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دسباسۀ دافا (لىویى)
ػا٥ا عـػ آ٥ـیدؼااؿ امد س مدى بىای آ٥دـیىو امد س آن چیدقی امد ده
آممانها ،فمیه و رهان بـ اماك آن بىا وهاػه ىؼه ام س همهچیق ؿا ػؿ بدـ
میایـػ ،اف بیوهای ىچک تا بیوهای ٚٝدی؛ ػؿ صدایی ده ػؿ هـیدک اف
هنتی بؼن یهاوی ،بهاىوهای مت٦داو متزیدی میىدىػس اف رؿ٥دای
مٖىس
ِ
بؼن یهاوی ،ابتؼا ؿیقتـیه ؽؿا پؼیؼاؿ میىىوؼ و ػؿ پدی آن ،ییهییدههای
ؽؿا بیىددماؿ ػؿ اوددؼافههای اىوددااىن ،اف ىچددک تددا بددقؿو ،تددا مددٖىس
بیـووددیای دده بيددـی میىىامددؼ ،یٞىددی ات؛هددا ،مىیلى هددا ،مددیاؿا و
هليانها ،و وؿای آنها و ویق آن چیقهایی ه بدافه؛ بقؿوتـودؼس ؽؿاتدی بدا
اوؼافههای اىودااىن ،مىردىػا و ویدق ػویاهدایی ػؿ اودؼافههای اىودااىن ؿا
میمافوؼ ه ػؿ بؼنهای یهاوی پغو هنتىؼس مىرىػاتی ه ػؿ هـیدک اف
اىوااىن ایه ؽؿا هنتىؼ ،ایهٕىؿ ػؿک می ىىدؼ ده ؽؿا مىردىػ
مٖىس
ِ
ػؿ مددٖش بقؿوتددـ َبٞددؼی ،مددیاؿاتی ػؿ آممانىددان هنددتىؼ ،و ػؿ تکتددک
مٖىس به همیه ىلل ام س بـای مىرىػا ػؿ هـیک اف مٖىس اىودااىن
ایه رهان ،ایه تا بی ـان اػامه ػاؿػس ایه ػا٥ا بىػ ده فمدان و ملدان ،اوبدىه
مىرىػا و اىوهها و همۀ آ٥دـیىو ؿا پؼیدؼ آوؿػس هـچیدقی ده وردىػ ػاؿػ،
مـهىن آن ام و هیچچیقی بیدـون اف آن ویند س تمدای ایههدا ،ریىههدای
َ
میمىك ویژایهای ػا٥ا یٞىی ِره ،ىهِ ،ؿن 1،ػؿ مٖىس مغتی ٤ام س

َ
ِ 1ره ،ىهِ ،ؿن :ص٪ی ، ٪ویکعىاهی ،بـػباؿیس به وارهوامه اوتهای تاب مـارٞه ىىػس

۲

ابقاؿ مـػی بـای اوه ْ٥ا و بـؿمی صیا هـ اودؼافه هد؛ ده پیيدـ٥ته
باىددؼ ،ػاوددو بهػم د آمددؼه ،مضددؼوػ بدده ٩نددمتی اف ایدده ُب ٞدؼی ام د دده
مىرىػا بيـی ػؿ آن وردىػ ػاؿودؼ ،یٞىدی مدٖش پداییىی اف ایده رهدانس ػؿ
ٕى تمؼنهای ما٩بل تاؿیظ ،اونانها میاؿا ػیگـی ؿا اوه ـػودؼس امدا
بؼون تىره به اؿت٦ا ٛو منا ٥پیمىػهىؼه ،بيـ هىىف اف ٝهؼۀ ایده بـویامدؼه
ه اف ُبٞؼی ه ػؿ آن ورىػ ػاؿػ ،عداؿد ىدىػس تَدىیـ ص٪ی٪دی رهدان بدـای
همیيه عىػ ؿا اف بيـ پىهان می ىؼس ااـ مىرىػی بيـی بغىاهؼ امـاؿ ایده
رهانْ٥ ،افمان و بؼن بيـی ؿا ػؿک ىؼ ،بایؼ تق یه ػؿ یک ؿوه ؿامدتیه
ؿا بـاقیىؼ و به ؿوىهبیىی ص٪ی٪ی ػم یابؼ و مٖش وردىػه ؿا اؿت٪دا ػهدؼس
ػؿ ایدده ٍددىؿ اف ٕـیدد ٨تق یدده ،عَىٍددیا اعال٩ددیاه وای میىددىػ و
ویلی واٞ٩دی ؿا اف ىدـاؿ و عدىبی ؿا اف پییدؼی تيدغیٌ
هىگامی ه بتىاوؼ ِ
ػهؼ و ٥ـامىی مٖش بيـی بـوػ ،ص٪ای ٨ایه رهدان و مىردىػا ِ مدٖىس و
ُبٞؼهای ػیگـ ؿا میبیىؼ و به آنها ػمتـمی پیؼا می ىؼس
با آوله مـػی ا١یب اػٝا می ىىؼ ٞ٥ایی های ٝیمیىان بـای ایه امد
ه « ی٦ی فوؼای ؿا بهبىػ بغيىؼ »،اما ایه ؿ٩اب ٥ىاوؿاوه ام ه آنها ؿا
به پیو میؿاوؼس و ػؿ بیيتـ مىاؿػ ،ایه ٞ٥ایی ها بـ ایده امداك اوزدای ىدؼه
ه مـػی ایهیا ؿا ىاؿ اؾاىته و اٍى اعال٩ی یفی بـای عىیيدتهػاؿی ؿا
ؿها ـػهاوؼس به همیه ٝی بىػ ده تمدؼنهای اؾىدته باؿهدا ویدـان ىدؼوؼس
اوههای مـػی بهواچاؿ مضؼوػ به ایه ػویای ماػی ام و ایده ىدیىههای
اوه بهاىوهای هنتىؼ ه ٍدـ٥ا آوهده پؾیـ٥تده ىدؼه ،مدىؿػ مٖایٞده ٩دـاؿ
میایـػس ػؿ عَىً چیقهایی ه ػؿ ایده ُبٞدؼ بيدـی ودامیمىك یدا ودامـ ی
هنتىؼ ،اما بهٕىؿ واٞ٩ی ورىػ ػاؿوؼ و عىػىان ؿا ػؿ ایه ػویدای صاّدـ ،بده
۰

ىللهای واٞ٩ی هىیؼا می ىىؼ ،همهىن مٞىىی  ،ایمان ،مدغه عدؼایی و
مٞزقا  ،مـػی هـاق رـ ومی ىىؼ به آنها وقػیدک ىدىوؼ ،چـا ده آنهدا
ایهیا ؿا ػوؿ اوؼاعتهاوؼس
ااـ وژاػ بيـ بتىاوؼ مىو ،ؿ٥تاؿ و ت٦لـ عىػ ؿا بـ پایۀ اؿفههای اعال٩دی
بهبىػ بغيؼ ،آوگاه املانپؾیـ عىاهؼ بىػ ه تمؼن پایؼاؿ بماوؼ و صتی ػوباؿه
مٞزقا ػؿ ایه ػویای بيـی ؿوی ػهىؼس باؿها ػؿ اؾىته٥ ،ـهى هایی ده
ویمهعؼاییویمهبيـی بىػوؼ ،ػؿ ایه ػویا ٙاهـ ىؼوؼ و به مـػی مک ـػودؼ
به ػؿک ػؿم تـی اف فوؼای و رهان بـمىؼس ػؿ صایی ه ػا٥ا ایىزدا ،ػؿ ایده
ػویا پؼیؼاؿ میىىػ ،و٩تی مـػی اصتـای و تلـی؛ مىامبی به آن ويدان ػهىدؼ،
عىػىان ،وژاػىان یا میی ىان اف بـ و مـبیىؼی بهـهمىدؼ عىاهىدؼ ىدؼس
ایه ػا٥ا ،ؿاه بقؿو رهان بىػ ه بؼن یهاوی ،رهان ،فوؼای و تمای آ٥ـیىو
ؿا پؼیؼ آوؿػس هـ مىرىػی ه اف ػا٥ا مىضدـ ٣ىدىػ بهؿامدتی تبداه امد س هدـ
ىغَی ه بتىاوؼ مٖاب ٨با ػا٥ا باىؼ بهؿامتی ٥ـػ عىبی ام و با مدالمتی
و ىاػماوی پاػاه ػاػه میىىػس و هـ تق یه ىىؼهای ه بتىاودؼ بدا ػا٥دا یلدی
ىىػ ،مىرىػی ؿوىهبیه ام  ،مىرىػی عؼاییس
یی هىگزی
 ۰2مه ۰۲۲2
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عخًشايی اول

هذایت حقیقی هشدم بهعىی عطىح باال
ػؿ تمای مؼتی ه آمىفهها و تمـیهها ؿا مىت٪ل می ـػهای ،ػؿ بـابـ رامٞه و
ىااـػان منئى بىػهایس وتایذ عدىب بدىػه و تد حیـ عدىبی هد؛ ؿوی ارتمداٛ
اؾاىته ام س ػؿ ما های اعیـ بنیاؿی اف امتاػان چیاىود بىػهاودؼ ده
تمـیههای چیاىو عىػ ؿا آمىفه ػاػهاوؼ ،اما مٖایبی ه آمدىفه ػاػودؼ
همیيدده ػؿ مددٖش مددالمتی و تىؼؿمددتی بددىػه ام د س ایبتدده ومیاددىی؛ ده
تمـیههای ػیگـان عىب وین س بیله مىٚىؿی ایه ام ه هیچچیدق مدٖش
بایتـی ؿا مىت٪ل ولـػوؼس اف وّٞی چیاىو ػؿ چیه امـوفی آااه هندت؛
و میتىاو؛ بگىی؛ ػؿ صا صاّـ هیچ نی ػؿ ػاعل یا عاؿد اف يىؿ ویند
ه چىیه ؿوىی ؿا اؿا ه ػهؼ ه ىما ؿا بهٕىؿ واٞ٩ی بده مدٖىس بدایتـ ببدـػس
چـا هیچ نی ػؿ صا اوزای آن ویند ؟ ٝیدل بقؿوتدـ و ومدیٜتـی ػؿ ایده
عَىً ورىػ ػاؿػ ه بـعی اف آنها به اؾىتههای ػوؿ ػؿ تاؿیظ بـمیاـػػ
و میتىاوؼ بضجبـاوگیق باىؼس ایهاىوه وین ه ٍـ٥ا هـ نی بتىاودؼ چىدیه
چیقی ؿا آمىفه ػهؼ ،چـا ه ایه اؿ با بنیاؿی اف ؿوههدای ػیگدـ مدـو اؿ
ػاؿػس ایه ؿوفها ایه ميلل صاػتـ ىؼه ام س بنیاؿی اف ا٥ـاػ ؿوىی ؿا امدـوف
9

تمددـیه می ىىددؼ و ٥ددـػا مددـا ٟؿوه ػیگددـی میؿووددؼ و بؼنىدان ؿا آىدد٦ته
می ىىؼ و تق یهىان به ىلن میاوزامؼس بهرای ایىله  ٔ٪٥به یک ىدیىۀ
٩ىی پایبىؼ باىىؼ ه بتىاوؼ آنها ؿا به رایی بـماوؼ ،مـا ٟاوىاٛوا٩نای چیقها
میؿووؼ و هـچیق رؼیدؼی ده بـمیاقیىىدؼ بدا ٩بیدی تدؼاعل ایزداػ می ىدؼس
هـچیقی با آنها تؼاعل ایزداػ مدی ىدؼ و ػیگدـ ومیتىاوىدؼ ػؿ تق یده مى٥د٨
ىىوؼس
بایؼ تمای ایه چیقها ؿا بـایتان مامان ػهی؛س آوهه عىب ام بـایتان
وگه میػاؿی؛ و آوهه بؼ ام اف بدیه میبدـی؛س بدا ایده داؿ میتىاویدؼ اف ایده
یضٚه به بٞؼ تق یه ىیدؼس امدا واٞ٩دا بایدؼ بدـای یداػاـ٥ته ایده «ػا٥دا» ایىزدا
باىددیؼس ااددـ بدده وابنددتگیهای اىوددااىن چنددبیؼه باىددیؼ یددا ااددـ بددـای
بهػم آوؿػن تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی ،بدـای ػؿمانىدؼن ،بدـای ىدىیؼن
بـعی وٚـا و ایؼهها یا بدا وید بدؼی بده ایىزدا آمدؼه باىدیؼ ،اٍدال ٝمیدی
وغىاهددؼ بددىػس بدده یدداػ ػاىددته باىددیؼ دده آوهدده ػؿ صددا اوزددای آن هنددت؛
مىضَـبه٥ـػ ام س ٥ـٍ های فیاػی مخل ایه ورىػ وؼاؿػ و بـای همیيده
به ایه ىلل آمىفه وغىاه؛ ػاػس ٥لـ می ى؛ هـ نی ه بتىاوؼ ىغَدا ػؿ
مغىـاویهای؛ ىـ ىؼ واٞ٩اسسس بٞؼا ػؿ آیىؼه به اهمی آن پی عىاهیؼ بـػ
و متىره میىىیؼ چه عىىبغتی بقؿای بىػه ام س ایبته ما اٝت٪اػ بده ؿابٖدۀ
ت٪ؼیـی ػاؿی؛ و میاىی؛ بهعإـ ؿابٖۀ ت٪ؼیـیتان ام ه ایىزا هنتیؼس
ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :اوت٪ا ؿوىی ه ىدما ؿا بده مدٖىس بدای ببدـػ چده
مٞىایی ػاؿػ؟ یٞىی ؿهاییبغيیؼن به مـػی و وزا آنهاس پل بایدؼ عىػتدان
ؿا بهٕىؿ واٞ٩ی تق یه ىیؼ و وه ایىله ٍـ٥ا مای؛ و تىؼؿم ىىیؼس بـ همدیه
۲۲

اماك ،تق یۀ واٞ٩ی منتیقی ایه امد ده «ىیهىدیى » بدایتـی ػاىدته
باىیؼس هـ نی ه ایىزا وينته بـای یاػاـ٥ته ػا٥ا ایىزا آمدؼه امد  ،پدل
ایىزا بایؼ با وی عایَی بـای تق یه اىه ىیدؼ و بایدؼ وابندتگیهایتان ؿا
ؿها ىیؼس ااـ با اوگیقههای واعایٌ به ایىزا بیاییؼ ه تمـیهها و ػا٥ا ؿا یداػ
بگیـیؼ ،چیقی یاػ ومیایـیؼس ص٪ی٪تی ؿا به ىما میاىی؛ :م٦ـ تق یه چیقی
وین رق ؿووؼ ػا می ؿها ـػن وابنتگیهای بيـیس ااـ نی هندتیؼ ده
بهىؼ با ػیگـان ؿ٩اب می ىیؼ و با فؿوگی مـػی ؿا ٥ـیب میػهیؼ یدا صتدی
ػیگـان ؿا فیـ پا میاؾاؿیؼ تا ػؿ ؿأك ٩ـاؿ بگیـیؼ ،بایؼ ىیىههایتان ؿا ت٢ییدـ
ػهیؼس مغَىٍا ىما ه امـوف ایىزدا هندتیؼ تدا ایده تمدـیه ؿا یداػ بگیـیدؼ،
ؿها ـػن ایه ا٥لاؿ بـایتان ّـوؿیتـ ام س
به ىما آمىفه ومیػه؛ چگىوه بیماؿیها ؿا ى٦ا ػهیدؼ ،فیدـا بغيدی اف
ؿوه ما وین س اما ااـ بغىاهیؼ تق یۀ واٞ٩ی ؿا اوزای ػهیؼ ،بؼن بیماؿ مداوٜ
بقؿای بـای تق یه ام س پل بایؼ بؼنتان ؿا پاک ى؛س اما  ٔ٪٥بدؼن ا٥دـاػی
ؿا پاک می ى؛ ده ایىزدا آمؼهاودؼ تدا بدهٕىؿ واٞ٩دی تمـیههدا و «٥دا» ؿا یداػ
بگیـوؼس بایؼ ولتهای ؿا ت یؼ دى؛ :اادـ وتىاویدؼ وابندتگی یدا وگـاودی ػؿبداؿۀ
بیماؿی ؿا ىاؿ بگؾاؿیؼ ،ومیتىاوی؛ مکتان ىی؛س چـا ایهاىوه امد ؟ فیدـا
ص٪ی٪تی ػؿ ایه رهان ورىػ ػاؿػ :بـ ٕب ٨مؼؿمۀ بىػا ،چیقهدایی ده بدـای
مـػی ٝاػی ات٦ا ٧میا٥تؼ ،همگی ؿابٖههای افپیوتٞییهىؼه ػاؿوؼ و بـای
مـػی ٝاػی چیقهایی مخل تىیدؼ ،پیدـی ،بیمداؿی و مدـوٍ ،دـ٥ا ص٪ی٪تدی اف
فوؼای هنتىؼس بیماؿی و مغتیهایی ه مـػی تزـبه می ىىؼ واىی اف اؿما
ام و اؿما مضَى اؿهای بؼی ام ه ػؿ اؾىته اوزای ػاػودؼس و٩تدی
با مغتیهایی مىاره میىىوؼ ،ػؿ صا بافپـػاع بدؼهی اؿمدایی هندتىؼس
۲۲

بىابـایه هیچ نی ومیتىاوؼ به میل عىػ آن ؿا ت٢ییـ ػهؼس ت٢ییـ آن ماوىؼ ایده
ام ه مـػی مزاف باىىؼ بؼهی رم ٜىىؼ بؼون ایىله مزبدىؿ باىدىؼ آن ؿا
بپـػافوؼس ػؿ وتیزه ،ومیتىاویؼ به میل عىػ فوؼای مـػی ؿا ت٢ییـ ػهیؼ و اوزای
آن اىتباه ام س
بـعی ا٥ـاػ بهاىتباه ٥لـ می ىىؼ ه ى٦اػاػن مـػی اؿ عىبی ام س اما
آنٕىؿ ه میبیى؛ ػؿ هدیچ مدىؿػی ىدغٌ واٞ٩دا ىد٦ا ویا٥تده امد س ٪٥دٔ
بیماؿی او به تٞىی ٨ا٥تاػه یا به چیق ػیگـی ت٢ییـ ىلل یا٥ته اما واٞ٩ا اف بدیه
وـ٥ته ام س بـای ایىله به ؿوذ و مغتی ٥ـػ عاتمه ػهیؼ بایؼ اؿما ؿا اف بدیه
ببـیؼس ااـ نی واٞ٩ا بتىاوؼ مـػی ؿا ػؿمدان ىدؼ و چىدیه اؿمدایی ؿا اف بدیه
ببـػ ،پل مٖضو بایؼ عییی بای باىدؼس او بایدؼ پیيداپیو ص٪ی٪تدی ؿا ػیدؼه
باىؼ٩ :ىاویه مـػی ٝاػی ومیتىاوؼ بهٕىؿ مـمـی و ِ٪ىىػس با ایه صدا ،
به ا٥ـاػی ه ػؿ ؿووؼ تق یه هندتىؼ اردافه ػاػه میىدىػ اف ؿوی همدؼؿػی و
ى ٪٦اؿهای عدىبی اوزدای ػهىدؼ ،ماوىدؼ ىد٦اػاػن ػیگدـان یدا مدک بده
مددالمتی و تىؼؿمددتی آوددانس امددا ایدده ىدد٦ای بیمدداؿی بددهٕىؿ امددل اوزددای
ومیىىػس فیـا ااـ بدا افبیهبدـػن اؿمدای ٥دـػی ٝداػی ،مىيد بیمداؿیاه
بهٕىؿ واٞ٩ی اف بیه میؿ ، ٥آن ىغٌ ٝاػ ِی ١یـتق یه ىىؼه هىدىف همدان
٥ـػ ػویىی ٩بیی میبىػ و به فوؼای مداب٪و بـمیايد و بدهػوبا ؿ٩ابد و
مىا ٜ٥ىغَی میبىػس چگىوه میتدىان چىدیه ٥دـػی ؿا بدهٕىؿ واٞ٩دی ىد٦ا
ػاػ؟ مٖی٪ا ممىى ٛام س
پددل چددـا ایدده دداؿ ؿا میتددىان بددـای تق ی ده ىىددؼاان اوزددای ػاػ؟ فی دـا
هیچ نی بااؿفهتـ اف تق یده ىىدؼه ویند س او میعىاهدؼ تق یده ىدؼ و ایده
۲۰

بددااؿفهتـیه ٥لدـ امد س اف فمانهددای اؾىددته ایدده بدداوؿ ورددىػ ػاىددته دده
هـ نددی ،مـىد عددؼایی ػاؿػ و ایدده ٥لددـ ،بافتددابی اف آن امد س بددـ همددیه
اماك ،مىرىػا وایتـ میتىاوىؼ به او مدک ىىدؼس مدی بده تىّدیش ویداف
ػاؿػس میاىی؛ چىن ؿوىدی ده آمدىفه مدیػه؛ بندیاؿ پیيدـ٥ته امد  ،بده
ص٪ای ٨مٖىس بای و مىّىٝا بنیاؿ مهمدی مـبدىٓ میىدىػس اف ػیدؼااهی
بای تـ ػؿ ایه رهان ،میتىان ػیؼ فودؼای ا٥دـاػی ده ؿوی فمدیه هندتىؼ ػؿ
ایىزا پؼیؼ ویامؼه ام س ؿوس آنهدا ػؿ ٩یمـوهدای بدایتـ رهدان متىیدؼ ىدؼه
ام س چیقهای بنیاؿ فیاػی ػؿ ایه رهان ورىػ ػاؿوؼ ه میتىاوىؼ اف ٕـید٨
تٞاملىان صیا ؿا ایزاػ ىىؼس بهبیان ػیگدـ ،ػؿ رهدان بقؿوتدـی بدىػ ده
ؿوس ىغٌ ابتؼا ٩ؼی به هنتی اؾاى س ایه رهان ٖ٥ـتا ویکعىاه امد و
َ
مـى رهانِ ،ره ،ىهِ ،ؿن (ص٪ی ، ٪ویکعىاهی ،بـػباؿی) ؿا ػاؿا ام س
هىگامی ه ىدغٌ متىیدؼ میىدىػ ،همدان مـىد رهدان ؿا ػاؿػس امدا بدا
ا٥قایو تٞؼاػ مىرىػا  ،ىلیی اف ؿوابٔ ارتماٝی بیه ا٥ـاػ ىلل میایـػس
بـعی اف مىرىػا عىػعىاه میىىوؼ و ػیگـ یی ٨آن ٩یمـویی وینتىؼ ه ػؿ
آن ٩ـاؿ ػاؿوؼ و بایؼ به مٖش پاییهتـی بی٦تىؼ ،فیـا ارافه وؼاؿودؼ ػؿ ردایی ده
بىػوؼ با٩ی بماوىؼس اما ػؿ آن ٩یمـو رؼیدؼ مملده امد ػوبداؿه بدؼتـ ىدىوؼ و
ارافه وؼاىته باىىؼ بماوىؼ و ػؿ وتیزده ػوبداؿه مد٪ىٓ مدی ىىدؼس ایده چـعده
تلـاؿ میىىػ تا ػؿ اوتها به ایه مٖش مىرىػا بيـی م٪ىٓ می ىىؼس
تمای ارتمدا ٛاونداوی ػؿ مدٖش یلنداوی ٩دـاؿ ػاؿػس ا ادـ بدا تىاواییهدای
٥ىٕ٧بیٞی وگـینته ىىػ یا همانٕىؿ ه مىرىػا عدؼایی میبیىىدؼ ،ایده
مىرددىػا پددل اف مدد٪ىٓ بدده ای ده مددٖش بایددؼ اف ب دیه بددـػه میىددؼوؼس امددا
مىرددىػا عددؼایی اف ؿوی ویدکعىاهی تَددمی؛ اـ٥تىددؼ بدده ایدده مىرددىػا
۲3

٥ـٍ ػیگـی بؼهىؼ و ایه مضیٔ مغَىً و ایه ٩یمدـو مىضَدـبه٥ـػ ؿا
ایزاػ ـػوؼس مىرىػا ػؿ ایه ٩یمـو ،اف مىرىػا ػؿ تمای ٩یمـوهدای ػیگدـ
رهان مت٦او هنتىؼس مىرىػا ػؿ ایده ٩یمدـو وده میتىاوىدؼ مىردىػا ػؿ
٩یمـوهای ػیگـ ؿا ببیىىؼ و وه ص٪ی ٪رهان ؿاس افایهؿو ایه مىردىػا ِ ایىزدا
اوگاؿ ػؿ تىه؛ ا؛ ىؼهاوؼس ااـ بغىاهىؼ ػؿمان ىدىوؼ ،اف بدؼبغتی و ٥ال د
ؿهایی یابىؼ یا اؿمایىان ؿا اف بیه ببـوؼ ،تىها ؿاه ایه ام ه تق یه ىىدؼ و
به پا ِی اوییه و عاوۀ واٞ٩یىان بـاـػودؼس ایده چگدىوگی وگدـه ؿوههدای
تق یه به ایه مىّى ٛامد س ػؿ وا٩د ٜهدؼ ٣و مٞىدی فودؼای ایده امد س ایده
٥ـػ بهتـی ىؼن و تق یه دـػن ،چیدقی
تىّیش ؿوىه می ىؼ ه چـا آؿفوی ِ
عؼایی ػؿ وٚـ اـ٥ته میىىػ و بنیاؿ بااؿفه ام س فیـا ایده ٥دـػ میعىاهدؼ
ػوباؿه به عیىً اوییه و عاوۀ واٞ٩ی آمماویاه بـاـػػ و ٥ـامىی ایه مٖش
مـػی ٝاػی بـوػس
اف ٩ؼی؛ ػؿ بىػین؛ ایه بداوؿ بدىػه امد ده و٩تدی مـىد عدؼایی ٥دـػ
ومایان میىىػ ،ػویای ػهرهته ؿا مییـفاودؼس هـ ندی ایده ؿا میبیىدؼ ،بده او
یاؿی میؿماوؼ و بؼون ٩یؼوىـٓ بده او مدک می ىدؼس مؼؿمدۀ بدىػا مٞت٪دؼ
ام ه و٩تی مىردىػا وای ٥دـػی ؿا وزدا میػهىدؼ چیدقی ػؿ افای آن
اوتٚاؿ وؼاؿوؼ٩ ،یمتی بـای آن ػؿ وٚـ ومیایـوؼ و مکىان همیيده بدؼون
٩یؼوىـٓ ام س به همیه ٝی ام ده میتدىاوی؛ اؿهدای بندیاؿی بدـای
ىااـػانمان اوزای ػهی؛س اما اوزای ایه اؿها بـای ٥دـػی ٝداػی ده ٪٥دٔ
میعىاهؼ ٥دـػی ٝداػی باىدؼ و ػؿمدان ىدىػ ٝمیدی ویند س ٝدؼهای ٥لدـ
می ىىؼ« :ااـ ایه ؿوه بیماؿیای ؿا ى٦ا ػاػ تق یه می ى؛س» اما ٝال٩ۀ ىما
به تق یه وبایؼ ميـوٓ باىؼس ااـ میعىاهیؼ تق یه ىیؼ ،پل تق یده ؿا ىدـوٛ
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ىیؼس ٕبیٞتا بؼن بْٞی ا٥ـاػ بیماؿیهایی ػاؿػ و بْٞی ا٥دـاػ ػؿ بؼنىدان
اوـریهددای آىدد٦ته ػاؿوددؼ ،ب ْٞدی هـاددق ؿوههددای چیاىو د ؿا تمددـیه
ولـػهاوؼ و ا٥ـاػی ویق هنتىؼ ه ػهها ما آنها ؿا تمـیه ـػهاوؼ اما بؼون
پیيـ ٥ػؿ تق یه هىىف ػؿ مضؼوػۀ اوـر ِی «چی» مـاـػاناوؼس
پل بـای آن بایؼ چده داؿ ىدی؛؟ بایدؼ بؼنىدان ؿا پداک ىدی؛ و تق یده
بهمىی مٖىس بایتـ ؿا بـای آنها املانپؾیـ مدافی؛س اویدیه و ابتدؼاییتـیه
مـصیۀ تق یه ىامل ایه ام ه بدؼنتان ؿا بدهٕىؿ امدل پداک ىدی؛ ،تمدای
چیقهای بؼ ػؿ ؽههتان ،میؼان اؿما پیـامدىن بدؼنتان و تمدای ٝدىامیی ده
بؼنتان ؿا بیماؿ میمافوؼ بـػاؿی؛ و همهچیق ؿا بـایتان تمیق ىی؛س اادـ ایده
داؿ ؿا اوزددای وددؼهی؛ ،بددا چىددیه بددؼن آیددىػه و مدیاه و ؽهىددی واپدداک چگىودده
میتىاویؼ بهمىی مٖىس بایتـ تق یه ىیؼ؟ ما تمـیه چی اوزدای ومدیػهی؛س
ویافی وؼاؿیؼ چىیه چیقهای مٖش پاییىی ؿا تمـیه ىیؼس ىدما ؿا بده ٥ـاتدـ اف
آن ُهل میػهی؛ و مک می ىدی؛ بدؼنتان اف هـاىوده بیمداؿی پداک ىدىػس
ه؛فمددان ،ملاویقیهددای آمدداػهای ؿا ػؿ بددؼنتان وَددب مددی ىی؛ دده بددـای
پایهؿیقی ػؿ مٖش پاییه یفی هنتىؼس به ایه ىلل ،اف همان او تق یه ؿا ػؿ
مٖضی بنیاؿ بای ىـو ٛمی ىیؼس
ػؿ ؿوههای تق یۀ آمیایی مـمىی ام ه با اصتناب چی ،مده مدٖش
تمـیه ورىػ ػاؿػس اما تق یۀ ص٪ی٪ی پل اف چی ىـو ٛمیىىػ و بىابـایه ٔ٪٥
ػو مٖش اٍیی ػاؿػ :یلی تق یۀ «٩یمـو بيـی» و ػیگـی تق یدۀ «٥ـامدىی
مؾهبی «ػ ىدؼن اف ػویدا» و
٩یمـو بيـی» ام س ایهها مت٦او اف م٦اهی؛
ِ
«بافاي به فوؼای ػویىی» هنتىؼ ه ممله امد ميدابه بده وٚدـ بـمدىؼس
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ایه ػو اٍٖالصی ه امت٦اػه می ىی؛ به ػو مـصیۀ اٍیی تبؼیل بؼن بيـی
اىاؿه می ىؼ ه ػؿ تق یۀ واٞ٩ی ؿوی میػهؼس ػؿ ٥ـایىؼ تق یۀ ٩یمـو بيـی،
بؼن بهٕىؿ پیىمته باؿها پاک میىىػ تا ایىله ػؿ وهای  ،بؼن امال بدا مداػۀ
با اوـری بای ردایگقیه میىدىػس امدا تق یدۀ ٥ـامدىی ٩یمدـو بيدـی ،اٍدىی
تق یهای ام ه با بؼوی عؼایی اوزای میىىػس آن بؼن اف ماػۀ با اوـری بای
ماعته میىىػ و تمای تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػوباؿه تىمٞه مییابىؼس ایههدا
ػو مـصیهای هنتىؼ ه ػؿباؿۀ آن ٍضب می ىی؛س
ما مٞت٪ؼی؛ ه ؿوابٔ ت٪دؼیـی وردىػ ػاؿػس بىدابـایه بدا آمدؼنتان بده ایده
الك میتىاو؛ ایه اؿهدا ؿا بدـای ىدما اوزدای ػهد؛س همدیه این بدیو اف
ػوهقاؿ و٦ـ ػاؿی؛ ه ایىزا وينتهاوؼ ،امدا صتدی اادـ هدقاؿان و٦دـ ػیگدـ هد؛
بىػوؼ ،صتی ػههقاؿ و٦ـ ،هىىف ه؛ میتىاونت؛ آن اؿها ؿا اوزای ػهد؛س یٞىدی
ویافی وؼاؿیؼ ػؿ مدٖضی پداییه تمدـیه ىیدؼس پدل اف آولده بدؼنتان ؿا پداک
ىی؛ ،ىما ؿا به ٥ـاتـ اف آن مٖش ُهل میػهی؛ و مینت؛ تق یۀ دامیی ؿا ػؿ
بؼنتان ٩ـاؿ میػهی؛ ،بهٕىؿی ه اف یضٚۀ ىـو ،ٛػؿ مدٖضی بدای تق یده
می ىیؼس اما ایه اؿها ؿا  ٔ٪٥بـای ىااـػاوی اوزای میػه؛ ه واٞ٩دا بدـای
تق یه ایىزا میآیىؼس ایىله ٍـ٥ا ایىزدا ويندتهایؼ بده مٞىدی ایده ویند ده
تق یه ىىؼهایؼس ااـ بتىاویؼ ت٦لـتان ؿا بهٕىؿ بىیاػی ت٢ییدـ ػهیدؼ ،میتدىاوی؛
ایه اؿها و اؿهای بیيتـی ؿا بـایتان اوزای ػهی؛س بٞؼا ػؿک عىاهیؼ دـػ
چهچیقی به ىما ػاػهایس ػوباؿه میاىی؛ ،ایىزا بیماؿیها ؿا ى٦ا ومدیػهی؛،
بیله داؿی ده اوزدای مدیػهی؛ ایده امد ده بدهٕىؿ همهراوبدهای بدؼن
ىددااـػانمان ؿا متٞدداػ م دی ى دی؛ تددا بتىاوى دؼ تق ی ده ىى دؼس بددا بددؼن بیمدداؿ
ومیتىاوی دؼ «اىو د » ؿا تىمددٞه ػهی دؼس پددل وبای دؼ اف مدده ػؿعىام د ىیددؼ
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بیماؿیتان ؿا ػؿمان ى؛س آن اؿ ؿا اوزای ومیػه؛س هؼ ٣اٍدییای اف ایىلده
ایه ؿوه ؿا ٝمىمی ـػی ایه بىػ ه مـػی ؿا بهمىی مدٖىس بدایتـ هدؼای
ى؛ ،بهٕىؿ واٞ٩ی مـػی ؿا بهمىی مٖىس بایتـ هؼای ى؛س

عطىح هختلف فای هختلفی داسيذ
بنیاؿی اف امتاػان چیاىو ا٦تهاوؼ ه چیاىو  ،مٖش ابتدؼایی ،مدٖش
متىمددٔ و مددٖش پیيددـ٥ته ػاؿػس امددا صتدی ایدده مددٖىس ابتددؼایی ،متىمددٔ و
پیيـ٥ته ،مـصیهای ابتؼایی هنتىؼ ،فیـا ؿوی اودـری مدٖش پداییهتـی بدهوای
چی اؿ می ىىؼس ا خـ ا٥ـاػی ه ػؿ ؿوههای چیاىو تمدـیه می ىىدؼ،
ػؿباؿۀ مـاصل بایتـ آنها و آوهه ػؿ بـ ػاؿوؼ آ ااهی وؼاؿودؼ یدا مدی آ اداهی
ػاؿوؼس اما بـٝلل] ،ػؿ ایىزا[ هـچه اف همان ؿوف او آمىفه میػهی؛ ٥ای
مٖىس بای هنتىؼس همهىیه ،امیؼواؿی مک ى؛ ٥لـ مدـػی ػؿبداؿۀ تق یده
ؿوىه ىىػس ػؿ الكهای؛ به بـعی اف پؼیؼههای بؼ ػؿ ػویدای تق یده اىداؿه
می ى؛س تىّیش میػه؛ چگىوه بایؼ با آنها ؿ٥تاؿ ىی؛ و چگىوه بایدؼ بده آن
پؼیؼهها بىگـی؛س بهٝالوه ،آمىفه مینت؛ تق یه و ٥ا ػؿ مٖىس بای ،بنیاؿی
اف رىبهها و مىّىٝا مهمی ؿا ػؿ بـ میایـػ ،بْٞی اف آنهدا صتدی عییدی
بضجبـاوگیقوؼس َ٩ؼ ػاؿی به ایه منا ل ویق اىاؿه ى؛س بـعی اف چیقهایی ه
ػؿ صا تؼاعل با ارتما ٛبيـی و مغَىٍا ارتما ٛتق یه ىىدؼاان هندتىؼ
اف ُبٞؼهای ػیگـ میآیىؼ و َ٩ؼ ػاؿی ػؿباؿۀ آنها ویق بگدىی؛ و ایده مندا ل ؿا
بـای ىااـػانمان صلوَ٥ل ى؛س ااـ ایه ميلال صل ويىوؼ ،ومیتىاویؼ
تق یه ىیؼس ایه ميلال بایؼ اف ؿیيه صل ىىوؼ و بـای اوزای آن بایدؼ ىدما
ؿا بهٝىىان تق یه ىىؼۀ ص٪ی٪ی ػؿ وٚدـ بگیدـی؛س ایبتده مملده امد وتىاویدؼ
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ت٦لـتان ؿا اف همدان ؿوف او و بدهیکباؿه ت٢ییدـ ػهیدؼس امدا اف امدـوف بده بٞدؼ،
همددانٕىؿ ده ػؿ الكهددای؛ ىددـ م دی ىی دؼ ،بهتددؼؿیذ ت٦لـتددان ت٢ییددـ
می ىؼس پل امیؼواؿی همگی بهػ ٩اىه ىیؼس ىیىۀ مه ػؿ آمىفه تق یه
با ىیىۀ ػیگـان ٥ـ ٧می ىؼس و٩تی ػیگـان آن ؿا آمدىفه میػهىدؼ ،مٞمدىی
ػؿباؿۀ وٚـیدۀ ؿوه عدىػ ٍدضب می ىىدؼ ،اوـریهدایی ؿا بده ىدما مىت٪دل
می ىىؼ و مزمىٝه صـ اتی ؿا به ىما آمىفه میػهىؼس بنیاؿی اف مدـػی بده
ؿوه آمىفه ٝاػ ـػهاوؼس
ایه ِ
بـای ایىله بهٕىؿ واٞ٩ی مینت؛ تق یه ؿا آمىفه ػهیؼ ،بایؼ ٥ا یا «ػا دى»
ؿا آمىفه ػهیؼس ػؿ ٕى ایه ػه رینه ،اٍى مٖىس بایتـ ؿا بهتيـیش بیان
می ى؛ بهٕىؿی ه بتىاویؼ تق یه ىیدؼس ػؿ ١یدـ ایده ٍدىؿ  ،بدههدیچورده
ومیتىاونتیؼ تق یه ىیؼس چیقهایی ه ا خـ ا٥ـاػ ػؿ صا آمىفه آن هنتىؼ،
ٍـ٥ا ػؿباؿۀ ى٦اػاػن و تىؼؿمتی ام س ااـ بغىاهیؼ بهمىی مدٖىس بدایتـ
تق یه ىیؼ ،بؼون ؿاهىمایی ٥ای مٖش بای ،ػؿ تق یه مى ٨٥ومیىىیؼس ىبیه
ایه ام ه با مٖایٞۀ تابهای مؼؿمدۀ ابتدؼایی میعىامدتیؼ ػؿ ػاويدگاه
ػؿك بغىاویؼ :مدٖش تٞییمدا مؼؿمدۀ ابتدؼایی ؿا میػاىدتیؼس بـعدی ا٥دـاػ
اوىاٛوا٩نای ؿوهها ؿا یاػ اـ٥تهاوؼ و اوبدىهی اف اىاهیوامدۀ پایدان ػوؿههدا ؿا
اـ٥تهاوؼ ،ویی اىو آوان هىىف ؿىؼ ولـػه ام س اما ٥لـ می ىىؼ آن چیقها
رددىهـ ص٪ی ٪دی چیاىو د بددىػه و دل چیاىو د همیههام د س ایهاىودده
مٖضی چیاىو و چیقهایی ػؿ پاییهتـیه مدٖش
بغو
وین س آنها ِ ٔ٪٥
ِ
هنددتىؼس چیاىو د بدده آن چیقهددا مضددؼوػ ومیىددىػ ،چـا دده ؿوههددای
چیاىو  ،تق یه هنتىؼ و بنیاؿ ومی ٜو رؿ٣اوؼس مهد؛ امد ده بؼاویدؼ ػؿ
مٖىس مغتی٥ ،٤ای مغتی٦ی ورىػ ػاؿػس بـعال ٣تَىؿ ا خـ ا٥ـاػ ،ایهاىوه
۲6

وین ه ٥ـػ هـچه بیيتـ یداػ بگیدـػ بهتدـ امد س ٥دـُ ىیدؼ تابهدای
مؼؿمۀ ابتؼایی اوگیینی ،آمـیلایی ،راپىی و چیىی ؿا مٖایٞه ـػهایدؼ هىدىف
ىااـػ مؼؿمۀ ابتؼایی هنتیؼس ػؿ عَىً ؿوههدای چیاىود وّدٜتان
صتی بؼتـ ام  :هـچه بیيتـ ػؿكهای مٖش پاییه ؿا یاػ بگیـیدؼ و مدـتان
اف آنها پـ ىؼه باىؼ ،بیيتـ ٍؼمه میبیىیؼس بؼنتان ؿا عـاب می ىیؼس
مىّى ٛػیگـی هن ه بایؼ ت یؼ ى؛ :ػؿ تق یده بایدؼ تمـیههدا ؿا بده
ىما یاػ ػاػه و ٥ا ؿا ویق آمدىفه ػهدی؛س مملده امد بـعدی ؿاهبدان مٞابدؼ،
ند؛ ؽن ،وٚدـ مت٦داوتی ػاىدته باىدىؼس بدهمضِ ایىلده
بهویژه ؿاهبدان بىػی ِ
ٝباؿ «آمىفه ٥ا» ؿا میىدىىوؼ ،ومیعىاهىدؼ ادىه ػهىدؼس چدـا ایهاىوده
ن؛ ؽن مٞت٪ؼ ام ٥ا چیقی وین ده بتىاویدؼ آمدىفه ػهیدؼ و
ام ؟ بىػی ِ
ااـ ٥ا ؿا آمىفه ػهیؼ ،آن ػیگـ ٥ا وین و ٥ایی ه بتىان آمىفه ػاػ وردىػ
وؼاؿػ  ٔ٪٥بایؼ با ٩یب و ؿوس عىػ آن ؿا ػؿک ىیؼس به همیه ٝی امد ده
تددا امددـوف ،بىػیند ِد؛ ؽن وتىاونددته ه دیچ ٥ددایی ؿا آمددىفه ػهددؼس بىػیػاؿمددا،
ن؛ ؽن ،بـ پایۀ یلی اف ا٦تههای ىا یامىوی ،چىیه چیقهایی
بىیاناؾاؿ بىػی ِ
ؿا آمىفه ػاػس ىا یامىوی بیان ـػ« :هیچ ػاؿمایی ٖٞ٩ی و وهایی ویند س»
ن؛ ؽن ؿا بـ اماك آن یک رمیۀ ىدا یامىوی بىیدان
بىػیػاؿما ،مؼؿمۀ بىػی ِ
وهاػس ما ایه ىیىۀ تق یه ؿا «٥ـوؿ٥ته ػؿ ىاط ااو» ػؿ وٚـ میایـی؛س چگىوه؟
ػؿ ابتؼا و٩تی بىػیػاؿما ػؿ آن ؿ ، ٥اصناك ـػ عییی راػاؿ ام س و٩تدی
ؿوصدداوی بددقؿو ػوی ػؿ آن ؿ٥د  ،اصندداك ددـػ عییددی ردداػاؿ ویند س بددـای
ؿوصاوی بقؿو مىی هىىف ٩ابلٝبىؿ بدىػ ،امدا ػؿ فمدان ؿوصداوی بدقؿو چهداؿی
بنیاؿ باؿیک بىػس بـای ؿوصاوی بقؿو پىز؛ ت٪ـیبا ردایی بدـای صـ د وردىػ
وؼاى و ػؿ فمان ؿوصاوی بقؿو ىي؛ ،هىیی ِوى  ،به بهبن ؿمدیؼه بدىػ و
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وتىاون ػیگـ صـ ىؼس امدـوفه اادـ بده یدک مٞبدؼ ؽن بـویدؼ تدا ٥دا ؿا یداػ
بگیـیؼ ،وبایؼ چیقی اف آنها بپـمیؼس فیـا ااـ چیقی اف آنها بپـمیؼ ،با تـ ده
ّـبهای به مـتان میفوىؼ ه آن ؿا «تـ ۀ هيؼاؿ» میوامىدؼس بده ایده مٞىدی
ه وبایؼ بپـمیؼ و عىػتان بایؼ آ ااه ىدىیؼس میاىییدؼ« :ایىزدا آمدؼی ده یداػ
بگیـی ،فیـا هیچچیقی ومیػاو؛ ،به چهچیقی بایؼ آ ااه ىىی؟ چـا مـا با تـ ه
ن؛ ؽن ،به اوتهای ىاط اداو ؿمدیؼه و
میفویؼ؟!» ایه ويان میػهؼ ه بىػی ِ
چیقی بـای آمىفه ورىػ وؼاؿػس صتدی بىػیػاؿمدا ا٦د ده آمىفههدایو
 ٔ٪٥میتىاوؼ تا ىو ونل مىت٪ل ىىػ و بٞؼ اف آن مؤحـ وغىاهؼ بدىػس ٍدؼها
ما اؾىته ام اما امدـوفه هىدىف ا٥دـاػی هندتىؼ ده بده وٚـیدههای ؽن
چنبیؼهاوؼ و ؿها ومی ىىؼس پل مٞىی واٞ٩ی ایه ا٦تۀ ىا یامىوی ه «هدیچ
ػاؿمایی ٖٞ٩ی و وهایی ویند  »،چیند ؟ ىدا یامىوی ػؿ وهاید بده مدٖش
تاتاااتا ؿمیؼس پل اف او ،بنیاؿی اف ؿاهبان بده مندا ل ػؿ مدٖش ىدا یامىوی
آااه ويؼوؼ ،به ت٦لـ او ػؿ ٩یمـو ٥لـیاه ،به مٞىدی واٞ٩دی ػاؿمدایی ده او
آمىفه ػاػ و به مٞىی واٞ٩ی یماتو ویق آ ااه ويؼوؼس افایهؿو ا٥ـاػی ه بٞؼ
اف او آمؼوؼ ،آنها ؿا به ایه یا آن ىلل ت٦نیـ ـػه و بهٍىؿ ایذ ىىدؼهای
ت٦نیـ ـػوؼس آنها «هیچ ػاؿمایی ٖٞ٩ی و وهایی ویند » ؿا ایهٕدىؿ مٞىدی
می ىىؼ ه وبایؼ آن ؿا آمىفه ػهیؼ و اادـ آمدىفه ػاػه ىدىػ ،ػیگدـ ػاؿمدا
وین س ػؿ ص٪ی ٪مىٚىؿ ىا یامىوی ایه وبىػس و٩تی ىا یامىوی فیدـ ػؿعد ِ
«بىػی» به ؿوىهبیىی ؿمیؼ یکباؿه به مٖش تاتاااتا وا دل ويدؼس بدـای تمدای
 29مایی ه ػاؿما ؿا آمىفه میػاػ ،عىػه ؿا بهٕىؿ پیىمته ؿىدؼ مدیػاػس
هـ فمان ه مٖضو ؿىؼ می ـػ ،پی میبـػ ػاؿمایی ه ٩بال آمدىفه ػاػه
بىػ وا امل بىػس و٩تی بیيتـ ؿىدؼ مدی دـػ ،ػوبداؿه پدی میبدـػ ػاؿمدایی ده
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آمىفه ػاػه بىػ وا امل بىػس پدل اف ایىلده صتدی بیيدتـ ؿىدؼ دـػ ،پدی بدـػ
ػاؿمایی ه آمىفه ػاػه بىػ هىىف ه؛ وا امل بىػس بـای تمای  29مایی ه به
ایه ىلل بهٕىؿ پیىمته ػؿ صا اؿت٪ای مٖضو بىػ ،هـ بداؿ ده بده مدٖش
بایتـی میؿمیؼ ،پی میبـػ ػاؿمایی ه ٩بال آمدىفه ػاػه بدىػ ػؿک پداییىی
ػاى س همهىیه متىره ىؼ ه ػاؿما ػؿ هـ مٖش ،تزیی ػاؿما ػؿ آن مدٖش
ام و هـ مٖش ،ػاؿمایی ػاؿػ ،اما هیچیک اف آنها ص٪ی ٪مٖید ٨ویند س
ػؿ هـ مٖش بایتـی ه به آن میؿمیؼ ،میتىاون ببیىؼ آن ػاؿمدا [ ده بده
آن آ ااه ىؼه بىػ] به مـى رهان وقػیکتـ ام س افایهؿو بیان ـػ« :هیچ
ػاؿمایی ٖٞ٩ی و وهایی وین س»
ػؿ اوتها ىا یامىوی همهىیه بیدان دـػ« :ػؿ فودؼایای هدیچ ػاؿمدایی ؿا
آمىفه وؼاػیس» بىػین؛ ؽن ػوباؿه ایهٕىؿ بـػاى ـػ ه ػاؿما ؿا ومیتىان
آمىفه ػاػس و٩تی ىدا یامىوی چىدیه ا٦تدهای ؿا بیدان دـػ مدا های آعدـ
ٝمـه بىػ و به مٖش تاتاااتا وا ل ىدؼه بدىػس پدل چدـا بیدان دـػ ده هدیچ
ػاؿمایی ؿا آمىفه وؼاػه ام و واٞ٩ا مىٚىؿه چه بدىػ؟ مىٚدىؿه ایده بدىػ
ه« :صتی ػؿ مٖش تاتاااتا ه ػؿ آن هنت؛ ،هىدىف وده ص٪ی٪د رهدان و وده
ػاؿمای وهایی ؿا ػیؼهایس» او ومیعىام ا٥ـاػی ه بٞؼا میآمؼوؼ ،یماتو
ؿا ص٪ی ِ ٪مٖی ٨یا وهایی ػؿ وٚـ بگیـوؼس واـوه بٞؼا مـػی ؿا به مدٖش تاتاااتدا
یا پداییهتـ مضدؼوػ مدی دـػ و مدـػی ومیتىاوندتىؼ بده مدٖىس بدایتـ بـوودؼس
ونلهای بٞؼی مٞىدی واٞ٩دی یمداتو ؿا ػؿک ولـػودؼ و ایهٕدىؿ بـػاىد
ـػوؼ ه« :ااـ ػاؿما آمىفه ػاػه ىىػ ،ػیگـ ػاؿما وین س» اما ىدا یامىوی
ػؿ صا بیان ایه مٖیب بىػ ه« :مٖىس مغتی ٤ػاؿمدای مغتی٦دی ػاؿودؼ و
ػاؿما ػؿ هـ مٖش ،ص٪ی ٪مٖی ٨رهان ویند  ،امدا ػاؿمدا ػؿ هدـ مدٖضی
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بهٝىىان ؿاهىما ػؿ آن مدٖش ٝمدل مدی ىدؼس» ػؿ ص٪ی٪د او ػؿ صدا بیدان
چىیه اٍیی بىػس
ػؿ اؾىددته بن دیاؿی اف ا٥ددـاػ ،بددهویژه ػؿ بىػیند ِد؛ ؽن ،همیيدده چى دیه
پ دیوػاوؿی و ػؿک اىددتباهی ػاىددتىؼس ااددـ ن دی بدده ىددما آمددىفه وؼهددؼ
چهچیقی ورىػ ػاؿػ ه ىما ؿا ػؿ ؿوهتان ؿاهىمایی ىؼ؟ چگىوه میتىاویدؼ
تق یه ىیؼ؟ بىػین؛ ػامتانهای بنیاؿی ػاؿػس ىایؼ بـعی اف ىدما ػامدتان
آن ٥ـػی ؿا عىاوؼهایؼ ه به آممانها ٍٞىػ دـػ و مدته بىػیندتی مٞـو٥دی
بهوای سوترای الماس ؿا ػیؼس اما ایه ونغۀ سوترای الماس امال مت٦داو اف
ونغهای بىػ ه ػؿ ػویای بيدـی ٩دـاؿ ػاىد  ،اف یمدا اـ٥تده تدا مٞداوی
ػؿون آنس چـا آن سوترای الماس با سوترای الماس ػؿ ػویای بيـی ت٦داو
ػاى ؟ ا٥ـاػ ػیگـی هنتىؼ ه ا٦تهاوؼ« :متىن ػؿ بهي مٞاػ ١ایی بدا
متىن ایىزا امال ت٦او ػاؿوؼ و بههیچوره ىبیه ه؛ وینتىؼس وهتىها یمدا
مت٦او اوؼ ،بیله مٞىدی و م٦هدىی آنهدا ویدق مت٦او اودؼ ،اوگداؿ آنهدا ت٢ییدـ
ـػهاوؼس» ػؿ ص٪ی ٪مارـا اف ایه ٩ـاؿ ام ده همدان ٥دا ،ػؿ هدـ مدٖضی
ت٢ییـ می ىؼ و بهىلل مت٦اوتی آىلاؿ میىدىػ و میتىاودؼ تق یه ىىدؼاان ؿا
ػؿ مٖىس مغتی ٤بهٕىؿ مغتی٦ی هؼای و ؿاهىمایی ىؼس
میػاویؼ ػؿ بىػین؛ تابههای هن بهودای سفرری بف بهشف سفدا
غاییس ایه تابهه ػؿباؿۀ ؿاهبی امد ده ػؿ صدا مؼیتیيده ويندته بدىػ و
ؿوصو به بهي مٞاػ ١ایی ؿ ٥و ٍضىههایی ؿا ميداهؼه دـػس او یدک
ؿوف ؿا ػؿ آوزا مپـی ـػ ،امدا و٩تدی بده ػویدای بيدـی بـايد ىدو مدا
اؾىته بىػس آیا او واٞ٩ا به آوزا ؿ ٥؟ بیه ؿ ، ٥اما آوهه ػیؼ صاید واٞ٩دی آن
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وبىػ ،فیـا مٖضو به اوؼافۀ ا٥ی بای وبىػس بىدابـایه آوهده بده او ويدان ػاػه
ىؼ  ٔ٪٥ومىػی اف آن بهيتی بىػ ه ٥ای بدىػا متىامدب بدا مدٖضو بده او
اؿا ه ـػه بىػس بهيتی ماوىؼ آن ،مٚهـی اف ٥ا ام  ،افایدهؿو اردافه وؼاىد
ماهی د واٞ٩ددی آن ؿا ببیىددؼس و٩تددی ػؿبدداؿۀ «ه دیچ ػاؿمددایی ٖٞ٩ددی و وهددایی
وین » ٍضب می ى؛ ،مىٚىؿ ایه ام س

َ
ِجى ،ؽىِ ،سو ،تًها هؼیاسی اعت که ؽخـ خىب سا اص
ؽخـ بذ هتمایض هیکًذ
ػؿ بىػین؛ اف ٩ؼی؛ بضج بىػه ام ه ٥دای بدىػا چیند س ٝدؼهای اف مدـػی
٥لـ می ىىؼ ػاؿمایی ه ػؿ بىػین؛ آمىفه ػاػه ىؼ ،ل ٥دای بدىػا امد س
اما ػؿ ص٪ی ٪ایهاىوه وین س ػاؿمایی ده ىدا یامىوی ػوهقاؿوپاوَدؼ مدا
پیو آمىفه ػاػ  ٔ٪٥بـای مـػی ٝاػی آن فمان بىػس تمدؼن آنهدا هىدىف ػؿ
مـاصل اوییه بىػ و آنها ا٥ـاػی بىػوؼ ده تدافه اف رامٞدۀ بدؼوی تلامدل پیدؼا
ـػه بىػوؼ و ؽههىان ماػه بىػس او اف ػوؿان آیىدؼه یدا «َٝدـ پایدان ػاؿمدا»
مغه ا ، ٦یٞىی فماوی ه آمىفههایو ػیگـ وتىاوؼ ؿاهىمای تق یدۀ ا٥دـاػ
باىؼس ػؿ ص٪یَٝ ، ٪ـ پایان ػاؿما ایه ػوؿان ام س او بیان ـػ ه ػؿ َٝـ
پایان ػاؿما صتی بـای ؿاهبان ػؿ مٞابؼ مغ ام ه عىػ ؿا وزدا ػهىدؼ،
چه ؿمؼ به وزا ػیگـانس ػاؿمایی ه ىدا یامىوی ػؿ آن فمدان آمدىفه ػاػ
مغَىً آن مىٞ٩ید بدىػ و همهىدیه هـچیدقی ؿا ده ػؿ مدٖش عدىػه
ػؿباؿۀ ٥ای بىػا میػاون آمىفه وؼاػس ااـ بغىاهیؼ تا ابؼ آن ؿا بؼون ت٢ییدـ
وگه ػاؿیؼ ،املانپؾیـ وین س
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با تىمٞۀ ارتما ،ٛؽهه مـػی پیهیؼه و پیهیؼهتـ ىؼه امد  ،بىدابـایه ػؿ
صا صاّـ مغ ام مـػی به آن ؿوه تق یه ىىؼس ػاؿمای بىػیند؛ دل
٥ای بىػا ؿا ػؿ بـ ومیایـػ ،بیله ٩ ٔ٪٥نم ىچلی اف ٥ای بىػا امد س ػؿ
مؼؿمۀ بىػا بنیاؿی اف ؿوههای متـىىاعتهىؼهای ویق بـای تق یده وردىػ
ػاؿوؼ ه ػؿ بیه مـػی مىت٪ل ىؼه و ػؿ ٕى تاؿیظ  ٔ٪٥به یک مـیدؼ مىت٪دل
ىددؼهاوؼس مددٖىس مغتیدد٥ ،٤ددای مغتی٦دی ػاؿوددؼ و ُبٞددؼهای مغتیدد٥ ،٤ددای
مغتی٦دی ػاؿودؼ و تمدامی ایههدا تزیدی ٥دای بدىػا ػؿ ُبٞدؼهای مغتیدد ٤و ػؿ
مٖىس مغتی ٤هنتىؼس ىدا یامىوی اف وردىػ هيدتاػوچهاؿهقاؿ ؿوه بدـای
تق یۀ بىػاىؼن یا عؼاییىدؼن مدغه ا٦د س امدا بىػیند؛ ٪٥دٔ ػه یدا مدی
بیيددتـ اف ػه ؿوه مٞددـو ٣تق ی ده ػاؿػ ،مخددل بىػیند ِد؛ ؽن ،مددـفمیه پدداک،
تیانتددای ،هىآیدان و تاوتـیندد؛س آنهددا مٞددـ ٣تمددای ٥ددای بددىػا وینددتىؼس عددىػ
ىا یامىوی ویق همدۀ ػاؿمدای عدىػ ؿا بیدان ولدـػ ،بیلده ٪٥دٔ آن ٩ندم اف
ػاؿمای عىػ ؿا بـای آمدىفه اوتغداب دـػ ده مدـػی آن فمدان میتىاوندتىؼ
ػؿک ىىؼس
َ
پل ٥ای بدىػا چیند ؟ بىیداػیتـیه مـىد رهدانِ ،رده ،ىدهِ ،ؿن،
بایتـیه تزیی ٥ای بىػا ام  ،آنها رىهـ ٥ای بدىػا هندتىؼس ٥دای بدىػا ػؿ
مٖىس مغتی ٤به ىللهای مت٦اوتی تزیی مییابؼ و ػؿ مٖىس مغتی ٤بده
ؿاههای مغتی٦ی بهٝىىان ؿاهىما ٝمل می ىدؼ ،بدهٕىؿی ده هـچده مدٖش
َ
پاییهتـ میىىػ ،ریىههای آن پیهیؼهتـ میىىػس ایه مـى ِره ،ىهِ ،ؿن
ػؿ همۀ آ٥ـیىو ورىػ ػاؿػ ،اف ؽؿا هىا اـ٥ته تا مى  ،چىب ،عاک٥ ،یق و
بؼن اونانس ٩ؼما مٞت٪ؼ بىػوؼ ه پىذ ٝىَـ ،همۀ هنتی ؿا ىلل میػهىؼس
َ
آنها ویق ایه مـى ِره ،ىدهِ ،ؿن ؿا ػاؿودؼس تق یده ىىدؼه ٪٥دٔ میتىاودؼ اف
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تزیی بغَىً ٥ای بىػا ػؿ مٖضی آ ااه ىىػ ه تا آن مدٖش تق یده دـػه
ام و آن« ،حمـۀ تق یه» یا مدٖش اومد س اادـ بدهتَ٦دیل ىدـس ػهیدؼ٥ ،دا
عییی ومی ٜام س اما و٩تی به بایتـیه وٖ٪ۀ آن بـمیؼ ماػه امد  ،چـا ده
ىبیه ىلل هـی ام س ػؿ مٖش بنیاؿ بنیاؿ بای میتىاویؼ آن ؿا  ٔ٪٥ػؿ مده
َ
یمه عالٍه ىیؼِ :ره ،ىهِ ،ؿنس اما همانٕىؿ ه ػؿ هـ مدٖش مغتی٦دی
تزیی مییابؼ ،بنیاؿ پیهیؼه میىىػس بهٝىىان ٩یداك ،مىردىػا اونداوی ؿا
ػؿ وٚـ بگیـیؼس مؼؿمۀ ػا ى بؼن اونان ؿا بهٍدىؿ رهداوی ىچدک ػؿ وٚدـ
میایـػس مىرىػا اونداوی بدؼن ٥یقیلدی ػاؿودؼ ،امدا ٪٥دٔ بدا ػاىدته بدؼن
٥یقیلی ،ىغٌ امل وین س بـای ایىله ٥ـػی امل ،منت٪ل و با ٥ـػید
ىلل بگیـػ ،او بایؼ عی٨وعى ،ىغَی  ،عَىٍیا اونداوی و ؿوس ػاىدته
باىؼس بدـای ایده رهدان مدا ویدق همدیهاىوده امد  :هليدان ؿاه ىدیـی و
هليددانهای ػیگددـ و همهى دیه فوددؼای و آب ورددىػ ػاؿوددؼس تمددای چىددیه
چیقهای میمىمی ػؿ ػویا رىبههایی اف ورىػ ماػی هنتىؼ ،امدا ایده رهدان
َ
مـى وامـ ی عىػ ،یٞىدی ِرده ،ىدهِ ،ؿن ؿا ویدق ػاؿػس ؽؿا تمدای چیقهدا و
هـچیقی ه هنتی ػاؿػ ایه مـى ؿا ػاؿوؼ و ؽؿا بیوهای ؿیدق هد؛ ایده
مـى ؿا ػاؿوؼس
َ
ایه مـى ِره ،ىهِ ،ؿن ،مٞیاؿی ام ه تٞییه می ىؼ ػؿ ایه رهان
چهچیقی عىب و چهچیقی بؼ ام س ایه مـى  ،چیقی امد ده عدىب و
بؼ ؿا تٞییه می ىؼس همهىیه تٞییه ىىؼۀ چیقی ام ده مدـػی ػؿ اؾىدته
«ت٪ىا» ػؿ وٚـ میاـ٥تىؼس ایبته صدای مدٖش اعال٩دی ارتمدا ٛت٢ییدـ دـػه و
صتی امتاوؼاؿػهای اعال٩ی مىضـ ٣ىؼه ام س امـوفه ااـ نی بغىاهدؼ اف
ِیی ِ٥ى ایگى بگیـػ ،اصتمای مـػی میاىیىؼ ده ميدلل ؿواودی ػاؿػس امدا ػؿ
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ػهۀ  ۲92۲یا  ،۲95۲چه نی میا ٦او ػیىاوه ام ؟ امدتاوؼاؿػ اعال٩دی
مددـػی بهىددؼ ػؿ صددا ا٥ددى امد س اؿفههددای اعال٩دی رامٞدده ؿوفبددهؿوف
عـابتـ میىىػس بنیاؿی اف ا٥ـاػ به چیقی رق مى٥ ٞ٦لـ ومی ىىدؼس صتدی
بـای مىػؿمداوؼن بده عىػىدان صاّدـوؼ بده ػیگدـان ٍدؼمه بقوىدؼس بدا هدـ
وم دییهای بددا یل دؼیگـ ؿ٩اب د و رى د و ػٝددىا م دی ىىددؼس پددل ػؿبدداؿۀ ای ده
بیىؼیيیؼ ،آیا ارافه ػاػه میىىػ ایه اػامه یابؼ؟ و٩تی بْٞی مدـػی اؿهدای
بؼ اوزای میػهىؼ و به آنها میاىییؼ اؿ بؼی اوزای میػهىدؼ ،صـ٣تدان ؿا
باوؿ ومی ىىؼس واٞ٩ا باوؿ ومی ىىؼ ػؿ صا اوزای اؿی اىتباه هنتىؼس بـعدی
عىػ ؿا با امتاوؼاؿػ اعال٩ی مدىضٔ میمدىزىؼ و چدىن امدتاوؼاؿػ مدىزیؼن
ت٢ییـ ـػه ٥لـ می ىىؼ بهتـ اف ػیگـاناوؼس اما بؼون تىره به ایىله امتاوؼاؿػ
اعال٩ی مـػی چگىوه ت٢ییـ می ىؼ ،مـى رهان ت٢ییـ ومدی ىدؼ و آن تىهدا
امتاوؼاؿػی ام ه تٞییه می ىؼ چه نی عىب یدا چده ندی بدؼ امد س
افایهؿو بـای ایىله تق یه ىىؼه باىیؼ ،بـای ؿىؼ عىػ ،بایؼ مـىد رهدان ؿا
بهٝىىان ؿاهىما بـاقیىیؼس ومیتىاویؼ بـ ٕب ٨امتاوؼاؿػهای مـػی ٝاػی ؿ٥تاؿ
ىیؼس ااـ میعىاهیؼ عیىً اوییدهتان ؿا ػوبداؿه بده ػمد آوؿیدؼ و بده عاودۀ
واٞ٩یتان بـاـػیؼ ،ااـ میعىاهیدؼ اف ٕـید ٨تق یده مدٖشتان ؿا بدای ببـیدؼ،
َ
یهاوی ِره ،ىدهِ ،ؿن فودؼای ىیدؼس ٪٥دٔ ػؿ
مزبىؿیؼ بـ ٕب ٨ایه مـى
ِ
ٍىؿتی ٥ـػ عىبی هنتیؼ ه اف ایه مـى یهداوی پیدـوی ىیدؼس ىغَدی
ه اف ایه مـى یهاوی مىضـ ٣میىىػ٥ ،ـػی واٞ٩دا بدؼ امد س ػؿ مضدل
اؿ یا ػؿ ارتما ٛىایؼ ندی بگىیدؼ بدؼ هندتیؼ ،امدا مملده امد واٞ٩دا بدؼ
وباىیؼس ىایؼ نی بگىیؼ عىب هنتیؼ ،اما ممله ام واٞ٩ا عىب وباىدیؼس
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بهٝىىان تق یه ىىؼه ،ااـ امال با ایه مـى همگىن ىىیؼ ،ندی هندتیؼ
ه ػا ى ؿا نب ـػه ام س ص٪ی ٪آن به ایه ماػای ام س
َ
ػؿ تق یۀ ِره ،ىهِ ،ؿن ،مؼؿمۀ ػا ى ؿوی ِره یا ص٪ی ٪ت یؼ مدی ىدؼس
به همیه ٝی ام ه مؼؿمۀ ػا ى به پیـوان عىػ آمىفه میػهؼ ه تق یه
ىىؼ ،ؿام بگىیىؼ و با ٍؼا ٩ؿ٥تاؿ ىىؼ ،ػؿم و واٞ٩ی باىىؼ ،به صاید
عیىً واٞ٩ی عىػ بـاـػوؼ و ػؿ وهای ٥ ،ـػی ؿوىهبیه ىىوؼس اما آنها ویدق
َ
ىه و ِؿن ؿا ػاؿوؼ ،ویی ت یدؼ ؿوی ِرده امد س مؼؿمدۀ بدىػا ػؿ تق یدۀ ِرده،
َ
َ
َ
ىهِ ،ؿن ،ؿوی ىه یا ویکعىاهی ت یؼ می ىؼس تق یۀ ىه میتىاوؼ ؿصمد
ٚٝی؛ ؿا بده وردىػ آوؿػ و هىگدامی ده ایده ؿصمد ٚٝدی؛ ومایدان میىدىػ
میتىاویؼ ببیىیؼ ه تمای مىرىػا ؽیىدٞىؿ ػؿ صدا فرـ يدیؼن هندتىؼ،
بددهٕىؿی ده آ ىددؼه اف آؿفویددی میىددىیؼ :هم دۀ مىرددىػا ؽیىددٞىؿ ؿا اف
ؿوذ يیؼن وزا ػهیؼس امدا آنهدا ویدق ِرده و ِؿن ؿا ػاؿودؼ ویدی ت یدؼ ؿوی
َ
تق یۀ ىه ام س ٥ایىن ػا٥ای ما بدـ پایدۀ وایتدـیه امدتاوؼاؿػ رهدانِ ،رده،
َ
ىهِ ،ؿن ام و هدـ مده ؿا ه؛فمدان تق یده مدی ىی؛س میندتمی ده تق یده
می ىی؛ بنیاؿ ٚٝی؛ ام س

چیگىيگ ،قغمتی اص فشهًگ هاقبل تاسیخ اعت
چیاىو چین ؟ بنیاؿی اف امتاػان چیاىو مٞی می ىىؼ ػؿباؿۀ ایده
مىّىٍ ٛضب ىىؼ ،اما آوهه مه میاىی؛ امال مت٦او ام س بنیاؿی اف
امتاػان چیاىو  ،ػؿ مٖش عىػىان ػؿباؿۀ آن ٍضب می ىىؼ ،ػؿ صایی
ه مه اف ػیؼااه مٖش بدایتـی ػؿبداؿۀ چگدىوگی ػؿک چیاىود ٍدضب
می ى؛ ه امال مت٦او اف ػؿک آنهام س ٝدؼهای اف امدتاػان چیاىود
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میاىیىددؼ چیاىو د  ،تدداؿیغی ػو یددا مددههقاؿمددایه ػؿ چددیه ػاؿػس بـعددی
میاىیىؼ تاؿیغی پىذهقاؿمایه و به٩ؼم تمؼن چیه ػاؿػس بـعدی میاىیىدؼ
ٕب ٨یا٥تههای بامتانىىامی ،تاؿیظ چیاىو ه ٦هقاؿ ما ام  ،یٞىی
تداؿیظ مٖـسىدؼه ویدق
بیو اف ٩ؼم تمؼن چیهس اما صتی ایه ٕىیویتـیه ِ
عییی ٥ـاتـ اف تاؿیظ تمؼن بيـی وین س بـ ٕب ٨مضامبۀ ا٥ـاػی ه مىا٥د٨
امـوفی ػاؿای ٥لدـ
وٚـیۀ تلامل ػاؿویه هنتىؼ ،اف فمان پؼیؼاؿىؼن اونان
ِ
و تمؼن بدیو اف ػههدقاؿ مدا وگؾىدته و ٩بدل اف آن هدیچ ىدلیی اف تمدؼن
ىـو ٛويؼه ام س بـ اماك چىیه وٚـیهای اونان ابتؼا اف ایاهان آبدقی بده
راوىاؿان آبقی تلامل یا ، ٥مپل ؿوی عيلی فوؼای ـػ ،بٞؼ ؿوی ػؿع
فوؼای ـػ ،مپل ػوباؿه ؿوی فمیه آمؼ و به میمىن تبدؼیل ىدؼس ٕبد ٨ایده
وٚـیه٩ ،بدل اف پیدؼایو تمدؼن بيدـی ،مدـػی هدیچ ىدلیی اف حبد و٩دای ٜؿا
وؼاىتىؼ و با بـو ػؿعتدان عدىػ ؿا میپىىداوؼوؼ و اىىد عدای میعىؿػودؼ و
ىایؼ صتی ومیػاونتىؼ چگىوه اف آتو امت٦اػه ىىؼ و وصيی و بؼوی بىػوؼس
اما ایه وگدـه ميدلالتی ػاؿػس ػؿ بندیاؿی اف مىدإ ٨ػویدا ملانهدایی
ورىػ ػاؿوؼ ه ؿػپای تمؼنهای بامتاوی بدهردا ماودؼه امد و آنهدا عییدی
٩ؼیمیتـ اف تمؼن ما هنتىؼس ایه ب٪ایای بامتاوی اف وٚـ ٍدىٞتگـی و هىدـی
ٝایی هنتىؼس هىـهای بامتان اؿفه هىـی بنیاؿی ػاىتىؼ و ت٪ـیبا ایهٕىؿ
به وٚـ میؿمؼ ه اونان مٞاٍـ هىـهای مـػی بامتان ؿا ت٪ییؼ می ىدؼس امدا
تاؿیظ بـعی اف ایه ب٪ایا بده بدیو اف ٍدؼهقاؿ مدا پدیوٍ ،دؼهاهقاؿ مدا
پ دیو ،میییىنهددا مددا پددیو یددا صت دی بددیو اف ٍددؼمیییىن مددا پددیو
بـمیاـػػس پل ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :آیا ایه منئیه ػؿ وگـههای ىىوی به
تاؿیظ تـػیؼ ایزاػ ومی ىؼ؟ اما ایه مىّدىٝی مدـاـی ىىدؼه ویند  ،چـا ده
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اونان همیيه ػؿ صا ؿىؼ و ي ٤مزؼػ عىػ بىػه و رامٞه بده ایده ىدلل
تىمٞه مییابؼس بىابـایه ممله ام یا٥تدهها و وگدـه مدـػی ػؿبداؿۀ مندا ل
امل وباىؼس
بنیاؿی اف ىما ممله ام اٍدٖالس «٥ـهى هدای ما٩بدل تداؿیظ» یدا
«تمؼنهای ما٩بل تاؿیظ» ؿا ىىیؼه باىیؼس بگؾاؿیؼ ػؿباؿۀ تمؼنهای ما٩بدل
تاؿیظ ٍضب ىی؛س امدـوفه ػؿ ؿوی فمدیه ،آمدیا ،اؿوپدا ،آمـیلدای رىدىبی،
آمـیلدددای ىدددمایی ،ا٩یاوىمدددیه ،آ٥ـی٪دددا و ٖ٩دددب رىدددىب وردددىػ ػاؿػ ددده
فمیهىىامان آنها ؿا ٩اؿه میوامىؼس ػههامیییىن ما اف ىللایـی ٩اؿههدا
اؾىته ام یا ایهٕىؿ میتىان ا ٦ه مـفمیههایی اف  ٤ا٩یداوىك بدای
آمؼوؼ و مـفمیههایی بده ٞ٩دـ ػؿیدا ٥دـو ؿ٥تىدؼ و اف فمدان حابد ماودؼن آنهدا
بهىلیی ه امـوف هنتىؼ ػههامیییىن ما اؾىته ام س اما ػؿ ٞ٩ـ بـعی اف
ا٩یاوىكهدا ،بىاهدای بامددتاوی بیىدؼ و بقؿادی يد ٤ىدؼه امد س ایده بىاهددا
ٕـسهای فیبایی ػاؿوؼ و هیچ ىباهتی به آحاؿ تمدؼن اوندان امدـوفی وؼاؿودؼس
پل آنها بایؼ ٩بل اف ایىله ػؿ ٞ٩ـ ػؿیا ٥ـو ؿوودؼ مداعته ىدؼه باىدىؼ یٞىدی
ػههامیییىن ما پیوس اادـ ػؿ آن فمدان ،اوندان ٥ـّدا صتدی میمدىن هد؛
وبىػه ،پل چه نی آنها ؿا ماعته ام ؟ چىدیه چیقهدای هىىدمىؼاوهای
املانپدددؾیـ ومیبىػودددؼس مٞمدددای ػیگدددـ٥ ،ندددیل تـییدددىبیتی امددد ددده
بامتانىىامددان آن ؿا يدد ٤ـػهاوددؼس تـییىبی د مىرددىػی بددىػ دده ب دیه
ىيَؼمیییىن ما پیو تا ػوین وىَ میییىن ما پیو ورىػ ػاىد
و بٞؼ اف آن مى٪ـُ ىؼس ػاويدمىؼی آمـیلدایی ٥ندیل تـییدىبیتی ؿا يد٤
ـػ ه رای پای اونان ؿوی آن بىػس رای پای ٥ـػی ه ٦و به پا ػاىد
ؿوی ٥نیل بهٕىؿ واّش و٪و بندته امد س آیدا ایده ،تاؿیظوىیندان ؿا ػمد
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ومیاوؼافػس بـ ٕب ٨وٚـیۀ ػاؿویه ،آیا میتىاونته ػؿ ػوین وىَد میییدىن
ما پیو مىرىػا اوناوی ورىػ ػاىته باىىؼ؟
ػؿ مددىفۀ ػاويددگاه می دی پددـو ،مددىگی هن د ده و٪ددو اونددان ؿوی آن
صلا ی ىؼه ام س پل اف بـؿمی ميغٌ ىدؼ ده و٪دو ،مدیهدقاؿ مدا
پیو ؿوی مى صلا ی ىؼه بىػس امدا ایده ىدغٌ یبداك پىىدیؼه امد ،
داله بدده مددـ ػاؿػ٦ ،ددو بدده پددا ػاؿػ و بددا تین دلىپی ػؿ ػم د  ،مددتاؿهها ؿا
مياهؼه می ىؼس چگىوه اونانهای میهقاؿ ما پیو میتىاوندتىؼ بؼاوىدؼ
ه چگىوه پاؿچه ببا٥ىؼ و یباك بپىىىؼ؟ چیدق ٝزیدبتـ ایده امد ده او بدا
تینلىپی ػؿ ػمتو متاؿهها ؿا ميداهؼه مدی ىدؼ و ػؿبداؿۀ وزدىی چیقهدایی
میػاونته ام س همیيه ٥لـ می ـػی؛ اایییۀ اؿوپایی بىػ ه صدؼوػ میَدؼ
مددا پددیو تیندلىپ ؿا اعتددـا ٛدـػس امددا چدده ندی مدیهقاؿ مددا پدیو
تینلىپ ؿا اعتـا ٛـػ؟ هىىف ه؛ مٞماهای صلويدؼۀ فیداػی وردىػ ػاؿودؼس
بـای مخا  ،بنیاؿی اف ١اؿها ػؿ ٥ـاونه ،آ٥ـی٪دای رىدىبی و ؿىدته ىههدای
آیپ ،و٪اىیهایی ؿوی ػیىاؿهایىان ػاؿوؼ ه عییی واّدش و ىدبیه چیدقی
واٞ٩ی صلا ی ىؼهاوؼس تَاویـ اوناوی ،بنیاؿ فیبا صلدا ی ىدؼه و بدا ودىٝی
ؿو ػاوۀ مٞؼوی ؿو آمیقی ىدؼهاوؼس امدا آن اىدغاً مخدل مدـػی امدـوفی
یباك پىىدیؼهاوؼ و یباكهایىدان مدی ىدبیه یباكهدای ١ـبدی امد و
ىیىاؿ تى پىىیؼهاوؼس بـعدی اف آنهدا چیدقی ىدبیه پیدپ ػؿ ػمد ػاؿودؼ و
بـعی َٝا ػؿ ػم و اله بدـ مدـ ػاؿودؼس چگىوده میمىنهدای ٍدؼهاهقاؿ
ما پیو میتىاونتىؼ به چىیه مٖش هىـی پیيـ٥تهای بـمىؼ؟
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بگؾاؿیؼ می ٪ٝبتـ بدـوی؛ ،رمهدىؿی ادابه ػؿ آ٥ـی٪دا مٞدؼن اوؿاویدىی
ػاؿػس ایه يىؿ ونبتا تىمٞهویا٥ته ام و عىػىان تىاوایی امتغـاد اوؿاویىی
ؿا اف مى مٞؼن وؼاؿوؼ و مى مٞؼن ؿا بده يدىؿهای تىمدٞهیا٥تده ٍداػؿ
می ىىؼس ػؿ ما  ۲91۰اؿعاوهای ػؿ ٥ـاونده م٪دؼاؿی اف آن مدى مٞدؼن
اوؿاویىی ؿا واؿػ ـػ و پل اف تزقیهوتضییدل ىدیمیایی ،پدی بـػودؼ ده مدى
مٞددؼن اوؿاویدىی پددـػافه و امددت٦اػه ىددؼه بددىػس ٥لدـ ـػوددؼ ٝزیدب امد و
ٝؼهای اف ػاويمىؼان و پـمىل ٥ىی ؿا بـای اوزای بـؿمی ػؿ مضدل ،بده آوزدا
٥ـمتاػوؼس ػاويدمىؼان يدىؿهای فیداػی بدـای بـؿمدی بده آوزدا ؿ٥تىدؼس ػؿ
وهای ت ییؼ ـػوؼ ه آوهه ٥لـ می ـػوؼ مٞؼن مى اوؿاویىی ام ػؿ واٜ٩
ؿا تىؿ اتمی بقؿای ام ه بنیاؿ عىب ٕـاصی ىؼه بىػ ،صتی بهتـ اف آوهه
امـوف میتىاون ماعته ىدىػس ػؿ چده فمداوی مداعته ىدؼ؟ ػومیییداؿػ مدا
پیو و بهمدؼ پاوَدؼهقاؿ مدا ػایدـ بدىػس ایههدا اٝدؼاػ وزدىمی هندتىؼس
بههیچوره ومیتىان با وٚـیۀ تلامل ػاؿویه آن ؿا تىّیش ػاػس تٞؼاػ بندیاؿی
اف چىیه ومىوههایی ورىػ ػاؿوؼس رامٞۀ ٝیمی و ٥ىی به اوؼافۀ ا٥ی چیقهای
رؼیؼی ؿا ي ٤ـػه ام ه تابهدای ػؿمدی ٞ٥ییمدان ؿا ت٢ییدـ ػهدؼس
و٩تی ت٦لـ اونانها ػؿ ٝداػتی ٝمید ٨و هده ایدـ مدی ىدؼ ،مدغ امد
ایؼههای رؼیؼ ؿا بپؾیـوؼس صتی و٩تی ص٪ی ٪آىدلاؿ میىدىػ ،مدـػی رـ د
ومدی ىىدؼ آن ؿا بپؾیـوددؼ و بدهٕىؿ ١ـیدقی آن ؿا ؿػ مدی ىىدؼس بدهعإـ تد حیـ
ؿوههای ت٦لـ هه ،امـوفه هیچ نی بهىلل وٚایمىؼی چىیه یا٥تههایی
ؿا رمٜآوؿی ومی ىؼ و بىابـایه م٦اهی؛ بيـی همیيه اف پیيـ ٥های رؼیؼ
٪ٝددب میا٥تددؼس اـچدده ایدده چیقهددا بددهٕىؿ انددتـػهای بدده ٝمددىی ىىامدداوؼه
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ويؼهاوؼ ،اما ػؿ صا صاّـ ي ٤ىؼهاوؼس امدا و٩تدی ػؿبداؿۀ آنهدا ٍدضب
می ىی؛ ،بـعی میاىیىؼ ایه چیقها عـا٥ا هنتىؼ و آنها ؿا ؿػ می ىىؼس
ػاويمىؼان ىزا ٛفیاػی ػؿ يىؿهای ػیگدـ هندتىؼ ده بدهٕىؿ ٝیىدی
ایه چیقها ؿا بهٝىىان ٥ـهى های ما٩بدل تداؿیظ یدا تمدؼنهایی ده ٩بدل اف
تمددؼن بيددـی مددا ورددىػ ػاىددتىؼ ،پؾیـ٥تهاوددؼس یٞىدی ٩بددل اف ایده تمددؼن مددا،
تمؼنهای ػیگـی ویق بىػه و بیو اف یک تمؼن ورىػ ػاىته امد س بدا وگداه
به ب٪ایای بامتاوی میتىاویؼ بگىییؼ ه آنها  ٔ٪٥اف یک ػوؿۀ تمدؼن وبىػودؼس
بىابـایه آنها ٥لـ می ىىؼ تمدؼنها بدهػٞ٥دا مىهدؼی ىدؼوؼ و ٪٥دٔ تٞدؼاػ
می اف ا٥ـاػ فوؼه ماوؼوؼ و بهٍدىؿ بدؼوی فودؼای ـػودؼس مدپل بهتدؼؿیذ
تٞؼاػىان فیاػ ىؼ ،وژاػ بيـی رؼیؼی ىؼوؼ و تمؼوی رؼیؼ ؿا ىـو ٛـػودؼس
مپل ػوباؿه مىهؼی ىؼوؼ و ػوباؿه وژاػ بيـی رؼیؼی ؿا ماعتىؼس ایه چـعه
باؿها تلـاؿ ىؼه ام س ٥یقیلدؼانها میاىیىدؼ صـ د مداػه ایگىهدایی ػاؿػس
ت٢ییـا ل رهان ما ویق ایگىهایی ػاؿػس
ػؿ ایه رهان ومدی ٜو ػؿ ایده ؿاه ىدیـی چـعدان ،صـ د مدیاؿۀ فمدیه
بههیچوره ومیتىاونته همیيه آؿای و همدىاؿ بدىػه باىدؼ و مملده امد بده
میاؿا ػیگـ بـعىؿػ ـػه یا با ميلال و ٥زای ٜبقؿو ػیگـی مىارده ىدؼه
ام س ااـ اف ػیدؼااه تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی بده آن وگداه ىدی؛ ،میتدىاوی؛
بگىیی؛ ایده و٩دای ٜبغيدی اف وٚد؛ و تـتیبهدای بقؿوتدـی هندتىؼس فمداوی
بهػ ٩ؿػیابی ـػی و پی بدـػی بيدـی هيدتاػویک بداؿ ػمدتغىه اوهدؼای
امل ىؼه ام س هـ باؿ  ٔ٪٥تٞؼاػ می اف ا٥ـاػ فوؼه میماوؼوؼ٪٥ ،دٔ مدی
اف تمؼن ٩بیی با٩ی میماوؼ و مدپل واؿػ ػوؿۀ بٞدؼی مدیىدؼوؼ و بهٍدىؿ
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بؼوی فوؼای می ـػوؼس با ا٥دقایو رمٞید  ،ػؿ وهاید ػوبداؿه تمدؼن ٙداهـ
میىؼس بيـی هيتاػویک باؿ اف میان چىیه چـعهای اؾىدته امد و مده
آن ؿا تا اوتها ؿػیابی ولـػیس مـػی چیه اف ػیـباف ػؿبداؿۀ اهمید ِ «فمانبىدؼی
یهاوی ،مىٞ٩ی های مناٝؼ فمیىی و هماهىگی اوناوی» ٍضب ـػهاوؼس
ت٢یی دـا یهدداوی مغتیدد ٤و فمانبىددؼی یهدداوی مغتیدد ٤میتىاو دؼ اوّدداٛ
مغتی٦ی ػؿ ارتماٝ ٛاػی بيـی پؼیؼ آوؿػس بدـ ٕبدٝ ٨ید؛ ٥یقیدک ،صـ د
ماػه ایگىهایی ؿا ػوبا می ىؼ ،ػؿ عَىً صـ رهان ویق چىیه چیدقی
ٍؼ ٧می ىؼس
ٝی اٍیی ایىله ػؿباؿۀ ٥ـهى های ما٩بل تاؿیظ ٍضب ـػی ایه بىػ
ه ایه ولته ؿا ؿوىه ى؛ :تاؿیظ چیاىود بده ٥ـهى هدای ما٩بدل تداؿیظ
بـمیاـػػ وه به ایده تمدؼن ىدىوی ،و اف فمانهدای بندیاؿ ػوؿ مىت٪دل ىدؼه
ام س میتىاوی؛ ػؿایهباؿه اىاؿاتی ؿا ػؿ متىن مؾهبی پیؼا ىی؛س بـای ومىوه،
ىا یامىوی بیان ـػ ه تق یۀ عىػ ؿا ػؿ ٍؼهامیییىن « ایپدا» پدیو امدل
ـػ و به ؿوىهبیىی ؿمدیؼس یدک ایپدا ىدامل چىدؼ مدا امد ؟ یدک ایپدا
ٍؼهامیییىن ما ام س صتی ومیتىاویؼ ٝؼػی به ایه بقؿای ؿا تَىؿ ىیؼس
ااـ آوهه او بیان ـػ ٍضیش باىؼ ،آیدا آن بدا تداؿیظ بيدـی و ت٢ییدـا دل
فمیه رىؿ ػؿ ومیآیؼ؟ ىا یامىوی همهىدیه بیدان دـػ ده ٩بدل اف او ىدو
بىػای ػوؿان اوییده وردىػ ػاىدتىؼ ده هـیدک اف آنهدا عىػىدان امدتاػاوی
ػاىتىؼ و ١یـه و همۀ آنها ٍؼهامیییىن ایپا ٩بل تق یه دـػه و ؿوىدهبیه
ىؼه بىػوؼس ااـ ایه چیقهدا واٞ٩دا ٍدضیش باىدؼ ،آیدا اف میدان آن ؿوههدای
مىتی واٞ٩ی و آمىفههای ؿامتیه ،امدـوفه ػؿ رامٞدۀ مدا چىدیه ؿوههدای
تق یهای آمىفه ػاػه میىىػ؟ ااـ اف مه بپـمیؼ ،میاىی؛ بیه ،مٖمئىا ،اما
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میاب هنتىؼس ایه ؿوفها آن چیاىو های ت٪یبی ،چیاىو های ػؿو١یه
و آن ا٥ـاػ تنغیـىؼه ،بهػیغىاه چیقهدایی ؿا اف عدىػ ػؿمیآوؿودؼ تدا مدـػی ؿا
٥ـیب ػهىؼ و تٞؼاػىدان اف چیاىو هدای واٞ٩دی بدهمـاتدب بیيدتـ امد س
٥همیدؼن ایىلدده دؼاییدک واٞ٩دی امد و دؼاییدک ت٪یبدی ،ػىددىاؿ امد س
تيغیٌ چیاىو واٞ٩ی ػىىاؿ ام و پیؼا ـػن آن ویق آمان وین س
ػؿ وا ،ٜ٩چیاىو تىها چیق بهراماوؼه اف ػوؿان اؾىته وین س چیقهایی
ماوىؼ وماػ تایری ،تـمیمههای ِهتى و یى ىىى ،کتاب تغییفرا و ویدق هيد
مهوگاؿه ،همگی اف ما٩بل تاؿیظ به اؿث ؿمیؼهاوؼس به همیه ٝید امد ده
ااـ نی آنها ؿا اف ػیؼااه ٥ـػی ٝاػی مٖایٞده ىدؼ و بغىاهدؼ ػؿک ىدؼ،
هیچ ؿاهی وین بتىاوؼ به ػؿ ی اف آنها بـمؼس ؿمدقوؿاف آنهدا بدـای نداوی
ه ت٦لـ ،ػیؼااه یا ٩ایب ؽهىیىان ػؿ مٖش ٥ـػی ٝاػی ٩دـاؿ ػاؿػ ،آىدلاؿ
ومیىىػس

چیگىيگ بشای تضکیه اعت
صای ه چیاىو چىیه ٩ؼم تاؿیغی ػاؿػ ،ػ٩ی٪ا بـای چین ؟ میتدىاو؛
به ىما بگىی؛ ه ؿوه ما ؿوه پیيـ٥تهای اف تق یۀ مؼؿمۀ بىػا امد  ،پدل
ٕبیٞتا بهػوبا ایه ام ه ىما ؿا مىرىػی عؼایی ىؼ ،آوهه «بىػاىدؼن»
ویق وامیؼه میىىػس مؼؿمدۀ ػا دى ویدق بدهٕىؿ ميدابه بدهػوبا ایده امد ده
ؿوىهبیىی ؿا پـوؿه ػهؼ یا ٥ـػ ؿا ٩اػؿ ىؼ به ػا دى وا دل ىدىػس میتدىاو؛ بده
ىما بگىی؛ ه «عؼاییىؼن» عـا٥ا وین س بـای مخا  ،م٦هدىی «بدىػا» ؿا
ػؿ وٚـ بگیـیؼس بىػا وارهای اف ماونلـی  ،فبان هىؼ ٩دؼی؛ امد س و٩تدی بده
ُ
چیه ما آوؿػه ىؼ ،ػو یمه ػاى و « ٣تى ى» تی٦د٘ میىدؼس بـعدی اف ا٥دـاػ
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ویق آن ؿا بهٍىؿ «٥ى تى» تـرمه ـػوؼس همانٕىؿ ده آن واره اف وندیی بده
ونل ػیگـ مىت٪ل میىؼ ،مـػی چیه ،یلی اف آن یما ؿا صؾ ٣ـػوؼ و آن
ُ
ؿا « »٣وامیؼوؼس ایه واره ػؿ چیىی چه مٞىایی ػاؿػ؟ به مٞىدی «ىغَدی ده
ؿوىهبیه یا آ ااه ىؼه» ام و به ىغَی اىاؿه می ىؼ ه اف ٕـید ٨تق یده
به ؿوىهبیىی یا آ ااهی ؿمیؼه ام س چه عـا٥اتی ػؿ آن ام ؟
همگی ػؿایهباؿه بیىؼیيیؼ٥ :دـػ میتىاودؼ اف ٕـید ٨تق یده ،تىاواییهدای
٥ددىٕ٧بیٞی عددىػ ؿا ؿىددؼ ػهددؼس امددـوفه ػؿ ػویددا ىددو تىاوددایی ٥ددىٕ٧بیٞی
ىىاعته ىؼه ام  ،اما  ٔ٪٥بده ایههدا مضدؼوػ ومیىدىػس میادىی؛ بدیو اف
ػههقاؿ تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی واٞ٩ی ورىػ ػاؿػس تَىؿ ىیدؼ ىغَدی ػؿ صدایی
ه ػؿ مضیی وينته امد  ،بدؼون صـ د ػاػن ػمد ها یدا پاهدایو بتىاودؼ
اؿی ؿا اوزای ػهؼ ه ػیگدـان صتدی بدا ػمد ها یدا پاهایىدان ومیتىاوىدؼ
اوزای ػهىؼ و او بتىاوؼ ص٪ی ٪واٞ٩ی هـ ُبٞؼ رهان ؿا ببیىدؼ ،بتىاودؼ ص٪ی٪د
رهان و چیقهایی ؿا ببیىدؼ ده مدـػی ٝداػی ومیتىاوىدؼ ببیىىدؼس آیدا او ندی
وین ه اف ٕـی ٨تق یه ،ػا ى ؿا نب ـػه ام ؟ آیدا او مىردىػی عدؼایی
وین ؟ آیا میتىاویؼ بگىییؼ او مخل ٥ـػی ٝاػی ام ؟ آیا او نی وین ه
بهومییۀ تق یه ؿوىدهبیه ىدؼه امد ؟ آیدا ػؿمد ویند ده او ؿا «مىردىػ
ؿوىهبیه» یا «مىرىػ عؼایی» بىدامی؛؟ بده فبدان هىدؼ ٩دؼی؛ او یدک «بدىػا»
وامیؼه میىىػس واٞ٩ی امـ ایه ام و چیاىو بـای ایه اؿ ام س
بـعی ا٥ـاػ ومیتىاوىؼ ػؿک ىىؼ ه چـا ىغٌ بـای چیدق ػیگدـی ١یدـ
اف ى٦ای بیماؿی و تىؼؿمتی بایؼ چیاىود ؿا تمدـیه ىدؼس مىٚىؿىدان ایده
امد دده چیاىود ٪٥ددٔ بددـای ىدد٦ای بیماؿیهامد س ایده ػؿ دی بندیاؿ
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مٖضی ام س اما تَ٪یـ ىما ویند  ،فیدـا بندیاؿی اف امدتاػان چیاىود
 ٔ٪٥ػؿ صا اوزای اؿهایی ماوىؼ مٞایزدۀ بیمداؿی مدـػی و مدک بده آنهدا
بـای ص ٘٦مالمتی هنتىؼس آنها  ٔ٪٥ػؿباؿۀ مٞایزۀ بیماؿیهدا و مدالمتی
ٍضب می ىىؼ و هیچ نی چیقهای مـبدىٓ بده مدٖىس بدایتـ ؿا آمدىفه
ومیػهددؼس ایدده ؿا ومیاددىی؛ دده ؿوههایىددان عددىب ویندد س ػؿ وا٩دد،ٜ
م مىؿید آنهددا ایده امد دده چیقهددایی ؿا ػؿ مددٖش مٞایزدۀ بیماؿیهددا و
مالمتی و ویق ؿایذ ـػن چیاىو آمىفه ػهىؼس اما ا٥ـاػ بندیاؿی هندتىؼ
ه میعىاهىؼ تا مٖىس بای تق یه ىىؼس آنها ػؿباؿۀ آن میاوؼیيىؼ و ٩یبدی
بـای آن ػاؿوؼ اما ومیػاوىدؼ چگىوده بایدؼ عدىػ ؿا تق یده ىىدؼ و ایده مندئیه
مغتیهای بنیاؿی ؿا بـای آنها پؼیؼ آوؿػه امد و ػؿ ميدلال بندیاؿی
ا٥تاػهاوؼس ایبته آمىفه واٞ٩دی ؿوىدی ػؿ مدٖىس بدای ،بدا مىّدىٝا بندیاؿ
رؿ٥ی مـو اؿ ػاؿػ و بایدؼ بده ىدیىهای آن ؿا آمدىفه ػاػ ده ػؿ بـابدـ مدـػی و
رامٞه منئى بىػس به همیه ٝی ام ه ػؿ ل به وتایذ عىبی ؿمدیؼهای؛س
بْٞی اف چیقهدایی ده ػؿباؿهىدان ٍدضب مدی ىی؛ مدٖش بدای هندتىؼ و
ممله ام بـای بـعی مخل عـا٥ا به وٚـ بیایؼس افایهؿو به بهتـیه ىدلل
مٞی می ىی؛ با امت٦اػه اف ٝی؛ وىیه آنها ؿا تيـیش ىی؛س
و٩تی ػؿباؿۀ مىّىٝا عاٍی ٍضب می ىی؛ بـعی اف ا٥ـاػ بیاعتیاؿ
آنها ؿا عـا٥ا میوامىؼس چـا؟ مٞیاؿ چىیه ىغَی ایه ام ه آوهه ٝید؛
هىىف بده آن پدی وبدـػه یدا عدىػه هىدىف تزـبده ولدـػه املانپدؾیـ ویند و
همگی عـا٥دا یدا ١یـواٞ٩دی هندتىؼس ؽهىید او ایهاىوده امد س پدل آیدا
ایهٕىؿ ٥لـ ـػن ػؿم ام ؟ آیا میتىاویدؼ چیدقی ؿا ٪٥دٔ بدهعإـ ایىلده
ٝی؛ هىىف به آن پی وبـػه امد یدا ٪٥دٔ بدهعإـ ایىلده وؿای پیيدـٝ ٥ید؛
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ام بهٝىىان چیقی عـا٥ی یا ١یـواٞ٩ی ؿػ ىیؼ؟ ااـ هـ نی ایهاىوه ٥لـ
می ـػ آیا ٝی؛ میتىاون تىمٞه یابؼ؟ آیا رامٞۀ بيـی میتىاون پیيدـ٥
ىؼ؟ چیقهایی ده رامٞدۀ ٝیمدی و ٥ىدی مدا ابدؼا ٛدـػه همگدی چیقهدایی
هنتىؼ ه فماوی بـای مـػی واىىاعته بىػوؼس ااـ همۀ آنها عـا٥ا ػؿ وٚدـ
اـ٥ته میىؼوؼ ،ػیگـ ویافی به پیيـ ٥و تىمدٞه ومیبدىػس بندیاؿی اف ا٥دـاػ
ؿوههایی ماوىؼ چیاىو ؿا ػؿک ومی ىىؼ و ٥لـ می ىىؼ عـا٥ا اودؼس امدا
ایهاىوه وین س امدـوفه ابقاؿهدای ٝیمدی آىدلاؿ ـػهاودؼ ده بدؼن امدتاػان
چیاىو چیقهای بنیاؿی مدإ ٜمی ىدؼ ،ماوىدؼ :امدىاد مداػون ٍدى ،
امددىاد مددا٥ىٍ ٧ددى  ،امددىاد ایلتـوم٢ىإیندی ،اىددٞههای مدداػون ٩ـمددق،
اىٞههای ماوؿای بى٦و ،اىٞههای ااما ،وىتـونها ،ات؛هدا و ٝىاٍدـ ٥یدقی
میابس آیا آنها چیقهایی وینتىؼ ه بهٍىؿ ماػی ورىػ ػاؿوؼ؟ آنها ویدق
ماػی هنتىؼس آیا هـچیقی اف ماػه مداعته ويدؼه امد ؟ آیدا ْ٥دافمانهای
ػیگـ اف ماػه ماعته ويؼهاوؼ؟ آیا میتىاویؼ آنهدا ؿا عـا٥دا بىامیدؼ؟ اف آوزدا
ه هؼ ٣اف ایه ؿوهها ایه ام ه ما ؿا عؼایی ىىؼ ،هـ ٍدضبتی ػؿبداؿۀ
آنهددا ٕبیٞتددا بددا بن دیاؿی اف مىّددىٝا رؿ ٣مددـو اؿ ػاؿػ و مددا بدده آنهددا
میپـػافی؛س
ااـ ؿوههای چیاىو چىیه هؼ٥ی ػاؿودؼ ،چدـا امدامی آنهدا عییدی
ٝدداػی بدده وٚددـ میؿم دىؼ و مددـػی آنهددا ؿا چیاىو د میوامىددؼ؟ ػؿ وا٩ددٜ
مىامبتـ ام آنها ؿا «تمـیه مٞىىی» یا «تق یه» وامیؼ ،چـا ه هؼ٣ىدان
همیه ام س ایبته وایهای بغَدىً ػیگدـی ویدق بدـای چىدیه ؿوههدایی
ورىػ ػاؿػ ،اما آنها ؿا بهٕىؿ یی بایؼ تق یه وامیؼس پدل چدـا مدـػی آنهدا ؿا
چیاىو میوامىؼ؟ ایه منئیه به اوّاٝی ه چیه ػؿ صدؼوػ بیند مدا
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پیو ػاى بـمیاـػػ فمدان ىدـو ٛمضبىبید ؿوههدای چیاىود س آن
فمددان اوامددٔ او٪ددالب ٥ـهىگدی بددىػ و ا٥لدداؿ و ٥ـهىد مددىتی ؿا مددىری اف
عَددىم و یىدده اصإدده ددـػه بددىػس ػؿ اواعددـ او٪ددالب ٥ـهىگددی بددىػ دده
ؿوههای چیاىو به اود مضبىبی عىػ ؿمیؼوؼس بؼون ایىله به وایهدایی
بپـػافی؛ ه ؿوههای چیاىو ػؿ ٥ـهى هدای ما٩بدل تداؿیظ ػاىدتىؼ ،اف
وایهایىان ػؿ ایه ػوؿۀ تمؼن میتدىاوی؛ ببیىدی؛ مىّدى ٛچده بدىػه امد :
بهعإـ ایىله ایه ؿوههدا بده ػوؿان ٩بدل بـمیايدتىؼ ،امامیىدان عییدی
مؾهبی بىػ و مـػی آن امامی ؿا «٥ئىػایی» یا ٪ٝبا٥تاػه ػؿ وٚـ میاـ٥تىدؼس
ومىوههایی اف ایه وایها ایهها هنتىؼ :ؿاه بقؿو تق یۀ ػا ى ،مؼیتیيه وارـا،
ُ
ؿاه آؿها  ،ؿاه بقؿو تق یۀ بىػا ػاؿما ،یمیااـی ػؿووی وهییهس ااـ ػؿ ٕدى
او٪الب ٥ـهىگدی اف چىدیه وایهدایی امدت٦اػه می ـػیدؼ ،آیدا مدـػوػ ىدمـػه
ومیىؼیؼ؟ آن آؿفو ه امتاػان چیاىود بدـای همگداوی ـػن چیاىود
ػاىتىؼ عىب بىػ و آنها َ٩ؼ ػاىتىؼ به ٝمىی مـػی مک ىىؼ بیماؿیهدا
ؿا ػؿمان ىىؼ ،مالمتیىان ؿا ص ٘٦ىىؼ و وّٞی رنماویىدان ؿا بهبدىػ
بغيىؼ و چ٪ؼؿ ه؛ ٝایی بىػ اما رـ ومی ـػوؼ اف آن وایها امت٦اػه ىىؼس
بىابـایه اؿی ه بنیاؿی اف امدتاػان چیاىود اوزدای ػاػودؼ ایده بدىػ ده
بـای اىداؿه بده ؿوههایىدان ،ػو یمدۀ ١یـبضدجبـاوگیق چدی (اودـری) و
َ
اىو (ؿوه ،تمـیه) ؿا اف متىن تابهای َػن جینگ و ائو ذنگ اوتغاب
ـػوددؼ و آنهددا ؿا «چیاىودد » وامیؼوددؼس بـعددی ا٥ددـاػ صتددی ػؿبدداؿۀ وارۀ
چیاىو پژوهو می ىىؼ ،اما چیقی بـای پژوهو ورىػ وؼاؿػس ػؿ اؾىته
تق یه وامیؼه میىؼس «چیاىو » ٍـ٥ا وارهای ام ه ػؿ ػوؿان اعیـ و به
ایه مىٚىؿ ماعته ىؼ ه مىامب ػؿک مـػی مٞاٍـ باىؼس
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چشا گىيگتاو با تمشیى افضایؼ يمییابذ؟
چـا اىو تان با تمدـیه ا٥دقایو ومدییابدؼ؟ بندیاؿی اف ا٥دـاػ ایهاىوده ٥لدـ
می ىىؼ« :مه آمىفه واٞ٩ی ؿا ػؿیا ٥ولـػهایس اادـ امدتاػی مهاؿ هدای
بغَىً و تلىیکهای پیيدـ٥تهای ؿا بده مده آمدىفه ػهدؼ ،اىود مده
ا٥ددقایو مییابددؼس» ایده ؿوفهددا صددؼوػ وىػوپىذػؿٍددؼ اف مددـػی ایهاىودده ٥لدـ
می ىىدؼ و چىدیه ٥لدـی بده وٚدـی عىدؼهػاؿ امد س فیدـا چىدیه ؿوههدایی
تلىیک مـػی ٝاػی وینتىؼ ،بیله امال ٥ىٝ٧اػیاوؼس بىابـایه آنهدا ؿا بایدؼ
با اٍى مٖىس بای اؿفیابی ـػس میتىاو؛ به همده بگدىی؛ ده ٝید امامدی
ؿىؼولـػن اىو ایه ام  :اف ػو یمۀ «تق یه» و «تمـیه »،مـػی ٪٥دٔ بده
تمددـیه تىردده مددی ىىددؼ و تق یدده ؿا واػیددؼه میایـوددؼس ییددؼ مى٪٥یدد ػؿ
تلىیکهای ٥یقیلدی و بیـوودی ویند س بدا بدؼن ٥دـػی ٝداػی ،ػمد های
٥ـػی ٝاػی و ا٥لاؿ ٥ـػی ٝاػی ،آیا ٥لـ می ىیؼ میتىاویؼ مداػۀ بدا اودـری
بای ؿا به اىو تبؼیل ىیؼ و اىو ؿا ؿىؼ ػهیؼ؟ چگىوده میتىاودؼ بده ایده
آماوی باىؼ! ػؿ وٚـ مه ،چىیه چیقی ىىعی ام س مخل ایده امد ده ػؿ
ٕیب چیقی ػؿ بیـون باىیؼ و ػؿ بیـون چیقی ؿا رنتزى ىیدؼس هـادق آن ؿا
ومییابیؼس
تق یه مخل مهاؿ های ػویىی وین ه بتىاویؼ با پـػاع می پى یا با
یاػایـی تلىیکهایی آن ؿا نب ىیؼس چیقی امال مت٦او ام  ،فیدـا ػؿ
مٖضی ٝمدل می ىدؼ ده ٥ـاتدـ اف مدـػی ٝداػی امد و بىدابـایه ایقامدا
بایتـی ػاؿػس تىّیش میػه؛س ػؿ عَىً چىدیه تمـیىدی بایدؼ ػؿونتدان ؿا
تق یه ىیؼ و بـای مدک ػؿ رندتزىی چیقهدایی ػؿ بیدـون وباىدیؼس ا٥دـاػ
39

فی داػی هنددتىؼ ده ػؿ بی دـون ػؿ رنددتزىی چیقهددایی هنددتىؼس امددـوف ػؿ
رنتزىی یک چیق و ؿوف ػیگـ ػوبا چیقی ػیگـ هنتىؼ و بده آؿفوی ندب
ویـوهای ٥ىٕ٧بیٞی چنبیؼهاوؼس اهؼا ٣و اوگیقههای اىوااىوی ػاؿوؼس صتی
ا٥ـاػی هنتىؼ ه میعىاهىؼ امتاػ چیاىو ىىوؼ و با مٞایزدۀ بیماؿیهدا
پى به ػم بیاوؿوؼ! اما ػؿ تق یۀ واٞ٩ی ،بایؼ ؽههتان ؿا تق یده ىیدؼ و ایده
تق یۀ ىیهىیى وامیؼه میىىػس بهٕىؿ مخا  ،ػؿ تٞاؿّاتی ه بدیه ىدما و
ػیگـان پیو میآیؼ یفی ام به اصناما و امیا مغتید ٤متدـ اهمید
ػهیؼس ااـ بـٝلل ،بـای مىا ٜ٥ىغَی ػؿ صا ؿ٩ابد بدا ػیگدـان باىدیؼ،
وبایؼ اوتٚاؿ وتایذ فیاػی اف تمـیهتان ػاىته باىیؼس ػؿ ایه ٍىؿ ماوىؼ ا٥ـاػ
ٝاػی هندتیؼ و وبایدؼ اوتٚداؿ ػاىدته باىدیؼ اف تمـیهتدان اىود بده ػمد
بیاوؿیؼس به همیه ٝی ام ه بایؼ تق یۀ ىیهىیى ؿا ػؿ ٩یدب تمـیهتدان
٩ـاؿ ػهیؼس ااـ بتىاویؼ ایهاىوه ٝمل ىیدؼ پدی میبـیدؼ ده ػؿ تق یده بدایتـ
میؿویؼ و اىو تان ؿىؼ می ىؼس
ىیهىیى چین ؟ آن ىامل ت٪ىا ( ده ودىٝی مداػه امد ) ،بـػبداؿی،
ایمان و بَیـ ٥ ،ؼا اؿی ،ؿها ـػن امیدا و وابندتگیهای مدـػی ٝداػی،
تىاوایی تضمل مغتیها و ماوىؼ آن ام س چیقهدای اىودااىوی ؿا ػؿ بدـ ػاؿػس
هـ رىبه اف ىیهىیى عىػ ؿا بایؼ اؿت٪ا ػهیؼ تا واٞ٩ا ؿىؼ ىیؼس ایده ٝدامیی
ییؼی ػؿ ؿىؼ تىان اىو ام س
بْٞی ا٥ـاػ ممله ام ٥لـ ىىؼ« :ىیهىیى ه ػؿباؿۀ آن ٍضب
می ىیددؼ ،م٦هددىمی اعال٩ددی و مىّددىٝی وٚددـی امدد و بددا اددىوگی دده
میعىاهی؛ تق یه ىی؛ اؿتبإی وؼاؿػس» اما ایهاىوه وین س اف ػیـباف بضدج و
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رؼ هایی ٥ین٦ی ػؿ چیه بىػه ام ده آیدا واٞ٩ید امامدا چیدقی مداػی
ام یا ماعتهای ؽهىیس بگؾاؿیؼ بـایتان بگىی؛ ده ػؿ وهاید  ،پؼیدؼههای
ماػی و ؽهىی ماهیتا یلی هنتىؼس ػاويدمىؼان پدی بـػهاودؼ ا٥لداؿی ده ػؿ
م٢ق اونان تىییؼ میىىوؼ ویژایهای ماػی ػاؿوؼس ایه یٞىی ا٥لداؿ بهٍدىؿ
ماػی هنتی ػاؿوؼ ،اما ػؿ ٝیه صا ٖٞ٩دا پؼیدؼههای ؽهىدی هندتىؼس پدل
میتىان ا ٦ایه ػو ػؿ وا ٜ٩یلی هندتىؼس ميدابه چیدقی امد ده ػؿبداؿۀ
هنتی ماػی عىػ ؿا ػاؿػ ،بیله ه؛فمان مـىد
رهان ا٦ت؛ :رهان وهتىها
ِ
َ
عىػ ؿا ویق ػاؿػس ٥ـػی ٝاػی ومیتىاوؼ ورىػ مـى رهانِ ،رده ،ىدهِ ،ؿن
ؿا صل ىؼ ،فیـا مـػی ٝاػی همگی ػؿ یک مٖش هندتىؼس و٩تدی ٥ـامدىی
مٖش مـػی ٝاػی بـویؼ ،میتىاویؼ ایه مـى ؿا تزـبده ىیدؼس چگىوده آن ؿا
تزـبه می ىیؼ؟ تمای چیقها ػؿ رهان ،ىامل تمای مىاػی ده دل رهدان ؿا
پـ می ىىؼ ،مىردىػاتی فودؼه و ػاؿای ٥لدـ هندتىؼ ،تمدای آنهدا ىدللهای
هنتی ٥ای یهان ػؿ مٖىس مغتی ٤هنتىؼس آنها ومیاؾاؿوؼ ٍٞىػ ىیؼس
با ایىله میعىاهیؼ ٍٞىػ ىیؼ اما ومیتىاویؼس آنها ارافه ومیػهىدؼ بده بدای
ٍٞىػ ىیؼس چـا ارافه ومیػهىؼ؟ فیـا ىیهىیى ىما به اوؼافۀ دا٥ی ؿىدؼ
ولـػه ام س هـ مٖضی امتاوؼاؿػ عىػ ؿا ػاؿػ و ااـ بغىاهیؼ مدٖش عدىػ ؿا
واپداک ػؿون عدىػ ؿا ػوؿ بـیقیدؼ تدا مٖداب٨
بای ببـیؼ ،بایؼ ا٥لاؿ بؼ و هـچیدق
ِ
امتاوؼاؿػ آن مٖش ىىیؼس  ٔ٪٥به ایه ىلل میتىاویؼ بای بـویؼس
و٩تی ىیهىیى ىما ؿىؼ می ىدؼ ،بدؼنتان ػمدتغىه ت٢ییدـ بقؿادی
میىىػس همـاه با ت٢ییـا مخبد ػؿ ؽههتدان مٖمئىدا ت٢ییدـا ٥یقیلدی ػؿ
بؼنتان ؿوی میػهؼس آوهه ؿوی میػهؼ ایده امد ده چیقهدای بدؼی ده
ىما ؿا به ىللػاػن وابنتگیها ياوؼه ام ػوؿ اوؼاعتده میىدىوؼس بدـای
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مک به ػؿک بهتـ ایه منئیه ،تَىؿ ىیؼ بٖـی پـىؼهای اف مىاػ خید ٤ؿا
بـمیػاؿیدؼ ،ػ ِؿ آن ؿا مدیبىؼیدؼ و ػؿ آب میاوؼافیدؼ ،بال٥اٍدیه فیدـ آب ٥دـو
میؿوػس مپل می اف آن چیقهای خی ٤ػؿون آن ؿا بیـون میؿیقیؼس هـچه
بیيتـ آن ؿا عایی ىیؼ ،بیيدتـ بهمدم مدٖش آب بدای میآیدؼس اادـ دامال
عایی ىىػ ،ؿوی مٖش آب امال ىىاوؿ میىىػس ایه همان داؿی امد ده
مددٞی مددی ىی؛ ػؿ ؿووددؼ تق یدده اوزددای ػهددی؛ :عددىػ ؿا اف تمددای چیقهددای بددؼ
ػؿونمان ؿها می ىی؛ تا بتىاوی؛ ٍٞىػ ىی؛س ایه مـى رهان ام ده ػؿ
و٪و ػؿبان ٝمل می ىؼس ااـ ىیهىیى عىػ ؿا تق یه ولىیؼ ،ااـ به اوؼافۀ
ا٥ی امتاوؼاؿػ اعال٩ی عىػ ؿا ؿىؼ وؼهیؼ و ااـ اف ا٥لداؿ بدؼ و مدىاػ بدؼ ؿهدا
ويىیؼ ،مـىد رهدان ومیادؾاؿػ بده مدٖىس بدایتـ ٍدٞىػ ىیدؼس پدل آیدا
میتىاویؼ بگىییؼ پؼیؼههای ؽهىی و ماػی یلی و مخل ه؛ وینتىؼ؟ بگؾاؿیدؼ
با یدک ىدىعی بـایتدان تىّدیش ػهد؛س ٥دـُ ىیدؼ بده ٥دـػی ٝداػی ده
اوىاٛوا٩نددای اصنامددا و امیددا ؿا ػاؿػ ،ارددافه ػاػه ىددىػ بدده بددای بددـوػ و
مىرىػی عؼایی ىىػس ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيدیؼ ،آیدا میتىاودؼ املانپدؾیـ باىدؼ؟
فیبایی یک «بىػیناتىا» ؿا ببیىؼ ٥لـ بؼی اف مـه بگؾؿػ و چدىن
ىایؼ و٩تی
ِ
اف صناػ ؿها ويؼه ،بـای مىرىػا عؼایی ػؿػمـ ایزاػ ىدؼس ایده چیقهدا
چگىوه میتىاوؼ آوزا مزاف باىؼ؟ بىابـایه ٥ـػ بایؼ ػؿ صایی ده هىدىف ػؿ ایده
ػویام عىػ ؿا اف تمای ا٥لاؿ بؼ ؿها ىؼس  ٔ٪٥به ایده ىدلل میتىاودؼ ٍدٞىػ
ىؼس
بهبیان ػیگـ ،بایؼ ؿوی تق یۀ ىیهىیى تمـ ق ىیؼ و بـ ٕبد ٨مـىد
َ
رهانِ ،ره ،ىهِ ،ؿن تق یه ىیؼس بایؼ اف امیا مـػی ٝاػی ،ا٥لاؿ بؼ و َ٩ؼ
اوزای اؿهای بدؼ ؿهدا ىدىیؼس بدا هدـ م٪دؼاؿ مدی اف ؿىدؼ ٩یمدـو ؽههتدان،
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م٪ؼاؿی اف چیقهای بؼ ػؿ بؼنتان اف بیه میؿوػس هد؛فمدان ،بایدؼ مدی ؿودذ
بليیؼ و مغتیهایی ؿا تضمل ىیدؼ تدا اؿمایتدان ؿا اف بدیه ببـیدؼس مدپل
میتىاویؼ می بدای بـویدؼ ،چـا ده ػیگدـ مـىد رهدان ماوىدؼ ٩بدل ىدما ؿا
مضؼوػ ومی ىؼس ىما تداله عدىػ ؿا بده اوزدای میؿمداویؼ و امدتاػتان ب٪یدۀ
ملاویقی اىوگی میػهؼ ه اىود تدان
منا ل ؿا اػاؿه می ىؼس امتاػ به ىما
ِ
ؿا ؿىؼ میػهؼس ایه ملاویقی ،ت٪ىای ىدما ؿا ده بهٍدىؿ مداػهای پیـامدىن
بؼنتان ٩ـاؿ ػاؿػ به اىو تبؼیل می ىؼس همانٕىؿ ه بهٕىؿ پیىمته عدىػ
ؿا ؿىؼ میػهیؼ و ػؿ تق یه ٍدٞىػ مدی ىیدؼ ،مدتىن اىود تدان ویدق بدهٕىؿ
پیىمته بهمىی مٖىس بایتـ و٦دىؽ عىاهدؼ دـػس بدهٝىىان ندی ده تق یده
می ىیؼ اؿی ه بایؼ اوزای ػهیؼ ایه ام  :عىػ ؿا تق یه ىیدؼ همدانٕىؿ
ه اف میدان مندا ل ػىدىاؿ میاؾؿیدؼ عدىػ ؿا آبؼیدؼه ىیدؼ بدهٕىؿ پیىمدته
وابنتگیها و امیا اىوااىن ؿا ؿها ىیؼس همۀ ایه اؿهدا ؿا ػؿ صدایی اوزدای
میػهیؼ ه بغيی اف ایه ػویای بيـی هنتیؼس آوهه اوندانها ػؿ ایده ػویدا
عىب و مٖیىب ػؿ وٚـ میایـوؼ ،اف ػیؼااه مدٖىس بدایتـ مٞمدىی بدهٝىىان
چیقی بؼ ػؿ وٚـ اـ٥ته میىىػس ا خـ مدـػی ٥لدـ می ىىدؼ هـچده چیقهدای
ماػی بیيتـی ؿا ػؿ ایه ػویا به ػمد آوؿیدؼ بهتدـ امد س اف وٚدـ مىردىػا
وایتـ ػؿ آن بای ،ىدما ػؿ وّد ٜبدؼتـی ٩دـاؿ ػاؿیدؼس چگىوده؟ مملده امد
ػاؿاییهای ماػی ؿا به ٩یم ّـؿ ػیگـان به ػم آوؿػه باىیؼ و همۀ آنها
ص ٨ىما وباىؼ و ممله ام باٝج ىىػ بده چیقهدای مداػی ماوىدؼ م٪دای و
حـو  ،بیيتـ وابنته ىىیؼ و وتیزۀ تمای آنهدا ایده امد ده ت٪دىا اف ػمد
میػهیؼس بىابـایه بؼون تق یۀ ىیهىیى اىو تان اٍال ؿىؼ ومی ىؼس
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ػؿ ارتما ٛتق یه ىىؼاان میاىیی؛ ؿوس ىدغٌ اف بدیه ومدیؿوػس مدی
پیوتـ ،ااـ نی ػؿباؿۀ ایه ٍضب می ـػ ه اونانها ؿوس ػاؿوؼ ،ممله
بىػ مـػی آن ؿا عـا٥ا بىامىدؼس امدا ا ىدىن اف پدژوهو ٥یقیدک بدؼن اوندان
میػاوی؛ ه مىیلى ها ،پـوتىنها و ایلتـونها ػؿ بؼن اونان وردىػ ػاؿودؼ و
پدداییهتـ بددـوی؛ ،ىاؿکهددا ،وىتـیىىهددا و ١یددـه ورددىػ ػاؿوددؼس ػؿ آن وٖ٪دده،
میلـوملىپ ومیتىاوؼ چیقی ؿا ببیىدؼس امدا آن هىدىف اف مـچيدمۀ صیدا یدا
مـچيمۀ ماػه بنیاؿ ٥اٍیه ػاؿػس مدیػاوی؛ ده ىدلا ٥هندتهای مندتیقی
م٪ؼاؿ بنیاؿ فیاػی اوـری بـای ؿویػاػن تَاػی ام و م٪ؼاؿ بنیاؿ فیداػی
صـاؿ بـای ىلا ٥یا همزىىی هنتهای یفی ام س پل و٩تدی ىغَدی
میمیـػ ،آیا ٥لـ می ىیؼ هنتههای ات؛ ػؿ بؼوو بهآماوی اف بدیه میؿوودؼ؟
افایهؿو ما پیبـػهای؛ ه و٩تی ىغَی میمیدـػ ٪٥دٔ اردقای او ده ػؿ ایده
ُبٞؼ ما هنتىؼ ،ایه ییۀ بقؿوتـیه مىیلى هدا٪٥ ،دٔ آنهدا هندتىؼ ده ٥دـو
میؿیقوؼ ،ػؿ صایی ه بؼنهای او ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ ودابىػ ومیىدىوؼس بیاییدؼ
یضٚهای بیىؼیيی؛س ااـ بؼن اونان با بقؿاىمایی میلـوملىپ ػیؼه ىىػ بده
چه ىلیی ام ؟ تمای بؼن اونان ػؿ صا صـ د امد  ،صتدی و٩تدی آوزدا
بیصـ وينته باىیؼ تمای بؼن ػؿ صا صـ ام  ،میى های مىیلدىیی
ىما ػؿ صا صـ اوؼ و تمای بؼن مدیا امد  ،اوگداؿ اف ىده مداعته ىدؼه
ام س بؼن اونان با بقؿاىمایی میلـوملىپ بده ایده ىدلل ػیدؼه میىدىػ و
ایه با بؼوی ه چي؛های ما میبیىؼ بنیاؿ ت٦او ػاؿػس فیـا ایه ر٦د چيد؛
اونان میتىاوؼ بـػاى واػؿمتی بـای ىما به ورىػ بیاوؿػ و ىما ؿا اف ػیدؼن
آن چیقها بافمیػاؿػس اما و٩تی چي؛ مىیتان بداف باىدؼ ،میتىاویدؼ چیقهدا ؿا
بهٕىؿ بقؿووماییىؼه ببیىیؼ و ایه تىاودایی مداػؿفاػی اونانهامد  ،امدا ػؿ
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صا صاّـ تىاوایی ٥دىٕ٧بیٞی وامیدؼه میىدىػس اادـ بغىاهیدؼ تىاواییهدای
٥ىٕ٧بیٞیتان ٙاهـ ىىوؼ ،بایؼ اف ٕـی ٨تق یه به عیىً اوییهتان بـاـػیؼس
بگؾاؿیؼ می ػؿباؿۀ ت٪ىا ٍضب ىی؛ و ببیىدی؛ بدا مٖدایبی ده تدا ىىن
ا٦تی؛ چگىوه اؿتبدآ ػاؿػس رق یدا آن ؿا تيدـیش مدی ىی؛س مدا اوندانها ػؿ
هـیک اف ُبٞؼهای بنیاؿ فیاػ یک بؼن ػاؿی؛س بقؿوتـیه رقء بؼن اونان ده
چي؛ میتىاوؼ ببیىؼ میى ام و مدیى ها بدؼن ٥یقیلدی ؿا میمدافوؼس اادـ
میتىاونتیؼ واؿػ ْ٥ای بیه میى ها و مىیلى ها یا ْ٥دای بدیه مىیلى هدا
ىىیؼ ،واؿػىؼن به ُبٞؼی ػیگـ ؿا تزـبه می ـػیؼس اما بدـای ؿ٥دته بده آوزدا،
بؼنتان بایؼ ابتؼا مٖاب ٨ایقاما ِ بىػن ػؿ آوزا میىؼس ایبته با م٦اهیمی ده
ػؿ ایه ُبٞؼ ػاؿی؛ ومیتىاویدؼ بدؼنهای اىودااىن ػؿ آن ُبٞدؼها ؿا ػؿک ىیدؼ،
بؼنهایی ه میتىاوىؼ بقؿو یا ىچک ىىوؼس آن ُبٞؼها بهٕىؿ تَدىؿواپؾیـی
ومددیٜاوؼس ٍددـ٥ا ػؿ صددا تىٍددی ٤ىددلل مدداػهای اف ُبٞددؼهایی هنددت؛ دده
ه؛فمان ػؿ یک ملان ورىػ ػاؿوؼس اونان ػؿ هـیدک اف ُبٞدؼهای اىودااىن،
بددؼن مت٦دداوتی ػاؿػ و ػؿ یددک ُبٞددؼ بغَددىً ،بددؼوی ػاؿػ دده میددؼاوی آن ؿا
اصإه ـػه ام س چه میؼاوی؟ آن میؼان ،همان ت٪ىا ام ه بیان دـػی؛س
ت٪ىا وىٝی ماػۀ م٦یؼ ام و ٍدـ٥ا م٦هدىمی اعال٩دی یدا وٚدـی ویند س آن
ٖٞ٩ا ماػی ام و به همدیه ٝید امد ده ػؿ اؾىدته ،مندهتـها ػؿبداؿۀ
«رم ٜـػن» یا «افػم ػاػن» ت٪ىا ٍضب می ـػوؼس آنها دامال مىٖ٪دی
میا٦تىؼس ایه ت٪ىا میؼاوی ؿا ىلل میػهؼ ه بؼن ٥ـػ ؿا اصإه می ىدؼس ػؿ
اؾىته ػؿ مؼؿمۀ ػا ى ،بهرای ایىله مـیؼ ػؿ رنتزىی امتاػ باىدؼ ،امدتاػ
مـیؼ ؿا رنتزى می ـػس مىٚىؿ چین ؟ امتاػ به م٪ؼاؿ ت٪دىای مـیدؼ وٚدـی
میاوددؼاع س ااددـ فی داػ بددىػ تق ی ده بددـای او آمددان میبددىػس ااددـ فی داػ وبددىػ
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ومیتىاون بهآماوی تق یه ىدؼ و مدغتیهای بندیاؿی بدـای ؿىدؼ اىود
بهمىی مٖىس بای میػاى س
ه؛فمان وىٝی مداػۀ مدیاه وردىػ ػاؿػ ده آن ؿا « اؿمدا» میودامی؛ و ػؿ
بىػین؛ « اؿمای واىی اف اىاه» میوامىدؼس ایده ػو ودى ٛمداػۀ مد٦یؼ و مدیاه
ه؛فمان با ه؛ ورىػ ػاؿوؼس ایه ػو ماػه چه اؿتبإی با ه؛ ػاؿوؼ؟ ماػۀ ت٪ىا ؿا
اف ٕـی ٨تضمل مغتیها ،اؾؿ اف او٩ا مغ یا اوزدای اؿهدای عدىب بده
ػم میآوؿی؛س ػؿ صایی ه ماػۀ میاه اف ٕـی ٨اوزای اؿهای بدؼ یدا اوزدای
اؿهای واػؿم یا آفاؿؿماوؼن به ػیگـان به ورىػ میآیؼس امـوفه بـعی ا٥دـاػ
وهتىها  ٔ٪٥به مىػ و مى ٞ٦اهمی میػهىدؼ ،بیلده صتدی اف هدیچ ىدـاؿتی
٥ـواؾاؿ ومی ىىؼس بـای پى هـ اؿی اوزای میػهىؼس ا٥ـاػ بیاىاه ؿا به ٩تل
میؿماوىؼ ،مـػی ؿا اریـ می ىىؼ ه آػی بليىؼ ،ه؛رىلبافی ـػه و مدىاػ
مغؼؿ مَـ ٣می ىىؼس هـ اؿی اوزای میػهىؼس و٩تی نی اؿ بؼی اوزای
ػهؼ ت٪ىا اف ػم میػهؼس چگىوه آن ؿا اف ػم میػهؼ؟ و٩تی ىغَی بده
ػیگـی وامقا میاىیؼ٥ ،لـ می ىؼ بدـ ٕدـ ٣م٪ابدل چیدـه ىدؼه و اصنداك
عىبی ػاؿػس اما اٍیی ػؿ ایه رهان ورىػ ػاؿػ« :ااـ ىغٌ اف ػم وؼهؼ،
به ػم ومیآوؿػس» بـای بهػم آوؿػن ،بایؼ اف ػم بؼهیؼس ااـ وغىاهیؼ اف
ػم ػهیؼ ،مزبىؿ میىىیؼ اف ػم بؼهیؼس چه نی مزبىؿتدان می ىدؼ؟
ػ٩ی٪ا مـى رهان ام ه ایه اؿ ؿا اوزدای میػهدؼس افایدهؿو ١یدـممله
ام ه  ٔ٪٥ػؿ آؿفوی بهػم آوؿػن چیقهدایی باىدیؼس آوهده ؿوی میػهدؼ
بؼیه ٍىؿ ام ه و٩تی ىغَی به ػیگدـی تدىهیه می ىدؼ یدا و٩تدی اف
ػیگـی مىءامت٦اػه می ىؼ ،ت٪ىای عىػ ؿا به ػیگـی پـتاب می ىدؼس اف آوزدا
ه ىغٌ ػیگـٕ ،ـ٥دی امد ده اصنداك عدىبی ودؼاؿػ و فردـ يدیؼه و
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چیقی ؿا اف ػم ػاػه ،بؼیه ٕـی ٨بـای او تمای ایهها ربدـان میىدىػس ػؿ
صایی ه آن ىغٌ ،ایىزدا بده او تدىهیه می ىدؼ ،و٩تدی آن یمدا عداؿد
میىىوؼ ،تلهای اف ت٪ىا اف میؼان ُبٞؼی آن ىدغٌ پدـواف می ىدؼ و ػؿمد
ؿوی ٥ـػ م٪ابل ٥ـوػ میآیؼس هـچه بؼتـ به او تىهیه ىؼ ،ت٪ىای بیيدتـی بده
او میػهؼس فػن و مىءامت٦اػه اف ػیگـان ویق بده همدیه ىدلل امد س و٩تدی
ىغَی به ػیگـی مي و یگؼ میفوؼ ،هـ اوؼافه ه ّـبه مغ باىؼ ،بده
همان اوؼافه ت٪ىا ؿوی آن ىغٌ م٪ابل ٥ـوػ میآیؼس ٥ـػی ٝاػی ومیتىاودؼ
ایه اٍل ؿا ػؿ ایه مٖش ببیىؼس ػؿ صایی ه اصنداك می ىدؼ تض٪یدـ ىدؼه،
ومیتىاوؼ آن ؿا تضمل ىؼ و ٥لـ می ىؼ« :تى مـا تدک فػی ،مده هد؛ بایدؼ
تددى ؿا ػؿ ٝددىُ بددقو؛س» بددا ميدد رددىاب او ؿا میػهددؼ و آن ت٪ددىا ؿا بدده او
بـمیاـػاوؼس هیچیک ،وده چیدقی ؿا بده ػمد آوؿػه و وده اف ػمد ػاػهاودؼس
ممله ام ٕـ ٣م٪ابل ٥لـ ىؼ« :تى مـا یکباؿ فػهای ،پل بایدؼ تدى ؿا ػو
باؿ بقو؛ تا اوت٪ای بگیـیس» ػوباؿه او ؿا تک میفودؼ و تلدۀ ػیگدـی اف ت٪دىایو
بهمىی او پـواف می ىؼس
چـا به ت٪ىا بنیاؿ اهمی مدیػهی؛؟ چده ؿابٖدهای ػؿ تبدؼیل ت٪دىا وردىػ
ػاؿػ؟ ػؿ بـعی اف مؾاهب ٪ٝیؼه ػاؿوؼ ه« :بدا ت٪دىا ،ىدغٌ بـ هدایی ؿا،
ااـ وه ػؿ ایه فوؼای ،ػؿ فوؼای بٞؼی به ػم میآوؿػس» بدـای ىغَدی ده
ت٪ىای بنیاؿی ػاؿػ ،ایده بـ هدا میتىاودؼ ػؿ ىدلل م٪دایومىَدبی ٝدایی،
حـو فیاػ یا بـآوؿػهىؼن آؿفوها ٙاهـ ىىػس تمای ایهها ػؿ افای چىیه ت٪ىایی
مباػیه میىىوؼس ٪ٝیؼۀ ػیگـ ػؿ بـعی اف مؾاهب ایه ام ه اادـ ىغَدی
هیچ ت٪ىایی وؼاىته باىؼ ،بؼن و ؿوس او هـ ػو اف بیه میؿوودؼس ؿوس اٍدیی او
اف بیه میؿوػ و بٞؼ اف مـو ،ىغٌ امال میمیـػ و چیقی با٩ی ومیماودؼس
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اما ػؿ ارتما ٛتق یه ىىؼاان ،ما مٞت٪دؼی؛ ت٪دىا میتىاودؼ بدهٕىؿ مندت٪ی؛ بده
اىو تبؼیل ىىػس
بگؾاؿیدؼ ػؿبدداؿۀ ایده ٍددضب ىددی؛ دده ت٪ددىا چگىودده بدده اىود تبددؼیل
میىىػس ػؿ ارتما ٛتق یه ىىؼاان ا٦تهای هند ٥« :دـػ ٪٥دٔ ویداف ػاؿػ ػؿ
تق یۀ عىػ تاله ىؼ و ب٪یۀ مندا ل ؿا امدتاػه اػاؿه می ىدؼس» ایده م٢دایـ
ؿویلـػهایی ام ه بـعی ا٥ـاػ بـمیاقیىىؼ یا مه؛ ػؿ وٚـ میایـوؼ ،ماوىؼ
تزن؛ ػ٩ی٥ ٨ـایىؼهای یمیااـی ػؿون بؼنس اما میعىاه؛ به ىما بگدىی؛
آوهه مهد؛ امد آن چیقهدا ویند و ػؿ وا٩د ٜاادـ ؽههتدان ؿا بدیو اف صدؼ
مي٢ى ىىؼ ممله ام وابنتگی ىىوؼس ااـ بیو اف صؼ ػؿباؿۀ آنهدا ٥لدـ
ىیؼ به وٚـ میؿمؼ به آنهدا وابندته ىدؼهایؼس بىدابـایه ٪٥دٔ تداله یفی ؿا
ٍـ ٣ىیؼ و ب٪یۀ منا ل ؿا به امتاػتان بندپاؿیؼس همدیه عىامد و اؿاػهای
ه بـای ؿىؼ اىو و پیيـ ٥ػاؿیدؼ دا٥ی امد س داؿ واٞ٩دی ؿا امدتاػتان
اوزای میػهؼ و آن ٥ـاتـ اف هـ اؿی ام ه عىػتان بتىاویدؼ اوزدای ػهیدؼس
هیچ ؿاهی وین ه ىما با بؼن ٝاػیتان بتىاویؼ بؼوی ٥ىٕ٧بیٞی ؿا ىدلل
ػهیؼ ه اف ماػۀ با اوـری بای مداعته میىدىػس صتدی ٥لدـ آن ویدق عىدؼهػاؿ
ام س ؿووؼ تبؼیل بؼن اوندان ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ بندیاؿ پیهیدؼه و امدـاؿآمیق
ام و بههیچوره عىػتان ومیتىاویؼ آن اؿها ؿا اوزای ػهیؼس
آوهه امتاػتان اوزای میػهؼ ایه ام ه به ىما ملاویقمی میػهؼ ه
اىو تان ؿا ؿىؼ میػهدؼس ت٪دىا ػؿ بیدـون بدؼن اوندان وردىػ ػاؿػ و اىود
واٞ٩ی اف ایه ت٪ىا ماعته میىىػس اؿت٦ا ٛمٖش ىغٌ و تىان اىو او ،هدـ
ػو اف ایه ت٪ىا به ػم میآیؼس امتاػ ت٪ىای ىما ؿا به اىود تبدؼیل مدی ىدؼ
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ه بهٍىؿ ماؿپیچ بهٕـ ٣بای ؿىؼ می ىؼس اىو ه بهٕىؿ واٞ٩ی مدٖش
ىغٌ ؿا ميغٌ می ىؼ ػؿ بیـون بؼوو بهىلل ماؿپیچ ؿىدؼ مدی ىدؼ و
بٞؼ اف آوله به بایی مـ میؿمؼ متىن اىو ؿا ىلل میػهؼس  ٔ٪٥با یدک
وٚـ به بیىؼی متىن اىو ىدغٌ ،میتدىان مدٖش ادىوگو ؿا تيدغیٌ
ػاػس ایه مٖش و حمـۀ تق یۀ ىغٌ ام ه ػؿ بىػیند؛ بده آن اىداؿه ىدؼه
ام د س و٩ت دی بـع دی اف ا٥ددـاػ ػؿ صددا مؼیتیيدده هنددتىؼ ،ؿوس اٍییىددان
میتىاوؼ بؼن ؿا تـک ىؼ و به مدٖش بغَىٍدی بـمدؼ ،امدا ومیتىاودؼ بدایتـ
بـوػ و رـ بایؿ٥ته ؿا وؼاؿػس با وينته ؿوی متىن اىوگو به آوزا ؿمیؼ و
 ٔ٪٥میتىاوؼ تا آن مٖش بـوػس بهعإـ ایىله متىن اىو ىغٌ به همان
اوؼافه اؿت٦ا ٛػاؿػ ،ومیتىاوؼ بایتـ بدـوػس مىٚدىؿ بىػیند؛ اف حمدـۀ تق یده ایده
ام س
همهىیه مٞیاؿی بـای اوؼافهایـی مدٖش ىیهىدیى وردىػ ػاؿػس ایده
مٞیاؿ و متىن اىو ػؿ یک ُبٞؼ وینتىؼ ،ویی ه؛فمدان وردىػ ػاؿودؼس تق یدۀ
ىیهىیى ىما ػؿ صا صاّـ ؿىؼ ـػه ام اادـ بدهٕىؿ مخدا ػؿ میدان
مـػی ٝاػی و٩تی نی به ىما تدىهیه می ىدؼ یدک یمده هد؛ ردىاب او ؿا
وؼهیؼ و آؿای بماویؼس یا و٩تی نی با مي به ىما میفوؼ چیقی وگىییدؼ و بدا
یبغىؼ اف آن بگؾؿیؼس هـ یک اف ایه ػو وّٞی بیاوگـ ایده امد ده مدٖش
ىیهىیى ىما بنیاؿ بایم س پدل بدهٝىدىان تمدـیه ىىدؼه ،چدهچیقی ؿا
نب می ىیؼ؟ آیا اىو ؿا به ػم وغىاهیؼ آوؿػ؟ و٩تی ىیهىیى ىدما
بهتـ ىىػ ،اىو تان ؿىؼ می ىؼس مٖش اىو ٥ـػ همیيه به بیىؼی مدٖش
ىیهى دیى اوم د و امددتخىا وددؼاؿػس ػؿ اؾىددته بـع دی اف ا٥ددـاػ بىػوددؼ دده
تمـیههای عىػ ؿا با مٞی و افعىػاؾىتگی اوزای میػاػوؼ و مهد؛ وبدىػ ده
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ػؿ پاؿک یا عاوه باىىؼ ،واٞ٩ا بده آن بداوؿ ػاىدتىؼ و آن ؿا دامال عدىب اوزدای
میػاػوؼس اما بهمضِ ایىله عاؿد میىؼوؼ بهىلل ػیگـی ٝمل می ـػوؼ
و ؿاه عىػىدان ؿا میؿ٥تىددؼ ،ػؿ میددان مددـػی ٝدداػی بددـای مىدا ٜ٥ىغَدی و
ىهـ با ػیگدـان رىد و ؿ٩ابد می ـػودؼس آیدا ٥لدـ می ىیدؼ اىو ىدان
میتىاون ؿىؼ ىدؼ؟ اٍدال ومیتىاوند ؿىدؼ ىدؼ و بده همدیه ٝید ویدق
بیماؿیهایىددان ىدد٦ا ومییا ٥د س چددـا ایهٕددىؿ ام د دده بـع دی اف ا٥ددـاػ
تمـیههای چیاىو ؿا مدؼتی ٕدىیوی اوزدای میػهىدؼ امدا مالمتیىدان
بـومیاـػػ؟ فیـا چیاىو ٝمدل تق یده و چیدقی ٥دىٕ٧بیٞی امد  ،مخدل
وؿفههای ٥یقیلی مـػی ٝاػی وین س بهمىٚىؿ بافیا٥ته مالمتی و ا٥قایو
اىو  ،بایؼ به ىیهىیى عىػ تمـ ق ىیؼس
بْٞی ا٥ـاػ مٞت٪ؼودؼ ده ىدللػاػن عىىدۀ متمـ دقی اف اودـری ( َػن)
ىیىهای اف ؿىؼػاػن اىو ام س اما ایهٕىؿ وین س آنها بهٝىىان بغيدی
اف تمـیهىددان ،بدده اوزددای تزندد؛ ػ٩یدد ٨ت٢ییددـا یمیددااـی ػؿ بؼنىددان
میپـػافوؼ تا ػن ؿا ىلل ػهىؼس اما ایه ػن  ٔ٪٥انتـۀ عاٍی اف ل ٕید٤
اوـری ؿا ؽعیـه می ىؼ ،وه همۀ آن ؿاس ػن چه وى ٛماػهای ام ؟ همانٕىؿ
دده همگددی مددیػاوی؛ ؿوه مددا بغددو ٥یقیلددی ویددق ػاؿػ و ایدده بغددو،
تمـیه ىىؼاان ؿا ٩داػؿ می ىدؼ ویـوهدای ٥دىٕ٧بیٞی و عییدی ٩ابیی هدای
ػیگـ ؿا ؿىؼ ػهىؼس ػؿ تمای ؿوهها ،ا خـ ایه تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی ٦٩دل
هنددتىؼ و ارددافۀ امددت٦اػه اف آنهددا ػاػه ومیىددىػس تٞددؼاػ بن دیاؿ فی داػی اف
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ورىػ ػاؿػ ،بیيتـ اف ػههاهقاؿس بهمضِ ایىله یلی
اف آنها ؿىؼ ىؼ٦٩ ،ل میىدىػس چدـا بده آنهدا اردافه ػاػه ومیىدىػ ٙداهـ
ىىوؼ؟ مىٚىؿ ایه ام ه به ىما ارافه ػاػه ويىػ بده میدل عدىػ ػؿ رامٞدۀ
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مـػی ٝاػی آنها ؿا به اؿ ببـیؼس ىما وه مزافیؼ به میل عىػ ارتمدا ٛمدـػی
ٝاػی ؿا به ه؛ بقویؼ و وه ارافه ػاؿیدؼ بدهٕىؿ مـمدـی تىاواییهایتدان ؿا ػؿ
ارتما ٛبه ومایو بگؾاؿیؼس فیـا ػؿ ١یـ ایده ٍدىؿ وّدٞی ارتمدا ٛمدـػی
ٝاػی مغتل میىؼس ٩نم فیاػی اف منیـ تق یۀ ٥ـػ به ایمان متلی ام
و ااـ تمای تىاواییهایتان ؿا بده همده ويدان میػاػیدؼ و میػیؼودؼ ده همدۀ
تىاواییها واٞ٩ی هنتىؼ ،همه باوؿ ـػه و تق یه ؿا ىدـو ٛمی ـػودؼس ا٥دـاػی
ه اؿهای بؼ وابغيىػوی اوزای ػاػهاوؼ ویق بـای تق یه میآمؼوؼ و ایه مزاف
وین س ارافه وؼاؿیؼ به ایه ٍىؿ به ومایو بگؾاؿیؼس ٝامل ػیگـ ایده امد
ه چىن ومیتىاویؼ ؿوابٔ ت٪ؼیـی و ماهید واٞ٩دی مندا ل ؿا ببیىیدؼ مملده
ام بهؿاصتی اؿهای اىتباه اوزای ػهیؼس ىایؼ ٥لدـ ىیدؼ داؿی ػؿمد ؿا
اوزای میػهیؼ ،اما میتىاوؼ اؿی واػؿم باىؼس افایدهؿو اردافۀ بده داؿبـػن
آنها ؿا وؼاؿیؼس فیـا بهمضِ ایىله اؿ بؼی ؿا اوزای ػهیدؼ مدٖشتان پداییه
میآیددؼ و تق یددهتان بیهددىػه میىددىػس ػؿ وتیزدده ،بنددیاؿی اف تىاواییهددای
٥ىٕ٧بیٞی ٦٩ل میىىوؼس چه ات٦ا٩ی بـای ػن میا٥تدؼ؟ و٩تدی ىدغٌ بده
مـصیۀ بافىؼن ٦٩ل اىو و ؿوىهبیىی بـمؼ ،اف ایه ػن مخل بمب امدت٦اػه
میىددىػس اف آن امدددت٦اػه میىددىػ تدددا مى٦زددـ ىدددىػ و تمددای تىاواییهدددای
٥ىٕ٧بیٞی ػؿ بؼن ه ٦٩ل ىؼه بىػوؼ و و٪آ ٕب مدىفوی بدؼن ؿا بداف ىدؼس
همۀ ٩ؼؿ های ىغٌ آفاػ میىىوؼس ااهی او٩ا و٩تی بؼن ؿاهبی ؿا پل
اف مددـو میمددىفاوىؼ ،ب٪ایددای مهـهماوىددؼ ىچددک و ـینتاییىددلیی بددهوای
مدداؿیـا بددا٩ی میماوددؼس بْٞدی ا٥ددـاػ اٙهدداؿ مدی ىىددؼ آنهددا امددتغىانها یدا
ػن
ػوددؼانها هنددتىؼس چددـا مددـػی ٝدداػی آنهددا ؿا وؼاؿوددؼ؟ آن با٩یماوددؼۀ ِ
مى٦زـىؼه ام و اوـریاه آفاػ ىؼه ام س آن ػن صاوی مدىاػ بندیاؿی اف
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ُبٞؼهای ػیگـ ام س آن ویق چیقی ماػی ام  ،اما امت٦اػۀ مدی ػاؿػس ایده
ؿوفها مـػی ٥لـ می ىىؼ آن واٞ٩ا بااؿفه ام س آن اوـری ػاىدته و ىد٦ا ٣و
بنیاؿ مغ ام س  ٔ٪٥چىیه چیقی ام س
ٝی ػیگـی ویق ورىػ ػاؿػ ه چدـا اىود مدـػی ؿىدؼ ومی ىدؼ :بدؼون
آ ااهی ػؿباؿۀ ٥ا ػؿ مٖىس بای ،ومیتىاویؼ بهمىی بای تق یه ىیدؼس مىٚدىؿی
چین ؟ همانٕىؿ ه پیوتـ اىاؿه ـػی ،بـعی ا٥ـاػ چىؼ ودى ٛچیاىود
ؿا تمـیه ـػهاوؼس بگؾاؿیؼ بـایتان بگىی؛ ،بؼون تىره به ایىله چده تٞدؼاػ اف
آنها ؿا یاػ میایـیؼ ،بافه؛ بیوتیزه ام س  ٔ٪٥ىااـػ الك ابتؼایی با٩ی
عىاهیؼ ماوؼ ،ىااـػ الك ابتؼایی ػؿ تق یهس آنها همگی اٍىیی ػؿ مدٖش
پاییه هنتىؼس چىان اٍىیی ػؿ مٖضی پاییه ومیتىاوىؼ و٪يدی ػؿ ؿاهىمدایی
تق یۀ ىما بهمدىی مدٖىس بدای ای٦دا ىىدؼس اادـ تابهدای ػؿمدی دالك
ابتؼایی ؿا ػؿ ػاويگاه مٖایٞه ىیؼ ،ىااـػ الك ابتؼایی با٩ی میماویؼس هـ
تٞؼاػ اف آنها ؿا مٖایٞه ىیؼ ،بافه؛ بی٥ایؼه ام س بـٝلل ،بؼتـ میىدىیؼس
مٖىس مغتید٥ ،٤دای مغتی٦دی ػاؿودؼ ده مدـتبٔ بدا آن مدٖىس امد و ػؿ
مٖىس مغتی٥ ،٤ا به ىللهای مغتی٦ی ؿاهىمایی می ىؼس بىابـایه ،اٍى
مٖش پاییه ومیتىاوؼ ؿاهىمای تق یۀ ىما بهمدىی مدٖىس بدای باىدؼس آوهده
ایىزا میاىیی؛ همگی اٍىیی بـای تق یه ػؿ مٖىس بای هنتىؼس ػؿ آمىفى؛
ػؿکهددایی اف مددٖىس مغتیدد ٤ؿا تـ ی دب م دی دى؛س بىددابـایه آنهددا همیيدده
میتىاوىؼ تق یۀ ىما ؿا ؿاهىمایی ىىؼس چىؼ تاب ،وىاؿ ٍىتی و وىاؿ تَدىیـی
ػاؿیس پی میبـیؼ ه بٞؼ اف یکبداؿ عىاودؼن آنهدا ،ادىه ـػن بده آنهدا یدا
تماىا ـػن آنها ،ىما ؿا ؿاهىمایی می ىىؼ و پی میبـیدؼ ده پدل اف مدؼتی
و٩تی ػوباؿه آنها ؿا بغىاویؼ ،به آنها ادىه ىیدؼ یدا آنهدا ؿا تماىدا ىیدؼ،
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بافه؛ ىما ؿا ؿاهىمایی می ىىؼس همانٕىؿ ده بدهٕىؿ پیىمدته عدىػ ؿا ؿىدؼ
میػهیؼ ،آنها بهٕىؿ پیىمته ىما ؿا ؿاهىمایی می ىىؼس ماهی ٥ا ایهاىوده
ام س ا ىىن میػاویؼ ػو ٝیتدی ده ا٥دـاػ اف تمـیهىدان وتیزده ومدیایـودؼ
چین  :یلی ایىله بؼون آااهی به ٥ا ػؿ مدٖىس بدای ،ومیتىاوىدؼ ػؿ تق یده
پیيـ ٥ىىؼ و ػیگـ ایىله ااـ ػؿون ؿا تق یه ولىىؼ ،ااـ ىیهىیى عىػ ؿا
تق یه ولىىؼ اىو ىان ا٥قایو ومییابؼس ػو ٝی ایه ام س

ویژگیهای خاؿ فالىو دافا
٥ایىن ػا٥ای ما یلی اف هيتاػوچهاؿهقاؿ ؿوه تق یه ػؿ مؼؿمدۀ بدىػا امد س
ػؿ صایی ه ٥ایىن ػا٥ا هـاق ػؿ ایه چـعۀ تمؼن ىىوی ٝیىدی ويدؼه امد ،
فماوی ػؿ تمؼن ٩بیی بهٝىىان ؿاهی بـای وزدا مدـػی ػؿ اندتـهای ومدیٜ
ٝیىی ىدؼس ا ىدىن ػؿ ایده ػوؿان پایداوی ػوبداؿه آن ؿا ٝمدىمی مدی دى؛ و ػؿ
ػمتـك همگان ٩ـاؿ میػه؛س به همیه ٝی بیوهای بااؿفه ام س ػؿباؿۀ
ایىله ت٪ىا چگىوه بهٕىؿ منت٪ی؛ به اىود تبدؼیل میىدىػ ٍدضب دـػیس
ا ىىن میػاویؼ ه اىو اف تمـیه به ػم ومیآیدؼ ،بیلده اف تق یده ندب
میىىػس بنیاؿی اف مـػی مٞی می ىىؼ اىو عىػ ؿا ؿىدؼ ػهىدؼ ،امدا ٥لدـ
می ىىؼ  ٔ٪٥تمـیهها مه؛اوؼ و تق یه ؿا رؼی ومیایـودؼس امدا ص٪ی٪د ایده
ام ه اىو همیيده اف تق یدۀ ىیهىدیى بده ػمد میآیدؼس پدل چدـا
تمـیهها ؿا ایىزدا آمدىفه مدیػهی؛؟ بگؾاؿیدؼ ابتدؼا تىّدیش ػهد؛ ده چدـا
ؿاهبددان هددیچ صـ تددی ؿا تمددـیه ومددی ىىددؼس آنهددا ٝمددؼتا ػؿ مؼیتیيدده
میويیىىؼ ،متىن ؿا میعىاوىؼ ،ىیهىیى ؿا تق یه می ىىؼ و بدا ایده صدا
اىو ىان ؿىؼ می ىدؼس آنهدا ادىوگی ؿا ؿىدؼ میػهىدؼ ده مٖشىدان ؿا
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مٞیه می ىؼس ٝی ایىله اف هیچ تمـیه صـ تی امت٦اػه ومی ىىؼ ایه امد
ه ىا یامىوی به پیـواوو آمىع همۀ متٞی٪ا ػویدا ،اف رمیده بدؼن ؿا ؿهدا
ىىؼس مؼؿمۀ ػا ى ػؿباؿۀ وزا همۀ مىرىػا ؽیىدٞىؿ ٍدضب ومی ىدؼس
ا٥ـاػی ه آنها آمىفه میػهىؼ اوىا ٛمغتی ٤مـػمی وینتىؼ ه ؽهىی و
مٖش مغتی٦ی ػاىته باىىؼ و بـعی بیيدتـ و بـعدی متدـ عىػعدىاه باىدىؼس
آنها مـیؼان عىػ ؿا اوتغاب می ىىؼس مخال ممله ام مه مـیؼ پیؼا ىىؼ،
اما  ٔ٪٥یلی اف آنها آمىفه واٞ٩ی ؿا ػؿیا ٥مدی ىدؼس بایدؼ مٖمدئه ىدىوؼ
مـیؼی ه اوتغاب میىىػ ت٪ىای بنیاؿ فیاػی ػاؿػ ،عییی عىب امد و ػؿ
ميلال ومیا٥تؼس بىابـایه اف تمـیههای بؼوی امت٦اػه و ؿوی آنهدا ت یدؼ
می ىىؼ ،چـا ه بهػوبا ٕىیوی ـػن ٝمـ و تىمٞۀ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی
هنتىؼ و یفمۀ آن ،چىیه ؿویلـػی ام س
٥ایىن ػا٥ا ؿوىی بـای تق یۀ بؼن و ؽهه ام  ،بىابـایه بایؼ تمـیههایی
ؿا ػاىددته باىددؼس اف یددک مددى ،صـ ددا تمددـیه بددـای ت٪ىیدد تىاواییهددای
٥ىٕ٧بیٞی ام س «ت٪ىی ـػن» چیند ؟ یٞىدی امدت٦اػه اف تدىان ویـومىدؼ
اىو بـای ت٪ىی تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞیتانس بؼیه ىدلل آنهدا ؿا بدهٕىؿ
٥قایىؼهای ٩ىیتـ می ىؼس اف مىی ػیگـ ،بنیاؿی اف مىردىػا ٥دىٕ٧بیٞی
ؿا ػؿ بؼنتان ؿىؼ میػهؼس ػؿ تق یۀ مدٖش بدای ،مؼؿمدۀ ػا دى ػؿبداؿۀ «تىیدؼ
ىػک راوػان» و مؼؿمۀ بىػا ػؿباؿۀ «بدؼن مدغ تبداهیواپدؾیـ» ٍدضب
می ىؼس بنیاؿی اف تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ویق بایؼ ػؿ بدؼن ؿىدؼ ىىدؼس ایده
چیقها اصتیاد ػاؿوؼ اف ٕـی ٨تمـیههای ٥یقیلی ؿىؼ ىىؼ و تمـیههای مدا
آنها ؿا پـوؿه میػهىؼس تمـیه تق یۀ امل بؼن و ؽهه به هـ ػوی تق یه و
تمـیه ویاف ػاؿػس ٥لـ می ى؛ ا ىىن همگی ٥همیؼهایؼ ه چگىوه اىود بده
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ورىػ میآیؼس اىوگی ه بهٕىؿ واٞ٩ی مٖشتان ؿا ميغٌ می ىؼ اف تمـیه
به ػم ومیآیؼ ،بیلده اف تق یده صاٍدل میىدىػس بدا اؿت٪دای ىیهىدیى و
همگىنىؼن با مـى رهان ػؿ صیه تق یه ػؿ بیه مدـػی ٝداػی ،مـىد
رهان ،ػیگـ ىما ؿا مضؼوػ ومی ىؼ و بده ىدما اردافه ػاػه میىدىػ بده بدای
ٍٞىػ ىیؼس ایه فماوی ام ه ت٪ىای ىما ىـو ٛمی ىؼ بده اىود تبدؼیل
ىىػس همانٕىؿ ه ىیهىیى ىما ؿىؼ می ىؼ ،اىو تان بدا آن ا٥دقایو
مییابؼس اؿتبآ آنها ایهاىوه ام س
ؿوه تق یۀ ما تق یۀ واٞ٩ی بؼن و ؽهه ام س اىوگی ه ؿىدؼ مدیػهی؛
ػؿ تمای میى های بؼنتان ؽعیـه میىدىػ ،اف ؽؿا بدؼن ٥یقیلدی ایده ُبٞدؼ
اـ٥ته تا ؽؿاتی ػؿ ٩یمـوهای بیوهای ؿیدق و ودامـ ی همدان ٩یمـوهدایی ده
هنتی ٥یقیلیتان اف آوزا مـچيمه میایـػس همانٕىؿ ه تىان اىو تدان
ِ
بیيتـ و بیيتـ میىىػ ،تـا ؛ و ٩ؼؿ اىود ویدق ا٥دقایو مدییابدؼس چىدان
ماػۀ با اوـری باییی ػاؿای ىٞىؿ ام س چىن ػؿ هـ مدیى بدؼن اوندان و ػؿ
تمای منیـ تا مـچيمۀ صیا ؽعیـه میىىػ ،بهتؼؿیذ ه؛ىدلل مدیى های
بؼنتان ىؼه ،همان آؿایو مىیلدىیی و ىدلل هندتههای اتمدی ؿا بده عدىػ
میایـػس اما رىهـ آن ت٢ییـ ـػه ام و ایده بدؼن ،ػیگدـ بدؼوی متيدلل اف
میى های ٥یقیلی اوییه وین س پل آیا ىما ػؿ ٥ـامىی پىذ ٝىَـ وغىاهیؼ
بىػ؟ ایبته تق یۀ ىما هىىف تمای ويؼه و هىىف اصتیاد ػاؿیؼ بیه مدـػی ٝداػی
تق یه ىیؼس افایهؿو ػؿ ٙاهـ ىبیه ٥ـػی ٝاػی هنتیؼس تىها ٥ـ٩ی ه ػاؿیدؼ
ایه ام ه رىانتـ اف مهتان به وٚدـ مدیؿمدیؼس بدهٕىؿ صدت؛ او اف همده
بایؼ چیقهای بدؼ ػؿ بدؼنتان بـػاىدته ىدىػ ،اف رمیده بیماؿیهداس امدا ایىزدا
بیماؿیها ؿا ػؿمان ومی ىی؛ ،بیله بؼن ىما ؿا پاک می ىدی؛س وارۀ «ىد٦ای
22

بیماؿی» ؿا امت٦اػه ومی ىی؛ ،بیلده آن ؿا «پداییو بدؼن» میودامی؛ و بدؼن
تمـیه ىىؼاان واٞ٩دی ؿا پداک مدی ىدی؛س بْٞدی ا٥دـاػ ایىزدا میآیىدؼ ٪٥دٔ
بهعإـ ایىله بیماؿیىان ػؿمان ىىػس اما به ا٥ـاػی بدا بیماؿیهدای وعدی؛
ارافۀ ىـ ػؿ ایه ػوؿهها ػاػه ومیىدىػ ،فیدـا آنهدا ومیتىاوىدؼ وابندتگی
مٞایزۀ بیماؿی یا ٥ل ِـ ػاىته بیماؿی ؿا ؿها ىىؼس ااـ نی بیماؿی وعدی؛ و
ػؿػ بنیاؿی ػاىته باىؼ ،آیدا میتىاودؼ آن ؿا ؿهدا ىدؼ؟ ایده مندئیه تق یده ؿا
بـایو عییی مغ می ىؼس باؿها ت یدؼ دـػهای؛ ا٥دـاػی ده بیماؿیهدای
وعیمی ػاؿوؼ ارافه وؼاؿوؼ به ایىزا بیایىؼس الكهای ما ػؿباؿۀ تق یه امد و
بنیاؿ ٥ـاتـ اف آن چیقی ام ه آنها ػؿ ؽههىدان ػاؿودؼس آنهدا میتىاوىدؼ
امتاػان چیاىو ػیگـی ؿا بـای اوزای آن اؿها پیؼا ىىؼس ایبتده بـعدی اف
تمـیه ىىؼاان بیماؿیهایی ػاؿوؼس اما ىما میعىاهیؼ تق یه ىیدؼ ،بىدابـایه
میتىاوی؛ بؼنتان ؿا پاک ىی؛س
ىااـػان ٥ایىن ػا٥ای ما بٞؼ اف مؼتی تق یه ،ت٢ییـ فیداػی ػؿ ٙاهـىدان
ؿوی میػهؼس پىم آنها وـی و یٖی ٤و ؿوىه و ایگىن میىىػس منهتـها
چـوک ٍىؿ ىان متـ میىىػ ،صتی تا صؼی ه چـوک بنیاؿ مدی بدا٩ی
میماوددؼس ایدده پؼیددؼهها ٝدداػی هنددتىؼس ١یددى وم دی دى؛ ،چـا دده بنددیاؿی اف
ىااـػان ٩ؼیمی ه ایىزا صْىؿ ػاؿوؼ ایده ؿا تَدؼی ٨می ىىدؼس بده ٝدالوه،
عاو؛های منهتـ ٝاػ ماهاوهىدان بـمیادـػػ ،فیدـا تمدـیه تق یدۀ بدؼن و
ؽهه به ٝداػ ماهاوده ویداف ػاؿػ تدا بدؼن ؿا تق یده ىدؼس ٝداػ ماهاودۀ ٥دـػ
بـمیاـػػ ،ویی رـیان آن فیاػ وین س ػؿ ایه مـصیده اف تمدـیه ،مدی اف آن
ا٥ی ام س ایه ویق پؼیؼهای ٝاػی ام س واـوه چگىوه میتىاویدؼ بدؼون آن،
بؼنتان ؿا تق یه ىیدؼ؟ آ٩ایدان ویدق ت٢ییـاتدی ؿا تزـبده می ىىدؼ :رىانهدا و
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منهها اصناك می ىىؼ ل بؼنىان مبکتـ میىىػس ا اـ بدهٕىؿ واٞ٩دی
تق یه ىیؼ ،ت٢ییـاتی ه تىٍی ٤ـػی بـایتان ؿوی میػهؼس
آوهه ػؿ تمـیهمان تق یه می ىی؛ ٚٝی؛ ام  ،ىبیه بنیاؿی اف ؿوهها
وین ه ػؿ تمـیهىان صـ ا صیىاوا ؿا ت٪ییؼ می ىىدؼس آوهده مدا ػؿ ایده
ؿوه تق یده مدی ىی؛ بندیاؿ ٚٝددی؛ امد س تمددای اٍددىیی ده ىددا یامىوی و
ی ىفی ػؿ فمان عىػ آمىفه ػاػوؼ ،همگی به اٍدىیی ػؿ اندتـۀ هليدان
ؿاه ىیـی ما مضؼوػ میىؼس ما ػؿ ٥ایىن ػا٥ا چهچیقی ؿا تق یه می ىی؛؟ ما
با پیـوی اف ٩ىاویه صدا ؛ بدـ تلامدل ایده یهدان تق یده مدی ىی؛ ،وایتدـیه
َ
مـى د رهددانِ ،ردده ،ىددهِ ،ؿن ؿا بددهٝىىان امددتاوؼاؿػی بددـای ؿاهىمددایی
تق یهمان بـمیاقیىی؛س آوهه ما تق یه می ىی؛ چیدقی بندیاؿ ٚٝدی؛ امد ،
مٞاػ تق یۀ یک یهان ام س
٥ایىن ػا٥ای ما ميغَۀ بنیاؿ بیوٚیـ و بـرنتۀ ػیگـی ػاؿػ ه با هدـ
ؿوه ػیگـی مت٦او ام س ػؿ صا صاّـ تمای ؿوههدای چیادىوگی ده
ػؿ ػمددتـك ٝمددىی مددـػی ٩ددـاؿ ػاؿوددؼ ؿاه تق ی دۀ ػن ی دا تمددـیه ػن ؿا ػوبددا
می ىىؼس ػؿ ؿوههای چیاىوگی ه ػن ؿا تق یه می ىىؼ ،باف ـػن اىود
و ؿمیؼن به ؿوىهبیىی ػؿ میدان مدـػی ٝداػی بدـای ىدغٌ بندیاؿ ػىدىاؿ
ام س ٥ایىن ػا٥ای ما ػن ؿا تق یه ومی ىؼس ؿوه ما یک ٥دایىن ؿا ػؿ واصیدۀ
پدداییه ى دل؛ تق ی ده می ىددؼس ػؿ ٕددى الكهددای؛ ىغَددا ٥ددایىن ؿا بددـای
ىااـػان اؿ میاؾاؿیس ػؿ صایی ه ٥ایىن ػا٥ا ؿا آمىفه میػه؛ ،ما ٥دایىن
ؿا بهٕىؿ وٚایمىؼی ػؿ بؼن همه وَب می ىی؛س بْٞی اف ا٥ـاػ میتىاوىؼ آن
ؿا اصناك ىىؼ و بـعی ومیتىاوىؼس ا خـ ا٥ـاػ میتىاوىؼ آن ؿا اصناك ىىدؼس
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امدا ا٥دـاػ ىدـایٔ ٥یقیلدی اىودااىوی ػاؿودؼس مدا ٥دایىن ؿا بدهرای ػن تق یده
می ىی؛س ٥ایىن میىیاتىؿی اف رهان ام ه تمای ٩ابیی های رهدان ؿا ػاؿػ
و بهٕىؿ عىػ اؿ میتىاودؼ ٝمدل ىدؼ و بهـعدؼس آن تدا ابدؼ ػؿ ٩ندم پداییه
ىل؛تان ػؿ صا ادـػه عىاهدؼ بدىػس همدیه ده ٥دایىن ػؿ بدؼنتان ردای
اـ ، ٥ماییان ما بؼون تى ٤٩تا ابؼ به ایه ىلل عىاهؼ چـعیؼس و٩تدی ػؿ
ره اـػه ٪ٝـبههای ما ٝمیچـعؼ ،میتىاوؼ بهٕىؿ عىػ اؿ اودـری ؿا
اف رهددان ردؾب ىددؼ ،آن ؿا بـایتددان تبددؼیل ىددؼ و آن ؿا بدده هددـ بغيددی اف
بؼنتان ه بـای تبؼیل ویاف ػاؿػ تضىیدل ػهدؼس و٩تدی عدال ٣رهد ادـػه
٪ٝـبههای مدا ٝمیچـعدؼ هدـ مداػهای ؿا ده بدؼنتان ػیگدـ ویداف ودؼاؿػ
بهىلل اوـری به بیـون می٥ـمتؼس و٩تی ایه اوـری به بیـون ٥ـمتاػه ىؼ تدا
٥اٍیۀ ػوؿی ػؿ إـا ٣بؼنتان پـا ىؼه میىىػس مپل ػوباؿه اوـری رؼیؼ ؿا
به ػاعل میآوؿػس اوـری مإٜىؼه میتىاودؼ بدـای ا٥دـاػ إدـا ٣ىدما م٦یدؼ
باىؼس مؼؿمۀ بىػا به وزا عىػ و وزدا همدۀ مىردىػا ؽیىدٞىؿ ٪ٝیدؼه
ػاؿػس ٥ـػ وهتىها عىػ ؿا تق یه می ىؼ ،بیله همدۀ مىردىػا ؽیىدٞىؿ ؿا ویدق
وزا میػهؼس ػیگـان ویق و ٜ٦میبـودؼ و ىدما میتىاویدؼ بدؼون َ٩دؼ ،بدؼن
ا٥ـاػ ػیگـ ؿا اٍالس ىیؼ ،بیماؿیهایىان ؿا ى٦ا ػهیؼ و ١یدـهس امدا و٩تدی
اوـری به بیـون ٥ـمتاػه میىىػ ىما اوـری اف ػم ومیػهیؼس و٩تی ٥ایىن
ػؿ ره اـػه ٪ٝـبدههای مدا ٝمیچـعدؼ ،ػوبداؿه اودـری ؿا بده ػاعدل
میآوؿػ ،فیـا ٥ایىن بهٕىؿ پیىمته میچـعؼ و متى ٤٩ومیىىػس
ب ْٞدی ا٥ددـاػ ىددایؼ تٞزددب ىىددؼ« :چددـا ایدده ٥ددایىن بددهٕىؿ پیىمددته
میچـعؼ؟» ا٥ـاػی ویق اف مه میپـمدىؼ« :چدـا میتىاودؼ بهـعدؼ؟ ٝید آن
چین ؟» بـای مـػی ػؿک ایه ؿاص ام ه و٩تی اودـری ؽعیدـه میىدىػ
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ػن میتىاوؼ ىدلل بگیدـػ ،امدا بـایىدان مدغ امد ده ػؿیابىدؼ ٥دایىن
چگىوه میتىاوؼ بهـعؼس بگؾاؿیؼ مخایی بقو؛س رهدان ػؿ صـ د امد و تمدای
ُ
ؿاههای ىیـی و هليانهای رهان ػؿ صـ اودؼس وده مدیاؿه ػوؿ عىؿىدیؼ
میاـػوؼ و فمیه ویق به ػوؿ عىػ میچـعؼس همگی ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :چه
نی ػؿ صدا هدلػاػن آنهامد ؟ چده ندی بده آنهدا ویدـو ػاػه امد ؟
ومیتىاویؼ آن ؿا با ؽهىی ٥ـػی ٝاػی ػؿک ىیدؼس ػؿ پيد آن ،ملداویقمی
ورىػ ػاؿػ ه ٝمل می ىؼس همیه ػؿباؿۀ ٥ایىن مدا ویدق ٍدؼ ٧مدی ىدؼس آن
ٍـ٥ا میچـعؼس اف ایه ٕـی ٨فمان تمـیهتان ؿا انتـه میػهدؼ و ميدلل
پیؼا ـػن ٥ـٍتی بـای تمـیه ػؿ فودؼای ٝداػی ؿوفاوده ؿا صدل دـػه امد س
چگىوه ایه فمان انتـه یا٥ته ام ؟ اف آوزا ه بدهٕىؿ پیىمدته میچـعدؼ،
اوـری ؿا ػا ما اف رهان رؾب و تبؼیل مدی ىدؼس و٩تدی مدـ داؿ میؿویدؼ ،ػؿ
صددا تق یددۀ ىمامدد س ایبتدده ٝددالوه بددـ ٥ددایىن ،بنددیاؿی اف مینددت؛ها و
ملاویقیهای اوـری ؿا ویق ػؿ بؼنتان وَب می ىی؛ ده میتىاوىدؼ همدـاه بدا
٥ایىن بهـعىؼ و بهٕىؿ عىػ اؿ ىما ؿا تبؼیل ىىؼس به همیه ٝی  ،ایه ؿوه
بهٕىؿ عىػ اؿ ىما ؿا تبؼیل می ىدؼ و بىدابـایه میتدىان ا٦د « :ملاویقیهدا
بـای ىما تمـیه می ىىؼ» و «٥دا ىدما ؿا تق یده می ىدؼس» صتدی فمداوی ده
تمـیهها ؿا اوزای ومیػهیؼ ایه ملاویقیها ىما ؿا پداییو می ىىدؼ ،ػؿمد
ماوىددؼ و٩ت دی دده تمـیههددا ؿا اوزددای میػهیددؼس صتددی ػؿ مى٩دد١ ٜددؾاعىؿػن،
عىابیؼن یا اؿ ـػن ،ایه ملاویقیها ػؿ صا اؿ هنتىؼ تا بدؼنتان ؿا تبدؼیل
ىىؼس پل بـای چه تمـیه می ىیؼ؟ تمـیه می ىیؼ ه ٥ایىن ؿا ٩دىی ىیدؼ
و تمای ایه ملاویقیها و مینت؛های اوـری ؿا ه به ىما ػاػهای ت٪ىی ىیؼس
و٩تدی ىددغٌ ػؿ مددٖىس بددای تق یده می ىددؼ ،تق یدده بایدؼ دامال ػؿ صاید
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بیَ٩ؼی اوزای ىىػ و صـ ا تمـیه بایدؼ ملداویقیهدا ؿا ػوبدا ىدؼس هدیچ
هؼای ٥لـی ،هیچ ؿوه تى٦نی یا چیقهایی اف ایه ٩بیل ورىػ وؼاؿػس
ما بؼون ایىله تىرهی به فمان و ملان ػاىدته باىدی؛ تمدـیه مدی ىدی؛س
بْٞی ا٥ـاػ پـمیؼهاوؼ« :چه فماوی بـای تمـیه ـػن بهتـ ام ؟ ویمهىب،
مضـ یا ٙهـ؟» ما هیچ ىـٕی بـای فمان تمـیه ودؼاؿی؛س ملاویقیهدایی ده
ػاؿیؼ همیيه ػؿ صا اؿوؼ و بـای ىما تمـیه می ىىؼ ،عىاه ىدب باىدؼ یدا
ٍبش یا بؼون تىره بده ایىلده عىابیدؼه باىدیؼ ،ػؿ صدا ٩دؼیفػن یدا مدـ داؿ
باىیؼس آیا بهٕىؿ ٩ابلمالصٚهای فمان تمـیهتان اهو ومییابؼ؟ بندیاؿی
اف ا٥ـاػ اف ٍمی؛ ٩یب میعىاهىؼ به ؿوىدهبیىی ػمد یابىدؼ و هدؼ ٣تق یده
ه؛ همیه ام س هؼ ٣وهایی تق یه ،ؿمیؼن به ؿوىهبیىی و ما ام س اما
بْٞی ا٥ـاػ مؼ مضؼوػی اف ٝمـىان با٩ی ماوؼه ام س ما های مدی اف
فوؼای آنها با٩ی ماوؼه و ىایؼ بدـای تق یده دا٥ی وباىدؼس ٥دایىن ػا٥دای مدا
میتىاوؼ با ىتاه ـػن ػوؿۀ تق یه ،ایه ميلل ؿا بـایىان صل ىؼس ػؿ ٝدیه
صا  ،ایه ؿوىی ام ه بؼن و ؽهه ؿا تق یه می ىؼس بىابـایه و٩تی بدهٕىؿ
پیىمته تق یه ؿا اػامه میػهیؼ ،ػا ما ٝمـ عىػ ؿا ٕىیوی می ىیؼس با تمـیه
منتمـٝ ،مـتان بهٕىؿ پیىمته ٕىیویتـ میىىػس ا٥دـاػ مندىی ده ی٦ید
ماػؿفاػی عىبی ػاؿوؼ به اوؼافۀ ا٥ی بـای تق یده و٩د عىاهىدؼ ػاىد س امدا
ىـٕی ورىػ ػاؿػس فوؼای ٕىیویىدؼۀ ٥ـامدىی ٝمدـ ت٪دؼیـیتدان ،بدهٕىؿ
امل بـای تق یهتان اعتَاً ػاػه ىؼه امد س اادـ ٥لـتدان ىچدکتـیه
عٖایی ىؼ ،فوؼایتان ػؿ عٖدـ عىاهدؼ بدىػ ،فیدـا مدؼ ها پدیو بایدؼ تمدای
میىؼس چىیه مضؼوػی هایی ؿا عىاهیدؼ ػاىد تدا فمداوی ده ػؿ تق یده بده
5۲

مـصیۀ ٥ـامىی ٥ای ٩یمـو بيـی بـمیؼس بٞؼ اف آن ،وّدٞی ػیگدـی صدا ؛
عىاهؼ بىػس
ما ایقامی ػؿ ایه عَىً وؼاؿی؛ ه و٩تی تمـیههدا ؿا اوزدای مدیػهی؛
بهمىی مم ميغَی باینتی؛ یا ماوىؼ ؿوههای ػیگـ بدهٕىؿ ميغَدی
تمـیه ؿا «پایان» ػهی؛س فیـا ٥ایىن پیىمته ػؿ چـعو ام و هـاق ویاف وؼاؿػ
«پایان» یابؼس ػؿ ؿوهمان ااـ یفی ػاىته باىیؼ میتىاویؼ بؼون ایىله تمـیه
ػؿ عاوده ؿا
ؿا تمای ىیؼ آن ؿا  ٜٖ٩ىیؼ ،مخال ااـ تی٦ده فود بقودؼ یدا ندی ِ
بقوؼس فیـا و٩تی بـای اوزای اؿی تمـیه ؿا  ٜٖ٩می ىیؼ٥ ،ایىن بیػؿود ػؿ
ره اـػه ٪ٝـبههای ما ٝمیچـعدؼ و اودـری مدإٜىدؼه ػؿ إدـا٣
بددؼنتان ؿا بـمیاـػاوددؼس ػؿ مددایـ ؿوههددا دده ا٥ددـاػ ،بددا َ٩ددؼ چدی ؿا وگدده
میػاؿوؼ و آن ؿا ؿوی مـىان راؿی می ىىؼ ،بؼون تىره به ایىله چگىوه آن
ؿا وگه ػاىتهاوؼ هىدىف هد؛ اف ػمد مدیؿوػس ت٦داو ایده امد ده ٥دایىن،
مىرىػی باهىه ام و عىػه میػاوؼ چه اؿی بایدؼ اوزدای ىدىػس مدا بده
ایه ویق اهمی ومیػهی؛ ده ؿویمدان بهمدم رهد عاٍدی باىدؼس فیدـا
رهان بقؿوتـ ام س صتی ااـ میعىامدتیؼ ؿو
ؿوه ما بـ ٕبٝ ٨میلـػهای ِ
بهمم ىما  ،رىىب ،ىـ ٧یا ١ـب ٩ـاؿ بگیـیؼ ،بدا م٪یامدی ده مدا ػؿ آن
انتـه ٝمل می ىی؛ ومیتىاوندتیؼ فیدـا تمدای رهدان ػؿ صـ د امد  ،ؿاه
ُ
ىیـی ػؿ صـ ام  ،وه میاؿه ػوؿ عىؿىدیؼ میاـػودؼ و فمدیه ویدق بده ػوؿ
عىػ میچـعدؼس ؿو بده هدـ مدمتی ده تمدـیه ىیدؼ ماوىدؼ ایده امد ده ؿو
بهمم تمای رها ٩ـاؿ اـ٥تیؼ و تمـیه بهمىی هـ رهتی ػؿم مخل ایده
ام ه بهٕىؿ ه؛فمان بهٕـ ٣ىـ ،٧رىىب١ ،ـب و ىما تمدـیه ىیدؼس
ویژای ػیگـ ٥ایىن ػا٥ا ایه ام ه ىااـػان مضاٚ٥د مدیىدىوؼس چگىوده
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ص٦ا ٙمیىىوؼ؟ ااـ تمـیه ىىؼۀ ص٪ی٪دی باىدیؼ٥ ،دایىن اف ىدما ص٦اٙد
می ىؼس ؿیيههای مه ػؿ رهان ام س ااـ نی میتىاون به ىدما آمدیب
بـماوؼ ،بایؼ میتىاون به مه آمیب بـماوؼ ،یا بهٝباؿتی ،بایؼ میتىاون بده
ایه رهان ٍؼمه بقوؼس ممله ام آوهه ا٦ت؛ باوؿولـػوی به وٚـ بیایؼس بٞؼا
با مٖایٞۀ بیيتـ آن ؿا ػؿک می ىیدؼس مندا ل ػیگدـی ویدق وردىػ ػاؿودؼ ،امدا
ومیعىاه؛ ا ىىن ػؿباؿۀ چیقهایی ه بیو اف صؼ مٖش بای هنتىؼ ٍضب
ى؛س مدا بدهٕىؿ وٚایمىدؼی ٥دای مدٖىس بدایتـ ؿا ،اف مداػه تدا رؿ ،٣ىدـس
میػهی؛س ااـ ىیهىیى ىدما ػؿمد وباىدؼ ٝمیدی وغىاهدؼ بدىػس اادـ ػؿ
ٕیب چیقی باىدیؼ ،مملده امد ػچداؿ ميدلل ىدىیؼس پدی بدـػهای ٥دایىن
بنیاؿی اف ىااـػان ٩ؼیمی اف ىدلل ا٥تداػه امد س چدـا؟ ىدما چیقهدایی اف
ؿوههای ػیگـ ؿا ه ػوم ػاؿیؼ با تمـیه عىػ مغیىٓ ـػهایؼس پدل چدـا
٥ددایىن اف ىددما ص٦اٙد ومدی ىددؼ؟ آن بدده ىددما ػاػه ىددؼه ،پددل متٞیدد ٨بدده
ىمام و بهومییۀ ٥لـ ىما ىتـ میىىػس اٍیی ػؿ ایه رهان ورىػ ػاؿػ
مبىی بـ ایىله ىما ٥ـػی هنتیؼ ه تَمی؛ میایـیؼ چه مدیعىاهیدؼس اادـ
ومیعىاهیدددؼ تق یددده ىیدددؼ ،هیچ ندددی ومیتىاودددؼ ىدددما ؿا مزبدددىؿ ىدددؼ،
مزبىؿ ـػنتان بهمىقیۀ اؿی اىتباه ام س آیا واٞ٩دا ندی میتىاودؼ ىدما ؿا
مزبىؿ ىدؼ ؽههتدان ؿا ت٢ییدـ ػهیدؼ؟ عىػتدان بایدؼ عدىػ ؿا مىْدبٔ ىیدؼس
بـػاىته بهتـیههای هـ مؼؿمه ،مخل ایه ام ه اف هـ ندی چیقهدایی ؿا
٩بى ىیؼس ااـ امـوف یک ؿوه چیاىو ؿا بـای ى٦ای بیماؿیتان تمدـیه
ىیؼ و ٥ـػا ػیگـی ؿا ،آیا بیماؿیتان ى٦ا مییابؼ؟ عیـس  ٔ٪٥میتىاویدؼ آن ؿا
به تٞىی ٨بیىؼافیؼس یفمۀ تق یده ػؿ مدٖىس بدای ایده امد ده ٥دـػ بده یدک
مؼؿمه تمـ ق ىؼ و ػؿ آن بدا٩ی بماودؼس اادـ ؿوىدی ؿا ػوبدا مدی ىیدؼ ،بایدؼ
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٩یبتان ؿا به آن اعتَاً ػهیدؼ تدا ایىلده ػؿ آن مؼؿمده ؿوىدهبیه ىدىیؼس
 ٔ٪٥بٞؼ اف آن میتىاویؼ ػؿ مؼؿمهای ػیگـ تق یه ىیؼ و آن مینت؛ ػیگدـی
عىاهؼ بىػس فیـا هـ مینت؛ واٞ٩ی آمىفه ،اف فمان بنیاؿ ػوؿی مىت٪ل ىدؼه
و ؿاههایی ه آن مینت؛ امت٦اػه می ىؼ تا بؼن ؿا تبؼیل ىؼ بندیاؿ پیهیدؼه
ام س بْٞی ا٥ـاػ بـ ٕب ٨اصناكىان ؿوىی ؿا تمـیه می ىىدؼس اصنداك
ىما به چه ػؿػ میعىؿػ؟ آن چیقی وین س ت٢ییـا واٞ٩ی ده بدؼن ٥دـػ ػؿ
تق یه اف میدان آنهدا میادؾؿػ ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ ؿوی میػهىدؼ و بیوهاید
پیهیؼه و رؿ٣اوؼس هیچ عٖایی ومیتىاودؼ ػؿ آوزدا مزداف باىدؼس ػؿمد مخدل
ػمتگاه ػ٩ی٪ی ام ه ااـ یک رقء عاؿری ؿا به آن اّا٥ه ىیؼ بال٥اٍدیه
اف اؿ میا٥تؼس بؼنتان ػؿ هـ ُبٞؼی ػؿ صا ت٢ییـ بىػه و آن٩ؼؿ ىگ ٦اوگیق
ام ه صتی ىچکتـیه اىتباهی ومیتىاوؼ ؿوی ػهدؼس آوهده ٩دبال ا٦دت؛
ایىزا ویق مَؼا ٧ػاؿػ :ىما  ٔ٪٥بایؼ بغو مـبىٓ بده عدىػ ،یٞىدی تق یده ؿا
اوزای ػهیؼ و امدتاػتان ب٪یدۀ مندا ل ؿا اػاؿه می ىدؼس اادـ بدهٕىؿ مـمدـی
مٖایب ا٥ـاػ ػیگـ ؿا بگیـیؼ و به تمـیهتان اّا٥ه ىیدؼ ،اوـریهدایی ده بدا
عىػ ػاؿوؼ ٝمیلـػ ایه مؼؿمۀ تق یۀ ما ؿا مغتدل می ىىدؼ و ىدما بده بیـاهده
يیؼه میىىیؼ و ميلالتی ه به ورىػ میآیؼ ػؿ فوؼای ؿوفاوهتان مىٞلل
میىىػ و همدان ميدلالتی ؿا عىاهیدؼ ػاىد ده مدـػی ٝداػی ػاؿودؼس امدا
ػیگـان ومیتىاوىؼ پاػؿمیاوی ىىؼ ،فیـا ایه چیقی ام ده ىدما عىامدتیؼس
ایه مىّىٝی مـبىٓ بده ػؿک و بَدیـ ىمامد س ه؛فمدان ،آوهده اّدا٥ه
می ىیؼ ملاویقیهایی ؿا ه به ىدما ػاػی آىد٦ته می ىدؼ و ػیگدـ ومیتىاویدؼ
تق یه ىیؼس ایه ميلل ؿوی میػهؼس ومیاىی؛ ه همه مزبىؿوؼ ٥ایىن ػا٥ا
ؿا تمـیه ىىؼس ااـ ٥ایىن ػا٥ا ؿا یاػ وگیـیدؼ و آمىفههدای واٞ٩دی ؿا اف مدایـ
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ؿوههای چیاىو ػؿیا ٥ـػه باىیؼ ،مغای ٤آن وینت؛س اما بایؼ به ىما
یاػآوؿی ىی؛ ه بـای تق یۀ ص٪ی٪ی بهمىی مٖىس بای ،بایؼ عىػ ؿا  ٔ٪٥به
یک ؿوه تق یه پایبىؼ ىیؼس مٖیب ػیگـی هن ه بایدؼ بدا ىدما ػؿ میدان
بگؾاؿیس ػؿ صا صاّـ ،ىدغٌ ػیگدـی ویند ده بدهٕىؿ ص٪ی٪دی ؿوىدی
واٞ٩ی ؿا بهمىی مٖىس بای به مـػی آمىفه ػهؼس ػؿ آیىؼه به آوهه بـایتان
اوزای ػاػهای پی عىاهیؼ بـػس بىابـایه امیؼواؿی بتىاویؼ ػؿم اوتغداب ىیدؼس
ا٥ـاػ بنیاؿی هنتىؼ ه میعىاهىؼ بهمىی مٖىس بای تق یه ىىؼس ػؿ صدا
صاّـ ایه ػؿ اعتیاؿتان اؾاىته ىؼه و ممله ام متىره ويدؼه باىدیؼ ده
چ٪ؼؿ بااؿفه ام س همهرا ػؿ رنتزىی یک مٞی؛ بىػه و پى فیاػی هقیىه
ـػهایؼ ،اما چیقی پیؼا ولـػهایؼس امـوف ایه ػی ػ ِؿ عاوهتان به ىما اؿا ه ىدؼه
اما ىایؼ هىىف متىره ويؼه باىیؼ! ػؿ وهای  ،ایىله آیا میتىاویدؼ اف ایده ػویدا
وزا پیؼا ىیؼ بنتگی به عىػتان ػاؿػ و با ٩ؼؿ تيغیٌ و بَدیـ ىدما
ىـو ٛمیىىػس
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عخًشايی دوم

