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 ۳۰۰۲آموزش فا طی جشن فانوس سال 

 در کنفرانس فای غرب ایاالت متحده

 ۳۰۰۲كٞس٠٧  1۱، ٦ٓ ١ِٜز٦

 ( ث٨ب٨٧ذ ثٜـ٨ٜ٨ٖ.تـ٧ٞن ًٞال٦ٛ ) 

داٛؼتٜذ ٗٚ ثه٠ ا٧هٚ ًٜلهشاٛغ كهب       ُزسد. ظب١شاً اكشاد خ٦ٔ٨ ص٧بد٥ ٦ٗ  دٝثبسٟ اص آخش٧ٚ ثبس٥ ٠ً ١٘ذ٧ِش سا د٧ذ٧ٖ ٗذت ص٧بد٥ ٦ٗ
( اٗهشٝص اثتهذا دس   تـه٧ٞن ؿ٧ٞذ. )   ا٨ِٛض ٦ٗ  ٨ًٜذ ث٨ـتش ٝ ث٨ـتش ؿِلت  ًٞس ٠ً تض٠٨ً ٦ٗ  تبٙ ًبٗالً دسرش٧ب٨ٛذ! ١٘بٙ   آ٧ٖ. ٦ِ٘١  ٦ٗ

صٗبٙ ثب پ٨ـهشكت    ًٞس ٝهؼ٨ت خٞدٕ، ٝ ثؼذ ٦ً٘ دس ٗٞسد ثؼو٦ ٗٞهٞػبت ٠ً ١ٖ  ٧ُٖٞ، ٝ ٨٘١ٚ  ث٠ ؿ٘ب ٦ٗ كب حاكالٗٞسد ٝهغ 
 ًٜٖ.  اٛذ كحجت ٦ٗ  تبٙ ػشثشآٝسدٟ  ٗبٙ ٝ دس تض٠٨ً  ث٨ٚ ؿبُشداٙ كب اكالح

إ. اٗهشٝص ؿهٌْ     ت ًهشدٟ ٥ ت٘هبٕ ٢٨ًهبٙ كهحج   كهب  اكالح٥ ٨ٛش٥ٝ ػظ٨ٖ  ١ب٥ ٗختٔق، ٝ اص صٝا٧ب٥ ٗتلبٝت، دسثبسٟ  دس ٗٞهؼ٨ت
ٙ     دا٨ٛذ، ا٧ٚ ٢٨ًبٙ ثه٦   ًٞس٥ ٠ً ٦ٗ  د١ٖ. ث٠  ا٥ د٧ِش ث٠ ؿ٘ب تٞه٨ح ٦ٗ  سا ثبص ١ٖ اص صا٠٧ٝ كب اكالح ههذس    ٢ٛب٧هت ػظه٨ٖ اػهت، آ

ثهب  ٨ُشٛذ ٨ٛؼت، ث٠ٌٔ حت٦   ١ب٦٧ ٠ً ٗٞرٞدات ثـش٥ چ٨ض١ب سا اٛذاصٟ ٦ٗ  ٝ ٜٗظٞسٕ سٝؽ --تٞاٙ آٙ سا اٛذاصٟ ُشكت  ػظ٨ٖ ٠ً ٦٘ٛ
ٙ    ؿؼٞس ث٦  إ ٠ً ٗٞرٞدات ر٥  ثشٛذ. هجالً ُلت٠  ًبس ٦ٗ  ١ب٦٧ ٠ً خذا٧بٙ ث٠  سٝؽ تٞاٜٛهذ    ١هب ٛ٘ه٦    ؿ٘بس٥ ٝرٞد داسٛذ. ١ه٨  ًهذإ اص آ

١ب٥ ثؼ٨بس ص٧بد٥ دس ٢٨ًبٙ ٝرٞد   ا٥ ٧ي ٗٞرٞد اػت. ٝ ثؼذ ػ٨بسٟ  ػبصد، ٝ، ١ش رسٟ  ده٨وبً ػشدسث٨بٝسٛذ ٠ً چٜذ ٌّٗٞٓٞ ص٨ٗٚ سا ٦ٗ
تبٙ سا آصاد ثِزاس٧ذ، ١ٜٞص ١هٖ كوهي دس     تؼذادؿبٙ ثؼ٨بس ص٧بد اػت. ٝ ٧ي ثذٙ ٢٨ًب٦ٛ چ٠ اٛذاصٟ ثضسٍ اػت؟ حت٦ اُش تخ٨ْ داسد،

اٛهذ، ثٌٔه٠     ا٥ اص ٧ي ثذٙ ٢٨ًب٦ٛ ًٞچي اػت. دس ٢٨ًبٙ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ، كوي ٗٞرٞدات ٨ٛؼتٜذ ٠ً ؿ٨شهبثهْ ؿه٘بسؽ    رسٟ ٣ٗحذٝد
٢ٛب٧هت ثهبال آٙ سا     ؿ٘بسٛذ، ٝ حت٦ پبدؿهب١بٙ ٝ ٓشد١هب دس ػهٌٞح ثه٦      ػٌٞح ١ٖ ؿ٨ش هبثْ ؿ٘بسؽ ١ؼتٜذ. حت٦ ثشا٥ خذا٧بٙ ث٦

٥ ا٠ٌٜ٧ ٢٨ًهبٙ چوهذس ثهضسٍ اػهت سا ٗتٞههق       ؼبت اخ٨ش آٗٞصؽ كب كحجت دسثبسٟث٨ٜٜذ. ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً دس رٔ  ًٞس ٦ٗ  ا٧ٚ
د٧ِش ًبٗالً ؿ٨شٌٗ٘ٚ ثٞد ٠ً آٙ سا ثب صثبٙ ثـش٥ تٞك٨ق ًشد. اٗب ١شچه٠ ػهٌح ثهبالتش ثبؿهذ، آٙ ٗٞرهٞدات ٝ ثؼهذ١ب        --ًشدٕ
ٙ  ٤ٗٞرٞد دس آٙ ثبال اص ١٘ه ؿبٙ ٌٗ٘ٚ ٨ٛؼت. حزٖ ٧ي   ؿٞٛذ ٠ً تٞك٨ق  هذس ػظ٨ٖ ٦ٗ  ؿٞٛذ، ٝ آ٢ٛب آٙ  تش ٦ٗ  ػظ٨ٖ ١هب٥    ٢٨ًهب
، ث٨ؼت دسكهذ ٗٞرهٞدات ٢٨ًهبٙ ٢ًهٚ دس٨ُهش ؿهذٛذ ٝ ت٘هبٕ        كب اكالحهذس ثضسٍ. دس ساث٠ٌ ثب   سٝد. ا٧ٚ  تش اص خٞد كشاتش ٦ٗ  پب٨٧ٚ

دس ا٧هٚ   خٞا١بٙ آٙ ثٞدٛذ سا، ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ؛ دس ت٘بٕ ػٌٞح ٗختٔق، ُش٦١ٝ اص ٗٞرٞدات ٗؼتو٨٘بً كب اكالحچ٨ض١ب٦٧ ٠ً دس 
 كهب  اكالحؿبٙ، ده٨وبً ١٘بٙ ٗبٛغ ا١ش٦ٜ٘٧ ٝاهؼ٦ ثشا٥ ا٧ٚ   تٞاػتٜذ تلٞس ًٜٜذ ٠ً دس٨ُش ؿذٙ  ُبٟ ٦٘ٛ  دس٨ُش ؿذٛذ. ٨١  كب اكالح

ؿؼٞس   ٝرٞد آٝسدٟ اػت، ٝ ٜٗزش ث٠ ا٧ٚ ؿذٟ ٠ً ٗٞرٞدات ر٥  ث٠ كب اكالحاػت. اٗب دس٨ُش ؿذٙ آ٢ٛب ٗبٛغ ثؼ٨بس ػظ٦٘٨ ثشا٥ ت٘بٕ 
. ٨ٛش١ٝهب٥ ٢ًهٚ ده٨وهبً اص سح٘هت     "آ٧ب اػتبد ثخـٜذٟ ٨ٛؼت؟ كوي آ٢ٛب سا ثجخؾ ٝ د٧ِش ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼهت "٥ ٛبثٞد ؿٞٛذ. ؿ٘بس  ث٦

٥ ٗٞرٞدات ثخـٜذٟ اػهت، ٝٓه٦ دس ػه٨ٚ حهبّ ثبٝههبس ٝ       اٛذ. كب دسخلٞف ٠٘١ ًشدٟ ًشدٟ ٝ ثبص٥ ٦ٗ ػظ٨ٖ ٗٚ ػٞءاػتلبدٟ ٦ٗ
ٛبپز٧ش اػت، ٝ چ٨ض٥ ٨ٛؼهت ًه٠ ثتهٞاٙ      ؿؼٞس، تـ٨٨ش٨ٛبكت٦ٜ ٝ تخ٦ٌ  ٞرٞدات ر٥پشاث٢ت اػت. ٝ كب اػتبٛذاس١ب٦٧ داسد، دس ٗوبثِْ ٗ

ؿؼٞس ثخـٜذٟ ثبؿٖ، ٦ٓٝ، ٝهت٦ ٧ي ٗٞرٞد ٝاهؼهبً اص چ٨هض٥ تهب      تٞاٖٛ دسخلٞف ٗٞرٞدات ر٥  ػشػش٥ ثش آٙ احش ُزاؿت. ٗٚ ٦ٗ
ثهٞد، ٗخهْ ٛهبثٞد ًهشدٙ خهٞدؽ       ذ ٦ٗاصح آٙ حذ تخ٦ٌ ًشدٟ ثبؿذ، ثشا٥ هوبٝت اٝ كب آٛزبػت، ٝ ١ش٠ُٛٞ سح٘ت ث٨ـتش٥ ث٨ؾ

 خٞسٛذ.  ثٞد، ثٜبثشا٧ٚ ٗٞرٞدات٦ ثذ٧ٚ ٠ُٛٞ، ٢ٗش ٛبثٞد٥ ٦ٗ ٦ٗ

ؿ٘بس اػهت.    اٛذ ث٦  ؿؼٞس دس ٢٨ًبٙ ٠ً ث٠ خبًش دس٨ُش ؿذٙ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دٝس س٧خت٠ ؿذٟ  ، تؼذاد ٗٞرٞدات ر٥كب اكالحدس ًّٞ 
تٞاٛهذ    ًٜٜذ ث٠ ث٢تش٧ٚ ؿهٌْ ٗه٦    ٠ً سٝؿ٦ اػت ٠ً كٌش ٦ٗ --اٛذ  دس٨ُش ؿذٙ آ٢ٛب، سٝؿ٦ ٠ً ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ دادٟ ٤پغ، ًش٧و

ٙ  --ؿبٙ  تش٧ٚ سٝؽ  آ٢ٛب سا هبدس ث٠ سػ٨ذٙ ث٠ ٗوبكذؿبٙ ًٜذ، ٝ خبف ١هب٥ ٢٨ًهب٦ٛ ثهضسٍ ٝ      ا٧ٚ اػت ٠ً ًبس٥ ًٜٜذ ت٘بٕ ثهذ



۳ 

 

٢٨ًبٙ، ػ٠ هٔ٘شٝ، ؿٞٛذ. ا٧ٚ كوي ٧ي تـج٠٨ اػت. ثه٠ ػجهبست د٧ِهش، ١ِ٘ه٦ آ٢ٛهب      تش٧ٚ ػٌح   ثؼ٨بس ػظ٨ٖ ٧ي هذٕ ٝاسد پب٨٧ٚ
ٙ      ٣ًبس٥ ًشدٛذ ٠ً ثخـ٦ اص آ٢ٛب ث٠ دسٝٙ ػ٠ هٔ٘شٝ كـشدٟ ؿذ. دسثبس ١هب٥ ٢٨ًهب٦ٛ ثهضسٍ ٝ      ا٧ٚ كٌهش ٨ًٜهذ، ٝهته٦ چٜه٨ٚ ثهذ

ِ اٗشٝص ث٠ حذ٥ كبػهذ ؿهذٟ    آٝسد؟ ثـش٧ت  ؿٞٛذ، چ٠ ٝهؼ٨ت٦ سا دس ػ٠ هٔ٘شٝ ث٠ ٝرٞد ٦ٗ  ٗٞرٞدات ثؼ٨بس ػظ٨ٖ ٝاسد ػ٠ هٔ٘شٝ ٦ٗ
تٞاٙ آٙ سا ثب ٨١  ٧ي اص اٛٞاع ثـش١ب٥ ُزؿت٠ ٗوب٧ؼ٠ ًشد. حت٦ خذا٧بٙ ص٦ٜ٨ٗ ١ٖ كـبس ثؼ٨بس ػظه٨ٖ سا احؼهبع     اػت ٠ً ٦٘ٛ

ٜهبثشا٧ٚ حته٦   . ث"ٗهبٙ اػهت    ًهشد٧ٖ ثه٠ خهبًش حبٓهت تض٨ًه٠       كٌش ٦ٗ"٥ ا٧ٚ تـ٨٨ش پشػ٨ذٕ، ٝ آ٢ٛب ُلتٜذ،  اٛذ. اص آ٢ٛب دسثبسٟ  ًشدٟ
ٚ   ١ب٥ ٗٞرٞدات خذا٦٧ ص٨ٗٚ د٧ِش ػْ٘ ٦٘ٛ  هذست تهش٧ٚ ػهٌح     ًٜذ، چشا٠ً آٙ ٗٞرٞدات ثؼ٨بس ػظ٨ٖ ثش ١ش چ٨ض٥ دس ا٧ٚ پهب٨٧

٢٨ًبٙ احش ثبصداسٛذ٦ُ داسٛذ. ٝ ثؼذ اص پب٨٧ٚ آٗذٙ ث٠ ا٧ٜزب، دس خلٞف تـ٨٨شات ٜٗحشف ٗٞرٞدات ٝ ٗهبدٟ دس ػه٠ هٔ٘هشٝ، آػه٨ت     
اٛذ. اُش ثشا٥ اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب ٛجٞد، ٠ً دس ٢ٛب٧ت چ٨ض١ب سا دٝثبسٟ ث٠ ًٞس ًبٗهْ ٗشتهت     آٝسدٟؿ٨شهبثْ تلٞس٥ ث٠ ثبس 

 تٞاٛؼت ًبس٥ ثشا٥ آٙ اٛزبٕ د١ذ، ٝ د٧ِش ثشُـت٦ ثشا٥ آٙ ٛجٞد.  ؿذ، ٨١  ًؼ٦ ٦٘ٛ  ًٜذ، ا٧ٚ ٌٗبٙ ٝسا٥ ثبصػبص٥ ٦ٗ  ٦ٗ

ؿ٘بس٥ ث٠ ١ٖ كـشدٟ ؿذٟ ٝ   ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ ٝ اكالى ث٦  ًٜٜذ ثذٙثشٛذ ا٧ٚ اػت ٠ً ًبس٥   سٝؿ٦ ٠ً ٗؼ٘ٞالً ث٠ ًبس ٦ٗ
ؿبٙ ث٨ـتش اػت، اٗب رسات ٝ ػٜبكهش٥    ث٠ داخْ ػ٠ هٔ٘شٝ چپبٛذٟ ؿٞٛذ. ١ش چ٠ ػٌح آٙ ٗٞرٞدات ثؼ٨بس ثضسٍ ثبالتش ثبؿذ، حزٖ

تش. پغ ٝهت٦ ٗٞرٞدات٦ ث٠ آٙ ػظ٘ت ٠٘١ ث٠ ١هٖ    ٦ؿٞد، ٧ؼ٦ٜ، ٨ٌٗشٝػٌپ  تش ٦ٗ  تش ٝ ٗتشاًٖ  اٛذ، ظش٧ق  ٠ً آ٢ٛب اص آٙ ػبخت٠ ؿذٟ
ثهضسٍ ٝ هه٥ٞ سا    ٣ؿٞد؟ ٧ي پشد  تش٧ٚ ػٌح ٢٨ًبٙ ؿج٠٨ چ٠ ٦ٗ  اؽ كٌش ٨ًٜذ، آٙ دس ا٧ٚ پب٨٧ٚ  ؿٞٛذ، دسثبسٟ  كـشدٟ ٝ چپبٛذٟ ٦ٗ

سٝٛذ ا٧ٚ حشًهت   ًٞس اػت ٠ً دس  ؿٞد. كوي ا٧ٚ  ػشػت[ ٧ي حشًت دػت اٛزبٕ ٦ٗ ٥ ٢٨ًبٙ ]ث٠كب اكالحؿٌْ داد. دس حو٨وت، 
ًهشاٙ ٝ    ًٜٜذ كشم ثؼ٨بس ص٧بد٥ ثب ١ٖ داسد. ثؼذ١ب٥ ثه٦   ١ب٥ ص٧بد ٢٨ًبٙ احؼبع ٦ٗ  ٌٗبٙ -]دػت[، آٛچ٠ ٠ً ٗٞرٞدات دس صٗبٙ

اٛذاصٟ اػت، ٝ ا٧هٚ چ٨هض٥ اػهت ًه٠       ًشاٙ ٝ ث٦  ١ب ٨ٛض ث٦  ١ب، ٝ تؼذاد صٗبٙ  اٛذاصٟ ٠٘١ صٗبٙ خٞدؿبٙ سا داسٛذ، ٝ كشم ث٨ٚ صٗبٙ  ث٦
ٖ    ١ب دس ثؼذ١ب٥ ٗختٔق ؿذٟ اػت. ٝهت٦ حشًت دػت اٛزبٕ ٦ٗ  تلبٝت ػظ٨ٖ ث٨ٚ صٗبٙ ثبػج صٗهبٙ    ؿٞد، ثؼو٦ رب١هب توش٧جهبً ١ه

١ب ١ضاس ػبّ ُزؿت٠ اػت، ٝ دس رب١ب٥ د٧ِش چٜهذ كهذ ٨ٔ٨ٗهٞٙ      ١ب، ٧ب دٟ  ١ب، ١ضاسٟ  ١ب، هشٙ  ١ؼتٜذ، دسحب٦ٓ ٠ً دس ثؼو٦ رب١ب د٠١
صٗبٙ ػپش٥ ؿذٟ اػت. ا٧ٜزهب ًه٠ ٗٞرهٞدات اٛؼهب٦ٛ ١ؼهتٜذ       ٣اٛذاص  ًشاٙ ٝ ث٦  ّ، ٧ب ٗوبد٧ش ث١٦ب ٨ٔ٨ٗٞٙ ػب  ػبّ، ٧ب حت٦ ٨ٔ٨ٗٞٙ

 ٝرٞد آٝسد.  ١ب سا ث٠  هذس ١ٖ ثذ ٨ٛؼت، كوي ث٨ـتش اص ٧ي د٠١ ؿذٟ اػت. ٧ؼ٦ٜ صٗبٙ اػت ٠ً تلبٝت  آٙ

١ب٥ ٢٨ًهب٦ٛ ػظ٨٘ه٦     ثٜبثشا٧ٚ ُشچ٠ آٙ ثذٙ ١ب٥ ٗختٔق ٝرٞد داسد،  اؽ كٌش ٨ًٜٖ، چ٨ٜٚ تلبٝت٦ ث٨ٚ ثؼذ١ب ٝ صٗبٙ  ث٨ب٨٧ذ دسثبسٟ
اٛذ، اٗب آ٢ٛب كـشدٟ ١ؼتٜذ. اُش ثب ٗلب٨١ٖ كٌش ثـش٥ آٙ سا دسى   ٠ً ث٠ داخْ ػ٠ هٔ٘شٝ كـبس دادٟ ؿذٛذ ٝاسد ا٧ٚ ٌٗبٙ ثـش٥ ؿذٟ

بٙ تـ٨٨هش ًهشدٟ   ؿ  ؿ٧ٞذ ٠ً[ حزٖ ٦ًٔ ثذٙ آ٢ٛب ً٘تش ؿذٟ اػت، اٗب ٗل٢ٞٗؾ ا٧ٚ ٨ٛؼت ٠ً ػبختبس١ب٥ دسٝٙ  ٨ًٜذ، ]ٗتٞر٠ ٦ٗ
ثشد٧ذ ٠ً   ؿذ٧ذ پ٦ ٦ٗ  ٥ آٙ ث٨ٜذ٧ـ٨ذ، اُش ث٠ داخْ آ٢ٛب ٝاسد ٦ٗ ثبؿذ. ٝ اُش ػبختبس١ب٥ دس٦ٛٝ آ٢ٛب تـ٨٨ش ٌٛشدٟ ثبؿذ، پغ دسثبسٟ

ٕ      كب اكالحآ٢ٛب ١ٜٞص ثؼذ١ب٦٧ ث٠ ثضس٦ُ هجْ ١ؼتٜذ. ٝهت٦ اٛزبٕ  ثه٠   --سا ؿشٝع ًشدٕ، ًبس١هب سا خهبسد اص ػه٠ هٔ٘هشٝ اٛزهبٕ داد
ٝهت ػ٠ هٔ٘شٝ، اُهش ثـهش٥     ػ٠ هٔ٘شٝ سكتٖ. ٝ چشا ث٠ اًشاف آٙ سكتٖ؟ اُش ا٧ٚ ًبس سا داخْ ػ٠ هٔ٘شٝ اٛزبٕ دادٟ ثٞدٕ، آٙ اًشاف

تش   ا٥ رسات ٨ٌٗشٝػٌپ٦  رٞؿ٦ ٝ ؿٌبكت ١ؼت٠  ثٞد ٠ً ١ٖ ا٧ٜزب رب٦٧ ٦ٗ --٥ ٢٨ًبٙ ؿذٟ ثٞدكب اكالحًب٦ٛٞٛ  ٤ث٨بٙ ٨ًٜٖ، ٛوٌ

١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٝ ٗٞرٞدات ثؼ٨بس ػظ٨ٖ ده٨وبً   تـ٨٨شات ثؼ٨بس ثضسٍ دس ثذٙ ٤ؿذ، ٝ ١٘  ٦ٗ كب اكالحاكتبد، ٨ٗذاٙ ٛجشد اك٦ٔ   اتلبم ٦ٗ
٠ً چ٨ض٥   ؿذ، تب رب٦٧ ٗبٛذ ٛبثٞد ٦ٗ ٠ هٔ٘شٝ تب حذ٥ ٠ً د٧ِش چ٨ض٥ ثبه٦ ٥٦٘ٛ آٙ كٌش ٨ًٜذ، ػ اكتبد. پغ، دسثبسٟ  ا٧ٜزب اتلبم ٦ٗ
 ٗبٛذ. ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً ث٠ اًشاف ػ٠ هٔ٘شٝ سكتٖ. ث٠ رب٥ ٦٘ٛ

ًشدٕ، حشًت دس ت٘بٕ ساٟ ث٠ ثبال، ٠ٛ كوي دس ًّٞ ٧ي ٗؼ٨ش، ثٌٔه٠ دس ت٘هبٕ ر٢هبت،     كب اكالحاص خبسد ػ٠ هٔ٘شٝ ؿشٝع ث٠ اٛزبٕ 
صٗبٙ، حشًت ١ٖ ث٠ ثبال ٝ ١هٖ ثه٠ پهب٨٧ٚ، ص٧هشا چ٨هض٥ ًه٠         ث٠ ػ٘ت ػبٖٓ ٨ٌٗشٝػٌپ٦ ٝ ٗبًشٝػٌپ٦ ث٠ ًٞس ١ٖثؼي ٝ تٞػؼ٠ 
إ ٠ً اص ت٘هبٕ    إ، آٙ سا ًٞس٥ اٛزبٕ دادٟ  ٧ٌؼب٦ٛ داسٛذ. ث٠ ١ش رب ٠ً سكت٠   تش اػت ٗل٢ٕٞ  تش ٝ چ٨ض٥ ٠ً ٗبًشٝػٌٞپ٦  ٨ٌٗشٝػٌپ٦

آٙ ِٛبٟ ٨ًٜٖ، ػشػت ثؼ٨بس ثبال٥ ُؼتشؽ ٝ ثشخٞسد ثؼ٨بس ػظ٨ٖ، حت٦ ثشا٥ خهذا٧ب٦ٛ ًه٠    ٨ُشد. اص ثبال ٠ً ث٠  ١ب پ٨ـ٦ ٦ٗ  صٗبٙ
پبؿ٨ذٟ ٝ   ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ اص١ٖ  إ، ت٘بٕ ثذٙ  ث٨ٜٜذ، ًٞس٥ ٗج٢ٞت ًٜٜذٟ اػت ٠ً ١شُض ٛظ٨ش ٛذاؿت٠ اػت. ث٠ ١شرب ٠ً سػ٨ذٟ  آٙ سا ٦ٗ

سٝٛذ. اخ٨هشاً ًـهل٨بت ػٔهٖ ٛزهٕٞ دس       ؿٞٛذ، ٝ ثشخ٦ اص ث٨ٚ ٦ٗ  ٠ سٝثشٝ ٦ٗخٞا١بٛ  ح٦ٔ ٨ٛي  ٨ُشٛذ، ث٨ـتش آ٢ٛب ثب ساٟ  دٝثبسٟ ؿٌْ ٦ٗ
١هب٦٧ اص    ؿهٞد. آ٢ٛهب كهح٠ٜ     ١ب ٝ ػ٨بسات ٗختٔهق ٗشثهٞى ٗه٦     ٢ًٌـبٙ ٨ُ٣ش٥ دٝثبس  ؿٌْ ٣ا٧ذ ٠ً ث٠ پذ٧ذ  ا٧بالت ٗتحذٟ سا د٧ذٟ
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داٛذ   ٗـب١ذٟ ًٜٜذ. دس حبّ حبهش ٛٞع ثـش ١ٜٞص ٦٘ٛ تٞاٜٛذ  ا٥ ١ؼتٜذ ٠ً ٗٞرٞدات اٛؼب٦ٛ ٦ٗ  اٛذ ٠ً دس ٗحذٝدٟ  ٨ُش٥ دٝثبسٟ  ؿٌْ
٠ً اُشچ٠ ث٨ٚ ثؼذ١ب٥ ٗختٔل٦ ٠ً دس كٞاكْ ٗختٔق ١ؼتٜذ تلبٝت صٗب٦ٛ ثؼ٨بس ص٧بد اػت، ثب ا٧ٚ حبّ آ٢ٛهب ١ٜهٞص ١هٖ دسٝاههغ     

سا ؿهٌْ دادٟ  ١هب٥ ٗختٔله٦ اص صٗهبٙ     ثٜذ٥ ثؼذ١ب حهٞصٟ   ًٞس اػت ٠ً توؼ٨ٖ  دسٝٙ ٧ي صٗبٙ ثضسٍ ٝ ٧ٌؼبٙ ١ؼتٜذ، ٝ كوي ا٧ٚ
ٚ    دادٙ ١ؼهتٜذ. ١٘ه٠   صٗبٙ دسحبّ س٥ٝ  اػت. ث٠ ١ش كٞست، ٝاهؼ٨ت ا٧ٚ اػت ٠ً چ٨ض١ب ١ٖ ًٜٜهذٟ دسحهبّ     ًهٞس ٗج٢هٞت    چ٨هض ا٧ه

٢ٛب٧هت ٗبًشٝػهٌٞپ٦ ٝ     ث٦   ٨ُش٥  ؿٌْ ٨ُش٥... كشآ٧ٜذ ا٧ٚ ٛٞع اص دٝثبسٟ  ؿٌْ دادٙ اػت. اٛلزبس آٙ ٗوذاس ػظ٨ٖ اٛشط٥، دٝثبسٟ س٥ٝ
٨ٌٗشٝػٌپ٦ آٙ، ػظ٘هت پ٨چ٨هذٟ ثهٞدٙ آٙ، ٝ ٝػهؼت      ٣شٝػٌپ٦ اػت، ٝ ؿِلت٦ رضئ٨بت س٧ض آٙ، پ٨چ٨ذ٦ُ ُؼتش٢ٛب٧ت ٨ٌٗ  ث٦

اكتذ ٝ  ثؼ٨بس ػش٧غ اتلبم ٦ٗ كب اكالح١ب، رش٧بٙ   سؿٖ ت٘بٕ ا٧ٚ  ١ب دس ح٨شتٜذ. ػ٦ٔ  اكالى، حت٦ خذا٧بٙ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ ١ٖ اص ت٘بٕ ا٧ٚ
ؿٞد. اٗب ثخـ٦ ًه٠   تش٧ٚ كٞست ٌٗ٘ٚ اٛزبٕ ٦ٗ  ث٠ ػب٦ٓ --ؿٞد چ٨ض اٛزبٕ ٦ٗ  ٝ ٠٘١سػذ،   ؿٞد، دس ٧ي آٙ ث٠ اٛزبٕ ٦ٗ  ت٘بٕ ٦ٗ

  ْ اٛهذ. ٝ كوهب٥     ث٠ دسٝٙ ػ٠ هٔ٘شٝ كـشدٟ ؿذٟ ثب چ٨ض٥ ٠ً دس ثبال اػت ث٠ كٞست ٧ي ٝرٞد، پ٨ٞػت٠ اػت، ٝ آ٢ٛب ث٠ ١هٖ ٗتله
د١ذ تب   چ٨ض٥ ٠ً ػٌح ٧ي ٗٞرٞد ػظ٨ٖ سا تـ٨ٌْ ٦ٗ إ ٠ً سكتٚ اص  ٢ٛب٧ت ٝػ٨غ اػت. هجالً ُلت٠  داخْ ثذٙ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ آ٢ٛب ث٦

دسٝٙ ثذٙ خٞد آٙ، چ٨ض٥ اػت ٠ً ٧ي خذا٥ ثؼ٨بس ػظه٨ٖ حته٦ دس ًهْ صٛهذ٦ُ خهٞد       ٤تش٧ٚ هؼ٘ت آٙ، ٧ب، كبكٔ  ٨ٌٗشٝػٌپ٦
٦ دس هذس ػظه٨ٖ ١ؼهتٜذ. ٝٓه    آٙ ٗٞرٞدات ا٧ٚ --تٞاٛؼت ثپ٨٘ب٧ذ. ٝ ث٠ ا٧ٚ كٌش ٨ًٜذ ٠ً ح٨بت ٧ي خذا چوذس ًٞال٦ٛ اػت!  ٦٘ٛ

ٛظهش ثـهش٥ آٙ سا ثل٢٘ه٨ٖ،      ٢ٛب٧ت آٙ ػش٧غ اػت. ثب ا٧ٚ ٝرٞد، دس ػ٠ هٔ٘شٝ، اُش اص ٛو٠ٌ  ؿٞد. ث٦  دس ٧ي آٙ اٛزبٕ ٦ٗ كب اكالح
ٙ   تٞك٨ق ٨ٛؼت، اٗب صٗبٙ  هذس ثبس٧ي ٝ ًٞچي ١ؼتٜذ ٠ً هبثْ  اٛذ ٝ حبال آٙ  آ٢ٛب كـشدٟ ؿذٟ ١هب٦٧    ، ثؼذ، ٝ ػبختبس آٛبٙ ٗخْ ١٘هب
ثؼ٨بس ػظ٨ٖ دس آٙ ثبال ُزساٛذٟ ؿذٟ اػت، چ٨ض٥ ٠ً ا٧ٚ پهب٨٧ٚ اػهت ثه٠ ؿهٌْ      ٤ال ١ؼتٜذ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٧ي ال٧اػت ٠ً دس ثب

١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ثؼه٨بس ص٧هبد٥     ثؼ٨بس ٛبصى ُزس ؿذٟ اػت. اكالى ٝ ثذٙ ٤ًٜذ، ٝ دس ١٘بٙ ٗوذاس اص صٗبٙ، اص ٧ي ال٧  ٗتٜبظش ػْ٘ ٦ٗ
ثه٠   كب اكالحؿ٘بس اػت. ثٜبثشا٧ٚ   اٛذ ث٦  ٞدات٦ ٠ً ١٘شاٟ ثب آٛبٙ ٝاسد ػ٠ هٔ٘شٝ ؿذٟاٛذ، ٝ تؼذاد ٗٞر  ث٠ دسٝٙ ػ٠ هٔ٘شٝ كـشدٟ ؿذٟ

سٝد. اُهش ثهب اػهتلبدٟ اص      په٨ؾ ٗه٦    اؽ ثب ؿذت ث٠   ؿٞد ٠ً ١٘شاٟ ثب آٙ ثبال دس ٢٨ًبٙ ٝ دس ػبٖٓ ٨ٌٗشٝػٌپ٦  ا٧ٚ كٞست د٧ذٟ ٦ٗ
تش اص ػشػت اٛلزبس ٨ٓهضس دس آٙ ػهٌح اػهت. كوهي آٙ سا ثهب        ا٥ ث٠ ػْ٘ ث٨بٝس٧ٖ، ػشػتؾ حت٦ ث٨ؾ  ١ب٥ آٙ ػٌح ٗوب٧ؼ٠  دسى

ًٜٖ. پغ ٝهت٦ ٧هي ثهذٙ ٢٨ًهب٦ٛ ًه٠ ثه٠ ؿهٌْ         تش٧ٚ دسى ًٜٜذ ث٨بٙ ٦ٗ  ػٜٞاٙ ػش٧غ تٞاٜٛذ ث٠  ٦ٗ اػتلبدٟ اص ًٔ٘بت٦ ٠ً ٗشدٕ
ٛبص٦ً اص پٞػهت ثشداؿهت٠    ٤كب اكالح ؿذٟ ثبؿذ، دس د٨ٛب٥ اٛؼب٦ٛ اِٛبس ٠ً ال٧ ٤ٝػ٨ٔ  ا٥ ػظ٨ٖ اػت دس آٙ ثبال ث٠  ؿ٨شهبثْ ٗوب٧ؼ٠

 ؿ٧ٞذ؟  ؿذٟ اػت. آ٧ب ٜٗظٞس ٗشا ٗتٞر٠ ٦ٗ

ٚ  ، دس ػ٠ هٔ٘شٝ ٛلٞر ث٠كب اكالحًٞس اػت ٠ً ٦ً   پغ چشا ا٧ٚ ههذس آ١ؼهت٠ اػهت؟ د٨ٓهْ آٙ ا٧هٚ اػهت. ٝهته٦          ػ٥ٞ ػٌح ا٧ه
١ب٥ آٙ ثبال، ٦ِ٘١ ث٠ ًٞس ًبْٗ ٗٞسد ٗشاهجهت    ُشدد، ت٘بٕ ػٜبكش ٝ ٗٞرٞدات ٢٨ًب٦ٛ دس ٢٨ًبٙ  ث٠ د٨ٛب٥ ثـش٥ ثش٦ٗ كب اكالح

ؿهٞد، ا٧ٜزهب اص    دس آٙ ثهبال ًبٗهْ ٗه٦    كب اكالحؿٞٛذ. ٝهت٦   صٗبٙ ت٘بٕ ٦ٗ  اكتٜذ، ٝ ١ٖ  اٛذ. آ٢ٛب ث٠ ٗٞاصات ١ٖ اتلبم ٦ٗ  هشاس ُشكت٠
ًٜٖ ٠ً چهشا    ًٜٖ، ٧ؼ٦ٜ، ثشا٥ ؿ٘ب تـش٧ح ٦ٗ  آٙ كحجت ٦ٗ ٣ا٥ د٧ِش دسثبس  ؿٞد. حبال ثبص ١ٖ اص صا٠٧ٝ هٔ٘شٝ ٗب ػجٞس ًشدٟ ٦ٗ ػ٠

١هب٥ ٨ٛش١ٝهب٥     اػتبد ٛظهٖ ٝ تشت٨هت  "ًٜٜذ،   ؼو٦ ؿبُشداٙ كٌش ٦ٗآؿبص ؿذ آٙ سا داخْ ػ٠ هٔ٘شٝ اٛزبٕ ٛذادٕ. ث كب اكالحٝهت٦ 
تٞاٛذ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د١ذ، ٝ ثذٝٙ تٞر٠   ؟ اػتبد ٦ٗ"ًٜذ  ًٜذ. پغ چشا اػتبد كٞساً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ سا ٛبثٞد ٦٘ٛ  ٢ًٚ سا تلذ٧ن ٦٘ٛ

ا٧ذ: اُش ثشا٥ اٛزبٕ ًبس١ب اٛشط٥   ا٧ٚ كٌش ًشدٟ ٣ثبستٞاٛؼت آٙ سا اٛزبٕ د١ذ. اٗب دس  ث٠ ا٠ٌٜ٧ چوذس ثضسٍ ثبؿٜذ، اػتبد ١ٜٞص ١ٖ ٦ٗ
ثٞد ٠ً ثب ث٘ت ات٦٘ ٧ي پـه٠ سا صد،   دادٕ، ٗخْ ا٧ٚ ٦ٗ  سا ث٠ ا٧ٜزب دس ػ٠ هٔ٘شٝ تـ٨٨ش ٗؼ٨ش ٦ٗ كب اكالحثضسٍ ٝ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ دس 

رهب دس ػه٠     ْ ا٧زبد ٨ٗذاٙ ٛجشد٥ دس ٨٘١ٚدادٕ، ٗخ  ثٞد. اُش اٛشط٥ ػظ٨ٖ٘ سا ث٠ ا٧ٜزب تـ٨٨ش ر٢ت ٦ٗ ا٥ اص ٨ٛشٝ ٦ٗ  ٛبؿ٨ب٠ٛ ٣اػتلبد
آ٢ٛب ١ٜٞص آٙ ثبال ١ؼتٜذ. چ٨ض٥ ٠ً ث٠ ا٧ٜزب كـهشدٟ ؿهذ      ١ب٥ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ    اٛذ، ثذٙ  ثٞد. ١شچٜذ آ٢ٛب ٝاسد ػ٠ هٔ٘شٝ ؿذٟ هٔ٘شٝ ٦ٗ

ٝ    ًشدٕ، تهٞدٟ   دٝثبسٟ ٦ٗ د٦١  كوي ٧ي هؼ٘ت اػت. پغ ٝهت٦ آ٢ٛب سا ]ا٧ٜزب[ ٗتالؿ٦ ٝ ؿٌْ ٍ  ١هب٥ ٝاثؼهت٠  تهشِ آٙ ثهبال،     ثهضس
ؿهذٛذ، ٝ    ًشدٕ آ٢ٛب پ٨ٞػهت٠ ثه٠ ا٧ٜزهب كـهشدٟ ٗه٦       ًٞس ٠ً پ٨ٞػت٠ آ٢ٛب سا ٗتالؿ٦ ٦ٗ  ُشكت، ١٘بٙ  پ٨ٞػت٠ ا٧ٜزب رب٥ آ٢ٛب سا ٦ٗ

آٗذٛهذ.    ا٥ ٠ً كـشدٟ ؿذٟ ثٞدٛذ پـت ػش ١ٖ ث٠ ا٧ٜزب ٗه٦   ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ  ثذٙ --ًشدٛذ  ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ د٧ِش ١ٖ ٨٘١ٚ ًبس سا ٦ٗ  ثذٙ
آٗذٛهذ، ا٧هٚ ٌٗهبٙ      ًٞس پ٨ٞػت٠ ث٠ ا٧ٜزب ٦ٗ ؿ٘بس ث٠  ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٝ ٗٞرٞدات ثؼ٨بس ػظ٨ٖ ٝ ث٦  اؽ كٌش ٨ًٜذ، اُش ثذٙ  غ دسثبسٟپ

ا٥ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ اػت، پغ اُش آٙ   ؿذ. ٨ٛش٥ٝ ٗٚ ١ٖ تٞدٟ  ًب٦ٛٞٛ ٢٨ًبٙ ٦ٗ ٤ؿذ، ٝ ٛوٌ  ٗخْ ٗح٦ٔ ثشا٥ ؿٌبكت ت٘بٕ رسات ٦ٗ
ًـه٨ذ.    ثٞد، ٝ ثؼالٟٝ، ٗذت٦ ًٞال٦ٛ ث٠ دساصا ٦ٗ ؿ٨شٗٞحش٥ اص آٙ ٦ٗ ٣ؿذ، اػتلبد  ٠ ث٠ ًبس ُشكت٠ ٨ٛ٦ٗش٥ٝ ص٧بد س٥ٝ ا٧ٚ ٧ي ٛوٌ
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ٙ   تٞاٛؼتٖ اص ػذ ت٘بٕ آ٢ٛب ثِزسٕ ٝ ٠٘١ چ٨ض سا ًبْٗ ًٜٖ، دسثبسٟ  حت٦ اُش دس آخش ٝاهؼبً ٦ٗ ١هب    ٥ آٙ كٌش ٨ًٜذ، ا٧ٜزب٦٧ ًه٠ اٛؼهب
داؿهت. ا٧هٚ ٧ٌه٦ اص دال٧ٔه٦       ٛذٟ ثٞد. ثؼذ اص آٙ ثشخٞسد ثؼ٨بس ػظ٨ٖ چ٨ض٥ ٝرٞد ١٦٘ٛؼتٜذ، ا٧ٜزب دس ػ٠ هٔ٘شٝ، چ٨ض٥ ثبه٦ ٛ٘ب

١ب٦٧ ًه٠ دس ػه٠ هٔ٘هشٝ      اػت ٠ً چشا ٗؼتو٨٘بً آٙ سا ا٧ٜزب اٛزبٕ ٛذادٕ. ٝ چشا ٗؼتو٨٘بً ٝ ثالكبك٠ٔ، ث٠ ؿ٦ٌٔ اػتخٜب٦٧، ثب ٝهؼ٨ت
دادٛذ تب ػذ ساٟ ٗٚ ؿهٞٛذ، ٝ ٗهبرشا٦٧     ٧ٌؼشٟ ث٠ آٗذٙ ادا٠ٗ ٦ٗ ؿذٕ  ًٜٖ؟ ص٧شا ٝهت٦ اص آ٢ٛب خالف ٦ٗ  آ٧ٜذ ثشخٞسد ٦٘ٛ  پ٨ؾ ٦ٗ

تٞاٖٛ ًبس١ب سا دس   اكتبد. ثٜبثشا٧ٚ رض دس حبٓت٦ ٠ً ٗـٌالت ثضسٍ داخْ ػ٠ هٔ٘شٝ پ٨ؾ ث٨ب٧ذ ٦٘ٛ  ٠ً دس ثبال ػٜٞاٙ ًشدٕ اتلبم ٦ٗ
تٞا٨ٛذ كوي ث٠ ا٧ٚ ٌٗهبٙ ثـهش٥ تی٨ًهذ داؿهت٠       ؿٞد، ٝ ٦٘ٛ  دس ٗز٘ٞع ث٠ ؿٌْ كشا٨ُش اٛزبٕ ٦ٗ كب اكالحا٧ٚ ٌٗبٙ اٛزبٕ د١ٖ. 

 ثٞد. تش ٦ٗ  اكتبد، حت٦ ٝحـتٜبى  آزخ٠ ث٠ تیخ٨ش ٦ٗ  ١ب٥ اكالى ػظ٨ٖ  ثبؿ٨ذ. اُش ث٠ خبًش ا٧ٚ، ٛزبت ت٘بٕ ػٜبكش پب٧ب٦ٛ ثذٙ

٨ٛض دس ا٧ٜزب ث٨ٚ اكشاد  َُٞٛص ثضس٦ُ ا ٣، تٞدكب اكالحا٧ذ، ٝ اػتبد ا٧ٚ سا ث٠ ؿ٘ب ُلت٠ اػت: ٗٚ ثشا٥ ًْ   اٗب، ا٧ٚ سا هجالً سا ؿ٨ٜذٟ
آ٧هذ.    آٙ ثشٗه٦  ٣إ. آٙ دسخلٞف حلبظت اص تض٠٨ً ٝ اػتجبسثخـ٦ ؿبُشداٙ ث٠ كب ٗـ٦ٌٔ ٛذاسد ٝ هٌؼبً اص ػ٢ذ  ػبد٥ ثبه٦ ُزاؿت٠

ٝ هٔ٘هش  اٗب چ٨ض د٧ِش٥ ١ؼت: چشا ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ هبدسٛذ ٠ً ثش اٗٞس احش ثِزاسٛذ؟ د٨ٓٔؾ ا٧ٚ اػت ٠ً ت٘بٕ ٗٞرٞدات٦ ًه٠ ثه٠ ػه٠   
ا٥ ًبس١ب٦٧ اٛزبٕ د١ٖ   اٛذ، ٝ ١ش صٗبٙ ٠ً ثخٞا١ٖ ث٠ سٝؽ ٧ٝظٟ  اٛذ ٨ٛش٥ٝ ٢ًٚ ١ؼتٜذ، ٝ آ٢ٛب ٧ي پشدٟ سا ؿٌْ دادٟ  كـشدٟ ؿذٟ

ًٜٜذ تب ػهذ ساٟ    ؿبٙ سا ٗت٘شًض ٦ٗ  ٝهت آ٢ٛب ت٘بٕ هذست  ؿٞٛذ تب ٗبٛغ آٙ ؿٞٛذ. ٝ اُش دس اٛزبٕ آٙ پبكـبس٥ ًٜٖ، آٙ  ثب ١ٖ ر٘غ ٦ٗ
 آٙ ؿٞٛذ.

٥ داكب ثذاٜٛذ، ؿخلهبً ثهشا٥    تش٥ دسثبسٟ  الً، ٝهت٦ دس ٛ٘ب٧ـِبٟ ػالٗت٦ آػ٨ب٦٧ دس چ٨ٚ ثٞدٕ، ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ اربصٟ د١ٖ ٗشدٕ ث٨ؾهج
دادٕ. ثؼو٦ اكشاد ٝاهؼبً ًبسٗب٥ ثؼ٨بس ص٧بد٥ داؿتٜذ، ٝ ٝهت٦ دسحبّ دسٗبٙ آ٢ٛب ثٞدٕ، ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًهٚ    ٗشدٕ ؿلبدسٗب٦ٛ سا اٛزبٕ ٦ٗ

ؿه٘بس ٝ    ًشدٛذ ا٧ٚ ثٞد ٠ً تشت٨ج٦ د١ٜهذ خهذا٧بٙ ثه٦     سا ؿلب د١ٖ. سٝؿ٦ ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثشا٧ٖ ٗبٛغ ا٧زبد ٦ُٗزاؿتٜذ آ٢ٛب   ٦٘ٛ
ؿهذٛذ. ُهب٦١ اٝههبت ٧هي       ٛبساحت٦ آٙ ؿخق ثٞد ٗؼذٝد ًٜٜذ. آ٢ٛب ثؼ٨بس ًٞچي ٦ٗ ٤حذ ٝ حلش ثالكبك٠ٔ رب٦٧ سا ٠ً س٧ـ  ث٦

ؿهذٛذ، ٝٓه٦     صٛذ، ٝ ا٧ٚ آ٢ٛب ١ؼهتٜذ. آ٢ٛهب س٧هض ٗه٦      سٝؿٚ ٝ ًال٦٧ ر٥ٞٔ چـ٘بٛؾ ثشم ٦ٗ ٤ث٨ٜذ ٠ً ٧ي ٌٓ  ٗش٧ذ داكب ؿبٓجبً ٦ٗ
ًشدٛذ. ٦ٓٝ دس ٝاههغ،    ٛبساحت٦ ثٞد ٗؼذٝد ٦ٗ ٤ؿذٛذ، ٝ رب٦٧ سا ٠ً س٧ـ  ؿبٙ ًبٗالً ثبال ثٞد، ث٠ ًٞس ٗتشا٦ً٘ ثب ١ٖ ر٘غ ٦ٗ  تشاًٖ
اكه٦ٔ   كهب  اكهالح تٞاٛؼتٖ آ٢ٛب سا ثش ص٨ٗٚ اكٌٜٖ. دس   شٕ ٝ دٝس ث٨ٜذاصٕ، ٝ ٦ٗتٞاٛؼتٖ آ٢ٛب سا ث٨ِ  تٞاٛؼتٜذ ػذ ساٟ ٗٚ ؿٞٛذ. ٦ٗ  ٦٘ٛ

ًٜٖ دسػت ٝ كبٓح اػت. ا٧ٚ ًٔ٘بت سا اص اػتبد ث٠ ٧بد داؿت٠ ثبؿ٨ذ: ١ش ًٞس ًه٠    ا٥ سا اداسٟ ٦ٗ  ٝرٞد داسد: ١ش ًٞس ٠ً ٗٚ ٗؼئ٠ٔ
( ػٔت ا٧ٚ اػهت ًه٠ آٙ   تـ٧ٞنؿٞد ٨٘١ـ٠ ٛبدسػت ١ؼتٜذ. )   ا٥ سا اداسٟ ًٜٖ كبٓح اػت، ٝ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ثب آ٢ٛب ثشخٞسد ٦ٗ  ٗؼئ٠ٔ

اٛتخبة ٢٨ًبٙ اػت، اٛتخبة آ٧ٜذٟ. ث٠ ١ش كٞست، ث٠ ٜٗظٞس ا٧ٚ ٠ً ٧ي كشد ػبد٥ سا ؿلب داد، ٗزجٞس ثٞدٕ آٙ خذا٧بٙ سا ثش ص٨ٗٚ 
ؿذٛذ. اٗب   خٔغ ؿذٟ، ٝ دٝس س٧خت٠ ٦ٗؿبٙ   ١ب٥ دػت٨بث٦  ؿذٛذ ثالكبك٠ٔ اص ٗوبٕ  اكٌٜٖ، ٝ ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ تٞػي ٗٚ ث٠ ص٨ٗٚ اكٌٜذٟ ٦ٗ
ػشػهختب٠ٛ آٛزهب سا    --تٞاٛؼتٜذ هٞا٨ٛٚ ٢٨ًهبٙ رذ٧هذ سا ثج٨ٜٜهذ     آ٢ٛب ٦٘ٛ --آ٢ٛب، ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ اص هٞا٨ٛٚ ٢ًٚ ٢٨ًبٙ حلبظت ًٜٜذ

. اػتبد دّ اٛزبٕ ا٧هٚ  ؿذ  آٗذ، ٝ پ٨ٞػت٠ پش ٦ٗ  د٧ِش٥ ٦ٗ ٤ًشدٕ، دػت  ا٥ اص آ٢ٛب سا خبسد ٦ٗ  ًشدٛذ، ٝ ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ دػت٠  ٗؼذٝد ٦ٗ
تٞاػتٖ خذا٧بٙ ثؼ٨بس ص٧بد٥ سا ٛبثٞد ًٜٖ تب كوي ثهب ٧هي كهشد      ًشدٛذ، ٦٘ٛ  سا دسى ٦٘ٛ كب اكالح٠ً آ٢ٛب   ًبس سا ٛذاؿت، حت٦ ثب ا٧ٚ

 خٞاٟ ثبؿٖ.  ػبد٥ ٨ٛي

٠ ٗب ٗب٧ْ ثٞد٧ٖ خٞة اص ًبس آٙ ًٞس ً كب اكالحتبٙ ث٧ِٖٞ ٠ً د٨ْٓ ا٠ٌٜ٧ ثؼ٨بس٥ اص چ٨ض١ب دس   دس ٗٞسد ا٧ٚ كحجت ًشدٕ تب ثشا٥
اٛهذ، ٝ اص چِهب٦ٓ     اٛذ ا٧ٚ اػت ٠ً ١ٖ ػٌٞح پب٨٧ٚ ٝ ١ٖ ػٌٞح ثبال٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثب ١ٖ دس حبّ اٛزبٕ ا٧ٚ ًبس ثهٞدٟ   دس٨ٛبٗذٟ
ُهش  ًٞس ٠ً ٦ً٘ هجْ ُلهتٖ، ٗهٚ تٞاٛهب٦٧ دس١هٖ ؿٌؼهتٚ آٙ سا داسٕ، اٗهب ا        اٛذ تب ٗبٛغ اٗٞس ؿٞٛذ. ١٘بٙ  ؿبٙ اػتلبدٟ ًشدٟ  ػظ٨ٖ
ٙ    خٞاػتٖ اص ػذ آٙ ثِزسٕ، ٗزجٞس ٦ٗ  ٦ٗ ٝههت    ثٞدٕ اٛشط٥ ػظ٨ٖ٘ سا ث٠ ا٧ٜزب تـ٨٨ش ٗؼ٨ش د١ٖ تب ت٘بٗبً آ٢ٛب سا اص ث٨ٚ ثجهشٕ، اٗهب، آ

آٝسد ٠ً ػخت ثٞد كهٞساً    ًشدٛذ، ٝ ا٧ٚ ٗـٌالت٦ ثٞرٞد ٦ٗ  ثؼ٨بس ػظ٨ٖ، ت٘بٕ ٗبدٟ، دس ٢٨ًبٙ سا دسػت دس ا٧ٜزب ر٘غ ٦ٗ ٣آ٢ٛب ٗبد
ٝهت آٙ ٗـٌالت ٝرٞد ٛخٞا١هذ    ًٜٜذ، آٙ  صٗب٦ٛ ٠ً ؿبُشداٙ ٗب ث٠ ؿٌْ دسػت ػْ٘ ٦ٗ كب اكالحآ٢ٛب سا حْ ًشد. آجت٠، دس ا٧ٚ 

د١ذ، اُهش ؿهبُشداٙ     دس ا٧ٚ ٌٗبٙ اص ٢٨ًبٙ، دس ػ٠ هٔ٘شٝ، ث٠ رب ُزاؿتٖ ًبس١ب٦٧ سا اٛزبٕ ٦ٗ ا٥ ٠ً  ٝ اٛشط٥َُٞٛ داؿت. ٝهت٦ 
ؿٞد. ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً ث٠   ًٜٜذ، ٝ حبٓت٦ اص ٗ٘بٛؼت ظب١ش ٦ٗ  ٗب ث٠ ؿ٦ٌٔ دسػت ػْ٘ ٌٜٜٛذ، آِٛبٟ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٗوبٝٗت ٦ٗ

ثضسٍ پ٨ذا ًٜٜهذ   ٤ثبس ٠ً ٧ي ث٢بٛ  ا٥ پ٨ذا ًٜٜذ. ٧ي  ٢ب اربصٟ ٛذ١ٜذ ث٢ب٠ٛإ ٠ً ٗؼ٨ش٥ دسػت سا ثپ٨٘ب٧ٜذ ٝ ث٠ آٛ  ٗبٙ ُلت٠  ؿبُشداٙ



۱ 

 

ًٞس اػت. ٝهته٦ ٛتٞاٜٛهذ     ؿبٙ ١ؼتٜذ ا٧ٚ  ًٜٜذ. ٝ ٗخلٞكبً ٝهت٦ ٠ً پب٧بٙ ًبس اػت ٝ دسحبّ اٛزبٕ آخش٧ٚ تالؽ  ؿ٘ب سا ٛبثٞد ٦ٗ
ًٜٜهذ، ٝ آ٢ٛهب ا٧هٚ سا      ٝهت آ٢ٛهب ٨ٛهض ههٞا٨ٛٚ سا ٛوهن ٗه٦      ٙ ًٜٜذ ؿ٘ب سا ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ًٜٜذ، ص٧شا آ  ا٥ پ٨ذا ًٜٜذ رشأت ٦٘ٛ  ث٢ب٠ٛ
ثشد. ػٔتؾ ا٧ٚ اػهت ًه٠ آ٢ٛهب      هٞا٨ٛٚ ٢٨ًبٙ ٢ًٚ آ٢ٛب سا اص ث٨ٚ ٦ٗ --ثٞد ٠ً ٗٚ آ٢ٛب سا اص ث٨ٚ ثجشٕ ك٢ٜ٘ذ، پغ ٨ٛبص٥ ٦٘ٛ  ٦ٗ

 ٨ُشٛذ.  تش٧ٚ چ٨ض دس ٛظش ٦ٗ  ٗٞرٞدات ٦ٜ٢ً ١ؼتٜذ ٠ً ٗحبكظت ػخت اص هٞا٨ٛٚ ٢ًٚ سا اػبػ٦

تش ث٠ ؿ٘ب ُلتٖ ٠ً صٗب٦ٛ ٠ً ث٠   ًٜٖ: ٝهؼ٨ت اػتبد. هجْ  د٧ِش٥ كحجت ٦ٗ ٥٤ ٗؼئٔ پغ حبال ٠ً كحجت ث٠ ا٧ٜزب ًـ٨ذ، دسثبسٟ
١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٢٨ًبٙ اص ا٧ٚ ٗٞهٞع ػٞءاػتلبدٟ ًشدٛذ ٝ ٝاسد ؿهذٛذ. ثٜهبثشا٧ٚ آٙ     سكتٖ، آٙ ػٜبكش پب٧ب٦ٛ ثذٙ  اًشاف ػ٠ هٔ٘شٝ ٦ٗ

بس ص٧بد٥ ٠ً تٞػي كب اكالح ٛـذٟ ثٞدٛذ ٧ي حب٧ْ ا٧زبد ًشدٛذ، حت٦ ث٨ٚ ثذٙ ُٞؿت٦ ػٌح٦ ٗٚ ٗٞرٞدات ثؼ٨بس ػظ٨ٖ ٝ ثؼ٨
دس ا٧ٜزب ٝ ثذٙ خذا٦٧ ٝ َُٞٛ ػظ٨ٖ٘ دس ػ٥ٞ د٧ِش. ا٧ٚ تلٞس ٠ً ث٨ٚ چ٨ض١ب ؿ٨ئ٦ سا ههشاس داد تهب آ٢ٛهب سا اص ١هٖ رهذا ًهشد،       

آ٧هذ دس    آ٧ذ، ٝ ثب ٝرٞد ا٠ٌٜ٧ ث٠ ٛظش ٦ٗ  چ٨ض١ب ٦ٗ ٤ٌشٝػٌپ٦ ١٘ٗتلبٝت اص ا٧ٚ حب٧ْ اػت، ؿج٠٨ ١ٖ ٨ٛؼتٜذ. ث٠ٌٔ، ا٧ٚ اص ػبٖٓ ٨ٗ
ؿهبٙ ٗت٘ب٧ضٛهذ.     تش اص ػهٌح   ت٘بٕ كوب١ب٥ ث٨ٜبث٦ٜ٨ رزة ؿذٟ اػت، اٗب آ٢ٛب ػٌٞح ٝ هٔ٘ش١ٝب٥ خٞدؿبٙ سا داسٛذ ٝ اص رسات پب٨٧ٚ

ٖ   ١ب٥ ً  ١ب٥ ث٨ٚ رسات ث٠ ٝرٞد ثؼذ١ب ٝ صٗبٙ ثؼت٦ِ داسد، ٝ ٝهت٦ آٙ ثذٙ  اٗب، كبك٠ٔ ِ ثهبالتش٧ٚ   ٢٨ب٦ٛ ثؼ٨بس ص٧هبد ٝ ثؼه٨بس ػظه٨
١ب ٝ ثؼهذ١ب ثه٠     ١ب٥ صٗب٦ٛ سا تـ٨٨ش دادٛذ ٝ صٗبٙ  ثؼذ١ب ٝ ًّٞ ٤ػٌح ٝاسد كوب١ب٥ ث٨ٚ ت٘بٕ رسات دس ػ٠ هٔ٘شٝ ؿذٛذ، ٝػؼت ا٨ٓٝ

ؿهذٟ سا   ١ب٥ ًهٞال٦ٛ   صٗبٙ ِ ػبخت٠ ؿذٟ اص ثؼذ١ب٥ ثؼ٨بس دٝس ٝ ا٥ اص كٞاكْ ػظ٨ٖ  ؿ٘بس٥ اكضا٧ؾ ٧بكتٜذ، ثٜبثشا٧ٚ پشدٟ  دكؼبت ث٦
كٞاكهْ اٛزهبٕ    ٣ؿٌْ دادٛذ، ٝ ا٧ٚ ث٠ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اربصٟ داد تب ًبس١ب٦٧ سا ٠ً خٞا١بٙ اٛزبٕ آٙ ثٞدٛذ تحت حلبظت ا٧هٚ پهشد  

 د١ٜذ.

اٜٛذ اص ٨ٗبٙ ثذٙ تٞ  ًٜٜذ، ٠ٛ كوي اص ث٨شٝٙ، ث٠ٌٔ ٦ٗ  ًٜٜذ ٝ ثب تلٌش ٗشدٕ ٗذاخ٠ٔ ٦ٗ  تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، آ٢ٛب ثب ٗشدٕ ٗذاخ٠ٔ ٦ٗ  ٦ٗ
تٞاٜٛذ دسحب٦ٓ   ِ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٦ٗ ًٜٜذ، آٙ خذا٧بٙ  ثـش٥ ٨ٛض ػجٞس ًٜٜذ. ٝهت٦ ػٞاْٗ ػٌح ثبال، ػٌحِ ٧ي ثذٙ ثـش٥ سا ٢ٗبس ٦ٗ

ٗبٙ   ١ب٥ ثـش٥ ث٠ ػٌح ثذٙ ثـش٥  ٛظش٥ د٧ِش، ٝهت٦ ثب چـٖ  ؿٞٛذ اص ٨ٗبٙ ثذٙ اكشاد ػبد٥ ػجٞس ًٜٜذ. اص ٛو٠ٌ  ٠ً ٗحبكظت ٦ٗ
اٛذ، ٦ٓٝ ٝهته٦ ثهب ٧هي ٨ٌٗشٝػهٌر ثهضسٍ ثهب         ١ب٥ ُٞؿت٦ ٝ پٞػت٦ ثؼ٨بس ظش٧ق ٝ چؼج٨ذٟ  ٨ًٜذ، ؿٌْ ثـش٥ ٝ ثبكت  ٦ِٗٛبٟ 
ؿ٧ٞذ ٠ً رسات ٧ي كشد ٝ ثذٙ اٝ ٠ً اص آٙ رسات ػهبخت٠ ؿهذٟ اػهت ثه٠       ٨ًٜذ، ٗتٞر٠ ٦ٗ  ٛ٘ب٦٧ ثبال ث٠ ثذٙ ثـش٥ ِٛبٟ ٦ٗ  ثضسٍ

ٛ٘هب٦٧ ًٜٜهذ،     ٝرٞد داسد. ٝ اُش ٗشدٕ ا٧ٚ كٜبٝس٥ سا داؿتٜذ ٠ً چ٨ض١ب سا ث٨ـتش ثضس١ٍب٥ ثؼ٨بس ص٧بد٥   صثش٥ ؿٚ ١ؼتٜذ، ٝ ؿٌبف
هذس ثضسٍ ١ؼتٜذ   ١ب٥ ث٨ٚ رسات آٙ  تش، ؿٌبف  ا٥ ثضسٍ ثٞدٛذ. اص ٛو٠ٌ ٛظش ٧ي ػٌح ٨ٌٗشٝػٌپ٦  ًٜٜذٟ  ١ب ث٠ ًشص ٗج٢ٞت  ؿٌبف

ا٥ ٠ً اص رسات حت٦   ثضس٦ُ، آ٧ب ثشا٥ ٗٞرٞدات ٝ ٗبدٟ ٤ٚ كبك١ٔب ٝ ػ٨بسات اػت. ثب چ٨ٜ  كوب٦٧ ث٨ٚ ٌّٗٞٓٞ ٠ً٤ كشكبً ٗخْ كبكٔ
اٛذ آػبٙ ٨ٛؼت ٠ً آصادا٠ٛ اص آٙ ٨ٗبٙ ػجٞس ًٜٜذ؟ ثٜبثشا٧ٚ ثؼو٦ اٝهبت آ٢ٛب ث٠ دسٝٙ ػٌح ٝ ظهب١ش    تش٥ ػبخت٠ ؿذٟ  ٨ٌٗشٝػٌپ٦

ٜٞص ١ٖ آٙ كشد اػت، اٗهب ٧هي ٗٞرهٞد    سػذ، ٝ دس ػبٖٓ ٨ٌٗشٝػٌپ٦ ١  ًٜٜذ، ٝ دس ظب١ش ؿج٠٨ آٙ كشد ث٠ ٛظش ٦ٗ  ٧ي كشد سخ٠ٜ ٦ٗ
 د٧ِش خٞدؽ سا دس آٙ ٝػي رب٥ دادٟ اػت.

خٞا١ٖ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً ؿ٘ب ا٧ٚ ٗـٌْ سا ٛذاس٧ذ، ٝ ٗٚ ث٠ ًٞس ًبْٗ ثخـه٦ اص ؿه٘ب سا ًه٠ ًبٗهْ       ١ب سا ٠ً ُلتٖ، ٦ٗ ت٘بٕ ا٧ٚ
ًٜهذ ٝاسد    ػْ٘ ًٜذ، آِٛبٟ ٨١  چ٨ض٥ رشأت ٛ٘ه٦ إ. اُش ٧ي ٗش٧ذ داكب ث٠ ًٞس دسػت   تبٙ ٢ٗش ٝ ٕٗٞ ًشدٟ  تض٠٨ً ؿذٟ اػت ثشا٥

ًٜٜذ كب٥ ٢٨ًبٙ ٢ًٚ سا ٗختهْ    ا٥ ٠ً ١ٜٞص ًبْٗ تض٠٨ً ٛـذٟ اػت ثـٞد. ٦ٌ٧ ا٠ٌٜ٧ ٗٞرٞدات ٢ًٚ رشأت ٦٘ٛ  ثخؾ ػٌح٦
ٙ   ١ب دس ػ٘ت ػٌح ثـش٥  ًٜٜذ، ٝ ٗٞسد د٧ِش ا٠ٌٜ٧ ؿ٘ب اػتبد سا داس٧ذ ٝ خذا٧بٙ ٗحبكظ كب سا داس٧ذ. اُش ٝاثؼت٦ِ خهبسد ٛـهذٟ    تهب

٨ُشٛذ. اٗب اُش اكٌبس دسػت ؿ٘ب ه٥ٞ ثبؿذ، آِٛبٟ اػتبد ٝ خذا٧بٙ   ثبؿٜذ، آِٛبٟ اػتبد ٝ خذا٧بٙ ٗحبكظ كب دس ٗٞهؼ٨ت ػخت٦ هشاس ٦ٗ
 تٞاٜٛذ ثشا٥ ؿ٘ب ١ش ًبس٥ اٛزبٕ د١ٜذ.  ٗحبكي كب ٦ٗ

١هب٥ ت٘هبٕ ٗٞرهٞدات دس ٢٨ًهبٙ ٝ       بتح٨ه  كب اكالحٝهؼ٨ت ٗٚ چ٨ض٥ ٨ٛؼت ٠ً ٗٞرٞدات ػبد٥ ثتٞاٜٛذ تلٞس ًٜٜذ. اػتبد ٦ً 
 --اػهت  كهب  اكهالح ١ب٥ ت٘بٕ ػٜبكش ُٞٛبُٞٙ سا دس ثذٙ خٞدؽ ُشكت٠ اػت. اّٝ اص ٠٘١، ا٧ٚ ًبس ثشا٥ دال٧ْ ا٧ٜ٘ه٦ دس    ح٨بت
ث٨ٜهذاصد. دٕٝ    تٞاٛذ ًبس١ب٦٧ اٛزبٕ د١ذ ٠ً ٢٨ًهبٙ سا ثه٠ خٌهش      ١ب٥ ت٘بٕ ٗٞرٞدات، ا٧ٜزب ثب ٗٚ اػت، پغ ٨١  ًؼ٦ ٦٘ٛ  ح٨بت

ًلشٟ ٛشٝٛذ. ٝ ػٕٞ ا٠ٌٜ٧، ا٧ٚ ثهشا٥   كب اكالحا٠ٌٜ٧، ثشا٥ ا٧ٚ اػت ٠ً ٨١  ٗٞرٞد ٧ب ٨١  ٧ي اص ػٜبكش ُٞٛبُٞٙ دس ٢٨ًبٙ اص 

١ب٦٧ اص ٗٞرٞدات٦ دس ػٌٞح ُٞٛهبُٞٙ    اػت. ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً ٠٘١ رب٥ ثذٙ اػتبد ؿٌْ كب اكالح٦ً ؿبٙ   حلبظت اص ح٨بت
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ٙ   ًٞس تلب٧ٝش دائ١ٞب، خذا٧بٙ، ٝ ثٞدا١ب، ٝ ؿٌْ  ١ب٥ ٗختٔق ٝ اٛٞاع ٗتلبٝت ٝرٞد داسد، ٝ ٨٘١ٚ  ٢٨ًبٙ ثب اٛذاصٟ ١هب ١هٖ     ١ب٥ اٛؼهب
تٞاٜٛذ ٨١  تیح٨ش٥ اػ٘بّ   تٞاٜٛذ ثب اػتبد ٗذاخ٠ٔ ًٜٜذ، ٝ ٦٘ٛ  چي. اٗب آ٢ٛب ٦٘ٛؿبْٗ ١ؼتٜذ؛ ثؼو٦ اص آ٢ٛب ثضسٍ ١ؼتٜذ، ثؼو٦ ًٞ

إ. ثؼوه٦ اص آ٢ٛهب سا ثهب چـهٖ       ١ب٥ ت٘بٕ ٗٞرٞدات سا ]دس خهٞد[ ُشكته٠    ًٜٜذ، چٞٙ چ٨ض٥ ٠ً اتلبم اكتبدٟ ا٧ٚ اػت ٠ً ٗٚ ح٨بت
إ. ٝهته٦ ثؼوه٦     ا٧هٚ كهحجت ٌٛهشدٟ    ٣ٜٜذ. ٗٚ هجالً دسثبستٞاٜٛذ آ٢ٛب سا ثج٨  تٞاٙ د٧ذ، ٝ چـٖ ػٕٞ ؿبُشداٙ ٦ِ٘١ ٦ٗ  ثـش٥ ٦ٗ

 ُؼ٨خت٠ ؿذ.  ؿبٙ ِٓبٕ  داؿتٜذ آ٢ٛب سا د٧ذٛذ تخ٨ْ ؿ٨َٜ  ؿ٨ٚؿبُشداٙ ٠ً ٗـٌالت 

آٝسد. اكهشاد٥ ًه٠     سا ثٞرهٞد ٗه٦     ١ب٥ تض٠٨ً  ١ب٥ ٗتلبٝت ٝهؼ٨ت  تبٙ، ػٌٞح ٗختٔق ٝ حبٓت  ١ب٥ ٗختٔق تض٠٨ً  إ ٠ً حبٓت  ُلت٠
ؿبٙ ثهبص اػهت ثهب ٗذاخٔه٠ اص ًهشف        ٙ ثؼت٠ اػت ثب٧ذ اص حوب٧ن كب سٝؿٚ ؿٞٛذ، دسكٞست٦ ٠ً آ٢ٛب٦٧ ٠ً چـٖ ػٕٞؿب  چـٖ ػٕٞ

ثهبالتش٧ٚ ػهٌح ًه٠       تٞاٜٛذ ثج٨ٜٜذ، آٙ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًهٚ ٢ٛهب٦٧    ؿٞٛذ. ث٠ ٜٗظٞس آصٗب٧ؾ ؿبُشدا٦ٛ ٠ً ٦ٗ  د٧ذ١ب٥ ًبرة ٗٞار٠ ٦ٗ
ًشدٛذ ٠ً دس كٞاكْ اكضا٧ؾ ٧بكت٠ دس ٌٗبٙ ٝ صٗهبٙ،    پب٨٧ٚ سا ١ذا٧ت ٦ٗ ػٌح اٛذ دس ُزؿت٠ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ  تٞػي كب اكالح ٛـذٟ

ا٧٘بٙ دسػت ٝ اكٌبس دسػت ٗش٧ذاٙ داكب سا ؿهذ٧ذاً تٌهبٙ    --ًبسا٠ٛ اػت  ُٜبٟ كب اكالحًبس١ب٥ ثذ اٛزبٕ د١ٜذ. ا٧ٚ ػْ٘ آ٢ٛب ٦ً 
 دادٟ اػت.

ًٜذ، ت٘بٗؾ ٗٞهت٦ اػت، ت٘بٗؾ ت١ٖٞ اػت، ثذٙ اكه٦ٔ    اٗب ٨٘١ـ٠ ثب٧ذ ٧ي چ٨ض ٧بدتبٙ ثبؿذ: ٢ٖٗ ٨ٛؼت چ٠ ًؼ٦ ٗذاخ٠ٔ ٦ٗ
٨ٛؼت، ٝ ت٘بٗؾ كشكبً ٗخْ ػجٞس رش٧بٙ ١ٞا اػت. اٛٞاع ٝ اهؼبٕ ٗٞرٞدات ٝ ػٜبكش ٗهبد٥ دس ١٘ه٠ رهب٥ ثؼهذ١ب ٝرهٞد داسٛهذ،       

صٟ ١ؼتٜذ. آ٢ٛب ثب ؿٌْ ٧ب ثهذٝٙ ؿهٌْ دس آٛزهب ١ؼهتٜذ، ٝ آ٢ٛهب ٗٞرهٞدات٦ دس ثؼهذ١ب٥        حذ ٝ اٛذا تؼذادؿبٙ ثؼ٨بس ص٧بد ثٞدٟ ٝ ث٦
ث٠ اٛزبٕ ثشػذ، خذا٧بٙ ٨ٌٗشٝػٌپ٦ دس ٢٨ًبٙ، ٠٘١ دس ثؼهذ١ب٥   كب اكالح٨ٌٗشٝػٌپ٦ ٝ دس ثؼذ١ب٥ ٗختٔق ١ؼتٜذ. هجْ اص آ٠ٌٛ 

٧ب ٛ٘بٜٛذ كوي ٧ي ٗل٢ٕٞ اػت. آٙ ػٜبكش، ؿٌْ ٧ب خٞدؿبٙ ١ؼتٜذ، ٠ً دس ٧ي صٗبٙ ٝ ٧ي ٌٗبٙ ٝرٞد داسٛذ. ا٠ٌٜ٧ ا٧ٜزب ث٘بٜٛذ 
تٞاٛذ ٗش٧ذاٙ داكب٦٧ سا ٠ً اكٌبس دسػهت    ؿٌْ، ث٠ ًٞس ًج٨ؼ٦ آٛزب ٝرٞد داسٛذ، ٝ اكالً ٛلٞر٥ س٥ٝ ؿ٘ب ٛذاسٛذ. ٨١  ًؼ٦ ٦٘ٛ  ث٦

 ٝ اػ٘بّ دسػت داسٛذ ص٧ش ًٜتشّ ث٨ِشد.

سػذ ًه٠ ظهب١ش ٗهٚ سا رهذا       ثبال٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ث٠ ٛظش ٦ٗ ٧ُٖٞ ٠ً ُشچ٠ ػٜبكش ٝ ٗٞرٞدات ػظ٨ٖ ػٌح  ١٘چ٨ٜٚ ث٠ ؿ٘ب ٦ٗ
تٞاٛهذ اص ٗهٚ كشاتهش ثهشٝد. )       تشٕ رذا ًٜٜذ، ص٧شا ٨١  ٗٞرٞد٥ ٛ٘ه٦   تٞاٜٛذ ]ٗٚ سا اص[ ثخؾ ٨ٌٗشٝػٌپ٦  ًشدٟ ثبؿٜذ، اٗب ١شُض ٦٘ٛ

 --تٞاٜٛذ ثج٨ٜٜذ  ٢٨ًبٙ ١شُض ٦٘ٛ ؿؼٞس دس  تٞاٜٛذ ثج٨ٜٜذ، ٝ چ٨ض٥ اػت ٠ً ٗٞرٞدات ر٥  ( آٙ چ٨ض٥ اػت ٠ً آ٢ٛب ١شُض ٦٘ٛتـ٧ٞن
ا٥ ٠ً دس ثبال ثحج ًشدٕ تیح٨ش٥ دسٝؿ٨ٚ ثشا٥ اكشاد ا٧زبد ًهشدٟ    تٞاٖٛ آٙ سا ًٜتشّ ًٜٖ. ث٠ ػجبست د٧ِش، پذ٧ذٟ  كوي خٞد ٗٚ ٦ٗ

 ١ب٥ ٛبدسػت ؿذٟ اػت. حبال ث٠ ؿ٘ب ُلتٖ ٠ً ٗٞهٞع اص چ٠ هشاس اػت.  ٝ ثبػج ثؼو٦ دسى

ٗهٚ ٝاهؼه٦، ٓه٦     --تش٧ٚ ٗٚ  ػٌح٦ --ث٨ٜ٨ذ  تبٙ ٦ٗ  ١ب٥ ثـش٥ ٝ ُٞؿت٦  ٧ٚ ٗٚ ٠ً ؿ٘ب االٙ ثب چـٖتٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ: ا  ٦ٗ
تهش٧ٚ ػهٌح     ث٨ٜ٨ذ ثذٙ ثٞدا٥ ٗٚ اػت. ا٧ٚ ٗهٚ ًه٠ االٙ دس ث٨شٝٛه٦     ١ِٜز٦ اػت. چ٨ض٥ ٠ً ؿ٘ب آٙ ًشف دس ػ٘ت د٧ِش ٦ٗ

تش٧ٚ   ٛزبٕ ا٧ٚ ًبس، ثشا٥ ٛزبت ت٘بٕ ٗٞرٞدات، ٗٚ ث٠ پب٨٧ٚ( چشا؟ ص٧شا ثشا٥ اتـ٧ٞنث٨ٜ٨ذ ثذٙ اك٦ٔ ٗٚ، ٦ٓ ١ِٜز٦ اػت. )   ٦ٗ
ا٧ذ ٛجبؿ٨ذ. حت٦ اُش ثذٙ هبٛٞٙ ٗشا د٧ذ٧ذ، ثهذٙ ُٞٛهَ ٗهشا د٧ذ٧هذ، ٧هب        ( پغ ِٛشاٙ ٨١  چ٨ض٥ ٠ً د٧ذٟتـ٧ٞنإ. )   ػٌح آٗذٟ

ػٌح٦ ٠ً ثذٙ اك٦ٔ اػت ٝرٞد آ٢ٛب ثب ا٧ٚ ٗٚ  ٤ا٥ سؿذ ٛذ٨١ذ. ١٘  ثخـ٦ اص ثذٙ ٗٚ دس ػٌٞح ثبالتش سا د٧ذ٧ذ، ٨١  ٝاثؼت٦ِ
( اٗب چٞٙ اػتبد ث٨ٚ ٗشدٕ ػبد٥ اػت، ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ ا٧ٜزهب  تـ٧ٞنتش٧ٚ س٠٧ٝ، ثذٙ اك٦ٔ اػت. )   إ دس ث٨ش٦ٛٝ  ٥ ثـش٥ داسٛذ. پٞػت٠

كٌهش   ًشدٕ ٗشدٕ  صٛذ٦ُ ًٜٖ ٗزجٞسٕ ثب هٞا٨ٛٚ ٗٞرٞد ثشا٥ ٗٞرٞدات ثـش٥ دس ا٧ٚ د٨ٛب ٌٗبثوت داؿت٠ ثبؿٖ. اُش ا٧ٚ ًبس سا ٦٘ٛ
آ٨ٗض ٛؼجت ث٠ ٗٚ اٛزبٕ د١ٜذ، ٝ آ٢ٛب پ٨ٞػت٠ ثه٠    خٞا١ٜذ ثؼو٦ ًبس١ب٥ ؿ٨ٌٜت  ًشدٛذ ٗٚ ث٠ ٛٞػ٦ ػز٨جٖ. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٦ٗ  ٦ٗ

١هب٥ ت٘هبٕ     ثزهض آٙ ح٨هبت     اٛذ. ثشا٥ ا٧ٚ ٠ً اكٌبس دسػت ٗش٧ذاٙ داكب تحت تیح٨ش ههشاس ٨ِٛهشد،     اٛزبٕ ثؼو٦ ًبس١ب٥ ثذ پشداخت٠
١ب٥ تؤج٦ دس ٢٨ًبٙ اص س٥ٝ   ًٜٖ. ت٘بٕ ٗٚ  ا٥ اػتلبدٟ ٦٘ٛ  إ اص ٨١  ػٜلش ث٨ِب٠ٛ  ا٧ٜزب پ٨ؾ خٞدٕ ُشكت٠ ٗٞرٞدات دس ٢٨ًبٙ ٠ً

آ٨ٗض اػت، كشف ٛظش اص ا٠ٌٜ٧ ثشا٥ ا٧ٚ ثٞد ٠ً تیح٨ش ٗخجته٦ ثِهزاسد ٧هب      هلذ تٞػي ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ػبخت٠ ؿذ. اٛزبٕ ا٧ٚ ًبس ُٜبٟ
 إ.  ًٞس ًبْٗ ثشا٥ ؿ٘ب تٞه٨ح دادٟ ٗٞهٞع سا ث٠ ًٜٖ ٠ً حبال ا٧ٚ  تیح٨ش٥ ٜٗل٦. كٌش ٦ٗ  
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تش٧ٚ رسات ثخؾ   تٞاٜٛذ ػٌح٦  تٞاٛذ ثج٨ٜذ ٠ً چوذس دس ٢ٛب٧ت ٨ٌٗشٝػٌپ٦ ١ؼتٖ. آ٢ٛب كوي ٦ٗ  إ، ًؼ٦ ٦٘ٛ  ١شچٜذ ث٠ ا٧ٜزب آٗذٟ
ذٟ اػهت، ًه٠ ت٘هبٕ    ثذٙ ثـش٥ ٗٚ سا ثج٨ٜٜذ. ١ش ؿ٨ئ ٝ ١ش چ٨ض٥ دس ٢٨ًبٙ اص ال٠٧ ال٠٧ رسات ٨ٌٗشٝػٌپ٦ ٗختٔق تـ٨ٌْ ؿه 

ؿبٙ دٛجبّ ًٜٜهذ، ٝ تهب ٗجذأؿهبٙ آ٢ٛهب سا سد٧هبث٦ ًٜٜهذ.         تٞاٜٛذ ت٘بٕ آٙ چ٨ض١ب سا ثج٨ٜٜذ، تب س٧ـ٠  سٝد. خذا٧بٙ ٦ٗ  ٗؼ٨ش تب ػٌح ٦ٗ
١ه٨   آ٧ٜذ. ٗٚ اص داخْ آٗذٕ، ٝ اص خبسد آٗذٕ؛ اص   د١ٜذ، تب آٙ رب٦٧ ٠ً اص آٙ ٦ٗ  دسػت ٗخْ ٧ي ٗؼ٨ش، رسٟ رسٟ ث٠ پب٨٧ٚ ادا٠ٗ ٦ٗ

هٔ٘هشٝ پهب٨٧ٚ    تش٧ٚ، تهب ػه٠    آزخ٠ ظب١ش ؿذٕ، ٝ ػپغ اص آٛزب پ٠ٔ پ٠ٔ تب ػٌح٦  اكالى ػظ٨ٖ ٤آٗذٕ، ث٠ چ٨ض٥ ؿٌْ ُشكتٖ، دس هٔ
 داٛذ چ٠ ًؼ٦ ١ؼتٖ.  آٗذٕ. ٨١  ٗٞرٞد٥ ٦٘ٛ

اٛهذ ٝ ًبس١هب٥     ١ب٥ ثؼ٨بس٥ سا ث٠ ًهبس ثهشدٟ    ٥ ٗٚ، ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ح٠ٔ٨كب اكالحػبثوبً ٝهؼ٨ت د٧ِش٥ ٝرٞد داؿت. دس ساث٠ٌ ثب 
خٞاػتٜذ ث٠ آٙ ٗٞرٞدات ػظه٨ٖ دس ٢٨ًهبٙ     اٛذ. ٠ٛ ت٢ٜب آٙ چ٨ض١ب سا ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ، ث٠ٌٔ ١٘چ٨ٜٚ ٦ٗ  خ٦ٔ٨ ص٧بد٥ اٛزبٕ دادٟ

ًبس٥ ث٨ـهتش٥ اٛزهبٕ     سا ًشدٛذ تب ًبس١ب سا ثب كش٧ت ؿبٙ  ًٜٜذ، ٝ ثٜبثشا٧ٚ ث٢تش٧ٚ ػؼ٦  ٠ً دس٨ُش ٨ٛؼتٜذ ٛـبٙ ثذ١ٜذ ٠ً چ٠ ًبس ٦ٗ
ٗٚ سا اػتلبدٟ ًشدٛذ، ٛلٞر خٞدؿبٙ سا اهبك٠ ًشدٛهذ، ٝ تلهب٧ٝش٥ اص اػهتبد سا     َُٞٛد١ٜذ. آ٢ٛب ٗوذاس٥ اص ٗٞاد ٗٚ، ٧ب ٗوذاس٥ اص 

ؿت، ا٠ٌٜ٧، هلذؿبٙ ا٧ٚ ٛجٞد ًه٠  ػبختٜذ، تلب٧ٝش ثٞدا. هجالً ا٧ٚ سا ث٠ ؿ٘ب ِٛلتٖ تب ؿ٘ب سا ػشدسُٖ ٌٜٖٛ. د٨ْٓ د٧ِش٥ ٝرٞد دا
١ب دٝ ثخـ٦ ١ؼتٜذ ٠ً ٨ٛش١ٝهب٥    خٞاػتٜذ ثب ا٧لب٥ ٛوـ٦ ٗخجت ث٠ ٗٚ ً٘ي ًٜٜذ. ا٧ٚ  آػ٨ت ثشػبٜٛذ، ث٠ هّٞ خٞدؿبٙ، آ٢ٛب ٦ٗ

ٙ ًٜذ. ثؼوه٦ اص آ٢ٛهب ٝاسد ثهذ     ًٜذ، ٝ ثخؾ د٧ِش ٛوـ٦ ٗخجت ا٧لب ٦ٗ  اٛذ: ٧ي ثخؾ ٛوؾ ٜٗل٦ ا٧لب ٦ٗ  ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ
ٗٞاسد ٗؼذٝد٥ ٗخْ ا٧ٚ ٝرٞد داؿهت٠ اػهت. ثٜهبثشا٧ٚ ثؼوه٦ اص اكهشاد٥ ًه٠        --ؿبُشداٙ ؿذٛذ تب ًبس١ب٥ خبك٦ سا اٛزبٕ د١ٜذ

ًشدٛذ ٠ً اٝ اػتبد اػت. اٗب ا٧ٚ سا ٗٚ ٛظٖ ٝ تشت٨هت   ! ٝ ثؼذ كٌش ٦ٗ"ٝا٥، ؿ٘ب اػتبد ١ؼت٨ذ"ُلتٜذ،   تٞاٛؼتٜذ آٙ سا ثج٨ٜٜذ ٦ٗ  ٦ٗ
ًٜٖ، چشا٠ً آ٢ٛب تٞػي ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ ؿهذٛذ.    ٙ ٗٚ ٨ٛؼت، ٝ ٗٚ آ٢ٛب سا تلذ٧ن ٦٘ٛٛذادٕ، ٝ كش٧ح ث٨٧ِٖٞ، آ

ثبس ٠ً اكشاد آٙ سا د٧ذٛذ، ثشا٥ اكٌبس دسػت ؿبُشداٙ تیح٨شات دسٝؿ٨ٜه٦ ثٞرهٞد     ا٧ٚ ث٠ خٞد٥ خٞد ٛـبٙ اص كؼبد ٢٨ًبٙ داسد. ٧ي
آ٢ٛهب ثه٠ ر٢هٜٖ     ٤ٙ ٠ٌ٘ٓ صد، ثٜبثشا٧ٚ آ٢ٛب ثب٧ذ اص ث٨ٚ ثشدٟ ؿٞٛذ. حهبال ١٘ه  آٝسد، ٝ ؿذ٧ذاً ث٠ ا٧٘بٙ دسػت ٝ اكٌبس دسػت ؿبُشدا

اٛذ. اٗشٝص ثب ٌٗشح ًشدٙ ا٧ٚ ٗٞهٞع ١٘چ٨ٜٚ ث٠ ٦ِ٘١ دسحبّ ُلتٚ ا٧ٚ ١ؼتٖ: آٙ تؼذاد ثؼ٨بس ًٖ ؿهبُشداٙ ٗهب،     اٛذاخت٠ ؿذٟ
٥  ٨ٛؼت. ثؼو٦ اكشاد دسحبّ حبهش دس آػهتب٠ٛ ثشداس   هٌؼبً ٌٗ٘ئٚ ثبؿ٨ذ ٠ً ث٠ خبًش ا٧ٚ ٗٞهٞع ػوٞى ٨ٌٜٛذ. ا٧ٚ ٗٞهٞع ؿٞخ٦

 ػوٞى ١ؼتٜذ، ٝ دسحبّ حبهش ٦ً٘ ؿ٨شٌٜٗو٦ ١ؼتٜذ. ٗٞاسد ٦ً٘ ٗخْ ا٧ٚ ٝرٞد داؿت٠ اػت. ثب٧ذ ٗشاهت ا٧ٚ ثبؿ٨ذ.

١ب٥ ٛبدسػهت٦    تبص٦ُ حبٓت  ٦ً٘ اص ؿبُشداٙ ث٠ ٣اًٜٞٙ ٦ً٘ دس ٗٞسد ٝهؼ٨تٖ كحجت ًشدٕ. ٗٞهٞع د٧ِش٥ ١ؼت، ا٠ٌٜ٧، ػذ  ١ٖ
اٛذ. ا٧ٚ ٗـٌْ ٨ٛض ثؼ٨بس رذ٥ اػت. ا٧ٚ ٛبؿ٦ اص چ٨ض١ب٥ ٗختٔق ثؼ٨بس٥ اػت. ٧ي د٨ْٓ ػ٘ذٟ ا٧ٚ اػت ٠ً چٞٙ ػٌح   ٠داؿت

ٛلغ ٝ رؼهبست ث٨ـهتش٥    دػت خٞا٨١ذ آٝسد ث٠ ؿ٘ب ُلت٠ اػت، حبال اػت٘بد ث٠  ا٥ سا ٠ً ث٠  ؿ٘ب كؼٞد ًشدٟ ٝ اػتبد ٗوبٕ دػت٨بث٦
ِ ٗٞرٞدات ثـش٥ آٙ سا تٞك٨ق ًٜٖ،  تش تٞاٖٛ ثب ا٧ٚ ًٔ٘بت پب٨٧ٚ  كوي ٦ٗ  --٨ًٜذ  ص٧بد٥ ٦ٗ ا٧ذ، ٝ احؼبع اػت٘بد ثٜلغ  پ٨ذا ًشدٟ
الصٕ ٨ٛؼت د٧ِش ث٠ اػتبد احتهشإ ثِهزاس٧ٖ. كوهي الصٕ    "اٛذ،   ٜٗبػت د٧ِش٥ ثشا٧ؾ ٨ٛؼت. ثٜبثشا٧ٚ ثؼو٦ اكشاد ُلت٠ ٤چشا٠ً ًٔ٘

 ."اػت كب سا دٛجبّ ٨ًٜٖ، ٝ كب سا ٗؼٖٔ دس ٛظش ث٨ِش٧ٖ

٠ً ث٠ ؿ٘ب ُلتٖ كب سا ٗؼٖٔ دس ٛظش ث٨ِش٧هذ   ا٧ٚ اؿتجبٟ ٨ٛؼت. اٗب د٨ْٓ ا٧ٚ --جت٠، ٗٚ ث٠ ؿ٘ب ُلتٖ ٠ً كب سا ٗؼٖٔ دس ٛظش ث٨ِش٧ذآ
٨ٔ٨ٗٞٙ ٗش٧ذ داكب داسٕ. اُش ثذٙ اك٦ٔ ٗٚ ؿخلبً ثه٠ ١هش ٗش٧هذ     1۰۰دا٨ٛذ، ٗٚ   ا٧ٚ ٛجٞد. پغ ث٠ خبًش چ٠ ثٞد؟ ث٠ ًٞس٥ ٠ً ٦ٗ

ًشد، اُش ٝهته٦ ١هش ًهذإ اص ؿه٘ب پشػـه٦ داؿهت٨ذ ١٘ه٠ ٗؼهتو٨ً٘ب           ُلت ٠ً چ٠ِٛٞ تض٠٨ً ًٜذ، ٝ ؿخلبً اص ؿ٘ب ٗٞاظجت ٦ٗ  ٦ٗ
ٙ، ٝ تي تي ًبس١هب تٞػهي   تب تبٙ، اص ث٨ٚ ثشدٙ ًبسٗب٥ ١ب٥  ١ش ؿخق، ً٘بّ ث٢ـت َُٞٛآٗذ٧ذ اص ٗٚ ثپشػ٨ذ، ٝ اُش تجذ٧ْ   ٦ٗ

ٝهت كٌش ٨ًٜذ، اداسٟ ًشدٙ آٙ ٛبٌٗ٘ٚ ثٞد. هجْ اص ا٠ٌٜ٧ كب د٨ٛب٥ ثـش٥ سا اكالح ًشدٟ ٝ   ؿذٛذ، آٙ  ا٧ٚ ثذٙ اك٦ٔ ٗٚ اٛزبٕ ٦ٗ
٧هذ تض٨ًه٠   تٞاٜٛذ ٗٚ سا ثج٨ٜٜذ، چٌٞس ثب  ؿذ اٛزبٕ ؿٞد. پغ ٝهت٦ آٙ تؼذاد ص٧بد اص ؿبُشداٙ ٦٘ٛ  ػبص٥ ًٜذ ٦٘ٛ  ٗٞاٛغ پب٧ب٦ٛ سا پبى

ًٜٜذ؟ كب ثشا٥ آ٢ٛب آٛزب اػت، ٝ ا٧ٚ د٨ْٓ آٙ اػت ٠ً چشا ث٠ ؿ٘ب ُلتٖ كهب سا ٗؼٔهٖ دس ٛظهش ث٨ِش٧هذ. ٗولهٞد اكه٦ٔ ا٧هٚ ثهٞد.         
إ، پهغ ا٧هٚ كهب      ١ب٥ ػظ٨ٖ٘ سا دس ا٧هٚ كهب آ٨ٗخته٠     إ ٠ً ا٧ٚ كب ثؼ٨بس هذستٜ٘ذ اػت، ٝ ا٠ٌٜ٧ ٗٚ تٞاٛب٦٧  ًٞس ث٠ ؿ٘ب ُلت٠  ٨٘١ٚ
٥ آٙ  ( ؿبُشدا٦ٛ ٨ٛض ١ؼتٜذ ٠ً... دس ساث٠ٌ ثب ٝههؼ٨تٖ ًه٠ ههجالً دسثهبسٟ    ٌٗج. تـ٧ٞنؿ٘ب ١ش ًبس٥ اٛزبٕ د١ذ. ) تٞاٛذ ثشا٥   ٦ٗ

ُزاسٛذ، ٝ ؿهشٝع   ثؼ٨بس ٦ً٘ اص ؿبُشداٙ هبدس ٨ٛؼتٜذ ث٠ آٙ ٝهؼ٨ت پ٦ ثجشٛذ، ٝ دس ٛت٨ز٠ ث٠ اػتبد احتشإ ٦٘ٛ ٣كحجت ًشدٕ، ػذ
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چ٨ض١ب٥ ٗختٔق ٗشثٞى ث٠ ٗٚ، اػتبدؿبٙ، اظ٢هبس ٛظهش    ٣ح ا٧ٚ كب چوذس ثبال اػت ٝ دسثبسا٠ٌٜ٧ ػٌ ٣اٛذ ٠ً رشأت ًٜٜذ دسثبس  ًشدٟ
د١ذ، ٝ چ٨ض٥ اػت ٠ً ١ؼت٦ ت٘بٕ ٗٞرٞدات   ثؼ٨بس ػظ٨ٖ سا ت٧ٌٞٚ ٦ٗ ٤آزخ  ًٜٜذ. ا٧ٚ كب پبدؿب١بٙ ٝ ٓشد١ب٥ ت٘بٕ اكالى ػظ٨ٖ

ُهزاسٕ    ًٞس ٨ٛؼت ٠ً ٛ٘ه٦   ؿٞد. آجت٠، ا٧ٚ  ١ٖ ؿبْٗ ٦ًٜٗذ، ٠ً ؿ٘ب٥ ثؼ٨بس ًٞچي سا   ٝ ػٜبكش ٗختٔق دس ٢٨ًبٙ سا تو٨٘ٚ ٦ٗ
ث٨هٜٖ.    س٧ٝذ ٗه٦   ١ب ٝ ٗؼ٨ش ٝحـتٜب٦ً سا ٠ً دس آٙ ٦ٗ  تبٙ، ٝاثؼت٦ِ  ؿ٘ب، ؿبُشداٙ، دس ٗٞسد آٙ ٗؼبئْ كحجت ٨ًٜذ. اٗب اص ًٔ٘بت

٨ًٜذ ٨ٛؼتٜذ، ٝ تؼذاد ثؼه٨بس    ٘ب كٌش ٦ٗا٧ذ كشكبً ثؼ٨بس پب٨٧ٚ اػت، ثؼو٦ اص چ٨ض١ب اكالً چ٨ض٥ ٠ً ؿ  ػالٟٝ، چ٨ض٥ ٠ً ؿ٘ب د٧ذٟ ث٠
 ؿٞد.  ص٧بد٥ اص آ٢ٛب ٛ٘ٞد١ب٥ دسٝؿ٦ٜ٨ ١ؼتٜذ ٠ً اص ٛبدسػت ثٞدٙ اكٌبس ؿ٘ب ٛبؿ٦ ٦ٗ

ًشا٦ٛ داسد. اٗب تحت تهیح٨ش ٝ ٛلهٞر ثهبالتش٧ٚ ػهٌح،       ؿ٘بس ٝ ث٦  تش ُلتٖ ا٧ٚ اػت ٠ً ٢٨ًبٙ ػٌٞح ث٦ ٦ٌ٧ اص چ٨ض١ب٦٧ ٠ً پ٨ؾ
٥ ا٧ٚ كٌش ٨ًٜهذ   ِ ص٧ش آٙ، ت٘بٕ ٗؼ٨ش تب ا٧ٚ ٌٗبٙ ثـش٥، تز٨ٔبت٦ دس ػٌٞح ٗختٔق داسٛذ. دسثبسٟ شاًٙ  ؿ٘بس ٝ ث٦  ت٘بٕ ػٌٞح ث٦

١هب٥ حو٨وهت دس آٙ     تٞاٜٛذ پ٨چ٨ذٟ ٝ ٝػ٨غ ثبؿٜذ. تز٨ٔبت دس ١ش ػٌح٦ حوب٧ن آٙ ػهٌح ١ؼهتٜذ، ٝ رٔهٟٞ     ٠ً تز٨ٔبت چوذس ٦ٗ
 ث٨ٜ٨ذ ٢ٛب٦٧ ٨ٛؼتٜذ.  ٌٞح ١٦ٗب٦٧ ٠ً دس ١ش ًذإ اص ػ  ػٌح ١ؼتٜذ. اٗب ٨١  ٧ي اص كح٠ٜ

تبٙ ث٠  اٛذ ثج٨ٜٜذ تب اػت٘بد  سا ٠ً دس ػٌٞح ٗختٔق ٗتز٦ٔ ؿذٟ كب اكالح١ب دس   ث٠ ثؼ٨بس٥ اص ؿبُشداٙ اربصٟ دادٕ ٠ً ثؼو٦ اص پذ٧ذٟ

سا اكضا٧ؾ د١ٖ، ث٠ ؿ٘ب ً٘ي ًٜٖ كب سا ث٠ خٞث٦ ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜذ، اػت٘بد ثٜلغ ؿ٘ب دس ًٞؿب تض٠٨ً ًشدٙ سا اكضا٧ؾ د١ٖ،  كب اكالح
ؿ٘ب دس كشػتبدٙ اكٌبس دسػت سا اكضا٧ؾ د١هٖ. ا٨ًٜ٘هبٙ ًبٗهْ       ٛلغ ١ب ٝ اػت٘بد ث٠  ٛلغ ؿ٘ب دس آؿٌبس ًشدٙ ٝاهؼ٨ت ٝ اػت٘بد ث٠

ث٨ٜ٨ذ، ث٠   ًشاٙ ٦ٗ  ؿ٘بس ٝ ث٦  تش٧ٚ ػٌٞح ث٦  ث٨ٜ٨ذ، دس چٜذ ػٌح اص پب٨٧ٚ  ػٌٞح ثؼ٨بس پب٨٧ٚ ١٦ٗب٦٧ ٠ً دس   حبكْ ٨ًٜذ ٠ً پذ٧ذٟ
تز٨ٔبت ٗختٔق ٝ ػ٦ٜ٨ خٞدؽ سا دس ١هش   كب اكالح٨ُش٧ذ، ص٧شا ١ش چ٨ض٥ اص   ٥ ٢٨ًبٙ دس ٛظش ٦٘ٛكب اكالحػٜٞاٙ ٝهؼ٨ت ٢ٛب٦٧ 

 ػٌح داسد.

