نگرانی من از تعجب مدام نخبگان است
فیؼ يظًؼ ةْمدی
در گفدگٓ ةا ایؾان فؾدا
آذر ماه ۳۱۳۱

فیؼ يظًؼ ةْمدی ةؾای غٓاٍَؼگان ایٌ لًارُ از هفظات يصوِ ایؾان فؾدا ٍالَاغدِ ٍیقح .فاةلِ فػاهیح
اشؾایی اه كِ يیًْان دلٍگؾاٍیّای ایٌ لًارُ از يصوِ افح ةِ فال  85ه يقئٓهیح پػك لتكِ اهل فیًا
يیرفؼ؛ پـ از آن ایمان دُ فال يؼیؾیح ةَیاد فیًَایی فاراةی را ةؾ غْؼُ دالدَؼ ه از فال  ۶۷خا  5۸در
يلام ریافح فازيان يیؾاث فؾَّگی در دهكاةیَِ فیؼ يظًؼ غاخًی طضٓر دالدَؼ .اهتدِ ٍام ایمان در
ّیئح يؤفـ غاٍج فیًَا ه ةَیاد رهدكی ه در يلام يؤفـ يٓزث فیًَا ٍیؿ آيؼُ افح.
فیؼ يظًؼ ةْمدی ًّچٓن ةقیاری دیگؾ از كارلَافان ه هاطتَظؾان ةؾشقدِ كمٓر ةا آغاز ةِ كار دههح
ٍْى ةِ طالیِ رفح؛ فػاهیح اه در ایٌ يؼت يظؼهد ةِ طضٓر در يظافن ّىاٍؼیمی غوًی ،فؾَّگی ه َّؾی
ةٓد .اهتدِ از آٍچِ در فازيان يیؾاث فؾَّگی شؾیان دالح ةیغتؾ ٍتٓد ه ةِ ظٓر ٍايظقٓس ةؾ ده ةَای ةؿرگ
خاریػی كمٓر ،یػَی غاٍِ غايؾیّای كالان ،غًارت يقػٓدیِ كِ در دههح دّى ةِ ةػك غوٓهی هاگؽار
لؼ ٍظارت دالح.
فیؼ يظًؼ ةْمدی اكَٓن ةار دیگؾ يقئٓهیح اشؾایی شؼی یافدِ افح .ایٌ ةار در كقٓت ریافح پژهّمگاُ
يیؾاث فؾَّگی ،هَایع دفدی ه گؾدلگؾی؛ اگؾچِ اغوب كارلَافان طٓزُ يیؾاث فؾَّگی ،هَایع دفدی ه
گؾدلگؾی ایٌ فًح را الیق فؾدی چٓن فیؼ يظًؼ ةْمدی كِ غٓد فالّا فكاٍؼار خًايی فػاهیحّای
فازيان يیؾاث فؾَّگی ةٓد ًٍیداٍَؼ .گفحهگٓ ةا اه در پایان فاغح اداری در يظن پژهّمگاُ فازيان يیؾاث
فؾَّگی ةیاٍگؾ آن افح كِ اه فارغ از يلام ه يَوتك ه ًّچٓن ًّیمِ ،خٓشْك يػعٓف ةِ اخفاكاخی افح
كِ در الیِّای زیؾیٌ شايػِ ایؾان در طال هكٓع افح .اخفاكاخی كِ اه لاّؼی ةؾ افؿایك «خًَای يؼٍیح» ه
غٓاّمی در شْح ةازگؾداٍؼن كیفیح ه غعؾ ه ظػى ةِ زٍؼگی از فٓی لْؾهٍؼان ایؾاٍی يیداٍؼ ه ٍقتح ةِ
ایٌ رهیؼادّا ةقیار غٓلتیٌ افح .ایٌ يتاطزِ ةیخؾدیؼ خفاهت اٍؼكی ةا گفحهگّٓای دیگؾ ایمان ةا رفاٍِّا
دارد .گفحهگٓیی كِ كؾار ةٓد ةِ دل ٍگؾاٍیّای اه در طٓزُ يیؾاث فؾَّگی ،هَایع دفدی ه گؾدلگؾی
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ةپؾدازد كِ اهتدِ خا طؼهدی پؾداغدِ افح ايا يقیؾ گپ ه گفح ةِ شایی رفح كِ اه ةِ هؾاطح اغالم كؾد
«اكزؾ ٍػتگان ایؾاٍی دائًا يدػصب ّقدَؼ»! ٍگؾاٍی اه از خػصب يؼام ٍػتگان افح .فیؼيظًؼ ةْمدی ةؾای
ایٌ گفحهگٓ كِ كؾار ةٓد ةِ ّفدِ فٓم از درغٓافح گفح هگٓ يٓكٓل لٓد ،طدی خًالای خئاخؾ يٓرد
غالكِاش را كِ ةؾای آن دغٓت لؼُ ةٓد هغٓ كؾد خا از دل ٍگؾاٍیّایك ٍقتح ةِ ةاغ ةیةاغتان شايػِ ایؾان
ّمؼار ةؼّؼ.
ضیر يحًر ةْغخی حضٓری طٓالٍی در ةذظّای اجسایی كغٓر در حاریخ پص از اٍلالب دارد.
فسدی كِ از ٍشدیم ححٓالت جايػِ ایساٍی را ححوین كسدُ اضج ه در ایَکار ةِ ؼٓرتِ ظاّس اكخفا
ٍکسدُ ه ًّٓارُ ضػی كسدُ آن هاكػیخی كِ در كَِ ياجساّا پَْان اضج را ةغَاضر؛ ةِ ضتب ًّیٌ
عَادج غًیق از جايػث ایساٍی ،اه در حٓزُّای يذخوف حؽًیىگیسی ه ضیاضخگزاری ؼاحب ایرُ
ه ضذٌ اضج .حاال يیدٓاّیى ةراٍیى اكَٓن كِ جايػِ ایساٍی دضخذٓش رهیرادّای ةیضاةلث
اجخًاغی ه فسَّگی اضج دلٍگساٍی اه از حیات اجخًاغی ایسان چیطج؟ آیا چیشی ّطج كِ ضیر
يحًر ةْغخی را ٍگسان جايػِ ایساٍی كَر؟
ةْمدیٍ 0گؾاٍیّای غٓب دارم .يیداٍیؼ كِ «ٍگؾاٍی» اهوك ةِ يػَی «چمىدالدٌ رهی دادن چیؿی ه غٓد
را آيادث آن كؾدن» افح .يػًٓال اغوب كقاٍی كِ از ٍگؾاٍی هظتح يیكََؼ؛ ٍگؾاٍی را ةا دهٓاپقی یكی
يیپَؼارٍؼ؛ یػَی ٍگؾاٍی را طائؿ ةار يَفی يیداٍَؼ .ههی ٍگؾاٍیّای يٌ غٓب افح .يٌ ٍگؾان ه يَدظؾ
خظٓالت غٓب در شايػِيان ّقدى ه خوًیى دارم درةارث ایٌ دليمغٓهیّایى هظتح كَى.
درةارث يؾدم ه شايػِ ةقیار ةظذ يیلٓد كِ اهتدِ اخفاق غٓةی افح .راشع ةِ ٍػتگان ه يقئٓهیحّای آٍان
ّى هظتح يیلٓد؛ هكحّایی ٍػتگان يؽيح يیلٍٓؼ؛ اهكات دیگؾ يٓرد هعف كؾار يیگیؾٍؼ .ههی اغوب ایٌ
هظتحّا در فضای فیافی ه از يَظؾ فیافح افح ه ٍِ از يَظؾ ٍػتگی .یػَی يايٓریح ه ٍلمی كِ ةایؼ
ٍػتگان در شايػِ ایفا كََؼ خصؿیِ ه خظوین ًٍیلٓد .ایٌ طاال یكی از دليمغٓهیّای يٌ لؼُ افح ه لایؼ
ةمٓد ةِ آن دهٓاپقی گفح.
هكدی ٍظؾات ٍػتگان را راشع ةِ هضػیح ايؾهز شايػِ غٓديان يیلَٓیى یا يیغٓاٍیى غًؼخا يػعٓف ةِ
ٍاَّصاریّایی افح كِ در شايػِ هشٓد دارد .غصیب افح؛ از ایٌ شْح لایؼ ایٌ ٍػقدیٌةار در خاریع
ٍػتگی ایؾان ةالؼ كِ اغوب ٍػتگان ةا غٓام ّى رای لؼُاٍؼ .یػَی اگؾ ٍظؾ ه فػَان یک راٍَؼُ خاكقی را در
يٓرد يٓضٓغی ةمَٓیؼ اه ّى كًاةیك ًّان دغؼغِّایی را دارد كِ ٍػتگان شايػِ اةؾاز يیكََؼ .يزال
ٍػتگان هظتح از يؾگ اغالق در شايػِ ایؾان يیكََؼ .یا ةؾ ایٌ ةاهرٍؼ كِ شايػِ ایؾان غمٌ لؼُ افح؛
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اهتدِ لاّؼّایی ّى دارٍؼ ه يػًٓال هفظِ طٓادث رهزٍايِّا فَؼ فػَان ایمان افح ه غٓب رافح ّى
يیگٓیَؼ؛ ةظذ در درفدی ه غوعی فػح ایمان ٍیقح ٍگؾاٍی هكدی پیؼا يیلٓد كِ ایٌ فػَان ه
افدَتاطّایی از ایٌ دفح از ّؾ كقی ةؾيیآیؼ؛ ّؾ غلن فویًی از رهی كٓچكدؾیٌ لٓاّؼ ةِ ًّان ٍدایصی
يیرفؼ كِ ٍػتگان يیرفَؼ .یػَی ٍػتگان در دهرث يػاهؾ ةقیار ّىرأی ةؼٍج شايػِ یا ةِ خػتیؾ دیگؾ غٓام
لؼُاٍؼ .خٓافق ٍػتگان ه غٓام اهتدِ آرزهی دهرُ يػاهؾ ةٓد.
