بهانوتراشی کافیست!
خبى طی .اس راچظتز ًیْیْرک (ػضْی کَ طبلُب در اصای خذهت کزد) در طیشدُن هبرچ  4102در خبًَاع درگذػت .اّ سهبى هزگغ ُدذٍ طبل پبک ثْد .خبى در طبل  0444خذهت در کویتهَ
سًذاىُبی اصای ( )SACFCرا ػزّع کزد ،اس طبل  4112تب  4113ثَ ػٌْاى رئیض کویتَ خذهت کزد ّ در طبلُبی  4101 ّ 4114ثَ ػٌْاى یکی اس اػضبی ُیئهت ههذیزٍ اصای اًتخهبة ػهذ .اّ
ُوچٌیي اس طبل  4112تب  4101در کویتَ ُوکبری هٌطوَای اص ای خذهت کزد .در ّاکٌغ ثَ خجز هزگ خبى ،اػضب اس طزتبطز دًیبً ،بهَُبی هحجتآهیشی ثَ یهبد اّ ًْػهتٌذ ّ ثهزای ههب ارطهبل
کزدًذ .ثَ ػٌْاى یبد ثْد اّ ،داطتبى سًذگیغ را کَ در طبل  4110تحت ػٌْاى "ثِبًَتزاػی کبكیظت" ًْػتَ ثْد ،دّثبرٍ هٌتؼز هیکٌین.

اهزّس صجح ثب ػکزگشاری اس خذا ثیذار ػذم .طپض دػب کزدم" :خذاًّذا ،ثگذار ُویؼَ دّطتت

هثل خیلی دیگز اس اػضب ،هي ُن در کْدکی هْرد طْء اطتلبدٍ خٌظی هزار گزكتن .یبدم ههی-

ثذارم ّ ُویؼَ ارادٍ تْ را دًجبل کٌن .ثب هي آى کي کَ ارادٍ هیکٌی ".طپض ًؼزیبت رّساًَام

آیذ طبل  0422ثْد ،هي ػغ طبل داػتن کَ خبلَام ثَ هي تدبّس کزد .در هبٍ هِهی آى طهبل

را خْاًذم .اهب ُویؼَ رّال سًذگین ثَ ایي ػکل ًجْد .اهزّس ههي اس طهَ

هي ثزای اّلیي ثبر اػؼبی رثهبًی (هزاطهوی در هظهحیت کهَ در آى ًهبى ّ

طبل پبکیام لذت هیثزم .اهب ثبس ُنُ ،ویؼَ رّال سًذگی ثَ ایي ػهکل

ػزاة هی خْرًذ) ػذم .هي هیداًظتن کَ "ًَ" خولَ کبهل ّ هبطؼی اطت.

ًجْدٍ اطت...

اهب ثَ "ًَ" گلتيُبی هي اُویتی دادٍ ًویػذ .ثؼهذ اس آى یهک پیؼهبٌُ

اطن هي خبى اطت ّ یک هؼتبد خٌظی ُظتن .هجالً سًذگی هي ثهَ ایهي
ػکل ثْد" :ای خذا ،ایي ثبر هزا اس ایي هخوصَ ًدبت ثذٍ ،هْل هیدُهن
ُزگش دّثبرٍ ایي کبر را ًکٌن ".یب "ای خهذا ،كوها اگهز پٌدهبٍ ُهشار د ر

کلیظب ّ یک کؼیغ کبتْلیک ثزای دٍ طبل اس ههي طهْء اطهتلبدٍ خٌظهی
کزدًذ .ایي تدزثیبت ثِبًَ ای ثَ دطت هي دادًهذ تهب هزتکهت ػهِْتراًهی
ُبی ثیپزّا ،خطزًبک ّ هدزهبًَ ػْم.

داػتن ّ هیتْاًظتن هزضُبین را ثذُن ،هظا هبػیي ُوظزم را ثهذُن

در چِبردٍ طبلگی ثزای اّلیي ثبر ثَ یک دختز یبسدٍ طبلَ تدهبّس کهزدم .اّ

ّ ثزای ثچَُب لجبص ًْ ثخزمُ ،وَ چیش درطت هیػذ".

