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هقدهَ
به نام خداوند خوبی ها و خداوند زیبایی ها
ثذ ٖٚضه ٞش یه اص ٔبٞ ،ب دس ع َٛص٘ذٌی خٛد ث ٝد٘جبَ یه سشی آسصٞٚب ٘ ٚیبصٞب  ٚخٛضجختی ٞبیی ٞستیٓ وٝ
ٔی خٛاٞیٓ آٟ٘ب سا ث ٝدست ثیبٚسیٓ ِٚی ایٟٙب ٔیسش ٕ٘ی ٌشدد ٍٔش ثب تالش  ٚوٛضص ٞرش فرشد دس عر َٛص٘رذٌی
خٛدِٚ ،ی ث ٝغیشاص ایٗ ٞب ٞش فشد ثب اٍِ ٛثشداسی ٚاِٟبْ ٌشفتٗ اص داستبٖ ٞب  ٚسخٙبٖ اسصضٕٙذ دا٘طٕٙذاٖ ،ثضسٌربٖ
ٔ ٚطبٞیش و ٝثیطتشیٗ آٟ٘ب ٘ضدیه ثٚ ٝالعیت ٞستٙذ وٞ ٝش فشد ثب تحت تبحیش دادٖ آٟ٘ب دس ع َٛص٘رذٌی خرٛد ثرٝ
یه سشی اص خٛاستٞ ٝبی خٛد ٔی سسذ  ٚععٓ ضیشیٗ خٛضجختی ٛٔ ٚفمیت سا تزشثٔ ٝی وٙذ؛ثٙذ ٜدس ایٗ احش ورٝ
اسٕص کنکاش موفقیت ٟ٘بد ٜاْ ؛ ثشخی اص ایٗ داستبٖ ٞب  ٚسخٙب٘ی سا وٞ ٝش فشد سا ٔزجٛس ٔی وٙرذ ثرب اِٟربْ
ٌشفتٗ اص آٟ٘ب  ٚسشِٛح ٝلشاس دادٖ آٟ٘ب دس ٔتٗ ص٘ذٌی خٛد ؛ ث ٝص٘ذٌی سشضبس اص خٛضجختی ٛٔ ٚفمیت ٌبْ ثرشداسد
سا تذٚیٗ  ٚرٕع آٚسی وشد ٚ ٜأیذٚاسْ و ٝضبٞذ سٚصی ثبضیٓ و ٝث ٝتٕبْ خٛاستٞ ٝبی خٛد ؤ ٝب ٜعسُ ترالش ٚ
چبِص ٞش فشد دس ع َٛص٘ذٌی خٛد ٔی ثبضذ سا ثٚ ٝالعیت تجذیُ ورشدٔ ٚ ٜیشاحری عمریٓ ثرشای تشلری  ٚتیطرشفت
فشص٘ذإ٘بٖ سا ث ٝاسث ٌزاضت ٝثبضیٓ  ٚدس آخش اص تٕبْ دٚستب٘ی و ٝدس تٟی ٝایرٗ احرش ثٙرذ ٜسا یربسی ٕ٘ٛد٘رذ تطرىش
ٚلذسدا٘ی ٔی ٕ٘بیٓ  ٚاص خذا٘ٚذ ٔٙبٖ آسصٚی خٛضجختی ٛٔ ٚفمیت سا خٛاستبسْ.
مهدی محمد پور طابقی
Mehdi mohammadpour tabeghi

وصیت چارلی چاپلین به دخترش جرالد
جرالد دخترم
اص ت ٛدٚسْ ِٚی یه ِحم ٝتصٛیش ت ٛاص دیذٌب٘ٓ دٚس ٕ٘یطٛد .أب ت ٛوزبئی ؟
دس تبسیس سٚی صح ٝٙتئبتش تشضى ٜٛضب٘ضِ ٜیض…ٜ
ایٗ سا ٔیذا٘ٓ  ٚچٙبٖ است وٌٛ ٝئی دس ایٗ سىٛت ضجبٍ٘بٞی آ ًٙٞلذٟٔبیت سا ٔیط.ْٛٙ
ضٙیذ ٜاْ ٘مص ت ٛدس ایٗ ٕ٘بیص تشضى٘ ، ٜٛمص آٖ دختش صیجبی حبوٕی است و ٝاسیش خبٖ تبتبس ضذ ٜاست.
جرالد
دس ٘مص  ،ستبس ٜثبش  ،ثذسخص  ،أب اٌش فشیبد تحسیٗ آٔیض
تٕبضبٌشاٖ  ٚعغش ٔستی آٚس ٌّٟبیی و ٝثشایت فشستبد ٜا٘ذ ت ٛسا فشصت ٞطیبسی داد.
أشٚص ٘ٛثت تٛست و ٝصذای وف صدٟ٘بی تٕبضبٌشاٖ ٌبٞی ت ٛسا ث ٝآسٕبٟ٘ب ثجشد.
ث ٝآسٕبٟ٘ب ثشِٚ ٚی ٌبٞی  ٓٞسٚی صٔیٗ ثیب  ٚص٘ذٌی ٔشدْ سا تٕبضب وٗ ،
ص٘ذٌی آ٘بٖ و ٝثب ضىٓ ٌشس ٝٙدس حبِیى ٝتبٞبیطبٖ اص ثیٛٙائی ٔیّشصد ٙٞ ٚشٕ٘بئی ٔیىٙذ.
ٔٗ خٛدْ یىی اص ایطبٖ ثٛدْ .تٔ ٛشا دسست ٕ٘یطٙبسی.
دس آٖ ضجٟبی ثسی دٚس ثب ت ٛلصٞ ٝب ثسیبس ٌفتٓ أب غصٞ ٝبی خٛد سا ٞشٌض ٍ٘فتٓ ،
آٖ  ٓٞداستب٘ی ضٙیذ٘ی است .داستبٖ آٖ دِمه ٌشس ٝٙای و ٝدس تست تشیٗ صحٞ ٝٙبی ِٙذٖ آٚاص ٔیخٛا٘ذ  ٚصذلٔ ٝیٍیشد.
ایٗ داستبٖ ٔٗ است.
ٔٗ ععٓ ٌشسٍٙی سا چطیذ ٜاْ ،
ٔٗ دسد ٘بثسبٔب٘ی سا وطیذ ٜاْ  ٚاص ایٟٙب ثبالتش ،
س٘ذ حمبست آٖ دِمه دٚسٌ ٜشد و ٝالیب٘ٛسی اص غشٚس دس دِص ٔٛد ٔیض٘ذ
أب سى ٝصذل ٝآٖ سٍٞزس غشٚسش سا خشد ٕ٘یىٙذ سا ٘یض احسبس وشد ٜاْ.

ثب ایٗ  ٕٝٞص٘ذ ٜاْ  ٚاص ص٘ذٌبٖ تیص اص آ٘ى ٝثٕیش٘ذ ٘جبیذ حشفی صد.
داستبٖ ٔٗ ثىبس ٕ٘ی آیذ ،اص ت ٛحشف ثض٘ٓ  .ثذ٘جبَ ٘بْ ت٘ ، ٛبْ ٔٗ است  ،چبتّیٗ.

