
۱۴۰۰ رویرهش ۳۰

یریما ارو و غابد شورس هرظانم

؟دنک یم هجوم ار ادخ دوجو هب رواب یند هبرجت اآ

)(

 رواب یند هبرجت اآ« ناونع اب یاهرظانم سواهبالک رد )ربماتپس۱۷( رویرهش۲۴ هعمجـنوتز

 هس دودح تسشن نیا .دش ماجنا یریما ارو و غابد شورس نایم »؟دنک یم هجوم ار ادخ دوجو هب

 .دیماجنا لوط هب تعاس

 یاه توافت هرابرد یساسا شسرپ و هتکن ۷ حرط اب ناد کزیف ،یریما ارو هرظانم نیا لوا لن رد

 ار ثحب و درک دورو ثحب هب ،ادخ دوجو یارب نکمم لیالد و یسدق تحاس دوجو و یونعم هرجت

:دناشک مه تعیبطارف و اه ینیمزارف هب یتح

.دوب کیکفت و فاکش هب لئاق یسدق تحاس دوجو و یونعم هبرجت نایم داب -۱

 رما دوجو اب شتبسن و طبر ناروابادخ اب شتوافت و تسا نکمم یونعم هبرجت مه ناروابانادخ نایم رد -۲

.دننک یم نآ زا هک تسا یریسفت ا یسدق

؟مراد ادخ دوجو هرابرد یرگد بوخ لیالد ا دنادخ دوجو لیالد اهنت یونعم و یند هبرجت -۳

 ا ؟تسا یفتنم مه ادخ هب رواب اآ س ،دنک یمن هجوم ار ادخ هب رواب ،یند هبرجت میهد ناشن رگا -۴

؟تسین ادخ هب رواب ندش هجومان هب رجنم یند هبرجت ندرک هجومان

 اه ینیمزارف اآ ،میمان یم یسدق تحاس ارنآ ام هک تسا یدوجوم ام یونعم براجت یناب و ثعاب رگا -۵

؟میمانب ناادخ میناوت یم مه ار

 نیا یناب و ثعاب هک یدوجوم ره ا تسا یصاخ تافص اب نادا یادخ هب دودحم یسدق تحاس اآ -۶

؟دنوش ظوحلم ادخ دنناوت یم دنشاب یعیبطارف و دنشاب براجت

 ار یدعُب جن ناهج اآ ؟تسا یسدق رما دشاب تعیبطارف و نیمزارف هچره ؟تسیچ یسدق رما دوخ -۷

؟مینک ظاحل یسدق رما میناوت یم مه

 نییوس راثآ رد براجت یدنب میسقت هب اکتا اب ثحب هب دورو یارب اه شسرپ نیا حرط زا دعب یریما

Page 1 of 9؟دنکیم ھجوم ار ادخ دوجو ھب رواب ینید ھبرجت ایآ

09/21/2021https://www.zeitoons.com/91434



:درک یدنب هتسد مه ار نکمم براجت عاونا ،یسیلگنا روهشم نید فوسلیف ،نرب

 هبرجت ام ساوح قیرط زا و دنتسه نآ هبرجت هب رداق مه نارگد هک یلومعم یش ک هبرجت« :هکنا لوا 

 اما دنیبب ار یرتوبک ک یسک تسا نکمم .رتوبک ک ندد لثم .تسا یمومع یا یش و دوش یم

 هبرجت« :مود ».تسا یصخش رایسب نوچ مرادن یسررب هب یزاین ام تحاس نیرد .دآیب هتشرف شرظنب

 .تسا هدش رهاظ یلومعم یا یش تروص هب هک تسا یسدق رما ک هک دآیم رظنب هک یمومع یش ک

 اهنومروم نییآ راذگناینب یارب هک تسا یتلاح نامه نیا .تسا هتشرف تقیقح رد هک یناسنا ک لثم