ایٌ آرزه ًّاٍی اضج كِ ضالّا دیویّا ةِ دٍتال آن ةٓدٍرٍ .ذتگان ًّیغِ يخْى ةٓدٍر كِ از
جايػِ فاؼوِ دارٍر.
ةْمدی 0ةوِ! ًّیمِ يیگفدَؼ رهلَفكؾان از يؾدم فاهوِ گؾفدِاٍؼ؛ غٓب ایٌ دغؼغِ دیگؾ كىرٍگ لؼُ افح
ه طاال فاهوِلان دارد كى ه كًدؾ يیلٓد .ههی ایٌ فاهوِ ةِ ٍفع غٓام كى لؼُ افح ه ٍِ ةِ ٍفع ٍػتگی! ه
ایٌ يٓضٓغی اضعؾابآهرفحٍ .ػتگان ةایؼ پای رهی زيیٌ دالدِ ةالَؼ ه فؾ ةؾ ةاالی اةؾّا؛ یػَی ةایؼ
كؼلان رفیع ةالؼ .رهزگاری ٍػتگان پایمان ّى ةاالی اةؾّا ةٓد ه ٍدیصدا يدْى ةِ ایٌ ةٓدٍؼ كِ از شايػِ ه
دردّایك فاهوِ دارٍؼ .اكَٓن ّى ةاهػكـ لؼُ افح؛ یػَی پایمان رهی زيیٌ افح ههی يدأففاٍِ اغوب
چمًمان ّى رهی زيیٌ افح ه ٍدیصدا ّىكؼ ةلیِ لؼُاٍؼ .یػَی يا در طٓزث ٍػتگی يمكن كًتٓد كايح
رفیع داریى.
شای ٍگؾاٍی افح كِ ٍػتگان يا از رفدارّای شايػِ ایؾان يؼام خػصب يیكََؼ .یػَی از رفدارّایی كِ اخفاكا
ةَْصار افح لگفحزدُ يیلٍٓؼ؛ يزال از هاكَك هفیػی كِ شايػِ ایؾاٍی ةِ افیؼپالی ٍمان داد خػصب
كؾدٍؼ؛ از ازدطام زیاد ةؾای ةازدیؼ از ًٍایمگاُ ٍلالی آكای آغؼالوٓ كِ آن را ختؼین ةِ یک رهیؼاد يْى كؾد
خػصب كؾدٍؼ؛ از لٓری كِ در يؾافى خمییع شَازُ يؾطٓم پالایی در فعض كمٓر افداد خػصب كؾدٍؼ؛ از
ایَكِ در شؾیان فیًَای َّؾ ه خصؾةِ یم فیوى ةا هشٓد آٍكِ یم فاٍـ ًٍایك دالح فؾهش فٓقاهػادُ پیؼا
كؾد خػصب كؾدٍؼ؛ از پؼیؼ آيؼن غیاةان همكؾآةاد آّاز خػصب كؾدٍؼ؛ از ایصاد ه افدلتال از كًپیٌ اّؼای
فوٓهْای ةَیادی ةیًارفدان لؾیػدی خػصب يیكََؼ؛ از خمییع شَازث پؾ لٓر آكای كاخٓزیان خػصب يیكََؼ؛
از غٓلظاهی ه ةؿم غًٓيی ةػؼ از ةاغح خیى فٓختال در ةازی ةا آرژاٍدیٌ يدػصب يیلٍٓؼ؛ از پیؾهزیّای
پمح ّى ةآٍان در يیادیٌ شْاٍی هرزلی خػصب يیكََؼ .غالهِ ایَكِ اغوب ٍػتگان يا يؼام خػصب
يیكََؼ .از ایٌ كِ ايؾهز در شايػِ يا فاغدًاٍی ٍیقح كِ ًٍا ٍؼالدِ ةالؼ خػصب يی كََؼ .از ایٌ كِ پن
ظتیػح فاغدِ لؼُ ه يؾدم از آن افدلتال كؾدُاٍؼ خػصب يیكََؼ .از ایٌ كِ يكؾر در رهزٍايِّا يیغٓاٍیى،
كقاٍی كِ يظكٓم ةِ اغؼام لؼُاٍؼ پای چٓةِدار ةػمیؼُ يیلٍٓؼ خػصب يیكََؼ .از ایٌ كِ آيَِ ةْؾايی از
فؾدی كِ در طق اه چَیٌ شَایدی را يؾخكب لؼُ گؽلح يیكَؼ خػصب يیكََؼ .يیخٓاٍى هؼ يٓضٓع دیگؾ
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ةمًارم كِ در شايػِ ایؾان اخفاق يیافدؼ ه ٍػتگان يا یا آن را ٍادیؼُ يیگیؾٍؼ ه یا خػصب يیكََؼ .اهتدِ
ةایؼ خػصب كؾد از ایَكِ ایٌ ًِّ غالئى غٓب ًّؿيان در شايػِ ایؾان ظاّؾ يیلٓد ،اهتدِ ةیك از آن ةایؼ
خػصب كؾد كِ چؾا ایٌ ًِّ غاليات غٓب ٍػتگان را لاد یا غٓلظال ًٍیكَؼ!
ايا ضالّا ةٓد ٍذتگان آرزهی چَیٌ احفاقّایی را در جايػِ ایسان داعخَر.
ةْمدی 0ةوِ ه يٌ فكؾ يیكَى ّؾ چِ كِ شوٓخؾ يیرهیى ایٌ اخفاقّا ةیمدؾ غٓاّؼ لؼ ه ةیمدؾ خػصب
غٓاّیى كؾد .اخفاكا غویرغى خولی ٍػتگان كِ ایٌ اخفاقّا را غالفآيؼ غادت يیداٍَؼ ،ه يػدلؼٍؼ ایٌ
رهیؼادّا اخفاكی افح ه غادت غًٓيی شايػِ ایٌ ٍیقح ،يٌ ایٌ خولی را ٍؼارم .ایٌ كِ در ةؾاةؾ درگؽلح
يؾطٓم پالایی شايػِ چَیٌ هاكَمی ٍمان داد یا در يٓرد دریاچِ ارهيیِ اغدؾاضّای ةقیار يؼٍی ه
يقاهًحآيیؿ هٓرت گؾفح ًِّ ،دالهح ةؾ اخفاكاخی دارد كِ در ةعٌ شايػِ ایؾاٍی رخ يیدّؼ ه از شَـ
غٓشاطٓاهی افح ه ایٌ ًّان اخفاكی افح كِ آرزهی دُّا فال گؽلدِ شايػِ ٍػتِ يا ةٓد ه طاال دارد
پؼیؼار يی لٓد.
ایَْا ٍغاٍِّای يرٍیج یم جايػِ اضج.
ةْمدی 0ةوِ ه دكیلا شايػِ ایؾان از خًَای يؼٍی گؽلدِ افح ه در آفداٍِ دفحیافدٌ ةِ رفدار يؼٍی افح .در
شايػِای كِ دچار ةظؾان يؼٍیح افح كقی خٓكع هشٓد اغالكیات را ٍؼارد .خازُ هكدی شايػِ رفدارّای يؼٍی
از غٓد ٍمان يیدّؼ هظتح از اغالكیات ةايػَی يیلٓد .الدتاُ افح كِ فكؾ كَیى ةؾای يؼٍی لؼن شايػِ
اهؿايا در اةدؼا ةایؼ اغالكیات ٍضس پیؼا كَؼ؛ اخفاكا اهل ةایؼ غعك يؼٍیح پؼیؼ آیؼ ه آٍگاُ اغالكیات ٍْادیَِ
لٓد .ةتیَیؼ در لؾایط كٍَٓی در اٍدْای دهرُای ظٓالٍی كؾار داریى كِ غعؾ ه ظػى زٍؼگی ةِ غَٓان یم
يٓضٓع هاطب كیفیح ،آرام آرام از غوٓهیخؾیٌ الیِّای زٍؼگی يؾدم ةِ ةیؾهن ٍمح كؾدُ افح؛ ه طاال
لاّؼیى كِ در لْؾّای كمٓر يؾدم ةِ اٍظاء يػدوف غعك زٍؼگی در فضای غًٓيی را دارٍؼًّ .یٌ شافح
كِ اهال ضؾهرت هشٓد ه رغایح اغالق لْؾهٍؼی پیؼا يیلٓد ه يؾدم غٓد يیلٍٓؼ هاطتػاٍج لْؾ ه
پافؼار رغایح اغالكیات در آن .يٓالٍا يیگٓیؼ« 0آب كى شٓ خمَگی آهر ةِ دفح /خا ةصٓلؼ آةح از ةاال ه
پقح»؛ یػَی ةایؼ غعك ةازگمح اغالكیات در غٓد يؾدم ایصاد لٓد ه يؾدم غٓدلان يدلاضی ه فپـ
يدٓهی اغالكیات شايػِ ةالَؼ خا لاّؼ شايػِای اغالقگؾا ةالیى؛ ه ایٌ ايؾی افح كِ ةا طضٓر يؾدم در
غؾهِّای غًٓيی اخفاق يیافدؼ ه اكَٓن ٍیؿ در لؾف هكٓع افح .ايا ٍكدِ ایَصافح كِ در هظَج ایٌ خغییؾ
ه خظٓالتٍ ،ػتگان شايػِ يا يدأففاٍِ ٍلمی ایفا ًٍیكََؼ ه فلط يؼام خػصب يیكََؼ.
