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یک . گَینهاى ضا هیقثطستاى زُ. است اسوص اللِ ظاض

ذَش سلیقِ کاضی زض گل ٍ گلذازم آًدا آًقسض ظهاًی، 

کِ  گی هی کطزضسیسٍ آًقسض تِ كضای گَضستاى ػالی تَز 

ّط پٌح ضٌثِ ٍ خوؼِ اللِ ظاض . ضسُ تَز هحل تلطیح اّالی

حتی تَضیست ّایی کِ تِ زُ ها هی آهسًس . ضلَؽ هی ضس

، اها ذة، قثطستاى. حتوا یک سطی ّن تِ آًدا هی ظزًس

ٍقتی ذلَت تطَز آزم ضا هی . قثطستاى است زیگط

 . ػلی الرصَظ تچِ ّایی ّن سي ٍ سال هي. تطساًس

اظ ضاًس تس ها، هحل هسضسِ اكتازُ تَز تید گَش اللِ 

تِ کالس یک پٌدطُ تعضگ تَز کِ ضٍ تِ قثطستاى تاظ . ظاض

آذط  ّیچ کس خطأت ًوی کطز ضٍی ًیوکت. هی ضس

، هطزُ تِ ضایغ تَز کِ ّطکس آًدا زضس ترَاًس. ضیٌستي

زٍ تاض ّن تا چطواى ذَزم حتی یکی . سطاؿص هی آیس
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خا ًطستِ تَز، خیؾ ٍ ٍیؾ کٌاى اظ خا تچِ ای کِ آىزیسم، 

 . پطیس ٍ هثل زیَاًِ ّا زٍض کالس هی چطذیس

آى اٍائل، آقا هؼلن تِ ذیال ذَزش هی ذَاست تطای ها 

ذطاكات است ٍ ایي حطكْا اها تَضیح تسّس کِ ایٌْا 

ٍقتی کِ زیس ظتاى آزم سطهاى ًوی ضَز، ًظطش ػَض 

تؼلق هی صٌسلی آذط تِ کسی . ضس ٍ ًقطِ زیگطی کطیس

ًیوکت . ضتط اظ ّوِ سط کالس حاضط تطَزگطكت کِ زی

ًطسین چْاضتایی  یآذط ًلطُ تَز اها تطای ایٌکِ تِّا سِ 

ٍای تِ حال کسی کِ زیط هی ضسیس یا ایٌکِ . هی ًطستین

آقا هؼلن ضطط گصاضتِ . هؼلَم هی ضس آذط اظ ّوِ ضسیسُ

تَز کِ اگط ظهاى زضس زازى کسی خیؾ تکطس یا ًظن 

ظًس، یک ػالوِ کتک  هی ذَضز تا یک بضا تط ّن  کالس

 .صلط گٌسُ تَی زكتط هطقص
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اظ تطس هاى ّط کسام سؼی زاضتین تا ظٍزتط اظ زیگطی 

تیطتط اٍقات ظیط چطوی صٌسلی آذط . تطیعین تَی کالس

ین ٍ زػا هی کطزین کِ ّطگع گصضهاى تِ ضا زیس هی ظز

ٍسظ . یستا ایٌکِ تاالذطُ آى ضٍظ ًکثتی ضس. آًدا ًیلتس

تا چطن تاظ کطزم . ظهستاى تَز ٍ تطف سٌگیٌی تاضیسُ تَز

ُ ساػت زیَاضی، آُ اظ ٍ اظ ظیط لحاف زاؽ چطون اكتاز ب

کتک پسضم . ًِ هاًسى کِ زیگط ًگَذا. ًْازم تلٌس ضس

 .آذط تَز ٍحطتٌاک تط اظ ًیوکت

هازضم تاظُ پا . زست ٍ ضٍیی آب ظزم ٍ لثاس پَضیسم

اٍل تا ذَزم . زم ٍ تیطٍى ضكتنکلی سطش ؿط ظ. ضسُ تَز

اها  اظ ذیط هسضسِ ضكتي تگصضمكکط کطزم کِ ٍل تگطزم ٍ 

زیسم ٍسظ ایي سطها کدا تطٍم؟ آذطش کِ ّوِ هی 

ضایس آى هَقغ، تاظُ . كْوٌس ٍ تاظ ّن پسضم تٌثیْن هی کٌس
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هدثَضم کٌس تا  لح کٌس ٍ تِ خای یک ضٍظّن آقا هؼلن 

