دستاس ٜپشسص
ساَ  5831پشسص ٕٟٔی دس رٔ ٗٞا تٚ ٝجٛد آٔذ  ٚسساِت پشسص آغاص ضذ.آٔٛصش  ٚتشتیت
پشفطاس  ٚتیٍا٘ ٝتا سضذ  ٚص٘ذٌی طثیؼی وٛدن ،و ٝچ ٖٛسیُ  ٕٝٞی خا٘ٛادٞ ٜا سا تا خٛد
ٔی تشد ،سشچطٕ ٝی ایٗ پشسص تٛد" وٛدواٖ ٔا وجای ایٗ ٘ظاْ تؼّیٓ  ٚتشتیتی دیذ ٜضذٜ
ا٘ذ "
ٚلتی تضسٌساالٖ تؼییٗ ٔی وٙٙذ و ٝوٛدواٖ چٍ ٝ٘ٛػُٕ وٙٙذ،چ ٝچیضٞایی یاد
تٍیش٘ذ،چٍ ٚ ٝ٘ٛتا چ ٝحذ یاد تٍیش٘ذ،چٍ ٝ٘ٛتا دیٍشاٖ سلاتت وٙٙذ،چٍ ٚ ٝ٘ٛتا چ ٝحذ دٚست
ض٘ٛذ  ٚحتی دٚست تذاس٘ذ  ٚچ ٝتپٛضٙذ  ٚچ٘ ٝپٛضٙذ  ،ت ٝچ ٝچیضی فىش وٙٙذ ،چ ٝتٛا٘ایی
ٞایی سا دس خٛد پشٚسش دٙٞذ،چ ٝتخٛا٘ٙذٚچ٘ ٝخٛا٘ٙذ  !.......ٚپس ٘یاص وٛدن ٔا چٔ ٝی
ضٛد؟ اٚچ٘ ٝمطی دس سضذ،پشٚسش تٛا٘ایی ٞا  ٚاستؼذادٞا  ٚتفىشات خٛد داسد؟ پس احساسات
ا ٚوجا دیذٔ ٜی ضٛد ...ٚ
ٔٛسسٞ ٝفت آسٕاٖ ٞطت تٟطت دس صیش صٔیٙی یه اتال ٝآغاص ت ٝواس وشد تا ت ٝایٗ سٛاالت
جٛاب دٞذ!
وٛدواٖ س ٝساِ ٝتا ضص ساِ ٝاِٚیٗ ٔطتشیاٖ ٔا تٛد٘ذٔ .طتشیا٘ی صادق  ٚپان  ٚت ٝدٚس اص
دٚسٍ٘ی ٞای تضسٌساالٖ! اِٚیٗ تش٘أ ٝدس تاتستاٖ 5831اجشا ضذ .دسطشحی تا ػٛٙاٖ تاتستا٘ی
خٙه وٛدواٖ آصادا٘ ٝفىش وشد٘ذ ،سٛاَ وشد٘ذ ،خّك وشد٘ذ ،تاصی وشد٘ذ  ٚضاد تٛد٘ذ...
وٛدواٖ ٔا تضسي ضذ٘ذ  ٚسٛاِٟای تضسٌتشی داضتٙذٛٔ ،سس ٝتشای پاسخ ٞایطاٖ وٓ تٛد ٚ
ایٗ تٛد وٚ ٝاِذیٗ ت ٝتىاپ ٛافتاد٘ذ!
فىش تاسیس یه ٔذسس ٝتش اساس ٘یاصٞای تچٞ ٝا  ٚتا تٛج ٝت ٝسضذ رٙٞی  ٚاستؼذادٞای آ٘اٖ
 ٚایجاد یه ٔحیط غیش سلاتتی ،تذ ٖٚلضاٚت ٔ ٚمایس ٚ ٝتذ ٖٚإٞیت دادٖ ت ٝتشتش تٛدٖٕٝٞ،
ی ٔا دٚستذاساٖ وٛدن سا ٚسٛس ٝوشدٔ ،ذسس ٝای تشای ص٘ذٌی! تاالخش ٜیىی اص ٚاِذیٗ
خٛب ٔا تخص ٔاِی چٙیٗ ٔذسس ٝای سا تمثُ وشد!
٘ٛع یادٌیشی دا٘ص آٔٛصاٖ تشٔثٙای فؼاِیت ٞای ػّٕی ٔ ٚطاسوتی خٛد دا٘ص آٔٛصاٖ ضىُ
ٌشفتٔ،ؼّٓ تٟٙا ٞذایت ٌش ٌفتٍٞٛا  ٚتحج ٞای آ٘اٖ ضذ  .آٟ٘ا سٛاَ ٔی وشد٘ذ ٚتشای

یافتٗ جٛاب تالش ٔی وشد٘ذ  ٚدس ایٗ تیٗ فىش ٔی وشد٘ذ ،تجشت ٝوسة ٔی وشد٘ذِ،زت ٔی
تشد٘ذ،وطف ٔی وشد٘ذ  ٚیادٔی ٌشفتٙذ.
