تیناسنا هب یا همان#

،زیزع تیناسنا
هب باطخ الومعم اه همان .تسا یبیرغ ساسحا وت یارب نتشون همان هک منک یم فارتعا
.یداعریغ تسا یراک تیناسنا هب نتشون همان الک .دنوش یم هتشون یصاخ دارفا ای درف
لاح نیا اب .ینک یم تفایرد یدایز یاه همان هک مراد کش و ،یرادن یتسپ سردآ یتح وت
.تسا نتشون تقو منک یم رکف زونه
اریز  -مشاب هتشاد یسرتسد وت هب لماک روط هب مناوت یمن الامتحا هک تسا یهیدب
تسا یناسنا ره لماش هکلب تسا هدنز نونکا هک تسا یناسنا ره لماش اهنت هن تیناسنا
یرایسب یاه مدآ و .تسا رفن درایلیم  ۱۰۷ابیرقت زا تبحص .تسا هدوب هدنز یزور هی هک
عوضوم نیا هب ادعب .دنشاب هار رد یدایز گرزب یاه مدآ تسا دیما  -دنا هدشن دلوتم زونه
هتشذگ هب یهاگن مهاوخ یم ،میوگب هدنیآ هرابرد هکنآ زا شیپ اما ،تشگ مهاوخزاب
.مزادنیب
.میا هدمآ ار یزارد هار ،زیزع تیناسنا
رازه  ۲۰۰ادودح ناتساد .دهد یمن رییغت ار دوخ فارطا طیحم وت دننام الماک یرگید دوجوم چیه
مرگ یارب تاناویح تسوپ زا هدافتسا هداعلا قوف هدیا یارب ،نامز نآ .دش عورش لبق لاس
تاعارتخا اهنیا همه .دنداد یمن لبون هزیاج شفک ای هزین عارتخا ای شتآ لرتنک ای ندش
یعیبط هیلوا هاگتسیز رد دنتخاس رداق ار وت اهنت هن هک دندوب یا هنادنمشوه هداعلا قوف
لکش دوخ لیم قباطم ار دوخ هاگتسیز دنداد هزاجا هکلب ،یهد همادا دوخ یاقب هب هنادازآ دوخ
.یوش طلسم نآ رب و یهدب
طسو رد یداع و یا هیشاح هنوگ ،یدایز تدم یارب .تسا هدوبن یوق ردقنیا مه هشیمه ناسنا
رب ییایرد یاه هراتس ای اه هناورپ ،اه لیروگ زا رتشیب یلرتنک هک ،یدوب ییاذغ هریجنز
تاناویح ندرک لابند ،تارشح نتفرگ ،ناهایگ یروآ عمج اب وت اساسا .یتشادن تفارطا
یسرت رد ،یا هدنام هدنز رت یوق رایسب نایچراکش زا هدنامزاب یاه هشال ندروخ و کچوک
.یا هدرک یگدنز یگشیمه
درایلیم  ۷زا رتشیب رایسب طسوتم یاه هزناپماش هورگ یکیتنژ عونت یتسناد یم ایآ
تلع نادب نیا دندقتعم نادنمشناد ؟دننک یم یگدنز نیمز هرک یور هک تسا یناسنا
دادعت نآ زا زورما ناهج تیعمج لک و دندش ضرقنم ابیرقت راب کی اه ناسنا هک تسا
همه هکنیا ،عقاو رد .میریگب مارآ ات تشاداو ار ام تقیقح نیا .دنتسه دودحم هدنامزاب
.تسا هزجعم کی میتسه اجنیا
یتادوجوم یروآ تفگش زرط هب تاناویح زا یرایسب اب هسیاقم رد اه ناسنا ،یکیزیف رظن زا
هدنامرد اتبسن و ندز دایرف لاح رد  ،تخل ،ناسنا زج یرگید دوجوم مادک .دنتسه هدننکش
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تعاس دنچ ضرع رد هرب دازون ؟دوش یم هار رد نایچراکش همعط یناسآ هب ،دیآ یم ایند هب
