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َفت شگفتی برای مدیرعامل جدیدحتی آمادٌتریه مدیرعامل َم میتًاود غافل از ياقعيات ي
محديدیتَای شغل خًد باشد...
ث ٠زٝـ ًكيس ٙثبض ٗؿئٓٞيت ٗٞكويت يب قٌؿت يي قطًت ،اٗب ٛساقتًٜ ٚتطّ ثط ػٞاْٗ تبحيطُصاض ثط آ١ ٙب؛ زاقت ٚاذتيبضي
ثيف اظ ١ط ًؽ زيِط زض ؾبظٗب ،ٙاٗب ٛساقت ٚاٌٗب ٙاػ٘بّ آ ٙثس ٙٝػٞاهت ٛبضاحتًٜٜس .ٟثهٛ٠ظهط ًهبض ؾهرت اؾهت حت٘هب
ايَٞ ٚض اؾت  ٝاُط ثبٝض ٛساضيس اظ يي ٗسيطػبْٗ ؾٞاّ ًٜيس .آيب اي ٚتٞنيق اظ ٝيؼيت ٗسيطػبْٗ قِلت ظز ٟتبً ٙطز ٗسيطاٙ
ػبْٗ تبظً ٟبض  ٖ١زچبض ٘١ي ٚحبٓت ٗ قٛٞس .زضؾت ٝهت ًٗ ٠سيطي احؿبؼ ٗ ًٜس ث ٠اٝد هٔ ٠ظٛسُ ًبضي ذٞز ضؾيسٝ ٟ
ثٗ ٠حجٞة تطي ٚا١ساكف (ً ٠ظح٘ت ظيبزي  ٖ١ثطايكبً ٙكيس )ٟزؾت يبكت ،٠تبظ ٗ ٟك٘٢س قـْ ٗسيطػبٗٔ ثؿيبض ٗتلبٝت تهط
 ٝپيچيسٟتط اظ آ ٛاؾت ً ٠تهٞض ٗ ًطز ٟاؾت.
ثطذ قِلت ١ب ثطاي ٗسيطػبْٗ رسيس ٛبق اظ ٗحسٝزيت ظٗب ٝ ٙزاٛف اؾت .زض ظٗي١ ٠ٜبي تبظ ٝ ٟپيچيهسً ،ٟبض١هبي ظيهبزي
ثطاي اٛزبٕ ٝرٞز زاضز ،اٗب اَالػبت ٛبهم ثٞز ٝ ٟظٗبً ٙبك ٝ ٖ١رٞز ٛهساضز .قهِلت ١هبي زيِهط ١هٖ اظ ٛوهف ١هبي رسيهس،
ؿيطٜٗتظطٛ ٝ ٟبآقٜب  ٝتـييط ضٝاثٍ حطك٠اي ؾطچكُ٘ ٗ ٠يطٛس .ثؼً  ٖ١ضيك ٠زض اي ٚتٜبهى (پبضازًٝؽ) زاضٛس ً١ ٠هط چه٠
هسضتتب ٙثيفتطً ،بضثطز آ ٖ١ ٙزقٞاضتط١ .ط چٜس ثؿيبضي اظ اي ٚچبٓف١ب ثهٛ٠ظهط آقهٜب ٗه ضؾهٜس ،اٗهب ٗهب ثه ٠ايهٛ ٚتيزه٠
ضؾيسٟايٖ ً١ ٠يچ تزطث٠اي (حت ازاض ٟيي ًؿتًٝبض ثعضٍ زض زض ٙٝقطًت)  ٘ٛتٞاٛس يي ض١جهط ضا ثهطاي ٗهسيطػبْٗقهسٙ
آٗبز ٟؾبظز.
ثط احط ثطضؾ ١بي ذٞز ثب ٌ٘١بضي ٗسيطا ٙػبْٗ رسيس قطًت ١بي ٗؼتجطٗ ،ب ث١ ٠لت قهِلت ضايهذ ضؾهيس ٟايهٖ( .ثهُٔٗ ٠هت
رٜج «آٗٞذتٗ ٚجبٗ » ٛطارؼ ٠كطٗبييس ).ؾطػت ٛ ٝح ٟٞزضى ،پصيطـ ٞٗ ٝار٢هٗ ٠هسيطا ٙػبٗهْ ثهب ايه ٚقهِلت ١هب تهبحيط
ث ٠ؾعاي زض ٗٞكويت يب قٌؿت ٢ٛبي آ١ ٙب زاضز .اي١ ٚلت قِلت ٝ ،اهؼيت ١بي ضا زضثبضَ ٟجيؼت ض١جطي ثطرؿت ٗ ٠ؾهبظٛس
ً٠ٛ ٠ت٢ٜب ثطاي ٗسيطا ٙػبْٗ ،ثٌٔ ٠ثطاي ٗسيطا ٠٘١ ٙؾبظٗب١ٙب  ٝزض  ٠٘١ؾُٞح ا٘١يت زاضٛس.

آمًخته مباوی
ًبضُبٗ« ٟسيطػبْٗ رسيس» زض ٗسضؾ ٠ثبظضُب١ ٛبضٝاضز ،ت٢ٜب ث ٠ضٝي ٗسيطا ٙػبْٗ تبظً ٟبض قطًت ١بي ثب زضآٗس ؾبال ٠ٛثيف اظ
يي ٗئيبضز زالض ُكٞز ٟاؾت .زض ضاؾتبي ٗبٗٞضيت ٗسضؾ ٠ثبظضُب١ ٛهبضٝاضز (آٗهٞظـ ض١جطاٛه ًه ٠ثهب ٛتلهبٝت زض ر٢هبٙ
١ؿتٜس) ايً ٚبضُب ٟضا ثب ١سف پطزاذت ٚث ٠چبٓف ١بي ذبل پيف پبي ٗسيطا ٙػبْٗ تبظً ٟبض قطًت ١بي ثهعضٍ  ٝپيچيهس ٟضاٟ
اٛساذت٠ايٖ .تيتي قطًتًٜٜسُب ٙضا ذٞز زػٞت ٗ ًٜيٖ تب اظ اٛساظ ٝ ٟتطًيت ٜٗبؾت ُطُ٘ٗ ٟٝئ ٚقٞيٖ .زض ايهُ ٚهط١ٟٝهب
ٞٛػب زٗ ٟسيطػبْٗ اظ َيق ٗتٜٞػ اظ نٜبيغ حًٞض زاضٛس .ايٗ ٚهسيطا ٙػبٗهْ ٗؿهئ ّٞقهطًت ١هبي ؾه٢بٗ ػهبٕ ٗؿهتوط زض
ًكٞض١بي پيكطكت١ ٠ؿتٜس .آ١ٙب يب هطاض اؾت ث٠ظٝزي ٗسيطػبْٗ قٛٞس يب ث٠تبظُ قهسٟاٛهس .اظ ظٗهب ٙضاٟاٛهساظي ايه ٚزٝض ٟزض
ؾبٓيب ٙهجْ ،حسٝز پٜزبٗ ٟسيطػبْٗ اظ قطًت ١هبي پيكهط ٝر٢هبٛ ٛظيهط ثهْ ؾهبٝتً ،هبزثطي قهٞپسؽً ،هبتطپيالضٞٓ ،يهسضظ
ت .اؼ.ث ِٝٞٓ ،ظٞٛ ،اضتيؽ  ،قالٗجطُط ،ي.ٞپ .اؼ ٝ ٝاّ ُطيٜع زض آ ٙقطًت ًطز ٟاٛس .اذيطا ،اظ ُط ١ٝاظ قطًت ًٜٜسُب ٙآٝيٚ
زٝض١ٟب ذٞاؾت ٠قس ؾبّ١بي آؿبظيٗ ٚؿئٓٞيت ذٞز ضا ٗطٝض ًطز ٝ ٟزؾتٞضًبض ذٞز ضا ث٢جٞز ثركٜس.
ايً ٚبضُب ٟزيسُب ١يِب ٠ٛثطاي ًكق رٜج١٠بي هبثْپيفثي ٝ ٜؿيطٜٗتظط ٟقهـْ ٗهسيطػبٗٔ ػطيهٗ ٠ه ًٜهسٗ .هب هجهْ اظ
ثطُعاضي زٝضٗ ،ٟز٘ٞػ ٠پطؾف ١بي ؾبذت يبكت ٠اي ضا زضثبض ٟاؾتطاتػي ،ضٝاثٍ ثب ١يبت ٗسيط ٝ ٟچبٓف ١هبي كهٞضي  ٝزضاظٗهست
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آ١ ٙب ُٗطح ٗ ؾبظيٖ .زض َ ّٞز ٝضٝظ ثطٛبٗ ،٠رٔؿبت ثحج حٗ ّٞحٞض ايٞٗ ٚاضز  ٝظٗي١ ٠ٜبي زيِهطي قهٌْ ٗه ُيهطز ًه٠
ٗسيطا ٙػبْٗ ثب چبٓف١بي ٛبآقٜب ٗٞار١ ٠ؿتٜس يب ثُ ٠لتُٗ ٞيب٘١ ٙتبيب ٙيب اؾبتيس ٗ ُصضز.
زض آؿبظٞٛ ،ػب اظ ٗسيطا ٙػبْٗ ٗ ذٞا١يٖ ذٞز ضا زض پبيب ٙزٝض ٟتهسي ٗسيطيت ثجيٜٜس  ٝؾرٜطا ٛتٞزيغ ذهٞز ضا اضاپه ٠زٜ١هس.
ضٝظ ثؼس اظ آ١ ٙب ٗ ذٞا١يٖ چبٓف ١بي حبّ حبيط ذٞز ضا تٞييح زٜ١س .ؾسؽ ث ٠زهت ثطذ اظ اي ٚچبٓف ١ب ٛظيط تسٝي ٚيي
اؾتطاتػي ٗٞرس اضظـ اهتهبزي پبيساض ،ايزبز ضٝاثُ ٗٞحط ثب اػًبي ١يبت ٗسيط ،ٟاضتجبٌ ٗٞحط ثب شي حوب ٙزاذٔه  ٝثيطٛٝه ٝ
تٜظيٖ يطثب ٝ َٜ١ؾجي ٗسيطيت ثطاي ايزبز كط ِٜ١هٞي ضا ثطضؾ ٗ ًٜيٖ .اي ٚرٔؿبت ثه٠قهست تؼهبٗٔ ثهٞز ٝ ٟقهبْٗ
تكطيي ػ٘ين تزبضة قره ٗ قٛٞس.
١لت قِلت ً ٠زض ايٗ ٚوبٓٗ ٠ؼطك قس ٟاٛس ،چبٓف ١بي ١ؿتٜس ً ٠ثهً ٠هطات زض ًبضُهبٗ ٟهب ٗهٞضز ثحهج ههطاض ُطكته ٠اٛهس.
ٗخبّ١بي ٗٞضز اؾتلبز ٟثطاي ٛكبٙزاز ٙاي ٚزضؼ١ب ،حبنْ تزبضة قطًتًٜٜسُب ٙزٝضٛ ٝ ٟيع تزبضة ر٘ؼ ٗهب اظ ٌ٘١هبضي
ثب ٗسيطا ٙػبْٗ اؾت.
شگفتی ايل :ومیتًاويد شركت را ادارٌ كىيد
ثؿيبضي اظ ٗسيطا ٙهجْ اظ تهسي قـْ ٗسيطػبٗٔ ٗ ،ؿئٓٞيت ًؿت ًٝبضي ػ٘س ٟضا ثط ػ٢هس ٟزاقهت ٠يهب ضيهيؽ ًهْ ػ٘ٔيهبت
ثٞز ٟاٛس .آ١ ٙب زض ازاضً ٟؿت ًٝبض  ٝث٢طُ ٟيطي اظ كطنت ١ب ثطاي ٗسيطيت ثط ًهْ ؾهبظٗب٢ٗ ٙهبضت زاضٛهس .اٗهب ٘١هبَ ٙهٞض ًه٠
ٗسيطػبْٗ رسيس ث ٠ؾطػت زضٗ يبثس ،ازاضً ٟؿت ًٝبض ت٢ٜب ثرف ًٞچٌ اظ اي ٚقـْ اؾت .زض زٗٝي ٚضٝظ اظ «ًبضُبٗ ٟهسيطاٙ
ػبْٗ رسيس» زض ٗسضؾ ٠ثبظضُب١ ٛبضٝاضزٗ ،ب اظ قطًت ًٜٜسُب ٗ ٙذٞا١يٖ تٞييح زٜ١س قـْ ذٞز ضا چِٛٞهٗ ٠ه ثيٜٜهس .زض
يٌ اظ رٔؿبت اذيطٗ ،سيطػبْٗ يٌ اظ قطًت ١بي نٜؼت ؿهطة ٗيبٛهٗ( ٠هسيطي ًهبضآظٗٞز ،ٟثهب اػت٘بزثهٛ ٠لهؽ  ٝتزطثه ٠اي
چٜسزٟؾبٓ )٠كبـ ًطز ثِٜ١٠بٕ هسٕ٢ٛبز ٙزض ايٝ ٚازي رسيس چ٠هسض اظ ذٞز ٛبُٗ٘ئ ٚثٞز:
كطو ًٜيس  73ؾبّ زض يي قطًت ذسٗت ًطز ٟايس .ايٝ ٚاهؼيت ً ٠ت٢ٜب يي ًبضكطٗب زاقت ٠ايس ،حهؽ ٝكبزاضيتهبٛ ٙؿهجت ثه٠
قطًت  ٝن٘ي٘يتتب ٙثب ٌ٘١بضا ٙضا تكسيس ٗ ًٜس .اٛتههبة قه٘ب ثهٗ ٠وهبٕ ٗهسيطػبٗٔ يٌه اظ ؿطٝضاِٛيعتهطيٓ ٚحظه١٠هبي
ظٛسُيتب ٙاؾت .كٌط ٗ ًٜيس تب آذط ػ٘ط ًبضي ثبيس ايً ٚؿتًٝبض ضا ازاضًٜ ٟيس  ٝثٝ٠اهغ  ٖ١زٛجبّ اٛزبٕ آ١ ٙؿتيس.