او ٖٛٙپشسص پس اص  1ساَ دا٘ص آٔٛصاٖ دختش  ٚپسشی تا ضطٓ دتستاٖ سا دس آغٛش خٛد
پزیشفت ٝاست .آٟ٘ا ٔسیش تضسٌساِی سا طی ٔی وٙٙذ  ٚدس ایٗ تیٗ وسا٘ی ؤ ٝؼتمذ٘ذ اصالح
فشٞ ًٙٞش ّٕٔىتی اص وٛدواٖ آغاص ٔی ضٛد  ٚوٛدواٖ ٔٙاتغ ػظیٓ ا٘تماَ ٔیشاث فشٍٙٞی
ٞش وطٛسی ٞستٙذ تٔ ٝا پیٛست ٝا٘ذ .وسا٘ی و ٝاحتشاْ سا فمط تشای تضسٌساَ ٕ٘ی تیٙٙذ ،سلاتت
فشد تا فشد سا لثٕ٘ َٛی وٙٙذ،پزیشش وأُ وٛدن سا تا ٞش ٘مص  ٚوٕثٛدی ٔؼتمذ تٛد٘ذ  ٚاٚ
سا تا وسی ٔمایسٕ٘ ٝی وشد٘ذ ،وسا٘ی ؤ ٝی خٛاستٙذ وٛدوا٘طاٖ دسس ص٘ذٌی وشدٖ سآِ ٚ
تا ِحاظ وشدٖ اسصضٟای ا٘سا٘ی سا تیأٛصد  ٚتاالخش ٜوسا٘ی و ٝخّمت ا٘ساٖ سا چٙاٖ لذس
دا٘ستٙذ و٘ ٝسثت ت ٝایٗ ٘یشٚی ػظیٓ فىشوشدٖ خٛد وٛدن ٔ ٚستمُ ضذٖ آٖ  ٚا٘تخاب
ٞای خٛد ا ٚتی تفاٚت ٘ثٛد٘ذ  ٚد٘ثاَ ٔذسس ٝای تا چٙیٗ افىاسی تٛد٘ذ.
آٔٛصش تخصصی ت ٝآٔٛصٌاساٖ  ٚخا٘ٛادٞ ٜا اص سساِت ٞای دیٍش پشسص ضذ چشا و ٝتذٖٚ
ٚجٛد ایٗ د ٚػٙصش ٔ ٟٓدس سضذ  ٚاػتالی وٛدن ،آٔٛصش  ٚپشٚسش آٟ٘ا ٔؼٙا ٘ذاضت.
آٔٛصش تٔ ٝادساٖ  ٚپذساٖ تا حضٛس آ٘اٖ دس  ٕٝٞصٔیٞ ٝٙای فؼاِیتی دس پشسص ،ضشوت دس
جّسات ػٕٔٛی ،آٔٛصضی،تشتیتی  ٚحتی ٌشدٕٞایی ٞایی تفشیحی ٔیسش ضذ.
تا تضسي ضذٖ خا٘ٛاد ٜپشسص واس ٔا سخت تش ضذ .تشتیت ٘یشٚی ا٘سا٘ی واسآٔذ ٕٞٚاًٙٞ
وشدٖ آٟ٘ا تا چٙیٗ سیستٕی  ٕٝٞی تاتستاٖ واسوٙاٖ ٔا سا ٔی ٌیشد .ا٘تخاب دا٘ص آٔٛصاٖ وٝ
تا تٛج ٝت ٝایٗ سیستٓ فىشی تٛ٘ ٝع ٍ٘شش خا٘ٛاد ٜآ٘اٖ تشٔی ٌشدد  ٚتا خیُ ا٘ثٔ ٜٛتماضیاٖ،
تسیاس پیچیذ ٚ ٜسخت ٔی ضٛد .تٛجی ٚ ٝآٔٛصش ٚاِذیٗ ػال ٜٚتش تؼّیٓ  ٚتشتیت دا٘ص
آٔٛصاٖ ،تخص ٕٟٔی اصفؼاِیتٟای ٔا لشاس ٌشفتٌٙ .جا٘ذٖ ٔطاِة ٔ ٚفاٞیٓ ٔىُٕ تشآٔٛصش
ٞای سسٕی خاسج اص سیستٓ ٞای ٔتؼاسف ٔذاسس ،تحت ػٛٙاٖ فٛق تش٘أ ٝیا والسٟای ٔىُٕ،
ٕٞچٙیٗ آٔٛصش ٔشتیاٖ آٖ ٚ ٟٓٔ ،دضٛاس ٌطت .آٔٛصضٟای ػّٕی ،اسدٞٚای آٔٛصضی،
أىا٘ات  ٚاتضاس وٕه آٔٛصضی ٞشچ ٝتیطتش جٟت واستشدی وشدٖ آٔٛصضٟا ،تٟی ٝطشح دسس