پیؼٌِبد هزا رد کزد اهب ثب ایي حهبل ههي کهبر خهْدم را کهزدم ،ثٌهبثزایي اّ

اهزّس ایي كکزُب ثَ ًظزم احووبًَ اطت ،ایيُهب "دػبُهبی دّراى سًهذاى"
اطت .هي ایي را اس کدب هیداًن؟ خْة اطن هي ُویؼَ خبى ًجْدٍ ،هجالً هزا  4444صذا هی-
سدًذ.

هزثبًی ركتبر هي ػذ .در آى سهبى تبثیز ثذ کبرُبین را در سًذگین ًویدیهذم.
اهزّس کَ ثَ گذػتَ خْد ًگبٍ هیکٌن ،هیثیٌن چهَ خظهبراتی ثهَ خهْدم ّ
دیگزاى سدم ،ایٌکَ ثَ حزین خصْصی اًظبًی تؼزض کٌن ّ ثهَ "ًهَ" گلهتي اّ اُویهت ًهذُن
خظبرت اطت .هي ثؼذ اس آى تؼذاد سیبدی اس اكزاد دیگز را ُن هزثبًی ػِْتن کزدم .آخزیي ثهبر

در پٌدبٍ ّ پٌح طبلگی یک توبص خٌظی ًبدرطت ثب پظزی یبسدٍ طبلَ ثزهزار کزدم کَ ثبػه

ثْد کَ سًذگی کزدى رّی هزیخ ؿزیت ثْدُ ،هیچ طهزًخی اس پهبکی خٌظهی ًذاػهتن ّ هلهجن

ػذ ثَ سًذاى ثیبكتن.

هؼتبم آى ًجْد.

پض اس تلِین اتِبم ،ػغ رّس هبًذٍ ثَ کزیظوض را در سًذاى ایبلتی حجض کؼهیذم .خهْاُزم

تْاًظتن ثب کبر کزدى در ثخغ اداری دادگبٍ ،در دّراى پْچ سًذاى دّام ثیبّرمّ .هتی کَ اّلیي

کَ ُیچ ّهت ػؼوغ را اس هي دریؾ ًکزد ّ تب ثَ اهزّس در توبم طختیُهب در کٌهبرم ایظهتبدٍ

ثبر ثب درخْاطت هي ثزای آسادی هؼزّ  ،هْاكوت ًؼذ ،كِویذم ثبیذ ثهزای کوهک ثهَ خهْدم

اطت ،چکی ثَ هجلؾ دٍ ُشار د ر ّثیوَ گذاػت تب هي ثتْاًن در تؼطیالت ثب آًِب ثبػهن ّ طهز

کبری ثکٌن .در سًذاى اكزادی ثْدًذ کَ ثَ طهْر پٌِهبًی ًؼهزیبت اصای را ههیخْاًذًهذ ،ههي

کبر ثزّم .اهب ایي هْضْع ثبػ تْهق ػِْتراًی هي حتی در ػت طبل ًْ ُن ًؼذ.

تْاًظتن آدرص یکی اس گزٍُّب را اس داخل کتبةُب پیذا کٌن .ثزای آًِب ًبهَای ًْػهتن ّ گهزٍّ

در اّلیي خلظَ دادگبُن در تبریخ  4ژاًْیَ  ،0442تزص ّ اضهطزاثی ّحؼهتٌبکی در ههي ثهَ

ًؼْیل ( )Nashvilleثزاین چٌذ کتبة راٌُوبی اصای ثَ صْرت رایگبى كزطتبد.