جرالد دخترم
د٘یبئی و ٝت ٛدس آٖ ص٘ذٌی ٔیىٙی د٘یبی ٙٞشتیطٍی ٛٔ ٚسیمی است.
٘یٕ ٝضت آٖ ٍٙٞبْ و ٝاص سبِٗ تش ضى ٜٛتئبتش ثیشٔ ٖٚی آئی ،
آٖ ستبیطٍشاٖ حشٚتٕٙذ سا فشأٛش وٗ
ِٚی حبَ آٖ سا٘ٙذ ٜتبوسی سا و ٝت ٛسا ثٙٔ ٝضَ ٔیشسب٘ذ ثپشس.
حبَ ص٘ص سا ثپشس  ٚاٌش آثستٗ ثٛد  ٚتِٛی ثشای خشیذ ِجبس ثچ٘ ٝذاضت ٔ ،جّغی تٟٙب٘ی دس ریجص ثٍزاس.
ثٚ ٝویُ خٛد دس تبسیس دستٛس داد ٜاْ فمظ ٚر ٝایٗ ٘ٛع خشرٟبی ت ٛسا ثی چ ٚ ٖٛچشا ثپشداصد.
أب ثشای خشرٟبی دیٍشت  ،ثبیذ یشای آٖ صٛست حسبة ثفشستی

دخترم
ٌب ٚ ٜثیٍب ٜثب ٔتش ٚ ٚاتٛثٛس ضٟش سا ثٍشد ٔ ،شدْ سا ٍ٘ب ٜوٗ ،
ص٘بٖ ثی ٚ ٜٛوٛدوبٖ یتیٓ سا ثطٙبس  ٚدست وٓ سٚصی یىجبس ثٍ:ٛ
«ٔٗ  ٓٞاص آٟ٘ب ٞستٓ» تٚ ٛالعبً یىی اص آٟ٘ب ٞستی  ٝ٘ ٚثیطتش…
ٙٞش لجُ اص آ٘ى ٝد ٚثبَ دٚس تشٚاص ث ٝا٘سبٖ ثذٞذ  ،اغّت د ٚتبی ا ٚسا ٔیطىٙذ.
ٚلتی ثٔ ٝشحّ ٝای سسیذی و ٝخٛد سا ثشتش اص تٕبضبٌشاٖ خٛیص ثذا٘ی ،
ٕٞبٖ ِحم ٝتئبتش سا تشن وٗ  ٚثب تبوسی خٛد سا ث ٝح ٝٔٛتبسیس ثشسبٖ ٗٔ .آ٘زب سا خٛة ٔیطٙبسٓ.
آ٘زب ثبصیٍشاٖ ٕٞب٘ٙذ خٛیص سا خٛاٞی دیذ و ٝلشٟ٘ب تیص  ،صیجبتش  ،چبالوتش ٔ ٚغشٚستش اص تٙٞ ٛشٕ٘بئی ٔیىٙٙذ.
أب دس آ٘زب اص ٘ٛس خیش ٜوٙٙذٛ٘ ٜس افىٟٙبی تئبتش ضب٘ضِ ٜیض ٜخجشی ٘یست.
٘ٛس افىٗ وِٛیٟب تٟٙب ٘ٛس ٔب ٜاست.
ٍ٘ب ٜوٗ آیب ثٟتش اص تٙٞ ٛشٕ٘بئی ٕ٘یىٙٙذ ؟

اعتشاف وٗ دختشْ
ٕٞیط ٝوسی ٞست و ٝثٟتش اص تٙٞ ٛشٕ٘بئی وٙذ
 ٚایٗ سا ثذاٖ وٞ ٝشٌض دس خب٘ٛاد ٜچبسِی چبتّیٗ وسی آ٘مذس ٌستبخ ٘جٛد ٜاست
و ٝیه وبِسى ٝساٖ یب یه ٌذای وٙبس سٚد سٗ یب وِٛی ٙٞشٔٙذ ح ٝٔٛتبسیس سا ٘بسضائی ثٍٛیذ.

دخترم
چىی سفیذ ثشایت فشستبد ٜاْ وٞ ٝش چ ٝدِت ٔیخٛاٞذ ثٍیشی  ٚخشد وٙی
ِٚی ٞش ٚلت خٛاستی د ٚفشا٘ه خشد وٙی ثب خٛد ثٍ ٛسٔٛیٗ فشا٘ه اص آٖ ٔٗ ٘یست
ایٗ ٔبَ یه فمیش ٌٕٙبْ ثبضذ و ٝأطت ث ٝیه فشا٘ه احتیبد داسد.
رستز ٛالصْ ٘یست  ،ایٗ ٘یبصٔٙذاٖ ٌٕٙبْ سا اٌش ثخٛاٞی  ٕٝٞرب خٛاٞی یبفت.
اٌش اص ت ٚ َٛسى ٝثشای ت ٛحشف ٔیض٘ٓ ثشای آٖ است و ٝاص ٘یشٚی فشیت  ٚافس ٖٛایٗ فشص٘ذ ضیغبٖ خٛة آٌب.ٓٞ
ٔٗ صٔب٘ی دساص دس سیشن صیست ٝاْ ٕٞ ٚیطٞ ٚ ٝش ِحم ٝثشای ثٙذثبصا٘ی و ٝثش سٚی سیسٕب٘ی ثس ٘بصن ِ ٚشص٘ذ ٜسأ ٜیشفتٙذ ٍ٘شاٖ ثٛد ٜاْ
أب دختشْ ایٗ حمیمت سا ثٍٛیٓ
ؤ ٝشدْ ثش سٚی صٔیٗ استٛاس ٌ ٚستشد ٜثیطتش اص ثٙذ ثبصاٖ سیسٕبٖ ٘بستٛاس  ،سمٛط ٔیىٙٙذ.

جرالد دخترم
تذست ثب ت ٛحشف ٔیض٘ذ .ضبیذ ضجی دسخطص ٌشا٘جٟب تشیٗ إِبس ایٗ رٟبٖ ت ٛسا ثفشیجذ.
آٖ ضت است و ٝایٗ إِبس ٕٞبٖ سیسٕبٖ ٘باستٛاس صیش تبی ت ٛخٛاٞذ ثٛد  ٚسمٛط ت ٛحتٕی است.
سٚصی و ٝچٟش ٜصیجبی یه اضشاف صاد ٜثی ثٙذ  ٚثبس تشا ثفشیجذ،
آٖ سٚص است و ٝثٙذثبص ٘بضی خٛاٞی ثٛد صیشا ثٙذثبصاٖ ٘بضی ٕٞیط ٝسمٛط خٛاٙٞذ وشد.
اص ایٗ س ٚدَ ث ٝصس  ٚصیٛس ٔجٙذ.
ثضسٌتشیٗ إِبس رٟبٖ آفتبة است و ٝخٛضجختب٘ ٝثش ٌشدٖ ٔ ٕٝٞیذسخطذ.
أب اٌش سٚصی دَ ثٔ ٝشدی آفتبة ٌ ٝ٘ٛثستی ثب ا ٚیىذَ ثبش
 ٚثشاستی ا ٚسا دٚست ثذاس ٔ ٚعٙی ایٗ سا ٚظیف ٝخٛد دس لجبَ ایٗ ٔٛضٛع ثذاٖ.

ثٔ ٝبدست ٌفت ٝاْ و ٝدس ایٗ خصٛظ ثشای ت٘ ٛبٔ ٝای ثٛٙیسذ.
ا ٚثٟتش اص ٔٗ ٔعٙی عطك سا ٔیذا٘ذ.
ا ٚثشای تعشیف عطك ؤ ٝعٙی آٖ یىذِی است  ،ضبیست ٝتش اص ٔٗ است.

دخترم
ٞیچىس ٞ ٚیچ چیض دیٍش سا دس ایٗ رٟبٖ ٕ٘یتٛاٖ یبفت
و ٝضبیست ٝآٖ ثبضذ و ٝدختشی ٘بخٗ تبی خٛد سا ث ٝخبعش آٖ عشیبٖ وٙذ.
ثشٍٙٞی ثیٕبسی عصش ٔبست.
ثٌٕ ٝبٖ ٔٗ  ،تٗ ت ٛثبیذ ٔبَ وسی ثبضذ و ٝسٚحص سا ثشای ت ٛعشیبٖ وشد ٜاست.

