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رست واسی
وطاٚسصا٘ی و ٝتشای خشیذ ٚفشٚش ت ٝضٟش ٔا ٔی آیٙذ تخطی اص ص٘ذٌی ضٟشی
ٞستٙذ .ضٙث ٝسٚص تضسٌی است  .تسٞ ٝا اغّة ت ٝدتیشستاٖ ضٟش ٔی آیٙذ.
ٕٞیٙغٛس ٞ ٓٞاذ ٞازٙس .ٖٛاٌشزٔ ٝضسػ ٝا ٚدس سٔ ٝایّی ضٟش لشاس داسد.
وٛزه است أا ٔ ٕٝٞی دا٘ٙذ و ٝیىی اص تٟتشیٗ ٔضسػٞ ٝای وُ ٔٙغمٔ ٝاست
و ٝتٟتش اص ٍٟ٘ ٕٝٞذاسی ضذ ٚ ٜتٟتش اص  ٕٝٞسٚیص واس ضذ ٜاست.
ٞاذ پیشٔشدی است سیض٘مص  ٚلٛی تٙیٔ .ٝضسػ ٝاش دس خاد ٜسىشاذ ٌشاَٚ
لشاس داسد و ٝدس آٖ ٔضاسع تسیاسی ٞست و ٝسٚیطاٖ خٛب واس ٘طذ ٜاست.
ٔىاٖ ص٘ذٌی ٞاذ خّة ٘ظش ٔی وٙذ.خا٘ ٝزٛتی وٛزه إٞ ٚیط ٝسً٘ ضذٜ
است .دسختٟای تاؽ ٔی ٜٛاش تا تٞ ٝٙای تا ٘یٕ ٝاص ِیٕ ٛپشضذ ٜسٍ٘ی سٚضٗ تٝ
خٛد ٌشفت ٝا٘ذ  ٚا٘ثاسش دس ضاَ تؼٕیش است .أ ٚ ٚضاسػص ٕٞیط ٝتش  ٚتٕیض تٝ
٘ظش ٔی سسٙذ.
ٞاذ تمشیثا ٞفتاد ساِ ٝاست .ا ٚضشٚع ص٘ذٌی سا دیش آغاص وشد.پذسش صاضة
ٕٞیٗ ٔضسػ ٝتٛد اص خ ًٙداخّی آٔذ ٚ ٜدس ضاِیى ٝت ٝضذت صخٕی ضذ ٜتٛد تٝ
خا٘ ٝتشٌطت .ت ٝعٛسی وٞ ٝشزٙذ ٔذت صٔاٖ عٛال٘ی تؼذ اص خ ًٙص٘ذٔ ٜا٘ذ أا
واس زٙذا٘ی اص دستص تش ٕ٘ی آٔذٞ.اذ ته پسش تٛد  ٚدس خا٘ٔ ٝا٘ذ ٚواس وشدتا
ایٙى ٝپذسش اص د٘یا سفت .تؼذ ٚلتی ضٚ َٛضٛش پٙدا ٜساٍِی تٛدتا یه ٔؼّٓ
ٔذسس ٝز ُٟساِ ٝاصدٚاج وشد ٚآٟ٘ا صاضة یه پسش ضذ٘ذٔ .ؼّٓ ٔذسسٔ ٝثُ
ٞاذ وٛز ِٛٛتٛد تؼذ اص اصدٚاج ٞشد ٚت ٝواس سٚی صٔیٗ زسثیذ٘ذ .آٟ٘ا زٙاٖ تشای
واس دس ٔضسػٙٔ ٝاسة ت٘ ٝظش ٔی سسیذ٘ذ و ٝتؼضی ٔشدْ دس ِثاسٟایی وٝ
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ٔی پٛضٙذ ایٙغٛس ٞستٙذ ٗٔ .ت ٝزیضی دس ٔٛسد افشادی و ٝاصدٚاج ٔٛفمی داضتٝ
ا٘ذ پی تشد ٜاْ .آٟ٘ا ت ٝتذسیح تیطتش  ٚتیطتش ت ٓٞ ٝضثیٔ ٝی ض٘ٛذ .آٟ٘ا
ٔی خٛاٙٞذ تیطتش ػٕش و ٚ ٗٙدسست ٔثُ  ٓٞتاضٙذ.