هىضىع چؾن عىم
بنیاؿی اف امتاػان مٞىىی ػؿبداؿۀ چيد؛ مدىی ٍدضب ـػهاودؼس امدا ٥دا ػؿ
مٖىس مغتی ٤به ىللهای مغتی٦ی متزیی میىدىػس تق یه ىىدؼهای ده
تق یهاه به مدٖش عاٍدی ؿمدیؼه٪٥ ،دٔ تزییدا ػؿ آن مدٖش ؿا میتىاودؼ
ببیىؼس ص٪ای ٨وؿای آن مٖش وه بـایو مـ دی هندتىؼ و وده باوؿپدؾیـس افایدهؿو
 ٔ٪٥آوهه ؿا ػؿ مٖش عىػ میبیىؼ ػؿم ػؿ وٚدـ میایدـػس ٩بدل اف آولده تدا
مٖش بایتـی تق یه ىؼ٥ ،لـ می ىؼ آن چیقها وردىػ وؼاؿودؼ و املانپدؾیـ
وینتىؼس ػؿ وتیزه ،مٖش او بهٝىىان ٝامیی مضؼوػ ىىؼه ٝمل ـػه و ٩یمـو
٥لـ او ؿا مضؼوػ می ىؼس به همیه ٝی ام ه تىّیضا بنیاؿ مت٦داوتی
ػؿباؿۀ مىّى ٛچي؛ مىی اؿا ه ـػهاوؼ و باٝدج ىدؼه مدـػؿامی پؼیدؼ آیدؼ و
تا ىىن هیچ نی آن ؿا بهعىبی تيـیش ولـػه ام س ػؿ ص٪ی ، ٪چي؛ مدىی
مىّىٝی وین ه ا٥ـاػی ه مٖشىان پداییه امد بتىاوىدؼ آن ؿا بدهٕىؿ
واّش تىّیش ػهىؼس ػؿ اؾىته ماعتاؿ چي؛ مىی به ؿاف امـاؿ تٞی ٨ػاى و
مـػی ٝاػی ارافه وؼاىتىؼ ػؿباؿۀ آن بؼاوىؼس به همیه ٝی ام ه ػؿ ٕى
تدداؿیظ ،م٪ددؼاؿ مددی ػؿبدداؿۀ آن ٥دداه ىددؼه امد س امددا ایىزددا بددـ مبىددای آن
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وٚـیههای اؾىته به آن ومیپـػافی؛س مدا آن ؿا بدا ٝید؛ مٞاٍدـ و مداػهتـیه
اٍٖالصا امـوفی تيـیش دـػه و ػؿبداؿۀ مىّدىٝا بىیداػیه آن ٍدضب
می ىی؛س
چي؛ مىی ه ػؿباؿۀ آن ٍضب می ىی؛ ،مدی بدایتـ اف ومدٔ ابـوهدا
٩ـاؿ اـ٥ته و به ١ؼۀ ٍدىىبـی وٍدل امد س ایده اودا اٍدیی امد س بدؼن
اونان چي؛های بنیاؿ فیاػ ػیگـی ه؛ ػاؿػس مؼؿمۀ ػا ى مٞت٪ؼ ام ه هـ
مى٦ؾ بؼن چي؛ امد س مؼؿمدۀ ػا دى وٖ٪دۀ ٕدب مدىفوی ػؿ بدؼن ؿا «مى٦دؾ»
میوامؼ ،ػؿ صایی ه ٕب چیىی آن ؿا «وٖ٪ۀ ٕب مىفوی» میوامؼس مؼؿمدۀ
بددىػا مٞت٪ددؼ امد دده هددـ مى٦ددؾ ٝددـ ،٧چيدد؛ امد س افایددهؿو بْٞددی ا٥ددـاػ
میتىاوىددؼ بددا اىهىددان بغىاوىددؼ و بـعددی میتىاوىددؼ اف پيد مـىددان یدا بددا
ػم ىان ببیىىؼ و ا٥ـاػ ػیگـی ویق هنتىؼ ه میتىاوىؼ بدا پدا یدا ىل؛ىدان
ببیىىؼس تمای ایهها املانپؾیـ ام س
٩بل اف ایىله ػؿباؿۀ چي؛ مىی بیيتـ بگىیی؛ ،بگؾاؿیدؼ ابتدؼا ػؿبداؿۀ ایده
ر ٦چي؛ ٥یقیلی ه ما اونانها ػاؿی؛ ٍضب ىی؛س امـوفه بْٞی ا٥دـاػ
مٞت٪ؼوؼ ه ایه چي؛ها میتىاوىدؼ هدـ مداػه یدا ىدیئی ػؿ ػویدا ؿا ببیىىدؼس بده
همیه ٝی ٝؼهای ٪ٝیؼۀ اوٖٞا٣واپؾیـی ؿا ىدلل ػاػهاودؼ ده ٪٥دٔ آوهده
ىغٌ میتىاوؼ با چيمان عىػ ببیىؼ ص٪ی٪ی و ٝیىی ام س آنهدا بده آوهده
ومیتىاوىؼ ببیىىؼ باوؿ وؼاؿوؼس ػؿ اؾىته چىیه ا٥ـاػی بدهٝىىان «ا٥دـاػی ده
ایمان می ػاؿوؼ» ػؿ وٚـ اـ٥ته میىدؼوؼ ،اـچده این مملده امد مدـػی
وتىاوىؼ تىّیش ػهىؼ ه ایمان چه اؿتبإی بدا آن ػاؿػس ایده مىٖ٪دی بده وٚدـ
میؿمؼ ه آوهه ؿا ومیبیىىؼ ،باوؿ ومی ىىؼس اما ااـ اف مدٖضی مدی بدایتـ
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به آن وگاه ىیؼ ،مىٖ٪ی وین س ْ٥افمانهای ػیگـ ویدق ماوىدؼ ایده ُبٞدؼ ،اف
ماػه ماعته ىؼهاوؼ و واٞ٩ی هنتىؼ ٔ٪٥ ،ماعتاؿ ماػی آنها و ىلل تزیی
مىرىػا آوزا مت٦او ام س
بگؾاؿیؼ مخایی بقو؛س ػؿ بىػین؛ میاىیىؼ هـ پؼیدؼهای ػؿ رامٞدۀ بيدـی
لی واٞ٩ی
تىه؛ و ١یـواٞ٩ی ام س چگىوه آنها تىه؛ هنتىؼ؟ چیقهای ٥یقی ِ
و میمىك ػؿ ایىزا ٩ـاؿ ػاؿوؼ ،چه نی میاىیدؼ آنهدا ١یـواٞ٩دی هندتىؼ؟
ٕىؿی ه اىیا به وٚـ میؿمىؼ مت٦او اف آن چیقی ام ه واٞ٩ا هندتىؼس
چي؛ ما ایه تىاوایی ؿا ػاؿػ :میتىاوؼ چیقهای ماػی ؿا ػؿ ُبٞدؼ مداػی مدا بده
وّٞی ه ه؛ا ىىن مياهؼه می ىی؛ ،حاب وگه ػاؿػس ػؿ وا ٜ٩اىدیا ػؿ ایده
وّٞی وینتىؼ و آنها صتی ػؿ ُبٞؼ ما ویق ػؿ چىدیه صدایتی ویندتىؼس بدهٕىؿ
مخا  ،ااـ بؼن اونان با بقؿاىمایی میلـوملىپ ػیؼه میىؼ به چده ىدلیی
میبىػ؟ به وٚـ میؿمیؼ ه تـ یب بؼن میا امد  ،بدا مىیلى هدای ؿیدق و
ِاـػی ه مخل ػاوههای ىه ػؿ صـ هنتىؼس ایلتـونها ػوؿ هنتۀ ات؛ ػؿ
اـػه میبىػوؼ و تمای بؼن ػؿ پیچوتاب و ػؿ صـ میبىػس مٖش بدؼن ویدق
ٍا ٣و مىٚ؛ وین س تمای چیقهای مىردىػ ػؿ رهدان ،مخدل ٥دىیػ ،آهده و
مددى همددیه ٕددىؿ بددىػه و ػؿون آنهددا ،تمددای ٝىاٍددـ مىیلىییىددان ػؿ
صـ اوؼس ومیتىاویؼ ىلل امل آنها ؿا ببیىیدؼ و آنهدا حابد ویندتىؼس ایده
میق ه؛ ػؿ صا پیچوتاب ام  ،اما چي؛ ىما ومیتىاوؼ ص٪ی ٪آن ؿا ببیىدؼس
ایه ر ٦چي؛ میتىاوؼ چىیه تَىیـ ١یٖی به ىما بؼهؼس
ایهاىوه وین ه ما ومیتىاوی؛ چیقها ؿا ػؿ مٖش میلـوملىپی ببیىی؛س
ایهٕىؿ وین ه مـػی ایه تىاودایی ؿا وؼاؿودؼس مدـػی بدا ایده تىاودایی بده ػویدا
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آمؼهاوؼ و میتىاوىؼ چیقها ؿا ػؿ مٖش میلـوملىپی مٞیىی ببیىىؼس امدا ػ٩ی٪دا
بهعإـ ایىله ػؿ ایه ُبٞؼ ٥یقیلی ایه ر ٦چي؛ ؿا ػاؿی؛ ،تَدىیـ ١یٖدی اف
واٞ٩ی د ؿا ػؿیا ٥د مددی ى دی؛ و ومیتددىاوی؛ وؿای آن ؿا ببیىددی؛س بىددابـایه ػؿ
اؾىته ا٦ته میىؼ آنهایی ه آوهه ؿا ومیتىاوىدؼ ببیىىدؼ بداوؿ ومی ىىدؼ ،اف
رتما ٛتق یه ىىدؼاان ا٥دـاػی ػؿ وٚدـ اـ٥تده میىدؼوؼ ده «ایمدان
ػیؼااه ا
ِ
می ػاؿوؼ »،چـا ه ٙاهـ ػؿو١یه ایه ػویا آنها ؿا ٥ـیب ػاػه و ػؿ ایه ػویدا
ا؛ ىؼهاوؼس مؾاهب ػؿ ٕى تاؿیظ آن ؿا ایهاىوه ػؿ وٚـ اـ٥تهاوؼس اف وٚـ مدا
ویق مىٖ٪ی به وٚـ میؿمؼس
ایه ر ٦چي؛ میتىاوؼ چیقها ؿا ػؿ ایه ُبٞؼ مداػی مدا ػؿ چىدان صدایتی
حاب وگه ػاؿػ ،اما بهرق آن ،تىاوایی مهد؛ ػیگدـی ودؼاؿػس و٩تدی ىدغٌ بده
چیقی وگاه می ىؼ ،تَىیـ منت٪یما ػؿ چي؛ او ىلل ومیایـػس چي؛ ماوىؼ
ٝؼمی ػوؿبدیه امد و ٪٥دٔ مخدل ومدییه ٝمدل می ىدؼس و٩تدی ػوؿبدیه اف
چیددقی دده ػؿ ٥اٍددیۀ ػوؿی ٩ددـاؿ ػاؿػ ٝلددل میایددـػ ،یىقهددا انددتـه
مییابىؼ ،ماوىؼ چي؛ ما ه بـای ٥ىاٍل ػوؿ عىػ ؿا تىٚی؛ می ىؼس یدا ایىلده
و٩تی ػؿ تاؿیلی وگاه مدی ىی؛ ،مـػمدک ايداػ میىدىػ ،ميدابه و٩تدی ده
ػوؿبیىی ػؿ تاؿیلی ٝلل میایـػ و ؿوفودۀ آن بدقؿو میىدىػ تدا ودىؿ دا٥ی
ت میه ىىػ واـوه ٝلل میاه میىىػس و٩تی ٥ـػ به مضیدی بندیاؿ ؿوىده ػؿ
ْ٥ای بیـون میؿوػ ،مـػمک چي؛ بال٥اٍیه مى٪بِ میىىػ ،واـوه چي؛
بهومییۀ وىؿ عیـه میىىػ و ومیتىاوؼ چیقها ؿا بهوّىس ببیىؼس ػوؿبیه ویق به
همیه ىلل ٝمل می ىؼ و و٩تی وىؿ فیاػ باىؼ ؿوفوۀ آن بایؼ مى٪دبِ ىدىػس
بىابـایه ػوؿبیه  ٔ٪٥تَىیـ ىیء ؿا ّبٔ می ىؼ و  ٔ٪٥یدک ومدییه امد س
و٩تی ما اىیا ،یک ٥ـػ یا ىلل هنتی چیدقی ؿا وگداه مدی ىی؛ ،تَداویـ ػؿ
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م٢ددق ىددلل میایـوددؼس یٞىددی آوهدده بددا امددت٦اػه اف چيدد؛ ميدداهؼه مددی ىی؛
بهومییۀ اَٝاب چي؛ به ١ؼۀ ٍىىبـی ػؿ ویمۀ پي م٢ق ٥ـمتاػه میىدىػ
و مپل بهىلل تَىیـ ػؿ آن مضدل مدىٞلل میىدىػس بدهٝباؿ ػیگدـ ،ػؿ
مىٖ٪ۀ ١ؼۀ ٍىىبـی م٢ق ام ه تَىیـ مداعته میىدىػ و آن ؿا مدیبیىی؛س
ٝی؛ پقىلی وىیه ویق به ایه پی بـػه ام س
و٩تی ػؿباؿۀ «باف ـػن چي؛ مىی» ٍضب مدی ىی؛ ،ػؿبداؿۀ ایده امد
ه اف به اؿبـػن اَٝاب بیىایی ارتىاب ـػه و اوایی بدیه ابدـوان ىدما بداف
ىی؛ تا ١ؼۀ ٍىىبـی بتىاوؼ منت٪یما بیـون ؿا ببیىؼس مىٚىؿ اف باف ـػن چي؛
مىی ایه ام س بْٞی ا٥ـاػ ىایؼ ٥لـ ىىؼ« :ایه واٜ٩بیىاوده ویند س هـچده
باىؼ ایه ر ٦چي؛ هىىف هد؛ و٪دو مهمدی ای٦دا می ىدؼ ،چـا ده میتىاودؼ
تَدداویـ پؼیدؼهها ؿا ّددبٔ ىددؼ و بددؼون چيدد؛ها مملدده ویند س» امددا ٝیدد؛
پقىلی وىیه اف ٕـی ٨ایبؼىلا٥ی پی بـػه ام ه ػؿ ٩نم ریدىی ١دؼۀ
ٍددىىبـی ،مدداعتاؿ ددامیی اف چيدد؛ اوندداوی ورددىػ ػاؿػس اف آوزددا دده ػؿون
چيد؛ با٩یماودؼه اف
رمزمه ؿىدؼ می ىدؼ ،ایهٕدىؿ ا٦تده میىدىػ ده آن،
ِ
اؾىته و بؼون اؿبـػ ام س ارتما ٛتق یه ىىؼاان ػؿباؿۀ چىیه بـػاىدتی اف
ایه چي؛ تـػیؼ ػاؿوؼس اما به هـ صا پقىلی وىیه ه؛ا ىدىن تَدؼی ٨دـػه
ه ػؿ ومٔ امۀ مـ ،چيمی ورىػ ػاؿػس مزـایی ه باف می ىی؛ ػ٩ی٪دا بده
ایه مضل وياوه میؿوػ و امال با یا٥تههای ٝی؛ پقىلی وىیه مٖاب ٪ػاؿػس
ای ده چيدد؛ بددـعال ٣چيدد؛های ٥یقیلیمددان تَدداویـ دداؽب ؿا بدده ورددىػ
ومددیآوؿػ ،بددهٕىؿی دده میتىاوددؼ رددىهـ و ماهید چیقهددا ؿا ببیىددؼس افایددهؿو
ىغَی ه چي؛ مىمو ػؿ مٖضی بای باف ىؼه میتىاوؼ ُبٞؼ ما ؿا ىدلا٥ته
تا ْ٥افمانهای ػیگـی ؿا ببیىؼ و میتىاودؼ ٍدضىههایی ؿا ببیىدؼ ده ٥دـػی
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ٝاػی ومیتىاوؼس ىغَی با چي؛ مىی ػؿ مٖضی پاییه ویدق هىدىف میتىاودؼ
٩ؼؿ هایی ماوىؼ تىاودایی ػیدؼن اف میدان ػیدىاؿ و ػیدؼن ػؿون بدؼن اوندان ؿا
ػاىته باىؼس
مؼؿمۀ بىػا اف پىذ مٖش بیىایی ٍضب می ىؼ :بیىایی رنماوی ،بیىایی
آمماوی ،بیىایی عـػ ،بیىایی ػاؿما و بیىایی عؼاییس ایههدا پدىذ مدٖش اٍدیی
چيدد؛ مددىی هنددتىؼ و هـ ددؼای بدده مددٖىس بدداییی ،میداوی و پدداییىی ت٪ندی؛
ُ
ُ
ٖش بیىدایی مٞىدىی
ىؼهاوؼس مؼؿمۀ ػا ى اف وده ّدـبؼؿ وده یدا هيدتاػویک مد ِ
ٍضب می ىؼس ما چي؛ مىی ؿا ایىزا بـای همه بداف مدی ىی؛ ،امدا آن ؿا ػؿ
مددٖش بیىددایی آمددماوی یدا پدداییهتـ اف آن بدداف ومددی ىی؛س چددـا؟ ااـچدده ایىزددا
وينتهایؼ و تق یه ؿا ىـو ٛـػهایؼ ،به هـ صا اف مٖش ٥ـػی ٝاػی ىدـوٛ
ـػهایؼ و هىىف وابنتگیهای ػویىی بنیاؿی ػاؿیؼ ه بایدؼ ؿهدا ىدىوؼس اادـ
چي؛ مىیتان ػؿ مٖش بیىدایی آمدماوی یدا پداییهتـ اف آن بداف میىدؼ ،ػاؿای
چیقی میىؼیؼ ه مـػی ٝاػی آن ؿا بدهٝىىان تىاودایی ٥دىٕ٧بیٞی ػؿ وٚدـ
میایـوددؼ ،بددهٕىؿی دده میتىاونددتیؼ اف می دان ػی دىاؿ ببیىی دؼ یددا ػؿون بددؼن
اونددانها ؿا ببیىیددؼس ااددـ ای ده تىاوددایی ٥ددىٕ٧بیٞی ؿا بهٍددىؿ انددتـػه ػؿ
ػمتـك ٩ـاؿ مدیػاػی؛ و اادـ چيد؛ مدىی همده ػؿ ایده مدٖش بداف میىدؼ،
بهٕىؿ رؼی رامٞۀ مدـػی ٝداػی و ىدیىۀ امدىؿ آن ؿا مغتدل می دـػس امدـاؿ
يىؿ ػؿ عٖـ میبىػس ػیگـ ٥ـ٩ی ومی ـػ ه مـػی به تهىان یباك ػاىتىؼ
یا وه و اف بیـون میتىاونتیؼ مـػی ؿا ػؿ عاوه ميداهؼه ىیدؼس ػؿ صدایی ده ػؿ
عیابان ٩ؼی میفػیؼ میتىاونتیؼ تمای بیی های بـوؼۀ بغ آفمایی ؿا ببیىیؼ و
آنها ؿا بـػاؿیؼس ایه مزاف ومیبىػ! ػؿبداؿۀ ایده بیىؼیيدیؼ :اادـ چيد؛ مدىی
همه ػؿ مٖش بیىایی آمماوی بداف میىدؼ ،آیدا رامٞده هىدىف هد؛ میتىاوند
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رامٞهای بيـی باىؼ؟ ایزاػ اعتال رؼی ػؿ رامٞۀ بيدـی مٖی٪دا ممىدىٛ
ام س ااـ واٞ٩ا چيد؛ مدىی ىدما ؿا ػؿ آن مدٖش بداف می دـػی ،مملده بدىػ
بیػؿو عىػ ؿا امتاػ چیاىود بىامیدؼس بـعدی همیيده آؿفو ػاىدتهاوؼ ده
امتاػ چیاىو ىىوؼ و ااـ چي؛ مىیىدان بداف ىدىػ ػؿ مىٞ٩ید مٖیدىبی
٩ـاؿ میایـوؼ ه بیماؿان ؿا ػؿمان ىىؼس آیا ػؿ آن ٍىؿ ىما ؿا بده مندیـی
بهمىی تباهی ؿاهىمایی ومی ـػی؟
پل ػؿ چه مٖضی چيد؛ مدىیتان ؿا بداف مدی ى؛؟ چيد؛ مدىی ىدما ؿا
منت٪یما ػؿ مٖش بیىایی عـػ باف می ى؛س ااـ ػؿ مٖش بایتـی بداف میىدؼ،
ىیهىیى ىما ا٥ی وبىػس ااـ ػؿ مٖضی پاییهتـ باف میىؼ ،بهٕىؿ رؼی
مىٞ٩ی رامٞۀ مـػی ٝاػی ؿا مغتل می دـػس بدا بیىدایی عدـػ ،ومیتىاویدؼ اف
میان ػیىاؿ چیقهایی ؿا ببیىیؼ یا ػؿون بؼن اونان ؿا وگاه ىیؼ ،اما مدیتىاویدؼ
ٍضىههایی اف ُبٞؼهای ػیگـ ؿا ببیىیؼس چه مقی هایی ػاؿػ؟ میتىاوؼ اٝتمداػ
ىما ؿا به تق یه ا٥قایو ػهؼس میتىاویدؼ چیقهدایی ؿا ببیىیدؼ ده بدـای مدـػی
ٝاػی وامـ یاوؼ و میتىاویؼ صل ىیؼ ه آنها واٞ٩ی هنتىؼس عىاه ػؿ صا
صاّـ بتىاویؼ بهٕىؿ واّش ببیىیؼ یا وتىاویؼ ،چي؛ مىیتان ػؿ ایه مدٖش بداف
میىددىػ و ایده بددـای تق یدهتان عددىب امد س تمـیه ىىددؼۀ ص٪ی٪ددی ػا٥ددا بددا
عىاوؼن ایه تاب میتىاودؼ بده همدان وتیزده بـمدؼ ،بهىدـٕی ده ػؿ ؿىدؼ
ىیهىیى  ،با عىػ مغ ایـ باىؼس
چه ٝىامیی مٖش چي؛ مىی ٥ـػ ؿا تٞیدیه می ىدؼ؟ ایهٕدىؿ ویند ده
و٩تی چي؛ مىیتان باف ىؼ ،بتىاویؼ همهچیق ؿا ببیىیؼس بیله بده ایده بندتگی
ػاؿػ ه ایده چيد؛ ػؿ چده مدٖضی ٩دـاؿ ػاؿػس پدل چدهچیقی تٞییه ىىدؼۀ
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ردىهـ
مٖش ام ؟ مه ٝامل ورىػ ػاؿػس ٝامل او  ،چیقی ام ه آن ؿا «
ِ
چی» میوامی؛س ایه رىهـ چی ،تيلیلػهىؼۀ میدؼاوی امد ده اف ػؿون تدا
بیـون چي؛ مىی ٥ـػ ورىػ ػاؿػ و بـای ایىله چيد؛ مدىی ببیىدؼ بده آن ویداف
ام س ٝمیلـػ آن ىبیه ٍ٦ضۀ تیىیقیىن ام  :ااـ تیىیقیىن ٥ند٦ـ وؼاىدته
باىؼ بٞؼ اف ایىله ؿوىه ىىػ ٔ٪٥ ،مخل یمپ ام س  ٔ٪٥ؿوىىایی ػاؿػ ،امدا
تَىیـی ورىػ وؼاؿػس بهعإـ ٥ن٦ـ ام ه تَداویـ ومدایو ػاػه میىدىػس
ایبته ایه مخا امال مىامدب ویند  ،فیدـا مدا بدهٕىؿ مندت٪ی؛ مدیبیىی؛ ػؿ
صایی ه تیىیقیىن تَاویـ ؿا بهومییۀ ٍ٦ضهای ويان میػهؼس ایؼۀ یی ایه
ام س ایه رىهـ چی ه ػؿ صا تيـیش آن هنت؛ بیوهای بدااؿفه امد و
اف ماػۀ عایٌتـی ماعته ىؼه ه اف ت٪ىا امتغـاد میىدىػس مٞمدىی م٪دؼاؿ
چی هـ ىغٌ با ىغٌ ػیگـ مت٦او ام س ىایؼ اف ػههقاؿ و٦ـ ،ػو
رىهـ ِ
و٦ـ م٪ؼاؿ مناوی اف آن ؿا ػاىته باىىؼس
ده

مٖش چي؛ مىی تزیی منت٪یمی اف ٥ای رهان مام س چیقی ام
ُبٞؼ مٞىىی ػاىته و به ىیهىیى ٥ـػ بنتگی ػاؿػس ااـ مٖش ىیهىدیى
ىغَی پاییه باىؼ ،مٖش چي؛ مىی او پاییه ام س فیـا بهعإـ پاییهبىػن
چی او اف بیه ؿ٥تده امد س اادـ
يتـ رىهـ ِ
مٖش ىیهىیى ایه ىغٌ ،بی ِ
مٖش ىیهىیى ىغَی بای باىؼ و ػؿ رامٞدۀ مدـػی ٝداػی اف عـػمدایی
تا بقؿومایی ،به ىهـ  ،پى  ،تْاػهای عىػ با ػیگـان ،مىدا ٜ٥ىغَدی و
چدی او
اصناما و امیا اىوااىن بيـی ،متـ اهمی ػاػه باىدؼ ،ردىهـ ِ
ممله ام بهتـ ص٦ا ٙىؼه باىؼس ػؿ وتیزه ،بٞؼ اف ایىله چيد؛ مدىمو
باف ىىػ میتىاوؼ واّشتـ ببیىؼس و٩تی چي؛ مىی ىػ اوی ه متدـ اف ىدو
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ما ػاؿوؼ باف ىىػ ،میتىاوىؼ واّش ببیىىؼس باف ـػن چيد؛ مىیىدان آمدان
ام س ااـ یک یمه بگىی؛ باف میىىػس
ػویای بيـی ت حیـ آیىػه ىىؼۀ ىؼیؼی ؿوی مـػی ػاؿػ و م٪اوم ػؿ بـابـ
رـیان ٩ؼؿتمىؼ آن مدغ امد س ػؿ وتیزده ،آوهده مدـػی ٍدضیش و ػؿمد
میػاوىؼ ،ا١یب اىتباه ام س ایه ٕبیٞی ام ده ىدغٌ بغىاهدؼ فودؼای
عىبی ػاىته باىؼ ،امدا ایده ادـایو میتىاودؼ مىزدـ بده ایده ىدىػ ده ٥دـػ،
ػیگـان ؿا مضـوی ىؼ یا عىػعىاهتـ ىىػس ممله ام به هقیىۀ ػیگـان مىػ
ببـػ ،اف آنها مىءامت٦اػه ىؼ یا به آنهدا آفاؿ بـمداوؼس بدـای ایىلده بده عدىػ
مىػ بـماوؼ ،با ػیگـان ػٝىا و ؿ٩اب می ىؼس آیا ایه بـعال ٣مـىد رهدان
وین ؟ بىابـایه آوهه مـػی ٥لـ می ىىؼ ٍدضیش امد مملده امد ایقامدا
ٍضیش وباىؼس و٩تی وایؼیه به ٥ـفوؼان عىػ آمىفه میػهىدؼ ،اف بهگدی بده
آنها میاىیىؼ« :تى بایؼ یداػ بگیدـی فؿود باىدی »،بدهٕىؿی ده ػؿ آیىدؼه
بتىاوىؼ ػؿ ارتما ٛمـػی ٝاػی مىٞ٩ی مٖمئه و امىی ػاىدته باىدىؼس امدا اف
ػیؼااه یهان ،ایه «فؿو بىػن» ١یٔ ام  ،فیـا مدا اٝت٪داػ ػاؿید؛ ده بایدؼ
بگؾاؿی؛ امدىؿ ؿوودؼی ٕبیٞدی ػاىدته باىدىؼ و وبایدؼ فیداػ بده مدىػ ىغَدی
اهمیدد ػهددی؛س بددا آنٕددىؿ فؿودد بىػن ،او میعىاهددؼ بددهػوبددا ٝالیدد٨
ىغَیاه باىؼس «ااـ نی تى ؿا آفاؿ میػهؼ ،بـو مـا ٟمٞی؛ او ،وایؼیىو
ؿا پیؼا ه« »،ااـ پىیی ؿوی فمیه میبیىدی بدـػاؿس» بده دىػک بدؼیه ىدلل
آمىفه میػهىؼس اف عـػمایی تا بقؿومایی ،هـچه چىیه چیقهایی ؿا بیيدتـ
یاػ میایـػ بهتؼؿیذ ػؿ رامٞۀ مـػی ٝاػی عىػعىاهتـ میىىػس او اف ػیگدـان
مىءامت٦اػه می ىؼ و ت٪ىای عىػ ؿا اف ػم میػهؼس
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ماػۀ ت٪ىا بٞؼ اف ایىله اف ػم ؿ٥د واپؼیدؼ ومیىدىػ ،بیلده بده ىدغٌ
ػیگـی مىت٪ل میىىػس اما ایه رىهـ چدی واپؼیدؼ میىدىػس اادـ ىغَدی اف
عـػمایی تا بقؿومایی بنیاؿ ملاؿ باىؼ و اهمی فیاػی به مىدا ٜ٥ىغَدی
بؼهؼ و ٩بل اف هـچیق بهػوبا مى ٞ٦عىػ باىؼ ،چي؛ مىی ایه ىغٌ بٞؼ
اف بافىؼن ،ومیتىاوؼ بهعىبی ببیىؼس امدا ایهاىوده ویند ده او هـادق وتىاودؼ
ببیىؼس چـا؟ فیـا ػؿ رـیان تق یه مٞی می ىی؛ به عیىً اوییهمان بدافاـػی؛
و با تمـیه مدؼاوی میتدىاوی؛ بدهٕىؿ پیىمدته آن ؿا ربدـان ىدی؛ و بده صاید
اوییهاه بـاـػاوی؛س افایهؿو ىغٌ بایؼ به ىیهىیى اهمی بؼهؼس مدا بدـ
ؿىؼ و اؿت٪دای همهراوبدۀ ىدما ت یدؼ مدی ىی؛س اادـ ىیهىدیى بدای ؿوػ،
هـچیق ػیگـ ویق همـاه با آن ٍٞىػ می ىؼس ااـ ىیهىیى بای وـوػ ،رىهـ
چی ىما ه چيد؛ مدىیتان ؿا تىاومىدؼ میمدافػ ،ػوبداؿه بده ػمد ومیآیدؼس
ِ
اؿتبآ آن ایهاىوه ام س
ٝامل ػومی ویق ورىػ ػاؿػ ه تيـیش می ىی؛س بـعی اف ا٥ـاػ ااـ ی٦ی
مدداػؿفاػی عددىبی ػاىددته باىددىؼ ،مملدده امد پددی ببـوددؼ دده و٩تددی تمددـیه
چیاىو ؿا صتی عىػىان ىغَا اوزای میػهىؼ ویدق چيد؛ مىیىدان بداف
میىىػس و٩تی چي؛ مىیىان ػؿ ابتؼا بداف میىدىػ ،ا١یدب تـمدىاک امد س
ٝی ایه امد ده مدـػی مٞمدىی ػؿ آعدـ ىدب ده تاؿیدک و مدا امد
چیاىو ؿا تمـیه می ىىؼس ػؿ صایی ده ىدغٌ تمدـیه می ىدؼ ،مملده
ام وااهان چيمی بقؿو ؿا ؿوبـوی چي؛های عىػ ببیىدؼ و وصيد ىدؼس
آن٩ؼؿ تـمىاک ام ه بٞؼ اف آن ،رـ ومی ىؼ چیاىو ؿا تمـیه ىدؼس
عییی تـمىاک ام چي؛ بقؿای ه پیک میفوؼ و بده ىدما وگداه می ىدؼ و
بنیاؿ واّش ام س افایهؿو ،بْٞی آن ؿا چي؛ اهـیمه میوامىدؼ ،بـعدی ویدق
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آن ؿا چي؛ عؼایی میوامىؼس ػؿ ص٪ی ، ٪ایه چي؛ عىػتان ام س اما بده یداػ
ػاىته باىیؼ ه ٥ـػ  ٔ٪٥ویاف ػاؿػ به تق یدۀ عدىػ بپدـػافػ و ب٪یده ػؿ ػمدتان
امتاػ ٥ـػ ٩ـاؿ ػاؿػس ل ؿووؼ تبؼیل اىو ػؿ ُبٞؼهای ػیگدـ ؿوی میػهدؼ و
بنیاؿ پیهیؼه ام س بؼن وهتىها  ٔ٪٥ػؿ یک ُبٞؼ ػمدتغىه ت٢ییدـ میىدىػ،
بیله ػؿ تمای ُبٞؼهای مغتی ٤ویق ایه ت٢ییـ ٍىؿ میایـػس آیا میتىاویدؼ آن
ؿا بهػم عىػتان اوزای ػهیؼ؟ ومیتىاویؼس ایه چیقها بهومییۀ امتاػ وٚد؛ و
تـتیددب ػاػه میىددىوؼ و بهومددییۀ او ارددـا میىددىوؼس بدده همدیه ٝید  ،ا٦تدده
میىىػ ه ٥ـػ  ٔ٪٥بایؼ تمـ قه بـ تق یه باىؼ و امدتاػه ب٪یدۀ مندا ل ؿا
اػاؿه می ىؼس ممله ام امیؼواؿ باىیؼ یا تاله ىیؼ به چیقی بـمدیؼ ،امدا
ػؿ وا ٜ٩نی ه منا ل ؿا اػاؿه می ىؼ امتاػ ام س
بْٞددی ا٥ددـاػ ػؿ صددایی دده عىػىددان ىغَددا ػؿ صددا تمددـیه هنددتىؼ،
بافىؼن چي؛ مىی ؿا تزـبه می ىىؼس اـچه آن ؿا چي؛ عىػ ىغٌ ػؿ وٚـ
میایـی؛ ،اما آن چیقی وین ه عىػ او بتىاوؼ آن ؿا ؿىؼ ػهؼس بْٞی ا٥ـاػ
امتاػی ػاؿوؼ و و٩تی امتاػ میبیىؼ ه چي؛ مىی آنها باف ام  ،چيمی ؿا
چي؛ ص٪ی٪ی وامیؼه میىىػس ایبته بْٞدی ا٥دـاػ
بـایىان تبؼیل می ىؼ ه ِ
امتاػی وؼاؿوؼ ،اما ىایؼ امتاػی اؾؿی ورىػ ػاىدته باىدؼس ػؿ مؼؿمدۀ بدىػا
ا٦ته میىىػ« :مىرىػا عؼایی همهرا صْىؿ ػاؿوؼس» تٞؼاػىان بده٩دؼؿی
فیاػ امد ده ػؿ وا٩د ٜهمدهرا هندتىؼس بـعدی ویدق میاىیىدؼ« :مىردىػاتی
آمماوی ػؿ یکمتـی بدایی مدـتان وردىػ ػاؿودؼ »،یٞىدی تٞدؼاػ آنهدا فیداػ
ام س ااـ امتاػی اؾؿی ببیىؼ ده ٥دـػی بدهعىبی تمدـیه می ىدؼ و چيد؛
مدىمو بدداف امد امددا چيددمی وددؼاؿػ ،آن ؿا بددـایو تبددؼیل می ىددؼ و هىددىف
بهٝىىان چیقی ه او با تمدـیه عدىػه آن ؿا ؿىدؼ ػاػه مضندىب میىدىػس
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چىیه مىرىػاتی بنیاؿ ٥ـاتـ اف ٩هـمانهای مـػی ٝاػی هنتىؼ ،فیـا اوگیقۀ
آنهددا ٪٥ددٔ وزددا مددـػی ام د و آن ؿا ددامال اف ؿوی ویددکعىاهی اوزددای
میػهىؼ بؼون ایىله ٥لـی ػؿباؿۀ پاػاه یا ىهـ ػاىته باىىؼس
بٞؼ اف آوله چي؛ مدىی ٥دـػ بداف میىدىػ ،چيدمان ٥یقیلدی او بهىدؼ
بهومییۀ وىؿ عیـه ىؼه و اف آن اؽی میىىوؼس ػؿ ص٪ی ٪چيدمان او ویند
ه اؽی میىىوؼس بیله ١دؼۀ ٍدىىبـی او اؽید میىدىػس ٍدـ٥ا بهاىودهای
ام ه اصناك می ىؼ چيماوو اؽی میىدىوؼس ٝیدتو ایده امد ده
هىىف چي؛ ص٪ی٪ی ؿا به ػم ویاوؿػه ام س بٞؼ اف آوله آن چي؛ ص٪ی٪دی بده
او ػاػه ىدددؼ ،چيدددمان ٥یقیلدددیاه ػیگدددـ اؽیددد ومیىدددىوؼس بـعدددی اف
تمـیه ىىؼاان مدا میتىاوىدؼ آن چيد؛ ص٪ی٪دی ؿا ببیىىدؼ یدا اصنداك ىىدؼس
مـى آن مخل مـى رهان امد س بیاىداه و ىزلداو امد و بده همدیه
ٝی به ػؿون وگاهی می ىؼ تا ببیىؼ آیا چي؛ مىیتان باف ىؼه و آیا میتىاودؼ
بـای ػیؼن امت٦اػه ىىػس بهمم ػؿون بده ىدما وگداه می ىدؼس اف آوزدا ده
چي؛ مىیتان باف ىؼه ،ممله ام وااهان ببیىیؼ ه ػؿ صا وگاه ـػن بده
ىمام و بتـمیؼس ػؿ ص٪ی ، ٪ایه چي؛ ا ىىن بغيی اف عىػتان ام و با
ایه چي؛ ام ه میتىاویؼ اف آن یضٚه به بٞدؼ ٩یمـوهدای ػیگدـ ؿا ببیىیدؼس
بؼون آن چي؛ اٍال ومیتىاویؼ ببیىیؼ ،صتی ااـ چي؛ مىیتان باف باىؼس
ٝامل مىمی ویق ورىػ ػاؿػ و ایه چیقی ام ه بهٕىؿ واٞ٩ی ميغٌ
می ىؼ چي؛ مىیتان ػؿ چه مٖضی داؿ می ىدؼس ایده ٝامدل ػؿ عَدىً
ت٢ییـاتی ام ه و٩تی مٖىس مغتی ٤ؿا پيد مدـ میاؾاؿیدؼ ػؿ ُبٞدؼهای
مغتی ٤متزیی میىىػس و٩تی ىغٌ با چيد؛ مدىمو میبیىدؼ ،ودهتىها اف
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اوا اٍیی ،بیله اف چىدؼ اودا ٥ـٝدی ویدق امدت٦اػه می ىدؼس مؼؿمدۀ بدىػا
مٞت٪ؼ ام ه هـ مى٦ؾ ٝـ ٧چي؛ ام  ،ػؿ صایی ه مؼؿمۀ ػا دى میاىیدؼ
هـ مى٦ؾ بدؼن چيد؛ امد س یٞىدی تمدای و٪دآ ٕدب مدىفوی چيد؛ هندتىؼس
بدؼوی ت٢ییـیا٥تدهای
مىٚىؿىان ایه ام ه چىیه چیقی با وىٝی اف صاید
ِ
ه ٥ا ایزاػ ـػه املانپؾیـ ام و ٥ـػ میتىاوؼ اف هـرای بؼن ببیىؼس
ویی ما مٞت٪ؼی؛ ومىػهای بیيتـی ػؿ عَىً مٖش چي؛ مدىی وردىػ
ػاؿػس ٝالوه بـ اوا اٍیی ه ا٦ت؛ ،چىؼ اوا ٥ـٝی مه؛ ویق وردىػ ػاؿػ و
ایه اوا های ٥ـٝی ػؿ بایی هـ ػو ابـو ،بدای و پداییه پیدک چيدمان و ػؿ
َ
وٖ٪دددۀ ٕدددب مدددىفوی ىددده ِاه ػؿ ٩ندددم بدددایی بیىدددی وردددىػ ػاؿودددؼس
پي مـاؾاىته مٖىس مغتی ٤چي؛ مىی ،مىّىٝی اف ایده امد ده آیدا
ایه اوا ها میتىاوىؼ امت٦اػه ىىوؼس ایبته ااـ تمـیه ىىؼهای مٞمىیی بتىاوؼ
اف ایه اوا هدا امدت٦اػه ىدؼ ،یٞىدی بده مدٖش بندیاؿ بداییی ؿمدیؼه امد س
ا٥ـاػی هنتىؼ ه صتی میتىاوىؼ اف چيمان ٥یقیلی عدىػ امدت٦اػه ىىدؼ تدا
٩یمـوهددای وؿای ایدده ُبٞددؼ ؿا ببیىىددؼ ایبتدده پددل اف آولدده اف ٕـیدد ٨تق یدده،
تىاواییهددای  ٥دىٕ٧بیٞی اىوددااىوی ؿا ػؿ ایدده چيددمان ٥یقیلددی ؿىددؼ ػاػه
باىىؼس اما ااـ وتىاوىؼ اف ایه تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی بهعىبی امدت٦اػه ىىدؼ،
 ٔ٪٥چیقهایی ؿا ػؿ یک ُبٞؼ میبیىىؼ اما وه ػؿ مدایـ ُبٞدؼها یدا ٪٥دٔ ػؿ مدایـ
ُبٞؼها و وه ػؿ ایه ُبٞؼ مدا ،ده ػؿ ایده ٍدىؿ هىدىف هد؛ آن٩دؼؿ ٥ى٧ایٞداػه
وین س افایهؿو بـعی ا٥ـاػ اف یک چي؛ بـای ػیؼن ایه ُبٞؼ و اف چيمی ػیگـ
بـای ػیؼن ُبٞؼی وؿای ایه ُبٞؼ امت٦اػه می ىىؼس صای فیـ ایه چي؛ ٥یقیلی
(چي؛ ٥یقیلدی ؿامد ) هدیچ اودا ٥ـٝدی وردىػ ودؼاؿػ ،بىدا بده ٝیتدی ده
منت٪یما به ٥ا مـبىٓ ام  :مـػی تمایل ػاؿوؼ اف چي؛ ٥یقیلی ؿامد بدـای
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اوزای اؿهای بؼ امت٦اػه ىىؼس آوهه تا ایىزا ا٦ت؛ ػؿباؿۀ چىؼ اودا ٥ـٝدی
مهمی ام ه ا٥ـاػ ػؿ تق یۀ ٥ای ٩یمـو بيـی تىمٞه میػهىؼس
بٞؼ اف ؿمیؼن به مٖضی بنیاؿ بدای و ؿ٥دته بده ٥ـامدىی ٩یمدـو بيدـی،
چيمی ىلل میایـػ ه ىباه به چي؛ مـ دب ػاؿػس مغَىٍدا ػؿ ویمدۀ
بایی ٍىؿ  ،چيمی بقؿو ٙاهـ میىىػ ه بیىماؿ چي؛ ىچدک ػؿون
آن ورددىػ ػاؿػس بـعددی اف مىرددىػا عددؼایی ػؿ مددٖىصی ٥ى٧ایٞدداػه بددای
چي؛های بنیاؿ فیاػی ؿا ؿىؼ ػاػهاوؼ بهٕىؿی ه ایده چيد؛ها ػؿ مـامدـ
ٍىؿ ىان ورىػ ػاؿوؼس تمای چيد؛ها اف ٕـید ٨ایده چيد؛ بدقؿو چیقهدا ؿا
میبیىىؼ و آنها میتىاوىؼ هـچه ؿا بغىاهىدؼ ببیىىدؼ و بدا یدک وٚدـ میتىاوىدؼ
تمددای مددٖىس ؿا ببیىىددؼس راوىؿىىامددان و صيـهىىامدداوی دده ؿوی مگددل
پددژوهو می ىىددؼ پددی بـػهاوددؼ دده مگددل چيدد؛ بقؿاددی ػاؿػ و ػؿ فیددـ
میلـوملىپ ػیؼهاوؼ ه ایه چي؛ بقؿو اف بیىماؿ چيد؛ ىچدک تيدلیل
ىؼه و آن ؿا چيد؛ مـ دب میوامىدؼس و٩تدی بده مدٖضی بندیاؿ بدای بـمدیؼ،
ممله ام ایه مىٞ٩ی ٙاهـ ىىػس اما بایؼ مٖشتان عییی بایتـ اف مدٖش
تاتاااتا باىؼ تا ایه مىٞ٩ی تق یه ٙداهـ ىدىػس ا٥دـاػ ٝداػی ومیتىاوىدؼ ایده
چي؛ها ؿا ببیىىؼ و تمـیه ىىؼهای ػؿ مٖضی متىمٔ ویق ومیتىاودؼ آنهدا ؿا
ببیىؼس فیـا ایه چي؛ها ػؿ ُبٞؼی ػیگـ ٩ـاؿ ػاؿوؼ و ایىزدا همدهچیق ٝداػی بده
وٚـ میؿمؼس ایه تىّیضی ام ػؿباؿۀ ایىله و٩تی ندی مدٖىس بدایتـ یدا
ُبٞؼهای ػیگـ ؿا پي مـ میاؾاؿػ چه ؿوی میػهؼس
تا صؼ فیاػی ماعتاؿ چي؛ مدىی ؿا بـایتدان ىدـس ػاػهایس مدا اف ویـویدی
بیـووی امت٦اػه می ىی؛ تا چي؛ مىیتان ؿا باف ىی؛ ،بىابـایه وندبتا مدـیٜتـ
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و آمانتـ ؿوی میػهؼس و٩تی ػؿباؿۀ چي؛ مىی ٍضب می ـػی ،هـیدک اف
ىدما میتىاوندتیؼ اصندداك ىیدؼ ده پیيدداویتان بهه؛٥يدـػه ىدؼه ،اوگدداؿ
ماهیههها بهه؛ يیؼه ىؼه و بدهٕـ ٣ػؿون مدىؿاط میىدىوؼس آیدا ایهٕدىؿ
وبىػ؟ بیه بؼیه ٍىؿ بىػس تا و٩تی وابنتگیهایتان ؿا ىاؿ اؾاىته و ایىزدا
آمؼه باىیؼ تا ٥ایىن ػا٥دا ؿا یداػ بگیـیدؼ همگیتدان آن ؿا اصنداك می ىیدؼس
ویـویی ه اصناك می ىیؼ بهٕـ ٣ػؿون ٥ياؿ واؿػ میآوؿػ٩ ،ىی ام س مدا
چي؛ مىیتان ؿا بهومییۀ بیدـون٥ـمدتاػن ادىوگی ده مغَدىً بداف ـػن
چي؛ مىی ام باف می ىی؛ ،ػؿ صایی ه ٥ایىنهایی ؿا ویق بدـای تدـمی؛ آن
بیـون می٥ـمتی؛س ػؿ صایی ده ػؿبداؿۀ چيد؛ مدىی ٍدضب مدی ى؛ ،آن ؿا
بـای هـیک اف ىما باف مدی ى؛ ،بدهىدـٕی ده ػؿ صدا تق یدۀ ٥دایىن ػا٥دا
باىیؼس اما ایهاىوه وین ه همه ایقاما بتىاوىؼ بهٕىؿ واّش ببیىىدؼ یدا صتدی
ال ببیىىؼس ایه به مندا یی ػؿ مدم عىػتدان بندتگی ػاؿػس اادـ ومیتىاویدؼ
ببیىیؼ وگـان وباىیؼ ٔ٪٥ ،بهٕىؿ امتىاؿ به تق یهتان اػامه ػهیؼس همدانٕىؿ
ه به اؿت٪ای مٖشتان اػامه میػهیؼ ،بهتدؼؿیذ میتىاویدؼ ببیىیدؼ و ػیدؼ تداؿ
ىما بهتؼؿیذ واّش میىىػس تا و٩تدی بدا اؿاػهای مَدم؛ تق یده ىیدؼ ،همدۀ
آوهه ؿا ه ممله ام ٩بال اف ػم ػاػه باىیؼ باف عىاهیؼ یا ٥س
ونبتا مغ ام ه عىػ ىدغٌ چيد؛ مدىمو ؿا بداف ىدؼس بگؾاؿیدؼ
ػؿبداؿۀ ؿوههدای مغتی٦دی ٍددضب دى؛ ده ا٥ددـاػ چيد؛ مىیىدان ؿا بدداف
می ىىؼس یک ؿوه ىامل ایه ام ه ٥ـػ ػؿ صایی ده مؼیتیيده می ىدؼ،
به پیياوی ،رایی ه چي؛ مىی ٩ـاؿ ػاؿػ ،وگاه می ىدؼس ػؿ ابتدؼا پدی میبدـػ
ه ػؿون پیياوی تاؿیک ام و آوزا چیقی ورىػ وؼاؿػس بهمـوؿ فمان ،صدل
می ىؼ ه ػؿون پیياوی م٦یؼ میىىػس پل اف مؼتی تق یه ،پدی میبدـػ ده
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ػؿون پیياوی بهتؼؿیذ ػؿعيانتـ و مپل ٩ـمق میىىػس ػؿ آن فمان به وٚدـ
میؿمددؼ دده اوگدداؿ ػؿون پیيدداوی ىددل٦ته میىددىػ ،مخددل الهددایی دده ػؿ
تیىیقیىن یا ٥یی؛ میبیىیؼ ،ه ػؿ یک یضٚه البـوهایىدان بداف میىدىػس
چىان ٍضىههایی ٙاهـ میىىػس آن ٩نم ٩ـمق ػؿون پیياوی ه ػؿ ابتدؼا
منٖش به وٚـ میؿمیؼ ،وااهان ػؿ مـ ق بـرنته ىؼه و مدپل میىدل٦ؼ و
میىل٦ؼس اادـ ٥دـػی بغىاهدؼ عدىػه ایده ؿوودؼ ؿا تدا اوتهدا بدهٕىؿ امدل
بگؾؿاوؼ ،ممله ام صتی هي یا ػه ما ه؛ ا٥ی وباىؼ ،فیـا ل چيد؛
مىی منؼوػ ام س
چي؛ مىی بـعی ا٥ـاػ امال منؼوػ وین و آنها اوایی باف ػاؿودؼس امدا
آوزا هیچ اوـری ورىػ وؼاؿػ ،فیـا هیچ تمـیه مٞىىی اوزای وؼاػهاوؼس بىابـایه
و٩تی ىـو ٛبه اوزدای تمدـیه می ىىدؼ ،وااهدان چیدقی ادـػ و مدیاه ریدىی
چي؛ آوان ٙاهـ میىىػس پل اف آوله مؼتی تمدـیه ىىدؼ ،بهتدؼؿیذ مد٦یؼ و
مپل بهٕىؿ ٥قایىؼهای ػؿعيان میىىػ تا صدؼی ده چيد؛های ٥یقیلدی
ىغٌ ؿا می اؽی می ىؼس افایهؿو بْٞدی ا٥دـاػ میاىیىدؼ« :عىؿىدیؼ ؿا
ػیؼی» یا «ماه ؿا ػیؼیس» اما آوهه ػیؼوؼ وه عىؿىیؼ بىػ و وه ماه ،بیله ػؿ واٜ٩
اوا عىػىان بىػس بْٞی ا٥دـاػ مدـیٜتـ مدٖىس ؿا پيد مدـ میاؾاؿودؼ و
و٩تی چي؛ ص٪ی٪ی به آنها ػاػه ىدؼ میتىاوىدؼ ٩یمـوهدای ػیگدـ ؿا ببیىىدؼس
بـای ػیگـان ،ػیؼن ممله ام بنیاؿ مغ باىؼس و٩تی تمدـیه می ىىدؼ،
اصناك می ىىؼ ػؿ ٕى ایه اوا بهٕـ ٣بیـون ػؿ صدا ػویدؼن هندتىؼ
ه ىبیه تىول یا چاه ام س صتی ػؿ عىاب ،اصناك می ىىؼ ػؿ صا ػویدؼن
بهٕـ ٣بیـون هنتىؼس بْٞی اف ا٥ـاػ اصناك می ىىؼ ػؿ صا امبمدىاؿی
هنتىؼ ،بـعی اصناك می ىىؼ ػؿ صا پـوافوؼ ،بْٞی اصناك می ىىدؼ ػؿ
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صا ػویؼن هنتىؼ و بـعی اصناك می ىىؼ ػؿ اتىمبییی بدا ىدتاب بدهٕـ٣
ریى میؿاوىؼس اما همیيه ایهٕدىؿ بده وٚدـ میؿمدؼ ده اوگداؿ ومیتىاوىدؼ بده
اوتهای آن بـمىؼس ٝیتو ایه ام ه بنیاؿ مدغ امد عدىػ ٥دـػ چيد؛
مىمو ؿا باف ىؼس مؼؿمۀ ػا ى بدؼن بيدـی ؿا مخدل رهداوی ىچدک ػؿ وٚدـ
میایـػس ااـ بؼن ،رهاوی ىچک باىؼ ،ػؿباؿهاه بیىؼیيیؼ٥ ،اٍیۀ پیياوی
تا ١ؼۀ ٍىىبـی بیو اف ۲۲6هقاؿ «یی» ام س به همیه ٝی ام ه آنها
همیيه اصناك می ىىؼ با ىتاب بهٕـ ٣بیـون میؿوودؼ امدا ومیتىاوىدؼ بده
اوتها بـمىؼس
بنیاؿ مىٖ٪ی ام ه مؼؿمۀ ػا ى بؼن بيـی ؿا مخل رهاوی ىچدک ػؿ
وٚـ میایـػس مىٚىؿىان ایه وین ه ماعتاؿ و تـ یب بؼن ىبیه مداعتاؿ و
تـ یب رهان ام و مىٚىؿىان ىلل هنتی بدؼن مدا ػؿ ایده ُبٞدؼ ٥یقیلدی
هد؛ ویند س مدا میپـمدی؛ :بدـ امداك ػؿک ٝید؛ ودىیه ،ػؿ مدٖضی بندیاؿ
میلـوملىپی ،بؼن ٥یقیلی ده اف مدیى ها تيدلیل ىدؼه ػؿ چده وّدٞیتی
ام ؟ تـ یبا مىیلىیی مغتی٦ی ورىػ ػاؿػس ىچکتـ اف مىیلى ها ،ات؛ها،
پـوتىنهددا ،هنددتههای اتدد؛ ،ایلتـونهددا و ىاؿکهددا هنددتىؼس ىچددکتـیه
ؽؿا میلـوملىپی ه تا ىىن ػؿباؿۀ آنها پژوهو ىؼه وىتـیىىها هندتىؼس
پل ىچکتـیه ؽؿۀ میلـوملىپی چین ؟ بندیاؿ مدغ امد ػؿبداؿۀ آن
پژوهو ـػس ىدا یامىوی ػؿ مدا های آعدـ فودؼایاه بیدان دـػ ده ایده
رهددان «هدد؛ بیوهای د بددقؿو و هدد؛ بیوهای د ىچددک» ام د س مٞىددی آن
چین ؟ یٞىی صتی بـای مىردىػی ػؿ مدٖش تاتاااتدا ،رهدان آن٩دؼؿ بدقؿو
ام د دده صددؼومـف آن ؿا ومیتددىان ػؿک ددـػ و آن٩ددؼؿ ىچددک ام د دده
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میلـوملىپیتـیه ؽؿا ماػه ؿا ویق ومیتىان ػؿک ـػس به همیه ٝی ام
ه او بیان ـػ« :ه؛ بیوهای بقؿو و ه؛ بیوهای ىچک» ام س
ىا یامىوی انتـػای رهان ؿا اف ٕـی ٨آمىفه عىػ ػؿباؿۀ مههقاؿ ػویدا
تىٍی ٤ـػس او بیدان دـػ ده ػؿ هليدان ؿاه ىدیـی رهدان مدا ،مدههقاؿ
لی ميدابه مدا
میاؿه هن ه ؿوی آنها مىرىػاتی ورىػ ػاؿوؼ ه بؼن ٥یقی ِ
ػاؿوؼ و صتی ػؿون یک ػاوۀ ىه ،مههقاؿ ػویای بی ـان مخل ایه ػویا ورىػ
ػاؿػس یٞىی یک ػاوۀ ىه ماوىدؼ رهداوی امد ده مىردىػا باهىىدی مخدل
اونددان و ػویاهددایی مخددل ػویددای مددا ػاؿػ ،بددا ىههددا و ؿوػعاوددههایی ػؿ آنس
باوؿ ـػوو مغ ام ! ااـ ایه ػؿم باىؼ ،پل ػؿباؿهاه بیىؼیيیؼ :آیدا
ػؿ آن ػویاهدای ىچددکتـ ،ىده ورددىػ ودؼاؿػ؟ و ػؿ هـیددک اف آن ػاوددههای
ىه ،آیا مههقاؿ ػویای بی ـان ورىػ وؼاؿػ؟ پل آیدا ػؿ آن مدههقاؿ ػویدای
بی ددـان ،ىدده ورددىػ وددؼاؿػ؟ و ػؿ هـیددک اف آن ػاوددههای ىدده ،آیدا ػوبدداؿه
مههقاؿ ػویای بی ـان ورىػ وؼاؿػ؟ بىابـایه ػؿ مٖش تاتاااتا٥ ،ـػ ومیتىاودؼ
اوتهای آن ؿا ببیىؼس
آوهدده ػؿبدداؿۀ ػاوددههای ىدده ا٦تدده ىددؼ ،میتىاوددؼ ػؿبدداؿۀ مددیى ها و
مىیلى های اونان ویق ا٦ته ىىػس مـػی اف بقؿای رهان میپـمدىؼس بگؾاؿیدؼ
بـایتان بگىی؛ ه ایه رهان ویدق عدٔ مدـفی عدىػ ؿا ػاؿػ ،اـچده ػؿ مدٖش
تاتاااتا ه؛ هىىف بده وٚدـ میؿمدؼ بی دـان و بیوهاید بدقؿو امد س اـچده
باوؿ ـػوو مغ ام اما ػؿون بؼن اونان ه متيلل اف ؽؿاتدی ػؿ مدٖش
مىیلىیی تا مٖش بنیاؿ میلـوملىپی ام  ،ػؿ وا٩د ٜبده بقؿادی ایده رهدان
ام د س و٩تددی اونددان ی دا هددـ اىوددهای اف صیددا بدده ورددىػ میآی دؼٝ ،ىاٍددـ
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مىضَددـبه٥ـػ صیددا و مـىد او ػؿ مددٖضی بندیاؿ میلـومددلىپی ىددلل
میایـوؼس چىیه چیقهایی ٥ـاتـ اف ػمتـمی ٝی؛ وىیه هنتىؼٝ ،یمدی ده ػؿ
م٪اینه با ٝی؛ ىللهای پیيـ٥تۀ صیا ػؿ میاؿا ػیگـ ػؿ مـامـ رهدان،
بنیاؿ ابتؼایی ام س ٝی؛ ما صتی ومیتىاوؼ به ُبٞؼهایی و٦ىؽ ىؼ ه ػؿ همیه
فمان و همیه ملان ما ورىػ ػاؿوؼس ػؿ صدایی ده بيد٪ابپـوؼههای مدیاؿا
ػیگـ بهآماوی میتىاوىؼ به ُبٞدؼهای ػیگدـ مد٦ـ ىىدؼس م٦هدىی آن ْ٥دافمان
امال مت٦او ام س افایهؿو ػؿ یک آن میآیىؼ و میؿووؼ ،آن٩دؼؿ مدـی ٜده
باوؿه بـای مـػی مغ ام س
ایه چیقی بىػ ه هىگای ٍضب ػؿباؿۀ چي؛ مىی بایؼ آن ؿا میا٦تی؛،
فیـا و٩تدی ػؿ ٕدى اوا تدان بدا ىدتاب بدهٕـ ٣بیدـون میػویدؼ ،اصنداك
می ىیؼ ه آن بی ـان و بیپایان ام س بْٞی ا٥ـاػ مملده امد وّدٞی
ػیگددـی ؿا ميدداهؼه ىىددؼس مملدده امد اصندداك ولىىددؼ ػؿ تددىویی صـ د
می ىىؼ بیله اصنداك ىىدؼ ػؿ ٕدى رداػۀ پهده و بیپایداوی میػوودؼ و ػؿ
صایی ه بهٕـ ٣بیدـون میػوودؼ ،ػؿ ػو ٕدـ ٣رداػه ،ىههدا ،ؿوػعاودهها و
مىاٙـ ىدهـی وردىػ ػاؿػس بداوؿ ـػن آن مدغ تـ امد س ا٦تدههای امدتاػ
چیاىوگی به یاػی میآیؼ« :صتی ػؿ یدک مى٦دؾ ٝدـ ٧بدؼن اوندان ،ىدهـی
ورىػ ػاؿػ ه اتىمبیلها و ٖ٩اؿها ػؿ آن صـ د می ىىدؼس» بـعدی ده آن ؿا
ىىیؼوؼ واٞ٩ا ىگ ٦فػه ىؼوؼ و بـایىان ٩ابلتَدىؿ وبدىػس ػؿ صدا صاّدـ
مددیػاوی؛ دده چیقهددای مدداػی ػؿ مددٖش میلـوملىپیىددان اف مىیلى هددا،
ات؛ها و پـوتىنهدا تيدلیل میىدىوؼ و میتىاویدؼ آن ؿا تمدای مندیـ تدا پداییه
ؿػیابی ىیؼس ااـ ػؿ هـ مٖش ،میتىاونتیؼ بهرای یدک وٖ٪دهٍ ،د٦ضۀ هدـ
مٖش ؿا ببیىیؼ ،ااـ میتىاوندتیؼ ٍد٦ضۀ مدٖش مىیلى هداٍ ،د٦ضۀ مدٖش
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ات؛ها٦ٍ ،ضۀ مدٖش پـوتىنهدا و ٍد٦ضۀ مدٖش هندتههای اتد؛ ؿا ببیىیدؼ،
میتىاونتیؼ ىللهای هنتی ػؿ ُبٞؼهای مغتی ٤ؿا ببیىیؼس تمدای چیقهدای
ماػی ،ىامل بؼن بيـی ،بده مدىافا مدٖىس ُبٞدؼهای ػیگدـ رهدان وردىػ
ػاؿودددؼ و بددده آنهدددا مدددـتبٔ هندددتىؼس ػؿ ٥یقیدددک ودددىیه و٩تدددی ؿوی ؽؿا
میلـومددلىپی مدداػه پددژوهو می ىىددؼ ،ػؿ ی دک فمددان ٪٥ددٔ ؿوی ی دک ؽؿۀ
میلـومدددلىپی پدددژوهو می ىىدددؼ و آن ؿا اف ٕـیددد ٨ىدددلا٥ته و تضییدددل
تلهتلهای اوزدای میػهىدؼ و ٪٥دٔ پدل اف ایىلده هندته اف ٥ـایىدؼ ىدلا٥
هنتهای میاؾؿػ ،تـ ی ِب پدل اف ىدلا ٥آن ؿا مٖایٞده می ىىدؼس امدا اادـ
ػمتگاهی میػاىتی؛ ده میتىاوند چیقهدایی ؿا ده ػؿ ٍد٦ضۀ ات؛هدا یدا
مىیلى ها ورىػ ػاؿػ بـایمان آىلاؿ ىؼ و ل تَىیـ آن ؿا ومایو میػاػ،
مٞاػ ایه میبدىػ ده بده ُبٞدؼی ػیگدـ و٦دىؽ دـػی؛ و ص٪ی٪د ُبٞدؼ ػیگدـ ؿا
میػی دؼی؛س بددؼن بيددـی بددا ُبٞددؼهای ػیگددـ مٖاب ٪د ػاؿػ و همددۀ آن ُبٞددؼها
بهاىوهای هنتىؼ ه تىٍی ٤ـػیس
چیقهای ػیگـی ویق ورىػ ػاؿوؼ ه و٩تی عىػ ىغٌ چي؛ مدىی ؿا بداف
می ىؼ ممله ام تزـبه ىؼس تا ایىزا ػؿباؿۀ بْٞی اف پؼیدؼههای ٝمدىمی
ٍضب ـػهایس عییی ؿایذ وین ه ا٥ـاػ ببیىىؼ چي؛ مىیىان میچـعؼ،
اما چىیه چیقی ؿوی میػهؼس ایه پؼیؼه بیيتـ ػؿ مؼؿمدۀ ػا دى ؿایدذ امد ،
بهٕىؿی ه یک ٍ٦ضۀ اـػ تایری ورىػ ػاؿػ و ٩بل اف ایىلده تق یه ىىدؼه
بتىاوؼ چیقهایی ؿا ببیىؼ ایه ٍ٦ضه بایؼ پاؿه و باف ىىػس اما ایهاىوه وین ده
یک تایری ػؿون مـ ٥ـػ ٩ـاؿ ػاى س بیله امتاػه اف همان آ١اف چیقهایی
ؿا بـایو وَب ـػ تا تق یهاه ؿا ممله ىؼ و یلدی اف آنهدا تدایری بدىػس
امتاػه با امت٦اػه اف تایری چيد؛ مدىی او ؿا ُمهـومدىی دـػه بدىػس و٩تدی
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فمان بافىؼن چي؛ مىمو بـمؼ ،پاؿه میىىػس بىابـایه آن چیقی ام ده
امتاػ اف ؿوی َ٩ؼ بـای او تـتیدب ػاػه بدىػ و چیدقی ویند ده ػؿ ابتدؼا ػؿ
مـه ٩ـاؿ ػاى س
ا٥ـاػی ویق ورىػ ػاؿوؼ ده ػؿ رندتزىی بافىدؼن چيد؛ مدىی هندتىؼ،
ا٥ـاػی ه هـچه بیيتـ مدٞی ىىدؼ ،اصتمدا آن ؿا متدـ می ىىدؼس ٝیدتو
چین ؟ عىػ آنها ومیػاوىدؼ مدارـا چیند س ٝید امامدی ایده امد ده
ومیتىان بهػوبا چي؛ مىی بىػس هـچه بیيتـ ػؿ آؿفوی آن باىیؼ ،ػیـتدـ بده
ػم میآوؿیؼس هـچه بیيتـ ػؿ ٕیب آن باىیؼ ،ودهتىها بداف ومیىدىػ ،بیلده
بددؼتـ ،مدداػهای عا نددتـیؿو اف چيدد؛ مددىی تددـاوه می ىددؼ و مضددؼوػۀ
ومددیٞی ؿا میپىىدداوؼس هـچدده بیيددتـ چيدد؛ مددىی بدداف ويددىػ ،بیيددتـ آن ؿا
میعىاهیؼ و ایه ماػه بیيتـ راؿی میىىػ و وتیزده ایده میىدىػ ده تمدای
بؼنتان ؿا عىاهؼ پىىاوؼس صتی میتىاوؼ ّغی؛ ىىػ و میدؼان بقؿادی ػاىدته
باىؼس صتی ااـ چي؛ مىیتان واٞ٩ا ه؛ باف میىؼ ،هىىف ه؛ ومیتىاونتیؼ بدا
آن ببیىیؼ ،فیـا ػؿ وتیزۀ وابنتگیتان ،چي؛تان مهـومىی میىؼس ایده مداػه
 ٔ٪٥فماوی ىـو ٛمی ىؼ اف بیه بـوػ و واپؼیؼ ىدىػ ده ٥لـ دـػن بده چيد؛
مىی ؿا متى ٤٩ىیؼ و آن وابنتگی ؿا به یی ؿهدا ىیدؼس امدا مزبدىؿ عىاهیدؼ
ىؼ اف میان یک ػوؿه تق یۀ ٕا٥ ٩ـمدای ٕدىیوی بگؾؿیدؼ تدا آن مداػه ؿا اف
بیه ببـیؼ وّٞیتی ه اف او ه؛ وبایؼ پؼیؼ میآمؼس بـعی ا٥ـاػ ایده ؿا ػؿک
ومی ىىؼس امتاػىان بده آنهدا میاىیدؼ« :ػؿ ٕیدب آن وبداه ،بدهػوبا آن
وباه »،اما آن ؿا باوؿ ومی ىىؼ و بهٕىؿ مـمغتاوهای به عىامدته آن اػامده
میػهىؼ و ػؿ اوتها بـٝلل آوهه میعىامتىؼ ،به ػم میآوؿوؼس
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تىايایی فىقطبیؼی دیذواصساهدوس
یددک تىاوددایی ٥ددىٕ٧بیٞی دده منددت٪یما بدده چيدد؛ مددىی مـبددىٓ امدد
ػیؼنافؿاهػوؿ وامیؼه میىىػس ٥ـػی هن ه میاىیؼ« :ػؿ صایی ه ایىزدا
وينتهای میتىاو؛ ٍضىههایی ؿا ػؿ پله ،آمـیلدا یدا آنمدىی ػویدا ببیدى؛س»
بْٞددی اف مددـػی ومیتىاوىددؼ آن ؿا ػؿک ىىددؼ فیددـا ٝیدد؛ هدد؛ ومیتىاوددؼ آن ؿا
تىّدیش ػهددؼس چگىودده ایده املانپددؾیـ امد ؟ بْٞددی ا٥ددـاػ مددٞی ـػهاوددؼ
بهاىودهای آن ؿا تىّدیش ػهىدؼ ،ویدی ومیتىاوىدؼ آن ؿا بدهٕىؿ ٩او ٜىىدؼهای
ىـس ػهىؼس بغيی اف ميلل به ایه مـبدىٓ میىدىػ ده تىّدیش آنهدا بدـ
اماك ایه ٥ـُ ام ه آن ،وىٝی تىاوایی ٥ى٧بيـی ام ػؿ ٍىؿتی ه
ایهاىوده ویند س ا٥دـاػی ده ػؿ مددٖش ٥دای ٩یمدـو بيدـی تق یده می ىىددؼ
٩ددؼؿ های واٞ٩ددی ٥ى٧بيددـی وؼاؿوددؼس آوهدده اف ٕـیدد ٨ػیددؼنافؿاهػوؿ یددا
٩ؼؿ های ػیگـ میبیىىؼ٪٥ ،دٔ ػؿ اندتـۀ ُبٞدؼی بغَدىً ؿوی میػهدؼس
وهای بدـػ تىاواییهایىدان وؿای ایده ُبٞدؼ ٥یقیلدی ده مدا اوندانها ػؿ آن
هنتی؛ ومیؿوػ و مٞمىی وؿای میؼان ُبٞؼی عىػىان ویق ومیؿوػس
ػؿ ُبٞؼی بغَىً ،بؼن بيـی ػاؿای میؼاوی امد ده اف میدؼان ت٪دىا
مت٦او ام س آنها ػؿ یک ُبٞؼ ویندتىؼ ،امدا مضدؼوػۀ میؼانىدان بده یدک
اوؼافه ام س آن میؼان با رهان مٖاب ٪ػاؿػ و هـچه ػؿ رهان بیـون وردىػ
ػاؿػ میتىاوؼ بهٕىؿ متىاٙـ ػؿ میؼان ىما ایىزدا مدىٞلل ىدىػ و هـچیدقی
میتىاوؼ مىٞلل ىىػس آنها تَاویـ مىٞللىؼه اف چیقهای واٞ٩ی هنتىؼس
بهٕىؿ مخا ؿوی فمیه ،آمـیلا و واىىگته ػیمدی وردىػ ػاؿػ ،بىدابـایه ػؿ
میؼان ىغٌ ،آمـیلا و واىدىگته ػیمدی مدىٞلل میىدىػ ،ویدی آنهدا
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مایههایی هنتىؼس اما مایهها ویق بهىلل ماػی ورىػ ػاؿوؼ و آنها بهىدلل
متىاٙـ مىٞلل میىىوؼ ،بهٕىؿی ه بـ ٕب ٨ت٢ییـی ده ػؿ آوزدا ٍدىؿ
میایـػ ،ت٢ییـ می ىىؼس بىابـایه ػیؼنافؿاهػوؿ ه بْٞی ا٥دـاػ بده آن اىداؿه
می ىىؼ ػیؼن چیقهایی ػؿ میؼان ُبٞؼی عىػ ىغٌ ام س و٩تدی ىغَدی
ػؿ ٥ـامىی ٥ای ٩یمـو بيـی تق یه می ىؼ ،چیقها ؿا ػیگدـ بده ایده ٍدىؿ
ومیبیىؼس او بهٕىؿ منت٪ی؛ چیقها ؿا میبیىدؼ و آن ٩دؼؿ عدؼایی ٥دای بدىػا
وامیؼه میىىػ ه بهٕىؿ ٩یاكواپؾیـی ٩ىی ام س
ػیؼنافؿاهػوؿ ،ػؿ مدٖش ٥دای ٩یمدـو بيدـی چیند ؟ آن ؿا بدـای همده
تىّیش میػه؛س ػؿ ُبٞؼی ه آن میؼان ورىػ ػاؿػ ،آیىهای ػؿ مضل پیيداوی
ىغٌ ٩ـاؿ ػاؿػس آیىدۀ ٥دـػی ١یـتق یه ىىدؼه ؿو بدهٕدـ ٣اومد  ،امدا آیىدۀ
تق یه ىىددؼه بـمیاددـػػس و٩تددی تىاوددایی ػیددؼنافؿاهػوؿ ىددغٌ ػؿ صددا
ٙاهـىؼن ام  ،آیىه ىـو ٛبه چـعو می ىؼس همه میػاوىدؼ بدـای ایىلده
٥ددیی؛ مددیىمایی تَدداویـی ؿا بددا صـ دد مددؼاوی ایزدداػ ىددؼ ػؿ هددـ حاویدده
بین وچهاؿ ٝؼػ تَىیـ ؿا ويدان میػهدؼس اادـ متدـ اف بیند وچهاؿ ٝدؼػ
تَىیـ ػؿ هـ حاویه ويدان ػاػه ىدىػ ،تَداویـ پدـه عىاهدؼ ػاىد س مدـٝ
چددـعو ایدده آیىدده بیيددتـ اف بیند وچهاؿ تَددىیـ ػؿ حاویده امد و هـچدده ؿا
میایـػ مىٞلل می ىؼ و بهٕـ ٣ىما بـمیاـػاوؼ تا آن ؿا ببیىیؼس با ػوبداؿه
بـايته ،تَاویـی ه ٩بال اـ٥ته بىػ ،پاک میىىػس مپل ػوبداؿه تَدىیـ ؿا
میایـػ ،ػوباؿه میچـعدؼ و ػوبداؿه تَدىیـ ؿا پداک می ىدؼس چدـعو بدؼون
تى ٤٩اػامه مییابؼس بىابـایه آوهه میبیىیؼ ػؿ صـ امد س ایده آیىده اردافه
میػهؼ آوهه ؿا ه ػؿ میؼان ُبٞؼیتان مدىٞلل ىدؼه ببیىیدؼ و بدا چیقهدای
واٞ٩ی ػؿ رهان بقؿوتـ بیـون مٖاب ٪ػاؿػس
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پل چگىوه میتىاویؼ آوهه ؿا ه ػؿ پي مدـتان امد ببیىیدؼ؟ آن آیىده
واٞ٩ا ىچک ام  ،آیا آن میتىاوؼ هـچیقی ػؿ إـا ٣بؼن ؿا مىٞلل ىؼ؟
همددانٕىؿ دده ا٦تددهای؛ و٩تددی مددٖش چيدد؛ مددىی ىددغٌ ٥ـاتددـ اف بیىددایی
آمماوی میؿوػ و ػؿ صا ؿمیؼن به بیىایی عـػ ام  ،چي؛ مدىی ػؿ آمدتاوۀ
پي مـاؾاىدددته ایددده ُبٞدددؼ مدددا امددد س ػؿ آن یضٚددده و٩تدددی وقػیدددک
پي مـاؾاىته ام  ،چي؛ مىی ت٢ییـی ؿا تزـبه می ىؼ :ػیگـ چیقهدای
٥یقیلی ایه ُبٞؼ ؿا ومیبیىؼ ،عىاه اىیا باىؼ یا مـػی یا صتی ػیىاؿس همۀ آنهدا
واپؼیؼ ىدؼهاوؼس بدهٝباؿ ػیگدـ ،و٩تدی ػؿ آن ُبٞدؼ بغَدىً ٝمید٨تـ وٚدـ
میاوؼافیؼ پی میبـیؼ ه بؼنتان ػیگـ ٩ابلؿؤی وین و تىها چیقی ه ػؿ
مضؼوػۀ آن میؼان ُبٞؼیتان ٩دـاؿ ػاؿػ یدک آیىده امد س امدا آن آیىده ده ػؿ
میؼان ُبٞؼیتان ٩ـاؿ ػاؿػ به بقؿای تمای میؼان ُبٞؼی ىمام س پل و٩تی به
٪ٝب و ریى میچـعؼ چیقی ورىػ وؼاؿػ ه وتىاوؼ مىٞلل ىؼس تا ردایی ده
آوهه ػؿ مضؼوػۀ میؼان ُبٞؼیتان ٩ـاؿ ػاؿػ با رهان ه؛عىاوی ػاىدته باىدؼ،
آیىه میتىاوؼ تَىیـ آن ؿا ػؿ مضؼوػۀ میؼان ُبٞؼیتان ّبٔ ىؼس ایه چیقی
ام ه ما آن ؿا ػیؼنافؿاهػوؿ میوامی؛س
ػاويمىؼاوی ه ػؿباؿۀ ٩ؼؿ های ٥ـاصنی پژوهو می ىىؼ ،ایه تىاوایی
ؿا بهؿاصتی ت ییؼ ومی ىىؼس ٝی آن بؼیه ٩ـاؿ ام س ٥ـُ ىیدؼ اف ىغَدی
ه اف ؿاه ػوؿ میبیىؼ ،بغىاهىؼ ه مٞی ىؼ به آنها بگىیؼ آىدىای ىدغٌ
عاٍی ػؿ مىدقیو ػؿ پلده ا ىدىن ميد٢ى اوزدای چده داؿی امد س ودای و
إالٝا ٝمدىمی آن آىدىا ػاػه میىدىػ و او بال٥اٍدیه ىدـو ٛمی ىدؼ بده
ػیؼنس او به ىما میاىیؼ ماعتمان چه ىلیی ام  ،چگىوده بایدؼ واؿػ عاوده
ىؼ و چیؼمان اتا ٧چگىوه ام س آوهه او میاىیؼ همه ٍضیش ام س مدپل
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پژوهيگـان میپـمىؼ ایه آىىا مي٢ى اوزای چه اؿی ام س میاىیؼ آىدىا
ػؿ صددا وىىددته چی دقی ام د س بددـای احبددا آن ،بدده آىددىا فو د میفوىددؼ و
میپـمىؼ همیه این ػؿ صا اوزای چه اؿی بدىػه امد س میاىیدؼ همدیه
این ػؿ صا ١ؾاعىؿػن بىػه ،ده م٢دایـ آن چیدقی امد ده او ػیدؼه بدىػس
همیه منا ل باٝج میىؼ ایه تىاوایی ؿا تلدؾیب ىىدؼس امدا مضیٖدی ده او
ػیؼه بىػ اٍال اىتباه وبىػس آن ؿا میتىان ایهاىوده تىّدیش ػاػ ده فمدان ػؿ
ایه ُبٞؼ یا ایه ْ٥افمان ،مت٦او اف ُبٞؼی امد ده آن تىاودایی ػؿ آن وردىػ
ػاؿػس م٦هىی فمان ػؿ آن ػو ُبٞؼ مت٦او ام س ػؿ ایه ومىوهای ده تىٍدی٤
ـػی ،آن آىىا ٩بال مي٢ى وىىته بىػ و فماوی ه به او تی٦ده فػودؼ ػؿ صدا
عىؿػن ١ؾا بىػ چىیه ت٦او فماوی ورىػ ػاى س ػؿ وتیزه ،ااـ ا٥ـاػی ده
ػؿ فمیىۀ ٝی؛ بؼن اونان پژوهو می ىىؼ ،پژوهو عىػ ؿا بـ اماك ػاودو
امـوفه و وٚـیههای مـمىی اوزای ػهىؼ ،صتی بٞؼ اف ػههقاؿ مدا ػیگدـ ویدق
تالهىان بیاحـ عىاهؼ بىػس ایه پؼیؼهها ٥ـاتـ اف امىؿ مـػی ٝداػی هندتىؼس
بىابـایه ت٦لـ اونانها ویاف به ت٢ییـ ػاؿػ و آنها وبایدؼ ایده مندا ل ؿا بده ایده
ىلل ػؿک ىىؼس

آگااهی پاظ
آگاهی پیؼ اص وقىع و
طبیؼی
تىايایی فىق
ِ
ِ
ِ
اص وقىع
تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی ػیگـی ه منت٪یما به چي؛ مىی مـبىٓ امد «تىاودایی
اداهی پدل اف و٩دى »ٛوامیدؼه میىدىػس
ااهی پیو اف و٩ى ٛو آ
٥ى٧
ِ
ٕبیٞی آ ِ
ِ
امـوفه ىو ٩ؼؿ ٥ـاصنی ؿا بهٕىؿ ٝمىمی ػؿ ػویدا ت ییدؼ ـػهاودؼ ،ىدامل
چيدد؛ مددىی ،ػیددؼنافؿاهػوؿ و تىاوددایی ٥ددىٕ٧بیٞی آادداهی پددیو اف و٩ددى ٛو
69

آ ااهی پل اف و٩ىٛس تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی آ ااهی پیو اف و٩ى ٛو آ ااهی پدل
اف و٩ى ٛچین ؟ یٞىی ىغٌ میتىاودؼ اؾىدته و آیىدؼۀ ندی ؿا بگىیدؼس بدا
تىاوایی ٩ىیتـی٥ ،ـػ میتىاوؼ ٍٞىػ و وقو رامٞه ؿا اف ٩بل بگىیؼس با تىاوایی
صتی ٚٝی؛تـی ،ىغٌ میتىاوؼ ٩اوىن تمای ت٢ییـا یهاوی ؿا ببیىؼس تمدای
ایهها با تىاوایی ٥دىٕ٧بیٞی آ اداهی پدیو اف و٩دى ٛو آ اداهی پدل اف و٩دىٛ
املانپؾیـ ام س صـ ماػه ایگىیی ؿا ػوبا می ىؼ ،بىابـایه اىیا ی ه ػؿ
ُبٞؼ ميغَی ورىػ ػاؿوؼ ،بهٕىؿ ه؛فمان ػؿ بنیاؿی اف ُبٞدؼهای ػیگدـ ویدق
به ىللهای مغتی٦ی ورىػ ػاؿوؼس بهٝىىان مخدا و٩تدی ىغَدی بدؼوو ؿا
صـ دد میػهددؼ ،مددیى های بددؼوو ویددق صـ دد می ىىددؼ و ػؿ مددٖضی
میلـوملىپی ،مىیلى ها ،پـوتىنها ،ایلتـونهدا و ؿیقتدـیه ؽؿا و بدهٕىؿ
یی تمای ٝىاٍـ تيیللػهىؼۀ او ویق صـ می ىىؼس اـچه هدـ ؽؿه بدهٕىؿ
منددت٪ل هنددتی ػاؿػ ،امددا صـ د هددـ ؽؿه دده ایىزددا ٍددىؿ میایددـػ ،ػؿ
بؼنهای او ػؿ آن ُبٞؼها و ٩یمـوهای ػیگـ مىٞلل میىىػس
آیا وگ٦تهای؛ ه ماػه اف بیه ومدیؿوػ؟ آوهده ىدغٌ ػؿ ایده ػویدا اوزدای
میػهؼ ،ػؿ ُبٞؼ بغَىً ػیگـی واٞ٩یتی ٥یقیلی ػاؿػ و صتی ااـ ىدغٌ
صـ ماػهای ماوىؼ تلانػاػن ػم اوزای ػاػه باىؼ ویدق ایهاىوده امد س
ُ
ٞدؼ
هـ اؿی ه اوزای میػهؼ ،تَىیـ و إالٝاتی ؿا بهرا میاؾاؿػس ػؿ آن ب ِ
ػیگددـ اف بدیه ومددیؿوػ و تددا ابددؼ ػؿ آوزددا عىاهددؼ بددىػس ٥ددـػی بددا تىاواییهددای
٥ىٕ٧بیٞی ،با وٚدـی بده ٍدضىههای مىردىػ ػؿ آوزدا ،میتىاودؼ ب٦همدؼ ػؿ
اؾىته چه ات٦ا٩ی ا٥تاػه ام س ػؿ آیىؼه ااـ تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی آااهی پدیو
اف و٩ى ٛو آ ااهی پل اف و٩ى ٛؿا ػاىته باىیؼ ،میتىاویؼ المی ؿا ده امدـوف
ایىزا ػاؿی؛ مياهؼه ىیؼ ،چـا ه هىىف آوزا عىاهؼ بدىػ ه؛ا ىدىن ػؿ آوزدا
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ورىػ ػاؿػس و٩تی ٥ـػی به ػویا میآیؼ ،ػؿ ُبٞؼی بغَىً ه ػؿ آن ،م٦هىی
فمان بهاىوهای ه میىىامی؛ ورىػ وؼاؿػ ،دل فودؼای او بدهٕىؿ ه؛فمدان
ورىػ ػاؿػس بـای بـعی ا٥ـاػ ،صتی بیيتـ اف یک ػوؿۀ فودؼای ػؿ آوزدا وردىػ
ػاؿػس
ىایؼ بْٞی ا٥ـاػ بپـمىؼ« :پل ویافی وین بـای نب چیقی و بهبىػ
و ت٢ییـ فوؼایمان فیاػ تاله ىی؛؟» آنها ومیتىاوىؼ ایه ؿا ٩بدى ىىدؼس ػؿ
ص٪ی ، ٪تالههای ىغَی میتىاوؼ باٝج ت٢ییـ بْٞدی چیقهدای ىچدک
ػؿ فوؼای او ىىػس بْٞی منا ل ىچک ؿا میتىان می بدا تداله ىغَدی
ت٢ییـ ػاػ ،اما ػ٩ی٪ا بهعإـ تالههای ىما بـای ت٢ییـ آن ام ده مملده
ام اؿما ایزاػ ىیؼس ااـ ایهٕىؿ وبىػ ،مىّى ٛبهورىػآوؿػن اؿما وردىػ
ومیػاىد و ایىلدده اؿهددای عددىب اوزددای میػاػیدؼ یدا اؿهددای بددؼ ،مهدد؛
ومیبىػس و٩تی ٥ـػی اٍدـاؿ بده اوزدای اؿهدایی بده ىدیىۀ عدىػه می ىدؼ،
ػیگـان ؿا مدىؿػ امدت٦اػه ٩دـاؿ ػاػه و اؿهدایی واػؿمد اوزدای میػهدؼس بده
همیه ٝی ام ه همیيه ا٦تدهای؛ ػؿ ٝمدل تق یده بایدؼ بگؾاؿیدؼ چیقهدا
بهٕىؿ ٕبیٞی ات٦ا ٧بی٦تىؼس ااـ مغ تاله ىیؼ ه امىؿ به ىیىهای پیو
بـووؼ ه ىما میعىاهیؼ ،ممله ام مىزدـ بده ایده ىدىػ ده بده ػیگدـان
ٍؼمه بـماویؼس ااـ تالهتان مىزـ به ایه ىىػ ه چیقی ؿا به ػمد آوؿیدؼ
ه ٩ـاؿ بىػه به ػیگـان تٞی ٨ػاىته باىؼ ،به آنها بؼهلاؿ میىىیؼس
مـػی ٝاػی هـٕىؿ ه مٞی ىىؼ ومیتىاوىؼ ؿویؼاػهای مه؛ فوؼایىان
ؿا ت٢ییـ ػهىؼس تىها امتخىا و٩تدی امد ده ىدغٌ ٪٥دٔ اؿهدای واػؿمد
اوزای ػهؼ و اف هدیچ ىدـاؿتی ٥ـوادؾاؿ ولىدؼس اـچده بده ایده ىدیىه میتىاودؼ
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فوؼایاه ؿا ت٢ییـ ػهؼ ،اما آوهه با آن مىاره میىىػ وابىػی امل ام س اف
مٖضی بای ،میتىاوی؛ ببیىی؛ ه و٩تی ىغَدی میمیدـػ ،ؿوس اٍدیی او اف
بیه ومیؿوػس چگىوه ؿوس اٍیی ىغٌ اف بیه ومیؿوػ؟ چیقی ه ميداهؼه
ـػهای؛ بؼیه ٩ـاؿ ام س پل اف ایىله ىغٌ میمیـػ ،رنؼ او ػؿ مـػعاوه
چیقی ردق مدیى های بيدـی ػؿ ُبٞدؼ مدا ویند س دل بدؼن ىدامل اْٝدا و
با ٥های ػؿون بؼوو ،یٞىی میى ها ػؿ ایه ُبٞؼ ،چیقهایی هنتىؼ ده ٥دـو
میؿیقوؼس اما بؼنهای او ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ ه اف ؽؿا مداػی میلـومدلىپی
ؿیقتددـ اف مىیلى هددا ،ات؛هددا ،پـوتىنهددا و ١یددـه مدداعته میىددىوؼ ،اٍددال
ومـػهاوددؼس آنهددا ػؿ ُبٞددؼهای ػیگددـ ورددىػ ػاىددته و هىددىف هدد؛ ػؿ ُبٞددؼهای
میلـومددلىپی هنددتی ػاؿوددؼس ىغَددی دده هددـ وددى ٛدداؿ واػؿمد ؿا اوزددای
میػهؼ با اوهؼای امیی اف همۀ میى ها ؿوبـو میىىػ ،چیدقی ده بىػیند؛
آن ؿا «وابىػی امل بؼن و ؿوس» میوامؼس
ؿاه ػیگـی ورىػ ػاؿػ ه ىغٌ میتىاوؼ فوؼای عىػ ؿا ت٢ییدـ ػهدؼ و ػؿ
وا ٜ٩ایه تىها ؿاه مىرىػ ام  :بـاقیؼن منیـ تق یهس چـا ااـ ىغَی مندیـ
تق یه ؿا اوتغاب ىؼ فوؼایاه میتىاوؼ ت٢ییـ ىؼ؟ چده ندی ٩دؼؿ اوزدای
ایه اؿ ؿا ػاؿػ؟ آوهه ایه امـ ؿا ممله میمافػ ایه امد ده وید ىدغٌ
بـای تق یه مخل ٕال میػؿعيؼ و ل ػویدا یدا آوهده ؿا ده مؼؿمدۀ بدىػا «ػه
ره ػویا» میوامؼ مییـفاوؼس ایه ات٦ا ٧میا٥تؼ فیـا اف ػیدؼ مىردىػا وای،
هؼ ٣اف فوؼای اونان ایده ویند ده ٪٥دٔ بيدـ باىدؼس همدانٕىؿ ده ایده
مىرىػا میبیىىؼ ،فوؼای ا٥ـاػ ػؿ ْ٥ای رهان بده وردىػ میآیدؼ و همدان
َ
مـى رهان ؿا ػاؿام س آن مهـبان و ویکعىاه ام و اف ماػۀ ِره ،ىده،
ِؿن ماعته ىؼه ام س اما ایه مىرىػا ؿوابٔ ارتماٝی ىلل میػهىؼ و ػؿ
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ٕی ؿ٥تاؿ مت٪ابل ارتماٝی ػؿ بیه اـوه ،بْٞی اف مىردىػا بدؼ میىدىوؼ و
ػؿ وتیزه به پاییه وقو می ىىدؼس و٩تدی وتىاوىدؼ ػؿ آن مدٖش بدا٩ی بماوىدؼ و
ػوباؿه بؼتـ ىىوؼ ،به مٖضی پاییهتـ وقو می ىىؼ و آن٩ؼؿ بده ودقو اػامده
میػهىؼ تا ػؿ وهای به ایه مٖش مـػی ٝاػی م٪ىٓ می ىىؼس
ػؿ ای ده مددٖش ای ده ا٥ددـاػ بایددؼ اف ب دیه میؿ٥تىددؼ و وددابىػ میىددؼوؼس امددا
مىرىػا عؼایی وای اف ؿوی ویکعىاهی ٚٝی؛ىان تٞمؼا ایده ُبٞدؼ ػویدای
بيـی ؿا عی ٨ـػوؼس ػؿ ایه ُبٞؼ به آنها یدک بدؼن ٥یقیلدی اّدا٥ی و یدک
ر ٦چي؛ اّا٥ی میػهىؼ ه  ٔ٪٥چیقهای مىرىػ ػؿ ایه ُبٞؼ ماػی ما ؿا
میبیىى دؼس یٞىددی ػؿ ای ده مددـفمی ِه تددىه؛ میا٥تىددؼس آنهددا ومیتىاوىددؼ بددا آن
چي؛ها تَىیـ واٞ٩ی رهان ؿا ببیىىؼ ،ػؿ صایی ه ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ تَدىیـ
واٞ٩ی آن ػیدؼه میىدىػس ػؿ ایده تدىه؛ ،ػؿ ایده وّدٞی  ،بده آنهدا چىدیه
٥ـٍتی ػاػه میىىػس چىن ػؿ ایه تىه؛ ٩ـاؿ ػاؿوؼ ،ػؿ میان بقؿوتـیه فردـ
هنتىؼس به آنها ایه بؼن ؿا میػهىؼ ه با آن فرـ بليىؼس اما اادـ ىغَدی
ػؿ ایه مىٞ٩ی بغىاهؼ ؿاه بافاي به عاوۀ واٞ٩ی آمماوی عىػ ؿا پیؼا ىؼ یا
بـ ٕب ٨مؼؿمۀ ػا ى «به صاید عیدىً اوییدهاه بـادـػػ» و بغىاهدؼ تق یده
ىؼ ،بؼیه مٞىی ام ه مـى عؼایی او ٙاهـ ىؼه ام س ایه آؿفو بندیاؿ
بااؿفه ػؿ وٚـ اـ٥ته میىىػس بىابـایه ػیگـان به او مک می ىىؼس بده ایده
مٞىی ام ده صتدی ػؿ چىدیه ىدـایٔ ػىدىاؿی امدـاه ويدؼه و میعىاهدؼ
بافاـػػس ػؿ وتیزه ،مىرىػا وایتـ بؼون ىـٓ و به هـ ؿوه مملىدی بده او
مک می ىىؼس بده همدیه ٝید امد ده میتدىاوی؛ چىدیه داؿی ؿا بدـای
تمـیه ىىؼاان اوزای ػهی؛ اما وه بـای ا٥ـاػ ٝاػیس
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بههیچوره ومیتىاوی؛ به ٥ـػی ٝاػی ه ٍـ٥ا میعىاهؼ بیماؿیهدایو
ى٦ا یابؼ مک ىی؛س ٥ـػی ٝاػی ٪٥دٔ ٥دـػی ٝداػی امد و بایدؼ مٖداب٨
ىـایٔ ارتما ٛاونانهای ٝاػی باىؼس بنیاؿی اف ا٥ـاػ میاىیىدؼ مدک بده
بيـی و ویکعىاهی به همه ،اؿاػه و عىام عؼایی امد س امدا آن ؿا وبایدؼ
مٞاػ ى٦اػاػن بیماؿیهای اونانهای ٝاػی ػؿ وٚـ اـ ٥و ػؿ هیچیدک
اف متىن بىػین؛ ویق چىیه چیقی ورىػ وؼاؿػس امدتاػان ػؿو١دیه چیاىود
ػؿ ما های اعیـ مـػی ؿا ػؿ ایه فمیىه مـػؿا؛ ـػهاوؼس اما امتاػان واٞ٩دی
چیاىو  ،امتاػان چیاىوگی ه ؿاه ؿا آماػه ـػوؼ ،هـاق به ىدما وگ٦تىدؼ
بیماؿیهای ػیگـان ؿا ى٦ا ػهیؼس آنها  ٔ٪٥به ىدما آمدىفه ػاػودؼ چگىوده
تمـیه ىیؼ تا عىػتان ؿا ى٦ا ػهیؼ و مای؛ بماویؼس ىما ٥ـػی ٝاػی هنتیؼ،
آیا ٥لـ می ىیؼ میتىاویؼ بٞؼ اف آمىفه چىؼؿوفه ،بیماؿیها ؿا ػؿمدان ىیدؼ؟
آیا آنها مـػی ؿا ٥ـیب ومیػهىدؼ؟ آیدا ایده بده وابندتگیهای ىدما عدىؿاک
ومیػهؼ؟ چىیه اؿی نب ىهـ و مىا ٜ٥ىغَدی امد س چىدیه داؿی
ٕیب ـػن ٩ؼؿ های بایتـ بـای ومایو ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی امد ! ایده
مٖی٪ا ممىى ٛام س به همیه ٝی ام ه بـعی اف ا٥دـاػ هـچده بیيدتـ ػؿ
ٕیب چیقی باىىؼ ،متـ آن ؿا به ػم میآوؿوؼس ىما مزاف وینتیؼ آنٕدىؿ
ٝمل ىیؼ و ارافه وؼاؿیؼ مىٞ٩ی رامٞۀ مـػی ٝاػی ؿا به ه؛ بقویؼس
اٍددیی دده ػؿ رهددان ورددىػ ػاؿػ ایدده امد دده ااددـ بغىاهیدؼ بدده عاودۀ
واٞ٩یتان بـاـػیؼ ،مىرىػا وایتـ به ىما مدک می ىىدؼس آنهدا مٞت٪ؼودؼ
ه اونان بهرای ایىله ػؿ مضیٔ مـػی ٝاػی با٩ی بماوؼ بایؼ به عاوۀ ص٪ی٪ی
عىػ بـاـػػس ااـ ىغَی اف تمای بیماؿیها ؿهدا میىدؼ و ػؿ مدا آمدایو
فوؼای می ـػ ،صتی ااـ بده او ٥ـٍدتی ػاػه میىدؼ ده مىردىػی آمدماوی
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ىىػ ،تماییی ومیػاى س مملده امد ٥لدـ ىیدؼ چ٪دؼؿ ٝدایی میبدىػ اادـ
نی بیماؿی ومیػاى  ،هیچ مغتی ومیػاى و هـچه ؿا ه میعىام ،
میػاى ! ىبیه ػویای مىردىػا آمدماوی میبدىػس امدا بدهعإـ ایىلده بدؼ
ىؼیؼ ،تا ایه مٖش م٪ىٓ ـػیؼ ،افایهؿو ٩ـاؿ وین عىىایىؼ و ػیپؾیـ باىؼس
و٩تی اونانها ػؿ تىه؛ هنتىؼ بهؿاصتی میتىاوىؼ اؿهای بؼ اوزدای ػهىدؼ و
بددهعإـ عٖاهددایی دده مـتلددب میىددىوؼ ،چیددقی دده بىػیندد؛ «٪ٝىب د
اؿمدایی» میوامددؼ وردىػ عىاهددؼ ػاىد س بىدابـایه و٩تددی مدـػی ،مددغتی یددا
بدددؼبغتیهایی ػاؿودددؼ ،ػؿوتیزدددۀ ٪ٝىبددد اؿمدددایی ػؿ صدددا بافپـػاعددد
اؿمایىان هنتىؼس ػؿ بـعی مؾاهب میاىیىؼ ه مىرىػا عؼایی همهرا
هنتىؼس با صـ ػم آنها تمای بیماؿیهای اونانها میتىاوند اف بدیه
بـوػ و آوان ٖٞ٩ا تىاوایی اوزای ایه اؿ ؿا ػاؿوؼس پل با ورىػ آن همده مىردىػ
عؼایی چـا هیچیدک اف آنهدا ایده داؿ ؿا اوزدای ومیػهىدؼ؟ مدـػی مزبىؿودؼ
ایهچىیه فرـ بليىؼ فیـا بهعإـ اوزای اؿهای بدؼ ػؿ اؾىدته ،بدؼهیهایی
ػاؿوؼ و ااـ بیماؿی آنها ؿا ى٦ا ػهیدؼ مخدل ایده امد ده ٩دىاویه رهدان ؿا
و ِ٪ـػهایؼ ،مخل ایه ام ه ٥ـػ میتىاوؼ اؿهای بؼی اوزای ػهدؼ و بده
نی بؼهلاؿ ىىػ ،اما آنها ؿا وپدـػافػس ایده مزداف ویند س همدۀ مىردىػا
عؼایی مٞی می ىىؼ وّٞی رامٞۀ ٝاػی بيـی ؿا ص ٘٦ىىؼ وه ایىلده آن
هنتی ػیپؾیـ و ٝاؿی اف بیماؿی
ؿا به ه؛ بقوىؼس ااـ میعىاهیؼ بهٕىؿ واٞ٩ی
ِ
ػاىته باىیؼ و ػؿ وهای اف ىـایٔ بيـی ؿها ىىیؼ  ٔ٪٥یک ؿاه وردىػ ػاؿػ:
تمـیه تق یه! ایىله اؿی ىیؼ مـػی ؿوىدی ػؿمد ؿا تق یده ىىدؼ ،چیدقی
ام ه به همۀ بيـی مىػ میؿماوؼس
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ممله ام ایه پـمو بدـای بـعدی اف ىدما پدیو آمدؼه باىدؼ ده چدـا
بـعددی اف امددتاػان چیاىو د بدده ىدد٦ای بیماؿیهددا و آمددىفه ایدده چیقهددا
میپـػافوددؼس ا خددـ آن امددتاػان چیاىو د ػؿ منددیـ اىددتباهی ٩ددـاؿ ػاؿوددؼس
امتاػان واٞ٩ی چیاىو ػؿ ٕی ػوؿۀ تق یهىان میبیىىؼ ه همۀ مدـػی ػؿ
صا فرـ يیؼن هنتىؼ و اف ؿوی ویکعىاهی ،اف ؿوی تـص؛ به مـػی مدک
می ىىؼس ایه مزاف ام س اما آنها ومیتىاوىؼ بیماؿیها ؿا ىد٦ا ػهىدؼ٪٥ ،دٔ
میتىاوىؼ بهٕىؿ مى ٩بیماؿی ؿا تنلیه ػهىؼ یدا بده تٞىید ٨بیىؼافودؼس چدىن
بیماؿیهای ىما ؿا به فماوی ػیگـ مى ى می ىىؼ ،ػؿ صدا صاّدـ آنهدا ؿا
وؼاؿیؼ ،اما بٞؼا به آنها مبتال میىىیؼس یا ممله ام بیماؿیها ؿا بده بدؼن
وابنتگانتان مىت٪ل ىىؼس ومیتىاوىؼ اؿمای ىما ؿا بهٕىؿ واٞ٩ی و امل اف
بیه ببـوؼس ارافه وؼاؿوؼ هـٕىؿ ه بغىاهىؼ آن اؿ ؿا بـای مـػی ٝاػی اوزدای
ػهىؼ ،بیله ایه اؿ  ٔ٪٥بـای تق یه ىىؼاان میتىاوؼ اوزای ىىػس ٝیتو ایه
ام س
مٞىی ا٦تدۀ بىػیندتی «وزدا تمدای مىردىػا » ایده امد ده ىدما اف
وّٞی اونانهای ٝاػی ،ه ٥ال باؿتـیه ام بیدـون آوؿػه ىدىیؼ و بده
مٖىس بایتـ بـػه ىىیؼ بهٕىؿی ه هـاق ػوبداؿه فردـ وليدیؼ و آفاػ ىدىیؼس
مداصل»
ایه مىٚىؿ آنهام س ا٦تۀ ىا یامىوی ػؿباؿۀ «ؿػىؼن و ؿمیؼن به
ِ
ویـواوا به ایه اىاؿه می ىؼس ااـ فوؼایتان ؿوی فمیه مـىاؿ اف وافووٞم بىػ
و حددـو بنددیاؿ فیدداػی میػاىددتیؼ و ؽؿهای هدد؛ فرددـ ومی ي دیؼیؼ ،ػؿ آن
ٍددىؿ صتددی ااددـ بدده ىددما ٥ـٍددتی ػاػه میىددؼ ،ومیعىامددتیؼ مىرددىػی
آمماوی ىىیؼس ااـ تق یه ىىدؼه باىدیؼ مندیـ فودؼایتان میتىاودؼ ت٢ییدـ ػاػه
ىىػ و  ٔ٪٥به همیه یک ٝی ام ه میتىان آن ؿا ت٢ییـ ػاػس
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ٕـف اؿ تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی آ ااهی پیو اف و٩ى ٛو آ ااهی پدل اف و٩دىٛ
ایهٕىؿ ام ه ػؿ ؿوی پیيداوی ٍد٦ضۀ دىچلی ىدبیه ٍد٦ضۀ تیىیقیدىن
ورىػ ػاؿػس بـای بْٞی اف اىغاً ،ؿوی پیياوی و بـای ٝدؼهای ػؿ ٥اٍدیۀ
مددی اف پیيدداوی ٩ددـاؿ ػاؿػ و بددـای بـعددی ویددق ػؿون پیيدداوی امد س بْٞددی
میتىاوىؼ ٪٥دٔ بدا چيد؛های بندته ببیىىدؼس اادـ تىاودایی بندیاؿ ٩دىی باىدؼ،
ىغٌ میتىاوؼ چیقها ؿا بدا چيد؛های بداف ببیىدؼس ػیگدـان ومیتىاوىدؼ آن ؿا
مياهؼه ىىؼ ،فیـا به هـ صا چیقی ػؿ مضؼوػۀ میدؼان ُبٞدؼی ٥دـػ امد س
و٩تی ایه تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی ٙاهـ میىىػ ،ااـ ىدغٌ بغىاهدؼ بدا چيد؛
مددىمو ببیىددؼ ،بایدؼ تىاوددایی ػیگددـی ورددىػ ػاىددته باىددؼ دده مخددل صامددل،
ٍضىههایی اف ُبٞؼهای ػیگـ ؿا ه اـ٥ته میىىػ ؿوی ایه ٍد٦ضه مدىٞلل
ىؼس او میتىاوؼ آیىؼه و اؾىتۀ ٥ـػ ؿا ببیىؼ و آنها ؿا بدا ػ٩د فیداػی ببیىدؼس
ا٥ـاػی ه ٥ا بیىی می ىىؼ ،هـ٩ؼؿ ه؛ ماهـ باىىؼ ،ومیتىاوىؼ ؿویدؼاػهای
ىچددک یدا رق یدا یدک واٞ٩دده ؿا بگىیىددؼس امددا بددا ایدده تىاوددایی ٥ددىٕ٧بیٞی
میتىاویدؼ آنهددا ؿا بددهٕىؿ واّددش ببیىیدؼ و صتددی مددا و رق یدا چگددىوگی
ارـاىؼن و٩ای ٜؿا ببیىیؼ ،فیـا آوهه میبیىیؼ اوٞلاك ػ٩ید ٨مدـػی و اىدیا ػؿ
ُبٞؼهای ػیگـ ام س
تا آوزا ه نی ٥ایىن ػا٥ا ؿا تق یه ىؼ ،چي؛ مىمو ؿا باف می ى؛س اما
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ؿا ه به آنها اىداؿه مدی ىی؛ ػؿ ػمدتـك وغدىاه؛
اؾاى س با ؿىؼ پیىمتۀ مٖشتان ،تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی آ ااهی پیو اف و٩ى ٛو
آ ااهی پل اف و٩ى ٛبهٕىؿ ٕبیٞدی ٙداهـ میىدىػس آن ؿا بٞدؼا ػؿ تق یدهتان
تزـبه می ىیؼ و و٩تی ایه تىاوایی آىدلاؿ ىدىػ عىاهیدؼ ٥همیدؼ چده ات٦دا٩ی
ؿوی میػهؼس افایهؿو ایه اٍى ٥ا ؿا آمىفه ػاػهای؛س
91

سفتى به فشاعىی پًج ػًقش و عه قلمشو
مىٚىؿ اف «ؿ٥ته به ٥ـامىی پىذ ٝىَـ و مه ٩یمدـو» چیند ؟ مٖـس دـػن
ایه مىّى ٛبنیاؿ صناك ام س بنیاؿی اف امتاػان چیاىو ٩دبال ػؿبداؿۀ
ایه مىّى ٛمغه ا٦تهاوؼ و ػؿ رىاب پـموهای ناوی ه به چیاىود
اٝت٪اػ وؼاىتىؼ فبانىان بىؼ آمؼه ام  « :ؼاییک اف ىما ه چیاىود ؿا
تمددـیه ـػهایددؼ بدده ٥ـامددىی پددىذ ٝىَددـ ؿ٥تهایددؼ و ػؿ مدده ٩یمددـو بددا٩ی
وماوؼهایؼ؟» بْٞی ا٥ـاػ امتاػ چیاىو وینتىؼ و به عدىػ ٝىدىان امدتاػی
چیاىو ػاػهاوؼس ااـ ومیتىاوىدؼ ایده مىّدى ٛؿا تيدـیش ىىدؼ ،یفی امد
ما باىىؼس اما هىىف رـ می ىىؼ ػؿباؿۀ ایه مىّىٍ ٛضب ىىدؼ و ػؿ
وتیزه ػیگـان با پـموهایىان آنها ؿا مزبدىؿ بده مدلى می ىىدؼس ایده
باٝج ٍؼما بقؿای به رامٞۀ تق یه ىىؼاان ىؼه و هـدومـد فیاػی ؿا بده
ورىػ آوؿػه ام س بْٞیها اف ایه ٥ـٍ بـای صمیه به چیاىود امدت٦اػه
می ىىددؼس ؿ٥ددته بدده ٥ـامددىی پددىذ ٝىَددـ و مدده ٩یمددـو ا٦تددهای ػؿ رامٞددۀ
تق یه ىىؼاان ام س آن مىي مؾهبی ػاؿػ و اف مدؾهب آمدؼه امد س افایدهؿو
ومیتىاوی؛ بؼون ایىله پیوفمیىۀ تاؿیغی و مضیٔ آن فمان ؿا ػؿ وٚـ ػاىته
باىی؛ ػؿباؿۀ ایه مىّىٍ ٛضب ىی؛س
ؿ٥ته به ٥ـامىی پىذ ٝىَدـ چده مٞىدایی ػاؿػ؟ ٥یقیدک چدیه بامدتان و
ىی پىذ ٝىَـ ؿا ػؿم میپىؼاؿػس ایىله پدىذ ٝىَدـ
٥یقیک وىیه ،وٚـیۀ چی ِ
٥یق ،چدىب ،آب ،آتدو و عداک ،هـچیدقی ػؿ رهدان مدا ؿا ىدلل میػهىدؼ
ص٪ی ٪ػاؿػ و ما ویق مىا ٨٥ایه وٚـیه هنتی؛س ااـ ا٦ته ىىػ ه ىغَی به
٥ـامىی پىذ ٝىَـ ؿ٥ته ،به فبان امـوفی ما یٞىی او به ٥ـامىی رهان ماػی
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ما ؿ٥ته ام س می ١یـ٩ابدلپدؾیـه بده وٚدـ میؿمدؼس امدا بیاییدؼ ػؿایهبداؿه
بیىؼیيی؛س امتاػان واٞ٩ی چیاىو ػاؿای اىو هنتىؼس مده ػؿ آفمایيدی
ىددـ ددـػی و بنددیاؿی اف امددتاػان چیاىودد ویددق بددـای اوددؼافهایـی
اوـریىان آفمایو ىؼوؼس بنیاؿی اف ػمتگاههای امـوفی میتىاوىدؼ ٝىاٍدـ
ماػی ؿا ػؿ اىود ىىامدایی ىىدؼس یٞىدی اادـ ػمدتگاههای ػؿمدتی وردىػ
ػاىته باىىؼٝ ،ىاٍـ مإٜىؼه اف امدتاػان چیاىود میتىاوىدؼ ىىامدایی
ىىوؼس ػمتگاههای امـوفی میتىاوىؼ چیقهایی مخل اىٞههای ماػون ٩ـمدق،
اىددٞههای مدداوؿای بددى٦و ،امددىاد مددا٥ىٍ ٧ددى  ،امددىاد مدداػون ٍددى ،
ایلتـینددیته ،ویددـوی م٢ىإینددی ،اىددٞههای اامددا ،ات؛هددا و وىتـونهددا ؿا
ىىامایی ىىؼس امتاػان واٞ٩دی چیاىود همدۀ ایههدا ؿا مدإ ٜمی ىىدؼس
صتی چیقهای بیيتـی ویق مإ ٜمی ىىؼ ،اما هىىف ػمتگاهی وردىػ ودؼاؿػ
ه بتىاوؼ آنها ؿا ىىامایی ىؼس تا آوزدا ده ػمدتگاه مىامدبی وردىػ ػاىدته
باىؼ ،میتىاوىدؼ ىىامدایی ىدىوؼس ميدغٌ ىدؼه ده امدتاػان چیاىود ،
بنیاؿی اف اوىا ٛماػه ؿا مإ ٜمی ىىؼس
امتاػان واٞ٩ی چیاىو هایۀ وىؿاوی بندیاؿ فیبدا و ٩ؼؿتمىدؼی ؿا مدإٜ
می ىىؼ ،ه میتىان آن ؿا با وى ٛمىامدبی اف میدؼان ایلتـوم٢ىإیندی ػیدؼس
هـچه ٩ؼؿ اوـری ىغٌ بیيتـ باىؼ ،به همان ونب  ،هایدۀ بقؿوتدـی ؿا
مإ ٜمی ىؼس مـػی ٝاػی ویق هایه ػاؿوؼ ،اما بنیاؿ ىچک و ّٞی ٤ام س
اف پژوهو ػؿ فمیىۀ ٥یقیک اوـری بدای مدیػاوی؛ ده اودـری اف ؽؿاتدی ماوىدؼ
وىتـونها و ات؛ها ماعته ىؼه ام س بنیاؿی اف امتاػان چیاىو  ،اف رمیه
آنهایی ه مٞـو٣اوؼ ،آفمایو ىؼهاوؼس مـا ویدق آفمدایو ـػودؼ و پدی بـػودؼ
م٪ؼاؿ اىٞۀ ااما و وىتـونهای صـاؿتی ه مإ ٜـػی هيتاػ تدا ٍدؼوه٦تاػ
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باؿ بیيتـ اف م٪ؼاؿی بىػ ه ماػه بدهٕىؿ مٞمدى مدإ ٜمی ىدؼ و ایده ٪٥دٔ
صؼی بىػ ه آن ػمتگاه تىاون اوؼافهایـی ىؼ ،چـا ه ٪ٝـبۀ ػمدتگاه بده
اوتهای ػؿرۀ عدىػ ؿمدیؼه بدىػس بدـای پژوهيدگـان بداوؿه مدغ بدىػ ده
ىغَی وىتـونهایی به ایه ٩ؼؿ ػاىته باىؼ! چگىوه ممله امد ٥دـػی
وىتـونهایی به ایده ٩دؼؿ مدإ ٜىدؼ؟ بىدابـایه میتدىاوی؛ بگدىیی؛ اف وٚدـ
ٝیمی ویق ت ییؼ ىؼه ام ه امتاػان چیاىو  ،اوـری و اىو ػاؿوؼس
ؿ٥ته به ٥ـامىی پىذ ٝىَـ ٔ٪٥ ،ػؿ ؿوىدی ؿوی میػهدؼ ده هدـ ػوی
بؼن و ؽهه ؿا تق یه می ىدؼس ؿوههدایی ده بدؼن ؿا تق یده ومی ىىدؼ ٪٥دٔ
اىو ؿا ه تٞییه ىىؼۀ مٖش ام ؿىؼ میػهىؼ و ػؿباؿۀ ؿ٥ته به ٥ـامىی
پىذ ٝىَـ ٍضب ومی ىىؼس ػؿ ؿوههایی ه هـ ػوی بؼن و ؽهه ؿا تق یه
می ىىؼ ،اوـری ىغٌ ػؿ هدـ مدیى بدؼوو ؽعیدـه میىدىػس و٩تدی ا خدـ
تمـیه ىىؼاان ػؿ ابتؼا اىو ؿا ؿىؼ میػهىؼ ،ؽؿا اوـری مإٜىؼهىدان
بقؿو ام  ،تـا ؛ می ػاؿػ و بیه آنها ٥اٍیه ام س ػؿ وتیزه ٩ؼؿ می
ػاؿػس و٩تی مٖش ىغٌ بایتـ مدیؿوػ ،املدان ایده وردىػ ػاؿػ ده تدـا ؛
اوـری او ٍؼ بـابـ ،هقاؿ بـابـ یا ٍؼمیییىن بـابـ بیيتـ اف تـا ؛ اوـری آب ػؿ
مٖش مىیلىیی باىؼس فیـا هـچه مٖش ٥دـػ بدایتـ ؿوػ ،اودـری او متـا ؛تدـ،
ؽؿا آن ٙـی٤تـ و ٩ؼؿ آن بیيتـ میىىػس تض چىدان ىدـایٖی ،اودـری
ػؿ هـیک اف میى های بؼن ؽعیـه میىىػ و وهتىها ػؿ هـیک اف میى های
بؼن ػؿ ایه ُبٞدؼ مداػی مدا ،بیلده ػؿ تمدای بدؼنها ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ ؽعیدـه
میىىػس ایه اوـری مدیى های ىدغٌ ؿا پدـ می ىدؼ ،اف مدٖش مىیلى هدا
اـ٥ته تا ات؛ها ،پـوتىنها و ایلتـونها و تمدای مندیـ تدا مدیى ها ػؿ مدٖىس
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بیوهای ؿیقس با اؾى فمان ،بؼن ىغٌ امال با آن ماػۀ با اوـری بای پدـ
میىىػس
آن ماػۀ با اوـری بای هىه ػاؿػ و بنیاؿ تىاوامد س فمداوی ده اودؼافۀ آن
ا٥قایو یابؼ و متـا ؛ ىىػ و پل اف ایىله تمای میى ها ػؿ بؼن ىغٌ ؿا پـ
ىؼ ،میتىاوؼ میى های بؼن او ؿا مهاؿ ىؼ ،چـا ه آن مدیى ها ػؿ م٪اینده
ّٞی ٤هنتىؼس همیه ه میى ها مهاؿ ىدىوؼ ،ؿوودؼ ٥دـوؿیغته مدیى های
٩ؼیمی و رایگقیىی میى های رؼیؼ با آنها متى٩د ٤میىدىػ ،چـا ده مداػۀ
با اوـری بای رایگقیه ماػهای میىدىػ ده ػؿ ابتدؼا بدؼن اوندان ؿا تيدلیل
ػاػه بىػس ایبته ا٦ته ایه آمان امد امدا تق یده ـػن تدا آن مـصیده ،ؿوودؼی
تؼؿیزی و ٕىیوی ام س و٩تی تا آن مـصیه تق یه ـػه باىیؼ ،ماػۀ با اوـری
بای رایگقیه تمای میى های بؼنتان ىؼه ام س پل ػؿبداؿۀ آن بیىؼیيدیؼ:
آیا هىىف ه؛ بؼنتان اف پىذ ٝىَـ تيلیل ىؼه ام ؟ آیا هىدىف هد؛ مداػهای
متٞی ٨به ایه ُبٞؼ ام ؟ آن اف ماػۀ با اوـری بای ،رمٜىؼه اف ُبٞؼهای ػیگدـ
ماعته ىؼه ام س اف مىی ػیگـ ،ت٪ىا ویدق بدهٕىؿ ميدابه اف مداػۀ متٞید ٨بده
ُبٞؼهای ػیگـ ماعته ىؼه و ػؿ مٞـُ میؼان فمان ایه ُبٞؼ وین س
امـوفه ػاويدمىؼان مٞت٪ؼودؼ ده فمدان ،میدؼاوی ػاؿػ و و٩تدی چیدقی ػؿ
ؼان فمداوی وباىدؼ ،بهومدییۀ آن فمدان مضدؼوػ ومیىددىػس
مضدؼوػۀ یدک مید ِ
م٦هىی ْ٥افمان ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ با م٦هىی ْ٥افمان ایىزدا مت٦داو امد س
بىابـایه فمان ایىزا ومیتىاوؼ ؿوی ماػه اف ُبٞؼهای ػیگـ ت حیـ بگؾاؿػس همدیه
بـای بؼنتان ویق مَؼا ٧ػاؿػ ه ػیگدـ بدؼوی ٥داوی ویند س بدـ ٕبد ٨ا٦تدۀ
٩ؼما٥ ،ـامىی پدىذ ٝىَدـ ؿ٥تهایدؼس امدا مدـػی ٝداػی ومیتىاوىدؼ ٥دـ ٧آن ؿا
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ببیىىؼس ااـچه بؼنتان تا ایه صدؼ ت٢ییدـ دـػه ،ایده هىدىف پایدان تق یدۀ ىدما
وین س هىىف ویاف ػاؿیؼ مٖىس بیيتـی ؿا پي مـ اؾاؿیؼ و بهمىی ػؿردا
بایتـ تق یه ىیؼس ػؿ وتیزه هىىف ه؛ بایؼ ػؿ بیه مـػی ٝداػی تق یده ىیدؼ و
ااـ مـػی ومیتىاونتىؼ ىما ؿا ببیىىؼٝ ،میی ومیبىػس
پل اف آن چه ات٦ا٩ی میا٥تؼ؟ ػؿ رـیان تق یهتان ،ااـچه ماػۀ با اودـری
بای رایگقیه تمای میى های مىیلىییتان میىىػ ،اما ات؛ها بایؼ پیلـبىدؼی
عددىػ ؿا ػاىددته باىدىؼ و پیلـبىددؼی مىیلى هددا و هنددتههای اتدد؛ ویدق ت٢ییدـ
مىیلىیی میى ها بهىدلیی امد ده پىمد هىگدای
ومی ىؼس وٚ؛ و تـتیب
ِ
مىیلىیی امتغىان بهاىودهای امد ده
یمل ـػن وـی ام س وٚ؛ و تـتیب
ِ
تـا ؛ بداییی ػاؿػ و هىگدای یمل دـػن مدغ امد س تدـا ؛ مىیلى هدای
عددىن بن دیاؿ دد؛ بددىػه و بىددابـایه مددای ٜام د س مددـػی ٝدداػی اف ؿوی ٙدداهـ
ومیتىاوىؼ بگىیىؼ ه ت٢ییـاتی ورىػ ػاىته ام س میى های مىیلدىیی هىدىف
ماعتاؿ و پیلـبىؼی پیيیه عىػ ؿا ص ٘٦می ىىؼس بىابـایه ماعتاؿ آنها ت٢ییـ
ولـػه ،اما اوـری ػؿون آنها ت٢ییـ ـػه امد س بدؼیه مٞىدی امد ده اف آن
مـصیه به بٞدؼ بدهٕىؿ ٕبیٞدی پیدـ ومیىدىیؼس مدیى هایتان ومیمیـودؼ ،ػؿ
وتیزه بـای همیيه رىان با٩ی میماویؼس ػؿ ٕدى تق یدهتان ردىان بده وٚدـ
میآییؼ و ػؿوهای به مـصیهای میؿمیؼ ه بیو اف ایه پیـ ومیىىیؼس
ایبتدده ااددـ چىددان بددؼوی بددا اتىمبیددل تَدداػ ٣ىددؼ ،مملدده ام د ػچدداؿ
ىلنتگی امتغىان ىىػ یدا اادـ بدا چدا٩ى بـیدؼه ىدىػ ،هىدىف مملده امد
عىوـیقی ىؼس فیـا پیلـبىؼی مىیلىیی آن ت٢ییـ ولـػه امد س ٪٥دٔ ایهٕدىؿ
ام ه میى ها بهٕىؿ ٕبیٞی ومیمیـوؼ ،بدهٕىؿ ٕبیٞدی پیدـ ومیىدىوؼ و
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هیچاىوه مىع ومافی ورىػ وؼاؿػس مىٚدىؿ مدا اف «ؿ٥دته بده ٥ـامدىی پدىذ
ٝىَـ» ایه ام س چه عـا٥اتی ػؿ آن ورىػ ػاؿػ؟ آن ؿا میتىان بهٕىؿ ٝیمی
تىّیش ػاػس اما بْٞی ا٥ـاػ با ایىله ومیتىاوىدؼ آن ؿا تىّدیش ػهىدؼ ،آفاػاوده
ػؿباؿۀ آن ٍضب می ىىؼ و ػؿ وتیزه ػیگدـان میاىیىدؼ ده مدا عـا٥دا ؿا
تـویذ میػهی؛س ایه ٝباؿتی ام ه اف مؾهب میآیدؼ و چیاىود امدـوفی
آن ؿا وناعته ام س
«عاؿدىؼن اف مه ٩یمـو» چین ؟ همانٕىؿ ه اعیـا ا٦ت؛ ییدؼ ؿىدؼ
اىو ىما تق یۀ ىیهىیى ام س همانٕىؿ ه با مـى رهان همگىن
میىدددىیؼ ،مـىددد رهدددان ،ىدددما ؿا ػیگدددـ مضدددؼوػ ومی ىدددؼس بدددا ؿىدددؼ
ىیهىدیى تان ،مدداػۀ ت٪ددىا بدده اىود تبددؼیل میىددىػ و بددا ؿىددؼ پیىمددته و
ٍٞىػه ػؿ وهای متىن اىود ؿا ىدلل میػهدؼس هدـ اودؼافه ایده مدتىن
اىو اؿت٦ا ٛبیيتـی ػاىته باىؼ ،مدٖش اودـری اىود تدان بیيدتـ امد س
ا٦تهای هن  :ػا٥ا بیصؼومـف ام س تق یه امال به ٩یبتان بندتگی ػاؿػس
ایىله تا چه اؿت٦اٝی میتىاویدؼ تق یده ىیدؼ ،بندتگی بده ایده ػاؿػ ده چ٪دؼؿ
بـػبدداؿی و تىاوددایی تضمددل مددغتیها ؿا ػاؿیددؼس صتددی ااددـ ؿوفی تمددای مدداػۀ
م٦یؼتان تبؼیل ىىػ ،میتىاویؼ ماػۀ میاه عىػ ؿا اف ٕـی ٨تضمدل مدغتیها
به ماػۀ م٦یؼ تبؼیل ىیؼس ااـ بافه؛ ا٥ی وباىؼ ،میتىاویؼ اف ٕـید ٨تضمدل
اىاهان اْٝای عاوىاػه یا ػومتان وقػیکتان ه تق یه ومی ىىؼ ،اىو تان
ؿا ا٥قایو ػهیؼس امدا ایده ٪٥دٔ بدـای ا٥دـاػی بده داؿ مدیؿوػ ده تدا مدٖش
بیوهای باییی تق یده ـػهاودؼس و٩تدی ٥دـػی مٞمدىیی تق یده ؿا تدافه ىدـوٛ
می ىؼ وبایؼ ػؿباؿۀ تضمدل اىاهدان اْٝدای عداوىاػهاه ٥لدـ ىدؼ ،فیدـا بدا
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چىان اؿمای فیداػی ،ا خدـ ا٥دـاػ ومیتىاوىدؼ ػؿ تق یده مى٥د ٨ىدىوؼس ایىزدا
ػؿباؿۀ مـاصل مغتی ٤تق یه ٍضب می ى؛س
مـاتبی وردىػ ؿا
مه ٩یمـو اٍٖالصی مؾهبی ام و مده
ِ
٩یمدـو میندیه ِ
تىٍی ٤می ىؼ یٞىی ٩یمـوهای آممان ،ایه ػویا و ػویای فیـیهس ػؿ انتـۀ
ُ
مه؛ هنتی و ػؿ مزمى ٛمیومه مٖش ورىػ ػاؿػس
ایه مه ٩یمـو ،وه مٖش ِ
میاىیىؼ تمای چیقها ػؿ مه ٩یمـو ،بدؼون تىرده بده مٖشىدان ،مزبىؿودؼ اف
میان ػایـۀ بافپیؼایی ٝبىؿ ىىؼس بافپیؼایی یٞىی ىغَدی ده ػؿ ایده فودؼای
اونان ام ممله ام ػؿ فوؼای ػیگـ صیىان ىدىػس ػؿ بىػیند؛ میاىیىدؼ
ه ىغٌ بایؼ ٩ؼؿ ما هایی ؿا ه ػؿ ایه فوؼای ػاؿػ بؼاوؼ و مملده امد
ػوباؿه ٥ـٍ تق یه به ػم ویایؼس ػییل ا٦تهىدان ایده امد ده صیىاودا
ارافه وؼاؿوؼ تق یه ىىؼ و مزاف وینتىؼ ٥ا ؿا بيىىوؼ و صتدی اادـ هد؛ صیدىاوی
تق یه ىؼ ،ومیتىاوؼ به حمـۀ ص٪ی٪ی وا ل ىىػس ااـ مدٖش اىود صیدىان بده
ُ
صؼ باییی بـمؼ ،مىرىػا عؼایی وای آن ؿا می يىؼس ىایؼ ٍدؼها مدا یدا
بیيتـ مىتٚـ بىػهایؼ تا بؼوی بيـی به ػم آوؿیؼ و هىگامی ه بدایعـه بده
ػم آوؿػیؼ این ٩دؼؿ آن ؿا ومیػاویدؼس اادـ بهٍدىؿ تلده مدىگی بافپیدؼا
ىىیؼ ،ممله ام ػههقاؿ ما ٕى بليؼ تا اف آن ؿها ىىیؼس اادـ آن تلده
مى ىلنته ويىػ یا بـ احـ ت٢ییـا رىی اف بیه ودـوػ ،هـادق ومیتىاویدؼ اف
آن ؿها ىىیؼس بهػم آوؿػن بؼن بيـی بندیاؿ مدغ امد ! اادـ ىغَدی
واٞ٩ا بتىاوؼ ػا٥ا ؿا ندب ىدؼ بندیاؿ عىىدبغ امد س بهػمد آوؿػن بدؼن
بيـی بنیاؿ مغ ام  ،آنها ایه ؿا ایهاىوه میبیىىؼس
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ػؿ تق یه ػؿباؿۀ مٖىس ٍضب می ىی؛س مٖش ىما امال به تق یۀ ىما
بنتگی ػاؿػس ااـ میعىاهیؼ به ٥ـامدىی مده ٩یمدـو بـویدؼ ،پدل بده تمدـیه
اػامه ػهیؼ و و٩تی متىن اىو تان تا اؿت٦ا ٛبندیاؿ بداییی بـمدؼ٥ ،ـامدىی
مه ٩یمـو [یا بیـون اف چـعۀ بافپیؼایی] عىاهیؼ بىػس فماوی ه بـعی ا٥ـاػ ػؿ
صا مؼیتیيه هنتىؼ ؿوس اٍییىان بدؼن ؿا تدـک می ىدؼ و بال٥اٍدیه بده
مددٖضی بندیاؿ بددای میؿمددؼس تمـیه ىىددؼهای ػؿ اددقاؿه تزـبددهاه بددـای؛
وىىد « :مٞیدد؛ ،مدده بدده چىددیهوچىددان مددٖضی اف آمددمان ٍددٞىػ ددـػی و
ٍضىههایی ؿا ػیدؼیس» بده او ا٦دت؛ بدایتـ بدـوػس ا٦د « :ومیتدىاو؛س رـ د
ومی ى؛ بایتـ بـوی ،ومیتىاو؛ بیيتـ اف ایه بای بـویس» چـا آنٕىؿ بىػ؟ فیدـا
متىن اىو او ٪٥دٔ بده همدان اودؼافه بدىػ و بدا ويندته بدـ مدتىن اىود
تىاونته بىػ به آوزا بـمؼس «حمـه» ده ػؿ بىػیند؛ اف آن ٍدضب ىدؼه ،ایده
ام س او تا آن حمـه تق یه ـػه بىػس اما بـای تق یه ىىؼه ،ایه هىىف ٩یۀ حمدـۀ
او وین  ،فیـا بهٕىؿ پیىمته به بای صـ د می ىدؼ ،بدهٕىؿ پیىمدته ٍدٞىػ
می ىؼ و بدهٕىؿ پیىمدته عدىػ ؿا ؿىدؼ میػهدؼس اادـ مدتىن اىود تدان بده
٥ـامىی صؼومـف مه ٩یمـو بـمؼ ،آیا ػؿ ٥ـامىی مه ٩یمدـو ویندتیؼ؟ فمداوی
آن ؿا بـؿمی ـػی؛ و پی بـػی؛ مه ٩یمـویی ده مدؾاهب ػؿبداؿۀ آن ٍدضب
ُ
می ىىددؼ ٪٥ددٔ ػؿ مضددؼوػۀ ودده م دیاؿۀ اٍددیی مددا ٩ددـاؿ ػاؿػس بـعددی اف ا٥ددـاػ
میاىیىؼ ػه میاؿۀ اٍیی ورىػ ػاؿػس میتدىاو؛ بگدىی؛ اٍدال ص٪ی٪د ودؼاؿػس
ػؿیا٥تهای ه متىن اىو بْٞی اف امتاػان چیاىود ِ اؾىدته ٥ـاتدـ اف ؿاه
ىیـی ؿ٥ته بىػ ،آنها بنیاؿ بایتـ اف مه ٩یمدـو ؿ٥تده بىػودؼس ایده «ؿ٥دته بده
٥ـامىی مه ٩یمـو» ه ػؿباؿۀ آن ٍدضب دـػی ػؿ وا٩د ٜمىّدىٝی ػؿبداؿۀ
مٖىس ام س
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هىضىع دسطلببىدو
وابنتگی ػؿ ٕیب چیقی بىػن به مضل تق یۀ ما میآیىدؼس
بنیاؿی اف ا٥ـاػ با
ِ
بْٞی ا٥ـاػ ػؿ اىتیا ٧نب تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی هندتىؼس بـعدی ا٥دـاػ
میعىاهىؼ به وٚـیههایی اىه ػهىؼس ٝؼهای میعىاهىؼ بیماؿیهایىدان
ى٦ا یابؼس ٝدؼهای هد؛ َ٩دؼ بهػمد آوؿػن ٥دایىن ؿا ػاؿودؼس همده ودىٕ ٛدـف
ت٦لـی ورىػ ػاؿػس ا٥ـاػی ه؛ میاىیىؼ« :ػؿ عاوىاػۀ مه ندی هند ده
وتىاونته ػؿ مغىـاوی ىـ ىؼس ىدهـیۀ دالك ؿا میپدـػافیس یٖ٦دا بده او
یک ٥دایىن بؼهیدؼس» ٥دایىن صاٍدل تداله وندلهای بندیاؿ فیداػ ػؿ ٕدى
مددا های بیوهاید فیداػ امد س ااددـ تٞددؼاػ آن ؿا بدده ىددما مددیا٦ت؛ ىددى ه
میىؼیؼ ،چـا ه اَٝاؿ بنیاؿ فیاػی بـای ىللایـی آن فمان بدـػه امد س
آیا میعىاهیؼ می پى بؼهیؼ تا یک ٥ایىن بغـیؼ؟ پل چـا میتدىاوی؛ آن ؿا
بؼون ىـٓ به ىما بؼهی؛؟ فیـا میعىاهیؼ تق یه ىىدؼه باىدیؼس ایده ٩یدب ؿا
ومیتىان با هیچ ٩یمتی عـیؼس  ٔ٪٥و٩تی مـى عدؼاییتان ٙداهـ میىدىػ
میتىاوی؛ ایه اؿ ؿا بؼیه ٕـی ٨اوزای ػهی؛س
بایؼ اف عىػ بپـمیؼ ه آیا  ٔ٪٥بـای ایىله چیدقی اف ایده ؿوه بده ػمد
آوؿیؼ به ایىزا آمؼهایؼس ٥اىه مه ػؿ ُبٞؼی ػیگـ اف آوهه ػؿ ؽههتان میاؾؿػ
آ ااه ام س و٩تی اف ُبٞؼی ػیگـ ػیؼه ىىػ ،ؿووؼ ىدللایـی ا٥لاؿتدان بندیاؿ
آهنته ام  ،فیـا م٦هىی آن ػو ْ٥افمان مت٦او ام س صتی ٩بدل اف ایىلده
به چیقی ٥لـ ىیؼ٥ ،اىه اف آن آااه ام س مىٚىؿ ایه ام ه بایؼ به تمدای
ا٥لاؿ واػؿم عىػ عاتمه ػهیؼس مؼؿمۀ بىػا به ؿابٖۀ ت٪دؼیـی مٞت٪دؼ امد س
هـ نی بهعإـ ؿابٖهای ت٪ؼیـی به ایىزا آمؼه امد س اادـ ایده ؿوه ؿا یداػ
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میایـیؼ ىایؼ ٩ـاؿ بىػه آن ؿا یاػ بگیـیؼس بىابـایه بایؼ ٩ؼؿ آن ؿا بؼاویدؼ و هدـ
وی ػویىی ؿا ه ممله ام ػؿ ابتؼا ىما ؿا به یداػایـی ایده ؿوه تـ١یدب
ـػه ؿها ىیؼس
ػؿ تق یدددۀ مدددؾهبی ػؿ فمانهدددای اؾىدددته ،مؼؿمدددۀ بدددىػا بدددـ م٦هدددىی
«عاییبىػن» ت یؼ ػاى و به مـیدؼان آمدىفه مدیػاػ ده ؽههىدان ؿا اف
ا٥لاؿ عایی ىىؼ و اف ػویای ماػی ؿو بـاـػاوىؼس مؼؿمۀ ػا ى ویق بهٕىؿ ميابه
بـ «هیچبىػن» ت یؼ ػاى و اف پیـوان عىػ میعىامد ده اف ػاؿاییهدای
ماػی ٍدـ٣وٚـ ىىدؼ و آنهدا ؿا وغىاهىدؼ و مدٞی ػؿ بهػمد آوؿػن آنهدا
وؼاىته باىىؼس ایه ميابه همان چیقی ام ه ػؿ تق یده آمدىفه میػهىدؼ
ه ؽههتان ؿا بـ اوزای تق یه متمـ ق ىیؼ ،وه بـ اىوگی ه اف تق یه صاٍدل
میىىػس ااـ ػؿ صایی ه تق یه می ىیدؼ بتىاویدؼ ؿهدا اف َ٩دؼ باىدیؼ و ٪٥دٔ
ؿوی تق یۀ ىیهىیى عىػ تمـ ق ىیؼ ،مٖىس ؿا پي مـ عىاهیؼ اؾاى
و بهٕىؿ ٕبیٞی هـچیقی ؿا ه بایؼ ػاىته باىیؼ ،عىاهیؼ ػاى س ااـ چیقی
ؽههتان ؿا اى٢ا ىدؼ و وتىاویدؼ آن ؿا ؿهدا ىیدؼ ،آیدا آن وابندتگی ویند ؟
آمىفههایی ه اؿا ه میػه؛ اف همدان ؿوف او بندیاؿ پیيدـ٥تهاوؼ ،بىدابـایه
ایقاماتی ه ػؿ عَىً ىیهىیى بـای ىما ػاؿی بایم  ،اف رمیه ایىلده
وابنتگی ػؿٕیببىػن بیاییؼس
ومیتىاویؼ بـای یاػایـی ٥ا ،با
ِ
اصناك منئىیی می ى؛ ه ىما ؿا به ؿاهدی ػؿمد ؿاهىمدایی دى؛ و
ایه یٞىی بایؼ ایه ٥ا ؿا بدهٕىؿ امدل بده ىدما آمدىفه ػهد؛س همدانٕىؿ ده
ا٦ت؛ ،و٩تی نی ػؿ ٕیدب چيد؛ مدىی امد  ،مملده امد آن مندؼوػ و
مهـومىی ىىػس پیوتـ اىاؿه ـػی ه تمای ٩ؼؿ هایی ه ٥ـػ ػؿ تق یۀ ٥دای
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٩یمـو بيـی ؿىؼ میػهؼ تىاواییهای ماػؿفاػی ایه بدؼن ٥یقیلدی هندتىؼ
اـچه امـوفه مـػی آنها ؿا «تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی» میوامىدؼس آنهدا ٪٥دٔ
میتىاوىؼ ػؿ ایه ُبٞؼ ما ٝمل ىىدؼ و ؿوی مدـػی ٝداػی تد حیـ ػاىدته باىدىؼس
بدـای چدده ػؿ رندتزىی آن تىاواییهددای وداچیق و مهاؿ هددای پیوپاا٥تدداػه
هنتیؼ؟ ىما ایه یا آن ؿا میعىاهیؼ ،اما بٞؼ اف ایىله به ٥ـامىی ٥ای ٩یمدـو
بيـی بـمیؼ ،آنها هیچ ت حیـی ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ وؼاؿوؼس و٩تدی بده ٥ـامدىی
تق یۀ ٥ای ٩یمـو بيـی بـویؼ ،تمای آن ٩ؼؿ های وداچیق بایدؼ ىداؿ اؾاىدته
ىددىوؼ ،آنهددا ػؿ ُبٞددؼی بن دیاؿ ٝمی د٥ ٨يددـػه میىددىوؼ و آوزددا وگهددؼاؿی
میىىوؼس ػؿ آیىؼه  ٔ٪٥بهٝىىان ماب٪های اف منیـ تق یهتان ٝمل می ىىدؼ و
 ٔ٪٥همیه و٪و ؿا ػاؿوؼس
بٞؼ اف ایىله ىغٌ به ٥ـامىی ٥دای ٩یمدـو بيدـی مدیؿوػ بایدؼ ػوبداؿه
تق یه ؿا ىدـو ٛىدؼس بدؼوی ده او ػاؿػ هماوىدؼ چیدقی امد ده ػؿبداؿۀ آن
ٍضب ـػی ،بؼوی ه به ٥ـامىی پىذ ٝىَـ ؿ٥ته امد س آن بدؼوی عدؼایی
ام س آیا چىان بؼوی ؿا بؼن عؼایی ومیوامیؼ؟ آن بؼن عدؼایی بایدؼ ػوبداؿه اف
او تق ی ده ىددؼ و ػوبدداؿه تىاواییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی ؿا ؿىددؼ ػهددؼس امددا آنهددا
«تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی» وامیؼه ومیىىوؼ ،آنها «٩ؼؿ های عؼایی ٥دای
بىػا» وامیؼه میىىوؼس ٩ؼؿ آنها بیصؼومـف ام و میتىاوىؼ ػؿ هـ ُبٞدؼی
ٝمل ىىؼ و واٞ٩ا مؤحـ باىىؼس پل به مه بگىییدؼ ،چده ٥ایدؼهای ػاؿػ ده ػؿ
ٕیددب تىاواییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی باى دیؼ؟ همددۀ ىددما ا٥ددـاػی دده بددهػوبا
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی هنتیؼ ،آیا وی ىما ایه وین ده اف آنهدا ػؿ بدیه
مـػی ٝاػی امت٦اػه ىیؼ ،ه آنها ؿا بیه مدـػی ٝداػی ويدان ػهیدؼ؟ اادـ
ایهٕددىؿ وین د  ،بددـای چدده آنهددا ؿا میعىاهی دؼ؟ بددهٝالوه ،آنهددا صتددی
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بیمَـ٣تـ اف چیقهای فیبایی هنتىؼ ه میتىان بـای فیى امت٦اػه دـػ،
فیـا صؼا٩ل آن چیقهای فیبا ؿا میتىان ػیؼ و میمىكاودؼس میتدىاو؛ تْدمیه
ى؛ ه ااـ آنها ؿا میعىاهیؼ ،تا صؼی بـای ایده امد ده بدـای داؿی اف
آنها امت٦اػه ىیؼس آنها مخل مهاؿ های ٝداػی ویندتىؼ ده بتدىان بدـای
بهػم آوؿػنىان تاله ـػس بیله به یی ٥ىٕ٧بیٞی هنتىؼ و ىدما مزداف
وینتیؼ بـویؼ و ػؿ بیه مـػی ٝاػی با آنها عىػومایی ىیؼس عىػومدایی ،یدک
وابنتگی بنیاؿ ٩ىی ام  ،وابنتگی بنیاؿ بدؼی ده تق یه ىىدؼه بایدؼ اف آن
ؿها ىىػس بنیاؿ بؼتـ ایىله بغىاهیدؼ بهومدییۀ آنهدا پدى و حدـو بده ػمد
بیاوؿیؼ یا بغىاهیؼ با آنها به اهؼا ٣ىغَیتان ػؿ بیه مـػی ٝاػی بـمدیؼس
چىیه اؿی مٞاػ امدت٦اػه اف چیقهدای مدٖش بدایتـ بدـای مغتدل ـػن و
آمیبؿماوؼن به رامٞۀ مـػی ٝاػی ام و ایه ا٥لاؿ صتی بؼتـ اف عىػومایی
هنتىؼس به همدیه ٝید هیچ ندی اردافه ودؼاؿػ تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی ؿا
هـٕىؿ ه مایل ام ػؿ ایه ػویا امت٦اػه ىؼس
مٞمىی اصتما ؿىؼ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػؿ ػو ادـوه اف مدـػی بیيدتـ
ام  :ىػ دان و مندههاس مغَىٍدا ػؿ عاو؛هدای منده ،فیدـا مٞمدىی اف
ىیهىیى عىبی بـعىؿػاؿوؼ و وابنتگیهای ػویدىی فیداػی وؼاؿودؼس بٞدؼ اف
ؿىؼ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ،به اصتما فیاػ میتىاوىؼ عدىػ ؿا بدهعىبی اػاؿه
ىىؼ ،فیـا بهػوبا عىػومدایی ویندتىؼس چدـا بدـای ا٥دـاػ ردىان و مغَىٍدا
مـػهای رىان مغ ام ه تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ؿا ؿىدؼ ػهىدؼ؟ فیدـا
هىىف ه؛ میعىاهىؼ مغ تاله ىىدؼ بده اهؼا٣ىدان ػؿ فودؼای بـمدىؼ و
هىگددامی دده تىاواییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی ؿا بدده ػمد بیاوؿوددؼ ،اف آنهددا بددـای
ؿمیؼن به اهؼا٣ىان امدت٦اػه می ىىدؼس آنهدا ؿا ىدبیه مهاؿ هدایی بدـای
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تض٨٪بغيیؼن به اهؼا٣ىدان ػؿ وٚدـ میایـودؼس امدا چىدیه امدت٦اػهای اف
آنها مٖی٪ا ممىى ٛام س به همیه ٝی تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی آنها ؿىدؼ
ومی ىؼس
تق یه بافی بههااوه وین  ،مهاؿ مـػی ٝاػی وین  ،بیله واٞ٩ا ردؼی
ام س ایىله بغىاهیؼ تق یه ىیؼ یا بتىاویؼ آن ؿا اوزای ػهیؼ بهٕىؿ امدل بده
ایه بنتگی ػاؿػ ه چگىوه میعىاهیؼ ىیهىیى عىػ ؿا ؿىؼ ػهیدؼس واٞ٩دا
وصيتىاک میبىػ ااـ نی میتىاون تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی ؿا اف ٕـید٨
ٕیب ـػنىان به ػم بیاوؿػس پی میبـػیؼ ه بـای او تق یه مه؛ ویند و
اٍال ػؿباؿۀ آن ٥لـ ومی ىؼس چىن ىیهىیى او ػؿ مٖش ٥ـػ ٝداػی ٩دـاؿ
میػاى و چىن تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی عىػ ؿا اف ٕـیٕ ٨یب دـػن آنهدا
به ػم میآوؿػ ،ىایؼ هـ وى ٛاؿ واػؿمتی ؿا اوزای میػاػس پدى فیداػی ػؿ
باوک مىرىػ ام و او م٪ؼاؿی اف آنها ؿا بـمیػاىد س تٞدؼاػ فیداػی بیید
بغ آفمایی ػؿ عیابان به ٥ـوه مدیؿوػ و او ردایقۀ او ؿا اوتغداب می دـػس
پل چـا ایه منا ل ات٦ا ٧ومیا٥تؼ؟ بْٞی اف امتاػان چیاىو میاىیىؼ:
«٥ـػی ه به ت٪ىا اهمی ومیػهؼ ،بٞؼ اف ایىله تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞیاه
ؿىؼ ـػ بهؿاصتی میتىاوؼ اؿهدای بدؼ اوزدای ػهدؼس» میادىی؛ ایده اىدتباه
ام س اٍال ایهاىوه وین س ااـ به ت٪ىا اهمی وؼهیؼ ،ااـ ىیهىیى عىػ
ؿا تق ی ده ولىی دؼ ،تىاواییهددای ٥ىٕ٧بیٞیتددان ی دک ؽؿه هدد؛ ؿىددؼ ومی ىددؼس
ا٥ـاػی هنتىؼ ه ىیهىدیى عدىبی ػاؿودؼ و ػؿ مدٖش عدىػ ،تىاواییهدای
٥ىٕ٧بیٞیىان ٙاهـ میىىػ ،اما پل اف آن عىػ ؿا بهعىبی اػاؿه ومی ىىدؼ
و اؿهایی می ىىؼ ه وبایؼ اوزای میػاػوؼس مىٞ٩ی هدایی ىدبیه ایده وردىػ
ػاؿػس اما و٩تی اؿهای بؼ اوزای ػهىؼ ،تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞیىان ّدٞی٤
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میىىػ یا اف بیه میؿوػ و و٩تدی آنهدا ؿا اف ػمد ػهىدؼ ،بدـای همیيده اف
ػم ػاػهاوؼس عٖـ رؼیتـ ایه ام ه به آن وابنته میىىوؼس
بـعی اف امتاػان چیاىو اػٝا می ىىؼ ه ؿوه آنها ؿا ػؿ ٝـُ مه
یا پىذ ؿوف یاػ بگیـیؼ و مپل میتىاویدؼ بیماؿیهدا ؿا ىد٦ا ػهیدؼس ایده ىدبیه
آاهی تبیی٢اتی ام  ،اوگاؿ ػؿ نبو اؿ چیاىو ٞ٥ایی می ىىؼس ػؿبداؿۀ
ایه بیىؼیيیؼ :ااـ ٥ـػی ٝاػی باىیؼ ،چگىوه میتىاویؼ [ٕبد ٨آوهده تبیید٠
چی عىػ ،بیمداؿی اىدغاً
می ىىؼ]  ٔ٪٥اف ٕـی ٨بیـون٥ـمتاػن می اف ِ
ػیگـ ؿا ػؿمان ىیؼ؟ بؼن ٥ـػی ٝاػی چدی ػاؿػ ،بدؼن ىدما ویدق چدی ػاؿػس
ىما ه؛ا ىىن ىـو ٛبه تمـیه چیاىو ـػهایؼ و  ٔ٪٥ایهٕدىؿ امد ده
وٖ٪ۀ ٕب مىفوی ی ىاىو ػم تان باف ام  ،ػؿ وتیزه میتىاویؼ چی ؿا به
ػؿون واؿػ و اف آن عاؿد ىیؼس و٩تی بیماؿیهای ػیگدـان ؿا ىد٦ا میػهیدؼ،
چی آنها بیماؿیهای ىما ؿا ىد٦ا ػهدؼ!
بؼن آنها ویق چی ػاؿػ ،پل ىایؼ ِ
چی ٥ـػ ػیگـی ؿا ىتـ ىؼ؟ چی ومیتىاوؼ هیچ
چی نی میتىاوؼ ِ
چگىوه ِ
مـّی ؿا ى٦ا ػهؼس بهٝالوه ،و٩تی ٥ـػی بیماؿ ؿا مؼاوا می ىیدؼ ،ىدما و آن
چدی مدـی ِِ بیمداؿ واؿػ
٥ـػ بیماؿ میؼان واصدؼی ؿا ىدلل میػهیدؼ و تمدای ِ
٥ـػ بیماؿ ػاؿػ ،ىما ویق همان م٪دؼاؿ ؿا
بؼنتان میىىػ و به اوؼافهای ه آن ِ
عىاهی دؼ ػاى د س ااـچدده ؿیيددۀ بیمدداؿی ػؿ بددؼن بیمدداؿ ٩ددـاؿ ػاؿػ و مىت٪ددل
چی مـیِ ػاىته باىیؼ باٝج میىىػ بیمداؿ
ومیىىػ ،اما ااـ م٪ؼاؿ فیاػی ِ
ىىیؼس و٩تی ٥لـ می ىیؼ میتىاویؼ بیماؿیها ؿا ػؿمان ىیؼ ،پؾیـه بیماؿان
ؿا ىـو ٛمی ىیؼس هیچ نی ؿا ؿػ ومی ىیؼ و وابنته میىىیؼس و٩تی بیمداؿی
ػیگـان ؿا ى٦ا میػهیؼ بنیاؿ عىىدضا میىدىیؼ! امدا چدـا میتىاوىدؼ ىد٦ا
یابىؼ؟ چیقی هن ه متىره ومیىدىیؼ :امدتاػان ٩البدی چیاىود ؿوی
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بؼنىان ؿوس یا صیىان تنغیـ ىىؼه ػاؿوؼ و اوـریىان ؿا اف آنهدا میایـودؼس
مپل بـای ایىله باوؿىان ىیؼ ،می اف ایه اوـری ؿا به ىما میػهىؼس بٞدؼ
اف ایىله مه ،پىذ ،هي یا ػه بیماؿ ؿا ى٦ا ػهیدؼ آن اودـری واپؼیدؼ میىدىػس
آن اوـری می ه ػاىتیؼ اف ػم میؿوػ ،فیـا اوزای ایه داؿ ،آن اودـری ؿا
مَـ ٣می ىؼس ایه اوـری ه امت٦اػه می ـػیؼ اىود وبدىػ فیدـا اف همدان
او اىو وؼاىتیؼس ما امدتاػان چیاىود ػههدا مدا تق یده دـػهای؛س ػؿ
اؾىته اوزای تق یه بنیاؿ مغ بىػس اادـ ٥دـػ ؿوىدی واٞ٩دی ؿا پیدؼا ولدـػه
باىؼ ،تق یهاه بنیاؿ ػىىاؿ امد و اادـ ػؿ ؿوه ىچدکتـی تق یده ىدؼ،
بنیاؿ مغ ام ه به مٖىس بنیاؿ بای بـمؼس
به آن امتاػان بدقؿو چیاىود ده مٞدـو ٣هندتىؼ وگداهی بیىؼافیدؼ،
آنها ػهها ما تق یه ـػهاوؼ تا آن م٪ؼاؿ هـچىؼ واچیق اىود ؿا بده ػمد
بیاوؿوؼس ىدما تق یده ولـػهایدؼ ،آیدا ٥لدـ می ىیدؼ ٍدـ٥ا بدا ؿ٥دته بده دالك
چیاىو و بؼون ایىله تق یده ىیدؼ ،میتىاویدؼ اىود بده ػمد بیاوؿیدؼ؟
چگىوه ایه املانپدؾیـ امد ؟ بٞدؼ اف آن الكهدا وابندتگیهایی ؿا ىدلل
میػهیؼس مپل ااـ وتىاویؼ بیماؿی مـػی ؿا ػؿمدان ىیدؼ ،وگدـان میىدىیؼس
بـعی ا٥ـاػ و٩تی ػؿ صا مؼاوای ىغَی بیماؿ هنتىؼ ،آیدا میػاویدؼ بدـای
ص ٘٦ىهـ به چه ٥لـ می ىىؼ؟ «بگؾاؿ بیماؿی او ؿا عىػی بگیـی تدا بیمداؿ
بتىاوددؼ ىدد٦ا یابددؼس» آن اف ؿوی وی دکعىاهی وین د س ویددکعىاهی بهمددغتی
میتىاوؼ ػؿ ؽهىی پؼیؼ آیؼ ه با چیقهایی ماوىؼ پى و ىهـ پـ ىدؼه امد س
ایىله او بـای ص ٘٦ىدهـتو صتدی میعىاهدؼ عدىػه مدـُ ٥دـػ بیمداؿ ؿا
بگیـػ بیاوگـ ایده امد ده وابندتگی ىدؼیؼی ػاؿػ! بىدابـایه چیدقی ؿا ده
ػؿعىام می ىؼ به ػم میآوؿػس میتىاوؼ مىزـ به ایه ىدىػ ده بده بدؼن
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عىػه مىت٪ل ىىػ و مپل ایده مندئیه ؿوی میػهدؼس ػؿ صدایی ده بیمداؿ
صایو عىب میىىػ٥ ،ـػی ه او ؿا ػؿمان ـػه پدل اف آن فردـ می يدؼس
٥لـ می ىؼ نی ؿا ىد٦ا ػاػه امد س و٩تدی ػیگدـان او ؿا امدتاػ چیاىود
میوامىؼ ،بنیاؿ ميٞى ٣و افعىػؿاّی میىدىػس آیدا ایده وابندتگی ویند ؟
و٩تی وتىاوؼ نی ؿا ى٦ا ػهؼ ،مـه ؿا پاییه میاوؼافػ و اصناك ا٥ندـػای
می ىؼس آیا ایه بهعإـ وابنتگیاه بده ىدهـ و مىدا ٜ٥ىغَدی ویند ؟
چی مـی ِِ آن ا٥ـاػی ه او آنها ؿا ػؿمدان دـػه بده بدؼوو
بهٝالوه ،تمای ِ
میآیؼس آن امتاػ ٩البی چیاىو ٙاهـا به او آمىفه ػاػه ه ایه یا آن داؿ
چی مـیِ ؿا اف بؼوو عاؿد ىؼس امدا بده ىدما میادىی؛ ده
ؿا اوزای ػهؼ تا ِ
چدی عدىب اف
ومیتىاوؼ آن ؿا عاؿد ىؼ ،فیـا ٥ـػی ٝاػی تىاوایی تيدغیٌ ِ
چی بؼ ؿا وؼاؿػس با اؾى فمان ،ػؿون بؼوو اف اؿما میاه میىىػس
ِ
ااـ چىیه ٥ـػی بغىاهؼ فماوی بهٕىؿ واٞ٩ی تق یه ىدؼ ،ؿوفاداؿ مدغتی
ػاؿػ و ؿاهصل ماػهای وؼاؿػس بنیاؿ ػىىاؿ و ػؿػواک عىاهؼ بىػ تا اؿمدا ؿا بده
ماػۀ م٦یؼ تبدؼیل ىدؼس ىغَدی ده ی٦ید مداػؿفاػی عدىبی ػاؿػ بیيدتـ
منتٞؼ ایه اـ٥تاؿی ام س بْٞی ا٥ـاػ اٍـاؿ ػاؿوؼ ه مـػی ؿا ى٦ا ػهىؼس اما
و٩تی چىیه ویتدی ػاؿیدؼ ،اؿواس صیدىاوی آن ؿا میبیىىدؼ و مدـاٟتان میآیىدؼس
چىیه چیقی تنغیـىؼن بهومییۀ ؿوس یا صیىان امد س آنهدا میبیىىدؼ ده
ایه ٥ـػ میعىاهؼ بیماؿیها ؿا ى٦ا ػهؼ و بده او مدک می ىىدؼ ایده داؿ ؿا
اوزای ػهؼس اما بؼون ػییل به او مک ومی ىىدؼ بیمداؿی ؿا ىد٦ا ػهدؼس اادـ
ىغٌ اف ػم وؼهؼ ،به ػمد ومدیآوؿػس ایده بندیاؿ عٖـوداک امد س آیدا
میػاویؼ پل اف رؾب ـػن آن صیىاوا به عىػ چ٪ؼؿ ػىىاؿ ام ه تق یده
ىیؼ؟ تمای تالهتان ػؿ تق یه بیهىػه عىاهؼ بىػس
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بْٞی ا٥ـاػ اف ٕـی ٨ى٦ای بیماؿی ،ی٦ید مداػؿفاػی عىبىدان ؿا بدا
اؿمای ػیگـان مباػیه می ىىؼس آن ىغٌ مـیِ ام و اؿمای بندیاؿی
ػاؿػس ااـ مـیْی ؿا ه بیماؿی وعیمی ػاؿػ ى٦ا ػهیؼ ،و٩تی بٞؼ اف مٞایزدۀ
او به عاوه بـویؼ اصناك بنیاؿ بؼی عىاهیؼ ػاى ! بندیاؿی اف ا٥دـاػی ده
ػیگـان ؿا ػؿمان ـػهاودؼ ،ایده تزـبده ؿا ػاؿودؼ ،ده بیمداؿ مدالم عدىػ ؿا
بافمییابؼ ،اما آنها به عاوه میؿووؼ و اف بیماؿی ىدؼیؼی فردـ می يدىؼس بدا
اؾى فمان اؿمای بندیاؿی بده آنهدا مىت٪دل میىدىػ و ػؿ افای اؿمدای
ػیگـان ،به آوان ت٪ىا میػهىؼس بؼون افػم ػاػن ،چیقی به ػم ومیآیدؼس
اـچه آوهه میایـیؼ بیماؿی ام  ،اما به هـ صا اؿما بایدؼ بدا ت٪دىا مباػیده
ىددىػس ٩دداوىوی ػؿ ای ده رهددان ورددىػ ػاؿػ دده ااددـ ىددما چی دقی ؿا بغىاهی دؼ
هیچ نی ومیتىاوؼ ماوٜتان ىدىػس ندی هد؛ ومیاىیدؼ ده عدىب هندتیؼس
چیقی ورىػ ػاؿػ ه ػؿ ایده رهدان تَدـیش ىدؼه امد  :هـ ندی اؿمدای
فیاػی ػاىته باىؼ ٥ـػ بؼی امد س ىدما ی٦ید مداػؿفاػی عدىػ ؿا ػؿ افای
اؿما با او مباػیه می ىیؼ و با آن همه اؿما چگىوده میتىاویدؼ تق یده ىیدؼ؟
تمددای ی٦ی د ماػؿفاػیتددان بهومددییۀ آن ىددغٌ اف ب دیه مددیؿوػس آی دا ای ده
تـمىاک ویند ؟ بیمداؿی آن ىدغٌ اف بدیه ؿ٥تده امد و ػؿ صدا صاّدـ
اصناك ؿاصتی ػاؿػ ،اما ىما به عاوه میؿویؼ و فرـ می يیؼس ااـ چىؼ بیماؿ
مـٕاوی ؿا ػؿمان ىیدؼ ،مزبدىؿ میىدىیؼ بده ردای آنهدا بمیـیدؼس آیدا ایده
عٖـواک وین ؟ ایه چیقی ام ه ؿوی میػهؼس بنیاؿی اف ا٥ـاػ ص٪ی٪
پي آن ؿا ومیػاوىؼس
ممله ام بـعی اف امتاػان ٩البی چیاىو ميهىؿ باىىؼ ،اما یقومدا
به ایه مٞىی وین ه بنیاؿ میػاوىؼس مدـػی ٝداػی چدهچیقی ؿا میػاوىدؼ؟
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و٩تی چیقی بیو اف صؼ تبیی ٠ىدىػ آن ؿا میپؾیـودؼس ایده امدتاػان ػؿو١دیه
ممله ام صای بتىاوىؼ ایه اؿها ؿا اوزدای ػهىدؼ ،امدا ودهتىهدا بده ػیگدـان
ٍؼمه میفوىؼ ،بیله به عىػىان ویق آمیب میؿماوىؼس ػؿ یک یا ػو ما بٞؼ
عىاهیؼ ػیؼ ه بـای آوان چه ات٦ا٩ی میا٥تؼس تق یه ومیتىاودؼ ایهاىوده مدىؿػ
آمیب ٩ـاؿ ایـػس تق یده میتىاودؼ بیماؿیهدا ؿا ىد٦ا ػهدؼ ،امدا مىٚدىؿ اف آن،
ى٦ای بیماؿیها وین س ایه تلىیک اونانهای ٝاػی ویند بیلده چیدقی
٥ىٕ٧بیٞی ام س مٖی٪ا ارافه وؼاؿیؼ بؼیه ىلل به آن آمیب بـمداویؼس ایده
ؿوفهددا بْٞددی اف امددتاػان ٩البددی چیاىودد همددهچیق ؿا بدده هـدومددـد
يدداوؼهاوؼ و اف چیاىو د ب دهٝىىان ؿاهددی بددـای نددب ىددهـ ی دا ػاؿای دی
امت٦اػه می ىىؼس آنها مٞی می ىىؼ با ىدللػاػن ػمدتههای ىدـوؿ عدىػ
و٦ىؽىان ؿا انتـه ػهىؼ و تٞدؼاػ آنهدا چىدؼ بـابدـ تٞدؼاػ امدتاػان واٞ٩دی
چیاىو ام س آیا  ٔ٪٥به ایه ػییل ه مـػی ٝاػی ایهاىوه میاىیىؼ و بده
ایه ىلل ٝمل می ىىؼ ،ىما آنها ؿا باوؿ می ىیؼ؟ ممله ام ٥لـ ىیدؼ
چیاىو بؼان ٍىؿ امد  ،امدا ایهاىوده ویند س ص٪ی٪د آن ؿا بده ىدما
میاىی؛س
مـػی ٝاػی بهػییل عىػعىاهاوهای ،ػؿ تٞامل با ػیگـان اؿهای اىتباه
اوزای میػهىؼ و به ػیگـان بؼهلاؿ میىىوؼ و مزبىؿودؼ بدهعإـ تبٞدا آن
فرـ بليىؼ و تاوان آن ؿا بپـػافوؼس ٥ـُ ىیؼ بـویؼ و ندی ؿا ػؿمدان ىیدؼس
صتی ااـ واٞ٩دا هد؛ میتىاوندتیؼ او ؿا ىد٦ا ػهیدؼ ،آیدا آن میتىاوند مزداف
باىؼ؟ مىرىػا عؼایی همهرا ػؿ إـا ٣ما صْىؿ ػاؿوؼ ،اما چدـا هدیچیدک
اف آنها چىیه اؿی ؿا اوزای ومیػهىؼ؟ چ٪ؼؿ ىگ ٦اوگیق میبىػ ااـ اؿی
می ـػوؼ ه ودژاػ بيدـ ػؿ ؿاصتدی امدل فودؼای ىدؼ! پدل چدـا ایده داؿ ؿا
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ه

ومی ىىؼ؟ مـػی مزبىؿوؼ تاوان اؿمای عىػ ؿا بپـػافوؼ و ایه اٍیی ام
هیچ نی رـ ومی ىؼ آن ؿا و ِ٪ىؼس تق یه ىىؼه ممله ام ػؿ ٕدى
تق یۀ عىػ ،اف ؿوی ویکعىاهی ااهوبیگاه به ػیگدـان مدک ىدؼس امدا ٪٥دٔ
بیماؿی ؿا می به تٞىی ٨میاودؼافػس اادـ ا ىدىن فردـ ومی يدیؼ ،بٞدؼا فردـ
می يیؼس یدا ىدایؼ آن ؿا بدـای ىدما تبدؼیل ىدؼ ،بدهٕىؿی ده بدهردای آن
بیماؿی ،پى اف ػم بؼهیدؼ یدا مدغتی ػاىدته باىدیؼس مملده امد بدؼیه
ٍىؿ باىؼس اوزای واٞ٩ی آن ،افبیهبـػن اؿمای ىغٌ ػؿ یک آن٪٥ ،دٔ
میتىاوؼ بـای تق یه ىىؼاان اوزای ىىػ وده بدـای مدـػی ٝداػیس ایىزدا ٪٥دٔ
اٍى ؿوه عىػ ؿا ومیاىی؛س ػؿبداؿۀ اٍدى دل رهدان ٍدضب مدی ى؛،
ػؿباؿۀ وّٞی واٞ٩ی ػؿ ارتما ٛتق یه ىىؼاان ٍضب می ى؛س
ایىزا به ىما آمىفه ومیػهی؛ بیماؿیها ؿا ػؿمان ىیؼس ما ىما ؿا به ؿاه
بقؿو و منیـی ػؿم ؿاهىمدایی مدی ىی؛ و ىدما ؿا تٞدایی میبغيدی؛س بده
همیه ٝی ام ه ػؿ الكهای؛ همیيه میاىی؛ ه مـیؼان ٥ایىن ػا٥دا
ارافه وؼاؿوؼ بیماؿیها ؿا ػؿمان ىىؼس ااـ مـػی ؿا ػؿمان ىیؼ ،تمـیه ىىدؼۀ
٥ایىن ػا٥ا وینتیؼس مدا ىدما ؿا بده ؿاه ػؿمد ؿاهىمدایی مدی ىی؛ و ػؿ ٕدى
تق یۀ ٥ای ٩یمـو بيدـی ،همیيده ػؿ صدا پداک ـػن بدؼنتان هندتی؛ ،تدا
ایىله امال به ماػۀ با اوـری بای تبؼیل ىىػس ااـ هىىف آن چیقهدای مدیاه ؿا
واؿػ بؼنتان ىیؼ ،چگىوه میتىاویؼ تق یه ىیدؼ؟ آن چیقهدا اؿمدا هندتىؼ!
اٍال ومیتىاویؼ تق یه ىیؼس با آن همه اؿما ،ومیتىاویؼ آن ؿا تضمدل ىیدؼس
ااـ مزبىؿ باىیؼ بیو اف صؼ فرـ بليیؼ ،ومیتىاویدؼ تق یده ىیدؼس ٝید آن
ایقامی ه اؾاىتی؛ ایه ام س ایه ػا٥ا ؿا ٝمىمی ـػهای ،اما ىایؼ هىىف هد؛
وؼاویؼ ػؿ صا آمىفه چهچیقی هنت؛س اما بدا ایده صدا ویدق ؿاههدایی بدـای
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ص٦ا ٙاف آن ػاؿیس ااـ مٞی ىیؼ بیمداؿی ػیگدـان ؿا ػؿمدان ىیدؼ٥ ،اىده
مه تمای چیقهایی ؿا ه بـای تق یه ػؿ بؼنتان اؾاىته ىدؼ ،پدل میایدـػس
ارافه وؼاؿیؼ بهعإـ ىهـ و مىا ٜ٥ىغَی بده چیقهدایی بده ایده بااؿفىدی
آمیب بـماویؼس ااـ ایقاما ٥دا ؿا مـاٝدا ولىیدؼ ،تمـیه ىىدؼۀ ٥دایىن ػا٥دا
وینتیؼس بؼنتان ػوباؿه به مٖش مـػی ٝاػی بافمیاـػػ و چیقهای بدؼ ؿا بده
ىما بافمیاـػاوی؛ ،فیـا میعىاهیؼ ٥ـػی ٝاػی باىیؼس
بٞؼ اف مغىـاوی ػیـوف ،بنیاؿی اف ىدما اصنداك ـػیدؼ بدؼنتان مدبک
ام س اما تٞؼاػ می اف ا٥ـاػ ه بیماؿی وعیمی ػاىتىؼ ،اوییه ناوی بىػوؼ
ه اصناك ـػوؼ صا ىان عىب وین س ػیـوف پل اف ایىله چیقهدای بدؼ ؿا
اف بؼنتان بـػاىت؛ ،ا خـ ىما اصنداك ـػیدؼ تمدای بدؼنتان پدـ اف اودـری و
ؿاص ام س اما ػؿ رهان مدا ایده ٩داوىن وردىػ ػاؿػ« :بدؼون افػمد ػاػن،
چیقی به ػم ومیآیؼس» ومیتىاوندتی؛ هـچیدقی ؿا بدـای ىدما ؿ٥د ٜىدی؛س
ٖٞ٩ا عىػتان بایؼ چیقهایی ؿا تضمل ىیؼس بهٝباؿ ػیگـ ،ما ٝی ؿیيدهای
واعىىدی ىدما ؿا اف بدیه بدـػهای؛س امدا میدؼان
بیماؿی ىدماٝ ،ید ؿیيدهای
ِ
بیماؿیتان هىىف با٩ی ماوؼه ام س ااـ چي؛ مىیتان صتی ػؿ مٖضی پداییه
چی بیماؿ مدیاه و تیدـه
ه؛ باف باىؼ ،میتىاویؼ ببیىیؼ ه بؼنتان تىػههایی اف ِ
ػاؿػس آنهددا تىػههددای چد ِدی م دیاه ١ی دی٘ پـتددـا ؛ هنددتىؼ و و٩تددی پـا ىددؼه
میىىوؼ ،تمای بؼنتان ؿا پـ می ىىؼس
اف امـوف به بٞؼ ،بْٞی ا٥ـاػ پدی میبـودؼ تمدای بؼنىدان اصنداك مدـما
ػاؿػ ،مخل ایىله بهىؼ ػچداؿ مدـماعىؿػای ىدؼهاوؼ و امتغىانهایىدان
ممله امد ػؿػ ىدؼس ا خدـ ا٥دـاػ ػؿ ردایی اف بؼنىدان اصنداك وداؿاصتی
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عىاهىددؼ ػاىد س پاهایىددان مملدده امد ػؿػ ىددؼ و مـىددان ادیذ بددـوػس
٩نم هایی اف بؼنتان ه ػؿ اؾىته ميلیی ػاى و ٥لدـ می ـػیدؼ ٩دبال
بهومییۀ تمـیههای چیاىو یا بهومییۀ امتاػ چیاىو ىد٦ا پیدؼا دـػه،
ػوباؿه بیماؿی عىاهؼ ػاى س فیـا آن امتاػ چیاىو بیمداؿی ؿا ىد٦ا ودؼاػه
بىػ ٔ٪٥ ،آن ؿا به تٞىی ٨اوؼاعته بىػس بیماؿی هىىف ه؛ ردایی ده ٩دبال بدىػه
٩ـاؿ ػاؿػ و ٩بال به مٖش ویامؼه بىػ اما بٞؼا میآمؼس بایؼ همۀ آنهدا ؿا بیدـون
بليی؛ ،همۀ آنها ؿا بـایتان بیـون بـاوی؛ و دامال اف ؿیيده اف بدیه ببدـی؛س
بىابـایه ممله ام اصنداك ىیدؼ بیماؿیتدان ػوبداؿه بـايدته امد  ،امدا
ات٦ا٩ی ه ؿوی میػهؼ ایه ام ه اؿما اف ؿیيهاه ػؿ صدا افبدیهؿ٥دته
ام س به همیه ٝی وا ىوهایی عىاهیؼ ػاى س ایده وا ىوهدا میتىاوىدؼ
ػؿ هـ ٩نم بؼن و به هـ ىلیی باىىؼس اما همۀ ایههدا ٕبیٞیاودؼس ىدما ؿا
تـ١یب می ى؛ به آمدؼن بده دالك اػامده ػهیدؼ ،هـچ٪دؼؿ هد؛ ده مٞدؾب
باىیؼس بهمضِ ایىله واؿػ دالك ىدىیؼ تمدای ٝال ؛تدان واپؼیدؼ میىدىػ و
هیچ عٖدـی وردىػ وغىاهدؼ ػاىد س میتدىاو؛ بده ىدما بگدىی؛ ده ػؿ صدا
یاػایـی ٥ا هنتیؼ و ٥ـٍ بـای نب ٥ا مغ به ػم میآیدؼ ،بىدابـایه
وگؾاؿیؼ هـچیقی ه اف وٚـ ٥یقیلی تزـبه می ىیؼ ،ىدما ؿا بده هد؛ بـیدقػس
و٩تی اصناك می ىیؼ بنیاؿ مٞؾبیؼ ،به ایه مٞىی ام ه« :و٩تی چیدقی
به وهای میؿمؼ ،بـٝلل میىىػس» تمای بؼنتان پداک عىاهدؼ ىدؼ و بایدؼ
پاک ىىػس ػؿ صا صاّـ ؿیيۀ بیماؿیتان بیـون آوؿػه ىؼه و  ٔ٪٥آن م٪ؼاؿ
چی میاه با٩ی ماوؼه ه آن ه؛ عىػه بیـون میآیؼ و باٝدج میىدىػ
واچیق ِ
می مغتی ػاىته باىیؼ و اف میان می ػىىاؿی بگؾؿیؼس ااـ هیچچیقی ؿا
متضمل ومیىؼیؼ ٝمیی ومیبىػس
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ممله ام ػؿ ارتماٝ ٛاػی بيـی بـای ىدهـ و مىدا ٜ٥ىغَدی بدا
ػیگـان ػؿ ؿ٩اب بىػیؼ تدا صدؼی ده ومیتىاوندتیؼ عدىب بغىابیدؼ یدا عدىب
بغىؿیدددؼ و بدددؼنتان ؿا تبددداه دددـػه باىدددیؼس ػؿ ُبٞدددؼهای ػیگدددـ صتدددی
امتغىانهایتان ممله ام میاه ىؼه باىىؼس بىدابـایه پاکمدافی چىدیه
بؼوی ػؿ یک یضٚه ،بایؼ وا ىوهایی ػاىته باىؼس به همیه ٝی امد ده
وا ىوهددایی عىاهیدؼ ػاىد س بْٞددی ا٥ددـاػ صتددی مملدده امد امددها یدا
امت٦ـا ٟػاىته باىىؼس بنیاؿی اف ىااـػان ػؿ مىإ ٨مغتی ،٤ایه منئیه ؿا
ػؿ اقاؿه تزـبههایىان مٖـس ـػهاوؼ« :مٞی؛ ،بٞؼ اف صْدىؿ ػؿ دالك
ىما ،ػؿ منیـ بـاي به عاوه ،تمدای مدؼ ػوبدا تىاید بدىػیس» فیدـا تمدای
اْٝای ػؿوویتان بایؼ پاک ىىوؼس تٞؼاػ می اف ا٥ـاػ ممله امد صتدی بده
عىاب بـووؼ و بهمضِ ایىله مغىـاویای تمای ىىػ اف عىاب بیؼاؿ ىىوؼس چـا
ایه ات٦ا ٧میا٥تؼ؟ فیـا بیماؿیهایی ػؿ م٢ق آنها ورىػ ػاؿػ ه بایدؼ ػؿمد
ىىػس فماوی ه ؿوی مـ آنها اؿ میىىػ ،ومیتىاوىؼ آن ؿا تضمدل ىىدؼس ػؿ
وتیزه بایؼ آنها ؿا بیصل ـػ ،هـچىدؼ آنهدا چیدقی صدل ومی ىىدؼس امدا
بـای بْٞی ا٥ـاػ٩ ،نم ىىىایی تض ت حیـ ٩ـاؿ ومیایـػ و صتی ااـ ٝمی٪ا
بغىابىؼ ویق همه ؿا میىىىوؼ و یک یمه ؿا هد؛ اف ػمد ومیػهىدؼس پدل اف
آن بنددیاؿ مددـصا میىددىوؼ و صتددی ااددـ چىددؼ ؿوف هدد؛ وغىابىددؼ اصندداك
عىابآیىػای وغىاهىؼ ػاى س هـ ندی مملده امد بدا وّدٞی مغتی٦دی
ایىزا بیایؼس اما هـچه باىىؼ ،همگی بایؼ ػؿم ىدىوؼ ،چـا ده دل بدؼنتان
بایؼ پاک ىىػس
ااـ بهٕىؿ واٞ٩ی ٥ایىن ػا٥ا ؿا تمـیه ىیؼ ،اف امـوف به بٞؼ ،و٩تی بدهٕىؿ
واٞ٩ی وابنتگیهایتان ؿا ؿها ىیؼ ،وا ىوهایی عىاهیدؼ ػاىد س ا٥دـاػی
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ه ومیتىاوىؼ آنها ؿا ؿها ىىؼ ممله ام بگىیىؼ ؿها ـػهاودؼ ،ػؿ ٍدىؿتی
ه ومیتىاوىؼ آنها ؿا ؿها ىىؼ ،بىابـایه مدغ امد ده بؼنىدان ؿا پداک
ـػس ا٥ـاػی ویق هنتىؼ ه آوهه ؿا ػؿ ایه دالك آمدىفه ػاػهای بٞدؼا ػؿک
عىاهىؼ ـػس وابنتگیهایىان ؿا ىداؿ میاؾاؿودؼ و مدپل بؼنىدان پداک
میىىػس ػیگـان پی میبـوؼ بؼنىان پـاوـری ىؼه ػؿ صدایی ده مؼاواىدؼن
ایه ا٥ـاػ ػؿ آن هىگای ىـو ٛمیىىػ و اصناك واعىىی عىاهىؼ ػاى س ػؿ
هـ الك چىیه ا٥ـاػی هنتىؼ ه ٪ٝب میماوىدؼ ،ا٥دـاػی ده ػؿکىدان
عىب وین س افایهؿو بؼون تىره به ایىله چهچیقی ؿا تزـبه می ىیدؼ ،همدۀ
ایهها ٕبیٞی هنتىؼس هـرا ه آمىفه ػاػهای ،همیيه متىره ىؼهای بـعی
هنتىؼ ه آن٩ؼؿ اصناك وداؿاصتی ػاؿودؼ ده مدـ ردای عدىػ میويدیىىؼ و
ومیعىاهىؼ بـووؼس مىتٚـی میماوىؼ ه اف تـیبىن پاییه بیای؛ و آنها ؿا مدؼاوا
ى؛س اما ایه اؿ ؿا اوزای ومیػه؛س صتی ااـ وتىاویؼ ایه امتضان ؿا بگؾؿاویؼ،
ػؿ آیىؼه و٩تی با عییی اف ؿوذهای بقؿو مىاره ىىیؼ ،چگىوه میتىاویؼ هىدىف
ه؛ تق یه ىیؼ؟ آیا ومیتىاویؼ بـ چىیه فرـ ىچلی ١یبه ىیؼ؟ بهٕىؿ صدت؛
میتىاویؼ بـ ایهها ١یبه ىیؼ ،بىابـایه اف مده ػؿعىامد ولىیدؼ ىدما ؿا ىد٦ا
ػهدد؛س مدده بیماؿیهددا ؿا ىدد٦ا ومددیػه؛س یضٚددهای دده بگىییدؼ «بیمدداؿی»،
ومیعىاه؛ به آن اىه ى؛س
واٞ٩ا مغ ام ه مـػی ؿا وزدا ػاػس ػؿ هدـ دالك همیيده صدؼوػ
پىذ تا ػهػؿٍؼ هنتىؼ ه ٪ٝب میماوىؼس ١یـممله ام ده همده بتىاوىدؼ
ػا ى ؿا نب ىىؼس صتی ااـ بتىاویؼ به تق یدهتان اػامده ػهیدؼ ،هىدىف مٞیدىی
وین آیا میتىاویؼ مى ٨٥ىىیؼ و هىىف مٞیىی وین آیا ٝقی ؿامظ بـای اوزای
تق یده ػاؿیدؼس ١ی دـممله امد دده همدده بتىاوىددؼ مىرددىػی عددؼایی ىددىوؼس
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تق یه ىىؼاان واٞ٩ی ػا٥دا اف ٕـید ٨عىاودؼن ایده تداب تزـبدههای ميدابه
صْىؿ ػؿ الك ؿا عىاهىؼ ػاى و تمای آوهه ؿا ه مدقاواؿ آن هندتىؼ ،بده
ػم میآوؿوؼس

۲۰۲

عخًشايی عىم

همۀ ؽاگشداو سا بهػًىاو هشیذاين دس يظش هیگیشم
اـچه بنیاؿی به ایه مىّى ٛپی ومیبـودؼ ،مده همدۀ ىدااـػان ؿا بدهٝىىان
مـیؼان عىػ ػؿ وٚـ میایـی ،اف رمیه ا٥ـاػی ه عىػىان اف ٕـی ٨مٖایٞده
میتىاوىؼ بهٕىؿ واٞ٩ی تق یه ىىؼس ػؿ آمىفه تق یه بهمىی مٖىس بای ،ااـ
ىما ؿا بده ایده ىدلل ؿاهىمدایی ومی دـػی بدـای؛ ١یـمندئىیوه و عٖـوداک
میبىػس ما چیقهای بنیاؿی به ىما ػاػهاید؛ و ص٪دای ٨بندیاؿ فیداػی ؿا بیدان
ـػهای؛ ه ا٥ـاػ ٝاػی وبایدؼ بؼاوىدؼس ایده ػا٥دا ؿا بده ىدما آمدىفه ػاػهای و
چیقهای بندیاؿ فیداػ ػیگدـی بده ىدما عدىاه؛ ػاػس بدؼن ىدما ؿا پاکمدافی
می ى؛ و منا ل ػیگـی ویق ىامل میىدىػس بىدابـایه اٍدال ٝمیدی ومیبدىػ
ااـ ىما ؿا بهٝىىان مـیؼاو؛ ػؿ وٚـ ومیاـ٥ت؛س ٥داه ـػن ایدههمده امدـاؿ
آممان بهٕىؿ مـمـی به ا٥ـاػ ٝاػی مزاف وین س اما ولتهای هن س فماوه
ؿمدىی تٚٞی؛ دـػن و پیيداوی بدـ
ت٢ییـ ـػه و ػؿ صا صاّـ ،مدا آن آػاب و
ِ
فمیه اؾاىته ؿا اوزای ومیػهی؛س آن تيـی٦ا ٥ایدؼۀ فیداػی ودؼاؿػ و ىدبیه
مـام؛ مؾهبی به وٚـ میؿمؼس بىابـایه ما ایه اؿها ؿا اوزای ومیػهی؛س چده
٥ایؼهای ػاؿػ ااـ تٚٞی؛ ىیؼ و پیياوی بـ فمیه بگؾاؿیؼ یا ٕی مـامدمی بده
۲۰3

ْٝىی ػؿآییؼ ،اما بٞؼ اف ایىله پایتدان ؿا اف ػؿ بیدـون اؾاىدتیؼ ،بده ىدیىۀ
ماب ٨و ػویىیتان بـاـػیؼ و بـای چیقهایی ماوىدؼ ىدهـ و حدـو  ،ؿ٩ابد و
ػٝىا ىیؼ؟ ممله ام صتی تض وای مه چهـۀ ػا٥ا ؿا عؼىهػاؿ ىیؼ!
تق یۀ واٞ٩ی امال به تق یۀ ؽههتان بنتگی ػاؿػس تا و٩تی بتىاویدؼ تق یده
ىیؼ و تا و٩تی بتىاویؼ بهٕىؿ مضل؛ و امتىاؿ به تق یهتان اػامه ػهیدؼ ،ىدما
ؿا بهٝىىان مـیؼی ػؿ وٚـ میایـیس ااـ ١یدـ اف ایده بدىػ ٝمیدی ومیبدىػس امدا
بـعی اف ا٥ـاػ ممله ام عىػ ؿا تق یه ىىؼه ػؿ وٚـ وگیـوؼ و به تق یه اػامه
وؼهىؼس بـای بـعی اف ا٥ـاػ اوزدای تق یده املانپدؾیـ ویند س امدا بندیاؿی اف
ا٥ـاػ به تق یۀ عىػ اػامه عىاهىؼ ػاػس تا و٩تی به تق یهتان اػامه ػهیؼ ىما ؿا
بهٝىىان مـیؼ ؿاهىمایی می ىی؛س
ا٥ـاػی ه هدـ ؿوف ٪٥دٔ صـ دا تمدـیه ؿا اوزدای میػهىدؼ چٖدىؿ؟ آیدا
بهٝىىان مـیؼ ٥ایىن ػا٥ا ػؿ وٚـ اـ٥ته میىىوؼ؟ وه ایقاماس فیـا و٩تی بدهٕىؿ
واٞ٩ی تق یه می ىیؼ بایؼ اف آن امدتاوؼاؿػ ىیهىدیى ده آمدىفه ػاػهاید؛
پیددـوی ىیددؼ و بایددؼ بددهٕىؿ واٞ٩ددی ىیهىدیى تان ؿا ؿىددؼ ػهیدؼ و ػؿ ایدده
ٍىؿ تق یۀ واٞ٩ی ام س ااـ بؼون ایىله ىیهىدیى تان ؿىدؼ ىدؼ٪٥ ،دٔ
صـ ا تمـیه ؿا اوزای ػهیؼ ،آن اودـری ٩دىی مىؿػویداف بدـای ویدـوػاػن بده
تمای چیقها ؿا وؼاؿیؼ و آن ؿا ومیتىان تق یه وامیؼس ػؿ ایه ٍدىؿ ومیتدىاوی؛
ىما ؿا مـیؼ ٥ایىن ػا٥ا ػؿ وٚـ بگیدـی؛س اادـ بده همدیه ىدلل اػامده ػهیدؼ،
تمـیههددا ؿا اوزددای ػهیدؼ ویددی اف ىددـایٔ ٥ددایىن ػا٥ددای مددا پیدـوی ولىیدؼ و
ىیهىیى تان ؿا ؿىؼ وؼهیدؼ و بده ؿوههدای پیيدیه عدىػ ػؿ میدان مدـػی
ٝاػی چنبیؼه باىیؼ ،ممله امد بدا ميدلل ػیگدـی مىارده ىدىیؼس بدؼتـ
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ایىله ،صتی ممله ام بگىییؼ ٥ایىن ػا٥ا آن ميدلال ؿا بـایتدان ایزداػ
ـػه ام س بنیاؿ مضتمل ام س  ٔ٪٥فماوی تق یه ىىؼۀ واٞ٩دی هندتیؼ ده
ٕب ٨آوهه آمىفه ػاػهای؛ ٍاػ٩اوه ؿوی ىیهىیى تان اؿ ىیؼس صدای ده
ایه ولته ؿا بـایتان ؿوىه مداعت؛ ،امیدؼواؿی ػیگدـ بدـای اوزدای تيدـی٦اتی
ماوىؼ مـام؛ بهْٝىی ػؿآمؼن ،وقػ مه ویاییؼس تا و٩تی بدهٕىؿ واٞ٩دی تق یده
ىیؼ ،ىما ؿا مـیؼ عىػ ػؿ وٚـ میایدـیس آن٩دؼؿ ٥اىده ػاؿی ده تٞؼاػىدان
بیىماؿ ام  ،بىابـایه میتىاو؛ اف هـ تٞؼاػ ىااـػ ده باىدؼ مـا٩بد دى؛،
چه ؿمؼ به ىااـػاوی ه ایىزا صْىؿ ػاؿوؼس

سوػهای چیگىيگ هذسعۀ بىدا و بىدیغن
بایؼ ایه ولته ؿا تَـیش ى؛ ده ؿوههدای چیاىود ِ مؼؿمدۀ بدىػا مدؾهب
بىػین؛ وین س ػؿ ص٪ی ، ٪ؿوههدای چیاىود ِ مؼؿمدۀ ػا دى ویدق مدؾهب
ػا ى ین؛ وین س بـعی اف تمـیه ىىؼاان ما ا١یب ایده ػو ؿا بدا هد؛ یلدی ػؿ
وٚـ میایـوؼس بـعی اف ؿاهبان مٞابؼ یا صتی بـعی بىػین های ١یـؿوصاوی،
٥لـ می ىىؼ ػؿباؿۀ مدؾهب بىػیند؛ بیيدتـ اف ػیگدـان میػاوىدؼ ،ػؿ وتیزده
بىػین؛ ؿا ػؿ بیه ىااـػان ما تـویذ میػهىؼس بگؾاؿیؼ به ىدما بگدىی؛ :ایده
اؿ ؿا اوزای وؼهیؼ ،فیـا ایههدا ؿوههدای تق یدۀ مت٦داوتی هندتىؼس مدؾهب
ىللهای مؾهبی ػاؿػ ،ػؿ صایی ه مدا ایىزدا ٩ندم تق یدۀ مؼؿمدهمان ؿا
آمىفه میػهی؛س بهامتخىای ؿاهبها و ؿاهبههایی ده مـیدؼان ٥دایىن ػا٥دا
هنتىؼ ،ػیگـان وبایؼ ىللهای مؾهبی ؿا ػوبا ىىدؼس بىدابـایه مؼؿمدۀ مدا
بىػین؛ ػؿ َٝـ پایان ػاؿما وین س
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آمىفههای بىػین؛ ٩ ٔ٪٥نم ىچلی اف ٥ای بىػا امد س بندیاؿی اف
آمىفههای رؿ ٣ػیگـی ویق ورىػ ػاؿوؼ و مٖىس مغتی٥ ٤ای مغتی٦ی ػاؿوؼس
ىا یامىوی بیان ـػ ه هيتاػوچهاؿهقاؿ ؿوه تق یه ورىػ ػاؿػس ػؿ مؾهب
بىػین؛  ٔ٪٥تٞدؼاػ مدی ؿوه تق یده وردىػ ػاؿػ ،مخدل تیانتدای ،هىآیدان،
ن؛ ؽن ،مـفمیه پداک و تاوتـیند؛س آنهدا صتدی ٩ندمتی اف آن هد؛ بده
بىػی ِ
صناب ومیآیىؼ! بىابـایه ،بىػین؛ ومیتىاوؼ ل ٥دای بدىػا ؿا پىىدو ػهدؼ،
٪٥ددٔ ٩نددم ددىچلی اف ٥ددای بددىػا ام د س ٥ددایىن ػا٥ددای مددا وی دق یلددی اف
هيتاػوچهاؿهقاؿ ؿوه تق یهای ام ه اىاؿه ىؼ ،اما اؿتبإی به بىػیند؛
وؼاؿػ ،اف بىػین؛ اوییه اـ٥ته تدا بىػیند؛ ػؿ َٝدـ پایدان ػاؿمدا و بده مدؾاهب
امـوفه ه؛ هیچ اؿتبإی وؼاؿػس
بىػین؛ ؿا ىا یامىوی ػؿ ػوهقاؿوپاوَؼ ما پیو ػؿ هىؼ بامتان بىیدان
اؾاى س و٩تی ىا یامىوی به بافىؼن ٦٩ل اىو و ؿوىهبیىی ؿمدیؼ ،آوهده
ؿا ٩بال تق یه ـػه بىػ به یاػ آوؿػ و بـای وزا مـػی اىاٝه ػاػس ػؿ ؿوه او،
بؼون تىره به ایىله چىؼهقاؿ مته وىىته ىؼه ،ػؿ وا ٔ٪٥ ٜ٩مه یمه وردىػ
ػاؿػ« :اصلای ،تمـ ق و عـػ» و ميغَا مؼؿمۀ او ،ایده مده یمده امد س
اصلای ،ػؿباؿۀ ایه بىػ ه ٥ـػ ؿا واػاؿ ـػ تا اف تمامی امیا مـػی ٝداػی ؿهدا
ىىػ ،او ؿا مزبىؿ ـػ تا میل عىػ بـای بهػم آوؿػن چیقها ؿا بمیـاوؼ ،عىػ
ؿا اف هـچیق ػویىی ٖ٩د ٜىدؼ و ماوىدؼ آنس بده ایده ىدلل ،ؽهده ٥دـػ عدایی
میىددىػ و بدده چیددقی ٥لددـ ومی ىددؼ و ػؿ وتیزدده میتىاوددؼ واؿػ تمـ ددق ىددىػس
افایهؿو اصلای و تمـ ق ململ یلؼیگـوؼس پل اف ایىله ؽهه ٥ـػ ما ه ىدىػ،
میتىاوؼ بـای تق یۀ واٞ٩ی ػؿ مؼیتیيه بىيدیىؼ و بدا تلیده بدـ مدلىن عدىػ،
بهمم بای تق یه ىؼس ایه همان ٩نم واٞ٩ی تق یه ػؿ آن مؼؿمده امد س
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آنها هیچچی ِق مـتبٔ با صـ ا تمـیه ؿا آمىفه ومیػهىؼ و بدؼن مداػؿفاػی
عىػ ؿا تبؼیل ومی ىىؼ ٔ٪٥ ،اىو ؿا تق یه می ىىؼ ه مٖش ٥دـػ ؿا تٞیدیه
می ىؼس بىابـایه  ٔ٪٥ىیهىیى عىػ ؿا تق یه می ىىؼس بدؼن عدىػ ؿا تق یده
ومی ىىؼ و اهمیتدی بده تبدؼیل اىود ومیػهىدؼس ػؿ ٝدیه صدا  ،اف ٕـید٨
مؼیتیيه میتىاوىدؼ ٩دؼؿ تمـ دق عدىػ ؿا ا٥دقایو ػهىدؼ و ػؿ ایده ؿوودؼ ،بدا
تضمل مغتیها ،اؿمایىان ؿا اف بیه میبـوؼس عـػ بده ایده اىداؿه می ىدؼ
ه ىغٌ به ؿوىهبیىی میؿمؼ و عـػ و بَیـ وایتـی نب می ىؼس او
میتىاوؼ ص٪ی ٪رهان و ویق واٞ٩ی هـ ُبٞؼ رهان ؿا ببیىؼس همۀ ٩دؼؿ های
عؼایی او ٙاهـ میىىوؼس ایده ؿوودؼ ػمدتیابی بده عدـػ وایتدـ و ؿوىدهبیىی،
«بافىؼن ٦٩ل اىو » ویق وامیؼه میىىػس
و٩تی ىا یامىوی ؿوه تق یۀ عدىػ ؿا بىیدان اؾاىد  ،هيد مدؾهب ػؿ
هىؼ ػؿ صا اىاٝه بىػس یلی اف آنها ٝمی٪ا ؿیيهػاؿ بىػ و بـهمىین؛ وامیؼه
میىؼس ىا یامىوی ػؿ ٕى ٝمـ عىػ ،بدهٕىؿ پیىمدته اف وٚدـ ایدؼ ىیىری بدا
مؾاهب ػیگـ مباؿفه می ـػس آوهه ىا یامىوی آمىفه ػاػ ؿاهی ػؿمد بدىػ،
بىابـایه ػؿ ٕى آمىفه ػاؿمای عىػ ،آوهه آمدىفه ػاػ مضبىبید بیيدتـ و
بیيتـی پیؼا ـػ ،ػؿ صدایی ده مدؾاهب ػیگدـ بدهٕىؿ ؿوفا٥قوودی ّدٞی٤تـ
ىددؼوؼس صتددی مددؾهب ؿیيددهػاؿ بـهمىیندد؛ ػؿ مددـف وددابىػی بددىػس امددا بٞددؼ اف
ویـواوددای ىددا یامىوی ،مددایـ مددؾاهب ،مغَىٍددا بـهمىیندد؛ ،ػوبدداؿه ؿوودد٨
اـ٥تىؼس مپل بـای بىػین؛ چه ات٦ا٩ی ا٥تداػ؟ بـعدی اف ؿاهبدان ،ػؿ مدٖىس
مغتی ٤به بافىؼن ٦٩ل اىو یا ؿوىهبیىی ؿمیؼوؼ ،اما مدٖضی ده ػؿ آن
ؿوىهبیه ىؼوؼ بنیاؿ پداییه بدىػس ىدا یامىوی بده مدٖش تاتاااتدا ؿمدیؼ ،امدا
بنیاؿی اف ؿاهبان به ایه مٖش وـمیؼوؼس
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٥ا ریىههای مغتی٦ی ػؿ مٖىس مغتی ٤ػاؿػس هـچه مٖش بدایتـ باىدؼ،
به ص٪ی ٪وقػیدکتـ امد و هـچده مدٖش پداییهتـ باىدؼ ،اف ص٪ی٪د ػوؿتدـ
ام س پل اف آوله آن ؿاهبان به بافىدؼن ٦٩دل اىود ؿمدیؼوؼ و ػؿ مدٖىس
پاییه ؿوىهبیه ىؼوؼ ،بـ مبىدای ریىههدای رهدان ده ػؿ مدٖش عىػىدان
ػیؼوؼ و مىٞ٩ی هایی ه ػؿک ـػه بىػوؼ و بدا ص٪دای٪ی ده ٥همیدؼه بىػودؼ،
چیقهایی ؿا ه ىدا یامىوی بیدان دـػه بدىػ ت٦ندیـ ـػودؼس بدهٝباؿ ػیگدـ،
ؿاهبان ػاؿمایی ؿا ه ىا یامىوی آمىفه ػاػ به ایه ىلل یا آن ىلل ت٦نیـ
ـػوؼس بـعی اف ؿاهبان ،بهرای ایىله یما اٍیی ىدا یامىوی ؿا بده مدـػی
بگىیىؼ ،آوهه ؿا عىػىان ٥همیؼوؼ بـای مـػی مىٚٝه می ـػوؼ و آنها ؿا بده
ىدددا یامىوی وندددب میػاػودددؼس ػؿ وتیزددده ،ػاؿمدددای بىػیندددتی بدددهٕىؿ
١یـ٩ابددلتيغیَددی تضـید ٤ىددؼ و آن ػیگددـ ػاؿمددایی وبددىػ دده ىددا یامىوی
آمىفه ػاػه بىػس ػؿ وهای  ،ایده باٝدج ىدؼ ده ػاؿمدای بىػیندتی ػؿ هىدؼ
واپؼیؼ ىىػس ایه ػؿمی رؼی اف تاؿیظ ام و ويدان میػهدؼ ده چدـا بٞدؼ اف
آن ،بىػین؛ اف ٍضىۀ هىؼ صدؾ ٣ىدؼس بىػیند؛ ٩بدل اف واپؼیؼىدؼوو ،چىدؼ
ت٢ییـ ىلل ؿا اؾؿاوؼ و ػؿ اوتهدا بدا چیقهدایی اف بـهمىیند؛ ػؿآمیغتده ىدؼ و
مؾهبی ؿا ىلل ػاػ ه امـوفه ػؿ هىؼ یا ٥میىىػ ،ده هىؼو یند؛ وامیدؼه
میىىػس آن ػیگـ هیچ بىػایی ؿا ٝباػ ومی ىؼ ،بهرای آن ،چیق ػیگـی ؿا
ٝباػ می ىؼ و ػیگـ به ىا یامىوی اٝت٪اػی وؼاؿػس وّٞی ایهاىوه ام س
همان اىوه ه بىػین؛ تىمٞه مییا ، ٥اف میان چىؼ ت٢ییـ ىدلل ٝمدؼه
بىػین؛ ماهایاوا یا « َمـ دب بقؿوتدـ» بدىػ ده
اؾؿ ـػس یلی اف آنها ت میل
ِ
می پل اف ػؿاؾى ىا یامىوی ٍىؿ اـ ٥س ٝؼهای اف مدـػی بدـ امداك
بىػیند؛ ماهایاودا ؿا بىیدان
اٍى مٖش بداییی ده ىدا یامىوی آمدىفه ػاػ،
ِ
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اؾاىتىؼس بىیاناؾاؿاوو اٝت٪داػ ػاىدتىؼ مغإدب ػاؿمدایی ده ىدا یامىوی
بهٕىؿ ٝمىمی آمىفه ػاػ ،مـػی ٝاػی بىػوؼس همهىیه اٝت٪اػ ػاىدتىؼ ده
آن ػاؿمددا َ٩ددؼی بددـای اؿا ددۀ وزددا بدده همددۀ مىرددىػا ؿا وؼاىد و ٪٥ددٔ
آمدماوی
میتىاون ٥ـػ ؿا به وزدا عدىػه هدؼای ىدؼ ،یٞىدی بده مـتبدۀ
ِ
مٞـو ٣به آؿها س افایهؿو ،آنها ایه ػاؿمایی ؿا ده بدهٕىؿ ٝمدىمی آمدىفه
ػاػه ىددؼ بىػیند ِد؛ هیوایاوددا یدا « َمـ ددب ىچددکتـ» وامیؼوددؼس امددا آن همددان
بىػیندد؛ اٍددیی ػوؿان ىددا یامىوی بددىػ و همددان ىددیىهای امد دده امددـوفه
ؿاهبان يىؿهای رىىبىـ٩ی آمیا آن ؿا پیـوی می ىىؼس ػؿ چیه ویق مدـػی
آن ؿا بىػین؛ هیوایاوا میوامىؼس ایبته ؿاهبدان يدىؿهای رىىبىدـ٩ی آمدیا
ایهاىوه ٥لـ ومی ىىؼ ،یٞىی آن ؿا « ىچکتـ» ػؿ وٚـ ومیایـوؼ بیله ٥لدـ
می ىىؼ مى اٍیی ىا یامىوی ؿا به اؿث بـػهاوؼس ػؿ ص٪ی ٪ایده ٥لـىدان
ػؿم ام  ،فیدـا تدا صدؼوػ فیداػی ؿوه تق یدۀ فمدان ىدا یامىوی ؿا ص٦د٘
ـػهاوؼس
بٞؼ اف ایىله ایه بىػین؛ ت٢ییـىللػاػهىؼۀ ماهایاوا به چیه مٞـ٥ی ىؼ،
ػؿ يىؿ مدا ؿیيده ػواودؼ و بىػیندمی ىدؼ ده ػؿ صدا صاّدـ ػؿ يدىؿ مدا
ن؛ فمان ىا یامىوی امال ت٦او ػاؿػس اف
انتـه یا٥ته ام س اما آن با بىػی ِ
یباك اـ٥ته تا ل صای ؿوىهبیىی و ل ؿووؼ تق یه ،همدهچیق ت٢ییدـ دـػه
ام س ػؿ بىػین؛ اوییه ٔ٪٥ ،ىا یامىوی بىػ ه بهٝىىان بىیاوگؾاؿه تلدـی؛
میىؼس اما ا ىىن بىػین؛ ،بىػاها و بىػیناتىاهای بدقؿو بندیاؿی ػاؿػ و بده
چىددؼ بددىػا اٝت٪دداػ ػاؿػس بن دیاؿی اف تاتاااتاهددا ٝبدداػ میىددىوؼ و بىػیندد؛،
مؾهبی ىؼه ه بىػاهای بنیاؿی ؿا ٝباػ می ىؼ ،ماوىؼ بىػا آمیتابا ،بدىػا
امتاػ ٕب و تاتاااتا عىؿىیؼ بقؿو و تٞؼاػ فیاػی اف بىػیناتىاهای بقؿو ویدق
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ورىػ ػاؿوؼس به ایه ٕـی ٨ل بىػین؛ اف آوهه ىدا یامىوی ػؿ فمدان عدىػه
بىیان وهاػ به یی ٥ـ ٧ـػه ام س
ػؿ ٕی آن ػوؿه ،ت٢ییـ ىلل ػیگـی ٍىؿ اـ٥د س بىػینداتىا واااؿرىودا
ؿوه ؿمقاىوهای ؿا ػؿ هىؼ آمىفه ػاػس ایه ؿوه مپل به ا٢٥اوندتان ؿ٥د
و بٞؼ به مىٖ٪ۀ ىیهریاو آمؼ و ػؿ چیه مىتيـ ىدؼس آن ػؿ میندیۀ تاود
ات٦ا ٧ا٥تداػ ،ػؿ وتیزده مدـػی آن ؿا تاوتـیند؛ تاود وامیؼودؼس بدهعإـ تد حیـ
ى٦نیىوین؛ ،اؿفههای اعال٩دی چدیه بدا اؿفههدای اعال٩دی میی هدای
ػیگـ مت٦او بىػس ایه ؿوه ؿمقاىوه ،تق یۀ ػوااوۀ مـػ و فن ؿا ىامل میىؼ
و رامٞدده ػؿ آن فمددان وتىاون د آن ؿا بپددؾیـػس افایددهؿو ػؿ ٕددى ػوؿۀ هددىیی
چاو اف مینیۀ تاو  ،و٩تی بىػین؛ مـ ىب ىؼ ،اف بدیه ؿ٥د و تاوتـیند؛
تاو ػؿ چیه واپؼیؼ ىؼس ػؿ صا صاّدـ ،تاوتـیندمی ىدـ٩ی ػؿ راپده وردىػ
ػاؿػ ه ػؿ آن فمان اف چیه به آوزا ؿ ، ٥اما آنها اىانػیى ؿا وگؾؿاوؼودؼس
بـ ٕب ٨تاوتـین؛ ،هـ نی ه بؼون اؾؿاودؼن اىانػیىد  ،تاوتـیند؛ ؿا یداػ
بگیـػ ،مخل ایه ام ه ػاؿمای آنها ؿا ػفػیؼه و آنها او ؿا بهٝىىان ندی
ه بهومییۀ عىػ امتاػ آمىفه ػیؼه به ؿممی ومیىىامىؼس ىداعۀ ػیگدـی
اف ٕـی ٨وپا اف هىؼ به تب ؿ ٥و «تاوتـین؛ تبتی» وامیدؼه ىدؼ و تدا امدـوف
مىت٪ل ىؼه ام س اٍىی وّٞی ػؿ بىػین؛ ایهاىوه ام س بهٕىؿ مغتَدـ
رـیان ؿىؼ و ت٢ییـا آن ؿا بیان ـػیس ػؿ ٕى تىمدٞۀ بىػیند؛ ،ػؿ مـاصدل
ند؛ ؽن ده
مغتی ،٤بـعی اف ؿوههای ػیگـ ویق پؼیدؼاؿ ىدؼوؼ ،ماوىدؼ بىػی ِ
بىػیػاؿما آن ؿا بىیان اؾاى  ،بىػیند؛ مدـفمیه پداک و بىػیند؛ هىآیدانس
همۀ آنها بـ پایۀ ػؿک و ت٦نیـی اف آوهه ىا یامىوی ػؿ آن فمان بیان دـػ،
بىیان اؾاىته ىؼوؼس همۀ ایهها به بىػین؛ ت٢ییـىللیا٥ته تٞی ٨ػاؿوؼس بیو
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اف ػه ٝؼػ اف چىیه ؿوههای تق یهای ػؿ بىػیند؛ وردىػ ػاؿػ و همدۀ آنهدا
ىلل مؾهب به عىػ اـ٥تهاوؼس بىابـایه آنها به مؾهب بىػین؛ تٞی ٨ػاؿوؼس
مؾاهب ت میلىؼه ػؿ ایه ٩ـن ،یا وده٪٥دٔ ػؿ ایده ٩دـن بیلده عییدی اف
مؾاهب رؼیؼ ت میلىدؼه ػؿ ٩ندم های مغتید ٤ػویدا ػؿ چىؼٍدؼ مدا
اعیـ ،ا١یبىان ٩البی هنتىؼس هـ مىرىػی عؼایی ده بدـای وزدا مدـػی
میآیؼ ،بهي عىػ ؿا ػاؿػ و ایه بـای هـ تاتاااتدایی ده بدـای وزدا مدـػی
آمؼه ویق ٍؼ ٧می ىؼ ،اف ىا یامىوی اـ٥ته تا بىػا آمیتابا و تاتاااتا عىؿىدیؼ
بقؿوس هـیک بهيتی ػاؿودؼ ده آن ؿا مـپـمدتی می ىىدؼس ػؿ هليدان ؿاه
ىیـی ما ،بیو اف ٍؼ وى ٛاف چىیه بهي هایی ورىػ ػاؿػس ٥ایىن ػا٥ای مدا
ویق بهي ٥ایىن ؿا ػاؿػس
ااـ پیـوان مؾاهب ػؿو١یه وزدا مییا٥تىدؼ ،زدا میتىاوندتىؼ بـوودؼ؟
ایه مؾاهب ومیتىاوىؼ مـػی ؿا وزا ػهىؼ ،فیدـا آوهده آمدىفه میػهىدؼ ٥دا
وین س ایبته و٩تی چىیه مؾاهبی ػؿ ابتؼا ت مدیل ىدؼوؼ ،بىیاناؾاؿانىدان
َ٩ؼ وؼاىتىؼ اهـیمىاوی باىىؼ ه به مؾاهب اٍیی آمیب بـماوىؼس آنها بده
مـصیۀ بافىؼن ٦٩ل اىو و ؿوىهبیىی ػؿ مٖىس مغتی ٤ؿمیؼوؼ و بْٞدی
اف ص٪ای ٨ؿا ػیؼوؼس امدا مدٖش آنهدا بندیاؿ پداییه بدىػ و بدا ؿوىدهبیىاوی ده
میتىاوىؼ مـػی ؿا وزا ػهىؼ بنیاؿ ٥اٍیه ػاىتىؼس ٍـ٥ا به بْٞی اف ص٪ای٨
پی بـػوؼ و متىره ىؼوؼ بْٞی اف چیقها بیه مـػی ٝاػی اىدتباه امد و بده
مددـػی میا٦تىددؼ دده چگىودده اؿهددای عددىب اوزددای ػهىددؼس ػؿ آ١دداف مغددای٤
مؾاهب ػیگـ وبىػوؼس اما با اؾى فمان ،مـػی به آنهدا مٞت٪دؼ ىدؼوؼس ٥لدـ
ـػوؼ ه آوهه آنها میاىیىؼ م٪ٞى به وٚـ میآیؼس مپل بیيتـ و بیيتـ به
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آنها اٝتماػ ـػوؼس ػؿ وتیزه ،مـػی بهرای آوله به آن مؾاهب ػ بنپاؿوؼ،
مـمددپـػۀ آن ا٥ددـاػ ىددؼوؼس و٩تددی وابنددتگی آن ا٥ددـاػ بدده ىددهـ و مىدداٜ٥
ىغَی ا٥قایو مییا ، ٥به عىػ ٝىاویه و ای٪اب مٞىىی میػاػوؼ و پل اف
آن ،مؾهب رؼیؼی ؿا بىیدان میاؾاىدتىؼس بده ىدما میادىی؛ ده همدۀ ایده
مؾاهب ،اهـیمىی هنتىؼس صتدی اادـ بده مدـػی ٍدؼمه وـمداوىؼ ،هىدىف هد؛
مؾاهب اهـیمىی هنتىؼ ،چـا ه با اٝت٪اػ مدـػی بده مدؾاهب واٞ٩دی مؼاعیده
ـػهاوؼس مؾاهب واٞ٩ی میتىاوىؼ مـػی ؿا وزا ػهىؼ ،اما آنها ومیتىاوىؼس با
اؾى فمان ،ػؿ وهان اؿهای بؼی اوزای میػهىدؼس اعیدـا بندیاؿی اف ایده
چیقهددا ػؿ چ دیه اىدداٝه پی دؼا ددـػه ام د س بددـای مخددا  ،بهاٍددٖالس ؿوه
اىآنییه یلی اف آنهام س بىابـایه مضتآ باىدیؼس ا٦تده ىدؼه ده بدیو اف
ػوهددقاؿ ؿوه ػؿ يددىؿ بغَىٍددی ػؿ ىددـ ٧آم دیا ورددىػ ػاؿػس همدده وددىٛ
اٝت٪اػاتی ػؿ رىىبىـ٩ی آمیا و بـعدی اف يدىؿهای ١ـبدی وردىػ ػاؿػس ػؿ
یک يىؿ صتی بهٍىؿ آىدلاؿ ىیٖانپـمدتی اوزدای مدیىدىػس تمدای ایده
چیقها اهـیمههایی هنتىؼ ه ػؿ َٝدـ پایدان ػاؿمدا ٙداهـ ىدؼهاوؼس َٝدـ
پایان ػاؿما  ٔ٪٥به بىػین؛ مـبىٓ ومیىىػس بندیاؿی اف ُبٞدؼهای فیدـ ُبٞدؼی
بنیاؿ مٖش بای بؼ ىؼهاوؼس آن به ا٥ى ٥ا ػؿ مؾاهب واٞ٩ی اىداؿه می ىدؼ و
به ایه ص٪ی ٪ه بيدـی مٞیداؿ اعال٩دی ٖ٥دـی عدىػ و آن عىیيدتهػاؿی
ٕبیٞی همـاه آن ؿا اف ػم ػاػه ام س