جرالد
ثشای ت ٛحشف ثسیبس داسْ ِٚی ثٛٔ ٝلع دیٍش ٔیٍزاسْ  ٚثب ایٗ آخشیٗ تیبْ ،
٘بٔ ٝسا تبیبٖ ٔی ثخطٓ.
« ا٘سبٖ ثبش  ،تبوذَ  ٚیىذَ  ،صیشا ٌشس ٝٙثٛدٖ  ،صذلٌ ٝشفتٗ  ٚدس فمش ٔشدٖ ،
ٞضاس ثبس لبثُ تحُٕ تش اص تست  ٚثی عبعف ٝثٛدٖ است».

ببزگشت بَ فِرست داستبى ُب

دیُ وبسٍ٘ی:
عمٕت ٔشداٖ ثضسي اص عشص سفتبسضبٖ ثب ٔشدٔبٖ وٛچه آضىبس ٔی ٌشدد.

تٛضىیٗ:
تب خٛد سا اص ٞش رٟت وبُٔ  ٚضبیست٘ ٝذیذی لضبٚت ٘ىٗ.

طاٖ طان سٚس:ٛ
یىی اص ٔعزضات عطك ایٗ است ؤ ٝب اص دسد ٞبی آٖ ٘یض ِزتی احسبس ٔی وٙیٓ.

کبسَ چْبی
•

•

•

•

•
•
•

تیشٔشدی ضعیف  ٚس٘زٛس تصٕیٓ ٌشفت ثب تسش  ٚعشٚس  ٜٛ٘ ٚی چٟبسسبِ ٝاش ص٘ذٌی وٙذ.دستبٖ تیشٔشد ٔیّشصیذ چطٕب٘ص تبس ضذٜ
ثٛد ٌ ٚبْ ٞبیص ٔشدد ِ ٚشصاٖ ثٛد.
اعضبی خب٘ٛادٞ ٜش ضت ثشای خٛسدٖ ضبْ دٚس  ٓٞرٕع ٔی ضذ٘ذ أب دستبٖ ِشصاٖ تذسثضسي  ٚضعف چطٕب٘ص خٛسدٖ غزا سا ثشایص
ٔطىُ ٔی سبخت٘.خٛد فشٍ٘ی ٞب اص تٛی لبضمص لُ ٔی خٛسد٘ذ  ٚسٚی صٔیٗ ٔی سیختٙذ.یب ٚلتی ِیٛاٖ سا ٔی ٌشفت ضیش اص داخُ آٖ
ث ٝسٚی ٔیض ٔی سیخت.تسش  ٚعشٚسص اص آٖ  ٕٝٞسیخت  ٚتبش والف ٝضذ٘ذ.
تسش ٌفت ثبیذ فىشی ثشای تذسثضسي وشد.ث ٝلذس وبفی سیختٗ ضیش  ٚغزا خٛسدٖ تش سشٚصذا  ٚسیختٗ غزا ثش سٚی صٔیٗ سا تحُٕ وشدٜ
اْ.تس صٖ  ٚضٞٛش ثشای تیش ٔشد دس ٌٛض ٝای اص اتبق ٔیض وٛچىی لشاس داد٘ذ.دس آ٘زب تیش ٔشد ث ٝتٟٙبیی غزایص سا ٔی خٛسد.دس حبِی وٝ
سبیش اعضبی خب٘ٛاد ٜسش ٔیض اص غزایطبٖ ِزت ٔی ثشد٘ذ  ٚاص آ٘زب و ٝتیشٔشد یىی د ٚظشف سا ضىست ٝثٛد حبال دس وبس ٝای چٛثی ث ٝاٚ
غزا ٔی داد٘ذ.
ٌٍٟب ٜآٟ٘ب و ٝچطٕطبٖ ث ٝتیشٔشد ٔی افتبد ٔ ٚتٛرٔ ٝی ضذ٘ذ ٕٞچٙبٖ و ٝدس تٟٙبیی غزا ٔی خٛسد چطٕب٘ص تش اص اضه است .أب
تٟٙب چیضی و ٝایٗ تسش  ٚعشٚس ث ٝصثبٖ ٔی آٚسد٘ذ تزوشٞبی تٙذ ٌ ٚض٘ذ ٜثٛد وٛٔ ٝلع افتبدٖ چٍٙبَ یب سیختٗ غزا ث ٝأ ٚی داد٘ذ.
أب وٛدن ۴سبِ ٝضبٖ دس سىٛت ضبٞذ تٕبْ آٖ سفتبسٞب ثٛد .یه ضت لجُ اص ضبْ ٔشد رٛاٖ تسشش سا سشٌشْ ثبصی ثب تىٞ ٝبی چٛثی
دیذ و ٝسٚی صٔیٗ سیخت ٝثٛد.تس ثب ٟٔشثب٘ی اص اٚتشسیذ:
تسشْ داسی چی ٔی سبصی؟
تسشن  ٓٞثب ٔالیٕت رٛاة داد:یه وبس ٝی چٛثی وٛچه .تب ٚلتی ثضسي ضذْ ثب ا ٖٚث ٝتٔ ٚ ٛبٔبٖ غزا ثذْ ٚ.ثعذ ِجخٙذی صد  ٚثٝ
وبسش ادأ ٝداد.
ببزگشت بَ فِرست داستبى ُب

آثشاٞبْ ِیٙىّٗ:
ٔصٕٓ ضٛیذ و ٝوبسی ثبیذ صٛست ٌیشد،سپس سا ٜا٘زبْ آٖ سا خٛاٞیذ یبفت.

دٔی:ًٙ
ٔطىالت ثٟشٚ ٜسی٘،بضی اصعّٕىشد ثذ وبسوٙبٖ ٘یست ثّى٘ ٝبضی اصعّٕىشد ثذ ٔذیشیت است.

فشا٘سیس ثیىٗ:
یه ا٘سبٖ خشدٔٙذ فشصت ٞب  ٚضب٘س ٞب سا ٔی سبصد ٝ٘،ایٙى ٝدس ا٘تمبس آٟ٘ب ثٙطیٙذ.