دوخ یاپ ود یور دناوتب ناسنا دنزرف ات دشک یم لوط لاس کی :تسا نتفر هار هب رداق
یم رداق ار اهنآ هک دنراد یصاخ یاه لمعلا سکع و اه ناگرا ،ساوح رگید تادوجوم .دتسیاب
یصاخ هاگتسیز چیه یارب یعیبط روط هب وت اما ،دننامب هدنز صاخ یاه طیحم رد دنزاس
یتسناوت ،تسا وت توق هطقن هک درک تباث راکشآ فعض نیا لاح نیا اب .یتسین زهجم
هب رصحنم درواتسد نیا !ینک ادیپ شرتسگ هام و سونایقا فک ،لامش بطق ات اه تشد زا
.تسا یدرف
نکاس ناهج رسارس رد و هتفر رتارف نیمز زا دیاب دننک یم رکف اه ناسنا زا یخرب یتح
یوش تدوجو ندش وحم عنام یناوتب زور کی رگا اهنت ،تسا یبلاج رظن ،دوخ دوخ هب .دنوش
دنچره .دوب دهاوخ روآ مرش .دنک یم دروخرب نیمز هرایس هب گرزب گنس باهش کی یتقو
،لوا .یشاب رگید یاه هرایس رد یگدنهانپ لابند تسا دوز یمک منک یم رکف هناقداص
هرایس یور لئاسم یضعب دییایب
:تسا هدرک داجیا یتالکشم نیمز یور تروضح تفگ دیاب اریز .مینک لح ار نامدوخ هناخ
شهاک ،نازینوی وترپ ،سونایقا رد کیتسالپ ،یلگنج ناتخرد عطق ،نیمز هرک ندش مرگ
دسر یم رظن هب یهاگ .تسا یفاک رفن کی ندرک هدرسفا یارب اهنیا همه .یتسیز عونت
!یناسرب دوس ات ینز یم بیسآ رتشیب
.دوب یرتهب یاج یناسنا چیه نودب نیمز دندقتعم هک موش یم وربور یمدرم اب بلغا
وت هب مروبجم منک یم ساسحا اما ،یشاب هدیجنرن نم فرح نیا زا مراودیما ،زیزع ناسنا
یگداس هب ای ،دنرگن یم وت هب رخسمت اب ،دنرادن دامتعا وت هب اه یضعب هک میوگب
مدرک شومارف .یتسه هرایس نیا ندرک بارخ لاح رد دننک یم رکف نوچ دنرادن تسود ار وت
لکشم یزیرگ ناسنا نیا ندیمهف اب هشیمه نم .متسین دارفا نیا زا یکی نم هک میوگب
.تسا دوخ زا ترفن یعون تیاهن رد اریز ،متشاد
اب یدارفا متفایرد رتشیب یوجتسج اب ؟تسا هدمآ اجک زا تیناسنا هب یدامتعا یب نیا
اهنآ :تسا طلغ الماک نم نهذ رد هک ،دنراد تیناسنا زا یصاخ ریوصت مومسم هشیدنا نیا
،ابیز ،کیتنامر تعیبط هب یتسرد هب هک دننیب یم یعیبطریغ یا هنوگ ار اه ناسنا
ام تفرشیپ هب هک تسا ماخ بصعت کی نیا مدقتعم نم .تسین قلعتم کینومراه
زاغآ زا دیاب ،هدیا نیا ندیمهف یارب .میوش صالخ نآ زا دیاب رتدوز هچره و ،دنک یمن کمک
.مینک عورش
شیب اضف رد اهنت یا هرخص ،ادتبا .دمآ دوجو هب شیپ لاس درایلیم  ۴.۵زا شیب نیمز
هب عورش نیمز هرک تسیز هکنیا زا لبق دیشک لوط لاس درایلیم کی زا رتشیب ،دوبن
یلولسرپ ناهایگ نیلوا ات دیشک لوط لاس درایلیم  ۲زا شیب ،نآ زا سپ .دنک شیادیپ
