رازهای موفق ترین آدم های دنیا را در یک دقیقه بخوانید
آٜٗب ٓیِیبسدس ٛغت٘ذ آب ٓیِیبسدسٛبیی خٞدعبختٛ ،ٚیچًذاّ اص آٜٗب دس خبٗٞادٙای ثشٝتٔ٘ذ ٗجٞدٙاٗذ آب ایذٛٙبی
ػبُی ،پؾتٌبسٞٛ ،ػ  ٝگبٛی ٗجٞؽ ،آٜٗب سا ث ٚؿٍٛٞبی ثضسگ اهتقبدی دٗیب ثذٍ ًشد ٙاعت .حبال آٜٗب ساصٛبی
ٓٞكویت خٞد  ٝدسطٛبیی سا ً ٚدس ًَ صٓبٕ گشكتٚاٗذ ثب ؽٔب دس ٓیبٕ ٓیگزاسٗذ.
ثشتشیٖ ٛب:آٜٗب ٓیِیبسدس ٛغت٘ذ آب ٓیِیبسدسٛبیی خٞدعبختٛ ،ٚیچًذاّ اص آٜٗب دس خبٗٞادٙای ثشٝتٔ٘ذ ٗجٞدٙاٗذ آب
ایذٛٙبی ػبُی ،پؾتٌبسٞٛ ،ػ  ٝگبٛی ٗجٞؽ ،آٜٗب سا ث ٚؿٍٛٞبی ثضسگ اهتقبدی دٗیب ثذٍ ًشد ٙاعت .حبال آٜٗب
ساصٛبی ٓٞكویت خٞد  ٝدسطٛبیی سا ً ٚدس ًَ صٓبٕ گشكتٚاٗذ ثب ؽٔب دس ٓیبٕ ٓیگزاسٗذ.

یي خقِت ٓؾتشى ٓیِیبسدسٛبی خٞدعبخت ٚایٖ اعت ً ٚآٜٗب ثشای ثیبٕ دیذگبٛٙب  ٝػوبیذؽبٕ ساحت ٛغت٘ذ ٝ
خجبُت ٗٔیًؾ٘ذ .ثٔٛٚیٖ دُیَ ٓیتٞاٗیذ اص ر ٖٛكؼبٍ  ٝدیذگبٛٙبی خالهبٗ ٚآٜٗب اعتلبدً٘ ٙیذ  ٝحتی اص آٜٗب
ًٔي ثگیشیذ تب ثشٝتٔ٘ذ ؽٞیذ ،یب ایٌ٘ ٚهذست سٛجشیتبٕ سا اكضایؼ دٛیذ یب دس ًبس ٓٞكنتش ؽٞیذ.خت ،طجیؼی اعت
ً ٚایٖ ٓیِیبسدسٛب ث ٚؽٔب ٗٔیگٞی٘ذ ً ٚثب فشكٚجٞیی دس ٓقشف ث٘ضیٖ ٓیتٞاٗیذ ٓبٛی  01دالس فشكٚجٞیی
ً٘یذ ،یب ثب خبٓٞػًشدٕ چشاؽٛبی اضبكی ٓیتٞاٗیذ ًٔی پظاٗذاص ً٘یذ ،طجیؼی اعت ً ٚتٞفیٛٚبی آٜٗب دسثبسٙ
ٓغبئًَِ ،ی ثبؽذٓ .ثال ایٌ٘ ٚچگ ٚٗٞدس ًبستبٕ ٓٞكنتش ثبؽیذ ،چگ ٚٗٞدس حشكٚتبٕ جٜؼ ً٘یذ ٓ ٝغبئِی اص ایٖ
هجیَ...
ٓطبُؼٗ ٚظشات ایٖ اكشاد ٓی تٞاٗذ دیذگب ٙجبُجی ث ٚؽٔب ثذٛذ  ٝدس صٗذگی ؽٔب تـییشاتی ایجبد ً٘ذ.