فقط یک ساه تضکیه سا تمشیىکشدو
ما آمىفه میػهی؛ ه ىغٌ  ٔ٪٥یک ؿاه تق یه ؿا بایؼ تمـیه ىدؼس بدؼون
تىره به ایىله ؼای تق یه ؿا اوزای میػهیؼ ،وبایؼ بدا اّدا٥ه دـػن چیقهدای
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ػیگددـ ،تق یدۀ عددىػ ؿا آىدد٦ته ىیدؼس بْٞددی اف ١یـؿوصدداویىن بىػینددتی ،هدد؛
بىػین؛ و ه؛ ٥ایىن ػا٥ای ما ؿا تق یه می ىىؼس میعىاه؛ به ىما بگىی؛ ده
ػؿ وهای چیقی ؿا نب ومی ىیؼ ،فیـا هیچ نی چیقی به ىدما ومیػهدؼس
ااـچه هـ ػو ؿوه به مؼؿمۀ بدىػا تٞید ٨ػاؿودؼ ،امدا مىّدى ٛىیهىدیى و
مىّى ٛپایبىؼی به یک ؿوه ورىػ ػاؿػس ىما  ٔ٪٥یک بؼن ػاؿیؼس بدؼنتان
٩ـاؿ ام اىو ؼای مؼؿمه ؿا ؿىؼ ػهؼ؟ اىو تان اف میان ؼای وى ٛؿووؼ
تبؼیل میاؾؿػ؟ زا میعىاهیؼ بـویؼ؟ به رایی عىاهیؼ ؿ٥د ده تق یدهتان
ىما ؿا میبـػس ااـ با پیـوی اف بىػین؛ مدـفمیه پداک تق یده ىیدؼ ،بهمدىی
بهي مٞاػ ١ایی بىػا آمیتابا صـ می ىیؼس ااـ تق یۀ بىػا امدتاػ ٕدب
ؿا ػوبا ىیؼ ،بهمىی بهي ػؿعيان صـ می ىیؼس ایه چیقی ام ه
ػؿ مددؾاهب ا٦تدده میىددىػ و «تق ی دهولددـػن ه؛فمددان ػؿ ػو ؿوه» وامی دؼه
میىىػس
تق یهای ه ػؿ ایىزا اف آن ٍضب می ىی؛ ػؿ وا٩د ٜػؿبداؿۀ دل ٥ـایىدؼ
تبؼیل اىو ام و ایه ،مؼؿمۀ تق یۀ عىػ ٥ـػ ؿا ػوبا می ىؼس آوهایی ده
ه؛فمان ػؿ ػو ٩ای٩ ٨ؼی میاؾاؿوؼ و پی وبـػهاوؼ به چه مدمتی میؿوودؼ ،ػؿ
وهای اف تالههایىان چیقی به ػم وغىاهىدؼ آوؿػس ودهتىها تمـیههدای
چیاىو ومیتىاوؼ با ؿوههای مؾهبی تـ یدب ىدىػ ،بیلده صتدی ػو ؿوه
تق یه ،ػو ؿوه مغتی ٤چیاىو یا صتی ػو مؾهب ویدق ومیتىاوىدؼ تـ یدب
ىىوؼس صتی هىگای تق یه ػؿ مؾهبی ميغٌ ،ىاعههای مغتی ٤ومیتىاوىؼ
تـ یب ىىوؼس  ٔ٪٥بایؼ یدک ؿوه تق یده ؿا اوتغداب ىیدؼس اادـ ؿوه تق یدۀ
بىػیند؛ مددـفمیه پدداک ؿا اوزددای میػهیدؼ ،بایدؼ ٪٥ددٔ ؿوه تق یدۀ بىػیندد؛
مـفمیه پاک ؿا اوزای ػهیؼ ،ااـ ؿوه تق یدۀ تاوتـیند؛ ؿا اوزدای میػهیدؼ،
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ن؛ ؽن ؿا
بایؼ  ٔ٪٥ؿوه تق یۀ تاوتـین؛ ؿا اوزای ػهیؼ ،ااـ ؿوه تق یۀ بىػی ِ
اوزددای میػهی دؼ ،بای دؼ ٪٥ددٔ ؿوه تق ی دۀ بىػیند ِد؛ ؽن ؿا اوزددای ػهی دؼس ااددـ
ه؛فمان پایتان ؿا ػؿ ػو ٩ای ٨بگؾاؿیدؼ ،هدـ ػوی ایده و آن ؿا تق یده ىیدؼ،
چیقی بده ػمد ومیآوؿیدؼس بدهٝباؿ ػیگدـ ،صتدی ػؿ مدؾهب بىػیند؛ ویدق
«تق یدهولـػن ه؛فمددان ػؿ ػو ؿوه» ؿا آمددىفه میػهىددؼ و بدده ىددما ارددافه
ومیػهىؼ ؿوههای تق یه ؿا تـ یدب ىیدؼس یدک ادـوه ؿوه تمدـیه عدىػ ؿا
ػاؿػ ،اـوه ػیگـ ؿوه تمـیه عىػه ؿا ػاؿػ و هـیک اف آنها ،ااـ اىود ؿا
ؿىؼ میػهىؼ ،مزبىؿوؼ ؿوه تق یه و تبؼیل ػؿ مؼؿمۀ عدىػ ؿا ػوبدا ىىدؼس
ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ٥ ،ـایىؼی بـای ىللایـی اىو ورىػ ػاؿػ و ایه ٥ـایىدؼ،
بنیاؿ پیهیؼه و امـاؿآمیق ام و ىما ومیتىاویؼ آن ؿا هـٕىؿ ه مایل باىیؼ
با چیقهای ػیگـی ػؿ تق یه تـ یب ىیؼس
بهمضِ ایىله بْٞی اف ١یـؿوصاویىن بىػینتی میىدىىوؼ ده مدا ؿوه
تق یۀ چیاىو اف مؼؿمۀ بىػا ؿا اوزای میػهی؛ ،تمـیه ىىؼاان ما ؿا بدـای
ت٢ییـ مؾهب به مٞابؼ میبـودؼس بگؾاؿیدؼ بده همدۀ ىدما ده ایىزدا ويندتهایؼ
بگددىی؛ :ای ده دداؿ ؿا اوزددای وؼهیدؼس بده ػا٥ددای مددا و اصلددای بىػیندد؛ آم دیب
میؿماویؼس ه؛فمان مدقاص؛ تمـیه ىىدؼاان میىدىیؼ و داؿی می ىیدؼ ده
آنها وتىاوىؼ چیقی به ػم بیاوؿوؼس ایه مزاف وین س تق یه مىّىٝی بنیاؿ
رؼی ام س ىغٌ بایؼ اف یک ؿوه پیـوی ىؼس هـچىؼ ایه ٩نم ده مدا
ػؿ بیه مـػی ٝاػی آمىفه میػهی؛ مدؾهب ویند  ،امدا هدؼ٥و ػؿ تق یده
همان ام  :ؿمیؼن به مـصیۀ بافىؼن ٦٩ل اىود  ،ؿوىدهبیىی و مدا ػؿ
تق یهس
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ىا یامىوی بیان ـػ ه ػؿ َٝـ پایان ػاؿما صتی بـای ؿاهبان ػؿ مٞابدؼ
بنیاؿ مغ عىاهؼ بىػ ه عىػ ؿا وزا ػهىؼ ،چه ؿمؼ به آن ١یـؿوصداویىن
بىػینتی ه هیچ نی اف آنها مـا٩ب ومی ىؼس صتی ااـ نی ؿا بدهٝىىان
«امددتاػ» عددىػ بـاقی دؼه باى دیؼ ،آن ىغَددی دده او ؿا امددتاػ میوامی دؼ وی دق
تق یه ىىؼه ام س ااـ واٞ٩ا تق یه ولىؼ٥ ،ـ٩دی بدا یدک ىدااـػ ودؼاؿػس بدؼون
تق یۀ ٩یب ،هیچ نی ومیتىاوؼ مى ٨٥ىىػس ت٢ییـ مدؾهب ،مـامدمی مـبدىٓ
به مـػی ٝاػی ام س آیا پل اف ت٢ییـ مؾهبْٝ ،ىی اف مؼؿمۀ بىػا هنتیؼ؟
و پل اف آن ،بىػا اف ىما مـا٩ب می ىؼ؟ چىیه چیقی وین س صتی ااـ هدـ
ؿوف ػؿ م٪ابل مزنمۀ بىػا تٚٞی؛ ىیؼ و آن٩ؼؿ او ؿا ٝباػ ىیؼ ه بؼنػؿػ
بگیـیؼ یا ااـ ػمتهػمته ٝىػ ؿوىه ىیدؼ ،هىدىف هد؛ بی٥ایدؼه امد س ٪٥دٔ
و٩تی مؤحـ ام ه بدهٕىؿ واٞ٩دی ؽههتدان ؿا تق یده ىیدؼس ػؿ َٝدـ پایدان
ػاؿمددا ،رهددان ػمددتغىه ت٢ییدـا بندیاؿ بقؿاددی ىددؼه و صتددی ملانهددای
مددؾهبی وی دق ػیگددـ بددـای ٝبدداػ عددىب وینددتىؼس ا٥ددـاػی دده تىاواییهددای
٥ىٕ٧بیٞی ػاؿوؼ (ىامل ؿاهبان) ویق ایه وّٞی ؿا ػیؼهاوؼس ػؿ صا صاّـ،
تىها نی ده ػؿ ػویدا بدهٕىؿ ٝیىدی ٥دایی ؿامدتیه ؿا آمدىفه میػهدؼ مده
هنت؛س اؿی ؿا اوزای ػاػهای ه ٩بال هیچ نی هـاق اوزای وؼاػه ام و ػؿ
َٝـ پایان ػاؿما ایه ؿا ػؿ ػمتـك همه ٩ـاؿ ػاػهایس ص٪ی ٪ایده امد ده
چىیه ٥ـٍتی ػؿ هـ هقاؿ مدا یدا ػههدقاؿ مدا  ،پدیو ومیآیدؼس امدا ایىلده
بتىاویؼ وزا یابیؼ ،بهبیان ػیگدـ ،ایىلده بتىاویدؼ تق یده ىیدؼ ،هىدىف هد؛ بده
عىػتان بنتگی ػاؿػس آوهه ػؿ صا ا٦ته آن هنت؛ اٍدیی اف رهدان ٚٝدی؛
ام س
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ایه ؿا ومیاىی؛ ه مزبىؿیؼ ٥ایىن ػا٥ا ؿا یاػ بگیـیؼ ،بیلده اٍدىیی ؿا بدا
ىما ػؿ میان میاؾاؿیس ااـ میعىاهیؼ تق یه ىیؼ ،بایؼ  ٔ٪٥یک ؿاه تق یه ؿا
تمـیه ىیؼس واـوه اٍال ومیتىاویؼ تق یه ىیؼس ایبته ااـ ومیعىاهیدؼ تق یده
ىیؼ ،بههیچوره ىما ؿا مزبىؿ ومدی ىی؛س ایده ٥دا بدـای ا٥دـاػی امد ده
بهٕىؿ واٞ٩ی میعىاهىؼ تق یه ىىؼس بىابـایه بایؼ  ٔ٪٥ؿوی یک ؿوه تمـ دق
ىیددؼ و صتددی ا٥لدداؿی اف ؿوههددای ػیگددـ ؿا ػؿ آن مغیددىٓ ولىی دؼس ایىزددا
تلىیک ؽهىی ؿا آمىفه ومیػه؛ ،هیچ تلىیک ؽهىی ػؿ ٥دایىن ػا٥دای مدا
ورىػ وؼاؿػس افایهؿو هیچ نی وبایؼ تلىیک مـتبٔ بدا ؽهده ؿا بده آن اّدا٥ه
ىؼس مٖمئه باىیؼ ه ایه ؿا به عإـ میمدپاؿیؼ :ػؿ ؿوه مدا اٍدىی هدیچ
بىػن» مؼؿمدۀ بدىػا و
تلىیک ؽهىی ورىػ وؼاؿػس ایه ه؛مى با ٪ٝیؼۀ «عایی ِ
بىػن» مؼؿمۀ ػا ى ام س
«هیچ ِ
ػؿ یک مىٞ٩ی ارافه ػاػی ؽهى؛ به ؽهه چهاؿ یا پىذ مىردىػ ؿوىدهبیه
وای وٍل ىىػ ه ػؿ ٩یمـوهایی بیوهای بای بىػوؼس مدٖش آنهدا به٩دؼؿی
بای بىػ ه ااـ تىٍی ٤می ـػی بـای مـػی ٝداػی باوؿواپدؾیـ میبدىػس آنهدا
میعىامتىؼ بؼاوىؼ چهچیقی ػؿ ؽهى؛ میاؾؿػس ما های بنیاؿی ام ده
تق یه ـػهایس مٖی٪دا ١یدـممله امد ده ا٥دـاػ ػیگدـ ؽهده مدـا بغىاوىدؼس
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػیگـان صتی یکؽؿه ه؛ ومیتىاودؼ واؿػ ْ٥دای مده
ىىػس هیچ نی ومیتىاوؼ مـا ب٦همؼ یا بؼاوؼ ػؿ ٥لـی چه میاؾؿػس اما ػؿ ایه
مىؿػ ،با عىام آنها مىا ٪٥ـػی تدا اف ا٥لداؿی آ اداه ىدىوؼ و بدـای مدؼتی
ؽهه مـا به ؽهه عىػ وٍدل ـػودؼس بٞدؼ اف ایىلده وٍدل ىدؼ ،مدی بدـای؛
مغ بىػ ه تاب بیاوؿیس بؼون تىره به ایىله مٖض؛ چه اوؼافه بای یا پداییه
ام  ،هىىف ػؿ بیه مـػی ٝاػی هنت؛ و هىىف ػؿ صدا اوزدای داؿی اف ؿوی
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َ٩ؼ هنت؛ یٞىی وزا مـػیس ٩یب مه به وزا مـػی اعتَاً ػاػه ىؼه
ام س اما ؽهه آنها چ٪ؼؿ ما ه بىػ؟ آن٩ؼؿ مدا ه ده هـاكاوگیدق بدىػس
ااـ  ٔ٪٥یک ىغٌ به ایه ملىن بـمؼ چیق مهمی وین  ،اما چهاؿ یا پىذ
و٦ـ آوزا بىػوؼ ده ػؿ مدلىوی ىدبیه بـ دهای اف آب مدا ه ويندته بىػودؼ و
وتىاونت؛ چیقی اف آنها اصناك دى؛س ػؿ ٕدى آن چىدؼ ؿوف اف وٚدـ ؽهىدی
واٞ٩ا اصناك واؿاصتی ػاىت؛ و صل تىٍدی٤واپؾیـی ؿا تزـبده دـػیس ا خدـ
ا٥ـاػ بههیچوره ومیتىاوىؼ آن ؿا تَىؿ یا اصناك ىىؼ ،امال عایی و ٝاؿی
اف َ٩ؼ بىػس
و٩تی ػؿ مٖضی بنیاؿ بای تق یه می ىیدؼ ،بههیچورده ٞ٥ایید ٥لدـی
ورىػ وؼاؿػس ػؿ ابتؼا و٩تی ىدـو ٛـػیدؼ ،بدهٝىىان ٥دـػی ٝداػی ػؿ مـصیدۀ
اوییه بىػیؼ و بىابـایه اؿهای بىیداػیه یفی بدىػس امدا اؿهدای بىیداػیه بدـای
ىما اوزای ىؼه ام س و٩تی تق یهتان به مدٖش بداییی بـمدؼ ،تق یده دامال
بهٕىؿ عىػ اؿ ٝمل می ىؼ و مینت؛ تق یدۀ مدا ومىودۀ عدىبی اف ایده مندئیه
ام  :تا و٩تی ىیهىیى عىػ ؿا بهبدىػ میبغيدیؼ ،اىو تدان مندت٪ل اف
تمـیهها ؿىدؼ می ىدؼس تمـیههدای مدا بدـای ت٪ىید ملاویقیهدای عىػ داؿ
ام د س چددـا ا٥ددـاػ ػؿ مؼیتیيدده بىػینددتی همیيدده مددا ه میويددیىىؼ؟ آن
بیَ٩ؼی امل ام س ممله ام ػیؼه باىیؼ ه مؼؿمۀ ػا دى اوىاٛوا٩ندای
صـ ا ٞ٥ ،ایی های ٥لـی یا هؼای ٥لـی ؿا آمىفه میػهؼس اما میتىاو؛
به ىما بگىی؛ ،بهمضِ ایىله مؼؿمۀ ػا ى به ٥ـامىی مدٖش چدی میؿمدؼ،
چیقی وغىاهؼ ػاى و ػیگـ اف چىیهوچىان ٞ٥ایی ٥لـی امت٦اػه وغىاهدؼ
ـػس اما ا٥ـاػی ه ؿوههای ػیگـ چیاىو ؿا تمـیه ـػهاودؼ همیيده ػؿ
ؿها ـػن چیقهایی مخل تلىیکهای تى٦ندی و ٞ٥ایی هدای ٥لدـی ميدلل
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ػاؿوؼس مه چیقهایی ػؿ مٖش ػاويگاه ؿا به آنها آمىفه میػه؛ ،امدا آنهدا
همیيه ػؿباؿۀ چیقهایی اف مؼؿمۀ ابتؼایی اف مه مدؤا می ىىدؼ ،چیقهدایی
مخل ،چگىوه ٞ٥ایی های ٥لـی ؿا امت٦اػه و هؼای ـػس ػؿ صا صاّدـ بده
آن ؿوه ٝاػ ـػهاوؼ و ٥لـ می ىىؼ ه چیاىو ایهاىوه امد  ،امدا ػؿ
ص٪ی ٪ایهاىوه وین س

تىاياییهای فىقطبیؼی و تىاو گىيگ
بنددیاؿی اف ا٥ددـاػ ػؿک ؿوىددىی اف اٍددٖالصا چیاىودد وؼاؿوددؼ و ایدده
اٍٖالصا ؿا با ه؛ اىتباه میایـوؼس یک ومىوه ایه ام ده «تىاواییهدای
٥ىٕ٧بیٞی» ؿا با «تىان اىو » اىتباه میایـوؼس اىوگی ه اف ٕـی ٨تق یدۀ
ىیهىیى به ػم میآوؿی؛ ،همان ت٪ىای ما ام ه با رؾبىؼن مدا ػؿ
مـى رهان ،تبؼیل ىؼه ام س ایه اىو  ،بندیاؿ مهد؛ امد فیدـا اؿت٦داٛ
مددٖش ىددغٌ٩ ،ددؼؿ تددىان اىود او و حمددـۀ تق یدۀ او ؿا ػؿ تق یده تٞیددیه
می ىددؼس ػؿ ٕدى تق یده ،چدده وّددٞیتی بددـای ىددغٌ پؼیدؼاؿ میىددىػ؟ او
میتىاوؼ بْٞی اف تىاواییهای ١یـٝاػی و ٥ىٕ٧بیٞی ؿا ؿىؼ ػهؼ ده آنهدا
ؿا بهٕىؿ عالٍه «تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی» میوامی؛س اىوگی ه این بیدان
ـػی ،ه مٖش ىغٌ ؿا ميغٌ می ىؼ« ،تىان اىو » وامیؼه میىدىػس
هـچددده مدددٖشتان بدددایتـ باىدددؼ ،تدددىان اىو تدددان بیيدددتـ و تىاواییهدددای
٥ىٕ٧بیٞیتان ٩ىیتـ ام س
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی  ٔ٪٥تىییؼا راوبی ؿووؼ تق یه هندتىؼ و مٞدـ٣
مٖش ىغٌ وینتىؼس آنها وه مٞـ ٣پیيـ ٥یا مٖش ىغٌ هنتىؼ و وده
مٞـ٩ ٣ؼؿ تىان اىو اوس بْٞی ا٥ـاػ ممله ام م٪ؼاؿ بیيتـی اف آنها
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ؿا ػاىته باىىؼ و ٝؼهای متـس بهٝالوه ،ومیتىاویؼ تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی
ؿا بهٝىىان هؼ ٣اٍیی تق یه ػؿ وٚـ بگیـیدؼ و آنهدا چیدقی ویندتىؼ ده بدا
ٕیب ـػنىان بتىاویؼ به ػم آوؿیؼس تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی ٪٥دٔ فمداوی
پؼیؼاؿ میىىوؼ ه ٥ـػ مَم؛ میىىػ بهٕىؿ ص٪ی٪ی تق یه ىؼس او ومیتىاوؼ
آنها ؿا هؼ ٣اٍیی تق یهاه ٩ـاؿ ػهؼس بـای چده آنهدا ؿا میعىاهیدؼ؟ آیدا
 ٔ٪٥بـای ایىله آنها ؿا ػؿ بیه مـػی ٝاػی به داؿ ببـیدؼ؟ امدا مٖی٪دا مزداف
وینتیؼ آنها ؿا بهػیغىاه ػؿ بیه مـػی ٝاػی به داؿ ببـیدؼس بده همدیه ٝید
ام ه هـچه بیيتـ ػؿ رنتزىی آنها باىیؼ ،متدـ بده ػمد میآوؿیدؼس
فیـا ػؿ ٕیب چیقی هنتیؼس ػؿ ٕیب چیقی بىػن ،عىػه وابنتگی امد س
ػؿ تق یه ،وابنتگیها ػ٩ی٪ا چیقهایی هنتىؼ ه بایؼ ؿها ىىوؼس
بنیاؿی اف ا٥ـاػ تا ٩یمـوهای بنیاؿ باییی تق یه ـػهاوؼ اما هیچ تىاودایی
٥ىٕ٧بیٞی وؼاؿوؼس امتاػىان آن تىاواییها ؿا ٦٩ل ـػه ،چـا ه وگـان امد
آنها عىػ ؿا بهعىبی اػاؿه ولىىدؼ و اؿهدای بدؼی اوزدای ػهىدؼس افایدهؿو بده
آنها ارافه ومیػهؼ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞیىان ؿا به اؿ ببـوؼس تٞؼاػ بنیاؿ
فیاػی اف ایده ا٥دـاػ وردىػ ػاؿودؼس تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی ؿا ٥لدـ ىدغٌ
هؼای می ىؼس و٩تی ىغَی عدىاب امد مملده امد وتىاودؼ بهػؿمدتی
ؿ٥تاؿ ىؼ و ىایؼ با یک ؿؤیا ،ؿوف بٞؼه ميغٌ ىىػ ه فمدیه و آمدمان ؿا
فیـ و ؿو ـػه ام س ایه مزاف وین س اف آوزا ه ؿوه تق یۀ ما ػؿ بیه مدـػی
ٝاػی اوزای میىىػ٥ ،دـػ هـ٩دؼؿ هد؛ تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی باىدلىهی
ػاىددته باىددؼ مٞمددىی بددـایو ػمددتـكپؾیـ وینددتىؼس ا خددـ تىاواییهددا ٦٩ددل
میىدىوؼ ،ویددی ایده مٖیدد ٨ویند س بندیاؿی اف ا٥ددـاػی ده بددهعىبی تق یده
ـػهاوؼ ارافه ػاؿوؼ ٩نمتی اف تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی عدىػ ؿا تزـبده ىىدؼ،
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چـا ه میتىاوىؼ عىػ ؿا بدهعىبی اػاؿه ىىدؼس اادـ اف ایده ا٥دـاػ بغىاهیدؼ ده
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞیىان ؿا بهٕىؿ مـمـی ويان ػهىؼ ،مٖی٪ا ایه اؿ ؿا
ومی ىىؼس آنها میتىاوىؼ عىػ ؿا ىتـ ىىؼس

تضکیۀ هؼکىط و قشكگشفتى گىيگ
بْٞی اف ا٥ـاػ هـاق چیاىو ؿا تمدـیه ولـػهاودؼ یدا ایىلده ٪٥دٔ چیقهدای
می ؿا ػؿ الك چیاىو یاػ اـ٥تهاوؼ ،اما آنها بـای ى٦ای بیماؿیهدا و
ص ٘٦تىؼؿمتی هنتىؼ و تق یه وینتىؼس بهٝباؿ ػیگـ ،ایده اىدغاً هـادق
آمىفه ص٪ی٪ی ؿا ػؿیا ٥ولـػهاوؼس امدا وااهدان یکىدبه اىود بده ػمد
میآوؿوؼس ػؿباؿۀ ایه ٍضب می ىی؛ ه ایه وى ٛاىود اف زدا میآیدؼس بده
چىؼ ىلل ات٦ا ٧میا٥تؼس
یلی اف آنها تق یۀ مٞلدىك امد س تق یدۀ مٞلدىك چیند ؟ ایده ودىٛ
و٩تی ؿوی میػهؼ ه نی ونبتا منه باىؼ و بغىاهؼ تق یه ىؼ ،اما فمان
ددا٥ی بددـای او بددا٩ی وماوددؼه باىددؼ تددا اف ابتددؼا تق ی ده ؿا ىددـو ٛىددؼس و٩تددی
چیاىو ػؿ اود مضبىبی عىػ بدىػ ،ا٥دـاػ مندىی بىػودؼ ده میعىامدتىؼ
ماوىؼ مایـیه تق یه ىىؼس آنها میػاونتىؼ ه مـػی میتىاوىؼ بدا چیاىود
اؿهای عىبی بـای ػیگـان اوزای ػهىدؼ و ه؛فمدان عدىػ ؿا ویدق بدا آن ؿىدؼ
ػهىؼس چىیه آؿفویی ػاىتىؼ ،میعىامتىؼ عىػ ؿا ؿىؼ ػهىؼ و تق یه ىىؼس اما
چىؼ ما پیو ه چیاىو ؿایذ بىػ ،آن امتاػان چیاىو همگدی ٪٥دٔ
چیاىو ؿا ؿواد میػاػوؼ و هیچ نی واٞ٩ا چیقهای مٖش باییی ؿا مىت٪ل
ولـػس صتی تا امـوف ه؛ ،تىها نی هندت؛ ده بدهٕىؿ واٞ٩دی چیادىوگی ػؿ
مٖىس بای ؿا بهٕىؿ ٝمىمی مىت٪ل می ى؛س ٥ـػ ػیگـی وین س ا٥دـاػی ده
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تق یۀ مٞلىك ؿا اوزای میػاػوؼ بیو اف پىزاه مدا ػاىدتىؼ و وندبتا منده
بىػوددؼس ی٦ی د مدداػؿفاػی آنهددا عددىب بددىػ و چیقهددای بن دیاؿ عددىبی ؿا ػؿ
بؼنىان ػاىتىؼس ت٪ـیبا همگی آنها بهصؼی ه مـیؼ یا راويیه امتاػىدان
ىىوؼ عىب بىػوؼس اما ایه ا٥ـاػ منه بىػودؼس اادـ میعىامدتىؼ تق یده ىىدؼ،
ا٦تىو آمانتـ اف ٝمل ـػوو بىػ! زا میتىاوندتىؼ امدتاػی بیابىدؼ؟ امدا
آؿفوی تق یه مخل ٕال ػؿ ٩یبىان میػؿعيیؼ و ػویای ػهرهته ؿا مییـفاوؼس
ا١یب ىىیؼهایؼ ه مـػی اف مـىد عدؼایی مدغه میاىیىدؼ و ایده مـىد
عؼاییىان بىػ ه ٙاهـ ىؼه بىػس
اف ػیؼااه مٖىس بای ،فوؼای ٥ـػ بـای ایه وین ه اونان باىؼس فوؼای
٥ـػ ػؿ ُبٞؼی ػؿ ایه رهان عی ٨ىؼ و بهٕىؿ ٕبیٞی با مـى رهانِ ،رده،
َ
ىددهِ ،ؿن هماهى د بددىػ و مـى د او ػؿ آ١دداف عددىب و مهـبددان بددىػس امددا
همانٕىؿ ه تٞؼاػ مىرىػا فیداػتـ ىدؼوؼ ،آنهدا ؿوابدٔ ارتمداٝی ىدلل
ػاػوؼ و مپل بْٞی اف آنها عىػعىاه یا بؼ ىؼوؼس ػؿ آن مـصیه وتىاونتىؼ ػؿ
مٖىس بای با٩ی بماوىؼ و بایؼ بده مدٖضی پداییهتـ میا٥تاػودؼس ػؿ آن مدٖش
ػوباؿه بؼ ىؼوؼ و ػوباؿه بایؼ پاییهتـ میا٥تاػوؼس بىابـایه به م٪ىٓ اػامه ػاػوؼ
تا ایىله ػؿ آعـ به مٖش مـػی ٝاػی ا٥تاػوؼس مىرىػا پل اف م٪ىٓ به ایده
مٖش ،بایؼ امال اف بیه میؿ٥تىؼ ،امدا مىردىػا وایتدـ اف ؿوی عیـعدىاهی
تَمی؛ اـ٥تىؼ به مـػی ٥ـٍ ػیگـی ػؿ مضیٖی بنیاؿ ػؿػواک بؼهىؼ ،ػؿ
وتیزه ایه ُبٞؼ ؿا آ٥ـیؼوؼس
ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ ،مـػی بؼنهایی بدؼیه ىدلل وؼاؿودؼس میتىاوىدؼ ػؿ هدىا
پـواف ىىؼ و بقؿوتـ یا ىچکتـ ىىوؼس اما ػؿ ایه ُبٞؼ ،ایه بدؼن ٥یقیلدی ده
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ا ىىن ػاؿی؛ ،به مـػی ػاػه میىىػس و٩تی ایه بؼن ؿا ػاؿیؼ ،ااـ هىا مدـػ یدا
اـی باىؼ ومیتىاویؼ تضمل ىیؼ ،عندتگی و اـمدىگی ؿا ومیتىاویدؼ تضمدل
ىیؼس ػؿػ و ؿوذ ارتىابواپؾیـ ام س و٩تی بیماؿ میىىیؼ ،تضمدل آن مدغ
ام و اف میان تىیؼ ،پیـی ،بیماؿی و مـو میاؾؿیؼس بـای ایه امد ده اف
ٕـی ٨ػؿػ يیؼن ،اؿمایتان ؿا بافپـػاع ىیؼس به ىما یک ٥ـٍ ػیگدـ
ػاػه ىؼه تا ػیؼه ىىػ آیا میتىاویؼ به اٍدل عدىػ بافاـػیدؼس بده همدیه ٝید
ام ه اونانها ػؿ ایه مـفمی ِه تىه؛ ا٥تاػهاوؼس بٞؼ اف ایىله ایىزا ا٥تاػیؼ،
ایه ر ٦چي؛ بـای ىما عی ٨میىىػ تا ىما ؿا اف ػیؼن ُبٞؼهای ػیگدـ و اف
ػیؼن ماهی ػویای ماػی بافػاؿػس آنهایی ه بتىاوىؼ به اٍل عىػ بافاـػوؼ،
پی عىاهىؼ بـػ ه ػؿػواکتـیه فرـهایىدان ػؿ ایىزدا بندیاؿ بدااؿفه بدىػه
ام س و٩تی مٞی می ىیؼ بـای بافاي بده اٍدل عدىػ ،اف ٕـید ٨تلیده بدـ
ایمان عدىػ ػؿ میدان تدىه؛ تق یده ىیدؼ ،مزبىؿیدؼ مدغتیهای بندیاؿی ؿا
تزـبه ىیؼ و ایهاىوه بهمـ ٝبـمیاـػیؼس اما ااـ بؼتـ ىىیؼ وابىػ عىاهیدؼ
ىؼس بىابـایه اف وٚـ مىرىػا بایتـ ،اونانبىػن ،مىٚدىؿ اف فودؼای ویند ،
بیله هؼ ٣ایه ام ه به عیىً اوییۀ عىػ و به عاوۀ آمماویتان بافاـػیدؼس
مـػی ٝاػی ومیتىاوىؼ به ایه آااه ىىوؼس فیـا ایه ػویای مداػی تمدای چیدقی
ام ه میػاوىؼ و به ایه ٥لـ می ىىؼ ه چگىوه به پدیو بـوودؼ و بدهعىبی
فوؼای ىىؼس اما هـچه بهتـ فوؼای ىىؼ ،ممله ام عىػعىاهتـ و صـیٌتـ
ىىوؼ و ػؿ ایه ٍىؿ اف مـى رهان ػوؿتـ میىدىوؼ و بهمدم ودابىػی و
تباهی میؿووؼس
و٩تی اف مٖضی بای ػیؼه ىىػ ،ػؿ صایی ه ٥لـ می ىیؼ بده ریدى پدیو
میؿویؼ ،ػؿ ص٪ی ٪به ٪ٝب میؿویؼس اونانها ٥لـ می ىىؼ ػؿ صدا تىمدٞۀ
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ٝی؛ و پیيـ ٥هنتىؼ ،ػؿ صایی ه بـ ٕب٩ ٨ىاویه صا ؛ بدـ رهدان صـ د
می ىىؼس راو اى ىی ى ،یلدی اف هيد ػا ى یند راویدؼان ،ؿوی ای ٟؿو
بهمم ٪ٝب میوين و آن ؿا میؿاوؼس متـ نی میػاوؼ چـا او ایهاىوه
مىاؿ ای ٟمیىؼس او پی بـػ به ریدى ؿ٥دته ،بده ٪ٝدب صـ د ـػن امد  ،ػؿ
وتیزه بـٝلل مىاؿ آن میىؼس بىابـایه ،یضٚهای ه مـػی بغىاهىؼ تق یده
ىىؼ ،مىرىػا ؿوىهبیه بقؿو بـای ایه ٩یب اؿفه بنیاؿی ٩ا ل میىىوؼ
و میتىاوىددؼ بددؼون ىددـٓ بدده آنهددا مددک ىىددؼس ػؿمدد مخددل مىٞ٩یدد
تمـیه ىىؼااوی ام ه امدـوف ایىزدا صْدىؿ ػاؿودؼس اادـ میعىاهیدؼ تق یده
ىیؼ ،میتىاو؛ بؼون ىـٓ به ىما مک ى؛س اما ااـ بغىاهیؼ ٥ـػی ٝداػی
باىیؼ ،ػؿ صا ٥لـ ـػن ػؿباؿۀ ىد٦ایدا٥ته باىدیؼ و ایده یدا آن ؿا بغىاهیدؼ،
ومیتىاو؛ به ىما مدک دى؛ و ٝمیدی وغىاهدؼ بدىػس چدـا؟ فیدـا میعىاهیدؼ
٥ـػی ٝاػی باىیؼ و ٥ـػ ٝاػی بایدؼ اف میدان تىیدؼ ،پیدـی ،بیمداؿی و مدـو
بگؾؿػس بایؼ ایهاىوه باىؼ و هـچیقی ؿابٖۀ اؿمدایی عدىػ ؿا ػاؿػ و ومیتىاودؼ
مغتل ىىػس ممله ام ػؿ ابتؼا تق یۀ واٞ٩ی بغيدی اف فودؼای ىدما وبدىػه
باىؼ ،اما صای ه میعىاهیدؼ تق یده ىیدؼ ،فودؼایتان اف ایىزدا بده بٞدؼ بایدؼ
ػوباؿه وٚ؛ و تـتیب ػاػه ىىػ و افایهؿو میتىاوی؛ بؼنتان ؿا متٞاػ ىی؛س
و٩تی ىغَی بغىاهؼ تق یه ىؼ ،بهمضِ ایىلده ایده آؿفو ػؿ او ٙداهـ
ىىػ ،مىرىػا وایتـ آن ؿا میبیىىؼ و بنیاؿ بدااؿفه ػؿ وٚدـ میایـودؼس امدا
[ػؿ ما های اعیـ] بـای ایه مىرىػا وایتـ املانپؾیـ وبىػه ه اف ٕـی٨
پیؼا ـػن امتاػی ػؿ ایه ػویا ه به آن ا٥ـاػ آمدىفه ػهدؼ اف آنهدا صماید
ىىدؼس بددهٝالوه ،ا٥ددـاػی دده تىٍددی ٤دـػی بدیو اف پىزدداه مددا ػاىددتىؼس
مىرىػا وایتـ ومیتىاوىدؼ بیایىدؼ و بدهٕىؿ مندت٪ی؛ بده ایده ا٥دـاػ آمدىفه
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ػهىؼ ،فیـا ااـ آنها عىػ ؿا ایىزا ويان میػاػوؼ و به آنها ٥دا و تمـیههدا ؿا
آمىفه میػاػوؼ ،ػؿ صا ٥اه ـػن امـاؿ آمماوی میبىػودؼ و بدهعإـ آن
اؿ ،عىػىان ویق م٪ىٓ می ـػوؼس مىردىػا بيدـی اؿهدای بدؼی اوزدای
ػاػهاوددؼ و ػؿ ای ده مددـفمی ِه تددىه؛ ا٥تاػهاوددؼ ،بىددابـایه مزبىؿوددؼ اف ٕـیدد٨
آ ااهىؼن ػؿ میان تىه؛ ،تق یه ىىؼ و به همیه ٝید امد ده مىردىػا
وایتـ ومیتىاوىؼ به آنها آمىفه ػهىدؼس اادـ یدک مىردىػ عدؼایی ػؿ م٪ابدل
چي؛ مـػی ػؿ فوؼای واٞ٩ی ،عىػ ؿا ويان میػاػ و ٥ا و تمـیههدا ؿا آمدىفه
میػاػ ،صتی ا٥ـاػی ه اىاهان وابغيىػوی مـتلدب ىدؼه بىػودؼ ویدق بدـای
یاػاـ٥ته میآمؼوؼ و همه باوؿ می ـػوؼس ػیگـ مىّىٝی اف ایمدان و بَدیـ
ورىػ ومیػاى س مىرىػا اوناوی بایدؼ اف بدیه میؿ٥تىدؼ چـا ده بهوامدٖۀ
اؿهای عىػىان ػؿ ایه مـفمی ِه تىه؛ ا٥تاػوؼس اما به ىما یک ٥ـٍ ػیگـ
ػاػه ىؼه ه ػؿ ایه تىه؛ و مـػؿامی بده مـچيدمه و اٍدل عدىػ بافاـػیدؼس
ااـ بتىاویؼ بافاـػیؼ ،بافمیاـػیؼ ،اما ااـ وتىاویؼ بافاـػیؼ ،به چـعۀ بافپیؼایی
اػامه میػهیؼ و ػؿ وهای وابىػ میىىیؼس
٥ـػ بایؼ منیـ عىػ ؿا بپیمایؼس پل ااـ ىغَی میعىامد تق یده ىدؼ،
آن مىرىػا وایتـ چگىوده میتىاوندتىؼ مدک ىىدؼ؟ آنهدا ؿاهدی ؿا پیدؼا
ـػوؼس چیاىو ػؿ آن فمان بنیاؿ مضبىب و آن وتیزدۀ ت٢ییدـی ػؿ ىدـایٔ
یهاوی بىػس بـای هملاؿی با ایه ت٢ییـا یهاوی ،آنها متىامدب بدا مدٖش
ىیهىیى ایه ىغٌ به او اىو میػاػوؼس آنها یىیهای ودـی بده بدؼن او
متَل می ـػوؼ ه ماوىدؼ ىدیـ آب داؿ می دـػ و و٩تدی بداف میىدؼ اودـری
میآمؼس او پی میبـػ ده اادـ بغىاهدؼ اىود ؿا بیدـون ب٦ـمدتؼ ،بهمدىی او
میآیؼ و ااـ وغىاهدؼ ومیآیدؼس صاید تق یدۀ او ایهاىوده بدىػ و ایده« ،تق یدۀ
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مٞلىك» وامیؼه میىىػس یٞىی تا به ما بـمدؼ بهٍدىؿ مٞلدىك تق یده
می ىؼس اف چیقی ه بهٕىؿ مٞمى مـصیۀ بایی تق یه ام بهمم مـصیۀ
پایهایتـ آن تق یه می ىؼس
مٞمىی ىغٌ ػؿ تق یه ،اف مـصیۀ ابتدؼایی بهمدم مـاصدل پیيدـ٥تهتـ
ؿىؼ می ىؼ تا ایىله ػؿ وهای به بافىؼن ٦٩ل اىو و مدا تق یده بـمدؼس
تق یۀ مٞلىك بـای آن ا٥ـاػ منىی بىػ ه فمدان دا٥ی وؼاىدتىؼ تدا بدهٕىؿ
مٞمى اف مـصیۀ ابتؼایی تا پیيـ٥ته تق یه ىىؼس بدـای آنهدا مدـیٜتـ میبدىػ
ه منت٪یما اف مـصیۀ پیيـ٥ته ىـو ٛىىؼس ایه پؼیؼهای بىػ ده ػؿ آن فمدان
ایزاػ ىؼس آن ا٥ـاػ بایؼ ىیهىیى بندیاؿ بداییی میػاىدتىؼ و متىامدب بدا
مٖش ىیهىیى ىان به آنهدا اودـری ػاػه میىدؼس چدـا آنهدا ایده داؿ ؿا
اوزددای ػاػوددؼ؟ ی دک ػییددل ،صمای د اف ت٢یی دـا یهدداوی ػؿ آن فمددان بددىػس
ه؛فمددان دده ای ده ىددغٌ اؿهددای عددىبی بددـای ػیگددـان اوزددای مددیػاػ،
میتىاوند ؿوذهددایی ؿا تضمددل ىددؼس فیدـا و٩تددی بددا مددـػی ٝدداػی ػؿ اؿتبددآ
هنتیؼ ،اوىاٛوا٩نای وابنتگیهای مـػی ٝاػی بدا ىدما ػؿ تدؼاعل هندتىؼس
و٩تی او بـعی اف ا٥ـاػ ؿا ى٦ا میػاػ ،آنها صتی او ؿا بداوؿ ومی ـػودؼس و٩تدی
آنها ؿا مٞایزه و بیماؿیهایىان ؿا ػؿمان می ـػ ،چیقهای بؼ بندیاؿی ؿا
اف بؼن آنها بـمیػاى  ،اما ممله بىػ ػؿ آن فمان ميدغٌ وباىدؼ چ٪دؼؿ
آنها ؿا ى٦ا ػاػه ام س بىابـایه آنهدا ؿاّدی ومیىدؼوؼ و صتدی اف او تيدلـ
ه؛ ومی ـػوؼ و ممله بدىػ صتدی او ؿا مدته؛ ىىدؼ ده آنهدا ؿا ٥ـیدب ػاػه
ام ! ػ٩ی٪ا ػؿ مىارهه با ایه ميلال و ػؿ چىیه مضیٖی ام ده ؽهده
تمـیه ىىؼه آبؼیؼه میىىػس هؼ ٣ػوی اف ػاػن اوـری به او ایه بىػ ه بتىاوؼ
تق یه ىؼ و عىػ ؿا ؿىؼ ػهؼ و بای بـوػس ػؿ صایی ه بـای ػیگدـان اؿهدای
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عىب اوزای مدیػاػ ،ه؛فمدان میتىاوند تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی عدىػ ؿا
ؿىددؼ ػاػه و اىود عددىػ ؿا ا٥ددقایو ػهددؼس امددا بـعددی اف ا٥ددـاػ ومیػاونددتىؼ
مىّى ٛاف چه ٩ـاؿ ام س آیا ٩بال وگ٦دت؛ ده آنهدا ومیتىاوندتىؼ بده او ٥دا ؿا
آمىفه ػهىؼ؟ ایه به عىػ ٥ـػ بنتگی ػاى ه به آن پدی ببدـػس مىّدىٝی
ػؿ عَىً آ ااهىؼن بىػس ااـ ومیتىاون آن ؿا ػؿک ىؼ ،آوان هیچ ؿاهدی
وؼاىتىؼ ه به او مک ىىؼس
و٩تی بْٞی ا٥ـاػ اودـری ؿا ػؿیا٥د ـػودؼ ،یدک ىدب ػؿ ٕدى عدىاب
وااهان اصناك اـمای فیاػی ـػوؼ و بهمغتی میتىاونتىؼ اف ؿواوؼافىدان
امت٦اػه ىىؼس ؿوف بٞؼ ،پل اف بیؼاؿىؼن اف عىاب ،به هـچده ػمد میفػودؼ
ایلتـینیتۀ ما ه اصناك می ـػوؼس ػؿ آن هىگدای می٥همیؼودؼ اودـری بده
ػمد آوؿػهاوددؼس ااددـ نددی ػؿ رددایی اف بددؼوو ػؿػ ػاىد  ،میتىاونددتىؼ بددا
ػم ىان ميلل ؿا صل ىىؼ و وتیزهاه بندیاؿ عدىب بدىػس اف آن بده بٞدؼ،
میػاونتىؼ ه اوـری ػاؿوؼس عدىػ ؿا امدتاػ چیاىود میػاوندتىؼ و تدابیىی
عىػ ؿا وَب می ـػوؼس آنها به عىػ ٝىىان «امتاػ چیاىود » میػاػودؼ و
ؿوه عىػ ؿا ت میل می ـػوؼس ایه ىغٌ ػؿ آ١اف بنیاؿ عدىب بدىػس و٩تدی
مـػی ؿا ػؿمان می ـػ ،آوان به او پى یدا هدؼایایی میػاػودؼ ،امدا او آنهدا ؿا
ُ
ومیپؾیـ ٥س ویی ومیتىاون ػؿ م٪ابل ویـوی آیىػه ىىؼۀ ع؛ ؿوگـفی مدـػی
ٝاػی م٪اوم ىؼس فیـا ایه ا٥ـاػ ه تق یۀ مٞلىك ؿا اوزای میػاػوؼ هـادق
اف میان تق یۀ واٞ٩ی ىیهىیى وگؾىته بىػوؼ و به همیه ٝی بـای آنهدا
بنیاؿ مغ بىػ ه ىیهىیى عدىػ ؿا اػاؿه ىىدؼس بهتدؼؿیذ ،ایده ىدغٌ
هؼیددههای ىچددک ؿا ٩بددى می ددـػس مددپل هؼیددههای بقؿوتددـ ؿا ویددق
میپؾیـ ٥س ػؿ آعـ ،به متـ اف چیقی ه ػؿ وٚـ ػاى  ،ؿاّی ومیىدؼس ػؿ
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وهای  ،اٝتـاُ می ـػ« :چـا به مه ایههمه چیدق میػهیدؼ؟ بده مده پدى
بؼهیؼ!» ااـ مـػی به او پى می میػاػوؼ ،ؿاّی و عىىدضا ومیىدؼس ػؿ
صایی ه اىه او پـ بىػ اف چاپیىمدی ػیگدـان و ایىلده چ٪دؼؿ تبضدـ ػاؿػ ،بده
امتاػان چیاىو اف مؼاؿك ؿامدتیه ویدق اصتدـای ومیاؾاىد س اادـ ندی
چیق بؼی ػؿباؿۀ او میا ، ٦بـاوگیغته میىؼس وابنتگیهایو به ىدهـ و
مىا ٜ٥ىغَی ىؼیؼتـ ىؼه بىػس ٥لـ می ـػ بهتدـ اف ػیگدـان و عاؿ٧ایٞداػه
امد س بهاىدتباه ٥لدـ می دـػ بده او اودـری ػاػه ىدؼ تدا امدتاػ چیاىود و
حـوتمىددؼ ىددىػ ،ػؿ صددایی دده آن بددـای تق یددهاه بددىػس همددانٕىؿ دده
وابندددتگیهایو بددده ىدددهـ و مىدددا ٜ٥ىغَدددی بیيدددتـ میىدددؼ ،مدددٖش
ىیهىیىگو ویق پاییهتـ میآمؼس
ا٦تهای ه مٖش اىو ٥ـػ به بیىؼی مٖش ىیهىدیى اومد س و٩تدی
مٖش ىیهىیى ٥ـػی پاییه بیایؼ ،اىو فیاػی ومیتىاوؼ به او ػاػه ىىػ،
فیـا بایؼ متىامب با ىیهىیى او ػاػه ىىػ و ایده ػو بایدؼ متىامدب باىدىؼس
٥ـػ هـچه بیيتـ به ىهـ و مىا ٜ٥ىغَی وابنته ىىػ ،به مٖش پاییهتـی
ػؿ مضیٔ مـػی ٝاػی وقو می ىؼ و اىوگو ویق همـاه با آن وقو می ىؼس
ػؿ آعـ ،و٩تی امال م٪ىٓ ـػه باىدؼ ،ػیگدـ بده او اىود ػاػه ومیىدىػ و
ػیگـ احـی اف آن با٩ی وغىاهؼ ماوؼس ػؿ ما های اعیدـ تٞدؼاػ فیداػی اف ایده
ا٥ـاػ ورىػ ػاىتىؼ و ا خـ آنهدا عاو؛هدایی بىػودؼ ده بدیو اف پىزداه مدا
ػاىتىؼس ىایؼ عاو؛ منىی ؿا میػیؼیؼ ه چیاىود ؿا تمدـیه می ىدؼ ،امدا
هـاق آمىفه واٞ٩ی ؿا ػؿیا ٥ولـػه بىػس ىدایؼ ػؿ دالك چیادىوگی چىدؼ
صـ بـای ى٦اػاػن و ص ٘٦مالمتی یداػ اـ٥تده بدىػس ؿوفی وااهدان ػاؿای
اىو میىؼس و٩تی ىیهىیىگو بؼ میىؼ و وابنتگیهایو به ىدهـ و
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مىا ٜ٥ىغَی ىؼیؼ میىؼ ،مٖش او وقو می ـػس ػؿ وهای بده ایده عدت؛
میىؼ ه ىغٌ عاٍی وباىدؼ و ادىوگو ویدق واپؼیدؼ میىدؼس ایده ؿوفهدا
تٞؼاػ فیاػی اف ایه ا٥ـاػ ورىػ ػاؿوؼ ه تق یۀ مٞلىك اوزای ػاػوؼ و مد٪ىٓ
ـػوددؼس ا٥ددـاػی دده بددا٩ی ماوؼهاوددؼ بن دیاؿ دد؛ هنددتىؼس چددـا؟ فی دـا آنهددا
ومیػاونتىؼ ه آن اوـری بـای تق یهىان به آوان ػاػه ىدؼه بدىػ و بهاىدتباه
٥لـ می ـػوؼ ه بـای بهػم آوؿػن ػاؿایدی و ىدهـ بدىػ و ایىلده ػؿ بدیه
مـػی ٝاػی امتاػ چیاىو ىىوؼس اما ػؿ وا ٜ٩بـای ایه بىػ ه آنها تق یده
ىىؼس
«٩ـُاـ٥ته اىو » چین ؟ آن مضؼوػی مىی وؼاؿػ ،اما یک ىدـٓ
ػاؿػ٥ :ددـػ بایدؼ ىیهىدیى بندیاؿ عددىبی ػاىددته باىددؼس ا٥ددـاػی بىػوددؼ دده
میػاونتىؼ چیاىو میتىاوؼ بـای تق یه امت٦اػه ىىػ و آوان عىامدتىؼ ده
تق یه ىىؼس آنها آؿفوی تق یه ػاىتىؼ ،اما زا میتىاوندتىؼ امدتاػی عدىب
پیؼا ىىؼ؟ صتی امتاػان مٞـو ٣چیاىو ه چىؼ مدا پدیو واٞ٩دا وردىػ
ػاىتىؼ  ٔ٪٥چیقهایی بـای ى٦اػاػن و ص ٘٦مدالمتی ؿا آمدىفه میػاػودؼس
هیچ نی ؿوىی ؿا آمىفه ومیػاػ ه ٥ـػ ؿا بهمىی مٖىس بای هؼای ىؼ
و نی ه؛ وبىػ ه آن ؿا آمىفه ػهؼس
صای ه ػؿ صا ٍضب ػؿباؿۀ ٩دـُادـ٥ته اىود هندتی؛ ،مىّدىٛ
ػیگـی ؿا مٖـس می ى؛س اونانها ٝالوه بـ ؿوس اٍدیی (عىػآ اداه اٍدیی)،
ؿوس ملی (عىػآ ااه ملی) ویق ػاؿوؼس بـعی ا٥ـاػ یک ،ػو ،مده ،چهداؿ یدا
صتی پىذ ؿوس ملی ػاؿوؼس رىنی ؿوسهای ملی یقومدا همدان رىندی
عىػ ٥ـػ وین س مملده امد فن یدا مدـػ باىدىؼ و ایده مندئیه بدـای ا٥دـاػ
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مغتی ٤بهىلل مت٦اوتی ام س ػؿ ص٪ی٪د  ،رىندی ؿوس اٍدیی ویدق یقومدا
همان رىنی بدؼن ٥یقیلدی ویند  ،فیدـا پدی بدـػهای؛ ده ػؿ صدا صاّدـ
بنیاؿی اف مـػها ؿوس اٍدیی فن ػاؿودؼ ،ػؿ صدایی ده بندیاؿی اف فنهدا ؿوس
اٍیی مـػ ػاؿوؼس ایه مىا٥د ٨بدا ٪ٝیدؼهای ػؿ مؼؿمده ػا دى امد  :بهوامدٖۀ
یهاوی ییه و یاو  ،ػؿ ایه فماوه ویـوهای ییه ١ایب هنتىؼس
بـٝللىؼن
ِ
ؿوس ملی ىغٌ مٞمدىی اف مدٖش بدایتـی وندب بده ؿوس اٍدیی او
میآیؼس مغَىٍا ػؿ عَىً بـعی ا٥ـاػ ،ؿوس ملی آنها اف مٖش بندیاؿ
باییی میآیؼس اما ؿوس ملی ،ؿوس تنغیـ ىىؼه ویند  ،چـا ده ه؛فمدان بدا
ىما اف بٖه ماػؿتان متىیؼ ىؼه و همان وای ىما ؿا ػاؿػ و ٩نمتی اف بدؼنتان
ام س مٞمىی و٩تی مـػی ػؿ فوؼای ؿوفاوه ػؿباؿۀ چیقی ٥لـ می ىىؼ یا اؿی
ؿا اوزای میػهىدؼ ،ایده ؿوس اٍییىدان امد ده تَدمی؛ میایدـػس آوهده
ٝمؼتا ؿوس ملی اوزای میػهؼ مهاؿ ـػن ؿوس اٍیی ام  ،بهٕىؿی ه تا
صؼ املان اؿهای بؼ متـی اوزای ػهؼس امدا و٩تدی ؿوس اٍدیی مـمدغتاوه
بهػوبا چیقی باىؼ ،ؿوس ملی ومیتىاوؼ اؿی ػؿباؿۀ آن اوزای ػهدؼس ؿوس
ملی ٥ـیب رامٞۀ مدـػی ٝداػی ؿا ومیعدىؿػ ،ػؿ صدایی ده ؿوس اٍدیی ػؿ
بـابـ آن تىه؛ ،آمیبپؾیـ ام س
بْٞی اف ؿوسهای ملی اف مٖىس بندیاؿ بداییی میآیىدؼ و اصتمدای ػؿ
مـف ؿمیؼن به حمـۀ ص٪ی٪ی ػؿ تق یه هنتىؼس و٩تی ؿوس ملی بغىاهؼ تق یه
ىؼ ،ااـ ؿوس اٍیی مایل به اوزدای آن وباىدؼ ومیتىاودؼ داؿی اوزدای ػهدؼس
و٩تی چیاىو بنیاؿ مضبىب بىػ ،ؿوفی ؿوس اٍیی ویق عىام مخل ا٥دـاػ
ػیگـ ،چیاىو ؿا تمـیه ىؼ و بهمىی مٖىس بای تق یه ىؼس ایبته اوگیدقۀ
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او پاک بىػ و هیچاىوه تمىدایی بدـای ميدهىؿ یدا حـوتمىؼىدؼن وؼاىد س ؿوس
ملی بنیاؿ عىىضا ىؼ« :مه میعىامت؛ تق یده دى؛ ،امدا تَدمی؛ها ؿا
مدده ومیایدـیس صددای میعددىاهی تق یده ىددی و ایده همدداوی امد دده مدده
میعىاه؛س» اما او زا میتىاوند امدتاػی واٞ٩دی پیدؼا ىدؼ؟ ؿوس ملدی
بنیاؿ تىاوا بىػ و بؼن ؿا تدـک دـػ تدا مىردىػا وایتدـی ؿا پیدؼا ىدؼ ده ػؿ
فوؼای ٩بییاه میىىاع س اف آوزا ه بْٞی اف ؿوسهای ملدی اف مدٖىس
بنیاؿ باییی میآیىؼ ،میتىاوىؼ بؼن ؿا تـک ىىؼس بٞؼ اف ؿمیؼن بده آوزدا ،بده
آنها ا ٦ه میعىاهؼ تق یه ىؼ و اىو ٩ـُ بگیـػس آنهدا ػیؼودؼ ایده
ىغٌ بنیاؿ عىب ام و مٖمئىا او ؿا ػؿ تق یه مک می ـػودؼس ایهاىوده
ؿوس ملی تىاون اىود ٩دـُ بگیدـػس ایده اىود ا١یدب ودىٝی اودـری
پـا ىؼه بىػ و اف میان مندیـی یىیهایىدلل بده ىدغٌ مىت٪دل میىدؼس ػؿ
مىاؿػ ػیگـ ،آوهه ٩ـُ اـ٥ته میىؼ ػؿ ىلیی املىؼه میآمؼس چیقهایی
ه بهىلل املىؼه هنتىؼ مٞمىی تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ؿا همدـاه عدىػ
ػاؿوؼس
ػؿ ایدده صایدد مملدده بددىػ ىددغٌ ٝددالوه بددـ اىودد  ،تىاواییهددای
٥ىٕ٧بیٞی ویق به ػمد آوؿػ و چیدقی ؿا تزـبده می دـػ ده این تىٍدی٤
ـػی ،ه یک ىب ػؿ ٕى عىاب اـمای فیاػی اصنداك می دـػ و و٩تدی
ؿوف بٞددؼ اف عددىاب بیدؼاؿ میىددؼ اىود میػاىد س بدده هـچدده ػمد مددیفػ
ایلتـینیتۀ مدا ه اصنداك می دـػ و میتىاوند بیمداؿی ػیگدـان ؿا ىد٦ا
ػهؼس او می٥همیؼ ه اىو به ػم آوؿػه ام س اف زا آمدؼه بدىػ؟ ػؿبداؿۀ
آن ؿوىه وبىػس  ٔ٪٥صنی یی ػاى ه اف ْ٥ای یهان آمدؼه ،امدا ػ٩ی٪دا
ومیػاون چگىوه آمؼه ام س ؿوس ملی به او چیدقی ومیا٦د  ،فیدـا ؿوس
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ملی بىػ ه تق یه می ـػس تىها چیقی ه میػاون ایه بىػ ه اىو
ػم آوؿػه ام س

بده

مٞمددىی ػؿ ٩ـُاددـ٥ته اوددـری ،مده ٥ددـػ ٝامددل تٞییه ىىددؼهای وبددىػس
ا٥ددـاػی دده ػؿ مددا های اعیددـ اوددـری ٩ددـُ اـ٥تىددؼ ا١یددب رددىان بىػوددؼ،
بهٕىؿی ه بـعی بین مایه ،بـعدی میمدایه و بـعدی چهلمدایه بىػودؼ و
ا٥ـاػ منهتـی ویق بىػوؼس بـای ٥ـػی رىان ػىىاؿتـ ام ه عىػ ؿا بهعىبی
اػاؿه ىؼس آنها ؿا میبیىیؼ ه ػؿ مىٞ٩ی های ٝاػی ا٥ـاػ عدىبی هندتىؼ و
هىگامی ه ٥ـػ عاٍی وینتىؼ منا ل ػویىی ؿا مبک میایـودؼس امدا و٩تدی
ٕٞ؛ مى٪٥ی ؿا میچيىؼ ،ادـایو ػاؿودؼ تض تد حیـ ىدهـ و مىٞ٦د ٩دـاؿ
ایـوؼس ٥لـ می ىىؼ هىىف ه؛ ؿاهدی ٕدىیوی بدـای ؿ٥دته ػؿ فودؼای ػاؿودؼ و
هىىف ه؛ میعىاهىؼ به هـ ىلیی تاله ىىؼ تا بده بْٞدی اف اهدؼا ٣مدـػی
ٝاػی بـمىؼس بٞؼ اف ایىله تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی و بْٞدی مهاؿ هدا ؿا بده
ػم میآوؿوؼ ،ا١یب بدهٝىىان ومدییهای بدـای ؿمدیؼن بده اهؼا٣ىدان ػؿ
ارتماٝ ٛاػی بيـی اف آنها امت٦اػه می ىىؼس امدا آن ٝمیدی وغىاهدؼ بدىػ،
ارافه وؼاؿودؼ بده ایده ىدلل اف آنهدا امدت٦اػه ىىدؼس هـچده بیيدتـ اف آنهدا
امت٦اػه ىىؼ ،اوـری متـ میىىػس ػؿ وهای  ،هیچچیقی وغىاهىدؼ ػاىد س
صتی ا٥ـاػ بیيتـی ورىػ ػاؿوؼ ده مٖشىدان بده ایده ىدلل مد٪ىٓ دـػه
ام س آنٕىؿ ه ػیؼهای ،ػؿ صا صاّـ صتی یک و٦ـ ه؛ با٩ی وماوؼه ام س
ػؿ هـ ػو ومىوهای ه ه؛ا ىىن ا٦دت؛ ،ایده ا٥دـاػ ػؿ ابتدؼا ىیهىدیى
عىبی ػاىتىؼس اىو آنها صاٍل تمـیهىان وبىػ ،بیلده مىردىػا وایتدـ
اؿا ه ـػه بىػوؼس ػؿ وتیزه ،آن اوـری بهعىػیعىػ عىب بىػس
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به تغخیش سوح یا حیىاو دسآهذو
بنیاؿی اف ىما ػؿ میان ارتما ٛتق یه ىىؼاان ممله ام ػؿباؿۀ ؿوسهدای
صیىاوی صیىاواتی ماوىؼ ؿوباه ،ؿامى ،عاؿپيد و مداؿ ىدىیؼه باىدیؼ ،ده بدؼن
ِ
اونان ؿا تنغیـ می ىىدؼس ایههدا چیندتىؼ؟ بْٞدی ا٥دـاػ میاىیىدؼ تمدـیه
چیاىوددد تىاواییهدددای ٥دددىٕ٧بیٞی ؿا تىمدددٞه میػهدددؼس ػؿ ص٪ی٪ددد ،
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی تىمٞه ومییابىؼ ،بیله آنهدا تىاواییهدای مداػؿفاػی
بيـی هنتىؼس  ٔ٪٥ایهٕىؿ ام ه مـػی بدا ؿىدؼ رامٞدۀ بيدـی ،بیيدتـ و
بیيتـ به چیقهای میمىك ػؿ ایه ػویای ٥یقیلی ما تىره می ىىؼ ،بىدابـایه
بیيتـ به ابقاؿ وىیه مدا وابندته میىدىوؼس ػؿ وتیزده ،تىاواییهدای مداػؿفاػی
بيـی ما بهٕىؿ پیىمته تضییل میؿووؼ و ػؿ وهای امال واپؼیؼ میىىوؼس
بددـای ػاىددته تىاواییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی ،ىددغٌ بایدؼ اف ٕـیدد ٨تق یده،
صای د ع دایٌ اوییددهای ؿا دده ػاىددته ،بافیابددؼس امددا صیىاوددا چىددیه ا٥لدداؿ
پیهیؼهای وؼاؿوؼ ،بىابـایه به مـىد رهدان متَدل هندتىؼ و تىاواییهدای
ماػؿفاػی آنها ػؿ ػمتـكىان ٩ـاؿ ػاؿػس بـعی اف ا٥ـاػ میاىیىدؼ صیىاودا
میػاوىؼ چگىوه تق یه ىىؼ ،ؿوباههدا میػاوىدؼ چگىوده ػن ؿا تق یده ىىدؼ یدا
ماؿهددا و مددایـ صیىاوددا میػاوىددؼ چگىودده تق یده ىىددؼس ایهٕددىؿ ویند دده
صیىاوا میػاوىؼ چگىوه تق یده ىىدؼس ػؿ ابتدؼا ،آنهدا هدیچ ػؿ دی اف تق یده
وؼاؿوؼ ٔ٪٥ ،ایهٕىؿ ام ه همان تىاواییهدای مداػؿفاػی ؿا ػاؿودؼس مدپل
تض ىـایٖی مىامب ،ػؿ مضیٖی مىامب و مؼ فمان دا٥ی ،املدان ػاؿػ
بتىاوىؼ اوـری به ػم بیاوؿوؼ و تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ؿا ؿىؼ ػهىؼس
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به ایه ىلل ،صیىاوا میتىاوىؼ به تىاواییهدای عاٍدی ػمد یابىدؼس ػؿ
اؾىددته ،مددیا٦تی؛ دده ایده صیدىان اوددـری مٞىددىی بدده ػمد آوؿػه و صددای
تىاواییهددایی ػاؿػس اف وٚددـ مددـػی ٝدداػی ،صیىاوددا ٩ؼؿتمىؼوددؼ و میتىاوىددؼ
بهآماوی مـػی ؿا ىتـ ىىؼس امدا میادىی؛ ده آنهدا ٩ؼؿتمىدؼ ویندتىؼ و ػؿ
م٪ابل تمـیه ىىؼۀ واٞ٩ی چیقی وینتىؼس هـچىدؼ مملده امد ت٪ـیبدا هدقاؿ
ِ
ما تق یه ـػه باىدىؼ ،اوگيد ىچکتدان بدـای عـػ دـػن آنهدا دا٥ی
ام س اـچه ا٦تهای؛ ه صیىاوا ایه تىاوایی ٖ٥ـی ؿا ػاؿوؼ و میتىاوىؼ بـعی
تىاواییها ؿا ػاىته باىىؼ ،اما اٍیی ػؿ رهان ما وردىػ ػاؿػ :صیىاودا اردافه
وؼاؿوؼ تق یه ىىؼ ،چه ؿمؼ به ایىله ػؿ آن مى ٨٥ىىوؼس به همیه ٝی امد
دده ػؿ تابهددای ٩ددؼیمی ىددایؼ عىاوددؼه باىدیؼ دده ػؿ هددـ چىؼٍددؼ مددا ،
صیىاوا ػؿ ٥ارٞهای بقؿو یا صاػحهای ىچک يته میىىوؼس و٩تی پل اف
اؾى مؼتی ،اوـری صیىاوا تا مٖش مٞیىدی ؿىدؼ ىدؼ ،بایدؼ ودابىػ ىدىوؼ،
ؿٝؼوبـ٩ی به آنها اٍاب ىؼ یدا ات٦دا ٧ػیگدـی بی٦تدؼ ،چـا ده تق یده ـػن
بددـای آنهددا ممىددى ٛام د س چددىن مـى د مدداػؿفاػی اونددانها ؿا وؼاؿوددؼ،
ومیتىاوىؼ مخل اونانها تق یه ىىؼس آنها ی٦ی هایی ؿا وؼاؿوؼ ه اوندانها
ػاؿوؼ ،افایهؿو اادـ املدان ػاىد ده تق یده ىىدؼ و اادـ مى٥د ٨میىدؼوؼ،
مٖمئىا اهـیمه میىؼوؼس بىابـایه ارافه وؼاؿوؼ ػؿ تق یده مى٥د ٨ىدىوؼ و اادـ
مى ٨٥میىؼوؼ مىرىػا عدؼایی آنهدا ؿا می يدتىؼس عىػىدان ویدق ایده ؿا
میػاوىؼس اما همدانٕىؿ ده ا٦دت؛ ،رامٞدۀ بيدـی ػؿ صدا صاّدـ بهىدؼ
مىضٔ ىؼه و بْٞی اف مـػی هـ وى ٛاىاهی ؿا مـتلب میىىوؼس و٩تی به ایه
مـصیه میؿمؼ ،آیا رامٞۀ بيـی ػؿ عٖـ وین ؟
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و٩تی چیقی به وهای عىػ میؿمدؼ بدـٝلل میىدىػ! پدی بدـػهای؛ ده
هـو ٩رىام ٜبيـی ػؿ فمانهای ما٩بل تداؿیظ مىهدؼی میىدؼوؼ ،همیيده
و٩تی ات٦ا ٧میا٥تاػ ه اعال٩یا اونان بهٕىؿ وصيتىا ی ٥امؼ ىدؼه بدىػس
ػؿ صا صاّـُ ،بٞؼی ه اونان ػؿ آن مدا ه امد و همهىدیه بندیاؿی اف
ُبٞؼهای ػیگـ ،ػؿ وّٞیتی بنیاؿ عٖـواک ٩دـاؿ ػاؿودؼس ایده ص٪ی٪د ػؿبداؿۀ
ُبٞؼهای ػیگـ ػؿ ایه مٖش ویق ٍؼ ٧می ىؼس اؿواس یا صیىاوا تنغیـ ىىؼه
ویق میعىاهىؼ هـچه مـیٜتـ ٥ـاؿ ىىؼ ،میعىاهىؼ به مدٖىس بدایتـ بـوودؼس
آنها ٥لـ می ىىؼ با ؿ٥ته به مٖىس بایتـ میتىاوىؼ ران مای؛ بده ػؿ ببـودؼس
اما چگىوه میتىاوؼ به ایه ماػای باىؼ؟ ااـ میعىاهیؼ تق یه ىیؼ بایؼ بؼوی
بيـی ػاىته باىیؼس افایهؿو ،ایه یلی اف ٝی هایی امد ده چدـا بْٞدی اف
تمـیه ىىؼاان چیاىو به تنغیـ ؿوس یا صیىان ػؿمیآیىؼس
بْٞی اف ا٥ـاػ میپـمىؼ« :چٖىؿ هیچ مىرىػ وایتـ یا امتاػ ٩ؼؿتمىدؼی
اؿی ػؿایهباؿه اوزای ومیػهؼ؟» اٍل ػیگـی ػؿ رهان ما ورىػ ػاؿػ :اادـ
عىػتان ػؿ ٕیدب چیدقی باىدیؼ یدا عىػتدان چیدقی ؿا بغىاهیدؼ ،هیچ ندی
تمایل وؼاؿػ ماو ٜىما ىىػس ایىزا به ىما آمىفه مدیػهی؛ ده ؿاه ػؿمد ؿا
بـاقیىی دؼ و همددـاه بددا آن٥ ،ددا ؿا بددهٕىؿ امددل بدده ىددما آمددىفه مددیػهی؛ و
میاؾاؿی؛ عىػتان به منا ل آ ااه ىىیؼس اما ایىله تَدمی؛ بگیـیدؼ آن ؿا یداػ
ػؿ وؿوػی
بگیـیؼ ،هىىف هد؛ بده عىػتدان مـبدىٓ امد س «امدتاػ ىدما ؿا بده ِ
ؿاهىمایی می ىؼ ،امدا تق یده بده عىػتدان بندتگی ػاؿػس» هیچ ندی ىدما ؿا
مزبىؿ یا واػاؿ ومی ىؼ ه تق یه ىیؼس ایىله تق یه ىیدؼ یدا ولىیدؼ ،تَدمی؛
ىغَی عىػتان امد س بدهٝباؿ ػیگدـ ،ػؿ ایىلده چده مندیـی ؿا اوتغداب
ىیؼ ،چهچیقی ؿا بغىاهیؼ یا چهچیقی ؿا به ػم آوؿیؼ ،هیچ نی بدا ىدما
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مؼاعیه ومی ىؼس ػیگدـان ٪٥دٔ میتىاوىدؼ مدٞی ىىدؼ ىدما ؿا تـ١یدب ىىدؼ
بهتـیه اؿ ؿا اوزای ػهیؼس
ااـچه میبیىیؼ بْٞی اف ا٥ـاػ چیاىو ؿا تمـیه می ىىؼ ،امدا ػؿ وا٩دٜ
ایه ؿوس یا صیىان تنغیـ ىىؼه ام ه اوـریىان ؿا بده ػمد مدیآوؿػس آن
مىرىػا چگىوه ػؿ ابتؼا مـػی ؿا تندغیـ ـػودؼ؟ اف ا٥دـاػی ده ػؿ مـامدـ
يىؿ چیاىو ؿا تمـیه می ىىؼ چىدؼ و٦دـ پيد بؼنىدان ؿوس یدا صیدىان
تنددغیـ ىىؼه ػاؿوددؼ؟ ااددـ تٞددؼاػه ؿا مددیا٦ت؛ ،بن دیاؿی اف ا٥ددـاػ رـ دد
ومی ـػوؼ چیاىو ؿا تمـیه ىىؼس تٞؼاػه بهصؼ وصيدتىا ی فیداػ امد س
پل چهچیقی ایه وّٞی ؿا به وردىػ مدیآوؿػ؟ ایده چیقهدا واٞ٩دا ػؿ صدا
ویـان ـػن ارتما ٛمـػی ٝداػی هندتىؼس چگىوده چىدیه پؼیدؼۀ وعیمدی بده
ورىػ آمؼه ام ؟ ایه ميلل بهومییۀ عىػ مدـػی بده وردىػ میآیدؼ ،چـا ده
بيـی ػؿ صا بؼىؼن ام و اهـیمىان همهرا ورىػ ػاؿوؼس بدهویژه ،همدۀ
آن امتاػان ٩البی چیاىو ؿوی بؼنىان اؿواس یدا صیىاودا تندغیـ ىىؼه
ػاؿوؼ و ایه چیقی ام ه ػؿ آمىفههای عىػ مىت٪ل می ىىدؼس ػؿ مـامدـ
تاؿی ِظ بيـی  ،هـاق صیىاوا مزاف وبىػوؼ مـػی ؿا تنغیـ ىىؼس ااـ ایده داؿ
ؿا می ـػوؼ يته میىؼوؼس هـ نی آن ؿا میػیؼ ارافه ومیػاػس اما آیدا بداوؿ
می ىیدؼ ػؿ رامٞددۀ امددـوفی مددا بْٞددی ا٥ددـاػ بددـای مددک ،اف آنهددا ٕیددب
می ىىؼ ،آنها ؿا میعىاهىؼ و صتی آنها ؿا ٝباػ می ىىدؼ؟ بْٞدی ا٥دـاػ
ممله ام ٥لـ ىىؼ« :اما آن ،چیقی وین ه مه عىامت؛!» ىدما آن ؿا
وغىامتیؼ ،اما ػؿ رندتزىی تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی بىػیدؼس آیدا مىردىػا
بقؿو ؿوههای ػؿم تق یده ،آنهدا ؿا بده ىدما عىاهىدؼ ػاػ؟ ػؿ
ؿوىهبیه ِ
ٕیب چیقی بىػن ،وابنتگی مدـػی ٝداػی امد و ایده وابندتگی بایدؼ ؿهدا
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ىىػس پل چه نی آنها ؿا بده ىدما میػهدؼ؟ ٪٥دٔ اهـیمىدان اف ُبٞدؼهای
ػیگـ و اوىا ٛمغتی ٤صیىاوا میتىاوىؼ آنها ؿا به ىما بؼهىدؼس آیدا آن ىدبیه
ایه وین ه تنغیـىدؼن بهومدییۀ ؿوس یدا صیدىان ؿا ػؿعىامد می ىیدؼ؟
پل آن میآیؼس
چىؼ و٦دـ چیاىود ؿا بدا ؽهىدی ػؿمد تمدـیه می ىىدؼ؟ و٩تدی ندی
تمـیه چیاىو ؿا اوزای میػهؼ بایؼ ت٪دىا ؿا ردؼی بگیدـػ ،اؿهدای عدىب
اوزای ػهؼ و ٥ـػی مهـبان باىؼس ٥ـػ بایؼ ػؿ هـرا و تض هـ ىـایٖی بؼیه
ىلل ؿ٥تاؿ ىؼس عىاه تمـیه چیاىو ؿا ػؿ پاؿک اوزدای ػهىدؼ یدا ػؿ عاوده،
چىؼ و٦ـ ایهاىوه ٥لـ می ىىدؼ؟ هیچ ندی ومیػاودؼ بْٞدی ا٥دـاػ چده ودىٛ
چیاىوگی تمـیه می ىىؼس ػؿ صدایی ده تمدـیه می ىىدؼ و بؼنىدان ؿا بده
وىمددان ػؿ میآوؿوددؼ ،فیددـ یددب میاىیىددؼ« :اوهٝ ،ـومدد؛ بدده مدده اصتددـای
ومیاددؾاؿػ» یددا «مدداػؿفو؛ عییددی مى٦ددىؿ ام د !» بْٞددی ا٥ددـاػ صتددی ػؿبدداؿۀ
هـچیقی وٚـ میػهىؼ ،اف مضل اؿىان اـ٥ته تا امىؿ يىؿس چیدقی ویند
ا٥لاؿ ىغَیىان
ه ػؿباؿهاه ٍضب ولىىؼ و ااـ چیقی مىا٪ٝ ٨٥یؼه و ِ
وباىددؼ ،بـآىدد٦ته میىددىوؼس آی دا آن ؿا تمددـیه چیاىو د میوامیددؼ؟ ا٥ددـاػی
هنددتىؼ دده تمـیههددای اینددتاػه ؿا آن٩ددؼؿ ٕددىیوی اوزددای میػهىددؼ دده
پاهایىان ىـو ٛبه یـفه می ىؼ ،اما ؽههىدان آؿای ویند « :ایده ؿوفهدا
ارىاك بندیاؿ ادـان ىدؼه و ٩یم هدا ػؿ صدا ا٥دقایو امد س مضدل داؿی
ومیتىاوؼ ص٪ى ٧مـا بپـػافػس چـا بْٞی اف تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ؿا اف ٕـی٨
تمـیه چیاىو ؿىؼ وؼه؛؟ ااـ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ؿا بده ػمد آوؿی،
مه ویق امتاػ چیاىو میىىی و حـو به ػم میآوؿیس میتىاو؛ اف ٕـی٨
مٞایزۀ بیماؿان پى به ػم بیاوؿیس» و٩تی میبیىؼ تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی
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ػیگددـان ٙدداهـ ىددؼه ،صتددی بیيددتـ مْددٖـب میىددىػس ؽهددىو بددا نددب
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ،چيد؛ مدىی و ندب مهاؿ هدای ىد٦ای بیمداؿی
مي٢ى میىىػس همگی ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :چ٪دؼؿ ایده اف مـىد رهدان
َ
ماِ ،ره ،ىهِ ،ؿن ػوؿ ام ! امال بـعال ٣آن ام س رؼیتـ بگدىیی؛ ،او ػؿ
صا تمـیه ػؿ ؿوىی اهـیمىدی امد ! امدا آن ؿا واآااهاوده اوزدای میػهدؼس
هـچه بیيتـ بؼیه ٕـی٥ ٨لـ ىؼ ،ا٥لاؿی ه ؽهدىو مدإ ٜمی ىدؼ بدؼتـ
میىىػس ایه ىدغٌ ٥دا ؿا ندب ولدـػه و ومیػاودؼ ده بایدؼ ت٪دىا ؿا ردؼی
بگیـػس ٥لـ می ىؼ ٍـ٥ا با اوزای آن تمـیهها میتىاوؼ اوـری به ػم بیاوؿػ
و ٥لـ می ىؼ هـچه ؿا بغىاهؼ ،میتىاوؼ با ٕیدب ـػن آن بده ػمد بیداوؿػس
آوهه ایه ىغٌ ٥لـ می ىؼ ایه ام س
ىغٌ ػ٩ی٪ا بهعإـ ایىلده ا٥لداؿه ػؿمد ویند چیقهدای بدؼی ؿا
رؾب می ىؼس و٩تی نی میعىاهؼ بدا تمدـیه چیاىود پدى و ىدهـ و
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی به ػم بیاوؿػ اؿواس صیىاوی میتىاوىدؼ آن ؿا ببیىىدؼس
آنها اف ایه عىامتۀ ىغٌ به ورؼ میآیىؼ فیـا ممله ام ماهی بدؼوو
عىب باىؼ و چیقهای عىبی ؿا ػؿ عىػ ػاىدته باىدؼس میببیىىدؼ ده ؽهدىو
عییی بؼ ام فیـا بهػوبا تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ام ! اما صتی اادـ ٥دـػ
امتاػی ه؛ ػاىته باىدؼ ،تـمدی وؼاؿودؼس اؿواس صیدىاوی میػاوىدؼ ده هـچده
نی بیيتـ بهػوبا تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی باىؼ ،امتاػه بیيدتـ مَدم؛
میىىػ ه آنها ؿا به او وؼهؼ ،بهویژه ااـ امتاػ اف ؿوه تق یۀ واٞ٩ی باىدؼ
فیـا آن ؿا وىٝی وابنتگی ػؿ وٚـ میایـػ ه بایؼ ؿها ىىػس ٥ـػ هـچه بیيدتـ
به ایه ٕـی٥ ٨لـ ىؼ ،به اصتما متـی تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی به او ػاػه
میىىػس اما ااـ به آن آ ااه ويىػ ،همهىدان آن ؿا ٕیدب می ىدؼ و ا٥لداؿه
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بؼتـ میىدىػس ػؿ وهاید  ،امدتاػه پدل اف ميداهؼۀ ایىلده او اٍدالسواپؾیـ
ام  ،با آهی ٝمی ٨او ؿا تـک می ىؼ و ػیگـ اف او مـا٩بد ومی ىدؼس بْٞدی
ا٥ـاػ امتاػی وؼاؿوؼ اما ممله ام مؼتی امتاػی ادؾؿی اف آنهدا مـا٩بد
ىؼ ،چـا ه مىرىػا وایتدـ بندیاؿ فیداػی ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ وردىػ ػاؿودؼس
ىایؼ مىرىػ واییی متىره ایه ىغٌ ىىػ ،وگاهی بده او بیىدؼافػ ،بهمدؼ
یک ؿوف یا بیيتـ ،او ؿا ػوبا ىؼ و پل اف ایىلده ػیدؼ عدىب ویند ؿهدایو
ىددؼس ؿوف ػیگددـ مىرددىػ وایی ػیگددـی مملدده امد ؿػ ىددىػ ،بدده او وٚددـی
بیىؼافػ ،پی ببـػ ه او عىب وین و او ؿا تـک ىؼس
صیىان میػاوؼ ه امتاػ ىغٌ ،عىاه ٝاػی باىؼ یدا ادؾؿی ،ومیتىاودؼ
چیقهایی ؿا ه آن ىغٌ ػؿ ٕیب آن ام به او بؼهؼس صیىاوا ومیتىاوىدؼ
ُبٞددؼهایی ؿا دده مىرددىػا وایتددـ ػؿ آوزددا هنددتىؼ ،ببیىىددؼس بىددابـایه آنهددا
ومیتـمىؼ و اف ایه ؿاه اـیق مىءامت٦اػه می ىىؼ :اٍیی ػؿ رهان مدا وردىػ
ػاؿػ ه و٩تی نی بغىاهؼ ػؿ ٕیب چیقی باىدؼ یدا چیدقی بغىاهدؼ ،مدایـ
ا٥ـاػ ومیتىاوىؼ ػؿ آن ػعاید ىىدؼس صیىاودا اف ایده ؿاه اـیدق مىءامدت٦اػه
می ىىؼس «ااـ او چیقی میعىاهدؼ ،آن ؿا بده او مدیػه؛س بدـای مده اىدتباه
وین ه به او مک ى؛ ،وه؟» صیىان آن ؿا به او میػهؼس صیدىان ػؿ ابتدؼا
رـ ومی ىؼ او ؿا تنغیـ ىؼ و او بدهٝىىان آفمدایو بده او مدی اودـری
میػهدددؼس ىدددغٌ ؿوفی وااهدددان پدددی میبدددـػ آن ودددى ٛاودددـری ؿا ددده ػؿ
رنتزىیو بىػ بده ػمد آوؿػه و صتدی میتىاودؼ بیماؿیهدا ؿا ػؿمدان ىدؼس
صیىان با ميداهؼۀ ایىلده آن دامال عدىب ٝمدل دـػه ،اف آن ماوىدؼ اردـای
پیوػؿآمددؼ ٩بددل اف ىددـو ٛواٞ٩ددی ومددایو امددت٦اػه می ىددؼس «چددىن آن ؿا
میعىاهددؼ ،بدده بددؼن او میچنددب؛س بدده ایده ىددلل میتددىاو؛ بدده او چیقهددای
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بیيتـی بؼه؛ و آن ؿا آمانتـ اوزای ػهد؛س مگدـ چيد؛ مدىی ومیعىامدتی؟
صای همهچیق به تى ػاػه میىىػس» به ایه ٍىؿ میآیؼ و ىغٌ ؿا تندغیـ
می ىؼس
ػؿ صایی ه ؽهه ایه ىغٌ به عىامته ایه چیقها ٥لـ می ىؼ ،چي؛
مىمو باف میىىػ و صتی میتىاوؼ اودـری بیدـون ب٦ـمدتؼس همهىدیه مدی
تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی رق ی به ػم میآوؿػس بنیاؿ هیزانفػه میىىػ و ٥لدـ
می ىؼ آوهه ػؿ رنتزىیو بىػه بایعـه به ػمد آوؿػه و ٥لدـ می ىدؼ ده
آن صاٍل تمـیىو بىػه ام س اما ص٪ی٪د ایده امد ده اف ٕـید ٨تمدـیه
هیچچیقی ؿا به ػم ویداوؿػه امد س ٥لدـ می ىدؼ ده میتىاودؼ ػؿون بدؼن
اونددان ؿا ببیىددؼ و مضددل بیماؿیهددا ؿا ػؿ بددؼن ىددغٌ ىىامددایی ىددؼس ػؿ
ص٪ی ، ٪چي؛ مىی او اٍال باف ويؼه ،بیله صیىان ام ه م٢ق او ؿا ىتدـ
می ىدؼس آن صیدىان بدا چيدد؛های عدىػ چیقهددا ؿا میبیىدؼ و مددپل آوهدده ؿا
میبیىؼ به م٢ق او مىٞلل می ىؼ ،ػؿ وتیزه او ٥لـ می ىدؼ چيد؛ مدىمو
باف ىؼه ام س «میعىاهی اوـری ؿا بیـون ب٦ـمدتی؟ ىدـو ٛدهس» و٩تدی او
ػم عىػ ؿا بـای بیـون٥ـمتاػن اوـری وگه میػاؿػ ،پىزههای صیىان ویدق
اف پي بؼن ٥ـػ بیـون میآیدؼ یدا ىدایؼ ػؿ بـعدی مدىاؿػ ،مداؿی بده ىدغٌ
چنبیؼه باىؼ و فبان ىدلا٣ػاؿ مداؿ اف مدـ ىچدک آن بیدـون میآیدؼ تدا آن
٩نم بیماؿ یا متىؿی مـیِ ؿا بیینؼس مىاؿػ بنیاؿ فیداػی ماوىدؼ ایده وردىػ
ػاؿوؼس آن اؿواس یا صیىاواتی ه ایه ا٥ـاػ ؿا تنغیـ می ىىؼ  ٔ٪٥به ایه عدإـ
میآیىؼ ه ایه ا٥ـاػ اف آنها ٕیب می ىىؼس
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ػؿ وتیزه ،ىدغٌ بدهعإـ ایىلده ػؿ ٕیدب پدى و ىدهـ بدىػه ،صدای
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػاؿػ ،میتىاوؼ بیماؿیها ؿا ػؿمان ىدؼ و میتىاودؼ بدا
چيدد؛ مددىمو ببیىددؼ و همددۀ ایههددا او ؿا بندیاؿ عىىددضا می ىددؼس صیدىان
وگاهی میاوؼافػ« :آیا ومیعىامتی پى ػاؿ ىىی؟ بنیاؿ عدب ،تدى ؿا پدى ػاؿ
می ى؛س» بندیاؿ آمدان امد ده ؽهده ٥دـػ ٝداػی ؿا ىتدـ دـػس صیدىان
میتىاوؼ مـػی فیاػی ؿا ىتـ ىؼ و آنها ؿا ػمتهػمته بـای ػؿمدان ودقػ او
بیاوؿػس ٝزب ،ػؿ صایی ه او ایىزدا مـیِهدایی ؿا ػؿمدان می ىدؼ ،صیدىان
اؿی می ىؼ ه عبـوگاؿان بـای او ػؿ ؿوفوامهها تبیی ٠ىىؼس او مـػی ٝداػی
ؿا بـای اوزای ایه اؿها ىتـ می ىؼس و٩تی نی ده بدـای ػؿمدان ودقػ او
میآیؼ به اوؼافۀ ا٥ی به او ص٨ایقصمه ومیپدـػافػ ،صیدىان ومیادؾاؿػ ده او
بؼون ػؿػمـ بـوػس صیىان مبب میىىػ ه بیماؿ مـػؿػ بگیـػ و بیماؿ به هدـ
صا بایؼ به او م٪ؼاؿ فیاػی پى بپـػافػس ه؛ به حـو ؿمیؼه امد و هد؛ بده
ىهـ  ،چـا ه پى فیاػی نب ـػه ،ميهىؿ ىؼه و امتاػ چیاىود ویدق
ىؼه ام س مٞمىی چىیه ا٥ـاػی به ىیهىیى اهمیتی ومیػهىؼ و رـ د
می ىىددؼ هـچیددقی بگىیىددؼ و عددىػ ؿا «بددایتـیه و٦ددـ بٞددؼ اف عددؼا» ػؿ وٚددـ
میایـوؼس تدا صدؼی پدیو میؿوودؼ ده اػٝدا می ىىدؼ بافپیؼاىدؼۀ ایهدههای
مٞـو ٣مخل میله ماػؿ یا امپـاتىؿ بقؿو یي؛ هندتىؼس صتدی رـ د می ىىدؼ
عىػ ؿا بدىػا بىامىدؼس اف آوزدا ده بدهٕىؿ واٞ٩دی تق یدۀ ىیهىدیى ؿا اوزدای
وؼاػهاوؼ ،ػؿ تمـیهىان بهػوبا تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی هنتىؼس ػؿ وتیزده،
صیىاوا تنغیـه می ىىؼس
ىایؼ بْٞی اف ىما ٥لـ ىیؼ« :چه اىلایی ػاؿػ؟ تا آوزا ه بتدىان پدى
به ػم آوؿػ یا حـوتمىؼ و ميهىؿ ىؼ عىب ام س» بنیاؿی اف ا٥ـاػ ایهاىوده
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٥لـ می ىىؼس بگؾاؿیؼ به ىما بگىی؛ ده صیدىان بـوامدۀ عدىػ ؿا ػاؿػ و بدؼون
ػییدل چیددقی بدده ىددما ومیػهددؼس اٍددیی ػؿ ایده رهددان ورددىػ ػاؿػ :بددؼون
افػم ػاػن ،چیقی به ػم ومیآیؼس صیىان چهچیقی ؿا به ػم میآوؿػ؟
آیا ه؛ا ىىن ػؿباؿۀ آن ٍدضب ولدـػی؟ او میعىاهدؼ ردىهـ بدؼنتان ؿا بده
ػم بیاوؿػ تا ػؿ ىلیی بيـی ،تق یه ىؼس بىابـایه ردىهـ بيدـی ؿا اف بدؼن
ىغٌ رم ٜمی ىؼس اما ػؿ بؼن اونان  ٔ٪٥م٪ؼاؿ مضدؼوػی اف ایده ردىهـ
ورىػ ػاؿػ و ااـ نی بغىاهؼ تق یه ىؼ ٔ٪٥ ،همیه م٪دؼاؿ مضدؼوػ وردىػ
ػاؿػس ااـ بگؾاؿیؼ صیىان آن ؿا اف ىما بدـػاؿػ ،بایدؼ تق یده ؿا ٥ـامدىه ىیدؼس
َ
چهچیقی بـای ىما با٩ی میماوؼ ه تق یه ىیدؼ؟ آن مداػۀ یفی ؿا اف ػمد
عىاهیؼ ػاػ و اٍال ومیتىاویؼ تق یه ىیؼس ىدایؼ بـعدی ا٥دـاػ بگىیىدؼ« :مده
اٍال ومیعىاه؛ تق یه ى؛ ٔ٪٥ ،میعىاه؛ پى به ػمد بیداوؿیس تدا و٩تدی
بتىاو؛ پى ػاىدته باىد؛ عدىب امد س چدـا وگدـان چیقهدای ػیگدـ باىد؛؟»
بگؾاؿیؼ بـایتان تىّیش ػه؛ ،ىایؼ بغىاهیؼ پى به ػم بیاوؿیدؼ ،امدا بٞدؼ
اف ایىله آن ؿا تىّیش ػاػی به ایه ىلل ٥لـ ومی ىیؼس چـا؟ اادـ بدؼنتان ؿا
فوػ تـک ىؼ ،اْٝای بؼنتان بنیاؿ ّٞی ٤عىاهىؼ ىؼس بٞؼ اف آن ،ػؿ تمدای
مؼ با٩یماوؼۀ ٝمـتان به ایده ىدلل عىاهیدؼ ماودؼ ،فیدـا م٪دؼاؿ فیداػی اف
رىهـ ىما ؿا بـػاىته ام س اما ااـ بؼنتان ؿا ػیدـ تدـک ىدؼ ،فودؼای وبداتی
عىاهیؼ ػاى و ب٪یۀ ٝمـتان ؿا بدا ٪٥دٔ و٦ندی ده اف ىدما بدا٩ی ماودؼه ،ػؿ
تغ میاؾؿاویؼس صتی ااـ پى میػاىتیؼ ،آیا میتىاونتیؼ آن ؿا عـد ىیؼ؟
صتددی ااددـ ميددهىؿ میىددؼیؼ ،آی دا میتىاونددتیؼ اف آن یددؾ ببـی دؼ؟ آی دا ای ده
وصيتىاک ومیبىػ؟
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چىیه ميلالتی واٞ٩ا فیاػ ىؼه و ػؿ بیه ا٥ـاػی ه ایه ؿوفها چیاىو
ؿا تمـیه می ىىؼ ورىػ ػاؿػس صیىان وهتىها میتىاوؼ ٥ـػ ؿا تنغیـ ىؼ ،بیلده
ُ
ؿوس اٍیی ىغٌ ؿا می يؼ و ػؿ اط ویىان ىغٌ میؿوػ و ػؿ آوزا م٪ی؛
میىىػس ااـچه ٥ـػ ىبیه اونان ػیؼه میىىػ ،ویی ػؿ ص٪ی ٪وین س صتدی
ایه چیقها امـوفه ه؛ ؿوی میػهدؼ ،فیدـا اؿفههدای اعال٩دی اوندان ت٢ییدـ
ـػه ام س و٩تی نی اؿی واػؿم اوزدای میػهدؼ و بده او میاىییدؼ ده
دداؿی واػؿمدد اوزددای میػهددؼ صتددی آن ؿا بدداوؿ ومی ىددؼس ٥لددـ می ىددؼ
بهػم آوؿػن پى  ،عىامته پى و حـوتمىؼىؼن صدٕ ٨بیٞدی اومد و ایده
اؿها ػؿم هنتىؼس بىابـایه به ا٥ـاػ ػیگـ فیان میؿماوؼ ،به ػیگـان ٍؼمه
میفوؼ و بـای بهػم آوؿػن پدى  ،هدـ اىداهی ؿا مـتلدب میىدىػ و رـ د
می ىؼ هـ اؿی ؿا اوزای ػهؼ! صیىان ااـ چیقی اف ػمد وؼهدؼ ،چیدقی ؿا
به ػم ومیآوؿػس آیا میتىاوؼ ػؿ افای هیچ ،به ىما چیقی بؼهؼ؟ میعىاهؼ
چیقهایی ؿا اف بؼنتان بـػاؿػس ایبته ا٦تهای؛ ده مدـػی ایده ميدلال ؿا ٥دـا
میعىاوىؼ  ٔ٪٥بدهعإـ ایىلده اؿفههدا و مٞیاؿهایىدان ٍدضیش ویند و
ؽههىان ػؿم وین س
بگؾاؿیؼ ببیىی؛ چگىوه ایه مىّى ٛبـای ٥ایىن ػا٥دای مدا مَدؼا ٧ػاؿػس
و٩تی ػؿ ؿوه ما تق یه می ىیؼ ،تا و٩تی بتىاویدؼ ىیهىدیى عدىػ ؿا ص٦د٘
ىیؼ ،هیچ ميلیی وغىاهیؼ ػاى  ،چـا ه «یدک ٥لدـ ػؿمد میتىاودؼ بدـ
ٍؼ اهـیمه ١یبه ىؼس» ویی ااـ وتىاویؼ ىیهىدیى عدىػ ؿا بدهعىبی ص٦د٘
ىیؼ ،ااـ بهػوبا ایه یا آن چیق بـویؼ ،بهٕىؿ صت؛ به ػؿػمـ عىاهیدؼ ا٥تداػس
بْٞی ا٥ـاػ ،چیقهایی ؿا ه فماوی ٩بال تمـیه ـػهاوؼ ومیتىاوىؼ ؿهدا ىىدؼس
ما یفی میػاوی؛ ه ٥ـػ  ٔ٪٥یک ؿوه تق یه ؿا اوزای ػهؼ ،چـا ه ػؿ تق یدۀ
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واٞ٩ی ٥ـػ بایدؼ ٪٥دٔ ؿوی یدک ؿوه تمـ دق ىدؼس اـچده بـعدی اف امدتاػان
چیاىو تابهدایی وىىدتهاوؼ ،بده ىدما میادىی؛ ده آن تابهدا ىدامل
اوىاٛوا٩نای چیقها بىػه و ىبیه همان چیقهایی هنتىؼ ه تمـیه می ىىدؼ:
ماؿها ،ؿوباهها و ؿامىها ػؿ آنها وردىػ ػاؿودؼس و٩تدی آن تابهدا ؿا مٖایٞده
ىیؼ ،ایه چیقها اف پي یما بیـون میپـوؼس ا٦تدهای ده تٞدؼاػ امدتاػان
٩البی چیاىو چىؼبـابـ تٞؼاػ امتاػان واٞ٩ی ام و ىما ومیتىاویؼ آنها
ؿا تيغیٌ ػهیؼس افایهؿو بایؼ بؼاویؼ چه اؿ می ىیدؼس ایده ؿا ومیادىی؛ ده
بایؼ ػؿ ٥ایىن ػا٥ا تق یه ىیؼس میتىاویؼ ػؿ هـ ؿوىی ه مایل هنتیؼ ،تق یده
ىیؼس اما ػؿ ٩ؼی؛ ا٦تهای بىػ« :هقاؿ ما بؼون نب ؿاهدی ػؿمد بهتدـ
ام اف یک ؿوف تق یه ػؿ ؿوىی ػؿو١یهس» بىدابـایه بایدؼ بؼاویدؼ ده ػؿ صدا
اوزای چه اؿی هنتیؼ و واٞ٩ا ػؿ ؿوىی ػؿم تق یه ىیدؼس چیدق ػیگدـی ؿا
ػؿ تق یۀ عىػ مغیىٓ ولىیؼ ،صتی هیچ ٥لـی ؿا اّا٥ه ولىیؼس ٥ایىن بْٞی
ا٥ـاػ اف ىلل ا٥تاػه ام س چـا اف ىلل ا٥تاػه ام ؟ آنها اػٝا می ىىؼ ده
ؿوههای ػیگـ چیاىو ؿا تمـیه ولـػهاوؼس اما هـو ٩ه ػؿ صا تمدـیه
هنددتىؼ ،ػؿ ؽههىددان اف تمـیههددای ماب٨ىددان چیقیهددایی ؿا اّددا٥ه
می ىىؼس آیا آن چیقها به تمـیه آوؿػه ومیىىوؼ؟ ایه همدۀ آن چیدقی امد
ه ػؿباؿۀ تنغیـ بهومییۀ اؿواس یا صیىاوا میاىی؛س

صباو کیهايی
«فبان یهاوی» چین ؟ مىٚىؿ ایه ام ده وااهدان ىدغٌ میتىاودؼ بده
فباوی واىىاعته ٍضب ىؼس او چیقی ؿا فیـ یب میاىیؼ ده عدىػه ویدق اف
آن مـ ػؿ ومیآوؿػس ىغَی با تىاوایی تیدهپاتی میتىاودؼ ٥همدی یدی اف آن ؿا
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ػؿیا ٥ىؼ ،اما ومیتىاوؼ بدهٕىؿ ميدغٌ بگىیدؼ ده ایده ىدغٌ ػؿبداؿۀ
چهچیقی ٍضب می ىؼس بْٞی اف ا٥ـاػ ویق میتىاوىؼ به چىؼ فبان مغتید٤
ٍضب ىىؼس بـعی صتی آن ؿا ىگ ٦اوگیق ػؿ وٚـ میایـوؼ و ٥لـ می ىىؼ
وىٝی مهاؿ یا تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی ام س آن وه تىاودایی ٥دىٕ٧بیٞی امد و
وه مهاؿ تق یه ىىؼه و همهىدیه بیداوگـ مدٖش ىدغٌ هد؛ ویند س پدل
ماهی آن چین ؟ ایهاىوه ام ده ؿوصدی اف ُبٞدؼی ػیگدـ ،ؽهده ىدما ؿا
ىتـ می ىؼس اما ٥لـ می ىیؼ آن عىب ام  ،ػاىته آن ؿا ػوم ػاؿیؼ و
اف ػاىته آن عىىضا هندتیؼس هـچده بیيدتـ آن ؿا ػومد ػاىدته باىدیؼ،
ىؼیؼتـ ىما ؿا ىتـ می ىؼس بهٝىىان تق یه ىىؼۀ واٞ٩ی ،چگىوه میتىاویدؼ
بگؾاؿی دؼ دده ىددما ؿا ىتددـ ىددؼ؟ بددهٝالوه ،مددٖش آن واٞ٩ددا پدداییه ام د س
بهٝىىان تق یه ىىؼۀ واٞ٩ی ،وبایؼ چىیه ميلالتی ؿا به عىػ ٥ـا بغىاوی؛س
دایتـیه مغیى٩ددا امد س چگىودده
اونددان بددااؿفهتـیه ىددلل صیددا و بد
ِ
میتىاویؼ بهومییۀ ایه چیقها ىتـ ىىیؼ؟ چ٪ؼؿ ١؛اوگیق امد ده ىتدـ
بؼنتان ؿا ؿها می ىیدؼ! بْٞدی اف ایده چیقهدا بده بدؼن اوندان میچندبىؼس
بْٞیها ومیچنبىؼ ،اما ػؿ ٥اٍیۀ می اف ىما ٩دـاؿ ػاؿودؼ و بدهٕىؿ ميدابه
ىما ؿا اػاؿه یا ىتـ می ىىؼس ایه مىرىػا به ا٥ـاػی ه بغىاهىؼ به فبدان
آنها ٍضب ىىؼ تىاواییاه ؿا میػهىؼ و مپل ایه ا٥ـاػ پی میبـودؼ ده
میتىاوىؼ بهىلیی وام٦هىی مغه بگىیىؼس ااـ ىدغٌ ػیگدـی ویدق بغىاهدؼ
آن فبان ؿا یاػ بگیـػ ،ایه تىاوایی میتىاوؼ به او مىت٪ل ىىػس و٩تی آن ىغٌ
به اوؼافۀ ا٥ی رناؿ ػاىته باىؼ ه آن ؿا امتضان ىؼ ،او ویق میتىاودؼ بده
آن فبان ٍضب ىدؼس ػؿ ص٪ی٪د  ،آن چیقهدا بهٍدىؿ اـوهدی میآیىدؼ و
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و٩تی بغىاهیؼ به آن فبان ٍضب
مک می ىؼ ه ٍضب ىیؼس

ىیؼ یلدی اف آنهدا مدـا ٟىدما میآیدؼ و

چددـا چىدیه وّددٞیتی ؿوی میػهددؼ؟ همددانٕىؿ دده ا٦ددت؛ ،میعىاهىددؼ
مٖش عىػ ؿا بای ببـوؼ ،اما ػؿ آوزا مغتی ورىػ وؼاؿػ ،ػؿ وتیزده ومیتىاوىدؼ
تق یه ىىؼ و عىػ ؿا ؿىؼ ػهىؼس آنها ایؼهای ؿا یا٥تىؼس میعىاهىدؼ بدا اوزدای
اؿهای عىب ،به ػیگـان مک ىىؼ ،ویی ومیػاوىؼ چگىودهس امدا میػاوىدؼ
آن اوـری ه به بیـون می٥ـمتىؼ ،میتىاوؼ بیماؿی ىغٌ مدـیِ ؿا مدی
اهو و ػؿػهایو ؿا بـای مؼتی تنلیه ػهدؼ ،اـچده ومیتىاودؼ بیمداؿی ؿا
ىدد٦ا ػهددؼس آنهددا میػاوىددؼ دده ایدده دداؿ بددا امددت٦اػه اف ػهددان ىددغٌ دده
اوـریىان ؿا بیـون ب٦ـمتؼ میتىاوؼ به اوزای بـمؼس ایه چیقی ام ه ؿوی
میػهؼس بْٞی ا٥ـاػ آن ؿا فبان آمماوی میوامىؼ و ا٥ـاػی هنتىؼ ده آن ؿا
فبان بىػا میوامىؼس اما ایه ا٦تهای تىهیهآمیق و صـ٥ی بیمٞىی ام !
یفی ام د عإـويددان ىددی؛ دده مىرددىػا عددؼایی بهوددؼؿ ٍددضب
می ىىؼس ااـ آنها ػؿ ُبٞؼ ما ٍضب می ـػوؼ ،میتىاوندتىؼ فمیهیـفههدایی
ػؿ ػویای اوناوی ایزاػ ىىدؼس بدا چىدان ٍدؼای مهیبدی وصيدتىاک میبدىػس
بـعی ا٦تهاوؼ« :با چي؛ مىم؛ ػیؼی ه مىرىػی وای با مه ٍضب دـػس»
او با ىما ٍضب ومی ـػس بـای آن ا٥ـاػی ه ٥اىه مـا ػیؼودؼ ویدق بده ایده
ٍىؿ ام س او ویق با ىما ٍضب ومی دـػس چیدقی ده ؿوی میػهدؼ ایده
ام ٥ :لـی ه آنها بیـون می٥ـمتىؼ بهٍدىؿ ٍدى مده ُبٞؼی امد ،
بىابـایه فماوی ه آن ؿا میىىىیؼ ،مخل ایه ام ه آنها ػؿ صدا ٍدضب
با ىما هنتىؼس آنها مٞمىی ػؿ ُبٞؼ عىػ ٍضب می ىىؼس امدا بٞدؼ اف اوت٪دا
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به ُبٞؼ ما ومیتىاویدؼ آوهده ؿا میاىیىدؼ بدهٕىؿ واّدش بيدىىیؼ ،فیدـا م٦داهی؛
ْ٥ددافمان ػؿ ایده ػو ُبٞددؼ مت٦دداو هنددتىؼس ػؿ ُبٞددؼ مددا ،یدک «ىددی ِچه» ػو
ما ٝام  ،اما ػؿ آن ُبٞؼ بقؿو یک ىی ِچه ما مٞاػ یک مدا بده فمدان
آنهام س فمان ما آهنتهتـ اف فمان ػؿ آوزام س
ػؿ ٩ؼی؛ ا٦تهای بىػ ٔ٪٥« :یک ؿوف ػؿ آممانها بـابـ با هقاؿ مدا ؿوی
فمیه ام س» ایه ا٦ته اىاؿه به ػویاهای مندت٪یی ػاؿػ ده ػؿ آوزدا م٦داهی؛
ْ٥ا و فمان ورىػ وؼاؿػ ،یٞىی همان بهيد هایی ده مىردىػا عدؼایی ػؿ
آوزا م٪ی؛ هنتىؼ ،مخدل بهيد مدٞاػ ١دایی ،بهيد ػؿعيدان ،بهيد
٥ایىن و بهي وییى٥ـ آبیس به چىان ملانهایی اىداؿه ػاؿػس امدا فمدان ػؿ آن
ُبٞؼهای بقؿای ه اىاؿه ـػی ،بـٝلل ،مـیٜتـ اف فمدان ػؿ ُبٞدؼ مدا امد س
ااـ ایه تىاوایی ؿا ػاىته باىیؼ ه ٍضب آنها ؿا ػؿیا٥د ىیدؼ ،میتىاویدؼ
بيىىیؼ ه نی ٍضب می ىؼس بـعی ا٥ـاػ تىاوایی ىىیؼنافؿاهػوؿ ػاؿودؼ و
اىه آمماویىدان بداف امد س آنهدا میتىاوىدؼ بيدىىوؼ ده ندی ٍدضب
مددی ىددؼ ،امددا بددهٕىؿ واّددش ومیتىاوىددؼ بيددىىوؼس آوهدده میىددىىوؼ ىددبیه
ریکریک پـوؼاان یا ٍؼای اـاما٥ىوی ام ه با مـ ٝفیداػ میچـعدؼس
همگی وام٦هىی هندتىؼس ایبتده بْٞدی ا٥دـاػ میتىاوىدؼ ٍدؼای مىمدی٪ی یدا
ٍؼای ٍضب اف مىی ُبٞؼی ػیگدـ ؿا بيدىىوؼس امدا آنهدا بایدؼ یدک تىاودایی
٥ىٕ٧بیٞی ػاىته باىىؼ ه بهٝىىان صامل ٝمل ىؼ تا ٩بل اف ایىله ٍؼا به
اىهىان مىت٪ل ىىػ اعدتال ٣فمداوی ؿا اف بدیه ببدـػ و ٪٥دٔ ػؿ آن ٍدىؿ
میتىاوىؼ بهٕىؿ واّش بيىىوؼس ایهاىوده ٝمدل می ىدؼس بـعدی ا٥دـاػ «فبدان
یهاوی» ؿا فبان عؼایی میوامىؼ ،ػؿ ٍىؿتی ه اٍال ایهاىوه وین س
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و٩تددی ػو مىرددىػ عددؼایی یلددؼیگـ ؿا مال٩ددا می ىىددؼ٪٥ ،ددٔ بددا یبغىددؼ
مىٚىؿىان ؿا مىت٪ل می ىىؼس آنها اف وىٝی تیهپاتی ؽهىی بیٍدؼا امدت٦اػه
می ىىؼ و آوهه ػؿیا ٥میىىػ بهٍىؿ ٍدؼای مده ُبٞؼی امد س ٪٥دٔ بدا
یبغىؼی میتىاوىؼ ا٥لاؿىان ؿا مىت٪ل ىىدؼس آنهدا ٪٥دٔ ایده یدک ىدلل ؿا
امت٦اػه ومی ىىؼ ،بیله ااهی او٩ا اف ؿوه ػیگـی امت٦اػه می ىىؼس ىایؼ
بؼاویؼ ه ػؿ تاوتـین؛ تبتی ،ؿاهبان مىػؿاها ؿا بنیاؿ رؼی میایـوؼس اما اادـ
اف ؿاهبی بپـمدیؼ ده مدىػؿاهدا چیندتىؼ ،میاىیدؼ ده بدایتـیه ػؿردۀ یىادا
هنتىؼس ااـ بیيتـ بـؿمی ىیؼ پدی میبـیدؼ ده چیدقی وؿای آن ومیػاوىدؼس
مىػؿاها صـ ا ػم بىػه و ػؿ وا ٜ٩فبان مىرىػا عدؼایی هندتىؼس و٩تدی
تٞؼاػ صْاؿ فیاػ باىؼ ،مىرىػا عؼایی مىػؿاهای بقؿو ؿا به داؿ میبـودؼ،
ه ه؛ فیبا و ه؛ متىىٛاوؼس و٩تی تٞؼاػ صْاؿ ؛ باىؼ ،مىػؿاهدای ىچدک
ؿا به اؿ میبـوؼ ،ه آنها ویق بنیاؿ فیبا و متىىٛاوؼس مىػؿاها بندیاؿ پـمایده و
ػؿ تىددى١ ٛىددی هنددتىؼ ،چـا دده وددىٝی فباناوددؼس ػؿ اؾىددته ،تمددای ایههددا ؿاف
آمماوی ػؿ وٚـ اـ٥ته میىؼ ،اما صدای آن ؿا ٥داه دـػهای؛س آوهده ػؿ تبد
امت٦اػه میىىػ  ٔ٪٥تٞؼاػی صـ ام ده ٍدـ٥ا بدـای تمدـیه امدت٦اػه
میىىػس آوان صـ ا ؿا ٕب٪هبىؼی ـػه و بهٍىؿ یک مینت؛ ػؿآوؿػهاودؼس
آنها  ٔ٪٥ػؿ و٪و یک فبدان ػؿ تمدـیه ٝمدل می ىىدؼ و ٪٥دٔ چىدؼ ىدلل
بـای تمـیه هنتىؼس مىػؿاهای واٞ٩ی بنیاؿ مَ٦لاوؼس

آيچه هؼلنتاو بشای ؽاگشدايؼ ايجام هیدهذ
و٩تی بـعی اف ا٥ـاػ مـا میبیىىؼ با مه ػم میػهىؼ و آن ؿا ؿها ومی ىىدؼس
و٩تی ػیگـان میبیىىؼ ه ایه اىغاً بدا مده ػمد میػهىدؼ ،آنهدا ویدق
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میعىاهىؼ همیه داؿ ؿا اوزدای ػهىدؼس مدیػاو؛ ػؿ ٥لـىدان چده میادؾؿػس
بْٞیها عییی ػوم ػاؿوؼ با مٞی؛ىان ػم بؼهىؼس بـعی ویق میعىاهىدؼ
اوـری بگیـودؼ و بٞدؼ اف ایىلده ػمد مدـا میایـودؼ ؿهدا ومی ىىدؼس بده ىدما
میاىیی؛ :تق یۀ واٞ٩ی اؿی ام ه عىػ ىدما اوزدای میػهیدؼس مدا بدـای
ىدد٦اػاػن ىددما و ص٦دد٘ تىؼؿمددتیتان ایىزددا وینددتی؛ ،بىددابـایه َ٩ددؼ وددؼاؿی؛
اوـریهددایی بدده ىددما بددؼهی؛ یددا بیماؿیهددا ؿا ىدد٦ا ػهدی؛س ػؿایددـ ایدده اؿهددا
ومیىىی؛س بهٕىؿ منت٪ی؛ بیماؿیهای ىما ؿا بـمیػاؿیس بدـای ا٥دـاػی ده
ػؿ مضلهدددای تمدددـیه ،بددده اوزدددای تمـیههدددا میپـػافودددؼ٥ ،اىددده مددده
بیماؿیهایىان ؿا ػؿمان می ىؼس ا٥ـاػی ه عىػىدان ىغَدا بدا عىاودؼن
تابهدددا ػا٥دددا ؿا یددداػ میایـودددؼ ویدددق ٥اىددده مدددـا عىاهىدددؼ ػاىددد تدددا
بیماؿیهایىان ػؿمان ىىػس آیدا ٥لدـ می ىیدؼ بدا یمدل دـػن ػمد مده
اىو ىما ا٥قایو مییابؼ؟ آیا ایه ىىعی وین ؟
اىو  ٔ٪٥اف ٕـی ٨تق یۀ ىیهىیى تان صاٍل میىدىػس اادـ بدهٕىؿ
واٞ٩ی عىػ ؿا تق یه ولىیؼ ،اىو تان ؿىؼ ومی ىؼ ،چـا ه امتاوؼاؿػی بـای
ىیهىیى ورىػ ػاؿػس و٩تی اىود ىدما ا٥دقایو مدییابدؼ ،مىردىػا ػؿ
مٖىس بای میتىاوىدؼ ببیىىدؼ ده و٩تدی وابندتگی ىدما ،آن مداػه ،بـػاىدته
میىىػ ،مضلی بدایی مدـتان ؿىدؼ می ىدؼس ایده مضدک بهىدلل مدتىن
اىو ورىػ ػاؿػس ایه مضک به بیىؼی متىن اىو ام و ومایاوگـ اىوگی
ام ه تق یه ـػهایؼ و بافتابی اف ی٦ی ىیهىیى تان ام س بؼون تىرده
به ایىله چه نی و چ٪ؼؿ بـای ىما به آن اّا٥ه می ىدؼ ،صتدی اادـ م٪دؼاؿ
مددی هدد؛ بدده آن اّددا٥ه ىددؼ ،آوزددا ومیماوددؼ و همددۀ آن مددـافیـ میىددىػس
میتىاو؛ ٥ىؿا ىما ؿا به مـصیۀ «مه ال ؿوی مـ اـػه؛ میآیىؼ» بـماو؛س امدا
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یضٚهای ه پایتان ؿا اف ایه ػؿ بیـون بگؾاؿیؼ ،آن اىو بال٥اٍیه مـافیـ
میىىػ ،فیـا بده ىدما تٞید ٨ودؼاؿػ ،ىدما آن ؿا تق یده ولـػهایدؼس اف آوزدا ده
امتاوؼاؿػ ىیهىیى تان هىىف به آن مـصیه وـمدیؼه ،ومیتىاودؼ آوزدا بماودؼس
هیچ نی ومیتىاوؼ چیقی بده آن اّدا٥ه ىدؼس تمدای آن بایدؼ صاٍدل تق یدۀ
عىػتان باىؼس  ٔ٪٥و٩تی میتىاویدؼ ؿىدؼ ىیدؼ و بدای بـویدؼ ده ؽههتدان ؿا
تق یه ىیؼ ،بهٕىؿ پیىمته اىو تان ؿا ؿىدؼ ػهیدؼ ،همیيده بده بهتـ دـػن
عىػتان اػامه ػهیؼ و با مـى رهان همگىن ىىیؼس بْٞی ا٥ـاػ ػم عٔ
مـا میعىاهىؼ ،اما مه مایل به ایه اؿ وینت؛س ممله ام بـعی اف ا٥ـاػ به
عىػ ببایىؼ ه ػم عٔ مٞید؛ ؿا ػاؿودؼس آنهدا میعىاهىدؼ بدا آن عىػومدایی
ىىؼ یا اوـری آن ػم عٔ اف آنها مضا ٚ٥ىؼس آیا ایه وابنتگی ػیگدـی
وین ؟ تق یه به تاله عىػ ٥ـػ بنتگی ػاؿػ ،بدـای چده ػؿبداؿۀ اوـریهدای
مضدداٍ ٘٥ددضب می ىی دؼ؟ آی دا ػؿ تق ی دۀ مددٖش بددای بای دؼ بددهػوبا چىددیه
چیقهایی باىیؼ؟ آنها به چه صناب میآیىؼ؟  ٔ٪٥مـبىٓ به ا٥ـاػی هنتىؼ
ه بهػوبا ى٦ایا٥ته و ص ٘٦مالمتیاوؼس
ػؿ مددٖضی بندیاؿ میلـومددلىپی ،اددىوگی دده ؿىددؼ ػاػهایددؼ یددا هددـ ؽؿۀ
میلـوملىپی اف آن اىو  ،ػ٩ی٪ا ىبیه عىػتان ام س و٩تدی ٥ـامدىی ٥دای
٩یمـو بيـی میؿویؼ ،تق یۀ بؼوی عؼایی ؿا ىـو ٛعىاهیدؼ دـػس آن اىود ،
تَىیـ مىرىػی عؼایی ؿا عىاهؼ ػاى و آن مىرىػ عؼایی ؿوی ادل وییدى٥ـ
آبی میويیىؼ و بنیاؿ فیبا ام س هـ ؽؿۀ میلـوملىپی ،ىدبیه آن امد س امدا
اوـری صیىان ،اف چیقهایی ىبیه ؿوباهها یا ماؿهای ىچک تيلیل ىؼه و ػؿ
مٖضی بنیاؿ میلـوملىپی ،ؽؿا ىچک آنها چىدیه چیقهدایی هندتىؼس
چیددق ػیگددـ ایدده امد دده بـعددی ا٥ددـاػ چایهددایی ؿا میوىىددىؼ دده ٙدداهـا
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«اوـریهای مداوؿای ٕبیٞدی» ػؿ آنهدا مغیدىٓ ىدؼه امد  ،بدؼون ایىلده
یضٚهای ٥لـ ىىؼ چه وى ٛاوـری ٩ـاؿ ام ػؿ آن باىؼس ا خدـ ا٥دـاػ ٝداػی
تا و٩تی بتىاوىؼ بهٕىؿ مى ٩ػؿػىان ؿا تندلیه ػهىدؼ ،عىىدضا میىدىوؼ
بیماؿیىان ؿا به تٞىی ٨بیىؼافوؼ و آنها ؿا مـ ىب ىىؼس به هدـ صدا  ،ا٥دـاػ
ٝاػیٍ ،ـ٥ا ا٥ـاػ ٝاػی هنتىؼ و بؼون تىره به ایىلده چگىوده بؼنىدان ؿا
آى٦ته می ىىؼ ،به ما مـبىٓ ومیىدىػس امدا ىدما تمـیه ىىدؼه هندتیؼ و بده
همیه ٝی ام ه ایه منا ل ؿا به ىما ا٦تهایس اف صای به بٞؼ ،وبایدؼ ایده
اؿها ؿا اوزای ػهیؼس صتی ٥لـ عىامته چیقهایی مخدل بهاٍدٖالس «اودـری
مدداوؿای ٕبیٞددی» و چىددیه چیقهددایی ؿا وؼاىددته باى دیؼس بـعددی اف امددتاػان
چیاىو د میاىیىددؼ« :بدده ىددما اوـریهددای مدداوؿای ٕبیٞددی مددیػه؛ و
میتىاویؼ آنها ؿا ػؿ مـامـ يىؿ ػؿیا ٥ىیؼس» اما ومیػاو؛ اوتٚاؿ ػؿیا٥
چهچیقی ؿا میتىاویؼ ػاىته باىیؼس به ىما میاىی؛ ،آن چیقها ٥ایؼۀ فیداػی
وؼاؿوؼس صتی ااـ مقایدایی هد؛ ػاىدته باىدىؼ٪٥ ،دٔ بدـای ىد٦اػاػن و ص٦د٘
مالمتی هنتىؼس ىما تمـیه ىىؼهایؼ ،اىو ىما  ٔ٪٥اف تق یۀ عىػتدان بده
ػم میآیؼس هـ اوـری ماوؿای ٕبیٞی ده ػیگدـان بدـای ىدما می٥ـمدتىؼ
ومیتىاوؼ مٖش ىما ؿا بای ببـػ ،چـا ه  ٔ٪٥بـای مٞایزۀ ا٥ـاػ ٝاػی ام س
بایؼ ٥لـی ػؿم ؿا ص ٘٦ىیؼس هیچ نی ومیتىاوؼ بهرای ىما تق یه ىدؼس
 ٔ٪٥و٩تی عىػتان بهٕىؿ واٞ٩ی تق یه ىیؼ میتىاویؼ مٖشتان ؿا بای ببـیؼس
پددل چددهچیقی بدده ىددما مددیػه؛؟ همدده میػاوىددؼ دده بنددیاؿی اف
تق یه ىىؼاان ما هـاق چیاىو ؿا تمـیه ولـػهاوؼ و بؼنىان بیماؿی ػاؿػس
بـعی اف ا٥ـاػ ویق ما ها چیاىو ؿا تمـیه ـػهاودؼ ،ویدی هىدىف ػؿ مدٖش
چی مـاـػاوىؼ و هیچ اىوگی وؼاؿوؼس ایبته ا٥ـاػی هنتىؼ ه ػیگـان ؿا مؼاوا
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ـػهاوؼ و ممله ام وؼاوىؼ چه مندا یی ػؿ آن ػؿایدـ امد س و٩تدی ػؿبداؿۀ
تنددغیـ ؿوس یددا صیددىان ٍددضب می ددـػی ،تمددای آن اؿواس یددا صیىاوددا
تنغیـ ىىؼه ؿا اف بؼن تمـیه ىىؼاان واٞ٩ی ػا٥دا بـػاىدت؛ ،بدؼون تىرده بده
ایىله آنهدا چده بىػودؼ و عدىاه ػؿون یدا ؿوی بؼنىدان ٩دـاؿ ػاىدتىؼس و٩تدی
ا٥دـاػی ده عىػىدان ىغَدا تق یدۀ واٞ٩دی ؿا اوزدای میػهىدؼ ایده ػا٥ددا ؿا
بغىاوىؼ ،بؼن آنها ؿا ویق به همیه ىلل پاک می ى؛س ٝالوه بـ ایه ،مضیٔ
عاوددۀ ىددما وی دق بای دؼ پدداک ىددىػس ٝزیدده ىی دؼ و آن یىصددههای اـامیؼاى د
پىىیؼهىؼه اف ؿوباه و ؿامى ؿا ه ٩بال ت٪ؼیلىدان می ـػیدؼ ،ػوؿ بیىؼافیدؼس
تمای آن چیقها بـای ىدما ػوؿ ؿیغتده و تمیدق ىدؼهاوؼ و ػیگدـ وردىػ وؼاؿودؼس
بهعإـ ایىلده میعىاهیدؼ تق یده ىیدؼ ،میتدىاوی؛ مندا ل ؿا تدا صدؼ املدان
بـایتان آمان ىی؛س افایهؿو ایه اؿها میتىاوؼ بـای ىدما اوزدای ىدىػ ،امدا
آنها ؿا  ٔ٪٥بـای تق یه ىىؼاان ص٪ی٪ی اوزای میػهی؛س ایبته بْٞدی ا٥دـاػ
ومیعىاهىؼ تق یه ىىؼ و صتی تا ایه یضٚه هىىف متىره ویندتىؼ ػؿبداؿۀ چده
ٍدددضب مدددی ىی؛س واٞ٩دددا ومیتدددىاوی؛ بددده آنهدددا مدددک ىدددی؛س ٪٥دددٔ اف
تق یه ىىؼاان واٞ٩ی مـا٩ب می ىی؛س
ا٥ـاػی هد؛ هندتىؼ ده ػؿ اؾىدته بده آنهدا ا٦تده ىدؼ ؿوس یدا صیدىان
تنغیـ ىىؼه ػاؿوؼ یا ایىلده اصنداك می ـػودؼ تندغیـ ىدؼهاوؼس امدا بٞدؼ اف
ایىله آن ؿا بـایىان بـػاىت؛ ،هىىف وگـاوىؼ ه آن ميلل با٩ی ماوؼه باىدؼ
و ٥لـ می ىىؼ ده آن چیقهدا هىدىف وردىػ ػاؿودؼس امدا ایده ودىٝی وابندتگی
مضنىب ىؼه و ىکوتـػیؼ وامیؼه میىىػس ااـ به همیه ىلل اػامه ػهىؼ
ممله ام ػوباؿه آن ؿا به عىػ ردؾب ىىدؼس بایدؼ اف ایده ىدکوتـػیدؼ ؿهدا
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ىىوؼ و بؼاوىؼ ه ػؿ ٕى الكهای؛ آن چیقها ؿا بـایىان اف بدیه بدـػهایس
تمای ایه چیقها بـػاىته ىؼهاوؼس
ػؿ مٖضی پاییه ،مؼؿمۀ ػا ى یفی میػاوؼ ه ػؿ صا اوزای تمـیههای
تق یه ،بىیانهایی ؿا بىا مافػس مؼاؿ آمدماویَ « ،ػنتدیان» و بـعدی چیقهدای
ػیگددـ وی دق بای دؼ ىددلل بگیـوددؼس ایىزددا ٥ددایىن ،ملاویقیهددای اوددـری ،تمددای
ملاویقیهددا بددـای تق یده و بندیاؿی اف چیقهددای ػیگددـ ؿا بددـای ىددما ٥ددـاه؛
می ىی؛ ،بیو اف ػههقاؿ اف آنها ؿاس تمای آنها ؿا بایؼ به ىما بؼهی؛ و آنهدا
مخل بؾؿهایی ػؿ بؼنتان اىته میىىوؼس بٞدؼ اف بـػاىدته بیماؿیهایتدان،
هـ اؿی ه بایؼ اوزای ىىػ ،بـایتان اوزای مدیػهی؛ و هـچیدقی ده بایدؼ
ػاػه ىىػ ،به ىما میػهی؛س مپل میتىاویؼ تا اوتها بهٕىؿ واٞ٩ی ػؿ مؼؿمدۀ
ما به تق یهتان اػامه ػهیؼس اما ااـ ایده چیقهدا ؿا بده ىدما ومدیػاػی؛٪٥ ،دٔ
بـای ى٦اػاػن و ص ٘٦مالمتی میبىػس ٍاػ٩اوه بگدىیی؛ ،اادـ بْٞدی ا٥دـاػ
مـا٩ب ىیهىدیى عدىػ وباىدىؼ ،بهتدـ امد ده بدهرای آن ،تمـیههدای
وؿفىی ؿا اوزای ػهىؼس
و٩تی تق یۀ واٞ٩ی ؿا اوزای میػهیؼ ،بایؼ ػؿ بـابدـ ىدما مندئى باىدی؛س
تق یه ىىؼااوی ه عىػىان ىغَا یاػ میایـوؼ ویق میتىاوىؼ تمای چیقهدا ؿا
به همان ىلل به ػم بیاوؿوؼ ،اما بایؼ تق یه ىىؼۀ ص٪ی٪ی باىدىؼس مدا تمدای
ایه چیقها ؿا به تق یه ىىؼاان ص٪ی٪ی مدیػهی؛س همدانٕىؿ ده ا٦دت؛ بایدؼ
ىما ؿا بهٝىىان مـیؼی بهٕىؿ واٞ٩ی هؼای ى؛س بهٝالوه ،بایدؼ ٥دای مدٖش
بای ؿا بهٕىؿ امل مٖایٞه ىیؼ و بؼاویؼ ده چگىوده تق یده ىیدؼس تمدای پدىذ
تمـیه ،بهیلزا بده ىدما آمدىفه ػاػه میىدىػ و همدۀ آنهدا ؿا یداػ عىاهیدؼ
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اـ ٥س ػؿ وهای  ،عىاهیؼ تىاون بده مدٖضی بندیاؿ بدای بـمدیؼ ،بدایتـ اف
آوهه بتىاویؼ تَىؿ ىیؼس تا و٩تی تق یه ىیؼ ،ؿمیؼن به حمـۀ ص٪ی٪ی ميلیی
وغىاهؼ بىػس ػؿ آمىفه ایه ٥ا ،ه؛فمان مٖىس مغتی ٤ؿا پىىو ػاػهایس اف
مغتید ٤تق یده پدی میبـیدؼ ده آن همیيده ىدما ؿا
صای به بٞؼ ،ػؿ مدٖىس
ِ
هؼای می ىؼس
ىما تق یه ىىؼه هنتیؼ ،بىابـایه منیـ فودؼایتان اف همدیه صدای ت٢ییدـ
می ىؼس ٥اىه مه آن ؿا ػوباؿه بـایتدان بـوامدهؿیقی می ىدؼس چگىوده آن ؿا
بـوامهؿیقی می ىؼ؟ اف ٝمدـ ىدغٌ چىدؼ مدا هىدىف بدا٩ی ماودؼه امد ؟
عىػه آن ؿا ومیػاوؼس بْٞی ا٥ـاػ ىایؼ بٞؼ اف یک ما یا وی؛ ما بیماؿی
وعیمی بگیـوؼ یا و٩تی بیماؿ ىؼوؼ ممله ام چىؼ ما ٕى بليؼس ىدایؼ
بْٞی ا٥ـاػ ػچاؿ بیماؿی یغتهىؼن عىن ػؿ م٢ق یا بیماؿیهای ػیگـ ىدىوؼ
و وتىاوىؼ صـ ىىؼس پل چگىوه میتىاویؼ ػؿ ما هایی ه اف ٝمـتان بدا٩ی
ماوؼه تق یه ىیؼ؟ ما بایؼ تمای ایههدا ؿا بدـای ىدما ػؿمد دـػه و اف و٩دىٛ
چىیه ميلالتی ریىایـی ىی؛س اما بگؾاؿیؼ اف آ١داف ایده ؿا بـایتدان ؿوىده
ىی؛ :ایه اؿها ؿا  ٔ٪٥بـای تق یه ىىؼاان واٞ٩دی میتدىاوی؛ اوزدای ػهدی؛س
آنها مزاف وینتىؼ همیه ٕىؿی بـای ٥ـػی ٝاػی اوزای ىدىوؼ ،چـا ده ػؿ
ایه ٍىؿ ماوىؼ اوزای اؿی واػؿم ام س بـای مـػی ٝاػی ،منا یی مخل
تىیددؼ ،پی دـی ،بیمدداؿی و مددـو ،همگددی ؿوابددٔ اؿمددایی ػاؿوددؼ و ومیتىاوی دؼ
بهػیغىاه آنها ؿا فیـ پا بگؾاؿیؼس
ما تق یه ىىدؼاان ؿا بدهٝىىان بدااؿفهتـیه ا٥دـاػ ػؿ وٚدـ میایدـی؛ ،بده
همیه ٝی ام ه میتىاوی؛ ایه اؿها ؿا بـای تق یه ىىؼاان اوزای ػهی؛س
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چگىوه ایه اؿها ؿا اوزدای مدیػهی؛؟ اادـ امدتاػی ت٪دىای ٚٝیمدی ػاىدته
باىؼ ،یٞىی ااـ امتاػی ٩ؼؿ اىو ٚٝیمی ػاىته باىؼ ،میتىاوؼ اؿمای
ىما ؿا اف بیه ببـػس ااـ مٖش اوـری امتاػی بای باىدؼ ،میتىاودؼ بندیاؿی اف
اؿمای ىما ؿا اف بدیه ببدـػ و اادـ مدٖش اودـری امدتاػی پداییه باىدؼ ٪٥دٔ
میتىاوؼ م٪ؼاؿ می اف اؿمای ىما ؿا اف بیه ببـػس بگؾاؿیؼ مخایی بقوی؛س تمای
اؿمددای مغتی٦ددی ؿا دده ػؿ من دیـ فوددؼای با٩یماوددؼهتان ورددىػ ػاؿػ رمددٜ
می ىی؛ و ٩نمتی اف آن یدا ویمدی اف آن ؿا اف بدیه میبدـی؛س ویمدۀ با٩یماودؼه
هىىف ه؛ اف یک ىه بیيتـ ام و ومیتىاویؼ بـ آن چیـه ىىیؼس پدل چگىوده
به آن ؿمیؼای می ىی؛؟ ىایؼ و٩تدی بٞدؼا بده ػا دى ػمد یابیدؼ ،بندیاؿی اف
مـػی ػؿ آیىؼه اف آن و ٜ٦ببـوؼ و بؼیه ومییه بنیاؿی اف مـػی ٩نمتی ؿا بدـای
ىما متضمل میىىوؼس ایبته ایه چیقی بـای آنها ویند س اف ٕـید ٨تق یده،
بنیاؿی اف مىرىػا ػؿ بؼنتان ؿىؼ عىاهىدؼ دـػس ٝدالوه بدـ ؿوس اٍدیی و
ؿوس ملی ،تٞؼاػ فیاػ ػیگـی اف عىػتان ورىػ ػاؿوؼ و همۀ آنها مدهمی اف
آن ؿا بـای ىما متضمل میىىوؼس و٩تی اف میان مدغتیها میاؾؿیدؼ م٪دؼاؿ
بنیاؿ مدی اف آن بدا٩ی ماودؼه امد س ااـچده میادىیی؛ م٪دؼاؿ فیداػی بدا٩ی
وماوددؼه ،امددا هىددىف م٪ددؼاؿ ٩ابلمالصٚددهای امد و هىددىف هدد؛ ومیتىاونددتیؼ
یکباؿه آنها ؿا تضمل ىیؼس پدل چده داؿ مدی ىی؛؟ آن ؿا بده ٩ندم های
بیىددماؿی ت٪ن دی؛ مددی ىی؛ و آنهددا ؿا ػؿ مددٖىس مغتیدد ٤تق ی دهتان ٩ددـاؿ
مددیػهی؛ و اف آنهددا امددت٦اػه مددی ىی؛ تددا ىیهىددیى تان ؿا ؿىددؼ ػهىددؼ،
اؿمایتان ؿا تبؼیل ىىؼ و اىو تان ؿا ا٥قایو ػهىؼس
بایؼ ا٦د ده تق یده اٍدال ؿاصد ویند س آنٕدىؿ ده مدیبیى؛ ،تق یده
مىّىٝی بنیاؿ رؼی ام س چیقی ٥ـامىی مـػی ٝداػی امد و اوزدای آن
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ػىىاؿتـ اف هـ اؿی ام ه مـػی ٝداػی اوزدای میػهىدؼس آیدا ایده چیدقی
٥ىٝ٧اػی وین ؟ بىابـایه ایقاما بدـای ىدما بدایتـ اف هدـ مىّدى ٛمدـػی
ٝاػی ام س ما اونانها ؿوس اٍیی ػاؿی؛ و ؿوس اٍیی ما مىهدؼی ومیىدىػس
ااددـ ؿوس اٍددیی مىهددؼی ومیىددىػ ،همگددی ػؿبدداؿۀ ای ده بیىؼیي دیؼ :آی دا ؿوس
اٍییتان ومیتىاونته ػؿ تٞامال ارتماٝی ػؿ فودؼایهای ٩بیدی ،اؿهدای
بؼی اوزای ػاػه باىؼ؟ املاوو بنیاؿ فیاػ ام س ممله امد مـتلدب ٩تدل
ىؼه باىیؼ ،به نی بؼهلاؿ ىؼه باىیؼ ،اف ػیگـان مىءامت٦اػه ـػه باىیؼ
و به ػیگـان آمیب ؿماوؼه باىیؼس هـیک اف ایه اؿها ؿا ممله امد اوزدای
ػاػه باىیؼس پل ااـ ایهاىوه باىدؼ ،و٩تدی ایىزدا تق یده می ىیدؼ ،آنهدا ػؿ
ُبٞددؼهای ػیگددـ ىددما ؿا بهوّددىس میبیىىددؼس ااددـ اؿهددایی بددـای ىدد٦اػاػن
بیماؿیهددا یدا ص٦دد٘ مددالمتیتان اوزددای ػهیدؼ اهمیتددی ومیػهىددؼ ،چـا دده
میػاوىؼ  ٔ٪٥ػؿ صا بهتٞىی٨اودؼاعته آنهدا هندتیؼس اادـ آن ؿا ه؛ا ىدىن
وپـػافیؼ ،بٞؼا میپـػافیؼ و و٩تدی بٞدؼا آن ؿا بپـػافیدؼ ،ىدؼیؼتـ عىاهدؼ بدىػس
بىددابـایه صتددی ااددـ بددؼهیهایتان ؿا ػؿ صددا صاّددـ وپـػافیددؼ ،اهمیتددی
ومیػهىؼس
اما ااـ بگىییؼ َ٩ؼ ػاؿیدؼ تق یده ىیدؼ ،ومیاؾاؿودؼ آن ؿا اوزدای ػهیدؼ:
«میعىاهی تق یه ىی و بٞؼ بـویس اما و٩تی اىو ؿا ؿىدؼ ػهدی ومیتدىاو؛
به تى بـم؛ ،ػمت؛ به تى وغىاهؼ ؿمدیؼس» آنهدا اردافه ومیػهىدؼ ایده ات٦دا٧
بی٦تؼ و هـ اؿی می ىىؼ ه مؼ ؿاهتان ىىوؼ و ىما ؿا اف تق یه ـػن متى٤٩
ىىؼس بىابـایه اف هـ ىیىهای بـای تؼاعل با ىما امت٦اػه می ىىدؼ و مملده
ام صتی بـای يتهتان بیایىؼس ایبته ایهٕىؿ ات٦ا ٧ومیا٥تدؼ ده ایىزدا ػؿ
صا اوزای مؼیتیيه باىیؼ و مـتان  ٜٖ٩ىىػس ایه ١یـممله ام  ،چـا ده
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بایؼ با ىیىۀ امىؿ ػؿ رامٞۀ مـػی ٝداػی مىٖبد ٨باىدؼس ىدایؼ و٩تدی اف عاوده
بیـون میؿویؼ با اتىمبییی تَاػ ٣ىیؼ یا اف ماعتماوی به پاییه مد٪ىٓ ىیدؼ
یا با عٖـا ػیگـی مىاره ىىیؼس ایده چیقهدا مملده امد ات٦دا ٧بی٦تىدؼ و
میتىاوىؼ عییی عٖـواک باىىؼس تق یۀ واٞ٩ی به آن آمداوی ویند ده تَدىؿ
می ىیددؼس آیدا ٥لددـ می ىیدؼ ٪٥ددٔ بدهعإـ ایىلدده میعىاهیدؼ تق یده ىیدؼ،
میتىاویؼ مى ٨٥ىىیؼ؟ و٩تی بغىاهیدؼ بدهٕىؿ واٞ٩دی تق یده ىیدؼ ،رانتدان
بیػؿو ػؿ عٖـ عىاهؼ بىػ و ایه ميلل بال٥اٍدیه بده میدان عىاهدؼ آمدؼس
بنیاؿی اف امتاػان چیاىو رـ ومی ىىؼ مـػی ؿا بهمدىی مدٖىس بدای
آمىفه ػهىؼس چـا؟ ػ٩ی٪ا بهعإـ ایىلده ومیتىاوىدؼ اف ایده ميدلل مـا٩بد
ىىؼ و ومیتىاوىؼ اف ىما مضا ٚ٥ىىؼس
ػؿ اؾىته بنیاؿی اف امتاػان بىػوؼ ه ػؿ یک فمان  ٔ٪٥میتىاونتىؼ به
یک مـیؼ آمىفه ػهىدؼ ،چـا ده ٪٥دٔ میتىاوندتىؼ اف یدک مـیدؼ مضاٚ٥د
ىىؼس اما ػؿ عَىً اوزای آن ػؿ چىیه انتـهای ه مدا اوزدای مدیػهی؛،
ا خـ آنها رـ ومی ـػوؼ آن ؿا اوزدای ػهىدؼس امدا همدانٕىؿ ده بده ىدما
ا٦تدهای ،میتدىاو؛ ایده داؿ ؿا اوزدای ػهد؛ ،فیدـا ٥اىده بیىدماؿی ػاؿی دده
هـیدک ،همدان ٩دؼؿ ٚٝدی؛ ٥دایی ؿا ػاؿودؼ ده مده ػاؿیس آنهدا میتىاوىددؼ
٩ؼؿ های بقؿو ٥ىٕ٧بیٞی و ٩ؼؿ های عؼایی ٚٝی؛ ٥دا ؿا ويدان ػهىدؼس
بهٝالوه ،آوهه ما امـوف اوزای میػهی؛ به آن ماػای وین ه ػؿ ٙداهـ بده
وٚـ میؿمؼس مه بیـون ویامؼهای ه ایده داؿ ؿا اف ؿوی ودىٝی هدىك اوزدای
ػه؛س میتىاو؛ به ىما بگىی؛ ده بندیاؿی اف مىردىػا وایتدـ وٚداؿهاـ ایده
ؿویؼاػ هنتىؼس ایه آعـیه باؿی ام ه ؿاهی ػؿم ؿا ػؿ َٝـ پایان ػاؿمدا
آمىفه میػهی؛س و٩تی ایه اؿ ؿا اوزای میػهی؛ اردافه ودؼاؿی؛ بده اوضدـا٣
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بـوی؛س ااـ بهٕىؿ واٞ٩ی ػؿ منیـی ص٪ی٪دی تق یده ىیدؼ ،هیچ ندی رـ د
ومی ىؼ به میل عىػ به ىما اؿی ػاىته باىؼس بدهٝالوه ،ىدما اف مضاٚ٥د
٥اىه مه بـعىؿػاؿیؼ و با هیچ عٖـی ؿوبـو ومیىىیؼس
بؼهیها بایؼ پـػاع ىىوؼ ،افایهؿو ػؿ مندیـ تق یدهتان بْٞدی ات٦ا٩دا
عٖـواک ممله ام ؿط ػهىؼس اما ایه ات٦ا٩ا بـایتدان تـمدىاک وغىاهدؼ
بىػ و ومیاؾاؿی؛ آمیب رؼی به ىدما بـمدؼس میتدىاو؛ چىدؼ مخدا بـایتدان
بقو؛س و٩تی ػؿ پله ػؿ المی آمىفه میػاػی ،تمـیه ىىؼهای بدا ػوچـعدۀ
عىػ اف عیابان ؿػ میىؼس همدانٕىؿ ده مدـ پیهدی ػؿ صدا پیهیدؼن بدىػ،
اتىمبییی مـ آن پیچ تىؼ با ایه ىااـػ ما تَاػ ٣ـػس او عاومی بىػ ه بدیو
اف پىزاه ما ػاى س آن اتىمبیل وااهان بدا او بـعدىؿػ دـػ و بهىدؼ بده او
ّـبه فػس مـه با ٍؼای «بى » بیىؼی به م ٤٪اتىمبیل اٍداب دـػس آن
ّـبه آن٩ؼؿ وااهاوی و ىؼیؼ بىػ ه و٩تی مـ ایه تمـیه ىىدؼه بده اتىمبیدل
بـعىؿػ ـػ هىىف مىاؿ ػوچـعه بىػس اما هیچ ػؿػی ؿا اصناك ولدـػس ودهتىها
هیچ ػؿػی ؿا اصناك ولـػ ،بیله اف مـه عىن ه؛ ویامدؼ و صتدی وؿی هد؛
ولـػس ؿاوىؼه بنیاؿ تـمیؼه بىػ و اف اتىمبیل بیـون پـیؼس مدـی ٜپـمدیؼ ده آیدا
ٍؼمه ػیؼه و پیيىهاػ ـػ او ؿا به بیماؿمتان ببدـػس او پامدظ ػاػ ده صدایو
عددىب ام د س ایبتدده ای ده ىددااـػمان ىیهى دیى بن دیاؿ بدداییی ػاى د و
ومیعىام بـای ؿاوىؼه مقاصمتی ایزاػ ىؼس ا ٦ه همهچیق عىب ام ،
اما تَاػ٥ ٣ـوؿ٥تگی بقؿای ؿا ؿوی اتىمبیل بهرا اؾاى س
چىان ؿویؼاػهایی پیو میآیىؼ ه رانتان ؿا بگیـوؼ ،امدا ىدما ػؿ عٖدـ
وغىاهیؼ بىػس ػٞ٥ۀ آعـی ه المی ػؿ ػاويگاه ردیییه ػاىدتی؛ ،یلدی اف
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ػؿ اٍدیی ػاويدگاه بگدؾؿػس
ىااـػان ما میعىام با ػوچـعۀ عىػ اف میدان ِ
بهمضِ ایىله به ومٔ عیابان ؿمیؼ ،وااهدان بدیه ػو اتىمبیدل ایدـ ا٥تداػس
یک یضٚه ماوؼه بىػ ه اتىمبیلها به او بـعىؿػ ىىؼ ،ویی او اٍدال وتـمدیؼس
مٞمددىی و٩تددی تمـیه ىىددؼاانمان بددا چىددیه چیقهددایی مىاردده میىددىوؼ
ومیتـمىؼس ػؿ همان فمان ،اتىمبیلها اینتاػوؼ و هیچ ات٦ا٩ی وی٦تاػس
ؿویؼاػ ػیگـی ػؿ پله ات٦ا ٧ا٥تاػس ػؿ فمنتان هىا فوػتـ تاؿیک میىدىػ
و مـػی می فوػتـ میعىابىؼس عیابانها عایی و دامال مدا بدىػس یلدی اف
ىااـػان ما با ٝزیه با ػوچـعه به عاوه میؿ٥د س ٪٥دٔ یدک اتىمبیدل ریدپ
ریىی او ػؿ صـ بىػس وااهان ریپ تـمق ـػس آن ىااـػ متىرده آن ويدؼ و
با مـ ع؛ به پاییه ،به ػوچـعهمىاؿی عىػ اػامه مدیػاػس امدا وااهدان ریدپ
٪ٝب٪ٝب ؿ ٥و با مـ ٝفیاػی بهمم ٪ٝب صـ دـػس تَداػی آن ػو
ویـو ران او ؿا میاـ ٥س ٩بل اف آوله با هد؛ تَداػ ٣ىىدؼ ،وااهدان ویـویدی
ػوچـعۀ او ؿا بیو اف وی؛ متدـ بده ٪ٝدب يداوؼ و ریدپ ٥دىؿا ػؿ ىداؿ چدـط
ػوچـعۀ او متى ٤٩ىؼس ىایؼ ؿاوىؼۀ ریپ متىره ىؼ ه نی پي اومد س
ایه ىدااـػ ػؿ آن مى٩د ٜوتـمدیؼس تمدای ا٥دـاػی ده بدا چىدیه مىٞ٩ی هدایی
بـعىؿػ می ىىؼ ومیتـمىؼ ،ااـچه ممله ام بٞؼا و٩تی بده آن ٥لدـ ىىدؼ
بتـمىؼس اوییه چیقی ه او ٥لـ ـػ ایه بىػ« :وای! چه نی مدـا بده ٪ٝدب
ياوؼ؟ بایؼ اف او تيلـ ى؛س» و٩تی بده ٪ٝدب بـايد و میعىامد تيدلـ
ىؼ ،پی بدـػ عیابدان بندیاؿ عیدى امد و ندی ػؿ آوزدا وبدىػس بال٥اٍدیه
٥همیؼ« :ایه مٞی؛ بىػ ه اف مه مضا ٚ٥ـػ!»
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ؿویددؼاػ ػیگددـ ػؿ چاود چىن ات٦ددا ٧ا٥تدداػس مدداعتماوی ػؿ وقػیلددی عاوددۀ
ىااـػی ػؿ صا ماعته بىػس ایه ؿوفها ،ماعتمانها ؿا بنیاؿ بیىؼ میمدافوؼ
و ػاؿبن ها اف مییههای آهىی بده ٖ٩دـ ػو ایدىچ و ٕدى چهداؿ متدـ مداعته
میىىوؼس بٞؼ اف ایىله ایده ىدااـػ ٥اٍدیۀ مدی اف عاوده ؿا ٕدی دـػه بدىػ،
مییهای آهىی اف بایی ماعتمان بهٕـ ٣مـ او بهٕىؿ ٩ا ؛ م٪ىٓ ـػس همه
ػؿ عیابان مـ رای عىػ میظ ىب ىؼوؼس اما او ا« : ٦چه نی به مـ مده
ػم فػ؟» ٥لـ ـػ نی به مـ او ػم فػه ام س ػؿ همان فمان ،مدـه
ؿا به ٪ٝب چـعاوؼ و ػیدؼ ده ٥دایىن بقؿادی بدایی مدـه ػؿ صدا چدـعو
ام س آن مییۀ آهىی ػؿ امتؼاػ مـه به پاییه ُمـ عىؿػ و ػؿ فمیه ٥ـو ؿ، ٥
بؼون ایىله ؿوی فمیه بی٦تؼس ااـ واٞ٩ا به ندی اٍداب می دـػ ،ػؿبداؿۀ آن
بیىؼیيیؼ ،به٩ؼؿی مدىگیه بدىػ ده مخدل بدهمدیظ يدیؼن میدىه ،بدؼوو ؿا
میىلا ٥س عییی عٖـواک بىػ!
تٞؼاػ بنیاؿ فیاػی اف چىیه ؿویؼاػهایی ورىػ ػاؿوؼ ه ومیتىان آنهدا ؿا
ىمـػس اما هیچ نی عٖـی ؿا تزـبه ولـػه ام س ایهٕىؿ وین ه همۀ ما
بایدؼ اف میدان چىدیه چیقهددایی بگددؾؿی؛ ،ویددی بـعددی ا٥ددـاػ بددا آنهددا مىاردده
میىىوؼس عىاه بدا چىدیه مدىاؿػی ؿوبدـو ىدىیؼ یدا ويدىیؼ ،میتدىاو؛ بده ىدما
إمیىان بؼه؛ ه اٍال ػؿ عٖـ وغىاهیؼ بىػس بـعی ىااـػان اف ایقاما ما
بددـای ىیهى دیى پیددـوی ومی ىىددؼس ٪٥ددٔ تمـیههددا ؿا اوزددای میػهىددؼ و
ىیهىیى عىػ ؿا تق یه ومی ىىؼ ،بىابـایه ومیتىاویؼ آنهدا ؿا تمـیه ىىدؼه
بىامیؼس
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ا ىىن میػاویؼ بهٝىىان مٞی؛تان چهچیقی بده ىدما مدیػه؛س تدا و٩تدی
ؿوفی بـمؼ ه بتىاویؼ اف عىػتان مضا ٚ٥ىیؼ ٥اىه مه بدهٕىؿ پیىمدته اف
ىددما مضاٚ٥د می ىددؼس ػؿ آن فمددان٥ ،ـامددىی تق یددۀ ٥ددای ٩یمددـو بيددـی
ؿ٥تهایؼ و ػا ى ؿا به ػم آوؿػهایؼس اما بایؼ ماوىؼ تق یه ىىؼۀ واٞ٩ی ؿ٥تاؿ ىیؼ
و  ٔ٪٥ػؿ آن هىگای میتىاویؼ مى ٨٥ىدىیؼس ىغَدی بدىػ ده تداب مدـا ػؿ
ػمتو اـ٥ته بىػ ،ػؿ عیابان ؿاه میؿ ٥و ػاػ میفػ« :با ص٦ا ٙمٞی؛ یی،
اف ایه ومیتـم؛ ه با اتىمبییی تَداػ ٣دى؛س» آن تْدٞی ٤ػا٥دا بدىػس مدا اف
چىیه ىغَی مضا ٚ٥ومی ىی؛س ص٪ی ٪ایه ام ه مـیؼان ص٪ی٪ی بده
ایه ىلل ٝمل ومی ىىؼس

هیذاو ايشژی
و٩تی تمـیهها ؿا اوزای میػهی؛ ،ػوؿ ما میؼاوی ىلل میایـػس ایه چه وىٛ
میؼاوی ام ؟ بْٞی ا٥ـاػ آن ؿا میؼان چی ،میدؼان م٢ىإیندی ،یدا میدؼان
ایلتـیلی میوامىؼس اما آن ؿا هـ وى ٛمیؼاوی ه؛ بىامیؼ ٍضیش ویند  ،فیدـا
ماػهای ه ایه میؼان ػؿ بـ ػاؿػ بیوهای ١ىی ام س ت٪ـیبا هـ وى ٛماػهای
ه همدۀ ُبٞدؼهای رهدان ؿا تيدلیل میػهدؼ ،میتىاودؼ ػؿ ایده ادىوگی ده
پـوؿه میػهی؛ یا ٥ىىػس بىابـایه مىامبتـ ام ه آن ؿا میدؼان اودـری
بىامی؛س به همیه ٝی ام ه بهٕىؿ مٞمى آن ؿا میؼان اوـری میوامی؛س
پل ایه میؼان چه احـی ػاؿػ؟ همانٕىؿ ه میػاویؼ ،ما ػؿ صا تق یده
ػؿ ؿوىی ؿامتیه هنتی؛ ه ویکعىاهی ؿا ػؿ بـ ػاؿػ و همگدىن بدا مـىد
َ
رهانِ ،ره ،ىدهِ ،ؿن امد س بىدابـایه بندیاؿی اف ىدما میػاویدؼ یدا تزـبده
ـػهایؼ ه هىگای وينته ػؿ الك ما ،هیچ ٥لـ بؼی وؼاؿیؼ و نداوی ده
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مدداب٪ۀ میگاؿ يددیؼن ػاؿوددؼ صتددی بدده ٥لددـ میگاؿ ي دیؼن هدد؛ ومیا٥تىددؼس
هـ نددی اصندداك می ىددؼ دده واٞ٩ددا ْ٥ددایی آؿاموبغددو ام د و واٞ٩ددا
ىىؼاان ؿوىی ؿامتیه ایهاىوه امد و ػؿ
اصناك عىبی ػاؿػس اوـری تق یه
ِ
صْىؿىان چىیه چیقی صل میىىػس پل اف پایان ایه دالك ،ا خدـ ىدما
اىو عىاهیؼ ػاى  ،واٞ٩ا اىود عىاهیدؼ ػاىد  ،چـا ده آوهده بده ىدما
آمىفه میػه؛ چیقهایی اف تق یۀ ص٪ی٪ی هنتىؼ ،ػؿ صایی ده ىدما ویدق ػؿ
مم عىػتان ػؿ صا ؿىؼ ىیهىیى بـ اماك آمىفههایمدان هندتیؼس
همانٕىؿ ه بهٕىؿ پیىمته به اوزای تمـیهها اػامه میػهیؼ و بدؼون و٦٩ده
بـ اماك ىـایٔ ىیهىیى ما بده تق یدۀ عدىػ اػامده میػهیدؼ ،اوـریتدان
بهٕىؿ پیىمته ٩ىیتـ و ٩ىیتـ میىىػس
مددا وزددا عددىػ ،وزددا ػیگددـان و وزددا همددۀ مىرددىػا ؽیىددٞىؿ ؿا
آمىفه میػهی؛س بىابـایه و٩تی ٥ایىن بهٕـ ٣ػؿون میچـعؼ ،عىػ ىغٌ
ؿا وزا میػهؼ و و٩تی بهٕـ ٣بیـون میچـعؼ ،ػیگـان ؿا وزا میػهؼس
و٩تی بهٕـ ٣بیـون میچـعؼ اوـری ؿا به بیـون می٥ـمتؼ و به ػیگدـان و٦دٜ
میؿماوؼس به ایه ىلل ،ا٥ـاػی ه ػؿ مضؼوػۀ میؼان اوـریتان ٩دـاؿ ػاؿودؼ
و ٜ٦میبـوؼ و ممله ام اصناك بنیاؿ عىبی ػاىته باىىؼس هـردا باىدیؼ،
عىاه ػؿ عیابان ٩ؼی بقویؼ ،ػؿ مضل اؿ ،ػؿ عاوه یا هـرای ػیگـ باىیؼ ،ایده
ت حیـ ؿا بـ ػیگـان عىاهیؼ ػاى س ممله ام بؼن ا٥ـاػی ؿا ه ػؿ مضؼوػۀ
میؼان اوـری ىما ٩ـاؿ ػاؿوؼ واآااهاوه تىٚی؛ ىیؼ ،فیـا ایه میدؼان میتىاودؼ
تمای چیقهای واػؿم ؿا اٍالس ىؼس بؼن اونان وبایؼ واعىىی ػاىته باىؼ،
ػاىددته بیمدداؿی وّددٞیتی ١یـٕبیٞددی امدد س آن میتىاوددؼ ایدده وّددٞی
١یـٕبیٞی ؿا اٍالس ىؼس و٩تی ا٥ـاػ بؼ٥لـ ػؿبداؿۀ چیقهدای واػؿمد ٥لدـ
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می ىىؼ ،تض ت حیـ ٩ىی میؼان ىما ممله ام ٥لـىدان ؿا ٝدىُ ىىدؼ،
ممله ام بٞؼ اف آن ،وغىاهىؼ مـتلدب داؿ اىدتباه ىدىوؼس ىدایؼ ىغَدی
بغىاهؼ به ندی وامدقا بگىیدؼ ،امدا وااهدان ٥لدـه ؿا ٝدىُ ىدؼ و ػیگدـ
وغىاهؼ تىهیه ىؼس  ٔ٪٥میدؼان اودـری مـبدىٓ بده تق یده ػؿ ؿاهدی ػؿمد
میتىاوؼ ایه ت حیـ ؿا ػاىته باىؼس به همیه ٝی ام ه ػؿ بىػین؛ ا٦تهای
بىػ« :وىؿ عؼایی همهرا ؿا ؿوىه و همهچیق ؿا هماهى می ىؼس» مٞىی آن
ایه ام س

ؽاگشداو فالىو دافا چگىيه ایى سوػ سا هؼشفی کًًذ
بٞؼ اف ىـ ػؿ الكهایمان ،بنیاؿی اف ىااـػان مدا ٥لدـ می ىىدؼ ده
ایه ؿوه بنیاؿ عىب ام و میعىاهىؼ آن ؿا با عاوىاػه و ػومدتان عدىػ ػؿ
میان بگؾاؿوؼس بیه ،همۀ ىما میتىاویؼ ایه اؿ ؿا اوزای ػهیؼ ،میتىاویؼ آن ؿا
با همه ػؿ میان بگؾاؿیؼس اما منئیهای هن ه بایؼ آن ؿا بـای همگی بیان
ى؛س ما به ىما چیقهای بنیاؿی میػهی؛ ده ومیتدىان ؿوی آنهدا ٩یمد
اؾاى س چـا آنها ؿا به ىما میػهی؛؟ آنها بـای تق یۀ ىما هندتىؼس ٪٥دٔ
و٩تی تق یه می ىیؼ ،میتىاوی؛ ایه چیقها ؿا به ىدما بدؼهی؛س بدهبیان ػیگدـ،
و٩تی ػؿ آیىدؼه ایده ؿوه ؿا بده ػیگدـان مٞـ٥دی می ىیدؼ ،ومیتىاویدؼ اف ایده
چیقها بـای ىهـ و مىا ٜ٥ىغَی امت٦اػه ىیؼس پل ومیتىاویؼ ماوىدؼ مدا
المی بـاقاؿ ىیؼ و ىهـیه بگیـیؼس ما هقیىههایی ػاؿی؛ چـا ه ویداف ػاؿید؛
تابها و مٖایبی ؿا چاپ ىی؛ و بـای آمىفه ایه ؿوه ،بده و٪دآ مغتید٤
م٦ـ ىی؛س ىهـیۀ ما ػؿ صدا صاّدـ متدـیه ىدهـیه ػؿ يدىؿ امد  ،امدا
چیقهایی ه میػهی؛ بیىماؿوؼس ما بهٕىؿ واٞ٩دی مدـػی ؿا بهمدىی مدٖىس
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بای هؼای مدی ىی؛ و عىػتدان ایده ؿا متىرده ىدؼهایؼس بدهٝىىان ىدااـػان
٥ایىن ػا٥ا ،و٩تی ػؿ آیىؼه ایه تمـیه ؿا بده مدـػی مٞـ٥دی می ىیدؼ ،ػو ایدقای
بـای ىما ػاؿی؛س
ایددقای او ایده امد دده ومیتىاویدؼ هدیچ ىددهـیهای بگیـیدؼس بدده ىددما
چیقهای بنیاؿی ػاػهای؛ ،اما آنها بـای ایه وینتىؼ ه پى ػؿآوؿیؼ یا ایىله
ػؿ رنتزىی ىهـ باىیؼس آنها بـای وزا ىما هنتىؼ و ایىلده بده ىدما
مک ىىؼ تق یه ىیؼس ااـ پىیی بگیـیؼ٥ ،اىه مه هـچیقی ؿا ه بده ىدما
ػاػه ىؼه ،پل میایـػ و ػیگـ تمـیه ىىؼۀ ٥ایىن ػا٥ای ما ویندتیؼ و آوهده
اىاٝه میػهیؼ ٥ایىن ػا٥ای ما وین س و٩تدی ایده ؿوه ؿا مٞـ٥دی می ىیدؼ
وبایؼ ػؿ ٕیب ىهـ و مىا ٜ٥ىغَی باىیؼ ،بیله بایؼ ػاوٕیباوه به ػیگدـان
عؼم ىیؼس ىااـػان ما ػؿ مـامـ يىؿ آن ؿا به ایه ىلل اوزدای ػاػهاودؼ
و ػمددتیاؿان ػؿ مىددإ ٨مغتیدد ٤ویدق ومىوددۀ عددىبی ؿا بددهرا اؾاىددتهاوؼس ااددـ
میعىاهی دؼ ؿوه مددا ؿا ی داػ بگیـی دؼ ،تددا و٩تددی بغىاهیددؼ آن ؿا یدداػ بگیـیددؼ،
میتىاویؼ بیاییؼس ما میتىاوی؛ ػؿ بـابـ ىدما مندئى باىدی؛ و همیيده بدهٕىؿ
ؿایگان به ىما مک می ىی؛س
ایقای ػوی ایه ام ه وبایؼ چیقهای ىغَدی ؿا بده ػا٥دا اّدا٥ه ىیدؼس
بهٝباؿ ػیگـ ،و٩تی ایده ؿوه ؿا مٞـ٥دی می ىیدؼ ،بدؼون تىرده بده ایىلده
چيدد؛ مددىیتان بدداف باىددؼ ،چی دقی ؿا ػیدؼه باىدیؼ ی دا بْٞددی اف تىاواییهددای
٥ىٕ٧بیٞی ٙاهـ ىؼه باىىؼ ،ومیتىاویؼ بـ پایۀ آوهده ػیؼهایدؼ ػؿبداؿۀ ٥دایىن
ػا٥ای ما ٍضب ىیؼس آن چیقهای مضؼوػی ه ػؿ مٖش عىػتان ػیؼهایؼ
چیقی وینتىؼ و اف مٞىای واٞ٩ی ٥دا ده مدا آمدىفه مدیػهی؛ بندیاؿ ػوؿودؼس
۲63

پل ،اف صای به بٞؼ و٩تی ایه ؿوه ؿا مٞـ٥ی می ىیؼ ،بایؼ ایده مندئیه ؿا ػؿ
ؽهه ػاىته باىیؼس  ٔ٪٥به ایه ىلل میتىاوی؛ مٖمئه باىی؛ ده چیقهدای
اٍیی ٥ایىن ػا٥ای ما بؼون ت٢ییـ با٩ی میماوىؼس
همهىیه اردافه وؼاؿیدؼ ایده ؿوه ؿا بده همدان ىدلیی ده مده آمدىفه
میػه؛ ،آمىفه ػهیؼس ومیتىاویؼ با اؿا ۀ مغىـاوی ػؿ رمٞی بقؿو بهىلیی
ه مه اوزای میػه؛ ٥ا ؿا آمىفه ػهیؼس ىما تىاودایی آمدىفه ٥دا ؿا وؼاؿیدؼس
ٝی ایه ام ه آوهه آمىفه میػه؛ مٞاوی انتـػه و رؿ ٣ػاؿػ و مٖایب
مٖىس بنیاؿی ػؿ آن اىزاوؼه ىؼه ام س ىما ػؿ مدٖىس مغتید ٤ػؿ صدا
تق یه هنتیؼس ػؿ آیىؼه بٞؼ اف آوله پیيـ ٥ىیؼ ،ااـ ػوباؿه بده ایده مٖایدب
ّبٔىؼه اىه ىیؼ ،به ؿىؼ و بهبىػ اػامه عىاهیؼ ػاػس همدانٕىؿ ده بده
اىه ـػن آنها اػامده میػهیدؼ ،همیيده ػؿک تدافهای عىاهیدؼ ػاىد و
وتایذ تافهای به ػم عىاهیدؼ آوؿػس و٩تدی تداب ؿا میعىاویدؼ صتدی بیيدتـ
ایهاىوه ام س ییدههای بندیاؿی ػؿ آوهده آمدىفه مدیػه؛ وردىػ ػاؿػس ػؿ
وتیزه ،ایه ٥ا چیقی وین ه ىما بتىاویدؼ آمدىفه ػهیدؼس اردافه وؼاؿیدؼ اف
یما مه بهٝىىان یما عىػتان امت٦اػه ىیؼ ،چـا ه بهمىقیۀ ػفػیؼن ٥ا
ام س بـای ا٦ته آن ٔ٪٥ ،میتىاویؼ ػ٩ی٪ا آوهه ؿا ا٦ت؛ بیان دـػه و اّدا٥ه
ىیؼ« :همانٕىؿ ه مٞی؛ آن ؿا میاىیؼ» یا «همانٕىؿ ه ػؿ تاب وىىته
ىؼه ام س»  ٔ٪٥به ایه ٕـی ٨میتىاویؼ ػؿباؿۀ آن بگىییؼس چدـا؟ فیدـا و٩تدی
به ایه ىلل آن ؿا بگىییؼ ،یما تان ٩دؼؿ ػا٥دا ؿا بدا عدىػ صمدل می ىدؼس
ومیتىاویؼ چیقهایی ؿا ه میػاویؼ بهٝىىان ٥ایىن ػا٥ا اىداٝه ػهیدؼ ،واـوده
آوهدده مىت٪ددل می ىیدؼ ٥ددایىن ػا٥ددا ویند و آوهدده اوزددای میػهیدؼ مٞدداػ
تْٞی ٤ـػن ٥ایىن ػا٥ای ما ام س و٩تی چیقهدایی بدـ پایدۀ ٪ٝایدؼ و ا٥لداؿ
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عىػ میاىییؼ ،آنهدا ٥دا ویندتىؼ و ومیتىاوىدؼ مدـػی ؿا وزدا ػهىدؼ و هدیچ
ت حیـی ه؛ وغىاهىؼ ػاى س به همیه ٝی ام ه هیچ نی ومیتىاوؼ ایده
٥ا ؿا آمىفه ػهؼس
میتىاویددؼ ایدده ؿوه ؿا بدده تددافهواؿػیه مىت٪ددل ىیددؼ ،بدده ایدده ىددلل دده
وىاؿهای ٍىتی یا تَىیـی ؿا بـای آنهدا ػؿ مضدل تمدـیه یدا مضدل آمدىفه
ارـا ىیؼ و پل اف آن ،یلی اف ا٥ـاػ ػاوٕیدب تمـیههدا ؿا بده آنهدا آمدىفه
ػهؼس میتىاویؼ اف ىلل ممیىاؿ امدت٦اػه ىیدؼ تدا ا٥دـاػ بدا یلدؼیگـ ا٦تگدى و
تباػ وٚـ ىىؼ و ػؿکهای عىػ ؿا با یلؼیگـ به اىتـاک بگؾاؿوؼس چیدق ػیگدـ
ایه ام ه وبایدؼ ىدااـػ (یدا مـیدؼی) ده ٥دایىن ػا٥دا ؿا بده مدـػی مٞـ٥دی
می ىؼ« ،مٞی؛» یا «امتاػ» بىامیدؼ ،چـا ده ػؿ ػا٥دا ٪٥دٔ یدک امدتاػ وردىػ
ػاؿػس بؼون تىره به ایىله ٥ـػ چه فماوی تمـیه ؿا ىدـو ٛدـػه امد  ،هىدىف
مـیؼ ام س
و٩تی ایه ؿوه ؿا به ػیگـان مٞـ٥ی می ىیؼ ،ممله ام بْٞی اف ىما
٥لدـ ىیددؼ« :مٞید؛ میتىاوددؼ ٥ددایىن ؿا ػؿ مدـػی دداؿ بگدؾاؿػ و بددؼن آنهددا ؿا
اٍالس ىؼس اما ما ومیتىاوی؛ آن ؿا اوزدای ػهدی؛س» وگدـان وباىدیؼس بده همدۀ
ىما ا٦تهای ه همـاه هـ تمـیه ىىؼه٥ ،اىه مه ورىػ ػاؿػ و وه  ٔ٪٥یلدیس
بىابـایه ٥اىه مه ایه اؿها ؿا اوزای میػهدؼس و٩تدی بده ىغَدی تمدـیه ؿا
آمدىفه میػهیدؼ ،ااددـ ؿابٖدهای ت٪دؼیـی بددـای آن ػاىدته باىدؼ٥ ،ددایىن ؿا
بال٥اٍیه به ػم میآوؿػس ااـ ؿابٖدۀ ت٪دؼیـی عدىبی وؼاىدته باىدؼ ،بٞدؼ اف
ایىله بؼوو ػوباؿه متٞاػ ىىػ ،بهتؼؿیذ اف ٕـی ٨تمـیه یک ٥ایىن عىاهدؼ
اـ ٥س ٥اىه مه به او مک می ىؼ بؼوو متٞاػ ىدىػس ؿاههدای ػیگدـی
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ویق ورىػ ػاؿػ ه به ىما میاىی؛س ا٥ـاػی ه اف ٕـی ٨عىاودؼن تابهدای؛،
تماىا ـػن ویؼ ىها یا اف ٕـی ٨اىه ـػن به وىاؿهای ٍىتی٥ ،ا و تمـیهها
ؿا یدداػ میایـوددؼ ،ااددـ بددهٕىؿ واٞ٩ددی ماوىددؼ تمـیه ىىددؼه ؿ٥تدداؿ ىىددؼ ،تمددای
چیقهایی ؿا ه مقاواؿه هنتىؼ به همیه ىلل به ػم میآوؿوؼس
ما بده ىدااـػانمان اردافه ومدیػهی؛ بیمداؿان ؿا ىد٦ا ػهىدؼس ىدااـػان
٥ایىن ػا٥ا مٖی٪ا ارافه وؼاؿوؼ بیماؿی ػیگـان ؿا ى٦ا ػهىؼس بده ىدما آمدىفه
میػهی؛ ه ػؿ تق یه ٍٞىػ ىیؼ ،ومیاؾاؿی؛ هیچ وابنتگی ؿا ؿىؼ ػهیؼ و
ارافه ومیػهی؛ بؼن عىػ ؿا تباه ىیؼس مضلهای تمـیه ما بهتـ اف هـ مضدل
تمـیه چیاىو ػیگـی ام س ااـ بتىاویؼ تمـیهها ؿا ػؿ مضلهای تمدـیه
ما اوزای ػهیؼ ،عییی بهتـ اف آن ام ده بیماؿیهدای عدىػ ؿا ىد٦ا ػهیدؼس
ؼان مضل تمدـیه مدا ص٦داٙی
٥اىه مه ػؿ ػایـهای میويیىؼ و ػؿ بایی می ِ
٩ـاؿ ػاؿػ ه ٥ایىن بقؿای ؿوی آن ام و ٥اىه بقؿای ػؿ بایی ایه ص٦داٗ،
اف ایه مضل مـا٩ب می ىؼس ایه مضل ،مضیی مٞمىیی وین و مضیی بـای
تمـیه چیاىو مٞمىیی وین  ،بیله مضیی بـای تق یده امد س بندیاؿی اف
تمـیه ىىؼاان ما با تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػیؼهاوؼ ه هـرایی بـای اوزدای
تمـیه ٥ایىن ػا٥ا رم ٜمیىىی؛ ،آن مضدل ؿا ودىؿی ٩ـمدق اصإده می ىدؼ و
ایه وىؿ همهچیق ػؿ ػاعل آن ؿا ٥ـا میایـػس
٥اىه مه میتىاوؼ عىػه ٥ایىن ؿا بـای تمـیه ىىؼاان وَب ىدؼ ،امدا
ومیعىاهی؛ وابنتگیهای ىما ؿا تيؼیؼ ىی؛س و٩تدی بده ندی تمـیههدا ؿا
آمىفه میػهیؼ ،ممله ام بگىیؼ« :اوه ،مده این ٥دایىن ػاؿیس» مملده
ام ٥لـ ىیؼ ه ىما آن ؿا اؿ اؾاىتیؼ ،ػؿ ٍدىؿتی ده ایهاىوده ویند س
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ایه ؿا به ىما میاىی؛ تا ایه وابنتگی ؿا ىلل وؼهیؼس ٥اىده مده امد ده
تمای ایه اؿها ؿا اوزای میػهؼس مـیؼان ٥دایىن ػا٥دای مدا بایدؼ ایده ؿوه ؿا
ایهاىوه به ػیگـان مٞـ٥ی ىىؼس
اادددـ ندددی تمـیههدددای ٥دددایىن ػا٥دددا ؿا ػمددد اؿی ىدددؼ ػؿ صدددا
آمیبؿماوؼن به ػا٥ا ام  ،ػؿ صا آمیبؿماوؼن به ایه ؿوه ام س بْٞی
ا٥ـاػ ػمتىؿایٞمل تمـیهها ؿا به چیقهای ٩ا٥یهػاؿی بـاـػاوؼهاوؼس ایه مٖی٪ا
مزاف وین س تمای ؿوههای تق یۀ ص٪ی٪دی ،اف اَٝداؿ ما٩بدل تداؿیظ بده اؿث
میؿمىؼ ،اف فمانهای ٩ؼی؛ به اؿث میؿمدىؼ و اف ٕـید ٨تق یده ،مىردىػا
عؼایی بیىماؿی ؿا تلىیه ػاػهاوؼس هیچ نی رـ ولـػه چىیه چیقهدایی
ؿا ت٢ییـ ػهؼس چىیه چیقی  ٔ٪٥ػؿ ایه َٝـ پایان ػاؿما ٙاهـ ىؼه ام س ػؿ
ٕى تاؿیظ ،هـاق ایه چیقهدا ات٦دا ٧وی٦تاػهاودؼس همده بایدؼ ػؿایهبداؿه بندیاؿ
مـا٩ب باىىؼس
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عخًشايی چهاسم

اصدعتدادو و بهدعتآوسدو
ػؿ رامٞۀ تق یه ىىدؼاان ،ؿابٖدۀ بدیه افػمد ػاػن و بهػمد آوؿػن بدهٕىؿ
ملـؿ مٖـس میىىػس ػؿ بیه مـػی ٝداػی ویدق ػؿبداؿۀ آن ٍدضب میىدىػس
وگـه ما تمـیه ىىؼاان به افػم ػاػن و بهػم آوؿػن مت٦او اف وگدـه
ا خـ مـػی ام س بهػم آوؿػوی ه مـػی ٝاػی مٞمىی ػؿ تالههدای عدىػ
بهػوبایو هنتىؼ ىامل چیقهای ػویىی ام  ،ماوىؼ ػاىته فوؼای ؿاصد و
مـ٥هس ویی بهػم آوؿػوی ه ما تمـیه ىىدؼاان بدهػوبایو هندتی؛ ماهید
امال مت٦اوتی ػاؿػ و چیقی ام ه مدـػی ٝداػی صتدی اادـ بغىاهىدؼ ویدق
هـاق ومیتىاوىؼ تزـبه ىىؼ ،مگـ ایىله تق یه ىىؼس
مٞمددىی و٩تددی بدده افػم د ػاػن اىدداؿه مددی ىی؛ ،مىٚددىؿ چی دق عییددی
مضؼوػی وین س و٩تی ػؿباؿۀ افػم ػاػن ٍضب می ىیؼ ،مٞمدىی مدـػی
٥لـ می ىىؼ ه مىٚىؿ اف آن ،بغيیؼن می پى  ،مک به ا٥ـاػ ویافمىؼ یدا
ىایؼ مک به ا٥ـاػ بیعاومان امد س ایبتده آنهدا ویدق ىدلیی اف بغيدو و
افػم ػاػن هنتىؼس اما اوزای آن اؿها  ٔ٪٥بیاوگـ ایه ام ه بده پدى یدا
چیقهای ماػی متـ وابندتهایؼس ػمد يدیؼن اف حدـو  ،بیامدان یلدی اف
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رىبههای افػم ػاػن ام و ونبتا رىبۀ ٝمؼۀ آنس اما افػم ػاػوی ه ما
ػؿبدداؿۀ آن ٍددضب مددی ىی؛ بدده آن مضددؼوػی وین د س ػؿ ؿووددؼ تق ی ده ،مددا
تمـیه ىىؼاان تاله مدی ىی؛ بندیاؿی اف وابندتگیها ؿا ؿهدا ىدی؛ ،مخدل
ؽهىی عىػومایی ،صنداػ  ،ؽهىید ؿ٩ابد رىیی و ىدىؿوهیزان بدیو اف
صؼس ما میعىاهی؛ همۀ وابنتگیها ؿا ؿها ىی؛س بىابـایه افػم ػاػوی ه ما
ػؿباؿۀ آن ٍضب می ىی؛ بنیاؿ انتـػهتـ اف چیقی ام ده مدـػی ٝداػی
تَىؿ می ىىؼ ،فیـا ىامل ؿها ـػن همۀ وابندتگیها و امیدا مدـػی ٝداػی
ام س
ممله ام بـعی ٥لـ ىىؼ« :ما ػؿ بیه مدـػی ٝداػی تق یده مدی ىی؛س
ااـ همهچیق ؿا اف ػم ػهی؛ ،آیا مخل ؿاهبها و ؿاهبهها ومیىىی؛؟ به وٚـ
میؿمؼ افػم ػاػن همهچیق املانپؾیـ وباىؼس» ػؿ مؼؿمۀ ما ،همۀ مدا ده
هىىف بغيی اف ایه ارتمدا ٛمدـػی ٝداػی هندتی؛ ،یفی امد ػؿ صدایی ده
تق یه می ىی؛ تا صؼ املان فوؼای ٕبیٞی ػاىته باىدی؛س اف ىدما ػؿعىامد
ومی ىی؛ ه چیقی ؿا بهٍىؿ ماػی اف ػم بؼهیؼس تا و٩تی به آن وابندته
وباىیؼ ،اهمیتی وؼاؿػ ه ؿػۀ ى٢ییتان چ٪ؼؿ بای باىؼ یا چ٪ؼؿ حـو ػاىدته
باىیؼ ،چـا ه ولتۀ ییؼی بـای ما ایه ام ه به آنهدا وابندتگی وؼاىدته
باىیؼس
مؼؿمۀ تق یۀ ما منت٪یما وابنتگیهای ىما ؿا هؼ٩ ٣ـاؿ میػهؼس و٩تی
ٝالی ٨ىغَیتان ػؿ مغإـه ام یا و٩تی با نی ميلیی ػاؿیدؼ ،ایىلده
بتىاویؼ آنها ؿا مبک بگیـیؼ و به آن منا ل متـ اهمی بؼهیؼ ،مىّدىٝی
ییؼی ام س تق یده ػؿ مٞابدؼ یدا ػؿ رىگلهدا و ىههدای ػوؿا٥تداػه بده ایده
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مىٚىؿ ام ه ػمتـمی ىما به رامٞۀ ٝداػی اونداوی ؿا دامال ٖ٩د ٜىدؼس
آنها ىما ؿا مزبىؿ می ىىؼ وابنتگیهای مـػی ٝاػی ؿا اف ػمد بؼهیدؼ و
ىما ؿا اف مىا ٜ٥ماػی ػوؿ می ىىؼ تا بتىاویدؼ وابندتگی بده آنهدا ؿا اف ػمد
بؼهیؼس اما ا٥ـاػی ه ػؿ بیه مـػی ٝاػی فوؼای می ىىؼ ایه ىیىه ؿا ػوبدا
ومی ىىددؼس مددا بایددؼ ػؿ صددایی دده ػؿ ایدده مضددیٔ مددـػی ٝدداػی هنددتی؛،
وابنتگیها ؿا مبک بگیـی؛س ایبته ایه واٞ٩ا مدغ امد س ایده صیداتیتـیه
رىبۀ مؼؿمۀ تق یۀ ما ام س بىابـایه افػم ػاػوی ه ما ػؿبداؿهاه ٍدضب
می ىی؛ ومی ٜام  ،وه ایىله مضؼوػ باىؼس ػؿ عَىً اوزای اؿی عدىب
و بغيو پى  ،امـوفه به اؼاها ػؿ عیابان وگاه ىیؼ ،بـعی اف آنها صـ٥های
هنتىؼ و ممله ام صتی بیيتـ اف ىما پى ػاىته باىىؼس مدا بایدؼ بدهرای
تمـ ق بـ چیقهای رق ی بیاهمی  ،به مضؼوػۀ ومدیٜتـی اف مندا ل تمـ دق
ىدی؛س ٝمدل تق یده بددهٕىؿ بداف و مى٩ـاودهای بدده مضدؼوػۀ ومدیٜتـی تمـ ددق
می ىؼس ػؿ ؿووؼ افػمد ػاػن ،آوهده واٞ٩دا اف ػمد مدیػهی؛ چیقهدای بدؼ
هنتىؼس
مـػی ا١یب ٥لـ می ىىؼ هـچیدقی ده ٕیدب می ىىدؼ عدىب امد س ػؿ
ص٪ی٪دد  ،و٩تددی اف مددٖضی بددایتـ وگدداه می ىیددؼ ،همگددی ٪٥ددٔ بددـای
بـآوؿػه ـػن ٝالی ٨ىغَی ػؿ بیه مـػی ٝداػی امد س مدؾاهب ا٦تهاودؼ:
بؼون تىره به ایىله چ٪ؼؿ حـو ػاىته باىیؼ یدا ؿػۀ ىدما چ٪دؼؿ بدای باىدؼ،
 ٔ٪٥بـای چىؼ ػهه ػوای ػاؿػس آنهدا ؿا ومدیتىاویدؼ هىگدای تىیدؼ بدا عىػتدان
بیاوؿیؼ و ومیتىاویؼ هىگای مـو همـاه عىػ ببـیؼس چـا اىو ایه٩ؼؿ بااؿفه
ام ؟ فیـا منت٪یما ؿوی ؿوس اٍییتان ؿىؼ می ىؼ ،میتىاوؼ هىگای تىیؼ بدا
ىددما آوؿػه ىددىػ و هىگددای مددـو همددـاه ىددما بددـػه ىددىػس بددهٝالوه ،اىود
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منت٪یما حمـۀ تق یۀ ىما ؿا تٞییه می ىدؼ ،افایدهؿو تق یدۀ آن مدغ امد س
بددهٝباؿ ػیگددـ ،آوهدده اف ػم د میػهی دؼ چیقهددای بددؼ هنددتىؼس بىددابـایه
میتىاویؼ به عیىً اوییهتان بـمیؼس پدل چدهچیقی ؿا بده ػمد میآوؿیدؼ؟
ؿىؼ مٖشتانس وهایتا حمـۀ ص٪ی٪ی ؿا به ػم میآوؿیؼ و به ما میؿمدیؼ و
ميلیی بىیاػی ؿا صل می ىؼس ایبته بـای ىما آمان ویند ده ٥دىؿا امیدا
مغتی ٤ػویىی ؿا اف ػم بؼهیؼ و به امدتاوؼاؿػ تق یه ىىدؼۀ واٞ٩دی بـمدیؼ،
چـا دده ؿمددیؼن بدده آن فمددان می َبددـػس بٞددؼ اف ىددىیؼن ایىلدده میاددىی؛ فمددان
می َبـػ ،وبایؼ اف ایده ا٦تدهای بدهٝىىان مزدىفی بدـای مـمدـیاـ٥ته و مدـ
٥ـٍ اوزایػاػن تق یه امت٦اػه ىیؼس ایه ػؿم ویند ! بایدؼ بدا عىػتدان
رؼی باىیؼ ،اـچه ارافه میػهی؛ بهتؼؿیذ ؿىدؼ ىیدؼس هیچ ندی یکىدبه
مىرىػی عؼایی ومیىىػس به ؿووؼی ویاف ػاؿػ و بهتؼؿیذ به آن میؿمیؼس
آوهه اف ػم میػهی؛ ػؿ وا ٜ٩چیقی بدؼ امد س آن چیند ؟ آن اؿمدا
ام و با وابنتگیهای مغتی ٤بيـی ػؿ ه؛ تىیؼه ىؼه ام س بـای مخدا ،
مـػی ٝاػی اوىاٛوا٩نای ا٥لاؿ بؼ ػاؿوؼس بـای ٝال٩دۀ ىغَدی ،اوىاٛوا٩ندای
اؿهای بؼ اوزدای میػهىدؼ و ایده مداػۀ مدیاه یدا همدان اؿمدا ؿا بده ػمد
میآوؿوؼس اؿما منت٪یما به وابنتگیها اؿتبآ ػاؿػس بـای افبیهبـػن ایه چیق
مى٦ی ،بایؼ ابتؼا ؽههتان ؿا ت٢ییـ ػهیؼس