لکش زا یدیدج الماک عون ،نیربماک راجفنا یط ،دعب لاس درایلیم کی .دنتفرگ لکش
.تاناویح :دش رادیدپ نیمز یور رب یگدنز
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هک یناهایگ میناد یمن ام .دندمآ هنحص یور رب شیپ لاس نویلیم  ۵۰۰تاناویح نیلوا
ات .دنتشاد یساسحا هچ تاناویح روضح هرابرد ،دنتشاد روضح رت شیپ لاس اهدرایلیم
یمن تکرح دایز اهنآ :دننک یگدنز شمارآ رد دنراد تسود ناهایگ ،میناد یم هک ییاجنآ
ناهایگ اب مناوت یمن هک ییاجنآ زا ،زورما .دنریگ یم کاخ و باتفآ زا ار دوخ یزور و دننک
هک دسر یمن رظن هب نکممریغ اما ،دننک یم رکف هنوگچ اهنآ مناد یمن ،منک تبحص
ار تاناویح یتح دیاش .دنشاب هتفای هدننک تحاران و هدننک جیگ ار تاناویح اب یگدنز
اب و دندوب هشیر یب اساسا هکنیا رطاخب اهنت هن ،دنشاب هتفای قالخا یب یتادوجوم
هکنیا رطاخب رتشیب هکلب دندوب هتشاذگ یگدنز نیا هب اپ یرواب لباقریغ تعرس
ناهایگ تاناویح :دوب روفنم و هقباس یب ،دیدج الماک نامز نآ رد هک دندوب هداد ماجنا یراک
.دندروخ یم ار
ریذپان نایاپ لماکت .دوبن دنیاشوخ نادنچ ناهایگ یارب تاناویح دورو ،هتفر مه یور
هتفر شیپ بوخ اجنیا ات ناهایگ زا هدش هدیشوپ نیمز هک یلاح رد و ،لاح نیا اب ،تسا
و ناهایگ زا هدش هدیشوپ ینیمز زا رتمک لقادح ای ،دوب هدننک لسک مه یمک ،دوب
هفاضا نیمز رد ناهایگ شیادیپ زا لبق نارود دروم رد یحیضوت( دوب زیگنا ناجیه تاناویح
).دوب رت هدننک هتسخ یتح هک ،هرخص طقف ،منک یم
ار ناهایگ یایند تاناویح روهظ هک روطنامه اقیقد .میدرگرب تیناسنا شقن هب ،بوخ
دای هب .دروآ دوجو هب یتالکشم تفر یم راظتنا هک روطنامه زین امش دورو ،تفشآرب
هداس یگدنز و راب  ۲۰۰۰زا شیب ابیرقت تاناویح .دیا هدمآ اجنیا هب هزات امش ،دیشاب هتشاد
ار وت هک میوگ یمن ار اهنیا .تسا هتشاد دوجو اه ناسنا زا رتدوز راب  ۷۰۰۰زا رتشیب یهایگ
.یتسه هداعلا قوف وت منک یم رکف اریز ،مراداو عضاوت هب
،دراد دوجو وت رد درف هب رصحنم الماک یزیچ ،یتسه تاناویح زا هنوگ کی وت اساسا هچرگا
رتمک ،متفگ هک روطنامه هک ـ دوش یم طوبرم وت یناسنا یکیزیف تخاس هب رتمک هک
رد .دوش یم طوبرم یروآ نف زا هدافتسا یارب وت یتاذ شیارگ هب رتشیب و ـ تسا رثوم
هنال هب  -دنهد یم رییغت ار دوخ فارطا طیحم اشوک یروناج یاه هنوگ رتشیب هک یلاح
.دننک یمن لمع یداینب وت دننام مادکچیه ـ دینک رکف اه هنایروم هپت و یبآ یاه گس
یروآ نف زا نم روظنم :منک یم هدافتسا نآ موهفم نیرت عیسو رد یروآ نف هملک زا نم
اهرازبا ،سابل ـ دراذگ یم ریثات ام فارطا یایند رب ناسنا رکفت هک تسا ییاه شور مامت