 هدوب لیئربج تقیقح رد هک هدد دوخ رس یالاب ار یدرم ک هدش رادیب باوخ زا درک اعدا .داد خر

 :هکنا موس اما و ».ناسنا بلاق رد ادخ ندد ،تسا سنج نیزا مه حیسم ندد هبرجت .)۱۹۲۳( تسا

 و بیجع شروهظ مه .تسا رون هلاه سنج زا هکلب تسین یلومعم ا یمومع یش ک هک یا هبرجت«

 میناوت یم نابز طسوت .دوش یم کرد ام ساوح طسوت یلو .تسین یناهج نیا شتاذ مه و تسا عیدب

 ا یلومعم یش ک« :مراهچ ».دوش یمن هدد نارگد طسوت یلو .میهد شحیضوت و مینک شنایب

 نابز طسوت اما .دوش یم کرد ام ساوح طسوت زاب اما دوش یمن هبرجت مه نارگد طسوت .تسین یمومع

 نیرخآ و نیمجن ».ما هدرک سح ار حیسم دوجو دوگب هک یسک لثم .تفگ نخس شا هرابرد ناوت یمن

».دوش یمن سح مه ساوح اب یتح و تسین الاب دراوم زا مادکچیه دجاو « :دروم

 ازرت تنس مناخ .هنافراع هبرجت هب دناهیبش هک دنتسه یزیچ نآ۵ و۴ لدم« :ناد کزیف نیا هتفگ هب

 شنامشچ اب هن .مدرک سح ار حیسم هک اعد لاح رد مدوب هتسشن هک تسا هتشون نینچ شتارطاخ رد مه

 هب نم اب .تساجنآ حیسم هک مدیمهف طقف یلو مدرکن سح ار حیسم زین محور اب یتح هن و تسا هدد

».تسشن یم مناجرب شادص ندینش نودب هک تفگ نخس یا هنوگ

 هدافتسا لالدتسا و ناهرب زا دنور یم راکب ادخ دوجو ندرک هجوم یارب یتقو یند براجت نیا اآ

 لالدتسا زا یعون دنمزاین مربب یپ یسدق رما دوجو هب یونعم براجت زا هکنا .ریخ مرظنب ؟دننک یم

 زا هدمآرب ما یونعم هبرجت ،ما هتشاد یونعم یا هبرجت نم :تسا هنوگنا لالدتسا نیا تروص .تسزرو

 و یداع هک ایشا زا یضعب یارب هک تسا نیا لکشم .دراد دوجو یسدق رما ،س .تسا یسدق رما ک

 مهوت ار براجت نیا ارچ ؟میهد تبسن نوریب تیعقاو ک هب ارنآ میناوت یم هنوگچ دنتسین یلومعم

 هن هک ار یروما و دنغورد مییوگب یتح میهد تبسن ندوب یصخش هب ار روما نیا تسین رتهب اآ ؟میمانن

؟مینادب مودعم ،یمومع هن و دنداع

 نینچ یرازگرب تیمها رب دیکات اب لوا لن رد مه غابد شورس یزاجم تسشن نیا همادا رد

 دقن رد و درک زاغآ ار شنانخس دراد فلتخم تارظن ندینش هب ام هعماج هک یزاین و اهوگتفگ

 نمض یو .تفگ نخس دنرادن ار ناشدنارگد لمحت هک یند ناارگداینب و نازیتس نید نامزمه

 دربشیپ رد اهوگتفگ نیا یدنمدوس رب روابادخ ک ناونع هب ناروابانادخ قوقح زا عافد رب دیکات

.درک هراشا یتسزمه

Page 2 of 9؟دنکیم ھجوم ار ادخ دوجو ھب رواب ینید ھبرجت ایآ

09/21/2021https://www.zeitoons.com/91434



 یک راشتنا و ناتسلگنا رد کیه ناج فورعم هلأتم و نید فوسلیف اب شاهوگتفگ هب هراشا اب یو

