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یک جمله از چرچیل
اِٚیٗ رٚسی وٚ ٝارد ٔذرس ٝضذٌْ ٕٝٞ ،زیٔ ٝی وزد٘ذ ٓٞ ٗٔ .تافتٝ
ی جذاتافت٘ ٝثٛدْ  ٚاس فزاق سّطاٖ غٓ ٔ ،ادر ،تغضی تس ضذیذ
ٌّٛیٓ را ٌزفت ٝتٛد .رٚسٞا ٌذضت  ٚوار ت ٝجایی رسیذ وٚ ٗٔ ٝ
احٕذ سّطاٖ والس ضذ ٜتٛدیٓ ٞ ٚز وسی را و ٝت ٝپزٚپایٕاٖ ٔی
پیچیذ ،در ٔحضز  07چطٓ تال٘سثت ٔخُ سً وته ٔی سدیٓ َِ ٚت
 ٚپارش ٔی وزدیٓ.
*****
ٚلتی ت ٝسٗ  0ساٍِی رسیذْ اسٕٓ را در دتستاٖ ایزاٖ سٔیٗ
٘ٛضتٙذ .دتستاٖ لذیٕی ای تٛد .ساَ ٞای ساَ اس ػٕزش ٔی
ٌذضت ٚ ٚضغ چٙذاٖ خٛتی ٘ذاضت .طٛری و ٝیه ٍِذ ٔحىٓ ٔی
تٛا٘ست وا ٌُ ٜدیٛارٞایص را فزٚتزیشد .دتستاٖ ایزاٖ سٔیٗ یىی اس
ٔذارس پزساتم ٝی ضٟزٔاٖ تٛد  ٚخاطزات سیادی اس تشرٌاٖ دٚر ٚ
تَزِٔاٖ ت ٝخاطز داضت ٗٔ .را  ٓٞتٕٞ ٝیٗ أیذ ت ٝایٗ دتستاٖ
فزستاد٘ذ .پذرْ پیز  ٚضؼیف تٛد ِٚی ت ٝخاطز ٔٗ خٛد را ت ٝآب ٚ
آتص ٔی سد ٞ ٚشی ٝٙی درس خٛا٘ذ٘ٓ را تأیٗ وزدٔ .ی خٛاست در
آیٙذ ٜتزای خٛدْ وسی تاضٓ ٔ ٚخُ خٛدش تزای یه ِمٕ٘ ٝاٖ سً
د٘ ٚش٘ٓ.
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حذٚد یه ٞفت ٝاس آغاس ٔذرسٞ ٝا ٌذضت ٝتٛد و٘ ٝاظٓ تزای تؼییٗ
ٔثصز ت ٝوالسٕاٖ آٔذ .اس تزادر تشرٌتزْ و ٝاس تی پِٛی فمط تا سْٛ
خٛا٘ذ ٜتٛد ،ضٙیذ ٜتٛدْ ؤ ٝثصزلذرت سیادی دارد ٔ ٚطك ٞایص
را دیٍز تچٞ ٝا ٔی ٘ٛیسٙذ .تزای ایٗ و ٝاسٕطاٖ را در ِیست تذٞا
لزار ٘ذٞذ ،تچٞ ٝا تزایص ِٛاضه ٔی خز٘ذ  ٚتا  ٕٝٞی ایٗ ٔی تٛا٘ذ
پیص ٔذیز ٔ ٚؼّٓ تزٚتیایی تزای خٛد دست  ٚپا وٙذ٘ .اظٓ تٞ ٝیىُ
تچٞ ٝا ٍ٘زیست  ٚتٟزٚس  ٚػثاس را و ٝت ِٝوالس َِٓ داد ٜتٛد٘ذ تٝ
ػٛٙاٖ ٌشیٞ ٝٙای احتٕاِی ٔثصز تٛدٖ ،ا٘تخاب وزد .تؼذ ر ٚتٔ ٝا
وزد ٌٚفت وٞ ٝزیه اس ایٗ د٘ ٚفز س ٝرٚس ٔثصز ٔٛلت خٛاٙٞذ تٛد
 ٚدر ٟ٘ایت ٞزوس ٘ظز ٔذیز ٘ ٚاظٓ ٔ ٚؼّٓ را تیطتز جّة وٙذ ،تز
ٔسٙذ لذرت تىی ٝخٛاٞذ داد .أّا تطٛٙیذ اس ٔٗ و ٝدر ایٗ ِحظ ٝی
