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 پبک ُظتن. 0222اطن هي ِال. ِای اطت ّ اس رّس ًْسدُن آگْطت طبل 

 گْید:یکی اس خوالت هْرد ػاللَ هي در ًؼزیبت خبیی اطت کَ کتبة ثشرگ هی

ایمن  ُثؼمدی کمَ    این ّ ثَ هزف ُثؼد چِبرم سًدگی پزتبة ػدٍهب اکٌْى همداری اس ثِؼت را یبفتَ

زتی در خْاة ُن آًزا ًدیدٍ ثْدین... اهزّس ُظتَ اؿلی سًمدگی همب  اػتومبد کبهم  ثمَ زلمْر       

ایظت ثشرگ. خداًّمد در سًمدگی   آفزیدگبر در للت ّ سًدگی هبطت ّ ایي ثَ تٌِبیی خْد هؼدشٍ 

 (67این. )الکلیِبی گوٌبم  ؽ. هب کبرُبیی کزدٍ کَ خْد ُزگش لبدر ثَ اًدبهغ ًجْدٍ

ثَ ًظز هي ثبید ایي چٌد خن را ثزای ُمز تمبسٍ ّارد در خلظمَ اّلمغ ثیمْاًین. اگمز ّلتمی ّارد        

فِویدم ُزچمدر ُن اس ثؼد چِبرم دّر ثبػن  ثب ایمي  ػٌیدم  هیخلظبت ػدم ایي خوالت را هی

زبل ثَ طوت ثؼد چِبرم رُظپبر ُظتن. هي ٌُْس ُن ازتیبج دارم ُزّس ایي هْكْع را ثَ خْدم 

 این.کٌن. تبسٍ ّارداى ثبید ثداًٌد هب  ُوَ ثب ُن لدم در للوزّ هؼدشات گذاػتَ یبدآّری

َ ثَ ػٌْاى یک کْدک ُویؼَ تٌِب ّ اس خْدم ػزهٌدٍ ثْدم. آید یبدم هی فممن طمَ    اس سهبًی کم

خمْرم.  کزدم. ثبّر داػمتن سػمتن ّ ثمَ ُمید دردی ًومی     طبل داػتن ػویمًب ازظبص زمبرت هی

 ّكغ رازت ػْم. ایي هٌفی ثْدم ّ زبكز ثْدم ُز کبری ثکٌن تب اس ُویؼَ غزق در ازظبطبت

ثظتن ّ ؿدای كجن ؿْت را تب کزدم. در اتبق را هیُب خْدم را در هْطیمی غزق هیثؼلی ّلت

ػمدم.  کزدم  خْدم را غزق هْطیمی کالطمیک هیکمزدم ّ در آى گ من همی    آخزیي درخَ ثلٌد هی

-ُمب همی  ثزای فزار ثْد. خْدم را غزق در آى داطمتبى  خْاًدى سًدگیٌبهَ لِزهبًبى رّع دیگزی



تْاًظتن هث  آى ثظکتجبلیظت هؼِْر یمب آى خلجمبى ثبػمن..."    کزدم: "تٌِب اگز هیکزدم  فکز هی

 خْاطتن در سًدگی یک ًفز دیگز ادغبم ػْم.هی

ّ  ػزكمگی ثمی کمزدم  ازظمبص   ُبی ّرسػی یمب پلیظمی همی   ثَ ػٌْاى یک پظز ثچَ  ّلتی ثبسی

-کزدم آًِب اس هي هتٌفزًد ّ ًویکزدم. ّلتی در کٌبر ثمیَ پظز ثچَ ُب ثْدم فکز هیهی خدبلت

کزدم خْاٌُد هي درکٌبرػبى ثبػن. خْدم ُن پظزثچَ درًّن را هزد کزدم. ازظبص ًبهیدی هی

کزدم ایمي  ّ ثَ پدر ّ هبدرم ُن اػتوبد کبفی ًداػتن تب در ایي هْرد ثب آًِب ؿسجت کٌن. فکز هی

آیمد در طمَ طمبلگی    مـیز آًِبطت ثٌبثزایي آًِب را اس سًدگین کٌمبر گذاػمتن. یمبدم همی    هظئلَ ت