چٜس ٗب ٟثؼس ،توٞيٖ ق٘ب پط اؾت اظ هطاض ٗالهبت ثب تحٔئِطا ٙثٞضؼٗ ،هبحج ٠ثب ضؾب١ ٠ٛهبي ثبظضُهبً( ٛه ٠ذهٞز ايهً ٚهبض ثه٠
تزطث٠اي َٞالٛ ٛيبظ زاضز ،چ ٘ٛ ٙٞزاٛيس چ ٠پطؾف١بي ُٗطح ٗ قٞز)  ٝرٔؿبت زض پبيترت (ً ٠زض آٙرهب ثبيهس ٗؿهبپْ
تلهئ  ٝحيبت نٜؼت ذٞز ضا ثطاي ؾيبؾت٘ساضا ٙتكطيح ًٜيس) .ث ٠ػال ،ٟٝاذيطا  ٖ١ث ٠ػٜٞا ٙػًه١ ٞيهبت ٗهسيط ٟيهي يهب زٝ
قطًت ثيط ٛٝاٛتربة قس ٟايس .ذيطي١ ٠بي  ٠ً ٖ١اظ ٗست ١ب پيف ث ٠آ١ ٙب ً٘ي ٗ ًطزيس ،اً ٜٙٞاقتيبم ظيهبزي زاضٛهس ثه٠
رطُ١ ٠يبتٗسيطٟقب ٙثسيٛٞسيس  ٝاػب ٠ٛثيفتطي پطزاذت ًٜيس .ث٠ؿيط اظ ذٞزتبً ٖ١ ٙؿ اظ حطكف ًٞتب ٘ٛ ٟآيس.
٠ٛت٢ٜب تحت ككبض ثيط١ ٛٝؿتيس (ً ٠ق٘ب ضا اظ ػ٘ٔيبتضٝظٗطً ٟؿتًٝبض ثبظٗ زاضز) ثٌٔ ٠حزٖ تٞهؼبت زاذٔ  ٖ١ظيهبز قهسٟ
اؾت .هجْ اظ آٗ ٠ً ٙسيطػبْٗ قٞيس ،اكتربضتب ٙآ ٙثٞز ً ٠اظ ٝ ٠٘١احس١ب ثبظزيس ٗ ًٜيسً ،بضًٜب ٙذهٞز ضا ٗه قٜبؾهيس  ٝثهب
ٗكتطيب ٙضٝزضض ٝؾرُٞ ٗ ٚييس ً ٝبٗال ٛجى ًؿت ًٝبض ضا زض زؾت زاضيهس .اٗهب اًٜه١ ٙٞهيچ يهي اظ ايهً ٚبض١هب ضا حته زض
ٗحسٝز ٟهجٔ ذٞز  ٘ٛ ٖ١تٞاٛيس اٛزبٕ ز١يس ،ثوي ٠رب١ب ً ٠ربي ذٞز زاضٛس ٘ٛ .تٞاٛيس اظ قط اي ٚاحؿبؼ ذالل قهٞيس ًه٠
ت٘بؼ ضٝظا ٠ٛذٞز ثب ًبض١بي ضٝظا ٠ٛقطًتتب ٙضا اظ زؾت ٗ ز١يسُ .ؿؿت ارتٜبة ٛبپصيط اظ ترهم انٔيتب ٖ١ ٙاٝيبع ضا ثستط
ٗ ؾبظز.
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ايٞٛ ٚع ٝاًٜف ثؿيبض ٗؼ٘ ّٞاؾت :ثب اٛجبقت ٠قس ٙتوبيب١ب اظ ٗسيطػبْٗ رسيس ،ضاحت  ٝآقهٜبي ا١ ٝهٖ ثهب ػ٘ٔيهبت زاذٔه
ث ٠قست ض ٗ َٛثبظز .حزٖ ظيبز  ٝقست توبيب١بي زاذٔ ثؿيبضي ضا قِلت ظزًٜ ٗ ٟس .توطيجب ٗ ٠٘١سيطا ٙػبْٗ رسيهس ثه٠
تٌبپٞي ٗسيطيت ثط اتالف ٝهت زض رٔؿبت ثب ؾ٢بٕزاضا ،ٙتحٔئِط١ب ،اػًبي ١يبتٗسيطُ ،ٟهط١ٟٝهبي نهٜؼت ،ؾيبؾهت٘ساضاٝ ٙ
ؾبيط شيحوب ٗ ٙاكتٜسٗ .سيطػبٗٔ ً ٠اظ ثيط ٙٝث٠ذسٗت ُطكت ٗ ٠قٞز تالـ زاضز ثٛ ٠ح ٟٞػ٘هْ قهطًت رسيهس ذهٞز په
ثجطز ،اٗب ٗسيطي ً ٠اظ زاذْ اضتوب يبكت ٖ١ ٠تالـ ؾرت ثطاي رساؾبظي ذٞز اظ ػ٘ٔيبت  ٝآٗٞذت ٚحهٞظ ٟشي حوهب ٙزاذٔه
زاضز .ثطذ ث ٠نطاحت ثٗ ٠ب ُلتٜس احؿبؼ ظيبًٜٜ ٗ ٙس ،ظيطا زيِط ث ٠اٛساظ ٟؾبثن ثً ٠ؿت ًٝبض ذٞز ٛعزيي ٛيؿتٜس .يٌه اظ
قطًت ًٜٜسُبً ٙبضُبٗ« ٟسيطا ٙػبْٗ تبظً ٟبض» ًٗ ٠ساضد تطه ضا ث ٠تسضيذ َه ًهطز ٟثهٞزُ ،لهت ،احؿهبؼ ٗه ًهطز اِٛهبض
 ٠٘١چيع ضا اظ  ٞٛقطٝع ًطز ٟاؾت :اٛ ٝبُعيط ث ٠يبزُيطي اثعاض١بي رسيس ٗسيطيت  ٝايزبز ضٝاثٍ رسيس زض ػي ٚچ٢بضچٞة ثٜسي
ٗزسز ضٝاثٍ هسي٘ ثٞز .قطًت ًٜٜسُب ٙزض ًبضُب ٟپطؾكٜبٗ ٠اي ثب ضتج ٠ثٜسي ارجهبضي ضا تٌ٘يهْ ًطزٛهس ًه ٠زض آ ٙاظ آ١ ٙهب
ؾٞاّ قس ٟثٞز چ ٠هسض ذٞز ضا ثطاي ثطذ اثؼبز ٗؿئٓٞيت ١بي تبظٗ( ٟخْ تؼبْٗ ثب ثبظاض ثٞضؼٌ٘١ ،بضي ثب ١يبت ٗسيط ،ٟكؼبٓيهت
زض ظيط شض ٟثي ٚربٗؼ ،٠ايزبز يي تيٖ ٗسيطيت اضقس يب ؾرِٜٞي انٔ قطًت ثٞز )ٙآٗبز ٟاحؿبؼ ٗه ًٜٜهس .اظ پبؾهد ١هبي
زضيبكت ٗكرم ٗ قٞز ٗسيطا ٙػبْٗ ِٛطاٗ ٙسيطيت ٛوف١بي زُٝب ٠ٛزاذٔ  ٝثيط١ ٛٝؿتٜس.
پؽ اظ ايٗ ٠ً ٚسيطػبْٗ ٗ ك٘٢س حًٞض زض رٔؿبت شي حوب ٙتب چ ٠حس زقٞاض اؾتٗ ،تٞر ٠ايٌٛ ٚته١ ٠هٖ ثهب قهِلت ظيهبز
ٗ قٞز ً ٠ثبيس ثؿيبضي اظ ٗؿئٓٞيت ١بيف ضا ٝاُصاض ًٜس  ٝايٗ ٚؿئٔ ٠ٛ ٠كوٍ قبْٗ ػ٘ٔيبت قطًت ،ثٌٔه ٠آُهب ١اظ رطيهبٙ
اٗٞض  ٗ ٖ١قٞزٗ .سيطػبْٗ  ٘ٛتٞاٛس ثط ًبض ٛ ٠٘١ظبضت ًٜس .ثسي ٢اؾت ١يچ ًؽ  ٘ٛتٞاٛس  ٠٘١رٞاٛت كؼبٓيهت ١هبي يهي
قطًت ضا ًٜتطّ ًٜس ،حت اُط ١لت ٠اي نس ؾبػت ً ٖ١بض ًٜس ٌٚ٘ٗ .اؾت ٗسيطػبْٗ رسيس زض اثتساي ًبض ت٘بيْ ظيبزي ثه٠
ايً ٚبض زاقت ٠ثبقس ،اٗب  ٘ٛتٞاٛس ثل٘٢س ظيطزؾتبٛف ث ٠زٛجبّ چ١ ٠ؿتٜس  ٝچطا ثؿهيبضي اظ ٗهسيطا ٙتـييهط ًهطز ٟاٛهس .يٌه اظ
قطًتًٜٜسُبً ٙبضُب ٟث٠يبز آٝضز ً ٠ثب ٝهٞف ث ٠اي ٠ًٚثبيس زض ظٗي١٠ٜبي ٛظيط ػ٘ٔيبت (ً ٠ذٞز هجال ؾهطآٗس ثهٞز) ثبيهس ثه٠
زيِطا ٙتٌيًٜ ٠س  ٝزض ثطذ رٞاٛت كؼبٓيت قطًت ٛظيط ضٝاثٍ ثب ؾطٗبيُ ٠صاضا ٝ ٙهبِٛٞٛصاضا ٠ً( ٙتزطث ً٘ ٠زاقت) ًؿت
ٗ٢بضت ًٜس ،زچبض قِلت قس ٟثٞزٗ .ؿٔ٘ب زض ثؿيبضي اظ ته٘يٖ ١ب ٛظيط اؾترسإ ،اذطاد ،اضتوب  ٝپطزاذت حوهٞمٗ ،هسيطػبْٗ
رسيس حطف آذط ضا ٗ ظٛس ،اٗب يطٝضتب ثؿيبضي اظ اي ٚته٘يٖ ١ب زض زؾت ًؿب ٛاؾت ً ٠ث ٠ػ٘ٔيهبت ٛعزيهي تهط ١ؿهتٜس .زض
ػْ٘ٗ ،سيطػبْٗ اؿٔت اَالػبت ًٖتطي اظ ػ٘ٔيبت ثٛ٠ؿجت قـْ هجٔ ذٞز زاضز.
١ط چٜس ٗسيطػبْٗ ٗؿئ ّٞػ٘ٔيبت ٗٞكن قطًت اؾت ،اٗب زيِط  ٘ٛتٞاٛس قرهب زض ت٘بٕ ته٘يٖ ١بي حًٞض زاقت ٠ثبقس ًه٠
ثطاي ازاض ٟيي ؾبظٗب ٙثعضٍ  ٝپيچيس ٟالظٕ ١ؿتٜس .ثيفتطي ٚتبحيطُصاضي ٗسيطػبْٗ اظ اثهعاض ٗؿهتويٖ ثه ٠اثهعاض ؿيطٗؿهتويٖ
چطذف ٗ يبثس :تجيي ٝ ٚاٛتوبّ يي اؾتطاتػي ضٝق ٝ ٚؾبز ٟك٢هٖ؛ ٢ٛبزيٜه ٠ؾهبظي ؾهبذتبض١ب  ٝكطايٜهس١بي ٗؿهتحٌٖ ثهطاي
١سايت ،آُب ٟؾبظي  ٝپبزاـ ز ٝ ١اضظـُصاضي  ٝتٜظهيٖ يهطثب َٜ١ؾهبظٗب .ٙاٛترهبة ١ ٝهسايت تهيٖ ٗهسيطيت اضقهس ثهطاي
ٗكبضًت زض ثبض ؾِٜيٗ ٚؿئٓٞيت ازاض ٟقطًت  ٖ١ثؿيبض ا٘١يت زاضز.
شگفتی ديم :دستًر دادن َسیىٍ دارد
ث قي ٗسيطػبْٗ ،هسضتٜ٘ستطي ٚكطز ؾبظٗب ٙاؾت .ثب ٝرٞز اي١ ،ٚط ٗسيطػبٗٔ ً ٠تهالـ ًٜهس اظ ايه ٚههسضت ثهطاي نهسٝض
يي ربٛج ٠زؾتٞض١ب يب ضز پيك٢ٜبز١ب اؾتلبزًٜ ٟس ،ث٢بي ُعاك ذٞا١س پطزاذت .زؾتٞضزاز ٗ ٙتٞاٛس ٗٞرت ثهطاِٛيرت ٚذكهٖ
 ٝحبٓت تساكؼ زض ٗيبٌ٘١ ٙبضا ٝ ٙظيطزؾتب ٙقٞز .اٛتوبز اظ يي ٗسيط اضقس ٗ تٞاٛس ػال ٟٝثط ذٞز ٝيٞٗ ،رت ث اِٛيعُه ٝ
اظ زؾت زاز ٙضٝحي ٠اَطاكيبٛف  ٖ١قس ٝ ٟزذبٓت ثيفاظ حس ثطاي قٌْزاز ٙث ٠يي پيك٢ٜبز ٛكهبٗ ٙه ز١هس ثطٛبٗه٠ضيهعي
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اؾتطاتػيي  ٝؾبيط كطايٜس١بي ٗٞرٞزٛ ،بٜٗبؾت يب ٛبًبك ١ؿتٜسٛ .جبيس ١يچ پيك٢ٜبزي ثطاي تهٞيت ٢ٛبي ث ٠زؾت ٗسيطػبْٗ
ثطؾسِٗ ،ط ايٝ ٠ًٚي ثباقتيبم آ ٙضا تهٞيت ًٜس .هجْ اظ آ ،ٙاكطاز شيٗسذْ ثبيس ١هط ُٛٞهٗ ٠ؿهئٔ ٠ثحهجاِٛيهع احت٘هبٓ ضا
پيطاٗٞٗ ٙٞيٞع ثطضؾ  ٝضكغ ًطز ٝ ٟت٢ٜب پيك٢ٜبز١بي ًبٗال ٗ ٖ٢ضا ثطاي پكتيجب ٝ ٛثهبظذٞضز ثهٗ ٠هسيطػبْٗ ػطيهًٜٜ ٠هس.
قِلت آ ٠ً ٙثب اػ٘بّ هسضت ثطاي زؾتٞضزازٗ ،ٙسيطػبْٗ زهيوب هسضت ٝاهؼ ذٞز ضا ًب١ف ٗ ز١س ،اٛطغي ذهٞز  ٝؾهبظٗبٛف
ضا ١سض ٗ ز١س  ٝپيكطكت ضا ًٜس ٗ ؾبظز.
ٝهت ٗسيطػبْٗ ثَٞ ٠ض ٗؿتويٖ اػ٘بّ هسضت ٗ ًٜس ،ثبيس ثؿيبض ٗحتبٌ ٞٗ ٝاظت ثبقس  ٝايً ٚهبض ضا ثهس ٙٝزاقهت ٚثطٛبٗه ٠اي
ثطاي اهسإ زض ش ٚ١نٞضت ٛس١سٗ .ؼ٘هٞال ث٢تهطي ٚضا ٟاػ٘هبّ ههسضت ،ثهَ ٠هٞض ؿيطٗؿهتويٖ  ٝاظ َطيهن كطايٜهس١بي ٗهٜظٖ ٝ
حؿبة قسٗ ٟصًٞض (تجيي ٚاؾتطاتػي ٛ ٝظبيط آ )ٙاؾت .چٜي ٚكطايٜس١بي زض نٞضت ٘١طا ٟقس ٙثب ضكتبض ٜٗبؾت ٗهسيطػبْٗ ضا
هبزض ٗ ؾبظٛس ته٘يٖ١بي ٗٞحط ٘١ ٝب َٜ١ثب ٗوهسي اتربش ًٜس ً ٗ ٠ذٞا١س قطًت ضا ث٠ؾٞي آ ٙض ٜٙٞ٘١ؾبظز.