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ایٌ ةْج يراهم ٍذتگان دهیوظ چیطج؛ آیا يحؽٓل كى ضٓادی ه ضػف كٓة حغذیػ اضج؟
احفاكی در ایٌ ضالّا افخادُ كِ ٍذتگان جايػِ از ححوین ةِ يٓكع احفاكات اجخًاغی غاجش عرُاٍر؟
یا آنّا از ححوین احفاكات جايػِ ایسان رهیگسدان عرُ اٍر؟
ةْمدی 0دهیوك را ًٍیداٍى .ههی يیداٍى كِ شايػِ الدتاُ ًٍیكَؼ .شايػِ يزن ةؼن اٍقان افح .ایٌ ةؼن
هكدی ةیًار يیلٓد رفدارّای یم ةیًار را ٍمان يیدّؼ؛ فؾفِ يیكَؼ ،خب يیكَؼ ،ةیالدْا يیلٓد ،دچار
خْٓع يیلٓد ه غالهِ اهكاخك خوع افح .غٓب ظتیػی ّى افح چٓن ةیًاری چیؿ غٓةی ٍیقح .اگؾ فؾض
كَیى در طیٌ ایٌ اهكات خوػی پؿلک ٍیؿ ةیًار را ةِ غاظؾ ةیًاریاش لًاخح كَؼ ةیًار چِ اهضاغی پیؼا
يیكَؼ؟ شايػِای كِ دچار ةیًاری افح ٍیؿ ًّیَعٓرفح؛ ٍػتگان در ٍقتح ةا شايػِ در يلام پؿلماٍؼ.
پؿلم كِ ٍتایؼ از ایَكِ كقی دچار طوتِ لؼُ غوتاٍی لٓد! ةاهػكـ ةایؼ خالش كَؼ كِ ةِ ةیًار كًک كَؼ
ه اه را در راُ يتارزُ ةا ةیًاری ّؼایح كَؼ .ظتیػدا هكدی كِ غالیى ةْتٓد در ةیًار ظاّؾ لؼ پؿلم ةایؼ
غٓلظال ةالؼ ه زيیَِ را فؾاّى كَؼ كِ ایٌ ةْتٓدی خقؾیع لٓد ه ّؾ چِ زهدخؾ رفدارّای فاليح از ةیًار
يماّؼُ لٓد؛ یػَی اگؾ ةیًار لاغؾ افح زهدخؾ لػؾ ةقؾایؼ .اگؾ ٍٓازٍؼُ افح ةِ هادی يٓفیلی ةؾگؾدد .اگؾ
دهٍؼُ افح دهةارُ لؾهع ةِ دهیؼن كَؼ .ایَْا خٓكػاخی افح كِ از یم اٍقان فاهى يی رهد؛ هكدی طال یم
شايػِ ره ةِ ةْتٓدی افح خٓكػاخی از آن يیرهدٍ .ػتگان ّى ةایؼ در يظلق لؼن ایٌ خٓكػات ٍلمی ایفا
كََؼ .یػَی ةایؼ ةؾای ةیًار در طال ةْتٓدی افق ه چمىاٍؼاز ه رؤیا ایصاد كََؼ .ظتیػدا ةؾای خؾفیى
چمىاٍؼاز يعوٓب پیك از ّؾ چیؿ ایٌ غٓد ٍػتگان ّقدَؼ كِ ةایؼ چمىاٍؼاز ه يَظؾ دالدِ ةالَؼ.
ايا احطاس يیعٓد در احفاكات جايػِ ایسان ٍذتگان ةیغخس ٍظارُگس ّطخَر ه ایٌ دٓد جايػِ
اضج كِ طتیب دٓد عرُ اضج.
ةْمدی 0يدأففاٍِ ًّیَعٓرفح .شايػِ يا اهال دارد اطقاس افدغَاء يیكَؼ ٍقتح ةِ هشٓد ه طضٓر
ٍػتگان غٓد ه ایٌ رهیؼاد غٓلایَؼی ٍیقح!
ایٌ احطاس اضخغَای از هجٓد ٍذتگان چِ دطسی ةسای جايػِ دارد؟
ةْمدی 0زيیٌ طاهوػیؿی را خوٓر كَیؼ كِ در َّگايج ةْار افح ه گیاّاٍك كى كى دارٍؼ فؾ از غاک ةیؾهن
يیآهرٍؼ .اگؾ ةاغتان ٍتالؼ اهتدِ رلؼ گیاّان يدٓكف ٍػٓاّؼ لؼ؛ ههی ةِ لكن غٓدره غٓاّؼ ةٓد .گیاّان ةاغ
در شاّایی ٍیاز دارد ّؾس لٓد؛ چِ ةقا گیاّاٍی هشیٌ لٓد خا يؿرغِ ه ةاغ يظوٓل ٍْایی غٓب دالدِ
ةالؼ؛ ةاغتان هظیفج خمػین هالح از فقاد را دارد دارد؛ ایٌ ةاغتاٍی ه يؾاكتح هظیفِ ٍػتگان افح .ايا
ةاغتاٍی كِ يؼام خػصب كَؼ از ایٌ كِ چؾا ایٌ فػن ه اٍفػاالت در ةاغ رخ يیدّؼ يقوًا ًٍیخٓاٍؼ غٓب
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هظیفِاش را اٍصام دّؼ .ةؼهن ایفای ٍلك ةاغتان ّؿار اخفاق يًكٌ افح رخ دّؼ؛ يزال يًكٌ افح لاغِای
كِ خٓان ةار زیاد را ٍؼارد ةِ غاظؾ يظوٓل زیاد لكقدِ لٓد؛ یا شایی ٍاگْان دچار آفح لٓد ه ایٌ آفح از
یک درغح ةِ ةاكی درغدان فؾایح كَؼ ه غالهِ ّؿار اطدًال دیگؾ كِ هشٓد ةاغتان را ایصاب يیكَؼ .اهتدِ
در فتؿ لؼن ه ةِ رًؾ ٍمقدٌ ةاغ ،يًْدؾیٌ ٍلك را «ايؼن ةْار» ه «طاهوػیؿی زيیٌ» ایفا يیكَؼ .ههی
ةاغتان ّى ٍلك ةقؿایی داردٍ .ػتگان ًّیمِ ةایؼ ٍلك ةاغتان را ایفا كََؼ؛ ةِغوٓص در َّگام آيؼن ةْار
يؼٍی كِ ایٌ ٍلك ةقیار يًْدؾ ه طیاخیخؾ ّى يیلٓد افح .در شايػِ ایؾان غًال داریى از ٍػًح دالدٌ
ةاغتان آن ّى در آفداٍج ةْار يظؾهم يیلٓد ه ایٌ طیف افح .شايػِ ایؾان در یم يٓكیػح خاریػی كؾار
گؾفدِ افح؛ فؾهدی كِ اگؾ از دفح ةؾهد يؼت زیادی خا ةِ دفح آيؼن دهةارُاش زيان الزم افحًّ .اٍلؼر
كِ در خاریع ایٌ يًوكح فؾهدْای زیادی از دفح رفح خا ةِ ایٌ ٍلعِای كِ اكَٓن ّقدیى رفیؼیى .شايػِ
ایؾاٍی ّىاكَٓن يدلاضی كیفیح لؼُ افح .ةِ ایٌ يػَی كِ يزال يدلاضی لػؾ غٓب افح؛ ٍػتگان ةایؼ در
لػؾ چمىاٍؼاز يعوٓب شايػِ را ایصاد كََؼ .اگؾ شايػِ يدلاضی يػًاری غٓب لؼُ افح؛ ٍػتگان ةایؼ در
غؾهج يػًاری ةِ شايػِ رؤیا ه چمىاٍؼاز دَّؼ .اگؾ ةؼٍج شايػِ يدلاضی ريان غٓب ،فیوى غٓب ه لْؾ
غٓب ه  ...افح؛ ایٌ يقئٓهیح ٍػتگان افح كِ ةِ شايػِ افق دّؼ ه خٓكع اه را ةاال ةتؾدٍ .ػتگان ةایؼ در
غؾهِّای يػدوف ةؾای شايػِ رهیا ایصاد كََؼ ه ةِ اه ٍماٍی دفح یافدٌ ةِ ایٌ رؤیا را ةؼَّؼٍ .ػتگان
ّقدَؼ كِ ةایؼ ةگٓیَؼ شايػِ ةِ چِ فًدی ةایؼ ةؾهد ،چِ ةػٓاّؼ ،چِ اٍؼازُای از خٓكع دالدِ ةالؼ.