وارى بانت
خىدتاى را مػف منیذ
ٓیگٞی٘ذ ایٖ ٓشد ٓٞكنتشیٖ عشٓبیٚگزاس ًَ تبسیخ اعت ،ایٖ عشٓبیٚداس ً ٚپیؼثی٘ی ٓیؽٞد ٛش  3عبٍ
یي ثبس ثشٝتؼ دٝثشاثش ٓیؽٞد ،عخ٘شإ ثشجغتٚای اعت .ا ٝدس فحجتٛبیؼ ٌٗتٛٚبی جبُت ٞٛ ٝؽٔ٘ذاٗٚای
دسثبسٞٓ ٙكویت  ٝپیؾشكت ٓیگٞیذٓ ،ثال یيثبس دس یي ثشٗبٓ ٚتِٞیضیٗٞی گلت« :اگش ثخٞا ْٛث ٚطٞس ػبّ ثٚٔٛ ٚ
ٓشدّ یي تٞفی ،ًْ٘ ٚایٖ اعت ً ٚسٝی اعتؼذادٛبی خٞدتبٕ عشٓبیٚگزاسی ً٘یذ ،اعتؼذادٛبی خٞدتبٕ سا ًؾق
ً٘یذ  ٝث ٚآٜٗب ثٜب دٛیذ؛ صیشا ایٖ چیضی اعت ًٛ ٚیچًظ ٗٔیتٞاٗذ إٓ سا اص ؽٔب ثذصدد یب اص إٓ توِیذ ٝ
ًپی ثشداسی ً٘ذ ...ایٖ سا ٓطٔئٖ ثبؽیذ ً ٚاگش اعتؼذادٛبی خٞدتبٕ سا ًؾق ً٘یذ  ٝث ٚطٞس فحیح  ٝثب ثشٗبٓٚ
ٓ٘بعت ث ٚپشٝسػ إٓ اهذاّ ً٘یذ ،هطؼب اٗغبٕ ٓٞكوی خٞاٛیذ ؽذ ».دس ٓقبحجٚای دیگشٝ ،اسٕ ثبٗت ث ٚأٛیت
ٓوشٝكٗجٞدٕ پشداخت .ا ٝدس ٓقبحج ٚثب یبٗٞٛیٞص گلت« :ث ٚطٞس ٓؼٔٛ ،ٍٞش اٗغبٗی ً ٚثذٛی یب هغظ ٗذاسد،
خٞؽحبٍتش اص اٗغبٗی اعت ً ٚثذٛی یب هغظ داسد .ثبیذ اُٝیٖ ٛذف صٗذگیتبٕ دس ثخؼ اهتقبدی پشداخت
ثذٛیٛب ثبؽذْٜٓ .تشیٖ ٌٗتٚای ًٓ ٚی تٞاٗذ دس صٗذگی ؽٔب ایجبد ثجبت اهتقبدی ً٘ذ ،ایٖ اعت ًٝ ٚاّٛبی ثب
ثٜش ٙع٘گیٖ ٗگیشیذ ،ؽبیذ ٝاّ ٛب ث ٚؽٔب دس ٓذت ًٞتبًٔ ٙي ً٘٘ذ آب ٝاّٛبی ثب ثٜش ٙع٘گیٖ هطؼب دس آی٘ذ ٙؽٔب
سا دس ثبصپشداخت دچبس ٓؾٌَ ٓیً٘ذ ...ایٖ تٞفی ٖٓ ٚاعتٛ ،یچٝهت ٓوشٝك ٗجبؽیذ».

چارلی هانگر
 3قانىى هىفقیت در اقتصاد
چبسُی ٓبٗگش ،ؽشیي تجبسی ٝاسٕ ثبكت اعت ً ٚحبال یٌی اص ٓیِیبسدسٛبی ٓؾٜٞس جٜبٕ ٓحغٞة ٓیؽٞد  ٝثٚ
فٞست ٓغتوَ عشٓبیٚگزاسی ٓیً٘ذً .تبة «چبُشی آُٔبٗبى ثیچبس »ٙا ٝؽٜشت ثغیبسی داؽت ،ٚتٞفیٛٚبی
حشكٚای  ٝؽـِی جبُجی داسد 2 ٖٓ« :هبٗ ٕٞثشای خٞدّ داسّ 2 ،هبٗٞٓ ٕٞكویت ،ؽبیذ ٗتٞاٗیذ ٛش  2سا ٔٛضٓبٕ
اٗجبّ دٛیذ آب ثبیذ تالػتبٕ سا ثٌ٘یذ .ایٖ  2هبٗ ٕٞای٘گٛ ٚٗٞغت٘ذ:
ٛیچٝهت چیضی سا ً ٚخٞدتبٕ ث ٚػ٘ٞإ خشیذاس إٓ سا ٗٔیخشیذ ث ٚدیگشی ٗلشٝؽیذ.
ٛشگض ثشای ًغی ً ٚث ٚا ٝاحتشاّ ٗٔیگزاسیذ یب عتبیؼاػ ٗٔیً٘یذ ًبس ٌٗ٘یذ.
كوظ ثب ًغبٗی ًبس ً٘یذ ً ٚاص ًبسًشدٕ ثب آٜٗب ُزت ٓیثشیذ».