يٌ اظ ٗسيطا ٙػبْٗ رسيس ثطاي ك ٖ٢ايٗ ٚؿئٔ ٠ث٢بي ُعاك پطزاذت .ثالكبنهٔ ٠پهؽ اظ اٛتههبة ،اظ ا ٝذٞاؾهت ٠قهس ثطٛبٗه٠
تجٔيـبت ثبظاضيبث ضا ثطاي ػطيٗ ٠حه ٓٞرسيس تهٞيت ًٜس .آ ٙثطٛبٗ ٠حبنْ ًبض يي ؾبٓ ٠يي ٗهسيط ثرهف  ٝتهي٘ف ثهٞز.
آ١ ٙب ثطٛبٗ ٠تجٔيـبت ضا تسٝيً ٚطز ٟثٞزٛسٞٗ ،از تطٝيز ضا تهساضى زيهس ٟثٞزٛهس ،ثطٛبٗه ٠كهطٝـ  ٝتٞظيهغ ضا ٞٛقهت ٠ثٞزٛهس ٝ
ٗؿئٓٞيت ١بي اكطاز زضُيط زض ثطٛبٗ ٠ضا ٗكرم ًطز ٟثٞزٛس .ت٢ٜب چيعي ًٗ ٠بٛس ٟثٞز ،تهٞيت ٗسيطػبْٗ رسيهس ثهٞز  ٝاؿٔهت
ٗسيطا ٙايًٚبض ضا تكطيلبت ٗ زيسٛس.
اٗب ٛظط ٗسيطػبْٗ چيع زيِطي ثٞز .ا ٝاحؿبؼ ٗ ًطز ثطٛبٗ ٠تجٔيـبت قطًت «ثيبت» قس ٝ ٟثبيس ؾطيؼب تح ٓٞزض آ ٙنهٞضت
زاز  ٝاي ٚيؼ ٜث ٠ذسٗت ُطكت ٚيي آغاٛؽ تجٔيـبت رسيس .ا ٝثطٛبٗ ٠تجٔيـبت ضا ث ٠حبّ تؼٔين زضآٝضز تب يهي ثطٛبٗه ٠رسيهس
تسٝي ٚقٞز  ٝاي ٚته٘ي٘ ثٞز ًٝ ٠ي اٗيس زاقت ٛكب ٠ٛاي رسي اظ تـييطات ٗٞضزٛظطـ ثبقس .اٗب ٗتٞرهٛ ٠جهٞز ثهب ايهً ٚهبض
ػاليٖ هسضتٜ٘س زيِطي  ٖ١نبزض ٗ ًٜس.
ذجط اي ٚزؾتٞض ث ٠ؾطػت ثطم ٝثبز پرف قس .ث ٠ظٝزي توٞيٖ ًبضي ٗسيطػبْٗ ثب زضذٞاؾت ٗالهبت ٗسيطا ٛپط قس ً ٠ث٠زٛجهبّ
تهٞيت ثطٛبٗ١٠بي ذٞز ثٞزٛس .ثطذ ٗ ذٞاؾتٜس ٗٞاكوت ثب ١عي١٠ٜبي ؾطٗبي٠اي ذٞز ضا ًؿت ًٜٜس ،ثطذ ث٠زٛجهبّ ٛيهطٝي
اٛؿب ٛثٞزٛس  ٝثؼً  ٖ١ث ٠زٛجبّ ٗٞيٞػبت پيف پباكتبز ٟاي ٗخْ ٗيعثب ٛيي ًٜلطاٛؽ ٗكتطي ثٞزٛس .آ١ ٙب اػت٘هبز ثه ٠ك٢هٖ
ذٞز اظ تٞهؼبت ٗسيطػبْٗ ضا اظ زؾت زاز ٟثٞزٛسٓ ،صا ٗ ذٞاؾتٜس هجْ اظ ١ط ًبضي ٗٞيٞع ضا ثب ا ٝزض ٗيبُ ٙصاضٛس .توٞيٖ ًبضي
ٗسيطػبْٗ ثطايف زضزؾط قس ٟثٞز  ٝزض ٢ٛبيت ،ته٘يُٖيطي زض ؾبظٗب ٙهلْ ًطز.
ثطاي ٗست ا ٝاظ ١عي ٠ٜظيبز ضٝيٌطز ث ربي ذٞز آُبٛ ٟجٞز .ث ٠ػٜٞاً ٙؿ ً ٠تبظٝ ٟاضز قطًت قهس ٟثهٞز ،احؿهبؼ ذهٞث اظ
حًٞض ذٞز زض  ٠٘١ثحج ١ب زاقت .اًٝ ٜٙٞي زض ٗحٞضيت ١ط ُ ٠ٛٞاهساٗ هطاض زاقت .ا ٝث١ ٠ط رٔؿه ٠اي ثه ٠ػٜهٞا ٙكطنهت
ثطاي ثيب ٙر٢ت ُيطي تبظ ٟاي ً ٠اٗيسٝاض ث١ ٠سايت قطًت زض ٗؿيط آ ٙثٞزِٛ ،بً ٗ ٟطز .اٗب ٝهت ث ٠تبحيط اػ٘بّ ذٞز پ ثطز
ً ٠يٌ اظ ٗسيطا ٙثرف (ًٗ ٠سيطػبْٗ ث٠قست زض ًبضـ زذبٓت ٗ ًطز) ثب ذجهط يهبكتً ٚهبضي تهبظ ٝ ٟهههس تهطى قهطًت
ٛعزـ آٗسٗ .سيطػبْٗ زچبض قٞى قس .اً ٝؿ ثٞز ً ٠ث ٠رع ثطٛبٗ ٠تجٔيـبت  ،تبحيط ظيبزي ثط ٗسيطػبْٗ ثٝ ٠اؾُ ٠ؾبيط ػٜبنهط
ثطٛبٗ ٠ثبظاضيبث  ٝربٗؼيت آُ ٙصاقت ٠ثٞز .آ ٙچٗ ٠سيطػبْٗ ؿبكْ اظ آ ٙثٞز ،تًهؼيق اػت٘بزثهٛ ٠لهؽ  ٝاهتهساض آٗ ٙهسيط ٛهعز
ٌ٘١بضا ٝ ٙظيطزؾتبٛف ثٞز١ .ط چٗ ٠سيطػبْٗ تالـ ًطز ٝي ضا ث ٠تـييط ػويس ٝ ٟازاٌٗ٘١ ٠بضي تطؿيت ًٜس ،كبيس ٟاي ٛساقت.
ا ٝآٙچٜب ٙث ٠ػسٕاػت٘بزثٛ٠لؽ زچبض ثٞز ً ٠ػعٗف ثطاي ضكت ٚرسيتط اظ اي ٚحطف١ب ثٞز.
ٗسيطػبْٗ ً ٠ظ َٛذُط ثطايف ث ٠نسا زضآٗس ٟثٞز ،ت٘بٕ ٗسيطا ٙاضقسـ ضا ثطاي رٔؿ١ ٠لت ٠ثؼس كطاذٞاٛس َ .رٔؿُ ،٠لهت
ث ٠آ١ ٙب اػت٘بز ًبْٗ زاقت ٝ ٠ث١ ٠يچ ٝر ٘ٛ ٠ذٞا١س اهتساضقب ٙضا تًهؼيق ًٜهس .ثه ٠نهطاحت اشػهبً ٙهطز زض تؼٔيهن ثطٛبٗه٠
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ثبظاضيبث ػزًٔ ٠طز ٟاؾت ،ثٝ ٠يػ ٟچٜٞ١ ٙٞظ اؾتطاتػي رسيس ذٞز ضا ثطاي قطًت ثٝ ٠يٞح ثيبٌٛ ٙطز ٟثٞز .ا ٝحٞظ١ ٟبي ضا ً٠
زض آ١ ٙب ذٞاؾتبض تحٞالت اؾتطاتػيي ثٞزٗ ،كرم  ٝتبًيس ًطز ايً ٚبض زض ٗطحٔ ٠اٛزبٕ اؾت  ٝاٛتظبض زاضز  ٠٘١ث ٠ؾه ٖ٢ذهٞز
ً٘ي ًٜٜس .اٞٗ ٝيٞػبت ضا ً ٗ ٠ذٞاؾت ثب ٝي ٗكٞضت قٞز  ٝآ١ ٙبي ضا ًً ٠بٗال ث ٠ػ٢سٗ ٟسيطاٛف ٗ ُصاقت ،ث ٠ضٝقٜ
تؼييً ٚطز .يي ُطٞٗ ٟٝظق ثطاي ثطضؾ ثطذ اظ كطايٜس١بي اؾبؾ قطًت (ثطٛبٗ ٠ضيعي ،ثٞزر ٠ضيهعي ،اضظيهبث ػ٘هْ ًهطز،
ػطيٗ ٠حه ّٞرسيس ،تسٝي ٚثطٛبٗ ٠ثبظاضيبث  ٝاؾترسإ ًبضًٜبًٔ ٙيسي) ايزبز ًطز تهب اظ اَهالع ظٝزِٜ١هبٕ ذهٞز اظ ٗؿهبپْ
ُٗ٘ئ ٚقٞز .زؾت آذط ،ؾبّ ثؼس ضا ث ٠قست نطف حه ّٞاَ٘يٜب ٙاظ قلبكيت چكٖ اٛساظ  ٝزؾهتٞضًبض ذهٞز ٛهعز ًبضًٜهبٝ ٙ
ثٝ٠يػ ٟتيٖ ٗسيطيت اضقس ًطزٗ( .ب اظ ايٗ ٚؿئٔ ٠ثسا ٙػٔت اَالع زاضيٖ ًٝ ٠ي ٛيع ٖ١چ ٙٞؾبيط قطًتًٜٜسُب ٙزٝض ٟپهؽ اظ
ات٘بٕ زٝض ،ٟاضتجبٌ ذٞز ضا ثب ٗب هُغ ٌٛطز).
آٗ ٙسيطػبْٗ ٛتيزُ ٠طكت ( ٝثبيس ٗٞاكن ثبقس) اػ٘بّ هسضت يي ربٛج ٠زض ٗٞضز تهه٘ي٘ زهيهن ًه ٠اظ نهبك ١هبي ٗرتٔهق
ؾبظٗب ٛػجٞض ًطز ٟاؾتُٜٗ ،و  ٝزضؾت ٛيؿت .زض ػْ٘ ،اظ آ ٙپؽ ،قبذم ًٔيسي ثطاي ايٗ ٚسيطػبْٗ زض هًبٝت ضارهغ
ث ٠ؾالٗت كطايٜس١بي ٗسيطيت قطًت ،اي ٚثٞز ً ٠تب چ ٠حس ٗكتبهب ٠ٛته٘يٖ احبٓ ٠قس ٟث ٠ذٞز ضا تبييهس ٗه ًٜهسٛ .يهبظ ثه٠
اػ٘بّ هسضت ٛكب ٠ٛاي ٗحٌٖ اظ ٝرٞز يي ٛوهب ٙؾبظٗبُ ٛؿتطز ٟتط اؾت ٖ١ .چٜي ٗ ٚتٞاٛس ٛبق اظ چيعي ثبقس ً ٠اػتهطاف
ث ٠آ ٙثؿيبض زقٞاض اؾت ٌٚ٘ٗ :اؾت ثيبِٛط ههٞض ذٞز ٗهسيطػبْٗ زض اٛتوهبّ انه ّٞاؾهتطاتػي  ٝػ٘ٔيهبت ٗهسٛظطـ ثبقهس.
هُغ يوي ،ٚقطايُ ٝرٞز زاضز ً ٠اٛزبٕ يي ته٘يٖ اؾتطاتػيي ٗ٢هٖ (ٗخهْ تٌ٘ٔه ثهعضٍ) ثهب كهطو ذُهبثٞز ٙآ ٙاظ ٛظهط
ٗسيطػبْٗ ٗ ،تٞاٛس ظيب ٙثيف تطي اظ نسٝض زؾتٞض زاقت ٠ثبقس .اٗب ٘١بَٞ ٙض ًٗ ٠سيطػبْٗ ٗٞضزثحج اشػبً ٙطزٞٗ ،يهٞػبت
اظ هجيْ انالح ثطٛبٗ ٠تجٔيـ ضا ٗ قٞز ث٠تؼٞين اٛساذت.
قبيس الظٕ ثبقس ٗسيطػبْٗ رسيس هسضت ٘ٛبي ًطز ٝ ٟث ٠ؾبظٗبٛ ٙكب ٙز١س چ٠چيهعي اظ ٛظهط ٝي پهصيطكت ٜاؾهت .اٗهب زازٙ
زؾتٞض ٗؿتويٖ ( ٝثٝ ٠يػٛ ٟل ًبض يي ٛلط) ثٛ ٠سضت ث٢تطي ٚضا ٟثطاي اٛزبٕ ايً ٚبض اؾت .زض ػهٞوٗ ،هسيطػبْٗ ثبيهس ثه ٠زٛجهبّ
قي١ ٟٞبي زذبٓت زازٗ ٙسيطا ٙاضقس  ٝاكعٝز ٙثط ؾُح تٞاكن ثط ؾط ٗؼيبض١بي ته٘يٖ ُيطي ثبقس .ثَٞ ٠ض ٗخبّ ،زض يي رٔؿ٠
 ٠ٛچٜسا ٙضؾ٘ ذبضد اظ ٗحيٍ ًبضٗ ،سيطػبْٗ ٗ تٞاٛس اٞٓٝيت ١ب  ٝزؿسؿ١ ٠بي ذٞز ضا ثب تؼيي ٚزؾتٞض ًبض ٘ٛبيهب ٙؾهبذتٝ ٠
زض ػي ٚحبّ ،ث ٠تيٖ ذٞز كطنت ٗكبضًت  ٝپصيطـ آ١ ٙب ضا ثس١س .يي ٗسيطػبْٗ رسيس ثبيس ٗكتبم توؿيٖ ههسضت  ٝاػت٘هبز
ث ٠زيِطا ٙثطاي اتربش ته٘يٖ١بي ٗ ٖ٢ثبقس .هسضتٜ٘ستطيٗ ٚسيطػبْٗ ًؿ اؾت ً ٠هسضت اَطاكيبٛف ضا ثؿٍ ز١س.