االن كِ عاّریى جايػِ ایساٍی دٓدش دارد اٍخظاراحظ را حػییٌ يیكَر ه ةِ ضًخغان حسكج
يیكَر؛ ایٌ چِ اعکاهی دارد؟
ةْمدی 0ههی ٍػتگان ٍتایؼ ٍقتح ةِ شايػِ ه اطٓال آن ةیخفاهت ه يَفػن ةالَؼ .خٓشِ كَیؼ كِ هكدی
يیگٓییى يَفػن ٍتالَؼ ةِ ایٌ يػَی ٍیقح كِ دائًا اغًال ٍفٓذ ه خأریؾ كََؼ؛ ةِ ةاهر یم ةاغتان اه در پؼیؼ
آيؼن درغدان ه رلؼ آٍْا ه يًْدؾ از آن در خغییؾ فون ه ٍ ...لك ه خأریؾی ٍؼارد ه ٍدیصدا ّیچگاُ يؼغی
ٍیقح كِ ایٌ ةاغ را غٓدش درفح كؾدُ افح .ههی در غیٌ طال ةاغتان دفح رهی دفح ًٍیگؽارد ه
يدظًن زطًح يیلٓد خا ةاغ ةاغی غؾم ه دهگما لٓدٍ .ػتگان ةایؼ يدٓشِ ایٌ ظؾافح ٍلممان ةالَؼ؛ ایٌ
فػاهیح در غیٌ اٍفػال .چیؿی كِ يیلٓد آن را «ةقدؾفازی» ه «زيیَِفازی» داٍقح .ایٌ فتب يیلٓد
طؼاكزؾ افدػؼادّای ةاغ ةِ يَوج ظْٓر ةیایؼ .ظتیػدا ةاغی كِ ةاغتان دارد غؾمخؾ از ةاغ ةیةاغتان ه رّالؼُ
افح .يدأففاٍِ ٍػتگان در طال طاضؾ ه در ةْدؾیٌ طاهح در غایح اٍفػال ًّچٓن آیَِای لؼُاٍؼ رهةؾهی
شايػِ ًّیٌ! اهتدِ ایٌ ّى غٓب افح ههی ایٌ هظیفج ژهرٍاهیقى افح ه ٍِ ٍػتگان .اگؾ ٍػتگان ّى خا ایٌ
اٍؼازُ ٍظارُگؾ ه یا طؼاكزؾ رهایحگؾ ةالَؼ پـ چِ كقی ةایؼ افقّا را رهلٌ كَؼ؟ ًّٓارُ هشٓد ژهل
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هرنّایی اهؿايی افح كِ در آفداٍج هرهد ةِ كؾن ةیقدى چمىاٍؼاز ه كیفیح ایٌ هرهد را خوٓیؾ كَؼ .ژهل
هرن در ارهپا در زياٍج غٓدش رهیایی خؾفیى كؾد ه خًام شْان غؾب را ةؾای يظلق كؾدن آن ةِ دٍتال غٓد
كماٍؼ .كؾن ةیقدى ةِ گٍِٓای پیك رفح كِ گٓیی ةمؾ يايٓریح دالح رهیایی كِ ژهل هرن خوٓیؾ كؾدُ ةٓد
ه ًٍایمَايِای كِ اه ٍٓلدِ ةٓد را ةِ يَوِ ظْٓر ةؾفاٍؼ .پؾفك يٌ افح افح كِ ژهلهرنّای شايػِ
ایؾاٍی كصا ّقدَؼ؟ ٍػتگاٍی كِ ةایؼ چَیٌ چمىاٍؼازّایی در غؾهِّای يػدوف ایصاد كََؼ ه ةِ زيان طال
ه هضػیح طاضؾ اكدفا ٍكََؼ؛ كقاٍی كِ ةایؼ شايػِ را ةِ فًح رهیاّایی كِ لایقدِ ه ةایقدِ افح فٓق
دَّؼ؟
آیا ایٌ ةْج يرام ٍذتگی يحؽٓل یم دِّ ادیس اضج؟
ةْمدی 0ةِ ٍظؾم كًی ةیمدؾ از یم دِّ اغیؾ! طال شايػِ در طال خغییؾ افح ههی ٍػتگان يؼام خػصب
يیكََؼ .چٓن از ٍظؾ آٍان ایٌ رغؼادّا اخفاكی افح ه یكقؾی اخفاكات يدفؾق افح كِ رةعی ةِ ّى ٍؼارد ه
ةَاةؾایٌ ّؾ كؼام كِ رهی يیدّؼ از ٍظؾ ٍػتگان یک اخفاق افح كِ يماةْی ٍؼارد ه ٍدیصدا ةؾایمان
خػصبةؾاٍگیؿفح .از ٍظؾ يٌ ًّج ایٌ اخفاكات ةِ ّى يؾةٓط افح ه ةؾ يا هاشب افح كِ يدٓشِ ایٌ ارختاط
ٌ ةِ اغؼام پای چٓةِ دار ةا افدلتال از ًٍایمگاُ آكای آغؼالوٓ ه یا ةیمًاری
لٓیى .ةایؼ ةػمیؼن يظكٓيی ِ
خئاخؾّایی كِ در فاهَْای كٓچک ه ةؿرگ اشؾا يیلٓد ه افدلتاهی كِ از ایٌ خئاخؾّا يیلٓد را يؾةٓط
ةؼاٍیى .ایٌ كِ خػؼاد گاهؾیّای فعض كمٓر ٍقتح ةِ  58فال پیك رلؼ چمًگیؾ دالدِ افح؛ یا خػوق
غاظؾی كِ شايػِ ایؾاٍی ةِ «ةؾٍؼ» پیؼا كؾدُ افح .ایٌ خظٓالت ٍماٍِّای رهلَی افح يتَی ةؾ ایَكِ
اخفاكی در شايػج ایؾان رخ دادُ افح .ایٌ ٍمان يیدّؼ كِ شايػِ ایؾان دیگؾ ةِ «غؽای ةیًارفداٍی» اكدفا
ًٍیكَؼ؛ طاهك غٓب لؼُ افح ه ةِ دٍتال غعؾ ه ظػى افح .دیگؾ فلط دٍتال غؽایی ٍیقح كِ آخك
گؾفَگیاش را فؾه ٍماٍؼ ةوكِ يیغٓاّؼ از غٓردن غؽا هؽت ّى ةتؾد .ظوب كیفیح ه غعؾ ه ظػى در ًِّ
چیؿ ّقح ه ّؾ چِ شوٓخؾ ةؾهیى ایٌ كوِ لؼیؼخؾ غٓاّؼ لؼ .آیا ٍػتگان يا از غْؼث ةؾآهردن ایٌ خًَای
كیفیح در شايػِ ةؾغٓاَّؼ آيؼ؟؛ آیا يػًاران ةوؼٍؼ ةَاّای ةاكیفیدی كِ شايػِ خلاضا دارد در اغدیارش
ةگؽارٍؼ؟ یا فلط يیخٓاٍَؼ يزن يَْؼفیٌ فاغدًان فاغحهفاز كََؼ ه هؾفا در اغؼاد ه اركام ه كًیات
يظتٓفَؼ؟ آیا لْؾفازان شايػج يا ةوؼٍؼ فضاّای ةاكیفیح لْؾی ایصاد كََؼ؛ یا غؾق در خأيیٌ فؾاٍِّا
ّقدَؼ ه ٍلعج غعف خٓشْمان يتوًان لْؾی ه  ...افح؟ آیا ّؾ فؾدی در ّؾ غؾهِای كِ فػاهیح يیكَؼ
آيادگی پافػگٓیی ةِ خلاضای غعؾ ه ظػى ه كیفیح زٍؼگی شايػِ ایؾاٍی را دارد؟
ایٌ ةْج ٍذتگی ةِ يػَای جاياٍرگی ٍذتگان از ححٓالت اجخًاغی ایسان ٍیطج؟
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ةْمدی 0غؼا ٍكَؼ ایَگٍِٓ ةالؼ.
عًا از ةسدی احفاكات جايػِ ایسان ةا غَٓان حًَای غطس ه طػى ه كیفیج زٍرگی یاد كسدیر ه
احفاكات ٍٓظْٓر در جايػِ ایسان را دیوی رهعٌ ححوین كسدیر .ایٌ كِ يسدم ةس درب داٍِ فسدی
ححؽٌ يیكََر كِ فسد دیگسی را ةتذغر؛ ایٌ كِ ةسای يسحٓم پاعایی چَیٌ هاكَغی ٍغان
يیدَّر كِ ةسدی يػخلرٍر چْسُ چَران عَادخِ عرُای در يٓضیلی ٍتٓد .ايا ةسدی ّى ایٌ
احفاقّا را ّغرارآيیش حولی يیكََر؛ يثال يیگٓیَر حاثیس عتکِّای اجخًاغی اضج یا ححوین ّای
ضطحی از ایٌ احفاقّا يطسح يی كََر یا ٍام آٍسا جَتظ هایتسی يیگزارٍر .آیا هاكػا غجش از ححوین
احفاكات اضج كِ ةِ طسح ارزیاةیّای ضطحی يیرضر؟
ةْمدی 0لتكِّای اشدًاغی يصازی ه هایتؾ ه ايزال ایٌّا كِ فلط در ایؾان ٍیقح .در ًِّ شای شْان
ّقح .چؾا در ًِّ شای دٍیا ایٌ اخفاقّا ًٍیافدؼ؟ خوٓر ایَكِ يَماء ایٌ رهیؼادّا لتكِّای اشدًاغی
افح ،درفح يزن ایٌ افح كِ لیؾ آب را ةاز كَیى ه ةػؼ فكؾ كَیى يَما آب ًّان لیؾ آب افح .در طاهی
كِ لیؾ آب غٓد ةِ شایی ههن افح ه اهن اخفاق در آٍصافح كِ يیافدؼ ه لیؾ هؾفا هافعِای ةؾای اةؾاز
آن افح .آن كقاٍی كِ فكؾ يیكََؼ اگؾ ةا ةقدٌ ایٌ لیؾّای آب ًِّ چیؿ طن يیلٓد طٓافمان ٍیقح
كِ آب اگؾ فمارش زیاد ةالؼ راُ دیگؾی ةؾای اةؾاز پیؼا يیكَؼ ه یم شایی از هٓهِ را يیلكَؼ ه ةیؾهن
يیزٍؼ .غؾضى ایٌ افح كِ ةؼٍج شايػِ غٓد در يلام لَاغح ٍیقح ه هؾفا ایَگٍِٓ ّقح؛ زياٍی طاهك
غٓب ٍیقح ه هكح دیگؾی طاهك غٓب افح؛ غٓدش يدٓشِ غون ایٌ دگؾگٍٓی اطٓال ه درهؼد لَاغح
غالئى آن ه غٓاكب آن ٍیقح؛ یػَی اگؾ از غٓد شايػِ ةپؾفی لایؼ طدی غٓدش يدٓشِ خغییؾ ه چؾایی ایٌ
خغییؾاخك ٍتالؼًّ .اٍعٓر كِ اگؾ از ًّج یكوؼ ه ّفداد ّؿار ٍفؾی كِ ةؾای خمییع شَازث يؾطٓم پالایی
آيؼٍؼ ةپؾفیؼ ةؾای چِ آيؼُای؛ يیگٓیؼ آيؼم در خمییع شَازُ لؾكح كَى ه اطدًاال غٓدش ّى خػصب
كؾدُ افح از ایٌ كِ چؾا ایَلؼر شًػیح زیادی ةؾای يؾطٓم پالایی آيؼُاٍؼ .ايا ٍػتگی طكى يیكَؼ كِ
ٍػتِ غوح ایٌ ياشؾا را ةؼاٍؼ ه طدی كتن از هكٓع آن را پیكةیَی كَؼٍ .ػتگان ةایؼ «ٍگؾان» شايػِ ةالَؼ
ههی ٍگؾان ةِ يػَی طلیلی آن؛ ٍگؾان یػَی كقی كِ هكٓع رهیؼاد ه آزاد لؼن ٍیؾهیی را ه ةاهفػن لؼن
افدػؼادی را از كتن چمى دارد ه اٍدظار آن را يیكمؼ.
