آموزش فا در كنفرانس فا در استراليا
لٖ ٌّگزٖ
 ۲-۳هِ  ،1۹۹۹ؾ٘سًٖ

زضٍز ثط ّوگٖ! (تكَٗق)
زض ٗك چكن ثِ ّن ظزى ٗك ٗب زٍ ؾبل اظ آذطٗي ثبضٕ كِ ثِ ؾ٘سًٖ آهسم ،گصقتِ اؾت .آذطٗي ثبض هَقٕ كٌفطاًؽ فب آهدسم .زض
آى ظهبى قبگطزاى ظٗبزٕ ًجَزًس ٍ هُبلٗٔ زافب هحسٍز ثِ هطزم چ٘ي هٖقس .اكٌَى افطاز ث٘كتطٕ ّؿتٌس ٍ ،ثٗدس اظ هدستٖ تعك٘دِ،
احؿبؼ هٖكٌن قبزض ّؿت٘س فب ضا اظ زضٍى فب ثفْو٘سّ .وبىََض كِ تعكِ٘ هٖكٌ٘س ،ؾإاالت ظٗبزٕ ثطإ پطؾ٘سى زاضٗس كِ هبٗل٘دس
رَاة قبى ضا زضٗبفت كٌ٘س .احؿبؼ كطزم زض اٗي ظهبى ثب آهسى ثِ اٗي كٌفطاًؽٍ ،اقٗبً هٖتَاًن ثِ تٗسازٕ اظ ؾإاالت پبؾد زازُ ٍ
ثًٖٗ اظ هؿبئل ضا ثطاٗتبى حل كٌن .هَقٕ ذ٘لٖ ذَثٖ ثَز ،ثٌبثطاٗي تهو٘ن گطفتن ث٘بٗن ٍ ّوِ ضا ثجٌ٘ن.
زض هست اٗي زٍضُ اظ تعكٍِ٘ ،يٗ٘ت اؾتطال٘ب ًؿجتبً ذَة ثَزُ اؾت .اگطچِ ٌَّظ ّن زضذهَل اندَل فدب زض تعك٘دِ ،زض ّدبٖٗ
كوتط اظ [زض ٍ فْوٖ] ضٍقي ٍرَز زاضز ،اهب هَقٗ٘ت كلٖ ذَة اؾت .اهطٍظ ث٘كتط هٖذدَاّن ّودِ ضا هاقدبت كدطزُ ٍ زضثدبضٓ
ثطذٖ اظ هككات اٗي هؿ٘ط ثحج ٍ گفتگَ كٌن .اظ اٗيضٍ ،اهطٍظ پؽ اظ اتوبم ؾرٌطاً٘ن ،اؾبؾبً ثِ ؾرٌبى قوب گَـ فطا هٖزّن
ٍ ؾپؽ فطزا ،ظهبًٖ ضا زض ٍقت ثٗساظْْط ،ثطإ پبؾرگَٖٗ ثِ ؾإاالتتبى قطاض ذَاّن زاز .هٖتَاً٘س ّدط ؾدإالٖ كدِ زاضٗدس ضٍٕ
تكِ إ اظ كبغص ًَقتِ ٍ آى ضا ثِ گطٍُ هطثٌَ ثِ كٌفطاًؽ ،كِ آىّب ضا ثِ هي هٖزٌّس ،ثسّ٘س ٍ هي ثِ آىّب پبؾد هٖزّن.