دنچ یاه تکرش یتح و  ،لاتیجید یاه هکبش ،ابفلا ،اهرهش ،اه هداج نینچمه  ،اه نیشام و
.یلام متسیس و یتیلم
مار یاهورین زا ار دوخ ات یتخاس یکیژولونکت یاه متسیس ،یدمآ دوجو هب هک ینامز زا
و درک ظفح نافوط زا ار وت هک دش عورش ترس یالاب فقس زا .ینک اهر تعیبط یندشن
هتسباو یروآ نف هب اتاذ وت .تشاد همادا هدنشک یاه یرامیب نامرد یارب نردم یاهوراد ات
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ار تقیقح نیا یهد یم حیجرت ،دنک یم انش بآ رد دناد یمن هک یهام کی دننام اما .یتسه
ردقچ و تسا هتخیمآ مه رد یروآ نف اب گنتاگنت یتروص هب وت یگدنز هک یریگب هدیدان
شیادیپ یادتبا رد .نک تقد رمع لوط طسوتم هب ،لاثم یارب .دیآ یم وت راک هب یروآ نف
رطاخ هب یدح ات .دنک یگدنز لاس  ۳۰زا شیب تفر یمن راظتنا یلومعم ناسنا کی زا ،وت
زا .یا هدش دلوتم رترید هک ینادب سناش شوخ ار دوخ دیاب ،ناکدوک ریم و گرم یالاب خرن
کدرا نیج ود هک دینیبب ار کدرا تفج کی رگا .تسا یداع الماک نیا ،تعیبط ردام هاگدید
تلاح نیرت هنانیبشوخ رد ای ،ود اهنت ندید زا دیابن ،دننک یم انش راهب رد اهنآ رس تشپ
.دینک بجعت ناتسبات رخآ رد هدنامیقاب کدرا هجوج هس
لماکت مه هب هتسباو اه لگ و اهروبنز هک روطنامه تسرد ،تسا ام زا یشخب یروآ نف
لگ یروراب هب هدرگ ندرک شخپ اب ،دننک یم عمج ار لگ دهش اهروبنز هک روطنامه .دنتفای
و شرتسگ یارب یروآ نف .سکعرب و ،تسا هتسباو یروآ نف هب ناسنا .دننک یم کمک اه
اج همه یروآ نف !تسا هدرک رما نیا هب یگرزب کمک هچ ،تیناسنا و .دراد زاین ام هب ریثکت
یگدنز ،دنک یم ادیپ یلجت دیدج تامیظنت ،دیدج طیحم رد هک تسا رضاح ام هرایس رد
زا سپ هک یروآ نف لماعت یسانش موب تسیز ـ یروآ نف رهپس .دهد یم رییغت ار نیمز یور
یور یگدنز رب نآ ریثات .تفای هعسوت دوجوم هرک تسیز یالاب رد ـ تفای لماکت وت دورو
روهظ ،زا رتشیب یتح دیاش و ،هسیاقم لباق و تفرگ هدیدان ناوت یم یتخس هب ار نیمز
.تسا هتشذگ لاس نویلیم  ۵۰۰رد تاناویح
هشیمه تعیبط .تسا راک و بسک کی لومعم قبط دنیارف نیا لک ،یلماکت هاگدید زا
،دوش یم انب یمیش یور رب یسانش تسیز :دوش یم انب یگدیچیپ دوجوم حطس یور رب
.دوش یم انب تخانش یور رب هبساحم ،دوش یم یراذگ هیاپ یسانش تسیز یور رب تخانش
بجوم نآ شیادیپ هک مسانش یمن ار یرگید هنوگ نم .تسا ییانثتسا ،وت هاگدید زا اما
نبرک رب ینتبم لماکت و ـ نژ ـ یا نا ید دازآ نتسکش  ،دیدج الماک یلماکت زاف کی
،دبای یم لماکت یا نا رآ زا یا نا ید هک روطنامه .دشاب هدش شیپ لاس اهدرایلیم رد بیکرت