ایٖ ٓیِیبسدس خٞدعبخت ًٚ ٚثشای سعیذٕ ث ٚثشٝت ثغیبس تالػ ًشد ٙتٞفیٛٚبیی  ْٛدسثبس ٙصٗذگی داسد« :عؼی
ً٘یذ ٛش سٝص ً ٚاص خٞاة ثیذاس ٓیؽٞیذ ًٔی ثٜتش اص هجَ ثبؽیذ  ٝعؼی ً٘یذ اٗغبٕ ثٜتشی ثبؽیذ .ثٝ ٚظبیق
خٞدتبٕ ثب دهت  ٝاص سٝی ٓیَ ػَٔ ً٘یذ .عؼی ً٘یذ هذّ ث ٚهذّ پیؼ ثشٝیذ ،الصّ ٗیغت ً ٚخیِی عشیغ
پیؾشكت ً٘یذ ،آساّآساّ  ٝثبحٞفِ ٚآب ٔٛیؾ ٚس ٝث ٚجِ ٞحشًت ً٘یذ ».آخشیٖ تٞفیٓ ٚبٗگش  ْٛایٖ اعت:
«ٓ ْٜتشیٖ ٌٗت ٚایٖ اعت ً ٚثب تـییشات صٗذگی ً٘یذ  ٝث ٚآٜٗب ػبدت ً٘یذ .اگش هشاس ثٞد ً ٚدٗیب تـییش ٌٗ٘ذ ٖٓ ٞ٘ٛص
پًٔ ٍٞی داؽتْ  ٝیي ًبسٓ٘ذ عبد ٙثٞدّ».

دانلذ تراهپ
هیچوقت قانع نػىیذ
داِٗذ تشآپ ،ثشٝتٔ٘ذ ٓؾٜٞس ً ٚثشٝتؼ سا ثب عشٓبیٚگزاسی دس آالى ٓ ٝغتـالت ثٚدعت آٝسد ٝ ٙدس سعبٗٛٚب
 ْٛعشٓبی ٚگزاسی ًشد ،ٙدس یي ٓقبحج ٚدسثبس ٙساصٛبی ٓٞكویت گلت« :ؽٔب ثبیذ ثشای خٞدتبٕ ٛذف داؽتٚ
ثبؽیذ ،ثٛ ٚش ٛذكی ً ٚسعیذیذ ،خٞؽحبٍ ثبؽیذ آب ْٜٓتشیٖ ٌٗت ٚایٖ اعت ً ٚهبٗغ ٗؾٞیذ ،ثبیذ ث ٚحشًت
ادآ ٚدٛیذ  ٝهبٗغ ٗؾٞیذ».ث ٚگلت ٚداِٗذ تشآپ داؽتٖ تلٌش ٓثجت ٓ ْٜاعت آب ثشای ٓٞكنؽذٕ ثبیذ
ٗبًبٓیٛب ،پغشكتٛب  ٝؽٌغتٛب سا  ْٛتجشثً٘ ٚیذ  ٝثب آٜٗب ً٘بس ثیبییذٔٛ« :یؾ ٚث ٚكٌش چبُؼٛب ٓ ٝبٗغٛب
ثبؽیذ ،ثبیذ ٔٛیؾ ٚثشای چبُؼٛب ٓ ٝجبسص ٙثب آٜٗب آٓبد ٙثبؽیذٔٛ ،یؾ ٚثبیذ حبضش ثبؽیذ».
 ٝآخشیٖ تٞفی ٚداِٗذ تشآپ « :خٞة اعت ًٔٛ ٚیؾ ٚیي اُگ ٝ ٞیي ٓؾبٝس داؽت ٚثبؽیذ .صٓبٗی ً ٚاُگ ٞداؽتٚ
ثبؽیذٓ ،یتٞاٗیذ ساحت تش ث ٚعٔت جِ ٞحشًت ً٘یذ ،یي اُگ ٞث ٚؽٔب اٗشژی پیؼ سكتٖ  ٝحَ ٓؾٌالت سا
ٓیدٛذ».