ٗك قطٌ ثطإ پبؾرگَٖٗ ثِ ؾإاالت ٍرَز زاضز .هي اٗيرب ثطإ پبؾرگَٖٗ ثدِ ؾدإاالت قدبگطزاى فدبلَى زافدب زض ضاثُدِ ثدب
تعكِ٘ قبى ّؿتن ًِ ،ثطإ پبؾرگَٖٗ ثِ ؾإاالتٖ زض ضاثُِ ثب چ٘عّبٖٗ كِ زض ربهٗٔ ٖدبزٕ ثكدطٕ اتفدبي هدٖافتدس ٍ ٗدب ؾدبٗط
ؾإاالت هطثٌَ ثِ ربهٗٔ ثكطٕ .ثِ اٗيگًَِ ؾإاالت ًوٖتَاًن پبؾد زّن ،ظٗطا زضحبل حبيط فقٍ هؿئَل تعكِ٘كٌٌسگبًن ّؿدتن،
ٍ ًوٖذَاّن زضگ٘ط ؾ٘بؾت ،ؾ٘بؾتگصاضّٕبٗ ،ب قَاً٘ي ٍ هقطضات ّ٘چ ككَضٕ قَمّ .وبىَدَض كدِ اٗدي تْٗدس ضا هدٖپدصٗطم،
هزجَضم هؿئَل هطزم ثبقن ٍ ّنظهبى ،هزجَضم هؿئَل٘ت پصٗطٕ زض ثطاثط ربهِٗ ضا ً٘ع هَضز تَرِ قطاض زّن .تَؾِٗ ٍ ضقدس ربهٗدٔ
ٖبزٕ ثكطٕ ،اظ پ٘ف تٗ٘٘ي قسُ اؾت ٍ ثطَجق قبًَى ذَزـ ثِ پ٘ف هٖضٍزً ٍ ،وٖذَاّن زضگ٘ط چٌ٘ي چ٘عّبٖٗ قَم.
ثٗس ثگصاضٗس زض ضاثُِ ثب چٌس هَئَ ثحج كٌ٘نّ .وگٖ هٖزاًٌس زض ّطردب كدِ ثدب قدبگطزاى هاقدبتٖ زاقدتِامّ ،و٘كدِ زضثدبضٓ
هَيَٖٖ نحجت كطزُام ،ٌٖٗٗ ،ثِ ّوِ هٖگَٗن كِ كتبة ضا ث٘كتط ثرَاًٌس ٍ فب ضا ث٘كتط هُبلٗدِ كٌٌدس .ثدب ٍردَز آىكدِ ّودِ
هٖزاًٌس كِ هي زض اٗيثبضُ نحجت ذَاّن كطزٌَّ ،ظ ّن زضاٗيثبضُ ؾري ذَاّن گفت ،ظٗدطا اگدط ثرَاّ٘دس زض زافدب ضقدس كٌ٘دس،
ذَاًسى كتبة ٍ هُبلٗٔ فب ث٘كتطٗي اّو٘ت ضا زاضز .اگط زافبٖٗ ضا كِ اهطٍظُ ثََِض ٖوَهٖ زضحدبل تَظٗدٕ ٍ گؿدتطـ آى ّؿدتن
ثٌَِٖاى چٖگًَگٖ هٗوَلٖ تلقٖ كٌ٘س ،پؽ هطتكت اقتجبّٖ ٍحكتٌب هٖقَٗس .اگط ثسًٖ ؾبلن ٍ ؾاهتٖ هٖذَاّ٘س ،هٖتَاً٘س
ثطإ زضهبى ث٘وبضٕ ّبٗتبى ثِ ث٘وبضؾتبى ثطٍٗسٗ ،ب اظ َطٗق زٗگط اثعاضّبٕ پعقكٖ زضهبى قَٗس .فكط هٖكٌن اگط تٌْب تَردِ قدوب
هَُٗف ثِ ؾاهتٖتبى اؾت ،هٖتَاً٘س ثطإ زضهبى پعقكٖ ثِ آىرب ثطٍٗس .هي ث٘وبضّٕب ضا قفب ًوٖزّن .قوب ضا ثِ پ٘وَزى ٗك
ضاُ زضؾت تعكِ٘ ٍ ٗك هؿ٘ط ضٍقي ّساٗت هٖكٌن .پَل زضآٍضزى اظ زافب اظ َطٗق زضهبى ث٘وبضّٕب اربظُ زازُ ًوٖقَز .هي قدوب
ضا زض پ٘وَزى پب تطٗي هؿ٘ط ّساٗت هٖكٌن .ثطإ نَٗز ٍاقٖٗ اظ َطٗق تعكِ٘ ،فطز ثبٗس زض هُبلٗٔ فب حبثتقسم ثبقس.