    .آذط خا تگیطم یک ّلتِ ضٍی ًیوکت

. ذالصِ سطم ضا اًساذتن پاییي ٍ یکسط ضكتن تَی کالس

ٍ  آقا هؼلن تا چطوص اكتاز تِ هي، زضس زازى ضا قغغ کطز

زستن ضا کِ تِ . ًَک تطکِ ضا گطكت تِ سَی تِ کالس

ػالهت اخاظُ تاال ضكتِ تَز، آٍضزم پاییي ٍ حطکت کطزم 

گاُ هی زض ّواى حال تِ صَضت تچِ ّا ى. تِ آى سوت

هَشی ّا تْن لثرٌس هی ظزًس ٍ زض گَش ّن پچ . کطزم

. هی زاًستن لثرٌسضاى چِ هؼٌی هی زّس. پچ هی کطزًس

تٌْا . آذط ذَزم ّن تاضّا ّویي کاض ضا تکطاض کطزُ تَزم

کسی کِ زض آى ٍضؼیت تطسٌاک تْن زلساضی زاز، حسي 

قثالً کِ . زٍست صویوی ٍ ّوسایِ زیَاض تِ زیَاضهاى. تَز

هؼلن چٌیي قاًًَی ًگصاضتِ تَز، تا ّن هی ضكتین  آقا

. هسضسِ اها حاال تک تک هی ضكتین ٍ زٍتایی تطهی گطتین
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ّوِ . چیعی ًیست، ًتطس: حسي زض گَضن ظهعهِ کطز

 .ش الکیِ

آذط، سگ  ٍقتی ًطستن ضٍی ًیوکت. ى آساى تَزتِ گلت

آسواى . اظ پٌدطُ تِ تیطٍى ًگاّی اًساذتن. لطظ گطكتِ تَزم

تطف هثل یک هالكِ سلیس ّوِ . ظاض آتی ٍ آكتاتی تَز اللِ

تِ هي،  ضسیسگیآقا هؼلن تؼس اظ . خا ضا پَضاًسُ تَز

. اٍل چیعی ًوی كْویسم. زٍتاضُ ضطٍع کطز تِ زضس زازى

کتاب ٍ زكتطم ضا تاظ کطزم ٍ ّی ظٍض ظزم تا تلکِ تتَاًن 

 تاالذطُ چٌس زقیقِ ای کِ گصضت،. محَاسن ضا هتوطکع کي

ّای  تِ حطف ٍ سريٍقؼیت اذت ضسم ٍ تَاًستن تا م

ّن ضاگطزی ّای هیع خلَیی ّی . آهَظگاض زل تسّن

زلن هی ذَاست هحکن . تطهی گطتٌس ٍ ضیع هی ذٌسیسًس

. تکَتن پس گطزًطاى اها ظٍضم تِ چْاضتایطاى ًوی ضسیس

 .تایس كکط تؼس اظ ظًگ تلطیح ضا ّن هی کطزم
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آًقسض کن هحلی . لؼٌتی ّا حَاسن ضا پطت کطزُ تَزًس