ُمبی  تـوین گزفتن کَ ثبید خْدم پدر ّ هبدر خْدم ثبػمن. ثمزادر ّ دّ خمْاُزم ُمن گزفتمبری     

 هي ثَ آًِب ُن اػتوبدی ًداػتن تب هؼکلن را ثب ایؼبى در هیبى ثگذارم. ّخْدػبى را داػتٌد  

لگی ثزای فزار اس فؼبری کَ در خبًَ زض هیکزدم ُز رّس ػمغ ُفمت طمبػت     اس طي دّاسد طب

سدم ّ پیمبدٍ تمب زبػمیَ    ثیمزّى همی  ( North Jerseyهبى در ًمْر  خرزطمی)  سد. اس خبًَغیجن هی

-رطیدًد کَ کدب ثْدم اهب هي فممن خمْاة  گؼتن. ّالدیٌن هیپرفتن ّ دّثبرٍ ثزهیًیْیْرک هی

 کزدم تب اس خبًَ در ثزّم.تْاًظتن هیبری هیدادم. ُز کای هیُبی طزثظتَ

خمْردم. ُوچٌمیي   ام ُویؼَ در اًجبری آػپشخبًَ ثَ هْر پٌِبًی ػیزیٌی همی در اّای  ًْخْاًی

ُمبی طکظمی ّ   هؼزّة خْاری را ػزّع کزدم. ُوشهبى اػتیبد پٌِبًی همي ثمَ ػکظمِب ّ فمیلن    

ل  ثوْر همْلتی( ازظمبص زممبرت    خْداركبیی ػزّع ػد. ایي کبرُب تٌِب راٍ زلی ثْد کَ )زدا

داد. هي هییْاطتن ُزکظی ثبػن ثَ غیز اس خْدم. ثَ یک پظز دیگز ًگمبٍ  دایوی هزا تظکیي هی

بم خمبی اّ ثبػمن. آى چیمشی را    ُخْلیبفَ طت. هیهیکزدم ّ فکز هیکزدم: " اّ ّرسػکبر ّ خْع

ن." ثَ ػلت ایي ػوغ ُویؼگی ثزای فزّ رفتي در سًدگی فزد دیگمز  ُزگمش   ُهییْا اّ داردکَ 

تْاًظتن ثَ ُید پظزی زمیمتًب ًشدیک ثبػن. ثزای هي ػجبرت "ثب هي ارتجمبم داػمتَ ثمبع ّ    ًوی

 هزا تکوی  کي"  ثیؼتز ثَ ػک  "لوفًب اخبسٍ ثدٍ هي  تجدی  ثَ تْ ثؼْم" اطت.

ُمبی طکظمی راٍ اًمداختین. همي اس ایٌکمَ ثمَ       ٍ فمیلن ی دیگز یک ثبػگبهي  ثزادرم ّ چٌد ثچَ

-کؼیدم. اًگبر کَ آى سًبى رّ ثمَ همي کمزدٍ ّ همی    ػکظِبی طکظی سًبى ًگبٍ کٌن خدبلت هی

-گفتٌد "تْ خیلی زمیزی  الیك ایي ًیظتی کَ ثَ هي ًگبٍ کٌی." رّسی چٌد ثبر خْداركبیی هی

تجدی  ثَ یک هزد ثؼْم  هث  آًِبیی کمَ   کزدم ثبید اّلکزدم اهب فمن ثب تـبّیز هزداى. فکز هی

 یدم  ثؼد هیتْاًن ثزّم طزاؽ سًبى.در فیلوِبی طکظی هید

طؼی کزدم ثفِون خزیبى هؼکلن چیظت. در آى سهبى اگز پظمزی فیلوِمبی طکظمی همزداى را     

طمبلَ ثمْدم یمک رّس ثمَ      56کزد  ثَ ایي هؼٌی ثْد کَ اّ ُودٌظگزاطت. ثٌبثزای ّلتی ًگبٍ هی

فتن کَ فکز هیکٌن ُودٌظگزا ُظتن. اّ گفت هظئلَ هِوی ًیظت  اهمب ایمي ثزچظمت    ثزادرم گ