گفتِام كِ هبزُ ٍ شّي ٗكٖ ّؿتٌس .اٗي هؿئلِ كِ اٍل شّي هٖآٗس ٗب هبزُ ،ثََِض هطتت ثطإ هست ََالًٖ زض ربهٗٔ ف٘لؿَفبى
زض ؾطاؾط زً٘ب ثحج ٍ گفتگَ قسُ اؾت .ثطإ قوب هخبلّبٕ ظٗبزٕ ضا اضائِ كطزُام .اكٌَى هٖزاً٘ن فكطٕ كِ ٌّگبم فكط كدطزى
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هطزم ٗب تٗوق زض هَيَٖٖ اٗزبز هٖقَز ثِنَضت هبزُ هتزلٖ هٖقَز .پؽ آٗب اٗي شّي ً٘ؿت؟ اٗيََض هٖقَز گفت كِ ،هبزُ
ٍ شّي ٗك چ٘ع ّؿتٌس .كل رْبى ،اظ ه٘كطٍؾكَپٖتطٗي گطفتِ تب هبكطٍؾكَپٖتطٗي ،اظ كَچكتدطٗي گطفتدِ تدب ثدعضگتدطٗيٍ ،
شضات ّؤ هَازّ ،وِ ذهَن٘ت ٍٗػُإ زاضًس ٌٖٗٗ ،ري ،قي ،ضى .پؽ اٗي ري ،قي ،ضىٍٗ -ػگدٖ كْ٘دبىّ -دط رٌجدِ اظ ّدط
چ٘عٕ ضا زض ؾَُح هرتلف كْ٘بى هْبض ٍ هحسٍز هٖكٌس .زض حق٘قت ،هبزُ اظ اٗي ذهَن٘ت ٍٗػٓ غ٘طهبزٕ تكك٘ل قدسُ اؾدت.
ثٌبثطاٗي ،هبزُ ٍ شّي ٗك چ٘ع ٍ هخل ّن ّؿتٌس.
ثطذٖ اظ هطزم زض اقتجبّٖ زاضًس .آًْب هٖگٌَٗسٍ« ،قتٖ چٖگًَگ توطٗي هٖكٌن ،فقٍ چٖگًَدگ تودطٗي هدٖكدٌنً٘ ٍ ،دبظٕ
ً٘ؿت كِ ق٘يقٌ٘گ ذَز ضا اضتقبء زّن ٗب كتبةّب ضا ثرَاًن ».اٗي ح٘بتٖتطٗي هككلٖ اؾت كِ زضثبضٓ آى ثطإتبى ذَاّن گفت.
ٗك ًفط ثب چٌ٘ي تفكطٕ ّط گع قبزض ًرَاّس ثَز كِ تطفٕ٘ ٗبثس ٍ هوكي ً٘ؿدت كدِ كؿدٖ فقدٍ اظ َطٗدق تودطٗي چٌدس حطكدت
چٖ گًَگ ،اظ ث٘وبضٕ ضّب قَز .حتٖ ثؿ٘بضٕ اظ هطزم زض ؾطظه٘ي چ٘ي اٗي ضا زضٗبفتِ اًدس .اگدط فدب ضا هُبلٗدِ ًكٌ٘دس ٗدب كتدبة ضا