تش ٢٨ًبٙ ثؼ٨بس پ٨چ٨ذٟ اػت. اٗب دس ػهٌٞح ثهبالتش، ًه٠ د٧ِهش ٗل٢هٕٞ        ٞح پب٨٧ٚدا٨ٛذ؟ دسخلٞف ت٢ٜب ٗٞهٞع تض٠٨ً، دس ػٌ  ٦ٗ
ؿٞد. دس ػٌٞح ثبالتش، ت٘بٕ صح٘ت٦ ٠ً ١ؼت، آٗبدٟ ًشدٙ ساٟ   تض٠٨ً ٝرٞد ٛذاسد ٝ كوي ٗل٢ٕٞ اص ث٨ٚ ثشدٙ ًبسٗب ١ؼت، ػبدٟ ٦ٗ

ًبسٗب، تحْ٘ ػخت٦، ٝ تض٠٨ً د٧ِش ٝرٞد ٛذاسٛذ،  ثشا٥ كؼٞد ث٠ آػ٘بٙ اػت. ٝ دس ػٌٞح حت٦ ثبالتش، ٗلب٦٘٨١ ٗخْ اص ث٨ٚ ثشدٙ
ًهبك٦ خهٞة اػهت، پهغ      ٨ًٜ٣ذ ًؼ٦ ثه٠ اٛهذاص    ٝ كشكبً ٧ي اٛتخبة اػت! دس ػٌٞح ثبال٥ ٢٨ًبٙ اكْ ا٧ٚ اػت: ؿ٘ب كٌش ٦ٗ

ٖ آٙ سا خهٞا٨١   تض٠٨ً؟ ٗب ثشا٥ اٝ تض٠٨ً ٛظٖ ٝ تشت٨ت ٛذاد٧ٖ. تض٠٨ً چ٨ؼت؟ ٗب كوي ٦ٗ"چ٨ٜٚ اك٦ٔ اػت.  --٨ًٜذ  اٛتخبثؾ ٦ٗ
ثهب ا٧هٚ حهبّ ٝهته٦ دس ػهٌٞح       "ث٠ ٨٘١ٚ ػبد٦ُ اػهت!  --پبى ٨ًٜٖ، هذٕ ث٠ هذٕ آٙ سا پبى ٨ًٜٖ، تب ث٠ ثبال. آٙ سا پبى ٨ًٜذ

١ب، اص ث٨ٚ ثشدٙ ًبسٗب، تض٠٨ً، ٝ ؿ٨هشٟ، تض٨ًه٠ ًهشدٙ      ؿٞد آٗبدٟ ًشدٙ ساٟ، دسدػش داؿتٚ، تحْ٘ ػخت٦  ٗختٔق ٗتز٦ٔ ؿٞد، ٦ٗ
 ٧ِش...٧ي سٝؽ، ت٘ش٧ٚ ًشدٙ سٝؽ د

ًشدٕ ٧ي حو٨وت ثضسٍ سا آؿٌبس ًشدٕ. دس ا٧ٚ ٢٨ًبٙ دس ٝاهغ ا٧ٚ ٠ً آ٧هب ٗٞرهٞدات     دسحب٦ٓ ٠ً دس ٗٞسد ا٧ٚ ٌٗٔت كحجت ٦ٗ
ٖ  كهب  اكهالح دسحبّ اٛزبٕ  ٗٚداٜٛذ ٗٚ چ٠ ًؼ٦ ١ؼتٖ ٢ٖٗ ٨ٛؼت. اٗب ٧ي ٗٞهٞع ثب٧ذ سٝؿٚ ثبؿذ، ٠ً،   ؿؼٞس ٦ٗ  ر٥ --١ؼهت
دا٨ٛذ ٗهٚ    اؿٌب٦ٓ ٛذاسد ٠ً ٦٘ٛ"١ؼتٖ. هجالً ث٠ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ُلتٖ،  كب بكالحدسحبّ اٛزبٗٗٚ ٢ٖٗ ٨ٛؼت ٗٚ چ٠ ًؼ٦ ثبؿٖ،  

ؿ٧ٞذ. ٦ٓٝ، رب٦٧ ًه٠    ٨ًٜذ ٗٚ چ٠ ًؼ٦ ١ؼتٖ، ث٠ ا٧ٚ خبًش ُٜب١ٌبس ٗحؼٞة ٦٘ٛ  چ٠ ًؼ٦ ١ؼتٖ، ٝ اؿٌب٦ٓ ٛذاسد ٠ً ثبٝس ٦٘ٛ
دا٨ٛذ. پغ ثشُشد٧ذ ٝ ثه٠ ًبس١هب٦٧     سا ٦ٗا٧ٚ ٞا١ٖ ٧بكت، ٧ب ث٠ چ٠ دػت خ --دس ٛظش ؿ٘ب ٗٚ ١ٖ دسحبّ تض٠٨ً ١ؼتٖ --سٕٝ  ٦ٗ

ًٞس، دس ػٌٞح حت٦ ثبالتش ا٧ٚ ٗل٢ٕٞ ٠ً ثخٞا٨١ذ ث٠ چ٨هض٥    ؟ ٨٘١ٚ"ا٧ذ  آ٧ب ٗشتٌت ُٜبٟ ٛـذٟ --ا٧ذ ِٛب٦١ ث٨ٜذاص٧ذ  ًشدٟ  ٠ً ٦ٗ
إ   دادٟ  اٛزبٕ ٗه٦  كب اكالح دػت پ٨ذا ٨ًٜذ ٨ٛض ٝرٞد ٛذاسد. ا٧ٚ كوي ٗٞهٞػ٦ دسخلٞف اٛتخبة ٢٨ًبٙ اػت. ١ش چ٨ض٥ ٠ً ٦ً

( ثٜهبثشا٧ٚ ثهشا٥   تـه٧ٞن خٞا١ٖ، كشاحتبً ث٨٧ِٖٞ، اٛتخبة ٢٨ًبٙ آ٧ٜهذٟ ٝ ٨ٛبص١هب٥ ٢٨ًهبٙ آ٧ٜهذٟ ١ؼهتٜذ. )        ٝ ١ش چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ
ًهٜٖ    ٝ چ٨هض٥ ًه٠ ٗهٚ اٛتخهبة ٗه٦      كهب  اكهالح ؿٞد، ٝهت٦ ث٠   ٗٞرٞدات ٢٨ًبٙ هذ٧ٖ، ٝ ا٧ٚ ت٘بٕ ػٜبكش ٗٞرٞدات سا ؿبْٗ ٦ٗ

١ب ٝ س٧ٌٝشد١ب٧ـهبٙ سا اسائه٠     ١ب٥ ٗٚ ٗٞصٝٙ ٝ ًبْٗ ًٜٜذ ٝ ث٢تش٧ٚ ا٧ذٟ  ا٠ٌٜ٧ ت٘بٕ ٗٞرٞدات ٗؼبئْ سا ثش ًجن اٛتخبةسػذ،   ٦ٗ
ث٢تش٧ٚ كٌهش٥ اػهت    --إ  خٞا١ٖ، ث٠ٌٔ ٗٞصٝٙ ٝ ًبْٗ ًشدٙ اٗٞس ٌٗبثن چ٨ض٥ ٠ً ُلت٠  تـ٨٨ش ٛذادٙ چ٨ض٥ ٠ً ٗٚ ٦ٗ --د١ٜذ

١هب٥    اٛذ. آ٢ٛب اٛتخبة  ( اٗب ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ث٠ ا٧ٚ كٞست آٙ سا اٛزبٕ ٛذادٟتـ٧ٞنثبؿذ. )  تٞاٛذ داؿت٠  ٠ً ٧ي ٗٞرٞد دس ٢٨ًبٙ ٦ٗ
د١ٖ ثب٧ذ ١ش چ٨ض٥ ٠ً آ٢ٛب خٞا١هبٙ    اٛذ ٠ً ١ش چ٨ض٥ ٠ً ٗٚ اٛزبٕ ٦ٗ  اٛذ، ٝ كٌش ًشدٟ  تش٧ٚ چ٨ض دس ٛظش ُشكت٠  سا اػبػ٦ خٞدؿبٙ
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ا٥ ث٨بٙ ًٜٖ،  ًٞس خ٦ٔ٨ صٜٛذٟ ١ب٧ـبٙ سا ث٠  خٞا١ٖ رشٕ  اٛذ. ٦٘ٛ  غ ًشدًٟبٗالً ا٧ٚ سا ثشػٌ --آٙ ١ؼتٜذ سا ١٘ب١َٜ ٝ ٗٞصٝٙ ًٜذ
تٞاٜٛهذ ثه٠ ا٧هٚ كهٞست آٙ سا اٛزهبٕ        ١ب٧ـبٙ سا ٛبٕ ثجشٕ. اٗب ث٠ ًٞس ٌٗٔن اؿتجبٟ اػت، ٌٗٔوبً ٦٘ٛ  خٞا١ٖ رشٕ  دس حبّ حبهش ٦٘ٛ

 د١ٜذ.

اؽ كحجت ًشدٕ ثشا٥ ا٧ٚ ثٞد ٠ً ٧ي ٌٗٔت سا ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ: خٞاٟ ث٠ ٗٚ احتشإ ثِزاس٧ذ ٧هب ٛه٠، ثه٠      ت٘بٕ كب٦٧ ٠ً االٙ دسثبسٟ
دادٕ، ثؼ٨بس٥ اص ؿه٘ب ثه٠ ٗهٚ ٛبػهضا       ًٞس ٠ً ؿ٘ب سا ٛزبت ٦ٗ  ػٜٞاٙ اػتبد ؿ٘ب، ٝاهؼبً، حو٨وتبً ثشا٧ٖ ٢ٖٗ ٨ٛؼت. دس ُزؿت٠، ١٘بٙ

خٞا١ٖ ؿ٘ب سا ٛزبت د١ٖ.   ُلتٜذ. ثشا٧ٖ ٢ٖٗ ٨ٛؼت. كوي ٦ٗ  ١ب٧ٖ ث٠ ٗٚ ٛبػضا ٦ٗ  دٛذ ٠ً حت٦ دس ح٨ٚ ًالعُلت٨ذ. اكشاد٥ ثٞ  ٦ٗ
٨ًٜهذ. ٗهٚ تحهت      ( چ٨ض٥ ٠ً ػؼ٦ داسٕ ث٧ِٖٞ ا٧ٚ اػت ٠ً ؿخلبً اكالً ثشا٧ٖ ٢ٖٗ ٨ٛؼت ؿ٘ب چٌٞس ثب اػتبد سكتبس ٦ٗتـ٧ٞن) 

ب ٗـ٦ٌٔ ١ؼت، ا٠ٌٜ٧، اُش ؿ٘ب ث٠ اػتبد احتشإ ِٛزاس٧ذ، ًجن اكّٞ ٢٨ًبٙ تیح٨ش ٨١  ػب٦ٔٗ دس ٨١  ػٌح٦ اص ٢٨ًبٙ ٨ٛؼتٖ. اٗ
تش٧ٚ ث٢ب٠ٛ سا ثشا٥ ٛبثٞد   ًٜٜذ. ثضسٍ  اؿتجبٟ اػت، ٝ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اص ا٧ٚ ؿٌبف ػٞءاػتلبدٟ ًشدٟ ٝ ث٠ خبًش ا٧ٚ، ؿ٘ب سا ٛبثٞد ٦ٗ

 اٛذ.  د١ٖ د٧ذٟ  اٛذ، چٞٙ آ٢ٛب ت٘بٕ سٝٛذ٥ ٠ً ؿ٘ب سا ٛزبت ٦ٗ  ًشدٙ ؿ٘ب ث٠ دػت آٝسدٟ

١ب پ٨ؾ ٛبثٞد ؿذٟ ثٞد. اػتبٛذاسد تلٌهش ٛهظاد ثـهش ١٘ه٨ٚ حهبال ١هٖ دس         ٛجٞد، ٛظاد ثـش اٗشٝص٥ ٗذت كب اكالحدس ٝاهغ، اُش ثشا٥ 
هٔ٘هشٝ سا رجهشاٙ ًهشدٕ. )     ؿؼٞس دس ػ٠  اػت ٠ً ٗٚ ُٜب١بٙ ت٘بٕ ٗٞرٞدات ر٥ كب اكالحتش اص ر٢ٜٖ اػت. ث٠ خبًش   ػٌح٦ پب٨٧ٚ

ؿٞد، ٗخْ ا٧ٚ ثٞد ٠ً دس آٙ صٗبٙ ؿه٘ب سا اص ر٢هٜٖ ث٨هشٝٙ      اؽ كٌش ٨ًٜذ، تب رب٦٧ ٠ً ث٠ ؿبُشداٙ ٗشثٞى ٦ٗ  دسثبسٟ( پغ تـ٧ٞن
إ. ٝ كوي ١٘ه٨ٚ    تبٙ تحْ٘ ًشدٟ  ا٧ذ ثشا٥  ( ٗٚ حو٨وتبً ُٜب١ب٦ٛ سا ٠ً دس ًّٞ كذ١ب ٝ ١ضاساٙ ػبّ ٗشتٌت ؿذٟتـ٧ٞن ًـ٨ذٕ. )

ًٜٖ. دس ا٧ٚ سٝٛذ اص ٨١  تالؿ٦ ثهشا٥ ؿه٘ب كشُٝهزاس      ت خٞا١ٖ داد ٝ تجذ٧ْ ث٠ خذا٧بٙ ٨ٛ٦ٗؼت. ث٠ ٨٘١ٚ خبًش، ؿ٘ب سا ٨ٛض ٛزب
ؿ٧ٞذ، ثب٧ذ اكتخبس خذا٧بٙ دس ػهٌٞح٦ ثه٠ آٙ ثهبال٦٧ ٝ ت٘هبٕ       إ. ث٠ ١٘شاٟ ا٧ٚ، چٞٙ خذا٧ب٦ٛ دس ػٌٞح٦ ث٠ آٙ ثبال٦٧ ٦ٗ  ٌٛشدٟ
( ١شُهض، اص آؿهبص صٗهبٙ، ١ه٨  خهذا٦٧      تـ٧ٞنؿ٨ذ ث٠ ؿ٘ب ثذ١ٖ. ) ١ب٦٧ سا ٠ً دس ػٌٞح٦ آٙ اٛذاصٟ ثبال الصٕ اػت داؿت٠ ثب  ثشًت

 رشأت اٛزبٕ ا٧ٚ ًبس سا ٌٛشدٟ اػت. چ٨ض٥ ٗخْ ا٧ٚ ١شُض هجالً اتلبم ٨ٛلتبدٟ اػت.

خٞا١ٜذ ًبس١ب سا ث٠ ًش٧ن خٞدؿبٙ اٛزبٕ د١ٜذ، اٗب آ٧هب چ٨هض٥ سا     ١شچٜذ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دسحبّ احشُزاؿتٚ ثش ا٧ٚ اٗش ١ؼتٜذ ٝ ٦ٗ
٥ ٗهٚ  كب اكالح( ١ش چٜذ آ٢ٛب ٗٞاٛؼ٦ ثشا٥ تـ٧ٞنُزاسٛذ! )   ٢ًٚ ث٠ ًٞس ٌٗٔن ث٠ ٗٚ احتشإ ٦ٗ ذ؟ ت٘بٕ ٗٞرٞدات ٨ٛش٥ٝدا٨ٛ  ٦ٗ

تـه٧ٞن. تـه٧ٞن   ُزاسٛهذ. )    اٛذ، ص٧شا ث٠ ٗٚ احتشإ ٗه٦   خٔن ًشدٛذ، ١شُض ٨١  ًبس ثذ٥ ٠ً ٗؼتو٨٘بً ٗٚ سا ٛـب٠ٛ ثشٝد اٛزبٕ ٛذادٟ
ٟ    ب ٠ً ثشا٥ ٓحظبت٦ دس ٧ي ػشُـت٦ِ ١ؼتٜذ ٝ حبٓت ر١ٚ( پغ، ثشا٥ آٙ ؿبُشداٙ ٗٗزذد اؽ كٌهش    ؿبٙ دسػت ٨ٛؼهت، دسثهبس

ًٜٜذ ًه٠ ا٧هٚ     ًٜٜذ، ٝ كٌش ٦ٗ  ا٥ ثب ؿ٘ب ٦ٗ  سح٘ب٠ٛ  احتشإ ؿ٧ٞذ، ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ًبس١ب٥ ث٦  ثبس ٠ً ؿ٘ب ٛؼجت ث٠ ٗٚ ث٦  ٨ًٜذ، ٧ي
١ب٥ ًبرة ث٨ـتش ٝ   ًٜٜذ كح٠ٜ  ًٜٜذ، ًبس٥ ٦ٗ  تبٙ ٦ٗ  ثشٛذ. ١ذا٧ت  ٦٘ؿخق خ٦ٔ٨ ثذ اػت. آجت٠، ٌٗٔوبً ؿ٘ب سا ثالكبك٠ٔ اص ث٨ٚ ٛ

د١ٜذ، ؿ٘ب سا دس   ًٜٜذ، هٔت ؿ٘ب سا ٛؼجت ث٠ اػتبد ث٠ ؿ٦ٌٔ ا١ش٦ٜ٘٧ تـ٨٨ش ٦ٗ  تش ٦ٗ  تبٙ سا ٛبدسػت ٝ ٛبدسػت  ث٨ـتش٥ ثج٨ٜ٨ذ، ر١ٚ
 ٜذ ٗشتٌت ُٜب١بٙ ػظ٦٘٨ ؿ٧ٞذ.ًٜ  ًٜٜذ، ٝ ثب ا٧ٚ ًبس ٝاداستبٙ ٦ٗ  اٗتذاد ٗؼ٨ش٥ ؿ٨ٌب٦ٛ ١ذا٧ت ٦ٗ

 ٨ُهشٕ! )   اٛذ ٛبد٧ذٟ ٦ٗ  ٨ُشٕ؟ ت٘بٕ ُٜب١ب٦ٛ سا ٠ً ٗٞرٞدات دس ُزؿت٠ ٗشتٌت ؿذٟ  چ٠ اك٦ٔ سا ث٠ ًبس ٦ٗ كب اكالحدا٨ٛذ دس   آ٧ب ٦ٗ
١ب سا ًهبٗالً ثهبص     ( ت٘بٕ دسٝاصٟتـ٧ٞنًٜٖ! )   ِٛبٟ ٦ٗ كب اكالحكوي ث٠ ًشص ثشخٞسد ٗٞرٞدات ٛؼجت ث٠  كب اكالح( ٦ً ا٧ٚ تـ٧ٞن

ًشدٕ، آٙ ٗٞهغ كب٥ رذ٧ذ ٝ ٢٨ًبٙ   ِٛبٟ ٦٘ٛ كب اكالحإ، اُش حت٦ ث٠ ًشص ثشخٞسد ٛؼجت ث٠   ًٞس ٠ً ث٠ ؿ٘ب ُلت٠  إ. ١٘بٙ  ُزاؿت٠
تجب٦١ ًشدٟ ح٨بت٦ اػت. ٝهت٦ ؿ٘ب ٝاهؼبً دس ا٧ٚ خلٞف اؿ كب اكالحداؿت. ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً ًشص ثشخٞسد ثب   رذ٧ذ ٝرٞد ٦٘ٛ

 تٞاٖٛ چ٨ض٥ ث٧ِٖٞ.  ًٜٜذ حت٦ ٦٘ٛ  ثبؿ٨ذ، ٝهت٦ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ؿ٘ب سا ٛبثٞد ٦ٗ

دا٨ٛذ ٗٚ   ًٜٖ؟ ثشا٧ٖ ً٘تش٧ٚ ا٨٘١ت٦ ٛذاسد. ٨٘١ٚ حبال، آ٧ب ٦ٗ  دا٨ٛذ ٗٚ چ٠ كٌش ٦ٗ  ٨ًٜذ، ٦ٗ  احتشا٦ٗ ٦ٗ  ٝهت٦ ٠ً ث٠ اػتبدتبٙ ث٦
ؿٜبػ٨ذ. چ٨ض٥ ٠ً آٙ ًشف دس ػ٘ت د٧ِهش، ٗوبثهْ ؿه٘ب ٗتزٔه٦       ٦ٗ إ سا  ثـش٥ ٣چ٠ ًؼ٦ ١ؼتٖ؟ ؿ٘ب كوي ؿٌْ ٗتز٦ٔ ؿذ

٢٨ًبٙ ١ؼتٜذ. دس آ٧ٜذٟ ٛخٞا٨١ذ داٛؼت ٢ٛب٧تبً چ٠ ًؼ٦ ١ؼتٖ. ٨١  ٗٞرٞد٥ دس ٢٨ًبٙ ٛخٞا١ذ ك٨٘٢ذ  دسٝٙؿٞد ٨ٛض تلب٧ٝش   ٦ٗ
٨ٛش١ٝب٥ ٢ًهٚ ؿه٘ب سا ص٧هش ػهخت٦      ٢ٛب٧تبً چ٠ ًؼ٦ ١ؼتٖ. ا٠ٌٜ٧ ثب ٗٚ خٞة سكتبس ٨ًٜذ ٧ب ٠ٛ، ثشا٧ٖ ً٘تش٧ٚ ا٨٘١ت٦ ٛذاسد، ٦ٓٝ

 ًٜٜذ. ٗشاهت ثبؿ٨ذ!  ٛبثٞد ٦ٗ
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ًٜٖ. ث٠ ًٞس٥ ٠ً   اص ؿ٘ب توبهب٥ اٛزبٕ چ٠ ًبس٥ سا داسٕ كحجت ٦ٗ كب اكالحإ، ٦ً٘ دس ٗٞسد ا٠ٌٜ٧ دس   حبال ٠ً ا٧ٚ اٛذاصٟ ُلت٠
٨ًٜذ. دس حبّ حبهش، ا٧ٚ ػ٠ ًبس، ثهشا٥    ا تض٠٨ً ٦ٗكشػت٨ذ، ٝ خٞدتبٙ س  ٨ًٜذ، اكٌبس دسػت ٦ٗ  ١ب سا آؿٌبس ٦ٗ  ا٧ذ، ؿ٘ب ٝاهؼ٨ت  د٧ذٟ

١ب، ٝهت٦ دس ظب١ش، اص ٛظش حوب٧ن دس ا٧ٚ ػهٌح ثـهش٥     ُش٥ ٝاهؼ٨ت  تش٧ٚ ًبس١ب٦٧ ١ؼتٜذ ٠ً اٛزبٕ د١ٜذ. سٝؿٚ  ٗش٧ذاٙ داكب ٢ٖٗ
اػت ٠ً آٙ ٗٞرٞدات  ؿ٨ٌب٦ٛ اػت. ٝ كشػتبدٙ اكٌبس دسػت، اص ث٨ٚ ثشدٙ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس٥ ٤ث٠ آٙ ِٛبٟ ٨ًٜذ، اكـب ًشدٙ ؿٌٜز

اٛذ. اص ٜٗظش حوب٧ن ػٌٞح٦ ٦ً٘ ثبالتش ٠ً ِٛبٟ ؿٞد، آِٛبٟ، ٜٗظهٞس    تش٧ٚ ٗٞرٞدات ثش ٗش٧ذاٙ داكب ٝاسد ًشدٟ  سكت٠ ٝ ًخ٨ق اصدػت
ؿؼٞس ٝ ر٨ُٞٔش٥ اص ا٧ٚ اػت ٠ً ٛظاد ثـش اص ث٨ٚ ثشدٟ ؿهٞد. ٨ٛش١ٝهب٥ ٢ًهٚ اص      ١ب ٛزبت ٗٞرٞدات ر٥  ُش٥ ٝاهؼ٨ت  ٝاهؼ٦ سٝؿٚ

اٛذ ٠ً ٛؼجت ث٠ ٗش٧ذاٙ داكب ًبس١ب٥ ؿ٨ٌب٦ٛ اٛزبٕ د١ٜذ تب، اص ٧ي ٛظش، آصٗب٧ؾ دسػت ًٜٜهذ، ٝ    ٞدات ؿ٨ٌب٦ٛ اػتلبدٟ ًشدٟٗٞر
ػبص٥ ًٜٖ. كشػتبدٙ اكٌبس دسػت ٗش٧ذاٙ داكب ث٠ ًهٞس ث٨ٜهبد٥ سد ًهشدٙ      دا٦ٛ سا اص ٢٨ًبٙ پبى  د٧ِش ا٠ٌٜ٧، ًبس٥ ًٜٜذ آٙ آؿـبّ

تٞاٖٛ ثه٠ ؿه٘ب ثِه٧ٖٞ، ت٘هبٕ آٙ ًبس١هب٦٧ ًه٠ اٛزهبٕ            ؿ٨ٌبٙ اػت. ٦ٗ ٢٤ٚ ٝ اص ث٨ٚ ثشدٙ ؿٌٜز١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ً  ٛظٖ ٝ تشت٨ت

تهٞاٖٛ ثه٠ ؿه٘ب      ؿٞد. دس ػ٨ٚ حبّ ٗه٦   حت٦ ٧ي ًبس ١ٖ ثشا٥ ٗٚ اٛزبٕ ٦٘ٛ --ؿٞٛذ  د٨١ذ دس حو٨وت ثشا٥ خٞدتبٙ اٛزبٕ ٦ٗ  ٦ٗ
إ ٧هب اص ؿه٘ب     تب ث٠ اٗشٝص، ٨١  ًذإ اص چ٨ض١ب٦٧ ٠ً ث٠ ؿه٘ب ُلته٠  ث٧ِٖٞ ٠ً اص ١٘بٙ سٝص٥ ٠ً تض٠٨ً سا ؿشٝع ًشد٧ذ، ٝ ت٘بٕ ساٟ 

تٞاٛذ ث٠ ثـش٧ت ٝ ارت٘بع ػهٞد ثشػهبٛذ، دس تض٨ًه٠، ٗش٧هذاٙ داكهب        ؿ٘ب ٦ٗ ٤إ اٛزبٕ د٨١ذ، ثشا٥ د٧ِشاٙ ٛجٞدٟ اػت. تض٨ً  خٞاػت٠
ٙ     ٌٜز٠ ١ؼتٜذ ٗه٦ تش ؿٞٛذ، ٝ دسحب٦ٓ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب تحت آصاس ٝ ؿ  تٞاٜٛذ دسخلٞف ٧ٌذ٧ِش پخت٠  ٦ٗ ١هب٥    تٞاٜٛهذ كـهبس ٝ ص٧هب

١ب ٗحلٞالت ربٛج٦ ١ؼتٜذ. ٗولٞد ٝاهؼ٦ ت٘هبٕ آٙ ًبس١هب٦٧ ًه٠ اٛزهبٕ       ؿ٨ٌب٦ٛ سا ًب١ؾ د١ٜذ. اٗب ت٘بٕ ا٧ٚ ٤ٛبؿ٦ اص ؿٌٜز
بهش ٨١  ٧هي اص  تٞا٨ٛذ ثشُشد٧ذ ٝ ِٛب٦١ ث٠ ا٧ٚ ]ٗبرشا[ ث٨ٜذاص٧ذ. دس حبّ ح  د٨١ذ، ثشا٥ ؿ٘ب اػت تب ٗٞكن ؿ٧ٞذ. دس آ٧ٜذٟ، ٦ٗ  ٦ٗ

٥ ٗٚ، اػتبدتبٙ ث٨٧ِٞذ. دس آ٧ٜهذٟ ِٛهب٦١ ثه٠ ُزؿهت٠      ؿ٘ب الصٕ ٨ٛؼت ث٧ِٞذ ٠ً ٗٚ چٌٞس ثبؿٌٟٞ ١ؼتٖ، ٧ب ا٧ٚ ٝ آٙ سا دسثبسٟ
 (تـ٧ٞنث٨ٜذاص٧ذ ٝ خٞا٨١ذ د٧ذ ٠ً ١ش ًبس٥ ٠ً ٗٚ اٛزبٕ دادٕ ثشا٥ ثٜب ًشدٙ چ٨ض١ب ثشا٥ ؿ٘ب ثٞد. ) 

ٚ  ٤آ٧ذ. هذس ١٘  زبٕ د٨١ذ. ا٧ٚ كشكت توذ٧ش٥ ػخت ث٠ دػت ٦ٗچ٨ض١ب٦٧ سا ٠ً ثب٧ذ اٛزبٕ د٨١ذ خٞة اٛ  ١٤هب سا ثذا٨ٛهذ، دكؼه    ا٧ه
ًٜذ! ػشُشٕ ٧ب ٝاثؼت٠ ث٠ ٨١  كٌهش ثـهش٥ ٛـه٧ٞذ، ٝ      ساٟ ٛبثٞد ٦ٗ  ا٥، ؿ٘ب سا دس ٠٘٨ٛ  د٧ِش٥ ٛخٞا١ذ ثٞد. سؿذ دادٙ ١ش ٝاثؼت٦ِ

تهش٧ٚ    تش٧ٚ اػت، ٝ پشػظ٘هت   ا٨ِٛض اػت، ثبؿٌٟٞ  ض٥ ٠ً ؿِلتكوي آٛچ٠ سا ٠ً ٧ي ٗش٧ذ داكب ثب٧ذ اٛزبٕ د١ذ اٛزبٕ د٨١ذ. ١ش چ٨
 (تـ٧ٞنًـذ! )   اػت اٛتظبس ؿ٘ب سا ٦ٗ

ُه٧ٖٞ. )    تهبٙ پبػهم ٗه٦     ١ب سا ثشا٥ ًٜٖ ثؼذاصظ٢ش ثؼو٦ پشػؾ  ٧ُٖٞ. اُش ٛشٕٝ، كٌش ٦ٗ  ا٧ٚ ت٘بٕ چ٨ض٥ اػت ٠ً اٗشٝص كجح ٦ٗ
 (تـ٧ٞن ًٞال٦ٛ

 (تـ٧ٞن٧ُٖٞ. ٗتـٌشٕ. )   هذس ٦ٗ  ٨٘١ٚ

١ب٧تبٙ سا پبػم ثذ١ٖ، دسػت   إ ٠ً پشػؾ  دس ًٜلشاٛغ كب٦٧ ٜٛـؼت٠ 1999طٝئ٠٨  ۳۰ًٜٖ، اِٛبس ثؼذ اص   اؽ كٌش ٦ٗ  حبال ٠ً دسثبسٟ
( تـه٧ٞن ًٜٖ. )   ١ب٧تبٙ اػتلبدٟ ٦ٗ  ( پغ اٗشٝص اص ا٧ٚ صٗبٙ ٜٗحلشاً ثشا٥ پبػم دادٙ پشػؾ"ث٠ٔ."پبػم:  ( )تـ٧ٞن ُشٕاػت؟ ) 

ا٧ذ   ا٧ذ ٛتٞاٛؼت٠  ١ب سٝثشٝ ؿذٟ  تبٙ، سٝٛذ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب، ٧ب دس ٗؼبئ٦ٔ ٠ً ثب آٙ  ؿخل٦ ١٤ب٥ ًٞال٦ٛ دس تض٨ً  ٗؼبئ٦ٔ سا ٠ً ٗذت
تٞاٙ رٞاة داد، ٝٓه٦    ١ب٥ ٠٘١ ٦٘ٛ  ٨٘١ٚ ث٠ پشػؾ  تٞا٨ٛذ ت٘بٕ آ٢ٛب سا ٌٗشح ٨ًٜذ. ٝهت ١ٜٞص ١ٖ ًٖ اػت، ثشا٥  ٦ٗ --حْ ٨ًٜذ

 (تـ٧ٞند١ذ. )   بؿذ رٞاة ٦ٗاػتبد ١ش تؼذاد٥ سا ٠ً ٌٗ٘ٚ ث

 سػب٨ٖٛ.  ٧بَٛ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ  پشػؾ: ػالٕ اػتبد. اص ًشف ت٘بٕ ُشٟٝ ٗش٧ذاٙ داكب٥ ؿٚ

 داٖٛ.  ًٜٜذُبٙ دس چ٨ٚ ٠٘١ چ٨ض سا ٦ٗ  ( دس ٗٞسد ٝهؼ٨ت ت٘ش٧ٚتـ٧ٞنٗتـٌشٕ. ) معلم: 

 سػبٜٛذ.  دٝ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ  پشػؾ: ٗش٧ذاٙ داكب اص چَٜ

 (تـ٧ٞنٗتـٌشٕ. ) معلم: 
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كشػتٜذ. )تـ٧ٞن( ٌٓلبً اربصٟ د٨١ذ ث٠ ٛ٘ب٧ٜذ٦ُ اص ٗش٧ذاٙ داكب٥ ؿب٢ِٛب٥ دسٝدؿبٙ   پشػؾ: ٗش٧ذاٙ داكب٥ پٌٚ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ
 سا ث٠ اػتبد ثشػبٖٛ.

اٛهذ سا س٥ٝ    آٙ دسٝد١ب٦٧ ٠ً ثشا٥ اػتبد كشػتبدٟ ؿهذٟ  ٤پٞؿ٦ ٨ًٜٖ، چٞٙ ١٘  ( ثِزاس٧ذ اص دسٝد١ب چـٖتـ٧ٞنٗتـٌشٕ. )  معلم:

 (تـ٧ٞنإ. )   ٦٧ٞ١ خٞاٛذٟ  ػب٧ت ٨َٜٗ  ٝة

تٞا٨ٖٛ ث٢تهش ثهشا٥ آ٢ٛهب      پشػؾ: ٗب دس ًبسٗبٙ ؿبٓجبً كشكت تؼبْٗ ثب ثؼو٦ اص ٗؼئٞالٙ سدٟ ثبال٥ دٝٓت چ٨ٚ سا داس٧ٖ. چ٠ِٛٞ ٦ٗ
 حو٨وت سا آؿٌبس ٨ًٜٖ؟

ّ   ئ٨بت چ٦ِِٛٞ اٛزبٕ ًبس١ب، ؿ٘ب تب ث٠ حبّ آ٢ٛب سا ث٠ اٛزبٕ سػبٛذٟدس حو٨وت، دس خلٞف رض معلم: تهبٙ ١ِ٘ه٦     ا٧ذ، ٝ دس اػ٘هب

ا٧ذ. ا٠ٌٜ٧ ًبس١ب خٞة اٛزبٕ ؿٞٛذ ٧ب ٠ٛ، ث٠ ٗش٧ذاٙ داكب ٗشثٞى اػت، ٝ دس ساث٠ٌ ثب ا٠ٌٜ٧ كشد٥ اص ا٧ٚ د٨ٛهب    ثؼ٨بس خٞة ػْ٘ ًشدٟ
ؿؼٞس، ١شًبس٥ ١ٖ ٠ً ٨ًٜذ، ١ٜٞص ١ٖ ُش١ٝه٦ اص ٗٞرهٞدات     دس ٛزبت ٗٞرٞدات ر٥ ؿٞد. اٗب  ًٜذ، ث٠ اٝ ٗشثٞى ٦ٗ  چ٠ اٛتخبث٦ ٦ٗ

ؿبٙ داد. دس آؿٌبسػبص٥ حو٨وت، تٔلٚ صدٙ ث٠ چ٨ٚ، ٝ دس ا٧ٜتشٛت، ث٠ اكشاد٥ ثشخٞا٨١ذ خهٞسد ًه٠     تٞاٙ ٛزبت  خٞا١ٜذ ثٞد ٠ً ٦٘ٛ
تٞاٜٛذ ٛزبت ٧بثٜذ ٛزبت   ١ش تؼذاد ٌٗ٘ٚ اص آ٢ٛب٦٧ سا ٠ً ٦ٗ ؿبٙ داد. اٗب اكالً تحت تیح٨ش ا٧ٚ هشاس ٨ِٛش٧ذ، ٝ  ؿٞد ٛزبت  اكالً ٦٘ٛ

 د٨١ذ.

هجهْ اص ١هش چ٨هض٥     --دس آؿٌبسػبص٥ حو٨وت، ٨١  تٞر٦٢ ث٠ ٗٞهؼ٨ت ارت٘بػ٦ ًشف ٗوبثْ ٨ٌٜٛذ، ٝ ٛٞػ٦ ػو٨ذٟ ٛذاؿت٠ ثبؿ٨ذ
١ٖ ٠ً ثبؿذ، اٝ هجْ اص ١هش چ٨هض الصٕ   اؽ ١ش چ٠   خٞد سا اٛتخبة ًٜٜذ. حشك٠ ٣ؿبٙ كشكت٦ داسٛذ ٠ً آ٧ٜذ  آ٢ٛب ٗشدٕ ١ؼتٜذ، ٝ ٠٘١

تش٧ٚ ٗؼئ٠ٔ ثشا٥ ١ش كشد اػت. دس آؿٌبسػبص٥ حو٨وت، ٝهت٦ س٥ٝ ٗٞهٞػبت ث٨ٜبد٥ ٧هي    ا٥ داؿت٠ ثبؿذ، ٝ ا٧ٚ ٢ٖٗ  اػت آ٧ٜذٟ
ا٥ اص اٝ  ٜج٠ًٜٖ ر  ٝهت كٌش ٦ٗ  صٗبٙ اٝ احؼبع ًٜذ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب ٝاهؼبً دسحبّ ٛزبت اٝ ١ؼتٜذ، آٙ  ُزاس٧ذ، ٝ ١ٖ  كشد اِٛـت ٦ٗ

 د١ذ.  ٠ً ٗٞهٞػبت ثشا٧ؾ سٝؿٚ اػت خٞدؽ سا ٛـبٙ ٦ٗ

ٙ   پ٨ٞٛذ١ب٥ ث٦  ًٜٜذ   ١ب٦٧ ٠ً دس خبسد صٛذ٦ُ ٦ٗ  چ٦ٜ٨ ؿهبٙ ١٘ه٠ دس چه٨ٚ      ؿ٘بس٥ ثب ػشص٨ٗٚ چ٨ٚ داسٛذ، ص٧شا ثؼتِبٙ ٝ دٝػهتب
هؼ٨ت ٗشثٞى ثه٠ داكهب سا دس اًهشاف د٨ٛهب     ثؼ٨بس ص٧بد٥ اص اكشاد ٝرٞد داسٛذ ٠ً اؿٔت دس سكت ٝ آٗذ ١ؼتٜذ. ٝهت٦ ٝ ١٣ؼتٜذ، ٝ ػذ

آ٢ٛهب ٧هي    --صٜٛهذ   ؿبٙ دس ٗٞسد ا٧ٚ حشف ٦ٗ  ًٜٜذ، ثب خبٛٞادٟ ٝ دٝػتبٙ  اؽ كحجت ٦ٗ  ث٨ٜٜذ صٗب٦ٛ ٠ً دس چ٨ٚ ١ؼتٜذ دسثبسٟ  ٦ٗ
ُشدٛذ ٝ   ذ ٧ب ٠ٛ، ثش٦ٗٛلش ث٠ ٛلش ١ؼتٜذ. كشف ٛظش اص ا٠ٌٜ٧ چ٠ اٛذاصٟ دس ٗٞسد داكب ثل٢ٜ٘ذ، هبدس ثبؿٜذ آٙ سا ٗتٞر٠ ؿٞٛ ٤ٛٞع سػبٛ

٧ُٜٞذ. ٝ ٗخلٞكبً دس ساث٠ٌ ثب آٙ ٗؼئٞالٙ دٝٓت٦، ث٠ ٗٞهؼ٨ت ٗؼئ٨ٓٞت٦ كشد ِٛبٟ ٨ٌٜٛذ. دس ُزؿهت٠    ث٠ ٗشدٕ سارغ ث٠ ٝهؼ٨ت ٦ٗ
٧هٚ  ًهشدٕ، ثه٠ ا    اؽ ِٛبٟ ٛ٘ه٦   ًشدٕ ٝ ث٠ ٗٞهؼ٨ت ارت٘بػ٦  ًشد، ٗٚ ٨ٛض كوي ث٠ كشد ِٛبٟ ٦ٗ  صٗب٦ٛ ٠ً اػتبد ا٧ٚ داكب سا پخؾ ٦ٗ

ث٠ ٨١  چ٨هض٥   --ًشدٕ ٠ً ؿـْ خٞث٦ داؿتٜذ ٧ب ٠ٛ  ًشدٕ ٠ً ١ش ُش٦١ٝ چ٠ِٛٞ ػبصٗبٙ ٧بكت٠ اػت، ٝ ث٠ ا٧ٚ ِٛبٟ ٦٘ٛ  ِٛبٟ ٦٘ٛ
دس ٛظش ث٨ِش٧ذ، چشا٠ً دسحبّ ٛزبت صٛذ٦ُ اٝ ١ؼت٨ذ. آٙ كوهي   "ٗؼئّٞ سدٟ ثبال"ًشدٕ. ٛجب٧ذ اٝ سا ٛٞػ٦   ثزض ر١ٚ كشد ِٛبٟ ٦٘ٛ

ؿٞد ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د١ٜذ، پغ ٧ي ٗؼئّٞ ١ؼتٜذ، ٝ كشدا   ٕ ػبد٥ اػت. اٗشٝص ث٠ آ٢ٛب اربصٟ دادٟ ٧٦ٗي ؿـْ دس ا٧ٚ ٌٗبٙ ٗشد
اُش ث٠ آ٢ٛب اربصٟ دادٟ ٛـٞد ا٧ٚ ًبس سا ثٌٜٜذ اكالً ٨١  چ٨ض٥ ٛخٞا١ٜذ ثٞد. پغ دس ػشه٠ ًشدٙ س١ب٦٧ ث٠ ٗشدٕ ٝ ٛزهبت ٗهشدٕ،   

 ؿٞد.  ث٠ آٙ چ٨ض١ب ِٛبٟ ٦٘ٛ

 ٢ًٚ دس ٢٨ًبٙ، دٝ ٛظبٕ ارت٘بػ٦ ت٘بٗبً ٗتلبٝت سا دس ا٧ٚ د٨ٛب ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ؟پشػؾ: چشا ٨ٛش١ٝب٥ 

دا٨ٛذ   ًٜٖ. ؿ٘ب ٦ٗ  ثشد. كوي ث٠ اختلبس اص ٧ي صا٠٧ٝ سارغ ث٠ آٙ كحجت ٦ٗ  ا٧ٚ ٝاهؼبً ٗٞهٞػ٦ اػت ٠ً كحجت ص٧بد٥ ٦ٗ معلم:

ًٜٜهذ، ا٧هٚ     ٝهت ٗٔت ٧ب اؿخبك٦ ثش د٨ٛهب حٌ٘شاٛه٦ ٗه٦    ػبّ پ٨ؾ ثؼ٨بس هذستٜ٘ذ ثٞد. دس حو٨وت، ١ش ٠ً۳۰۰۰ اٗپشاتٞس٥ سِٕٝ 
ٝههت خهذا٧بٙ آٙ اكتخهبس سا پهغ       د١ٜذ. اٗب اُش ثشُشدٛذ ٝ خذا٧بٙ سا ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ًٜٜذ، آٙ  اكتخبس٥ اػت ٠ً خذا٧بٙ ث٠ آ٢ٛب ٦ٗ
آ٧ٜهذٟ ثه٠ رهب٥ ثِزاسٛهذ،      خٞاػتٜذ ُٞا٦١ ثشا٥ كب٥ دسػهت   ًٜٜذ. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دس تبس٧م ٦ٗ  ُشكت٠ ٝ ػخت آ٢ٛب سا ٗزبصات ٦ٗ

١ب اص ث٨ٚ ثجشٛهذ، توهٞا٥ ػظه٨ٖ خهذا٧بٙ سا ثٜهب ًٜٜهذ، ٝ آٙ         خٞاػتٜذ ٗؼ٨ح٨بٙ آٙ صٗبٙ ًبسٗب٧ـبٙ سا دس ث٨ٚ ٗحٜت  ١٘چ٨ٜٚ ٦ٗ
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٨ٗشاث سا ث٠ رب٥ ثِزاسٛذ، پغ كشد٥ ث٠ ٛبٕ ٛشٝٙ سا ثشا٥ پبدؿب٦١ سٕٝ اٛتخبة ًشدٛذ. اٝ اخاله٨بت ٗشدٕ سا پب٨٧ٚ آٝسد، ًبس١هب٥  
ٗؼ٨ح٨بٙ ػ٦ٔ٘ ثؼ٨بس ؿ٨ٌب٦ٛ سا اٛزبٕ داد. ٝ ثٜبثشا٧ٚ اٗپشاتٞس٥ هذستٜ٘هذ ٝ تهٞاِٛش    ٤ح٘وب٠ٛ ٝ ثذ ثؼ٨بس٥ اٛزبٕ داد، ٝ ثب ؿٌٜزا

 سٕٝ اص آٙ صٗبٙ ث٠ ثؼذ سٝ ث٠ صٝاّ ُزاؿت.

ثٞدٛذ ٗٞرٞد ؿش٧ش٥ ًه٠  ٥ اٗشٝص ثشا٥ ٗش٧ذاٙ داكب ًبك٦ ٛجٞد، پغ ٗزجٞس كب اكالح٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثش ا٧ٚ ثبٝسٛذ ٠ً آٙ ٛشٝٙ دس 
داكب دس د٨ٛب چ٨ض٥ ثؼبصٛذ، چ٨ض٥ ثشا٥  ٣ُؼتشد ٤تش ثبؿذ پ٨ذا ًٜٜذ، ٝ دس ػ٨ٚ حبّ هجْ اص اؿبػ  ؿشٕ  تش، ٝ ث٦  تش، اث٠ٔ  اص آٙ ١ٖ پؼت

. آٙ سا ػهبختٜذ، ٝ  ثٞد ****ثٞد تب آٙ حذ ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ث٨ِشد، ثٜبثشا٧ٚ ا٧ٚ چ٨ض حضة  داكب دس آ٧ٜذٟ، ٝ آٙ چ٨ض، آٙ ثب٧ذ هبدس ٦ٗ
سا٦ٛ ثب صٝس، تزشث٠ ر٘غ ًٜذ ٝ اربصٟ د١ٜذ ٠ً دس تهالؽ ثهشا٥     ٗزجٞس ثٞدٛذ، ٦ً كشا٧ٜذ٥ دس تبس٧م، ث٠ آٙ اربصٟ د١ٜذ ٠ً دس حٌٖ

١ب٥ دائ٦٘، اٛٞاع ٝ اهؼبٕ تشكٜذ١ب٥ اػ٘بّ صٝس سا پشٝسؽ د١ذ. ٝاداس ؿذ تب ثش اػبع آحهبد، ثهبٝس ثه٠      ثوب٥ خٞدؽ دس ث٨ٚ ثحشاٙ
ؿذ ث٠ ٝهؼ٨ت٦ دٓخٞاٟ ثشػٜذ، ٝهؼ٨ت٦ ٠ً ٗهشدٕ اص    ٧بٙ سا اص ٨ٗبٙ ثشداسد، چٞٙ ٗشدٕ د٨ٛب ٠ً ث٠ خذا٧بٙ ثبٝس داؿتٜذ ١شُض ٦٘ٛخذا

 1۰۰ٛٞع خٞد ثزِٜذ. ا٧ٚ سٝٛهذ توش٧جهبً     ١ب٥ ١ٖ  ٨١  خذا ٧ب اهتذاس آػ٘بٙ تشػ٦ ٛذاؿت٠ ثبؿٜذ، ٝ ثـش ػ٠٨ٔ آػ٘بٙ، ص٨ٗٚ، ٝ اٛؼبٙ
ًشدٛذ چ٦ِِٛٞ پب٧بٙ دادٙ ث٠ آٙ سا دس ٛظش ُشكت٠ ثٞدٛذ، ثٜبثشا٧ٚ ًٞس٥ ًه٠    ٘بٙ ٗٞهغ ٠ً س٥ٝ آٙ ًبس ٦ٗػبّ ادا٠ٗ داؿت، ٝ ١

ُهش٥   ا٥ اص اسارّ دس ربٗؼ٠ ثٞد ٠ً ٧هبؿ٦   دػت٠ 1871دا٨ٖٛ ٠ً ً٘ٞٙ پبس٧غ   ٗب ٦ٗ ٤ؿشٝع ؿذ ٨ٛض هٌؼبً ثبؿٌٟٞ ٛجٞد. دس ٝاهغ ١٘
 ًشد.  ٦ٗ

 "ًهبسُش  ٤اسارّ ًجو"١ؼتٖ، ٝ د٨ٓٔؾ ا٧ٚ اػت ٠ً آ٢ٛب ١ٖ اص خٞدؿبٙ ث٠ ػٜٞاٙ **** حضة ًٞس ٨ٛؼت ٠ً دسحبّ ت٨١ٞٚ ث٠   ا٧ٚ
ثشدٛذ. ٧بدٕ اػت ٠ً دٝساٙ اٛوالة كش٦ِٜ١ ٠ً ٌٗبٓؼبت ػ٨بػ٦ داؿتٜذ، ا٧ٚ ٗٞهٞع ٗٞسد ثحج هشاس ُشكت، ًه٠ اكهشاد دس     ٛبٕ ٦ٗ

ٌـ٦ ثب دؿٜ٘بٙ ثٞد ٧ب ًـٌ٘ـ٦ دس ٨ٗبٙ ٗشدٕ. ٝهته٦  ارت٘بع، ًـ٘ "اسارّ"ًشدٛذ ٠ً آ٧ب ًـٌ٘ؾ ثب آٙ   ٗٞسد ا٧ٚ كحجت ٦ٗ
ػٌح توهبد ثهب دؿه٘ٚ دس ٛظهش ُشكهت، ٝ        تٞاٙ ١ٖ  ُلتٜذ ٠ً ٗـٌْ ثب آٙ اسارّ سا ٦ٗ  س٥ٝ ا٧ٚ ٌٗٔت ثحج ثٞد، ثؼو٦ اكشاد ٦ٗ

ٗب اػت.  ****ضة ٢ٛوت٦ اص اسارّ ثٞد، ٝ آٙ رذ ح 1871ُلتٜذ ً٘ٞٙ پبس٧غ   د٧ِشاٙ ٗخبٓق ثٞدٛذ. د٨ْٓ ٗخبٓلت ا٧ٚ ثٞد ٠ً ٦ٗ
ًٜٜهذ ًه٠ خ٨ٔه٦ خهٞة ثه٠ ٛظهش         ًشدٛذ، اٗب حبال كٌش ٗه٦   سا تلذ٧ن ٦ٗ "ًبسُش ٤اسارّ ًجو"ا٧ٚ ؿٞخ٦ ٨ٛؼت، چٞٙ آ٢ٛب ٝاهؼبً 

 ."ًبسُش ٤ًجو"٧ُٜٞذ   سا ث٨شٝٙ آٝسدٛذ ٝ كوي ٦ٗ "اسارّ" ٨٘١٤ٚ ًٔ٘  سػذ، ثشا٥  ٦٘ٛ

عِ ػٜبكش دس ٢٨ًبٙ، ٗخجت ٝ ٜٗل٦، ٦ِ٘١ ثش هذ آٙ ١ؼهتٜذ. دس ٝاههغ،   آٙ ٗخبٓق ٢٨ًبٙ اػت، ٧ب ًٞس٥ د٧ِش ث٨بٙ ٨ًٜٖ، دٝ ٛٞ
ا٧ٚ ٢٨ًبٙ اص دٝ ٛٞع ػٜلش ح٨بت تـ٨ٌْ ؿذٟ اػت، ٗخجت ٝ ٜٗل٦، پغ ث٠ ث٨هب٦ٛ د٧ِهش حته٦ ٢٨ًهبٙ ١هٖ ثهش ههذ آٙ اػهت.         

دائ٘بً ثب ا٧ٚ احت٘بّ سٝثهشٝ اػهت   خٞا١ٜذ اص آٙ خالف ؿٞٛذ، ثٜبثشا٧ٚ   ثٜبثشا٧ٚ، ثٞدا١ب، دائ١ٞب، خذا٧بٙ، ٝ ا١ش٧ٜ٘بٙ ٢٨ًبٙ ٠٘١ ٦ٗ
ا٥ ٛجٞد، ٝ اربصٟ دادٙ ثه٠ ا٧هٚ ًه٠      ا٥ د٧ِش احب٠ً ؿٞد ٝ اص ث٨ٚ ثشٝد. ٦ٓٝ، خٞد پ٨ذا٧ؾ آٙ ٗٞهٞع ػبدٟ  ا٥ ثؼذ اص ال٠٧  ٠ً ال٠٧
ذ٧هذٟ  ا٥ ٛجٞدٟ اػت. ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٢٨ًهبٙ ثؼهذ اص آث    ػبّ خٞدؽ سا ٠ِٛ داسد ٨ٛض ٗٞهٞع ػبدٟ 1۰۰ٛضد٧ي 

ا٥ دس د٨ٛهب٥    ًشدٛذ، ٝ ١٘چ٨ٜٚ ث٠ خبًش ا٧ٚ ٠ً ٨١  هذست ػ٨بػه٦   پخت٦ِ، آٙ سا ثشا٥ داكب٥ اٗشٝص آٗبدٟ ٦ٗ ٤ًشدٛؾ تب ٗشحٔ
إ ٠ً الصٕ ثٞد تهب آٙ حهذ آثذ٧هذٟ      ا٥ ٨ٛبص ثٞد؟ ُلت٠  تٞاٛؼت چٜبٙ ًبس١ب٦٧ اٛزبٕ د١ذ. اٗب، چشا ث٠ چٜبٙ صٗبٙ ًٞال٦ٛ  اٛؼب٦ٛ ٦٘ٛ

جٞس ًٜذ، ٝ آٙ سٝٛذ ثشا٧ؾ خٌشٛبى ثٞد چٞٙ ت٘بٕ ٢٨ًبٙ ثشهذ آٙ اػت. ١هش چه٠ ثبؿهذ،    ؿٞد، پغ ٨ٛبص داؿت اص ٨ٗبٙ سٝٛذ٥ ػ
ٙ    ٗٞرٞدات س٥ٝ ص٨ٗٚ ثب ٗٞرٞدات دس آػ٘بٙ ١هب، ٗٞرهٞدات ت٘هبٕ ٢٨ًهبٙ ١ِ٘ه٦        ١ب تٜبظش داسٛذ، پغ، اص ص٨ٗٚ ُشكت٠ تهب آػه٘ب

١هب    ًشدٛذ ٠ً آٙ سا حلظ ًٜٜذ. پذ٧هذٟ   ب٦٧ كٌش ١٦ٗ  ؿذٛذ. ثٜبثشا٧ٚ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ػپغ ثب٧ذ ث٠ ساٟ  ت٢ذ٧ذ٥ ثشا٥ آٙ ٗحؼٞة ٦ٗ
١ب ث٠ ًٞس ٗؼتو٨ٖ اٗهٞس سا ًٜتهشّ     ١ب سا ٜٗؼٌغ ًٜذ. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دس آػ٘بٙ  ١ب دس آػ٘بٙ  تٞاٛذ پذ٧ذٟ  دس ػٌح ػبد٥ ثـش٥ ٦ٗ

دادٟ ؿذ ٠ً ث٠ تؼبدّ ٛظهب٦ٗ  ؿذ دس ػٌح اصث٨ٚ ثشٝٛذ، پغ ث٠ آٙ اربصٟ   ًشدٛذ، ٝ ٗشدٕ س٥ٝ ص٨ٗٚ ٨ٛض ثؼ٨بس ٢ٖٗ ثٞدٛذ ٝ ٦٘ٛ  ٦ٗ
 صٗبٙ ثٔٞى ثضس٦ُ ؿٌْ د١ذ.  ثشػذ، ٝ ١ٖ

ًٜٜذ. پغ ثهشا٥ ا٧ٌٜه٠ ا٧هٚ      اٛذ صٛذ٦ُ ٦ٗ  ١ب دادٟ  ١ب ث٠ ػج٦ٌ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٠ً خذا٧بٙ ٢٨ًبٙ ث٠ اٛؼبٙ  دس رٞاٗغ ػبد٥، ٗشدٕ ٝ دٝٓت
٦ٓٞ س٥ٝ ص٨ٗٚ اص ٛظش ٛظب٦ٗ ه٥ٞ ؿٞٛذ. ٦ٓٝ ١ب٥ ٗؼ٘  ػٜلش، ٧ؼ٦ٜ حضة سا اص ث٨ٚ ثشد، خذا٧بٙ ثؼ٨بس ٢٨ًبٙ ثبػج ؿذٛذ ٠ً ٗٔت

ؿذ، پغ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ آٙ سا ١ٖ هه٥ٞ ًشدٛهذ. ثهشا٥ ١٘ه٨ٚ اػهت ًه٠ سهبثهت          ػبص٥ ت٢ذ٧ذ٥ ثشا٥ آٙ ٗحؼٞة ٦ٗ  ا٧ٚ ه٥ٞ
كٜؼت  ١٤ب دس ثحشاٙ رَٜ ػشد ثٞدٛذ، سهبثت ثب ٧ٌذ٧ِش اص ٛظش ٛظب٦ٗ، تٞػؼ  اٛؼبٙ --هشٙ اخ٨ش ظب١ش ؿذ 6۰ ٤تؼ٨ٔحبت٦ دس د١
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١ب٥ ٗذسٙ ٝ ت٨ٓٞذ آ٢ٛب. ١ذف ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ا٧ٚ ثٞد ٠ً ٗبٛغ اص ا٧ٚ ؿٞٛذ ًه٠    ػالح ٤ب٦ٗ دس ٗو٨بػ٦ ٝػ٨غ، ٝ تحو٨ن دس ص٨ٜٗٛظ
ؿذ ٝ ثب٧ذ اص ٨ٗهبٙ    هجْ اص اػتلبدٟ ؿذٛؾ هؼ٨ق ؿٞد ٧ب هبث٨ٔت خٞد سا اص دػت ثذ١ذ، پغ ١ش ًٞس ١ٖ ٠ً ؿذٟ ثٞد ثب٧ذ حلظ ٦ٗ

ؿذ. ٝاهؼبً ثشا٥ آٙ ػخت ثٞدٟ ٠ً تب ا٧ٜزهب    ١ب ثب٧ذ اػتجذادُشاتش ٦ٗ  ، ٝ دس ػ٨ٚ حبّ دس ٨ٗبٙ ثحشاًٙشد  آٙ سٝٛذ دس تبس٧م ػجٞس ٦ٗ
١ب هجْ، ائتالكؾ ثؼ٨بس   سػ٨ذ ث٨ؾ اص حذ هذستٜ٘ذ ثبؿذ؛ ٗذت  ربٙ ث٠ دس ثجشد. اٗب ٗزبص ٛجٞد ٠ً ٝهت٦ صٗبٙ ث٠ ًبس ُشكتٜؾ ػش ٦ٗ

 ثضسٍ ثٞد.

٥ ا٧ٚ ١ؼتٖ ٠ً ا٧ٚ ٢٨ًبٙ ده٨وبً چ٠ِٛٞ چ٨ذٟ ؿذ.  دس حبّ كحجت دسثبسٟ --د١ٖ  ٛتوبد هشاس ٦٘ٛحبال ٗٚ تؼ٘ذاً آٙ حضة سا ٗٞسد ا
ا٧هذ دس ٗهٞسد دال٧هْ      داٖٛ، ٝ آجت٠، كوي ٝهت٦ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب سا ؿٌٜز٠ ًشدٟ  ٠٘١ چ٨ض ٦ٗ ٣ؿ٧ٖٞ، اٗب دسثبس  ٗب دس٨ُش ػ٨بػت ٦٘ٛ
تٞاٛؼهت    ٨ذٟ ؿذ ث٨ـتش ث٧ِٖٞ. پغ ٝهت٦ صٗبٙ ث٠ ًبس ُشكتٚ آٙ ثٞد، ٦٘ٛػؤا٦ٓ ٠ً پشػ ٣ًٜٖ. ثِزاس٧ذ دسثبس  پـت آٙ كحجت ٦ٗ

ؿذٛذ، پغ اُش ًـٞس١ب٥ ثؼ٨بس ص٧بد٥ ثٞدٛذ ٠ً آٙ ٛظبٕ سا داؿهتٜذ، ٗهشدٕ     هذس ثضسٍ ثبؿذ. ت٘بٕ ٗشدٕ د٨ٛب ثب٧ذ ٛزبت دادٟ ٦ٗ  آٙ
ذ ٠ً اهتلبد رٞاٗغ ٗؼ٦ٓٞ٘ ث٠ ػشػت ٛضّٝ ًٜذ، تٞاٛؼتٜذ ٛزبت پ٨ذا ًٜٜذ؟ پغ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ًبس٥ ًشدٛ  ١ب چ٠ِٛٞ ٦ٗ  آٙ ٌٗبٙ

صٗبٙ آٙ ػ٨ؼتٖ ػظ٦٘٨ سا ٠ً ثب صح٘ت، ٧ي هشٙ حلظ ؿذٟ ثٞد اص ١ٖ پبؿ٨ذٛذ. آٙ ؿٌْ كشٝپبؿ٦ ثبػج اهذإ ٗتوبثهْ ٧هب     ٝ ١ٖ
آٛزب اؿهبػ٠  ُزاؿت، چٞٙ هشاس ثٞد داكب دس  ٧ي كشٝپبؿ٦ پ٨ٞػت٠ ٝ ٛشٕ ثٞد. كوي آٙ ٌٗبٙ، چ٨ٚ، سا ثبه٦ ٦ٗ --ؿذ  ًـٌ٘ؾ ٦٘ٛ

ثخـ٦ آثذ٧ذٟ ؿذٟ ثٞد ٝ هشاس ثٞد ٠ً دس آٛزب ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ث٨ِشد، ثٜبثشا٧ٚ ا٧ٚ ت٢ٜهب    آٙ حضة تب ٝهؼ٨ت سهب٧ت --دادٟ ؿٞد
ػهبّ پهغ اص پ٨هذا٧ؾ     1۰۰ٌٗب٦ٛ ثٞد ٠ً ثبه٦ ٗبٛذ، دس حب٦ٓ ٠ً دس ثو٠٨ رب١ب كشٝپبؿ٨ذ. ا٧ٚ د٨ْٓ آٙ اػت ٠ً چشا دس صٗبٙ ٗب، 

ًشدٛذ. خذا٧بٙ ث٠ ًٞس ٌٗٔن ١٘ه٠ چ٨هض ٛهظاد ثـهش سا ًٜتهشّ        چ٨ض٥ ٠ً ٗشدٕ د٨ٛب تلٞسؽ سا ١ٖ ٦٘ٛ --كشٝپبؿ٨ذ دكؼ٠  آٙ، ٧ي
ؿٞد. پهغ اص آٙ، چه٨ٚ خ٨ٔه٦      ت٘بٕ آٙ اص ثبال ًٜتشّ ٦ٗ --اٛذ  ١ب ١شُض ًٜتشّ ػشٛٞؿت خٞد سا دس دػت ٛذاؿت٠  ًٜٜذ، ٝ اٛؼبٙ  ٦ٗ

ؿ٘ب٦ٓ ٝ ٗبٜٛذ آٙ، ٠ً اص ٛظش هبث٨ٔت اهتلهبد٥ ٝ   ٣اٛذ، ٗخْ ًش  ًٞچ٦ٌ ثبه٦ ُزاؿت٠ ؿذٟ آ٧ذ، ثٜبثشا٧ٚ تؼذاد ًٖ  ٜٗض٥ٝ ث٠ ٛظش ٦ٗ
 د١ٜذ.  ا٥ ا٨ٗذ ثوب ٦ٗ  تٞاٜٛذ دس ٗو٨بع ثضسٍ ًبس٥ اص پ٨ؾ ثجشٛذ، ٦ٓٝ ٛوؾ ١٘شاٟ سا داسٛذ، ٝ ث٠ آٙ رسٟ  ٛظب٦ٗ ٦٘ٛ

ظش ٛظب٦ٗ ٝ ٨ٛض اهتلبد٥ ثؼ٨بس هذستٜ٘هذ ثهٞدٟ اػهت، ٝ ا٧هبالت     اخ٨ش ا٧بالت ٗتحذٟ اص ٛ ٤ا٧ذ، دس چٜذ د١  ثٜبثشا٧ٚ ؿ٘ب ا٧ٚ سا د٧ذٟ
ؿٞد، ٗخْ ٛون حوٞم ثـش، ٛون آصاد٥ ٗهزا١ت، ٝ ؿ٨هشٟ، ٝ حلهظ حهذ       ثؼ٨بس٥ اص ٗٞهٞػبت دس٨ُش ٦ٗ ٣ٗتحذٟ ٨٘١ـ٠ دس اداس

اسار٦ٓ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب  ٤. دػت١ب چ٨ض١ب٦٧ ٨ٛؼتٜذ ٠ً ٗشدٕ ثتٞاٜٛذ ث٠ ٝهٞح تٞه٨ح د١ٜذ  ا٦ٔٔ٘ٓ. ا٧ٚ  ث٨ٚ ٤ٗؼ٦ٜ٨ اص ػذآت دس ربٗؼ
ا٦ٔٔ٘ٓ اػت،   ا٦ٔٔ٘ٓ اػت. دسحو٨وت، ا٧بالت ٗتحذٟ ٝاهؼبً پ٨ٔغ ث٨ٚ  ٧ُٜٞذ ٠ً ا٧بالت ٗتحذٟ پ٨ٔغ ث٨ٚ  ًٜٜذ ٦ٗ  سا ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ٦ٗ

حوهبس ٝ  ارشا٥ ا٧ٚ ٛ٘ب٧ؾ تبس٧خ٦ اػت، ٝ ًـٞس١ب٥ ػشاػش د٨ٛهب   ٤اٛذ. چ٨ٚ كحٜ  آٙ ًٞس ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ
ؿذ ٛظبست٦ س٥ٝ آٙ ٛجبؿذ. دس ُزؿت٠ اكّٞ ا٧هٚ      ٦٘ٛ --٨ٛض ثبص٧ِشاٙ ١ؼتٜذ. اٗب، ٛظٖ ا٧ٚ ارت٘بع سا الصٕ اػت ًؼ٦ ثشهشاس ًٜذ

ؿٞد، ٝ ٨ٛشٜٝٗذاٙ ه٢شٗبٛبٙ ١ؼتٜذ. ا٧ٚ   ًٜذ، د٨ٛب ثب ٨ٛش٥ٝ ٛظب٦ٗ كتح ٦ٗ  ٌٗبٙ ث٠ ا٧ٚ كٞست ثٞد ٠ً پ٨شٝص ث٠ ًـٞس حٌٞٗت ٦ٗ
اٛزبٕ ا٧ٚ ًبس سا ث٠ ؿه٘ب   ٣تٞا٨ٛذ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د٨١ذ ا٧ٚ اػت ٠ً خذا٧بٙ اربص  ٠ً ٦ٗ ٢٨بٙ اػت. اٗب د٨ْٓ ا٧ٚثش ػٌغ اكّٞ ً

د١ٜهذ ٨ٛشٜٝٗهذ ٝ ًب٨ٗهبة ثبؿه٨ذ. ا٧هٚ        د١ٜذ ٝ اربصٟ ٦ٗ  اُش ثتٞا٨ٛذ آٙ سا خٞة اٛزبٕ د٨١ذ، خذا٧بٙ ث٠ ؿ٘ب ؿٌٟٞ ٦ٗ --د١ٜذ  ٦ٗ
٨ُهشد.    ًٔت ؿٞٛذ، ا٧بالت ٗتحذٟ ث٠ ٨ْٗ خٞد اص آٙ ٛوهؾ تهبس٧خ٦ ًٜهبسٟ ٗه٦      ٕ ٛظاد ثـش كٔحهبٛٞٙ ثـش دس ُزؿت٠ ثٞد. اُش ت٘ب

 إ ٛظٖ ٝ تشت٨ت ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثشا٥ ا٧ٚ اٗش اػت، ا٧ٚ رب٦٧ اػت ٠ً اص آٙ آٗذ.  آٙ كحجت ًشدٟ ٣چ٨ض٥ ٠ً دسثبس

ذٛذ(، ٝ ػهخت٦ خ٨ٔه٦ ص٧هبد٥ دس ا٧هٚ ص٨ٜٗه٠      خٜ  إ ٝرٞد داؿت٠ )حوبس ٦ٗ  پشػؾ: ا٧ٚ اٝاخش هذس٥ ٗـٌْ ٝ ػشدس٦ُ٘ دس ساث٠ٌ
 إ.  تزشث٠ ًشدٟ

تٞاٖٛ ث٠ ا٧ٚ كٞست ث٠ ؿ٘ب پبػم ثذ١ٖ. تب صٗب٦ٛ ٠ً دس ا٧ٚ ٗح٨ي ارت٘بع اكشاد ػهبد٥ ١ؼهت٨ذ، خهٞاٟ اٛؼهبٙ ثبؿه٨ذ،        ٦ٗ معلم:

ٝس دس احؼبػبت اػت. ثٜبثشا٧ٚ ثشا٥ ٧ي كشد   ١ب ؿ٠ًٞ  ث٨ٚ رسٟ ٤ٝس٧ذ، ٝ حت٦ كبكٔ  ػَٜ، ٨ُبٟ، ٧ب ح٨ٞاٙ، ٠٘١ دس احؼبػبت ؿ٠ًٞ
ٗهب   ٤تٞاٙ ا٧ٚ ًبس سا ًشد. اٗب دس خلٞف ؿ٦ٌٔ ٠ً تض٨ًه   ػبد٥ ٌٗ٘ٚ ٨ٛؼت ٠ً اص احؼبػبت كشاس ًٜذ. كوي اص ًش٧ن تض٠٨ً ٦ٗ

وذاس ًٖ چ٨ض١ب٥ اكشاد ػبد٥، دس صٗبٙ إ ٠ً چ٠ ٛٞع ؿ٦ٌٔ اص تض٠٨ً اػت: ثب ثبه٦ داؿتٚ آٙ ٗ  ٨ُشد، اص هجْ ث٠ ؿ٘ب ُلت٠  اٗشٝص ٦ٗ
تٞاٛؼت٨ذ ا٧ٜزب ث٠ كب اػتجهبس    ٧ُٖٞ، ٦٘ٛ  تٞا٨ٛذ ث٠ كب اػتجبس ثجخـ٨ذ. ثذٝٙ آٙ ٗوذاس ًٖ اص چ٨ض١ب٥ اكشاد ػبد٥، ث٠ ؿ٘ب ٦ٗ  حبهش ٦ٗ
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ا٧بٙ ث٨ب٧ٜهذ  ؿؼٞس. ؿ٨شٌٗ٘ٚ اػت ٠ً خهذا٧بٙ ا٧ٜزهب كهب سا اكهالح ًٜٜهذ، خهذ        ثجخـ٨ذ، چ٠ سػذ ث٠ ٗٞهٞع ٛزبت ٗٞرٞدات ر٥
ٙ    --ؿؼٞس سا ٛزبت د١ٜذ  ٗٞرٞدات ر٥ ١هب سا    ًبك٦ ٠ً ١ؼت ث٨ؾ اص حذ ثضسٍ اػت. ٨١  سا٦١ ٨ٛؼت ٠ً خهذا٧بٙ ثتٞاٜٛهذ اٛؼهب

تٞا٨ٛذ ٗٞرٞدات ا٧ٜزب سا چ٨ض ٦٘٢ٗ دس ٛظش ث٨ِش٧ذ، ٝ كوي ثه٠ خهبًش     ١ب ٦ٗ  هذس ٢ٖٗ دس ٛظش ث٨ِشٛذ. كوي ثب ثٞدٙ دس ث٨ٚ اٛؼبٙ  آٙ
 تٞا٨ٛذ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د٨١ذ.  ٨ض١ب٥ ثـش٥ دس ػٌح ثبه٦ داس٧ذ اػت ٠ً ٦ٗا٧ٚ ٠ً ١ٜٞص چ

تٞاٙ اص هٖٔ اٛذاخت، پغ ثب٧ذ ٛزهبتؾ داد ٝ كهب     دا٨ٛذ ٠ً ٗٞرٞدات اٛؼب٦ٛ ٧ي ػٌح اص ٢٨ًبٙ ١ؼتٜذ، ٝ ػٌح٦ ٠ً ٦٘ٛ  ؿ٘ب ٦ٗ
بس داكب اٛزبٕ د٨١ذ ٝ تض٠٨ً ٨ًٜهذ. ٝٓه٦، اُهش    ثب٧ذ دسػت ثبؿذ. پغ ٝهت٦ ؿ٘ب آٙ ٧ي رسٟ اص چ٨ض١ب٥ ثـش٥ سا داس٧ذ هبدس٧ذ ٠ً ً

ًٜٜهذُبٙ    ؿٞد. اخ٨شاً چٜذ ٗوب٠ٓ خٞاٛذٕ ٠ً ت٘ش٧ٚ  آٙ ]ٗؼئ٠ٔ[ اص ا٧ٜزب ٛبؿ٦ ٦ٗ --ًٜذ  تٞر٠ ًبك٦ ٛذاؿت٠ ثبؿ٨ذ ثب ؿ٘ب ٗذاخ٠ٔ ٦ٗ
٠ً چٌٞس ١٘ؼهشؽ ٧هي ٗش٧هذ    ُلت   ًؼ٦ ثٞد ٠ً آٝاسٟ ٝ ػشُشداٙ اػت. اٝ اص ا٧ٚ ٦ٗ ٤آ٢ٛب سا ٛٞؿت٠ ثٞدٛذ، ٝ ٦ٌ٧ اص آ٢ٛب ٛٞؿت

ُلت ٠ً ؿه١ٞشؽ    داكب اػت ٝ چوذس اٝ ػب٦ٓ اػت، ٦ٓٝ دس آٙ ًٔ٘بت احؼبػبت اٝ سا د٧ذٕ. ٝ كشد د٧ِش٥ ثٞد ٠ً سارغ ث٠ ا٧ٚ ٦ٗ
خٞاٜٛهذ، ٝ    ١ب سا ٗه٦   ٧ُٖٞ ًبس اؿتجب٦١ ًشد٧ذ. ثؼو٦ اكشاد ػبد٥ ١ٖ آٙ ٗوب٠ٓ  چوذس ػب٦ٓ اػت، ٝ آٛزب ١ٖ احؼبػبت سا د٧ذٕ. ٦٘ٛ

تٞاٖٛ ث٧ِٖٞ ٠ً خٞة ٨ٛؼت. دس ٝاههغ، كهشكبً     خٞاٜٛذ ٗؤحش ١ؼتٜذ، ثشا٥ ٨٘١ٚ ٦٘ٛ  ٝهت٦ اكشاد ػبد٥ آ٢ٛب سا ٦ٗ كب اكالحس ٗذت د
 خبًش آٙ ٧ي رسٟ چ٨ض١ب٥ ثـش٥ ٠ً ١ٜٞص داس٧ذ ثٞد.  ث٠

اُهش  "ٞد ٌٗ٘ٚ اػت كٌش ٨ًٜذ، ًٜٜذٟ ٛجب٧ذ ث٠ آٙ كٞست تحت تیح٨ش احؼبػبت ثبؿ٨ذ. ثب ا٧ٚ ٝر  ًٜٖ ث٠ ػٜٞاٙ تض٠٨ً  ٦ٓٝ كٌش ٦ٗ
ٕ   ٝاهؼبً دس ا٧ٚ ٗٞسد خٞة تض٠٨ً ًٜٖ، اُش ٝاهؼبً تحت تیح٨ش احؼبػبت ٛجبؿٖ، ٗخْ ٧ي تخت٠ ػَٜ ثهضسٍ ٗه٦   . خ٨هش، اكهالً   "ؿهٞ

٨ًٜذ، ؿؼٞس ِٛبٟ   تبٙ ٝاهؼبً ه٥ٞ ثبؿٜذ ث٠ ٗٞرٞدات ر٥  خٞاٟ ١ؼتٜذ، ٝ اُش ٝهت٦ اكٌبس دسػت  ًٜٜذُبٙ ٨ٛي  تض٠٨ً --ًٞس ٨ٛؼت  ا٧ٚ
ا٧ذ   ٨٧ُٞذ ٠ً ػخت تالؽ ًشدٟ  اكتذ؟ آجت٠، ثؼو٦ اٝهبت ٦ٗ  ا٥ ١ٜٞص ١ٖ اتلبم ٦ٗ  ٥ آٙ كٌش ٨ًٜذ، آ٧ب چٜبٙ ٗؼئ٠ٔ ٝهت دسثبسٟ  آٙ

ٗـهخق سا   ٤تبٙ ا٧ٚ ثٞد ٠ً كشكبً آٙ ٗؼئٔ  تٞا٨ٛذ آٙ سا اٛزبٕ د٨١ذ. پغ ثب آٙ تالؿ٦ ٠ً كشف ًشد٧ذ، آ٧ب ػؼ٦  ٦ٓٝ ثبص ١ٖ ٦٘ٛ
ا٥ ٠ً پشػهؾ سا ٌٗهشح ًهشد كهحجت       ًٜٜذٟ  ؿ٘ب ٝاهؼبً ث٠ آٙ ٛو٠ٌ سػ٨ذ؟ آجت٠، كوي دس ٗٞسد تض٠٨ً ٧٤ب ٝهؼ٨ت تض٨ًحْ ٨ًٜذ؟ آ

تهبٙ دسدػهش     ًٜٜذٟ الصٕ اػت ثب آٙ دسػت ثشخٞسد ٨ًٜذ ُٝش٠ٛ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثشا٥  ًٜٖ. ١ش ًٞس ١ٖ ٠ً ثبؿذ، ث٠ ػٜٞاٙ تض٠٨ً  ٦٘ٛ
ؿخل٦ ثشا٥ ؿ٘ب دسػت ٌٛشدٟ  ٤ث٠ ثؼذ، اػتبد ٨١  آصٗب٧ؾ تض٨ً 1999طٝئ٠٨  ۳۰تش، اص ًٜٜذ. رض ثشا٥ ؿبُشداٙ رذ٧ذ  دسػت ٦ٗ

ؿخل٦ ؿ٘ب اص ١ش ٛظش تـ٨٨ش ًهشدٟ، ثه٠ ًهٞس٥ ًه٠ دس ر٢هت ٛزهبت ٗٞرهٞدات         ٤اػت، ٝ ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً دس ٗز٘ٞع تض٨ً
 (تـ٧ٞنؿؼٞس ٝ اػتجبسثخـ٦ ث٠ داكب اػت. )   ر٥

ؿ٧ٖٞ اكشاد٥ ١ؼتٜذ ًه٠ ثهب ٗهب سٝاثهي توهذ٧ش٥ داسٛهذ؟ آ٧هب          اكشاد٥ ٠ً دس آؿٌبسػبص٥ حو٨وت ثب آ٢ٛب سٝثشٝ ٦ٗ ٤پشػؾ: آ٧ب ١٘
 ؿؼٞس د٨ٛب٥ ٗب ١ؼتٜذ؟  ٗٞرٞدات ر٥

ٚ    ١ب٥ هبٛٞٙ ٗٚ ث٠ ا٧ٚ كٞست تشت٨ت ٦ٗ  ثذٙمعلم:  ًهٞس. آجته٠، ؿهب٧ذ ؿه٘ب دس آؿٌبسػهبص٥        د١ٜذ، ٝ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ١هٖ ١٘ه٨

٨ًٜذ س٥ٝ اكشاد ث٨ـتش٥ تیح٨ش ثِزاس٧ذ، پغ ؿب٧ذ اص ؿ٘ب   ب ثبؿ٨ذ، ٝ هبدس ثبؿ٨ذ ث٠ ًش٧و٦ ٠ً حو٨وت سا آؿٌبس ٦ٗحو٨وت خ٦ٔ٨ تٞاٛ
ٟ   ؿؼٞس٥ سا ٛزبت د٨١ذ ٠ً استجبى ٗؼتو٦٘٨ ث٠ ؿ٘ب ٛذاسٛذ. ثب ٨ٛي  خٞاػت٠ ؿٞد ٗٞرٞدات ر٥ ١هب٦٧ ثهشا٥ تـ٨٨هش آ٢ٛهب       خهٞا٦١، سا

سػهذ، تل٨ٌهي     ؿهؼٞس ٗه٦    ا٧ٚ ٗؼ٦ٜ سا ١ٖ داسد ٠ً ٝهت٦ ثه٠ ٛزهبت ٗٞرهٞدات ر٥    خٞا٨١ذ داؿت. اٌٗبٙ چ٨ٜٚ ٝهؼ٨ت٦ ١ؼت.
تٞا٨ٛذ ث٨ٚ آ٢ٛب ت٘ب٧ض هبئْ ؿ٧ٞذ. ا٧ٚ تلبٝت هبئْ   ١ب ث٠ ًؼب٦ٛ ٠ً ٗبّ ٗٚ ١ؼتٜذ ٝ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٨ٛؼتٜذ دس ًبس ٨ٛؼت. ٦٘ٛ  ٗؼئ٨ٓٞت
إ   اد ػبد٥ ٨ٛؼت ٠ً ٗٚ ث٠ ًٞس خبف ثب اكشاد خبٛٞادٟث٨ٚ ثضٍ ٨ٛؼت. ٗخْ اكش  خٞا٦١ ٧ي ٗٞرٞد سٝؿٚ  ثٞد، ٝ ا٧ٚ ٨ٛي ؿذٙ ٦ٗ

 .٨ٛؼتخٞا٦١... ا٧ٚ ٧ي احؼبع اٛؼب٦ٛ   خٞا٦١... ٨ٛي  ؿٞد؟ ٨ٛي  ًٜذ. ِٗش ٦ٗ  ١ب هو٠٨ كشم ٦ٗ  خٞثٖ ٝ ثب ث٨ِب٠ٛ

 كشػتٜذ.  ١ب٧ـبٙ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ  چٞآٙ ٝ خبٛٞادٟ  پشػؾ: ٗش٧ذاٙ داكب٥ اػتبٙ ػ٦

 (تـ٧ٞنٗتـٌشٕ. )  معلم:



1۱ 

 

ٙ   ١ب٥ ًبس ارجبس٥، ٗشاًض ثبصداؿت، ٝ ث٨٘بسػتبٙ  ١ب، اسدُٝبٟ  پشػؾ: ٗش٧ذاٙ داكب٦٧ ٠ً دس صٛذاٙ ١هب٥ ٗختٔهق     ١ب٥ سٝا٦ٛ دس ٌٗهب
 كشػتٜذ.  ؿٞٛذ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ  چٞآٙ ؿٌٜز٠ ٦ٗ  ػ٦

 چٞآٙ ١ٖ اًالع ًبْٗ داسٕ. اػتبد ًبٗالً ٌٗٔغ اػت.  ( اص ٝهؼ٨ت ػ٦تـ٧ٞنٗتـٌشٕ. )  معلم:

تهٞا٨ٖٛ ثه٠ ػهشػت ثه٠       پشػؾ: دس ٗٞار٠٢ ثب ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ، اٛؼزبٕ ث٨ٚ ٗش٧ذاٙ داكب ثؼ٨بس ٢ٖٗ اػت. چٌٞس ٗه٦ 
 كٞست ًْ سؿذ ٨ًٜٖ؟

ا٧هٚ اػهت ًه٠ ٗهشدٕ ػهبد٥       ٣إ، ٝ ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً آٙ دسثبس  كحجت ٌٛشدٟ "اتحبد" ٤ًٔ٘ ٣دا٨ٛذ، ٗٚ ١شُض دسثبس  ٦ٗ معلم:

ٚ ًٜٜهذ سؿهذ دس     آٙ كحجت ٦ٗ ٣ًٜٜذُبٙ دسثبس  د١ٜذ، آٙ ٧ي ؿٌْ اػت. چ٨ض٥ ٠ً تض٠٨ً بٕ ٦ٗچ٨ض٥ سا ث٠ صٝس اٛز َ   ؿه٨  ؿه٨ٜ
٧ُٖٞ ػٔهتؾ ا٧هٚ     ًٜٜذٟ ثب٧ذ ١شچ٠ سا ٠ً الصٕ اػت اٛزبٕ ؿٞد ثذاٛذ، ٝ اُش اٝ خٞة ػْ٘ ٌٜٛذ، ٦ٗ  اػت، سؿذ ث٨ٜبد٥. ٧ي تض٠٨ً

ا٧هٚ سٝؿهٚ    ٣بس٥ ثب٧ذ ًشد ٝ چ٠ ًبس٥ ٛجب٧ذ ًشد، آ٧هب ١ِ٘ه٦ دسثهبس   اػت ٠ً كب سا خٞة ٌٗبٓؼ٠ ٌٛشدٟ اػت، دسػت اػت؟ چ٠ ً
١ب٥ داكهب ٝ ٗشاًهض دػهت٨بس٥      ا٥ اكشاد٥ سا ثشا٥ استجبى داسد، ٝ اٛز٘ٚ  ٗبٙ سٝؿٚ ثبؿذ. ٦ٓٝ، ١ش ٌٜٗو٠  ٨ٛؼت٨ٖ؟ دس ٝاهغ ثب٧ذ ثشا٥

شا٧ٚ چ٨ٜٚ ٝهؼ٨ت٦ ٠ً ١ش ٝههت ًؼه٦ كٌهش    ًٞس ٦ًٔ ٧ي ٨ٛبص ثشا٥ ١٘ب٦ِٜ١ ٝرٞد داسد. ثٜبث ٝرٞد داسٛذ، پغ ث٠ ث٨بٙ د٧ِش ث٠
ًٜذ حبال ثب٧ذ چ٠ ًبس٥ اٛزبٕ د٨١ٖ ٧ب كشدا چ٠ ًبس٥ الصٕ اػت اٛزبٕ داد ٝ ٠٘١ ثالكبكه٠ٔ ثهبخجش ؿهٞٛذ، دس حهبّ حبههش ١ٜهٞص       

سا اٛزهبٕ د١ٜهذ،   تٞا٨ٖٛ ث٠ ا٧ٚ ٛو٠ٌ ثشػ٨ٖ، ثٜبثشا٧ٚ ٨ٛبص ثٞد اكشاد٥ سا داؿت٠ ثبؿ٨ٖ ٠ً هذٕ رٔٞ ُزاسٛذ تب ١٘ب٦ِٜ١ ٝ استجبى   ٦٘ٛ
ثخـهٜذ ٧هب ثه٠ كهٞست كهشد٥        ا٧ٚ ٛٞع ًبس١ب سا اٛزبٕ د١ٜذ. دس حبّ حبهش، خٞاٟ ٗش٧ذاٙ داكب ث٠ كٞست ُش٦١ٝ ث٠ كب اػتجبس ٗه٦ 

آٙ سا الصٕ ثذاٛذ، ثب٧هذ آٙ سا ثه٠    كب اكالحداٛذ. تب صٗب٦ٛ ٠ً   آ٢ٛب چ٨ض١ب٦٧ ١ؼتٜذ ٠ً داكب الصٕ ٦ٗ ٤ًٜٜذ، ١٘  حو٨وت سا آؿٌبس ٦ٗ
١ب٧تبٙ خٞدپؼٜذ ٝ ؿ٨لت٠ ٛـ٧ٞذ، ٝ كٌش ٨ٌٜٛذ ٠ً ثب ثو٠٨ كشم داس٧ذ.   خٞث٦ اٛزبٕ د٨١ذ، ٝ رب٦٧ ثشا٥ ثحج ٨ٛؼت. ٝ ث٠ خبًش ٛوؾ

ٝ    ؿ٘ب سا ١ٖ ١٤ش ٧ي اص ؿ٘ب، ٧ي رسٟ ١ؼت٨ذ. ٝ دس چـٖ ٗٚ ٨١  ًؼ٦ ث٢تش اص ٨١  ًغ د٧ِش٥ ٨ٛؼت، چشا٠ً ١٘ ٙ صٗهبٙ ث٨هش
هٌؼبً ٛجب٧ذ اربصٟ د٨١ذ  --١ب تٞاٛب٦٧ ث٨ـتش٥ داسٛذ، د٧ِشاٙ دس ًبس د٧ِش٥ تٞاٛبتشٛذ  ا٥ ثؼو٦  ( دس استجبى ثب ٗؼئ٠ٔتـ٧ٞنًـ٨ذٕ. ) 

١ب سا كب ث٠  ١ب٥ ثضس٦ُ داس٧ذ، ٝ ؿ٨شٟ ٝ ؿ٨شٟ، ٦ٓٝ ت٘بٕ آٙ  ٨٧ُٞذ چ٨ٜٚ تٞاٛب٦٧  ُؼ٨خت٠ ؿٞٛذ. ٦ٗ  ا٧ٚ ٗٞهٞع ِٓبٕ ٤اكٌبستبٙ ثش پب٧
داٛؼت ٠ً خهشد ؿه٘ب     الصٕ ٦ٗ كب اكالحثٞد.  ١ب ثشػ٨ذ ػ٦ٔ٘ ٦٘ٛ  تٞاٛؼت٨ذ ث٠ آٙ ػٌح اص تٞاٛب٦٧  ثخـ٨ذ! دس حو٨وت، اُش ٦٘ٛ ؿ٘ب

١ب ٝ   خٞا١ٜذ ٗٚ تٞاٛب٦٧  ًٜٜذُبٙ ٦ٗ  ث٠ آٙ ٛو٠ٌ ثشػذ، پغ هٌؼبً ٛجب٧ذ كٌش ٨ًٜذ ٠ً خ٦ٔ٨ ال٧ن ٝ تٞاٜٛ٘ذ ١ؼت٨ذ. ثؼو٦ اص ت٘ش٧ٚ
آٙ چ٨ض١ب سا ٗٚ دادٕ، پغ ٨ٛبص٥ ث٠ ِٛبٟ  ٤ًٜٖ ا٧ٚ اػت ٠ً، ١٘  بصث٦ٜ٨ ًٜٖ. ٦ٓٝ حو٨وتؾ، چ٨ض٥ ٠ً كٌش ١٦ٗب٧ـبٙ سا ث  ٢ٗبست

 (خٜذٛذ، تـ٧ٞن  حوبس ٦ٗاٛذاختٚ ٨ٛؼت. ) 

ًٜٖ. حو٨وتبً ػخت اػت ٠ً ١ِٜبٕ تض٠٨ً احؼبػبت )چ٨َٜ( سا س١ب ًشد،   پشػؾ: ثؼو٦ اٝهبت ٝاهؼبً خ٦ٔ٨ احؼبع ػشُـت٦ِ ٦ٗ
ْ     ٠ اص ١٘بٙ ؿشٝع تض٠٨ًٝ اِٛبس ً تهش٧ٚ آصٗهب٧ؾ دس صٛهذ٦ُ آصٗهب٧ؾ       إ، ١ش آصٗب٧ـ٦ آصٗب٧ؾ احؼبػبت اػت، اِٛهبس ًه٠ ٗـهٌ

 احؼبػبت اػت.