داًظتن هؼٌی ایي ززف چیظمت  فممن   رطید. آى هْلغ ّالؼب ًویُیچْلت ثَ ًظزم درطت ًوی

 گفتٌد ثبید ثکٌن  اًدبم دُن.طؼی هیکزدم کبری را کَ دیگزاى هی

ًیظتن ّ یک دّطت دختز گمزفتن. در  در ُفدٍ طبلگی ثَ ایي ًتیدَ رطیدم کَ هي ُودٌظگزا 

یک آخز ُفتَ کَ تٌِب ثْدین ثب ُن ػؼمجبسی کزدین اهب ثَ راثوَ کبه  خٌظی ختن ًؼمد  ایمي   

ثزاین یک ًموَ ػوف ثْد ّ اطتزص ثظیبر ػدیدی ثَ هي تسوی  کزد. در ّالغ فؼمبر تمب زمدی    

ی گذاػمتن. غمزق در   سیبد ثْد کَ در ُوبى رّس ثزای اّلیي ثبر ثب یک هزد ًبػمٌبص رثومَ خٌظم   

ازظبص ػزم ّ طزدرگوی ثْدم  اهب راثوَ ثب هزداى ًبػٌبص خیلی سّد تجدی  ثَ هیدر خدیمدم  

 ػد. در آى سهبى ایي تٌِب چیشی ثْد کَ ظبُزًا دردُبین را تظکیي هیداد.

( ّارد ؿمسٌَ  531تز"  "ثِتز" ّ "ثیؼتز" )کتبة طفید ای "هتفبّتطپض ًیبس ثَ پیدا کزدى طْژٍ

ُبین طیتگیز ػدم  ّ ایي اًتیبثگزی ثبػث ػد سهبى ثظمیبر  ر هْرد اًتیبة ػزیک خٌظیػد. د

 سیبدی ُز ػت ؿزف خظتدْ ػْد. 



ی سًدگین پیبهدُبی ایي طجک سًدگی ثَ هزّر خْدػبى را ًؼبى دادًد. ثیؼتز اس در دّهیي دَُ

گفمتن  ثَ آًِمب همی  ُبی ّاگیزدار خٌظی هزاخؼَ کزدم  ُبی هزثْم ثَ ثیوبریثبر ثَ کلیٌیک 52

-"فمن ثَ هي دارّیی ثدُید کَ هزا اس ایي ّكؼیت ًدبت دُد." ثَ هسق ایٌکَ زبلن ثِتمز همی  

ّ گزیمش تْطمن    ػمد: تؼمیمت  دادم. ّ اكبع ثبسُن ثدتز همی ػد  دّثبرٍ کبرُبی لجلی را اداهَ هی

زاًی ثب چبلْ هْرد كزة ّ ػمتن لمزار گمزفتي در هسلِمبیی کمَ ػمِْت       پلیض  ازلبریَ دادگبٍ ّ

خمْردم  تومبم   ُب  توبم رّس لِمٍْ همی  کزد. در اّج ایي ثسزاىهیکزدم. ُید چیش هزا هتْلف ًوی

کزدم  ػجِب ثَ کالطِبی فمْق لیظمبًض داًؼمگبٍ    کزدم  در هْل رّس ػِْتزاًی هیّلت کبر هی

ػجِب راًی ّ راثوَ  اغلت اّلبت تب خْد ؿجر ّ رفتن  ّ ثؼد اس آى تمزیجًب ُز ػت دّثبرٍ ػِْتهی

 خْاثیدم. ایي رّال ثزای طبلِب اداهَ پیدا کزد.فمن چِبر تب پٌح طبػت هی

کزد. اس ایي کَ دلیلی اس هي ًگِداری هی هْر در آى دّرٍ سًدٍ هبًدم  ظبُزًا خدا ثَداًن چًَوی

ای هکث کٌن ّ ثَ رفتبرُمبین ًگمبُی ثیبًمداسم  ّزؼمت داػمتن. ثؼلمی ّلتِمب اس خمْدم         لسظَ

؟" تب ایٌکَ یک رّس یک ًفمز گفمت   چَ چیشی ًِفتَ طتی ایي رفتبرُب ُوَ پضدر هیپزطیدم "