خزیبى اكتبد .رّس خیلی طزدی ثْد ُن ثیزّى ّ ُن در درّى هي .در حذ هزگ تزطیذٍ ثْدم ّ

ُوزاٍ ثب ایي اطالػبت ،لیظتی اس گزٍُّبی هحلی را ًیهش ثهزاین كزطهتبدًذ .ههي ثهزای یکهی اس

ًویخْاطتن ثَ سًذاى ثیبكتن .طجن تْصیَ ّکیلن خیلهی هحهبكک کبراًهَ ركتهبر کهزدمً ،وهی-

گزٍُّب ًبهَ ای ًْػتن .طپض یکی اس اػضبی ایي گزٍّ خهْاة ًبههَ ام را داد ّ ههي ثهبّر دارم

خْاطتن ثب حزفُبین دردطز خذیذی درطت کٌن .ثْاططَی تزطی کَ داػتن اس آى رّس اّلیي

خْاة اّ هزا اس سًذگی پیْطتَ ُوزاٍ ثب پْچی ،حجض در دیْاًَخبًَ ،سًذگی در سًذاى ّ ههزگ

دّرٍ پبکی خٌظین را ػزّع کزدم.

ًدبت دادً .بهَی اّ در اّایل خْ ی  0441ثذطتن رطیذً ،بهَ ثَ طْر ّحؼتٌبکی صزیح ثهْد

ثَ خبطز تبخیزُبیی کَ در کبر پیغ آهذ ّ تزكٌذُبی ّکیل طَ ُشار ّ پبصذ د رین تْاًظتین
توبضبی تدذیذ ًظز در حکن دادگبٍ ثکٌین .طزاًدبم چٌذ هبٍ ثؼذ ثَ خهزم ثچهَثهبسی ّ لهْا
گٌبٍکبر ػٌبختَ ػذم ّ ثزاین هذت یک تب حذاکثز چِبر طبل حجض تحهت ثیؼهتزیي ػهزایا

ّ ُیچ ًؼبًی اس تزص در آى دیذٍ ًویػذ .آى ًبهَ رّی کبؿذی ثب طزثزگ یک ػزکت ًْػتَ
ػذٍ ثْد کَ ًَ تٌِب حبّی آدرص ّ ػوبرٍ تللي ػزکت ثْد ،ثلکَ ػوبرٍ تللي هٌشل آى ػضهْ
ًیش رّی آى ثْد .ثب خْدم گلتن "خذای هي ،ایي ُوَ ػدبػت اس کدب آهذٍ اطت؟"

اهٌیتی ،صبدر ػذ .خذا در آى رّس خیلی ثَ هي رحن کزد چْى هوکي ثب رای دادگهبٍ اس ػهغ

ایي ػضْ ُزگش در هْرد ركتبرُبی هي ّ دلیل حضْرم در سًهذاى طهْالی ًپزطهیذ اّ كوها در

تب ُدذٍ طبل حجض ثخْرم.

هْرد خْدع ّ ثزًبهَ كْمالؼبدٍ هؼتبداى خٌظی گوٌبم صحجت هیکزد .هي ُبج ّ ّاج هبًهذٍ

در طَ طبل دیْاًَّاری کَ در سًذاى ثْدم اتلبهبت خیلی سیهبدی ثهزای ههي کهَ یهک هِهبخن
خٌظی ؿیزهبثل کٌتزل ػذٍ ثْدم ،اكتبد .در احظبطبت تبطق ثزای خْد ،اًکبر ،تْخیَ خهْدّ ،
"دلیلتزاػی" ثزای پبک ًؼذًن ،ؿزم ثْدمّ .هتی ّارد سًذاى ػذم اس هجل ثب کلوَ پهبکی آػهٌب
ثْدم چزا کَ آى هْهغ یبسدٍطبل پبکی ایای را داػتن .اهب پبکی خٌظی ُوبى هذر ثزاین ًبآػٌب

ثْدم کَ اّ چَطْر اًظبًی اطت ّ حتی ػدیتتز ایي چَ خْر ثزًبهَای طت! ثزای اّلهیي ثهبر
در طْل سًذگین توبیل داػتن ثَ حزفُهبی دیگهزی گهْع کهٌن (هؼدهشٍ اّل) ّ ُوچٌهیي
توبیل داػتن اس راٌُوبییُب پیزّی کٌن (هؼدشٍ دّم) .در پبًشدٍ ههبٍ ثؼهذی ثهزای اّلهیي ثهبر
دّاسدٍ هذم را کبر کزدم .ثَ هزّر خذاًّذی ػبػن حضْرع را در هي اثزاس کزدُ .وهبًطْر کهَ
ضزةالوثل ُب هیگْیٌذ "ّهتی ػبگزد حبضز ثبػذ ،هؼلن پیذا هیػْد!"