داستان مادر کور و پسر
ٔبدس ٔٗ فمظ یه چطٓ داضت  ٗٔ .اص أ ٖٚتٙفش ثٛدْ  ...إٞ ٖٚیطٔ ٝبی ٝخزبِت ٔٗ ثٛد.ا ٖٚثشای أشاس ٔعبش خب٘ٛاد ٜثشای ٔعّٓ ٞب  ٚثچٔ ٝذسس ٝای
ٞب غزا ٔی تخت یه سٚص أٚذ ٜثٛد دْ دس ٔذسس ٝو ٝث ٗٔ ٝسالْ و ٛٙٔ ٚ ٝٙثب خٛد ثٝ
داستبٖ ٔبدس وٛس  ٚتسش
ٔبدس ٔٗ فمظ یه چطٓ داضت  ٗٔ .اص أ ٖٚتٙفش ثٛدْ  ...إٞ ٖٚیطٔ ٝبی ٝخزبِت ٔٗ ثٛد.ا ٖٚثشای أشاس ٔعبش خب٘ٛاد ٜثشای ٔعّٓ ٞب  ٚثچٔ ٝذسس ٝای
ٞب غزا ٔی تخت یه سٚص أٚذ ٜثٛد دْ دس ٔذسس ٝو ٝث ٗٔ ٝسالْ و ٛٙٔ ٚ ٝٙثب خٛد ث ٝخ ٝ٘ٛثجش ٜخیّی خزبِت وطیذْ  .آخ ٝا ٚچغٛس ت٘ٛست ایٗ وبس
س ٚثبٔٗ ثى ٝٙ؟
ث ٝسٚی خٛدْ ٘یبٚسدْ  ،فمظ ثب تٙفش ثٟص یٍ٘ ٝب ٜوشدْ ٚفٛسا اص ا٘ٚزب دٚس ضذْ.سٚص ثعذ یىی اص ٕٞىالسی ٞب ٔٔ ٛٙسخش ٜوشد ٌ ٚفت ٔ .. ٚٚٛٞبٔبٖ تٛ
فمظ یه چطٓ داس....ٜ
فمظ دِٓ ٔیخٛاست یه رٛسی خٛدْ سٌٛ ٚ ٌٓ ٚس و . ٓٙوبش صٔیٗ دٚ ٗٞا ٔیىشد .. ٛٙٔ ٚوبش ٔبدسْ ی ٝرٛسی ٌٓ ٌٛ ٚس ٔیطذ...
سٚص ثعذ ثٟص ٌفتٓ اٌٚ ٝالعب ٔیخٛای ٔ ٛٙضبد  ٚخٛضحبَ وٙی چشا ٕ٘ی ٔیشی ؟
اٞ ٖٚیچ رٛاثی ٘ذاد....
حتی یه ِحم ٓٞ ٝسارع ث ٝحشفی و ٝصدْ فىش ٘ىشدْ  ،چ ٖٛخیّی عصجب٘ی ثٛدْ .احسبسبت ا ٖٚثشای ٔٗ ٞیچ إٞیتی ٘ذاضت.دِٓ ٔیخٛاست اص اٖٚ
خ ٝ٘ٛثشْ  ٚدیٍٞ ٝیچ وبسی ثب ا٘ ٖٚذاضت ٝثبضٓ
سخت دسس خ٘ٛذْ ٛٔ ٚفك ضذْ ثشای ادأ ٝتحصیُ ث ٝسٍٙبتٛس ثشْ ا٘ٚزب اصدٚاد وشدْ ٚ ،اس ٝخٛدْ خ ٝ٘ٛخشیذْ  ،صٖ  ٚثچ ٚ ٝص٘ذٌی ...اص ص٘ذٌی ،
ثچٞ ٝب  ٚآسبیطی و ٝداضتٓ خٛضحبَ ثٛدْ
تب ایٙى ٝی ٝسٚص ٔبدسْ أٚذ ث ٝدیذٖ ٔٗ ا ٖٚسبِٟب ٔ٘ ٛٙذیذ ٜثٛد ٕٞ ٚیٙغٛس ٘ٞ ٜٛب ضٚٛلتی ایستبد ٜثٛد دْ دس ثچٞ ٝب ث ٝا ٖٚخٙذیذ٘ذ  ٗٔ ٚسشش داد
وطیذْ و ٝچشا خٛدش س ٚدعٛت وشد ٜو ٝثیبد ایٙزب  ،ا ٓ٘ٚثی خجش!....
سشش داد صدْ " :چغٛس رشات وشدی ثیبی ث ٝخ ٚ ٗٔ ٝ٘ٛثزٞ ٝب س ٚثتشس٘ٛی؟!" ٌٓ ض ٛاص ایٙزب! ٕٞیٗ حبال
ا ٖٚث ٝآسأی رٛاة داد  " :ا ٜٚخیّی ٔعزست ٔیخٛاْ ٔخُ ایٙى ٝآدسس س ٚعٛضی أٚذْ "  ٚثعذ فٛسا سفت ٚاص ٘مش ٘بتذیذ ضذ .

یه سٚص یه دعٛت ٘بٔ ٝأٚذ دس خ ٗٔ ٝ٘ٛدسسٍٙبتٛس ثشای ضشوت دسرطٗ تزذیذ دیذاس دا٘ص آٔٛصاٖ ٔذسسِٚ ٝی ٔٗ
ثٕٞ ٝسشْ ث ٝدسٚغ ٌفتٓ و ٝث ٝیه سفش وبسی ٔیشْ .

ثعذ اص ٔشاسٓ  ،سفتٓ ث ٝا ٖٚوّج ٝلذیٕی خٛدٔ ٖٛ؛ اِجت ٝفمظ اص سٚی وٙزىبٚی .
ٕٞسبیٞ ٝب ٌفتٗ و ٝأ ٖٚشدِٚ ٜی ٔٗ حتی یه لغش ٜاضه ٘ ٓٞشیختٓ ا٘ٚب یه ٘بٔ ٝث ٗٔ ٝداد٘ذ و ٝا ٖٚاصضٖٛ
خٛاست ٝثٛد و ٝث ٗٔ ٝثذٖ
ای عضیضتشیٗ تسش ٔٗ ٕٞ ٗٔ ،یط ٝث ٝفىش ت ٛثٛد ٜاْ  ٛٙٔ ،ثجخص و ٝث ٝخ٘ٛت ت ٛسٍٙبتٛس أٚذْ  ٚثچٞ ٝب تٛ
تشس٘ٛذْ ،خیّی خٛضحبَ ضذْ ٚلتی ضٙیذْ داسی ٔیآی ایٙزب ِٚی ٔٗ ٕٔى ٝٙو٘ ٝت ٓ٘ٛاص ربْ ثّٙذ ضٓ و ٝثیبْ تٛسٚ
ثجیٚ ٓٙلتی داضتی ثضسي ٔیطذی اص ایٙى ٝدائٓ ثبعج خزبِت ت ٛضذْ خیّی ٔتبسفٓ
آخٔ ٝیذ٘ٚی ٚ ...لتی ت ٛخیّی وٛچیه ثٛدی ت ٛی ٝتصبدف یه چطٕت س ٚاص دست دادی ث ٝعٛٙاٖ یه ٔبدس ٕ٘ی
ت٘ٛستٓ تحُٕ و ٚ ٓٙثجی ٓٙو ٝت ٛداسی ثضسي ٔیطی ثب یه چطٓ
ثٙبثشایٗ چطٓ خٛدْ س ٚدادْ ث ٝتٛ

ثشای ٔٗ التخبس ثٛد و ٝتسشْ ٔیت٘ٛست ثب ا ٖٚچطٓ ث ٝربی ٔٗ د٘یبی رذیذ س ٚثغٛس وبُٔ ثجیٟٙجب  ٕٝٞعطك ٚ
عالل ٗٔ ٝث ٝتٛ
ببزگشت بَ فِرست داستبى ُب

رشد ثش٘بسدضب:ٚ
آ٘ىٔ ٝی تٛا٘ذ ا٘زبْ ٔی دٞذ  ٚآ٘ىٕ٘ ٝی تٛا٘ذ ا٘تمبد ٔی وٙذ.

تِٛستٛی:
ٔ ٕٝٞی خٛاٙٞذ ثطشیت سا عٛض وٙٙذ،دسیغب وٞ ٝیچ وس دس ایٗ ا٘ذیط٘ ٝیست و ٝخٛد سا عٛض وٙذ.

چبسِی چبتّیٗ:
د٘یب آ٘مذس ٚسیع ٞست و ٝثشای ٔ ٕٝٞخّٛلبت ربیی ثبضذ تس ث ٝربی آ٘ى ٝربی وسی سا ثٍیشیٓ تالش وٙیٓ ربی
ٚالعی خٛد سا ثیبثیٓ.