 رواب یند هبرجت اآ .تفر هرظانم یلصا شسرپ هب خسا غارس هب ناریا رد یو اب دوخ یاهوگتفگ زا

 حیضوت دنمزاین هک تسا هژاو هس شسرپ نیا رد دوگ یم غابد  ؟دنک یم هجوم ار ادخ دوجو هب

.تسا رتشیب

 ار ود نیا ینونک ثحب رد هک درک هراشا یو :ینافرع هبرجت و یند هبرجت نایم تبسن و طبر -۱«

 تسا ترابع ینافرع هبرجت و »هناگ زیچ« ندد زا تسا ترابع یند هبرجت( .مراگنا یم یکً اتحماسم

 یارب مه یاجب ود نیا ندرب راکب ،تسا یسدق تحاس هب رظان ثحب نوچ .)»اهزیچ یگناگ« ندد زا

 ضرف نکمم ار هبرجت خنس ود نیزا کره رگا نخس رگد هب .دنک یم تافک یو لالدتسا ندرک هجوم

.تسا هدش ققحم زین ادخ دوجو هیجوت ضرف ،مینک

.یدام و یرادد ناهج ییارو ییاعو ا یتحاس ا هبترم ینع ؟تسیچ یسدق تحاس زا دارم -۲

 ناوت یم ار ادخ عون راهچ مکتسد .مراد ادخ زا یتوافتم یاه یقلت ام ؟تسا هجوم ادخ مادک دوجو -۳

 همه .زین وطسرا .یباراف و هوکسم نبا و یلعوب :یفسلف یادخ ،نادا یادخ :درک کیکفت مه زا

».یبرع نبا و راطع ،تراهکا رتسام :یدوجو تدحو یادخ .یرهپس و ازونیپسا :یراگناادخ

 نیا .یوش زوریپ ات نک کیکفت :تفگیم هک تراکد یافتقا هب«: دوزفا نینچمه یند شدناون نیا

 تدحو« و »یراگناادخ همه« یادخ عون ود مکتسد ».درک میسقت فلتخم حوطس هب داب زین ار شسرپ

 هک یریسفت رییغت اب ار رگد یادخ ود ا رگد قش رد .تشاگنا هجوم ناوتیم یند هبرجت اب ار »یدوجو

».تشاگنا هجوم یوحن هب میناوت یم مراد یند هرجت زا

 تفگ نخس ناوت یمن »تابثا« زا ینینچنا ییاه ثحب رد هک نیا هب هراشا اب سپس غابد شورس

ً اساسا ددج یسانش تفرعم رد .تفرگ غارس اهلالدتسا و لیالد ندوب »هجوم« زا داب«:داد همادا

 هک اعدا نیا هل درک هماقا یلالدتسا دوش یم اآ هک تسا نیا تبحص مامت .تسا هتخاب گنر تابثا

»؟ریخ ا تسا هدنسبدوخ یتسه

 هراشا یلو تسناد رود یلعف ثحب زا ار اهنآ ادخ دوجو تابثا رگد نیهارب هب هراشا اب سپس یو

 و ناهرب«:هک ارچ تسین یو ثحب لحم و دناد یم یفاکان ار یسانشادخ کیسالک نیهارب درک

 یتاذ ماهبا هب لئاق ام رگا هک تسا نیا رس رب نخس و تسا هجوم تالالدتسا زا یند هبرجت لالدتسا

 دناوت یمن تسا روابانادخ هک یسک .دهد یم تسدب ار ریسفت عون ود یتاذ ماهبا نیا و میشاب ملاع

 هک یا هلدا دوگب دناوت یم ًاتاهن .»درادن دوجو« یسدق تحاس مسا هب یزیچ هک دنک تابثا و باجا

 تسا لمأت لباق اگنیتنلپ و نوتسلآ عضوم مه رصاعم نید هفسلف رد .تسین اعدم تبثم دوش یم هماقا