تاریخیٌ ،أی تاریخی تز! تزداضتٓ  .لط ًٙاس رٚی ٘یٕىت تّٙذ
ضذْ  ٚتا وسة اجاسٌ ،ٜفتٓ«:آلا ٔٗ ٔ ٓٞی تٛا٘ٓ ٔثصز خٛتی
تاضٓ»٘ .اظٓ ٍ٘اٞی ت ٗٔ ٝوزد ِ ٚة پاییٗ خٛد را ٔخُ وٕذ تیزٖٚ
وطیذ  ٚتزرٚی ِة تاالیی لزار دادِ .حظ ٝای تؼذ دٞا٘ص را غٙچٝ
وزد ٌٚفت «:تا ایٗ و ٝػادت ٘ذارْ حزف دا٘ص آٔٛسٌٛ ٚش وِٚ ٓٙی
چ ٖٛجزات ٕٞچیٗ حزفی ٛداضتی ،ایٗ فزصت ٛتٟت ٔی د .ٓٞسؼی
وٗ جُزتُشَت٘ ٛط ٖٛتذی .تؼذ اس تٟزٚس  ٚػثاس س ٝرٚس  ٓٞتٔ ٛثصز
ٔٛلت ٔی ضی  ٚآخزسز تصٕیٓ ٔی ٌیزْ».
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تؼذ اس آٖ حزف ٞای ٘اظٓ ٛٔ ٚافمتص تا س ٝرٚس ٔثصزی ٔٛلت ٔٗ،
خیّی خٛضحاَ ضذْ .اِثت ٝخٛدْ را ٔذیزیت وزدْ  ٚخیّی سٚد تٝ
ایٗ و ٝچ ٝجٛری رلیثا٘ٓ را اس سز را ٜدَن و ، ٓٙافتادْ .چٙذ ساػتی
ا٘ذر ایٗ تاب ت ٝتأُ  ٚتؼٕك ٘طستٓ  ٚتاالخز ٜتصٕیٓ ٌزفتٓ تا
ستاٖ ،ایٗ ٘ؼٕت تشري اِٟی ،اس پس ٞزدٚیطاٖ تزآیٓ٘ .مط ٝای
وطیذْ  ٛٔ ٚت ٛٔ ٝاجزا وزدْ .اس خذا و ٝپٟٙاٖ ٘یست اس ضٕا چٝ
پٟٙاٖ ،ضاِٛد ٜی ٘مط ٝاْ ػثارت اس ایٗ تٛد و ٝتا تٟزٚس  ٚػثاس
صحثت و ٓٙتا اس خٛدضاٖ تی ػُزسٌی ٘طاٖ دٙٞذ  ٚدٚدستی ایٗ
ٔماْ را ت ٗٔ ٝسپار٘ذ .ت ٝآٖ ٞا ل َٛدادْ تؼذ اس ا٘تخاب ٔٗ ٔی
تٛا٘ٙذ در جایٍاُِ ٜژ٘طیٙی ٌ ٚزدٖ وّفتی لزارتٍیز٘ذ .اتتذا لثَٛ
ٕ٘ی وزد٘ذ ِٚی ٔٗ ت ٝآٟ٘ا ٌفتٓ  «:در ایٗ رلاتت ضا٘س ضٕا خیّی
وٓ است یؼٙی یه س .ْٛوسی  ٓٞو ٝا٘تخاب ضٛد دٔار اس رٚسٌار
دٚتای دیٍز در ٔی آٚرد  ٚتٟٙا را ٜحّٕاٖ ٕٞاٍٙٞی تیٗ خٛدٔاٖ
است یؼٙی تایذ ٛٞای ٕٞذیٍز را داضت ٝتاضیٓ ٓٞ ٗٔ .وٞ ٝیىّٓ اس
ٞزدٚیتاٖ ریشتز است ٕ٘ ٚی تٛا٘ٓ دست رٚی ضٕاٞا تّٙذ و.»...ٓٙ
 9رٚس سٔاٖ ٔثصزٞای ٔٛلت ٌذضت ٘ ٚاظٓ تزای تؼییٗ ٔثصز
ٕٞیطٍی ت ٝوالسٕاٖ آٔذ٘ .مط ٝی ٔٗ وأال اجزا ضذ ٜتٛد  ٚتا
تٛج ٝت ٝسٛتی ٞای ػثاس  ٚتٟزٚس ،تمزیثا اس ا٘تخاب خٛدْ اطٕیٙاٖ