ا٧ذ، ٝ ػٔتؾ ا٧ٚ اػهت ًه٠     ُ٘بٖٛ ٠٘١ خٞة ؿ٨ٜذ٧ذ، دسػت اػت؟ ؿ٘ب ثب احؼبػبت ث٠ كٞست ٧ي آصٗب٧ؾ سكتبس ًشدٟ  ث٠معلم: 

ًٜٖ ٠ً ٦ِ٘١ اٗشٝص آٙ سا س١ب ٨ًٜذ،   ( اٗب ٗزجٞستبٙ ٦٘ٛخٜذٛذ  حوبس ٦ٗا٧ذ، پغ دائ٘بً ٗزجٞس٧ذ آٙ سا ثِزسا٨ٛذ. )   آٙ سا س١ب ٌٛشدٟ
٧ُٖٞ ٗٞهٞع اص   تٞا٨ٛذ دسرب ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د٨١ذ. ٝهت٦ ث٠ ؿ٘ب ٦ٗ  ٧ُٖٞ ٦ٗ  ًٜٖ. ٦٘ٛ  ؿ٘ب اؿبسٟ ٦ٗكوي ا٧ٚ سا ث٠ ًٞس ٝاهح ث٠ 

تهش ؿهٞٛذ، صٗهب٦ٛ ًه٠ حو٨وتهًب ٛؼهجت ثه٠          تش ٝ ه٥ٞ  چ٠ هشاس اػت، كوي ثب٧ذ كب سا ث٨ـتش ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜذ. صٗب٦ٛ ٠ً اكٌبس دسػت ه٥ٞ
ٙ ٗٞهغ د٧ِش ٨١  احؼبػ٦ ٛخٞا١ذ ثٞد ٠ً ثبػج ار٧ت ؿ٘ب ؿٞد، ٝ ١ه٨  ًهذإ اص   خٞا٦١ داؿت٠ ثبؿ٨ذ، آ  ؿؼٞس ٨ٛي  ٗٞرٞدات ر٥
ا٧ذ، ٝ ١ه٨  توهبد د٧ِهش٥ ثه٠ خهبًش        ػبًل٠  ٧ُٞذ ٛؼجت ث٠ اٝ ث٦  احؼبػبت داس٧ذ دٝثبسٟ ٦٘ٛ ٤تبٙ ٠ً ثب آ٢ٛب ٗؼئٔ  اػوب٥ خبٛٞادٟ

ُهشدد    آٙ حشف ثض٨ٛذ، ٦ٓٝ ثبص ١ٖ ا٧ٚ ث٠ ؿ٘ب ثشٗه٦ تٞا٨ٛذ ١ش چوذس ثخٞا٨١ذ سارغ ث٠   ٗٞهٞع احؼبػبت ٝرٞد ٛخٞا١ذ داؿت. ٦ٗ
 ٠ً الصٕ اػت سؿذ ٨ًٜذ.
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. اٗهب آ٧هب آٙ ١هضاساٙ ػهبّ سا ٜٗتظهش ١٘ه٨ٚ اٗهشٝص        "ػخت اػت، ٝاهؼبً ػخت اػت" --تٞاٖٛ حبٓت كٌش٥ ؿ٘ب سا حغ ًٜٖ  ٦ٗ
١هب    ( خٞة، ثؼو٦ ٝهتتـ٧ٞنٗوب٧ؼ٠ ًشد؟! ) ٨ًٜذ   تٞاٙ ثب ا٧ٚ چ٨ض ٛبچ٨ض٥ ٠ً اٗشٝص تحْ٘ ٦ٗ  تبٙ سا ٦ٗ  ٛجٞد٧ذ؟! آ٧ب ً٘بّ آ٧ٜذٟ

ثهٞد ًه٠ آٙ    ًٜٖ، اُش اٗشٝص ا٧ٜزب ٛجٞدٕ ٠ً ؿ٘ب سا ٛزبت د١ٖ ٝ ٦ٌ٧ اص ؿ٘ب ثٞدٕ، ثب٧ذ ثِه٧ٖٞ، ثهشا٧ٖ خ٨ٔه٦ آػهبٙ ٗه٦       كٌش ٦ٗ
ُه٧ٖٞ، ١هب     سا ٦ٗ( احت٘بالً كشكبً ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ اػتبد اص ت٘بٕ آٙ ٗؼبئْ خجش داسد اػت ٠ً ا٧ٚ تـ٧ٞنچ٨ض١ب٥ ًٞچي سا س١ب ًٜٖ! ) 

 (خٜذد  ٗؼٖٔ ١٦ٗب. ) 

تشػٖ   خٞا١ٖ ًبس داكب سا خٞة اٛزبٕ د١ٖ، ثب ا٧ٚ ٝرٞد ٦ٗ  إ. ٦ٗ  ١ب، ٗذت٦ ًٞال٦ٛ دس ٝهؼ٨ت ثذ٥ ثٞدٟ  پشػؾ: ث٠ خبًش ٝاثؼت٦ِ
هؼبً تالؽ ص٧بد٥ كهشف  صٗب٦ٛ سا ٝا  ًٜٜذُبٙ احش ثِزاسد. آ٧ب ثب٧ذ ًبس سا ًٜبس ثِزاسٕ ٝ ٗذت  ت٘ش٧ٚ ٠ً٤ ٝهؼ٨ت هؼ٨ق ٗٚ س٥ٝ ثو٨

 ًشدٙ خٞدٕ ًٜٖ؟   تض٠٨ً

ُزاسد. اػتبد ٨١  ٗخهبٓلت٦    ٨ًٜذ س٥ٝ ٨١  چ٨ض٥ تیح٨ش ]ٜٗل٦[ ٦٘ٛ  د٨١ذ كب سا ٌٗبٓؼ٠ ٦ٗ  اُش دسحب٦ٓ ٠ً ًبس داكب اٛزبٕ ٦ٗ معلم:

تٞا٨ٛذ دس ٛوـ٦ ًه٠ دس    ثب ا٧ٚ ٗٞهٞع ٛذاسد. ١٘چ٨ٜٚ، اكشاد٥ ٠ً ا٧ٜزب ١ؼت٨ذ، خٞاٟ ٗحلْ ١ؼت٨ذ ٧ب ؿـ٦ٔ داس٧ذ، ٨١  ٧ي ٦٘ٛ
٨ًٜذ ًٞتب٦١ ٨ًٜذ. ٦ِ٘١ ثب٧ذ دس ١ش ًبس٥ ٠ً ثب٧ذ اٛزبٕ د٨١ذ خٞة ػْ٘ ٨ًٜذ، ٝ دس ػ٨ٚ حهبّ ا٧هٚ     ٗشدٕ ػبد٥ ا٧لب ٦ٗ ٤ربٗؼ

ًٜذ. ُٝش٠ٛ، حت٦ اُش ٛتٞا٨ٛذ ٝههؼ٨ت ٗهب٦ٓ ثبحجهبت٦ داؿهت٠       تش ٦ٗ  تبٙ سا ساحت ًبس، ًبس اػتجبسثخـ٦ ث٠ داكب ٝ آؿٌبسػبص٥ حو٨وت
تش٧ٚ ٨ٛبص١هب٥ صٛهذ٦ُ ا٨ًٜ٘هب٦ٛ ٛجبؿهذ،       ا٥  خٞساى ثبؿ٨ذ، اُش ث٠ ]تی٨ٗٚ[ پب٠٧ثبؿ٨ذ، اُش ٠٘١ سٝصٟ ٗزجٞس ثبؿ٨ذ ِٛشاٙ ػشپٜبٟ ٝ 

١هب٥ ؿ٨شههشٝس٥ ثهشا٥      ا٥ داؿت٠ ثبؿ٨ذ ٠ً ث٠ كب اػتجبس ثجخـ٨ذ؟ آ٧ب ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ ٨ٛؼت؟ ُشكتهبس٥   تٞا٨ٛذ اٛشط٥ اهبك٠  چ٠ِٛٞ ٦ٗ
خٞا٨١هذ سٝؽ    اُش ٜٗجغ دسآٗهذ ث٢تهش٥ داس٧هذ ٝ ٗه٦     ًٞس٥ ث٠ دٛجبّ ًبس٥ ٛش٧ٝذ.  خٞدتبٙ دسػت ٨ٌٜٛذ، ٝ ثذٝٙ كٌش ًبك٦ ٨٘١ٚ

ؿ٘ب ثش٧ٝذ ٝ دػت اص ًبس ًهشدٙ ثٌـه٨ذ    ٧ُٞ٤ٖ ا٧ٚ اػت ٠ً اُش ١٘ تبٙ سا تـ٨٨ش د٨١ذ، ٗٚ ٗخبٓلؾ ٨ٛؼتٖ. چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ  صٛذ٦ُ
 ًالً ؿ٨شهبثْ هجّٞ اػت.

١ب، ا٧ٚ ٠ً ٧ي اٛؼبٙ ٧ي   دس ا٧ٚ ٌٗبٙ اٛؼبٙ ٗش٧ذاٙ داكب٥ اٗشٝص چوذس ٢ٖٗ اػت؟ دس آ٧ٜذٟ، ا٧ٜزب ٤دا٨ٛذ ا٧ٚ ؿٌْ تض٨ً  آ٧ب ٦ٗ
آٙ كهحجت     ٤ا٧هٚ ٝ تض٨ًه   ١٤ب، ٝهته٦ ٗهشدٕ سارهغ ثه٠ تض٨ًه       خذا ؿٞد د٧ِش اكؼب٠ٛ ٛخٞا١ذ ثٞد. پ٨ؾ اص ا٧ٚ دس ا٧ٚ ٌٗبٙ اٛؼبٙ

ا٥ ٠ً دسحبّ ت٧ٌٞٚ آٙ   ًشدٛذ. دس آ٧ٜذٟ، آ٧ٜذٟ  ١ب اكالً تض٠٨ً ٦٘ٛ  اٛؼبٙ --اؽ كشكبً تض٠٨ً ًشدٙ سٝح ٦ًٌ٘ ثٞد  ًشدٛذ، ٠٘١  ٦ٗ
ا٥   د٨١هذ ت٘هش٧ٚ ٝاهؼه٦     ا٧ذ! ١شچ٨ض٥ ٠ً اٗشٝص اٛزبٕ ٗه٦   ١ب ث٠ رب٥ ُزاؿت٠  ١ؼت٨ذ، دس ا٧ٚ ٌٗبٙ ٗؼ٨ش خذا ؿذٙ سا ثشا٥ اٛؼبٙ
 [ هبدس ثٞدٙ ث٠ تض٠٨ً ث٠ ١ِٜبٕ اٛزبٕ ًهبس اكهشاد ػهبد٥.   ٤ؿٞد، ] اص ر٠ٔ٘ ا٧ٚ رٜج  اػت ٠ً دس آ٧ٜذٟ ث٠ ػٜٞاٙ ػشٗـن اػتلبدٟ ٦ٗ

ًهٞس ثهبص ٝ ثبٝههبس     تٞا٨ٛذ ث٠ اكشاى ٝ تلش٧ي ثش٧ٝذ. ثب٧ذ كشكبً ثه٠   ٨ًٜذ، پغ ٦٘ٛ  اُش ث٠ اكشاى ٝ تلش٧ي ثش٧ٝذ ا٧ٚ ٗؼ٨ش سا خشاة ٦ٗ
تٞا٨ٛهذ ثه٠ اػهتبٛذاسد٥ ًه٠       ًبس٥ سا ٠ً دس ربٗؼ٠ ثب٧ذ اٛزبٕ د٨١ذ ث٠ خٞث٦ اٛزبٕ د٨١ذ، ٝ ػپغ تض٨ًه٠ ٨ًٜهذ. آِٛهبٟ هٌؼهبً ٗه٦     

 ُض٧ٜٜذ. ٧ذ ث٠ آٙ ثشػٜذ، ث٠ اػتبٛذاسد ً٘بّ، ثشػ٨ذ چٞٙ ا٧ٚ ٗؼ٨ش٥ اػت ٠ً ٗشدٕ آ٧ٜذٟ ثش٦ًٜٜٗذُبٙ ثب  تض٠٨ً

ارت٘بع ثـش٥ آ٧ٜذٟ، ارت٘بػ٦ ثذٝٙ ٗز١ت اػت، ٝ ١شًؼ٦ ثخـ٦ اص ربٗؼ٠ خٞا١ذ ثٞد، ٗشدٕ دس ١ش چ٨ض٥ اص آٙ ربٗؼ٠ ؿهشًت  
١هب٥ دسػه٦ ًه٠      رب٥ ًتهبة   ؿبٙ دس ػٌٞح ثبالتش، دس رب٥  داسٛذ، ٝ ؿب٧ذ حوب٧ن كب دس ا٧ٚ ػٌح ٗٞرٞدات ثـش٥ ٝ ٗؼب٦ٛ دس٦ٛٝ

ؿٞد ٠ً خذا ؿٞد. ا٧ٚ تـ٨٨ش٥ دس ا٧هٚ    ، داسد ثشا٥ ثـش ٌٗ٘ٚ ٦ٗكب اكالحخٞاٜٛذ دسآ٨ٗخت٠ ؿٞد. ثٜبثشا٧ٚ دس ا٧ٚ   آٗٞصاٙ ٦ٗ  داٛؾ
ؿٞد، ا٧ٚ   ؼتٖ ٢٨ًب٦ٛ ٦ًٗشدٙ ٝ ًبْٗ ًشدٙ ػ٨ؼت٘بت٨ي ت٘بٕ ػ٨  ]ث٠ٌٔ[ ا٧ٚ ؿبْٗ ١٘ب١َٜ  --ػٌح ٗٞرٞدات اٛؼب٦ٛ ٨ٛؼت

ػ٨ت ٝ ٛوق ًشدٙ كب اػت. چ٨ٜٚ س٧ٝذاد٥ ٠ً ٗشدٕ خذا٧ب٦ٛ ٠ً ا٧ٜزهب ١ؼهتٜذ تهب ٗهشدٕ سا ٛزهبت د١ٜهذ        ١٘ب١َٜ ًشدٙ ٝ ث٦
١ب٦٧ ٗخْ ث٠ ك٨ٔت ًـ٨ذٙ ػ٨ؼ٦ ٌٗٔوبً ١شُض دٝثبسٟ اربصٟ دادٟ ٛخٞا١ذ ؿذ ٠ً   ؿٌٜز٠ ًٜٜذ د٧ِش ٝرٞد ٛخٞا١ذ داؿت. ٝهؼ٨ت

 ا٠ٌٜ٧ ٗب چ٠ِٛٞ دس ا٧ٚ ٌٗبٙ اكشاد ػبد٥ ٗؼ٨ش تض٠٨ً سا ث٠ خٞث٦ ثپ٨٘ب٨٧ٖ ثبالتش٧ٚ ا٨٘١ت سا پ٨ذا ًشدٟ اػت. اتلبم ث٨لتذ. پغ

 ٗبٙ سا ث٠ كٞست ًْ اٛزبٕ د١ٜذ؟  ػ٢ٖ كب اكالحتٞاٜٛذ ٦ً   پشػؾ: ٗش٧ذاٙ داكب چ٠ِٛٞ ٦ٗ
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د٨١هذ    ثب ١٘ذ٧ِش ١ٌ٘بس٥ ٝ ١٘ب٦ِٜ١ ٨ًٜذ. ٝهت٦ ث٠ كٞست ُش٦١ٝ، خٞدتبٙ ت٢ٜب، ٧ب ثب١ٖ ثب تؼذاد ًٖ، ًبس١ب سا اٛزبٕ ٦ٗ معلم:

ا٧هذ ٝ    ؿ٧ٞذ، ص٧شا تب حذ ثٔٞؽ آثذ٧هذٟ ؿهذٟ    الصٕ اػت خٞة ١ٌ٘بس٥ ٝ ١٘ب٦ِٜ١ ٨ًٜذ. ثب كب ٠ً ا٧ٜزبػت ٝاهؼبً ٗشتٌت اؿتجبٟ ٦٘ٛ
 ١٤٘ه  ٣إ، اٗب دسحهبّ ٛظهبس    ا٧ذ پب ث٠ ٨ٗبٙ ِٛزاؿت٠  اخ٨ش، ٗٚ دس ٨١  ًبس٥ ٠ً اٛزبٕ دادٟ ٣. دس ا٧ٚ دٝسثب٧ذ ثذا٨ٛذ ٠ً چ٠ ًبس ٨ًٜذ
تهٞاٖٛ ثِهزاسٕ تهب اثهذ ثه٠ ٗهٚ ٗتٌه٦ ثبؿه٨ذ، ٝ           اٛذ. ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً ٦٘ٛ  إ سا رٔت ًشدٟ  إ ٠ً تٞر٠  ٗـٌالت ُٞٛب٦ُٛٞ ثٞدٟ

١ب٥ ثٜب ًشدٙ توٞا٥ ػظ٨ٖ خٞدتبٙ ٗحشٕٝ ًٜٖ. ٗزجٞس٧ذ ٗؼ٨ش خٞدتبٙ سا ثپ٨٘ب٨٧ذ، ٝ ٓـض٧هذٙ ٝ    تٞاٖٛ ؿ٘ب سا اص ت٘بٕ كشكت  ٦٘ٛ
د٨١هذ    چ٨ض١ب٦٧ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗ ٤دا٨ٛذ ٠ً چٌٞس ثشا٥ ١٘  دا٨ٛذ چٌٞس خٞدتبٙ سا ثٜٔذ ٨ًٜذ، ٝ ٦ٗ  سد، ؿ٘ب ٦ٗص٨ٗٚ خٞسدٙ اؿٌب٦ٓ ٛذا

ًهٜٖ    ٨ُشٕ. تب رب٦٧ ٠ً ثـٞد ػؼ٦ ٦ٗ  تبٙ سا ٦٘ٛ  اسصؽ هبئْ ؿ٧ٞذ، ٝ ثؼذؽ ١ش ًبس٥ سا ثبص ١ٖ ث٢تش اٛزبٕ د٨١ذ. پغ د٧ِش دػت
١هب٦٧ تهب خٞدتهبٙ ٗؼه٨ش سا ثپ٨٘ب٨٧هذ.        ١ب٦٧ ث٠ ؿ٘ب، دادٙ كشكت  ٧ؼ٦ٜ دادٙ كشكت ًبس٥ ًٜٖ ث٨ـتش س٥ٝ اٗٞس تلٌش ٨ًٜذ، ٝ ا٧ٚ

ًٜٖ، اٗب د٧ِش دس ٗٞسد ٗٞهٞػبت خبف ثؼه٨بس٥ ًه٠ تحهت ؿهشا٧ي       ًْ ثذٙ پ٨ؾ ث٨ب٧ذ كحجت ٦ٗ ٣ٝهت٦ ٗـٌالت دس ٗحذٝد
 آ٧ذ كحجت ٛخٞا١ٖ ًشد.  ٗؼ٦ٓٞ٘ پ٨ؾ ٦ٗ

 ُزاسد؟  دػت س٥ٝ ٛت٨ز٠ تیح٨ش ٦ٗ پشػؾ: دس ١ِٜبٕ كشػتبدٙ اكٌبس دسػت، آ٧ب ٝهؼ٨ت

ُزاسد.   ؿبٙ س٥ٝ ٨١  چ٨ض تیح٨ش ٦٘ٛ  ١ب٥ دػت ٧ب اٛزبٕ ٛذادٙ  خٞة دس اكْ، تب صٗب٦ٛ ٠ً ٗؼوّٞ ٝ آُبٟ ثبؿ٨ذ، اٛزبٕ حبٓت معلم:

( خٜذد  ٗؼٖٔ ٦ٗذ. ) ثش٧  ا٧ذ ٧ب ٠ٛ، ٧ب ا٠ٌٜ٧ دس ٨ُز٦ ث٠ ػش ٦ٗ  تبٙ ٗؼٕٔٞ اػت ٠ً ٝاسد ػٌٞٙ ٝ آساٗؾ ؿذٟ  ١ب٥ دػت  ٦ٓٝ، اص حبٓت
تبٙ ر٘غ ثبؿذ. ٝ آٙ ٝهؼ٨ت ث٠ چ٠ كٞست اػت؟ ثؼ٨بس خٞؿب٧ٜذ اػهت، اِٛهبس     كشػت٨ذ ثب٧ذ حٞاع  پغ صٗب٦ٛ ٠ً اكٌبس دسػت ٦ٗ

 ٨ُشد.  ٠٘١ چ٨ض ػبًٚ ٝ آسإ اػت ٝ ت٘بٕ ثذٙ سا اٛشط٥ دس ثش٦ٗ

ؿبٙ سا ثه٠ خهبًش ]ٝههؼ٨ت[ اهتلهبد٥ اص دػهت        ؿـْ، ثؼو٦ اص ٗش٧ذاٙ دس ا٧بالت ٗتحذٟ كب اكالحخبف  ٣پشػؾ: ٦ً ا٧ٚ دٝس
 اٛذ...  دادٟ

اكتهذ سا    ا٥ ٠ً اٗشٝص ث٨ٚ ٗش٧هذاٙ داكهب اتلهبم ٗه٦      ًبس ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اػت. ٨٘١ـ٠ ثب٧ذ ا٧ٚ ٧بدتبٙ ثبؿذ: ٗٚ ٨١  ٗذاخ٠ٔ معلم:

ؿخله٦ ؿه٘ب سا ثهبالتش٧ٚ     ٤ٗؼبئ٦ٔ ٠ً ٛجب٧ذ اتلبم ث٨لتٜذ ٛظٖ ٝ تشت٨ت ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اػهت. آ٢ٛهب تض٨ًه    ٤ًٜٖ؛ ١٘  تلذ٧ن ٦٘ٛ
، ص٧شا اُش ٛتٞا٨ٛذ ث٠ ً٘بّ ثشػ٨ذ حشك٦ ثشا٥ ُلتٚ ٝرٞد ٛهذاسد. اٗهب   داسدث٨ٜٜذ. آجت٠، تض٠٨ً ؿخل٦ ثبالتش٧ٚ ا٧ٞٓٝت سا   ا٧ٞٓٝت ٦ٗ

د١ٜذ، ٝ ػٔتؾ ا٧ٚ اػهت ًه٠ ؿه٘ب      د٧ِش٥ دس تبس٧م اٛزبٕ ٦ٗ ١٣ش دٝس ١٤ب٥ تض٨ً  ٗش٧ذاٙ داكب٥ اٗشٝص ًبس ٗتلبٝت٦ ٛؼجت ث٠ ساٟ
ؿهؼٞس ٝ اػتجبسثخـه٦ ثه٠ كهب،       سٝد. ٛزبت ٗٞرهٞدات ر٥   تبٙ كشاتش ٦ٗ  تبٙ اػت ٠ً اص ً٘بّ ؿخل٦  تش٥ ثش دٝؽ  ٗؼئ٨ٓٞت ثضسٍ

تٞاٜٛهذ    ذ. ٝ ا٧ٚ چ٨ض٥ اػت ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛ٘ه٦ تش٥ ١ؼتٜ  تبٙ ١ؼتٜذ، ًبس١ب٥ حت٦ ثضسٍ  ؿخل٦ ١٤ب ثؼ٨بس كشاتش اص تض٨ً  ا٧ٚ
 دسػت اداسٟ ًٜٜذ، ٝ دسحبّ ٗذاخ٠ٔ ثب ؿ٘ب ١ؼتٜذ. آ٢ٛب سا سد ٨ًٜذ ]ٝ ٛپز٧ش٧ذ[، ٝ ثب ت٘بٕ ا٧ٚ ]ٗؼبئْ[ ثب اكٌبس كح٨ح سٝثشٝ ؿ٧ٞذ!

ؿهذٕ    ب٥ ثؼ٨بس ص٧بد٥ سٝثشٝ ٗه٦ ١  ١ب ٝ آصٗب٧ؾ  تٞاٛؼتٖ ٝهت٦ ثب ٗحٜت  پشػؾ: ثشا٥ ٗذت صٗب٦ٛ ث٠ ١ِٜبٕ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب، ٦ٗ
خلٞف دس چٜذ ٗبٟ ُزؿت٠، ًبسٗب٥ كٌش٥ خ٦ٔ٨ ؿذ٧ذ ثٞدٟ   هذٕ ث٘بٖٛ ٝ ٗؼ٨شٕ سا ادا٠ٗ ثذ١ٖ. ثؼذ اص خبسد ؿذٙ اص چ٨ٚ، ث٠  حبثت

 احتشا٦ٗ ٛؼجت ث٠ اػتبد، ٝاداؿتٚ ٗٚ ث٠ س١ب ًشدٙ تض٠٨ً، ٝ ؿ٨شٟ ١ؼت.  اػت. دس آٙ حت٦ ػٜبكش٥ اص ث٦

ٚ    ًٜ  كٌش ٦ٗ معلم: ًٜٜهذُبٙ،    ٖ تب صٗب٦ٛ ٠ً كب سا ث٨ـتش ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜذ، اكٌبس دسػت ؿ٘ب ه٥ٞ خٞا١ٜذ ثهٞد. ثهشا٥ ثؼوه٦ اص ت٘هش٧

ا٧ذ. ٗٞهٞػبت ٗش٧ذاٙ   كب سا اص ٛظش اٛذاخت٠ ٤ا٧ذ ٝ ٌٗبٓؼ  ثؼو٦ اص اٝهبت ؿ٘ب ٝاهؼبً دس٨ُش اٛزبٕ ًبس١ب ثشا٥ آؿٌبسػبص٥ حو٨وت ؿذٟ
 ٤ؿؼٞس، ٦ٓٝ ١٘ه   ٗبٙ ث٠ كب، آؿٌبسػبص٥ حو٨وت، ٝ ٛزبت ٗٞرٞدات ر٥  ٗخالً اػتجبسثخـ٦ كؼ٦ٔ سٝد،  ؿخل٦ كشاتش ٦ٗ ٤داكب اص تض٨ً

ٝهت ١ش چ٨ض د٧ِش٥ ؿ٨هش    ١ب دس ٝاهغ س٥ٝ ث٨ٜب٦ٛ اص ً٘بّ ؿخل٦ ػٞاس اػت، ثٜبثشا٧ٚ اُش ٛتٞا٨ٛذ ث٠ ً٘بّ ؿخل٦ ثشػ٨ذ آٙ  ا٧ٚ
ٛزبٕ ثذ١ٜذ؛ كوي ٗش٧ذاٙ داكب اسصؽ اٛزهبٕ ا٧هٚ ًهبس سا داسٛهذ.     هبثْ تحون اػت. اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ًبس٥ ٨ٛؼت ٠ً ٗشدٕ ػبد٥ ا

د٨١ٖ، ثب٧هذ آٙ سا ثه٠     پغ حبال كب سا ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜذ ٝ ث٨ـتش ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜذ، كب سا ث٨ـتش ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜذ. ١٘چ٨ٜٚ، ١ش ًبس٥ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗ
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س٧ذ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اص ٨١  ؿهٌبك٦ اػهتلبدٟ   ًٜٜذٟ اٛزبٕ د٨١ٖ. ِٛزا  ؿ٦ٌٔ دسػت ٝ كبٓح اٛزبٕ د٨١ٖ، ٝاهؼبً آٙ سا ٗخْ ٧ي تض٠٨ً
 د١ٜذ.  ١ب٥ ؿ٘ب ػٞءاػتلبدٟ ًٜٜذ آٙ ٛٞع ًبس١ب سا ]٠ً ؿ٘ب ػٜٞاٙ ًشد٧ذ[ اٛزبٕ ٦ٗ  ًٜٜذ. ٝهت٦ اص ؿٌبف

داٛؼت٨ذ؟ ٝهت٦ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ػٌح ثبال ا٧ٚ ٗحٜت سا ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ، د٨ْٓ ٢ٛب٦٧ ا٧هٚ ثهٞد ًه٠ دس حهب٦ٓ ًه٠        آ٧ب ا٧ٚ سا ٦ٗ
ػهبص٥ ًهشد، ٝ دس    دكؼ٠ پبى  چٜذاٙ خٞة ٢٨ًبٙ سا ٧ي  ًٜٜذ آٙ ٗٞرٞدات ٠ٛ  ٦ٗ "آثذ٧ذٟ"اكٌالح   اكب سا ٦ً ا٧ٚ دٝسٟ ث٠ٗش٧ذاٙ د

ػ٨ٚ حبّ ػبٖٓ سا پبى ًشد. ا٧ٚ چ٨ض٥ اػت ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ ٠ً اٛزبٕ ؿٞد. آ٢ٛب ث٠ رب٥ ا٠ٌٜ٧ ١هذف ٗهٚ   
اٛهذ. پهغ ٝهته٦ ًه٠ ثهب آٙ        ١ب٥ خٞدؿبٙ سا ثبالتش٧ٚ ا٧ٞٓٝهت ههشاس دادٟ    ٧ي دس ٛظش ث٨ِشٛذ خٞاػت٠ ٣سا ٨ٛبص ؿ٘بس كب اكالحثشا٥ 

تش اٛزبٕ د٨١هذ، ٝ ارهبصٟ     ؿ٧ٞذ، ػ٢ٖ خٞدتبٙ ]دس آٙ ٗٞهٞع[ سا ث٨ـتش ثشسػ٦ ٨ًٜذ، ًبس١ب سا ث٠ ؿ٦ٌٔ دسػت  ٗـٌالت سٝثشٝ ٦ٗ
ًٜٜهذ په٨ؾ اص ا٧هٚ      ١ب سا ًٜتشّ ٦ٗ دات پ٨ٔذ٥ ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ آٙٛذ٨١ذ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اص ٨١  ؿٌبك٦ اػتلبدٟ ًٜٜذ. آٙ ٗٞرٞ

١ب٦٧ ٠ً ٨ُهش اكتهبدٟ ثبؿهٜذ      ٗبٛذ ٠ً دس آؿلت٦ِ ١ؼتٜذ، ٝ ٗخْ ٗٞؽ  اٛذ، ثٜبثشا٧ٚ ٗخْ ا٧ٚ ٦ٗ  آٞهٞع خٞد سا د٧ذٟ  ػشٛٞؿت هش٧ت
١ٖ ٠ً ثذ ثبؿذ. ث٠ ا٧هٚ ٗؼهبئْ تٞره٠ ٨ًٜهذ ٝ     صٜٛذ، ١ش هذس   دػت ث٠ ١ش ًبس٥ ٦ٗ --ًٜٜذ  ٛبا٨ٗذا٠ٛ ٝ اص س٥ٝ اػت٨لبّ سكتبس ٦ٗ
 ِٛزاس٧ذ اص ٨١  ؿٌبك٦ اػتلبدٟ ًٜٜذ.

 سػبٜٛذ!  دَٝٛ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ  كبَٛ اػتبٙ ؿبٙ  پشػؾ: ٗش٧ذاٙ اص ؿ٢ش ٥ٝ

 (تـ٧ٞنٗتـٌشٕ. )  معلم:

٧ُٞذ ًه٠    خٞا١ذ تض٠٨ً ًٜذ، ٦ٓٝ ٦ٗ  كبٓٞٙ َُٞٛ ٠ً ثب اػ٘بّ صٝس اٝ سا ؿؼتـ٥ٞ ٗـض٥ دادٛذ ١ٜٞص ٦ٗ ٣ًٜٜذ  پشػؾ: ٧ي ت٘ش٧ٚ
 ٨ًٜذ؟  ًٜذ. اػتبد، آ٧ب ثبص ١ٖ اص اٝ ٗشاهجت ٦ٗ  اػتبد حبال د٧ِش اص اٝ ٗشاهجت ٦٘ٛ

١ب٥   ٛبا٨ٗذ ًشدٟ اػت ٝ آٙ اكٌبس، ٝاثؼت٦ًِٜذ اػتبد سا ٛبا٨ٗذ ًشدٟ اػت ٝ داكب سا   ًٜذ چٞٙ احؼبع ٦ٗ  ًٞس كٌش ٦ٗ  اٝ آٙ معلم:

اٗٞس ثب ٧ي ر١هٚ اٛؼهب٦ٛ اػهت ٝ ١ٜهٞص      ٣اٛذ. ٝ ثب ٝرٞد ًبس١ب٦٧ ٠ً اٛزبٕ دادٟ، ١ٜٞص دسحبّ كٌش ًشدٙ دسثبس  رذ٧ذ٥ ؿٌْ دادٟ
ٗبرشا خٞة ثشا٥ ٨٘١ٚ آٙ حشف سا صد. ا٧ٚ اٗش ت٘بٕ ٛـذٟ، پغ آ٧ب چ٨ض١ب٦٧ ٠ً هجْ اص ت٘بٕ ؿذٙ ا٧ٚ  --سٝؿٚ ٝ ٗتٞر٠ ٨ٛؼت

دا٨ٛذ، دس ُزؿت٠ تض٠٨ً ًشدٙ دائٞ ػخت ثٞد. ٝهت٦   د٨١ذ ثخـ٦ اص كشآ٧ٜذ تض٠٨ً ٨ٛؼتٜذ؟ ث٠ٔ! ٦ٗ  د٨١ذ ٝ خٞة اٛزبٕ ٦٘ٛ  اٛزبٕ ٦ٗ
تش اص حذ ٗتٞػي داؿت كشكت تض٠٨ً ًشدٙ دائٞ سا ثشا٥ ٨٘١ـه٠ اص    كٌش پب٨٧ٚ ٧يؿذ، ٨٘١ٚ ٠ً   كشد٥ ثب ٧ي آصٗب٧ؾ سٝثشٝ ٦ٗ

خ٦ٔ٨ خٞة، حبال ًه٠ اٝ  "ًٜٖ.   ًٞس ث٠ ٗٞهٞع ِٛبٟ ٦ٗ  ًٜٜذ ٗٚ ١ٖ ٨٘١ٚ  ٝ ا٧ٚ هٌؼ٦ ثٞد. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ كٌش ٦ٗداد،   دػت ٦ٗ
تٞا٦ٛ اٝ سا ٠ِٛ داس٥ چٞٙ ٠ً ث٠ تٞ خ٨بٛت ًشد. تٞ ثشا٥ ٛزبت اٝ   ا٥ سا ث٧ٜٞؼذ، تٞ، ٦ٓ ١ِٜز٦، حبال ٦٘ٛ ا٧ٖ ثش٠ُ  سا ٗزجٞس ًشدٟ

تٞا٦ٛ اٝ سا ٠ِٛ داس٥. ٝ اُش ٛتٞا٦ٛ اٝ سا ٠ِٛ داس٥ ثب٧ذ چ٠ ًهبس    ث٠ تٞ خ٨بٛت ًشد. ٗؼٔ٘بً ٦٘ٛآٙ هذس صح٘ت ًـ٨ذ٥، ثب ا٧ٚ ٝرٞد 
 ."ًشد؟ اٝ سا اص ث٨ٚ ثجش

اٝ سا  --إ  ًٞس اٛزبٕ ٛهذادٟ   اٛذ. اٗب ٗٚ ًبس١ب سا ا٧ٚ  ًٜٜذ، ٝ اٗٞس سا ث٠ ا٧ٚ كٞست تشت٨ت دادٟ  ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ث٠ ا٧ٚ كٞست كٌش ٦ٗ
ًٜٖ كشدا ًبس١ب سا   ٨ًٜذ؟ ًبس٥ ٦ٗ  اٗشٝص خٞة ػْ٘ ٌٛشد، ٦ٓٝ آ٧ب ؿ٘ب ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ١ٜٞص ٗشدٕ سا ؿٌٜز٠ ٦٘ٛ داد. خٞا١ٖٛزبت 

( آ٧ب چ٨ض٥ ٠ً اتلبم اكتهبدٟ حبثهت ٌٛهشدٟ اػهت ًه٠      تـ٧ٞنًٜٖ ٠ً آ٢ٛب سا خٞة اٛزبٕ د١ذ! )   اص ٛٞ اٛزبٕ د١ذ، ٝ هٌؼبً ًبس٥ ٦ٗ
اٛذ، ٝ ًبسؿبٙ ث٢تش ٝ ث٢تش ؿذٟ اػت؟ آ٧ب ث٨ـتش ٝ ث٨ـتش ٗلٖ٘   تش ؿذٟ  تش ٝ ٗتٞر٠  اٛذ، ٗتٞر٠  تش ؿذٟ  تش ٝ ٌٜٗو٦  ٗش٧ذاٙ داكب ٌٜٗو٦

پب٧هبٙ   تٞاٛهذ ثه٠   چ٨ض١ب٦٧ ٠ً دس ُزؿت٠ اٛزبٕ داد٧ذ كوي ٗه٦  ٤ٝهت ١٘  ( ٝهت٦ دس ٢ٛب٧ت ٝاهؼبً ٗلٖ٘ ؿ٧ٞذ، آٙتـ٧ٞن٨ٛؼتٜذ؟! ) 
 (تـ٧ٞنًٜذ. )   خٞا٦١ اداسٟ ٦ٗ  تش٧ٚ ٨ٛي  ًٞس اػت. اػتبد ا٧ٚ ٗٞهٞع سا ثب ثضسٍ  سػبٛذٙ كشا٧ٜذ تض٠٨ً ثبؿذ. ٝاهؼبً ا٧ٚ

اؽ ث٠ خبًش ا٧ٚ تلٌش ثٞدٟ اػت. ؿ٘ب ا٧ٚ سا دس   اٛذ، ٝ ٝاهؼ٨ت ا٧ٚ اػت ٠ً ٠٘١  ٦ٓٝ ثؼو٦ اكشاد ١ؼتٜذ ٠ً ٝاهؼبً ٗشا ٗی٧ٞع ًشدٟ
دسػت٦ اٛزبٕ دادٛذ، ثذٝٙ  پشدٟ ٝ ث٠  ا٧ذ: ثؼو٦ اكشاد ًبس١ب سا ث٦  ؿٞد د٧ذٟ  ٗبٙ اسػبّ ٦ٗ  ٠ً اص چ٨ٚ ثشا٥ Clearwisdomاخجبس 

تٞاٛؼهت آٙ سا    ١ب٥ ًبس ارجبس٥ كشػتبدٛذ، ؿ٨ٌبٙ دس ثؼذ١ب٥ د٧ِش ٦٘ٛ  ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٛـذٛذ؛ ٝ ٝهت٦ آ٢ٛب سا ث٠ اسدُٝبٟتشع، ٝ ثٜبثش  
ؿبٙ ص٧هبد اػهت، ثٜهبثشا٧ٚ ثه٠       ١ب سا داسٛذ ٝ اكٌبس ثـش٥  ا٥ اص اكشاد اٛٞاع ٝ اهؼبٕ تشع  تحْ٘ ًٜذ ٝ ٗزجٞس ثٞد آصادؿبٙ ًٜذ. ػذٟ



19 

 

١هب٥ ثـهش٥ ثِزسٛهذ، ٝ خهذا٧بٙ       تٞاٜٛذ اص ٝاثؼت٦ِ  اٛذ، ١ٜٞص ٦٘ٛ ت٦ ٠ً تب ٓت ٗشٍ ؿٌٜز٠ ؿذٟؿٞٛذ. حت٦ ٝه  ؿذت ؿٌٜز٠ ٦ٗ
١هب٥ تهشع    تٞاٜٛذ ًبس٥ اٛزبٕ د١ٜذ. آ٢ٛب٦٧ ٠ً دسُزؿتٜذ دسحب٦ٓ ٠ً ث٠ ٝاثؼت٦ِ  ٗحبكظ كب دٓٞاپغ ا٧ٚ رش٧بٙ ١ؼتٜذ ٦ٓٝ ٦٘ٛ

١هب٥ ثـهش٥ ١ؼهتٜذ.      ١ب ٛ٘ب٧ؾ ٝاثؼت٦ِ اٗش ا٧ٚ اػت ٠ً ٦ِ٘١ آٙسػبٖٛ، ٧ب ٠ٛ؟ حو٨وت   چؼج٨ذٟ ثٞدٛذ، آ٧ب ؿ٘ب سا ث٠ ً٘بّ ٦ٗ
رب ٝ االٙ ساحت اػت دس ٗٞسد آٙ كحجت ًشد، ٦ٓٝ دس آٙ ٝهؼ٨ت ؿ٨ٌب٦ٛ ساحت ٨ٛؼت. ا٧ٚ ٗؼ٨ش٥ اػهت ًه٠ ٧هي     آجت٠، ا٧ٚ

 ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً ػخت اػت! --سٝد  اٛؼبٙ ث٠ ػ٥ٞ خذا ؿذٙ ٦ٗ

ًٜٜهذُبٙ ثهب اختالكهبت ٝ      ت٘ش٧ٚ  ٝ دس ١ٌ٘بس٥ ثب ١ٖ كب اكالح١ب٥   ، ٝ ؿبٓجبً ٦ً كؼب٨ٓتا٥ اص ًشٟ ١ؼتٖ  ًٜٜذٟ  پشػؾ: ٗٚ ت٘ش٧ٚ
 ١ب٦٧ داسٕ. ثب٧ذ چ٠ ًبس ًٜٖ؟  ؿٕٞ. ٌٗ٘ئٜبً ثشا٥ ا٧ٚ اػت ٠ً ٗٚ ٝاثؼت٦ِ  توبد١ب٦٧ ٗٞار٠ ٦ٗ

ٚ   كوي دس ًشٟ ا٧ٌٜٞس ٨ٛؼت، چٞٙ توبد١ب دس ٜٗبًن د٧ِش ١ٖ آؿٌبس ٦ٗ معلم: ًٜٜهذُبٙ ػهشص٨ٗٚ     ؿٞٛذ، ٝ آٙ ٗؼبئْ ث٨ٚ ت٘هش٧

١ب٦٧ داسد، ٦ِ٘١ كٌش ًٜٜذ ال٧ن ٝ تٞاٛب ١ؼتٜذ، ١ش ًذإ كٌش ًٜذ حن   اكتبد. اُش ١ش ًؼ٦ كٌش ًٜذ ٠ً ٢ٗبست  چ٨ٚ ١ٖ اتلبم ٦ٗ
آ٧ٜذ ٗـٌْ داسٛذ. چ٨ض٥ ًه٠ كٌهش     ٨ب٧ٜذ، آِٛبٟ دس ٝاهغ، دس آٙ ٓحظ٠ آٙ اكشاد٥ ٠ً ًٞتبٟ ٦٘ٛثب اٝػت، ٝ حبهش ٛجبؿٜذ ٠ً ًٞتبٟ ث

ٖ   "ًٜٜذ،   ٝهت كٌش ٦٘ٛ  ، ٝ ٨١ "تٞاٛذ ث٢تش ث٠ داكب خذٗت ًٜذ  ٗٚ ٦ٗ ٣ا٧ٚ ا٧ذ"ًٜٜذ ا٧ٚ اػت ٠ً،   ٦ٗ . "دسحهبّ خٞدٛ٘هب٦٧ ١ؼهت
٦٧ُٞ، ًبس تٞ   ٦٧ُٞ، دسػت ٦ٗ  دسػت ٦ٗ" --ًٜٜذ  تش ٦ٗ  إ آٙ سا ه٥ٞچؼجٜذ ٝ ٗذ  ٦ٓٝ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ث٠ ا٧ٚ ًٞتبٟ ٨ٛبٗذٙ اٝ ٦ٗ

! پغ دس آٙ ٗٞهغ اٝ سٝؿٚ ٝ ٗتٞر٠ ٨ٛؼت. حو٨وتهًب دس ٗهٞسد خٞدتهبٙ ٗؼوٞالٛه٠ كٌهش ٨ًٜهذ ٝ ثؼهذ دس ٗهٞسد         "ده٨وبً دسػت اػت
١ب ٨١  ًؼ٦   ًٞس اػت ٠ً دس آٙ صٗبٙ  ا ا٧ٚؿٞٛذ. چش  ًٜٖ آٙ ٗٞهغ ًبس١ب خٞة اٛزبٕ ٦ٗ  ١ب٥ اكشاد د٧ِش كٌش ٨ًٜذ، ٝ كٌش ٦ٗ  ا٧ذٟ

٠ً ت٘ب٧هْ   د٨١ذ، چ٠ سػذ ث٠ ا٧ٚ ١ب٧تبٙ سا اص دػت ٦ٗ  ًٜذ؟ ِٛشاٙ ا٧ٚ ٛجبؿ٨ذ ٠ً كشكت ث٠ ارشا ُزاؿتٚ ا٧ذٟ  ث٠ خٞدؽ ِٛبٟ ٦٘ٛ
 ١ب٥ د٧ِشاٙ ث٢تش اػت.  ٛذاؿت٠ ثبؿ٨ذ هجّٞ ٨ًٜذ ٠ً ا٧ذٟ

تهبٙ س١هب     ًٜذ ٠ً آ٧ب ٝاثؼت٦ِ  ١ب اٝ ث٠ ا٧ٚ ِٛبٟ ٦ٗ  ًبس ُشكت٠ ؿذ ٧ب ٠ٛ. دس آٙ صٗبٙ ؿ٘ب ث٠ ٣ًٜذ ٠ً ا٧ذ  حبال ٧ي خذا، اٝ ِٛبٟ ٦٘ٛ
دس ساث٠ٌ ثب آٙ ٗٞهٞع ؿ٘ب هبدس ثٞد٧ذ آٙ سا س١هب ٨ًٜهذ، ٝ حته٦ ههبدس      --تبٙ ث٠ ارشا ُزاؿت٠ ٛـذ  ؿذ. اُش آٙ سا س١ب ٨ًٜذ، ٝ ا٧ذٟ

تض٠٨ً اػت. اُهش  ا٧ٚ تبٙ سا ثبال ثجش٧ذ. تض٠٨ً چ٨ؼت؟   اٛؼت٨ذ ػٌحپغ سؿذ ًشد٧ذ، ٝ تٞ --ثٞد٧ذ ً٘ي ٨ًٜذ ٠ً ث٢تش اٛزبٕ ؿٞد
١ب٥ خٞدتبٙ اكشاس داؿت٠ ثبؿ٨ذ، آِٛبٟ دسحب٦ٓ ٠ً ٌٗ٘ٚ اػت ث٠ ٛظش ثشػذ ث٠ خبًش كب اػت، ٦ٓٝ   ث٠ ًٞتبٟ ٨ٛبٗذٙ ٝ تی٨ًذ ثش ا٧ذٟ

ا٧ذ. اٗب   ٝ ٧ب اٗٞس سا اص ت٘بٕ صٝا٧ب ث٨ـتش دس ٛظش ِٛشكت٠ا٧ذ   دس ٝاهغ ؿ٨شٌٜٗو٦ ثٞدٙ اػت، ٝ ؿ٘ب حو٨وتبً ػ٨٘وبً سارغ ث٠ آٙ كٌش ٌٛشدٟ
ث٨ٜ٨ذ د٧ِشاٙ[ ٝاهؼبً ٗؼبئْ ٧ب ٗـٌالت سا ت٘بٕ ٝ ً٘هبّ دس ٛظهش     ٗؼٖٔ اػت ٠ً ػ٦ٔ٘ ٨ٛؼت ]چ٨ض٥ ٨٧ِٞٛذ[ اُش ]حت٦ ٝهت٦ ٦ٗ

ؿ٧ٞذ ]چ٨ض٥ ٨٧ِٞٛهذ[.    ٝ اكٌبس ٛبپبى ١٦ٗب   ؿٞٛذ، ٝ ٝاهؼبً ػ٦ٔ٘ ٛخٞا١ذ ثٞد ٝهت٦ ٗتٞر٠ ٝاثؼت٦ِ  ٨ُشٛذ ٝ ثبػج ص٧بٙ داكب ٦ٗ  ٦٘ٛ
 تش٥ ثشػ٨ذ. پغ الصٕ اػت دس كب ث٠ ثٔٞؽ ث٨ؾ

تٞاٜٛهذ دٝثهبسٟ     ؿ٧ٞذ، ؿبُشداٙ ٦ٗ ١ِٜبٕ آٗٞصؽ كب دس ك٨الدٓل٨ب دس ا٧ٚ ٗٞسد كحجت ًشدٕ، پغ ١شٝهت ثب ا٧ٚ ٗٞهٞع ٗٞار٠ ٦ٗ
٨ًٜهذ    آ٧ذ حٞاػتبٙ ثبؿذ. آجت٠، ٝهت٦ ثِِٞٗٞ ٗه٦   ٦ٗ آٙ سا ثخٞاٜٛذ. اص آٛزب٦٧ ٠ً ا٧ٚ ٗٞهٞع خ٦ٔ٨ حؼبع اػت، ١ش ٝهت پ٨ؾ

١هب٥ خهبف كهشم داسٛهذ. دس ٗهٞسد ا٧ٌٜه٠ ثه٠ ًهٞس           ًٜذ، ٝ ٗٞهؼ٨ت  ٨٘١ـ٠ دال٧ْ ص٧بد٥ ١ؼت، ٗح٨ي ٝ ؿشا٧ي ١ش ثبس كشم ٦ٗ
 ُشدد ٠ً دس تض٠٨ً خٞة ًبس ٨ًٜذ.  ٗـخق چٌٞس ثب ا٧ٚ ٗٞهٞع ثشخٞسد ًشد، ١ٜٞص ث٠ ا٧ٚ ثش٦ٗ

 ًٜٜذ؟  اػت ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اسٝپب سا ث٠ ؿٌْ خبك٦ ؿذ٧ذ ًٜتشّ ٦ٗپشػؾ: آ٧ب دسػت 

، 1999طٝئ٠٨  ۳۰( دسػت ٗخْ آٙ صٗبٙ، حذٝد خٜذٛذ  حوبس ٦ًٜٜٗذ. )  ث٨ٜٖ، كوي چ٨ٚ سا ؿذ٧ذ ًٜتشّ ٦ٗ  ًٞس٥ ٠ً ٗٚ ٦ٗ معلم:

كوي ا٧ٚ ًهٞس اػهت ًه٠     --ٟ ثٞد١ب دسحبّ كشٝ س٧ختٚ ثٞدٛذ، ٝ ػٌح٦ پغ اص ػٌح د٧ِش اص ؿ٨ٌبٙ ٓجش٧ض ؿذ  صٗب٦ٛ ٠ً آػ٘بٙ
١ب٦٧ ثٞد ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثشا٥ داكب تذاسى د٧هذٟ ثٞدٛهذ.     ثْؼذ٥ ٗ٘ٔٞ اص ت٘بٕ ؿ٨ٌبٙ ٤تٞاٛؼتٜذ ا٧ٚ سا ثج٨ٜٜذ، ٝ ١ش ال٧  ٗشدٕ ٦٘ٛ

ٝ اُش آ٢ٛب سا تش٨ًت  --ٝ اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب كب اكالح --د١ٖ  إ ٠ً ا٧ٚ اٗش سا دس دٝ ٗشح٠ٔ اٛزبٕ ٦ٗ  هجالً ث٠ ؿ٘ب ُلت٠
آٙ ث٠ ٗؼٜه٦   ٤دكؼ  صد. آجت٠، اٛزبٕ ٧ي  دادٕ، آِٛبٟ ت٘بٕ د٨ٛب ػ٠٨ٔ ٗش٧ذاٙ داكب دػت ث٠ ح٠ٔ٘ ٦ٗ  ًشدٕ ٝ دس ٧ي ٗشح٠ٔ اٛزبٕ ٦ٗ  ٦ٗ
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شح٠ٔ رذا ًشدٕ: ُشٟٝ اّٝ ٗتـٌْ اص ٗش٧ذاٙ داؿت. آٙ سا ث٠ دٝ ٗ  ٗش٧ذاٙ داكب٥ ث٨ـتش ثٞد، ٝ ػ٠ ٝ ٨ٖٛ ٨ٔ٨ٗبسد ٗش٧ذ داكب ٝرٞد ٦ٗ
اػت، ٝ ُشٟٝ دٕٝ ٗتـٌْ اص ٗش٧ذاٙ داكب٥ صٗبٙ اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب اػت. دس آؿبص ٝهت٦ ؿ٨ٌبٙ  كب اكالح ٣داكب٥ دٝس

ثشا٧ٚ آ٢ٛهب آٙ  تٞاٛؼت خٞدؽ سا ث٠ خبسد اص چ٨ٚ اػ٘هبّ ًٜهذ. ثٜهب     آٗذ، دس ٧ي آٙ، آػ٘بٙ سا ت٨شٟ ًشد ٝ ص٨ٗٚ سا پٞؿبٛذ، اٗب ٦٘ٛ
د٦١ ًشدٛذ، ٝ ثشا٥ ؿ٘ب آٙ صٗبٙ ٝاهؼبً ٝحـتٜبى ثٞد. پهغ ثهشا٥ ًهٖ     چ٨ض١ب٥ پ٨ٔذ سا ػ٠٨ٔ ت٘بٕ ٗش٧ذاٙ داكب٦٧ ٠ً ثٞدٛذ ػبٗبٙ

ٗش٧ذاٙ داكب، ٗٚ ٗش٧ذاٙ داكب ٝ آٙ چ٨ض١ب سا اص ١ٖ رذا ًهشدٕ. ُزاؿهتٖ آٙ چ٨ض١هب٥ ؿه٨ٌب٦ٛ ًهشف ٗهٚ        ٤ًشدٙ كـبس ٝ ؿٌٜز
ػشػت ٝ دس ػ٨ٚ حبّ دس ٗو٨بع ٝػ٨غ اص ث٨ٚ ثشدٕ، ثٜبثشا٧ٚ دس آٙ صٗبٙ آػ٨ت ثؼ٨بس ص٧هبد٥ ثه٠ ػهٌح ثهذٙ      ث٨ب٧ٜذ، ٝ آ٢ٛب سا ث٠

ػبص٥ ًشدٕ، ا٧ٚ ًبس ٧ي ػبّ ًّٞ ًـ٨ذ، ٝ اُش ا٧ٌٜٞس ٛجهٞد ٗش٧هذاٙ     آٙ چ٨ض١ب سا پبى ٤ٗبد٥ ٗٚ ٝاسد آٗذ. دس ادا٠ٗ توش٧جبً ١٘
آ٢ٛب سا ُشكتٖ. دس ٝاهغ، چ٨ض٥ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكهب تح٘هْ ًشدٛهذ ثهب      ٤. ٗٚ ر٥ٞٔ ١٘تٞاٛؼتٜذ آٙ سا تحْ٘ ًٜٜذ  داكب٥ ٗٚ ٝاهؼبً ٦٘ٛ

( آ٧ب ٛٞػتشاداٗٞع چٜهذ ػهذٟ هجهْ ِٛلهت ًه٠ دس      تـ٧ٞنؿبٙ هبثْ ٗوب٧ؼ٠ ٨ٛؼت. )   تؼذاد ثؼ٨بس ػظ٨ٖ آٙ چ٨ض١ب ٝ ٨ٗضاٙ پ٨ٔذ٥
ؿذ، ا٧ٚ ٗحٜته٦ ػظه٨ٖ دس     رب اٛزبٕ ٦ٗ  ٧ي آ٧ذ؟ اُش ت٘بٕ ا٧ٚ اٗش ث٠ كٞست  ٧ي پبدؿبٟ ثضسٍ ٝحـت اص آػ٘بٙ ٦ٗ 1999طٝئ٠٨ 

داٛؼتٜذ ٠ً ٝاسد ؿذٟ اػت. ثشا٥ ٨٘١ٚ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دس ٝاهغ خٞؿحبّ ثٞدٛذ ٠ً ا٧ٚ ًبس سا دس   ؿذ، ٝ ٠٘١ ٦ٗ  ٗو٨بع ر٢ب٦ٛ ٦ٗ
ز٠ ٝ آصاس، ؿه٨ٌبٙ  آٙ ؿٞٛذ. ثٜبثشا٧ٚ دس ٗهذت ؿهٌٜ     تٞاٛؼتٜذ ٗتٞر٠  ًٞس٥ ٗشدٕ خبسد اص چ٨ٚ ٦٘ٛ دٝ ٗشح٠ٔ اٛزبٕ دادٕ،ص٧شا ا٧ٚ

 تلبٝت ثٞدٛذ.  آٝس ثؼ٨بس٥ پخؾ ًشد، ٦ٓٝ ٗشدٕ د٨ٛب ٛؼجت ث٠ آٙ ث٦  ١ب٥ ثضسٍ ٝ ؿشٕ  دسٝؽ

 چ٠ ا٨٘١ت خبك٦ ٝرٞد داسد؟ كب اكالحكب ٝ  ٤پشػؾ: ا٧ٜزب دس ا٧بالت ٗتحذٟ ثشا٥ سٝٛذ اؿبػ

تٞاٖٛ اٛتخبة ًٜٖ ٠ً ١ش رب٦٧ ثشٕٝ، ٝ ا٧ٚ دسػت اػهت    إ ٠ً ٛٞػ٦ ا٨٘١ت ثخلٞف ٝرٞد داؿت٠ اػت. ٦ٗ  ١شُض ِٛلت٠ معلم:

٠ً اٛتخبة ًشدٕ دس ا٧بالت ٗتحذٟ ث٘بٖٛ. دس آؿبص، ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ ٠ً ٗهٚ ثه٠ كشاٛؼه٠ ثهشٕٝ، ٝ ا٧هٚ حته٦ دس       
ًهٞس ٨ٛؼهت ًه٠ ثهشا٥ ا٧هبالت ٗتحهذٟ         ٧ْ ٗختٔق، ث٠ ا٧بالت ٗتحذٟ آٗذٕ. اٗب ا١ٚ٧ب آٗذٟ اػت. ث٠ ١ش كٞست، ث٠ دال  پ٨ـ٦٧ِٞ

ٗهٚ ثهٞدٟ اػهت )     ٣اسرح٨ت خبك٦ هب٧ٖٔ. ثِزاس٧ذ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، ١ش كشد٥ ٠ً ١شرب٦٧ اص د٨ٛب اػهت صٗهب٦ٛ ػوه٥ٞ اص خهبٛٞاد    
(، ؿبْٗ ثذتش٧ٚ اكشاد، ُٝش٠ٛ كشكت ا٧ٚ سا ٛذاؿتٜذ ٠ً ٦ً ا٧ٚ صٗبٙ اٛؼبٙ ؿٞٛذ. چ٨ض٥ ٠ً دس تبس٧م ُزؿت چ٨ض٥ اػت تـ٧ٞن

ًٜٜهذ ثه٠     اٛذ ٝ چ٨ض٥ ٠ً ثشا٥ خٞد اٛتخبة ًشدٛذ. اص ٠٘١ ثذتش ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ١ؼتٜذ. آ٢ٛب رهشأت ٗه٦    ٠ً آ٢ٛب اص ٨ٗبٙ آٙ ُزؿت٠
٠ً ٗتؼٔن ث٠ آ٢ٛب ٨ٛؼتٜذ. چ٨ض٥ ٠ً دس هٔت اػتبد رب٥ داسد ت٘بٕ ٗشدٗه٦ ١ؼهتٜذ ًه٠ ٝرهٞد     دٓخٞاٟ، ٗشدِٕ ٗشا هتْ ػبٕ ًٜٜذ چشا

 (تـ٧ٞنداسٛذ. ) 

اٛهذ. ٌٗ٘هٚ اػهت اص اػهتبد       ثبس ُلتٜذ ٠ً ١ٜٞص ثؼو٦ اكشاد ثب سٝاثي توذ٧ش٥ ه٥ٞ ١ؼتٜذ ٠ً كب سا ًؼت ٌٛهشدٟ   پشػؾ: اػتبد ٧ي
 ُشاٛوذس ثپشػٖ حبال ٝهؼ٨ت چ٠ِٛٞ اػت؟

دا٨ٛذ ٠ً چ٠ تؼذاد   ٧ُٖٞ آ٢ٛب سا ٛزبت د٨١ذ؟ ؿ٘ب ٦٘ٛ  اػت ٠ً ثش اػبع ٝهؼ٨ت كؼ٦ٔ كحجت٦ ًشد. چشا ث٠ ؿ٘ب ٦ٗػخت  معلم:

 ؿبٙ د٨١ذ!  تبٙ سا ث٨ٌٜذ ٠ً ٛزبت  تبٙ دس ا٧ٚ د٨ٛب ١ؼتٜذ. ث٢تش٧ٚ تالؽ  اص ثؼتِبٙ ُزؿت٠

 توذ٧ش٥ ٝرٞد داسٛذ؟ ٤پشػؾ: چ٠ تؼذاد ث٨ـتش٥ ثب ساثٌ

ٛلهش ١هٖ    ٧هي حته٦   --تٞا٨ٛذ اٗشٝص دس ا٧هٚ د٨ٛهب ٧هي اٛؼهبٙ ثبؿه٨ذ       توذ٧ش٥، ٦٘ٛ ٤ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، ثذٝٙ ساثٌ تٞاٖٛ ث٠  ٦ٗ معلم:

( كوي ث٠ ا٧ٚ كٞست اػت ٠ً آ٢ٛب دس رش٧هبٙ تهبس٧م ثهشا٥ خٞدؿهبٙ     تـ٧ٞنتوذ٧ش٥ دس ا٧ٚ د٨ٛب ثبؿذ. )  ٤ساثٌ  تٞاٛؼت ثذٝٙ  ٦٘ٛ
تٞا٨ٛذ ٗش٧ذاٙ داكب ثبؿ٨ذ، چ٨ض٥ اػت ٠ً ؿه٘ب دس تهبس٧م ثهشا٥ خٞدتهبٙ تشت٨هت        ١٦ٗب٥ ٗتلبٝت٦ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ. ا٠ٌٜ٧   ٛوؾ

داد٧ذ. ٝ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠ خبًش ؿٌٜز٠ ًشدٙ داكب دٝس س٧خت٠ ؿذٛذ، ا٧ٚ ٨ٛض چ٨ض٥ اػت ٠ً خٞد دس تبس٧م ثشا٥ خٞد ٛظهٖ ٝ تشت٨هت   
ؿٞد، ٝ سكت٠ سكت٠ ث٠ آٙ ٛوٌه٠    ١ذ، آٙ اٛذاصٟ ثذ ٦ٗد  دادٛذ. صٗب٦ٛ ٠ً ٧ي ٗٞرٞد ٜٗحشف ؿذٟ اػت، ث٠ اٛزبٕ ًبس١ب٥ ثذ ادا٠ٗ ٦ٗ

 سػذ، دس ٝاهغ ٧ي اٛتخبة اػت.  ٦ٗ
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١هب، سؿهذ پ٨ٞػهت٠ اص ًش٧هن       ١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٝ اص ث٨ٚ ثشدٙ ٝاثؼهت٦ِ   ا٥ اػت ث٨ٚ: سد ًشدٙ ٛظٖ ٝ تشت٨ت  پشػؾ: چ٠ ساث٠ٌ
 تض٠٨ً، ٝ ث٠ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ؿٌبك٦ ثشا٥ اػتلبدٟ ٛذادٙ؟

تبٙ ه٥ٞ اػت، ًبس١ب سا ثش ًجهن آضاٗهبت داكهب اٛزهبٕ       هبدس٧ذ دس ٗؼ٨ش٥ دسػت هذٕ ثشداس٧ذ، ٧ؼ٦ٜ اكٌبس دسػت صٗب٦ٛ ٠ً معلم:

د٨١ذ، آٙ ٗٞهغ دسحبّ ٛل٦ ًشدٙ ٨ٛش١ٝهب٥ ٢ًهٚ ١ؼهت٨ذ، ٝ ثه٠ دسػهت٦ دس        د٨١ذ، ٝ ًبس١ب سا ثش ًجن آضاٗبت اػتبد اٛزبٕ ٦ٗ  ٦ٗ
ا٥ ٠ً تل٨ٖ٘ داسٛذ كب سا ث٠ ١ٖ ثش٧ضٛذ، ٝهت٦ دس اؿتـبؽ ٝ آؿلت٦ِ ١ؼت٨ذ رذاً ٓهزت    داس٧ذ. آٙ اؿجبح پٞػ٨ذٟ  ٗؼ٨شتبٙ هذٕ ثش٦ٗ

ُه٧ٖٞ،    ١ب٥ آٛبٙ خبت٠٘ ٧بثذ. ثه٠ ؿه٘ب ٗه٦     ثشٛذ، چشا٠ً ًْ ١ذف ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ا٧ٚ اػت ٠ً ت٘بٕ ا٧ٚ اٗش ًجن ٛظٖ ٝ تشت٨ت  ٦ٗ
ؿهٞد ارهبصٟ ٛهذادٙ ثه٠       ساػتب ثبؿذ، آِٛبٟ ا٧ٚ ٦ٗ  زبٕ د٨١ذ ١ٖإ اٛ  د٨١ذ ثب آٛچ٠ ث٠ ؿ٘ب آٗٞخت٠  ٝهت٦ ١ش ًبس٥ ٠ً اٗشٝص اٛزبٕ ٦ٗ

١ب٦٧ ثشا٥ آصاستهبٙ. ٗهٚ ؿهٌٜز٠ ٝ آصاس٥ ًه٠ اٗهشٝص دس چه٨ٚ دس         ١ب٧تبٙ ٝ اربصٟ ٛذادٙ ث٠ پ٨ذا ًشدٙ ث٢ب٠ٛ  آ٢ٛب اص ؿٌبف ٣اػتلبد
داٜٛهذ    ؿٞد. ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ًه٠ ٗه٦    ؿٜبػٖ، ٝ تشع ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اص ا٧ٚ ٗٞهٞع ٗذإ ث٨ـتش ٦ٗ  رش٧بٙ اػت سا ث٠ سػ٨٘ت ٦٘ٛ

ثهبال٥    تٞاٖٛ ا٧ٚ سا ث٠ سػ٨٘ت ثـٜبػٖ. حبال ثب تشع ٝ ٝحـت ػظ٦٘٨ ثب ا٧ٚ ٗٞهٞع سٝثشٝ ١ؼهتٜذ. ٗٞرهٞدات ػهٌح     ٌٗٔوبً ٦٘ٛ
اٛذ، ثب ا٧ٚ ٝرٞد آ٢ٛب٦٧ ٠ً دس سٝص١ب٥ آؿبص٧ٚ ث٠ دسٝٙ ػ٠ هٔ٘هشٝ رهذا ؿهذٛذ      ٛبثٞد ؿذٟ كب اكالح٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ پ٨ؾ اص ا٧ٚ دس 

 ٝ ا٧ٚ چ٦ِِٛٞ اٗٞس اػت. --ؿبٙ ٛبثٞد ؿذٟ اػت  ٠ً ثبالتش٧ٚ ػٌٞح --تٞاٜٛذ ٝهؼ٨ت حو٨و٦ سا ثج٨ٜٜذ  كؼالً ١ٜٞص ٦٘ٛ

إ   ًٔجه٦   إ ساحت  آؿبص ؿذ، ٝهؼ٨ت ٗٚ ٛٞػبٙ داؿت٠ اػت، ٝ دس ت٘بٕ ا٧ٚ ٗذت ٛتٞاٛؼت٠ كب اكالح ٣پشػؾ: اص ١٘بٙ صٗبٙ ٠ً دٝس
 سا س١ب ًٜٖ، ثشا٥ ٨٘١ٚ حبّ ثؼ٨بس ثذ٥ داسٕ.

 (تـ٧ٞن٠ً آُبٟ ثبؿ٨ذ ٠ً ثب٧ذ دس ر٢ت سؿذ تالؽ ٨ًٜذ. )  تٞاٛذ ث٠ ؿ٘ب ً٘ي ًٜذ، اٗب كوي تبٝهت٦  اػتبد ٦ٗ معلم:

ُشدٛهذ ٝ ثه٠ ً٘هبّ      ؿهبٙ ثشٗه٦    ١هب٥ دسػهت    ًٜذ، اًخش٧ت ٗش٧ذاٙ داكب ث٠ ٌٗبٙ  ش٥ سا اكالح ٦ٗپشػؾ: صٗب٦ٛ ٠ً كب د٨ٛب٥ ثـ
 ًٜذ؟  ث٠ اػتبد ً٘ي ٦ٗ كب اكالحآ٧ذ چ٠ ًؼ٦ دس   سػٜذ. پغ ٦ً دٟ ػب٦ٓ ٠ً دس ادا٠ٗ ٦ٗ  ٦ٗ

دسحهب٦ٓ ًه٠ ؿه٘ب كهب سا پخهؾ      ( ؿ٘ب ١ٜٞص ثب ٧ي ر٨ٜ١ت ثـش٥ دسحبّ كٌش ًشدٙ ١ؼت٨ذ. خٜذد  ٗؼٖٔ ٦ٗدس ٗٞسد ا٧ٚ، )  معلم:

ثبس ٠ً كب سا ك٨٘٢ذٟ ثبؿٜذ ٗش٧هذاٙ    تٞاٜٛذ ػ٨٘وبً كب سا ثل٢ٜ٘ذ چٞٙ ٧ي  اٛذ، ٦ٓٝ آ٢ٛب ٦٘ٛ  ا٧ذ، اكشاد ثؼ٨بس٥ كب سا ًؼت ًشدٟ  ًشدٟ  ٦ٗ
ًٜٜهذ ثِزاسٛهذ ًه٠ آ٢ٛهب كهب سا        اٛذ. آٛزب خ٦ٌ ًـ٨ذٟ ؿذٟ اػت، ثٜبثشا٧ٚ آٙ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ رشأت ٦٘ٛ  ؿذٟ كب اكالح ٣داكب٥ دٝس

ث٠ كهٞست ًهْ، ٝ حهْ ٝ كلهْ      كب اكالحًؼت ًٜٜذ. ٗٚ ا٧ٚ ٗٞهٞع سا ث٨ـتش اص آٙ ادا٠ٗ ٛذادٕ، چشا٠ً الصٕ ثٞد س٥ٝ ٗٞهٞع 

د٨١ذ ث٢٨ٞدٟ   س آ٧ٜذٟ كشكت خٞا١ٜذ داؿت. اٗب ا٧ٚ ًبس١ب٦٧ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗٗت٘شًض ؿٕٞ، ثؼالٟٝ، آ٢ٛب ١ٜٞص ١ٖ د كب اكالحٗؼبئْ دس 
ا٧هذ، ؿه٘ب     ًٜٜذُبٙ آ٧ٜذٟ ثٜهب ًهشدٟ    ٛخٞا١ٜذ ثٞد، ت٘بٕ آ٢ٛب ٗؼش٠ً ٝ ثبؿٌٟٞ ١ؼتٜذ، ٝ د٨ٓٔؾ ا٧ٚ اػت ٠ً ؿ٘ب ث٨ٜب٦ٛ ثشا٥ تض٠٨ً

 اٛزبٕ ؿذٟ اػت.ا٧ذ. ثٜبثشا٧ٚ ا٧ٚ ًبس ثؼ٨بس خٞة   ًٜٜذُبٙ آ٧ٜذٟ سا اٛتخبة ًشدٟ  تض٠٨ً

٨ًٜهذ    ؿٞٛذ كحجت ٦ٗ  ا٧ذ؟ ٝهت٦ دس ٗٞسد ا٠ٌٜ٧ ٗشدٕ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ٦ٗ  ٨ًٜذ، آ٧ب ٗتٞر٠ ا٧ٚ ٗؼئ٠ٔ ؿذٟ  ٝهت٦ حو٨وت سا آؿٌبس ٦ٗ
تٞاٜٛهذ    ١ب سا ثپز٧شٛذ. دس ٗٞسد پب٧٘بّ ؿذٙ آصاد٥ ػو٨ذٟ، ٛون حوٞم ثـش، ٝ ؿ٨شٟ كحجت ٨ًٜذ، ٝ آ٢ٛب ٗه٦   كحجت ٤تٞاٜٛذ ١٘  ٦ٗ
خٞس٧ذ. احت٘بالً ٠٘١ اص ا٧ٚ ٗٞهٞع ثب اًالع ١ؼهت٨ذ.    ٨ًٜذ ث٠ دس ثؼت٠ ٦ٗ  ٕ آٙ سا ثپز٧شٛذ، ٦ٓٝ تب دس ٗٞسد اكّٞ كب كحجت ٦ٗت٘ب

اًٜٞٙ كهب    اكّٞ كب ؿ٘ب سا دٛجبّ ًٜذ، ١ٖ ٤اكتذ ا٧ٚ اػت ٠ً ٝهت٦ ًؼ٦ ثتٞاٛذ دس ك٢ٖ ٗؼبئْ ثش پب٧  ػٔت ا٧ٚ ٠ً چ٨ٜٚ اتلبه٦ ٦ٗ
سػذ ٠ً اٝ كب سا ًؼت ًٜذ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًهٚ هٌؼهبً رٔه٥ٞ آٙ سا      اػت ٠ً تض٠٨ً ًٜذ، پغ ٝهت٦ ث٠ ا٧ٚ ٦ٗ سا ًؼت ًشدٟ ٝ ٛضد٧ي

٨ُشٛذ. ا٧ٚ ٧ي آصٗب٧ؾ ثشا٥ اٝػت. اُش ٝاهؼبً ثخٞا١ذ آٙ سا ًؼت ًٜذ، ٝ ١ش رٞس٥ ١ٖ ثبؿذ ثبص ثخٞا١هذ آٙ سا ًؼهت ًٜهذ،      ٦ٗ
خٞا١ٜذ ث٨ب٧ٜذ ٝ ٦ٌ٧   بهش ٝاهؼبً ٗبٛؼ٦ ثؼ٨بس ثضسٍ ثشا٥ ًؼب٦ٛ ٠ً ٦ٗتٞاٛذ آٙ سا ًؼت ًٜذ. پغ ث٠ ث٨بٙ د٧ِش، دسحبّ ح  پغ ٦ٗ

تٞاٜٛذ ٝاسد ؿٞٛذ. اُش ثتٞاٜٛذ اص ١٘ه٠ چ٨هض دػهت ثٌـهٜذ       ا٥ ٝرٞد داسٛذ ٠ً ٦ٗ  اص ٗش٧ذاٙ داكب ثبؿٜذ ٝرٞد داسد. ١شچٜذ، اكشاد ٧ٝظٟ
ا٥ ٠ً داكب ؿٌٜز٠   تٞاٜٛذ ٝاسد ؿٞٛذ. اٗب ا٠ٌٜ٧ اٝ ٦ً دٝسٟ  تٞاٜٛذ ٝاسد ؿٞٛذ، ٦ٓٝ دس ؿ٨ش ا٧ٚ كٞست دس حبّ حبهش ٦٘ٛ  ٝهت ٦ٗ  آٙ



۳۳ 

 

آ٧ٜذٟ خٞد سا ُزاؿت٠ اػت.  ٤ٛپ٨ٞػت٠ اػت، اٗب ث٨ٜبٙ تض٨ً كب اكالحٗش٧ذاٙ داكب٥  ٨ُ٣شد، ثب ا٠ٌٜ٧ ث٠ سد  ؿٞد ت٘ش٧ٜبت سا ٧بد ٦ٗ  ٦ٗ
 (تـ٧ٞنٗؼئ٠ٔ ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ اػت. )  ا٧ٚ

آ٧ٜذ، ٝ ٗشدٕ ثؼذ اص د٧هذٙ حو٨وهت ١٘ه٠ دس حهبّ تض٨ًه٠        دس ؿٌٟٞ ث٠ ٛ٘ب٧ؾ دس٦ٗپشػؾ: صٗب٦ٛ ٠ً خذا٧بٙ ٝ ثٞدا١ب ٠٘١ ؿشم 
 ١ؼتٜذ، آ٧ب ا٧ٚ ١ٜٞص تض٠٨ً ث٠ حؼبة خٞا١ذ آٗذ؟

ًٜٜذُبٙ آ٧ٜذٟ اػت، ثٜبثشا٧ٚ ا٠ٌٜ٧ آ٧ب ًؼه٦ ههبدس اػهت االٙ آٙ سا ٧هبد ث٨ِهشد        آؿٌبسػبص٥ حو٨وت ؿ٘ب ثشُض٧ذٙ تض٠٨ً معلم:

سٝٛذ، ص٧هشا ثـهش٧ت ٧هي ػهٌح       ًٞس ٨ٛؼت ٠ً اُش ٛتٞاٜٛذ تض٠٨ً ًٜٜذ اص ث٨ٚ ٦ٗ  ػب٧ش اكشاد، ا٢ٛٚ٧ب٧ت ٢ٖٗ اػت. دس خلٞف   ث٦
ؿٞد. ثٜبثشا٧ٚ دس آ٧ٜذٟ ١ٜٞص اكشاد٥ س٥ٝ ا٧ٚ ص٨ٗٚ ٝرٞد   ٢ٖٗ ٢٨ًبٙ خٞا١ذ ؿذ ٝ ثخـ٦ اص چ٨ض٥ ٠ً داكب دس ثش خٞا١ذ ُشكت ٦ٗ

 ْ هجّٞ ١ؼتٜذ دٝس س٧خت٠ خٞا١ٜذ ؿذ.خٞا١ٜذ داؿت. آجت٠، كوي آ٢ٛب٦٧ ٠ً ثذ ٝ ًبٗالً ؿ٨ش هبث

 سػبٜٛذ!  ر٨برٞآَٛ ٝ پٌٚ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ  پشػؾ: ٗش٧ذاٙ ؿ٦

 ٗتـٌشٕ! معلم:

 چ٨ؼت؟ "ثش خذا٧ب٦ٛ ٠ً ٛبداٜٛذ، ثب ٓجخٜذ٥ ِٛش٧ؼتٚ"پشػؾ: ٗؼ٦ٜ 

ُشكتٜذ، خلٞكبً آ٢ٛب٦٧ ٠ً دس ػهٌٞح پهب٨٧ٚ ثٞدٛهذ.      دا٨ٛذ آٙ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ چ٠ ًبس ًشدٛذ؟ دس آؿبص ٗشا ث٠ ت٘ؼخش ٦ٗ  ٦ٗ معلم:

ؿبٙ سٝؿٚ اػهت. پهغ ٗهٚ ثه٠ ٛهبدا٦ٛ آ٢ٛهب ٓجخٜهذ          چ٨ض ثشا٥  اٛذ، ٝ ٠٘١  حو٨وت سا د٧ذٟ ٤ًٜٜذ ثخٜذٛذ، چٞٙ ١٘  حبال رشأت ٦٘ٛ
 (خٜذٛذ  حوبس ٦ٗصٖٛ. )   ٦ٗ

١ب٥ د٧ِهش ١ِ٘ه٦     : ٗب ا٧ٚ ٝاهؼ٨ت سا چ٠ِٛٞ ثب٧ذ دسى ٨ًٜٖ ٠ً رٞآٙ كبٓٞٙ هشاس اػت ثشا٥ آ٧ٜذٟ ثبه٦ ث٘بٛذ، ٝ ػخٜشا٦ٛپشػؾ
 دس حبّ تٞه٨ح رٞآٙ كبٓٞٙ ١ؼتٜذ، ٝ ا٠ٌٜ٧ ٗب ثب٧ذ ث٠ ًٞس رذ٥ ثش ًجن رٞآٙ كبٓٞٙ تض٠٨ً ٨ًٜٖ؟

ػٜٞاٙ ٗشارؼ٠ خٞاٛذ، آ٢ٛب ٦ِ٘١  تٞاٙ ث٠  ١ب٥ د٧ِش سا ٦ٗ  ٝ ًتبة تض٠٨ً ٨ًٜذ، رٞآٙ كبًٓٞٙٞس رذ٥ ثش ًجن  ثب٧ذ ٗؼٔ٘بً ث٠معلم: 

٥ اٗشٝص توٞا٥ ػظ٨ٖ ٛخٞا١ٜذ داؿت، ص٧شا آ٢ٛب اص ٨ٗبٙ ٗحٜت٦ ؿهج٠٨  كب اكالح ٣ٗش٧ذاٙ داكب٥ دٝس ٣كب ١ؼتٜذ. ٗشدٕ آ٧ٜذٟ ث٠ اٛذاص
دال٧ْ تبس٧خ٦ ٨ٛهض آجته٠ ٝرهٞد داسد. ثٜهبثشا٧ٚ      ُزسٛذ، ٝ  ٥ اٗشٝص ثب آٙ سٝثشٝ ١ؼتٜذ ٦٘ٛكب اكالح ٣ٗحٜت٦ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب٥ دٝس

ٝرٞد داسٛذ. ؿب٧ذ دس  رٞآٙ كبٓٞٙ ٤اٛت٢ب٦٧ اص ثٞدا١ب، دائ١ٞب، ٝ خذا٧بٙ پـت ١ش ًٔ٘ تز٦ٔ كب ث٠ ٝاال٦٧ اٗشٝص ٛخٞا١ذ ثٞد. تؼذاد ث٦
اٛذاصٟ ٛـبٙ دادٟ ٛخٞا١ذ ؿهذ.   آ٧ٜذٟ ث٠ ا٧ٚ كٞست تز٦ٔ ٨ٛبثذ. ٜٗظٞس ا٧ٚ ٨ٛؼت ٠ً كب د٧ِش خٞة ٛخٞا١ذ ثٞد، كوي ا٠ٌٜ٧ ث٠ ا٧ٚ

( ) خٜذد  ٗؼٖٔ ٦ًٜٖٗ، چشا٠ً ؿ٘ب اًٜٞٙ دس ٨ٗبٙ ث٨ٜبٙ ٢ٛبدٙ توٞا٥ ػظ٨ٖ ١ؼت٨ذ. )   ٗش٧ذاٙ داكب، ٗٚ ثشا٥ ؿ٘ب ػول٦ ٗؼ٨ٚ ٦٘ٛ
 (تـ٧ٞن

٧ٌٜه٠  پشػؾ: تلذ٧ن ٌٛشدٙ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثؼ٨بس ٢ٖٗ اػت، ثٜبثشا٧ٚ ٌٗ٘ٚ اػت اص اػتبد ُشاٛوذس دسخٞاػهت ًٜه٨ٖ دس ٗهٞسد ا   
 ًٜٖ.  چ٠ِٛٞ دس ا٧ٚ خلٞف خٞة ػْ٘ ٨ًٜٖ كحجت ًٜٜذ؟ تـٌش ٦ٗ

١هب٥ ٨ٛش١ٝهب٥ ٢ًهٚ سا ثه٠       ا٧ٚ ٗؼبئْ ثهٞد. ٛظهٖ ٝ تشت٨هت    ٣خٞة، چ٨ض٥ ٠ً االٙ دس ٗٞسد آٙ كحجت ًشدٕ ٠٘١ دسثبسمعلم:

خٞا١ٜذ ًبس٥ ًٜٜذ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب اص   اٛذ ٛل٦ ٨ًٜذ. آ٢ٛب ٦ٗ  سػ٨٘ت ٛـٜبػ٨ذ، ٝ ت٘بٕ ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس٥ سا ٠ً ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ
ا٥ اص آٙ ًه٠    ؿهذٟ اػهت. رٜجه٠    ا٥ اص آٙ اػت ٠ً پ٨ؾ چـٖ ٗشدٕ ٛ٘ب٧بٙ  ا٧ٚ رٜج٠ --ًش٧ن ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ث٠ ثٔٞؽ ثشػٜذ

ؿهذ ًه٠     ٝهت چ٨هض٥ ٗه٦    اٛزب٨ٗذ، آٙ  خٞا١ٜذ اٛزبٕ د١ٜذ ث٠ ٗٞكو٨ت ٦ٗ  خٞدؽ سا ٛـبٙ ٛذادٟ ا٧ٚ اػت ٠ً اُش ١شچ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ
ؿٞد ثؼ٨بس ػبدٟ اػت. ػ٘ت٦ اص ؿ٘ب ٠ً تض٨ًه٠ سا    تٞاٛؼت تلذ٧ن ًٜذ. چ٨ض٥ ٠ً ا٧ٜزب دس ا٧ٚ ػ٘ت ثـش٥ ٗتز٦ٔ ٦ٗ  آ٧ٜذٟ ٦٘ٛ
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١ب٥ ٨ٛش١ٝهب٥ ٢ًهٚ ٧هب ا٧هٚ ؿهٌٜز٠ ٝ آصاس كؼٔه٦ سا         داٛذ رش٧بٙ چ٨ؼت، ٝ ٗٚ ٨١  ًذإ اص ٛظٖ ٝ تشت٨ت  ْ ًشدٟ اػت ٦ًٗبٗ
 ًٜٖ.  تلذ٧ن ٦٘ٛ

تٞاٛهذ سارهغ     ٢ٛب٧ت ٨ٌٗشٝػٌٞپ٦ ٝ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ دس ٢٨ًبٙ سا دس ٛظش ث٨ِش٧ٖ، ٗٞرٞد٥ ٠ً ٨١  خذا٦٧ ٦٘ٛ  ثِزاس٧ذ ٧ي ٗٞرٞد ث٦
سٝٛذ، ٝ ث٠ خبًش ٧هي كٌهش ؿش٧هض٥ ٧هي       خبك٦ ث٠ ػ٘ت ا٢ٛذإ ٦ٗ ١٣ب٥ آػ٘ب٦ٛ ٢٨ًب٦ٛ ٦ً دٝس  ٠ً ثذٙث٠ آٙ ثذاٛذ، آٙ د٧ذ 

اكهالى سا ثه٠    ١٤ب٥ ٢٨ًب٦ٛ دسٝٙ آٙ، ال٠٧ ال٧  ثذٙ ٤اكالى ٝ ٨ٛض ال٠٧ ال٧ ٤خٞا١ذ ث٠ ػ٘ت ٛبثٞد٥ ثشٝد، ال٠٧ ال٧  ٗٞرٞد ٠ً ٦٘ٛ
١ب، ٝ   ٗٞرٞدات دسٝٙ اٛجٟٞ ر٢بٙ ١٤ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٝ ال٠٧ ال٧  ١ب٥ دسٝٙ اٛجٟٞ ثذٙ  ر٢بٙ ٤حشًت دسآٝسد، ت٘بٕ ساٟ ث٠ پب٨٧ٚ تب ال٠٧ ال٧

١ب٦٧ سا ثشا٥ ٛزبت دادٙ خٞدؿبٙ ٛظٖ ٝ تشت٨ت د١ٜذ. اص ثبال تب ث٠ پب٨٧ٚ دس   ثبػج ؿذ خذا٧بٙ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ دس اكالى ُٞٛبُٞٙ ساٟ
ْ    آ٢ٛب ٛظٖ ٝ تشت٨تػٌح٦ پغ اص ػٌح د٧ِش خذا٧بٙ ث٨ـتش٥ ٝرٞد داؿتٜذ ٠ً ؿشًت ًشدٛذ،  تهش٥ ثه٠ ػ٘هْ      ١ب٥ حته٦ ٗلله

ؿؼٞس ٢٨ًبٙ ٠٘١ كٌش ًشدٛذ   ٢ٛب٧ت ثبال آٗذ، ٗٞرٞدات ر٥  آٝسدٛذ، ت٘بٕ ساٟ ث٠ پب٨٧ٚ تب ػ٠ هٔ٘شٝ. چٞٙ آٙ ٧ي كٌش اص ػٌح٦ ث٦
ثؼه٨بس ثهضسٍ سا اص    سػٜذ، ا٧هٚ اكهالى ٝ ثهذٙ ٢٨ًهب٦ٛ      آػ٘بٙ ثٞد، ٝ ا٠ٌٜ٧ ٨١  تشد٧ذ٥ ٛجٞد ٠ً ث٠ ٗٞكو٨ت ًبْٗ ٦ٗ ٣ا٧ٚ اساد

١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ث٠ ػْ٘ آٝسدٛذ، ٛظهٖ    ١ب٦٧ ٠ً خذا٧بٙ دس ثؼ٨بس٥ اص ػٌٞح ثذٙ  د١ٜذ. ث٠ خبًش دهت ٛظٖ ٝ تشت٨ت  ٛبثٞد٥ ٛزبت ٦ٗ
ٝ آ٢ٛب ٛلغ آ٢ٛب سا ثؼ٨بس ثبال ثشد   سػ٨ذ ٠ً اٛجٟٞ خذا٧بٙ سا ث٠ ٨١زبٙ آٝسد، اػت٘بد ث٠  ػ٨ت ث٠ ٛظش ٦ٗ  چٜبٙ ًبْٗ ٝ ث٦ ١ب آٙ  ٝ تشت٨ت

سا ٗؼتوذ ًشد ٠ً ٢ٛب٧تبً كشكت٦ ثشا٥ ٛزبت داؿتٜذ. دس آٙ صٗبٙ، اص ث٨ٚ ػٌح ػٌحِ ٗٞرٞدات، ث٨ؼت دسكذ خهذا٧بٙ دس ا٧هٚ اٗهش    
 ؿشًت ًشدٛذ، ٝ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ث٠ ا٧ٚ كٞست پذ٧ذاس ؿذٛذ.

ِ٘ه٦ دسٝٙ اكهالى ػظه٨ٖ ههشاس     ٗٞرٞدات ١ ٤خٞا١ٜذ ٛبثٞد ؿٞٛذ، ٝ ا٧ٚ كوي ًج٨ؼ٦ اػت. ٦ٓٝ ال٠٧ ال٧  ؿؼٞس ٦٘ٛ  ٗٞرٞدات ر٥
ٛبثٞد٥ ث٠ ػ٘ت پب٧بٙ پ٨ؾ  -كؼبد -حجبت -٨ُش٥  اٛذ، ٝ دس رش٧بٙ ًٞال٦ٛ تبس٧م ٠٘١ چ٨ض ثش ًجن هبٛٞٙ كب٥ كشآ٧ٜذ ؿٌْ  ُشكت٠
 ؿؼٞس، ٝهت٦ ٠ً ٠٘١ چ٨ض ٗتالؿه٦   تٞاٛؼت اص ا٧ٚ كشاس ًٜذ. دس ساث٠ٌ ثب ٗٞرٞدات ر٥  سكت٠ اػت، ٝ ٨١  ٗٞرٞد ٧ب ػٜلش٥ ٦٘ٛ  ٦ٗ
تهش اص    تٞاٛذ ٝرهٞد داؿهت٠ ثبؿهذ. ا٧هٚ ثؼه٨بس ٝحـهتٜبى        ؿٞد ٝ ؿشا٦ٌ٧ ثشا٥ ٝرٞد ح٨بت ٨ٛؼت، آِٛبٟ حت٦ ٧ي چ٨ض ١ٖ ٦٘ٛ  ٦ٗ

ػٜبكش، ٗهبدٟ، ٝ ح٨هبت سا دس    ٤ٛبثٞد٥ ١٘ -كؼبد -حجبت -٨ُش٥  ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٢٨ًبٙ اػت. هبٛٞٙ كب٥ ؿٌْ  د٦١ ثذٙ  ؿٌْ  دٝثبسٟ
 ٣ِ ت٘بٕ ػٜبكش ػبصٛذ ؿٞد ث٨ٜبٙ ٢ٛبد. ا٧ٚ صٝاّ  ِ كب سا، ٠ً ٠٘١ چ٨ض ٗتالؿ٦ ٦ٗ ػ٨ٚ حبّ ا٧ٚ هبٛٞٙٝرٞد آٝسد، ٝ دس   ٢٨ًبٙ ٢ًٚ ث٠

 ٤ثبس ًه٠ تهب ٛوٌه     ًٜذ، ٝ ٧ي  ٢٨ًبٙ اص دسٝٙ اػت، ٠ً خٞد سا دس ث٨ٚ ٗٞرٞدات ث٠ كٞست كؼبد اػتبٛذاسد اكٌبس ٝ سكتبس ٗتز٦ٔ ٦ٗ
سٝٛذ. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دس ٛظٖ ٝ تشت٨هت دادٙ    پب٧ب٦ٛ ٛبثٞد٥ ٦ٗ ٤ث٠ ػ٘ت ٗشحٔخبك٦ ٛضّٝ ًٜٜذ ؿ٨شهبثْ ٛزبت ١ؼتٜذ، ٝ اص آٛزب 

هذس ث٠ ٨١زبٙ آٗذٛذ   اؽ ث٠ ًبس ُشكتٜذ، ٝ آٙ  تش٧ٚ آ٧ٜذٟ ثبؿذ هذست ٝ خشد خذا٧بٙ سا تب آخش٧ٚ دسر٠  ًشدٛذ ًبْٗ  آٛچ٠ ٠ً كٌش ٦ٗ
ؿهؼٞس ٝ ػٜبكهش دس     ٗٞرٞدات ر٥ ٤سٝد، ١٘  ؼبد پ٨ؾ ٦ٗك ٨ًٔ٤ذ٥ ٧بدؿبٙ سكت: ا٠ٌٜ٧، ٝهت٦ ٢٨ًبٙ ث٠ ٗشحٔ ٠ً٤ ًبٗالً ٧ي ٌٛت

ٝ سكته٠   --١ب٥ تلٌش، ػٜبكش، ٝ اػتبٛذاسد١ب ١٘ه٠ ٛبپهبى ١ؼهتٜذ     ٗٞرٞدات، سٝؽ --٢٨ًبٙ، ثذٝٙ اػتخٜب، دس كشآ٧ٜذ كؼبد ١ؼتٜذ
كهشا سػه٨ذ. ههٞا٨ٛٚ ٝ     ا٥ ٠ً د٧ِش، اػتبٛذاسد١ب ٝ ١ش چ٨ض٥ اص ٗٞرٞدات خٞة ٛجهٞد   سكت٠ دس ًّٞ رش٧بٙ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ تبس٧م ٓحظ٠

اٛهذ، ٝ ثٜهبثشا٧ٚ ٗٞرهٞدات      خٞد سا اص دػهت دادٟ  ٤اػتبٛذاسد١ب٥ كب، دس رش٧بٙ ًٞال٦ٛ تبس٧م، ٦ِ٘١ ؿٌٟٞ ا٠٨ٓٝ ٝ خٔٞف كبٓحبٛ
ؿؼٞس دس تـخ٨ق ا٧ٚ ٛٞع اص تـ٨٨ش حت٦ ػبرضتشٛذ. ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً آٙ خذا٧ب٦ٛ ٠ً دس ػٌٞح ثؼ٨بس ثبال ١ؼتٜذ ١شُهض ثه٠     ر٥

٨ٛض ث٠ اخٌبس١ب٥ ٗٚ اػتٜب٦٧ ٌٛشدٛهذ. ثه٠ ث٨هبٙ د٧ِهش، ٝهته٦       كب اكالحدادٛذ، ٝ ٦ً   تش اص خٞد ا٨٘١ت ٦٘ٛ  ٞدات پب٨٧ٚسكتبس ٗٞر
١ب٦٧ ٠ً ٗٞرٞدات دس ٢٨ًبٙ ثشا٥ ٛزبت خٞد ث٠ آ٢ٛب سػ٨ذٛذ ١ش هذس ١هٖ خهٞة ثبؿهذ،      ٢٨ًبٙ ث٠ آٙ ٛو٠ٌ سػ٨ذٟ اػت، آٙ ا٧ذٟ

 "حجهبت  -٨ُهش٥   ؿٌْ"كؼبد ٝ ٛبثٞد٥ اػت، ٝ ثب اػتبٛذاسد ٗشاحْ ا٠٨ٓٝ ٝ ٨ٗب٦ٛ ٢٨ًبٙ، ٦ً صٗبٙ  ١٤ٜٞص سكتبس ٗٞرٞدات دس ٗشحٔ
اٛذاصٟ اص اػتبٛذاسد١ب٥ ٢٨ًبٙ ٢ًٚ ثبالتش اػت، حت٦ ث٨ـهتش كبكه٠ٔ داسد. ثٜهبثشا٧ٚ      كبك٠ٔ داسد؛ ٝ ثب اػتبٛذاسد ٢٨ًبٙ رذ٧ذ، ٠ً ث٦

ؿهٞد. دس ًه٦     اٛذ تٞػي ١ش آٛچ٠ ًه٠ دس خهبسد ٢٨ًهبٙ اػهت تلهذ٧ن ٛ٘ه٦       ٟ ؿ٘بس اٛزبٕ داد  ٨١  ٧ي اص ًبس١ب٦٧ ٠ً خذا٧بٙ ث٦
تٞاٙ آ٢ٛب سا ًبْٗ ٧ب   ١ب٦٧ داسد ٝ ٦٘ٛ ١ب٥ ٢ٛب٦٧ آ٢ٛب ٦ِ٘١ ًٞتب٦١  اكالى ُزؿتٖ ٝ د٧ذٕ ٠ً آٙ ٛظٖ ٝ تشت٨ت ٤اص ١٘ كب اكالح

ؿٞد ُزؿتٖ، ثب ا٧ٚ ٝرٞد ٗتٞره٠    ٢ٚ ١٦ٗ٘چ٨ٜٚ اص ١ش ثخؾ پب٧ب٦ٛ آٛچ٠ ٠ً ٗشثٞى ث٠ ٨ٛش١ٝب٥ ً كب اكالح١٘ب١َٜ ًشد. ٦ً 

٥ حو٨و٦ ؿذ ٗٞرٞد آخهش ٨ٛؼهت، ٝ   كب اكالحؿذٕ ٠ً ٗٞرٞد ػظ٦٘٨ ٠ً آٙ ٧ي كٌش سا داؿت ٠ً ثبػج اختالالت ثؼ٨بس ػظ٨ٖ 
ٞ   ٛظٖ ٝ تشت٨ت ٤ػٜبكش ثؼ٨بس ثؼ٨بس ص٧بد٥ ٝرٞد داسٛذ ٠ً ثبالتش اص آٙ ١ؼتٜذ. دس آٛزب، ١٘ د ١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛب٢ُبٙ د٧ِش ٝره
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ا٥  ١ب٥ آٛبٙ ثذٝٙ پب٠٧ ثٞد، آ٢ٛب ٛتٞاٛؼتٜذ ٨١  چ٨ض٥ سا حْ ٝ كلْ ًٜٜذ، ٝ ثذٝٙ كشرهبٕ ٝ ٛت٨زه٠    ٛظٖ ٝ تشت٨ت ١٤٘ --ٛذاؿت
دػت ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اختالالت ٝ ٗٞاٛغ ا١ش٧ٜ٘ه٦ ٝاهؼه٦ سا     ١ب٥ ث٠ ػْ٘ آٗذٟ ث٠  آٙ ٛظٖ ٝ تشت٨ت ٤ٛبپذ٧ذ ؿذٛذ. ثب ا٧ٚ ٝرٞد، ١٘

ؿهؼٞس سا    ٓشد١ب، پبدؿب١بٙ، ٝ ٗٞرهٞدات ر٥  ١٤٘ كب اكالحاٛذ. دس   ؿذٟ كب اكالح١ب٦٧ ػظ٨ٖ دس   ٝ ٗحٜتؿٌْ داد،  كب اكالحثشا٥ 
ؿؼٞس ٝ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛبؿه٦ ؿهذٟ     آٙ ٗٞرٞدات ر٥ ٥٤ ٗؼتو٨ٖ ١٘ ًبس٥ ٝ ٗذاخ٠ٔ ٨ٛض اص دػت كب اكالحُ٘شاٟ ًشد، ٝ كـبس ٦ً 

ا٧ٚ ٗؼهبئْ سا د٧ذٛهذ، ٛب٢ُهبٙ ٗخهْ ا٧هٚ ثهٞد ًه٠         ٤ؿؼٞس ١٘  ات ر٥ا٧ٚ ٗؼبئْ ُزؿتٜذ، صٗب٦ٛ ٠ً ٗٞرٞد ٤اػت. صٗب٦ٛ ٠ً ١٘
١ِ٘ه٦ حو٨وهت داؿهتٜذ،     كهب  اكهالح تٞاٛؼتٜذ كٌش ًٜٜذ. آ٢ٛب د٧ذٛذ ٠ً چ٨ض٥ ٠ً ٗٚ دس اثتذا ُلت٠ ثٞدٕ ٝ ١ـذاس١ب٧ٖ ًه٦    ٦٘ٛ

ٗشتٌت رهشٕ   كب اكالح٦ ػ٠٨ٔ ؿؼٞس ١ِ٘  ثالكبك٠ٔ ك٨٘٢ذٛذ ٠ً ٗٞرٞدات ر٥ --ؿذ  ٗج٢ٞت ؿذٟ ثٞدٛذ ٝ كذا٦٧ اص آ٢ٛب ثٜٔذ ٦٘ٛ
ًٜٜهذٟ ]دس ا٧هٚ رش٧هبٙ[ ٝاسد      ًٜٖ، ٧ب ا٠ٌٜ٧ حت٦ ٗشا ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي تض٠٨ً  ًشدٛذ ٠ً ٗٚ تض٠٨ً ٦ٗ  ؿذٟ ثٞدٛذ. آ٢ٛب ٨٘١ـ٠ كٌش ٦ٗ

 ًٜٜذ چ٨ٜٚ كٌش٥ ًٜٜذ.  ًٜٖ دس ا٧ٚ ٓحظ٠ ١شُض دٝثبسٟ رشأت ٦٘ٛ  ًشدٛذ. كٌش ٦ٗ ٦ٗ

، ٝ ٛؼهجت  كب اكالحًٜٜذُبٙ،   ا٧ٚ ٗحٜت٦ ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دس د٨ٛب٥ اٛؼب٦ٛ تشت٨ت دادٛذ، دس ظب١ش ٗؼئّٞ ثٞدٙ ٛؼجت ث٠ تض٠٨ً
ث٠ ٗٚ اػت، اٗب ٝاهؼ٨ت ا٧ٚ اػت ٠ً ١ذف آٛچ٠ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ ٗؼئّٞ ثٞدٙ ٛؼجت ث٠ آٛچ٠ ًه٠ خٞا١هبٙ اٛزهبٕ آٙ ثٞدٛهذ     

اٛذ اكاًل چ٨ض٥ ٨ٛؼتٜذ ٠ً ٢٨ًهبٙ رذ٧هذ آ٧ٜهذٟ ثخٞا١هذ، ٝ دس ػه٨ٚ حهبّ ثه٠          تشت٨ت دادٟاػت، ٝ ت٘بٕ ا٧ٚ چ٨ض١ب٦٧ ٠ً ٛظٖ ٝ 
صٝس ٛهبثٞد ًشدٛهذ. تهبس٧م ُزؿهت٠       خٞاػتٖ، ث٠  ٥ حو٨و٦ آػ٨ج٦ ػظ٨ٖ صدٟ اػت. ٗوذاس ثؼ٨بس ص٧بد٥ اص چ٨ض١ب٦٧ سا ٠ً ٦ٗكب اكالح

  ٞاٜٛذ ٗؼئ٨ٓٞت ت٘بٕ آٙ ٗؼبئْ سا ٗتوجْ ؿٞٛذ؟!اػت، ٝ ثبص٧بث٦ چ٨ض٥ ٠ً اص دػت سكت٠ ػخت اػت. چٌٞس اٌٗبٙ داسد ثت

١هب٥ ٨ٛش١ٝهب٥ ٢ًهٚ سا ثه٠ سػه٨٘ت        ا٧ٚ ثشآ٨٧ذ ٠ً ٛظٖ ٝ تشت٨ت ٣ًٜٜذٟ، اُش دس ا٧ٚ ٗحٜت ثتٞا٨ٛذ اص ػ٢ذ  حبال ث٠ ػٜٞاٙ ت٘ش٧ٚ
٠ٌ، آ٧ب ؿ٘ب دسحهبّ تلهذ٧ن   اٛذ، حذاهْ ا٧ٜ  تٞا٨ٛذ ثب ٗٞكو٨ت اص آٙ ث٨شٝٙ ث٨ب٨٧ذ. ٝ ًؼب٦ٛ ٠ً خٞة ػْ٘ ٌٛشدٟ  ٛـٜبػ٨ذ، آِٛبٟ ٦ٗ

ثبس ٠ً آ٢ٛب سا تلذ٧ن ٨ًٜذ آ٧ب ٗخْ ا٧ٚ ٨ٛؼت ٠ً ٦ٌ٧ اص آ٢ٛب ١ؼت٨ذ؟ چٞٙ ؿ٘ب دس   ١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٨ٛؼت٨ذ؟ ٧ي  ٛظٖ ٝ تشت٨ت
ب ًٜٜذُبٙ ؿذٟ ٝ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس سا ثذتش ًشدٟ اػهت، پهغ آ٧ه     حجبت٦ دس ث٨ٚ ت٘ش٧ٚ  ا٧ذ ثبػج ث٦  ث٨ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس خٞة ػْ٘ ٌٛشدٟ
٨ًٜذ ٝ دس حبّ ً٘ي ث٠ ؿ٨ٌبٙ ٨ٛؼت٨ذ؟ آ٢ٛهب سا ٛله٦ ٨ًٜهذ، ثه٠ ًهٞس ًبٗهْ ١هش چ٨هض٥ اص           ؿ٘ب ١ٖ ث٠ آتؾ ػٞخت اهبك٠ ٦٘ٛ

 ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ سا سد ٨ًٜذ!

