اظ اندَل  فب ٍ ضقس ق٘ي قبگطزۺ اذتاف قبثل تَرْٖ ث٘ي زضكن اظ انَل
هبًس ٍ گبّٖ اٍقبت كدبهاً   قٌ٘گن ّو٘كِ ٖقت هٖ كٌن، ضقس ق٘ي زضحبل٘كِ ثَُض ٍاقٖٗ تعكِ٘ هٖ ًؿجتبً ثبالٖٗ اؾت. اهب ٕقلوطٍ

 ام قبٗس اقتجبُ ثَزُ ثبقس. تطؾن انَلٖ كِ تحت چٌ٘ي حبلتٖ ثِ آًْب ضٍقي ٍ آگبُ قسُ كوجَز زاضز. هٖ

تَاًٌس اقتجبّبت ذَز ضا  اٗس. هطزم ٖبزٕ ًوٖ زُتَاً٘س اٗي ضا تكر٘م زّ٘س، كبهاً ذَة تعكِ٘ كط ۺ زض حق٘قت، اظ آًزب كِ هٖمعلم

تبى ضا ثجٌ٘٘س. زضٍاقٕ آًَُض كِ قوب تهَض كطزٗس ً٘ؿت. زض هَضز  ّبٕ هرتلف تعكِ٘ زض حبلت  تَاً٘س تفبٍت ثجٌٌ٘س، زضحبل٘كِ قوب هٖ
ٖ اهب ّوبًَُض كِ فطز ثب ٍاقٗ٘بت هَرَز زض ربضاحت اؾت كِ زض  ضٍقٌٖ اظ آى زاقت. فب، هٗوَالً  زض  انَل قدَز   هِٗ ضٍثطٍ هد

فب ضا زض  كطزٗس فدَضاً اظ   تَاًؿتٌس ثِ هحى اٌٗكِ انَل ّبٕ هرتلفٖ كِ اظ ًفٕ قرهٖ ٍ احؿبؾبت زاضز، هٖ اگط توبم ٍاثؿتگٖ
ٖ   ّب ًوٖ ثَز ٍ ً٘بظٕ ثِ گصضاًسى آظهبٗف ث٘ي ثطًٍس، ّ٘چ ً٘بظٕ ثِ تعكِ٘ ًوٖ كٌ٘دس   ثَز. ٍقتٖ ثِ چ٘عٕ ٍاثؿتِ ّؿت٘س ٍ ؾدٖٗ هد

ٖ  آى فب ثسٍى ّد٘چ زضَلدت ثدَزًٖ، ٍ آًهدِ ثدِ زض      ٔ زض فب پ٘سا كٌ٘س، آى قُٗبً اقتجبُ اؾت. هُبلٗٗك ثْبًِ  ضؾد٘س هُوئٌدبً    هد
 ثٌٖ٘ ضاؾت٘ي اؾت.   ضٍقي

 فطؾتٌس!  قبگطزۺ قبگطزاى زض پكي ٍ اٗبالت هتحسُ زضٍز ذَز ضا ثِ اؾتبز هٖ

 )تكَٗق(ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

 تَاًن آى ضا پب  كٌن؟ آٍضز. چگًَِ هٖ َْت گبّٖ اٍقبت ؾطثطهٖام، كبضهبٕ ق قبگطزۺ زض ََل تعكِ٘

قَٗس اًَأ هرتلف آظهبٗف ثطإ قوب ّؿتٌس. ثطإ اٗي ّؿدتٌس كدِ زٗدسُ     ۺ چ٘عّبٖٗ كِ زض ضؤٗبّبٕ ذَز ثب آًْب هَارِ هٖمعلم

ف ضا ثدِ ذدَثٖ ثگصضاً٘دس. آى    تَاً٘دس اٗدي آظهدبٗ    ّط ضٍظُ ثَُض هحكن تعكِ٘ قسُ اؾت ٍ آٗب هٖٔ تبى زض ََل تعك٘ قَز آٗب قلت
اٗس. آى ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ فقدٍ   تَاً٘س اٗي آظهبٗف ضا ثگصضاً٘س ٍ آٗب ثَُض هحكن تعكِ٘ كطزُ اهتحبًٖ ثطإ اٗي اؾت كِ آٗب هٖ

ِ  توبٗل قوب ثطإ پٌْدبى كدطزى   آًگبُ حبلت ٍاقٖٗ قوب ًوبٗبى ذَاّس قس، ظٗطا توبم   زض آى ظهدبى  ،چ٘عّدب  زاقدتي  ٍ پَقد٘سُ ًگد
اٗدس. اگدط زض    . اگط ثِ ذَثٖ ٖول ًكطزُ ثبق٘س، ثبٗس هَئَ ضا رسٕ ثگ٘طٗس ظٗطا، زض ًْبٗت، ثِ ذَثٖ ٖودل ًكدطزُ  زضذَاة ّؿتٌس

 تبى ثِ ذَثٖ ٖول ذَاّ٘س كطز ٍ قبزض ثِ گصضاًسى آظهبٗف ذَاّ٘س ثَز.  ظًسگٖ ضٍظهطُ ذَة تعكِ٘ كطزُ ثبق٘س، هُوئٌبً زض ضؤٗبّبٕ

قَم كِ افكبضم ّو٘كدِ حدَل اٌٗكدِ ذدَزم      كٌن، هتَرِ هٖ قَم ٗب زضثبضُ هككات فكط هٖ ِ هٖقبگطزۺ ٍقتٖ ثب هككات هَار
تَاًس پب  قَز ٍ هدي ثدِ ذدبَط آى     إ ٍرَز زاضز كِ نطفبً ًوٖ ضؾس كِ ٗك ضٗكِ چٌ٘ي ٍ چٌبى ّؿتن هتوطكع اؾت. ثِ ًٓط هٖ

 زضؾت ثبقٖ ثوبًن؟ ثؿ٘بض ًبضاحت ّؿتن. چطا اٌَُٗض اؾت كِ قبزض ً٘ؿتن ثط ٗك حبلت آگبِّٖ

 -ثٌ٘ن. اٗي زق٘قبً تعكِ٘ اؾت. زضهَضز پب  كطزى قلت ذَزذدَاُ ذَزتدبى   تبى ضا ثطإ پب  كطزى آى هٖ ۺ ٖبلٖ اؾت! توبٗلمعلم

ِ    إ اظ ظًسگٖ ثرف ٖوسُٓ آى ضًٍسٕ زاضز، ظٗطا زض ََل زٍض -آى ضٗكِ  ،تبى ضقس كطزُ اؾت. ثبٍض زاضم كِ قُٗدبً زض َدَل تعك٘د
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پب  كطزى آى ازاضُ ذَاّ٘س كطز، آى چ٘ع ثٌ٘بزٕ زض پكت ذَزذَاّٖ ضا. قوب قبزضٗس كِ توبم اٗي چ٘عّب ضا تكر٘م ذَز ضا ثطإ 
 تَاً٘س ثط پب  كطزى آًْب زض ََل تعكِ٘ توطكع كٌ٘س. اٗي ثؿ٘بض ذَة اؾت، ٍ آى زق٘قبً تعكِ٘ اؾت!  زّ٘س ٍ هٖ

ٖ رتٖ ً٘ؿتن، ٍ زض حجدبت قدسم   كٌن كَقب ً٘ؿتن، قبزض ثِ تحول ؾ قبگطزۺ ّو٘كِ احؿبؼ هٖ زاضم. آٗدب ضاّدٖ ّؿدت تدب      كبؾدت
 ام ثطإ تحول ضًذ ٍ ؾرتٖ تقَٗت قَز؟ تَاًبٖٗ

تبى زض تعكِ٘ تقَٗت ذَاّس قس؛ آًَقت قبزض ذَاّ٘س ثَز ثط توبم چ٘عّب غلجدِ كٌ٘دس.    تسضٗذ ٖعم ۺ كتبة ضا ث٘كتط ثرَاً٘س، ٍ ثِمعلم

ثِ اٗي قكل پ٘ف ثطٍز. قوب قبزضٗس توبم اٗي چ٘عّب ضا تكر٘م زّ٘دس، ٍ اٗدي كدبهاً     ّ٘چ ضاُ ه٘بًجطٕ ٍرَز ًساضز، ٍ تعكِ٘ ثبٗس
تَاًٌس اًزدبم زٌّدس. زض حق٘قدت،     ذَة اؾت. قوب قبزضٗس توبم اٗي چ٘عّب ضا تكر٘م زّ٘س، ٍ آى چ٘عٕ اؾت كِ هطزم ٖبزٕ ًوٖ

 ٗبثس. تسضٗذ افعاٗف هٖ ى ثِتب زّس كِ قوب زض حبل تعكِ٘ ّؿت٘س، ٍ تَاًبٖٗ ًبذكٌَزٕ اظ ذَزتبى ًكبى هٖ

اؾتبز ٍ فبلَى زافب ضا قٌ٘سم، حتٖ ثب اٌٗكِ كبضّدبٕ هٌٗ٘دٖ ثدطإ    ٓ ّبٕ ذبضد اظ چ٘ي زضثبض قبگطزۺ ٍقتٖ گعاضقبت ًبزضؾت ضؾبًِ
 ام كِ اٖوبل آًْب اضظـ ّ٘چ تَرْٖ ضا ًساضز. آٗب فكطم زضؾت اؾت؟ هحبفٓت اظ زافب اًزبم زازم، اهب زض قلجن احؿبؼ كطزُ

كٌٌس، اگط قوب احؿبؼ كٌ٘س كِ ثِ قوب حولِ ًكسُ اؾت، پؽ ًَٖٕ اظ زافب ً٘ؿت٘س. چطا  ۺ ٍقتٖ افطاز زٗگط ثِ زافب حولِ هٖلممع

ّبٕ زازذَاّٖ كٌٌس؟ احؿبؼ كطزًس كدِ اتفبقدبت زض    ًبى اٌَُٗض اؾت كِ افطاز ظٗبزٕ ثِ پكي ضفتٌس تب ثِ قَضإ زٍلتٖ زض رًَگ
فتِ ثَز. آًْب احؿبؼ كطزًس كِ ٍقتٖ پل٘ؽ هطٗساى زافب ضا زؾتگ٘ط كطز، هبًٌس اٗي ثَز كِ ذَز آًْب آًْب ضا ّسف گط ۶ر٘ي قْط ت٘بى

كٌٌس. ثب زض ًٓط گدطفتي آظاض   . ثِ اٗي ذبَط كِ آًْب ّوگٖ اًٖبٕ تعكِ٘ ّؿتٌس ٍ ّوگٖ فبٕ ٗكؿبًٖ ضا تعكِ٘ هٖضا زؾتگ٘ط كطز
كطزًس؟ زض  ى ًجبٗس ثب قهس ٍ ً٘ت ذَة هَقٗ٘ت ضا ثِ ازاضات هطثََِ گعاضـ هٖر٘ي، آٗب قبگطزاى زٗگطهب قبگطزاى زض ت٘بىاشٗت ٍ 

تَاً٘س نطفبً ثَُض  حق٘قٖ ضا ثِ آًْب ثگَٗ٘س. ًوٍٖيٗ٘ت ّب، ثِ آًْب ثگَٗ٘س كِ آًْب ًبزضؾت ّؿتٌس ٍ  هَضز گعاضقبت ًبزضؾت ضؾبًِ
ّدبٕ هدطزم ثدطإ كؿدت فدب       ًسّ٘س. آؾ٘ت ]آًْب[ ثدِ فطندت   زافب ضا توبقب كٌ٘س ٍ كبضٕ اًزبمٔ ثسذَاّبًٔ هٌفٗاًِ آظاض ٍ قكٌز

ٖ  ّب هٖ هَيَٖٖ هْن اؾت. ظٗطا گعاضـ ضؾبًِ ِ   تَاًس اظ ٗكسٗگط كپٖ قَز، ٍقتٖ ٗكٖ گعاضقٖ تِْ٘ هد ّدبٕ زٗگدط    كٌدس، ضٍظًبهد
َٗ٘س كِ هي، لدٖ ٌّگزدٖ،   تط اظ آى اؾت. اگط قوب ثگ ظًسگِٖ ٍاقِٖٗ ذَز قوب، ثؿ٘بض هتقبٖسكٌٌسُٔ تَاًٌس اظ آى كپٖ كٌٌس. تزطث هٖ

تَاًٌدس ثدط    ذَة ّؿتن، ثِ آى تَرْٖ ًرَاّن كطز. اگط ثگَٗ٘س كِ هي ثس ّؿتن، ثِ آى ً٘ع تَرْٖ ًرَاّن كطز. هطزم ٖبزٕ ًوٖ
تَاً٘س ؾوت ثس ذدَز   هي تأح٘ط ثگصاضًس. اهب ثطإ قوب، كِ قبگطز ّؿت٘س، هحبفٓت اظ زافب چ٘عٕ اؾت كِ ثبٗس اًزبم زّ٘س. اهب ًوٖ

 حق٘قٖ ضا ثطإ آًْب ثگَٗ٘س، ٍ آى زق٘قبً هحبفٓت اظ فب اؾت.  ٍيٗ٘تٌ٘س. ثبٗس ثب قلجٖ ً٘كرَاُ كبض ثجطٗس ٍ ثب آًْب هجبضظُ كضا ث

 فطؾتٌس!  ى زضٍز ذَز ضا ثط اؾتبز هٖعِقبگطزۺ توبم هطٗساى زض قْط ق ٌ

 (تكَٗق)ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

زّدس   گَئَ ؾَُح ًْبٖٗ آًْب ضا ًكبى هٖ ّبٕ قبًَى ّفت ثَزإ اٍلِ٘ زض هٗجس ف ٌگ ثسى گَٗ٘س كِ آٗب ( لُفبً ثطإ هب ه1ٖقبگطزۺ )
 ٗب ؾَُحكبى زض ََل تعكِ٘ ضا؟