داضتٓ٘ .اظٓ وٕی اس ایٗ جا  ٚآٖ جا صحثت وزد  ٚتاالخز ٜت ٝاصُ
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ٔاجزا رسیذ .ا ٚاس ٔٗ ت ٝػٛٙاٖ ٔثصز ٔٙتخة خٛد ٚآلا ٔؼّٓ ٘اْ تزد
ٌٚفت  «:تچٞ ٝا! اس أزٚس تا آخز ساَ اوثز وٛیزپٛر ٔثصزتاٖ خٛاٞذ
تٛد .دا٘ص آٔٛس تاجَٕٙی ٘ط ٖٛداد ٚ ٜأیذٚارْ ٕٞیٗ جٛر پیص تز.ٜ
حزف اوثز حزف ٔ ٕٝٞ ٚ ٝٙتایذ تٟص ٌٛش و .ٗٙضٕٙا اوثز تٓٞ ٛ
تذ ٖٚو ٝاس دٚر ٘ ٚشدیه ٔزالثت ٞستٓ .وافی ٝدست اس پا خطا وٙی
تا ٔی ٖٕٛ٘ٛضىزآب ض ٚ ٝاٚ ٖٚلت ٝو ٝتاث خذا ت ٝدادت تزسٕٝٞ .»ٝ
ی ایٗ ٞا را ٌفت  ٚرفت .حاال ٔٗ ٔا٘ذْ  ٚیه والس سی  ٚپٙج
٘فزی .رٚسٞای ا َٚخیّی تا ٔالیٕت رفتار ٔی وزدْ تا ٌزدٖ وّفت ٞا
٘ ٚتزس ٞا را ضٙاسایی و .ٓٙطٛری رفتار ٔی وزدْ تا تچٞ ٝا ٔزا أٗ
 ٚلاتُ اػتٕاد تذا٘ٙذ ٞ ٚز ادا  ٚاطٛاری و ٝدار٘ذ ،در تیاٚر٘ذٕٞ .یٗ
طٛر  ٓٞضذ .یىی دٚتا اس تچٞ ٝا اس جّٕٟٔ ٝذی  ٚاحٕذ ر ٚتاسی
وزد٘ذ  ٚاس ٕٞاٖ رٚسٞا تزایٓ ٔطخص ضذ و ٝاس آٖ سزتك ٞای چاِٝ
ٔیذاٖ ٞستٙذ .اس لذیٓ ٌ ٓٞفت ٝا٘ذ وٌ ٝزت ٝرا تایذ دْ حجّ ٝوطت
ٌ ٚز٘ٛٔ ٝی دٔاؽ ٔی ضٛدِ .ذا ِیستی اس ضّٛغی ٞای دٞٚفت ٝی
ضاٖ را تٔ ٝؼّٓ ٘ ٚاظٓ دادْ .اِثت ٝتزای ایٗ و ٝحساتی ٌٛضٕاِی
تط٘ٛذ تغییزاتی ٞزچٙذ جشیی!! در آٖ ایجاد وزدْ .یه رٚس ٚسط
سً٘ حساب و ٝضٕاٞا ریاضی ٔی ٘أیذش٘ ،اظٓ پی آٖ ٞا فزستاد ٚ
ٞز دٚیطاٖ را ت ٝدفتز تزد .سً٘ تؼذی  ٓٞو ٝػّ ْٛداضتیٓ ،خثزی
اسضاٖ ٘ثٛد .تاالخز ٜآٖ رٚس تٕاْ ضذ  ٚفزدا و ٝتٔ ٝذرس ٝآٔذْ،
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دیذْ والس احٕذ را ػٛض وزد ٜا٘ذ  ٚا ٚرا ت ٝوالس ا َٚد ٚفزستادٜ
ا٘ذ٘ .فزت ضذیذی را در چطٕا٘ص خٛا٘ذْ ِٚی خیآِ راحت تٛد وٝ
تا تٛج ٝت ٝرخذادٞای اخیز ِیالت ا٘تماْ ٌزفتٗ اس ٔٗ را ٘خٛاٞذ
داضت٘ .اظٓ ٟٔذی را  ٓٞحساتی ٌٛضٕاِی داد ٜتٛد طٛری وٝ
چطٕا٘ص را اس رٚی سٔیٗ تز ٕ٘ی داضت  ٚت ٝیه تچ ٝی سز ت ٝسیز
تثذیُ ضذ ٜتٛد.