برنی النطتىى

آتع را خاهىظ منیذ
ثشٗی اٌُغت ٕٞیٌی اص إٓ ٓیِیبسدسٛبی ػجیت  ٝؿشیت اعت ،ا ٝدس حیطٛٚبی ٓختِلی اص اهتقبد حضٞس داؽتٚ
آب ػٔذ ٙثشٝت  ٝؽٜشتؼ سا ٓذی ٕٞػؾوؼ اعتٓ« :غبثوبت اتٓٞجیِشاٗی كشٓ ٍٞیي».ثشٗی اٌُغت ًٚ ٕٞحبال
ٓذیش ٓغبثوبت اتٓٞجیِشاٗی كشٓ ٍٞیي جٜبٗی اعتٓ ،یگٞیذ ً ٚدس تٔبّ صٗذگیاػ یي كشٓ ٍٞعبد ٙثشای
ٓٞكویت داؽت ٚاعت« :آتؼ خبٓٞػًشدٕ» ایٖ ٓیِیبسدس ٓٞكن دس تٞضیح حشف خٞد ٓیگٞیذ« :دُیَ ٓٞكویت ٖٓ
دس صٗذگی خیِی عبد ٙاعت ٖٓ .یي ٓیَ پبیبٕٗبپزیش ثً ٚبس دس حیطٚای داؽتْ ً ٚػبؽن إٓ ثٞدّ  ٝكوظ دٝعت
داؽتْ ایٖ ًبس سا اٗجبّ دٝ ،ْٛهتی تب ایٖ حذ ثً ٚبسی ػاله ٚداؽت ٚثبؽی حتٔب دس إٓ ٓٞكن ٓیؽٞی ...آب اگش
ثخٞا ْٛساٛجشد ًَ صٗذگیاّ سا ثشای ؽٔب ثیبٕ ًْ٘ ،ثبیذ ثگٞیْ ً ٖٓ ٚث ٚؽی ٙٞآتؼٗؾبٕٛب صٗذگی ًشدٙاّٛ ،ش
آتؼٗؾبٗی فجح خٞدػ سا ثب ایٖ كٌش ؽشٝع ٓیً٘ذ ً ٚإٓ سٝص یي آتؼ سا خبٓٞػ ً٘ذٛ ْٛ ٖٓ ،ش سٝص خٞدّ سا
ثب كٌشًشدٕ ث ٚیي آتؼ  ٝایٌ٘ ٚچگ ٚٗٞثش إٓ ؿِج ،ًْ٘ ٚؽشٝع ٓیًشدّٛ ،یچ سٝصی دس صٗذگی ٖٓ ٗجٞد ًٚ ٙدس إٓ
ث ٚحَ یي ٓغئِ ٚكٌش ٌْٗ٘ ،اگش  ْٛآتؼ آٗوذس ثضسگ ثٞد ً ٚث ٚتٜ٘بیی ٗٔیتٞاٗغتْ إٓ سا خبٓٞػ ًْ٘ حتٔب اص
دیگشاٗی ً ٚث ٚآٜٗب اػتوبد  ٝاػتٔبد داؽتًْٔ ،ي ٓیگشكتْ ٝ».آب آخشیٖ تٞفیٛٚبی ثشٗی اٌُغت ٕٞثشای ؽٔب:
«ٔٛیؾ ٚفبدم ثبؽیذٔٛ ،یؾٝ ٚكبداس ثبؽیذٔٛ ،یؾٓ ٚغئُٞیتپزیش ثبؽیذ ،اگش ٝظیلٚای سا پزیشكتیذ یب
هشاسدادی سا ٓ٘ؼوذ ًشدیذ تب آخش ث ٚإٓ ٝكبداس ثبؽیذ».

بیل گیتص
یل هیلیارد دالر هطاوی اضت با یل هوبرگر
ایٖ ٓشد سا اُگٞی ثشٝتٔ٘ذؽذٕ دس هشٕ ثیغتٝیٌْ ٓیٗبٓیذٗذ .ا ٝپبیٚگزاس ؽشًت ٓبیٌشٝعبكت اعت ً ٚیٌی اص
ثضسگتشیٖ عشٓبیٚداسإ ًَ تبسیخ ٓحغٞة ٓیؽٞدٝ .ی دس عخ٘شاٗی دس داٗؾگبٝ ٙاؽ٘گتٖ گلت ٚثٞدٝ« :اهؼب
ٝهتی ًبسّ سا ؽشٝع ًشدّ ث ٚایٖ كٌش ٗٔیًشدّ ً ٚسٝصی ثشٝتٔ٘ذ ؽ ،ّٞچ ٚثشعذ ث ٚایٌ٘ ٚدس ٓیبٕ اكشاد خیِی
ثشٝتٔ٘ذ هشاس ثگیشّ ...خیِی اص ًغبٗی ًً ٚبسؽبٕ سا خٞة اٗجبّ ٓید٘ٛذ ث ٚچیضٛبیی ٓیسع٘ذ ً ٚدس آؿبص حتی
تقٞسػ سا ٔٗ ْٛیًشدٗذٓ ...طٔئٖ ثبؽیذ ًْٜٓ ٚتشیٖ ٓغئِ ٚایٖ اعت ً ٚػبؽن ًبسی ًٓ ٚیخٞاٛیذ اٗجبّ
دٛیذ ثبؽیذ  ٝث ٚخٞدتبٕ ایٔبٕ داؽت ٚثبؽیذ ».دس ٓقبحجٚای ثب ٓجِ ٚپیپَ  ْٛثیَ گیتظ گلت ٚثٞدْٜٓ« :تشیٖ
اتلبم صٗذگی ایٖ اعت ًً ٚبسی ثٌ٘ی ً ٚػبؽن إٓ ثبؽیٝ ،هتی ًبسی سا ثٌ٘ی ً ٚػبؽن إٓ ٛغتیُ ،زتی
سا تجشثٓ ٚیً٘ی ً ٚدس ثشٝتٔ٘ذؽذٕ ثیؼ اص حذ ٔٗ ْٛیتٞاٗی إٓ سا تجشثً٘ ٚی .اُجتً ٚبٓال ایٖ سا ٓیكًٚ ْٜٔ
ٛذف  ٚٔٛاٗغبٕٛب ثشٝتٔ٘ذ ؽذٕ  ٝث ٚدعت آٝسدٕ ٓیِیٛ ٕٞب دالس ثبؽذ ،هطؼب ثشٝت ،آصادی  ٝهذستی ث ٚاٗغبٕ
ٓیثخؾذ ً ٚثشای ٛش ًغی ُزت ثخؼ اعت آب خت ساعتؼ سا ثگٞیْٝ ،هتی ث ٚإٓ سعیذی ٓیثی٘ی ًٛ ٚیچ
كشهی ثب یي ٔٛجشگش ٗذاسد ».ایٖ ثشٝتٔ٘ذ اكغبٗٚای ً ٚاُجتٓ ٚجبُؾ صیبدی سا  ْٛفشف ًبسٛبی خیشخٞاٛبٗٝ ٚ
ٗیًٌٞبساٗ ٚدس جٜبٕ ًشد ٙثبسٛب گلت ٚثٞد ً ٚثشٝت تب هجَ اص ثٚدعت آٝسدٕ إٓ جبُت اعت آب ثؼذ اص إٓ ٝاهؼب
ُزتثخؼ ٗیغت.