 ریذاطخ مه یسح هبرجت هکنا مغرب هکنا و دنا هتفگ نخس یند هبرجت و یسح هبرجت رظانت زا هک

 و تسین شخب تفرعم یسح هبرجت هک تسین نیا نخس نیا لولدم اما )بارس ندد لثم( ،تسا

.تسا تفرعم و تخانش عبانم زا یک یسح هبرجت نانچمه
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 یسک .یسدق تحاس اب ههجاوم زا مراد یرثکتم و عونتم یاه هبرجت نردم و یتنس ناکلاس نایم رد

 شخب تفرعم هک اعدا فرص ینع .تسین یزیچ هدننک تابثا ،ههجاوم نیا فرص دوگب تسا نکمم

 تفرعم رد .دنا هجوم ،براجت نیا ،میهنب یرانک ار براجت نیا رد دوجوم عدار و عنام رگا اما .تسین

 یاهدوهش اب هک یطرش هب دنشخب تفرعم یند هبرجت یاه هدروآرف .تسا نینچ زین قالخا یسانش

.رگد طرش ود یک و .دنشابن داضت و رظانت رد ام یقالخا

دوگ یم انالوم یتقو

منم هک نانچ ارم منیبب یک / منم هک ناشن یب و گنر یب هچ هو

منم هک نایم نیردنا نایم وک / روآ نایم رد رارسا یتفگ

.دوب هدش ادوب یدوب ره :دوگ یم هک یرهپس ا

 ناونع هب یزیچ دنوگب ام هب و دنشاب شخب تفرعم لوصالا یلع دنناوت یم براجت نیا یاه هدروآرف

».دراد دوجو یتسه یسدق تحاس

 لن رد ار دوخ نانخس یبرجت هن و تسا یتخانش تفرعم یثحب ،ثحب نیا هکنا رب دیکات اب غابد

.درب ناا هب لوا

 اب رگد راب و تخادرپ دوخ رظن دروم ثحابم هارا هب مود لن رد یریما ارو ،تسشن ی همادا رد

 وا درک عورش ار دوخ تبحص نآ زا ام یقلت و ریسفت عون و هبرجت دوخ نایم فاکش رب یراشفا

 و دنراد رواب یدوجو تدحو یادخ هب یبرع نبا و انالوم هک مرادن نیا اب یتفلاخم ًالصا« :درک دیکات

 عافد تیحیسم یادخ زا مه کیه ناج .دنراگنا یم هجوم ار دهاوش نیا ناشدوخ و دنراد یدهاوش شارب

 ام اآ اما :دسرپ یم .مرادن یلکشم چیه یند هبرجت اب نم .ییازونیپسا یادخ تروص رد اما دنک یم

.دشاب ریذاطخ دناوت یم ام ریسفت هکیلاح رد ؟مینادب تسرد ،هبرجت نیا زا ار دوخ ریسفت مزاجم

 طرش ود نیا و .تسا تعیبط هب تشگزاب ،هرازگ ک ندرک هجوم یارب دامتعا لباق شور هکنا رگد هتکن

 شودخم ،لالدتسا نیا اذل و تسین راکرد یسدق تحاس دوجو هب شطبر و یونعم هبرجت زا ام ریسفت رد

.تسا

:مراد هرازگ ود ام

تسا یسدق تحاس دوجو ،نم یونعم هبرجت لیلد -۱

.نوریب ناهج تاقافتا و نهذ درکراک .تسا یدام لئاسم ،نم یونعم هبرجت لیلد -۲
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 بلاطیبا نبا یلع ا هدد ار حیسم دنک یم اعدا یسک رگا .مراذگب مود هرازگ رب داب ار ضرف ًالومعم ام

 تباث شفالخ هکنا رگم ،مراذگب یو ینومروه لکشم ا یباوخ مک ،ییوگغورد رب داب ار لصا ،هدد ار