. اها زیگط تِ زضس گَش ًوی کطزم. کطزم تا اظ ضٍ ضكتٌس

آًقسض تَی ذَزم كطٍ ضكتِ تَزم کِ هتَخِ ًطسم آسواى 

ًَض آًقسض کِ . اللِ ظاض پط ضس اظ اتطّای سیاُ ٍ ذاکستطی

کالس ضكت ٍ حس کطزم ترتِ سیاُ ضا تِ ظحوت هی 

 .تِ تثیٌن تَاًن اظ آى

حتی آقا هؼلن ّن ساکت ضسُ . ّیچ کس خیک ًوی ظز

صسای  ًاگاُ .تَز ٍ التالی کتاب زًثال چیعی هی گطت

تی اذتیاض سطم ضا اظ ضٍی ضاًِ . ػدیثی اظ تیطٍى ضٌیسم

. چطذاًسم تِ ػقة ٍ ًگاّی تِ قثطستاى سطز اًساذتن

یکَْ پطّیة هطزی ضا زیسم کِ اظ زٍض لٌگ لٌگاى تِ 

اٍ ضا . ّط کسی تَز تِ ؿیط اظ ذازم اللِ ظاض. آهسسوتن هی 

اظ یک کیلَهتطی ّن هی تَاًستن، . ذَب هی ضٌاذتن

اًگطتاًن زض . زٍتاضُ لطظ اكتاز تِ تٌن. اٍ ًثَز. تطٌاسوص
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ًَک پاّاین ضا . ّن كطٍ ضكت ٍ هحکن تِ ّن قلل ضسًس

تطگطتن ٍ ذیطُ ضسم تِ آقا . هطتة تِ ظهیي هی کَتیسم

ذَاست ایي ذَضوعُ ّای خلَیی تطگطزًس  زلن هی. هؼلن

حَاسطاى ضا ضص زًگ ٍ هتلک تگَیٌس اها پٌساضی کِ 

هطزُ ضَضتطزُ ّا . ًَضتي زازُ تَزًس تِ هطق

تطسی کِ زض تسًن الًِ . ّیچکساهطاى ضیغٌت ًوی کطزًس

کطزُ تَز هثل هطگ اظ هچ پاّاین چطخ هی ذَضز ٍ تاال 

ضتاى لطظاى ضا هطت اًگ. تاالذطُ زل تِ زضیا ظزم. هی آهس

ذن . کطزم ٍ هحکن کَتیسم تِ پطت یکی اظ خلَیی ّا

لؼٌتی . ضسُ تَز ضٍی هیع ٍ تٌس ٍ تٌس هطق هی ًَضت

كقظ زیسم کِ زستص ضا اظ . ّیچ ػکس الؼولی ًطاى ًساز

حتی . کوطش ضا ذاضاًسکوی پطت تِ ػقة آٍضز ٍ 

 .اػتطاض ّن ًکطز
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گلتن حاال كقظ تِ ذَزم . خطأت خیؾ ظزى ّن ًساضتن