کٌی ّ ّارد طجک سًمدگی ُودٌظمگزاُب ًویؼمْی؟" ثمب خمْد گفمتن       "چزا ّالؼیت را لجْل ًوی

کٌن." ثب اهیدّاری طجک سًدگی خدید را ػمزّع کمزدم    "اػکبلی ًدارد ایي راٍ را ُن اهتسبى هی

ُبی آًِب رفتن ّ ػلمْ گزُِّمبیی ػمدم ّ طمپض       ثَ هِوبًیثَ کلیظبی ُودٌظگزاُب پیْطتن

طجک سًدگی تؼلك ایي کزدم هي ثَ ّارد رّاثن )ػبهفی ّ خٌظی( ػدم. اهب ُویؼَ ازظبص هی

تزطیدم کَ در ُید خبی دیگزی ُن خبیگبُی ّالؼی ًداػتَ ثبػمن   ًدارم  ثب ایي زبل چْى هی

 ایي ازظبص را طزکْة کزدم.

لبت دّطتی کَ در یک هزکش درهبًی ثظمتزی ثمْد رفمتن ّ در آًدمب ثمزای      چِبر طبل ثؼد ثَ هال

ای داًظتن کَ ایي دّطتن در خلظبت اصاّلیي ثبر الزار کزدم کَ هي ُن هؼک  اػتیبد دارم. هی

کمزدم "پظمز ثیچمبرٍ  زتومًب چممدر ّكمؼغ       کزدٍ اطت اهب ُویؼَ ثب خْدم فکز هیػزکت هی

الؼمبدٍ اًمد    گفت خلظبت فمْق ی ثزّد."ُز ثبر کَ ثَ هي هیاافتلبذ ثْدٍ کَ هدجْر ػدٍ ثَ اص

کزدم  اهب ایي ثبر کٌدکبّ ثْدم کَ آیب هي ُن ثَ خلظمبت ًیمبس دارم. ثمَ ایمي     ززف را ػْف هی

ای َام در کلیظبیی در ّاػمٌگتي رفمتن ّ   ثَ اّلیي خلظَ اص 5191ا م اکتجز طبل  32تزتیت در 

 ایي ًموَ ػوفی در سًدگین ثْد.

داًظتن ثَ چیشی کمَ  سدٍ ػدم. هیارد ػدم اس ؿدالتی کَ در آًدب خزیبى داػت ػگفتّلتی ّ

کمٌن در آى سهمبى ثمدًن در ا مز     آًدب ارائَ هیؼْد ًیبس دارم ّ پزُیمش را ػمزّع کمزدم. فکمز همی     

رهك ثْدم. همي پمبک ػمدم اهمب ٌُمْس      ػدٍ ثْد ّ ػدیدًا ثی فزطْدٍ ّ كؼیفُب ثکلی ػِْتزاًی

-ای ازظبص هزد ػدگی همی دادم ّ اس ایي ثبثت در اصُودٌظگزایی را اداهَ هیطجک سًدگی 

ُمبی  خٌگیدم  "ایي تؼزیف ثز كد همي ّ ثمز كمد خیلمی    کزدم. ثب توبم لدرتن ثب تؼزیف پبکی هی

 دیگز هث  هي اطت."

ام هدبدلَ کزدم  هي ثمَ دطمتَ   ی هب( ّ اػلبی خلظَگشار ثزًبهَهي ُوچٌیي ثب ُری ِکی. )ثٌیبى

کٌیمد"  کزدًد تؼزیف پبکی را  ثَ "ُوظزی کَ خْد درک همی "ػْرػی ُب"ی ثزًبهَ کَ طؼی هی

-کزدم ّ ثمب طمزکْفت همی   رفتن ّ رّ ثَ اًدوي هیُبی ػْرا هیتغییز دٌُد  پیْطتن. ثَ خلظَ

فِوید کَ هي ُن ثَ اًداسٍ ػموب ثمَ ایمي    ػْید. ًویگفتن "ػوب دارید ػلیَ هي تجؼیق لبی  هی

رطید. اهزّس کمَ ثمَ آى سهمبى    س دارم؟". ایي ثِتزیي کبری ثْد کَ آى سهبى ثَ فکزم هیثزًبهَ ًیب

هیمزم  خْاُؼمًب همي را همزد     سدم" "ای هزدم هي دارم همی کٌن  در ّالغ داػتن فزیبد هیفکز هی

 ًکٌید."