اكٌَى ثَزا ّؿتٌس، ثٌبثطاٗي ّ٘چ هَئَ تعكِ٘ ٗب ؾدَُح ٍردَز ًدساضز. چدطا زضثدبضُ اٗدي        ذَة، آًْب ثَزا ّؿتٌس، آًْب ّن معلم:

 ضتجبَٖ ثب ضقس اظ َطٗق تعكِ٘ ًساضز.پطؾ٘سٗس؟ اٗي چ٘عٕ اظ زافب ً٘ؿت ٍ ا

 إ ّؿتٌس كِ قوب اظ آًْب نحجت كطزٗس؟ ( آٗب ّفت ثَزإ اٍلِ٘ ّوبى هَرَزات اٍل۲ِ٘قبگطزۺ )

ٖ   ًبه٘سُ هٖ« اٍلِ٘»ۺ ٌَٖاى آًْب نطفبً ًَٖٖ اظ ٌٖبٍٗي ذبل اؾت كِ آًْب زاضًس. ٍقتٖ معلم كٌدس كدِ آى    قًَس، ثِ اٗي اقدبضُ هد

كٌس هوكي اؾت آى زٗگط ثِ هَردَزات ًرؿدت٘يِ اٍل٘دِ اقدبضُ      اقتِ اؾت، ٍ ّوبًَُض كِ چ٘عّب تغ٘٘ط هٌَٖٖاى چِ هست ٍرَز ز
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ضؾس ثطإ هَردَزات ثكدطٕ    ٍرَز زاضز. ثِ ًٓط هٖ« اٍلِ٘»ّبٕ هتفبٍتٖ اظ  ًكٌس. زض ؾَُح هرتلف ٍ زض قلوطٍّبٕ هرتلف زض 
قَز. اهدب زض چكدن    اٍلِ٘ زض ًٓط گطفتِ هٖ ،چٌسٗي ّعاض ؾبلِ زاضز ضٍز ٗب تبضٗرٖ ّط چ٘عٕ كِ فطاتط اظ اٗي تبضٗد توسى ثكطٕ هٖ

 ثَزاّب، آى نطفبً ٗك لحِٓ اؾت. ثطإ هَرَزات ؾُح ثبال، آًْب آًقسضّب اٍلِ٘ ً٘ؿتٌس.

 ثَزا قبك٘بهًَٖ ضٍ ثِ غطة اؾت؟ٔ ( چطا هزؿو۳قبگطزۺ )

َاّ٘س اظ هي چ٘عّبٖٗ زضثبضُ ثدَزا ثپطؾد٘س. هدي زافدب ضا     ذ ۺ قوب زض حبل تعكِ٘ ثَزٗؿن ّؿت٘س، اٌَُٗض ً٘ؿت؟ ٍ ثٌبثطاٗي هٖمعلم

زّدس، ٍ   زّن، كِ ّ٘چ اضتجبَٖ ثب ثَزٗؿن ًساضز. ثِ ّط حبل ًكؿتي قوب اهطٍظ زض اٌٗزب ضاثُِ تقسٗطٕ قوب ضا ًكبى هٖ آهَظـ هٖ
ذدٖ ضٍ ثدِ غدطة ؾدبذتِ     قًَس. ثطذٖ ضٍ ثدِ قدطي، ثط   تَاًن ثِ ؾإال قوب پبؾد زّن. هٗبثس ضٍ ثِ توبم رْبت ؾبذتِ هٖ هي هٖ
قًَس. ؾبلي ثعضگ آى ضٍ ثِ ّط ؾوتٖ ؾبذتِ قَز هُوئٌبً رْت هزؿوِ ثَزا ضٍ ثدِ آى   قًَس، ٍ ثطذٖ ضٍ ثِ رٌَة ؾبذتِ هٖ هٖ

ٍ ّوگٖ كبضّبٕ ثكطٕ ّؿدتٌس. ثدَزا ٍاقٗدٖ اؾدت ٍ ٗدك هَردَز        ٕ ً٘ؿتٌسچ٘ع ، ذ٘لٖ ث٘بًگطؾوت اؾت. چ٘عّبٖٗ هبًٌس اٗي
كطزٗس آى هزؿوِ ثعضگ ؾدبذتِ قدسُ اظ گدل اؾدت. اگدط قرهدٖ        زضحبل٘كِ آًهِ قوب ثِ آى اقبضُ هٖث٘ي ثبقكَُ اؾت،  ضٍقي

ثرَاّس ثَزا قسى ضا تعكِ٘ كٌس، ثبٗس ثَُض ٍاقٖٗ ثط ثْتط قسى ذَزـ توطكع كٌس، ظٗطا ّطچ٘ع اًجبقتِ قسُ اظ قهس ٗب ٍاثؿتگٖ ثِ 
 تعكِ٘ ً٘ؿت ثلكِ زض َٖو ٗك هبًٕ اؾت.ثَزٗؿن، ذَز 

 اٍلِ٘ ّؿتٌس؟ اٖلٖ اؾت؟ آٗب آًْب هَرَزات اٍلِ٘ ّؿتٌس؟ ٗب هَرَزات فَيٓ آٗب ري، قي، ضى هبزقبگطزۺ 

ذَاّن ثِ ؾإال قدوب پبؾدد    اٗس، اٗي ضاثُِ تقسٗطٕ قوبؾت، ٍ ثٌبثطاٗي هي ٌَّظ هٖ ۺ ثبظ ّن ثَزٗؿن. اظ آًزب كِ اٌٗزب آهسُمعلم

تط  ضٍز، فب پ٘ه٘سُ تط هٖ آٗس. ّط چِ آى پبٗ٘ي اظ ري، قي، ضى هٖ زّن. ري، قي، ضى ك٘ف٘ت ذبل كل كْ٘بى اؾت، ٍ فبٕ كْ٘بى
ٕ        تط ٍ ث٘كتط هٖ قَز، ٍ العاهبت آى ثعضگ هٖ قدَٗض زض كْ٘دبى    قَز، زضؾت هبًٌس ٗدك ّدطم. اٗدي زافدب ثدطإ تودبم هَردَزات ش

ضا زض ؾَُح هرتلف ذلق كدطزُ  ّب  ّبٖٗ ثطإ ظٗؿتي زض ؾَُح هرتلف ذلق كطزُ اؾت، ٍ ثَزاّب، زائَّب، ذساٗبى، ٍ اًؿبى هحٍ٘
قَٗض، اظ رولِ آًْبٖٗ كِ زض آؾوبى ٍ ظه٘ي ّؿتٌس، ٍ توبم هبزُ ضا ذلدق كدطزُ    ّوبًَُض كِ اّطٗوٌبى ٍ زٗگط هَرَزات شٕ ،اؾت

ّبٕ هرتلف زٗگدطٕ   ٍيَح تَن٘ف قَز. ثِ ٖاٍُ، آى حبلت تَاًس ثب ظثبى ثكطٕ ثِ اؾت. اٗي كْ٘بى ثؿ٘بض پ٘ه٘سُ اؾت كِ ًوٖ
اًس، هبًٌدس اٗزدبز هتقبثدل ٍ     قَٗض ٌٖبنط ّؿتٖ زض ؾَُح هرتلف ضا فطاّن كطزُ َزات ضا زاضز، كِ ثطإ توبم هَرَزات شٕاظ هَر

 (تكَٗق)آٌٗس.  چ٘عّبٕ ثؿ٘بض ظٗبزٕ. آًْب ّوگٖ اظ اٗي زافبٕ كْ٘بى هٖ -ثبظزاضٕ هتقبثل، ٗ٘ي ٍ ٗبًگ، ٍ غ٘طُ

تب اَاٖبت ث٘كتطٕ زضثبضُ العاهبت ثطإ قطكت زض كٌفطاًؽ زضٗبفت كدٌن.  قبگطزۺ پ٘ف اظ كٌفطاًؽ، ثِ ضٍاثٍ ٖوَهٖ ظًگ ظزم 
زاًؿتن چگًَِ رَاة ثسّن ظٗطا  فطزٕ كِ تلفي ضا رَاة زاز اظ هي پطؾ٘س آٗب ٗك هطٗس فبلَى گًَگ ّؿتن، ٍ زض آى ظهبى هي ًوٖ

 تَاًن هطٗس قوب ثِ حؿبة ث٘بٗن. س آٗب هٖام. هٗلن لٖ، لُفبً ثِ هي ثگَٗ٘ اكٌَى ٗك ؾبل اؾت كِ ذَزم ثَُض هؿتقل ٗبز گطفتِ

آٗب  (تكَٗق) گ٘طٗس. گ٘طٗس، پؽ ٗك هطٗس ّؿت٘س، ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ ذَزتبى هؿتقاً آى ضا ٗبز هٖ هٗلنۺ اگط حق٘قتبً آى ضا ٗبز هٖ
ِ قوب ًكبى ًسازُ اؾت؟ اظ اكٌَى اٗي ضا ث ضؾبًن ّن اٗس ٍ اقبضاتٖ كِ زض ظًسگٖ ضٍظهطُ ثِ قوب هٖ آًْب قسُ  تغ٘٘طاتٖ كِ زؾترَـ

اٗدس. اهدب    آًزبٖٗ كِ هحُٖ٘ ًساضٗس كِ زض آى ّوطاُ ثب زٗگطاى تعكِ٘ كٌ٘س، چ٘عّبٕ ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ ثِ آًْب ضٍقي ٍ آگبُ ًكسُ
ّب ضا ث٘كتط ثب قبگطزاى زٗگط اًزبم زّ٘س، ظٗدطا كودك ذَاّدس كدطز تدب حتدٖ        اٗس. ثبٗس توطٗي ثِ اٗي هٌٖٗ ً٘ؿت كِ تعكِ٘ ًكطزُ

 ؾطٗٗتط ضقس كٌ٘س.

، توبم ذساٗبى اظ هصاّت هرتلف ؾطپطؾتِٖ اهَض زً٘بٕ ثكطٕ ضا هتَقف كطزًدس. هدي   1۹۹۲ ؾبل اًس كِ اظ قبگطزۺ اؾتبز ث٘بى كطزُ
 ثٌٖ٘ يٗ٘فٖ زاضم ٍ زض  ًكطزم هٌَٓضتبى چِ ثَز. اؾتبز لُفبً كوٖ آى ضا تَي٘ح زّ٘س. ك٘ف٘ت ضٍقي
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ام. ٍقتٖ اٗي ثبض آهسم كِ فدب ضا ثدِ قدوب آهدَظـ زّدن، ثدِ        رتلف فب نحجت كطزُّبٕ ه ۺ زضثبضُ اٗي هَئَ زض ؾرٌطاًٖمعلم

فبٕ كْ٘بى اؾت، كِ ثِ ًدَٔ ثكدط هطثدٌَ اؾدت. ٌٗٗدٖ، حتدٖ آى        بت هَرَزات ثكطٕ ًجَز. اٗي اناحؾبزگٖ ثطإ ذبَط ًز
زض هَضز هَرَزات ثكدطٕ  ٍ زضحبل زٍثبضُ تٗ٘٘ي كطزى ربٗگبُ ذَز ّؿتٌس فب  زض ََل اناح ،كطزٗس ذساٗبًٖ كِ ؾبثقبً ٖجبزت هٖ

 تَاًؿتٌس ٌَّظ اهَض ًَٔ ثكط ضا ؾطپطؾتٖ كٌٌس؟ كٌس. چگًَِ آًْب هٖ نسي هٖاٗي حتٖ ث٘كتط 

 فطؾتٌس! ث٘ي زضٍز ذَز ضا ثط اؾتبز هٖ ٗبًگ، ٍ ٗبى َّٖٗ، قي قبگطزۺ هطٗساى زافب اظ قْطّبٕ ّ فٖ  زض اؾتبى آى

 (تكَٗق)ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

گفت ٍ هي قطٍٔ ثِ ثحج ثب اٍ كطزم. آٗب حق٘قت زاضز كِ اظ ضىِ زافبٕ ردي، قدي، ضى    زۺ فطزٕ چ٘عّبٕ ثسٕ زضثبضُ زافب هٖقبگط
 آٗس؟ پ٘طٍٕ ًكطزم؟ آٗب ثحج ثب هطزم ٍاثؿتگٖ ثِ حؿبة هٖ

ًرَاّس گدَـ زّدس، آًَقدت     ۺ ثبٗس ثطإ اٍ زل٘ل ٍ هٌُق ث٘بٍضٗس ٍ ثب قلجٖ ً٘كرَاُ ٍ هْطثبى ثب اٍ نحجت كٌ٘س. اگط حق٘قتبًمعلم

ظً٘س، زض حدبل ندحجت زضثدبضُ فدب ٍ      اٗس كِ ٍقتٖ ثب اٍ زضثبضُ انَل زافب حطف هٖ فقٍ ثگصاضٗس ثبقس. زض حق٘قت، قوب هتَرِ ًكسُ
كٌ٘س! اٌٗكِ آٗب ثرَاّس ثِ آى گَـ كٌس ٗب ذ٘دط اًتردبة    كٌ٘س ٍ ثِ اٍ ًزبت ضا ٖطيِ هٖ اقبِٖ فب ثِ اٍ ّؿت٘س، ٍ ثِ اٍ كوك هٖ

 ٍؾت. چطا ذَاؾت٘س ثب اٍ ثحج كٌ٘س؟ اگط توبم اٗي چ٘عّب ضا ثب ً٘كرَاّٖ ازاضُ كٌ٘س هإحطتط ذَاّس ثَز.ا

كٌن اٗدي   ذَاّن ث٘بى كٌن، احؿبؼ هٖ قَم. اهب ثِ هحى اٌٗكِ هٖ قبگطزۺ زضحبل ذَاًسى فب، گبّٖ اٍقبت ثِ انلٖ اظ فب آگبُ هٖ
 قَز. قكبض هٖزض  زٗگط زضؾت ً٘ؿت. اٗي احؿبؼ ث٘كتط ٍ ث٘كتط آ

تَاً٘س ثب كلودبت آى   تَاً٘س آى ضا قَْزٕ زض  كٌ٘س ٍ ًوٖ ام، ًگفتن؟ قوب نطفبً هٖ اكٌَى زضثبضُ آى گفتِ ۺ زضؾت اؾت! ّنمعلم

قَز ّوؿبى ثب ؾُح هطزم  كٌس ٍ انلٖ هٖ ثطٗس، ًعٍل هٖ ضا تَي٘ح زّ٘س. ثِ هحى اٌٗكِ ثطإ گفتي آى ظثبى ثكطٕ ضا ثكبض هٖ
 ٖبزٕ.