 ٚچٙیٗ ضذ و ٝسٞزِ چطٓ حساتی ای اس ٌ ٕٝٞزفتٓ حتی تٟزٚس ٚ
ػثاس .آٖ د ٚتا ایٗ وٞ ٓٞ ٝیىّطاٖ چٙذ تزاتز ٔٗ تٛد  ٓٞ ٚتخطی
اس ٘مطٞ ٝای ٔٗ را تز ػٟذ ٜداضتٙذ أا تی ٌذار ت ٝآب ٕ٘ی سد٘ذ ٚ
ضزیة أٙیت خٛد را تاال ٔی تزد٘ذ .اس رٚس ٞای تؼذ ر٘ٚذ وارْ در
والس ػٛض ضذ  ٚتا وٕه تٟزٚس  ٚػثاس و ٝاتشار جٍٙیٓ تٛد٘ذ،
حىٕزا٘ی خٛیص را تخثیت وزدْ .وٓ وٓ خٛاستٞ ٝایٓ را ت ٝتچٞ ٝای
٘ٛ٘ٛر  ٚضؼیف تحٕیُ وزدْ .جزات ایٗ را ٘ ٓٞذاضتٙذ و ٝالالُ تٝ
پذر ٔ ٚادرضاٖ تٍٛیٙذ .تزس ػجیثی تز ٚجٛدضاٖ حاوٓ ضذ ٜتٛد.
اِثت ٝیىی د ٚتار ،یىی دٚتا اس آٖ سٛسٞ َٛای پزادػا و ٝت ٝسٚر
تزادر یا فأیُ ٔ ٓٞ ٚحّ ٝای ٞایطاٖ ٔی تاِیذ٘ذ ،حزوت ٞای
ایضایی ا٘جاْ داد٘ذ  ٚصذ اِثت ٝو ٝتٟزٚس  ٚػثاس خٛب اس
خجاِتطاٖ در آٔذ٘ذ .تّ !ٝایٗ ضذ و ٝیه ساَ تٕاْ تز آٖ والس وٝ
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دٚر اس حضٛرتاٖ اوخز تچٞ ٝایص خُ  ٚچُ ٘ ٚف ٚ ٟٓتزس ٛتٛد٘ذ،
ٔثصزی وزدْ.
والس د ٚ ْٚس ٓٞ ْٛتٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ ادأ ٝپیذا وزد  ٚفمط د ٚس ٝتا
اتفاق وٛچه  ٝ٘ ٚچٙذاٖ ٔ ٟٓتٚ ٝلٛع پیٛست و ٝتٙا ت ٝاصُ ایجاس
در ٘ٛضتٗ ،اس ٌفتٙطاٖ دٚری ٔی و.ٓٙ
در ا٘تخاب ٔثصز والس دٚ ،ْٚلتی ٘اظٓ ت ٝآٔٛسٌإٞاٖ آٔذ ٚ
چطٕی چزخا٘ذ ،دٚتارٕٞ ٜاٖ ٌشیٞ ٝٙای ساَ پیص را ٘اْ تزد ٚ
ٕٞاٖ جا تا تٛج ٝتٕٞ ٝاٍٙٞی ٞای لثّی ،ػثاس  ٚتٟزٚس ا٘صزاف
داد٘ذ  ٚتار سٍٙیٗ ٔسِٚٛیت ػال رغٓ ٔیُ تاطٙی ت ٝدٚش ٔٗ افتاد.