ًرَاً٘س ،انَل ظٗطثٌبٖٗ ضا ًفْو٘سً ،تَاً٘س اؾتبًساضّبٕ اذاقٖتبى ضا ثبال ثجطٗسً ،تَاً٘س ق٘يقٌ٘گ ذَز ضا ضقدس زّ٘دس ٍ قدرم
ذَة ٍ ثْتطٕ قَٗس ،پؽ ث٘وبضّٕبٖٗ 1ذَاّ٘س زاقت .ظٗطا اًؿبىّب ّوگٖ اٗيََض ّؿتٌس ٍ زض ٍاقدٕ اًؿدبىّدب ث٘ودبضّٕدبٖٗ
زاضًس ،فقٍ ظهبًٖ كِ ٍضإ هطزم ٖبزٕ ثطٍٗس ،ثََِض ٍاقٖٗ ضّب اظ ث٘وبضّٕب ذَاّ٘س قس .ثٌبثطاٗي فقٍ ثب توطٗي كوتدط ٗدب ث٘كدتط
حطكبت ،غ٘طهوكي اؾت ثِ ٍضإ هطزم ٖبزٕ ضفت .فقٍ اظ َطٗق زض ٍاقٖٗ انَل فب ،ثبال ثطزى شّي ٍ قلوطٍٕتبى ٍ قدرم
ثْتطٕ قسى -قرم ذَثٖ كِ ٍضإ هطزم ٖبزٕ ضفتِ اؾتٗ ،ب ثِٖجبضت زٗگط قرهٖ ذبضيالٗبزُ -ثِ ث٘وبضّٕدبٖٗ كدِ هدطزم
ٖبزٕ ثبٗس ثِ آىّب هجتا قًَس ،هجتا ًوٖقَٗس .انل اٗي اؾت .االى زضثبضٓ اٗي نحجت كطزم كِ چگًَِ فقٍ اظ َطٗق قدرم
ثْتطٕ قسى ٍ ٍضإ اًؿبى ٖبزٕ هٗوَلِٖ اهطٍظُ ضفتي هٖتَاً٘س ٍاقٗبً ضّب اظ ث٘وبضّٕب قَٗس .پؽ ،اگدط ثرَاّ٘دس ثدِ قلوطٍّدبٕ
ثبالتط تعكِ٘ كٌ٘س ،آٗب ًجبٗس قطاٍٗ ثبالتطٕ ً٘ع ثطإ آى ثبقس؟ ضّب ثَزى اظ ث٘وبضٕ ثطاثط ثب اٗي ً٘ؿت كدِ قدرم زض قلوطٍّدبٕ
ثبالتط تعكِ٘ هٖ كٌس ،ثلكِ اٗي اؾت كِ فقٍ قرم ؾُح اذاقٖ ثدبالتطٕ ًؿدجت ثدِ هدطزم ٖدبزٕ زاضز .آىچدِ هدي اظ قدوب
هٖذَاّن اًزبم زّ٘س اٗي اؾت كِ ٍضإ هطزم ٖبزٕ ضفتِ ٍ حتٖ ثبالتط نَٗز كٌ٘س -ثََِضٕ كِ حتٖ قدرم ثْتدطٕ ثبقد٘س،
قرهٖ ثب اضظـّبٕ اذاقٖ ثبالتطٕ ثبق٘س .فقٍ ثِ اٗي نَضت هٖتَاً٘س اظ َطٗق تعكِ٘ نَٗز كٌ٘س.