ٍػتِ ةایؼ يمػن كَؼ كِ شايػِ ةا افدػؼادی كِ دارد ةِ كؼام فًح يیخٓاٍؼ طؾكح كَؼ كِ در ٍْایح
يٓشب فػادخًَؼی ایٌ شايػِ لٓد.
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یػَی ٍذتگان هظیفِ دارٍر احفاكاحی كِ اضخػرادعان هجٓد دارد را از پیظ حغذیػ دَّر ه آن را
ضًج ه ضٓ دَّر ه ّرفًَر كََر ه جوٓی از دضج رفخٌ هكج ه اٍسژی را ةگیسٍر.
ةْمدی 0ةوِ! دكیلا ایٌ يلام ٍػتگی افح .ةِ خاریع فؾزيیًَان كِ ٍگاُ كَیى يدٓشِ يیلٓیى شايػِای يزن
شايػِ ایؾان در كؾهن اههیِ افاليی دچار ٍٓغی پؾیمان طاهی لؼ؛ رهزگاری اةؾكؼرت ةٓد ةػؼخؾ يقوًیٌ
آيؼٍؼ ه ایٌ فؾزيیٌ را فدض كؾدٍؼ ه ایؾان يقوًان لؼ .ایٌ دهرُ ةؾِّای ةٓد كِ لیؾازُ ايٓر از ّى پالیؼ؛
یػَی ٍقق ايٓر از دفح رفدِ ةٓد .يؼخی پیك از فدض ایؾان ه اٍؼكی ةػؼ از آن ةؼٍج شايػج ایؾان ةا ةظؾان
دفح ةِ گؾیتان ةٓد ،ةظؾاٍی كِ فتب لؼ ةقیار فادُ ظٓيار ايپؾاخٓری فافاٍی در ّى پیچیؼُ لٓد؛ ههی از
كؾن فٓم ةِ ةػؼ دهةارُ در شايػِ ایؾان لاّؼ طضٓر ٍػتگاٍی ّقدیى كقاٍی يزن فؾدهفی .فؾدهفی در ایٌ
شايػِ چِ كار يیكؾدُ افح؛ چؾا فی فال رٍس كمیؼُ افح؟ اه يمغٓل خؼهیٌ لاَّايِ ةٓد؛ ةا ایَكار
يیغٓافح ةِ شايػِ ایؾان یادآهری كَؼ كِ كیقح ه ةِ اه كًک كَؼ كِ دهةارُ كًؾ رافح كَؼ .ايزال
فؾدهفی در آن ةؾّج زياٍی كى ٍتٓدُ افح؛ شًاغدی كِ خالش يیكؾدٍؼ ةِ یاد شايػِ ایؾان ةیاهرٍؼ كِ ةٓدُ؛
چِ افدػؼادّا ه هیژگیْایی دالدِ ه از فٓی دیگؾ هافعِّای ایٌ یادآهری را اطیا كََؼ؛ يزال لؾهع ةِ الاغِ
زةان فارفی كؾدٍؼ خا ایٌ ٍقیان از ةیٌ ةؾهد ه دهةارُ طاهك را غٓب كََؼٍ .دیصِ ایٌ خاللْا چِ ةٓد؟ ایٌ
ةٓد كِ فؼُّای ةػؼی یػَی كؾهن چْارم ه پَصى درغمانخؾیٌ دهرُ خاریع خًؼن افاليی در ایؾان لؼ؛
درغدی كِ ٍػتگان در كؾهن كتن آةیاری كؾدُ ةٓدٍؼ در ایٌ كؾهن ةِ رًؾ ٍمقح ه ةاهیؼ .ایٌ ٍلمی ةٓد كِ
ٍػتگان ایفا كؾدٍؼ .غٓب ظتیػدا فؾدهفی اگؾ آن خاللْا را ًٍیكؾد ه ةِ ًّان خؾخیب اگؾ ٍػتگان دیگؾی در
درةار فاياٍیان ه فوعان يظًٓد غؿٍٓی ه ةػؼ ّى فوصٓكیان آن خاللْا را ًٍیكؾدٍؼ ه دائى دفح رهی دفح
يیگؽالدَؼ ه فلط خػصب يی كؾدٍؼ از اخفاكاخی كِ يیافداد ،كؾن پَصى ّیچگاُ یكی از درغماٍدؾیٌ كؾهن
خاریع ه فؾَّگ ایؾان ًٍی لؼ .اكَٓن ّى شايػج يا اطدیاج دارد كِ ةِ یاد ةیاهرد كیقح ه دهةارُ اغدًاد ةِ
ٍفـ فؾَّگیاش اطیاء لٓد؛ ةایؼ ةِ یاد ةیاهریى در هضػیح كٍَٓی شْان كِ غؾهج «شْاٍی لؼن» افح ه
كؼرتّای شْاٍی دائًا در خاللَؼ كِ شْاٍی ةمٍٓؼ ،چیؿی ّى داریى ةِ ٍام «شْاٍی ةٓدن» ةِ يفْٓم
خاریػی ه فؾَّگی آن! كؼام فؾَّگ ّقح كِ ةیك از ایؾان ةدٓاٍؼ داغیِ «شْاٍی ةٓدن» ةِ يفْٓم خاریػی
دالدِ ةالؼ؟ ایٌ چیؿی افح كِ ٍػتگان شايػِ ةایؼ ةِ یاد شايػج ایؾاٍی ةیاهرٍؼ .در يیؼانِ ركاةح ةؾای
شْاٍی لؼن ،ةؾٍؼُ آن فؾَّگی افح كِ در ذات غٓد شْاٍی ّقح؛ در يلاةن شايػج ايؾیكا كِ يیغٓاّؼ
شايػِاش را «شْاٍیفازی» كَؼ .ةؼٍِ شايػِ آيؾیكایی ٍقتح ةِ ًِّ شٓايع دیگؾ در شْان ،در لؾایط
كؾٍعیَِ ذَّی ّقدَؼ؛ ایٌ چیؿی افح كِ يظوٓالت فؾَّگیلان ةِ آن دالهح دارد؛ در فیوىّایمان هكدی
يیگٓیَؼ «شْان» ،يَظٓرلان آيؾیكا افح .هكدی كؾار افح یم فدارُ دٍتاهِدار ةا شْان ةؾغٓرد كَؼ ه شْان
را خْؼیؼ كَؼ ،طدًا يَظٓر ایٌ افح كِ كؾار افح ةِ آيؾیكا ةؾغٓرد كَؼ .ةِ ختع اگؾ كؾار افح لػویدی
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شْان را ٍصات ةؼَّؼ طدًا ةایؼ ةحيٌ یا افپایؼريٌ ه یا الةؼ رییـشًْٓر آيؾیكا ةالؼٍ .تایؼ فكؾ كؾد از
رهی خكتؾ ایٌ خوٓرّا را دارٍؼ؛ غیؾ ،چٓن فؾَّگمان شْاٍی ٍیقح طلیلدا چَیٌ خوٓر يظؼهدی از شْان
دارٍؼ .اخفاكا در فیوًْا ه رهایدْایمان ٍاغٓدآگاُ ه ةیارادُ ًّاٍی كِ ّقدَؼ را اةؾاز يیكََؼ .درك شايػِ
آيؾیكایی از شْان فلط كوًؾه فؾزيیٌ غٓدش افح .خَْا ايؾیكا ٍیقح كِ چَیٌ افح؛ چیَیان ٍیؿ از اهل
خاریع خا كؾهن اههیِ افاليی از غؾب غٓدلان ةیغتؾ ةٓدٍؼ ه هكدی يیگفدَؼ شْان يَظٓرلان چیٌ ةٓد.
چیَیان ةِ شْان غؾب غٓدلان «غؾافان» يیگفدَؼ! یػَی يؾزّای دٍیایمان از لؾق ةِ اكیآٍس ه از غؾب
ةِ غؾافان يظؼهد ةٓد .در فیام ّى خا زياٍی ٍِ چَؼان دهر خوٓرلان ایٌ ةٓد كِ فؾاٍقِ در غؾافان افح.
