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ُویؼَ زر ُفتَ اذز طال کلیظایی طزّزُایی تا هضوْى ذاصی طزّزٍ هی ػْز کَ زر اى اس طایَ افکٌی هزگ
تز رّی سًسگی اهزّسی هاى عٌْاى هی ػْز .زر ایي طزّزُا ّاژٍ ُای هزگ ّ سًسگی تَ راحتی زر کٌار ُن اهسٍ
اًسُ .وَ ها ایي را هی زاًین کَ هزگ ُْلٌاک تزیي ّالعی اطت کَ زر سًسگی هاى رخ هی زُس .تزازر ّ ذْاُزُای
گزاهی ُوَ ها تا ایي حمیمت تلد اػٌا ُظتین کَ سهاًی یک فزز زّطت زاػتٌی اس تیي هاى هی رّز ّ هزگ چِزٍ
ذْز را ًوایاى هی طاسز زر ّجْزهاى تزص ّ تین هلوْطی پسیسار هی گززز .چزاکَ ایي اتفاق زر ایٌسٍ ًچٌساى زّر
ًیش تزای هاى رلن ذْاُس ذْرزّ .لی زر یک جایی ًسای اهیسی تَ گْع هی رطس  .تلی ایي ُواى هحثت ذسا اطت
کَ تا اتس تالی ذْاٌُس هاًس ّ اّ ُواًٌس یک زّطت ّفازار ها را ُیچ ّلت تَ زطت هزگ ًوی طپارز.
هْعضَ اهزّس ها زرتارٍ اهیسی صحثت هی کٌس کَ ُویؼَ هْرز ائحاًت لزار گزفتَ اطت .اس سهاى ُای گذػتَ تا
تَ اهزّس اًظاى ُای تی ذسایی ّجْز زاػتٌس کَ تَ هظیحیاى تا توظرز هی گفتٌس  :چزا ػوا ُیچ ًؼاًَ ای اس
هحثت ذسا ًساریس؟ چزا ػوا تا ّجْز زاػتي سًسگی جاّیساى تاسُن هی هیزیس؟ ّ چزا ٌُْس رّس هْعْز هظیح
ًیاهسٍ اطت؟ ها ُز کسام تا ایي تعٌَ ُا اػٌایی کاهل زارینّ .لی تا ُوَ ایي تفاطیز ها تَ سًسگی جاّیساى ذْز
کواکاى اهیس راطد زارین ّ .اگز چزا تا االى زر سًسگی جاّیساى راٍ پیسا ًکززٍ این  ،تزای اى اطت کَ اى تزای هاى
ذْاطتَ ًؼسٍ اطت.
اّلیي پاطری کَ هْعضَ اهزّس زرایي تارٍ تَ ها هی زُس ایي اطت کَ  ،سهاى زر ًشز ها اًظاى ُا ّ ذسا تَ طْر
هتفاّتی طی هی گززز .تزای ذساًّس یک رّس ُواًٌس ُشار طال ّ یا ُشار طال ُواًٌس یک رّس هی گذرز .اس ایٌزّ
تَ ها ایي ًیزّ را هی زُس کَ ها صثز ّ ػکیثایی ترصْصی ترزج تسُین .تَ ذاطز ایٌکَ رّس هْعْز هظیح تَ
طْر ًاگِاى ذْاُس اهس .ذیلی اس ها ُا تزای رطیسى ایي رّس تَ طزق هتفاّتی ذْزهاى را اهازٍ هی کٌین ّ ُز
رّس رّع ُای گًْاگًْی را اهتحاى هی کٌینّ .لی ایي را تایس تَ ذاطز تظپارین کَ ُز رّسهاى تایظتی ُواًٌس
رّس اهسى هظیح تاػس .زر ایٌجا هي تایتظی هثال تارس اى  31سى را تزای ػوا تعزیف تکٌن کَ زر اى سهاى ً 5فز
اس اى ذاًن ُا تا اهیس فزاّاى ّ چزاغ ُای پز اس ًفت زر ُز لحظَ هٌتظز اهسى عیظی تْزًس ّلی ً 5فز زیگز اس
اًِا ًَ صثز ّ ًَ اػتیالی ّ ًَ ًفت کافی تزای چزاغ ػاى زاػتٌسً .کتَ لاتل تْجَ ای کَ زر ایي هثال ّجْز زارز
ایي اطت کَ ها هظیحیاى اهزّسی ُواًٌس اى  31سى ُظتین کَ تزذی اس هاُا تَ ذْاب رفتَ این ّ تزذی ُْػیار
ُظتین .زر ایٌجا اس عٌْاى ًفت کافی تزای اًتظار کؼیسى عیظی گفتَ ػسٍ اطت کَ ُواى کالم ذسا هی تاػسّ .لتی
کَ هي سًسگی ّ هزگ ذْزم را زر ایي زًیا تصْر هی کٌن تَ ایي حمیمت پی ذْاُن تزز کَ اى رّسی اتفاق ذْاُس
افتاز ّ تزای ُویي تاعث یأص ّ ًا اهیسی هي هی ػْزّ .لی ذسا ها را تٌِا ًوی گذارز ّ کالم ذْزع را زر ایي
راٍ تزایواى لزار هی زُس.
زر ًاهَ پطزص فمظ ایي اهز ذْاطتَ ًؼسٍ اطت کَ صثز زاػتَ تاػین تلکَ تْجَ تیؼتز تَ اى تکٌین کَ صثز
ذساًّس اس ها تیؼتز اطت .اّ ُیچ ّلت زّطت ًسارز کَ تٌسگاًغ را اس زطت تسُس ّ تزای ُویي ُوَ را تَ تْتَ
کززى فزا هی ذْاًس .ایا ایي جولَ ُا تصْیز گْیایی را تزایواى تساعی ًوی کٌٌس؟ ذسا ًوی ذْاُس کَ هزگ اتسی
فزسزاًغ را تثیٌس ّ اًِا را اس زطت تسُس .پسر هاى عیظی هظیح اس تزگؼتي هظیحیاى اس گٌاٍ تَ طوت تْتَ ذیلی
ذْػٌْز هی ػْز .زر ایي راٍ عیظی تَ ها کالم ذْزع را کَ ُواى طْذت چزاغ هی تاػس را زر اذتیار ها لزار
هی زُس تا ها ُن جشئی اس ذؼٌْزی ّ صثز ذساًّس هاى تاػین تا رّسی کَ ُوسیگز را زر رّس هْعس زیسار کٌین.
زر ایي راٍ ُزچَ ها تیؼتز تا کالم ذسا زر ارتثاط تاػین تاعث صثْری تیؼتز زر تیي ُوسیگز تزای فزا رطیسى
رّس اذز هی ػْز.
ّلتی کَ ذسا ُواًطْر کَ زر اًجیل گفتَ  ،هی ذْاُس هزا ًجات زُس  ،چَ کظی هی تْاًس جلْی ایي کار را تگیزز؟
تسیي تزتیة ها هی تْاًین تزذالف توام ُوَ ًا اهیسی ُا ایواى ّ اهیسّاری زاػتَ تاػین .حال ایي اهیسّاری هطلك
چگًَْ تْجْز هی ایس؟