شگفتی سًم :آگاَی از رخدادَا ي جریانَای مًجًد بسيار دشًار است
حت ٝهت ٗ ٠ً ٖ١سيطػبْٗ ٗ ك٘٢س  ٘ٛتٞاٛس ثط  ٠٘١رٞاٛت قطًت ٛظبضت زاقت ٠ثبقهس ،ثهبظ ٖ١ثه ٠ذُهب كهطو ٗه ًٜهس
ٗ تٞاٛس  ٠٘١چيع١بي ضا ً ٠الظٕ زاضز ثساٛس .ثَٞ٠ض ٗؿٖٔٗ ،سيطػبْٗ ؿطم زض اَالػبت اؾت ،اٗب اَالػهبت هبثهْاتٌهب ثهَ٠هطظ
قِلت اِٛيعي ً٘يبة ١ؿتٜس ٠٘١ .اَالػبت ً ٠ث ٠نسض ؾبظٗب ٗ ٙضؾس اظ نبك ػجٞض ٗ ًٜس .ايً ٚبض ثؼً اٝهبت ثهب ٛيهت
ذيط  ٝثطذ اٝهبت  ٖ١ثب ؿطو نٞضت ٗ ُيطز .ث٠زٓيْ تـييط ضٝاثٍ ،زضيبكت اَالػبت ٜٗبؾت ثِٜ١ ٠بٕ اٛتهبة حته اظ ايهٚ
 ٖ١ؾرتتط اؾتٌ٘١ .بضا ٝ ٙظيطزؾتب ٙؾبثن (آ١ٙبي ً ٠ذٍٝذُ ٌٞضا ٗ قٜبؾٜس  ٝآ١ٙبي ًٝ ٠اهؼب ٗ زاٜٛهس زض ؾهُح
ؾبظٗب ٙچ ٠اتلبه ٗ اكتس) ً ٠هجال ٗزطاي ؿيطضؾ٘ اَالػبت ضا تكٌيْ ٗ زازٛس ،اً ٜٙٞرجُ ٗ ٠٢يطٛس .حت آ١ٙبي ١هٖ
ً ٠ثب ٗسيطػبْٗ ثؿيبض ن٘ي٘ ثٞزٛس ،اً ٜٙٞاظ زاز ٙذجط١بي ثس ٝا ٠٘١زاضٛس .ث ٠ػال ،ٟٝچٗ ٙٞسيطػبْٗ ٗ تٞاٛس تهبحيط ظيهبزي
ثط ظٛسُ ًبضي  ٠٘١زاقت ٠ثبقس ،اكطاز اَالػبت زضيبكت ٗسيطػبْٗ ضا تحطيق ٗ ًٜٜس.
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ث ٠تزطث ٠يٌ اظ قطًتًٜٜسُب ٙزٝض ٟتٞرًٜ ٠يس .ؾبظٗبٗ ٙتجٞع ايٗ ٚهسيطػبْٗ ،قهطيي پٜزهبٟپٜزهب ٟيهي ؾهطٗبيُ٠هصاضي
ٗكتطى ثب ػًْ٘طز يؼيق ثٞز .ثب ازاٗ ٠ػسٕ تحون زضآٗس١ب  ٝتسا ٕٝاكعايف ١عيٜه١٠هبٗ ،هسيطػبْٗ ٗهصًٞض تهالـ ًهطز زضى
ث٢تطي اظ ػْ٘ ًطز يؼيق اظ َطين اٛزبٕ ثطضؾ ١بي ٗتؼسز ثب ٌ٘١بضي ٗسيطا ٙانٔ ؾطٗبيُ ٠صاضي ٗكهتطى ثه ٠زؾهت آٝضز.
تٞييحبت آ١ ٙب زض ٗٞضز ٛتبيذ ٛبضيبيت ثرف ربي تؼزت ٛساقت :آ١ ٙب توهيط ضا ٗؿتوي٘ب ثُ ٠هطز ٙقهطيي ؾهطٗبيُ ٠هصاضي
اٛساذتٜسٝ .هت ثطايف ٗكرم قس  ٘ٛتٞاٛس كوٍ ثب ذٞاؾت ٚاَالػبت اظ ٗسيطا ٙثٝ ٠اهؼيت ٗٞرٞز پ ثجطز ،ثٗ ٠سيطا ٙاضقهس
قطيي ؾطٗبيُ ٠صاضي ض ٝآٝضز ً ٠ثَٞ ٠ض ٗؿتويٖ زضُيط ػ٘ٔيهبت ؾهطٗبيُ ٠هصاضي ٗكهتطى ٛجٞزٛهس .زضى آ١ ٙهب اظ اٝيهبع ثهب
ُلت١٠بي اكطاز ٗسيطػبْٗ كطم زاقت .آ١ٙب ٛظطات ؾبظٛسٟاي زض ٗٞضز ػ٘ٔيبت ؾطٗبيُ٠صاضي ٗكهتطى اضاپهً ٠طزٛهس .زض آذهط،
ٗسيطػبْٗ ك٘٢يس ػبْٗ انٔ ٗكٌالتٛ ،جٞز قلبكيت  ٝزضى (اظ ؾٞي ١ط زَ ٝطف) زضثبض ٟا١هساف ؾهطٗبيُ ٠هصاضي ٗكهتطى
اؾت .زض ٢ٛبيت ،قطًت ٝي ثب هج ّٞظيب ٙپبي ذٞز ضا اظ آ ٙؾطٗبيُ٠صاضي ثيطً ٙٝكيس.
ثب ٗطٝض ُصقت ٗ ٠تٞا ٙك٘٢يس آٗ ٙسيطػبْٗ احؿبؼ ٌٛطز تي٘ف ثب ههس ثس اَالػبت ضا اظ ا ٝپ٢ٜبٗ ٙه ًٜهس .اظ يهي ٛظهط ،اٝ
تهٞض ًطز اكطازـ يي ؿطيعَ ٟجيؼ ثطاي حلبظت اظ ذٞز ثٝ ٠يػ ٟزض ثطاثط ض١جطاٛكب ٙزاضٛس .زيِطاٛه ١هٖ ًه ٠اظ رهسيثهٞزٙ
ٗؿئٔ ٠اَالع زاقتٜس ،اظ تطؼ اذطاد تٞؾٍ ٗسيطػبْٗ حطك ٛعزٛس ٖ١ .چٜي ،ٚثَٞ ٠ض َجيؼ تكريم ٗكهٌْ ثهطاي ٗهسيطاٙ
ػ٘ٔيبت زقٞاض ثٞز ،ظيطا ايٗ ٚكٌالت  ٠ٛاظ رعپيبت ػ٘ٔيبت  ،ثٌٔ ٠اظ ا١ساف ٛبٗكرم ٗ ٝتؼبضي ثٞزٛهس ًه ٠ؾهطٗبيُ ٠هصاضي
ٗكتطى ثط پبي ٠آ١ ٙب قٌْ ُطكت ٠ثٞز .ثطاي ٗسيطػبْٗ ،ثعضٍ تطي ٚقِلت ٛبُعيطثٞز ٙاظ رؿت ٝرٞي ثبظذٞضز ثيطٛٝه ثهطاي
اضظيبث ث٢تط اظ اٝيبع ثٞز ،ظيطا ًؿت تهٞيطي ضٝق ٚاظ َطين اكطاز ذٞزـ ثؿيبض زقٞاض ثٞز.
ثطاي يي ٗسيطػبْٗ ،يبكتٜٗ ٚبثغ هبثْ اػت٘بز اَالػبت ثس ٙٝتًؼيق ظيطزؾتبٗ ٙؿتويٖ (ً ٌٚ٘ٗ ٠اؾت تهٞض ًٜٜهس زٝض ظزٟ
قس ٟاٛس) چبٓف ثؿيبض ظطيل اؾت .ثؿيبضي اظ قطًت ًٜٜسُب ٙزض ًبضُب ٟث ٠تٞنيق تالـ ١بي ذٞز ثطاي زضُيطؾبذت ٚذهٞز
زض ٗالهبت١بي ضٝزضضٝي ٝهتٝث ٝهت ثب اكطازقب ٙزض  ٠٘١ؾُٞح  ٝثرف١بي ؾبظٗب ٙپطزاذتٜس .ثَٞ٠ض ٗخهبّ ،يٌه اظ آ١ٙهب
١ط ١لتً ٠بضًٜبٛف ضا زض ُط١ ٟٝبي ز ٟتب زٝاظزٛ ٟلطي ثطاي نطف ٛب١بض زػٞت ٗ ًطزً .بضًٜب ٙثه ٠نهٞضت زأَٝجبٛه ٠اٛترهبة
ٗ قسٛس  ٝزػٞتقٛٞسُب ٙاظ  ٠٘١ؾُٞح  ٝثرف١بي ؾبظٗب ٙثٞزٛسٗ .سيطا ٖ١ ٙاربظٛ ٟساقتٜس زض ايٗ ٚي٘٢ب ٛثب ظيطزؾهتبٙ
ٗؿتويٖ ذٞز قطًت ًٜٜس١ .ط چٜس ٗسيطػبْٗ ٗتٞر ٠قس  ٠٘١زض ايٗ ٚي٘٢ب١ ٛب ثبنطاحت نحجت ٘ٛه ًٜٜهس ،اٗهب زضيبكهت
ٗحيٍ ؿيطضؾ٘ ٗٞاٛغ اضتجبَ ضا ًب١ف زاز ٝ ٟكطنت ثطاي قٜيس ٙايس١ ٟب ٛ ٝظطات ًبضًٜب ٙت٘بٕ ثرف ١ب كطا ٗ ٖ١ؾهبظز.
ٗسيطػبْٗ زيِطي تٞييح زاز اظ َطين ثبظزيس اظ ٝاحس١بي ارطاي  ٝتكٌيْ رٔؿبت ػ٘ ٗٞث ٠اَالػبت ثهٛ ٠ؿهج ٠زؾهت آٝه
زؾت ٗ يبثس.
ثؿيبضي اظ ٗسيطا ٙػبْٗ تبظً ٟبض ثط ا٘١يت تساً ٕٝؿت اَالػبت اظ اػ٘بم ؾهبظٗب( ٙاظ ًبضًٜهب ٙارطايه ) ػٔه ضؿهٖ زٓرهٞضي
ٗسيطاٗ ٙيب ٛاظ اي ٚضٝيٌطز تبًيهس زاقهتٜس .ثهَ٠هٞض ٗخهبّٗ ،هسيطػبْٗ يهي قهطًت تٌٜٓٞهٞغي پيكهطكت ٠ثهس ٙٝتٞره ٠ثه٠
ؾٔؿٔٗ ٠طاتت ثً ٠بضًٜب ٙچٜسي ٚالي ٠پبيي ٚتط ٗطارؼً ٠طز ٝ ٟثب پطؾف ٗؿتويٖ اظ اكهطاز زذيهْ زض ٗهٞضز پيكهطكت ًهبض ،ثه٠
تؼييٝ ٚيؼيت پطٝغ١ ٟبي ك ٗ ٜپطزاذت .ا ٝثٗ ٠سيطا ٙاضقس ٛبظط ثط پطٝغ١ ٟب ُ ٘ٛلت ايه ٚثبظزيهس١بي ؿيطٗتطهجه ٠ضا ثهطاي
اضظيبث اٝيبع نٞضت ٗ ز١سٗ .سيطػبْٗ زيِطي ١ط ُ ٠ٛٞتطؿيت اظ ؾٞي ٗسيطا ٙاضقس ثهطاي ارتٜهبة اظ ت٘هبؼ ٗؿهتويٖ ثهب
ظيطزؾتب ٙآ١ ٙب ضا ػالٗت ١كساضزٜ١س ٗ ٟزاٛؿت .اٗب ا ٝتبًيس زاقت ايٞٛ ٚع ت٘بؼ١ب ٝهت ًبضؾبظ اؾت ً ٠ثهَ٠هٞض ٗهٜظٖ
نٞضت ُيطٛس « ٝحبزح٠اي ثعضٍ» تٔو ٛكٛٞس  ٝنطاحت ًبضًٜبٞٗ ٙرت ُطكتبضيكبٛ ٙكٞز.
ثؿيبضي اظ ٗسيطا ٙػبْٗ قطًت ًٜٜس ٟزض ًبضُب ٟزضيبكت ٠ثٞزٛس اَالػبت ؿيطٗـطيب ٠ٛضا ٗ قٞز اظ ٜٗبثغ ثيط( ٛٝثَٞ ٠ض ٗخهبّ،
اظ َطين ت٘بؼ ثب ٗكتطيبُ ،ٙلت  ُٞٝثب ؾبيط ٗسيطا ٙػبٗهْ  ٝػًهٞيت زض اٛز٘ه١ ٚهبي نهٜؼت ) ًؿهت ًهطز .توطيجهب ٘١ه٠
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قطًت ًٜٜسُب ٙظٗب ٛضا ثطاي چٜي ٚثحج ١بي ثيط ٛٝاظ َطين كطايٜس١بي ٛظبٕ ٜٗهس اذتههبل زاز ٟثٞزٛهس .ثطذه زيِهط اظ
ٗسيطا ٙػبْٗ ث ٠ضٝاثٍ ؾبظٛس ٟذٞز ثب ٗكبٝضاٗ ٙؿتؤ اقبض ٟزاقتٜس ً ٗ ٠تٞاٛؿتٜس ثبنطاحت ٝاهؼيت ضا ثِٞيٜهس  ٝاظ اكٌهبض
ٗسيطػبْٗ اٛتوبز ًٜٜس.
شگفتی چُارمَ :مًارٌ در حال ارسال پيام َستيد
ٗسيطػبْٗ رسيس ٗؼ٘ٞال ٗ زاٛس اػ٘بّ اٞٗ ٝضز زهت اكطاز قطًت هطاض ٗ ُيطز .چيعي ً ٠ػ٘ٗٞب ثه ٠آ ٙتٞره٘ٛ ٠ه قهٞز آٙ
اؾت ً١ ٠ط حطًت ٝي (چ ٠زض زاذْ ؾبظٗب ٙيب زض ثيط ٙٝآ )ٙظيط شضٟثي ٚثٞز ٝ ٟتلؿيط ٗ قٞز .حطف١ب  ٝضكتبض ا١( ٝط چٜهس
رعپ يب ثس ٙٝههس هجٔ ) كٞضا پرف قس ٝ ٟثعضٍ٘ٛبي ٗ قٞز  ٝثؼً ٝهت١ب  ٖ١ؾٞءتؼجيط ٗ قٞزٗ( .سيطػبٗٔ ضا ثه٠يهبز
آٝضيس ً ٠ثطٛبٗ ٠ثبظاضيبث ضا ٗتٞهق ًطز ).حت ؾالين قره  ٖ١ظيهط شض ٟثهي١ ٚؿهتٜس .يٌه اظ ٗهسيطا ٙػبٗهْ ثه ٠قهٞذ
ٗ ُلت ،ثبيس زض اٛتربة ٗسّ ذٞزض ٝذٞز  ٖ١ثؿيبض زهت ًٜس ،چ ٙٞث٠ظٝزي پبضًيٜهَ قهطًت پهط اظ ذٞزض١ٝهبي قهجي ٠آٙ
ٗ قٞز.