ُبین ُری ُویؼَ ثب هي هِزثبى ثْد. یک رّس ثَ هي گفت "ثبس ُمن ثزگمزد    ثب ّخْد ُوَ طزکؼی

کٌد." در آى سهبى تسو  هسجت ُری را ًداػتن. "گفتٌغ ف ًکي ّ ثجیي خداًّد چَ کبر هیهـز

 تْاًظتن ثَ خداًّد فکز کٌن  طبلِب ثْد کَ اّ را تزک کزدٍ ثْدم.ثزای تْ آطبى اطت." ًوی



فِویمدم چمَ اتفمبلی    اهب طزاًدبم للجن ثَ هْر غیز لبث  تْكیسی ػزّع ثَ ًزم ػدى کزد. ًومی 

 کزدًد.افتد. ثؼدُب فِویدم دیگزاى در اًدوي داػتٌد ثزاین دػب هیهیدارد ثزاین 

رفتَ رفتَ خداًّد ثـیزتی ثَ هي داد ثتْاًن درک کٌن  اّ هزا خلك کزدٍ تب چمَ کظمی ثبػمن ّ    

خْاًد ثجیٌن. اّ ثَ هي ًؼبى داد کؼغ ثزای ایٌکَ خبی یک ًفمز  هزداًگی کَ هزا ثَ طوتغ هی

ی هزد ػدٍ درًّن  ّ هزداًگی کَ اّ ثَ همي  خداًّد ثَ هزّر پظز ثچَآهد. دیگز ثبػن اس کدب هی

داد را تـدیك کزد. اّ تزص ػویك هي اس هزداى را ػفب داد. ایي چیشی ثمْد کمَ در تومبم آى    هی

 طبلِب کن داػتن ّ ػویمًب آرسّیغ را داػتن.

رام درک خداًّد رفتَ رفتَ ثَ هي ًؼبى داد کؼغ هزداى ثمَ طموت ُمن هجیؼمی اطمت. آرام آ     

طمبسًد. آًِمب ثبیمد ػلمالت      ُبی کْچک در طٌی خبؽ اس پدراًؼبى لِزهبى همی کزدم پظز ثچَ

ای خدادادی اطت چمْى آًِمب دارًمد یمبد     ُب ّ ُوَ چیش پدرػبى را زض کٌٌد. ایي هظئلَریغ

هیگیزًد هزد ثْدى یؼٌی چَ. آًِب پظز ُظتٌد ّ دارًد ثب هزداًگمی ازظمبص ُوظمبًی ّ ُْیمت     

هبًد. ایي هظئلَ تمـیز ُمید کمض    ظیز سًدگی  ایي هزاز  ثزای هي ًبلؾخبیی در هکٌٌد. هی

 ًیظت  اهب یک زمیمت اطت.

اًمد تمب زمض اػمتیبلی ثمزای      خداًّد ثب هي طیي گفت ّ ًؼبًن داد کَ ُوَ هزداى خلمك ػمدٍ  

ػؼمی ثزادراًَ داػتَ ثبػٌد. هي فِویدم ّرّدم ثَ طمجک سًمدگی ُودٌظمگزایی  خظمتدْیی     

گیزم. آى طجک سًدگی را تزک کزدم  چْى طزاًدبم فتي ُْیتی ثْد  کَ اهزّس اس خدا هیثزای یب

 د.یرطچیشی را یبفتن کَ ثَ ًظزم زمیمی هی

ثَ هزّر فِویدم خداًّد هزا هزدی هث  دیگز هزداى خلك کزدٍ ّ تفبّتی ثیي هب ّخْد ًمدارد  اس  

خداًّد ثلْؽ هزا آغبس کزد. ػزّع کزدم ثب دید دیگزی ثَ همزداى ًگمبٍ کمٌن. دیگمز       ُوبى لسظَ

ی ثزای ػِْت ثظبسم. هییْاطتن ثب آًِب ثَ ػٌْاى یمک اًظمبى کبهم     خْاطتن اس آًِب طْژٍ اًوی