 ًٜٜذ ٗش٧ذاٙ داكب سا دس ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ث٠ هتْ ثشػبٜٛذ؟  پشػؾ: چشا ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ رشأت ٦ٗ

دس ا٧ٜزب دٝ ٝهؼ٨ت ٝرٞد داسد. ٦ٌ٧ ا٧ٚ اػت ٠ً دس ُزؿت٠ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ احؼبع ًشدٛذ ٠ً ٧ي ٛٞع ر٨ٜ١ته٦ دس ثه٨ٚ    معلم:

٨ًٜذ ٗخْ داؿتٚ ث٠٘٨ اػت، ٝ چ٨هض٥ ثهشا٥ تهشع ٝرهٞد       ٨ًٜذ كٌش ٦ٗ  ثبس ٠ً دس داكب تض٠٨ً ٦ٗ  ٗش٧ذاٙ داكب ا٧زبد ؿذ، ا٠ٌٜ٧، ٧ي
ثبس ٠ً ا٧ٚ ر٨ٜ١ت   سػٜذ. ٦ٓٝ، ٧ي  اكتذ، ٝ ٠٘١ كشكبً ث٠ خٞؿجخت٦ ٦ٗ  آٙ چ٨ض اتلبم ٦٘ٛٛذاسد، ث٨٘بس٥ ٝ ٗش٦ُ ٨ٛؼت، ا٧ٚ چ٨ض ٝ 

ثهبس ًه٠     خٞا١ٜذ اٛزهبٕ د١ٜهذ اٛزهبٕ خٞا١ٜهذ داد، ٝ ٧هي       آ٧ذ. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ًبس١ب٦٧ سا ٠ً ٦ٗ  ؿٞد دسدػش ث٠ دٛجبّ ٦ٗ  ا٧زبد ٦ٗ
ثشا٥ ًٜتشّ ؿ٘ب ٝ ا٧زبد اٛٞاع ُٞٛبُٞٙ خٌش١ب ثشا٥ ؿ٘ب داسٛذ. آجته٠،  ١ب٦٧   ١ب٥ آٛبٙ سا تلذ٧ن ٨ًٜذ ث٢ب٠ٛ  ٛذاٛؼت٠ ٛظٖ ٝ تشت٨ت

-ًـذ ث٢تش٧ٚ اػت  ٨ٗشٛذ، ٝ حت٦ آ٢ٛب٦٧ ٠ً پ٨ؾ اص ٗٞػذ دسُزؿتٜذ چ٨ض٥ ٠ً اٛتظبسؿبٙ سا ٦ٗ  ٗش٧ذاٙ داكب ٗخْ اكشاد ػبد٥ ٦٘ٛ
اػت ٠ً اثتذا ربٙ تؼذاد ٦ً٘ سا ث٨ِشٛهذ. آجته٠، دس   ًٜٜذ ا٧ٚ   ( ثٜبثشا٧ٚ ٦ً ا٧ٚ دٝسٟ، ًبس٥ ٠ً ٦ٗتـ٧ٞنًٞس اػت. )   حت٘بً ا٧ٚ -

ؿهبٙ چ٨ؼهت؟     ١ب٥ هج٦ٔ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ ٝرهٞد داسد. ١هذف    اٛذ، ١٘چ٨ٜٚ چ٨ض٥ ٠ً آ٢ٛب دس صٛذ٦ُ  ث٨ٚ آ٢ٛب٦٧ ٠ً اص د٨ٛب سكت٠
٨ذ، ٝ خٞة ػْ٘ ٌٛشدٙ رٞس ث٠٘٨ ٨ٛؼت ٝ ١ٜٞص الصٕ اػت ٠ً خٞة ػْ٘ ًٜ  داكب ٗخْ داؿتٚ ٧ي ٤ا٠ٌٜ٧ ًبس٥ ًٜٜذ ثج٨ٜ٨ذ ٌٗبٓؼ

تش   ؿخل٦ سا اص اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ٢ٖٗ ٤د١ٜذ، ٝ ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً آ٢ٛب تض٨ً  ٧ي ٗـٌْ اػت. ثٜبثشا٧ٚ چ٨ٜٚ ًبس٥ سا اٛزبٕ ٦ٗ
ؿؼٞس ٨ٛبص ٗجشٕ اػت دسحبّ اٛزبٕ   ٠ً ث٠ ٗش٧ذاٙ داكب دس ٛزبت ٗٞرٞدات ر٥ كب اكالحث٨ٜٜذ. ١٘چ٨ٜٚ، آ٢ٛب دس ا٧ٚ صٗبٙ دس٦ً   ٦ٗ
تٞاٛذ   ًٜٜذ؟ ٧ي ٗش٧ذ داكب چ٠ تؼذاد اص ٗٞرٞدات سا دسحب٦ٓ ٠ً دس ا٧ٚ د٨ٛبػت ٦ٗ  آ٧ب دسدػش رذ٥ دسػت ٦٘ٛ --٧ٚ ًبس١ب ١ؼتٜذا

 ٛزبت د١ذ، دسػت اػت؟ آ٧ب ا٧ٚ ًبس ثذ٥ ٨ٛؼت؟

ؿهؼٞس چوهذس     ًٜٜذُبٙ ٗذاخ٠ٔ خٞا١ٜذ ًشد، ٦ٓٝ كٌش ٨ًٜذ ٠ً ٛزهبت ٗٞرهٞدات ر٥    ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ١ش چٜذ ٝهت ٧ي ثبس ثب ت٘ش٧ٚ
٢ٖٗ اػت! چشا ثب٧ذ ا٧ٚ ٠٘١ ٗذاخ٠ٔ دسػت ًٜٜذ. آٙ سا ث٠ سػ٨٘ت ٛـٜبػ٨ذ! اص آٛزب٦٧ ٠ً ٨١  ًذإ اص آ٢ٛب اسصؽ ؿشًت ًهشدٙ  
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آ٢ٛب آٛزب ٜٗتظش ث٘بٜٛذ، ٝ ٗٚ رٔهٞ   ٤ؿؼٞس ٗذاخ٠ٔ ٌٜٜٛذ، ١٘  ثٞد ٠ً ٨١  ٧ي اص ٗٞرٞدات ر٥ خٞاػتٖ ا٧ٚ  سا ٛذاسٛذ، چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ
ًشدٕ، ٝ ثذتش٧ٚ ٗٞرٞدات، ١ش هذس ١ٖ ٌٗ٘ٚ ثٞد ثذ ثبؿٜذ، ٝ ١ش ٛهٞع اؿهتجب٦١ ١هٖ ًه٠ دس تهبس٥        سكتٖ ٝ اٗٞس سا اكالح ٦ٗ  ٦ٗ

( تـه٧ٞن ثهٞد؟! )   تٞاٛؼتٜذ ث٠ ً٘بّ ثشػٜذ. آ٧ب ا٧ٚ ػهب٦ٓ ٛ٘ه٦    ٛذ ٦ٗٗشتٌت ؿذٟ ثٞدٛذ، ت٘بٕ آ٢ٛب دسحب٦ٓ ٠ً كشكبً ًٜبس ٗبٛذٟ ثٞد
خٞا١بٛه٠    ١ب٥ ٨ٛي  ًٞس٥ ٠ً ٗٚ ١شچ٨ض٥ سا ٠ً ٧ي ٗش٧ذ داكب ثذ١ٌبس ثٞد ث٠ پشداخت  ؿذ، ث٠  آجت٠، ا٧ٚ ًبس ثذٝٙ هبػذٟ اٛزبٕ ٦٘ٛ

ٝهت اػتبد ث٠   آٗذ، آٙ  ُش اٝ ا٧ٚ ًبس اص دػتؾ ثش٦٘ٛؿذ. ا  ًشدٕ، ٝ ث٠ ٠٘١ ث٢تش٧ٚ ؿشاٗت دادٟ ٦ٗ  ؿؼٞس تجذ٧ْ ٦ٗ  ث٠ ٗٞرٞدات ر٥
ؿؼٞس دس حذ اػتبٛذاسد   ٗٞرٞدات ر٥ ٤ًشد اٛزبٗؾ د١ذ. ٝهت٦ ٢٨ًبٙ دس حذ اػتبٛذاسد ٨ٛؼت ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً ١٘  اٝ ً٘ي ٦ٗ

اٛزهبٗؾ د٨١هذ ٝ ثه٠ اٝ     ًشدٕ  ًشدٕ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د١ٜذ، ث٠ ؿ٘ب ً٘ي ٦ٗ  ؿؼٞس ً٘ي ٦ٗ  ٨ٛؼتٜذ، ٝ ٗٚ ث٠ ت٘بٕ ٗٞرٞدات ر٥
( حبال ٠ً ت٘بٕ ٗٞرٞدات تـ٧ٞنخٞا١ب٠ٛ حْ ٝ كلْ ٛـذٟ ثٞد؟ )   ٝهت آ٧ب ٠٘١ چ٨ض ٨ٛي  ًشدٕ ٠ً اٛزبٗؾ د١ذ. آٙ  ١ٖ ً٘ي ٦ٗ

ًشدٕ. پغ آ٧ب ٜٗللب٠ٛ ٛجٞد؟ ٗتٞر٠ ٌٜٗهن پـهت     ؿ٘ب دس اٛزبٕ ا٧ٚ ًبس ً٘ي ٦ٗ ٤د٧ِش خٞة ٛجٞدٟ ٝ د٧ِش پبى ٨ٛؼتٜذ، ث٠ ١٘
ٛبچهبس    دسػت اػت؟ ٦ٓٝ آ٢ٛب ثش اٛزبٕ ًبس١ب ث٠ سٝؽ خٞدؿبٙ اكشاس ًشدٛذ. آجت٠، حت٦ دس چٜبٙ ٝهؼ٨ت٦ ١ٖ ١ٜٞص ثه٠ آٙ ١ؼت٨ذ، 

داؿهت، ٝ ٗضاح٘هت ٝ ٗذاخٔه٠ اص آٙ     ُشكتٜهذ ٝرهٞد ٗه٦     تحهت تهیح٨ش ههشاس ٗه٦     كب اكالح١ب٦٧ اص ػ٥ٞ ٗٞرٞدات٦ ٠ً دس   ٝاًٜؾ

آٗهذ، ٝ ا٧هٚ ٨ٛهض ًج٨ؼه٦ اػهت. ا٧هٚ سا         ث٠ ٝرٞد ٗه٦  كب اكالح٦٧ ثشا٥ ٗٚ دس آٝسد. ا٧ٚ ًج٨ؼ٦ اػت، ٝ سٛذ ٝ دسدػش١ب  ػشثش٦ٗ
ٗذاخ٠ٔ ًشدٟ اػت، ٝ ا٧ٚ چ٨ض٥ اػت ًه٠   كب اكالحٜٗذ ا٧ٚ ًبس١ب ث٠ ؿذت ثب   تٞاٛؼتٖ ثپز٧شٕ ٝ تلذ٧ن ًٜٖ. ٦ٓٝ اٛزبٕ سٝؽ  ٦ٗ
 تٞاٖٛ ث٠ سػ٨٘ت ثـٜبػٖ. چ٦ِِٛٞ استجبى اٗٞس اص ا٧ٚ هشاس اػت.  ٦٘ٛ

ؿهبٙ ١ؼهتٜذ اٛزهبٕ      تٞاٜٛذ چ٨ض١ب٦٧ سا ٠ً خٞا١بٙ اٛزبٕ  ا٥ د٧ِش ٠ً كحجت ٨ًٜٖ، ٗش٧ذاٙ ٗٚ، ٝهت٦ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٦ٗ  اص صا٠٧ٝ
٧ُٜٞذ ثش٧ٝهذ    ا٧ذ؟ ٝهت٦ ث٠ ؿ٘ب ٦ٗ  خٞا١ٜذ اٛزبٕ د١ٜذ سهب٧ت دادٟ  كذا ث٠ چ٨ض١ب٦٧ ٠ً ٦ٗ  د١ٜذ، آ٧ب ػٔتؾ ا٧ٚ ٨ٛؼت ٠ً ؿ٘ب ث٦

د٨١هذ، ٝ ٝهته٦ ًه٠      ًٞس اٛزبٗؾ ٦ٗ ٧ُٜٞذ ًبس٥ اٛزبٕ د٨١ذ ٨٘١ٚ  ٧ٞٛؼ٨ذ، ٝهت٦ ٦ٗ  ث٧ٜٞؼ٨ذ ٧ُٞ٦ٜٗذ چ٨ض٥   س٧ٝذ، ٝهت٦ ٦ٗ  ٦ٗ
١هب٦٧    تبٙ ٝاثؼت٦ِ ؿٞد ٠ً دسٝٙ  ًٞس ٦ٗ د٨١ذ. آجت٠، ثشا٥ ا٧ٚ ا٧ٚ  كذا ث٠ آٙ تٚ ٦ٗ  ًٜٜذ، دسٗبٛذٟ ٝ ث٦  تبٙ ٦ٗ  ثبصداؿت ٝ صٛذا٦ٛ

ؿه٧ٞذ، چشاًه٠ ٗٞرهٞدات پ٨ٔهذ٥ ًه٠        ٠ ث٨ـتش ٛتٞا٨ٛذ س١ب ٨ًٜذ، ؿذ٧ذتش ؿٌٜز٠ ٗه٦ تٞا٨ٛذ س١ب٧ـبٙ ٨ًٜذ، ٦ٓٝ ١ش چ  داس٧ذ ٝ ٦٘ٛ
ا٧هذ ثج٨ٜٜهذ. دس ٗوبثهْ، آٙ      ١ب٥ ؿ٘ب ٝ آٛچ٠ سا ٠ً ث٠ آٙ ٝاثؼت٠  تٞاٜٛذ ٝاثؼت٦ِ  دسحبّ ًٜتشّ ٝ تجبٟ ًشدٙ ٗش٧ذاٙ داكب ١ؼتٜذ ٦ٗ

تٞاٜٛهذ    تشػٜذ. اٗب د٦ٔ٨ٓ ٠ً ٦ٗ  ، ٝ ٗٞرٞدات ؿ٨ٌب٦ٛ اص آ٢ٛب ٦ٗاٛذ اص ٨١  چ٨ض تشػ٦ ٛذاسٛذ  ٗش٧ذا٦ٛ ٠ً ٗشٍ ٝ صٛذ٦ُ سا س١ب ًشدٟ
 اٛذ.  س١ب ًٜٜذ ا٧ٚ اػت ٠ً خٞة تض٠٨ً ًشدٟ

آ٢ٛهب    دس ٗشاحْ پب٧ب٦ٛ اػت، ثٜبثشا٧ٚ آ٧هب ثهشا٥    كب اكالحخٞا١ٖ خبٛٞادٟ ٝ دٝػتبٖٛ دس داكب تض٠٨ً ًٜٜذ، ٦ٓٝ   پشػؾ: ٗٚ ٝاهؼبً ٦ٗ
ًٜهذ دس داكهب     ١ب ثشُشدٛذ؟ ٧ب ث٠ ا٧ٚ كٞست اػت ٠ً ٝهت٦ كب د٨ٛب٥ ثـش٥ سا اكالح ٗه٦   د٨١ذ ٠ً ثب ٗب ث٠ آػ٘بٙ  ٛظٖ ٝ تشت٨ت ٦ٗ
 تض٠٨ً خٞا١ٜذ ًشد؟

ؿٞد آٙ سا ُلت، ٝ دٕٝ ا٠ٌٜ٧، ؿه٘ب    ٥ اػت ٠ً ٦٘ٛتٞاٖٛ دس ا٧ٚ ٗٞسد چ٨ض٥ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ. اّٝ ا٠ٌٜ٧، ا٧ٚ چ٨ض  ٝاهؼبً ٦٘ٛ معلم:

إ، اُش ا٧ٚ ٧ب آٙ ًبس سا داؿت٠ ثبؿٖ ٠ً ثه٠ آٙ سػه٨ذ٦ُ ًهٜٖ      ٝهت٦ ث٠ ً٘بّ ٛبئْ ؿذٟ"٧ُٜٞذ،   ١ب ٦ٗ  ١ب٦٧ داس٧ذ. ثؼو٦  ٝاثؼت٦ِ
خٞا٨١ذ ثه٠    ( ٝ ١ٜٞص ٦ٗخٜذٛذ  ٦ٗحوبس ًٜٜذ؟ )   ؿٞٛذ خذا٧بٙ چٌٞس ث٠ آٙ ؿبُشد ِٛبٟ ٦ٗ  دا٨ٛذ ٝهت٦ آٙ ًٔ٘بت ث٨بٙ ٦ٗ  ؟ ٦ٗ"چ٠

تٞاٜٛذ ث٠ ً٘بّ ثشػهٜذ، چه٠ ثشػهذ ثه٠       دا٨ٛذ؟ ًؼب٦ٛ ٠ً كٌش ث٠ ً٘بّ سػ٨ذٙ سا دس ر١ٚ داسٛذ ٦٘ٛ  ً٘بّ ثشػ٨ذ؟ اٗب آ٧ب ا٧ٚ سا ٦ٗ
تٞاٜٛذ ٝاثؼت٦ِ ث٠ ٗؼبئ٦ٔ ٗخْ احؼبػبت ٝ حشٝت سا س١هب ًٜٜهذ. دس ًٔهت چ٨هض٥       خٞا١ٜذ ث٠ ً٘بّ ثشػٜذ ٦ٓٝ ٦٘ٛ  ًؼب٦ٛ ٠ً ٦ٗ

١ب٦٧ اػت ٠ً تبس٧م   د١ٜذ دس ٝاهغ ٗؼئ٨ٓٞت  ًٞس ًج٨ؼ٦ ث٠ دػت ث٨بٝس٧ذ! ت٘بٕ ًبس١ب٦٧ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب اٗشٝص اٛزبٕ ٦ٗ بؿ٨ذ ٝ ث٠ٛج
ؿهٞد. )    ًٞس ثبص ٝ ثبٝهبس اٛزبٕ د٨١ذ، ٝ ٠٘١ چ٨هض پٞؿهؾ دادٟ ٗه٦    ث٠ ؿ٘ب ٝاُزاس ًشدٟ اػت. كشكبً آٛچ٠ سا ٠ً ثب٧ذ اٛزبٕ د٨١ذ ث٠

چٌٞس "٨٧ُٞذ،   تٞا٨ٛذ ث٠ ً٘بّ ثشػ٨ذ... ٝ تبصٟ ٦ٗ  خٞا٨١ذ ث٠ ً٘بّ ٛبئْ ؿ٧ٞذ ٦٘ٛ  ٨ًٜذ ٠ً ٦ٗ  ٠ً ث٠ ا٧ٚ كٌش ٦ٗ( تب صٗب٦ٛ تـ٧ٞن
ًه٠ ٧ؼٜه٦ ١ٜهٞص     "إ، آٙ ًبس ١ؼت ٠ً ١ٜٞص ثب٧هذ ثه٠ آٙ سػه٨ذ٦ُ ؿهٞد...      تٞاٖٛ ثشٕٝ ٝهت٦ ا٧ٚ ًبس ١ؼت ٠ً ث٠ آٙ ٛشػ٨ذٟ  ٦ٗ
 ٝاثؼت٦ِ ٝ كٌش ثـش٥ ث٠ آٙ ًٔ٘بت چؼج٨ذٟ اػت.خٞا٨١ذ ثش٧ٝذ. كوي ِٛبٟ ٨ًٜذ چٜذ   ٦٘ٛ
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اٛذ ٠ً اص ا٧ٚ ؿٌْ ثخلٞف، ٧ؼ٦ٜ ؿؼش، ثهشا٥ آٗهٞصؽ ٗهب      پشػؾ: ؿؼش ؿ٦ٌٔ اص كش١َٜ ثـش٥ اػت. چشا اػتبد اٛتخبة ًشدٟ
 اػتلبدٟ ًٜٜذ ٝ آٙ سا ث٠ ػٜٞاٙ ثخـ٦ اص كب ث٠ ًبس ثجشٛذ؟

١ب٥ د٧ِش ر٢بٙ، ثشا٥ ٗشدٕ حلظ ؿذٟ ثٞدٛهذ تهب كهب سا ثه٠ دػهت        ا٧ٚ چ٨ض١ب اص كش١َٜ چ٨ٚ، ث٠ ١٘شاٟ چ٨ض١ب٥ كش١َٜمعلم: 

ا٥ ٝرٞد ٛذاؿت، كهشكبً    تلٌش ٧ٝظٟ --ٗٚ اص ثخؾ خبك٦ اص كش١َٜ، ا٧ٚ اٛتخبة ؿخل٦ ٗٚ اػت ٣ث٨بٝسٛذ. دس خلٞف اػتلبد
ٖ   ثٜب ث٠ ٨ْٗ خٞد آٙ سا ث٠ ًبس ثشدٕ. ثؼو٦ اٝهبت اص چ٦ٜ٨ ًالػ٨ي ثشا٥ ٛٞؿتٚ ٌٗبٓج٦ اػتلبدٟ ٦ٗ ، ٝ ثؼوه٦ اٝههبت ؿهؼش،    ًهٜ

ًٜٖ، ٠ً دس حهبّ حبههش كهٞست      ثشٕ، ٝ ٗٞاهؼ٦ ١ٖ ١ؼت ٠ً اص ٛخش١ب٥ ٗح٦ٔ اػتلبدٟ ٦ٗ  ًبس ٦ٗ  ١ب٥ ادث٦ سا ث٠  ٛظٖ، ٧ب دٝث٨ت٦
تٞاٜٛذ ٗؼبئْ سا ٝاهؼبً ؿلبف ٝ ًبْٗ اثهشاص    ١ب٥ ًالػ٨ي ث٧ٜٞؼٖ، چشا٠ً ٦ٗ  د١ٖ ثب ؿٌْ  سا٧ذ ٛٞؿتٚ اػت. دس حو٨وت تشر٨ح ٦ٗ

تٞاٛؼهتٜذ    ٛٞؿهتٖ ٛ٘ه٦    ًٜٜذ ]ٛٞع[ ٗح٦ٔ اػت، ٝ اُش ث٠ آٙ ؿهٌْ ٗه٦    ذ. ٦ٓٝ آجت٠، چ٨ض٥ ٠ً ٗحل٨ٔٚ ا٧ٚ سٝص١ب ٌٗبٓؼ٠ ٦ًٜٜٗ
ثشٕ. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظاد ثـش٥ اٗشٝصٟ سا ثه٠    ًبس ٦٘ٛ  ًٜٖ ٝ ٧ب اكالً آٙ سا ث٠  ً٘تش٥ اص آٙ ٦ٗ ٣ٗؼبئْ سا ثل٢ٜ٘ذ، پغ كشكبً اػتلبد

اٛهذ. كهب٦٧ ًه٠ ثه٠ ؿه٘ب آٗهٞصؽ         ٥ ٢٨ًبٙ ٝ آ٧ٜذٟ ا٧زبد ًشدٟكب اكالحدس حو٨وت ٗـٌالت ػظ٦٘٨ ثشا٥  اٛذ.  ا٧ٚ ٛو٠ٌ ًـبٛذٟ
ُٜزبٛذ، ٝ ا٧ٚ كش١َٜ ٗٞرٞدات اٛؼب٦ٛ ٨ٛؼت، پغ اُش ثهشا٥ آ٧ٜهذٟ ثه٠ رهب٥ ث٘بٛهذ چه٠         د١ٖ ٗؼبئ٦ٔ اص ػٖٔ سا دس خٞد ٦ٗ  ٦ٗ
١ب٥ چ٦ٜ٨ ًالػ٨ي ٢ًٚ ثشا٥ آٗٞصؽ اػتلبدٟ ًهٜٖ؟ چهٞٙ آ٢ٛهب ا٧هٚ       ُلت٠خٞا١ٖ اص آٙ   دا٨ٛذ، چشا ٗٚ ٨٘١ـ٠ ٦ٗ  ؿٞد؟ ٦ٗ  ٦ٗ

تٞاٜٛذ ا٧ٚ اكهّٞ سا دس چهبسچٞة ا٧هٚ ٛهٞع اص       چ٨ض١ب سا دس خٞد ٛذاسٛذ. اٗب اٗٞس حبال كشكبً ث٠ ا٧ٚ كٞست ١ؼتٜذ، ٝ ٗشدٕ كوي ٦ٗ
ثشا٥ سػ٨ذ٦ُ ث٠ آ٢ٛب كشكبً ثب٧ذ ٜٗتظهش  تٞاٖٛ ث٠ ا٧ٚ ًش٧ن آٗٞصؽ د١ٖ. دس خلٞف ٗؼبئْ آ٧ٜذٟ،   كش١َٜ ثل٢ٜ٘ذ، پغ كوي ٦ٗ

 آ٧ٜذٟ ؿ٧ٖٞ.

١ب٥   ؿٕٞ ٝاثؼت٦ِ  ا٧ذ ٠ً ١شچ٨ض ارت٘بع ثـش٥ اٗشٝص سا اكٌبس ٗش٧ذاٙ داكب پذ٧ذ آٝسدٟ اػت. ٗٚ ؿبٓجبً ٗتٞر٠ ٦ٗ  پشػؾ: ؿ٘ب ُلت٠
 ا٧ٚ ٝهغ آصاد ًٜٖ؟ اٛذ ٠ً ٗؼبئْ حت٦ ثذتش ؿٞٛذ. ٌٗ٘ٚ اػت اص اػتبد ثپشػٖ ٠ً چ٠ِٛٞ خٞدٕ سا اص  خٞدٕ ثبػج ؿذٟ

ثؼذ ًبس١ب سا خٞة اٛزبٕ د٨١ذ ٝ ػؼ٦ ٨ًٜذ پ٦ ثجش٧هذ ٗـهٌْ دس    ٦٘٢ٗ٤ ٨ٛؼت. كوي دكؼ ٤ا٧ذ ٗؼئٔ  اُش خٞة ػْ٘ ٌٛشدٟ معلم:

ا٧هذ، كوهي ؿهشم دس      ا٥ سا خٞة اٛزبٕ ٛهذادٟ   ؿ٘ب١ب ٝرٞد داسد، ا٠ٌٜ٧، ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ ٗؼئ٠ٔ ٤ثبسص دس تض٨ً ٣ًزب ثٞدٟ اػت. ٧ي پذ٧ذ
ثهبس ًه٠     د٨١ذ. اُش خ٦ٔ٨ ث٠ خبًش آٙ تیػق ثخٞس٧ذ ٧ي ٝاثؼت٦ِ د٧ِش اػت. ٧ي  ؿ٧ٞذ، ٝ آٙ ًبس سا اص ٛٞ اٛزبٕ ٦٘ٛ  ٦ ٦ٗپـ٨٘بٛ

ثؼذ آٙ سا خٞة اٛزهبٕ د٨١هذ، آٙ سا    ٤ٝهت دكؼ ا٧ذ، آٙ  آٙ ؿذٟ ٤ا٧ذ ًزب٥ ًبس اؿتجبٟ ثٞدٟ، ٝ ٗتٞر  ا٧ذ، د٧ذٟ  ًبس اؿتجب٦١ اٛزبٕ دادٟ
 ( ٨١  خٞة ٨ٛؼت.خٜذٛذ  حوبس ٦ٗاُش ص٨ٗٚ ثخٞس٧ذ ٝ ث٨لت٨ذ، ٝ ث٠ رب٥ ثٜٔذ ؿذٙ ١٘بٙ رب دساص ثٌـ٨ذ، ) دٝثبسٟ اٛزبٕ د٨١ذ. 

كهب سا   -خٞا١ٖ اص اػتبد ثپشػٖ، آ٧هب ؿه٘ب آٙ حوهب٧ن     پشػؾ: اٗشٝص كجح ثؼذ اص ؿ٨ٜذٙ آٗٞصؽ كب٥ اػتبد، خ٦ٔ٨ ؿ٨ِ٘ٚ ؿذٕ. ٦ٗ
 ؿبٙ ث٠ ٗب آٗٞصؽ داد٧ذ؟  هجْ اص ٝهٞع

ًٜٖ، ص٧شا ثب٧ذ خٞدتبٙ ٗؼ٨ش خٞد سا ث٠  ٠ٛ، ا٧ٌٜٞس ٨ٛؼت. دس حبّ حبهش ٗؼبئْ ثؼ٨بس ص٧بد٥ ١ؼتٜذ ٠ً دس آ٢ٛب دخبٓت ٦٘ٛ معلم:

ًٞس اػت. ا٧ٚ چ٨ض٥ اػت ٠ً ثؼذ اص آ٠ٌٛ دس آ٧ٜذٟ ث٠ ً٘بّ ثشػ٨ذ ث٠ رهب٥ خٞا٨١هذ ُزاؿهت، ٝ     خٞث٦ ثپ٨٘ب٨٧ذ. ثشا٥ ٠٘١ ٨٘١ٚ
چ٨ض١هب٦٧ اػهت ًه٠ ثه٠ آ٢ٛهب اػتجهبس ثخـه٨ذٟ ٝ         ٤د٨١ذ ١٘  ٨ًٜذ. آٛچ٠ ٠ً خٞة اٛزبٕ ٨ٛ٦ٗض كشكت٦ اػت ٠ً توٞا٥ ػظ٨ٖ ثٜب 

ا٥ ًه٠ ثهبه٦    ١ب٦٧ سا ٠ً ث٠ آ٢ٛب ٨ٛبص٥ ٨ٛؼت ث٨شٝٙ ث٨ٜذاص٧ذ، ٝ آٙ ػلبسٟ  ٗبٛذٟ  ا٧ذ. آٙ هؼ٘ت سا ٗشتت ٨ًٜذ ٝ پغ  ث٨ٚ ؿذٟ  سٝؿٚ
د١ٖ ٠ً   آٗٞصؽ دادٕ، دس حو٨وت، كوي ٝهت٦ آ٢ٛب سا آٗٞصؽ ٦ٗٗبٛذ ٗؼ٨ش ٗٞكو٨ت ؿ٘بػت. دس ٗٞسد حوب٧ن كب ٠ً اٗشٝص كجح   ٦ٗ

١ب٥ ٗزضا٦٧ ثٞدٛذ ٠ً تیح٨ش چٜذا٦ٛ ٛذاؿتٜذ، آ٢ٛهب سا ػٜهٞاٙ     ١ب٦٧ دس ؿشف ٝهٞع اػت. اُش كشكبً پذ٧ذٟ  ث٠ كٞست ُش٦١ٝ اٛحشاف
آٙ كهحجت ًهشدٕ،    ٣هٞػ٦ ٠ً كجح دسثبسًشدٛذ. حت٦ دس ٗٞسد آٙ ٗٞ  ًٜٜذُبٙ ػش٧ؼبً آٙ سا ث٠ خٞث٦ اداسٟ ٦ٗ  ًشدٕ، ٝ ت٘ش٧ٚ  ٦٘ٛ
دادٕ. پغ   ثٞدٛذ ٝ ٗٚ تؼذاد٥ اص ٗش٧ذاٙ داكب سا اص دػت ٦ٗ  ١ب ٝحـتٜبى ٦ٗ  ك٨٘٢ذ، ٦ٓٝ ص٧بٙ  خٞث٦ آٙ سا ٦ٗ داٖٛ ٠ً دس آخش ث٠  ٦ٗ
 (تـ٧ٞن٥ آٙ كحجت ًٜٖ.)  خٞاػتٖ ٠ً دسثبسٟ  ٦ٗ

 ًٜٜذ. ا٧ٚ هبٓت خٞة اػت ٧ب ثذ؟  بدّ دسى ٝ تزشث٠ اػتلبدٟ ٦ًٜٜٗذُبٙ اص ا٧ٜتشٛت ثشا٥ تج  پشػؾ: اػتبد ُشاٛوذس، ت٘ش٧ٚ
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د٨١ذ كهحجت    رضئ٨بت آٛچ٠ ثشا٥ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب اٛزبٕ ٦ٗ ٣ًٜٖ خبسد اص ػشص٨ٗٚ چ٨ٚ ٗـ٦ٌٔ ٛجبؿذ، اٗب دسثبس  كٌش ٦ٗ معلم:

اػهتلبدٟ ثهشدٙ اص    ٨ٌٜٛ٣ذ. اُش دس ػشص٨ٗٚ چ٨ٚ اػت، ث٢تش ا٧ٚ اػت ٠ً ا٧ٞٓٝت سا ث٠ ا٨ٜٗت خٞد ثذ٨١ذ ٝ ث٠ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ارهبص 
اػتلبدٟ اص ٨١  ؿهٌبك٦ سا   ٣بص١ب سا ٛذ٨١ذ. ا٧ٚ ٗٞهٞػ٦ اص تشػ٨ذٙ ٧ب ٛتشػ٨ذٙ ٨ٛؼت، دس ٗٞسد ا٧ٚ اػت ٠ً ث٠ ؿ٨ٌبٙ ار  ؿٌبف
 ٛذاد.

پشػؾ: اُش اكٌبس ٗب ثؼ٨بس خبٓق ٝ دسػت ثبؿٜذ، آِٛبٟ ٨١  سا٦١ ثشا٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٨ٛؼت ٠ً ٗذاخ٠ٔ ًٜٜذ. پغ اُهش ٗذاخٔه٠   
 ًٜذ؟  ٗب سا ٜٗؼٌغ ٦ٗ ٤ٝرٞد داؿت٠ ثبؿذ، آ٧ب ٝهؼ٨ت تض٨ً

آ٧ذ ٗؼ٘ٞاًل ث٠ خبًش آٙ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اػت. پهغ ٝهته٦ ١هش ًهبس٥ سا ثه٠ ؿهٌْ دسػهت اٛزهبٕ           ٝهت٦ ٗذاخ٠ٔ پ٨ؾ ٦ٗ معلم:

١ب سا ًٖ ًٜذ، ص٧شا ث٠   تٞاٛذ ثؼ٨بس٥ اص ص٧بٙ  ا٥ ٝرٞد ٛذاؿت٠ ثبؿذ؟ آٙ كوي ٦ٗ  د٨١ٖ، آ٧ب ثب٧ذ اٛتظبس داؿت٠ ثبؿ٨ٖ ٠ً ٨١  ٗذاخ٠ٔ  ٦ٗ
ؿهٞد، ٝ    ١ب٥ ؿ٘ب اػهتلبدٟ ٗه٦    تٞا٨ٛذ ث٠ ٝرٞدؿبٙ پ٦ ثجش٧ذ اص ؿٌبف  ٞص ػٜبكش٥ داس٧ذ ٠ً ٦٘ٛخبًش ا٧ٚ ٝاهؼ٨ت ٠ً خٞد ؿ٘ب ١ٜ

ٝسصٛهذ. دس ػه٨ٚ حهبّ، ثؼوه٦ ؿهبُشداٙ ١ؼهتٜذ،         ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ث٠ تح٨ْ٘ ًشدٙ آٛچ٠ ٠ً خٞا١بٙ اٛزبٕ آٙ ١ؼتٜذ اكشاس ٗه٦ 
١ب اػتلبدٟ   ثشداس٥ اص ؿٌبف  شا٧ٚ آ٢ٛب اص ا٧ٚ چ٨ض١ب ثشا٥ ث٢شٟخلٞكبً ُشٟٝ ػٕٞ ؿبُشداٙ، ٠ً ١ٜٞص ٗوذاس ٗؼ٦ٜ٨ ًبسٗب داسٛذ، ٝ ثٜبث

ؿبٙ ٨ًٜذ. ًبس١ب سا ث٠ ؿ٦ٌٔ دسػت ٝ ثبٝهبس  ًٜذ. ٝ ؿ٘ب ١ٖ ٛجب٧ذ تلذ٧ن  خٞا١ٜذ ًشد. اٗب ث٠ ًٞس ٗـبث٠، اػتبد آ٢ٛب سا تلذ٧ن ٦٘ٛ
١هب٥    ٗٚ ٗش٧ذ ٦ٓ ١ِٜز٦ ١ؼتٖ، ٛظٖ ٝ تشت٨ت"ذ. تبٙ سا تو٧ٞت ٨ًٜ  ث٠ خٞث٦ اٛزبٕ د٨١ذ، آ٢ٛب سا ٛل٦ ٨ًٜذ، ٝ هذس٥ اكٌبس دسػت

تٞاٙ حهْ ٝ   ًٜٜذ چٜبٙ ًبس٥ ًٜٜذ. پغ ٦ِ٘١ سا ٦ٗ  ٝهت رشأت ٦٘ٛ  آٙ --"ؿٜبػٖ  خٞا١ٖ ٝ آ٢ٛب سا ث٠ سػ٨٘ت ٦٘ٛ  د٧ِش سا ٦٘ٛ
ػْ٘ دسآٝس٧ذ، اػتبد هٌؼبً ث٠ ٥  كلْ ًشد. ٝهت٦ ٠ً ٝاهؼبً ثتٞا٨ٛذ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د٨١ذ، ٠ٛ ا٠ٌٜ٧ كوي ث٨٧ِٞذ ث٠ٌٔ آٙ سا ث٠ ٗشح٠ٔ

خ٨ضد. اص ا٧ٚ ُزؿت٠، ٗحبكظبٙ كب٥ ثؼ٨بس٥ اًشاف اػتبد ٝرٞد داسٛذ، ثٞدا١ب، دائ١ٞب، ٝ خذا٧بٙ ثؼ٨بس٥ ٝرهٞد   ح٘ب٧ت اص ؿ٘ب ثش٦ٗ
، ٝ تح٦ٔ٨٘ ٠ً تلذ٧ن ٛـذٟ ثبؿهذ رهشٕ اػهت    ٤ؿٞٛذ، ص٧شا ؿٌٜز  تش ١ؼتٜذ، ٝ ت٘بٕ آ٢ٛب دس٨ُش ٦ٗ  داسٛذ، ٝ ٗٞرٞدات٦ حت٦ ثضسٍ

ؿ٨شػوال٦ٛ ث٠ ٨١  ٝر٠ ٗزبص ٨ٛؼت، ٝ اُش ٝهؼ٨ت ث٠ ا٧ٚ ؿهٌْ ثبؿهذ    ٤ؿٌٜز --داٜٛذ  هٞا٨ٛٚ ٢ًٚ ٢٨ًبٙ ٨ٛض آٙ سا ٗزبص ٦٘ٛ
 دسػت٦ اٛزبٕ د٨١ذ. تٞا٨ٛذ ًبس١ب سا ث٠  ًٜٜذ چٜبٙ ًبس٥ ًٜٜذ. پغ ؿ٘ب ثب٧ذ تب آٛزب ٠ً ٦ٗ  ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ رشأت ٦٘ٛ

إ، اص حهبال ثه٠ ثؼهذ اكهالً ١ه٨         إ ٝ آ٢ٛب سا خٞة اٛزبٕ دادٟ  دسػت٦ اٛزبٕ دادٟ ئْ سا ث٠حبال ٠ً ٗؼب"ًؼ٦ ٌٗ٘ٚ اػت كٌش ًٜذ، 
١ب٦٧ ثشا٥ ؿ٘ب دسػت ًٜٜذ، چشاًه٠    . ؿب٧ذ ا٧ٚ كٌش ؿ٘ب ٜٗزش ث٠ ا٧ٚ ؿٞد ٠ً ٗحٜت"تٞاٛذ ٝرٞد داؿت٠ ثبؿذ  ٗحٜت د٧ِش٥ ٦٘ٛ

خٞا١ذ چٜبٙ چ٨ض٥ ٝرٞد ٛذاؿهت٠ ثبؿهذ، ٝ     آ١بٙ، ٦ٗ"اػت. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٗؼتوذٛذ ا٧ٚ ؿٌْ د٧ِش٥ اص ث٠ سػ٨٘ت ؿٜبختٚ آ٢ٛب 
تهبٙ   ١هب٥   ثهشداس٥ اص ؿهٌبف    . پغ آ٧ب ا٧ٚ ث٢هشٟ "ؿٞد. ا٧ٚ كٌش ثب٧ذ اص ػشؽ ثشٝد  خٞا١ذ ٠ً خ٨بٓؾ ساحت ثبؿذ. ا٧ٚ ٠ً ٦٘ٛ  ٦ٗ

٨ذ، اًخشاً ثب٧هذ ٗـه٦ٌٔ ٝرهٞد    تبٙ حلظ ًٜ  ٨ٛؼت؟ دس حو٨وت، تب صٗب٦ٛ ٠ً ثتٞا٨ٛذ ٝهؼ٨ت ر٦ٜ١ ثؼ٨بس كبٓح٦ سا دس صٛذ٦ُ سٝصا٠ٛ
 ٛذاؿت٠ ثبؿذ.

 ؿٜبػ٨ٖ؟  آ٧ب ١ٜٞص اػتبد سا ٦ٗ كب اكالحپشػؾ: ثؼذ اص 

اػتبد ٧ي ػ٨ؼتٖ ٗؼتوْ داسد. ٦ِ٘١ ؿ٘ب ٗٞرٞدات٦ دس داخْ ٢٨ًبٙ ١ؼت٨ذ، ٝ ٢٨ًبٙ ثؼ٨بس ػظه٨ٖ ١شههذس ١هٖ ثهضسٍ     معلم: 

٨ٛؼتٖ، ثب ا٧ٚ حبّ ػ٨ؼتٖ ٗؼتوْ خٞدٕ سا داسٕ، ث٠ ٨١  چ٨ض دس ا٧ٚ ١ب   ثبؿذ اػتبد داخْ آٙ ٨ٛؼت. ٗٚ ثخـ٦ اص ٨١  ٧ي اص ا٧ٚ
خٞد ٝ ٗؼتوِْ خٞدٕ سا داسٕ. پغ ث٠ ػجهبست   ث٠ ٢٨ًبٙ ٨ٛبص٥ ٛذاسٕ ٝ ٨ٛبص٥ ٛذاسٕ ٠ً ٨١  چ٨ض٥ دس آٙ ثِزاسٕ، ٗٚ ػ٨ؼتٖ ٗت٦ٌ

ٗٚ ثذاٛذ. دس ٝاهغ ٗٚ ثذٝٙ ؿٌْ ١ؼتٖ، ٝ تٞاٛذ سارغ ث٠   تٞاٛذ ٗشا ثج٨ٜذ، ٝ ٨١  ٗٞرٞد٥ ٦٘ٛ  د٧ِش، ٨١  ٗٞرٞد٥ دس ٢٨ًبٙ ٦٘ٛ
ثشا٥ ١ش ػٜلش داخ٦ٔ ٧ب خبسر٦، ٗٚ ٝرٞد ٛذاسٕ، ٗخْ ٛجٞدٙ اػت، ثب ا٧ٚ حبّ هبدسٕ تل٧ٞشٕ سا دس ١ش ػٌح ٢٨ًب٦ٛ ٛـبٙ د١ٖ، 

دس ثه٨ٚ   تٞا٨ٛذ اٗشٝص ثج٨ٜ٨ذ. آجته٠، آٙ ٗخهْ ؿهٌْ ]حبههش دس[ ا٧ٜزهب       ِ ا٧ٚ تل٧ٞش٥ اػت ٠ً ؿ٘ب ٦ٗ ٠ً تشك٨غ دس ػٌٞح ٗختٔق
ثذٙ رات٦ ٗٚ ثؼ٨بس رٞاٙ اػت. ث٠ كٞست ثـش٥ ث٨بٙ ًٜه٨ٖ، دس ١هش    --١ب اػت، ٝ دس آ٧ٜذٟ ٌٗ٘ٚ اػت ثؼ٨بس رٞاٙ ثبؿذ  اٛؼبٙ

ًٞس ث٠ ٛظهش   ػٌح ؿٌْ ]ٝ تل٧ٞش٥[ ٝرٞد داسد ٠ً ثش اػبع ا٧ٚ ث٨ٜبٙ تؼب٦ٓ ٧بكت٠ اػت، ت٘بٗؾ ؿج٠٨ ٗٚ اػت، كوي ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ
تهٞاٖٛ ١هش     تش اػت. آجت٠، ١٘چ٨ٜٚ ٦ٗ تش ثبؿٜذ حزٖ آٙ ثضسٍ  د١ٜذ ٨ٌٗشٝػٌٞپ٦  ٙ سا ؿٌْ ٦ٗسػذ ٠ً ١شچ٠ ػٜبكش٥ ٠ً آ ٦ٗ
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اٛذاصٟ توؼه٨ٖ ًهٜٖ. ٗؼٜه٦      تٞاٖٛ ثذٙ سا ث٦  ًٞس ٦ٗ  تش ؿٕٞ، ٝ ٨٘١ٚ  تش ٝ ًٞچي  صٗبٙ ثضسٍ  ثذٙ كـشدٟ ًٜٖ ٝ ١ٖ ٧يػٌح سا ث٠ 
 (تـ٧ٞنًٞس اػت. )  ٦ًٔ آٙ ا٧ٚ

 ١ب٦٧ ثشا٥ سؿذ خٞا١ذ ثٞد؟  اٛذ، ١ٜٞص ١ٖ كشكت  ٝ صٗب٦ٛ ٠ً ٗش٧ذاٙ ث٠ ً٘بّ سػ٨ذٟ كب اكالحپشػؾ: ثؼذ اص 

١هب٦٧ ثهشا٥ سؿهذ      آ٧ب ١ٜٞص ١هٖ كشكهت   --اٛذ ٌٗشح ًشد٧ذ  ٗش٧ذاٙ ث٠ ً٘بّ سػ٨ذٟ ٤سا ٠ً ١٘ كب اكالحؿ٘ب صٗبٙ ثؼذ اص معلم: 

ٚ    إ. ٦ً تض٠٨ً ث٠ ٗوبٕ دػت٨بث٦  ا٧ٚ ٗؼبئْ كحجت ًشدٟ ١٤٘ ٣خٞا١ذ ثٞد؟ دس ٝاهغ، دسثبس ثه٨ٚ    تبٙ اػتجبس ثخـ٨ذٟ ٝ ثه٠ آٙ سٝؿه
خٞا٨١هذ    ؿٞد. ٗه٦   ا٥ ٠ً ثتٞا٨ٛذ ث٠ آٙ دػت ٧بث٨ذ اص ًش٧ن كشآ٧ٜذ تض٠٨ً ًؼت ٦ٗ  ؿ٧ٞذ، ٧ب ث٠ ػجبست د٧ِش، ١ش ٗوبٕ دػت٨بث٦  ٦ٗ

١هب٦٧ ثه٠ ا٧هٚ ٜٗظهٞس ٝرهٞد        ؟ ػٜبكش ٝ ٌٗب٨ٛضٕ"ٖٛ ث٠ تض٠٨ً ٝ سؿذ ادا٠ٗ د١ٖتٞا  ١ب ١ؼتٖ، آ٧ب ٦ٗ  صٗب٦ٛ ٠ً دس آػ٘بٙ"ثپشػ٨ذ، 
ا٥ ثؼ٨بس ًٞال٦ٛ ٝ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ اػت. ث٠ آػب٦ٛ س٥ٝ ص٨ٗٚ ٨ٛؼت. ٦ٓٝ ٨١  ًؼ٦ رشأت   ا٥ سؿذ ًشدٙ، پشٝطٟ  داسٛذ، اٗب كوي رسٟ

ب ثٞدا ٠ً ث٠ ا٧ٚ د٨ٛب ث٨ب٧ذ تهب ٗهشدٕ سا ٛزهبت د١هذ     ًٜذ ث٠ ص٨ٗٚ ث٨ب٧ذ، چشا٠ً ثؼذ اص آٗذٙ ث٠ ا٧ٜزب ٌٗ٘ٚ اػت ث٠ ٧ي خذا ٧  ٦٘ٛ
اٌٗبٛؾ ١ؼت حت٦ ٗخهبٓق تض٨ًه٠ ؿه٧ٞذ.     --دا٨ٛذ  ؿٞد، ٝ ٨١  چ٨ض٥ ٦٘ٛ  ثشٛخٞس٧ذ. ثؼذ اص پب٨٧ٚ آٗذٙ، آٙ ر١ٚ ؿ٘ب پبى ٦ٗ

 ًٜذ ث٨ب٧ذ.  پغ ًؼ٦ رشأت ٦٘ٛ

 ١ب ١ؼتٜذ؟  ٠ً ٨ٛبصٜٗذ سؿذ اػت ًذإ ١ب٥ ث٨ٜبد٧ٚ  پشػؾ: ثشا٥ ٗش٧ذاٙ داكب ث٠ كٞست ًْ، ثؼو٦ اص ٛٞاح٦ ٝ ًٞتب٦١

٨ًٜهذ، ههذست كهب ػظه٨ٖ       آ١َٜ ًبس ٗه٦    ثشا٥ ٗش٧ذاٙ داكب ث٠ كٞست ًْ، دس سٝٛذ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب، ٝهت٦ ثب ١٘ذ٧ِش ١ٖمعلم: 

اص ٧هي   د٨١ذ ٧ب ت٢ٜب٦٧، ًبس٥ ٠ً دسحبّ اٛزبٕ آٙ ١ؼت٨ذ ١٘بٙ ٛٞع ًبس اػت ٝ ٜٗظٞس ٗهب   اػت. خٞاٟ ًبس١ب سا ُش٦١ٝ اٛزبٕ ٦ٗ
كب ١ؼهت٨ذ، ثٜهبثشا٧ٚ رضئ٨هبت ًبس١هب٦٧ ًه٠       ٤ٝرٞد ا٧ٚ اػت. ٦ِ٘١ دسحبّ آؿٌبسػبص٥ حو٨وت، كشػتبدٙ اكٌبس دسػت، ٝ ٌٗبٓؼ

١ب ٜٗظٖ اػت، ثب ١ٖ، ٧ي ؿٌْ ٝرٞد داسد، ٝ رذا اص ١ٖ رسات ٝرٞد داسٛذ. ٝهت٦ ًه٠    ثٜذ٥ ٛوؾ  ًٜذ ٦ٓٝ هؼ٘ت  ٨ًٜذ كشم ٦ٗ  ٦ٗ
ثبسص٥ ٝرٞد ٛذاسد  ٤ًٜذ، ٝ ٝهت٦ ٠ً ٗؼئٔ  آ٧ذ اػتبد هٌؼبً دس ٗٞسد آ٢ٛب كحجت ٦ٗ  تبٙ پ٨ؾ ٦ٗ  شا٥كٞست ٧ي ٝرٞد ٗـٌالت٦ ث ث٠

 ٧ُٖٞ.  اػتبد حشك٦ ٛخٞا١ذ صد. ثٜبثشا٧ٚ ٝهت٦ ٠ً س٥ٝ ٝهؼ٨ت ًْ ٝرٞد تیح٨ش ِٛزاسد ٗٚ چ٨ض٥ ٦٘ٛ

 ر٦ٜ١ داسٕ. ٣ٗبٛذ  ثشا٥ ٨٘١ٚ ٧ي پؼش ػوتإ،   پشػؾ: اػتبد ٗحتشٕ ٝ ٗحجٞة، ٌٓلبً ٗشا ٛزبت د٨١ذ. ٗٚ ُٜب١بٙ ثضس٦ُ ًشدٟ

١هب٥ صٗهب٦ٛ ٗختٔهق ٝ ثه٠       ( ٗهٚ ًه٦ دٝسٟ  تـ٧ٞنؿؼٞس دس ا٧ٚ د٨ٛب سا ٛزبت خٞا١ذ داد. )   اػتبد هٌؼبً ت٘بٕ ٗٞرٞدات ر٥ معلم:

 ١ب٥ ٗختٔق ٛزبت اػتلبدٟ خٞا١ٖ ًشد.  ١ب٥ ٗختٔق اص ؿٌْ  سٝؽ

 تشػٖ ٠ً ٌٗ٘ٚ اػت ث٠ ٗٞرٞد٥ كذ٠ٗ صدٟ ثبؿٖ.  ٦ٗپشػؾ: اكٌبس ٗٚ دس سؤ٧ب١ب٧ٖ خ٦ٔ٨ دسػت ٛجٞدٛذ، ٝ 

ِٛشاٙ ٛجبؿ٨ذ، خٞاة خٞاة اػت، خٞاة تض٠٨ً ٨ٛؼت، ٝ هشٝستبً ؿج٠٨ چ٨ض٥ ٠ً تلٞس ًشد٧ذ ٛخٞا١ذ ثهٞد. تهب صٗهب٦ٛ ًه٠     معلم: 

ا٧ذ ث٠ ًٞس ًبْٗ حهْ ٝ كلهْ     اؿتجب١بت٦ سا ٠ً ٗشتٌت ؿذٟ ١٤ب٦٧ كٌش خٞا١ذ ًشد تب ١٘  ثتٞا٨ٛذ تض٠٨ً سا ًبْٗ ٨ًٜذ، اػتبد ث٠ ساٟ
 تٞا٨ٛذ تض٠٨ً ٨ًٜذ.  ؿٞد، ٝ ٦٘ٛ  ( ث٠ آٙ چ٨ض١ب كٌش ٨ٌٜٛذ. اُش خ٦ٔ٨ دس ٗٞسدؿبٙ كٌش ٨ًٜذ ٧ي ٝاثؼت٦ِ ٦ٗتـ٧ٞنًٜذ. ) 

ٗٞهٞع ا٧زهبد تؼهبدّ ثه٨ٚ    د٨١ٖ   ، آ٧ب صٗب٦ٛ ٠ً ًبس١ب٦٧ اٛزبٕ ٦ٗكب اكالحپشػؾ: ٌٗ٘ٚ اػت اص اػتبد ُشاٛوذس ثپشػٖ ٠ً، ٦ً 
 ا٨٘١ت ٝ كٞس٧ت ٗؼبئْ ٝرٞد داسد، ٝ ٗب چ٠ِٛٞ ثب٧ذ ا٧ٚ ٗؼئ٠ٔ سا دسػت اداسٟ ٨ًٜٖ؟

تبٙ تٞػي ؿ٘ب ١ؼتٜذ،   خٞة، ا٧ٚ دس ٗٞسد ٗٞهٞػبت خبف اػت. ٝ ٗؼبئْ خبف ٦ِ٘١ ثخـ٦ اص ثٜب ًشدٙ توٞا٥ ػظ٨ٖ معلم:

د٨١ذ. آجت٠، الصٕ اػت ا٨٘١ت ٝ كٞس٧ت سا ػهجي    ٦ ٠ً خٞدتبٙ اٛزبٕ ٦ٗٝ ثخـ٦ اص ٗؼ٨ش١ب٦٧ ١ؼتٜذ ٠ً ثب٧ذ ثپ٨٘ب٨٧ذ، ٝ ًبس١ب٧
ثٜذ٥ ٨ٌٜٛذ، آِٛبٟ ٌٗ٘ٚ اػت س٥ٝ آٛچ٠ ٠ً الصٕ اػهت    ثٜذ٥ ٨ًٜذ. اُش خٞة ا٧ٞٓٝت  ٝ ػ٨ِٜٚ ٨ًٜذ، ٝ خٞدتبٙ ٗؼبئْ سا ا٧ٞٓٝت
د٨١ذ ثشا٥ خٞدتبٙ اػت. ا٧ٌٜه٠ ثتهٞاٙ ًبس١هب سا      آٛچ٠ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗ ٤تبٙ ث٧ِٖٞ، ١٘  اٛزبٕ د٨١ذ تیح٨ش ثِزاسد چشا٠ً، ثِزاس٧ذ ثشا٥
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ؿٞد ٠ً ٗؼ٨ش سا دسػت ثپ٨٘ب٨٧ذ، ٝ ا٧هٚ توهٞا٥     ثشا٨ِٛض اػت، ٝ ٜٗزش ث٠ ا٧ٚ ٦ٗ  ثٜذ٥ ًشد ث٠ خٞد٥ خٞد٥ تحؼ٨ٚ  خٞة ا٧ٞٓٝت
بّ سػهبٛذٙ  تٞاٛذ ؿه٘ب سا اص كشكهت ثه٠ ً٘ه      رضئ٨بت ثب ؿ٘ب كحجت ًٜٖ. اػتبد ٦٘ٛ ٣ػظ٨ٖ اػت. ثشا٥ ٗٚ ػخت اػت ٠ً دسثبس

 ٗؼ٨ش خٞدتبٙ ٗحشٕٝ ًٜذ.

ًهٜٖ، ٝ احؼهبع دٓؼهشد٥ ٝ      خٞا٦١ سا تض٠٨ً ًٜٖ خهٞدٕ سا ػهشصٛؾ ٗه٦     تٞاٖٛ هٔج٦ اص ٨ٛي  پشػؾ: اؿٔت ث٠ خبًش ا٧ٚ ٠ً ٦٘ٛ
 شٛذ.پز٧  ًٜٖ، خلٞكبً دس ٗٞسد آٙ دٝػتبٙ ٝ آؿٜب٧بٙ اًشاكٖ ٠ً ٌٗبٓت ]آؿٌبسػبص٥ حوب٧ن ٗشثٞى ث٠[ داكب سا ٦٘ٛ  تلبٝت٦ ٦ٗ  ث٦

تٞا٨ٛهذ    تبٙ تب آٛزب ٠ً ٦ٗ  ؿؼٞس اًشاف  ٗٞرٞدات ر٥ ٤ًٜٜذٟ ١ؼت٨ٖ، پغ الصٕ اػت ثب ١٘  تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، ٗب تض٠٨ً  ٦ٗ معلم:

١ب ٝاهؼبً ث٠ ًٞس ػ٨٘ن ٗؼهٕ٘ٞ    ١ب ١ٜٞص ث٠ ٗٞػذؽ ٛشػ٨ذٟ ثبؿذ. ؿب٧ذ ثؼو٦  خٞا١ب٠ٛ سكتبس ٨ًٜذ. ؿب٧ذ كشكت توذ٧ش٥ ثؼو٦  ٨ٛي
تٞاٜٛهذ. دسحهبّ حبههش      تٞاٜٛذ ٛزبت ٧بثٜذ، ٦ٓٝ اًخش٧ت ٗه٦   ا٥ ١ؼتٜذ ٠ً ٦٘ٛ  ١ٜٞص ثتٞاٙ آ٢ٛب سا ٛزبت داد. آجت٠، ػذٟ اٛذ ٦ٓٝ  ؿذٟ
تلهبٝت ؿه٧ٞذ. اٝ ١هش ًؼه٦ ١هٖ ًه٠ ثبؿهذ          ًٜٖ ث٠ ٨١  ٝر٠ ٛجب٧ذ دٓؼشد ٧ب ث٦  تٞا٨ٛذ آ٢ٛب سا اص ١ٖ تـخ٨ق د٨١ذ. كٌش ٦ٗ  ٦٘ٛ
 (تـ٧ٞنتٞا٨ٛذ آٙ سا خٞة اٛزبٕ د٨١ذ. )   ا٥ ٠ً ثتٞاٛذ كٞالد سا رٝة ًٜذ ٦ٗ  خٞا٦١  ٨١ذ، ٝ ثب ٨ٛيخٞا١ب٠ٛ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د  ٨ٛي

خٞسٛذ، ٝ ا٧ٚ ٧ي ٗبٛغ ثضسٍ ثشا٥ آؿٌبسػبص٥ حو٨وهت    پشػؾ: ثؼ٨بس٥ اص ًـٞس١ب دس حبّ حبهش كش٧ت ظب١ش اهتلبد چ٨ٚ سا ٦ٗ
ًؼت ٝ ًبس ؿذٟ اػت. ا٨ٗذٝاس٧ٖ اػتبد ُشاٛوذس دس ا٧ٚ هؼه٘ت ً٘ه٦ ٗهب سا سا١ٜ٘هب٦٧      ٤ٗب ث٠ دٝٓت ًـٞس١ب٥ ٗختٔق ٝ ث٠ ربٗؼ

 ًٜٜذ.

كبٓٞٙ َُٞٛ كشف ًشدٟ اػت. آ٧ب اُش اص ٛظهش   ٤ث٠ٔ، دٝٓت چ٨ٚ ٧ي چ٢بسٕ ٜٗبثغ ٗب٦ٓ ًـٞس ٝ ٗشدٕ سا ثشا٥ آصاس ٝ ؿٌٜز معلم:

ًشدٛهذ؟ آ٧هب ٧هي      شدٕ دس آٙ ربٗؼ٠ ث٠ دػتٞساتؾ ُٞؽ ٗه٦ تٞاٛؼت كبٓٞٙ َُٞٛ سا ؿٌٜز٠ ًٜذ؟ آ٧ب ٗ  اهتلبد٥ تٞاٜٛ٘ذ ٛجٞد ٦ٗ
اؽ ث٠ خبًش ا٧ٚ اػت ٠ً ثب پّٞ ػهش پهب     د١ذ؟ ٠٘١  ؿخق كوي ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ ًؼ٦ ث٠ اٝ ُلت٠، ًبس٥ ثش خالف ٝرذاٛؾ اٛزبٕ ٦ٗ

٦ِ٘١ دس ا٧ٚ ٗهبرشا ا٧هٚ    ١ب  ا٥ ٝ دٝٓت  ١ب٥ سػب٠ٛ  ر٢ب٦ٛ، آٙ ٠٘١ دػتِبٟ ٤ًٞس اػت ٠ً دس ربٗؼ  ؿٞد. ٝ چشا ا٧ٚ  ٠ِٛ داؿت٠ ٦ٗ
تٞاٜٛذ دس ٗٞار٠٢ ثب ا٧ٚ كبرؼ٠ خٞدؿبٙ سا ث٠ آٙ ساٟ ثضٜٛذ؟ آ٢ٛب ٜٗبكغ ثؼ٨بس ٝ ػٞد كشاٝا٦ٛ داسٛهذ    اٛذ، ٝ چشا ٦ٗ  اٛذاصٟ ػٌٞت ًشدٟ

 ٠ً دس ا٧ٚ ت٨ٜذٟ ؿذٟ اػت.

١ب، ٦ِ٘١ ث٠ كبٓٞٙ َُٞٛ ُهشٟ    ؿ٨ٌب٦ٛ، ٠٘١ چ٨ض دس چ٨ٚ، چ٠ پ٨ـشكت دس حٌٞٗت ثبؿذ ٧ب ػٞا٧ذ ٗب٦ٓ ؿشًت ٦ً٤ ا٧ٚ ؿٌٜز
ؿٞد، ٠٘١ چ٨ض ثب٧ذ ثه٠ كهبٓٞٙ     د١ٜذ ٦ٗ  ا٥ ٠ً ١ِٜبٕ اخز ٗذسى ٦ٗ  خٞسدٟ اػت. ٝ ا٧ٚ ؿبْٗ اٗتحبٙ ٝسٝد٥ ٗحل٨ٔٚ ٝ ًبسٛب٠ٗ

كبٓٞٙ َُٞٛ، ٝر٠ ثؼ٨بس ص٧بد٥ ثه٠ ا٨ٜٗهت ػ٘ه٦ٗٞ، حوهٞم ػ٨بػه٦، دػهتِبٟ        ٤َُٞٛ ُشٟ خٞسدٟ ثبؿذ. ث٠ ٜٗظٞس آصاس ٝ ؿٌٜز
ؿٞد. ٝ ث٠ ٜٗظٞس كش٧ت دادٙ ٗشدٕ، ٗجٔهؾ ثؼه٨بس     ا٨ٜٗت٦ تخل٨ق دادٟ ٦ٗ ٣، ٝ ٗیٗٞساٙ ٧ٝظ61۰ثذ٢ٛبد  ٣ٞس خبسر٠، اداسهوب٦٧، اٗ

ُزاس٥ ؿذٟ اػت، دس ساد٧هٞ، ت٧ٞٔض٧هٞٙ، ٌٗجٞػهبت، ١ٜهش ٝ ادث٨هبت، س٧ٝهذاد١ب٥         ١ب٥ تج٨ٔـبت٦ ُٞٛبُٞٙ ػشٗب٠٧  ص٧بد٥ دس دػتِبٟ
ر٢هب٦ٛ كشػهتبدٟ    ٤ؼ٨بس ص٧بد٥ ٗیٗٞس ث٠ ربٗؼ١ب٥ ًبٗپ٨ٞتش٥. ٝ تؼذاد ث  كش٦ِٜ١، ٝ حت٦ دس ٗؼذٝدػبص٥ ت٧ٞٔض٧ٞٙ، ساد٧ٞ، ٝ ؿج٠ٌ

ثشدٛذ ٝ ػپغ ٨٘١ٚ ًه٠ پهّٞ ثه٠      اٛذ تب ث٠ كبٓٞٙ َُٞٛ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ثشػبٜٛذ. ٦ٓٝ آٙ اكشاد پّٞ سا ثب خٞدؿبٙ ث٠ خبسد ٦ٗ  ؿذٟ
ثخهٞا١ٖ ثهشٕٝ    دس ٗٞاهغ ػبد٥، اُهش " --ًشدٛذ  ١ب٥ اخز ٢ٗبرشت سا آؿبص ٦ٗ  ؿذ، ١٘بٙ ٗٞهغ سٝاّ  ؿبٙ ٝاس٧ض ٦ٗ  حؼبة ؿخل٦

ا٥ رشٕ ًهٜٖ؟    تٞاٖٛ ثشٕٝ ٝ دس چٜبٙ ربٗؼ٠  د١ٜذ... ٝاهؼبً ػب٦ٓ اػت. اٗب چٌٞس ٦ٗ  ُزاسٛذ، اٗب حبال ثشا٥ ا٧ٚ ًبس ث٠ ٗٚ پّٞ ٦ٗ  ٦٘ٛ
 تش٧ٚ تشكٜهذ١ب ١ؼهتٜذ، ٝٓه٦ آ٢ٛهب اص      . تشكٜذ١ب٥ اػتلبدٟ ؿذٟ دس ؿٌٜز٠ ٝ آصاس، اح٘وب٠ٛ"ث٢تش اػت ساٟ كشاس٥ ثشا٥ خٞدٕ ثِزاسٕ

ًٜٜذ ٠ً ثشُشدٛذ ٝ آٙ ٗشدٕ سا ؿٌٜز٠ ًٜٜذ   ا٠ٌٜ٧ پّٞ ٗشدٕ سا، ٠ً ثب س٧ختٚ ػشم ٝ ٗـوت ًـ٨ذٙ ث٠ دػت آٗذٟ، خشد ا٧ٚ ٦ٗ
 اٛذ ثؼ٨بس ١ِٜلت اػت.  ؿش٦ٗ ٛذاسٛذ، ٝ ٨ٗضا٦ٛ ٠ً كشف ًشدٟ

ٝاهؼهبً ١ه٨  ا٨ٗهذ٥ ثه٠ تـ٨٨هش      سػذ ٠ً تب صٗب٦ٛ ٠ً ٗٞهٞع كبٓٞٙ َُٞٛ حْ ٝ كلْ ٛـذٟ ثبؿذ، آٙ ارت٘هبع    ًٞس ث٠ ٛظش ٦ٗ  ا٧ٚ
تٞاٛذ ث٠ حجبت ثشػذ، چشا٠ً ت٘بٗبً س٥ٝ كبٓٞٙ َُٞٛ ٗت٘شًض اػت ٝ ٝهت ا٧ٚ سا ٛهذاسد ًه٠ ِٛهشاٙ      ٛخٞا١ذ داؿت ٝ ٨١  چ٨ض ٦٘ٛ

اسصؽ ت٘بٗبً ث٠ خبًش كهبٓٞٙ ُٞٛهَ دا٧هش      تـ٨ٌالت ث٦   اؽ ث٠ خبًش كبٓٞٙ َُٞٛ ٝرٞد داسد. آٙ ٗز٘ٞػ٠  چ٨ض د٧ِش٥ ثبؿذ. ٠٘١
 تٞاٛذ اٛزبٕ د١ذ؟ چ٠ ًبس د٧ِش٥ ٦ٗ --تاػ
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ُزاس٥ خبسر٦ ٌٗ٘ٚ ؿذٟ اػت، ٝ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ آٙ ًبس سا ًشدٛذ. كشكبً دسحهبّ اػهتلبدٟ اص پهّٞ ١ؼهتٜذ تهب        ت٘بٕ ا٧ٚ ثب ػشٗب٠٧
٨ًٜهذ. ا٧هٚ     ٗه٦ ُزاس٥   ؿ٨ٌبٙ سا ثش پب ٠ِٛ داسٛذ. ٦ً ا٧ٚ دٝسٟ ٠ً ؿ٨ٌبٙ دسحبّ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس داكب اػت، ؿ٘ب آٛزب پّٞ ػشٗب٠٧

خهٞد ١ؼهتٜذ، آُب١بٛه٠ پهّٞ خهٞد سا دٝس ثش٧ضٛهذ. دس ا٧هٚ ؿهٌٜز٠ ٝ آصاس،          ٧٣ؼ٦ٜ آٙ اكشاد ثؼ٨بس حشٝتٜ٘ذ ٠ً دسحبّ اٛتخبة آ٧ٜذ
ٝ آصاس داكب آٛزهب دس     ا٧ذ. اُش ؿٌٜز٠  ؿ٨ٌبٙ اػت، ٝ ٗشتٌت ُٜبٟ ؿذٟ ٤تبٙ دس آٛزب دسػت ٗبٜٛذ ح٘ب٧ت ؿٌٜز  ُزاس٥ پّٞ  ػشٗب٠٧

داٜٛهذ، ٝٓه٦ اكهشاد ١ِ٘ه٦       ا٧ذ. دس ظهب١ش ٗهشدٕ ٛ٘ه٦     ُزاس٥ ًشدٟ  داؿت ٠ً چ٠ ٗوذاس پّٞ ػشٗب٠٧ ٛذاؿت ا٨٘١ت٦ ٦٘ٛچ٨ٚ ٝرٞد 
 داٛؼت٨ذ.  تٞا٨ٛذ ث٨٧ِٞذ ٠ً ٦٘ٛ  ا٥ داسٛذ ٠ً آُبٟ اػت. ٝاهؼبً ٦٘ٛ  رٜج٠

ثبؿٜذ ٝ ههبدس   كب اكالحٕ ثب پ٨ـشكت ١ب٥ كبٓٞٙ داكب ١ؼتٜذ ٛتٞاٜٛذ ١ِ٘ب  پشػؾ: اُش ًؼب٦ٛ ٠ً ٗؼئّٞ ٗشاًض دػت٨بس٥ ٧ب اٛز٘ٚ
 ث٠ ؿ٨ٜذٙ اٛتوبد ٛجبؿٜذ...

١ب٥ كبٓٞٙ داكب٥ ٗب اػت؟ الصٕ اػت، كبدهب٠ٛ، ػ٨٘وبً ث٠ دسٝٙ خٞد ِٛبٟ ٨ًٜذ، ٝ   آ٧ب ا٧ٚ ٝهؼ٨ت ٗشاًض دػت٨بس٥ ٝ اٛز٘ٚ معلم:

ًٜٜذُبٙ ُٞؽ ثذ٨١ذ. اٗب اُش ث٠ ًشف د٧ِش ا٧ٚ ٗٞهٞع ِٛبٟ ٨ًٜٖ، آ٧ب حو٨وهت ٛهذاسد ًه٠      ثب ِٛشؽ دسػت ث٠ پ٨ـ٢ٜبدات ت٘ش٧ٚ
ؿهذ؟    اٛذ ًٖ ٝ ًبػت٦ داسد؟ اُش ؿ٘ب دس آٙ ٛوؾ ثٞد٧ذ، ػٌ٘ٔشدتبٙ چ٠ِٛٞ ٗه٦   ًشدٟ  ِٛبٟ ٦ٗ ًٜٜذُبٙ ث٠ ٗؼبئْ  سٝؿ٦ ٠ً ت٘ش٧ٚ

ٚ   --ا٧ٚ اٛتوبد ٨ٛؼت، ثِزاس٧ذ ا٧ٚ ٗٞهٞػبت سا ًٜبس ثِزاس٧ٖ ٝ ٛظش٥ ث٨ٜذاص٧ٖ ًهٞس اػهت ًه٠      آ٧ب آ٢ٛب ٝاهؼبً ٗـٌْ داسٛذ، ٧هب ا٧ه
ٝههت چهٞٙ ؿهخق ٗؼهئّٞ ٗشاًهض        اهؼبً ٗـٌالت ثضس٦ُ داسٛذ، آٙٗـٌالت ربٗغ ٨ٛؼت. ٧ب اُش آ٢ٛب ٝ ٤سٝؽ خٞد ٗب دس ٗالحظ

تش اػت، چشاًه٠ اُهش     ١ب٥ آ٢ٛب حت٦ ثضسٍ  دػت٨بس٥ ١ؼتٜذ، ا٧ٜزب ٗٞهٞػ٦ ١ؼت ٠ً ثب٧ذ آٙ سا ٗٞسد ٗالحظ٠ هشاس داد. ٗؼئ٨ٓٞت
هذس ؿذ٧ذ ٛخٞا١هذ ثهٞد،     آجت٠، ا٧ٚ ًٜٖ آٙ ُٜبٟ، كشكبً ثؼ٨بس ػظ٨ٖ اػت.  ٧ي ٗش٧ذ داكب ث٠ خبًش اؿتجب١بت آ٢ٛب اصث٨ٚ ثشٝد كٌش ٦ٗ

١هب،    تٞا٨ٛذ ًٞتب٦١  ٨ًٜذ، ٝ ١ش ًٞس٥ ١ٖ ٠ً ثبؿذ، ٦٘ٛ  چشا٠ً ١ٜٞص اػتبد ١ؼت ٠ً ٗشاهت ٗؼبئْ ثبؿذ. اٗب ؿ٘ب ٦ِ٘١ تض٠٨ً ٦ٗ
اّٝ اص ١٘ه٠   تٞا٨ٛذ س١ب٧ـبٙ ٨ًٜذ ثب خٞد ث٠ ً٘بّ ثجش٧ذ. پغ ١ش ًبس٥ ١ٖ ًه٠ اٛزهبٕ ثذ٨١هذ،     ١ب، ٝ چ٨ض١ب٦٧ سا ٠ً ٦٘ٛ  ٝاثؼت٦ِ

 ثب٧ؼت٦ ث٠ داكب كٌش ٨ًٜذ، ٝ ث٨ؾ اص حذ ث٠ چ٨ض١ب٥ خٞدتبٙ تی٨ًذ ٛذاؿت٠ ثبؿ٨ذ.

اٛذ، ٝ ٛجب٧ذ   ًٜٜذٟ  ًٜٖ ٠ً، ٝاهؼ٨ت ا٧ٚ اػت ٠ً آٙ اكشاد٥ ٠ً دس ٛٞاح٦ ٗختٔق ٗؼئّٞ ١ؼتٜذ ٨ٛض تض٠٨ً دس ادا٠ٗ ث٠ ا٧ٚ اؿبسٟ ٦ٗ
١ب آػهبٙ اػهت،     بٙ اػتبٛذاسد١ب٥ ثبال٦٧ داؿت٠ ثبؿ٨ذ. اؿتجبٟ ًشدٙ دس ثؼو٦ ص٠ٜ٨ٗآ٢ٛب سا اػتبد دس ٛظش ث٨ِش٧ذ ٧ب اص آ٢ٛب اٛتظبس چٜ

اكتذ كشكبً اكٌبس خٞد سا ثب ١٘ذ٧ِش دس ٨ٗبٙ ثِزاس٧ذ ٝ ٦ً٘ ثحج ٝ كحجت ٨ًٜذ. صٗهب٦ٛ ًه٠ ٝاهؼهبً اص      پغ ٝهت٦ چ٨ٜٚ اتلبه٦ ٦ٗ
ؿهٞد ًه٠     ٠ ثبؿ٨ذ ٠ً ثتٞاٛذ كٞالد سا رٝة ًٜذ، ٝاهؼبً ثبٝسٕ ٛ٘ه٦ ٨ًٜذ ٝ ٝاهؼبً هٔج٦ داؿت  د٧ذ ٗؼئّٞ ثٞدٙ ٛؼجت ث٠ كب ث٠ اٗٞس ِٛبٟ 

د٧ِهش٥ خهٞة    ٣ًٜٜذ  ٛتٞاٙ اٗٞس سا خٞة اداسٟ ًشد. ٝ ثش اػبع ٛٞػ٦ ٛظش ػلت ٝ ػخت٦ ٠ً داس٧ذ اكشاس ٛذاؿت٠ ثبؿ٨ذ ٠ً ت٘ش٧ٚ
اػت. ٨١  ًذإ اص ًهشك٨ٚ ٗٞههغ   ٗٚ، اػتبد ؿ٘ب، ٗؼتوذٕ ٠ً اٝ خٞة اػت. ٝ كٌش ٨ٌٜٛذ ٠ً استجبى ثشهشاس ًشدٙ ػخت  --٨ٛؼت

ًهٜٖ آٙ    خٞا٦١ ػظ٨ٖ ػ٨ٜ٨هت ثجخـه٨ذ، كٌهش ٗه٦      اٛذ. اُش ٝاهؼبً ثتٞا٨ٛذ ث٠ ٨ٛي  سا سػب٧ت ٌٛشدٟ "خٞا٦١ ػظ٨ٖ  ٨ٛي"اٛزبٕ ًبس١ب 
 ؿٞٛذ.  چ٨ض١ب٦٧ ٠ً كح٨ح ٨ٛؼتٜذ هٌؼبً اكالح ٦ٗ

ًٜٜذ خ٦ٔ٨ ٛوق داسد؟ خلٞكهبً دس ؿهشة     د صٛذ٦ُ ١٦ٗب٦٧ ٠ً دس خبس  ١ب٥ ٗب دس آؿٌبسػبص٥ حو٨وت ث٠ چ٦ٜ٨  پشػؾ: آ٧ب تالؽ
تٞاٜٛهذ دس خهبسد     ١ب٥ خ٦ٔ٨ ص٧بد٥ اص ػشص٨ٗٚ چ٨ٚ ١ؼتٜذ. آ٧ب ا٧ٌٜه٠ ٗه٦    ١ب٥ چ٦ٜ٨ ثؼ٨بس ص٧بد٥، ٝ چ٦ٜ٨  ا٧بالت ٗتحذٟ ػبصٗبٙ
 توذ٧ش٥ آ٢ٛب اػت؟ ٤ثبؿٜذ ثخـ٦ اص ساثٌ

توذ٧ش٥ ث٨٧ِٞذ، ٦ٓٝ دس ٗٞسد آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٛوـ٦ ٗخجت داسٛذ ٝ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٛوـ٦ ٜٗل٦ داسٛهذ،   ٤تٞا٨ٛذ ا٧ٚ سا سارغ ث٠ ساثٌ  ٦ٗ معلم:

ًٜٖ. ٓحظبت٦ پ٨ؾ ُلتٖ   ١ش دٝ ٝرٞد داسٛذ، ٝ ا٧ٚ كشكبً ًٞس٥ اػت ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ تشت٨ت دادٛذ. ٗٚ اكالً آٙ سا تلذ٧ن ٦٘ٛ
١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ سا تلذ٧ن ٨ٌٜٛذ، ٝ تب آٛزب ٠ً ٌٗ٘ٚ اػهت    ٗٚ ثٞدٟ اػت. ٛظٖ ٝ تشت٨ت ٠ً٣ ١ش ًؼ٦ دس د٨ٛب رضئ٦ اص خبٛٞاد

س٥ٝ آؿٌبسػبص٥ حو٨وت ًبس ٨ًٜذ. خٞاٟ ؿشة ا٧بالت ٗتحذٟ ثبؿذ ٧ب ؿشم ا٧هبالت ٗتحهذٟ، ثب٧هذ آٙ سا ثه٠ ث٢تهش٧ٚ ؿه٦ٌٔ ًه٠        
ثٞد ًه٠ ١هش    ا٧ٚ ػ٦ٔ٘ ٦٘ٛتٞا٨ٖٛ اٛزبٕ د٨١ٖ. اٗب اػتبد دسحبّ پ٨ـ٢ٜبد ًشدٙ ا٧ٚ ٨ٛؼت ٠ً ١ش چ٨ض د٧ِش٥ سا ًٜبس ثِزاس٧ذ،   ٦ٗ

تبٙ اػت ثشا٥ ٛزبت ٗهشدٕ    تبٙ سا خٞة ٗذ٧ش٧ت ٨ًٜذ، ٝ آٛچ٠ ٠ً دس تٞاٙ  ُشكت٨ذ. دس ػٞم، كشكبً ٝهت  چ٨ض د٧ِش٥ سا ٛبد٧ذٟ ٦ٗ
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 ٧ُٞذ، پغ ا٧ٚ دادٙ كشكت٦  سٝد ٝ ث٠ د٧ِشاٙ ١ٖ ٦ٗ  اٛزبٕ د٨١ذ. ٗٞسد د٧ِش ا٧ٚ اػت ٠ً آٙ كشد چ٦ٜ٨ ٠ً اٝ سا ٛزبت داد٧ذ، ٦ٗ
اٛهذ، ٝ دس ١٘شا١ه٦ ا٧هٚ      ث٠ اٝ ثشا٥ ث٠ دػت آٝسدٙ ٨ٗضا٦ٛ اص ؿب٧ؼت٦ِ اػت. دس ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ٗشدٕ ٗشتٌت ُٜب١هب٦ٛ ؿهذٟ  

١هب٦٧ دادٟ خٞا١هذ ؿهذ ًه٠       اٛذ، ثٜهبثشا٧ٚ ثه٠ آ٢ٛهب كشكهت      ٝستش ًشدٟ  اٛذ ٝ آتؾ خـٖ ؿ٨ٌبٙ سا ؿٔؼ٠  ؿٌٜز٠ ٝ آصاس دػت٦ داؿت٠
ٙ   اص ا٠ٌٜ٧ ٗتٞر٠ حو٨وت ؿٞٛذ ٠٘١ رب دس ٗٞسد آٙ كحجت ٦ٗ ؿبٙ سا پبى ًٜٜذ. ثؼذ  ُٜب١بٙ ؿهبٙ   ًٜٜذ، ٝ ا٧ٚ پبى ًشدٙ ُٜب١هب

 تبٙ سا ث٨ٌٜذ.  ؿٞد، پغ ثب٧ذ ث٢تش٧ٚ تالؽ  ٦ٗ

ؿذ، اكشاد٥ ثٞدٛذ ٠ً سكتٜذ تب ث٠ تؼهذاد ً٘ه٦ اص ًبٛذ٧هذا١ب٥ ٗزٔهغ ًه٠ اص داكهب         ٗب اٛتخبثبت ثشُضاس ٦ٗ ٤پشػؾ: ٝهت٦ دس ٛبح٨
ً٘ي ًٜٜذ. ٦ٓٝ ثؼو٦ اص اكشاد كٌش ًشدٛذ ٠ً ٗب ٛجب٧ذ خٞدٗبٙ سا دس ػ٨بػت دس٨ُش ٨ًٜٖ، ٝ ا٠ٌٜ٧ ٛجب٧هذ ثه٠ اكهشاد     ح٘ب٧ت ًشدٛذ

 ػبد٥ ت٠٨ٌ ٨ًٜٖ ٠ً ًبس١ب٦٧ ثشا٥ داكب اٛزبٕ د١ٜذ. آ٧ب ا٧ٚ دسى دسػت اػت؟

اُش ث٨٧ِٞذ ًه٠ ٗش٧هذاٙ داكهب    ٠ُٛٞ ث٠ آٙ ِٛبٟ ٨ًٜذ.  دس اكْ دسػت اػت، ٦ٓٝ دس خلٞف ا٧ٚ ٗٞهٞع ٗـخق ثب٧ذ ا٧ٚ معلم:

دس داكهب  دسػت اػت. چ٨ض٥ ٠ً ث٠ ؿ٘ب ُلهتٖ ا٧هٚ ثهٞدٕ ًه٠      ٪٧ُٞ1۰۰ٖ   تٞاٜٛذ دس ػ٨بػت ارت٘بع ػبد٥ دس٨ُش ؿٞٛذ، ٦٘ٛ  ٦٘ٛ
ؿبٙ اػت. پغ آ٧هب اُهش     ػ٨بػت ٗــّٞ ث٠ ًبس ١ؼتٜذ، ا٧ٚ ؿـْ ٣ؿٞد. ٝ ثؼ٨بس٥ اص ٗش٧ذاٙ داكب٥ ٗب دس حٞص  ػ٨بػت دس٨ُش ٦٘ٛ

٧ي اٛتخبثبت ًـٞس٥ ٝرٞد داؿت٠ ثبؿذ، ؿ٘ب ثب٧ذ ؿشًت ٨ًٜذ؟ اُش دس آٙ ؿشًت ٨ًٜذ ٝ سأ٥ خٞد سا دس كٜذٝم ث٨ٜذاص٧ذ، خهٞة  
٨ًٜذ تهب    تبٙ سا ٦ٗ  ٢تش٧ٚ ػؼ٦ا٧ذ. تض٠٨ً ًشدٙ ٧ي ٗش٧ذ داكب دس ارت٘بع ػبد٥ ث٠ ا٧ٚ ٗؼ٦ٜ اػت ٠ً ث  ٝهت دس٨ُش ػ٨بػت ؿذٟ  آٙ

دسحب٦ٓ ٠ً ثب ارت٘بع ػبد٥ ٌٗبثوت داس٧ذ تض٠٨ً ٨ًٜذ، ٝ آِٛبٟ ٗـ٦ٌٔ ٝرٞد ٛخٞا١ذ داؿت. ؿ٘ب ٨ٛهض ػوه٥ٞ اص ارت٘هبع ػهبد٥     
تهٞا٨ٖٛ ً٘هي ًٜه٨ٖ      ؿؼٞس الصٕ اػت. ٗب كوي ٦ٗ  ١ؼت٨ذ. ٝ ٗٞرٞد٧ت ارت٘بع ػبد٥ ثشا٥ داكب، ثشا٥ ٢٨ًبٙ، ٝ ثشا٥ ٗٞرٞدات ر٥

تٞا٨ٖٛ آٙ سا ث٠ اختالّ ثٌـب٨ٖٛ. ٝهت٦ هشاس اػت سأ٥ ثذ٨١ذ، كوي ثش٧ٝذ سأ٥ د٨١هذ، ا٧هٚ ٗـه٦ٌٔ ٨ٛؼهت. اُهش        ؿٞد ٝ ٦٘ٛ حلظ
تبٙ اػت، ٝ ؿ٘ب ٗب٨ٔ٧ذ دس اٛزبٕ ًبس٥ ث٠ اٝ ً٘ي ٨ًٜهذ، آِٛهبٟ آجته٠ ٌٗ٘هٚ اػهت        خبك٦ ٦ٌ٧ اص دٝػتبٙ ٨٧ُٞ٣ذ ٠ً ٛ٘ب٧ٜذ  ٦ٗ

ا٧ٚ ا٨٘١ت٦ ٛذاسد. اٗب داكب٥ ٗب ث٠ كهٞست ًهْ، دس    --ٛذ ٝ ؿ٘ب ٗــّٞ ًبس داًٝٔجب٠ٛ ؿ٧ٞذٗؼبئ٦ٔ ثبؿٜذ ٠ً دس٨ُش اٛتخبثبت ؿٞ
ا٥ سا تحت ٛبٕ داكب اٛزبٕ د٨١ٖ. ثشا٥ ٗش٧ذاٙ داكب، ث٠ ١شر٢ت ا٧ٞٓٝت ثب٧هذ    تٞا٨ٖٛ ٨١  ًبس ػ٨بػ٦  ؿٞد، ٝ ٦٘ٛ  ػ٨بػت دس٨ُش ٦٘ٛ

 اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ثبؿذ.