 كٌٌسگبى، آٗب ظًبى زضنس ث٘كتطٕ اظ هطزاى ّؿتٌس؟ ضه٘بى تعكِ٘قبگطزۺ ز

 تَاًٌس زافب ضا ؾطٗٗتط زض  كٌٌس، ٍ اٗي ٍاقٗبً چ٘ع ذَثٖ اؾت. آٗس كِ ظًبى اهطٍظُ هٖ ۺ ثِ ًٓط هٖمعلم

ب زافدب، هتَردِ قدسم    ذَاّن چٌس كَز  زاقتِ ثبقن. اهب ثٗس اظ آقٌبٖٗ ث قبگطزۺ هي اؾبؾبً كَزكبى ضا ثؿ٘بض زٍؾت زاضم ٍ ٍاقٗبً هٖ
ثهِ زاقتي ٍ اٌٗكدِ اردبظُ زّد٘ن چٌد٘ي     ٓ كِ ؾُح ًَٔ ثكط چقسض پبٗ٘ي اؾت ٍ اذاق٘بت ثكطٗت چقسض فبؾس اؾت. آًَقت فبٗس

 گٌبّٖ آلَزُ قًَس، چ٘ؿت؟ ّبٕ ثٖ ّب ٍ ضٍح قلت

هَرَز ٍاضز ضحن اًؿبى قدسُ   كٌس، اهب زض َٖو اٌَُٗض اؾت كِ ٗك ۺ ثگصاضٗس ثگَٗن اٗي قوب ً٘ؿت٘س كِ ظًسگٖ ضا ذلق هٖمعلم

كٌس. اگط ثَؾ٘لِ قوب ثِ زً٘ب ً٘بٗس، آًَقت ثَُض هكبثِ  قَز. ّط چقسض كبضهب كِ زاضز چ٘عٕ اؾت كِ ثب ذَزـ حول هٖ ٍ ثبظپ٘سا هٖ
 تطؾ٘س؟ آٗس. اظ آًزب كِ قوب ٗك قبگطز زافب ّؿت٘س، چطا ٌَّظ اظ آلَزُ قسى فطظًساًتبى هٖ فطز زٗگطٕ ثِ زً٘ب هٖٔ ثَؾ٘ل

ّدبٕ هرتلدف ثبظزٗدس     قبگطزۺ هي هٗلن ٗك هْسكَز  ّؿتن كِ ثب ذطزؾبالى ؾطٍكبض زاضم. قغلن اٗي اؾدت كدِ اظ هْدسكَز    
 اٗي كبض ضا زاضم؟ٓ ذَاّن پٌذ توطٗي هٗلن ضا ثِ كَزكبى ث٘بهَظم. آٗب اربظ كٌن تب فطٌّگ ٍ ؾٌت چٌٖ٘ آهَظـ ثسّن. ٍاقٗبً هٖ هٖ
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كٌٌدس ٍ كَزكدبى ً٘دع     توطٗي هٖ -اظ هسٗط هْسكَز  تب هٗلوبى -زض هٌبَق ذبنٖ ّوِۺ آى ذ٘لٖ ذَة اؾت. زض حق٘قت، معلم

حق٘قتبً پب  ٍ ثبقكَُ. الجتِ اًزبم آًهِ تَند٘ف   -! آى ثؿ٘بض ذَة اؾتاًٍُكٌٌ٘س،  ّب ٍاثؿتگٖ ًساضًس. ٍقتٖ آًزب هٖ ّؿتٌس. ثهِ
 پبٗبى ثِ اضهغبى ذَاّس آٍضز. ًفٖٗ ثٖ قبى كطزٗس كبض ذَثٖ اؾت. آهَظـ كَزكبى ثب انَل زافب زض ؾطاؾط ظًسگٖ

كٌٌس ٍ فطنت كؿت فبلَى زافب ضا ًساضًس. آٗدب ضاّدٖ ثدطإ     غ٘طُ ضا توطٗي هٖ ن ٍٖ اظ هطزم ذبلهبًِ هؿ٘ح٘ت، ثَزٗؿقبگطزۺ ثطذ
 ضّبٖٗ زاضًس؟

َاًؿتٌس ٍاقٗدبً ًزدبت ٗبثٌدس افكدب     ت ۺ قجل اظ اٌٗكِ اًزبم اٗي ضا آغبظ كٌن، ذساٗبىِ آًْب نطاحتبً ثطإ آى افطازٕ اظ آًْب كِ هٖمعلم

كٌن كِ چِ هصّجٖ اؾت  كطزًس كِ هي اٗي ضا اًزبم ذَاّن زاز. ثطذٖ افطاز آى ضا ثبٍض كطزًس ٍ ثطذٖ ًكطزًس. هي ثِ اٗي ًگبُ ًوٖ
ٖ  ضؾوٖ اٍ چقسض ثبالؾت. ثِ اٗي تَرِ ًوٖٓ ٗب ضز كدٌن. ّدط كؿدٖ كدِ      كٌن كِ قرم چِ كؿٖ اؾتۺ فقٍ ثِ قلت فطز ًگبُ هد
ذَاّ٘س تعكِ٘ كٌ٘س، ّ٘چ  كٌن. اگط ًوٖ گ٘طز، اثتسا ٗك هَرَز ثكطٕ اؾت، ٍ هي فقٍ ثِ قلت افطاز ًگبُ هٖ هي قطاض هٖ فِ ضٍٕپ٘

ٖ  زّن. اگط هٖ كبضٕ اًزبم ًوٖ كدٌن. آى اٌٗگًَدِ اؾدت! ّد٘چ اّو٘تدٖ ثدِ        ذَاّ٘س آى ضا اًزبم زّ٘س، ًزبت ضا ثِ قوب ٖطيِ هد
  (تكَٗق)كٌن.  قبم ٗب چِ ]هصّجٖ[ زاضز ًگبُ ًوٍٖ ه  زّن، ٍ ثِ ضتجِ تكطٗفبت ًوٖ

ام كِ ثطذٖ هطٗدساى   كطزم، زٗسُ ام. زض چٌس هبُ اذ٘ط، ٍقتٖ ثب ثقِ٘ تجبزل تزطثِ هٖ قبگطزۺ چٌسٗي ؾبل اؾت كِ زافب ضا تعكِ٘ كطزُ
تبز، لُفدبً ثگَٗ٘دس آٗدب    كٌٌس، ٍ آى ثبٖج قسُ اؾت كِ كوتط ٍ كوتط توبٗلٖ ثِ نحجت كطزى زاقتِ ثبقن. اؾد  ٍقفِ نحجت هٖ ثٖ

 حبلت هي زضؾت اؾت؟

ذَاّ٘س تَرِ كٌ٘س ٍ ث٘كدتط   كٌٌس، قوب كوتط هٖ زٌّس، ٍ ّط چِ ث٘كتط نحجت هٖ ٍقفِ ثِ ؾري گفتي ازاهِ هٖ ۺ اگط آًْب ثٖمعلم

زاهدِ زّدس،   كٌ٘س، آًَقت آى ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ قوب ٗك ٍاثؿتگٖ زاضٗس! ٍ ّط چِ ث٘كتط اٍ ثِ حدطف ظزى ا  قطاضٕ هٖ احؿبؼ ثٖ
ضؾس كِ ّ٘چ پبٗبًٖ قبثل ضؤٗت ً٘ؿت. آى زضٍاقٕ قوب ضا ًكبًِ گطفتِ اؾت، حتدٖ ثدب اٌٗكدِ هؿدتق٘وبً ثدب قدوب        ث٘كتط ثِ ًٓط هٖ
آى ثطإ اٗي ثَز كِ ٍاثؿتگٖ قوب ًكبى زازُ قَز. زضحق٘قت، ٍاثؿتگٖ قوب ًكدبى زازُ قدسُ اؾدت.     (تكَٗق) كٌس. نحجت ًوٖ

ام ثسٍى  زّس ؾٖٗ زاقت٘س آى ضا ثپَقبً٘س. آٗب ثِ قوب ًگفتِ ٍقفِ ازاهِ هٖ گفتي اٌٗكِ قرم زٗگط ثٖفقٍ اٌَُٗض اؾت كِ قوب ثب 
قَٗس ثبٗس ثِ ذَزتبى ًگبُ كٌ٘س؟ آٗب آى ٗك ٍاثؿتگِٖ هٗ٘ي قوب ًجَز كِ ْبّط قسُ ثدَز؟ اظ   تَرِ ثِ اٌٗكِ ثب چِ چ٘عٕ ضٍثطٍ هٖ

ثٌ٘٘س ٍ ذَزتبى ضا ثدب آًْدب هقبٗؿدِ     س، چطا ٌَّظ چ٘عّبٕ ثس ضا زض هطزم ٖبزٕ هٖٖبزٕ ّؿت٘ كٌٌسُ ٍ افطاز فَي آًزب كِ قوب تعكِ٘
ّبٖٗ زاضز كدِ   كٌٌسُ اؾت، ٌَّظ زض حبل تعكِ٘ زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ اؾت، ٍ اٍ ٌَّظ ٍاثؿتگٖ كٌ٘س؟ ثبٍرَز اٌٗكِ اٍ ٗك تعكِ٘ هٖ

ثدَز؟ آٗدب ٗدك ذدسا      زاقت، آٗب ٗك ثَزا ًوٖ ٘عّب ضا ًوٖزّس. اگط اٍ آى چ پب  ًكطزُ اؾت ٍ ٌَّظ ضفتبض هطزم ٖبزٕ ضا ًوبٗف هٖ
ثَز؟ آٗب آى زضؾت ً٘ؿت؟ ثٌبثطاٗي ٍقتٖ اٗي ٗب آى هككل زض ه٘بى قبگطزاى هب اتفبي ه٘فتدس، قدوب ندطفبً زضثدبضُ اٗدي فكدط        ًوٖ
ثدِ   ّبٕ فبٕ ذدَز  ًٖى ًگبُ كٌ٘س. زض ؾرٌطاذَاّ٘س ثِ ذَزتب كٌ٘س كِ چطا قرم زٗگط ثؿ٘بض يٗ٘ف تعكِ٘ كطزُ اؾت، ٍ ًوٖ هٖ

قَز، حتٖ فطز ؾَم ً٘ع ثبٗدس ثدِ ذدَزـ ًگدبُ      ذ٘عز ٍ تَؾٍ فطز ؾَم زٗسُ هٖ ام كِ ٍقتٖ ث٘ي زٍ ًفط تًبزٕ ثطهٖ ّوگٖ گفتِ
ٖ     »كٌس،  ّدبٕ   اٍُ، ٗك هكبرطُ ث٘ي آًْب پ٘ف آهسُ اؾت، پؽ هي چطا آًزب ثَزم كِ آى ضا ثجٌ٘ن؟ آٗب ثدِ اٗدي زل٘دل كدِ ٍاثؿدتگ

كٌ٘س، ثبٗس حق٘قتبً ًؿجت ثدِ ذَزتدبى    اظ آًزبٖٗ كِ تعكِ٘ هٖ« اٗي زل٘ل كِ هي ّن ّوبى ًَٔ هككل ضا زاضم؟ ذبنٖ زاضم؟ آٗب ثِ
ذَاّن ثگدَٗن زض رلؿدبت هُبلٗدِ گطٍّدٖ فدب ثطذدٖ اظ        هٖ ،كِ هؿئَل ثبق٘س ٍ ثبٗس ثِ ذَزتبى ًگبُ كٌ٘س. هَضز زٗگط اٗي اؾت

زٌّس، ٍ اٗي ثدب قدبگطزاًوبى ٍ تعك٘دِ آًْدب      ٍقفِ ازاهِ هٖ كِ٘ ضثُٖ ًساضز ثٖقبگطزاى ثِ نحجت زضثبضُ چ٘عّبٖٗ كِ ثِ زافب ٗب تع
 زٌّس اقبضُ كٌ٘س.  كٌس. قوب ثبٗس ثِ اٗي تَرِ ٍٗػُ ثكٌ٘س، ٍ ثبٗس آقكبضا ثِ كؿبًٖ كِ آى كبض ضا اًزبم هٖ هساذلِ هٖ