آخ ٝاس خذا و ٝپٟٙاٖ ٘یست اس ضٕا چ ٝپٟٙاٖ! ٔٗ دٚست ٘ذاضتٓ ٚ
فمط ت ٝخاطز ایٗ و ٝسٍٙز خاِی ٕ٘ا٘ذ  ٚت ٝدستِ دضٕٗ ٘یفتذ ،تٗ
ت ٝایٗ ا٘تخاب سپزدْ .ساَ د ٓٞ ْٚت ٝخٛتی  ٚخٛضی سپزی ضذ ٚ
ٔٛرد خاصی تزایٕاٖ اتفاق ٘یفتاد .د ٚساَ اس حىٕزا٘ی ٔٗ تز آٖ
اتّٟاٖ ٔی ٌذضت  ٚوسی جٔ ِٓٙخاِفت  ٚا٘تماْ را ٘ذاضت.
أا ساَ س !ْٛآٖ ساَ ٔ ٓٞخُ د ٚساَ پیص در ا٘تخاب ضذٖ
ٔطىّی ٘ذاضتٓ  ٚوار ت ٝخٛتی پیص رفتِٚ .ی وٓ وٓ ،صذای
ٔخاِفت ٞا تٌٛ ٝضٓ ٔی رسیذ .خیّی ٞا اس دستٓ خست ٝضذ ٜتٛد٘ذ.
ضایذ  ٓٞچ ٖٛوٕی تشرٌتز ضذ ٜتٛد٘ذ ،تِٟطاٖ تزٔی خٛرد وٓٞ ٝ
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ٔطك ٞای ٔٗ را تٛٙیسٙذ ٓٞ ،تغذی ٝی ضاٖ را تمسیٓ وٙیٓ ٓٞ ٚ
تزایٓ واردستی تساس٘ذ .تذتز اس  ٕٝٞایٗ و ،ٝدٚس٘ ٝفزی  ٓٞو ٝدر
طٌ َٛذضتِ ٝة ت ٝاػتزاض ٌطٛد ٜتٛد٘ذ ،یا وته ،ایٗ ٔی ٜٛی
تٟطتیٌ ،یزضاٖ آٔذ ٜتٛد  ٚیا ضزتٞ ٝای ددٔٙطا٘ ٝی خط وص
چٛتی ٘اظٓ ٔ ٚؼّٓ ٞا را تز تجزتیات خٛد افشٚد ٜتٛد٘ذ.
اِمصٕٞ ،ٝاٖ طٛر و ٝػزض وزدْ ،در والس س ْٛوٓ وٓ ٔؼادالت تٝ
 ٓٞخٛرد  ٚرفت ٝرفت ٗٔ ٝتٔ ٝطىُ تزخٛردْ .ایٗ تار تؼذاد
ٔؼتزضاٖ یىی د٘ ٚفز ٘ثٛد  ٚضایذ ٘یٕی اس تچٞ ٝای والس تا تصٕیٓ
ٞای ٔٗ ٔخاِفت ٔی وزد٘ذ .آٖ ٘یٓ دیٍز  ٝ٘ ٓٞو ٝاس ٔٗ راضی
تٛد٘ذ ،تّى ٝاس تزسی وٛٙٞ ٝس تز دِطاٖ حاوٓ تٛد ،جزات ٔخاِفت
ػّٙی را ٘ذاضتٙذ ٛٙٞ ٚس تحّٕٓ ٔی وزد٘ذ .ایٗ ضذ و ٝدر اٚاخز
والس س ،ْٛدیٍز وسی تزایٕاٖ وار دستی ٕ٘ی ساخت ٞ ٚزاس ٌاٞی
ٔ ٓٞطك ٞایٕاٖ را خٛدٔاٖ ٔی ٘ٛضتیٓ .در ٔخاِفت ٞای و ٝتا ٔا
ٔی ضذ سیذتمی  ٚػّی تیص اس تمی٘ ٝمص داضتٙذ .آٖ د ٚاس ٛٞش ٚ
ف ٚ ٟٓضؼٛر تیص تزی تٟزٙٔ ٜذ تٛد٘ذ  ٚوٕی تا حذٚدی احساس ٔی
وزد٘ذ و ٝتالٞایی و ٝتز سز والس ٔی آٚرْ ،اس تی ػُزسٌی ٘ ٚفٕٟی
خٛد تچٞ ٝاستٕٞ .یٗ چیش ٞا تاػج ٔی ضذ تا ػََّی َٟٓتطٛر٘ذ .یىی
د ٚتار خٛاستٓ آٖ ٞا را ٔ ٓٞخُ تٟزٚس  ٚػثاس تخزْ ِٚی آٖ ٞا
سرً٘ تز اسآٖ تٛدٖ و ٝدُْ ت ٝتّ ٝتذٙٞذ .خالص ٝوالس س ْٛرا تا
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 ٕٝٞی ٔطىالتص ت ٝپایاٖ رسا٘ذْٞ .ز چٙذ دٚراٖ سختی تٛد ِٚی
تاس  ٗٔ ٓٞتز لسٕت ػظیٕی اس تچٞ ٝا تشرٌی وزد ٚ ٜت ٝتیطتز
ٔٛٙیاتٓ رسیذ ٜتٛدْ.