اضتیى جابس
به صذای درونتاى گىظ دهیذ
یٌی اص پبیٚگزاسإ ؽشًت اپَ ًٝغی ً ٚث ٚاُ ٝوت «ٓـض دیجیتبٍ» داد ٙثٞدٗذ ،یٌی اص تبثیشگزاستشیٖ ثشٝتٔ٘ذإ
جٜبٕ ثٞد .جبثض ٔٛیؾ ٚث ٚتٔبّ اكشادی ً ٚاص ا ٝیي ٗقیحت ٓیخٞاعت٘ذ ٓیگلت« :ث ٚدٗجبٍ آسصٛٝبیتبٕ ثشٝیذ،
ثٚدٗجبٍ سؤیبٛبیتبٕٛ ،شهذس ً ٚسؤیبٛبیتبٕ ثضسگ ثبؽذٓ ،یتٞاٗیذ ث ٚإٓ ثشعیذ ».اعتی ٞجبثض یيثبس دس ٓقبحجٚای ثب
ثشٗبٓ ٚدٗیبی آشٝص  CNNگلت« :صٓبٕ ؽٔب ٓحذٝد اعت ،پظ إٓ سا ث ٚصٗذگیًشدٕ ث ٚؽی ٙٞدیگشإ ٛذس ٗذٛیذ،
ٗگزاسیذ هٞاٗیٖ  ٝع٘ت ٛب ثشای ؽٔب تقٔیْ ثگیشٗذ ،ثب كٌش دیگشإ صٗذگی ٌٗ٘یذ .ثشای صٗذگی خٞدتبٕ اسصػ هبئَ
ؽٞیذ .ثبیذ ثشای إٓ چیضی ً ٚحظ دسٗٝی  ٝهِجتبٕ ث ٚؽٔب ٓیگٞیذ اسصػ هبئَ ؽٞیذ .حظ دسٗٝی ؽٔب هجَ اص
ػوِتبٕ ٓیداٗذ ً ٚؽٔب چٓ ٚیخٞاٛیذ  ٝثبیذ چً ٚبس ً٘یذ .گٞػًشدٕ ث ٚفذای دسٗٝتبٕ ثبیذ اُٞٝیت ا ٍٝؽٔب
ثبؽذ  ٝثوی ٚچیضٛب ثؼذ اص إٓ هشاس ٓیگیشٗذ».اعتی ٞجبثض ٔٛیؾٓ ٚیگلت ً ٚآسص ٝ ٝسؤیبیؼ ایٖ اعت ً ٚرسٙای
كؼبٍ دس ًٌٜؾبٕ ثبؽذ .ثبیذ ثذاٗیذ ً ٚؽبیذ چ٘یٖ آسصٝیی ثٗ ٚظش ثضسگ ٗجبؽذ آب ٝهتی یي ٓشد ثضسگ ایٖ سا
ٓیگٞیذ ثبیذ ث ٚإٓ دهت ً٘یذ.