 ثٌ٘ن، احؿبؼ ثؿ٘بض ثسٕ زاضم. كٌٌسگبى ضا هٖ قبگطزۺ ٍقتٖ ؾوت ذَزذَاُ تعكِ٘

كٌٌسُ ضا تحت تأح٘ط قطاض زّدس. ٍقتدٖ    كؿٖ ًتَاًس قلت ٗك تعكِ٘ ۺ ثٌبثطاٗي ٍاثؿتگٖ زٗگطٕ زاضٗس. ثبٗس اٌَُٗض ثبقس كِ ّ٘چلممع

ثٌ٘٘س كِ ًوبٗبى قسُ اؾت، هوكي اؾت ًوبٗبى قسُ ثبقس كِ قوب ثب اٍ نحجت كٌ٘س ٍ ثِ اٍ كوك كٌ٘س اظ آى  ذَزذَاّٖ اٍ ضا هٖ
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تَاًس هوكي ثبقس كِ  اگط تَؾٍ ذَزذَاّٖ اٍ تحت تأح٘ط قطاض گطفتِ ٍ اظ آى ًبضاحت قَٗس، چگًَِ هٖآگبُ قسُ ٍ آى ضا پب  كٌس. 
  قوب ّ٘چ ٍاثؿتگٖ ًساقتِ ثبق٘س؟ آٗب آى زضؾت ً٘ؿت؟

قبگطزۺ چطا اٌَُٗض اؾت كِ ٍقتٖ فطز اّطٗوٌبى ضا زض شّي ذَزـ پطٍضـ زّس، توبم هؿ٘ط ثِ پبٗ٘ي ؾقٌَ ذَاّس كدطز ٍ زٍثدبضُ   
 ًرَاّس ثَز تعكِ٘ كٌس؟ قبزض

ۺ ثِ ًَٖٖ تَي٘ح زازم. اگط پطٍضـ اّطٗوٌبى زض شّي فطز ثِ حسٕ ثطؾس كِ ًتَاًس ثطگطزز، اٍ توبم هؿ٘ط ثدِ پدبٗ٘ي ؾدقٌَ    معلم

ثدط   ذَاّس كطز. اگط ثتَاًس تكر٘م زّس كِ چِ اتفبقٖ افتبزُ، آًَقت ٌَّظ ثطإ ًزبت آى ٍيٗ٘ت اظ ًبثَزٕ هزدبلٖ ٍردَز زاضز.  
 .ثَزم ط پطٍضـ اّطٗوٌبى زض شّي ذَز قرمذُزضحبل گفتي زضثبضٓ اؾبؼ انَل فب، 

 تَاًٌس ؾ٘ؿتن آهَظقٖ ضا ثْجَز ثركٌس ٍ ثطإ هطزم زض ربهِٗ آؾبًتط ؾبظًس كِ زافب ضا ثپصٗطًس؟ كٌٌسگبى هٖ قبگطزۺ آٗب تعكِ٘

تَاًدس ثبٖدج    اؾت توبهبً قلت ضا تغ٘٘ط زٌّس، ٍ هٖ كٌٌس زافب ثؿ٘بض ذَة اؾت، قبزض ۺ قبگطزاى ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ احؿبؼ هٖمعلم

إ ثب اؾتبًساضز اذاقٖ ثبال. اظ اٗي ضٍ ثؿ٘بضٕ اظ قبگطزاى ٍ هطزم ٖبزٕ كدِ   قَز ربهِٗ حق٘قتبً ثِ ثْتطٗي حبلت زؾت ٗبثس، ربهِٗ
تدِ قدَز ٍ هٌزدط ثدِ اٗدي      تَاًؿت ثَُضٕ گؿتطزُ تَؾٍ هطزم زض ؾطتبؾط ربهٗدِ پصٗطف  كٌٌس اگط آى هٖ كٌٌس فكط هٖ تعكِ٘ ًوٖ

قس! زض ٍاقٗ٘ت، شّي قوب ٌَّظ زض ربهِٗ هطزم ٖدبزٕ   الٗبزُ هٖ قس كِ هطزم ث٘كتطٕ ثِ اٗي ًحَ ضفتبض كٌٌس، ربهِٗ چقسض فَي هٖ
اٗس كِ اٗي فبٖٗ  تبى اظ فب ٌَّظ آًقسض ٖو٘ق ً٘ؿت، ٍ كبهاً زض  ًكطزُ تَاًن ثِ قوب ثگَٗن، ظٗطا زض  اؾت. فقٍ ثِ آى َطٗق هٖ

زّن ثطإ ذبَط كؿت اٗي ٗب آى چ٘ع زض ربهٗدِ ٖدبزٕ ثكدطٕ ً٘ؿدت؛ ثلكدِ، آى ثدطإ ذدبَط آهدَظـ فدب ثدِ            كِ آهَظـ هٖ
كٌٌسگبى ًزبت ٗبثٌس. ربهِٗ ثكطٕ ٖبزٕ نطفبً اٗدي گًَدِ اؾدت. اگدط      كٌٌسگبى اؾت ٍ ثطإ اٗي اؾت كِ اربظُ زّس تعكِ٘ تعكِ٘

زافب ثطإ تغ٘٘ط اؾتبًساضز اذاقٖ ربهِٗ، كدِ  ٔ فبٕ ً٘كرَاّبً ٕ ثَزًس كِ اظ انَلٍاقٗبً ثطذٖ هقبهبت ثلٌسپبِٗ زض ه٘بى هطزم ٖبز
ثَز، ٍ هي هردبلف آى ً٘ؿدتن. ظٗدطا اٍ     كطزًس، آًَقت آى ًوبٗفِ قلت ذَة هطزم هٖ ّط ضٍظ زض حبل فبؾس قسى اؾت، اؾتفبزُ هٖ

ثٗدس اتفدبي   ٔ ، ٍ چ٘عّبٖٗ كدِ زض هطحلد  اؾت ل هطزم ٖبزٕزاز، ثٌبثطاٗي اٌَُٗض اؾت. آى، هؿبئ زافب ضا ثطإ ذَثِٖ هطزم اقبِٖ هٖ
 كٌس. ذَاّس افتبز ظهبًٖ كِ فب زً٘بٕ ثكطٕ ضا اناح هٖ

 فطؾتٌس! قبگطزۺ توبم قبگطزاى زض تبَٗاى زضٍز ذَز ضا ثط قوب هٖ

 (تكَٗق)ۺ اظ ّوگٖ هتككطم! معلم

كبضهب ٍ ٔ آٗس، ٗب ثَؾ٘ل زض ظهبى تَلس هٖاٍ  طز ثب ضٍح انلٖقبگطزۺ هي چٌسٗي ؾإال زاضم كِ اظ قوب ثپطؾن. آٗب ؾُح تَاًبٖٗ ٗك ف
 قَز؟ تقَإ اٍ ًٓن ٍ تطت٘ت زازُ هٖ

انُاح ثبَّـ ٍ ظضًگ ثَزىِ هطزم ٖبزٕ اؾت، ٍ اٗي  ۺ زٍ ًَٔ تَاًبٖٗ ّؿت كِ قوب زضثبضُ آى نحجت كطزٗس. اٍل آى ثِمعلم

ّبٖٗ اؾت كِ زض ََل تعكِ٘ فطاتط اظ  ت. ًَٔ زٗگط ًوبٗف تَاًبٍٖٗرِ ذَة ً٘ؿت؛ ثلكِ هبًٖٗ رسٕ اؾ ثطإ ضًٍس تعكِ٘ ثِ ّ٘چ
هطزم ٖبزٕ اؾت. آى ًبقٖ اظ ثطذٖ ٌٖبنط پ٘ف اظ تَلس ٍ پؽ اظ تَلس اؾت. اهب زض تعكِ٘ اٌْٗب اؾتبًساضزّبٖٗ ً٘ؿدتٌس كدِ ثدطإ    

س ثِ ثٌ٘بى فطز ًگبُ قَز. ؾطقت ضٍز. ثِ هٌَٓض قًبٍت تَاًبٖٗ ٗك فطز ثطإ تعكِ٘ ٍ زض  فب، ثبٗ قًبٍت ؾُح قرم ثكبض هٖ
ّبٖٗ اظ ثبظپ٘ساٖٗ، زفي قسُ اؾت. آى هقساض كِ ؾطقت انلٖ ٗك قدرم   ؾبل٘بى زضاظ قبهل ظًسگٖٓ انلٖ قرم زض ََل زٍض

 ذَة اؾت. اٍ  تَاًس زٗسُ قَز ثِ آى اًساظُ ثٌ٘بى ٍ ْطف٘ت آگبّٖ هٖ

اًدس اظ   قدسُ   ّبٕ هرتلف زً٘ب ثِ تهَٗط كك٘سُ ّب زض هكبى ّب ٍ ًقبقٖ قبگطزۺ توخبل ثبٍقبض ثَزاّب، زائَّب، ٍ ذساٗبى كِ زض هزؿوِ
 اًس كِ زض زً٘بٕ ثكطٕ ثبقٖ ثوبًٌس؟ اًس. چگًَِ تطت٘جٖ زازُ گصقتِ ثِ ربٕ هبًسُ
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ٖ   ّٖدبٗ  ٍضُزّدبٖٗ كدِ زض    زاًؿتٌس. ث٘ي اًؿدبى  پطؾ٘س كِ هطزم چَُض زضثبضُ تهَٗط ثَزا هٖ ۺ قوب هٖمعلم ِ كٌٌدس كد   ظًدسگٖ هد

تفبٍت ثؿد٘بض   ،كٌٌس كِ اذاق٘بت ًَٔ ثكط ثس اؾت ظًسگٖ هٖٖ ّٗب زٍضُّبٖٗ كِ زض  اذاق٘بت ًَٔ ثكط كبهاً ذَة اؾت ٍ اًؿبى
اًؿبًٖ ثبالتط ثبقس، ذدساٗبى، ث٘كدتط حق٘قدت رْدبى ضا ثدطإ هدطزم ًوبٗدبى        ٔ إ ٍرَز زاضز. ّط چِ اؾتبًسضاز اذاقٖ ربهٗ ٖوسُ
قَز. آًَقت، ربهِٗ اهطٍظُ ذَة ً٘ؿت ظٗدطا آًهدِ ارتودبٔ     اؾت كِ زض كل تَؾٍ ٍيٗ٘ت ربهِٗ اٗزبز هٖكٌٌس، ٍ آى چ٘عٕ  هٖ

تَاًٌس ثجٌٌ٘دس. ثدِ ٖداٍُ، ثدطإ هَردَزات       كٌس ٖلن اؾت ًِ ذساٗبى، ٍ ثِ ّو٘ي ذبَط هطزم كوتط ٍ كوتط هٖ اهطٍظُ ؾتبٗف هٖ
ٗس ّؿتٌس. اٌَُٗض ً٘ؿت كِ آًْب ندطفبً هَردَزاتٖ اظ   اظ ّو٘ي ثُ ثكطٕ اٗي ٖلن تَؾٍ هَرَزات فًبٖٗ ثَرَز آهس، كِ هَرَزاتٖ

ٖ      ؾ٘بضات زٗگط ثبقٌس. ثؿ٘بضٕ اظ آى ًقبقٖ س. تهدبٍٗط كدبهاً   ٌككد  ّبٕ ثعضگ زض لٍَض فطاًؿِ هَردَزات الْدٖ ضا ثدِ تهدَٗط هد
اًس كِ هؿ٘ح٘ت زض  ًٖ ثِ ربٕ هبًسُام ٍ زض حق٘قت آًزب ثِ آى قكل اؾت. اهب آًْب اظ ظهب ّب ضا زٗسُ گطاٗبًِ ّؿتٌس. هي ًقبقٖ ٍاقٕ

اًس كِ اؾتبًساضز اذاقٖ اًؿبى زض ثْتطٗي حبلت ثدَز ٍ هدطزم ث٘كدتطٗي     اٍد ذَز ثَز. ثِ ٖجبضت زٗگط، آًْب اظ ظهبًٖ ثِ اضث ضؾ٘سُ
ب ضا ثدِ آًْدب   هٌس ّؿتٌس. ثٌدبثطاٗي ذدساٗبى چ٘عّد    اٖتقبز ضا ثِ ذساٗبى زاقتٌس. ٌّطهٌساى ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ ثِ هؿ٘ح٘ت ً٘ع ٖاقِ

زاً٘س كِ چَُض ٌّطهٌساى زض اًتقبل فدَضٕ تهدبٍٗط ثدِ     زٌّس، ٍ آًْب قبزض ذَاٌّس ثَز آى چ٘عّب ضا ثجٌٌ٘س. قوب ّوگٖ هٖ ًكبى هٖ
كدٌن آًْدب ضا ذ٘لدٖ     ّبٕ هطثٌَ ثِ ذساٗبى ضا زٗسًس تَاًؿتٌس آًْب ضا ثككٌس. احؿبؼ هٖ ٖبلٖ ّؿتٌس. ثٗس اظ آًكِ آى نحٌِ ،شّي

ّبٕ ثعضگٖ هبًٌس آًْب، هطزم  إ ٍاقٖٗ، ٍ آًْب حق٘قتبً ثِ آى قكل ّؿتٌس. ثٗس اظ زٗسى ًقبقٖ اًس، ثِ قَُ٘ قٗ٘ت كك٘سًُعزٗك ثِ ٍا
آى ًَٔ اظ احتطام ثطإ ذساٗبى ثبقكَُ. تهبٍٗط ثَزاّب ثِ ّو٘ي قكل ثطإ ثكطٗت  -كٌٌس فًبٖٗ اظ تقسؼ ٍ احتطام ضا احؿبؼ هٖ

 ثِ ربٕ هبًسُ اؾت.