در طی هبٍُبیی کَ ثب آى ػضْ هکبتجَ هیکزدم ثیٌغ سیبدی ًظجت ثَ ثیوبریام پیهذا کهزدم.

خلْی در طلْل ثیبطتن .ثٌبثزایي دیگز احظبص ًیبسی ثهَ خلظهبت یهب توهبصُهبی تللٌهی ثهب

چیشی کَ در اّ هیدیذم را هیخْاطتن ّ حبضز ثْدم ُهز ثِهبیی را ثپهزداسم تهب آى را ثذطهت

اػضبی اصای ًویکزدم.

ثیأّرم .اّایل كکز هیکزدم پبکی طْ ًی هذتن در ایای ثزاین اهتیبس ثشرگهی در اصای اطهت،
اهب اػتجبٍ هیکزدم .هیثبیظت هذمُب را دّثبرٍ یبد هیگزكتن ّ ثب دیهذی خذیهذ آىُهب را رّی
اػتیبدم ثَ ػِْت کبر هیکزدم .در طبلُبی  0430تب  0431اػتیبدم را ثَ الکلً ،یکْتیي ،پهز
خْری ّ هوبر ثبسی (ثَ صْرت رّس ثَ رّس) تزک کزدٍ ثْدم .ایي هخذرُب خبرج اس ّخْد خْدم
ثْدًذ ،اهب ػِْتِ هي هظوتی اس ّخْدم ثْد ،ثٌبثزایي خیلی هبطؼبًَ طهؼی خهْدم را کهزدم تهب
ایي ثزًبهَ ثِجْدی را در سًذاى کهبر کهٌن .طهؼی کهزدم خهْدم را ثهب
ًگبُی ًوبداًَ ثزرطی کٌن.
در دّم اکتجز  0441اس سًذاى آساد ػذم ،آى سهبى کبهالً اػتوبد داػتن
کَ ثزًبهَ هؼتبداى خٌظی گوٌبم ،هظیز درطت سًذگی هي اطهت (ثهَ
اًدوي ّ تؼزیق پبکی آى ًیبس داػتن) .كکز کزدم ثزای آسادی آههبدٍ-
ام ...اهب "ٌُْس" خیلی چیشُب ثْد کَ ثبیذ یهبد ههیگهزكتن .دّطهتبًن اس
کلیظب در طبػت هوزر دًجبل هي آهذًذ ّ هزا ثَ خبًَ ُبیؼهبى ثهزدٍ ّ
ثَ هي پٌبٍ دادًذ .هجل اس آساد ػذًن آى ػضْ اصای کَ ثهب اّ هکبتجهَ
داػتن ،لیظتی اس آدرص خلظبت ثزاین كزطهتبدٍ ثهْد ،ثهَ ػهالٍّ ههي
ػوبرٍ تللي خبًَ ّ هحل کبر اّ را داػتن .احظهبص آراههغ ًبػهی اس
آساد ػذى اس سًذاى (کَ كوا اكزادی آى را درک هیکٌٌذ کَ در سًذاى ثهْدٍاًهذ) ثهزاین کهبكی
ثْد .هي در خبًَ ای اهي ثب دّطتبى کلیظبین ثْدم .دیگز کظی ًجْد کَ طبػت طَ صجح ثهَ در
طلْلن ثکْثذ ّ ثگْیذ "تکبى ثخْر تب ثجیٌوت" ّ در چؼوبًن ًْر كالع ثیبًهذاسد .دیگهز هدجهْر
ًجْدم اس توبم هْاًیي ّ هوزرات اطبػت کٌن ّ ٌُگبهی کَ ُز رّس آهبر سًهذاًیبى را ههیگیزًهذ