تٟٙا پسش آٟ٘ا ٚیُ ٞازس ٖٛوٛزه أا ت ٝعشص لاتُ تٛخ ٝای لٛی تٛد .ا ٚتٝ
دتیشستاٖ ضٟش ُٔ آٔذ  ٚتیٓ تیس تاَ ضٟش ٔا سا سا ٜا٘ذاخت ا ٚفشدی ٕٞیطٝ
سشضاَ  ٚلثشاق ،صیشن  ٚتاٛٞش ٔ ٚطثٛب تشیٗ دس تیٗ ٔ ٕٝٞا تٛد.یىی اص
واسٞای ا ٚایٗ تٛد و ٝت ٝػٛٙاٖ پسشی خٛاٖ ضشٚع ت ٝوطیذٖ عشش ٞای وٛزه
تا ٔض ٜای وشد .اٚ ٚالؼا تا استؼذاد تٛد .ا ٚعشش ٞایی اص ٔاٞی ،خٛن ٌ ٚاٚ
ٔی وطیذ و ٝضثی ٝآدٟٔایی تٛد٘ذ و ٝتٔ ٛی ضٙاختیٞ ٗٔ .شٌض پیص اص آٖ ٕ٘ی
دا٘ستٓ و ٝا٘ساٟ٘ا ٔی تٛا٘ٙذ تا ایٗ ا٘ذاص ٜضثیٌ ٝا، ٚخٛن ،اسة ٔ ٚاٞی تاضٙذ.
ٚلتی ٚیُ دسسص سا دس دتیشستاٖ ضٟش تٕاْ وشد .ت ٝضیىاٌ ٛسفت خاییى ٝپسش
خأِ ٝادسش ص٘ذٌی ٔی وشد  ٚدا٘طدٛی یه ا٘ستیتٛی ٙٞشی دس آ٘دا ضذ.
خٛاٖ دیٍشی اص ٕٞطٟشی ٞای ٔا  ٓٞدس ضیىاٌ ٛتٛد .ا ٚدس ٚالغ د ٚساَ لثُ اص
ٚیُ ت ٝآ٘دا سفت ٝتٛد .اسٕص ٞاَ ٚی ٔٗ است  ٚدس آٖ ٔٛلغ دا٘طدٛی دا٘طٍاٜ
ضیىاٌ ٛتٛد .تؼذ اص فاسؽ اِتطصیُ ضذٖ ت ٝخا٘ ٝتشٌطت  ٚسئیس دتیشستاٖ ٔا
ضذٞ .اَ ٚ ٚیُ لثال دٚستاٖ ٘ضدیىی ٘ثٛد٘ذ .تا ایٗ وٞ ٝاَ زٙذ ساِی اص ٚیُ
تضسٌتش تٛد آٟ٘ا دس ضیىاٌ ٛاغّة تا ٓٞتٛد٘ذ  ٚتا  ٓٞت ٝدیذٖ ٕ٘ایص ٔی سفتٙذ
ٕٞ ٚا٘غٛس وٞ ٝاَ تؼذ ٞا تٌ ٗٔ ٝفت ٌپ ٌ ٚفت ٞای عٛال٘ی تا  ٓٞداضتٙذٗٔ .
اص عشیك ٞاَ فٕٟیذْ وٚ ٝیُ دس ضیىأٌ ٓٞ ٛثُ ایٙدا ٚلتی پسش تس ٝای تیص
٘ثٛد ت ٝسشػت ٔطثٛب ضذ .ا ٚخٛش لیاف ٝتٛد  ٚتٕٞ ٝیٗ خاعش دختش ٞا
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دٚستص داضتٙذ  ٚصشاضت ِٟد ٝای و ٝدس ا ٚتٛد ا ٚسا ٘ضد  ٕٝٞاعشافیا٘ص
ٔطثٛب ٔی وشد.
ٞاَ تٌ ٗٔ ٝفت وٚ ٝیُ تمشیثا ٞش ضة ت ٝزٙذیٗ ٕٟٔا٘ی ٔی سفت ٕٞ ٚاٖ ٔٛلغ
تٛد و ٝتشای پ َٛدس آٚسدٖ ضشٚع وشد ت ٝفشٚختٗ عشضٟای وٛزه  ٚخاِثص.