داستان سنگ تراش
سٚصی ،س ًٙتشاضی و ٝاص وبس خٛد ٘بساضی ثٛد  ٚاحسبس حمبست ٔی وشد ،اص ٘ضدیىی خب٘ ٝثبصسٌب٘ی سد ٔی ضذ.
دس ثبص ثٛد  ٚا ٚخب٘ٔ ٝزُّ ،ثبغ ٛ٘ ٚوشاٖ ثبصسٌبٖ سا دیذ  ٚث ٝحبَ خٛد غجغ ٝخٛسد ثب خٛد ٌفت :
ایٗ ثبصسٌبٖ چمذس لذستٕٙذ است!  ٚآسص ٚوشد و ٝأ ٓٞ ٚب٘ٙذ ثبصسٌبٖ ثبضذ.
دس یه ِحم ،ٝث ٝفشٔبٖ خذا ا ٚتجذیُ ث ٝثبصسٌب٘ی ثب رب ٚ ٜرالَ ضذ!
تب ٔذت ٞب فىش ٔی وشد و ٝاص  ٕٝٞلذستٕٙذتش است.
تب ایٗ و ٝیه سٚص حبوٓ ضٟش اص آ٘زب عجٛس وشد ،ا ٚدیذ ؤ ٕٝٞ ٝشدْ ث ٝحبوٓ احتشاْ ٔی ٌزاس٘ذ حتی ثبصسٌب٘بٖ.
ٔشد ثب خٛدش فىش وشد  :وبش ٔٗ  ٓٞیه حبوٓ ثٛدْ ،آٖ ٚلت اص  ٕٝٞلٛی تش ٔی ضذْ!
دس ٕٞبٖ ِحم ،ٝا ٚتجذیُ ث ٝحبوٓ ٔمتذس ضٟش ضذ.
دس حبِی و ٝسٚی تخت سٚا٘ی ٘طست ٝثٛدٔ ،شدْ  ٕٝٞث ٝا ٚتعمیٓ ٔی وشد٘ذ.
احسبس وشد وٛ٘ ٝس خٛسضیذ ا ٚسا ٔی آصاسد  ٚثب خٛدش فىش وشد و ٝخٛسضیذ چمذس لذستٕٙذ است.
ا ٚآسص ٚوشد و ٝخٛسضیذ ثبضذ  ٚتجذیُ ث ٝخٛسضیذ ضذ  ٚثب تٕبْ ٘یش ٚسعی وشد و ٝث ٝصٔیٗ ثتبثذ  ٚآٖ سا ٌشْ وٙذ.
تس اص ٔذتی اثشی ثضسي  ٚسیب ٜآٔذ  ٚرّٛی تبثص ا ٚسا ٌشفت.
تس ثب خٛد ا٘ذیطیذ و٘ ٝیشٚی اثش اص خٛسضیذ ثیطتش است  ٚآسص ٚوشد و ٝتجذیُ ث ٝاثشی ثضسي ضٛد  ٚآٖ چٙبٖ ضذ.
وٕی ٍ٘زضت ٝثٛد و ٝثبدی آٔذ  ٚا ٚسا ث ٝایٗ عشف  ٚآٖ عشف  ُٞداد.
ایٗ ثبس آسص ٚوشد و ٝثبد ضٛد  ٚتجذیُ ث ٝثبد ضذ.
ِٚی ٚلتی ث٘ ٝضدیىی صخش ٜسٍٙی سسیذ ،دیٍش لذست تىبٖ دادٖ صخش ٜسا ٘ذاضت.
ثب خٛد ٌفت و ٝلٛی تشیٗ چیض دس د٘یب ،صخش ٜسٍٙی است  ٚتجذیُ ث ٝسٍٙی ثضسي  ٚعمیٓ ضذ.
ٕٞبٖ عٛس و ٝثب غشٚس ایستبد ٜثٛد٘ ،بٌٟبٖ صذایی ضٙیذ  ٚاحسبس وشد و ٝداسد خرُشد ٔی ضٛد.
ببزگشت بَ فِرست داستبى ُب
ٍ٘بٞی ث ٝتبییٗ ا٘ذاخت  ٚس ًٙتشاضی سا دیذ و ٝثب چىص  ٚلّٓ ث ٝربٖ ا ٚافتبد ٜاست!

ربٖ اِٚیٛسٞبیٙض:
ٔشدْ اضتجبٞبت ص٘ذٌی خٛد سا سٚی ٔ ٓٞی سیض٘ذ ٚاص آٟ٘ب غِٛی ثٚ ٝرٛد ٔی آٚس٘ذ و٘ ٝبٔص تمذیش است.

تٙبری:ٛ
ٚلتی دس ص٘ذٌی ث ٝداضتٙی ٞبی خٛد فىش ٔی وٙیٓ خٛد ساخٛضجخت  ٚصٔب٘ی و ٝث٘ ٝذاضتٔ ٝی

ا٘ذیطیٓ،خٛد سا ثذثخت حس ٔی وٙیٓ.تس خٛضجختی ٔب دس تصٛس خٛد ٔبست.

فشدسیص ٘یچ:ٝ
ثبیذ د٘جبَ ضبدی ٞب ٌطت ِٚی غٓ ٞب خٛدضبٖ ٔب سا تیذا ٔی وٙٙذ.

حکایت شیوانا و مجلس عروسی
سٚصی ضیٛا٘ب تیشٔعشفت سا ث ٝیه ٔزّس عشٚسی دعٛت وشد٘ذ .رٛا٘بٖ ضبدی ٔی وشد٘ذ  ٚوٛدوبٖ اص ضٛق دس رٙت  ٚرٛش ثٛد٘ذ.

عشٚس  ٚدأبد ٘یض اص خٛضحبِی دس تٛست خٛد ٕ٘ی ٌٙزیذ٘ذ٘ .بٌٟبٖ تیشٔشدی سٍٙیٗ احٛاَ اص ٔیبٖ رٕع ثشخبست  ٚخغبة ث ٝرٛا٘بٖ فشیبد
صد ؤٍ ":ٝش ٕ٘ی ثیٙیذ ضیٛا٘ب ایٙزب ٘طست ٝاست؟! وٕی حشٔت ثصیشت ٔ ٚعشفت استبد سا ٍ٘ ٝداسیذ  ٚایٙمذس ثی تشٚا ضٛق ٚضبدی خٛد سا
٘طبٖ ٘ذٞیذ!"
٘بٌٟبٖ رٕعیت سبوت ضذ٘ذ ٔ ٚبت ٔٚجٟٛت ٔب٘ذ٘ذ و ٝچ ٝوٙٙذ!؟ اص سٛیی ضیٛا٘ب سا دٚست داضتٙذ  ٚحضٛس ا ٚسا دس ٔزّس خٛد ثشوت
آفشیٗ ٔی دا٘ستٙذ  ٚاص سٛی دیٍش ٕ٘ی تٛا٘ستٙذ ضٛس  ٚضٛق خٛد سا دس ٔزّس عشٚسی تٟٙبٖ وٙٙذ!
سىٛتی آصاس دٙٞذ ٜدلبیمی ثش ٔزّس حبوٓ ضذ .تیشٔشداٖ اص ایٗ سىٛت ساضی ضذ٘ذ  ٚث ٝسٛی استبد ثشٌطتٙذ  ٚاص ا ٚخٛاستٙذ تب ثب ثیبٖ

رّٕ ٝای رٛا٘بٖ ثبصیٍٛش ٔزّس سا ا٘ذسص دٞذ!
ضیٛا٘ب اص رب ثشخبست .دستب٘ص سا ث ٝسٛی صٚد رٛاٖ دساص وشد ٌ ٚفت ":ضیٛا٘ب اٌش ث ٝربی ضٕب ثٛد دٟٞب ثبس ثیطتش فشیبد ضٛق ٔی وطیذ ٚ
اٌش ٕٞسٗ  ٚسبَ ضٕب ثٛد اص ایٗ اتفبق ٔیٕٔ ٚ ٖٛجبسن ٞضاساٖ ثشاثش ثیطتش اص ضٕب ضبدی ٔی وشد .ث ٝخبعش ایٗ ضیٛا٘بیی و ٝاص رٛا٘ی فبصّٝ

ٌشفت ٝاست  ٚث ٝحشٔت ٔعشفت  ٚثصیشتی و ٝدس ا ٚرستزٔ ٛی وٙیذٞ ،شٌض اربص٘ ٜذٞیذ احسبس ضبدی  ٚضبدٔب٘ی  ٚضٛسیذٌی دس٘ٚی ضٕب
ث ٝخبعش حضٛس ٞیچ ضیٛا٘بیی سشوٛة ضٛد! ضبدی وٙیذ  ٚصیجبتشیٗ اتفبق رٛا٘ی یعٙی صٚد ضذٖ د ٚرٛاٖ تٟٙب سا لذس ثذا٘یذ و ٝأطت ٔب
ایٙزب ث ٝخبعش ضیٛا٘ب رٕع ٘طذ ٜایٓ تب ث ٝخبعش ا ٚسىٛت وٙیٓ!"
ٔی ٌٛیٙذ آٖ ضت تیشٔشداٖ ٔزّس ٘یض ٕٞپبی رٛا٘بٖ ضبدی وشد٘ذ.
ببزگشت بَ فِرست داستبى ُب

لرد ببیرّى:
 ٕٝٞخٛضجختی ٞب ٛٔ ٚفمیت ٞبیی و ٝث ٗٔ ٝسٚی آٚسد ،ٜاص دسٞبیی ٚاسد ضذ ٜو ٝآٟ٘ب سا ث ٝدلت ثست ٝثٛدْ.