در  04اُم اکتجز چٌذ ًلز اس دّطتبًن اس هي دػْت کزدًذ ثب آًِب ثَ ثبسدیذ اس یهک هزکهش خزیهذ
ثزّم .اس آًدبیی کَ ًویداًظتن ایي کبر چهَ پیبههذ طهِوگیٌی دارد ،دػهْت آى ُهب را هجهْل
کزدمً .گبٍ کزدىُب ،صذاُب ،ثُْب ّ ؿیزٍ کبر خْدػبى را کزدًذ .آى ػت در تٌِهبیی خهْدم در
اتبم ثزّى ریشی کزدم .چٌذ ثبًیَ ثؼذ ػزّع کزدم ثَ گزیَ کهزدى .توهبم چیشُهبیی کهَ ههی-
داًظتن حب ّاضحتز ػذٍ ثْدًذ ،ایٌکَ هي ًویتْاًن بو تنهایی ایهي
هؼکل را حل کٌن ّ ثَ جلسات ًیبس داػتن.
طزاًدبم در  02اُم ثزای اّلیي ثبر ثَ یک خلظَ ركتن .خلظهبت اصای
در کلیظبیی ثزگشار هیؼذ کَ هي هجالً ثبرُب ثزای ػهزکت در خلظهبت
ای ای ثَ آى خب ركتَ ثْدم .ثٌهبثزایي هکهبى خلظهَ ّ پبرکیٌه

آى را

خْة ثلذ ثْدمّ .هتی ثَ آى خب رطیذم ثب کٌدکبّی اس ثیهزّى پٌدهزٍ
داخل خلظَ را ًگبٍ کزدم ،هیخْاطتن ثجیٌن اكزاد ػدیجهی کهَ ػضهْ
ایي ثزًبهَ ُظتٌذ ،چَ ػکلی ُظهتٌذّ .هتهی ههزدی را کٌهبر پٌدهزٍ
دیذم ثب خْدم گلتن "خْة خیلی ُن ثذ ثَ ًظز ًویرطذ ،اّ ُن یهک
پیزهزد هثل خْدم اطتً ،جبیهذ آًوهذرُب ُهن ثهذ ثبػهذ ".طهپض ّارد
خلظَ ػذم .کبهالً هصون ثْدم کَ در هْرد هذت پبکین درّؽ ثگْین ،هیخْاطهتن ثگهْین طهَ
طبل اطت کَ پبکن (اس تبریخ پبکی هجل اس لـشػن) چهْى در ّاههغ ُهیچ کظهی آى خهب ًوهی-
تْاًظت ّاهؼیت را ثلِوذ.

اهب اّلیي ًلزی کَ در خلظَ صحجت کزد گلت" :اطن هي ثهبة اطهت ّ دّ رّس پهبکی خٌظهی

در گذػتَ هي اس کل کلیظبی کبتْلیهک هتٌلهز ثهْدم .ثهَ خهبطز اػوهبل یهک كهزد ،اس پهب ،

دارم ".ثب خْدم گلتن "ای پذر طْختَ ،ظبُزًا ایٌدب ُوَ صبدم ُظتٌذ .ثبّرم ًوهیػهْد؛ اصهالً

کبردیٌبلُب ّ ُز ػضْ کلیظبی کبتْلیک تٌلز داػتن .حهب آى پظهز ثچهَی ّحؼهت سدٍ کهَ

ًویتْاًن ثبّر کٌن!" ثٌبثزایي هي ُن اهزار کزدم کَ تبریخ پبکین اس  02آُم اکتجهز  0441اطهت.

