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..."ها کَ ص سش تشیذٍ هیتشسیذین"   
 

للن ضکٌٌذ، تا هگش چْى ایطاى  یکی سا هیخْاٌُذ صتاى اص حلمْم تذس آّسًذ ّ دیگشی سا! دّس ّ صهاًَ استعجة 

 .تشاتش است دیگشاىّ تگْیٌذ ّ تٌْیسٌذ آًچَ تَ هضاق  ،تیٌذیطٌذ

هگش لثل اص پشداختي تَ آى، . دّستاًَ ضشّسی هی ًوایذ گزسا تَ یک پیطٌِادّ اها اص ایٌِا کَ تگزسین، یک ًگاٍ 

تایذ گفت کَ اص الثال تلٌذ ایي تٌذۀ خذا ّ اص سّی تصادف ًیک، تا سالن ّ سالهت ّ عاتذ ّ سّح هللا هماتل ُستن 

 .کَ خذاًّذ سا اص تاتت ایي تصادف ًیک، سپاسگزاسم
 

طٌْیذ، ُیچ ًْضتَ سا سطحی هشّس ًکٌیذ ّ اگش اص سّی ًاچاس چٌیي اگش اص ایي ُیچوذاى ت جٌاب هحتشم سالن

کشدیذ، اص تحلیل آى تگزسیذ، چْى تا هشّس سطحی ًوی تْاى یک ًْضتَ سا، ّلْ کَ تسیاس تَ اصطالح پیص پا 

یک پیطٌِاد ساصًذٍ پیطکص  ،افتادٍ ُن تاضذ، تجضیَ ّ تحلیل کشد ّ تَ عجلَ ّ سشعت جْاب گفت ّ یا دس هْسد

اهیذ داسم تکالیف صحی تاى کاهالً تش طشف گشدیذٍ تاضذ ّ . هگش دس ُش حال اص حسي ًظش تاى سپاسگزاسم. ْدًو

 .دیگش اص آى تاتت هطکلی ًذاضتَ تاضیذ

هي لشاسایکَ لثالً ُن تزکش دادٍ ام، ًْیسٌذٍ ًثْدٍ ّ اص خیشات سش جٌاب سالهت تَ ایي في ضشیف سّ آّسدٍ ام، 

 .خْب داسیذّلی هاضاهللا ضوا للن 
 

تحث ها تخاطش تحث ًثْدٍ، تلکَ تخاطش تثادل افکاس ّ سسیذى تَ یک ًتیجۀ هطلْب ّ ُوَ پسٌذ تْدٍ است کَ تا 

ي فکش ًوی ه. تأسف ًظش تَ فشهایص ضوا ّ دّ سَ دّست دیگش  تذّى ًتیجَ گیشی، تشآى ًمطۀ پایاى گزاضتَ ضذ

دسست است کَ اص جاًة . تَ اضتثاٍ تعییي ًوْدٍ تاضین ، خْد سا"فشیضَ" ، تشداضت، ًَّ کٌن کَ ُیچ یک اص ها

 .هماتل یک فشیضَ هطشح گشدیذ، اها ًَ لضیَ ای دس کاس تْد ّ ًَ ثثْتی

، ًوی داًن تشای "هال هشا هالهت هی ًوْد، ّلی هي هالهت ًوی ضذم" تکیَ کالم کَ ضوا دس ًْضتۀ تاى آّسدٍ ایذ، 

 هي است یا جٌاب سالهت؟

هي تذاى افتخاس هیکٌن کَ هالهت هال  تاضذ، خذهت عشض ضْد ایٌکَ اگش هال هشا هالهت ًوایذ،اگش تشای هي 

 .تاضن ّ ًَ هْسد تائیذ هال
 

، احتشام هیگزاضتٌذ کَ دس آًصْست ها تَ ایي "آصادی عمیذٍ" ّ " آصادی تیاى" هثل جٌاب ضوا تَ  ،کاش ُوَ

ضوا کاهالً دسست ّ تجا . یذٍ، دچاس ًوی گشدیذینگیش ها گشدا ایکَ تیص اص سی سال است گشیثاًتذتختی ُ

دسست . هیفشهائیذ کَ لْاعذ ّ ًْسم ُا ّ تعِذات سا تایذ پزیشفت ّ اص تُْیي ّ تحمیش دیگشاى  تایذ خْدداسی ًوْد