هذ٦٘٧ ػپشدٕ تب ثب ؿخق ٗؼئّٞ اٛز٘ٚ داكب٥ تب٧ٞاٙ ت٘بع ث٨ِشد ٝ  ٣ًٜٜذ  ٙ ثٞد، ث٠ ٧ي ت٘ش٧ٚثبس آخش٥ ٠ً اٛتخبثبت٦ دس تب٧ٞا
ٚ   ٨ُش٥ ٦٘ٛ  ١ب٥ داكب ٨١  ٗٞهغ  ثشا٥ ػٕ٘ٞ سٝؿٚ ًٜذ ٠ً دس اٛتخبثبت، اٛز٘ٚ ًٜٜهذٟ ثخٞا١هذ ًؼه٦ سا      ًٜٜذ. اُش ٧ي ٛلش ت٘هش٧

ذاٙ داكب٦٧ دس ح٘ب٧ت اص ١ش دٝ رٜهبح ٝرهٞد داؿهتٜذ. اٛز٘هٚ     ح٘ب٧ت ًٜذ، ا٧ٚ ٗٞهٞع ؿخق اٝػت ٝ ٛ٘ب٧بِٛش داكب ٨ٛؼت. ٗش٧
ٚ      كبٓٞٙ داكب ٨١  ٛظش ػ٨بػ٦ دس خلٞف ُض٧ٜؾ ٨١  حضث٦ ٛذاسد، ٝ دس٨ُش ٦٘ٛ ًٜٜهذُبٙ ٜٗلهشد، ؿه٘ب      ؿهٞد. ثه٠ ػٜهٞاٙ ت٘هش٧

 ػٌ٘ٔشد آٙ ث٠ ا٧ٚ كٞست اػت. ٣تٞا٨ٛذ ١ش ًؼ٦ سا ٠ً ٗب٧ْ ١ؼت٨ذ ح٘ب٧ت ٨ًٜذ. ٛحٞ  ٦ٗ

داٛهٖ ًه٠     سػذ. ٦٘ٛ  كـبس ثؼ٨بس ص٧بد٥ ٝرٞد داؿت٠ اػت. ؿج٠٨ كـبس٥ ٛبٗشئ٦ ث٠ ٛظش ٦ٗ كب اكالحبٕ اٛزبٕ ًبس پشػؾ: اخ٨شاً ١ِٜ
 اػت. كب اكالحآ٧ب ا٧ٚ احؼبع ٗشتجي ثب ٝهؼ٨ت ٦ًٔ 

ؿهٞد، ٝ    تش ٗه٦   تش ٝ ػظ٨ٖ  اٛذ ٠ً كـبس ػظ٨ٖ  اٛذ ٗؼٔ٘بً احؼبع ًشدٟ  ًٜٖ ٨ٛش١ٝب٥ ٦ٜ٢ً ٠ً تٞػي كب اكالح ٛـذٟ  كٌش ٦ٗ معلم:

ؿٞد كـبس ث٨ـهتش٥ ٝرهٞد داسد. ثٜهبثشا٧ٚ ثؼوه٦ ٗٞاههغ ا٧هٚ         ؿٞد، دس ػ٘ت٦ ٠ً ثش س٥ٝ آٙ ًبس ٦ٗ  تش ٦ٗ  ١ش چ٠ ث٠ اٛت٢ب ٛضد٧ي
ًٜذ، ٝ ت٘بٗؾ ٨٘١ٚ اػت. كوي اكٌبس دسػت ث٨ـتش٥ ثلشػت٨ذ تب ٗذاخٔه٠ سا دٝس ٨ًٜهذ، ٝ     ا٧زبد ٦ٗ ا٥ سا ثشا٥ ٗب  ٝهؼ٨ت پ٨چ٨ذٟ

ث٨ٜ٨ذ، ٝ آٙ ا٧ٚ اػت   ث٨ٜٖ، ٝ ؿ٘ب ٨ٛض آٙ سا ٝاهح ٦ٗ  آٙ سا چ٨ض ٦٘٢ٗ ٛج٨ٜ٨ذ. دس ٝاهغ دس حبّ حبهش ٗٚ چ٨ض٥ سا خ٦ٔ٨ ٝاهح ٦ٗ
ا٨ٗذ١ب٥ كذ٠ٗ صدٙ ث٠ آٙ ث٢٨ٞدٟ اػت، ٝ حت٦ اُش ٗهٚ، ٓه٦ ١ِٜزه٦، ا٧ٜزهب      تٞاٛذ ث٠ داكب كذ٠ٗ ثضٛذ. ت٘بٕ    ٠ً، ٨١  ًؼ٦ ٦٘ٛ

ا٥ اص داكهب    تٞاٛؼت ث٠ آٙ دػت ثضٛذ. ١ش ًذإ ؿ٘ب ٗخْ ٧ي دػت٨بس اػت، ١ش ًذإ ؿ٘ب رسٟ  حوٞس ٛذاؿتٖ ثبص ١ٖ ٨١  ًؼ٦ ٦٘ٛ
داٛذ ٠ً چ٠ ًبس ًٜذ. ٗش٧ذاٙ داكهب دس ػهشص٨ٗٚ     ؿٞد، ٝ ١ش ًذإ اص ؿ٘ب ٦ٗ  اػت، ١ش ًذإ ؿ٘ب ؿشه٠ دس كب اػت ٝ دس آٙ آثذ٧ذٟ ٦ٗ
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ٛبپز٧ش اػهت. تهب صٗهب٦ٛ ًه٠ آٛچه٠ سا ًه٠         اٛذ ٠ً داكب خذؿ٠  ث٢شٟ اص حوٞس اػتبد، حبثت ًشدٟ  ؿبٙ ٝ ث٦  چ٨ٚ پ٨ؾ اص ا٧ٚ، دس اػ٘بّ
 تٞاٛذ حْ ٝ كلْ ؿٞد.  ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧ذ اٛزبٕ د١ٜذ اٛزبٕ د٨١ذ، ١ش چ٨ض٥ ٦ٗ

 ًٜٖ.  ُبٟ ػش ٗٞهٞػبت ًٞچي ٨ُش ٦ٗ  اٛذ ٠ً ثب٧ذ ثشدثبس٥ ػظ٦٘٨ داؿت٠ ثبؿ٨ٖ، ٦ٓٝ ٗٚ ١ٜٞص ُبٟ ٝ ث٦  ٠پشػؾ: اػتبد ث٠ ٗب ُلت

د٧ِهشاٙ سا ث٨ٌٜهذ، ٝ ا٧ٜزهب ثه٨ٚ      ٤خٞا٦١ ٝ ثشدثبس٥ ٛـهبٙ د٨١هذ، ٝ ث٨ـهتش ٗالحظه      پغ كوي تـ٨٨ش ٨ًٜذ. ؿ٘ب ثب٧ذ ٨ٛيمعلم: 

ٗٞسد اػهت.    ٨ًٜذ آٙ سا دٝػت ٛذاسٕ، ًبٗالً ث٦  ٗٞرٞدات اٛؼب٦ٛ ا٧ٚ ثشا٥ ؿ٘ب ٧ي ػبدت خٞا١ذ ؿذ. ٝهت٦ خٞدتبٙ سا ٗالٗت ٦ٗ
 ا٧ذ ١٘بٙ رب دساص ٌٛـ٨ذ، دسرب ثٜٔذ ؿ٧ٞذ!  ًٜٖ: اُش اكتبدٟ  كوي چ٨ض٥ سا ٠ً ُلتٖ تٌشاس ٦ٗ

 ؿٞد؟  ٢ٛب٦٧ ثشا٥ اٝ چ٠ ٦ٗ ٤سا هجّٞ داؿت٠ ثبؿذ، ٦ٓٝ كبٓٞٙ َُٞٛ سا ٠ٛ، ٛت٨ز پشػؾ: اُش ًؼ٦ رٚ، ؿٚ، سٙ

٧ُٜٞذ ص٧بد تٞر٠ ٨ًٜذ، چٞٙ ثؼ٨بس٥ اص ٗهشدٕ    دس حو٨وت، ثِزاس٧ذ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، ؿ٘ب ٛجب٧ذ ث٠ چ٨ض١ب٦٧ ٠ً ٗشدٕ ػبد٥ ٦ٗمعلم: 

اٛذ، ٝ پ٨ٞػت٠ ٗلب٨١ٖ ]ٝ   ٗلب٨١ٖ دس ارت٘بع ػبد٥ ٝاهغ ؿذٟدا٨ٛذ، تحت تیح٨ش ثؼ٨بس٥ اص   ػبد٥ ٗؼوّٞ ٨ٛؼتٜذ. ٗٞرٞدات ثـش٥، ٦ٗ
ُزاسد. ثٜهبثشا٧ٚ چ٨ض١هب٦٧ ًه٠      تیح٨ش ٦ٗ  د١ٜذ، ٠ً ث٠ ؿذت س٥ٝ ػشؿت اك٦ٔ ٝ اكٌبس حو٨و٦ آ٢ٛب   تلٞسات[ ٗختٔل٦ سا ؿٌْ ٦ٗ

ؿبٙ كٌش ٛـذٟ اػهت. كٌهش ٨ٌٜٛهذ     ٨ٛ٥ؼتٜذ، ٧ب خٞة سٝ   ٧ُٜٞذ ث٠ ٛظش ساػت اػت ٦ٓٝ دس ٝاهغ ٛبدسػتٜذ، كبدهب٠ٛ  ثؼو٦ اكشاد ٦ٗ
ؿ٘ب ٗؼوّٞ ١ؼتٜذ. اكشاد ثؼ٨بس ثؼ٨بس ص٧هبد٥ دس حهبّ حبههش خ٨ٔه٦ ٛبٗؼوٜٞٓهذ، ٝ ساػهتؾ، ؿه٘ب ١هٖ اّٝ          ٣ٗشدٕ ػبد٥ ث٠ اٛذاص

ًه٠  تش ؿذ٧ذ. صٗب٦ٛ   ( كوي ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ ث٠ ثٔٞؽ سػ٨ذ٧ذ ٝ چ٨ض١ب٥ ثذ ث٨شٝٙ آٝسدٟ ؿذٛذ ٗؼوّٞخٜذٛذ  حوبس ٦ًٗٞس ثٞد٧ذ. )  ٨٘١ٚ
ا٥   ػ٘هن ٝ ػهٌح٦    ٨ُشد ٠ً چ٨ض٥ خٞة اػت ٧ب ثذ، ا٧ٚ ًبس دس ػٌح ثؼ٨بس ًٖ  ك٢٘ذ، ٧ب تل٨ٖ٘ ٦ٗ  ٧ي كشد ػبد٥ چ٨ض١ب سا ٦ٗ

٧ُٞهذ، ثه٠ ٛظهش ساػهت       اٛهذ ٗه٦    خٞد ٝ ث٠ اكشاد٥ ٠ً دس حن اٝ خ٦ٔ٨ ًبس اٛزهبٕ دادٟ  ٣ؿٞد. حت٦ چ٨ض١ب٦٧ ٠ً ث٠ خبٛٞاد  اٛزبٕ ٦ٗ
ًٜهذ، ٝ اص ٗؼهئ٨ٓٞت ١هش پ٨بٗهذ٥ ؿهب٠ٛ خهب٦ٓ         ١ب٧ؾ ػْ٘ ٦٘ٛ  ٨ٛؼت، كبدهب٠ٛ ٨ٛؼت، اٝ ث٠ ٝػذٟ سػذ ٦ٓٝ دس حو٨وت ساػت  ٦ٗ
 خٞا٨١ذ اٝ سا ٛزبت د٨١ذ پغ الصٕ اػت ًٌ٘ؾ ٨ًٜذ ٠ً ٗؼوّٞ ؿٞد.  ًٜذ. پغ كٌش ٨ٌٜٛذ ٠ً آٙ ٢ٖٗ اػت. اُش ٦ٗ  ٦ٗ

اد ػبد٥، ٌٗٔهت آؿٌبسػهبص٥ حو٨وهت سا ًٜهبس     پشػؾ: ١ِٜبٕ آؿٌبسػبص٥ حو٨وت ث٠ چ٨ٚ ث٠ ٜٗظٞس ٌٗبثوت داؿتٚ ثب سٝؽ اكش
١ب٥ اكشاد٥ ػبد٥ ٌٗبثوت داسد. چ٠ِٛٞ ثب٧ذ ا٧ٚ سا ث٠ ًهٞس ؿب٧ؼهت٠ اداسٟ ًٜه٨ٖ؟ ١شچٜهذ       د٨١ٖ ٠ً ثب ٝاثؼت٦ِ  ٗو٦ٛٞ٘ هشاس ٦ٗ

 ١ب٥ اكشاد ػبد٥ ثبؿذ، ثبص ١ٖ ٛجب٧ذ اص آٙ اػتلبدٟ ًشد.  ٛٞػ٦ ٗو٘ٞٙ ٛبػبٖٓ ٌٗبثن ٝاثؼت٦ِ

اٛذ: ٝهت٦ ثؼو٦ اص ؿبُشداٙ ٗب ٠ً هجالً هذٕ پ٨ؾ ِٛزاؿت٠ ثٞدٛهذ ٧هب خهٞة      ثؼو٦ اص ؿبُشداٙ دس ٝاهغ ا٧ٚ سا ث٠ ٗٚ ُلت٠معلم: 

خٞا١ٜذ ًبس١ب٥ خٞة ث٨ـهتش٥ اٛزهبٕ د١ٜهذ، ٝ ثهب ؿب٧ؼهت٦ِ ]حبكهْ اص آٙ[         ُزاسٛذ، ثالكبك٠ٔ ٦ٗ  اٛذ هذٕ پ٨ؾ ٦ٗ  ػْ٘ ٌٛشدٟ
ًٜٜذُب٦ٛ ًه٠ ت٘هبٕ     اٛذ، ثٜبثشا٧ٚ حبال ث٨ٚ آ٢ٛب ٝ آٙ ت٘ش٧ٚ  ؿبٙ تٜضّ داؿت٠  ٢ب ػبثوبً دس ػٌٞحؿبٙ سا رجشاٙ ًٜٜذ. ٦ٓٝ آٛ  اؿتجب١بت

ٙ    ثٞدٟ كب اكالحٗذت ثخـ٦ اص  ِ د٧ِهش   اٛذ ؿٌبك٦ ١ؼت؛ ٦ٓٝ ا٧ٚ ؿٌبف چ٨ض٥ ٨ٛؼت ٠ً آٙ ؿخق ثتٞاٛذ ثج٨ٜذ، ١شچٜهذ ٗش٧هذا
د١هذ. ثٜهبثشا٧ٚ ٝهته٦ ًه٠ اٝ ًبس١هب٥        ١ب ٛـبٙ ٦ٗ  ٧ب دسى كب اكالح تٞاٜٛذ آٙ سا ثج٨ٜٜذ، ٝ ٗخلٞكبً خٞد سا دس ًبس١ب٥ خبف  ٦ٗ

تٞاٜٛذ ٗتٞر٠ آٙ ؿٞٛذ. حبال، حشف ٗٚ ا٧هٚ    ٧ُٞذ، ٗش٧ذاٙ د٧ِش داكب ٦ٗ  د١ذ ٧ب چ٨ض١ب٥ خبك٦ ٦ٗ  ٥ ٗؼ٦ٜ٨ سا اٛزبٕ ٦ٗكب اكالح
ٟ    إ ٠ً اُش صٗه٨ٚ خٞسد٧هذ،    ًٜٜذُبٙ اكالً خٞة ٨ٛؼتٜذ، ٗٚ ُلت٠  ٨ٛؼت ٠ً ا٧ٚ ت٘ش٧ٚ تهبٙ سا اص ػهش     خٞدتهبٙ سا ثٜٔهذ ٨ًٜهذ ٝ سا

تبٙ سا اص دػت ثذ٨١ذ. ١ٜٞص كشكت ١ؼت، ٝ ١ش ًٞس٥ ١هٖ    ٛلغ  اػتبد ؿ٘ب سا تشى ٛخٞا١ذ ًشد، ٝ ؿ٘ب ٛجب٧ذ اػت٘بد ث٠ --ث٨ِش٧ذ
ًٜٜذُب٦ٛ ًه٠ ٨٘١ـه٠     ( پغ حبال ؿ٘ب، ت٘ش٧ٚتـ٧ٞن ٛلغ ٛذاس٧ذ؟ )  د١ٖ. حبال آ٧ب ثبص ١ٖ اػت٘بد ث٠  ٠ً ثبؿذ ٗٚ ؿ٘ب سا ٛزبت ٦ٗ

ًٜٜهذُبٙ د٧ِهش ١ؼهت٨ذ خ٨ٔه٦       ا٧ذ، ثب٧ذ ثب ٢ٗشثب٦ٛ ث٠ آ٢ٛب ً٘ي ٨ًٜذ، ٝ ٗخْ ًٞس٥ ٠ً ٗٞهغ كحجت ثب ت٘ش٧ٚ  خٞة ػْ٘ ًشدٟ
ٜٗظٞس ثبؿٜذ ٌٗ٘ٚ اػت اٝ ًٞس ٗتلهبٝت٦ آ٢ٛهب سا ثـهٜٞد، پهغ الصٕ اػهت ثهب         تبٙ ث٦  ٨ُش ٛجبؿ٨ذ. حت٦ اُش ًٔ٘بت  رذ٥ ٝ ػخت

ثهبس ًه٠     ٨ذ ٝ ث٠ اٝ ث٨٧ِٞذ ٠ً چ٠ِٛٞ ًبس١ب سا اٛزبٕ د١ذ. آجت٠، ٛجب٧ذ ثِزاس٧ذ ٠ً ٗتٞر٠ ا٧هٚ ؿهٞد، چهٞٙ ٧هي    ٢ٗشثب٦ٛ حشف ثضٛ
٨ُشد ٝ ثشا٥ تلٌش اٝ ا٧زهبد    ٨ًٜذ، ٝ ػپغ دس ر١ٜؾ ٗٞاٛؼ٦ ؿٌْ ٦ٗ  ًٜذ ٠ً ثب اٝ رٞس د٧ِش٥ سكتبس ٦ٗ  اؽ ؿٞد حغ ٦ٗ  ٗتٞر٠

ُٞؽ ًشدٙ  --اٛذ ٨ٛض ثب٧ذ هذس٥ ث٠ ا٧ٚ ٗؼئ٠ٔ تٞر٠ ًٜٜذ  ٠ً اخ٨شاً هذٕ پ٨ؾ ُزاؿت٠ًٜٜذُبٙ ٗب   ًٜذ. ثؼو٦ اص ت٘ش٧ٚ  ٗـٌْ ٦ٗ
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تهبٙ خهٞة     ث٠ ٛل٨حت د٧ِشاٙ ػٞدٜٗذ اػت، ا٧ٚ ١شچ٠ ثبؿذ تض٠٨ً اػت. هجّٞ ًشدٙ ٛل٨حت كبدهب٠ٛ ػخت اػت، ٦ٓٝ ثهشا٥ 
 اػت.

ػٞدٜٗذ ثهشا٥ ثشًهشف ًهشدٙ       تٞا٨ٖٛ تؼذاد ٦ً٘ ك٨ٖٔ  ٦ٗپشػؾ: ػالٟٝ ثش ت٨ٓٞذ ٗوذاس ثؼ٨بس ص٧بد٥ ك٨ٖٔ آؿٌبسػبص٥ حو٨وت، آ٧ب 
 ٨ٛبص١ب٥ ٗختٔق ٗشدٕ ػبد٥ ثؼبص٧ٖ؟

٥ ١ش چ٠ دس تٞاٙ داسٛذ دس  ثب٧ذ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، ٗب ٝاهؼبً دس حبّ حبهش صٗبٙ ا٧ٚ ًبس سا ٛذاس٧ٖ، ص٧شا ٗش٧ذاٙ داكب دسحبّ اسائ٠ معلم:

كش١ٜهَ ًج٨ؼه٦ ٗهشدٕ     --سػبٜٛذ، ؿ٦ٌ دس ا٧هٚ ٨ٛؼهت    ٗشدٕ ػبد٥ ٛلغ ٦ٗاػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ١ؼتٜذ. اُش آ٢ٛب ػبخت٠ ؿٞٛذ، ث٠ 
ؿهٞد.    ثؼذ٥ دس آ٧ٜذٟ اٛزبٕ ٗه٦  ٤دسحبّ ٓـضؽ ث٠ پب٨٧ٚ اػت. اٗب ا٧ٚ ًبس٥ ٨ٛؼت ٠ً اٗشٝص اٛزبٕ د٨١ذ. ًبس٥ اػت ٠ً دس ٗشحٔ
 ٜذ ٝ ث٨ـتش اٛزبٕ د١ٜذ.ثٜبثشا٧ٚ دس حبّ حبهش ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧ذ دس هؼ٘ت آؿٌبسػبص٥ حو٨وت اٛشط٥ ث٨ـتش٥ كشف ًٜ

١ب٥ آؿٌبسػبص٥ حو٨وت سا دس تؼذاد ص٧بد ثش س٥ٝ ا٧ٜتشٛت ثِزاس٧ٖ تب ٗش٧ذاٙ داكب دس چ٨ٚ ثتٞاٜٛهذ اص آ٢ٛهب     پشػؾ: آ٧ب ٗب ثب٧ذ ثشٛب٠ٗ
 ١ب٥ تل٧ٞش٥ اػتلبدٟ ًٜٜذ؟  د٥  ثشا٥ ت٨ٓٞذ ػ٦

تٞا٨ٛذ ثب٧ذ دس تؼذاد ص٧هبد اٛزهبٗؾ د٨١هذ.      ٨١ذ، ث٠ٌٔ اُش ٦ٗآجت٠ ٠ً ا٧ٚ ًبس خٞث٦ اػت. ٝ ٠ٛ كوي ثب٧ذ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د معلم:

١ب خ٦ٔ٨ ػ٨٘ن ٗؼٕ٘ٞ ؿذٟ اػت، ٝ الصٕ اػت ث٠ آ٢ٛب ً٘ي ٨ًٜذ ٠ً حو٨وت سا ٗتٞر٠ ؿٞٛذ. ثِزاس٧ذ ثذاٜٛذ ٗب دس پ٦   ر١ٚ چ٦ٜ٨
ٗبٙ ا٧هٚ اػهت ًه٠ ثه٠       خٞاػتؿ٧ٖٞ. اص ِٛبٟ ٧ي كشد ػبد٥، ٗؼٔ٘بً   ُٜب٦١ ؿٌٜز٠ ٦ٗ  ٛٞػ٦ ١ذف ػ٨بػ٦ ٨ٛؼت٨ٖ، ٝ دسػ٨ٚ ث٦

خهبًش   ٗشدٕ د٨ٛب ث٨٧ِٖٞ ٗب٨١ت ٗب چ٨ؼت. ٝ اص ٜٗظش كب، ٗؼٔ٘بً دس حبّ ٛزبت آ٢ٛب ١ؼت٨ٖ، ٛزبت آ٢ٛب اص ػشٛٞؿت ٛبثٞد ؿذٙ ثه٠  
 آٙ.

ثخـٜذ، ُزؿت٠ اص ً٘بّ خٞدؿبٙ، آ٧ب ا٧ٚ ١٘چ٨ٜٚ اػتجبس ثخـ٨ذٙ ثه٠ كهب ثه٠      ث٠ كب اػتجبس ٦ٗ كب اكالحپشػؾ: صٗب٦ٛ ٠ً ٗش٧ذاٙ 
 خبًش ٗٞرٞدات د٧ِش اػت؟

 ۳۰تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً هجالً حذٝد صٗبٙ   ( اٗب، ٦ٗخٜذد  ٗؼٖٔ ٦ٗٗٞرٞدات د٧ِش... كؼالً ٨ٛبص٥ ٨ٛؼت ِٛشاٙ آ٢ٛب ثبؿ٨ذ. )  معلم:

اكهشاد ؿه٨ٌب٦ٛ دس د٨ٛهب سا     ٤ؿذٛذ، آ٢ٛهب دسحو٨وهت ١٘ه     ١ب٥ اٛجٟٞ ؿ٨ٌبٙ ث٠ پب٨٧ٚ كـبس دادٟ ٦ٗ  دػت٠، صٗب٦ٛ ٠ً آٙ 1999طٝئ٠٨ 
ؿهذٛذ.    ؿذٛذ، ٝ ٠ٛ كوي ٗٞرٞدات اٛؼب٦ٛ، حت٦ ح٨ٞاٛبت ٝ ٨ُب١بٙ ١ٖ ًٜتشّ ٦ٗ  اكشاد ػبد٥ ٨ٛض ًٜتشّ ٦ٗ ٤ًشدٛذ. ١٘  ًٜتشّ ٦ٗ

سػ٨ذ ٠ً دؿ٦ٜ٘ ثؼ٨بس٥ ثب ٗب داسد. ػبّ دٕٝ اٗٞس ث٢تش ؿهذٛذ،    ت ث٠ ٛظش ٦ٗػٔق ٝ ١ش دسخ ٤تٞاٛؼت٨ذ ثج٨ٜ٨ذ ٠ً حت٦ ١ش ػبه  ٦ٗ
ػبص٥ ؿذ، ٝ دس آٙ صٗبٙ كوي هؼ٘ت ٗٞرٞد دس چه٨ٚ ثهبه٦ ٗبٛهذ، ٝ آٙ ثه٠      ؿ٨ٌب٦ٛ ٠ً ث٠ پب٨٧ٚ كـشدٟ ؿذٟ ثٞد پبى ٤چٞٙ ١٘

اٗشٝص ٨١  ًؼ٦ ثهذٝٙ ا٧ٌٜه٠ د٨ٓهْ     تش ١ؼتٜذ، چٞٙ ػشػت رسٟ رسٟ دسحبّ پبى ؿذٙ ثٞد. دس حبّ حبهش ٗشدٕ د٨ٛب اص ٠٘١ ٢ٖٗ
 ثضس٦ُ ٝرٞد داؿت٠ ثبؿذ دس د٨ٛب حوٞس ٛذاسد.

ًٜٖ ٠ً ١ش سٝص ػشٕ ؿٔٞؽ اػت، ١ش سٝص دس٨ُش اٛزبٕ ًبس١ب ١ؼتٖ، ٝ ثب ا٧هٚ حهبّ     پشػؾ: ٗٚ دٝ پشػؾ داسٕ. اؿٔت احؼبع ٦ٗ
ٖ   ٛتب٧ذ خٞة ٨ٛؼت. ٝ ثؼو٦ ٗٞاهغ ٛؼجت ث٠ ًبس ٗؼ٦ٜ٨ ٠ً دس استجبى ثب داكب اػت ٝ تلهبٝت٦    ١هب احؼهبع ثه٦     ؿهبُشد٥   ٛزهبت ١ه

 ًٜٖ. چ٠ِٛٞ ثب٧ذ ا٧ٚ ٝهؼ٨ت سا تـ٨٨ش د١ٖ؟  ٦ٗ

س٧ض٥ ٨ًٜذ. صٗبٙ ١ش ًؼ٦ ٗحذٝد اػت، ٝ اػتبد ا٧ٚ   تبٙ ثشٛب٠ٗ  تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً ث٠ ًٞس ٌٜٗو٦ ثشا٥ صٗبٙ  كوي ٦ٗمعلم: 

ثٜهذ٥ ٨ًٜهذ. ؿه٘ب ثب٧هذ ٗش٧هذاٙ داكهب ٝ         ؿذٟ صٗهبٙ خهٞد سا ػه٠٨٘٢     داٛذ. پغ ]ثب٧ذ ػؼ٦ ٨ًٜذ پ٦ ثجش٧ذ ٠ً[ چ٠ِٛٞ حؼبة  سا ٦ٗ
ٗ٘بٛؼهت آ٢ٛهب سا ؿهٌٜز٠ ًٜهذ. دس حو٨وهت،        تٞا٨ٖٛ ثِزاس٧ٖ ؿ٨ٌبٙ ٝحـه٨ب٠ٛ ٝ ثه٦    ٦٘ٛ --ًٜٜذُبٙ خٞد سا س١ب٦٧ د٨١ذ  تض٠٨ً  ١ٖ
ذ آخش ح٘بهت اػت، ٝ ٝهته٦ ثه٠ ػوهت    ًٜٜ  ١ب٦٧ ٠ً آ٢ٛب ثشا٥ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس داكب اػتلبدٟ ٦ٗ  سٝؽ ٤خٞا١ٖ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، ١٘  ٦ٗ

ٚ   ٨ًٜذ ٦ٗ  ِٛب٦١ ٦ٗ ُٞٛه٠ ٛظهٖ ٝ تشت٨هت دادٛهذ. چِٞٛه٠ آ٢ٛهب        تٞا٨ٛذ ثج٨ٜ٨ذ ٠ً ا٧ٚ حو٨وت داسد، چشا٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ آٙ سا ا٧ه
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١هب    آٗش٧ٌهب٦٧ ثبس ٠ً   ٨ًٜذ ٝ ٧ي  دا٨ٛذ؟ صٗب٦ٛ ٠ً حو٨وت سا آؿٌبس ٦ٗ  تٞاٜٛذ ؿ٢شٝٛذاٙ ًـٞس١ب٥ د٧ِش سا دػت٨ِش ًٜٜذ؟ آ٧ب ٦ٗ  ٦ٗ
آ٧ٜذ. اص ١٘بٙ صٗبٙ اكالحبت ٝ ُـٞدٙ دس١ب ث٠ س٥ٝ ؿشة، دٝٓت چ٨ٚ خٞدؽ سا ثه٠ آة    ٗتٞر٠ ثـٞٛذ، ٗشدٕ آٗش٧ٌب ث٠ خـٖ ٦ٗ

ٚ    **** ٝ آتؾ صدٟ تب ث٠ د٨ٛب ٛـبٙ د١ذ ٠ً چوذس ػب٦ٓ اػت، تب ٠ً ٗشدٕ ثب ٗٞرٞد٧ت حٌٞٗت حهضة   ًهٞس    ًٜهبس ث٨ب٧ٜهذ. آ٧هب ١٘ه٨
احؼبػه٦   ****خلٞف ارت٘بع ؿشة، خلٞكبً دس ث٨ٚ ٗشدٕ آٗش٧ٌب، آ٢ٛب ١٘بٙ ٗٞههغ ٛؼهجت ثه٠ حهضة      ٨ٛؼت؟ ثب ا٧ٚ ٝرٞد دس

ؿهبٙ حهغ ٜٗله٦ ث٨ـهتش٥       ١ب دسٝٙ  ؿٞد آٗش٧ٌب٦٧  صٜٛذ كوي ثبػج ٦ٗ  حب٦ً اص ث٨ضاس٥ داؿتٜذ. ٝهت٦ آ٢ٛب دػت ث٠ ا٧ٚ ًبس١ب ٦ٗ
ا٥ ٛؼجت ث٠ آ٢ٛب داؿهت٠ ثبؿهٜذ. حهبال      ٢ٛب٧ت ٜٗل٦  ٨ب احؼبع ث١٦ب٥ د٧ِش دس ٠٘١ رب٥ دٛ  ؿٞد ٠ً ٗٔت  داؿت٠ ثبؿٜذ، ٝ ثبػج ٦ٗ

حت٦ دس ًـٞس١ب٥ د٧ِش ١ٖ دسحبّ اص دػت دادٙ رب٥ خٞد دس هٔت ٗهشدٕ ١ؼهتٜذ، ٝ پ٨ٞػهت٠ ا٧هٚ ًبس١هب٥ اح٘وبٛه٠ سا اٛزهبٕ        
 د١ٜذ.  ٦ٗ

ًٜٜذُبٙ اك٦ٔ   ًٜٖ ٠ً ١٘ب١َٜ  ٦ٗا٧ٖ، ٝ ثؼو٦ اٝهبت احؼبع   پشػؾ: ٗب ١ٜٞص دس ث٠ ًبس٨ُش٥ هذست ت٘بٕ ثذٙ خٞة ًبس ٌٛشدٟ
 ٣خٞا١ٜذ آصاد٥ ػ٘هْ دادٟ ٝ ثه٠ د٧ِهشاٙ ارهبص      د١ٜذ. آ٢ٛب ٦٘ٛ  ٧ب اكشاد ٗؼئّٞ دس اٛز٘ٚ كبٓٞٙ داكب ثش ًجن كب ًبس١ب سا اٛزبٕ ٦٘ٛ

هذس ٙ  ؿ٧ٜٖٞ ٠ً آ٢ٛب ؿخلبً تٞػي اػتبد ُشا  اٛزبٕ ًبس١ب سا ثذ١ٜذ، ٝ ٗب ثشا٥ ث٠ تٞاكن سػ٨ذٙ ٦ً ُلت١ِٞب ٗـٌْ داس٧ٖ. ثؼذ ٦ٗ
 خٜذٛذ(  ؿبٙ ٨ًٜٖ. )حوبس ٦ٗ  دا٨ٖٛ ٠ً دس اؿتجبٟ ١ؼتٜذ، ١ٜٞص ٗزجٞس٧ٖ ح٘ب٧ت  اٛذ، ثٜبثشا٧ٚ ثؼو٦ ٗٞاهغ ثب ا٠ٌٜ٧ ٦ٗ  اٛتخبة ؿذٟ

١ب٥ كبٓٞٙ داكب ُلت٠ ثٞدٕ ٠ً ٝهت٦ ث٠ اػتجبسثخـ٦ اكشاد   ًٜٜذُبٙ دس ١ش ٧ي اص اٛز٘ٚ  تذا٥ ػبّ ُزؿت٠ ث٠ ت٘ش١ٚ٧٘بٙ اثمعلم: 

ًٜٜذُبٙ   ث٠ كب ثپ٨٘ب٧ذ. ت٘ش٧ٚ  سػذ آصاد٥ ػْ٘ ثذ١ٜذ، ٝ ا٠ٌٜ٧ ١ش ؿخل٦ الصٕ اػت ٗؼ٨ش خٞد سا دس اػتجبسثخـ٦   ٜٗلشد ث٠ كب ٦ٗ
ٚ      ٛجبؿٜذ، ٦ٓٝ ؿ٘ب ١٘ب١َٜ دسكذ ٗٞاهغ دسػت 1۰۰ٗب ٌٗ٘ٚ اػت  ٚ    ًٜٜذُبٙ ٗهب، آ٧هب ؿه٨ٜذ٧ذ؟ ت٘هش٧ ُٞٛه٠ كٌهش    ًٜٜهذُبٙ ا٧ه

تٞاٛذ اٛتظبس داؿت٠ ثبؿذ ٠ً اٗٞس سا ًبْٗ ٝ ػبس٥ اص خٌهب    ا٧ذ، ٝ اػتبد ٦٘ٛ  ًٜٜذٟ  آ٧ب ٦ِ٘١ ؿ٨ٜذ٧ذ؟ آجت٠ خٞدتبٙ تض٠٨ً --ًٜٜذ  ٦ٗ
آ٢ٛب ا٧ٚ ًهبس سا ثه٠ خهبًش كهب اٛزهبٕ       --ؿبٙ ٨ًٜذ  داسٛذ ثشِٛشد٧ذ ٝ ػشصٛؾ ًٜٜذُبٙ ا٧ٚ اكٌبس سا  اٛزبٕ د٨١ذ، اٗب، حبال ٠ً ت٘ش٧ٚ

 (تـ٧ٞن١ب٥ آٛبٙ سا دس ١ش ٠ً٘ٔ ٝ ١ش خي ثج٨ٜٖ. ث٠ خبًش خٞدؿبٙ ٨ٛؼت، ثشا٥ كب اػت. )   تٞاٖٛ پ٨بٕ  د١ٜذ، ٝ ٗٚ ٦ٗ  ٦ٗ

ًٜٜذ ٠ً اػتلبدٟ ًشدٙ اص په٦ٓٞ ًه٠ دس     اٙ كٌش ٦ٗا٥ اص ٗش٧ذ  تٞاٛذ پّٞ ث٠ ١٘شاٟ ث٨بٝسد. ٦ٓٝ ػذٟ  ُزاس٥ ًشدٙ ٦ٗ  پشػؾ: ػشٗب٠٧
ؿٞد خ٦ٔ٨ د٧ش خٞا١ذ ثٞد، ٝ ا٠ٌٜ٧ اُش ٗوذاس٥ پّٞ داس٧ٖ ث٢تش اػت ث٠ رب٥ آٙ ًبس ٨٘١ٚ حهبال    ٗذت دٝ ٧ب ػ٠ ػبّ ػب٧ذٗبٙ ٦ٗ

 آٙ سا ثشا٥ ٛزبت ٗشدٕ ث٠ ًبس ثجش٧ٖ.

ًهٜٖ ًه٠     ٚ اػت ٠ً ١ٜٞص ث٠ اكشاى سكتٚ اػت. ٗٚ كٌش ٗه٦ سػذ، ٦ٓٝ ٝاهؼ٨ت ا٧  ا٧ٚ دس ظب١ش تب حذ٥ ٌٜٗو٦ ث٠ ٛظش ٦ٗمعلم: 

رب٥ ُزاؿهتٚ   تبٙ ؿبكْ ؿ٧ٞذ ٝ ٠٘١ چ٨ض سا ٛبد٧ذٟ ث٨ِش٧ذ. دسحبّ ُلتٚ ا٧ٚ ث٠ ؿ٘ب ١ؼتٖ ٠ً آٛچ٠ دسحبّ ث٠  تٞا٨ٛذ اص صٛذ٦ُ  ٦٘ٛ
ذ، ث٠ ؿهـْ ٧هب ًؼهت ٝ ًبسؿهبٙ     ١ؼت٨ذ ٗؼ٨ش تض٠٨ً ثشا٥ ٗشدٕ آ٧ٜذٟ اػت. اُش ت٘بٕ ٗشدٕ دس آ٧ٜذٟ ث٠ ا٧ٚ كٞست ث٠ اكشاى ثشٝٛ

 ٝر٠ ػ٦ٔ٘ ٨ٛؼت.  ٨١   ثخـٜذ ثشٝٛذ ٝ ثشا٥ ؿزا ُذا٦٧ ًٜٜذ، ا٧ٚ ث٠  ا٨٘١ت٦ ٛذ١ٜذ، ٧ب حت٦ دسحب٦ٓ ٠ً ث٠ داكب اػتجبس ٦ٗ

تبٙ سا خٞة اٛزبٕ د٨١ذ. ثِزاس٧ذ ثه٠ ؿه٘ب ثِه٧ٖٞ، ؿه٘ب ػوه٥ٞ اص ربٗؼه٠         تبٙ ثشهشاس اػت، ٝ ؿـْ  ثب٧ذ ٌٗ٘ئٚ ثبؿ٨ذ ٠ً صٛذ٦ُ
تبٙ سا ث٨ٌٜذ ٠ً دس ١ش ؿـ٦ٔ ٠ً دس ربٗؼ٠ داس٧ذ ١ش ًبس٥ سا ٠ً هشاس اػت اٛزبٕ د٨١هذ خهٞة اٛزهبٕ      ذ، ٝ ثب٧ذ ث٢تش٧ٚ ػؼ١٦ؼت٨

د٨١ذ، ثب٧ذ ١شرب ٠ً ١ؼت٨ذ كشد خٞث٦ ثبؿ٨ذ، ٝ ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ ثبػج ؿ٧ٞذ اكشاد ربٗؼ٠ ٦ِ٘١ ث٧ِٜٞذ ٠ً ؿ٘ب كشد خٞث٦ ١ؼهت٨ذ. )  
 ُض٨ٜ٧ٖ ثب٧ذ دسػت ثبؿذ.  ٗؼ٨ش٥ ٠ً ثش٦ٗ ٤ْ٘ ٨ٌٜٛذ. ١ش رٜج( ٗٞهغ اٛزبٕ ًبس١ب اكشا٦ً ػتـ٧ٞن

. "س٧ض٥ ا٧ٚ ١ؼتٖ ٠ً پّٞ ثؼ٨بس ص٧بد٥ دسث٨بٝسٕ تب ثؼذاً ثـٞد آٙ سا ثشا٥ كب ث٠ ًهبس ثهشد    ٗٚ دسحبّ ًشح"٧ُٜٞذ،   ثؼو٦ اكشاد ٦ٗ
س٧هض٥    ٝاس سا ًهشح     اكهشاد ػهبد٥   آٙ آة دٝسدػت ٌٗ٘ٚ اػت تـ٦ِٜ كٞس٥ سا كشٜٝٛـبٛذ، ٦ٓٝ ا٧ٚ اؿتجبٟ ٨ٛؼت ٠ً ثؼو٦ ٗؼبئْ

دادٙ آٙ ث٠  ٣الصٕ ٨ٛؼت دسثبس --ا٧ٚ كحجت ٨ًٜذ ٠ً ٗوذاس٥ پّٞ دسث٨بٝس٧ذ ٠ً ثشا٥ داكب اػتلبدٟ ٨ًٜذ ٨ًٜ٣ذ. الصٕ ٨ٛؼت دسثبس
٧هبد٥  اٛزبٕ ٛٞػ٦ ًؼت ٝ ًبس ثؼ٨بس ػب٦ٓ كحجت ٨ًٜذ، ٝ ثب آٙ تزبست ثهضسٍ پهّٞ ثؼه٨بس ص    ٣داكب كٌش ٨ًٜذ. اُش ثخٞا٨١ذ دسثبس

( ٝ الصٕ ٨ٛؼت داكب سا رًش ٨ًٜذ. ا٧ٚ هؼ٘ت آخش ٨٘١ـ٠ ث٠ ٛظشٕ ٧ي خٜذٛذ  حوبس ٦ٗتٞا٨ٛذ ث٠ ٨٘١ٚ ثؼٜذٟ ٨ًٜذ، )   دسث٨بٝس٧ذ، ٦ٗ
إ ثشا٥ ٗش٧ذاٙ داكب ا٧شاد٥ ٛهذاسد پهّٞ ثؼه٨بس ص٧هبد٥ ثه٠ دػهت         ( ػٔت ا٧ٚ اػت ٠ً ث٠ ؿ٘ب ُلت٠خٜذٛذ  حوبس ٦ٗتٞر٠٨ اػت. ) 
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د٨١ذ الصٕ اػهت    ا٧ٚ ٗٞهٞػ٦ ٨ٛؼت. كوي ا٠ٌٜ٧ دس ١ش ًبس٥ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗ --٨ٛذ ١ش ٛٞػ٦ اص ًبس سا اٛزبٕ د٨١ذتٞا  ث٨بٝسٛذ، ٝ ٦ٗ
 (تـ٧ٞنتبٙ ػْ٘ ٨ًٜذ ٝ كشد خٞث٦ ثبؿ٨ذ. )   ثش ًجن ٝرذاٙ

ب٦ٛ سا ث٨ِشٕ، ًٜٖ اكٌبس دسػت ثلشػتٖ تب ر٥ٞٔ ٨ٛش٥ٝ ؿ٨ٌ  تٞاٖٛ آٙ سا حغ ًٜٖ، ٝ ػؼ٦ ٦ٗ  سػذ، ٦ٗ  پشػؾ: ٝهت٦ اٛشط٥ ثذ ٦ٗ
 تٞاٖٛ اٛشط٥ ثذ سا ٗتٞهق ًٜٖ؟  د١ٖ. چ٠ِٛٞ ٦ٗ  ؿٕٞ، ٝ ًبسٗب٥ ث٨٘بس٥ ٛـبٙ ٦ٗ  آٓٞدٟ ٝ ػؼت ٦ٗ  ٦ٓٝ خٞاة

خهٞد رٝة ًهشدٟ ٝ ثه٠     ٣تشػ٨ذ. اُش ث٨ب٧ذ، ؿ٘ب هبدس٧ذ آٙ سا ٜٗحْ ٨ًٜذ، آٙ سا ثشا٥ اػتلبد  ث٨ؾ اص حذ اص آٙ اٛشط٥ ثذ ٦ٗ معلم:

ثبال ث٠ ا٧ٜزهب   ٧ُٖٞ: هجْ اص ا٠ٌٜ٧ كب سا پخؾ ًٜٖ، ٝ هجْ اص ا٠ٌٜ٧ آٙ ػٜبكش ػٌح  ٔج٦ سا ث٠ ؿ٘ب ٦ٗٛخؼت٨ٚ تجذ٧ْ ٨ًٜذ. ٌٗ چ٦
١ب٥ د٧ِش٥ ثشا٥ اداسٟ ًشدٙ ػشد٥ داؿتٖ. ا٧ٚ چ٨ض٥ ثٞد ٠ً كٌهش    ١ب ٗٚ ساٟ  ث٨ب٧ٜذ، ٨١  ٨ٛش٥ٝ ٦ٜ٢ً ٝرٞد ٛذاؿت، ٝ آٙ ٝهت

ؿٕٞ،   ١ٖ ػشدتش ٦ٗ ت٦ًٜٞ ٠ً ٗٚ ٧م ثضٖٛ؟ ٗٚ اص  آ٧ب ػؼ٦ ٦ٗ --ؿٞد ٦ًٜ ٠ً ٗٚ ػشدٕ  تٞ ػشد ١ؼت٦، ٝ ػؼ٦ ٦ٗ"ًشدٕ:   ٦ٗ
تهٞ  ًٜٖ ٠ً   ًٜٖ ٝ ًبس٥ ٦ٗ  ػؼ٦ داس٥ ٠ً ٗٚ ُشٖٗ ؿٞد. ثشػٌؼؾ ٦ٗ"( ٧ب، خٜذٛذ. تـ٧ٞن  حوبس ٦ٗ. ) "ًٜٖ  سا ػشد ٦ٗ تٞٗٚ 

اػت ٛتٞا٨ٛذ ا٧ٚ ًبس سا ٨ًٜذ. ٦ٓٝ  . كوي دسحبّ ُلتٚ ا٧ٚ كٌش ١ؼتٖ. ٌٗ٘ٚ"هذس ُشٕ ٠ً ٛتٞا٦ٛ تح٘ٔؾ ٦ًٜ  آٙ --ُشٗت ؿٞد
ثب٧ذ آٙ سا ثب اكٌبس دسػت اداسٟ ٨ًٜذ، ٝ ٛجب٧ذ اص آٙ ثتشػ٨ذ. ٗٚ االٙ دسحبّ تـش٧ح ٌٗٔج٦ ثٞدٕ، ٝٓه٦ ٛش٧ٝهذ ٝ ٛبٗؼوٞالٛه٠ ػ٘هْ     

ب سا داس٧ذ! ؿهب٧ذ  اػتبد ٝ ك --كشػتذ ٛتشػ٨ذ. ؿ٘ب ٗش٧ذ داكب ١ؼت٨ذ  ٨ًٜذ! دس ٗٞسد ؿبُشداٙ رذ٧ذتش، اُش كشد٥ دس ٝاهغ چ٨ض ثذ٥ ٦ٗ
١ب٧تهبٙ    ا٧ذ، پغ ثب٧ذ ِٛشا٦ٛ  ًٜٜذٟ  دس ُزؿت٠ ث٠ آٙ چ٨ض٥ ثذ١ٌبس ؿذ٧ذ، ٠ً دس ا٧ٚ كٞست كوي آٙ سا تؼ٠٧ٞ ٨ًٜذ. ٦ٓٝ ؿ٘ب تض٠٨ً

 ًٜذ. حت٦ اُش آٙ ثتٞاٛذ چ٨ض١ب٥ خبكه٦ سا دس ؿه٘ب ٝاسد ًٜهذ، اػهتبد ػهش٧غ آٙ سا       داس٥ ٦ٗ  سا س١ب ٨ًٜذ، ٝ اػتبد هٌؼبً اص ؿ٘ب ٠ِٛ
ا٧ذ. ٦ٓٝ اُش ث٠ ا٧ٚ ٝاثؼت٠ ؿه٧ٞذ،    ًٜٜذٟ  ًٜذ چشا٠ً تض٠٨ً  ( اػتبد اص ؿ٘ب ٗشاهجت ٦ٗتـ٧ٞنًٜذ. )   تبٙ ث٠ چ٨ض خٞث٦ تجذ٧ْ ٦ٗ  ثشا٥

حوهبس  ! ) "ًٜهذ. ثج٨هٜٖ چه٠ ثٔهذ٥     حبال تشػ٦ ٛذاسٕ. ٗٚ اػتبد سا داسٕ ٠ً ٠ً اص ٗٚ ٗشاهجهت ٗه٦  " --تبٙ سؿذ ًٜذ  اُش ٝاثؼت٦ِ
داس٥   ث٨ٜهذ اص ؿه٘ب ِٛه٠     ٝهت ر٨ٜ١ت اتٌب٥ ًبْٗ ؿ٘ب دٝثبسٟ ٝاثؼت٦ِ اػت. ٝ ٝهت٦ اػتبد ا٧ٚ ٝاثؼهت٦ِ سا ٗه٦    آٙ --(خٜذٛذ  ٦ٗ
٧ُٖٞ. تض٠٨ً... تض٠٨ً سارغ ث٠ ر١ٚ اػت، دسػت اػهت؟   ًٜذ ٠ً اّٝ ٝاثؼت٦ِ سا س١ب ٨ًٜذ. كوي ٜٗظٞسٕ سا ٦ٗ  ًٜذ، ٝ كجش ٦ٗ  ٦٘ٛ
ٗٚ دس كب٥ " --اسٟ ٨ٌٜٛذ. ث٠ ١ش چ٨ض٥ ثب اكٌبس دسػت ثپشداص٧ذ، ٝ اص ٨١  چ٨ض ٛتشػ٨ذتٞا٨ٛذ ػؼت ؿ٧ٞذ ٝ خٞدتبٙ سا خٞة اد  ٦٘ٛ

 !؟"ًٜٖ، پغ اص چ٠ ثب٧ذ ثتشػٖ  دسػت تض٠٨ً ٦ٗ

ٟ     اٛذ تشع  ١ب٥ ًبس ارجبس٥ ث٠ ؿذت ؿٌٜز٠ ؿذٟ  د٦ٔ٨ٓ ٠ً ثؼ٨بس٥ اص ؿبُشداٙ دس اسدُٝبٟ ٥ آٙ  ؿبٙ اػت. كهحجت ًهشدٙ دسثهبس
ًٜذ. اٗب ث٠ ١ش كٞست ١هٖ ًه٠     ع ٝهؼ٨ت ؿ٨ٌب٦ٛ ٝ ٝهت٦ ٠ً ص٧ش چٜبٙ كـبس٥ ١ؼت٨ذ ٗؼبئْ كشم ٦ٗآػبٙ اػت، ٦ٓٝ دس آٙ ٛٞ

س٧ٝذ، پغ ثب٧ذ چ٠ ًبس ٨ًٜذ؟! آجت٠، دس ث٨ٚ آ٢ٛب٦٧ ٠ً دسُزؿتٜذ ٗٞاسد٥ ٨ٛض   ثبؿذ، ؿ٘ب ًؼ٦ ١ؼت٨ذ ٠ً ث٠ ػ٘ت خذا٦٧ ؿذٙ ٦ٗ
صٛهذ٦ُ آٙ ؿهبُشداٙ،    ٣ٛذ. ثشا٥ ٗخهبّ، ههجالً ٝههت آخهش٧ٚ دٝس    ١ؼتٜذ ٠ً دس تبس٧م تٞػي ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ ؿذ

ٚ   اُش ثخٞا٦١ ٝهت٦ داكب آٗٞصؽ دادٟ ٦ٗ"٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٌٗ٘ٚ اػت ُلت٠ ثبؿٜذ،  ًهٞس٥ ث٨٘هش٥.    ؿٞد داكب سا ًؼت ٦ًٜ ثب٧ذ ا٧ه
ًشدٛذ ٠ً ٝهت٦ صٗبٛؾ   كوت ٦ًٗشدٛذ، ٗٞا  ٨١  تشد٧ذ٥، دس آٙ صٗبٙ ؿبُشداٙ ثب آٙ ٗٞاكوت ٦ٗ  . ث٦"ُزاس٧ٖ ٝاسد ؿ٥ٞ  ُٝش٠ٛ ٦٘ٛ

١ب٥ ُش٧ض ثؼه٨بس ثؼه٨بس ص٧هبد٥ ٗخهْ ا٧هٚ        صٖٛ. دس تبس٧م آ٢ٛب ٝاهؼبً اص ساٟ  سػ٨ذ ص٧ش هشة ٝ ؿتٖ ًـت٠ ؿٞٛذ. آجت٠، كوي ٗخب٦ٓ ٦ٗ
 اٛذ. ١ب٥ ثؼ٨بس٥ ػبخت٠  اٛذ ٝ ٛظٖ ٝ تشت٨ت  ػٞءاػتلبدٟ ًشدٟ

١هب٥    ١ب٥ ؿ٨ٌب٦ٛ دس اسدُٝبٟ  ا٧ذ ٠ً ثؼو٦ اص پ٨ٔغ  ثؼ٨بس ًٞال٦ٛ اػت. د٧ذٟاكتذ: تبس٧م   د٨ْٓ د٧ِش٥ ١ؼت ٠ً چ٨ٜٚ اتلبه٦ ٦ٗ
اكتهبد ٝ    اتلبم ٛ٘ه٦  كب اكالح ٣اٛذ. اُش ا٧ٚ دس دٝس  ًبس ارجبس٥ دس ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس تؼذاد ثؼ٨بس ص٧بد٥ اص ٗش٧ذاٙ داكب٥ ٗب سا ًـت٠

خهٞسد، كهب سا     ؿذ ث٠ ا٧ٚ دٝسٟ ثش٦ٗ  ب٦ٛ ثؼذ اص ٗشٍ ثبصپ٨ذا ٦ٗؿذٟ ٧ي كشد ػبد٥ ثٞد، ٝ اُش صٗب٦ٛ ٠ً آٙ پ٨ٔغ ؿ٨ٌ  كشد ؿٌٜز٠
اؽ سا   خٞاػت ٠ً صٛهذ٦ُ   ٝهت آ٧ب كشد٥ ٠ً ص٧ش هشة ٝ ؿتٖ ًـت٠ ؿذٟ ثٞد اص اٝ ٦٘ٛ  ؿذ، آٙ  ًشد، ٝ ٧ي ٗش٧ذ داكب ٦ٗ  ًؼت ٦ٗ

آِٛهبٟ   --"إ سا ثب ٗٚ تؼه٠٧ٞ ًٜهذ    ذ٦ُخٞا١ٖ صٛ  خٞا١ٖ. كوي ٦ٗ  ٗٚ ٨١  ؿشاٗت د٧ِش٥ ٦٘ٛ"ثبصثپشداصد؟ اُش آٙ ٗٞرٞد ث٧ِٞذ، 
خٞا١بٛه٠ كهشا١ٖ ًٜهذ. آٙ      حٔه٦ ٨ٛهي   ساٟا٥   ١ش ٗؼئ٠ٔتٞاٛذ ثشا٥   تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً اػتبد ٦ٗ  ٝاهؼبً ٝهؼ٨ت ػخت٦ اػت. ٦ٗ

ؿهبُشد آٙ سا  تٞاٖٛ ث٠ ؿبُشد ً٘ي ًٜٖ ٠ً ثشا٥ اٝ ث٠ ث٢تش٧ٚ ؿٌْ رجشاٙ ًٜهذ. ٝ اُهش     ؿبُشد ١ش چ٨ض٥ ث٠ اٝ ثذ١ٌبس ثبؿذ، ٦ٗ
تٞا٦ٛ پبداؽ كؼٞد ثه٠    د١ٖ. ث٠ خبًش ٗشُت، حبال ٦ٗ  ث٠ تٞ ػؼبدت ٦ٗ" --تٞاٖٛ آٙ سا ث٠ اٝ ثذ١ٖ  ٛذاؿت٠ ثبؿذ، ٗٚ، اػتبد اٝ، ٦ٗ
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 --ثهشداس ٨ٛؼهت    ٦ٓٝ آٙ ٗٞرٞد ٛلشت ثؼ٨بس ص٧بد٥ داسد، ٝ دػهت  "حت٦ ث٢تش٥ ٨ٛؼت؟ ٤آػ٘بٙ سا داؿت٠ ثبؿ٦، پغ آ٧ب ا٧ٚ ٛت٨ز
. ا٧ٜزبػت ٠ً ًبس ػهخت  "خٞا١ٖ  ًٜٖ. كوي اٛتوبٕ ٦ٗ  ٠ آػ٘بٙ ثشٕٝ؟ حت٦ اُش ثِزاس٥ خذا ١ٖ ؿٕٞ ا٧ٚ ًبس سا ٦ُ٘ٛزاس٥ ث  ٦ٗ"
تٞا٨ٖٛ ٨ًٜٖ؟ تؼذاد ؿبُشدا٦ٛ ٠ً دس ُزؿهت٠    چ٠ ًبس ٦ٗ ٝهت  آ٨ًٜٙذ ٨ٛؼت! ث٠ ٗٚ ث٨٧ِٞذ،   ِ چ٨ض٥ ٠ً كٌش ٦ٗ ؿٞد. ث٠ ػبد٦ُ  ٦ٗ

 خٞا١ب٠ٛ ثخـ٨ذٟ اػت.  ح٦ٔ ٨ٛي آ٢ٛب ساٟ ١٤٘تبٙ ث٠   اٗب اػتبد ثشا٥ اٛذ ًٖ ٨ٛؼت،  ح٨بت٦ سا ثذ١ٌبس ؿذٟ

( ا٧هٚ سا اص  تـ٧ٞنًـذ ً٘بّ اػت! )   اٗب ١ش ًٞس٥ ١ٖ ٠ً ثبؿذ، حت٦ اُش ٝاهؼبً پ٨ؾ اص ٗٞهغ دسُزس٧ذ، چ٨ض٥ ٠ً اٛتظبستبٙ سا ٦ٗ
تهٞاٖٛ ثه٠ ١هش      صٗب٦ٛ ٠ً ٗؼ٨ش٥ دسػت سا ثش٧ٝذ دس ٝاههغ ٗه٦  إ، تب   إ. ثب ٝرٞد ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ سا ُلت٠  ٠ُٛٞ ث٨بٙ ًشدٟ  ٛظش ا٧ٚ  آٙ ٛو٠ٌ
اؽ سا   تٞاٖٛ ًبس٥ ًٜٖ ٠ً صٛهذ٦ُ   ٝهت ٦ٗ  تٞاٖٛ آٙ تلٌش اكشا٦ً سا ٌٗ٘ئٜبً خٞة ًٜٖ، ٝ آٙ  خٞا١ب٠ٛ ثذ١ٖ. ٦ٗ  ح٦ٔ ٨ٛي چ٨ض٥ ساٟ

١هب٦٧ داس٧هذ ٝ     ًهٜٖ. ٝٓه٦ ٝهته٦ ٝاثؼهت٦ِ    تٞاٖٛ ١ش ًبس٥   ٦ٗ --ر٦ٜ١ اٝ سا ثب كب ثبص ًٜٖ   تٞاٖٛ ُشٟ  پغ ٛخٞا١ذ، چشا٠ً ٗٚ ٦ٗ
 ٨ُشد.  سا ثبص ًشد ٝ اػتبد دس ٗٞهؼ٨ت ػخت٦ هشاس ٦ٗ   ؿٞد آٙ ُشٟ  تٞا٨ٛذ س١ب ٨ًٜذ، آِٛبٟ ٦٘ٛ  ٦٘ٛ

ًٜٜذ، ت٘ب٧ْ داسٛذ ٗوبالت رذ٧هذ٥ سا ًه٠ اػهتبد ٜٗتـهش       پشػؾ: ا٧ٚ پذ٧ذٟ ٝرٞد داسد: ثؼو٦ رب١ب ٝهت٦ كب سا ُش٦١ٝ ٌٗبٓؼ٠ ٦ٗ
ًٜٜهذ،    خٞاٜٛذ. ٝ ٝهت٦ كب سا دس ُش٦١ٝ ثضسٍ ٌٗبٓؼ٠ ٦ٗ  ٦ٔ٨ ثخٞاٜٛذ، ٝ ث٠ آٙ اٛذاصٟ رٞآٙ كبٓٞٙ سا ث٠ كٞست ٌٗشس ٦٘ٛاٛذ خ  ًشدٟ
 ًٜٜذ.  اٛذ كحجت ٦ٗ  ١ب٥ ًٞچ٦ٌ آٗٞصؽ دادٟ  ٦ً٘ اص اكشاد ٗؼئّٞ ؿبٓجبً دس ٗٞسد كب٦٧ ٠ً اػتبد ث٠ ُشٟٝ ٣ػذ

١ؼهتٜذ.  رهٞآٙ كهبٓٞٙ   إ ٌْٗ٘   ١ب٥ ٗختٔق ُلت٠  ا٧ٜزب دٝ ٗٞهٞع ١ؼت. ا٨ٓٝٚ ٗٞهٞع ا٧ٚ اػت ٠ً آٛچ٠ اخ٨شاً دس ٝهتمعلم: 

اػت. ٗٞهٞع دٕٝ ا٧هٚ  رٞآٙ كبٓٞٙ ؿبٙ سا ث٠ خبًش داؿت٠ ثبؿ٨ذ، ٝ ا٠ٌٜ٧ چ٨ض٥ ٠ً ثب٧ذ ث٠ ًٞس ٗتٜبٝة ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜذ   كوي استجبى
خلٞف سا ؿه٨ٜذٛذ، سكتٜهذ ٝ آٙ سا د١هبٙ ثه٠ د١هبٙ        ١ب٥ ث٠  ١ب٧ٖ دس ٗٞهؼ٨ت شداٙ ٗب كحجتا٥ اص ؿبُ  اػت ٠ً ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ ػذٟ

ُه٧ٖٞ ًهبسثشد     خلٞف ٗه٦   ١ب٥ ث٠  إ. چ٨ض٥ ٠ً دس ٗٞهؼ٨ت  ا٧ٚ ٗٞهٞع ثبس١ب كحجت ًشدٟ ٣پخؾ ًشدٛذ. ٗٚ پ٨ؾ اص ا٧ٚ دسثبس
اُش ثشُشد٧ذ ٝ ث٠ د٧ِشاٙ ث٨٧ِٞذ، ٝهت٦ آٙ سا ثه٠ آ٢ٛهب   ر٢ب٦ٛ ٛذاسد، ٝ ؿب٧ذ ث٠ ًٞس خبف ١ذكؾ آٙ اكشاد٥ ثٞد ٠ً حبهش ثٞدٛذ. 

٨٧ُٞذ آٙ ٗؼٜب٥ دس٦ٛٝ سا ٠ً ١٘شاٟ ًٔ٘بت ٗٚ ثٞد ٛخٞا١ذ داؿت، ٝ، آٙ ػب٧ش٧ٚ ٗخبًت ٗٞسد ٛظش ٨ٛؼتٜذ. ثٜبثشا٧ٚ احش خهٞد    ٦ٗ
٨٧ُٞهذ    ٦ آٙ سا ٗه٦ ًٜٜهذ. دس ػه٨ٚ حهبّ، ٝهته     ؿهٜٞٛذ احؼهبع ٛهبساحت٦ ٗه٦      سا اص دػت خٞا١ذ داد، ٝ ٝهت٦ د٧ِهشاٙ آٙ سا ٗه٦  

ًٜٖ ًه٠ ثؼهذ اص     آُب١ب٠ٛ. كٌش ٦ٗ  ُزاس٧ذ. ث٨ـتش اٝهبت ٛٞػ٦ خٞدٛ٘ب٦٧ ٌٗشح اػت، ظش٧ق ٝ ٠٘٨ٛ  ١ب٧تبٙ سا ٨ٛض دس آٙ ٦ٗ  ٝاثؼت٦ِ
آٙ  دا٨ٛذ،  ٧ُٖٞ كشكبً ثِزاس٧ذ ثبؿذ. ٦ٗ ؿ٧ٜٞذ، ٦ٗ  ١ب٧ٖ سا ٦ٗ ا٧ٚ ثب٧ذ پخؾ ًشدٙ آٙ چ٨ض١ب سا ٗتٞهق ٨ًٜذ. ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ كحجت

داؿتٜذ.   ُشكتٜذ آٙ سا پ٨ؾ خٞدؿبٙ ٠ِٛ ٦ٗ  ا٥ اص حو٨وت سا ٧بد ٦ٗ  ًشدٛذ، ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ رسٟ  ًٜٜذُب٦ٛ ٠ً ١ضاس ػبّ تض٠٨ً ٦ٗ  تض٠٨ً
اُهش ًؼه٦ ثخٞا١هذ دس    " --(خٜذٛذ  حوبس ٦ٗ ُلتٜذ )  داؿتٜذ ٝ آٙ سا ث٠ د٧ِشاٙ ٦٘ٛ كذ١ب ػبّ، ٧ب حت٦ ١ضاس ػبّ آٙ سا ٠ِٛ ٦ٗ

اؽ سا   س٧ٝهذ ٝ ١٘ه٠    ٗه٦  "ٝس ٝس ٝس..."! ٦ٓٝ ؿه٘ب١ب،  "١ب ثب٧ذ چ٨ض٥ دس ػٞهؾ ثذ١ٜذ رسٟ چ٨ض٥ ٠ً داسٕ ثذاٛذ، آٙ  ٗٞسد ا٧ٚ ٧ي
 (خٜذٛذ  حوبس ٦ٗ داس٧ذ. )  تبٙ ٠ِٛ ٦٘ٛ  ( ؿ٘ب چ٨ض١ب سا دسٝٙخٜذد  ٗؼٖٔ ٨٧ُٞ٦ٗذ! )   ٦ٗ

 پشػؾ: ٗش٧ذاٙ داكب دس ػشص٨ٗٚ چ٨ٚ ث٠ چ٠ كٞست ث٠ ً٘بّ خٞا١ٜذ سػ٨ذ؟

٧ٌؼبٙ خٞا١ذ ثٞد، كٞست ٦ًٔ ٧ٌؼبٙ اػت. اٗب ٧ي چ٨ض ١ؼت: اُش كشد سا ٗٚ ٛپز٧شٕ ٝ سد ًٜٖ، ػ٦ٔ٘ ٨ٛؼت. ثٜهبثشا٧ٚ  م: معل

سػٜذ، دس حو٨وت دس ٌٗبٙ خبك٦ ٜٗتظشٛذ. ثب٧ذ ٗٚ آ٢ٛب   ثشا٥ آ٢ٛب٦٧ ٠ً صٝد دسُزؿتٜذ، ثب ا٠ٌٜ٧ تؼ٨٨ٚ ًشدٕ ٠ً آ٢ٛب ث٠ ً٘بّ ٦ٗ
٢ٛهب٦٧ ١ؼهتٜذ. آجته٠، حهبال دسحهب٦ٓ ًه٠        ٤ؿٞٛذ. ثٜبثشا٧ٚ ت٘بٕ آ٢ٛب ٜٗتظش ٛت٨زه   ٧شٕ تلذ٧ن ٦٘ٛسا ثپز٧شٕ. آ٢ٛب٦٧ سا ٠ً ٗٚ ٛپز

ثشُـهت ثه٠    ٤ٛذاسٛذ. خٞدآُبٟ آ٢ٛب ث٠ ًٞس ًبْٗ ٝاهح ٝ سٝؿٚ ٝ دس حبٓت ٧ي خذا اػت، ٝ ا٧ٚ كوي ٗؼهئٔ    ٜٗتظشٛذ ٨١  ػخت٦
 ؿبٙ اػت.  رب٧ِبٟ

ٖ  ، ثؼو٦كب اكالحپشػؾ: دس ا٧ٚ صٗبٙ ح٨بت٦ دس  ٙ     تض٨ًه٠   اص ١ه ١هب٥ ٗختٔهق، تهب دسرهبت٦ ٗختٔهق        ًٜٜهذُبٙ ههذ٦٘٧، دس صٗهب
 ؿبٙ ٨ًٜٖ؟  ًٜٜذ سكتبس ًشدٟ ٝ ً٘ي  ١ب٦٧ سا تزشث٠ ٦ٗ  ًٜٜذُب٦ٛ ٠ً ٗحٜت  تض٠٨ً  اٛذ. ٗب چ٠ِٛٞ ثب٧ذ ثب ا٧ٚ ١ٖ  ١ب٦٧ داؿت٠  ٗحٜت
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ًٜهذ ١هٖ ثه٠ ا٧هٚ       د. ٝ ا٠ٌٜ٧ ًؼ٦ خٞة تض٠٨ً ٗه٦ دس تض٠٨ً ا٠ٌٜ٧ ؿخل٦ صٝدتش ؿشٝع ًشدٟ اػت ٧ب د٧شتش ا٨٘١ت٦ ٛذاس معلم:

١هب٧ؾ سا س١هب ًٜهذ،      ٨ٛؼت ٠ً صٝدتش ؿشٝع ًشدٟ ٧ب د٧شتش. اُش كشد٥ ثتٞاٛذ اكٌبس دسػت ٝ اػ٘بّ دسػت داؿت٠ ثبؿذ، ٝ ٝاثؼهت٦ِ 
٥ آٙ  اٛهذ دسثهبسٟ    ٗش٧هذاٙ داكهب ثهٞدٟ    ٤ثذ ٝ ؿ٨ٌب٦ٛ اسارّ دس ػشص٨ٗٚ چ٨ٚ ٠ً دسحبّ ؿٌٜز ٤ًٜذ. داس ٝ دػت  ٝهت اٝ كشم ٦ٗ  آٙ
. اٗهب ِٗهش   "ًٜٜهذ   آ١بٙ، اٝ ؿبُشد هذ٦٘٧ اػت. اُش ٝاداسؽ ٨ًٜٖ چ٨ض٥ ث٧ٜٞؼذ د٧ِشاٙ ١ٖ پ٨هش٥ٝ ٗه٦  "اٛذ،  ٠ُٛٞ كٌش ًشدٟ ا٧ٚ

١ب سا دسى ًٜٜذ. ١ش ًؼ٦  تٞاٜٛذ آٙ  ُبٟ ٦٘ٛ  د١ٜذ ٨١   ًٜٜذُبٙ سا ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ٦ٗ  ؿٞد؟! ٝهت٦ اكشاد ػبد٥ تض٠٨ً  چ٨ٜٚ چ٨ض٥ ٦ٗ
ًٜهذ ًؼه٦ پ٨هش اػهت ٧هب        ًٜذ، ِٛبٟ ٦٘ٛ  سٝد، ٝ ٨١  ًغ ث٠ ٨١  ًؼ٦ ِٛبٟ ٦٘ٛ  ًٜذ ٝ دس ٗؼ٨ش خٞدؽ ٦ٗ  ؽ سا تض٠٨ً ٦ٗخٞد

ًهٜٖ.    رٞاٙ، ٧ب كشد٥ ت٘ش٧ٚ سا صٝد ؿشٝع ًشدٟ اػت ٧ب د٧ش. ث٠ ػٜٞاٙ اػتبد، ٗٚ ت٘بٕ ٗش٧ذاٙ سا ثه٠ ٧هي ؿهٌْ سا١ٜ٘هب٦٧ ٗه٦     
آ٧ذ ا٧ٚ اػت ًه٠، اّٝ اص ١٘ه٠، ثه٠ اٝ      تبٙ ثش٦ٗ  ذ ث٠ آٙ كشد ً٘ي ٨ًٜذ، ًبس٥ ٠ً اص دػتتٞا٨ٛ  ثٜبثشا٧ٚ دس ٗٞسد ا٠ٌٜ٧ چ٠ِٛٞ ٦ٗ

ؿ٘ب ثب ١ٖ اكٌبس دسػت ثلشػهت٨ذ، ٝ آٛچه٠ سا    ٤ً٘ي ٨ًٜذ ٠ً ٗؼبئْ سا اص كب دسى ًشدٟ ٝ سؿذ ًٜذ. ٝ ًبس د٧ِش ا٧ٚ اػت ٠ً ١٘
 تٞاٛذ ث٠ كشد ً٘ي ًٜذ.  اٛزبٕ د٨١ذ. ت٘بٕ ا٧ٚ چ٨ض١ب ٦ٗؿؼٞس ثب٧ذ اٛزبٕ د١ذ ث٨ـتش   ٧ي ٗش٧ذ داكب ثشا٥ ٛزبت ٗٞرٞدات ر٥

اكتهذ ًه٠ تهذاخْ      ٨ًٜٖ، ٨٘١ـ٠ ثؼو٦ س٧ٝذاد١ب٥ ػبد٥ ٛب٢ُبٙ اتلهبم ٗه٦    پ٨ـشكت ٦٘٢ٗ ٦ٗ كب اكالحپشػؾ: ١ش صٗبٙ ٠ً دس 
ؿبتْ كوب٦٧، ٗٞهٞع ػشام، ٗٞهٞع ًشٟ ]ؿ٘ب٦ٓ[، ٝ ؿ٨هشٟ. ٗهب چِٞٛه٠ ثب٧هذ ثه٠ ا٧هٚ        ٤، حبدح"9-11"ا٧زبد ًٜٜذ. ٗخالً س٧ٝذاد 

 ٗذاخ٠ٔ ِٛبٟ ٨ًٜٖ؟

ؿبٙ سا ث٠ س٥ٝ ؿهٌٜز٠ ٝ آصاس حٌٞٗهت چه٨ٚ ػ٨ٔه٠       ًٜٜذ چـٖ  ًٞس اػت. چشا آٙ ًـٞس١ب٦٧ ٠ً اص ػذآت دكبع ٦ٗ  ٨٘١ٚ معلم:

ٗبٜٛذ؟ آ٢ٛب ثشا٥ خٞد دال٦ٔ٧   ثٜذٛذ؟ چشا ػبًت ٦ٗ  ٘بع ١ؼتٜذ، ٦ٗچ٨ٜٚ ُشٟٝ ثضس٦ُ اص ٗشدٕ ربٗؼ٠ ٠ً ثخـ٦ اص رش٧بٙ اك٦ٔ ارت
ًٜٜهذ. ثهشا٥     ١هب ٗه٦    داسٛذ، ٦ٓٝ تذاخْ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ ؿذٟ تٞػي ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ١ٖ ١ؼت، ٠ً آ٢ٛب سا ػشُشٕ آٙ تشٝس٧ؼهت 

ًٜٜذ، ٝ ٗبٛغ اص ا٧هٚ    ٢ٛب سا پشت ٦ٗؿٞد، ١ش اص چٜذ ُب٦١ حٞاع آ  ؿبٙ ٦ٗ ١ب پ٨ذا٥  ثبس تشٝس٧ؼت  ٨٘١ٚ اػت ٠ً ١ش چٜذ ٝهت ٧ي
 ؿبٙ ٗت٘شًض ؿٞٛذ.  ِ ثٞدٙ ِ ٝاهؼ٦ ؿٞٛذ ٠ً آ٢ٛب س٥ٝ ١ذف  ٦ٗ

 پشػؾ: دسٝد ث٠ اػتبد اص ربٛت ٗش٧ذاٙ دس اِٛٔؼتبٙ.

 ٗتـٌشٕ! معلم:

ٝ آ٢ٛهب سا دس خ٨بثهبٙ   ا٧هٖ    ١ب٥ ًٜضآ٨ٗض٥ ػبخت٠  اٛذ، ٛ٘ب٧ؾ  ٗبٙ ٠ً دس چ٨ٚ ثبصپ٨ذا ؿذٟ  پشػؾ: ٗب ث٠ ٜٗظٞس ٛزبت اػوب٥ خبٛٞادٟ
٨ًٜٖ. ٦ٌ٧ اص ٗب ثب٧ذ ٛوؾ ٧ي آدٕ پ٨ٔذ ٝ ؿ٨ٌب٦ٛ سا ثبص٥ ًٜذ. اػتبد، آ٧ب دسػت اػت ٠ً اص ٧ي ٗش٧ذ داكهب خٞاػهت آٙ     ارشا ٦ٗ

 ٛوؾ سا ثبص٥ ًٜذ؟

ثهذ سا ثهبص٥   ث٨ٜٖ ٗش٧ذاٙ داكب٧٘بٙ ٛوهؾ آٙ اكهشاد     ٢ٖٗ ٨ٛؼت. اؿٌب٦ٓ ٛذاسد ٠ً آٙ ٛوؾ سا ثبص٥ ًٜذ. ٦ٓٝ، ٝهت٦ ٗٚ ٦ٗمعلم: 

ًٜٜذ ساحت ٨ٛؼتٖ. اُش الصٕ اػت، پغ كوي اٛزبٗؾ د٨١ذ، ا٨٘١ت٦ ٛذاسد، ٝ دس حو٨وت تیح٨ش٥ س٥ٝ ٨١  چ٨هض ٛهذاسد. ثه٠ ١هش       ٦ٗ
ثخـٜذ. ٗٚ ٗؼ٘ٞالً دس سػ٨ذٙ ث٠   ثب٧ذ ٗش٧ذاٙ داكب ثبؿٜذ ٠ً ث٠ كب اػتجبس ٦ٗ --آ٧ذ  تبٙ ثش ٦ٗ  كٞست، ؿ٨ش اص ا٧ٚ، چ٠ ًبس٥ اص دػت

ٙ    ٥ ت٧ٞٔض٦ٛٞ٧ دسػت ٦ٗ ًشدٕ، ٝ پ٨ـ٢ٜبد ًشدٕ ٠ً ٝهت٦ ثشٛب٠ٗ  ١ب ث٠ آ٢ٛب ً٘ي ٦ٗ  ثؼو٦ ا٧ذٟ ٗهبٙ    ٨ًٜٖ ؿب٧ذ ثتهٞا٨ٖٛ اص دٝػهتب
خٞا٨١ذ ٠ً ثهبص٧ِش ثبؿهٜذ. االٙ په٦ٓٞ ٗٞرهٞد       ( ؿ٘ب كشكبً اص آ٢ٛب ٦ٗخٜذٛذ  حوبس ١٦ٗب٥ ٜٗل٦ سا ثبص٥ ًٜٜذ. )  ثخٞا٨١ٖ ٠ً ٛوؾ

( ؿٞخ٦ ثٞد! ٝاهؼبً، ثه٠  خٜذٛذ  حوبس ٦ٗتٞا٨ٛذ ث٠ آ٢ٛب ثپشداص٧ذ. )  ػٞد سػ٨ذ٧ذ، ٝهت٦ ٠ً پّٞ داؿت٨ذ ٨ٛ٦ٗؼت، اٗب دس آ٧ٜذٟ ٝهت٦ ث٠ 
 ١ش حبّ، ا٨٘١ت٦ ٛذاسد.

 صٗبٙ ثب ١ٖ ٝرٞد خٞا١ٜذ داؿت؟ ٗش٧ذاٙ چ٠ِٛٞ ثب٧ذ ث٠ آٙ كٌش ًٜٜذ؟  پشػؾ: آ٧ب دس آ٧ٜذٟ ٛظاد ثـش ٝ ٗٞرٞدات د٧ِش ١ٖ
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ثبس ٠ً اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب اتلبم   صٗبٙ ثب١ٖ ٝرٞد خٞا١ٜذ داؿت؟ ٧ي  ش ٝ ٗٞرٞدات د٧ِش ١ٖآ٧ب دس آ٧ٜذٟ ٛظاد ثـمعلم: 

ث٨لتذ ١٘بٙ ٗٞهغ تـ٨٨شات خ٦ٔ٨ ص٧بد٥ دس ًبس ٛخٞا١ذ ثٞد. دس ٗٞسد ا٠ٌٜ٧ دس آ٧ٜذٟ س٥ٝ ص٨ٗٚ چ٠ چ٨ض٥ ٝرٞد خٞا١ذ داؿت، ا٧هٚ  
ؿٞد ُلت. حته٦ خهذا٧بٙ،     هذس ػب٦ٓ ٠ً ٦٘ٛ  ا٨ِٛض اػت، آٙ  ٘بٙ اػزبةث٠ ٨ٛبص١ب٥ ٛظاد ثـش ثؼت٦ِ خٞا١ذ داؿت. ١شچ٨ض٥ دس آػ

ًٜٜهذ ًه٠     ١ب كٌش ٦ٗ  ( اٛؼبٙتـ٧ٞنخٞسٛذ. )   ؿٞٛذ رب ٦ٗ  خٞا١ب٠ٛ ٝاسد ٢٨ًبٙ رذ٧ذ ٦ٗ  ٧ؼ٦ٜ، خذا٧ب٦ٛ ٠ً ثؼذ اص حْ ٝ كلِْ ٨ٛي
ثشدٛذ ٠ً آٙ   اٛذاختٜذ، پ٦ ٦ٗ  سكتٜذ ٝ ِٛب٦١ ٦ٗ  ب ٦ٗا٨ِٛض ١ؼتٜذ، ٝ ا٠ٌٜ٧ د٨ٛب١ب٥ خذا٧بٙ ػب٦ٓ اػت، ٦ٓٝ اُش آٛز  خذا٧بٙ اػزبة

١ب، آ٢ٛب ٨ٛض اػوب٥ ٢٨ًهبٙ ١ؼهتٜذ. دس     هذس كشم ص٧بد اػت. دس ٗٞسد ا١ش٧٘ٚ  ا٧ٚ --ا٥ ٨ٛؼتٜذ  ١ب٥ هذ٦٘٧ د٧ِش ث٠ آٙ ػب٦ٓ  ٌٗبٙ
 تٞاٛذ حزف ؿٞد.  ٢٨ًبٙ، تٜبظش ث٨ٚ ٗٞرٞدات ٗخجت ٝ ٜٗل٦ ٦٘ٛ

تـ٧ٞن ًٞال٦ٛ ثهشا٥ دسخٞاػهت اص ٗؼٔهٖ ًه٠     ( آ٧ب ثب٧ذ ا٧ٜزب خبت٠٘ د٨١ٖ؟ ا٧ٚ ت٘بٕ كحجتٖ اػت. ) تـ٧ٞنػبػت چٜذ اػت؟ ) 
 (تـ٧ٞند١ٖ. )   ١ب٥ د٧ِش٥ سا ١ٖ پبػم ٦ٗ  ( پغ پشػؾث٘بٛذ

ا١هش٧٘ٚ دس چه٨ٚ، چه٠ ٛظهش٥ داس٧هذ؟       ٤پشػؾ: ٌٗ٘ٚ اػت ث٠ ٗب ث٨٧ِٞذ ٠ً دس ٗٞسد دػ٥ٞ هب٦ٛٞٛ ػ٠٨ٔ آٙ ثذ٢ٛبد، آٙ ػشدػت
 خٜذٛذ(  )حوبس ٦ٗ

١ب سا ثذاٜٛذ ٝ ثٜبثشا٧ٚ دس ٗٞسد كبٓٞٙ َُٞٛ ثب ِٛشؿ٦ ٗخجت آُبٟ ؿهٞٛذ، ٝٓه٦     دس چ٨ٚ ثشا٥ ٠٘١ ٌٗ٘ٚ ٨ٛؼت ٠ً ٝاهؼ٨ت معلم:

( خٜهذد   ٗؼٖٔ ٦ٗ( ) تـ٧ٞنتبد؟ ) ( پغ آ٧ب ٛجب٧ذ آٙ سا ث٠ دادُبٟ كشػتـ٧ٞنهذس ثذ اػت. )   ا٧ٚ --٧ُٜٞذ  ٠٘١ ث٠ آٙ ثذ٢ٛبد ٛبػضا ٦ٗ
 (تـ٧ٞن) 

ًٜه٨ٖ، ؿه٨ٌبٙ     پشػؾ: اػتبد ُشاٛوذس، ٌٓلبً ٗشا دس ا٧ٚ ٗٞسد سٝؿٚ ٨ًٜذ: ٝهت٦ ٠ً ٗب سٝثهش٥ٝ ًٜؼهِٞٓش٥ چه٨ٚ تظهب١شات ٗه٦     
ا٧ذ، ٗهب    ، ُلت٠ًٜٖ ٠ً ًجن آٛچ٠ ؿ٘ب، اػتبد ُشاٛوذسٗبٙ  ٨ُشد تب ثشا٥ ٗب دسدػش دسػت ًٜٜذ. ٗٚ كٌش ٦ٗ  ١ب سا ص٧ش ًٜتشّ ٦ٗ  پ٨ٔغ

خهٞس٧ٖ    ١ب اػت. ٝ ؿ٘ب ُلت٨ذ ٠ً ٝهت٦ ث٠ ٗـٌالت ثشٗه٦   ثب٧ذ ػ٠ ًبس سا ث٠ خٞث٦ اٛزبٕ د٨١ٖ، ٠ً ا٨ٓٝٚ آ٢ٛب آؿٌبسػبص٥ ٝاهؼ٨ت
 ٛجب٧ذ تـ٨٨ش ٗؼ٨ش ثذ٨١ٖ ث٠ٌٔ ثب٧ذ ثب آ٢ٛب سٝدسسٝ ؿ٧ٖٞ...

كلْ ٨ًٜٖ. ٧بدتهبٙ ثبؿهذ: ١شرهب ٗـه٦ٌٔ په٨ؾ       ؿ٧ٖٞ ثب٧ذ آٙ سا حْ ٝ  دسػت اػت. ٝهت٦ ثب آٙ ٛٞع ٝهؼ٨ت ٗٞار٠ ٦ٗمعلم: 

٥ خهٞث٦ ث٨ِش٧هذ ٧هب ٛه٠، ثه٠       ( دس ٗٞسد ا٠ٌٜ٧ ٛت٨ز٠تـ٧ٞن١ب سا سٝؿٚ ٨ًٜذ. )   رب رب٦٧ اػت ٠ً الصٕ اػت ٝاهؼ٨ت آ٧ذ، ١٘بٙ  ٦ٗ
ؿٞد. ٝ اُش هلذ ٛذاؿهت٠    ؿٞد. اُش ثخٞا٨١ذ ٛت٨ز٠ خٞة ثبؿذ خٞة ٦ٗ  [ اص ر١ٚ ؿ٘ب ٛبؿ٦ ٦ٗ  ًبس ٤ًشف ٗوبثْ ِٛبٟ ٨ٌٜٛذ، ]ٛت٨ز

ٝهت اكالح ًشدٙ اٗٞس آػبٙ ٨ٛؼت. ث٠ ػجبست د٧ِهش، الصٕ اػهت اكٌهبس      تبٙ ٗتضٓضّ ثبؿذ، آٙ  ثبؿ٨ذ آٙ سا خٞة ٨ًٜذ، ٧ب اُش ر١ٚ
ٗٚ ٝاهؼبً دسحبّ ٛزبت ؿ٘ب ١ؼهتٖ. ٝاهؼهبً دسحهبّ ُلهتٚ     "ا٧ٚ ١ؼت٨ذ،  ٥  دسػت ه٥ٞ داؿت٠ ثبؿ٨ذ. اُش دسحبّ كٌش ًشدٙ دسثبسٟ

تبٙ سا ث٨ٌٜذ ٠ً ثب اكهشاد خهبسد اص ػهشص٨ٗٚ چه٨ٚ ٨ٛهض ثهب         ؿٞد. ث٢تش٧ٚ ػؼ٦  ، آٙ ٗٞهغ ٛت٨ز٠ خٞة ٦ٗ"١ب ث٠ ؿ٘ب ١ؼتٖ  ٝاهؼ٨ت
ؿب٧ذ ث٠ آ٢ٛب ثشثخٞس٧ذ، ؿب٧ذ ثشٛخٞس٧ذ. اٗب ١ش  ٢ٗشثب٦ٛ سكتبس ٨ًٜذ. آجت٠، خبسد اص چ٨ٚ ٨ٛض، اكشاد٥ ١ؼتٜذ ٠ً ا٨ٗذ٥ ث٠ آ٢ٛب ٨ٛؼت.

ؿؼٞس سا   ًٖ ٛجب٧ذ ٛبا٨ٗذؿبٙ ٨ًٜٖ، ٛجب٧ذ ٗٞرٞدات ر٥  ًٞس ١ٖ ٠ً ثبؿذ، ٗب ثب٧ذ خٞدٗبٙ ث٠ ؿٌْ دسػت ٝ كبٓح سكتبس ٨ًٜٖ. دػت
تهبٙ سا ث٨ٌٜهذ، ٝ     تهش٧ٚ ػهؼ٦  ًٜٜهذ. ث٢   ٛبا٨ٗذ ٨ًٜٖ. حبكْ ثؼ٨بس٥ اص چ٨ض١ب ث٠ ا٧ٚ ثؼت٦ِ داسد ٠ً ٗشدٕ چ٠ِٛٞ آ٢ٛب سا اداسٟ ٗه٦ 

 ٗؼبئْ سا ثذتش ٨ٌٜٛذ.

ًٞچ٦ٌ داسٕ ٠ً كوي چٜذ ػبٓؾ اػت دس  ٤اؽ سا اص دػت دادٟ اػت. چٞٙ ثچ  پشػؾ: ١٘ؼشٕ ث٠ خبًش اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب آصاد٥
ب ا٧هٚ ًهبس دسػهت    تشٛذ. آ٧ه   إ ٠ً ثشا٧ٖ اٗٚ  اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ٗبٜٛذ ١٘ؼشٕ ػْ٘ ٛخٞا١ٖ ًشد، ٝ دس ػٞم، ٗــّٞ ًبس١ب٦٧ ثٞدٟ

 طٝ سا ث٠ اػتبد ثشػبٖٛ.  اػت؟ ١٘چ٨ٜٚ ٗب٧ٖٔ دسٝد ٗش٧ذاٙ داكب٥ طَٛ

١ب٥ ٗختٔل٦ داسٛهذ ٝ    ٗتـٌشٕ. اُش ث٠ ٛظش ؿ٘ب٥ ٗش٧ذ داكب ًبستبٙ دسػت اػت، اٛزبٗؾ د٨١ذ. اكشاد دس سٝٛذ تض٠٨ً دسىمعلم: 

تٞا٨ٛهذ ٗٞههٞػبت سا دسى ٨ًٜهذ، ٝ حهذه٥ ًه٠        تبٙ ٗه٦   ٠٨ًا٥ ٨ٛؼت. ػٌح٦ ٠ً دس تض  ١ب ٗؼئ٠ٔ اٛذ. ا٧ٚ  ١ب٥ ٗختٔل٦  دس ٝهؼ٨ت
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آؼبدٟ خٞة ػْ٘ ٨ًٜذ آجت٠   تبٙ ١ؼتٜذ. ث٠ ػجبست٦، اُش ثتٞا٨ٛذ كٞم  ؿبٙ تز٦ٔ هٔ٘ش٥ٝ تض٠٨ً تٞا٨ٛذ اٗٞس سا اٛزبٕ د٨١ذ، ١ش د٥ٝ  ٦ٗ
هذس خٞة ػْ٘   هذس ٝ ا٧ٚ  ا٧ٚ ثب٧ذإ ٠ً   ِٛلت٠ ؿٞد ا٧ٚ سا ارجبس ًشد. ٗٚ آضإ د٧ِش٥ ثشا٧تبٙ ٛذاسٕ. ٨١  ٗٞهغ  ث٢تش اػت، ٦ٓٝ ٦٘ٛ

تٞا٨ٛذ اٗهٞس سا اٛزهبٕ     تبٙ ثش اػبع حوب٧ن كب ث٠ ١ش استلبػ٦ ثشػذ، ١٘بٙ حذ ٦ٗ ا٧ذ. دسى  ٨ًٜذ. ٨٘١ـ٠ خٞد ؿ٘ب اٗٞس سا اداسٟ ًشدٟ
ًٞس ثِه٧ٖٞ:    ( ثِزاس٧ذ ا٧ٚخٜذد  ٖٔ ٦ٗٗؼا٧ذ ثشا٥ خٞدتبٙ اٛزبٕ ؿذٟ اػت، ٝ اثذاً ثشا٥ ٗٚ ٨ٛؼت. )   د٨١ذ. ١ش ًبس٥ ٠ً اٛزبٕ دادٟ

( ٝهت٦ دس آ٧ٜذٟ ٝهؼ٨ت ٝاهؼه٦ سا د٧ذ٧هذ ]ثهب    تـ٧ٞن٨ًٜذ. )   ٝهت ؿ٘ب ً٘ي اػتبد ٦٘ٛ  ًٜذ، ٨١   اػتبد اػت ٠ً ث٠ ؿ٘ب ً٘ي ٦ٗ
 !"ًٞس ثٞد  پغ ا٧ٚ"٨٧ُٞذ،   ح٨شت[ ٦ٗ

ٗب، ٝ ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ رـٚ كبٛٞع سا ثب ٗب ػش ًشدٛهذ  پشػؾ: اٗشٝص رـٚ كبٛٞع اػت. اص اػتبد ُشاٛوذسٗبٙ ثشا٥ آٗٞصؽ كب ٝ ٛزبت 
 خٞا١ٜذ اػتبد ثشٝٛذ. ) تـ٧ٞن(  ٨ًٜٖ. ا٧ٚ ؿبُشداٙ ٦٘ٛ  تـٌش ٦ٗ

ٚ    سػذ، اُش ث٠ ٗٚ ٨٧ِٞٛذ ٧بدٕ ٦ٗ  ١ب ٦ٗ  ١ب ٝ تؼ٦ٔ٨ٌ  اٟٝ، ساػتؾ ٧بد ا٧ٚ ٛجٞدٕ. ٝهت٦ ث٠ رـٚ معلم: ًهٞسٕ. اٗهشٝص     سٝد، ٗهٚ ا٧ه

 (تـ٧ٞن ًٞال٦ٛر٘ؼ٦ ثضسٍ دٝثبسٟ دٝس ١ٖ ر٘غ ٛـذٟ اػت؟ ) رب  رـٚ كبٛٞع اػت، پغ آ٧ب ا٧ٚ

١ب٥ داكهب سا ٨ٛهض     ١ب٧تبٙ ٝ ًتبة  تٞا٨ٖٛ ؿؼش١ب ٝ ٗوب٠ٓ  كشػت٨ٖ، آ٧ب ٦ٗ  ُش٥ حو٨وت ث٠ ػشص٨ٗٚ چ٨ٚ ٦ٗ  پشػؾ: ٝهت٦ ٌٗبٓت سٝؿٚ
 ثشا٧ـبٙ ثلشػت٨ٖ؟

ؿش٦ً ًه٠ آٙ كهشد     ا٥ ٛذاسد، ث٠  ٗشدٕ ػبد٥ ثلشػت٨ذ. ٗؼئ٠ٔ تٞا٨ٛذ آ٢ٛب سا ثشا٥  ا٥ ٨ٛؼت. ٦ٗ  ا٥ ٨ٛؼت، ٨١  ٗؼئ٠ٔ  ٗؼئ٠ٔ معلم:

٥  خٞا١ٜذ حو٨وت سا دسثهبسٟ   ١ب ٝاهؼبً ٦ٗ  ثخٞا١ذ آ٢ٛب سا ثخٞاٛذ. ؿٌٜز٠ ٝ آصاس االٙ ٗذت٦ ًٞال٦ٛ اػت ٠ً ادا٠ٗ پ٨ذا ًشدٟ، ٝ خ٦ٔ٨
١ب سا ثؼهٞصاٛذ    ب٥ ٢ًٚ ؿ٨ٌبٙ سا ٝاداؿتٜذ ٠ً ًتبة١ب سا پ٨ذا ًٜٜذ. ٝهت٦ آٙ صٗبٙ، ٨ٛش١ٝ  تٞاٜٛذ ًتبة  كبٓٞٙ َُٞٛ ثذاٜٛذ ٦ٓٝ ٦٘ٛ

دس ػشص٨ٗٚ چه٨ٚ ثهٞد ًه٠     رٞآٙ كب١ٙٞٓب٥ ص٧بد٥ اص   هذس ًپ٦  ١ب سا ػٞصاٛذٛذ؟ آٙ ٗٞهغ ا٧ٚ  ؿبٙ چ٠ ثٞد؟ چشا ًتبة  دا٨ٛذ ث٢ب٠ٛ  ٦ٗ
ٗشدٕ ػبد٥ اص ا٧ٚ ١ٖ ً٘تهش ثهشا٧ؾ   رب ثٞدٛذ. اٗب خ٦ٔ٨ اص ؿبُشداٙ ٗتٞر٠ ٛـذٛذ ٠ً ثب٧ذ حشٗت ًتبة سا ٠ِٛ داسٛذ، ٝ   د٧ِش ٠٘١

اػت، هب٦ٛٞٛ ٠ً ٢٨ًبٙ سا خٔهن ًهشد! ثٜهبثشا٧ٚ     "هبٛٞٙ آػ٘بٙ"٠ً آٙ   ؿذٛذ. خذا٧بٙ تحْ٘ ا٧ٚ سا ٛذاؿتٜذ، چٞٙ  احتشإ هبئْ ٦ٗ
زاسٛهذ، ٝ اص  ١ب ث٠ ؿذت ٨ً٘بة ؿٞٛذ، ٝ ٗشدٕ سا ٝاداس ًشدٛذ ٠ً دٛجبّ كب ثِشدٛذ، ث٠ آٙ احتشإ ثِ  ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ خٞاػتٜذ ٠ً ًتبة

 ؿبٙ ا٧ٚ ثٞد.  آٙ ث٠ ثؼذ دسى ًٜٜذ ٠ً ا٧ٚ كب چوذس ثباسصؽ اػت. آٙ صٗبٙ ثشا٥ ا٧ٚ ًبس ث٢ب٠ٛ

چٜبٙ   ١ب٥ د٧ِش ١ٖ آٙ  ؿبٙ دس ص٠ٜ٨ًٜٜٗذ. دسى  سا دسى ٦٘ٛ كب اكالحٗب ١ٜٞص  ٤ًٜٜذُبٙ دس ٌٜٗو  ت٘ش٧ٚ  پشػؾ: ظب١شاً ثؼو٦ ١ٖ
 ًٜٖ سؿذ ًٜٜذ؟ تٞاٖٛ ث٠ آ٢ٛب ً٘ي  خٞة ٨ٛؼت. چ٠ِٛٞ ٦ٗ

تهٞا٨ٖٛ ثه٠ اٝ     ؿٞد صٝس ًشد. ا٠ٌٜ٧ ًؼ٦ ثخٞا١ذ تض٠٨ً ًٜذ ٧ب ٛخٞا١ذ، ًهالً ثهب خهٞدؽ اػهت. كوهي ٗه٦        ٨١  چ٨ض سا ٦٘ٛ معلم:

ٗبٙ سا ٨ًٜٖ ٠ً ث٠ آ٢ٛب ٧هبدآٝس٥ ًٜه٨ٖ، ثؼوه٦      تٞا٨ٖٛ ت٘بٕ ػؼ٦  ٛل٨حت ٨ًٜٖ ٠ً ًبس٥ ٠ً خٞة اػت سا اٛزبٕ د١ذ، ٝ كوي ٦ٗ
ُلت٨هذ    ٢ب ث٨٧ِٖٞ، ٝ اكّٞ سا ٝاهح ثشا٧ـبٙ تٞه٨ح د٨١ٖ. صٝس ٝ ارجبس ًبسػبص ٨ٛؼت. ٝهت٦ ٌٛبت٦ سا ٠ً ثب٧ذ ٦ٗٗٞهٞػبت سا ث٠ آٛ

 ١ب٦٧ داؿت٠ ثبؿذ.  ُلت٨ذ، ٌٗ٘ٚ اػت حْ ؿٞد، ٝ ٌٗ٘ٚ ١ٖ ١ؼت ٠ً آٙ كشد ٝاثؼت٦ِ

ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ اٗٞس خٞة پ٨ؾ ثشٝد ًبس١ب سا ث٠ ٧ُٜٞذ ٝ   ١ب٦٧ ٠ً ٗوبٕ ٗؼئ٨ٓٞت٦ داسٛذ حو٨وت سا ٦٘ٛ  پشػؾ: دس ًبس داكب٧٘بٙ، ثؼو٦
ا٥ داسٛذ، ٧ب ا٠ٌٜ٧ هلذ ٝ   اٛذ، ػال٧ن خٞدخٞا١ب٠ٛ  د١ٜذ. آ٧ب ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً كب سا خٞة ٌٗبٓؼ٠ ٌٛشدٟ  ١ب٥ ثـش٥ اٛزبٕ ٦ٗ  سٝؽ
 ١ب٦٧ دس ػش داسٛذ؟  ؿشم

اٛهذ، اٗهب     اٛذ، ٦ٌ٧ دٝ ٛلش ١ؼتٜذ ٠ً ٦ً٘ ؿ٨شػهبد٥   ٠ًٞس ث٨٧ِٞذ. ث٨ٚ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ا٧ٜزب ٛـؼت  تٞا٨ٛذ ا٧ٚ  هلذ ٝ ؿشم؟ ٦٘ٛ معلم:

( اُهش  تـه٧ٞن تٞا٨ٛذ ٗٞكن ؿه٧ٞذ. )    خٞا١ذ اص ؿ٘ب دػت ثٌـذ، ٝ ثب٧ذ ثج٨ٜٖ ٠ً آ٧ب ٦ٗ  خٞا١ٖ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، اػتبد ثبص ١ٖ ٦٘ٛ  ٦ٗ
١ؼهت٨ذ ًه٠ الثهال٥ ًؼهب٦ٛ ًه٠      ًٜٖ. ث٠ ؿ٘ب ثؼت٦ِ داسد. دس ٗٞسد ػب٧ش٧ٚ، اُش دسحبّ ُلهتٚ ا٧هٚ     ثتٞا٨ٛذ، اص ؿ٘ب ٗشاهجت ٦ٗ
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خٞا١ذ ًبس١ب٥ د٧ِش٥ اٛزبٕ د١هذ، ؿ٨هشٌٗ٘ٚ اػهت. ًؼهب٦ٛ ًه٠ ٗوهبٕ         خٞا١ذ ث٠ كب كذ٠ٗ ثضٛذ ٧ب ًؼ٦ ٦ٗ  ا٧ٜزب٧ٜذ ًؼ٦ ٦ٗ
اص  ٧ُٖٞ ٛجب٧ذ اص آ٢ٛب اٛتظهبس ثه٨ؾ    د١ٜذ. ٦ٗ  ؿبٙ سا ٛـبٙ ٦ٗ  ًٜٜذٟ ١ؼتٜذ، ٝ آ٢ٛب ٨ٛض ٗؼٔ٘بً اكٌبس ثـش٥  ٗؼئ٨ٓٞت٦ داسٛذ ٨ٛض تض٠٨ً

ًٜٜذ تیح٨ش خبك٦ ١٘شاٟ خٞد داسد. پغ ٝهته٦ ٗؼهبئ٦ٔ     ، ٝ ًبس١ب٦٧ ٠ً ٦ٗداسٛذاٛذ ٠ً ٗؼئ٨ٓٞت   حذ داؿت٠ ثبؿ٨ذ. ٦ٓٝ آ٢ٛب ًؼب٦ٛ
 تٞا٨ٛذ آٙ سا ث٠ اٛز٘ٚ داكب اًالع د٨١ذ.  ٝهت ٦ٗ  ث٨ٜ٨ذ ثب٧ذ ث٠ آ٢ٛب اؿبسٟ ٨ًٜذ. اُش ُٞؽ ٌٜٜٛذ، آٙ  ٦ٗ

 آ٢ٛب سا تؼ٠٧ٞ ًٜٖ؟ كب اكالحتٞاٖٛ اص ساٟ ؿٌْ   إ ؿذٟ اػت. آ٧ب ٦ٗ  ٦١ اػجبة ٛبساحت٦پشػؾ: ٗٚ ٗش٧ذ ؿ٘ب٧ٖ، اٗب هشم ٝ ثذ

ُ٘بٖٛ چ٨ٜٚ كٌش٥ دسػت ٨ٛؼت. ث٠ ػٜٞاٙ ٗش٧ذ داكب، ٝهت٦ ٝاهؼبً ثتٞا٨ٛهذ خهٞة     تبٙ... ث٠  اػتلبدٟ اص داكب ثشا٥ اٗٞس ؿخل٦ معلم:

تٞاٛهذ اص كهب     تبٙ ث٠ اٗٞس ٛ٘ه٦   سػذ ٛجبؿٜذ. چٞٙ ٝهت٦ ِٛبٟ  ٠ً ث٠ ٛظشتبٙ ٦ٗ   ١ب٧تبٙ ث٠ آٙ ٌٗٔو٦  ًٜٖ ُشكتبس٥  ػْ٘ ٨ًٜذ، كٌش ٦ٗ
چـٖ خهذا٧بٙ    تـ٨٨شٛذ، ٦ٓٝ ث٠  ١ب اٗٞس ث٦  چـٖ اٛؼبٙ  ث٨ٜ٨ذ. ث٠  ١ب٥ ٗشدٕ ػبد٥ ٦ٗ  ٥ ٗشدٕ ػبد٥ سا كشكبً ُشكتبس١٥ب  ثبؿذ ُشكتبس٥

ا٧هذ ٝ ثه٠     ١ب٧تهبٙ سا س١هب ٌٛهشدٟ     ٛبساحتٖ ٠ً ٝاثؼت٦ِ –ًٜٜذ. ؿ٘ب ٛبساحت٦ داس٧ذ، ٝ اػتبد ١ٖ ٛبساحت ؿ٘بػت   ت٘بٕ ا٢ٜ٧ب تـ٨٨ش ٦ٗ
( ا٧هٚ ػهشصٛؾ   آ٨ًٜٟذ. )   ٨ًٜذ ٗـٌالت رذ٧ذ دسػت ٦ٗ  ا٧ذ، ٝ ا٠ٌٜ٧ ٝهت٦ ٧ي ٗـٌْ سا حْ ٦ٗ  ٨ذٟدسى ػٌح ثبال٦٧ اص كب ٛشػ

 ١ب٥ اػتبد كب اػت.  حشف ٨ٛ٤ؼت! ١٘

ؿٌؼتٚ ٗؼذٝدػبص٥ ا٧ٜتشٛت   پشػؾ: ا٧ٚ ٗٞهٞع ٨٘١ـ٠ ر١ٜٖ سا ٗــّٞ ًشدٟ، ؿب٧ذ ٛجب٧ذ ثشا٥ تحو٨ن س٥ٝ اثضاس٥ ثشا٥ دس١ٖ
 ًبس ثجش٧ٖ؟ ؿب٧ذ ثب٧ذ ًبس١ب٦٧ اٛزبٕ د٨١ٖ ٠ً صٗبٙ ٦ً٘ ثجشٛذ ٝ ثؼ٨بس ًبسآٗذ ثبؿٜذ؟ص٧بد٥ سا ث٠ ٜٗبثغ اٛؼب٦ٛ ٝ ٗبد٥ خ٦ٔ٨

١ب٥ ٗختٔل٦ ١ؼت. ًبس١ب٦٧ ٠ً ثؼ٨بس ًبسآٗذ ثبؿهٜذ    تٞاٖٛ ث٧ِٖٞ ٠ً دسى  ١ب٥ ٗختٔل٦ دس ا٧ٚ ثبسٟ ١ؼت. كوي ٦ٗ  دسى معلم:

ؿٌؼتٚ ٗؼذٝدػبص٥ ا٧ٜتشٛت، كٌش ٨ًٜهذ، ؿه٨ٌبٙ دسحهبّ      ٗب دس ٗٞسد دس١ٖآجت٠ ٠ً ثب٧ذ اٛزبٕ ؿٞٛذ، ثحخ٦ دس ا٧ٚ ٗٞسد ٨ٛؼت. ا
تٞا٨ٖٛ آ٢ٛب سا ثشٗال ٨ٌٜٖٛ؟ ثب٧ذ ثِزاس٧ٖ ٗشدٕ د٨ٛب ػشؿت ثذ آ٢ٛب سا ثج٨ٜٜذ،   چٌٞس ٦ٗ –١ب٥ ثضسٍ اػت   ٗب ٝ پخؾ دسٝؽ ٤ؿٌٜز

ث٨ٚ ٗش٧ذاٙ داكب تؼذاد خ٨ٔه٦ ص٧هبد٥ داٛـهٜ٘ذ تهشاص اّٝ     ثـ٨ٌٜٖ. دس   اػ٘بّ پ٨ٔذ سا ثج٨ٜٜذ، ٝ حو٨وت سا ثج٨ٜٜذ! پغ ثب٧ذ آٙ سا دس١ٖ
( اٗهب ا٧هٚ   تـ٧ٞن ُش٦٧ٞ١ٕ سا ٗؼذٝد ًٜٜذ! )   ػب٧ت ٨َٜٗ  اٛذ ٝة  ٝرٞد داسد. تٞاٙ دس ١ٖ ؿٌؼتٜؾ سا داس٧ٖ. آ٢ٛب ١شُض ٛتٞاٛؼت٠

د خ٨ٔه٦ ص٧هبد٥ ١هٖ ٨ٛؼهتٜذ ًه٠      ٗبٙ اػتلبدٟ ٨ًٜٖ. ثب ا٧ٚ حهبّ، اكهشا    حشف ٨ٛض دسػت اػت ٠ً ٛجب٧ذ ث٨ؾ اص حذ اص ٜٗبثغ اٛؼب٦ٛ
 دس٨ُشٛذ، ِٗش ٠ٛ؟

١هب٥    ا٧هٚ اٗهش ثب٧هذ اص ًش٧هن سٝؽ     ٤ا٥ ٛخٞا١ذ ثٞد. آ٧ب ١٘ه   ًٜذ ٨١  ٗؼذٝدػبص٥  پشػؾ: ٝهت٦ كب د٨ٛب٥ ثـش٥ سا اكالح ٦ٗ
 ٗش٧ذاٙ دس د٨ٛب٥ ثـش٥ كٞست ث٨ِشد؟

ب٥ ٢ًٚ ١ؼت٨ٖ. ٗب ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ٝ ٧ب ا٧هٚ  ١ب٥ ٨ٛش١ٝ  ؿ٨ٌٜٖ دسحبّ ٛل٦ ٛظٖ ٝ تشت٨ت  ٝهت٦ ا٧ٚ ٗؼذٝدػبص٥ سا ٦ٗ معلم:

ًٞس ثبؿ٦١ٌٞ ث٠ ٛ٘هب٧ؾ   ًٜذ، ٝ خذا٧بٙ ٝ ثٞدا٧بٙ ث٠  ٗؼذٝدػبص٥ سا هجّٞ ٛخٞا٨١ٖ ًشد. صٗب٦ٛ ٠ً كب د٨ٛب٥ ثـش٥ سا اكالح ٦ٗ
 ؿ٥ٜٞ ٛذاسٛذ! ٝهؼ٨ت چ٨ض د٧ِش٥ خٞا١ذ ثٞد.  آ٧ٜذ، ٗشدٕ ٨١  سا٦١ رض حشف  دس٦ٗ

 خٜذٛذ(  ًٜذ؟ ) حوبس ٦ٗ  ا٥ د٨ٛب٥ ثـش٥ سا اكالح ٦ٗ  ثبخجش خٞا١ٜذ ؿذ ٠ً كب چ٠ ٓحظ٠پشػؾ: آ٧ب ٗش٧ذاٙ صٝدتش 

تٞاٜٛذ صٝدتهش ثل٢ٜ٘هذ، ٝ     تبٙ ٦ٌ٧ ٨ٛؼت. ثؼو٦ ؿبُشداٙ ٦ٗ  ًٜذ، ٝ ٝهؼ٨ت تض٠٨ً  ا٧ذ ثب ١ٖ كشم ٦ٗ  حذ٥ ٠ً تض٠٨ً ًشدٟمعلم: 

ُهزاسد. ثه٠ ١ه٨       تبٙ ٛ٘ه٦  تیح٨ش٥ س٥ٝ پ٨ـشكت ً٘بّ ؿ٘ب ٧ب ػٌحتٞاٜٛذ. ثل٨٘٢ذ ٧ب ٛل٨٘٢ذ ا٨٘١ت ٛذاسد، ٝ   ثؼو٦ ؿبُشداٙ ٦٘ٛ
اؽ كٌش ًشد؟ اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب، ػبدٟ ث٨٧ِٖٞ، ٝاهؼبً ص٧بد استجب٦ً ث٠ ؿ٘ب ٛذاسد. ؿ٘ب ٗش٧هذاٙ   ٠٘١ دسثبسٟ  ٝر٠. چشا ا٧ٚ
 (تـ٧ٞن١ؼت٨ذ! )  كب اكالح ٣داكب٥ دٝس
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تٞاٜٛذ ًتبة سا ثخٞاٜٛهذ، ت٘هش٧ٚ     صح٘ت ٦ٗ  ١ٖ اص ٛٞع رذ٥. ث٨ٙ٠٘بس٥ داسٛذ، آ١ب٥ ث  پشػؾ: دسحبّ حبهش ثؼو٦ ؿبُشداٙ ٛـب٠ٛ
 ًٜٜذ، ٧ب اكٌبس دسػت ثلشػتٜذ.