أا ایٗ را وأال احساس ٔی وزدْ و ٝدیٍز ایٗ رٚش« تتزساٖ ٚ
ٔثصزی وٗ!» ت ٝدرد ٕ٘ی خٛرد .تزای ٕٞیٗ ،در ط َٛتاتستاٖ تیٗ
والس س ٚ ْٛچٟارْ ت ٝایٗ ٔساِ ٝو ٝچٍ ٝ٘ٛحىٕزا٘ی خٛد را تز
والس تحٕیُ و ٓٙا٘ذیطیذْ  ٚتاالخز٘ ٜمط ٝای جأغ  ٚوأُ ٚ
ضأُ طزاحی وزدْ.
یىی اس تچٞ ٝایی و ٝدر ط َٛایٗ س ٝساَ ٕٞیطٔ ٝظّ ٚ ْٛآراْ تٛد،
احساٖ تٛد .پسزی ریش٘مص  ٚآراْ .درسص ٘ ٓٞسثت ت ٝخیّی ٞا
تٟتز تٛد ٔ ٚی تٛاٖ تٍٛیٓ و ٝدر چطٓ تسیاری اس  ٓٞوالسی ٞا تٝ
ػٛٙاٖ « ی ٝپسزِ خٛب» دیذٔ ٜی ضذ .وٓ وٓ ت ٝا٘ ٚشدیه ضذْ ٚ
آراْ آراْ ٘مط ٝی خٛدْ را پیاد ٜوزدْ .لزار ضذ در رٚس ا٘تخاب
ٌشیٞ ٝٙای ٔثصز ضذٖ ت٘ ٝاظٓ اػتزاض وٙذ و ٝچزا اوثز ٕٞیط ٝایٗ
پست را در اختیار ٔی ٌیزد .تؼذ اس ٔذرس ٓٞ ٝدػٛایی تیٗ ٔٗ ٚ
تٟزٚس  ٚػثاس در یه طزف  ٚا ٚتٕٞ ٝزا ٜد ٚس ٝتا اس سٛس َٛتچٝ
ٞا در طزف دیٍز را ٜتیٙذاسد ٔ ٚا اَِفَزار .یىی اس تٙذ ٞای ٘مط ٝی
ٔاٖ  ٓٞضىز آب تیٗ ٔٗ  ٚا ٚتٛد ،طٛری و ٝت ٝجش یه سالْ خطه
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 ٚخاِی حزف دیٍزی تیٕٙاٖ رد  ٚتذَ ٘طٛد .ضٕٙا ا٘ ٚثایذ ٔخُ ٔٗ
ٚظایف خٛد را ت ٝتچٞ ٝا تحٕیُ ٔی وزد .ا ٚاس تچٞ ٝا فمط وٕه ٔی
خٛاست تا تا ٔٗ و ٝس ٝساَ تٟطاٖ ظّٓ وزد ٜتٛدْٔ ،ثارس ٜوٙذ ٚ
ا٘تمأطاٖ را اس ٔٗ تٍیزد .تزای ٕٞیٗ تٛد و ٝتایذ در ٘ٛضتٗ ٔطك ٚ
ساختٗ وار دستی وٕىص ٔی وزد٘ذٕٞ .چٙیٗ ٘ثایذ ٔٗ  ٚتٟزٚس ٚ
ػثاس را خیّی ػّی ٝخٛد  ٚوالس ٔی ضٛرا٘ذ و ٝدر ایٗ صٛرت
ٔثصزی اس اٌ ٚزفتٔ ٝی ضذ  ٚدٚتار ٗٔ ٜستٍٕز را آلا تاال سز والس