عشش ٞایص دس آٌٟی ٞای تثّیغاتی استفادٔ ٜی ضذ٘ذ  ٚا ٚاص ایٗ سا ٜدسآٔذ
خٛتی داضت .ا ٚضتی ضشٚع وشد ت ٝپ َٛفشستادٖ تشای خا٘. ٝخالص ٝتؼذ اص ایٙىٝ
ٞاَ ت ٝخا٘ ٝتشٌطت اغّة اٚلات تشای دیذٖ پذس ٔ ٚادس ٚیُ ت ٝخا٘ٞ ٝازٙسٖٛ
ٞا ٔی سفت .ا ٚتؼذ اص ظٟش یا غشٚتٟای تاتستاٖ پیاد ٜیا تا ٔاضیٗ ت ٝآ٘دا ٔی سفت
 ٚتا آٟ٘ا ٔی ٘طستٛٔ .ضٛع ٌفتً ٕٞ ٚیط ٝدستاسٚ ٜیُ تٛدٞ .اَ ٔی ٌفٙت ایٗ
ٔٛضٛع سلت اٍ٘یض تٛد و ٝزمذس پذس ٔ ٚادس ٚیُ ت ٝپسشضاٖ ٚاتست ٝتٛد٘ذ .زمذس
دستاس ٜا ٚضشف ٔی صد٘ذ دس ٔٛسد آیٙذ ٜاش خیاِثافی ٔی وشد٘ذ .آٟ٘ا اص آٖ ٘ٛع
آدٟٔایی ٘ثٛد٘ذ و ٝصیاد تا ٔشدْ ضٟش یا ٕٞسایٍا٘ص ٘طست ٚتشخاست داضتٝ
تاضٙذ .آٟ٘ا اص آٖ ٘ٛػی تٛد٘ذ ؤ ٝذاْ دس ضاَ واس ٞستٙذ .اص صثص خیّی صٚد
ٌشفت ٝتا دیش ٚلت غشٚب  ٚضتی ضة ٞای ٟٔتاتی  ٚتؼذ اص ایٙى ٝپیشصٖ وٛزه
ضاْ سا ضاضش ٔی وشد آٟ٘ا اغّة ٔی سفتٙذ تیش ٖٚتٛی ٔضسػ ٚ ٝدٚتاس ٜواس ٔی
وشد٘ذ.
تا ایٙدای واس ٞاذ تٞ ٝفتاد ساٍِی ٘ضدیه ٔی ضذ  ٚص٘ص  ٓٞد ٜساِی اص اٚ
وٛزىتش تٛدٞ .اَ ٔی ٌفت وٞ ٝش ٚلت ت ٝدیذ٘طاٖ تٔ ٝضسػٔ ٝی سفت آٟ٘ا واس
سا سٞا ٔی وشد٘ذ ٔ ٚی آٔذ٘ذ  ٚتا أ ٚی ٘طستٙذٕٔ .ىٗ تٛد دس یىی اص ٔضسػٞ ٝا
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تا ٔ ٓٞطغ َٛواس وشدٖ تاضٙذ ِٚی ٚلتی ٞاَ سا دس خادٔ ٜی دیذ٘ذ دٚاٖ دٚاٖ
ٔی آٔذ٘ذ .آٟ٘ا ٘أ ٝای اص ٚیُ دس دست داضتٙذٚ ٚیُ ٞش ٞفت٘ ٝأٔ ٝی ٘ٛضت.
پیش صٖ وٛزه پطت سش پذس ٔی دٚیذٔ«.ا ٘أ ٝدیٍ ٝای داسیٓ ،آلای ٚی ٔٗ».
ٞاذ ایٗ خّٕ ٝسا فشیاد ٔی صد  ٚتؼذ اص آٖ ٕٞسشش و ٝوأال اص ٘فس افتاد ٜتٛد.
ٕٞاٖ خّٕ ٝسا ٔی ٌفت « :آلای ٚی ٔٗ ٔا ی٘ ٝأ ٝداسیٓ ».