گ٘طًس ثطإ آًْبٖٗ كِ زض ؾَُح ثبال ّؿدتٌس اضظقدوٌس اؾدت. آٗدب آى      كِ اظ َطٗق تعكِ٘ ثِ ؾَٕ كوبل قكل هٖ قبگطزۺ هَازٕ
 ضًٍس تعكِ٘ اؾت؟ٓ هَيَٖٖ اظ ثطگكت ثِ ذَز انلِٖ ٍاقٖٗ، ثِ ٖاٍ

هَازٕ كدِ اظ  »ؾت. گَٗ٘س ً٘ؿت، ظٗطا ضًٍس تعكِ٘ زضحق٘قت ثبظگكت ثِ ذَز انلِٖ ٍاقٖٗ ا هبًٌس اضتجبَٖ كِ قوب هٖ ۺ اناًمعلم

هٌٗبؾت. هوكي اؾت  اٗي ثٖ -«زض ؾَُح ثبال ّؿتٌس اضظقوٌس اؾتگ٘طًس ثطإ آًْبٖٗ كِ  َطٗق تعكِ٘ ثِ ؾَٕ كوبل قكل هٖ
اٗس اضظقوٌس ًجبقس. ٍ ذساٗبى حتٖ ثبالتط آى ضا ثِ ٌَٖاى آلدَزگٖ   آى ثطإ ذساٗبى ثبالتط اظ قلوطٍٖٗ كِ قوب زض آى ثِ كوبل ضؾ٘سُ

 قَز. گ٘طًس. زض حق٘قت، ّط چ٘عٕ كِ زض اٗي رْبى ذَة ً٘ؿت ثِ اٗي ربهِٗ ثكطٕ پطتبة هٖ زض ًٓط هٖ

 تَاًٌس زض زافب تعكِ٘ كٌٌس؟ قبگطزۺ آٗب هؿ٘ح٘بى هٖ

زٌّس، ظٗطا آًْب چ٘عّدبٖٗ   امۺ گفتن كِ ذساٗبى حتٖ ثِ كَچكتطٗي ًحَ، ّ٘چ اّو٘تٖ ثِ هصاّت ًوٖ ۺ ٌٖ٘بً اٗي كلوبت ضا گفتِمعلم

زض اٗي زً٘ب ثَز ّ٘چ كل٘ؿبٖٗ ٍردَز ًساقدت، ٍ هدصّت هؿد٘ح٘ت ًجدَز. ٍ      ٖ٘ؿٖ تَؾٍ اًؿبى اٗزبز قسًس. ٍقتٖ كِ  ّؿتٌس كِ
ٍقتٖ قبك٘بهًَٖ زض اٗي زً٘ب ثَز ّ٘چ هٗجسٕ ٍرَز ًساقت، چطاكِ آًْب تَؾٍ اًؿبى اٗزبز قسًس. ٍقتٖ قبك٘بهًَٖ زض اٗي زً٘ب ثَز 

زً٘ب ثَز ً٘ع ثِ ّو٘ي نَضت ّ٘چ اًز٘لٖ ٍرَز ًساقت. هطزم آًْب ضا ثب ثدِ ذدبَط    زض اٗيٖ٘ؿٖ ّ٘چ هتٌٖ ٍرَز ًساقت، ٍ ٍقتٖ 
 آٍضزى آًهِ پ٘ف اظ آى گفتِ قسُ ثَز ثٗساً ًَقتٌس.

ٖ     ،اٗزبز كطزًسّبٖٗ كِ هطزم  قكلثِ زٌّس  ًوٖ اّو٘تٖ ذساٗبى ٍ ثَزاّب گعٌٗ٘دس؟   ثٌبثطاٗي چِ فطقٖ زاضز كدِ چدِ قدكلٖ ضا ثطهد
ثطإ ًَٔ ثكط چ٘ع ثسٕ ً٘ؿت، اهب اگط هطزم ثِ ذَز  قكل ثهؿجٌس، آًگبُ هطٗساى هكتبي ذساٗبى ٗب ثَزاّب ً٘ؿتٌس. ّوبًَُض  هصّت
زاً٘س، زض ََل اًقاة فطٌّگٖ آى هٗبثس ّوگٖ ذطاة قسًس. چطا ذساٗبى زض آى ظهبى زذبلت ًكطزًدس؟ ذدَة، چدطا ]ثبٗدس[      كِ هٖ

كطزًس. آى افطازٕ كِ چ٘عّبٖٗ اظ  ضفتٌس، ٍ اًَأ ٍ اقؿبم چ٘عّب ضا زضذَاؾت هٖ ِ آى هٗبثس هٖكطزًس؟ ّوِ ًَٔ افطازٕ ث زذبلت هٖ
كطزًس. ّسفكبى اظ ٖجبزت ثَزا اٗي اؾت كِ ثطكت ثَزا ضا زضٗبفت كطز تب ٗك پؿط زاقت، حطٍتوٌدس   كطزًس تعكِ٘ ًوٖ ثَزا َلت هٖ

َزا آًزب اؾت كِ آى ضا ثطإ قوب اًزبم زّس؟ ثَزا آًزب اؾت كدِ ثُدَض   ّب زفٕ قًَس. آٗب ث قس، ٗب ثطكتٖ زاقت كِ ثاٗب ٍ هه٘جت
قَٗض هطاقجت كٌس ٍ قوب ضا ثِ آؾوبى ًزبت زّس؛ اهب زضَٖو، قدوب ثدِ زًجدبل ضاحتدٖ زض      اؾبؾٖ اظ ضؾتگبضٕ توبم هَرَزات شٕ

اظ ثَزا ثستطٗي ٍاثؿتگٖ اؾت،  ٖٗ٘عّبه٘بى هطزم ٖبزٕ ّؿت٘س. ثٌبثطاٗي ثطإ ثَزاّب، آى ًَٔ اظ ٍاثؿتگِٖ زضذَاؾت كطزى ثطإ چ
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زاًٌس زض حبل اًزدبم چدِ كدبضٕ ّؿدتٌس. آًْدب ثدب        قَز ثَزا احؿبؼ ثؿ٘بض ثسٕ زاقتِ ثبقس. هطزم ًوٖ ٗك ٍاثؿتگٖ كِ ثبٖج هٖ
ٕ  اٗي ضا هٖ»كٌٌسۺ  احؿبؾبت ٍ ضٍـ تفكط ثكطٕ ثب ثَزا ضفتبض هٖ ط اظ الٗدبزُ ّؿدت٘س، پد    ؾدبتَاّب فدَي   گَٗن كِ قوب ثَزاّب ٍ ثدَز
گَٗن كِ قوب، اٗي ثَزا، ثدعضگ ّؿدت٘س،    ؾبتَاّب ثبٗس آضٍظّبٕ هطا اربثت كٌٌس. هي هٖ ضحوت ٍ ً٘كرَاّٖ. ثٌبثطاٗي ثَزاّب ٍ ثَزٕ

كٌٌس كِ  كٌٌس. هطزم فكط هٖ كٌٌس ثَزاّب ثب چٌس كلوِ هبًٌس آى احؿبؼ ذَقحبلٖ هٖ هطزم فكط هٖ« پؽ ثَزا ثبٗس ذَقحبل ثبقس.
زاض.  چقسض ذٌسُ -ثَزا ضا ذَقحبل ذَاّس كطز ،كٌٌس كِ چٌس تٗبضف اًس قلت ثَزا ضا تحت تأح٘ط قطاض زّس. فكط هٖتَ ّب هٖ قلت اًؿبى

تَاًس آًزب ثوبًدس؟ آى ثدَزا اظ قدٌ٘سى آى ضًز٘دسُ قدسُ ٍ       ثَزا اؾت، آٗب ثَزا هٖٔ ٍقتٖ فطزٕ هبًٌس اٍ آًزب زض حبل ٖجبزت هزؿو
ًٓوٖ ثدطإ زً٘دب    كِ ّ٘چ ثَزاٖٗ ثطضٍٕ هزؿوِ ً٘ؿت، آًَقت اضٍاح قطٍضٕ كِ ثٖذ٘لٖ ٍقت اؾت كِ ضفتِ اؾت. ٍ اظ آًزبٖٗ 

كٌٌس. آًَقت هطزم زض حبل ٖجبزت چِ چ٘عٕ ّؿتٌس؟ ّوگٖ زضثبضُ اٗي فكدط   آٌٗس ٍ ؾَظاًسى َٖز َلت هٖ آٍضًس، هٖ ثِ اضهغبى هٖ
ظًٌس. آٗب اٗسُ اٗدي   َزقبى ٗك ضٖس ٍ ثطي ثِ آى هٖزاقتي آى هٗجس چ٘ؿت؟ اگط هطزم آى ضا ذطاة ًكٌٌس، ثَزاّب ذ ًگِٓ كٌ٘س، فبٗس

زفدبٔ قدوب اظ ثَزٗؿدن ٗدب     ٓ تبى ثِ اؾتبًساضز تعكِ٘ ًطؾدس، فبٗدس   كٌٌس. اگط قلت ً٘ؿت؟ ثٌبثطاٗي ذساٗبى فقٍ ثِ قلت هطزم ًگبُ هٖ
كٌ٘دس هدصّت    ى حوبٗت هٖاًس. ثٌبثطاٗي آًهِ اظ آ هصاّت زٗگط چ٘ؿت؟ اٗي هَرَزات اًؿبًٖ ّؿتٌس كِ آى چ٘عّب ضا ثَرَز آٍضزُ

تَاًن ٗدك   تَاًن ٗك ثَزا قَم، هٖ اگط اظ هصّت هحبفٓت كٌن، آًَقت هٖ» ۺگَٗ٘س ذَز هصّت ٍاثؿتِ ّؿت٘س. هٖاؾت، ٍ قوب ثِ 
 اهب آٗب آى ٗك قَذٖ ً٘ؿت؟« تَاًن ثِ ثْكت ثطٍم. ذسا قَم، ٍ هٖ

 بٍت ث٘ي قطي ٍ غطة اؾت؟قبگطزۺ آٗب هؿ٘ح٘ت ذ٘لٖ ثب فبلَى زافب تفبٍت زاضز، ]ٗب[ فقٍ ٗك تف

ّدب ٍ   قَٗض، اظ رولِ اًؿدبى  ۺ تفبٍت ٖٓ٘ن اؾت، فبلَى زافب، فب اؾت كِ كْ٘بى ضا ذلق كطزُ اؾت، قبهل توبم هَرَزات شٕمعلم

تَاً٘س ًگدبّٖ ثدِ كتدبة     اًس. قوب هٖ ّب ٍ ظه٘ي، ٍ توبم چ٘عّب ٍ اق٘بء. توبم ذساٗبى تَؾٍ زافبٕ كْ٘بى ذلق قسُ ذساٗبى، ثْكت
 ردَآى اًگل٘ؿدٖ  ٔ تَاً٘س كتبة ضا ثرَاً٘س، ظٗطا ًؿر ام. هٖ ثٌ٘ساظٗس. زض آى كتبة اٗي هؿبئل ضا ثِ ضٍقٌٖ تَي٘ح زازُ فبلَى رَآى
 ٍرَز زاضز. فبلَى

ٖ  ََلكطزم، ٍ زض  قبگطزۺ هي ٗك ؾإال زاضم كِ اه٘سٍاضم قوب رَاة زّ٘س. هي تعكِ٘ هٖ ّدب   ث٘ف اظ ؾِ ؾبل ثِ ضاحتٖ اظ ؾدرت
ّب قطٍٔ قسًس. ثِ هست چٌس هبُ زض هسفَٖن ذَى ٍرَز زاقت. چطا آًَُض ثَز؟ اكٌدَى آى   اهب ؾبل گصقتِ آظهبٗف كطزم، ٖجَض هٖ

 تَاًن ضقس كٌن؟ ؾاهتٖ هطا تحت تأح٘ط قطاض زازُ اؾت. آٗب ثِ اٗي قكل هٖ

٘س آى ثسٍى ّد٘چ ضٍٗدسازٕ   ذَاّ اٗس كِ هككلٖ زض ضاثُِ ثب ؾإال هُطح قسُ ٍرَز زاضز. هٖ ۺ قبٗس ّوگٖ قوب هتَرِ قسُمعلم

كٌٌدسُ زض ًٓدط    ضٍز؟ آٗب زض آى ؾِ ؾبل كَقب ثَزٗس؟ آٗب ذَز ضا حق٘قتبً تعكِ٘ هبًٌس آى ؾِ ؾبل ثبقس، اهب آٗب تعكِ٘ اٌَُٗض پ٘ف هٖ
ٖ   تبى هؿبئل ذبًَازگٖ ضا هْن گطفتِ ثَزٗس؟ آٗب ثط َجق اؾتبًساضز ثَزٗس؟ گبّٖ اٍقبت زض قلت آًهدِ زض  گ٘طٗدس،   تط اظ فب زض ًٓدط هد

ٖ       شّي قدَز، ٍ   تبى ّؿت پَل زضآٍضزى ٍ ٍاثؿتگِٖ احؿبؾبت ًؿجت ثِ ذبًَازُ اؾت، ثِ تودبم آًْدب ث٘كدتط اظ فدب اّو٘دت زازُ هد
كٌٌسُ ٍاقٖٗ اؾت؟ حتٖ پؽ اظ زُ ؾدبل   ذَاّ٘س كبضهبٕ ذَز ضا پؽ زّ٘س ٗب ّ٘چ ؾرتٖ تحول كٌ٘س. آٗب آى ٗك هطٗس تعكِ٘ ًوٖ