 و لیلد هکنا هب میسرب ینع .مریذپب ار لوا هرازگ میناوت یم یطارش هچ رد مینیبب داب سپس .دوش

.تسا هدوب تسخن هرازگ ،یو هبرجت یناب و ثعاب

 دناوت یم دنا هدد ار رما نیا ناگمه و هدرک لولح حیسم دوجو رد ادخ ً»اعقاو« داد ناشن دناوتب رگا

».دشاب ادخ دوجو یارب یبوخ لیلد

 و یعقاو یرما ،هبرجت نیا دنک تباث درک شالت لیجانا رد ییاور تاضقانت هب هراشا اب سپس یو

 رگا .مرادن حیسم ندش هدنز یارب یتسرد طارش« :تسا هیجوت لباقریغ ورنزا تسین کرتشم

 داش ،تسا هدش هدنز هرابود زور هس زا س و هتخاب ناج و هتفر بیلص یالاب یسک مینک تباث میناوتب

».دراد دوجو ییادخ مییوگب میتسناوت یم

 یونعم هبرجت هرابرد  و تفر شنافرع و هفسلف باتک و سیتسا سنرت رتلاو غارس هب یریما همادا رد

 هاگن اب هک تسا نیا شتبحص و دنکیم هراشا اهداشیناا هب سیتسا« :تفگ و درک تبحص ینافرع و

 یاه فرح هب تسا هدش هتفرگ یداز یاهداریا .مینک دامتعا ناشفرح هب میناوت یم ،افرع هبرجت هب ندرک

 هدوب عرص و مهوت یرامیب راچد هدش مولعم اهدعب هدوب سیتسا هجوت دروم هک انشرکامار ًالثم .سیتسا

 لقن راتفاب زا نوریب ار نتم و هدشن لئاق یکیکفت هبرجت دوخ و هبرجت ریسفت نیب یو هب رگد داریا .تسا

 اما دهد یم تسد ام هب ییا هنارعاش سح افرع هبرجت ندناوخ اب دآیم رظنب لک روطب .تسا هدرک

 )دزاس هجوم ینع( دهد رییغت اه هبرجت نیا ساسا رب یسدق رما هب تبسن ار ام رواب هکنا یارب یا هیجوت

.دهد یمن تسدب

 ار یونعم هبرجت زا یعاونا میناوت یم هک دتفیم یتاقافتا ام )frontal lobe( زغم یمادق بل تمسق رد

؟تساجک اتود نیا توافت میمهف یم هنوگچ لاح .میشاب هتشاد

 و یدام ًافرص هبرجت نیا اب یونعم هبرجت زا لدم نآ توافت مهف رد تسیچ ام یتخانشناور هیضرف

 هطبار یداز تدم ا دشاب هدرک هدافتسا ردخم داوم ا دشاب هدیباوخن اه تعاس یسک رگا ًالثم ؟یمهوت

 شا یمسج ا ینهذ یاه تدودحم یضعب  ،دهد ماجنا ار یبهذم لامعا زا یلدم ا دشاب هتشادن یسنج

.دنک یم هبرجت ار جراخ ناهج اب ندوب یک سح و دوش یم مک جراخ ناهج اب

 .»درب نیب زا ار اه یهایس مامت یونعم ییا هبرجت تمظع و تدش« دوگ یم یمدق فراع سویسنوید

».تسا مهف لباقریغ هلمج نیا

ً الوصا یرما ارنآ ،درک زاغآ یونعم و یند براجت یریذاطخ هب هراشا اب ار مود لن مه غابد شورس

 هبرجت هدروآرف ره« :درک دیکات و درادن یلکشم چیه لصا و ضرف نیا اب تفگ  و تسناد نکمم

 یک .دشاب ا دوش هجوم و شخب تفرعم ات دنک روبع اهرتلیف یضعب زا داب .تسین شخب تفرعم ،یند
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 تروصنا ریغ رد .دشاب هتشادن یعامجا یفرع یقالخا یاهدوهش اب یدج و مات تافانم مکتسد هکنا