٘أ ٝفٛسا تیشٔ ٖٚی آٔذ  ٚتّٙذ خٛا٘ذٔ ٜی ضذٞ.اَ ٔی ٌفت و٘ ٝأٞ ٝا ٕٞیطٝ
دِسسة تٛد٘ذٚ .یُ آٟ٘ا سا تا عشش ٞای وٛزىی ٔٙمٛش ٔی وشد .آٟ٘ا ٘ماضی
ٞای خٙذ ٜداسی اص ٔشدٔی تٛد٘ذ وٚ ٝیُ آٟ٘ا سا دیذ ٜتٛد یا تا آٟ٘ا ٔؼاضشت
داضت .سٚدخا٘ ٝای اص ٔاضیٗ دس خیاتاٖ ٔیطیٍاٖ دس ضیىاٌ،ٛپّیسی دس ضاَ سد
ضذٖ اص خیاتاٖ  ٚتٙذ ٘ٛیس ٞای خٛا٘ی و ٝتا ػدّ ٝت ٝاداسٞ ٜایطاٖ ٔی سفتٙذ.
ٞیسىذاْ اص ایٗ دٔ ٚشد  ٚصٖ پیش ٞشٌض دس ضٟش ٘ثٛد٘ذ٘ ٚ.سثت ت ٝضٟش ٔطتاق
 ٚوٙدىا ٚتٛد٘ذ .آٟ٘ا ٔی خٛاستٙذ ٞاَ  ٕٝٞخضییات وٛزىی سا وٞ ٝاَ اص ص٘ذٌی
پسشضاٖ دس ضٟش ت ٝیاد ٔی آٚسد تاص ٌ ٛوٙذٚ.یُ ٕٞیطٔ ٝصشا٘ ٝاص ٚاِذیٙص
ٔی خٛاست و ٝتشای تاصدیذ وٛزىی ت ٝضٟش تش٘ٚذ  ٚایٗ د ٚساػتٟا دستاس ٜایٗ
ٔٛضٛع صطثت ٔی وشد٘ذ.
ٞاذ ٔی ٌفت  «:اِثت ٝوٕ٘ ٝی ت٘ٛیٓ تشیٓ زغٛس ٔی ت٘ٛیٓ؟»  ٚاص ٚلتی و ٝپسشتسٝ
ای تیص ٘ثٛد دس ٕٞیٗ ٔضسػ ٝوٛزه ص٘ذٌی وشد ٜتٛد .صٔا٘یى ٝخیّی خٛاٖ تٛد
پذسش ٘اتٛاٖ ضذ ٜتٛد  ٚتٙاتشایٗ أ ٚدثٛس تٛد واسٞا سا پیص تثشد .؟«اٌ ٝتخٛای
یٔ ٝضسػ ٝس ٚاداس ٜوٙی واس پش ٔطمتی .ٝتایذ ٔذاْ تا ػّفٟای ٞشص تدٍٙی اص
ضیٟ٘ٚٛای ٔضسػٔ ٝشالثت وٙی ٞ.اذ ٌفت « :تاص ٜوی ضیش ٌاٞٚا سٔ ٚی دٚضٝ؟»
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ایٗ فىش و ٝو ٝوسی غیش اص ٞاذ یا ص٘ص ت ٝیىی اص ٌاٞٚای ٔضسػٞ ٝازٙسٖٛ
دست تض٘ذ  ٓٞاٍ٘اس ا ٚسا س٘ح ٔی دادٞ .اَ ٌفت و ٝإ٘ ٚی خٛاست تا ٚلتی وٝ
ص٘ذ ٜاست ٞیر وس دیٍشی صٔیٙص سا ضخٓ تض٘ذ یا ت ٝرستٟایص تشسذ یا اص
زیضٞای تٛی عٛیّٔ ٝشالثت وٙذ .اضساس ا ٚدس ٔٛسد ٔضسػ ٝاش ایٙغٛسی تٛد.
ایٗ زیضی ست و ٝآدْ ٔی تٛا٘ذ تٛضیطص تذٞذ.