تبذیل کاسها
ماػۀ م٦یؼ و ماػۀ مدیاه میتىاوىدؼ بده یلدؼیگـ تبدؼیل ىدؼه و ردایگقیه هد؛
ىىوؼس و٩تی با ػیگدـان ػؿایدـ ميدارـه و تٞداؿُ میىدىیؼ یلدی اف صدایتی
ام ه ایه ٥ـایىؼ تبؼیل ؿوی میػهؼس ااـ داؿ عدىبی اوزدای ػهیدؼ ،مداػۀ
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م٦یؼ ،ت٪ىا ؿا به ػم میآوؿیؼس ااـ اؿ بؼی اوزای ػهیؼ ،ماػۀ مدیاه ،اؿمدا
ؿا به ػم میآوؿیؼس ٥ـایىؼ بهاؿثبـػن و مىت٪لىؼن ویق ورىػ ػاؿػس مملده
ام نی بپـمؼ« :آیا ایه اف اؿهای بؼی ام ه ٥ـػ ،پیوتدـ ػؿ فودؼای
عىػ اوزای ػاػه ام ؟» ممله ام امال ایهاىوه وباىدؼ ،فیدـا ایده اؿمدا
 ٔ٪٥ػؿ یک ػوؿۀ فوؼای رم ٜويؼه ام س ػؿ رامٞۀ تق یه ىىؼاان اٝت٪اػ بدـ
ایه ام ه ؿوس اٍیی اف بیه ومیؿوػس پل ااـ ایهٕىؿ باىؼ ،ممله امد
٩بل اف ایه فوؼای تٞامال ارتماٝی ػاىدته امد س مملده امد بده ندی
بؼهلاؿ ىؼه ،اف نی مىءامت٦اػه ـػه یا اؿهای بدؼ ػیگدـی مخدل يدته
اوزای ػاػه ه مىزـ به ایده اؿمدا ىدؼه باىدؼس اؿمدا ػؿ ُبٞدؼی ػیگدـ رمدٜ
میىىػ و همیيه همدـاه ىدغٌ امد س ت٪دىا ویدق همیهاىوده امد س مىيد
ػیگـی ویق بـای ایهها ورىػ ػاؿػ ،یٞىی میتىاوؼ ػؿ میان عاوىاػه یا اف ٕدـ٣
ارؼاػ ىغٌ باىؼس ػؿ اؾىته ،منهتـها ػؿباؿۀ رم ٜـػن ت٪ىا میا٦تىدؼ و
ایىله ارؼاػ ٥دـػ ت٪دىا رمد ٜـػهاودؼ یدا ػؿبداؿۀ ایىلده ندی ت٪دىا «اف ػمد
میػهؼ» یا آن ؿا «هؼؿ میػهؼ» مغه میا٦تىؼس آوهه ا٦تىؼ ٍدضیش بدىػس
ایه ؿوفها ا خـ مـػی به ایه ا٦تاؿ اىه ػ ومیمپاؿوؼس اادـ بده ا٥دـاػ ردىان
ػؿباؿۀ افػم ػاػن ت٪ىا و ٪٥ؼان ت٪ىا بگىییؼ ،مغىانتان ؿا رؼی ومیایـوؼس
بىػن» ٥دـػ آناىوده ویند ده
اما آن ا٦تهها بنیاؿ رؿ ٣بىػوؼ ،فیدـا «بدات٪ىا ِ
مـػی ػؿ وٚـ میایـودؼ ،یٞىدی ٍدـ٥ا ػؿبداؿۀ ایده باىدؼ ده او ت٦لدـ و مٞیداؿ
اعال٩ی واییی ػاؿػس بیله آن ،واٞ٩ی ماػی ویق ػاؿػ و ایده ػو ودى ٛمداػهای
ه تىٍی ٤ـػی ،همـاه بؼن ما هنتىؼس
بـعددی ا٥ددـاػ میپـمددىؼ« :آیدا ص٪ی٪د ػاؿػ دده مدداػۀ مددیاه مدداو ٜاف ایدده
میىىػ ه ٥ـػ بتىاوؼ تا مٖىس بدای تق یده ىدؼ؟» بیده ،تدا اودؼافهای ػؿمد
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ام س ػاىته ماػۀ میاه ٥ـاوان ،تىاوایی ایمانػاىدته ٥دـػ ؿا تض تد حیـ ٩دـاؿ
میػهؼس فیـا ماػۀ میاه ،ػوؿ بؼن ىغٌ میؼاوی ىلل میػهؼ و او ؿا ػؿ بـ
َ
میایـػ ،او ؿا اف مـى رهانِ ،ره ،ىهِ ،ؿن رؼا می ىدؼس ػؿ وتیزده ،ایده
ىغٌ ممله ام ایمان می ػاىته باىؼس و٩تی ػیگـان ػؿباؿۀ چیقهایی
مخل تق یه یا چیاىو ٍضب می ىىؼ٥ ،لـ می ىؼ همدۀ ایههدا عـا٥دا
ام و هیچیک اف آنها ؿا باوؿ ومی ىؼس ٥لـ می ىؼ آنها مندغـه هندتىؼس
مٞمىی به ایه ٍىؿ ام  ،اما ایه مٖی ٨وین س بده ایده مٞىدی ویند ده
تق یه بـایو ١یـممله عىاهؼ بىػ یا ااـ تق یه ىؼ ادىوگو ومیتىاودؼ فیداػ
ؿىؼ ىؼس ا٦تهای؛ ه ػا٥ا بی ـان ام  ،بىابـایه اادـ هـ ندی ٩یبدی بدـای
تق یه ػاىته باىؼ میتىاوؼ آن ؿا اوزای ػهؼس همانٕىؿ ه ا٦تهاودؼ :امدتاػ،
ػؿ وؿوػی ؿاهىمایی می ىؼ ،اما پیيـ ٥واٞ٩ی بده عدىػ ىدااـػ
ىااـػ ؿا به ِ
بنتگی ػاؿػس بهٕىؿ امل بده ایده بندتگی ػاؿػ ده عىػتدان چگىوده تق یده
می ىیؼس ایىله آیا میتىاویؼ تق یه ىیؼ بهٕىؿ امل به ایه بندتگی ػاؿػ ده
آیا میتىاویؼ تضمل ىیؼ ،آیا میتىاویؼ ٥ؼا اؿی ىیدؼ و آیدا میتىاویدؼ مدغتی
بليدیؼس ااددـ بتىاویددؼ اؿاػهتددان ؿا آهىدیه ىیدؼ ،هیچاىودده مددغتی ومیتىاوددؼ
ماوٜتان ىىػ و میاىی؛ اؿمایتان ميلیی مضنىب ومیىىػس
ىغَی با ماػۀ می ِاه بیيتـ ،مٞمىی مزبىؿ ام بیيدتـ اف ىغَدی ده
ماػۀ م٦یؼ بیيتـی ػاؿػ ٥ؼا اؿی ىؼس فیـا مداػۀ مد٦یؼ مندت٪یما ه؛مدى بدا
َ
مـى رهانِ ،ره ،ىهِ ،ؿن ام س بىابـایه ٥ـػی ه ماػۀ مد٦یؼ بیيدتـی
ػاؿػ اف ٕـی ٨ؿىؼ ىیهىیى عىػ میتىاودؼ اىود عدىػ ؿا ا٥دقایو ػهدؼس
بددهٕىؿ مخددا ٍ ،ددـ٥ا اف ٕـیدد ٨عددىب اػاؿه ددـػن تٞاؿُهدا و وامددافااؿیها
میتىاوؼ اىو عىػ ؿا ؿىؼ ػهؼس ىغَدی ده ت٪دىای بیيدتـی ػاؿػ ،ایمدان
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٩ىیتـی ػاؿػس میتىاوؼ مغتیها ؿا تضمل ىؼ« ،مدغتی رندمی ؿا تضمدل
ىؼ و اؿاػهاه ؿا آبؼیؼه ىؼس» صتی ااـ اف وٚـ ٥یقیلی بیيتـ فرـ بليؼ و اف
وٚـ ؽهىی متـ ،بافه؛ اىو او ا٥قایو مییابؼس اما بـای ٥دـػی ده مداػۀ
میاه بیيتـی ػاؿػ ایه منئیه به ایه ؿاصتی وین  ،چـا ه او بایدؼ اف میدان
ایه ؿووؼ بگؾؿػ :بایؼ ابتؼا ماػۀ میاه ؿا به ماػۀ م٦یؼ تبؼیل ىؼس ایده ؿوودؼی
بنیاؿ ػؿػواک ام س ػؿ وتیزه٥ ،ـػی با ایماوی ّٞی٤تـ مٞمىی بایؼ مدغتی
بیيتـی ؿا تضمل ىؼس با اؿمای فیاػ و ایماوی ّٞی ،٤تق یده ـػن بدـای او
مغ تـ ام س
مخایی ٝیىی بـایتان میفو؛ و عىاهی؛ ػیؼ ایده مندئیه چده و٪يدی ؿا ػؿ
تمـیه ٥دـػ ای٦دا می ىدؼس بدـای ويندته ػؿ مؼیتیيده یفی امد بدا پاهدای
ّـبؼؿی مؼتی ٕىیوی بىيیىیؼس پل اف مؼتی وينته با پاهدای ّدـبؼؿی،
پاها ػؿػ میایـوؼ و مىفنمىفن میىىوؼ ،اصناك بی٩ـاؿی ىـو ٛمیىىػ
و پل اف آن واٞ٩ا بی٩ـاؿ میىىیؼس ىدما ػؿ صدا «تضمدل مدغتی رندمی،
آبؼیؼه ـػن اؿاػه» هندتیؼس بدؼنتان اصنداك عدىبی ودؼاؿػ و ؽههتدان ویدق
همیهٕىؿس بـعی ا٥ـاػ ومیتىاوىؼ ػؿػ پاها ؿا تاب بیاوؿوؼ و بهرای تضمل آن،
پاهایىان ؿا باف می ىىؼس بـعی مدی بیيدتـ اػامده میػهىدؼ امدا بدافه؛ ػؿ
وهای پاها ؿا باف می ىىؼس امدا و٩تدی پاهایىدان ؿا بداف می ىىدؼ تالهىدان
بیهىػه میىىػس بـعی ا٥ـاػ و٩تدی پاهایىدان اف ويندته ػؿ صاید ّدـبؼؿ
ػؿػ میایـػ ،پاها ؿا باف می ىىؼ و پل اف می يو و وـمو ،ػوباؿه آنهدا
ؿا ػؿ صای ّـبؼؿ ٩ـاؿ میػهىؼس پی بـػهای؛ ه آن مؤحـ وین س فیـا ػیؼهای؛
ه و٩تی پاها ػؿػ میایـػ ،ماػۀ میاه ػؿ صا صمیه به پاها ام س ماػۀ مدیاه
اؿما ام و فرـ يیؼن اؿما ؿا اف بیه میبـػ و آن ؿا به ت٪ىا تبؼیل می ىدؼس
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بهمضِ ایىلده ػؿػ اصنداك میىدىػ ،افبدیهؿ٥دته اؿمدا ىدـو ٛمیىدىػس
هـچدده بیيددتـ اؿمددا بدده پدداییه ٥يدداؿ بیداوؿػ ،ػؿػ بیيددتـی ػؿ پاهددا اصندداك
میىىػس بىابـایه ٝیتی بـای ػؿػ پاها ورىػ ػاؿػس مٞمىی ٥ـػ ػؿ صایی ده ػؿ
مؼیتیيه ويندته امد  ،پاهدایو بدهٕىؿ متىداوب ػؿػ میایدـػس ػؿػ مدؼتی
میماوؼٕ ،ا٥ ٩ـما میىىػ و پل اف ایىله ؿ ، ٥می آمىػه میىىػس فیداػ
ٕى ومی يؼ ه ػؿػ ػوباؿه ىـو ٛمیىىػس مٞمىی ایهاىوه پیو میؿوػس
اؿما تلهتله اف بیه میؿوػ ،بىابـایه بٞؼ اف ایىله تلهای اف اؿما اف بدیه
میؿوػ ،پاهایتان می اصناك بهتـی پیؼا می ىؼس اما پل اف مؼتی ىتداه
تلۀ ػیگـی میآیؼ و پاهایتان ػوباؿه ػؿػ میایـػس بٞؼ اف ایىله ماػۀ میاه اف
بیه میؿوػ ،واپؼیؼ ومیىىػ ،چـا ه ایه ماػه وابىػ ومیىىػس بٞدؼ اف ایىلده اف
بیه میؿوػ ،منت٪یما به مداػۀ مد٦یؼ تبدؼیل میىدىػس ایده مداػۀ مد٦یؼ ت٪دىا
ام س چـا میتىاوؼ به ایه ىلل تبؼیل ىىػ؟ فیـا ایده ٥دـػ مدغتی ؿا تضمدل
ـػه ،هقیىه ؿا پـػاع ـػه و ػؿػ ؿا تضمل ـػه ام س ا٦تدهای؛ ده ت٪دىا اف
ٕـی ٨تضمل ـػن و فرـ يیؼن یا اوزای اؿهدای عدىب بده ػمد میآیدؼس
بىابـایه ایه وّدٞی ػؿ صدیه ويندته ػؿ مؼیتیيده ات٦دا ٧میا٥تدؼس بـعدی
ا٥ـاػ و٩تی پاهایىان می ػؿػ میایـػ آنها ؿا باف می ىىؼ و ٩بل اف ایىلده
پاهددا ؿا مخددل ٩بددل ؿوی هدد؛ ٩ددـاؿ ػهىددؼ آنهددا ؿا مددی وددـمو میػهىددؼس
بههیچوردده مددؤحـ وین د س و٩تددی ا٥ددـاػ تمددـیه صای د اینددتاػهای ؿا اوزددای
میػهىددؼ دده ػم هایىددان ؿا بددایی مددـ وگدده میػاؿوددؼ ،مملدده ام د
ػم هایىان عندته ىدىػس بـعدی ا٥دـاػ بدهعإـ ػؿػ ،ػمد هایىدان ؿا
پاییه میآوؿوؼس واٞ٩دا مدؤحـ ویند س آن یدکؽؿه ػؿػ بده چده صنداب میآیدؼ؟
میاىی؛ ااـ نی میتىاون  ٔ٪٥با بدای وگدهػاىدته ػمد هایو بده ایده
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ىلل ػؿ تق یه مى ٨٥ىىػ بنیاؿ ؿاص میبىػس و٩تی ا٥ـاػ تمدـیه مؼتیيدیه
ؿا اوزای میػهىؼ ،چىیه چیقی ؿوی میػهؼس
مؼؿمددۀ مددا ٝمددؼتا آن ؿویلددـػ ؿا اوتغدداب ومی ىددؼ ،ااـچدده هىددىف و٪ددو
بغَىٍی ػاؿػس ا خـ تبؼیل اؿمای ما اف ٕـی ٨تْاػ ىیهىیى با ػیگـان
ٍىؿ میایـػس مٞمىی به ایه ىلل عىػ ؿا ويان میػهؼس و٩تدی ٥دـػی ػؿ
تْاػی ٩ـاؿ ػاؿػ ،آن بـعىؿػ و مزاػیده صتدی ٥ـاتدـ اف ػؿػ ٥یقیلدی مدیؿوػس
میاددىی؛ دده ػؿػ رنددمی آمددانتـیه چیددق بددـای تضمددل امدد ٪٥ :ددٔ
ػوؼانهایتان ؿا به ه؛ ٥ياؿ میػهیؼ و آن تمدای میىدىػس امدا و٩تدی ا٥دـاػ
ٝییه یلؼیگـ و٪يه می يىؼ ،ىتـ ؽهه مغ تـیه چیق ام س
بهٕىؿ مخا  ،ىغَی با وؿوػ به مضل اؿ ،بهٕىؿ ات٦ا٩ی میىىىػ ه ػو
و٦ـ ػؿباؿهاه چیقهای بدؼی میاىیىدؼس چیقهدایی ده میاىیىدؼ آن٩دؼؿ بدؼ
ام د دده او ؿا اف ىددؼ َٝددباوی بدده رددىه مددیآوؿػس امددا ا٦تددهای؛ دده
تمـیه ىىؼه وبایؼ و٩تی مىؿػ صمیه ٩ـاؿ میایدـػ تال٥دی ىدؼ یدا و٩تدی بده او
تىهیه میىىػ رىابو ؿا بؼهؼ بیله بایؼ امدتاوؼاؿػ بداییی ؿا بدـای عدىػ ػؿ
وٚـ بگیـػس بىابـایه ٥لـ می ىؼ« :مٞی؛ ا٦تده امد ده مدا تمـیه ىىدؼاان
وبایددؼ ماوىددؼ ػیگددـان باىددی؛ و بای دؼ امددتاوؼاؿػ بدداییی ؿا بددـای عددىػ ػؿ وٚددـ
بگیـی؛س» او با آن ػو ىغٌ بگىمگدى ومی ىدؼس امدا مٞمدىی و٩تدی تْداػی
پیو میآیؼ ،ااـ اف وٚـ ؽهىی ىما ؿا بـاوگیغته ولىدؼ ،بده صنداب ومیآیدؼ،
پدل آن بـآیدؼ و
احـی وؼاؿػ و ومیتىاودؼ باٝدج ؿىدؼتان ىدىػس او ومیتىاودؼ اف ِ
اصندداك ؿوزددو می ىددؼس ومیتىاوددؼ آن ؿا اف ؽهددىو بی دـون ىددؼ و ػا مددا
میعىاهددؼ بـاددـػػ و وگدداهی بدده چهددـۀ آن ػو و٦ددـ بیىددؼافػس و٩تددی مددـه ؿا
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ادـی
بـمیاـػاوؼ ه وگاهی بیىؼافػ ،میبیىؼ آن ػو و٦ـ بدا چهدـۀ ىدـوؿاوهای ِ
ا٦تگى هنتىؼس ػؿ آن یضٚه ،ػیگـ ومیتىاوؼ تاب بیداوؿػَٝ ،دباویتو ٥دىؿان
می ىؼ و ممله ام همان یضٚه با آنها ىـو ٛبه ػٝىا ىؼس واٞ٩دا مدغ
ام ه و٩تی ػؿ بیه ميلیی با نی هنتیؼ ؽههتان ؿا تض ىتدـ وگده
ػاؿیؼس میاىی؛ ه ااـ هـچیقی میتىاون اف ٕـید ٨ويندته ػؿ مؼیتیيده
اػاؿه ىىػ ،آمان میبىػ ،اما همیيه ایهاىوه وین س
بىابـایه اف صای به بٞؼ ػؿ تق یدهتان بدا هدـ ودى ٛؿوزدی مىارده میىدىیؼس
چگىوه میتىاونتیؼ بؼون ایه مغتیها تق یه ىیؼ؟ ااـ همده بدا هد؛ عدىب
بىػوؼ و هیچ تْاػ مىاٞ٥ی ورىػ ومیػاى و هیچچیقی با ؽههتان مؼاعیده
ومی ددـػ و ااددـ تىهددا دداؿی دده می ـػیددؼ ایدده بددىػ دده ایىزددا بىيددیىیؼ ،آیدا
ىیهىیى ىما ؿىؼ می ـػ؟ ٝمیی ومیبىػس ىغٌ مزبىؿ امد عدىػ ؿا
ػؿ مىٞ٩ی های واٞ٩ی آبؼیؼه ىؼس ایه تىها ؿاهدی امد ده میتىاویدؼ ؿىدؼ
ىیؼس بـعی ا٥ـاػ میپـمىؼ« :چدـا همیيده ػؿ تق یدهمان بدا مدغتی مىارده
میىىی؛؟ آن ميلال چىؼان ٥ـ٩ی با ميدلالتی وؼاؿودؼ ده مدـػی ٝداػی
اـ٥تاؿ آنها میىدىوؼس» ٝیدتو ایده امد ده ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی تق یده
َ
می ىیؼس وااهان مـوته ومیىىیؼ با مـتان بهمم فمدیه ،پدـواف ىیدؼ و ػؿ
هىا فرـ بليیؼس به ایه ىدلل وغىاهدؼ بدىػس هـچیدقی ىدلل مىٞ٩ی هدای
ٝاػی ؿا به عىػ میایـػ ،اف ٩بیل ایىله نی ىما ؿا واؿاص می ىؼ ،ندی
ىما ؿا َٝباوی می ىؼ ،نی با ىما بؼ ؿ٥تاؿ می ىؼ یا نی وااهان به ىما
بیاصتـامی می ىؼس بـای ایه ام ه ػیؼه ىىػ ٝللایٞمل ىدما ػؿ بـابدـ
ایه چیقها چگىوه ام س
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چـا با ایه ميدلال مىارده میىدىیؼ؟ تمدای آنهدا اف اؿمدای عىػتدان
واىی میىدىػس تدا صدای ٩ندم های بیىدماؿی اف آن ؿا بدـای ىدما اف بدیه
بـػهای؛ ٔ٪٥ ،آن م٪ؼاؿ ؛ ؿا با٩ی اؾاىتهای؛ ه به مدغتیهایی ػؿ مدٖىس
مغتی ٤ت٪نی؛ میىىوؼ تا ىیهىیى ىما ؿا ؿىؼ ػهىؼ ،ؽههتان ؿا آبؼیدؼه
ىىؼ و وابنتگیهای مغتی٤تان ؿا اف بدیه ببـودؼس همدۀ ایههدا مدغتیهای
عىػتان هنتىؼ ه ما بـای ؿىؼ ىیهىیى ىما اف آنها امدت٦اػه مدی ىی؛
و ىما میتىاویؼ بـ آنها ١یبه ىیؼس تا و٩تی ىیهىیى عىػ ؿا ؿىدؼ ػهیدؼ،
میتىاویؼ بـ آنهدا چیدـه ىدىیؼس مگدـ ایىلده عىػتدان وغىاهیدؼس میتىاویدؼ اف
ٝهؼۀ آن بـآییؼ ،بهىـٓ آوله بغىاهیؼ بـ آنها ١یبه ىیؼس بىابـایه اف صای به
بٞؼ و٩تی ميلالتی با مـػی ؿا تزـبه می ىیؼ وبایؼ ٥لـ ىیؼ بهٕىؿ تَاػ٥ی
بىػه ام س فیـا و٩تی چىیه مندا یی پدیو میآیدؼ ،بدهٕىؿ ١یـمىتٚدـه ؿوی
میػهؼس اما ؿویؼاػی تَاػ٥ی وین  ،بیله بـای ؿىؼ ىیهىیى ىمام س
تا و٩تی عىػ ؿا تمـیه ىىؼه ػؿ وٚـ بگیـیؼ ،میتىاویدؼ آنهدا ؿا بدهعىبی اػاؿه
ىیؼس
ایبته به ىما ا٦ته ومیىىػ ه ميلال یا تْاػها چه و ٩میآیىؼس ااـ
هـچیددقی بدده ىددما ا٦تدده میىددؼ چگىودده تق یده می ـػیدؼ؟ هدیچ ٥ایدؼهای
ومیػاى س آنها مٞمىی بهٕىؿ ١یـمىتٚدـه میآیىدؼ تدا بتىاوىدؼ ىیهىدیى
ىما ؿا آفمایو ىىؼ و ارافه ػهىؼ ىیهىیى تان بهٕىؿ ص٪ی٪دی ؿىدؼ ىدؼس
 ٔ٪٥به ایده ىدلل ماهید ىیهىدیى تان میتىاودؼ هىیدؼا ىدىػس بىدابـایه
تىوها با ػیگدـان بدهٕىؿ تَداػ٥ی ؿوی ومیػهدؼس مىٞ٩ی هدای ػىدىاؿ ػؿ
مـامـ ػوؿۀ تق یهتان پیو میآیدؼ و تبدؼیل اؿمایتدان ؿا تندهیل می ىدؼس
بـعال ٣آوهه مـػی ٝداػی تَدىؿ می ىىدؼ ،ایده بندیاؿ مدغ تـ اف مدغتی
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رنمی ام س واٜ٩بیىاوه وین ه ٥لـ ـػ اىو ٍـ٥ا با اوزدای ٕدىیویتـ
تمددـیه یددا مؼیتیيدده ا٥ددقایو مییابددؼ یددا بددا اینددتاػن و بایوگهػاىددته
ٕىیویمؼ ػم ها تا صؼی ه ػم ها و پاها ػؿػ بگیـوؼس آنها  ٔ٪٥بؼن
ماػؿفاػیتان ؿا تبؼیل می ىىؼس اما بـای ت٪ىید آن ،هىدىف بده اودـری مدٖش
بایتـ ویاف ػاؿیؼس اوزای تمـیهها بدهعىػیعدىػ مدٖش ىدما ؿا بدای ومیبدـػس
ولتۀ ییؼی بـای بایؿ٥ته مٖشتان ،آبؼیؼه ـػن ؽههتان ام س ااـ ندی
میتىاون  ٔ٪٥با ؿوذػاػن بده بدؼن ؿىدؼ ىدؼ ،میادىی؛ يداوؿفان چیىدی
بیيتـ اف همه ؿوذ میبـوؼس پل آیا وبایؼ همۀ آنها امدتاػ چیاىود ىدىوؼ؟
بؼون تىره به ایىله چ٪ؼؿ به بؼن ؿوذ میػهیؼ٩ ،ابلم٪اینه ویند بدا آوهده
آنها اوزای میػهىؼ ه با مغتی و فصم ػؿ مقؿٝه فیـ آ٥تداب مدىفان هدـ
ؿوف اؿ می ىىؼس به ایه ماػای وین س ا٦تهای؛ ه ااـ واٞ٩ا میعىاهیؼ ؿىؼ
ىیؼ ،بایؼ ؽههتان ؿىؼ ىؼ و بهبىػ یابؼس  ٔ٪٥آوگاه میتىاویؼ بدهٕىؿ واٞ٩دی
ؿىؼ ىیؼس
ػؿ ٕى ؿووؼ تبؼیل اؿما ،بدـای ایىلده آن ؿا بدهعىبی اػاؿه ىیدؼ و مخدل
ا٥ـاػ ٝاػی اؿها ؿا عـاب ولىیؼ ،بایؼ همیيه ٩یبدی ویدکعىاه و ؽهىدی آؿای
ػاىته باىیؼس ااـ وااهان با ميلیی مىاره ىىیؼ٩ ،داػؿ عىاهیدؼ بدىػ بدهٕىؿ
مىامبی آن ؿا اػاؿه ىیؼس اادـ ؽههتدان همیيده بده ایده ٍدىؿ ٍدیشرى و
ویکعىاه باىؼ ،و٩تی ميلال وااهان ٙاهـ میىىوؼ ،همیيه ّـبهایـ و
ْ٥ایی ػاؿیؼ ه ػؿباؿۀ آن ٥لـ ىیؼس اما ااـ همیيه ػؿباؿۀ ایه ٥لـ ىیؼ ه
با ػیگـان ؿ٩اب ىیؼ و بهعإـ ایه یا آن چیدق ػٝدىا ىیدؼ ،میادىی؛ هـاداه
ميلیی پؼیؼ آیؼ ،بهٕىؿ صت؛ بدا ػیگدـان ىدـو ٛبده ػٝدىا می ىیدؼس بىدابـایه
۰۲۲

و٩تی با تْاػی مىاره میىىیؼ ،میاىی؛ به ایه مىٚىؿ ام
ػؿ بؼنتان ؿا به ماػۀ م٦یؼ ،به ت٪ىا تبؼیل ىؼس

ه مداػۀ مدیاه

ػؿ صایی ه بيـی به ایه مـصیه ؿمیؼه ام  ،ت٪ـیبا هـ نی با اؿمایی
ده اف فودؼایهای ٩بیدی ؿوی هد؛ اوباىدته ىدؼه متىیدؼ میىدىػ و بدؼن هدـ
ىغَی م٪ؼاؿ بنیاؿ فیاػی اؿما ػاؿػس بىابـایه ػؿ تبؼیل اؿمدا مٞمدىی ایده
وّٞی ؿوی میػهؼ :ػؿ صایی ه اىو تان ؿىؼ می ىؼ و ىیهىیى تان
بهبىػ مییابؼ ،اؿمایتان اف بیه میؿوػ و تبؼیل میىىػس و٩تی با وامافااؿی
و تْدداػی مىاردده مددیىددىیؼ و پددی میبـیددؼ دده نددی ػؿ صددا آفمددایو
ىیهىیى تان ام  ،میتىاوؼ بافتابی اف ایه باىؼ ه چىیه ٥ـایىؼی ػؿ صا
ارـامدد س ااددـ بتىاویددؼ آن ؿا تضمددل ىیددؼ ،اؿمایتددان اف بددیه مددیؿوػ،
ىیهىددیى تان بهبددىػ مددییابددؼ و اىو تددان ویددق ؿىددؼ می ىددؼس همگددی
بهه؛پیىمددته هنددتىؼس ػؿ اؾىددته مددـػی ت٪ددىای فیدداػ و ىیهى دیى عددىبی
ػاىتىؼس صتی بدا مدی مغتی يدیؼن میتىاوندتىؼ اىود عدىػ ؿا ا٥دقایو
ػهىؼس امدا امدـوفه مدـػی ایهٕدىؿ ویندتىؼس بدهمضِ ایىلده فردـ می يدىؼ،
ومیعىاهىؼ تق یه ىىؼس ٝالوه بـ ایه ،باوؿىان به آن متـ و متدـ میىدىػ
و تق یه ؿا بـایىان ػىىاؿتـ میمافػس
ػؿ تق یه ،و٩تی با تْاػهایی مىاره میىىیؼ یا و٩تی ػیگـان با ىما ؿ٥تاؿ
بؼی ػاؿوؼ ،یلی اف ایه ػو وّٞی میتىاوؼ باىؼس یلدی ایىلده مملده امد
ىما ػؿ فوؼای ٩بییتان با آنها ؿ٥تداؿ بدؼی ػاىدتهایؼس ػؿ ٩یبتدان اصنداك
می ىیؼ ه ایه ١یـمىَ٦اوه ام « :چٖىؿ آنها میتىاوىدؼ ایهاىوده بدا مده
ؿ٥تاؿ ىىؼ؟» پل چـا ػؿ اؾىته با آنها به آن ٍىؿ ؿ٥تداؿ ـػیدؼ؟ مملده
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ام بگىییدؼ ػؿ آن فمدان واٞ٩دا اف آن آ اداه وبىػیدؼ و ایده ػوؿۀ فودؼای هدیچ
اؿتبإی با آن ػوؿۀ فوؼای وؼاؿػس اما ایهاىوه وین س مىّى ٛػیگـ ایده امد
ه ػؿ تْاػها منئیۀ تبؼیل اؿما مٖـس ام س بىابـایه و٩تی تْاػها ؿا اػاؿه
می ىی؛ بایؼ عییی بااؾىد باىدی؛ و وبایدؼ مخدل ا٥دـاػ ٝداػی ؿ٥تداؿ ىدی؛س
همیه امـ بایؼ ػؿ مضدل داؿ یدا مضیٔهدای داؿی ػیگدـ بده داؿ ؿوػس بدـای
ا٥ـاػی ه ى٢ل آفاػ ػاؿودؼ ویدق همیهاىوده امد  ،فیدـا آنهدا ویدق تٞدامال
ارتماٝی ػاؿوؼس ١یـممله ام با رامٞه ػؿ تماك وباىدیؼ ،چـا ده صدؼا٩ل
بیه همنایهها ؿوابٖی ورىػ ػاؿػس
ػؿ تٞددامال ارتمدداٝی بددا اوىاٛوا٩نددای تْدداػها مىاردده میىددىیؼس ػؿ
عَىً آن ا٥ـاػی ه بیه مـػی ٝاػی تق یه می ىىدؼ ،ایىلده ػؿ چده ودىٛ
نبو اؿی هنتیؼ ،چ٪ؼؿ پى ػاؿیؼ ،ؿػۀ ىد٢ییتان چ٪دؼؿ بدای امد  ،چده
وى ٛىـ عَىٍی ؿا اػاؿه می ىیؼ ،هیچیک ت٦اوتی ایزاػ ومی ىؼ :ولتۀ
اٍیی ایه ام ه اؿها ؿا مىَ٦اوه اوزای ػهیؼ و ػؿم ؿ٥تداؿ ىیدؼس تمدای
صـ٥هها بایؼ ػؿ رامٞۀ بيـی ورىػ ػاىته باىىؼس مىّى ،ٛػؿم وبىػن ٩یب
اونددان امد  ،ودده ىدد٢ل و صـ٥ددۀ ٥ددـػس ػؿ اؾىددته ا٦تددهای بددىػ« :اف ػه و٦ددـ
ُ
بافؿاان ،وه و٦ـ ٥ـیب اؿوؼس» ایه ا٦تۀ مـػی ٝاػی ام س میاىی؛ ميلل ػؿ
٩یب مـػی وه٦ته ام س تا و٩تی ٩یبتدان ػؿمد باىدؼ و مىَد٦اوه ػاػومدتؼ
ىیؼ ،ااـ بیيتـ تاله ىیؼ ،مقاواؿ ایه هنتیؼ ه پى بیيدتـی بده ػمد
بیاوؿیؼس ىما آن ؿا به ػم میآوؿیؼ  ٔ٪٥بهعإـ ایىله ػؿ ایه ػویای ٝاػی
بـای آن فصم يیؼیؼس بؼون افػم ػاػن ،چیقی به ػم ومیآیؼس بدـای
آن اؿ ـػهایؼس ػؿ هـ ٕب٪ۀ ارتماٝی هىىف میتىاویؼ ٥ـػ عىبی باىیؼس بـای
ا٥ـاػ ٕب٪ا ارتماٝی مغتی ،٤تْاػهای مغتی٦ی وردىػ ػاؿػس ٕب٪دۀ بدای،
ِ
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تْاػهایی اف وىٕ ٛب٪ۀ بای ػاؿوؼ و همۀ آنها میتىاوىؼ بهػؿمتی اػاؿه ىىوؼس
ػؿ هـ ٕب٪ۀ ارتماٝی ،میتىاویؼ ٥ـػ عدىبی باىدیؼ و امیدا و وابندتگیهای
اىوااىن ؿا مبکتـ بگیـیؼس ػؿ مٖىس ارتماٝی مغتی ٤میتىاویؼ ٥ـػ عىبی
باىیؼ و میتىاویؼ ػؿ مٖش ارتماٝی عىػتان تق یه ىیؼس
ایه ؿوفها ػؿ چیه ،عىاه ػؿ ىـ های ػویتی باىدؼ یدا مدایـ ىدـ ها،
تْاػهایی ه مـػی بدا یلدؼیگـ ػاؿودؼ واٞ٩دا ١یـٝداػی ىدؼه امد س ػؿ مدایـ
يىؿها و ػؿ ٕى تاؿیظ ،ایه پؼیؼه هـاق ؿوی ودؼاػه امد س مىافٝدا مدـػی
بـای مىا ٜ٥ىغَی بهٕىؿ عاٍی ىدؼیؼ ىدؼه امد س مدـػی ٝییده یلدؼیگـ
و٪يه می يىؼ ،بدـای مدىػی رق دی مبداؿفه می ىىدؼ ،ا٥لداؿی ده ػاؿودؼ و
تـ٥ىؼهایی ه به اؿ میبـوؼ وصيتىاک ام س صتی مغ امد ده ٥دـػی
عددىب بددىػس بددهٕىؿ مخددا  ،واؿػ مضددل دداؿ میىددىیؼ و اصندداك می ىیددؼ
صا وهىای آوزا ػؿم وین س بٞؼا ىغَی به ىما میاىیؼ نی ایهٕدىؿ
و آنٕىؿ پي مـتان بؼ ا٦ته و پیو ؿ یل ؿ٥ته و ػؿباؿۀ ىدما ادقاؿه ػاػه
و ىهـ تان ؿا یلهػاؿ دـػه امد س هـ ندی بدهٕىؿ ٝزیبدی بده ىدما وگداه
می ىؼس ا٥ـاػ ٝاػی چگىوه میتىاوىؼ ایه ؿا تضمدل ىىدؼ؟ چگىوده میتىاوىدؼ
چىیه بؼؿ٥تاؿی ؿا تضمل ىىؼ؟ «ااـ او بـای مه ميدلل ایزداػ دـػه ،مده
ه؛ ػؿ م٪ابل ،همان اؿ ؿا اوزای میػه؛س ااـ ا٥ـاػی اف او صمای می ىىؼ،
مه ه؛ ا٥ـاػی ؿا ػاؿیس بیا مباؿفه ىی؛س» ااـ ایه اؿ ؿا ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی
اوزای ػهیؼ ،میاىیىؼ ٥ـػی ٩ىی هنتیؼس اما بدـای تمـیه ىىدؼه ،ایده داؿ
بنیاؿ بؼ ام س ااـ مخدل ٥دـػی ٝداػی ؿ٩ابد و ػٝدىا ىیدؼ٥ ،دـػی ٝداػی
هنتیؼس ااـ آن اؿ ؿا با ىىؿوصـاؿتی بیيتـ اف او اوزای ػهیؼ ،صتی بؼتـ اف آن
٥ـػ ٝاػی هنتیؼس
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چگىوه بایؼ ایه مىّدى ٛؿا اػاؿه ىدی؛؟ و٩تدی بدا چىدیه تْداػی مىارده
میىىی؛ ،او بایؼ آؿامو عىػ ؿا ص ٘٦ىی؛ و وبایدؼ مخدل آن ىدغٌ ؿ٥تداؿ
ىی؛س ایبته میتىاوی؛ منئیه ؿا با مهـباوی تىّیش ػهی؛ و ميلیی وین ده
مىّى ٛؿا ؿوىه ىی؛س اما وبایؼ بیو اف صؼ به آن وابنته باىیؼس و٩تی با ایده
ميلال مىاره میىدىی؛ ،وبایدؼ مخدل ػیگدـان مبداؿفه و ؿ٩ابد ىدی؛س اادـ
ؿ٥تاؿی ميابه او ػاىته باىیؼ ،آیا ٥ـػی ٝاػی وینتیؼ؟ وهتىها وبایدؼ مخدل او
مباؿفه و ؿ٩اب ىیؼ ،بیلده وبایدؼ ػؿ ٩یبتدان ؿوزيدی اف آن ىدغٌ ػاىدته
باىیؼس واٞ٩ا وبایؼ اف او متى٦دـ باىدیؼس و٩تدی اف او متى٦دـ باىدیؼ ،آیدا َٝدباوی
وینتیؼ؟ پل وتىاونتهایؼ بـػباؿی ؿا ؿٝای ىیؼ و ویکعىاهی ؿا صتی متـس
َ
ما ِره ،ىهِ ،ؿن ؿا تمـیه می ىی؛س پدل وبایدؼ ماوىدؼ او ؿ٥تداؿ ىیدؼ و واٞ٩دا
وبایؼ اف او َٝباوی ىىیؼ ،اـچه ىدما ؿا ػؿ چىدان مىٞ٩ید وصيدتىا ی ٩دـاؿ
ػاػه ه صتی ومیتىاویؼ مـ عىػ ؿا بیىؼ ىیؼس بدهرای ایىلده اف او عيدمگیه
ىىیؼ ،بایؼ ػؿ ٩یبتان اف او تيدلـ ىیدؼ و عایَداوه اف او تيدلـ ىیدؼس ىدایؼ
مـػی ٝاػی ٥لـ ىىؼ ایهاىوه ؿ٥تاؿ ـػن ،ىما ؿا ابیهی عىػ٥ـیب مدی ىدؼس
اما به ىما إمیىان میػه؛ ه ایهاىوه وین س
همگددی ػؿبدداؿۀ آن بیىؼیي دیؼ :ىددما تمـیه ىىددؼه هنددتیؼس آی دا وبای دؼ اف
امتاوؼاؿػ بایتـی پیـوی ىیؼ؟ اٍى مـػی ٝاػی وبایدؼ بدـای ىدما بده داؿ
بـػه ىىػس آیا آوهه ىما تق یه ىىؼاان به ػم میآوؿیؼ چیقهایی اف مدٖىس
بایتـ وینتىؼ؟ پل بایؼ اف اٍى مٖىس بای پیـوی ىیؼس اادـ مخدل او ؿ٥تداؿ
ىی دؼ ،آی دا مخددل او وینددتیؼ؟ پددل چددـا بای دؼ اف او تيددلـ ىیددؼ؟ ػؿبدداؿۀ ای ده
بیىؼیيیؼ :چهچیقی ؿا نب عىاهیؼ ـػ؟ ػؿ ایه رهان ،اٍدیی وردىػ ػاؿػ
ه میاىیؼ« :بؼون افػم ػاػن ،چیقی به ػمد ومیآیدؼس» اادـ بغىاهیدؼ
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به ػم بیاوؿیؼ ،مزبىؿیؼ اف ػم بؼهیؼس او ىما ؿا ػؿ مىٞ٩یتی وصيدتىاک
ػؿ بیه مـػی ٝاػی ٩ـاؿ ػاػس او ٕـ٥ی ػؿ وٚدـ اـ٥تده میىدىػ ده بهىدلیی
ػویىی به ػم آوؿػه و به هقیىۀ ىما و ٜ٦بـػه ام س هـچه ىـایٖی ه ىما
ؿا ػؿ آن ٩ـاؿ میػهؼ بؼتـ باىؼ و هـچه ت حیـ آن بیيتـ باىدؼ ،بیيدتـ تضمدل
می ىیؼ و او بیيتـ ت٪ىا اف ػم میػهؼس همۀ ایه ت٪ىا به ىما ػاػه میىىػس
ػؿ صایی ه تمای آن ؿا تضمل می ىیؼ ،ممله ام آن ؿا مبک اـ٥ته و بده
ػ وگـ٥ته باىیؼس
اٍل ػیگـی ػؿ ایه رهان ورىػ ػاؿػ :ااـ ؿوذ ٥ـاواودی يدیؼه باىدیؼ،
اؿمای ىما تبؼیل میىىػس اف آوزا ه فرـ يیؼهایؼ ،هـ اوؼافه تضمل ـػه
باىیؼ به همان اوؼافه به ت٪ىا تبؼیل میىىػس آیدا ایده ت٪دىا چیدقی ویند ده
تمـیه ىىؼه میعىاهؼ؟ به ػو ٕـی ٨و ٜ٦میبـیؼ ،چـا ه اؿمای ىما ویدق اف
ب دیه مددیؿوػس ااددـ او ای ده مىٞ٩ی د ؿا بددـای ىددما ایزدداػ ومی ددـػ ،چگىودده
میتىاونتیؼ ىیهىیى عىػ ؿا ؿىدؼ ػهیدؼ؟ اادـ مده و ىدما بدا یلدؼیگـ بدا
اصتددـای ؿ٥تدداؿ ىدی؛ و ایىزددا ػؿ همدداهىگی بىيدیىی؛ ،چگىودده میتىاوددؼ ؿىددؼ
اىو املانپؾیـ باىؼ؟ ػ٩ی٪ا بهعإـ ایىله آن ىغٌ ایه ميلل ؿا بدـای
ىما ایزاػ ـػ ،ایه ٥ـٍ بـای ؿىؼ ىیهىیى ىما به ورىػ آمؼه امد س
ااـ بتىاویدؼ اف آن امدت٦اػه ىیدؼ تدا ىیهىدیى عدىػ ؿا بهبدىػ بغيدیؼ ،آیدا
ىیهىیى تان بؼیهٕـی ٨ؿىؼ ومی ىؼ؟ به مده ٕـید ٨و٦د ٜبـػهایدؼس ىدما
تمـیه ىىؼه هنتیؼ ،بىابـایه صای ه ىیهىیى تان بایتـ ؿ٥تده امد  ،آیدا
اىو تان ویق ا٥قایو ومییابؼ؟ با یک صـ به چهداؿ ٕـید ٨بـػهایدؼس چدـا
وبایؼ اف آن ىغٌ ممىىن باىیؼ؟ بایدؼ اف ٍدمی؛ ٩یدب اف او تيدلـ ىیدؼس ػؿ
وا ٜ٩ایهاىوه ام س
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ایبته وی آن ىغٌ عىب وبىػ واـوه ت٪ىای عىػ ؿا به ىما ومیػاػس امدا
او واٞ٩ا ٥ـٍتی ؿا بـای تـ٥ید ٜىیهىدیى ىدما بده وردىػ آوؿػ و بدـای مدا،
اؿت٪ددای ىیهىددیى بایددؼ ػؿ ٩یددب تق یددهمان ٩ددـاؿ ایددـػس فیددـا ٪٥ددٔ و٩تددی
میتىاوی؛ به مٖش بایتـی بـوی؛ ه اؿما اف بیه بـوػ و به ت٪ىا تبؼیل ىدىػ و
همددۀ ایههددا ػؿ صددایی ؿوی میػهددؼ دده ػؿ صددا تق یددۀ ىیهىددیى عددىػ
هنتیؼس آنها ػم ػؿ ػم ه؛ ػاؿودؼس آوهدایی ده ػؿ ٩یمـوهدای بدایتـی
هنتىؼ ونب بده مدـػی ٝداػی بدهٕىؿ مت٦داوتی بده ات٦ا٩دا ایده ػویدا وگداه
می ىىؼس و٩تی اف مٖضی بای به ایه اٍى بىگـیؼ ،امال مت٦داو بده وٚدـ
میؿمؼس آوهه ػؿ ایه رهان ػویىی بـای ما «ػؿم » به وٚـ میؿمؼ مملده
ام ػؿم وباىؼس مٞمىی  ٔ٪٥آوهه اف مٖىس بای ػیدؼه میىدىػ بهؿامدتی
ػؿم ام س
ایه اٍى ؿا بهٕىؿ امل بدـای همده ىدـس ػاػهای و امیدؼواؿی ػؿ تق یدۀ
پیو ؿو همه بتىاویؼ عىػ ؿا بدهٝىىان تمـیه ىىدؼه ػؿ وٚدـ بگیـیدؼ و بدهٕىؿ
ِ
واٞ٩ی تق یه ىیؼ ،چـا ده ایده اٍدى  ،ایىزدا مٞـ٥دی ىدؼهاوؼس ىدایؼ بـعدی
ا٥ـاػ ،چىن ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی هندتىؼ ،هىدىف ٥لدـ ىىدؼ مىداٝ ٜ٥یىدی و
میمىك مـػی ٝاػی ه ایىزا ػؿ م٪ابل آنها ٩دـاؿ ػاؿػ ٝمییتدـ هندتىؼس ػؿ
میالب ٩ىی مـػی ٝاػی ومیتىاوىؼ بـ ٕب ٨امتاوؼاؿػی بای ؿ٥تاؿ ىىؼس ااـ
بغىاهیؼ ٥ـػ مٞمىیی عىبی باىیؼ میتىاویؼ ٩هـماودان و ىدهـووؼان ومىوده ؿا
بهٝىىان ایگىی عىػ اوتغاب ىیؼ ،اما آنها ایگىهایی ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی
هنتىؼس مى٪٥ی ػؿ تق یه تماما به ٩ؼؿ تيدغیٌ و بَدیـ ىدما بندتگی
ػاؿػ و ایىله چ٪ؼؿ ٩یبتدان ؿا بده تق یده اعتَداً میػهیدؼس هدیچ ایگدىیی
بـای پیـوی ورىػ وؼاؿػس ىما عىىدبغ هندتیؼ فیدـا ایده ػا٥دا ؿا بـایتدان
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تيـیش ـػهای؛ ،ػؿ ٍىؿتی ه ػؿ اؾىته چىیه چیقی هـادق بدهٕىؿ آىدلاؿ
آمىفه ػاػه ويؼ ،صتی به ا٥ـاػی ه ػؿ رنتزىی تق یه بىػوؼس بىدابـایه بدا
ػاويی ه ػاؿیؼ میتىاویؼ ػؿ فوؼایتان اف ػا٥ا پیـوی ىیدؼ و بداوؿ ػاؿی بهتدـ
ٝمل می ىیؼس ایىله آیا میتىاویؼ تق یده ىیدؼ ،آیدا مى٥د ٨میىدىیؼ و تدا چده
مٖضی میتىاویؼ پیيـ ٥ىیؼ همگی به عىػتان بنتگی ػاؿػس
ایبته ؿوه تبؼیل اؿما همیيه به ایه ىدلیی ویند ده این تىٍدی٤
ـػیس میتىاوؼ ػؿ مضیٔهای ػیگـ ویق ومایان ىدىػس میتىاودؼ ػؿ رامٞده ،ػؿ
مىق یا هـرایی ات٦ا ٧بی٦تؼس ػؿ صایی ه ػؿ عیابان ٩ؼی میفویؼ یدا ػؿ مدایـ
مضیٔهای ارتماٝی ،ممله ام با ميلالتی مىاره ىىیؼس واػاؿ میىدىیؼ
اف تمای وابنتگیهای ػویىی ه به آنها چنبیؼهایؼ ػم بليیؼس تدا و٩تدی
وابنتگیهایی ػاىته باىیؼ ،تمای آنها بایدؼ ػؿ مضیٔهدای مغتید ٤اف بدیه
بـووؼس واػاؿ عىاهیؼ ىؼ بی٢قیؼ یا ّٞیٝ ٤مدل ىیدؼ و اف آنهدا ،بده ص٪ی٪د
آ ااه میىىیؼس ایهاىوه اف میان تق یه میاؾؿیؼ و مى ٨٥میىىیؼس
وّٞی ؿایذ ػیگدـی وردىػ ػاؿػس ػؿ ٕدى تق یده ،بندیاؿی اف ىدما پدی
میبـیؼ ه و٩تی تمـیههای ما ؿا اوزای میػهیؼ ،همنـتان ا١یدب واؿاصد
میىىػس بهمضِ ایىله تمـیهها ؿا ىـو ٛمی ىیؼ ،همنـتان با ىدما ػٝدىا
می ىؼس ااـ اؿ ػیگـی ؿا اوزای ػهیؼ ،اؿی به اؿتدان ودؼاؿػس ٥دـُ ىیدؼ
و ٩فیاػی ؿا ٍـ ٣بافی مارىو می ىیؼ ،ممله ام عىىضا وباىدؼ،
اما وه به واؿاصتی و٩تی ه تمدـیه می ىیدؼس تمـیههدای ىدما بدـای او هدیچ
ميلیی ایزاػ ومی ىؼ و عییی ه؛ عىب امد  ،چـا ده ػؿ صدا مـا٩بد اف
بؼنتان هنتیؼ و مقاصمتی بـای او ودؼاؿػس امدا بدهمضِ ایىلده تمـیههدا ؿا
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ىـو ٛمی ىیؼ او چیقهایی ؿا پـتاب و ػٝىا می ىؼس بـعی اف فودها تا مـصیدۀ
ٕال ٧با یلؼیگـ ػٝىا ـػهاوؼ ،فیـا یلی اف آنها تمـیهها ؿا اوزای میػهدؼس
اما  ٔ٪٥تٞؼاػ می به ایه میاوؼیيىؼ ه چـا ایه ات٦ا ٧میا٥تؼس ااـ بٞدؼا اف
همنـتان بپـمیؼ ه چـا و٩تدی تمـیههایتدان ؿا اوزدای میػهیدؼ ایده٩دؼؿ
َٝباوی ام  ،ومیتىاوؼ تىّیش ػهؼ و واٞ٩ا ومیتىاودؼ ػیییدی پیدؼا ىدؼ ده
واٞ٩ا چـا ػؿ آن فمان ایه٩ؼؿ َٝباوی و عيمگیه بدىػس پدل واٞ٩دا مىّدىٛ
چین ؟ و٩تی ػؿ صا اوزای تمـیهها هنتیؼ ،اؿمای ىما تبؼیل میىدىػس
بددؼون افػمد ػاػن ،چی دقی بدده ػمد ومیآی دؼ و آوهدده اف ػمد میػهی دؼ
چیقهای بؼ هنتىؼس بایؼ اف ػم بؼهیؼس
ىایؼ بهمضِ ایىله واؿػ مىق ىىیؼ ،همنـتان ػؿم ریىی ؿوی ىما
اف ىؼ عي؛ مى٦زـ ىىػس ااـ بتىاویؼ آن وّٞی ؿا ٍبىؿاوه تضمدل ىیدؼ،
آن ؿوف ػؿ تمـیهتددان پیيددـ ٥می ىیددؼس چددىن میػاویددؼ بایددؼ ت٪ددىا ؿا رددؼی
بگیـیؼ ىایؼ بهٕىؿ مٞمى با ه؛ ؿ٥تاؿ ػومتاوهای ػاىته باىیؼ ،امدا مملده
ام ایه ؿ٥تاؿ امـوفه بـایتان امال ١یـمىٖ٪ی باىؼس ىایؼ اصناك ىیؼ
ایه عي؛ و او٦زاؿه تىهیه بیو اف صؼ به ىمام و ػؿ وتیزه وتىاویؼ عدىػ
ؿا ىتـ ىیؼ و با او ىـو ٛبه ػٝىا ىیؼس با ایه اؿ ،تمـیه آن ؿوفتان بیهىػه
میىىػس فیـا اؿما آوزا بىػ و همنـتان ػؿ صا مک به ىما بدىػ ده آن ؿا
اف بیه ببـیؼس اما آن ؿا وپؾیـ٥تیؼ و ػٝدىایی ؿا بدا همندـتان ىدـو ٛـػیدؼس ػؿ
وتیزه ،آن اؿما اف بیه وـ ٥س بنیاؿی اف ایه ومىوهها ورىػ ػاؿػ و بنیاؿی اف
تق یه ىىؼاان ما آنها ؿا تزـبه ـػهاوؼ ،اما ػؿباؿۀ ایه ویىؼیيدیؼوؼ ده چدـا
ایهاىوه بىػس ااـ اؿهدای ػیگدـی اوزدای میػاػیدؼ ،همندـتان بده ایده صدؼ
اهمی ومیػاػس تمـیهها بایؼ چیق عىبی باىؼ ،اما همنـتان همیيه به ىما
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ایددـاػ میایددـػس ػؿ ص٪ی٪دد همنددـتان ػؿ صددا مددک بدده ىمامدد دده
اؿمایتان ؿا اف بیه ببـیؼ ،اـچه عىػه ایه ؿا ومیػاودؼس او ٪٥دٔ ػؿ ٙداهـ
با ىما ػٝدىا ومی ىدؼ و ػؿ ػؿون بدا ىدما مهـبدان باىدؼ ایهٕدىؿ ویند س او
ص٪ی٪تا َٝباوی امد  ،فیدـا هـ ندی اؿمدا بده ػمد آوؿػه باىدؼ اصنداك
واؿاصتی می ىؼس ٖٞ٩ا به ایه ىلل ام س

بهبىد ؽیىؽیًگ
ػؿ اؾىته بنیاؿی اف ا٥ـاػ وتىاونتىؼ اف ىیهىدیى عدىػ مضاٚ٥د ىىدؼ و
ایه منئیه مدبب ميدلال بندیاؿی بـایىدان ىدؼ و باٝدج ىدؼ پیيدـ٥
تق یهىان متى ٤٩ىىػس بـعی ا٥ـاػ اف ابتؼا مٖش ىیهىیى بداییی ػاؿودؼس
ػؿ ٕى تمـیه ،چي؛ مىیىان ٥ىؿا باف میىىػ و میتىاوىؼ به ٩یمـو عاٍدی
بـمىؼس ی٦ی ماػؿفاػی چىیه ا٥ـاػی ونبتا عىب و مٖش ىیهىیى ىان
بایم  ،بىابـایه اىو ىان مـی ٜؿىؼ می ىؼس و٩تی اىو آنها تا مدٖش
ىیهىیى ىان ؿىؼ می ىؼ ،ااـ بغىاهىؼ به ؿىؼ اىو عىػ اػامه ػهىدؼ،
تْاػها بنیاؿ ىؼیؼ میىىػ ،چـا ده بایدؼ بده ؿىدؼ ىیهىدیى عدىػ اػامده
ػهىؼس ایه مغَىٍا بـای ا٥ـاػی ٍض ػاؿػ ه ی٦ید مداػؿفاػی عدىبی
ػاؿوؼس ممله ام ٥لـ ىىؼ اىو ىان بهعىبی ؿىؼ ـػه و تمـیهىان ویق
بهعىبی پدیو ؿ٥تده امد س چدـا وااهدان ایدههمده ميدلل ٙداهـ میىدىػ؟
هیچچیق بهعىبی پیو ومیؿوػس مـػی با آنها بدهٕىؿ بدؼی ؿ٥تداؿ می ىىدؼ و
ؿ یلىان ویق ػیگـ به آنها تىره ومی ىؼس صتی اوّدا ٛمىدق ویدق متيدىذ
میىىػس چـا وااهان ایههمه ميلل ٙاهـ میىىػ؟ ممله امد ٝید آن
ؿا وؼاوىؼس اما ٝی ایىله ػؿ ابتؼا بؼون ػؿػمـ تا مٖش عاٍی ؿمیؼوؼ ی٦ی
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ماػؿفاػی عىبىان بىػس ویی چگىوه ایده میتىاودؼ مٞیداؿ وهدایی ؿمدیؼن بده
ما ػؿ تق یه باىؼ؟ ٥اٍیۀ بنیاؿ فیاػی تا پایدان تق یده ػاؿػ! بایدؼ بده ؿىدؼ
عىػ اػامه ػهىؼس بىابـایه امتاوؼاؿػ ویق بایؼ بای بـوػس ؿ٥ته به ٥ـاتـ اف مـصیدۀ
٩بیی ه بهعإـ ی٦ی ماػؿفاػی عىبىدان بدؼون ػؿػمدـ بده آن ؿمدیؼوؼ
 ٔ٪٥و٩تی املانپؾیـ ام ه به امتاوؼاؿػ رؼیؼ بایتـ بـمىؼس
ممله ام نی بگىیؼ« :مه ابتؼا پدى بیيدتـی بده ػمد مدیآوؿی و
مٖمئه میىىی عاوىاػهای ت میه باىىؼ تا مزبىؿ وباى؛ وگـان چیقی باىد؛س
پل اف آن ،تق یه ؿا ىـو ٛمی ى؛س» میاىی؛ ه عیا پـػافی می ىیدؼس او
ایىله ،ىما تىاوایی ایه ؿا وؼاؿیؼ ه فوؼای و مـوىى ػیگـان ؿا ت٢ییـ ػهیؼ
صتی ااـ آن ٥ـػ ،همنـ٥ ،ـفوؼ ،وایؼیه یا عىاهـ و بـاػؿتدان باىدؼس آیدا واٞ٩دا
میتىاویؼ ت٪ؼیـ نی ؿا ت٢ییـ ػهیؼ؟ ػوی ایىله ،ااـ ٩ـاؿ بىػ هیچ ميدلل یدا
وگـاوی وؼاىدته باىدیؼ ،چگىوده تق یده می ـػیدؼ؟ اادـ فودؼایتان مـىداؿ اف
ؿاصتی و آمدایو باىدؼ ،بهمدغتی میتىاویدؼ ػؿ تق یده ؿىدؼ ىیدؼس ایهاىوده
وین ه تَىؿ ـػهایؼس ایه چگىوگی ٥لـ ـػن ىما اف ػیؼااه مـػی ٝداػی
ام س
ػؿ تق یده مزبىؿیدؼ اف میددان مدغتیها بگؾؿیدؼ و آنهددا ىدما ؿا آفمددایو
می ىىؼ ه آیا میتىاویؼ اصناما و امیا تدان ؿا ٖ٩د ٜىیدؼ و آیدا میتىاویدؼ
آنها ؿا مبک بگیـیؼس اادـ بده ایده چیقهدا وابندته باىدیؼ ،ػؿ تق یده مى٥د٨
ومیىىیؼس هـچیقی ؿابٖدۀ اؿمدایی عدىػ ؿا ػاؿػس چدهچیقی باٝدج میىدىػ
اونانها مىرىػا بيـی باىىؼ؟ ػ٩ی٪ا ورىػ اصناما ام  ،چـا ه مدـػی
 ٔ٪٥بهعإـ اصناما فوؼای می ىىؼس ٝالی ٨بیه اْٝای عاوىاػهٝ ،يد٨
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بیه فن و مـػٝ ،ي ٨به وایؼیه ،اصناكها ،ػومتیها ،اوزایػاػن اؿهایی
بهعإـ ػومتی و هـچیق ػیگـی همگی مـتبٔ با اصناما هندتىؼس ایىلده
آیا ٥ـػی ػوم ػاؿػ اؿی اوزدای ػهدؼ ،ػومد ودؼاؿػ داؿی اوزدای ػهدؼ،
عىىضا ام ١ ،مگیه ام  ،به چیدقی ٝيد ٨مدیوؿفػ ،اف چیدقی متى٦دـ
ام  ،و هـچیقی ػؿ ل رامٞۀ بيـی ،اف اصناما میآیؼس ااـ اصنامدا
ؿا  ٜٖ٩ولىیؼ ومیتىاویؼ تق یه ىیؼس ااـ اف اصناما بیـون بیاییؼ هیچ نی
ومیتىاوؼ ىما ؿا تض ت حیـ ٩ـاؿ ػهدؼ و ؽهده مدـػی ٝداػی ومیتىاودؼ ىدما ؿا
وىمددان ػهددؼس آوهدده رددایگقیه آن میىددىػ وی دکعىاهی بددىػه دده چیددقی
باىلىهتـ ام س ایبته ؿاص ویند یکبداؿه اصنامدا ؿا ٖ٩د ٜدـػس تق یده
ؿووؼی ٕىیوی ام  ،ؿووؼی اف ایىلده بدهٕىؿ تدؼؿیزی وابندتگیهایتان ؿا
ؿها ىیؼس اما ىما بایؼ با عىػتان رؼی باىیؼس
بـای تق یه ىىؼاان تْاػها بهٕىؿ وااهاوی ٙاهـ میىىوؼس بایؼ چده داؿ
ىیؼ؟ ااـ همیيه ٩یبی مـىاؿ اف مضب و ؽهىی آؿای ػاىته باىیؼ ،و٩تی بدا
ميلال مىاره میىىیؼ ،آنها ؿا بهعىبی اػاؿه می ىیؼ فیـا به ىما ْ٥ایی
بهٝىىان ّـبهایـ میػهؼس بایؼ همیيه با ػیگـان مهـبان و بامضب باىدیؼ
و و٩تی اؿی اوزای میػهیؼ ػیگدـان ؿا ػؿ وٚدـ بگیـیدؼس هـاداه بدا ميدلیی
مىاره میىدىیؼ ،بایدؼ او ٥لدـ ىیدؼ آیدا ػیگدـان میتىاوىدؼ ایده مىّدى ٛؿا
تضمل ىىؼ یا آیا بـای آنها باٝج ٍدؼمهای ومیىدىػس بدا اوزدای ایده داؿ،
ميلیی ورىػ وغىاهؼ ػاى س ػؿ تق یه بایؼ اف امتاوؼاؿػهای بدای و بدایتـی
پیـوی ىیؼس
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همیيه ا٥ـاػی هنتىؼ ه به وٚـ میؿمؼ ٥ا٩ؼ ایماناوؼس بهٝىىان مخا ،
ممله ام چي؛ مىیىدان بداف باىدؼ و مىردىػ واییدی ؿا ده او ؿا ٝبداػ
می ىىددؼ و اف او ػؿعىامدد مددی ىىددؼ ،ببیىىددؼس امددا و٩تددی ػٝددا می ىىددؼ،
اوىاٛوا٩نای ایه و ىلای ػؿبداؿۀ ػؿعىامد های مض٨٪ويؼهىدان ؿا ػؿ آن
مغیىٓ می ىىؼ« :چـا بـای مه ایه اؿ ؿا اوزای وؼاػی؟ عدىاهو مدی ى؛
به مه مک ه فوؼایای ؿاص تـ ىىػس» اما منی؛ ام ه آن مىردىػ وای
عىامتههایىان ؿا بـآوؿػه ومی ىدؼس فیدـا او آن ميدلال ؿا ػؿ فوؼایىدان
وٚ؛ و تـتیب ػاػه بىػ و بـای آن بىػ ه ىیهىیى ىان اؿت٪ا یابؼ ،بدهٕىؿی
ه بتىاوىؼ اف ٕـی ٨ميدلال  ،عدىػ ؿا ؿىدؼ ػهىدؼس چگىوده املدان ػاؿػ آن
مىرىػ وای آن ميلال ؿا بـایتان صل ىؼ؟ اٍال آنهدا ؿا صدل ومی ىدؼس
ااـ آنها ؿا صل ىؼ چگىوه میتىاویؼ اىو تان ؿا ا٥قایو و ىیهىدیى تان
ؿا ؿىؼ ػهیؼ و مٖشتان ؿا بای ببـیؼ؟ منئیۀ اٍیی ایه ام ده اىو تدان
ؿىؼ ىؼس همانٕىؿ ده مىردىػا عدؼایی آن ؿا میبیىىدؼ ،هدؼ ٣اف فودؼای
اونان ٍـ٥ا فوؼای ـػن وین  ،بیلده هدؼ ٣ایده امد ده بده اٍدل عدىػ
بافاـػػس مىردىػا بيدـی ؿودذ ٥ـاواودی می يدىؼس مىردىػا عدؼایی ٥لدـ
می ىىؼ ٥ـػ هـچه بیيتـ فرـ بليؼ بهتـ ام  ،چـا ه به ایه ىلل میتىاوؼ
بؼهیهای عىػ ؿا مـیٜتـ بپـػافػس اما بـعی ا٥ـاػ بده ایده پدی ومیبـودؼس اادـ
ػٝایىان احـ ولىؼ ىـو ٛمی ىىؼ به عؼایىان ىلای ىىؼ« :چـا به مه
مک ومی ىی؟ هـ ؿوف تى ؿا ٝباػ می ى؛س» بـعی ا٥ـاػ بهعإـ آن ،صتی
ويانهای مؾهبیىان ؿا به فمیه پـ می ىىؼ و اف آن پدل بده عؼایىدان
تىهیه می ىىؼس با ایه اؿها ىیهىیى ىان مد٪ىٓ می ىدؼ و اىو ىدان
واپؼیؼ میىىػس آنها میػاوىؼ ه چیقی با٩ی وماوؼه ،افایدهؿو ػیغىؿیىدان
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اف عؼایىددان صتددی بیيددتـ میىددىػس ٥لددـ می ىىددؼ او ػؿ صددا تبدداه ـػن
فوؼایىان ام س آنها ىیهىیى مىرىػی وای ؿا بدا مٞیداؿ ٥دـػی ٝداػی
اؿفیابی می ىىؼس چگىوه میتىاوىؼ آن ؿا به ایه ىدلل اؿفیدابی ىىدؼ؟ چگىوده
میتىاوؼ ٝمیی باىؼ ااـ ٥ـػی منا ل مٖش بدای ؿا بدا امدتاوؼاؿػهای مدـػی
ٝاػی وگاه ىؼ؟ بىابـایه و٩تی مـػی ؿوذهدا ػؿ فوؼایىدان ؿا بیاوَدا٥ی ػؿ
وٚـ میایـوؼ ،چىیه ميلیی ا١یدب بدـوف می ىدؼس بندیاؿی اف ا٥دـاػ بده ایده
ىلل م٪ىٓ می ىىؼس
ػؿ مددا های اعیددـ ،بن دیاؿی اف امددتاػان چیاىو د  ،ىددامل امددتاػان
ميهىؿ ،م٪ىٓ ـػهاوؼس ایبته امتاػان واٞ٩دی چیاىود م مىؿید تداؿیغی
عىػ ؿا امل ـػوؼ و ػیگـ ٞ٥ا وینتىؼس  ٔ٪٥آوهایی هىىف ٞ٥ا هندتىؼ ده
ؿاه عىػ ؿا ػؿ ػویا ا؛ ـػهاوؼ و ىیهىیى ىان م٪ىٓ ـػه و اىو ىان ؿا
اف ػم ػاػهاوؼس بـعی اف امتاػان چیاىود ده ػؿ اؾىدته مٞدـو ٣بىػودؼ
هىىف ه؛ ػؿ رامٞه ٞ٥ا هنتىؼس امتاػانىان ػیؼوؼ ه آنها ػؿ بدیه مدـػی
ٝاػی ا؛ ىؼوؼ و بهمم ىهـ و مىا ٜ٥ىغَی يیؼه ىؼوؼ و وتىاونتىؼ
عىػ ؿا بیدـون بليدىؼ و ػیؼودؼ ده ػیگدـ بده آنهدا امیدؼی ویند س بىدابـایه
امتاػانىان ؿوس ملی آنها ؿا بیـون يیؼوؼس اىو آنها ؿوی بؼن ؿوس
ملیىان بىػس ایه ومىوهها ؿایذ هنتىؼ و تٞؼاػىان ؛ وین س
ػؿ مؼؿمۀ تق یۀ ما ،ایه ومىوهها ونتبا ؛ هنتىؼس صتی ااـ تٞؼاػی ه؛
ورىػ ػاىته باىدىؼ ،ػؿعدىؿ تىرده ویندتىؼس ػؿ ؿابٖده بدا ؿىدؼ ىیهىدیى ،
مخا هددای چيددمگیـ فیدداػی ورددىػ ػاؿػس ىددااـػی بددىػ دده ػؿ اؿعاوددۀ
پاؿچهبا٥ی ػؿ ىهـی ػؿ امتان ىانػوو اؿ می دـػس بٞدؼ اف ایىلده ٥دایىن
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ػا٥ا ؿا یاػ اـ ، ٥تمـیهها ؿا به مایـ هملاؿاوو یاػ ػاػس وتیزه ایده بدىػ ده
اؿعاوه ىلل تافهای به عىػ اـ ٥س او ٩بال تلههایی اف صىیهها ؿا اف اؿعاوۀ
پاؿچهبا٥ی به عاوه میبـػ و ب٪یۀ اؿ ىان ویق همدیه داؿ ؿا می ـػودؼس بٞدؼ اف
ایىله تمـیه ػا٥ا ؿا ىـو ٛـػ ،وهتىها بـػن ارىاك به عاوده ؿا متى٩د ٤دـػ،
بیله همۀ چیقهایی ؿا ه ٩بال به عاوه بـػه بىػ بافاـػاوؼس و٩تی ػیگدـان ایده
اؿه ؿا ػیؼوؼ ،آنها ویق ػیگـ آن ا٩الی ؿا به عاوه وبـػوؼس بْٞی اف اؿ ىدان
صتی آوهه ؿا ه ٩بال به عاوه بـػه بىػوؼ به اؿعاوه بافاـػاوؼوؼس ایده وّدٞی
ػؿ تمای اؿعاوه ات٦ا ٧ا٥تاػس
منددئىین یلددی اف مـا ددق ػمددتیاؿی ٥ددایىن ػا٥ددا ػؿ ىددهـی بدده ػی دؼن
ىااـػان ٥ایىن ػا٥ا ػؿ اؿعاوهای ؿ٥تىؼ ه ببیىىؼ تق یۀ آودان چگىوده پدیو
میؿوػس مؼیـ اؿعاوه ىغَا بیـون آمؼ تا به آنها عىىامؼ بگىیؼ« :اف و٩تی
ایه اؿاـان ٥ایىن ػا٥ا ؿا یاػ اـ٥تهاوؼ همگی ٍبش فوػ به اؿعاوه میآیىدؼ و
ػیـتـ ه؛ به عاوه میؿووؼس آنها ػؿ اؿىان بنیاؿ ىىا هنتىؼ و به اؿی ه
منئى ىدان بـایىددان مٞدیه می ىددؼ ایدـاػ ومیایـوددؼ ،ػیگدـ بددـای مىدداٜ٥
ىغَی ؿ٩اب ومی ىىؼس با اوزای اؿها به ایه ىیىه ،به ل اؿعاوده ىدلل
تافهای بغيیؼهاوؼ و مىػ اؿعاوه ویق بهتـ ىؼه ام س ؿوه تق یۀ ىما بنیاؿ
٩ؼؿتمىؼ ام س چه و ٩مٞی؛ ىما میآیؼ؟ مه ویق مایی؛ ػؿ مغىـاویهای او
ىـ ى؛س» هؼ ٣اٍیی اف تق یۀ ٥ایىن ػا٥ا هؼای مـػی بهمدىی مدٖىس
بایم  ،وه ایىله چىیه ت٢ییـاتی ؿا به ورىػ آوؿػ ،اما به هـ صدا میتىاودؼ بدا
تـویذ تمؼن مٞىىی ػؿ رامٞه ،و٪و مافوؼۀ بقؿای ػاىته باىؼس ااـ هـ ندی
ػؿون عىػ ؿا رنتزى ىؼ و ػؿباؿۀ ایه ٥لـ ىؼ ه چگىوه بهتدـ ٝمدل ىدؼ،
میاىی؛ رامٞه تخبی میىىػ و امتاوؼاؿػ اعال٩ی مـػی ػوباؿه ؿىؼ می ىؼس
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هىگامی ه ٥ا و تمـیهها ؿا ػؿ ىهـ تاییىآن آمىفه میػاػی ،ىااـػی
بىػ ه بیو اف پىزاه ما ػاى س او و ىىهـه بـای ىـ ػؿ الك آمؼه
بىػوؼس هىگای ٝبدىؿ اف عیابدان ،اتدىمبییی بهمدـ ٝؿػ ىدؼ و آیىدۀ ب٢یدو بده
یباك عاو؛ منه ایـ ـػس ػؿ صایی ه یبامو بده آیىدۀ اتىمبیدل ایدـ دـػه
بىػ ،اتىمبیدل بدیو اف ػه متدـ او ؿا يداوؼس مدپل مضلد؛ بده فمدیه ا٥تداػس
اتىمبیل بین متـ ػیگـ صـ و مپل تى ٤٩ـػس و٩تی ؿاوىدؼه اف اتىمبیدل
بی دـون پـی دؼ بنددیاؿ مْددٖـب بددىػ« :آهددای ،ىددما وگدداه ومی ددـػی زددا
میؿ٥تیس» ایه ؿوفهدا ،مدـػی ایهاىوده ؿ٥تداؿ می ىىدؼ و هـو٩د بدا ميدلیی
مىاره میىىوؼ اوییه اؿی ه می ىىؼ ایه ام ه صتدی اادـ مَ٪دـ هد؛
باىىؼ اف فیـ منئىیی ىداوه عدایی ىىدؼس مندا٥ـان ػاعدل اتىمبیدل ا٦تىدؼ:
«ببیه آیا ایه عاو؛ ٍؼمه ػیؼه و آیدا ویداف امد بده بیماؿمدتان بدـػه ىدىػس»
ؿاوىؼه مـ ٪ٝل آمؼ و با ٝزیه ا« : ٦اوّا ٛچهٕىؿ ام عاو؛؟ آیدا ٍدؼمه
ُ
ػیؼهای؟ بیا بـوی؛ بیماؿمتان و ببیىی؛ چه ىؼهس» آن تمـیه ىىؼه به ىؼی اف
فمیه بیىؼ ىؼ و ا« : ٦هیچ ميلیی وین س میتىاوی بـویس» او اـػوعداک
یبامو ؿا تلاوؼ و با ىىهـه آوزا ؿا تـک ـػس
او به دالك آمدؼ و ایده مدارـا ؿا بدـای؛ تٞـید ٤دـػ و مده اف ىدىیؼوو
عىىضا ىؼیس ىیهىیى تمـیه ىىؼۀ ما واٞ٩ا ؿىؼ دـػه بدىػس او بده مده
ا« : ٦مٞی؛ ،مه ا ىىن ػؿ صا یاػایـی ٥ایىن ػا٥ا هنت؛س ااـ ٥ایىن ػا٥دا
ؿا یاػ وگـ٥ته بىػی ،امـوف ایه صاػحه ؿا به ایه ىدلل اػاؿه ومی دـػیس» بیاییدؼ
ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيی؛ :ایه ؿوفها بـای ٥دـػی بافويندته هقیىدۀ فودؼای بندیاؿ
فیاػ ام و هیچ مقایای ؿ٥اهی ورىػ وؼاؿػس ٥ـػی ده بدیو اف پىزداه مدا
ػاؿػ ،فمیه عىؿػه و با اتىمبیدل تدا چىدیه مندا٥تی ؿوی فمدیه يدیؼه ىدؼه
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ام س زای بؼوو میتىاون مزـوس ىدىػ؟ همدهراس او میتىاوند ؿوی
فمدیه بددا٩ی بماوددؼ و اف رددایو بیىددؼ ويددىػس بدده بیماؿمددتان بددـوی؛؟ بددـوی؛س او
میتىاون ػؿ بیماؿمتان بماوؼ و اف آوزا بیـون ویایؼس و٩تی ایده بدـای ٥دـػی
ٝاػی ات٦ا ٧میا٥تؼ ،ممله ام ایهٕىؿ باىؼس اما او تمـیه ىىدؼه امد و
٥لـ اوییۀ ٥ـػ میآیؼ و آن
به ایه ىلل ؿ٥تاؿ ولـػس ما میاىیی؛ عىب یا بؼ اف ِ
٥لـ ػؿ آن یضٚه میتىاوؼ وتایذ مغتی٦ی ؿا به باؿ بیاوؿػس با مه بایی او ،ااـ
٥ـػی ٝاػی بىػ ،چگىوه میتىاون ٍدؼمه وبیىدؼ؟ امدا صتدی پىمدتو هد؛
عـاىی بـوؼاى س یک ٥لـ همۀ ایه ت٦او ها ؿا به وردىػ آوؿػس اادـ ػؿ آوزدا
ػؿاف می يدیؼ و میا٦د « :آه ،صددای؛ بددؼ امد س ایىزددای مدده ػؿػ می ىددؼ،
آوزای مه ػؿػ می ىؼسسس» پل واٞ٩ا مملده بدىػ امدتغىانهایو بيدلىؼ و
ىایؼ ٥یذ میىؼس بؼون تىره به ایىله چه م٪ؼاؿ پى بده او پـػاعد میىدؼ،
چگىوه میتىاون ؿاصد باىدؼ و٩تدی مزبدىؿ میىدؼ ب٪یدۀ ٝمدـ عدىػ ؿا ػؿ
بیماؿمتان بگؾؿاوؼ؟ صتی بـای واٙـان ویدق ٝزیدب بدىػ ده آن عداو؛ منده
مددٞی ولددـػ اف ؿاوىددؼه مىءامددت٦اػه ىددؼ و اف او پددى بگیددـػس ایدده ؿوفهددا،
اؿفههای اعال٩ی مـػی تضـی ٤ىؼه ام س بیه ،ؿاوىؼه با مدـ ٝمیؿ٥د ،
اما او ٝمؼا به نی وقػس ومیعىام آن اؿ ؿا اوزای ػهؼس امدا امدـوفه مدـػی
ایهاىودده هنددتىؼس ااددـ اف او پددى وگی دـػ ،صتددی ودداٙـیه ٥لددـ می ىىددؼ آن
واٝاػیوه ام س ا٦تهای ده ایده ؿوفهدا مدـػی ومیتىاوىدؼ ػؿمد ؿا اف اىدتباه
تيغیٌ ػهىؼس ااـ ىغَی به نی بگىیؼ ه ػؿ صا اوزای اؿی اىدتباه
ام  ،آن ؿا باوؿ ومی ىؼس چىن اؿفههای اعال٩ی مـػی ت٢ییدـ دـػه امد ،
بْٞی ا٥ـاػ  ٔ٪٥بهػوبا مىػ هنتىؼ و بـای پى هـ اؿی اوزای میػهىدؼس
۰۲5

بـعی ا٥ـاػ صتی ىٞاؿىان ایه ىؼه ام « :ااـ ٥ـػی ػوبا مىا ٜ٥ىغَی
ُ
وباىؼ ،فمیه و آممان او ؿا می يىؼس»
تمـیه ىىؼهای ػؿ پله پندـه ؿا بدـای ٩دؼیفػن بٞدؼ اف ىدای بده مـ دق
تزاؿی چیان ِمه بـػس آنها ػ های ؿا ػیؼوؼ ه بیی های بغ آفمایی ؿا تبیی٠
می ـػس پنـ ٝال٩همىؼ ىؼ و ػؿعىام ـػ ه بافی ىؼس پؼؿ به او ا ٦ده
ااـ میعىاهؼ ،بـوػ امتضان ىؼ و به او یک یىآن ػاػ تدا بدافی ىدؼس دىػک
بـوددؼۀ رددایقۀ ػوی ىددؼ ،دده ػوچـعددۀ یددى ل ددىچلی بددىػس ددىػک بن دیاؿ
هیزددانفػه ىددؼس وااهددان ٥لددـی مخددل بددـ ٧اف مددـ پددؼؿ اؾىدد « :مدده
تمـیه ىىؼه هنت؛ ،چگىوه میتىاو؛ ػوبا چىان چیقی باى؛؟ ااـ چیقی ؿا
بگیـی ه هقیىۀ آن ؿا وپـػاعتهای ،چده م٪دؼاؿ ت٪دىا بایدؼ ػؿ افای آن اف ػمد
بددؼه؛؟» او بدده ددىػک ا ٦د « :بی دا آن ؿا وگیددـی؛س ااددـ آن ؿا میعددىاهی،
میتىاوی؛ عىػمان یلی بغـی؛س» ىػک َٝدباوی ىدؼ« :مده اف تدى عىامدت؛
بـای؛ یلی بغـی ،اما وغـیؼیس صدای عدىػی بـودؼه ىدؼی و ومیادؾاؿی آن ؿا
ػاىته باى؛س» ىػک اـیهفاؿی ـػ و ػم بـػاؿ ه؛ وبىػس ایه تمـیه ىىدؼه
چاؿهای وؼاى رق ایىله ػوچـعه ؿا با عىػ بده عاوده ببدـػس ػؿ عاوده ،هـچده
بیيدددتـ ػؿبددداؿۀ آن ٥لدددـ دددـػ ،بیيدددتـ اصنددداك وددداؿاصتی دددـػس «پدددى ؿا
بـمیاـػاو؛س» مپل ٥لـ ـػ« :بیی های بغ آفمایی ٥ـوه ؿ٥تهاوؼس اادـ
پى ؿا به آنها بـاـػاو؛ ،آیا آن ؿا بیه عىػىان ت٪نی؛ ومی ىىؼ؟ بایؼ پدى ؿا
به مضل اؿی اهؼا ى؛س»
عىىددبغتاوه ،تٞددؼاػی اف هملدداؿاوو تمـیه ىىددؼۀ ٥ددایىن ػا٥ددا بىػوددؼ و
ؿ ینو تىاون او ؿا ػؿک ىؼس ااـ ایده ػؿ مضدل داؿ یدا مضیٖدی مٞمدىیی
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ات٦ددا ٧میا٥تدداػ و میا٦تیددؼ تمـیه ىىددؼه هنددتیؼ و ػوچـعددهای ؿا دده اف
بغ آفمایی بـوؼه ىؼیؼ ومیعىاهیؼ و َ٩دؼ ػاؿیدؼ پدى آن ؿا بده مضدل داؿ
ببغيیؼ ،ىایؼ صتی ؿ یلتان ویق ٥لدـ می دـػ ميدلل ؿواودی ػاؿیدؼس ىدایؼ
ػیگـان ویق اٙهاؿ می ـػوؼ« :آیا ایه ىغٌ ػؿ تمـیه چیاىو به بیـاهده
ؿ٥ته یا تق یه باٝج ىؼه ػیىاوه ىىػ؟» ا٦تهای ه ػؿ صا صاّدـ اؿفههدای
اعال٩ی تضـی ٤ىؼه ام س چىیه چیدقی ػؿ ػهدۀ  ۲92۲یدا  ۲95۲مىّدىٛ
مهمدی بدده صنداب ومیآمددؼ و ددامال مٞمدىیی بددىػ و هدیچ نددی ىددگ ٦فػه
ومیىؼس
میاىیی؛ بؼون تىرده بده ایىلده اؿفههدای اعال٩دی مدـػی چ٪دؼؿ ت٢ییدـ
َ
ـػه ،ایه مـى رهانِ ،ره ،ىهِ ،ؿن ،هـاق ت٢ییـ ومی ىؼس و٩تدی بـعدی
میاىیىددؼ عددىب هنددتیؼ ،مملدده امد واٞ٩ددا عددىب وباىدیؼس و٩تددی بـعددی
میاىیىؼ بؼ هنتیؼ ،ممله ام واٞ٩دا بدؼ وباىدیؼس فیدـا مٞیاؿهدای اؿفیدابی
عىبی و بدؼی تضـید ٤ىدؼهاوؼس ٪٥دٔ ا٥دـاػی ده اف مـىد رهدان پیدـوی
می ىىؼ ا٥ـاػی عىب هنتىؼس ایه تىها مٞیاؿی ام ده ميدغٌ می ىدؼ
٥ـػی عىب ام یا بؼ و ػؿ مـامـ رهان ،چیدقی ده بده ؿمدمی ىدىاعته
میىىػ ایه ام س اـچه ت٢ییـا بقؿادی ػؿ ارتمدا ٛبيدـی پؼیدؼ آمدؼه ،امدا
اؿفههای اعال٩ی اونان بهىؼ ا٥ى ـػه ام س اعال٩یا بيـی ؿوفاوده
٥امؼ میىىػ و ٝال٩ۀ ىغَی یگاوه اوگیقۀ مـػی ىؼه ام س امدا رهدان بدـ
اماك ت٢ییـا بيـی ت٢ییـ ومی ىؼس بىدابـایه ىدما تق یه ىىدؼاان وبایدؼ اف
امتاوؼاؿػهای مـػی ٝاػی پیـوی ىیؼس ومیتىاویؼ اؿهدایی ؿا ٍدـ٥ا بدـ ایده
اماك اوزای ػهیؼ ه مـػی ٝاػی آنها ؿا ػؿم ػؿ وٚـ میایـودؼس چیدقی
ه مـػی ٝاػی عىب ػؿ وٚـ میایـوؼ ّـوؿتا عىب وین و چیقی ه مـػی
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ٝاػی بؼ ػؿ وٚـ میایـوؼ ّـوؿتا بؼ ویند س ػؿ فماودهای ده امدتاوؼاؿػهای
اعال٩ی مىضـ ٣ىؼه ام  ،و٩تی به ىغَی میاىییدؼ ده ػؿ صدا اوزدای
اؿی بؼ ام  ،صتی آن ؿا باوؿ ومی ىؼ! ىما تق یه ىىؼاان بایؼ منا ل ؿا بدـ
اماك مـى رهان اؿفیابی ىیؼس  ٔ٪٥آوگاه میتىاویؼ تيغیٌ ػهیدؼ ده
چهچیقی واٞ٩ا عىب و چهچیقی واٞ٩ا بؼ ام س

گىاودیًگ
ػؿ میددان رمدد ٜتق یه ىىددؼاان ،پؼیددؼهای بددهوای اىانػیىدد ورددىػ ػاؿػس
اىانػیى  ،مـاممی مؾهبی ام ه ػؿ اٍدل ػؿ ؿوه تق یدۀ تاوتـیدک ػؿ
مؼؿمۀ بىػا امت٦اػه میىؼس هؼ ٣اف اىانػیى ایه ام ه مٖمئه ىدىوؼ
ىما ؿاه تق یدۀ ػیگدـی ؿا بـوگقیىیدؼ و ىدما ؿا بدهٝىىان مـیدؼ ص٪ی٪دی آن ؿاه
تق یه بده ىدماؿ آوؿودؼس چیدق ٝزیدب ایده امد ده ایده مـامد؛ مدؾهبی ػؿ
تمـیههای چیاىو و مؼؿمۀ ػا ى ویق ٙاهـ ىدؼه امد س ا٦تدهای هـ ندی
ه چیقی ؿا تض وای تاوتـین؛ بهٕىؿ ٝمىمی آمىفه میػهؼ مت٪یب ام س
چـا ایه ؿا میاىی؛؟ فیـا تاوتـین؛ تاو بیو اف هقاؿ ما ام ه ػؿ يىؿ
ما واپؼیؼ ىؼه و ػیگـ ورىػ وؼاؿػس بهعإـ ماو ٜفباوی ،تاوتـیند؛ تبتدی هـادق
بهٕىؿ امل واؿػ چیه ويؼس به یاػ ػاىته باىیؼ ه آن مؾهبی ؿمقاىوه ام
و بایؼ ػؿ ع٦ا ػؿ ٍىمٞهها تمـیه ىىػس امتاػ ویق بایدؼ آن ؿا بدهٕىؿ مضـماوده
آمىفه ػهؼ و ىغٌ ؿا ببـػ تا بهٕىؿ مضـماوده تمدـیه ىدؼس بدؼون ؿٝاید
ایه ىـایٔ ،مٖی٪ا ومیتىاوؼ آمىفه ػاػه ىىػس
بنیاؿی اف اىغاً به تبد میؿوودؼ تدا چیاىود ؿا بدا ایده هدؼ ٣یداػ
بگیـوددؼ :میعىاهىددؼ امددتاػی پیدؼا ىىددؼ تددا تاوتـیندد؛ تبتددی ؿا یدداػ بگیـوددؼ،
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بهٕىؿی ه ػؿ آیىؼه امتاػ چیاىود ىدؼه و پدل اف آن حـوتمىدؼ و ميدهىؿ
واٞ٩ی ػؿ ٩یؼ صیا ده
ىىوؼس همگی ػؿباؿۀ آن بیىؼیيیؼ :یک یمای تبتی ِ
آمىفههای ص٪ی٪ی ػؿیا ٥ـػه تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ٩ؼؿتمىدؼی ػاؿػ و
میتىاوؼ ببیىؼ چهچیقی ػؿ ؽهه چىیه ىغَدی امد س ٪٥دٔ بدا وگداهی بده
ؽهىو میتىان ػیؼ بـای چه ایىزدا آمدؼه امد « :او بده ایىزدا آمدؼه تدا ایده
تمـیه ؿا یاػ بگیـػ بهٕىؿی ه و٩تی ایىزا ؿا تـک ىؼ امتاػ چیاىو ىىػ
و حـو بده ػمد بیداوؿػ و ميدهىؿ ىدىػس او ایىزامد تدا ؿوه تق یدۀ مدا ؿا
تْٞی ٤ىؼس» آیا میتىاوىؼ ارافه ػهىؼ نی ٍـ٥ا بیایؼ و چىیه ؿوه ردؼی
تق یهىان ؿا تْٞی ٤ىؼ؟ چه ؿمدؼ بده ایىلده اوگیدقۀ ندی بدـای ایده داؿ
نب پى و ىهـ باىؼس بىابـایه به ایه ىغٌ چیدقی یداػ ومیػهىدؼ و او
هیچ آمىفه واٞ٩ی ؿا ػؿیا ٥ومی ىؼس ایبته آوزا مٞابؼ فیداػی وردىػ ػاؿػ و
مملده امد م٪دؼاؿی چیقهددای مدٖضی ؿا بیدامىفػس اادـ ا٥لدداؿه ػؿمد
وباىؼ ،ػؿ صایی ه مٞی می ىؼ امتاػ چیاىو ىىػ تا بتىاوؼ اؿهای بؼی
اوزددای ػهددؼ ،اؿواس یددا صیىاوددا تنددغیـ ىىؼه ؿا رددؾب می ىددؼس صیىاوددا
تنغیـ ىىؼه ویق اوـری ػاؿوؼ ،اما آن اف تاوتـیند؛ تبتدی ویند س آنهدایی ده
عایَاوه ػؿ رنتزىی ػاؿما به تب میؿووؼ مملده امد و٩تدی واؿػ ىدؼوؼ
آوزا ما ه ىىوؼ و بـوگـػوؼس آنها تق یه ىىؼاان واٞ٩ی هنتىؼس
ٝزیب ام ه ػؿ صا صاّـ بندیاؿی اف ؿوههدای مؼؿمدۀ ػا دى ویدق
اىانػیىد ؿا اوزددای میػهىددؼس مؼؿمددۀ ػا ددى اف اوا هددای اوددـری امددت٦اػه
می ىؼ ،چـا بایؼ بهاٍٖالس اىانػیى ؿا اوزای ػهؼ؟ و٩تدی بدـای آمدىفه
ػؿ رىىب بىػی ،بدـ ٕبد ٨آوهده متىرده ىدؼی ،بدیو اف ػه ؿوه ػؿه؛بدـه؛
ورىػ ػاؿػ ه ػؿ آن ؿوههدا اىانػیىد ؿا اوزدای میػهىدؼس مغَىٍدا ػؿ
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مىٖ٪ۀ اىانػوو  .آنها مدٞی می ىىدؼ چده داؿی اوزدای ػهىدؼ؟ اادـ آن
امتاػ بـای ىما اىانػیى ؿا اوزای ػهؼ ،اف ٩ـاؿ مٞیىی مـیدؼه میىدىیؼ و
پل اف آن ػیگـ ومیتىاویؼ مایـ ؿوهها ؿا یاػ بگیـیؼ واـوه تىبیه میىىیؼس او
چىددیه دداؿی ؿا اوزددای میػهددؼس امددا آیدا ایدده ٥ـیددبػاػن و دداؿی اهـیمىددی
وین ؟ آوهه او آمىفه میػهؼ بدـای ىد٦ا و ص٦د٘ مدالمتی امد و مدـػی
ٍـ٥ا آن ؿا یاػ میایـوؼ تا مای؛ ىدىوؼس مَ٪دىػ اف اوزدای ایده داؿ چیند ؟
نی اػٝا می ىؼ ااـ مـػی چیاىود او ؿا تمدـیه ىىدؼ ،ػیگدـ ومیتىاوىدؼ
هیچ ؿوه ػیگـی ؿا تمـیه ىىؼس بنیاؿی اف ا٥ـاػی ه چىیه داؿی اوزدای
میػهىؼ ػؿ صا امـاه ـػن مـػی هنتىؼ ،چـا ه ومیتىاوىؼ مـػی ؿا وزدا
ػهىؼ و آنها ؿا تا ما ؿاهىمایی ىىؼس
اىانػیى به مؼؿمۀ ػا ى تٞی ٨وؼاؿػ ،اما ػؿ صا صاّـ آوزا ویدق ٙداهـ
ىددؼه ام د س بددـ ٕبدد ٨آوهدده ميدداهؼه ددـػی امددتاػ چیاددىوگی دده ػؿبدداؿۀ
اىانػیى د بیيددتـیه مـوٍددؼا ؿا بدده ؿاه اوؼاعتدده مددتىن اددىوگی ػاؿػ دده
اؿت٦اٝو به بیىدؼی مداعتماوی ػو یدا مدهٕب٪ده امد س او امدتاػ چیاىود
مٞـو٥ددی امد  ،امددا پددی بددـػی اددىوگو تددا ایده صددؼ مدد٪ىٓ ددـػه و بددهٕىؿ
ت م٤آوؿی ؛ ىؼه ام س ٍؼها و٦ـ ٍ ٤يیؼه بىػوؼ تدا او اىانػیىد ؿا
اوزای ػهؼس اىو او مضؼوػ به آن اؿت٦دا ٛبدىػ و بدهفوػی مد٪ىٓ می دـػ و
واپؼیددؼ میىددؼس پددل بددـای اوزددای اىانػیىدد بددـای مددـػی اف چددهچیقی
میتىاوند امددت٦اػه ىددؼ؟ آیدا ایده ٥ـیدبػاػن مددـػی ویند ؟ اىانػیىد
ص٪ی٪ی ،و٩تی اف ُبٞؼی ػیگـ به آن وگاه ىیؼ ،باٝج میىدىػ امدتغىانهای
يد؛ مد٦یؼ بده وٚدـ بـمدؼس بدهٝباؿ ػیگدـ ،آن اف
ىغٌ ،اف مـ تا پا مخدل ی ِ
اىو  ،ماػۀ با اوـری بای ،امت٦اػه می ىؼ تا بؼنتان ؿا اف مدـ تدا پدا پداییو
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ىؼس آیا آن امتاػ چیاىو میتىاوؼ ایه داؿ ؿا اوزدای ػهدؼ؟ ومیتىاودؼس چده
اؿی اوزای میػهؼ؟ ایبته اصتمای اهؼا ٣مؾهبی بـای اوزای ایه اؿ وؼاؿػس
هؼ٥و ایه ام ه و٩تی تمـیه او ؿا یاػ اـ٥تیؼ یلی اف ا٥ـاػ او ىىیؼس بایدؼ
به الكهای او بـویؼ و مٖایب او ؿا یاػ بگیـیدؼس هدؼ٥و ایده امد ده اف
ىما پى ػؿ بیاوؿػس ااـ هیچ نی ؿوه او ؿا یاػ وگیـػ ػؿآمؼی وؼاؿػس
ماوىؼ مایـ ؿوههای تق یه ػؿ مؼؿمۀ بىػا ،بـای مـیؼان ٥ایىن ػا٥دا ویدق
امتاػىان باؿها اىانػیى ؿا ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ بـایىدان اوزدای میػهدؼ
اـچه ممله امد آن ؿا صدل ولىىدؼس ا٥دـاػی بدا تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی
ممله ام بتىاوىؼ متىره ىىوؼ ه آن ػؿ صا اوزای ام و ا٥دـاػ صنداك
ویق ممله ام آن ؿا اصناك ىىؼس ػؿ ٕى عىاب یدا ػؿ فمانهدای ػیگدـ،
ممله ام وااهان رـیان اـمی اف بایی مدـ رداؿی ىدىػ و اف تمدای بدؼن
ٝبىؿ ىؼس هؼ ٣اىانػیى ایه وین ه اىو تان ؿا ا٥قایو ػهؼ ،چـا ه
اىو د اف ٕـیدد ٨تق ی دۀ عىػتددان ؿىددؼ می ىددؼس اىانػیى د  ،وددىٝی ؿوه
ت٪ىی ىىؼه ام و بدـای پداییو و پاکمدافی بیيدتـ بدؼنتان امد س ٥دـػ
باؿها اف میان اىانػیى میاؾؿػس بؼنتان بایؼ ػؿ هـ مٖضی پاک ىىػس مدا
تيـی٦ا اىانػیى ؿا اوزای ومیػهی؛ ،فیدـا همدانٕىؿ ده ا٦تدهای ،ىدما
بایؼ ٪٥دٔ ؿوی تمـیهتدان تمـ دق ىیدؼ و امدتاػتان اف ب٪یدۀ مندا ل مـا٩بد
می ىؼس
بْٞی اف ا٥ـاػ مـاممی اوزای میػهىدؼ تدا ىدااـػ امتاػىدان ىدىوؼس بدا
ٍضب ػؿایهباؿه ،مایی؛ به مىّىٝی اىاؿه ى؛س بنیاؿی اف ا٥ـاػ میعىاهىؼ
چىیه مـاممی ؿا اوزای ػهىؼ تا ىااـػ مه ىدىوؼس ػوؿۀ تداؿیغی ٞ٥یدی مدا اف
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ػوؿان اؾىددته و ٩ددؼی؛ مت٦دداو ام د س آی دا پیيدداوی ؿا بددـ فمددیه ٩ددـاؿػاػن و
فاوىفػن ،بهمىقیۀ ایه امد ده ؿمدما ىدااـػ ىدؼهایؼ؟ مدا ایده تيدـی٦ا ؿا
اوزای ومیػهی؛س عىؼهػاؿ ام ه بنیاؿی اف مـػی ٥لـ می ىىؼ ا ادـ بـعدی
مـام؛ مؾهبی ه ومدىػ بیـوودی ػاؿػ اوزدای ػهىدؼ و مدی مدؾهبیتـ ىدىوؼ
اىو ىان ا٥قایو مییابؼس تق یدۀ ص٪ی٪دی دامال بده ایده بندتگی ػاؿػ ده
چگىوه تق یده می ىیدؼ ،بی٥ایدؼه امد ده بدـای چیدقی ػؿعىامد ىیدؼس
مزبىؿ وینتیؼ ه ػؿ م٪ابل بىػا فاوى بقویؼ و پیياوی ؿا بـ فمدیه ٩دـاؿ ػهیدؼ و
مزبىؿ وینتیؼ ٝىػ ؿوىده ىیدؼ٪٥ ،دٔ بدهٕىؿ ص٪ی٪دی عىػتدان ؿا بدـ ٕبد٨
امددتاوؼاؿػ تق یه ىىددؼه تق ی ده ىی دؼ و مىرددىػا وای اف ػی دؼن ىددما بن دیاؿ
عىىضا میىىوؼس اما ااـ ػؿ راهای ػیگـ اؿهای واػؿم اوزای ػهیؼ ،اف
ایىله ىما ؿا ببیىىؼ مىقرـ میىىوؼ ،هـچىؼ ه ٝدىػ ؿوىده ىیدؼ و آنهدا ؿا
ٝباػ ىیؼس آیا ص٪ی٪تا ایهاىوه وین ؟ تق یۀ ص٪ی٪دی بده عىػتدان بندتگی
ػاؿػس چه ٥ایؼهای ػاؿػ ااـ امـوف به امتاػ تٚٞی؛ ىیؼ و مـاممی اوزای ػهیؼ
تا ىااـػ مه ىىیؼ ،اما و٩تی پایتان ؿا اف ایه ػؿ بیـون بگؾاؿیؼ هدـ داؿی ؿا
ه میعىاهیؼ ،اوزای ػهیؼ؟ ما اٍال اهمیتی به ایده تيدـی٦ا ومدیػهی؛س
صتی ممله ام به ویکوامی مه آمیب بقویؼ!
ما به ىما چیقهای بنیاؿی ػاػهای؛س تا و٩تی بهٕىؿ واٞ٩ی تق یده ىیدؼ و
بهٕىؿ ردؼی بدـ ٕبد ٨ػا٥دا ؿ٥تداؿ ىیدؼ ،ىدما ؿا بدهٝىىان مـیدؼاو؛ ػؿ وٚدـ
میایـی و ىما ؿا ؿاهىمایی می ى؛س تا و٩تی ٥ایىن ػا٥ا ؿا تق یه ىیؼ ،ىما ؿا
بهٝىىان مـیؼ ػؿ وٚـ میایدـی و ىدما ؿا ؿاهىمدایی مدی ى؛س امدا اادـ تق یده
ولىیؼ ،ومیتىاوی؛ اؿی بـای ىما اوزای ػهی؛س اادـ تق یده ؿا متى٩د ٤ىیدؼ،
چه ٥ایؼهای ػاؿػ بهٕىؿ ؿممی ػؿ رنتزىی ایده باىدیؼ ده ىدااـػ وامیدؼه
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ىىیؼ؟ ا٥ـاػی ه  ٔ٪٥تمـیهها ؿا اوزدای میػهىدؼ ىدااـػان مده ویندتىؼ،
صتی ااـ ػؿ بیه ناوی باىىؼ ه ػؿ مدـی او یدا ػوی مدغىـاویها ىدـ
ـػه باىىؼس بایؼ بهٕىؿ ص٪ی٪ی بـ ٕب ٨امتاوؼاؿػ ىیهىیى ما تق یه ىیدؼ
و  ٔ٪٥پدل اف آن میتىاویدؼ بدؼوی مدای؛ ػاىدته باىدیؼ و بدهٕىؿ ص٪ی٪دی بده
مٖىس بایتـ بـویؼس افایدهؿو بده آن تيدـی٦ا اهمیتدی ومدیػهی؛س تدا و٩تدی
تق یه ىیؼ به مؼؿمۀ ما تٞی ٨ػاؿیؼس ٥اىه مده بده همدهچیق آ اداه امد س بده
هـچیقی ػؿ ؽههتان آ ااه ام و میتىاوؼ هـ اؿی اوزای ػهدؼس اادـ تق یده
ولىیؼ مـا٩ب ىما وغىاهؼ بىػ ،اما ااـ تق یه ىیؼ تمای منیـ تا اوتها به ىدما
مک می ىؼس
تمـیه ىىؼاان ػؿ بْٞی اف ؿوههای چیاىود  ،هـادق امدتاػ عدىػ ؿا
وؼیؼهاوؼس به آنها ا٦ته ىؼه ااـ ؿو به ره عاٍی تٚٞدی؛ ىىدؼ و چىؼٍدؼ
یىآن پى بپـػافوؼ ،میتىاوىؼ ىااـػ مضنىب ىىوؼس آیا ایه ٥ـیبػاػن عىػ و
ػیگـان وین ؟ بیيتـ ایىله ،چىدیه ىغَدی مدـ اف پدا ومیىىامدؼ و اف آن
پل ىـو ٛمی ىؼ اف ؿوه و امتاػه ػ٥ا ٛىؼس او صتی به ػیگـان میاىیؼ
ؿوههای ػیگـ ؿا یاػ وگیـوؼس بده وٚدـی دامال بیمٞىدی امد س ا٥دـاػی هد؛
هنتىؼ ه مـام؛ بهاٍدٖالس «یمل دـػن ٥دـ ٧مدـ» ؿا اوزدای میػهىدؼس
ومیػاو؛ چگىوه آن یمل ـػن میتىاوؼ اؿی اوزای ػهؼس
وهتىها ناوی ه چیاىو ؿا تض ٝىدىان تاوتـیند؛ آمدىفه میػهىدؼ
٩البی هنتىؼ ،بیله تمای ا٥ـاػی ده چیاىود ؿا بده ودای بىػیند؛ آمدىفه
میػهىؼ ویق ت٪یبی هنتىؼس همگی ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :هقاؿان مدا امد
ه ؿوههای تق یه ػؿ بىػین؛ ایه ىللها ؿا ػاىتهاوؼس پدل اادـ ندی ػؿ
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آنها ت٢ییـی ایزاػ ىؼ آیا به چیق ػیگـی تبؼیل ومیىىوؼ؟ ؿوههای تق یه
بددـای هددؼ ٣رددؼی مىرددىػیعددؼاییىددؼن هنددتىؼ و بددهٕىؿ ٥ى٧ایٞدداػهای
ىگ ٦اوگیقوؼس صتی ت٢ییـ ىچلی همدهچیق ؿا عدـاب می ىدؼس ؿوودؼ تبدؼیل
اىو بیوهای پیهیؼه ام و آوهه ٥ـػ اصناك می ىؼ چیقی به صنداب
ومیآیؼس بىابـایه ٥ـػ ومیتىاوؼ بـ اماك ایىله چگىوه اصناك می ىؼ ،تق یه
ىؼس ىللهای مؾهبی ؿاهبان ؿاههای تق یۀ آوان ام و هـ ت٢ییـی ه ػؿ
آنها ایزاػ ىىػ آنها ؿا به چیق ػیگـی تبؼیل می ىؼس هدـ مؼؿمده ،مىردىػ
عؼایی واییی ػاؿػ ه منئى آن امد و هدـ مؼؿمده بندیاؿی اف مىردىػا
عؼایی ؿا تق یه ـػه ام س هیچ نی رـ ومی ىؼ بدهٕىؿ مـمدـی ؿوه
تق یه ػؿ آن مؼؿمه ؿا ت٢ییـ ػهؼس یک امتاػ ىچدک چیاىود چده ت٪دىای
٩ؼؿتمىؼی ػاؿػ ده رـ د ىدؼ امدتاػ آن ؿوه ؿا ٥ـیدب ػهدؼ و آن مؼؿمدۀ
تق یۀ مىرىػیعؼاییىؼن ؿا ت٢ییـ ػهؼ؟ ااـ واٞ٩ا میتىاون ت٢ییـ ىدؼ آیدا
هىىف همان مؼؿمه میبدىػ؟ ىدما میتىاویدؼ چیاىود ٩البدی ؿا تيدغیٌ
ػهیؼس

قشاسدهی گزس اعشاسآهیض
«٩ـاؿػهددی اددؾؿ امددـاؿآمیق« »،یدک ؿوفوددۀ امددـاؿآمیق» ویدق وامیدؼه میىددىػس
َ
َ
میتىاویدددؼ ایددده اٍدددٖالصا ؿا ػؿ تابهدددای نجینفففگ ،ائوذنفففگ و
شفففینگمینگ گفففوییجی پیدددؼا ىیدددؼس آن چینددد ؟ بندددیاؿی اف امدددتاػان
چیاىو ومیتىاوىؼ بهوّىس آن ؿا تىّدیش ػهىدؼس فیدـا ػؿ مدٖش امدتاػان
مٞمىیی چیاىو ٥ ،ـػ وه میتىاوؼ آن ؿا ببیىدؼ و وده اردافه ػاؿػ آن ؿا ببیىدؼس
بدایتـ چيد؛ عدـػ یدا
ااـ تق یه ىىؼهای بغىاهؼ آن ؿا ببیىؼ ،بایدؼ بده مدٖش
ِ
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بایتـ اف آن ؿمیؼه باىؼس امتاػان مٞمىیی چیاىو ومیتىاوىؼ به ایه مٖش
بـمدددىؼ ،بىدددابـایه ومیتىاوىدددؼ آن ؿا ببیىىدددؼس ػؿ ٕدددى تددداؿیظ ،ػؿ ارتمددداٛ
تق یه ىىؼاان بضج و ا٦تگىهایی ػؿایهبداؿه بدىػه امد ده ادؾؿ امدـاؿآمیق
چین  ،یک ؿوفوه زا ٩ـاؿ ػاؿػ و چگىوه اؾؿ امـاؿآمیق ؿا ػؿ مضل ٩ـاؿ ػاػس
َ
ػؿ تابهای ػنجینگ ،ائوذنگ و شینگمینگ گوییجی ٔ٪٥ ،بهٍىؿ
وٚـی ػؿباؿۀ آن بضج ـػهاوؼ و به رىهـ آن اٍال وپـػاعتهاودؼس آنهدا آن ؿا
ىـس میػهىؼ و ىـس میػهىؼ ،اما ٪٥دٔ ىدما ؿا بیيدتـ مدـػؿا؛ می ىىدؼس
هیچ نی ومیتىاوؼ آن ؿا بهعىبی ىـس ػهؼ فیـا مدـػی ٝداػی اردافه وؼاؿودؼ
رىهـ آن ؿا بؼاوىؼس
اف آوزا ه مـیؼان ٥ایىن ػا٥دای مدا هندتیؼ ،میعدىاه؛ ایده ؿا بده ىدما
بگددىی؛ :هـاددق آن تابهددای چیاىودد ػؿهدد؛بددـه؛ ؿا وغىاویددؼس ػؿبدداؿۀ
تابهای ٩ؼیمی ه بیان ـػی ٍضب ومدی ى؛ ،بیلده بده آن تابهدای
٩البی چیاىو اىاؿه می ى؛ ه ایه ؿوفها مـػی میوىینىؼس صتی آنهدا ؿا
باف ولىیؼس بهمضِ ایىله صتی ىچدکتـیه ٥لدـی ػاىدته باىدیؼ« :بندیاؿ
عب ،ایه رمیه ٩ابلپؾیـه به وٚـ میآیؼ »،بدا ایده ٥لدـ ،اؿواس یدا صیىاودا
تنغیـ ىىؼه ػؿ آن تداب عىػىدان ؿا بده بدؼنتان میچندباوىؼس بندیاؿی اف
تابها تض ىتـ اؿواس یا صیىاوا تنغیـ ىىؼهای وىىدته ىدؼهاوؼ ده اف
وابنتگیهای وىینىؼه به ىهـ و حدـو مىءامدت٦اػه ـػهاودؼس ایده ؿوفهدا
تٞؼاػ بنیاؿ فیاػی اف تابهای ٥ـیبىؼۀ چیاىو وردىػ ػاؿودؼس بندیاؿی اف
ا٥دددـاػ بیمندددئىیی هندددتىؼ و صتدددی تابهدددایی میوىیندددىؼ ددده اؿواس
تنغیـ ىىؼه و چیقهای آى٦ته ػاؿوؼس بهٕىؿ یی صتی بهتـ ام تابهدای
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٩ؼیمی ه این بیان ـػی یا مایـ تابهای ٩دؼیمی مدـتبٔ بدا آنهدا ؿا ویدق
مٖایٞه ولـػ ،چـا ه مىّى ٛحاب ٩ؼیبىػن ػؿ یک ؿوه ورىػ ػاؿػس
یلی اف منئىییه اوزمه پژوهو ٝی؛ چیاىو چیه یکباؿ مارـایی ؿا
بـای؛ و٪ل ـػ ه مـا بنیاؿ عىؼاوؼس او ا ٦ىغَی ػؿ پله بىػ ه ا١یب به
مددمیىاؿهای چیاىو د میؿ ٥د س بٞددؼ اف ىددىیؼن بن دیاؿی اف مددغىـاویها،
اصناك ـػ چیاىو بیيتـ اف آن چیقی وین ده ىدىیؼه بدىػس بدهعإـ
ایىله همه ػؿ مٖش ميابهی بىػوؼ ،همده ػؿبداؿۀ مٖیدب ميدابهی ٍدضب
می ـػوؼس ىبیه آن امتاػان ٩البی چیاىو ٥ ،لـ ـػ مضتىای چیاىود
 ٔ٪٥همان ام ! مپل او ویدق عىامد تدابی ػؿبداؿۀ چیاىود بىىیندؼس
ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :نی ه چیاىو تمـیه ومی ىدؼ میعىاهدؼ تداب
چیاىو د بىىینددؼس ای ده ؿوفهددا ،تابهددای چیاىو د اف ؿوی هدد؛ پددی
میىددىوؼس او وىىد و وىىد تددا ایىلدده بدده مىّددى ٛاددؾؿ امددـاؿآمیق ؿمدیؼ و
وتىاون اػامه ػهؼس چه نی واٞ٩ا میػاوؼ اؾؿ امـاؿآمیق چین ؟ صتدی ػؿ
بیه امتاػان واٞ٩ی چیاىو  ،تٞؼاػ می میػاوىؼس او ؿ ٥و اف یدک امدتاػ
٩البی چیاىو پـمیؼس او ومیػاون ه آن امتاػ چیاىو ٩ ،البی بدىػ
فیـا عىػه ویق ػؿبداؿۀ چیاىود چیدقی ومیػاوند س امدا اادـ ایده امدتاػ
٩البی چیاىو ومیتىاون به ایه پـمدو پامدظ ػهدؼ ،آیدا مدـػی متىرده
ومیىؼوؼ ه او ٩البی ام ؟ افایهؿو رـ ـػ چیقی مدهػؿآوؿػی بگىیدؼس
ا ٦یک ؿوفوۀ ادؾؿ امدـاؿآمیق ػؿ ودىک آید تىامدیی مدـػ ٩دـاؿ ػاؿػس بندیاؿ
منغـه به وٚـ میؿمؼس وغىؼیؼ ،فیـا ایه تاب مىتيـ ىؼه ام س چیقی ه
میاددىی؛ ای ده ام د دده تابهددای چیاىو د امددـوفه بدده چىددان وّددٞی
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مْضلی ؿمیؼهاوؼس آیا هیچ ٥ایؼهای ػاؿػ ه آن تابها ؿا بغىاویدؼ؟ آنهدا
بهػؿػتان ومیعىؿوؼ و  ٔ٪٥میتىاوىؼ به ىما ٍؼمه بقوىؼس
٩ـاؿػهی اؾؿ امـاؿآمیق چین ؟ ػؿ ٕى تق یۀ ٥ای ٩یمـو بيـی ،و٩تی
اف مٖش میاوی آن اؾؿ ىیؼ یدا ػؿ مدٖش بدایی آن باىدیؼ ،دىػک رداوػان
ىـو ٛبه ؿىؼ می ىؼس ىػک راوػان مت٦او اف چیدقی امد ده بدهٝىىان
ىػک تق یهىؼه میىىامی؛س ىػکهدای تق یدهىدؼه ىچدک و بدافیگىه
هنتىؼ و با ىاػماوی بده إدـا ٣میػوودؼ و بدافی می ىىدؼس دىػک رداوػان
صـ ومی ىؼس ااـ ؿوس اٍیی ،ىػک راوػان ؿا ىتدـ ولىدؼ ،بدا ػمدتاوی
بهه؛وٍلىؼه ػؿ وّٞی «ریهیدیه» و پاهدا ّدـبؼؿ ،بیصـ د ؿوی یدک
ال وییى٥ـ آبی میويیىؼس ىػک رداوػان اف ػنتدیان متىیدؼ میىدىػس ىدما
میتىاویؼ او ؿا ػؿ مٖضی میلـوملىپی ببیىیؼ ،صتی و٩تی ىچدکتـ اف مدـ
مىفن ام س
مىّى ٛػیگـی هن ه مایی؛ ؿوىه ى؛س  ٔ٪٥یک ػنتدیان ص٪ی٪دی
ورىػ ػاؿػ و آن همان تیان ػؿ مىٖ٪ۀ پاییه ىدل؛ امد س آن ػؿون بدؼن ػؿ
پاییه ىل؛ و ػؿ بایی وٖ٪ۀ ٕدب مدىفوی هدىیییدیه ٩دـاؿ ػاؿػس بندیاؿی اف
ىللهای اىو  ،بنیاؿی اف تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ،بنیاؿی اف تىاواییها،
٥اىه ،ىػک راوػان ،ىػکهای تق یهىؼه و بنیاؿی اف مىردىػا ػیگدـ
همگی اف ایه تیان متىیؼ میىىوؼس
ػؿ فمان اؾىته ،تٞؼاػی اف تق یه ىىؼاان مؼؿمۀ ػا دى ػؿبداؿۀ ػنتدیان
باییی ،ػنتیان میاوی و ػنتیان پاییىی ٍضب ـػوؼس میاىی؛ ده آنهدا
ػؿ اىددتباه بىػوددؼس بْٞددی ا٥ددـاػ وی دق اػٝددا می ىىددؼ دده ػؿ ٕددى ونددلهای
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مغتی ،٤امتاػان به ایه ٕـی ٨آمىفه ػاػهاوؼ و ایىله ػؿ تابها ویق به ایه
ىلل وىىته ىؼه ام س به ىدما میادىی؛ ،صتدی ػؿ ایدای ٩دؼی؛ ویدق مٖایدب
بیمٞىی و بهػؿػوغىؿ ورىػ ػاىته ام س اـچه بـعی مٖایدب مداییان مدا
مىت٪ل ىؼهاوؼّ ،ـوؿتا به ایه مٞىدی ویند ده ٍدضیش هندتىؼس بْٞدی اف
ؿوههددای ىچددک ػوی دىی همیيدده ػؿ مض دیٔ مددـػی ٝدداػی اىدداٝه پی دؼا
ـػهاوؼ ،اما ومیتىاوىؼ به ىما مک ىىؼ ه تق یه ىیؼ و بی٥ایؼهاوؼس و٩تی
آنها ػؿباؿۀ ػنتیان بداییی ،ػنتدیان میداوی و ػنتدیان پداییىی ٍدضب
می ىىؼ ،مىٚىؿىان ایه ام ه ػنتیان رایی ام ه ػن میتىاوؼ ؿىدؼ
ىؼس آیدا ایده ىدىعی ویند ؟ و٩تدی ىدغٌ مدؼ فیداػی ؽهدىو ؿا ؿوی
٩نمتی اف بؼن متمـ ق ىؼ ،تىػهای اوـری ایزاػ مدیىدىػ ده ػن ؿا ىدلل
میػهؼس ااـ باوؿ ومی ىیؼ ؽهه عىػ ؿا ؿوی بافویتان متمـ ق ىیدؼ و مدؼ
فیاػی به ایه ٍىؿ اػامه ػهیؼ و پدل اف مدؼتی آوزدا ػن ىدلل میایدـػس
بىابـایه بـعی اف ا٥دـاػ ایده ؿا میبیىىدؼ و میاىیىدؼ ػنتدیان همدهرا وردىػ
ػاؿػس ایه صتی عىؼهػاؿتـ به وٚـ میآیؼس آنهدا ٥لدـ می ىىدؼ ده هـردا ػن
ىلل بگیـػ ،ػنتیان ام س ص٪ی ٪ایه ام ده ،آن یدک ػن امد  ،امدا
یک تدیان ویند س میتىاویدؼ بگىییدؼ ػن همدهرا وردىػ ػاؿػ ،یدا ایىلده ػن
باییی ،ػن میاوی و ػن پاییىی ورىػ ػاؿػ آن ػؿمد امد س امدا٪٥ ،دٔ یدک
تیان ه بهٕىؿ ص٪ی٪ی میتىاوؼ ٩دؼؿ های بیىدماؿی ؿا تىییدؼ ىدؼ وردىػ
ػاؿػ و آن ػؿ مىٖ٪ۀ پداییهتـ ىدل؛ ٩دـاؿ ػاؿػس ػؿ وتیزده ،آن ا٦تدهها ػؿبداؿۀ
ػنتیان باییی ،ػنتیان میاوی و ػنتیان پاییىی اىتباه ام س هـرایی ه
ؽههتان ؿا مؼتی ٕىیوی متمـ ق ىیؼ ػن ىلل میایـػس
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ددىػک ردداوػان اف ػنتددیان ػؿ ٩نددم پدداییه ىددل؛ متىیددؼ میىددىػ و
بهتؼؿیذ ؿىؼ می ىؼ تا بقؿوتـ و بقؿوتـ ىىػس و٩تی تا اوؼافۀ تىپ پیى پى
ؿىؼ ىؼ ،ىلل یی بؼوو میتىاوؼ ػیؼه ىىػ و بیىی و چيد؛های او ىدلل
اـ٥تهاوؼس فماوی ه ىػک راوػان به اوؼافۀ تدىپ پیى پىد امد  ،صبداب
اـػ ىچلی ػؿ ىاؿ او ؿىدؼ می ىدؼس بٞدؼ اف آولده ىدلل میایدـػ ،بدا ؿىدؼ
ىػک راوػان ،آن صباب ویق ؿىؼ می ىؼس و٩تی ٩ؼ ىػک راوػان به مدی
بیو اف پىذ ایىچ (میقػه ماوتیمتـ) میؿمدؼ ،یدک ایبدـو ادل وییدى٥ـ آبدی
ٙاهـ میىىػس و٩تی ىػک راوػان به ىدوووی؛ تدا هيد ایدىچ (ه٦دؼه تدا
بین ماوتیمتـ) میؿمؼ ،ایبـوهای ال وییى٥ـ آبی اٍىی ىلل میایـوؼ
و ییهای اف ال وییى٥ـ آبی ٙاهـ میىىػس ىػک راوػان ٕالیدی ػؿعيدىؼه
ؿوی ٍ٦ضۀ ال وییى٥ـ آبی ٕالیی میويیىؼ و بندیاؿ فیبدا بده وٚدـ میؿمدؼس
بؼن عؼایی تباهیواپؾیـ ام ه ػؿ مؼؿمۀ بىػا آن ؿا «بؼن بىػااىن» و
ایه ِ
ػؿ مؼؿمۀ ػا ى آن ؿا « ىػک راوػان» میوامىؼس
ػؿ ؿوهمان ،ه؛ ایه بؼن ؿا تق یه می ىی؛ و ه؛ بؼوی ده بدا آن متىیدؼ
ىؼیؼ ،و هـ ػوی آنها یفی هنتىؼ یٞىی بؼن ماػؿفاػیتان ویق بایدؼ تبدؼیل
ىىػس همانٕىؿ ه میػاویؼ ،بؼن عؼایی ارافه وؼاؿػ بیه مـػی ٝاػی ٙداهـ
ىىػس با تالىی بنیاؿ٩ ،ایب آن میتىاوؼ ويان ػاػه ىدىػ و چيد؛های ا٥دـاػ
ٝاػی میتىاوىؼ ٥ـوفوؼای آن ؿا ببیىىؼس اما پل اف ایىله بؼن ایده ُبٞدؼ تبدؼیل
ىؼ ،و٩تی ػؿ بیه مـػی ٝاػی ٩ـاؿ ػاؿػ ،به همان ىلل بؼن ٥یقیلی ٥ـػی
ٝاػی به وٚـ میؿمؼ و مـػی ٝاػی ومیتىاوىؼ ٥ـ ٧آن ؿا ببیىىدؼ ،اـچده ایده
بؼن میتىاوؼ آفاػاوه بیه ُبٞؼها صـ ىؼس و٩تی ٩ؼ ىػک راوػان به اوؼافۀ
صؼوػ پىذ ایی ىوووی؛ ایىچ میؿمؼ ،صبداب هدىایی ویدق تدا آن اؿت٦دا ٛؿىدؼ
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می ىؼ و مخل پىمتۀ یک باػ ىک ،ى٦ا ٣امد س دىػک رداوػان بدا پاهدای
ّـبؼؿی میويیىؼ و صـ ومی ىؼس و٩تی به ایه اوؼافه ؿىؼ می ىؼ صبداب
هىایی ػنتیان ؿا تـک می ىدؼس اف آوزدا ده ؿىدؼ دـػه و بدای ٠ىدؼه امد ،
بهمم بای صـ می ىؼس ؿووؼ صـ او بهمم بای بنیاؿ آهندته امد ،
اما هـ ؿوف صـ او میتىاوؼ ػیدؼه ىدىػس بهتدؼؿیذ بده بدای صـ د می ىدؼ و
بایتـ میؿوػس ااـ با ػ ٩آن ؿا تزـبه و مياهؼه ىی؛ میتىاوی؛ وردىػ آن ؿا
صل ىی؛س
و٩تی ایه صباب هىایی به وٖ٪ۀ ٕب مدىفوی تانرىود ػؿ مـ دق ٦٩ندۀ
میىه میؿمؼ ،ویاف ػاؿػ ه مؼتی آوزدا بماودؼس اف آوزدا ده بندیاؿی اف ردىهـ
بؼن بيـی آوزام (٩یب ویق آوزامد ) ،مزمىٝدهای اف چیقهدا ػؿون ایده
صباب هىایی ىلل میایـػس ایده ردىهـ واؿػ صبداب هدىایی میىدىػ و آن ؿا
١ىی می ىؼس پل اف مؼتی ،ػوباؿه بهٕـ ٣بای صـ می ىؼس و٩تی اف میدان
ایى ٝبىؿ می ىؼ ،اصناك ع٦گی می ىیؼ ،مخل ایىله ؿوهایتدان مندؼوػ
ىؼهاوؼ و ایىیتان صل واعىىایىؼی ػاؿػ ،اىیی وؿی ـػه امد س ایده ٪٥دٔ
چىؼ ؿوف ٕى می يؼس مپل ایه صباب هىایی به ٥ـ ٧مـ میؿمدؼ و مدا آن
ؿا «ٍٞىػ به ویىان» میوامی؛س ااـچده میادىیی؛ آن بده ویدىان واؿػ میىدىػ،
ویی ػؿ ص٪ی ٪به اوؼافۀ ل مـ ىمام س اصناك می ىیؼ اوگاؿ مـتان وؿی
ـػه ام س چىن ویىان مضیی بنیاؿ مه؛ ػؿ ورىػ ىغٌ امد  ،ردىهـ آن
ویق بایؼ ػؿون صبداب هدىایی ىدلل بگیدـػس پدل اف آن ،صبداب هدىایی مدٞی
می ىؼ با ٥ياؿ اف تىول چي؛ مىی بیـون بیایدؼ و ایده بندیاؿ ػؿػوداک امد س
چي؛ مىی بهٕىؿ ػؿػوا ی ٥يـػه میىىػ و ى٪ی٪هها ویق اوگداؿ وؿی ـػهاودؼ
و چي؛ها اىػ میا٥تىؼس ایه اصناك اػامه مییابؼ تا ایىلده صبداب هدىایی اف
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تىول چي؛ مىی بیـون میآیؼ و بال٥اٍیه ػؿ ریىی پیياوی آویدقان میىدىػس
ایه ٩ـاؿػهی اؾؿ امـاؿآمیق وامیؼه میىىػ ،آوزا آویقان میىىػس
ا٥ـاػی ه ػؿ مؼؿمۀ بىػا یا ػا دى تق یده می ىىدؼ و چيد؛ مىیىدان بداف
ام ػؿ ایه مـصیه ومیتىاوىؼ چیقی ببیىىؼ چـا ه بؼیهٍىؿ  ،ىللایـی
چیقها ػؿ ػؿون اؾؿ امـاؿآمیق مدـیٜتـ میىدىػس ػؿ ریدى و ٪ٝدب ،مزمىٝده
ػؿهددایی ورددىػ ػاؿػ و همددۀ آنهددا بنددته میىددىوؼس ىددبیه اددؾؿااه میددؼان
ػؿ بقؿو ػؿ هـ ٕـ ٣ورىػ ػاؿػس بـای مـ ٝػاػن به
تیانآومه ػؿ پله ،ػو ِ
ىددللایـی و ١ىیمددافی اددؾؿ امددـاؿآمیق ،ػؿهددا بدداف ومیىددىػ ،مگددـ تضد
ىـایٔ بنیاؿ عاًس ا٥ـاػی ه بهٕىؿ مٞمى میتىاوىؼ اف ٕـی ٨چي؛ مدىی
ببیىىؼ ،ػؿ ایه مـصیه ومیتىاوىؼ ببیىىؼ ،چـا ه اردافه وؼاؿودؼ ببیىىدؼس هدؼ ٣اف
آویقانىؼن آن ػؿ ریىی پیياوی چین ؟ ٍؼها اوا اوـری ػؿ بؼن مدا ػؿ
آن ملان به ه؛ میؿمدىؼ ،بىدابـایه ٍدؼها اودا اودـری بایدؼ اف میدان ادؾؿ
امـاؿآمیق ػوؿ بقوىؼ و مپل عاؿد ىىوؼس همگی بایؼ اف میان ادؾؿ امدـاؿآمیق
ٝبددىؿ ىىددؼس هددؼ ٣ایدده امدد دده بىیانهددای بیيددتـی اؾاىددته ىددىػ و
مزمىٝهای اف چیقها ؿا ػؿون اؾؿ امدـاؿآمیق ىدلل ػهدؼس اف آوزدا ده بدؼن
بيـی ،رهاوی ىچک ام  ،آن رهاوی ىچک ؿا ىدلل میػهدؼ و تمدامی
رىهـ بؼن بيـی ػؿ ػؿون آن ىدلل میایدـػس امدا آن ٪٥دٔ مزمىٝدهای اف
املاوا ؿا ىلل میػهؼ و هىىف بهٕىؿ امل ٩ابلبهـهبـػاؿی وین س
ػؿ تق یه ػؿ مؼؿمۀ ١یـٝاػی ،اؾؿ امـاؿآمیق باف اؾاىته میىدىػس و٩تدی
اؾؿ امـاؿآمیق با ٥ياؿ بیـون میآیؼ ،ماوىدؼ امدتىاوه امد  ،امدا بهتدؼؿیذ ادـػ
میىىػس بىابـایه ػؿهای آن ػؿ ٩نم ریى و ٪ٝدب بداف هندتىؼس ؿوههدای
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مؼؿمۀ ١یـٝاػی ،وه به مؼؿمۀ بىػا تٞی ٨ػاؿوؼ و وه به مؼؿمۀ ػا دى ،بىدابـایه
مزبىؿوؼ اف عىػ مضاٚ٥د ىىدؼس ػؿ مدؼاؿك بدىػا و ػا دى امدتاػان بندیاؿی
ورىػ ػاؿوؼ و همگی آنها میتىاوىؼ مىاٙب مـیؼان باىىؼس بىابـایه مـیدؼان
وی دافی وؼاؿو دؼ ببیىى دؼ و بددا ه دیچ ميددلیی مىاردده ومیىددىوؼس امددا ػؿ مؼؿمددۀ
١یـٝاػی ایهاىوه وین  ،آنها مزبىؿوؼ اف عىػ مضا ٚ٥ىىؼس افایهؿو بایؼ
بتىاوىؼ ببیىىؼس اما و٩تی ػؿ آن فمان چیقهدا ؿا بدا چيد؛ مىیىدان میبیىىدؼ،
ىبیه وگاه ـػن اف میان یىیۀ تینلىپ امد س بٞدؼ اف ایىلده ایده مزمىٝده اف
چیقها ػؿ مؼ یک ماه یا بیيتـ ىلل میایـػ ،آن ىـو ٛمی ىدؼ بده ػؿون
بـاـػػس و٩تی به ػؿون مـ بافمیاـػػ« ،ت٢ییـ رایگاه اؾؿ امـاؿآمیق» وامیدؼه
میىىػس
فماوی ه اؾؿ امـاؿآمیق به ػؿون بـمیادـػػ ،مدـ ىدما ػوبداؿه اصنداك
ىره ػؿ پي ادـػن بدا
ػؿػوا ی ػاؿػ ،اىیی وؿی ـػه ام س مپل اف وٖ٪ۀ ی ِ
٥ياؿ عاؿد میىىػس ایه ٥ياؿ بده بیدـون ویدق اصنداك ػؿػودا ی ػاؿػ ،مخدل
ایىله مـتان ىلا٥ته و باف میىىػس مدپل ادؾؿ امدـاؿآمیق بدهیکباؿه بیدـون
میآیؼ و بال٥اٍیه آمدىػه میىدىیؼس بٞدؼ اف بیدـونآمدؼن ،ادؾؿ امدـاؿآمیق ػؿ
ُبٞؼی بنیاؿ رؿ ٣آویقان میىىػس و٩تی ػؿ عدىاب هندتیؼ آن ؿا تضد ٥يداؿ
٩ـاؿ ومیػهیدؼ ،چـا ده ػؿ بدؼوی اف ىدما ٩دـاؿ ػاؿػ ده ػؿ ُبٞدؼی بندیاؿ رؿ٣
ام س اما منئیهای ورىػ ػاؿػ :و٩تی اؾؿ امـاؿآمیق بـای اوییه باؿ ٩ـاؿػهدی
میىىػ ،اصناك می ىیؼ چیقی ػؿ م٪ابل چيمانتان ورىػ ػاؿػس اـچه آن
ػؿ ُبٞؼی ػیگدـ امد  ،امدا همیيده اصنداك می ىیدؼ چیدق تداؿی ػؿ م٪ابدل
چيمان ورىػ ػاؿػ ،مخل ایىله چیقی چيمانتان ؿا پىىداوؼه امد و باٝدج
ىره ،ادؾؿااه
میىىػ اصناك واعىىایىؼی ػاىته باىیؼس اف آوزا ه وٖ٪ۀ ید ِ
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بنیاؿ مهمی ام  ،اؾؿااه امدـاؿآمیق بایدؼ مزمىٝدهای اف چیقهدا ؿا ػؿ آوزدا
ىلل ػهؼس مپل ػوباؿه ىـو ٛمی ىؼ بده ػؿون بدؼن بـادـػػس «یدک ؿوفودۀ
امـاؿآمیق» ػؿ ص٪ی ٪به یک مىٞ٩ی اؾؿ امـاؿآمیق اىاؿه ومی ىدؼ ،چـا ده
بایؼ باؿها ت٢ییـ مىٞ٩ی ػهؼس و٩تی به ویدىان بـمیادـػػ ،ىدـو ٛمی ىدؼ ػؿ
ػؿون بؼن پاییه بـوػ تا ایىله به وٖ٪ۀ ٕب مىفوی میى ِمه ػؿ ْ٥دای بدیه
ییهها بـمؼس ػؿ وٖ٪ۀ میى ِمه ػوباؿه بیـون میآیؼس
وٖ٪ۀ ٕب مىفوی میى ِمه وٖ٪ۀ بیوهای مهمی ػؿ بؼن ام س مؼؿمۀ
ػا ى آن ؿا یک «ؿوفوه» میوامؼ و ما آن ؿا یک «اؾؿااه» میوامی؛س ایه اؾؿااه
اٍیی مهمی ام و واٞ٩ا ىبیه ػؿوافهای آهىی ام  ،ییدههای بیىدماؿی
اف ػؿوافههددای آهىددی ػاؿػس مددیػاوی؛ دده بددؼن ییددههای بیىددماؿی ػاؿػس
میى های ٥یقیلی یک ییه هنتىؼ و مىیلى های ػؿون آنها ییۀ ػیگدـی
ؿا ىددلل میػهىددؼس ػؿ هددـ ییددهای اف ات؛هددا ،پـوتىنهددا ،ایلتـونهددا ،ؽؿا
بنددیاؿ ىچددک ،ؽؿا ىچددکتـ و صتددی ىچددکتـ ،تددا ؽؿا بیوهایدد
میلـومدددلىپی ،ػؿوافهای وردددىػ ػاؿػس بددده همدددیه ىدددلل ،تىاواییهدددای
٥ىٕ٧بیٞی و تىاواییهای عاً بیىماؿی ورىػ ػاؿوؼ ه همگدی ػؿون آن
ػؿوافۀ ییههای مغتی٦٩ ٤ل ىدؼهاوؼس ػؿ ؿوههدای ػیگدـ ده ػن ؿا تق یده
می ىىؼ ،و٩تی ػن ػؿ آمتاوۀ او٦زاؿ ام  ،او وٖ٪ۀ میى ِمه بایؼ با او٦زاؿ
باف ىىػس ااـ باف ويىػ ،تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ومیتىاوىؼ آفاػ ىدىوؼس پدل اف
آوله اؾؿ امـاؿآمیق ایه مزمىٝه اف چیقها ؿا ػؿ وٖ٪ۀ ٕب مىفوی میىد ِمه
ىلل ػاػ ،ػوباؿه به ػؿون بؼن بـمیادـػػس مدپل بده ٩ندم پداییه ىدل؛
بـمیاـػػس ایه« ،بافاي اؾؿ امـاؿآمیق به رایگاه عىػ» وامیؼه میىىػس
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بٞؼ اف ایىله اؾؿ امـاؿآمیق بـمیاـػػ ،به مضل اوییدۀ عدىػ بدافومیاـػػس
ػؿ آن فمان ،ىػک راوػان بنیاؿ بقؿو ىؼه امد س صبداب هدىایی ،دىػک
راوػان ؿا ػؿ بـ عىاهؼ اـ ٥و ىػک راوػان ؿا عىاهؼ پىىداوؼس همدانٕىؿ
ه ىػک راوػان ؿىؼ می ىؼ ،اؾؿ امـاؿآمیق ویق همـاه بدا او ؿىدؼ می ىدؼس
ػؿ مؼؿمدۀ ػا ددى ،مٞمددىی و٩تددی ددىػک ردداوػان بدده اوددؼافۀ ددىػک ىددو یدا
ه ٦مایه ؿىؼ می ىؼ ،به او ارافه ػاػه میىىػ بؼن ؿا تـک ىؼ و آن« ،تىیؼ
ىػک راوػان» وامیؼه میىىػس تضد ىتدـ ؿوس اٍدیی ،دىػک رداوػان
میتىاوؼ بیـون بیایؼ و ػؿ إـا ٣صـ ىؼس بؼن ٥یقیلی آوزا حاب میماوؼ،
ػؿ صایی ه ؿوس اٍیی بیـون میآیؼس ػؿ مؼؿمۀ بدىػا ،مٞمدىی و٩تدی دىػک
راوػان تا اوؼافهای پـوؿه یابؼ ه بده بقؿادی ىدغٌ بـمدؼ ،ػیگدـ بدا هدیچ
عٖـی مىاره وغىاهؼ ىدؼس ػؿ آن فمدان ،مٞمدىی بده او اردافه ػاػه میىدىػ
بؼن ؿا تـک ىؼ و اف بؼن رؼا ىىػ و آن میتىاوؼ عاؿد ىدىػس ػؿ آن هىگدای،
ىػک راوػان تا اوؼافۀ عىػ ىغٌ ؿىؼ ـػه و ایه صبداب ده همدان ادؾؿ
امـاؿآمیق ام و او ؿا ػؿ بـ اـ٥ته ،بقؿو بىػه و ٥ـاتـ اف اودؼافۀ بدؼن ٥یقیلدی
عىاهؼ بىػس اف آوزا ده دىػک رداوػان تدا چىدیه اودؼافۀ بقؿادی ؿىدؼ دـػه،
ٕبیٞی ام ه اؾؿ امـاؿآمیق ٥ـاتـ اف اوؼافۀ بؼن باىؼس
ىایؼ ػیؼه باىدیؼ ده ػؿ مزندمهها و تَداویـ مىردىػا عدؼایی ده ػؿ
مٞابؼ یا مایـ ملانهای مؾهبی هندتىؼ و مغَىٍدا و٪اىدیها ،ا خدـا ایده
مىرىػا بهاىوهای به تَىیـ يیؼه ىؼهاوؼ ه ػایدـهای ػوؿىدان امد یدا
وىاؿی بیْیىلل ػؿ پي آنها ٩ـاؿ ػاؿػس بنیاؿی اف تَىیـها بدؼیه ىدلل
هنتىؼ ،مغَىٍا و٪اىیها ػؿ مٞابؼ ٩ؼیمیس هیچ ندی ومیتىاودؼ بدهعىبی
تىّیش ػهؼ ه ٝی آن چین س به ىما میاىی؛ ،آن اؾؿ امدـاؿآمیق امد س
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اما ػؿ ایه مـصیه ،ػیگـ اؾؿ امـاؿآمیق وامیؼه ومیىىػس آن «بهيد » وامیدؼه
میىىػس ػؿ ص٪ی ٪هىىف ومیتىان بهٕىؿ امل آن ؿا بهيد وامیدؼ ،چـا ده
 ٔ٪٥ایه مزمىٝۀ املاوا ؿا ػاؿػس ماوىؼ اؿعاوهای ام ه مزمىٝهای اف
املاوا ؿا ػاؿػ اما تىاوایی بدـای تىییدؼ ؿا ودؼاؿػس ٩بدل اف آولده بتىاودؼ تىییدؼ ؿا
ىددـو ٛىددؼ بدده اوددـری و مددىاػ عددای ویداف ػاؿػس چىدؼ مددا پدیو ،بندیاؿی اف
تق یه ىىؼاان ا٦تىؼ ه مٖش اىو ىان بایتـ اف مدٖش اىود مىردىػا
عؼایی اىوااىن ؿ٥ته ام س ػیگـان ٥لـ ـػوؼ ایه باوؿواپؾیـ به وٚـ میؿمؼس
ػؿ ص٪ی ، ٪آوهه آنها ا٦تىدؼ ػؿ دل باوؿواپدؾیـ وبدىػ ،فیدـا ػؿ صدایی ده ػؿ
ػویای بيـی هنتیؼ اىو تان واٞ٩ا بایؼ تا مٖش بنیاؿ باییی تق یه ىىػس
چگىوه میتىاوؼ ایهاىوه باىؼ :او تا مٖضی بدایتـ اف مىردىػا عدؼایی
تق یه ـػه ام ؟ وبایؼ آن ؿا عییی مٖضی ب٦همیؼس اىو چىدیه ىغَدی
واٞ٩ا ػؿ مٖضی بنیاؿ بایم س فیـا پل اف ایىله تق یهاه به مٖضی بنیاؿ
بای ؿمیؼه باىؼ ،و٩تی به فمان ؿوىهبیىی امل ؿمیؼه باىؼ ،مٖش اىود
او بنددیاؿ بایم د س ػؿم د ٩بددل اف بافىددؼن ٦٩ددل اىو د و وا ددلىددؼن بدده
ؿوىهبیىی امل ،هيتاػػؿٍؼ اف اىو او ،با مٞیاؿ ىیهىدیى او ،هدـ ػو
بـػاىته میىىوؼس آن اوـری بـای ١ىی ـػن بهي عدىػ او بده داؿ عىاهدؼ
ؿ ٥س همانٕىؿ ه میػاویؼ اىو تق یه ىىؼه ،همـاه با مٖش ىیهىیى
او ،چیقی ام ه با اؾؿ اف میان مغتیهای بیىدماؿ و آبؼیدؼه ـػن عدىػ
تض ىـایٔ ٕا٥ ٩ـما ػؿ تمای فوؼایاه پـوؿه ػاػه ام س افایهؿو بندیاؿ
بااؿفه ام س هيتاػػؿٍؼ اف ایه ماػۀ بااؿفه بـای ١ىی ـػن بهي او بده
اؿ میؿوػس به همیه ٝید و٩تدی ػؿ آیىدؼه ػؿ تق یده مى٥د ٨میىدىػ ،بدـای
ػاىته هـچه بغىاهؼ  ٔ٪٥ویاف ػاؿػ ػمتو ؿا ػؿاف ىؼ و آن بال٥اٍیه پؼیؼاؿ
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میىىػ و ااـ اؿاػه ىؼ ه هـ اؿی اوزدای ىدىػ ،بده اوزدای مدیؿمدؼس او ػؿ
بهي عىػ همدهچیق ػاؿػس ایده ت٪دىای ٚٝدی؛ اومد ده اف ٕـید ٨تضمدل
مغتیها تق یه ـػه ام س
اوـری مىرىػی ده بده ایده ىدلل عدؼایی امد میتىاودؼ بدهؿاصتی بده
هـچیقی تبؼیل ىىػس بىابـایه آفاػ ام هـ ٕىؿ ه مایل ام آن ؿا مَدـ٣
ىؼ یا اف آن بهـهمىؼ ىىػ و میتىاوؼ هـچیقی ػاىته باىؼس آنها اف ػمدتاوؿػ
تق یددهاه میآیىددؼ ،دده م٪ددای عددؼایی اومد س هـچیددقی متددـ اف ایدده م٪دای
عؼایی ،بؼیه مٞىی ام ه ػؿ وهای ػؿ تق یدهاه مى٥د ٨ويدؼه امد س ػؿ
ایه فمان آوهه ٩بال اؾؿ امـاؿآمیق بىػ ا ىىن میتىاوؼ «بهي » یدا «ػویدای»
عىػه وامیؼه ىىػس ایه ىغٌ  ٔ٪٥بدا بیند ػؿٍدؼ با٩یماودؼه اف اىود
عىػ به ما و ؿوىهبیىی میؿمدؼس ااـچده ٪٥دٔ بیند ػؿٍدؼ اف اىود او
با٩ی ماوؼه ام  ،اما ػؿ ایده مـصیده هدیچ بغيدی اف بدؼوو ٦٩دل ویند س او
میتىاوؼ ایه بؼن ؿا ؿها ىؼ یا آن ؿا وگه ػاؿػ ،اما ایه بؼن پیياپیو با ماػۀ با
اوـری بای تبؼیل ىدؼه امد س ػؿ ایده فمدان ،تىاواییهدای عدؼایی او بدهٕىؿ
امل آىلاؿ میىىوؼ و ٩ؼؿ آنها ٩یاكواپؾیـ ام س اـچه و٩تی ىغَدی
ػؿ بیه مـػی ٝاػی ػؿ صا تق یه ام  ،بؼن او مٞمىی ٦٩دل امد و چىدیه
مهاؿ های بقؿای ؿا وؼاؿػ و بؼون تىره به ایىلده ادىوگو چ٪دؼؿ بدای باىدؼ
هىىف مضؼوػ امد س امدا ػؿ ایده مـصیدهای ده ػؿ بدای تىٍدی ٤ىدؼ ،ػیگدـ
ایهاىوه وغىاهؼ بىػس
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عخًشايی پًجن

طشح فالىو
٥ایىن ،وماػ ٥ایىن ػا٥ای ما ام س ناوی ه تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػاؿوؼ،
میتىاوىؼ ببیىىؼ ه ایه ٥ایىن ػؿ صا چـعو امد  ،ىدامل آن ٥ایىنهدای
َ
ؿوی ويانهای ٥دایىنس مـىد رهدانِ ،رده ،ىدهِ ،ؿن ،ؿوه تق یدۀ مدا ؿا
هؼای می ىؼس انتـۀ ؿوه تق یۀ مدا بندیاؿ ٚٝدی؛ امد  ،فیدـا بدـ امداك
٩ىاویه صا ؛ بـ ت٢ییـا رهان امد س ایده ٥دایىن ده تَدىیـ آن ػؿ ابتدؼای
تابمان ٩ـاؿ ػاؿػ ،اف رهتی میىیداتىؿ رهدان امد س مؼؿمدۀ بدىػا رهدان ؿا
بهٍىؿ اـوهی اف ػویاهایی تَىؿ می ىؼ ه ػؿ ػه ره ورىػ ػاؿوؼس چهاؿ
وره و ػؿ مزمى ٛهي ره ورىػ ػاؿػس ىایؼ بـعی ا٥ـاػ ػیدؼه باىدىؼ ده
بای و پاییه ٥ایىن ،متىن اوـری ورىػ ػاؿػس بىابـایه با اصتناب ایه ػو ره ِ
بددای و پدداییه ،ػؿ مزمددى ،ٛػه رهتددی ػاؿیدد؛ دده ػویاهددا ػؿ آن رهددا بىددا
میىىوؼ ػویاهایی ه رهان ؿا میمافوؼس بهٕىؿ ماػه ،ایده م٦هدىمی امد
ه مؼؿمۀ بىػا اف رهان ػاؿػس
ایبته هليانهای بیىماؿی ػؿ ایه رهان وردىػ ػاؿػ و ؿاه ىدیـی مدا
یلددی اف آنهامدد س رهددان بهٍددىؿ یددک ددل ػؿ صددا صـ دد امدد و
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همیهٕددىؿ همددۀ هليددانهای ػؿون آنس بدده همددیه ٝیدد امدد دده
ٝالم های تایری و ٝالم های مىآمتیلای  卍ىچدکتـ ػؿ ایده ومداػ
ویق ػؿ صا چـعو هنتىؼ و همیهٕىؿ مىآمتیلای  卍بقؿوتدـ ػؿ مـ دق و
ددل ٥ددایىن ویدق میچـعىددؼس بدده ىددلیی[ ،مىآمددتیلای  卍بقؿوتددـ] مٞددـ٣
هليان ؿاه ىیـی ام و چىن به مؼؿمۀ بدىػا تٞید ٨ػاؿید؛ ،ایده ٝالمد
مؼؿمۀ بىػا ػؿ مـ دق ٩دـاؿ ػاؿػس ٙداهـ آن ایهاىوده بده وٚدـ میؿمدؼس امدا ػؿ
ُبٞؼهای ػیگـ هـچیقی ىللهای هنتی بنیاؿ متىى ٛو ػؿه؛با٥تدهای ػاؿػ
و ؿووؼی ه هـچیقی اف ٕـید ٨آن پؼیدؼ میآیدؼ ویدق بدهٕىؿ ميدابهی بندیاؿ
اتىؿی رهدان امد س ایده
پیهیؼه ام س بىابـایه ایه وماػ ٥ایىن ،تَىیـ میىید ِ
٥ایىن ػؿ تمامی ُبٞؼهای ػیگدـ ویدق ىدللهای هندتی و ٥ـایىدؼهای تضدى
عىػ ؿا ػاؿػ ،افایهؿو آن ؿا یک ػویا ػؿ وٚـ میایـیس
و٩تی ٥دایىن ػؿ رهد ادـػه ٪ٝـبدههای مدا ٝمیچـعدؼ ،میتىاودؼ
بهٕىؿ عىػ اؿ اوـری ؿا اف رهان بده عدىػ ردؾب ىدؼ و و٩تدی عدال ٣رهد
اـػه ٪ٝـبههای ما ٝمیچـعؼ میتىاوؼ اوـری ؿا به بیـون ب٦ـمتؼس یدک
ویژای ٥ایىن ایه ام ه و٩تی بهٕـ ٣ػؿون میچـعدؼ (ػؿ رهد ادـػه
٪ٝـبههای ما٥ ) ٝـػی ؿا ه ٥ایىن ػؿ بؼوو ٩ـاؿ ػاؿػ بهـهمىؼ می ىدؼ و
هىگامی ده بدهٕـ ٣بیدـون میچـعدؼ (عدال ٣رهد ادـػه ٪ٝـبدههای
ما ) ٝػیگـاوی ؿا بهـهمىؼ می ىؼ ه پیـامىن آن ٥ـػ هنتىؼس بـعدی ا٥دـاػ
پـمیؼهاوؼ« :ما به مؼؿمۀ بىػا تٞید ٨ػاؿید؛ ،پدل چدـا ٝالمد تدایری ویدق
ورىػ ػاؿػ؟ مگـ ٝالم تایری به مؼؿمۀ ػا دى تٞید ٨ودؼاؿػ؟» ٝیدتو ایده
ام ه آوهه ما تق یه می ىی؛ بنیاؿ ٚٝی؛ ام  ،مٞاػ ایه ام ه دل
رهددان ؿا تق یده مددی ىی؛س پددل همگددی ػؿبدداؿۀ آن بیىؼیيدیؼ :ػؿ رهددان ػو
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مؼؿمۀ اٍیی ورىػ ػاؿػ ،مؼؿمۀ بىػا و مؼؿمۀ ػا ىس بدؼون هـیدک اف آنهدا،
٥ددایىن رهددان ددامیی ؿا ومیمددافػ و ومیتىاویدؼ آن ؿا رهدداوی امددل بىامیدؼس
بىابـایه چیقهایی ؿا اف مؼؿمۀ ػا ى به آن اّا٥ه ـػهای؛س ممله ام بـعدی
بگىیىؼٝ« :الوه بـ مؼؿمۀ ػا ى ،منیضی و ى٦ىمیىوین؛ و مؾاهب ػیگـی
ویق ورىػ ػاؿوؼس آنها چه؟» آوهه میتىاو؛ بـایتان ٥اه ى؛ ایه امد ده
و٩تی تق یه ػؿ ى٦ىمیىوین؛ به مٖىس بنیاؿ باییی بـمدؼ ،بده مؼؿمدۀ ػا دى
تٞی ٨ػاؿػ و هىگامی ه تق یۀ بندیاؿی اف مدؾاهب ١ـبدی بده مدٖىس بداییی
بـمددؼ ،ػؿ مؼؿمددۀ بددىػا ٕب٪هبىددؼی میىددىوؼ و مزمىٝددۀ آمىفههددایی ػؿ
مؼؿمۀ بىػا هنتىؼس  ٔ٪٥ػو ٝؼػ اف چىیه مؼؿمههای اٍیی ورىػ ػاؿػس
پددل چددـا ػو ٝالمد تددایری بدده ؿو هددای ٩ـمددق و آبددی و ػو ٝالمد
تایری ػیگـ به ؿو های ٩ـمق و ميلی هنتىؼ؟ چیقی ده مٞمدىی مدـػی
ػؿباؿۀ تایری میػاوىدؼ ایده امد ده آن اف ػو ودى ٛمداػه ،یلدی ميدلی و
چی ییه و یاو تيلیل ىؼه ام س ایده ػؿ دی ابتدؼایی اف آن
ػیگـی م٦یؼِ ،
ام د  ،چـا دده تددایری ریددىههددای مغتی٦ددی ػؿ ُبٞددؼهای مغتیدد ٤ػاؿػس ػؿ
بایتـیه مٖش ،ػؿ ؿو هایی ومایان میىدىػ ده ایىزدا امدت٦اػه مدی ىی؛س
ری آن به ؿو های ٩ـمدق و
ػا ىیی ه بهٕىؿ متؼاو آن ؿا میىىامی؛ ،تای ِ
ميددلی ام د س بگؾاؿیددؼ مٖیبددی ؿا ػؿ همددیه فمیىدده بیددان ددى؛س بْٞددی اف
تمـیه ىىؼاان ما ه چي؛ مىیىان باف ام پدی بـػهاودؼ ده آوهده ػؿ ایده
ُبٞؼ٩ ،ـمق به وٚـ میؿمؼ ػؿ ُبٞؼی ه؛رىاؿ مبقؿو ام و آوهده ایىزدا فؿػ
ٕالیی به وٚـ میؿمؼ ػؿ ُبٞؼی ػیگـ اؿ١دىاوی امد س بىدابـایه ػؿ ؿو هدایی
ه ا٥ـاػ میبیىىؼ تىى ٛورىػ ػاؿػ ،فیـا ؿو ها اف ُبٞدؼی بده ُبٞدؼ ػیگدـ ت٢ییدـ
می ىىؼس تایری با ؿو های ٩ـمق و آبی ػؿ آن ،به «ؿاه بقؿو ٩یمـو آمماوی
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اوییه» تٞی ٨ػاؿػ ه ىامل ؿوههدای تق یده ػؿ مؼؿمدۀ ١یـمٞمدىیی امد س
چهاؿ مىآمتیلای  卍ىچک اف مؼؿمۀ بدىػا هندتىؼس آنهدا ىدبیه ٝالمد
ومٔ بىػه ه آن ویق اف مؼؿمۀ بىػا ام س ؿو های ایه ٥ایىن وندبتا ؿوىده
ام و اف ایه ٥ایىن بهٝىىان ٝالم ٥ایىن ػا٥ا امت٦اػه می ىی؛س
٥ایىوی ه بـعی اف ىما اف ٕـی ٨چي؛ مىی میبیىیؼ یقوما به ؿود ایده
وماػ وین س ؿود پلفمیىدۀ آن میتىاودؼ ت٢ییدـ ىدؼ ،امدا ٕدـس آن ٝدىُ
ومیىىػس و٩تی چي؛ مىیتان ٥ایىن چـعاوی ؿا میبیىؼ ه ػؿ ٩نم پداییه
ىل؛تان وَب ـػهای ،ؿو پلفمیىۀ آن میتىاودؼ ٩ـمدق ،بدى٦و ،مدبق یدا
صتی بیؿو باىؼس ایه ؿو مـتبا بیه ٩ـمق ،واؿوزی ،فؿػ ،مبق ،آبی ،وییی و
بى٦و ت٢ییـ می ىؼس ػؿ وتیزه ممله ام ؿوگی ده میبیىیدؼ اف ؿوگدی ده
ایه وماػ ما ػاؿػ مت٦او باىؼس اما ؿو و ایگىی مىآمدتیلاها  卍و تدایری
ػؿون ٥ایىن ت٢ییـ ومی ىؼس صل می ىی؛ ه ؿو پلفمیىدۀ ایده تَدىیـی
ه میبیىیدؼ وندبتا عدىب امد  ،پدل آن ؿا اوتغداب دـػهای؛س نداوی ده
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػاؿوؼ میتىاوىؼ ػؿ ایه ٥ایىن چیقهای بندیاؿ فیداػی
ؿا وؿای ایه ُبٞؼ ببیىىؼس
بْٞی ا٥ـاػ ا٦تهاوؼ« :ایه مىآمدتیلا  卍ىدبیه ٝالمد هیتیدـ امد س»
بگؾاؿیؼ بـایتان بگىی؛ ه ایه ٝالم ؽاتدا بده هدیچ ادـوه عاٍدی اف مدـػی
مـبىٓ وین س بْٞی ا٥ـاػ میاىیىؼ« :ااـ اىىۀ آن به ایه ٕـ ٣ذ ىدىػ،
ٝالمد هیتیددـ میىددىػس» ایهاىودده ویند  ،فیدـا میچـعددؼ و آن هدد؛ ػؿ ػو
ره س ایه ٝالم صؼوػ ػوهقاؿوپاوَؼ مدا پدیو بدهٕىؿ ومدیٞی ػؿ ػویدا
ىىاعته ىؼس ػؿ فمان ىا یامىوی بىػ ه آن ؿا ىىاعتىؼس اما اف فمان هیتیدـ و
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رىد رهدداوی ػوی ٪٥ددٔ چىددؼ ػهدده اؾىددته امد س او آن ؿا بددـای امددت٦اػۀ
عىػه تَاصب ـػ ،اما ؿوگی ه امت٦اػه ـػ مت٦او اف ؿو ما بىػس ؿو
آن میاه بىػ و اىىۀ آن ؿو به بدای اىداؿه می دـػ و بهٍدىؿ ٩دا ؛ امدت٦اػه
میىؼس ایه تمای چیقی ام ه ػؿباؿۀ ایه ٥ایىن میاىی؛س ایبته آوهه ا٦ت؛
 ٔ٪٥ػؿباؿۀ ىلل ٙاهـی آن بىػس
پل ایه مىآمتیلا  卍ػؿ مؼؿمۀ بىػای ما مٞـ ٣چیند ؟ بْٞدی ا٥دـاػ
میاىیىؼ آن مٞـ ٣ىاػی و عىىبغتی ام  ،اما ایه بـػاىتی ونبتا ػویدىی
اف آن ام س بگؾاؿیؼ بـایتان بگدىی؛ ده مىآمدتیلا  卍مدٖش بدىػا ؿا ويدان
میػهؼ و  ٔ٪٥آنهایی ه به مدٖش بدىػا ؿمدیؼهاوؼ آن ؿا ػاؿودؼس مىردىػا
عؼایی پاییهتـ ،ماوىؼ بىػیناتىاها و آؿها ها آن ؿا وؼاؿوؼ امدا بىػینداتىاهای
بقؿو ،ماوىؼ «چهاؿ بىػیناتىای بقؿو» آن ؿا ػاؿوؼس میتىاوی؛ بگدىیی؛ ده آن
بىػیناتىاهای بقؿو بنیاؿ ٥ـاتدـ اف مدٖش بىػاهدای مٞمدىیی ؿ٥تهاودؼ ،صتدی
بایتـ اف تاتاااتاها هنتىؼس ػؿ ٥ـامىی مٖش تاتاااتا ،آن٩ؼؿ بدىػا وردىػ ػاؿػ
ه ومیتىان آنها ؿا ىمـػس تاتاااتاها  ٔ٪٥یک مىآمتیلا  卍ػاؿوؼس آنهدایی
ه ٥ـاتـ اف مٖش تاتاااتدا ؿمدیؼهاوؼ تٞدؼاػ بیيدتـی مىآمدتیلا  卍ػاؿودؼس ػؿ
مٖضی ػو بـابـ بایتـ اف تاتاااتا ،ػو مىآمدتیلا  卍ػاؿیدؼ و صتدی ػؿ مدٖىس
بایتـ ،مه ،چهاؿ ،پىذسسس مىآمتیلا  卍ػاؿیؼ و بـعی آن٩دؼؿ فیداػ ػاؿودؼ ده
مـامـ بؼنىان ؿا پىىاوؼه ام  ،ىامل مـ ،ىاوه و فاوىس و٩تی ْ٥ای ا٥ی
بـای آنها ورىػ وؼاىته باىؼ ،صتی ػؿ  ٤ػم  ،اوگيدتان ػمد ٩ ،دىك
 ٤پا ،اوگيتان پا و ١یـه ٙاهـ میىىػس همانٕىؿ ه مٖش بایتـ و بدایتـ
میؿوػ٥ ،ـػ مىآمدتیلاهای  卍بیيدتـ و بیيدتـی عىاهدؼ ػاىد س بىدابـایه،
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مىآمتیلا  卍م٪ای بىػا ؿا ويان میػهؼس هـچه مٖش یک بىػا بدایتـ باىدؼ،
تٞؼاػ بیيتـی مىآمتیلا  卍ػاؿػس

سوػهای تضکیۀ غیشهؼمىلی
ٝالوه بـ ؿوههای تق یۀ مؼؿمۀ بىػا و مؼؿمه ػا ى ،ؿوههای ١یـمٞمدىیی
ویق ورىػ ػاؿوؼس آنها عىػ ؿا ؿوههدای تق یدۀ ١یـمٞمدىیی میوامىدؼس ا٥دـاػ
ٝاػی ػؿباؿۀ ؿوههای تق یه ایه امتىبآ ؿا ػاؿوؼ :اف فمان چیه بامدتان تدا
امـوف ،مـػی مؼؿمۀ بىػا و مؼؿمۀ ػا ى ؿا بهٝىىان ؿاههدای تق یدۀ ؿامدتیه ػؿ
وٚـ اـ٥تهاوؼ و آنها ؿا به وای ؿاههای تق یۀ مدؼاؿك ص٪ی٪دی ویدق وامیؼهاودؼس
ؿوههای ١یـمٞمىیی هـاق ٝمىمی ويؼهاوؼ و ا٥ـاػ بنیاؿ می میػاوىؼ ه
آنهددا ورددىػ ػاؿوددؼس مددـػی ٪٥ددٔ اف ٕـید ٨آحدداؿ هىددـی و اػبددی ػؿبدداؿۀ آنهددا
میػاوىؼس
آیا واٞ٩ا چیقی بدهٝىىان ؿوههدای ١یـمٞمدىیی وردىػ ػاؿػ؟ بیده وردىػ
ػاؿػس ػؿ رـیان تق یهای ،مغَىٍا ػؿ مدا های آعدـ ،مده و٦دـ اف امدتاػان
ماهـ ؿوههای ١یـمٞمدىیی ؿا بدهٕىؿ ات٦دا٩ی مال٩دا دـػیس آنهدا ردىهـ
ِ
آمىفههایىان ؿا به مه مىت٪ل ـػوؼ چیقهایی ه بنیاؿ مىضَدـبه٥ـػ و
بنیاؿ عىب بىػودؼس بدهعإـ ایىلده آوهده ػاؿودؼ بندیاؿ مىضَدـبه٥ـػ امد ،
چیقهایی ه اف تق یهىان صاٍل میىدىػ عییدی عداً امد س ا خدـ ا٥دـاػ
ومیتىاوىؼ ػؿ دی اف آن ػاىدته باىدىؼس بدهٝالوه ،آنهدا بیدان می ىىدؼ وده اف
مؼؿمۀ بىػا هنتىؼ و وه اف مؼؿمۀ ػا ى ،چـا ه ؿوه آنها ػؿ فمدـۀ هیچیدک
اف ایه ػو مؼؿمه وین س همیه منئیه باٝج ىؼه مـػی آنها ؿا ؿاه «٥ـٝدی»
یا «وامتٞداؿ »٣بىامىدؼ ،امدا آنهدا عدىػ ؿا ؿوههدای ١یـمٞمدىیی میوامىدؼس
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ممله ام به وٚـ بـمؼ وامیؼن آنها بهٍىؿ ؿاه ٥ـٝی یا وامتٞاؿ ٣مٞىدی
ّمىی تض٪یـآمیقی ػاؿػ ،اما ٖٞ٩ا به ایده مٞىدی ویند ده مدـػی مغدای٤
ِ
آنها هنتىؼس مـػی ومیاىیىؼ ه آنها ؿوههدای اهـیمىدی هندتىؼس صتدی
مٞىی ٙاهـی ایه وارهها ویق بیاوگـ ایه وین ه آنها ؿوههای اهـیمىدی
هنددتىؼس ػؿ ٕددى تدداؿیظ ،مددـػی ػؿ چددیه مؼؿمددۀ بددىػا و مؼؿمددۀ ػا ددى ؿا
«مؼؿمددههای ؿامددتیه» تق یدده میوامیؼهاوددؼس بىددابـایه و٩تددی ؿوههددای
١یـٝاػی ؿا ػؿک ومی ىىؼ ،آنها ؿا ؿاه ٥ـٝی میوامىؼ ػؿ م٪اینه بدا ایىلده
امال مىامب یا متٞاؿ ٣باىىؼس ػؿ عَدىً ی٪دب «وامتٞداؿ »،٣مىٚىؿىدان
«ؿویلـػی واىیاوه» بىػس ػؿ واراان چدیه بامدتان مٞمدىی ایهٕدىؿ بـػاىد
میىؼس
چـا آنها ؿوههای اهـیمىی وینتىؼ؟ فیـا آنها ویق ایقاماتی رؼی بـای
ىیهىیى ػاؿوؼ و مـى رهان ؿا مبىای تق یهىان ٩ـاؿ میػهىدؼس آنهدا
مـى یا ٩ىاویه رهان ؿا و٪دِ ومی ىىدؼ و اؿهدای بدؼ اوزدای ومیػهىدؼ،
بىابـایه ومیتىاویؼ آنها ؿا ؿوههای اهـیمىی بىامیؼس مؼؿمۀ بدىػا و مؼؿمدۀ
ػا ى مؼؿمههای ؿامتیه هنتىؼ ،وه به ایه ٝی ه مـى رهان ه؛مدى بدا
ؿوههای آنهام  ،بیله به ایه ٝی ه مؼؿمۀ بىػا و مؼؿمۀ ػا دى ه؛مدى
با مـى رهان هنتىؼس ااـ تق یۀ ؿوههای ١یـمٞمىیی ه؛مى بدا مـىد
رهان باىؼ ،آنها ؿوههدای اهـیمىدی ویندتىؼ ،بیلده ؿوههدای ؿامدتیه
هنتىؼس فیـا مٞیاؿ بـای تٞییه عىبی و بؼی یا ویلی و پییؼی ،مـى رهدان
ام س آنها تق یهىان ؿا بـ پایۀ مـى رهان ٩ـاؿ میػهىؼ ،بىدابـایه آنهدا
ویق ؿامتیه هنتىؼس  ٔ٪٥ایهٕىؿ امد ده ایقامدا و ميغَدا آنهدا بدا
ایقامددا و ميغَددا مؼؿمددۀ بددىػا و مؼؿمددۀ ػا ددى ت٦دداو ػاؿػس آنهددا
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آمىفههایىان ؿا به مضؼوػۀ ومیٞی اف ىااـػان مىت٪دل ومی ىىدؼ٪٥ ،دٔ
به تٞؼاػ بنیاؿ می آمىفه میػهىؼس مؼؿمۀ ػا ى صتی ااـ به تٞدؼاػ فیداػی
اف مـیؼان آمىفه ػهؼ٪٥ ،دٔ یلدی اف آنهدا آمىفههدای واٞ٩دی ؿا ػؿیا٥د
می ىؼس مؼؿمۀ بىػا به وزا همۀ مىرىػا اٝت٪داػ ػاؿػ ،افایدهؿو هـ ندی
بغىاهؼ تق یه ىؼ ،میتىاوؼ آن ؿا اوزای ػهؼس
و٩تی ؿوههای ١یـمٞمىیی مىت٪ل میىدىوؼ ومیتىاوىدؼ بده ػو و٦دـ ػاػه
ىىوؼس بیله  ٔ٪٥یک ىغٌ ػؿ ٕى مؼ فماوی ٕىیوی اوتغاب میىدىػس
به همیه ٝی ام ه ػؿ ٕى تاؿیظ ،مـػی ٝاػی آنها ؿا وؼیؼهاوؼس فمداوی
ه چیاىو ػؿ ػوؿان ىلى٥ایی عىػ بىػ ،متىره ىؼی تٞؼاػی اف ا٥ـاػ ایده
ؿوهها ویق بـای آمىفه بیـون آمؼودؼس امدا پدل اف آمدىفه ٝمدىمی متىرده
ىؼوؼ املانپؾیـ وین  ،فیـا امتاػ مزاف ومیػاون بـعدی اف آن چیقهدا بده
ٝمىی مـػی مىت٪ل ىىػس ااـ بغىاهیؼ ؿوىی ؿا بهٕىؿ انتـػه اىاٝه ػهیدؼ،
ومیتىاویؼ ىااـػان عىػ ؿا اوتغاب ىیؼس ا٥ـاػی ه بـای یداػایـی میآیىدؼ
مٖىس مغتی ٤ىیهىیى و ؽهىی های مغتی٦ی ؿا میآوؿودؼ ،چـا ده هدـ
وى٥ ٛـػی میآیؼس ومیتىاویؼ مـیؼانتان ؿا اوتغاب ىیؼس افایدهؿو ؿوههدای
١یـمٞمددىیی ومیتىاوىددؼ بددهٕىؿ انددتـػهای ػؿ ارتمددا ٛآمددىفه ػاػه ىددىوؼس
اوزای ایه اؿ میتىاودؼ ىدااـػان ؿا ػؿ مٞدـُ عٖدـ ٩دـاؿ ػهدؼ ،فیدـا ؿوه
آنها واٞ٩ا بغَىً ام س
بـعی اف ا٥ـاػ میاىیىؼ« :مؼؿمۀ بىػا مٞی می ىدؼ ٥دـػ بده ؿوىدهبیىی
بـمؼ و مؼؿمۀ ػا ى مٞی می ىؼ ٥ـػ مىرىػ امیی ىدىػس ػؿ عَدىً ؿوه
١یـمٞمىیی چٖىؿ؟» ٥ـػ راوػاوی بیصؼوصَـ عىاهؼ ىؼ ه به هیچ ٩یمدـو
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حابتی ػؿ رهان مضؼوػ ومیىىػس همه میػاوىدؼ تاتاااتدا ىدا یامىوی بهيد
ماها ؿا ػاؿػ ،بىػا آمیتابدا بهيد مدٞاػ ١دایی ؿا ػاؿػ و بدىػا امدتاػ ٕدب
بهي ػؿعيان ؿا ػاؿػس هـ تاتاااتا و بىػای بقؿادی بهيد عدىػ ؿا ػاؿػس هدـ
مىرىػ عؼایی بهي عىػ ؿا بىا می ىؼ و بندیاؿی اف مـیدؼاوو آوزدا فودؼای
می ىىددؼس امددا ٥ددـػی دده ػؿ تق یددۀ ؿوههددای ١یـمٞمددىیی مى٥دد ٨میىددىػ
مضؼوػۀ مٞیىی ػؿ رهان وؼاؿػ و راوػان بیصؼوصَـی عىاهؼ ىؼ ه هیچ
ملان عاٍی ػؿ آممان وؼاؿػس

تمشیىکشدو سوؽی اهشیمًی
مىٚددىؿ اف «تمـیه ددـػن ؿوىددی اهـیمى دی» چین د ؟ چىددؼیه ىددلل ػاؿػس
ا٥ـاػی هنتىؼ ه بهٕىؿ ميغٌ ؿوههای اهـیمىدی ؿا اوزدای میػهىدؼ،
چـا ه ػؿ ٕى تاؿیظ ا٥ـاػی بىػهاوؼ ه چىیه چیقهایی ؿا مىت٪دل می ىىدؼس
چـا آن چیقها ؿا مىت٪دل می ىىدؼ؟ فیدـا ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی ػؿ رندتزىی
ىددهـ  ،مىددا ٜ٥ىغَددی و پددى بىػهاوددؼس ایههددا چیقهددایی هنددتىؼ دده
میعىاهىؼس ایبته مٖش ىیهىیى آنها بای وین و هدیچ ادىوگی وؼاؿودؼس
پل چهچیقی به ػم میآوؿوؼ؟ اؿماس یلی اف ویژایهای اؿما ایده امد
ه ااـ نی م٪دؼاؿ فیداػی اف آن ؿا ػاىدته باىدؼ ،ودىٝی اف اودـری ؿا ىدلل
میػهؼس اما ایه ىغٌ هیچ مٖش تق یهای وؼاؿػ و ومیتىاوؼ با تق یه ىىدؼه
م٪اینه ىىػس اما ػؿ م٪اینه با ا٥ـاػ ٝاػی ،میتىاوؼ آنهدا ؿا مهداؿ و مضدؼوػ
ىؼ ،فیـا اؿما ویق وىٝی اف اوـری ام س و٩تی تـا ؛ آن بنیاؿ فیاػ میىدىػ،
میتىاوؼ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػؿ بؼن ٥ـػ ؿا ت٪ىی ـػه و چىیه ت حیـی ؿا
ایزاػ ىؼس افایهؿو ػؿ ٕى تاؿیظ همیيه ا٥ـاػی بىػهاوؼ ه چىیه چیقهایی
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ؿا آمىفه ػهىؼس آنها میاىیىؼ« :با اوزای اؿهدای بدؼ و بدا ػىدىایػاػن بده
ػیگـان ،میتىاو؛ اىو عىػ ؿا ا٥قایو ػه؛س» آنها اىو عىػ ؿا ا٥دقایو
ومیػهىؼس ص٪ی ٪ایه ام ه آنها ػؿ صا ا٥قایو تدـا ؛ آن مداػۀ مدیاه
هنتىؼ ،چـا ه اوزای اؿهای بؼ به آنها ماػۀ میاه ،اؿما میػهؼس بىدابـایه
میتىاوىؼ آن تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی وداچیق مداػؿفاػی ؿا بدا آن اؿمدا ت٪ىید
ىىؼس آنها میتىاوىؼ بـعی اف تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ىچک ؿا ؿىؼ ػهىدؼ،
اما ومیتىاوىؼ هیچ اؿ مهمی اوزای ػهىؼس ایه ا٥ـاػ بهاىتباه ٥لـ می ىىؼ با
اوزای اؿهای بؼ میتىاوىؼ اىو ؿا ا٥قایو ػهىؼس
بـعی اف ا٥ـاػ میاىیىؼ« :اهـیمه ٩دىیتـ اف ػا دى امد س» ایده ا٦تدهای
اىتباه ػؿ بیه مـػی ٝاػی ام س اهـیمه هـاق بیىدؼتـ اف ػا دى وغىاهدؼ بدىػس
پیوفمیىددههایی ػؿ ایدده عَددىً ورددىػ ػاؿػ :رهدداوی دده مددا اونددانها
میىىامی؛  ٔ٪٥یک رهدان ىچدک اف رهانهدای بیىدماؿ امد و بدـای
اعتَاؿ آن ؿا رهان میوامی؛س هـو ٩ه رهان ما فمداوی ٕدىیوی ؿا پيد
مـ اؾاىته باىؼ ،همیيه ٥ارٞۀ ٚٝیمی ؿا تزـبده می ىدؼ ده همدهچیق ػؿ
رهان ؿا مىهؼی می ىؼ ،ىدامل مدیاؿهها و تمدای مىردىػا س صـ د رهدان
٩اوىوی ؿا ػوبا می ىؼس ػؿ ایه ػوؿۀ رهان ٔ٪٥ ،مىردىػا اونداوی ویندتىؼ
ه بؼ ىدؼهاوؼس بندیاؿی اف مىردىػا ػؿ صدا صاّدـ ػیؼهاودؼ اف فمداوی ده
آعـیه او٦زاؿ ػؿ ایه ُبٞؼ رهان ؿط ػاػ مؼتی بندیاؿ ٕدىیوی اؾىدته امد س
متاؿهىىامان ومیتىاوىؼ امـوفه آعدـیه او٦زداؿ ؿا ميداهؼه ىىدؼ ،فیدـا آوهده
میتىاوی؛ امـوفه اف میان ٩ىیتـیه تینلىپها ببیىدی؛ چیقهدایی هندتىؼ ده
یکٍؼوپىزاههقاؿ ما وىؿی پیو ات٦دا ٧ا٥تداػس اادـ بغدىاهی؛ ت٢ییـاتدی ؿا
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ببیىی؛ ه ه؛ا ىدىن ػؿ بدؼنهای یهداوی ؿوی میػهدؼ ،مزبدىؿی؛ مىتٚدـ
باىی؛ تا یکٍؼوپىزاههقاؿ ما وىؿی بگؾؿػس ایه واٞ٩ا آیىؼۀ ػوؿی ام س
تا ىىن ل رهان اف میان ت٢ییدـ ٚٝیمدی اؾىدته امد س هدـ فمدان ده
چىیه ت٢ییـی ؿط ػاػه ام  ،بـای تمای مىرىػا ػؿ مـامـ رهدان ودابىػی
امل به باؿ آوؿػه ام س ػؿ هـ باؿ ه چىدیه وّدٞیتی ات٦دا ٧میا٥تداػ٩ ،دـاؿ
بىػه عَیَهها و ٝىاٍـ ماػی رهان بهٕىؿ امل مضى ىىػ ،بهٕىؿی ده
چیقی با٩ی وماوؼ و تمدای مىردىػا اف بدیه بـوودؼس امدا هدـ بداؿ ،ایده او٦زداؿ
بهٕىؿ امل ٍىؿ وگـ٥ته ام س بىدابـایه هـاداه مىردىػا عدؼایی بندیاؿ
مٖش بای اف وى رهاوی ؿا ماعتهاوؼ ،همیيده مىردىػا عاٍدی بىػهاودؼ ده
بهٝىىان با٩یماوؼههایی اف اؾىته پیيداپیو ػؿ رهدان صْدىؿ ػاىدتىؼس امدا
رهدداوی دده مىرددىػا عددؼایی ػوبدداؿه میمدداعتىؼ بددـ امدداك عَیَدده و
مٞیاؿهای عىػىان بىا میىؼ ه با عَیَه و مٞیاؿهای ٩بل ت٦او ػاى س
آنهدددایی ددده ػؿ او٦زددداؿ يدددته ومیىدددؼوؼ ،ىدددیىههای ٝمیلدددـػ و
عَیَههایی ؿا ه اف ٩بل میىىاعتىؼ با عىػ به رهان رؼیؼ میآوؿػوؼس امدا
بـ ایه رهان ىللاـ٥تۀ رؼیؼ عَیَهها و ٩ىاویه رهان رؼیؼ صدا ؛ بدىػس
بىابـایه آنهایی ه ػؿ او٦زاؿ يته ومیىؼوؼ ػؿ و٪و اهـیمههدایی ٝمدل
می ـػوؼ ه با ٝمیلـػ رهان رؼیؼ مؼاعیه می ـػوؼس اما آنهدا آن٩دؼؿ هد؛
بؼ وینتىؼ چـا ه ٍـ٥ا بـ اماك عَیَههای رهان ٩بیدی ٝمدل می ىىدؼس
آنها همان چیقی هنتىؼ ه بهٝىىان ویـوهای تاؿیدک ىدىاعته میىدىوؼس
امددا آنهددا ه دیچ تهؼی دؼی بددـای مددـػی ٝدداػی وینددتىؼ و بدده مددـػی ٍددؼمه
ومیؿماوىؼس  ٔ٪٥بـای اوزای اؿها ،بده ىدیىههای هده عىػىدان بهىدؼ
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میچنبىؼس ػؿ اؾىته ،مـػی ٝاػی ارافه وؼاىتىؼ ایه ؿا بؼاوىدؼس ا٦تدهای ده
٥ـاتـ اف مٖش تاتاااتا مىرىػا عؼایی بنیاؿی ورىػ ػاؿوؼس آن اهـیمهها به
چه صناب میآیىؼ؟ ػؿ م٪اینه با مىردىػا عدؼایی ،واٞ٩دا واچیقودؼس پیدـی،
بیماؿی و مـو ویق ىللهایی اف مىرىػا تاؿیک هنتىؼ ویی بدـای ص٦د٘ و
وگهؼاؿی مـى رهان ورىػ ػاؿوؼس
آمىفههای بىػین؛ ػؿباؿۀ بافپیؼایی ؿوس ،چیقی ؿا بیان می ىؼ ه آمدىؿا
وامیؼه میىىػس آمىؿا مىرىػا ُبٞؼهای ػیگـی هنتىؼ ه مـىد بيدـی
وؼاؿوؼس ػؿ وٚـ مىردىػا ؿوىدهبیه عدؼایی وایتدـ ،آنهدا بیوهاید مدٖش
پاییه و بنیاؿ واتىان هنتىؼ اما ػؿ وٚـ مـػی ٝاػی بنیاؿ تـمىاکاوؼس آنهدا
م٪ؼاؿی اوـری ػاؿوؼ و اونانهای ٝاػی ؿا بهٝىىان صیىان ػؿ وٚـ میایـوؼ،
ػؿ وتیزه ػوم ػاؿوؼ اف اونانها ت٢ؾیه ىىدؼس ػؿ مدا های اعیدـ ،آنهدا اف
٥ـٍ امت٦اػه ـػهاوؼ تا ؿوههای چیاىو ؿا آمدىفه ػهىدؼس امدا آنهدا
مىرىػا واچیقی هندتىؼ و صتدی ٙداهـ بيدـی وؼاؿودؼ و تـمدىاک بده وٚدـ
میؿمىؼس و٩تی آمىفههایىان ؿا یاػ بگیـیدؼ ،مزبىؿیدؼ بـویدؼ و بده آنهدا
بپیىوؼیؼ و یلی اف آنها ىىیؼس بـعدی ا٥دـاػ و٩تدی تمـیههدای چیاىود ؿا
اوزای میػهىؼ ا٥لاؿ بؼی ػاؿوؼ و ااـ ا٥لاؿىان ه؛مى با ت٦لـ آن مىرىػا
باىؼ ،آنها میآیىؼ تا به ایه ا٥ـاػ آمىفه ػهىؼس اما همانٕىؿ ده ا٦تهاودؼ،
«یک ؽهه ػؿم میتىاوؼ بـ ٍؼ اهـیمه ١یبه ىؼس» اادـ ػؿ ٕیدب چیدقی
وباىیؼ ،هیچ نی رـ ومی ىؼ ىما ؿا اؽی ىؼس اما اادـ ا٥لداؿ اهـیمىدی
ػاىته باىیؼ یا بهػوبا چیقهای بؼ بـویؼ ،آنهدا میآیىدؼ تدا بده ىدما مدک
ىىؼ و پدل اف آن ،تق یدۀ ىدما ػؿ مندیـی اهـیمىدی میا٥تدؼس ایده ميدلل
میتىاوؼ ؿوی ػهؼس
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وّدددٞی ػیگدددـی وردددىػ ػاؿػ ددده «واآااهاوددده ػؿ ؿاهدددی اهـیمىدددی
تمددـیه ددـػن» وامیددؼه میىددىػس مىٚددىؿ اف واآااهاودده ػؿ ؿاهددی اهـیمىددی
تمـیه ـػن چین ؟ یٞىی ػؿ ؿوىی اهـیمىی تمـیه ـػ بدؼون ایىلده اف آن
آ ااه بىػس ایه چیقی ام ه بنیاؿ میبیىیؼ و عییی ؿایدذ امد س همدانٕىؿ
ه چىؼ ؿوف پیو ا٦ت؛ ،بـعی ا٥دـاػ ػؿ صدایی ده تمـیههدای چیاىود ؿا
اوزای میػهىدؼ ا٥لداؿ بدؼی ػاؿودؼس اـچده آوزدا ػؿ صدا اوزدای تمـیههدای
اینددتاػه هنددتىؼ و بافوهددا و پاهایىددان اف عنددتگی تلددان میعددىؿػ ،امددا
ؽههىان رای ػیگـی ام س نی ٥لـ می ىؼ٩« :یم ها ػؿ صا ا٥قایو
ام س بهتـ ام بٞؼ اف اوزای تمـیهها بدـای عـیدؼ بدـویس اادـ ٝزیده ولدى؛
ارىدداك اـانتددـ میىددىوؼس» ػیگددـی ٥لددـ می ىددؼ« :مضددل دداؿ ػؿ صددا
تغَیٌ آپاؿتمانهام س آیا واصدؼی بده مده تٞید ٨میایدـػ؟ ىغَدی ده
منئى تغَیٌ آپاؿتمانهام همیيه با مه ميلل ػاؿػس» هـچده بیيدتـ
ػؿباؿۀ ایه مىّى٥ ٛلـ می ىؼَٝ ،باویتـ میىىػ« :مٖمئدى؛ ده واصدؼی
به مه ومیػهؼس چگىوه میتىاو؛ با او مباؿفه ى؛سسس» هدـ ودى٥ ٛلدـی پؼیدؼاؿ
میىىػس همانٕىؿ ه ٩دبال ا٦دت؛ ،ؽههىدان هـردایی مدیؿوػ ،اف مندا ل
عاوىاػای اـ٥ته تا امىؿ میی ،و بـعی منا ل صتی آنها ؿا َٝباوی می ىؼس
و٩تی تمـیه می ىیؼ بایؼ ت٪ىا ؿا رؼی بگیـیؼس هىگدامی ده تمـیههدای
صـ تی ؿا اوزای میػهیؼ ،ااـ ا٥لاؿ عىبی وؼاؿیؼ ،صدؼا٩ل وبایدؼ ا٥لداؿ بدؼی
ػاىته باىیؼس بهتـ اف همه ایه ام ه اٍال هیچ ٥لـی وؼاىته باىیؼس فیـا
ػؿ صایی ه ػؿ مٖىس پاییه تمـیه می ىیؼ بىیانهای عاٍی بایدؼ اؾاىدته
ىىػس آن بىیانها بٞؼا و٪و بنیاؿ مهمی ؿا ای٦ا می ىىدؼ و ؿوودؼ ٥لدـی ٥دـػ
ت حیـاتی ػاؿػس همگی ػؿایهباؿه بیىؼیيیؼ :چهچیقی بده اىود عدىػ اّدا٥ه
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می ىیؼ؟ چگىوه چیدقی ده ؿىدؼ میػهیدؼ میتىاودؼ عدىب باىدؼ؟ چگىوده
میتىاوؼ میاه وباىؼ؟ چىؼ و٦ـ هندتىؼ ده و٩تدی تمـیههدای صـ تیىدان ؿا
اوزای میػهىؼ چىان ا٥لاؿی وؼاؿوؼ؟ چـا با ایىله همیيده تمدـیه می ىیدؼ،
بیماؿیهایتددان اف ب دیه وـ٥تهاوددؼ؟ ىددایؼ بـعددی ا٥ددـاػ ػؿ صددایی دده تمددـیه
می ىىددؼ ػؿبدداؿۀ آن چیقهددای بددؼ ٥لددـ ولىىددؼ ،امددا همیيدده چیاىود ؿا بددا
وابنتگی به تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ،ػؿ ٕیب ایه یا آن چیدق بدىػن و امیدا
ىؼیؼ مغتی٦ی تمـیه می ىىدؼس ػؿ وا٩د ٜبدؼون ایىلده اف آن آ اداه باىدىؼ ،ػؿ
صا تق یه ػؿ ؿاهدی اهـیمىدی هندتىؼس اادـ بده آنهدا بگىییدؼ ده ػؿ ؿاهدی
اهـیمىی تق یده می ىىدؼ ،واؿاصد میىدىوؼ « :چىدیهوچىدان امدتاػ بدقؿو
چیاىو  ،مٞی؛ مه ام !» اما آن امتاػ بقؿو اف ىما عىام بده ت٪دىا بهدا
بؼهیددؼس آی دا ای ده دداؿ ؿا ـػهای دؼ؟ و٩تددی تمـیههددای چیاىو د ؿا اوزددای
میػهیؼ ،همیيه ا٥لاؿ بؼی ؿا اّا٥ه می ىیؼس پل آیا اف تمـیهها چیقهای
عىبی بده ػمد عىاهیدؼ آوؿػ؟ ميدلل ایده امد س ایده واآااهاوده ػؿ ؿاهدی
اهـیمىی تق یه ـػن و چیقی بنیاؿ ؿایذ ام س