 براجت ندوب هجوم و یشخب تفرعم هرابرد  یدوئآ هک یلدم .درک تبحص شندوب هجوم هرابرد دوش یم

 انعم نیا هب و تسا لدتعم یارگدوهش .تسانعم نیمهب عقاو رد دهد یم تسدب یقالخا و یند

».تسا هداد هار شدوخ ماظنرد ار یریذاطخ

 و دش لئاق کیکفت سدقم نتم تقاثو و یند براجت یتخانش تفرعم تیجح نایم سپس وا

 هب یزیچ مینک ضرف ،عقاو فالخ یطرش هباثم هب رگد ریبعت هب .تسا توافتم تحاس ود نیا « :تفگ

 ا تسناوت یمن حیسم نوچ یسک هک تسین نیا نخس نیا لولدم .دوب هدیسرن ام تسد هب لیجنا مسا

 کاردا مه و نارگد یهاوگ مه تفرعم عبانم رد .دشاب هجوم یونعم و یند هبرجت دجاو دناوت یمن

.تسا یونعم کاردا و یسح کرادا رظانت و یسح کرد تسا لخاد ام ثحب رد هچنآ .مراد یسح

 مه نم( ،دراد یتاذ ماهبا ناهج نیا هکنا یارب دنک یم هدافتسا کیه ناج هک یتاذ ماهبا موهفم رگا

 لولدم .دندنمناکم و نابز و نامز )مرادن هدشنریسفت هبرجت .موگ یم نخس هدشریسفت هبرجت هرابرد

 حیضوت یبوخ هب »مجن دعُب« باتک رد .یندریغ مه و تسا نکمم یند ریسفت مه تسا نیا نخس نیا

.دهد یم

 ام براجت اآ اما ،دنکب اطخ ا دوگب غورد ا شا یونعم و یند هبرجت نایب رد یسک تسا نکمم

.اهطورش و اهطرش هب هتبلا تسا تبثم نم خسا ؟دنشاب یسدق تحاس هدننک هجوم دنناوت یم

 حیضوت و تینالقع روج ک تسا هدش عقاو تانع دروم ریخا یاه هد رد هک هدش حالصا یسانش تفرعم

 یدنب تروص و یند یاه هبرجت هک مشاب هتشاد یلیلد رگا .دراد ربتعم یند هبرجت ناکما رد یلقادح

.تسا یفاک نم یاعدا یارب هزادنا نیمه ،دهد تسدب یسدق تحاس زا یلوقعم تاور ک اهنآ ینابز

 ناوتب ار اعدم نیا رگا .تسا »هلوقم قوف تقیقح یادخ« دوگ یم نخس نآ زا کیه ناج هک ییادخ

 دنک جراخ ناکما هریاد زا ار ریسافت رگد هکنا نودب دشاب یتسه یسدق تحاس هب رظان هک درک هجوم

.دشاب یرثکادح تینالقع هب لئاق هک یسک رگم .دنک یم تافک یسدق تحاس دوجو یاعدا یارب

:درک دیکات لصا هس رب هصالخ ماقم رد یو

یونعم و یسح براجت رظانت -۱

ناهج یتاذ ماهبا -۲

.»هدش حالصا یسانش تفرعم و یلقادح تینالقع -۳

 رگدک تاماهبا و تاراهظا هب ات دش هداد تصرف هقیقد ۵ نارنخس ره هب ییاهن و موس لن رد

.دنهدب خسا
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 ییاهاعدا یناسک هکنا ،تفگ سیتسا عضاوم ندوب اطخ رب دیکات اب تصرف نیا رد یریما ارو

 براجت یعون هب یند هبرجت نادجاو ینع .تسین اهنآ یتسرد رب یلیلد اهاعدا نیا فرص دننک یم