تشای ته ته صفحات وتاب ،تشٌضاسی دٚسٞ ٜای آٔٛصضی تشای آٔٛصٌاساٖ ػال ٜٚتش دٚسٜ
ٞای سسٕی آٔٛصش  ٚپشٚسش ،ا٘تخاب ٔؼّٕیٗ جٛاٖ ،پشا٘شطیٔ،تخصص ٔ ٚتؼٟذ ت ٝسیستٓ
آٔٛصضی"یادٌیش٘ذٔ ٜحٛس ٔطاسوتی"تٛج ٝت ٝفضای ٔطّٛب آٔٛصضی ،چیذٔاٖ ٔٙاسة تا

سٚش ،تٛج ٝت ٝخاللیت٘ ،یاص ،ػاللٕٙذی ،استؼذاد  ٚسضذ رٙٞی وٛدواٖ دس  ٕٝٞی صٔیٝٙ
ٞای آٔٛصضی  ٚپشٚسضی ،ضشوت ٚاِذیٗ دس فؼاِیت ٞای ٔذسس ٝای تحت ػٛٙاٖ ٔادساٖ
ٕٞىاس ،چٍٍ٘ٛی تشٌضاسی صٍٟ٘ای تفشیح ت٘ ٝحٔ ٛطّٛب  ٚخاللا٘،ٝتؼییٗ فؼاِیت ٞای
خا٘ٛادٌی تٙٔ ٝظٛس جاٌیشی اسصضٟای ا٘سا٘ی  ٚدیٙی دس تطٗ خا٘ٛاد ٜتحت ػٙاٚیٗ
خثشٍ٘اسوٛچه،اسصضٟای ص٘ذٌی ،تاصی تىّیف ،...ٚتثییٗ تش٘أٞ ٝای خا٘ٛادٌی جٟت
ٕٞاٍٙٞی ٞشچ ٝتیطتش خا٘ٛادٔ ٚ ٜذسس ،ٝتثییٗ آٔٛصضٟای خا٘ٛاد ٜتا ػٙاٚیٗ واستشدی تشای
ٔادس،پذسٞا تمشیثا دس ٞش ٔا ،ٜتثیٗ جّسات آٔٛصٌاساٖ تا اِٚیا ،ضٛسای آٔٛصٌاساٖ ،ضٛسای
ٔذسس ،ٝضٛسای دا٘ص آٔٛصی  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ .... ٚاص دغذغ ٕٝٞ ٝی ػٛأُ پشسص دس ٞش ِحظٚ ٝ
ٔىاٖ ضذ ٜاست.
پشسص تٕٞ ٝس ٛضذٖ تا  ٕٝٞی ػٛأّص اص دا٘ص آٔٛص تا ٚاِذیٗ  ،آٔٛصٌاساٖ تا ٘یشٞٚای
خذٔاتی ٞ ٚش وسی  ٚیا اسٌا٘ی و ٝاستثاطی ٔٛحش تا وٛدواٖ داسد ٘ ،یاصٔٙذ است  ٚدس ایٗ
تیٗ ٘مص ا٘جٕٗ اِٚیا ٔ ٚشتیاٖ ٔؼٙا ٔی ٌیشد چشا وٚ ٝاِذیٗ ٘یشٚی ػظیٓ حٕایتٍش سیستٓ
آٔٛصضی ٔا خٛاٙٞذ تٛد.
چطٓ ا٘ذاص پشسص پشٚسش ٘سّی ٔستمُٔ ،تفىش ٚتا سالٔت سٚاٖ است .پشسص تا وٛدوا٘ص
تضسي ٔی ضٛد ،تا ٘ظشات ٔٛافك ٔ ٚخاِف ،وأُ  ٚوأُ تش ٔی ضٛد ،تٔ ٝماطغ تاالتش ٚاسد ٔی
ضٛد ،سٚش آٔٛصضی اش سا ٌستشش  ٚتٛسؼٔ ٝی دٞذٞ،ش تى ٝاش ت ٝدست دا٘ص آٔٛصاٖ
أشٚصش ،تضٚدی دس ٌٛضٌٛ ٝض ٝی ایٗ وطٛس حشفٟایص سا فشیاد ٔی ص٘ذ  ٚتذ ٖٚضه سٚصی
ٔی آیذ و ٝچ ٖٛسیستٓ آٔٛصضی طاپٗ و ٝوطٛسش سا تا دستٟای خاِی تٔ ٝذسٖ تشیٗ سیستٓ
آٔٛصضی د٘یا تثذیُ وشد ،اٍِٛی ٔذاسس ٔتشلی ٌشدد .ت ٝأیذ آٖ سٚص!