ت٘ ٝظش ٔی سسیذ وٞ ٝاَ ایٗ صٚج پیش سا خٛب دسن ٔی وشد.دس یه ضة تٟاسی
ساػت اص ٘یٌٕ ٝزضت ٝتٛد وٞ ٝاَ ت ٝخا٘ ٗٔ ٝآٔذ  ٚخثش سا ٌفتٔ .ا دس ضٟشٔاٖ
یه تٍّشافسی ضیفت ضة دس ایستٍا ٜسا ٜآ ٗٞداسیٓ وٞ ٝاَ  ٓٞیه خظ آٖ سا
داضت .تٍّشاف دس ٚالغ تشای ٞاذ ٞازٙس ٖٛتٛد أا تٍّشافسی آٖ سا تشای ٞاَ
آٚسد ٜتٛدٚ .یُ ٞازٙسٔ ٖٛشد ٜتٛد .وطتخ ٝضذ ٜتٛد تؼذا ٔؼّ ْٛضذ و ٝا ٚتٝ
ٕٞشا ٜزٙذ ٘فش اص دٚستا٘ص دس ٕٟٔا٘ی تٛد٘ذ ٚاضتٕاال ٔطشٚب  ٓٞخٛسدٜ
تٛد٘ذ.تٞ ٝش ضاَ ٔاضیٗ آٟ٘ا تصادف وشدٚ ٚ ٜیُ ٞازٙس ٖٛوطت ٝضذ ٜتٛد.
تٍّشافسی اص ٞاَ خٛاست ٝتٛد و ٝا ٚتشٚد  ٚپیغاْ سا تٞ ٝاذ ٕٞ ٚسشش تشسا٘ذ ٚ
ٞاَ  ٓٞاص ٔٗ خٛاست وٕٞ ٝشاٞیص ؤ . ٓٙی تٛا٘ستٓ تف ٕٟٓوٞ ٝاَ
ٔی خٛاست ِطظٌ ٝفتٗ پیغاْ سا ت ٝتؼٛیك تیٙذاصد .تٙاتشایٗ ٔا پیاد ٜسفتیٓ  .اٚایُ
تٟاس تٛد ِ ٗٔ ٚطظِ ٝطظ ٝایٗ پیاد ٜسٚی خأٛش سا ت ٝیاد داسْ .تشٌٟای تاصٜ
سثض ضذ ٜدسختٟا خٛی ٞای وٛزىی و ٝاص آٟ٘ا ػثٛس وشدیٓ  ٚآتی و ٝصیش ٘ٛس
ٟٔتاب ص٘ذ ٜت٘ ٝظش ٔی سسیذ ٔ .ا تذٞ ٖٚیر ضشفی تیضاس اص ادأ ٝساٞ ٜی فس
فس ٔی وشدیٓ .تاالخش ٜت ٝآ٘دا سسیذیٓ ٞ ٚاَ سفت سٕت دس اصّی خا٘ٗٔ ٚ ٝ
دس خا دٔ ٜا٘ذْ .صذای پاسس سٍی سا دس دٚسدست ضٙیذْ .ضٙیذْ و ٝو ٝخیّی
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دٚس دس خا٘ ٝای یه تسٌ ٝشیٔ ٝی وشد  .فىش ٔی وٚ ٓٙلتی ٞاَ ت ٝدس خا٘ ٝسسیذ
د ٜدلیم ٝای ٕٞا٘دا ایستاد .اص دس صدٖ ٘فشت داضت .تاالخش ٜدس صد ٚصذایی وٝ
ٔطت صدٖ ا ٚتش دس ایداد وشد ٚضطتٙان تٛدٔ .ثُ صذای ضّیه زٙذ ٌّ ِٝٛتٛد.
ٞاذ پیش دس سا تاص وشد  ٗٔ ٚضٙیذْ وٞ ٝاَ خثش سا ت ٝاٌ ٚفتٔ .ی دا٘ٓ و ٝزٝ
اتفالی افتاد ٜتٛدٞ .اَ دس تٕاْ ع َٛسا ٜاص ضٟش تا آ٘دا سؼی وشد ٜتٛد تٝ
وّٕات آسأص تخص فىش وٙذ و ٝتایذ ت ٝصٚج پیش ٔی ٌفت .أا ٚلتی ٔٛلغ ػُٕ
سسیذ ٘تٛا٘ست  .ا ٕٝٞ ٚزیض سا دسست تٛی صٛست ٞاذ تیش ٖٚسیخت.