 هب دهد یم یسدق تحاس دوجو زا ربخ ناشدوخ تاضورفم هب انب هک دنا هداد هئارا و ریسفت ار دوخ

 .تسا یسدق تحاس ک دوجو مدع هدنهدناشن دوخ یند براجت رد ناوارف تاضقانت« :وا هتفگ

 روطنا هکیلاحرد دوب یم هباشم داب مه یند براجت مامت تشاد یم دوجو یسدق تحاس ک رگا ینع

 میناوت یم دنتسه مه هیبش هنافراع هبرجت رد اما .موربور یند براجت زا اه تروص عاونا اب ام و تسین

 هنوگچ افرع س دنتسه نایب لباقریغ اه هبرجت نیا یتقو .میسرب ادخ هب رواب هیجوت ا و دوجو هب نآ زا

 رارق تقیقح رد .تسا ضقانت ک دوخ نیا ؟یسدق ملاع هب دنا هداد شطبر سپس و دنا هدرک نایب ار اهنآ

 سناسورون ساسا رب ناوتب ار اه هبرجت نیا رگا هکنا مود هتکن .دنا هدش نایب اما دنشابن نایب لباق دوب

 دراد یلیلد هچ دنشاب هتشاد یونعم براجت دنتسناوت یسیطانغم هالک قیرط زا یناسک و داد حیضوت

 یزاوم ناهج و دشاب اهنیلآ هب طوبرم داش ؟میهد تبسن یسدق تحاس و یعیبطارف یرما هب ار اهنآ

 ناملسم طقف میناوت یمن رگد میشاب نینچنا یبراجت هب لئاق رگا رگد هتکن .یسدق تحاس هن و دنشاب

 هب مروبجم .میتسه نارگد یند و یونعم براجت یفن تهج رد تروصنآ رد نوچ میشاب یحیسم ا

.مورب نادا همه ندرک یفن و نتفر رتارف

 و یسانشناور هصق نیا « :تفگ و داد خسا یریما ارو هب موس لن بلاق رد زین غابد شورس

 مه منیب یم ارنآ نم و تسه ناویل ک نم لباقم رد هک نیمه .درک تقد یمک داب ار سناسورون

 ناویل نیا مناوتب ات دتفیم نم یبصع و ییانیب هکبش و نهذ رد یتاقافتا هچ .دراد کیفیتاسورون حیضوت

 زا میناوتن اقطنم مراد ار یطیحم صخشم براجت زا ییا هرا رگا هک تسین نیا شلولدم اما .منیبب ار

.دنک یمن ادعام یفن یش لاطبا .تسین مامت لالدتسا اجنا .میشاب هتشاد ار براجت نامه ،رگد قرط

 یند براجت رثکت و عونت دوگب دناوت یم دشاب هتشاد رواب ار مسیلارولپ یسک رگا نادا هصق باب رد

 دوگب عونت و رثکت راکنا نودب .دوش یمن یراگتسر هب متخ هار ک اهنت .دنتسه یراگتسر عونتم یاههار

 .تسا دارفا یگنهرف و یتیبرت هنیشیپ رد توافت لیلد هب توافت .دآردب یلکش هب رایع تب هظحلره

 نم لثم یسک یارب .تسا »ریذ ناکما« یونعم رما ،هملک یتناک یانعم هب مهد ناشن ما هدرک شالت

 .یسدق تحاس هب وراب تسا ریذ ناکما ینع .تسا یفاک یند هبرجت ندوب یناکما نداد ناشن فرص

 ام هچنآ دنا هتفگن مه افرع .ار یسدق رما اب ههجاوم درک ریذ ناکما دوش یم دنوش ققحم رگا هک یطورش

 نخس دوخ ینافرع هبرجت زا .مزادرپ یم نادب یراشا وحن هب دنوگ یم .تسا تقیقح مامت میتفگ

 یاهانگنت رب مه و دنا هتفگ نخس ینافرع براجت زا انعم نیا هب .دنرادن مه مات هطاحا یاعدا و دنوگ یم