تضکیۀ دوگايۀ هشد و صو
ػؿ ارتما ٛتق یه ىىؼاان ،ؿوه تق یهای به وای تق یۀ ػوااوۀ مـػ و فن ورىػ
ػاؿػس ىایؼ ػؿ مزنمهها یا و٪اىیهای تاوتـین؛ تبتی ػیؼهایدؼ ده بدهٝىىان
ؿوىی بـای تق یه ،مـػی بؼن فوی ؿا وگده ػاىدته امد س چهدـۀ مدـػ اداهی
او٩ا ىبیه بىػا ام و فن بـهىهای ؿا وگه میػاؿػس ىدللهای ت٢ییـیا٥تدۀ
بىػا ویق ورىػ ػاؿوؼ ه ٙاهـ یک وارـا با مـ ااو و ٍىؿ امب ػاؿوؼ و بدؼن
بـهىۀ فوی ؿا وگه میػاؿوؼس چدـا بده ایده ٍدىؿ هندتىؼ؟ ابتدؼا مىّدىٝی ؿا
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بـای همه تىّیش میػهی؛س ػؿ مدیاؿۀ مدا ٪٥دٔ چدیه ویند ده تض تد حیـ
ى٦ىمیىوین؛ ٩ـاؿ اـ٥ته ام س تا چىؼ ٩ـن پیو ،تمای وژاػ بيدـ اؿفههدای
اعال٩ی ميابهی ػاى س افایهؿو چىیه ؿوه تق یهای ػؿ ص٪ی ٪اف میاؿۀ ما
ویامؼ ،بیله اف میاؿۀ ػیگـی آمؼس اما ایه ؿوه میتىاوؼ بـای تق یده امدت٦اػه
ىىػس و٩تی ایه ؿوه تق یده ػؿ آن فمدان ػؿ چدیه مٞـ٥دی ىدؼ ،مدـػی چدیه
وتىاونددتىؼ آن ؿا بپؾیـوددؼ ،فیددـا تق ی دۀ ػوااوددۀ مددـػ و فن و بـعددی ؿوههددای
مغ٦ی ػاى س ػؿ وتیزه ،امپـاتىؿ چیه ػؿ ػوؿۀ هىییچاو اف مینیۀ تاود
آن ؿا ممىى ٛاٝالی ـػس ایه ؿوه ممىى ٛىؼ و ارافه پیؼا ولـػ ه ػؿ ػاعدل
چیه آمىفه ػاػه ىىػس ػؿ آن فمان ،تاوتـین؛ تاو وامیؼه ىؼس امدا ػؿ تبد
ه مىٖ٪های بغَىً ام و وّٞی مىضَدـبه٥ـػی ػاؿػ ،اوت٪دا پیدؼا
ـػس چـا آنها به ایه ٍىؿ تق یه می ىىؼ؟ هؼ ٣اف تق یۀ ػوااوۀ مـػ و فن
ایه ام ه ییه ؿا بـای تلمیدل ـػن یاود و یاود ؿا بدـای تلمیدل ـػن
ییه رمٜآوؿی ىؼ ،بهٕىؿی ه ییه و یاو یلؼیگـ ؿا تلمیل و تق یه ىىدؼ
تا به هؼ ٣متٞاػ ىؼن ییه و یاو ؿمیؼس
میػاویؼ ه بـ ٕب ٨مؼؿمدۀ بدىػا یدا مؼؿمدۀ ػا دى ،مغَىٍدا بدـ ٕبد٨
م٦هىی ییه و یاو ِ مؼؿمۀ ػا ى ،بؼن بيـی بدهٕىؿ ٕبیٞدی هدـ ػوی یدیه و
یاو ؿا ػاؿػس بهعإـ ایىله ییه و یاو  ،هـ ػو ػؿ بؼن اونان وردىػ ػاؿودؼ،
میتىاوىؼ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی مغتی ٤و مىرىػا مغتی٦ی مخدل دىػک
راوػان ،ىػ ان تق یهىؼه و ٥اىه ؿا پـوؿه ػهىدؼس بدهعإـ ایىلده یدیه و
یاو هـ ػو ػؿ بدؼن وردىػ ػاؿودؼ ،بندیاؿی اف مىردىػا میتىاوىدؼ پدـوؿه
یابىؼس ایه بـای بؼن مـػاوه و فواوه ،هـ ػو ٍؼ ٧می ىؼس آن چیقها میتىاوىؼ
ػؿ مىٖ٪ۀ ػنتیان ؿىؼ ىىؼس بىابـایه آوهه آنهدا میاىیىدؼ ٍدضیش امد س
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مؼؿمۀ ػا ى مٞمىی ٩نم بایی بؼن ؿا یاو و ٩نم پاییه بؼن ؿا ییه ػؿ
وٚـ میایـػس بـعی اف ا٥ـاػ پي بؼن ؿا یاو و ٩نم ریدىی بدؼن ؿا یدیه
ػؿ وٚـ میایـوؼس ا٥ـاػی هنتىؼ ه ٕـ ٣چپ بؼن ؿا یاو و ٕـ ٣ؿام ؿا
ییه ػؿ وٚـ میایـوؼس ػؿ چیه ا٦تهای ػاؿی؛« :مـػ چپ ،فن ؿام  »،ایه اف
آوزا میآیؼ و ػؿم ام س بؼن بيـی بهٕىؿ ٕبیٞی هـ ػوی ییه و یاو ؿا
ػاؿػ ،بىابـایه با ت حیـ مت٪ابل ییه و یاود  ،بدؼن میتىاودؼ عدىػه بده تٞداػ
میان ییه و یاو بـمؼ و مىرىػا بنیاؿ فیاػی میتىاوىؼ به ورىػ بیایىؼس
پل ایه ؿوىه می ىؼ ه چـا بؼون امت٦اػه اف تق یۀ ػوااودۀ مدـػ و فن،
هىىف ه؛ میتىاوی؛ تا مٖىس بای تق یده ىدی؛س اادـ ٥دـػی ػؿ تق یدۀ عدىػ اف
تق یۀ ػوااودۀ مدـػ و فن امدت٦اػه ىدؼ ،امدا وتىاودؼ آن ؿا بدهعىبی اػاؿه ىدؼ،
ممله ام به صدایتی اهـیمىدی مىتهدی ىدىػ و تق یدهاه تق یدۀ اهـیمىدی
ىىػس و٩تی تق یههای مٖش بایی تاوتـین؛ بغىاهىؼ تق یۀ ػوااوۀ مـػ و فن
ؿا به اؿ ببـوؼ ،آن ؿاهبان یا یماها بایؼ تا مدٖىس بندیاؿ بداییی تق یده دـػه
باىىؼس ػؿ آن هىگای ،امتاػ میتىاوؼ ىغٌ ؿا ؿاهىمایی ىدؼ تدا آن تق یده ؿا
به اوزای بـماوؼس بهعإـ ایىله ىیهىیى آن ٥ـػ بنیاؿ بایمد  ،میتىاودؼ
بؼون ایىله تنیی؛ اهـیمه ىىػ عىػ ؿا بهعىبی اػاؿه ىؼس اما آن ا٥ـاػی ده
ىیهىیى پاییىی ػاؿوؼ ،مٖی٪ا وبایدؼ اف آن امدت٦اػه ىىدؼ ،چـا ده مٖمئىدا
م٢یىب اهـیمه میىىوؼس مٖش ىیهىیى آنها مضؼوػ ام س اف ىهى و
امیا مـػی ٝاػی ؿها ويؼهاوؼ و ىیهىیى آنها ٪٥دٔ تدا ایده صدؼ امد س
بىابـایه ااـ آن ؿا اوزای ػهىؼ ٖٞ٩دا اهـیمىدی عىاهدؼ بدىػس بده همدیه ٝید
ام ه میاىیی؛ ااـ ػؿ مٖىس پاییه آن ؿا آمىفه ػهىدؼ مٖمئىدا ػؿ صدا
تـویذ ؿوىی اهـیمىی هنتىؼس
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ػؿ ما های اعیـ ،بنیاؿی اف امتاػان چیاىود  ،تق یدۀ ػوااودۀ مدـػ و
فن ؿا آمىفه ػاػهاوؼس چهچیق آن ٝزیب ام ؟ تق یۀ ػوااوۀ مـػ و فن صتی
ػؿ مؼؿمۀ ػا ى ویق ٙاهـ ىؼه ام س بهٝالوه ،ایه پؼیؼۀ مـبىٓ به فمان اعیـ
وین  ،بیله ػؿ فمان مینیۀ تاو ىـو ٛىؼس چگىوه تق یۀ ػوااوۀ مـػ و فن
ری مؼؿمۀ ػا ى ،بؼن
میتىاوؼ ػؿ مؼؿمۀ ػا ى ٙاهـ ىىػ؟ بـ ٕب ٨وٚـیۀ تای ِ
بيـی مخل رهاوی ىچک ام ه بهٕىؿ ٕبیٞی ییه و یاو ؿا ػاؿػس تمدای
آمىفههای ص٪ی٪ی و ػؿم اف فمانهای بنیاؿ ػوؿی مىت٪دل ىدؼهاوؼس اادـ
بهٕىؿ مـمـی چیقی ؿا ػؿ آن واؿػ ىیؼ یا هـ ٕدىؿ ده مایدل هندتیؼ آن ؿا
ت٢ییدـ ػهیدؼ ،آن مؼؿمدده ؿا ػؿهدد؛بددـه؛ می ىیدؼ دده باٝددج میىددىػ هددؼ٣
امل ـػن تق یه ٩ابلػمتیابی وباىدؼس بىدابـایه اادـ ؿوه تق یدهای ،تق یدۀ
ػوااوۀ مـػ و فن ؿا وؼاؿػ ،هـاق وبایؼ اف آن امت٦اػه ىیؼس ااـ ایه اؿ ؿا اوزای
ػهیؼ به بیؿاهه میؿویؼ و ػچاؿ ميلل میىىیؼس بدهٕىؿ ميدغٌ بگدىیی؛،
ػؿ مؼؿمۀ ٥ایىن ػا٥ایمان ،تق یۀ ػوااوۀ مـػ و فن یدا چیقهدای ىدبیه آن ؿا
وؼاؿی؛س صای میػاویؼ وٚـ ما ػؿ ایه فمیىه چین س

تضکیۀ دوگايۀ بذو و رهى
تق یۀ ػوااوۀ بؼن و ؽهه ؿا بهتَ٦یل ىدـس ػاػهایس مىٚدىؿ اف تق یدۀ ػوااودۀ
بؼن و ؽهه ایه ام ه ه؛فمان با تق یدۀ ىیهىدیى تان ،ػؿ صدا تق یدۀ
بؼنتان ویق هنتیؼس بهٝباؿ ػیگـ ،بؼن ماػؿفاػیتان ػؿ صا تبدؼیل امد س
ػؿ صایی ه بؼنتان تبؼیل میىىػ و ماػۀ بدا اودـری بدای بهتدؼؿیذ ردایگقیه
میى های بيـی میىىػ ،مدـ ٝپیـىدؼن د؛ میىدىػس بدؼنتان ٝال د؛
بـاي به رىاوی ،بـاي تؼؿیزی و تبؼیل تؼؿیزی ؿا ويان میػهؼس و٩تدی
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ػؿ وهای ماػۀ با اوـری بای بهٕىؿ امل رایگقیه ىدؼ ،بدؼنتان بده بدؼوی اف
وى ٛػیگـی اف ماػه تبؼیل ىؼه ام س آن بؼن ،همانٕىؿ ه ا٦ت؛٥ ،ـامىی
پىذ ٝىَدـ ؿ٥تده امد س اف آوزدا ده ػیگدـ ػؿ مضدؼوػۀ پدىذ ٝىَدـ ویند ،
بؼنتان هـاق ٥امؼ ومیىىػس
تق یه ػؿ مٞابؼ ٪٥دٔ بدا تق یدۀ ؽهده مدـو اؿ ػاؿػ ،افایدهؿو آنهدا ػؿبداؿۀ
صـ ددا ی دا ػؿبدداؿۀ تق ی دۀ بددؼن ٍددضب ومی ىىددؼس آنهددا ویـواوددا ؿا تمددـیه
می ىىددؼس ؿوىددی دده ىددا یامىوی آمددىفه ػاػ ،ویـواوددا ؿا یفی میػاوددؼس ػؿ
ص٪ی ٪ىدا یامىوی ؿوه بدقؿو پیيدـ٥تهای ػاىد و ٖٞ٩دا ایده تىاودایی ؿا
ػاى ه بؼن ماػؿفاػی عىػ ؿا بهٕىؿ امل به ماػۀ با اوـری بای تبؼیل ىؼ
و با عىػه ببـػس اما بـای ایىلده ومىودهای بدـای مدایـیه بدا٩ی بگدؾاؿػ ،ؿاه
ویـواوا ؿا بهرای آن اوتغاب ـػ ه ػؿ آن ،بؼن ػؿ ایىزا بدا٩ی میماودؼس چدـا
آن ؿا اف مـػی عىام ؟ او عىام مـػی تا صدؼ املدان وابنتگیهایىدان ؿا
ؿها ىىؼ ،همهچیق ؿا ؿها ىىؼ ،صتی ػؿ وهای بؼنىان ؿا ،و هیچ وابندتگی
با٩ی وماوؼس او منیـ ویـواوا ؿا اوتغاب ـػ تا بده پیدـواوو مدک ىدؼ تدا صدؼ
املان ١یـوابنته باىدىؼس بىدابـایه ؿاهبدان بدىػایی ػؿ مـامدـ تداؿیظ همگدی
منیـ ویـواوا ؿا اوتغاب ـػهاوؼس مىٚىؿ اف ویـواوا ایه امد ده و٩تدی ؿاهبدی
میمیـػ بؼن ٥یقیلیاه ؿا ؿها می ىؼ و ؿوس او با اىوگو ٍٞىػ می ىؼس
مؼؿمۀ ػا ى بـ تق یۀ بؼن تمـ ق می ىدؼس آنهدا مـیدؼان عدىػ ؿا اوتغداب
می ىىؼ و ػؿباؿۀ وزا همۀ مىرىػا ٍدضب ومی ىىدؼ و بدا ا٥دـاػ بندیاؿ
عىبی مـو اؿ ػاؿوؼس بىابـایه ػؿباؿۀ تلىیکها و چگىوگی تق یۀ بؼن ٍضب
می ىىؼس اما ػؿ مؼؿمۀ بىػا ،مغَىٍا ػؿ مؾهب بىػین؛ٝ ،مىما ایه چیقها
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آمىفه ػاػه ومیىىػس اما ایهاىوه وین ه همدۀ ؿوههدا ػؿ مؼؿمدۀ بدىػا
آنها ؿا آمىفه ومیػهىؼ ،فیـا بنیاؿی اف ؿوههدای مدٖش بدای ػؿ مؼؿمدۀ
بىػا ویق ایه چیقها ؿا آمىفه میػهىؼس مؼؿمۀ تق یۀ ما تق یۀ بؼن و ؽهده ؿا
آمىفه میػهؼس ػؿ ؿوه ٥ایىن ػا٥ایمان ،مدا بدؼن مداػؿفاػی و همهىدیه
ىػک راوػان ؿا میعىاهی؛س ایه ػو مت٦او هنتىؼس ىػک رداوػان بدؼوی
ام ه اف ماػۀ با اوـری بای ماعته میىىػ ،اما ومیتىاوؼ آفاػاوه عدىػه ؿا
ػؿ ُبٞؼ ما ويان ػهؼس بـای ایىله ٙاهـی مخل ٙاهـ مدـػی ٝداػی ؿا ػؿ ایده
ُبٞؼ ػؿ ٕی ػوؿهای ٕىیوی وگه ػاؿید؛ ،بایدؼ بدؼن مداػؿفاػی عدىػ ؿا ػاىدته
باىی؛س افایهؿو ،پدل اف تبدؼیل بدؼن مداػؿفاػی ،ااـچده مداػۀ بدا اودـری بدای
رددایگقیه مددیى های ىددما میىددىػ ،امددا ٕددـف ٩ـاؿایدـی مىیلى هددا ت٢ییدـ
ومی ىؼس بىابـایه بؼنتان ت٪ـیبا ىبیه بؼن ٥ـػی ٝاػی به وٚـ میؿمدؼس امدا
هىىف ه؛ یک اعتال ٣ورىػ ػاؿػ :ایه بؼن میتىاوؼ واؿػ ُبٞؼهای ػیگـ ىىػس
ؿوههایی ه بؼن و ؽهه ؿا تق یه می ىىؼ باٝج میىىوؼ ٥ـػ ػؿ ٙداهـ
بنیاؿ رىان به وٚـ بـمؼ و ٥ـػ ،مت٦او اف مه واٞ٩دیاه بده وٚدـ میؿمدؼس
ؿوفی ىغَی اف مده پـمدیؼ« :مٞید؛٥ ،لدـ می ىیدؼ چىدؼ مدا ػاؿی؟» ػؿ
ص٪ی ٪او ت٪ـیبا ه٦تاػمدایه بدىػ امدا چهلمدایه بده وٚدـ میآمدؼس ٍدىؿ او
چـو ی وؼاى و یٖی ٤و مدـط و مد٦یؼ بده وٚدـ میؿمدیؼس او ىدبیه ٥دـػی
صؼوػا ه٦تاػمایه به وٚـ ومیؿمیؼس و٩تی ٥ایىن ػا٥ا ؿا تمـیه می ىیؼ چىیه
ت٢ییـاتی ؿوی میػهؼس به ىىعی بگدىی؛ ،عاو؛هدای ردىان میتىاوىدؼ بدؼون
ایىله ویاف باىؼ مخل ٩بدل آؿایدو ىىدؼ بدهٕىؿ ٕبیٞدی آن پىمد فیبدایی ؿا
ػاىته باىىؼ ه همیيه بهػوبایو هنتىؼ بهىـٕی ه بهٕىؿ واٞ٩دی ؿوه
تق یۀ بدؼن و ؽهده ؿا اوزدای ػهىدؼس اف ایده مخا هدا بیيدتـ وغدىاهی؛ فػس ػؿ
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اؾىته بهعإـ ایىله ا٥ـاػ منهتـ به ونب بیيتـی ػؿ صـ٥ههای اىوااىن
ورىػ ػاىتىؼ ،بهٝىىان ٥ـػی رىان به صناب میآمدؼیس ایده ؿوفهدا مندا ل
بهتـ میىىوؼ و رىانها به ونب بیيتـی ػؿ هدـ صـ٥دهای وردىػ ػاؿودؼس ػؿ
ص٪ی ٪ػیگـ آن٩ؼؿ رىان وینت؛س به پىزاهمایگی وقػیک میىىیس ػؿ صدا
صاّـ چهلومهمایه هنت؛س

فاؽى
چدـا بده وٚدـ میؿمددؼ بـعدی اف مزندمههای بددىػا اودـری مدإ ٜمی ىىددؼ؟
بنددیاؿی اف مددـػی ومیتىاوىددؼ آن ؿا تىّددیش ػهىددؼس بْٞددیها میاىیىددؼ:
«مزنمۀ بىػا اوـری مإ ٜمی ىؼ فیـا ؿاهبان ،متىن ؿا ػؿ م٪ابل آن بهٕىؿ
پیىمته میعىاوىؼس» مىٚىؿىان ایه ام ه ایه اودـری اف تق یدۀ ؿاهبدان ػؿ
م٪ابل مزنمه به ورىػ میآیؼس عىاه صاٍل اف تق یۀ ؿاهبان باىؼ یا ػیگـان،
ایه اوـری بایؼ بهٍىؿ پـا ىؼه باىؼ وه ره ػاؿس د ،٤مد ٤٪و ػیىاؿهدای
ل مٞبؼ بایؼ م٪ؼاؿ ميابهی ػاىته باىىؼس پل چـا  ٔ٪٥مزنمۀ بدىػا امد
ه چىیه اوـری با٩ؼؿتی ؿا مإ ٜمی ىؼ؟ مغَىٍا مزندمههای بدىػا ده
ػؿ ىههای ػوؿ ،ػؿ بـعی اف ١اؿها یا ؿوی ٍغـهای هندتىؼ ،اودـری مدإٜ
می ىىؼس چدـا ایده اودـری وردىػ ػاؿػ؟ بْٞدی اف مدـػی آن ؿا بده ىدللهای
مغتی٦ی تىّیش میػهىؼ اما هىىف ومیتىاوىؼ بـای آن تىّدیش ؿوىدىی اؿا ده
ىىؼس ػؿ وا ٜ٩مزنمۀ بىػا اوـری ػاؿػ فیـا ٥اىد ِه مىردىػی عدؼایی ؿا ػاؿػس
بهعإـ ایىله آوزا ٥اىه صْىؿ ػاؿػ ،مزنمه اوـری ػاؿػس
ػؿایهباؿه بیىؼیيی؛ ،آیا ایه ٍض وؼاؿػ ه و٩تی ىا یامىوی و بىػیناتىا
اىآنییه تق یهىان ؿا اوزای میػاػوؼ ،با ٥ـُ ایىله چىیه اىغاٍدی واٞ٩دا
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ورىػ ػاىتىؼ ،آنها ویق تق یه ىىؼه بىػوؼ؟ و٩تی ىغَی ػؿ تق یۀ ٥ـامدىی
٩یمـو بيـی به مٖضی بنیاؿ بای میؿمؼ٥ ،اىه ؿا ؿىؼ میػهؼس ٥اىده ػؿ
واصیۀ ػنتیان ٥ـػ متىیؼ میىىػ و اف ٥ا و اىو ماعته میىدىػس ٥اىده ػؿ
ُبٞؼهای ػیگـ متزیی میىىػس ٥اىه همان ٩ؼؿ ٚٝیمدی ؿا ػاؿػ ده عدىػ
ىغٌ ػاؿػ ،اما آ ااهی و ا٥لاؿ ٥اىه ؿا آن ىغٌ ىتـ می ىؼس اما عىػ
امل منت٪یی ام س افایهؿو میتىاوؼ عىػه هـ اؿی
٥اىه ،مىرىػ واٞ٩ی ِ
ؿا بهٕىؿ منت٪ل اوزای ػهدؼس آوهده ٥اىده اوزدای میػهدؼ ػ٩ی٪دا ميدابه آن
چیقی ام ه آ ااهی اٍیی ٥ـػ میعىاهؼ آن ؿا اوزای ػهؼس اادـ ىغَدی
اؿی ؿا بهىلل بغَىٍی اوزای ػهؼ٥ ،اىه او آن اؿ ؿا بده همدان ىدلل
اوزای میػهؼس مىٚىؿ ما اف ٥اىه ،ایه ام س آوهه میعدىاه؛ اوزدای ػهد؛،
ماوىؼ تىٚی؛ بؼن مـیؼاوی ه بهٕىؿ واٞ٩ی تق یه می ىىؼ ،میتىاوؼ بهومدییۀ
٥اىه مه اوزای ىىػس ٥اىه ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ متزیی میىدىػ چـا ده بدؼن
بيـی وؼاؿػس ىلل آن مىردىػ ،حابد و بدؼون ت٢ییدـ ویند  ،بیلده میتىاودؼ
بقؿو یا ىچک ىىػس ااهی او٩ا بنیاؿ بدقؿو میىدىػ ،آن٩دؼؿ بدقؿو ده
ومیتىان تمدای مدـ او ؿا ػیدؼس اداهی او٩دا بندیاؿ ىچدک میىدىػ ،صتدی
ىچکتـ اف یک میى س

تبشک
مزنمۀ بىػا ه ػؿ اؿعاوده مداعته میىدىػ ٪٥دٔ ٖٞ٩دهای هىدـی امد س
«تبـک» مـاممی ام بـای ػٝى ٥اىه مىرىػی عؼایی ده بیایدؼ و ؿوی
آن مزنمۀ بىػا بماودؼ و پدل اف آن ،مدـػی آن مزندمه ؿا بدهٝىىان رندمی
ٝیىی ػؿ وٚـ میایـوؼ تا آن ؿا متایو ىىؼس ػؿ تق یه ،و٩تی تمـیه ىىؼهای
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٩یبی مـىاؿ اف اصتـای ػاؿػ٥ ،اى ِه آن مزنمۀ بىػا٥ ،ا ؿا بدـای او مضاٚ٥د
می ىؼ و مىاٙب اوم و و٩تی تق یده می ىدؼ او ؿا صماید می ىدؼس هدؼ٣
واٞ٩ددی تبددـک ای ده ام د س اوزددای ایدده دداؿ ٪٥ددٔ میتىاوددؼ بددا ا٥لدداؿ ػؿم د
بیـون٥ـمتاػهىؼه ػؿ مـامد؛ ؿمدمی تبدـک بدا مدک مىردىػی عدؼایی ػؿ
مٖضی بنیاؿ بای یا با مک تق یه ىىؼهای ػؿ مٖش بنیاؿ بداییی اف تق یده
ه ایه ٩ؼؿ ؿا ػاؿام به اوزای بـمؼس
مٞابؼ بىػینتی یفی میػاوىؼ ه مزنمههای بىػایىان اف میان تبدـک
بگؾؿوؼ و مٞت٪ؼوؼ ه بؼون تبـک ،مزنمههای بىػا مؤحـ وینتىؼس ایه ؿوفهدا
ػؿ مٞابددؼ ػؿ ب دیه ؿاهبددان ،امددتاػان بددقؿو اٍددیل ورددىػ وؼاؿوددؼس همگددی
ػؿاؾىتهاوؼس اف فمان او٪الب ٥ـهىگی ،بْٞی اف ؿاهبان تافه داؿ ده آمدىفه
واٞ٩ی ؿا ػؿیا ٥ولـػوؼ ،ؿاهب اؿىؼ ىدؼهاوؼس بندیاؿی اف آمىفههدا مىت٪دل
ويؼهاوؼس ااـ اف یلی اف آنها بپـمیؼ« :هدؼ ٣اف تبدـک چیند ؟» میاىیدؼ:
«مزنمۀ بىػا بٞؼ اف تبـک مؤحـ عىاهؼ بىػس» ػؿباؿۀ ایىله ػ٩ی٪ا چگىوه مدؤحـ
عىاهؼ بىػ ،ومیتىاوؼ تىّیش ػهؼس بىدابـایه تمدای داؿی ده اوزدای میػهدؼ
ارـای مـام؛ ام س متىن بىػینتی ؿا ػؿون مزنمه ٩دـاؿ میػهدؼس مدپل
مزنمه ؿا با ا١ؾی مهـومىی می ىؼ و متىن ؿا ػؿ م٪ابل آن بهٕىؿ پیىمدته
میعىاوؼس مپل اػٝا می ىؼ ه تبـک اوزای ىؼه ام س اما آیا هدؼ ٣تبدـک
میتىاوؼ بـآوؿػه ىىػ؟ بده ایده بندتگی ػاؿػ ده متدىن ؿا چگىوده میعىاودؼس
ىا یامىوی ا ٦ه ٥ـػ بایدؼ متدىن ؿا بدا ؽهىدی ػؿمد و تدىرهی یلپاؿچده
بغىاوؼ تا بهيد ؿوه تق یدهاه ؿا بیـفاودؼس ٪٥دٔ آوگداه میتدىان مىردىػی
عؼایی ؿا ػٝى ـػس  ٔ٪٥و٩تدی یلدی اف ٥اىده مىردىػ عدؼایی واییدی واؿػ
مزنمۀ بىػا ىىػ هؼ ٣تبـک میتىاوؼ بـآوؿػه ىىػس
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بـعددی اف ؿاهبددان ػؿ صددایی دده متددىن ؿا بددهٕىؿ پیىمددته میعىاوىددؼ بددا
عىػىددان ٥لددـ می ىىددؼ« :بٞددؼ اف تبددـک ،چدده م٪ددؼاؿ پددى بدده مدده پـػاعد
میىىػ؟» یدا ػؿ صدایی ده ٥دـػی متدىن ؿا بدهٕىؿ پیىمدته میعىاودؼ٥ ،لدـ
می ىؼ« :ایه یا آن ىغٌ با مه بنیاؿ بؼ ؿ٥تداؿ می ىدؼس» آنهدا ویدق ٝییده
یلؼیگـ ػمینه می ىىؼ و تْاػهای بنیاؿی با ػیگـان ػاؿوؼس ا ىدىن َٝدـ
پایان ػاؿمام س ومیتىان ورىػ ایه پؼیؼه ؿا اولاؿ ـػس ایىزا ػؿ صا اوت٪اػ اف
بىػین؛ وینتی؛س بـعی اف مٞابؼ ػؿ َٝـ پایان ػاؿما عایٌ وینتىؼس ااـ ؽهه
٥ددـػی پددـ اف ا٥لدداؿ ػویددىی و وامىامددب باىددؼ و چىددیه ا٥لدداؿ بددؼی ؿا بیدـون
ب٦ـمتؼ ،آن مىرىػ عؼایی چگىوه میتىاوؼ بیایؼ؟ آوگاه هؼ ٣تبـک ومیتىاودؼ
بههیچوردده صاٍددل ىددىػس امددا ایده مٖیدد ٨ویند  ،چـا دده تٞددؼاػی مٞبددؼ و
ٍىمٞۀ ػا ى ینتی عىب ورىػ ػاؿػس
ػؿ ىهـی ؿاهبی ؿا ػیؼی ه ػم های بنیاؿ تیـهای ػاى س او متىوی ؿا
ػؿون مزنمۀ بىػا اؾاى و آن ؿا بهٕىؿ واىیاوهای مهـومدىی دـػس پدل اف
فمقمۀ چىؼ یمه ،مـام؛ تبـک تمای ىؼس مدپل مزندمۀ بدىػای ػیگدـی ؿا
بـػاى و ػوباؿه چىؼ یمه ؿا فمقمه ـػس بـای هـ تبـک چهل یىآن ػمتمقػ
میاـ ٥س ایه ؿوفها ؿاهبدان تبدـک ؿا تزداؿی ـػهاودؼ و اف آن ندب ػؿآمدؼ
می ىىؼس وٚـی اوؼاعت؛ و پی بدـػی تبدـک صاٍدل ويدؼه امد س بههیچورده
ومیتىاون آن اؿ ؿا اوزای ػهؼس ایه ؿوفها ؿاهبدان صتدی چىدیه اؿهدایی ؿا
اوزای میػهىؼس میػاویؼ چهچیق ػیگـی مياهؼه ـػی؟ ػؿ مٞبؼی ىغَی
بىػ ه به وٚـ میآمؼ بىػیند ١یـؿوصداوی باىدؼ و بدهٙاهـ ػؿ صدا اوزدای
تبـک بـای مزنمۀ بىػا بىػس او آیىهای ؿا م٪ابل عىؿىیؼ وگده ػاىد تدا ودىؿ
عىؿىیؼ ؿا به مزنمۀ بىػا بتاباوؼس مپل اػٝا ـػ تبدـک اوزدای ىدؼه امد س
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ایه منئیه تا ایه صؼ عىؼهػاؿ ىؼه ام ! امـوفه بىػین؛ تا چىدیه مـصیدهای
ؿمیؼه و چىیه پؼیؼههایی بنیاؿ ؿایذاوؼس
ػؿ ىهـ وانریى مزنمۀ بـوقی بقؿای اف بىػا ماعته ىدؼ و ػؿ رقیدـۀ
ینتا ى ػؿ هى ى وَب ىؼس آن مزندمۀ بندیاؿ بقؿادی اف بدىػا امد س
بنیاؿی اف ؿاهبان اف مـامـ ػویا به آوزا آمؼوؼ تا تبـک ؿا اوزای ػهىؼس یلی اف
ؿاهبان بـای اوٞلاك وىؿ عىؿىیؼ ػؿ ٍىؿ مزنمۀ بىػا ،آیىدهای ؿا م٪ابدل
عىؿىیؼ اـ ٥و آن ؿا تبـک وامیؼس ػؿ چىیه مـامد؛ باىدلىهی صتدی چىدیه
اؿی اوزای میىىػس میاىی؛ بنیاؿ ت م٤باؿ ام ! هیچ تٞزبی ویند ده
ىددا یامىوی ا٦د « :ػؿ َٝددـ پایدان ػاؿمددا ،ؿاهبددان بددـای وزددا عىػىددان
ميلل عىاهىؼ ػاى  ،چه ؿمؼ به ایىله ػیگـان ؿا وزا ػهىؼس» بدهٝالوه،
بنیاؿی اف ؿاهبان ،متدىن بىػیندتی ؿا اف ػیدؼااه عىػىدان ت٦ندیـ می ىىدؼس
صتی وىىتههای ػا ى ینتی میله ماػؿ به مٞابؼ ؿاه یا٥ته ام س چیقهایی ده
متىن المیک بىػینتی وینتىؼ به مٞابؼ ؿاه پیؼا ـػهاودؼ و ایده ملانهدا ؿا
ا ىىن امال آى٦ته و ػؿه؛بـه؛ ـػهاوؼس ایبته هىىف ه؛ ؿاهباوی هنتىؼ ده
بهٕىؿ ص٪ی٪ی تق یه می ىىدؼ و عییدی عدىب هندتىؼس ػؿ وا٩د ٜتبدـک بدـای
ػٝى ٥اىه مىرىػ عؼایی واییی ام ده بیایدؼ و ػؿ مزندمۀ بدىػا بدا٩ی
بماوؼس تبـک ایه ام س
ااـ مزنمۀ بىػا بهٕىؿ مى٪٥ی آمیقی تبـک ويؼه باىدؼ ،وبایدؼ ٝبداػ
ىىػس ااـ ٝباػ ىىػٝ ،ىا٩دب وعیمدی عىاهدؼ ػاىد س ٝىا٩دب وعدی؛ چده
هنتىؼ؟ امـوفه ا٥ـاػی ه ػؿباؿۀ ٝی؛ بؼن اوندان پدژوهو می ىىدؼ يد٤
ـػهاوؼ ه ا٥لاؿ یا ٞ٥ایی های ؽهىی اونان میتىاوؼ وىٝی ماػه تىییؼ ىدؼس
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ػؿ مٖضی بنیاؿ بای ،میتىاوی؛ ببیىی؛ ه آن واٞ٩ا وىٝی ماػه ام  ،اما ایه
ماػه ىبیه امىاد م٢ق وین ه امـوفه با پدژوهو يد ٤دـػهای؛س بیلده آن
چیق ماػی ،بهىدلل دل م٢دق اوندان امد س و٩تدی ا٥دـاػ ٝداػی ػؿ فودؼای
ؿوفاوهىددان ػؿبدداؿۀ مىّددىٝی ٥لددـ می ىىددؼ ،آوهدده ایزدداػ می ىىددؼ چیددقی
بهىلل م٢ق اونان ام س اما چىن اوـری وؼاؿػ ،بهمـ ٝپـا ىدؼه میىدىػس
اما اوـری تمـیه ىىدؼه مدؼ بیيدتـی ػوای مدیآوؿػس بىدابـایه ػؿ عَدىً
مىّى ٛمزنمههای بىػا ،ایهاىوه وین ه بگىیی؛ ایه مزنمهها پدل اف
ایىله ػؿ اؿعاوه ماعته میىىوؼ ػاؿای ؽهه هنتىؼس عیـ ،ایهاىوه ویند س
بْٞی اف مزنمههای بىػا اف ؿووؼ تبـک وگؾىتهاوؼ و صتی پل اف ایىلده بده
مٞابؼ بـػه ىؼوؼ ویق هؼ ٣اف تبـک صاٍل ويؼه ام س ااـ یک امتاػ ٩البدی
چیاىو د ی دا نددی اف ؿوىددی واػؿم د تبددـک ؿا اوزددای ػاػه باىددؼ ،صتددی
عٖـواکتـ ام  ،چـا ه ؿوباه یا ؿامىیی به مزنمه میؿوػس
ااددـ مزنددمۀ بددىػا ؿا دده اف ؿووددؼ تبددـک وگؾىددته ٝبدداػ ىیددؼ بن دیاؿ
عٖـواک ام س چه عٖـی میتىاوؼ ػاىته باىؼ؟ ا٦تدهای امدـوفه اوندان بده
مـصیددهای ؿم دیؼه دده هـچیددقی ػؿ صددا بؼتـىددؼن ام د س تمددای رامٞدده و
هـچیقی ػؿ ل رهدان ،یلدی پدل اف ػیگدـی ،ػؿ صدا ٥امؼىدؼن امد س
هـچیقی ه بـای مـػی ٝاػی ات٦ا ٧میا٥تؼ وتیزۀ اٝما عىػىدان امد س
صتی مغ ام ؿاهی ػؿم ؿا پیؼا ـػ یا آن ؿا ػوبا ـػس هـ وى ٛمداوٞی
ػؿ اوتٚاؿ ا٥ـاػی ام ه مٞی می ىىؼ آن ؿا پیؼا ىىؼس ٥ـُ ىیدؼ ٥دـػی
میعىاهؼ اف بىػا ػؿعىام مدک ىدؼ ،امدا چده ندی بدىػا امد ؟ بندیاؿ
مددغ ام د نددی ؿا پیددؼا ددـػ تددا اف او ػؿعىام د مددک ددـػس ااددـ بدداوؿ
ومی ىیؼ ،بگؾاؿیؼ بـایتان ؿوىه ى؛س و٩تی اوییه ىغٌ ،مزنمۀ بىػا ؿا
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ه اف میان تبـک وگؾىته ٝباػ می ىؼ ،بنیاؿ ميللماف میىىػس امدـوفه
چىؼ و٦ـ اف مـػی بـای ؿمیؼن به حمـۀ ص٪ی٪ی ٝباػ می ىىؼ؟ تٞدؼاػ عییدی
مددیس اوگیددقۀ اٍددیی مددـػی اف ٝبدداػ چیندد ؟ افبیهبددـػن مددغتیها،
صل ـػن ميلال و بهػم آوؿػن حـو س بهػوبا ایه چیقهدا هندتىؼس آیدا
ایه چیقها ػؿ متىن بىػینتی هنتىؼ؟ آنهدا اٍدال صداوی چىدیه چیقهدایی
وینتىؼس
٥ـُ ىیدؼ یدک ٝباػ ىىدؼۀ بدىػا ده بدهػوبا پدى امد ػؿ م٪ابدل
مزنمۀ بىػا یا مزندمۀ بىػینداتىا ادىآنییه یدا عدؼای عدىػ تٚٞدی؛ ىدؼ و
بگىیؼ« :عىاهو می ى؛ به مه مک ه تا پى بده ػمد بیداوؿیس» بندیاؿ
عددب ،ؽهىددی امددل ىددلل میایدـػس اف آوزددا دده ایدده ػؿعىامد ػؿ م٪ابددل
مزندمه ىدلل اـ٥تده ،بال٥اٍدیه ؿوی آن مدیؿوػس ػؿ ُبٞدؼی ػیگدـ ،ىدلل
مزنمه میتىاوؼ مىبندٔ یدا مى٪دبِ ىدىػس و٩تدی ٥لدـ ٥دـػ ؿوی مزندمه
میويیىؼ ،مزنمه ػاؿای م٢ق و تىاوایی ٥لـ ـػن میىىػ ،اـچه هىىف بدؼن
وؼاؿػس ا٥ـاػ ػیگـ ویق میآیىؼ تا آن مزنمه ؿا ٝباػ ىىؼس با چىیه ٝبداػتی،
بهتؼؿیذ م٪ؼاؿی اوـری به آن میػهىؼس ااـ تق یه ىىؼهای آن ؿا ٝباػ ىؼ
عٖـواکتـ ام  ،فیـا ایه ٝباػ بهتؼؿیذ م٪دؼاؿی اودـری بده آن میػهدؼ و
آن ؿا ٩اػؿ می ىؼ بؼوی ٝیىی ىلل ػهؼس اما ایه بؼن ٝیىی ػؿ ُبٞدؼی ػیگدـ
ىلل میایـػس بٞؼ اف ایىله ىلل میایـػ ،ػؿ ُبٞؼی ػیگدـ بده صیدا اػامده
میػهؼ و میتىاوؼ می اف ص٪ای ٨رهان ؿا بؼاوؼس افایهؿو میتىاوؼ اؿهدایی ؿا
بـای مىرىػا بيـی اوزای ػهؼس به ایه ٕـی ٨میتىاوؼ م٪ؼاؿی اوـری ؿىؼ
ػهؼس اما ملی ه میػهؼ با ىـٓ همـاه ام و هقیىهای بدـای آن وردىػ
ػاؿػس آفاػاوه ػؿ ُبٞؼی ػیگـ به إـا ٣میؿوػ و بهؿاصتی مـػی ٝاػی ؿا ىتـ
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می ىؼس ایه بؼن ٝیىی ػ٩ی٪ا ٙاهـی ىبیه مزنمهای ؿا ػاؿػ ه اف آن پؼیؼ
آمؼه ام س افایهؿو اـچه ممله امد چیدقی ؿا ػیدؼه باىدیؼ ده مىردىػی
م٪ؼك به وٚـ میؿمؼ و ىایؼ ػ٩ی٪ا ىدبیه تَدىیـی باىدؼ ده آن ؿا ٝبداػ
ـػیؼ ،اما ایه ٝباػ یا ػٝاهای مـػی ام ه بىػیناتىا اىآنییه ػؿو١دیه
یدا تاتاااتدای ت٪یبدی ؿا عید ٨دـػه امد س امدا ؽهده ایده بدىػای ػؿو١دیه یددا
بىػیناتىای ػؿو١یه بهىؼ بؼ ام و  ٔ٪٥به پدى ٥لدـ می ىدؼس چدىن ػؿ
ُبٞؼی ػیگـ متىیؼ میىىػ و میتىاوؼ ٥لـ ىؼ و مدی اف ص٪ی٪د ؿا میػاودؼ،
رـ ومی ىؼ اؿهای عییی بؼی اوزای ػهؼس اما رـ می ىؼ اؿهای بدؼ
رق یتـی ؿا اوزای ػهؼس ااهی او٩ا صتی به مـػی مک می ىؼ ،فیدـا اادـ
به مـػی مک ومی ـػ امال اهـیمىی میبدىػ و يدته میىدؼس چگىوده بده
مـػی « مک» می ىؼ؟ ٥ـُ ىیؼ ندی ػؿ م٪ابدل تَدىیـی م٪دؼك ػٝدا
ىؼ و اف او بغىاهؼ ْٝىی اف عاوىاػهاه ؿا ه بیماؿ ام ىد٦ا ػهدؼس بندیاؿ
عب ،آن مىرىػ بؼ بده ىدما مدک می ىدؼس داؿی می ىدؼ ده ػؿ ٍدىؼو٧
بغيو پى بیىؼافیؼ ،چـا ه ؽهىو بهػوبا پى ام س هـچده ػؿ ٍدىؼو٧
بغيو پى بیيدتـی بیىؼافیدؼ ،بیمداؿی مدـیٜتـ ىد٦ا مییابدؼس اف آوزدا ده
م٪ؼاؿی اوـری ػاؿػ ،میتىاوؼ اف ُبٞدؼی ػیگدـ٥ ،دـػی ٝداػی ؿا ىتدـ ىدؼس
بهویژه ااـ نی ه اىو ػاؿػ بـوػ و آن ؿا ٝباػ ىدؼ عٖـوداکتـ امد س
ایبتدده یفی بدده ا٦ددته ویند دده تق یه ىىددؼه مددـو اؿی بددا ػٝددا ـػن بددـای
بهػم آوؿػن چیقهایی ؿا وؼاؿػ ،چه ؿمؼ به ایىله بـای پى ػؿعىام ىدؼس
امددا بـعددی ایدده دداؿ ؿا اوزددای میػهىددؼس صتددی ػٝددا ـػن بددـای ؿهاىددؼن
عاوىاػهتان اف بؼبغتی و بیماؿی ،وابنتگی اصناما به عاوىاػهتان ام س آیا
میعىاهیؼ مـوىى ا٥ـاػ ػیگـ ؿا ىتـ ىیؼ؟ هـ نی مـوىى عىػه ؿا
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ػاؿػ! ااـ ػؿ بـابـ آن مىرىػ ػؿو١یه ػٝا ىیدؼ و پدى ٕیدب ىیدؼ ،بده ىدما
مک می ىؼس بنیاؿ ميتا ٧ام ه بهػوبا پدى بیيدتـی باىدیؼ ،چـا ده
هـچه بیيدتـ پدى بغىاهیدؼ ،چیقهدای بیيدتـی ؿا میتىاودؼ اف ىدما بدـػاؿػس
مٞامیۀ مىَ٦اوهای ام س پدى فیداػی هند ده مدایـ ٝباػ ىىدؼاان ػؿ
ٍددىؼو ٧بغيددو ؿیغتهاوددؼ و میاددؾاؿػ م٪ددؼاؿی اف آن ؿا بدده ػمد آوؿیدؼس
چگىوه پى به ػم میآوؿیؼ؟ ممله ام اف ػؿ ه بیـون ؿ٥تیؼ ی ٤پدىیی
پیؼا ىیؼ یا ممله ام پاػاىی اف مضل اؿتان بگیـیؼس به هـ ىدلیی مدٞی
می ىؼ پى به ػم آوؿیؼس اما چگىوه میتىاوؼ بدؼون ىدـٓ بده ىدما مدک
ىددؼ؟ بددؼون افػمد ػاػن ،چیدقی بدده ػمد ومیآیدؼس بىددابـایه م٪ددؼاؿی اف
اوـریتان یا ػوی ؿا ه تق یه ـػهایدؼ بـمدیػاؿػ و میبدـػ ،چـا ده ٥ا٩دؼ ایده
چیقهام و ایهها ؿا میعىاهؼس
ای ده بىػاهددای ػؿو١ددیه میتىاوىددؼ بن دیاؿ عٖـودداک باىددىؼس بن دیاؿی اف
تمـیه ىىؼاان ما ه چي؛ مىیىان باف ام ٥لـ می ىىؼ مىرىػ واییدی ؿا
ػیؼهاوؼس ممله ام نی بگىیؼ اـوهی اف آنها امـوف به ایه مٞبؼ آمؼودؼ و
یلی اف آنها چىیهوچىان وامی ػاى و اـوه ؿا ؿهبـی می ـػس ایه ىغٌ
تىٍی ٤می ىؼ ه اـوه ػیـوفی چگىوه بدىػ ،ادـوه امدـوفی چگىوده امد و
چگىوه آن اـوه مؼتی ماوؼ و تـک ـػ ،چگىوه اـوه ػیگـ می بٞؼ اف آن آمؼ
و ماوىددؼ آنس آنهددا چدده ندداوی هنددتىؼ؟ ػ٩ی٪ددا همانهددایی هنددتىؼ دده
ػؿباؿهىددان ٍددضب ددـػیس آنهددا مىرددىػا وایی واٞ٩ددی وینددتىؼ ،بیلدده
مىرىػا وایی ماعتگی هنتىؼس ایه مىاؿػ بنیاؿ فیاػوؼس
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ااـ ایه ػؿ مٞبؼی ؿوی ػهؼ عٖـواکتـ ام س ااـ ؿاهبان آن ؿا ٝبداػ
ىىددؼ ،منددئىیی آنهددا ؿا بدده ٝهددؼه میایددـػ« :آیدا مددـا ٝبدداػ ومی ىیدؼ؟
ميغٌ ام ه ػؿ صا ٝباػ مه هنتیؼ! بنیاؿ عدب ،آیدا ومیعىاهیدؼ
تق یه ىیؼ؟ اف ىما مـا٩ب می ى؛ و به ىما میاىی؛ چگىوه تق یده ىیدؼس»
بـای آنها وٚ؛ و تـتیبهایی عىاهؼ ػاػس ااـ تق یهىان ؿا امدل ىىدؼ زدا
میؿووؼ؟ اف آوزا ده تق یهىدان بهومدییۀ آن وٚد؛ و تـتیدب ػاػه ىدؼ ،هدیچ
مؼؿمهای ػؿ مٖىس بای آنهدا ؿا ومیپدؾیـػس اف آوزدا ده هـچیدقی ؿا بدـای
آنها بـوامهؿیقی می ىؼ ،مزبىؿوؼ اف صای به بٞؼ تض ؿاهىمایی آن باىدىؼس
آیا تق یۀ آنها بیحمـ وغىاهؼ بىػ؟ ا٦تهای ه ػؿ صا صاّـ بـای مىرىػا
بيـی بندیاؿ مدغ امد ده اف ٕـید ٨تق یده ،حمدـۀ ص٪ی٪دی ؿا بده ػمد
بیاوؿوؼس ایه پؼیؼه بنیاؿ ؿایذ ام س بنیاؿی اف ا٥ـاػ ا٦تهاوؼ ه وىؿ مىردىػی
عؼایی ؿا ػؿ ىههای مٞـو ٣و ػؿ امتدؼاػ ؿوػهدای مهد؛ ػیؼهاودؼ ،امدا ا خدـ
آنها به ایه مىرىػا ػؿو١یه تٞید ٨ػاؿودؼس آنهدا اودـری ػاؿودؼ و میتىاوىدؼ
عىػ ؿا ومایان ىىؼس مىرىػا عؼایی ص٪ی٪ی بهوؼؿ عىػ ؿا آىلاؿ می ىىؼس
ػؿ اؾىته ،تٞدؼاػ وندبتا متدـی اف ایده بهاٍدٖالس بىػاهدای فمیىدی و
ػا ىهای فمیىی ورىػ ػاىتىؼس اما ػؿ صا صاّـ تٞؼاػ بنیاؿ فیاػی اف آنهدا
ورىػ ػاؿوؼس و٩تی اؿهای بؼی اوزدای میػهىدؼ ،مىردىػا بدایتـ آنهدا ؿا
ُ
می يىؼس و٩تی بؼاوىؼ ه فوؼایىان ػؿ عٖـ ام  ،بهمـ ٝعىػ ؿا بده آن
مزنمههای بىػا میؿماوىؼس مٞمىی مىرىػا عؼایی وایتدـ ٩دىاویه صدا ؛
بـ مـػی ٝاػی ؿا مغتدل ومی ىىدؼس هـچده مدٖش آن مىردىػ عدؼایی بدایتـ
باىدؼ ،بدده اصتمددا متددـی ػؿ اٍددى مددـػی ٝدداػی مؼاعیدده می ىددؼ ،صتددی
یکؽؿه ه؛ ایه اؿ ؿا اوزای ومیػهؼس بىابـایه مٞمىی آنها آن مزنمۀ بىػا
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ُ
ؿا وااهان با ؿٝؼوبـ ٧عـػ ومی ىىؼ ،چـا ه وبایؼ چىیه اؿی ؿا اوزای ػهىؼس
و٩تی آن ٥ـاؿ می ىؼ و ؿوی مزنمۀ بىػا میؿوػ ،مىرىػا وایتدـ آن ؿا بده
صددا عددىػه میاؾاؿو دؼس آن مىرددىػا ػؿو١ددیه میػاوىددؼ دده چدده و ٩د
فوؼایىان ػؿ عٖـ ام  ،بىابـایه ٥ـاؿ می ىىدؼس ػؿ وتیزده ،آیدا چیدقی ده
میبیىیؼ بىػیناتىای واٞ٩دی امد ؟ آیدا چیدقی ده میبیىیدؼ بدىػای واٞ٩دی
ام ؟ ميلل بتىان ا ٦س
بنیاؿی اف ىما ممله ام به ایه مىّى٥ ٛلـ ىیؼ« :با مزندمههای
بىػا ػؿ عاوه بایؼ چه اؿ ىی؛؟» ىایؼ بنیاؿی اف ا٥ـاػ به ٥لـ مده ا٥تاػهاودؼس
بـای ایىله به ىااـػاو؛ ػؿ تق یه مک ى؛ ،به ىما میاىی؛ ده میتىاویدؼ
ایه اؿ ؿا اوزای ػهیؼ :ػؿ صایی ه مزنمۀ بىػا ؿا ػؿ ػم وگده میػاؿیدؼ،
میتىاویؼ تاب مه (فیـا تاب ٝلل مـا ػاؿػ) یا ٝلل مـا بـػاؿیؼس مدپل
صای ػمد ادل وییدى٥ـ آبدی بدقؿو ؿا اوزدای ػهیدؼ و اف مٞید؛ بدـای تبدـک
ػؿعىام ىیؼ ،اىیی ػؿ صا مکعىامته اف مه هنتیؼس تبـک ػؿ ٝـُ
وی؛ ػ٩ی٪ه اوزای میىىػس اما میعىاه؛ به ىما بگىی؛ ،ایده داؿ ٪٥دٔ بدـای
تق یه ىىددؼاان مددا میتىاوددؼ اوزددای ػاػه ىددىػس ایدده تبددـک بددـای ػومددتان یدا
بنتگانتان ٝمل ومی ىؼ ،چـا ه  ٔ٪٥اف تق یه ىىدؼاان مـا٩بد مدی ىی؛س
بـعی ا٥ـاػ میاىیىؼ ه ٝلل مـا به عاوۀ ػومتان یا بنتگانىدان میبـودؼ
تا اؿواس اهـیمىی ؿا ػوؿ بـاوىؼس مده ایىزدا ویندت؛ تدا اؿواس اهـیمىدی ؿا بدـای
مـػی ٝاػی ػوؿ بـاو؛س ایه بؼتـیه بیاصتـامی به مٞی؛تان ام س
صای ه ػؿباؿۀ بىػاهای فمیىی و ػا ىهای فمیىی ٍضب ـػی؛ ،منئیۀ
ػیگـی ورىػ ػاؿػس ػؿ چیه بامتان ،ا٥ـاػ بنیاؿی بىػوؼ ه ػؿ ىههدای ػوؿ
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و اٝمددا ٧رىگلهددا تق یده می ـػوددؼس امددا چددـا امددـوفه ػؿ آن مىددإ ٨نددی
وین ؟ ػؿ ص٪ی ٪آنها واپؼیؼ ويؼهاوؼس  ٔ٪٥ارافه ومیػهىدؼ مدـػی ٝداػی
چیقی ػؿباؿۀ آنها بؼاوىؼ ،صتی تٞؼاػىان ویق متـ ويدؼه امد س ایده ا٥دـاػ
همگی تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػاؿوؼس ایهٕىؿ وین ه ػؿ ٕى ایه ما ها
واپؼیؼ ىؼهاوؼ ،آنها هىىف ه؛ ایه ٕـ ٣و آن ٕدـ ٣هندتىؼس امدـوفه ػؿ ػویدا
چىؼهقاؿ و٦ـ اف آنها ورىػ ػاؿوؼس ونبتا تٞؼاػ بیيتـی اف آنهدا ػؿ يدىؿ مدا
ورىػ ػاؿوؼ ،مغَىٍا ػؿ آن ىههدای ميدهىؿ و ػؿ امتدؼاػ ؿوػهدای مهد؛س
آنها ػؿ بـعدی اف ىههدای مـت٦د ٜویدق یا٥د مدیىدىوؼ ،امدا اف تىاواییهدای
ػؿ ١اؿهایىان ؿا مهـومىی ىىؼ و به همدیه
٥ىٕ٧بیٞی امت٦اػه می ىىؼ تا ِ
ٝی ام ه ومیتىاویؼ آنها ؿا ببیىیؼس پیيـ ٥تق یۀ آنهدا وندبتا آهندته
ام و ؿوههایىان ت٪ـیبا وامؤحـوؼ ،چـا ه بده امداك و ردىهـ تق یده پدی
وبـػهاوؼس اف مىی ػیگـ ،ما منت٪یما ؿوی ؽهه ىما تمـ ق می ىی؛ و بـ ٕب٨
وایتددـیه مـى د رهددان تق ی ده مددی ىی؛ و بددـ ٕبدد ٨ىددلل رهددان تق ی ده
می ىی؛س بىابـایه ٕبیٞی ام ه اىود مدا مدـی ٜؿىدؼ می ىدؼس میتدىان
ؿوههای تق یه ؿا ىبیه هـی تَىؿ ـػ ،بهٕىؿی ه  ٔ٪٥مضىؿ مـ دقی ؿاه
اٍیی ام س ىغَی ه ػؿ تق یه ،منیـهای راوبی و ىچک ؿا بـمیاقیىؼ
ممله امد ػؿ مدٖضی پداییه ؿوىدهبیه ىدىػ ،اـچده ىدایؼ ىیهىدیى
باییی وؼاىته باىؼس اما چىیه ؿوههدایی اف ؿاه اٍدیی تق یدۀ ص٪ی٪دی بندیاؿ
ػوؿوؼس
امددتاػان چىددیه مؼؿم دههای تق یددهای ویددق آمىفههددای عددىػ ؿا مىت٪ددل
می ىىدؼ و مـیددؼاوی ػاؿودؼس اف آوزددا ده ؿوه تق یدۀ آنهدا میتىاوددؼ ٪٥دٔ تددا
مٖضی بـمدؼ ده متىامدب بدا مدٖش ىیهىدیى آنهامد  ،تق یدۀ تمدای
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مـیؼان بهواچاؿ به همان مٖش مضؼوػ ام س هـچه ؿوه مندیـی ٥ـٝدی اف
منیـ اٍیی ػوؿتـ باىؼ ،ایقامدا بیيدتـی ػاؿػ و ؿوه تق یدۀ آن پیهیدؼهتـ
ام  ،چـا ه ومیتىاوؼ به اماك و رىهـ تق یه پی ببـػس ػؿ تق یده٥ ،دـػ بایدؼ
ٝمؼتا ىیهىیى عىػ ؿا تق یه ىؼس آنها هىىف ایه ؿا ػؿک ومی ىىؼ و ٥لـ
می ىىددؼ ٍددـ٥ا بددا مغتی يددیؼن میتىاوىددؼ تق یدده ىىددؼس افایددهؿو بٞددؼ اف
مؼ فماوی ٕىیوی و بٞؼ اف ٍؼها ما یا صتی هقاؿ ما تق یه ٔ٪٥ ،م٪ؼاؿ
می اىو به ػم آوؿػهاوؼس ػؿ وا ٜ٩اىوگی ه به ػم آوؿػهاوؼ اف ٕـی٨
مغتیها صاٍل ويدؼه امد س چگىوده آن ؿا ندب ـػودؼ؟ ىدبیه وّدٞی
٥ـػی ٝاػی ام  :و٩تی رىان ام وابنتگیهای بندیاؿ فیداػی ػاؿػ ،امدا
هىگامی ه پیـتـ میىىػ ،با اؾى فمان امیؼه به آیىؼه ؛ؿو میىىػس
آن وابنتگیها بهٕىؿ ٕبیٞی ؿها میىىوؼ و تضییل میؿووؼس ایه ؿوههدای
منیـ ٥ـٝی ویق اف ایه ىیىه امت٦اػه می ىىؼس آنها پی میبـوؼ ه و٩تی ٥ـػ
بـای پیيـ ٥ػؿ تق یه ،بـ وينته ػؿ مؼیتیيه ،عینه و ؿوذ يدیؼن تلیده
می ىؼ میتىاوؼ اىو ؿا ویق ؿىؼ ػهؼس اما ومیػاوىؼ ه وابنتگیهای ا٥دـاػ
ٝاػیىان ػؿ ٕى آن فمان مغ ِ ٕىیوی بهآهنتگی تضییدل مدیؿوػ و اف
ٕـی ٨بهآهنتگی ؿها ـػن آن وابنتگیهام ه اىو ؿىؼ ـػه ام س
ِ
اما ما وابنتگیها ؿا هؼ٩ ٣ـاؿ میػهی؛ و بهٕىؿ ص٪ی٪ی به آنهدا اىداؿه
می ىی؛ بهٕىؿی ه بتىاوی؛ آنها ؿا اف بیه ببـی؛ و بده ایده ٕـید ٨ػؿ تق یده
ؿىؼ مـیٞی عىاهی؛ ػاى س به ملانهایی ؿ٥تهای ه ا١یب بهٕىؿ ات٦دا٩ی بدا
ا٥ـاػی بـعىؿػ می ـػی ه ما های فیاػی تق یده ـػهاودؼس آنهدا ا٦تىدؼ:
«هیچ نی ومیػاوؼ مدا ایىزدا هندتی؛س بدا آوهده ػؿ صدا اوزدای آن هندتی
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مؼاعیه ومدی ىی؛ و هدیچ ميدلیی بدـای تدى بده وردىػ ومدیآوؿی؛س» آنهدا ؿا
میتىان ا٥ـاػ ونبتا عىبی ػؿ وٚـ اـ ٥س
اما ا٥ـاػ بؼی ه؛ بىػهاوؼ و مزبىؿ بىػی؛ با آنها مدـو اؿ ػاىدته باىدی؛س
مخایی بـایتان میفو؛س اویدیه بداؿی ده ػؿ امدتان اىییردى المدی بـادقاؿ
ـػی٥ ،ـػی بدىػ ده ػؿ صدیه دالك واؿػ ىدؼ و ا٦د ده امدتاػ بدقؿاو
میعىاهؼ مـا ببیىؼ و ایىله امدتاػ بدقؿاو چىدیهوچىدان امد و مدا های
چی مى٦ی ػاؿػ
بنیاؿ فیاػی ام ه تق یه ـػه ام س پی بـػی ایه ىغٌ ِ
و با ٍىؿ فؿػ و ؿو پـیؼهاه بنیاؿ ىـوؿ به وٚـ میآمؼس ا٦ت؛ و٩د ودؼاؿی
او ؿا ببیى؛ و او ؿا ؿػ ـػیس ایه اؿ ،امتاػ بدقؿو او ؿا واٞ٩دا بده هد؛ ؿیغد و
ىـو ٛـػ بـای؛ ػؿػمـ ػؿم ىؼس هـ ؿوف بـای مه ميلل ایزداػ می دـػس
مه ىغَی هنت؛ ه هیچ ٝال٩های به رؼا با ػیگـان وؼاؿی و ویافی هد؛
به آن وبىػس هـ ااه چیقهای بدؼی بهمدمت؛ می٥ـمدتاػ٪٥ ،دٔ آنهدا ؿا پداک
می ـػیس بٞؼ اف آن ،به آمىفه ٥ای عىػ اػامه میػاػیس
چىؼ ٩ـن پیو ،ػؿ ػوؿان مینیۀ میى ػا ى ینتی وردىػ ػاىد ده ػؿ
فمان تق یهاه ،ماؿی او ؿا تندغیـ دـػس بٞدؼا ایده ػا ى یند بدؼون ایىلده
تق یهاه ؿا امل ىؼ ػؿاؾى س ماؿ بؼن آن ػا ى ین ؿا به تنغیـ ػؿآوؿػ و
ىلیی اوناوی به عىػ اـ ٥س ایه «امتاػ» ه میعىامد مدـا ببیىدؼ ،ندی
وبىػ رق همان ماؿ ػؿ ىلل اوندانس بدهعإـ ایىلده مـىد او ت٢ییدـ ولدـػه
بىػ ،عىػ ؿا به ماؿ بقؿای تبؼیل می ـػ تا بـای مه ميلل ایزداػ ىدؼس ٥لدـ
ـػی اف صؼه بندیاؿ ٥ـاتدـ ؿ٥تده امد س بىدابـایه او ؿا ػؿ ػمدت؛ ادـ٥ت؛ و اف
اىوگی بنیاؿ ٩ىی بهوای «اىو صل ىىؼه» امت٦اػه ـػی تدا ٩ندم پداییه
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بؼوو ؿا ؽوب و به آب تبؼیل ى؛س ٩نم بایی بؼوو عقیؼ و بده عاودهاه
بـاي س
ؿوفی یلی اف پیـوان او با منئى مـ دق ػمدتیاؿی ىدهـ اىییردى تمداك
اـ ٥و به آن عاو؛ ا ٦ه امتاػ بقؿاو میعىاهؼ او ؿا ببیىدؼس ػمدتیاؿ بده
آوزا ؿ ٥س ػاعل ١اؿی تاؿیک ىؼ و ومیتىاون چیقی ببیىؼ ،بدهرق تَدىیـ
مایهماوىؼی ه آوزا وينته بدىػ و اف چيدماوو ودىؿی مدبق مدإ ٜمیىدؼس
و٩تددی چي دماوو ؿا بدداف می ددـػ١ ،دداؿ ؿوىدده میىددؼ و و٩تددی چيددماوو ؿا
میبن ١اؿ ػوباؿه تاؿیک میىؼس او با یهزهای مضیی ا« : ٦یی هىگزی
ػوبدداؿه بـمیاددـػػ و ایدده بدداؿ هدیچیدک اف مددا ػوبدداؿه آن ميددلال ؿا ایزدداػ
ومی ىی؛س مه اىتباه می ـػیس یی هىگزی آمدؼه تدا مدـػی ؿا وزدا ػهدؼس»
پیـواه اف او پـمیؼ« :امتاػ بدقؿو ،یٖ٦دا بیىدؼ ىدىیؼس بدـای پاهایتدان چده
ميلیی پیو آمؼه؟» او پامظ ػاػ« :ػیگـ ومیتىاو؛ بایندت؛س پاهدای؛ ٍدؼمه
ػیؼه ام س» و٩تی اف او مؤا ىدؼ ده چگىوده ٍدؼمه ػیدؼ ،ىدـو ٛدـػ بده
ٍضب ػؿباؿۀ ایىله چگىوه ميلل ایزداػ می دـػس امدا پدل اف آن ػؿ مدا
 ۲993ػؿ ومایيگاه مالم آمیایی ػؿ پله ػوباؿه مـ به مـ مه اؾاى س او
همیيه اؿهای بؼی اوزای مدیػاػ و مدٞی می دـػ بدا آمدىفه ػا٥دای مده
مؼاعیه ىدؼ ،بىدابـایه او ؿا دامال اف بدیه بدـػیس بٞدؼ اف ایىلده اف بدیه ؿ٥د ،
ه؛ويیىان او ،پیدـ و ردىان و فن و مدـػ ،همگدی عىامدتىؼ ٝییده مده ا٩دؼای
ىىؼس ػؿ آن فمان ،چىؼ یمهای به آنها ا٦ت؛س همگی ىى ه ىؼوؼ و آن٩ؼؿ
تـمیؼوؼ ه هیچیک رـ ولـػوؼ اؿی اوزای ػهىدؼس ٥همیؼودؼ مىّدى ٛاف
چه ٩ـاؿ بىػس بـعی اف آوان صتی با ایىلده فمداوی ٕدىیوی تق یده دـػه بىػودؼ
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ػویىی ٝداػی وؼاىدتىؼس ػؿ صدایی ده بده مىّدى ٛتبدـک
هیچ ٥ـ٩ی با مـػی
ِ
میپـػاعت؛ ػؿباؿۀ ایه چىؼ ؿویؼاػ ویق ٍضب ـػیس

جىیى که
رىی دى دده چین د ؟ ػؿ ارتمددا ٛتق یه ىىددؼاان ،بن دیاؿی اف مددـػی ػؿ ٕددى
آمىفه چیاىو  ،آن ؿا بهٝىىان ٩نمتی اف تق یه آمىفه میػهىؼس ػؿ واٜ٩
ایه چیقی وین ه به مزمىٝدۀ تق یده تٞید ٨ػاىدته باىدؼس ایده بهٍدىؿ
وىٝی مهاؿ  ،وؿػعىاوی و تلىیک آمىفه ػاػه میىىػس اف ىللهایی ماوىدؼ
تـمی؛ ٝال ؛ ،مىفاوؼن ٝىػ ،مىفاوؼن ا١ؾ و عىاوؼن وؿػ و چىیه چیقهایی
امت٦اػه می ىؼس آن میتىاوؼ بیماؿیها ؿا ػؿمان ىؼ و ؿوههای مٞایزۀ آن
بنیاؿ مىضَـبه٥ـػ ام س بهٝىىان مخا  ،ااـ نی ػؿ ٍدىؿتو تبغدا فػه
باىؼ ،تمـیه ىىؼۀ رىیى ده٩ ،ی؛مدىیی ؿا ػؿ ردىهـی اف مدىی٦ىؿ ریدىه ٥دـو
می ىددؼ و ػایددـهای ؿوی فمددیه می يددؼ و یددک «×» ػؿ ومددٔ آن تـمددی؛
می ىؼس مپل اف ىغٌ میعىاهؼ ده ػؿ ومدٔ ػایدـه بایندتؼ و ىدـو ٛبده
عىاوؼن وؿػهایی می ىؼس مپل اف ٩ی؛مىیی ه ػؿ رىهـی اف مدىی٦ىؿ ریدىه
٥ـو ؿ٥ته امت٦اػه می ىؼ تا ػایـههایی ػؿ ٍىؿ ىغٌ بليؼس ػؿ صایی ده
ػایـهها ؿا می يؼ وؿػها ؿا ویق میعىاوؼس به يیؼن اػامه میػهدؼ تدا ایىلده
با ٩ی؛مى یک وٖ٪ه ػؿ تبغا میاؾاؿػ و عىاوؼن وؿػها ویق ػؿ آن مى٩د ٜتمدای
میىىػس مپل به ىغٌ میاىیؼ آن ػؿمان ىؼه ام س ىغٌ پی میبـػ
ه تبغا واٞ٩ا ىچدکتـ ىدؼه و و٩تدی آن ؿا یمدل می ىدؼ ػؿػ ودؼاؿػس آن
مؤحـ بىػس آن ىیىهها میتىاوىؼ بیماؿیهای رق ی ؿا ػؿمان ىىؼ ،اما تىاودایی
ػؿمان بیماؿیهای وعی؛ ؿا وؼاؿوؼس ااـ بگىییؼ بافویتان ػؿػ می ىؼ چه داؿ
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می ىؼ؟ ىـو ٛبه عىاوؼن وؿػهایی می ىؼ و اف ىما میعىاهؼ ػمدتانتان ؿا
ػؿ امتؼاػ بؼنتان باف ىیؼس مپل به وٖ٪ۀ ٕدب مدىفوی ِهگدىی ایده ػمد
ىما ٥ى می ىدؼ و میادؾاؿػ ده آن اف وٖ٪دۀ ٕدب مدىفوی ِهگدىی ػمد
ػیگـتان بیـون بیایؼ و ىما رـیان هىا ؿا اصناك عىاهیؼ ـػس و٩تدی ػوبداؿه
بافویتان ؿا یمل ىیؼ ،مخل ٩بل ػؿػ وغىاهؼ ػاى س بهٝالوه ،بـعی ا٥دـاػ
اف ؿوههای ػیگـی ویدق امدت٦اػه می ىىدؼ ،ماوىدؼ مدىفاوؼن ا١دؾ ،تـمدی؛
ٝال ؛ و آویغته ٕین؛هاس آنها چىیه اؿهایی اوزای میػهىؼس
دىی منددیـ ٥ـٝدی ػؿ مؼؿمددۀ ػا ددى تق یدۀ بددؼن ؿا آمددىفه
ؿوههدای ػوید ِ
ومیػهىؼس آنها ٍـ٥ا به ٥ا بیىی٥ِ ،ى ىىیی ،ؿاوؼن اؿواس پییؼ با ػٝا و وؿػ
و ى٦ای بیماؿیها میپـػافوؼس ا خـ ؿوههای ػویىی مندیـ ٥ـٝدی اف ایههدا
امت٦اػه می ىىؼس آنها میتىاوىؼ بیماؿیها ؿا ى٦ا ػهىؼ ،امدا ؿوههدایی ده
به اؿ میبـوؼ عىب وین س به چیقهایی ه بـای ى٦ای بیماؿیهدا امدت٦اػه
می ىىؼ اىاؿه ومی ىی؛ ،اما تمـیه ىىؼاان ما ه ػا٥ا ؿا تق یه می ىىؼ وبایؼ
اف آنها امت٦اػه ىىؼ ،چـا ه اوـریهدای بندیاؿ مدٖش پداییه و بندیاؿ بدؼی
ػاؿوؼس ػؿ چیه بامتان ،ؿوههای ىد٦اػهىؼه ؿا بده ؿىدتههایی ت٪ندی؛بىؼی
ـػوؼ ماوىؼ ىلنتهبىؼیٕ ،ب مىفوی ،مامار ،ایـو پـ تیدکٕ ،دب ٥يداؿ،
ى٦اػهی چیاىو و ٕب ایاهیس آنها به ػمتههای بنیاؿی ت٪ندی؛بىؼی
ىؼوؼس هـ ؿوه ى٦اػهىؼه یک ؿىدته وامیدؼه ىدؼس ایده رىیدى ده ،بدهٝىىان
میقػهمیه ؿىته ٕب٪هبىؼی ىؼس افایهؿو وای امل آن «ؿىتۀ ىماؿۀ مدیقػه
رىیى» ام س رىیى ه ،چیقی ػؿ مزمىٝۀ تق یۀ ما ویند  ،فیدـا ٩دؼؿ های
آن اف اىو ِ صاٍل اف تق یه مـچيمه ومیایـػس چیقی ىبیه تلىیک ام س
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عخًشايی ؽؾن

جًىو حافل اص تضکیه
ػؿ ارتما ٛتق یه ىىؼاان ،اٍٖالصی به ودای رىدىن صاٍدل اف تق یده وردىػ
ػاؿػ ه ت حیـ بنیاؿ فیاػی بـ ٝمىی مـػی ػاىته امد س بدهویژه بـعدی آن٩دؼؿ
آن ؿا پغو ـػهاوؼ ه بْٞی ا٥ـاػ اف اوزدای چدیاىود مدیتـمدىؼس و٩تدی
مـػی میىىىوؼ ه تمـیه چیاىو ممله ام مىزـ به رىدىن صاٍدل اف
تق یه ىىػ ،بنیاؿ وصي می ىىؼ ه آن ؿا ىـو ٛىىؼس ػؿ ص٪ی ، ٪بگؾاؿیؼ
بگىی؛ ه رىىن صاٍل اف تق یه بههیچوره ورىػ وؼاؿػس
بـعی ا٥ـاػ بهعإـ ػؿم وبىػن ٥لـىان ،به تندغیـ اؿواس یدا صیىاودا
ػؿآمؼهاوددؼس عىػآادداه اٍددیی آنهددا ٍدداصباعتیاؿ وین د  ،امددا ایدده صای د
١یـٕبیٞی عىػ ؿا به «اوـری ٩ؼؿتمىؼ» ونب میػهىدؼس امدا آوهده ؿوی ػاػه
ِ
ایه ام ه اؿواس یا صیىاوا تندغیـ ىىؼه بدؼن آنهدا ؿا ىتدـ می ىىدؼ و
هىگامی ه ایه ا٥ـاػ تمـیه می ىىؼ ػیگـ عىػىدان ویندتىؼس مملده امد
هىگای صـ تٞاػ وؼاىته باىىؼ یا ری٠و٥ـیاػ بقوىؼس و٩تی مـػی مدیبیىىدؼ
ده تمددـیه چدیاىود بدؼیه ٍددىؿ امد  ،میتـمددىؼ آن ؿا تمدـیه ىىددؼس
بنیاؿی اف ىما ٥لـ می ىیؼ ه ایه چیاىو ام اما چگىوه ایه میتىاوؼ
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تمـیه چیاىو باىؼ؟ ایه  ٔ٪٥پاییهتـیه مٖش ى٦ایا٥ته و عدىػ ؿا مدای؛
وگهػاىته ام  ،اما بنیاؿ عٖـواک ام س ااـ ٝاػ ىیؼ اؿهدا ؿا بده ایده
ىیىه اوزای ػهیؼ ،عىػآ ااه اٍییتان همیيه ػؿ ىتـ عدىػ وداتىان عىاهدؼ
بىػس آوگاه ممله ام عىػآ ااه ملی ،اوـریها یا پیایهدای عداؿری ،اؿواس
ی دا صیىاوددا تنددغیـ ىىؼه و ١ی دـه بددؼنتان ؿا ىتددـ ىىددؼس ىددایؼ اؿهددای
عٖـوا ی اوزای ػهیؼ و باٝج ٍؼمۀ بقؿای به ارتما ٛتق یه ىىؼاان ىدىیؼس
ایه ميلال بهعإـ ػؿم وبىػن ٥لـ ا٥ـاػ و وابنتگی عىػوماییىان بده
ورىػ میآیؼس ایه پؼیؼه ،رىىن صاٍل اف تق یه وین س هیچ ندی ومدیػاودؼ
چگىوه بْٞی ا٥ـاػ بهاٍٖالس امتاػ چیاىو ىؼهاوؼ چـا ه آنها ویق بده
رىىن صاٍل اف تق یه اٝت٪اػ ػاؿوؼس ػؿ وا ٜ٩تمـیه چیاىو ومیتىاوؼ باٝج
ىىػ ىغٌ ػچاؿ رىىن صاٍل اف تق یه ىىػس ا خـ مـػی ایه اٍدٖالس ؿا اف
آحاؿ اػبی ،ؿمانهای هىـهای ؿفمدی و ١یدـه ىدىیؼهاوؼس اادـ بداوؿ ومی ىیدؼ،
میتىاویؼ به تابهای ٩ؼیمی یا تابهای تق یه ؿرى ٛىیؼس چىدیه چیدقی
ػؿ آن تابها ورىػ وؼاؿػس چگىوه ممله ام رىىن صاٍل اف تق یه وردىػ
ػاىته باىؼ؟ ١یـممله ام چىیه چیقی ؿوی ػهؼس
رىىن صاٍل اف تق یهای ه مـػی به آن باوؿ ػاؿوؼ چىؼ ىلل ػاؿػس آوهه
این ا٦ت؛ یلی اف ایه ىللهام س بهعإـ ایىله ىدغٌ ٥لدـه ػؿمد
وین  ،اؿواس یا صیىاوا تنغیـ ىىؼه ؿا به عىػ رؾب می ىؼ و ؽهىی هدای
مت٦اوتی مخل ٕیب ـػن «صای چیاىو » ؿا ؿىؼ میػهدؼ ده عىػومدایی
ىؼس بْٞی ا٥ـاػ ػؿ ٕیدب تىاوداییهدای ٥دىٕ٧بیٞی هندتىؼ یدا چدیاىود
٩البی ؿا تمـیه ـػهاوؼس و٩تی چیاىو ؿا تمدـیه مدی ىىدؼٝ ،داػ ػاؿودؼ
عىػآادداه اٍددییى دان ؿا ؿهددا ىىددؼس آادداهی عددىػ بدده هـچیددقی ؿا اف ػم د
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میػهىؼ و بؼنىان ؿا به ػیگدـان ت٪دؼی؛ مدی ىىدؼس اف وٚدـ ؽهىدی مدـػؿا؛
میىىوؼ و میاؾاؿوؼ بؼنىان اف عىػآ ااه ملیىان یا اوـریها یا پیایهای
عاؿری ٥ـمان بگیـػس بْٞی ؿ٥تاؿهای ٝزیب ؿا به ومایو میاؾاؿوؼس ااـ به
چىیه ىغَی ا٦ته ىدىػ ده اف بدایی مداعتمان بده پداییه بپدـػ یدا ػؿ آب
ىیـره ؿوػ ،ایه اؿها ؿا اوزای میػهؼس عىػ او صتی تماییی به فینته ودؼاؿػ
و میعىاهؼ بؼوو ؿا بده ػیگدـان واادؾاؿ ىدؼس ایده رىدىن صاٍدل اف تق یده
وین بیله میتىاویؼ بگىییؼ او به امـاهی ؿ٥ته و ٝی ایزاػه ایده امد
ه ػؿ آ١اف بهٍىؿ ٝمؼی به ایه ىلل ؿ٥تداؿ دـػس بندیاؿی اف مدـػی ٥لدـ
می ىىؼ بهٕىؿ ١یـٝمؼی تابعىؿػن بؼنىان به إـا ،٣تمـیه چیاىو
امد س ػؿ ص٪ی٪د ااددـ ىغَدی ػؿ ایده صاید چدیاىود ؿا تمددـیه ىددؼ،
پیامؼهای وعیمی عىاهؼ ػاى س چىیه چیدقی تمدـیه چدیاىود ویند ،
بیله وتیزۀ وابنتگیها و ٕیبهای مـػی ٝاػی ام س
وّٞی ػیگـ ایه ام ه و٩تی ػؿ تمـیه چیاىود  ،چدی ػؿ ردایی اف
بؼن منؼوػ میىىػ یا و٩تی چی به بایی مـ میؿمؼ و ومیتىاوؼ پاییه بیایؼ
٥ددـػ م دیتـمددؼس بددؼن اونددان رهدداوی ىچ دک ام د س بددهویژه ػؿ ؿوههددای
ػا ى ینتی و٩تی چی اف میان اودایی مدیادؾؿػ ،ىدغٌ بدا ایده ميدلال
مىاره میىىػس ااـ چی وتىاوؼ اف میان اودا بگدؾؿػ ،ػؿ آن إدـا ٣متى٩د٤
میماوؼس ایه منئیه وهتىها ػؿ مـ ،بیله ػؿ ٩ندم های ػیگدـ بدؼن ویدق ؿوی
میػهؼس اما مـ اونان صناكتـیه ٩نم ام س چی به بایی مدـ مدیؿوػ
و مپل پاییه میآیؼس ااـ چی وتىاوؼ اف میدان اودا ؿػ ىدىػ٥ ،دـػ اصنداك
می ىؼ مـ بنیاؿ مىگیه و متىؿی ىؼه ام  ،اوگاؿ اله مىگیىی اف چدی بده
مـ ػاؿػس اما چی وه میتىاوؼ چیقی ؿا ىتـ ىؼ و وه میتىاوؼ باٝج ميلیی
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ىىػ یا بیماؿی به ورىػ بیاوؿػس بْٞی اف مـػی ص٪ای ٨چیاىو ؿا ومیػاوىدؼ
و وٚـهایی امـاؿآمیق میػهىؼ و همیه رـیان باٝج هـدومـد ىدؼه امد س
بـ همیه اماك ،مـػی ٥لـ می ىىؼ ااـ چی به بایی مـ بـوػ و وتىاوؼ پاییه
بیایؼ٥ ،ـػ رىىن اف تق یه میایـػ ،به امـاهی میؿوػ و ١یـهس ایه باٝج ىؼه
بنیاؿی اف مـػی بتـمىؼس
ااـ چی به بایی مـ بـمؼ و وتىاودؼ پداییه بیایدؼ٪٥ ،دٔ وّدٞیتی مدى٩تی
ام س بـای بـعی ممله ام مؼتی ٕىیوی یا صتدی ویمندا اػامده یابدؼ و
هىىف ه؛ پاییه ویایؼس ااـ ٝیتو آن باىؼ ،ىغٌ میتىاوؼ یک امتاػ واٞ٩دی
چیاىو پیؼا ىؼ ه چی ؿا به پاییه هؼای ىؼ و چی میتىاوؼ پاییه بیایؼس
چی آنها ومیتىاوؼ اف میان اودایی ؿػ ىدىػ
ػؿ تمـیه چیاىو  ،ا٥ـاػی ه ِ
یا پاییه بیایؼ ،بایؼ ٝی آن ؿا ػؿ ىیهىیى عىػ رنتزى ىىدؼ و ببیىىدؼ آیدا
ایهٕددىؿ امدد دده مددؼتی ٕددىیوی ػؿ آن مددٖش متى٩دد ٤ماوؼهاوددؼ و بایددؼ
ىیهىیى عىػ ؿا ؿىؼ ػهىؼ! و٩تی بهٕىؿ واٞ٩ی ىیهىیى عدىػ ؿا اؿت٪دا
میػهىؼ ،پی میبـوؼ ه چی میتىاوؼ پاییه بیایؼس ومیتىاویؼ بهرای تمـ ق بـ
ؿىؼ ىیهىیى  ،بدهػوبا تبدؼیل اىود ػؿ بدؼنتان باىدیؼس ميدلل آوزدا
میماوددؼ تددا ایىلدده ىیهىدیى ىددما ؿىددؼ ىددؼ و ٪٥ددٔ بٞددؼ اف آن ،ت٢ییدـا
همهراوبه ؿوی میػهؼس ااـ چی واٞ٩دا مندؼوػ باىدؼ ،هىدىف هد؛ ومدیتىاودؼ
باٝج ميلیی ىدىػس مٞمدىی ایده ٝىامدل ؽهىدی مدا هندتىؼ ده و٪دو ای٦دا
می ىىؼس بهٝالوه ،بٞؼ اف ایىله نی اف امتاػ ٩البی چیاىو میىىىػ ه
و٩تی چی به بایی مـ بـمؼ ممله ام ميلیی پیو آیؼ ،میتـمؼس و٩تی
میتـمؼ ،میتىاوؼ بـای او ميلیی واٞ٩ی به ورىػ بیاوؿػس و٩تدی مدیتـمدیؼ،
وابنتگی تـك ػؿ میان ام س آیا آن یک وابنتگی ویند ؟ و٩تدی وابندتگی
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ىما ٙاهـ میىىػ ،آیا وبایؼ ؿها ىدىػ؟ هـچده بیيدتـ بتـمدیؼ ،بیيدتـ ىدبیه
بیماؿی به وٚـ میؿمؼس ایه وابنتگیتان بایؼ اف بیه بـوػس واػاؿ عىاهیدؼ ىدؼ
اف ایه مارـا ػؿك بگیـیؼ تا بتىاویؼ اف وابنتگی تـك ؿها ىىیؼ و ؿىؼ ىیؼس
تمـیه ىىؼاان ػؿ تق یهای ه پی ِو ؿو ػاؿودؼ اصنداك ؿاصتدی وغىاهىدؼ
ػاى س فیـا بؼنىان اوىا ٛفیاػی اف اىو ؿا ؿىدؼ میػهدؼ ده همدۀ آنهدا
چیقهددایی بندیاؿ با٩ؼؿ اوددؼ ده ػؿون بددؼن صـ د می ىىددؼس ایههددا باٝددج
میىىوؼ به ایه یدا آن ىدلل اصنداك وداؿاصتی ػاىدته باىدیؼس ٝید ایىلده
اصناك ؿاصتی وؼاؿیؼ اماما ایه ام ه همیيه میتـمیؼ بیماؿ ىدىیؼس ػؿ
ص٪ی ، ٪چیقهایی ه ػؿ بؼنتان ؿىؼ ـػهاودؼ ٩ؼؿتمىدؼ بدىػه و همدۀ آنهدا
اىو  ،تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی و بنیاؿی اف مىرىػا ِ ٥ىٕ٧بیٞی هندتىؼس
ااـ به ایدهٕدـ ٣و آنٕدـ ٣صـ د ىىدؼ ،بدؼنتان اصنداك عداؿه ،ػؿػ،
مٞؾببىػن و ١یـه عىاهؼ ػاىد س اوتهدای اَٝداب بندیاؿ صنداك امد و
اوىاٛوا٩نای صای های تق یه ٙاهـ میىىوؼس تا و٩تی بؼنتان بهٕىؿ امل با
ماػۀ با اوـری بای تبؼیل ويؼه ام  ،به ایه ىلل اصناك می ىیؼس بایؼ ایه
چیقها ؿا پؼیؼهای عىب ػؿ وٚـ اـ ٥س ىما تمـیه ىىؼاان ااـ همیيه عىػ
ؿا ٥ـػی ٝاػی ػؿ وٚـ بگیـیؼ و همیيده ٥لدـ ىیدؼ بیمداؿی ػاؿیدؼ ،چگىوده
میتىاویؼ تق یه ىیؼ؟ و٩تی ػؿػ و مضىتی ػؿ تق یه پیو مدیآیدؼ ،اادـ هىدىف
ه؛ عىػ ؿا ٥ـػی ٝاػی ػؿ وٚـ بگیـیدؼ ،پدل مدیادىی؛ ىیهىدیى تان ػؿ
همان یضٚه به مٖش مـػی ٝاػی م٪ىٓ ـػه ام س صؼا٩ل ػؿ ؿابٖه با ایه
مىّى ٛبغَىً ،به مٖش مـػی ٝاػی م٪ىٓ ـػهایؼس
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تمـیه ىىؼاان واٞ٩ی به مندا ل اف مدٖضی بندیاؿ بدای وگداه می ىىدؼ،
بهرای ایىله اف ػیؼااه مـػی ٝاػی وگاه ىىؼس ااـ ٥لـ ىیؼ بیماؿیؼ ،ممله
ام واٞ٩ا باٝدج ىدىػ بیمداؿ ىدىیؼس فیدـا و٩تدی ٥لدـ ىیدؼ بیماؿیدؼ ،مدٖش
ىیهىیى ىما ه؛مٖش ىیهىیى مـػی ٝاػی ام س تمـیه چیاىو
و تق یۀ واٞ٩ی به بیماؿی عت؛ ومیىدىػ ،بدهویژه ػؿ عَدىً آن ودىٝی ده
این تىٍی ٤ـػی ،ه چی ػؿ رایی منؼوػ میىىػس همگدی مدیػاوی؛ ده
آوهه واٞ٩دا باٝدج بیمداؿی مدـػی مدیىدىػ ه٦تاػػؿٍدؼ ؽهىدی و میػؿٍدؼ
رنددمی امد س مٞمددىی ىددغٌ ابتددؼا اف وٚددـ ؽهىدی ٥ددـو مدیؿیدقػ و ؽهدده
ومیتىاوؼ اف ِپل آن بـآیؼ و ٩بل اف ایىله وّٞی بیماؿی بدهٕىؿ چيدمگیـی
بؼتـ ىىػ ،ىغٌ اف باؿ مىگیه ؽهىی ؿوذ میبدـػس مٞمدىی بده ایده ٍدىؿ
ام س بـای مخا  ،فماوی ىغَی بىػ ه او ؿا مضل؛ به تغد بندته بىػودؼس
یلی اف ػم های او ؿا اـ٥تىؼ و اػٝا ـػوؼ میعىاهىؼ آن ؿا ببـوؼ تا عىن اف
آن رداؿی ىدىػس مددپل چيدمان او ؿا بددا پاؿچدهای بنددتىؼ و مدچ ػمد او ؿا
عـاىیؼوؼس (ػم او ػؿ اٍل بـیؼه ويؼه بىػ و عىن ومیآمؼس) ىیـ آب ؿا باف
ـػوؼ بهٕىؿی ه او میتىاون چلیؼن آب ؿا بيىىػ و ػؿ وتیزده ٥لدـ دـػ
عىن اوم ه میچلؼس آن مـػ بٞؼ اف فمان ىتاهی ػؿاؾىد س ػؿ ص٪ی٪د
او فعمی ويؼه بىػ و عىوـیقی وؼاى  ،بیله آب بىػ ده مدیچلیدؼس ٝىامدل
ؽهىیاه باٝج مـاو ىدؼس اادـ همیيده بداوؿ ػاىدته باىدیؼ ده بیماؿیدؼ،
اصتمای عىػتان ؿا ػؿ وهای بیمداؿ می ىیدؼس فیدـا ىیهىدیى تان تدا مدٖش
مـػی ٝاػی م٪ىٓ ـػه ام و مـػی ٝداػی بدهٕىؿ ٕبیٞدی ػچداؿ بیمداؿی
میىىوؼس
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ااـ تمـیه ىىؼهای همیيه ٥لـ ىدؼ بیمداؿ امد  ،ػؿ ص٪ی٪د بدـای آن
ت٪اّا می ىؼس ااـ یدک بیمداؿی ؿا ػؿعىامد ىیدؼ ،واؿػ بدؼنتان میىدىػس
مٖش ىیهىیى تمـیه ىىؼه بایؼ بای باىؼس وبایؼ همیيه وگـان باىیؼ ده
چیقی ىما ؿا بیماؿ می ىؼ ،فیـا ایه تـك اف بیماؿی ،وابنتگی ام و ماوىؼ
مایـ وابنتگیها میتىاوؼ بـایتان ميدلل ایزداػ ىدؼس ػؿ تق یده یفی امد
ىغٌ اؿما ؿا اف بیه ببـػ و آن ػؿػواک ام س چگىوه مدیتىاویدؼ ػؿ ؿاصتدی
اىو ؿا ؿىؼ ػهیؼ؟ چگىوه ١یدـ اف آن مدیتىاویدؼ اف ىدـ وابندتگیهایتدان
عددالً ىددىیؼ؟ بگؾاؿی دؼ ػامددتاوی اف بىػیندد؛ ؿا بـایتددان بگ دىی؛س فمدداوی
ىغَی بىػ ه بٞؼ اف تالىی فیاػ ػؿ تق یه ،آؿها ىؼس و٩تی وقػیک بىػ به
حمـۀ ص٪ی٪ی وا ل و آؿها ىىػ ،چگىوه میتىاوند عىىدضا وباىدؼ؟ او ػؿ
صا ؿ٥ته به ٥ـامىی مه ٩یمـو بىػ! اما ایه هیزدان یدک وابندتگی امد ،
وابنتگی عىىضایی بنیاؿ فیاػس آؿها بایؼ ؿها اف وابنتگیها باىؼ ،با ٩یبدی
ه تض ت حیـ ٩ـاؿ ومیایـػس اما او م٪ىٓ ـػ و تق یهاه به بیحمـی عاتمده
یا ٥س چىن م٪ىٓ ـػه بىػ ،مزبىؿ بىػ ػوباؿه اف او ىـو ٛىدؼس تق یدهاه
ؿا ػوباؿه ىـو ٛـػ و بٞؼ اف تالىدی بندیاؿ پـفصمد ػوبداؿه ػؿ تق یده ٍدٞىػ
ـػس ایه ػٞ٥ه تـمیؼ و به عىػه یاػآوؿ ىؼ« :وبایؼ هیزانفػه ىدىی ،واـوده
ػوباؿه م٪ىٓ می ى؛س» با ایه تـك ،ػوباؿه ىلن عىؿػس تـك ویق ودىٝی اف
وابنتگی ام س
مىٞ٩ی ػیگـی ورىػ ػاؿػ :و٩تی ىغَی اف وٚـ ؽهىی بیماؿ میىدىػ،
به ایه ىغٌ بـچنب رىىن صاٍل اف تق یه فػه میىدىػس ا٥دـاػی هندتىؼ
ه صتی مىتٚـ مه میىىوؼ تا بیماؿی ؿواوی آنها ؿا ػؿمدان دى؛! میادىی؛
ه بیماؿی ؿواوی ،بیماؿی وین و مه بـای ؿمیؼای به چىیه منا یی و٩د
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وؼاؿیس چـا؟ فیـا بیماؿ ؿواوی ػاؿای هیچ ویـومی وین و بؼن او وده ت٢ییدـا
بیماؿاىوه ػاؿػ و وه ٦ٝىوتیس اف وٚـ مده ایده بیمداؿی ویند س بیمداؿی ؿواودی
و٩تی ؿوی میػهؼ ه عىػآ ااه اٍیی ىغٌ بنیاؿ ّٞی ٤میىىػس تدا چده
صؼ ّٞی ٤میىىػ؟ مخل نی ام ده ومدیتىاودؼ ٍداصباعتیاؿ عدىػه
باىددؼس ؿوس اٍددیی بیمدداؿ ؿواودی بدده همدیه ىدلل امد س ػیگددـ ومدیعىاهددؼ
ٍاصباعتیاؿ بؼن باىؼس همیيه پـ و ایذ ام و ومیتىاوؼ هيدیاؿ بماودؼس
ػؿ ایه مـصیه ،عىػآ ااه ملی ىغٌ یا اوـریها یا پیایهدای عداؿری بدا او
مؼاعیه می ىىؼس ػؿ هـ ُبٞؼ ،مٖىس بنیاؿی وردىػ ػاؿػس هدـ ودى ٛاودـری یدا
پیامی مقاص؛ او میىىػس بهٝالوه ،ؿوس اٍیی ٥ـػ ىایؼ ػؿ فوؼایهای ٩بیدی
اؿهای بؼی اوزای ػاػه و ىایؼ ٕیب اؿان میعىاهىدؼ بده او ٍدؼمه بقوىدؼس
هـچیقی میتىاوؼ ؿوی ػهؼس میاىیی؛ ه ماهی بیماؿی ؿواوی ایده امد و
ایه چیقها باٝج آن میىىوؼس ا ىىن بایؼ بـایتان ؿوىه باىؼ ه چدـا مایدل
وینت؛ چىیه چیقهایی ؿا بـای آنها ػؿمان ى؛س چه داؿی مدیتدىان ػؿبداؿۀ
آن اوزای ػاػ؟ ىغٌ ؿا آمىفه ػهیؼ ،به او مک ىیدؼ هيدیاؿ ىدىػ ،امدا
بنیاؿ مغ ام ه ایه اؿٝ ،میی ىىػس و٩تی ػ تـی ػؿ بیماؿمتان ؿواوی
ػؿ آمتاوۀ واؿػ دـػن ىدىک ایلتـیلدی باىدؼ ،پدی میبـیدؼ بیمداؿان وااهدان
بهصؼی میتـمىؼ ه ػیگدـ هدیچ صدـ ٣بدیمٞىدی بدـ فبدان ومدیآوؿودؼس چدـا
ایهٕىؿ ام ؟ ػؿ آن یضٚه ،ؿوس اٍدیی ایده ىدغٌ هيدیاؿ مدیىدىػ و اف
ىىک ایلتـیلی میتـمؼس
مٞمىی و٩تی ىغَدی تق یده ؿا ىدـو ٛمی ىدؼ ،مدیعىاهدؼ آن ؿا اػامده
ػهؼس هـ نی مـى بدىػایی و ٩یبدی بدـای تق یده ػاؿػس افایدهؿو بندیاؿی اف
تمـیه ىىؼاان بٞؼ اف یاػایـی آن ،ػؿ ٕى فوؼایىان تق یه می ىىؼس صتی
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ااـ ٥ـػ وتىاوؼ ػؿ تق یه مى ٨٥ىىػ یا ٥ا ؿا نب ىؼ٩ ،یبی بـای ػوبا ـػن
ػا ى ػاؿػ و همیيه میعىاهؼ آن ؿا تق یه ىؼس همه میػاوىؼ ه ایه ىغٌ
چیاىو ؿا تمـیه می ىؼس مدـػی ػؿ مضدل داؿه ایده ؿا میػاوىدؼ و همدۀ
إـا٥یددان و همنددایهها ویددق اف ای ده إددال ٛػاؿوددؼس امددا همگ دی ػؿبدداؿۀ ای ده
بیىؼیيیؼ :چىؼ ما ٩بل ،اف ا٥ـاػی ه چیاىو ؿا تمـیه می ـػوؼ تٞدؼاػ
اوؼ ی بهٕىؿ واٞ٩ی تق یه می ـػوؼس  ٔ٪٥ااـ ىغٌ بدهٕىؿ ص٪ی٪دی تق یده
ىؼ م٦ـ فوؼایاه میتىاوؼ ت٢ییـ ىؼس اما ایه اىغاً  ٔ٪٥ا٥ـاػی ٝداػی
بىػوؼ ه چیاىو ؿا بدـای ىد٦ا و تىؼؿمدتی تمدـیه مدی ـػودؼس هیچ ندی
منیـ فوؼای آنها ؿا ت٢ییـ ومدیػاػس ا٥دـاػ ٝداػی مملده امد ؿوفی بیمداؿ
ىىوؼ یا ىایؼ با ميلالتی مىاره ىىوؼ یا ممله امد بیمداؿ ؿواودی ىدىوؼ یدا
صتی بمیـوؼس فوؼای ا٥ـاػ ٝاػی به همدیه ىدلل امد س هـچىدؼ آنهدا ؿا ػؿ
پاؿک میػیؼیؼ ه چیاىو ؿا تمـیه مدی ـػودؼ ،امدا بدهٕىؿ واٞ٩دی تق یده
ومی ـػوؼس هـچىؼ آؿفو می ـػوؼ تا مٖىس بای تق یه ىىؼ ،اما بدؼون ندب
ؿاه ػؿم ومیتىاونتىؼ مى ٨٥ىىوؼس  ٔ٪٥آؿفو ػاىتىؼ تدا مدٖىس بدای تق یده
ىىؼس ایه ا٥ـاػ هىدىف هد؛ تمدـیه ىىدؼۀ چدیاىود ػؿ مدٖش پداییه ىد٦ا و
تىؼؿمتی بىػوؼس هدیچ ندی مندیـ فودؼای آنهدا ؿا ت٢ییدـ ومدیػاػ ،بىدابـایه
بیماؿیهدایی میػاىدتىؼس ٪٥دٔ اادـ بده ت٪دىا اؿفه اؾاؿیدؼ بیماؿیتدان ىد٦ا
مییابؼس ٍـ٥ا اوزای تمـیه چیاىو ومیتىاوؼ باٝج ىىػ ػیگـ هیچ مـّی
وگیـیؼس
ىغٌ بایؼ بهٕىؿ واٞ٩ی تق یه ىؼ و به ىیهىیى عدىػ تىرده ػاىدته
باىؼس بیمداؿی او ٪٥دٔ بدا تق یدۀ واٞ٩دی مدیتىاودؼ اف بدیه بدـوػس فیدـا تمدـیه
چیاىو تمـیه ٥یقیلی وین  ،بیله چیقی وؿای مـػی ٝاػی ام و بایدؼ
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اٍى و امتاوؼاؿػهای بای تـی بـای تمـیه ىىؼاان ورىػ ػاىته باىؼس بایدؼ
بـ اماك آنها ٝمل ىؼ و ػؿ آن ٍىؿ ام ه به آن هؼ ٣میؿمدؼس امدا
بنیاؿی اف ا٥ـاػ ایهٕىؿ ٝمل ولـػهاوؼ و ٥ـػی ٝاػی با٩ی ماوؼهاوؼس افایهؿو
و٩تی مىٝؼه بـمؼ بیماؿ میىىوؼس ایه ىغٌ ىدایؼ ؿوفی وااهدان مدلته
ىؼ ،ایه یا آن بیماؿی ؿا بگیـػ یا ایىلده ؿواودی ىدىػس همده مدیػاوىدؼ ده او
چیاىو ؿا تمـیه می ىؼس همیه ه اف وٚـ ؿواوی مـیِ مدیىدىػ ،مدـػی
میاىیىؼ« :او اف تق یده رىدىن اـ٥تده امد » و بده او بـچندب فػه میىدىػس
همگی ػؿباؿۀ آن بیىؼیيیؼ :آیا ایه مىٖ٪ی امد ؟ ٥دـػی ٝداػی ص٪ی٪د ؿا
ومیػاوؼس صتی بـای صـ٥هایها یا بنیاؿی اف تمـیه ىىؼاان مغ ام ه
ص٪ی ٪آن ؿا ػؿیابىؼس ااـ ایه ىغٌ ػؿ عاوده اف وٚدـ ؿواودی مدـیِ ىدىػ،
ممله ام متدـ مندئیهمداف باىدؼ ،هـچىدؼ ػیگدـان هىدىف هد؛ میاىیىدؼ
تمـیه چیاىو باٝج آن بىػه ام س اادـ او ػؿ مضدل تمدـیه ؿواودی ىدىػ،
وصيتىاک عىاهؼ بىػس بـچنب بقؿای فػه میىىػ و ١یـممله ام اف بدیه
بـوػس ؿوفوامهها اقاؿه میػهىؼ ه تمـیه چیاىو باٝج رىىن ػؿ تق یده
ىؼه ام س بْٞی اف مـػی صتی بؼون ایىلده بده تمدـیه چدیاىود وگداهی
بیىؼافوؼ با آن مغای ٦می ىىؼ« :ببیه ،او همیه چىؼ و ٩پیو ه تمدـیه
چیاىو ؿا آوزا اوزای مدیػاػ عدىب بدىػ و این ایهٕدىؿی ىدؼهس» امدا او
٥ـػی ٝاػی ام و هـچده ٩دـاؿ امد بدـای او ات٦دا ٧بی٦تدؼ ؿوی میػهدؼس
ممله ام بیماؿیهای ػیگـی بگیـػ یا با ميلال ػیگـی مىارده ىدىػس
آیا ایه م٪ٞى ام ه بـای هـچیدقی تمدـیه چدیاىود ؿا مدـفوو دـػ؟
ماوىؼ ٥ـػی پقىک ػؿ بیماؿمدتان امد  :بدهعإـ ایىلده او پقىدک امد ،
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وبایؼ هـاق ػؿ ایه فوؼای بیماؿ ىىػ چگىوه میتىان آن ؿا به ایه ىدلل ػؿک
ـػ؟
بىددابـایه م دیتددىاوی؛ بگددىیی؛ ده عیی دی اف ا٥ددـاػ بددؼون ایىل ده ص٪ی ٪د
چیاىو یا اٍى پي آن ؿا بؼاوىؼ ا٦تههای ١یـ٪ٝالوی بیدان مدی ىىدؼس
بهمضِ ایىله ميلیی به ورىػ میآیؼ ،هـ وى ٛبـچنبی به چدیاىود فػه
میىىػس چیاىو بـای ػوؿهای ىتاه ػؿ رامٞه ميهىؿ بىػه ام س بنیاؿی
اف ا٥ـاػ ػؿباؿۀ چیاىو وگـه متَٞباوهای ػاؿوؼ و همیيه آن ؿا ولدىهو
ـػه ،به آن صمیه ـػه و آن ؿا ؿػ می ىىؼس هیچ نی ومیػاوؼ ػؿ ٥لدـ ایده
ا٥ـاػ چه میاؾؿػس آن٩ؼؿ اف چیاىو بیقاؿودؼ ده اوگداؿ داؿی بده اؿىدان
ػاؿػس بددهمضددِ ایىل ده یمددۀ چ دیاىو د مٖددـس میىددىػ ،آن ؿا عیددایی و
١یـواٞ٩ی میوامىؼس چیاىود ٝید؛ امد و ٝیمدی وایمد  ،ایده مىّدىٛ
ات٦ا ٧میا٥تؼ فیـا ؽهه ایه ا٥ـاػ بنیاؿ بنته و ػاوو آنها ؛ ام س
وّددٞی ػیگددـی ورددىػ ػاؿػ دده ػؿ رامٞددۀ تق یدده ىىددؼاان «صایدد
چیاىو » وامیؼه میىىػس چىدیه ٥دـػی تىهمدا ؽهىدی ػاؿػ ویدی رىدىن
صاٍل اف تق یه وؼاؿػس ىغٌ ػؿ ایه وّٞی امال مىٖ٪ی امد س بگؾاؿیدؼ
او تىّیش ػه؛ صای چیاىود چیند س ػؿ تمدـیه چدیاىود  ،ی٦ید
ماػؿفاػی و٪و مهمی ای٦ا می ىؼس ػؿ هـ يىؿی ػؿ ػویا ا٥ـاػی هنتىؼ ه
به مؾهب اٝت٪اػ ػاؿوؼس ػؿ چیه ،چىؼهقاؿ ما ام ا٥ـاػی بىػهاوؼ ده بده
بىػین؛ و ػا ى ین؛ اٝت٪اػ ػاؿوؼس آنها ٪ٝیدؼه ػاؿودؼ اؿهدای عدىب پداػاه
بههمـاه ػاؿػ و اؿهای بؼ مزافا س اما بْٞدی ا٥دـاػ بده ایده چیقهدا ٪ٝیدؼه
وؼاؿوؼس مغَىٍا ػؿ فمان او٪الب ٥ـهىگی ،اف ایه چیقها اوت٪اػ میىؼ و بده
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آنها بـچنب عـا٥دا فػه میىدؼس بْٞدی ا٥دـاػ هـچده ؿا ومدیتىاوىدؼ ػؿک
ىىؼ ،آوهه ؿا ومیىىػ اف تابهای ػؿمی آمىع  ،آوهه ٝی؛ امـوفی هىدىف
ػؿ آن پیيددـ ٥ولدـػه و آوهدده تددا صددای ػؿک ويددؼه امد  ،عـا٥ددا ػؿ وٚددـ
میایـوؼس چىؼ ما پیو تٞؼاػ فیاػی اف ایه ا٥ـاػ بىػوؼ ،اما ػؿ صدا صاّدـ
تٞؼاػ ونبتا می اف ایده ا٥دـاػ وردىػ ػاؿودؼس ااـچده مملده امد بْٞدی اف
پؼیؼهها ؿا ٩بى ولىیؼ ،اما آنها ػؿ ُبٞؼ ما آىلاؿ ىؼهاوؼس ىایؼ رـ ولىیدؼ
آنها ؿا ٩بى ىیؼ ،امدا ا٥دـاػی هندتىؼ ده رـ د مدی ىىدؼ ػؿبداؿۀ آنهدا
ٍضب ىىؼ و اف ٕـی ٨آوهه ػؿ فوؼای ؿوفاوه ػیؼه یدا ىدىیؼهاوؼ بده ص٪دای٪ی
ػؿباؿۀ تمـیه چیاىو پی بـػهاوؼس
ب ْٞدی ا٥ددـاػ آن٩ددؼؿ ؽههىددان بنددته ام د ده بددهمضِ آوؿػن وددای
چیاىو  ،اف ته ػ به ىما مدیعىؼودؼس ٥لدـ مدی ىىدؼ عـا٥داتی و مندغـه
ىؼهایؼس بهمضِ ٍدضب ػؿبداؿۀ پؼیدؼهای ػؿ تمدـیه چدیاىود  ،ىدما ؿا
٥ـػی بنیاؿ واػان ػؿ وٚـ میایـوؼس ااـچه ایه ٥ـػ ؽهه بنتهای ػاؿػ ،ویدی
ىایؼ ی٦ی ماػؿفاػیاه آن٩ؼؿ ه؛ بؼ وباىؼس ااـ ی٦ی ماػؿفاػی عدىبی
ػاىته باىؼ و بغىاهؼ چیاىو ؿا تمـیه ىؼ ،ممله امد چيد؛ مدىمو
ػؿ مٖضی بنیاؿ بای باف ىىػ و ممله ام بـعی تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی
ؿا تزـبه ىؼس او به چیاىو باوؿ وؼاؿػ ،اما ومیتىاوؼ ّماو ىؼ ده بیمداؿ
ومیىىػس و٩تی بیماؿ میىىػ ،به بیماؿمتان مـارٞه می ىدؼس و٩تدی پقىدک
ٕب ١ـبی وتىاوؼ او ؿا مٞایزه ىؼ ،به پقىک ٕب چیىدی مـارٞده مدی ىدؼس
و٩تی پقىک ٕب چیىی ه؛ وتىاوؼ بیماؿی او ؿا مٞایزه ىؼ و فماوی ه هیچ
ونغۀ بغَىٍی مؤحـ وباىؼ ،پل اف آن به ٥لـ چیاىو میا٥تؼ و با عدىػ
میاىیؼ« :ىاون؛ ؿا آفمایو می ى؛ تا ببیىی؛ آیا چیاىود واٞ٩دا مدیتىاودؼ
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بیماؿی مـا ى٦ا ػهؼس» او با ىک و تـػیؼ میآیؼس بدهػییدل ی٦ید مداػؿفاػی
عىبی ه ػاؿػ ،بهمضِ ایىله چیاىو ؿا تمـیه ىؼ ،ػؿ آن بنیاؿ منتٞؼ
ٙاهـ میىىػس ىایؼ امتاػی به او ٝال٩همىؼ ىىػ یا مىردىػی وای ػؿ ُبٞدؼی
ػیگـ بغىاهؼ بده او مدک ىدؼس وااهدان چيد؛ مدىی او بداف مدیىدىػ یدا بده
وّٞی ویمهؿوىهبیىی میؿمؼس با چي؛ مدىی بداف ػؿ مدٖضی بندیاؿ بدای،
میتىاوؼ وااهان ٩نمتی اف ص٪ی ٪رهان ؿا ببیىؼس ٝالوه بـ ایه ،تىاواییهای
٥ىٕ٧بیٞی ویق عىاهؼ ػاى س و٩تی ایه ىغٌ چىیه وّٞیتی ؿا ببیىؼ ،آیدا
٥لـ می ىیؼ م٢قه بتىاوؼ آن ؿا تضمل ىؼ؟ ٥لـ می ىیؼ وّٞی ؽهىی او
چگىوه امد ؟ آوهده و٩تدی ػیگدـان ػؿبداؿۀ آن ٍدضب مدی ـػودؼ ،چیدقی
عـا٥ی ،مٖی٪دا ١یدـممله و مندغـه ػؿ وٚدـ مدیاـ٥د  ،ا ىدىن ػؿ م٪ابدل
چيدماوو ٩دـاؿ ػاؿػ و بددا آن مىارده میىدىػس ػؿ وتیزدده ،م٢دق ایده ىددغٌ
ومیتىاوؼ آن ؿا تضمل ىؼ ،چـا ه ٥ياؿ ؽهىدی بدیو اف صدؼ امد س ػیگدـان
چیقهایی ؿا ه میاىیؼ ػؿک ومی ىىؼ ،هـچىؼ ؽهدىو ١یـمىٖ٪دی ویند س
اما ومیتىاوؼ بیه ػو ٕـ ٣تٞاػ بـ٩ـاؿ ىؼس او ٥همیؼه امد ده آوهده بيدـ
اوزای میػهؼ اىتباه ام  ،ػؿ صایی ه آوهه ػؿ ُبٞدؼ ػیگدـ اوزدای مدیىدىػ
مٞمىی ٍضیش ام س ااـ او اؿهایی ؿا بـ ٕب ٨ؿوىی اوزای ػهدؼ ده ػؿ آن
ٕـ ٣اوزای میىىػ ،مـػی میاىیىؼ او ػؿ اىتباه ام س آنها ومیتىاوىؼ او ؿا
ػؿک ىىؼ ،ػؿ وتیزه میاىیىؼ اف تق یه رىىن اـ٥ته ام س
اما ایه ىغٌ رىىن صاٍل اف تق یه وؼاؿػس ا خـ ىما ده چدیاىود ؿا
تمـیه می ىیؼ اٍال ػچاؿ چىیه صایتی ومیىدىیؼس ٪٥دٔ ا٥دـاػی ده ؽهده
بنیاؿ بنتهای ػاؿوؼ صای چیاىو ؿا تزـبه می ىىؼس چي؛ مىی بندیاؿی
اف ىما ه ایىزا صْىؿ ػاؿیؼ باف ىؼه و واٞ٩دا چیقهدایی ؿا ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ
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ػیؼهایؼس ىگ ٦فػه وینتیؼ ،اصناك عىبی ػاؿیؼ و م٢قتان ىى ه ويدؼه و ػؿ
ایه صای چیاىو ٩ـاؿ وؼاؿیؼس و٩تی ىغَدی ػؿ صاید چدیاىود ٩دـاؿ
ػاؿػ ،بنیاؿ آ اداه بدىػه و بندیاؿ ٝا٩الوده و مىٖ٪دی ٍدضب مدی ىدؼس ٪٥دٔ
مىّى ٛایه ام ه مـػی ٝاػی چیقهایی ؿا ه او میاىیؼ بداوؿ ومدی ىىدؼس
ممله ام ااهی او٩دا بگىیدؼ ندی ؿا ده ػؿاؾىدته امد ػیدؼه و ایده
ىغٌ به او ا٦ته اؿی ؿا اوزای ػهؼس چگىوه مـػی ٝاػی مدیتىاوىدؼ ایده ؿا
باوؿ ىىؼ؟ بٞؼا ایه ٥ـػ می٥همؼ بهرای ایىلده ػؿبداؿۀ ایده مندا ل ٍدضب
ىؼ بایؼ آنها ؿا وقػ عىػ وگه ػاؿػس بٞؼ اف آوله بتىاوؼ ؿابٖدۀ بدیه ػو ٕدـ ٣ؿا
بهػؿمتی اػاؿه ىؼ ،همهچیق بهعىبی پدیو مدیؿوػس مٞمدىی ایده اىدغاً
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ویق ػاؿوؼ ،اما ایه ویق رىىن صاٍل اف تق یه وین س
مىٞ٩ی ػیگـی ورىػ ػاؿػ ه «رىىن ص٪ی٪ی» وامیؼه میىىػ و بهوؼؿ
ػیؼه میىىػس مىٚىؿ اف رىىن ص٪ی٪ی ه به آن اىاؿه می ىی؛ ایه وین ه
ىغٌ ،واٞ٩دا ػیىاوده باىدؼس بیلده مىٚدىؿ« ،تق یدۀ ص٪ی٪د » امد س رىدىن
ص٪ی٪ی چین ؟ میاىی؛ ػؿ میان تمـیه ىىؼاان ،بهودؼؿ چىدیه ىغَدی
ػیؼه میىىػ ،ىایؼ یک و٦ـ ػؿ هـ ٍؼهقاؿ و٦ـس ػؿ وتیزه ،ایه ؿایذ ویند و
ت حیـی ه؛ ؿوی رامٞه وؼاؿػس
مٞمىی بـای رىىن ص٪ی٪ی پیوىـٕی ورىػ ػاؿػ :ىغٌ بایؼ ی٦ید
ماػؿفاػی بنیاؿ عىبی ػاىته باىؼ و بایؼ منه باىؼس ٥ـػی منه ،ما های
با٩یماوؼۀ ٝمدـه بدـای ٕی دـػن ؿوودؼ تق یده دا٥ی ویند س آنهدایی ده
ی٦ی ماػؿفاػی بنیاؿ عىبی ػاؿوؼ ،مٞمىی بـای مد مىؿیتی ایىزدا هندتىؼ و
اف مٖىس بنیاؿ باییی میآیىؼس هـ نی اف آمؼن به ایه رامٞۀ ٝاػی اونداوی
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میتـمؼ ،فیـا پل اف ایىله صاٚ٥ۀ ٥ـػ پاک میىىػ ومیتىاوؼ نی ؿا به ردا
بیدداوؿػس بٞددؼ اف ایىلدده ٥ددـػ بدده ایدده مضددیٔ رامٞددۀ مددـػی ٝدداػی میآیددؼ،
مقاصم های بيـی باٝج میىدىػ او ػؿ ٕیدب ىدهـ و حدـو باىدؼ و ػؿ
وهای به مٖش مـػی ٝداػی مد٪ىٓ مدی ىدؼس بدـای او هـادق ؿوفی وغىاهدؼ
ؿمدیؼ ده اف ایىزددا ؿهدا ىددىػس افایدهؿو همدده مدیتـمددىؼ و هیچ ندی رـ د
ومی ىؼ به فمیه بیایؼس اما چىیه ا٥ـاػی ورىػ ػاؿوؼ ه به ایىزا آمؼهاوؼس بٞؼ
اف وؿوػىان ،ومیتىاوىؼ ػؿ بیه مـػی بدهعىبی ؿ٥تداؿ ىىدؼس بده مدٖىس پداییه
میی٢قوؼ و ػؿ ٕى فوؼای عىػ ،اؿهدای اىدتباه بندیاؿی اوزدای مدیػهىدؼس
و٩تی نی میرىگؼ تا به عىػه مىػ بـماوؼ ،اؿهدای بدؼ بندیاؿی اوزدای
میػهؼ و به م٪ؼاؿ فیاػی به ػیگـان بؼهلاؿ میىىػس امتاػه مدیبیىدؼ ده
او ػؿ آمتاوۀ م٪ىٓ ام س اما او نی ام با حمـۀ ص٪ی٪ی ػؿ وتیزده امدتاػ
ارافه ومیػهؼ به ایه ؿاصتدی مد٪ىٓ ىدؼ! امدتاػه بندیاؿ وگدـان امد و
بهػوبا ؿاه چاؿهای میاـػػس اما به اصتمدا فیداػ ومیتىاودؼ ٥دـػ ؿا بهمدم
تق یدده بليدداوؼ چـا دده مملدده ام د امددتاػی واٞ٩ددی ػؿ ػمددتـك وباىددؼس
بىابـایه ت٪ـیبا ١یـممله ام او بتىاوؼ اف ٕـی ٨تق یه به اٍل عىػ بافاـػػس
ميلل ػیگـ ایه ام ه مه او فیاػ ام و صتی ااـ ؿوه تق یهای بدـای
بؼن و ؽهه ه؛ پیدؼا ىدؼٝ ،مدـ با٩یماودؼهاه بدـای تلمیدل تق یده دا٥ی
وین س
 ٔ٪٥ااـ ىغَی ی٦ی ماػؿفاػی بنیاؿ عىبی ػاىته باىؼ و تض ایده
ىـایٔ بنیاؿ ١یـٝاػی ،میتىان ؿوه رىىن ص٪ی٪دی ؿا ؿوی او بده داؿ بدـػس
بهبیان ػیگـ ،و٩تی مٖی٪ا هیچ امیؼی بـای ىغٌ ورىػ وؼاؿػ تا به اٍدل و
ص٪ی ٪عىػ بافاـػػ ،ایه ؿوه بـای ػیىاوه ـػن او به اؿ مدیؿوػس بـعدی اف
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ٝمیلـػهای م٢قه ١یـٞ٥ا میىىػس بهٕىؿ مخا ٩ ،نم هایی اف م٢ق ده
باٝج میىىػ ٥ـػ مـما و خی٦ی ؿا ػوم وؼاىته باىدؼ ١یـٞ٥دا میىدىػس
بٞؼ اف ایىله ایه ٩نم ها ١یـٞ٥دا ىدؼ ،ميدلال ؿواودی ٙداهـ ىدؼه و او
ماوىؼ نی ٝمل می ىؼ ه واٞ٩ا رىىن ػاؿػس اما مٞمدىی مـتلدب هدیچ داؿ
بؼی ومیىىػس وه به مـػی وامدقا میاىیدؼ وده آنهدا ؿا مدیفودؼ ،بیلده ا١یدب
اؿهای عىب اوزای مدیػهدؼس امدا بدا عدىػه بندیاؿ بدیؿصد؛ امد س چدىن
تىرهی به مـما ومی ىؼ ،ػؿ فمنتان بؼون ٦و و با یباكهای ودافک ؿوی
بـ ٣میػوػس پاهای او اف مـما یظ میفوؼ و میتـ ؼ و به عدىوـیقی مدیا٥تدؼس
چىن تىرهی به خی٦دی ومی ىدؼ ،صتدی مدؼ٥ى ٛمیعدىؿػ و اػؿاؿ مدیوىىدؼس
نی ؿا میىىاعت؛ ه مؼ٥ى ٛامب ؿا ه یظ فػه و مخل مدى ىدؼه بدىػ بدا
عىىضایی میرىیؼس او میتىاون مغتیهایی ؿا تضمل ىؼ ه ا٥ـاػ ٝاػی
با ؽهىی آ ااه ومیتىاوىؼ تضمل ىىؼس  ٔ٪٥تَىؿ ىیؼ ایه رىىن چ٪ؼؿ باٝدج
فرـ او میىؼس ایبته چىیه اىغاٍی مٞمىی ػاؿای تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی
هنتىؼس ا خـ آنها عاو؛های منه هنتىؼس ػؿ اؾىته ،عاو؛ها پاهدای عدىػ
ؿا بـای ایىله ىچک بماوؼ ،میبنتىؼس اما عاو؛ منىی بىػ ه میتىاوند اف
ؿوی ػیىاؿی ه بیو اف ػو متـ اؿت٦ا ٛػاى بهؿاصتی بپـػس و٩تی عاوىاػهاه
ػؿ عاوه ؿا به ؿوی او
ػیؼوؼ ه او مزىىن ىؼه و همیيه اف عاوه ٥ـاؿ می ىؼِ ،
٦٩ل می ـػوؼس و٩تی اْٝای عاوىاػه عاوه ؿا تـک می ـػوؼ ،با اوگيتو بده
٦٩ل ػؿ اىاؿه می ـػ و ػؿ ؿا میايىػ و ٥دـاؿ مدی دـػس بٞدؼها او ؿا بدا فوزیدـ
ِ
آهىی مهاؿ ـػوؼس و٩تی همه عاوه ؿا تـک می ـػودؼ ،بدا تلدانػاػن فوزیدـ،
بددهآمدداوی آن ؿا بدداف م دی دـػس ىتددـ او ١ی دـممله بددىػس بدده ای ده ٕـی د،٨
مغتیهای بندیاؿ فیداػی ؿا تضمدل می دـػس بدهعإـ ایىلده او فردـ بندیاؿ
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ٕا٥ ٩ـما و ىؼیؼی ؿا تضمل می دـػ ،بهمدـ ٝردقای اؿهدای بدؼه ؿا
پـػاع می ـػس مٞمىی یک یا ػو ما و ػؿ وهای مه ما ٕى می يیؼ،
فیـا فرـی ه تضمل می ـػ بنیاؿ فیاػ بىػس پل اف آن ،وااهدان آوهده ؿا ده
ات٦ا ٧ا٥تاػه بىػ می٥همیؼس بدهعإـ املىدؼن تق یدهاه ،بال٥اٍدیه ٦٩دل
اىو او باف میىؼ و اوىاٛوا٩نای ٩ؼؿ های عؼایی ٙاهـ میىؼس ایه مىاؿػ
بنیاؿ واػؿوؼ ،اما تٞؼاػی اف آنها ػؿ مـامـ تاؿیظ وردىػ ػاىدتىؼس ایده پؼیدؼه
بـای ا٥ـاػی ه ی٦ی ماػؿفاػی متىمٖی ػاىتىؼ مزاف ومیبدىػس اصتمدای
ػؿباؿۀ ؿاهبان و ػا ى ین های مزىىن میػاویؼ ،آنها واٞ٩ا ػؿ تداؿیظ وردىػ
ػاىتىؼ و ایه حب ىدؼه امد س ػامدتانهای فیداػی ػؿبداؿۀ ػا ى یند های
ػیىاوه ورىػ ػاؿػس مخل ػامتان ؿاهب مزىىوی ه «چیه هىیی» ؿا با رداؿو اف
مٞبؼ بیـون ـػس
بىابـایه ػؿ عَىً رىىن صاٍل اف تق یه ،میتىاوی؛ بگدىیی؛ ده ٖٞ٩دا
ورىػ وؼاؿػس ااـ نی بتىاوؼ آتدو ایزداػ ىدؼ و اادـ واٞ٩دا ایدهاىوده باىدؼ،
میاىی؛ ایه ىغٌ ٥ىٝ٧داػی امد س اادـ ندی بتىاودؼ آتدو ؿا اف ػهدان
بیـون ػهؼ ،با ػؿاف ـػن ػمتو آتيی ؿوىه ىؼ یا با اوگيتو مدیگاؿی ؿا
ؿوىه ىؼ ،آن ؿا تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی میوام؛!

هذاخلۀ اهشیمًی دس تضکیه
مؼاعیۀ اهـیمىی ػؿ تق یه چین ؟ ایه مؼاعیهای ام ه ا١یب ػؿ تمدـیه
چیاىو با آن مىاره میىىی؛س چگىوه تمـیه چیاىو مؼاعیۀ اهـیمىدی
ؿا ٥ـا میعىاوؼ؟ ػؿ وا ٜ٩و٩تی ىغٌ بغىاهؼ تق یه ىؼ ميلال بندیاؿی
ورىػ عىاهؼ ػاى س بؼون ص٦ا٥ ٙاىه مه ،ىدغٌ ومدیتىاودؼ ػؿ تق یدۀ
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ص٪ی٪ی مى ٨٥ىىػس بهمضِ ایىله پایتان ؿا اف ػؿ بیدـون بگؾاؿیدؼ ،مملده
ام رانتان ػؿ عٖـ باىؼس ؿوس اٍیی ٥ـػ اف بیه ومیؿوػس پل املان ػاؿػ
ػؿ ٞ٥ایی های ارتماٝیتدان ٩بدل اف ایده فودؼای بده ػیگدـان بدؼهلاؿ ىدؼه
باىیؼ ،به آنها ٍؼمه ؿمداوؼه ،یدا مـتلدب اؿهدای واػؿمد ػیگدـی ىدؼه
باىیؼس آن ٕیبلاؿان ػؿ رنتزىی ىما هنتىؼس ػؿ بىػین؛ ا٦ته ىدؼه امد
ه ىغٌ بهعإـ ٪ٝىب های اؿمایی فوؼای می ىؼس ااـ به نی بدؼهی
ػاىته باىیؼ ،او ىما ؿا بـای بافپـػاع آن عىاهدؼ یا٥د س اادـ بدیو اف صدؼ
ػؿیا ٥ىؼ ،مزبىؿ ام آن ؿا ػؿ ػوؿۀ بٞؼی فوؼای به ىما پل بؼهؼس اادـ
٥ـفوؼی به وایؼیىو بدیاصتـامدی ىدؼ ،آنهدا رایىدان ؿا ػؿ فودؼای بٞدؼی
ٝىُ عىاهىؼ ـػس ایهاىوه ،ی٦ـ و پاػاه بهٕىؿ پیىمته ػؿ اـػه امد س
اما بهؿامتی ػیؼهای؛ اهـیمههایی هنتىؼ ه مؼاعیه می ىىؼ و ومدیاؾاؿودؼ
تمـیه ىیؼس تمای ایه چیقها ٝی های اؿمایی ػاؿوؼ و بؼون مبب ویندتىؼس
ااـ ٝیتی ورىػ وؼاى ارافه ػاػه ومیىؼ ایهاىوه باىؼس
ٝاػیتـیه ىلل مؼاعیۀ اهـیمىی بهٍىؿ فیـ ات٦ا ٧مدیا٥تدؼس ٩بدل اف
ایىله چیاىو ؿا تمـیه ىیؼ ،مضیٔ إـا٣تان ونبتا آؿای امد س بدهعإـ
ایىله چیاىو ؿا یاػ اـ٥تهایؼ ،همیيه ػوم ػاؿیؼ آن ؿا تمـیه ىیؼس امدا
بهمضِ ایىله مؼیتیيه وينته ؿا ىـو ٛمی ىیؼ ،وااهان بیـون اتا ٧پدـ اف
مـوٍددؼا مدیىددىػس اتىمبیلهددا بددى ٧مدیفوىددؼ ،ندی ػؿ ؿاهددـو ؿاه مدیؿوػ،
ٍؼای ا٦تگى میآیؼ ،ػؿها به هد؛ مدیعىؿودؼ و ؿاػیدى ػؿ بیدـون بده ٍدؼا ػؿ
میآیؼس وااهان ػیگـ ملىتی وین س ااـ چیاىو ؿا تمدـیه ولىیدؼ مضدیٔ
امال آؿای ام  ،امدا و٩تدی تمدـیه چدیاىود ؿا ىدـو ٛمدی ىیدؼ ایهاىوده
م دیىددىػس بن دیاؿی اف ىددما هـاددق ػؿبدداؿۀ آن ٝمی د٨تـ ویىؼیي دیؼهایؼس واٞ٩ددا
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مىّى ٛاف چه ٩ـاؿ ام ؟  ٔ٪٥پی میبـیؼ ه ایه ١یـٝاػی ام و اف ایىلده
وم دیتىاوی دؼ چ دیاىو د ؿا تمددـیه ىی دؼ اصندداك واامیددؼی م دی ىی دؼس ای ده
«١یـٝاػیبىػن »،تمـیه ىما ؿا متى ٤٩می ىؼس ایه اهـیمهها هندتىؼ ده
مددقاص؛ ىددما میىددىوؼ ،بددهٕىؿی ده مددـػی ؿا بددـای مقاصمد ىددما ىتددـ
می ىىؼس ایه ماػهتـیه ىلل مؼاعیه بىػه و هؼ٥و ایه ام ه ماو ٜىدما
اف تمـیه چیاىو ىىػس «میعىاهی تمدـیه ىدی و بده ػا دى وا دل ىدىی و
میعىاهی تمای آن چیقهایی ؿا ه به مه بؼهلاؿ هندتی پـػاعد ولىدی؟»
آنها ایه ؿا تضمل ومی ىىؼس ػؿ وتیزه ومیاؾاؿوؼ تمـیه ىیؼس امدا ایده ویدق
چیقی ام ه ػؿ مٖش بغَىٍی ٙاهـ میىىػس بٞؼ اف مؼتی ،ایه پؼیدؼه
ارافه وؼاؿػ ػیگـ ورىػ ػاىته باىؼس بهبیان ػیگـ ،بٞؼ اف ایىله ایده بدؼهیهدا
؛ ىىوؼ ارافه ػاػه ومیىىػ ػوباؿه با ىما مؼاعیه ىىؼس فیـا ا٥دـاػی ده ػؿ
٥ایىن ػا٥ای ما تق یه می ىىؼ پیيـ ٥مـیٞی ػاؿودؼ و بهمدـ ٝمدٖىس ؿا
پي مـ میاؾاؿوؼس
ىلل ػیگـی اف مؼاعیۀ اهـیمىی ورىػ ػاؿػس میػاویؼ ه چي؛ مىی مدا
میتىاوؼ اف ٕـی ٨تمـیه چیاىو باف ىىػس با چي؛ مدىی بداف ،بْٞدی ا٥دـاػ
ممله ام ػؿ صایی ه ػؿ عاوده چدیاىود ؿا تمدـیه مدی ىىدؼ بْٞدی اف
ٍددضىههای تـمددىاک ی دا چهـههددای وصيددتىاک ؿا ببیىىددؼس ب ْٞدی اف آنهددا
مىهای بهه؛ؿیغته و بیىؼی ػاؿوؼ و بْٞی ػیگدـ مدیعىاهىدؼ بدا ىدما ػٝدىا
ىىؼ یا صتی صـ ا مغتی٦ی ؿا اوزای میػهىؼ ه عییی تـمىاکاوؼس اداهی
او٩ا هىگامی ه ىغٌ تمـیهها ؿا اوزای میػهؼ ،آنها ؿا میبیىؼ ده اف
بیـون به پىزـه چنبیؼهاوؼ و واٞ٩ا تـمىاکاوؼس چگىوه میتىاوؼ ایده وّدٞی
ات٦ا ٧بی٦تؼ؟ ایده ىدلیی اف مؼاعیدۀ اهـیمىدی امد س امدا ػؿ مؼؿمدۀ ٥دایىن
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ػا٥ای ما ،ایه وّٞی بنیاؿ بهوؼؿ ػیؼه میىىػس ىایؼ اف هـ ٍؼ و٦ـ بـای
یک و٦ـ ات٦ا ٧بی٦تؼس ا خـ ا٥ـاػ با ایه وّدٞی ؿوبدـو ومیىدىوؼس چدىن هدیچ
وٞ٦ی بـای تق یهتان وؼاؿػ ،مزاف وین به ایه ىدلل مدقاص؛ ىدما ىدىػس ػؿ
مایـ ؿوههای مـمىی ،ایه وى ٛاف مقاصم ؿایذتدـیه پؼیؼههامد و مدؼ
فی داػی اػامدده مییابددؼس ب ْٞدی اف مددـػی ٍددـ٥ا بدده همددیه ٝی د وم دیتىاوىددؼ
چیاىو ؿا تمـیه ىىدؼ و وصيد فػه مدیىدىوؼس ىدغٌ مٞمدىی تدـریش
میػهؼ ػؿ ىب و ػؿ مضیٖی آؿای چیاىو ؿا تمـیه ىؼس اادـ مىردىػی ؿا
ػؿ م٪ابل چيماوو ببیىؼ ه ویمی اونان ویمی ىبش به وٚـ میؿمدؼ ،بندیاؿ
میتـمؼ چیاىو ؿا تمـیه ىؼس مٞمىی چىیه پؼیؼهای ػؿ ٥ایىن ػا٥ای مدا
ورىػ وؼاؿػس اما ومىوههای امتخىا ی بنیاؿ می ورىػ ػاؿػ ،فیـا بْٞی ا٥دـاػ
وّٞی بنیاؿ عاٍی ػاؿوؼس
وى ٛػیگـ مـبىٓ به ا٥ـاػی ام ه تمـیههایی با تق یۀ ػؿووی و بیـووی
اوزددای م دیػهىددؼس آنهددا هىـهددای ؿفم دی ؿا بددههمـاه تق ی دۀ ػؿوو دی اوزددای
میػهىؼس ایه ؿوهها بیيتـ ػؿ مؼؿمۀ ػا ى ؿایذاودؼس و٩تدی ىغَدی چىدیه
ؿوه تق یهای ؿا یاػ مدیایدـػ ،ا١یدب بدا چىدیه مقاصمد اهـیمىدی مىارده
میىىػ (ىغَدی ده ؿوههدای مٞمدىیی ؿا تمدـیه مدی ىدؼ بدا آن مىارده
ومیىىػس ایه پؼیؼه  ٔ٪٥ػؿ ؿوههای تق یۀ ػؿووی و بیـووی یدا تمـیههدایی
ات٦ا ٧میا٥تؼ ه ىامل هىـهای ؿفمی مدیىدىػس) آوهده ؿوی میػهدؼ ایده
ام د دده نددی بددـای مبدداؿفۀ هىـهددای ؿفمددی بدده رنددتزىی ایدده ىددااـػ
میپددـػافػس تٞددؼاػ فی داػی اف تق یه ىىددؼاان ػا ى ینددتی ػؿ رهددان هنددتىؼ و
بنیاؿی اف آنهدا ىدااـػاوی اف هىـهدای ؿفمدی یدا اف تق یدۀ ػؿوودی و بیـوودی
هنتىؼس ىااـػ هىـهای ؿفمی ویق میتىاودؼ اىود ؿا ؿىدؼ ػهدؼس چدـا؟ اادـ
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٥ـػی بـعی اف وابنتگیها ماوىدؼ ىدهـ و مىدا ٜ٥ىغَدی ؿا اف بدیه ببدـػ،
اىو او ویق میتىاوؼ ؿىؼ ىؼس اما بـای او افبیهبـػن وابنتگی ؿ٩اب بنیاؿ
و ٩میبـػ و به ىؼی اف آن ؿها میىىػس افایدهؿو ،بدهؿاصتی چىدیه داؿی ؿا
اوزای میػهؼ و صتدی میتىاودؼ ػؿ مدٖىس عاٍدی ویدق ؿوی ػهدؼس و٩تدی ػؿ
عىاب یا ػؿ صا مؼیتیيه ام  ،میػاودؼ ده ایده یدا آن ىدغٌ هىـهدای
ؿفمی ؿا تمـیه می ىؼس ؿوس اٍیی او بدؼوو ؿا بدـای پیدؼا ـػن آن ىدغٌ
بـای مباؿفهٕیبی تـک می ىؼ تا ببیىؼ هىـهای ؿفمی چه نی بهتـ امد و
مپل ایه مباؿفه ؿوی میػهؼس ایه چیقها ػؿ ُبٞؼهای ػیگدـ ؿوی میػهىدؼس
ممله ام ٥ـػی باىؼ ه بـای مبداؿفه ودقػ او بیایدؼس اادـ آن ؿا ؿػ ىدؼ آن
ىغ ٌِ ػیگـ واٞ٩ا او ؿا می يؼ ،ػؿ وتیزه مباؿفهای بیه ایه ػو ػؿمیایدـػس
و٩تی ایه ىغٌ میعىابؼ ،نی بـای مباؿفه به رنتزىی او میآیؼ و ایده
منددئیه ىددب او ؿا بددؼون آمددایو می ىددؼس ػؿ وا٩دد ٜو٩دد آن ؿمددیؼه دده
وابنتگیاه به ؿ٩اب اف بیه بـوػس ااـ ایه ؽهىی ؿ٩اب رىیی اف بیه ودـوػ،
همیيه فوؼایاه بؼیهٍىؿ عىاهؼ بىػس با اؾىد فمدان ،بٞدؼ اف مداییان
متماػی هىىف ه؛ ومیتىاوؼ ٥ـامىی ایه مدٖش بدـوػس او ػیگدـ ومیتىاودؼ بده
تمـیه چیاىو اػامه ػهؼس با مَـ ٣بیو اف صؼ اوـری ،بؼن ٥یقیلدیاه
ویق بیو اف ایه ومیتىاوؼ تضمل ىدؼ و مملده امد بدهؿاصتی وداتىان ىدىػس
بىابـایه ،ػؿ ؿوههای تق یۀ ػؿووی و بیـووی ،ىدغٌ مملده امد بدا ایده
وّٞی مىاره ىىػ و ایه ویق بنیاؿ ٝاػی امد س ػؿ ؿوه تق یدۀ ػؿوودی مدا
چىیه وّٞیتی ورىػ ودؼاؿػ و اردافه ػاػه ومدیىدىػ ات٦دا ٧بی٦تدؼس ایده چىدؼ
ىلیی ه این بیان ـػی بنیاؿ ؿایذاوؼس
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باف ه؛ ىلل ػیگـی اف مؼاعیۀ اهـیمىدی وردىػ ػاؿػ ده هـ ندی بدا آن
مىاره میىىػس صتی ػؿ تق یۀ مؼؿمۀ ما همۀ ىما با آن مىاره میىدىیؼس آن
اهـیمه ىهى ام س ایه مندئیهای بندیاؿ ردؼی امد س ػؿ رامٞدۀ ٝداػی
اوناوی ،بیه فن و ىىهـ ؿوابٔ فواىىیی وردىػ ػاؿػ و اوندانها ٪٥دٔ بدا ایده
ؿوابٔ میتىاوىؼ تىییؼمخل ىىؼس وژاػ اوناوی به ایده وضدى تىمدٞه مییابدؼ و ػؿ
رامٞۀ بيـی اصناما ورىػ ػاؿػس بىابـایه بـای مـػی ٝاػی چىیه ؿ٥تداؿی
ػؿ افػواد ٕبیٞدددی امددد س مىردددىػا بيدددـی اصنامدددا ػاؿودددؼس عيددد؛،
عىىضاییٝ ،ي ،٨تى٦دـ ،یدؾ بدـػن اف اوزدای داؿی ،یدؾ وبدـػن اف اوزدای
دداؿی ،تددـریشػاػن ىغَددی بددـ ػیگددـی ،مددـاـمیهددا و بیقاؿبىػنهددا
اصناما هنتىؼس مـػی ٝاػی  ٔ٪٥بهعإـ اصناما فوؼای می ىىؼس پل
بهٝىىان تمـیه ىىؼه و نی ه وؿای ٝداػیبدىػن مدیؿوػ٥ ،دـػ وبایدؼ ایده
ؿویلـػ ؿا بـای اؿفیابی منا ل به اؿ ببـػ و بایؼ اف آنها بگدؾؿػ و ؿػ ىدىػس ػؿ
عَىً وابنتگیهای بنیاؿی ه اف اصناما به ورىػ مدیآیىدؼ ،بایدؼ بده
آنها متـ اهمی ػهدی؛ و مدـاوزای آنهدا ؿا ؿهدا ىدی؛س امیدا  ،ىدهى و
مىّىٝاتی اف ایه وى ،ٛهمگی وابنتگیهای بيـی هنتىؼ و تمای آنها بایؼ
ؿها ىىوؼس
بـای تق یه ىىؼااوی ده ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی تق یده می ىىدؼ ،مؼؿمدۀ
تق یۀ ما اف ىما ومیعىاهؼ ه ؿاهب یا ؿاهبه ىدىیؼس تمدـیه ىىدؼاان ردىان
هىىف ه؛ بایؼ افػواد ىىؼس پل چگىوه بایؼ با ایه منئیه مىاره ىدؼ؟ ا٦تدهای
ه تق یۀ مؼؿمۀ ما بهٕىؿ منت٪ی؛ به ؽهه ٥دـػ ويداوه مدیؿوػس ایده مندئیه
باٝج ومیىىػ مى ٞ٦های ماػیتان ؿا واٞ٩ا اف ػم بؼهیؼس بیله بـٝلل،
٩ـاؿ ام ػؿ میان مىا ٜ٥ماػی مـػی ٝاػی ىیهىیى عىػ ؿا آبؼیؼه ىیدؼس
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آوهه بهٕىؿ واٞ٩ی ؿىؼ میػهیؼ ىیهىیى تان ام س ااـ بتىاویؼ وابنتگی
ؿا ؿها ىیؼ ،میتىاویؼ اف هـچیقی ػم بليیؼس و٩تی اف ىدما عىامدته ىدىػ
ه مىا ٜ٥ماػی ؿا ؿها ىیؼ ،بدهٕىؿ صدت؛ میتىاویدؼ آن ؿا اوزدای ػهیدؼس اادـ
وتىاویؼ وابنتگی ؿا ؿها ىیؼ٩ ،اػؿ وغىاهیؼ بدىػ اف هدیچچیدق ػمد بليدیؼس
افایهؿو هؼ ٣واٞ٩ی تق یه ایه ام ده ٩یبتدان ؿا تق یده ىیدؼس ؿوههدای
تق یه ػؿ مٞابؼ ىما ؿا مزبىؿ می ىىؼ ایه منا ل ؿا اف ػم بؼهیؼ تدا ایىلده
اف ایه وابنتگی ؿها ىىیؼس به ىما ارافه ومیػهىؼ ػؿبداؿۀ آن ٥لدـ ىیدؼ و اف
ایه ٕـی ،٨ىما ؿا مزبىؿ می ىىؼ آنها ؿا امال ٕـػ ىیؼس چىدیه ؿوىدی ؿا
بـاقیؼهاوؼس ویی ما اف ىما ومدیعدىاهی؛ چىدیه داؿی اوزدای ػهیدؼس اف ىدما
میعىاهی؛ به ٝالی ٨ماػی ه ػؿ م٪ابل ىما ٩ـاؿ ػاؿػ متـ اهمید ػهیدؼس
به همیه ٝی امد ده مؼؿمدۀ تق یدۀ مدا بندیاؿ مندتضل؛ امد س اف ىدما
ومیعىاهی؛ ؿاهب یا ؿاهبه ىىیؼس با تىره به ایىله ؿوه ما ػؿ آیىدؼه بدهٕدىؿ
ومیٞی ؿایذ میىىػ ،تمـیه ىىدؼااوی ده ؿوه مدا ؿا ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی
تق یه می ىىؼ وبایؼ بهٍىؿ ؿاهب یا ؿاهبه ػؿبیایىؼس تمـیه ىىدؼاان ٥دایىن
ػا٥ا ارافه وؼاؿوؼ بؼیه ىلل ػؿآیىؼس ػؿ ؿابٖه با تق یه ،اف همگی میعدىاهی؛
ایدده منددا ل ؿا مـاٝددا ىىددؼ :ااـچدده تق یده مدی ىیدؼ و همنددـتان تق ی ده
ومی ىؼ ،ارافه وؼاؿیؼ بهعإـ تق یه اف همنـتان رؼا ىىیؼس بهبیان ػیگـ ،ما
بایؼ ایه مىّى ٛؿا مبک بگیـی؛ و وبایؼ آن٩ؼؿ ه مـػی ٝاػی به آن اهمی
میػهىؼ آن ؿا مه؛ ػؿ وٚدـ بگیـیدؼس بدهویژه ،آفاػیهدای رىندی و مٖایدب
ىهى اوگیق ػؿ رامٞۀ امـوف بدا مدـػی ػؿ تؼاعلاودؼس بْٞدی اف مدـػی ٝال٩دۀ
بنیاؿ فیاػی به ایه چیقها ػاؿوؼس اما ما تمـیه ىىؼاان بایدؼ اهمید متدـی
به ایه منا ل بؼهی؛س
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و٩تی اف مٖىس بای وگـینته ىىػ ،مـػی ٝاػی ػؿ صایی ده ػؿ ارتمداٛ
هنتىؼ ػؿ صا بافی ـػن ػؿ ِالویزه هنتىؼ ،بدؼون ایىلده متىرده ىدىوؼ
خی ٤ام س آنها ػؿ ؿوی فمیه ػؿ صا بدافی ـػن ػؿ ادلویزده هندتىؼس
ا٦تهای؛ ه وبایدؼ بدهعإـ ایده مىّدى ،ٛػؿ عاوىاػهتدان باٝدج واهمداهىگی
ىىیؼس افایهؿو ػؿ مـصیۀ صاّـ بایؼ به آن متـ اهمید بؼهیدؼس عدىب امد
ه فوؼای ميتـک هماهى و ٝاػی ؿا ص ٘٦ىیؼس ػؿ آیىؼه و٩تی بده مدٖش
بغَىٍی بـمیؼ وّٞی ػیگـی ػؿ آن مٖش عىاهؼ بىػس ػؿ صدا صاّدـ،
بایؼ بؼیه ٍىؿ باىؼ و ااـ ایه ایقای ؿا بـآوؿػه مافیؼ عىب ام س ایبته وبایؼ
آوهه ؿا ه ػؿ رامٞده ؿط مدیػهدؼ ػوبدا ىیدؼس چگىوده میتىاودؼ آن مزداف
باىؼ؟
ٝامل ػیگـی ػؿ ایه منئیه ػعای ػاؿػس میػاویؼ بدؼن تمدـیه ىىدؼاان
ما صامل اوـری ام س فمداوی ده ایده دالك ؿا تمدای مدی ىیدؼ ،هيدتاػ تدا
وىػػؿٍؼ ىما ػؿ الك وهتىها بیماؿیهایتان ى٦ا مییابؼ بیلده اىو تدان
ویق ؿىؼ می ىؼس پل بؼن ىما اوـری بنیاؿ ٩ؼؿتمىؼی ؿا با عىػ ػاؿػس اىوگی
ه ػاؿیؼ با مٖش ىیهىیىگی ه ػؿ صا صاّـ ػاؿیدؼ متىامدب ویند س ػؿ
صا صاّـ اىو تان بهٕىؿ مى ٩بایتـ ام  ،چـا ده آن ؿا وااهدان بدـای
ىما بای بـػهایس صای ىیهىیى ىما ػؿ صا اؿت٪ا ام س بهتدؼؿیذ و بدهٕىؿ
صت؛ ػؿ آیىؼه به آن میؿمدؼس بده همدیه ٝید  ،اىو تدان ؿا پیيداپیو بدای
بـػهای؛س بهٝباؿ ػیگـ ،ىما م٪ؼاؿ ٩ابدلتىرهی اودـری بدا عدىػ ػاؿیدؼس ایده
اوـری ه اف ؿوىی ؿامتیه تق یه ىؼه ،عدایٌ و مهـبدان امد س ػؿ وتیزده،
همۀ ىما ه ایىزا وينتهایؼ ْ٥ایی آؿای و مهـبان ؿا اصناك می ىیؼس مده
عىػ ؿا به ایه ىلل تق یه ـػهای و ایه چیقها ؿا همدـاه عدىػ ػاؿیس هـ ندی
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ه ایىزا وينته ػؿ همداهىگی امد و هدیچ ٥لدـ بدؼی ػؿ ؽهدىو ودؼاؿػ و
هیچ نی صتی ٥لـی ػؿباؿۀ میگاؿ يیؼن ه؛ وؼاؿػس ػؿ آیىؼه ،ىما ویق بایدؼ
اف ایقاما ٥ایىن ػا٥ای ما پیـوی ىیؼ و اىوگی ه اف تق یۀ ىما پؼیؼ میآیؼ
ویق بؼیه ىلل عىاهدؼ بدىػس همدانٕىؿ ده اوـریتدان بدهٕىؿ پیىمدته ؿىدؼ
می ىؼ ،تابو اىو بؼنتان بنیاؿ ٩ىی عىاهؼ ىؼس صتدی اادـ آن٩دؼؿ هد؛
٩ىی وباىؼ٥ ،ـػی ٝاػی ه ػؿ مضؼوػۀ میؼانتان ٩ـاؿ ػاؿػ ،تض ت حیـ ىما
٩ـاؿ عىاهؼ اـ ٥س یا ااـ ػؿ مىق باىیؼ ،بده همدیه ىدلل ػیگدـان ؿا مهداؿ
می ىیؼ و اْٝای عاوىاػهتان میتىاوىؼ بهٕىؿ مخبتی تض ت حیـ ٩ـاؿ ایـودؼ و
تىمٔ اوـریتان مهاؿ ىىوؼس چـا ایهاىوه ام ؟ صتدی مزبدىؿ ویندتیؼ بدـای
همداهىگی عدایٌ،
ایه اؿ اف ؽههتان امت٦اػه ىیؼس ایه میؼان ،میؼاوی اف
ِ
ویکعىاهی و ا٥لاؿ ػؿم ام س افایهؿو مـػی متمایل به ٥لـ دـػن ػؿبداؿۀ
چیقهای بؼ یا اوزای اؿهای بؼ وینتىؼس میتىاوؼ چىیه ت حیـی ػاىته باىؼس
چىددؼ ؿوف پ دیو ا٦ددت؛ ده وددىؿ عددؼایی همددهرا ؿا ؿوىدده و همددهچیق ؿا
هماهى می ىؼس بهٝباؿ ػیگـ ،اوـری مإٜىؼه اف بؼن ما میتىاوؼ تمدای
صای های ١یـٝاػی ؿا اٍالس ىؼس بىابـایه تض تد حیـ ایده میدؼان اودـری،
ااـ ىما به ایه منا ل ٥لـ ولىیؼ ،بؼون َ٩دؼ همندـتان ؿا مهداؿ می ىیدؼس
ااـ ىما به آن ٥لـ ولىیؼ ،چىان ا٥لاؿی ؿا وغىاهیؼ ػاى و همندـتان ویدق
به آن ٥لـ وغىاهؼ ـػس اما ایه مٖید ٨ویند  ،فیدـا ػؿ مضدیٔ صاّدـ ٪٥دٔ
ا٥ی ام تیىیقیىن ؿا ؿوىه ىیؼ و وگاهی بیىؼافیؼ ،هـچیقی وردىػ ػاؿػ و
بهؿاصتی میتىاوؼ امیا ىغٌ ؿا بـاوگیقػس اما ػؿ ىـایٔ ٝداػی ،مدیتىاویدؼ
ایه احـ مهاؿ ىىؼای ؿا ػاىته باىیؼس ػؿ آیىؼه و٩تی ػؿ تق یده بده مدٖىس بدای
بـمیؼ ،بؼون ایىله به ىما بگىی؛ ،عىػتدان مدیػاویدؼ چده داؿ ىیدؼس ػؿ آن
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هىگای صای ػیگـی وردىػ عىاهدؼ ػاىد تدا فودؼای هماهىد ؿا مٖمدئه
مافػس به همیه عإـ ،وبایؼ بیو اف صدؼ بده آن تىرده ىیدؼ ،چـا ده وگـاودی
بیو اف صؼ ویق وابنتگی ام س بیه فن و ىىهـ منئیۀ ىهى وردىػ ودؼاؿػ،
اما منئیۀ امیا ورىػ ػاؿػس تا و٩تی بتىاویؼ آن ؿا مبک بگیـیؼ و بده ا٥دـآ و
ت٦ـیٔ وـویؼ همهچیق بهعىبی پیو عىاهؼ ؿ ٥س
پل با چده ودىٝی اف ىدیإیه ىدهى ؿوبدـو عىاهیدؼ ىدؼ؟ اادـ تىاودایی
ملىن ىما ػؿ مؼیتیيه بده اودؼافۀ دا٥ی عدىب وباىدؼ ،ػؿ ٕدى عدىاب ػؿ
ؿؤیاهایتان ٙداهـ عىاهىدؼ ىدؼس فمداوی ده ػؿ عدىاب هندتیؼ یدا ػؿ صاید
مؼیتیيه وينتهایؼ ،وااهان ٙاهـ میىىوؼس اادـ مدـػ باىدیؼ ،فیبداچهـهای
ٙاهـ میىىػس ااـ فن باىدیؼ ،مدـػ آؿفوهایتدان ٙداهـ میىدىػس امدا آنهدا
بـهىه هنتىؼس ااـ به هـ ىلیی ىما ؿا تضـیک و بـاوگیغته ىؼ ،به اصتما
فیاػ به ىما اوقا ػم میػهؼ و آن ؿا یک واٞ٩ی میمافػس همگی ػؿباؿۀ
ایه بیىؼیيیؼ :ػؿ ؿوه تق یۀ ما ،رىهـ بؼن بـای تق یۀ فودؼای ىدغٌ بده
اؿ میؿوػس ومیتىاویؼ همیيه به ایه ىلل اوقا ػاىته باىیؼس ّمه ایىلده
امتضان ىهى ؿا ه؛ وگؾؿاوؼهایؼس چگىوه ایه میتىاوؼ مزاف باىدؼ؟ افایدهؿو
به ىما میاىی؛ ه همۀ ىما بهٕىؿ صت؛ با ایه مىّى ٛمىاره میىدىیؼس ػؿ
صایی ه ٥ا ؿا آمىفه میػه؛ ػؿ صا ٥ـمتاػن اوـری ٩ؼؿتمىدؼی بده ؽهده
ىما هنت؛س ممله ام بٞؼ اف ایىله اف ایىزا عاؿد میىىیؼ آوهه ؿا ا٦تدهای
بهٕىؿ ػ٩ی ٨به یاػ ویاوؿیؼس اما و٩تی بدهٕدىؿ واٞ٩دی بدا ایده مىّدى ٛبـعدىؿػ
ىیؼ ،آوهه ؿا ا٦تهای به عإـ میآوؿیؼس تا و٩تی عدىػ ؿا تق یه ىىدؼه ػؿ وٚدـ
بگیـیؼ ،ػؿ آن فمان آن ؿا به عإـ میآوؿیؼ و میتىاویؼ عىػ ؿا ىتـ ىیؼ و
مپل میتىاویؼ ایه آفمىن ؿا بگؾؿاویدؼس اادـ ػؿ ایده آفمدىن بدـای اویدیه بداؿ
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ىلن بغىؿیؼ ،بنیاؿ مغ امد ده بداؿ ػوی آن ؿا بگؾؿاویدؼس امدا اویدیه
باؿی ه ػؿ آفمىن مى ٨٥ومیىدىیؼ اادـ پدل اف بیؼاؿىدؼن اف عدىاب بندیاؿ
ا٥نددىك بغىؿیددؼ ،ىددایؼ ایده وّددٞی ٥لدـی تد حیـ ٝمی٪ددی ؿوی ؽههتددان
بگؾاؿػ و اصتما ایه ؿا ا٥قایو ػهؼ ه ػٞ٥ۀ بٞؼ بتىاویؼ عىػ ؿا ىتـ ىیدؼ
و ایه آفمىن ؿا بگؾؿاویؼس ااـ نی پل اف مى٨٥ويؼن ػؿ ایه آفمىن اهمیتی
به آن وؼهؼ ،اؾؿاوؼن آن ميللتـ عىاهؼ بىػس منیما ایهٕىؿ ام س
و٩تی ایده مندا ل ؿوی میػهىدؼ ،یدا صای هدایی هندتىؼ ده ىدیإیه
مؼاعیه می ىىؼ یا صای هایی ه امتاػتان بـای ایىله ىدما ؿا امتضدان ىدؼ
چیقی ؿا به چیق ػیگـی تبؼیل می ىؼس هـ ػو وى ٛوردىػ ػاؿػ ،چـا ده همده
بایؼ ایه آفمىن ؿا بگؾؿاوىؼس ما بهٝىىان ٥ـػ ٝاػی تق یده ؿا ىدـو ٛمدی ىدی؛س
اوییه مـصیه ایه آفمىن ام و همه با آن ؿوبـو میىىیؼس بگؾاؿیدؼ بـایتدان
مخایی بقو؛س و٩تی ػؿ المی ػؿ ىهـ ووهان آمىفه میػاػی ،ىااـػی آوزا
بىػ مـػ رىاوی ه میمایه بىػس ػؿم بٞؼ اف ىىیؼن ایه مغىـاوی به عاوه
ؿ ٥و ػؿ مؼیتیيه وين س بال٥اٍیه به مـصیۀ ملىن ٝمی ٨ؿمدیؼس بٞدؼ اف
آن ،وااهان بىػا آمیتابا ؿا ػؿ یک ٕـ ٣و ی ىفی ؿا ػؿ ٕدـ ٣ػیگدـ ػیدؼ ده
ٙاهـ ىؼوؼس ایه چیقی ام ه او ػؿ اقاؿه تزـبهاه ا ٦س بٞؼ اف ایىلده
ٙاهـ ىؼوؼ ،هـ ػو بؼون ایىله چیقی بگىیىؼ به او وگاه ـػودؼ و بٞدؼ واپؼیدؼ
ىؼوؼس مپل بىػیناتىا اىآنییه ٙاهـ ىؼ ه رامی ػؿ ػمد ػاىد ده اف
آن ػوػی م٦یؼ بیـون میآمؼس همانٕىؿ ه آوزا ػؿ صا مؼیتیيه ويندته
بىػ و ایه ٍضىهها ؿا بنیاؿ آىلاؿ میػیؼ ،عییی عىىضا ىؼس وااهدان ػوػ
به چىؼ باوىی فیبا تبؼیل ىؼس آنها همان ػعتـان آمدماوی بىػودؼ ده بندیاؿ
فیبا هنتىؼس با صـ اتی بنیاؿ ػیپؾیـ بـای او ؿَ٩یؼوؼس او با عىػه ٥لـ ـػ:
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«بهعإـ ایىله ػؿ ایىزا تمـیه می ى؛ ،بىػیناتىا ادىآنییه بدا تبدؼیل دـػن
فیباؿویاوی ه تماىا ى؛ و با ٥ـمتاػن ػعتـان آمدماوی ده پـواف ىدان بدـای
مه میؿَ٩ىؼ به مه پاػاه میػهؼس» همانٕىؿ ه با ایه ٥لـ عـمىؼ بىػ،
وااهان ایه فیباؿویان بـهىه ىؼوؼ و صـ ا اىودااىوی ؿا ػؿ إدـا ٣او اوزدای
ػاػوددؼس ػمدد عددىػ ؿا ػوؿ اددـػن و مددـ او اوؼاعتىددؼس ىیهىددیى ایدده
تمـیه ىىؼه عییی مـی ٜؿىؼ ـػه بىػس ػؿ آن یضٚه ،بال٥اٍیه هيیاؿ ىدؼس
اوییه ٥لـی ه به ؽهىو ؿمیؼ ایه بدىػ« :مده ٥دـػی ٝداػی ویندت؛س مده
تمددـیه ىىددؼه هنددت؛س ىددما وبایدؼ بددا مدده بدده ایده ٍددىؿ ؿ٥تدداؿ ىیدؼ ،فیددـا
تق یه ىىؼۀ ٥ایىن ػا٥ا هنت؛س» بهمضِ ایىله ایه ٥لـ ٙاهـ ىدؼ ،وااهدان
همهچیق واپؼیؼ ىؼ ،چـا ه به هـ صا آنها تبدؼیلىدؼه بىػودؼس مدپل بدىػا
آمیتابا و ی ىفی ػوباؿه ٙاهـ ىؼوؼس ی ىفی به ایه تمـیه ىىؼۀ رىان اىاؿه
ـػ و با یبغىؼی به بىػا آمیتابا ا« : ٦ایه رىان آمىفهپؾیـ ام س» یٞىدی
ایه ٥ـػ عىب ام و میتىان به او آمىفه ػاػس
ػؿ مـامـ تاؿیظ ،یا اف ػیدؼااه ُبٞدؼهای بدایتـ ،مىّدى ٛامیدا و ىدهى
اونان ػؿ تٞییه ایىله آیا ىغٌ میتىاوؼ تق یه ىدؼ یدا عیدـ بندیاؿ بضـاودی
بىػه ام س ػؿ وتیزه ،بایؼ ٝال٩ۀ می به ایده چیقهدا ػاىدته باىدی؛س امدا ػؿ
بیه مـػی ٝاػی تق یه می ىی؛ و اف ىدما ومدیعدىاهی؛ ده آن ؿا دامال ؿهدا
ىیؼس صؼا٩ل ػؿ مـصیۀ صاّـ ،بایؼ به آن ٝال٩ۀ متـی ويان ػهیؼ و ماوىدؼ
اؾىتهتان وباىیؼس ٥ـػی تمـیه ىىؼه بایؼ ایهاىوه باىؼس هـ فمدان ػؿ صدیه
تق یه هـ وى ٛمؼاعیهای ورىػ ػاىته باىؼ ،بایؼ ػؿون عىػتان بهػوبا ٝی
آن باىیؼ و ببیىیؼ چهچیقی ام ه هىىف ؿها ولـػهایؼس
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هذاخلۀ اهشیمًی ياؽی اص رهى خىد ؽخـ
مؼاعیۀ اهـیمىی واىی اف ؽهه عىػ ىدغٌ چیند ؟ بدؼن اوندان ،ػؿ هدـ
ُبٞؼ ،میؼاوی ماػی ػاؿػس ػؿ انتـۀ میدؼان بغَىٍدی ،هـچیدقی ػؿ رهدان
میتىاوؼ مخل مایه ػؿ میدؼان ُبٞدؼیتان مدىٞلل ىدىػس ااـچده آنهدا مدایه
هنتىؼ ،اما ورىػ ماػی ػاؿوؼس هـچیقی ػؿ میؼان ُبٞؼیتان بهومدییۀ ا٥لداؿ
ىما ػؿ م٢قتدان ىتدـ مدیىدىػس یٞىدی اادـ بدا آؿامدو و بدؼون امدت٦اػه اف
ؽههتان با چي؛ مىیتان چیقها ؿا ببیىیؼ ،آوهده ميداهؼه می ىیدؼ ص٪ی٪د
ام س ااـ ىـو ٛىیؼ می ٥لـ ىیؼ ،آوهه میبیىیدؼ ػؿو١دیه عىاهدؼ بدىػس
ایه پؼیؼه ،مؼاعیۀ اهـیمىی واىی اف ؽهه عىػ ىغٌ یدا «تبدؼیل بدـ ٕبد٨
ا٥لاؿ» وامیؼه میىىػس ایه منئیه ات٦ا ٧میا٥تؼ فیـا بـعی اف تمـیه ىىؼاان
ومیتىاوىؼ ماوىؼ تمـیه ىىؼه ؿ٥تاؿ ىىؼ و ومیتىاوىدؼ عدىػ ؿا بدهػؿمدتی اػاؿه
ىىددؼس آنهددا ػؿ ٕیددب تىاودداییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی هنددتىؼ و بدده مهاؿ هددایی
ب دیاهمی د ی دا صت دی بدده ىددىیؼن چیقهددای بغَىٍ دی اف ُبٞددؼهای ػیگددـ
وابنتهاوؼس آنهدا ػؿ پدی ایده مندا ل هندتىؼس ایده ا٥دـاػ بدهآمداوی مؼاعیدۀ
اهـیمىدی واىدی اف ؽههىددان ؿا ؿىددؼ مددیػهىددؼ و تددا مددٖىس پدداییه مدد٪ىٓ
می ىىؼس بؼون تىره به ایىله تق یۀ ٥ـػ ػؿ چه مٖش باییی ٩ـاؿ ػاؿػ ،و٩تدی
یکباؿ ایه ميلل پؼیؼاؿ ىىػ ىغٌ به یی مد٪ىٓ می ىدؼ و ػؿ وهاید اف
بیه میؿوػس ایه ميلیی بندیاؿ وعدی؛ امد س ىدبیه مدىاؿػ ػیگدـ ویند ده
و٩تی ىغٌ با آفمدىن ىیهىدیى مد٪ىٓ مدی ىدؼ ،مملده امد بٞدؼ اف
ىلن ػوباؿه بیىؼ ىىػ و به تق یه اػامه ػهؼس بیله و٩تی مؼاعیدۀ اهـیمىدی
واىی اف ؽهه عىػ ىغٌ ات٦ا ٧بی٦تؼ ،ميلیی واٞ٩دی امد و فودؼای ایده
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ىغٌ وابىػ میىىػس بدهویژه بدـای تمدـیه ىىدؼااوی ده ػؿ مدٖش عاٍدی
چي؛ مىیىان باف امد  ،ایده ميدلل میتىاودؼ بدهآمداوی ؿوی ػهدؼس ادـوه
ػیگـی ه آمیبپؾیـوؼ ناوی هنتىؼ ده ؽههىدان بدا تَداویـ ،پیایهدا یدا
اوـریهای عاؿری مىؿػ مؼاعیه ٩ـاؿ میایـػ و ایه چیقهدا ؿا بداوؿ می ىىدؼس
بـعی اف ىما پل اف بافىؼن چي؛ مىیىان ػؿ مٞـُ چىیه مؼاعالتی ده
اف راهای مغتی٦ی میآیىؼ ٩ـاؿ عىاهیؼ اـ ٥س
بگؾاؿیؼ مخایی بقو؛س ػؿ مٖش پاییىی اف تق یده ،مدغ امد تضد تد حیـ
٩ـاؿ وگـ ٥س ىایؼ وتىاویؼ بهوّىس ببیىیؼ مٞی؛تان ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ بده چده
ىلل ام س ممله ام ؿوفی وااهان مىرىػ ٥ىاواپؾیـ بقؿو و بیىدؼ٩امتی ؿا
ببیىیؼس چىؼ یمۀ تمی٨آمیق به ىما میاىیؼ و چیقی به ىما یاػ میػهؼس ااـ
آن ؿا بپؾیـیؼ ،اىو تدان ػؿه؛بدـه؛ میىدىػس و٩تدی ميدٞى ٣ىدىیؼ و او ؿا
بهٝىىان امتاػتان بپؾیـیؼ ،بدا او عىاهیدؼ ؿ٥د س امدا او ویدق بده حمدـۀ ص٪ی٪دی
وـمیؼه ام س ػؿ آن ُبٞؼ ،بؼوو میتىاوؼ تبؼیل ىىػ و ىچک یا بقؿو ىدىػس
و٩تددی ایدده مىرددىػ بددقؿو و ٥ىاواپددؾیـ ؿا ػؿ م٪ابددل عددىػ میبیىیددؼ ،بنددیاؿ
هیزانفػه میىىیؼس با ایه هیزان ،آیا َ٩ؼ وؼاؿیدؼ او ؿا ػوبدا ىیدؼ و اف او
چیقی یاػ بگیـیؼ؟ اادـ تمدـیه ىىدؼهای وتىاودؼ عدىػ ؿا بدهعىبی اػاؿه ىدؼ،
بنیاؿ مغ ام او ؿا آمىفه و وزا ػاػس بهآماوی مدیتىاودؼ عدىػ ؿا ودابىػ
ىؼس تمای مىرىػا آمماوی ٥ىاواپؾیـوؼ ،اما آنها ویق بده حمدـۀ ص٪ی٪دی وا دل
ويؼهاوؼ و بهٕىؿ ميدابه ػؿ ػایدـۀ بافپیدؼایی اػامده عىاهىدؼ ػاػس اادـ چىدیه
مىرىػی ؿا امتاػ عىػ ػؿ وٚدـ بگیـیدؼ و او ؿا ػوبدا ىیدؼ ،ىدما ؿا بده زدا
میتىاوؼ ببـػ؟ او صتی ومیتىاودؼ بده حمدـۀ ص٪ی٪دی وا دل ىدىػس آیدا تق یدهتدان
بیهىػه وغىاهؼ ىؼ؟ مـاوزای اىو تان ػؿه؛بـه؛ میىدىػس بندیاؿ مدغ
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ام ػؿ چىیه مىٞ٩ی هایی ٥ـػ عىیيتهػاؿی عىػ ؿا ص٦د٘ ىدؼس بده همده
میاىی؛ ه ایه منئیهای بنیاؿ رؼی ام و بنیاؿی اف ىما ایه ميدلل ؿا
بٞددؼا عىاهیدؼ ػاىد س ٥ددا ؿا بدده ىددما آمددىفه ػاػهای ،ایىلده بتىاویدؼ عددىػ ؿا
بهػؿمتی اػاؿه ىیؼ ػیگـ به عىػتان بنتگی ػاؿػس آوهده ا٦دت؛ یلدی اف ایده
وّٞی هام س و٩تی مىرىػ ؿوىهبیىی اف مؼؿمۀ تق یۀ ػیگـی ؿا میبیىیدؼ
وگؾاؿیؼ ؽههتان تض ت حیـ ٩ـاؿ ایـػس  ٔ٪٥ػؿ یک مؼؿمۀ تق یه باىیؼس عىاه
آن مىرىػ ،بىػا باىؼ یا ػا ى یا ٥ىاواپدؾیـ یدا اهدـیمه ،آنهدا وبایدؼ ٩یبتدان ؿا
تض ت حیـ ٩ـاؿ ػهىؼس و٩تی ایهاىوه باىیؼ بهٕىؿ صدت؛ میتدىان بده مى٪٥ید
ىما ػؿ تق یه امیؼواؿ بىػس
مؼاعیۀ اهـیمىی واىی اف ؽهده عدىػ ىدغٌ ،بهىدللهای ػیگدـ ویدق
ومایان میىىػس ىایؼ اْٝدایی اف عداوىاػه ؿا ببیىیدؼ ده ػؿاؾىدتهاوؼ و بدـای
ىما مؼاعیه ایزاػ می ىىؼس ایه ىغٌ اـیه می ىؼ و اف ىما ت٪اّا می ىؼ
ایه یا آن اؿ ؿا اوزای ػهیؼس هـ وى ٛمنئیهای ممله ام ات٦دا ٧بی٦تدؼس آیدا
ؽههتان میتىاوؼ تض ت حیـ ٩ـاؿ وگیدـػ؟ ٥دـُ ىیدؼ ٥ـفودؼ یدا وایدؼیهتان ؿا
ٝاىدد٪اوه ػومد ػاؿیدؼ و وایددؼیهتان ػؿاؾىددتهاوؼ و اف ىددما ت٪اّددا می ىىددؼ
اؿهایی ؿا اوزای ػهیؼ ه وبایؼ اوزای ػهیؼ و ااـ اوزای ػهیؼ بؼ عىاهؼ بدىػس
ایهاىوه مغ ام ده تمدـیه ىىدؼه بدىػس ا٦تده میىدىػ ده بىػیند؛ ػؿ
هـدومددـد ام د و صت دی منددا یی ماوىددؼ ٝيدد ٨بدده وایددؼیه و ٥ـفوددؼان ،اف
ى٦ىمیىوین؛ واؿػ ىؼه ام س بىػیند؛ چىدیه چیقهدایی وؼاىد س مٞىدی آن
چین ؟ چدىن وردىػ واٞ٩دی اوندان ؿوس اٍدیی اومد  ،ندی ده بده ؿوس
اٍددییتان رددان مدیػهددؼ مدداػؿ ص٪ی٪دی ىمامد س ػؿ ٕددى مامندداؿا ،ىددما
ماػؿهایی ػاىتهایؼ ه بيـ یا ١یـ بيـ بىػهاوؼ و تٞدؼاػ آنهدا بده٩دؼؿی فیداػ
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ام ه ومیتىان آنها ؿا ىدمـػس تٞدؼاػ پندـها و ػعتـهدایی ده ػؿ مـامدـ
فوددؼایهددای مغتی٤تددان ػاىددتهایؼ ویددق ىددماؿهواپؾیـوؼس چدده ن دی مدداػؿ
ىمام ؟ ػؿ فوؼای بٞؼی هیچیدک همدؼیگـ ؿا ومیىىامدىؼ ،وده مداػؿ و وده
٥ـفوؼس ماوىؼ هـ نی ػیگـ ،هىىف ه؛ بایؼ آوهده بده ػیگدـان بدؼهلاؿ هندتىؼ
بپـػافوؼس اونانها ػؿ تىه؛ فوؼای می ىىدؼ و ومدیتىاوىدؼ ایده مندا ل ؿا ؿهدا
ىىؼس بْٞی ا٥ـاػ اف ػؿاؾى ٥ـفوؼ یا ماػؿىان بنیاؿ ػ ىلندته و مدىاىاؿ
میىىوؼ و تا آعـ ٝمـ ػؿ اىتیا ٧آنها هنتىؼس چـا ػؿباؿۀ ایه ومیاوؼیيدیؼ؟
آیا ایه مغتیها ىما ؿا ٥ـمىػه ومی ىىؼ و َ٩ؼ وؼاؿودؼ فودؼایتان ؿا ػىدىاؿ
ىىؼ؟
ىایؼ مـػی ٝاػی وتىاوىؼ ػؿک ىىؼ ه وابنتهبىػن به ایه منا ل ،تق یه
ؿا ١یـممله می ىؼس اما ایهاىوه ام و به همیه ٝی ام ده چیقهدایی
ماوىؼ اـامیػاىته وایؼیه و پیىوؼ بیه وایدؼیه و ٥ـفودؼ ،ػؿ بىػیند؛ آمدىفه
ػاػه ومیىددىػس ااددـ بغىاهیدؼ تق یده ىیدؼ ،اصنامددا بيددـی ؿا بایدؼ ىدداؿ
بگؾاؿیؼس ایبته ػؿ تق یه ػؿ رامٞۀ مدـػی ٝداػی بایدؼ بده وایدؼیه عدىػ اصتدـای
بگؾاؿی؛ و اف ٥ـفوؼانمان مـا٩ب ىی؛س ػؿ هـ ىـایٖی بایؼ با ػیگـان عدىب
و با مـػی مهـبان باىی؛ ،چه ؿمؼ به اْٝدای عاوىاػهمدانس بایدؼ بدا همده بده
یلنان ؿ٥تاؿ ىی؛ ،با وایؼیه و ٥ـفودؼانمان عدىب باىدی؛ و همیيده ؿٝاید
صا ػیگـان ؿا مؼوٚـ ػاىته باىی؛س چىیه ٩یبی عىػعىاه وین  ،بیله ٩یبی
ویکعىاه ،پـمضب و مهـبان ام س اصناما چیقی ام مغدتٌ مدـػی
ٝاػی و مـػی ٝاػی  ٔ٪٥بـای اصناما فوؼای می ىىؼس
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بن دیاؿی اف مددـػی وم دیتىاوىددؼ عددىػ ؿا بددهعىبی اػاؿه ىىددؼ و ای ده مددبب
مددغتیهایی ػؿ تق یهىددان میىددىػس ىغَددی مملدده امدد بگىیددؼ دده
مىرىػی آمماوی به او چیقی ا٦ته ام س تمای ناوی ه به ىما مدیاىیىدؼ
امددـوف مي دلیی عىاهی دؼ ػاى د و چگىودده اف ات٦ا٩ددا آیىددؼه ارتىدداب ىی دؼ،
آنهایی ه ىماؿۀ بیی بـوؼۀ ٩ـٝه يی ؿا بده ىدما ا٦تده و مدیاىیىدؼ آن ؿا
امتضان ىیؼ و آنهایی ه میاىیىؼ چگىوه ػؿ رامٞۀ ٝاػی بيـی چیقی ؿا
به ػم بیاوؿیؼ ،همگی ىیإیه هنتىؼ مگدـ ایىلده عٖدـی فودؼایتان ؿا
تهؼیؼ ىؼ و به ىما ا٦ته ىىػ ه چگىوه آن ؿا بـٕـ ٣ىیؼس ااـ به یٖ ٤آن
« مددک »،منددا ل ػویددىی بددهعىبی پددیو بددـوػ ،ومیتىاویددؼ ػؿ آفمددىوی دده
بـایتان بـوامهؿیقی ىؼه بىػ مى ٨٥ىىیؼ و آنٕىؿ ه ٩دـاؿ بدىػه ،پیيدـ٥
ىیؼس ااـ ػؿ بیه مـػی ٝاػی فوؼای ؿاصد و عدىبی ػاىدته باىدیؼ ،چگىوده
میتىاویؼ تق یده ىیدؼ؟ چگىوده اؿمایتدان مدیتىاودؼ تبدؼیل ىدىػ؟ چگىوده
میتىاویؼ مضیٖی بـای ؿىؼ ىیهىیى و تبؼیل اؿمایتان ػاىته باىدیؼ؟
همه بایؼ ایه ؿا به عإـ بنپاؿیؼس اهـیمههدا مملده امد ىدما ؿا تضندیه
ىىؼ ،به ىما بگىیىؼ ه مٖشتان عییی بایم یا به ىما بگىیىؼ چ٪ؼؿ ٥دـػ
عاً یا م٪ؼمی هنتیؼس همۀ ایهها ػؿو ٟامد س ندی ده بدهٕدىؿ واٞ٩دی
بهمىی مٖىس بای تق یه می ىؼ ،بایؼ تمای وابنتگیهدای مغدتی٦و ؿا ؿهدا
ىؼس و٩تی با ایه منا ل مىاره میىىیؼ بایؼ مـا٩ب و هيیاؿ باىیؼ!
ػؿ تق یه ممله ام چي؛ مىیتان باف ىىػس ا٥ـاػی ه چي؛ مىیىان
بدداف ام د  ،ػؿ ص دیه تق ی ده چایوهددای عددىػ ؿا ػاؿوددؼ و ا٥ددـاػی دده چيدد؛
مىیىان باف وین ه؛ چایوهدای عدىػ ؿا ػاؿودؼس ػؿ هدـ ػو صاید  ،تق یده
آمان وین س بٞؼ اف ایىله چي؛ مىیتان بداف ىدىػ و٩تدی پیایهدای اىودااىن
3۲1

مقاص؛ ىما ىىوؼ ،بهٕىؿ صت؛ بـایتان مغ ام ه عىػ ؿا بهعىبی اػاؿه
ىیؼس ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ همهچیق ػؿ م٪ابدل چيد؛ها ػؿعيدان ،بندیاؿ فیبدا و
٩يى ام و همۀ آنهدا مدیتىاوىدؼ ٩یدب ىدما ؿا ا١دىا ىىدؼس و٩تدی بدا آن
تض تد حیـ ٩ددـاؿ ایـیددؼ ،مملدده امد بددا ىددما مؼاعیدده ىىددؼ و اىود ىددما
ػؿه؛بـه؛ ىىػس مٞمىی بؼیه ىلل ام س بىدابـایه و٩تدی اهدـیمه واىدی اف
ؽهه عىػ ٥ـػ با او مؼاعیه می ىؼ و ٥ـػ وتىاوؼ عىػ ؿا بهعىبی اػاؿه ىؼ ،ایه
وّٞی میتىاوؼ ؿوی ػهؼس بـای مخا  ،و٩تی ىغَی ٥لـ واػؿمتی ؿا ؿىدؼ
میػهؼ ،بنیاؿ عٖـواک ام س ؿوفی چي؛ مىی او بداف مدیىدىػ و مدیتىاودؼ
چیقهایی ؿا بهوّىس مياهؼه ىؼس ٥لـ می ىؼ« :ػؿ ایه مضل تمـیه٪٥ ،دٔ
چي؛ مىی مه بهعىبی باف ىؼه ام س ىدایؼ ىدغٌ ٥ى٧ایٞداػهای هندت؛س
مه تىاوندت؛ ٥دایىن ػا٥دای مٞید؛ یدی ؿا یداػ بگیدـی و آن ؿا بدهعىبی مٖایٞده
ـػهای ،بهتـ اف هـ ىغٌ ػیگـس ىدایؼ ٥دـػی مٞمدىیی ویندت؛س» امدا صتدی
ػاىته چىیه ا٥لاؿی ه؛ ػؿم وین س او با ىگ٦تی عىاهدؼ ا٦د « :ىدایؼ
مه ویق مىرىػی عؼایی و بىػا هنت؛س عب ،به عىػی وٚـی بیىؼافیس» و٩تدی
به عىػه وگاه می ىؼ ،میبیىؼ ه واٞ٩ا یک بىػا ام س چـا ایهاىوه امد ؟
فیـا هـچیقی ػؿ انتـۀ میؼان ُبٞؼی إـا ٣بؼوو ،بـ ٕب ٨ا٥لاؿه تبدؼیل
میىىػ ه «تبؼیل بـ ٕب ٨ا٥لاؿ» ویق وامیؼه میىىػس
هـچیق اوٞلاكیا٥ته اف رهان ،با ا٥لاؿ ىغٌ ت٢ییـ ىلل میػهؼ ،فیـا
هـچیددقی ػؿ مضددؼوػۀ میدؼان ُبٞددؼیاه تضد ٥ـمددان اومد س آن تَدداویـ
مىٞللىؼه ه آنها ه؛ ورىػ ماػی ػاؿوؼ به همدیه ٍدىؿ ت٢ییدـ ىدلل
میػهىؼس ایه ىغٌ ٥لـ می ىؼ« :ىایؼ مه یک بىػا هنت؛ و ىدایؼ آوهده
پىىیؼی ویق ؿػای بىػا ام س» مپل میبیىؼ آوهده پىىدیؼه واٞ٩دا ؿػای یدک
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بىػا ام س «وای مه واٞ٩ا یک بىػا هنت؛س» او بندیاؿ هیزدانفػه مدیىدىػس
«ىایؼ صتی یک بىػای ىچک ویندت؛س» بدا وٚدـی ػیگدـ ،مدیبیىدؼ بدىػای
بقؿای ام س «ىایؼ صتی باىلىهتـ اف یی هىگزدی هندت؛!» ػوبداؿه وگداهی
میاوؼافػ« :وای واٞ٩ا باىلىهتـ اف یی هىگزی هنت؛س» بْٞی ا٥ـاػ ویق ایده
ؿا با اىه عىػ میىىىوؼس اهـیمىی بدا او مؼاعیده مدی ىدؼ و مدیاىیدؼ« :تدى
باىلىهتـ اف یی هىگزی هنتیس تى بنیاؿ باىلىهتـ اف یی هىگزی هندتیس»
او ویق آن ؿا باوؿ می ىؼس آیا به ایه اوؼیيدیؼهایؼ ده چگىوده پدل اف آن تق یده
می ىیؼ؟ آیا ٩بل اف آن ،تق یه ـػه بىػیؼ؟ چه نی به ىما تق یه ؿا آمىفه
ػاػ؟ صتی و٩تی یک بىػای واٞ٩ی یدا مىردىػی عدؼایی بدـای مد مىؿیتی بده
ایىزددا مدیآیدؼ ،او ویدق بایدؼ اف او تق یده ىددؼس اىود اٍددییاه بدده او ػاػه
ومیىىػ و  ٔ٪٥ایهٕىؿ امد ده او ػؿ تق یده مدـیٜتدـ پیيدـ ٥مدی ىدؼس
افایهؿو و٩تی ایه ميدلل بدـای او پدیو مدیآیدؼ ،بدـایو مدغ امد ده
عىػه ؿا اف آن بیـون بیاوؿػ و بال٥اٍیه ایه وابنتگی ؿا ؿىؼ میػهؼس بٞؼ اف
ایىله ایه وابنتگی ؿىؼ ػاػه ىؼ ،رـ می ىؼ هـچیقی بگىیؼ« :مه یدک
بىػا هنت؛س یقومی وؼاؿػ اف ػیگـان یاػ بگیـیؼس مه بىػا هنت؛ ،پل بده ىدما
عىاه؛ ا ٦ه چه اؿ ىیؼس» او ىـو ٛمی ىؼ ایهاىوه ٝمل ىؼس
آیا ندی ؿا مخدل ایده ػؿ چاود چىن ودؼاؿی؛؟ ػؿ او عدىب بدىػس بٞدؼا،
ىـو ٛـػ ایه اؿها ؿا اوزدای ػهدؼس او ٥لدـ دـػ یدک بدىػا امد س ػؿ آعدـ،
عىػه ؿا بایتـ اف همه ػؿ وٚـ اـ ٥س ایه مندئیه و٩تدی ات٦دا ٧ا٥تداػ ده او
وتىاون عىػ ؿا بدهعدىبی اػاؿه ىدؼ و وابندتگیاه ؿا ؿىدؼ ػاػس چدـا چىدیه
پؼیؼهای ورىػ ػاؿػ؟ ػؿ بىػین؛ میاىیىؼ ه بایؼ هـچده ؿا مدیبیىیدؼ واػیدؼه
بگیـیؼ ،چـا ه تمای آنها تىه؛ اهـیمىی هنتىؼ و بایؼ  ٔ٪٥مؼیتیيده ىیدؼ
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و بهمىی بای تق یه ىیؼس آیا میػاویؼ چـا ارافه ومیػهىؼ آنها ؿا ببیىیؼ و به
آنها وابنته ىىیؼ؟ فیـا ػؿ بـابـ و٩ى ٛچىیه ميلیی اصتیآ می ىىؼس تق یه
ػؿ بىػیندد؛ هدیچ ىددیىۀ عاٍددی وددؼاؿػ دده ػ٥ددا ٛىددغٌ ؿا ػؿ بـابددـ چىددیه
چیقهایی ت٪ىی ىؼ و متىوو هیچ ؿاهىمایی اؿا ه ومیػهؼ ده ٥دـػ چگىوده
اف ایه ميلل ػوؿی ىؼس ىا یامىوی چىیه ػاؿمدایی ؿا ػؿ آن فمدان آمدىفه
وؼاػس بـای ارتىاب اف ميلل مؼاعیۀ اهـیمىی واىی اف ؽهه عىػ ىغٌ یدا
تبؼیل بـ ٕب ٨ا٥لاؿ ،او تمای ٍضىههای مياهؼهىدؼه ػؿ تق یده ؿا تىهمدا
اهـیمىی وای وهاػس پل و٩تی یک وابندتگی ؿىدؼ ػاػه ىدىػ ،مىزدـ بده ایده
تىه؛ اهـیمىی میىىػس بـای ٥ـػ واٞ٩ا مغ ام ه اف آن ؿها ىدىػس اادـ
ىغٌ آن ؿا بهػؿمتی اػاؿه ولىؼ ،تباه میىىػ و منیـی اهـیمىی ؿا ػوبدا
می ىؼس اف آوزا ه عىػ ؿا یک بىػا وامیؼه امد  ،عدىػه ؿا اهـیمىدی دـػه
ام س ػؿ وهای  ،بهومییۀ اؿواس یا صیىاوا تنغیـ میىىػ یا چیقهای ػیگدـ
ؿا تزـبه می ىؼ و بهٕىؿ امل وابىػ میىىػس ٩یب او ویق ٥امدؼ میىدىػ و تدا
اوتها م٪ىٓ می ىؼس تٞؼاػ فیاػی اف چىیه اىغاٍدی هندتىؼس صتدی ػؿ ایده
الك اىغاٍی هنتىؼ ه عىػ ؿا عییی بای ػؿ وٚـ میایـوؼ و با ٕـف ٥لـ
عاٍی ٍضب می ىىؼس صتی ػؿ بىػین؛ ممىدى ٛامد ده ندی بغىاهدؼ
ب٦همؼ عىػه ػؿ ل چده ندی امد س آوهده ػؿ صدا صاّدـ ا٦دت؛ ىدلل
ػیگـی اف مؼاعیۀ اهـیمىی ام ه «مؼاعیۀ اهـیمى ِی واىدی اف ؽهده عدىػ
ىغٌ» یا «تبؼیل بـ ٕب ٨ا٥لاؿ» وامیدؼه مدیىدىػس پلده تمدـیه ىىدؼاان
ایهچىیىی ػاؿػ و تٞؼاػی ویق ػؿ بْٞی مىإ ٨ػیگـ وردىػ ػاؿودؼس بدهٝالوه،
آنها مقاصم هایی بنیاؿ رؼی بـای تمـیه ىىؼاان ایزاػ ـػهاوؼس
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نی اف مه پـمیؼ« :مٞی؛ ،چـا ایه ميلل ؿا اف بدیه ومدیبـیدؼ؟» همده
ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :ااـ تمای مىاود ٜؿا اف مندیـ تق یدهتان بدـػاؿی؛ ،چگىوده
تق یه عىاهیؼ ـػ؟ ػ٩ی٪ا ػؿ مىٞ٩ی مؼاعیۀ اهـیمىدی امد ده مدیتىاویدؼ
ويان ػهیؼ آیا میتىاویدؼ بده تق یده اػامده ػهیدؼ ،ػؿ ػا دى ؿوىدهبیه ىدىیؼ،
تض ت حیـ مقاصم ها ٩ـاؿ وگیـیؼ و ػؿ ایه مؼؿمۀ تق یه حابد ٩دؼی باىدیؼ یدا
عیـس مىدهای بقؿو ىه و مامه ؿا ١ـبا می ىدؼس تق یده ایهاىوده امد و
آوهه ػؿ وهای با٩ی میماوؼٕ ،الی ص٪ی٪ی ام س میاىی؛ بدؼون ایده ودىٛ
مقاصم ها ،بـای مـػی عییی آمان ام تق یده ىىدؼس ػؿ وٚدـ مده ،تق یدۀ
ىما همیه صای ویق بنیاؿ آمان ام س آن ؿوىدهبیههای بدقؿو مدٖش بدای
اصتمای مٞت٪ؼوؼ بیيتـ ١یـمىَ٦اوه ام « :ػؿ صا اوزای چه اؿی هنتی؟
آیا ایهاىوه ػؿ صا وزا مدـػی هندتی؟ اادـ هدیچ مداوٞی ػؿ مندیـ تق یده
وباىؼ و ٥ـػ بتىاوؼ منت٪ی؛ تا اوتها تق یه ىؼ ،آیا آن تق یه ام ؟ ااـ ػؿ ؿووؼ
تق یه٥ ،ـػ بهٕىؿ ٥قایىؼهای ؿاص تـ ىىػ و هیچ مؼاعیدهای وؼاىدته باىدؼ،
چگىوه ایه میتىاوؼ مزاف باىؼ؟» ایه تىگىایی بدىػ ده بدا آن مىارده بدىػی و
مزبىؿ ىؼی ػؿباؿۀ آن بیىؼیي؛س ػؿ مـصیۀ ىـو ،ٛبنیاؿی اف چىیه ىیإیىی
ؿا پاکمافی ـػیس اما ااـ ایه اؿ ؿا تمای مؼ اوزای میػاػی صتی مه ویدق
٥لـ ومی ـػی ػؿم باىؼس به مه ا٦ته ىؼ« :تى تق یۀ آنها ؿا بندیاؿ آمدان
دـػهایس ا٥ددـاػ ٪٥ددٔ مددغتیهای دد؛ عددىػ ؿا ػاؿوددؼس ٪٥ددٔ آن م٪ددؼاؿ دد؛
ميددلال بیهىددان ورددىػ ػاؿػس وابنددتگیهددای بن دیاؿی ػاؿوددؼ ده هىددىف
ومیتىاوىؼ آنها ؿا ؿها ىىدؼ! ایده مىّدى ٛبدا٩ی میماودؼ ده و٩تدی ػؿ بدیه
عدىػ ػا٥دای تدى ؿا ػؿک ىىدؼس»
مـػؿامی و مغتیها هندتىؼ آیدا میتىاوىدؼ ِ
بىابـایه ػؿ عَىً همۀ ایه منا ل ،بهٕىؿ صت؛ مغتیها و آفمایوهدایی
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ورىػ عىاهؼ ػاى س آوهه تىٍدی ٤دـػی ىدلل عاٍدی اف اهدـیمه امد س
واٞ٩ا مغ ام بهٕىؿ ص٪ی٪ی ىغٌ ؿا وزا ػاػ ،امدا بدیوهاید آمدان
ام ه او ؿا وابىػ ـػس ااـ ٥لـتان ػؿمد وباىدؼ ،ميدلال ػؿ اوتٚاؿتدان
عىاهؼ بىػس

خىدآگاه افلی ؽما بایذ قىی باؽذ
اؿهای واػؿمتی ه مىرىػا بيـی ػؿ فوؼایهای مغتید ٤عدىػ مـتلدب
ىؼوؼ ،مغتیهایی ؿا بـایىان پؼیؼ میآوؿػ و بدـای تمدـیه ىىدؼاان مىاودٜ
اؿمایی ؿا به ورىػ میآوؿػ و مىزـ به تىیؼ ،پیـی ،بیمداؿی و مدـو میىدىػس
ایهها اؿمای مٞمىیی هنتىؼس اؿمای ٩ؼؿتمىؼ ػیگـی ورىػ ػاؿػ ده تد حیـ
بنیاؿ فیاػی بـ تمدـیه ىىدؼاان مدیادؾاؿػ ،ودای آن اؿمدای ٥لدـی امد س
٥لـ ـػن ،بغو ٕبیٞی فوؼای مـػی ام س اف آوزا ه ىغٌ ػؿ بیه مـػی
ٝدداػی ادد؛ ىددؼه امد  ،ا١یددب ػؿ ؽهددىو ا٥لداؿی ػؿبدداؿۀ ىددهـ  ،مددىػ،
ىهى  ،عي؛ و ١یـه ؿا ىلل میػهؼس بهتؼؿیذ ،ایه ا٥لاؿ بدهٍدىؿ ا٥لداؿ
اؿمایی ٩ؼؿتمىؼی ػؿمیآیىؼس اف آوزا ده هـچیدقی ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ فودؼه
ام  ،اؿما ویق همیه ٕىؿ ام س و٩تی ٥ـػ ىـو ٛمی ىدؼ ػؿ ؿاهدی ػؿمد
تق یه ىؼ ،بایؼ اؿمای عىػ ؿا اف بیه ببدـػس افبیهبدـػن اؿمدا یٞىدی آن ؿا اف
ؿیيه اف بیه بـػ و تبؼیل ـػس ایبته اؿما م٪اوم می ىؼ و بىدابـایه ىدغٌ
ػؿػ و ؿوذ و مىاوٞی عىاهؼ ػاى س اما اؿمای ٥لـی میتىاوؼ بهٕىؿ منت٪ی؛
با ؽهه ٥ـػ مؼاعیه ىؼس افایهؿو ممله ام ىغٌ بهٕىؿ ما به مٞید؛
و ػا٥ا وامقا بگىیؼ و ممله ام به بْٞی ا٥لداؿ پییدؼ و یمدا فىد ٥لدـ
ىؼس ػؿ وتیزه ،بْٞی اف تمـیه ىىؼاان ومیػاوىدؼ ده مىّدى ٛاف چده ٩دـاؿ
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ام و ٥لـ می ىىؼ ه ایه چیقها ا٥لاؿ عىػىان ام س بْٞی اف ا٥دـاػ ویدق
مٞت٪ؼوؼ ه آنها اف ٕـ ٣اؿواس یا صیىاوا تنغیـ ىىؼه هنتىؼ ،اما آنهدا اف
ٕـ ٣اؿواس یا صیىاوا تنغیـ ىىؼه وینتىؼس بیله آنها وتیزۀ اؿمای ٥لـی
هنتىؼ ه ػؿ م٢ق مىٞلل میىىػس بـعی ا٥ـاػ عىػآ ااه اٍیی بندیاؿ ٩دىی
وؼاؿوؼ و اف اؿمای ٥لـی پیـوی می ىىؼ و اؿهای واػؿم اوزای میػهىؼس
چىیه ا٥ـاػی وابىػ میىىوؼ و به مٖىس پاییه م٪ىٓ می ىىؼس اما ا خـ مـػی
میتىاوىؼ اف ؽهه ٩ىیىان (عىػآ ااه اٍیی ٩ىیىان) امت٦اػه ىىؼ تا آن ؿا
اف بیه ببـوؼ و ػؿ بـابـ آن م٪اوم ىىؼس آن ويان میػهدؼ ده ایده ىدغٌ
میتىاوؼ وزا یابؼ و مدیتىاودؼ عدىب ؿا اف بدؼ تيدغیٌ ػهدؼ ،یٞىدی ػؿک و
٥همو عىب ام س ٥اىه مه به او مک مدی ىدؼ تدا ا خدـ چىدیه اؿمدای
٥لـی ؿا اف بیه ببـػس آوهه تىٍی ٤دـػی بندیاؿ ؿایدذ امد س و٩تدی آن ؿوی
ػهؼ ،آفمایيی بـای ىغٌ ام تا ػیؼه ىىػ آیا مدیتىاودؼ عدىػه بده ایده
ا٥لاؿ بؼ ١یبه ىؼس ااـ حاب ٩ؼی باىیؼ ،میتىاوی؛ اؿما ؿا اف بیه ببـی؛س