ای طبلن  لدرتوٌد ّ ُوزاٍ ثب ػؼمی ثزادراًمَ داػمتَ ثبػمن. ثؼلمی اس     دّطت ثبػن؛ ثب آًِب راثوَ

ای ثْدًد. یکجبر ایوبًن را خشم کزدم ّ ثب گزٍّ کلیظب ثْدًد ّلی اکثزًا دّطتبًن در اص آًِب اػلبی

هزداى کلیظب ثَ اردّی هبُیگیزی رفتن. در گذػتَ اس ایي کبرُب هتٌفز ثْدم اهب زبال اس آًِب لذت 

 ثزدم.هی

کَ هي زتمی تـمْرع را ُمن     کزدکبری ثزای هي هیثَ هزّر فِویدم زك ثب ُری اطت  خداًّد 

ُمبین ثیؼمتز در هظمیز درطمت لمزار      ُبی پبسل درّى هي  لدمکزدم. ثب خْر ػدى توبم تکًَوی

خْاطتن سًمدگین را  کزدم تب هظیز خداًّد را دًجبل کزدٍ ّ دػب کٌن  هیگزفت توبم طؼین را هی

 ّلف اّ کٌن.

ٌسمزف ػمدم. چیمشی درّى همي     اهب ّلتی تمزیجًب طَ طبل پبکی خٌظی داػتن اس هظیز اؿلی ه

گْید "ایي ثزًبهَ را تزک کي؛ هي ّ تمْ  ثمب ُمن اس    ػٌْم کَ هیُهزد. فکز کزدم طیي خدا را هی

آیمد   کزدم "هؼکلی پیغ ًویآیین." ثَ ایي تزتیت هي اس اًدوي خدا ػدم ّ فکز هیپظغ ثزهی

 راثوَ هي ثب خدا هسکن ّ ًشدیک اطت." زبال چزا کَ

دّ اًدوي دیگز ُن ثْدم کَ آًِب را ُن تزک کزدم. ایمي کمبر ًتیدمَ خمبلجی     ای در در کٌبر اص

کمبرم ثمَ    0222ُب دّر ثْدم ّ ػبلجت پبکین را اس دطت دادم. در طبل ًداد  ُؼت طبل اس ثزًبهَ

-خْاری رطید ّ دّثبرٍ الگُْبی لدیوی ازظبص ًیبسم ثَ راثوَ ثب هزداى ػزّع ػد. همی هؼزّة

کزدم ثزای هتْلف کزدى ایي چزخَ ُمید لمدرتی   کٌن  اهب ازظبص هیداًظتن چَ کبر دارم هی

 ًدارم. ًباهید ّ پز اس تزص ثْدم.

ػْم ّ ثمَ همي   ای ثزگؼتن. هووئي ثْدم آًدب تسمیز ّ یب هزد هیخیش ثَ اصچٌد هبٍ ثؼد طیٌَ

ی کمَ ثمب   اًد  تٌِب چیشُب تدزثَ کزدٍگْیٌد "دّثبرٍ تْ؟ ثبس ثزگؼتی؟". اهب ُوبًوْر کَ خیلیهی

 آى رّثزّ ػدم  ػؼك ّ آغْع ثبس ثْد.



ی تظلین ّ پبطیگْیی پجْطتن ّ ػمزّع کمزدم ثمَ    هي یک راٌُوبی خدید گزفتن  ثَ یک زلمَ

 یُب )ًَ فمن طَ لدم اّل کَ لمجاًل کمبر کمزدٍ ثمْدم(. دّثمبرٍ کمالم زمیمم       لدم ُوَکبر کزدى 

ػمْد  گزفت. فِویدم ثب ایٌکَ همی هیُبی لجلی را ػٌیدم ّ ایي زمبیك خبی درّؽخداًّد را هی

-ثبیظت آًِب را اس خْد خدا همی ُب خْاًد ّ یب اس سثبى دیگزاى ػٌید  اهب هي هیزمبیك را درکتبة

 ػٌیدم  چزا کَ خداًّد طزچؼوَ توبم زمیمت ُبطت.