شاهب افح كِ ةؼاٍیؼ ٍام «چیٌ» را ایؾاٍیان در دهرث ّػايَمی ةِ آن اظالق كؾدٍؼٍ .ام كَْی كِ چیَیان ةِ
فؾزيیٌ غٓدلان دادُ ةٓدٍؼ «يؾكؿ غاهى» يػَی يیداد؛ ایٌ ٍمان يیدّؼ كِ چیَیان از غاهى خوٓری
ٍؼالدَؼ كِ غٓد را در يؾكؿ يیپَؼالدَؼٍ .ام َّؼ را ٍیؿ ایؾاٍیان ةِ ایٌ فؾزيیٌ دادُاٍؼ .پـ شْان چیَیان
ایَلؼر يظؼهد ةٓد؛ ةِ ًّیٌ يػَی شْان شايػِ آيؾیكا ّى طدی ايؾهز ةا هشٓد ًّج ارختاظی كِ ةا شْان
دارد يظؼهد افح .كؼری در لػارّای آيؾیكایی خأين كَیؼ؛ يزال «شْان در غعؾ افدادُ افح» یا خوًیى
دارٍؼ «ةا خؾهریقى شْاٍی» يلاةوِ كََؼّ .ؾ هكح چیؿی شايػج ايؾیكا را خْؼیؼ كَؼ غعؾ ةِ طقاب يیآیؼ؛
ةاكی شْان را ةِ شا ًٍیآهرٍؼ .يیغٓاّى ةگٓیى در ایٌ فضا یم فؾَّگ هشٓد دارد كِ در ذات غٓدش شْاٍی
افح .یػَی لًا هكدی در غؾض ه ظٓل خاریع يعاهػِ كَیؼ؛ ایؾاٍیّا از لؾكیخؾیٌ ٍلعِ شْان خا غؾةیخؾیٌ
ٍلعِ آن طضٓر دارٍؼ .فػؼی را ةػٓاٍیؼ؛ هكدی ةا ةازرگان ایؾاٍی در شؿیؾث كیك يالكات يیكَؼ؛ ةازرگان ةِ
اه يیگٓیؼ خَْا یم ففؾ در پیك دارم ه ةػؼ از آن يیغٓاّى خؾک خصارت كَى؛ اه يیغٓافح گٓگؾد پارفی
ةِ چیٌ ةتؾد ه كافِ چیَی ةِ رم ةتؾد ه دیتای رهم ةِ طوب ةتؾد ه آةگیَِ طوب ةِ یًٌ ةتؾم ه ةؾد یًاٍی ةِ
 . ...هكدی هظتح از ایٌ ٍلاط شْان يیكَؼ در يلام كقی يیگٓیؼ كِ ةا ایٌ شْان غؾیتِ ٍیقح ه ًّج
شْان را كايال يیلَافؼ .ایٌ ًّج شْان آن زيان افح ه خاشؾ فػؼی ةا ًّج شْان آن زيان آلَایی دالدِ
افح؛ اه پیك از ایَكِ ياركٓپٓهٓ طدی ةِ دٍیا ةیایؼ ایَچَیٌ شْان را ةِ شای يیآهردُ افح؛ در يلام یک
خاشؾ آلَا ه ٍِ در يلام یک كالف .درطاهیكِ ياركٓپٓهٓ هكدی از شْاٍگؾدی ةِ ایداهیا ةازيیگؾدد آٍلؼر
فػَاٍك ةؾای ارهپاییان غؾیب افح كِ يدْى ةِ درهغگٓیی ه افقاٍِپؾدازی يیلٓد؛ چؾاكِ شْان ارهپاییان
خا كؾن پاٍؿدّى يیالدی ةقیار يظؼهد ةٓد .ةِ ًّیٌ غاظؾ آٍچِ ياركٓپٓهٓ رهایح يیكؾد را ةاهر ًٍیكؾدٍؼ؛
طدی َّٓز ةقیاری از يظللیٌ لک دارٍؼ كِ ياركٓپٓهٓ خا چیٌ رفدِ ةالؼ .شايػِ يا اكَٓن دچار غؼم اغدًاد
ةِ ٍفـ لؼُ افح ه غٓدةاهریاش را از دفح دادُ افح؛ در ةاهرش ٍیقح كِ «شْاٍی» افح .ةایؼ كاری
كؾد كِ یادش ةیایؼ شْاٍی افح؛ ٍتایؼ يؼام شايػِ را خظلیؾ كؾد كِ ًٍیفًْؼ ه يدٓشِ ٍیقح یا ةوَؼپؾهازی
يیكَؼ یا اّن الف زدن ه كْؾيانپؾهری افح ه  . ...ةوِ! شايػِای كِ ٍػتگاناش آن را درفح راًَّایی
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ٍكََؼ يًكٌ افح ةِ هرظِ طؾفّای ٍقَصیؼُ ه خْی ّى ةیفدؼ .ایٌ هظیفج ٍػتگان افح كِ شوٓی ایٌ
كژرهیّا را ةگیؾد .اكؾاُ دارم كِ اهعالح شاياٍؼگی را در يٓرد ٍػتگان ةِ كار ةتؾم ،ايا يیگٓیى لایؼ اغوب
ٍػتگان شايػِ ایؾان دچار لٓك لؼُاٍؼ .ایٌ هاكػا یم ٍگؾاٍی افح ه اگؾ ٍػتگان كاری ةؾای شايػِ ٍكََؼ
آٍٓكح ایٌ شايػِ افح كِ ةؾای غٓدش ٍػتِّایی دفح ه پا يیكَؼ.
فکس يیكَیر غیتج ٍذتگان در ححٓالت اجخًاغی ٍٓظْٓر ایسان دطسٍاك اضج؟
ةْمدیًّ 0اٍعٓر كِ گفدى ایٌ ةاغی افح كِ ةاالغؾُ در آفداٍج ةْار فتؿ يیلٓد ه ةِ ایٌ خؾخیب ٍتٓد ةاغتان
خأریؾی در ایٌ شٓاٍِ زدن ٍؼارد ه ةِ ّیچٓشِ غعؾٍاك ٍیقح؛ فلط يًكٌ افح ةاهفػن لؼن ًّج
افدػؼادّای ةاغ يًكٌ ٍمٓد ه یا چیؿّایی آن را خْؼیؼ كَؼ .یا يًكٌ افح فؾغح خظٓالت يزتح شايػِ
ایؾان را كى كَؼ .شايػج در آفداٍج خظٓالت اشدًاغی ةؼهن ایفای ٍلك ٍػتگانًّ ،چٓن ةاغ ةیةاغتان افح
كِ ةِ طؼاكزؾ ظؾفیح ه ظؾاهخك ًٍیرفؼ ه غٓب ایٌ شای ٍگؾاٍی دارد.
ايا غرُای يی گٓیَر يسدم راُ دٓدعان را يیرهٍر چِ ٍیازی ةِ ٍذتگی اضج؟
ةْمدی 0درفح افح يؾدم راُ غٓدلان را يیرهٍؼ .ههی از يقیؾ آزيٓن ه غعا ه غیوی كٓرياالٍِ طؾكح
غٓاَّؼ كؾد .لًا هكدی آدرس شایی را دالدِ ةالؼ راطحخؾ ةِ يلوؼ يیرفیؼ .ايا اگؾ آدرس ٍؼالدِ ةالیؼ
يقافح ظٓالٍیخؾی ةایؼ ظی كَیؼ خا ةِ يلوؼ ةؾفیؼ .غاهیح ٍػتگان ایٌ افح كِ از ارخفاع ةاالخؾ ٍگاُ
يیكََؼ ه ٍدیصدا يیگٓیَؼ كِ يٓاٍع راُ كصافح؛ ةیؾاِّّا كؼايَؼ ه راُ يقدلیى ه راطحخؾ ةؾای رفیؼن ةِ
يلوؼ كؼام افح.
اجازُ ةرّیر ةِ حٓزُ كاریحان ّى ٍگاّی ةیاٍرازیى .در حٓزُ يیساث فسَّگی چِ ٍگساٍیّایی
داریر؟ احفاكاحی افخادُ اضج كِ ةِ زیان ّٓیج جايػِ ایساٍی در ایٌ حٓزُ ةاعر؟ اؼال احفاكی افخادُ
كِ ٍگساٍظ ةاعیر؟
ةْمدی 0غٓلتػداٍِ شايػِ ایؾان ٍقتح ةِ ارزشّای خاریػی ه فؾَّگی غٓد طقافیح دارد ه ایٌ یػَی در
يٓضٓع يیؾاث فؾَّگی فؾيایِ اشدًاغی داریى .لایؼ خا  58فال پیك چَیٌ فؾيایج اشدًاغی هشٓد ٍؼالح.
شوٓی چمى يؾدم غیوی خػؾیبّا هٓرت يیگؾفح ه يؾدم ّیچ طقافیدی اةؾاز ًٍیكؾدٍؼ .ایٌ ةِ ًّان
غاظؾ پمح كؾدن ةِ غؾهج غًٓيی ه فضاّای لْؾی ه ةِ ختع آن پمح كؾدن ةِ ارزشّای فؾَّگی ه
خاریػی ةٓد .در آن زيان ارختاط يؾدم ةا يیؾارمان يظؼهد ةٓد ةِ غٓاٍؼن فدٓن طٓادث .يؾدم هؾفا دههح را
يدٓهی يیؾاث يیداٍقدَؼ ه طقافیح چَؼاٍی ةؾای طفاظح از ارزشّای يٓرهریلان ٍؼالدَؼ .ايؾهز ةؼٍج
شايػِ ره ةِ غؾهِّای غًٓيی ه ارزشّای فؾَّگی كؾدُ افح ه كن شايػِ طقاس لؼُ افح ه غٓدش
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يدٓهی طفاظح ه غتؾرفاٍی لؼُ افح .يدأففاٍِ فیقدى غوتی طٓزُ يیؾاث فؾَّگی ةِ دهین ةؾغی
ةیخؼةیؾیّا يػدن لؼُ افح؛ ٍدیصدا شاّایی اخفاكات ٍاغٓلایَؼی يیافدؼ ه ّیچكـ از آن يعوع ًٍیلٓد.
ههی ةؼٍج شايػِ دارد ایٌ ٍلك اظالعرفاٍی را در طؼ خٓان غٓد ةِ غٓةی ایفا يیكَؼ؛ شايػِ از طاهح رغٓت
ه ةیطاهی درآيؼُ افح ه ٍقتح ةِ كضایا هاكَك ٍمان يیدّؼ .ضػف غًوكؾد رفاٍِّا ه فیقدى غوتی
يیؾاث در ًّیٌ يٓضٓع اغیؾ ياشؾای غاٍِ راةح پافال كِ كوؼ خػؾیتك را دارٍؼ غٓد را ٍمان داد؛ ةؾغی
رفاٍِّا راشع ةِ ةْایی ةٓدن هاطب غاٍِ هظتح كؾدٍؼ ه آن را ةْاٍِای ةؾای اكؼام ةِ خػؾیب كؾار دادٍؼ.