افکاس ؽما بایذ دسعت باؽذ
و٩تی ىغَی مـتبا ماوىؼ تمـیه ىىؼه ؿ٥تاؿ ومی ىؼ ،به ایه مٞىی ام ده
ا٥لدداؿه ػؿم د وین د س تمددـیه ىىددؼاان ػؿ تق ی ده بددا ػؿػ و ؿوددذ مىاردده
میىىوؼس و٩تی ػؿػ و ؿوزی پیو میآیؼ ،ممله ام بهٍدىؿ ميدلیی بدا
ػیگـان آىلاؿ ىىػ ،یا چیقهایی ماوىؼ تىوهدا و بدافیهدای ؽهىدی و امخدا
آن ،ه بهٕىؿ منت٪ی؛ ىیهىیى ىما ؿا آفمایو می ىىدؼس مدىاؿػ بندیاؿی
ػؿ ایه فمیىه عىاهؼ بىػس با چهچیق ػیگـی ؿوبـو میىدىیؼ؟ بدؼنتان مملده
ام وااهان اصناك مٞؾبی ػاىته باىؼس ٝیتو ایه امد ده بافپـػاعد
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اؿما بده ىدللهای مغتی٦دی ٙداهـ مدیىدىػس ػؿ فمداوی بغَدىً ،واػاؿ
عىاهیؼ ىؼ وتىاویؼ بهٕىؿ واّش تيغیٌ ػهیدؼ ده آیدا مندئیهای ٍدضیش
ام یا عیـ ،آیا اىو تان ورىػ ػاؿػ ،آیا میتىاویؼ تق یه ىیؼ و ػؿ آن مى٨٥
ىىیؼ ،آیا مىرىػا وای ورىػ ػاؿوؼ و آیا آنها واٞ٩ی هنتىؼ یا عیـس ػؿ آیىؼه
ایه اوّا ٛػوباؿه ٙاهـ میىىوؼ و ػؿ ىما ت حیـی ػؿو١یه ایزاػ می ىىدؼ تدا
مىزـ به ایه ىىػ ه به همۀ ایه چیقها ىک ىیؼس ایه اؿ اوزای میىىػ تا
ميغٌ ىىػ ه آیا میتىاویؼ مَم؛ بماویؼس ااـ بتىاویؼ ٩إٞاوه ایده ٥لدـ ؿا
ػاىته باىیؼ ه« :بایؼ مَم؛ بماو؛ و متقیق ويىی »،آوگداه بدا ایده ٝدقی و
اؿاػه میتىاویؼ و٩تی اف میان ایه آفمدىن میاؾؿیدؼ ایهاىوده باىدیؼ و بدهٕىؿ
ٕبیٞی آن ؿا بدهعىبی اػاؿه می ىیدؼ ،چـا ده ىیهىدیى ىدما ؿىدؼ دـػه
ام س اما ااـ ایده مدغتی ػؿ بدؼو ىدـو ٛبـایتدان ؿوی مدیػاػ ،آن ؿا ػؿک
ومی ـػیؼ و تق یهتان ؿا عاتمه میػاػ چـا ه هىىف پایؼاؿ وبىػیؼس مدغتیهدا
بهىللهای مغتی٦ی عىػ ؿا ويان میػهىؼس
ػؿ ؿووؼ تق یه ،ىغٌ بایؼ بؼیه ىلل تق یده ىدؼ تدا بده مدٖىس بدایتـ
ٍٞىػ ىؼس بىابـایه و٩تی بْٞی اف ىما ػؿ ردایی اف بدؼن اصنداك وداؿاصتی
ػاؿیؼ٥ ،لـ می ىیؼ بیماؿ هنتیؼس ا١یب ومیتىاویدؼ عدىػ ؿا تمدـیه ىىدؼه ػؿ
وٚـ بگیـیؼس و٩تی با ایه منئیه ؿوبـو مدیىدىیؼ ،آن ؿا یدک بیمداؿی ػؿ وٚدـ
میایـیؼ و ٥لـ می ىیؼ« :چـا ایههمه ميدلال وردىػ ػاؿودؼ؟» میتدىاو؛
بگىی؛ بنیاؿی اف آنها پیياپیو بـای ىما بـػاىته ىؼهاوؼ و ميلالتی ده
ػؿ صا صاّـ تزـبه می ىیؼ بنیاؿ اهو ػاػه ىؼوؼس ااـ ایه اؿ ؿا اوزدای
ومیػاػی؛ و با ایه ميلال مىاره میىدؼیؼ مملده بدىػ فودؼایتان عاتمده
یابؼ یا فمیهایـ ىىیؼس و٩تی با ميلیی ىچک ؿوبـو میىىیؼ٥ ،لـ می ىیدؼ
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تضمل آن مغ ام س اما چگىوه میتىاوؼ آن٩ؼؿ ؿاص باىؼ؟ بهٕىؿ مخا ،
و٩تی ػؿ المی ػؿ چاو چىن آمىفه میػاػی ،ىغَدی بدىػ ده ی٦ید
ماػؿفاػی بنیاؿ عىبی ػاى و امیؼواؿ ىىؼه بىػس ػؿیا٥ت؛ ه او بندیاؿ عدىب
ام و بهمىٚىؿ ایىله بتىاوؼ بهمـ ٝاؿمایو ؿا پـػاع ىدؼ و ؿوىدهبیه
ىىػ ،آفمایوهای او ؿا می ا٥قایو ػاػیس بؼیه ٕـی ٨تؼاؿک میػیؼیس امدا
ؿوفی به وٚـ آمؼ ه بهٕىؿ وااهاوی ٝال ؛ ملتۀ م٢قی ػاؿػس به فمیه ا٥تداػ
و ٥لـ ـػ ومیتىاودؼ صـ د ىدؼ و مخدل ایده بدىػ ده ػمد وپایو صـ د
ومی ىىؼس او ؿا بـای مـا٩ب اّدٖـاؿی بده بیماؿمدتان بـػودؼس بٞدؼا تىاوند
ػوباؿه ؿاه بـوػس همگی ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :با ملتۀ م٢قی ،چگىوه ىغٌ
میتىاوؼ به ایه مـ ٝبا پای عدىػه بـادـػػ و ػمد وپایو ػوبداؿه صـ د
ىىؼ؟ اما او ػؿ ایه صاػحه٥ ،ایىن ػا٥ا ؿا مَ٪ـ ػاون س ػؿباؿۀ ایه ٥لـ ولدـػ
ه چگىوه تىاون به ایه مـ ٝاف ملتۀ م٢قی بهبىػ یابؼس ااـ ػؿ آن فمان
٥ایىن ػا٥ا ؿا تمـیه ولـػه بىػ ،ممله بىػ و٩تی فمیه ا٥تاػ بمیـػس ىایؼ اادـ
ص٪ی٪تا ملته می ـػ تا آعـ ٝمـ ٥یذ میماوؼس
مىٚىؿی ایه ام ه چ٪ؼؿ مغ ام نی ؿا وزا ػاػس آن همه داؿ
بـای او اوزای ىؼ اما هىدىف هد؛ بده آن پدی وبدـػ و ػؿ ٝدىُ ،چىدیه ا٦د س
بْٞی ا٥ـاػ هنتىؼ ه مؼتی تمـیه ـػهاوؼ اما هىىف میاىیىؼ« :مٞی؛ ،چدـا
صل می ى؛ بؼو؛ ال واعىه امد ؟ همیيده بدـای تقؿید ٨بده بیماؿمدتان
میؿوی اما ملی ومی ىؼس مَـ ٣ػاؿو ویق ملدی ومدی ىدؼس» آنهدا صتدی
عزای ومی يیؼوؼ ایه ؿا به مده بگىیىدؼ! مندی؛ امد ده ایده مٞایزدا
ملی ومی ىىؼس آنها بیماؿی وینتىؼس چگىوه میتىاوىؼ مک ىىدؼ؟ بـویدؼ
و مٞایىدده ىددىیؼس هدیچ ميددلیی ورددىػ وددؼاؿػ ،بیلدده ٪٥ددٔ اصندداك می ىیددؼ
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واعىه هنتیؼس یلدی اف ىدااـػان مدا بده بیماؿمدتان ؿ٥د و هىگدای تقؿید٨
آمپى صتی چىؼ مىفن ع؛ ىدؼس ػؿ آعدـ ،ػاؿو بدا ٥دىؿان بیدـون فػ و مدىفن
هىىف ه؛ ػؿ بؼوو ٥ـو وـ ٥س مـاوزای متىره ىؼ« :اوه ،مده تمدـیه ىىدؼه
هنت؛ و هیچ آمپى بیيتـی ومیعىاه؛س»  ٔ٪٥آن مى ٜ٩پی بدـػ ده آمپدى
تقؿی ٨ولىؼس بىابـایه ،هـ مى ٜ٩با مغتیهایی ؿوبـو میىىیؼ ،بده یداػ ػاىدته
باىیؼ ه به ایه منئیه تىره می ىیؼس بـعی ا٥ـاػ ایهٕىؿ بـػاى ـػوؼ ه
به آنها ارافه ومیػه؛ به بیماؿمتان بـووؼ ،پل ٥لـ می ىىدؼ« :اادـ اردافه
ومیػهیؼ به بیماؿمتان بـوی ،وقػ یک امتاػ چیاىو میؿویس» هىدىف آن ؿا
بیماؿی ػؿ وٚدـ میایـودؼ و مدیعىاهىدؼ امدتاػ چدیادىوگی ؿا ببیىىدؼس زدا
میتىاوىؼ امتاػ ص٪ی٪ی چیاىو پیؼا ىىؼ؟ ااـ امتاػی ٩البی پیدؼا ىیدؼ،
ػؿرا وابىػ میىىیؼس
ا٦تهای؛ ه« :چگىوه میتىاویؼ امتاػ چیاىو ت٪یبی ؿا اف امتاػ واٞ٩دی
تيغیٌ ػهیدؼ؟» بندیاؿی اف امدتاػان چدیاىود عىػىدان بده عىػىدان
ٝىىان ػاػهاوؼس آفمایوهایی ؿوی مه ٍىؿ اـ٥ته ام و اف مـا ق پژوهو
ٝیمی مؼاؿ ی ػاؿیس بنیاؿی اف امتاػان چیاىو ٩ ،البیاوؼ و بده عىػىدان
ٝىاویىی ػاػهاوؼ! بنیاؿی اف آنها هنتىؼ ده ی ٣میفوىدؼ و مدـػی ؿا ٥ـیدب
میػهىؼس چىیه امتاػ ػؿو١یىی ویق میتىاوؼ بیمداؿیهدا ؿا ػؿمدان ىدؼس چدـا
میتىاوؼ ایه اؿ ؿا اوزای ػهؼ؟ او به تنغیـ ؿوس یا صیىان ػؿآمؼه و بدؼون آن
ومیتىاون اف مـػی الهبـػاؿی ىدؼ! آن ؿوس یدا صیدىان تندغیـ ىىؼه ویدق
میتىاوؼ اوـری ؿا بیـون ب٦ـمتؼ و بیماؿیها ؿا ػؿمان ىؼس اف آوزا ه ىدلیی
اف اوـری ام  ،میتىاوؼ بهؿاصتی مدـػی ٝداػی ؿا ىتدـ ىدؼس امدا ا٦تدهای:
«و٩تی اؿواس یا صیىاوا تنغیـ ىىؼه بیمداؿی مدـػی ؿا ػؿمدان مدی ىىدؼ ،آیدا
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هیچ میػاویؼ چهچیقی به ػؿون بؼن آنهدا مدی٥ـمدتىؼ؟» ػؿ مدٖش بندیاؿ
میلـوملىپی ،همگی بهىلل ؿوس یا صیىان تنغیـ ىىؼه هنتىؼس و٩تدی بده
بؼن ىما ٥ـمتاػه ىىػ ،میتىاویؼ چه اؿ ىیدؼ؟ همدانٕىؿ ده مدیاىیىدؼ:
«ػٝى ـػن اؿواس آمانتـ اف عاؿد ـػن آنهام س» ویدافی ویند ػؿبداؿۀ
مـػی ٝاػی ٍضب ىی؛ ،چـا ه آنها  ٔ٪٥میعىاهىؼ مدـػی ٝداػی بدا٩ی
بماوىددؼ و بددهٕىؿ مى٩د تنددلیه یابىددؼس امددا ىددما تمددـیه ىىددؼه هنددتیؼس آیدا
ومیعىاهیدؼ بدهٕىؿ پیىمدته بدؼنتان ؿا پداییو ىیدؼ؟ اادـ آن بده بدؼنتان
بهنبؼ ،چده و٩د میتىاویدؼ اف ػمد آن ؿهدا ىدىیؼ؟ بدهٝدالوه ،آن م٪دؼاؿ
٩ابلتىرهی اوـری ػاؿػس بْٞیها میپـمىؼ« :چـا ٥ایىن اردافه مدیػهدؼ آن
بیایؼ؟ آیا ما ٥اىه مٞید؛ ؿا ودؼاؿی؛ ده اف مدا مضاٚ٥د ىدؼ؟» ػؿ رهدان مدا
اٍیی ورىػ ػاؿػ :ااـ عىػتان چیقی ؿا بغىاهیدؼ هدیچ ندی ػؿ آن ػعاید
ومی ىؼس ااـ عىػتان عىامته باىیؼ ،هیچ نی ػعای ومی ىؼس ٥اىده مده
ىما ؿا متى ٤٩می ىؼ و به ىما اىاؿههایی میؿماوؼس اما اادـ ببیىدؼ همیيده
بؼان ٍىؿ هنتیؼ ،ػیگـ اف ىما مىاٙب ومی ىؼس چگىوه میتىان ىغٌ
ؿا مزبىؿ ـػ تق یه ىؼ؟ ومیتىان ىما ؿا مزبىؿ ـػ تق یده ىیدؼس پیيدـ٥
واٞ٩یتددان بدده عىػتددان بنددتگی ػاؿػس ااددـ مایددل وباىددیؼ پیيددـ ٥ىیددؼ،
هیچ نی ومیتىاوؼ بـای آن اؿی اوزای ػهؼس اٍى و ٥ا ؿا به ىما آمدىفه
ػاػهایس ااـ هىىف وغىاهیؼ ؿىؼ ىیؼ چه نی ؿا میتىاویؼ مـفوو ىیدؼ؟ ػؿ
آوهه عىاهان آن هندتیؼ٥ ،دایىن و ٥اىده مده ػعاید ومی ىىدؼ مٖمدئه
باىیؼس بْٞی ا٥ـاػ صتی به الكهای مایـ امتاػان چیاىو ؿ٥تىؼ و بٞؼ
اف بـاي به عاوه اصناك ـػوؼ صا ىان عییی بؼ ام س صتما همدیهٕدىؿ
میىىػس چـا ٥اىه مه مـا٩دب ىدما وبدىػ؟ چدـا بده آوزدا ؿ٥تیدؼ؟ آیدا همدیه
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رـیان ه آوزا ؿ٥تیؼ چیقی بيىىیؼ به ایده مٞىدی ویند ده ػؿ رندتزىی
چیدقی بىػیدؼ؟ اادـ بددا اىهتدان ومیىددىیؼیؼ ،چگىوده آن مدیتىاوند واؿػ
بؼنتان ىىػ؟ بْٞی ا٥ـاػ ٥ایىنىان ؿا اف ىلل اوؼاعتهاوؼس بگؾاؿیؼ به ىما
بگىی؛ ه ایه ٥ایىن بااؿفهتـ اف فوؼای ىمام س آن مىردىػی وای تدـ امد
ه ومیتىاویؼ همیه ٕىؿی آن ؿا وابىػ ىیؼس ػؿ صا صاّـ امتاػان ػؿو١یه
بنددیاؿی هنددتىؼ و ب ْٞدی اف آنهددا عییددی مٞـو٥ىددؼس بدده منددئىییه اوزمدده
پژوهو ٝی؛ چیاىو چیه ا٦تهای ه ػؿ ػوؿان ٩ؼی؛ ،مٞيى٩ۀ مٞـو٥ی به
وای «ػا ری »،ػؿباؿ امپـاتىؿ ؿا ویـان ـػس آن ؿوباه اؿهای پییؼ فیاػی اوزای
ػاػ ،اما هىىف ه؛ به بؼی بْٞی اف امتاػان ٩البی امدـوفی چدیاىود وبدىػ
ه به تمای يىؿ ٍؼمه ؿماوؼهاوؼس چىؼ و٦ـ اف مـػی ٩ـبداوی ىدؼهاوؼ؟! ىدایؼ
ػؿ ٙاهـ عىب به وٚـ بـمىؼ ،اما ومیػاویؼ چه تٞؼاػ اف آنها چیقهدای بدؼی
ػؿ بؼنىان ورىػ ػاؿػس ااـ امدتاػ ػؿو١دیه چیادىوگی بده بدؼنتان اودـری
بؼهؼ ،آن چیقها ؿوی بؼنتان میآیىؼس آنها بنیاؿ مهار؛اوؼس ٥دـػی ٝداػی
ومیتىاوؼ ماهی ایه چیقها ؿا ببیىؼس
ىددایؼ بـعددی ٥لدـ ىىددؼ« :بٞددؼ اف ىددـ ػؿ ایده مددمیىاؿ چدیاىود و
اىه ـػن به آوهه یی هىگزی امـوف ا٦د  ،پدی بدـػهای چدیاىود چ٪دؼؿ
ٝایی و رؿ ٣ام ! ااـ ممیىاؿهای چیاىود ػیگدـی باىدؼ ،ػؿ آنهدا ویدق
بایؼ ىـ ى؛س» میاىی؛ اٍال وبایؼ بده آوزدا بـویدؼس اادـ بده آنهدا ادىه
ىیؼ ،چیقهای بؼ واؿػ اىهتان میىىػس بنیاؿ مغ ام ده ىدغٌ ؿا
ه؛ وزا ػاػ و ه؛ ٥لـه ؿا ت٢ییـ ػاػس پاک ـػن بدؼن ىدغٌ ویدق بندیاؿ
مغ ام س امتاػان ػؿو١یه چیاىو بندیاؿ فیداػی وردىػ ػاؿودؼس صتدی
آوهایی ه امتاػان اٍییی هنتىؼ و آمىفههای ػؿمتی ػؿیا ٥ـػهاوؼ ویق
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ممله ام واٞ٩دا پداک وباىدىؼس بْٞدی اف اؿواس صیدىاوی بندیاؿ وصيدیاوؼس
ااـچه آن چیقها ومیتىاوىؼ به بؼن یک امتاػ بهندبىؼ ،امدا ایهٕدىؿ ویند
ه او بتىاوؼ آنها ؿا بیـون بـاوؼس عىػ ایه امدتاػ تىاودایی ایده ؿا ودؼاؿػ ده ػؿ
انتـهای ومی ٜاف ٝهؼۀ آن چیقهدا بـآیدؼ ،چده ؿمدؼ بده ىدااـػاووس و٩تدی
اىو ؿا بیدـون مدی٥ـمدتؼ ،هدـ ودى ٛچیدق آىد٦تهای وردىػ ػاؿػ ده بدا آن
ػؿآمیغتدده ىددؼه ام د س اـچدده ىددایؼ عددىػه عددىب و ىاینددته باىددؼ ،امددا
ىااـػاوو ٍایش وینتىؼ و بهومییۀ اوىاٛوا٩ندای اؿواس یدا صیىاودا مغتید٤
تنغیـ ىؼهاوؼس
ااـ میعىاهیؼ بهٕىؿ واٞ٩ی ػؿ ٥ایىن ػا٥ا تق یه ىیدؼ ،وبایدؼ ودقػ آنهدا
بـویؼ و به آنها اىه ىیؼس ایبته ااـ ومیعىاهیؼ ٥ایىن ػا٥ا ؿا تق یه ىیدؼ و
میعىاهیدؼ هـچیدق ػیگدـی ؿا تق یده ىیدؼ ،مدیتىاویدؼ بده آن اػامده ػهیدؼس
ماوٜتان ومیىىی ،چـا ه مـیؼ ٥ایىن ػا٥ا وینتیؼس اادـ ميدلیی پدیو آمدؼ،
وگىیی دؼ تمددـیه ٥ددایىن ػا٥ددا باٝددج آن بددىػه ام د س ٪٥ددٔ و٩ت دی امددتاوؼاؿػ
ىیهىیى ؿا مـاٝا ىیؼ و بـ ٕب ٨ػا٥ا تق یه ىیدؼ ،تق یده ىىدؼۀ واٞ٩دی
٥ایىن ػا٥ا هنتیؼس نی پـمیؼه ام « :آیا میتىاو؛ با تمـیه ىىؼاان مدایـ
ؿوههای چیاىو مٞاىـ ى؛؟» بگؾاؿیؼ بده ىدما بگدىی؛ ،آنهدا ٪٥دٔ
چیاىو ؿا تمـیه می ىىؼ ػؿ صایی ه ىما ػؿ ػا٥ا تق یه می ىیدؼس بٞدؼ اف
صْىؿ ػؿ ایه الك٥ ،اٍیۀ فیاػی بیه مٖش ىما و آنها عىاهؼ بدىػس ایده
٥ایىن اف ٕـی ٨ونلها تق یه ىلل اـ٥تده و عییدی ٩ؼؿتمىدؼ امد س بىدابـایه
و٩تی با آنها ؿابٖه بـ٩ـاؿ می ىیدؼ ،اادـ بتىاویدؼ تـتیبدی ػهیدؼ ده اف آنهدا
چیقی ؿا ػؿیا ٥ولىیؼ یا تماییی به هیچچیقی اف آنها وؼاىته باىیؼ و ٪٥دٔ
ػوم مٞمىیی باىدیؼ ،عییدی ميدلیی ویند س امدا اادـ بدؼن آن اىدغاً
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صامل چیقی باىؼ ،بنیاؿ بؼ میىىػ و بهتـ امد اٍدال بدا آنهدا ػؿ تمداك
وباىیؼس ػؿ عَىً فن و ىىهـ ،ااـ همنـتان چیاىو ػیگـی ؿا تمدـیه
ىؼ ویق ٥لـ ومی ى؛ منئیهای باىؼس اما ولتهای هن  :اف آوزدا ده ؿاهدی
ػؿمد ؿا تمددـیه مدی ىیدؼ ،تق یدۀ ىددما بدده ػیگددـان ٥ایدؼه مدیؿمدداوؼس ااددـ
همنـتان ؿوىی اهـیمىدی ؿا تمدـیه مدی ىدؼ ،مملده امد بدؼوو صامدل
چیقهای بؼی باىؼس بـای إمیىان اف ایمىی ىدما ،همندـتان ویدق بایدؼ پداک
ىىػس همهچیق ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ بـایتان پاک میىىػس مضدیٔ عاودهتان ویدق
پاک میىىػس ااـ مضیٔتان پاک ويىػ و هـچیقی با ىدما ػؿ تدؼاعل باىدؼ،
چگىوه میتىاویؼ تق یه ىیؼ؟
اما وّٞیتی ورىػ ػاؿػ ه ٥اىده مده بدـای پداک دـػن چیقهدا ملدی
ومی ىؼس ما تمـیه ىىؼهای ػاؿی؛ ه ؿوفی ٥اىه مـا ػیؼ بده عاودهاه آمدؼس
بنیاؿ هیزانفػه بىػ٥« :اىه مٞی؛ ایىزام س مٞی؛ ،عىاهو مدی دى؛ واؿػ
ىىیؼس» ٥اىه مه ا« : ٦اتدا ٧تدى بدیو اف صدؼ بهه؛ؿیغتده امد و ایىزدا
چیقهای بنیاؿ فیاػی ورىػ ػاؿػس» مپل ٥اىه اف آوزا ؿ ٥س مٞمدىی و٩تدی
اؿواس اهـیمىی فیاػی ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ ورىػ ػاىته باىىؼ٥ ،اىه مه آنهدا
ؿا بـای ىما پاک می ىؼس اما اتا ٧او پـ اف تابهای چیاىود بدؼ مغتید٤
بىػس او متىره آن ىؼ و با مىفاوؼن تدابهدا یدا ٥ـوهآنهدا بدـای بافیا٥د ،
عاوه ؿا پاک ـػس مپل ٥اىه مه بافاي س ایه مٖیبی بىػ ه ایه ىااـػ به
مه ا ٦س
اىغاٍی ویق هنتىؼ ه ٕایٜبیهها ؿا میبیىىؼس نی اف مه مؤا ـػ:
«مٞی؛ ،مه ا ىىن ٥ایىن ػا٥ا ؿا تق یه می دى؛س آیدا هىدىف مدیتدىاو؛ اف کتفاب
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تغییرا یا چیقهایی مـتبٔ با ٕایٜبیىی امت٦اػه ى؛؟ همیيه به ایه چیقهدا
ٝال٩همىددؼ بددىػهایس» بگؾاؿی دؼ بدده ای ده ٍددىؿ تىّ دیش ػهدد؛ :ااددـ م٪ددؼاؿ
٩ابلمالصٚهای اوـری ػاىته باىیؼ ،هـچه بگىییؼ احـی عىاهؼ ػاى س اادـ
چیقی ٩ـاؿ وباىؼ به آن ٍدىؿ باىدؼ ویدی بده ندی بگىییدؼ بدؼان ٍدىؿ
ام  ،ممله امد مـتلدب ٝمدل بدؼی ىدؼه باىدیؼس ٥دـػی ٝداػی بندیاؿ
ّٞی ٤ام س اوـریها و إالٝا مىرىػ ػؿ بؼوو واپایؼاؿوؼ و ممله امد
ت٢ییـ ىىؼس ااـ ػهانتان ؿا باف ىیؼ و چیقی به او بگىییؼ ،آن مغتی ممله
ام به ص٪ی ٪تبؼیل ىىػس ااـ ایه ىغٌ اؿمدای بندیاؿی ػاىدته باىدؼ
ه بایؼ بپـػافػ و ىما به او بگىییؼ آیىؼۀ عىبی عىاهؼ ػاى  ،و٩تی ومیتىاوؼ
اؿمایو ؿا بپـػافػ ،آیا ایده مزداف امد ؟ آیدا ػؿ صدا آمدیبؿمداوؼن بده او
وینتیؼ؟ بْٞی ا٥ـاػ ومیتىاوىؼ ایه چیقها ؿا ؿها ىىؼ و به آنهدا وابندتهاوؼ،
اىیی امتٞؼاػهایی ػاؿوؼس آیا ایه یک وابنتگی وین ؟ بهٝدالوه ،صتدی اادـ
ص٪ی ٪ؿا بؼاویؼ ،وبایؼ امـاؿ آمماوی ؿا همیهٕدىؿی بدـای ىغَدی ٝداػی
٥اه ىیؼس تمـیه ىىدؼاان بایدؼ عىیيدتهػاؿ باىدىؼس اٍدى آن ایده امد س
بؼون تىره به ایىله نی چگىوه بدا امدت٦اػه اف کتفاب تغییفرا چیقهدایی ؿا
پیيگىیی مدی ىدؼ ،بْٞدی اف آنهدا ه؛ا ىدىن ػیگدـ ص٪ی٪دی ویندتىؼس ایده
ٕایٜبیىی ه به ایه یا آن ىلل و بهاىوهای پیيدگىیی می ىدؼ ده بـعدی اف
آنها ػؿم و بـعی ١یدٔ باىدؼ ،اردافه ػاؿػ ػؿ رامٞدۀ مدـػی ٝداػی وردىػ
ػاىته باىؼس چىن اىو واٞ٩ی ػاؿیؼ ،میاىی؛ تمـیه ىىدؼهای واٞ٩دی بایدؼ
اف امتاوؼاؿػ بای تـی پیـوی ىؼس اما بْٞی اف تمدـیه ىىدؼاان ا٥دـاػ ػیگدـ ؿا
پیؼا می ىىؼ تا آیىؼهىان ؿا بگىیىؼ و میپـمىؼ« :آیا ٕدای ٜمدـا مدیبیىدی ده
اوّا ٛمه و تق یهای چگىوه ام ؟ آیا ػؿػ و ؿوزدی ػاؿی؟» آنهدا ػیگدـان ؿا
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پیؼا می ىىؼ تا ایه چیقها ؿا پیيگىیی ىىؼس ااـ آن مدغتی ىدما پیيدگىیی
ىىػ ،چگىوه میتىاویدؼ عدىػ ؿا ؿىدؼ ػهیدؼ؟ فمداوی ده تمـیه ىىدؼه ىدؼیؼ
فوؼایتان ػوباؿه وٚ؛ و تـتیب ػاػه ىؼس بىابـایه إالٝداتی ده ایگدىی د٤
ػمد تان ،چهـهتددان ،ؿوف تىیددؼتان و بددؼنتان بددا عددىػ ػاؿػ ت٢ییددـ ددـػه و آن
چیددقی ویند دده ػؿ ابتددؼا بددىػس ااددـ وددقػ ٕددایٜبیه بـویدؼ ،صددـ ٣او ؿا بدداوؿ
می ىیؼس واـوه بـای چه میؿویؼ؟ آوهه او میتىاوؼ بده ىدما بگىیدؼ بْٞدی اف
چیقهای مٖضی ػؿباؿۀ اؾىتۀ ىمامد س امدا ردىهـ و ؽا آنهدا ػؿ صدا
صاّـ ت٢ییـ ـػه ام س پل همگی ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :اادـ ودقػ ٥دا بیه
بـویؼ ،آیا به صـ٣های او اىه ومیػهیؼ و آن ؿا باوؿ ومی ىیؼ؟ پل آیا ایده
منئیه باؿ ؿواوی بـای ىما بده وردىػ ومدیآوؿػ؟ اادـ بدا ٥لـ دـػن ػؿبداؿۀ آن
عىػتان ؿا واؿاص ىیؼ ،آیا یک وابنتگی وین ؟ پل ایه وابندتگی چگىوده
میتىاوؼ اف بیه بـوػ؟ آیا عىػ ؿا ػؿ مٞـُ مغتی ػیگـی ٩دـاؿ وؼاػهایدؼ؟ آیدا
مزبىؿ وینتیؼ مغتی بیيتـی ؿا بـای ؿها ـػن ایه وابنتگی تضمل ىیدؼ؟
با هـ آفمایو و هـ مغتی ،ایه مىّى ٛوردىػ ػاؿػ ده آیدا ػؿ تق یده ٍدٞىػ
می ىیؼ یا پاییه میؿویدؼس تق یده بدهعىػیعدىػ مدغ امد  ،امدا عىػتدان
مغتی ػیگـی به آن اّا٥ه می ىیؼس چگىوده مدیتىاویدؼ بدـ آن ١یبده ىیدؼ؟
ممله ام ػؿوتیزۀ آن ،با مغتیها و ػىىاؿیهایی مىاره ىدىیؼس ػیگدـان
مزاف وینتىؼ منیـ ت٢ییـیا٥تۀ فوؼایتان ؿا ببیىىؼس ااـ ػیگـان آن ؿا ببیىىدؼ و
به ىما بگىیىؼ چه فماوی ػؿػ و ؿوزی عىاهیؼ ػاى  ،چگىوه میتىاویؼ تق یده
ىیؼ؟ بىابـایه ػیؼن آن اٍال مزاف وین س هیچ نی اف مایـ مؼاؿك تق یده
ویق ارافه وؼاؿػ آن ؿا ببیىؼس صتی مـیؼان همـاه ػؿ همدان مؼؿمدۀ تق یده ویدق
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ارافه وؼاؿوؼ آن ؿا ببیىىؼس هیچ نی ومیتىاوؼ آن ؿا بهػؿمتی بگىیدؼ ،فیدـا آن
وىٝی اف فوؼای ام ه ت٢ییـ ـػه ،فوؼایای بـای تق یهس
نی اف مه پـمیؼ آیا میتىاوؼ مایـ تابهای مؾهبی و مایـ تابهای
چدیاىود ؿا مٖایٞدده ىددؼس ا٦تددهای؛ ده تددابهددای مددؾهبی ،مغَىٍددا
بىػینتی ،همگی به مـػی آمىفه میػهىؼ چگىوه ىیهىیى عىػ ؿا تق یه
ىىؼس ما ویق به مؼؿمۀ بىػا تٞی ٨ػاؿی؛ ،پل وبایؼ ميلیی ورىػ ػاىته باىؼس
اما ولتهای ؿا بایؼ بیان ـػ :بنیاؿی اف منا ل ػؿ آن متدىن ػؿ ؿوودؼ تـرمده
بهٕىؿ اىتباه تـرمه ىؼهاوؼس بهٝالوه ،بنیاؿی اف ت٦نیـهای آن متىن ویق اف
ػیؼااه مٖىس مغتید ٤اوزدای ىدؼه و بدهٕدىؿ مـمدـی مٞىدی ىدؼهاودؼس آن
وابىػ ـػن ػاؿما ام س ا٥ـاػی ه بهٕىؿ مـمـی آن متىن ؿا ت٦نیـ ـػهاوؼ
اف ٩یمـو بىػا بنیاؿ ػوؿ بىػوؼ و مضتدىای واٞ٩دی آنهدا ؿا و٦همیؼودؼس افایدهؿو
آنها ویق ػؿکهای مغتی٦ی اف مىّىٝا ػاىتهاوؼس بـای ىما آمان ویند
آنها ؿا بهٕىؿ امل ب٦همیؼ و ومیتىاویؼ عىػتان آنها ؿا ػؿک ىیؼس اما اادـ
بگىییؼٍ« :ـ٥ا ٝال٩همىؼی آنها ؿا مٖایٞه ى؛» و همیيه آنهدا ؿا مٖایٞده
ىیؼ ،ػؿ ؿوه آن مؼؿمه تق یه می ىیؼس ميلل ایه امد ده ػؿ هدـ مدته
مؾهبی ،اىو و ٥ای آن اىزاوؼه ىؼه و و٩تی آنها ؿا مٖایٞده ىیدؼ ػؿ آن
ؿوه ػؿ صا تمـیه هنتیؼس ااـ آنها ؿا بهٕىؿ ٝمی ٨مٖایٞه ىیدؼ و ؿوه
آن مؼؿمه ؿا پیـوی ىیؼ ،ممله ام ػؿ ٝمل ،آن مؼؿمه ؿا بـاقیؼه باىدیؼ
و ػیگـ متٞی ٨به مؼؿمۀ تق یۀ مدا وباىدیؼس ػؿ مـامدـ تداؿیظ اف ٥دـػ عىامدته
ىؼه ه ػؿ تق یه ،ػو مؼؿمدۀ تق یده ؿا ه؛فمدان بـوگقیىدؼس اادـ مدیعىاهیدؼ
ؿوه ایه مؼؿمه ؿا تق یه ىیؼ ،بایدؼ ٪٥دٔ وىىدتههای ایده مؼؿمدۀ تق یده ؿا
مٖایٞه ىیؼس
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ااـ میعىاهیؼ ػؿ ؿوه ما تق یه ىیؼ صتی وبایؼ تابهای چیاىو ؿا
بغىاویؼس بهویژه وبایؼ تابهای چیاىوگی ؿا بغىاویؼ ه ایده ؿوفهدا مىتيدـ
میىىوؼس همیه ٕىؿ ،تابهایی ماوىؼ هوآنگ ی نیجینگ ،شینگمینگ
َ
گوییجی و ائو ذنگ .اـچه چیقهای بؼی ؿا ػؿ عىػ وؼاؿودؼ ،امدا آنهدا ویدق
اوـریهایی اف مدٖىس مغتید ٤ػؿ عدىػ ػاؿودؼ و عىػىدان ؿاههدایی اف تق یده
هنتىؼس و٩تی آنها ؿا بغىاویؼ ،بده ىدما چیدقی میػهىدؼ و بدا ىدما تدؼاعل
می ىىؼس ااـ یلی اف رمیههای آنهدا ػؿ وٚـتدان ٩ابلپدؾیـه باىدؼ ،آوگداه
چیقی اف آنها بهٕـ ٣ىما آمؼه و به اىو تان اّدا٥ه میىدىػس ااـچده آن
چیق بؼی وین  ،امدا و٩تدی چیدق ػیگدـی بده ىدما ػاػه ىدىػ چگىوده تق یده
می ىی دؼ؟ آی دا ای ده ویددق مي دلالتی ؿا بدده ورددىػ وم دیآوؿػ؟ ااددـ ی دک ٖٞ٩ددۀ
ایلتـوویلی اّا٥ی ؿا به ٖٞ٩ا ػاعیی تیىیقیىن اّا٥ه ىیؼ٥ ،لـ می ىیدؼ
چه ات٦ا٩ی بـای تیىیقیىن میا٥تؼ؟ ٥ىؿا اف اؿ میا٥تؼس اٍى آن ایده امد س
بهٝالوه ،ایه ؿوفها بنیاؿی اف تابهای چیاىو  ،ؿاهىمدایی واٞ٩دی اؿا ده
ومیػهىددؼ و اوىاٛوا٩نددای چیقهددای واپدداک ؿا ػؿ عددىػ ػاؿوددؼس و٩ت دی یل دی اف
ىااـػان ما ٍ٦ضا تاب چیاىوگی ؿا وؿ ٧میفػ ماؿ بقؿادی اف آن بیدـون
پـیؼس ایبته ومیعىاه؛ به رق یا آن بپـػافیس آوهه این به آنها اىاؿه ـػی
ميلالتی هنتىؼ ه عىػ تمـیه ىىدؼاان بدـای عىػىدان ایزداػ می ىىدؼ،
فیـا ومدیتىاوىدؼ عدىػ ؿا بدهعىبی اػاؿه ىىدؼس بدهبیدان ػیگدـ ،ایده ميدلال
بهومییۀ ا٥لاؿی واػؿم به ورىػ میآیؼس به ایه منا ل اىاؿه مدی دى؛ فیدـا
بـای همۀ ىما عىب ام ه بؼاویؼس مک می دى؛ بؼاویدؼ چده داؿ ىیدؼ و
چگىوه آنها ؿا تيغیٌ ػهیؼ تا ميلالتی ػؿ آیىدؼه ؿوی وؼهدؼس ااـچده بده
آوهه ه؛ا ىىن ا٦ت؛ بیو اف صؼ ت یؼ ولـػی ،همه بایدؼ مٖمدئه باىدیؼ بده
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آن تىره می ىیؼ فیـا مٞمىی ٝی ميلال ایه مىّى ٛام و ميلال
مٞمىی ایىزا عىػ ؿا ويدان میػهىدؼس تق یده دـػن بدیوهاید ٕا٥ ٩ـمدا و
بنیاؿ رؼی ام س ااـ صتی ؽؿهای بیتىره باىیؼ ،ممله امد بی٢قیدؼ و ػؿ
یک یضٚه وابىػ ىىیؼس افایهؿو ا٥لاؿتان بایؼ ػؿم باىؼس

گىيگ هًشهای سصهی
چی
ِ
ٝالوه بـ ؿوههای تق یۀ ػؿووی ،چیاىو هىـهای ؿفمی ویدق وردىػ ػاؿػس
ػؿ صددایی ده ػؿبدداؿۀ چدیاىود هىـهددای ؿفمدی ٍددضب مدی ىدی؛ ،ابتددؼا
میعىاه؛ مٖیبی ػؿباؿۀ امامی و اٍٖالصاتی بگىی؛ ه ایه ؿوفهدا ػؿ چدیه
ؿایذ هنتىؼ و همگی ٝباؿ «چیاىو » ؿا ػؿ عىػ ػاؿوؼس
ػؿ صددا صاّددـ بهاٍددٖالس چیاىود ِ و٪اىدی ،چدیاىود ِ مىمدی٪ی،
چیاىو ِ عٖإی و چیاىو ِ ؿ ٌ٩وردىػ ػاؿػس اوىاٛوا٩ندای ایده چیقهدا
ورىػ ػاؿػس آیا همۀ آنها چیاىو هنتىؼ؟ به وٚـی ٝزیب ام س میاىی؛
ااددـ ػؿ صددا ویـان ددـػن چیاىود وباىدىؼ صددؼا٩ل ػؿ صددا آىدد٦ته ـػن
منا ل هنتىؼس مبىای وٚـی آنها چین ؟ ا٦تده میىدىػ و٩تدی ىغَدی
و٪اىی می ىؼ ،آواف میعىاوؼ ،میؿَ٩ؼ یا میوىینؼ ،بایؼ ػؿ وّٞی عینده
یا بهاٍٖالس ػؿ وّٞی چیاىو باىؼس آیدا آن بده ایده ىدلل ،تبدؼیل بده
چددیاىودد میىددىػ؟ وبایددؼ آن ؿا ایهاىودده ػؿک ددـػس آیددا آن وددابىػ ـػن
چیاىو وین ؟ چیاىو ػاويی رؿ ٣و ردام ٜبدـای تق یدۀ بدؼن بيدـی
ام س اوه ،چگىوه میتىان بىػن ػؿ وّٞی عینه ؿا چیاىو وامیؼ؟ پدل
ااددـ ػؿ وّددٞی عیندده بدده تىاید بددـوی؛ آن چدده وامیدؼه مدیىددىػ؟ آیدا ایده
وابىػ ـػن چیاىو وین ؟ میاىی؛ ایه ودابىػ ـػن چیاىود امد س ػو
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مددا پددیو ػؿ ومایيددگاه تىؼؿمددتی آمددیایی ،چیددقی آوزددا بددىػ دده آن ؿا
«چدیاىود عٖددإی» میوامیؼوددؼس بدده ١ـ٥هىددان ؿ٥ددت؛ ببیددى؛ چیاىود
عٖإی چین س ىغَی ؿا آوزا ػؿ صا وىىدته ػیدؼیس پدل اف وىىدته ،بدا
چی مإٜىؼه میاه بدىػس
ػمتاوو چی عىػ ؿا ؿوی هـ یمه مإ ٜمی ـػس ِ
ؽهه او مي٢ى پى و ىهـ بىػس چگىوه میتىاون اىود ػاىدته باىدؼ؟
چی او ویق ومدیتىاوند عدىب باىدؼس وىىدتههای او آویدقان بىػودؼ و ٩یمد
ِ
اـاوی ؿوی آنها اؾاىته ىؼه بىػ اـچه  ٔ٪٥عاؿریها آنها ؿا میعـیؼوؼس
میتىاو؛ بگىی؛ هـ نی ه آنهدا ؿا مدیعـیدؼ و بده عاوده میبدـػ بؼىاوندی
چی میاه میتىاوؼ عىب باىؼ؟ ٍىؿ آن ىغٌ ،مدیاه بده
میآوؿػس چگىوه ِ
وٚـ میآمؼس ؽهه او مي٢ى پى بىػ و ٪٥دٔ بده پدى ٥لدـ مدی دـػس چگىوده
میتىاون اىود ػاىدته باىدؼ؟ امدا داؿ او ىدامل بندیاؿی اف ٝىداویه و
ای٪اب بىػ ،اف ٩بیل بهاٍٖالس عٖآ بیهایمییی چیاىو س میاىی؛ چگىوه
چىیه چیقی میتىاوؼ چیاىو وامیؼه ىىػ؟
همگ دی ػؿبدداؿۀ ای ده بیىؼیي دیؼ :پددل اف پایددان ایدده ددالك ،هيددتاػ تددا
وىػػؿٍؼ اف ا٥ـاػ وهتىها بیماؿیهایىان ى٦ا عىاهدؼ یا٥د  ،بیلده اىود ؿا
ویق ؿىؼ میػهىؼ اىو واٞ٩دیس آوهده بدؼن ىدما بدا عدىػ ػاؿػ ٥دىٕ٧بیٞی
ام س ااـ ىغَا عىػتان تق یه می ـػیؼ ،صتی ااـ تمای ٝمـتان ه؛ تق یده
می ـػیؼ ومیتىاونتیؼ ایه ؿا ؿىؼ ػهیؼس صتدی اادـ ٥دـػی ردىان ،اف همدیه
این تق ی ده ؿا ىددـو ٛم دی دـػ و تمددای ٝمددـه تق ی ده م دی ددـػ هىددىف هدد؛
ومیتىاون چیقهایی ؿا ه به ىما ػاػی ؿىؼ ػهؼ و هىىف به ؿاهىمایی امتاػ
واٞ٩ی عىبی ویاف میػاىد س چىدؼ وندل ٕدى يدیؼه تدا ایده ٥دایىن و ایده
ِ
ملاویقی ؿا ىلل ػهی؛س ایه چیقها همگی با ه؛ ػؿ بؼنتان وَدب ىدؼهاوؼس
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افایهؿو ،به ىما میاىی؛ ،بهعإـ ایىله آنها ؿا بدهؿاصتدی بده ػمد آوؿػیدؼ
بهآماوی اف ػم وؼهیؼس آنها بیوهای بااؿفه و و٦یل هنتىؼس بٞدؼ اف ایده
الك ،آوهه با عىػ ػاؿیؼ اىو واٞ٩ی ،ماػۀ با اوـری بای امد س و٩تدی بده
عاوه میؿویؼ و چىؼ یمهای میوىینیؼ ،بؼون تىره به ایىله چده ػمدتغٖی
ػاىته باىیؼ ،صاوی اىو ام ! پل آیا همده ػؿ ایده دالك بایدؼ ٝىدىان
«امتاػ» بگیـودؼ و امدتاػ چیاىود عٖدإی ىدىوؼ؟ مدیادىی؛ ومدیتىاویدؼ
ایهاىوه به آن وگاه ىیؼس ماوىؼ هـ ٥ـػی ده اىود و اودـری ص٪ی٪دی ػاؿػ،
ویافی وین با َ٩ؼ آن ؿا مإ ٜىیؼس هـچه ؿا یمدل ىیدؼ ؿوی آن اودـری
بهرا میاؾاؿیؼ و بهٕىؿ ؿوىه میػؿعيؼس
همهىیه ػؿ مزیهای عبـی ػیؼی ه وىىته بىػ ٩ـاؿ امد یدک دالك
چیاىو عٖإی بـاقاؿ ىىػس آن ؿا بهٕىؿ مغتَـ عىاوؼی تا ببیى؛ چگىوده
آن ػوؿه آمىفه ػاػه میىىػس چىیه وىىته ىؼه بىػ :او تى٦ل ؿا تىٚدی؛ و
ػی و بافػیتان ؿا ىتـ ىیؼس مپل پاوقػه تا می ػ٩ی٪ه بىيدیىیؼ و ؽههتدان
ؿا ؿوی چی ػؿ ٩نم ػنتیان متمـ ق ىیؼ و تَىؿ ىیؼ ه چی اف ٩ندم
ػنتیان بیىؼ میىىػ و به ماٝؼ مدیؿوػس مدپل ٩ید؛ ؿا بـػاؿیدؼ و ػؿ ردىهـ
٥ـو ىیؼس پل اف آن ،چی ؿا به وىک ٩ی؛ مىت٪ل ىیؼس و٩تی وی ؽهىیتان به
آوزا ؿمیؼ ،ىـو ٛىیؼ بىىینیؼس آیا ایه ٥ـیدبػاػن مدـػی ویند ؟ اوه ،اادـ
نی بتىاوؼ چی ؿا به رایی اوت٪ا ػهؼ ،آیا چیاىو مضنىب میىدىػ؟ ػؿ
ایه ٍىؿ ٩ ،بل اف عدىؿػن ١دؾا بایدؼ مدؼتی ػؿ مؼیتیيده بىيدیىی؛س مدپل
چىب ١ؾاعىؿی ؿا بـػاؿی؛ و چدی ؿا بدهٕدـ ٣ودىک چدىب ١دؾاعىؿی صـ د
ػهی؛ و ١ؾا بغىؿی؛س آن چیاىو ِ ١ؾاعىؿػن وامیؼه میىؼ ،مگـوه؟ با ایده
مىٖ ،٨هـچده مدیعدىؿػی؛ ویدق اودـری میبدىػس ایده ؿا تْدٞی ٤چدیاىود
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میوام؛ ،فیـا ٥لـ می ىىؼ چیاىود
وبایؼ آن ؿا ایهاىوه ػؿک ىیؼس

چیدقی ایه٩دؼؿ مدٖضی امد س پدل

اما ؿوههای چیاىو هىـهای ؿفمی میتىاوىؼ ؿوههای چدیاىود
منت٪ل مضندىب ىدىوؼس چدـا؟ فیدـا ٩دؼمتی هقاؿانمدایه ػاؿودؼ و مزمىٝدۀ
امیی اف وٚـیههای تق یه و ؿوههدای تق یده ػاؿودؼ و مدیتىاوىدؼ میندتمی
امل مضنىب ىىوؼس اما با ایده صدا ویدق ،ؿوههدای چیاىود هىـهدای
ؿفمی ونب به ؿوههایی ه امال بـای تق یه امدت٦اػه میىدىوؼ ػؿ مدٖش
پاییهتـی هنتىؼس چیاىو ِ مدغ  ،ىدلیی اف عىىدهای اودـری امد ده
٪٥ددٔ بددـای ّددـبهفػن و مبدداؿفه بدده دداؿ مددیؿوػس بگؾاؿیددؼ مخددایی بددقو؛س
تمددـیه ىىددؼهای ػؿ پلدده بٞددؼ اف ىددـ ػؿ ددالك ٥ددایىن ػا٥ددای مددا،
ومیتىاون با ػمتاوو چیقی ؿا ٥ياؿ ػهدؼس و٩تدی ػؿ صدا عـیدؼ ایندلۀ
بهه بىػ و میعىام م٪اوم اینله ؿا با ػمتو بـؿمدی ىدؼ ،آن اف هد؛
پاى دیؼ و او ىددگ ٦فػه ىددؼس و٩تدی بدده عاودده ؿ٥د و ؿوی ٍددىؼیی ويند ،
ومددیتىاوندد آن ؿا بددا ػمددتو ٥يدداؿ ػهددؼس ااددـ ٥يدداؿ مددیػاػ ٍددىؼیی
مدیىلند س ٝید ایدده منددئیه ؿا اف مدده پـمدیؼس بدده او چیدقی وگ٦ددت؛ فیددـا
ومیعىامت؛ یک وابنتگی ؿىؼ ػهؼس  ٔ٪٥ا٦ت؛ ایه چیقها ٕبیٞی هندتىؼ،
بگؾاؿ باىؼ و آن ؿا واػیؼه بگیـ چـا ه همگی چیقهدای عدىبی هندتىؼس اادـ
ایه تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی بهعىبی مىؿػ امت٦اػه ٩ـاؿ ایـػ ،یک مى بدا ٥يداؿ
ػم میتىاوؼ بهٍىؿ پىػؿ ػؿآیؼس آیا ایه همان چیاىو مدغ ویند ؟
اما او هـاق چدیاىود مدغ ؿا تمدـیه ولدـػه بدىػس ػؿ تمـیههدای تق یدۀ
ػؿووی ،ایه تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی مٞمىی میتىاوىدؼ ؿىدؼ ىىدؼس امدا چدىن
ا٥ـاػ ومیتىاوىؼ ىیهىیى عىػ ؿا ص ٘٦ىىؼ ،پل اف ایىلده ایده تىاوداییهدا
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ٙاهـ ىؼوؼ مٞمىی ارافه ػاػه ومیىىػ ه اف آنها امت٦اػه ىىؼس بدهویژه ػؿ
مٖش پاییه تق یه ،ىیهىدیى ىدغٌ هىدىف ؿىدؼ ولدـػه امد  ،بىدابـایه
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ه ػؿ مٖش پاییه ؿىؼ می ىىؼ اٍال ومیتىاوىدؼ بده
ٙهىؿ بـمىؼس با اؾى فمان ،مٖش ىما ؿىدؼ مدی ىدؼ و ایده چیقهدا ػیگدـ
٥ایؼهای وؼاؿوؼ و اصتیاری وین به ٙهىؿ بـمىؼس
چیاىود هىـهدای ؿفمدی ػ٩ی٪دا چگىوده تمدـیه مدیىدىػ؟ ػؿ تمدـیه
چیاىو هىـهای ؿفمی ،ىغٌ بایؼ چی ؿا تىٚی؛ ىؼ ،اما ػؿ ابتؼا تىٚی؛
آن آمان وین س ااـچه ىغٌ میعىاهدؼ چدی ؿا تىٚدی؛ ىدؼ ،امدا مملده
ام وتىاوؼس پل بایؼ چه اؿ ىؼ؟ بایؼ ػم ها٦٩ ،نۀ مدیىه ،پاهدا ،ؿانهدا،
بافوان و مـه ؿا تمـیه ػهؼس چگىوه آنها ؿا تمـیه میػهؼ؟ بْٞی ا٥ـاػ با
ػم ىان یا  ٤ػم ىان به ػؿع میفوىؼ و بْٞیهدا بدا ػم ىدان بده
مى می ىبىؼس میتىاویدؼ تَدىؿ ىیدؼ ده و٩تدی ػمد بده مدى بـعدىؿػ
می ىؼ چ٪ؼؿ میتىاوؼ امتغىاوو ػؿػ بگیـػ و ااـ مضل؛تدـ فػه ىدىػ ػچداؿ
عىوـیقی میىىػ! چی هىىف ه؛ ومیتىاوؼ تىٚدی؛ ىدىػس بایدؼ چده داؿ دـػ؟
ىغٌ بافواوو ؿا وىمان میػهؼ و میاؾاؿػ عىن به ٪ٝب و به بافوان بدـوػ
و ػؿ وتیزه بافوان و ػمتاوو متىؿی میىىوؼس آنهدا واٞ٩دا متدىؿی مدیىدىوؼس
پل اف آن ،و٩تی ىغٌ مضل؛ به مى می ىبؼ ،امتغىانهایو پىىيی
وـی ػاؿوؼ و با مى اؿتبآ منت٪یمی بـ٩ـاؿ ومی ىىؼ و ػم هدا آن٩دؼؿ هد؛
ػؿػی ؿا اصناك ومی ىىؼس همانٕىؿ ه ىغٌ به تمـیه اػامه مدیػهدؼ،
امتاػ به ایه ٥ـػ آمىفه میػهؼس با اؾى فمان ،یاػ میایـػ چی ؿا تىٚدی؛
ىؼس اما تىاوایی تىٚی؛ چی ا٥ی ویند  ،فیدـا ػؿ وبدـػ واٞ٩دیٕ ،دـ ٣م٪ابدل
مىتٚـ او ومیىىػس ایبته و٩تی ىغٌ بتىاوؼ چی ؿا هؼای ىؼ ،میتىاودؼ ػؿ
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م٪ابل صمیهها م٪اومد ىدؼ و صتدی و٩تدی بدا چدىبی بندیاؿ ّدغی؛ ّدـبه
میعىؿػ ،ػؿػی ؿا اصناك ومی ىدؼس بٞدؼ اف هدؼای چدی بده بدافوان ،آنهدا
متىؿی میىىوؼس اما ػؿ مـصیۀ ىـو ،ٛچی ابتؼاییتـیه چیق ام و همانٕىؿ
ه ىغٌ به تمـیه اػامه میػهؼ ،چی میتىاوؼ به ماػۀ با اوـری بای تبؼیل
ىىػس و٩تی چی به ماػۀ با اوـری بای تبؼیل ىىػ ،بهتدؼؿیذ عىىدۀ اودـری بدا
چگایی فیداػی ؿا ىدلل میػهدؼ و ایده عىىدۀ اودـری ػاؿای هدىه امد س
افایهؿو ،آن ویق یک عىىۀ تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی یا بهٝباؿ ػیگـ وىٝی تىاوایی
٥ىٕ٧بیٞی ام س اما ایه تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی ٍـ٥ا بـای ّـبهفػن و ػ٥ا ٛاف
عىػ ػؿ بـابـ ّـبهعدىؿػن امد س اادـ ایده تىاودایی بدـای ىد٦ای بیماؿیهدا
امت٦اػه ىىػ ،مؤحـ وین س چىن ایه ماػۀ با اوـری بای ػؿ ُبٞؼی ػیگدـ وردىػ
ػاؿػ و ػؿ ُبٞؼ ما ٝبىؿ ومی ىؼ ،فمان آن مدـیٜتدـ اف فمدان مدا ادؾؿ می ىدؼس
و٩تی به نی با مي ّـبهای مدیفویدؼ ،اصتیداری وؼاؿیدؼ چدی ؿا هدؼای
ىیؼ یا به آن ٥لـ ىیؼ ،فیـا اىو پیياپیو ػؿ آوزا عىاهؼ بىػس و٩تی مٞی
می ىیؼ صمیۀ نی ؿا ػ ٜ٥ىیؼ ویق اىود پیيداپیو ػؿ آوزدا عىاهدؼ بدىػس
بؼون تىره به ایىله با چه مـٝتی با مي ّـبه میفویؼ ،آن مـیٜتـ اف ىما
ٝبىؿ می ىؼ فیـا ػؿ آن ػو ُبٞؼ ،م٦هىی فمان مت٦او ام س اف ٕـید ٨تمدـیه
چیاىو هىـهای ؿفمی ،ىغٌ میتىاوؼ تىاواییهایی مخدل ػمد مدى
آهدده ،ػم د ىددىگـ ،٣پددای وارددـا و پددای آؿهددا ؿا ؿىددؼ ػهددؼس ای دههددا
مهاؿ های مـػی ٝاػی هنتىؼس ٥ـػی ٝاػی میتىاودؼ اف ٕـید ٨تمدـیه بده
ایه مٖش بـمؼس
بقؿوتددـیه اعددتال ٣بددیه ؿوههددای چددیاىودد هىـهددای ؿفمددی و
ؿوههای تق یۀ ػؿووی ایه ام ه ػؿ ؿوههای چیاىو هىـهای ؿفمی
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یفی ام تمـیه با صـ اوزای ىىػ ،ػؿ وتیزه چدی ػؿ فیدـ پىمد صـ د
می ىؼس چىن ویاف بده تمدـیه بدا صـ د ػاؿػ ،ىدغٌ ومدیتىاودؼ بده مـصیدۀ
چی ىدغٌ،
چی ىغٌ ویق ومیتىاوؼ ػاعل ػنتیان ىىػس ِ
ملىن بـمؼ و ِ
فیـ پىم و اف میان ماهیهدهها صـ د مدی ىدؼس بده همدیه ٝید ٥ ،دـػ وده
میتىاوؼ بؼن ؿا تق یه ىؼ و وه میتىاوؼ تىاواییهای مٖش بدای ؿا تق یده ىدؼس
تق یۀ ػؿووی مدا یفی مدیػاودؼ ده تمدـیه ػؿ وّدٞی مدلىن اوزدای ىدىػس
ؿوههای مـمىی یفی میػاوىؼ ه چدی ػاعدل ػنتدیان ػؿ ٩ندم فیدـیه
ى دل؛ ىددىػس آنهددا تمددـیه ػؿ وّددٞی م دلىن و تبددؼیل بددؼن مدداػؿفاػی ؿا
ّـوؿی میػاوىؼس آنها میتىاوىؼ بؼن ؿا تق یه ىىؼ و تا مٖىس بدایتـ تق یده
ىىؼس
ممله ام ػؿ ؿمانهدای هىـهدای ؿفمدی ػؿبداؿۀ تلىیکهدایی ىدىیؼه
باىدیؼ ،ماوىدؼ وددا٩ىك ٕالیدی ،یبدداك آهىدیه و ىددلا٥ته ػؿعد مددپیؼاؿ اف
٥اٍیۀ ٍؼ٩ؼمی با تیدـ و مدانس بـعدی ا٥دـاػی ؿا بده تَدىیـ می يدىؼ ده
میتىاوىؼ بیوفن ىىوؼ و تا اؿت٦ا ٛبیىؼی ػؿ هىا به ایهٕـ ٣و آنٕـ ٣بـووؼ و
صتی بـعی میتىاوىؼ واؿػ ُبٞؼهای ػیگـ ىىوؼس آیا ایه هىـهدای ؿفمدی وردىػ
ػاؿوؼ؟ بیه ،صتما وردىػ ػاؿودؼس ویدی ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی یا٥د ومدیىدىوؼس
ناوی ه چىیه هىـهای ؿفمی باىلىهی ؿا تق یه ـػهاوؼ ،ومیتىاوىؼ آنها
ؿا به ٝمىی مـػی ويان ػهىدؼس فیدـا چىدیه ىغَدی ٪٥دٔ هىـهدای ؿفمدی ؿا
تمـیه ومی ىؼ ،بیله ٥ـامىی مٖش مـػی ٝاػی امد س او بایدؼ بدا پیدـوی اف
ؿوه تق یۀ ػؿووی تق یه ىؼس ایه ىدغٌ بایدؼ بده ىیهىدیى عدىػ اؿفه
اؾاىته و آن ؿا ؿىؼ ػهؼس او بایؼ به چیقهایی مخل مىا ٜ٥ماػی اهمی می
بؼهؼس هـچىؼ ه میتىاوؼ چىیه هىـهای ؿفمی ؿا تق یه ىؼ ،اما اف آن به بٞؼ
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ػیگـ ومیتىاوؼ ػؿ بیه مـػی ٝاػی بهٕىؿ مـمـی اف آنها امت٦اػه ىؼس ااـ
ػؿ عیى نی او ؿا وبیىؼ ،ارافه ػاؿػ اف آنها امت٦اػه ىؼس با عىاوؼن بْٞی
ؿمانها ،ممله ام ببیىیؼ ىغَی ػامتان بـای چیقهای ػویدىی ماوىدؼ
تابهۀ مهاؿ ىميیـفوی ،ادىذ یدا فن عاٍدی مبداؿفه مدی ىدؼ یدا ندی ؿا
ُ
م دی يددؼس هـیددک بهٍددىؿتی بدده تَددىیـ ي دیؼه ىددؼهاوؼ دده تىاودداییهددای
عاؿ٧ایٞداػهای ػاؿوددؼ و ماوىددؼ مدایه میآیىددؼ و میؿووددؼس همگدی ػؿبدداؿۀ ایده
بیىؼیيیؼ :آیا ا٥ـاػی ه واٞ٩ا ایه تىاواییهای هىـهای ؿفمدی ؿا ػاؿا هندتىؼ
وبایؼ آنها ؿا اف ٕـی ٨تق یۀ ػؿووی تق یه ـػه باىىؼ؟ آن تىاواییها ؿا  ٔ٪٥اف
ٕـی ٨تق یۀ ىیهىیى عىػ ندب ـػهاودؼ و بایدؼ ٝال٩دهای بده ىدهـ ،
مى ٞ٦و امیا مغتی ٤وؼاىته باىىؼس چگىوه میتىاوىدؼ ػیگدـان ؿا بليدىؼ؟
چگىوه میتىاوىؼ آنهمه به پى و حدـو اهمید بؼهىدؼ؟ ١یدـممله امد س
آنها  ٔ٪٥مبای٢ۀ هىـی هنتىؼس مـػی ٪٥دٔ بدهػوبا هیزدان هندتىؼ و هدـ
اؿی بـای چىیه مییی اوزای میػهىؼس وىینىؼاان اف ایه منئیه بهـهبـػاؿی
ـػه و مٞی می ىىؼ تا ػؿباؿۀ هـچه ػؿ رنتزىیو هنتیؼ یا ىما ؿا عيىىػ
می ىؼ بىىینىؼس هـچه وىىتهها باوؿواپؾیـتـ باىىؼ ،بیيتـ ٝال٩ه ػاؿیؼ آنهدا
ؿا بغىاویؼس آنها  ٔ٪٥مبای٢ه و ا١ـا ٧هىـی هنتىؼس آنهایی ه واٞ٩ا چىدیه
تىاواییهای هىـهای ؿفمی ؿا ػاؿوؼ آناىوه ؿ٥تاؿ ومی ىىؼ و صتی آنهدا ؿا ػؿ
مٞـُ ٝمىی مـػی ویق به ومایو ومیاؾاؿوؼس

خىديمایی
بهعإـ تق یه ػؿ بیه مـػی ٝاػی ،عییدی اف تمدـیه ىىدؼاان مدا ومدیتىاوىدؼ
بنیاؿی اف وابنتگیهایىان ؿا ؿها ىىؼس بنیاؿی اف وابنتگیهدا بـایىدان
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ٝاػی ىؼه و ومیتىاوىؼ آنها ؿا تيغیٌ ػهىؼس ؽهىی عىػومایی میتىاودؼ
ػؿ هـ مىٞ٩یتی ریىه ىؼ و میتىاوؼ هىگای اوزای اؿهای عدىب ویدق عدىػ ؿا
ويان ػهؼس بـعی ا٥ـاػ بـای نب ىدهـ  ،مىدا ٜ٥ىغَدی و مدی مدىػ،
ا١یب به عىػ میبایىؼ و عىػومایی می ىىدؼ« :مده بندیاؿ مندتٞؼی ،بهتدـ اف
ػیگـاو؛س» ما ویق چىدیه مدىاؿػی ػاؿید؛س مدخال و٩تدی ندی بهتدـ اف ػیگدـان
تمـیه می ىؼ ،چي؛ مىمو ػیؼ واّشتـی ػاؿػ یا صـ دا تمدـیه ؿا فیبداتـ
اف ػیگـان اوزای میػهؼ ،او ویق ػوم ػاؿػ عىػومایی ىؼس
بـعی ا٥ـاػ میاىیىؼ« :مه مٖیبی ؿا اف مٞی؛ یی ىدىیؼهایس» مدایـیه بده
ػوؿ او رم ٜمیىىوؼ و به هـچه میاىیؼ اىه می ىىؼس او بدا ػؿک عدىػ بده
آن ىدىیؼهها ىدداطوبدـو میػهددؼ و بدده ػیگدـان مىت٪ددل مدی ىددؼس اوگیدقۀ او
چین ؟ عىػوماییس ا٥دـاػی هد؛ هندتىؼ ده بدا ٝال٩دۀ وا٥دـ ىدایٞه ؿا بدیه
ػیگدددـان پغدددو مدددی ىىدددؼ ،ادددىیی بندددیاؿ مٖیٜاودددؼ و اوگددداؿ بندددیاؿی اف
تمـیه ىىؼاان ما به اوؼافۀ آنها ػؿک ومی ىىؼ یا آااهی وؼاؿوؼس ایه مندئیه
بددـای آنهددا ب دهٍددىؿ ٕبی ٞدی ػؿآمددؼه و ىددایؼ عىػىددان آن ؿا تيددغیٌ
ومیػهىؼس بدهٕىؿ واعىػآاداه ایده ؽهىید عىػومدایی ؿا ػاؿودؼس ػؿ ١یدـ ایده
ٍىؿ  ،هؼ ٣اف پغو ىایٞه چین ؟ بـعی ػؿبداؿۀ ایىلده ػؿ چىدیهوچىدان
تاؿیغی مٞی؛ آمىفه ؿا متى ٤٩می ىؼ و «به دىذ ٝقید مدیؿوػ» ىدایٞا
بیاماك میاىیىؼس مه اف « ىذ ٝقید » ویامدؼی ،چدـا بایدؼ بده اودقوا بدـوی؟
ٝؼهای ه؛ میاىیىؼ ػؿ چىیهوچىان ؿوفی مه به ایه یا آن ىدغٌ چیدقی
ا٦ت؛ یا بـای ندی داؿ عاٍدی اوزدای ػاػیس پغو دـػن ایده چیقهدا چده
٥ایؼهای ػاؿػ؟ ایه چیقها اٍال وتیزۀ م٦یؼی وؼاؿوؼس بده هدـ صدا ميداهؼه
ـػهای؛ ه ایه وىٝی وابنتگی بـای ایه اىغاً ام میل عىػوماییس
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بـعی ا٥ـاػ وقػ مه میآیىؼ و امْای مدـا مدیعىاهىدؼس مىٚدىؿ چیند ؟
ایه ٝاػ مـػی ٝاػی ام ه امْای نی ؿا بـای یاػااؿی وگه میػاؿوؼس
ااـ تق یه ولىیؼ ،امْای مه به هیچ ػؿػ ىما ومیعىؿػس هـ یمهای ده ػؿ
تاب؛ وىىته ىؼه٥ ،ایىن و تَىیـ مـا بدا عدىػ ػاؿػس هدـ رمیدۀ تداب ؿا مده
ا٦ت؛س چـا هىىف به امْای مه ویاف ػاؿیؼ؟ بْٞی اىغاً ٥لـ می ىىؼ« :با
ػاىته امْای مٞی؛ ،اوـریهای مٞی؛ صا ٘٥مه عىاهؼ بىػس» هىىف هد؛ بده
چىیه «اوـریهایی» اٝت٪اػ ػاؿوؼس ما به چىیه چیقهایی اهمیتی ومدیػهدی؛س
ایه تاب اـانبها و اؿفىمىؼ ام س بهػوبا چدهچیق ػیگدـی هندتیؼ؟ تمدای
ایه منا ل بافتاب آن وابنتگیها هنتىؼس همهىیه ،بـعدی بٞدؼ اف مالصٚدۀ
ؿ٥تاؿ آن تمـیه ىىؼااوی ه با مه مد٦ـ مدی ىىدؼ ،اف آنهدا ت٪ییدؼ مدی ىىدؼ
بؼون ایىله متىره باىدىؼ ایده اؿىدان عدىب امد یدا عیدـس وبایدؼ ندی ؿا
بهٝىىان ایگىی عىػ ػؿ وٚـ بگیـیؼس هیچ نی ومیتىاوؼ ردایگقیه ٥دا ىدىػس
 ٔ٪٥ػا٥ا میتىاوؼ ػؿ و٪دو ؿاهىمایتدان باىدؼس اىغاٍدی ده بدا مده مد٦ـ
می ىىؼ هیچاىوه آمىفه عاٍی ػؿیا ٥ولـػهاوؼ و مخدل ػیگدـان هندتىؼ،
 ٔ٪٥ایهٕىؿ ام ه بـای اوزمه ما اؿ می ىىؼس چىیه وابندتگیهدایی ؿا
ؿىؼ وؼهیؼس بْٞی مىا ٜ٩با ىللػاػن چىیه وابندتگیهدایی مملده امد
بؼون َ٩ؼ ،ػؿ و٪و تْٞی ٤ىىؼۀ ػا٥ا ٝمل ىیدؼس ىدایٞۀ هیزداناوگیقی
ه اف عىػ ػؿآوؿػهایؼ مملده امد باٝدج تْداػها یدا بدـاوگیغته وابندتگی
تمـیه ىىؼهای ىىػ تا به مٞی؛ وقػیکتدـ ىدىػ تدا بتىاودؼ چیقهدای بیيدتـی
بيىىػ و ماوىؼ آنس آیا همۀ ایه چیقها به ایه ميلل بـومیاـػػ؟
ميددلال مـبددىٓ بدده عىػومددایی مٞمددىی ٥ـاتددـ اف آوهدده تىٍددی ٤ددـػی
مددیؿوػس صددؼوػ ػو مددا ام د ده تق ی ده ؿا آمددىفه م دیػهدد؛س ب ْٞدی اف
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تمـیه ىىؼاان ٩ؼیمی ٥ایىن ػا٥ا ممله ام بهفوػی به وّدٞی بافىدؼن
٦٩ل اىو بـمىؼس بـعی وااهان واؿػ مـصیۀ ؿوىهبیىی تدؼؿیزی مدیىدىوؼس
چـا ایه تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ؿا فوػتـ اف ایه وؼاىتىؼ؟ فیدـا ااـچده ىدما ؿا
یکباؿه به مـصیۀ بنیاؿ باییی هل ػاػی ،اما اوزای آن مزاف ومیبدىػ ،چـا ده
وابنتگیهای بيـیتان بهٍدىؿ امدل اف بدیه وـ٥تده بىػودؼس بدهٕىؿ صدت؛
ىیهىددیى تان بدهٕددىؿ ٩ابددلمالصٚددهای ؿىددؼ دـػه بددىػ ،امددا بندیاؿی اف
وابنتگیها ؿها ويؼه بىػوؼس افایهؿو آن تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی به ىدما ػاػه
ويؼوؼس بٞؼ اف ایىله ایده مـصیده بگدؾؿػ و پایدؼاؿ ىدىیؼ ،بدهیکباؿه ػؿ مـصیدۀ
ؿوىهبیىی تؼؿیزی ٩ـاؿ میایـیؼس ػؿ ایه مـصیۀ ؿوىهبیىی تؼؿیزی ،چيد؛
مددىیتان ػؿ مددٖضی بنددیاؿ بددای بدداف میىددىػ و بنددیاؿی اف تىاودداییهددای
٥ىٕ٧بیٞی ؿا ؿىؼ میػهیؼس بگؾاؿیؼ به ىما بگدىی؛ ده ػؿ تق یدۀ واٞ٩دی ،اف
همان فمان آ١اف تق یه ،ؿىدؼ بندیاؿی اف تىاوداییهدای ٥دىٕ٧بیٞی ؿا ىدـوٛ
می ىیؼس بـعی اف ىما ه؛ا ىىن به مٖش بنیاؿ بداییی ؿمدیؼهایؼ و بندیاؿی
اف تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ؿا ػاؿا هنتیؼس ممله ام تزـبۀ چیقهایی ؿا ده
تىٍی ٤می ـػی بـای بنیاؿی اف ىما اعیـا ىـو ٛىدؼه باىدؼس ا٥دـاػی ویدق
هنتىؼ ه ومیتىاوىؼ ػؿ تق یه به مٖش باییی بـمىؼ و ػؿ مدٖضی پداییه بده
ؿوىهبیىی و بافىؼن ٦٩ل اىو میؿمىؼ ،مىٚىؿی ؿوىهبیىی امل امد س
چىیه چیقی ؿوی میػهؼ ،فیـا آوهه بؼن ایه ىااـػان ػاؿػ و ٙـ٥ی آنها
بـای ؿوذ و مغتی ،به ه؛ مـتبٔ هنتىؼ و ایههدا ت٢ییدـ ومی ىىدؼ چـا ده اف
پیو م٪ؼؿ ىؼهاوؼس
ٝی ایىله ایه ؿا عإـويان می ى؛ ایه ام ه بگدىی؛ اادـ بدا چىدیه
٥ـػی مىاره ىؼیؼ ،بایؼ مٖمئه باىیؼ ه او ؿا بدهٝىدىان مىردىػ ؿوىدهبیه
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عاؿ٧ایٞاػهای ػؿ وٚـ ومیایـیؼس ایه منئیهای بنیاؿ رؼی ػؿ تق یه امد س
 ٔ٪٥و٩تی بـ ٕب ٨ایه ػا٥ا ؿ٥تداؿ ىیدؼ میتىاویدؼ اؿهدا ؿا بهػؿمدتی اوزدای
ػهیؼس نی ؿا ٍـ٥ا بهعإـ ایىله تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی ػاؿػ یدا میتىاودؼ
چیقهایی ؿا ببیىؼ ،ػوبا ولىیدؼ و ىدىىوؼۀ صدـ٣هدای او وباىدیؼس ودهتىها بده
عىػتان آمیب میؿماویؼ بیله بده او ویدق ٍدؼمه میفویدؼ ،چـا ده وابندتگی
افعىػؿاّیبىػن ؿا ؿىدؼ مدیػهدؼ و هـچیدقی ؿا ده ػاؿػ ػؿ اوتهدا اف ػمد
عىاهؼ ػاػس همهچیق عامىه میىىػ و ػؿ وهای م٪ىٓ می ىدؼس ندی ده
به مـصیۀ بافىؼن ٦٩ل اىو ؿمیؼه ویق میتىاودؼ مد٪ىٓ ىدؼس اادـ ىدغٌ
وتىاوؼ عىػ ؿا بهعىبی اػاؿه ىؼ ،صتی ااـ ؿوىهبیه هد؛ ىدؼه باىدؼ مد٪ىٓ
می ىؼس صتی یک بىػا ه؛ و٩تی وتىاودؼ عدىػ ؿا بدهعىبی اػاؿه ىدؼ مدیتىاودؼ
م٪ىٓ ىؼ ،چه ؿمؼ به ا٥ـاػی ماوىدؼ ىدما ده ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی تق یده
می ىیؼ! افایهؿو ،بؼون تىره به ایىله چه تٞؼاػ تىاودایی ٥دىٕ٧بیٞی ؿا ؿىدؼ
ػاػه باىیؼ یا چ٪دؼؿ ٝدایی باىدىؼ یدا ایىلده تىاوداییهدای عدؼایی ىدما چ٪دؼؿ
٩ؼؿتمىؼ باىىؼ ،واٞ٩ا بایؼ عدىػ ؿا بدهعدىبی اػاؿه ىیدؼس اعیدـا ندی ؿا ایىزدا
ػاىتی؛ ه میتىاون ػؿ یک یضٚه واپؼیؼ و یضٚدهای ػیگدـ ومایدان ىدىػس
چىددیه چیددقی ورددىػ ػاؿػس مملدده امدد صتددی ٩ددؼؿ های ٥ددىٕ٧بیٞی
باىلىهتـی ٙاهـ ىىوؼس آوگاه چگىوه میعىاهیؼ آن ؿا اػاؿه ىیؼ؟ بدهٝىىان
ىااـػان یا مـیؼانمان ،عىاه ػؿ آیىؼه ایه چیقها بـای ىما یا ػیگـان پؼیؼاؿ
ىىوؼ ،وبایدؼ اف آنهدا بد بندافیؼ یدا ػؿ رندتزىی ایده چیقهدا باىدیؼس اادـ
تض ت حیـ ٩ـاؿ بگیـیؼ ،ػچداؿ ميدلل میىدىیؼ و مد٪ىٓ می ىیدؼس ىدایؼ ػؿ
مددٖضی بددایتـ اف آنهددا باىددیؼ امددا ٍددـ٥ا ایهاىودده امد دده تىاودداییهددای
٥ىٕ٧بیٞیتان هىىف ومایان ويؼهاوؼس صؼا٩ل ػؿ ایه مىّدى ٛعداً مد٪ىٓ
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ـػهایؼس بىابـایه همه بایؼ بهٕىؿ عاً به ایه منئیه تىره ػاىته باىیؼس مدا
بـ ایده مىّدى ٛبندیاؿ ت یدؼ دـػهای؛ فیدـا چىدیه مندئیهای بدهفوػی ؿوی
میػهؼس و٩تی ایه منئیه ات٦ا ٧بی٦تؼ ااـ وتىاویؼ عىػ ؿا بهعىبی اػاؿه ىیدؼ،
ػؿػمـ عىاهؼ بىػس
تق یه ىىؼهای ه اىود ؿىدؼ ػاػه امد و بده وّدٞی بافىدؼن ٦٩دل
اىو ؿمیؼه یا واٞ٩ا ؿوىهبیه ىؼه وبایؼ عىػ ؿا ٥ـػ بغَىٍی بؼاوؼس آوهده
او میبیىؼ چیقهایی هنتىؼ ه مضؼوػ به مٖضو هنتىؼس تق یۀ او بده ایده
ػؿره ؿمیؼه فیـا تىاوایی ؿوىهبیىی او ،امتاوؼاؿػ ىیهىیى و عـػ او به ایه
مٖش ؿمیؼه ام س بىدابـایه مملده امد مندا ل ػؿ مدٖىس بدایتـ ؿا بداوؿ
ولىؼس ػ٩ی٪ا بهعإـ ایىله آنها ؿا باوؿ ومی ىدؼ٥ ،لدـ مدی ىدؼ هـچده ؿا ده
میبیىؼ مٖی ٨ام و  ٔ٪٥همیه چیقها ورىػ ػاؿوؼس ػؿ ص٪ی ٪بنیاؿ بدا آن
٥اٍیه ػاؿػ ،چـا ه مٖش او ٍـ٥ا ػؿ همیه صؼ ام س
بْٞی ا٥ـاػ اىو ىان ػؿ آن مٖش باف میىىػ فیـا ػیگـ ومدیتىاوىدؼ ػؿ
تق یه پیوتـ بـووؼس ػؿ وتیزدهٍ ،دـ٥ا ػؿ آن مدٖش میتىاوىدؼ بافىدؼن ٦٩دل
اىو ؿا تزـبه ىىؼ و به ؿوىهبیىی بـمىؼس ػؿ بیه ا٥ـاػی ه بٞؼا ػؿ تق یه
مى ٨٥عىاهىدؼ ىدؼ ،بـعدی ػؿ مندیـهای مدٖش پداییهتـ ػویدىی ؿوىدهبیه
میىىوؼ ،بـعدی ػؿ مدٖىس بدایتـی ؿوىدهبیه میىدىوؼ و بـعدی بده حمدـۀ
ص٪ی٪ی میؿمىؼس  ٔ٪٥ا٥ـاػ ؿوىهبیهىؼه با حمـۀ ص٪ی٪ی به بایتـیه مدٖش
عىػ ؿمیؼهاوؼ و میتىاوىؼ ػؿ تمای مٖىس چیقهایی ؿا ببیىىدؼ و عدىػ ؿا ػؿ آن
مٖىس متزیی ىىؼس صتی ا٥دـاػی ده ػؿ مندیـهای ػویدىی ػؿ پداییهتـیه
مددٖش ؿوىددهبیه میىددىوؼ مدیتىاوىددؼ بْٞدی اف ُبٞددؼها و بـعددی مىرددىػا
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ؿوىهبیه ؿا ببیىىدؼ و مدیتىاوىدؼ بدا آنهدا اؿتبدآ بـ٩دـاؿ ىىدؼس ػؿ آن یضٚده
افعىػؿاّی ويىیؼ فیـا آنهایی ه ػؿ منیـهای ىچدک ػویدىی ػؿ مدٖىس
پاییهتـ ؿوىهبیه میىىوؼ ومیتىاوىؼ بده حمدـۀ ص٪ی٪دی وا دل ىدىوؼ مٖمئىدا
ایهاىوه ام س مپل چده میىدىػ؟ ٥دـػ ٪٥دٔ مدیتىاودؼ ػؿ آن مدٖش بدا٩ی
بماوؼس تق یه ـػن بهمىی مٖىس بایتـ مىّىٝی اف آیىؼه عىاهؼ بدىػس چدىن
تق یهاه  ٔ٪٥تا ایه صؼ میتىاوؼ پیيدـ ٥ىدؼ ،چده وتیزدهای ػاؿػ اىود
ىغٌ ؿا بنته وگه ػاى ؟ ااـ بده تق یدهاه بده ایده ٍدىؿ اػامده ػهدؼ،
ومیتىاوؼ بایتـ بـوػس بىابـایه به بافىؼن ٦٩ل اىو عىاهؼ ؿمدیؼ چـا ده بده
اوتهای تق یدهاه ؿمدیؼه امد س تٞدؼاػ فیداػی اف ایده ا٥دـاػ وردىػ عىاهىدؼ
ػاى س بؼون تىره به ایىله چهچیقی ؿوی میػهدؼ٥ ،دـػ بایدؼ ىیهىدیى
عىػ ؿا ص ٘٦ىؼ و تىها ؿاه بـای ایىله منا ل بهػؿمتی پیو بـوػ ایه امد
ه اف ػا٥ا پیـوی ىیؼس عىاه ایهها تىاوداییهدای ٥دىٕ٧بیٞی ىدما باىدىؼ یدا
بافىؼن ٦٩ل اىو یا هـچیق ػیگـ ،اف ٕـی ٨تق یه ػؿ ػا٥ا ام ه به آنها
وا ل ىؼهایؼس ااـ ػا٥ا ؿا ػؿ م٪ای ػوی بگؾاؿیؼ و ویـوهای ٥ىٕ٧بیٞیتان ؿا ػؿ
م٪ای او  ،یا ایىله بهٝىىان ىغَی ؿوىهبیهىؼه٥ ،لدـ ىیدؼ هـچده ؿا بده
ایه یا آن ىلل می٥همیؼ ٍضیش ام یا صتی ٥لـ ىیدؼ ده آن٩دؼؿ بدقؿو
هنتیؼ ه ٥ـامىی ػا٥ا ؿ٥تهایؼ ،میتىاو؛ بگىی؛ ه اف همیه صای ىدـو ٛبده
م٪ىٓ ـػهایؼ و ىما ػؿ عٖـ هنتیؼ و بدؼتـ و بدؼتـ مدیىدىیؼس ػؿ آن فمدان
واٞ٩ا به ػؿػمـ میا٥تیؼ و تق یهتان بیهىػه عىاهؼ ىؼس ااـ اؿهدا بدهػؿمدتی
اوزای ويىوؼ عىاهیؼ ی٢قیؼ و تق یهتان وابىػ عىاهؼ ىؼس
همهىیه بگؾاؿیؼ به ىما بگىی؛ ه مضتىای ایه تداب تی٦ی٪دی امد اف
٥ایی ه ػؿ چىؼ ػوؿه آمدىفه ػاػهایس همدهچیق ؿا عدىػی آمدىفه ػاػی و هدـ
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رمیه ؿا عىػی ا٦ت؛س هدـ یمده اف ؿوی وىاؿهدای ّدبٔىدؼه بهٍدىؿ مدته
وىىددتاؿی تبددؼیل ىددؼه ام د س ىددااـػان و مـیدؼاو؛ ػؿ تبددؼیل آنهددا اف ؿوی
وىاؿهای ّبٔىؼه به مته وىىتاؿی به مه مدک ـػهاودؼس مدپل آنهدا ؿا
چىؼ باؿ ویـایو ـػیس هـچیقی ػؿ ایه تاب ٥ای مده مضندىب میىدىػ و
آوهه آمىفه ػاػهای  ٔ٪٥ایه ٥ا ام س
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عخًشايی هفتن

هىضىع کؾتى
مىّى ٛيته بنیاؿ صناك ام س ما بـای تمـیه ىىؼاان ایه ایدقای ردؼی
ؿا م٪ـؿ ـػهای؛ :وبایؼ مىرىػا ؿا بليدىؼس هدـ ؿوه تق یدۀ ؿامدتیه ،عدىاه
مؼؿمۀ بىػا ،مؼؿمۀ ػا ى یا مؼؿمۀ ١یـمٞمدىیی باىدؼ یدا هدـ مؼؿمده و ؿوه
تق یۀ ؿامتیه ػیگـ ،ایه مىّى ٛؿا مٖی ٨ػؿ وٚـ میایـػ و يته ؿا ممىىٛ
میػاوؼس بهٕىؿ صت؛ ایهٕىؿ ام س چىن تبٞا افبیهبـػن ران یک مىردىػ
بنیاؿ مىگیه ام  ،بایدؼ بدهتَ٦دیل ػؿبداؿۀ آن ٍدضب ىدی؛س ػؿ بىػیند؛
اوییه « ،يته» بدهٕىؿ ٝمدؼه بده ادـ٥ته ردان اوندان اىداؿه مدی دـػ ،ده
وعی؛تـیه ودى ٛبدىػس بٞدؼها ،يدته مىردىػاتی ده اودؼافۀ بقؿادی ػاىدتىؼ،
صیىاوا بقؿو عاوگی یا صیىاوا ونبتا بقؿو ویق بندیاؿ مهد؛ ػؿ وٚدـ اـ٥تده
ىؼس چـا رامٞۀ تق یه ىىؼاان يته ؿا ایه٩ؼؿ مه؛ میػاوؼ؟ ػؿ اؾىدته ،ػؿ
بىػین؛ ٪ٝیؼه بـ ایه بىػ ااـ مىرىػاتی ه ٩ـاؿ وبىػ بمیـوؼ يته میىؼوؼ،
اؿواصی تىها و ىبشهایی بیعاومان میىؼوؼس ػؿ ػوؿان ٩ؼی؛ ،مـاممی بـای
آفاػ ـػن ؿوس ایه ا٥ـاػ اف ػؿػ و ؿوذ اوزای مدیىدؼس بدؼون چىدیه مـامدمی،
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ایه اؿواس اف اـمىگی و تيىگی ؿوذ میبـػوؼ و ػؿ ىـایٔ بندیاؿ ميد ٪باؿی
فوؼای می ـػوؼس ایه چیقی ام ه بىػین؛ ػؿ اؾىته بیان ـػه ام س
ما میاىیی؛ و٩تی نی ٝییه ٥ـػ ػیگـی اؿی واػؿم اوزای میػهدؼ،
بـای تاوان و ربـان آن بایؼ م٪ؼاؿ فیداػی بده او ت٪دىا بؼهدؼس ػؿ ایىزدا بدهٕىؿ
مٞمى به نی اىاؿه می ىی؛ ه چیقهدای متٞید ٨بده ػیگدـان ؿا بـػاىدته
ام و ماوىؼ آنس اما ااـ وااهان ران نی اـ٥ته ىدىػ ،عدىاه صیدىان باىدؼ
یا مىرىػی ػیگـ ،چىیه اؿی اؿمای بنیاؿ فیاػی ؿا به وردىػ مدیآوؿػس ػؿ
اؾىته « ،يته» بهٕىؿ ٝمؼه به ادـ٥ته ردان اوندان اىداؿه مدی دـػ ،ده
اؿمای بنیاؿ فیاػی ؿا به ورىػ میآوؿػس اما يدته مىردىػا ٝداػی ػیگدـ
ویق اىاه متـی وین و آن ویق بهٕىؿ منت٪ی؛ اؿمدای فیداػی ؿا بده وردىػ
میآوؿػس ایه مندئیه مهد؛ امد  ،فیدـا بدـای تمدـیه ىىدؼه ،ػؿ ٕدی تق یده،
مغتیهایی ػؿ مٖىس مغتی ٤بـوامدهؿیقی مدیىدىػس تمدای آنهدا واىدی اف
اؿمایتان و ػؿػ و ؿوذ عىػتان هنتىؼ ه ػؿ مٖىس مغتی ٤بـای ىما ٩ـاؿ
ػاػه میىىوؼ تا عىػ ؿا ؿىؼ ػهیؼس تا و٩تی ىیهىیى عدىػ ؿا ؿىدؼ ػهیدؼ،
میتىاویؼ بـ آنها چیـه ىىیؼس اما ااـ وااهان آن همه اؿما به ػمد آوؿیدؼ،
چگىوه میتىاویؼ بـ آن ١یبه ىیؼ؟ بدا مدٖش ىیهىدیىگی ده ػاؿیدؼ ،اٍدال
ومیتىاویؼ اف ٝهؼۀ آن بـآییؼس ممله امد باٝدج ىدىػ ػیگدـ وتىاویدؼ تق یده
ىیؼس
ما ػؿیا٥تهای؛ ه و٩تی ىغَی متىیؼ میىىػ ،تٞؼاػ بندیاؿ فیداػی اف او
ویق ػؿ انتـۀ عاٍی اف ایه ْ٥ای یهان بهٕىؿ ه؛فمان متىیدؼ مدیىدىوؼس
همۀ آنها ىبیه ه؛ هنتىؼ ،ام؛ ميابهی ػاؿوؼ و اؿهدای ميدابهی اوزدای
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میػهىؼس افایهؿو میتىان آنها ؿا ویق ٩نمتی اف ل هندتی ىدغٌ وامیدؼس
ایده منددئیه باٝددج ميددلیی مدیىددىػ :ااددـ یلدی اف آنهددا (همدیه ٕددىؿ ػؿ
عَىً صیا مایـ صیىاودا بدقؿو) وااهدان بمیدـػ و ب٪یدۀ او ػؿ ُبٞدؼهای
د ٤ػیگددـ مدد٦ـ فوددؼای م٪ؼؿىؼهىددان ؿا تمددای ولددـػه باىددىؼ و هىددىف
مغتید ِ
ىغٌ مـػه ػؿ مىٞ٩ید
ما های فیاػی اف ٝمـىان با٩ی ماوؼه باىؼ ،ایه
ِ
بیعاوماوی و آواؿای به مـ عىاهؼ بـػ و ػؿ ْ٥ای یهدان مدـاـػان عىاهدؼ
ىددؼس ػؿ اؾىددته تىٍ دی ٤ىددؼ دده اؿواس تىهددا و اىددباس آواؿه ،اف اـمددىگی،
تيىگی و مغتیهای ػیگـ ؿوذ می يىؼس ممله امد ایهاىوده باىدؼس امدا
واٞ٩ا ػیؼهای؛ ه ایه ىغٌ ػؿ وّٞی وصيتىا ی ٩ـاؿ میایدـػ و پیىمدته
بایؼ مىتٚـ باىؼ تا ا٥ـاػ متىاٙـ او ػؿ هـ ُبٞؼی منیـ فوؼایىدان ؿا بده پایدان
بـماوىؼ و  ٔ٪٥ػؿ آن هىگای میتىاوىؼ بهمىی مَ٪دؼ بٞدؼی ؿهندپاؿ ىدىوؼس
هـچه فمان اوتٚاؿ ٕىیویتـ ىىػ ،بیيتـ فرـ مدی يدؼس هـچده بیيدتـ فردـ
بليؼ ،اؿمای بیيتـی به رن؛ ٩اتل او اّا٥ه میىىػ ،فیـا او مندبب ایده
ػؿػ بىػس ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :چده م٪دؼاؿ اؿمدای بیيدتـی بده ىدما اّدا٥ه
میىىػ؟ ایه چیقی ام ه اف ٕـی ٨تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػیؼهای؛س
ایه ؿا ویق مياهؼه ـػهای؛ :و٩تی ٥ـػی متىیؼ میىدىػ ،تمدای فودؼای او
ػؿ ُبٞددؼ بغَىٍدی ورددىػ ػاؿػس بددهبیددان ػیگددـ ،ایىلدده ػؿ فوددؼایاه ػؿ چدده
ملاوی باىؼ و چه اؿی ؿا بایؼ اوزای ػهؼ ،همگی آوزدا هندتىؼس چده ندی
فوؼای او ؿا وٚ؛ و تـتیب ػاػه ام ؟ ميغٌ ام ه مىرىػا وایتدـ آن
ؿا وٚ؛ و تـتیب ػاػهاوؼس بهٕىؿ مخا  ،ػؿ رامٞۀ اونداوی ٝداػی مدا ،ىدغٌ
بٞؼ اف تىیؼ به عاوىاػهای مٞیه ،مؼؿمهای مٞیه و بٞؼ اف بقؿوىؼن به مضل
اؿ مٞیىی تٞی ٨ػاؿػ و اف ٕـی ٨داؿ او ػؿ رامٞده ،تمداكهدای مغتی٦دی بده
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ورىػ میآیؼس بهٝباؿتیٕ ،ـس یی تمدای رامٞده بده ایده ٍدىؿ تـتیدب ػاػه
میىىػس اما ااـ ایه مىردىػ وااهدان بمیدـػ و وٚد؛ و تـتیبهدای بغَدىً
اوییه ؿا ػوبا ولىؼ ،یا ا اـ مندا ل ت٢ییدـ دـػه باىدىؼ ،آن مىردىػا وایتدـ
ومیتىاوىؼ نی ؿا ه ػؿ ایه رـیان ػعاید دـػه ببغيدىؼس همگدی ػؿبداؿۀ
ایه بیىؼیيیؼ :ما تمـیه ىىؼاان میعىاهی؛ بدهمدىی مدٖىس بدایتـ تق یده
ىی؛ ،اما ااـ مىرىػا وایتـ ىما ؿا وبغيىؼ چگىوه میتىاویؼ تا آوزا تق یده
ىیؼ؟ ػؿ بـعی مىاؿػ ،امتاػ ٥ـػ ٩اتل ویق به فصمد میا٥تدؼ ،چـا ده مدٖش
آن امتاػ ٥ـاتـ اف مٖش ایه مىرىػ وایتـ [ ه فوؼای ٥ـػ يتهىؼه ؿا وٚ؛ و
تـتیب ػاػه] وین س ػؿ وتیزه ،او ویق بههمـاه ٩اتل به مدٖش پداییه ٥ـمدتاػه
میىىػس ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :آیا ایده مىّدىٝی ٝداػی امد ؟ پدل و٩تدی
نی چىیه اؿی اوزای ػهؼ ،تق یه بـایو بنیاؿ مغ میىىػس
ػؿ بیه تمـیه ىىؼاان ٥ایىن ػا٥ا ،ممله ام ا٥ـاػی ػؿ رى ىدـ
ـػه باىىؼس رى ها اوّاٝی بىػودؼ ده ت٢ییدـا بقؿوتدـ یهداوی آنهدا ؿا
پؼیؼ آوؿػوؼ و ىما  ٔ٪٥رق ی اف آن اوّا ٛبىػیؼس ااـ و٩تی ت٢ییـا یهداوی
ؿوی میػاػ اونانها ا٩ؼامی اوزای ومیػاػوؼ ،آن اوّدا ٛػؿ رامٞدۀ بيدـی
پؼیؼاؿ ومیىؼ و ت٢ییـا یهاوی ویق وامیؼه ومدیىدؼس آن ؿویدؼاػها بدـ ٕبد٨
ت٢ییـا بقؿوتـ پؼیؼاؿ ىؼوؼ و بهٕىؿ یی تَ٪یـ ىما وبدىػس آوهده ػؿ ایىزدا
ػؿباؿۀ آن میاىیی؛ اؿمایی ام صاٍدل اف اٍدـاؿ ىدغٌ بده اوزدایػاػن
اؿهای واػؿم بـای اهدؼا ٣عىػعىاهاوده ،مىدا ٜ٥ىغَدی یدا ص٦اٙد اف
چیقهای مـبىٓ به عىػس تا رایی ده آن مندا ل ىدامل ت٢ییـاتدی ػؿ مـامدـ
ُبٞؼی بقؿوتـ و ت٢ییـا بقؿای ػؿ رامٞه باىىؼ ،ومیتىان ىما ؿا بـای آنهدا
مَ٪ـ ػاون س
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يته ،اؿمای ٚٝیمی ؿا به وردىػ مدیآوؿػس مملده امد ندی ٥لدـ
ىؼ« :ما ومیتىاوی؛ مىرىػی ؿا بليی؛ ،امدا مده ػؿ عاوده آىدپقی مدی ى؛س
ااـ وتىاو؛ صیىاوی ؿا بلي؛ عاوىاػهای چه بغىؿودؼ؟» بده رق یدا ایده مندئیه
ومیپـػافیس مه ٥ا ؿا به تمـیه ىىؼاان آمىفه مدیػهد؛ وده ایىلده بده مدـػی
ٝاػی بگىی؛ چگىوه بده امدىؿ فودؼای عدىػ بپـػافودؼس ػؿ پدـػاعته بده مندا ل
عاً ،آنها ؿا بـ ٕب ٨ػا٥ا اؿفیابی ىیؼ و هـ ٕىؿ ه ٥لـ می ىیدؼ ػؿمد
امد آن ؿا اػاؿه ىیددؼس مددـػی ٝدداػی ٕبدد ٨میددل عددىػ هددـ دداؿی ؿا اوزددای
میػهىؼ و به عىػىان مـبىٓ ام س ممله وین همه بهٕىؿ ص٪ی٪ی تق یه
ىىؼس امدا تمدـیه ىىدؼاان بایدؼ امدتاوؼاؿػ بدای تـی ؿا ػوبدا ىىدؼ ،افایدهؿو
ایقاماتی ه ایىزا مٖـس می ى؛ بـای تمـیه ىىؼاان ام س
بدده ١یدـ اف اوندانها و صیىاوددا  ،ایاهددان ویدق ػاؿای صیددا هنددتىؼس ػؿ
ُبٞؼهای ػیگـ ،هـچیقی فوؼه ام س و٩تی چيد؛ مدىیتان بده مدٖش بیىدایی
ػاؿما بـمؼ ،پی میبـیؼ ه ٍغـهها ،ػیىاؿها یدا هـچیدق ػیگدـی میتىاودؼ بدا
ىما ٍضب ىؼ و به ىما ػؿوػ ب٦ـمدتؼس ىدایؼ ندی ٥لدـ ىدؼ١« :دال ،
ایاهان و مبقیزاتی ه میعىؿی؛ فودؼه هندتىؼس پيدهها و مگلهدا ویدق ػؿ
عاوه هنتىؼس بایؼ چه داؿ ىدی؛؟ ػؿ تابندتان پيدههدا مدا ؿا ودیو مدیفوىدؼ و
مٞؾب مدیىدىی؛ ،آیدا مزبدىؿی؛ بدؼون ایىلده داؿی اوزدای ػهدی؛ وٚداؿهاـ
ویوفػن آنها باىی؛؟ چىن ومیتىاوی؛ مگلها ؿا بليی؛ ،بایؼ ٪٥دٔ تماىدا
ىی؛ ؿوی ١ؾا میويیىىؼ و آن ؿا خی ٤می ىىؼ؟» بگؾاؿیدؼ بده ىدما بگدىی؛
ه وبایؼ اف ؿوی هدىك یدا بدؼون ػییدل مىردىػی ؿا اف بدیه ببدـی؛ ،امدا وبایدؼ
همیيه ؿوی چىیه منا ل ىچلی تمـ ق ىیدؼ و ٥دـػ بدیو اف صدؼ مضتدآ
ىـی٦ی ىىیؼ ه صتی هىگای ؿاهؿ٥دته ،هدـ ٩دؼمی ده بـمدیػاؿیدؼ مىاٙدب
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باىددیؼ مبدداػا ؿوی مىؿچددهای پددا بگؾاؿیددؼس مدیاددىی؛ ػؿ ایدده ٍددىؿ فوددؼای
عنته ىىؼهای میػاىتیؼس آیا ایه ویق وابنتگی وین ؟ هـچىؼ ممله امد
با ایهٕـ ٣و آنٕـ ٣پـیؼن مىؿچهها ؿا وليیؼ ،اما ممله امد مىردىػا
ؽؿهبیىددی بنددیاؿی ؿا اف بددیه ببـیددؼس ػؿ مددٖش میلـومددلىپی ،بنددیاؿی اف
مىرىػا صتی ىچکتـی ورىػ ػاؿوؼ ،ىامل ٩اؿچهدا و بدا تـیهدا ىدایؼ
ؿوی آنهددا پددا بگؾاؿیددؼ و بن دیاؿی اف آنهددا ؿا اف ب دیه ببـی دؼس ػؿ آن ٍددىؿ ،
چاؿهای وین رق ایىله به فوؼای ـػن عاتمه ػهی؛س مدا ومدیعدىاهی؛ مخدل
چىیه ا٥ـاػی باىی؛ ،فیـا تق یه ؿا ١یـممله می ىؼس بایؼ به تَىیـی بدقؿو
تىره ىی؛ و بهىلل ػؿم و مى٩ـاوهای تق یه ىی؛س
بهٝىىان مىرىػا بيـی ایه ص ٨ؿا ػاؿی؛ ده بده فودؼای بيدـی اػامده
ػهی؛س ػؿ وتیزه ،مضیٔ فوؼای ما بایؼ بـ ٕب ٨ویافهای فوؼای بيـی تىٚدی؛
ىىػس ما ومیتىاوی؛ اف ؿوی َ٩ؼ به مىرىػا ٍؼمه بقوی؛ یا آنها ؿا بليی؛،
امددا وبایدؼ بدیو اف صددؼ عددىػ ؿا ميدد٢ى منددا ل ودداچیق ىدی؛س بددهٕىؿ مخددا ،
مبقیزا و ١التی ده مَدـ ٣مدی ىی؛ فودؼه هندتىؼس ومدیتدىاوی؛ چیدقی
وغىؿی؛ یا ویاىامی؛ بهعإـ ایىله آن فوؼه امد  ،فیدـا ػؿ آنٍدىؿ چگىوده
میتىاوی؛ تق یه ىی؛؟ ىغٌ بایؼ به ٥ـاتـ اف آن وٚدـ بیىدؼافػس بدـای مخدا ،
و٩تی ٩ؼی میفویؼ ،ممله ام بْٞی اف مىؿچهها و صيـا فیـ پایتدان ػؿ
صـ باىىؼ و يته ىىوؼس ىدایؼ ٩دـاؿ بدىػ آنهدا بمیـودؼ فیدـا اف ؿوی َ٩دؼ
آنهددا ؿا وليددتیؼس ػؿ ػویدای صیىاوددا و میلـواؿااویندد؛ها ،مىّددى ٛتٞدداػ
رمٞی ورىػ ػاؿػس تٞؼاػ بیو اف صؼ اف هـ اىوهای ميللآ٥ـیه ام س پل
بایؼ بهىلل ػؿم و مى٩ـاوهای تق یه ىدی؛س و٩تدی مگلهدا و پيدهها واؿػ
عاوه میىىوؼ ،میتىاوی؛ آنها ؿا اف عاوده بیدـون ىدی؛ یدا بدـای ریدىایـی اف
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وؿوػىان تىؿی وَب ىی؛س ااهی او٩ا  ،آنها ؿا ومدیتدىان اف عاوده بیدـون
ـػ ،پل ػیگـ يته آنها ميلیی وین س ااـ آنها ػؿ ْ٥ایی ده اوندان
فوؼای می ىؼ ،ػؿ صا ودیوفػن و ٍدؼمهؿمداوؼن بده مدـػی باىدىؼ ،بدؼون
ىک بایؼ آنها ؿا عاؿد ىی؛س ااـ آنها ؿا وتىان عاؿد ـػ ،ومدیتدىان ٪٥دٔ
ىاهؼ ویوفػن آنها به مـػی بىػس ىما تمـیه ىىؼه هندتیؼ ،بىدابـایه بدـای
ىما ميلیی وین س ػؿ م٪ابل آنها ایمده هندتیؼس امدا اْٝدای عاوىاػهتدان
تق یه ومی ىىدؼ و ا٥دـاػی ٝداػی هندتىؼ و وگدـان بیمداؿیهدای واایدـػاؿس
ومیتىاوی؛ و٩تی پيهای ٍىؿ بههای ؿا ویو میفوؼ تماىدا ىدی؛ و داؿی
اوزای وؼهی؛س
بگؾاؿیؼ ػامتاوی اف ما های اوییۀ بىػین؛ ؿا بـایتدان و٪دل دى؛س ؿوفی
ىا یامىوی میعىام ػؿ رىگل امتضمای ىؼ و اف مـیؼه عىام صدىُ
مىؿػ امت٦اػه بـای ایه اؿ ؿا تمیق ىؼس مـیؼ او ؿ ٥تا آن ؿا تمیق ىؼ اما ػیؼ
ه صىُ پـ اف صيـاتی ام ه ػؿ آن میعقوؼس ااـ میعىامد صدىُ ؿا
تمیق ىؼ صيـا يته میىدؼوؼس مـیدؼ ودقػ ىدا یامىوی بافايد و ا٦د :
«صىُ پـ اف صيـه ام س» ىا یامىوی به او وگاه ولدـػ و پامدظ ػاػ« :بدـو و
صىُ ؿا تمیق هس» مـیؼ بهٕـ ٣صىُ بافاي اما ومیػاون چگىوده آن
ؿا تمی دق ىددؼ ،فیددـا بددا وٚا ٥د آن ،صيددـا يددته میىددؼوؼس ػوبدداؿه وددقػ
ىا یامىوی بافاي و ا« : ٦امتاػ مضتـی ،صىُ پدـ اف صيدـه امد س اادـ
آن ؿا تمیق می ـػی ،صيـا يته میىؼوؼس» ىا یامىوی وگاهی به او دـػ
و ا« : ٦آوهه اف تى عىامت؛ اوزای ػهی وٚا ٥صىُ بىػس» مـیدؼ وااهدان
ػؿک ـػ و ؿ ٥و بال٥اٍیه صىُ ؿا تمیق دـػس ایده ػامدتان ،مىّدىٝی ؿا
ؿوىه می ىؼ :ما وبایؼ مزبىؿ باىی؛ بهعإـ ورىػ صيدـا  ،صمدایؿ٥دته ؿا
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متى ٤٩ىی؛ یا بهعإـ ورىػ صيـا  ،بهػوبا رای ػیگدـی بدـای فیندته
باىی؛س همهىیه وبایؼ بهعإـ ایىله ١ال و مبقیزا فوؼهاوؼ ایىیمدان ؿا
ببىؼی؛ و عىؿػن و آىامیؼن ؿا متى ٤٩ىی؛س وبایؼ به ایه ٍدىؿ باىدؼس بایدؼ
بهٕىؿ عـػمىؼاوهای به ایه منا ل بىگـی؛ و بهٕىؿ مى٩ـاوهای تق یده ىدی؛س
تا آوزا ه با َ٩ؼ به هدیچ مىردىػی آمدیب وـمداوی؛ عدىب امد س ػؿ ٝدیه
صا  ،مـػی بایؼ ْ٥ایی بـای فوؼای بيـی و مدىٞ٩یتی بدـای فیندته ػاىدته
باىىؼ و اىلایی وؼاؿػ ایهها ؿا ص ٘٦ىی؛س مىرىػا بيـی ویاف ػاؿوؼ فوؼای
عىػ ؿا ص ٘٦ـػه و بهٕىؿ ٕبیٞی فوؼای ىىؼس
ػؿ اؾىته بـعی اف امتاػان ػؿو١یه چیاىو میا٦تىؼ٥« :ـػ میتىاودؼ
مىرىػاتی ؿا ػؿ او یا پاوقػه؛ هـ ماه ٩مـی بليؼس» صتدی بْٞدی اف آنهدا
ا٦تىؼ يته صیىاوا ػوپا مزاف امد  ،اىیدا صیىاودا ػوپدا مىردىػا فودؼه
وینتىؼس آیا يته ػؿ او یا پاوقػه؛ ،يته به صناب ومیآیؼ؟ آنهدا مدٞی
می ىىددؼ دداؿی ؿا دده اوزددای میػهىددؼ بیاهمی د ریددىه ػهىددؼس بـعددی اف
بهاٍددٖالس امددتاػان چ دیاىو د  ،ت٪یبددی هنددتىؼ و اف ا٦تدداؿ و ـػاؿىددان
میتىاویؼ آنها ؿا بيىامدیؼ و ببیىیدؼ چده و٪يدهای ػؿ مدـ ػاؿودؼس هدـ امدتاػ
چیاىوگی ه چىیه مٖایبی میاىیؼ مٞمىی به تنغیـ ؿوس یا صیىان ػؿآمؼه
ام س  ٔ٪٥وگاه ىیؼ امتاػ چیاىوگی ده ؿوبداه او ؿا تندغیـ دـػه چگىوده
مددـ ٟم دیعددىؿػس و٩ت دی آن ؿا صـیَدداوه میعددىؿػ ،صت دی صاّددـ وین د اف
امتغىان آن ٍـ٣وٚـ ىؼس
يته وهتىها اؿمای بنیاؿ فیداػی بده وردىػ مدیآوؿػ ،بیلده بده مندئیۀ
ویکعىاهی ویق مـبىٓ میىىػس آیا ما تمـیه ىىؼاان وبایؼ ویکعىاه باىی؛؟
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فماوی ه ویکعىاهی ما پؼیؼاؿ ىىػ ،اصتمای عىاهی؛ ػیؼ تمای مىرىػا ػؿ
صا ؿوذ يیؼن هندتىؼ هـ ندی ػؿ صدا ؿودذ يدیؼن امد س ایده ات٦دا٧
عىاهؼ ا٥تاػس

هىضىع خىسدو گىؽت
عىؿػن اىى ویق منئیۀ صناك ػیگـی ام  ،اما عىؿػن اىىد  ،يدته
وین س ىما ؿا میقی ولـػهای؛ ه عىؿػن اىى ؿا متى ٤٩ىیؼ ،صتی پل اف
ایىله مؼتی ؿوه ما ؿا تمـیه ـػه باىیؼس بهمضدِ ایىلده ٩دؼی بده دالك
بنیاؿی اف امتاػان چیاىو بگؾاؿیؼ بده ىدما مدیاىیىدؼ ػیگدـ ومدیتىاویدؼ
اىى بغىؿیؼس ممله ام ٥لـ ىیؼ« :مه اف یضداٗ ؽهىدی آمداػه ویندت؛
یکباؿه عىؿػن اىى ؿا متى ٤٩ى؛س» ىایؼ ١ؾایی ه امـوف ػؿ عاوده پغتده
میىىػ ماهی یا مـ ٟباىؼس با ایىله بىی عىبی به ميای میؿمدؼ ،امدا مزداف
ومیبىػیؼ آنها ؿا بغىؿیؼس ػؿ بـعی اف ؿوههای تق یه ػؿ مؾاهب ویق همیه
ٕىؿ ام  ،آنها عىؿػن اىى ؿا ممىدى ٛمدی ىىدؼس ػؿ ؿوههدای مـمدىی
مؼؿمۀ بىػا و بـعی اف ؿوههای مؼؿمۀ ػا دى ویدق ایهاىوده امد و ٥دـػ ؿا اف
عىؿػن اىى مى ٜمی ىىؼس ایىزا اف ىما چىیه چیقی ومیعدىاهی؛ ،اـچده
ما ویق ؿویلـػ عىػ ؿا ػاؿی؛س بـای ػؿک ؿویلـػی ه ما ػاؿی؛ ،بایدؼ بده عدإـ
ػاىته باىیؼ ه ؿوه ما ؿوىی ام ه ػؿ آن٥ ،ا تمدـیه ىىدؼاان ؿا تق یده
مدی ىددؼس یٞىددی بـعددی وّددٞی های رنددماوی ،اف اىود ىددما و ٥ددا واىددی
میىىوؼس ػؿ ػوؿۀ تق یه ،مٖىس مغتی ٤وّٞی های مغتی٦دی ؿا بده وردىػ
میآوؿوؼس افایهؿو یک ؿوف یا بٞؼ اف مغىـاوی امدـوف مده ،بـعدی ا٥دـاػ مملده
ام ػؿ ایه مىٞ٩ی ٩ـاؿ بگیـوؼ :آنها ػیگـ ومیتىاوىؼ اىىد بغىؿودؼ و اف
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بىی اىى صا ىان بؼ میىىػ و اادـ اىىد بغىؿودؼ ػچداؿ صاید تهدىٛ
میىىوؼس ایهٕىؿ وین ه نی ىما ؿا مزبىؿ ـػه باىؼ یا ایىله عىػتدان
ؿا مزبىؿ ـػه باىیؼ اىى وغىؿیؼس بیله ایه صای اف ػؿون مدیآیدؼس و٩تدی
به ایه مٖش بـمیؼ اىو به ؿوىی تد حیـ مدیادؾاؿػ ده ومیتىاویدؼ اىىد
بغىؿیؼس ااـ اىى بغىؿیؼ ،آن ؿا بای میآوؿیؼس
تمـیه ىىؼاان ٩دؼیمی مدا همگدی میػاوىدؼ ده ایده مىٞ٩ید ػؿ ؿوه
تق یۀ ٥ایىن ػا٥ا ات٦ا ٧میا٥تؼ ،یٞىی ػؿ مدٖىس مغتید ٤صای هدای تق یدۀ
مغتی٦ی بـوف می ىؼس بـعی اف تمـیه ىىؼاان میل و وابنتگی ونبتا ىؼیؼی
به عىؿػن اىى ػاؿوؼ و مٞمىی میتىاوىؼ م٪ؼاؿ فیاػی اىى بغىؿوؼس صتی
و٩تی ػیگدـان اىىد بـایىدان بندیاؿ واعىىدایىؼ مدیىدىػ ،آنهدا بده آن
ٍىؿ اصناك ومی ىىؼ و هىىف ه؛ میتىاوىؼ اىى بغىؿوؼس پل بایدؼ چده
اؿ ـػ ه اف ایده وابندتگی ؿهدایی یابىدؼ؟ پدل اف عدىؿػن اىىد  ،ػ ػؿػ
میایـوؼ و ااـ وغىؿوؼ ػؿػی وغىاهىؼ ػاى س ایه وّٞی ات٦ا ٧مدیا٥تدؼ و
ويان میػهؼ ه وبایؼ اىى بغىؿوؼس آیا بؼیه مٞىی ویند ده پدل اف آن،
ؿوه مؼؿمۀ ما با عىؿػن اىى اؿی وؼاؿػ؟ ایهٕدىؿ ویند س چگىوده بایدؼ
ایه مىّى ٛؿا اػاؿه ىی؛؟ و٩تی ومیتىاویؼ اىى بغىؿیؼ ،ایه صاید واٞ٩دا
اف ػؿونتان میآیؼس هؼ ٣چین ؟ ممىى ٛـػن عىؿػن اىى ػؿ ؿوههای
تق یه ػؿ مٞابؼ ،ميابه همیه صای ِ بهورىػآمؼه ػؿ ؿوه ما ام  ،صایتی ه
باٝج میىىػ وتىاویؼ اىى بغىؿیؼس هؼ٣ىان ميابه ام  :هـ ػو ػؿ وٚدـ
ػاؿوؼ ایه میل بيـی و وابنتگی به عىؿػن اىى ؿا اف بیه ببـوؼس
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بـعی ا٥ـاػ ااـ اىىتی ػؿ ٙـ٣ىان وباىؼ ١ؾایىان ؿا ومیعىؿوؼس ایه
ػؿ پيدتی پداؿک پیدـوفی ػؿ
یک میل بيدـی امد س یدک ؿوف ٍدبش و٩تدی اف ِ
چاو چىن ؿػ میىؼی ،مه و٦ـ ؿا ػیؼی ه اف ػ ِؿ پيتی بیدـون میآمؼودؼ و بدا
ٍؼای بیىؼ ٍضب می ـػوؼس یلی اف آنها ا« : ٦ایه چه وى ٛچیادىوگی
ام ه ارافه ومیػهؼ اىى بغىؿی؛! تـریش میػه؛ ػه ما اف ٝمدـی ؿا
اف ػم بؼه؛ اما اف عىؿػن اىى ػم ولي؛!» چه میل ىؼیؼیس همگی
ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :آیا وبایؼ ایه میل اف بیه بـوػ؟ بدهٕىؿ صدت؛ بایدؼ اف بدیه
بـوػس ػؿ ٕى تق یه٥ ،ـػ بایدؼ امیدا و وابندتگیهای مغتید ٤ؿا ؿهدا ىدؼس
ؿوىهتـ بگىی؛ ،ااـ میل عىؿػن اىى اف بیه وـوػ ،آیا بدؼیه مٞىدی ویند
ه ایه وابنتگی ؿها ويؼه ام ؟ چگىوه ٥ـػ میتىاوؼ تق یه ؿا تلمیدل ىدؼ؟
بىابـایه تا و٩تی چیقی وابنتگی باىؼ ،بایؼ اف بدیه بدـوػس امدا بده ایده مٞىدی
وین ه ٥ـػ هـاق ػوباؿه اىىد وغىاهدؼ عدىؿػس هدؼ ،٣وغدىؿػن اىىد
وین س هؼ ٣ایه ام ه آن وابنتگی ؿا وؼاىدته باىدیؼس اادـ ػؿ مدؼتی ده
ومیتىاویؼ اىى بغىؿیؼ ایه وابنتگی ؿا ؿهدا ىیدؼ ،مدیتىاویدؼ بٞدؼا ػوبداؿه
اىى بغىؿیدؼس آوگداه اىىد بدىی واعىىدایىؼ و مدقۀ بندیاؿ بدؼی وغىاهدؼ
ػاى س ػؿ آن فمان عىؿػن اىى اىلا وؼاؿػس
و٩تدی ػوبدداؿه بتىاویدؼ اىىد بغىؿیدؼ ،وابنددتگیتددان و ویدق میلتددان بدده
عىؿػن اىى  ،هـ ػو اف بیه ؿ٥تهاوؼس اما ت٢ییـ بقؿای ات٦ا ٧مدیا٥تدؼ :ػیگدـ
اىى بـایتان عىهمقه ویند س و٩تدی عاوىاػهتدان ١دؾای اىىدتی بپقودؼ
همـاه با آوان میعىؿیؼ و ااـ ١ؾای اىىتی وپقوؼ هىك ومی ىیؼس و٩تی آن
ؿا بغىؿیؼ آنچىان عىهمقه وین س ایه صای ٙاهـ میىىػس امدا تق یده ػؿ
بیه مـػی ٝاػی بنیاؿ پیهیؼه ام س ااـ عاوىاػهتان همیيه اىى بغىؿوؼ،
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بٞؼ اف مؼتی ػوبداؿه بـایتدان عدىهمقه میىدىػس ػؿ آیىدؼه ایده بـايد بده
صای او ؿوی میػهؼ و ػؿ ٕى ل ػوؿۀ تق یدهتان باؿهدا تلدـاؿ میىدىػس
ممله ام وااهان ػوباؿه وتىاویؼ اىى بغىؿیؼس و٩تی ومدیتىاویدؼ اىىد
بغىؿیؼ ،وبایؼ بغىؿیؼس واٞ٩ا ومیتىاویؼ بغىؿیؼ و با عىؿػن آن ،بای میآوؿیدؼس
ٍبـ ىیؼ تا و٩تی ده بتىاویدؼ ػوبداؿه اىىد بغىؿیدؼ و بگؾاؿیدؼ آن بدهٕىؿ
ٕبیٞی ؿوی ػهؼس عىؿػن یا وغدىؿػن اىىد بدهعىػیعدىػ هدؼ ٣ویند س
ولتۀ ییؼی ؿها ـػن آن وابنتگی ام س
ػؿ مؼؿمۀ ٥ایىن ػا٥دای مدا ٥دـػ بدهمدـ ٝپیيدـ ٥مدی ىدؼس تدا و٩تدی
ىیهىیى عىػ ؿا ؿىؼ ػهیؼ ،میتىاویدؼ هدـ مدٖش ؿا بهمدـ ٝپيد مدـ
بگؾاؿیؼس بْٞی ا٥ـاػ اف او هد؛ فیداػ بده عدىؿػن اىىد وابندته ویندتىؼ و
اهمیتی ومیػهىؼ ػؿ ١ؾایىان اىى ورىػ ػاؿػ یا عیـس بـای آنهدا چىدؼ
ه٦ته ٕى می يؼ ه ایه وابنتگی ؿا اف ػم بؼهىدؼس بدـای بْٞدی ا٥دـاػ
ممله ام یک ،ػو یا مه مداه یدا ىدایؼ ویمندا ٕدى بليدؼس بهامدتخىای
بـعی مىاؿػ بنیاؿ ١یـٝاػی ،بیيتـ اف یک ما ٕى ومی يؼ ه ٥ـػ بتىاوؼ
ػوباؿه اىى بغدىؿػس ایده ؿوودؼ مدؼتی ٕدى می يدؼ فیدـا ػؿ صدا صاّدـ
اىىددد بغدددو ٝمدددؼهای اف ١دددؾای مدددـػی ؿا تيدددلیل میػهدددؼس امدددا
تمـیه ىىؼااوی ه ػؿ مٞابؼ تمـیه می ىىؼ وبایؼ اىى بغىؿوؼس
بگؾاؿیؼ ػؿباؿۀ وگـه بىػین؛ به عىؿػن اىى ٍضب ىی؛س بىػیند؛
اوییه ،عىؿػن اىى ؿا ممىى ٛولـػس فماوی ه ىا یامىوی ىااـػان عدىػ ؿا
به رىگل بـػ ه اف ٕـی ٨مغتیها تق یه ىىؼ ،چىیه صلمی ورىػ وؼاىد
ه عىؿػن اىى ؿا ممىى ٛىؼس چـا چىیه ممىىٝیتی وردىػ وؼاىد ؟ فیدـا
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و٩تی ىا یامىوی ػاؿمای عىػ ؿا ػؿ ػوهقاؿوپاوَدؼ مدا پدیو آمدىفه ػاػ،
رامٞۀ بيـی تىمٞهویا٥ته بىػس بْٞی اف مىإ ٨يداوؿفی ػاىدتىؼ ػؿ صدایی
ه مىإ٪ی ػیگـ وؼاىدتىؼس مدقاؿ ٛيد ىدؼه بندیاؿ د؛ بدىػ و رىگدلهدا
همهرا ؿا پىىاوؼه بىػس ١ال ؛ بىػ و میابس مـػی ػؿ رامٞدهای ػؿ مدٖش
تمؼن آن ػوؿان ،بده ىدلاؿ متلدی بىػودؼس ١دؾای اٍدیی بندیاؿی اف مىدإ٨
اىى بىػس ىا یامىوی ارافه وؼاػ مـیؼاوو به پى  ،چیقهای مداػی و ١یدـه
ػمتـمی ػاىته باىىؼس مـیؼان ؿا با عىػ می ُبـػ ه بدـای ١دؾا ادؼایی ىىدؼس
فیـا میعىام آنها تا صؼ املان وابنتگیهای بيـی ؿا ؿها ىىدؼس هـچده
به آنها میػاػودؼ مدیعىؿػودؼ و ومدیتىاوندتىؼ ١دؾای ػاػهىدؼه ؿا اوتغداب
ىىؼ ،فیـا تق یه ىىؼه بىػوؼس ١دؾایی ده بده آنهدا ػاػه میىدؼ مملده بدىػ
ىامل اىى باىؼس
ػؿ بىػین؛ اوییه بـعی اف ١ؾاها واٞ٩ا ١ؾاهای ممىىٝه وامیؼه ىؼوؼس ایده
١ؾاهای ممىىٝه مـبىٓ به بىػین؛ اوییه ام  ،اما امـوفه میاىیىؼ مىٚىؿ اف
١ؾای ممىىٝه اىى ام س اما ص٪ی ٪ایه امد ده ػؿ اؾىدته مىٚدىؿ اف
١ؾای ممىىٝه اىى وبىػ ،بیله چیقهایی ماوىؼ پیداف ،فوزبیدل و مدیـ بدىػس
چـا آنها ؿا ١ؾاهای ممىىٝده وامیؼودؼ؟ ایده ؿوفهدا ،بندیاؿی اف ؿاهبدان ویدق
ومیتىاوىؼ آن ؿا بهٕىؿ واّدش تىّدیش ػهىدؼس فیدـا بندیاؿی اف آنهدا بدهٕىؿ
ص٪ی٪ی تق یه ومی ىىؼ و چیقهای فیداػی وردىػ ػاؿػ ده آنهدا ومدیػاوىدؼس
آوهدده ىددا یامىوی آمددىفه ػاػ «اصلددای ،تمـ ددق ،عددـػ» بددىػس اصلددای ػؿبدداؿۀ
افػم ػاػن تمای وابنتگیهای بيـی بىػس مىٚىؿ اف تمـ ق ایه بىػ ده ٥دـػ
تمـیه مؼیتیيه اوزای ػهؼ و به صای عینۀ امل بـمدؼس هـچیدقی ده بدـ
عیندۀ ٥دـػ و تق یدهاه تد حیـ مدیاؾاىد مداوٞی رددؼی مضندىب میىددؼس
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هـ نی ه پیاف ،فوزبیل یا میـ میعىؿػ بىی ىدؼیؼی مدیػاػس ػؿ آن فمدان
ؿاهبان مٞمىی ػؿ رىگل یدا ١داؿ بىػودؼ و ػؿ ػایـههدای ه٦د یدا هيد و٦دـه
مؼیتیيه می ـػوؼس ااـ نی ایه چیقها ؿا میعىؿػ ،بىی تىؼ واىدی اف ایده
مىاػ ،ؿوی ػیگـان ه ػؿ عینه وينته بىػوؼ ت حیـ میاؾاى و بهٕىؿ رؼی
مقاص؛ مؼیتیيه آنهدا مدیىدؼس بىدابـایه چىدیه صلمدی م٪دـؿ ىدؼ :چىدان
١ؾاهایی ؿا ١ؾاهای ممىىٝه ػؿ وٚـ اـ٥تىؼ و مَـ ٣آنها ؿا ممىى ٛـػودؼس
بنیاؿی اف مىرىػاتی ه اف رن؛ ٥دـػ تق یده میىدىوؼ ایده بىهدای ىدؼیؼ ؿا
ػوم وؼاؿوؼس پیاف ،فوزبیل و میـ میتىاوىؼ امیا ىغٌ ؿا تضـیک ىىؼ و
مَـ ٣مؼاوی آنها میتىاوؼ ٥ـػ ؿا به آنها مٞتاػ ىؼس به همیه ٝی  ،آنهدا
١ؾاهای ممىىٝه ػؿ وٚـ اـ٥ته ىؼوؼس
ػؿ اؾىته ،بنیاؿی اف ؿاهبان بٞؼ اف ؿمدیؼن بده مدٖش بندیاؿ بداییی ػؿ
تق یه و ؿمیؼن به مـصیۀ بافىؼن ٦٩ل اىود یدا ویمدهبافىدؼن ٦٩دل اىود
متىره ىؼوؼ ه ػؿ ٕى تق یه ،آن ٩ىاٝؼ عییی مه؛ وینتىؼس ااـ ٥ـػ بتىاودؼ
عىػ ؿا اف وابنتگی عاٍی بـهاوؼ ،آن چیق ماػی ه به آن وابنته بدىػ ػیگدـ
ؿوی او ت حیـی وؼاؿػ ،فیـا آوهه بهٕىؿ واٞ٩ی ؿوی ىما ت حیـ میادؾاؿػ همدان
وابنتگی ام س افایهؿو ػؿ ٕى تاؿیظ ،ؿاهبان مٖش بدای ویدق پدی بـػودؼ ده
مىّى ٛعىؿػن یا وغىؿػن اىى مىّىٝی صیداتی ویند س مندئیۀ ییدؼی
ایه ام ه آیا وابنتگی میتىاودؼ اف بدیه بدـوػ یدا عیدـس اادـ ىدغٌ هدیچ
وابنتگی وؼاىته باىؼ ،ت٪ـیبا هـچیقی میتىاوؼ بـای پـ ـػن مٞدؼه عدىب و
مىامب باىؼس اف آوزا ده ؿوههدای تق یده ػؿ مٞابدؼ بهىدلل عاٍدی بدىػه
ام  ،بنیاؿی اف مـػی به آن ٝاػ ـػهاودؼس بدهٝالوه ،ایده مىّدىٍ ٛدـ٥ا
ممىىٝیتی ماػه وین  ،بیله بهٍىؿ ٩اوىن ؿممی ػؿ مٞابؼ ػؿآمؼه امد :
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عىؿػن اىى مٖی٪ا ممىى ٛام س آنها به ایه ىیىۀ تق یه ٝاػ ـػهاودؼس
بگؾاؿیؼ ػؿباؿۀ ؿاهب ریاىو ٍضب ىی؛ ه ػؿ بنیاؿی اف آحاؿ اػبدی بده
او اىاؿه ىؼه ام س ؿاهبان وبایؼ اىى میعىؿػوؼ ،اما او اىى عدىؿػ و ػؿ
وتیزه بنیاؿ ميهىؿ ىؼس ػؿ ص٪ی ، ٪پدل اف ایىلده او ؿا اف مٞبدؼ ییىد یدیه
اعـاد ـػوؼ ،ت میه ١ؾا بـای او ميلل مهمی ىؼ و فودؼهماودؼوو ػؿ عٖدـ
بىػس بـای پـ ـػن ىل؛ عىػ ،هـچه ؿا به ػم میآوؿػ میعىؿػس او اٍـاؿ به
١ؾای عاٍی وؼاى چـا ه  ٔ٪٥میعىام ىلمو ؿا پـ ىؼ و وابندتگی
به هیچ ١ؾای بغَىٍی وؼاى س ػؿ آن مٖ ِش تق یه ،ایه اٍل ؿا ػؿک ـػس
ػؿ وا ٜ٩ریاىو  ٔ٪٥چىؼ باؿ اىى عىؿػ ،ىایؼ یک یا ػو باؿس همدیه ده
ٍضب اف اىى عىؿػن ؿاهبان میىىػ ،وىینىؼاان هیزانفػه مدیىدىوؼس
هـچه مىّى ٛؿا هیزاناوگیقتـ ىىؼ ،عىاوىؼاان ٝال٩همىؼتـ میىىوؼس آحداؿ
اػبی بـ اماك فوؼای هنتىؼ و مدپل وؿای آن مدیؿوودؼس بىدابـایه بدهعإـ
اؿی ه ریاىو اوزای ػاػ هیاهىی بقؿای به ؿاه اوؼاعتىدؼس ص٪ی٪د ایده
ام ه ااـ وابنتگی واٞ٩ا ؿها ىىػ ،اهمیتی وؼاؿػ ٥ـػ بـای پـ ـػن ىدل؛
عىػ چهچیقی میعىؿػس
ػؿ رىىبىـ٩ی آمیا یا مىإ ٨رىدىبی چدیه ،مغَىٍدا ػؿ امدتانهای
اىاو ػوو و اىاو ىی ،بـعی بىػین های ١یـؿوصاوی ،ػؿ ا٦تگدى عدىػ
ؿا تق یه ىىؼۀ بىػین؛ ومیوامىؼ ،اوگاؿ افمؼا٥تاػه به وٚـ میؿمؼس مدیاىیىدؼ
١ؾای بىػینتی میعىؿودؼ یدا ایاهعىاؿودؼس مىٚىؿىدان ایده امد ده چدىن
ایاهعىاؿوؼ پل ػؿ صا پیـوی اف بىػین؛ هنتىؼ اوگاؿ به ایه ماػای ام س
اما ٍـ٥ا با پیـوی اف مبک فوؼای ایاهعىاؿی بهمغتی بتىان بده ؿوىدهبیىی
ؿمیؼس همه میػاوىؼ ه عىؿػن اىى  ٔ٪٥یلی اف وابنتگیها و  ٔ٪٥یلدی
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اف امیا ام س ایاهعىاؿبىػن  ٔ٪٥ایه یک وابندتگی ؿا اف بدیه میبدـػس ٥دـػ
هىىف ه؛ بایؼ صناػ  ،ؽهىی ؿ٩ابد  ،ىدىؿوهیزان بدیو اف صدؼ ،ؽهىید
عىػومایی و وابنتگیهای اىوااىن ػیگـ ؿا ؿها ىؼس تٞدؼاػ بندیاؿ فیداػی اف
وابنتگیهای بيـی ورىػ ػاؿػس  ٔ٪٥با افػمد ػاػن وابندتگیهدا و امیدا
ام ه ىغٌ مدیتىاودؼ تق یدهاه ؿا بده مدا بـمداوؼس چگىوده ىدغٌ
میتىاوؼ  ٔ٪٥با ؿها ـػن وابنتگی عىؿػن اىى به ؿوىهبیىی بـمدؼ؟ ایده
وٚـ واػؿم ام س
مىّى١ ٛؾا  ٔ٪٥ىامل اىى ومیىىػس ٥ـػ وبایؼ به هدیچ ودى١ ٛدؾایی
وابنته باىؼس ایه بضج ػؿباؿۀ ١ؾاهای ػیگـ ویدق مَدؼا ٧ػاؿػس بـعدی ا٥دـاػ
میاىیىؼ ػوم ػاؿوؼ ١دؾای عاٍدی ؿا بغىؿودؼس امدا آن ویدق یلدی اف امیدا
مضنىب میىىػس و٩تی تق یه ىىؼهای تدا مدٖش عاٍدی اف تق یده پیيدـ٥
ىؼ ،ایه وابنتگی ؿا وغىاهؼ ػاى س ایبته آمىفههای ما بندیاؿ پیيدـ٥تهاوؼ
و مـاصددل مغتیدد ٤تمددـیه ؿا ىددامل میىددىوؼس ومیتددىان اوتٚدداؿ ػاىد دده
یکىبه به ایه مٖش بـمیؼس و٩تی تا مـصیهای پیيـ ٥ىیدؼ ده وابندتگی
به ١ؾای عاٍی بایؼ اف بیه بـوػ ،ػیگـ ومیتىاویؼ آن ١ؾا ؿا بغىؿیؼ ،هـچ٪ؼؿ
ه؛ آن ؿا ػوم ػاىته باىیؼس ااـ آن ؿا بغىؿیؼ بـایتان عىهٕٞ؛ ویند
یا ٕٞ؛ همیيگی ؿا ومیػهؼس ػؿ اؾىته و٩تی مـ اؿ میؿ٥ت؛ ،ا٥دهتـیدای
مضل اؿ همیيه بهمغتی میتىاون اف پ ِل هقیىههای عىػ بـآیؼ و ػؿ آعـ
بنته ىؼس بٞؼ اف آوله بنته ىؼ ،هـ نی با عىػ ١دؾا بده مضدل داؿ مدیآوؿػس
آماػه ـػن ١ؾا ٍبشها ٩بل اف ؿ٥ته به مـ داؿ ،بندیاؿ پـفصمد و پـػؿػمدـ
بىػس ااهی او٩ا ػو ٝؼػ وان بغاؿپق و یدک ٖٞ٩ده تى٥دىی آ١يدته بده مدل
مىیا میعـیؼیس بهٙاهـ ،چىان ١ؾای مبلی بایؼ عىب میبىػ ،امدا عدىؿػن
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ملـؿ آن هىىف عدىب وبدىػ ،چـا ده آن وابندتگی بایدؼ اف بدیه بدـػه مدیىدؼس
همیه ه ػوباؿه تى٥ى ؿا میػیؼی ،اصناك واعىىایىؼی ػؿ مه ایزاػ میىدؼ
و صتی ااـ مٞی می ـػی ،ومیتىاوندت؛ آن ؿا بغدىؿی ،مبداػا آن وابندتگی ؿا
ؿىؼ ػه؛س ایبته  ٔ٪٥و٩تی ىغٌ به مٖش مٞیىی اف تق یه ؿمیؼه باىدؼ آن
ات٦ا ٧عىاهؼ ا٥تاػس ػؿ آ١اف به ایه ٍىؿ وین س
ػؿ مؼؿمۀ بىػا وىىیؼن ایلل مزاف وین س آیا هـاق یدک بدىػا ؿا ػیؼهایدؼ
ه رامی اف ىـاب ػؿ ػم ػاىته باىؼ؟ عیـس ا٦تهای ه ااـ وتىاویؼ اىى
بغىؿیؼ ،پل اف ایىله اف ٕـی ٨تق یه ػؿ بیه مـػی ٝاػی اف آن وابنتگی ؿهدا
ىؼیؼ ،ميلیی وین ه ػوباؿه اىى بغىؿیدؼس امدا بٞدؼ اف ایىلده وىىدیؼن
ایلل ؿا ىاؿ اؾاىتیؼ وبایؼ ػوباؿه بىىىدیؼس آیدا تمدـیه ىىدؼاان ػؿ بؼنىدان
اىو د وؼاؿوددؼ؟ ى دللهددای مغتی ٦دی اف اىو د و ب ْٞدی اف تىاودداییهددای
٥ىٕ٧بیٞی ػؿ مٖش بؼنتان متزیی میىىوؼ و همۀ آنها عدایٌ هندتىؼس
بهمضِ ایىله ایلل بىىىیؼ ،همۀ آنها بال٥اٍیه بؼن ؿا تـک می ىىؼ و ػؿ
نـی اف حاویه ،ػؿ بؼنتان چیقی بدا٩ی ومیماودؼ ،فیدـا همدۀ آنهدا اف بدىی
ایلل وصي ػاؿوؼس وىىیؼن ایلل ٝاػ ؿ ٩اوگیقی امد  ،فیدـا مدیتىاودؼ
ىغٌ ؿا وام٪ٞى ىؼس چـا بْٞی اف ؿوههای تق یدۀ ػا ى یندتی ،عدىؿػن
ایلل ؿا یفی میػاوىؼ؟ فیـا آنها ؿوس اٍیی ؿا تق یه ومی ىىدؼ و میعىاهىدؼ
با وىىیؼن ایلل ؿوس اٍیی آااهیاه ؿا اف ػم بؼهؼس
بْٞی مـػی ایلدل ؿا بده اودؼافۀ رانىدان ػومد ػاؿودؼس بـعدی ا٥دـاػ اف
وىىیؼن ایلل یؾ میبـوؼس بْٞی ا٥ـاػ به ایلدل مٞتداػ ىدؼهاوؼ و مزبىؿودؼ
دده آن ؿا بىىىددىؼس ااددـ ایل دل وباىددؼ صت دی وم دیعىاهىددؼ ١ددؾا بغىؿوددؼس مددا
321

تمـیه ىىدؼاان وبایدؼ ایهاىوده باىدی؛س وىىدیؼن ایلدل بدهٕىؿ صدت؛ اٝتیداػ
میآوؿػ و اىتیا ٧به آن یلی اف امیا ام س ایلل مؼاؿهای َٝبی مـتبٔ بدا
اٝتیاػ ؿا تضـیدک مدی ىدؼس ٥دـػ هـچده بیيدتـ بىىىدؼ ،بیيدتـ بده آن مٞتداػ
میىىػس بیاییؼ ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيی؛ :آیا ما تمـیه ىىؼاان وبایؼ ایه وابنتگی
ؿا ؿها ىی؛؟ ایه وابندتگی ویدق بایدؼ اف بدیه بدـوػس ىدایؼ بـعدی ٥لدـ ىىدؼ:
«املانپؾیـ وین  ،فیـا مه منئى مـاـمی ميتـیان هنت؛» یدا «همیيده
بددا ا٥ددـاػ ریندده ػاؿی و مددغ ام د ب دؼون وىى دیؼن ایل دل بدده نددبو اؿ
پـػاع س» میاىی؛ ّـوؿتا ایهاىوه وین س مٞمىی ػؿ رینا اؿی با ا٥ـاػ،
مغَىٍا ػؿ اوزای نبو اؿ یا مٞدامال بدا عاؿریهدا ،هیچ ندی ىدما ؿا
مزبددىؿ ومی ىددؼ ایلددل بىىىددیؼ و میتىاویددؼ هددـ اوددؼافه اف هددـ وىىددیؼوی دده
اوتغاب می ىیؼ بىىىیؼ ،عىاه وىىابه باىؼ یا آبمٞؼوی یا آبرىس مغَىٍدا
ػؿ بیه ؿوىه٥لـان ،چىیه وّٞیتی بهوؼؿ ات٦دا ٧مدیا٥تدؼس مٞمدىی بدؼیه
ٍىؿ ام س
میگاؿ يیؼن ویق وابنتگی ام س بـعی میاىیىدؼ میگاؿ يدیؼن باٝدج
تزؼیؼ ٩ىا و ىاػابیىان میىىػ ،اما مه ایه ؿا عىػ٥ـیبی و ٥ـیدب ػیگدـان
میوام؛س بـعی هىگامی ه اف اؿ یا وىىته عنته میىىوؼ ػومد ػاؿودؼ بدا
يیؼن میگاؿ مدی امدتـاص ىىدؼس ٥لدـ می ىىدؼ بٞدؼ اف میگاؿ يدیؼن
پـاوـریتددـ میىددىوؼس امددا ایدده میگاؿ يددیؼن ویند دده آنهددا ؿا ىدداػابتـ
می ىؼس بیله ایه اصناك پل اف می امتـاص پؼیؼ میآیؼس ؽهه میتىاودؼ
بـػاى و تىهمی ػؿو١یه به ورىػ آوؿػ ه بٞؼا میتىاوؼ واٞ٩ا وىٝی ٪ٝیؼه یا
م٦هىمی اىتباه ایزاػ ىؼ ه میگاؿ يیؼن ىدغٌ ؿا پـاودـری و ىداػابتـ
می ىؼ ػؿ ٍىؿتی ه چىیه ت حیـی وؼاؿػس میگاؿ يیؼن هیچ ٥ایؼهای بـای
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بؼن وؼاؿػس ایبؼىلا٥یها ويان ػاػه ام
مؼتی ٕىیوی میگاؿ می يىؼ میاهاوؼس

ه وای و ىوهای ا٥دـاػی ده

آیا ما تمـیه ىىؼاان ومیعىاهی؛ بؼنمان ؿا تَ٦یه و پاییو ىی؛؟ بایؼ
پیىمته بؼنمان ؿا تَ٦یه و پیىمته بهمىی مٖىس بایتـ پیيـ ٥ىی؛س امدا
میگاؿ يددیؼن بددؼنتان ؿا آیددىػه می ىددؼ و عددال ٣آوهدده میعددىاهی؛ ٝمددل
می ىؼس بهٝالوه ایه ویق یلی ػیگـ اف امیا ٩ىی ام س بـعی مدیػاوىدؼ ده
میگاؿ يیؼن عىب وین  ،اما ومیتىاوىؼ آن ؿا تـک ىىؼس ص٪ی ٪ایه ام
ه آنها ا٥لاؿ ٍضیش هؼایتگـ وؼاؿودؼ و بـایىدان آمدان ویند ده بدؼان
ٍىؿ اف میگاؿ يیؼن ػم بليىؼس صدای ده تق یده می ىیدؼ ،آن ؿا یدک
وابنتگی ػؿ وٚـ بگیـیؼ ه بایؼ ؿها ىدىػ و ببیىیدؼ آیدا مدیتىاویدؼ آن ؿا تدـک
ىیؼس ااـ واٞ٩ا میعىاهیؼ تق یه ىیؼ ،تىٍیه می ى؛ اف همیه امـوف میگاؿ
ؿا تـک ىیؼ و تْمیه می ى؛ بتىاویؼ آن ؿا تـک ىیؼس ػؿ میؼان ایه الك،
هیچ نی ٥لـی بـای میگاؿ يیؼن وؼاؿػس اادـ بغىاهیدؼ آن ؿا تدـک ىیدؼ،
تْمیه می ى؛ ه بتىاویؼس و٩تی ػوبداؿه مدیگاؿ بليدیؼ ،مدقۀ بدؼی عىاهدؼ
ػاى س ااـ ایه مغىـاوی ؿا ػؿ تاب بغىاویؼ ،همدیه احدـ ؿا ػاؿػس ایبتده اادـ
ومیعىاهیددؼ تق یدده ىیددؼ ،دداؿی بدده میگاؿ يددیؼنتان وددؼاؿی؛س امددا ااددـ
میعىاهیؼ تق یه ىیؼ بایؼ آن ؿا تـک ىیؼس فماوی ایده مخدا ؿا مدیفػی :آیدا
هـاق یک بىػا یا یک ػا ى ػیؼهایؼ ه با میگاؿی بـ یبو آوزا وينته باىدؼ؟
چگىوه میتىاوؼ املانپؾیـ باىؼ؟ با تىره به هؼ٥ی ه ػؿ تق یده ػاؿیدؼ ،بایدؼ
آن ؿا تـک ىیؼس میاىی؛ ااـ بغىاهیؼ تق یه ىیؼ ،بایؼ میگاؿ يیؼن ؿا تـک
ىیؼس میگاؿ يدیؼن بده بدؼنتان ٍدؼمه مدیؿمداوؼ و یلدی اف امیدا امد س
مغای ٤ایقاماتی ام ه بـای تق یه ىىؼاانمان ػاؿی؛س
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حغادت
و٩تی ٥ا ؿا آمىفه میػه؛ ،ا١یب مىّى ٛصناػ ؿا مٖـس می دى؛س چدـا؟
فیـا صناػ بهٍىؿ بنیاؿ ىؼیؼی ػؿ چیه ومایان میىدىػس آن٩دؼؿ ىدؼیؼ
ام ه امـی ٕبیٞی ىؼه و مـػی صتی آن ؿا متىره ومیىدىوؼس چدـا مدـػی
چیه ایه صناػ ىؼیؼ ؿا ػاؿوؼ؟ ؿیيههای عدىػه ؿا ػاؿػس مدـػی چدیه ػؿ
فمانهدددای اؾىدددته بدددهٕىؿ ىدددؼیؼی تض تددد حیـ ى٦ىمیىوینددد؛ بىػودددؼ و
ىغَیتی ػؿوناـا ؿا ؿىؼ ػاػهاوؼس و٩تی َٝباوی یا ىاػ هنتىؼ ،آن ؿا ابدـاف
ومی ىىؼس آنها به عىیيتهػاؿی و ىلیبایی اٝت٪اػ ػاؿوؼس چىن مدـػی چدیه
به ایه ؿوه ٝاػ ـػهاوؼ ،ػؿ مزمى ٛىغَیتی ػؿوناـا ؿا ؿىؼ ػاػهاودؼس
ایبتدده مقای دای عددىػ ؿا ػاؿػ ،مخددل وبایی دؼن بدده ویـوهددای ػؿوو دی عددىػس امددا
ٝیبهای عىػه ؿا ه؛ ػاؿػ و میتىاوؼ با عىػ ،تد حیـا مى٦دی رداوبی ؿا بده
همـاه ػاىته باىؼس بغَىً ػؿ ایه َٝـ پایان ػاؿما ،رىبدههای مى٦دی آن
بیيتـ چيمگیـ ىؼه و میتىاوؼ صناػ ىغٌ ؿا صاػتـ ىؼس ااـ عبـهدای
عىب نی ٝمىمی ىىػ ،بال٥اٍیه باٝدج صنداػ ػیگدـان مدیىدىػس اادـ
نی اف مضل اؿه یا رایی ػیگـ پاػاىی بگیـػ ،یا ااـ چیق عىبی به ػمد
بیاوؿػ ،رـ ومی ىؼ یمهای ػؿباؿۀ آن بگىیؼ ،فیـا ا٥ـاػ ػیگـ و٩تی ػؿبداؿۀ
آن بيىىوؼ واؿاص میىىوؼس ١ـبیها ایه ؿا «صناػ ىدـ٩ی» یدا «صنداػ
آمیایی» میوامىؼس تمای آمیا تض ت حیـ ى٦ىمیىوین؛ چیىی ٩ـاؿ اـ٥ته و ایه
صناػ ؛وبیو همهرا هن اما  ٔ٪٥ػؿ چیه ایه٩ؼؿ ىؼیؼ ام س
ایه صناػ تا اوؼافهای بهٝی آمىفههای مناوا ٕیبی مٖی ٨ام ه
فمان وهچىؼان ػوؿی ػؿ چیه مٖـس بىػس بـ اماك ایه مىٖ ،٨اادـ آمدمان
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٥ـو بـیقػ همه بایؼ با ه؛ بمیـوؼ ااـ چیقی عىب وردىػ ػاىدته باىدؼ همده
بایؼ مهمی مناوی ػاىته باىىؼ ااـ ا٥قایو ػؿآمؼی باىؼ همه بایدؼ مده؛
ميابهی ػؿیا ٥ىىؼس ایه ٕـف ت٦لـ ه با همه به مناوا ؿ٥تاؿ ىىػ به وٚـ
میؿمؼ ٝاػیوه باىؼس اما چگىوه مـػی میتىاوىؼ ميابه ه؛ باىىؼ؟ وى ٛاؿی
ده اوزدای میػهىددؼ مت٦داو امد و ایىلده چ٪دؼؿ عددىب اؿىدان ؿا اوزددای
میػهىؼ ویق مت٦او ام ایهاىوه وین ه هـ نی منئىیوه اؿ عدىػ ؿا
اوزای میػهؼس اٍیی ػؿ ایه رهان ورىػ ػاؿػ« :بؼون افػم ػاػن ،چیدقی
به ػم ومیآیؼس» بـای بهػم آوؿػن ،ىدغٌ بایدؼ اف ػمد بؼهدؼس صتدی
مـػی ٝاػی ویق میاىیىؼ ااـ ىغٌ داؿی اوزدای وؼهدؼ چیدقی بده ػمد
ومیآوؿػس ِاؿ بیيتـ ،مىػ بیيتـی به همدـاه ػاؿػ ،داؿ متدـ ،مدىػ متدـی
ػاؿػس ىغَددی دده بیيددتـ تدداله مددی ىددؼ ،بایددؼ بیيددتـ بدده ػمدد آوؿػس
مناوا ٕیبی مٖی ٨ه ػؿ اؾىته ىای ٜبىػ اػٝا می ـػ ه همه مناوی به
ػویا آمؼهاوؼ و فوؼای بٞؼ اف تىیؼ ام ه ٥ـػ ؿا ت٢ییـ میػهؼس مدیادىی؛ ایده
ایدؼه بدیو اف اوددؼافه مٖیدد ٨امد س و٩تددی هـچیددقی مٖیدد ٨ىددىػ ،واػؿمد
میىىػس چـا بـعی پنـ و بـعی ػعتـ به ػویا میآیىؼ؟ چـا چهـۀ ا٥دـاػ ىدبیه
ه؛ وین ؟ بـعی اف همان بؼو تىیؼ مت٦او اوؼ چـا ه بیماؿ یا مٞیى بده ػویدا
میآیىؼس اف مٖىس بای میتىاوی؛ ببیىی؛ ه تمای فوؼای اونان ػؿ ُبٞؼی ػیگدـ
٩ـاؿ اـ٥ته ام س چگىوه آنها میتىاوىؼ یلنان باىىؼ؟ ىایؼ مدـػی عىامدتاؿ
بـابـی باىىؼ ،اما ااـ چیقی ٩نمتی اف فوؼای نی وباىؼ ،چگىوه میتىاوىؼ
بـابـ باىىؼ؟ فوؼای مـػی مت٦او ام س
ىغَی مـػی ػؿ يىؿهای ١ـبی بهٕىؿ ونبی بـونادـا امد س آنهدا
عىىضایی یا ١؛ عىػ ؿا ابـاف می ىىؼس ػؿ صایی ه مقید هدای عدىػ ؿا ػاؿػ،
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ٝیبهدای عدىػه ؿا هد؛ ػاؿػ مخدل ٝدؼی عىیيدتهػاؿیس ایده ػو عَدی
مت٦اوتی ه ١ـبیها و آمیاییها ػاؿوؼ باٝدج ؽهىی هدای مت٦داو و تبٞدا
مغتی٦ی میىىػس ااـ ىغَی چیىی تىمدٔ مـپـمد عدىػ ت٪دؼیـ ىدىػ یدا
مقایایی بگیـػ ،ػیگـان به ه؛ میؿیقوؼس ااـ پداػاه بیيدتـی بگیدـػ ،بدؼون
ایىله بگؾاؿػ ػیگـان اف آن باعبـ ىدىوؼ آن ؿا ػؿ ع٦دا ػؿ ریدبو مدیادؾاؿػس
صتی ایه ؿوفها اؿمىؼان ومىوده ؿوفاداؿ مدغتی ػاؿودؼ ،چـا ده مدـػی بدهٕىؿ
١یـمىَ٦اوهای اف آنها اوتٚاؿ ػاؿودؼ فوػتدـ مدـ داؿ بیایىدؼ و ػیـتدـ بده عاوده
بـاـػوؼس ممله امد هملداؿان بدا ٕٞىده و ىایده بگىیىدؼ ایده ا٥دـاػ چ٪دؼؿ
«ٝایی» هنتىؼ و اؿها ؿا مـىان بـیقوؼس ایه ؿوفها آمان ویند ده ٥دـػی
عىب بىػس
ااـ ایه مارـا ػؿ يىؿهای ػیگـ ات٦ا ٧بی٦تؼ مت٦داو عىاهدؼ بدىػس اادـ
ؿ یل متىره ىىػ ه اؿمىؼی امـوف اؿه ؿا بهعدىبی اوزدای ػاػه ،مملده
ام پاػاه بیيتـی به او بؼهؼس او بدا عىىدضایی پدى ؿا ػؿ م٪ابدل ػیگدـان
میىدمـػ« :وای ؿ دیل امدـوف ایده مبید ٠پدى بده مده ػاػس» او مدیتىاودؼ بدا
عىىضایی ػؿباؿۀ آن بدا ػیگدـان ٍدضب ىدؼ بدؼون ایىلده پیامدؼی ػاىدته
باىؼس ااـ ایه مارـا ػؿ چیه ات٦ا ٧بی٦تؼ ه نی اف ؿ یل پاػاه اّدا٥های
بگیـػ ،صتی ؿ یل به آن ىغٌ میاىیؼ ه آن ؿا پىهان وگه ػاؿػ و وگدؾاؿػ
ػیگـان اف آن باعبـ ىىوؼس ػؿ يىؿهای ػیگـ ،ااـ بههای ػؿ امتضاوی ومدـۀ
ٍؼ بگیـػ ،با عىىضایی بهمىی عاوه ػویؼه٥ ،ـیاػ میفوؼ« :مه امـوف ومدـۀ
ػؿ عاودده ؿا بدداف می ىددؼ و
ٍددؼ اـ٥تددهای! ومددـۀ ٍددؼ اـ٥تددهای!» همنددایهای ِ
میاىیدؼ« :مدالی تدایٝ ،دایی بدىػ پندـی!» همندایهای ػیگدـ پىزدـه ؿا بداف
می ىؼ« :مالی رک ،آ٥ـیه پنـ عىب!» اما ااـ ایه مدارـا ػؿ چدیه ات٦دا٧
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بی٦تؼ٥ ،ارٞه عىاهؼ بىػس ىػک اف مؼؿمه تدا عاوده مدیػوػ و ٥ـیداػ میفودؼ:
«مه ومـۀ ٍؼ اـ٥تهای! ومـۀ ٍؼ اـ٥تهای!» همنایهای صتی ٩بدل اف ایىلده
ػ ِؿ عاوهاه ؿا باف ىؼ اف ػاعل عاوه ىـو ٛمی ىؼ به بدؼوبیـاه ا٦دته« :مگدـ
چه ىؼه صای ه عىػومایی می ىؼ؟  ٔ٪٥ومـۀ ٍؼ امد ػیگدـس چده ندی
تابهصا ومـۀ ٍؼ وگـ٥ته؟» ؽهىی های مت٦او ػؿ ایده ػو ٥ـهىد مىزدـ
به وتایذ مت٦اوتی میىىػس ػؿ چیه ،میتىاودؼ مىزدـ بده صنداػ و ػیغدىؿی
ىددىػس بددهرای ایىلدده مددـػی اف عىىددبغتی ػیگددـان عىىددضا باىددىؼ ،اف آن
اصناك عىبی وؼاؿوؼس چىیه ميلالتی ورىػ ػاؿػس
آمىفههای مناوا ٕیبی مٖی ٨ه چىؼ ما پیو ػؿ چیه تـویذ میىؼ
ا٥لاؿ و اؿفههای مدـػی ؿا آىد٦ته دـػس بگؾاؿیدؼ مخدایی ميدغٌ بدقو؛س ػؿ
مضل اؿ ،ىغَی ممله ام اصناك ىؼ ه ػیگدـان بده اودؼافۀ او تىاودا
وینتىؼس هـ اؿی ؿا بهعىبی اوزای مدیػهدؼس ٥لدـ مدی ىدؼ ٥دـػی بـرندته
ام س با عىػه ٥لـ می ىؼ« :مه ٍالصی ػاؿی ؿ یل یا مؼیـ اؿعاوده یدا
صتی م٪امی بایتـ ىدىیس ٥لدـ مدی دى؛ صتدی میتىاوندت؛ وغند وفیـ هد؛
بيىیس» ؿ یل ه؛ ممله امد بگىیدؼ او بندیاؿ تىاوامد و هدـ داؿی ؿا بده
اتمای میؿماوؼس هملاؿان ویق ممله امد بگىیىدؼ او عییدی یید ٨و مندتٞؼ
ام س اما ممله ام ىغٌ ػیگـی باىؼ ه ػؿ همان اـوه یا همان اػاؿه
با او اؿ می ىؼ و تىاوایی اوزدای هدیچ داؿی ؿا ودؼاؿػ یدا بده ػؿػ هدیچ داؿی
ومیعىؿػس ویی یک ؿوف بهرای او ،همیه ىغٌ وایی ٨به ِمدم مدؼیـیتی
اؿت٪ددا مییابددؼ و صتددی مـپـمدد او مددیىددىػس او اصندداك می ىددؼ عییددی
بیاوَا٥ی ام و بده ؿ دیل و هملداؿاوو ىدلای مدی ىدؼس بندیاؿ آىد٦ته
میىىػ و صناػ می ىؼس
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ایه اٍل ؿا ه مـػی ٝاػی ومیتىاوىؼ به آن پی ببـوؼ به ىدما مدیادىی؛س
هـچ٪ؼؿ ه؛ بده وٚدـ بـمدؼ مدقاواؿ چیدقی هندتیؼ ،اادـ آوهده میعىاهیدؼ،
بغيی اف فوؼایتان وباىؼ ،به ػم وغىاهیؼ آوؿػس ػؿ صایی ه ٥دـػ ػیگدـی
ه وایی ٨ام ااـ بغيی اف فوؼایاه باىؼ ،ممله امد آن ؿا بده ػمد
آوؿػس مـػی ٝاػی ممله ام وٚدـ عدىػ ؿا ػؿایهبداؿه ػاىدته باىدىؼ ،امدا آن
 ٔ٪٥وگـه مـػی ٝاػی امد س اف ػیدؼااه مىردىػا وایتدـ ،تىمدٞۀ رامٞدۀ
ميدغٌ تىمدٞه ٍدىؿ میایدـػس ػؿ وتیزده ،آوهده
٩ىاویه
اوناوی بـ ٕب٨
ِ
ِ
ىغٌ ػؿ فوؼایاه اوزای میػهؼ بـ ٕبد ٨تىاوداییهدای او وٚد؛ و تـتیدب
ػاػه ومیىىػس آمىفههای بىػین؛ مبىی بـ پداػاه و مزدافا اؿمدایی بیدان
می ىؼ ه فوؼای ىغٌ بـ ٕب ٨اؿمدای او وٚد؛ و تـتیدب ػاػه مدیىدىػس
بؼون تىره به ایىله چه اوؼافه یی ٨هندتیؼ ،اادـ ت٪دىا وؼاىدته باىدیؼ ،ىدایؼ
چیقی ػؿ ایه فوؼای وؼاىته باىیؼس ٥لـ می ىیدؼ ٥دـػ ػیگدـی بده ػؿػ هدیچ
داؿی ومیعددىؿػ ،امددا مملدده ام د ػاؿای ت٪ددىای بنددیاؿ باىددؼ ،بىددابـایه
ٍاصبمىَبی ٝاییؿتبه میىىػ یا حـو ٥ـاواودی بده ػمد مدیآوؿػس مدـػی
ٝاػی ومیتىاوىؼ ایه منئیه ؿا ببیىىؼ و مٞت٪ؼوؼ بایؼ هـ ِمم یا و٪يی ؿا ده
ػؿعىؿ آن هنتىؼ به ػم آوؿوؼس ػؿ وتیزده ،فودؼای عدىػ ؿا ٍدـ ٣ؿ٩ابد بدا
ػیگـان می ىىؼ و ػؿ وهای ٍدؼمه میبیىىدؼس ٥لدـ مدی ىىدؼ فودؼای تیدظ و
عنته ىىؼه ام و همیيه ٥لـ می ىىؼ چیقها ١یـمىَد٦اوه امد س چىدیه
ا٥ـاػی ومیتىاوىؼ عىب بغىؿودؼ یدا بغىابىدؼ و واؿاصد و مد یىك مدیىدىوؼس
فماوی ه منه میىىوؼ مدالمتی عدىػ ؿا ویدـان ـػهاودؼ و بده اوىاٛوا٩ندای
بیماؿیها مبتال میىىوؼس
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بىابـایه تق یه ىىؼاان ما وبایؼ به ایه ٍىؿ ؿ٥تاؿ ىىؼس تق یه ىىؼه بایدؼ
ؿووؼ ٕبیٞی ؿا ػوبا ىؼس ا اـ چیقی ما ىما باىؼ ،آن ؿا اف ػم وغىاهیؼ
ػاػس ااـ چیقی ما ىما وباىؼ ،صتی ااـ بدـایو مبداؿفه هد؛ ىیدؼ آن ؿا بده
ػم وغىاهیؼ آوؿػس ایبته ایده مٖید ٨ویند س اادـ بده آن مٖی٪دی مدیبدىػ،
منئیۀ اوزایػاػن اؿهای واػؿم ورىػ ومیػاىد س بدهبیان ػیگدـ ،بـعدی
ٝىامل واپایؼاؿ ورىػ ػاؿوؼس اما ىما تمـیه ىىؼه هنتیؼ و ػؿ ىدـایٔ ٕبیٞدی
تىمٔ ٥اىه مٞی؛تان مـا٩ب میىىیؼس ػیگـان ومیتىاوىؼ آوهه ؿا متٞی ٨بده
ىمام بـػاؿوؼ ،صتی ااـ بغىاهىؼس به همیه ٝی امد ده مٞت٪دؼی؛ بایدؼ
ؿووؼ ٕبیٞی ؿا ػوبا ىی؛س ااهی او٩ا به وٚدـ میؿمدؼ چیدقی متٞید ٨بده
ىمام و ػیگـان ویق به ىما میاىیىؼ آن متٞی ٨به ىمام و ىما ویق ٥لـ
می ىیؼ آن به ىما تٞی ٨ػاؿػ ،ػؿ ٍىؿتی ه ایهٕىؿ ویند و ػؿ وهاید بده
٥ـػ ػیگـی تٞی ٨میایـػس اف ٕـی ٨ایه رـیان میتىان ػیؼ ه آیا مدیتىاویدؼ
آن ؿا ؿها ىیؼ یا عیـس ااـ وتىاویؼ آن ؿا ؿها ىیؼ ،یدک وابندتگی امد س ایده
ؿوه بایؼ بـای ؿهاىؼن ىما اف وابنتگی به مىا ٜ٥ىغَدی امدت٦اػه ىدىػ،
فیـا ایه مه؛تـیه چیق ام س چىن مدـػی ٝداػی ومدیتىاوىدؼ ایده ص٪ی٪د ؿا
ػؿیابىؼ ،بـ مـ مىا ٜ٥ؿ٩اب و مباؿفه می ىىؼس
ػؿ بیه مـػی ٝاػی ،صناػ بهٕىؿ بنیاؿ بؼی عدىػ ؿا ومایدان می ىدؼس
ػؿ ارتمددا ٛتق ی ده ىىددؼاان وی دق عییددی چيددمگیـ بددىػه ام د س ؿوههددای
چیاىو مغتی ٤به یلدؼیگـ اصتدـای ومدیاؾاؿودؼ و بده ٝیبهدای یلدؼیگـ
میچنبىؼس اما ایه ا٥ـاػ متیقهرى و ؿوه آنها ا١یدب بدا مدٖش ىد٦اػهی و
ص٦دد٘ تىؼؿمددتی مددـتبٔ بددىػه و آىدد٦تهاوؼ ،فیددـا بهوامددٖۀ تنددغیـ اؿواس یددا
صیىاوا پؼیؼ آمؼهاوؼس تٞؼاػ می اف آنها به ىیهىیى تىره مدی ىىدؼس ػؿ
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وٚـ بگیـیؼ ه ىغَی بیو اف بین ما چیاىو تمـیه ـػه اما هدیچ
تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی ؿىؼ وؼاػه باىؼ ،ػؿ صایی ه ٥ـػ ػیگـی بال٥اٍدیه پدل
اف ایىله تمدـیه ؿا ىدـو ٛدـػه آن تىاوداییهدا ؿا بده ػمد آوؿػه باىدؼس ٥لدـ
می ىؼ ایه بیاوَا٥ی امد و ومدیتىاودؼ آن ؿا تضمدل ىدؼ« :مده بدیو اف
بین ما تمـیه ـػهای اما هیچ تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی ؿا ؿىدؼ ودؼاػهای ،ویدی
او آنها ؿا به ػم آوؿػه ام س ایه چه وى ٛتىاوایی ٥دىٕ٧بیٞی امد ده او
به ػم آوؿػه ام ؟» ایه ىغٌ بـآىد٦ته مدیىدىػ« :او بهومدییۀ ؿوس یدا
صیىان تنغیـ ىؼه و رىىن صاٍل اف تق یه اـ٥تده امد !» یدا و٩تدی امدتاػ
چیاىوگی ػؿ المی آمدىفه مدیػهدؼ ،مملده امد ىغَدی ویدق آوزدا
وينته باىؼ و با بیاصتـامی بگىیؼ« :اوه ،ایده چده ودى ٛامدتاػ چدیادىوگی
ام ؟ ٝال٩های به ىىیؼن چیقهدایی ده میاىیدؼ ودؼاؿیس» ىدایؼ آن امدتاػ
چیاىو وتىاوؼ بدهعىبی او ٍدضب ىدؼ ،امدا آوهده آن امدتاػ چدیاىود
ػؿباؿۀ آنها ٍضب می ىؼ چیقهایی  ٔ٪٥اف مؼؿمدۀ تق یدۀ عدىػه امد س
ایه ىغٌ همهچیق ؿا مٖایٞه می ىدؼ ،ػؿ هدـ دالك چیادىوگی ىدـ
می ىددؼ و ی دک عددـواؿ مددؼؿک ػاؿػس ای ده ىددغٌ واٞ٩ددا بیيددتـ اف آن امددتاػ
چیاىو میػاوؼس اما چه ٥ایؼهای ػاؿػ؟ همهاه ػؿبداؿۀ ىد٦اػاػن و ص٦د٘
مالمتی ام س هـچده بیيدتـ عدىػ ؿا اف ایده مٖایدب پدـ ىدؼ ،اوـریهدایو
آى٦تهتـ و پیهیؼهتـ ىؼه و باٝج میىىػ تق یه ـػن بـایو ميللتـ ىدىػس
تق یۀ ص٪ی٪ی آمىفه میػهؼ ه ٥ـػ بـای ػوؿی اف ميلال بایؼ  ٔ٪٥یدک
ؿوه ؿا ػوبا ىؼس صتی ػؿ بیه ناوی ه تق یه ىىؼۀ واٞ٩ی هنتىؼ اداهی
او٩ا میبیىیؼ ه ا٥ـاػ به یلؼیگـ بیاصتـامی می ىىؼس ااـ وابنتگی ؿ٩اب
اف بیه وـوػ بهؿاصتی میتىاوؼ مىزـ به صناػ ىىػس
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بگؾاؿیؼ ػامتاوی بگىی؛س ػؿ تاب انتصاب خدایانِ ،ىده اىود بدا ى پدی
میبـػ ه ریاو فییا بیٍالصی و پیـ ام س اما عدؼای اوییدۀ آمدمان اف
ریاو فییا میعىاهؼ ه ٝىاویىی ؿا به عؼایان اٖٝا ىؼس ِىده اىود بدا ى
٥لـ ـػ ایه ١یـمىَ٦اوه ام « :چـا اف او عىامته ىؼ به عؼایان ٝىداویه ؿا
اٖٝا ىؼ؟ میبیىیؼ چ٪ؼؿ مه یی ٨هندت؛س بٞدؼ اف ایىلده مدـی بـیدؼه ىدىػ،
میتىاو؛ آن ؿا ػوباؿه مـ رایو بگؾاؿیس چـا اف مه عىامدته ويدؼ بده عدؼایان
ٝىاویه ؿا اٖٝا ى؛؟» او آن٩ؼؿ صنىػی می ـػ ه همیيده بدـای ریاود
فییا ميلالتی ؿا به ورىػ میآوؿػس
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی بغيی اف بىػین؛ اوییه ػؿ فمان ىا یامىوی بىػس
ایه ؿوفها هیچ نی ػؿ بىػین؛ رـ ومی ىدؼ ػؿبداؿۀ آنهدا ٍدضب ىدؼس
ااـ ػؿباؿۀ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ٍضب ىیؼ ،میاىیىدؼ رىدىن اف تق یده
اـ٥تهایؼس آنها ؿا ػؿ ل به ؿممی ومیىىامدىؼس چدـا ایهٕدىؿ امد ؟ ایده
ؿوفها صتی ؿاهبان ومیػاوىؼ آن تىاواییها چدهچیقهایی هندتىؼس ىدا یامىوی
ػه مـیؼ اؿىدؼ ػاىد و ا٦تده میىدؼ ده اف بدیه آوهدا ،مدىرییهیدییده ػؿ
٩ؼؿ های عؼایی اوییه بىػس ىا یامىوی مـیؼان عاو؛ ویدق ػاىد و یلدی اف
آوان بهوای ییانهىآمه ػؿ ٩ؼؿ های عؼایی و٦دـ او بدىػس و٩تدی بىػیند؛ بده
چیه مٞـ٥ی ىؼ به همان ٍىؿ بىػس هـ وندیی ؿاهبدان ٥ـهیغتدۀ بندیاؿی
ػاى س فماوی ه بدىػیػاؿمدا بده چدیه آمدؼ ،مدىاؿ یدک مدا٩ه ودی ىدؼ و اف
ؿوػعاوه اؾى س اما با اؾؿ فمان٩ ،ؼؿ های عؼایی بدهٕىؿ ٥قایىدؼهای ىداؿ
فػه ىؼهاوؼس ٝی اٍیی ایه ام ه ا٥ـاػی ماوىؼ ؿاهبان اؿىؼ ،مـپـمتان
یا عاػمان مٞابؼ ّـوؿتا اف ی٦ی ماػؿفاػی ٥ى٧ایٞاػهای بـعدىؿػاؿ ویندتىؼس
ااـچه عاػی یا ؿاهب اؿىؼوؼ ،ویدی ایههدا ٪٥دٔ م٪ایهدای مدـػی ٝداػیاودؼس
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آنها ویق تمـیه ىىؼهاوؼ ،با ایه ت٦او ه تق یه بـای آنها یک صـ٥ه ام س
ىما ػؿ ارتمدا ٛو ػؿ فمانهدای آفاػ عدىػ تمدـیه می ىیدؼس ایىلده ػؿ تق یده
مى ٨٥ىىیؼ یا وه ،بهٕىؿ امل به تق یۀ ٩یب بنتگی ػاؿػس ایه بـای هـ نی
ٍؼ ٧می ىؼ و هیچ ؿاه ػیگـی وؼاؿػس اما ؿاهبی وىآمىف ده ػؿ مٞبدؼ بده داؿ
پغ وپق مي٢ى ام ىدایؼ ی٦ید مداػؿفاػی بدؼی وؼاىدته باىدؼس هـچده
ؿاهب وىآمىف بیيتـ فرـ بليؼ ،ؿمیؼن به مـصیۀ بافىؼن ٦٩ل اىو بـای او
آمانتـ عىاهؼ بىػس هـچه فوؼای ؿاهبان اؿىؼ ؿاصد تـ باىدؼ بدافىدؼن ٦٩دل
اىو بـای آنها مغ تدـ امد  ،چـا ده مندئیۀ تبدؼیل اؿمدا وردىػ ػاؿػس
ؿاهبی وىآمىف فوؼای مغ و عنته ىىؼهای ؿا میاؾؿاوؼس بدؼهی اؿمدایی ؿا
مـیٜتـ پل میػهؼ و مـیٜتـ به ؿوىدهبیىی مدیؿمدؼس ىدایؼ ؿوفی وااهدان
٦٩ددل اىودد او بدداف ىددىػس بددا بافىددؼن ٦٩ددل اىودد یددا ؿوىددهبیىی یددا
ویمهؿوىهبیىی٩ ،ؼؿ های عؼایی او پؼیدؼاؿ میىدىػس ؿاهبدان مٞبدؼ ودقػ او
میآیىؼ و مؤا هایی اف او میپـمىؼ و همه به او اصتـای میاؾاؿوؼس اما ؿاهدب
ل ومیتىاوؼ آن ؿا تضمل ىدؼ« :چگىوده ٩دـاؿ امد هىدىف هد؛ ؿاهدب دل
باى؛؟ ؼای ؿوىهبیىی؟ او ػچاؿ رىىن صاٍل اف تق یده ىدؼه امد س او ؿا اف
ایىزا بیـون بیىؼافیؼس» ؿاهب وىآمىف اف مٞبؼ اعـاد میىىػس با اؾى فمدان،
ایه منئیه به رایی ؿمیؼه ه هیچ نی ػؿ بىػین؛ چیىدی رـ د ومدی ىدؼ
ػؿباؿۀ تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی ٍدضب ىدؼس وگداه ىیدؼ چده ات٦دا٩ی بدـای
ُ
ؿاهب ریاىو ا٥تاػس او ٩ؼؿ هایی ػاى ه میتىاون ىؼههای چدىب
ؿا اف ىه ِامی به چاهی ػؿ مٞبؼ ییى ییه مىت٪ل ىؼ و مدپل آنهدا ؿا یلدی
بٞؼ اف ػیگـی اف چاه به بیـون پـتاب ىؼس امدا [ػؿ وتیزدۀ صنداػ بده او] ػؿ
وهای او ؿا اف آن مٞبؼ بیـون اوؼاعتىؼس
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مىّى ٛصناػ بنیاؿ رؼی ام  ،فیـا بهٕىؿ مندت٪ی؛ بدا ایده مندئیه
اؿتبآ ػاؿػ ه آیا میتىاویؼ ػؿ تق یهتان به ما بـمیؼ یدا عیدـس اادـ وتىاویدؼ
عىػ ؿا اف صناػ ؿها ىیؼ ،همۀ چیقهدایی ده تق یده ـػهایدؼ بهومدییۀ آن
تباه میىىػس ایه ٩داوىن وردىػ ػاؿػ :اادـ ندی ػؿ مندیـ تق یده ،عدىػ ؿا اف
صناػ ؿها ولىؼ ،ومیتىاوؼ به حمـۀ ص٪ی٪ی وا ل ىىػس هیچ امتخىا ه؛ وؼاؿػس
ىایؼ ىىیؼهایؼ ه مـػی میاىیىؼ بىػا آمدیتابدا اف ؿ٥دته بده بهيد بدا اؿمدا
ٍضب ـػس اما بؼون ؿها ـػن صناػ ایه ات٦ا ٧ومیا٥تدؼس مملده امد
املانپؾیـ باىؼ ه ىغٌ ػؿ بـعی اف ػیگـ رىبههای ٥ـٝی امتی ػاىته
باىؼ و بـای تق یۀ بیيتـ ،با اؿما به بهي بدـوػس امدا اادـ صنداػ اف بدیه
وـوػ بههیچوره املانپؾیـ وین س امـوف به تمـیه ىىؼاان میادىی؛ :چيد؛
عىػ ؿا بـ ميللتان وبىؼیؼس هؼ ٣ىما تق یه بهمدىی مدٖىس بدایتـ امد ،
بىابـایه مزبىؿیؼ اف ىـ صناػ عالً ىىیؼس به همیه ٝی ایده مىّدىٛ
ؿا بهٕىؿ عاً ػؿ ایه مغىـاوی مٖـس ـػیس

هىضىع هذاواکشدو بیماسیها
مٖـس ـػن ایه مىّدى ٛبده ایده مٞىدی ویند ده ٩دـاؿ امد مدؼاوا ـػن
بیماؿیها ؿا به ىما آمىفه ػه؛س هیچیک اف مـیؼان واٞ٩ی ٥ایىن ػا٥ا وبایدؼ
بیماؿیهای ػیگـان ؿا مؼاوا ىىؼس بهمضِ ایىله ایده داؿ ؿا اوزدای ػهیدؼ،
٥اىه مه تمای چیقهایی ؿا ه ٥ایىن ػا٥ا بده بدؼن ىدما ػاػه پدل میایدـػس
ٝی ایىله ایه مىّى ٛؿا ایه٩ؼؿ رؼی میایـی؛ ایه امد ده ایده مندئیه
ػا٥ا ؿا و ِ٪می ىؼ و به مالمتی عىػتان ویق آمدیب مدیؿمداوؼس بدهمضدِ
ایىله بـعی ا٥دـاػ بیمداؿی ندی ؿا مدؼاوا می ىىدؼ ،بدـای اوزدای ػوبداؿۀ آن
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بیتابی می ىىؼ و هـ نی ؿا ه میبیىىدؼ مدیایـودؼ تدا بیمداؿیاه ؿا مدؼاوا
ـػه و عىػومایی ىىؼس ػؿ ایه ٍىؿ واّش امد ده ایده یدک وابندتگی
ام و بهٕىؿ رؼی ماو ٜتق یۀ ٥ـػ میىىػس
بنیاؿی اف امتاػان ػؿو١یه چیاىو اف ایىله مـػی تمایل ػاؿودؼ بٞدؼ اف
یاػایـی چیاىو بیماؿیها ؿا مٞایزده ىىدؼ امدت٦اػه بـػهاودؼس آنهدا ایده
چیقها ؿا به ىما یاػ میػهىؼ و اػٝا می ىىؼ با بیـون٥ـمتاػن چی ،ىدغٌ
میتىاوؼ بیماؿیها ؿا ػؿمان ىؼس آیا ایده ىدىعی ویند ؟ ىدما چدی ػاؿیدؼ و
ػیگـان ویق چی ػاؿوؼس چگىوه میتىاویؼ او ؿا با چ ِی عىػ ػؿمدان ىیدؼ؟ ىدایؼ
چ ِی او بیماؿی ىما ؿا ػؿمان ىدؼ! چد ِی ٥دـػ ومدیتىاودؼ چد ِی ٥دـػ ػیگدـی ؿا
مضؼوػ ىؼس و٩تی ىغٌ اىو ؿا ػؿ مٖش باییی اف تق یه ؿىؼ مدیػهدؼ،
آوهه مإ ٜمی ىؼ ماػۀ با اوـری بای ام ه میتىاوؼ بیماؿی ؿا ى٦ا ػهؼ و
آن ؿا مـ ىب و ىتـ ىؼ ،اما ومدیتىاودؼ ٝید ؿیيدهای ؿا بدـػاؿػس افایدهؿو
بددـای ىدد٦ای ص٪ی٪ددی بیمدداؿی و مٞایزددۀ امددل آن ،ىددغٌ بایددؼ ػاؿای
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی باىؼس بـای ػؿمان هـ بیمداؿی ،تىاودایی ٥دىٕ٧بیٞی
ميغَی ورىػ ػاؿػس ػؿ اؿتبدآ بدا تىاوداییهدای ٥دىٕ٧بیٞی بدـای مٞایزدۀ
بیماؿیها ،میاىی؛ بیو اف هقاؿ وى ٛاف آن تىاوداییهدای ٥دىٕ٧بیٞی وردىػ
ػاؿػ و بدده تٞددؼاػ بیمدداؿیهددا ،تىاودداییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی ورددىػ ػاؿػس ااددـ
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی وؼاىته باىیؼ ،بدؼون تىرده بده ایىلده مدؼاوای ىدما
چ٪ؼؿ ماهـاوه باىؼ ،مٞایزه بی٥ایؼه عىاهؼ بىػس
ػؿ ما های اعیدـ بـعدی ا٥دـاػ ،رامٞدۀ تق یده ىىدؼاان ؿا بده آىد٦تگی
ياوؼهاوؼس ػؿ بیه امتاػان واٞ٩دی چدیاىود ده بدـای ىد٦اػاػن و ص٦د٘
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مالمتی وقػ ٝمىی آمؼوؼ یا آنهایی ه ػؿ آ١اف داؿ ؿاه ؿا همدىاؿ ـػودؼ ،چده
نی به مـػی آمىفه ػاػ بیماؿیها ؿا مؼاوا ىىؼ؟ آنها همیيه بیماؿیتان
ؿا مٞایزه می ـػوؼ یا به ىما ويان میػاػودؼ چگىوده تق یده ىیدؼ و چگىوده
مای؛ بماویؼس تمـیههایی ؿا به ىما آمىفه میػاػوؼ و بٞدؼ اف آن ،عىػتدان اف
ٕـی ٨تمـیه مدیتىاوندتیؼ بیمداؿیهایتدان ؿا ػؿمدان ىیدؼس بٞدؼا امدتاػان
ػؿو١ددیه چدیاىود بدده میدان مددـػی آمؼوددؼ و بددهه؛ؿیغتگی ایزدداػ ـػوددؼس
هـ نی بغىاهؼ با چیاىود بیمداؿان ؿا مٞایزده ىدؼ ،بدهٕىؿ صدت؛ ؿوس یدا
صیىان تنغیـ ىىؼه ؿا بده عدىػ ردؾب مدی ىدؼس ػؿ آن فمدان و آن مىٞ٩ید ،
بْٞی اف امتاػان چیاىو بیماؿان ؿا مؼاوا ـػوؼ ،ه هملداؿی بدا اوّداٛ
یهاوی ػؿ آن فمان بىػس اما چدیاىود مهداؿ مدـػی ٝداػی ویند و ایده
پؼیؼه ومیتىاوؼ بـای ابؼ اػامه یابؼس آن وتیزهای اف ت٢ییدـا اوّدا ٛیهداوی
ػؿ آن فمان و  ٔ٪٥مضَىیی اف آن ػوؿه بدىػس بٞدؼها بـعدی ا٥دـاػ ػؿ آمدىفه
ػیگـان بـای ى٦ای بیماؿیهدا متغَدٌ ىدؼوؼ و بدؼیه ومدییه وابنداماوی
ایزاػ ـػوؼس چگىوه ٥ـػی ٝاػی میتىاوؼ ػؿ ٝـُ مه یدا پدىذ ؿوف مدؼاوای
بیماؿی ؿا یاػ بگیـػ؟ ندی اػٝدا می ىدؼ« :مدیتدىاو؛ ایده یدا آن بیمداؿی ؿا
ػؿمدان دى؛س» بگؾاؿیدؼ بده ىدما بگدىی؛ ده همدۀ ایده ا٥دـاػ ؿوس یدا صیدىان
تنغیـ ىىؼه ػاؿوؼس آیا میػاوىؼ چهچیقی به پي ىان چنبیؼه ام ؟ آنهدا
ؿوس یا صیىان تنغیـ ىىؼه ػاؿوؼ ،اما وده آن ؿا اصنداك مدی ىىدؼ و وده اف آن
إال ٛػاؿوؼس هىىف بهاىتباه ٥لدـ می ىىدؼ تىاومىؼودؼ و ٥لدـ می ىىدؼ ایىلده
میتىاوىؼ ػؿمان ىىؼ چیق عىبی ام س
امتاػان واٞ٩ی چیاىو بایؼ اف میان ما ها تق یۀ ٕا٥ ٩ـمدا بگؾؿودؼ
تا به ایه هؼ ٣بـمىؼس فماوی ه ٥ـػی بیماؿ ؿا مؼاوا می ىیؼ ،آیا هـاق ػؿباؿۀ
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ایه ٥لـ ـػهایؼ ه آیا تىاواییهای ٩ؼؿتمىؼ ٥ىٕ٧بیٞی ؿا بدـای افبدیهبدـػن
اؿمای ایه ىغٌ ػاؿا هنتیؼ؟ آیا هـاق آمىفىی ص٪ی٪ی ؿا نب ـػهایؼ؟
چگىوه میتىاویؼ ػؿ ٝـُ مه یا پىذ ؿوف ،مؼاوای بیماؿیهدا ؿا یداػ بگیـیدؼ؟
چگىوه میتىاویؼ با ػم های ٥ـػی ٝاػی بیماؿی نی ؿا ػؿمان ىیؼ؟ اما
چىدیه امدتاػان ٩البدی چدیاددىوگی اف ّد ٤ٞىدما و وابنددتگیهدای مددـػی
امت٦اػه ـػهاوؼس آیا ػؿ رنتزىی ػؿمدان بیمداؿیهدا ویندتیؼ؟ آنهدا بندیاؿ
عىىددضا میىددىوؼ الكهددایی بـاددقاؿ ىىددؼ و ىددیىههایی بددـای مددؼاوای
بیماؿی آمىفه ػهىؼ ،ماوىؼ مىفن چی ،وىؿػؿماوی ،تغییۀ چی ،ربـان چی،
بهاٍٖالس ٕب ٥ياؿ و بهاٍٖالس ؿوه اـ٥ته بهومییۀ ػم س ؿوههدای
اىوااىوی ورىػ ػاؿػ و هؼ٣ىان ایه ام ه پى ىما ؿا بگیـوؼس
بگؾاؿیؼ ػؿباؿۀ ؿوه اـ٥ته بهومییۀ ػم بـای ىدما ٍدضب دى؛س بدـ
ٕب ٨مياهؼۀ ما ٝی ؿیيهای بیماؿىؼن ٥ـػ و تمای بدؼبغتیهدایو اؿمدا
ام میؼان اؿمایی ایه مداػۀ مدیاهس ایده چیدقی مى٦دی و بدؼ امد س تمدای
مىرىػا اهـیمىی ویق مىرىػاتی مى٦ی و میاه هنتىؼ و هىگامی ه مضیٔ
بـایىان مىامب باىدؼ واؿػ میىدىوؼس ایده ٝید اٍدیی بیمداؿبىػن امد
مىي اٍیی بیماؿیس ایبته بیماؿی به ػو ىیىۀ ػیگـ ویق پؼیدؼ میآیدؼس یلدی اف
آنها ىامل مىرىػاتی بنیاؿ ؽؿهبیىی با چگایی بای ام ه ماوىؼ عىىدهای
اف اؿما هنتىؼس ػیگـی ه متـ ىای ٜام اما ورىػ ػاؿػ مخل ایه ام ه
اف میان یک یىیه و اف ارؼاػ ىغٌ مىت٪ل میىىػس
بگؾاؿیؼ ػؿبداؿۀ بیمداؿیهدایی ٍدضب ىدی؛ ده بیيدتـ ؿایذاودؼس ندی
ممله ام ػؿ رایی اف بؼوو ١ؼه٦ٝ ،ىو  ،بـآمؼای ؿوی امتغىان و ١یـه
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ػاىته باىؼس ػؿ ُبٞؼی ػیگـ ه رؿ٣تـ اف ایه ُبٞؼ امد  ،ػؿ آن ٩ندم بیمداؿ
بؼن ،مىرىػی مى٦ی ورىػ ػاؿػس ا خدـ امدتاػان چدیاىود بدا تىاواییهدای
چی
٥ىٕ٧بیٞی مٞمىیی ومیتىاوىؼ آن ؿا ىىامایی ىىؼس آنها  ٔ٪٥میتىاوىؼ ِ
چدی مدیاه
میاه ؿا ػؿ بؼن ىغٌ ببیىىؼس ایه ػؿم ام ه بگىیی؛ هـردا ِ
چدی مدیاه ٝید اٍدیی بیمداؿی
مىرىػ باىؼ ،آوزا بیمداؿی وردىػ ػاؿػس امدا ِ
وین س فیـا مىردىػی ػؿ ُبٞدؼی رؿ٣تدـ وردىػ ػاؿػ ده ایده میدؼان ؿا ایزداػ
چی میاه و تغییۀ آن ٍضب می ىىدؼس
می ىؼس بْٞی ا٥ـاػ ػؿباؿۀ بـػاىته ِ
بـویؼ و آنٕىؿ ده مدیعىاهیدؼ آن ؿا تغییده ىیدؼ! فمداوی ىتداه بٞدؼ اف آن،
ػوباؿه به ورىػ میآیؼ ،فیـا ػؿ بْٞی اف صای  ،مىرىػی ه ػؿ ایده مندئیه
ػعای ػاؿػ بنیاؿ ٩ؼؿتمىؼ ام و میتىاوؼ بهمضِ ایىله چی بـػاىته ىىػ
آن ؿا پل بگیـػس میتىاودؼ چدی ؿا بـاـػاودؼس ایده ػؿمانهدای مدٖضی مدؤحـ
وینتىؼس
چی میاه
بـ اماك آوهه ٥ـػی با تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی میبیىؼ ،هـرا ِ
ورددىػ ػاىددته باىددؼ ،آن ملددان ایهاىودده ػؿ وٚددـ اـ٥تدده میىددىػ دده چد ِدی
بیماؿیفا ػاؿػس ػ تـ ٕب چیىدی پدی مدیبدـػ ده ػؿ آن مىٖ٪ده ،اوا هدای
اوـری منؼوػوؼ ،بهٕىؿی ه چدی و عدىن ػؿ ادـػه ویندتىؼ و اوا هدای
اوـری اـ٥ته و منؼوػوؼس ػؿ وٚدـ ػ تدـ ٕدب ١ـبدی ،آن مىٖ٪ده ٝال مدی اف
فع؛١ ،ؼه ،بـآمؼای ؿوی امتغىان ،ایتهاب و ١یـه ؿا ويان مدیػهدؼس و٩تدی
ػؿ ایه ُبٞؼ ٙاهـ میىىػ به ایه ىلل ػؿ میآیؼس بٞدؼ اف ایىلده آن مىردىػ ؿا
بـمیػاؿیؼ پی میبـیؼ بؼن ػؿ ایه ُبٞؼ هیچ ميلیی ودؼاؿػس عدىاه آن ػیندک
مهـهها باىؼ یا بـآمؼای ؿوی امتغىان ،بٞؼ اف ایىله آن چیق ؿا بـمیػاؿیدؼ و
میؼان ؿا پاک می ىیؼ ،پدی میبـیدؼ بدؼن بال٥اٍدیه ىد٦ا پیدؼا دـػه امد س
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میتىاویؼ با اىٞۀ ایلل ٝلدل ػیگدـی بگیـیدؼ و ببیىیدؼ ده بـآمدؼای ؿوی
امتغىان واپؼیؼ ىؼه ام س ٝی اٍیی ایه امد ده ایده مىردىػ آن احدـ ؿا
ایزاػ می ـػس
ؿوه ادـ٥ته
بـعی اػٝا می ىىؼ پل اف ایىله ػؿ ٝـُ مده یدا پدىذ ؿوف ِ
بهومییۀ ػم ؿا به ىما آمىفه ػهىؼ ،میتىاویؼ بیماؿیهدا ؿا ػؿمدان ىیدؼس
ؿوه اـ٥ته بهومییۀ ػم ؿا به مه ويان ػهیدؼ! ػؿ م٪اینده بدا آن مىردىػ
مى٦ی هىیىاک ،مىرىػا بيـی بنیاؿ ّٞی٤اوؼس چىدان مىردىػی میتىاودؼ
ؽهه ىما ؿا ىتـ ىؼ و هـٕىؿ ده میعىاهدؼ بدهؿاصتی ىتدـ ىدما ؿا ػؿ
ػم ایـػس صتی میتىاوؼ بهؿاصتی به فوؼایتان عاتمه ػهدؼس مدیاىییدؼ ده
مدیتىاویدؼ آن ؿا بددا ػمد بگیـیددؼس چگىودده مدیتىاویدؼ آن ؿا بگیـیددؼ؟ ػمد
مٞمىییتان صتی ومیتىاوؼ آن ؿا یمل ىؼس و٩تدی ػمد عدىػ ؿا بده إدـا٣
صـ میػهیؼ ،بده ىدما اٝتىدایی ومدی ىدؼ و صتدی پيد مدـتان بده ىدما
مدیعىددؼػ ،صـ ددا بی٩اٝددؼۀ ػمد تان بددـای اددـ٥ته آن ػؿ وٚددـه بنددیاؿ
عىؼهػاؿ ام س ااـ واٞ٩دا بتىاویدؼ آن ؿا یمدل ىیدؼ ،بیػؿود بده ػمد تان
آمیب میؿماوؼ و یک فع؛ واٞ٩ی میىىػ! ا٥ـاػی ؿا ٩بال ػیؼهای ه بدا هدـ
آفمایيی هـ ػو ػم ىان ٕبیٞی به وٚـ مدیآمدؼس بدؼن و ػم ىدان هدیچ
ميلیی وؼاى  ،اما ومیتىاونتىؼ ػم ىدان ؿا ده آویدقان بدىػ بیىدؼ ىىدؼس
چىیه ا٥ـاػی ؿا ػیؼهایس آوهه ؿوی ػاػه بىػ آمیبػیدؼن بؼنىدان ػؿ ُبٞدؼی
ػیگـ بىػ و به ایه مىزـ ىؼه بىػ ه ایىزا واٞ٩دا ٥یدذ باىدىؼس همدانٕىؿ ده
میتىاویؼ تَىؿ ىیؼ ،آمیبػیؼن آن بؼن ام ه باٝج ٥یذىؼن میىدىػس
ا٥ـاػی ه تض ٝمل رـاصی ٪ٝی؛مافی ٩ـاؿ اـ٥تهاوؼ یا ٕی ٝمل رـاصی
٩نمتی اف بؼنىان بـػاىته ىدؼه اف مده پـمدیؼهاوؼ ده آیدا هىدىف میتىاوىدؼ
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چیاىو ؿا تمـیه ىىؼس همیيه به آنها إمیىان مدیػه؛ ده مندئیهای
وین فیـا بؼنىان ػؿ ُبٞؼی ػیگـ رـاصی ويؼه و ػؿ تمـیه چیاىود  ،آن
بؼن ام ه ؿوی آن اؿ میىىػس بىابـایه پیـو آوهده این مدیا٦ت؛ ،و٩تدی
مددٞی می ىیددؼ آن مىرددىػ مى٦ددی ؿا بگیـیددؼ ،ااددـ وتىاویددؼ آن ؿا یمددل ىیددؼ
اهمیتی ومیػهؼ ،اما ااـ آن ؿا یمل می ـػیؼ به ػم تان ٍؼمه میفػس
بـای صمای اف ؿویؼاػ مه؛ میی چیاىو  ،تٞدؼاػی اف مـیدؼان ؿا بدـای
ىـ ػؿ ومایيگاههای تىؼؿمتی آمیایی ػؿ پله ،همـاه عىػ بدـػیس ػؿ هدـ
ػو ومایيگاه ما بـرنتهتـیه ؿوه بىػی؛س ػؿ اوییه ومایيگاه٥ ،دایىن ػا٥دای
ما «مؼؿمۀ چیاىود مدتاؿه» اٝدالی ىدؼس ػؿ ومایيدگاه ػوی ،ػؿ مضدل مدا
به٩ؼؿی افػصای بىػ ه ومیتىاونتی؛ اف ٝهؼۀ آن بدـآیی؛س ػؿ مدایـ ١ـ٥دههای
ومایيگاه ،ا٥ـاػ چىؼاوی وبىػوؼ ،اما ١ـ٥دۀ مدا پدـ اف رمٞید بدىػس مده ٍد٤
اوتٚدداؿ بددىػٍ :دد ٤او بددـای آنهددایی بددىػ دده ٍددبش فوػ بددـای مددؼاوای
ٍبضگاهی حب وای ـػه بىػوؼس ٍ ٤ػوی ،بدـای مدؼاوای بٞدؼافٙهـ مىتٚدـ
حب وای بىػوؼ و ٍ ٤مىی ػؿ اوتٚاؿ اـ٥ته امْا اف مه بىػوؼس ما بیماؿیها ؿا
ى٦ا ومیػهی؛س چـا ایه اؿ ؿا اوزای ػاػی؛؟ فیـا میعىامتی؛ اف ؿویدؼاػ مهد؛
میی چیاىو صمای و ػؿ ایه فمیىه هملاؿی ـػه باىی؛س
اىو عىػ ؿا بیه مـیؼاوی ه با مه ػؿ آوزا بىػوؼ تىفی ٜـػیس هـیک اف
آنها تىػهای اوـری ػؿیا ٥ـػوؼ ه بیو اف ٍؼ تىاوایی ٥دىٕ٧بیٞی آن ؿا
ىلل ػاػه بىػس ػم آوان ؿا با اىو مهـومىی ـػی ،اما با ایده صدا هد؛،
ػم بْٞی اف آنها تا صؼ عىوـیقی و تاو فػن اقیؼه ىؼس ایده صتدی باؿهدا
ات٦ا ٧ا٥تاػس آن مىرىػا امال ػؿوؼه بىػوؼس آیا ٥لـ می ىیؼ بتىاویؼ آنهدا ؿا
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بددا ػم د بيددـی عددىػ یمددل ىی دؼ؟ صتددی ااددـ مددٞی می ـػیددؼ ،بددؼون
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی مىؿػویاف ومیتىاونتیؼ به آنهدا ػمد یابیدؼس فیدـا اف
ُبٞؼی ػیگـ میػاوىؼ به چه ٥لـ می ىیؼ و صتی ٩بل اف اوییه صـ تان ٥دـاؿ
می ىىؼس پل اف ایىله بیمداؿ پدایو ؿا اف ػؿ بیدـون مدیادؾاؿػ٥ ،دىؿا بده آوزدا
بافمیاـػوؼ و بیماؿی ػوباؿه ٙاهـ میىىػس بـای ایىله بـ آن چیـه ىدىیؼ بده
تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی عاٍی ویاف ػاؿیؼ ه ػم تان ؿا ػؿاف ىیؼ و آن ؿا همدان
را میظ ىب ىیؼس پل اف آوله میظ دىب ىدؼ ،تىاودایی ٥دىٕ٧بیٞی ػیگدـی
ػاؿید؛ دده «ؿوه ٝددایی بیـون يددیؼن ؿوس» وامیدؼه مدیىددىػ و آن تىاوددایی
٥ىٕ٧بیٞی صتی ویـومىؼتـ امد س مدیتىاودؼ ؿوس اٍدیی مىردىػی ؿا بیدـون
بليددؼ و بال٥اٍددیه آن مىرددىػ ومیتىاوددؼ ػیگددـ صـ د ىددؼس ایدده تىاوددایی
٥ىٕ٧بیٞی بـای هؼ٣های عاٍی امت٦اػه میىىػ و ما ػؿ آن ومایيدگاه اف
آن امت٦اػه ـػی؛س ىایؼ با ایه ػامتان آىىا باىیؼ ه اـچده پاػىداه میمدىن
عییی بقؿو بىػ ،اما تاتاااتا امۀ ػؿ ػمتو ؿا بهمم او وياوه اـ ٥و او ؿا
بنیاؿ ىچک ـػس ایه تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی میتىاوؼ چىیه احـی ػاىته باىدؼس
بؼون تىره به ایىله ایه مىرىػ چ٪ؼؿ بدقؿو یدا ىچدک باىدؼ ،بال٥اٍدیه ػؿ
ػم اـ٥ته و بنیاؿ ىچک میىىػس
بهٝالوه ،مزاف وین ه ػم ىغٌ ػؿ بؼن ٥یقیلی بیماؿ ٥دـو ؿوػ و
چیقی ؿا عاؿد ىؼس میتىاوؼ ػؿ ؽهه مـػی ػؿ رامٞۀ ٝاػی اعتال به ورىػ
آوؿػ و مٖی٪ا ممىى ٛام س صتی ااـ املانپؾیـ باىؼ ،ومیتىاویؼ به ایه ىلل
اوزای ػهیؼس ػمتی ه ٥ـػ ٥ـو میبـػ ،ػمتی ػؿ ُبٞؼی ػیگـ امد س ػؿ وٚدـ
بگیـیؼ ه ىغَی بیماؿی ٩یبی ػاؿػس و٩تی ایه ػم بهٕـ٩ ٣یدب صـ د
می ىؼ ه آن مىرىػ ؿا بگیـػ ،آن ػم ه ػؿ ُبٞؼی ػیگـ ٩ـاؿ ػاؿػ بهٕـ٣
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ػؿون بددؼن صـ د م دی ىددؼ و ٥ددىؿا آن مىرددىػ ؿا م دی٩اپددؼس مددپل ػم د
بیـوویتان آن ؿا میایـػ و هـ ػو ػم بنته میىىوؼ و مپل آن مىرىػ ػؿ
ػم ىمام س آن مىرىػ بندیاؿ ػؿودؼه امد  ،اداهی او٩دا ػؿ ػمد تان
صـ ـػه و مٞی می ىؼ آن ؿا مىؿاط ىؼ ،ااهی او٩دا ودیو مدیفودؼ و
ااهی او٩ا صتی ٍؼای اىهعـاه ایزاػ می ىدؼس بدا آولده ػؿ ػمد تان
ىچک به وٚـ میؿمؼ ،اما اادـ اف ػمد تان ؿهدا ىیدؼ بده اودؼافۀ او عدىػ
بـمیاـػػس ایه چیقی ویند ده هـ ندی بتىاودؼ اف ٝهدؼۀ آن بـآیدؼس بدؼون
تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی یفی بـای آن ،هیچیک اف ایهها املانپدؾیـ ویند س ایده
وى ٛمٞایزه بههیچوره به ایه ماػای وین ه مـػی تَىؿ می ىىؼس
ایبته ایه وى ٛاف مٞایزۀ چیاىو ممله ام ػؿ آیىؼه مزداف باىدؼ ده
ورىػ ػاىته باىؼ ،همانٕىؿ ه ػؿ اؾىته همیيده وردىػ ػاىد س امدا بایدؼ
ىـٕی ورىػ ػاىته باىؼ٥ :ـػی ه اف آن امت٦اػه می ىؼ بایؼ تق یده ىىدؼه
باىؼ و اف ؿوی ویکعىاهی آن ؿا اوزای ػهؼس  ٔ٪٥میتىاودؼ بدـای تٞدؼاػی اف
ا٥ـاػ عىب اوزای ػهؼس اما ومیتىاوؼ اؿمای آنها ؿا بهٕىؿ امل اف بیه ببـػ
چـا ه ت٪ىای ٚٝی؛ دا٥ی ودؼاؿػس افایدهؿو ؿودذهدا هىدىف هد؛ وردىػ عىاهىدؼ
ػاى  ،اما بیماؿیهای بغَىً ى٦ا عىاهىدؼ یا٥د س یدک امدتاػ مٞمدىیی
چیاىو نی وین ه ػؿ تق یه به ػا ى وا ل ىؼه باىؼس او  ٔ٪٥مدیتىاودؼ
بیماؿیها ؿا به آیىؼه مى ى ىدؼ یدا ىدایؼ آنهدا ؿا بده بدؼبغتیهای ػیگدـی
ؿووؼ بهتٞىید٨اودؼاعته ؿا وؼاودؼس اادـ
تبؼیل ىؼس عىػ او ویق ممله ام ایه ِ
ؿوه او عىػآ ااه ملی ؿا تق یه ىؼ ،ایه داؿ ؿا عىػآ اداه ملدی او اوزدای
میػهدؼس تٞدؼاػی اف ا٥دـاػی ده ػؿ بـعدی مؼؿمدههای چیاىود تمدـیه
می ىىددؼ بنددیاؿ مٞددـو ٣بدده وٚددـ میؿمددىؼس بنددیاؿی اف امددتاػان ميددهىؿ
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چیاىو  ،اىو وؼاؿوؼ فیـا اىو ىان ػؿ بؼن عىػآ ااه ملیىدان ؿىدؼ
می ىؼس تىها ٝیتی ه میتىاوىؼ ػؿ ٕى فوؼای عىػ مٞایزۀ بیماؿان ؿا اوزای
ػهىؼ ایه ام ه ما ها یدا صتدی ػههدا مدا بدؼون پیيدـ ٥چىدؼاوی ػؿ
تق یهىان اػامه میػهىؼس آنها مزافوؼ مٞایزۀ بیماؿان ؿا اوزدای ػهىدؼ فیدـا
مٖش مضؼوػ میماوؼس مـیؼان ٥دایىن ػا٥دا بههیچورده
تمـیهىان ػؿ همان ِ
ارافه وؼاؿوؼ بیماؿان ؿا مؼاوا ىىؼس میتىاویؼ ایه تاب ؿا بـای بیماؿ بغىاویدؼس
ااـ بیماؿ بتىاوؼ مضتىای تداب ؿا ٩بدى ىدؼ ،مدیتىاودؼ او ؿا ىد٦ا ػهدؼ ،امدا
بـصنب م٪ؼاؿ اؿمای هـ ىغٌ ،وتایذ مت٦او عىاهؼ بىػس