 چطا اًقسض تطسیسی؟ هگِ حسي ًگلت کِ ّوِ ش الکیِ؟

الکی . زٍتاضُ سطم ضا تِ ػقة چطذاًسم ٍ ایي تاض زیسهص

ّوِ تچِ . ّوِ ضاست هی گلتٌسیؼٌی . ضاست تَز. ًثَز

ّایی کِ ضٍظی ضٍی ّویي صٌسلی ًطستِ تَز، اٍ ضا زیسُ 

توام تٌص ضا . ضسیسُ تَز تِ یک هتطی پٌدطُ. تَزًس

حلطُ تا خای چطواًص كقظ زٍ  .ستط پَضاًسُ تَزذاک

تطای چٌس لحظِ تِ ّن ذیطُ . تاضیک ٍ سیاُ هی زیسم

تاز ضسیسی تِ صَضتص . اًگاض کِ كقظ هطا هی زیس. ضسین

 ذَضز ٍ تکِ ای اظ ذاکستط ضا تا ذَزش تطز خَضی کِ

پٌساضی کِ هی ذَاست . هؼلَم ضسضزیق زًساى ّایص 

ًَک پٌدِ اش ضا ضٍی ضیطِ  خلَتط آهس ٍ. تِ هي ترٌسز

 .پٌدطُ گصاضت ٍ تا صسای ذطتی آى ضا ذطاش زاز

www.takbook.com



. تِ خلَ ذیطُ ضسم. ضا تطگطزاًسم تا زیگط اٍ ضا ًثیٌن سطم

حتی اگط هی ذَاستن ّن ًوی . کاضی اظ هي تطًوی آهس

کن هاًسُ تَز تا تِ ذَزم . تَاًستن اظ خا تپطم ٍ خیؾ تعًن

ًطستن ٍ هٌتظط هاًسم ّواًغَض هثل چَب ذطک . تطاضن

اظ ضاًس تس، حتی آقا هؼلن ّن  .تا ظًگ اٍل توام ضس

پایاى کالس کِ اػالم . سطاؿی اظ هي ًگطكت تا آذط ٍقت

ید ّطاسن کِ ٍا ضكت، . ضس حسي هثل تاز زٍیس عطكن

تطایطاى حتی . ّوِ چیع ضا تطای اٍ ٍ تقیِ تؼطیق کطزم

کِ ضیطِ ٍقتی گلتن . قسن ذَضزم اها کسی تاٍض ًوی کطز

ضا ذطاش زاز ّوِ صَضتطاى ضا خلَ تطزًس ٍ تا زقت 

 حتی یک ذظ کَچک. ّیچی ًثَز .پٌدطُ ضا تواضا کطزًس

 .کِ تتَاًس حطف هطا ثاتت کٌس

اها ذاعطُ ش هثل یک کاتَس زض شٌّن . آى ضٍظ گصضت

ّط ًَتت کِ یازش هی اكتازم هَّای تٌن سید . تاقی هاًس
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ى، گواى هی کطزم تا تِ ّط ضة قثل اظ زضاظ کطیس. هی ضس

ذَاب تطٍم، کاتَسص ضا ذَاّن زیس اها ّطگع ایٌغَض 

تا ایي حال، ٍحطت آى هطزُ گَضستاًی تا زٍضاى . ًطس

 . خَاًی تا هي هاًس

آًدا . تطای ازاهِ تحصیل تِ تْطاى ضكتنتعضگتط کِ ضسم 

چٌس . تا زذتط هَضز ػالقِ ام اظزٍاج کطزم. ػاضق ضسم

. ٍ ّن یک ذاًَازُ ػالی زاضتن ّن ضـل ذَتی ،سال تؼس

تطػکس اظ زضٍى تا . زیگط ذاعطُ اللِ ظاض اشیتن ًوی کطز

كطظًساًن تعضگ . آى خسس هتحطک حس ّن زضزی زاضتن

ضسًس ٍ ّطکسام اظزٍاج کطزًس ٍ ضكتٌس سط ذاًِ ٍ ظًسگی 

 . ذَز

تاالذطُ یک ضٍظ تطای ّویطِ تطگطتن تِ زُ ذَزهاى تا 

ایی تگصضاًن کِ ذاعطات زٍضاى تاظًطستگی ضا ّواًح
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كکط هی کطزم ضایس ایي گًَِ . ًَستالژیکن ضا ظًسُ هی کطز

 . تیطتط احساس خَاًی زاضتِ تاضن

چٌس سالی ّن تِ ّویي هٌَال گصضت تا سطاًدام تِ 

چطن کِ تاظ کطزم تَی اللِ ظاض . ذَاب اتسی كطٍ ضكتن

. گَضستاى تِ ّواى ظیثایی ساتق تَز، ضایس ّن تیطتط. تَزم

ین ال گاّی کِ ظیاز زلن هی گیطز اظ ذاًِ ام تیطٍى هی آحا

گاّی ّن تِ . ٍ تَی هحَعِ تطای ذَزم چطذی هی ظًن

تِ ضاگطزاى اظ پطت پٌدطُ، سَی هسضسِ هی ضٍم ٍ 

گاّی ّن تا ًَک اًگطت ضیطِ ضا . کالس لثرٌس هی ظًن

پسطی کِ ضٍی آذطیي  الثتِ گاّی ّن. هس هی کٌنل

تِ چٌس لحظِ  تطهی گطزز، ، تِ سَی هيًیوکت ًطستِ

زٍتاضُ هی چطذس ٍ تِ تؼس آّستِ ، هي ذیطُ هی ضَز

 .ًگاُ هی کٌس یصضٍتطٍ

  پایان
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