 ".کاسۀ چیٌی کَ صذا هیکٌذ، خْد صفت خْیص ادا هیکٌذ: " گفتَ اًذ کَ
 

اص ًظش هي دس . س ضشایظ هختلف، تشداضت ُا هختلف خْاٌُذ تْد، الثتَ کَ د"یتکاسجٌا" ّ " جاُل" اًذس هْسد 

ُن ًثْدٍ است، ایي " جاُل" لسوت چشًذ گْئی ُواى هالی هتزکشٍ دس تلخ، اّ ًَ تٌِا یک هال ًثْدٍ است، تلکَ 

تاى گًَْ افشاد، خیلی ُا صسًگ ّ کاسکطتَ تْدٍ ّ خْب هیذاًٌذ کَ دس کذام هحل ّ کذام صهاى، کذام الفاظ سا تش ص

ُویي گًَْ افشاد ُویطَ دس استخذام تیگاًگاى هغشض لشاس گشفتَ ّ دس . آّسًذ تا ًتیجۀ هطلْب گشفتَ تتْاًٌذ

 .خْد هیضًٌذ، تیطَ تَ سیطۀ غیشخذهت 

هی " جاُل " ًوائی هیکٌٌذ ّ یا ُن ها ًاخْدآگاٍ، آًاى سا " جاُل" ًظش ّ تَ تشداضت هي، ایي گًَْ افشاد کَ یا َ ت

ّ ُضاساى تا سالح خْد ضایذ دٍ ُا ّ صذ ُا  ،جٌایتکاس. ی ُستٌذٌذاسین، تَ هشاتة جٌایتکاس تش اص ُش جٌایتکاسپ

سّای دیگش گشدد، اها ایي گًَْ َ ّ غاست ّ تجاّص ّ ُضاس ّ یک ًااًساى سا کطتاس ًوْدٍ ّ هشتکة لتل ّ ضکٌج

کٌین، جٌایت تس عظین ّ تی ًِایت تضسگتش اص ُش  خطاب" جاُل" تخْاًین ّ چَ " هال" افشاد، چَ ها آًِا سا 

است ّ تذیي  ضاىّ صُش پاضیذى دس اعتمادات  ُواًا هسوْم ساختي افکاس هشدمجٌایتکاسی سا هشتکة هیگشدًذ کَ 

پس اص . تا دیي ّ هزُة ّ اعتمادات هزُثی هشدم تاصی هیکٌذ ّ ایي تضسگتشیي جٌایت است ّسیلۀ سخیف ّکثیف،

، یک جٌایتکاس است ّ تایذ ایي گًَْ افشاد سا افطا ًوْد ّ تا توام تْاى تا آًِا تَ هثاسصٍ "جاُل هالی"ًظش هي آى 

 .پشداخت
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است، پس تایذ هٌتظش اص ایي تذتش ُا تْد ّ اگش اهشّص " سش سا تَ سٌگ کْتیذى" اگش هثاسصٍ تا ایي گًَْ افشاد، 

دیش خْاُذ تْد ّ آًگاٍ ها خْاُین داًست کَ خیلی ُا دیش ایي افشاد افطا ًطذٍ ّ دسهماتل ضاى هثاسصٍ ًطْد، فشدا 

هثاسصٍ تا ایي گًَْ افشاد، حال ُشچَ خْاستَ تاضیذ تَ آًِا ًام دُیذ، سش سا تا سٌگ ! تلی جٌاب سالن. جٌثیذٍ این

 .ضایذ طشص تفکش ضوا هتفاّت تاضذ کَ حك هسلن تاى است .کْتیذى ًیست

، دس "جْاب اتلَ، خاهْضی:" آى چٌیي استالوثل ّطٌی ها کَ طشص دسست  هي ًذاًستن کَ استفادٍ اص ضشبها اّ 

 داضت؟ ًْضتۀ ضوا چَ کاستشد ای

سا هتشادف " جاُل"ّ " اتلَ" دّ ُوْطي ضوا تاُوذیگش داخل یک تحث ّ تثادل ًظش تْدًذ ّ ضوا تشای ایٌکَ 

تخاب ًوْدیذ کَ هیتْاى اص آى ًتیجَ لشاس دادٍ تاضیذ، اص توام ادتیات پشتاس دسی، صشف ُویي ضشب الوثل سا اً

تا تَ تحث خْد خاتوَ دُین  اص یک جاًة هیفشهائیذ. گشفت کَ ضوا تا یک تیش خْاستَ ایذ دّ ُذف سا ًطاًَ گیشیذ