ینوکیلیس یاه هشارت دننام ،دیدج داوم رد یکیتنژریغ لماکت رد شهج ثعاب وت لامعا
ار نیمز تروص وت روهظ .دوبن رتمک زین نآ تارثا ،دوبن هناهاگآ لمع نیا هچرگا .تسا هدش
ایوگ اما ،تسا وت راک نیا .دوب دهاوخ دوهشم زین نیا زا سپ لاس نآ راثآ هک داد رییغت اساسا
.یشاب هتشاد نآ هب تبسن ینشور عضوم یا هتسناوتن و ،یا هدیمهفن ار نآ زونه
دوجوم اهنت  ،تیناسنا ،وت رطاخ هب اهنت تیناسنا ،تسین یناسآ راک ممهف یم الاح
تالیامت و اهزاین ،راکفا اب ،ناسنا اهدرایلیم زا وپاکترپ یا هعومجم هلب تسین رکفتم
هرایس حطس گرزب سایقم رد رکفت هدامآ یکیژولویب رظن زا هک تسا ناشدوخ صاخ
راهچ رس .تسا راشف تحت عوضوم نیرت مهم نم رظن زا رضاح لاح رد ،دوجو نیا اب .دنتسین
.مسیون یم تیارب ار همان نیا هک تسا نیمه یارب و .یا هداتسیا هار
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هطبار تسا نکممم هک منیب یم ور شیپ رد نکمم ریسم ود ،هدنیآ هب مارتحا اب
عورش سوباک اب دیراذگب .سوباک ریسم و ایور ریسم :دهد هعسوت ار یروآ نف اب یلماکت
ضرعم رد ـ یروآ نف و اه ناسنا نیب ای اه لگ و اهروبنز نیب هچ ـ یلماکت هطبار ره .مینک
لماعت دقاف ،یرگیزمه اب هسیاقم رد ،یلگنا هطبار .دنراد رارق لگنا هب ندش لیدبت رطخ
ینارگن ایآ .تسا هدنریگ اهنت :دهد یمن دوخ نابزیم هب یزیچ هتخاف ای مرک ،ولاز .تسا
؟دشاب هتشاد طبر عوضوم نیا هب دناوت یم مینک یم ساسحا یروآ نف اب طابترا رد هک
رطاخب ،مینک یم هدافتسا یروآ نف زا رود رایسب یاه نامز زا هک تقیقح نیا مغر یلع
نیا ضرعم رد اه ناسنا ،دشخب یم هعسوت ار ام یاه ییاناوت و دنک یم تمدخ ام هب هکنیا
لیدبت رازبا هب نایاپ یاج هب و دنیآرد یژولونکت تمدخ هب اهنآ یزور هک دنراد رارق رطخ
کی کش نودب وراد .دوش یم هدید ییوراد هزوح رد نآ هنومن .دنوش یروآ نف نابزیم ای دنوش
هب ار دوخ دشر ماقرا دندرک شالت ییوراد یاه تکرش هک ینامز اما ،تسا شخب تاجن یروآ نف
یاراد و هدش فرحنم یرامآ نیگنایم زا هک دننک عناق ار دارفا یشور ره اب ،دنناسرب رثکادح
هب یروآ نف اعقاو ایآ دیسرپ دیاب ،دنراد زاین بسانم یوراد هب هجیتن رد ،دنتسه لالتخا
.دنک یم هدروآرب ار نآ ناراد ماهس و تعنص یاهزاین طقف ای دنک یم تمدخ تیناسنا
ام هک یروآ نف و دنک یم کمک تیناسنا هب هک تسا اجک اه یروآ نف نیب زرم اعقاو
،وت هک تسا نیا ییاهن رکفت ؟دیابر یم ار ام یتاذ لیسناتپ و دنک یم دودحم ار
یاه مسیناگرا ریثکت و یروراب یارب یسنج مادنا زا رتمک یزیچ هب تیاهن رد ،تیناسنا
