
!توسكشیپ کی دای هب
ناگرزاب ناروپ دای هب

،زیزع بارت
 رود هار زا .منك یدردمه و یگتسبمه زاربا وت اب ًاددجم متساوخ زیزع ناروپ دای هب و مارتحا اب

 رد کرتشم یتسود زا ناروپ توف زا شیپ یدنچ .یتسه یزور و لاح هچ رد هك منزب سدح مناوتیم
 و یرادیاپ زا هك یتخانش اب اما .تسا میخو ناروپ ءهزادنا هب مه وت لاح  هك مدینش ینفلت تبحص
.تشاذگ یهاوخ رس تشپ زین ار اسرفتقاط نارحب نیا هك منئمطم مراد وت یرابدرب

 نآ ضرع رد یگدنز موهفم« ،یتشون زورما رتخاب رد یاهلاقم رد شیپ لاس هس ود و یس دودح
 ریوصت شود رب یاهزانج ندیشك نوچمه ار بالقنا ندیناسر ماجنارس هب ِراك و »نآ لوط رد هن و تسا
 یارب ار یرتهب ناگژاو مناوت یمن - یتنعل تشونرس .میدیشكیم شود رب ار نامدوخ ءهزانج ام .یدرك
 ،»دابآ تنعل« نارواخ .تسا هدرك هار نیا یمیاد ناورهر هب لیدبت ار ام - مبایب ناملاح فاصوا نایب
.دنعلبیم دوخ رد ار ام نانچمه دادغب و اربص ،رتعَز لت ،زشالرپ ،ارهز تشهب

 و هداس یتقیقح نوچمه هرمزور یگدنز لئاسم نیرتلكشم ءهراب رد شنیریش ءهجهل اب هك یناروپ
 و هاگ یاهینامهیم زا ریذپانیئادج شخب شتخپ تسد کیك هك یناروپ ،دركیم تبحص هداتفا اپ شیپ
 هراومه و تخیریم کشا ینیطسلف ناكدوك متام رب هك یناروپ ،دوب یردبرد نارود سیراپ رد ام هاگیب
 زیچ ره زا شیب وا یلاخ یاج و تسین ام نایم رد رگید ،دوب نایدیعبت ام کچوك عمج رد تباث یوضع
.دوب دهاوخ کاندرد وت یارب رگید

،زیزع بارت
 .متسیرگن توسكشیپ کی مشچ هب وت هب نم )۱۹۷۲ ناتسبات( دادغب رد نامیئانشآ زاغآ زا

 هب یراك ماجنا یارب وت و تشادن زیچ چیه هك میدوب هدرك هراجا ار یلزنم ام و دوب یغاد رهظزادعب
 زا دشیم هك یئاج اهنت - راوید ءهیاس رد و هناخ تولخ طایح رد یتعاس ود یكی .یدوب هدمآ نامندید
 زا دعب .هزور منكن هابتشا رگا و یدوب دهاجم اهتقونآ .میدرك ثحب مه اب - تخیرگ باتفآ یامرگ
 یاهنابایخ هب وت راطفا یارب تبرش ندرك تسرد و خی ندیرخ لابندب هخرچود اب نم نامیاهتبحص
 مرگ ناتسبات نآ رد خی ّهكت کی نتفای زا ار مدوخ یلاحشوخ تقوچیه .متخانشیمن تسرد هك متفر یرهش
 نامزیچ همه هك هآ !کرتشم راك رد تیقفوم نیلوا .دندوب هداد نمب ار ایند کی راگنا .منك یمن شومارف
 نیا نیگنس راب .تسا هدز کل یروشرپ نآ و تیموصعم نآ یارب ملد هك نم .دوب روشرپ و موصعم ردقچ



.تسا هتسكش زین دوخ نورد رد ار ام یتنعل تشونرس

 هك یناتسود زا وا ءهراب رد نآ زا شیپ هتبلا .)۱۹۸۳( مدش انشآ سیراپ رد ناروپ اب وت قیرط زا
 ندرك لدب و در یارب نامرارق و رازال تنس ورتم هاگتسیا رد نامهیلوا رادید .مدوب هدینش میتشاد رافظ زا
 و هنامیمص ،هداس ردقنا شراتفر .)دوب هدشن هُدِمد اهراك نیا زونه اهزور نآ( دوب تروپساپ دیدمت رهم
 شهاگیاج رد راوتسا و مكحم ار وا نانچ نآ اهلاس یط رد .درك شدوخ بوذجم ار نم هك دوب هناتسود
 ًالماك مرظنب هك ینامز یتح ،شیاهفرح و عضاوم ،وا هب مارتحا یادا زجب متشادن یاهراچ هك مدید
.دوب هنامیمص زین شهابتشا یتح هك دوب یئاهمدآ دودعم نآ ءزج ناروپ .دندمآیم تسردان

 زامن ناترس تشپ ًامتح نم ،میدوب ناملسم رگا هك متفگیم ناتیاتود ره هب یخوش هب هشیمه نم
.مدناوخیم

،زیزع بارت
.منكیم راركت ار فرح نامه نم ،میشكیم شود رب ار توسكشیپ نیا ءهزانج هك الاح
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