د١ٜذ، ٦ٓٝ ثؼو٦ ؿبُشداٙ ٛـبٙ   ١ب٧ـبٙ سا ٛـبٙ ٦ٗ  ١ؼتٜذ. ثؼو٦ ؿبُشداٙ ٝاثؼت٦ِ   ٝاهؼ١٦ب ٗـٌالت  ٧ُٖٞ ٠ً ا٧ٚ  ٦ٗ معلم:

تٞاٜٛذ آ٢ٛب سا س١ب ًٜٜذ. ؿ٨ٌبٙ ؿ٘ب   آخش خٞدؿبٙ ٦٘ٛ  اٛذ، ٝ دػت  آؼبدٟ ٝاثؼت٠  داسٛذ ٝ كٞم  د١ٜذ، آ٢ٛب سا پ٨ؾ خٞدؿبٙ ٠ِٛ ٦ٗ  ٦٘ٛ
ٚ   ا٧ٚ –اكتبدٙ ػخت٦ ٨ًٜذ ًٜذ ٠ً   ًٜذ، ٝ ًبس٥ ٦ٗ  تش ٦ٗ  سا ٗشتت ؿ٨شًج٨ؼ٦ ًهٞس    هذس ػخت ٠ً تب ػ٘ش داس٧ذ اص ٧بدتبٙ ٛشٝد. ا٧ه

ًهبس ٨ًٜهذ، اٗهب دس اكهْ       پشػه٨ذ ثب٧هذ چه٠     آ٧ذ اص اػتبد ٗه٦   د١ٜذ، پغ ص٧بد٥ ٝاثؼت٠ ٛـ٧ٞذ. ثؼذ ٠ً ٗـٌْ پ٨ؾ ٦ٗ  اٛزبٗؾ ٦ٗ
 ١ب٧تبٙ ثبػج آٙ ؿذٟ اػت. اػتبد دس ٗٞسدؽ ًبس٥ خٞا١ذ ًشد.  ٝاثؼت٦ِ

تٞاٖٛ اػ٘ؾ سا ؿ٨ٜذٙ دسٝؿ٨ٚ ثِزاسٕ. دس اكْ ٝاهؼبً چ٨ض٥ ؿ٨ٜذ٧ذ،   ؿٜٞٛذ. كوي ٦ٗ  ١ب ١ٖ ١ؼتٜذ ٠ً چ٨ض١ب٥ دسٝؿ٨ٚ ٦ٗ  ثؼو٦
١ب٧تهبٙ    ًٜٜذ، ٝ اص ٝاثؼهت٦ِ   ًٜٜذ! ٝ حت٦ تل٧ٞشٕ سا ٨ٛض رؼْ ٦ٗ  آ٢ٛب كذا٥ اػتبد سا رؼْ ٦ٗ –اٗب چ٨ض٥ ٠ً ؿ٨ٜذ٧ذ اػتبد ٛجٞد 

تبٙ ثذ١ٜذ. ؿ٘ب ٠ً ٗش٧ذ داكب٨٧ذ ثب٧ذ ٗٞهٞػبت سا اص كب ٗتٞر٠ ؿ٧ٞذ. ؿ٘ب ٗش٧هذاٙ داكهب٦٧ ١ؼهت٨ذ ًه٠      كش٧تًٜٜذ ٠ً   اػتلبدٟ ٦ٗ
خٞا٦ٛ داسد ٧ب ٠ٛ. ٝ ثؼذ ثؼوه٦ ؿهبُشداٙ ١ؼهتٜذ ًه٠      دسػت٦ ٝ اث٢ت داس٧ذ. ثب٧ذ ثب ػوْ ٝ ٌٜٗن كٌش ٨ًٜذ ٠ً آ٧ب چ٨ض٥ ثب كب ١ٖ

سا دس ثؼذ١ب٥ ٗختٔق ثج٨ٜٜذ، ث٠  كب اكالح١ب٥   صٟ دادٕ ثؼو٦ ؿبُشداٙ ثؼو٦ ٝهؼ٨تاٛذ. ارب  ػبد٥  ١ب٥ كٞم  تٞاٛب٦٧ ٨٘١٤ـ٠ ؿ٨لت
تٞاٜٛهذ ا٧هٚ ٗٞههٞع سا      ٛلغ ؿبُشداٙ دس اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب سا اكضا٧ؾ د١ٖ، اٗب ثؼو٦ ؿبُشداٙ ١ٜٞص ٛ٘ه٦   ا٧ٚ هلذ ٠ً اػت٘بدث٠

ػهبد٥ داسد    ١ب٥ كٞم  سٝٛذ اص ٧ي ؿبُشد٥ ٠ً تٞاٛب٦٧  اكتذ حت٦ ٦ٗ  ًٜٜذ، ٝ ٝهت٦ اتلبه٦ ٦ٗ  كب تض٠٨ً ٦٘ٛ ٤دسػت اداسٟ ًٜٜذ، ثش پب٧
٨ُشٛذ.   ١ب سا سا١ٜ٘ب٥ اٛزبٕ ًبس١ب٥ ٗشتجي ث٠ داكب ٝ تض٠٨ً ٦ٗ  ٝهت آٙ د٧ذٟ  خٞا١ٜذ ٠ً ثشا٧ـبٙ ِٛب٦١ ث٠ ٗؼبئْ ث٨ٜذاصد، ٝ آٙ  ٦ٗ

سا ثج٨ٜذ؟ ٝ چ٠ ًؼ٦ اٌٗبٛؾ ١ؼت ٠ً ثتٞاٛذ ٝهؼ٨ت  كب اكالح   ؼ٦ ٌٗ٘ٚ اػت ثتٞاٛذ ر١ٞشا٧ٚ ًبس ثؼ٨بس خٌشٛبى اػت. چ٠ ً
كب  ٢ٛ٤ب٧ت پب٨٧ٚ، ٝهؼ٨ت ٢ٛب٦٧ ٝ ٝاهؼ٦ ٨ٛؼتٜذ. اُش ثش پب٧ ١ب٥ ػٌٞحِ ث٦  ًٜٜذ سا تٞه٨ح د١ذ؟ تز٦ٔ  ًؼب٦ٛ ٠ً دس داكب تض٠٨ً ٦ٗ

خٞا٨١هذ ًه٠     س٧ٝذ اص آٙ كهشد ٗه٦    اكتذ ٦ٗ  ٧ذ داكب٨٧ذ؟ ١شٝهت اتلبه٦ ٦ٗٝهت آ٧ب ١ٜٞص ٗش  تض٠٨ً ٨ٌٜٛذ، اُش ًجن كب ػْ٘ ٨ٌٜٛذ، آٙ
تٞاٛهذ    ث٨ٜذ؟ چ٠ ًؼ٦ اٌٗبٛؾ ١ؼت ثتٞاٛذ ٝهؼ٨ت ٢ٛب٦٧ ؿ٘ب سا ثج٨ٜذ؟ كشصٛذ خٞدتبٙ ١ٖ ٛ٘ه٦   ثج٨ٜذ هو٠٨ چ٨ؼت، اٗب اٝ چ٠ ٦ٗ

تهبٙ سا    د٧ذٛؾ سا ٛذاس٧ذ. اُش ٝههؼ٨ت ٝاهؼه٦ تض٨ًه٠    ٣إ ٠ً حت٦ ث٨ٚ خٞدتبٙ، ث٨ٚ ٗش٧ذاٙ داكب، اربص  آٙ سا ثج٨ٜذ. هجْ اص ا٧ٚ ُلت٠
ؿٞد آٙ سا د٧ذ!   ؿذ ٠٘١ چ٨ض حْ ثٞد. ٦٘ٛ  ًشدٙ ؿ٘ب ٝرٞد داؿت؟ اُش ث٠ ؿ٘ب ُلت٠ ٦ٗ  ٝهت چ٠ چ٨ض٥ ثشا٥ تض٠٨ً  ؿذ د٧ذ، آٙ  ٦ٗ

ػهٌح، حو٨وهت   ١ب٥ ٗختٔل٦ ١ؼت، ٝ ثشا٥ ٗٞرٞداتِ ٧ي ػٌح خبف، تز٦ٔ آٙ   د٨ٓٔؾ ا٧ٚ اػت ٠ً دس ػٌٞح ٗختٔق تز٦ٔ
اٛهذ،    ١ب٥ ٗختٔق ٧ي چ٨ض دس ػهٌٞح ٗختٔهق    ١ب، حو٨وت ٝرٞد داسد. اٗب آ٢ٛب تز٦ٔ  ٧ي ػٌح  اػت، ثٜبثشا٧ٚ دس ١ش ػٌح، دس ٧ي

ؿهٞد.    تش٧ٚ چ٨ض ث٨ٜبد٥ ٧بكت ٗه٦   ٗٞهغ پب٧ب٦ٛ   سػذ، كوي آٙ  تش٧ٚ چ٨ض دس ثبالػت، ٝ ٝهت٦ ث٠ آٙ آخش ٦ٗ  دسحب٦ٓ ٠ً تز٦ٔ ث٨ٜبد٥
، ٧ب ٝهؼ٨ت ٝاهؼ٦ اػتبد سا كب اكالحػٌح ٌٗ٘ٚ اػت ثتٞا٨ٛذ ٝهؼ٨ت ٢ٛب٦٧ ٝ ٝاهؼ٦ ٧ي ٗش٧ذ داكب، ٝهؼ٨ت ٝاهؼ٦  پغ، اص ًذإ

ٝهت ؿه٘ب اٗهشٝص ٓهشد ا٧هٚ       تٞاٛؼت٨ذ ٝهؼ٨ت ٝاهؼ٦ِ ٢ٛب٦٧ ٗش٧ذاٙ داكب ٝ اػتبد سا ثج٨ٜ٨ذ، ٝ حو٨وت داكب سا، آٙ  ثج٨ٜ٨ذ؟ اُش اٗشٝص ٦ٗ
هذس ٛبداٙ ثبؿ٨ذ؟! تهب حهبال     تٞا٨ٛذ ا٧ٚ  چ٨ض پ٨ؾ چـٖ ؿ٘بػت؟ چٌٞس ٦ٗ  ث٨ٜ٨ذ؟ آ٧ب ٠٘١  ١ب سا ٦ٗٚ ا٧ ٤حذ ١ؼت٨ذ! آ٧ب ١٘  ٢٨ًبٙ ث٦

 (خٜذد  ٗؼٖٔ ٦ًٗٞس اػت ٠ً حت٘بً حت٘بً ثب٧ذ ثب ؿ٘ب ٗذاخ٠ٔ ؿٞد؟ )   إ. چشا ا٧ٚ  ٥ ا٧ٚ كحجت ًشدٟ ثبس١ب دس كب دسثبسٟ

سٙ ٢٨ًبٙ ث٧ِٜٞذ، ٝ آ٢ٛب سا ثب ظشاكهت   -ؿٚ -كب٥ رٚ  دٕ دس ٗٞسد حوب٧نؿبٙ اػتلبدٟ ًٜٜذ ٠ً ث٠ ٗشپشػؾ: اُش ٗش٧ذاٙ اص ؿـْ
 ث٠ دػت ٗشدٕ ث٨ـتش٥ دس د٨ٛب ثشػبٜٛذ...

 تٞا٨ٛذ اٛزبٗؾ د٨١ذ.  كٌش ٌٜٖٛ ا٧ٚ ًبس اؿٌب٦ٓ داؿت٠ ثبؿذ. ٦ٗ معلم:

ٗٚ ث٨٧ِٞذ ًه٠ آ٧هب ١ٜهٞص تؼش٧هق     تٞاٛذ ٗخْ هجْ ٗؼتو٨٘بً ثشا٥ داكب ٝهت ثِزاسد. ٌٗ٘ٚ اػت ٌٓلبً ث٠   پشػؾ: ٧ي ٛلش د٧ِش ٦٘ٛ
 ًٜذ؟  دس ٗٞسد اٝ كذم ٦ٗ كب اكالح ٣ٗش٧ذ داكب٥ دٝس
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ًٞس اػت ٠ً ًبستهبٙ دسػهت ثهٞدٟ. )      ا٧ذ؟ اُش ا٧ٚ  آ٧ب اص ١ش ٛظش ًبس١ب٦٧ ٠ً ٗش٧ذ داكب ثب٧ذ اٛزبٕ ثذ١ذ سا خٞة اٛزبٕ دادٟمعلم: 

 ؿٞد. كوي صٝد ثبؿ٨ذ ثٜٔذ ؿ٧ٞذ.  اٛذ ١ٖ ٦ٗ  خٞسدٟ ١ب٦٧ ٠ً ص٨ٗٚ  ( ِٛشاٙ ٛجبؿ٨ذ، ٝ ا٧ٚ ؿبْٗ ثؼو٦خٜذد  ٗؼٖٔ ٦ٗ

اؽ ا٧ٚ اػت ٠ً ًبٗالً خٞدٕ سا ٝهق آٙ ًهٜٖ،    إ الص٠ٗ  پشػؾ: ث٠ ػٜٞاٙ داٛـز٥ٞ ٗوٌغ دًتشا، خٞة اٛزبٕ دادٙ تحو٨ن ػ٦٘ٔ
 ٠ً ٝهت ًبك٦ ٛذاسٕ. ًٜٖ   ١ب سا سٝؿٚ ًٜٖ، ٝ ت٘ش٧ٚ ًٜٖ. ٨٘١ـ٠ حغ ٦ٗ  ًٞس ثب٧ذ كب سا ١ٖ ٌٗبٓؼ٠ ًٜٖ، ٝاهؼ٨ت  اٗب ٨٘١ٚ

ًٜٜهذٟ    ًٜٖ ٠ً ؿ٘ب٥ تض٨ًه٠   پشػٜذ. اػتبد ثبس١ب رٞاة آٙ سا ث٠ ؿ٘ب ُلت٠ اػت. كٌش ٦ٗ  ١ٜٞص اكشاد٥ ١ؼتٜذ ٠ً ا٧ٚ سا ٦ٗمعلم: 

اٛزهبٕ  تبٙ سا ث٨ٌٜذ ٠ً اٗٞس سا خهٞة   ًٞس ًبستبٙ سا ١ٖ ثب٧ذ خٞة اٛزبٕ د٨١ذ. ثب٧ذ ث٢تش٧ٚ ػؼ٦  ثب٧ذ داكب سا ٗوذٕ ثذا٨ٛذ، اٗب ٨٘١ٚ
سػذ خٞدتبٙ ١ٜٞص ثب٧ذ ا٧ٞٓٝت اٗٞس سا ٗـخق   د٨١ذ. دس ٗٞسد ا٠ٌٜ٧ چٌٞس ا٧ٚ تٞاصٙ سا ثشهشاس ًشد، ٝهت٦ ث٠ ٗٞهٞػبت خبف ٦ٗ

٨ًٜهذ. ث٨٧ِٞهذ،     ٝهت ٗؼبدّ ا٧ٚ اػت ٠ً تض٨ًه٠ ٛ٘ه٦    ، آٙ"ًٜٖ  ث٨ؾ اص حذ ػشٕ ؿٔٞؽ اػت، پغ ٌٗبٓؼ٠ ٦٘ٛ"٨ًٜذ. اُش ث٨٧ِٞذ، 
ٝهت كوي ٧ي كشد ػبد٥ ١ؼت٨ذ. آ٧ب ٌٗ٘ٚ اػت ٗؼئ٠ٔ كوي ا٧ٚ ثبؿهذ ًه٠ ثه٨ٚ ا٧هٚ       ٝ آٙ "ًٜٖ  ـٖٔ ٦ٗخٞدٕ سا ًبٗالً ٝهق ؿ"

ؿبٙ ثشٛب٠ٗ ثش٧ض٧ذ. ٝاهؼبً ػبدٟ اػت. دس  ثٜذ٥ ٨ًٜذ ٝ ثشا٥  ٨ًٜذ؟ پغ كشكبً اٗٞس سا خٞة ا٧ٞٓٝت  ٗٞهٞػبت خٞة تؼبدّ ثشهشاس ٦٘ٛ
تبٙ ٗؼٔ٘بً س٥ٝ ٨١  چ٨هض ؿه٘ب تهیح٨ش      ًشدٙ كب دس تض٠٨ً  إ. خٞة ٌٗبٓؼ٠  دس ا٧ٚ ثبسٟ كحجت ًشدٟ كبٓٞٙ  رٞآٙٝاهغ، هجْ اص ا٧ٚ دس 

 تبٙ دٝثشاثش ٛت٨ز٠ ث٨ِش٧ذ.  ًٜذ ثب ٛلق ١٘بٙ تالؽ، دس ػش ًبس ٧ب اٗٞس دسػ٦  تبٙ ٦ٗ ُزاسد، ٝ ثشػٌغ، ً٘ي  ٜٗل٦ ٦٘ٛ

اؽ سا   تٞاٛذ ًبس٥ اص پ٨ؾ ثجشد، ٝ ربٗؼ٠ ١ٜٞص ث٢تش٧ٚ ػهؼ٦   آٙ ٦٘ٛدس ٗٞسد ػٖٔ، ػٖٔ د٧ِش ث٠ ا٧ٚ ٗشح٠ٔ سػ٨ذٟ اػت. ثـش ثذٝٙ 
ا٥ ٠ً ٗشدٕ داسٛذ ٝرٞد ٛخٞا١ذ داؿت. دس آ٧ٜذٟ ٨١  ػ٦٘ٔ ٛخٞا١ذ ثٞد. ٦ٓٝ ثهبص    ِ آ٧ٜذٟ ًٜذ ٠ً آٙ سا رٔٞتش ثجشد. اٗب دس ارت٘بع  ٦ٗ

ٖ      إ. كوي ُلت٠  ٗٞهغ آٙ سا سد ٌٛشدٟ  ػٖٔ ٗحل٦ٓٞ اص ٢٨ًبٙ اػت، ٝ ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً ٨١  خهٞا٦ٛ ٛهذاسد ٝ    إ ًه٠ ثهب ثـهش ١ه
ًٜهذ ًه٠ ا٧هٚ ػٔهٖ سا       ٨ُشٛذ، ٠ً ٗحشصتش ٦ٗ  ؿٞد آٙ سا ث٠ ثـش داد، ٗخلٞكبً دس آ٧ٜذٟ، ٠ً ٗشدٕ ٗؼ٨ش خذا ؿذٙ سا پ٨ؾ ٦ٗ  ٦٘ٛ
ًٜهذ ٝ ٗحه٨ي ص٧ؼهت سا      ًٜذ، ٝ دس ٛوؾ ٜٗحشف ًشدٙ ٗبدٟ ػْ٘ ٦ٗ  حشٗت٦ ٦ٗ  ؿٞد ث٠ ثـش داد. ػٖٔ دس اكْ ث٠ خذا٧بٙ ث٦  ٦٘ٛ

ؿٞد   ١ب ١ٖ ٜٗحشف ؿٞد، ٝ ثبػج ٦ٗ  ١ب٥ اٛؼبٙ  ؿٞد ٠ً پٜذاؿت  ؿٞد، ث٠ٌٔ ثبػج ٦ٗ  ًٜذ. ٠ٛ ت٢ٜب ٗٞرت اٛحشاف ٗبدٟ ٦ٗ  ٛبثٞد ٦ٗ
صٛذ. پغ دس آ٧ٜهذٟ، ا٧ٜزهب دس ا٧هٚ ٌٗهبٙ       ا٥ ث٠ ٢٨ًبٙ كذ٠ٗ ٦ٗ  ٠ً خ٦ٔ٨ اص ػٜبكش ٗبدٟ دس س٥ٝ ص٨ٗٚ ٜٗحشف ؿٞٛذ، ٝ تب اٛذاصٟ

ًٞس اػت ٠ً ١ؼت، چٞٙ هجْ اص ا٠ٌٜ٧ اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب ث٠ ا٧ٜزهب ثشػهذ،     ١ب ٝرٞد ٛخٞا١ذ داؿت. االٙ ٨٘١ٚ  اٛؼبٙ
٥ ًهبس   ٝاػه٠ٌ  ؿٞد ًه٠ ػٔهٖ ثه٠    ٝ ٗشد ؿٞد ًبس٥ ث٠ آٙ ٛذاس٧ٖ. اُش ؿ٘ب ًبس ػ٦٘ٔ اٛزبٕ ٛذ٨١ذ، ثبػج ٦٘ٛ   ثـش ١ش هذس پش١شد
ًٞسٛهذ. پهغ     ؿٞد، چٞٙ دس ٗز٘ٞع اٗٞس ا٧ٚ  ؾ د٨١ذ ا٧شاد٥ ٛذاسد، ٝ ا٧ٚ ًبس ؿ٘ب ثذ تٔو٦ ٦٘ٛؿٞد. اُش اٛزبٗ  ٌٛشدٙ ؿ٘ب، خٞة 

 استجبًؾ ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ اػت.

تٞاٖٛ تو٨٘ٚ ًٜٖ ًه٠    ًٜٖ، ٝ ٨٘١ـ٠ ٨ٛض ٦٘ٛ  ٛذست ت٘ش٧ٚ ٦ٗ  پشػؾ: ٗٚ ٗش٧ذ ؿ٘ب ١ؼتٖ، ٝ ثب خ٦ٔ٨ اص ًبس١ب٥ داكب ٗــٖٞٓ. ث٠
 ًٜذ.  ٞع ٗشا ؿ٨ِ٘ٚ ٦ًٜٖٗ. ا٧ٚ ٗٞه  كب سا ٌٗبٓؼ٠ ٦ٗ

( ٠ً دس ا٧هٚ  خٜذٛذ  حوبس ٦ٗداكب ثبؿ٨ذ، )  ٤كب ٝهت ًٜبس ثِزاس٧ذ، ِٗش ا٠ٌٜ٧ دسحبّ تشر٘ ٤ُ٘بٖٛ ثبص ١ٖ ثب٧ذ ثشا٥ ٌٗبٓؼ  ث٠معلم: 

 ٛظشٕ ثب٧ذ دسحبّ ٌٗبٓؼ٠ ثبؿ٨ذ. دس ؿ٨ش ا٧ٚ كٞست ثبص الصٕ اػت ٠ً كب سا ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜذ.  كٞست ٨ٛض ث٠

كذا دسحبّ ٛضد٧ي ؿذٙ اػت، ٝ ا٠ٌٜ٧ ػٔهٖ پ٨ـهشكت٠     ًٜٖ ٠ً اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب د٧ِش آسإ ٝ ث٦  پشػؾ: ٗٚ كٌش ٦ٗ
دسآٗذ ٧ي ٝهؼ٨ت رذ٧ذ اهتلهبد٥ اػهت؟ آ٧هب اُهش ٗش٧هذاٙ داكهب         ا٧ٚ چٜذ ٝهت ٜٗزش ث٠ سًٞد اهتلبد٥ ؿذٟ اػت. آ٧ب ا٧ٚ پ٨ؾ

 (خٜذٛذ  ٦خٞث٦ خٞا١ذ داؿت؟ )حوبس ٗ ١٣ب٥ رذ٧ذ٥ ثبص ًٜٜذ آ٧ٜذ  ؿشًت

٨ًٜذ ٨ٛؼت! اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب ًبس٥ ثب ػٔهٖ ٛهذاسد. دس تزٔه٦ آ٢ٛهب ٨ٛهض ١ه٨  تؼبسهه٦          ًٞس ٠ً تلٞس ٦ٗ  ا٧ٚ معلم:

١هب٥ رذ٧هذ، ا٢ٜ٧هب ٗؼهبئْ ؿه٘ب        ؿبٙ ٛخٞا١ذ ثٞد، ٦ٓٝ ثبػج تؼش٧غ سؿذ ػٖٔ ١ٖ ٛخٞا١ذ ؿذ. دسخلٞف ثبص ًشدٙ ؿهشًت  ث٨ٚ
 ٗؾ د٨١ذ.١ؼتٜذ ٝ اُش تٞاٛؾ سا داس٧ذ اٛزب
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إ ا٧ٚ اػت ٠ً ٗٚ ٗـٌْ ٗٞسد ٗذاخ٠ٔ هشاس ُشكتٚ ٛذاسٕ، ث٠ٌٔ كوهي ٗـهٌٖٔ خهٞة ػ٘هْ       پشػؾ: چ٨ض٥ ٠ً ث٠ آٙ سٝؿٚ ؿذٟ
 ٌٛشدٙ خٞدٕ اػت. آ٧ب ا٧ٚ دسى دسػت اػت؟

ب خهٞة ػ٘هْ   ا٥ ٛذاس٧ذ. ا٠ٌٜ٧ ثتٞا٨ٛذ ٗتٞر٠ ؿ٧ٞذ ًز  ًٞس كٌش ًشدٙ ا٧شاد٥ ٛذاسد. خ٦ٔ٨ خٞة اػت ٠ً ٨١  ٗذاخ٠ٔ  ا٧ٚمعلم: 

 تبٙ ؿ٧ٞذ تض٠٨ً اػت.  ا٧ذ ٝ ٗتٞر٠ ٛٞاهق  ٌٛشدٟ

پشػؾ: اػتبد، ٗو٘ٞٙ كب٦٧ ٠ً كجح اٗشٝص آٗٞصؽ داد٧ذ خ٦ٔ٨ ٗتیحشًٜٜذٟ ثٞد. ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي ٗش٧ذ، ثشا٧ٖ ػؤاّ اػت ٠ً آ٧ب ا٧ٚ 
 چ٨ض٥ اػت ٠ً پ٨ؾ اص ا٧ٚ اتلبم اكتبدٟ اػت ٧ب چ٨ض٥ اػت ٠ً احت٘بّ داسد ثؼذاً اتلبم ث٨لتذ؟

١٘ه٨ٚ دس ٗهٞسدؽ     ههذس رهذ٥ اػهت، ثهشا٥      ؿٞٛذ. ا٧ٚ  ١ب٦٧ د٧ذٟ ثٞدٕ ٠ً ٝاهؼبً ثذ ١ؼتٜذ، ٝ ثؼو٦ ٗش٧ذاٙ تجبٟ ٦ٗ  ٛـب٠ٛ معلم:

 ؿشٝػؾ صدٟ ؿذٟ اػت. سارغ ث٠ ا٧ٚ ثٞد. ٤اكتذ، ٦ٓٝ رشه  تٞا٨ٛذ ث٨٧ِٞذ ٠ً دس آ٧ٜذٟ اتلبم ٦ٗ  كحجت ًشدٕ. ٦ٗ

١بػت، پغ اػتبد كب اػت، ٝ ا٧هٚ ثخـه٦ اص     إ: اػتبد تز٦ٔ كب دس د٨ٛب٥ اٛؼبٙ  ذٟپشػؾ: ٗٚ ٗش٧ذ ؿ٘ب ١ؼتٖ، ٝ ث٠ ا٧ٚ سٝؿٚ ؿ
 اػت. "كب سا ٗؼٖٔ دسٛظش ُشكتٚ"ٗل٢ٕٞ 

( دس اكالى ػظ٨ٖ، تب ٝهت٦ چ٨هض٥ دس ٢٨ًهبٙ   تـ٧ٞن پشؿٞسثِزاس٧ذ ث٠ صثبٙ ػبدٟ آؿٌبسؽ ًٜٖ: كب تٞػي ٗٚ خٔن ؿذ. )  معلم:

ثهٞدٙ ثبؿهذ، ]چ٨هض٥[      ًٜذ ؿٌْ داؿت٠ ثبؿ٨ذ ٧ب ٛذاؿت٠ ثبؿ٨ذ، خٞاٟ خهب٦ٓ   كشم ٦٘ٛ –ؿٞد   چ٨ض ٦ٗ  پغ ا٧ٚ ؿبْٗ ٠٘١ –١ؼت٨ذ 
ا٥ ١ؼت٨ذ ٠ً كب خٔهن    ٛجٞدٙ، ٧ب ١ش چ٨ض د٧ِش، تب ٝهت٦ ؿ٘ب چ٨ض٥ ١ؼت٨ذ ؿ٘ب سا كب خٔن ًشدٟ اػت، ٝ ؿ٘ب دس ا٧ٚ ٗح٨ي صٛذ٦ُ

ٗٞرٞدات سا رزة  ٤اؽ ٨ٛض ١٘  ػبص٥  ٞدات داسد. كب ت٘بٕ ٗٞرٞدات سا خٔن ًشد، ٝ كب دس تبصًٟشدٟ اػت. كب اػتبٛذاسد١ب٦٧ ثشا٥ ٗٞر
كب ١ؼهتٜذ كؼبالٛه٠ دسحهبّ رهزة ؿهذٙ دس كهب        ٤د١ذ. اص آٛزب ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب دسحبّ ٌٗبٓؼ  ٗٞرٞدات سا ٛزبت ٦ٗ ٤ًٜذ ٝ ١٘  ٦ٗ

ػٔت٦ ٠ً دس ا٧ٚ صٗبٙ ١ٜٞص ٠ِٛ داؿت٠ ؿذٟ ا٧ٚ اػت ٠ً ت٘بٕ  ًبك٦ خٞة ٨ٛؼت. ٣اٛذاص  ١ؼتٜذ. د٧ِش ٨١  چ٨ض دس ثذٙ ٢٨ًب٦ٛ ث٠
١ب هجْ اص ٨ٗبٙ سكت٠ ثٞد. اكالى ػظه٨ٖ    ٗٞرٞدات دس ٢٨ًبٙ سا رزة ًٜذ ٝ اربصٟ د١ذ ت٘بٕ ٗٞرٞدات ٛزبت پ٨ذا ًٜٜذ. ُٝش٠ٛ ٗذت
ًٞس اٛزبٗؾ ٛذادٕ. ُزاؿتٖ   ّ ٗٚ ا٧ٚاص ٛٞ ػبخت٠ ؿذٟ ثٞدٛذ، ٝ كب ت٘بٕ ػٌٞح ٝ ت٘بٕ ٗٞرٞدات سا اص ٛٞ خٔن ًشدٟ ثٞد. ث٠ ١ش حب

خٞا١ب٠ٛ اػهت، ٝ سٝؽ   ٥ كب ثذاٜٛذ ٝ ثب اكٌبس دسػت رزة كب ؿٞٛذ. ا٧ٚ ث٢تش٧ٚ ساٟ حْ ٨ٛي ت٘بٕ ٗٞرٞدات دس ثذٙ ٢٨ًب٦ٛ دسثبسٟ
٦ اػهتخٜب  د١ذ. ت٘بٕ ٗٞرٞداتِ پ٨ؾ اص تبس٧م سا كب خٔهن ًهشد، ٝ ١ه٨  ًؼه      خٞا٦١ ثب ت٘بٕ ٗٞرٞدات سا ٛـبٙ ٦ٗ ؿذٟ ٨ٛي  اٛتخبة

صٛهذ. دس اكهالى     ١ب سا ٦ٗ  دس كالٙ ػٌح اػت حشف ا١ش٧٘ٚرٞآٙ كبٓٞٙ ؿٞد. اُش ًؼ٦ اص ا٧ٚ ث٧ِٞذ ٠ً   ٨ٛؼت، ٠٘١ سا ؿبْٗ ٦ٗ
ؿ٘بس دس ١ش ثؼذ ٝرهٞد داسد! ت٘هبٕ     اٛذاصٟ ٝ ث٦  ؿ٘بسِ ثذٙ ٢٨ًب٦ٛ، ٗٞرٞدات٦ ث٦  اٛذاصٟ ٝ ث٦  ؿ٘بس، دس ثؼذ١ب٥ ث٦  اٛذاصٟ ٝ ث٦  ػظ٨ٖ ث٦

 رٞآٙ كبٓٞٙ(، ٝ ثب ا٧ٚ ٝرٞد ٠٘١ چ٨ضِ كب دس ا٧ٚ ًتبة تـ٧ٞن ٥ كب ٛظش ثذ١ذ ) تٞاٛذ دسثبسٟ  ب سا كب خٔن ًشد. ٨١  ٗٞرٞد٥ ٦٘ٛآ٢ٛ
 ٗتز٦ٔ ؿذٟ اػت! ا٧ٚ هذس ا٧ٚ كب ػظ٨ٖ اػت.

ػهبختٚ تلهب٧ٝش    خبك٦ ثشا٥ ٣ًبس ثشدٙ ٗبد  ًٜٜذ ثب ث٠  پشػؾ: كجح اػتبد ث٨بٙ ًشدٛذ ٠ً دسحبّ حبهش ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ تالؽ ٦ٗ
دسٝؿ٨ٚ اص اػتبد، ا٧٘بٙ دسػت ٝ اكٌبس دسػت ٗش٧ذاٙ داكب ث٠ كب سا ػؼت ًٜٜذ. ٌٗ٘هٚ اػهت ٌٓلهًب ثه٠ ٗهب ث٨٧ِٞهذ ًه٠ چِٞٛه٠         

 تٞا٨ٖٛ آ٢ٛب سا تـخ٨ق د٨١ٖ؟   ٦ٗ

ؿهبٙ ٗحهذٝد    تٞاٜٛذ ثج٨ٜٜذ ٧ب ثذاٜٛذ تٞػي ػهٌح   ؿبٙ د٨١ذ. چ٨ض٥ ٠ً ؿبُشداٙ كؼالً ٦ٗ  ٨ٛبص٥ ٨ٛؼت ػؼ٦ ٨ًٜذ تـخ٨ق معلم:

ؿه٘بس٥ دسث٨ب٧ٜهذ.    ١ب٥ ثه٦   تٞاٜٛذ ث٠ ؿٌْ  ؿذٟ اػت. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ خذا ١ؼتٜذ، ٝ دسحبّ حبهش ثشا٥ ؿ٘ب ٗخْ ا٧ٚ اػت ٠ً ٦ٗ
تٞاٜٛهذ ثهشا٥ ؿه٘ب ١هش       ٝهت ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٦ٗ  ؿبٙ سا س٥ٝ آٙ چ٨ض١ب ثِزاسٛذ، آٙ  اُش ؿبُشداٙ، كب سا ٗؼٖٔ دس ٛظش ٨ِٛشٛذ، ٝ تٞر٠

چ٨ض٥ ًه٠ ثهب چـهٖ     –ث٨ٜ٨ذ   ًٜٖ: چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ  تبٙ ًبٗالً سٝؿٚ ٦ٗ ٠ ثخٞا١ٜذ دسػت ًٜٜذ. اٗشٝص ا٧ٚ سا ثشا٥تل٧ٞش دسٝؿ٦ٜ٨ ً
ؿبٙ ثبال ثبؿهذ، كهشكبً     ١ب٥ د٧ِش، ١ش هذس ١ٖ ٠ً ػٌح  ( ٗٚتـ٧ٞنرب. ٜٖٗ. )  ثذٙ اك٦ٔ اػتبد اػت. ٨٘١ٚ –ث٨ٜ٨ذ   تبٙ ٦ٗ  اٛؼب٦ٛ
١ب٧ٖ دس ػهٌٞح ٗختٔهق دس     تش٧ٚ ٌٗبٙ آٗذٕ؛ ٝ آٙ ثذٙ  تش٧ٚ ٌٗبٙ ١ؼتٖ چٞٙ ث٠ پب٨٧ٚ  اٛذ. دس پب٨٧ٚ  ١ب٧ٖ دس ػٌٞح ٗختٔق  ثذٙ
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٧ٖ دس ت٘بٕ ػٌٞح سا ثشُشداٖٛ ٝ آ٢ٛب سا ٧ي ١ب  تٞاٖٛ ت٘بٕ ٗٚ  ١ب٥ ثبال ُزاؿتٖ. ٦ٗ  ١ب٦٧ ثبال ١ؼتٜذ چٞٙ آ٢ٛب سا دس آٙ ٌٗبٙ  ٌٗبٙ
تهيِ ػهٌٞحِ ًهِْ ٢٨ًهبٙ       تٞاٖٛ خٞدٕ سا ًٞس٥ ٗتز٦ٔ ًٜٖ ًه٠ دس تهي    رب ثب ٗٚ ثبؿٜذ. ٝ ٦ٗ صٗبٙ ا٧ٚ  ؿبٙ ١ٖ ثذٙ ًٜٖ تب ت٘بٕ

د٥ ساٟ سا اؿهتجبٟ  ث٨ٜٜذ ٠ً ؿهبُش   ًٜٜذ، ٝ ٝهت٦ ٝاهؼبً ٦ٗ  ١ب ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٗذاخ٠ٔ ٦ٗ  ( ٦ٓٝ ثؼو٦ ٝهتتـ٧ٞنت٘بٗؾ ٗٚ ثبؿٖ. ) 
ُزاسٛذ اػتبد سا دس آٙ ػ٘تِ د٧ِهش ثج٨ٜهذ، ٝ اص     ٨ُشٛذ، ٦٘ٛ  د١ٜذ، ر٥ٞٔ د٧ذؽ سا ٦ٗ  سكت٠ اػت ث٠ اٝ تل٧ٞش١ب٥ دسٝؿ٨ٚ ٛـبٙ ٦ٗ

 د١ٜذ ٧ب دس  ٨ُشٛذ ٝ دس آٙ ثؼذ حشًتؾ ٦ٗ  اؽ سا ٦ٗ  رب ا٧٘بٙ دسػت داؿت٠ ثبؿذ. ٧ي رؼ٦ٔ ُزاسٛذ ث٠ اػتبد دس ا٧ٚ  ٛظش ر٦ٜ١ ٦٘ٛ
ؿهبٙ ث٨ِش٧هذ. كهب ًه٠       ًٜذ. ثٜبثشا٧ٚ ٛجب٧ذ ث٠ آٙ چ٨ض١ب ِٛبٟ ٨ًٜذ. كوي ٛبد٧ذٟ  داسٛذ، ٝ ا٧ٚ ؿ٘ب سا ُ٘شاٟ ٦ٗ  اؽ ٦ٗ  رب حبثت ٠ِٛ ا٧ٚ
 (تـ٧ٞنربػت ٨٘١ٚ ًبك٦ ٨ٛؼت؟ )   ربػت ٝ اػتبد ا٧ٚ  ا٧ٚ

( خٜذٛهذ، تـه٧ٞن    حوهبس ٗه٦  ث٨ٜ٨ذ؟ )   (، ٦ٗبٙاؿبسٟ ث٠ د١ؿٞد؟ ٨٘١ٚ د١بٙ اػت )  رب ١ؼتٖ كب آٗٞصؽ دادٟ ٦٘ٛ آ٧ب اص ٗٚ ٠ً ا٧ٚ
تٞاٜٛذ ٗجذأ٥ رهبس٥ ؿهذٙ     تٞاٛذ ٗشا ًٜتشّ ًٜذ. ِٛشاٙ ٛجبؿ٨ذ. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اكالً ٦٘ٛ  إ. ًؼ٦ ٦٘ٛ  اؽ سا ٗٚ آٗٞصؽ دادٟ  ٠٘١

٦ اُهش ٗٞرهٞد٥ اص   د١هٖ ثج٨ٜهذ. حته     كب٦٧ سا ٠ً آٗٞصؽ ٦ٗ ٤تٞاٛذ ػشچـ٘  د١ٖ ثج٨ٜٜذ. ٨١  ٗٞرٞد٥ ٦٘ٛ  كب٦٧ سا ٠ً آٗٞصؽ ٦ٗ
خهٞا١ٖ كهب سا ٗؼٔهٖ دس      تٞاٛؼت سد آٙ سا تب ٗجذأ ث٨ِشد. ٦ٌ٧ اص دال٦ٔ٧ ٠ً چشا اص ؿ٘ب ٦ٗ  ُزؿت ثبص ٦٘ٛ  ٗبدٟ ٝ ح٨بت ٦ٗ ٤ال٧  ال٠٧

رهب  ٚ خٞا١ٖ كب سا ٗؼٖٔ دس ٛظش ث٨ِش٧ذ، ٝ ا٧ٚ كهب ١٘ه٨    ًٞس ٗذاخ٠ٔ ؿٞد. اص ؿ٘ب ٦ٗ  خٞا١ٖ ثب ؿ٘ب ا٧ٚ  ٛظش ث٨ِش٧ذ ا٧ٚ اػت ٠ً ٦٘ٛ
ًٞس ثبص ٝ ثبٝهبس تض٠٨ً ٨ًٜذ. اُش كب سا ٛذاؿت٨ذ، دس ٗٞسدؽ كٌش ٨ًٜذ، آ٧ب اٌٗهبٛؾ ثهٞد    ١ؼت، پغ كشكبً ٌٗبثن كب ػْ٘ ٨ًٜذ ٝ ث٠

تٞاٛؼت٨ذ، ٠ٛ؟! پغ چشا ثهش اػهبع آضاٗهبت كهب ػ٘هْ        تٞا٨ٛذ ثج٨ٜ٨ذ تض٠٨ً ٨ًٜذ؟ ٦٘ٛ  رسٟ چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ  ٠ً ثتٞا٨ٛذ ثش اػبع آٙ ٧ي
 ١ب حبال دس رش٧بٙ اص ث٨ٚ سكتٚ ١ؼتٜذ.  وتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً ت٘بٕ آٙ رؼ٨ًٜ٦ٔذ؟ حو٨  ٦٘ٛ

پشػؾ: تؼذاد ٦ً٘ اص ؿبُشداٙ خبسر٦ ث٠ چ٨ٚ سكتٜذ ٝ ثبصداؿت ؿذٛذ. آ٧ب دسػت اػهت ًه٠ آ٢ٛهب ٌٗهبثن آضاٗهبت اػهتبد سكتهبس        
 ٌٛشدٛذ؟

ذا ًٜٜذ ٠ً ًجن ث٢تهش٧ٚ چ٨هض٥ ًه٠ دس تهٞاٙ داسٛهذ      ١ب٦٧ پ٨  ًٞس ث٨٧ِٞذ. ٗش٧ذاٙ داكب ٦ِ٘١ ػؼ٦ داسٛذ ساٟ  تٞا٨ٛذ ا٧ٚ  ٦٘ٛ معلم:

د١ٜهذ ؿٔهي اػهت ٝ كهالٙ سٝؽ       تٞا٨ٛذ ث٨٧ِٞذ كالٙ سٝؿ٦ ٠ً ؿبُشداٙ ًبس١ب سا اٛزهبٕ ٗه٦    ًبس١ب٦٧ ثشا٥ داكب اٛزبٕ د١ٜذ. ٦٘ٛ
ٝهته٦ ٗـه٦ٌٔ    ١ب٥ خٞدٗبٙ سا ث٠ د٧ِشاٙ تح٨ْ٘ ًٜه٨ٖ.   تٞا٨ٖٛ پٜذاؿت  سٝد، ٝ ٗب ٦٘ٛ  دسػت اػت. ١ش ًؼ٦ ٗؼ٨ش خٞدؽ سا ٦ٗ

تهبٙ ثب٧هذ ثه٠      ؿٞد، ٠٘١  ١ؼت، ػش ا٧ٚ كحجت ٨ٌٜٛذ ٠ً ًبس چ٠ ًؼ٦ دسػت ثٞدٟ ٝ ًبس چ٠ ًؼ٦ اؿتجبٟ. ٝهت٦ ٗـ٦ٌٔ پ٨ذا ٦ٗ
 ١ٖ ً٘ي ٨ًٜذ ٝ ػؼ٦ ٨ًٜذ سا٦١ پ٨ذا ٨ًٜذ ٠ً آٙ سا حْ ٝ ثشًشف ٨ًٜذ.

س ػٌح داؿت. ثه٠ ٛظهشٕ رٔه٥ٞ ؿه٨ٌبٙ سا     پشػؾ: ث٠ ٛظش ٗٚ ٛـبٙ ٢ٗشثب٦ٛ كوي ا٧ٚ ٨ٛؼت ٠ً ظب١ش٥ دٝػتب٠ٛ ٝ خٞؿب٧ٜذ د
ٛهٞع    ًَٜ ٝ پ٨ٔغ آٓ٘بٙ ٧ي  دٝس اص ٌٜٗن پ٨ٔغ ١َٜ  ١ب٥ ث٠  ُشكتٚ ٨ٛض ٛ٘ب٧ـ٦ اص ٢ٗشثب٦ٛ اػت. ٗخالً ػذٕ اًبػت ٗب اص خٞاػت٠

 ٢ٗشثب٦ٛ ثٞد، ٝ ٛ٘ب٧ـ٦ اص توٞا٥ ػظ٨ٖ داكب.

١ب،   سػذ ثب٧ذ آ٢ٛب سا دٝس ثش٧ض٧ذ. دس ٗٞسد آٙ پ٨ٔغ  ؿ٨ٌب٦ٛ ٠ً ٦ٗسػذ ثب٧ذ ٢ٗشثبٙ ثبؿ٨ذ، ٝ ث٠ ٗٞرٞدات   ١ب ٠ً ٦ٗ  ث٠ اٛؼبٙ معلم:

ٝهت آ٢ٛب ٝهت٦ ٠ً سكتبس پ٨ٔذ٥ ثب ؿ٘ب داسٛذ ٗؼوّٞ ٨ٛؼهتٜذ ٝ    اؽ ٨ٌٜٛذ، آٙ  ؿذٛذ. اُش خٞة اداسٟ  اًالع ثٞدٛذ ٝ ًٜتشّ ٦ٗ  آ٢ٛب ث٦
ؿهٞد ثهب     ٨ذ ٠ً اص ا٧ٚ هشس١ب دٝس٥ ٨ًٜذ. تب آٛزب ٠ً ٦ٗث٨ٜ٨ذ، ثٜبثشا٧ٚ ثب٧ذ ػؼ٦ ًٜ  ٨ُشٛذ ؿ٘ب هشس١ب٦٧ ٦ٗ  توبد١ب ٠ً ؿذت ٦ٗ

ٗشدٕ ٢ٗشثبٙ ثبؿ٨ذ، اٗب ثب٧ذ ثب رذ٧ت ثب ]آٙ ٗٞرٞداتِ[ آٙ ػ٘ت د٧ِش ثشخٞسد ٨ًٜذ. ٝهت٦ چ٨ض٥ س٥ٝ داكب تیح٨ش ٜٗل٦ ُزاؿت٠ ٧هب  
ؿ٨ٌبٙ دس پ٨ٔغ آٓ٘بٙ چ٨ض١ب٥ ثذ  ًبس٨ُش٥ هٞا٨ٛٚ ٗشدٕ ػبد٥ آٙ سا حْ ٨ًٜذ.  ًٞس رذ٥ ثب ث٠ ث٠ آٙ كذ٠ٗ صدٟ اػت، ثبص ثب٧ذ ث٠

ثؼ٨بس ص٧بد٥ آوب ًشدٟ ثٞد، ٝ آٙ صٗبٙ ًبٗالً دٝس اص ٌٜٗن ثب ٗب سكتبس ًشدٛذ. ًشص ثشخٞسد ٧ي ٗٔت ثب داكب چٌٞس ثب٧ذ ثبؿذ، ٝ ٝهت٦ 
١ب اكتبد   ٠ٌ آٙ اتلبمؿبٙ چ٠ ًبس٥ ثب٧ذ ًٜٖ؟! ثؼذ اص ا٧ٜ  ؿبٙ اػت چ٠ ثشخٞسد٥ ثب٧ذ داؿت٠ ثبؿٜذ؟ ثب آ٧ٜذٟ پ٨ٔذ٥ ٝ دسػت٦ سٝثش٥ٝ

ًشد٧ذ. ًـٞس آ٢ٛب ًـٞس٥ دًٗٞشات٨ي اػت، ٝ حته٦ اُهش     ًشد٧ذ ٝ ث٠ دػتِبٟ هوب٦٧ ٗشارؼ٠ ٦ٗ  دسَٛ ث٠ آٙ سػ٨ذ٦ُ ٦ٗ  ثب٧ذ ث٦
ثشٛذ، چشا٠ً اٝ ثب سأ٥ اٛتخبة ؿذٟ اػت. آجت٠، ا٧ٚ ٗٞهٞع ٗشثٞى ث٠ هجْ   ؿبٙ رش٦ٗ ٗشتٌت ؿٞد اٝ سا ث٠ دادُبٟ ٦ٗ سئ٨غ دٝٓت

 ، پغ ػخت اػت ٠ً االٙ ًبس ص٧بد٥ دس ا٧ٚ ٗٞسد اٛزبٕ داد.اػت
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إ سا تحهت ًٜتهشّ     تهٞاٖٛ خٞدخهٞا٦١    ًٜٖ اسصؽ ا٧ٚ سا ٠ً ؿ٘ب ٗشا ٛزبت د٨١ذ ٛذاسٕ. چ٠ِٛٞ ٦ٗ  پشػؾ: ثؼو٦ اٝهبت حغ ٦ٗ
 دسث٨بٝسٕ ٝ ث٠ حذ اػتبٛذاسد ثشػٖ؟

١ب٥ ٗختٔق   ًٜذ. ٗشدِٕ ٗح٨ي  ١ب٥ ١ش ٗٔت٦ ثب ١ٖ كشم ٦ٗ  ػشف ًٜذ، ٝ  ١ب٥ ١ش ًغ كشم ٦ٗ  هذس ثذث٨ٚ ٛجبؿ٨ذ. ػبدت  ا٧ٚمعلم: 

َ     ؿٞٛذ. ٝ رٜج٠  ١ب٥ ٗختٔل٦ ٦ٗ  ١ب ٗٞرت ػشف ١ب٥ كش٦ِٜ١ ٗختٔل٦ داسٛذ، ٝ ا٧ٚ  ص٠ٜ٨ٗ ١هب٥ ٗختٔهق س٥ٝ     ١هب٥ ٜٗله٦ كش١ٜه
ًٜذ. تهب    اػتبد ث٠ آٙ چ٨ض١ب ِٛبٟ ٦٘ٛا٥ ٨ٛؼت.   ُزاسد. ٦ٓٝ ا٧ٚ ٗؼئ٠ٔ  ١ب٥ ه٦ٗٞ ٗختٔل٦ ١ؼتٜذ تیح٨ش ٦ٗ  ؿبُشداٙ ٗب ٠ً اص ص٠ٜ٨ٗ
ث٨ٜب٠ٛ ٨ٛؼت ًه٠ كٌهش     تٞا٨ٛذ ١ش ًبس٥ سا خٞة اٛزبٕ د٨١ذ. ٝاهغ  سكت٠ ٦ٗ  تٞا٨ٛذ ث٠ دسى ]الصٕ[ ثشػ٨ذ، ٝ سكت٠  ٝهت٦ تض٠٨ً ٨ًٜذ ٦ٗ

ٚ    ٗه٦ تهش    تبٙ سا ٗشتت ػ٨٘ن كب٥   ٤ًٞس ٠ً ٌٗبٓؼ  تٞا٨ٛذ ١ش ًبس٥ سا خٞة اٛزبٕ د٨١ذ. ٨٘١ٚ  ٨ًٜٖ كٞساً ٦ٗ ًهٞس ًه٠     ٨ًٜهذ ٝ ١٘ه٨
 ؿٞد خٞا٨١ذ تٞاٛؼت خٞة ػْ٘ ٨ًٜذ.  تبٙ ٗشتت ث٢تش ٦ٗ دسى

 ١ب سا ث٢تش سٝؿٚ ٨ًٜٖ؟  تٞا٨ٖٛ ثشا٥ دٝٓت ا٧بالت ٗتحذٟ ٝاهؼ٨ت  پشػؾ: چ٠ِٛٞ ٦ٗ

س٧ٖٝ ٗٞهٞػ٦ اػت   ا٧ذ. رٔٞتش ٠ً ٦ٗ  ا٧ذ، ٝ تب ا٧ٜزب خ٦ٔ٨ خٞة ػْ٘ ًشدٟ  ؿ٘ب دس ا٧ٚ ٗذت ٗــّٞ اٛزبٕ ا٧ٚ ًبس١ب ثٞدٟ معلم:

 تش.  تش اٛزبٕ داد، ٝ دس ٗو٨بػ٦ ٝػ٨غ  اص ا٠ٌٜ٧ آٙ سا دس ػٌح٦ ػ٨٘ن

خٞاػتٖ ث٧ِٖٞ خٞة ثٞد، ٝٓه٦ ًهشص ثشخهٞسدٕ ههذس٥       ًٜٜذُبٙ ٛٞؿتٖ. چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ  ت٘ش٧ٚ  پشػؾ: ٗٚ ا٦ٔ٨٘٧ ثشا٥ خ٦ٔ٨ اص ١ٖ
 ُزاسٛذ. آ٧ب ًبسٕ اؿتجبٟ ثٞد؟  ٨ٗبٙ ٦٘ٛ ًٜٜذُبٖٛ د٧ِش ثؼذ اص آٙ، ٗٞهٞػبت سا ثب ٗٚ دس  ت٘ش٧ٚ  ٜٗل٦ ثٞد. ١ٖ

ا٧ذ ٠ً ثشخٞسدتبٙ تب حذه٥ ٜٗل٦ ثٞدٟ، ٝ ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً هجٞٓؾ ٌٛشدٛذ. هجهٞٓؾ ٌٛشدٛهذ     ٨٘١ٚ حبال ١ٖ ٗتٞر٠ ؿذٟ معلم:

٨ٜهذ. ٗش٧هذاٙ   چٞٙ آ٢ٛب ١ٖ اكٌبس ثـش٥ داسٛذ. ؿب٧ذ، اص آٛزب ٠ً ٗش٧ذ داكب٨٧ذ، ١ش دٝ ًشف ثب٧ذ ث٠ ٗؼبئْ ث٠ ؿ٦ٌٔ دسػت ِٛبٟ ً
ؿبٙ ِٛبٟ ٨ًٜهذ. حو٨وهتؾ،    داكب ثب٧ذ ١ش چ٨ض٥ سا ٗخجت اداسٟ ًٜٜذ. ث٠ ػ٘ت ٜٗل٦ د٧ِشاٙ ِٛبٟ ٨ٌٜٛذ. ٨٘١ـ٠ ثب٧ذ ث٠ ػ٘ت ٗخجت

١ب اكٌبس ثـش٥ خ٦ٔ٨ ص٧بد٥ اص ًهشف حوهبس٥ ًه٠      دادٕ، ٗٞهغ ًالع  ١ب ٠ً داكب سا ث٠ ؿ٘ب آٗٞصؽ ٦ٗ  داٛؼت٨ذ ٠ً آٙ ٝهت  آ٧ب ٦ٗ
كشػتبدٛذ ٝاهؼبً ثذ ثٞد، ٦ٓٝ ٗهٚ ثه٠ ١ه٨  ًهذإ آ٢ٛهب ِٛهبٟ         ؿذ؟ اكٌبس٥ ٠ً ثؼو٦ اكشاد ث٨شٝٙ ٦ٗ  ٨شٝٙ كشػتبدٟ ٦ٗپب٨٧ٚ ثٞدٛذ ث

د٧هذٕ    تهبٙ سا ٗه٦    تبٙ د١ٖ. اُش ٨٘١ـ٠ ػه٘ت ٜٗله٦   تٞاٖٛ ٛزبت  ًٜٖ، ٝ ثشا٥ ٨٘١ٚ ٦ٗ  ٌٛشدٕ. كوي ث٠ ػ٘ت ٗخجت ؿ٘ب ِٛبٟ ٦ٗ
تهبٙ ثهذ١ٖ؟ )    ؿهذ ٛزهبت    ؿذٕ، ٝ ثؼذ چٌٞس ٦ٗ  تش ٦ٗ  ًشدٕ ػلجب٦ٛ  ث٨ـتش ِٛب١ؾ ٦ٗتبٙ ثذ١ٖ؟ ١ش چ٠  تٞاٛؼتٖ ٛزبت  چٌٞس ٦ٗ
( پغ ١ش ٗٞهؼ٨ت٦ ٠ً ثبؿذ، تحت تیح٨ش سكتبس ثـش٥ هشاس ٨ِٛش٧ذ، تحت تهیح٨ش اكٌهبس ثـهش٥ ههشاس ٨ِٛش٧هذ، ٝ تحهت تهیح٨ش        تـ٧ٞن

 ١ب٧ـبٙ سا ً٘تش.  ل١٦ب٥ د٧ِشاٙ سا ث٨ـتش ثج٨ٜ٨ذ ٝ ٜٗ  احؼبػبت ا٧ٚ د٨ٛب ١ٖ هشاس ٨ِٛش٧ذ. ٗخجت

٨ًٜٖ، ٗٚ حشك٦ ثهشا٥ ُلهتٚ ٛهذاسٕ، ٝ ١ه٨  ٛظهش٥ ٛهذاسٕ. ا٧هٚ          ٨ًٜٖ ٝ تجبدّ تزشث٠ ٦ٗ  پشػؾ: ٝهت٦ كب سا ُش٦١ٝ ٌٗبٓؼ٠ ٦ٗ
 ٗـ٦ٌٔ ٛذاسد؟ 

ًٜٜذ   خٞا٨١ذ كحجت ٨ًٜذ كحجت ٨ٌٜٛذ. اُش ٝهت٦ د٧ِشاٙ كحجت ٦ٗ  تبٙ ثبػخؾ ؿذٟ ثبؿذ. اُش ٦٘ٛ  ؿب٧ذ ٝهؼ٨ت تض٠٨ً معلم:

تٞا٨ٛذ كحجت ٨ًٜذ كحجت ٨ٌٜٛذ؛ ٗـ٦ٌٔ ٛهذاسد. اُهش ثخٞا٨١هذ كهحجت ٨ًٜهذ        ٝهت اُش ٦٘ٛ  ٛبساحت٨ذ ٠ً حشك٦ ٛذاس٧ذ ثض٨ٛذ، آٙ
 تبٙ ٗبٛغ ؿ٘ب ؿٞد. ٛضدٙ  آ٧ذ ٝ كحجت خٞا٨١ذ ًشد. ٦ٓٝ ِٛزاس٧ذ ػبدت حشف  خٞدؽ ًج٨ؼ٦ ٦ٗ

ث٠ ػ٢ذٟ خٞا١ٜذ داؿت. ا٧ٚ ٛوهؾ ٢ٗهٖ ده٨وهبً چ٨ؼهت؟      اٛذ ٠ً ٗشدٕ آ٧ٜذٟ ٛوؾ ٦٘٢ٗ دس ا٧ٚ ػٌح ٢٨ًبٙ  پشػؾ: اػتبد ُلت٠
 ٌٗ٘ٚ اػت تٞه٨ح د٨١ذ؟

ثـش ١ش ههذس ١هٖ ًه٠     ٤صٖٛ؟ تبس٧خچ  ٢ٛب٧ت خبك٦ خٞا١ذ ثٞد. ٝ چشا ا٧ٚ حشف سا ٦ٗ ١ب رب٥ ث٦  دس آ٧ٜذٟ ا٧ٚ ٌٗبٙ اٛؼبٙ معلم:

ٖ     ٚ ا٧ٚ ػٌح اٛؼبٙخٔن ؿذ، ٝ ثشا٥ ٨٘١ كب اكالحًٞال٦ٛ ثبؿذ، ثـش ثشا٥ ٛزبت ت٘بٕ ٗٞرٞدات ٝ ثشا٥  ١هب    ١ب خٔهن ؿهذ. ههذ٧
١ب ػبختبسؿبٙ ثهب    ١ب٥ د٧ِش٥ ثٞد، ٝ آٙ ػ٨بسٟ  رب٦٧ ٠ً ص٨ٗٚ ١ؼت، هجال١ًب ػ٨بسٟ ثـش٥ ٝرٞد ٛذاؿت. دس ا٧ٚ ٛو٠ٌ، ا٧ٚ  ٨١  ٛٞع
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اٛبت ٝ ؿ٨هشٟ س٥ٝ  ١ب ثٞد ٠ً چ٨ض١ب٥ ثؼ٨بس ص٧بد٥ ٗخْ آة، ٨ُب١بٙ، ح٨ٞ  ًشد. ث٠ خبًش ٝرٞد اٛؼبٙ  ػبختبس ص٨ٗٚ اٗشٝص٥ كشم ٦ٗ
رب ؿهج٠٨   ثبالتش٧ٚ ٗٞرٞداتِ آٙ  رب ثٞد ثذتش ثٞدٛذ. ػٌحِ ١ب٥ ا٧ٚ  ١ب٦٧ ٠ً هجالً س٥ٝ ػ٨بسٟ  ا٧ٚ ص٨ٗٚ خٔن ؿذٛذ. ٗٞرٞدات ٝ ٗح٨ي

١هب دس ا٧هٚ ٌٗهبٙ ٛهبثٞد ٝ       ٗٞرٞدات كوب٦٧ ثٞدٛذ. ث٠ ث٨ب٦ٛ، ٨١  اٛؼب٦ٛ دس ا٧ٚ ٌٗبٙ ٝرٞد ٛذاؿت. ٝ ١ش تؼذاد ثبس ١ٖ ٠ً ػ٨بسٟ
ٔن ؿذٛذ ٨١  اٛؼب٦ٛ ٝرٞد ٛذاؿت. دس ت٘بٕ تبس٧م كوي دٝ ػ٨بسٟ اٛؼبٙ داؿت٠ اػهت: صٗه٨ٚ هجٔه٦ ٝ ا٧هٚ صٗه٨ٚ. صٗه٨ٚ هجٔه٦        خ

ؿهشٝع ؿهذٟ اػهت.     كهب  اكهالح ثبس ٝاهؼ٦ اػت،   ثبس ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ. ا٧ٚ  آصٗب٧ـ٦ ثٞد ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثشا٥ آٗٞصؽ كب٥ ا٧ٚ
 ٝ تشت٨ت دادٛذ.٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ١ؼتٜذ ٠ً آٙ سٝٛذ سا ٛظٖ 

ا٧ٚ چ٨ض١ب سا ٛظٖ ٝ تشت٨ت خٞا١ٜذ داد، ٝ دس الثال٥ آٙ ٛظهٖ ٝ تشت٨هت،    ٤داٛؼتٖ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ١٘  رب ث٨ب٧ٖ ٦ٗ هجْ اص ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ
تٞاٜٛذ تـ٨٨شؿبٙ د١ٜهذ.    سػذ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٦٘ٛ  خٞاػتٖ سا اٛتخبة ًشدٕ. اٗب ٝهت٦ ث٠ ثؼ٨بس٥ اص چ٨ض١ب٥ ث٨ٜبد٥ ٦ٗ  چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ

ؿشٝع ؿذ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثبص ث٨ؾ اص ١ـهتبد دسكهذ چ٨هض٥     كب اكالحاٗٞس ث٠ آٙ كٞست ٗؼ٨ٚ ؿذٟ ثٞدٛذ، اٗب ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧  ١شچٜذ
ؿهبٙ    تٞاٖٛ چ٨ٜٚ سكتبس٥ سا تی٨٧ذ ًٜٖ، ا٠ٌٜ٧ اص ٗٚ ثهشا٥ اسههب٥ خٞدخهٞا٦١     ٠ً هجْ اص تبس٧م تؼ٨٨ٚ ؿذٟ ثٞد سا تـ٨٨ش دادٛذ. ٦٘ٛ

ػهبص٥   ٨ُشٛذ. ا٧ٚ ٧ٌه٦ اص دال٧ٔه٦ اػهت ًه٠ آ٢ٛهب سا پهبى        ٗٞرٞدات ٝ اكالى ػظ٨ٖ سا ٛبد٧ذٟ ٦ًٜٜٗذ ٝ ا٦ٜ٘٧ ت٘بٕ   اػتلبدٟ ٦ٗ
ًبك٦ خٞة ٨ٛؼت، ١شهذس  ٣داٛؼتٖ ًْ ا٧ٚ د٧ِش ث٠ اٛذاص  ًشدٕ ص٧شا ٦ٗ كب اكالحًٜٖ. د٨ْٓ د٧ِش ا٧ٚ اػت ٠ً ؿشٝع ث٠ اٛزبٕ   ٦ٗ

ًٞس ث٨ٜبد٥ تـ٨٨ش  ٠ً كوي ٝهت٦ اٗٞس ث٠ تٞاٜٛذ توذ٧ش ا٢ٛذإ سا تـ٨٨ش د١ٜذ، ٝ ا٧ٚ  ١ٖ ٗٞرٞدات داخْ آٙ خشد داؿت٠ ثبؿٜذ ١ٜٞص ٦٘ٛ
ٛذ. ثهب ا٧هٚ   ًشد  ًٞس اٛزبٕ ثذ١ٖ سا دسى ٦٘ٛ  تٞاٜٛذ ٛزبت پ٨ذا ًٜٜذ. اٗب ٨١  ًذإ اص چ٨ض١ب٥ ٢ًٚ، ا٠ٌٜ٧ ٗٚ ًبس١ب سا آٙ  ًٜذ ٦ٗ
تٞاٛؼتٜذ، ٛزبت ٗٞرٞدات چ٨ض٥ اػت ٠ً ح٨بت٦   تٞاٛؼتٜذ آٙ سا دسى ًٜٜذ چ٠ ٦٘ٛ  تٞاٛؼتٖ ث٠ اٛزبٗؾ ثشػبٖٛ، ٝ چ٠ ٦ٗ  ٝرٞد ٦ٗ

إ. دس ا٧هٚ سٝٛهذ،     ؿ٘بس ثٞدٟ ؿذ ثشا٥ حْ ٝ كلْ ت٘بٕ ٗـٌالت ث٦  اػت. ثٜبثشا٧ٚ دسحبّ ُزس اص ت٘بٕ ػذ١ب ٝ اٛزبٕ ١شچ٠ ٠ً ٦ٗ
رب ٠ً اٛزبٕ ؿذٟ اػهت،   د١ٖ ا٨ٗذ ٛزبت ٝاهؼ٦ ٠٘١ چ٨ض اػت. تب ا٧ٚ  اٛذ ٠ً ١ش ًبس٥ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗ  ح ٗختٔق د٧ذٟٗٞرٞدات ػٌٞ

تٞاٛهذ اٗهٞس سا حهْ ٝ كلهْ ًٜهذ،        خٞاػتٜذ اٛزبٕ د١ٜذ ٦٘ٛ  اٛذ ٠ً ١ش چ٨ض٥ ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٦ٗ  ت٘بٕ ٗٞرٞدات ا٧ٚ سا ٨ٛض د٧ذٟ
 ا٥ ٛذاسٛذ.  چشا٠ً آٙ چ٨ض١ب س٧ـ٠

ًٜذ د٧ِش احش٥ اص ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٨ٛؼت، ٝ د٧ِش ٨١  ًذإ اص ػٞاْٗ ٗشثٞى ث٠ ٛظٖ   دس ثبالتش پ٨ـش٥ٝ ٦ٗ كب اكالحًٞس ٠ً   ٨٘١ٚ

ؿهٞٛذ. ٨ٛش١ٝهب٥ ٢ًهٚ، دس خلهٞف سكهتٚ ثه٠ ػه٘ت          ا٥ ت٘بٕ ٦ٗ  ثذٝٙ ٨١  ٛت٨ز٠ –١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٝرٞد ٛذاسٛذ   ٝ تشت٨ت
تهش اػهت، ٗهبٛؼ٦ ًه٠       تش اػت، ًٜبس صدٙ آٙ اص ٠٘١ ػخت  ؼ٦ ١ؼتٜذ ٠ً اص ٠٘١ ثضسٍػبص٥ ٝ ٛزبت ت٘بٕ ٗٞرٞدات، ٗخْ ٗبٛ  تبصٟ

ث٨ـتش اص ٠٘١ احت٘بّ داسد ثبػج ؿٞد كشد ٗؼ٨ش خٞد سا ُٖ ًٜذ، ٛتٞاٛذ ساحت دسػت ٝ اؿتجبٟ سا اص ١ٖ تـخ٨ق د١ذ، ٝ ٗبٛؼ٦ ًه٠  
تٞٓذ اكالى ػظه٨ٖ رذ٧هذ ١ؼهتٜذ، ٝ ٗهبٛؼ٦      ٦٤ دس ٓجصٛذُ ٝ   تش اػت؛ آ٢ٛب ٧ي هلْ ح٨بت٦ ٝ ٗشٍ  چ٨شٟ ؿذٙ ث٠ آٙ اص ٠٘١ ػخت

اٛذ ؿهبٛغ    خٞاػتٖ ث٠ ٗٞرٞدات ٢٨ًبٙ ٠ً پب٨٧ٚ اكتبدٟ  ػبص٥. اٗب هجالً ا٧ٚ ٌٗبٙ سا اٛتخبة ًشدٕ چٞٙ ٦ٗ  ثؼ٨بس ثضسٍ ٗوبثْ تبصٟ
، ت٘بٗهبً دسثش٨ُشٛهذ٦ُ، ٝ   ػهبص٥   ثشُـت ثذ١ٖ، ٝ ا٧ٚ سا ثخـ٦ اص تٞاٛب٦٧ ٢٨ًبٙ ًٜٖ ٠ً ثِزاسد ٗٞرٞدات ٝاسد ٌٗب٨ٛضٕ ١٘ب١َٜ

اٟٝ، ٝهت٦ ٠ً ُٗشدٕ ثه٠  "ُلتٜذ،   ا٢ٛذا٦ٗ ؿٞٛذ. ثٜبثشا٧ٚ ٗؼ٨ش ٗشدٕ آ٧ٜذٟ ٠ً خذا ؿٞٛذ ٝاهؼبً ٗحون ؿذٟ اػت. ٗشدٕ هجال١ًب ٦ٗ  ث٦
ههح ث٨هبٙ   س٧ٝذ، ٦ٓٝ آ٧ب خذا ؿ٘ب سا خٞا١ذ د٧ذ؟ دس اكْ، دس اٛز٨هْ خ٨ٔه٦ ٝا    ٨٧ُٞذ ث٠ د٧ذٙ خذا ٦ٗ  . ؿ٘ب ٦ٗ"سٕٝ  د٧ذٙ خذا ٦ٗ

ٝهت اػت ٠ً ٓهشد، آٙ اكهشاد٥ سا ًه٠ ٝاهؼهبً ثه٠ حهذ         سػذ، ٠ً سٝص سػتبخ٨ض اػت، كوي آٙ  ؿذٟ ٠ً كوي ٝهت٦ ٠ً صٗبٙ پب٧ب٦ٛ ٦ٗ
ؿهؼٞس دس ًهّٞ رش٧هبٙ      اٛهذ خٞا١هذ پهز٧شكت ٝ سػهتِبس خٞا١هذ ًهشد. اٗهشٝص، ٗٞرهٞدات ر٥          سػ٨ذٟ "آػ٘بٙ"اػتبٛذاسد سكتٚ ث٠ 

اٛهذ. ثهب     اكتبدٟ  ًبساٙ ث٠ ر٢ٜٖ ٦ٗ اٛذ. دس ا٧ٚ سٝٛذ ُٜبٟ  ا٥ ثؼذ اص صٛذ٦ُ د٧ِش، ٦ِ٘١ دس اٛتظبس ثٞدٟ  ذ٦ُؿبٙ، صٛ ١ب٥ ٗذإٝ  ثبصپ٨ذا٦٧
ؿبٙ سا پغ د١ٜذ ٝ سٛذ ثجشٛذ، ٝ ثؼذ  ؿٞٛذ. الصٕ اػت آٛزب تبٝاٙ ُٜب١بٙ  اؽ ا٧ٚ ٨ٛؼت ٠ً ٛبثٞد ٦ٗ  ا٧ٚ حبّ، سكتٚ ث٠ ر٢ٜٖ ٗؼ٦ٜ

ًٜٜذ. اٗب ثؼهذ اص ا٧ٌٜه٠ ًؼهب٦ٛ ًه٠ ُٜب١هبٙ        ُشدٛذ ٝ دٝثبسٟ ؿشٝع ث٠ ثبصپ٨ذا٦٧ ٦ٗ  ثذ١ٜذ ثش٦ٗؿبٙ سا پغ  اص ا٠ٌٜ٧ تبٝاٙ ُٜب١بٙ
 ٣كشػتٜذ، ٝ ٝهت٦ ًؼ٦ اص دسٝاص  ٦ٗ "پب٧بٙ  ر٢ٜٖ ث٦"ؿٞٛذ ٝ آ٢ٛب سا ث٠   سٝٛذ ٗؼتو٨٘بً ٛبثٞد ٦ٗ  آؼبدٟ ػظ٦٘٨ داسٛذ ث٠ ر٢ٜٖ ٦ٗ  كٞم

 ًٞس ثٞد.  تٞاٛذ صٛذ٦ُ ًٜذ. هجالً ا٧ٚ  ٝهت دٝثبسٟ ٦٘ٛ  ٨ٛؼت٦ داخْ ثشٝد د٧ِش ٨١ 

ثـش ظب١ش ؿذٛذ، ٝ ث٠ ا٧ٚ تشت٨ت تض٠٨ً ٝ ا٧٘بٙ دسػت پذ٧هذاس ؿهذ. اٗهب     ٠ً٤ ٛظاد اٛؼبٙ خٔن ؿذ خذا٧بٙ ٨ٛض دس كحٜ پغ اص ا٧ٚ
تض٠٨ً ًٜذ ا٧ٚ  تٞاٛؼت  ًشد. د٨ْٓ ا٠ٌٜ٧ سٝح ٦ًٌ٘ ٦ٗ  ُبٟ خٞد كشد ٛجٞدٟ ٠ً تض٠٨ً ًشدٟ اػت، سٝح ٦ًٌ٘ ثٞد ٠ً تض٠٨ً ٦ٗ  ٨١ 
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ًٞس ٠ً ً٘ه٦    ًٞس ثٞد؟ ثشا٥ ٗخبّ، ١٘بٙ  آ٠ٌٛ ٝاهؼبً ٝاسد ػ٠ هٔ٘شٝ ؿٞد. چشا ا٧ٚ  ؿذ ث٦  كشه٦ ػ٠ هٔ٘شٝ ٦ٗ ٣ثٞد ٠ً ٝاسد ٗحذٝد
اٛذ، چشا ٠ً آٙ كوي ٧ي ثؼذ اػت.   اٛذ، دس اكْ ٝاهؼبً داخْ آٙ اٛؼبٙ ٛـذٟ  هجْ ُلتٖ، ٝهت٦ ثؼو٦ ٗٞرٞدات ٝاسد ثذٙ ثـش٥ ؿذٟ

تٞاٛهذ ٝاسد ؿهٞد. ١هش ًؼه٦       إ. ١ه٨  ًؼه٦ ٛ٘ه٦     ت٘بٕ ثؼذ١ب٥ ًشك٦ اص ٗش٧ذاٙ داكب سا ٠ً ًبْٗ تض٠٨ً ؿذٟ اػت ٢ُٗش ًشدٟٗٚ 
سد ؿهذٙ   ٣ًٜٜذ، ٝ ث٠ آ٢ٛهب ارهبص    كب ٝ اػتبد اص ا٧ٚ ٗشاهجت ٦ٗ -تٞاٛذ اص داخْ ًشك٦ ٠ً ًبْٗ تض٠٨ً ٛـذٟ ثِزسد، اٗب ٗحبكظبٙ  ٦ٗ
ًٞس اػت ًه٠ ػهٌح     رب ا٧ٚ تٞاٛذ اص داخْ ٗٚ دس آٙ ػ٘تِ د٧ِش سد ؿٞد. ٝهؼ٨ت اػتبد دس ا٧ٚ  ٦٘ٛد١ٜذ. آجت٠، ٨١  ػٜلش٥   ٦٘ٛ

١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ثضسٍ ٝ ثؼ٨بس ػظه٨ٖ ٢٨ًهبٙ سا     ١ب٥ ت٘بٕ خذا٧بٙ، ت٘بٕ ٗٞرٞدات، ٝ ت٘بٕ ػٜبكش دس ت٘بٕ ثذٙ  ث٨ش٦ٛٝ ثذٙ ٗٚ ح٨بت
١ب٥ كوهب٦٧    ١ب ٝ ؿٌبف  ٥ تٞػي كب اػت. ٦ٓٝ آٙ ػٜبكش دس كبك٠ِٛ٠ٔ داؿت٠ اػت. ا٧ٚ ٝهؼ٨تِ هجْ اص ٝسٝد اكالح د٨ٛب٥ ثـش

تٞاٜٛذ اص داخْ ثذٙ ٗشدٕ ػبد٥ ثِزسٛذ. ١٘چٜه٨ٚ، ٗخهْ ا٧هٚ      ٠ً حبكظ ثوب٥ ٗٞرٞدات ١ؼتٜذ ٨ٛض خذا ١ؼتٜذ، ٝ دس ا٧ٚ ٗذت ٦ٗ
ا٧هذ. دس    ًـ٨ذ آ٢ٛب سا كشٝ دادٟ  ٦ًٗـ٨ذ، ٝهت٦ ٛلغ   دسػت ٗخْ ٝهت٦ ٠ً ٛلغ ٦ٗ –ٝس ثبؿٜذ   ٗبٛذ ٠ً ٗٞرٞدات دس آ٢ٛب ؿ٠ًٞ  ٦ٗ

ًٜٜهذ. ٝ آ٢ٛهب سٝح     ١ب٥ ث٨ٚ رسات، ٗٞرٞدات ٢٨ًبٙ ٨ٌٗشٝػٌپ٦ اص داخْ ثهذٙ ٧هي كهشد ػهبد٥ ثه٠ دٓخهٞاٟ ػجهٞس ٗه٦          ؿٌبف
ًه٠ دس اكهْ     ٧ُٜٞذ ٠ً ا٧ٚ سا د٧ذٛذ ٝ آٙ سا د٧ذٛهذ، دس كهٞست٦    ١ب ٦ٗ  ًٞس٥ اػت. خ٦ٔ٨  تؼخ٨شًٜٜذٟ ٨ٛؼتٜذ. ٢٨ًبٙ كشكبً ٨٘١ٚ

اٛهذ، ٝ ٝاهؼهبً ثهب رسات آٙ      ػبصد. آ٢ٛب ٝاهؼبً داخْ ٛـذٟ  صٗب٦ٛ ثؼذ١ب٥ ٗختٔق ٦ٗ ث٨ـتش چ٨ض٥ ٠ً د٧ذٛذ تلب٧ٝش ًبرث٦ اػت ٠ً ١ٖ
ًشدٛذ دس هٔ٘ش١ٝب٥ اك٦ٔ ٝ ٨ٌٗشٝػٌپ٦ خٞدؿبٙ ثٞدٛذ،   ١ب٥ ٦ًٌ٘ ٠ً دس ُزؿت٠ تض٠٨ً ٦ٗ  اٛذ. ثٜبثشا٧ٚ آٙ سٝح  كشد ادؿبٕ ٛـذٟ
تٞاٛؼهتٜذ ثشُشدٛهذ.     ٝهت ٦٘ٛ  ًشدٛذ ٝ ٨١   ؿذٛذ ػوٞى ٦ٗ  ؿذٛذ. اُش ٦ٗ  تبٙ ادؿبٕ ٦٘ٛ ثب رسات ٝاهؼ٦ ثذٙ ٗلشٝم. ٣ٝ دس ٗحذٝد

١ب، ػوشاى، ح٨ٌٖ ٧ٞٛبٙ هذ٧ٖ، ٨ٛض ُلته٠    دس هجْ، حت٦ ٧ي ٗٞرٞد ١ٖ ٠ً اص آػ٘بٙ پب٨٧ٚ اكتبدٟ ثٞد ٛتٞاٛؼت٠ ثشُشدد. ٝ ث٨ٚ اٛؼبٙ
تٞاٛذ ثشُشدد. اٝ ٝاهؼبً ٧ي پ٨بٗجش ثٞد، ٝٓه٦ ٗهشدٕ اٝ سا ك٨ٔؼهٞف دس ٛظهش       دٟ اػت ٦٘ٛاػت ٠ً ٨١  ًؼ٦ ٠ً اص آػ٘بٙ ػوٞى ًش

 اٛذ.  ُشكت٠

اٛذ ٠ً ُش١ٝه٦    ًٜٜذُبٙ پ٨ـ٢ٜبد ًشدٟ  ٗب ػال٧ٖ ٧ي ث٨٘بس٥ رذ٥ سا داؿت٠ اػت. ثؼو٦ ت٘ش٧ٚ ٤ا٥ دس ٌٜٗو  ًٜٜذٟ  پشػؾ: ت٘ش٧ٚ
اٛذ چ٨ٜٚ ًبس٥ ٨ًٜٖ.   ث٠ ػ٘تؾ اكٌبس دسػت ثلشػت٨ٖ، دسحب٦ٓ ٠ً د٧ِشاٙ ا٧ٚ ٌٛت٠ سا ٌٗشح ًشدٛذ ٠ً اػتبد ١شُض اص ٗب ٛخٞاػت٠

 صٛذ؟  آ٧ب ا٧ٚ ًبس ث٠ داكب آػ٨ت ٦ٗ

٨ًٜذ، ٝ ا٧ٚ كذ٠ٗ صدٙ ث٠ داكب ٨ٛؼت. اُش ًبس٥ ٨ًٜذ ٠ً ٠٘١ ًتبة سا ثهشا٥ اٝ ثخٞاٜٛهذ، ٧هب كهب سا       ٦ٗث٠ ١٘ذ٧ِش ً٘ي معلم: 

ثشا٥ اٝ ثخٞاٜٛذ، ث٠ ػ٘تؾ اكٌبس دسػت ثلشػتٜذ، ٝ ث٠ كٞست ُش٦١ٝ دٝس اٝ سا ث٨ِشٛذ، ا٧ٚ چ٨ض١ب ٗٞحش خٞا١ٜهذ ثهٞد چشاًه٠ دس    
ا ٦ٌ٧ اص ػٞاْٗ اػت؟ چهٞٙ ا٧هٚ ثُؼهذ سا ػٜبكهش پب٧هب٦ٛ ػهٌٞح ثهبال ثه٠         ِ ٌٗشح اػت. ٝ چش ثٞدٙ، ٦ٌ٧ اص ػٞاْٗ  ٛضد٧ي ٤كبكٔ

١ب٦٧ دس ا٧ٚ ثُؼذ ٝرٞد داسد. ٦ٓٝ اُش اكٌهبس دسػهت ًؼه٦ هه٥ٞ ثبؿهذ آٙ        اٛذ، ٝ ١ٜٞص اختالف  ١ب٥ ُٞٛب٦ُٛٞ توؼ٨ٖ ًشدٟ  هؼ٘ت
تهبٙ سا   ؿ٘ب سا ث٨ِشد، چٞٙ اُش ػؼ٦ ًٜذ ر٥ٞٔتٞاٛذ ر٥ٞٔ   تبٙ خ٦ٔ٨ دسػت ثبؿٜذ ٦٘ٛ ؿٞد اص ث٨ٚ ثشد. اُش اػ٘بّ  ١ب سا ٦ٗ  اختالف

 ًٞس اػت.  ث٨ِشد كب سا ٛون ًشدٟ اػت. ا٧ٚ

اٛهذ. اػهتبد     هٔ٘هشٝ ؿهذٟ    پ٠ٔ ٝاسد ػه٠   ؿؼٞس اص اكالى ػظ٨ٖ ٢٨ًبٙ پ٠ٔ  پشػؾ: اػتبد ٧ٌجبس ا٧ٚ كب سا آٗٞصؽ دادٛذ ٠ً ٗٞرٞدات ر٥
 هٔ٘شٝ ثبصپ٨ذا٦٧ ٧بكت. استجبى ث٨ٚ ا٧ٚ دٝ چ٨ؼت؟  ث٠ دسٝٙ ػ٠ اٛذ ٠ً ؿب٨ًب٦ٛٞٗ اص ػٌح ؿـٖ ر٢بٙ ٗؼتو٨٘بً  ١٘چ٨ٜٚ ُلت٠

هٔ٘هشٝ ؿهبْٗ سٝٛهذ٥      حذ اػت. ثبصپ٨ذا٦٧ ٗؼتو٨ٖ اص ػٌح ؿـٖ ر٢بٙ ث٠ ػ٠  اػتبد ا٧ٚ سا ١ٖ ُلت٠ اػت ٠ً هذست كب ث٦معلم: 

ا٥ اص   ثب٧ؼت تٞػي ال٠٧  سػ٨ذ، ٝ ٦ٗ  هٔ٘شٝ ٦ٗ  ًشد ٝ ث٠ ػ٠  ثب٧ؼت ث٠ ؿؾ ػٌح اص ر٢بٙ ٛلٞر ٦ٗ  ثٞد. ا٧ٚ سٝٛذ ا٧ٚ ثٞد ٠ً اٝ ٦ٗ
١ش ر٢ب٦ٛ ٠ً دس آٙ ث٨ٚ ثٞد ٝ ٨ٛض ت٘بٕ ثؼذ١ب٥ ُٞٛب٦ُٛٞ ٠ً دس آٙ ثٞد پٞؿ٨ذٟ ؿٞد، ٧ب ث٠ ػجبست٦، ١ش ٝهت ٠ً ٧ي ػٌح پب٨٧ٚ 

ٞد ٨ٛهض ثه٠ ١٘ه٨ٚ    ؿه   ؿذٛذ. آ٧ب ٝهت٦ ًؼ٦ اص آػ٘بٙ ث٨شٝٙ اٛذاخت٠ ٦ٗ  ا٥ ٝ ػٌح٦ اهبك٠ ٦ٗ  ا٥ د٧ِش اص رساتِ س٠٧ٝ  آٗذ ال٠٧  ٦ٗ
پ٠ٔ پب٨٧ٚ آٗذٙ، كحجت اص ُزسِ آ٦ٛ اػت ٝ تٞهق ًشدٙ. آجته٠، ٝهته٦ خهذا٦٧      اكتذ؟ كحجت اص ا٧ٚ ٗٞهٞع ٝ پ٠ٔ  ؿٌْ پب٨٧ٚ ٦٘ٛ

ؿهٞد    ًٞس ٠ً ٗٞرٞد٥ ثبصپ٨ذا ٦ٗ  ًٜذ. ٨٘١ٚ  ؿٞد، ا٨٘١ت ٝ ١ذف ا٧ٚ ًبس ًبٗالً كشم ٦ٗ  آ٧ذ ٝ ػٌح ث٠ ػٌح ثبصپ٨ذا ٦ٗ  پب٨٧ٚ ٦ٗ
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د١ذ. اٝ دس آٙ ػٌح كوي پذس ٝ ٗبدس ٝ خٞا١ش ٝ ثشادس ٛذاسد، خبٛٞادٟ ٝ دٝػتبٙ ثؼ٨بس ص٧بد٥ ١هٖ داسد ًه٠     بسٗب٦٧ ؿٌْ ٦ٗسٝاثي ً
 ًبسٗب٦٧ داسٛذ. ٦ِ٘١٤ ثب اٝ ساثٌ

سٝد، ػخت اػت تـخ٨ق د٨١ٖ ٠ً ث٠ خهبًش ٗذاخٔه٠ اص     اٗٞس ٛشٕ ٝ ١٘ٞاس رٔٞ ٦٘ٛ كب اكالحپشػؾ: ٝهت٦ ١ِٜبٕ اٛزبٕ ًبس١ب٥ 
تٞا٨ٖٛ ا٧ٚ دٝ سا ث٢تش اص ١هٖ    خٞا١ذ آٙ ًبس اٛزبٕ ؿٞد. چ٠ِٛٞ ٦ٗ  ا٥ اػت ٠ً اػتبد ٦٘ٛ  ػ٘ت ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اػت ٧ب ا٠ٌٜ٧ اؿبسٟ

 تـخ٨ق د٨١ٖ؟

٧ُٖٞ ٠ً كب سا ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜهذ، ٝ ؿه٘ب ثب٧هذ اص كهب       ؿ٘ب ٦ٗ ٤اػت ٠ً ث٠ ١٘ ثب٧ذ اص كب ثشا٥ اسص٧بث٦ اػتلبدٟ ٨ًٜذ. ثشا٥ ٨٘١ٚ معلم:

خٞا٨١ذ اٛزهبٕ    تبٙ ثبؿذ ٠ً ١ش ًبس٥ ٠ً ٦ٗ ػٜٞاٙ اػتبٛذاسد اسص٧بث٦ ١ش چ٨ض٥ اػتلبدٟ ٨ًٜذ. الصٕ ٨ٛؼت ت٘بٕ ٗذت ًتبة ١٘شاٟ  ث٠
تبٙ سا ث٠ ًهبس ثجش٧هذ تهب ثه٠       ا٧ذ ثب٧ذ تلٌش ٗؼوٞال٠ٛ  ًشدٟ د٨١ذ سا ثب چ٨ض٥ ٠ً دس ًتبة اػت ٗوب٧ؼ٠ ٨ًٜذ. ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ كب سا ٌٗبٓؼ٠

٨ًٜهذ ًه٠ ثب٧هذ اٛزهبٗؾ د٨١هذ، پهغ         ػٜٞاٙ ٗش٧ذ داكب تؼ٨٨ٚ ٨ًٜذ ٠ً آٙ ًبس٥ اػت ٠ً ثب٧ذ اٛزبٗؾ د٨١ذ ٧ب ٠ٛ. اُش حغ ٦ٗ
ٙ   ]اٛزبٗؾ[ اؿٌب٦ٓ ٛذاسد. ٝ اُش ١ٖ اؿتجبٟ اص آة دس ث٨ب٧ذ، كوي ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ًه٠ دسى  ههذس١ب ػ٨٘هن ٨ٛؼهت؛ ٝ      تهبٙ ١ٜهٞص آ

د٨١ذ. آ٧ب ثه٠ ١٘ه٨ٚ     ًشد٧ذ ٠ً ثش ًجن كب ًبس١ب سا اٛزبٕ ٦ٗ  ؿٞد ثشا٥ ؿ٘ب اؿتجبٟ ثضس٦ُ ث٠ حؼبثؾ آٝسد، چٞٙ ٝاهؼبً كٌش ٦ٗ  ٦٘ٛ
 كٞست ٨ٛؼت؟ اٗب ثؼذ ا٧ٚ سا ث٢ب٠ٛ ٨ٌٜٛذ. ٗؼئّٞ ثٞدٙ ٛؼجت ث٠ كب ٗؼئّٞ ثٞدٙ ٛؼجت ث٠ خٞدتبٙ اػت.