دسهاو بیماسعتاو و دسهاو چیگىيگ
بگؾاؿیؼ ػؿباؿۀ ؿابٖۀ بدیه ػؿمدان بیماؿمدتان و ػؿمدان چدیاىود ٍدضب
ىی؛س بـعی اف پقىلان ٕب ١ـبی ،چیاىو ؿا به ؿمدمی ومیىىامدىؼ و
میتىان ا ٦ا خـ آنها ایهاىوه هنتىؼس وٚدـ آنهدا ایده امد ده« :اادـ
چددیاىودد مددیتىاوددؼ بیمدداؿیهددا ؿا ىدد٦ا ػهددؼ ،پددل چدده ویددافی بدده
بیماؿمتانهام ؟ چیاىو تان میتىاوؼ با ػمد عدایی و بدؼون تقؿی٪دا ،
ػاؿو یا بنتـیىؼن ػؿ بیماؿمتان مـػی ؿا ى٦ا ػهؼس پل چـا ومیآییدؼ ردای
بیماؿمتانهای ما ؿا بگیـیؼ؟» ایه اٙهاؿوٚـ م٪ٞى و مىٖ٪ی وین س بـعدی
ا٥ـاػ چیاىود ؿا ػؿک ومی ىىدؼس ػؿ وا٩د ٜمٞایزدۀ چدیاىود ومدیتىاودؼ
ميابه ػؿمانهای مـػی ٝاػی باىؼ ،چـا ه چیاىو مهاؿ مدـػی ٝداػی
وین  ،بیله چیقی ٥ىٕ٧بیٞی ام س پل چگىوه چىیه چیقی ه ایهاىوده
٥ىٕ٧بیٞی ام مزاف ام ػؿ انتـۀ ومیٞی با رامٞۀ ٝاػی بيـی تؼاعل
ایزاػ ىؼ؟ مىردىػا عدؼایی بندیاؿ تىاومىؼودؼ و مدیتىاوىدؼ بدا یدک صـ د
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ػم ىان تمای بیماؿیهای اونانها ؿا اف بیه ببـوؼس چـا هدیچیدک اف آنهدا
ایه اؿ ؿا اوزای ومیػهىؼ؟ بغَىً ده مىردىػا عدؼایی بندیاؿ فیداػی
ورددىػ ػاؿوددؼس چددـا آنهددا بددا ػؿمددان بیماؿیتددان بغيددىؼایىددان ؿا ويددان
ومیػهىؼ؟ فیـا رامٞۀ ٝاػی اونداوی ٩دـاؿ امد بدؼیه ٍدىؿ باىدؼس تىیدؼ،
پیـی ،بیماؿی و مـو ٍـ٥ا واٞ٩ید فودؼای هندتىؼس همدۀ آنهدا ٝی هدای
اؿمایی ػاؿوؼ و اف ٪ٝىب اؿمایی واىی میىىوؼس ااـ بؼهی ػاؿیؼ مزبىؿیدؼ
آن ؿا بپـػافیؼس
ااـ بیماؿی نی ؿا ػؿمان ىیؼ ،مخل ایده امد ده آن اٍدل ؿا و٪دِ
می ىیؼ ،چـا ه ػؿ ایه ٍىؿ ٥ـػ میتىاون اؿهای واػؿمتی اوزای ػهدؼ
بؼون ایىلده تداوان آنهدا ؿا بپدـػافػس چگىوده ایده مدیتىاوند مزداف باىدؼ؟
ا٥ـاػی ه ػؿ صا تق یه هنتىؼ ااـ آن٩ؼؿ ٩ؼؿ وؼاىته باىىؼ ده ميدلل
ؿا بهٕىؿ امل صل ىىؼ و ااـ اف ؿوی ویکعىاهی باىؼ مملده امد اردافه
ػاىته باىىؼ ٥ـػی بیماؿ ؿا ػؿمان ىىؼس اما بایؼ بـ اماك ویکعىاهی باىؼس
اما آنهایی ه ایه ٩ؼؿ ؿا ػاؿوؼ ه بهٕىؿ واٞ٩ی ایه ميدلل مدـػی ؿا صدل
ىىؼ مزداف ویندتىؼ ػؿ اندتـۀ ومدیٞی ایده داؿ ؿا اوزدای ػهىدؼس فیدـا ػؿ آن
ٍىؿ بهٕىؿ رؼی به وّٞی رامٞۀ مـػی ٝاػی آمیب میؿمداوؼوؼ و ایده
مزاف وین س بىابـایه میتىاوی؛ ببیىدی؛ چدـا ردایگقیه ـػن بیماؿمدتانهای
مـػی ٝاػی بدا چدیاىود  ،اٍدال ٝمیدی ویند  ،چـا ده چدیاىود ٥دایی
٥ىٕ٧بیٞی ام س
بـعی ا٥ـاػ ػؿ چیه ىایؼ چىیه تَىؿی ػاىته باىىؼ ه بیماؿمتانهایی
ت میل ىىوؼ ه به چیاىو اعتَاً ػاىته و اؿمىؼان آنهدا امدتاػان
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مدداهـ چیاىود باىددىؼس امددا ااددـ اف وٚددـ تزهیددق و املاوددا ویددق اوزایپددؾیـ
میبىػ ،هـاق احـبغيی ومیػاىتىؼس فیـا مىرىػا وای ػؿ صا مضا ٚ٥اف
وّددٞی رامٞددۀ ٝدداػی بيددـی هنددتىؼس ااددـ بیماؿمددتانهای چدیاىود ،
ییىیکهای چیاىو  ،مـا ق مدالمتی چدیاىود و امدتـاص اداههدای
ػؿماوی چیاىو ت میل ىىوؼ ،احـبغيدی ىد٦اػاػن امدتاػان چدیاىود
بهٕىؿ ٩ابلمالصٚهای ا ٥عىاهؼ ـػ و وتیزۀ ػؿمانها بهٕىؿ یی عدىب
وغىاهؼ بىػس چـا؟ اف آوزا ه ایه اؿ ؿا ػؿ بیه مـػی ٝاػی اوزای مدیػهىدؼ،
٥ای آنها بایؼ ػؿ همان مٖش مـػی ٝاػی باىدؼس آنهدا مزبىؿودؼ ػؿ همدان
مٖش وّٞی مـػی ٝاػی با٩ی بماوىؼس احـبغيی ػؿمدان آنهدا بایدؼ ميدابه
احـبغيی ػؿمان بیماؿمتان باىدؼس ػؿ وتیزده ،ػؿمدان آنهدا بدهعىبی ٝمدل
ومی ىؼ و آنهدا ویدق بدـای ىد٦ای یدک بیمداؿی ،چىدؼ بهاٍدٖالس «ریندۀ
ػؿمان» ؿا ویاف ػاؿوؼس مٞمىی بؼیه ٍىؿ ام س
با بیماؿمتانهای چیاىو یا بؼون آنها ،ومیتىان تىاودایی چیاىود
ػؿ ى٦ای بیماؿیها ؿا اولاؿ ـػس چیاىو مؼ فماوی ػؿ بیه مـػی ميدهىؿ
بددىػه ام د س بن دیاؿی اف اىددغاً تىاونددتهاوؼ اف ٕـی د ٨آنهددا بدده ىدد٦ای
بیماؿیها و ص ٘٦مالمتی ػم یابىؼس عىاه بیماؿی تىمٔ امتاػ چیاىوگی
به تٞىی ٨ا٥تاػه باىؼ یا به هـ ىلیی مٞایزه ىؼه باىؼ ،به هـ صدا بیمداؿی
واپؼیؼ ىؼه ام س ومیتىان اولاؿ ـػ ه چدیاىود مدیتىاودؼ بیمداؿیهدا ؿا
مٞایزه ىؼس ا خـ اىغاٍی ه مـا ٟامدتاػان چدیاىود ؿ٥تهاودؼ نداوی
هنددتىؼ ده بیمدداؿیهددای ػىددىاؿ و پیهیدؼهای ػاىددتهاوؼ دده بیماؿمددتانها
وتىاونتىؼ آنها ؿا ػؿمان ىىؼس بىابـایه وقػ امتاػ چیاىو ماهـی میؿوودؼ
تا ىاول عىػ ؿا امتضان ىىؼ و ػؿ ما ىگ٦تی ،بیماؿی ػؿ وهاید ػؿمدان
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میىىػس ناوی ه بیماؿیىان ػؿ بیماؿمتان ػؿمان میىىػ ودقػ امدتاػان
چیاىو ومیؿووؼس بغَىً ػؿ آ١اف ،مـػی به ایه ٍىؿ ٥لـ مدی ـػودؼس
بىابـایه چیاىو میتىاوؼ بیماؿیها ؿا ػؿمان ىدؼ٪٥ ،دٔ ایىلده ومدیتىاودؼ
مخل مایـ ىیىههای مـمىی رامٞۀ بيـی امت٦اػه ىىػس ػؿ صایی ه تؼاعیی
انتـػه بههیچوره مزاف وین  ،اوزای آن ػؿ انتـهای ىچک یا بدهىدلیی
ما و ؛و٦ىؽ رایق ام  ،اما بیتـػیؼ ومدیتىاودؼ بدهٕىؿ امدل بیمداؿی ؿا
ى٦ا ػهؼس بهتـیه ؿاه ى٦ای بیماؿی ایده امد ده عدىػ ٥دـػ چدیاىود ؿا
تمـیه ىؼس
امتاػان چیاىوگی ویق هنتىؼ ه اػٝا می ىىؼ بیماؿمتانها ومیتىاوىدؼ
بیماؿیها ؿا ػؿمان ىىؼ و احـبغيی ػؿمانهای بیماؿمتان مضؼوػ ام س ما
ػؿباؿۀ آن چه میاىیی؛؟ ایبته ػییدل فیداػی وردىػ ػاؿػس بده وٚدـ مده ػییدل
اٍیی ،ا٥ى اؿفههای اعال٩ی اونان امد ده مىزدـ بده اودىا ٛاىودااىن
بیماؿیهای ٝزیبی ىؼه ه بیماؿمتانها ومیتىاوىؼ آنهدا ؿا ػؿمدان ىىدؼس
مَـ ٣ػاؿو ویق مؤحـ ویند س ػاؿوهدای ت٪یبدی فیداػی ویدق وردىػ ػاؿػس تمدای
ایهها بهعإـ ٥ناػ رامٞۀ بيـی ام ه ػؿ صا صاّـ به ایه صؼ ؿمدیؼه
ام س هیچ نی وبایؼ ػیگـان ؿا بـای آن مـفوو ىدؼ ،فیدـا هـ ندی ػؿ آن
مهمی ػاىته امد س ػؿ وتیزده ،هـ ندی ػؿ تق یده بدا مدغتیهدایی مىارده
میىىػس
ػؿ بـعددی مددىاؿػ ،صت دی بددا ایىل ده ىددغٌ واٞ٩ددا بیمدداؿ ام د  ،پقىددلان
ومیتىاوىؼ بیماؿی او ؿا تيغیٌ ػهىؼس بیماؿی بـعی اف ا٥ـاػ ویدق تيدغیٌ
ػاػه میىىػ اما اممی بـای آنها ورىػ وؼاؿػ ،فیـا ٩بال هـاق ػیؼه ويؼهاوؼس
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بیماؿمتانها همۀ آنها ؿا «بیماؿیهای امـوفی» میوامىؼس آیا بیماؿمدتانها
م دیتىاوىددؼ بیمدداؿیهددا ؿا مٞایزدده ىىددؼ؟ بیدده مدیتىاوىددؼس ااددـ بیماؿمددتانها
ومیتىاونتىؼ بیماؿیها ؿا مٞایزه ىىؼ ،مـػی به آنها اٝتمداػ ومیػاىدتىؼ و
بـای مٞایزه به آوزا ومیؿ٥تىؼس بیماؿمتانها میتىاوىؼ بیماؿیهدا ؿا مٞایزده
ىىددؼ٪٥ ،ددٔ ایهٕددىؿ ام د دده ؿوههددای مٞایزددۀ آنهددا ػؿ مددٖش مددـػی
ٝاػیاوؼ ،ػؿ صایی ه بیماؿیهای مـػی وؿای آن هنتىؼ و بـعی بیماؿیهدا
بنیاؿ وعی؛اوؼس به همیه ٝی ام ه پقىدلان ت یدؼ می ىىدؼ ػؿ مـاصدل
اوییددۀ بیمدداؿی ػؿمددان اوزددای ىددىػس و٩تددی بیمدداؿی ٥ددـػی بنددیاؿ صدداػ ىددىػ
بیماؿمتانها ومیتىاوىؼ آن ؿا ػؿمان ىىؼس م٪ؼاؿ بیو اف صدؼ ػاؿو ویدق ٥دـػ ؿا
منمىی می ىؼس مٖش ػؿمانهدای پقىدلی امدـوفه ػؿ همدان مدٖش ٝید؛ و
٥ىاوؿی ما ٩ـاؿ ػاؿػس همگدی ػؿ مدٖش مدـػی ٝداػی هندتىؼس بىدابـایه تد حیـ
ػؿماوگـی آنها  ٔ٪٥میتىاوؼ به ایه ٍىؿ باىؼس ولتدهای هند ده بایدؼ
ؿوىدده ددى؛ :دداؿی دده ػؿمانهددای مٞمددى چددیاىودد و ػؿمانهددای
بیماؿمتانها اوزای میػهىؼ ایه ام ه مغتیها یا همان ٝید ؿیيدهای
بیماؿیها ؿا به تٞىید ٨میاوؼافودؼ و رابزدا مدی ىىدؼس آنهدا ؿا بده مدا های
با٩یماوؼۀ فوؼای ىغٌ یا به آیىؼه مى دى مدی ىىدؼ و اؿمدا اٍدال اف بدیه
ومیؿوػس
بگؾاؿی دؼ ػؿبدداؿۀ ٕددب چیى دی ٍددضب ى دی؛س ٕددب چیى دی بدده ػؿمددان
چیاىو بنیاؿ وقػیک ام س ػؿ چیه بامدتان ا خدـ پقىدلان ٕدب چیىدی
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞدی ػاىدتىؼس بدهٕىؿ مخدا ٕبیبدان بقؿادی مخدل مدىن
میمیا ى ،هىآ تى ى ،یی ىیره و بیآن چه ،تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػاىتىؼ
و همگدی ػؿ متددىن پقىددلی منددتىؼ ىددؼهاوؼس امددا ایده ؿوفهددا اف ٩ددؼؿ های
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عاؿ٧ایٞاػهىان ا١یب اوت٪اػ میىىػس آوهده ٕدب چیىدی بده اؿث بدـػه ٪٥دٔ
ونغهها یا تزـبیاتی ام ده اف مدٞی و عٖدا بده ػمد آمدؼه امد س ٕدب
چیىی بامتان بنیاؿ پیيـ٥ته بىػس پیيـ٥تهتـ اف ٝی؛ پقىلی امـوفه بىػس ىدایؼ
بـعی ٥لـ ىىؼٝ« :ی؛ پقىلی ىىوی بنیاؿ پیيـ٥ته ام  ،میتیامدلهها
میتىاوىؼ ػؿون بؼن ؿا بـؿمی ىىؼ و امىاد مداوؿای ٍدى ٝ ،للبدـػاؿی و
اىٞۀ ایلل وردىػ ػاؿػس» اـچده مملده امد تزهیدقا امدـوفی پیيدـ٥ته
باىىؼ ،اما ػؿ وٚـ مه هىىف بهعىبی ٕب چیىی بامتان وینتىؼس
هىآ تى ى ػؿ م٢ق امپـاتىؿ ما ى ما ى ١ؼهای ؿا ػیؼ و عىام آن ؿا رـاصدی
ىؼس ما ى ما ى تَدىؿ دـػ هدىآ تى دى َ٩دؼ يدته او ؿا ػاؿػ ،ػؿ وتیزده او ؿا
فوؼاوی ـػس هىآ تى ى ػؿ فوؼان ػؿاؾى س و٩تدی مدا ى مدا ى بیمداؿیاه ٝدىػ
ـػ ،هىآ تى ى ؿا به یاػ آوؿػ و او ؿا رنتزى ـػ ،امدا هدىآ تى دى ػؿاؾىدته بدىػس
بٞؼا ما ى ما ى با آن بیماؿی ػؿاؾى س چـا هدىآ تى دى بده آن بیمداؿی آاداهی
ػاى ؟ او بیماؿی ؿا ػیؼس ایه تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی بيدـی مدا امد ده همدۀ
ٕبیبان بقؿو فمان اؾىته آن ؿا ػاىتىؼس بٞؼ اف ایىله چي؛ مىی ىغٌ باف
ىىػ او میتىاوؼ اف یک ٕـ ٣بهٕىؿ ه؛فمان چهاؿ ٕـ ٣بؼن اونان ؿا ببیىؼس
اف مم ریى میتىاوؼ مم پي  ،مم چپ و مم ؿامد ؿا ببیىدؼس ٥دـػ
میتىاوؼ ییهییۀ بؼن ؿا ببیىؼس میتىاوؼ وؿای ایه ُبٞؼٝ ،ی ؿیيهای بیمداؿی
ؿا ببیىؼس آیا ابقاؿ پقىلی وىیه میتىاوىؼ ایهاىوده ٝمدل ىىدؼ؟ بندیاؿ ٥اٍدیه
ػاؿوؼس ىایؼ هقاؿ ما ػیگـ! میتیاملهها ،امىاد مداوؿای ٍدى و اىدٞۀ
ایلل ویق میتىاوىؼ ػؿون بؼن اونان ؿا ببیىىؼ ،اما تزهیقا  ،بنیاؿ پدـصز؛
و راایـ هنتىؼ و چىان ػمتگاههای بقؿای ٩ابلصملوو٪ل ویندتىؼ و بدؼون
بـ ٧اؿ ومی ىىؼس ػؿ صایی ه ایه چي؛ مدىی مدیتىاودؼ هـردا ده ىدغٌ
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بـوػ همـاه او باىؼ و اصتیاری به بـ ٧وؼاؿػس چگىوه ایهها میتىاوىدؼ م٪اینده
ىىوؼ؟
بْٞی اف مـػی ػؿباؿۀ ىگ٦تی پقىلی وىیه ٍضب مدی ىىدؼس میادىی؛
ممله ام ایهاىوه وباىؼس ایاهان ػاؿویی چیىی بامتان واٞ٩ا میتىاوندتىؼ
بهٕىؿ مؤحـی بیماؿیها ؿا اف بیه ببـوؼس بنیاؿی اف آن چیقها اف بیه ؿ٥تهاودؼ،
اما تٞؼاػ ٩ابلتىرهی اف آنهدا بدا٩ی ماودؼه و هىدىف هد؛ بدیه مدـػی امدت٦اػه
میىىوؼس و٩تی المی ػؿ ىهـ چیچیهاؿ ػاىت؛ ،ىغَی ؿا ػیدؼی ده ػؿ
عیابان بنآ ػمت٦ـوىی پهه ـػه بىػ و ػوؼان مـػی ؿا می يیؼس بهؿاصتدی
میىؼ ٥همیؼ ه ایه ىغٌ اف رىىب چیه آمؼه فیدـا یبامدو ىدبیه مدـػی
ىما ىـ ٧وبىػس او هیچ نی ؿا ؿػ ومی ـػ و ػودؼان هـ ندی ؿا ده ودقػه
میآمؼ مدی يدیؼس ػؿ آوزدا تدىػهای اف ػودؼان رمد ٜدـػه بدىػس مَ٪دىػه
يیؼن ػوؼان وبىػ ،بیله ٥ـوه ػاؿوی مای ٜعدىػه بدىػس آن ػاؿوی مدای،ٜ
بغاؿ ١یی٘ فؿػؿوگی مدإ ٜمی دـػس ػؿ صدایی ده ػودؼاوی ؿا مدی يدیؼ ،ػ ِؿ
ػودؼان عدـاب
بٖـ ِی ػاؿو ؿا باف می ـػ و آن ؿا ؿوی اىوۀ ىغٌ ،ردایی ده
ِ
بىػ میاؾاى و اف او میعىام بغاؿ ػاؿوی مای ٜفؿػؿو ؿا با ػی عىػ واؿػ
ػهان ىؼس م٪ؼاؿ بنیاؿ می اف مضیى مَـ ٣میىؼس ػ ِؿ آن ؿا مدیبند و
ىاؿ میاؾاى س مپل چىب بـیتی ؿا اف ریدبو بیدـون مدیآوؿػس ػؿ صدایی
ه ػؿباؿۀ ػاؿوی عىػه ٍضب می ـػ ،بدا چدىب بـید ػودؼان عدـاب ؿا
می يیؼ و آن ؿا بیـون مدیآوؿػس يدیؼن ػودؼان ػؿػی بده همدـاه وؼاىد س
 ٔ٪٥چىؼ ٖ٩ـه عىن میآمدؼ ،امدا عدىوـیقی ومدی دـػس همگدی ػؿبداؿۀ ایده
بیىؼیيیؼ :به یک چىب بـی ااـ می ٥ياؿ آوؿػه ىىػ میىلىؼ ،امدا او اف
آن امت٦اػه می ـػ تا با ّـبۀ ىچلی ػوؼان ؿا بليؼس
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ا٦تهای ه ػؿ چیه هىىف چیقهدایی هندتىؼ ده اف فمدان اؾىدته ػؿ بدیه
مـػی چیه اوت٪ا یا٥تهاوؼ و ابقاؿهای ػ٩یٕ ٨ب ١ـبدی ومدیتىاوىدؼ بدا آنهدا
ؿ٩اب ىىؼس بگؾاؿیؼ ببیىی؛ ػؿمان ؼاییک اف آنها بهتـ ام س چىب بـی
او میتىاوؼ ػوؼاوی ؿا بليؼس اادـ پقىدلی ػؿ ٕدب ١ـبدی بغىاهدؼ ػودؼاوی ؿا
بليؼ ،او ایىزا و آوزا ػاؿوی بیصنی تقؿی ٨می ىؼس تقؿی٪دا ػؿػواکاودؼ
و ىغٌ بایؼ ٍبـ ىؼ تا ػاؿوی بیصنی احـ ىؼس مپل و ٩آن امد ده
پقىک بدا اوبـػمد ػودؼان ؿا بیدـون بليدؼس بٞدؼ اف ٍدـ ٣فمدان و مدٞی و
تاله ،ااـ مىاٙب وباىؼ ممله ام ػوؼان ىلنته ىىػ و ؿیيده ػؿ ػؿون
یخه بماوؼس مپل پقىک اف چلو و متهای بـای ىؼن آن امت٦اػه می ىدؼ،
ه میتىاوؼ به بیماؿ تپو ٩یب بؼهؼ و باٝج تـك و وگـاودی او ىدىػس مدپل
ومییهای ػ٩ی ٨بـای مىؿاط ـػن به داؿ مدیؿوػس بْٞدی ا٥دـاػ بده٩دؼؿی اف
مىؿاط ـػن ػؿػىان میآیؼ ده ا١یدب اف رایىدان مدیپـودؼس ػودؼان عدىن
فیاػی تـاوه ـػه و ىغٌ مؼتی عىن به بیـون تد ٤مدی ىدؼس مدیاىییدؼ
مٞایزۀ ؼاییک اف آنها بهتـ ام ؟ ؼاییک پیيـ٥تهتـ هنتىؼ؟ وبایؼ ٔ٪٥
به ٙاهـ ابقاؿ و ومایل وگاه ىی؛ بیله بایؼ به حمـبغيدی آنهدا وگداه ىدی؛س
ٕب چیىی بامتان بنیاؿ پیيـ٥ته بىػ و ٕب ١ـبی مٞاٍـ ومیتىاودؼ بده ایده
فوػی به آن بـمؼس
ٝی؛ چیه بامتان با ٝی؛ مٞاٍـمان ه اف ١دـب آمىعتدهای؛ ت٦داو ػاؿػس
آن ؿاهی ػیگـ ؿا بـاقیؼ و تىاوند مىٞ٩ید مت٦داو ػیگدـی ؿا بده بداؿ آوؿػس
افایهؿو ومیتىاوی؛ اف ٕـی ٨ؿوىی ه امـوفه چیقها ؿا می٥همدی؛ بدـای ٥هد؛
ٝی؛ و ٥ىاوؿی چیه بامتان امت٦اػه ىی؛س فیـا آن بهٕىؿ مندت٪ی؛ ؿوی بدؼن
اونان ،فوؼای و رهان تمـ ق می ـػ و ػؿباؿۀ ایه مىّىٝا بهٕىؿ منت٪ی؛
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پژوهو می ـػس ؿویلـػ مت٦اوتی ؿا بـاقیؼه بىػس ػؿ آن فمان و٩تی ىدااـػان
به مؼؿمده مدیؿ٥تىدؼ ،ويندته ػؿ مؼیتیيده ؿا تمدـیه می ـػودؼ و اف آنهدا
عىامددته م دیىددؼ صای د وينددته عددىبی ػاىددته باىددىؼس و٩ت دی ٩ی؛ىددان ؿا
بـمیػاىتىؼ ،تى٦لىان و چی ؿا تىٚی؛ می ـػوؼس تمای صـ٥دهها اٝت٪داػ بده
عایی ـػن ؽهه و تىٚی؛ تى٦ل ػاىتىؼ ،وّٞی تمای رامٞه ایهاىوه بىػس
بـعی ا٦تهاوؼ« :ااـ ٝی؛ چیه بامتان ؿا ػوبا می ـػی؛ آیا اتىمبیلها و
ٖ٩اؿهددا ؿا میػاىددتی؛؟ آیدا وىیهمددافی امددـوفی ؿا مدیػاىددتی؛؟» مدیاددىی؛
ومیتىاویؼ وّٞی ػیگـ ؿا اف ػیؼااه ایه مضیٔ ػؿک ىیدؼس ػؿ ت٦لـتدان بایدؼ
تضىیی ٍىؿ ایـػس بؼون ػمتگاه تیىیقیدىن ،مدـػی مدیتىاوندتىؼ آن ؿا ؿوی
پیياویىان ػاىته باىىؼ و مدیتىاوندتىؼ هـچده ؿا بغىاهىدؼ ميداهؼه ىىدؼس
همهىیه میتىاونتىؼ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ػاىدته باىدىؼس بدؼون ٖ٩داؿ و
هىاپیما ،مـػی میتىاونتىؼ اف رایی ه وينتىؼ پـواف ىىؼ و صتی به آماونىؿ
ویدافی ومیػاىددتىؼس ىددـایٖی بدده همددـاه مدیآوؿػ دده ػؿ آن ،رامٞدده بددهٕىؿ
مت٦اوتی تىمٞه پیؼا مدی دـػ و ّدـوؿتا بده ایده چداؿچىب مضدؼوػ ومدیىدؼس
بيدد٪ابپـوددؼههای ٥ـافمیىیهددا بددا مددـ ٝتَددىؿواپؾیـی مدد٦ـ م دی ىىددؼ و
میتىاوىدؼ بدقؿو یدا ىچدک ىدىوؼس آنهدا ىدیىۀ تىمدٞۀ مت٦داو ػیگدـی ؿا
بـاقیؼهاوؼ ه ؿویلـػ ٝیمی ػیگـی ام س
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عخًشايی هؾتن

بیگى
بـعی ا٥ـاػ ػؿباؿۀ مىّى ٛبیاى یا «فینته بؼون عىؿػن و آىامیؼن» اف مه
پـمیؼهاوؼس بیاى ورىػ ػاؿػ و وهتىها ػؿ رامٞۀ تق یه ىىدؼاان ،بیلده ػؿ بدیه
تٞؼاػ فیاػی اف مـػی ػؿ مـامـ ػویا ویق ورىػ ػاؿػس بْٞی اف مـػی چىؼ مدا
یا بیو اف یک ػهه ومیعىؿوؼ یدا ومیآىدامىؼ ،بدا ایده صدا بدهعىبی فودؼای
می ىىؼس ٝؼهای میاىیىؼ بیاى ىاعٌ مدٖش بغَىٍدی امد ػؿ صدایی
ه ػیگـان آن ؿا ٝالمتی بـای پاییو بدؼن ػؿ وٚدـ میایـودؼس ا٥دـاػی ویدق
میاىیىؼ آن ٩نمتی اف ؿووؼ تق یه ػؿ مٖىس بایم س
ػؿ ص٪ی ، ٪بیاى هیچیک اف مٖایدب بدای ویند س پدل چیند ؟ بیادى
ىیىۀ بغَىٍی اف تق یه ػؿ ىدـایٖی عداً امد س ػؿ چده ىدـایٖی بیادى
امددت٦اػه میىددىػ؟ ػؿ چددیه بامددتان ،بددهویژه ٩بددل اف ىددللایـی مددؾاهب،
بنیاؿی اف تمـیه ىىؼاان ػؿ ىهنتانهای ػوؿا٥تاػه یا ١اؿهدایی ده ػوؿ اف
املان بيـی بىػ بهٍىؿ مغ٦ی یا او٦ـاػی تق یه می ـػوؼس و٩تی اوتغاب
می ـػوؼ به ایه ىلل تق یه ىىؼ ،ميلل ت میه ١دؾا مٖدـس بدىػس اادـ ٥دـػ
ىیىۀ بیاى ؿا به اؿ ومیاـ ٥اٍال ومیتىاون تق یه ىؼ و اف اـمدىگی و
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تيىگی ػؿ آوزا میمـػس و٩تی بـای آمىفه ٥ا اف ىهـ چىو چیى به ىدهـ
ووهان ؿ٥ت؛ ،مىاؿ بـ ٩ای٪ی ػؿ امتؼاػ ؿوػعاوۀ یاو ِتنه بدهٕـ ٣ىدـ ٧مد٦ـ
ـػی و ١اؿهدایی ؿا ػؿ ػو ٕدـ ٣مدهاـػوده ػؿ ٩ندم میداوی ىههدا ػیدؼیس
بنددیاؿی اف ىهنددتانهای ميددهىؿ ویددق ػاؿای چىددیه ١اؿهددایی هنددتىؼس ػؿ
اؾىته ،تق یه ىىؼاان با مک ٕىاب به ػاعل ١اؿ میؿ٥تىؼ و مپل ٕىاب
ؿا میبـیؼوؼ و عىػ ؿا متٞهؼ می ـػوؼ ه ػؿ ١اؿ تق یده ىىدؼس اادـ ػؿ تق یده
مى ٨٥ومیىؼوؼ ،ػؿ ػاعدل ١داؿ میمـػودؼس آب یدا ١دؾایی وبدىػ و تضد ایده
ىـایٔ بنیاؿ ویژه بىػ ه ایه ىیىۀ عاً تق یه ؿا به اؿ میبـػوؼس
بنیاؿی اف ؿوهها به ایه ىلل مىت٪ل ىؼهاوؼ و ػؿ وتیزده ،ؿوه آنهدا
ىامل بیادى میىدىػس بندیاؿی اف ؿوههدا بیادى ؿا وؼاؿودؼس امدـوفه ا خـید
ؿوههایی ه ؿایذ ىؼهاوؼ بیاى ؿا وؼاؿوؼس ا٦تهای؛ ه بایؼ  ٔ٪٥به یک ؿوه
م٪یؼ باىیؼ و اؿی ؿا ٍـ٥ا بـای ایىله مٖاب ٨میلتان امد اوزدای وؼهیدؼس
ممله ام ٥لـ ىیدؼ بیادى عدىب امد و بدهػوبدا آن باىدیؼس چدـا آن ؿا
میعىاهیؼ؟ بـعی ٥لـ می ىىؼ بیاى عىب ام و ىزلاو میىىوؼ و ىایؼ
٥لـ می ىىؼ مهاؿ هایىان به صؼ ا٥ی عىب ام ه به ػیگـان ومایو
ػهىؼس ا٥ـاػی با ؽهىی های مغتید ٤وردىػ ػاؿودؼس صتدی اادـ میىدؼ ایده
ؿوه ؿا ػؿ تق یهتان به اؿ ببـیؼ ،هىىف بایؼ اوـری عدىػ ؿا بدـای ص ٘٦دـػن
ایه بؼن ٥یقیلیتان مَـ ٣می ـػیدؼ و ومیاؿفیدؼ ده آن ؿا امتضدان ىیدؼس
میػاویؼ ه بٞؼ اف پایهاؾاؿی مؾاهب ،مىّى ٛبیاى ػیگـ ورىػ ودؼاؿػس فیدـا
و٩تی ٥ـػ مؼیتیيه می ىؼ یا ػؿ مٞبؼی بهٍدىؿ او٦دـاػی تق یده می ىدؼ،
ا٥ـاػی هنتىؼ ه بـای او ١ؾا و وىىیؼوی ت میه می ىىؼس بدهویژه ده مدا ػؿ
بیه رامٞۀ مـػی ٝاػی تق یه می ىی؛س اٍال اصتیاری وؼاؿیؼ ایه ؿوه ؿا به
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اؿ ببـیؼس بهٝالوه ،ااـ بیاى ىامل مؼؿمۀ تق یه ىما ومیىىػ ،وبایؼ اؿی
ؿا به میل عىػ اوزای ػهیؼس به هـ صا  ،ااـ واٞ٩ا میعىاهیؼ بیاى ؿا تمدـیه
ىیؼ ،بـویؼ و آن ؿا به اؿ ببـیؼس تا آوزا ه مدیػاو؛ ،مٞمدىی و٩تدی امدتاػی
ؿوىی ؿا ػؿ مٖضی بای آمىفه میػهؼ و بدهٕىؿ واٞ٩دی مـیدؼی ؿا هدؼای
می ىؼ و ااـ مؼؿمۀ تق یۀ ىدغٌ ػاؿای ؿوه بیادى باىدؼ ،مملده امد
ایه پؼیؼه ؿوی ػهؼس امدا ىدغٌ ومیتىاودؼ آن ؿا ػؿ بدیه مدـػی ؿایدذ ىدؼ و
مٞمىی مـیؼ ؿا ؿاهىمایی می ىؼ تا ػؿ ع٦ا یا بهتىهایی تق یه ىؼس
ػؿ صا صاّـ امتاػان چیاىوگی هنتىؼ ه بیاى ؿا آمىفه میػهىدؼس
آیا نی ػؿ آن مى ٨٥ىدؼه امد ؟ عیدـس هیچ ندی ػؿ وهاید مى٥د ٨ويدؼه
امد س ػیددؼهای بنددیاؿی اف ا٥ددـاػ ػؿ بیماؿمددتانها بنددتـی ىددؼهاوؼ و فوددؼای
تٞؼاػی اف ا٥ـاػ ػؿ عٖـ ٩ـاؿ اـ٥ته امد س ىدىیؼن ایده مملده امد مدی
بـایتان ایذ ىىؼه باىؼ فیـا همیه این ا٦ت؛ بیاى ورىػ ػاؿػس امدا بایدؼ بده
عإـ ػاىته باىیؼ ه وّٞی رامٞدۀ بيدـی وبایدؼ عدـاب یدا بدا آن تدؼاعل
ىىػس تَىؿ ىیدؼ تٞدؼاػ فیداػی اف مدـػی مـامدـ يدىؿ یدا صتدی ٪٥دٔ تمدای
ما ىیه ىهـ بقؿای ماوىؼ چاو چىن به یٖ ٤بیادى ػیگدـ ویدافی وؼاىدتىؼ
بغىؿوؼ یدا بىىىدىؼس بدهٕىؿ صدت؛ فودؼای ؿا آمدانتـ می دـػ! ویدافی ومیبدىػ
وگـان پغ وپق باىی؛س ياوؿفان اف اؿ فیاػ ػؿ مقاؿٝ ٛدـ ٧میؿیقودؼ و اادـ
نی چیقی ومیعىؿػ ،واٞ٩ا آنها ؿا اف ػؿػمدـهای فیداػی وزدا مدیػاػس
مـػی  ٔ٪٥اؿ می ـػوؼ و ویافی بده عدىؿػن وؼاىدتىؼس چگىوده ایده میتىاودؼ
مزاف باىؼ؟ آیا ایه رامٞهای اوناوی میبىػ؟ ٖٞ٩ا ممىى ٛام  ،فیـا مؼاعیۀ
انتـػه با ارتما ٛبيـی مزاف وین س
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و٩تی بْٞی اف امدتاػان چیاىود بیادى ؿا آمدىفه میػهىدؼ ،فودؼای
بنیاؿی اف مـػی ػؿ عٖـ ٩ـاؿ میایـػس بـعی بهىؼ ػوبا ایه هندتىؼ ده
بیاى ؿا تزـبه ىىؼ ،اما وابنتگیهایىان ؿا اف ػم وؼاػهاوؼ ،هىىف امیدا
بيـی بنیاؿی ػاؿوؼس و٩تی بیاى ؿا ىـو ٛمی ىىؼ وّٞی مدغتی عىاهىدؼ
ػاىد س فیددـا و٩تددی ١ددؾاهای عددىهمقه ؿا میبیىىددؼ دده ومیتىاوىددؼ بغىؿوددؼ
ػهانىان آب میا٥تؼس وگـان میىدىوؼ و میعىاهىدؼ بغىؿودؼس اادـ وغىؿودؼ
اصناك اـمىگی می ىىؼس اما ااـ مدٞی ىىدؼ بغىؿودؼ بدای میآوؿودؼ و پدی
میبـوؼ چیقی ػؿ مٞؼهىدان بىدؼ ومیىدىػس چدىن ومیتىاوىدؼ بغىؿودؼ بندیاؿ
َٝددبی و وصيد فػه میىددىوؼس بنددیاؿی اف ا٥دـاػ ػؿ بیماؿمددتانها بنددتـی
میىىوؼ و فوؼای بنیاؿی اف مدـػی ػؿ مٞدـُ عٖدـ ٩دـاؿ میایدـػس ا٥دـاػی
هنتىؼ ه وقػ مه میآیىؼ و ت٪اّا می ىىؼ ایده وابنداماوی ؿا ػؿمد دى؛ و
مه مایل به اوزای ایه اؿ وینت؛س هیچ نی مایل وین هـدومـردی ؿا ده
بـعی اف امتاػان چیاىو بهٕىؿ ١یـمنئىیوهای ایزاػ ـػوؼ مـومدامان
ػهؼس
ٝالوه بـ ایه ،ااـ ػؿ اوزدای بیادى ػچداؿ ميدلل ىدىیؼ ،آیدا ایده وتیزدۀ
چیقی وین ه ٕیب می ـػیؼ؟ ا٦تهای؛ ه ایه پؼیؼه ورىػ ػاؿػ اما ودىٝی
اف صای «مٖش بای» ه ػؿ مـاصل پیيـ٥تۀ تمدـیه ٙداهـ میىدىػ ویند س
٪٥ددٔ ىددیىهای اف تق یدده امد دده ػؿ مىٞ٩ید عاٍددی امددت٦اػه میىددىػ و
ومیتىاوؼ بهٕىؿ ومی ٜؿایذ ىىػس ا٥ـاػ بنیاؿی ػؿ رنتزىی بیاى هندتىؼ و
آن ؿا به بیاى و ویمهبیاى ت٪نی؛ ـػهاودؼس صتدی آن ؿا بده مدٖىس مغتی٦دی
ٕب٪هبىؼی ـػهاوؼس بْٞی ا٥ـاػ اػٝا می ىىدؼ ٪٥دٔ ویداف ػاؿودؼ آب بىىىدىؼس
ٝؼهای اػٝا می ىىؼ  ٔ٪٥ویاف ػاؿوؼ میىه بغىؿوؼس همۀ ایهها بیاىی ت٪یبدی
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هنتىؼ و بٞؼ اف مؼتی بهٕىؿ صت؛ ػوای ومیآوؿوؼس نی ه بدهٕىؿ واٞ٩دی بدا
آن تق یه می ىؼ ػؿ ١اؿی میماودؼ بدؼون ایىلده چیدقی بغدىؿػ یدا بیاىدامؼس
بیاىی واٞ٩ی ایه ام س

دصدیذو چی
و٩تی اف ػفػیؼن چی ٍضب میىىػ ،بـعی ا٥ـاػ ؿو ٍىؿ ىان میپدـػ،
مخل ایىله ببـی ؿا به آنها ويان ػاػهاوؼ و آن٩ؼؿ میتـمىؼ ه ومیعىاهىدؼ
چیاىو ؿا تمـیه ىىؼس ػؿ رامٞۀ تق یه ىىؼاان بنیاؿی اف ا٥دـاػ بدهٝید
ىایٞاتی ػؿباؿۀ پؼیؼههای رىىن صاٍل اف تق یه ،ػفػیدؼن چدی و ماوىدؼ آن،
آن٩ؼؿ میتـمىؼ ه مایل وینتىؼ چیاىو ؿا تمـیه ىىؼ یدا بده آن وقػیدک
ىىوؼس ااـ بدهعإـ ایده وگـههدا وبدىػ ،ىدایؼ ا٥دـاػ بیيدتـی چیاىود ؿا
تمـیه می ـػوؼس اما امتاػان چیاىوگی با ىیهىیى مٖش پداییه هندتىؼ
ه ایه چیقها ؿا بهٕىؿ عداً آمدىفه میػهىدؼ و رامٞدۀ تق یه ىىدؼاان ؿا
آى٦ته می ىىؼس ػؿ وا ،ٜ٩به آن وصيتىا ی وین ه آنها تىٍی ٤ـػهاودؼس
چددی وغنددتیه
ا٦تددهای؛ دده چددی ٪٥ددٔ چددی امدد  ،صتددی ااددـ آن ؿا « ِ
مغیىٓىؼه »،ایه چی یا آن چی بىامیؼس تا و٩تی ػؿ بؼن ٥ـػ هىىف چی ورىػ
ػاىته باىؼ ،بؼوو ٍـ٥ا ػؿ مـصیدۀ تمدـیه بدـای مدالمتی بدىػه و هىدىف ػؿ
تق یه پیيـ ٥ولـػه ام س تا و٩تی او چی ػاىته باىؼ به ایه مٞىی ام ه
چدی بیمداؿیفا
بؼوو هىىف ػؿ مٖش باییی پاییو ويؼه و بهٕىؿ صت؛ هىىف ِ
چی مـػی ؿا میػفػػ ػؿ مٖش چی ام س اادـ ندی واٞ٩دا
ػاؿػس ىغَی ه ِ
چدی
بؼاوؼ ػؿ صا اوزای چه داؿی امد هـادق ومیعىاهدؼ اف ٥دـػ ػیگدـی ِ
واعایٌ بگیـػس چی ػؿ بؼن ٥دـػی ١یـتمـیه ىىدؼه دؼؿ و واعدایٌ امد س
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ممله ام اف ٕـی ٨تمـیه چیاىو تمیقتـ ىىػس و٩تی ایه اوـری تمیقتدـ
ىىػ میتىان ػیؼ ػؿ و٪إی ه او بیماؿی ػاؿػ تدىػۀ بقؿادی اف مداػۀ مدیاه بدا
چگایی بای ورىػ ػاؿػس با اػامۀ تمـیه ،ااـ ٥ـػ واٞ٩ا اف بیمداؿی ىد٦ا یا٥تده و
چی او بهتدؼؿیذ فؿػ میىدىػس اادـ بیيدتـ بده تمدـیه اػامده
مای؛ ىؼه باىؼِ ،
چی او ویق واپؼیؼ میىىػس او واؿػ مـصیدۀ
ػهؼ ،بیماؿی بهٕىؿ واٞ٩ی ػؿمان و ِ
بؼن م٦یؼ ىیـی میىىػس
میتددىان ا ٦د ااددـ ٥ددـػی چددی ػاؿػ هىددىف هدد؛ بیماؿیهددایی ػاؿػس مددا
تق یه ىىؼه هنتی؛ ،چـا ػؿ تمـیهمان به چی ویاف ػاىته باىی؛؟ بؼن ما بایؼ
چی واعایٌ ویاف ػاىته باىی؛؟ مٖی٪ا ویداف ودؼاؿی؛س
پاییو ىىػس چـا بایؼ به ِ
ىغَی ه چی میعىاهؼ هىىف ػؿ مٖش چی ٩ـاؿ ػاؿػس او ه ػؿ مٖش چی
چی بؼ ؿا اف ه؛ تيغیٌ ػهؼ ،فیدـا آن تىاودایی
چی عىب و ِ
ام  ،ومیتىاوؼ ِ
چی ص٪ی٪ی ػؿ ٩نم ػنتیان بؼنتان ؿا بـػاؿػ،
ؿا وؼاؿػس ایه ٥ـػ ومیتىاوؼ ِ
چی وغنتیه ؿا
فیـا  ٔ٪٥ىغَی با تىاواییهایی ػؿ مٖضی بای میتىاوؼ آن ِ
چدی واعدایٌ ػؿ بدؼنتان ؿا
بـػاؿػس بىدابـایه اادـ ندی میعىاهدؼ هـاىوده ِ
بؼفػػ ،بگؾاؿیؼ بؼفػػس منئیۀ مهمی وین س ػؿ اؾىته و٩تی تمـیه می ـػی
پی بـػی ه چی واٞ٩ا چیق عاٍی وین  ،فیـا ااـ میعىامت؛ عىػ ؿا بدا چدی
پـ ى؛ ٔ٪٥ ،با ٥لـ ـػن ػؿباؿۀ آن ،میتىاونت؛ ىل؛ عىػ ؿا با آن پـ ى؛س
مؼؿمۀ ػا ى تمـیه اینتاػۀ تی ِانفی رىآو ؿا آمىفه میػهؼ ػؿ صدایی
چدی
ه مؼؿمدۀ بدىػا رداؿی دـػن چدی بده بدایی مدـ ؿا آمدىفه میػهدؼس ِ
بنیاؿی ػؿ رهان ورىػ ػاؿػ و ىما میتىاویؼ ػؿ تمای مؼ ؿوف ،عىػ ؿا بدا آن
پـ ىیؼس ىما وٖ٪ۀ ٕب مىفوی ی ىاىو ؿا باف می ىیؼ ،وٖ٪ۀ ٕدب مدىفوی
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بایهىیی ػؿ ٥ـ ٧مـتان ؿا بداف می ىیدؼ و مدپل میتىاویدؼ چدی ؿا بده ػؿون
رددداؿی ىیدددؼس ؽههتدددان ؿا ؿوی ػنتدددیان متمـ دددق می ىیدددؼ و اف ٕـیددد٨
ػم هایتان عىػ ؿا با چی پـ می ىیؼس ػؿ یک یضٚده اف چدی پدـ میىدىیؼس
بؼون تىره به ایىله با چه م٪ؼاؿ اف چی پـ ىدؼهایؼ ،بده چده ػؿػی میعدىؿػ؟
و٩تددی بْٞددی ا٥ددـاػ چددی ؿا فیدداػ تمددـیه ددـػه باىددىؼ ،اصندداك می ىىددؼ
اوگيتانىان متىؿی ىؼه و بؼنىان باػ ـػه امد س و٩تدی ػیگدـان وقػیدک
چىیه ٥دـػی هندتىؼ ،میدؼاوی پیـامدىن او اصنداك می ىىدؼ« ،وای ،واٞ٩دا
عىب تمـیه ـػهایس» میاىی؛ آن چیقی وین س اىو تدان زامد ؟ آن
 ٔ٪٥تمـیه چی ام س چی ومیتىاوؼ رایگقیه اىو ىىػ ،هـچ٪ؼؿ هد؛ ده
چی عدىب ػؿ بیدـون،
٥ـػ چی ػاىته باىؼس هؼ ٣اف تمـیه چی ایه ام ه ِ
چی ػؿون بؼن ٥ـػ ىىػ و بدؼن ؿا پداییو ىدؼس ٍدـ٥ا رمد ٜـػن
رایگقیه ِ
مدٖش چدی٥ ،دـػ هىدىف ػمدتغىه ت٢ییدـ
چی ٥ایؼۀ چىدؼاوی ودؼاؿػس ػؿ ایده
ِ
بىیاػی ويؼه و هىىف اىوگی ػؿ میان وین س ٥ـػ هـچ٪ؼؿ ه؛ ه چی ػفػیؼه
باىؼ ،هىىف چیقی بهرق ینۀ بقؿای اف چدی ویند س بده چده ػؿػ میعدىؿػ؟
چی هىىف به ماػۀ با اوـری بای تبؼیل ويؼه ام س پدل وبایدؼ بتـمدیؼ و وبایدؼ
چی ىما ؿا میػفػػس
وگـان باىیؼ ه نی ِ
همگی ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :ااـ بؼنتان چی ػاىته باىؼ ،بیماؿیهدایی
چدی بیمداؿیفای ىدما ؿا
چی ىما ؿا بؼفػػ ،آیا او ِ
ه؛ ػاؿػس پل ااـ ىغَی ِ
ویق ومیػفػػ؟ او اٍال ومیتىاوؼ ایهها ؿا اف ه؛ تمیق ػهؼ ،فیـا ٥ـػی ه چی
میعىاهؼ ػؿ مدٖش چدی ٩دـاؿ ػاىدته و هدیچ تىاودایی بدـای ایده داؿ ودؼاؿػس
ىغَی ه اىو ػاؿػ چی ومیعىاهدؼ مٖمئىدا ایهٕدىؿ امد س اادـ بداوؿ
چی ىما ؿا بؼفػػ،
ومی ىیؼ ،بیاییؼ آفمایو ىی؛س ااـ ىغَی واٞ٩ا بغىاهؼ ِ
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میتىاویؼ آوزا باینتیؼ و بگؾاؿیؼ چی ؿا بؼفػػس ػؿ صدایی ده او پيد مدـتان
چی رهان
چی ىما ؿا میػفػػ ،میتىاویؼ ٥لـ عىػ ؿا ؿوی پـ ـػن بؼنتان با ِ
ِ
متمـ ق ىیؼس عىاهیدؼ ػیدؼ چده مٞامیدۀ عدىبی امد  ،فیدـا او ٪٥دٔ پداییو
بؼنتان ؿا تنـی ٜمی ىؼ و مزبدىؿ ویندتیؼ ػمدتانتان ؿا بدای ببـیدؼ و پداییه
بیاوؿیؼ تا بؼنتان ؿا با چی پـ و اف آن عایی ىیؼس بهعإـ ایىله او َ٩ؼ بدؼی
ػاؿػ و چیقی ؿا اف ػیگـان میػفػػ ،با ایىله آن چیق ػفػیؼهىؼه عىب وین
اما هىىف ه؛ اؿی ؿا اوزای میػهؼ ه بدـایو بده ٩یمد افػمد ػاػن ت٪دىا
تمای میىىػس بىابـایه به ىما ت٪ىا میػهؼس ایه داؿه مدؼاؿی بدیه ىدما ػو
چی ىما ؿا میایـػ ،ػؿ ُبٞؼی ػیگدـ بده ىدما
و٦ـ ىلل میػهؼس ػؿ صایی ه ِ
ت٪ددىا میػهددؼس ىغَددی دده چددی ؿا مددیػفػػ ایدده ولتدده ؿا ومیػاوددؼس ااددـ
میػاون  ،رـ ومی ـػ ایه اؿ ؿا اوزای ػهؼ!
چهـۀ تمای ا٥ـاػی ه چی میػفػوؼ ؿو پـیدؼه و فؿػ امد س همگدی بده
ایه ٍىؿ هنتىؼس بنیاؿی اف ا٥ـاػی ه بـای تمدـیه چیاىود بده پداؿک
میؿووؼ آؿفوی افبیهبـػن بیماؿیها ؿا ػاؿوؼ و اوىاٛوا٩نای بیماؿیها ؿا ػاؿوؼس
چدی بیمداؿیفا ؿا تغییده
و٩تی نی بغىاهؼ بؼوو مای؛ ىىػ بایؼ مٞی ىؼ ِ
چدی
ىؼس اما ىغَی ه چی میػفػػ چی ؿا تغییه ومی ىدؼ و اوىاٛوا٩ندای ِ
بیماؿیفا ؿا ػؿ مـامدـ بدؼوو اوبداؿ می ىدؼس صتدی ػؿون بدؼوو بندیاؿ تیدـه
میىىػس ااـ همیيده ت٪دىا اف ػمد ػهدؼٙ ،داهـ بدؼوو ویدق مدیاه بده وٚدـ
میؿمؼس و٩تی میؼان اؿمای او بقؿو میىىػ و م٪ؼاؿ فیاػی ت٪دىا اف ػمد
میػهؼ ػؿون و بیـون بؼوو میاه میىىػس ااـ ا٥ـاػی ه چی میػفػودؼ اف
ایه ت٢ییـاتی ه بـایىان ات٦ا ٧میا٥تاػ آ ااهی میػاىتىؼ یا میػاونتىؼ به
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مـػی ت٪ىا میػهىؼ و داؿی ایهچىدیه اصم٪اوده ؿا اوزدای میػهىدؼ ،مدؼ ها
پیو آن ؿا تـک می ـػوؼس
بـعی ا٥ـاػ ػؿباؿۀ چی ا١ـا ٧می ىىؼ« :ااـ ػؿ آمـیلا باىیؼ ،میتىاویدؼ
چی ؿا ه بیـون می٥ـمت؛ ػؿیا ٥ىیؼس» «آن ٕدـ ٣ػیدىاؿ مىتٚدـ بماویدؼ،
چی ؿا ه بیـون می٥ـمت؛ میایـیؼس» بْٞی ا٥ـاػ بنیاؿ صناكاوؼ و و٩تی
چی بیـون ٥ـمتاػه ىىػ میتىاوىؼ آن ؿا اصناك ىىؼس امدا چدی ػؿ ایده ُبٞدؼ
رابزا ومیىىػس چی ػؿ ُبٞؼی ػیگـ ده چىدیه ػیدىاؿی وردىػ ودؼاؿػ صـ د
می ىؼس چـا و٩تی امتاػ چیاىوگی ػؿ مضیٖی باف چدی ؿا بیدـون می٥ـمدتؼ
ومیتىاویؼ چیقی ؿا اصناك ىیؼ؟ فیـا ػؿ ُبٞؼی ػیگـ چیقی وردىػ ػاؿػ ده
مؼ ؿاه آن میىىػس بىابـایه چی به آن اوؼافه ه مـػی تىٍی ٤ـػهاوؼ ٩ؼؿ
و٦ىؽ وؼاؿػس
آوهده واٞ٩دا ٩دؼؿ ػاؿػ اىود امد س و٩تدی تق یه ىىدؼه بتىاودؼ اىود
مإ ٜىؼ ،او ػیگـ چی وؼاؿػ و میتىاوؼ ماػۀ با اودـری بدای بیدـون ب٦ـمدتؼس
و٩تی با چي؛ مىی به آن وگاه ىیؼ بهىلیی اف وىؿ ػیدؼه میىدىػس و٩تدی بده
ىددغٌ ػیگددـی میؿمددؼ ،باٝددج میىددىػ ىددغٌ اـمددا اصندداك ىددؼ و
میتىاوؼ منت٪یما ٥ـػی ٝاػی ؿا ىتـ ىؼس اما ومیتىاوؼ ىدغٌ ؿا بدهٕىؿ
امل ى٦ا ػهؼ ،بیله  ٔ٪٥تد حیـ مدـ ىب ـػن ميدلل ؿا ػاؿػس بدـای ایىلده
بددهٕىؿ ص٪ی٪ددی بیماؿیهددا ؿا ىدد٦ا ػاػ ،بایددؼ تىاواییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی ورددىػ
ػاىته باىؼس بـای هـ بیماؿی ،تىاوایی ٥ىٕ٧بیٞی بغَىٍی وردىػ ػاؿػس ػؿ
مٖضی بنیاؿ میلـوملىپی ،هـ ؽؿۀ میلـوملىپی اف اىو  ،همان تَدىیـ
عىػتان ؿا ػاؿػس میتىاوؼ ا٥ـاػ ؿا اف ه؛ تيغیٌ ػهؼ و هدىه عدىػ ؿا ػاؿػ،
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اوـری بایم س ااـ نی آن ؿا بؼفػػ ،چگىوه میتىاوؼ آوزدا
چـا ه ىلیی اف ِ
با٩ی بماوؼ؟ ػؿ آوزدا بدا٩ی ومیماودؼ و ومیتىاودؼ ػؿ آوزدا مندت٪ـ ىدىػ ،فیدـا
متٞی ٨به آن ىدغٌ ویند س هـ ندی ده بدهٕىؿ واٞ٩دی تق یده مدی ىدؼ و
اىو ػاؿػ ،امتاػی ػاؿػ ه مـا٩ب اوم و هیچ امتاػی هـادق ومیادؾاؿػ
نی بؼیه ىلل اوـری ؿا بـػاؿػس

جمغکشدو چی
ػؿ آمىفه تق یه ػؿ مٖىس بایتـ ،ػفػیؼن چی و رم ٜـػن چی مىّىٝاتی
وینتىؼ ده مٞمدىی بده آن میپدـػافی؛س ػؿبداؿۀ آنهدا ٍدضب مدی ى؛ فیدـا
میعىاه؛ ویلىامی ؿوههای تق یه ؿا اصیا دى؛ ،داؿ عدىبی اوزدای ػهد؛ و
چىیه پؼیؼههای بؼی ؿا ٥داه دى؛س هیچ ندی ػؿ اؾىدته بده آنهدا اىداؿه
ولـػه ام س امیؼواؿی با تيـیش ایده مىّدى ،ٛمدـػی چىدیه اؿهدای بدؼی ؿا
ػیگـ اوزای وؼهىؼ و همهىیه ا٥ـاػی ه اف ایه مندئیه آاداه ویندتىؼ اف ایده
چیقها ػیگـ وتـمىؼس
چدی
م٪ؼاؿ بنیاؿ فیاػی چی ػؿ رهان ورىػ ػاؿػس بْٞی اف مـػی ػؿبداؿۀ ِ
چی فمیىی ییه ٍضب می ىىدؼس ىدما ویدق ٩ندمتی اف ایده
آمماوی یاو و ِ
چدی
رهان هنتیؼ ،پل میتىاویؼ بـویؼ و چی رم ٜىیدؼس امدا بْٞدی ا٥دـاػ ِ
چی ایاهان
رهان ؿا رم ٜومی ىىؼ ،بیله همیيه به مـػی آمىفه میػهىؼ ِ
چی ػؿعد
ؿا رم ٜىىؼس یا٥تههایىان ؿا با ػیگـان به اىتـاک میاؾاؿوؼِ :
چی ػؿع اد فؿػ ام س چگىوه و چه فمداوی چدی
مپیؼاؿ م٦یؼؿو ام ِ ،
ؿا اف آنها رم ٜـػس صتی ندی فمداوی ا٦د « :ػؿعتدی ؿوبدـوی مىدق مدا
چی آن ؿا رم ٜـػی عيک ىؼس» آیا ایه چیدقی
ورىػ ػاى س پل اف ایىله ِ
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ام ه بایؼ به آن ا٥تغاؿ ـػ؟ آیا ایه اؿی واػؿم وین ؟ همه میػاوىدؼ
و٩تی بهٕىؿ ص٪ی٪ی تق یه می ىی؛ ،چیقهای مخبد و همگدىوی بدا مـىد
رهان ؿا میعىاهی؛س آیا وبایؼ ویدکعىاهی ؿا پدـوؿه ػهیدؼ؟ ىدغٌ بدـای
َ
همگىوی با مـى رهانِ ،ره ،ىهِ ،ؿن ،بایؼ ویکعىاهی ؿا پدـوؿه ػهدؼس
ااددـ همیيدده اؿهددای واػؿمددتی اوزددای ػهیددؼ ،چگىودده میتىاویددؼ اىو د ؿا
ا٥قایو ػهیؼ؟ چگىوه بیماؿیهایتان میتىاوىؼ ى٦ا یابىؼ؟ آیدا ایده مغدای٤
چیددقی وین د دده تمـیه ىىددؼاان مددا بایددؼ اوزددای ػهىددؼ؟ آن ویددق يددته
مىرىػا و اوزای اؿی واػؿم ام ! ىایؼ ندی بگىیدؼ« :هـچده بیيدتـ
میاىییؼ ،بیيتـ تَىؿواپؾیـ امد س ا٦تیدؼ يدته صیىاودا  ،يدته امد و
صای میاىییؼ افبیهبـػن ایاهان ویق يته ام س» اما واٞ٩ا ایهٕىؿ امد س
ػؿ بىػین؛ ػؿباؿۀ بافپیؼایی ٍضب می ىىؼ ،ػؿباؿۀ ایىله و٩تی بافپیؼا ىىیؼ
میتىاویؼ بهٍىؿ ایاه ػؿآییؼس ایه چیقی ام ه ػؿ بىػین؛ میاىیىدؼس مدا
ایىزا به ایه منا ل ومیپـػافی؛ ،اما میتىاوی؛ بگىیی؛ ه ػؿعتان ویق فوؼهاودؼ
و صتی تىاواییهای اػؿا ی پیيـ٥تهای ػاؿوؼس
بهٕىؿ مخا  ،ػؿ آمـیلا ىغَی هن ه ػؿ پژوهوهدای ایلتـوویدک
تغَددٌ ػاؿػ و بدده ػیگددـان آمددىفه میػهددؼ چگىودده اف ومددایل ػؿوٟمددىذ
امت٦اػه ىىؼس ؿوفی وااهان ٥لـی به وٚدـه ؿمدیؼس او ػو اوتهدای ػمدتگاه
ػؿوٟمىذ ؿا ػؿ ٙـ ٣ایاه ارػها ٥ـو ـػ و به ایاه آب ػاػس بال٥اٍدیه متىرده
ىؼ ٩ی؛ ایلتـوویلی ػمتگاه ػؿوٟمىذ بهمـ ٝودىٝی مىضىدی ؿمد؛ دـػس
هیزان
ایه مىضىی ىبیه همان مىضىی بىػ ه م٢ق اونان ػؿ فمان ىاػی و
ِ
یضٚهای ایزاػ می ىؼس ىدگ ٦فػه ىدؼس چگىوده ایداه میتىاودؼ اصنامدا
ػاىته باىدؼ؟ وقػیدک بدىػ بده عیابدان بدـوػ و ٥ـیداػ بقودؼ« :ایاهدان ػاؿای
391

اصناما هنتىؼ!» ایه ؿویؼاػ او ؿا بـ آن ػاى تا به پژوهوهایو ػؿ ایده
فمیىه اػامه و آفمایوهای فیاػی اوزای ػهؼس
یکباؿ ػو ایاه ؿا ىاؿ ه؛ ٩ـاؿ ػاػ و اف ىااـػه عىام یلی اف آنها ؿا
ػؿ م٪ابل ایاه ػیگـ یگؼ ىب ىؼ تا اف بیه بـوػس مپل ایاه مای؛ ؿا بده اتدا٧
ػیگـی بـػ و ػمتگاه ػؿوٟمىذ ؿا به آن وٍل ـػس اف پىذ و٦ـ اف ىدااـػاوو
عىام بهتـتیب واؿػ اتا ٧ىىوؼس و٩تی ه چهاؿ ىااـػ واؿػ اتا ٧ىدؼوؼ ایداه
هیچ وا ىيی ويان وؼاػس و٩تی پىزمیه ىااـػ ،همدان ندی ده ایداه ؿا اف
بیه بدـػه بدىػ واؿػ اتدا ٧ىدؼ ،صتدی ٩بدل اف ایىلده بدهٕـ ٣ایداه بدـوػ٩ ،ید؛
ایلتـوویلی بهمـ ٝوىٝی مىضىی ؿم؛ ـػ ه  ٔ٪٥فماوی ٙداهـ میىدىػ
ه ىغَی واٞ٩ا تـمیؼه باىؼس او واٞ٩دا ىدگ ٦فػه ىدؼ! ایده ؿویدؼاػ ولتدۀ
بنددیاؿ مهم دی ؿا بدده مددا میاىیددؼ :همیيدده ٥لددـ می ددـػی؛ ٪٥ددٔ اىوددههای
پیيـ٥تۀ صیا  ،ماوىدؼ اوندانها ،مىردىػاتی هندتىؼ ده بهوامدٖۀ اْٝدای
صنیىان میتىاوىؼ چیقها ؿا تيغیٌ و تمیق ػهىؼ و  ٔ٪٥آنها هنتىؼ ده
بهوامٖۀ م٢قىان میتىاوىؼ تزقیهوتضییل ىىدؼس چگىوده ایاهدان میتىاوىدؼ
چیقها ؿا تيغیٌ ػهىؼ؟ آیا به ایه مٞىی وین ه آنها ویق اْٝای صنی
ػاؿوددؼ؟ ػؿ اؾىددته ،ااددـ نددی میا ٦د ایاهددان اْٝددای صنددی ،تىاوددایی
٥لـ ددـػن و اصنامددا ػاؿوددؼ و میتىاوىددؼ مددـػی ؿا تيددغیٌ ػهىددؼ ،مددـػی
میا٦تىؼ او عـا٥اتی ام س ٝالوه بـ ایه ویژایها ،به وٚدـ میؿمدؼ ایاهدان
ػؿ بـعی رىبهها ٥ـاتـ اف مـػی امـوفی ما هنتىؼس
ؿوفی ایه پژوهيگـ ،ػمتگاه ػؿوٟمىذ ؿا به ایاهی وٍل و با عىػ ٥لدـ
ـػ« :چه آفمایو ػیگـی اوزای ػه؛؟ بـوهای ایاه ؿا با آتدو میمدىفاو؛
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تا ببیىی؛ چه وا ىيی ويان میػهؼس» با ایه ٥لـ ،صتی ٩بل اف ایىله آن داؿ
ؿا اوزای ػهؼ٩ ،ی؛ ایلتـوویلی بهمـ ٝوىٝی مىضىی ؿمد؛ دـػ ده و٩تدی
ىغَی بـای عىامته مک اـیه می ىؼ و فوؼایاه ػؿ عٖدـ امد ایده
وى ٛؿا میبیىیؼس ایه تىاوایی ٥ى٧صندی ده ػؿ اؾىدته عىاودؼن ٥لدـ وامیدؼه
میىؼ یک ٝمیلـػ وه٦تۀ بيدـی و یدک تىاودایی مداػؿفاػی امد س بدا ا٥دى
بيـی ایه تىاوایی ٥ى٧صندی اف ػمد ؿ٥تده امد س بدـای بافیدابی آن ،بایدؼ
تق یه ىیؼ و به عیىً اوییدهتان بافاـػیدؼس امدا ایداه ایده تىاواییهدا ؿا ػاؿػ و
میػاوؼ چهچیقی ػؿ ؽههتان میاؾؿػس ممله امد تَدىؿواپؾیـ باىدؼ ،امدا
ایه تزـبهای ٝیمی و واٞ٩ی بىػس او آفمایوهای مغتی٦ی اوزای ػاػ ،ىدامل
بـؿمدی تىاوددایی ىتددـ افؿاهػوؿس اوتيدداؿ وىىددتههایو مـوٍددؼای فیدداػی ػؿ
مـامـ ػویا ایزاػ ـػس
ایاهىىامان ػؿ يىؿهای مغتی ٤و آنهایی ه ػؿ يىؿ ما هنتىؼ ویدق
همگی پژوهوهایىان ؿا ػؿ ایه فمیىه ىـو ٛـػهاوؼ و ایده ػیگدـ چیدقی
عـا٥ی مضنىب ومیىىػس چىؼ ؿوف پیو ا٦ت؛ آوهده امدـوفه اوندان تزـبده،
اعتـا ٛو ي ٤ـػه آن٩ؼؿ هن ه بتىان تابهای ػؿمدی ؿا ت٢ییدـ ػاػس
اما بهعإـ ت حیـ ؽهىی های مـمىی ،مـػی تماییی وؼاؿوؼ آنها ؿا به ؿمدمی
بيىامىؼ و نی ویق ایه چیقها ؿا بهٕىؿ ؿوىمىؼی مافمانػهی ومی ىؼس
ػؿ پاؿ ی ػؿ ىما ىـ ٧چیه متىره ىؼی اـوهی اف ػؿعتان اد عيک
ىؼهاوؼس اـوهی ه آوزا وىٝی چیاىو تمـیه می ـػوؼ ،ؿوی فمیه ١ید
میعىؿػوددؼ و مددپل بددا امددت٦اػه اف ػم وپایىددان چد ِدی ػؿعتددان ؿا رمددٜ
می ـػوؼس مؼ ىتداهی پدل اف آن ،ػؿعتدان داد ػؿ آن مىٖ٪ده پژمدـػه و
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عيک ىؼوؼس آوهده آنهدا اوزدای ػاػودؼ داؿ عدىب یدا بدؼی بدىػ؟ اف ػیدؼااه
تمـیه ىىددؼاان مددا ایدده اؿىددان يددته مىرددىػا بددىػس ىددما تمـیه ىىددؼه
هنتیؼ ،بىابـایه بـای همگىنىؼن تدؼؿیزی بدا مـىد رهدان و ؿهدایی اف
عَىٍیا بؼتان بایؼ ىغٌ عىبی باىیؼس صتی اف ػیؼااه ٥ـػی ٝاػی ویدق
اؿىددان عددىب وبددىػس چىددیه دداؿی آمیبؿمدداوؼن بدده امددىا ٝمددىمی و
عـاب ـػن ْ٥ای مبق و بـه؛فػن تٞاػ مینت؛ مضیٔفین بدىػس اف هدـ
ره اؿ عىبی وین س م٪ؼاؿ فیاػی چدی ػؿ رهدان وردىػ ػاؿػ و میتىاویدؼ
هـ٩ؼؿ ه بغىاهیؼ آن ؿا رمد ٜىیدؼس و٩تدی بـعدی ا٥دـاػ ػؿ تمـیهىدان بده
مـصیۀ عاٍی میؿمىؼ ممله ام ٩ؼؿتی ػاىته باىىؼ ده بدا یدک صـ د
چی مىٖ٪ۀ ومیٞی اف مبقهفاؿ و ػؿعتان ؿا رم ٜىىؼس امدا هـچده
ػم ىان ِ
ػؿیا ٥می ىىدؼ چیدقی ردق چدی ویند و هـ٩دؼؿ هد؛ رمد ٜىىدؼ بده ػؿػ
ومیعىؿػس بـعی  ٔ٪٥به َ٩ؼ رم ٜـػن چی بده پداؿک میؿوودؼ و هدیچ داؿ
ػیگـی اوزای ومیػهىؼس ٥ـػی اػٝا می ىؼ« :ویافی وؼاؿی چیاىو تمـیه
ى؛س همیه ه ٩ؼی میفو؛ و چدی رمد ٜمدی ى؛ عدىب امد و پدل اف آن،
تمـیه مه اوزای ىؼه ام س همیه ه  ٔ٪٥چی به ػم آوؿی ا٥ی امد س»
بهاىتباه ٥لـ می ىىؼ چدی ،اىود امد س و٩تدی ػیگدـان بده ایده ىدغٌ
چدی ایاهدان،
وقػیک میىىوؼ اصناك می ىىؼ بؼوو عییی مـػ ام س آیا ِ
ٕبی ٞییه ؿا وؼاؿػ؟ تمـیه ىىؼه بایؼ تٞاػ ییه و یاو ؿا ص ٘٦ىؼس ااـچه
بؼن ایه ىغٌ بىی ؿو١ه اد میػهؼ ،هىدىف مملده امد ٥لدـ ىدؼ ػؿ
تمـیىو بهعىبی ٝمل می ىؼس
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هشکغی که تضکیه کًذ گىيگ سا به دعت هیآوسد
ایه مىّى ٛده چده ندی تق یده می ىدؼ و چده ندی اىود ؿا بده ػمد
میآوؿػ بنیاؿ مه؛ ام س و٩تی اف مه ػؿباؿۀ مقایدای ٥دایىن ػا٥دا میپـمدىؼ،
میادددىی؛ ٥دددایىن ػا٥دددا میتىاودددؼ ملاویقیهدددای اودددـری ؿا ٩ددداػؿ ىدددؼ ددده
تمـیه ىىؼاان ؿا پداییو ىدؼ و بىدابـایه م٪دؼاؿ فمدان یفی بدـای تمدـیه ؿا
اهو ػهؼس ٥ایىن ػا٥ا ميلل مبدىػ و٩د بدـای اوزدای تمـیههدا ؿا صدل
می ىؼ ،فیـا اىو بهٕىؿ پیىمته ٥ـػ ؿا تق یه می ىؼس ػیگـ ایىله ،ؿوه ما
ؿوه تق یۀ واٞ٩ی ؽهه و بؼن ام س بدؼن ٥یقیلدی مدا ػمدتغىه ت٢ییدـا
بقؿای میىىػس اما ٥ایىن ػا٥ا مقی ػیگدـی ػاؿػ ،بقؿوتدـیه مقیتدی ده تدا
امـوف آن ؿا وگ٦ت؛س امـوف بـای اویدیه بداؿ اف آن پدـػه بدـ مدیػاؿیس ٩دبال آن ؿا
وگ٦ت؛ فیـا مىّى ٛمهمی ؿا ػؿ بـ ػاؿػ و به اؾىتۀ ػوؿ ػؿ تاؿیظ بـمیاـػػ و
رامٞۀ تق یه ىىؼاان ؿا بهىؼ تض ت حیـ ٩دـاؿ میػهدؼس ػؿ ٕدى تداؿیظ وده
نی هـاق رـ ـػه و وه ارافه ػاىته ام ه آن ؿا ٥اه ىؼس امدا هدیچ
اقیىۀ ػیگـی وؼاؿی رق ایىله به ىما بگىی؛س
بـعی اف مـیؼان ا٦تهاوؼ« :هدـ رمیدهای ده امدتاػ یدی هىگزدی ا٦تده
ام یک ؿاف آمماوی و ا٥يا ـػن امـاؿ آمماوی ام س» امدا ایهٕدىؿ ویند
ه بهٕىؿ مـمـی امـاؿ آممان ؿا ا٥يا مدی ى؛س مدا بدهٕىؿ واٞ٩دی مدـػی ؿا
بهمىی مٖىس بایتـ ؿاهىمایی می ىی؛ و مـػی ؿا وزا مدیػهی؛س مدا بایدؼ
منئى ىما باىی؛ و میتىاوی؛ آن منئىیی ؿا به ٝهدؼه بگیدـی؛س اادـ ندی
١یـمنئىیوه ػؿباؿۀ آنها ٍضب ىؼ ،ا٥يا ـػن امـاؿ آمماوی ام س آوهه
امـوف میعىاه؛ ؿوىه ى؛ ایه امد  :آن ندی ده تق یده می ىدؼ ٥دـػی
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ام ه اىو ؿا نب می ىؼس اف وٚـ مه ،تمای ؿوههدای تق یدۀ امدـوفه،
ىددامل تق یددههای مـامددـ تدداؿیظ ػؿ مؼؿمددۀ بددىػا ،مؼؿمددۀ ػا ددى و مؼؿمددۀ
١یـمٞمىیی ،ؿوس ملی ىغٌ ؿا تق یه ـػهاودؼ و ندی ده اىود ؿا بده
ػم میآوؿػه ؿوس ملی بىػه ام س ؿوس اٍیی ه ایىزا بیان می ىی؛ بده
ؽهه هيیاؿتان اىاؿه می ىؼ ،ؽهىی ه اف ٕـی ٨آن به آوهه اوزای میػهیؼ
و ٥لـ می ىیؼ آ ااه هنتیؼ و همدیه ؽهده هيدیاؿتان مٞدـ ٣ىمامد س امدا
آوهه ؿوس ملیتان اوزدای میػهدؼ همیيده بدـای ىدما واميدغٌ امد س
ااـچه او بهٕىؿ ه؛فمان با ىما متىیؼ ىؼ و همان ام؛ و همان ىدلل ىدما
ؿا ػاؿػ و او ویددق همددیه بددؼن ؿا ىتددـ می ىددؼ ،امددا ػ٩یدد ٨بگددىیی؛ ،او ىددما
وین س
اٍیی ػؿ رهدان وردىػ ػاؿػ :آن ندی بده ػمد مدیآوؿػ ده اف ػمد
میػهؼس آن نی اىو ؿا به ػم مدیآوؿػ ده تق یده می ىدؼس ػؿ مـامدـ
تاؿیظ ،تمای ؿوهها به مـػی آمىعتهاوؼ ه ٥ـػ ػؿ ٕدى مؼیتیيده یدا تٞمد٨
مٞىىی بایؼ همۀ آ ااهی عىػ اف مضیٔ و إـا٥و ؿا ىاؿ بگدؾاؿػ ،بده چیدقی
٥لـ ولىؼ و بهٕىؿ امل به صای عینه ؿوػ و اف عىػ بیعىػ ىىػس بـعی مه
ما ٝػؿ مؼیتیيه یا ػؿ صای تٞم ٨میويیىىؼ مخل ایىلده ٪٥دٔ یضٚدهای
ىتاه اؾىته امد س ػیگدـان مملده امد تىاودایی تمـ دق چىدیه ا٥دـاػی ؿا
تضنیه ىىؼس اما ایه ا٥دـاػ و ػیگدـان متىرده ويدؼهاوؼ ده عدىػ ایده ا٥دـاػ
ناوی وبىػوؼ ه تمـیه می ـػوؼس بهٕىؿ مخا  ،مؼؿمۀ ػا ى آمىفه میػهؼ
ه «ؿوس آ ااه» میمیـػ و «ؿوس واٞ٩دی» متىیدؼ میىدىػس مىٚىؿىدان اف ؿوس
آ ااه چیدقی امد ده مدا ؿوس اٍدیی میودامی؛ و مىٚىؿىدان اف ؿوس واٞ٩دی
چیقی ام ه ما ؿوس ملدی میودامی؛س اادـ ٩دـاؿ بدىػ ؿوس آ ااهتدان واٞ٩دا
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بمیـػ ،وابىػ میىؼیؼ فیـا ؿوس اٍییتان میمـػس فماوی نی اف ؿوه تق یدۀ
ػیگـی به مه ا« : ٦مٞی؛ ،و٩تی تمـیه می ى؛ ؽهدى؛ ؿا ؿهدا مدی ى؛ ،تدا
صؼی ه صتی اْٝای عاوىاػهای بـای؛ آىىا وینتىؼس» ىغٌ ػیگـی به مه
ا« : ٦مزبىؿ وینت؛ بهمغتی تمـیه ى؛ ،مخل ب٪یده ده ٍدبشهای فوػ و
ىددبها ػیـو ٩د تمددـیه می ىىددؼس و٩تددی بدده عاودده مددیؿوی ،ؿوی مبددل ػؿاف
می ي؛ و اف عدىػی عداؿد میىدىی تدا تمدـیه دى؛س ػؿ صدایی ده آوزدا ػؿاف
يیؼهای عىػی ؿا وٚاؿه می ى؛ ه تمـیه می ى؛س» تا صؼی بـایو مت مد٤
ىؼیس
اما چـا آنها ؿوس ملی ؿا وزا میػهىؼ؟ فماوی ٥ـفاودهای ػا ى یندتی
بهوای یى ػوو بیه ا« : ٦مه تـریش میػه؛ صیىاوی ؿا وزا ػه؛ بدهرای
ایىله اوناوی ؿا وزا ػه؛س» بنیاؿ مغ ام مدـػی اف وٚدـ مٞىدىی آ اداه
ىىوؼس فیـا مـػی ٝاػی ػؿ تىه؛ رامٞۀ ٝداػی بيدـی اد؛ ىدؼهاوؼ و هىگدای
ؿوبـوىؼن با مىاٝ ٜ٥میی ومیتىاوىؼ وابنتگیهایىان ؿا ؿها ىىؼس ااـ بداوؿ
ومی ىیؼ ٔ٪٥ ،وگاه ىیؼ چگىوه بـعی ا٥ـاػ و٩تی بٞؼ اف عاتمۀ مدغىـاوی اف
ایه مایه عاؿد میىىوؼ ػوباؿه ا٥ـاػی ٝاػی میىىوؼ و ااـ نی آنهدا ؿا
واؿاص یا َٝباوی ىؼ تاب وغىاهىؼ آوؿػس بٞؼ اف اؾىد مدؼتی اٍدال ماوىدؼ
تمـیه ىىؼه ؿ٥تاؿ ومی ىىدؼس بندیاؿی اف ػا ى یند ها ػؿ تداؿیظ ایده ولتده ؿا
متىره ىؼهاوؼ :وزا اونان بنیاؿ مغ ام  ،فیـا ؿوس اٍدیی او بدیو اف
صؼ اف ػم ؿ٥ته ام س بْٞی ا٥ـاػ ی٦ی ؿوىهبیىی عىبی ػاؿوؼ و عدـػی
ؿا ه ػؿ ا٦تۀ نی وه٦ته ام تيغیٌ میػهىدؼس امدا بـعدی ا٥دـاػ بدؼون
تىردده بدده ایىلدده چگىودده منددا ل مٞىددىی ؿا بـایىددان تيددـیش می ىیددؼ بدداوؿ
ومی ىىؼ و ٥لـ می ىىؼ صـ٣های بیمٞىی میفویؼس ما ایههمه بدا او ػؿبداؿۀ
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تق یۀ ىیهىیى ٍضب مدی ىی؛ ،امدا و٩تدی ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی امد
بافه؛ هـ اؿی ؿا ده میعىاهدؼ اوزدای میػهدؼس ٥لدـ می ىدؼ مقی هدای
میمىك ػؿ ػمتـك او ٝمیی هنتىؼ و ػؿ ٕیب آنهام س صتی ااـ
واٞ٩ی و
ِ
پی ببـوؼ آمىفههای؛ ٩ابلپؾیـه ام  ،بـایىان مغ ام اف آن پیدـوی
ىىؼس وزا ؿوس اٍیی اونان ونب به ؿوس ملی ه میتىاوؼ ٍضىههایی
ؿا ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ مياهؼه ىؼ ،بنیاؿ مغ ام س همیه امدـ آنهدا ؿا بده
ایه وتیزه ؿماوؼ ه« :چـا بایؼ ؿوس اٍیی تى ؿا وزا ػهد؛؟ ؿوس ملدیا
ویق عىػ تى ام س ااـ او ؿا وزا ػه؛ ،آیا یلندان ویند ؟ تدا و٩تدی یلدی اف
ؿوسها ػمتاوؿػ تق یه ؿا به ػم آوؿػ ،بده وٚدـ ومیؿمدؼ مهد؛ باىدؼ وَدیب
ؼاییک میىىػ ،فیـا بؼیه مٞىی ام ه تى آن ؿا به ػم میآوؿیس»
بگؾاؿیددؼ ػ٩ی٪ددا ؿوههددای تق یددۀ آنهددا ؿا ىددـس ػهدد؛س ااددـ تىاوددایی
٥ددىٕ٧بیٞی ػیددؼنافؿاهػوؿ ؿا ػاىددته باىددیؼ ،اصتمددای چیددقی ىددبیه ای ده ؿا
مياهؼه می ىیؼ :و٩تی مؼیتیيه می ىیؼ و واؿػ صای عینه ىؼه یا اف عىػ
بیعىػ میىىیؼ ،ممله ام ببیىیدؼ ػؿ آن یضٚده ندی ه؛ىدلل ىدما اف
بؼنتان عاؿد میىىػس ااـ مٞی ىیؼ پی ببـیؼ ؼاییک اف ایه ػو واٞ٩ا عىػ
ىمام  ،اصناك می ىیؼ عىػتان نی هندتیؼ ده ایىزدا ويندتهایؼس آن
٥ـػ ه؛ىلل ىما ،بؼن ؿا تـک می ىؼ و مپل امتاػ او ؿا بـای تق یه به ُبٞؼ
ِ
ُ
ػیگددـی میبددـػس ایدده بٞددؼ ؿا امددتاػ تبددؼیل ددـػه امد و میتىاوددؼ ىددلیی اف
ارتما٩ ٛؼیمی ،ارتما ٛامـوفه یا ارتماٝی ػؿ ُبٞؼی ػیگـ باىدؼس ىدغٌ ػؿ
آوزا ؿوفاوه مؼتی ه ػو یا مه ما ِ ٝایىزدا ٕدى می يدؼ ،تمـیههدا ؿا یداػ
٥ـػ ه؛ىلل ىدما
میایـػ و مغتیهای فیاػی ؿا تضمل می ىؼس و٩تی آن ِ
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تمـیه ؿا تمای می ىؼ و بافمیاـػػ ،ىما ویق اف عینه بیـون میآییؼس ا٥دـاػی
ه تىاوایی ػیؼن ػاىتهاوؼ تا ایه صؼ مزاف بىػهاوؼ ه اف آن آااه ىىوؼس
ااـ ىغٌ وتىاوؼ ببیىؼ ،واؿاص ىىؼهتـ ام س و٩تی چىیه ىغَی بٞدؼ
اف ػو ما ٝبىػن ػؿ صای عینه یا تٞمد ،٨آ اداهیاه ؿا بافمییابدؼ ،هدیچ
ومیػاوؼ چه ات٦ا٩ی ا٥تاػه ام س ا٥ـاػی ویق هنتىؼ ه بهٝىىان ؿوىی بدـای
تمـیه ،ػو یا مه ما ٝبه عىاب میؿووؼ و عىػ ؿا امال بده ػیگدـان واادؾاؿ
می ىىؼس ایهها صای هدایی هندتىؼ ده تمدـیه بهٍدىؿ اداهبدهاداه اوزدای
میىددىػ و هددـ ؿوف مددؼتی ؿا بدده مؼیتیيدده یددا تٞمدد ٨اعتَدداً میػهىددؼس
صای های ػیگـی اف تمـیه ورىػ ػاؿػ ه ػؿ یک مـتبه تمای میىىػس ىدایؼ
ُ
ػؿباؿۀ بىػیػاؿما ىىیؼه باىیؼ ه وه ما ؿو به ػیىاؿی ويند س ػؿ اؾىدته
ؿاهبددان فیدداػی بىػوددؼ دده ػههددا مددا ػؿ مؼیتیيدده وينددتىؼس ػؿ تدداؿیظ،
ٕىیویتـیه مؼ حب ىؼۀ وينته ػؿ مؼیتیيده بدیو اف ودىػ مدا امد س
بْٞیها صتی بیيتـ اف ایه وينتىؼس صتی با ییۀ ّدغیمی اف عداک ويندته
ؿوی مژههایىان و ٝی٤های ؿىؼ ـػه ؿوی بؼنىان ،به ويندته ػؿ آوزدا
اػامه میػاػوؼس بـعی ػؿ مؼؿمۀ ػا ى ویدق ایده ؿوههدا ؿا آمدىفه میػهىدؼس
بهویژه بْٞی ؿوهها ػؿ مؼؿمۀ ١یـمٞمىیی بهعىابؿ٥ته ؿا بهٝىىان ىلیی
اف تق یه آمىفه میػهىؼس ىغٌ بؼون ایىلده اف عینده بیدـون بیایدؼ ػههدا
ما میعىابؼ و صتی یکباؿ ه؛ بیؼاؿ ومیىىػس اما ػؿ ایده صای هدا ٥دـػی
ه تمـیه می ـػ چه نی بىػ؟ ؿوس ملی ىغٌس اىغاٍدی ده ٩دؼؿ
ٕدىیوی ٥دـػ] امدتاػی
مؼیتیيه
ػیؼن ػاؿوؼ مياهؼه می ىىؼ ه [ػؿ ٕى
ِ
ِ
ؿوس ملی ایه ٥ـػ ؿا بـای تق یه ؿاهىمایی می ىؼس ؿوس ملی ویق میتىاودؼ
اؿمای فیاػی بؼهلاؿ باىؼ و امتاػ ومیتىاوؼ اؿمدا ؿا بدهٕىؿ امدل اف بدیه
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ببـػس بىابـایه امتاػ به او میاىیؼ« :تى بایدؼ ایىزدا مدغ تمدـیه ىدیس مده
مؼتی ػوؿ عىاه؛ بىػ و می بٞؼ بـمیاـػیس مىتٚـی باهس»
امتاػ ػ٩ی٪ا میػاوؼ بٞؼ اف ؿ٥تىو چه ات٦ا٩ی میا٥تؼ ،اما هىىف هد؛ بایدؼ
به ایه ىلل ٝمل ىؼس امتاػ میؿوػ و مپل اهـیمهها بـای تـماوؼن ؿوس
ملی میآیىؼ یا بهىلل فیباچهـههایی تبؼیل میىىوؼ تا او ؿا ومىمه ىىؼس
هـچیقی ممله ام ؿوی ػهدؼس امدا اهـیمههدا متىرده میىدىوؼ ده ؿوس
ملی تض ت حیـ ٩ـاؿ ومیایـػس ٝیتو ایه ام ه بـای ؿوس ملی وندبتا
آمانتـ ام تق یه ىؼ ،فیـا میتىاوؼ اف ص٪ی ٪مندا ل آ اداه باىدؼس مدپل
ایه اهـیمهها واامیؼ میىىوؼ و میعىاهىؼ بـای اوت٪ای او ؿا به ٩تل بـمداوىؼ
و واٞ٩ا او ؿا می يىؼس و٩تی میمیـػ ،بدؼهی اؿمداییاه یدکبداؿه پـػاعد
میىىػس ایه ؿوس ؿها میىىػ و مخل تىػهای اف ػوػ ػؿ إـا ٣ىدىاوؿ ىدؼه و
بافپیددؼا میىددىػ ،ىددایؼ ػؿ عدداوىاػهای بنددیاؿ ٪٥یددـس ددىػک اف اوایددل فوددؼای
مددغتی می يددؼس و٩تددی بددقؿو میىددىػ و میتىاوددؼ منددا ل ؿا ػؿک ىددؼ،
امتاػه بـمیاـػػس ایبته او ومیتىاوؼ ػؿ ابتؼا امتاػ ؿا به را بیاوؿػس امدتاػ اف
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی عىػ امت٦اػه می ىدؼ تدا بغيدی اف صاٚ٥دۀ ایده ؿوس
ملی ؿا ه ٦٩ل ىؼه بىػ باف ىؼس ؿوس ملی ،اؾىدته ؿا بده یداػ و امدتاػ ؿا
به را میآوؿػس امتاػ به او میاىیؼ« :صای و ٩آن ام ه تمـیه ؿا ىدـوٛ
ـػس» بىابـایه ،بٞؼ اف ماییان بنیاؿ ،امتاػ آمىفهها ؿا به ؿوس ملی مىت٪ل
می ىؼس
پل اف اوت٪دا آمىفههدا ،امدتاػ بده ؿوس ملدی میاىیدؼ« :هىدىف هد؛
وابنتگیهای بنیاؿی ػاؿی ه بایؼ اف بیه بـووؼس بایؼ به بیـون بـوی و پـمه
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بقویس» پـمهفػن ػؿ رامٞه فرـآوؿ امد  ،فیدـا ٥دـػ بایدؼ اف مضیدی بده مضدل
ػیگـ بـوػ ،بـای ١ؾا اؼایی ىؼ و با اوىا ٛمغتی ٤مـػمی ه به او میعىؼودؼ
و تددىهیه می ىىددؼ یددا اف او امددت٦اػه می ىىددؼ مىاردده ىددىػس مملدده امد بددا
هـچیقی مىاره ىىػس اما ایه ؿوس ملی ػؿ همه صدا عدىػ ؿا تمـیه ىىدؼه
ػؿ وٚـ میایـػ و ؿوابدٔ عدىػ بدا ػیگدـان ؿا بدهعىبی اػاؿه می ىدؼس همیيده
مـا٩ب ىیهىیى عىػ ام و آن ؿا اؿت٪ا میػهؼس تض تد حیـ ومىمدههای
ماػی مغتی ٤ػؿ بیه مدـػی ٝداػی ٩دـاؿ ومیایدـػس ایده ؿوس ملدی بٞدؼ اف
ما ها پـمهفػن بافمیاـػػس امتاػه به او میاىیؼ« :تى ه؛ا ىىن به ػا دى
وا ل ىؼهای و تق یه ؿا امل ـػهای و صای فمان آن ام [به بؼن ٥یقیلی
ه اف آن ىـو ٛـػی] بافاـػی و بـای ؿ٥ته وهایی آماػه ىىی ،فیـا تمدـیه
تى امل ىؼه ام س ااـ هىىف ه؛ اؿی با٩ی ماوؼه ه اوزای ػهی ،میتىاوی
بـوی و امىؿ و منا ل مـػی ٝاػی ؿا به پایدان بـمداویس» بٞدؼ اف مدا ها ،ؿوس
ملی بـمیاـػػس پل اف بافاي ؿوس ملی ،ؿوس اٍیی ایه ىغٌ ویق اف
صای عینه بیـون میآیؼ و عىػآ ااه اٍیی بیؼاؿ میىىػس
اما ایه ىغَی ه ایىزا وينته نی وین ه تق یه ـػه ،بیله ؿوس
ملددی او تق یدده ددـػه امد و ػؿ وتیزدده ،ؿوس ملددی اىود ؿا بدده ػمد
میآوؿػس اما ؿوس اٍیی ویق فرـهایی يیؼه ام س به هـ صا  ،ىغٌ تمدای
رىاوی عىػ ؿا ٍـ ٣وينته ػؿ آوزا ـػه و ٝمـ او بهٝىىان اوناوی مٞمدىیی
بدده پایددان ؿمددیؼه ام د س پددل چدده ات٦ددا٩ی میا٥تددؼ؟ ایدده ىددغٌ بٞددؼ اف
بیـونآمؼن اف عینه ،اصناك می ىؼ اف ٕـی ٨تمـیىو اىو ؿا ؿىدؼ ػاػه
و تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی به ػم آوؿػه ام س ااـ بغىاهؼ بیماؿی ؿا ػؿمان
ىؼ یا اؿی اوزای ػهؼ ،میتىاوؼ آن اؿها ؿا به اوزای بـماوؼس اما ٝیتو ایده
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اصتدـای ؿوس اٍدیی
ام ه ؿوس ملیاه میعىاهؼ او ؿا عيىىػ ىؼ و به
ِ
٥ـػ ه بؼن ؿا ىتـ می ىؼ و ػؿ وهای تَمی؛ها ؿا او میایـػ ،ایده داؿ ؿا
اوزای میػهؼس ٝی ایىله او ؿا عيىىػ می ىدؼ ایده امد ده ایده ىدغٌ
ما های بنیاؿی ؿا ایىزا ػؿ صا ويندته اؾؿاودؼه و ٝمدـه مدپـی ىدؼه
ام س اما و٩تی ایه ىدغٌ میمیدـػ ،هـیدک اف آنهدا ؿاه رؼاااودۀ عدىػ ؿا
میؿووؼ ؿوس ملی او ؿا تـک می ىؼس بـ ٕب ٨بىػین؛ ،ایه ٥ـػ هىىف ه؛ اف
میان بافپیؼایی عىاهؼ اؾى س اف آوزا ده مىردىػ واییدی ػؿ بدؼن او بدهٕىؿ
مى٪٥ی آمیقی تق یه ـػه ،ایه ىغٌ ویق ت٪ىای بنیاؿی رم ٜـػه امد س
پل چه ات٦ا٩ی میا٥تؼ؟ ممله ام ػؿ فودؼای بٞدؼیاه اف حـوتدی فیداػ یدا
م٪امی ٝاییؿتبه بهـهمىؼ ىىػس  ٔ٪٥میتىاوؼ بؼیه ٍىؿ باىؼس آیا تق یۀ ایه
ىغٌ ػؿ وهای بیهىػه وبىػه ام ؟
تاله بنیاؿی ٍـ ٣ـػی؛ تا مىا ٪٥بدـای ا٥يدا ـػن ایده مىّدى ٛؿا
نددب ىددی؛س مدده ؿافی ابددؼی ؿا ٥دداه ددـػهای ،ؿاف امددـاؿ ،دده مٖی٪ددا
ومیتىاون تض هیچ ىـایٖی ا٦ته ىىػس مدارـای ػؿون تمدای ؿوههدای
مغتی ٤تق یه ػؿ مـامـ تاؿیظ ؿا بـمال ـػهایس صای میػاویؼ ده چدـا ا٦دت؛
ایه مىّى ٛبه اؾىتۀ ػوؿ ػؿ تاؿیظ بـمیاـػػس ػؿباؿۀ ایده بیىؼیيدیؼ :دؼای
ؿوه یا مؼؿمهای به ایه ىلل تق یه ولـػه ام ؟ ىما به ایده یدا آن ىدلل
تق یه می ىیؼ ،اما هیچ اىوگی به ػم ومیآوؿیؼس آیدا ت مد٤اوگیق ویند ؟
اما نی ؿا ومیتىان مـفوو ـػس مىردىػا بيدـی به٩دؼؿی ػؿ تدىه؛ اد؛
ىؼهاوؼ ه بؼون تىره به ایىله چگىوه آ ااهىدان می ىیدؼ ومیتىاوىدؼ بده آن
آ ااه ىىوؼس ااـ اف ػیدؼااهی بدای ٍدضب ىیدؼ٥ ،لدـ می ىىدؼ بداوؿولـػوی
ام س ااـ اف ػیؼااهی پاییه ٍضب ىیدؼ ،ومیتىاوىدؼ بده آوهده ػؿ مدٖضی
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بایتـ ام آ ااه ىىوؼس صتدی و٩تدی بده ایده ؿوىدىی تىّدیش ػاػهای ،بْٞدی
ا٥ـاػ هىىف اف مه ػؿعىام می ىىؼ بیماؿیىان ؿا ى٦ا ػه؛س واٞ٩ا ومیػاو؛
به آنها چه بگىی؛س ما تق یه ؿا آمىفه میػهی؛ و ٪٥دٔ میتدىاوی؛ اف نداوی
مـا٩ب ىی؛ ه بهمىی مٖىس بایتـ تق یه می ىىؼس
ػؿ مؼؿمۀ تق یۀ ما ،عىػآ ااه اٍیی ىما اىو ؿا به ػمد مدیآوؿػس امدا
اوتغاب آن مض٪د ٨ىدىػس ىدـایٔ عاٍدی بایدؼ
ایه چیقی وین ه ٍـ٥ا با
ِ
بـآوؿػه ىىػس به یاػ ػاىته باىیؼ ه مؼؿمۀ ما مٞی ومی ىؼ اف رامٞدۀ مدـػی
ٝاػی ػوؿی ىؼ و ىما ویق وبایؼ اف تْاػها ػوؿی یا ٥ـاؿ ىیدؼس بیلده بایدؼ ػؿ
صایی ه بغيی اف ایه ػویا هندتیؼ تق یده ىیدؼ و اف تمدای تیدهها و ػایهدای
إـا٣تان آ ااه باىیؼ بایؼ ػؿ صایی ه آ ااهاوه ّـؿ می ىیؼ به آن بیت٦او
باىیؼ و٩تدی ػیگدـان مدٞی می ىىدؼ چیقهدایی ؿا ده متٞید ٨بده ىمامد
بـػاؿوؼ با آنها مباؿفه و ؿ٩ابد ولىیدؼ و٩تدی مدـػی مدٞی می ىىدؼ اؿهدای
آفاؿػهىددؼه اوزددای ػهىددؼ عىیيددتهػاؿی عددىػ ؿا ص٦دد٘ ىیددؼ ػؿ ایدده مضددیٔ
مغ و ٕا٥ ٩ـما اؿاػهتان ؿا ٩ىی ىیؼ ،ىیهىیى عىػ ؿا ؿىدؼ ػهیدؼ و
اف همۀ اوؼیيههای بؼ و اـایيا ػویدىی ده ػؿ مٞدـُ آن ٩دـاؿ میایـیدؼ
٥ـاتـ ؿویؼس
همگی ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :آیا ىما وینتیؼ ه آااهاوه مغتی ؿا تضمل
می ىیؼ؟ آیا ؿوس اٍیی ىما وین ه ٥ؼا اؿی می ىؼ؟ آیا چیقهای ػویىی
ؿا آااهاوه اف ػم ومیػهیؼ؟ پل اىو بایؼ به ىما تٞی ٨ػاىته باىؼ ،فیـا
همان نی ه اف ػم میػهؼ نی ام ه به ػم میآوؿػس به همدیه
ٝی ام ه مؼؿمۀ ما اف تق یه ػؿ ایه مضیٔ پیهیؼه ػؿ بدیه مدـػی ٝداػی
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ارتىاب ومی ىؼس مدا میعدىاهی؛ ػؿ ایده رهدان ػویدىی و تمدای ميدلالتو
تق یه ىدی؛ ،فیدـا میعدىاهی؛ همدان ندی باىدی؛ ده اىود ؿا بده ػمد
میآوؿػس صتی و٩تدی ػؿ آیىدؼه تمـیه ىىدؼااوی ده ػؿ مٞبدؼ تق یده می ىىدؼ
بغيی اف ما ىىوؼ ،بایؼ بیـون بـووؼ و ػؿ رامٞۀ بيـی پـمه بقوىؼس
بـعی اف مه پـمیؼهاوؼ چـا ؿوههای ػیگـی ه مدـػی تمدـیه می ىىدؼ
مىزـ به ایه ومیىىػ ده ؿوس اٍدیی اىود ؿا بده ػمد آوؿػس ٝیدتو ایده
ام ه آن ؿوههدا ٪٥دٔ بده مدالمتی و تىؼؿمدتی میپـػافودؼس ؿوههدای
ؿامتیىی ه ٥ـػ ؿا به مٖىس بایتـ میبـوؼ همیيه  ٔ٪٥به یک مـیدؼ مى٦دـػ
آمىفه ػاػهاوؼ وه بده ٝمدىی مدـػیس آنهدا ىدااـػ عدىػ ؿا بده ردای ػیگدـی
میبـوؼ تا تمـیه ىؼ و ػؿ اوقوا به او آمىفه میػهىؼس ػؿ تمای ایده مدا ها،
هیچ نی چىیه چیقی ؿا به ٝمىی مـػی آمىفه وؼاػه امد س مدا ایده داؿ ؿا
اوزای مدیػهی؛ فیدـا ایهاىوده تق یده مدی ىی؛ و ایهاىوده اىود بده ػمد
میآوؿی؛س ػؿ ٝیه صدا  ،مؼؿمدۀ تق یدۀ مدا ٍدؼها و هدقاؿان چیدق ؿا بده ؿوس
اٍییتان میػهؼ تا عىػ ىما نی باىؼ ده حمدـۀ تق یده ؿا ندب می ىدؼس
ا٦تهای اؿی بیماب٪ه اوزای ػاػهای و انتـػهتـیه ػؿ ؿا ايىػهایس بـعی ایه
یما مـا ػؿک ـػهاوؼ ،چـا ه آوهه ا٦تدهای ١یـ٩ابدلػؿک ویند س ٝداػتی
ػاؿی :ااـ یک یاؿػ ػاىته باى؛ و  ٔ٪٥اف یک ایدىچ ٍدضب دى؛ هىدىف هد؛
ممله ام بگىییؼ ١یى می ى؛ ،اما ػؿ ص٪ی ٪ایىزا  ٔ٪٥بغيی اف آوهده ؿا
ه میػاو؛ به ىما ا٦تهایس ػؿ ایه فمان ومیتىاو؛ هیچ رىبۀ بایتـ یا رؿ٣تدـ
ػا٥ا ؿا به ىما بگىی؛ ،چـا ه بیو اف صؼ پیيـ٥ته هنتىؼس
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مؼؿمۀ ما بؼیه ٍىؿ تق یه می ىؼ ،عدىػ ىدما ؿا ٩داػؿ می ىدؼ بدهٕىؿ
واٞ٩ی اىو ؿا به ػمد آوؿػس اف فمدان پیدؼایو فمدیه و آمدمان اویدیه بداؿ
ام س میتىاویدؼ تداؿیظ ؿا بـؿمدی ىیدؼس ػؿ صدایی ده ایده مقید ؿا ػاؿػ ده
عىػتان اىو ؿا به ػم میآوؿیؼ ،مغتیهای عدىػ ؿا هد؛ ػاؿػس ػؿ میدان
رامٞۀ پیهیؼۀ مـػی ٝاػی و اٍدٖلاک ىیهىدیى بدیه ا٥دـاػ آن ،بندیاؿ
مغ امد ٥ـاتدـ اف آن ٍدٞىػ ىیدؼس مدغتی آن ػؿ ایده امد ده و٩تدی
آااهاودده مىاٜ٥تددان ؿا ػؿ میددان مددـػی اف ػمد میػهیددؼ ،و٩تددی چیددقی دده
بـایتان عییی مه؛ ام ػؿ مٞـُ عٖـ ٩ـاؿ میایـػ ،و٩تی ا٥ـاػ پیـامدىن
ىددما بددـای چیقهددایی ؿ٩اب د و مبدداؿفه می ىىددؼ یددا و٩تددی ٝقیقانتددان ؿوددذ
می يىؼ ،وبایؼ تض ت حیـ ٩ـاؿ بگیـیؼس بایؼ یاػ بگیـیؼ بهىلل ٍدضیضی بده
ایه منا ل بىگـیؼس تق یه ىىؼهبىػن اٍال ؿاص وین ! فماوی نی به مده
ا« : ٦مٞی؛ ،آیا ا٥ی وین  ٔ٪٥اونان عىبی بیه مـػی ٝاػی باىی؛؟ چه
نی میتىاوؼ ػؿ تق یه مى ٨٥ىىػ؟» اف ىىیؼن آن عییی مت م ٤ىدؼی! بده
او یک یمه ه؛ وگ٦ت؛س همه وى ٛىیهىیىگی ورىػ ػاؿػس هـ نی تدا صدؼی
میؿوػ ه تىاوایی باوؿه او ؿا میبـػس نی ه ػؿک ىؼ به ػم میآوؿػس
فماوی ی ىفی وىى « :ػا ى ؿاهی ام ه ػؿباؿهاه ٍضب می ىىدؼ،
اما ؿاهی ٝاػی وین س» ااـ ػا ى چیقی بىػ ه ؿوی فمیه ؿیغته بدىػ و ٥دـػ
میتىاون هـرایی آن ؿا بـػاؿػ و ػؿ تق یۀ آن مى ٨٥ىىػ ،بدااؿفه ومیبدىػس
ػؿ ؿوه تق یۀ ما ىما ٥ـػی هنتیؼ ه با اؾؿ اف چایوهدا اىود ؿا ندب
می ىیؼس بىابـایه بایؼ تا رایی ده املداوو هند مىٖبد ٨بدا مدـػی ٝداػی
باىی؛س ویافی وؼاؿیؼ ٪٥یـ و تهیؼم ىىیؼس بیله بایؼ ػؿ صایی ده بغيدی اف
ایه ػویای ماػی هنتیؼ ىیهىیى عدىػ ؿا ؿىدؼ ػهیدؼس اف ایده وٚدـ ،ایده
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ؿوه ؿاص ام  ،ؿاص تـیه ؿوهس فیـا میتىاویؼ ػؿ بیه مـػی ٝاػی تق یه
ىیؼ و ویافی وین ه ؿاهبه یا ؿاهدب ىدىیؼس امدا مدغ تـیه رىبدۀ آن ویدق
همیه ام  ،چـا ه ػؿ مضیٔ بنیاؿ پیهیؼۀ مـػی ٝاػی تق یه می ىیؼس امدا
عىػ واٞ٩یتان اىود ؿا بده
عىبی آن ویق ػؿ همیه ام  ،فیـا باٝج میىىػ ِ
ػم آوؿػس ایه صیاتیتـیه رىبۀ مؼؿمۀ تق یۀ مدا امد و امدـوف آن ؿا ٥داه
ـػیس ایبته و٩تی ؿوس اٍیی اىو به ػم میآوؿػ ،ؿوس ملدی ویدق آن ؿا
بدده ػمد مددیآوؿػس چددـا؟ فیددـا و٩تددی تمددای رىبددههای ػیگددـ بددؼنتان و ویددق
مىرىػا فوؼه و میى ها اىو ؿا به ػم میآوؿوؼ ،ؿوس ملی ویق بدهٕىؿ
صت؛ آن ؿا به ػم میآوؿػس امدا مدٖش اىود ؿوس ملدی هـادق بده اودؼافۀ
مٖش اىو ىدما بدای وغىاهدؼ بدىػ ،فیدـا ىدما مىردىػ اٍدیی هندتیؼ و او
مىرىػ وگهبان ام س
ػؿ اػامددۀ مددغه میعددىاه؛ منددئیهای ؿا اّددا٥ه ددى؛س ػؿ میددان رامٞددۀ
تق یه ىىؼاان ا٥ـاػ فیاػی هنتىؼ ه همیيه مٞی ـػهاوؼ بهمىی مدٖىس
بایتـ تق یه ىىؼس همهرا م٦ـ ـػه و پى فیاػی هقیىه ـػهاوؼ به ایه امیدؼ
ه ىایؼ امتاػی مٞـو ٣ؿاهدی ؿا بده آنهدا ويدان ػهدؼ امدا مى٥د ٨ويدؼوؼس
دهىؿبىػن ىددغٌ تْددمیه ومی ىددؼ دده او بیددىو عددىبی ػاىددته باىددؼس
ميد
ِ
بىابـایه با ورىػ همۀ م٦ـها و پى هایی ه هقیىه ـػودؼ هدیچ وتیزدهای بده
ػمدد ویاوؿػهاوددؼس امددـوف ایدده ؿوه بنددیاؿ ٝددایی ؿا بددـای همدده ٝمددىمی
ػؿ عاوهتان به ىما اؿا ه دـػهای؛س بىدابـایه اف ایده
ماعتهای؛ ،ت٪ـیبا آن ؿا ػی ِ
یضٚه به بٞؼ نی ه تٞییه می ىؼ آیا میتىاویؼ تق یه ىیدؼ و مى٥د ٨ىدىیؼ
عىػ ىما هنتیؼس آوهایی ه بتىاوىؼ آن ؿا اوزای ػهىؼ ،پیيـ ٥عىاهىؼ ـػس
آوهایی ه وتىاوىؼ تق یه ىىؼ ،اف صای به بٞؼ بایدؼ تق یده ؿا ٥ـامدىه ىىدؼس اف
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ایه به بٞؼ بهرق مىرىػاتی ه ىدما ؿا ٥ـیدب میػهىدؼ ،هیچ ندی بده ىدما
آمىفه ومیػهؼ و ػؿ آیىؼه ومیتىاویدؼ تق یده ىیدؼس اادـ مده وتدىاو؛ ىدما ؿا
وزا ػه؛ ،هیچ ٥ـػ ػیگـی ومیتىاوؼس ص٪ی ٪ایه ام ه ایه ؿوفها ،ااـ
بغىاهیؼ امتاػی واٞ٩ی اف ؿاهی ػؿم ؿا پیؼا ىیؼ تا به ىما آمدىفه ػهدؼ،
صتی اف ٍٞىػ به آممان ه؛ مغ تـ امد  ،فیدـا ػیگدـ هیچ ندی ػؿ صدا
اوزای چىیه اؿی وین س صتی ٩یمـوهای بای ویق ا ىىن ػؿ ػوؿان پایداوی یدا
«آعـ فمان» هنتىؼ و مىرىػا آوزا ػؿ صا مـا٩ب اف مـػی ٝاػی وینتىؼس
مؼؿمۀ ما وهتىها ػؿ ػمتـكتـیه ؿوه امد  ،بیلده ػ٩ی٪دا بدـ پایدۀ مـىد
رهددان تمددـیه میىددىػس ایدده مددـیٜتـیه و منددت٪ی؛تـیه منددیـ امد  ،فیددـا
همهاه ػؿباؿۀ ؽهه و ٩یب ٥ـػ ام س

هذاس آعمايی
ػؿ مؼؿمۀ ػا ى ،مؼاؿ آمماوی ىچک و بقؿو آمدىفه ػاػه میىدىػس تيدـیش
می ىی؛ مؼاؿ آمدماوی چیند س مدؼاؿ آمدماوی ده مدـػی مٞمدىی ػؿبداؿۀ آن
ٍضب می ىىؼ مؼاؿی ام ه با اتَا ػو اوا اوـری « ِؿن» و «ػو» آن
ؿا ىلل میػهیؼس اما ایه مؼاؿ آمماوی ،بندیاؿ مدٖضی امد و چیدقی ردق
بـای مالمتی و ص ٘٦تىؼؿمتی وین س ایه چیدقی امد ده مدؼاؿ آمدماوی
َ
ىچک وامیؼه میىىػس مؼاؿ آمماوی ػیگـی ه وه «مؼاؿ آمدماوی ىچدک»
وامیؼه میىىػ و وده «مدؼاؿ آمدماوی بدقؿو »،ىدلیی اف مدؼاؿ آمدماوی بدـای
تق یده ػؿ مؼیتیيدده امد س آن ػؿون بددؼن ٥ددـػ صـ د می ىددؼ ،بددا چددـعو
پیـامىن ویىان ىـو ٛمیىدىػ ،مدپل ػؿ ػؿون بدؼن بدهٕـ ٣پداییه صـ د
می ىؼ ،به ػنتیان میؿمؼ و پیـامىن آن میچـعدؼ و مدپل بهمدم بدای
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صـ د می ىددؼس چددـعو آن ػؿ ػؿون بددؼن ٍددىؿ میایددـػ و همددان مددؼاؿ
آمماوی واٞ٩ی ام ه اف ٕـی ٨تق یه ػؿ مؼیتیيه ىلل میایـػس ایه مؼاؿ
آمماوی پل اف ىللایـیاه رـیان اوـری بندیاؿ ٩ؼؿتمىدؼی میىدىػ ده
ٍددؼها اوددا اوددـری بددؼن ؿا بدده صـ د ػؿمددیآوؿػ و مددک می ىددؼ تمددای
اوا هددای ػیگددـ اوددـری بدداف ىددىػس ؿوههددای ػا ى ینددتی مددؼاؿ آمددماوی ؿا
آمىفه میػهىؼ ،اما ؿوههای بىػیندتی مٞمدىی آن ؿا آمدىفه ومیػهىدؼس
ؿوههای بىػینتی چدهچیقی ؿا آمدىفه میػهىدؼ؟ ىدا یامىوی ػؿ رـیدان
آمىفههای عىػ ،وه ؿوی صـ هدای تمـیىدی ت یدؼ می دـػ و وده آنهدا ؿا
آمىفه میػاػس اما ؿوههای بىػینتی ویق ىیىۀ عىػ ؿا بـای تبدؼیل بدؼن اف
ٕـی ٨تق یه ػاؿوؼس ػؿ ایه ؿوهها یک مزـای اوـری ورىػ ػاؿػ ه اف وٖ٪دۀ
مىفوی امال بافىؼۀ بایهىیی ػؿ ٥دـ ٧مدـ ىدـو ٛمیىدىػ و بهىدلل
ٕب
ِ
ماؿپیچ بهمم ٩نم های پاییه بؼن میؿوػ و ػؿ وهاید تمدای اوا هدای
اوـری بؼن ؿا ٞ٥ا می ىؼس
ؿوه بىػینتی تاوتـین؛ اف ٕـی ٨چیقی ده «مزدـای مـ دقی» وامیدؼه
میىىػ به ایه هؼ ٣ػم مییابدؼس ىدایؼ بـعدی بپـمدىؼ« :چىدیه مزـایدی
بهٕىؿ مٞمى ػؿ بؼن ورىػ وؼاؿػس چٖىؿ ممله ام آن ؿا ػاىدته باىدىؼ؟»
بگؾاؿیؼ ببیىی؛ چگىوه آن ؿا ایزاػ می ىىؼس و٩تی تمای اوا هدای اودـری ػؿ
بؼن نی ؿا ػؿ وٚـ بگیـیؼ ،تٞؼاػىان به ٍؼها یا ػههاهقاؿ میؿمدؼس مخدل
ؿوهددای بددؼن یلددؼیگـ ؿا بددهٕىؿ ٝمددىػی و ا٪٥ددی ٖ٩دد ٜمی ىىددؼ و صتددی
تٞؼاػىان بیيتـ اف ؿوهای بؼن ام س ػؿ ْ٥ای بیه اْٝدای ػؿوودی هدیچ
ؿای ورىػ وؼاؿػ ،امدا اودا اودـری وردىػ ػاؿػس اف ٥دـ ٧مدـ تدا پداییه بدؼن،
ىبلهای اف اوا های اوـری ػؿ مـامـ بؼن انتـػه ىؼوؼ و بهٕىؿ ٝمىػی
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و ا٪٥ی یلؼیگـ ؿا  ٜٖ٩می ىىدؼس [ػؿ ایده ؿوههدای بىػیندتی] و٩تدی ایده
اوا ها ىـو ٛمی ىىؼ به یلؼیگـ متَل ىىوؼ ،هىىف مزدـای مندت٪یمی ؿا
ىلل وؼاػهاوؼ و ممله ام ٝبىؿ اوـری اف میان آنها منتیقی تاله باىؼس
با اؾى فمان ،آنها بهتؼؿیذ پههتـ و بدههد؛ متَدل میىدىوؼ تدا مزدـای
ٝمىػی منت٪یمی ؿا ىلل ػهىؼس ایه مزـا مپل ػؿ و٪و یک مضىؿ ٝمل
می ىؼ ه میچـعؼ و چـطهایی ؿا ه با وی ؽهىی بهٕىؿ ا٪٥ی میچـعىدؼ
به صـ ػؿمیآوؿػس ػؿ ایىزا ویق مَ٪ىػ ،بداف ـػن تمدای اوا هدای اودـری
بؼن ام س
تق یۀ ٥ایىن ػا٥ای مدا ایده ؿویلدـػ ؿا بـومیاقیىدؼ ده یدک مزدـا تمدای
اوا های اودـری بدؼن ؿا بداف ىدؼس اف همدان آ١داف ،یفی مدیػاوی؛ ده تمدای
اوا های اوـری بهه؛ متَدل ىدىوؼ و بدهٕىؿ ه؛فمدان ػؿ ادـػه باىدىؼس
تمـیهمان ؿا اف مـصیۀ پیيـ٥تهای ىـو ٛمی ىی؛ و مـاصل ابتدؼاییتـ ؿا ىداؿ
میاؾاؿی؛س با ؿویلـػ ػیگـان ه اف یک مزـا بـای باف ـػن اوا های بدؼن
امت٦اػه میىىػ ،ممله ام صتی تمای ٝمـ ٥ـػ ویق بدـای بداف ـػن امدل
آنها ا٥ی وباىؼس ممله ام یفی باىؼ ػهها ما بهمغتی تمدـیه ىىدؼس
بىابـایه بنیاؿی اف ؿوهها ا٦تهاودؼ ده یدک ػوؿۀ فودؼای بدـای مى٪٥ید ػؿ
تق یه ا٥ی وین س به همیه ٝی  ،بنیاؿی اف ؿوههای ػىىاؿ و پیيدـ٥تهتـ
مٞی می ىىؼ ٝمـ ٥ـػ ؿا ٕىیوی ىىؼ و بنیاؿی اف پیـوانىان ایه ؿا تزـبه
ـػهاوؼس ٝمـ ٥ـػ ٕىیوی میىىػ تا بتىاوؼ مؼ فماوی ٕدىیوی بده تمدـیىو
اػامه ػهؼس

2۲2

مؼاؿ آمماوی ىچدک اٍدىی بدـای مدالمتی امد  ،ػؿ صدایی ده مدؼاؿ
آمماوی بقؿو بـای تق یۀ واٞ٩ی ام س مؼاؿ آمماوی بقؿو ه مؼؿمۀ ػا ى بده
آن اىاؿه می ىؼ به ٩ؼؿتمىؼی مؼاؿ آمماوی بدقؿو ػؿ مؼؿمدۀ مدا ویند ده
تمای اوا های بؼن ؿا بدهه؛ متَدل می ىدؼ و همگدی بدا هد؛ ػؿ چدـعو
هنتىؼس مىٚىؿ اف چـعو مؼاؿ آمماوی بقؿو ػؿ مؼؿمۀ ػا ى چدـعو اودـری
اف میان چىؼ اوا ام  ،اف ٩بیل اودا هدای مده یدیه و مده یاود  ،ده اف
ػم ها تا  ٤پاها و مپل اف پاها بهمم بای تا مىهای ؿوی مـ ،ػوؿ بؼن
یک ػوؿ میفوىؼس بـای آوها ،ایه بهمىقیۀ چـعو اوـری اف میان مؼاؿ آمماوی
بقؿو ام س مؼاؿ آمماوی بقؿو ه ىـو ٛبه چـعو ىؼ ،تق یۀ مٖش بای ؿا
ػؿ پی عىاهؼ ػاى س به همیه ٝی  ،بـعی اف امتاػان چیاىود و٩تدی بده
مؼاؿ آمماوی بقؿو میؿمىؼ آمىفه ؿا متى ٤٩می ىىدؼس آمىفههایىدان ؿا
مضؼوػ می ىىؼ به صىفۀ مدالمتیس بـعدی ویدق مدٞی می ىىدؼ آن ؿا آمدىفه
ػهىددؼ ،امددا چیقهددایی ؿا دده بددـای آن ویدداف ام د ػؿ بددؼن ىددااـػان وَددب
ومی ىىؼس ایه ىااـػان ومیتىاوىؼ مى ٨٥ىىوؼ ،فیـا آوهه ویاف ػاؿوؼ بده آنهدا
ػاػه ويؼه ام س ىایؼ عىػىان مٞی ىىؼ با امت٦اػه اف ٩ؼؿ ؽههىان آن
ؿا ىلل ػهىؼ اما املانپؾیـ وین س مخل ایه ام ه بدا اوزدای وؿفههدای
هىافی بغىاهیؼ آن ؿا ىلل ػهیؼس تق یه به تاله عىػ ٥ـػ بنتگی ػاؿػ امدا
تبؼیل اىو ؿا امتاػ اوزای میػهؼس ىللایـی مدؼاؿ آمدماوی بدقؿو ٪٥دٔ
و٩تی ىـو ٛمیىىػ ه همۀ ملاویقیهدای ػؿوودی بدـای آن ػؿ ىدما وَدب
ىؼه باىؼس
ػؿ ٕى تاؿیظ ،مؼؿمۀ ػا ى بؼن اونان ؿا رهاوی ىچدک ػؿ وٚدـ اـ٥تده
ام س اٝت٪اػ ػاؿػ ه ایه رهان ػؿووی به بقؿای رهان بیـووی ام و ىدبیه
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آن به وٚـ میآیؼس باوؿ ـػن ایه وگدـه مدغ امد و بهآمداوی ٩ابدل٥هد؛
وین س ایه رهان بنیاؿ بقؿو ام  ،چگىوه میتىاوؼ با رن؛ اونان م٪اینده
ىىػ؟ اما مىٖ٪ی بـای آن وردىػ ػاؿػ و میتدىان آن ؿا تىّدیش ػاػس ٥یقیدک
َٝـ صاّـ ؿوی ارقای مداػه پدژوهو می ىدؼ و اف مىیلى هدا بده اتد؛هدا،
ایلتـونهددا ،پـوتىنهددا و ىاؿکهددا تددا وىتـیىىهددا ؿمددیؼه ام د س امددا ػؿ ایدده
مٖىس ،میلـوملىپ ومیتىاوؼ ببیىؼ ؿیقتـ اف ایه ؽؿا چهچیقی ورىػ ػاؿػ
و اودددؼافۀ آنهدددا چ٪دددؼؿ امددد س پژوهيدددگـان ومیػاوىدددؼ ػؿ مدددٖىس صتدددی
میلـوملىپیتـ چهچیقی ورىػ ػاؿػس آوهه امدـوفه ٥یقیدک ػؿک مدی ىدؼ بدا
ىچکتـیه ؽؿا میلـوملىپی رهان بندیاؿ ٥اٍدیه ػاؿػس و٩تدی ىغَدی
٥ـاتـ اف ىلل ٥یقیلی ٝاػی مدیؿوػ ،میتىاودؼ آن ٩یمـوهدای ؿیدق و ودامـ ی
ؽؿا ؿا ػؿک ىؼ ،فیـا بدا بیىدایی بقؿاىماییىدؼه ػویاهدای میلـومدلىپی ؿا
میبیىؼس هـچه مٖش ٥دـػ بدایتـ باىدؼ ،مدٖش میلـومدلىپی ومدیٜتدـی ؿا
میبیىؼس
ىددا یامىوی بقؿاددی رهددان ؿا پددل اف ػیددؼن آن اف ػیددؼااه مددٖش عددىػ،
تىٍی ٤ـػس آمىفههایو بیدان می دـػ ده مىردىػا ػیگدـی ویدق بدا بدؼن
٥یقیلی ىبیه ما اونانها ػؿ هليان ؿاه ىیـی ورىػ ػاؿوؼ و صتی ٪٥دٔ ػؿ
یک ػاوۀ ِىه مههقاؿ ػویا ورىػ ػاؿػس ایه بدا ػؿک ٥یقیدک ودىیه مدا مدافااؿ
ام س چه ٥ـ٩ی ام بیه ایگىی اـػه ایلتـونها ه ػؿ مدؼاؿ هندتۀ اتد؛
صـ می ىىؼ و ایگىی اـػه فمیه ه ػؿ مؼاؿ عىؿىدیؼ صـ د می ىدؼ؟
افایهؿو ىا یامىوی بیان ـػ ه ػؿ مٖش میلـوملىپی ،ػاوهای ىه ىدامل
مههقاؿ ػویا ام س ػؿمد مخدل رهداوی امد ده مىردىػا و مداػه ػؿ آن
ورىػ ػاؿػس ااـ ص٪ی ٪ػاىته باىؼ ،ػؿبداؿۀ ایده بیىؼیيدیؼ :ػؿ ػویاهدای آن
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ػاوۀ ىه ،آیا ىه ورىػ وؼاؿػ؟ آیا ػؿ هـیدک اف ىدههایی ده ػؿون آن ػاودۀ
ىه هنتىؼ ،مههقاؿ ػویای ػیگـی ورىػ وؼاؿػ؟ پل آیا ػؿ مدههقاؿ ػویدای
هـیک اف ىههایی ده ػؿون ىده ػیگدـی امد  ،ىدىی وردىػ ودؼاؿػ؟ اادـ
بـؿمی به همیه ىلل به پاییه اػامه یابؼ ،بیاوتها عىاهؼ بىػس بىابـایه صتدی
ػؿ مٖش تاتاااتا ویق ىا یامىوی بیان ـػ ه رهدان «هد؛ بیوهاید بدقؿو و
ه؛ بیوهای ىچک ام س» آن٩ؼؿ بقؿو امد ده او وتىاوند پیـامدىن و
ػوؿتاػوؿ آن ؿا ببیىؼ ،ػؿ ٝیه صا آن٩ؼؿ ىچک ام ه وتىاون ؿیقتدـیه
ؽؿۀ مىي ماػه ؿا تيغیٌ ػهؼس
امتاػاوی هنتىؼ ه ا٦تهاوؼ« :ػؿ یک مى٦ؾ ٝـ ٧پىم  ،ىدهـی امدل
ؿا میتددىان ػیددؼ ،بددا ٖ٩اؿهددا و اتىمبیلهددایی دده ػؿ آن صـ د می ىىددؼس»
باوؿواپؾیـ به وٚـ میؿمؼس اما ااـ ایه ا٦ته ؿا اف ػیؼااه ٝیمی بـؿمدی ىدی؛ و
واٞ٩ا َ٩ؼ ػاىته باىی؛ ػؿک ىدی؛ ،مىٖ٪دی بده وٚدـ میآیدؼس و٩تدی ػؿبداؿۀ
بافىؼن چي؛ مدىی ٍدضب می دـػی ،بندیاؿی اف ا٥دـاػ ػؿ ٕدى بافىدؼن
چيدد؛ مىیىددان ایدده وّددٞی ؿا تزـبدده ـػوددؼ :آنهددا ػؿ منددیـ تددىویی ػؿ
پیياویىددان میػویؼوددؼ اوگدداؿ ومیتىاونددتىؼ بدده اوتهددای آن بـمددىؼس ػؿ ٕددی
تمـیههای ؿوفاوهىان ،اصناك می ـػوؼ ػؿ ٕى راػهای بقؿو ،بدا ىههدا
و ؿوػعاوددههایی ػؿ ػو ٕددـ ٣ردداػه ػؿ صددا ػویددؼن هنددتىؼ و ػؿ صددایی دده
میػووؼ ،اف میدان ىدهـها ٝبدىؿ دـػه و ا٥دـاػ فیداػی ؿا ميداهؼه می ىىدؼس
ممله ام ٥لـ ىىؼ تىه؛ ام س چـا ایهٕىؿ ام ؟ آوهه میبیىىدؼ واّدش
و ؿوىه ام و تىه؛ وین س ااـ ػویای ػؿون بؼن اونان به آن بقؿای باىدؼ
ه امتاػان با چي؛ مىیىان ػیؼهاوؼ ،پل آن ؿا وبایؼ تىه؛ ػؿ وٚدـ اـ٥د س
مؼؿمۀ ػا ى همیيه مٞت٪دؼ بدىػه امد ده بدؼن اوندان بدهعىػیعدىػ یدک
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رهان ام س ااـ واٞ٩ا یک رهان باىؼ٥ ،اٍیۀ بیه پیياوی تا ١دؼۀ ٍدىىبـی
[ ه چي؛ مىی ػؿ آوزا وا ٜ٩امد ] بدیو اف ۲۲6هدقاؿ «یدی» امد س چىدیه
اصنامی ایزاػ می ىؼ ه ؿاهی بنیاؿ ٕىیوی ام س
ااـ مؼاؿ آمماوی بقؿو ػؿ ٕى تق یه بهٕىؿ امل ىلل بگیـػ ،ویـویدی
٥ىٕ٧بیٞی بـای تمـیه ىىؼاان به همـاه میآوؿػس امدا ٩بدل اف ایىلده بده آن
بپـػافی؛ بایؼ یاػآوؿ ىىی؛ ه مؼاؿ آمماوی بقؿو امامی اىوااىن ػیگـی ویدق
ػاؿػ :مؼاؿ آمماوی وَد٤ایىهاؿ ،چدـعو فمدیه و آمدمان و چدـعو اودا
ؿوػعاوهس چـعو مؼاؿ آمماوی بقؿو صتی ػؿ مدٖش پداییه تق یده رـیداوی اف
اوـری ؿا ىلل میػهؼ ه با اؾى فمان متـا ؛تدـ میىدىػ ،بده چیدقی اف
مٖىس بایتـ ت٢ییـ ىلل میػهؼ و مـبىؼ متـا مدی اف اودـری میىدىػ ده
میچـعؼس ااـ نی چي؛ مىمو ػؿ مٖضی پاییه بداف ىدؼه باىدؼ مملده
چدی اىودااىن بدؼن ؿا
ام ببیىؼ ػؿ صایی ه ایه مـبىؼ میچـعؼ میتىاوؼ ِ
چی ٩یدب مملده امد بده
اف ملاوی به ملان ػیگـ رابزا ىؼس بهٕىؿ مخا ِ
چدی بدؼ بدهٕـ ٣مٞدؼه بدـوػس ا٥دـاػی ده میتىاوىدؼ ػویدای
ؿوػهها بـوػ یا ِ
میلـوملىپی ؿا ػؿک ىىؼ ممله ام ببیىىدؼ آوهده رابزدا میىدىػ بندیاؿ
ٚٝدی؛ امد س ااددـ ایدده مـبىددؼ اوددـری بدده بیددـون بددؼن آوؿػه ىددىػ ،چیددقی
میىىػ ه مدـػی تىاودایی صـ د ػاػنافؿاهػوؿ میوامىدؼس ا٥دـاػی بدا اىود
٩ىیتـ میتىاوىؼ چیقهای بقؿای ؿا صـ د ػهىدؼ و آن «صـ د ػاػنافؿاهػوؿ
بدقؿو» امد س ا٥ددـاػی بدا اىود ّددٞی٤تـ میتىاوىدؼ چیقهدای ددىچلی ؿا
صـ دددد ػهىددددؼ و آن «صـ دددد ػاػنافؿاهػوؿ ىچددددک» امدددد س تىاوددددایی
صـ ػاػنافؿاهػوؿ ىبیه ایه ام و ایهاىوه ىلل میایـػس
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بهمضِ ایىله مؼاؿ آمماوی بقؿو ىدلل بگیدـػ ٥دـػ واؿػ تق یدۀ واٞ٩دی
میىىػس میتىاوؼ صای های مغتی ٤تق یده و ىدللهای مغتید ٤اىود ؿا
بددههمـاه بیدداوؿػس ااددـ تابهددای ٩ددؼیمی ماوىددؼ شففر حففاف انانایففریرها،
َ
ػنجینگ ،ائوذنفگ یدا شفینگمینگ گفوییجی ؿا عىاودؼه باىدیؼ ،مملده
ام یلی اف ایه وّٞی هایی ه ٙاهـ میىدىػ بـایتدان آىدىا باىدؼس ایده
تابها اف ا٥ـاػی میاىیىؼ ه اصناك بیىؼىؼن اف فمدیه و پدـواف ؿا تزـبده
ـػوؼ و ػؿباؿۀ ایه ٍضب می ىىؼ ه ا٥ـاػی ػؿ ؿوف ؿوىه پـواف می ىىؼ یا
بهٝباؿ ػیگـ ػؿ م٪ابل ػیؼاان ػؿ هىا ىىاوؿ میىىوؼس ػؿ ص٪ی ، ٪بگؾاؿیدؼ
به ىما بگىی؛ ه و٩تی مؼاؿ آمماوی بقؿو ندی ىدلل بگیدـػ ،او میتىاودؼ
پـواف ىؼس به همیه ماػای ام س ممله امد بـعدی ٥لدـ ىىدؼٍ« :دؼها
ما ام ه ا٥ـاػی تق یه ـػهاوؼ ،پل بایؼ تٞؼاػ فیداػی بدىػه باىدىؼ ده
مؼاؿ آمماوی بقؿوىان ىلل اـ٥ته ام س» میاىی؛ ١یـواٞ٩دی ویند اادـ
بگىیی؛ ػههاهقاؿ و٦ـ به ایه مـصیه ؿمیؼهاوؼ ،فیـا مؼاؿ آمماوی بدقؿو ٍدـ٥ا
مـصیۀ ىـو ٛػؿ تق یه ام س
پل چـا نی ایه ا٥ـاػ ؿا ػؿ صا پـواف یا بیىؼىؼن اف ؿوی فمدیه وؼیدؼه
ام ؟ فیـا وّٞی رامٞۀ بيدـی ٩دـاؿ ویند آىد٦ته ىدىػ و ىدلل رامٞدۀ
بيـی ویق وبایؼ بؼون ػییل مغتل ىىػ یا ت٢ییـ ىؼس چگىوه میتىاون مزاف
باىؼ پـواف ـػن همۀ آن ا٥ـاػ ػیؼه ىىػ؟ آیا آن رامٞۀ بيـی میبدىػ؟ ٝید
اٍیی ایه ام س ٝی ػیگـ ایه ام ه فوؼای اوندان ػؿ بدیه مدـػی بدـای
ایه وین ه مىرىػی بيـی باىؼ ،بیله فوؼایاه بهعإـ ایده امد ده
ػوباؿه عایٌ ىىػ و به عاوۀ واٞ٩ی آمماویاه بافاـػػس پل منئیۀ ایمان ػؿ
میان ام س ااـ نی میػیؼ ده بندیاؿی اف ا٥دـاػ واٞ٩دا میتىاوىدؼ بده پدـواف
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ػؿآیىؼ ،او ویق میعىام تق یه ىؼ و ػیگـ منئیۀ ایمدان وردىػ ومیػاىد س
بىابـایه ااـ ػؿ ٕى تق یه بتىاویؼ به پـواف ػؿآییؼ ،وبایؼ بهٕىؿ مـمدـی آن ؿا
به ػیگـان ويان ػهیؼ یا آن ؿا ػؿ مٞـُ ومایو آوان بگؾاؿیؼ ،فیـا آنها ویق
ویاف ػاؿوؼ تق یه ىىؼس ػؿ وتیزه ،بٞؼ اف ایىله مدؼاؿ آمدماوی بقؿوتدان ىدلل
بگیددـػ ،ااددـ وددىک اوگي د ػم د تان ،وددىک اوگي د پایتددان یددا ٩نددم
بغَىٍی اف بؼنتان بنته باىؼ ٩اػؿ به پـواف وغىاهیؼ بىػس
فماوی ه مؼاؿ آمماوی بقؿو ػؿ آمتاوۀ ىدللاـ٥ته امد  ،بـعدی ا٥دـاػ
پی میبـوؼ ه هىگای اوزای مؼیتیيه بؼنىان به ریى ع؛ میىدىػس ٝیدتو
ایه ام ه اوـری پيد بدؼن بدهعىبی رـیدان ػاؿػ و بىدابـایه پيد بدؼن
مبک اصناك میىىػ ػؿ صایی ه ریىی بؼن مدىگیه اصنداك میىدىػس
بـعی ا٥ـاػ ویق به ٪ٝب متمایل میىىوؼ و پي بؼن مدىگیه و ریدىی بدؼن
مبک اصناك میىىػس ااـ ػؿ مـامـ بؼن اوـری بهعىبی ػؿ رـیان باىدؼ،
ممله ام بهمم بای بزهیؼ و اصناك ىیؼ اوگاؿ اف فمیه رؼا میىىیؼ
و بای میؿویؼس اما ایه پؼیؼه ػؿ مىاؿػی امتخىایی مزاف امد ده ؿوی ػهدؼس
ا٥ددـاػی دده ایدده تىاواییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی ؿا تزـبدده می ىىددؼ مٞمددىی ػؿ ػو
اوتهای ٕید ٤مدىی ٩دـاؿ ػاؿودؼ :بهدهها و مندهها و مغَىٍدا عاو؛هدای
منهس ایه هـ ػو اـوه مٞمىی وابنتگیهای می ػاؿودؼ و اصتمدا آن فیداػ
ام ه تىاواییهایی ماوىؼ بیىؼىؼن اف فمدیه ؿا تزـبده ىىدؼ و بتىاوىدؼ آن ؿا
ص ٘٦ىىؼس مـػها ،مغَىٍا مـػهای رىان ،و٩تدی تىاواییهدایی بده ػمد
میآوؿودؼ بهمدغتی میتىاوىددؼ عىػومدایی ولىىدؼس صتددی مملده امد اف ایدده
تىاواییها بهمىٚىؿ ؿ٩اب ػؿ بیه مـػی ٝاػی امدت٦اػه ىىدؼس بىدابـایه مزداف
وینتىؼ آنها ؿا ػاىته باىىؼ و صتی ااـ اف ٕـید ٨تق یده ىدلل بگیـودؼ بایدؼ
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٦٩ل ىىوؼس ااـ صتی ٩نمتی اف بؼن ه؛ ٦٩ل باىدؼ٥ ،دـػ ومیتىاودؼ اف فمدیه
بیىؼ ىىػس اما ایهٕىؿ وین ه مٖی٪دا اف تزـبدۀ ایده صاید ممىدى ٛباىدیؼس
ممله ام به ىما اردافه ػاػه ىدىػ مدی آن ؿا امتضدان ىیدؼ و بْٞدی اف
ا٥ـاػ ارافه ػاؿوؼ به تزـبۀ آن اػامه ػهىؼس
هـرا ه مغىـاوی می ى؛ ومىودههایی اف بیىؼىدؼن اف ؿوی فمدیه ات٦دا٧
ا٥تاػه ام س و٩تی المی ػؿ امتان ىانػوو ػاىدت؛ ،تمـیه ىىدؼااوی اف
ىهـهای پله و ریوان ػؿ آوزا بىػودؼس ندی پـمدیؼ« :مٞید؛ ،چده ات٦دا٩ی
بـای مه ا٥تاػه ام ؟ ػؿ صایی ه ٩ؼی مدیفو؛ ،اصنداك مدی ى؛ ػؿ صدا
بیىؼىؼن اف ؿوی فمیه هندت؛س همهىدیه و٩تدی ػؿ عاوده ػؿاف می يد؛ ده
بغىاب؛ چىیه صنی ػاؿی ،صتی و٩تی پتىیی ؿوی مده ا٥تداػه باىدؼس همیيده
مخددل باػ ىددک بدده هددىا بیىددؼ میىددىیس» و٩تددی المددی ػؿ ىددهـ اىیییاود
ػاىت؛ ،تمـیه ىىؼهای ٩ؼیمی اف امتان اىییرى وردىػ ػاىد ده عداومی
منه بىػس او ػو تغ ػؿ اتا٩و ػاى ده یدک تغد وقػیدک یدک ػیدىاؿ و
تغ ػیگـ وقػیک ػیىاؿ ػیگـ بىػس و٩تی ؿوی یلی اف ایه تغ هدا ػؿ صاید
مؼیتیيه وينته بىػ اصناك دـػ ػؿ صدا بیىؼىدؼن اف ؿوی فمدیه امد س
چي؛هایو ؿا باف ـػ و پی بدـػ ػؿ هدىا ىدىاوؿ ىدؼه و بده تغد ػیگدـ آمدؼه
ام س با عىػه ٥لـ ـػ« :بایدؼ بده ردای او بـادـػی» و مدپل ػوبداؿه بده
رای او بـاي س
تمـیه ىىؼهای ػؿ ىهـ چیىد ػا ى بدىػ ده ػؿ و٩د واهداؿ مدىٞ٩ی ده
نی ػؿ ػ٥تـ اؿه وبىػ ؿوی اواپدهای مؼیتیيده اوزدای مدیػاػس ػؿ صدا
اوزای مؼیتیيه ػؿ هىا ىىاوؿ ىؼ و بده اودؼافۀ یدک متدـ اف فمدیه ردؼا ىدؼ و
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مپل پاییه ا٥تاػس چىؼ باؿ اف فمیه بیىؼ ىؼ و پاییه ا٥تاػس پتدىیی ده ىداؿه
تا ىؼه بىػ ویق ؿوی فمیه ا٥تاػس مدی هیزدانفػه و مدی تـمدیؼه بدىػس ایده
بایؿ٥ته و پاییها٥تاػن ػؿ ٕى و ٩واهاؿ اػامه ػاى س ػؿ وهای فود داؿ
فػه ىؼ و او با عىػ ٥لـ ـػ« :وبایدؼ بگدؾاؿی ػیگدـان ایده ؿا ببیىىدؼ ،تٞزدب
می ىىؼ ایىزا چه ات٦ا٩ی ا٥تاػه ام س بهتـ ام ٥ىؿا تمای ى؛س» او تمـیه ؿا
عاتمه ػاػس میتىاویؼ ببیىیؼ ا٥ـاػ منه میتىاوىؼ بهتـ عىیيتهػاؿ باىىؼس ااـ
ایه مارـا بـای ىغٌ رىاوی ات٦ا ٧ا٥تاػه بىػ ،و٩تی فود داؿ فػه میىدؼ
اصتمای ایهٕىؿ ٥لـ می ـػ« :همه بیاییؼ و مـا ببیىیؼس ػؿ صا بیىؼىدؼن اف
ؿوی فمیه هنت؛س» ایهاىوه ام ده ىدغٌ ومیتىاودؼ بدهؿاصتی ؽهىید
عىػومددایی عددىػ ؿا ىتددـ ىددؼ« :وگدداه ىیددؼ چ٪ددؼؿ عددىب تق یدده ددـػهایس
میتددىاو؛ پددـواف ددى؛س» و٩تددی بددا ایدده تىاواییه دا عىػومددایی ىیددؼ ،اف ػم د
میؿووؼ ،فیـا مىٚىؿ اف ورىػىان چىدیه چیدقی ویند س همدهرا ومىودههای
ميابهی ماوىؼ ایهها ػؿ بیه تمـیه ىىؼاان ورىػ ػاؿػس
ما یفی میػاوی؛ ه ٍؼها اوا اوـری اف همان ابتؼا بداف ىدىوؼس هيدتاػ
تا وىػػؿٍؼ اف ىما پی میبـیؼ ه ا ىىن بؼنتان مدبک و ؿهدا اف بیماؿیهدا
ىؼه ام س اما ػؿ ایه الك اؿی ه اوزای میػهی؛ بیو اف ایه ام ده
ٍـ٥ا بؼنتان ؿا تا مـصیۀ پاییو امل اؿت٪ا ػهی؛س ما بنیاؿی اف چیقها ؿا ویق
ػؿ بؼنتان وَب می ىی؛ بهٕىؿی ه ػؿ ٕى ایه الكها بتىاویؼ اىود
ؿا ؿىؼ ػهیؼس اؿی ه اوزدای مدیػه؛ مخدل ایده امد ده ىدما ؿا بده بدای
می ياو؛ و مپل بنیاؿ ریىتـ ٩ـاؿ میػه؛س ه؛فمان ه ػؿ ایده الكهدا
٥ا ؿا آمىفه میػه؛ ،ىیهىیى ىما بهٕىؿ پیىمته ػؿ صدا ت٢ییدـ امد س
بٞؼ اف تمایىؼن ایه الكها بنیاؿی اف ىما اصناك می ىیؼ اوگاؿ ٥ـػ ودى
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و تافهای هنتیؼس تْمیه مدی ى؛ صتدی وگدـه ىدما ػؿبداؿۀ ػویدا اندتـه
مییابؼ و میػاویؼ مىٚىؿ اف ٥ـػی عىببدىػن چیند و ػیگدـ ػؿ عَدىً
فوؼای مـػؿا؛ وینتیؼس اف ایه منئیه إمیىان ػاؿیس مٞىیاه ایه امد ده
ىیهىیى ىما [ه؛پای ت٢ییـا ٍىؿ اـ٥تۀ ٥یقیلی] ؿىؼ می ىؼس
پیـو مىّى ٛمؼاؿ آمماوی بدقؿو ،اـچده مزداف ویندتیؼ پدـواف ىیدؼ ،امدا
اصناك می ىیؼ بؼنتان مبک ام و و٩تی ؿاه میؿویؼ اوگاؿ ؿوی هىا ادای
بـمیػاؿیددؼس ااددـ ػؿ اؾىددته بٞددؼ اف مددی ٩ددؼیفػن عنددته میىددؼیؼ ،این
هـچ٪ؼؿ بغىاهیؼ بهؿاصتی ؿاه میؿویؼس ػؿ صایی ه ػوچـعهمىاؿی می ىیدؼ
اصناك می ىیؼ اوگاؿ ىما ؿا به ریى هدل میػهىدؼ و اف هدـ تٞدؼاػ پیده بدای
بـویؼ عنته ومیىىیؼس تْمیه میىدىػ بده ایده ٍدىؿ باىدؼس ا٥دـاػی ده
ومیتىاوىؼ ػؿ الك ىـ ىىؼ اما ایه ؿوه ؿا اف ٕـی ٨عىاوؼن تاب یداػ
میایـوؼ ویق بهٕىؿ ميابه تمدای صای هدایی ؿا ده ٩دـاؿ امد تزـبده ىىدؼ،
تزـبه می ىىؼس مه نی هنت؛ ه آوهه ومیعىاه؛ بگدىی؛ ومیادىی؛ ،امدا
آوهه میاىی؛ بایؼ ص٪ی ٪باىؼس ااـ صای ه ٩ـاؿ ام ٥دا ؿا آمدىفه ػهد؛،
ص٪ی ٪د ؿا ومددیا٦ت؛ ،چیقهددای بیامدداك مددیا٦ت؛ یددا مددبه؛ و بیهددؼ٣
ٍضب می ـػی ،اف ػیؼااه عىػی ػؿ صا آمىفه ٥دایی اهـیمىدی میبدىػیس
اؿی ه اوزای میػه؛ ؿاص وین س ل رهان ػؿ صدا وٚداؿه امد س اادـ
ىما ؿا امـاه می ـػی تبٞاتی میػاى س
ا٥ـاػی ه تق یه می ىىؼ بهٕىؿ مٞمى چیقی بیو اف ایه مؼاؿ آمماوی
بقؿای ؿا ه تىٍی ٤ـػهای تزـبه ومی ىىؼس امدا اادـ بغىاهیدؼ بدؼن هـچده
مـیٜتـ بهومییۀ ماػۀ با اودـری بدای ردایگقیه و بدهٕىؿ امدل بده آن تبدؼیل
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ىىػ ،ایه مؼاؿ ا٥ی وین س بـای ایه اؿ ،بایؼ چـعو مؼاؿ آمماوی ػیگـی
باىؼ ه همۀ اوا های اوـری ػؿ بؼنتان ؿا بده صـ د ػؿآوؿػس آن ؿا «مدؼاؿ
آمددماوی مددا ىیى» میوامىددؼ و ا٥ددـاػ مٞددؼوػی ػؿبدداؿۀ آن میػاوىددؼس ایدده وددای
ااهوبیگاه ػؿ تابها آمؼه ام  ،اما رایی ٥اه یا تيـیش ويؼه امد س ٪٥دٔ
بهٍىؿ وٚـی ػؿبداؿۀ آن ٍدضب ـػهاودؼ ،چـا ده ؿافی مدـبهمهدـ بدىػه
ام س اما ایىزا بـایتان آىلاؿ می ى؛س ایه مؼاؿ میتىاوؼ اف وٖ٪ۀ بدایهىیی
ػؿ ٥ـ ٧مـ یا اف وٖ٪ۀ هىییییه ػؿ میانػوؿاه ىـو ٛىىػس بدا ٥دـُ ایىلده اف
٥ـ ٧مـ ىـو ٛىىػ ،ػؿ امتؼاػ عٖی ه مم یدیه (ریدى) و یاود (پيد )
بؼن ؿا رؼا می ىؼ صـ می ىؼ و اف مم اىه پداییه میآیدؼس مدپل ػؿ
امتؼاػ ىاوهها پاییه میآیدؼ و ػؿ امتدؼاػ یکیدک اوگيدتان صـ د می ىدؼس
مپل ػؿ امتؼاػ پهیىی بؼن صـ می ىؼ ،فیـ پا ؿ٥ته ،ػؿ امتؼاػ ػاعل ؿان
بای میؿوػ ،ػؿ امتؼاػ ػاعل ؿان ػیگـ پاییه ؿ٥ته ،فیـ پای ػیگدـ مدیؿوػ ،ػؿ
امتؼاػ پهیىی بؼن بای میؿوػ ،ػؿ امتؼاػ یکیک اوگيتان صـ می ىدؼ و
با ؿمیؼن به ٥دـ ٧مدـ ،یدک ػوؿ امدل ؿا ىدلل میػهدؼس ایده همدان مدؼاؿ
آمماوی ما ىیى ام س ػیگـان میتىاوىؼ تابی ػؿباؿۀ آن بىىیندىؼ امدا آن ؿا ػؿ
چىؼ رمیه عالٍه دـػهایس ٥لدـ ومدی ى؛ ؿاف آمدماوی مضندىب ىدىػ ،امدا
ػیگـان ٥لـ می ىىؼ عییی بااؿفه ام و ػؿباؿۀ آن چیقی ومیاىیىؼس ٪٥دٔ
هىگامی ػؿباؿۀ مؼاؿ آمماوی مدا ىیى ٍدضب می ىىدؼ ده بدهٕىؿ واٞ٩دی ػؿ
صددا آمددىفه بدده مـیؼانىددان هنددتىؼس ااـچدده ایدده ؿا آىددلاؿ ددـػهای ،امددا
هیچیک اف ىما وبایؼ و٩تی تمـیه می ىیدؼ آن ؿا بدا ؽههتدان رهد ػهی یدا
ىتـ ىیؼس ػؿ ٥ایىن ػا٥دا ایهاىوده بده امدىؿ ومیپدـػافی؛س و٩تدی تق یدهای
واٞ٩ی اوزای میػهیؼ ه ىما ؿا بهمىی مٖىس بای تـ ؿاهىمایی می ىؼ بایدؼ
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ػؿ صای بؼون َ٩ؼ و آفاػ اف هـ وىٞ٥ ٛایی ٥لـی اوزدای ػهیدؼس هـچیدقی
ه ویاف ػاؿیؼ ،ػؿ بؼنتان وَب میىدىػ و آمداػه بدـای امدت٦اػه امد س ایده
مؼاؿ ؿا ملاویقیهای ػؿونتان بهٕىؿ عىػ اؿ ایزاػ می ىؼ ،ملاویقیهایی ه
پیىمته اؿ می ىىؼ تا ىما ؿا تبدؼیل ىىدؼس و٩تدی فمداوو بـمدؼ ،ایده مدؼاؿ
بهٕىؿ ٕبیٞی عىػه میچـعؼس ىایؼ ؿوفی ػؿ صیه تمـیه متىره ىىیؼ ه
مـتان به یک ٕـ ٣ػؿ صا وىمان ام س بؼیه مٞىی ام ه مؼاؿ آمدماوی
ما ىیى ػؿ آن ره ػؿ صـ ام س اادـ مدـتان بدهٕـ ٣ػیگدـ وىمدان ىدؼ
بؼیه مٞىی ام ه ایه مؼاؿ ػؿ آن ره ػیگـ ػؿ صـ د امد س ػؿ هدـ ػو
ره صـ می ىؼس
و٩تی مؼاؿ آمماوی بقؿو یا ىچک ػؿ ٥ـػی ىلل بگیـوؼ ،ممله امد
مـ او ػؿ صیه مؼیتیيه [ماوىؼ صای پاییهآمدؼن مدـ بده ٝالمد مىا٪٥د ]
تلان بغىؿػ و ایه ٝالمتدی اف ادؾؿ اودـری امد س تمدـیه چهداؿی ده اوزدای
میػهی؛ و مؼاؿ آمماوی ٥ایىن وامیؼه میىىػ ،به ىیىۀ همیه مؼاؿها اوـری
ؿا ػؿ بؼن به اـػه ػؿ میآوؿػس ػؿ وا ٜ٩صتی پدل اف ایىلده اوزدای تمدـیه ؿا
تمای ـػیؼ ویق عىػه به چـعو اػامه میػهؼس اؿی ه ایه تمـیه اوزدای
میػهؼ ایه ام ده ملاویقیهدای ػؿون بدؼنتان ؿا ت٪ىید می ىدؼ و ایده
همان چیقی ام ه باٝج میىىػ ایده مدؼاؿ بدهٕىؿ پیىمدته بهـعدؼس آیدا
وگ٦تهای؛ ه ٥ا ،تمـیه ىىؼاان ؿا تق یه می ىؼ؟ بهٕىؿ ٕبیٞی پدی میبـیدؼ
ه مؼاؿ آمدماویتان بیو٦٩ده ػؿ صدا چدـعو امد س صتدی و٩تدی ػؿ صدا
تمـیه وینتیؼ ،ایه ییۀ ملاویقیهای چی ه ػؿ بؼنتان وَب ىدؼه مٞداػ
بیـووی اوـری ام و بؼنتان ؿا هؼای می ىؼ تا
ییهای اف اوا های بقؿو
ِ
ایدده دداؿ ؿا بددهٕىؿ عىػ دداؿ اوزددای ػهددؼس ایدده اوا هددای بیـووددی میتىاوىدؼ
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بـٝلل ویق بهـعىؼ ،چـا ه به ػو ٕـ ٣میچـعىؼ و بهٕىؿ پیىمدته رـیدان
اوـری ػؿ اوا هایتان ؿا ت٪ىی می ىىؼس
پل هؼ ٣اٍیی ىدللػاػن مدؼاؿ آمدماوی چیند ؟ ىدللػاػن مدؼاؿ
آمماوی ،بهعدىػیعدىػ هدؼ ٣ویند س ٍدـ٥ا ػاىدته مدؼاؿ متَلىدؼه ویدق
آن٩ؼؿ عاً وین س هؼ ٣ایه ام ه ،ه؛فمان با پیيـ٥ ٥ـػ ػؿ تق یده،
تمای اوا های اوـری بؼن ،اف ٕـی ٨یک مؼاؿ ،بهٕىؿ امل باف ىىػ و مدؼاؿ
آمماوی مک می ىؼ به ایه هؼ ٣بـمدیؼس امدا [بداف ـػن اوا هدا] چیدقی
ام ه اوزای آن ؿا پیياپیو بـایتان ىـو ٛـػهای؛س و٩تی ػؿ تق یه پدیو
میؿویؼ ىایؼ بـعی اف ىما پی ببـیؼ ه و٩تدی مدؼاؿ آمدماوی بدقؿو ػؿ صدا
چـعو ام  ،اوا هایتان ػؿ ػؿون انتـػهتـ و ومیٜتـ میىىوؼس ىایؼ به
ٝـُ یک اوگي  ،پههتـ ىىوؼس ایه ات٦ا ٧میا٥تؼ فیـا رـیان ٩دىی اودـری
به اوا های پههتـ و ؿوىهتـ مىزدـ میىدىػس امدا هىدىف هد؛ چیدق عاٍدی
وین س پل تا زا بایؼ تمـیه ىیدؼ؟ تمدای اوا هدای اودـری بایدؼ بهتدؼؿیذ
ٝـیِتـ ىىوؼ و اوـری٩ ،ىیتـ و ؿوىهتـ ىىػ تا ایىلده ػؿ وهاید  ،هدقاؿان
اوا اوـری ػؿ ه؛ اػ١ای ىىوؼس ػؿ ایه مـصیه ،ػیگـ بدؼن ٥دـػ هدیچ اودا
اوـری یا وٖ٪ۀ ٕب مىفوی وؼاؿػس فیـا آنهدا بده یلدؼیگـ میضد ٨میىدىوؼ تدا
بؼوی واصؼ و یکتله ؿا بنافوؼس هؼ ٣وهایی باف ـػن امل اوا های اودـری
ایه ام  :تبؼیل ل بؼنتان به ماػۀ با اوـری بایس
اادـ ػؿ تمـیهتدان بده ایده مـصیده ؿمدیؼه باىدیؼ بدؼیه مٞىدی امد دده
بؼنتان اماما با ماػۀ با اوـری بای ػوبداؿه مداعته ىدؼه امد س بدؼیه مٞىدی
ام ه به بایتـیه مٖش تق یۀ ٥ای ٩یمـو بيـی ؿمیؼهایؼ و بؼن ٥یقیلدی
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بيـی تا اود عدىػ تق یده دـػه امد س بدؼنتان وّدٞی رؼیدؼی ؿا تزـبده
می ىؼ ه چىؼ یضٚه بٞدؼ تىّدیش مدیػه؛س ػؿ ایده مـصیده ،م٪دؼاؿ فیداػی
اىود عىاهیددؼ ػاىد و ػؿ صددایی دده ػؿ ٕددى تق یددۀ ٥ددای ٩یمددـو بيددـی
بددؼنتان ؿا تق یدده ـػهایددؼ ،تمددای تىاواییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی (تىاواییهددای
ماػؿفاػی) ممله بـای بؼن بيـی ؿا تىمٞه ػاػهایؼس اما چىن ػؿ میان مـػی
ِ
ٝداػی تمدـیه مدی ىی؛ ،ا خدـ آنهدا ٦٩دل میىدىوؼ و ػؿ ػمدتـكتان ٩دـاؿ
ومیایـوؼس همهىیه متىن اىو تان تدا اؿت٦دا ٛعییدی بیىدؼی ؿىدؼ دـػه و
ىللهای مغتی٦ی ه اىو بده عدىػ اـ٥تده بهومدییۀ اىود ویـومىدؼتان
بهىؼ ت٪ىی ىؼه امد س امدا تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی ده ػؿ ایده مـصیده
ػاؿیؼ ٪٥دٔ میتىاوىدؼ ػؿ ایده ُبٞدؼ مدا تد حیـ ػاىدته باىدىؼ و هدیچ تد حیـی ػؿ
ُبٞؼهای ػیگـ وؼاؿوؼ فیـا آنها اف بؼن بيـی ٥یقیلی ما تق یده ىدؼهاوؼس امدا
بدده هددـ صددا بنددیاؿ ٩ابلتىرهاوددؼس ایدده تىاواییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی بغيددی اف
بؼنتان ػؿ ُبٞؼهای مغتی ٤هنتىؼ و بده ىدیىههای ىدگـ٥ی ت٢ییدـ ماهید
ػاػهاوؼس بنیاؿ ٥ـاوان و متىى ٛعىاهىؼ بىػ و صتی مملده امد تلانػهىدؼه
به وٚـ بـمىؼس بـعی ا٥ـاػ مـامـ بؼنىان بدا چيد؛ پىىدیؼه میىدىػ و ایده
چي؛ها تکتک مىا٥ؾ پىم و ویق ُبٞؼهای مـتبٔ با بؼنىان ؿا پـ می ىىؼس
چىن ایه ادىوگی اف مؼؿمدۀ بدىػا امد  ،بْٞدی ا٥دـاػ ػؿ مـامدـ بؼنىدان
تَىیـ بىػیناتىا یا بىػا عىاهىؼ ػاى س اىوگی ه ػاؿیؼ ىدللهای مغتید٤
به عىػ عىاهؼ اـ ٥و باٝج متزییىؼن بنیاؿی اف مىرىػا فودؼه عىاهدؼ
ىؼس
ػؿ ایه مـصیه ،مىٞ٩یتی ٙاهـ میىىػ بهوای «مه ال ؿوی مدـ ادـػ هد؛
میآیىؼس» ایه صایتی بنیاؿ آىلاؿ و چيمگیـ امد س صتدی ٥دـػی ده چيد؛
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مىمو ػؿ مٖضی بای وین میتىاوؼ آن ؿا ببیىؼس مه ال بایی مـ ٙداهـ
میىىػس یلی ال وییى٥ـ آبی ام  ،اما اف وى ٛال وییى٥ـ آبی ُبٞؼ ٥یقیلدی مدا
وین س ػو ال ػیگـ ویق اف ُبٞدؼهای ػیگدـ و بندیاؿ فیبدا هندتىؼس ایده الهدا
بایی مـ ىغٌ ػؿ چـعو هندتىؼس آنهدا ػؿ رهد ادـػه ٪ٝـبدههای
ما ٝیا عدال ٣رهد ادـػه ٪ٝـبدههای مدا ٝمیچـعىدؼ و هـیدک اف
الها ویق میتىاوىؼ بهٕىؿ منت٪ل بهـعىؼس هدـ ادل مدتىن بقؿادی ػاؿػ ده
ٖ٩ـ ایه متىن مٞاػ ٖ٩ـ ال امد س ایده مده مدتىن تدا بدایی آمدمانها
میؿووؼ ،اما آنها متىنهای اىو وینتىؼ ،بیله ٍـ٥ا ایه ىلل ؿا به عىػ
میایـوؼ و بنیاؿ ىگ ٦اوگیقوؼس ااـ آنها ؿا ببیىیؼ ،ىى ه میىىیؼس و٩تی تا
ایه مـصیه تق یه ـػه باىیؼ بؼنتان ؿوىه و پاک و پىم تان ودـی و یٖید٤
میىددىػس ػؿ ایدده مـصیدده بدده بددایتـیه ىددلل اف تق یددۀ ٥ددای ٩یمددـو بيددـی
ؿمیؼهایؼ ،اما پایان تق یهتان وین س هىىف ه؛ بایؼ به تق یه اػامه ػهیدؼ و بده
پیو بـویؼس
همانٕىؿ ه ٥ـػ پیيـ ٥می ىؼ واؿػ مـصیۀ اؾاؿ بیه مٖش ٥ای ٩یمـو
بيـی و مٖش ٥ـامىی ٥دای ٩یمدـو بيدـی میىدىػ ده صاید بدؼن مد٦یؼ
عایٌ وامیؼه میىىػ (بؼن ى٦ا ٣ویق وامیدؼه میىدىػ)س و٩تدی تق یدۀ بدؼن
٥یقیلی به بایتـیه ىلل ػؿ ٥ای ٩یمـو بيـی ؿمدیؼه باىدؼ٪٥ ،دٔ ایهٕدىؿ
ام ه بؼن ٥یقیلی تا بایتـیه ىلل عىػ تبدؼیل ىدؼه امد س و٩تدی دل
بؼن به ایه ىلل باىؼ ،بدهٕىؿ امدل اف مداػۀ بدا اودـری بدای تيدلیل ىدؼه
ام س چـا بؼن م٦یؼ عایٌ وامیؼه میىىػ؟ فیـا ایه بؼن به بایتـیه ػؿردۀ
عیىً ؿمیؼه ام س ااـ نی با چي؛ مىی به آن وگاه ىؼ ،ل بؼن ى٦ا٣
ام  ،مخل ىیيۀ ى٦ا ٣ام س اوگاؿ چیقی آوزا ویند س بدؼیه مٞىدی امد
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ه ایه بؼن ،بؼوی عؼایی ام س فیـا بدؼوی امد ده اف مداػۀ بدا اودـری بدای
ماعته ىدؼه و ىدبیه بدؼن ٥یقیلدی اوییدهمان ویند س ػؿ ایده مـصیده ،تمدای
تىاواییها و مهاؿ های ٥ىٕ٧بیٞی بهیکباؿه ىاؿ اؾاىدته میىدىوؼس آنهدا
ػؿ ُبٞؼی بنیاؿ ٝمی٩ ٨ـاؿ ػاػه میىىوؼ ،چـا ه امت٦اػۀ بیيتـی وؼاؿوؼ و اف
آن مـصیه به بٞؼ ػیگـ م٦یؼ وینتىؼس تىها امت٦اػهىان ممله ام ایه باىدؼ
ه ؿوفی ػؿ آیىؼه و٩تی ػؿ تق یه مى٥د ٨ىدؼیؼ و عىامدتیؼ مد٦ـ تق یدهتان ؿا
مـوؿ ىیؼ ،وگاهی به آنها بیىؼافیؼس ػؿ ایه فمدان ٪٥دٔ ػو چیدق هىدىف بدا٩ی
ماوؼه ام  :متىن اىو و ىػک راوػان تق یهىدؼه ده بده اودؼافۀ بقؿادی
ؿىؼ ـػه ام س اما هـ ػو ػؿ ُبٞؼی ٝمید ٨وردىػ ػاؿودؼ و ا٥دـاػی بدا چيد؛
مىمی ػؿ مٖضی متىمٔ ومیتىاوىؼ آنهدا ؿا ببیىىدؼ ،فیدـا ػیؼىدان مٞمدىی
مضؼوػ ام س  ٔ٪٥میتىاوىؼ ببیىىؼ ه بؼنتان ى٦ا ٣ام س
چىن مـصیۀ بؼن م٦یؼ عایٌ  ٔ٪٥مـصیدهای مدى٩تی امد  ،بدا تمدـیه
بیيتـ ،تق یۀ ٥ـامىی ٥ای ٩یمـو بيدـی ؿا ىدـو ٛمی ىیدؼ ده تق یدۀ بدؼن
عؼایی ویق وامیؼه میىىػس ایه بؼوی عىاهؼ بىػ ده ٪٥دٔ متيدلل اف اىود
ام س همهىیه ىیهىیى ىدما پایدؼاؿ میىدىػس ػؿ ایده مـصیده اف تق یده،
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی رؼیدؼی ؿا ىدلل میػهیدؼ ده آنهدا ؿا ػیگدـ بایدؼ
«٩ؼؿ های عؼایی ٥ای بىػا» وامیؼس بیوهای ٩ؼؿتمىؼوؼ و میتىاوىدؼ ػؿ هدـ
ُبٞؼی ٝمل ىىؼس با اػامدۀ تق یده ،عىػتدان آ اداه عىاهیدؼ ىدؼ ده تق یده ػؿ
مٖىس بایتـ چگىوه عىاهؼ بىػ و چهچیقی ؿا بایؼ اوتٚاؿ ػاى س
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وابغتگی ؽىسوهیجاو بیؼ اص حذ
بگؾاؿیؼ ػؿباؿۀ مىّىٝی ٍضب ى؛ ه به وابنتگی ىدىؿوهیزان بدیو اف
صؼ مـبىٓ میىىػس بنیاؿی اف ا٥ـاػ مدؼ ها چیاىود ؿا تمدـیه ـػهاودؼس
ا٥ـاػی ویق هنتىؼ ه هـاق آن ؿا تمدـیه ولـػهاودؼ ،امدا ػؿ ٕیدب ص٪ی٪د و
مٞىی فوؼای اونان بىػه و ػؿباؿۀ آن تٞم ٨ـػهاوؼس و٩تی ٥ایىن ػا٥ای مدا ؿا
یاػ میایـوؼ وااهان پامدظ بندیاؿی اف پـمدوهایی ؿا ػؿک می ىىدؼ ده ػؿ
فوؼای آؿفوی ػؿک آنها ؿا ػاىتىؼ اما وتىاونتىؼس ٕبیٞدی امد ده بدهعإـ
وگـههددای رؼیددؼی دده نددب می ىىددؼ هیزددانفػه ىددىوؼس مددیػاو؛
تمـیه ىىددؼاان واٞ٩ددی بدده اؿفه ایدده آمىفههددا پددی میبـوددؼ و آن ؿا اـامددی
میػاؿوؼس اما ایه ميلل ا١یب ؿوی میػهؼ :ا٥ـاػ اف ٥دـٓ عىىدضایی ػچداؿ
ىىؿوهیزان میىىوؼ و هىگای تٞامل با مـػی١ ،یـٝاػی ؿ٥تاؿ می ىىؼ یدا ػؿ
م٪اینه با ػیگـان ٝزیب به وٚـ میؿمىؼس میاىی؛ وبایؼ ایهاىوه باىؼس
ا خـ ىما ػؿ رامٞۀ مـػی ٝاػی تق یه می ىیؼ ،بىدابـایه وبایدؼ اف رامٞدۀ
مـػی ٝاػی ٥اٍیه بگیـیؼ و بایدؼ بدا ٥لدـی ؿوىده تق یده ىیدؼس ؿوابدٔ بدیه
همؼیگـ بایؼ بهٕىؿ ٕبیٞی با٩ی بماوؼس ایبتده ىدما ىیهىدیىگی ػؿ مدٖضی
بنیاؿ بدای و ؽهىدی ػؿمد ػاؿیدؼس ىدما ىیهىدیى و مدٖش عدىػ ؿا ؿىدؼ
میػهیؼ ،اؿهای واػؿم اوزای ومیػهیؼ و همیيه مٞی می ىیؼ اؿهای
عىب اوزای ػهیؼس بْٞی ا٥ـاػ ٕىؿی ؿ٥تاؿ می ىىؼ ه اوگاؿ اف یضاٗ ؽهىی
١یـٝاػیاوددؼ یددا ایىلدده اف ایدده رهددان ػویددىی مددـعىؿػه و ػینددـػ هنددتىؼس
چیقهایی میاىیىؼ ه مدـػی ومی٥همىدؼس مىزدـ بده ایده میىدىػ ده مدـػی
بهاىتباه بگىیىؼ« :چـا ٥ـػی ه ٥ایىن ػا٥ا ؿا یاػ میایـػ ایهٕىؿ میىدىػ؟
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ٙاهـا ميلل ؿواوی ػاؿػس» آنهدا متىرده ومیىدىوؼ ده ٍدـ٥ا بدیو اف صدؼ
هیزانفػه ىؼه بىػیؼ و مىٖ٪ی وبىػیدؼ و ٕبیٞدی ؿ٥تداؿ ومی ـػیدؼس همگدی
ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيیؼ :ایهٕىؿ ؿ٥تاؿ ـػن ویق اىتباه ام و به ا٥ـإدی ػیگدـ
ؿ٥تهایؼ و ایه ویق وابنتگی ػیگـی ام س بایؼ ایه ؿا ؿها ىیؼ و ػؿ صدایی ده
بهٕىؿ مٞمى مخل همه ػؿ بیه مـػی ٝاػی فوؼای می ىیؼ ،تق یه ىیؼس ااـ
ػؿ بیه مـػی ٝاػی ػیگـان ٥لـ ىىؼ ىی٦تۀ ا٥ـإی ٥دایىن ػا٥دا ىدؼهایؼ بدا
ىددما مددـو اؿی وغىاهىددؼ ػاىدد و اف ىددما ٥اٍددیه میایـوددؼس هیچ نددی
٥ـٍ هایی ؿا بـای ؿىدؼ ىیهىدیى ػؿ اعتیاؿتدان ومیادؾاؿػس مدـػی ٥لدـ
می ىىؼ ٥ـػی ٕبیٞی ویندتیؼ و ایده عدىب ویند س بىدابـایه آوهده ؿا ا٦دت؛
به عإـ ػاىته باىیؼ و مٖمئه ىىیؼ ه ؿ٥تاؿ ػؿمتی ػاؿیؼس
ؿوه تق یۀ ما مخل ؿوههدای مـمدىی ویند ده باٝدج ىدىػ ىدغٌ
صْىؿ ؽهه وؼاىته باىؼ ،ػؿ عینه باىؼ یا ىی٦ته و ىیؼا ىىػس ؿوه تق یدۀ
مددا اف ىددما میعىاهددؼ بددا آادداهی امددل تق یدده ىیددؼس بـعددی ا٥ددـاػ همیيدده
میاىیىددؼ« :مٞیدد؛ ،بددهمضِ ایىلدده چيددماو؛ ؿا میبىددؼی بددؼو؛ بدده وىمددان
ػؿمیآیؼس» میاىی؛ یفی وین ایهٕىؿ باىؼس ميلل ایه ام ه ٝداػتی ؿا
پددـوؿه ػاػهایددؼ دده عىػآادداه اٍددیی ؿا ؿهددا می ىیددؼس بددهمضِ ایىلدده
چيمانتان ؿا میبىؼیؼ ،عىػآ ااه اٍیی ؿا امتـاص میػهیؼ و مپل واپؼیؼ
میىىػس چىیه ٝاػتی ؿا ىلل ػاػهایدؼس چدـا ػؿ صدایی ده ایىزدا ويندتهایؼ
بؼنتان به وىمان ػؿومیآیؼ؟ اادـ آن صاید ِ هىگدای بدافبىػن چيدمانتان ؿا
ص ٘٦ىیؼ و اوؼ ی چيمانتان ؿا ببىؼیؼ ،آیدا بدؼنتان بده وىمدان ػؿمیآیدؼ؟
بهٕىؿ صت؛ عیـس ميلل ایه ام ه ٥لـ می ىیدؼ چیاىود بایدؼ بده ایده
ٕـیدد ٨تمددـیه ىددىػ و چىددیه بـػاىددتی ؿا ىددلل ػاػهایددؼس بددهمضِ ایىلدده
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چيمانتان ؿا میبىؼیؼ ،بدؼون ایىلده بؼاویدؼ زدا هندتیؼ واپؼیدؼ میىدىیؼس
ا٦تهای؛ ه عىػآ ااه اٍییتان بایؼ هيیاؿ باىؼ ،فیـا ایه ؿوه ،عدىػ ىدما ؿا
تق یه می ىؼس بایؼ با ؽهىدی آ اداه پیيدـ ٥ىیدؼس مدا تمدـیه مؼیتیيده ویدق
ػاؿی؛س چگىوه مؼیتیيه ؿا تمدـیه مدی ىی؛؟ یفی مدیػاوی؛ ده همدۀ ىدما،
بؼون تىره به ایىله مؼیتیيهتان چ٪ؼؿ ٝمی ٨ام  ،آ ااه باىیؼ ه ایىزا ػؿ
صا تمـیه هنتیؼس مٖی٪ا ارافه وؼاؿیؼ به مـصیۀ عینه بـویؼ ،به صدایتی ده
اف هیچچیق آ ااه وباىدیؼس پدل ػ٩ی٪دا چده صدایتی ؿوی میػهدؼ؟ و٩تدی آوزدا
بىيیىیؼ اصناك عدىب و بندیاؿ ؿاصتدی عىاهیدؼ ػاىد  ،مخدل ایىلده ػؿون
پىمتۀ تغ؛مـ١ی وينتهایؼ ،آااهیؼ ه ػؿ صا اوزدای تمدـیه هندتیؼ ،امدا
اصناك می ىیؼ ل بؼنتان ومیتىاوؼ صـ ىؼس ایه آن چیقی امد ده
بایدؼ ػؿ تق یدۀ مدا ات٦دا ٧بی٦تدؼس صاید ػیگدـی وردىػ ػاؿػ ده و٩تدی مددؼتی
میويیىیؼ ،پی میبـیؼ ده پاهدا واپؼیدؼ میىدىوؼ و ومیتىاویدؼ ب٦همیدؼ زدا
ؿ٥تهاوؼس بؼن ویق واپؼیؼ میىىػس بافوها و ػم ها ویدق واپؼیدؼ میىدىوؼس ٪٥دٔ
مـ با٩ی میماوؼس همانٕىؿ ه به مؼیتیيه اػامه میػهیؼ متىره میىدىیؼ
ه مـتان واپؼیؼ ىؼه و  ٔ٪٥ؽههتان بدا٩ی میماودؼ٪٥ ،دٔ مدی آ اداهی اف
ایىله ایىزا ػؿ صا تمـیه هنتیؼس ااـ بتىاویؼ به ایه مـصیه بـمیؼ ،به اودؼافۀ
ا٥ی عىب ام س چـا؟ و٩تی ىدغٌ ػؿ ایده صاید تمدـیه می ىدؼ ،بدؼن
بهٕىؿ امل ػؿ صا تبؼیلىؼن ام و ایه بهتـیه صای ام س بىدابـایه اف
ىما میعىاهی؛ به چىیه صایتی اف ملىن بـمیؼس اما وبایؼ به عىاب بـویدؼ یدا
آ ااهیتان ؿا اف ػم بؼهیؼ ،فیـا ػؿ ایده صاید مملده امد ٥دـػ ػیگدـی
حمـۀ تالههایتان ؿا به ػم آوؿػس
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همۀ تمـیه ىىؼاان ما بایؼ مٖمئه باىىؼ ه هـاق ػؿ بیه مدـػی ٝداػی
بهٕىؿ ١یـٕبیٞی ؿ٥تاؿ ومی ىىؼس اادـ و٪دو بدؼی ؿا بدیه مدـػی ای٦دا ىیدؼ و
اؿی ىیؼ ه ػیگدـان بگىیىدؼ ٥دایىن ػا٥دا ا٥دـاػ ؿا ٝزیدب١ـیدب می ىدؼ،
باٝج بؼوایىؼن ٥ایىن ػا٥ا میىىیؼس واٞ٩ا میعىاه؛ ایه ولتده ؿا بده عدإـ
ػاىته باىیؼس ػؿ ؿووؼ تق یه و ػؿ فمیىههای ػیگـ ویق بایدؼ مـا٩دب باىدیؼ ده
وابنددتگی ىددىؿوهیزان بددیو اف صددؼ ؿا ؿىددؼ وؼهیددؼس اهـیمىددان بددهؿاصتی
میتىاوىؼ اف ایه ؽهىی امت٦اػه ىىؼس

تضکیۀ گفتاس
مى های مؾهبی اىوااىن ملى ؿا تمـیه می ـػهاودؼس بغدو عاٍدی اف
رامٞۀ مؾهبی ه ایه اؿ ؿا اوزای میػهىدؼ ا٥دـاػی هندتىؼ ده تدـک ػویدا
ـػهاوؼ و ػؿ مٞابؼ یا ٍىمٞهها فوؼای می ىىؼس یفمۀ تق یدۀ ایده ا٥دـاػ ایده
ام ه ال اف صـ٣فػن عىػػاؿی ىىدؼس آنهدا عدىػ ؿا بده فودؼای ؿهبداوی
اعتَاً میػهىدؼ و تَدمی؛ میایـودؼ تدا صدؼ مملده اف همدهچیق ٥اٍدیه
بگیـوؼ و ٪ٝیؼه ػاؿوؼ صتی یک ٥لـ بؼ ممله ام اؿما ایزاػ ىدؼ یدا اىداه
مضنددىب ىددىػس مددؾاهب اؿمددا ؿا بدده « اؿمددای عددىب» و « اؿمددای بددؼ»
ت٪نی؛بىؼی ـػهاوؼس بؼون تىره به ایىله آن اؿمدای عدىب یدا اؿمدای بدؼ
باىدؼ ،بددا تىردده بدده عدداییبددىػوی ده مؼؿمددۀ بددىػا اف آن ٍددضب می ىددؼ یددا
هددیچبددىػوی دده مؼؿمددۀ ػا ددى آمددىفه میػهددؼ ،اؿمددا وبایددؼ بدده ورددىػ آیددؼس
تمـیه ىىؼاان ػؿ ؿوههای عاٍی ه بهىلل ٍدىمٞهای تق یده می ىىدؼ
مٞی ـػهاوؼ هیچ داؿی اوزدای وؼهىدؼ ،فیدـا ومیتىاوندتىؼ ؿابٖدۀ اؿمدایی
پي منا ل ؿا ببیىىؼ یا ومیػاونتىؼ آیا اوزای اؿی عىب ام یا بؼ یا ایىله
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چه وى ٛؿابٖدۀ اؿمدایی وردىػ ػاؿػس تمـیه ىىدؼهای مٞمدىیی ده بده چىدیه
مٖش باییی وـمیؼه ومیتىاوؼ ایه منا ل ؿا ببیىؼ ،ػؿ وتیزه وگـان ام ااـ
اؿی ؿا ه ػؿ ٙاهـ عىب به وٚـ میآیدؼ اوزدای ػهدؼ ،بده چیدق بدؼی تبدؼیل
ىىػس ؿاهصلىان ایه بىػ ه تا صؼ املان هیچ ػعایتی ولىىؼ به ایه امیؼ ه
با عىػػاؿی اف اؿها یا ٞ٥ایی های ١یدـیفی ،اف ایزداػ اؿمدا ارتىداب ىىدؼس
میػاونتىؼ ه و٩تی اؿمدا بده وردىػ آیدؼ ،مزبدىؿ میىدىوؼ آن ؿا بدا فردـ و
مغتی اف بیه ببـودؼس بدـای تق یه ىىدؼاان ،فمدان ؿمدیؼن بده ؿوىدهبیىی و
ما چیقی ام ه اف ٩بل تٞییه ىؼه و هدـ اؿمدایی ده ػؿ ٕدى مندیـ
اّا٥ه ىىػ ل مد٦ـ ؿا ػىدىاؿتـ می ىدؼس بىدابـایه ٥دـػ بیَ٩دؼی ؿا تمدـیه
می ىؼس
ػؿ مؼؿمۀ بىػا تق یۀ ا٦تاؿ بـ مبىای ایه وٚـ ام ه هـچه ٥ـػ بـ فبدان
میآوؿػ چیقی ام ه ا٥لاؿ او ػیلته ـػه و پي آن ا٥لاؿ ویق بهٕىؿ صت؛
َ٩ؼ و ویتی وه٦ته ام و بنیاؿ مضتمل ام ه و٩تی عىػآ ااه ٥دـػ باٝدج
ىىػ ه او ٥لـی ىلل ػهؼ ،وٚـی بؼهؼ ،داؿی اوزدای ػهدؼ یدا صلهدا و
اوددؼایهایو ؿا بدده دداؿ ببددـػ ،بددهوىٝی پددای وابنددتگی ػؿ میددان باىددؼس بددـای
ؿوىهىؼن مىّى ،ٛمنا یی ؿا ه ا٥ـاػ ااهی او٩ا بیه عىػ ػاؿوؼ ػؿ وٚدـ
بگیـیؼ :اف عىبی نی میاىیىؼ ػؿ صایی ه اف بؼی ػیگـی میاىیىؼ یا وٚـ
میػهىؼ ه نی ػؿ م٪اینه با ػیگـی بدهعىبی تمدـیه دـػه امد س چىدیه
وٚـاتی بافتاب منا یی بیه ا٥دـاػ امد س یدا مىّدى ٛؿایدذ ػیگدـی ؿا ػؿ وٚدـ
بگیـیؼ :میاىییؼ میعىاهیؼ اؿی اوزای ػهیؼ یا میعىاهیؼ اؿی به ىدیىۀ
عاٍی اوزای ىىػس آوهه میاىییؼ ممله ام مىزـ به ایه ىىػ ده ندی
بهٕىؿ واعىامته آمیب ببیىؼ یا تْٞی ٤ىىػس به ایه ىلل ،الی یا ٝملتدان
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ممله ام واعىػآ ااه بـایتان اؿما ایزاػ ىؼ ،چـا ده مندا ل بدیه ا٥دـاػ
بنیاؿ پیهیؼه ام س به همیه ٝی ام ه بـعی مٞابؼ و ٍدىمٞهها ػؿبداؿۀ
ایىله ٥ـػ ػؿ ل ٍضب ولىؼ بنیاؿ رؼی بىػهاوؼس بىدابـایه تق یدۀ ا٦تداؿ یدا
تمـیه ملى همیيه ػؿ ؿوههای مؾهبی رایگاه مهمی ػاىته و مٖایدب
٥ى ٧ؿا بـای تيـیش ؿویلـػهایی ه اعتیاؿ می ـػوؼ بیان ـػیس
ا خـ تق یه ىىؼاان ٥ایىن ػا٥ای ما ػؿ بیه مدـػی ٝداػی تق یده می ىىدؼ
(بهرق آنهدایی ده اف ٩بدل تق یدۀ ٍدىمٞهای یدا ؿهبداوی ؿا ػؿ پدیو اـ٥تده
بىػوؼ)س بىابـایه ومیتىاوىؼ اف فوؼای ٝاػی ػؿ رامٞۀ مٞمىیی اوناوی و تماك
با رامٞه ارتىاب ىىؼس هـ نی ى٢یی ػاؿػ و بایؼ آن ؿا بهعىبی اوزدای ػهدؼس
بـعی ا٥ـاػ ى٢لىان بهاىوهای ام ه مزبىؿودؼ ٍدضب ىىدؼ و مملده
ام ػؿ تىا ِ٩با تق یۀ ا٦تاؿ به وٚـ بـمؼس اما ػؿ تْداػ بدا آن ویند  ،فیدـا
وى ٛتق یۀ ا٦تاؿ ده مدا تمدـیه مدی ىی؛ بدا ىدیىههای اؾىدته ده مدلى
می ـػوؼ مت٦او ام س ىیىۀ تق یۀ ما با ىیىههای اؾىته مت٦داو امد و
آوهه اف ىما میعدىاهی؛ ویدق مت٦داو امد س و٩تدی ٍدضب مدی ىی؛ بایدؼ
بهىیىهای ٍدضب ىدی؛ ده ػؿعدىؿ تمـیه ىىدؼه امد و هدیچچیدق بدؼ یدا
ت٦ـ٩ددهآمیقی وگددىیی؛س مددا تمـیه ىىددؼه هنددتی؛ و بایددؼ آوهدده ؿا َ٩ددؼ ػاؿیدد؛
بگىیی؛ با امتاوؼاؿػهای ٥ا بنىزی؛ و ببیىی؛ آیدا مىامدب امد یدا عیدـس اادـ
ایهاىوه باىؼ پل ميلیی ویند ده ٍدضب ىدی؛س اف مدىی ػیگدـ ،اادـ
همیيه ما باىی؛ بهمغتی میتىاوی؛ ایه ؿوه ؿا به مـػی مٞـ٥ی ىی؛ و
آن ؿا با مایـیه ػؿ میان بگؾاؿی؛س تق یۀ ا٦تاؿ ه ما آمىفه مدیػهی؛ اىداؿه
ػاؿػ بدده تمددـیه عىیيددتهػاؿی ػؿ مددىاٞ٩ی دده اف ؿوی وابنددتگیها ٍددضب
می ىیؼ ،ماوىؼ ٍضب ػؿباؿۀ مىّىٝا ػویىی ه ٥ـاتـ اف آن چیقی امد
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ه بـای ى٢لتان یفی ام ٍدضب های بیهدىػه بدا مدایـ تمـیه ىىدؼاان
ػؿبدداؿۀ مىّددىٝا بیهددىػه ٍددضب هایی دده تٞـی٤افعددىػ ام د ا٦ددته
صـ٣های بیامامی ه ىىیؼهایؼ یا ٍدضب ػؿبداؿۀ مندا ل ػویدىی ده بده
آنهددا ٝال٩دده ػاؿیددؼ و بـایتددان هیزدداناوگیق ام د س ٥لددـ مددی ى؛ ػؿ ایدده
فمیىهها بایؼ مـا٩ب ٍدضب مان باىدی؛ و ودى ٛتمدـیه مدلى مدا ایهاىوده
ام س ؿاهبان ػؿ اؾىته بـ ایه باوؿ بىػوؼ ده صتدی یدک ٥لدـ وامىامدب ویدق
میتىاوؼ مىزـ به اؿما یا اىاه ىىػ و ایه منا ل ؿا بنیاؿ رؼی میاـ٥تىؼس به
همیه ٝی ػؿباؿۀ مضؼوػ ـػن ٞ٥ایی ٥یقیلدی ،المدی و ؽهىدی آمدىفه
میػاػوؼس ٞ٥ایی ٥یقیلی ؿا مضؼوػ می ـػوؼ تا اف اوزدای هدـ داؿ اىدتباهی
عىػػاؿی ىىؼس تمـیه ملى می ـػوؼ تا ٞ٥ایی المدی ؿا مضدؼوػ ىىدؼس
ٞ٥ایی ؽهىی ؿا مضؼوػ می ـػوؼ تا ؽهه ؿا عدایی اف ا٥لداؿ وگده ػاؿودؼس ایده
مددغ ایـیها ػؿ بـع دی اف ؿوههددایی دده ػؿ ٍددىمٞهها یددا مٞابددؼ تق یدده
می ىىؼ بنیاؿ مه؛ بىػه امد س مدا بایدؼ بدـ ٕبد ٨ىیهىدیى تمـیه ىىدؼه
ؿ٥تاؿ ىی؛س تا آوزا ده ػؿک ىیدؼ چدهچیقی بایدؼ بگىییدؼ و چدهچیقی وبایدؼ
بگىییؼ ا٥ی عىاهؼ بىػس
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عخًشايی يهن