آًتًْی رابیٌس:
ساٛٔ ٜفمیتٕٞ ،یط ٝدس حبَ سبخت است؛ ٔٛفمیت تیص سفتٗ است ٝ٘ ،ث٘ ٝمغ ٝتبیبٖ سسیذٖ.

راکفلر:
ضىست ثیص اص ٔٛفمیت آٔٛص٘ذ ٜاست؛ وسی وٞ ٝیچ ٌب ٜاضتجبٕ٘ ٜی وٙذٞ ،شٌض ث ٝربیی ٕ٘ی سسذ.

عشق لک لکی
یه ِه ِه ٘ش دس عّٕی ضٍفت اٍ٘یض  ٕٝٞسبِٞ 13 ٝضاس ویّٔٛتش سا ثشای سسیذٖ ثٕٞ ٝسش ثیٕبس ٔ ٚعّ َٛخٛد تشٚاص ٔی وٙذ.
ثب فشاسسیذٖ ثٟبس" ،سٚداٖ" ِه ِه ٘ش ٕٞب٘ٙذ سبِٟبی ٌزضت ٝأسبَ ٘یض تس اص عی یه ٔسیش ٞ 13ضاس ویّٔٛتشی اص آفشیمبی رٛٙثی ث ٝوشٚاسی ثبصٌطت تب ٕٞسش ثیٕبس خٛد
سا ؤ" ٝبِٙب" ٘بْ داسد ٔاللبت وٙذ.
ٔبِٙبِ ،ه ِه ٔبد ٜای است و ٝث ٝسجت یه رشاحت لذیٕی لبدس ٘یست ٟٔبرشتی تب ایٗ حذ عٛال٘ی سا ا٘زبْ دٞذ.
"استیپبٖ فٛویه" صیست ضٙبسی و ٝاص سبَ  1993ث ٝدسٔبٖ ِه ِه ٔبدٔ ٜی تشداصد دس ایٗ خصٛظ تٛضیح داد" :سٚداٖ ٞش سبَ ثشای دیذٖ رفت خٛد ث ٝوشٚاسی ثبص ٔی
ٌشدد  ٚدس ع َٛتٕبْ ایٗ سبِٟب ثٔ ٝبِٙب ٚفبداس ثٛد ٜاست .ایٗ تٙزٕیٗ سبَ تیبتی است و ٝضبٞذ ایٗ ٔٙمش ٜثٛد ٜاْ".

یه ثبَ ٔبِٙب دس سبَ  1993تٛسظ چٙذ ضىبسچی صخٕی ضذ  ٚث ٝایٗ تشتیت ایٗ ِه ِه ٔبد ٜثشای ٕٞیط ٝاص تشٚاص ثبص ٔب٘ذ.
أسبَ ٔبرشای عطك "سٚداٖ ٔ ٚبِٙب" ٔٛسد تٛر ٝثسیبس صیبد خجشٍ٘بساٖ  ٚعاللٙٔ ٝذاٖ لشاس ٌشفت ٚ ٝثٕٞ ٝیٗ دِیُ صذٞب ٘فش ثشای حجت ِحم ٝدیذاس ایٗ صٚد عبضك دس دٞىذٜ
"ثشٚدسىی ٚاسٚس" دس ضشق وشٚاسی ٌشد  ٓٞآٔذ ٜثٛد٘ذ أب "سٚداٖ" ثذ ٖٚتٛر ٝث ٝایٗ افشاد ٔستمیٕب ث ٝسٛی آضیب٘ ،ٝدس ربیی ؤ ٝبِٙب ا٘تمبس ا ٚسا ٔی وطیذ تشٚاص وشد.
ثشاسبس ٌضاسش خجشٌضاسی ایتبِیب ،ایٗ صیست ضٙبس وشٚات اظٟبس داضت" :سبیش ِه ِىٟب ث ٝصٛست رفت رفت ظشف تٙذ ضص سٚص آیٙذ ٜث ٝآضیب٘ٞ ٝبی خٛد ثبص ٔی ٌشد٘ذ
دسحبِی و" ٝسٚداٖ" اِٚیٗ ِه ِىی است و ٝثٔ ٝمصذ ٔی سسذ چٔ" ٖٛبِٙب" دس خب٘ ٝثی صجشا٘ ٝا٘تمبس ا ٚسا ٔی وطذ".
ثٌ ٝفت ٝایٗ ٔحمكٕٞ ،ب٘ٙذ تٙذ سبَ ٌزضت ٝظشف دٔ ٚب ٜآیٙذ ٜچٟبس تٙذ رٛرِ ٝه ِه ٔتِٛذ خٛاٙٞذ ضذ " ٚسادٚ "ٖٚظیف ٝآٔٛختٗ تشٚاص ث ٝآٟ٘ب سا ث ٝعٟذ ٜخٛاٞذ ٌشفت،
چٔ" ٖٛبِٙب" لبدس ث ٝا٘زبْ آٖ ٘یست.
سپس ثب فشا سسیذٖ صٔستبٖ ،رٛرٞ ٝب ثب تذس خٛد ث ٝسٛی آفشیمبی رٛٙثی تشٚاص ٔی وٙٙذ ،دسحبِی ؤ" ٝبِٙب" تب ثٟبس آیٙذ ٜدس ا٘تمبس ثبصٌطت "سٚداٖ" ٚفبداس خٛد دس آضیب٘ٝ
خٛاٙٞذ ٔب٘ذ.
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آلبرت بٌدّرا:
اعتٕبد ث٘ ٝفس ضشٚستب تضٕیٗ وٙٙذٛٔ ٜفمیت ٘یست ،أب عذْ اعتٕبد ث٘ ٝفس ث ٝیمیٗ ثبعج ضىست ٔی ضٛد.

ریستیي الرسْى
چٙبٖ لٛی ثبش وٞ ٝیچ عبّٔی ،آسأص فىش ت ٛسا ثش ٘ ٓٞض٘ذ .دسثبس ٜسالٔت ،ضبدٔب٘ی  ٚخٛضجختی سخٗ ثٍ.ٛ
ٔحبسٗ ٔ ٚضایبی دٚستب٘ت سا ث ٝآ٘بٖ ٌٛضضد وٗ .دس ٞش چیض ،رٙج ٝسٚضٗ آٖ سا ثجیٕٗٞ .یط ٝدسثبس ٜثٟتشیٗ تیص
آٔذٞب فىش وٗ .اص ٔٛفمیت دیٍشاٖ ٕٞبٖ لذس خٛضحبَ ثبش و ٝاص ٔٛفمیت خٛدت خٛضٛٙد ٔی ضٛی .ث ٝاضتجبٞبت
ٌزضت ٝفىش ٔىٗ ،أب اص

آٖ ٞب دسس ثٍیش .ضبد ثبش  ٚث ٝدیٍشاٖ ِجخٙذ ثضٖ .آٖ لذس ثضسي ثبش وٍ٘ ٝشاٖ

٘طٛی ،آٖ لذس ٘زیت ٛٔ ٚلش ثبش و ٝخطٍٕیٗ ٘طٛی ٚ ،آٖ لذس ضبد ثبش و ٝاربص٘ ٜذٞی ٔطىّی ثشٚص وٗ

ًبپلئْى ُیل
ضىست یه عبُٔ ٘یشٚثخص است ٝ٘ ،یه ثبصداس٘ذٜ؛ ٞش ضىست ثزسی اص ٔٛفمیت دس دَ داسد.