ا٥ ث٠ خبًش ٗذاخ٠ٔ اص ًشف ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ   ًٜٜذٟ  ١ب اص ث٨ٚ ٗش٧ذاٙ ا٧ٚ ًشص كٌش سا داسٛذ: ٝهت٦ ت٘ش٧ٚ  پشػؾ: دسحبّ حبهش خ٦ٔ٨
١ب٦٧ داؿت٠ ثبؿذ، ٛجب٧ذ ث٠ ؿهٌٜز٠ ارهبصٟ داد     ًٜٜذ ٠ً اُش ١ٖ ٝاثؼت٦ِ  ًٜٜذُبٙ د٧ِش كٌش ٦ٗ  ًٜذ، ت٘ش٧ٚ  ١ب٦٧ تزشث٠ ٦ٗ  ٗحٜت

ًٜٜذٟ سؿذ ٌٜٛذ آ٧ب ا٧ٚ ًهبس ٗهؤحش ٝاههغ      ػتٜذ. ػؤآٖ ا٧ٚ اػت ٠ً اُش خٞد آٙ ت٘ش٠ًٚ٧ اتلبم ث٨لتذ ٝ ٠٘١ ثب٧ذ اكٌبس دسػت ثلش
 ؿٞد؟  ٦ٗ

آ٧هذ. كشػهتبدٙ اكٌهبس دسػهت       ؿٞد. اُش اٝ خٞدؽ ٗؼوّٞ ٛجبؿذ ١ش ًبس٥ ١ٖ ٨ًٜٖ ٨١  ث٠ حؼبة ٦ٗ  ا٥ ٦ٗ  ا٧ٜ٘بٛغ رذ٥معلم: 

خٞا١هذ    ٨ض١ب٦٧ سا ٠ً داخْ ر١ٜؾ اػت. ١ش ًهبس٥ ًه٠ ًؼه٦ ٗه٦    تٞاٛذ چ٨ض١ب٦٧ سا ٠ً ث٨شٝٙ اص اٝػت اص ث٨ٚ ثجشد ٦ٓٝ ٠ٛ چ  ٦ٗ
ًٜٖ   آ٧ذ، كٌش ٦ٗ  خٞا١ذ ٧ب ٠ٛ. ٝهت٦ ا٧ٚ ٝهغ پ٨ؾ ٦ٗ  ٨ُشد چ٨ض٥ سا ٦ٗ  اٝػت ٠ً تل٨ٖ٘ ٦ٗ –آ٧ذ   اٛزبٕ د١ذ اص ٧ي كٌش اٝ ٦ٗ

تٞا٨ٛذ ثش٧ٝذ ٝ ث٠ اٝ ً٘ي ٨ًٜذ.   ٗؾ د١ذ، ٦ٗتٞاٛذ اٛزب  ؿٞد. اُش ٝاهؼبً ٦٘ٛ  ١ب ٛبؿ٦ ٦ٗ  ا٥ دس ر١ٜؾ ثبؿذ ٠ً اص ٝاثؼت٦ِ  ثب٧ذ ُشٟ
 كب اٗٞس سا ٗتٞر٠ ؿٞد.  ا٧ٚ ًبس اؿٌب٦ٓ ٛذاسد. ػؼ٦ ٨ًٜذ ًٌ٘ؾ ٨ًٜذ ثب ث٨ـتش ٌٗبٓؼ٠ ًشدٙ كب ٝ ثش اػبع حوب٧ن

ـهش٥  ١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٗخبٓلت ٨ًٜٖ، هجْ اص اكالح د٨ٛهب٥ ث   ٧ُٞذ ٗب ثب٧ذ ثب ٛظٖ ٝ تشت٨ت  پشػؾ: د٧ذُب٦١ ٝرٞد داسد ٠ً ٦ٗ
 ١ب ً٘ي ٨ًٜٖ حو٨وت سا ٗتٞر٠ ؿٞٛذ.  آ٨ٗض٥ اص صٗبٙ ا٧زبد ٨ًٜٖ، ٝ ث٠ چ٦ٜ٨  كٔح ٣تٞػي كب دٝس

١ب ٠ً حو٨وهت سا ٗتٞره٠ ؿهٞٛذ ٝ ٛزهبت       ا٠ٌٜ٧ ثخٞا٨١ذ ؿٌٜز٠ سا ٗتٞهق ٨ًٜذ، ا٧ٚ د٧ذُبٟ اؿتجبٟ ٨ٛؼت. ً٘ي ث٠ چ٦ٜ٨ معلم:

ٙ    كٔح ٣دٝس"ؿؼٞس ًبس١ب٦٧ ١ؼتٜذ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧ذ اٛزبٕ د١ٜذ. ٦ٓٝ چ٨ض٥ ث٠ ٛبٕ   دادٙ ٗٞرٞدات ر٥ ٝرهٞد   "آ٨ٗهض٥ اص صٗهب
ً٘تش ٝ ً٘تش٥ خٞا١ذ داؿت، ٝ ٗزبصات ًبسٗب٦٧ ثؼ٨بس ص٧بد٥ اتلبم خٞا١ذ  ٣ٛذاسد. ؿ٨ٌبٙ كوي ً٘تش ٝ ً٘تش خٞا١ذ ؿذ، ٝ ؿٜٞٛذ

 اكتبد.

٦ ا٥ دس صٛذاٙ ث٠ رب٥ دػت ًـ٨ذٙ اص داكب تشر٨ح ثذ١ذ اص صٛذ٦ُ خٞد دػت ثٌـذ، خٞدًـ٦ تخٌه   ًٜٜذٟ  پشػؾ: آ٧ب اُش ت٘ش٧ٚ
 اص داكب اػت؟

تشػه٨ذ، چهشا خٞدًـه٦ ٨ًٜهذ؟       هذس پبثشرب ٠ً حت٦ اص ٗهشٍ ١هٖ ٛ٘ه٦     خٞدًـ٦ ؿٔي اػت. اُش ٝاهؼبً ٗحٌٖ ١ؼت٨ذ ٝ ا٧ٚ معلم:

تبٙ چٌٞس ثب٧ذ ِٛبٟ ًشد؟ آجت٠، ٗٚ ثشا٥ ٧ي ٗش٧ذ داكهب اسص٧هبث٦    تبٙ ثب٧ذ تٞر٠ ًشد، اٗب ث٠ خٞدًـ٦ ًشدٙ ٌٗ٘ئٜبً ث٠ پبثشرب ثٞدٙ
ًٜٖ. اٗب اُش ١ٖ آٙ ػْ٘ ٨١  پ٨بٗهذ    آٙ كشد ِٛبٟ ٦ٗ ٤ًٜٖ، ٝ ث٠ آٙ ثب تٞر٠ ث٠ ت٘بٕ تبس٧خچ  ٖ، ث٠ ٧ي چ٨ض ِٛبٟ ٦ًٜ٘ٛ  ًب٦ٔٗ ٦ٗ
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خبك٦ ٛذاؿت٠ ثبؿذ، آ٧ب ثبص َٜٛ ٨ٛؼت؟ ثشا٥ ا٠ٌٜ٧، اػتبد دس كب آٗٞصؽ دادٟ اػت ٠ً خٞدًـ٦ ًشدٙ ُٜهبٟ اػهت. چهشا ٌٗهبثن     
إ ٠ً كـبس٥ ٠ً ص٧ش آٙ ٗح٨ي   ا٥ اص دسى ٝ ك٢ٖ ٨ٛؼت، ١ؼت؟ ُلت٠  ٧ٚ كوي ٗـٌْ ػبد٥آضاٗبت كب خٞدتبٙ سا اداسٟ ٌٛشد٧ذ؟! ا

١ب٥ ػبد٥ تحْ٘ ٨ًٜذ؟   رب آٗذ٧ذ ٠ً كوي ٗحٜت ؿٞد ثؼ٨بس ص٧بد اػت، اٗب، ثبص، چشا ث٠ ا٧ٚ د٨ٛب آٗذ٧ذ؟ آ٧ب ا٧ٚ  ؿ٨ٌب٦ٛ احؼبع ٦ٗ
 ثؼذ ا٠ٌٜ٧، چ٠ چ٨ض٥ دس اٛتظبس ؿ٘ب ١ؼت؟

 ا٥ داؿت٨ذ؟ اُش داؿت٨ذ، االٙ دس چ٠ ٝهؼ٦ ١ؼتٜذ؟  ا٥ ٛذاس٧ذ. آ٧ب هجالً ٨١  سٝح ٦ًٌ٘  ٠ً ٨١  سٝح ٦ًٌ٘ا٧ذ   پشػؾ: ؿ٘ب ُلت٠

د٨ٛب آٗذٕ دسػت ٗخْ ؿ٘ب ثٞدٕ، ٝ ثب٧ذ ١ش چ٨ض٥ سا ٠ً كشد ػبد٥   ا٥ ٛذاسٕ. ٝهت٦ ث٠  ( االٙ ٨١  سٝح ٦ًٌ٘خٜذد  ٗؼٖٔ ٦ٗ) معلم:

ؿبٙ ث٠ ً٘بّ ثشػهٜذ.    ؿبٙ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٕ ٠ً ٠٘١ سكت٠ ثشداؿت٠ ؿذٛذ، ٝ ثشا٥  إ سكت٠  داؿتٖ. ثؼذ١ب آ٢ٛب دس ٗذت تض٠٨ً  داسد ٦ٗ
١ب٧ـهبٙ حته٦ خهذا٧بٙ      تبٙ ٦ِ٘١ خذا خٞا١ٜذ ؿذ، ٝ ثؼوه٦   ١ب٥ ٦ًٌ٘  اُش ث٠ ً٘بّ ثشػ٨ذ ٝ ث٠ ػٌٞح خ٦ٔ٨ ثبال٦٧ ثشػ٨ذ سٝح

 ثشػٜذ.ؿبٙ الصٕ اػت ث٠ ً٘بّ    ؿٞٛذ، پغ ٦ِ٘١  ثبال٦٧ ٦ٗ  ثؼ٨بس ػٌح 

. ٗؼ٦ٜ ا٧ٚ "خٞا١ٜذ ث٠ آٙ ثشػٜذ دػت پ٨ذا ًٜٜذ  خٞا١ٜذ ث٠ ١ذف آٛچ٠ ٠ً ٦ٗ  ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٦ٗ"اٛذ،   پشػؾ: اػتبد ُشاٛوذس ُلت٠
 چ٨ؼت؟

داؿهت   كهب  اكهالح ٢٨ًبٙ سا ث٠ ٝهؼ٦ ٠ً هجْ اص  كب اكالحخٞا١ٜذ دس   خٞا١ٜذ ث٠ آٙ ثشػٜذ ا٧ٚ اػت ٠ً ٦ٗ  ١ذك٦ ٠ً ٦ٗ معلم:

١ب٥ خٞدؿبٙ، ثبص آة خٞدؿبٙ، ثبص خذا٧بٙ خٞدؿبٙ، ٝ ثبص ٝهؼ٨ت٦ ٠ً خٞدؿبٙ هجالً   ثبص ًٟٞ –ثشُشداٜٛذ، ث٠ آٙ ػ٨ؼتِٖ خٞدؿبٙ 
خٞا١ٜهذ ا٧هٚ اػهت ًه٠ ٛ٘هب٥        خٞا١ٜذ تـ٨٨ش٥ ثذ١ٜذ. تـ٨٨ش٥ ٠ً ٦ٗ  داؿتٜذ. آ٢ٛب اٗٞس سا ث٠ ا٧ٚ كٞست اٛزبٕ دادٛذ، ثٜبثشا٧ٚ ٦٘ٛ

اؽ ا٧ٚ اػهت،    دػت ٓجبع ٠ٜ٢ً اػت. خٞة، ٗؼ٦ٜ  دػت ٓجبع چشى. ١ٜٞص ١ٖ ١٘بٙ  دسػت ٗخْ ؿؼتٚ ٧ي ظب١ش٥ ث٢تش ؿٞد،
خٞا١ٜهذ ًه٠، ثهش ٗجٜهب٥ اص دػهت ٛهذادٙ         ؿٞد تٞك٨لؾ ًشد. آ٢ٛب كوي ٦ٗ  ًٞس ٦ٗ  ٦ٓٝ ا٧ٚ ٗوب٧ؼ٠ ده٨نِ ده٨ن ٨ٛؼت. كوي ا٧ٚ

ص٧ش٦ً، ا٧ٚ كبرؼ٠ سا سد ًٜٜذ. ٦ٓٝ ١شُض چ٨ٜٚ اتلبه٦ ٛخٞا١ذ   تٞاٜٛذ ث١٠ب٥ ده٨ن، ث  چ٨ض٥ ٠ً اّٝ داؿتٜذ، اص ساٟ ٛظٖ ٝ تشت٨ت  ٨١ 
إ؛ ُٝش٠ٛ ثب ا٠ٌٜ٧ هلذ ٛذاؿتٜذ ت٘بٕ ا٧ٚ سا ٛبثٞد ًٜٜذ،   خٞاػتٜذ. اص ١٘بٙ اّٝ آ٢ٛب سا سد ]ٝ ٛل٦[ ًشدٟ  اكتبد. ا٧ٚ چ٨ض٥ اػت ٠ً ٦ٗ

 اٗب ا٧ٚ ًبس سا ًشدٟ ثٞدٛذ.

 ١ب ثشا٥ ٗشدٕ د٨ٛب...  تش ؿذٟ اػت. دس ٗٞسد ٗٞهٞع سٝؿٚ ًشدٙ ٝاهؼ٨ت  ١ٖ دٝثبسٟ ػش٧غپشػؾ: ثشا٧ٖ ٝاهح اػت ٠ً صٗبٙ ثبص 

 (خٜذٛذ  حوبس ٦ٗإ ٝ د٧ِش ١ٞا تبس٧ي ؿذٟ اػت. )   ث٠ٔ، دسػت اػت. اِٛبس كوي ث٠ چٜذ پشػؾ رٞاة دادٟ معلم:

سػذ. ٌٗ٘ٚ اػت ٌٓلبً ٦ً٘ ث٨ـتش ثه٠    ٛظش ٦ٗ، ٝهت ثؼ٨بس تَٜ ث٠ كب اكالحكب ٝ اٛزبٕ ًبس١ب٥  ٤پشػؾ: دس ٗٞسد ٗٞهٞع ٌٗبٓؼ
 رضئ٨بت ا٧ٚ ٗٞهٞع ثپشداص٧ذ؟

تهش    تش ًبس١ب سا اٛزبٕ د١هٖ صٗهبٙ ػهش٧غ     تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً ١ش چ٠ ػش٧غ  ؿٞد. ٦ٗ  تش ٦ٗ  دسحبّ حبهش صٗبٙ ٗذإ ػش٧غ معلم:

اٛذ. ص٧هشا صٗهبٙ ٨ٛهض خهذا٦٧ اص ٢٨ًهبٙ        ٥ ٗٚ ٝ صٗبٙ سا ث٠ ١ٖ ٝكْ ًشدٟكب اكالحؿٞد چشا٠ً ػٜبكش ثبالتش٧ٚ ٌٗبِٙ ٢٨ًبٙ،   ٦ٗ

اٛهذ، ٝ ٝهته٦ ًدٜهذٕ آ٢ٛهب ًدٜذٛهذ،        اٛذ. ٝهت٦ ٗهٚ ػهش٧ؼٖ آ٢ٛهب ػهش٧غ      سا ث٠ ١ٖ ٝكْ ًشدٟ كب اكالح٢ًٚ اػت. آ٢ٛب ٠٘١ چ٨ض دس 
ؼٖٔ ؿ٘ب، اٛتخبث٦ رض ا٧ٚ ٛذاسٕ ٠ً ًبس١ب سا ػهش٧غ  ؿٞد. اٗب ٗٚ، ٗ  تش ٦ٗ  تش ًبس١ب سا اٛزبٕ د١ٖ صٗبٙ ػش٧غ  ٨٘١ٚ ١ش چ٠ ػش٧غ  ثشا٥

دا٨ٛذ ٠ً ر٢بٙ ث٠ ػشػت دسحبّ   اٛزبٕ د١ٖ. اُش ث٠ ٗٞهغ ث٠ آٙ ٛشػٖ، دس آخش د٧ِش خ٦ٔ٨ د٧ش اػت ٠ً ٠٘١ چ٨ض سا ٛزبت داد. ٦ٗ
داٜٛهذ،    ص٥ ا٧هٚ سا ٗه٦  اٛجؼبى اػت، ٝ ثـش ٨ٛض د٧ذٟ اػت ٠ً ر٢بِٙ دسٝٙ ا٧ٚ ٗحذٝدٟ حبال دسحبّ اٛجؼبى اػت. داٛـٜ٘ذاٙ اٗشٝ

ا٧ذ ٠ً ثبدًٜي چٌٞس اػهت، ٛه٠؟     اكتذ؟ د٧ذٟ  دسػت اػت؟ ػشػت اٛجؼبى ٗذإ سٝ ث٠ اكضا٧ؾ اػت. دس پب٧بٙ اٛجؼبى چ٠ اتلبه٦ ٦ٗ
 ٤ٗتٞره  حبّ  تشًذ. داٛـٜ٘ذاٙ تب ث٠  ٦ٗ – "ثَٜ!"٨ًٜذ، ٝ ٝهت٦ تب آخش٧ٚ حذهؽ آٙ سا ثبد ٨ًٜذ،   ٨ًٜذ، ٝ ثبد ٦ٗ  ٨ًٜذ، ثبد ٦ٗ  ثبد ٦ٗ
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١ٜهٞص   كهب  اكهالح ًٖ رب١ب٦٧ ٠ً   داٜٛذ ٠ً ا٧ٚ اٛجؼبى تشػٜبى اػت. اُش ٛتٞاٖٛ دٛجبٓؾ ًٜٖ، ت٘بٕ ا٧ٚ، ٧ب دػت  اٛذ، ٝ ٦ٗ  ا٧ٚ ؿذٟ
 ؿٞد.  ت٘بٕ ٛـذٟ اػت، ٛبثٞد ٦ٗ

ٙ ته   ؿٞد ٦ٗ  ٗزجٞسٕ ػش٧غ ػْ٘ ًٜٖ. اٝٓؾ كبك٠ٔ ثؼ٨بس ص٧بد ثٞد، خبسد اص تلٞس. دسحبّ حبهش تب چ٨ض٥ ظب١ش ٦ٗ ٝههت    ٞاٖٛ ١٘هب
تهٞاٖٛ ثالكبكه٠ٔ     ؿٞد ٦ٗ  ا٥ ٠ً ظب١ش ٦ٗ  هؼ٘ت٦ اص آٙ سا ث٨ِشٕ. ٗخالً كشم ٨ًٜذ ا٧ٚ چ٨ض كذ هؼ٘ت داسد، ثٜبثشا٧ٚ ١٘بٙ ٓحظ٠

آخشِ ا٧ٚ ١ؼتٜذ ٠ً ًبٗالً ث٠ آٙ ٛو٠ٌ ثشػهٜذ. چه٠    ٤آخش اص ٗشحٔ ٤آٙ سا ث٨ِشٕ ٝ ثؼذ دس ٧ي آٙ حْ ٝ كلٔؾ ًٜٖ. اٗٞس دس ٗشحٔ
 كهب  اكهالح چ٨ض ٨٘١ٚ االٛؾ ١ٖ اص آ٢ٛب رٔٞ صدٟ اػت، ٝ دس ٗهذت    ًٞسٛذ، چٞٙ ٠٘١  سا ًبْٗ ًشدٟ ثبؿٖ ٧ب ٠ٛ، اٗٞس ٧ي كب اكالح

 ا٥ ٛذاسٛذ ٠ً ثتٞاٜٛذ ٗبٛؼٖ ؿٞٛذ.  د٧ِش صٗبٙ ٝ ٌٗبِٙ اك٦ٔ ٨١  ٗؼ٦ٜ ٝاهؼ٦

 ًٜٜذ(  خٜذد( )ٗش٧ذاٙ تـ٧ٞن ٦ٗ  ا٧ذ... )ٗؼٖٔ ٦ٗ  ػبػت پـت ١ٖ كحجت ًشدٟ  پشػؾ: ؿ٘ب ػ٠

 د١ٖ.  ١ب سا رٞاة ٦ٗ   ؿبٙ ٛٞؿت٠ ؿذٟ ٝ آٙ پشػؾ داسٕ ٠ً ًٔ٘بت ً٘تش٥ س٥ٝ  ١ب٦٧ سا ثش٦ٗ  ثش٠ُ داسٕمعلم: 

 ا٥ ثب داكب داسد؟  ًبسٗب٦٧ ٤دائٞ. اٝ چ٠ ٛٞع ساثٌ ٣ًٜٜذ  ؿبػش٥ ثضسٍ ثٞد، ٝ ٧ي تض٠٨ً "٦ٓ ثب٥"پشػؾ: 

اص آ٢ٛهب ؿه٘ب ثٞد٧هذ، ٝ خ٨ٔه٦ اص آ٢ٛهب ٗهٚ ثهٞدٕ. )           ؿبٙ كٌش ٨ًٜذ. خ٦ٔ٨ ١ب٥ تبس٧خ٦، ٛجب٧ذ ص٧بد دسثبسٟ  دس ٗٞسد ؿخل٨تمعلم: 

١هب ٝ اػهتؼذاد١ب٥     رب ػشچـ٠٘ ِٛشكت٠ اػهت. تٞاٛهب٦٧   ١ب ٝ اػتؼذاد١ب٥ ؿ٘ب اص آٙ  ( اٗب ثبثت ا٧ٚ ص٧بد ؿبد٥ ٨ٌٜٛذ! تٞاٛب٦٧تـ٧ٞن
 ( ٝ استجب٦ً ث٠ آٙ ]ُزؿت٠[ ٛذاسٛذ.تـ٧ٞندادٟ اػت ) ثبس ث٠ ؿ٘ب   ؿ٘ب سا كب ا٧ٚ

ا٥   ا٥ داسٛذ، دس آؿبص ٠ٛ ت٢ٜب احؼبع ٜٗله٦   پشػؾ: اكشاد ارت٘بع ثـش٥ ػبد٥، ٗخلٞكبً آ٢ٛب٦٧ ٠ً دس ارت٘بع ٜٗبكت ٛؼجتبً ػب٦ٓ
ٗش٧ذاٙ داكب ًبس١هب سا اٛزهبٕ    سٙ ٛذاؿتٜذ، دس ٝاهغ احؼبع ٗخجت٦ ١ٖ داؿتٜذ. اٗب سٝؿ٦ سا ٠ً خ٦ٔ٨ اص -ؿٚ -ٛؼجت ث٠ داكب ٝ رٚ

 آ٧ذ.  ٛظش ٦٘ٛ  ًٜٜذ خ٦ٔ٨ اكشا٦ً اػت ٝ ٢ٗشثبٛب٠ٛ ث٠  پؼٜذٛذ، ٝ كٌش ٦ٗ  د١ٜذ ٦٘ٛ  ٦ٗ

ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧ذ ث٠ ا٧ٚ ٗٞهٞع تٞر٠ ًٜٜذ. اص آٙ ًشف، آ٧ب اٌٗبٙ داسد ث٠ خهبًش تلٌشاته٦ ثبؿهذ ًه٠ ٗهشدٕ ػهبد٥ پ٨هذا         معلم:

صدٟ ٛجٞدٙ؟ آ٧ب ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً ٛؼجت ث٠ اٛزهبٕ خ٨ٔه٦     اكٌالح آداة، داؿتٚ تؼبدّ، ٝ ؿتبة  اٛذ، تلٌشات٦ چٞٙ سػب٧ت ث٠  ًشدٟ
ًٜذ، ٝ ٗشدٕ دسحبّ ٗشدٙ ١ؼتٜذ. ٗب دس ٝهؼ٦ ٨ٛؼت٨ٖ ٠ً ثخٞا٨١ٖ ًبس١ب   ػش٧غ ًبس١ب ٛظش خٞث٦ ٛذاسٛذ؟ ؿ٨ٌبٙ ٗب سا ؿٌٜز٠ ٦ٗ

تبٙ سا دس ٗشاػبت آداة ارت٘بػ٦ ٨ًٜذ. ٗش٧ذاٙ داكهب٥ ٗهب دس     ش٧ٚ ػؼ٦ًٞس ثب خ٨بّ ساحت اٛزبٕ د٨١ٖ. اٗب اص ًشك٦، ثب٧ذ ث٢ت  سا آٙ
ًٜٜذ. ث٠ ١ش كٞست، ٗش٧هذاٙ داكهب، ؿه٘ب ثب٧هذ ت٘هبٕ        ٨ُش٥ ٦ٗ  ؿؼٞسٛذ، ٦ٓٝ آٙ اكشاد ثبص ١ٖ ػخت  تت ٝ تبة ٛزبت ٗٞرٞدات ر٥

٨ًٜٖ، پهغ اُهش     ب٦ٓ ٠ً ٗب ث٠ ثبال كؼٞد ٦ٗتبٙ سا ٨ًٜذ ٠ً ثبص ١ٖ ػبصُبستش ثبؿ٨ذ! ٗشدٕ دسحبّ ٓـض٧ذٙ ث٠ پب٨٧ٚ ١ؼتٜذ دسح  ػؼ٦
 ًٞس اٛزبٕ د٨١ٖ.  ؿبٙ د٨١ٖ ثب٧ذ ًبس١ب سا آٙ  خٞا٨١ٖ ٛزبت  ٦ٗ

هذس! كجح اٗشٝص ٠ً كب سا آٗٞصؽ داد٧ذ اؿبسٟ ًشد٧ذ ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دسحبّ ػٞءاػتلبدٟ اص تؼذاد ً٘ه٦  پشػؾ: دسٝد، اػتبد ُشاٙ
ُٞٛهَ اػهت ًه٠ دس ػهخٜشا٦ٛ       د١ٜذ. آ٧ب ا٧ٚ ٗخْ ١٘بٙ رٜٞٙ چ٦  بك٦ سا ثشٝص ١٦ٗب٥ خ  ًٜٜذُب٦ٛ ١ؼتٜذ ٠ً ٝهؼ٨ت  اص ت٘ش٧ٚ

 ؿـٖ رٞآٙ كبٓٞٙ آٗذٟ اػت؟

پٞؿؾ دادٟ اػت كبٓٞٙ  رٞآ١ٙب٥ ٗختٔل٦ ٗــّٞ ا٧زبد ٗذاخ٠ٔ ١ؼتٜذ. چ٨ض٥ ٠ً كجح ُلتٖ سا   آ٢ٛب دس اكْ دس هؼ٘ت معلم:

ًٜذ ٦ٓٝ ٗؼب٦ٛ دس٦ٛٝ ثؼه٨بس ػ٨٘وه٦     اٗٞس ث٠ كٞست ٦ًٔ كحجت ٦ٗ ٣دسثبس رٞآٙ كبٓٞٙحبٓت ت٦ٔ٨ٌ٘ داسد.  رٞآٙ كبٓٞٙٝ ثشا٥ 
كهب٥    سػذ. ػ٘ن حوهب٧ن   د١ٖ ػخت ث٠ ٛظش ٦ٗ  ٝهت دسى كب٦٧ ٠ً االٙ آٗٞصؽ ٦ٗ  دس خٞد داسد. اُش كب سا ٌٗشس ٌٗبٓؼ٠ ٨ٌٜٛذ، آٙ

دؽ سا دس ػٌٞح٦ ٗختٔق ٗتزٔه٦ ًٜهذ، ٝ   تٞاٛذ خٞ  داكب٥ ٢٨ًبٙ چ٨ض٥ ٨ٛؼت ٠ً ثـٞد دس ػٌٞح پب٨٧ٚ ًبْٗ ٗتٞر٠ ؿذ. كب ٦ٗ
 ًبٗالً دسثش٨ُشٛذٟ اػت. –ػٌح ث٠ كٞست ػبٕ ٝ ٧ب خبف ٗتز٦ٔ ًٜذ   تٞاٛذ خٞدؽ سا دس ١٘بٙ  ٦ٗ
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سػٜذ. آ٧ب آ٢ٛب سا ١ٖ ٨ٛش١ٝهب٥ ٢ًهٚ ثهشا٥      ١ب ث٠ ٛظش ٦ٗ  پشػؾ: آصاد٥، دًٗٞشاػ٦، ٝ حوٞم ثـش اك٦ٓٞ دسػت دس د٨ٛب٥ اٛؼبٙ
 تشت٨ت دادٛذ؟٥ اٗشٝص ٛظٖ ٝ كب اكالح

١ب ٨ٛؼتٜذ، ث٠ٌٔ، آ٢ٛب سا ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظهٖ    هؼ٘ت دٕٝ ا٧ٚ كحجت دسػت اػت، ٦ٓٝ هؼ٘ت اٝٓؾ ٠ٛ. آ٢ٛب اكّٞ اٛؼبٙ معلم:

١ب ػهب٦ٓ ًه٠ اص تهبس٧م      اٛذ، ٝ دًٗٞشاػ٦ دس ٝاهغ ٧ي اكْ ثـش٥ ٨ٛؼت. دس ًّٞ ٨ٔ٨ٗٞٙ  ٝ تشت٨ت دادٛذ. اكّٞ ثـش٥ ثؼ٨بس ػبدٟ
اٛذ. دس اٝرؾ ث٨ـتش اص دٟ ١ضاس ًـٞس س٥ٝ صٗه٨ٚ ثهٞد، ٝ ث٨ـهتش اص دٟ      ؿب١بٙ ثٞدٟپبد ٤ثـش ُزؿت٠ اػت ٗشدٕ ٨٘١ـ٠ تحت ػٌٔ

حٌٞٗهت پبدؿهبٟ ثه٠    "ُلتٜهذ    ١ضاس پبدؿبٟ، ؿب١ضادٟ، ٝ ٠ٌٔٗ ٝرٞد داؿت. ا٧ٚ ت٘ذٙ هذ٧ٖ ثٞد، ٝ ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً ث٠ آٙ ٗه٦ 
آدٕ هذستٜ٘ذ ٧ي ٧بؿ٦ ثهٞد. ٝ ا٨٘١ته٦ ٛهذاسد ًه٠      چـٖ خذا٧بٙ  . ٦ٓٝ ث٠"ًـٞس؛ كتح د٨ٛب ثب ٨ٛش٥ٝ ٛظب٦ٗ؛ هذستٜ٘ذ ه٢شٗبٙ اػت

ًشدٛهذ ًه٠ ٛجهشد ًٜهذ ٝ اٝ سا       د٧ذٛذ. پغ چشا خذا٧بٙ ًبس٥ ٦ٗ  ًشدٛذ اٝ آدٕ دسػت٦ اػت، خذا٧بٙ اٝ سا ٧بؿ٦ ٦ٗ  ١ب كٌش ٦ٗ  اٛؼبٙ
١ب ظهب١ش    ٦ دس ث٨ٚ اٛؼبٙخٞاػتٜذ ٝهؼ٨ت خبك  خٞاػتٜذ ثش س٥ٝ ص٨ٗٚ ث٠ ا١ذاك٦ ثشػٜذ ٝ ٦ٗ  ًشدٛذ؟ چٞٙ خذا٧بٙ ٦ٗ  ه٢شٗبٙ ٦ٗ

ؿذ ث٠ اٛزبٕ ًبس١ب ًجن آضاٗبت خهذا٧بٙ اداٗه٠     ًشدٛذ. ثؼذ ًؼ٦ ٠ً اٛتخبة ٦ٗ  ؿٞد، ٝ ثب٧ذ ًؼ٦ سا ثشا٥ اٛزبٕ ًبس١ب اٛتخبة ٦ٗ
سػهبٛذ ثه٠ اٝ     داد، اص آٛزب ٠ً خٞاػتِ خذا٧بٙ ا٧ٚ ثٞد، خذا٧بٙ ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ ث٠ اٛزبٗؾ ٦ٗ  داد. ١شچٜذ آٙ ًبس سا ثب صٝس اٛزبٕ ٦ٗ  ٦ٗ

دادٛذ. ٝ چ٠ ٛٞع اكتخبس٥؟ اٝ سا ه٢شٗب٦ٛ ثضسٍ ٨ًٜٖ ٠ً ٠٘١ تحؼ٨ٜؾ ًٜٜذ، ًؼ٦ ٠ً اكتخبس حٌ٘شا٦ٛ ث٠ ػشص٨ٗٚ سا   اكتخبس ٦ٗ
ٙ   ؿٞٛذ، ٦ٓٝ ا٧ٚ ١ب كح٨ح دس ٛظش ُشكت٠ ٦٘ٛ  هٔ٘شٝ، اكّٞ اٛؼبٙ ( ث٨شٝٙ اص ػ٠خٜذد  ٗؼٖٔ ٨٘١٦ٗٚ! )  –داسد  ١هب    رب دس ثه٨ٚ اٛؼهب

 ؿٞٛذ. اكّٞ ثـش٥ِ هجْ ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ ثٞد.  سػت ٦ٗاكِّٞ د

تٞاٛؼهت    اٛذ، ٝ د٧ِش ١ه٨  ًؼه٦ ٛ٘ه٦     ٠ً دس پ٨ؾ ثٞد ثؼ٨بس٥ اص پبدؿب١بٙ دس چ٨ٚ ثبصپ٨ذا ؿذٟ كب اكالحدس ا٧ٚ چٜذ ٝهت اخ٨ش، 
اٛهذ ٝ ثه٠     ث٧ِٞذ ٠ً پبدؿبٟ اػت. ٝ ٗٞهٞع د٧ِش٥ ١ٖ ١ؼت. ٗٞرٞدات٦ اص ػٌٞح ٗختٔق اص خ٦ٔ٨ اص ػٌٞح ثبال ث٠ پهب٨٧ٚ آٗهذٟ  

ا٧هٚ   ٣ٝهت ثب٧هذ پبدؿهبٟ ًهشد؟ اداس     ا تـ٨٨ش دادٟ اػت. چ٠ ًؼ٦ سا آ١ٙب٥ ٗختٔق س  اٛذ، ٝ ا٧ٚ اٗش تش٨ًتِ ه٨ٗٞت  اٛؼبٙ ثبصپ٨ذا ؿذٟ
١هب ثهشا٥ خٞدؿهبٙ اٛتخهبة ًٜٜهذ، ٝ ا٧هٚ         تش ١ٖ ١ؼت، ٝ ثٜبثشا٧ٚ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ خ٦ٔ٨ ػبدٟ ُزاؿتٜذ خٞد اٛؼبٙ  ٗٞهٞع ػخت

 ١ب ث٠ اكْ ٝ اػبػؾ ِٛبٟ ٨ًٜذ، ث٠ خبًش ا٧ٚ دٝ ٗٞهٞع پ٨ذا ؿذ.  دًٗٞشاػ٦ اػت. دًٗٞشاػ٦، ٝهت٦ اص آػ٘بٙ

١ب٥ ثـش٥ ت٘بٕ ؿذٛذ، ثشا٥   حلبظت اص ح٨ٞاٛبت ١ٖ ١ؼت. پٞػت٠ –ؿٞد   ٦٘دس ساث٠ٌ ثب حوٞم ثـش، كوي ٗحذٝد ث٠ حوٞم ثـش ٛ
اػهت.   كهب  اكهالح ١ب ١ٖ ث٠ ٨ُبٟ. ت٘بٕ ا٧ٚ چ٨ض١ب ا٧ٚ اٝاخش اتلبم اكتبد، ٝ ٗشتجي ث٠   ١ب ث٠ ح٨ٞاٙ ثبصپ٨ذا ؿذٛذ ٝ خ٦ٔ٨  ٨٘١ٚ خ٦ٔ٨

داكب ٗتٞٓذ ؿذ، ٝ ثهشا٥ داكهب خٔهن ؿهذ. ٝٓه٦ ههشاس ٨ٛؼهت        خبًش داكب آٗذ، ثشا٥   چ٨ض ث٠  دس پ٨ؾ ثٞد، ٠٘١ كب اكالحًٞس ٠ً   ٨٘١ٚ
 چ٨ض ٛوؾ ٗخجت داؿت٠ ثبؿذ. ٝهؼ٨ت ا٧ٚ اػت.  ٠٘١

ؿٞد. حهبال ًه٠ ٗهب دس      اؽ رذا ٦ٗ  ٗبٙ اص ثو٠٨  پشػؾ: اػتبد ُلت٠ اػت ٠ً ثخـ٦ اص ٗب ٠ً ًبْٗ تض٠٨ً ؿذٟ اػت دس ٗذت تض٠٨ً
 تٞا٨ٖٛ اص ػذ ا٧ٚ رذا٦٧ ثِزس٧ٖ؟  ١ؼت٨ٖ، چ٠ِٛٞ ٦ٗ كب اكالحپب٧ب٦ٛ  ٤ٗشحٔ

ؿبٙ ثضسٍ اػت، ٝ كوي دسحب٦ٓ ٠ً كب د٨ٛب٥ ثـش٥ سا اكهالح   تش٧ٚ ػٜبكش ١ٖ ١ؼتٜذ ؿٌبف ث٨ٚ  چٞٙ ػٜبكشِ آخش ثضسٍ معلم:

ٝهته٦ آٙ ٨ٛهش٥ٝ ػظه٨ٖ    ؿٞد آ٢ٛب سا ًبٗالً اص ث٨ٚ ثشد. ا٧ٚ اٗٞس سا كوهي    ٥ اػتبد ثشػذ ٦ٗكب اكالحًٜذ ٝهت٦ ٨ٛش٥ٝ پشهذست   ٦ٗ
ا٥ د٧ِهش ثه٠ آٙ     ؿٞد حْ ًشد. ٨٘١ٚ ٠ً ثشػذ ٝ ُزس اٛزبٕ ؿٞد، ؿشٝع اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب اػت. ٧ب اص صا٧ٝه٠   ثشػذ ٦ٗ

تبٙ ؿٞد، ٦ٓٝ   ًٜٜذُبٙ  ت٘ش٧ٚ  تٞاٛذ ثبػج هشس١ب٥ ً٘تش دس ث٨ٚ ٗش٧ذاٙ داكب ٝ ١ٖ  د٨١ذ ٦ٗ  ِٛبٟ ٨ًٜٖ، ًبس١ب٦٧ ٠ً اٗشٝص اٛزبٕ ٦ٗ
تٞا٨ٛذ ٝهؼ٨ت٦ ث٠ ثبس ث٨بٝس٧ذ ٠ً هؼ٘ت٦   تٞاٛذ ٗـٌْ سا ث٠ ًٞس ث٨ٜبد٥ حْ ًٜذ. ثبص ثب ا٧ٚ حبّ، دس سٝٛذ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ٦ٗ  ٦٘ٛ

٨ُشد، ٦ٓٝ   تٞاٛذ اكشاد ث٨ـتش٥ سا ٛزبت د١ذ، ٝ ر٥ٞٔ ا٠ٌٜ٧ ؿ٨ٌبٙ خ٦ٔ٨ ؿشٝسا٠ٛ ػْ٘ ًٜذ سا ٦ٗ  اص ٗشدٕ د٨ٛب خٞة ؿٞٛذ، ٠ً ٦ٗ
 ت.پب٧بِٙ آٙ ٨ٛؼ

 آ٢ٛب... كب اكالحپشػؾ: اػتبد، ٦ً هلذ داس٧ذ ث٠ ٗب ٌٗبٓج٦ دس ٗٞسد خذا٧بٙ ا٠٨ٓٝ ث٨٧ِٞذ؟ دس ٗذت 



۱۳ 

 

إ ٦ِ٘١ خهذا٧بٙ    ٥ آ٢ٛب كحجت ًشدٟ اٛذ. خذا٧ب٦ٛ ٠ً دسثبسٟ  إ خذا٧بٙ ا٠٨ٓٝ  ًشدٟ  ٥ آ٢ٛب كحجت ٨ٛش١ٝب٥ ٦ٜ٢ً ٠ً دسثبسٟ معلم:

اٛذ. آ٢ٛب٦٧ ٠ً اص ٠٘١   تش٧ٚ ٗٞرٞدات ١ش ػٌح٦ ثٞدٛذ، ٝ ٛبثٞد ؿذٟ  ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، آ٢ٛب ػب٦ٓ تٞاٖٛ ث٠  اٛذ. آٙ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ، ٦ٗ  ا٠٨ٓٝ
ٛظٖ ٝ تشت٨ت آٙ آخش٧ٚ ٨ٛش٥ٝ ٢ًٚ ٛبثٞد ؿذٛذ. هلذ آٙ ا٧ٚ ثٞد ٠ً ث٠ ه٨٘هت ٛهبثٞد٥ِ ا٧هٚ هؼه٘ت ثه٠       ٤تٞاٛبتش ثٞدٛذ دس ٛت٨ز

ًهشاٙ ٝ    اٛت٢بػت. ثٜبثشا٧ٚ، ثب دس ٛظش ُهشكتٚ ا٧ٌٜه٠ ثه٦     ًشاٙ ٝ ث٦  ث٦هذس٥ ػظ٨ٖ اػت ٠ً   خٞا١ذ ثشػذ. ٢٨ًبٙ ث٠  چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ
١هب٥    خٞا١ذ ٠ً خٞدؽ سا ٛزبت د١ذ چشا٠ً ٧ي خذاػت. ٝ دس اكْ، ٛظٖ ٝ تشت٨هت   ؿٞد ٦ٗ  اٛت٢بػت، ٝهت٦ ثب ا٢ٛذإ سٝثشٝ ٦ٗ  ث٦

ثؼ٨بس ده٨ن ٝ ًب٦ٔٗ دادٛهذ. ٝٓه٦ ٗتٞره٠     ١ب٥  ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ سٝؿ٦ اػت ٠ً ثشا٥ ٛزبت خٞدؿبٙ پ٨ذا ًشدٛذ. آ٢ٛب ٛظٖ ٝ تشت٨ت
ثبس ٝاهؼبً ٛزبت   ًٞس اٛزبٕ ٛذادٟ ثٞدٛذ ا٧ٚ  ؿٞد. اُش ًبس١ب سا ا٧ٚ  ؿبٙ ٦ٗ  ٛـذٛذ ٠ً ا٧ٚ ًٞس حلظ ربٙ ًشدٙ ده٨وبً ٜٗزش ث٠ ٛبثٞد٥

ؿبٙ ثؼه٨بس ثهضسٍ ؿهذٟ اػهت      ٜب١بٙاٛذ، ٝ ُ  خٞاػتٖ سا ٛبثٞد ًشدٟ  ١ب٦٧ ٠ً ٦ٗ  ًٞس اٛزبٗؾ دادٛذ ٝ خ٦ٔ٨  ًشدٛذ. ٦ٓٝ ا٧ٚ  پ٨ذا ٦ٗ
 اٛذ.  ؿؼٞس سا آ٢ٛب ٛبثٞد ًشدٟ  آٙ ٗٞرٞدات ر٥ ٤چشا٠ً ١٘

دائٞئ٨ؼت٦ ثٞدٛذ. ٌٗ٘هٚ   ٣ًٜٜذ  ١ب تض٠٨ً  ٨َٜٗ خ٦ٔ٨ ٨ٗ٤َٜ ػبثن اػت. دس ٗذت ػٔؼٔ ٤ا٧ذ ٠ً ا٧بالت ٗتحذٟ ػٔؼٔ  پشػؾ: ُلت٠
ت ا٧بالت ٗتحذٟ تٞػي ٗش٧ذاٙ داكب٥ اٗشٝصِ ا٧ٚ ًـٞس، ٗهب سا آُهبٟ   ١ب ث٠ دٝٓ  ُش٥ ٝاهؼ٨ت  اػت ٌٓلبً اػتبد دس ٗٞسد ٝهؼ٨ت سٝؿٚ

اٛذ. چ٠ ًبس ثب٧ذ ًهشد    تلبٝت ٝ دٓؼشد ؿذٟ  سػذ ٦ً٘ ث٦  هذس٥ ػشؿبٙ ؿٔٞؽ اػت ٠ً ث٠ ٛظش ٦ٗ  ًٜٜذ؟ ٗش٧ذاٙ دس ا٧بالت ٗتحذٟ ث٠
 اٛذاصد...  ا٥ ثذٗذ ٠ً آػ٘بٙ ٝ ص٨ٗٚ سا ث٠ ٓشصٟ ٦ٗ  خٞا٦١  تب آٙ ٨ٛي

١هب سا    تبٙ ث٧ِٖٞ، ؿ٘ب ثب٧ذ ثب ػوْ ٝ ٌٜٗن اٗٞس سا اٛزبٕ د٨١ذ. ٝهت٦ ٝاهؼ٨هت   خٞا١ٖ ث٠ ٠٘١  ًٞس كحجت ٨ًٜٖ. ٦ٗ  ٧ذ آٙٛجب معلم:

١ب سا سٝؿهٚ    تٞاٜٛذ هجٞٓؾ ًٜٜذ. پغ ٝهت٦ ٝاهؼ٨ت  ًٞچي ثبال٥ اكّٞ ثـش٥ ثش٧ٝذ ٗشدٕ ٦٘ٛ ٨ًٜ٣ذ، اُش كوي ٧ي رس  سٝؿٚ ٦ٗ
١ؼتٜذ ًه٠ خهذا٧بٙ ثب٧هذ ثذاٜٛهذ. آٙ        دا٨ٛذ چ٨ض١ب٦٧  ثبال كحجت ٨ًٜذ. چ٨ض١ب٦٧ ٠ً ؿ٘ب ٦ٗ  ػٌح ٥ چ٨ض١ب٥ ٨ًٜذ ٛجب٧ذ دسثبسٟ  ٦ٗ

إ، ٠ٛ ث٠ ٗشدٕ د٨ٛب. پهغ ٛجب٧هذ آٙ ٌٗبٓهت سا ثه٠ ٗهشدٕ ػهبد٥ ث٨٧ِٞهذ. كوهي           چ٨ض١ب ٗؼبئ٦ٔ ١ؼتٜذ ٠ً ٗٚ ث٠ ؿ٘ب آٗٞصؽ دادٟ
ؿه٧ٖٞ،    ؿٔي ؿٌٜز٠ ٦ٗ  ٗبٙ، اص ا٠ٌٜ٧ اكشاد خٞث٦ ١ؼت٨ٖ ٝ ث٠  ٝاهؼ٦ٗبٙ كحجت ٨ًٜذ، اص ٝهؼ٨ت   تٞا٨ٛذ اص ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ؿذٙ  ٦ٗ

تٞاٜٛهذ ت٘هبٕ ا٧هٚ ٗٞههٞػبت سا ثپز٧شٛهذ، ٝ        ؿٞد. ٦ٗ  ٗبٙ ٛون ٦ٗ  ؿٞد، اص ا٠ٌٜ٧ حوٞم ثـش٥  ٗبٙ ٛون ٦ٗ  اص ا٠ٌٜ٧ آصاد٥ ػو٨ذٟ
شا اكشاس داس٧ذ اكّٞ ػٌٞح ثه٠ آٙ ثهبال٦٧ سا   ًٜٜذ. ٨٘١ٚ ًبك٦ ٨ٛؼت؟ چ  دسد٥ ٦ٗ ًٜٜذ ٝ اظ٢بس ١ٖ  ثالكبك٠ٔ اص ؿ٘ب ح٘ب٧ت ٦ٗ

ُهشاٙ ثؼه٨بس     سػهذ ٝ ؿهٌٜز٠    ١ب سا ٠ً ثذاٜٛذ خٞا١ٜذ ُلت ٠ً ث٠ كبٓٞٙ َُٞٛ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ٗه٦   ثذاٜٛذ؟ ٗشدٕ د٨ٛب ١٘بٙ ٝاهؼ٨ت
دس ا٧ٚ صٗبٙ چٜه٨ٚ  ١ب سا خٞا١ٜذ ُلت، ٝ ٨٘١ٚ ثغ ٨ٛؼت؟ آجت٠، هلذ ؿ٘ب ا٧ٚ اػت ٠ً اٝ ٗش٧ذ داكب ؿٞد. ٦ٓٝ   پ٨ٔذٛذ. ا٧ٚ حشف

١ب٧ـبٙ خٞا١ذ ثٞد. ٦ٓٝ آٙ كهشد٥    ًبس٥ ػخت اػت ص٧شا ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دسحبّ ًبسؿ٦ٌٜ ١ؼتٜذ. اػتبد ٗشاهت ت٘بٕ آٙ اػتخٜب٦٧
٧هي ٗهب دس ا٧هٚ     ١٣ؼتٜذ. ًهبس ؿه٘بس     ٨ًٜذ ؿٞم الصٕ آٙ سا ٛذاسد، ٝ تبصٟ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٨ٛض دسحبّ ًبسؿ٦ٌٜ  ٠ً ثب اٝ كحجت ٦ٗ
آؼهبدٟ خهٞة اػهت ٝ ١هش       ؿبٙ ٨ًٜٖ اص حو٨وت ٝهؼ٨ت ثبخجش ؿٞٛذ. ٌٗ٘ٚ اػت ًؼ٦ سا ثج٨ٜ٨ذ ٠ً كٞم ٠ ً٘يصٗبٙ ا٧ٚ اػت ً

٥ آٙ چ٨ض١ب ث٠ آ٢ٛب ث٨٧ِٞذ. ٗـ٦ٌٔ ٛهذاسد   تٞا٨ٛذ ثش٧ٝذ ٝ دسثبسٟ  ٝهت ٦ٗ  ٌٗٔت ػٌح ثبال٦٧ ١ٖ ٠ً ث٠ اٝ ث٨٧ِٞذ ثتٞاٛذ ثپز٧شد، آٙ
ًٜهذ،    ًشدٕ، ٗخلٞكبً دس ٗٞسد ثؼو٦ ٗؼئٞالٙ حٌٞٗت٦ كذم ٦ٗ  ٠ً كحجتؾ سا ٦ٗ آ٧ذ. ٦ٓٝ ٌٗٔج٦  ا٥ پ٨ؾ ٦٘ٛ  ٝ آٛزب ٗؼئ٠ٔ

٨٧ُٞذ اكالً   ٨٘١ٚ ٝهت٦ ا٧ٚ چ٨ض١ب سا ث٠ آ٢ٛب ٦ٗ  چ٨ض رض ػ٨بػت ٨ٛؼتٜذ، ثشا٥  ٗذاسٛذ، ٝ ث٠ كٌش ٨١  چٞٙ ١ش چ٠ ثبؿذ آ٢ٛب ػ٨بػت
ا٧هذ؟ دسػهت     ا٧ذ ٛزبتؾ د٨١هذ اٝ سا ثه٠ پهب٨٧ٚ ٨ٛهض ١هْ دادٟ       ثبٝس ٛخٞا١ٜذ ًشد. آٙ ٗٞهغ آ٧ب ٗخْ ا٧ٚ ٨ٛؼت ٠ً ٠ٛ ت٢ٜب ٛتٞاٛؼت٠

 ٧ُٖٞ؟  ٦٘ٛ

د١ٜذ ٦ٓٝ خ٦ٔ٨ ًٖ كب سا ٌٗبٓؼه٠    ١ب اٛزبٕ ٦ٗ  ا٥ ١ؼتٜذ ٠ً ًبس ثؼ٨بس ص٧بد٥ ثشا٥ سٝؿٚ ًشدٙ ٝاهؼ٨ت  پشػؾ: دسحبّ حبهش ػذٟ
 ًٜٜذ.  ًٜٜذ ٝ ت٘ش٧ٚ ٦ٗ  ٦ٗ

 ٤ؿؼٞس ٝظ٨له   ب٥ ٗب ٛجب٧ذ اص سؿذ كشد٥ ؿبكْ ؿٞٛذ. ٛزبت ٗٞرٞدات ر٥ا٧ٚ ٗـٌْ، ٗـ٦ٌٔ ثؼ٨بس رذ٥ اػت. ٗش٧ذاٙ داك معلم:

ث٨ٜذ، ٝ خٞدتبٙ سا ١ٖ ٗحذٝد   تبٙ هشس ٦ٗ  ُش٥ حو٨وت ٨ًٜذ ٨ًل٨ت ًبس سٝؿٚ  ثبؿٌٟٞ ٗش٧ذاٙ داكب اػت. اٗب چٞٙ كب سا ٌٗبٓؼ٠ ٦٘ٛ
 ًٜذ. ا٧ٚ خٞة ٨ٛؼت.  ٦ٗ
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دس  "كهب  اكهالح  ٣ٗش٧ذاٙ داكهب٥ دٝس "ث٠ دػت آٝسدٛذ  ٧۳۰۰۳بٙ ػبّ پشػؾ: آ٧ب دسػت اػت ٠ً كوي ًؼب٦ٛ ٠ً كب سا هجْ اص پب
 ؿٞٛذ؟  ٛظش ُشكت٠ ٦ٗ

اٛذ؟ دس اكْ، ثبص   ا٥ ٝاسد ٛـذٟ  ١ب٥ صٗب٦ٛ ٗختٔق ػذٟ  ١ب٧ـبٙ... آ٧ب دس ١ش ًذإ اص دٝسٟ  إ. آٙ خٞة  ١شُض چ٨ٜٚ حشك٦ ٛضدٟمعلم: 

 اٛذ ١ٖ ١ؼتٜذ.  اٛذ، ٝ آجت٠ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ػوٞى ًشدٟ  ٛـذٟ خٞا١ٜذ ٝاسد ؿٞٛذ ٦ٓٝ ١ٜٞص ٝاسد  ١ٖ ًؼب٦ٛ ١ؼتٜذ ٠ً ٦ٗ

١ب٥ ٗشثهٞى ثه٠ داكهب سا      ُزاسٛذ ثب تٔلٚ ٝاهؼ٨ت  ١ب سا ثشا٥ ٗشدٕ چ٨ٚ سٝؿٚ ٨ًٜٖ. ٦ٓٝ ٝآذ٧ٜٖ دس چ٨ٚ ٦٘ٛ  پشػؾ: ٗب ثب٧ذ ٝاهؼ٨ت
 سا ثشًشف ًٜٖ.  إ آٙ  سػذ ٠ً ٧ي رب٥ ًبس ا٧شاد داسد ٦ٓٝ ١ٜٞص ٛتٞاٛؼت٠  سٝؿٚ ًٜٖ. ٨٘١ـ٠ ث٠ ٛظش ٦ٗ

ثب خشد اٛزبٗؾ د٨١ذ. احت٘بّ داسد ٠ً حت٦ ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ ٝاهؼبً ١ٖ تالؽ ًشد٧ذ ١ٜٞص ٗؤحش ٝاهغ ٛـٞد. ٝ احت٘هبّ ١هٖ داسد    معلم:

د١ٜذ. ٗش٧ذاٙ داكب٥ داخْ چ٨ٚ ٗخْ   ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب٥ داخْ چ٨ٚ اٛزبٗؾ د١ٜذ. اُش ؿ٘ب ٛتٞا٨ٛذ اٛزبٗؾ د٨١ذ، آ٢ٛب اٛزبٗؾ ٦ٗ
تهٞاٖٛ ثه٠     دس چ٨ٚ اػت. ٗه٦  كب اكالح ٣اك٦ٔ ٗش٧ذاٙ داكب٥ دٝس ٤اٛذ. ثذٛ  ًٜٜذ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ دادٟ  رب سا پش ٦ٗ  ٠ً ٠٘١ ١ب٦٧  ُْ

٥  ٨ٔ٨ٗٞٙ ٛلشِ داخْ ٝ خبسد چ٨ٚ ٠ً اٗشٝص دسثهبسٟ  1۰۰إ ١٘بٙ   ٥ آ٢ٛب كحجت ًشدٟ ٨ٔ٨ٗٞٙ ٛلش٥ ٠ً دسثبسٟ 1۰۰ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً 
خٞاٛذٛذ. آ٢ٛب آٙ ٗٞهغ كب سا ث٠ دػهت    سا ٦ٗرٞآٙ كبٓٞٙ ٨ٔ٨ٗٞٙ ٛلش دس چ٨ٚ ثٞدٛذ ٠ً  ٨ًٜ1۰۰ذ ٨ٛؼتٜذ. ٝاهؼبً هجالً   آ٢ٛب كحجت ٦ٗ

ٝاهؼه٦ اٛزهبٕ    ٨ٔ٨ٗ٤ٞٙ ٛلش ثٞدٛذ ٠ً تض٨ًه  7۰تٞا٨ٛذ ث٨٧ِٞذ ٠ً ٗش٧ذ داكب ٛجٞدٛذ.   ًشدٕ. ٦٘ٛ  آٝسدٟ ثٞدٛذ، ٝ ٗٚ اص آ٢ٛب ٗشاهجت ٦ٗ
 ٨ٔ٨ٗٞٙ ٗش٧ذ داكب ٝرٞد داؿت. ١1۰۰ب ر٘ؼبً دس ٝاهغ   ٝهت  دادٛذ، ٝ آٙ  ٦ٗ

ًٜذ ٠ً دس ١ه٨  كؼهب٨ٓت٦ ثهشا٥ پخهؾ كهب        ٨ُشد. ٦ٓٝ هجّٞ ٦٘ٛ  د١ٖ آ٢ٛب سا ٦ٗ  ١ب٥ رذ٧ذ٥ اص اػتبد ث٠ اٝ ٦ٗ  پشػؾ: ٝهت٦ ٗوب٠ٓ
 ٥ ا٨ٗذ٥ ١ؼت؟ؿشًت ًٜذ. آ٧ب ثشا٥ چ٨ٜٚ ؿبُشد

د١ذ ٠ً ١ٜهٞص اكٌهبس دسػهت      ٨ُشد ا٧ٚ ٗؼ٦ٜ سا ٦ٗ  احت٘بالً اٝ ١ٜٞص دس رب٦٧ ٨ُش٥ داسد. اص آٛزب ٠ً ١ٜٞص آ٢ٛب سا اص ؿ٘ب ٦ٗ معلم:

كٞست، ِٛبٟ ٨ًٜذ ٝ ثج٨ٜ٨ذ ٨ُشؽ دس ًزبػت ٝ چ٠ ًٖ ٝ ًؼش اػت. ؿ٘ب ٗش٧ذ داكب ١ؼت٨ذ، پغ ثش٧ٝهذ ٝ ػهؼ٦     داسد. پغ دس ا٧ٚ
 ث٠ اٝ ً٘ي ٨ًٜذ.٨ًٜذ ٠ً ٦ً٘ اٝ سا دسى ٨ًٜذ ٝ 

ًٜٜذٟ، ٗؼشف ٛظهش    ت٘ش٧ٚ  اؽ دس ٗٞسد ٧ي ١ٖ  ٨ُش٥  پشػؾ: آ٧ب ٛظش ؿخل٦ ٦ٌ٧ اص اػوب٥ اٛز٘ٚ كبٓٞٙ داكب، ٗخالً ٛظش ٝ ٛت٨ز٠
 اٛز٘ٚ داكب ٧ب حت٦ ٛظش اػتبد اػت؟ اػتبد اسرٜ٘ذ، ٌٓلبً ا٧ٚ ٗٞهٞع سا ثشا٧ٖ سٝؿٚ ٨ًٜذ.

تٞاٛذ ٗؼشف ؿهخق د٧ِهش٥     ٧ٚ ٠ً ثذ٦٢٧ اػت. ٝ دس ث٨ٚ ؿ٘ب، ٨١  ًؼ٦ ٦٘ٛا –تٞاٛذ ٗؼشف ٗٚ ثبؿذ   ٨١  ًؼ٦ ٦٘ٛمعلم: 

ؿٞد ُلته٠    إ ٠ً ١٘ب٦ِٜ١ خ٦ٔ٨ ٢ٖٗ اػت. خ٦ٔ٨ اص چ٨ض١ب ١ؼتٜذ ٠ً اص د٧ذُبٟ د٧ِش٥ ٦٘ٛ  ١ب٥ داكب، ُلت٠  ثبؿذ. دس ٗٞسد اٛز٘ٚ
خهٞث٦ اص آ٢ٛهب اًهالع      اٛذ، ٝ اػتبد ثه٠   ٛزبٕ ٛذادٟؿٞٛذ، ٝ الصٕ اػت ٠ً آٛبٙ آ٢ٛب سا ث٧ِٜٞذ. ٦ٓٝ ٌٗ٘ئٜبً چ٨ض١ب٦٧ ١ؼت ٠ً خٞة ا
ا٧ذ سا دس ٛظش ث٨ِش٧هذ، ٝ ثج٨ٜ٨هذ ًه٠ آٙ ٝههغ       داسد. ٦ٓٝ اص ػ٥ٞ د٧ِش، دس ٗٞسد خ٦ٔ٨ چ٨ض١ب ثب٧ذ ٛوـ٦ ٠ً خٞدتبٙ دس آ٢ٛب داؿت٠

شكبً ث٠ ؿ٦ٌٔ دسػت ٝ ثبٝهبس آٙ ُزاسد. اُش ًبس٥ ثب٧ذ اٛزبٕ ؿٞد، ك  ٛبرٞس ده٨وبً چٌٞس پ٨ؾ آٗذ. س٥ٝ ٧ي خذا ٨١  چ٨ض تیح٨ش ٦٘ٛ
 سا اٛزبٕ د٨١ذ.

ًٜذ آ٢ٛب ١ذف اص ث٨ٚ سكتٚ   اٛذ. آ٧ب ٝهت٦ ٠ً كب د٨ٛب٥ ثـش٥ سا اكالح ٦ٗ  ٧ي ٗش٧ذ داكب ث٠ داكب ت٢٘ت صدٟ ٣پشػؾ: اػوب٥ خبٛٞاد
 ٨ُشٛذ؟ ٧ب ا٠ٌٜ٧ ٗشثٞى ث٠ سكتبس آٙ ٗش٧ذ خٞا١ذ ثٞد؟  هشاس ٦ٗ

ًٜٜذ. ٝهت٦ ًؼ٦ ث٠ كب كذ٠ٗ صدٟ اػت ٝ ًهبٗالً پ٨ٔهذ ؿهذٟ اػهت، آ٧هب        ت ٠ً خٞدؿبٙ ٦ٗث٠ اٛتخبث٦ ثؼت٦ِ خٞا١ذ داؿ معلم:

اٛهذ ارهبصٟ    ا٥ ٗشتٌت ؿذٟ  ؿٞد. ث٠ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٝاهؼبً ُٜب١بٙ رذ٥  ٨٧ُٞذ ثب٧ذ اٝ سا ث٠ ً٘بّ سػبٛذ ٝ ث٠ د٨ٛب٥ ٧ي ثٞدا ثشد؟ ٦٘ٛ  ٦ٗ
١ب٦٧ خٞا١ٜذ داؿت. ث٠ آ٢ٛهب كشكهت     ٨ًٜذ آ٢ٛب ٗؼٔ٘بً ثشًت  سا تض٠٨ً ٠ً٦ٗ ؿ٘ب داكب  خبًش ا٧ٚ دادٟ ٛخٞا١ذ ؿذ ٠ً ثبه٦ ث٘بٜٛذ. ث٠
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١ب سا سٝؿٚ ٨ًٜذ   تبٙ سا ٨ًٜذ ٠ً ٝاهؼ٨ت  ١ب٦٧ د٧ِش. ٦ٓٝ اص ًشك٦، ثب٧ذ ت٘بٕ ػؼ٦  ١ب٥ د٧ِش، ٝ ثبص ١ٖ كشكت  ؿٞد، كشكت  دادٟ ٦ٗ
 ػبصد.  ١ب٦٧ ٦ٗ  ؿبٙ ثشًت ؿبٙ د٨١ذ، ٝ ا٧ٚ ثشا٥ ٝ ٛزبت

 دَٝٛ ث٠ ؿ٘ب دسٝد ثشػبٖٛ.  ٗش٧ذاٙ داكب دس ؿ٢ش ١ِضٟ اص اػتبٙ ؿبٙ ٤ب٧ٖٔ اص ًشف ١٘پشػؾ: ٗؼٖٔ، ٗ

 (تـ٧ٞنٗتـٌشٕ! )  معلم:

اٛذ. آ٢ٛب٦٧ ٠ً دس ١هضٟ ثبصداؿهت ؿهذٟ ثٞدٛهذ       پشػؾ: خ٦ٔ٨ اص ٗش٧ذاٙ داكب دس ١ضٟ ثبصداؿت ؿذٟ ٝ ٗٞسد هشة ٝ رشح هشاس ُشكت٠
اٛذ. آ٧ب ا٧ٚ ٛظٖ ٝ تشت٨هت ٨ٛش١ٝهب٥     ١ب٥ ًبس ارجبس٥ دس ؿ٢ش ر٨ٜبٙ كشػتبدٟ ؿذٟ  سدُٝبٟاٛذ ٝ ث٠ ا  ٦ِ٘١ اص تجذ٧ْ ؿذٙ ػش ثبص صدٟ

 ٢ًٚ اػت؟

ؿٜبػٖ. ث٠ چ٨ض٥ ٠ً دس ر١ٚ اكشاد اػت ثب٧ذ ِٛهبٟ    سا ث٠ سػ٨٘ت ٦٘ٛ "تجذ٧ْ ٛـذٙ"٧ب  "تجذ٧ْ ؿذٙ"ٗٚ چ٨ض١ب٦٧ ٗخْ  معلم:

ر١ٜه٦ ؿهذ٧ذ٥ هشاسؿهبٙ     ٤ٚ ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ آ٢ٛب سا تجذ٧ْ ًٜٜذ ص٧هش ؿهٌٜز  دا٨ٛذ ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ً  ًٜٖ ٠ً... آ٧ب ٦ٗ  ًشد. ثبص كٌش ٦ٗ
ثشٛذ؟ ػ٘ت٦ اص آ٢ٛب سا ٠ً اكٌبس دسػهت داسد، ٧هب ثه٠      ًٜٖ، ثٜبثشا٧ٚ چ٠ سٝؿ٦ ث٠ ًبس ٦ٗ  داٜٛذ ٠ً ٗٚ آٙ سا تلذ٧ن ٦٘ٛ  اٛذ؟ ٦ٗ  دادٟ

٨ُشٛذ. ثؼذ،   ٠ ت٘بػ٦ ثب ر١ٚ آ٢ٛب داؿت٠ ثبؿذ سا ٦ًٜٜٗذ ٝ ر٥ٞٔ ا٠ٌٜ٧ ١شُٞٛ  ػجبست٦، ػ٘ت٦ ٠ً ًبْٗ تض٠٨ً ؿذٟ اػت، سا رذا ٦ٗ
صاد٥ خ٨ٔه٦ ص٧هبد٥ داسد، ٝ     ١ب٥ پهغ   ًٜٜذ. اٗب ػٌح ثـش٥ آ٢ٛب چ٨ض١ب٥ ثـش٥ ٝ پٜذاؿت ؿبٙ ػؤاّ ٦ٗ  اص ػٌح ٝ ظب١ش ثـش٥

ا٧ذ ١ش چ٨ض٥ ١هٖ    ػ٘ت٦ ٠ً ًبْٗ تض٠٨ً ؿذٟ اػت اربصٟ ٨١  ٠ُٛٞ احشُزاس٥ ٛذاسد. چٞٙ آ٢ٛب سا ص٧ش چ٨ٜٚ ؿشا٦ٌ٧ ؿٌٜز٠ ًشدٟ
ؿٜبػٖ، پغ چشا ثهبص    داٜٛذ ٠ً ا٧ٚ سا ث٠ سػ٨٘ت ٦٘ٛ  ؿٜبػٖ. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٦ٗ  ٠ً ٗزجٞسؿبٙ ًشدٟ ثبؿ٨ذ ث٧ٜٞؼٜذ ث٠ سػ٨٘ت ٦٘ٛ

آٙ ؿبُشد  ٣خٞا١ٜذ اساد  تٞاٜٛذ ث٠ آٙ ثشػٜذ، ٝ آٙ ا٧ٚ اػت ٠ً ٦ٗ  د١ٜذ؟ ص٧شا ٧ي چ٨ض ١ؼت ٠ً ١ٜٞص ٦ٗ ١ٖ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ ٦ٗ
تٞاٛذ   آٟ ٠ٛ، آٙ سا ٛٞؿتٖ. ًبس ٗٚ د٧ِش ت٘بٕ اػت. اػتبد د٧ِش ٦٘ٛ"ًٜٜذ،   اٛذ كٌش ٦ٗ  سا خشد ًٜٜذ. ؿبُشدا٦ٛ ٠ً آٙ اؿتجبٟ سا ًشدٟ

 ًبس  ؿٞٛذ. ا٧ٚ تشكٜذ٥ اػت ٠ً ث٠  ُشكت٠ ٝ ؿ٨ِ٘ٚ ٦ٗ  . اص آٙ ث٠ ثؼذ د٧ِش دّ"ػشاكٌٜذ٦ُ داكب ١ؼتٖ ٤اص ٗٚ ٗشاهجت ًٜذ. ٗٚ ٗب٧
 (تـ٧ٞنا٧ذ، ػ٨ج٦ ٛذاسد! ػش٧غ ثٜٔذ ؿ٧ٞذ! )   ؿٜبػٖ. ػ٨ت ٛذاسد ٠ً ص٨ٗٚ خٞسدٟ  اٛذ ٝ ٗٚ آٙ سا ث٠ سػ٨٘ت ٦٘ٛ  ثشدٟ

 كشػتٜذ!  پشػؾ: ٗش٧ذاٙ داكب دس ؿ٢ش ١بسث٨ٚ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ

 (تـ٧ٞنٗتـٌشٕ! ) معلم: 

 كشػتٜذ!  اٛذ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ  صٛذا٦ٛ ؿذٟ****پشػؾ: ٗش٧ذاٙ داكب٦٧ ٠ً ث٠ ًٞس ؿ٨شهب٦ٛٞٛ دس اسدُٝبٟ ًبس ارجبس٥ِ 

ّ     داٖٛ! رذاً حو٨وت داسد ٠ً ؿبُشداٙ ث٢تش ٝ ث٢تش ؿذٟ  تبس٧ي خ٦ٔ٨ ؿ٨ٌب٦ٛ اػت، ٦ٗ ٤آٙ دخ٘ معلم: تهش    اٛهذ، ٝ ٗؼوهّٞ ٝ ٗؼوهٞ

ثبسٟ ؿهشٝع ثه٠ كهحجت     ( ٝهت٦ دس آٙتـ٧ٞناكتذ كحجت ٨ٌٜٖٛ. )   ٥ چ٨ض١ب٦٧ ٠ً دس چ٨ٚ اتلبم ٦ٗ ١ؼتٜذ. ثِزاس٧ذ كؼالً دسثبسٟ
ٝههت    ٨ًٜٖ داػتب٦ٛ ثٜٔذ خٞا١ذ ثٞد. ١ش چ٨ض٥ ١ٖ ٠ً ثبؿذ، چ٨ض٥ ٠ً ٜٗتظش آٙ اكشاد ؿه٨ٌب٦ٛ اػهت ُٜب١هب٦ٛ اػهت ًه٠ ١ه٨       

 (تـ٧ٞنتٞاٜٛذ تبٝاٛؾ سا پغ د١ٜذ، ٝ چ٨ض٥ ٠ً ٜٗتظش ٗش٧ذاٙ داكب اػت ً٘بّ ثبؿٌٟٞ ٝ پشػظ٘ت اػت! )   ٦٘ٛ

آ٧ذ، اّٝ ثب٧ذ اكٌهبس دسػهت     إ: ١ش ٝهت دسخلٞف ًبس داكب توبد٥ ث٨ٚ ٗش٧ذاٙ داكب پ٨ؾ ٦ٗ  پشػؾ: ا٧ٚ اٝاخش ا٧ٚ سا دسى ًشدٟ
ًٜٜهذ    ٦ًٔ ٗش٧ذاٙ داكب اػتلبدٟ ٦ٗ ١٤ب٥ ثذ ؿبُشداٙ ثشا٥ ؿٌٜز  ١ب ٝ پٜذاؿت  ثلشػت٨ٖ تب آٙ ٨ٛش١ٝب٥ ؿ٨ٌب٦ٛ سا ٠ً اص ٝاثؼت٦ِ

 ًٞس اٛزبٕ داد؟  كحجت ٨ًٜٖ. آ٧ب كح٨ح اػت ٠ً ًبس١ب سا ا٧ٚاص ث٨ٚ ثجش٧ٖ، ٝ ثؼذ دس ٗٞسد ٗؼبئْ خبف ٗشثٞى ث٠ ًبسٗبٙ 

١ب ًٜتهشّ ؿهٞد.     چ٨ض٥ ٨ٛؼت ٠ً تٞػي ا١ش٧٘ٚ ٤ؿٞٛذ، هشٝستبً ٛت٨ز  ًٜٖ ٠ً ٝهت٦ ٗش٧ذاٙ داكب ثب توبد سٝثشٝ ٦ٗ  كٌش ٦ٗ معلم:

آ٢ٛب ٗذاخ٠ٔ خٞا١ٜذ ًشد، ٝ اؿٌبّ ٛذاسد ٠ً اكٌبس دسػت ثلشػت٨ذ، اٗب ثب٧ذ كب سا خ٦ٔ٨ ٌٗبٓؼ٠ ٨ًٜذ. اُش هجْ اص اٛزبٕ ًبس١هب اكٌهبس   
 تٞاٛذ تب هؼ٘ت٦ ٗذاخ٠ٔ سا اص ث٨ٚ ثجشد.  دسػت ثلشػت٨ذ، خٞة، دسػت اػت ٠ً ا٧ٚ ٦ٗ
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 ٤إ. دس رش٧بٙ تض٨ًه٠ ًهشدٙ، اص ثؼهذ١ب٥ د٧ِهش ٗذاخٔه       ث٠ دػت آٝسدٟ 1999 ٤طٝئ٨ ١۳۰ؼتٖ ٠ً كب سا ثؼذ اص پشػؾ: ٗٚ ٗش٧ذ٥ 
ًٞس اػت ٠ً ٗٞهؼ٦ ٠ً اص اكٌبس دسػت   اػبع اص ًشف ٨ٛش١ٝب٥ ؿ٨ٌب٦ٛ. چشا ا٧ٚ  ًبٗالً ث٦ ٤ص٧بد٥ ثب ٗٚ ؿذٟ اػت، حت٦ ؿٌٜز

سػذ ٠ً ٗؼهبئ٦ٔ    هذٕ ثبؿٖ ٝ ٨٘١ـ٠ ث٠ ٛظش ٦ٗ  تٞاٖٛ ًبٗالً حبثت  ُبٟ ٦٘ٛ  جشٕ ٨١ ًٜٖ ٠ً ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس سا اص ث٨ٚ ث  اػتلبدٟ ٦ٗ
 داسٕ ٠ً الصٕ اػت دس آ٢ٛب ث٢تش ؿٕٞ؟

ث٠ دػهت آٝسدٛهذ، ثهشا٥     1999 ٤طٝئ٨ ۳۰اكتذ ٠ً آٙ ٗش٧ذاٙ داكب٦٧ ٠ً كب سا ثؼذ اص   چٌٞس ث٧ِٖٞ... ا٧ٚ اتلبم ثشا٥ ا٧ٚ ٦ٗ معلم:

ؿ٘ب سٝٛذ تض٠٨ً ٝ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ثب ١ٖ ادؿبٕ ؿذٟ اػت. دسحب٦ٓ ٠ً ثشا٥ آ٢ٛب٦٧ ٠ً كب سا صٝدتش ث٠ دػت آٝسدٛذ، ٗهذت صٗهبٙ   
ؿؼٞس اػت، ت٘شًض ٜٗتوْ ؿذٟ   اك٦ٔ آ٢ٛب ٛزبت ٗٞرٞدات ر٥ ٤ؿخل٦ آ٢ٛب هجْ اص ا٧ٚ ُزؿت٠ اػت، ٝ دسحبّ حبهش ٝظ٨ل ٤تض٨ً

تجبسثخـ٦ ث٠ كب. اكشاد٥ ٠ً ثؼذاً ٝاسد ؿذٛذ ٝ ث٠ ٝهؼ٨ت اػتجبسثخـ٨ذٙ ث٠ كب ثشخٞسدٛذ ٨ٛض ثب٧ذ آٙ سا اٛزبٕ د١ٜهذ، ٝ اص  اػت ث٠ اػ
٨ًٜذ ٠ً ثؼو٦ چ٨ض١ب ٛؼجتبً پ٨چ٨ذٟ ث٠ ٛظش   ؿخل٦ ١ٖ ثب آٙ ٗخٔٞى اػت. ثٜبثشا٧ٚ احؼبع ٦ٗ ١٤ب٥ تض٨ً  ًشك٦ ثؼو٦ ٗٞهٞع

 اٛذ، ٝ اُش اكٌبس دسػت ؿ٘ب ه٥ٞ ثبؿٜذ ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت.  اٗٞس اص ٛظش اػتبد ٗشتت ٝ ٜٗظٖآ٧ٜذ، ٦ٓٝ اؿٌب٦ٓ ٛذاسد، چٞٙ   ٦ٗ

 تٞاٛذ رب٥ ت٘ش٧ٚ ًشدٙ سا ث٨ِشد؟  پشػؾ: آ٧ب دس ا٧ٚ ٗشح٠ٔ، كشػتبدٙ اكٌبس دسػت ٦ٗ

ٕ  ( ت٘ش٧ٚ ًشدٙ ت٘ش٧ٚ ًشدٙ اػت. ت٘ش٧ٚ ًشدٙ ثشا٥ تو٧ٞهت خٜذد  ٗؼٖٔ ١٦ٗؼتٜذ. )    ا٢ٜ٧ب دٝ چ٨ض ٗختٔق معلم: ١هب ٝ    ٌٗهب٨ٛض

١ب٥ خذا٦٧ اػت، ٧ب ػهبدٟ ثِه٧ٖٞ،     تجذ٧ْ ثذٙ ٗبدسصاد٥ ث٠ ٧ي ثذٙ خذا٦٧ اػت. كشػتبدٙ اكٌبس دسػت اػتلبدٟ ًشدٙ اص هذست
 ؿ٨ٌب٦ٛ اػت. ١٣ب٧تبٙ. ١ذكؾ اص ث٨ٚ ثشدٙ اؿجبح پٞػ٨ذ  اػتلبدٟ اص تٞاٛب٦٧

ًٜٜذ ٠ً ؿ٨ٌبٙ سا اص   ش٧ٚ چ٨ض٥ اص اكٌبس دسػت اػتلبدٟ ٦ٗت  پشػؾ: اػتبد ٗحتشٕ، دسٝد! ؿبُشداٙ ص٧بد٥ ١ؼتٜذ ٠ً ثشا٥ ًٞچي
 كشػتٜذ.  ١ب٥ ًٞچ٦ٌ داسٛذ اكٌبس دسػت ٦ٗ  ١ب٥ رضئ٦ ٝ ث٨٘بس٥  ث٨ٚ ثجشٛذ. حت٦ ٝهت٦ ٛبساحت٦

په٨ؾ  اؽ ٗـه٦ٌٔ    ًبك٦ ٌٗبٓؼ٠ ٌٛشدٟ ثبؿ٨ذ؟ اُش ٝاهؼبً اؿتجب٦١ ًشدٟ ثبؿ٨ذ ٝ ثؼهذ دس ٛت٨زه٠   ٣ؿب٧ذ خٞدتبٙ كب سا ث٠ اٛذاصمعلم: 

ًٜٜذ ًه٠    ًٜٜذ. كٌش ٦ٗ  سػذ، ٝ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دسدػش دسػت ٦ٗ  ٝهت دسػت ث٠ ٛظش ٦٘ٛ  ث٨ب٧ذ، ٝ ثش٧ٝذ ٝ اكٌبس دسػت ثلشػت٨ذ، آٙ
سػهذ، ٛه٠؟ پهغ ثهبص ثب٧هذ ث٢تهش٧ٚ         ًٞس ث٠ ٛظش ٗه٦   سا اص ث٨ٚ ثجش٧ذ. ٨٘١ٚ آ٢ٛبخٞا٨١ذ   ا٧ذ، ث٠ٌٔ تبصٟ ٦ٗ  كوي هؼ٨ق ػْ٘ ًشدٟ ٠ٛ

ؿبٙ د٨١ذ. ٝٓه٦ دس    ا٧ذ، ثش٧ٝذ خٞة اٛزبٕ  ا٧ذ ٧ب ٠ٛ. اُش اٗٞس سا خٞة اٛزبٕ ٛذادٟ  ذ ٠ً ثج٨ٜ٨ذ اٗٞس سا خٞة اٛزبٕ دادٟتبٙ سا ٨ًٜ  ػؼ٦
ٝ  "١هب٥ رضئه٦    ٛهبساحت٦ ". ٜٗظٞستهبٙ اص  "١هب٥ ًهٞچ٦ٌ داسٛهذ     ١هب٥ رضئه٦ ٝ ث٨٘هبس٥     حت٦ ٝهت٦ ٛهبساحت٦ "تبٙ ُلت٨ذ،  پشػؾ

 اص ث٨ٚ سكتٚ ًبسٗب ١ؼتٜذ، دسػت اػت؟ ٤چ٨ؼت؟ ا٢ٜ٧ب ٛـبٛ "١ب٥ ًٞچي  ث٨٘بس٥"

ثبس ١ِٜبٕ كشػتبدٙ اكٌهبس دسػهت ثهب چـهٖ ػهٖٞٗ      ١ب٥ ا٦ٓٝ ٠ً ؿشٝع ث٠ كشػتبدٙ اكٌبس دسػت ًشدٕ، ٧ي  پشػؾ: دس ٗذت ٗبٟ
 ٤چ٨ض١ب٥ آٙ ػشدػهت  ٤ٝهٞح د٧ذٕ ٠ً دس ٗذت كوي پٜذ ده٨و٠، ٧ي ٛٞس ه٥ٞ ٠ً سِٛؾ ث٨ٚ ثٜلؾ ٝ هشٗض ثٞد دس ٧ي آٙ ١٘  ث٠

آٗذ ٝ ١ٖ ؿ٨شاٛؼبٙ، اص ث٨ٚ ثشد. هذست آٙ ]ٛهٞس[ ؿ٨شهبثهْ تٞكه٨ق ثهٞد. آ٧هب        ثضسٍ ا١ش٧٘ٚ دس چ٨ٚ سا، ٠ً ١ٖ اٛؼبٙ ث٠ ٛظش ٦ٗ
 چ٨ض٥ ٠ً اص ث٨ٚ سكت كوي ٛ٘ب٧ـ٦ اص آٙ دس ثؼذ ٗب ثٞد؟ آ٧ب دس تي تي ثؼذ١ب ٛ٘ب٧ـ٦ اص آٙ ١ؼت؟ 

ثهضسٍ   ٤دسٝٙ ثهذٙ آٙ ػشدػهت   ٣تٞا٨ٛهذ ٗؼهتو٨٘بً اؿهجبح پٞػه٨ذ      ٦ٗ ١ب ؿ٘ب ٗش٧ذاٙ ٝاهؼبً  خ٦ٔ٨ پ٨چ٨ذٟ اػت. ثؼو٦ ٝهت معلم:

ًٜٜذ، ٝ ثؼهذ    سػذ ٠ً ٛضد٧ي اػت ث٨٘شد، اٗب ثؼذ دٝثبسٟ ؿشٝع ث٠ صٛذٟ ًشدٛؾ ٦ٗ  ا١ش٧٘ٚ سا اص ث٨ٚ ثجش٧ذ. دس آٙ ٗٞاهغ ث٠ ٛظش ٦ٗ
٠ً ٨١  اتلبه٦ ٨ٛلتبدٟ ثٞد. ١٘چ٨ٜٚ، ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ ثتٞاٛذ ُشدد، اِٛبس   ًٜٜذ، ثٜبثشا٧ٚ ثش٦ٗ  ا٥ د٧ِش اص اؿجبح پٞػ٨ذٟ آٙ سا پش ٦ٗ  دػت٠

ّ   هجْ  ت٘بٕ اؿجبح پٞػ٨ذٟ سا ًٜتشّ ًٜذ، ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ، آٙ ٝظهب١شؽ سا    ١هب٧ؾ ًه٠ ثهذٙ ثـهش٥ِ ص٧هش ػهٌح        ١ب ت٘بٕ رسات ػهٔٞ
ّ هٔ٘شٝ ثٞدٛذ. ت٘بٕ چ٨ض١ب٥ ثـهش٥ دسٝٙ    ا٥ تو٧ٞت ًشدٛذ ٠ً آٙ رسات ث٠ ثضس٦ُ ػ٠  ػبصٛذ تب ٛو٠ٌ  ٦ٗ ١هب٧ؾ سا ٨ٛش١ٝهب٥     ػهٔٞ

١ب سا ثب آٙ اؿجبح پٞػ٨ذٟ اص ٛٞ پش ًشدٛذ. اص آٛزب ٠ً رسات ٧ي اٛؼبٙ ؿٌْ ١٘هبٙ    اٛذ، ٝ ػّٔٞ  اٛذ ٝ ث٠ ر٢ٜٖ اٛذاخت٠  ٢ًٚ دسآٝسدٟ
٥ اص اؿهجبح  ١ب تؼذاد ثؼه٨بس ص٧هبد    ا١ش٧٘ٚ سا دس خٞد داؿتٜذ، ٝ ت٘بٕ ػّٔٞ ١٤ب٥ ػشدػت  هٔ٘شٝ ػّٔٞ  كشد سا داسٛذ، ت٘بٕ ثؼذ١ب٥ ػ٠
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١ب اكٌبس دسػت كشػتبد٧ذ تٞاٛؼت٨ذ تؼذاد ثؼه٨بس ص٧هبد٥ اص رسات     ؿبٙ ثٞد. ثشا٥ ٨٘١ٚ، ٝهت٦ ؿ٘ب ٗش٧ذاٙ دس آٙ صٗبٙ  پٞػ٨ذٟ دسٝٙ
ا٥ ٠ً دسحبّ اص ث٨ٚ ثشدٙ ٝ ٜٗلزش ًشدٙ آٙ ثٞد٧ذ   هٔ٘شٝ سا اص ث٨ٚ ثجش٧ذ. دس ٓحظ٠  دس ػ٠   ثضسٍ ا١ش٧٘ٚ ٝ اؿجبح پٞػ٨ذٟ ٤ػشدػت
چ٨هض رهض رساته٦ ًه٠ ظهب١ش        ا٧ذ؟ ١٘ه٠   د٧ذ٧ذ. دسحبّ حبهش آٙ سا ث٠ چ٠ ٝهؼ٦ ًـبٛذٟ  ٧ذ٧ذ ٠ً ٛبثٞد ؿذٟ اػت، ٝ دسػت ٦ٗد  ٦ٗ

اٛذ ٝ دسحبّ حبهش خب٦ٓ اػت. ٨١  چ٨ض ثبه٦ ٛ٘بٛذٟ اػت. چ٨هض٥ ًه٠ ثهبه٦ اػهت كوهي        د١ٜذ اص ث٨ٚ سكت٠  اؽ سا ؿٌْ ٦ٗ  ثـش٥
ؿهٞد. ٝ دٓه٨ٔؾ ا٧هٚ      ١ب٥ داخ٦ٔ ١ٖ ٦ٗ  ١ب٥ ػٌح٦ ػبخت٠ ؿذٟ اػت، ٠ً ؿبْٗ اٛذإ  ا٥ اص ػّٔٞ  ثـش٥ اػت ٠ً اص ال٠٧ ٤پٞػت

ا١ش٧٘ٚ ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ تو٧ٞت ًشدٟ ثٞدٛذ اص ث٨ٚ سكت٠ اػت، ٝ دس ثبال ٝ  ٤هٔ٘ش٥ٝ ػشدػت  اػت ٠ً ت٘بٕ رسات ػ٦ِٓٞٔ داخْ ػ٠
ثـهش٥ سا آٙ آخهش٧ٚ ٝ ثهذتش٧ٚ     ٤بّ حبههش ا٧هٚ پٞػهت   اٛهذ. دسحه    ػبص٥ ؿذٟ ؿبٙ پبى پب٨٧ٚ، ٨١  چ٨ض اص آٙ ٛ٘بٛذٟ اػت، ٝ ت٘بٕ

ًٜٜذ. ثٜبثشا٧ٚ د٧ِش ٨١  چ٨ض اص ػوال٨ٛت ًج٨ؼ٦ ٧ي اٛؼبٙ ٛذاسد. ١٘ه٠ چ٨هض اص آٙ اؿهجبح      ١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ تو٧ٞت ٦ٗ  ا١ش٧٘ٚ
ا٥ پٞػت اػت ٠ً ٛوبؿه٦    ٠٧ا٥[ ٠ً ٝاهؼبً ٗخْ ال  اٛؼب٦ٛ ٤ًٜٜذ، ]پٞػت  اؽ سا ًٜتشّ ٦ٗ  اٛؼب٦ٛ ٤ؿٞد ٠ً پٞػت  ا٥ ٛبؿ٦ ٦ٗ  پٞػ٨ذٟ

اؽ ت٨ٓٞهذ ًهشدٟ اػهت حهبال خ٨ٔه٦        اؽ دس رش٧بٙ صٛذ٦ُ  ثـش٥ ١٤ب ٝ ًبسٗب٥ آٙ كشد ثذ ٠ً ظب١ش پٞػت  ؿذٟ ثبؿذ. ت٘بٕ پٜذاؿت
تشػذ، اص اػهبدٟ ؿهذٙ ٛهبٕ      د١ذ كشكبً تشع اػت. اص ػٞاهت اص دػت دادٙ هذست ٦ٗ  سػٜذ. چ٨ض٥ ٠ً ٛـبٙ ٦ٗ  ١شاػبٙ ث٠ ٛظش ٦ٗ

تشػهذ    اٛذ ٗه٦   اؽ اختالع ًشدٟ  تشػذ، اص ٗلبدسٟ ؿذٙ پّٞ ٝ اٗٞاّ ١ِٜلت٦ ٠ً خبٛٞادٟ  تشػذ، اص ًـت٠ ؿذٙ ٦ٗ  َُٞٛ ٦ٗ كبٓٞٙ
تٞاٛهذ ثج٨ٜهذ ًه٠ د٧ِهش ا٨ٗهذ٥ ٨ٛؼهت، ٝ         تشػذ. ٦ٓٝ ؿ٨ٌبِٙ آٙ ػ٘ت د٧ِشؽ ٨١  حؼ٦ رض ٛلشت ٛذاسد. ٦ٗ  اص ٠٘١ چ٨ض ٦ٗ –

داٛذ ٠ً ًبسؽ ت٘هبٕ ؿهذٟ اػهت. احؼهبع ٛلهشت        تٞاٛذ اٛشط٥ خ٦ٔ٨ ص٧بد٥ ر٘غ ًٜذ. ٦ٗ  ًٜذ، ثب ا٧ٚ حبّ ٦٘ٛ  احؼبع ٛلشت ٦ٗ
ًٜهذ ًه٠ ثهب      ٧ذ خٞدؽ سا ٗزجٞس ًٜذ ٠ً پ٨ؾ چـٖ ٗشدٕ ثباٛشط٥ سكتبس ًٜذ، ٝ ػؼ٦ ٦ٗتشػذ، ٝ ثب  ًٞس ١ٖ ٦ٗ  ًٜذ ٦ٓٝ ٨٘١ٚ  ٦ٗ

٠٘١ تو٧ٞهت ؿهذٛذ، ٝ     ١ب٧ؾ آٙ  ٝدٛذاٙ ٛ٘ب٧ؾ سا ادا٠ٗ د١ذ. ا٧ٚ ٝهؼ٦ اػت ٠ً دسحبّ حبهش داسد. هجال١ًب ٠ً رسات ػّٔٞ  چَٜ
ٍ    ذٛؾ ًٞس٥ تو٧ٞت ؿذٟ ثٞد ٠ً حغ ٦ًٗشد، ٝ ث  دسٝٛؾ اص اؿجبح پٞػ٨ذٟ پش ؿذ، اٛشط٥ ؿ٨ٌبٙ ٝاهؼبً ث٨ذاد ٦ٗ تهش ٝ    ًهشد ثهضس

ا٨ِٛهض    اؽ چٜهبٙ ٝحـهت    ًٞس دّ ٝ رشأت پ٨ذا ًشد ٝ ه٨بك٠  ا٥ ه٥ٞ داسد. ٨٘١ٚ  ًشد ثذ٦ٛ ػبٖٓ ٝ اٛشط٥  ؿٞد؛ حغ ٦ٗ  تش ٦ٗ  ثضسٍ
اص چه٨ٚ ٝ چهشٝى اػهت، ٝ ت٘هبٕ      تشػ٨ذٛذ. حبال ٗخْ ثبدٛزب٦ٛ اػت ثؼذ اص ٧خجٜذاٙ، پهش   ثٞد ٠ً دٝس ٝ اًشاك٨بٛؾ ٝاهؼبً اص آٙ ٦ٗ

دسٝٙ ثهذٛؾ ً٘تهش    ٣اٛذ. ١ش چ٠ ٗش٧ذاٙ داكب اكٌبس دسػت ث٨ـتش٥ ثلشػتٜذ تؼذاد اؿهجبح پٞػه٨ذ    چ٨ض١ب٥ داخٔؾ دٝس س٧خت٠ ؿذٟ
اؽ ثهبه٦    اؽ ٨١  چ٨هض اص رسات ٨ٌٗشٝػهٌپ٦    ثـش٥ ٤ؿٞد، چٞٙ ؿ٨ش اص پٞػت  تش ٦ٗ  ؿٞد، ٝ ثذٛؾ ًٞچي  تش ٦ٗ  ؿٞد، چش٨ًٝذٟ  ٦ٗ
 بٛذٟ اػت.ٛ٘

چ٨َٜ، پشٝ، چه٨ٚ، ٗبًهبئٞ،     ؿ٦، ؿ٢ش چَٞٛ  ؿ٨بَِٛ اػتبٙ ر٨بَٛ  پشػؾ: ٗش٧ذاٙ اص داٛـِبٟ دٕٝ كشٗبٛذ٦١ ٛظب٦ٗ، تٞسٛتٞ، پ٨َٜ
٨َٜٗ، اػتشا٨ٓب، ؿ٢ش دا٨ٓبٙ، ٗش٧هذاٙ آصاد ؿهذٟ اص صٛهذاٙ دس      دَٝٛ، ؿ٢ش ر٨ٜبٙ، ؿ٢ش ًٚ  ا٧بالت ٗتحذٟ، ؿ٢ش ١بسث٨ٚ، اػتبٙ ؿبٙ

ٙ     ر٨برٞآَٛ، اػتبٙ ؿبٙ  دس ؿ٢ش ؿ٦ ****ٗش٧ذاٙ اص آٓ٘بٙ، ٗشًض ثبصداؿتِ  ؿ٢ش ر٨بٗٞػ٦، ره٨ٚ، اػهتبٙ     دَٝٛ، ؿه٢ش ١هضٟ، ت٨هب
 كشػتٜذ.  ا٧ٚ ٗش٧ذاٙ ث٠ اػتبد دسٝد ٦ٗ –چٞٙ   ٧بَٛ، ٝ ؿ٢ش چبَٛ  ر٨بَٛ، ؿ٢ش ١َٜ  ؿ٨ٚ

 (تـ٧ٞنٗتـٌشٕ! )  معلم:

سػهبٖٛ    ًٜٖ ٠ً ١ش ثبس ٠ً خٞاٛذٙ ًتهبة سا ثه٠ آخهش ٗه٦      إ، د٧ِش حغ ٦٘ٛ  ًشدٟ  پشػؾ: ا٧ٚ اٝاخش ٠ً رٞآٙ كبٓٞٙ سا ٌٗبٓؼ٠ ٦ٗ
 ًٜٖ.  ١ب٥ رذ٧ذ٥ پ٨ذا ًشدٟ ٝ پ٨ـشكت ٦ٗ  دسى

هذس اػت. ثب٧ذ د٦ٔ٨ٓ ٝرٞد داؿت٠ ثبؿذ. آ٧ب ػٔتؾ ا٧ٚ اػهت ًه٠     اٝ ١٘بٙ َُٞٛكشد ١شهذس ثبؿذ استلبع  ؿ٨َٜ  ؿ٨ٚاستلبع  معلم:

 ٛظشٕ ثب٧ذ د٦ٔ٨ٓ ٝرٞد داؿت٠ ثبؿذ. دس ػٌٞح ثبالتش آضاٗبت ١ٖ ثبالتشٛذ.  تبٙ آسإ ٨ٛؼت؟ ث٠ ر١ٚ

ؿهٞد سٝٛهذ     ًٜذ ُزس ٦ٗ  ا٥ ٠ً كب د٨ٛب٥ اٛؼب٦ٛ سا اكالح ٦ٗ  ث٠ دٝسٟ كب اكالح ٣پشػؾ: ٌٗ٘ٚ اػت ث٠ ٗب ث٨٧ِٞذ ٠ً ٝهت٦ اص دٝس
 آؿبص٧ٚ چ٨ؼت؟
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تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً ٨ٛهش٥ٝ ػظه٨ٖ اكهالح      ا٧ذ دس ًبس ٨ٛؼت، اكالً. ٦ٗ  تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، سٝٛذ٥ ٠ً تلٞس ًشدٟ  ٦ٗ معلم:

بٙ سا تهشع  اٛهذ ت٘هبٕ ٝرٞدؿه     تٞاٛؼتٜذ ثج٨ٜٜذ. حبال ٠ً آٙ سا د٧ذٟ  د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب چ٨ض٥ اػت ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ هجالً ٦٘ٛ
٨٘١ٚ، ثؼ٨بس٥ اص آٙ خذا٧ب٦ٛ ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ ٠ً ًبس١ب٥ خبك٦ اٛزبٕ د١ٜذ حبال رهشأت    ُشكت٠ اػت. ثشا٥

د١ٜهذ.    ؿٞد ا٧ٚ اػت ٠ً اؿجبح پٞػ٨ذٟ ث٠ اٛزبٕ ًبس١ب٥ ثذ اداٗه٠ ٗه٦    اٛزبٕ آ٢ٛب سا ٛذاسٛذ. چ٨ض٥ ٠ً دس اٝهبع ٦ًٜٛٞ ٗتز٦ٔ ٦ٗ
٥ ثـش٥ تٞػي كب ثشػذ ت٘بٕ ا٧ٚ چ٨ض١ب ت٘بٕ اػت. سٝٛذ٥ دس ًبس ٨ٛؼت. دس صٗبٙ اكالح تٞػي كهب، دس صٗهب٦ٛ   ٝهت٦ اكالح د٨ٛب

ؿهبٙ   ١ب ثب چـ٘بٙ  إ ٠ً ١ش چ٨ض٥ ٠ً اٛؼبٙ  ا٥؟ هجالً ث٠ ؿ٘ب ُلت٠  خبك٦ ٝرٞد خٞا١ذ داؿت. چ٠ پذ٧ذٟ ٣سػذ، پذ٧ذ  ٦ٗ ٠ًَُٛٞ 
دس ١هش   –ؿهذ    ا٥ ا٧زهبد ٗه٦    ؿذ ٧ب پبس٦ُ  ٦ٌٓٞٓٞٗ ؿٌبك٦ ثبص ٦ٗ ٤ث٨ٜٜذ اص ٌّٗٞٓٞ ػبخت٠ ؿذٟ اػت. ثٜبثشا٧ٚ اُش دس ا٧ٚ ال٧  ٦ٗ

٧ي ػبٓٚ ٛ٘ب٧ؾ ٛب٢ُبٙ ؿهٌبكت٠ ؿهٞد ٧هب     ٣د٧ذ٧ذ، ده٨وبً ٗخْ ا٧ٚ ثٞد ٠ً پشد  سا ١٦ٗب   د٧ذ٧ذ؟ آػ٘بٙ  چ٠ ٦ٗ –رب٦٧ ١ٖ ٠ً ثٞد 
ؿٞد ا٧ٚ ثُؼذ تجبٟ ؿٞد چشا٠ً ١ٜٞص اكالح د٨ٛب٥ ثـش٥ تٞػي كب ثب٧ذ اٛزبٕ ؿهٞد. ٧هب، اٌٗهبٙ داسد      ؿٌبك٦ دس آٙ ثبص ؿٞد، اٗب ٦٘ٛ

 ٠ً اص ت٘بٕ ػٌٞح ٨ٌٗشٝػٌپ٦ ث٠ داخْ ]ا٧ٚ ثُؼذ[ ٛلٞر ًٜذ.