 ٕٝٞاش ٕٞیٗ تٛد ٞاذ پیش یه وٍّٕ٘ ٓٞ ٝفت دس تاص ضذ ٜتٛد ا ٚآ٘دا صیش ٘ٛس
ٔا ٜتا ِثاس سفیذ ٔسخش ٜای و ٝپٛضیذ ٜتٛد ایستاد ٞ .اَ خثش سا ت ٝا ٚداد  ٚدس
تا صذای ت ًٙدٚتاس ٜتست ٝضذٞ ٚ .اَ ٕٞاٖ خا ایستاد ٜتٟٙا ٌزاضت ٝضذ.
ا ٚتشای ٔذتی آ٘دا ایستاد تؼذ ت ٝسٕت خاد ٜپیص ٔٗ آٔذ .اٌ ٚفت« :خة»ٗٔٚ
ٌ ٓٞفتٓ« :خة» ٔا دس خاد ٜایستادیٓ دس ضاِیىٍ٘ ٝأ ٜی وشدیٓ ٌٛ ٚش
ٔی دادیٓ ٞ.یر صذایی اص خإ٘٘ ٝی آٔذ.
ٚتؼذ ٕٔىٗ است د ٜدلیم ٝع َٛوطیذ ٜتاضذ  ٚیا ایٙى٘ ٝیٓ ساػت ٔ .ا ساوت
آ٘دا ایسادیٓ ٌٛش دادیٓ  ٚزطٓ ٌشدا٘ذیٓ تذ ٖٚایٙى ٝتذا٘یٓ ز ٝتایذ
تىٙیٕٓ٘.ی تٛا٘ستیٓ تشٚیٓ.
ٞاَ دس ٌٛضٓ ٌفت  ٌٕٓ٘ٛ«:داسٖ سؼی ٔی و ٗٙتاٚس وٙٔ ٗٔ »ٗٙظٛسش سا خٛب
ٔتٛخ ٝضذْ .آٖ د ٚا٘ساٖ پیش ٕٞیط ٝدس ٔٛسد پسشضاٖ تا ٔؼیاس ص٘ذٌی فىش
وشد ٜتٛد٘ذ ٞ ٝ٘ ٚشٌض تا ٔؼیاس ٔشي.
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ٔا آ٘دا زطٓ ٔی ٌشدا٘ذیٓ ٌٛ ٚش ٔی دادیٓ  ٚتؼذ ٘اٌٟاٖ پس اص ٔذتی عٛال٘ی
ٞاَ صد ت ٝتاصٚی ٔٗ  ٚآساْ ٌفتٍ٘« :.ا ٜوٗ!» د ٚضثص سفیذ پٛش اص خا٘ ٝتٝ
عشف ا٘ثاس ٔی سفتٙذٔ .ؼّ ْٛضذ وٞ ٝاذ پیش تٕاْ آٖ سٚص سا ضخٓ صد ٜتٛد .ا ٚواس
ضخٓ صدٖ  ٚصاف وشدٖ صٔیٗ ٘ضدیه ا٘ثاس سا تٕاْ وشد ٜتٛد.
د ٚضثص ت ٝداخُ ا٘ثاس سفتٙذ  ٚخیّی صٚد تشٌطتٙذ تیش .ٖٚآٟ٘ا سفتٙذ سش صٔیٗ ٚ
ٞاَ  ٓٞ ٗٔ ٚدٚال اص ضیاط ٔضسػ ٝت ٝا٘ثاسسفتیٓ  ٚخایی سا پیذا وشدیٓ و ٝتثیٙیٓ
ز ٝاتفالی ٔی افتاد تذ ٖٚآ٘ى ٝدیذ ٜضٛیٓ.