تدبى ضا قدطٍٔ    ثدطم، ٍ پبكؿدبظٕ ثدسى    ٘ط ًرَاّس كطز. ٍقتٖ زض اثتسا ثَُض حق٘قٖ قوب ضا ثبالتط هٖتعكِ٘ ثِ آى قكل ّ٘چ چ٘ع تغ٘
ٖ      ّبٕ ذَى، ذَى ظائس، ٍ چ٘عّبٕ ثس اظ گصقتِ، ذبضد هٖ كٌن، لرتِ هٖ زاً٘دس كدِ    قًَس. اهب اكٌَى قدوب آى ضا زل٘لدٖ ثدط اٗدي هد

ض زضؾت ضا حفّ كٌ٘س، ثبٍض ًساضٗس كِ اٗي اؾدتبز اؾدت كدِ قدوب ضا زض     تَاً٘س اؾتَاضٕ ٍ افكب تبى ٍرَز زاضز. ًوٖ هككاتٖ زض ثسى
گ٘طٗس. چگًَدِ ثدِ اٗدي     كٌس. تعكِ٘ هَيَٖٖ اٗي چٌ٘ي رسٕ اؾت، ٍ قوب ٌَّظ آى ضا ث٘وبضٕ زض ًٓط هٖ ََل تعكِ٘ پبالٗف هٖ

پدب    -ل اٗي چ٘دع ذدَثٖ اؾدت   تبى ٌَّظ هحكن ٍ اؾتَاض ً٘ؿت. زض ان كٌن؟ آٗب آى گصضاًسى آظهبٗف اؾت؟ قلت هؿئلِ ًگبُ هٖ
زّس؟ آٗب اٗي ثِ قوب زازُ ًكدسُ ظٗدطا كدِ ذَاؾدت٘س      تبى ثطإ قوب. چِ كؿٖ چٌ٘ي كبضٕ ضا ثطإ قوب اًزبم هٖ كطزى كبهل ثسى

كٌ٘دس، ٍ  ٖ ، ٌَّظ اٌٗگًَِ ثِ كٌسٕ تعكِ٘ هثِ زضؾتٖ آى ضا زض  كٌ٘ستَاً٘س  ًوٖقَٗس،  تعكِ٘ كٌ٘س؟ ٍقتٖ ثب اٗي هككل هَارِ هٖ
تدبى پدبالٗف    فب زض  كٌ٘س، آًَقت اٗي ضًٍس كِ زض آى، ثسىهٌٓط  تَاً٘س اٌْٗب ضا اظ تَاً٘س ثَُض كَقب پ٘كطفت كٌ٘س. ٍقتٖ ًوٖ ًوٖ
هبًس. آًَقت افكبضتدبى حتدٖ كوتدط     قَز، ثطإ چٌسٗي هبُ ثبقٖ هٖ ثطَطف ًوََٖالًٖ قَز ََالًٖ ذَاّس قس، ٍ ثطإ ظهبًٖ  هٖ
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چدطا  »كٌ٘س،  قَز. فكط هٖ تط هٖ قَز، ٍ گصضاًسى آى ؾرت گصضز اهتحبىِ ؾرت ثعضگتط هٖ ز، ٍ ّوبًَُض كِ ظهبى هٖقَ اؾتَاض هٖ
كٌٌسۺ آٗب اٗي ضٍـ تعكِ٘ هدإحط ً٘ؿدت؟ آٗدب     افكبض قطٍٔ ثِ تعلعل هٖ« كٌس؟ آى هست ظٗبزٕ ََل كك٘سُ اؾت، ٍ ٌَّظ ٖجَض ًوٖ

اكٌَى ثط ؾاهتٖ قوب احط گصاقتِ اؾت. زض هَضز اٗدي هَيدَٔ    آى ّن« ٗبى اؾت؟كٌس؟ چِ اتفبقٖ زض رط هٗلن اظ هي هطاقجت ًوٖ
 . اٗس زض ًٓط ًگطفتِكٌٌسُ  قوب ذَز ضا ٗك تعكِ٘

زّن زضثبضُ آًْب ثِ قوب ًگَٗن. اهب زضثبضُ آى فكط كٌ٘س، ثٗدس اظ تعك٘دِ    زض هَضز ثؿ٘بضٕ اظ هككات ذبل ثَُض َجٖ٘ٗ تطر٘ح هٖ
٘وبضٕ الٖاد كِ زاقتٌس ثْجَز ٗبفت، حتٖ ث٘وبضاًٖ زض قطاٍٗ ثحطاًٖ ثَزًس. آًْب ٍاثؿدتگٖ ًساقدتٌس، ٍ   زافب ثؿ٘بضٕ اظ هطزم ّط ث

ث٘وبضؾتبى پ٘كبپ٘ف حكن هطگ ضا نبزض »كطزًس.  ثٌبثطاٗي ثَُضٕ كَقب ضقس كطزًس ٍ اناً زضثبضُ هككات ؾاهتٖ ذَز فكط ًوٖ
ام. تعكِ٘ ذَاّن كطز! ّط چقسض ثتَاًن پ٘ف ثطٍم ذدَة اؾدت، ثدب تودبم     ُ اهطٍظ فب ضا كؿت كطز« كطزُ اؾت، چطا اظ هطگ ثتطؾن؟

ثِ آى ّ٘چ ٍاثؿدتگٖ ًساقدتٌس.   قَز، ظٗطا  ّبٕ آًْب ّوگٖ ًبپسٗس هٖ كن ث٘وبضٕ كن« تاقن تعكِ٘ ذَاّن كطز! ظهبى توطٗي اؾت!
اهطاو الٖاد، ٍ آًْب زضگصقتٌس. چدطا آًُدَض    ّبٖٗ رسٕ زچبض قسًس، اظ رولِ ث٘وبضاًٖ ثب ث٘وبضٕ اهب ّوهٌ٘ي كؿبًٖ ثَزًس كِ ثِ

ثب تودطٗي فدبلَى   »ثَز؟ ظٗطا آًْب كبهاً ثطإ قفب ٗبفتي آهسًس، ٍ ثِ ٌّگبم توطٗي ًتَاًؿتٌس ٍاثؿتگٖ ذَز ضا ضّب كٌٌس. فكط كطزًسۺ 
بثن! هي ثطإ تودطٗي  تَاًن ثب توطٗي آى ثْجَز ٗ گًَگ اٗي قرم ٍ آى قرم اظ ٗك ث٘وبضٕ الٖاد ضّبٖٗ ٗبفتٌس. هي ً٘ع هٖ

ذَاًن، تب ٍقتٖ كِ  تب ٍقتٖ كِ كتبة ضا هٖ»آًْب زض حبل فكط كطزى ّؿتٌسۺ « ام، پؽ اٗي هٗلن اظ هي ً٘ع هطاقجت ذَاّس كطز! آهسُ
ٌَّظ زض قبى ًؿجتبً ثؿ٘بض ذبهَـ اؾت. ثٌبثطاٗي  ثٌ٘٘س، شّي ثٌبثطاٗي هٖ« س زاز.زّن، هٗلن قُٗبً هطا قفب ذَاّ ّب ضا اًزبم هٖ توطٗي

ذَاًسًس،  كطزًس ٍ كتبة ضا هٖ زض ْبّط آًْب هبًٌس ؾبٗطٗي تعكِ٘ هٖ« س زاز.هٗلن ثَُض قُٕ هطا قفب ذَاّۺ »ّؿتٌس حبل فكط كطزى
قبى ًگبُ كٌن! تعكِ٘ ثبٍقبض اؾدت. آٗدب زض    ؾطقت ثٌ٘بزٕٔ كطزًس؟ هي ثبٗس ثِ آًْب اظ رٌج اهب آٗب ثطإ ذبَط آى ث٘وبضٕ هُبلِٗ ًوٖ

ظً٘دس. ثدسٍى تغ٘٘دط ٗدبفتي زض      كٌ٘س اؾتبز ضا فطٗت زّ٘س؟ قوب نطفبً ذَزتبى ضا گَل هٖ طٗت زازى ثَزا ّؿت٘س؟ آٗب ؾٖٗ هٖحبل ف
حق٘قٖ ثِ حؿبة آٗس؟ چطا اٌَُٗض اؾت كِ قبگطزاى احتوبالً زض ضؤٗبّبٕ ذَز هَضز آظهدبٗف  ٔ تَاًس تعك٘ ؾُح ثٌ٘بزٗي، آٗب آى هٖ

ٖ   ٍ ً٘بت قوب كِ هٖ گ٘طًس؟ ٍقتٖ توبم قهسّب قطاض هٖ ّدبٕ[ قدوب ضا ثپَقدبًٌس ذدَاة ّؿدتٌس، آًَقدت ًگدبّٖ         تَاًٌدس ]ٍاثؿدتگ
آٗب انَل اٌٗگًَِ ً٘ؿت؟ اكٌَى زافب  -كٌٌسُ ثطؾ٘س اًساظٗن ثجٌ٘٘ن حبلت قوب چگًَِ اؾت. قوب ثبٗس ٍاقٗبً ثِ اؾتبًساضز ٗك تعكِ٘ هٖ

ط َطٗقٖ كِ قسُ فطندت ضا اظ زؾدت ًسّ٘دس. هدطزم ظٗدبزٕ ّؿدتٌس كدِ        اٗس. ثِ ّ اٗس، اهب ثَُض كَقب پ٘كطفت ًكطزُ ضا ٗبز گطفتِ
 تَاًٌس حتٖ فب ضا كؿت كٌٌس. ًوٖ

 كٌن، ّوؿطم احؿبؼ ثؿ٘بض ثسٕ زاضز؟ قبگطزۺ چطا اٌَُٗض اؾت كِ ّطگبُ زض توطٗي گطٍّٖ قطكت هٖ 

ّدبٕ ثؿد٘بضٕ كدِ زض َدَل      قدطو تَاًؿت٘س نطفبً اظ  ۺ آى ثِ ذبَط كبضهبٕ قوبؾت. ثِ هحى ثطگعٗسى تعكِ٘، چگًَِ هٖمعلم

ّبٕ گصقتِ اًجبقتِ كطزٗس پب  قَٗس ٍ ثِ ضاحتٖ ٗك ذسا قَٗس؟ آٗب آى هزبظ اؾت! ٍقتٖ ٗك ذسا ثِ ٍرَز ٗدك قدرم    ظًسگٖ
ًگطز. ثبظپ٘ساِٖٗ ٗك ظًسگٖ پؽ اظ ظًسگٖ زٗگط زضؾت هبًٌس ضفتي اظ ٗك ضٍظ ثدِ   كٌس، فقٍ ثِ ٗك زٍضُ اظ ظًسگٖ اٍ ًوٖ ًگبُ هٖ
كدٌن. آٗدب    قَٗس ثگَٗ٘س آًهِ زٗطٍظ اًزبم زازم ضا تأٗ٘س ًوٖ ٍقتٖ كِ نجح ث٘ساض هٖ ،اؾت. اربظُ ًساضٗس ثٗس اظ ذَاة قت ضٍظ زٗگط

 كٌٌس، ٍ ّط آًهِ زض زٍضُ ظهبًٖ هكرم اًزبم زازٗس زض ًٓط گطفتِ ذَاّس قس. اٌَُٗض ً٘ؿت؟ ذساٗبى ثِ كل ٍرَز قوب ًگبُ هٖ

 ا افعاٗف زّس؟قبگطزۺ چگًَِ فطز ؾُح تحول ذَز ض

ّدبٕ ث٘كدتطٕ    ٗبثس، ظٗطا اٗي چ٘عٕ ً٘ؿت كِ ثتَاً٘س ثرَاّ٘س. ّط چقسض ٍاثؿتگٖ ۺ زض ََل تعكِ٘ آى ثَُض َجٖ٘ٗ ثؿٍ هٖمعلم

 قَز. تط هٖ ضّب قَز، قلت فطز ثعضگتط ٍ تحولف ٖٓ٘ن

ب ؾبلن ضؾ٘س. ضٍظ ثٗس ذَاة زٗدسم چْدبض   قبگطزۺ زض ذَاة زٗسم كِ اؾتبز چْبض لَ٘اى ًَق٘سًٖ ثطاٗن فطؾتبزًس، اهب فقٍ ٗكٖ اظ آًْ
كٌٌسگبى ثِ اٗي زض  ضؾ٘سًس كِ قبٗس هي نطفبً ٗك چْبضم اظ آًهدِ هٗلدن    توطٗي زذتط زاقتن، اهب فقٍ ٗكٖ اظ آًْب ظًسُ هبًس. ّن
 زازُ اؾت ضا زضٗبفت كطزم. آٗب اٗي زضؾت اؾت؟
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ضا افكب كٌن، آٗب آًَقدت  تَاًن آى ضا افكب كٌن. اگط آى  بثطاٗي ًوٖۺ اٗي ثِ قوب ًكبى زازُ قسُ تب ثِ آى ضٍقي ٍ آگبُ قَٗس، ثٌمعلم

 زازم؟  كِ ثطإ حل كطزى، آى ]اقبضُ[ ضا ثِ ذَزم هٖ ؿت٘اٌَُٗض ً

 قبگطزۺ ثٗس اظ ضؾ٘سى ثِ قلوطٍ ٍ ؾُح ٗك ثَزا، آٗب ٌَّظ ٗك ضٍح انلٖ ٍ ٗك ضٍح كوكٖ ٍرَز ذَاّس زاقت؟

ٖ  رَآى فبلَىآٗب زض  ۺ زض آى هطحلِ ّ٘چ كسام ً٘ؿت.معلم تَاًدس فقدٍ ثدِ     اقبضُ ًكطزم كِ ثٗس اظ ضؾ٘سى ثِ كوبل ضٍح كوكٖ هد