 ١ب٧ـبٙ ٛٞاهق د٧ِش٥ ١ٖ داسٛذ؟  آ٧ب ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ، ُزؿت٠ اص ٝاثؼت٠ ثٞدٙ ث٠ ٛظٖ ٝ تشت٨تپشػؾ: 

خٞا١ٜهذ ًه٠     خٞا١ٜذ اتلبم ث٨لتذ چ٨ض د٧ِهش٥ دس ٗٞسدؿهبٙ ٨ٛؼهت. كوهي ٗه٦       ث٠ ؿ٨ش اص ٝاثؼت٠ ثٞدٙ ث٠ ١ش چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ معلم:

 چ٨ض١ب٦٧ سا ٠ً اّٝ داؿتٜذ حلظ ًٜٜذ، ٝ كوي ٨٘١ٚ ٧ي هلذ سا داسٛذ.

 اكالح كب٦٧ رب خٞا١ذ ٗبٛذ؟ ٣پشػؾ: آ٧ب ٨١  ٗش٧ذ داكب٥ دٝس

ؿذ٧ذ. چٞٙ اُهش ًؼه٦ پ٨ـهش٥ٝ ٌٜٛهذ پؼهش٥ٝ        ؿذ٧ذ، ٝاهؼبً تجبٟ ٦ٗ  ُزاؿتٖ تجبٟ ٦ٗ  ( اُش ؿ٘ب سا رب ٦ٗتـ٧ٞن ثٜٔذ٠ٛ. )  معلم:

١ب ثٞد٧هذ ٝ    رب ث٨ٚ اٛؼبٙ ٗب٦ٛ ٠ً ا٧ٚٝهت دس ا٧ٚ ٗح٨ي تب ص  ؿذ٧ذ، آٙ  ًٜذ. ٝهت٦ دس ا٧ٚ ٗح٨ي ٛب٢ُبٙ ث٠ آٙ ٝهؼ٨ت ٛبئْ ٦ٗ  ٦ٗ
إ ًه٠    ؿهذ٧ذ. آ٧هب ِٛلته٠     ١ب آٓٞدٟ ٗه٦   سكت٠ تٞػي اٛؼبٙ  آٗذ ٝ سكت٠  تبٙ پب٨٧ٚ ٦ٗ ١ب ٗخٔٞى ثٞد٧ذ ػٌح  ٗٞهغ اٛزبٕ ًبس١ب ثب اٛؼبٙ

ؿٞٛذ؟ ػٔتؾ ا٧هٚ اػهت ًه٠    ِ ثؼذ١ب٦٧ خبف ثب٧ذ دس كٞاكْ صٗب٦ٛ ٗؼ٨ٚ رب٧ِض٧ٚ  ١ب ٝ ثٞدا٧بٙ، دائ١ٞب، ٝ خذا٧بٙ  ثٞدا٧بِٙ آػ٘بٙ
 ؿبٙ ًٜذ، ثٜبثشا٧ٚ الصٕ اػت رب٧ِض٧ٚ ؿٞٛذ.  هٔ٘شٝ آٓٞدٟ  ؿٞد ػ٠  ساحت٦ ٦ٗ ث٠

 ٦٧ٞ١ دس چ٠ ٗؼ٨ش٥ ثب٧ذ ثبؿٜذ.  ١ب٥ ٨َٜٗ  هذس، ٌٓلبً ث٠ ٗب ث٨٧ِٞذ ٠ً ًٞدًؼتبٙٙپشػؾ: اػتبد ُشا

١هب٥ چه٨ٚ ػهٖ      ١هب٥ ًٞچهي ٢ٗهذًٞدى     ثضسٍ ا١ش٧٘ٚ ث٠ ثچ٠ ٤دا٨ٛذ، آٙ ػشدػت  ا٧ذ! ٦ٗ  ؿ٘بًبستبٙ سا ػب٦ٓ اٛزبٕ دادٟمعلم: 

ٚ     خٞا١ذ ٠ً ٛؼْ ثـش سا اص ث٨ٚ ثجشد! ٝهت٦ ٦ٗ  ًٜذ، خ٦ٔ٨ پ٨ٔذ اػت! ٝاهؼبً ٦ٗ  تضس٧ن ٦ٗ د١ه٨ٖ    ًهٞس اٛزهبٕ ٗه٦     ث٨ٜهذ ًبس١هب سا ا٧ه
ٖ  ٤ؿٞد. دس حو٨وت، دس دٝٓت هج٦ٔ چ٨ٚ، دس ث٨ٚ س١جش٥ ٗشًض٥، اص ١لت ػوهٞ ٨ً٘ته    خـ٨ِ٘ٚ ٦ٗ ؿهؾ ٛلشؿهبٙ ٗخهبٓق     دائه

٨ٛض، ٠ً دسحبّ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس كبٓٞٙ َُٞٛ ثهٞدٟ اػهت،    61۰ ٣داٖٛ ٠ً حت٦ سئ٨غ اداس  كبٓٞٙ َُٞٛ ثٞدٛذ. ا٧ٚ سا ١ٖ ٦ٗ ٤ؿٌٜز
١ب٥ ٗختٔق دٝٓت ٗخهبٓق ؿهٌٜز٠ ٝ آصاس كهبٓٞٙ      اّٝ ٗخبٓق ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ثٞد. توش٧جبً ت٘بٕ ٢ٛبد١ب٥ دٝٓت٦ ٗشًض٥ ٝ ٝصاستخب٠ٛ

 َُٞٛ ثٞدٛذ.

ثشا٥ صٗبٙ دٝ ص٨ٗٚ ث٠ ٛظٖ ٝ تشت٨ت پشداختٜذ. چشا ثب٧هذ دس صٗه٨ٚ دٕٝ ثهب     كب اكالحپشػؾ: ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ١ِٜبٕ ؿشًت دس ا٧ٚ 
ُشكت؟ ٌٗ٘ٚ اػت ثپشػٖ دس ص٨ٗٚ اّٝ چ٠ ٛٞع اكشاد٥ سا ٛظٖ ٝ تشت٨ت   ١ب٥ ٗتٞػي آصٗب٧ؾ كٞست ٦ٗ  ١ب، ٝ آدٕ  ١ب، ًٞت٠ٓٞ  ؿّٞ
 دادٛذ؟

رب٦٧ ٠ً ٗب ١ؼت٨ٖ ٗــّٞ اٛزبٕ ثٞد ثشا٥ ػ٠ ٛٞع اص ٗشدٕ ٛظٖ ٝ تشت٨ت ث٠ ػْ٘ آٗذ. دس ص٨ِٗٚ  ٝهت٦ ا٧ٚ آصٗب٧ؾ دس ا٧ٚ معلم:

اّٝ پٜذ ٛٞع اص ٗشدٕ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ ؿذٛذ. ٝهت٦ داػتبٙ آٙ ص٨ٗٚ ػشاٛزبٕ ث٠ آخش سػ٨ذ ػ٠ ٛٞع اص ٗهشدٕ ثهبه٦ ٗبٛذٛهذ. ا٧هٚ     
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ًشدٛهذ ٝ كوهي هجهْ اص     خٞاػتٜذ اتلبم ث٨لتذ ثشسػ٦ ٦ٗ  چ٠ سا ٠ً ٦ٗ  ٞد داؿتٜذ. آ٢ٛب پ٨ٞػت٠ آٙدكؼ٠، اص ١٘بٙ اّٝ كوي ػ٠ ٛٞع ٝر
 دس پ٨ؾ ثٞد تل٨ٖ٘ آخش سا ُشكتٜذ. كب اكالحا٠ٌٜ٧ 

ثش٧ٖ ٨ٛهض دس ١٘هبٙ     پب٦ٜ٨٧ ٠ً اص ث٨ٚ ٦ٗ  كشػت٨ٖ، آ٧ب ٗٞرٞدات ؿ٨ٌب٦ٛ ػٌح  پشػؾ: پشػؾ ٗٚ ا٧ٚ اػت: ٝهت٦ اكٌبس دسػت ٦ٗ
 ؿٞد؟  سٝٛذ رب٧ـبٙ اص ٛٞ پش ٦ٗ  ص ث٨ٚ ٦ٗحبّ ٠ً ا

اٛذ. ؿه٘ب ٝاهؼهبً     ثخؾ ًشدٟ  اٛذ. آ٢ٛب حت٦ رسات سا ثخؾ  ا٥ ٠ً اص ث٨شٝٙ آٗذٛذ ثؼ٨بس پ٨چ٨ذٟ ًشدٟ  ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ  ثُؼذ١ب سا ثذٙمعلم: 

ا٥ اص ٗٞرٞدات   ٝهت٦ ال٠٧ كب اكالحؿذٟ اػت. دس ٗذت   سٝد كوي ٧ي هؼ٘تِ ثخؾ  ثش٧ذ. اٗب چ٨ض٥ ٠ً اص ث٨ٚ ٦ٗ  آ٢ٛب سا اص ث٨ٚ ٦ٗ
٨ُشٛذ، ٝ ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً اِٛبس ١ه٨     ا٥ د٧ِش اص اؿجبح پٞػ٨ذٟ دس ٗؼشم د٧ذ هشاس ٦ٗ  ًٜٖ دػت٠  ػبص٥ ٦ٗ ثؼ٨بس ثضسٍ سا پبى

ػهالٟٝ ثهش    ؿٞد. ٝ  ٗبٙ دس ٗو٨بع ثضسٍ ٝ ثب ػشػت ص٧بد اٛزبٕ ٦ٗ  ػبص٥ ػبص٥ ؿٞٛذ. ٦ٓٝ دس اكْ، پبى ؿٞد ًبْٗ پبى  ٝهت ٦٘ٛ
 ٤ثج٨ٜ٨ٖ: هجالً، ١هش ػهبه   كب اكالحتٞا٨ٖٛ ا٧ٚ سا اص ٝهؼ٨ت ٦ًٔ   اٛذ ثؼ٨بس ص٧بد اػت. ٦ٗ  ػبص٥ ؿذٟ ا٧ٚ، تؼذاد ًْ چ٨ض١ب٦٧ ٠ً پبى

ػٔق ٝ ١ش دسخت، ص٧ش ًٜتشّ ٗٞرٞدات ؿ٨ٌب٦ٛ ثٞد، توش٧جبً تب رب٦٧ ٠ً حت٦ رسات ١ٞا ١ٖ ص٧ش ًٜتهشّ آ٢ٛهب ثٞدٛهذ. حته٦ ٛلهغ      
اٛذ   ص٧بد٥ ثبه٦ ٛ٘بٛذٟ ٣تبٙ ػخت ثٞد. حبال اٗٞس كشم ًشدٟ اػت. ٗشدٕ دسحبّ ث٨ذاس ؿذٙ ١ؼتٜذ، ٝ اؿجبح پٞػ٨ذ ًـ٨ذٙ ١ٖ ثشا٥

 ٠ً ٗشدٕ سا ًٜتشّ ًٜٜذ. چ٠ تـ٨٨ش ػظ٦٘٨!

 طٝ ثبصداؿت ؿذ...  پشػؾ: ث٨ؼت ٝ دٕٝ طا٠٧ٞٛ ٦ٌ٧ اص ٗش٧ذاٙ داكب٥ ا٧بالت ٗتحذٟ دس كشٝدُبٟ ُٞاَٛ

ب ١ؼت٨ذ، ٝهت٦ ٗـ٦ٌٔ ١ؼت ٠٘١ ثب٧ذ ٦ٌ٧ ٝ ١٘شاٟ ثب ١ٖ ًبس ٨ًٜذ. اص آٛزهب ًه٠ تشػه٦ ٛذاسٛهذ ًه٠      چٞٙ ؿ٘ب ٗش٧ذ داك معلم:

ؿبٙ سا ثشا٥ ًْ د٨ٛب اكـب ٨ًٜٖ، ٝ ثِزاس٧ٖ ت٘بٕ ٗشدٕ آٗش٧ٌهب ثذاٜٛهذ ًه٠     ؿبٙ ث٠ اٛظبس ػ٦ٗٞ٘ ًـ٨ذٟ ؿٞد ثب٧ذ ت٘بٕ  اػ٘بّ صؿت
ؿبٙ ث٠ اٛظبس ػ٦ٗٞ٘ ًـه٨ذٟ ؿهٞد ثب٧هذ      تشػ٦ ٛذاسٛذ ٠ً اػ٘بّ صؿت٧ي ؿ٢شٝٛذ ا٧بالت ٗتحذٟ ثبصداؿت ؿذٟ اػت. اص آٛزب ٠ً 

 (تـ٧ٞن ثٜٔذثش٧ٖٝ ٝ ا٧ٚ ًبس١ب سا اٛزبٕ د٨١ٖ. ١ش سٝص٥ ٠ً آصادؽ ٌٜٜٛذ سٝص د٧ِش٥ اػت ٠ً آ٢ٛب سا اكـب ٨ًٜٖ. ) 

 پشػؾ: ُب٦١ اٝهبت ثشا٧ٖ ٗؼٕٔٞ اػت ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ چ٠ ١ؼتٜذ ٝ ُب٦١ اٝهبت ٗؼٕٔٞ ٨ٛؼت.

آ٢ٛب كوي آٙ ث٨ؼت دسكذِ ٗٞرٞدات ٢٨ًبٙ ١ؼتٜذ، ٝ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ ؿذٛذ ٠ً دس اٗٞس ٗٚ ؿشًت ًٜٜذ. آ٢ٛب دس تهبس٧م   معلم:

ٙ    ١ب٥ ػ٨ؼت٘بت٨ي ص٧بد٥ دادٛذ، ٝ ٗٚ دس خ٦ٔ٨ اص ٛظٖ ٝ تشت٨ت  ٛظٖ ٝ تشت٨ت ١هب دس    ١ب٧ـبٙ دس تبس٧م ؿشًت ًشدٕ. اُهش آٙ صٗهب
آٗذ. كشد٥ د٧ِهش سا    ٗـٌالت حت٦ ث٨ـتش٥ پ٨ؾ ٦ٗ كب اكالحًشدٛذ، ٝ ٝهتِ   اٛتخبة ٦ًٗشدٕ ؿخق د٧ِش٥ سا   آ٢ٛب ؿشًت ٦٘ٛ

ًهشدٕ، اص ت٘هبٕ     ٝهت ٗٞهؼ٦ ٠ً صٗبٙ اكالح ًشدٙ كب ثٞد ٝ ؿشٝع ث٠ اٛزبٕ ًبس١ب ٦ٗ  ًشدٛذ. آٙ  ثشا٥ اكالح ًشدٙ كب اٛتخبة ٦ٗ
ؿبٙ ثذ١ٖ؟  تٞاٛؼتٖ ٛزبت  ثشدٕ چ٠ِٛٞ ٦ٗ  اُش آ٢ٛب سا اص ث٨ٚ ٦ًٗشدٛذ ٠ً ث٠ دٛجبّ ٗٚ ث٨ب٧ٜذ.   ٗٞرٞدات دس ًْ ٢٨ًبٙ اػتلبدٟ ٦ٗ

ًهشد، ٝ ا٧هٚ     داٛؼت اص آٙ كشاس ٗه٦   ٝاهؼبً ؿج٠٨ چ٨ؼت سا حت٦ ٧ي ٗٞرٞد ١ٖ اٌٗبٙ ٛذاسد ثذاٛذ. ١ش ًؼ٦ ٠ً ٦ٗ كب اكالحا٠ٌٜ٧ 

 سا اٛتخبة ًٜٜذ. كب اكالحارشا٥  ٣ٙ ٛحٞتٞاٛذ ٗزبص ثذاٛذ. چ٠ سػذ ث٠ ا٠ٌٜ٧ اربصٟ د١ذ ٗٞرٞدات ٢٨ًب  چ٨ض٥ اػت ٠ً ٢٨ًبٙ ٦٘ٛ

سػذ ػهخت٦ ثؼه٨بس٥ داسد ٝ ٛهبهق      ا٥ ؿذٛذ ٠ً ث٠ ٛظش ٦ٗ  ١ب صٝر٦ ٠ً ١ش د٧ٝـبٙ ٗش٧ذ داكب ١ؼتٜذ كبحت ثچ٠  پشػؾ: تبص٦ُ
 ٗتٞٓذ ؿذٟ اػت. ا٧ٚ ٝهؼ٨ت سا چٌٞس ثب٧ذ ثج٨ٜ٨ٖ؟

تهبٙ سا دس ٗشاهجهت اص     ثب ٢ٗش ٝ ٗحجت ث٠ اٝ ثشػ٨ذ ٝ ت٘بٕ ػؼ٦ اٛذ. چٞٙ كشصٛذ ؿ٘بػت ثب٧ذ  اٗٞس دس ا٧ٚ صٗبٙ ثؼ٨بس پ٨چ٨ذٟ معلم:

ؿهٞد )   اٝ ث٠ ًبس ثجش٧ذ. اٗب كٌشتبٙ آػٞدٟ ثبؿذ. تب ٝهت٦ ٠ً ثتٞا٨ٛذ تب ً٘بّ تض٠٨ً ٨ًٜذ ٠٘١ چ٨هض ثه٠ ث٢تهش٧ٚ كهٞست خهتٖ ٗه٦      
چ٨هض ث٢٨هٞدٟ     ٝههت ١٘ه٠    ًٜٜذُبٙ ٝ ٗش٧ذاٙ داكب ػبخت٠ ؿذٟ اػت. ٦ٓٝ، اُش ٛتٞا٨ٛذ ث٠ ً٘بّ ثشػ٨ذ، آٙ  ا٧ٚ ثشا٥ تض٠٨ً –( تـ٧ٞن

 ثٞدٟ اػت.



۱9 

 

تٞا٨ٖٛ دس   اك٦ٔ داكب دس چ٨ٚ اػت. ٗش٧ذاٙ داكب دس خ٦ٔ٨ اص رب١ب٥ چ٨ٚ ١ؼتٜذ. ٗب چ٠ِٛٞ ٦ٗ ٤اٛذ ٠ً ثذٛ  پشػؾ: اػتبد ث٠ ٗب ُلت٠
 ث٢تش ػْ٘ ٨ًٜٖ؟سؿذ ًشدٙ ثب ١ٖ 

٦٧ٞ١ ثذاٜٛذ. ٗش٧ذاٙ داكب دس ٜٗبًن دٝسدػت ٦ِ٘١ ثهب    ػب٧ت ٨َٜٗ  الصٕ ٨ٛؼت ِٛشاٙ ا٧ٚ ثٞد. ٦ِ٘١ هبدسٛذ دس ٗٞسد ٝةمعلم: 

 ؿٞد.  ؿبٙ ٜٗتوْ ٦ٗ  ثٞدٟ ٝ اًالػبت ث٨ٚ   ١٘ذ٧ِش دست٘بع

رب٦٧ ٠ً د٧ِهش ٗتٞره٠ ٛجٞدٛهذ، تؼ٢هذ١ب٦٧       تب آٙ ١ِٜبٕ ؿٌٜز٠ ؿذٙ  هذس ُلتٜذ ٠ً ًؼب٦ٛ ٠ً ث٠ٙتش اػتبد ُشا  پشػؾ: ٦ً٘ هجْ
اٛهذ ثجخـهٖ.     تٞاٖٛ آٙ اكشاد٥ دس چ٨ٚ سا ٠ً ث٠ اػهتبد خ٨بٛهت ًهشدٟ     ٛٞؿتٜذ ١ٜٞص كشكت داسٛذ. اٗب ١ش ًٞس ١ٖ ٠ً ثبؿذ، ٗٚ ٦٘ٛ

ب دس ٝاههغ اص ؿه٨ٌبٙ   تٞاٛؼهتٜذ ؿهٌٜز٠ سا تهبة ث٨بٝسٛهذ. آ٢ٛه       ًشدٛذ سا ًشدٛذ چٞٙ ٛ٘ه٦   ًٞس ٨ٛؼت ٠ً ًبس١ب٦٧ ٠ً ٛجب٧ذ ٦ٗ  ا٧ٚ
 ربٛجذاس٥ ًشدٟ ٝ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس سا ثذتش ًشدٛذ.

خٞا١ٖ ٠٘١ سا ٛزبت د١هٖ. اٗهب اُهش      إ ٠ً ٦ٗ  اٛذ ٗـٌْ ثتٞاٙ ُلت چ٠ اتلبه٦ ث٨لتذ. ُلت٠  ث٠ٔ، ٝهت٦ آ٢ٛب تب آٛزب رٔٞ سكت٠ معلم:

ؿهٞد ثهشا٥     ؿٞد، ٝ ًبس د٧ِهش٥ ٛ٘ه٦    اػتلبدٟ ٦ٗ ٥ ؿ٘ب ُٜبٟ ثؼ٨بس ثضس٦ُ ٗشتٌت ؿذٟ ثبؿ٨ذ، آٙ ٗٞهغ اص كب ثشا٥ هوبٝت دسثبسٟ
ا٥ ٛظٖ ٝ تشت٨هت    خٞا٦١ ٝ اث٢تِ ثبٝهبس ١٘شاٟ ١ٖ ٝرٞد داسٛذ. اٗب ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ػ٘ذاً ثشا٥ ػذٟ  ؿ٘ب ًشد. ثشا٥ حلبظت اص كب ٨ٛي

١ب ًبٗالً كؼهبّ ثه٠ ٛظهش      ثؼو٦ 1999 ٤طٝئ٨ ۳۰ًٞس اٛزبٕ د١ٜذ، ثٜبثشا٧ٚ خ٦ٔ٨ پ٨چ٨ذٟ اػت. هجْ اص   دادٛذ ٠ً ث٨ب٧ٜذ ٝ ًبس١ب سا آٙ
تش اص ١ش ًغ د٧ِش٥ دس ؿٌٜز٠ ؿشًت ًشدٛذ. ا٧ٚ اتلبم ثهشا٥ ا٧هٚ اكتهبد ًه٠       سػ٨ذٛذ، اٗب ٝهت٦ ؿٌٜز٠ ؿشٝع ؿذ ٗـتبهب٠ٛ  ٦ٗ

 تش ًٜذ.  ٝهؼ٨ت ٦ًٔ سا ثشا٥ ؿبُشداٙ پ٨چ٨ذٟ

 ٧ش ثٞدا٦٧ ؿ٘ب ٨ٛض ػجٞس ًٜٜذ؟١ب٦٧ ١ؼت ٠ً اص داخْ تلٞ  پشػؾ: اػتبد، ٌٓلبً ث٠ ٗب ث٨٧ِٞذ ٠ً آ٧ب ٝهؼ٨ت

٨ُشٛهذ. اُهش     ١ب٥ ؿبُشداٙ سا ١ذف ٗه٦   تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً آ٢ٛب ػؼ٦ ٛذاسٛذ ًبس٥ ثب ٗٚ اٛزبٕ د١ٜذ. آ٢ٛب ٝاثؼت٦ِ  ٦ٗ معلم:

ٞد داسد. ًٞس٥ دػت ث٠ آٙ ًبس١ب ثضٜٛذ، چٞٙ ٠ً آٙ، ثذٙ هبِٛٞٙ ٗشا س٥ٝ خه   ًٜٜذ ٨٘١ٚ  ٝاهؼبً دسػت ػْ٘ ٨ًٜذ ٌٗٔوبً رشأت ٦٘ٛ
ُزاسٛهذ،    ٥ آ٢ٛب ثؼت٦ِ ًبْٗ ث٠ ٗٚ داسد، آ٢ٛب ث٠ ٗٚ احتشإ ٦ٗكب اكالحداٛؼت٨ذ:   ٗخلٞكبً دس ٗٞسد ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ، آ٧ب ا٧ٚ سا ٦ٗ

. ٨ُش٧ذ  اٛذ، ٠ٛ ٗٚ. اٗب اُش ثتٞا٨ٛذ آٙ چ٨ض١ب سا ثب اكٌبس دسػت اداسٟ ٨ًٜذ ٗٞسد ٗذاخ٠ٔ هشاس ٦٘ٛ  ١ب ثشا٥ ؿ٘ب ػبخت٠ ؿذٟ  ٝ آٙ ٗحٜت
 ١ب٧تبٙ دس ًبس اػت.  ٝاهؼ٨تؾ ا٧ٚ اػت ٠ً دس خ٦ٔ٨ ٗٞاسد د٨ْٓ پـتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً پب٥ ٝاثؼت٦ِ

خٞا١ٜذ ٠ً ١ش چ٨ض٥   ًٞس ٨ٛؼت ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثخٞا١ٜذ ٢٨ًبٙ سا ٛبثٞد ًٜٜذ. آ٢ٛب كوي ٦ٗ  ٨٘١ٚ چٜذ ٓحظ٠ هجْ ُلتٖ ٠ً ا٧ٚ
ًٜذ ٨ٛش١ٝهب٥ ٢ًهٚ ثبؿهٜذ ٧هب خهذا٧بٙ        ٛٞٙ ٗٚ ]٠ً ث٨٧ِٖٞ[، كشم ١٦٘ٛب٥ هب  سا ث٠ ؿٌْ اٝٓؾ حلظ ًٜٜذ. ثٜبثشا٧ٚ، اص ٛظش ثذٙ

١ب٥ هبٛٞٙ ٗٚ ٗــّٞ ٗشاهجت اص ٠٘١ چ٨ض ١ؼتٜذ. كوي ٝهت٦ ؿ٘ب، ٗش٧ذاٙ داكب، خٞدتبٙ سا خٞة اداسٟ ٨ٌٜٛهذ رهشأت     كبٓح، ثذٙ
شا٧ي ػبد٥ رشأت ٛذاسٛذ دػت ث٠ چٜهبٙ  ا٥ ثشا٥ ١ذف هشاس دادٙ ؿ٘ب داسٛذ. دس ؿ  ًٜٜذ ًبس١ب٦٧ ًٜٜذ. آٙ ٗٞهغ اػت ٠ً ث٢ب٠ٛ  ٦ٗ

ؿه٘بس. اُهش ا٧هٚ      ؿ٘بس٥ اػت، ثؼ٨بس اِٛـهت   اِٛـت ٣تش تٞك٨لؾ ًشدٕ ٝرٞد داسد، پذ٧ذ  ًبس١ب٦٧ ثضٜٛذ. ١شچٜذ ٝهؼ٨ت٦ ٠ً هجْ
ذٙ ٗحهن سؤ٧هت ؿه     ١ؼتٜذ. ثشا٥ ٨٘١ٚ اػت ٠ً ُلتٖ آ٢ٛب ث٠   پذ٧ذٟ حت٦ ٧ي ٧ب دٝ ثبس ١ٖ اتلبم ث٨لتذ پ٨بٗذ١ب٧ؾ ثؼ٨بس ثضسٍ

ٗحن سؤ٧ت ؿذٙ ٛبثٞد ؿذٛذ، چشا٠ً ُٜبٟ ؿٌٜز٠   ػ٘ذ اٛزبٕ دادٛذ ٧ب ؿ٨شػ٘ذ، ث٠  ٛظش اص ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ ًبس سا ث٠  ؿذٛذ. كشف  ٛبثٞد ٦ٗ
ًشدٙ اكٌبس دسػت ٝ ا٧٘بٙ دسػت ٗش٧ذاٙ داكب سا ٗشتٌت ؿذٛذ. ثٜبثشا٧ٚ، حت٦ اُش ثتٞاٜٛذ ًبسؿبٙ سا تٞر٠٨ ًٜٜذ، ثهبص ١هٖ ٗٞههغ    

ًٜٜذ. ٝاهؼ٨تؾ ا٧ٚ اػت ٠ً اص هجْ اص ا٧ٚ دسحبّ اص ث٨ٚ ثشدٙ ٝ خبت٠٘ دادٙ ا٧هٚ    خ٦ٔ٨ ثب تشع ٝ د٢ٓشٟ ػْ٘ ٦ٗاٛزبٕ آٙ ًبس١ب 
 ٛٞع رش٧بٙ ١ؼتٖ.

آٝسٛذ. ثؼوه٦ ؿهبُشداٙ     صٜٛذ ٝ چ٨ض١ب٥ ثذ٥ ث٠ ثذٙ ٗٚ ٦ٗ  اٛذ ٠ً ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دػت ث٠ ًبس١ب٥ ثذ٥ ٦ٗ  ثؼو٦ ؿبُشداٙ د٧ذٟ
د٧ذ٧ذ ًه٠    ًٜذ ا٧ٚ اػت ٠ً س٥ٝ ؿ٘ب ٌٗ٘ٚ اػت تیح٨ش ثِزاسد! چٞٙ، ؿ٘ب ٦ٗ  تٞاٜٛذ ا٧ٚ سا ثج٨ٜٜذ. چ٨ض٥ ٠ً ث٨ـتش ِٛشاٖٛ ٦ٗ  ٦ٗ

( تـه٧ٞن ثٜٔهذ  ًـٖ. )   ١ؼتٜذ؟! ث٠ رب٥ ؿ٘ب صرش ٦ٗؿ٘ب ؿ٧ٞذ ٠ً آٙ چ٨ض١ب ٗبّ   د ثٞد. آ٧ب ٗتٞر٠ ٦ٗاِٛبس چ٨ض٥ ثذ دس ثذٙ اػتب
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اكتذ ٠ً دسحبّ ٗحبكظت اص ؿ٘ب ١ؼتٖ، ٝ ٧ي ٛلش   ًشد چ٨ض٥ ًشف ٗٚ ث٨بٝسد؟ ا٧ٚ اتلبم ثشا٥ ا٧ٚ ٦ٗ  ُٝش٠ٛ چ٠ ًؼ٦ رشأت ٦ٗ
 ثب٧ذ آٙ ]چ٨ض١ب[ سا اص ث٨ٚ ثجشد.

تهٞا٨ٖٛ    ؿؼٞس سا ٛزبت د٨١ٖ؟ چ٠ِٛٞ ٗه٦   ٨ٖ ٗؤحشتش دس ٗو٨بع ثضسٍ حو٨وت سا سٝؿٚ ٨ًٜٖ ٝ ٗٞرٞدات ر٥تٞاٛ  پشػؾ: چ٠ِٛٞ ٦ٗ
 تش٥ داؿت٠ ثبؿٜذ؟  ٗبٙ تیح٨ش ثضس١ٍب ٝ ت٧ٞٔض٧ٞٙ  ًبس٥ ٨ًٜٖ ٠ً سٝصٛب٠ٗ

اداٗه٠ د٨١هذ ٝ    ا٢ٜ٧ب ٗٞهٞػبت خبف ١ؼتٜذ. دس حو٨وت ؿ٘ب ًبستبٙ ًبٗالً خٞة اػت. ثب٧هذ ثه٠ اٛزهبٕ ا٧هٚ ًبس١هب      ١٤٘معلم: 

تهبٙ ثهب ٛزهبت ٗهشدٕ      ١ب٦٧ پ٨ذا ٨ًٜذ ٠ً ث٠ ث٢جٞدؿبٙ ادا٠ٗ د٨١ذ. ا٧ٚ ٨ٛض سكتٚ دس ٗؼ٨ش ٗش٧ذاٙ داكب ٝ ثٜب ًشدٙ توٞا٥ ػظ٨ٖ  ساٟ
 د٨ٛبػت.

كشػت٨ٖ ٠ً ٗـٌالت دسٝٙ خٞدٗبٙ سا اص ث٨ٚ ثجش٧ٖ، آ٧ب ١٘چ٨ٜٚ دسحهبّ اص ثه٨ٚ ثهشدٙ ٨ٛش١ٝهب٥       پشػؾ: ٝهت٦ اكٌبس دسػت ٦ٗ
 ًٜٜذ؟  ٗبٙ ػجٞس ٦ٗؼت٨ٖ ٠ً اص داخْ ثذ٦ٜ٢ًٙ ١

چ٨ض١هب٦٧ سا ًه٠ دسٝٙ    ٤ؿهٞد، ١٘ه    تبٙ اػهت ٛ٘ه٦   كشػت٨ذ كوي ٗحذٝد ث٠ چ٨ض١ب٦٧ ٠ً دسٝٙ ثذٙ  ٝهت٦ اكٌبس دسػت ٦ٗ معلم:

ٝ ١ه٨   د١ذ. ثٜبثشا٧ٚ آ٧ب ا٧ٚ خٞة اػت ٠ً كوي ٗذإ اكٌبس دسػت كشػتبد ٠ً ٗبٛغِ آٗذٙ آ٢ٛب ؿهذ    تبٙ ١ؼتٜذ كشاس٥ ٦ٗ  ٗحذٝدٟ
٧ُٖٞ ا٧ٚ اػت ٠ً آ٢ٛب د٧ِش دس ؿشا٧ي ػبد٥ رشأت آٗذٙ ٛذاسٛذ، ٝٓه٦ اُهش ص٧هبد٥ دس ٗهٞسدؽ       ًبس د٧ِش٥ ٌٛشد؟ چ٨ض٥ ٠ً ٦ٗ

آ٧ٜذ ٝ اص داخْ   صٗبٙ ٝرٞد داسٛذ. ٝهت٦ ٗٞرٞدات آٙ ثؼذ١ب٥ د٧ِش ث٠ ػ٘ت ؿ٘ب ٦ٗ  ؿٞد. ثؼذ١ب٥ د٧ِش ١ٖ  كٌش ٨ًٜذ ٝاثؼت٦ِ ٦ٗ
ًٞس٥ اػت، ٝ ا٧ٚ تیح٨ش٥ س٥ٝ ؿ٘ب   ًٞس ٝرٞد داسٛذ. ػبختبس ٢٨ًبٙ كشكبً ٨٘١ٚ  ٨ًٜذ. ثُؼذ١ب ا٧ٚ  ٦٘ٛؿٞٛذ چ٨ض٥ حغ   ؿ٘ب سد ٦ٗ

تـه٧ٞن  آ٧هذ. )    تهبٙ ٗه٦   ٧ُٖٞ ٠ً اص ؿ٨ٜذٛؾ خٞؽ  ٛخٞا١ذ ُزاؿت. چٞٙ ٗٞهٞع ػبختبس ث٠ ٨ٗبٙ آٗذٟ اػت، ٌٗٔج٦ ث٠ ؿ٘ب ٦ٗ
 (ثٜٔذ

دا٨ٛذ ٠ً ػ٨ت، ٗٞص،   دا٨ٛذ ٠ً ٨ُب١بٙ، ربٛٞساٙ، ٝ چ٨ض١ب٥ ُٞٛبُٞٙ خ٦ٔ٨ خ٦ٔ٨ ص٧بد٥ س٥ٝ ص٨ٗٚ ١ؼت. ٗـخق ث٨٧ِٖٞ، ٦ٗ  ٦ٗ
دا٨ٛذ ٠ً اٛهٞاع ٗختٔهق خ٨ٔه٦ خ٨ٔه٦ ص٧هبد٥ اص        دا٨ٛذ ٠ً ثجش، ؿ٨ش، خشُٞؽ، ٝ ثض ٝرٞد داسد، ٝ ٦ٗ  پشتوبّ، ٝ اِٛٞس ٝرٞد داسد، ٦ٗ

ػٌح ثب ص٨ٗٚ ثهٞدٟ ٝ    ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ثؼ٨بس دٝس٥ ٠ً ١ٖ  ١ؼت. ثؼذ١ب٥ د٧ِش ١ٖ آٙ چ٨ض١ب سا داسٛذ. ثذٙ ١ب  دسختبٙ، ٨ُب١بٙ، ٝ ُْ
ٟ      تش، رسات٦ سا ٦ٗ  پب٨٧ٚ  ١ب٥ ػٌح  ١ؼتٜذ ٨ٛض آٙ چ٨ض١ب سا داسٛذ. رسٟ   ؿج٠٨ ص٨ٗٚ ١هب٥    ػبصٛذ ٠ً ٧هي ػهٌح ثهبالتش ١ؼهتٜذ. آٙ رس

هذس ثضسٍ اػت ٠ً ٌٗ٘هٚ اػهت     ١ب ا٧ٚ  ُٞٛبُٞٙ سا س٥ٝ خٞد داسٛذ. ػ٨ت دس آػ٘بٙ تش ٨ٛض ا٧ٚ ربٛٞساٙ، ٨ُب١بٙ، ٝ چ٨ض١ب٥  ثضسٍ
ثبال٥ آٙ ػ٨ت ثضسٍ اػهت؟    ١ب٥ ػٌح  ا٥ دس دسٝٙ رسٟ  پب٨٧ٚ، رسٟ  ١ب٥ ػٌح  تش اص ٧ي ػ٨بسٟ ثبؿذ. آ٧ب ػ٨ت آٙ ػ٨بسٟ  حت٦ ثضسٍ

ٌٞح حت٦ ثبالتش ١ٖ ؿه٨ش ٝرهٞد داسد. س٥ٝ صٗه٨ٚ    ١ب ١ٖ ؿ٨ش ١ؼت، ٝ دس ػ  رٞاة ٗخجت اػت. س٥ٝ ص٨ٗٚ ؿ٨ش ١ؼت، دس آػ٘بٙ
ؿهبٙ ٝسا٥   ههذس٥ ثهضسٍ ًه٠ ػظ٘هت      ثه٠  –تش ٝرٞد داسٛذ   ١ب ١ٖ ٗشدٕ ١ؼتٜذ، ٝ ٗشد٦ٗ حت٦ ثضسٍ  ٗشدٕ ٝرٞد داسٛذ، دس آػ٘بٙ

ال٠٧ اص آٙ رسٟ  تش٧ٚ  ٗوب٧ؼ٠ اػت. ٝ ٗٞرٞدات پبدؿبٟ داسٛذ، ٧ب ث٠ ػجبست٦، ١ش ٗٞرٞد٥ ٧ي پبدؿبٟ داسد. پبدؿبِٟ ٧ي ٗٞرٞد، ثضسٍ
 ٣س٥ٝ ًش ١٣ب٥ ٗختٔق، ثشخ٦ ثضسٍ ٝ ثشخ٦ ًٞچي، پخؾ ١ؼتٜذ. ٗٞرٞد صٛذ  اػت، ٝ ١ش چ٨ض٥ پب٨٧ِٚ آٙ، س٥ٝ رسات٦ ثب اٛذاصٟ

 آ٧ذ.  تش٧ٚ رسٟ، پبدؿبٟ ت٘بٕ ٗٞرٞدات اػت، ٝ رساتؾ دس ت٘بٕ ػٌٞح ص٧شؽ ث٠ ٛ٘ب٧ؾ دس ٦ٗ  ثضسٍ ٤ال٧

١ٖ ١ؼتٜذ. ٗٞرٞدات خ٦ٔ٨ ص٧بد٥ س٥ٝ صٗه٨ٚ    تبث٨ذٟ ٝ آ٨ٗخت٠ ث٠  ١ٖ  ؿ٘بس چ٨ض٥ ٠ً ث٠  پغ ا٧ٚ ٢٨ًبٙ چ٠ ٛٞع ٝرٞد٥ اػت؟ ث٦
ػ٨ؼتٖ ٗٞرٞدات ٨ٛؼتٜذ. ثهب ا٧هٚ   ٧ي پبدؿبٟ ٨ٛؼتٜذ، ٝ ٗتؼٔن ث٠  ٧يٝرٞد داسٛذ، ٦ٓٝ ا٧ٚ ٗٞرٞدات صٛذٟ ث٠ ٨١  ٝر٠ ٗتؼٔن ث٠ 

اٛذ. ٦ٓٝ ٗٞرٞدات صٛذٟ ث٠ پبدؿب١بٙ خٞدؿبٙ ٝكْ ١ؼتٜذ، ٝ ثه٠ ٗٞرهٞدات     ًٜٜذ ٝ ثب ١ٖ دسآ٨ٗخت٠  رب صٛذ٦ُ ٦ٗ ا٧ٚ    حبّ ٦ِ٘١
ٖ   د٧ِش ٝكْ ٨ٛؼتٜذ. ٧ؼ٦ٜ، ثب ا٠ٌٜ٧ دس ػشاػش كوب٥ ٢٨ًبٙ ثب ١٘ذ٧ِش ثشخٞسد داسٛذ ٝ ث٠ ١ٖ ٦ٗ ١هب٥ ٗؼهتوْ     سػٜذ، اٗب ػ٨ؼهت

١ب پبدؿهبٟ خهٞد سا داسٛهذ،      بثشا٧ٚ ؿ٨ش١ب پبدؿبٟ خٞد سا داسٛذ، ػ٨تخٞدؿبٙ سا داسٛذ ٝ تحت حٌٞٗت پبدؿب١بٙ خٞدؿبٙ ١ؼتٜذ. ثٜ
١ش ًذإ پبدؿبٟ ٗشثٞى ث٠ خهٞد سا   –ت٘بٕ چ٨ض١ب  –١ب   ٗٞص١ب پبدؿبٟ خٞد سا داسٛذ، دسختبٙ پبدؿبٟ خٞد سا داسٛذ، ٨ُب١بٙ، ػٔق، ُْ

١هب    آ٨ٗضٛذ. اٛؼبٙ  ِش ثشخٞسد داؿت٠ ٝ ثب ١ٖ دس٦ٗػٌح ٝرٞد داسٛذ ث٠ ا٧ٚ كٞست ثب ١٘ذ٧  داسٛذ. ت٘بٕ ٗٞرٞدات٦ ٠ً دس ثؼذ١ب٥ ١ٖ
٢ٛب٧ت ٨ٌٗشٝػٌپ٦ اص داخْ ثذٙ اكشاد ػبد٥ ؿٜبٝس  ث٦ ٣ًٜٜذ. ٓحظ٠ ث٠ ٓحظ٠، ػٜبكش صٛذ  اص داخْ ٗٞرٞدات ثؼ٨بس ػظ٨ٖ ػجٞس ٦ٗ
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ًبْٗ تض٠٨ً ؿهذٟ ٢ٗهش ٝ    ًٜٜذ. ٝ ػ٘ت٦ اص ؿ٘ب ٠ً  ١ب٥ هبٖٛٞٛ ٝ ٗحبكظبٙ هبٛٞٙ ٗشاهجت ٦ٗ  ؿٞٛذ. اص ػٌح ٝ ظب١ش ؿ٘ب ثذٙ  ٦ٗ
ؿهٞد ]آٙ    ا٥ د٧ِش ت٘هبٕ ٗه٦    ًٞس ٠ً ًبس ال٠٧  ؿٞد. ٨٘١ٚ  ؿٞد ٢ٗش ٝ ٕٗٞ ٦ٗ  ًٞس ٠ً ًبس ٧ي ال٠٧ ت٘بٕ ٦ٗ  ٕٗٞ ؿذٟ اػت. ٨٘١ٚ
ؿهٌْ  تهبٙ ثهبص    تٞاٛذ اص داخْ آٙ ػجٞس ًٜذ. ثٜبثشا٧ٚ ا٧ٚ ٢٨ًبٙ ٝاهؼبً پ٨چ٨ذٟ اػت. ثشا٥  ؿٞد. ٝ ٨١  چ٨ض ٦٘ٛ  ١ٖ[ ٢ٗش ٝ ٕٗٞ ٦ٗ

 (تـ٧ٞن ثٜٔذد٧ِش٥ اص ػبختبس ٢٨ًبٙ سا ؿشح دادٕ. ) 

پشػؾ: ث٠ ٛظش ٗٚ اػتبد ثبالتش اص ٠٘١ چ٨ض اػت ٝ هجْ اص ا٧ٚ، ٗؼ٨شِ ٗب سا ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ اػت. پغ، اص ا٧ٚ د٧ذُبٟ، ثه٠ ٛظهش   
سػهذ ًه٠ ٛظهٖ ٝ      ا٧ٚ ثه٠ ٛظهش ٗه٦   ًٜهذ. ثٜهبثش    ١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ سا اػتبد ثب ١ذف سؿذ ٗب اػتلبدٟ ٦ٗ  سػذ ٠ً ٛظٖ ٝ تشت٨ت  ٦ٗ

 ١ب٥ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ دس اكْ خ٦ٔ٨ ٝاهؼ٦ ٨ٛؼتٜذ. آ٧ب ا٧ٚ دسى دسػت اػت؟  تشت٨ت

د١ٜذ، ثٜبثشا٧ٚ اٛتخبث٦   ًٞس اٛزبٕ ٦ٗ  داٛؼتٖ ٠ً اٗٞس سا ا٧ٚ  ؿٜبػٖ. اٗب ٦ٗ  ٛللؾ دسػت اػت، ص٧شا آ٢ٛب سا ث٠ سػ٨٘ت ٦٘ٛ معلم:

 ١ب٧ـبٙ سا ث٠ خٞدؿبٙ ثشُشداٖٛ. ٝهؼ٨ت ا٧ٚ اػت.  ٘شا٦١ ًٜٖ ٝ ٛوـ١٠ب٧ـبٙ ١  رض ا٧ٚ ٛذاؿتٖ ٠ً ثب ٛوـ٠

چهٞآٙ ثه٠     دٝ دس اػتبٙ ػ٦  ٦٧ٞ١ تب٧ٞاٙ، پبسى ٗشًض٥ ػٞئذ، ٝ ؿ٢ش چَٜ  ٨َٜٗ ٤پشػؾ: ٗش٧ذاٙ داكب اص اػتبٙ ٨ٓبئ٨َٜٛٞ، ٗذسػ
 كشػتٜذ.  اػتبد دسٝد ٦ٗ

 (تـ٧ٞن ثٜٔذٗتـٌشٕ! )  معلم:

كشػت٨ٖ ٠ً دس خٞدٗبٙ ٗـٌالت سا اص ث٨ٚ ثجش٧ٖ، آ٧ب ١٘چ٨ٜٚ دسحبّ اص ث٨ٚ ثشدٙ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٜه٦    ٦ٗپشػؾ: ٝهت٦ اكٌبس دسػت 
ٚ       ؿٞٛذ، ٝ آ٧ب ا٧شاد٥ ٛذاسد ٠ً اص ٨ٛهي   ١ؼت٨ٖ ٠ً اص داخْ ثذٙ رؼ٘ب٦ٛ ٗش٧ذاٙ سد ٦ٗ ٗهبٙ  خهٞا٦١ اػهتبد ًپه٦ ًٜه٨ٖ ٝ دس ر١ه

 ثشا٧ـبٙ حو٨وت سا سٝؿٚ ٨ًٜٖ؟

اكتهذ ٝ ٛجب٧هذ     تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً ا٧ٚ اتلبم ث٠ خبًش ػبختبس كوب٦٧ ٢٨ًبٙ ٦ٗ  ُزاؿت٠ اػت. ٦ٗص٧بد٥ س٥ٝ ؿ٘ب تیح٨ش  معلم:

ٙ    دس ٗٞسد آٙ ِٛشاٙ ثبؿ٨ذ. اُش ٦٘ٛ حوهبس  تهبٙ سا ثجٜذ٧هذ ٝ اٗهشٝص سا ٛلهغ ٌٛـه٨ذ. )       خٞا٨١ذ اص داخْ ؿ٘ب سد ؿٞٛذ، كوهي د١هب
ٙ    ٠ ١ٜٞص كب اكالحاٛذ ً  ( ص٧شا ١ٞا ٨ٛض صٛذٟ اػت، ٝ ٗٞرٞدات٦خٜذٛذ  ٦ٗ ١هب    ؿبٙ ٌٛشدٟ اػت. پغ ِٛشاٙ ا٧ٚ چ٨ض١هب ٛجبؿه٨ذ. اٛؼهب

هذس ػخت اػت ٠ً ٧ي اٛؼبٙ تض٠٨ً ًٜذ، ٝ چشا ػهخت اػهت ًه٠ ٧هي       اٛذ. چشا ا٧ٚ  ًٞس٥ صٛذ٦ُ ًشدٟ  ١ضاساٙ ١ضاس ػبّ ٨٘١ٚ
ا٥ ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ ٗؼبئْ حْ ؿهٞٛذ، ٢٨ًهبٙ   تٞاٛذ ا٧ٚ ٗؼبئْ سا حْ ًٜذ. ثش  اٛؼبٙ خذا ؿٞد؟ ص٧شا ٢٨ًبٙ ٢ًٚ خشدؽ سا ٛذاسد ٝ ٦٘ٛ

١ب٥ آ٧ٜذٟ ٗحون ؿذٟ اػت، ٝ ا٧هٚ اتلهبم ثهشا٥      ػ٨ت ؿٞد. ٗؼ٨ش خذا ؿذٙ اٛؼبٙ  ثب٧ذ اص ثبال تب پب٨٧ٚ ث٠ ًٞس ث٨ٜبد٥ ًبْٗ ٝ ث٦
اٛؼهبٙ   ( پهغ ثهشا٥ ٧هي   تـه٧ٞن ثٜٔهذ  رب اٛزبٕ ؿٞد، ت٘بٕ ٗؼ٨ش تب ثهبالتش٧ٚ ٌٗهبٙ. )    ا٧ٚ اكتبدٟ اػت ٠ً ا٧ٚ تؼ٢ذ ثب٧ذ اص ا٧ٚ

ًٜهذ. ٛزهبت ٗهشدٕ ٝاهؼهبً       صاد٥، ١٘شاٟ ثب ٗذاخ٠ٔ اص ًشف ا٧ٚ ٛٞع ػٜلش، اٗٞس سا خ٦ٔ٨ پ٨چ٨هذٟ ٗه٦    ١ب٥ پغ  ٨ُش٥ پٜذاؿت  ؿٌْ
ػخت اػت! ٗٞرٞدات ا٦٢ٓ هذ٧ٖ ٛزبت ٗشدٕ سا ًبس٥ ثؼ٨بس ػخت د٧ذٛذ، چٞٙ ا٧ٚ پذ٧ذٟ سا د٧ذٛذ. آ٧ب ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧هذ اص ا٧هٚ   

ُلتٖ ٠ً آٙ پذ٧ذٟ ٝرٞد داسد، چٜبٙ چ٨ض٥ دسحبّ ٝهٞع اػت. ا٧هٚ    ب اكٌبس دسػت ثپشداص٧ذ! كوي ث٠ ؿ٘ب ٦ٗثتشػٜذ؟ ث٠ ١ش چ٨ض٥ ث
 ًٞسٛذ.  ثخـ٦ اص ػبختبس ٢٨ًبٙ اػت، اٗٞس ا٧ٚ

 ؿٞد.  آؼبدٟ ُشٕ ٦ٗ  كشػتٖ ثذٖٛ كٞم  پشػؾ: ا٧ٚ چٜذ ٝهت، ٗٞهؼ٦ ٠ً اكٌبس دسػت ٦ٗ

تٞاٜٛهذ احؼبػهؾ ًٜٜهذ ٝ      ١هب ٗه٦    آ٧هذ. ثؼوه٦    داؿتٚ ٗوذاس خ٦ٔ٨ ص٧بد٥ اٛشط٥ ٦ٗا٧ٚ چ٨ض خٞث٦ اػت. احؼبع ُشٗب اص  معلم:

 تٞاٜٛذ.  ١ب ٦٘ٛ  ثؼو٦

 ا١ش٦ٜ٘٧ اػت؟ ٤ًٜٖ. آ٧ب ا٧ٚ ًج٨ؼ٦ اػت ٧ب ا٠ٌٜ٧ ٗذاخٔ  ٗٞد كـبس حغ ٦ٗ  پشػؾ: ٗٚ دس ػشٕ ٗٞد
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تٞاٜٛذ چ٨ٜٚ ٝاًٜـه٦    تبٙ ٦ِ٘١ ٦ٗ سكتٚ ػٌح تبٙ، ٝ ثبال  َُٞٛتبٙ، ثبصٛ٘ٞد١ب٥  ٦ًٔ ث٨٧ِٖٞ ًج٨ؼ٦ اػت. تـ٨٨شات ثذٙ معلم:

 ثبس ث٨بٝسٛذ.

پشػؾ: خب٦٘ٛ دس ٨ٛٞرشػ٦ ١ؼت ٠ً اص چ٨ٚ آٗذٟ اػت. ١ش چ٢بس دػت ٝ پب٥ اٝ ػ٠ ػبّ پ٨ؾ ث٠ خبًش ٧ي آٓٞد٦ُ ٨ٌٗشٝثه٦  
داكب چِٞٛه٠ ثب٧هذ ثه٠ اٝ     ًٜذ. ا٧ٚ ٗش٧ذ  اٝ صٛذ٦ُ ٦ٗ ٤تش اص خبٛ  هٌغ ؿذٛذ. اٗب ر١ٜؾ ١ٜٞص ١ـ٨بس اػت. ٧ي ٗش٧ذ داكب ٦ً٘ پب٨٧ٚ

 ً٘ي ًٜذ؟

ؿهؼٞس اػهت.     ١ب ٝ ٛزبت ٗٞرهٞدات ر٥   ٗش٧ذاٙ داكب، ٢ٗ٘تش٧ٚ ًبس٥ ٠ً اٗشٝص الصٕ اػت اٛزبٕ د٨١ذ سٝؿٚ ًشدٙ ٝاهؼ٨ت معلم:

٧ذ ثش٧ٝذ ٝهت ثب  ثب٧ذ ثج٨ٜ٨ذ ٠ً اٝ ٗؼٕ٘ٞ ؿذٟ اػت ٧ب ٠ٛ، ٝ اُش ؿذٟ اػت ثب٧ذ ثش٧ٝذ ٝ ثب اٝ حشف ثض٨ٛذ. اُش ٗؼٕ٘ٞ ٛـذٟ اػت، آٙ
٥ آٙ كٌهش   ًٜذ، پغ ٛجب٧ذ ث٨ؾ اص حذ دسثهبسٟ   ١ش ًبس٥ سا ٠ً ثب٧ذ، اٛزبٕ د٨١ذ. ١ش چ٠ ثبؿذ دٝٓت ث٠ ٛبتٞاٛبٙ رؼ٦٘ سػ٨ذ٦ُ ٦ٗ

تٞا٨ٛذ د٧ِش تض٠٨ً سا ًٜبس ثِزاس٧ذ. ثذاهجب٦ٓ ٝ   تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، ٦ٗ  ٝهت ٦ٗ  ١ب ٝاثؼت٠ ثبؿ٨ذ، آٙ  ٨ًٜذ. اُش ص٧بد٥ ث٠ ا٧ٚ ٗٞهٞع
تٞا٨ٛهذ ثه٠     ثؼ٨بس ص٧بد٥ دس د٨ٛب٥ اٛؼب٢ٛبػت. آ٧ب ٦ٗ ٤سح٘ب٠ٛ اػت، ٝ چ٨ض١ب٥ ؿ٨شٜٗللبٛ  ١ب خ٦ٔ٨ ث٦  ١ب٥ د٨ٛب٥ اٛؼبٙ  ػذآت٦  ث٦

 (تـ٧ٞن١ب ٝاثؼت٠ ثبؿ٨ذ؟ ت٢ٜب سا٦١ ٠ً ًؼ٦ سا ٛزبت داد ا٧ٚ اػت ٠ً دس ػٌح٦ ث٨ٜبد٥ ٛزبتؾ داد. )   ٦ِ٘١ آٙ

 اٛذاص ًٜٜذ.  ٨ٛؼت ٗش٧ذاٙ داكب پّٞ پغ٧ُٜٞذ ٠ً الصٕ   ١ب ٦ٗ  پشػؾ: ثؼو٦

خٞا٨١هذ    ٨٧ُٞذ ٠ً ٦ٗ  ٛظشتبٙ ثب٧ذ اٛزبٕ د٨١ذ سا اٛزبٕ د٨١ذ. اُش ٦ٗ  ( ًبس٥ ٠ً ث٠خٜذٛذ  حوبس ٦ٗ س٥ٝ اػت. )  دٝثبسٟ ص٧بدٟ معلم:

ٚ  ٝهت دس ا٧ٚ حبٓت ثب٧ذ ثش٧ٝذ اٛزبٗؾ د٨١ذ، چٞٙ ٗشدٕ  اٛذاص ًشدٟ ٝ اٗٞا٦ٓ خش٧ذاس٥ ٨ًٜذ، آٙ  پّٞ پغ ًهٞس تض٨ًه٠     دس آ٧ٜذٟ ا٧ه
( خٜذٛهذ   حوهبس ٗه٦  رب ٜٗتظش ث٘ب٨ٛهذ، )    خٞا٨١ذ ٨٘١ٚ  خٞا٨١ذ دػت ث٠ ٨١  ًبس٥ ثض٨ٛذ ٝ ٦ٗ  خٞا١ٜذ ًشد. ٧ب ؿب٧ذ ث٨٧ِٞذ ٠ً ٦٘ٛ

ذ آٙ تٞاٛؼهت٨   سػه٨ذ، ٛ٘ه٦    ؿذ! اٗب ٝهت٦ صٗبٙ ً٘بّ ٝاهؼبً ٦ٗ  ا٥ ٦ٗ  خٞة دس ا٧ٚ حبٓت ث٠ ً٘بّ ٛخٞا٨١ذ سػ٨ذ. چ٠ ٝاثؼت٦ِ ه٥ٞ
تٞا٨ٛذ س١ب٧ـبٙ ٨ًٜذ پغ ٢ٖٗ ٨ٛؼتٜذ. كٌش كشد دس آٙ ٓحظ٠ كٌش ٧ي خذاػت. پغ چهشا    تٞاٛؼت٨ذ؟ اُش ٦ٗ  چ٨ض١ب سا س١ب ٨ًٜذ، ٦ٗ

آخشِ اكهالح د٨ٛهب٥    ٤تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً دس آٙ ٓحظ  كٌش ا٧ٚ چ٨ض١ب سا ٨ًٜذ؟ خٞدتبٙ سا ِٛشاٙ ٨١  چ٨ض ٨ٌٜٛذ. دسحو٨وت، ٦ٗ
( اٗهب  تـه٧ٞن ثٜٔهذ  ي آٙ ٠٘١ چ٨ض ٗتالؿ٦ خٞا١ذ ؿذ. ًذإ پّٞ؟ ٧ي ٝسم ًبؿز ١ٖ ثبه٦ ٛخٞا١ذ ٗبٛذ. ) ثـش٥ تٞػي كب، دس ٧

 ا٧ٚ استجب٦ً ث٠ ؿ٘ب ٛذاسد.

س٧ض٥ ٗب٦ٓ ثشا٥ تحل٨الت آ٧ٜذٟ كشصٛذاٙ چ٨ض٥ ٨ٛؼت ٠ً ثب٧ذ خٞدٗبٙ سا ِٛهشاٛؾ ًٜه٨ٖ چشاًه٠      اٛذاص پّٞ ٝ ثشٛب٠ٗ  پشػؾ: پغ
خٜذٛهذ( ١٘چٜه٨ٚ ٗش٧هذاٙ داكهب٦٧ ١ؼهتٜذ ًه٠         ثشػ٨ٖ ٝ الصٕ ٨ٛؼت ِٛشاٙ ا٧ٚ ثبؿ٨ٖ. )حوهبس ٗه٦  هشاس اػت دس آ٧ٜذٟ ث٠ ً٘بّ 

 خٜذٛذ(  ٗبٙ ثبؿٜذ. )حوبس ٦ٗ  ٗبٙ تٞر٠ ٨ًٜٖ، چٞٙ ٌٗ٘ٚ اػت دؿٜ٘بٙ ُزؿت٧ُٞ٠ٜذ حت٦ ٨ٛبص ٨ٛؼت ث٠ ٝآذ٧ٚ  ٦ٗ

دا٨ٛذ ٠ً ثه٠ ً٘هبّ سػه٨ذٙ      ه٥ٞ ؿذٟ اػت! آ٧ب ٦ٗ هذس  سػذ. ٝاثؼت٦ِ ا٧ٚ  ؿج٠٨ حشك٦ ٠ً ٧ي ٗش٧ذ داكب ثضٛذ ث٠ ٛظش ٦٘ٛ معلم:

تبٙ ٗشاهجت ًٜذ. آ٧ب ٨١  ٨ٛبص٥ ١ؼهت ًه٠ ِٛهشاٙ     ٗش٧ذاٙ داكب چ٠ چ٨ض ثبؿ٦١ٌٞ اػت؟ اػتبد ثب٧ذ اص ت٘بٕ چ٨ض١ب٥ دٝس ٝ اًشاف
ب تب ث٠ حبّ ا٧ٚ اكهْ سا  سٝٛذ؟ آ٧  ٨١  چ٨ض٥ ثبؿ٨ذ؟ آ٧ب تٞاٛب٦٧ ٗشاهجت اص آٙ چ٨ض١ب سا داس٧ذ؟ آ٧ب اٗٞس ًجن آسص١ٝب٥ ؿ٘ب پ٨ؾ ٦ٗ

كب٧هذٟ    ا٥ ١ٖ ٠ً ٨ًٜذ ًبٗالً ثه٦   س٧ض٥  هذس١ب خٞة ٛجبؿذ، ١ش ٛٞع ثشٛب٠ٗ  ؿبٙ آٙ إ؟ اُش ثخت ٝ اهجبّ  تبٙ تٞه٨ح ٛذادٟ   ثشا٥ ٦ِ٘١
ؿهت٠ ثبؿهٜذ ٧هب    تٞاٖٛ ٛظٖ ٝ تشت٨ت د١ٖ، خٞاٟ اهجبّ خهٞث٦ دا   تبٙ ٛظٖ ٝ تشت٨ت د١ذ. ٗٚ ٦ٗ تٞاٛذ اٗٞس سا ثشا٥  اػت. اٗب اػتبد ٦ٗ

ًٜٖ. آ٧ب تب ث٠ حبّ ا٧ٚ ُلت٠ ٛـهذٟ    ٛذاؿت٠ ثبؿٜذ. ِٛشاٙ چ٠ ١ؼت٨ذ؟ كوي ثب٧ذ تض٠٨ً ٨ًٜذ ٝ ٗٚ ثشا٥ ؿ٘ب اص ٠٘١ چ٨ض ٗشاهجت ٦ٗ
ٝهت ًبس٥ ٨ٛؼت ٠ً ثتٞاٖٛ اٛزبٕ ثذ١ٖ. كحجت ؿ٘ب ؿج٠٨ چ٨ض٥ ٠ً ٧ي ٗش٧ذ داكب ث٧ِٞهذ    اػت؟ ٦ٓٝ اُش خٞة تض٠٨ً ٨ٌٜٛذ، آٙ

 ػذ، ٛظش ٗٚ ا٧ٚ اػت!س  ث٠ ٛظش ٦٘ٛ



6۲ 

 

خٞا١ٖ ثهذاٖٛ    چ٨ض چ٨ض٥ ؿذ٧ذ، ٝ ا٠ٌٜ٧ دس آ٧ٜذٟ ٨١  ًؼ٦ ؿ٘ب سا ٛخٞا١ذ ؿٜبخت. ٦ٗ  پشػؾ: ؿ٘ب كجح اؿبسٟ ًشد٧ذ ٠ً اص ٨١ 
١ب٦٧ خٞا٨١ٖ داؿت ٠ً ث٠ آٗٞصؽ كب٥ ؿ٘ب ُٞؽ ٨ًٜٖ؟ اُهش ١ٜهٞص     ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ دس آ٧ٜذٟ ث٠ ً٘بّ سػ٨ذ٧ٖ آ٧ب ١ٜٞص چ٨ٜٚ كشكت

 خٜذٛذ(  ٗبٙ ث٠ آ٢ٛب رٞاة د٨١ذ؟ )حوبس ١٦ٗب٦٧ خٞا١ذ ثٞد ٠ً اص ؿ٘ب ثخٞا٨١ٖ ثشا٥  ٖ پ٨ؾ آ٧ذ، آ٧ب كشكتػؤاّ ثشا٧

( ١ٜٞص دسحبّ اػتلبدٟ اص تلٌش اٛؼب٦ٛ ثشا٥ كٌش ًشدٙ ث٠ ٗؼبئْ ١ؼهت٨ذ.  خٜذٛذ  حوبس ٦ٗؿٞد تض٠٨ً ٨ًٜذ. )   تب اثذ ٠ً ٦٘ٛ معلم:

تهبٙ   ؿ٘بس٥ داؿت٠ ثبؿ٨ذ ٠ً اص آ٢ٛب ٗشاهجت ٨ًٜذ ر١ٚ ؿؼٞس ث٦  ًٜٜذ. ٝهت٦ ٗٞرٞدات ر٥  ًٞس دس ٗٞسد ٗؼبئْ كٌش ٦٘ٛ  خذا٧بٙ ا٧ٚ
ًهٜٖ. آجته٠،     ( ؿٞخ٦ ٦ٗخٜذد  ٗؼٖٔ ٦ٗٝهت احت٘بالً ا٧ٚ هذس صٝد ث٠ صٝد ث٠ ٧بد اػتبد ٛخٞا٨١ذ اكتبد! )   خ٦ٔ٨ ٗــّٞ خٞا١ذ ثٞد. آٙ

اٛهذ. دسحو٨وهت     ١ب ٠٘١ ٗٞههٞػبت آ٧ٜهذٟ   ؿب٧ذ ١ٖ ا٧ٚ ًبس سا ٌٜٖٛ. ا٧ٚ تش٥ كب سا آٗٞصؽ د١ٖ، ٝ  ؿب٧ذ دس آ٧ٜذٟ دس ٗو٨بع ثضسٍ
٥ ٗؼبئْ اص اكٌهبس ثـهش٥ ٗٞرهٞد اػهتلبدٟ      تٞا٨ٛذ دس آ٧ٜذٟ اػتبد سا ثج٨ٜ٨ذ ٧ب ٠ٛ، ١ٜٞص ثشا٥ تلٌش دسثبسٟ  ٨ًٜذ ٠ً ٦ٗ  ٝهت٦ كٌش ٦ٗ

ا٥ ٠ً ٗحجت ٝػه٨غ ٝ    ٠ ٗٚ ٨ٛبص داؿت٠ ثبؿ٨ذ، آٙ رٜج٨ًٜ٠ذ. آٙ سٝص ٠ً ثـٞد دس ٝهؼ٨ت د٧ِش٥ خٞا٨١ذ ثٞد. اٗب ٝهت٦ ٝاهؼبً ث  ٦ٗ
١ؼهت٨ذ! )   كهب  اكهالح  ٣( ث٠ ا٧ٚ خبًش ٠ً ؿ٘ب خبف ١ؼت٨ذ. ؿ٘ب ٗش٧ذاٙ داكب٥ دٝستـ٧ٞن ثٜٔذپ٢ٜبٝس ثٞدا اػت سا خٞا٨١ذ د٧ذ. ) 

 (تـ٧ٞن ثٜٔذٝرٞد داؿت٨ذ! )  كب اكالح( ؿ٘ب صٗب٦ٛ ١٘شاٟ تـ٧ٞن ثٜٔذ

تبس٧م رب٥  ٤سا ٠ً دس ُزؿت كب اكالحد٧ِش٥ ٨ٛؼت. دس آ٧ٜذٟ، تل٧ٞش ٝحـتٜبى  ٤ثذا٨ٛذ. ٝاهؼبً دكؼ ثب٧ذ هذس ا٧ٚ كشكت توذ٧ش٥ سا

ثؼذ ٛه٠.   ٤اٛذ ٝ ٓحظ  ٧ي ٓحظ٠ ًبٗالً خٞة ػْ٘ ًشدٟ –ُشكت٠ خٞا٨١ذ د٧ذ. ػٌ٘ٔشد ثؼو٦ اص ٗش٧ذاٙ داكب ٝاهؼبً هؼ٨ق ثٞدٟ اػت 
 صدٟ ؿذٛذ.  سا اص ٛضد٧ي د٧ذٛذ ٝاهؼبً ح٨شت كب اكالحت ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ثؼ٨بس ػظ٨ٖ، هذس  دس ٝاهغ، حت٦ ٝهت٦ ثذٙ

ا٥   ، اٗشٝص ا٨ٓٝٚ ثبس٥ اػت ٠ً دس ٧ي ًٜلشاٛغ كب دس چٜه٨ٚ ٗو٨هبع ثضسُه٦ ٝ ثهشا٥ چٜه٨ٚ ٗهذت ًهٞال٦ٛ       1999 ٤طٝئ٨ ۳۰اص 
 (تـ٧ٞن ثٜٔذد١ٖ. )   ١ب٥ ٗش٧ذاٙ داكب سا رٞاة ٦ٗ پشػؾ

تٞاٖٛ   تٞاٖٛ ثج٨ٜٖ ٠ً خ٦ٔ٨ ثب هجْ كشم داسٛذ. ًٔ٘بت ٌٗ٘ٚ اػت ؿج٠٨ ثبؿٜذ، ٦ٓٝ ٦ٗ  ثبس كشػتبد٧ذ ٦ٗ  ١ب٥ پشػـ٦ ٠ً ا٧ٚ  اص ثش٠ُ
تش٧ٚ كشم ا٧ٚ اػت ٠ً ر٨ٜ١ت ًٜزٌهب٥ٝ ٝ ؿه٨لت٦ِ     ؿبٙ اػت كشم ًشدٟ اػت. اص ا٧ٚ ُزؿت٠، ثضسٍ ثج٨ٜٖ ٠ً چ٨ض٥ ٠ً دسٝٙ

ص٨ٛهذ. آجته٠، ٝهته٦      دٛجبّ داٛؾ دس ػٌح ٝ ظب١ش پشػ٠ ٦٘ٛ  ا٧ذ ٝ د٧ِش ث٠  ادٟ اػت. ؿ٘ب ٗؼوّٞ ؿذٟرب٥ خٞد سا ث٠ اكٌبس دسػت د
ًشدٛهذ    دهت ُهٞؽ ٗه٦    حت٦ خذا٧بٙ ١ٖ ث٠ –٥ ػبختبس ٢٨ًبٙ كحجت ًشدٕ ٦ِ٘١ ٗززٝة ؿذ٧ذ. ٦ٓٝ كوي ؿ٘ب ٛجٞد٧ذ  دسثبسٟ

ا٧هٖ ٝ ٗش٧هذاٙ     ( ثٜبثشا٧ٚ دس ٗذت ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس، ثب ا٠ٌٜ٧ هشس١ب٥ ص٧بد٥ د٧هذٟ تـ٧ٞنچشا٠ً اص آٙ حت٦ خجش ١ٖ ٛذاؿتٜذ. ) 
ا٧هذ، ٝ االٙ خٞٛؼهشد ٝ ٗؼوهّٞ      تٞاٖٛ ث٧ِٖٞ ٠ً ؿ٘ب دس ٗذت ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس پخت٠ ؿهذٟ   اٛذ، رذاً ٦ٗ  ر٢ت ؿٌٜز٠ ؿذٟ  داكب ث٦

٧ِش سكت٠ اػت. دس ٗذت ا٧ٚ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس، ١ش ًؼ٦ ثب رهذ٧ت  تٞر٦٢ ث٠ كب، د  ١ؼت٨ذ. سكتبس هذ٦٘٧ ٦ٌ٧ ٛجٞدٙ صثبٙ ٝ كٌش، ٝ ث٦
١ب   س٥ٝ ا٠ٌٜ٧ چ٠ ٗؼ٨ش٥ سا ثب٧ذ پ٨ؾ ث٨ِشد ٝ چ٠ ثب٧ذ ثٌٜذ كٌش ًشدٟ اػت. دس ٝاهغ، ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٛذ ٠ً خ٦ٔ٨

١هب دس    آٙ دػت ًـ٨ذٟ ثٞدٛذ، ٝ ثؼو٦ث٨ب٧ٜذ ٝ ٛوؾ ٜٗل٦ ا٧لب ًٜٜذ. ثؼو٦ اص ا٧ٚ اكشاد هجْ اص ا٠ٌٜ٧ ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ؿشٝع ؿٞد اص 
١ب٦٧ ٠ً ههشاس ثهٞد ٛوهؾ      داٛذ. ثٜبثشا٧ٚ، خ٦ٔ٨  ٗذت ؿٌٜز٠ ٝ آصاس ا٧ٚ ًبس سا ًشدٛذ. ص٧شا ػ٘ت٦ اص آٙ ٗٞرٞدات ٠ً آُبٟ اػت ٦ٗ

٢هب٦٧ سا ًه٠   ٜٗل٦ داؿت٠ ثبؿٜذ اص ا٧ٚ ًبس دػت ًـ٨ذٛذ ٝ حبال ث٠ ؿ٦ٌٔ دسػت ٝ ثبٝهبس ٗــّٞ تض٠٨ً ١ؼتٜذ. ص٧شا ٗٚ ٌٗٔوبً آٛ
١ب٦٧ ث٠ آٙ پ٨چ٨هذ٦ُ    ٛظٖ ٝ تشت٨ت –١ب٧ـبٙ   ًٜٖ. ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ اٛتظبس ٛذاؿتٜذ ٠ً ٛظٖ ٝ تشت٨ت  ٛوؾ ٜٗل٦ داسٛذ تلذ٧ن ٦٘ٛ

اٛهذ ٗهبٛغ ٝاهؼه٦      ٝ ٨ٛض ١ش ًبس٥ ًه٠ ًهشدٟ   –٠ً دس ظب١ش ثشا٥ ٗٚ اٛزبٕ ؿذٟ ثٞدٛذ ٦ٓٝ دس ٝاهغ ثشا٥ خٞدؿبٙ اٛزبٕ ؿذٟ ثٞد 

 ؿٞٛذ. كب اكالح٠ً خٞدؿبٙ ٗٞاٛغ ا١ش٦ٜ٘٧ ٝاهؼ٦ دس  ٧ٚؿٞد، ٝ ا كب اكالح

د٧ِهش٥ اص   ٢٨ً٤هبٙ تزٔه٦ رٜجه    "پبدؿبٟ ا١هش٧ِ٘ٚ "١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٢٨ًبٙ ٛجٞد. دس اكْ،   ١ب ٠ً ُلتٖ ٜٗظٞسٕ ا١ش٧٘ٚ  ٝ اص ا١ش٧٘ٚ
ٜظٞسٕ آ٢ٛب ٛجٞد. ٜٗظٞسٕ آٙ ٨٘١ٚ، ٗ  ًٜذ. ثشا٥  ١ب٥ پ٨ٔذ اػتلبدٟ ٦ٗ  ١بػت. آٙ ١ٖ ٢ِٛجبٙ ٢٨ًبٙ اػت، كوي ا٠ٌٜ٧ اص سٝؽ  ح٨بت

صٜٛذ. چ٨ض١ب٥ خ٦ٔ٨ ص٧بد٥   آ٢ٛب آٙ ا١ش٧ٜ٘ب٦ٛ ١ؼتٜذ ٠ً ٝاهؼبً ث٠ داكب كذ٠ٗ ٦ٗ –صٜٛذ   كذ٠ٗ ٦ٗ كب اكالحٗٞرٞدات٦ ثٞدٛذ ٠ً ث٠ 
دٕ ٝاهؼهبً  ًهش   ١ب ًٔ٘بت ٛٞى صثبٖٛ ثٞدٛذ ٦ٓٝ ٗزجٞس ث٠ خٞسدٙ حشكٖ ؿذٕ، ص٧شا آ٢ٛب سا ٌٗشح ًه٠ ٗه٦    ا٧ٖ. خ٦ٔ٨ ٝهت  تزشث٠ ًشدٟ

ا٧هذ. ثب٧هذ ثهب ػهلش په٨ؾ        ا٧ٖ، ٝ ؿ٘ب ٦ِ٘١ پخت٠ ؿهذٟ   ؿذٕ ث٧ِٖٞ. خ٦ٔ٨ چ٨ض١ب سا تزشث٠ ًشدٟ  خ٦ٔ٨ چ٨ض١ب ثٞدٛذ ٠ً ٗزجٞس ٦ٗ
تش اٛزبٕ د٨١ذ. د٧ِهش    تش سٝثشٝ ؿ٧ٞذ، ٝ ثب٧ذ ١ش چ٨ض٥ سا ٠ً اٗشٝص ٗــّٞ اٛزبٕ آٙ ١ؼت٨ذ ثبص ١ٖ ػبهبال٠ٛ  تبٙ ثبص ١ٖ ػبهال٠ٛ س٥ٝ
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تبٙ ٛجبؿ٨ذ. ٦ِ٘١ ؿ٘ب تٞاٛب ٝ ثباػتؼذاد ١ؼت٨ذ، اػتبد ُلت٠   ٝ ٨ٜٗهت "خٞد"بػبت ٛجبؿ٨ذ، ٝ د٧ِش دس ثٜذ حغ ثؼ٨بس ه٥ِٞ اػ٨ش احؼ
 (تـ٧ٞنتبٙ داسد، ٝ د٧ِش ٨ٛبص٥ ٨ٛؼت ا٧ٚ چ٨ض١ب٥ خٞد سا ث٠ اػتبد ٛـبٙ د٨١ذ. )  اػت ٠ً هجّٞ

پشػؾ سا داد ٌٗشح ًشد، ٗب چٌهٞس ثب٧هذ دس ١ٌ٘هبس٥ ٝ ١٘هب٦ِٜ١      ٤ٗب چٌٞس ثب٧ذ... دسػت ٗخْ چ٨ض٥ ٠ً آٙ ؿبُشد٥ ٠ً ثشُ
خٞا١ذ. ٗب خٞدٗبٙ   ث٨ـتش اص ١ش چ٨ض٥ د٧ِش اص ٗش٧ذاٙ داكب ٦ٗ كب اكالحا٧ٚ ١٘بٙ چ٨ض٥ اػت ٠ً  –ًشدٙ ثب ١ٖ خٞة ًبس ٨ًٜٖ 

دا٨ٛهذ، آٙ هجال١ًهب، ١٘ه٠      ٗؾ د٧ذ. ٦ٗتٞا٨ٛذ اٛزب  ٨ًٜٖ. تب ٝهت٦ كب سا خٞة ٌٗبٓؼ٠ ًشدٟ ثبؿ٨ذ ٦ٗ  ١ب٥ ظب١ش٥ ٦٘ٛ  سا دس٨ُش ؿٌْ
ؿهذ    آٗذ. ٦ٓٝ تب آ١َٜ ؿشٝع ٦ٗ  ٛظٖ ث٠ چـٖ ٦ٗ  صدٙ ٝ اٛٞاع ٝ اهؼبٕ ًبس١ب ثٞدٛذ، ٝ ٝاهؼبً ث٦  هجْ اص ت٘ش٧ِٚ ُش٦١ٝ ٗــّٞ حشف

دٙ ث٠ ؿ٘ب ٛجٞد ٝ تش اص ٧ي دػت٠ ػشثبص. ٨١  ًؼ٦ ٗــّٞ ت٘ش٧ٚ دا  ثؼتٜذ ٜٗظٖ  ا٧ؼتبدٛذ ٝ كل٦ ٦ٗ  ثبسٟ ٠٘١ ًٜبس ١ٖ ٦ٗ ٧ي –
آٗذ. ا٧ٚ ١ٌ٘بس٥ ٝ ١٘هب٦ِٜ١ اػهت، ٝ ا٧هٚ ١هبس٦ٛٞٗ       ٨١  ًؼ٦ ٛجٞد ٠ً ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٞذ چ٠ ًبس ٨ًٜذ. ث٠ٌٔ اص دسٝٙ خٞدتبٙ ٦ٗ

 كهب  اكالح١ب٥   ٗش٧ذاٙ داكب اػت. ٛجب٧ذ كوي ا٧ٚ سا دس ا٧ٚ ٗٞهٞػبت خبف ٛـبٙ د٨١ذ، ثب٧ذ ا٧ٚ ٛٞع ١ٌ٘بس٥ سا دس ت٘بٕ هؼ٘ت
 ٛـبٙ د٨١ذ.

خٞا١ٖ س٥ٝ آ٢ٛب تی٨ًذ ًٜٖ، چشا ٠ً ًٔ٘هبت٦ ًه٠ اص     رب ٌٗشح ًٜٖ. ٝ ٦٘ٛ آجت٠، ثؼو٦ ٗؼبئْ ١ٖ ١ؼتٜذ ٠ً هلذ ٛذاسٕ آ٢ٛب سا ا٧ٚ
ًهٞس    ١ؼتٜذ. ص٧شا خ٦ٔ٨ اص ٗؼبئْ چ٨ض١ب٦٧ ١ؼتٜذ ٠ً الصٕ اػت ؿ٘ب ثب آ٢ٛب سٝثشٝ ؿ٧ٞذ، ٝ ٨٘١ٚ   آ٧ٜذ خ٦ٔ٨ ػ٨ِٜٚ  د١بٙ ٗٚ ٦ٗ

تبٙ ر٘هغ   ًٜٜذ ٠ً حٞاع  خٞا١ٜذ پخت٠ ؿ٧ٞذ، ًبس٥ ٦ٗ  اكت٨ذ، اص ؿ٘ب ٦ٗ  خٞس٧ذ ٝ ٦ٗ  ًٞس ٠ً ص٨ٗٚ ٦ٗ  ٨ٚچ٨ض١ب٦٧ ١ؼتٜذ ٠ً، ١٘
 تبٙ خٞة هذٕ ثشداس٧ذ. ؿبٙ ؿ٧ٞذ تب ثتٞا٨ٛذ دس ساٟ پ٨ؾِ س٥ٝ  ؿٞد ٝ ٗتٞر٠

ؿٞد ٝ ثب٧ذ ؿشٝع ٨ًٜٖ ثشا٥ آ٧ٜهذٟ    سػذ ٠ً صٝد ت٘بٕ ٦ٗ  ث٠ ا٧ٜزب سػ٨ذٟ اػت؛ د٧ِش ث٠ ٛظش ٦ٗ كب اكالح"ًٞس، كٌش ٨ٌٜٛذ،   ٨٘١ٚ
آٝسد. ثه٠ ١ه٨  كهٞست ٛجب٧هذ ١ه٨         ١هب٥ ٝحـهتٜبى ثه٠ ثهبس ٗه٦       ا٥ ٗحٜت  تٞاٖٛ ث٧ِٖٞ ٠ً ١ش ٝاثؼت٦ِ  . ٦ٗ"س٧ض٥ ٨ًٜٖ  ثشٛب٠ٗ

تبٙ سا ٠ً ثب٧ذ اٛزبٕ د٨١هذ خهٞة اٛزهبٕ     ٨ٜذ، ٝ ١ش چ٨ض پ٨ؾ س٥ٝا٥ ؿٌْ د٨١ذ! ثب٧ذ ث٠ ؿ٦ٌٔ دسػت ٝ ثبٝهبس تض٠٨ً ً  ٝاثؼت٦ِ
د٨١ذ. اُش كشدا ثب٧ذ ث٠ ً٘بّ ثشػ٨ذ ١ٜٞص ثب٧ذ ًبس١ب٦٧ سا ٠ً اٗشٝص هشاس اػت اٛزبٕ د٨١ذ خٞة ٝ ٗشتت اٛزبٕ د٨١ذ. ص٧شا ١ش چ٨ض٥ 

اٛذاصٟ ٢ٗهٖ اػهت.     ٗشدٕ آ٧ٜذٟ اػت. ث٦ ٤ش تض٨ًٗبٛذ، ٝ ا٧ٚ ٗؼ٨  د١ٜذ ثشا٥ ٗشدٕ آ٧ٜذٟ ث٠ رب٥ ٦ٗ  ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب اٗشٝص اٛزبٕ ٦ٗ
ْ     ٗؼ٨ش٥ ًذ ٝ ٛبدسػت ٛش٧ٝذ. داكب دس ١ش ػٌح٦ ث٢تش٧ٚ اػت، ٝ دس ا٧ٚ ػٌح اٛؼبٙ تهش ٝ    ١ب ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧هذ كوهي آٙ سا ًبٗه

 تش ًٜٜذ، ٝ ٨١  هشس٥ ثشا٧ؾ ث٠ ثبس ٨ٛبٝسٛذ.  ػب٦ٓ

هشاس اػت، خٞة اٛزبٕ د٨١ذ. اص ػ٠ ًبس٥ ٠ً ثشا٥ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كهب اػهت   خٞا١ٖ ث٧ِٖٞ. ا٨ٗذٝاسٕ ًبس١ب٦٧ سا ٠ً   هذس ٦ٗ  ٨٘١ٚ
١بػت، ٝ د٧ِش٥ رذ٥ ُشكتٚ كشػتبدٙ اكٌبس دسػت اػت. دس ًٜبس ١ٖ، ا٧هٚ    ُش٥ ٝاهؼ٨ت   خٞة كب اػت، ٦ٌ٧ سٝؿٚ ٦ٌ٧٤ ٌٗبٓؼ

٦ِ چ٨ض٥ ١ؼتٜذ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكهب ثب٧هذ   د١ٜذ، ٝ ١٘  ؿؼٞس سا ٛزبت ٦ٗ  ثخـٜذ ٝ ٦ِ٘١ ٗٞرٞدات ر٥  ًبس١ب ٦ِ٘١ ث٠ كب اػتجبس ٦ٗ
 ٤ؿهٞد. ١ٌ٘هبس٥ ٝ ً٘هي خهٞد سا ثهش پب٧ه        ١ب ثٜهب ٗه٦   تبٙ اص ا٧ٚ  تبٙ، ٝ ت٘بٕ توٞا٥ ػظ٨ٖ  اٛزبٕ د١ٜذ. ث٠ ث٨ب٦ٛ، ً٘بّ ؿ٘ب، آ٧ٜذٟ

ٚ   ١ب٥ خبك٦ ٠ً دس هؼ٘ت  تبٙ ٝ ٢ٗبست  ١ب٥ كشد٥  تٞاٛب٦٧ ١هب،    ٝاهؼ٨هت ُهش٥   ١ب٥ ٗختٔق داس٧ذ اسائ٠ د٨١ذ. ثشا٥ ٗخبّ، دس سٝؿه
ؿهٞد، ٝ    ١ب٥ خ٦ٔ٨ ٗختٔل٦ اػهتلبدٟ ٗه٦    ٨ًٜذ، سٝؽ  ٨ًٜذ، ٝ ثشخ٦ سٝصٛب٠ٗ ٜٗتـش ٦ٗ  ١ب٥ ت٧ٞٔض٦ٛٞ٧ ت٠٨٢ ٦ٗ  ثشخ٦ اص ؿ٘ب ثشٛب٠ٗ

سٝٛذ، ٝ ثشخ٦ ٗـهـّٞ    ١ب٥ چ٨ٚ ٦ٗ  ُش٥ ًٜٜذ، ثشخ٦ ث٠ ًٜؼّٞ  ١ب پخؾ ٦ٗ  ُش٥ ٝاهؼ٨ت ثشخ٦ ٗؼتو٨٘بً دس خ٨بثبٙ ٌٗبٓت سٝؿٚ
تٞاٖٛ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، ا٧هٚ ٝاهؼ٨هت     ١ب٥ ٗختٔق ٨ٛض ٛجب٧ذ ٛبد٧ذٟ ُشكت٠ ؿٞد. ٦ٗ  ت ١ؼتٜذ. حت٦ ٦ٌ٧ اص ت٘ب٦ٗ ا٧ٚ سٝؽًبس ثب دٝٓ

٥ داكهب ثذاٜٛهذ اص ًبس١هب٦٧ ًه٠      ؿ٨ٌب٦ٛ ثِزسد ٝ ثِزاسد ث٨ـتش ٗشدٕ د٨ٛب دسثبسٟ ٠ً٤ دسحبّ حبهش داكب تٞاٛؼت٠ اػت اص ػذ ؿٌٜز
( اُهش  تـه٧ٞن ثٜٔهذ  ا٧ذ. )  ُزاؿت٠ ٧ش اػت. ٝهؼ٨ت ٦ًٔ ا٧ٚ صٗبٙ چ٨ض٥ اػت ٠ً ؿ٘ب آٙ سا ث٨ٜبٙ ٛبپز  د٨١ذ رذا٦٧  اٗشٝص اٛزبٕ ٦ٗ

ا٧ذ ثب٧ذ هذس ٝهت سا ثذا٨ٛذ. ٨ٛبص٥ ٨ٛؼت ًؼ٦ تی٨٧ذتبٙ ًٜذ، ٝ ٨ٛبص٥ ٨ٛؼت ًبس١ب سا ثشا٥ ا٠ٌٜ٧ ث٠ ًؼ٦   اٗٞس سا خٞة اٛزبٕ ٛذادٟ
 (تـ٧ٞنث٨ٜذ. )   تبٙ ػْ٘ ٨ًٜذ اػتبد آٙ سا ٦ٗ  ٛـبٙ د٨١ذ اٛزبٕ د٨١ذ. ٝهت٦ ثتٞا٨ٛذ اص س٥ٝ ٝرذاٙ

ثهب ؿه٘ب ثهٞدٙ رهذاً ثهشا٧ٖ       –٨ٖٗٔ ًه٠ ثهشٕٝ     ًٜٖ. ٦ً٘ ث٦  إ. ث٨ـتش كحجت ٦٘ٛ  ُ٘بٖٛ تب ٨٘١ٚ حبال ١ٖ خ٦ٔ٨ كحجت ًشدٟ  ث٠
 (ٗذت  تـ٧ٞن ًٞال٦ٛخٞؿب٧ٜذ اػت. ) 
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