تاٚس وشد٘ی ٘ثٛد .پیش ٔشد دستٍا ٜدستی واضت غّ ٝسا اص ا٘ثاس آٚسد ٜتٛد ٚ
ٕٞسشش یه ویس ٝتزس رست  ٚآ٘دا دسست آٖ ضة صیش ٟٔتاب تؼذ اص ایٙىٝ
خثش سا ٌشفت ٝتٛد٘ذ داضتٙذ رست ٔی واضتٙذ .ایٗ زیضی تٛد و ٛٔ ٝت ٝتٗ آدْ
سیخ ٔی وشد ٔثُ داستاٖ اسٚاش تٛد .آٟ٘ا ٞش دِ ٚثاس خٛاتطاٖ سا پٛضیذ ٜتٛد٘ذ
تزس ٞای یه سدیف سا ٔی واضتٙذ تٔ ٝا و ٝدس سای ٝا٘ثاس ایستاد ٜتٛدیٓ وأال
٘ضدیه ٔی ضذ٘ذ  ٚآٍ٘ا ٜدس ا٘تٟای ٞش سدیف ٘ضدیه ضصاس وٙاس  ٓٞزٟاس صا٘ٛ
ٔی ٘طستٙذ ٚتشای ٔذتی ساوت ٔی ٔا٘ذ٘ذ ٕٝٞ.زیض دس سىٛت ادأ ٝداضت  .ایٗ
اِٚیٗ تاس دس سشاسش ص٘ذٌی اْ تٛد و ٝزٙیٗ زیضی سا ٔی دیذْ  ٚاصال اعٕیٙاٖ
٘ذاسْ و ٝتتٛا٘ٓ آ٘س ٝسا و ٝآٖ ضة فٕٟیذْ  ٚضس وشدْ سٚی واغز تیاٚسْ –
ٔٙظٛسْ زیضی دستاس ٜاستثاط ٔاتیٗ افشاد خاصی است تا خانٛ٘ -ػی فشیاد
خأٛش پاییٗ دس اػٕاق خان ،اص خا٘ة ایٗ د ٚا٘ساٖ ساِخٛسد ٜو ٝرست سا دس
داخُ صٔیٗ ٔی ٌزاضتٙذ.اٍ٘اس آٟ٘ا ٔشي سا دس صٔیٗ خان ٔی وشد٘ذ و ٝضایذ
ص٘ذٌی دٚتاس ٜتتٛا٘ذ اص آٖ تشٚیذ -زیضی ضثی ٝایٗ.
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آٟ٘ا تایذ زیضی اص صٔیٗ پشسیذ ٜتاضٙذ .أا ز ٝفایذ ٜ؟ آ٘س ٝآٟ٘ا دس استثاط تا
ص٘ذٌیطاٖ دس ٔضسػ ٝتا آٖ سش ٚواس داضتٙذ  ٚص٘ذٌی اص دست سفت ٝپسشضاٖ
زیضی است وٕ٘ ٝی تٛاٖ تا وّٕات تٛضیص داد ٕٝٞ .آ٘س ٝسا ؤ ٗٔ ٝی دا٘ٓ ایٗ
است وٞ ٝاَ  ٗٔ ٚتا خایی ؤ ٝی تٛا٘ستیٓ آ٘دا ٔا٘ذیٓ ٚتؼذ تیش ٖٚخضیذیٓ ٚ
ت ٝضٟش تشٌطتیٓ ِٚی ٞاذ ٞازٙسٕٞ ٚ ٖٛسشش آٖ ضة تایذ ت ٝآ٘س ٝدس پی
اش تٛد٘ذ سسیذ ٜتاضٙذ .زٞ ٖٛاَ تٌ ٗٔ ٝفت وٚ ٝلتی صثص سٚص تؼذ ت ٝدیذٖ
ٞازٙسٟ٘ٛا سفت ٝتٛد تا تشتیة آٚسدٖ پسش ٔشد ٜضاٖ سا ت ٝخا٘ ٝتذٙٞذٞ ،شدٚی
آٟ٘ا تا وٕاَ تؼدة ساوت تٛد٘ذ ٞ ٚاَ ٔی دیذ و ٝتشخٛدضاٖ ٔسّظ ٞستٙذٞ.اَ
ٌفت و ٝت٘ ٝظش ا ٚآٟ٘ا زیضی سا داضتٙذ «:آٟ٘ا ٔضسػ ٝض ٚ ٖٛداسٖ ٛٙٞ ٚص ٘أٝ
ٞای ٚیُ سٚ ٚاس ٝخ٘ٛذٖ داسٖ».ایٗ سا ٞاَ ٌفت.
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