رد ییاجره رتگرزب یاه مرف رد هدش روصحم یگدنز یاه مرف .یوش لیدبت رت گرزب یروآ نف
یتوافتم دیفم یاهراک هک دینک رکف هدور رولف هب ،لاثم یارب :دوش یم هدید تعیبط
یروآ نف روناج مکش رد ییاه بورکیم زا رتشیب یزیچ یدوز هب ایآ .دهد یم ماجنا ام ندب رد
الصا نیا و .تسا هلیسو هکلب تسین نایاپ رگید تیناسنا ،هلحرم نآ رد ؟دوب میهاوخ
.منک یم یزاب تیناسنا میت یارب و ،متسه درف کی نم اریز ،تسین نم دنیاشوخ
.ایور یارب الاح
.تسا دنیآرف کی هلب تسین نایاپ هطقن ناسنا یمهفب و یوش رادیب هک تسا نیا ایور
داجیا تارییغت .دهد یم رییغت ار ام تیاهن رد ،دهد یمن رییغت ار ام طیحم اهنت یروآ نف
یارب یروآ نف زا رگا دش یم هچ .یشاب ناسنا لبق زا رتشیب دهد یم ناکما وت هب هدش
نامیاه فعض زا یروآ نف و میدرک یم هدافتسا دوخ یناسنا یاه یگژیو نیرتهب نداد شرورپ
؟درک یم تیامح
 ،یناسنا یروآ نف .میمانب یناسنا ار یروآ نف نیا ،رتهب یا هملک نادقف رد میناوت یم
دئاز یاج هب نامیاه ییاناوت اب .دریگ یم رظن رد عورش هطقن ناونع هب ار یناسنا یاهزاین
ام یاه هزیرغ اب .دهد یم شرتسگ ،نآ زا نتساک یاج هب ار ام ساوح .دنک یم یزاب نتشاگنا
تمدخ اه ناسنا هب اهنت هن یناسنا یروآ نف .دوب دهاوخ یعیبط یساسحا :دوش یم گنهامه
ثیح زا رخآ هتکن و .تسا تیلک کی تیناسنا ،رگید زیچره زا شیب هکلب ،درک دهاوخ
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یم ققحت ار میراد نامدوخ دروم رد اه ناسنا ام هک ییاهایور هکنیا ،تیمها هن و بیترت
.دشخب
نیفلد کی دننام ؟ینک یگدنز هام رد ؟ینک زاورپ هدنرپ دننام ؟تسیچ وت یایور الاح
هتشاد یتاپ هلت تنازیزع اب ؟ینک رارقرب طابترا دنک یم ادص هک یزیچ ره اب ؟ینک انش
هداوناخ اب مارمه هک یا هناخ ؟مشش سح ناونع هب یلدمه ؟اه داژن و تیسنج یربارب ؟یشاب
یارب یتسناوت یم دیاش ؟یشاب هتشاد یرت ینالوط یگدنز یهاوخ یم ایآ ؟دنک دشر تا
.ینک یگدنز هشیمه
تا یکدوک یاهزور اما ،یدوب تیمها یب ابیرقت یا هنوگ ینامز :نک شوگ ،تیناسنا
هب .یدیشک الاب تشد نجل زا ار دوخ  ،تیقالخ و یروآون فطل هب .تسا هدیسر نایاپ هب
لماک هسورپ نیا .یهد یم رییغت ار نیمز تروص هک یدش لیدبت یلماکت روزیلاتاک
زا سپ هک یروآ نف رهپس و یتفای شهج نآ زا هک یتسه یا هرک تسیز نیب روحم وت .تسین
.تسین یکچوک تیلوئسم .دش رادیدپ وت دورو
وت شور نیا اما .یدنام یم تدوخ راغ رد دیاب ،یا هدش هدامآ نیمه یارب ینک یم روصت رگا
نتشگرب هب لیامت .یا هدوب هتسباو یروآ نف هب ،یا هدمآ ایند هب هک یزور زا .تسین