لدرتن ًَ رفتبرُبی خٌظی. ثب ثیػِْت ثَ هزّر زمیمت ثزًبهَ را دیدم ّ الزار کزدم کَ در ثزاثز 

یٌکَ  هوکي اطت درگیز رفتبرُبی خٌظی ًجبػن اگز اس هزیك ًگمبٍ کمزدى ػمِْت را ثٌْػمن      ا

پض هظت ػِْت ُظتن. در لجال ثبّر داػتن اگز توبص فیشیکی ثزلزار ًکٌن هیتْاى ُمز چممدر   

خْاُن ًگبٍ کٌن ّ پبکین را اداهَ دُن  اهب زمیمت ایي ثْد کَ فممن ثمب ًگمبٍ کمزدى ُمن      کَ هی

م. پض خن لزهشم را ػبه   "پزُیش اس ًْػیدى ارادی ػزاة ػِْت" تؼییي ػدهظت ػِْت هی

 کزدم. ّ ایٌگًَْ ثْد کَ هؼدشات آغبس ػد؛ یکی پض اس دیگزی.

ام ثمْد.  ام ثب پدر ّ هبدرم  یکی اس تدزثیمبت تؼیمیي کٌٌمدٍ در سًمدگی ثشرگظمبلی     ثِجْدی راثوَ

تْاًظمتن اس اّ خجمزاى خظمبرتی     0226ثیؼتز دّراى سًدگین اس هبدرم تٌفز داػتن  اهب در طمبل  

ؿویوی ّ اس تَ دل ثکٌن. لجاًل یک ثبر اس اّ خجزاى خظبرتی رطوی کزدٍ ثْدم اهب )ثب ایٌکمَ کمَ   

آهد را اًدبم دادٍ ثْدم( للجن ٌُْس راكی ًجْد. تب ایٌکمَ در  آى سهبى ثِتزیي کبری اس دطتن ثزهی

کالم خدا را ػٌیدم کمَ هیگفمت "همبدر تمْ      خداًّد للت هزا در راثوَ ثب اّ ًزم کزد  0226طبل 

کمٌن   کٌن  اس اّ ُن ًگِداری هیدختز ػشیش هي اطت  ُوبًوْر کَ در آغْػن اس تْ ًگِداری هی

کٌن. اّ را ثَ همي ثظمپبر." ایمي ُومَ     تْ را اس هظئْل داًظتي اّ ثزای کبرُبیی کَ کزدٍ  آساد هی

ک ػد ّ خبی خمْد را ثمَ ػؼمك  دلظمْسی      چیشی ثْد کَ ًیبس داػتن ثؼٌْم. ًفزت ثالفبؿلَ پب

 تسو  ّ هسجت ثَ هبدرم داد.

ُمب  ؿمْرت ّ   . توبم رّس دطتهبٍ ِهی گذػتَ  در آخزیي رّس سًدگی هبدرم  هي در کٌبرع ثْدم

چممدر سیمبد دّطمتغ دارم ّ ُمز ّلمت       نثْطیدم. ثمَ اّ گفمت  کزدم ّ هیهُْبیغ را ًْاسع هی

هیزد پبک ثبػن ّ ایمي  کزدم رّسی کَ هبدرم هیفکز ًوی تْاًد هب را تزک کٌد. ُزگشثیْاُد هی

 ُب را ثشًن؛ اهب اس طز رزوت ّ هسجت خدا ایٌِب ُوَ هوکي ػد.ززف

ّلتی هبدرم فْت کزد  اس ایٌکَ اّ رُب ػد تب در آغْع خداًّدی ػبػك ثیبراهد ّ ایٌکَ راثوَ همب  

گذاػتي تدزثیمبتی هثم  ایمي     کزدم. ثب پؼت طز ازظبص خْػسبلی هی ٍ ثْدثب ُن  تزهین ػد

ای ػیـی ثب خداًّد اطت. ُوَ چیش ثمب ایمي راثومَ ػمزّع     داًن ثِجْدی درثبرٍ راثوَاهزّس هی

 ػْد.هی

کٌن. دّ طبل پیغ توبم هظمبئ  سًمدگین   هدت دّ طبل ّ ًین اطت کَ هي ثب خبًوی هاللبت هی

ایي ّكؼیت خیلمی طمیت    بًیَ طکْت هسق ثْد  تسو   56گفتن. ّاکٌغ اّ اّ پزدٍ ثَ را ثی