هارك زومربرگ

ضریع باغیذ؛ خیلی ضریع
پبیٚگزاس پشٝژ ٙػجیت  ٝثغیبس ٓٞكن «كیظثٞى» جٞإتشیٖ ٓیِیبسدس جٜبٕ ٓحغٞة ٓیؽٞد ،ا ٝ ٝدٝعتبٗؼ یي
عبیت ًٞچي سا دس ثٞعت ٕٞپبیٚگزاسی ًشدٗذ ٛ ٝشگض تقٞسػ سا ٗٔیًشدٗذ ً ٚعبیت ًٞچي آٜٗب سٝصی ثٚ
ثضسگتشیٖ اتلبم ػبُْ ٓجبصی ثذٍ ؽٞد .اٞ٘ٛ ٝص ثغیبس جٞإ اعت  ٝثب تٞج ٚث ٚتجشثٚٗ ٚچ٘ذإ صیبدػ دس صٗذگی
ؽبیذ كشدی ٓ٘بعت ثشای اسائ ٚساٌٛبس  ٝتٞفی ٝ ٚاسائ ٚاُگ ٞثٗ ٚظش ٗشعذ آب خت ایٖ ٓشد جٞإ ثغیبس ثبٞٛػ ٝ
ثغیبس ٓٞكن حشفٛبی جبُجی ثشای ؽٔب داسد« :چیضی ًٓ ٚیخٞا ْٛث ٚدیگشإ ،ث ٚخقٞؿ ث ٚجٞإٛب ثگٞیْ ایٖ
اعت ً ٚثبیذ عشیغ حشًت ً٘یذ ،خیِی عشیغ ،سیغيپزیش ثبؽیذ  ٝجبٙطِت ،عؼی ً٘یذ هذّٛبی ثضسگ ثشداسیذ،
اص اٗجبّ ًبسٛبی ثضسگ ٗتشعیذ ،ثٜتش اعت ًبسی سا آتحبٕ ً٘یذ  ٝدس إٓ ٓٞكن ٗؾٞیذ تب ایٌ٘ٔٛ ٚیؾ ٚدس حغشت
اٗجبّ دادٕ إٓ ًبس ثٔبٗیذ .تالػ ثشای اٗجبّ یي ًبسٛ ،شهذس  ْٛثضسگ  ٝتشع٘بى ثبؽذ ،ثٜتش اص ثیٌبس ٓبٗذٕ  ٝپب سٝی
پب اٗذاختٖ اعت .ایٖ ٓیِیبسدس جٞإ ً ٚثٚتبصگی اصدٝاج ًشد ٙدس عخ٘شاٗی دس داٗؾگبٝ ٙیشجی٘یب  ْٛگلت« :اص
تجشثٛٚبی جذیذ ٗتشعیذٛ ،یچٝهت ثشای تـییشدادٕ صٗذگی  ٝپیذاًشدٕ ٛذفٛبی جذیذ دیش ٗیغت».

جف بسوش
نه ضخت باغیذ ،نه نرم
عبیت آٓبص ٕٝاص ٓؾٜٞستشیٖ عبیتٛبی جٜبٕ اعت  ٝطجیؼی اعت ایٖ عبیت جضء گشإهیٔتتشیٖ عبیتٛبی
جٜبٕ ٓحغٞة ؽٞد .ایٖ عبیت ً ٚاثتذا ثشای خشیذ ًتبة ٓ ٝجالت ساٙاٗذاصی ؽذ آب اً٘ ٕٞثضسگتشیٖ عبیت
تجبسی آٗالیٖ جٜبٕ اعت .جق ثضٝط یٌی اص د ٝپبیٚگزاس ایٖ عبیت دس ٓقبحجٚای ثب ٓجِٗ ٚیٞیٞسًش گلت ٚاعت:
« خیِی اص ٓشدّ ث ٚایٖ اػتوبد داسٗذ ً ٚثبیذ دس ُحظ ٚصٗذگی ًشد آب ٖٓ جض ٝایٖ دعتٗ ٚیغتْ .كِغل ٝ ٚدیذگبٙ
ٖٓ ایٖ اعت ً ٚدسثبس ٙآی٘ذ ٝ ٙأٛیت صٓبٕ چ ٚدس آشٝص ٝ ٙچ ٚدس آی٘ذ ٙكٌش ً٘یْ  ٝعؼی ً٘یْ هذس ایٖ صٓبٕ سا
ثذاٗیْ  ٝث ٚگٚٗٞای ثشٗبٓٚسیضی ً٘یْ ً ٚدس آی٘ذ ٙحظ ساضیثٞدٕ سا داؽت ٚثبؽیْٔٛ .یؾ ٚعؼی ًشدٙاّ ًٚ
ثشای آی٘ذ ٙثشٗبٓٚسیضی ًْ٘  ٝثٛ ٚذكی ًٓ ٚیخٞا ْٛثشعْ تب ثتٞاْٗ اص خٞدّ ساضی ثبؽْ ،ثب ایٖ ؽیٔٛ ٙٞیؾٚ
ٓٞكن ثٞدٙاّ».