اب ههجاوم رد اهنت هن نیا .تسا نکمم ریغ ،تسا کرد لباق هک هزادنا نامه هب تعیبط هب
ندیشیدنا نودب میناوت یمن .تسا وت تیناسنا راکنا هکلب ،تسا هنالدزب اه هتخانشان
اب ـ ینک تکرح ولج تمس هب دیاب .مینک رکف تیناسنا هدنیآ هب یروآ نف هدنیآ هب
هراگندوخ یروآ نف .تسا وت ندرک دشر تقو اما ،یتسه ناوجون وت .یا هدمآ اجنیا هزات هکنیا
یکیزیف یایند رد ناسنا تیقالخ و راکتبا هب ندناشوپ لمع هماج نیا .تسا تیناسنا
زا دییایب .تسا ام راختفا هیام هک مینک لیدبت یرنه یرثا هب ار ایند دییایب .تسا
یحارط هدنیآ تمس هب یریسم ،مینک هدافتسا رت یعیبط ییایند نتخاس یارب یروآ نف
ناهج لک تیاهن رد و ناهایگ ،اه هنوگ مامت یارب هکلب تیناسنا یارب اهنت هن هک مینک
.دشاب دیفم
،هدشن دلوتم و هدنز ـ امش کت کت زا مهاوخ یم .یهدب ماجنا یراک مهاوخ یم وت زا ،نایاپ رد
دوش یم رهاظ امش یگدنز رد هک یکیژولونکت رییغت ره زا منک توعد ـ ییاجره ای نیمز یور
؟دشخب یم دوبهب ارم تیناسنا نیا ایآ :دیسرپب هداس لاوس کی
،هلب دصرد  ۶۰هیبش یزیچ ،دراوم بلغا رد .تسین هن ای هلب ،دیفس ای هایس الومعم خساپ
ندرک تقفاوم زا لبق دیاب و دوب یهاوخ فلاخم نارگید اب یهاگ و .دوب دهاوخ هن دصرد ۴۰
نف موادم روط هب ام همه هشیمه رگا .تسا بوخ اما .یزادرپب عوضوم یسررب و ثحب هب
.دوب یهاوخ بوخ هک مناد یم ،دشخبب دوبهب ار ام تیناسنا هک میدرک یم باختنا ار یروآ
اه ناسنا دعب لاس اه نویلیم دناد یمن سک چیه .دش دهاوخ یسررب ادعب هلئسم نیا ؟روطچ
،دوب دهاوخ یناسنا رگا و ،هن ای تشاد دهاوخ دوجو یناسنا الصا یتح ای ،دوب دنهاوخ هنوگچ
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ید ددجم یزیر همانرب  ،اه تنلپمیا ایآ .هن ای داد مهاوخ صیخشت ناسنا ناونع هب ار اهنآ نم
ار هدز هناوج یاه لاب و ،یتاپ هلت قیرط زا طابترا یرارقرب ،نامیاهزغم رباربود هزادنا ،یا نا
اه نویلیم هک تسا نیا نم دیما اما .منادب مناوت یمن و مناد یمن نم ؟تفریذپ میهاوخ
دوجو تیناسنا هک ینامز ات اریز .دشاب هتشاد دوجو تیناسنا مان هب یزیچ زین دعب لاس
.دنراد دوجو اه ناسنا ،دشاب هتشاد
و ینالوط یرفس و قشع ،یداش یوزرآ تیارب  ،مدوجو صقان و عضاوتم تیناسنا قامعا زا
.مراد زیگنا ناجیه
.ینک افوکش رفن اه نویلیرت رد ار اه نیرتهب هکنیا دیما هب

Koert van Mensvoort
یم یتح .دیهدب یرگید ناسنا هب ار نآ  ،همان نیا ندناوخ زا دعب :هدنناوخ یارب یتشاددای
شخپ و دیریگب تنیرپ هرابود ،دینک همجرت ،دینک هیهت یپک هخسن نیا زا دیناوت
.تسا ام زیچ همه تیناسنا .دینک