تفبّت عشق ّ ازدّاج:
ضبٌشدی اص استبدش تشسیذ :عطك چیست؟
استبد دس رٛاة ٌفت :ثٌٙ ٝذْ صاس ثش ٚ ٚتشخٛض ٝتشیٗ ضبخ ٝسا ثیبٚس .أب دس ٍٙٞبْ عجٛس اص ٌٙذْ صاس ،ث ٝیبد داضت ٝوٕ٘ ٝی تٛا٘ی ث ٝعمت ثشٌشدی تب خٛضٝ
ای ثچیٙی؟
ضبٌشد ثٌٙ ٝذْ صاس سفت  ٚتس اص ٔذتی عٛال٘ی ثشٌطت.
استبد تشسیذ :چ ٝآٚسدی؟

 ٚضبٌشد ثب حسشت رٛاة دادٞ :یچ ٞش چ ٝرّٔ ٛی سفتٓ ،خٛضٞ ٝبی تشتطت تش ٔی دیذْ  ٚث ٝأیذ تیذا وشدٖ تشتطت تشیٗ ،تب ا٘تٟبی ٌٙذْ صاس سفتٓ.
استبد ٌفت  :عطك یعٙی ٕٞی
ضبٌشد تشسیذ :تس اصدٚاد چیست؟
استبد ث ٝسخٗ آٔذ و :ٝث ٝر ٍُٙثش ٚ ٚثّٙذتشیٗ دسخت سا ثیبٚس .أب ث ٝیبد داضت ٝثبش و ٝثبص ٕ٘ ٓٞی تٛا٘ی ث ٝعمت ثشٌشدی
ضبٌشد سفت  ٚتس اص ٔذت وٛتبٞی ثب دسختی ثشٌطت
استبد تشسیذ و ٝضبٌشد سا چ ٝضذ  ٚا ٚدس رٛاة ٌفت :ث ٝر ٍُٙسفتٓ  ٚاِٚیٗ دسخت ثّٙذی سا و ٝدیذْ ،ا٘تخبة وشدْ .تشسیذْ و ٝاٌش رّ ٛثش ،ْٚثبص ٓٞ

دست خبِی ثشٌشدْ!
استبد ٌفت :اصدٚاد یعٙی ٕٞیٗ
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طاٖ طان سٚس:ٛ
وسب٘ی و ٝدیش لٔ َٛی دٙٞذ  ،خٛش ل َٛتشیٗ ٔشدْ د٘یب ٞستٙذ.

رًَ دکبرت:
تٌِب فکر خْة داشتي کبفی ًیست  ،اصل ایي است کَ آى را خْة بَ کبر برین.

قایقتان را به کدام ساحل بستهاید؟
٘یٕ ٝضجی چٙذ دٚست ث ٝلبیكسٛاسی سفتٙذ ٔ ٚذت صیبدی تبس ٚصد٘ذ .سپیذ ٜو ٝصد ٌفتٙذ« :چمذس سفتٝایٓ؟ تٕبْ
ضت سا تبس ٚصدٜایٓ!»
أب دیذ٘ذ دسست دس ٕٞبٖ ربیی ٞستٙذ و ٝضت تیص ثٛد٘ذ! آ٘بٖ تٕبْ ضت سا تبس ٚصد ٜثٛد٘ذِٚ ،ی یبدضبٖ سفتٝ
ثٛد عٙبة لبیك سا اص سبحُ ثبص وٙٙذ!
دس الیب٘ٛس ثیتبیبٖ ٞستی ،ا٘سب٘ی و ٝلبیمص سا اص ایٗ سبحُ ثبص ٘ىشد ٜثبضذ ٞش چمذس  ٓٞو ٝس٘ذ ثجشد ،ثٞ ٝیچ
وزب ٘خٛاٞذ سسیذ.
ضٕب لبیكتبٖ سا ث ٝوذاْ سبحُ ثستٝایذ؟ سبحُ افىبس ٔٙفی٘ ،بأیذی ،تشس،صیبدٜخٛاٞی ،غشٚس وبرة،
خٛدثضسيثیٙیٌ ،زضت ٝیب ...
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ترَت ٔ ٚررَت ،احٕك ٘جٛدٖ.
فمظ یبد ٌشفت ٝثٛدٖ ثشای سسیذٖ ثٞ ٝذفط ٖٛثبیذ تالش وٙٙذ
٘ ٟٓٔ ٚجٛد چمذس اضتجب ٜو ٗٙ؛
ٔ ٟٓایٗ ثٛد و ٝدس آخش ث ٝخٛاستطٔ ٖٛیشسیذ٘ذ .....................ٚ

بیل گیتس:
ٔٗ دس چٙذ أتحبٖ ٔشدٚد ضذْ ِٚی دٚستٓ تٕبْ أتحب٘بتص سا ثب ٔٛفمیت ث ٝتبیبٖ سسب٘ذ...
حبال دٚستٓ ٟٔٙذسی دس ٔبیىشٚسبفت است ٔ ٗٔ ٚبِه آٖ

ّیلیبم جیوس:
ٔغض ٔب یه دیٙبْ ٞضاس ِٚتی است ؤ ٝتبسفب٘ ٝاوخشٔبٖ ثیص اص یه چشاغ ٔٛضی اص آٖ استفبدٕ٘ ٜی وٙیٓ .

عشق:
خبٕ٘ی اص ٔٙضَ خبسد ضذ  ٚدس رّٛی دس حیبط ثب س ٝتیشٔشد ٔٛار ٝضذ .صٖ ٌفت :ضٕبٞب سإ٘یضٙبسٓ ِٚی ثبیذ

ٌشس ٝٙثبضیذ ِغفب ث ٝداخُ ثیبییذ  ٚچیضی ثخٛسیذ ...ٚ
تیشٔشداٖ تشسیذ٘ذ :آیب ضٞٛشتٔٙضَ است؟ صٖ ٌفت :خیش ،سشوبس است .آٟ٘ب ٌفتٙذٔ :ب ٕ٘یتٛا٘یٓ داخُ ضٛیٓ .ثعذ
اص ظٟش و ٝضٞٛش آٖصٖ ث ٝخب٘ ٝثبصٌطت ٕٞسشش تٕبْ ٔبرشا سا ثشایص تعشیف وشدٔ .شد ٌفت :حبال ثش ٚث ٝآٟ٘ب
ثٍ ٛو ٗٔ ٝدسخب٘ٞ ٝستٓ  ٚآٟ٘ب سا دعٛت وٗ.
سپس صٖ آٟ٘ب سا ث ٝداخُ خب٘ ٝسإٙٞبیی وشد ِٚی آٟ٘ب ٌفتٙذٔ :ب ٕ٘یتٛا٘یٓثب  ٓٞداخُ ضٛیٓ .صٖ عّت سا تشسیذ ٚ

یىی اص آٟ٘ب تٛضیح داد و :ٝاسٓ ٔٗ حشٚت است  ٚث ٝیىی دیٍشاصدٚستب٘ص اضبس ٜوشد ٌ ٚفت اٛٔ ٚفمیت ٚ
دیٍشی عطك است .حبال ثشٔ ٚ ٚسئّ ٝسا ثب ٕٞسشت دس ٔیبٖثٍزاس  ٚتصٕیٓ ثٍیشیذ عبِت وذأیه اص ٔب ٞستیذ!