جبُت اعت ً ٚایٖ ٓتخقـ ٗشّاكضاس  ٝتبجش ثغیبس ٓٞكن دس سٝاٗؾ٘بعی  ْٛعشسؽت ٚداسد« :ثشای ٓٞكنؽذٕ
 ْٛثبیذ عختی داؽت  ْٛ ٝاٗؼطبف ،اگش ثیؼ اص حذ ٗشّ ثبؽیذ ثب ٛش ٓؾٌِی ٓتٞهق ٓیؽٞیذ ٔٗ ٝیتٞاٗیذ اص
ساٛٙبی عخت ثگزسیذ .اگش  ْٛافال اٗؼطبف ٗذاؽت ٚثبؽیذ ثب سٝثٚس ٝؽذٕ ثب ٛش ٓغئِٚای ً ٚساٙحَ إٓ سا
ٗٔیداٗیذ خٞدتبٕ سا خٞاٛیذ دیذ ًٓ ٚشتت عش ث ٚدیٞاس ٓیًٞثیذ  ٝثٛ ٚیچ ساٙحَ دیگشی كٌش ٗٔیً٘یذ».

جیوس دایطىى
غنطتها ههنتر از پیروزیها هطتنذ
ٓیِیبسدسی ً ٚیٌی اص ایذٛٙبی كٞماُؼبد ٙاػ جبسٝثشهی ثذً ٕٝیغ ٚآؽـبٍ ثٞد ٔٛ ٝچ٘یٖ ٓبُي ؽشًت دایغٕٞ
ٛ ْٛغت ،حبال یٌی اص ٓـضٛبی خالم دس حیط ٚاهتقبدی اسصیبثی ٓیؽٞد .جبُت اعت ً ٚدایغ ٕٞدس ثیؾتش
ٓقبحجٛٚب  ٝعخ٘شاٗیٛبیؼ ثیؾتش اص آٌٗ ٚدسثبس ٙپیشٝصی ٞٓ ٝكویتٛبیؼ فحجت ً٘ذ ،دسثبس ٙؽٌغتٛب ٝ
ٗبًبٓیٛبیؼ فحجت ًشد ٙاعت ،اُجت ٚایٖ ًبس دُیَ داسد ،ایٖ ٓـض ثضسگ اهتقبدی ٓیگٞیذ« :ثضسگتشیٖ
دسطٛبیی ً ٚدس صٗذگی گشكتٓ ٚیؽٞد ،دسط اص ؽٌغتٛب ٗ ٝبًبٓیٛبعتٓ ٚٔٛ .ب اٗغبٕٛب اؽتجبٙ
ٓیً٘یْ آب ٓ ْٜایٖ اعت ً ٚاسصػ ایٖ ؽٌغتٛب سا ثذاٗیْ  ٝاص ٛش اؽتجبٛی دسط ثگیشیْ  ٝعؼی ً٘یْ ثب
دسطگشكتٖ اص ٛش ؽٌغت ،پیؾشكت ً٘یْ ».ؽبیذ كٌش ً٘یذ ً ٚایٖ یي ؽؼبس اعت آب ثذاٗیذ ً ٚدایغ ٝ ٕٞتیْ
تحوین ٓ ٝطبُؼبت ا 4015 ٝثبس آصٓبیؼ سٝی جبسٝثشهیٛب سا اٗجبّ دادٗذ ً ٚٔٛ ٚآٜٗب ؽٌغت خٞسد آب عشاٗجبّ
دس  4015آصٓبیؼ اتلبم خٞثی اكتبد  ٝیي ًؾق جبُت سهْ خٞسد .جیٔض دایغٓ ٕٞیگٞیذ ْٜٓ« :ایٖ اعت ًٚ
ؽٌغت ٛب ؽٔب سا ٓتٞهق ٌٗ٘ذ ْٜٓ ،ایٖ اعت ً ٚث ٚدسعت ثٞدٕ ًبسی ً ٚاٗجبّ ٓیدٛیذ ایٔبٕ داؽت ٚثبؽیذ
 ٝاص سعیذٕ ث ٚإٓ ٗبآیذ ٗؾٞیذٛ ،ش ؽٌغت ٓیتٞاٗذ ث ٚؽٔب ٗؾبٕ دٛذ ً ٚدس چ ٚجبیی  ٝچ ٚصٓی٘ٚای
ٓؾٌَ داؽتٚایذ  ٝثب ثشطشفًشدٕ آٜٗب ثٞٓ ٚكویت ثشعیذ».