 .ّ اص جاًة دیگش آى ضشب الوثل هتزکشٍ سا ریٌت ًْضتۀ تاى هی ساصیذ

، دسایي ا ایي ُیچوذاى خاتوَ دٌُذ، کَ دادًذحال فشض کٌین جٌاب سالهت تا احتشام تَ خْاستۀ ضوا، تحث سا ت

تطشیف داسد، کَ اص حسي ًظش ضوا " اتلَ" صْست، تادسًظشداضت ضشب الوثل فْق، ایي ُوْطي تاى

 .سپاسگزاسم

اگشاص جِت دیگش تَ ایي ضشب الوثل یاد ضذٍ، پشداختَ ضْد، دس آًصْست هیتْاًذ عکس لضیَ صادق تاضذ کَ 

اها هي تا احتشام صیاد کَ تَ جٌاب سالهت لائل ُستن، ًوی خْاُن ّ ًوی تْاًن دس هماتل ضاى . ُشگض چٌیي هثاد

، پس تشای آًکَ ًَ ضوا آصسدٍ افتذصادق خاهْضی پیطَ کٌن، تا هثادا خذای ًاخْاستَ، صتاًن الل، عکس لضیَ 

تا ُن لعل تذست آیذ ّ ُن یاس  ام خاطش گشدیذ ّ ًَ ُن جٌاب سالهت، دس ایي هختصش تا ُشدّ داخل گفتگْ گشدیذٍ

 .ًشًجذ

تایذ عشض ضْد ایٌکَ تعشیف آى دّ سا تَ ّجَ احسي اًجام دادٍ ایذ کَ تا " جٌایت" ّ " جشم"ّ اها دس هْسد 

، اص ًگاٍ حمْق ّ ...جشم ّ جٌایت ّ لاضی ّ هحکوَ ّ ضِادت ّ ثثْت ّ. ي تسیاس تاال استتأسف اص فِن ه

لْاًیي جضائی دس کتاب ُا ُویي گًَْ آهذٍ اًذ، اها دس کطْس ّیشاًۀ ها کَ تیص اص سی سال است اص دس ّدیْاس آى 

طلثٌذ، اگش کتاتی  الت هیخْى هیشیضد ّ اص ُش گْضَ ّ تیطۀ آى گْس ُای دستَ جوعی سش تیشّى هیکٌٌذ ّ عذ

،  هحاسثَ کٌین،سی سال گزضتَ  ى  جٌایتکاسا سطش تاتَ  سطش ّ  صفحَتَ  صفحَاص سّی کتاب ّ  پیص تشّین ّ

 .طلثذ ّ صثش ایْب، کَ ًَ آى دس اختیاس هشدم صجش کطیذٍ ّ لشتاًی دادۀ ها است ّ ًَ ایي عوش ًْح هی

تَ ُش دیي ّ آئیي ایکَ دس هْسد فشهْدۀ آخش ضوا تایذ عشض کشد کَ ایي ُوْطي ضوا تَ دیي ّ آئیي اًساًِا، 

، ًضد هي اص اسصش ّاال ای تشخْسداس "عیسی تَ دیي خْد، هْسی تَ دیي خْد" تاضٌذ، احتشام لائل است ّ اصل 

خْد  اعوال، کشداس، گفتاس ّ للن ، خْد جْاب گْیفشداست، اها هي ّکیل ّ ًوایٌذۀ ُیچ فشد دیگشی ًیستن ّ  ُش 

 .است

سا تشای ها تزکش دادیذ، اها ایي ُیچوذاى داًستَ " ْتات" دس اخیش جا داسد اص ضوا سپاسگزاسی ًواین کَ هعٌی لغْی 

 !، دست صدٍ است، هي یا جٌاب سالهت؟"تَ خاًۀ صًثْس" تگفتۀ ضوا  ،یک  ًطذ کَ 

 !!دس خاتوَ خذهت عشض ضْد کَ تاصُن داًستَ ًطذم کَ تا خاًۀ صًثْس دست صدٍ ام، یا سش سا تَ سٌگ کْتیذٍ ام

 !!ّ یا ُشدّ

 :تایذ تشای ضاى خاطش ًطاى ساصم  اگش هشاد جٌاب سالن، ایي ُیچوذاى تْدٍ است،
 

 ".دس هجلس عاضماى ًوی گشدیذین ها کَ ص سش تشیذٍ هی تشسیذین، "
 

 .صویواًَ سپاسگزاسم جٌاب هحتشم سالن،توَ یک تاس دیگش اص حسي ًظش ّ سٌُوائی عالواًۀ  دس خا

 

 

                                 

 

 

 

 