 ّبٕ زٗگط ٍرَز زاقتِ ثبقس؟ ٌَٖاى هحبفّ فب ٗب ثِ ثطذٖ قكل

 قبگطزۺ چ٘ي هحُٖ٘ ذَة ثطإ تعكِ٘ اؾت. ثٗس اظ هستٖ اقبهت زض اؾتطال٘ب آٗب ًتبٗذ تعكِ٘ تحت تأح٘ط قطاض ذَاّس گطفت؟

 كٌ٘س، ّوِ رب ٗكؿبى اؾت.  تأح٘ط قطاض ًرَاٌّس گطفت. تب ٍقتٖ كِ تعكِ٘ هٖۺ تحت معلم

كٌن ظهبًٖ ََالًٖ گصقتِ اؾت، ٍ ثبٗس ثب زضز آى ضا پبٗبى  ًكٌ٘ن، هٗوَالً حؽ هٖ قبگطزۺ ٍقتٖ ثطإ ٗك ؾبٖت زض هسٗت٘كي هٖ
گصضز. ثِ  ًْبٗت ؾطٕٗ هٖ كٌن، ظهبى ثٖ ٗت٘كي هّٖب ٍقتٖ زض حبل پب  كطزى كبضهب ّؿتن ٍ هس ام كِ زض آى ظهبى زّن. اهب فْو٘سُ

 ضؾس تقطٗجبً ٗك لحِٓ ثبقس، ٍ احؿبؾن هتفبٍت اؾت. آٗب اٗي هَقٗ٘ت نح٘ح اؾت؟ ًٓط هٖ

 آهسى آًْب كبهاً َجٖ٘ٗ اؾت. ّبٖٗ زض ح٘ي توطٗي ّؿتٌس، ٍ پ٘ف  ۺ اٌْٗب توبهبً حبلتمعلم

 ثطًس؟ كٌن، آٗب ّط زٍ ؾوت، كبضهب ضا اظ ث٘ي هٖ ب ّؿتن، هسٗت٘كي هّٖبٖٗ كِ زض حبل پب  كطزى كبضه قبگطزۺ ٍقتٖ زض ظهبى

ۺ كسام زٍ ؾوت؟ آى ؾوتٖ كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ قسُ اؾت زضز ضا احؿبؼ ًرَاّس كدطز، ٍ زض هدَضز پبّدبٕ رؿدوبًٖ، آًْدب      معلم

ِ ّوهٌ٘ي زضز ٍ كطذتدٖ زض پكدت،   تبى زضز ذَاٌّس گطفتۺ ثلك هُوئٌبً زضز زاضًس. ثٗس ًكؿتي ثطإ ظهبًٖ ََالًٖ، ًِ تٌْب پبّبٕ
قطاضٕ، حبلت تَْٔ ٍرَز زاضز. ضًذ ثطزى ف٘عٗكٖ ٍ شٌّٖ ثِ اٗي قكل اؾت! زضز زض پبّدب تٌْدب چ٘دعٕ اؾدت كدِ زض       احؿبؼ ثٖ

قًَس ً٘ع زؾت ٍ پٌزِ ًدطم   قطاضٕ هٖ كٌ٘س، ثبٗس ثب چ٘عّبٖٗ كِ ثبٖج ثٖ قَز، ٍ زضحبل٘كِ هسٗت٘كي هٖ ؾُح رؿوبًٖ تحول هٖ
كٌٌس. زضٍاقٕ ضًذ ثدطزى   احؿبؼ هٖكٌٌسگبى اٗي چ٘عّب ضا  ذَاّ٘س پبّبٕ ذَز ضا ثبظ كٌ٘س. ثؿ٘بضٕ اظ توطٗي ض آى هطحلِ هٖكٌ٘س! ز

 ظزاٗس. كبضهب ضا هٖ

كٌن كِ تَاًؿتن قرهبً قوب ضا ثجٌ٘ن، ٍ اكٌَى ٗك ؾدإال زاضم. قدوب زضثدبضُ تٌْدب ٗدك ضاُ       قبگطزۺ ثؿ٘بض احؿبؼ ذَقجرتٖ هٖ
ٖ  ّبٕ ثَزٗؿدتٖ ضا ثردَاًن، ف   اٗس. اگط زض ََل ظًسگٖ ضٍظهطُ هتَى ٍ كتبة كطزى گفتِتعكِ٘ ضا توطٗي  كدٌن ثدطإ ثطذدٖ     كدط هد
كن ثِ اؾتبًساضز ثطؾ٘ن، ظٗطا ثَزٗؿن ً٘ع فبٕ ثَزا اؾدت. آٗدب    تَاً٘ن كن پبٗ٘ي هبًٌس ذَزم، ثبٗس ؾَزهٌس ثبقس. هب هٖ قبگطزاى ؾُح
 زضؾت اؾت؟

ٖ   فبلَى رَآىزافب ٍ ثَزٗؿن ٗكؿبى ً٘ؿتٌس. ثبٗس ۺ فكط قوب زضؾت ً٘ؿت، ظٗطا معلم ذدَاّن چ٘عّدبٕ    ضا ث٘كتط ثرَاً٘س. ٍاقٗدبً هد

ذَاّ٘س ثساً٘س ثؿ٘بض ظٗبز ّؿتٌس، اهب اهطٍظ ٍقت كبفٖ ًساضم. اٌٗزدب هدي زض حدبل گفتگدَ زضثدبضُ       ظٗبزٕ ثِ قوب ثگَٗن. ٍ آًهِ هٖ
ٖ هككاتٖ كِ ثِ ٌّگبم تعك ،كٌٌسُ ّؿتن هككات هطٗساى تعكِ٘ ٖ    ِ٘ زض ؾَُح هرتلف ثب آًْب هَارِ هد ذَاّ٘دس   قدًَس. اگدط هد

ٖ  ضا ثرَاً٘س، ثٗس هٖ فبلَى رَآىتعكِ٘ كٌ٘س، پؽ كوٖ كتبة ضا ثرَاً٘س.  تَاً٘دس ثدطإ ذَزتدبى تهدو٘ن      تَاً٘س تهو٘ن ثگ٘طٗس. هد
 ثگ٘طٗس كِ تعكِ٘ كٌ٘س ٗب هتَى ثَزٗؿتٖ ذَز ضا ثرَاً٘س. زافب اظ توبم هصاّت هتفبٍت اؾت.

زاًن چِ ثگدَٗن. ٍقتدٖ اٌُٗدَض     ذَاّن چ٘عٕ ثگَٗن اهب ًوٖ طزۺ ثب زٗسى قوب ثؿ٘بض احؿبؾبتٖ قسم ٍ ظثبًن ثٌس آهسُ اؾت. هٖقبگ
 اؾت، آٗب ذَزآگبُ انلٖ هي هجْن اؾت، ٗب اٌٗكِ احؿبؾبت ثكطٕ كِ زاضم ثؿ٘بض قَٕ اؾت؟
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ثٌٌ٘س، چ٘عٕ ثطإ گفتي ًساضًس. ثِ اٗي زل٘ل كدِ   طا هٖه -ًِ فقٍ قوب -ۺ ّ٘چ ٗك اظ آًْب ً٘ؿت. ٍقتٖ ثؿ٘بضٕ اظ قبگطزاىمعلم

كدطزُ اؾدت ّودِ چ٘دع ضا     قَز. ثركٖ كِ ثِ ذَثٖ تعك٘دِ   زض آى ظهبى، ثركٖ اظ قوب كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ كطزُ اؾت ّك٘بض هٖ
ٗدبزٕ ثدطإ ّوگدٖ    زاًس، ثٌبثطاٗي ثب زٗسى هي چ٘عٕ ثطإ پطؾ٘سى ٍرَز ًساضز. اؾتبز كبضّدبٕ ظ  فب زض آى قلوطٍ هٖ زضثبضُ انَل

زاًس. زض ْبّط نطفبً زضحبل قطح زازى انَل فب ثدطإ قدوب ّؿدتن، اهدب ضقدس       اًزبم زازُ اؾت، ٍ ثركٖ اظ قوب كِ آگبُ اؾت هٖ
ثركدٖ اظ   -ّبٕ زٗگط، هبًٌس پب  كطزى كبضهب ثطإ قوب ٍ ثؿ٘بضٕ اظ كبضّبٖٗ كِ ثطإ قوب اًزبم قسُ اؾت ٍاقٖٗ قوب زض رٌجِ

ذَاّ٘س گطِٗ كٌ٘س، اهب ثركٖ كِ ثِ ذدَثٖ تعك٘دِ ًكدطزُ     ضا ثجٌ٘س. ثِ ّو٘ي ذبَط ثِ هحى زٗسى هي فقٍ هٖ تَاًس آًْب قوب هٖ
زاً٘س ّ٘چ ضاّٖ ً٘ؿت كِ ثتَاى اٗي كبضّبٖٗ كِ اؾتبز ثطاٗتدبى اًزدبم    زاًس. ٍيٗ٘ت اٌٗگًَِ اؾت. ظٗطا هٖ اؾت زل٘ل گطِٗ ضا ًوٖ

ٍ غ٘طقبثل ًزبت، زض ظهبًٖ كِ اذاق٘بت ثكط ثِ ؾطٖت زض حبل ؾقٌَ اؾدت، ثدِ   زازُ اؾت ضا تَن٘ف كطز. زض اٗي زً٘بٕ آقفتِ 
زازم، ّد٘چ كؿدٖ    زّن. اگط هي اٗي فطنت ضا ثِ قوب ًوٖ كٌن كبضهب ضا اظ ث٘ي ثجطٗس ٍ چ٘عّبٕ ثؿ٘بضٕ ثِ قوب هٖ قوب كوك هٖ
 (تكَٗق)قكل اؾت.  كطز. ثٌبثطاٗي آى ثرف اظ قوب اٗي ضا زٗسُ اؾت. اٗي حبلت ثِ اٗي اٗي كبض ضا ًوٖ

ام؟ زض گصقتِ زٗبثت ٍ كلؿتطٍل ثبال زاقتن، ٍ ثٗدس اظ تعك٘دِ    تَاًن ثفْون كِ فب ضا ثسؾت آٍضزُ ذَاّن ثپطؾن چَُض هٖ قبگطزۺ هٖ
 ام؟ اكٌَى فب ضا كؿت كطزُ زّس كِ ّن اًس. آٗب اٗي هٌٖٗ ضا هٖ زض فبلَى گًَگ ّوگٖ ذَة قسُ

قَز؟ توطٗي تعكِ٘ ّو٘كِ زض اثتسا هؿتلعم اٗي اؾت كِ ثسى تٌٓ٘ن قَز تب  ظ قوب هطاقجت هٖۺ آٗب آى ثِ اٗي هٌٗب ً٘ؿت كِ امعلم

ٖ  اكٌَى تغ٘٘طات ضا تزطثِ كطزُ ضؾوٖ قس. قوب ّنٔ تعك٘ٔ اٌٗكِ ذَة قَز، ٍ ؾپؽ ٍاضز هطحل كدطزم،   اٗس. اگط اظ قوب هطاقجت ًود
آهسُ تحت تأح٘ط فب ً٘ؿت؟ قوب ندطفبً ثبٗدس كتدبة ضا ثؿد٘بض      ٘٘طات پ٘فإ اظ تغ افتبزًس. آًَقت آٗب اٗي ًوًَِ آى تغ٘٘طات اتفبي ًوٖ

 ثرَاً٘س، فب ضا ظٗبز هُبلِٗ كٌ٘س، ٍ ثَُضٕ كَقب پ٘كطفت كٌ٘س.

 ّبٕ توطٗي ضا ثِ ٌّگبم اًزبم آًْب اظ ثط ثرَاً٘ن؟ قبگطزۺ زض تعكِ٘ آٗب هزبظ ّؿت٘ن كِ فطهَل

ّب لعٍهٖ ًساضز آًْب ضا ثرَاً٘س، ٍ ثْتط اؾت كِ انداً ثدِ    ثگَٗ٘س. زض ََل توطٗيّب اظ ثط  ّب ضا پ٘ف اظ اًزبم توطٗي ۺ فطهَلمعلم

 چ٘عٕ فكط ًكٌ٘س. آى ثْتطٗي اؾت.