هگ ولع
چگىنه یل هذیر هىفق باغیذ
ؽبیذ ٗبّ ایٖ ٓیِیبسدس سا صیبد ٗؾ٘یذ ٙثبؽیذ آب حتٔب ٗبّ ؽشًت ا ٝسا صیبد ؽ٘یذٙایذ« ،ج٘شاٍ اٌُتشیي» حبال یٌی
اص ؿٍٛٞبی تجبسی -ف٘ؼتی جٜبٕ اعت .دسعت اعت ًُٝ ٚؼ چ٘ذ عبٍ پیؼ ثبصٗؾغت ٚؽذ آب ا ٝثٞد ًٚ
«ج٘شاٍ اٌُتشیي» سا ث ٚیي ؿ ٍٞاهتقبدی ثذٍ ًشد ،خٞد ُٝؼ  ْٛحبال ٓیِیبسدسی ٓحغٞة ٓیؽٞد ًٞ٘ٛ ٚص
ٓذیشإ ؽشًت اص آ ٝؾٞست ٓیگیشٗذ .دس عبٍٛبی اخیش چ٘ذثبس دس ٓقبحجٛٚب  ٝعخ٘شاٗیٛب تٞفیٛٚب ٝ
اُگٛٞبیی ثشای اكشادی ً ٚدٝعت داسٗذ سٓض ٓٞكویت ا ٝسا ثذاٗ٘ذ ،اسائ ٚداد ٙاعت .جبُت اعت ً ٚا ٝدس ٚٔٛ
فحجتٛبیؼ عؼی ًشد ٙتب حشفٛب  ٝپ٘ذٛبیؼ سا دس  1دعت ٚجذاگبٗ ٚاسائ ٚدٛذ« :ثشای ًبسٓ٘ذإ  ٝاكشاد تبصًٙبس
 ٝگش ٙٝد ّٝثشای ٓذیشإ ».ا ٝثشای ًبسٓ٘ذإ ً ٝبسگشاٗی ً ٚدس ٓحَ ًبس ٓؾٌَ داسٗذ ،ایٖ ساٙحَ سا اسائٓ ٚیدٛذ:
«ٌٖٓٔ اعت آٜٗب خیِی ساحت سٝعبی خٞد سا ٓغئ ٍٞثذاٗ٘ذ آب آیب ٝاهؼب ایٖ هضبٝت دسعت اعت ،ثذ ٗیغت ًٚ
یي ثبس دس آی٘ٗ ٚگبً٘ ٙیذ  ٝفبدهبٗ ٚثب خٞدتبٕ حشف ثضٗیذٓ :ؾٌَ اص ؽٔبعت یب سئیظ ؽٔب؟ چ ٚاؽتجبٛبتی سا
ؽٔب ٓشتٌت ؽذٙایذ  ٝچ ٚاؽتجبٛبتی سا اٝ؟ اگش پظ اص  ٚٔٛثشسعیٛب ثبص ْٛاحغبط ًشدیذ ً ٚسئیظ ٓ ٝذیش
ؽٔب ٓوقش افِی اعت  ٝؽٔ ب دس ٓحَ ًبستبٕ یي هشثبٗی ٛغتیذٗ ،جبیذ دس ایٖ ٝضؼیت ثٔبٗیذٛ ،یچگب ٙكشدی
ٗجبیذ دس هبُت یي هشثبٗی ثبؽذ ،ثبیذ آصادی خٞدتبٕ سا ًغت ً٘یذ  ٝحتی اگش الصّ اعت ساٙتبٕ سا اص ٓغیشی تبصٝ ٙ
حتی اص ٗوط ٚفلش ؽشٝع ً٘یذ ».آب ًغی ً 04 ٚعبٍ یٌی اص ثضسگتشیٖ ؽشًتٛبی جٜبٕ سا ٓذیشیت ًشد ،ثشای
ٓذیشإ  ْٛتٞفیٛٚبیی داسد« :یي ٓذیش ٓٞكن یؼ٘ی ًغی ً ٚاص پیشٝصی دیگشإ ُزت ثجشد صٓبٗیً ٚؽٔب ٓذیش یب
سئیظ ثبؽیذ ،ثبیذ یي ُیذس ثبؽیذ تب ٓٞكن ؽٞیذ ُ ٝیذس خٞة ًغی اعت ً ٚثذاٗذ ٓٞكویت ٓجٔٞػٚاػ ثغیبس
ْٜٓتش اص ٓٞكویت خٞدػ اعت».
ایٖ ٓذیش ثضسگ  ٝثبتجشثٓ ٚیگٞیذ ًٓ ٚذیشإ ٓٞكن ثبیذ ایٖ ؽی ٙٞػٌِٔشدی سا دس ٗظش داؽت ٚثبؽ٘ذ ٖٓ« :ثبیذ اص
تي تي ًبسٓ٘ذاْٗ ثباطالع ثبؽْ ،ثبیذ ث ٚآٜٗب ثگٞیْ ً ٚچشا دس ٓجٔٞػٛ ٖٓ ٚغت٘ذ  ٝچشا ث ٚآٜٗب ػاله ٚداسّ  ٝچشا
ٓیخٞا ْٛتب ثٜتش ٞٓ ٝكنتش ثبؽ٘ذ .اگش یي ٓذیش ایٖ استجبط سا ثب صیشدعتبٕ خٞد ٗذاؽت ٚثبؽذٔٗ ،یتٞإ ا ٝسا یي
ٓذیش ٓٞكن داٗغت».
کِیذٛب ٝ ,كویت