آٝي ٚپيبٕ ثعضٍ زض ذٞز اٛتهبة ٗسيطػبْٗ اؾت .اكطاز ثط اؾبؼ ُصقت ٝ ٠تزبضة ٗسيطػبْٗ كطيهي١ ٠هب  ٝاٛتظهبضات ضا ثهطاي
ذٞز ايزبز ٗ ًٜٜس .اي ٚتهٞيط آٝي ٠ث ٠ؾطػت ا٘١يت ظيبزي ٗ يبثسٗ .سيطػبٗٔ ً ٠آٝي ٚكطز اٗطيٌبي ثٞز ً ٠ض١جهطي يهي
قطًت أِٛيؿ ضا زض زؾت ٗ ُطكت ،زض َ ثطُعاضي ًبضُب ٟػٜٞاً ٙطز ثؿيبضي اظ َطف ١هبي شي ٛلهغ تٞههغ زاقهتٜس ايهٚ
«اٗطيٌبي ٝحك » ؾؼ ًٜس ؾٜت ١ب  ٝكط َٜ١چٜسهط ٛآ ٙضا تـييط ز١سٗ .سيطػبْٗ زيِطي ً ٠ؾبثو٠اـ ثيفتط زض ظٗيٜه٠
حوٞم ثٞز ،تٞييح زاز چِ ٠ٛٞثبظاض١بي ثٞضؼ ٝاًٜف ٜٗل زض ثطاثط اٛتهبة ٝي ٛكب ٙزازٛس .آ١ ٙهب كهطو ًهطز ٟثٞزٛهس ايهٚ
اٛتهبة ثٗ ٠ؼٜبي ُؿتطز ٟثٞزٗ ٙؼًالت حوٞه قطًت ث ٠ذبَط ًبضثطز آظثؿت زض ٗحهٞالتف ثؿيبض كطاتط اظ آٛه اؾهت ًه٠
هجال اشػبً ٙطز ٟثٞز .ايٞٛ ٚع پيبٕ١ب حت هجْ اظ آٗ ٠ًٙسيطػبْٗ رسيس اهساٗ نٞضت ز١سٜٗ ،تكط ٗ قٛٞس.
ٝهت ٗسيطػبْٗ رسيس ًبض ذٞز ضا قطٝع ًطز ،زيِط  ٘ٛتٞاٛس ثُ ٠لت٘ب١ٙبي ضٝيبي ثسطزاظز ،ظيطا ذُط آٝ ٙرٞز زاضز ًه١ ٠هط
ايس ٟذبٗ ًُٗ ٠طح ٗ ؾبظز ث ٠ايس ٟاي ذٞة تؼجيط قٞزٗ .يٌطٝكٗ ٙٞسيطػبْٗ ٘١يك ٠ضٝق ٚاؾت  ٝپيبٕ ا ٗ ٝتٞاٛس تحطيق
قٞز .حت يي پطؾف ٛسرت ٗ ٖ١ ٠تٞاٛس ثٛ ٠ساقت ٚاػت٘بزثٛ ٠لؽ تؼجيط قٞز .احؿبؾبت ٗٞرٞز زض ًٔ٘بت يي ٗسيطػبْٗ ضا
ٗ تٞا ٙزض ٗخبّ ظيط ًٗ ٠ب اظ ظثب ٙيي ٗسيطػبْٗ قٜيسٟايٖ ث٠ذٞث ٗكب١سً ٟطزٝ .ي ثب قِلت زضيبكت ٠ثٞز اكطاز ثؿهيبضي زض
ُلت١٠بي ذٞز اظ اٛ ٝوْهًٜٜ ٗ ّٞس  ٝر٘الت ذٞز ضا ثب «كطاٛي ُلت ٠اؾت »...قطٝع ٗ ًٜٜس ثب ايه ٚاٗيهس ًهً ٠هبض ذهٞز ضا
پيف ثجطٛس .زض ثؿيبضي ٗٞاضز ،كطاٛي انال چٜب ٙچيعي ِٛلت ٠ثٞز.
ثٜبثطايٗ ،ٚسيطػبْٗ رسيس ثبيس ث ٠ؾطػت ثيبٗٞظز چ ٠ػالي٘ اضؾبّ ٗ ًٜس .زض اي ٚنٞضتٝ ،هت احط تههبػسي ُلتهبض ً ٝهطزاض
ذٞز ضا زضى ًطز ،هبزض ذٞا١س ثٞز پيبٕ١بي ٛبذٞاؾت ٠ضا ث ٠حساهْ ضؾبٛس ٝ ٟتبحيط پيهبٕ١هبي ضا ًهٗ ٠ه ذٞا١هس اضؾهبّ ًٜهس،
حساًخط ؾبظز .ثَٞ ٠ض ٗخبّ ،تزطث ٠يي ٗسيطػبْٗ رسيس زض يٌ اظ قطًت ١بي رٜٞة قطم اٗطيٌب ضا زض ٛظط ُيطيس .اي ٚقطًت
اظ َطح زػبٝي يستجؼيى ٛػازي ػٔي ٠ذٞز ثطحصض ثٞز ،اٗب ؾبيط قطًت ١بي ُٜٗو ٠تٞر ٢ثساٛ ٙساقتٜس .قهطًتٗ ،ؼيبض١هبي
ضكتبضي ٗكره زاقت ٛ ٝكب ٙزاز ٙپطچٖ ذبل رساي َٔجب ٙرٜٞة (ٗطث ٌٞث ٠پيف اظ ر١ َٜبي زاذٔ اٗطيٌب) ضا ٜٗ٘هٞع
ًطز ٟثٞزِٜ١ .بٗ ً ٠يٌ اظ ٗسيطا ٙقطًت زض يي ضٝظٛبٗٗ ٠حٔه ُلته ٠ثهٞز اظ ٘ٛهبيف پهطچٖ ٗهصًٞض ح٘بيهت ٗه ًٜهس،
ٗسيطػبْٗ كٞضا ا ٝضا اذطاد ًطز .ثٜبثُ ٠لت ٠آٗ ٙسيطػبْٗٝ ،ي ايً ٚبض ضا ًطز تب ٛكب ٙز١س ضكتبض ٛب٘١ب َٜ١ثب ؾيبؾهت قهطًت
ضا زض ١ط ؾُح اظ ؾبظٗب ٙتحْ٘ ٛرٞا١س ًطز١ .يچ ًؽ ٗزجٞض ٛجٞز زيسُبٗ ٟسيطػبْٗ ضا زض اي ٚظٗي ٠ٜحهسؼ ثعٛهس ،ظيهطا اٝ
پيبٗ ضٝق ٚكطؾتبز ٟثٞز.
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ثٗ ٠خبّ زيِطي تٞرًٜ ٠يسٗ .سيطػبْٗ رسيس يي قطًت حْ٘ ٛٝوْ ٗ ذٞاؾت ا٘١يت ٗكتطي  ٝايً٘ ٜبضًٜهب ٙضا ُٞقهعز
ًٜسِٜ١ .بٕ ثبظزيس اظ يٌ اظ ٌٗب١ ٙبي قطًت ،اٗ ٝتٞر ٠قس ًٔيس اػال ٙآتف يٌ اظ ٝاُ١ ٚب هُغ اؾتٓ ،صا ٘١ه ٠هُبض١هب ضا
ٗتٞهق ًطز تب ت٘بٕ ًٔيس١ب ًٜتطّ قٛٞس ٖ١ .چٜي ٚزؾتٞض زاز ػٔت هُؼه آًٔ ٙيهس ثطضؾه قهس ٝ ٟاظ ٝههٞع ٗزهسز چٜهيٚ
ٗؿبپٔ رُٔٞيطي قٞز .اُط چ ٠ؾيؿتٖ ١بي ربيِعيٞٗ ٚرٞز ثٞزٗ ٓٝ ،سيطػبْٗ ٗ ذٞاؾت اي ٚپيبٕ ضا اضؾبّ ًٜس ( ٖ١ثطاي
زاذٔ ١ب  ٖ١ ٝثيط١ ٛٝب) ً١ ٠يچ ًٞتب ١زضثبض ٟايً٘ ٜبْٗ پصيطكتٛ ٜيؿت .ا ٖ١ ٝچٜي ٚاٗيسٝاض ثٞز ًبضًٜب١ ٙهٖ ثهٞٛ ٠ثه٠
ذٞز احؿبؼ اذتيبض ثطاي اٛزبٕ ١ط آٙچ ٠ثطاي تً٘ي ٚاي٘ ٜالظٕ اؾتً ،ؿت ًٜٜس.
ػاليٖ اضؾبٓ يي ٗسيطػبْٗ (ً ٠هجال زض ٗؼطو ؾٞءتؼجيط ثٞز )ٟزض ٛتيز ٠ايٝ ٚاهؼيت ً ٠شي حوبٗ ٙرتٔق ٝاًٜف ٗتلهبٝت
زض ثطاثط يي ذجط ٛكب ٗ ٙزٜ١س ،پيچيسٟتط ٗ قٞز .ايٝ ٚيؼيت ثٝ ٠يػ ٟزض ظٗب ٛچبٓف اِٛيع ٗ قهٞز ًه ٠ػاليهٖ ١هٖ ثهطاي
ُط١ ٟٝبي زاذٔ  ٖ١ ٝثيط ٛٝاضؾبّ قٛٞس .ثَٞ ٠ض ٗخبّ ٌٚ٘ٗ ،اؾت ثبظاض ثٞضؼ اظ ذجط ٝاُصاضي يي ٝاحس زضزؾطزاض اؾتوجبّ
ًٜس ،اٗب ًبضًٜب ٙزچبض ٛباٗيسي قٛٞسٝ .ظيل ٠ازاضً ٟطز ٙشي حوب ٙزاذٔ  ٝثيط ٛٝزض ػي ٚحلظ نهساهت ٝ ٝحهست زض پيهبٕ،
١يچ ُب ٟآؾبٛ ٙجٞز ٟاؾت .زضؼ ٗ ٖ٢ثطاي يي ٗسيطػبْٗ رسيس آ ٙاؾت ًٞ٘١ ٠اضٗ ٟطاهت ثبقس ٛح ٟٞاهسإ  ٝقي ٟٞاضتجهبَ
ٝي تٞؾٍ ٗربَجبٗ ٙتلبٝت تؼجيط  ٝتلؿيط ذٞا١س قس ٌٚ٘ٗ .اؾت ٗسيطي ٛتٞاٛس اظ تبحيط ٜٗل پيبٕ ذٞز ثهط يهي ُهط ٟٝيهب
ُط ٟٝزيِط ارتٜبة ًٜس ،اٗب ثب چ٢بضچٞةثٜسي زهين پيبٕ ذٞز ٗ تٞاٛس آؾيت١ب ضا ث ٠حساهْ ثطؾبٛس.
زؾتآذطٗ ،سيطػبْٗ ثبيس تب حس ٌٗ٘ ٚثطاي ٝحست ٘١ ٝب ِٜ١زض پيبٕ١بي ذٞز ثٌٞقس .پيبٗ ؾبز ٝ ٟقهلبف ًه ٠ثهً٠هطات
تٌطاض ٛ ٝكب ٙزاز ٟقس ٟاؾت ،ث٢تطي ٚقي ٟٞثطاي يي ٗسيطػبْٗ تبظ ٟزض ؿٔج ٠ثط چبٓف١بي اضتجبَ قـٔف اؾت.
شگفتی پىجم :شما ریيس ويستيد
زض اثتسا ،ثؿيبضي اظ ٗسيطا ٙػبْٗ رسيس تهٞض ٗ ًٜٜس ثبالذط ٟثٗ ٠وبٗ ضؾيس ٟاٛس ً ٠هسضتكب ٙثهبالتطي ٚاؾهت .اٗهب ثه ٠ظٝزي
زضٗ يبثٜس ٝيؼيت ثؿيبض پيچيس ٟتط اظ اي ٚاؾت١ .ط چٜس ٌٗ٘ ٚاؾت ٗسيطػبْٗ زض نسض ؾٔؿٔٗ ٠طاتت ٗسيطيت ٛكؿت ٠ثبقهس،
اٗب ٜٞ١ظ  ٖ١ثبيس ث١ ٠يبت ٗسيطُ ٟعاضـ ز١س١ .يبت ٗسيط ٟاؾت ً ٠ا ٝضا اؾترسإ ًطز ٗ ٝ ٟتٞاٛس اذطاد ًٜهس؛ ههسضت اضظيهبث
ػًْ٘طز ٝي ضا زاضز؛ ؾُح حوٞم  ٝزؾت٘عز ا ٝضا تؼييًٜ ٗ ٚس؛ اؾتطاتػيف ضا زُطًُٜ ٗ ٙٞس  ٝته٘يٖ١هبي ٗ٢هٖ زيِهطي
اتربش ٗ ًٜس .ثب زاز ٙاذتيبض ثيفتط  ٝتكٞين ١يبتٗسيط١ٟب ثهط احهط ههٞاٛيٗ ٝ ٚوهطضات رسيهس ،ضاي زازُهب١ٟهب  ٝكؼهبّقهسٙ
ؾ٢بٕ زاضاٗ ،ٙسيطا ٙػبْٗ ثيف اظ ٘١يك ٠ثبيس ث ٠اي ٚضٝاثٍ تٞرًٜٜ ٠س .يي ٗسيطػبْٗ ٗ ُلتٗ« :ب زيِهط تههٞيط ضٝقه ٜاظ
ٛحٌ٘١ ٟٞبضي ثب ١يبتٗسيطٛ ٟساضيٖ ».اُط اي ٚضاثُٗ ٠ؿت٘ط ٛجبقس ،ثيفتط ٗٞرت اتالف ٝهت  ٝاٛطغي ٗسيطػبْٗ ٗ قٞز.