ٔی ٌذاضتٙذ .اٌز ٘ ٓٞاظٓ ا٘تخاتٕاٖ ٕ٘ی وزدٕٔ ،ىٗ تٛد در وٛچٝ
پس وٛچٞ ٝای اطزاف ٔذرس ،ٝا٘تمإٔاٖ را تا سٚر  ٚوته ٔی
ٌزفتیٓ .پس تٟتزیٗ را ٜحُ وٙار آٔذٖ تا ٔا تٛد  .تایذ ٞز اس ٌاٞی
در ِحظٞ ٝای حساس تزخی اس تچٞ ٝا تا اس خٛدٌذضتٍی ت ٝوٕه ٔا
ٔ ٓٞی ضتافتٙذ تا صذایٕاٖ در ٕ٘ی آٔذٌ .زچ ٝایٗ ٘مط ٝدر
ٔجٕٛع اس لذرت ٔٗ ٔی واست ِٚی سٛد سیادی  ٓٞتزایٓ ت ٝارٔغاٖ
داضت  ٚاس ٞیچ چی تٟتز تٛد .اٌز ٔثصزی ت ٝدست تمی یا ػّی یا ٞز
وس دیٍزی ٔی افتاد ،تذ ٖٚضه  ٓٞ ،حآِ را ٔی ٌزفت  ٓٞ ٚتایذ
حضٛر ٔثصزی ٚالؼی را تحُٕ ٔی وزدْ ٘ ٚیش ٕٔ ،ىٗ تٛد ت ٝدفتز
ٔؼزفی تطِٚ .ْٛی در حاَ حاضز ایٗ طزح ػال ٜٚتز حفاظت در تزاتز
خطزات یادضذ ،ٜدر ٔٛالغ حساس  ٓٞت ٝوٕه ٔی آٔذ ٔ ٚزا اس
واردستی ٞز س ٝحّج ت ٝػالٔ ٜٚطك ٞای طٛال٘ی ٘جات ٔی داد.
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آری! ایٗ ٘مط ٛٔ ٓٞ ٝت ٛٔ ٝپیص رفت  ٚد ٚساَ  ٓٞایٗ چٙیٗ تز
تچٞ ٝایی و ٝفىز ٔی وزد٘ذ تا رٞایی اس دست ٔٗ ،وار تشرٌی وزدٜ
ا٘ذ ،ت ٝصٛرت پطت پزدٔ ٜثصزی وزدْ .اِثت ٝایٗ رٚش  ٓٞدضٛاری
ٞای خٛدش را داضت ٞ ٚز اس ٌاٞی وارْ سخت ٔی ضذ.
*****
اس سز ٚیٙست ٖٛچزچیُ پزسیذ٘ذ :ضٕا(ٔٙظٛر :تزیتا٘یا) و ٝت ٝلَٛ
خٛدتاٖ آفتاب در وطٛرتاٖ غزٚب ٕ٘ی وٙذ(اضار ٜتٔ ٝستؼٕزاتی
چ ٖٛاستزاِیا ٙٞ ٚذ  ٚوا٘ادا) ،چزا ٕ٘ی تٛا٘یذ ایزِٙذ جٛٙتی را تحت
پزچٓ فخیٕ ٝی تاٖ در تیاٚریذ؟
چزچیُ در پاسخ ایٗ جّٕ ٝرا ت ٝستاٖ آٚرد «:چ ٖٛدر ایزِٙذ جٛٙتی
اوخزیت ٘اآٌا ٚ ٜالّیت خیا٘تىار ٚ ٚطٗ فزٚش ٚجٛد ٘ذارد».
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