».دنا هدرک هلگ نابز

 همادا و درک نایب شا عضاوم ندش نشور یارب  یلیمکت یتاکن یریما مه زاب ،ثحب یناا تاعاس رد

 مناو یم .تسه مه رارکت لباق هک مراد هناارگتعیبط یحیضوت هدد ک یارب مراذگب ار ضرف « :داد

 حیضوت لدم ک نیا .دنک یم داجا هباشم براجت هدننک فرصم ره یارب یسیطانغم هالک مهد ناشن
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 رب ینبم مریذپب ار شا هنوگرعش نانخس هدرک ینیشن هلچ هک یفراع ک زا اما .تسا هبرجت ک یارب

 تحاس نیا درک اعدا دوش یم امش رظنب اآ .تسا رتناسآ و رت موسرم ییوگ ملاع یسدق تحاس دوجو

 نیا دشاب یرآ خسا رگا ؟دوش یم راکشآ ام رب هداد خر ام زغم رد هک تاقافتا یرس ک ساسا رب یسدق

.تسین یسدق تحاس ضرف هب زاین و دنتسه یداع و یدام روما شمامت

 مهد ناشن تسیفاک یفسلف ثحب یارب هک درک دیکات وا تاراهظا نیا هب خسا رد غابد شورس

 رگا .تسیفاک یفسلف ثحب ک یارب نیمه« :داد همادا و یناکما تسا یرما منک یم هک یلالدتسا

 رس زا یونعم یبراجت سپس و دنا هدرک هدافتسا ید سا لا یوراد و یسیطانغم هالک زا یرامشیب دادعت

 براجت هک تفرگ غارس یرگد یاههار زا ناوتن ًاموزل و ًاقطنم هک تسین فرح نیا یانعم ،دنا هدنارذگ

 تاور و ریسفت ،قوف دراوم زا ریغ یوحن هب مهد ناشن هک ردق نیمه .دننک یم نکمم ار هباشم یونعم

 هک یسک ،یتح نیزا شیب .تسا یفاک نم یفسلف لالدتسا یارب ،تسا ریذ ناکما ملاع زا یونعم

 هناسانش تسز تاحیضوت ناوت یم و دهد یم خر شندب رد یتسز تاقافتا هتشاد یونعم براجت

 شلطبم امش دهاوش هک تسین یبرجت نم یاعدم  .دنسر یم هار زا ارجام زا س اهنا اما تشاد شارب

».دشاب

 یارب مشاب کاکش مناوتن نم ارچ « هک دش وربور یریما یوس زا شسرپ نیا حرط اب غابد تاراهظا

 ماجنا ار یکولس و یلامعا و یروما ام یافرع هک میناد یم لاح نیع رد ؟دنتسین ریذانرارکت هک ییاه لدم

 مدقم ار هناارگ تعیبط لیالد ام اما دوش یم یبراجت هب رجنم لامعا نیا میناد یم ام و دنهد یم

 یعون .دراد لیشآ هنشا ک لالدتسا نیا « :داد خسا هنوگنا غابد تاهن رد و »؟مینادن

 یرگد تروص زا ناوتن هک تسا نیا شلولدم اقطنم مادکچیه اهنا اما .دراد لیلقت و ییارگ تیمامت

 راو ناسنا یادخ یلیخ هک دنهد یم تسدب یعیبطارف یاهتیعقاو زا یتسد مد یاهتاور .تفرگ غارس

 تسد نیا مینک رتحقنم یلاعتم رما زا ار دوخ ریوصت رگا اما .تسا هداتسا نامسآ رد هک تسا یتخمز

 یسدق تحاس زا ناوت یم یهجوم وحن هب ،یعیبط تاحیضوت نیا رب هوالع .دنزاب یم گنر تاحیضوت

».مییوگب نخس زا هک تسا هجوم و تفرگ غارس
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طبترم
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