زضؾت ٝهت ًٗ ٠سيطػبْٗ كٌط ٗ ًٜس زيِط ُعاضـزاز ٙالظٕ ٛيؿتٛ ،يبظ ث ٠اٛزهبٕ آ ٙپيچيهسٟتهط ٗه قهٞز .ثه٠رهبي زازٙ
ُعاضـ ث ٠يي ضييؽٗ ،سيطػبْٗ رسيس ز ٟزٝاظز ٟضييؽ زاضز ً ٠يٌ اظ آ١ ٙب «ض١جط ١يبت ٗسيط »ٟاؾت ً ٠زض ٛتيزهٗ ٠وهبٕ ٝ
ٗٞهؼيت ذٞز ث ٠زٛجبّ تؼسيْ اذتيبض ٗسيطػبْٗ اؾت١ .ط چٜس  ٖ١اػًبي ١يهبت ٗهسيط ٟضا اكهطاز ٗزهطة  ٝثهبظطكيت تكهٌيْ
ٗ زٜ١س ،اٗب ثؿيبضي اظ آ١ ٙب زاٛف ٗحسٝزي اظ قطًت  ٝنٜؼت آ ٙزاضٛس .اي ٚثساٗ ٙؼٜبؾت ًٗ ٠هسيطػبْٗ (ثه٘١ ٠هطا ٟتهيٖ
ٗسيطيت) ثبيس ١يبت ٗسيط ٟضا اظ آ ٙچ ٠زض قطًت  ٝنٜؼتف زض حبّ ٝهٞع اؾت ،آُبُٔٗ ٝ ٟغ ؾبظز .زض حبٓ ًٌ٘ٗ ٠ه ٚاؾهت
ٗسيطػبْٗ ذٞز زض زؾتيبث ث ٠اَالػبت ٗكٌْ زاقت ٠ثبقسٗ ،ؿئٔ ٠ثستط ثطاي ٝي ضٝاثُف ثب ١يبتٗسيطٟاي اؾهت اػًهبي آٙ
احؿبؼ ث اَالػ يب قِلتظزُ ٗ ًٜٜس .اظ آٙربي  ٠ً ٖ١اػًبي ١يبتٗسيط ٟؾطقب ٙثؿيبض قٔٞؽ اؾهت ،اَالػهبت ثبيهس
ث٠نٞضت ؾبز ٝ ٟهبثْك ٖ٢ػطي ٠قٞز.
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ث ٠ػال ٌٚ٘ٗ ،ٟٝاؾت اػًبي ١يبت ٗسيط ،ٟت٘بؼ هجٔ اٛسً ثب ٗسيطػبْٗ رسيس زاقت ٠ثبقٜس .حت اُط ا ٝاظ زاذْ قطًت ٖ١
اضتوب يبكت ٝ ٠هجال ػً١ ٞيبت ٗسيط ٖ١ ٟثٞز ٟثبقس ،تؼبْٗ آ١ ٙب ثب ٝي قبيس ًهٖ ٗ ٝحهسٝز ثهٞز ٟاؾهت .اٛ ٝهبُعيط اؾهت ثهطاي
قٜبؾبٛس ٙذٞز ث ٠اػًبي ١يبت ٗسيط ٝ ٟرٔت اػت٘بز آ١ ٙب ٛؿجت ث ٠تٞاٛبي  ٝهسضت هًبٝت ذٞزٝ ،هت نطف ًٜهس .اُهط ١هٖ
ٗسيطػبْٗ ؾبثن ٖ١چٜب ٙث٠ػٜٞا ٙضييؽ يب ػً١ ٞيبتٗسيطٗ ٟبٛس ٟثبقس ،چهبٓف پهيف ضٝي ٗهسيطػبْٗ ػظهيٖتهط ٗه قهٞز.
ٗسيطػبْٗ ؾبثن ضٝاثٍ ثب اػًبي ١يبت ٗسيطٗ ٝ ٟيطاح اظ ته٘يٖ ١بي ضا ثب ذهٞز زاضز ًهٌ٘ٗ ٠ه ٚاؾهت ٗهسيطػبْٗ رسيهس زض
آضظٝي تـييط آ١ ٙب ثبقس .ايٗ ٚؿئٔ ،٠كًبي ٛبضاحت ًٜٜس ٟاي ضا زض رٔؿبت ١يبت ٗسيط ٟثٝ ٠رٞز آٝضزٌ٘١ ٝ ٟبضي ثب ١يبت ٗسيطٟ
ضا ثطاي ٗسيطػبْٗ ربٛكي ٚزقٞاض ٗ ؾبظز .ثٜبث ٠تزطث ،٠حًٞض ٗسيطػبْٗ ؾبثن زض ١يبت ٗسيط ،ٟتوطيجب ٘١يك ٠ايس ٟاي ٛبزضؾت
اظ آة زضٗ آيس.
ثطاي يي ٗسيطػبْٗ رسيس ،چٜس ١لت ٠اً ّٝبضـ حٌٖ ثبظي ثب آتهف ضا زاقهت١ .يهبت ٗهسيطٗ ،ٟهسيطػبْٗ هجٔه ً ٝهْ تهيٖ
ٗسيطيت ضا اذطاد ًطز ٟثٞز  ٝقطًت تحت تحويوبت ً٘يؿهي ٙٞاٝضام هطيه ٝ ٠ثهٞضؼ ثهٞزٗ .هسيطػبْٗ رسيهس زض حهبٓ ٝاضز
قطًت قس ً ٠ضٝحيً ٠بضًٜب ٙتٜعّ ًطز ٟثٞزً٘ ،جٞز ٗكتطي ثٞز  ٝضؾب١ ٠ٛب  ٖ١قطًت ضا ظيط شض ٟثي ٚزاقتٜسٝ .ي ثط آ ٙقس
تب ث ٠ؾطػت قطًت ضا ثب ؾيبؾت ١بي حؿبثساضي رسيس ،تيٖ ٗسيطيت رسيس  ٝزض ٢ٛبيت ،يي ؾه٘ت ُيهطي اؾهتطاتػيي رسيهس
ثبظآكطيًٜ ٜس .اٗب ث ٠ظٝزي زضيبكت اػًبي ١يبت ٗسيط ٟقطًت ً ٠تٞؾٍ ٗسيطيت هجٔ زاؽ قس ٟثٞزٛس ،قهطًت ( ٝذهٞز ا )ٝضا
تحت ًٜتطّ قسيس زاضٛس .آقٌبض ثٞز ١يبتٗسيط ٗ ٟذٞا١س اهساٗبت ٝي ضا تًؼيق ًطز ٝ ٟث٠قست ًٜتطّ ًٜس .ا ٝكهٞضا ٛتيزه٠
ُطكت ثبيس ث ٠زهت ضٝي ١يبت ٗسيطً ٟبض ًطز ٝ ٟثطاي ًؿت پكتيجب ٛآ١ ٙب ايس١ ٟبيف ضا زض  ٠ٔ١ٝا ّٝثب آ١ ٙب ٘١ب َٜ١ؾهبظز.
١ط چٜس ايً ٚبض ٝهت ظيبزي اظ اُ ٝطكت (ثيف تط اظ آ ٙچ ٠پيف ثيً ٜطز ٟثٞز) اٗب ث ٠تسضيذ اػت٘بزقب ٙضا رٔت ًهطز  ٝپهؽ اظ
آ ٙتٞاٛؿت ثب ؾطػت ثيف تطي حطًت ًٜس .اُط چ ٠ايٗ ٚخبّ ٌٗ٘ ٚاؾت اؿطام آٗيع ثبقس ،اٗهب زضؼ آ ٙثهطاي ٘١هٗ ٠هسيطاٙ
ػبْٗ آٗٞذت ٜاؾت :زض ؾطاٛزبٕ ًبض ،اي١ ٚيبتٗسيطٗ ٠ٛ ٝ( ٟسيطػبْٗ) اؾت ً ٠ثبيس پبؾرِ ٞثبقس٘١ .ب َٜ١ثب تٞؾؼ ٠ضٝاثهٍ
ثب اػًبي ١يبت ٗسيطٗ ،ٟسيطػبْٗ ٛجبيس ث ٠آ١ ٙب ث ٠چكٖ زٝؾت يب ٗؼت٘س ذٞز (١ط چٜس ٌٗ٘ ٚاؾت زض ٢ٛبيت ثؼً اظ آ١ ٙهب
چٜيٛ ٚوك ضا ايلب ًٜٜس) ثٌٔ ٠ث ٠ػٜٞا ٙضٝؾبي ِٛبًٜ ٟس ً ٠ا ٝضا ٗؿئٞٗ ّٞكويت قطًت ٗ زاٜٛس .يي ٗسيطػبْٗ ٗٞكهن ،ثهب
ؾطٗبيُ ٠صاضي كؼبّ زض زاٛف اػًبي ١يبت ٗسيط ٝ ٟضٝاثٍ ثب آ١ ٙب (ثَ ٠هٞض ٗخهبّ ،اظ َطيهن ت٘هبؼ ١هبي كهطزي ،اضؾهبّ ٛبٗه٠
آٌتطٛٝيي زضثبض ٟپيكطكت١بي قطًت  ٝتٞظيغ ُٗبٓت تٞييحزٜ١س )ٟرٔؿبت ١يبتٗسيط ٟضا ث ٠ؾ٘ت ٖ١كٌطي ٛ ٝه ٠رٔؿهبت
ؾرٜطا ، ٛؾٞم ٗ ز١سٗ .سيطػبْٗ رسيسي ً ٠چيعي ضا اظ اػًبي ١يبتٗسيط ٟپ٢ٜبًٜ ٘ٛ ٙس  ٝكطنت ٌ٘١هبضي ثهب آ١ٙهب ضا
ٗ٢يب ٗ ؾبظز ،ث٠احت٘بّ ظيبز اظ پكتيجب ٛضٝؾبي ذٞز ثطذٞضزاض ذٞا١س ثٞز.
شگفتی ششم :خرسىدی سُامداران َدف ويست
پؽ اظ هجٗ ّٞؿئٓٞيتٗ ،سيطػبْٗ رسيس ث٠اقتجب ٟكٌهط ٗه ًٜهس ٗؿهئٓٞيت اؾبؾه ا ،ٝقهبز ِٛه٠زاقهت ٚؾه٢بٕزاضا ٙاؾهت.
ث١٠طحبّ ،اضظـ ؾ٢بٕزاض ثطاي ؾبٓيبَٞ ٙال ٛؾطٓٞح ٠قؼبضي ثٞز ٠ً ٟا١هساف قهطًت١هب ضا تؼيهيٗ ٚه ًهطز .ضايه ًهطزٙ
تحٔئِطا ٙثٞضؼ  ٝؾ٢بٕزاضاَ ٙجيؼ ثٛ٠ظط ٗ ضؾس ١ ٝط ٗسيطػبٗٔ (ث٠ذهٞل رسيسي١ب) زٝؾت زاضٛهس تبييهس آ١ٙهب ضا اظ
ض١جطي ذٞز اظ َطين هي٘ت ثبالتط ؾ٢بٕ ًؿت ًٜٜس.
ٗكٌْ اي ٚربؾت ً ٠تؼطيق تبييهس ؾه٢بٕ زاض ثه ٠ػٜهٞا١ ٙهسف ،ثهيف تهطيٜٗ ٚهبكغ ضا ثهطاي قهطًت زضثهط ٛهساضز .اههساٗبت ٝ
اؾتطاتػي ١بي ً ٠ثٗ ٠صام ؾ٢بٕ زاضا ٝ( ٙتحٔئِطا )ٙذٞـ ٗ آيس ٌٚ٘ٗ ،اؾت زض ٢ٛبيت ثهٛ ٠لهغ ٗٞهؼيهت ضههبثت قهطًت
ٛجبقس .ؾ٢بٕ زاضا ٗ ٙآيٜس  ٗ ٝضٛٝس (زض اٗطيٌبٗ ،تٞؾٍ  ٠ِٛزاضي يي ؾ٢بٕ ذبل ٛعز اكطاز ًٖ تط اظ يي ؾهبّ اؾهت)  ٝآ١ ٙهب
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ت٢ٜب زؿسؿ ٠ضذساز١بي ضا زاضٛس ً ٠زض َٗ ّٞبٌٓيت آ١ ٙب ثط ؾ٢بٕ ضخ ٗ زٜ١س .ثطاي تحٔئِطا ٖ١ ٙآجت ٠ربثه ٠رهبي ؾه٢بٕ
ٗ ٖ٢اؾتٗ ٠ٛ ،بٌٓيتكب .ٙآ١ٙب ث ٠ربي پبزاـزاز ٙث ٠ت٘طًع َٞالٗ ٛست ،ت٘بيْ ث ٠توٞيت ضٛٝس١ب زاقهت ٝ ٠ػبقهن ٗؼهبٗالت
ثٞضؼ ١ؿتٜس .زض ٝاهغ ٖ١ ،ؾ٢بٕ زاضا ٖ١ ٝ ٙتحٔئِطاٗ ،ٙيْ ث ٠ؾ٘ت زيسُبًٞ ٟتبٟٗست زاضٛس .اٗهب ٗهسيطػبْٗ ثبيهس زٓهٞاپؽ
اضظـآكطي ٜپبيساض ثبقس.
ُب ٟككبض ؾ٢بٕ زاضا ٝ ٙتحٔئِطا ٙقسيس ٗ ٝرطة ٗ قٞز .يٌ اظ ٗسيطا ٙػبْٗ ٗ ُلت ،ثط احط ككهبض١ب ثهٞز ًهٛ ٠هبُعيط يهي
ثرف ػ٘س ٟاظ ًؿتًٝبض ذٞز ضا ٝاُصاض ًطز (ً ٠زاز ٙاٗتيبظ ٗ ٘٢ث ٠تحٔئِطا ٙزض ًٞتهبٟٗهست تٔوه ٗه قهس)ٗ .تبؾهلب،٠ٛ
ايًٚبض ث ٠ػًْ٘طز زضاظٗست قطًت آؾيت ضؾبٛس ،ظيطا كطٝـ اي ٚثرف ،تؼسازي اظ ٗكتطيب ٖ٢ٗ ٙثطاي ضقس ؾبيط ثرف١هبي
قطًت ضا اظ آ ٙضُٝطزاً ٙطز.