چیگىيگ و وسصػهای هؼمىلی
بنیاؿی اف مـػی بهمداػای چیاىود ؿا ؽاتدا ودىٝی وؿفه ٥یقیلدی ػؿ وٚدـ
میایـوؼس ایبته ٕبیٞی ام ه ایهاىوه ٥لـ دـػ ،فیدـا ػؿ مدٖضی پداییه،
چیاىو د و وؿفههددای ٥یقیلددی ػؿ عَددىً ػمددتیابی بدده بددؼوی مددای؛
٩ابلم٪اینه هنتىؼس اما ؿوههای ویژۀ تمـیه و ؿویلـػ چیاىود اعدتال٣
فیاػی با وؿفههای ٥یقیلی ػاؿػس بدـای ػمدتیابی بده بدؼوی مدای؛ اف ٕـید٨
وؿفههای ٥یقیلی ،ىغٌ بایؼ بیيتـ تمـیه ىؼ و وؿفههایو ؿا ا٥قایو
ػهؼس اما تمـیه چیاىود ػ٩ی٪دا بدـٝلل امد  ،بدهٕىؿی ده اف ىدغٌ
عىامته ومیىىػ صـ ىؼس ااـ هـاىوه صـ تی باىدؼ ،آهندته ،ودـی و ؿوان
ام س صتی ااهی او٩دا ٥دـػ دامال مدا ه و بیصـ د امد س بىدابـایه بدا
تمـیههای ٥یقیلی ت٦او فیاػی ػاؿػس اف ػیؼااه مٖش بای ،چیاىو ٔ٪٥
به ى٦اػاػن و ص ٘٦مالمتی مضؼوػ وین  ،چـا ه چیقهای مٖىس بایتـ و
مضتىای رؿ٥ی ؿا ػؿ بـ ػاؿػس چیاىو بیو اف ایه اوؼک چیقهدای مدٖضی
ام ه مـػی با آن آىىا هنتىؼس آن ٥ىٕ٧بیٞی ام و ومىػهای مغتی٦دی
ػؿ مٖىس مغتی ٤ػاؿػس چیاىو چیقی وؿای مـػی ٝاػی ام س
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آنهددا اف وٚددـ ماهید تمـیههددا ویددق ت٦دداو فیدداػی ػاؿوددؼس بددـای ایىلدده
وؿفىلاؿان ،مغَىٍا وؿفىلاؿان امـوفی ،بغىاهىؼ بؼنىان ؿا آمداػه ىىدؼ
و به مٖش ؿ٩اب های وؿفىی ىىوی بـمىؼ ،بایؼ م٪دؼاؿ تمـیههدا ؿا ا٥دقایو
ػهىؼس بىابـایه بایؼ همیيه بؼن ؿا ػؿ بهتـیه صای وگه ػاؿوؼس بـای ػمتیابی
به ایه هؼ ،٣بایؼ م٪ؼاؿ تمـیهها ؿا ا٥قایو ػهىؼ تا عىن به اودؼافۀ دا٥ی ػؿ
بؼن رـیان یابدؼ ،مىع ومداف بدؼن ؿا فیداػ ىىدؼ و همیيده آن ؿا ػؿ صاید
پیيـ ٥وگه ػاؿوؼس وؿفىلاؿان همیيه بهػوبا ایه هنتىؼ ده مىع ومداف
بؼن ؿا ا٥قایو ػهىؼ ،فیـا بؼنىدان همیيده بایدؼ ػؿ بهتدـیه صاید ؿ٩ابد
باىؼس بؼن اونان اف میى های بیىماؿی تيدلیل ىدؼه امد س همدۀ آنهدا
بهٕىؿ یی ایه ؿووؼ ؿا ػوبا می ىىؼ :فوؼای مدیىیی ده تدافه ت٪ندی؛ ىدؼه
بنیاؿ ٩ىی و ػؿ مىٞ٩ی ؿىدؼ امد س و٩تدی بده وهاید ؿىدؼ عدىػ میؿمدؼ،
ومیتىاوؼ بیو اف آن به ؿىؼ اػامه ػهؼ و  ٔ٪٥میتىاوؼ بده پداییهتـیه مـصیدۀ
عىػ وقو ىؼس مپل مدیى تدافهای ردای آن ؿا میایدـػس میتدىاوی؛ بدـای
تىّیش آن ،ػوافػه ما ٝاف ؿوف ؿا بهٝىىان یک ٩یاك ػؿ وٚـ بگیـی؛س میى
ػؿ ما ٝىو ٍبش ت٪نی؛ میىىػ و به ؿىؼ عدىػ اػامده میػهدؼس مداٝ
ُ
هي  ،وده یدا ػه ٍدبش ،فمانهدای عدىبی بدـای آن امد س و٩تدی ٙهدـ ٥دـا
میؿمؼ ،ػیگـ ومیتىاوؼ به بای صـ ىؼ و  ٔ٪٥میتىاوؼ پاییه بیایؼس ػؿ ایه
فم دان ،مددیى هىددىف ویمددی اف ٝمددـ عددىػ ؿا بددا٩ی ػاؿػ ،امددا ایدده ویمددۀ ٝمددـ
با٩یماوؼه بـای وّٞی ؿ٩ابتی وؿفىلاؿ وامىامب ام س
پل بایؼ چه اؿ ـػ؟ وؿفىلاؿان بایؼ با ا٥قایو تمـیهها مـ ٝادـػه
عىن ؿا فیاػ ىىؼ و پدل اف آن ،مدیى های ت٪ندی؛ىدؼۀ رؼیدؼ فوػتدـ اف صدؼ
مٞمى رایگقیه میى های ٩ؼیمی میىىوؼس بهٝباؿ ػیگـ٩ ،بدل اف ایىلده
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چـعۀ فوؼای میى تمای ىىػ یدا و٩تدی ٪٥دٔ ویمدی اف ٝمدـ آن بدا٩ی امد ،
میى ػیگـی رایگقیه آن میىىػس ػؿ وتیزه بؼن وؿفىلاؿ همیيه با٩دؼؿ
بددا٩ی ماوددؼه و پیيددـ ٥می ىددؼس امددا مددیى های اونددان ومیتىاوىددؼ بددهٕىؿ
وامضؼوػ ت٪نی؛ ىىوؼ ،فیـا تٞدؼاػ ػٞ٥داتی ده مدیى میتىاودؼ ت٪ندی؛ ىدىػ
مضؼوػ ام س ٥ـُ ىیؼ یک میى  ٔ٪٥بتىاوؼ ٍدؼ بداؿ ػؿ فودؼای ىدغٌ
ت٪نی؛ ىىػ (اـچه تٞؼاػ واٞ٩ی آن بنیاؿ بیيدتـ اف یدکمیییىن بداؿ امد ) و
٥ـُ ىیؼ و٩تی یک میى ٍؼ بداؿ بدـای ٥دـػی مٞمدىیی ت٪ندی؛ ىدىػ ،او
میتىاوؼ ٍؼ ما فوؼای ىؼس اما ایه میى ػؿ صا صاّـ  ٔ٪٥ویمی اف ٝمـ
عىػ ؿا ٕدی دـػه ،بىدابـایه او میتىاودؼ ٪٥دٔ پىزداه مدا فودؼای ىدؼس امدا
وؼیؼهای؛ ه هیچ ميلل ٝمؼهای بدـای وؿفىدلاؿان صـ٥دهای ات٦دا ٧بی٦تدؼ،
فیـا امـوفه وؿفىلاؿان مزبىؿوؼ ٩بل اف ایىله به میمایگی بـمدىؼ بافويندته
ىددىوؼس مغَىٍددا امددـوفه ؿ٩اب د بنددیاؿ ٥يددـػه ام د و تٞددؼاػ وؿفىددلاؿان
بافوينته ویق بندیاؿ فیداػ امد س بدؼیه ٕـید ٨وؿفىدلاؿان میتىاوىدؼ فودؼای
مٞمىیی ؿا اف مـ بگیـوؼ و به وٚـ ومیآیؼ ه بیو اف صؼ تض ت حیـ ٩ـاؿ اـ٥ته
باىددىؼس اف یضدداٗ وٚددـی اٍددىی بددؼیه ٍددىؿ امد  :تمـیههددای ٥یقیلددی
میتىاوىؼ باٝج ىىوؼ ٥ـػ بؼن مایمی ؿا ص ٘٦ىؼ ،اما ػؿ ٝدىُٝ ،مدـ ٥دـػ
ىتدداهتـ میىددىػس اف یضدداٗ ٙدداهـی ،وؿفىددلاؿان ػؿ ػوؿۀ وىرددىاوی مخددل
بین مایهها به وٚـ میآیىؼ ،ػؿ صایی ه ػؿ بین مایگی ىبیه میمایهها
به وٚـ میؿمىؼس وؿفىلاؿان مٞمىی ایه بـػاى ؿا ػؿ مدـػی ایزداػ می ىىدؼ
ه اوگاؿ مـیٜتـ ؿىؼ می ىىؼ و فوػتـ پیـ میىىوؼس ااـ مقیتی وردىػ ػاىدته
باىؼ ٝیبی ویق ورىػ ػاؿػس بایؼ به هـ ػو ؿوی مله وگداه ىدی؛س آوهده ا٦دت؛
پیامؼهای تمـیههای ٝاػی هنتىؼس
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تمـیه چیاىو ػ٩ی٪ا بدـٝلل تمـیههدای ٥یقیلدی امد س یفمدۀ آن
صـ ددا تىان٥ـمددا وین د س هددـ صـ تددی دده ػؿ آن ورددىػ ػاؿػ ،آؿای ،ؿوان و
آهنته ام س تا صؼی ه ااهی او٩ا بیصـ یا ما ه میىدىػس میػاویدؼ
ه ػؿ ٕى مؼیتیيه ،بؼن میتىاوؼ آن٩ؼؿ بیصـ د ىدىػ ده هدـ رىبده اف
ُ
٥یقیىیىری بؼن ٥ـػ ،ماوىؼ ّـبان ٩یب و اـػه عىن ،ىدؼ ىدىػس ػؿ هىدؼ،
بنیاؿی اف یىایها میتىاوىؼ ؿوفها فیـ آب بىيیىىؼ یا ؿوفها فیـ فمدیه مدؼ٥ىن
بماوىؼس آنها میتىاوىؼ امال عىػ ؿا ما ه ـػه و صتی ّدـبان ٩یبىدان ؿا
ىتـ ىىؼس ٥ـُ ىیؼ میى های ىغٌ یک باؿ ػؿ ؿوف ت٪نی؛ میىدىوؼس
یک تق یه ىىؼه میتىاوؼ اؿی ىؼ ه میى های بؼوو هـ ػو ؿوف یک بداؿ،
یک باؿ ػؿ هـ ه٦ته ،یک باؿ ػؿ هـ ػو ه٦ته یا صتدی یدک بداؿ ػؿ مدؼ فماوی
ٕىیویتـ ت٪نی؛ ىىوؼس یٞىی ػؿ صا ا٥قایو ٕى ٝمـ عىػ ام س صتدی بدا
تمـیههایی ه  ٔ٪٥ؽهه ؿا تق یه می ىىؼ و بؼن ؿا تق یه ومی ىىؼ ویدق ایده
منئیه املانپؾیـ ام صتی آنها ویق میتىاوىؼ به ایه ػؿره بـمدىؼ و ٕدى
ٝمـ ٥ـػ ؿا ٕىیویتـ ىىؼس ممله ام نی ٥لـ ىؼ« :مگـ فوؼای ٥ـػ یدا
ٕى ٝمـ او اف ٩بل م٪ؼؿ ويؼه ام ؟ چگىوده میتىاودؼ بدؼون ایىلده بدؼن ؿا
تق یدده ىددؼٕ ،ددىیویتـ فوددؼای ىددؼ؟» بیدده ػؿم د ام د  ،امددا ااددـ مددٖش
تق یه ىىؼهای به ٥ـامىی مه ٩یمـو بـمؼ ٝمـه میتىاوؼ ٕدىیویتـ ىدىػ،
اما ػؿ ٙاهـ بنیاؿ پیـ به وٚـ عىاهؼ ؿمیؼس
ؿوههای تق یهای ده بدؼن ؿا تق یده می ىىدؼ بدهٕىؿ پیىمدته مداػۀ بدا
اوـری بای ؿا ػؿ میى های بؼن ىغٌ رم ٜمی ىىؼس و٩تی چگدایی اودـری
ؽعیـهىؼه بهٕىؿ پیىمته ا٥قایو مییابؼ بهتؼؿیذ میى های ٝاػی ىغٌ
ؿا واپل میفوؼ و ػؿ وهای ردایگقیه آنهدا میىدىػس ػؿ ایده فمدان ت٢ییدـی
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ی٦ی به ورىػ میآیؼ و ایه ىغٌ تدا ابدؼ ردىان بدا٩ی میماودؼس ایبتده ؿوودؼ
تق یه ؿووؼی بنیاؿ آهنته و تدؼؿیزی امد و ىدغٌ بایدؼ بندیاؿ ٥دؼا اؿی
ىؼس ؽهه و بؼن بایؼ آبؼیؼه ىىوؼ و ایه اؿی ٕا٥ ٩ـما ام س بـای مخا ،
و٩تی با ػیگـان ػچاؿ تْاػ ىیهىیى میىدىیؼ آیدا میتىاویدؼ ػؿ ػؿون آؿای
بماویؼ؟ و٩تی مىا ٜ٥ىغَیتان ػؿ عٖـ ٩ـاؿ میایـػ آیدا میتىاویدؼ ػؿ ػؿون
آؿای بماویؼ؟ ؿمیؼن به ایه مـصیه بندیاؿ ػىدىاؿ امد و ایهٕدىؿ ویند ده
ٍـ٥ا با عىامته آن بتىاویدؼ بده آن مـصیده بـمدیؼس ابتدؼا بایدؼ ىیهىدیى و
ت٪ىایتان به مـصیۀ عاٍی بـمؼس
بنیاؿی اف مـػی چیاىو ؿا همان وؿفههای ٥یقیلی مٞمىیی ػؿ وٚدـ
اـ٥تهاوؼ ،ػؿ صایی ه ایه ػو عییی با ه؛ ٥ـ ٧ػاؿودؼ و اماكىدان مت٦داو
ام س ؿوههای چیاىو  ٔ٪٥هىگامی ميابه وؿفههای ٥یقیلی هنتىؼ
ه آنها ؿا ػؿ ابتؼاییتـیه مٖش و بـای مالمتی و تىؼؿمتی تمـیه می ىىؼ
اوـری چی ام س اما ؿوههای چیاىود ػؿ مـاصدل پیيدـ٥تهتـ
و تمـ ق بـ ِ
به یی مت٦او هنتىؼس ػؿ پي پاییو بؼن ػؿ چیاىو هدؼ ٣بقؿوتدـی
وه٦ته ام و تمـیه ىىؼااوو بهرای پیـوی اف اٍدى مدـػی ٝداػی بایدؼ اف
اٍددى مددٖش بددایتـی پیددـوی ىىددؼس ػؿ م٪ابددل ،وؿفههددای ٥یقیلددی ٪٥ددٔ
چیقی بـای مـػی ٝاػی هنتىؼس

يیت رهًی
ٍضب ػؿباؿۀ وی ؽهىدیٍ ،دضب ػؿبداؿۀ ٞ٥ایی هدای ؽهىدی مدا امد س
وگددـه رامٞددۀ تق یه ىىددؼاان بدده ٞ٥ایی هددای ؽهىددی ػؿ م٢ددق چیندد ؟
ىللهای اىوااىن ت٦لـ اونان (وید ؽهىدی) ؿا چگىوده ػؿ وٚدـ میایدـػ؟
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ایه ىللها چگىوه متزیدی میىدىوؼ؟ پقىدلی ودىیه ػؿ پژوهوهدایو ػؿ
فمیىۀ م٢ق اونان هىىف ه؛ ومیتىاوؼ به بنیاؿی اف پـموها پامظ ػهؼ ،فیدـا
آمداوی ػؿک ٙداهـ و مدٖش بدؼن ویند س ا٥لداؿ ،ػؿ مدٖىصی
ػؿک م٢ق بده
ِ
ٝمی٨تـ ،هنتی ػاؿوؼ و ػؿ ُبٞؼهای مغتی ٤ىللهای مت٦داوتی ػاؿودؼس امدا
آنٕىؿ ه؛ وینتىؼ ه امتاػان چیاىو تَدىؿ ـػودؼس بْٞدی اف امدتاػان
چیاىو ومیتىاوىؼ بهؿوىىی تىّیش ػهىؼ ه ا٥لاؿ چگىوه ٝمل می ىىؼ،
فیددـا بددهٕىؿ امددل آن ؿا ػؿک ومی ىىددؼس ٥لددـ می ىىددؼ و٩تددی اف ؽههىددان
امت٦اػه می ىىؼ و ٥لـی ؿا ایزاػ می ىىؼ میتىاوىؼ داؿی ؿا اوزدای ػهىدؼ و
بـ همیه اماك اػٝا می ىىؼ آن اؿها ؿا ٥لـىان یدا ؽههىدان اوزدای ػاػس
ػؿ وا ٜ٩ایهاىوه وین س
بگؾاؿیددؼ او ػؿبدداؿۀ مىيدد ا٥لدداؿ ٍددضب ىددی؛س ػؿ چددیه بامددتان
اٍٖالصی ورىػ ػاى ٥« :لـ ـػن با ٩یبس» اٍٖالس ٝزیبی امد  ،امدا
ٝی هایی ػؿ پي آن وه٦ته ام س ٝید؛ چدیه بامدتان بندیاؿ پیيدـ٥ته بدىػ
چـا ه پژوهوهایو بـ اؿتبآ بدیه بدؼن اوندان ،مىردىػا فودؼه و یهدان
متمـ ق بىػس ػؿ اؾىته ا٥ـاػی بىػوؼ ه واٞ٩ا اصناك می ـػوؼ ٩یبىان ػؿ
صا ٥لـ ـػن ام  ،ػؿ صایی ه ػیگدـان اصنداك می ـػودؼ م٢قىدان ػؿ
صا ٥لـ ـػن ام س چـا چىیه وّٞیتی ورىػ ػاؿػ؟ امال ٩ابل٩بى امد
ه بْٞی ا٥ـاػ ػؿباؿۀ ٥لـ ـػن ٩یب ٍضب می ىىؼس ٝی ایده امد ده
ػؿیا٥تهای؛ ؿوس اٍیی اونان ٝاػی بنیاؿ ىچک ام و ایؼههایی ه اف م٢ق
مـچيددمه میایددـػ ٝمیلددـػ عددىػ م٢ددق ویند س آنهددا بهومددییۀ م٢ددق ایزدداػ
ومیىىوؼ ،بیله ؿوس اٍیی ٥ـػ آنها ؿا ایزاػ می ىؼس ؿوس اٍدیی ٥دـػ ٪٥دٔ
ػؿ اط ویىان منت٪ـ وین س اط ویىان ده مؼؿمدۀ ػا دى ػؿبداؿۀ آن ٍدضب
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می ىؼ ،آن چیقی ام ه ٝی؛ پقىلی وىیه ما ١ؼۀ ٍىىبـی میوامؼس اادـ
ؿوس اٍیی ىغٌ ػؿ داط ویدىان باىدؼ ،او واٞ٩دا اصنداك می ىدؼ م٢دقه
ػؿباؿۀ چیقی ٥لـ می ىؼ یا پیایهایی ؿا به بیـون می٥ـمتؼس اادـ ؿوس اٍدیی
٥ـػ ػؿ ٩یب باىؼ او اصناك می ىؼ ٩یبو ػؿباؿۀ مىّىٝی ٥لـ می ىؼس
بؼن اونان ،رهداوی ىچدک امد س ػؿ بدؼن تمـیه ىىدؼاان مىردىػا
فوؼۀ بنیاؿی ورىػ ػاؿوؼ و هـیک اف آنها ممله ام ملدان عدىػ ؿا ت٢ییدـ
ػهىؼس و٩تی ؿوس اٍیی ملدان عدىػ ؿا ت٢ییدـ میػهدؼ ،اادـ بده ىدل؛ بدـوػ،
ىغٌ اصناك می ىؼ واٞ٩دا ىدل؛ ػؿبداؿۀ چیدقی ٥لدـ می ىدؼس اادـ ؿوس
اٍیی به وـمۀ ما ٧پا یا پاىىۀ پا بـوػ ،او اصنداك می ىدؼ وـمدۀ مدا ٧پدا یدا
پاىىۀ پا ػؿباؿۀ مىّىٝی ٥لـ می ىؼس هـچىدؼ مملده امد بداوؿولـػوی بده
وٚـ بیایؼ اما املانپؾیـ ام س صتی و٩تی مدٖش تق یدهتان فیداػ بدای ویند
ه؛ متىره ورىػ ایه پؼیؼه میىىیؼس اادـ بدؼن ىدغٌ ؿوس اٍدیی وؼاىدته
باىؼ ،ااـ چیقهایی مخل عی٨وعى ،ویژای و ىغَدی وؼاىدته باىدؼ٪٥ ،دٔ
تلهای اىى ام و اوناوی امل با عَىٍیا ٥دـػی ویند س پدل م٢دق
بيـی چه اؿ ـػی ػاؿػ؟ ػؿ وٚـ مده م٢دق بيدـی ػؿ ایده ُبٞدؼ ٥یقیلیمدان
 ٔ٪٥اؿعاودۀ پدـػافه امد س ا٥لداؿی ده ػاؿیدؼ ػؿ وا٩د ٜاف ؿوس اٍدییتان
میآیؼ ،اما وه بهىلل الیس آوهه ؿوی میػهؼ ایه ام ده ؿوس اٍدییتان
وىٝی پیای یهاوی به م٢ق مىت٪ل می ىؼ ه ایؼۀ عاٍی همـاه عىػ ػاؿػس بٞؼ
اف ایىله م٢ق مدا چىدیه پیدامی ؿا ػؿیا٥د می ىدؼ ،آن ؿا بهىدلیی ٩ابدلابدـاف
تـرمه می ىؼ ماوىؼ فبان ا٦تداؿ ،صاید ػمد  ،تمداك چيدمی یدا صـ دا
بؼنس م٢ق  ٔ٪٥چىیه و٪يدی ػاؿػس ا٥لداؿ و ٥ـمانهدای واٞ٩دی اف ؿوس اٍدیی
٥ـػ میآیىدؼس مدـػی مٞمدىی بداوؿ ػاؿودؼ ایدؼههایی ده ػاؿودؼ وتیزدۀ ٝمیلدـػ
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منت٪ی؛ و منت٪ل م٢ق ام س اما ص٪ی٪د ایده امد ده ؿوس اٍدیی ػؿ ایده
منئیه و٪و مهمی ػاؿػ و هىگامی ه ػؿ ٩یب ٩دـاؿ ػاؿػ ایده اصنداك ؿا بده
ورىػ میآوؿػ ه با ٩یبتان ٥لـ می ىیؼس
آنهایی ه ػؿباؿۀ بؼن اونان پژوهو می ىىؼ بدـ ایده باوؿودؼ ده آوهده
م٢ق اونان بیـون می٥ـمتؼ چیقی ىبیه مىد ایلتـیلی امد س ٞ٥دال ػؿبداؿۀ
ایىله بهٕىؿ واٞ٩دی چدهچیقی ؿا بیدـون می٥ـمدتؼ ٍدضب ومدی ىی؛ ،امدا
میتىاوی؛ بگىیی؛ ه آنها تَؼی ٨ـػهاوؼ آن ماػی امد س بىدابـایه چیدقی
ه این ػؿباؿهاه ٍضب ـػی عـا٥ا وین س ممله امد بپـمدی؛ م٢دق
چه ت حیـی ػاؿػس بْٞی اف امتاػان چیاىو اػٝا می ىىدؼ ده میتىاوىدؼ اف
ؽههىددان امددت٦اػه ىىددؼ تددا اؿهددای ٥ى٧بيددـی اوزددای ػهىددؼ ،ماوىددؼ
رابزا ـػن اىیا ،بداف ـػن چيد؛ مدىی یدا ىد٦ای بیماؿیهداس آنهدا چىدیه
چیقهایی ؿا میاىیىؼ فیـا ومیػاوىؼ چه تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی ؿا ػؿ اعتیداؿ
ػاؿوددؼس ٪٥ددٔ میػاوىددؼ ااددـ دداؿی ؿا بغىاهىددؼ اوزددای ػهىددؼ ،بددا ٥لـ ددـػن
ػؿباؿهاه ،آن اؿ اوزای میىىػس آوهه ػؿ وا ٜ٩ؿوی میػهدؼ ایده امد ده
٩ؼؿ های ٥ىٕ٧بیٞیىان تض ٥ـمان ا٥لاؿىان اؿهای مٞیىدی ؿا اوزدای
میػهىؼ ،اما عىػ ؽهه بهتىهایی باٝج ؿویػاػن چیقی ومیىىػس بـ همیه
امدداك ،بـعددی اف اؿهددایی دده تمـیه ىىددؼاان اوزددای میػهىددؼ ػؿ وا٩ددٜ
بهوامٖۀ آن تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ٍىؿ میایـػ ه ػؿ اعتیاؿ ػاؿوؼس
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ،تىاواییهای بای٪ىۀ بؼن اونان هنتىؼس با تىمٞۀ
رامٞۀ بيدـی ،ؽهده اوندان بدهٕىؿ ٥قایىدؼهای پیهیدؼه ىدؼه امد  ،مدـػی
چیقهای ٝمیی ؿا مه؛تدـ ػؿ وٚدـ میایـودؼ و بده ابدقاؿ ودىیه ،بیيدتـ متلدی
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میىىوؼس ػؿ وتیزه ،تىاواییهای ماػؿفاػی اونان بهتؼؿیذ تضییل ؿ٥ته ام س
مؼؿمۀ ػا ى بافاي به عىػ واٞ٩ی اوییه ؿا آمىفه میػهؼس ػؿ رـیان تق یه،
بایددؼ ػؿ رنددتزىی ص٪ی٪د باىددیؼ و ػؿ وهاید بدده عیددىً اوییدده و مـىد
اٍییتان بـاـػیؼس  ٔ٪٥بٞؼ اف آن میتىاویؼ ایه تىاواییهدای مداػؿفاػیتدان ؿا
بافیابیؼس ایه ؿوفها آنها ؿا «تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی» میوامی؛ ،ػؿ صایی ده
همۀ آنها تىاواییهای ماػؿفاػی اونان هنتىؼس به وٚـ میآیؼ رامٞۀ بيدـی
ػؿ صا «پیيـ » ٥باىدؼ ،امدا ػؿ وا٩د ٜػؿ صدا پندـ ٥امد و اف مـىد
رهان ػوؿتـ میىىػس چىؼ ؿوف پدیو ا٦دت؛ ده راود اى ىی دى ؿوی ای ٟؿو
بهمم ٪ٝب میوين و آن ؿا میؿاوؼس اما ىایؼ مـػی وتىاوندتىؼ مىٚدىؿ او
ؿا ب٦همىؼس او پدی بدـػ ریدىؿ٥ته همدان ٪ٝدبؿ٥ته امد و ایىلده بيدـی اف
مـى رهان ػوؿتـ ىؼه ام س ػؿ رـیان ت٢ییـ و تضى رهدان و مغَىٍدا
امـوفه بٞؼ اف پیىمته به مدىد بدقؿو تزداؿ اـایی ،بندیاؿی اف مدـػی اف وٚدـ
َ
اعال٩ی ٥امؼ ىؼه و اف مـى رهانِ ،ره ،ىهِ ،ؿن ػوؿتـ ىؼهاوؼس آنهایی
ه ػؿ امتؼاػ رـیان مـػی ٝاػی صـ می ىىؼ ومیتىاوىؼ بده ومد٥ ٞنداػ
اعال٩ی بيـ پی ببـوؼس ػؿ وتیزده بْٞدی ا٥دـاػ صتدی میپىؼاؿودؼ ده اوّداٛ
عىب ام س  ٔ٪٥ا٥ـاػی ه اف ٕـی ٨تق یه ،ىیهىدیى آنهدا ؿىدؼ دـػه
ام  ،با وگاهی به ٪ٝب پی میبـوؼ ه اؿفههدای اعال٩دی اوندان بده ایده
انتـػای وصيتىاک ا٥ى ـػه ام س
ِ
بْٞی اف امتاػان چیاىو اػٝا ـػهاودؼ« :مده میتدىاو؛ تىاواییهدای
٥ىٕ٧بیٞی ىدما ؿا ؿىدؼ ػهد؛س» چده تىاودایی ٥دىٕ٧بیٞی ؿا میتىاوىدؼ ؿىدؼ
ػهىؼ؟ بؼون اودـری ،تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی ٥دـػ ومیتىاوىدؼ ٝمدل ىىدؼس
چگىودده میتىاویددؼ بددؼون اوددـری ،آنهددا ؿا ؿىددؼ ػهیددؼ؟ و٩تددی تىاواییهددای
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٥ددىٕ٧بیٞی ٥ددـػی بهومددییۀ اوددـری عددىػ او ىددلل وگـ٥تدده و ت٪ىید ويددؼه
باىىؼ ،چگىوه میتىاویؼ آنها ؿا ؿىؼ ػهیؼ؟ مٖی٪دا ١یدـممله امد س آوهده
آنها ػؿباؿۀ ؿىؼ تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ا٦تهاودؼ چیدقی ویند ردق ایىلده
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞیتان ؿا ه پیياپیو ؿىؼ ـػهاوؼ به ؽههتدان متَدل
می ىىددؼس آنهددا بددا ػمددتىؿ ؽهىیتددان دداؿ می ىىددؼس ػؿ عَددىً ؿىددؼ
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ،اؿی ه آنها اوزای میػهىؼ ایه ام س هیچیدک
اف تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞیتان ؿا ؿىؼ وؼاػهاوؼ ،بیله  ٔ٪٥ایه داؿ ىچدک ؿا
اوزای ػاػهاوؼس
ا٥لاؿ تمـیه ىىؼاان میتىاوؼ به تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی ٥ـمان ػهؼ ده
اؿهایی ؿا اوزای ػهؼ ،ػؿ صایی ه ا٥لاؿ ٥ـػی ٝاػی بده چهداؿ ػمد وپدا و
اْٝای صنیاه ٥ـمان میػهؼ ده اؿهدایی ؿا اوزدای ػهدؼس ػ٩ی٪دا ماوىدؼ
بغددو تىییددؼ ػؿ اؿعاودده ام د  :ؿ ددیل بغددو بددـای هددـ ٩نددم عدداً
ػمتىؿهایی ٍاػؿ می ىدؼ ده وٙدای٦و ؿا اردـا ىدؼس همهىدیه مخدل مـ دق
٥ـماوؼهی اؿتو ام  :اػاؿۀ ٥ـماوؼهی ػمتىؿ میػهؼ و تمای اؿتو ؿا بدـای
اوزای م مىؿی هؼای می ىؼس فماوی ده ػؿ بیدـون اف ىدهـ مدغىـاویهایی
ػاىت؛ ،ا١یب ػؿباؿۀ ایه مىّى ٛبا منئىین اوزمههای مضیدی چیاىود
ا٦تگى می ـػیس همۀ آنها ىدگ ٦فػه بىػودؼ« :مدا پدژوهو می دـػی؛ ده
ؽهه اونان چ٪ؼؿ اوـری بای٪ىه و آ اداهی ػاؿػس» ػؿ ص٪ی٪د بده ایده ٍدىؿ
ویند س آنهددا اف آ١دداف ػؿ اىددتباه بىػوددؼس ا٦تددهای دده بددـای پددژوهو ػؿبدداؿۀ
ٝمیلـػهای بـتـ بؼن اونان ،ت٦لـ ىدغٌ بایدؼ ت٢ییدـ ىدؼس بدـای ػؿک آن
چیقهای ٥ىٝ٧اػی٥ ،ـػ ومیتىاوؼ ىیىههای مىٖ ٨یدا ػؿک مدـػی ٝداػی ؿا
به اؿ ببـػس
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ىللهای مغتی٦ی اف ا٥لاؿ ورىػ ػاؿودؼس بدـای مخدا  ،بْٞدی ا٥دـاػ بده
واعىػآ ااه ،ویمهعىػآ ااه ،ایهای و ؿؤیاها اىاؿه می ىىؼس ػؿ عَىً ؿؤیاهدا،
امتاػان چیاىو مایدل ویندتىؼ آنهدا ؿا تيدـیش ىىدؼس ایههدا پؼیدؼههایی
پیهیؼه هنتىؼ ،فیدـا هىگدای تىیدؼتان عىػهدای مدىافی ػیگدـی اف ىدما ویدق
بهٕىؿ ه؛فمان ػؿ بنیاؿی اف ُبٞؼهای رهان متىیدؼ ىدؼوؼ و آنهدا بدههمـاه
ىما ورىػ تـ یبىؼۀ امیی ؿا ىلل میػهىؼ و اف ٕـی ٨ؽهده بده یلدؼیگـ
متَددل هنددتىؼس بددهٝالوه ،ػؿ بددؼنتان ؿوس اٍددیی ،ؿوس ملددی و انددتـۀ
ومیٞی اف مىرىػا ٥ىٕ٧بیٞی ػاؿیؼ ده هـیدک ٙداهـ عدىػ ؿا ػاؿودؼس هدـ
میى و همۀ اْٝایتان ٙاهـ و اوـریهایتان ػؿ ُبٞؼهای ػیگـ ؿا مىٞلل
می ىىددؼس ػؿ ؿؤیددا ،چیقهددا ػؿ یددک یضٚدده مملدده ام د بدده ایدده ٍددىؿ و
یضٚهای ػیگـ به ٍىؿ ػیگـی باىىؼس به هـ صا  ،آنها اف زدا میآیىدؼ؟
ٝی؛ پقىلی آن ؿا به ت٢ییـاتی ػؿ امدىاد م٢دق وندب میػهدؼس ایده وا ىيدی
ام ه ػؿ ایه ىدلل ٥یقیلدی ومایدان میىدىػس امدا ػؿ ص٪ی٪د آن امدىاد
پامددظهایی بدده پیایهددایی اف ُبٞددؼهای ػیگددـ هنددتىؼس افایددهؿو ،و٩تددی ؿؤیددایی
میبیىیؼ اصناك ایزی می ىیؼس اما هیچ دؼای اف ایههدا اؿتبدإی بده ىدما
وؼاؿوؼ و ویافی وین به آنها تىره ىیؼس امدا یدک ودى ٛؿؤیدا وردىػ ػاؿػ ده
اهمی ػاؿػ و وبایؼ آن ؿا «ٍـ٥ا ؿؤیا» ػؿ وٚـ بگیـیؼس عىػآ ااه اٍیی یدا ؿوس
اٍییتان ممله ام ػؿ ؿؤیایی ببیىؼ ه ْٝىی اف عاوىاػه وقػ ىما آمؼه یدا
ایىله ممله ام واٞ٩ا چیقی ؿا تزـبه ـػه باىیؼ یا چیقی ؿا ػیؼه یا اؿی
ؿا اوزای ػاػه باىیؼس ػؿ ایه مىاؿػ ،ایهاىوه ام ه ؿوس اٍدییتان واٞ٩دا ػؿ
ُبٞؼی ػیگـ اؿی ؿا اوزای ػاػه یا چیقی ؿا ػیؼه ام س ایه ىما بىػیؼ ده آن
اؿ ؿا اوزای ػاػیؼ و عىػآ ااهتان ؿوىه بىػ و تزـبدهای واٞ٩دی ػاىدتیؼس ایده
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چیقها واٞ٩ا ورىػ ػاؿوؼ ٔ٪٥ ،ایهاىوه امد ده ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـی وردىػ
ػاؿوؼ و ػؿ ْ٥افمانهای ػیگـی اوزای میىىوؼس بىابـایه چىیه چیقهدایی ؿا
وبایؼ ٍـ٥ا ؿؤیا وامیؼ ،اـچه بؼنتان ایىزا ػؿ ایه ُبٞؼ عىابیؼه بدىػ و ػؿ صدا
ػیؼن چیقی بىػ ه ؿؤیا ػؿ وٚدـ اـ٥تده میىدىػس امدا ٪٥دٔ چىدیه ؿؤیاهدایی
مٖیبی ػاؿوؼ ه بهٕىؿ منت٪ی؛ به ىما مـبىٓ ام س
ػؿ عَىً ایهای ،ویمهعىػآ ااه ،واعىػآ اداه و ١یدـه ،میادىی؛ ده ایده
وارههددا ؿا ػاويددمىؼان وندداعتهاوؼس آنهددا وارههددایی هنددتىؼ دده وىینددىؼاان
ماعتهاوؼ و ایه ا٥ـاػ وٚـا ىان ؿا ٍـ٥ا بـ اماك پؼیؼههای ؽهىی ؿایزدی
ه بـایىدان آىدىا بدىػ پایهادؾاؿی ـػودؼس بىدابـایه عییدی ٝیمدی ویندتىؼس
«واعىػآادداه» دده مددـػی بدده آن اىدداؿه می ىىددؼ چین د ؟ ایدده اٍددٖالس ؿا
ومیتىان بهآماوی تىّیش ػاػ و بنیاؿ مبه؛ ام  ،فیـا اوـریها و إالٝداتی
اف ُبٞؼهای ػیگـ ه ؿوی مـػی ت حیـ میاؾاؿوؼ بنیاؿ پیهیؼهاودؼ و بده همدیه
عإـ آنها ا١یب با ؿػپاهای صاٚ٥ه اىتباه اـ٥ته میىىوؼس اف مدىی ػیگدـ،
تٞـید ٤ویمدهعىػآ ااه،
ویمهعىػآ ااه ؿا میتىان بهؿاصتی تىّیش ػاػس بـ ٕب٨
ِ
آن به اوزای اؿی اىاؿه می ىدؼ ده ىدغٌ بدهٕىؿ واعىامدته آن ؿا اوزدای
میػهؼس ػیگـان مٞمىی میاىیىؼ ه ایه ىغٌ ایده داؿ ؿا ویمهآ ااهاوده و
بهٍىؿ ١یـٝمؼی اوزای ػاػس ایه ویمهعىػآ ااه ػ٩ی٪ا مخل عىػآ ااه ملدی
ام ه ػؿباؿۀ آن ٍدضب دـػی؛س و٩تدی ىدغٌ بده عىػآ اداه اٍدییاه
امتـاص میػهؼ یا م٢قه ؿا ىتـ ومی ىؼ ،ماوىؼ و٩تی ه عىاب میبیىؼ
یا آ ااهیاه ؿا اف ػم میػهؼ ،عىػآ اداه ملدی یدا ؿوس ملدی بدهؿاصتی
ىغٌ ؿا ىتـ می ىؼس ػؿ ایه مىا ،ٜ٩یٞىی و٩تی ٥ـػ اف وٚـ ؽهىی صْدىؿ
امل ودؼاؿػ ،عىػآ اداه ملدی میتىاودؼ اف ٕـید ٨او اؿهدای بغَىٍدی ؿا
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اوزای ػهدؼس امدا مٞمدىی آن اؿهدا بدهعىبی اوزدای میىدىوؼ ،فیدـا عىػآ اداه
ملی تض ا٥نىن رامٞۀ بيـی وین و میتىاوؼ مـى مىّى ٛؿا ببیىؼ،
چـا ه به هـ صدا ػؿ ُبٞدؼی ػیگدـ ٩دـاؿ ػاؿػس بٞدؼ اف ایىلده ىدغٌ متىرده
میىىػ چه اؿی اوزای ػاػه ام ٥لـ می ىؼ« :چگىوه تىاونت؛ ایه داؿ ؿا
به ایه بؼی اوزای ػه؛؟» یا «ااـ صىام؛ بىػ ایه اؿ ؿا به ایه ٍدىؿ اوزدای
ومیػاػیس» ممله ام این بگىیؼ آن عىب ویند  ،امدا و٩تدی چىدؼ ؿوف یدا
چىؼ ه٦ته بٞؼ به ٪ٝب بـاـػػ و وگاهی به آن بیىؼافػ تٞزب می ىؼ ه آن ؿا
چ٪ؼؿ عىب اػاؿه ـػ یا اوزای ػاػس ایه مىاؿػ ا١یب ات٦دا ٧میا٥تىدؼس آن داؿ،
بنیاؿ ٝایی اوزای ىؼ فیـا عىػآ اداه ملدی بده تد حیـ آودی و ىتاهمدؼ ٥لدـ
ومی ـػس میػاون ه ػؿ بیىؼمؼ ت حیـ عىبی عىاهؼ ػاى س ػؿ مایـ مىاؿػ
ه مىّى ٛت حیـ بیىؼمؼ مٖـس وین و  ٔ٪٥فمان صا مه؛ امد  ،آوهده
عىػآ ااه ملی ٥ـػ اوزای میػهؼ به اصتما فیاػ به ىلیی اوزدای میىدىػ
ه همان مىٝ ٜ٩ایی باىؼس
ؽهىی [«ویمهعىػآ ااه»] ورىػ ػاؿػ ده مٞمدىی
ىلل ػیگـی اف ٞ٥ایی
ِ
ػؿ ا٥ـاػی یا ٥میىىػ ه ی٦ی ماػؿفاػی عییی عىبی ػاؿوؼس ایده فمداوی
ام ه ىغٌ اؿهایی ؿا تض ٥ـمان مىردىػا وایتدـ اوزدای میػهدؼس
ایبته ایه ال مىّى ٛػیگـی ام و ػؿ ایىزدا بده آن ومیپدـػافی؛س ٝمدؼتا اف
ا٥لاؿی ٍضب می ىی؛ ه اف ٕـ ٣عىػمان میآیىؼس
«ایهای» ویق وارهای ام ه وىینىؼاان ماعتهاوؼس بهٕىؿ یی ایده بداوؿ
ورىػ ػاؿػ ه ایهای فماوی ؿوی میػهؼ ه ػاوو رمٜىؼۀ ىغٌ ػؿ ٕى
فوددؼایاه بددهٕىؿ ١یـمىتٚددـه و ػؿ نددـی اف حاویدده مخددل رـ٩ددهای بیددـون
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میرهؼس میاىی؛ ه بـ ٕب ٨ػیؼااه ماتـیاییند؛ ،ىدغٌ هـچده بیيدتـ ػؿ
فوؼای ػاوو رم ٜىؼ ،بیيتـ اف م٢ق امت٦اػه می ىؼ و م٢ق ٞ٥دا تـ میىدىػ
و ػؿ یضٚهای ه ىغٌ م٢ق عىػ ؿا به داؿ میایدـػ ،ػاودو ىدغٌ بایدؼ
بهٕىؿ پیىمته به بیـون راؿی ىىػ و وبایؼ ویاف به چیقی باىؼ ه مـػی ایهدای
میوامىؼس ومىوههای ؿایذ ایهای مملده امد مدىاٞ٩ی باىدؼ ده ٥دـػ آن٩دؼؿ
ػؿباؿۀ چیقی تٞم ٨می ىؼ ه اصناك می ىؼ ػاوو او مَـ ٣ىؼه و اوگاؿ
ػؿماوؼه ىؼه ام س ومیتىاوؼ صتی ػؿ صؼ یک ٍ٦ضه هد؛ بده وىىدته اػامده
ػهؼ ،بـای ماع ٖٞ٩ه آهىگی ایؼه ؛ میآوؿػ یا ومیتىاوؼ پدـورۀ پدژوهو
ٝیمی ؿا امل ىؼس ػؿ ایه یضٚده ىدغٌ مٞمدىی عندته امد  ،بدا م٢دقی
تضییلؿ٥ته و تهمیگاؿهایی ده ؿوی فمدیه پغدو ىدؼهاوؼس ومیتىاودؼ ػیگدـ
اػامه ػهؼ ،مـػؿػ میایدـػ و هىدىف هدیچ ایدؼهای بده ؽهدىو ومیؿمدؼس ػؿ
وهای ػؿ چه صایتی ایهای ٙداهـ میىدىػ؟ اادـ عندته باىدؼ ٥لدـ می ىدؼ:
«٥ـامىىو هس می امتـاص می ى؛س» فیـا هـچه عىػآ ااه اٍدیی ؽهده
ؿا بیيتـ ىتـ ىؼ ،مایـ مىرىػا متـ میتىاوىؼ پدا بده میدان بگؾاؿودؼس بدا
ایه امتـاص و آؿایىؼن ؽهدىو ،وااهدان بدؼون هدیچ تالىدی ؿاهصیدی بده
ؽهىو میؿمؼس ا خـ ایهایها به ایه ٍىؿ ٙاهـ میىىوؼس
چـا ایهای ػؿ ایه مىٙ ٜ٩اهـ میىىػ؟ فیدـا و٩تدی عىػآاداه اٍدیی ،م٢دق
ىغٌ ؿا ىتـ می ىؼ٥ ،ـػ هـچه اف م٢دق بیيدتـ امدت٦اػه ىدؼ ،عىػآ اداه
اٍیی ىتدـ بیيدتـی ػاؿػ و عىػآ اداه ملدی متدـ میتىاودؼ پدا بده میدان
بگؾاؿػس عىػآ ااه ملی ٩نمتی اف ایه بؼن ام و ه؛فمان اف بٖده همدان
ماػؿ متىیؼ ىؼه و او ویق ٩نمتی اف ایه بؼن ؿا ىتدـ می ىدؼس اادـ ىدغٌ
آن٩ؼؿ ػؿباؿۀ چیقی ٥لـ ىؼ ه مـػؿػ بگیدـػ ،ایدؼهای بده ؽهدىو وـمدؼ و
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بـایو آفاؿػهىؼه باىؼ ،عىػآ ااه ملی ویق ؿودذ میبدـػ و تضمدل آن بدـایو
مغ میىىػ و او ویق ممله ام مـػؿػ ػاىته باىؼس امدا و٩تدی عىػآ اداه
اٍیی ىغٌ امتـاص ىؼ و ىتـ عىػ ؿا اهو ػهؼ ،عىػآ اداه ملدی
میتىاوؼ آوهه ػؿباؿۀ آن مىّى ٛمیػاوؼ ػؿ م٢ق ٥ـػ مىٞلل ىدؼس عىػآ اداه
ملی میتىاوؼ مـى مىّى ٛؿا ببیىؼ ،چـا ه ػؿ ُبٞؼی ػیگـ ٩دـاؿ ػاؿػس بده
ایه ىلل ،ملو باٝج میىىػ آن احـ امل ىدىػ ،م٪ایده وىىدته ىدىػ یدا
آهى ماعته ىىػس
بْٞی ا٥دـاػ میاىیىدؼ« :ػؿ ایده صاید  ،میتدىاوی؛ اف عىػآ اداه ملدی
امت٦اػه ىی؛س» ماوىؼ چیقی ام ه ىغَدی یضٚدهای پدیو ػؿ بـادهای
پـمیؼه بىػ« :چگىوه میتىاوی؛ با عىػآ ااه ملی تماك بـ٩ـاؿ ىی؛؟» ىدما
ومیتىاویؼ با او ػؿ تماك باىیؼ فیدـا تق یدهتان بدهتافای ىدـو ٛىدؼه و بدـای
تماكاـ٥ته هیچاىوه تىاوایی وؼاؿیدؼس بهتدـ امد هدیچ تمامدی بدا او بـ٩دـاؿ
ولىیؼ ،چـا ه به اصتما فیاػ اوگیقهتان وابنتگی ام س بْٞدی ا٥دـاػ ىدایؼ
٥لددـ ىىددؼ« :آیددا میتددىاوی؛ عىػآادداه ملیمددان ؿا بدده دداؿ ببددـی؛ تددا حددـو
بیيتـی بـای عىػمان ایزاػ ىی؛ و تىمٞۀ رامٞه ؿا مدـیٜتـ ىدی؛؟» عیدـ!
چـا عیـ؟ فیـا آوهده عىػآ اداه ملیتدان میػاودؼ هىدىف هد؛ بندیاؿ مضدؼوػ
ام س ُبٞؼها بنیاؿ پیهیؼهاوؼ ،تٞؼاػ مٖىس بنیاؿ فیاػ و ماعتاؿ رهان بنیاؿ
پیهیؼه ام س عىػآ ااه ملی  ٔ٪٥میتىاوؼ آوهه ؿا بؼاوؼ ه ػؿ ُبٞؼ عدىػه
ورددىػ ػاؿػ و ػؿ ٥ـاتددـ اف ُبٞددؼ عددىػه چیددقی ومیػاوددؼس بددهٝالوهُ ،بٞددؼها و
مٖىس ٝمىػی مغتید ٤بندیاؿ فیداػی وردىػ ػاؿػس تىمدٞۀ بيدـی ؿا ٪٥دٔ
مىرىػاتی وایتـ ػؿ مٖىصی بنیاؿ بای میتىاوىؼ ىتـ ىىؼ و آن بدـ ٕبد٨
٩اوىن تىمٞه پیو میؿوػس
ِ
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رامٞۀ اوناوی ما بـ ٕب٩ ٨اوىن تىمدٞۀ تداؿیظ پیيدـ ٥می ىدؼس مملده
ام بغىاهیؼ ػؿ منیـ عاٍی تىمٞه یابدؼ و بده اهدؼا ٣عاٍدی بـمدؼ ،امدا
مىرىػا وای آن ؿا ایهاىوه ػؿ وٚـ ومیایـوؼس بـای مخا  ،به اصتمدا فیداػ
ایؼههایی ماوىؼ هىاپیماٖ٩ ،اؿ و ػوچـعۀ امـوفی به ؽهده مدـػی بامدتان ویدق
عٖىؿ می ـػه اما ٝی ایىله ومیتىاونتىؼ آنها ؿا اعتـا ٛىىؼ ایه بدىػ ده
هىىف یضٚۀ مىامب آن ػؿ تاؿیظ ٥ـا وـمیؼه بىػس امدا بدـٝلل ،مدـػی بدهٕىؿ
مـمىی ٥لـ می ىىؼ به ٝی مضؼوػی ٝی؛ ػؿ اؾىته بىػ ه ومیتىاوندتىؼ
آنها ؿا اعتـا ٛىىؼس اما ص٪ی ٪ایه ام ه چگىوگی تىمدٞۀ ٝید؛ بيدـی
ویق وٚ؛ و تـتیب تاؿیظ ؿا ػوبا می ىؼس مىٚدىؿ اف تمدای ایده ٍدضب ها ایده
ام ه منا ل ایقامدا آنٕدىؿ ده ىدما میعىاهیدؼ ،پدیو ومدیؿوػس ایبتده
ا٥ـاػی هنتىؼ ه عىػآ ااه ملیىان میتىاوؼ بهؿاصتی و٪يی ؿا ای٦دا ىدؼس
وىینددىؼهای اػٝددا می ىددؼ« :میتددىاو؛ ػههدداهددقاؿ یمدده ػؿ ؿوف بددـای تدداب؛
بىىین؛ بؼون ایىله اٍال عنته ىىیس اادـ بغدىاه؛ ،میتدىاو؛ بندیاؿ مدـیٜ
بىىین؛ و و٩تی مـػی آن ؿا میعىاوىؼ بافه؛ ٥لـ می ىىؼ عىب امد س» چدـا
ایهٕىؿ ام ؟ ایه وتیزۀ تاله ميتـک عىػآ ااه ملی و عىػآ اداه اٍدیی
اوم  ،بهٕىؿی ه عىػآ اداه ملدی او ویدق میتىاودؼ ویمدی اف داؿ ؿا اوزدای
ػهؼس اما چىیه چیقی واػؿ ام س ػؿ ا خـ مىاؿػ ،عىػآ ااه ملدی ٥دـػ اٍدال
عىػ ؿا ػؿایـ ومی ىؼس هدـ تداله ىدما بدـای ػؿایـ دـػن عىػآ اداه ملدی
بهعىبی پیو ومیؿوػ و ممله ام وتیزۀ بـٝلل بگیـیؼس
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رهًی پاک و ؽفاف
ؽهه بنیاؿی اف ا٥ـاػ ومیتىاوؼ ػؿ ٕى تمـیه به صای مدلىن بـمدؼ و ایده
ا٥ـاػ به هـرایی میؿووؼ تا اف امتاػان چیاىو بپـمدىؼ« :مٞید؛ ،هدـ ٕدىؿ
هدد؛ دده تمددـیه مددی ى؛ ومیتددىاو؛ بدده مددلىن بـمدد؛س بددهمضِ ایىلدده آؿای
میىدددىی ،بددده هـچیدددقی ٥لدددـ مدددی ى؛ ،اف رمیددده ا٥لددداؿ و ایدددؼههای
ٝزیب١ـیبس» واٞ٩ا مهداؿولـػوی امد  ،ماوىدؼ ؿوػعاوده و ػؿیدایی مدتالٕ؛
ام ه هـچیقی ٙاهـ میىىػ و ٥ـػ بههیچوره ومیتىاوؼ به ملىن بـمؼس
چـا ٥ـػ ومیتىاوؼ به ملىن بـمؼ؟ بْٞی ا٥ـاػ ومیتىاوىؼ ایه ؿا ػؿک ىىدؼ و
٥لـ می ىىدؼ بایدؼ بْٞدی تـ٥ىدؼهای مدـی وردىػ ػاىدته باىدؼس امدتاػاوی
مٞددـو ٣ؿا پیددؼا می ىىددؼ« :عددىاهو مددی ى؛ بدده مدده بْٞددی اف تـ٥ىددؼهای
پیيـ٥ته ؿا آمىفه ػهیؼ تا ؽهى؛ بتىاوؼ ما ه ىىػس» اف وٚـ مده ،ایده ا٥دـاػ
ػؿ رنتزىی مک بیـووی هنتىؼس ااـ میعىاهیؼ عىػتدان ؿا ؿىدؼ ػهیدؼ،
بایؼ به عىػتان بىگـیؼ و مغ ؿوی ٩یبتان اؿ ىیؼس ایه تىها ؿاهدی امد
ه بتىاویؼ پیيـ ٥ىیؼ و ػؿ مؼیتیيده بده مدلىن بـمدیؼس ایىلده ؽههتدان
بتىاوؼ به صای ملىن بـمؼ یک ػمتاوؿػ و پیيـ ٥ام س ٩دؼؿ تمـ قتدان
بافتابی اف مٖش ىمام س
چگىوه ٥ـػ ٝاػی میتىاوؼ بده میدل عدىػ ؽهدىو ؿا مدا ه ىدؼ؟ اٍدال
ومیتىاوؼ ایه اؿ ؿا اوزای ػهدؼ مگدـ ایىلده ی٦ید مداػؿفاػی بندیاؿ عدىبی
ػاىته باىؼس ٝی اٍیی ایىله ومیتىاویؼ به ملىن بـمدیؼ بده تلىیدک ىدما
ؿبٖی وؼاؿػ و به ایه ٝید هد؛ ویند ده ؿمدق مى٪٥ید ؿا ویا٥تهایدؼ ،بیلده
ٝیتو ایه ام ه ؽههتدان یدا آوهده ػؿون ٩یبتدان امد پداک و عدایٌ
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وین س ااـ ػؿ فوؼای ؿوفاوه و ػؿ تٞاؿُ با ػیگـان ،بهعإـ مىا ٜ٥ىغَی و
اصناما اىوااىن بيدـی و وابندتگیها و امیدا ػؿ صدا ؿ٩ابد و مبداؿفه
باىیؼ و ایه منا ل ؿا ؿها ولىیؼ و آنهدا ؿا مدبک وگیـیدؼ چگىوده میتىاویدؼ
بهؿاصتی به مدلىن بـمدیؼ؟ بـعدی ا٥دـاػ ػؿ صدایی ده چیاىود ؿا تمدـیه
می ىىؼ اػٝا می ىىؼ« :آن ؿا باوؿ ومی ى؛س مده ؽهدى؛ ؿا آؿای مدی ى؛ و بده
چیقی ٥لـ ومی ى؛س» بهمضِ ایىلده ایده بیدان میىدىػ ،تمدای ا٥لاؿىدان
ػوباؿه پؼیؼاؿ میىىوؼس ٝی ایىله ومیتىاویؼ به ملىن بـمیؼ ایده امد ده
ؽههتان پاک و عایٌ وین س
ىایؼ یلی اف ػییل مغای٦د ا٥دـاػ بدا ایده وگدـه ایده باىدؼ ده بـعدی
امتاػان چیاىو تلىیکهدایی ؿا آمدىفه میػهىدؼ ده بدهٙاهـ ؽهده ؿا
ما ه می ىؼ ،ماوىؼ متمـ قىؼن ،تزن؛ ـػن ،تمـ ق بـ ػنتدیان ،ػؿوودی
به ػنتیان وگاه ـػن و تلـاؿ وای بىػاس اما ایهها ٍـ٥ا تلىیک وینتىؼس بیو
اف تلىیک بىػه و بافتابی اف ػؿرۀ مهاؿ ٥ـػ ویق هندتىؼس بدـ همدیه امداك،
ایه تىاواییها منت٪یما به تق یۀ ىیهىیى و ؿىؼ مدٖشمان اؿتبدآ ػاؿودؼس
٥ـػ ومیتىاوؼ ٍـ٥ا با امت٦اػه اف چىدان تلىیکهدایی بده مدلىن بـمدؼس بداوؿ
ومی ىیؼ؟ امتضان ىیؼس با امیا و وابنتگیهای ىدؼیؼ اىودااىوی ده ؿهدا
ولـػهایؼ ،امتضان ىیؼ و ببیىیؼ آیا میتىاویؼ به ملىن بـمدیؼس بْٞدی ا٥دـاػ
میاىیىؼ تلـاؿ وای بىػا ،ؽهه ؿا ما ه می ىؼس آیا میتىاویؼ با تلـاؿ ودای بدىػا
به ملىن بـمیؼ؟ بـعی ا٥دـاػ اػٝدا می ىىدؼ« :تق یدۀ مؼؿمدۀ بدىػا آمیتابدا
آن٩ؼؿ آمدان امد ده ٪٥دٔ یفی امد ودای بدىػا ؿا تلدـاؿ ىیدؼس» آیدا آن ؿا
امتضددان ـػهایددؼ؟ میاددىی؛ مددلىن ويدداوهای اف مهدداؿ ىمام د س ىددما
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میاىییؼ آمان ام  ،اما مه میاىی؛ به ایه آماوی وین  ،فیـا هیچ مؼؿمۀ
تق یهای آمان وین س
همه میػاوىؼ ه ىا یامىوی «تمـ ق» ؿا آمىفه ػاػس اما او ٩بل اف تمـ دق
چددهچیقی ؿا آمددىفه ػاػ؟ او «اصلددای» و ػم يددیؼن اف تمددای امیددا و
ػ مي٢ىییها ؿا آمىفه ػاػ ،تا مـصیهای ه هدیچچیدق بدا٩ی وماودؼه باىدؼ و
ىغٌ  ٔ٪٥ػؿ آن ٍىؿ میتىاوؼ به تمـ ق ػم یابؼس آیا ایهاىوده ویند ؟
اما «تمـ ق» ویق مهاؿ ام و اف پیـوان او چىیه اوتٚاؿی وبىػ ه ػؿ همدان
ؿوف او بهٕىؿ امل به «اصلای» ٝمدل ىىدؼس همدانٕىؿ ده آنهدا بدهٕىؿ
تؼؿیزی اف همۀ چیقهای بؼ ػم می يیؼوؼ ،تىاوایی تمـ قىان ٩ؼیبه٩ؼی
ؿىؼ می ـػس تلـاؿ وای بىػا ویدق بدهٕىؿ ميدابه بده تدىرهی یلپاؿچده و ؽهىدی
عایی ویاف ػاؿػس و٩تی ىغٌ بهٕىؿ پیىمته ودای بدىػا ؿا تلدـاؿ می ىدؼ تمدای
٩نم های ػیگـ م٢قه بیصل میىىوؼ ،آ ااهی بده همدهچیق ؿا اف ػمد
میػهؼ ،یک ٥لـ رایگقیه هقاؿان ٥لـ ػیگـ ىدؼه و هدـ صدـ ٣ودای بدىػا ػؿ
م٪ابل چيماوو ٙاهـ میىىػس آیا ایه مهاؿ وین ؟ ایه چیقی وین ده
ىغٌ بتىاوؼ اف همان ؿوف او به آن ػم یابؼس ااـ وتىاوؼ آن ؿا اوزای ػهؼ،
مٖمئىا ومیتىاوؼ به ملىن بـمؼس باوؿ ومی ىیؼ؟ امتضان ىیؼس ػؿ صایی ده
ػهان ٥ـػ پیىمته وای بىػا ؿا تلـاؿ می ىؼ ،ؽهىو به هـچیقی ٥لـ می ىؼ:
«چـا ؿ ین؛ ػؿ مضل اؿ ایه اوؼافه اف مه بیقاؿ امد ؟ پداػاه ایده مداه مده
عییی ؛ ام س» هـچه بیيتـ ػؿباؿۀ آن ٥لـ می ىدؼَٝ ،دباویتـ میىدىػ،
اما ػهاوو هىىف ػؿ صا تلـاؿ وای بىػا ام س آیا ٥لـ می ىیؼ هؼ ٣اف تمـیه
چیاىو میتىاوؼ صاٍل ىىػ؟ آیا ایه مىّىٝی اف مهاؿ وین ؟ آیدا ایده
مىّىٝی اف پاکوبىػن ؽهه وین ؟ بـعی ا٥ـاػ چي؛ مىیىان باف امد و
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میتىاوىؼ بهٕىؿ ػؿووی به ػنتیان وگاه ىىؼس ػؿ عَىً ػن ه ػؿ مىٖ٪ۀ
فیـ ىل؛ ىغٌ رم ٜمیىىػ ،هـچه ایه اوـری عایٌتـ باىؼ ،ػؿعيانتـ
ام و هـچه ایه اوـری متـ عایٌ باىدؼ دؼؿتـ و مدیاهتـ امد س آیدا ٥دـػ
میتىاوددؼ ٪٥ددٔ بددا وگدداه ـػن ػؿووددی بدده ػن ػؿ ػنتددیان بدده مددلىن بـمددؼ؟
ومیتىاوؼ به آن ػم یابؼس ایه به عىػ تلىیک بندتگی ودؼاؿػس ولتدۀ ییدؼی
ایه ام ه ؽهه و ا٥لاؿ ىغٌ پاک و ى٦ا ٣وین س و٩تی بدهٕىؿ ػؿوودی
به ػنتیان وگاه می ىیؼ ،ػن فیبا و ػؿعيان ػیؼه میىىػس یضٚهای ػیگـ،
ػن به آپاؿتمان تبؼیل میىىػ« :ایه اتا ٧بـای پنـی عىاهؼ بىػ و٩تی افػواد
ىؼس آن اتدا ٧بدـای ػعتدـی امد س مدا فود منده ویدق ػؿ اتدا ٧ػیگدـ فودؼای
عىاهی؛ ـػ و اتا ٧ومٔ اتا ٧ويیمه عىاهؼ ىؼس ٥ى٧ایٞاػه امد ! آیدا ایده
آپاؿتمان به مه تغَیٌ ػاػه میىىػ؟ بایؼ ٥لـ ى؛ تا ؿاهدی بدـای ادـ٥ته
آن پیؼا ى؛س بایؼ چه اؿ ـػ؟» مـػی ٍـ٥ا به ایه چیقها وابنتهاوؼس آیدا ٥لدـ
می ىیؼ بتىاویؼ بؼیه ٕـی ٨به ملىن بـمیؼ؟ ا٦تهاوؼ« :آمؼو؛ بده ایده ػویدا
ماوىؼ ا٩ام ػؿ هتل امد س پدل اف مدؼ ىتداهی بهمدـ ٝایىزدا ؿا تدـک
می ى؛س» بْٞی اف مـػی ٍـ٥ا به ایه ملان ػ عىه ـػهاودؼ و ٝال٩دهای
به ؿ٥ته وؼاؿوؼس آنها عاوۀ واٞ٩ی عىػ ؿا ٥ـامىه ـػهاوؼس
ػؿ تق یۀ ص٪ی٪ی ٥ـػ بایؼ ٩یب و ؽهه عىػ ؿا تق یه ىؼس بایؼ ػؿون عىػ ؿا
تق یه ىؼ و ػؿون عىػ ؿا رنتزى ىؼس ومیتىاوؼ به بیـون وگداه ىدؼس بْٞدی
اف مؼاؿك تق یه میاىیىؼ بىػا ػؿ ٩یب ٥ـػ ام و ایه ویدق تدا صدؼی واٞ٩ید
ػاؿػس اما بْٞی ا٥ـاػ ایه ا٦ته ؿا بهاىتباه ػؿک ـػهاودؼ و میاىیىدؼ بدىػا ػؿ
٩یبىان ام  ،اىیا عىػ آنها بىػا هنتىؼ یا اوگاؿ ػؿ ٩یبىدان بدىػا وردىػ
ػاؿػس آن ؿا به ایه ىلل ٥همیؼهاوؼس آیا ایه اىتباه وین ؟ چگىوه میتىاوؼ بده
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ایه ٍىؿ ٥همیؼه ىىػ؟ مىٚىؿ ایه ام ه ییؼ مى٪٥ی ػؿ تق یه ،تق یدۀ
٩یب ام س چگىوه مملده امد ػؿ بدؼنتان بدىػا وردىػ ػاىدته باىدؼ؟ اادـ
میعىاهیؼ مى ٨٥ىىیؼ بایؼ تق یه ىیؼس
ٝی ایىله ومیتىاویؼ بده مدلىن بـمدیؼ ایده امد ده ؽههتدان عدایی
وین و به چىان مٖش باییی وـمیؼهایؼس ؿمدیؼن بده مدلىن ٪٥دٔ میتىاودؼ
٩ؼیبه٩ددؼی صاٍددل ىددىػ و اؿتبددآ تىگدداتىگی بددا ؿىددؼ مددٖشتان ػاؿػس و٩تددی
وابنتگیها ؿا ؿها می ىیؼ ،مدٖشتان تـ٥ید ٜمییابدؼ و مدلىنتان ٝمید٨تـ
میىىػس ااـ بغىاهیؼ اف ٕـی ٨بْٞی تلىیکها و ؿوهها به ملىن بـمیؼ،
میاىی؛ ه ػؿ رنتزىی مک بیـووی هنتیؼس ایه ػ٩ی٪ا چیدقی امد ده
ا٥ـاػ ؿا ػؿ مندیـ تق یده بده بیـاهده می يداوؼ و ميدلالتی ؿا پؼیدؼ مدیآوؿػس
بهویژه ػؿ بىػین؛ ،ااـ ػؿ رنتزىی مک بیـووی باىیؼ یا ىدـایٔ ؿا مَ٪دـ
بؼاویؼ ،میاىیىؼ ؿاهی اهـیمىی ؿ٥تهایؼس ػؿ تق یۀ ص٪ی٪دی٥ ،دـػ بایدؼ ٩یدب ؿا
تق یه ىؼ و  ٔ٪٥و٩تی ىیهىیى عىػ ؿا ؿىؼ ػهیؼ ؽههتان میتىاوؼ پداک
و ى٦ا ٣ىىػ و به صای بیَ٩ؼی بـمؼس  ٔ٪٥و٩تی ىیهىدیى ىدما ؿىدؼ
ىؼ میتىاویؼ با مـى رهان همگىن ىىیؼ و اف عىامتهها و امیا مغتی٤
بيـی ،وابنتگیها و مایـ چیقهای بؼ عالً ىىیؼس ٪٥دٔ آوگداه میتىاویدؼ
چیقهددای بددؼ ػؿ بددؼنتان ؿا بیددـون بـیقیددؼ و ٍددٞىػ ىیددؼس بددا ایدده ت٢ییددـا ،
مـى رهان ىما ؿا ػیگـ مضؼوػ ومی ىؼ و مدپل مداػۀ ت٪دىا میتىاودؼ بده
اىو تبؼیل ىىػس آیا آنهدا ػمد ػؿ ػمد هد؛ وؼاؿودؼ؟ اٍدى آن ػ٩ی٪دا
ایهاىوه ام !
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ػؿ عَىً ایىله چـا ومیتىاویؼ ما ه ىدىیؼ ،ایده ٝیتدی امد ده بده
عىػ ٥ـػ اؿتبآ ػاؿػ ،چـا ه ومیتىاوؼ مٖاب ٨امتاوؼاؿػ تمـیه ىىؼه باىؼس ػؿ
عَىً ٝىامل بیـووی ،ایه ؿوفها وّٞیتی ورىػ ػاؿػ ده بدهٕىؿ ردؼی بدا
تق یۀ ىما مؼاعیه می ىؼ و ماوٞی بـای تق یۀ ىما به مٖىس بایتـ میىدىػ
و ت حیـ واٞ٩ا بؼی ؿوی تمـیه ىىؼاان میاؾاؿػس میػاویؼ ه بدا اٍدالصا و
میام ػؿهای باف ،ا٩تَاػ مى ٤ٖٞىدؼه و م٪دـؿا يدىؿ ویدق مضدؼوػی
متـی پیؼا ـػه امد س ٥ىاوؿیهدای رؼیدؼ بندیاؿی واؿػ ىدؼه و امدتاوؼاؿػ
فوؼای مـػی بهبىػ یا٥ته ام س تمای مـػی ٝاػی ٥لـ می ىىؼ ایه چیق عىبی
ام س اما هـچیقی مقایا و مٞایبی ػاؿػ و ااـ بده ػو ٕدـ ٣مدله وگداه ىیدؼ،
عىاهیؼ ػیؼ ه با اٍالصا و ايىػن ػؿهدا ،اوىاٛوا٩ندای چیقهدای بدؼ ویدق
واؿػ ىؼهاوؼس ااـ تاب یا مزیهای م٪ؼاؿی مضتىای رىنی وؼاىته باىؼ ،به
وٚـ ومیؿمؼ بتىاوؼ به ٥ـوه بـمؼ و آنها وگدـان مید ٥دـوه میىدىوؼس
ااـ ٥یی؛ها و بـوامههای تیىیقیىوی ٍضىههایی اف اتا ٧عىاب ؿا ويان وؼهىؼ،
به وٚدـ ومیؿمدؼ ندی آنهدا ؿا تماىدا ىدؼ و آنهدا وگدـان آمداؿ بیىىدؼاان
میىىوؼس ػؿ عَدىً احدـی «هىدـی »،هیچ ندی ومیتىاودؼ بگىیدؼ ده آن
احـی واٞ٩ی ام یا چیقی ه همیهٕدىؿی مدـ هد؛ ـػهاودؼس ػؿ هىـهدای
مددىتی چیىددی بامددتان مددا چىددیه چیقهددایی ورددىػ وؼاىد س ٝددالوه بددـ ایدده،
مى های ٥ـهىگی چیه چیقهایی وینتىؼ ه نی ابؼا ٛیدا مدـ هد؛ دـػه
باىؼس هىگای اىاؿه به ٥ـهى ما٩بل تاؿیظ ،اىاؿه ـػی ده هـچیدقی مىيد
عىػ ؿا ػاؿػس اما ا ىىن اؿفههای اعال٩ی اونان ت٢ییـ ـػه و تبداه ىدؼهاوؼس
امتاوؼاؿػهای مىزیؼن عىبی و بؼی همگی ت٢ییـ ـػهاوؼس اما ػؿ صایی ده
بيـی ػمتغىه چىدیه ت٢ییـاتدی ىدؼه ،مـىد و امدتاوؼاؿػ ایده رهدان،
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َ
ِره ،ىهِ ،ؿن ،بهٝىىان تىها مٞیداؿ تمدایق اوندان عدىب اف اوندان بدؼ ،ت٢ییدـ
ولـػه و وغىاهؼ ـػس ىما ه تمـیه ىىؼه هنتیؼ ااـ میعىاهیدؼ بده بدای و
٥ـامىی آن بـویدؼ ،بایدؼ اف ایده مٞیداؿ بدـای اؿفیدابی مندا ل امدت٦اػه ىیدؼس
ومیتىاویؼ اف امتاوؼاؿػ مـػی ٝداػی امدت٦اػه ىیدؼس ٝدالوه بدـ چیقهدایی ده
این تىٍی ٤ـػی مدؼاعال بیـوودی ػیگدـی ویدق وردىػ ػاؿودؼ ده ىدما ؿا
ٕٞمۀ عىػ ٩ـاؿ میػهىؼ ،ماوىؼ ه؛رىلاـایی ،آفاػی رىنی ،مىاػ مغؼؿ و
چیقهای واىاین ػیگـس
و٩تی امـوفه رامٞۀ بيـی به ایه مـصیده ؿمدیؼه ،ػؿبداؿۀ ایده بیىؼیيدیؼ:
ااـ به همیه ىلل اػامه یابؼ چه ات٦ا٩ی میا٥تؼ؟ آیا میتىان ارافه ػاػ بـای
ابؼ به ایه ٍىؿ بماوؼ؟ ااـ اونانها بـای آن اؿی اوزدای وؼهىدؼ ،آمدمان
اوزای عىاهؼ ػاػس هـ مى٥ ٜ٩زایٞی بـ مـ مـػی ٥ـوػ آمؼه ،همیيه ػؿ چىیه
اوّاٝی بىػه ام س ػؿ الكهای؛ هـاق ػؿباؿۀ ٥زای ٜبقؿو بيـی ٍضب
مىّددى ٛػاٍ ٟددضب
ولددـػهایس مددؾاهب و بنددیاؿی اف مددـػی ػؿبدداؿۀ ایدده
ِ
می ىىؼس ٍـ٥ا ایه مىّدى ٛؿا بدـای همگدی مٖدـس مدی ى؛ ،پدل همگدی
ػؿباؿۀ آن بیىؼیيدیؼ :ػؿ رامٞدۀ ٝداػی بيدـی مدا ،امدتاوؼاؿػهای اعال٩دی
اونان تا چىیه صؼی ت٢ییـ ـػه ام ! تىوهای بیه مدـػی بده ایده مـصیده
ؿمیؼه ام ! آیا ٥لـ ومی ىیؼ به مـصیۀ ٥ى٧ایٞاػه عٖـوا ی ؿمدیؼه امد ؟
بىابـایه ػؿ صایی ه بهمىی مٖىس بای تق یه می ىی؛ ،ایه مضیٖدی ده ػؿ
آن فوددؼای مددی ىی؛ ویددق بددهٕىؿ رددؼی بددا مددا تمـیه ىىددؼاان تددؼاعل ایزدداػ
می ىؼس ٝللهای بـهىه ػؿ عیابدان ػؿ مٞدـُ ػیدؼ ٩دـاؿ ػاػه میىدىوؼ و
بهمضِ ایىله مـتان ؿا بیىؼ ىیؼ آنها ؿا میبیىیؼس
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فماوی ی ىفی وىى « :و٩تی ىغَدی عـػمىدؼ ػا دى ؿا میىدىىػ ،آن ؿا
با رؼی تمـیه می ىؼس» و٩تی ىغَی عـػمىؼ ػا دى ؿا یداػ میایدـػ٥ ،لدـ
می ىؼ« :بایعـه ؿاه ؿامتیه تق یه ؿا پیؼا ـػیس چـا مىتٚـ بماو؛ و اف همیه
صای تق یه ؿا ىـو ٛولدى؛؟» اف وٚدـ مده مضیٖدی پیهیدؼه و ػىدىاؿ چیدقی
عىب ام س هـچه پیهیؼهتـ باىؼ ،ا٥ـاػ وایتدـی ؿا بده وردىػ مدیآوؿػس اادـ
نی بتىاوؼ عىػه ؿا به بای و ٥ـامىی مضیٔ اؿت٪دا ػهدؼ ،تق یدهاه بندیاؿ
مضل؛ عىاهؼ بىػس
بـای تق یه ىىؼهای ه واٞ٩ا مَم؛ ام تق یه ىؼ ،میاىی؛ مضیٖدی
پیهیؼه چیقی عىب ام س بؼون وردىػ وامدافااؿیها یدا ٥ـٍد هایی بدـای
ؿىؼ ىیهىیى تان ومیتىاویؼ پیيـ ٥ىیدؼس اادـ همدۀ مدـػی بدا همدؼیگـ
عىب باىىؼ ،چگىوه تق یه می ىیؼ؟ ی ىفی ػؿبداؿۀ «ىغَدی مٞمدىیی ده
ػا ى ؿا میىىىػ» ویق وىى س او تق یه ىىؼهای مٞمىیی ام و بدـایو ٥ـ٩دی
ومی ىؼ ه آن ؿا تق یه ىؼ یدا ولىدؼ و چىدیه ىغَدی بده اصتمدا فیداػ ػؿ
تق یه مى ٨٥ومیىىػس بـعی ا٥ـاػ ه ایىزا صْىؿ ػاؿوؼ ٥لدـ می ىىدؼ آوهده
آمىفه میػه؛ عىب و مىٖ٪ی ام س اما پدل اف بافايد بده مضدیٔ مدـػی
ٝاػی ممله ام بهىدؼ تض تد حیـ ا١دىای مندا ل ػویدىی ٩دـاؿ ایـودؼس
هـچ٪ؼؿ ه؛ آنها واٞ٩ی به وٚـ بـمدىؼ ،صتدی بندیاؿی اف میییىوـهدا و ا٥دـاػ
بنیاؿ حـوتمىؼ ػؿ اوتهای فوؼایىان پی بـػهاوؼ ه ػؿ وا ٜ٩چیقی وؼاؿودؼس آن
حـو های ماػی ؿا ومیتىاویؼ پل اف مـو همـاه عىػ ببـیؼ و ػؿ وهای پدىچ
هنتىؼس اما ػؿ م٪ابل ،آوهه اىو ؿا ایه٩ؼؿ بدااؿفه می ىدؼ ایده امد ده
هىگای مـو همـاهتان عىاهؼ بىػس همـاه ؿوس اٍییتان ام و هىگای صیا
بٞؼیتان با ىما عىاهؼ بىػس ا٦تدهای؛ ده ؿوس اٍدیی اف بدیه ومدیؿوػ و ایده
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عـا٥ا وین س بٞؼ اف مـو و پل اف ایىله میى های بؼن ٥یقیلی ما بـیقػ،
ؽؿا ىچکتـ اف میى ها ػؿ مایـ ُبٞؼهای ٥یقیلی اف بدیه ومیؿوودؼس ٪٥دٔ
پىمتهای ام ه ؿیغته میىىػس
همۀ آوهه ه؛ا ىىن ػؿباؿهاه ٍضب دـػی بده مىّدى ٛىیهىدیى
٥ـػ تٞی ٨ػاؿػس ىا یامىوی و ویق بىػیػاؿما فماوی ایه ؿا بیدان ـػودؼ« :ایده
مـفمیه ىـ٩ی چیه ملاوی ام ه بات٪ىاتـیه ا٥ـاػ ؿا میمافػس» ػؿ مـامـ
تاؿیظ ،بنیاؿی اف ؿاهبان و مـػی چیه به ایه مىّى ٛعییی ا٥تغداؿ ـػهاودؼس
امان ـػهاوؼ مىٚىؿ ایه ام ه امتٞؼاػ مٞىىی عاٍی به آنها ػاػه ىؼه
ام س افایهؿو بنیاؿی اف اىغاً اف ایه مىّى ٛؿاّدی هندتىؼ و اصنداك
عـمىؼی می ىىؼ« :عىىا به صا ما مـػی چیه! يىؿ چدیه ملداوی امد
ه ا٥ـاػی با ی٦ی ماػؿفاػی ٥ى٧ایٞاػه و ت٪دىای فیداػ میمدافػس» ػؿ وا٩دٜ
بنیاؿی اف مـػی مٞىی پي آن ؿا ػؿک ومی ىىدؼس چدـا يدىؿ چدیه ملداوی
ام ه میتىاوؼ ا٥دـاػی بدا ت٪دىای فیداػ بده وردىػ آوؿػ؟ و چدـا آوزدا مدـػی
میتىاوىؼ تا مٖىس بای تق یده ىىدؼ؟ بندیاؿی اف مدـػی مىٚدىؿ واٞ٩دی ا٦تداؿ
ا٥ـاػ مٖش بای ؿا ػؿک ومی ىىؼ و ٩یمـو یا ؽهىی ا٥ـاػی ؿا ده ػؿ مدٖىس
بایتـ و ٩یمـوهای بایتـ هنتىؼ ،ػؿک ومی ىىؼس ٥لدـ ومدی ى؛ بدـای ػؿک
مٞىی آن به تىّیش مه ویاف ػاىدته باىدیؼ٪٥ :دٔ ػؿ بدیه پیهیدؼهتـیه تدىػۀ
مـػی یا ػؿ پیهیؼهتـیه مضیٔ ام ه ٥دـػ میتىاودؼ تدا مدٖىس بدای تق یده
ىؼس
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کیفیت هادسصادی
م٪ددؼاؿ مدداػۀ ت٪ددىایی دده ػؿ بددؼن ٥ددـػ ػؿ ُبٞددؼی ػیگددـ ورددىػ ػاؿػ ،ی٦ی د
ماػؿفاػیاه ؿا مٞیه می ىؼس ااـ ٥ـػی متـ ت٪ىا ػاىته باىؼ و بیيتـ ماػۀ
مددیاه ،ی٦ی د مدداػؿفاػیاه ّددٞی ٤امد س ػؿ ایدده ٍددىؿ  ،ػؿ میددؼان او
اؿمای بیيدتـی وردىػ ػاؿػس ػؿ صدایی ده اادـ ٥دـػی ت٪دىا یدا مداػۀ مد٦یؼ
بیيتـی ػاىته باىؼ ی٦ی ماػؿفاػیاه عىب ام و ػؿ میؼان او اؿمای
متـی ورىػ ػاؿػس بىابـایه مـػی ایه ػو وى ٛماػه ؿا بدا عدىػ ػاؿودؼ و ایده ػو
ماػۀ مد٦یؼ و میاهىدان میتىاوىدؼ بده یلدؼیگـ تبدؼیل ىدىوؼس چگىوده تبدؼیل
میىددىوؼ؟ اوزددای اؿهددای عددىب مدداػۀ مدد٦یؼ ؿا بدده ورددىػ مددیآوؿػس و٩تددی
مغتیها ؿا تضمل ىیؼ ،فرـ بليیؼ یدا اؿهدای عدىب اوزدای ػهیدؼ ،مداػۀ
م٦یؼ به ػم میآوؿیؼس اوزای اؿهای اىتباه و اٝما بؼ ،مداػۀ مدیاه ؿا بده
ورىػ میآوؿػ و آن اؿما ام س چىدیه ٥ـایىدؼ تبدؼییی وردىػ ػاؿػس همهىدیه
میتىاوىؼ اف فوؼایهای اؾىته مىت٪ل ىىوؼس چىیه چیقی املانپؾیـ امد ،
فیـا ایه ػو ماػه ػؿ ٕى صیا هایتان رم ٜمیىىوؼ و به اؾىدتههای ػوؿ
بـمیاـػوؼ ،بهٕىؿی ه همـاه ؿوستان اف یک فوؼای به فوؼای ػیگـ مىت٪دل
میىىوؼس بىابـایه باوؿ ػاؿی؛ ه اؿما و ت٪دىا میتىاوىدؼ ػؿ ٕدى فمدان رمدٜ
ىىوؼ و میتىاوىؼ اف ارؼاػ ىدغٌ ویدق مىت٪دل ىدىوؼس اداهی او٩دا بده یداػ
میآوؿی ه مـػمان چیه بامتان یا ا٥ـاػ ههما ىىوی ػؿایهباؿه ٍدضب
می ـػوؼ ه ونلهای اؾىتۀ عاوىاػه ت٪ىا رم ٜـػودؼ و بده مدـػی یداػآوؿی
می ـػوؼ ه ت٪ىا رم ٜىىؼ و آن ؿا اف ػم وؼهىؼس واٞ٩ا ا٦تۀ عـػمىؼاوهای
بیان می ـػوؼس چ٪ؼؿ ػؿم میا٦تىؼ!
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ی٦ی ماػؿفاػی عىب یا ّٞی ٤ىدغٌ میتىاودؼ تٞییه ىىدؼۀ تىاودایی
ایمانػاىته او باىؼس ٥ـػی ه ی٦ی مداػؿفاػی عدىبی ػاؿػ بدهعإـ مداػۀ
م٦یؼ بنیاؿه اـایو ػاؿػ بیيتـ ایمان ػاىته باىؼس ایه ماػۀ مد٦یؼ ،بدؼون
َ
هیچ صا یی ػؿ هماهىگی با رهان و مـىد ِرده ،ىدهِ ،ؿن امد س افایدهؿو
ایه مـى رهان میتىاوؼ بؼون هیچ ماوٞی ػؿ بؼوو متزیی ىىػ و بدهٕىؿ
منت٪ی؛ با بؼوو ػؿ تمداك باىدؼس امدا ٥دـػی بدا ی٦ید مداػؿفاػی ّدٞی٤
اددـایو ػاؿػ متددـ ایمددان ػاىددته باىددؼس فیددـا بددـای مدداػۀ مددیاهٝ ،لددل آن
مَؼا ٧ػاؿػس ایه ماػۀ میاه اف اوزای اؿهای اىتباه واىی میىىػ و عدال٣
مـى رهان ام و ػؿ وتیزه ٥ـػ ؿا اف مـى رهدان ردؼا می ىدؼس و٩تدی
م٪ؼاؿ فیاػی اف ایه ماػۀ میاه رم ٜىؼه باىؼ ،میؼاوی پیـامىن بؼن ىدغٌ
ىلل میػهؼ و او ؿا اصإه می ىؼس هـچه ایه میؼان بقؿوتـ باىؼ ،تـا ؛ و
ّغام آن بیيتـ امد و ایمدان ىدغٌ ؿا ّدٞی٤تـ می ىدؼس فیدـا مداػۀ
میاهی ه با اوزای اؿهای بؼ به ػم آوؿػه امد او ؿا اف مـىد یهداوی
َ
ِره ،ىهِ ،ؿن رؼا می ىؼس مٞمىی بدـای چىدیه ا٥دـاػی مدغ تـ امد بده
تق یه باوؿ ػاىته باىىؼ ،ایمانىان تض ت حیـ آن ٩ـاؿ میایدـػ و اؿمدا مداوٜ
بقؿای بـایىان ایزاػ می ىؼس هـچه اف ػؿػ و مغتی بیيتـی ؿودذ بليدىؼ،
متـ باوؿ میآوؿوؼ و بىابـایه تق یه بـای آنها مغ تـ عىاهؼ بىػس
بـای ىغَی با ماػۀ م٦یؼ ٥ـاوان تق یه آمدانتـ امد س فیدـا ػؿ رـیدان
تق یه ،تا آوزا ه ایه ٥ـػ رؾب مـىد رهدان ىدىػ و ىیهىدیى او ؿىدؼ
ىؼ ،ت٪ىایو بهٕىؿ منت٪ی؛ به اىو تبؼیل میىىػس اما بدـای ىغَدی بدا
ماػۀ میاه ٥ـاوان٥ ،ـایىؼ ػیگـی ویق ورىػ ػاؿػس ماوىؼ مضَىیی ام ده ػؿ
اؿعاوه تىییؼ میىىػ :ػیگـان با ماػۀ آماػه بـای تىییؼ میآیىؼ ،ػؿ صایی ده
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ایه ىغٌ با ماػۀ عامی میآیؼ ه به پدـػافه ویداف ػاؿػس بایدؼ اف میدان ایده
ؿووؼ بگؾؿػس بىابـایه ابتؼا بایؼ مغتیهایی ؿا تضمل ىؼ و اؿما ؿا اف بیه ببـػ
تا آن ؿا به ماػۀ م٦یؼ تبؼیل ىؼ و ماػۀ ت٪دىا ؿا ىدلل ػهدؼس ٪٥دٔ پدل اف آن
میتىاوؼ اىو ؿا ؿىؼ ػهؼس اما مٞمىی چىیه ىغَدی ایمدان متدـی ػاؿػس
ااـ اف او بغىاهیؼ بیيدتـ ؿودذ بليدؼ ،آن ؿا متدـ بداوؿ می ىدؼ و تضمدل آن
بـایو مغ تـ عىاهؼ بىػس افایهؿو بـای ىغَی با ماػۀ مدیاه فیداػ ،ػىدىاؿ
ام ه تق یه ىؼس ػؿ فمانهای اؾىته ،ػؿ مؼؿمۀ ػا ى یا مؼؿمۀ تق یدهای
ه  ٔ٪٥به یک ىااـػ آمىفه میػاػ ،مٞمىی ایهٕىؿ بىػ ه بدهرای ایىلده
ىدااـػ ػؿ رندتزىی امدتاػ باىدؼ ،اف امدتاػ اوتٚداؿ میؿ٥د ػؿ رندتزىی
ىااـػ باىؼس آنها مـیؼ ؿا بـ ایه امداك اوتغداب می ـػودؼ ده بدؼوو چده
م٪ؼاؿ اف ایه ػو ماػۀ اؿما و ت٪ىا ؿا با عىػ ػاؿػس
ی٦ی ماػؿفاػی ىغٌ ٝمىما تٞیدیه ىىدؼۀ ػؿردۀ ایمدان اومد  ،امدا
همیيه ایهاىوه وین س بـعی ا٥ـاػ ی٦ی ماػؿفاػی بنیاؿ عىبی وؼاؿوؼ ،اما
مضیٔ عاوهىان بنیاؿ عدىب امد و بندیاؿی اف اْٝدای عداوىاػه ،ا٥دـاػی
مؾهبی هنتىؼ یا تق یه می ىىؼ و به منا ل مٞىىی ٪ٝیؼه ػاؿوؼس ایه مضدیٔ
میتىاوؼ ایمان چىدیه ىغَدی ؿا ت٪ىید ىدؼ و اٝت٪داػه ؿا پدـوؿه ػهدؼ
٥ـػی ه ااـ ػؿ مضدیٔ ػیگدـی بدىػ اٝت٪داػ چىدؼاوی ومیػاىد س بىدابـایه
ٝىامل ػیگـی ١یـ اف ی٦ی ماػؿفاػی ٥ـػ ویق ورىػ ػاؿػس بـٝلل ،ا٥ـاػی
ویق هنتىؼ ه ی٦ی ماػؿفاػی بنیاؿ عىبی ػاؿوؼ ،اما تىاودایی ایمدانػاىدته
آوان بهىؼ تْٞی ٤ىؼه ام و باؿفتـیه ٝی آن تٞییما عنته ىىؼهای
ام ه ػؿ ایه ػویای ماػیاـا نب ـػهاوؼ ه آنها ؿا ىته٥لدـ می ىدؼ
و باٝج میىىػ به هـچیقی وؿای آوهه بهٕىؿ ؿممی آمىعتهاوؼ ىک ىىدؼس
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ایه منئیه ػؿ ػوؿان اعیـ ػؿ چیه باؿفتـ بىػه ام  ،چـا ه مدؼاؿك بده ا٥دـاػ
آمىعتهاوؼ ت٦لـ میاهوم٦یؼ ػاىته باىىؼس
بهٕىؿ مخدا  ،ػؿ ؿوف ػوی المدی ػؿبداؿۀ بافىدؼن چيد؛ مدىی ٍدضب
می ـػیس ىغَی آوزا بىػ ه ی٦ی ماػؿفاػی بنیاؿ عىبی ػاى و چيد؛
مىمو ؿا ػؿ مٖضی بنیاؿ بای باف دـػیس او ٍدضىههای بیىدماؿی ؿا ػیدؼ
ه مایـیه ومیتىاونتىؼ ببیىىؼس به ػیگـان ا« : ٦وای ،مه ػیدؼی ٥ایىنهدا
مخل ػاوههای بـ ٣ػؿ مـامـ مایىی ه ٥ا ػؿ صا اىاٝه بىػ ؿوی بؼن همده
پاییه میآمؼس ػیؼی بؼن ص٪ی٪ی مٞی؛ یی به چه ىلیی ام س هایۀ مٞید؛ یدی
ؿا ػیؼی و ایىله ٥ایىن چه ىلیی ام و چ٪ؼؿ ٥اىه ػؿ آوزا وردىػ ػاؿػس» او
ػیؼ ه مٞی؛ ٥ا ؿا ػؿ مٖىس مغتی ٤آمدىفه مدیػاػ و ایىلده ٥دایىن چگىوده
بددؼن ىددااـػان ؿا متٞدداػ می ددـػس او ػیددؼ دده ػؿ ٕددى مددغىـاوی ،ایدده
«اىو ِى ِه» مٞی؛ بىػ ه ػؿ هـ مٖش مغتی٦دی مدغىـاوی می دـػس او ػیدؼ
ػعتدددـان آمدددماوی الا٥يددداوی می ـػودددؼ و ١یدددـهس او چیقهدددایی بددده ایددده
ىگ ٦اوگیقی ػیؼ ،ه ويان میػهؼ ی٦ی ماػؿفاػیاه عییی عىب بىػس
اما بٞؼ اف ایىله ػؿباؿۀ همۀ آنها ٍضب ـػ ػؿ اوتهدا ا٦د « :مده بده ایده
چیقها باوؿ وؼاؿیس» اما ه؛ا ىدىن ٝید؛ بـعدی اف ایده چیقهدا ؿا ت ییدؼ دـػه و
بنیاؿی اف چیقهای ػیگـ ؿا ویق میتىان با ٝی؛ وىیه تىّیش ػاػ و ما بـعی اف
آنها ؿا ایىزا تيـیش ـػهای؛س آوهه چیاىو ػؿک می ىؼ وؿای ػؿک ٝید؛
وىیه ام س اف ایده وٚدـ ،ی٦ید مداػؿفاػی عدىب ٥دـػ ؿا همیيده ومیتدىان
مٞاػ ایمان ٩ىی ػؿ وٚـ اـ ٥س
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سوؽىبیًی
«ؿوىهبیىی» چین ؟ «ؿوىدهبیىی» وارهای امد ده مىيد مدؾهبی ػاؿػس
ایدده واره ػؿ بىػیندد؛ بدده ػؿک و ٥هدد؛ تق یه ىىددؼه اف آمىفههددای بددىػا اىدداؿه
می ىؼس ه؛ بـای ؿوىهىؼن او به ص٪ای ٨مغتید ٤امدت٦اػه میىدىػ و هد؛
بـای ؿوىهبیىی وهاییاه بىابـایه به عـػ او اؿتبآ ػاؿػس امدا ایده ؿوفهدا ػؿ
چیه ایه واره ػؿ مضیٔ ػویىی و بـای اىاؿه به ندی امدت٦اػه میىدىػ ده
فؿو ام  ،میتىاوؼ ؽهه ؿ یل عىػ ؿا بغىاوؼ و میػاوؼ چگىوه وٚـ ما٥ى٧
عىػ ؿا ریب ىؼس مـػی آن ؿا ی٦ی ؿوىهبیىی عىب میوامىدؼ فیدـا مٞمدىی
آن ؿا بؼیه ٍىؿ ػؿک می ىىدؼس امدا اادـ اف مدٖضی مدی بدایتـ اف مدـػی
ٝاػی بىگـیؼ ،پدی میبـیدؼ ده آوهده مدـػی ٝداػی بدهٝىىان ص٪ی٪د ػؿک
می ىىؼ مٞمىی اىتباه ام س و٩تی وارۀ «ؿوىدهبیىی» ؿا امدت٦اػه مدی ىی؛،
فبدل
اٍال مىٚىؿمان مٞىی ػویىی آن ویند س ی٦ید ؿوىدهبیىی
ِ
ىدغٌ ِ
ص٪هباف عىب وین  ،ف یـا ىغَی ه بیو اف صدؼ فؿود امد ادـایو ػاؿػ
 ٔ٪٥اؿی مٖضی اوزای ػهؼ تا ما٥ى٩و اف او ت٪ؼیـ ىؼس ػؿ ایه صاید  ،آیدا
اؿ واٞ٩ی ؿا ىغٌ ػیگـی اوزای ومیػهؼ؟ پل ایده ىدغٌ بده ػیگدـان
بؼهلاؿ میىىػس اف آوزا ه او فؿو ام و میػاوؼ چگىوه ؿّدای ػیگدـان
ؿا ریب ىدؼ ،مىدا ٜ٥بیيدتـی ندب می ىدؼ ،ػؿ صدایی ده ػیگدـان بیيدتـ
متْدـؿ میىدىوؼس چددىن فؿود امد  ،هدیچ ّددـؿی ؿا متضمدل ومیىددىػ و
هیچچیقی ؿا ه؛ بهآماوی اف ػم ومیػهؼس ػؿ وتیزه ،ػیگـان بایؼ متضمل
ّـؿهایی ىىوؼس هـچده بیيدتـ بده ایده مىدا ٜ٥وداچیق ػویدىی اهمید ػهدؼ،
ىته٥لـتـ میىىػ و اصناك مدی ىدؼ وبایدؼ بدهؿاصتی اف ىداؿ مىدا ٜ٥مداػی
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اؾى س بىابـایه ٥لـ می ىؼ عىػه بنیاؿ واٜ٩بیه و نی امد
ّـؿی ؿا متضمل ومیىىػس

ده هدیچ

بـعی اف ا٥ـاػ صتی به ایه ىغٌ ؿىک میبـوؼ! به ىما میادىی؛ بده او
ؿىک وبـیؼس ومیػاویدؼ چده فودؼای عندته ىىؼهای ؿا میاؾؿاودؼ :ومیتىاودؼ
بهعىبی بغىؿػ یا بغىابؼ ،صتی ػؿ ؿؤیاهایو ویق اف ّـؿ ـػن و افػمد ػاػن
مىا ٜ٥ىغَی ػؿ هـاك ام و بـای ىچکتـیه و ٜ٦ىغَدی هدـ داؿی
اوزای میػهؼس و٩تی تمای فوؼایاه ٍـ ٣ایه چیقهدا ىدؼه ،آیدا ومیاىییدؼ
فوؼای عنته ىىؼهای ؿا میاؾؿاوؼ؟ میاىیی؛ و٩تی ػؿ یک وامدافااؿی یدک
٩ؼی ٪ٝب بـویؼ ،پی میبـیؼ ػؿیا و آممان بی ـاناوؼ و بهٕىؿ صت؛ وّدٞی
مت٦او عىاهؼ ىؼس اما ٥ـػی مخدل او ومیتىاودؼ ىتداه بیایدؼ و فودؼای بندیاؿ
مددال آوؿی ؿا میاؾؿاوددؼس وبایددؼ اف او یدداػ بگیـیددؼس ػؿ رامٞددۀ تق یه ىىددؼاان
ا٦تهاوؼ« :چىیه ٥ـػی بهٕىؿ امل اف ػم ؿ٥ته ام س فیـا بدهعإـ مىداٜ٥
ماػی ػؿ میان مـػی ٝاػی تبداه ىدؼه امد س» چ٪دؼؿ مدغ امد ده اف او
ػؿعىام ـػ ت٪ىای عىػ ؿا ص ٘٦ىؼ! ااـ اف او بغىاهیؼ تق یه ىؼ ،ىدما ؿا
باوؿ ومی ىؼ« :تق یه؟ و٩تی ىما تق یه ىىؼاان ؿا تک میفوىدؼ یدا بده ىدما
تىهیه می ىىؼ تال٥ی ومی ىیؼس و٩تی با ىما بهواص ٨ؿ٥تاؿ می ىىؼ ،بهرای
ایىله م٪ابیهبهمخل ىیؼ ،بایؼ ػؿ ؽههتان صتی اف آنها تيلـ ىیدؼس همگدی
"آه ییددى" ىددؼهایؼ! همگیتددان ميددلل ؿواوددی ػاؿیددؼ!» چىددیه ىغَددی
ومیتىاوؼ تق یه ؿا ػؿک ىؼس میاىیؼ ىدما بداوؿولـػوی و اصمد ٨هندتیؼس آیدا
٩بى وؼاؿیؼ وزا ػاػن او ػىىاؿ ام ؟
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ٕبیٞتددا مددا وارۀ «ؿوىددهبیه» ؿا بددـای تىٍددی ٤چىددیه ىغَددی بدده دداؿ
ومیبـی؛س بیله ا٥ـاػی ؿا ه اف وٚـ او « ىػن» هنتىؼ ،ؿوىدهبیهتـ اف او ػؿ
وٚـ میایـی؛س ایبته ایهٕىؿ وین ه واٞ٩دا دىػن باىدی؛س بیلده ٍدـ٥ا بده
منا ل ػویىی ه مـػی ومیتىاوىؼ ؿها ىىؼ و آنها ؿا مه؛ ػؿ وٚـ میایـودؼ،
اهمید متدـی مدیػهی؛س ػؿ ٍدىؿتی ده ػؿ فمیىدههای ػیگدـ بندیاؿ ػاودا
هنتی؛س ػؿ عَىً اؿهایی ه اوزای میػهی؛ ،عىاه پژوهو ٝیمی باىدؼ
یا اؿهایی ه ػؿ مضل اؿ به ما مپـػه میىدىػ ،بندیاؿ هيدیاؿی؛ و آنهدا ؿا
بهعىبی اوزای مدیػهی؛س ٪٥دٔ چیقهدایی ؛اهمید ماوىدؼ مىدا ٜ٥ػویدىی و
تٞدداؿُ بددا ا٥ددـاػ ؿا مددبک میایددـی؛س چدده نددی ىددما ؿا ددىػن میوامددؼ؟
هیچ نی ومیاىیؼ ىػن هنتیؼ ،مٖمئىا ایهاىوه ام س
صتی نی ؿا ه واٞ٩ا « ىػن» ػؿ وٚـ میایـوؼ ،و٩تی اف مدٖىس بدایتـ
وگـینته ىىػ ،ص٪ی ٪ػؿباؿۀ او امال مٞلىك میىىػس ٥ـػ ىػن اصتمدای
اؿ بؼ مهمی ػؿ میان مـػی ٝاػی اوزای ومیػهدؼ و اصتمدای ٝییده ػیگدـان
و٪يدده ومی يددؼس او بددهػوبا ىددهـ ویند و ت٪ددىا اف ػمد ومیػهددؼس امددا
ػیگـان به او ت٪ىا میػهىؼس و٩تی او ؿا میفوىؼ و به او تىهیه می ىىدؼ ،بده او
ت٪ىا میػهىؼ و آن ماػه بنیاؿ بااؿفه امد س ػؿ رهدان مدا ایده اٍدل وردىػ
ػاؿػ« :بددؼون افػمدد ػاػن ،چیددقی بدده ػمدد ومیآیددؼس» ىددغٌ بددـای
بهػم د آوؿػن بایددؼ اف ػم د بؼهددؼس و٩تددی ػیگددـان ایدده ىددغٌ ددىػن ؿا
میبیىىؼ ،او ؿا تض٪یـ می ىىؼ« :چه ابیهی هنتی!» و٩تی ػهانىدان ؿا بداف
می ىىؼ تدا بده او تدىهیه ىىدؼ ،تلدهای اف ت٪دىا بهمدم ٥دـػ م٪ابدل پـتداب
میىىػس نی ه با او بؼؿ٥تاؿی ـػهٕ ،ـ٥ی مضنىب میىىػ ه چیقی اف
او اـ٥ته و بىابـایه بایؼ چیقی اف ػم بؼهؼس و٩تی نی به او یگدؼی بقودؼ:
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«چه ابیهی هنتی!» بدهٕىؿ ميدابه تلدهای ػیگدـ اف ت٪دىا بدهٕـ ٣او پـتداب
میىىػس و٩تی نی به او وامقا میاىیؼ یا به او یگؼ میفودؼ ،او ٪٥دٔ یبغىدؼ
میفوؼ و اوگاؿ میاىیؼ« :اػامه بؼه ،تى ایهاىوه به مه ت٪دىا میػهدی و َ٩دؼ
وؼاؿی صتی ؽؿهای اف آن ؿا ؿػ ى؛!» ػؿباؿۀ ایده بیىؼیيدیؼ :بدـ ٕبد ٨ص٪دای٨
مٖىس بایتـ ،چه نی فؿو تـ ام ؟ آیا او فؿود تـ ویند ؟ او فؿود تـیه
٥ـػ ام  ،چـا ه هیچ ت٪ىایی اف ػم ومیػهؼس و٩تی بهٕـ ٣او ت٪دىا پـتداب
می ىیؼ ،ؽؿهای اف آن ؿا ؿػ ومی ىؼس تمای آنها ؿا بـمیػاؿػ و بدا عىىدضایی
آن ؿا میپؾیـػس ممله ام ػؿ ایه فوؼای « ىػن» باىدؼ ،امدا وده ػؿ فودؼای
بٞؼیس ؿوس اٍیی او دىػن ویند س ػؿ بـعدی اف مدؾاهب میاىیىدؼ ده اادـ
ىغَدددی ت٪دددىای بندددیاؿ فیددداػی ػاىدددته باىدددؼ ،ػؿ فودددؼای بٞدددؼیاه
ٍاصبمىَبی وایم٪ای یا بندیاؿ حـوتمىدؼ میىدىػس ت٪دىایو بدا ایده چیقهدا
مباػیه میىىػس
ا٦تهای؛ ه ت٪ىا میتىاوؼ بهٕىؿ منت٪ی؛ به اىو تبؼیل ىىػس آیدا اؿت٦داٛ
مٖش تق یهتان اف تبؼیل ایه ت٪دىا بده ػمد ومیآیدؼ؟ میتىاودؼ مندت٪یما بده
اىو تبؼیل ىىػس آیا اىوگی ه مٖش یا تىان اىو ىما ؿا مٞیه می ىؼ اف
ایه ماػه تبؼیل ومیىدىػ؟ آیدا ومیاىییدؼ ده آن بندیاؿ بدااؿفه امد ؟ ٥دـػ
میتىاوؼ هىگای تىیؼ آن ؿا همـاه عىػ بیاوؿػ و هىگای مـو همدـاه عدىػ ببدـػس
ػؿ بىػیندد؛ ا٦تهاوددؼ دده مددٖش تق یددۀ ىددما حمددـۀ ىمامدد س هددـ اوددؼافه
افعىػاؾىتگی ىیؼ به همان اوؼافه به ػمد میآوؿیدؼ ،اٍدى آن ایهاىوده
ام س ػؿ بـعی اف مؾاهب میاىیىؼ ىغَی ه ت٪ىا ػاىته باىؼ میتىاودؼ ػؿ
فوؼای بٞؼیاه ٍاصبمىَبی وایم٪ای یا حـوتمىؼ ىىػس ٥دـػی ده ت٪دىای
می ػاؿػ ،فوؼای مغتی عىاهؼ ػاى و صتی بـای ١ؾا اؼایی عىاهؼ دـػ،
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فیـا ت٪ىایی بـای مباػیه ورىػ ودؼاؿػس بدؼون افػمد ػاػن ،چیدقی بده ػمد
ومیآیؼ! و٩تی ىغٌ هیچ ت٪ىایی وؼاىته باىؼ ،بؼن و ؿوس او وابىػ میىىػ
و بهٕىؿ واٞ٩ی میمیـػس
ػؿ اؾىددته ،امددتاػ چیاددىوگی بددىػ دده و٩تددی ػؿ ابتددؼا بددهٕىؿ ٝمددىمی
آمىفه میػاػ مٖش او بنیاؿ بای بىػس اما بٞؼها ؽهه ایه امدتاػ چیاىود
با ىهـ و مىا ٜ٥ىغَی مي٢ى ىؼس ػؿ وتیزه ،مٞیمدو ؿوس ملدی او ؿا
اف او ػوؿ ـػ ،فیـا ایده امدتاػ چیاىود بده ا٥دـاػی تٞید ٨ػاىد ده ؿوس
ملی ؿا تق یه می ىىؼس ٩بل اف آن ،فماوی ه ؿوس ملدیاه هىدىف صْدىؿ
ػاى  ،او ػؿ ىتـ ؿوس ملیاه بىػس بهٕىؿ مخا  ،ؿوفی مضل داؿه ػؿ
صا تغَیٌ منله بده اؿ ىدان بدىػس مـپـمد ا٦د « :هـ ندی واصدؼ
منلىوی ویاف ػاؿػ به ایىزا بیایؼ و ىدـایٔ عدىػ ؿا ىدـس ػاػه و تىّدیش ػهدؼ
چـا بده آن ویداف ػاؿػس» هـ ندی ػییدل عدىػ ؿا بیدان دـػ ػؿ صدایی ده ایده
ىغٌ یمدهای بده فبدان ویداوؿػس ػؿ آعدـ ،مـپـمد متىرده ىدؼ ده ایده
ىغٌ بیيتـ اف ػیگـان به واصدؼ مندلىوی ویداف ػاؿػ و او بایدؼ آن ؿا بگیدـػس
ػیگدـان ا٦تىدؼ« :عیدـ ،وبایدؼ بده او ػاػه ىدىػس بایدؼ بده مده ػاػه ىدىػ فیددـا
بهىددؼ بدده آن ویدداف ػاؿیس» ایدده ىددغٌ ا ٦د « :پددل یلددی اف ىددما آن ؿا
بددـػاؿػس» اف وٚددـ مددـػی ٝدداػی ایدده ىددغٌ «اصمدد »٨ام د س بـعددی ا٥ددـاػ
میػاونتىؼ ه او تمـیه ىىؼه ام و اف او پـمیؼوؼ صتی ااـ منله ؿایگدان
ومیعىاهؼ پل چهچیقی میعىاهؼس او پامظ ػاػ« :چیقی ؿا میعىاه؛ ده
ػیگـان ومیعىاهىؼس» پامظ او اف ؿوی صما٩تو وبىػ ،بیلده بدؼیه ٝید بدىػ
ه به چیقهدای ػویدىی اهمید مدی مدیػاػ و اٝت٪داػ ػاىد ده بدا ؿوودؼ
ٕبیٞی پیو بـوػس او بنیاؿ ه؛ بداهىه بدىػس مدـػی اف او عىامدتىؼ ومىودهای
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بگىیؼ ،چـا ه ومیتىاونتىؼ چیقی ؿا تَىؿ ىىؼ ه مدـػی «ومیعىاهىدؼس» او
پامدظ ػاػ« :مدده مدى های ؿوی فمددیه ؿا میعدىاه؛ ،دده بدا ّددـبۀ پدا بدده
ایهٕـ ٣و آنٕـ ٣پـ می ىىدؼ و هیچ ندی آنهدا ؿا ومیعىاهدؼس» مدـػی
ٝاػی ٥لـ می ىىؼ آن بیمٞىی امد س آنهدا ومیتىاوىدؼ ایده ؿا ػؿک ىىدؼ،
فیـا مـتبۀ آنها یا مٖش ت٦لـىدان بندیاؿ ػوؿتدـ اف آن امد ده مٞىدی آن ؿا
ػؿک ىىؼس ایبته او َ٩ؼ وؼاى مىگی ؿا بـػاؿػ ،بیله اٍیی ؿا میا ٦ده
مـػی ٝاػی ومیتىاوىؼ آن ؿا ػؿک ىىدؼ :بدهػوبا چیقهدای ػویدىی وبدىػنس
بگؾاؿیؼ ػؿباؿۀ مى ٍضب ىی؛س میػاویؼ ػؿ متىن بىػیندتی وىىدتهاوؼ:
«ػؿ بهي مٞاػ ١دایی همدهچیق اف ٕدال مداعته ىدؼه امد  ،اف ػؿعتدان
اـ٥ته تا فمیه ،پـوؼاان ،الها و عاوهها و صتی بؼن مىرىػا مٖش بای ػؿ
آوزا ویق ٕالیی و ػؿعيان ام س» آوزا مى بنیاؿ میاب ام و ا٦تهاودؼ
پىیی ه آوزا امت٦اػه می ىىؼ مى ام س ایبتده آن ىدغٌ َ٩دؼ وؼاىد
بیان اٍدیی بدىػ ده مدـػی
مىگی به آوزا ببـػ ،بیله مىٚىؿه اف ایه چیقها ِ
ٝدداػی ومیتىاوىددؼ ػؿک ىىددؼس بددؼون ىددک تق یه ىىددؼاان ؽهدده عددىػ ؿا بددا
عىامتههایی مي٢ى ومی ىىؼ ه مـػی ٝاػی ػؿ رنتزىی آنهدا هندتىؼ،
و تق یه ىىؼاان بـای چیقهای ػویىی اؿفه می ٩ا ل هنتىؼس آوهده آنهدا
ػؿ فوؼایىان عىاهىؼ ػاىد چیقهدای وایتدـی هندتىؼ ده مدـػی بدهٕىؿ
ٝدداػی ومیتىاوىددؼ ػاىددته باىددىؼ ،صتددی ااددـ ػؿبدداؿۀ آنهددا بؼاوىددؼ و آنهددا ؿا
بغىاهىؼس
ػؿ وا ٜ٩آوهه ا ىىن ا٦تی؛ یلی اف مٞداوی «ؿوىدهبیىی» امد و ایده ػؿ
عَىً ػؿکهایی ام ه ا٥ـاػ ػؿ تق یهىان به آن میؿمىؼس اما ایه واره
بدـٝلل ٕدىؿی ده مدا
ا ىىن ػؿ چیه به ىدیىۀ ػویدىی امدت٦اػه میىدىػ،
ِ
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امت٦اػه می ىی؛س اما واٞ٩یتـیه مٞىی ؿوىهبیىی ٥ـاتـ اف چیدقی امد ده
تىٍی ٤ـػیس آن ػؿباؿۀ ایه ام ه و٩تی ٥ـػ تق یه می ىؼ ،ػؿ هـ ؿوىدی
ه باىؼ ،و٩تی با ميلال مىاره میىىػ ،آیا میتىاوؼ ؿاهىمایی مٞید؛ عدىػ
ؿا تىگاتى ػوبا ىؼ و به یاػ ػاىته باىؼ ه فوؼایاه یک فودؼای مٞىدىی
ام و آیا میتىاودؼ ماهید مىٞ٩ید ؿا ػؿک ىدؼ ،پدؾیـای آن باىدؼ و آن ؿا
بهىیىهای ه ؿوه او مٞیه ـػه اػاؿه ىؼس بـعی ا٥ـاػ بؼون تىره به ایىله
چگىوه آن ؿا تىّیش میػهیؼ به ایده چیقهدا بداوؿ وؼاؿودؼ و چیقهدای ٝداػی
هىىف بـایىان واٞ٩یتـ ام س آوهه باوؿػاىته ؿا بـایىدان مدغ می ىدؼ
ایه ام ه مایل وینتىؼ ؽهه عىػ ؿا بداف ىىدؼس بدـای مخدا  ،بْٞدی ا٥دـاػ
 ٔ٪٥بـای ى٦ای بیماؿی ایىزا هنتىؼ و و٩تی میادىی؛ چىدیه ؿوىدی بدـای
ى٦ای بیماؿی وین ػ مـػ و بیٝال٩ده میىدىوؼ و اف آن بده بٞدؼ هـچده ؿا
میاىی؛ ومیپؾیـوؼس
بْٞی ا٥ـاػ ومیتىاوىؼ ی٦ی ؿوىدهبیىی عدىػ ؿا بهبدىػ بغيدىؼس آنهدا
بدددهٕىؿ مـمدددـی ػؿ تددداب یاػػاىددد یدددا ٝالم هدددایی میاؾاؿودددؼس آن
تمـیه ىىؼاان ما ه چي؛ مىیىان باف ام  ،هـیک میتىاوىدؼ ببیىىدؼ ده
ایه تاب ،ؿوگاؿو و ٕالیی و ػؿعيان به وٚدـ میؿمدؼس هدـ یمده تَدىیـ
٥اىه مـا ػؿ بـػاؿػس ااـ بىا بىػ ػؿو ٟبگىی؛ ،ػؿ صا ٥ـیب همه میبىػیس آن
ٝالم هایی ه ػؿ تاب میاؾاؿیؼ بندیاؿ تیـهاودؼس چگىوده رـ د می ىیدؼ
همیه ٕىؿی ؿوی آن ٝالم بگؾاؿیؼ؟ آیا میػاویؼ ایىزا ػؿ صا اوزای چده
اؿی هنتی؛؟ آیا ػؿ صا ؿاهىمایی ىدما ویندتی؛ تدا بهمدىی مدٖىس بدایتـ
تق یه ىیؼ؟ بایؼ ػؿو ىیؼ و ػؿباؿۀ بْٞدی مندا ل مدی ٥لدـ ىیدؼس ایده
تاب میتىاوؼ ؿاهىمای تق یۀ ىما باىؼس آیا ٥لـ ومی ىیؼ ایه تاب بدااؿفه
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ام ؟ آیا میتىاویؼ با پـمتو بىػا ،بهٕىؿ ص٪ی٪ی تق یه ىیؼ؟ ىما ػؿ م٪ابل
ويددانهای مددؾهبی دده ػؿ عاودده ػاؿیددؼ هددـ ؿوف ٝبدداػ می ىیددؼ و آن٩ددؼؿ
متىاّ ٜو مؤػب هنتیؼ ه صتی رـ د ومی ىیدؼ آنهدا ؿا بدهآؿامدی یمدل
ىیؼ ،اما رـ می ىیؼ به ایه ػا٥دا ده میتىاودؼ بدهٕىؿ ص٪ی٪دی ؿاهىمدای
تق یهتان باىؼ بیاصتـامی ىیؼس
و٩تی ػؿباؿۀ ی٦ی ؿوىهبیىی ىدغٌ ٍدضب مدی ىی؛ ،ػؿبداؿۀ ایده
ام ه منا ل مغتی٦ی ؿا ه ػؿ رـیان تق یه ؿوی میػهىدؼ یدا آمىفىدی ؿا
بیىی
ه امتاػ اؿا ه ـػه چ٪ؼؿ ٝمی ٨ػؿک می ىیؼس اما مىٚدىؿ مدا اف ؿوىده ِ
امل ایه وین س ؿوىهبیىی امل ه ػؿبداؿۀ آن ٍدضب مدی ىی؛ بده ایده
اىاؿه می ىؼ :ىغٌ ػؿ ٕدى فودؼای عدىػ ،اف فمداوی ده تق یده ؿا ىدـوٛ
می ىددؼ بدده ٍددٞىػ بدده مددٖىس بددایتـ و بدده افػمدد ػاػن تمددای امیددا و
وابنتگیهای بيـی عىػ اػامه میػهؼ و اىو او ویق بده ؿىدؼ عدىػ اػامده
میػهؼ تا ایىله ػؿ مـصیهای به آعـیه ٩ؼی تق یهاه میؿمؼس ت٪دىای او ،آن
ماػه ،بهٕىؿ امل به اىو تبؼیل ىؼه ام س او به اوتهای مندیـ تق یدهای
ؿمیؼه ه امدتاػه وٚد؛ و تـتیدب ػاػس تمدای چیقهدایی ده تدا آن یضٚده ػؿ
بؼوو ٦٩ل ىؼه بىػوؼ با او٦زاؿ باف میىىوؼس چي؛ مىمو به بایتـیه وٖ٪ۀ
مددٖضی دده او ػؿ آن ام د میؿمددؼ و ػؿ مددٖش عددىػ ،ص٪ی ٪د ُبٞددؼهای
اىوااىن ،ىللهای هنتی مىرىػا اىوااىن ػؿ ْ٥افمانهای مغتید،٤
ىللهای هنتی مداػه ػؿ ْ٥دافمانهای مغتید ٤و ص٪ی٪د رهانمدان ؿا
میبیىددؼس تمددای ٩ددؼؿ های عددؼاییاه ومایددان میىددىػ و میتىاوددؼ بددا اوددىاٛ
مغتی ٤مىرىػا تماك بـ٩ـاؿ ىؼس ػؿ ایه فمان ،آیا ایده ىدغٌ ،مىردىػ
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ؿوىهبیه بقؿای وین ؟ آیا او ىغَی وین ه اف ٕـی ٨تق یده ؿوىدهبیه
ىؼه ام ؟ و٩تی به فبان هىؼی بامتان تـرمه ىىػ ،او یک «بىػا» ام س
ایه وى ٛؿوىهبیىی ه این ا٦ت؛ وىٝی اف ؿوىهبیىی امل ام ه بده
«ؿوىهبیىی وااهاوی» مٞـو ٣ام س ػؿ ایه ؿوىهبیىی وااهاوی ،ىدغٌ ػؿ
تمای ما هایی ه تق یه می ىؼ ٦٩ل ام س او ومیػاوؼ اىوگو چه اؿت٦اٝی
ػاؿػ و اف ىدللهای ادىوگی دده تق یده ددـػه آاداهی وددؼاؿػس هدیچچیددقی ؿا
اصناك ومی ىؼ و صتی تمای میى های بؼوو ٦٩دل و بندته هندتىؼس تمدای
اىوگی ه تق یه ـػه ٦٩ل ام و تا آعـیه ٩ؼی تق یه به همیه ىلل بدا٩ی
میماوؼ و مپل باف میىدىػس ٪٥دٔ ٥دـػی بدا ی٦ید مداػؿفاػی ٥ى٧ایٞداػه
میتىاوؼ اف ٝهؼۀ ایه بـآیؼ ،چـا ه ایه ؿووؼ تق یه بنیاؿ ٕا٥ ٩ـما امد س او
با اونان عىبی بىػن ىـو ٛمی ىؼ ،همیيه ىیهىیى ؿا بهبىػ میبغيؼ،
همیيه مدغتیها ؿا تضمدل و بدهٕىؿ پیىمدته ػؿ تق یده پیيدـ ٥می ىدؼ و
همیيه بهػوبا ؿىؼ ىیهىیى ام  ،اـچه ومیتىاوؼ اىو عىػ ؿا ببیىؼس
منددیـ تق یددۀ چىددیه ٥ددـػی بنددیاؿ مددغ امد و او بایددؼ ٥ددـػی بددا ی٦ید
ماػؿفاػی ٥ى٧ایٞاػه باىؼس او بؼون ایىله صنی اف ػمتاوؿػهای عدىػ ػاىدته
باىؼ ما های ٕىیوی تق یه می ىؼس
ىلل ػیگـی اف ؿوىهبیىی ورىػ ػاؿػ ه «ؿوىهبیىی تؼؿیزی» وامیدؼه
میىىػس بنیاؿی اف تمـیه ىىؼاان میتىاوىؼ چـعو ٥ایىن ؿا اف همان ابتدؼا
اصناك ىىؼس ػؿ ٝیه صا  ،چي؛ مىی همده ؿا ویدق بداف دـػهایس صتدی اادـ
بـعی ا٥ـاػ به ػییل اىوااىوی وتىاوىؼ چیقهایی ؿا ه؛ا ىىن ببیىىؼ ،ػؿ آیىدؼه
میتىاوىؼس همان ٕىؿ ه ػؿ ٕى فمدان یداػ میایـودؼ چگىوده اف ایده چيد؛
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امت٦اػه ىىؼ و مٖشىان بهٕىؿ پیىمته ٍٞىػ می ىؼ ،ػیؼ تاؿىدان بدهٕىؿ
٥قایىدددؼهای واّدددشتـ میىدددىػس بدددا بهبدددىػ ىیهىدددیى تان و ؿهدددا ـػن
وابنددتگیهای مغتی٤تددان ،تىاواییهددای ٥ددىٕ٧بیٞی اىوددااىوی تىمددٞه
مییابىؼس تمای ت٢ییـاتدی ده ػؿ مندیـ تق یده اف میدان آن میاؾؿیدؼ و ٥ـایىدؼ
تبؼیل بؼنتان ،بدهىدلیی اوزدای میىدىوؼ ده میتىاویدؼ آنهدا ؿا ببیىیدؼ یدا
اصناك ىیؼس ایده ت٢ییدـا اػامده مییابىدؼ تدا بده مـصیدۀ پایداوی میؿمدیؼ،
مـصیهای ه میتىاویؼ بهٕىؿ امل ص٪ی ٪رهان ؿا ػؿک ىیدؼ و مدٖشتان
به بایتـیه وٖ٪های میؿمؼ ه ٩ـاؿ بىػ ػؿ تق یه به آن بـمدیؼس تبدؼیل بدؼن
ماػؿفاػی و ت٪ىی تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞیتان به وٖ٪ۀ بغَىٍدی میؿمدؼس
تمای ایهها بهٕىؿ تؼؿیزی صاٍل میىىػ و افایهؿو «ؿوىدهبیىی تدؼؿیزی»
ػؿ وٚـ اـ٥ته میىىػس ایه ؿوه تق یۀ ؿوىهبیىی تؼؿیزی ویق آمان ویند س
بْٞی ا٥ـاػ و٩تی تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی ؿا بده ػمد میآوؿودؼ ومیتىاوىدؼ
وابنتگیهایىان ؿا ؿها ىىؼ و اصتما ػاؿػ آنهدا ؿا بده ومدایو اؾاؿودؼ یدا
اؿهددای بددؼی اوزددای ػهىددؼس بدده ایدده ىددلل اىو تددان اف ػم د مددیؿوػ و
تق یهتان بیهىػه میىىػ و ػؿ اوتهدا ودابىػ میىدىیؼس بْٞدی ا٥دـاػ میتىاوىدؼ
ریىههای مىرىػا اىوااىن ػؿ مٖىس مغتی ٤ؿا ببیىىدؼس مملده امد آن
مىرىػا اف ىما بغىاهىؼ ایه یا آن اؿ ؿا اوزدای ػهیدؼ یدا اف ىدما بغىاهىدؼ
ؿوه آنهددا ؿا تق یدده ىیددؼ و ىددما ؿا بددهٝىىان مـیؼىددان ببـوددؼس امددا آنهددا
ومیتىاوىؼ بـای ؿمیؼن به حمـۀ ص٪ی٪ی به ىما مک ىىؼ ،چـا ه آنها ویدق
وتىاونتهاوؼ به حمـۀ ص٪ی٪ی وا ل ىىوؼس
ػؿ ایه عَىً ،مىّى ٛچایوبـاوگیقتـ ایه ام ده تمدای مىردىػا
ػؿ ُبٞؼهای بدایتـ ػمد ؛ ویمدهعدؼایی هندتىؼ و میتىاوىدؼ اودؼافۀ عدىػ ؿا
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انتـه ػهىدؼ و تىاواییهدای ٥ىٕ٧بیٞیىدان ؿا بدهٕىؿ امدل بده ومدایو
بگؾاؿوؼس ااـ ٥لـتان ػؿم وباىدؼ ،مملده امد ػؿ وهاید آنهدا ؿا ػوبدا
ىیؼس اما اادـ آنهدا ؿا ػوبدا ىیدؼ ،تق یدهتان تبداه میىدىػس صتدی اادـ آن
مىرىػ ،بىػای ص٪ی٪ی یا ػا ىی ص٪ی٪ی باىؼ ،بایؼ تق یدهتان ؿا ػوبداؿه اف او
آمدمان [مده ٩یمدـو] ،همگدی
ىـو ٛىیؼس آیا مىرىػا ػؿ مٖىس مغتی٤
ِ
مىرىػا آمماوی وینتىؼ؟ آنها بده بدایتـیه مدٖش ػمدتیابی یدا بده هدؼ٣
وهایی وـمیؼهاوؼ و هىىف ٥ـاتـ اف مه ٩یمـو وـ٥تهاوؼس اما بدـای ٥دـػی ٝداػی،
آنها بیىؼٚٝ ،ی؛ و بنیاؿ تىاوا به وٚـ میؿمدىؼ ،صتدی اادـ بده حمدـۀ ص٪ی٪دی
وا ل ويؼه باىىؼس و٩تی اوىاٛوا٩نای پیایها و اوـریها با ىما تدؼاعل ىىدؼ و
و٩تی با اوىاٛوا٩نای ٍضىهها تضـیک ىىیؼ ،آیا میتىاویؼ ػؿ ػؿون تض ت حیـ
٩ـاؿ وگیـیؼ؟ به همیه ٝی ام ه میاىیی؛ تق یه ـػن با چي؛ مدىی بداف
ویددق مددغ امدد و ىتـ ددـػن ىیهىددیى تان صتددی مددغ تـس امددا
عىىبغتاوه تىاواییهای ٥دىٕ٧بیٞی بندیاؿی اف تمـیه ىىدؼاان مدا تدا ویمدۀ
منیـ تق یهىان بنته میماوؼ و بٞؼ اف آن ،واؿػ مـصیدۀ ؿوىدهبیىی تدؼؿیزی
میىىوؼس چي؛ مىی همۀ ىما ؿا باف می ىی؛ ،ویی تىاواییهدای ٥دىٕ٧بیٞی
بنیاؿی اف ا٥ـاػ ارافه وؼاؿوؼ ٙاهـ ىىوؼس اما و٩تی ىیهىیى ىما بهتدؼؿیذ
به مٖش بغَىٍی بـمؼ ،وّٞی ؽهىیتدان پایدؼاؿ ىدىػ و بتىاویدؼ عدىػ ؿا
بهعىبی اػاؿه ىیؼ ،آنها ؿا بـایتان باف عىاهی؛ ـػس بىابـایه و٩تی به مٖش
بغَىٍی بـمیؼ ،ارافه عىاهیؼ ػاى صای ؿوىهبیىی تدؼؿیزی ؿا تزـبده
ىیددؼ ،چـا دده ػؿ آن فمددان مددی آمددانتـ امدد دده عددىػ ؿا اػاؿه ىیددؼس
تىاواییهای ٥ىٕ٧بیٞی مغتی٦ی ٙاهـ میىىػ و به تق یه ـػن بهٕـ ٣بدای
اػامه میػهیدؼ تدا ایىلده ػؿ وهاید همدهچیق بداف ىدىػس بده ىدما اردافه ػاػه
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میىدددىػ آنهدددا ؿا ػؿ ویمدددۀ ؿاه تق یدددهتان ػاىدددته باىدددیؼس بندددیاؿی اف
تمـیه ىىؼاان ما به ایه اـوه تٞی ٨ػاؿوؼ ،پل ميتا ٧ػیؼن چیقها وباىیؼس
مملدده ام د ىددىیؼه باىددیؼ دده بىػیند ِد؛ ؽن ویددق اف ت٦او هددایی بددیه
ؿوىهبیىی وااهاوی و ؿوىهبیىی تؼؿیزی ٍضب ـػه ام س هدىیی ِوىد ،
بىػین؛ ؽن به ؿوىهبیىی وااهداوی اٝت٪داػ ػاىد
ىيمیه ؿوصاوی بقؿو ػؿ
ِ
بىػین؛ ؽن به ؿوىهبیىی تدؼؿیزی
ػؿ صایی ه ِىه ىییى اف مؼؿمۀ ىمایی
ِ
اٝت٪اػ ػاى س ػؿ تاؿیظ ،بضجورؼ ػؿباؿۀ ایده ػو ؿویلدـػ مؼ هامد ده
اػامه ػاىته ام س اما آنٕىؿ ه میبیى؛ ایه بیمٞىی ام س چـا؟ فیـا آوهده
آنها ػؿباؿۀ آن ٍضب می ـػوؼ ٥همیؼن ص٪ی٪تدی ػؿ ؿوودؼ تق یده بدىػس ػؿ
ؿابٖه با آن ص٪ی ، ٪بْٞیها ممله ام آن ؿا یکبداؿه ب٦همىدؼ ،ػؿ صدایی
ه ػیگـان ممله ام بهتؼؿیذ به ػؿ ی اف آن بـمىؼس آیدا اهمیتدی ػاؿػ ده
ىغٌ چگىوه به آن آ ااه میىىػ؟ ٕبیٞتا بهتـ ام ه ٥دـػ آن ؿا یکبداؿه
ب٦همؼ ،اما ایه ویق عىب ام ده بهتدؼؿیذ بده آن آ اداه ىدىػس آیدا ػؿ هدـ ػو
صای ٥ ،ـػ به ػؿک رؼیؼی ومیؿمؼ؟ هـ ػو ؿوىهبیىی هنتىؼ و هیچیک اف
آنها اىتباه وین س

ؽخقی با کیفیت هادسصادی فىقالؼاده
چیقی بیو اف ی٦ی ماػؿفاػی عىب یفی ام تدا ٥دـػی ىایندتگی آن ؿا
ػاىته باىؼ ده «ىغَدی بدا ی٦ید مداػؿفاػی ٥ى٧ایٞداػه» وامیدؼه ىدىػس
٥ـػی با ی٦ی ماػؿفاػی ٥ى٧ایٞاػه بنیاؿ واػؿ امد و اف وٚدـ تداؿیغی ویدق
فمان بنیاؿ فیاػی ٕى می يؼ تا چىیه ىغَی متىیؼ ىىػس ایبته ٥ـػی با
ی٦ی ماػؿفاػی ٥ى٧ایٞاػه بایؼ او اف همه م٪ؼاؿ بنیاؿ فیاػی ت٪ىا و میؼان
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بنیاؿ بقؿای اف ایه ماػۀ م٦یؼ ؿا ػاؿا باىؼس مٖمئىا ایه ٥ـػ بایدؼ ندی باىدؼ
ه بتىاوؼ مغ تـیه مغتیها ؿا تضمل ىؼ ،بـػباؿی ٚٝیمی ػاىته باىدؼ،
٥ؼا اؿی ىدؼ ،اف ت٪دىای عدىػ بدهعىبی ص٦اٙد ىدؼ و ی٦ید ؿوىدهبیىی
عىبی ػاىته باىؼ و ماوىؼ آنس
مددغ تـیه مددغتیها چین د ؟ ػؿ بىػیندد؛ اٝت٪دداػ بددـ ایدده ام د دده
اونانها بـای ؿوذ يیؼن مداعته ىدؼوؼس تدا و٩تدی ندی مىردىػی بيدـی
ام بایؼ ؿوذ بليؼس آنها میاىیىؼ مىردىػا ػؿ ُبٞدؼهای ػیگدـ ایده بدؼن
بيـی ما ؿا وؼاؿوؼ ،بدهٕىؿی ده بیمداؿ ومیىدىوؼ و ميدلال تىیدؼ ،پیدـی،
بیمدداؿی و مددـو ؿا وؼاؿوددؼس چىددیه ػؿػ و ؿوذهددایی ؿا وؼاؿوددؼس مىرددىػا ػؿ
ُبٞؼهای ػیگـ میتىاوىؼ پـواف ىىؼ و بیوفن هنتىؼ و ایه بنیاؿ ىدگ ٦اوگیق
ام س اما مـػی ٝاػی ػ٩ی٪ا بهعإـ ایده بدؼوی ده ػاؿودؼ بدا ایده ميدلال
مىارهاوؼ :مـما ،اـما ،تيدىگی ،اـمدىگی و عندتگی ؿا ومیتىاوىدؼ تضمدل
ىىددؼ و ٝددالوه بددـ آن بایددؼ اف چـعددۀ تىیددؼ ،پیددـی ،بیمدداؿی و مددـو بگؾؿوددؼس
بهٝباؿتی ،ؿاص وینتىؼس
ػؿ ؿوفوامهای عىاوؼی ده و٩تدی فمیهیدـفهای ػؿ ىدهـ تاو ىدان ات٦دا٧
ا٥تاػ ،بنیاؿی اف مـػی ػؿ فمیهیـفه رانىدان ؿا اف ػمد ػاػودؼ ،امدا بـعدی
ا٥ـاػ ه تا آمتاوۀ مـو ؿ٥ته بىػوؼ ػوباؿه به فوؼای بافايتىؼس بـؿمدی ویدژهای
ؿوی آن اـوه اف ا٥ـاػ اوزدای ىدؼس اف آنهدا پـمدیؼه ىدؼ« :چده اصنامدی ػؿ
آمتاوۀ مـو ػاىدتیؼ؟» بدهٕىؿ ىدگ ٦اوگیقی همدۀ آنهدا اف صاید ميدابه
مىضَددـبه٥ـػی ٍددضب ـػوددؼ :آنهددا ػؿ یضٚددۀ مددـو اصندداك تددـك
وؼاىددتىؼس بددـٝلل ،وااهددان صنددی اف آؿامددو و ؿهددایی و اصندداك هیزددان
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ػاىتىؼس بـعی اصناك ـػوؼ ه وااهدان اف ٩یؼوبىدؼ بؼنىدان آفاػ ىدؼوؼ و
میتىاونتىؼ بدهٕىؿ آفاػ و ىدگ ٦اوگیقی پدـواف ىىدؼ و میتىاوندتىؼ هىگدای
پـواف ،بؼن عىػ ؿا ػؿ آن پداییه ببیىىدؼس بـعدی ا٦تىدؼ مىردىػا ػؿ ُبٞدؼهای
ػیگـ ؿا ػیؼوؼ و بـعی ا٦تىؼ صتی به ملانهای اىوااىوی ؿ٥ته بىػوؼس همگی
ا٦تىؼ ه ػؿ اوییه یضٚه ،اصنامی اف ؿهایی و آؿامو و هیزان ػاىتىؼ و اف
ػؿػ و ؿوذ ؿها ىؼوؼس چىیه چیقی صا ی اف ایده امد ده ایده بدؼن بيدـی
ومییۀ ؿوذ يیؼن ام  ،اما آن ؿا متىره ومیىدىی؛ چـا ده همگدی بده ایده
ٕـی ٨به ایه ػویا آمؼی؛س
ا٦تهای ه ىغٌ بایدؼ مدغ تـیه مدغتیها ؿا تضمدل ىدؼس چىدؼ ؿوف
ُ
تدـ
پیو ا٦ت؛ ه م٦هىی
ِ
ْ٥افمان اونانها اف ْ٥افمانهای بٞدؼهای بقؿو ِ
ػیگـ مت٦او ام س ایىزا یک ىدی ِچه ػو مدا ٝامد  ،ػؿٍدىؿتی ده ػؿ
ُبٞؼی ػیگـ ممله ام یک ما باىؼس ااـ نی ػؿ ایه مضیٔ ٕا٥ ٩ـما
تق یه ىؼ ،واٞ٩ا ٥ى٧ایٞاػه ػؿ وٚـ اـ٥ته میىىػس او میعىاهدؼ ػا دى ؿا پیدؼا
ىؼ ،میعىاهؼ تق یه ىدؼ ،پدل ایده ىدغٌ واٞ٩دا ىدگ ٦اوگیق امد س او
ایهچىیه مغتی می يؼ ،اما مـى اٍیی عدىػ ؿا اف ػمد ودؼاػه و هىدىف
میعىاهؼ تق یه ىؼ و به اٍل عىػ بـاـػػس چدـا میتدىان بده تق یه ىىدؼاان
بؼون ٩یؼوىـٓ مک ـػ؟ به ایه ٝی ام س و٩تی ایه ٥ـػ ػؿ ٕدى ىدب
ػؿ ُبٞؼ مـػی ٝاػی ػؿ مؼیتیيه میويیىؼ ،ػیگـان با ميداهؼۀ ایده ىدغٌ
میاىیىددؼ او واٞ٩ددا ٥ددـػی امددتخىایی ام د  ،چـا دده بهمددؼ ىددو مددا ػؿ
چه مدا مٞداػ یدک مدا ػؿ آن ُبٞدؼ
مؼیتیيه وينته ام س فیـا یدک ىدی ِ
ام س ُبٞؼ بيـی ما ُبٞؼی بیوهای مىضَـبه٥ـػ ام س
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تضمل مغ تـیه مغتیها چ٪دؼؿ میتىاودؼ ػىدىاؿ باىدؼ؟ ٥دـُ ىیدؼ
ىغَی ؿوفی به مضل اؿ میؿوػ و میبیىؼ اوّا ٛمایی آوزا عدىب ویند
و تٞدؼاػ اؿ ىددان بیيددتـ اف ىدد٢لهای مىؿػویداف امد س ػؿ مضددل دداؿ تٞددؼیل
ٍىؿ میایـػ و اف اؿ ىان ٩ـاؿػاػی امت٦اػه میىدىػ و بىدابـایه اؿ ىدان
اّا٥ی اعـاد میىىوؼس ایه ىغٌ یلی اف آنهام و وااهان ىد٢یو ؿا اف
ػم میػهؼس چه اصنامی عىاهؼ ػاى ؟ صای هیچ مىبد ٜػؿآمدؼی ودؼاؿػ
تا امىؿ عاوىاػۀ عىػ ؿا بگؾؿاوؼ و هیچ مهاؿ ػیگـی ه؛ ودؼاؿػس ػؿ وتیزده بدا
١؛وَ١ه به عاوه میؿوػس بهمضِ ایىلده واؿػ عاوده میىدىػ ،میبیىدؼ پدؼؿ
پیـه ه ػؿ عاوۀ او فودؼای می ىدؼ مدـیِ امد و ػؿ وّدٞی بدؼی ٩دـاؿ
ػاؿػس او با وگـاوی و ٝزیه میعىاهؼ پؼؿ پیـه ؿا به بیماؿمتان ببـػس مدغتی
و مي ٪فیاػی ؿا تضمل می ىؼ تدا بدـای بندتـی ـػن پدؼؿه پدى ٩دـُ
ىؼس مپل به عاوه بـمیاـػػ تا چیقی ؿا بـای پؼؿ پیـ تهیه ىدؼس بدهمضِ
ایىله به عاوه میؿمؼ ،یلی اف مٞی؛های مؼؿمده میآیدؼ و میاىیدؼ٥« :ـفودؼ
ىما ػؿ ػٝىایی نی ؿا مزـوس ـػه و بایؼ ٝزیه ىیؼ و بیاییؼ ایه منئیه ؿا
صلوَ٥ل ىیدؼس» پدل اف ایىلده بده آن مندئیه ؿمدیؼای می ىدؼ ،بده عاوده
بـمیاددـػػ و بددهمضِ ایىلدده میويددیىؼ تی٦دده فو د میفوددؼ و نددی بدده او
میاىیددؼ« :همنددـ بدا نددی ؿابٖدده ػاؿػس» ایبتدده بددا چىددیه چیددقی مىاردده
ومیىىیؼس ٥ـػی ٝاػی ومیتىاوؼ چىدیه مدغتیهایی ؿا تضمدل ىدؼ و ٥لدـ
می ىؼ« :چه ػیییی ػاؿػ به فوؼای اػامه ػه؛؟ ٕىابی پیؼا می ى؛ و عىػی ؿا
صی٨آویق می ى؛ و به همهچیق عاتمه میػه؛!» ولتدهای ده میادىی؛ ایده
ام ه ىایؼ مزبىؿ ىىیؼ اف میان بـعی اف مغ تـیه مغتیهای مملده
بگؾؿیددؼس مملدده امد ایدده مددغتیها ىددللهای مغتی٦ددی ػاىددته باىددىؼس
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تْاػها و اعتال٣های بیه مـػی ،اٍدٖلاکهایی ده ىیهىدیى ىدما ؿا
آفمددایو می ىىددؼ و ؿ٩ابد بددـای مىددا ٜ٥ىغَددی ،چیقهددایی آمددانتـ اف آن
ميلالتی ه تىٍی ٤دـػی ویندتىؼس بدـای مخدا  ،بـعدی ا٥دـاػ آن٩دؼؿ ػؿػ
تضمل تض٪یـ و تدىهیه بـایىدان مدغ امد ده میعىاهىدؼ عدىػ ؿا ػاؿ
بقوىؼس بىابـایه بـای تق یه ػؿ چىیه مضدیٔ پیهیدؼه و ػىدىاؿی بایدؼ بتدىاوی؛
مغ تـیه مغتیها ؿا تضمل ىی؛ و بایؼ بـػباؿی ٚٝیمی ػاىته باىی؛س
«بـػباؿی ٚٝی؛» چین ؟ اوییه اؿی ه تمـیه ىىؼه بایؼ بتىاوؼ اوزدای
ػهؼ ایه ام ه و٩تی به او صمیه میىىػ تال٥ی ولىؼ و هىگامی ده بده او
تىهیه میىىػ رىاب وؼهؼس بایؼ تضمدل ىدؼس ػؿ ١یدـ ایده ٍدىؿ  ،چگىوده
عىػ ؿا تمـیه ىىؼه میوامؼ؟ بـعی ا٥ـاػ میاىیىؼ« :واٞ٩ا مدغ امد ده
بـػباؿ بىػس مه عی٨وعىی بؼی ػاؿیس» ااـ عید٨وعدىی عدىبی وؼاؿیدؼ ،آن ؿا
ت٢ییـ ػهیدؼ ،چـا ده تمـیه ىىدؼاان بایدؼ بـػبداؿ باىدىؼس بْٞدی ا٥دـاػ صتدی
هىگددای تـبیدد و مىْددبٔ ـػن ٥ـفوددؼان اف ددىؿه ػؿ میؿووددؼ ،مددـ آنهددا
ػاػو٥ـیاػ می يىؼ و رىزا به ؿاه میاوؼافوؼس وبایؼ بده ایده ىدلل ٥ـفودؼان
عىػ ؿا تـبی ىیدؼ و عىػتدان ویدق وبایدؼ َٝدباوی ىدىیؼس بایدؼ آؿای و م٪ٞدى
باىیؼ تا بتىاویؼ واٞ٩ا به آنها عىب آمىفه ػهیدؼس اادـ وتىاویدؼ صتدی اف پدل
چیقهای بیاؿفه بـآییؼ و بهؿاصتی اف ىؿه ػؿ بـویؼ ،آیدا ٥لدـ می ىیدؼ واٞ٩دا
بتىاویؼ اىو ؿا ؿىؼ ػهیؼ؟ نی میا« : ٦ااـ ندی ػؿ معٝدای بده مده
تىهیه ىؼ ،تا و٩تی نی آوزا وباىؼ ه مـا بيىامؼ ،میتدىاو؛ آن ؿا تضمدل
ى؛س» اما ایه به اوؼافۀ ا٥ی عىب وین س ىایؼ ػؿ آیىؼه ػؿ م٪ابل ندی ده
متـ اف همه میعىامتیؼ آبـویتان پیو او بـوػ ،به ٍىؿ ىدما مدییی فػه
ىىػ و ىـمناؿ ىىیؼس ایىله چگىوه آن ؿا اػاؿه می ىیؼ ويان میػهدؼ چ٪دؼؿ
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میتىاویؼ آن ؿا تضمل ىیؼس ااـ بتىاویؼ آن ؿا تضمل ىیؼ امدا وتىاویدؼ آن ؿا اف
ؽههتان عاؿد ىیؼ ،هىىف به اودؼافۀ دا٥ی عدىب ویند س بده عدإـ ػاىدته
باىددیؼ دده و٩تددی نددی بدده مددٖش آؿهددا وا ددل میىددىػ ،هـاددق ومیاددؾاؿػ
هیچچیقی اف وٚـ اصنامی او ؿا تض ت حیـ ٩ـاؿ ػهؼس منا ل ػویىی ؽهده او
ؿا مي٢ى ومی ىؼ و هـچ٪ؼؿ ه؛ با او بؼ ؿ٥تاؿ ىىػ همیيده یبغىدؼ میفودؼ و
مـفوؼه ام و به آن اهمیتی ومیػهؼس و٩تی بتىاویؼ واٞ٩ا ایهاىوه باىیؼ بده
مٖش م٪ؼماتی حمـۀ آؿها ؿمیؼهایؼس
بـعی ا٦تهاوؼ« :ااـ تا آن صؼ تضمدل ىدی؛ ،مدـػی ٝداػی میاىیىدؼ مدا
بدیو اف صدؼ ّدٞی ٤هندتی؛ و عییدی ؿاصد اف مدا مىءامدت٦اػه می ىىدؼس»
میاىی؛ ایه ّٞی٤بىػن وین س بگؾاؿیؼ ػؿباؿۀ ایه بیىؼیيی؛س صتی ػؿ بدیه
مددـػی ٝدداػی ،منددهتـها و ا٥ددـاػی دده مددٖش ٥ـهىد بددایتـی ػاؿوددؼ ویددق
همیيه بـ عىیيتهػاؿی ت یؼ می ىىؼ و با ػیگـان رـوبضج ومی ىىؼس پل
آیا تمـیه ىىؼاان ما وبایؼ بیيتـ ایهاىوه باىىؼ؟ چگىوده آن میتىاودؼ ّد٤ٞ
باىؼ؟ میاىی؛ ایه بافتابی اف تضمل ىما و وياوهای اف اؿاػۀ ٩دىی ىمامد س
چىیه تضمل ٚٝیمی ىاعٌ یک تمـیه ىىؼه ام س ا٦تهای ٩ؼیمی ورىػ
ػاؿػ٥« :ـػی ٝاػی تىهیه ؿا بدا ىميدیـه پامدظ میػهدؼس» بدـای ٥دـػی
ٝاػی ایه ٕبیٞی ام ه ااـ به مه تىهیه ىدی ،مده هد؛ بده تدى تدىهیه
می ى؛ و ااـ مـا بقوی ،مه ه؛ تى ؿا میفو؛س او ٍـ٥ا ٥ـػی ٝاػی ام  ،آیدا
میتىاویؼ او ؿا تمـیه ىىدؼه بىامیدؼ؟ بدـای اوزدای آوهده تىٍدی ٤دـػی بایدؼ
اؿاػهای آهىیه ػاىته باىیؼ و بتىاویؼ عىػ ؿا ىتـ ىیؼس
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ػؿ ػوؿان ٩ؼی؛ مـػی بىػ ده او ؿا َهده ىدیه میوامیؼودؼس ا٦تهاودؼ او ػؿ
م٪ای روـا اؿىؼ یییى باود بندیاؿ یید ٨و با ٦اید بدىػ و و٪دو مهمدی ػؿ
ىللایـی امپـاتىؿی او ػاى س چهچیقی او ؿا متمایق ـػ؟ ا٦تهاوؼ ه هده
ىیه ،صتی اف ػوؿان رىاویاه مت٦او اف ػیگـان بدىػس ػامدتاوی ػؿبداؿهاه
تض٪یـ عقیؼن اف میان پای ىغَی ؿا تضمل
هن ه او با عىام عىػه
ِ
ـػس بـ ٕب ٨ایه ػامتان ،و٩تی هه ىیه رىان بىػ هىـهای ؿفمی ؿا تمـیه
می ـػ و ؿم؛ بىػ چىیه ىغَی ىميیـی با عىػ ػاىته باىؼس ؿوفی و٩تدی
ػؿ عیابان ٩ؼی میفػ ،یلی اف اوباه مضیه با ػمتان صی٪هفػه به مـه ،ؿاه
او ؿا بن و ا« : ٦بـای چه با عىػ ىميیـ ػاؿی؟ آیا رـ يته نی ؿا
ػاؿی؟ با بـیؼن مـ مه حاب ه رـ آن ؿا ػاؿیس» همانٕىؿ ه ٍدضب
می ـػ ،مـ و اـػوو ؿا به ریى يیؼس هه ىیه ٥لـ دـػ« :بدـای چده بایدؼ
مـ تى ؿا ببـی؟» ػؿ آن فمان ویق يته نی ؿا به صلىم اقاؿه میػاػودؼ
و ىغٌ مزبىؿ بىػ ران عىػ ؿا بدـای آن بؼهدؼس چگىوده میىدؼ بدهػیغىاه
نی ؿا ي ؟ و٩تی او ػیؼ ه هه ىدیه رـ د ولدـػ او ؿا بليدؼ ،ا٦د :
«ااـ رـ يته مـا وؼاؿی ،مزبىؿی اف میدان پاهدای مده بغدقیس» هده
ىیه واٞ٩ا اف میان پاهای او عقیؼس ایه ويان ػاػ ه هه ىیه ٩یبدی مـىداؿ
اف ٍبـ و تضمل ػاى س اف آوزا ه او با مـػی ٝاػی ٥ـ ٧ػاى  ،تىاوند بده
چىان مى٪٥ی های بقؿای ػم یابؼس ایه ت٦لـ ه احبا عدىػ یدا ص٦د٘ آبدـو
اؿفه رىگیؼن ؿا ػاؿػ ،پىؼاؿ ػویىی امـاه ىىؼهای ام س همگی ػؿباؿۀ ایده
بیىؼیيیؼ :آیا ػؿ ایه ٍىؿ فوؼای عنته ىىؼه و ػؿػآوؿ وین ؟ آیا اؿفه آن
ؿا ػاؿػ؟ به هـ صا  ،هه ىیه ىغَی ٝاػی بدىػس مدا تمـیه ىىدؼاان بایدؼ
بهمـاتب بهتـ اف او باىی؛س هؼ ٣ما ایه ام ده بده مدٖضی ٥ـاتدـ اف مدـػی
262

ٝاػی بـمی؛ و بهمىی مٖىس بایتـ به پیو ؿوی؛س اـچه با مىٞ٩یتی ه هه
ىیه مىاره ىؼ ؿوبـو ومیىىی؛ ،اما ػؿ صایی ه ػؿ بیه مدـػی ٝداػی تق یده
می ىی؛ با تىهیه یا تض٪یدـ مىارده میىدىی؛ و ایقامدا ؿاصد تـ اف آن ویند س
میاىی؛ آن اٍٖلاکهای با ػیگـان ه تزـبه می ىیؼ و ىیهىیى ىدما
ؿا آبؼیؼه می ىؼ اٍال ؿاصد تـ اف چیدقی ویند ده هده ىدیه اف میدان آن
اؾى و صتی میتىاوؼ بؼتـ ه؛ باىؼ و اػاؿه ـػن آنها بنیاؿ مغ ام س
ػؿ ٝددیه صددا  ،تمـیه ىىددؼه بایددؼ بتىاوددؼ ٥ددؼا اؿی ىددؼ ،اوىاٛوا٩نددای
وابنتگیها و امیایی ؿا ه مـػی ٝاػی ػاؿوؼ ؿها ىؼس ١یـممله ام بتدىان
همۀ ایهها ؿا یکباؿه اوزای ػاػ ،امدا میتدىاوی؛ آن ؿا بهتدؼؿیذ اوزدای ػهدی؛س
ااـ میتىاوندتیؼ آن ؿا یکىدبه اوزدای ػهیدؼ ،ه؛ا ىدىن مىردىػی عدؼایی
میبىػیؼس اما وبایؼ بهعإـ ایىله میػاوی؛ تق یه منتیقی فمان ام  ،آهندته
و من ىىیؼس ااـ بگىییؼ« :مٞی؛ ا٦ته امد تق یده مندتیقی فمدان امد ،
پل بگؾاؿ بهآهنتگی اوزای ػه؛ »،بؼیه ٍىؿ وغىاهؼ بدىػ! ىدما بایدؼ بدا
عىػتان مغ ایـ باىیؼس ػؿ تق یۀ ٥ای بىػا ،بایؼ پـتدىان و بدهٕىؿ ٩دإ ٜبده
پیو بـویؼس
همهىیه بایؼ بتىاویؼ ت٪ىای عىػ ؿا ص ٘٦ىیؼ ،بایدؼ ىیهىدیى عدىػ ؿا
ص ٘٦ىیؼ و ومیتىاویدؼ وندىزیؼه ٝمدل ىیدؼس ومیتىاویدؼ هدـ داؿی ؿا ده
میعىاهیؼ ،اوزای ػهیؼس بایؼ ىیهىیى عىػ ؿا ص٦د٘ ىیدؼس ػؿ بدیه مدـػی
ٝاػی ،ایه ا٦ته ا١یب ىىیؼه میىىػ« :با اوزای اؿهدای عدىب ت٪دىا رمدٜ
ىیؼس» تمـیه ىىؼاان بـای رم ٜـػن ت٪ىا تق یده ومی ىىدؼ ،داؿی ده مدا
اوزای میػهی؛ ص ٘٦ـػن ت٪ىا ام س چـا به ص٦د٘ ت٪دىا اٝت٪داػ ػاؿید؛؟ فیدـا
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ایه مىٞ٩ی ؿا ػیؼهای؛ :رم ٜـػن ت٪ىا چیقی ام ه مدـػی ٝداػی بده آن
اٝت٪اػ ػاؿوؼ ،چـا ه میعىاهىؼ ت٪ىا رم ٜىىؼ و اؿهای عىب اوزدای ػهىدؼ
تا بتىاوىؼ ػؿ فوؼای بٞؼی ،عىب فوؼای ىىؼس اما ما ایه منئیه ؿا وؼاؿی؛س اادـ
ػؿ تق یه مى ٨٥ىىیؼ ،به ػا ى وا ل میىىیؼ و مندئیهای بدهوای فودؼای بٞدؼی
ورىػ وغىاهؼ ػاى س و٩تدی ػؿبداؿۀ «ص٦د٘» ت٪دىا ٍدضب مدی ىی؛ ،مٞىدی
ػیگـی ویق بـای آن ورىػ ػاؿػس یٞىی ایه ػو مداػهای ده ػؿ بدؼنمان بدا مدا
صمل میىىػ ٪٥دٔ ػؿ ایده ػوؿۀ فودؼای اوؼوعتده ويدؼهاوؼ ،آنهدا اف فمداوی
بنیاؿ ػوؿ ؿمیؼهاوؼس ااـ تمای ىهـ ؿا بگـػیؼ ممله ام به هیچ داؿ عدىبی
بـوغىؿیؼ ه اوزای ػهیؼس صتی ااـ هـ ؿوف ایده داؿ ؿا اوزدای ػهیدؼ ،مملده
ام هىىف با چىیه ٥ـٍتی مىاره ويىیؼس
اما هىىف مٞىی ػیگـی ویق ورىػ ػاؿػ :اؿهایی ه عىب به وٚـ میؿمىؼ
و مددـػی ػؿ تدداله بددـای رمدد ٜـػن ت٪ددىا اوزددای میػهىددؼ ،مملدده ام د
ميغٌ ىىػ اؿهای بؼی بىػهاوؼ و اؿهای واّضا بؼی ه میبیىیؼ مـػی
اوزای میػهىؼ ،ممله ام ميغٌ ىىػ اؿهای عدىبی بىػهاودؼس فیدـا ػؿ
پي ؿویؼاػها ٝی هایی وه٦ته ام ه ممله ام ٩ابدلميداهؼه وباىدؼس
٩ىاویه ْ٩ایی ،امىؿ مـػی ٝاػی ؿا اػاؿه می ىدؼ و ایده ميدلیی ویند س امدا
تمـیه ىىؼهبىػن امـی ام ٥ىٕ٧بیٞیس پل بهٝىىان ٥ـػی ٥دىٕ٧بیٞی،
بایؼ بـ ٕب ٨اٍى ٥ىٕ٧بیٞی ؿ٥تاؿ ىیؼ ،بهرای ایىله عدىػ ؿا بدا اٍدى و
مىٖ ٨مـػی ٝاػی بنىزیؼس و٩تدی ؿابٖدۀ اؿمدایی مىّدىٝی ؿا ومیػاویدؼ،
اصتما آن ورىػ ػاؿػ ه آن ؿا بهٕىؿ واػؿمد اػاؿه ىیدؼس بده همدیه ٝید
ام د دده مددا ػؿبدداؿۀ بیَ٩ددؼی و «مؼاعیددهولددـػن» ٍددضب مددی ىی؛ و
میاىیی؛ وبایؼ هـ اؿی ؿا ٍدـ٥ا بدهعإـ ایىلده میعىاهیدؼ ،اوزدای ػهیدؼس
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فماوی نی مٞی می ـػ بـای؛ ػییل بیاوؿػ ه چـا ػؿ منا یی ػؿایدـ ىدؼه و
میا ٔ٪٥« : ٦میعىامت؛ ٝؼای ارـا ىىػس» پامغ؛ ایده بدىػ ده ػؿ ایده
ٍىؿ بهتـ میبىػ پییل ىىػس اما ایه ؿا ومیادىیی؛ ده و٩تدی بدا چیقهدای
عٖـوا ی مخل ٩تل یا آتومىفی مىاره میىىیؼ هیچ داؿی اوزدای وؼهیدؼس
ػؿباؿۀ ایه ٍضب می ى؛ ده و٩تدی مدـػی بهٍدىؿ یٚ٦دی یدا ٥یقیلدی بدا
یلؼیگـ ػٝىا می ىىؼ ،ممله ام آن ا٥دـاػ اف اؾىدته بده یلدؼیگـ بدؼهلاؿ
بىػوؼ و صای ػؿ صا تنىیۀ بؼهیهایىدان هندتىؼس اادـ پاػؿمیداوی و آن ؿا
متى ٤٩ىیؼ ،ومیتىاوىؼ آن ؿا تنىیه ىىؼ و بایؼ مىتٚـ ىىوؼ تدا ػوبداؿه ػٞ٥دۀ
بٞؼ ایه اؿ ؿا اوزای ػهىؼس یٞىی و٩تدی ومیتىاویدؼ ؿوابدٔ اؿمدایی ؿا ببیىیدؼ،
اصتمای اؿ بؼی اوزای میػهیؼ و ت٪ىا اف ػم میػهیؼس
ومیتىاویؼ اف مـػی ٝاػی اوت٪اػ ىیؼ ه چـا ػؿ منا ل مـػی ٝاػی ػؿایـ
میىىوؼ ،چـا ه آنها ؿا با امتؼی مـػی ٝاػی میمىزىؼس اما ىما بایدؼ اف
اٍى وایتـ امت٦اػه ىیؼ و وبایؼ ػؿ ایه منا ل ػؿایـ ىدىیؼ ،مگدـ ایىلده بدا
چیقهای وصيتىا ی مخل ٩تل یا آتومىفی مىاره ىىیؼس ػؿ ایه ىـایٔ اادـ
اؿی اوزای وؼهیؼ ،ميدلیی ػؿ ىیهىدیى تان وردىػ ػاؿػ ،چـا ده ٥دـػی
عىب ػؿ ایه ىـایٔ وا ىو ويان میػهؼس اادـ صتدی و٩تدی ندی ػؿ صدا
به٩تلؿمیؼن باىؼ یا آتومدىفی ؿوی ػاػه باىدؼ و بده آن اهمیتدی وؼهیدؼ،
پل به چهچیقی اهمی میػهیؼ؟ اما ولتهای ورىػ ػاؿػ :ایه منا ل ،فیاػ
اؿتبإی بده مدا تق یه ىىدؼاان وؼاؿودؼ و اصتمدای بهاىودهای بـایتدان وٚد؛ و
تـتیب ػاػه ومیىىػ ه با آنها مىاره ىدىیؼس آوهده تداله مدی ىی؛ اوزدای
ػهی؛ ایه ام ه با اوزایوؼاػن اؿهای اىتباه ،ت٪دىا ؿا ص٦د٘ ىدی؛س ىدایؼ
ااـ به م٪ؼاؿ می ه؛ عىػ ؿا ػؿایـ ىیؼ و اؿی اوزای ػهیؼ ،ػؿ وهای داؿ
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بؼی اوزای ػاػه باىیؼ و مپل ت٪ىا اف ػم ػهیدؼس افػمد ػاػن ت٪دىا بدؼیه
مٞىی ام ه به همان اوؼافه مغ تـ ام ػؿ تمـیهتدان پیيدـ ٥ىیدؼ و
به هؼ ٣وهایی عىػ بـمیؼس بىابـایه ٥ـػ بایؼ ی٦ی ؿوىهبیىی عىبی ػاىدته
باىؼ تا تٞییه ىؼ چه فماوی ػؿ منا ل ػؿایـ ىىػس ی٦ی ؿوىهبیىی عدىب
میتىاوؼ اف ی٦ی ماػؿفاػی عىب یا ت حیـ مضیٔ عىب صاٍل ىىػس
همهىیه ا٦تهای؛ ده اادـ هـیدک اف مدا ػؿون عدىػ ؿا تق یده ىدی؛ ،بده
ىیهىیى یا ا٥لاؿ عىػ بىگدـی؛ تدا مىيد هدـ ميدلیی ؿا ده بدا آن مىارده
میىىی؛ پیؼا ىی؛ و مپل مٞی ىی؛ ػٞ٥ۀ بٞؼ بهتـ ٝمل ىدی؛ و همیيده
هـ اؿی ؿا ه اوزای میػهی؛ ابتدؼا ػیگدـان ؿا ػؿ وٚدـ ػاىدته باىدی؛ ،ػویدا
ملان بهتـی میىىػس اعال٩یا ػوباؿه ؿىؼ می ىؼ ،ویکؿ٥تداؿی و مٞـ٥د
مـػی ؿىؼ می ىؼ و رىایا متـ میىىػس ىایؼ صتی به پییل ویافی وؼاىته
باىی؛س ىایؼ یفی وباىؼ نی مـا٩ب مدـػی باىدؼ و هـ ندی مـا٩دب اٝمدا
عىػ عىاهؼ بىػ و بـای اٍالس امىؿ ،ػؿون عىػ ؿا رندتزى عىاهدؼ دـػس آیدا
ومیاىییؼ آن ٝایی عىاهؼ بىػ؟ اما امـوفه صتی با ٩دىاویه و م٪ـؿاتدی ده هدـ
ؿوف رامٜتـ میىىوؼ ،مـػی هىىف ه؛ اؿهای بؼ اوزای میػهىؼس چـا آنها اف
٩ىاویه پیـوی ومی ىىؼ؟ فیـا ٩ىاویه ومیتىاوىدؼ ٩یدب مدـػی ؿا ت٢ییدـ ػهىدؼ و
و٩تی نی وباىؼ ده آنهدا ؿا متى٩د ٤ىدؼ ،هىدىف هد؛ اؿهدای بدؼ اوزدای
میػهىؼس اما ااـ هـ نی ػؿون عىػ ؿا تق یده می دـػ ،ػویدا ملدان مت٦داوتی
میىؼ و ویاف ومیبىػ نی ػؿباؿۀ صٝ ٘٦ؼای و اٍالس امىؿ ٥لـ ىؼس
ایه ٥ا  ٔ٪٥میتىاوؼ تا ایه مٖش آمىفه ػاػه ىىػس ىما بایؼ تق یده ىیدؼ
تا آوهه ػؿ مٖىس بایتـ ٩ـاؿ ػاؿػ به ػم بیاوؿیؼس ومیتىاو؛ به تيدـیش تمدای
269

منا ل رق ی فودؼایتان بپدـػافی ده مملده امد مایدل باىدیؼ ػؿباؿهىدان
بپـمیؼ چـا ه ػؿ ایه ٍىؿ چهچیقی بدـای ىدما بدا٩ی میماودؼ تدا تق یده
ىیؼ؟ بایؼ عىػتان تق یه ىیؼ و بایؼ عىػتان به آن آااه ىىیؼس اادـ همدهچیق
ؿا بهػ ٩تىّیش میػاػی ،هیچچیدقی بدـای ىدما بدا٩ی ومیماودؼ تدا تق یده
ىیؼس اما وبایؼ وگـان باىیؼ ،فیـا ػا٥ا ػؿ صا صاّـ ٝمىمی ىؼه و میتىاویؼ
اؿها ؿا بـ اماك ػا٥ا اوزای ػهیؼس
***

٥لـ می ى؛ به فوػی بـاقاؿی الكهدای آمدىفه ٥دا ؿا متى٩د ٤دى؛س
بىابـایه ػؿ وٚـ ػاؿی آمىفههای ص٪ی٪یای ؿا ػؿ ػمتـك همگان ٩دـاؿ ػهد؛
تا همگان بتىاوىؼ آنها ؿا بدـای ؿاهىمدایی تق یهىدان ػاىدته باىدىؼس ػؿ دل
ػوؿۀ آمىفه ایه ٥اَ٩ ،ؼ ػاىتهای اؿهدا ؿا بدـ ٕبد ٨اٍدل مندئى بىػن ػؿ
بـابـ ىما و رامٞه اوزای ػه؛ و همیهاىوده ویدق اػامده پیدؼا می ىدؼس ػؿبداؿۀ
ایىله آیا آن ؿا بهعىبی اوزای ػاػهای؛ وٚـی ومیػه؛ و ا٥لاؿ ٝمدىمی پامدظ
عىاهؼ ػاػس ایه ػا٥ا ؿا ٝمىمی ـػی تا ا٥دـاػ بیيدتـی بتىاوىدؼ اف آن بهـهمىدؼ
ىىوؼ و همهىیه آن ا٥ـاػی ه بهٕىؿ واٞ٩دی تق یده می ىىدؼ آمىفههدایی
بددـای ؿاهىماییىددان ػاىددته باىددىؼس ػؿ صددایی دده ٥ددا ؿا آمددىفه مددیػاػی؛،
تىّیش ػاػی؛ ه چگىوه مخل اوناوی عىب ؿ٥تاؿ ىیؼ و امیؼواؿی بٞؼ اف پایدان
ایه الك صتی ااـ وتىاویؼ اف ایه ػا٥دا پیدـوی ىیدؼ و وتىاویدؼ تق یده ىیدؼ،
صؼا٩ل بتىاویؼ اونان عىبی باىیؼس ایده بده رامٞدۀ مدا مىٞ٦د میؿمداوؼس ػؿ
وا ،ٜ٩ه؛ا ىىن میػاویؼ چگىوه ٥ـػ عدىبی باىدیؼس بٞدؼ اف دالك میتىاویدؼ
٥ـػ عىبی باىیؼس
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ػؿ رـیان آمدىفه ٥دا ،مندا یی ویدق وردىػ ػاىدتهاوؼ ده بدهآؿامی پدیو
وـ٥تهاوؼ و مؼاعال مغتی٦ی اف تمای رها بدـای مدا آمؼهاودؼس امدا بدهعإـ
صمای ٝایی اف مىی مافمانػهىؼاان ،ؿهبـان ٩ندم های مغتید ٤و ویدق
مٞیو ىىو اؿ ىانمان الكهای ما بنیاؿ مى٪٥ی آمیق بىػهاوؼس
تمای چیقهایی ه ػؿ ایه مغىـاویها آمىفه ػاػهای بـای ایه امد ده
ػؿ تق یه بهمىی مٖىس بدایتـ ،ىدما ؿا ؿاهىمدایی ىىدؼس چیقهدایی ؿا ٥داه
ـػهای ه ػؿ اؾىته هـاق نی آنها ؿا آمىفه وؼاػه ام س آوهده آمدىفه
ػاػهای؛ بنیاؿ ٍـیش و ؿوىه ام و با ٝی؛ وىیه و ٝی؛ مٞاٍدـ بدؼن اوندان
تی٦یدد ٨ىددؼه ام د س بددهٝالوه ،آوهدده آمددىفه ػاػه ىددؼه ػؿ مددٖضی بنددیاؿ
بایم س ػؿ ػؿرۀ او مىٚىؿ ایه بىػه ه همه بتىاوىؼ ػؿ آیىؼه بهٕىؿ ص٪ی٪ی
٥ا ؿا نب ىىؼ و اف ٕـی ٨تق یه ٍٞىػ ىىؼس ایه َ٩ؼ و مىٚىؿ مده امد س
ػؿ ٕى آمىفه ٥ا و تمـیهها ،بنیاؿی اف ا٥ـاػ اصنداك می ىىدؼ ٥دا بندیاؿ
عددىب امد  ،امددا بنددیاؿ مددغ امد دده آن ؿا ػؿ ٝمددل بدده دداؿ ببـوددؼس ػؿ
ص٪ی٥ ، ٪لـ می ى؛ ایىله آیا آن مغ ام یدا وده ،بندتگی بده ٥دـػ ػاؿػس
٥ـػی ٝاػی ه ومیعىاهؼ تق یه ىؼ ،اصناك می ىدؼ تق یده ـػن بندیاؿ
مغ  ،تَىؿواپؾیـ و ١یـممله ام س او ٥دـػی ٝداػی امد و ومیعىاهدؼ
تق یه ىؼ پل ٥لـ می ىدؼ عییدی مدغ امد س ی دىفی وىىد « :و٩تدی
ىغَی عـػمىؼ ػا ى ؿا میىىىػ ،با رؼی آن ؿا تمـیه می ىؼس و٩تی ٥ـػی
متىمٔ آن ؿا میىىىػ ،آن ؿا ااهوبیگاه تمـیه می ىؼس و٩تدی ٥دـػی اصمد٨
آن ؿا میىىىػ ،بیىؼ به آن میعىؼػس ااـ ایه ىغٌ به آن بیىؼ ومیعىؼیدؼ،
آن ػا ى ومیبىػس» میاىی؛ بـای تمـیه ىىدؼۀ ص٪ی٪دی عییدی ؿاصد امد و
چیقی ١یـممله وین س ػؿ ص٪ی ، ٪بنیاؿی اف تمـیه ىىدؼاان ٩دؼیمی ده
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ایىزا وينتهاوؼ و بنیاؿی اف آنهایی ه ایىزا صْىؿ وؼاؿوؼ ػؿ صا صاّـ تا
مددٖش بنددیاؿ بدداییی تق یدده ـػهاوددؼس ایدده ؿا ٩ددبال بدده ىددما وگ٦ددت؛ تددا مبدداػا
وابنتگیهایی ؿا ؿىؼ ػهیؼ یا م٢ـوؿ ىدىیؼ ،چـا ده ػؿ ؿىدؼ تدىان اىو تدان
تدد حیـ میاؾاىدد س بددهٝىىان تق یه ىىددؼهای واٞ٩ددا مَددم؛٥ ،ددـػ میتىاوددؼ
هـچیقی ؿا تضمل ىؼ و ػؿ مىارهه با مىا ٜ٥ىغَی مغتی ،٤هـ وابندتگی
ؿا ؿها ىؼ یا متـ به آن اهمی ػهؼس تا و٩تدی ٥دـػ بتىاودؼ ایده داؿ ؿا اوزدای
ػهؼ ،مغ وغىاهؼ بىػس ا٥ـاػی ه میاىیىؼ مغ ام  ،آنهایی هنتىؼ
ه ومیتىاوىؼ ایه چیقها ؿا ؿها ىىؼس عىػ تق یه مغ ویند و ؿىدؼ مدٖش
ویق بهعىػیعىػ مغ ویند س بده ایده عدإـ میاىیىدؼ مدغ امد ده
ومیتىاوىؼ امیا بيـی ؿا ؿها ىىؼس فیدـا بندیاؿ مدغ امد ػؿ مىارهده بدا
مىاٝ ٜ٥میی اف چیقی ػمد يدیؼس آن مىدا ٜ٥همدیه ردا هندتىؼ ،چگىوده
میتىاویؼ ایه وابنتگیها ؿا ؿها ىیؼ؟ ػؿ وا ٜ٩به همیه عإـ ام ده ٥دـػ
اصناك می ىدؼ ػىدىاؿ امد س و٩تدی تْداػهایی بدیه ىدما و ػیگدـان ؿوی
میػهؼ ،ااـ ػؿ مىارهه با آنها وتىاویؼ عىیيتهػاؿی عىػ ؿا ص٦د٘ ىیدؼ یدا
وتىاویؼ صتی عىػ ؿا تمـیه ىىؼه ػؿ وٚـ بگیـیدؼ ،میادىی؛ پدؾیـ٥تىی ویند س
ػؿ اؾىته و٩تی تق یه می ـػی ،بندیاؿی اف امدتاػان وای ایده یمدا ؿا بده
مه ا٦تىؼ« :و٩تی تضمل آن مغ ام  ،میتىاوی آن ؿا تضمل ىیس و٩تی
اوزای آن ١یـممله ام  ،میتىاوی آن ؿا اوزای ػهیس» ػؿ وا٩د ٜهمیهاىوده
ام س و٩تی به عاوه بـايتیؼ چـا ایده ؿا امتضدان ومی ىیدؼ؟ و٩تدی ػؿ صدا
١یبه بـ مغتی یا ميلیی واٞ٩ی هنتیؼ ،ایه ؿا امتضان ىیؼس و٩تدی تضمدل
آن مددغ ام د  ،مددٞی ىیددؼ آن ؿا تضمددل ىیددؼس و٩تددی بدده وٚددـ میؿمددؼ
١یـممله ام و ا٦تهاوؼ ه ١یـممله ام  ،آن ؿا امتضان ىیدؼ و ببیىیدؼ
29۰

آیا ممله ام س ااـ واٞ٩ا بتىاویؼ آن ؿا اوزای ػهیؼ ،پی میبـیؼ ه« :پدل اف
ٝبىؿ اف مایههای تاؿیک ػؿعتدان بیدؼ ،الهدای ؿوىده و ؿومدتای ػیگدـی
پیو ؿو عىاهؼ بىػ!»
با ایههمه مٖیب ه ا٦ت؛ ،بهیاػآوؿػن تمای چیقهدایی ده آمدىفه ػاػی
مغ ام س ػؿ عاتمه امیؼواؿی واٞ٩ا عدىػ ؿا تمـیه ىىدؼه ػؿ وٚدـ بگیـیدؼ و
بهٕىؿ ىىا به تق یه اػامه ػهیؼس امیدؼواؿی تمـیه ىىدؼاان ٩دؼیمی و رؼیدؼ
بتىاوىؼ ػؿ ػا٥ا تق یه ىىؼ و به ما بـمىؼ! امیؼواؿی اف همیه امـوف به بٞدؼ،
اف و ٩عىػ به بهتـیه ىلل بـای تق یۀ واٞ٩ی امت٦اػه ىیؼس
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ضمیمه
رىآن ٥ایىن ٩ـاؿ وین احـی اػبدی باىدؼ و بدـ همدیه امداك مملده امد
مٖاب ٨اـامـ امـوفه وباىؼ و ایقاما اف وارهها بهاىوهای امدت٦اػه ومی ىدؼ ده
تداب ػا٥دا اف اـامدـ
امـوفه مـػی به آن ٝاػ ـػهاوؼس ااـ بـای وىىته ایه ِ
وىیه امت٦اػه می ـػی ميلیی رؼی پؼیؼ میآمؼ :اـچه ماعتاؿ فبان تداب
ممله بىػ فیبا و مٖاب ٨امتاوؼاؿػ باىؼ ،اما م٦اهی؛ رؿ٣تـ و مدٖش بدایتـی
ؿا ىامل ومیىؼس فیـا وارههای امتاوؼاؿػىؼۀ وىیه وه میتىاوؼ ؿاهىمایی ػا٥ا
ػؿ مٖىس مغتی ٤بایتـ و تزیی ٥ا ػؿ هـ مٖش ؿا مىت٪ل ىؼ و وده میتىاودؼ
تبؼیل بؼن و اىو تمـیه ىىؼاان یا مایـ ت٢ییـا بىیاویتـ ؿا پؼیؼ آوؿػس
یی هىگزی
 2راوىیه ۲995
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هؼًی تحتاللفظی بشخی اص واژهها
(ایه وارهها بـ اماك اوییه باؿی ه ػؿ مته تاب آمؼهاوؼ ٥هـم ىؼهاوؼس)

لىویى و عخًشايی اول:
٥ا« :ؿاه« »،اٍى » یا «٩اوىن» (ػؿ م٦هىی اعال٩ی یا مٞىدىی)س یمدۀ چیىدی
«٥ا» بـای اىاؿه به «ػاؿما» یا آمىفههای بىػا ىا یامىوی ویدق بده اؿ مدیؿوػس
ایه یمۀ «٥ا» هماوی ام ه ػؿ یمۀ «٥ایىن» به اؿ ؿ٥ته ام س
ػا٥ا« :ؿاه بقؿو٩« »،اوىن بقؿو» یا «آمىفههای بقؿو»س مغ٦د٥ ٤دایىن ػا٥دا
ویق ػؿ وٚـ اـ٥ته میىىػس
یىن :چـطس
٥ایىن :تـرمۀ ی٢ىی آن به مٞىی «چـط ٩اوىن» یا «چـط ػاؿما» ام س وياوۀ
ػایـهىلل ؿوگی ابتؼای تاب ویق ٥ایىن وای ػاؿػس
رىآن ٥ایىن« :چـعاوؼن چـط ٩اوىن»س تاب اٍیی تق یۀ ٥ایىن ػا٥اس
یىنیى :ىـس و ت٦نیـی با امت٦اػه اف فبان ،بیاویهس
َ
َ
ِره -ىهِ -ؿنِ :ره به مٞىدی ص٪ی٪د  ،ػؿمدتی ،ؿامدتی ،واٞ٩دی ىده بده
مٞىددی ویددکعىاهی ،همددؼؿػی ،مهـبدداوی ،عددىبی ِؿن بدده مٞىددی بـػبدداؿی،
ىلیبایی ،پایؼاؿی ،عىیيتهػاؿی س
ػا ى« :ؿاه» («تا ى» ویق تی ٘٦میىىػ) ایه اٍدٖالس بده ندی ده «ػا دى ؿا
نب ـػه» ویق اىاؿه می ىؼس
چی :ػؿ ٥ـهى چیىی ٪ٝیؼه بـ ایه ام ه «چی »،اوـری صیداتی امد و
ػؿ م٪اینه با «اىو  »،ىلل مٖش پاییهتـی اف اوـری ام س چی ؿا «پـاودا»
یا « ی» (به راپىی) ویق میوامىؼس
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«٩یمـو بيـی» :مٞىی تض اییٚ٦ی وارۀ چیىدی مدته اٍدیی٥« ،دای ػویدای
مهااوه» ام س
«٥ـامددىی ٩یمددـو بيددـی» :مٞىددی تض د اییٚ٦ی وارۀ چیىددی مددته اٍددیی،
«٥ـامىی ٥ای ػویای مهااوه» ام س
چیاىو  :ىلیی اف تمـیه مىتی چیىی ه «چی» یا اوـری صیاتی ؿا تق یده
می ىؼس
اؿما :ماػهای میاه ه اف اوزای اؿی واػؿم واىی میىىػس
ىیهىیى « :مـى ؽهه» یا «مـى ٩یب» عَىٍیا اعال٩یس
ػویای ػهرهته :پىؼاىتی بىػینتی اف رهان هنتیس
اىو -۲ :اوـری تق یه -۰ ،ؿوىی ه چىیه اوـریای ؿا تق یه می ىؼس
بىػا :یمۀ بىػا وارهای اف فبان هىؼ ٩ؼی؛ ،ماوندلـی امد و بده ىغَدی
ػیی می ىؼ ه اف ٕـی ٨تق یده و پداییو و پدـوؿه عدىػ بده بَدیـ (یدا
ؿوىهبیىی ،ؿوىهّمیـی یدا ؿمدتگاؿی) ؿمدیؼه امد و وبایدؼ بدا «مدیؾاؿتا
اىتاما» (مٞـو ٣به بىػا) ،ه بهٝىىان بىیاناؾاؿ بىػین؛ ىىاعته میىدىػ یدا
با مؾهب بىػین؛ یلی ػؿ وٚـ اـ٥ته ىدىػس وارۀ بدىػا ،بده مدؾهب یدا ٩ىمید
عاٍی مضؼوػ وین س
بىػا ىا یامىوی :میؾاؿتا اىتاماس بهٕىؿ ميهىؿی بهٝىىان بىیاناؾاؿ بىػین؛
ىىاعته ىؼه ام س ا٦ته میىىػ او ػؿ هىؼ بامتان صؼوػ مؼۀ پىز؛ ٩بدل اف
میالػ میفینته ام س
ػاؿما :آمىفههای بىػا ىا یامىویس
«٥ـو ؿ٥ته ػؿ یدک ىداط اداو» :اٍدٖالصی چیىدی بده مٞىدی ؿ٥دته ػؿ یدک
بهبن س
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تاتاااتا :مىرىػی ؿوىهبیه با حمـۀ ص٪ی٪ی ػؿ مؼؿمۀ بىػا و ندی ه بدایتـ
اف مٖىس آؿها و بىػیناتىا ام س
مىتـای ایماك :متىی هه ػؿ بىػین؛س
َٝـ پایان ػاؿما :بـ ٕب ٨اٙهاؿا بىػا ىا یامىوی ،ػوؿۀ پایان ػاؿما پاوَدؼ
ما بٞؼ اف ػؿاؾىتو ىـو ٛمیىىػ ،ه ػؿ آن فمان ػاؿمدایو ػیگدـ ٩داػؿ
به وزا مـػی وغىاهؼ بىػس
ِیی ٥ى  :ایگىی اعال٩ی چیىی ػؿ ػهۀ ۲95۲س
ایپا :ػوؿهای ه ػو میییاؿػ ما ٕى می يؼ ،ایه واره ػؿ ایهرا بدهٝىىان
یک ٝؼػ امت٦اػه میىىػس
تایری« :وهای بقؿو» تایری ومداػ مؼؿمدۀ ػا دى و چیدقی امد ده ػؿ
١ـب بهٝىىان وماػ «ییه و یاو » ميهىؿ ام س
ِهتددى :بددهٝىىان تـمددیمهای ما٩بددل تدداؿیغی ،ت٢ییددـا ػوؿۀ ٕبیٞد ؿا ا٥يددا
می ىؼس
یى ىىى :بهٝىىان تـمیمهای ما٩بل تداؿیغی ،ت٢ییدـا ػوؿۀ ٕبیٞد ؿا ا٥يدا
می ىؼس
تاب ت٢ییـا  :یک تاب پیيگىیی بامتاوی چیىی اف مینیۀ رى (٧۲۲۲۲ی
تا ٧۰۰۲ی)س
هيد مددهوگاؿه :اف تدداب ت٢ییددـا و تـمددیمهای امد دده ا٦تدده میىددىػ
ت٢ییـا ػوؿۀ ٕبی ٞؿا ا٥يا می ىؼس
او٪الب ٥ـهىگی :رىبيی میامی ده اؿفههدا و ٥ـهىد مدىتی ؿا مدـػوػ
ىمـػ ()۲955-۲915س
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آؿهددا  :مىرددىػی ؿوىددهبیه بددا حمددـۀ ص٪ی٪ددی ػؿ مؼؿمددۀ بددىػا و نددی ه
٥ـامىی مه ٩یمـو ام س
َػنریى  :یک مته المیک چیىی تق یهس
بىػیناتىا :مىرىػی ؿوىدهبیه بدا حمدـۀ ص٪ی٪دی ػؿ مؼؿمدۀ بدىػا و ندی ه
بایتـ اف آؿها اما پاییهتـ اف تاتاااتا ام س
َػن :عىىۀ اوـری رم ٜىؼه اف ُبٞؼهای ػیگـ ػؿ بؼن یک تق یه ىىؼهس
ی ىفی :مٞـو ٣به وىینىؼۀ ػا ى ِػ ریى س او بدهٝىىان بىیانادؾاؿ ػا ى یند؛
ػؿوٚددـ اـ٥تدده میىددىػ و امددان مددیؿوػ صددؼوػ مددؼۀ چهدداؿی ٩بددل اف مددیالػ
میفینته ام س
عخًشايی دوم:
َ
ىه ِاه :وٖ٪ۀ ٕب مىفوی وا ٜ٩ػؿ مضل ؿیيۀ بیىیس
یی :واصؼی چیىی بـای ٥اٍیه (مٞاػ وی؛ ییىمتـ)س ػؿ چیىدی۲۲6« ،هدقاؿ
یی» اٍٖالصی ام بـای تىٍی٥ ٤اٍیهای بنیاؿ ػوؿس
یىآن :واصؼ پى چیىیس
٥اىه« :بؼن ٩اوىن» ،بؼوی ماعته ىؼه اف اىو و ٥اس
وٖ٪ۀ ی ىاىو  :وٖ٪ۀ ٕب مىفوی ػؿ مـ ق  ٤ػم س
ویـواوا( :اف ماونلـی ) تـک ـػن ػویای بيـی بدؼون ایده بدؼن ٥یقیلدی،
ؿوه امل ـػن تق یه ػؿ مؼؿمۀ بىػا ىا یامىویس
عخًشايی عىم:
اىآنػیى  :راؿی ـػن اوـری اف بایی مـ ىغٌ ،مـام؛ ْٝىی س
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میلدده مدداػؿ :ػؿ امددٖىؿۀ چیىددی ،مددٖش بددایتـیه ردداوػان مؤوددج ػؿون
مه ٩یمـوس
امپـاتىؿ بقؿو یي؛ :ػؿ امٖىؿۀ چیىی ،راوػاوی ه مده ٩یمدـو ؿا مـپـمدتی
می ىؼس
اط ویىان :وارهای ػا ى ینتی بـای ١ؼۀ ٍىىبـیس
ىی ِچه :واصؼی چیىی بـای فمان ،مٞاػ ػو ما ٝس
ػنتیان« :میؼان َػن »،مىٖ٪ۀ پاییه ىل؛س
عخًشايی چهاسم:
مارىو  :بافی مىتی چیىی ه چهاؿ و٦ـه بافی میىىػس
هان :ا خـی ٩ىمی چیىیهاس
یماٝ :ىىاوی بـای یک امتاػ ػؿ مى بىػین؛ تبتیس
ىیى میى اىییری :یک مته المیک چیىی تق یهس
ریهییه :وّٞیتی اف ٩ـاؿػاػن ػم ها ؿوی ه؛س اوگيتان یدک ػمد ؿوی
اوگيتان ػم ػیگـ ٩ـاؿ میایـػ ،به ٕىؿی ه  ٤ػمد ها بهمدم بدای
ام و ػو اوگي ىن ٕىؿی به یلؼیگـ متَل میىىوؼ ه یدک بیْدی
ىلل بگیـػس
ػا ى ؽو  :یک مته المیک چیىی تق یهس
هىییییه :وٖ٪ۀ ٕب مىفوی ػؿ مـ ق میدانػوؿاه (مىٖ٪دۀ بدیه ويدیمهااه و
آی تىامیی)س
تانرىو  :وٖ٪ۀ ٕب مىفوی ه ت٪ـیبا ػؿ مـ ق ٦٩نه میىه ٩ـاؿ ػاؿػس
یىره :وٖ٪ۀ ٕب مىفوی ه ػؿ ٩نم پاییىی پي مـ ٩ـاؿ ػاؿػس
ِ
2۲۲

میى ِمه« :ػؿوافۀ صیا » وٖ٪ۀ ٕب مىفوی ه ػؿ ومدٔ پداییه مدـ ٩دـاؿ
ػاؿػس
عخًشايی پًجن:
چهاؿ ورهسسس هي ره  :بـای عىاوىؼاان چیىی« ،چهداؿ رهد » ایهاىوده
ػؿک میىىػ ه به چهاؿ ره ىما  ،رىدىب ،ىدـ ٧و ١دـب اىداؿه ػاؿػ و
«هي ره » به چهاؿ وره اىاؿهىؼه بهٝالوۀ ىما ىـ٩ی ،ىدما ١ـبی،
رىىبىـ٩ی و رىىب١ـبیس
اوزای مـام؛ تبـک :وارۀ چیىی تـرمه ىؼه ػؿ ایىزا « ،ای اىآود » امد س
مٞىی تض اییٚ٦ی ایه ػو یمه «باف ـػن وىؿ» یا «باف ـػن [با] ودىؿ» امد س
میتىان پی بـػ ه چـا بـعی اف ؿاهبان ػؿ مـامد؛ تبدـک ،همدانٕىؿ ده ػؿ
٩نددم مـبىٕدده ػؿ تدداب آمددؼه امد  ،مددٞی می ىىددؼ بددا تاباوددؼن وددىؿ بدده
مزنمه ،چيمان آن ؿا با «وىؿ باف ىىدؼس» مـامد؛ تبدـک ػؿ بىػیند؛ رىدىب
آمیا و ویق ىـ ٧آمیا ؿایذ ام س
آمىؿا :اؿواس بؼوهاػ (اف ماونلـی )س
صای ػم ال وییى٥ـ آبی بقؿو :صایتی اف ػم بـای تبـکس
رىیى ه :امتؼٝا و مضـ و راػوس
وٖ٪ۀ ِهگى :وٖ٪دۀ ٕدب مدىفوی ده ػؿ پيد ػمد بدیه اوگيد ىند و
اوگي اىاؿه ٩ـاؿ ػاؿػس
٥ى ىىیی :ؿوىی چیىی بـای تٞبیـ مىاٙـس
عخًشايی ؽؾن:
2۲۲

رىدىبی

چیه هىیی :یلی اف م٪اما ىـوؿ ػؿباؿ میٖىتی ػؿ میندیۀ مدىو
(۲۲۰1ی تا ۲۰19ی)س
َ
مٞيددى٩ه ػا رددی :مٞيددى٩ۀ بددؼرىل آعددـیه امپـاتددىؿ ػؿ مینددیۀ ىددى
(٧۲152ی تا ٧۲۲۰۰ی)س ٪ٝیؼه بـ ایده امد ده او تىمدٔ ؿوس یدک ؿوبداه
َ
تنغیـ ىؼه بىػ و باٝج م٪ىٓ مینیۀ ىى ىؼس
ػؿ عَىً رىىن صاٍل اف تق یهسسس ااـ نی بتىاوؼ آتيدی ایزداػ ىدؼ :ػؿ
ایه پاؿااـا ،٣بهوضىی بافی بدا یمدا ٍدىؿ اـ٥تده امد س ػؿ چیىدی وارۀ
رىىن صاٍل اف تق یه« ،فو هى» ،مٞىی ػؿم ـػن آتو ؿا ویق میػهؼس
عخًشايی هفتن:
ریاىو  :ؿاهب بىػینتی ميهىؿی ػؿ مینیۀ مدىو رىدىبی (۲۲۰1ی تدا
۲۰19ی)س
ىه ِامی :صؼوػ هقاؿ مایل ػوؿ اف مٞبؼ ییى ییه ،مضیی ه چاه وا ٜ٩بىػس
ما ى ما ى :امپـاتىؿ یلی اف «مه پاػىاهی» (۰۰۲ی تا ۰52ی)س
عخًشايی هؾتن:
بایهىیی :وٖ٪ۀ ٕب مىفوی ه ػؿ تاد مـ ىغٌ ٩ـاؿ ػاؿػس
یى ػوو بیه :یلی اف هي ػا ى ین راویؼان ػؿ مؼؿمۀ ػا ىس
ما ىیى :عٔ مـفی بیه ٕـ ٣ییه و یاو بؼنس
عخًشايی يهن:
اىو ىه :بؼوی ماعته ىؼه اف اىو س
آه ییى :ىغَیتی اصم ٨ػؿ یک ؿمان چیىیس
2۲۰

ِىهىییى :بىیاناؾاؿ مؼؿمۀ ىمایی بىػین؛ ِؽن ػؿ مینیۀ تاو س
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