غؼُای دیگؾ گفدَؼ ایٌ ةَا كاخ هرفای خْؾان افح .پؾفك يٌ ایٌ افح كِ چؾا طلیلدا رفاٍِّا ةِ
ارزشّایی كِ ایٌ ةَا يیخٓاٍؼ ةؾای لْؾ دالدِ ةالؼ ٍپؾداغدَؼ؟ هظیفج رفاٍِّا ایٌ ةٓد كِ اذّان شايػِ را
ةا غٓراک اظالغاخی غٓب ه در هاكع ةا آگاّی خغؽیِ كَؼ؛ رفاٍِّا یكی از هافعِّای ارختاط ٍػتگان ه ةؼٍج
شايػِاٍؼ .ةگؽاریؼ ةا يزاهی ٍمان دّى كِ خػؾیب ایٌ ةَاّا ةا ةْاٍج فافؼ ةٓدن فازٍؼگاٍمان ه یا ٍارٓاب ةٓدن
ّؼف فاغدمان چلؼر يیخٓاٍؼ غعؾٍاک ةالؼ؛ ًِّ يیداٍیى كِ ةَای ةؾج آزادی خْؾان ةا ٍام لْیاد اطؼاث
لؼ ه ًّاٍعٓر كِ از ٍايك پیؼافح ّؼفك ایٌ ةٓد كِ شايػِ را ةِ یاد لاُ ةیاٍؼازد؛ ههی ًّیٌ ةَا اكَٓن ةِ
غٓةی ٍمان يیدّؼ كِ ایٌ غٓافح كارفؾيا یا فازٍؼُ ٍیقح كِ ّٓیح یک ارؾ را در اذّان يػاظب لكن
يیدّؼ .يػًار ةا ففارش يلايی طلیلی یا طلٓكی كاری را اٍصام يیدّؼ ه خًام يیلٓد ه در ٍْایح ایٌ
شايػِ لْؾی افح كِ ایٌ خٓهیؼ را ةازخٓهیؼ يیكَؼ .شايػِ لْؾی ایؾان ّى ةَای لْیاد را ةِ ةَای آزادی
ختؼین كؾد ه در هاكع آن را ةازخٓهیؼ كؾد؛ اكَٓن ةَای ةؾج آزادی يا را یاد يًْدؾیٌ اخفاكات غًٓيی ةػؼ
اٍلالب يیاٍؼازد ه اهال كقی آن ّؼف ٍػقح اطؼاث ایٌ ةَا را ةِ غاظؾ ًٍیآهرد .يیغٓاّى ةگٓیى ایٌ
ةازخٓهیؼ شايػِ چِ ةقا يػدتؾخؾ از خٓهیؼ ٍػقح يػًار ه كارفؾيا ةالؼ .آكای ایفن ةا فاغدٌ ةؾج ایفن ةِ
يَافتح ًٍایمگاُ پاریـ در آفداٍج كؾن ةیقدى كوؼ دالح ةگٓیؼ كِ ةا هرهد فٓالد ةِ غؾهج فاغدًانفازی
چِ يیؼاٍی ةؾای شٓالن فؾاّى لؼُ افح .كؾار ّى ةٓد كِ پـ از اخًام ًٍایمگاُ ایٌ فازُ شًع لٓد .ايا آیا
خولی ايؾهز يا از ةؾج ایفن رةعی ةِ آكای ایفن ه طؾفی كِ يیغٓافح ةگٓیؼ ه یا غایح ًٍایمگاّْای پاریـ
ه  ...دارد؟ اكَٓن ةؾج ایفن يا را ةِ یاد فؾاٍقِ ه ةِ یاد پاریـ ه اهال یاد ارهپا يیاٍؼازد .آیا ایٌ یادآهری خٓهیؼ
آكای ایفن افح؟ يقوًا ایٌ چْؾث شؼیؼ خٓهیؼ شايػِ فؾاٍقِ افح .خٓهیؼ شايػِ پاریـ افح ه شايػِ
فؾاٍقِ ایٌ ًٍاد را از آن غٓد كؾدُ ه ةِ ایٌ خؾخیب آن را ةازخٓهیؼ كؾدُ افح .شای خػصب افح كِ چعٓر
رفاٍِّای يا ةِ ارزشّایی كِ خٓهیؼ شايػج ایؾان افح ًٍیپؾدازٍؼ؟ چؾا فؾاغ یک لْؾفاز ًٍیرهٍؼ ه از اه
درةارث ارزشّای لْؾفازی ةَای راةح پافال پؾسهشٓ ًٍیكََؼ؟ چؾا از يَظؾ ارزشّای يػًاری یا خاریع
لْؾ ه خاریع َّؾ ةِ آن ًٍیٍگؾٍؼ؟ ایٌ ٍمان يی دّؼ كِ فیقدى غوتی در طٓزُ يیؾاث فؾَّگی يػدن
افح .يداففاٍِ یک غوح غًؼث آن ایٌ افح كِ در فاهْای اغیؾ يٓضٓع يیؾاث فؾَّگی ةقیار فیافی لؼُ
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افح؛ غؼُای در كمًككّای فیافی هاكَكّایی ٍقتح ةِ رهیؼادّای طٓزُ يیؾاث فؾَّگی ٍمان دادٍؼ.
يٓضٓع يیؾاث فؾَّگی را دفدًایِ زد ه غٓردّای فیافی ه طؿةی كؾدٍؼ .يزال رهلٌ آن زياٍی افح كِ
آكای رهطاٍی ةؾای ٍػقدیٌ ةار ةِ ٍیٓیٓرك رفدَؼ ه آيؾیكاییّا یم لیؾدال را كِ گًؾكلان از یم كاچاكچی
گؾفدِ ةٓد ةِ ایؾان اّؼا كؾدٍؼ ه آكای ٍصفی آٍؾا ةِ ایؾان آهرد .رفاٍِّا لؾهع كؾدٍؼ ةِ ّیآّ كِ ایٌ لیء
اهن افح یا خلوتی؟ در يیاٍج ایٌ ةوٓا كقی پیؼا ٍمؼ ةگٓیؼ اهال لیؾدال چیقح؟ چٓن ظتیػدا لوٓغ كؾدن
فضا يقدوؿم يعاهػِ ٍیقح ههی ةظذ درةارث لیؾدال ٍیازيَؼ لَاغح ه يعاهػِ افح .ایٌ ةظذ ٍالی از یک
دغؼغج هاكػی ٍتٓد ةوكِ غؼُای يػاهف دههح آكای رهطاٍی هؾفا يیغٓافدَؼ لیؾدال را دفداهیؿی ةؾای
يػاهفح كؾار دَّؼ ه غؼُای دیگؾ يیغٓافدَؼ ةا طًایح از لیؾدال از دههح طًایح كََؼ ه ةِ ایٌ خؾخیب
لیؾدال لؼ چًاكی ةِ دفح ظؾفیٌ كِ در فؾ ه كوِ ّى ةكٓةَؼ! ه در ایٌ يیاٍِ رفاٍِّا فلط فضا را
غتارآهٓدخؾ كؾدٍؼ ،ةؼهن ایٌ كِ كقی ةفًْؼ ارزشّای ایٌ لی چیقح .در طٓزث يیؾاث فؾَّگی ةِ شؿ
ضػف رفاٍِای ه فیافی لؼن فضا يمكن ةؿرگ دیگؾ كِ يؾا پؾیمان كؾدُ افح هؼيات ةقیار غًیلی
افح كِ ةِ كادر خػووی يیؾاث غٓردُ افح .كاش ایٌ هؼيِ را يیلؼ ةِ لكقدِ لؼن هَؼهی خمتیِ
كؾد؛ كاش يیخٓاٍقدیى ةگٓییى در دههح آكای اطًؼیٍژاد هَؼهی يیؾاث لكقدِ لؼ ه غقارخی هارد لؼُ ه
طاال ةایؼ ایٌ هَؼهی را ةؾگؾداٍیى فؾشایك ه خػًیؾش كَیى .يدأففاٍِ در ایٌ دهرُ ٍِ خَْا غٓد هَؼهی كِ
اهال يفْٓم هَؼهی لكقدِ لؼ .یػَی يیخٓاٍى كاظػاٍِ ةگٓیى يا ةؾگمدِایى ةِ رهزگاری كِ ةمؾ َّٓز
ًٍیداٍؼ هَؼهی چیقح! دچار چَیٌ هضػیدی در فازيان يیؾاث فؾَّگی لؼُایى! ًّان ةالیی كِ ایمان ةؾ
فؾ آيار ه اركام آهردٍؼ ةؾ فؾ يیؾاث فؾَّگی ّى آيؼ! شایگاُ ایٌ دفدگاُ خَؿل پیؼا كؾد ه ٍیؾهی اٍقاٍیاش
يصؾهح لؼ .در آن لتكِ ارختاظی كِ ةا دفدگاُّای يػدوف دالدیى ه ًّؾاّیّا ه ًّكاریّایی كِ آغاز
كؾدُ ةٓدیى اغدالل ایصاد لؼ؛ ایٌ فازيان خا ةػٓاّؼ ةِ شادُ اهوی ةازگؾدد ةقیار زيان ه اٍؾژی يیةؾد.
شاهب افح ةؼاٍیؼ فال  58كِ پژهّمگاُ يیؾاث فؾَّگی خظٓین آكای اطًؼیٍژاد دادُ لؼ ةٓدشِاش از
ايؾهز ةیمدؾ ةٓد .فال  58يا  58غضٓ ّیات غوًی دالدیى؛ درطاهیكِ اكَٓن  ۶8غضٓ ّیات غوًی داریى؛ در
طاهی كِ در ایٌ  51فال اگؾ ًِّ چیؿ درفح پیك يیرفح ةایؼ دفحكى 081غضٓ ّیات غوًی يیدالدیى.
يايٓریحّا ه يقئٓهیحّای كآٍٍی ايا ًّان يقئٓهیحّای كتن افح ه چیؿی از آن كى ٍمؼُ افح .اهتدِ
ٍاايیؼ ٍیقدى؛ چارُای شؿ ايیؼهاری ٍؼاریى .یػَی ةِ يفْٓم افدؾاخژیم ايیؼهار ّقدیى ٍِ ایٌ كِ اطقافًان
اطقاس ايیؼهاری ةالؼ.