يي ١يبت ٗسيط ٟكؼبّ  ٝآُب ٗ ٟتٞاٛس ث٢تطيٗ ٚتحس ٗسيطػبْٗ ثطاي ت٘طًع ثط ػْ٘ ًطز زضاظٗست ٗحؿٞة قٞزٗ .سيطػبْٗ يي
قطًت ذطز ٟكطٝق ثعضٍ ،تٞكب ٙؾِ٘٢ي ٜضا تٞييح زاز ً ٠ثِٜ١ ٠بٕ هسٕ ُصاقت ٚزض قطًت ثب آٞٗ ٙار ٠قس :نٜؼت ثبٓؾ؛
حًٞض ٝاّٗبضت ث٠ظب١ط قٌؿتٛبپصيط  ٝاهتهبزي ؾبًَ .ٚجن تٞييحبت ايٗ ٚسيطػبًْٗ ،ؿتًٝبض قهطًت ثهسرٞضي آؾهيت
زيس ٟثٞز  ٝثطاي زؾت يبكت ٚثٞٗ ٠هؼيت هجٔ ٛيبظٜٗس ظٗب ٙثٞزٝ .ي ثب ٌ٘١بضي ١يبت ٗسيط ٟث ٠تسٝي ٚاؾهتطاتػي ثهطاي ًؿهت
ٗزسز ؾ ٖ٢ثبظاض هجٔ ذٞز ًطز .پؽ اظ ز ٝكهْ ٗٞكويت آٗيعٛ ،تبيذ قطٝع ث ٠ث٢جٞز ًطزٛس١ .يهبت ٗهسيط ٟذطؾهٜس ً ٝبضًٜهبٙ
ٛ ٖ١يطٝي زٝثبضً ٟؿت ًطز ٟثٞزٛس ،اٗب تحٔئِطا ٖ١ ٙچٜب ٙاٛتظبض ًب١ف اضظـ ؾ٢بٕ آ ٙضا زاقتٜس .آ١ ٙب اؾهتطاتػي تهبظ ٟضا
ثؿيبض ًٜس  ٝايؿتب ٗ زيسٛس .پؽ اظ رٔؿبت ٗتؼسز ٝهت ُيط  ٝث حبنْ ثب آ١ ٙبٗ ،سيطػبْٗ ك٘٢يس تحٔئِطا ٙكوهٍ ثه ٠زٛجهبّ
تـييطات ؾطيغ  ٝضيك ٠اي ثس ٙٝتٞر ٠ث ٠احطات زضاظٗست آ١ ٙب ثط قطًت ١ؿتٜس .ثُ ٠لتٝ ٠يٝ« :هت ٗ ضؾس ً ٠زيِهط اكٌهبض
تحٔئِطا ٙثطايتبٛ ٖ٢ٗ ٙيؿت ».ايٗ ٚسيطػبْٗ تٞاٛؿت ت٘طًع ذٞز ضا ثط آ ٙرب ً ٠الظٕ ثٞز حلظ ًٜس ،ظيطا ث ٠ؾرت ًبض ًهطز
تب ١يبتٗسيطٗ ٟعيت١بي زضاظٗست اؾتطاتػي تح ّٞضا ثسصيطزٗ .سيطػبْٗ ثبيس ث ٠ربي تالـ ثطاي ذطؾٜسؾهبظي ؾه٢بٕزاضا ٙاظ
َطين كطاظٛٝكيت ١بي ارتٜبة ٛبپصيط ،ايٌٛ ٚت ٠ضا زضى ًٜس ً ٠كوٍ ؾٞزآٝضي زضاظٗست ا٘١يهت زاضزٛ ،ه ٠تٞهؼهبت ٗٞرهٞز اظ
ضقس  ٠ٛ ٝحت هي٘ت ؾ٢بٕ .هي٘ت ثبالي ؾ٢بٕ اُط ٗجت ٜثط يي ٗعيت ضهبثت ثٜيبزيٛ ٚجبقس ،ؾطاٛزبٕ ؾهو ٌٞذٞا١هس ًهطز.
ثطاي ؾ٘تُيطي اؾتطاتػييٗ ،سيطػبْٗ ث ٠ربي ِٛبًٟطز ٙث ٠ؾ٢بٕزاضا ٙثبيس اؾتطاتػي ضٝق ٜثهطاي ٗت٘بيعؾهبظي قهطًت ٝ
ثطآٝضز ٙآعاٗبت ثٜيبزي ٚنٜؼت ،تسٝي ٝ ٚتجييًٜ ٚس .يي ٛوف ًٔيسي ثطاي ٗسيطػبْٗ ،ػطي ٠اؾتطاتػي ذهٞز  ٝقهٌْ ز١ه
ِٛب ٟتحٔئِطا ٝ ٙؾ٢بٕزاضا ٙث ٠قطًت اؾتٗ .سيطػبْٗ ٛجبيس تٞهغ زاقت ٠ثبقس اؾتطاتػيف ثه٠ؾهطػت زضى  ٝپصيطكته ٠قهٞز.
احت٘بال رطيبٗ ٛؿت٘ط اظ تٌطاض١ب ،تٞييحبت  ٝيبزآٝضي ١ب الظٕ اؾت تب ثط ازضاى تحٔئِطا ٙتبحيط ُصاضز .ضٛٝس ٗٞكويت زض ايهٚ
كطايٜس ٌٗ٘ ٚاؾت ثؿيبض ًٜس ثبقس ،اٗب ٗسيطػبٗٔ ثب رؿبضت تسٝي ٝ ٚتجيي ٚيي اؾتطاتػي ًبْٗ (حت اُهط زض حهبّ حبيهط
ٗحجٞة ثبظاض ثٞضؼ ٛجبقس) زض ٢ٛبيت ؾ٢بٕزاضاٜٗ ٙبؾت ضا رصة ذٞا١س ًطز .آ١ٙب ؾ٢بٕزاضا ٛذٞاٜ١س ثٞز ً ٠ؾه٢بٕ قهطًت
ضا ذطيساضي  ٝحلظ ٗ ًٜٜس ،چ ٙٞاؾتطاتػي ًال ٙآ ٙضا ثبٝض زاضٛس.
شگفتی َفتم :كماكان یك اوسان َستيد
اؿٔت ٗسيطػبْٗ ضا ٗخْ ه٢طٗبٛب ٙكئٖ١ب ذؿتِ ٛبپصيط ٗه ثيٜهيٖ .ثهب ٝرهٞز ايه،ٚآ١ٙهب ١هٖ زض ٗحهسٝز ٟاٗيهس١ب ،ثهيٖ١هب ٝ
ٗحسٝزيت ١بي اٛؿب ٛثبه ٗ ٗبٜٛس .تٞر ٝ ٠تحؿي ٠ً ٜتٞإ ثب اي ٚقـْ ٗ آيس ،ذٞيكتِٛ ٚطي ضا زقٞاض  ٝآؾيت پصيطي ١هب
ضا ؿيطهبثْ پصيطـ ٗ ؾبظز .قطًتًٜٜهسُبً ٙبضُهب ٟثبض١هب ثهٗ ٠هب ُلتٜهس ٛيبظٜٗهس تالقه آُب١بٛه ٠ثهطاي ٗوبٗٝهت زض ثطاثهط
ذٞزثعضٍ ثي ٝ ٜاحؿبؼ هسضت  ٝزاٛف ُٗٔن ١ؿتٜس .آ١ ٙب ثؿيبض ن٘ي٘ب ٠ٛزض ٗٞضز تبحيط قره ًؿهت ٗوهبٕ ٗهسيطػبٗٔ
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ؾرُ ٚلتٜس .آ١ٙب ثبيس ٞ٘١اض ٟايٝ ٚاهؼيت ضا ٗ پصيطكتٜس ً ٘ٛ ٠تٞاٜٛس ً ٠٘١بض١ب ضا ث٠ذٞث اٛزبٕ زٜ١س .پهصيطـ ُؿؿهت
زض ترهم ذٞز  ٝاػتطاف ث ٠اي ٠ًٚقـْ ٗسيطػبٗٔ اظ  ٠٘١قـْ١بي هجٔ قب ٙاظ ٛظط كيعيٌ  ٝػبَل پطظح٘هتتهط اؾهت،
ثطايكب ٙزقٞاض  ٝزضزآٝض ثٞز.
حلظ تؼبزّ ٗيبٗ ٙؿبپْ قره ً ٝبضي اظ ر٘ٔٞٗ ٠يٞػبت ثٞز ً ٠ثً ٠طات زض ًبضُبٗ ٟب ُٗطح ٗه قهسٗ .هسيطػبْٗ رسيهس
ث ٠ضاحت ً٘يت  ٝا٘١يت تٞهؼبت اظ ذٞز ضا زؾت ًٖ ٗ ُيطز .ثؿيبضي اظ ٗسيطا ٙػبْٗ رسيس ُٗ٘ئ١ ٚؿتٜس ٗ تٞاٜٛس ٗيهبٙ
چبٓف١بي تبظ ٝ ٟظٛسُ قره ذٞز تٞاظ ٙثٝ٠رٞز آٝضٛس( .ثبالذط ،ٟآ١ٙب ايًٚبض ضا هجال زض ؾبيط پؿت١هبي ٗهسيطيت اٛزهبٕ
زاز ٟاٛس ).اٗب قـْ ٗسيطػبٗٔ ثب ت٘بٕ آعاٗبت َ ٝجيؼت ػبٕ آ ٗ ،ٙتٞاٛس اي ٚتٜف ضا ث ٠قست اكع ٙٝؾبظز٘١ .بَٞ ٙض ًه ٠يٌه
اظ ايٗ ٚسيطا ٙػبْٗ ٗ ُلت« :زض ٢ٛبيت چيعي ث٠ػٜٞا ٙتٞاظٝ ٙرٞز ٛساضز ،ثٌٔ ٠ايٞٛ ٚػ ٗهبٓح ٠اؾت».
ٗكٌالت كوٍ اظ ٗحسٝزيت١بي ظٗبٛ ٛكبت ُ ٘ٛيطٛس .ثؿيبضي اظ رٜج١٠بي ظٛسُ ٗهسيطػبْٗ رٜجه ٠ػ٘هٗ ٗٞه يبثهس ،زض
حبٓ ً ٠اًخطيت ٗب تطريح ٗ ز١يٖ آ١ ٙب ضا قره  ٠ِٛزاضيٖٗ .سيطػبٗٔ ٗ ُلت زذتط ٞٛرٞاٛف پؽ اظ ذٞاٛسٗ ٙوبٓه ٠اي
ً ٠زض آ ٙث ٠زؾت٘عز ٝي  ٖ١اقبض ٟاي قس ٟثٞزٛ ،عزـ آٗس .ا١ ٝيچ ُب ٟهجال ثب كطظٛساٛف زض ٗٞضز حوٞم ذهٞز نهحجت ٌٛهطزٟ
ثٞز .ثب ٝرٞزي ً ٠حوٞم ٝي زض ٗوبيؿ ٠ثب ٘١تبيبٛف ٗؼ٘ ٓٞثٛ ٠ظط ٗ ضؾيس ،اٗب ٗزجٞض قس ثه ٠ذهبٞٛاز ٟذهٞز ػٔهت ًؿهت
چٜي ٚزؾت٘عزي ضا تٞييح ز١سٗ .سيطػبْٗ زيِطي ٗ ُلت ،آٝي ٚر٘غ ذبٞٛازُ اـ پؽ اظ ٗسيطػبْٗقس ٝ ٙػٌهؽآؼ٘هْ
ذٞا١طا ٝ ٙثطازضاٛف پؽ اظ ػٔ ٜقسٞٗ ٙكويت ١بيف ،ثؿيبض ايُطاة آٝض ٛ ٝبضاحتًٜٜس ٟثٞز .توطيجب ٗ ٠٘١سيطا ٙػبْٗ رسيهس
ٗ ُٞيٜس ضٝاثُكب ٙثب زٝؾتب ٝ ٙذبٞٛاز ٟزچبض تح ٗ ّٞقٞز.
ثطاي٘ب ٙربي تؼزت زاقت ً ٠اؿٔت ٗسيطا ٙػبْٗ رسيس (حت زض ٘١ب ٙضٝظ١بي ا )ّٝث ٠كٌط ٗيطاث ذٞز ثٞزٛس١ .ط چٜس ايهٚ
ٗؿئٔ ٌٚ٘ٗ ٠اؾت ٜٗزط ث ٠ت٘طًع زضاظٗست قٞز (ً ٠اٗطي ُٗٔٞة اؾت) اٗب ٗه تٞاٛهس ثه ٠تهالـ ١هبي رؿهٞضا ٝ( ٠ٛحته
ث پطٝايب )٠ٛثطاي احطُصاضي ثط قطًت يب تـييط چيع١بي  ٖ١ذتٖ قٞز ًٛ ٠جبيهس تـييهط زاز ٟقهٛٞس .ثهب چٜهي ٚا١هساك اٛؿهبٙ
ث ٠ؾبزُ كطيلتٗ ٠ؼبٗالت ثعضٍ قسٝ ٝ ٟؾٞؾ ٗ ٠قٞز ؾبظٗب ٛايزبز ًٜس ً ٠ؾ ٠ثطاثط ثعضٍ تط اؾت١ ،ط چٜس  ٖ١ؾهٞزآٝضي
آًٖ ٙتط ثبقس.
ثطاي ١ط ٗسيطػبْٗ رسيس الظٕ اؾت تالـ ٜٗظ٘ ثطاي حلظ تٞايغ ذٞز نٞضت ز١س ،ته٘يٖ ١ب  ٝاػ٘بّ ذٞز ضا ٗهطٝض ًٜهس،
ث ٠ؾرٜب ٙزيِطاُٞ ٙـ ز١س  ٝاكطاز نبزم  ٝنطيح ضا زٝض ذٞز ر٘غ ًٜس .پبزاـ ١ب  ٝرٞايعي ً ٠ثه ٠يهي ٗهسيطػبْٗ تؼٔهن
ٗ ُيطز ٗ تٞاٛس ا ٝضا ث ٠ؾ٘ت ضكتبض تٌجطآٗيع ؾٞم ز١س.
ٗسيطا ٙػبْٗ قطًت ًٜٜس ٟزض ًبضُب ٟك٘٢يس ٟثٞزٛس ثطاي ارتٜبة اظ كطؾٞزُ ٛبق اظ ظٛسُ ًبضيٛ ،يبظٜٗس اضتجبٌ ثب زٛيهبي
ثيط ٙٝاظ ؾبظٗب( ٙذبٞٛاز ٝ ٟربٗؼ١ )٠ؿتٜس .ثؿيبضي اظ آ١ ٙب ضا١ ٟبي قرهه ثهطاي اضيهبي ايهٛ ٚيهبظ اظ َطيهن قهطًت زض
كؼبٓيت ١بي ػبٕ آٜ٘لؼ ٠يبكت ٠ثٞزٛسٗ .سيطػبْٗ  ٖ١ثٗ ٠وساضي اؾتطاحت ٛيبظ زاضز .ثهٛ ٠ظهط ٗه ضؾهس ٝضظـ ٗهٜظٖ ،تؼُهيالت
ذبٞٛازُ  ٝثبظي ُٔق ثيف تط ضايذ اؾت١ ،ط چٜس يي ٗسيطػبْٗ ٗ ٖ١ؿهبثو ٠اتٗٞجيهْ ضاٛه ضا ثه ٠ػٜهٞا ٙتلهطيح  ٝؾهطُطٗ
اٛتربة ًطز ٟثٞز .ا ٝتٞييح زاز ٗ زاٛس ١يچٝهت  ٘ٛتٞاٛس يي ه٢طٗب ٙاتٗٞجيْضا ٛقٞز ،اٗب ٗ تٞاٛس ذٞز ضا ثهب تهالـ ثهطاي
آٗ ٙكـ ّٞؾبظز.
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َفت چيسی كٍ باید بداويد
ثؿيبضي اظ ٗسيطا ٙػبْٗ اظ ٛوف ١بي ؿيطٜٗتظطٛ ٝ ٟبآقٜبٗ ،حسٝزيت ١بي ظٗب ٝ ٛاَالػبت  ٝضٝاثهٍ حطكه ٠اي زُطُه ٙٞقهسٟ
ذٞز رب ٗ ذٞضٛس .زض اي ٚرب ١لت قِلت ضايذ  ٝپيف ضٝي ٗسيطا ٙػبْٗ رسيس  ٝضا١ ٟبي قٜبؾبي ظٗب ٙاهسإ زض ثطاثط آ١ ٙب
آٝضز ٟقسٟاٛس.