صٖ ٔبرشا سا ثشای ضٞٛشش تعشیف وشد .ضٞٛش وٝثسیبس خٛضحبَ ضذ ٜثٛد ثب ٞیزبٖ خبظ ٌفت :ثیب حشٚت سا
دعٛت وٙیٓ ٙٔ ٚضِٕبٖ سا ّٕٔ ٛاص داساییٕ٘بییٓ .أب صٖ ثب أ ٚخبِفت وشد ٌ ٚفت :عضیضْ چشا ٔٛفمیت سا ٘پزیشیٓ!

دس ایٗ ٔیبٖ دختشضبٖ و ٝتب ایِٗحم ٝضبٞذ ٌفت ٌٛ ٚی آٟ٘ب ثٛد ٌفت :ثٟتش ٘یست عطك سا دعٛت وٙیٓ ٚ
ٔٙضِٕبٖ سا سشضبس اص عطكوٙیٓ؟ سپس ضٞٛش ث ٝصٖ ٍ٘ب ٜوشد ٌ ٚفت :ثیب ث ٝحشف دختشٔبٖ ٌٛش دٞیٓ ،ثشٚ ٚ
عطك سا ث ٝداخُدعٛت وٗ ،سپس صٖ ٘ضد تیشٔشداٖ سفت  ٚتشسیذ وذأیه اص ضٕب عطك ٞستیذ؟ ِغفب داخُ

ضٛیذ ٕٟٔٚبٖ ٔب ثبضیذ.
دس ایٗ ِحم ٝعطك ثشخبست  ٚلذْ ص٘بٖ ث ٝعشف خب٘ ٝسا ٜافتبد .سپس آٖ د٘ ٚفش  ٓٞثّٙذضذٚ ٚ ٜی سا ٕٞشاٞی
وشد٘ذ .صٖ ثب تعزت ثٛٔ ٝفمیت  ٚحشٚت ٌفت ٗٔ :فمظ عطك سا دعٛت وشدْ! دسایٗ ثیٗ عطك ٌفت :اٌش ضٕب
حشٚت یب ٔٛفمیت سا دعٛت ٔیوشدیذ د٘ ٚفش اص ٔب ٔزجٛس ثٛد٘ذ تب ثیشٖٙٔٚتمش ثٕب٘ٙذ أب صٔب٘ی و ٝضٕب عطك سا
دعٛت وشدیذٞ ،ش رب و ٗٔ ٝثش ْٚآٟ٘ب ٘یض ٕٞشأ ٗٔ ٜیآیٙذٞ .ش وزب عطك ثبضذ دس آ٘زب حشٚت ٛٔ ٚفمیت ٘یض

حضٛس داسد.
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وشیستٛفشٔٛسِی:
ٔٛفمیت تٟٙب یه چیض است ایٗ و : ٝص٘ذٌی سا ث ٝدِخٛا ٜخٛد ثٍزسا٘یذ.

ٌٛت:ٝ
ٞیچ وس ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔب سا ثٟتش اص خٛدٔبٖ فشیت دٞذ

آِجشت ا٘یطتٗ:
اص دیشٚص ثیبٔٛص ثشای أشٚص ص٘ذٌی وٗ  ٚأیذ ث ٝفشدا داضت ٝثبش .

ٔشد طاتٙی
ٔیٍٛیٙذ دس وطٛس طاتٗ ٔشد ٔیّی٘ٛشی ص٘ذٌی ٔیىشد و ٝاص دسد چطٓ خٛاة ثچطٓ ٘ذاضت  ٚثشای ٔذاٚای چطٓ
دسدش ا٘ٛاع لشصٟب  ٚآٔپِٟٛب سا ثخٛد تضسیك وشد ٜثٛد أب ٘تیز ٝچٙذا٘ی ٍ٘شفت ٝثٛدٚ .ی تس اص ٔطبٚس ٜفشاٚاٖ ثب

تضضىبٖ ٔ ٚتخصصبٖ صیبد دسٔبٖ دسد خٛد سا ٔشارع ٝث ٝیه ساٞت ٔمذس  ٚضٙبخت ٝضذٔ ٜیجیٙذ.
ٚی ث ٝساٞت ٔشارعٔ ٝیىٙذ  ٚساٞت ٘یض تس اص ٔعبیٚ ٝٙی ث ٝا ٚتیطٟٙبد وشد ؤ ٝذتی ثٞ ٝیچ سٍ٘ی ثزض سً٘
سجض ٍ٘ب٘ ٜىٙذ.
ٚی تس اص ثبصٌطت اص ٘ضد ساٞت ث ٝتٕبْ ٔستخذٔیٗ خٛد دستٛس ٔیذٞذ ثب خشیذ ثطىٞ ٝبی سً٘ سجض تٕبْ خب٘ٝ
سا ثب سجض سً٘ آٔیضی وٙذ ٕٞ .یٙغٛس تٕبْ اسجبة  ٚاحبحی ٝخب٘ ٝسا ثب ٕٞیٗ سً٘ عٛض ٔیىٙذ .تس اص ٔذتی سً٘
ٔبضیٗ  ،ست ِجبس اعضبی خب٘ٛادٔ ٚ ٜستخذٔیٗ ٞ ٚش آ٘چ ٝث ٝچطٓ ٔی آیذ سا ث ٝسً٘ سجض  ٚتشویجبت آٖ تغییش
ٔیذٞذ  ٚاِجت ٝچطٓ دسدش  ٓٞتسىیٗ ٔی یبثذ.

ثعذ اص ٔذتی ٔشد ٔیّی٘ٛش ثشای تطىش اص ساٞت ٚی سا ثٙٔ ٝضِص دعٛت ٔی ٕ٘بیذ .ساٞت ٘یض و ٝثب ِجبس ٘بس٘زی
سً٘ ثٙٔ ٝضَ اٚ ٚاسد ٔیطٛد ٔتٛرٔ ٝیطٛد و ٝثبیذ ِجبسص سا عٛض وشد ٚ ٜخشل ٝای ث ٝسً٘ سجض ث ٝتٗ وٙذ .اٚ
٘یض چٙیٗ وشدٚ ٚ ٜلتی ثٔ ٝحضش ثیٕبسش ٔیشسذ اص أ ٚی تشسذ آیب چطٓ دسدش تسىیٗ یبفت ٝ؟ ٔشد حشٚتٕٙذ ٘یض

تطىش وشدٔ ٚ ٜیٍٛیذ  ”:ثّ . ٝأب ایٗ ٌشا٘تشیٗ ٔذاٚایی ثٛد و ٝتبو ٖٛٙداضت”.ٝ
ٔشد ساٞت ثب تعزت ث ٝثیٕبسش ٔیٍٛیذ ثبِعىس ایٗ اسصا٘تشیٗ ٘سخ ٝای ثٛد ٜو ٝتبو ٖٛٙتزٛیض وشد ٜاْ .ثشای
ٔذاٚای چطٓ دسدتبٖ ،تٟٙب وبفی ثٛد عیٙىی ثب ضیط ٝسجض خشیذاسی وٙیذ ٞ ٚیچ ٘یبصی ث ٝایٗ ٔ ٕٝٞخبسد
٘جٛد.ثشای ایٗ وبس ٕ٘یتٛا٘ی تٕبْ د٘یب سا تغییش دٞی ،ثّى ٝثب تغییش چطٓ ا٘ذاصت(ٍ٘شش) ٔیتٛا٘ی د٘یب سا ث ٝوبْ خٛد
دسآٚسی.

تغییش د٘یب وبس احٕمب٘ ٝای است أب تغییش چطٓ ا٘ذاصٔبٖ(ٍ٘شش) اسصا٘تشیٗ ٛٔ ٚحشتشیٗ سٚش ٔیجبضذ.
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