اًدس ثدِ كودبل     تَاًٌس ّوطاُ ثب هطٗساًٖ كِ ثطإ چٌسٗي ؾدبل تعك٘دِ كدطزُ    اًس هٖ قبگطزۺ آٗب قبگطزاًٖ كِ اكٌَى ٍاضز تعكِ٘ قسُ
ؾُح ؾَاز هحسٍزٕ زاضًس، ٍ ثطذٖ َٖاهل ذَز آًْب ٍرَز زاضز، هرهَنبً زاقدتي تَاًدبٖٗ    تط ّؿتٌس كِ ثطؾٌس؟ ثطذٖ افطاز هؿي

 يٗ٘ف زض زض  فب. چگًَِ ثبٗس ثِ تعكِ٘ آًْب ثِ ؾَٕ كوبل ًگبُ كٌ٘ن؟

ثِ ؾي  تَاً٘س اٌٗگًَِ كن ًگ٘طٗس، ظٗطا آى توبهبً ثِ ه٘عاى كَقب ثَزى ذَز فطز ثؿتگٖ زاضز، ٍ قوب ًوٖ تط ضا زؾت ۺ ًؿل هؿيمعلم

فطز ًگبُ كٌ٘س. ثِ هحى اٌٗكِ فب ضا كؿت كٌ٘س، ّو٘كِ ظهبى فطاٍاًٖ ثِ قوب ذَاّن زاز. اهب اگط كَقب ًجبق٘س، اگط ًتَاً٘س ذَزتبى 
زّن. آى ظهبًٖ ظٗبز اؾدت ثدطإ اٌٗكدِ     كٌٌسُ زض ًٓط ثگ٘طٗس، آًَقت ّوِ چ٘ع ثَْ٘زُ اؾت. ثِ قوب ظهبى ظٗبزٕ هٖ ضا ٗك تعكِ٘
 اقت٘بي تعكِ٘ كٌ٘س. ظهبًٖ ثطإ اٌٗكِ ثٖ كَقب ثبق٘س، ًِ

تط ضا زٗسم كِ لجبؾٖ هككٖ پَق٘سُ ثَز ٍ كاّٖ ثلٌدس گصاقدتِ    هؿئ قبگطزۺ ؾِ ضٍظ پؽ اظ اٌٗكِ كَزكن ثِ زً٘ب آهس، ٗك غطٗج
ى هٗلن ثَزُ ثبقس ٍ ًدِ  كٌٌسُ زافب ّؿتٌس، ثٌبثطاٗي آى ثبٗس ثسى قبًَ ثَز، ثهِ ضا ثب ٗك پتَ پَقبًسُ ثَز. زض ذبًَازُ هي ّوِ تعكِ٘

 تَاًن ثرَاّن اؾتبز كوٖ اٗي ضا تَي٘ح زٌّس؟ كٌن، پؽ آٗب هٖ هؿي. زض  ًؤٖ آى غطٗج

ّبٕ هرتلف زض ؾَُح هرتلف زاضم. ّوهٌ٘ي، زض هدَضز هكدبًٖ كدِ     ۺ هي زض ؾَُح هرتلف تهبٍٗط هرتلف زاضم، ٍ ثْكتمعلم

تَاًن ّ٘چ ٗدك اظ   الْٖ زاضز كِ اٍ ضا زًجبل كطزُ ٍ هطاقت اٍؾت، ًوٖكَز  اظ آًزب ثطإ كؿت فب آهسُ اؾت، ٗب اٌٗكِ هَرَزٕ 
 اٌْٗب ضا ثِ قوب ثگَٗن. فقٍ پ٘ف ثطٍٗس ٍ تعكِ٘ كٌ٘س. ثٗس اظ زٗسى چٌ٘ي چ٘عّبٖٗ قرم ثبٗس حتٖ كَقبتط ثبقس.



۵۱ 

َ  هٌس قسُ قبگطزۺ هب ثؿ٘بض اه٘سٍاضٗن كِ هطٗساى زافبٕ ؾف٘سپَؾت كِ اظ زافب ثْطُ ِ ثدطإ هٗطفدٖ زافدب ثدِ     ض فٗبالًد اًس ثتَاًٌس ثُد
 ذَز قسم پ٘ف ثگصاضًس. اًٖبٕ قَم ٍ ًػاز

 زاًس كِ زض ََل تعكِ٘ ثبٗس چِ كبض كٌس. ّب ثبقس، هٖ ۺ ّط هطٗس زافب، چِ ؾف٘سپَؾت، چٌٖ٘، ٗب قرهٖ اظ زٗگط قَه٘تمعلم

بم قبگطزاى ثِ ًٓطم آقٌب ثَزًس اهدب تدب ثدِ    قبگطزۺ ثٗس اظ ضؾ٘سى ثِ اؾتطال٘ب چْبض هبُ ََل كك٘س تب ٗك هحل توطٗي پ٘سا كٌن. تو
ام  ضؾ٘س قجاً ثب آًْب هاقبت كطزُ ام ثِ ًٓط هٖ كٌٌسگبى زافب كِ زٗسُ حبل آًْب ضا ًسٗسُ ثَزم. زض كٌفطاًؽ تجبزل تزطثِ، توبم تعكِ٘

 آهسًس. چطا آًَُض ثَز؟ ٍ اناً ثِ ًٓطم غطٗجِ ًوٖ

كٌٌس. آى ؾوتٖ كِ  كٌٌس، ّوگٖ زض زافب تعكِ٘ هٖ ب ّوگٖ فبٕ ٗكؿبًٖ ضا تعكِ٘ هٖۺ الجتِ كِ اٌَُٗض اؾت. هطٗساى زافبٕ همعلم

 قٌبؾ٘س. قٌبؾٌس، ٍ زض ه٘بى ذَزتبى، قبٗس قوب ّوسٗگط ضا اظ ظًسگٖ زٗگط هٖ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ كطزُ اؾت ذ٘لٖ ذَة ٗكسٗگط ضا هٖ

تَ گفتٖ فبلَى گًَگ ذَة اؾت، ثٌبثطاٗي چطا چ٘عٕ ثِ »پطؾٌس،  قبگطزۺ هغعم هٗوَالً ذبلٖ اؾت، اهب اغلت ثطذٖ افطاز اظ هي هٖ
 «  آٍضٕ؟ ذبَط ًوٖ

ۺ ثِ اٗي زل٘ل كِ آى ثركٖ كِ ذَة تعكِ٘ كطزُ اؾت، ثركٖ كِ تب حبلت ٍيَح ٍ ضٍقٌٖ تعكِ٘ كطزُ اؾت، هؿسٍز قسُ معلم

٘عّبٖٗ كِ ثدب قدوب هساذلدِ    اؾت ّو٘كِ ؾوتٖ اؾت كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ ًكطزُ اؾت. ًگصاضٗس چهجْن اؾت، زضحبل٘كِ ؾوتٖ كِ 
 كٌٌس زٍثبضُ احطٕ اظ ذَز ًكبى زٌّس. هٖ

 قبگطزۺ اظ ظهبى كَزكٖ تبكٌَى احؿبؼ ثسثرتٖ زاضم. آٗب احؿبؼ ثسثرتٖ ً٘ع ٗك ٍاثؿتگٖ اؾت كِ ثبٗس اظ ث٘ي ثطٍز؟

قدبگطز زافدب ّؿدت٘س، ٍ    تطٗي هَرَز زض كْ٘بى ّؿت٘س. قوب ٗك  قبًؽ ۺ زضؾت اؾت. اظ آى ضّب قَٗس، ظٗطا اهطٍظ قوب ذَـمعلم

 ثطًس. پؽ چِ چ٘عٕ ٍرَز زاضز كِ زضثبضُ آى احؿبؼ ثسثرتٖ كطز؟ ّب ثِ قوب ضقك هٖ حتٖ ذساٗبى زض آؾوبى

ّدبٖٗ   كٌن كِ اظ َطٗدق اٗدي كٌفدطاًؽ فدبٕ زٍ ضٍظُ ّوگدٖ پ٘كدطفت       هب زض حبل پبٗبى ٗبفتي اؾت. فكط هٖٓ كٌفطاًؽ زٍ ضٍظ
هَضز ًٓط ضا ثسؾت آٍضز. اٗدي كٌفدطاًؽ فدب ّدط     ٔ هَفق٘ت كبهل ٍ ثؿ٘بض ذَة ثَز، ًت٘ز اًس. ّوهٌ٘ي، اٗي كٌفطاًؽ فب ٗك كطزُ

قبگطزٕ ضا قبزض كطزُ اؾت تب ثجٌ٘س كزب كَتبّٖ زاضز، ٍ ثٗس زض تعكِ٘، ّط ٗك اظ آًْب ثَُض كَقب ثِ پ٘كدطفت ازاهدِ ذَاّدس زاز،    
فب حق٘قتبً ثِ ّسفف ثطؾس. اٗي ّسف ثطگعاضٕ كٌفطاًؽ اؾت. قَز اٗي كٌفطاًؽ  كٌس، ٍ ثبٖج هٖ اٖتوبزقبى ثِ تعكِ٘ ضا اٗزبز هٖ

ّوهٌ٘ي اه٘سٍاضم كٌفطاًؽ فب ثِ اٗي قكل الْبهٖ زض ًٓط گطفتِ قَز كِ قوب اظ حبال ثِ ثٗس زض تعكِ٘ زض ثطاثط ذَز هؿئَل ثبق٘س. 
ًس. اظ آًزب كِ آهسٗس ٍ توبم آى ضا زٗسٗس، اًس، ٍ ثطذٖ ّؿتٌس كِ زض  ظٗبزٕ اظ زافب ًساض تقطٗجبً تٗسازٕ قبگطزاى رسٗس اٌٗزب ًكؿتِ

ذَاًٌس، ٍ چطا ثؿد٘بضٕ اظ   اه٘سٍاضم ٗك ًؿرِ اظ كتبة ضا ثگ٘طٗس ٍ آى ضا ث٘بهَظٗس. ]زضثبضُ آى فكط كٌ٘س[ چطا افطاز ظٗبزٕ آى ضا هٖ
تَاًس چ٘عٕ هبًٌدس   فطز ًوٖكٌٌس؟ قبٗس قوب فًبٖٗ ّوبٌّگ ضا اٌٗزب زض اٗي هكبى هب تزطثِ كطزٗس. زض حبل حبيط  افطاز تعكِ٘ هٖ

 اٗي ضا پ٘سا كٌس، زض ّط هَقٗ٘ت ٗب هكبًٖ ّن كِ ثبقس. 

ام، ٍ كوتط اٌَُٗض اؾت كِ ثطإ ربهِٗ ؾجت  زّن هؿئَل ثَزى زض ثطاثط هطزم ٍ ربهِٗ ضا زض ًٓط زاقتِ زض حبل٘كِ اٗي ضا اًزبم هٖ
آًْب افطازٕ ذَة ّؿتٌس. ّطگبُ ثب هككل ٗب ؾرتٖ هَارِ  كٌٌس، زضزؾط قَٗن. هْن ً٘ؿت قبگطزاى هب زض كسام هٌبَق ظًسگٖ هٖ

قَٗن، ثبٗس قلجٖ ضئَف ٍ ً٘كرَاّٖ ضا ثِ كبض ثطٗن تب ثب زٗگطاى نحجت كٌ٘ن، ٍ آى قُٗبً ثطإ قوب هزدبظ ً٘ؿدت كدِ ؾدوت      هٖ
 هٌفٖ ًقكٖ ضا اٗفب كٌس.

تط ثبقد٘س. ثٗدس اظ اٗدي كٌفدطاًؽ فدب حتدٖ قدبگطزاى        اٗي كٌفطاًؽ فب ضٍ ثِ اتوبم اؾت، ٍ اه٘سٍاضم ّوِ قوب اظ حبال ثِ ثٗس كَقب
كٌٌس، ٍ فكط  كٌٌس، اظ گصقتِ ثِ ٌَٖاى ٖبهلٖ ثطإ پ٘كطفت ٍ الْبم ثطإ آٌٗسُ اؾتفبزُ هٖ ث٘كتطٕ ذَاٌّس ثَز كِ فب ضا هُبلِٗ هٖ



۵1 

زُ ٍ ثدِ ظٍزٕ ثدِ كودبل    كٌن ّوِ قوب قبزض ذَاّ٘س ثَز ثِ ذَثٖ ٖول كٌ٘س. زض آذط، اه٘سٍاضم ّوِ قوب ثَُض هؿتوط ضقس كط هٖ
  (تكَٗق)ثطؾ٘س! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٍضم   ٍؾٖ٘ٗ اظ هككات ؾاهتٖ ضا زضثط گ٘طز، قدبهل كودطزضز،   ٓتَاًس هحسٍز ، هٖ«ث٘وبضٕ»رب ثطإ  ٕ چٌٖ٘ اٗي ٗبززاقت هتطرنۺ ٍاغُ -1

 هفبنل، هككات ثٌ٘بٖٗ ٍ غ٘طُ.

۲
قجل اظ هد٘از َدَل ككد٘س، ٍ     ۲۲1قجل اظ ه٘از تب  ۷۷۱بززاقت هتطرنۺ ثَُض كلٖ ثبٍض ثط اٗي اؾت كِ ثْبض ٍ پبٗ٘ع زٍضُ رٌگ اٗبلتٖ اظ ٗ 

 ۵۵1قجل اظ ه٘از ثِ ََل اًزبه٘س. ثبٍض ثط اٗي اؾت كِ كٌفؿَ٘ؼ زض  ۲۱۱۱قجل اظ ه٘از تب  ۳۱۱۱اٌٗكِ زٍضُ ؾِ اهپطاََض ٍ پٌذ پبزقبُ اظ 
 قجل اظ ه٘از زضگصقت. ۴۷۹ظ ه٘از هتَلس قس ٍ زض قجل ا

۳
 تط اظ هٗبزل اًگل٘ؿٖ آًْبؾت. ٗبززاقت هتطرنۺ كلوبت چٌٖ٘ زض اٌٗزب تب حسٍزٕ كلٖ 

۴
 قبى ثطإ تحول كطزى حبثت اؾت. اًس ٍ تَاًبٖٗ تطك٘ت آًهِ ثب ذَز آٍضزُ 

 1۹۹۹آٍضٗل  ۲۵بى فبلَى گًَگ ثطإ زازذَاّٖ اظ هقبهبت چٌٖ٘، زض كٌٌسگ كٌس ثِ تاقٖ كِ تَؾٍ توطٗي ٗبززاقت هتطرنۺ اٗي اقبضُ هٖ ۵
 نَضت گطفت.

۶
 ۲۵كٌٌسگبى تَؾٍ پل٘ؽ چ٘ي كِ كوٖ ثٗس اظ تزوٕ  ٗبززاقت هتطرنۺ اٗي اقبضُ زاضز ثِ اٍل٘ي يطة ٍ قتن ٍ زؾتگ٘طٕ غ٘طقبًًَٖ توطٗي 

 آٍضٗل اتفبي افتبز.