ٍگساٍی عًا حَْا يذخن عرن ضیطخى غؽتی ه ؼريِ دیرن ةرٍث كارعَاضی ضازيان ه ضیاضی
عرن فضای يیساث فسَّگی اضج یا آن كِ در ایٌ حٓزُ ّى ٍگسان جاياٍرگی ٍذتگان ه ةذظّای
يرةس ضازيان ّطخیر؟
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ةْمدی 0االن ٍگؾاٍیّای يا غیوی اةدؼاییخؾ از اٍؼیمیؼن ةِ ایٌ يقائن افح .االن ٍگؾان ٍان لب ةؾای
پژهّمگاُ يیؾاث فؾَّگی ّقدیى ه ايیؼهاریى ةدٓاٍیى يمكالت را طن كَیى .ايیؼهاریى ةدٓاٍیى از فاغدًان
غؾاةِٰای كِ داریى ةِ یم فاغدًان شؼیؼ ةا ايكاٍات الزم يَدلن لٓیى .اهتدِ در طال خٓهیؼ فَؼ راّتؾدی
پژهّمگاّیى كِ افق پژهّمگاُ خا فال  5818را خؾفیى يیكَؼ؛ ٍلمج راّی كِ ةؼاٍیى ةِ كؼام فًح
يیغٓاّیى طؾكح كَیى .ایٌ فَؼ ةاغذ يیلٓد كِ از رهزيؾگی ٍصات پیؼا كَیى ه اٍؾژیيان را ّؼر ٍؼّیى
ه يَاةع يظؼهد را ٍیؿ در شای غٓد افدفادُ كَیى.
ضَر راّتسدی چِ زياٍی آيادُ يی عٓد؟
ةْمدی 0خا پایان فال
ه ایٌ ةْج ٍذتگان حا كی ادايِ دٓاّر داعج؟ ّیچ ٍغاٍِای از فػال عرن ٍذتگان جايػِ يغْٓد
ٍیطج؟
ةْمدی 0شای ٍگؾاٍی ّقح كِ ٍػتگان ٍلك يْى غٓد را آٍعٓر كِ لایقدِ افح ایفا ٍكََؼ .اهتدِ
غٓلتػداٍِ در پمح پؾدُ كارّای غٓةی در طال اٍصام افح ه ان لاءاهوِ فضای كمٓر ةِ خؼریس ةِ فًدی
ةؾهد كِ كارّای غٓب از فایِ ةیؾهن ةیایؼ .دافدان پدؾهس فؼاكار را كِ ةِ یاد داریؼ؛ غؼُای در شايػِ ایؾان
پدؾهس ّقدَؼ ه ةِ دهر از ّیآّ ه در لؾایط ةقیار ةقیار خوع ایٌ ّمح فال گؽلدِ كارّای غٓةی اٍصام
دادُاٍؼ كِ كارّایی ةَیادی افح .ايیؼهاریى ایٌ خالشّا از پؾدُ ةیؾهن ةیایؼ ه كقاٍی كِ خٓاٍایی اٍصام كار
دارٍؼ ةِ يیؼان ةیایَؼ .یاديان ّى ةالؼ كِ ةا غؾزدن ّیچ يمكوی طن ًٍی لٓد .ةَاةؾایٌ ةایؼ هاكػا ةِ يفْٓم
افدؾاخژیم ايیؼهار ةٓد.
چَریٌ ةار ایٌ يفْٓم ايیرهاری اضخساحژیم را ةِ كار ةسدُ ایر .چِ يػَایی دارد؟
ةْمدی 0یم زياٍی ّقح لًا يینخان يیكمؼ غؽایی را ةػٓریؼ ههی آن غؽا ةؾایدان ضؾر دارد ،زياٍی دیگؾ
غیوی الدْا ٍؼاریؼ غؽایی را ةػٓریؼ ههی آن غؽا ةؾایدان يفیؼ افح .آٍٓكح افح كِ پؿلم ةِ يػَای
افدؾاخژیم ةِ لًا خٓهیِ يیكَؼ غؽایی كِ دهفح ٍؼاریؼ را ةػٓریؼ .يًكٌ افح ةقیاری از كؾایٌ ةؾ ایٌ
يٓضٓع دالهح دالدِ ةالؼ كِ ٍتایؼ ايیؼهار ةٓد .ههی يا ةِ يفْٓم افدؾاخژیم ةایؼ ايیؼهار ةالیى ه فؾیب
الیِّای ظاّؾی ه فعظی شايػِ را ٍػٓریى .چٓن در پَْان ه در ةعٌ شايػج ایؾان اخفاكات غیوی غٓةی در
شؾیان افح.
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يًکٌ اضج غرُای از ایٌ احفاكات دٓب كِ عًا از آن ضذٌ يیگٓییر هحغج داعخِ ةاعَر ه
ٍطتج ةِ آن ّغرار ةرَّر؟
ةْمدی 0زياٍی ةٓد كِ یم يؾختِ ارزش ریال یم فٓم لؼ .غیویّا يَدظؾ ةٓدٍؼ در شايػِ ایؾان لٓرش لٓد
ايا ٍمؼ .ایٌ ٍمان يی دّؼ كِ شايػِ ایؾاٍی شايػِای غؾديَؼ افح .غیویّا ایٌ غؾديَؼی شايػِ ایؾان را
ةِ طقاب ایٌ گؽالدَؼ كِ شايػِ ایؾان يؾدُ ه دچار رغٓت لؼُ افح .ايا اٍدػاةات فال ٍ 50مان داد كِ
شايػِ ًٍؾدُ افح ه ةاهػكـ ةقیار ّى طقاس ه غاكتحاٍؼیك افح ه اگؾ زياٍْایی هاكَك ٍمان ًٍیدّؼ از
رهی خؼةیؾ افح ه ٍِ رغٓتًٍ .یداٍى چؾا ایٌ يقاین را ًٍیةیَیى .ایٌّا اخفاكات غیوی يًْی افح كِ در
شؾیان افح .الیِّای زیؾیٌ شايػِ ةیفؾههؼا كار غٓدلان را يیكََؼ.
پص ایٌ هحغج ةیيٓرد اضج؟
ةْمدیًٍ 0یگٓیى ةی يٓرد افح ههی ٍتایؼ ًّج ٍماٍِّا را دال ةؾ يؾگ شايػج ایؾاٍی داٍقح؛ ٍتایؼ ایٌ خؾس
ه اضعؾاب يا را از خالش ةؾای كًک ةِ شايػِ ةؾای ةْتٓد يَوؾف كَؼ .در فیوى پؾلّارةؾ در ةػمی از فیوى
پؿلم ًٍی خٓاٍؼ ةِ ًِّ يصؾهطیٌ رفیؼگی كَؼ؛ ٍدیصدا از پؾفدار يیغٓاّؼ كِ ةاالی فؾ يصؾهطیٌ ةؾهد ه
ةؾ پیماٍی آنّا كِ رفیؼگی ةِ هضػیحلان ةی فایؼُ افح غاليح كؾيؿ ةؿٍؼ خا هكح اه خوف ٍمٓدٍ .ػتگان
يا ٍتایؼ ةِ اغدتار چَؼ ٍاةَْصاری كِ در شايػِ يماّؼُ كؾدُاٍؼ ةؾ پیماٍی شايػِ ضؾةؼر كؾيؿ ةكمَؼ ه از
آن ٍاايیؼ لٍٓؼ.
يقئٓهیح ٍػتگان ةقیار غعیؾفح؛ ٍػتگان ةایؼ ةؾای شايػِای كِ ره ةِ ةْتٓد افح چمىاٍؼاز ه رؤیا ایصاد
كََؼ .ةایؼ غٓد رفداری دال ةؾ فؾّیػدگی ٍمان دَّؼ ه از ایٌ ظؾیق ارزشّای شايػِ را ةِ یادش ةیاهرٍؼ ه
ةِ ةؼٍج شايػِ درس ةؼَّؼ .هشٓد فؾّیػدگان ةایؼ يظْؾ هفات پقَؼیؼُای چٓن غؿت ٍفـ ،يَاغح ظتع،
ةؿرگٓاری ه آزادگی ةالؼٍ .ػتگان يا ةایؼ يدَافب ةا لؾایط خوًیى ةگیؾٍؼ ه طٓافمان ةالؼ كِ شايػِ دائًا
آٍان را رهؼ يیكَؼ ه اهگٓ كؾار يیدّؼًٍٍٓ .ج غٓب رفدار ٍػتگان ٍپؽیؾفدٌ ٍمان لٓاهیِ از شاٍب آكای
غویؿادُ افح؛ ٍِ ایَكِ ٍمان لٓاهیِ ٍمان ةؼی ةالؼ ه ٍِ ایَكِ كقاٍیكِ ایٌ ٍمان را پؽیؾفدِاٍؼ ٍػتِ
ٍیقدَؼ؛ يَظٓرم ایٌ ٍیقح يَظٓرم ایٌ افح كِ ایٌ رفدار درسّایی ةؾای شايػِ دارد كِ از غٓد ایٌ ٍمان
ارزلًَؼخؾ افح .لٓاهیِ در فؾَّگ يا یػَی پْوٓان؛ پْوٓان هاكػی كقی افح كِ ةؾ ٍفـ غٓد خقوط یافدِ
افح ه ةِ خػتیؾ دیگؾ يَاغح ظتع داردٍ .پؽیؾفدٌ ایٌ ٍمان دال ةؾ ایٌ افح كِ آكای غویؿادُ پْوٓان افح
یػَی اه یک پوِ يفْٓم لٓاهیِ را ارخلا دادُ افح ه آن را ةِ يفْٓم آلَای پْوٓاٍی در فؾَّگ يا ٍؿدیک كؾدُ
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افح؛ ایٌ رفدار یک اغدؾاض ٍتٓد ةیمدؾ لتیِ درفی ةؾای شايػج ایؾاٍی ةٓد .ةاز خأكیؼ يیكَى ٍػتِ كقی
افح كِ ًّٓارُ ةا رفدارش ةِ شايػِ رؤیا يیدّؼ ه افق شايػِ ه غایح آن را خػاهی يیةػمؼ.
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