ُبی هي طزاسیز ثْد. طپض اّ گفت: "هي زض هیکٌن در زلْر یک اًظبى همدص ُظتن." اػک

ػد. اّ لدرت خداًّد را در دگزگْى کزدى سًدگی یک اًظبى دید. فِویدم کَ خداًّد چمدر هزا 

د ّ ثؼمد  ثیٌم هْرد رزوت لزار دادٍ کَ سًی طز راُن لزار دادٍ کَ در ُز چیشی  اّل خدا را همی 

دیدم خداًّد تب ایي زد ثَ هي لوف ّ هسجمت دارد ثمَ خؼمْع )ازتمزام     خْدع را. اس ایٌکَ هی

 ُوزاٍ ثب تزص در همبث  خدا( افتبدٍ ثْدم.

َ   55در هْل  ام. ایمي ارتجمبم   طبل گذػتَ هي ثَ هْر رّساًَ ثب یک ًفز در اًدوي تومبص داػمت

ی هي ػدٍ اطت ّ ثب ایٌکَ همي ثمَ خلظمبت    هداّم ّ ػویك ثبػث ایدبد توبم تغییزات در ثِجْد

داًن کَ اهزّس  هتسد اؿلی هي خداًّد اطت. هي هتسد کمْچکتز  رّم ّ خدهت هیکٌن اهب هیهی

 کٌد.ثیٌن کَ اّ ُویؼَ ثب هي ؿسجت هیُظتن ّ اّ راٌُوبی راٍ طت؛ اگز تْخَ کٌن  هی



خلظمبت اداری اطمت. ایمي     دُن  ػمزکت در تزیي کبری کَ اهزّس در ثِجْدین اًدبم هیثب ارسع

هْكْع ػبید ثزای اػلبیی کَ تسو  خلظبت اداری را ًدارًد ازومبًَ ثَ ًظز ثزطد )هي خمْدم  

دُمد  ُن ایي خلظبت را دّطت ًدارم(  اهب ایي خلظبت ثِتزیي هکبًی اطت کَ ثَ هي ًؼبى همی 

؟ آیب للت هي اهزّس در چَ ّكؼی ُظتن. آیب اهزّس درگیز ًْالـن ُظتن؟ یب ػبُد پیزّسی ُظتن

کٌن؟ ایي خلظمبت ثمزاین زکمن یمک     ًؼیٌن ّ للبّت هیثبس ّ دارای پذیزع اطت؟ یب ػمت هی

 آیٌَ زمیمی را دارد.

اهب ثشرگتزیي تغییزی کَ در خْدم هیجیٌن  پذیزع رّساًَ ایي زمیممت اطمت کمَ سًمدگی همي      

کمٌن ّ ایمي    تمْام تـمْرع  تزیي ایدٍ رّزبًی اطمت کمَ همی   دیگز هبل خْدم ًیظت. ایي ػویك

 تغییزی اطت کَ ثزًبهَ در هي ثْخْد آّردٍ اطت.

سًدگی ُز یک اس هب داطتبًی در زبل پیؼزفت اطت. ثی  دثلیْ. در کتبة ثشرگ هیگْید: ُز فزد 

َ  در داطتبى ػیـی اع ثمب خمدا را   اع  ثب سثبى ّ اس دیدگبٍ خْدع چگًْگی ثزلزار کمزدى راثوم

 (01دُد. )کتبة ثشرگ ؽ.تْكیر هی

 کٌن:تزیي زمیمت سًدگیوبى را ثبسگْ هییٌدب دّثبرٍ اؿلیدر ا

ایظت ثشرگ. خداًّمد  آفزیدگبر هب  در للت ّ سًدگیوبى ّارد ػدٍ ّ ایي ثَ تٌِبیی خْد هؼدشٍ ...

 این.در سًدگی هب کبرُبیی کزدٍ کَ خْد ُزگش لبدر ثَ اًدبهغ ًجْدٍ

 ای خْاُن ثْد.هي تب اثد طپبطگذار خداًّد ّ اًدوي اص

 0253ًؼیزیَ ایظی طپتبهجز  -ِال. ِای. 



 