تْطا پیؼبٌُ

کلیظب ّ یک کؼیغ هْرد طْء اطتلبدٍ خٌظی هزار گزكتَ ثْد ...راٌُوهبیغ

خذاًّذ خذیذی کَ درک هیکٌن هزا هلشم کزدٍ اطت کَ حزف راطهت را ثهشًن .طهزیؼبً یهک

یک کؼیغ اطتُ .وچٌیي خذاًّذ دّ رُدْ ثَ هي اػطب کزدٍ اطت کَ یکی اس آًِهب هجهل اس

راٌُوب اًتخبة کزدم ،الجتَ ّهتی اّ اس هي خْاطت ثب ایي کَ ههذمُهب را در سًهذاى کهبر کهزدٍ

ایٌکَ ثَ سًذاى ثیبكتذ کؼیغ ثْدٍ اطت .اّ ُوبى پیز هزدی اطت کَ رّس اّلی کَ ثهَ خلظهَ

ثْدم ،دّثبرٍ آىُب را اس اّل ػزّع کٌن ،کوی طلزٍ ركتن!

آهذم اس پؼت پٌدزٍ دیذهغ!

اس ّهتی کَ پبک ػذم خذهتُبی هختللی را در گزٍّ خبًگیام ّ ثیيگزٍُّب اًدهبم دادم .اههب

اهزّس تٌِب احظبطی کَ هي ًظجت ثَ ثزادراى ّ خْاُزاًن دارم ػؼهن ّ ػهلوت اطهت ،ثهذّى

هلت هي ػویوبً هتؼلن ثَ خذهت در کویتَ سًهذاىُهبی هؼتهبداى خٌظهی گوٌهبم ()SACFC

تْخَ ثَ ایٌکَ چَ هذُجی دارًذ ،رً

یب ًژادػبى چیظت یب ؿیزٍ ...هي ُهیچ کظهی را ًوهی-

اطت .در طْل دّ طبل هي در خلظبتی کَ در دّ سًذاى ایبلتی ثزگشار هیػهذ ػهزکت کهزدم،

تْاًن هضبّت کٌن .هي ًویتْ اًن ثگْین "چْى كالًی ایي کبر را کزدٍ یب آى کبر را ًکهزدٍ ،ثبیهذ

ُوچٌیي ثب سًذاًیُب در طَ سًذاى دیگز هالهبت کزدمُ .وچٌهیي در خلظهبت سًهذاىُهبی دّ

اس اًدويهبى حذكغ کٌین".

ایبلت دیگز ُن ػزکت کزدم .هکبتجَ ثب ثیغ اس ثیظت سًذاًی ّهت هزا پز کزد .خذهت ههي در
 SACFCثظیبر پزثبر ّ ارسػوٌذ ثْدٍ اطت ّ کوکن کزدٍ تب پبک ثوبًن؛ هي ثظهیبر ػهکزگشار
ایي خذهت ُظتن.
هي در هْرد کبرُبیی کَ هجل اس پبکی اًدبم دادٍام احظبص اكتخبر ًویکٌن ،اههب ایهي چیهشی
اطت کَ هي ُظتن .هؼکل اطت کَ ثب ضؼقُبین پیغ ثزّم ّ ثَ ُوَ ثگْین کَ تب چَ حذ ثَ
تَ خا رطیذٍ ثْدم .هي داطتبًن را ثب ػوب هؼبرکت هیکٌن چْى اهیذّارم ثَ ػوب کوک کٌذ
ثجیٌیذ ایي ثیوبری اگز كؼبل ثبػذ تب چَ حذ هیتْاًذ اًظبى را ثَ هؼز ثکؼذ .یب اگز ُویي حب
ُن در آى ططح ُظتیذ ،ػبیذ ثجیٌیذ کَ ٌُْس اهیذ ثِجْدی ُظهت .ػهبیذ ثجیٌیهذ کهَ ایهي
اًدوي چَ کبرُبی ثشرگی هیتْاًذ اًدبم دُذ ،اگز کَ تظلین ػْیذ ّ اخبسٍ دُیذ درّى ػهوب
کبر کٌذ.