قِلت ا ٘ٛ :ّٝتٞاٛيس قطًت ضا ازاضًٜ ٟيس
ػاليٖ ١كساضزٜ١س:ٟ
• زضُيط رٔؿبت ٗ ٝجبحج تبًتيٌ ظيبزي ١ؿتيس.
• ثؿيبضي اظ ضٝظ١ب احؿبؼ ٗ ًٜيس ًٜتطّ ظٗب ٙضا اظ زؾت زازٟايس.
قِلت ز :ٕٝزؾتٞضزاز١ ٙعي ٠ٜزاضز
ػاليٖ ١كساضزٜ١س:ٟ
• ُيط ًبض ق٘ب ١ؿتيس.
• ًبضًٜب ٙثيف اظ حس ت٘بيْ ثٗ ٠كٞضت ثب ق٘ب پيف اظ ١ط اهساٗ زاضٛس.
• اكطاز اظ اؾٖ ق٘ب ثطاي پكتيجبٞٗ ٛاضز ٗٞضز ٛظط ث٢طُ ٗ ٟيطٛس.
ثَٞ٠ض ٗخبّ ٗ ُٞيٜس« ،كطاٛي ُلت ٠اؾت.»...
قِلت ؾ :ٕٞآُب ١اظ ضذساز١ب  ٝرطيبٛبت ٗٞرٞز ثؿيبض زقٞاض اؾت
ػاليٖ ١كساضزٜ١س:ٟ
• ٖ١چٜب ٙچيع١بي ٗ قٜٞيس ً ٠قِلتظز ٗ ٟقٞيس.
• اظ ٝهبيغ پؽ اظ ٝهٞع ُٗٔغ ٗ قٞيس.
• اظ زؿسؿ١٠ب  ٝاذتالفٛظط١ب اظ َطين قبيؼبت ٗ ٠ٛ ٝؿتويٖ ُٗٔغ ٗ قٞيس.
قِلت چ٢بضٕٞ٘١ :اض ٟزض حبّ اضؾبّ پيبٕ ١ؿتيس
ػاليٖ ١كساضزٜ١س:ٟ
• زاؾتب١ٙبي زضثبض ٟق٘ب ٗيبً ٙبضًٜب ٗ ٙچطذس ًُٜٗ ٠جن ثب ٝاهؼيت ٛيؿت.
• اكطاز پيطاٗٛٞتب ٙث١٠ُٛٞ٠بي ٗرتٔق ٛكب ٗ ٙزٜ١س زضنسز پيفثيٞٗ ٜيٞػبت ٗحجٞة ٜٗ ٝلٞض ق٘ب ١ؿتٜس.
قِلت پٜزٖ :ق٘ب ضييؽ ٛيؿتيس
ػاليٖ ١كساضزٜ١س:ٟ
• ث ٠ربيِب ٟذٞز زض اضتجبٌ ثب ١يبتٗسيط ٟآُبٛ ٟيؿتيس.
• ٛوف١ب ٗ ٝؿئٓٞيت١بي ١يبتٗسيطٗ ٝ ٟسيطيت قلبف ٛيؿت.
• ٗجبحج رٔؿبت ١يبتٗسيطٗ ٟحسٝز ثُ ٠عاضـز ١زضثبضٛ ٟتبيذ  ٝته٘يٖ١بي ٗسيطيت اؾت.
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قِلت قكٖ :ذطؾٜسي ؾ٢بٕزاضا١ ٙسف ٛيؿت
ػاليٖ ١كساضزٜ١س:ٟ
• ٗسيطا ٝ ٙاػًبي ١يبتٗسيط ٟزض ٗٞضز اهساٗبت ثط اؾبؼ تبحيطقب ٙثط هي٘ت ؾ٢بٕ هًبٝت ٗ ًٜٜس.
• تحٔئِطا ٠ً ٛقٜبذت اظ ًؿتًٝبض ٛساضٛس ،ثطاي اذص ته٘يٖ١بي ً ٠ؾالٗت قطًت ضا ث٠ذُط ٗ اٛساظٛس ،ككبض ٗ آٝضٛس.
• پبزاـ١بي ٗسيطيت اضتجبٌ ٛبٗتٜبؾج ثب هي٘ت ؾ٢بٕ زاضٛس.
قِلت ١لتًٖ٘ :بًب ٙيي اٛؿب١ ٙؿتيس
ػاليٖ ١كساضزٜ١س:ٟ
• زض ٗهبحج١٠ب ثيفتط ذٞزتبُٗ ٙطح ١ؿتيس تب قطًتتب.ٙ
• ؾجي ظٛسُيتب ٙاظ ؾبيط ٗسيطا ٙثؿيبض تز٘ٔ تط اؾت.
• ثطذ اظ كؼبٓيت١بيتب ٙاضتجبَ ثب قطًت ٛساضز.

تعابيری برای مًضًع رَبری مدیرعامل
زض ًٜبض  ،ٖ١اي١ ٚلت قِلت تؼبثيطي ٗ ٝ ٖ٢اؾبؾ زض ٗٞضز ٛح ٟٞتؼطيق قـْ ذٞز تٞؾٍ يي ٗسيطػبْٗ رسيس زاضٛس.
ٛرؿتٗ ،سيطػبْٗ ثبيس يبز ثِيطز ث ٠ربي ت٘طًع ثط ػ٘ٔيهبت ضٝظٗهط ٟثهٗ ٠هسيطيت كًهبي ًٔه ؾهبظٗب ٙثسهطزاظز .ايهُٛٞ ٚه٠
ض١جطي ًطز ٝ( ٙؿطم زض رعپيبت ٛكس ٗ )ٙتٞاٛس تحٛ ٓٞبضاحت ًٜٜس ٟثبقسٗ .سيطػبٗٔ ٗ ُلت ،ػٔ ضؿٖ هسضت قـْ ذهٞز،
زض اثتسا ذٞز ضا «ث كبيسٟتطيٗ ٚسيط» قطًت حؽ ٗ ًطزٗ .سيطػبْٗ ثبيس يبز ثِيطز چِ ٠ٛٞث٠نٞضت ؿيطٗؿتويٖ ػ٘هْ ًهطزٟ
(ثب تسٝي ٝ ٚتجيي ٚاؾتطاتػي ،ايزبز كطايٜس١بي ؾطضاؾت  ٝاٛتربة  ٝپطٝضـ اكطاز ًٔيسي)  ٝقطايُ ضا ثٝ ٠رهٞز آٝضز ًه ٠ثه٠
زيِطاً٘ ٙي ٗ ًٜس اٛتربة ١بي زضؾت نٞضت زٜ١س ٖ١ .ظٗب ،ٙثبيس يطثب ،َٜ١كط ٝ َٜ١اضظـ ١بي ؾهبظٗب ٙضا ثهب ُلتهبض ٝ
ًطزاض ذٞز تٜظيٖ ًطز ٝ ٟثً ٠بضًٜبٛ ٙكب ٙز١س چِ ٠ٛٞضكتبض ًٜٜس.
ز ،ٕٝثبيس ثساٛس ايٗ ٚوبٕ  ٠ٛث ٠ا ٝحن ض١جطي ٗ ز١س ٝ ٠ٛ ٝكبزاضي ؾبظٗب ٛضا تً٘يًٜ ٗ ٚس .ا ٝثبيس ثَٞ ٠ض زاپٖ ٝيػُ ١هبي
الظٕ ثطاي ض١جطي ضا ًؿت  ٝحلظ ًٜس .اُط ٗسيطػبْٗ ،چكٖ اٛساظ ٗزبةًٜٜسٟاي ٛساقهت ٠ثبقهس ،اُهط اػ٘هبٓف ثهب اضظـ١هبي
ثيبٙقسٟاـ ُٜٗجن ٛجبقس يب ثٛ٠ظط ضؾس ضكب ٟؾبظٗب ٙضا كساي ٜٗبكغ قره اـ ٗه ًٜهس ،ثه٠ؾهٓٞ٢ت ٗكهطٝػيت ذهٞز ضا اظ
زؾت ٗ ز١س .ا ٝثبيس ثساٛس زض ٢ٛبيت ٗٞكويتف ثؿتِ ث ٠تٞاٛبي زض رٔت تؼ٢س زأَٝجب ٠ٛ ٝ ٠ٛاَبػت ارجهبضي زيِهطا ٙزاضز.
١ط چٜس اثعاض١بي ٗتؼبضف ٗسيطيت ٗ تٞاٜٛس يي ٛلط ضا ثٜٗ ٠هت ٗسيطػبٗٔ ثطؾبٜٛس ،اٗب ثه٠ت٢ٜهبي ٘ٛه تٞاٜٛهس ا ٝضا زض ايهٚ
ٗوبٕ حلظ ًٜٜس.
٢ٛبيتبٗ ،سيطػبْٗ ٛجبيس ًبٗال زض ٛوف ذٞز  ًٖ١قٞز .حت اُط زيِطاٝ ٖ١ ٙي ضا هسضت ثالٜٗهبظع ثساٜٛهس ،اٜ١ ٝهٞظ ١هٖ يهي
اٛؿب ٙاؾت .ؾ ْ٢اِٛبضي زض ك ٖ٢ايٌٛ ٚتٜٗ ٠زط ث ٠ذٞزثعضٍ ثيًٞ ٝ ٜتب ١زٝضاٗ ٙسيطػبٗٔ ٗ قٞز .ت٢ٜب ثهب حلهظ تهٞاظٙ
قره ٝ ٝاهغ ِٛطي اؾت ً ٠يي ٗسيطػبْٗ ٗ تٞاٛس ث ٠زيسُب ٟالظٕ ثطاي ته٘يٖ ُيطي زض ضاؾتبي ٜٗبكغ قهطًت ٞٗ ٝكويهت
زضاظٗست آٛ ٙبيْ قٞز.
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ٛيبظ ث ٠اػ٘بّ هسضت ٛكب٠ٛاي ٗحٌٖ اظ ٝرٞز يي ٛوهب ٙؾبظٗبُ ٛؿتطزٟتط اؾت.
هسضتٜ٘ستطيٗ ٚسيطػبْٗ ًؿ اؾت ً ٠هسضت اَطاكيبٛف ضا ثؿٍ ز١س.
ثَٞ٠ض ٗؿٖٔٗ ،سيطا ٙػبْٗ ؿطم زض اَالػبت ١ؿتٜس ،اٗب اَالػبت هبثْاتٌب ثَ٠طظ قِلتاِٛيعي ً٘يبة ١ؿتٜس.
ٝظيل ٠ازاضًٟطز ٙشيحوب ٙزاذٔ  ٝثيط ٛٝزض ػي ٚحلظ نساهت ٝ ٝحست زض پيبٕ١ ،يچُب ٟآؾبٛ ٙجٞز ٟاؾت.
يي ١يبتٗسيط ٟكؼبّ  ٝآُب ٗ ٟتٞاٛس ث٢تطيٗ ٚتحس ٗسيطػبْٗ ثطاي ت٘طًع ثط ػًْ٘طز زضاظٗست ٗحؿٞة قٞز.
١ط چٜس اثعاض١بي ٗتؼبضف ٗسيطيت ٗ تٞاٜٛس يي ٛلط ضا ثٜٗ ٠هت ٗسيطػبٗٔ ثطؾبٜٛس ،اٗب ثه٠ت٢ٜهبي ٘ٛه تٞاٜٛهس ا ٝضا زض ايهٚ
ٗوبٕ حلظ ًٜٜس.
ٛجبيس ١يچ پيك٢ٜبزي ثطاي تهٞيت ٢ٛبي ث٠زؾت ٗسيطػبْٗ ثطؾسِٗ ،ط ايٝ ٠ًٚي ثباقتيبم آ ٙضا تهٞيت ًٜس.
ٗيٌطٝكٗ ٙٞسيطػبْٗ ٘١يك ٠ضٝق ٚاؾت  ٝپيبٕ ا ٗ ٝتٞاٛس تحطيق قٞز.
ثطاي ١ط ٗسيطػبْٗ رسيس الظٕ اؾت تالـ ٜٗظ٘ ثطاي حلظ تٞايغ ذٞز نٞضت ز١س ،ته٘يٖ ١ب  ٝاػ٘بّ ذٞز ضا ٗهطٝض ًٜهس،
ث ٠ؾرٜب ٙزيِطاُٞ ٙـ ز١س  ٝاكطاز نبزم  ٝنطيح ضا زٝض ذٞز ر٘غ ًٜس.
 ٖ١ؾ٢بٕزاضا ٖ١ ٝ ٙتحٔئِطاٗ ،ٙيْ ث ٠ؾ٘ت زيسُبًٞ ٟتبٟٗست زاضٛس .اٗب ٗسيطػبْٗ ثبيس زٓٞاپؽ اضظـآكطي ٜپبيساض ثبقس.
اؿٔت ٗسيطػبْٗ ضا ٗخْ ه٢طٗبٛب ٙكئٖ١ب ذؿتِ ٛبپصيط ٗ ثيٜيٖ.
توطيجب ٗ ٠٘١سيطا ٙػبْٗ رسيس ٗ ُٞيٜس ضٝاثُكب ٙثب زٝؾتب ٝ ٙذبٞٛاز ٟزچبض تح ٗ ّٞقٞز.
ٗسيطا ٙػبْٗ قطًت ًٜٜس ٟزض ًبضُب ٟك٘٢يس ٟثٞزٛس ثطاي ارتٜبة اظ كطؾٞزُ ٛبق اظ ظٛسُ ًبضيٛ ،يبظٜٗس اضتجبٌ ثب زٛيهبي
ثيط ٙٝاظ ؾبظٗب( ٙذبٞٛاز ٝ ٟربٗؼ١ )٠ؿتٜس.
اُط ٗسيطػبْٗ ،چكٖ اٛساظ ٗزبة ًٜٜسٟاي ٛساقت ٠ثبقس ،اُط اػ٘بٓف ثب اضظـ١بي ثيب ٙقسٟاـ ُٜٗجن ٛجبقس يب ثٛ ٠ظط ضؾس ضكبٟ
ؾبظٗب ٙضا كساي ٜٗبكغ قره اـ ٗ ًٜس ،ث٠ؾٓٞ٢ت ٗكطٝػيت ذٞز ضا اظ زؾت ٗ ز١س.
ٝهت ٗسيطػبْٗ رسيس ًبض ذٞز ضا قطٝع ًطز ،زيِط  ٘ٛتٞاٛس ثُ ٠لت٘ب١ٙبي ضٝيبي ثسطزاظز ،ظيطا ذُط آٝ ٙرٞز زاضز ًه١ ٠هط
ايس ٟذبٗ ًُٗ ٠طح ٗ ؾبظز ث ٠ايسٟاي ذٞة تؼجيط قٞز.
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