ای تزازر ّ ذْاُزُای هي ؛ ُوَ ایٌِا فمظ اس طزیك کالم ّ ذْز عیظی هیظز اطت کَ زر اّ کلوَ تَ یک پیکز
جاّزاى یعٌی عیظی تثسیل گؼت .عیظی ُویؼَ اهیس ّ ایواى را تیي ها ُواًٌس تکَ ُای ًاى تمظین هی کٌسً .ا
اهیسی ّ هزگ ها تزای عیظی یک اهز تی تفاّتی ًیظت تزای ُویي اّ ُشیٌَ هزگ ُوَ ها را تا ذْى ذْزع
پززاذت کزز .عیظی پض اس هزگغ تزای ُویؼَ ًوزز تلکَ اّ رطتاذیش کزز تزای ُویي ُن ها تَ اى ایواى زارین
کَ زر سًسگی تعس اس هزگواى زّتارٍ رطتاذیش هی ػْین .اعتماز ها ُیچ گاٍ کْرکْراًَ ًیظت تلکَ ها تْطظ عیظی
ُشاراى زلیل تزای ایواى زاػتي تَ ذسا زارین.
تا ایٌجا کَ هْعضَ اهزّس گفتَ ػس تیاًگز ایي اطت کَ ها هٌتظز رّس هْعْز ّ تِؼت ّ عسالت ًاب اّ ُظتین.
تا ایي تصْر ها هتْجَ هی ػْین کَ ذسا هی ذْاُس سًسگی هاى را تغییز زُس ّ ُوَ ایي ُا ًثایس ُویٌطْر کَ
ُظتٌس تالی تواًٌس کَ ایي ذْز تاعث اهیسّاری زر للة هاى هی ػْز کَ ها را اس هزگ جسا هی طاسز.
حال اگز زّتارٍ ایي ًا اهیسی تَ طزاغ هاى اهس چَ کار هی تْاًین تکٌین؟ ای تزازر ّ ذْاُزُای هي ؛ ػوا ُویؼَ
تایظتی زًثال ًؼاًَ ُایی اس ذسا زر سًسگی تاى تاػیس تا طزچؼوَ ُای اهیس را پیسا کٌیس ّ .زر اى لحظَ ای کَ
ػوا اى را یافتیس هی تْاًیس تاعث تظلی ّ زلگزهی زازى تمیَ افزاز ػْیس .چزا کَ اًظاى ُای تظلی زٌُسٍ ُواًٌس
چزاغ ُای رّػٌی زر ػة تاریک ُظتٌس.
ها ُز رّسٍ تا اًظاى ُایی تزذْرز هی کٌین کَ اس طزیك زاطتاى ُای سًسگی ػاى تزایواى ًوازی اس اهیس ّ
زلگزهی ػسٍ اًس کَ تیتززیس یکی اس ایي اًظاى ُا الای زیتزیغ تْى ُْفز هی تاػس کَ تا ّجْز کؼتار جٌگ
جِاًی زّم ّ ُوچٌیي هزگ سّزرطی کَ زر اًتظار اّطت اّ ایٌچٌیي هی طزایس:

ها تْطظ زطت ُای ًیزّهٌسی ًجات یافتین،
ها تا صثْری هٌتظز اهسى اى ذْب ذْتاى ُظتین
ّ ذسا ُویؼَ زر ُز رّس  ،چَ صثحگاٍ ّ چَ ػاهگاٍ زر کٌار ها اطت.

آهیي