ػلب ،ػؼن ّ ثخؼغ خذاًّذ ًبهحذّد اطت .اس کبری کَ خذاًّذی کَ درک هیکٌن ّ ثزًبههَ
ثزاین اًدبم دادٍ اطت طپبطگشارم .اهزّس هي هیتْاًن ثَ دیذى دختزم ثزّم ّ ثب ًٍُْهبین ًِهبر
ثخْرم .ایي ُوبى دختزم اطت کَ ّهتی دّاسدٍ طبلغ ثْد ثَ اّ تدبّس کزدم .خذاًّذ ّخهذاًن
راثطَ هب را ػلب دادٍ اطت.
ّهتی ّارد اص ای ػذم خذاًّذ اس هي ًپزطیذ ثذتزیي کبری کَ کزدی چَ ثْدٍ اطت ،اّ كوها
اس هي پزطیذ "آیب هیخْاُی پبک ػْی؟"" ،آیب هیخْاُی دّثبرٍ ثَ طالهت ػول ثزطی؟"" ،آیهب
توبیل داری ثَ اًدوي ثیبیی ّ اهزار کٌی در هوبثل ػِْت ثیهذرتی ّ سًذگیت ؿیز هبثهل ادارٍ
ػذٍ اطت؟" هي پبطخ دادم "ثلَ" ّ ًدبت پیذا کزدم.
هي ایٌِب را ثَ ػوب هی گْین چْى اصای هزا کَ یک ثچَ ثبس تَ خها رطهیذٍ ثهْدم ،تحْیهل
گزكت ّ ثب ُز ثبر ثَ خلظَ آهذى ،پبک هبًذى ّ هذرت گهزكتي ،طهالهت ػولهن را ثهبس گزداًهذ.

اهیذّارم خذاًّذی کَ هزا ثَ اصای آّرد ،اهیذی ثهزای دیگهزاى کهَ در پهی پهبکی خٌظهی ّ

هي ُویؼَ دػب هیکٌن کَ خذاًّذ ًگذارد ُزگش ایي کلوبت را كزاهْع کٌن" :ایي ػزّع یهک

ال چَ کبرُبیی کزدٍاًذ) ،ثبػذ.
تْهق ػِْتراًی ُظتٌذ (ثذّى تْخَ ثَ ایٌکَ هج ً

رّس خذیذ اطت .خذا ایي  42طبػت را ثَ هي دادٍ کَ ُز طْر توبیل دارم اس آى اطتلبدٍ کٌن؛

احتوب ً ُوَ هب ثب ایي طَ ایذٍ آػٌب ُظتین:

هی تْاًن اصزاكغ کٌن یب ثزای یک ُذف خْة آى را صزف کٌنُ .ز کبری کَ اهزّس ثکٌن هِن
اطت چزا کَ ثِبی آى را ثب صزف یک رّس اس سًذگین هیپزداسمّ .هتی كزدا ثزطذ ایي رّس ثزای

ؤ .ایٌکَ هب هؼتبد خٌظی ثْدین ّ سًذگیهبى ؿیز هبثل ادارٍ ػذٍ ثْد.

ُویؼَ گذػتَ اطت ،كوا چیشی ثبهی هیهبًذ کَ در اسای آى ثذطت آّردم .هي ههیخهْاُن

ة .ایٌکَ احتوالً ُیچ هذرت اًظبًی ًویتْاًظت ،اػتیبد خٌظی هب را ثزطزف کٌذ.

چیشی ث ذطت آّرم ًَ ،ایٌکَ اس دطت ثذُن ،چیشی سیجب ًَ ،سػت؛ هْكویت ًَ ،ػکظت .ثهزای

ج .ایٌکَ خذاًّذ هیتْاًذ ّ اًدبم هیذُذ؛ اگز در خظتدْیغ ثبػین.

رطیذى ثَ ایٌِب ثبیذ ثیبد داػتن ثبػن کَ چَ ثِبیی را هیپزداسم".

خذاًّذ طَ هلِْم آراهغ ،ػِبهت ّ ثیٌغ را ثَ هي دادٍ اطت .خذاًّذ ثیٌؼهی ثهَ ههي دادٍ

خْة ثبػیذ ّ خذا ثَ ُوزاُتبى

کَ هظیز اّ را دًجبل کٌن ،ػِبهت ثزای ثخؼغ خْدم ّ دیگزاى ّ آراهؼهی ثهزای سًهذگی ثهب
پبکی در اصای.

خبى طی .در حبل ثِجْدی

چراغ راه

در طیشدُن ههبرچ  4102خهبى طهی .اس ػهِز راچظهتز ًیْیهْرک ()Rochester, NY
درگذػت .ثزای کظبًی کَ اّ را هیػٌبختٌذ ّ ثب اّ توبص داػتٌذ( .راٌُوبُب ،رُدُْب،
اػضبی اص ای در طزاطز دًیب ّ خذهتگشاراى طبختبر خِبًی) ،اّ یک چزاؽِ راٍ حویوهی
ثْد .اس طبل  0441کَ خبى در سًذاى ثْد ًبهًَگبری را ثب اّ آؿبس کزدم .ثبػه اكتخهبرم
اطت کَ دّاسدٍ هذم رّحبًی را ثب اّ هؼبرکت کزدم ّ طپض ّهتهی اس سًهذاى آساد ػهذ
ػبُذ خزیبى یبكتي رّحغ در هظیز ثِجْدی اصای ثْدم.
خبى ثَ ػٌْاى یک هدزم هتدبّس خٌظی طختیُبی سیبدی را در خبهؼهَ
کؼیذُ ،ن ثَ ّاططَ هحذّدیتُهبی آسادی هؼهزّطغ ّ ُهن اس خبًهت
اختوبع .اّ در دّراى پبکیغ ،اس کبر داّطلجبًَ در آتغًؼبًی هْرد ػالههَ
اع اخزاج ػذ .اس خْاًذى اًدیل در کلیظبی اًتخبثیاع هٌهغ ػهذ ،اّ را
ثَ سّر اس آپبرتوبًغ ثیزّى اًذاختٌذ .اهب در توبم ایي طختیُب اّ ُزگش اس
ػؼن ّرسیذى ّ هحجت کزدى (کَ ثَ ّاططَ هذمُب هظیز سًذگیغ ػهذٍ
ثْد) دطت ًکؼیذ .ایي كْراى ػؼن در خبًْادٍاع ُن خزیبى پیذا کهزد ّ
ثَ ػلب دطت یبكت .اّ در پبکیغ ،در رُجزیاع در اصای ،در صهذاهتغ

ّ در هحجت کزدى ثَ ثزادراى ّ خْاُزاًغ در اًدوي یک ًوًَْ ثْد.
خبى ثب توبم تْاضغاع ،یک پؼتیجبى هحکن ثهزای اصهْل ّ طهٌتُهبی اصای ثهْد .اّ
ػویوبً درک هیکزد کَ چطْر ایي اصهْل اّ را ًدهبت دادٍ ثْدًهذ ّ چِهبرچْثی ثهزای
ثِجْدی كزاُن کزدٍ ثْدًذ .سًذگی اّ ثز پبیَ خذهت پیغ هیركهت ،اّ اًهزژی اع را اس
اػتیبهی ثزای دادى ػلب ّ هْهؼیتی کَ ثَ خْدع دادٍ ػهذٍ ثهْد ،ثهَ دیگهز هؼتهبداى
خٌظی هیگزكت.
ثب ایٌکَ اس درگذػت خبى ثظیبر ؿوگیٌن ،اهب درصُبیی کَ سًذگی اّ
ثَ ههي داد هبیهَی دلهذاریام اطهت .گلتهَ ػهذٍ ثِتهزیي راٍ ثهزای
ثشرگذاػت یبد یک اًظبى ،اداهَ دادى راٍ اّطتُ .وبًطْر کهَ طهؼی
هیکٌین هظیز خبى را در رطبًذى پیبم ثِجْدی اصای دًجهبل کٌهین،
ثیبییذ ًْر حضْر اّ را ُن پخغ کٌین.
هیلز ای .راچظتز ًیْیْرک