اهطٍظُ ثطذٖ اظ توطٗيكٌٌسگبًٖ كِ چٌٖ٘ ً٘ؿتٌس ،ثِ هُبلٗٔ فب ظٗبز اّو٘ت ًوٖزٌّس ٍ آىضا ذ٘لٖ ذدَة زض ًودٖكٌٌدس .آًهدِ
ّناكٌَى گفتن ،قبٗس چ٘عّب ضا ثطإ قوب ضٍقي كطزُ ثبقس .ظٗطا حطكبت چٖگًَگ فقٍ ٗك ضٍـ تكو٘لٖ تعكِ٘ ّؿدتٌس ،آىّدب
هُلقبً ًقكٖ اؾبؾٖ ضا اٗفبء ًوٖكٌٌس .اگط ق٘يقٌ٘گ قوب نَٗز ًكٌس ٍ قلوطٍٕ قوب ثِ قلوطٍٕ ثبالتطٕ اضتقبء پ٘سا ًكطزُ ثبقدس،
ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چقسض حطكبت ضا توطٗي كطزُ ثبق٘س ،نَٗز ًرَاّ٘س كطز .فقٍ ٍقتٖ ق٘يقٌ٘گ قوب ثِ اؾتبًساضز ثبال ضؾد٘سُ
ثبقس ،هٖتَاً٘س تطقٖ كٌ٘س ٍ اظ ث٘وبضّٕب ضّب قَٗس .فقٍ ٍقتٖ ذَزتبى ضا ثب العاهبت ٍ قطاٍٗ ثبالتط ٍ ثْتطٕ ًگِزاضٗس ،هدٖتَاً٘دس
قرهٖ قَٗس كِ فطاتط اظ هطزم ٖبزٕ ضفتِ اؾت ٍ كؿٖ كِ زٗگط ٗك فطز ٖبزٕ ًجبقس .اٗي ثسٗي زل٘ل اؾت كِ افكدبض ،ضفتدبض ٍ
اٖوبل هطزم زض ارتوبٔ ٖبزّٕ ،وبىََض كِ ّوگٖ هٖتَاً٘س هكبّسُ كٌ٘س ،ثطإ هٌفٗت ذَزذَاّبًِقبى اؾت .آىّدب ثدِقدست
ذَزذَاُ ّؿتٌس ،حتٖ تب آى حس كِ اظ ّط ٍؾ٘لٔ الظهٖ ثطإ ًفٕ قرهٖ اؾتفبزُ هٖكٌٌدسّ .دنچٌد٘ي ،اٗدي زٍضٓ فؿدبز قدسٗس
اضظـّبٕ اذاقٖ اؾت .اگط هبًٌس فطزٕ ٖبزٕ ثبق٘س ،آٗب هٖتَاً٘س نطفبً ثٍِؾ٘لٔ تودطٗي ٍ حطكدبت ،ث٘ودبضّٕبٗتدبى ضا هٗبلزدِ
كٌ٘س؟ اهكبى ًساضز! اگط هبًٌس فطزٕ ٖبزٕ ثبق٘س ،آٗب هٖتَاً٘س فقٍ اظ َطٗق تودطٗي حطكدبت ،فدطزٕ فدَيالٗدبزُ قدَٗس؟ هُلقدبً
غ٘طهوكي اؾت .ث ٌبثطاٗيّ ،وگٖ ثبٗس كتبة ضا ثرَاً٘س! زل٘ل اٗي اؾت كٍِ ،قتٖ اقل٘ن هٌَٕٗ ٍ تفكط قدوب ثدِ اؾدتبًساضز ثدبالٖٗ
ًطؾ٘سُ اؾت ًِ ،ث٘وبضّٕبٕ قوب هٗبلزِ ذَاّس قس ٍ ًِ ثِ قلوطٍٕ ثبالتطٕ هٖ ضؾ٘س .اٗدي زل٘دل آى اؾدت كدِ چدطا ثدِ ّودِ
هٖگَٗن كِ كتبة ضا ث٘كتط ٍ ث٘كتط ثرَاًٌس ٍ زضثبضٓ ً٘بظ يطٍضٕ ثِ هُبلٗٔ كتبة نحجت هٖكٌن.
فب هٖ تَاًس قوب ضا ثطإ پ٘كطفت ثِ ؾَُح هرتلف ضاٌّوبٖٗ كٌس .اٗي كتبة ،ردَآى فدبلَى ،كتدبثٖ اؾدت كدِ ّطكؿدٖ ضا قدبزض
هٖؾبظز تب ثََِض ؾبظهبىٗبفتِإ توطٗي كٌس ،ثٌبثطاٗي آى ث٘كتطٗي اّو٘ت ضا زاضز .نطفًٓط اظ اٗيكِ آٗب قوب ٗدك تعك٘دِكٌٌدسُ
ّؿت٘س ٗب ًِ ،ذَاًسى رَآى فبلَى قوب ضا قبزض ذَاّس ؾبذت كِ ثفْو٘س چگًَِ ثبٗس ضفتبض كٌ٘س .اٗدي ثدساى زل٘دل اؾدت كدِ ثكدط
اهطٍظُ ثب ّ٘چ اؾتبًساضز اذاقٖ كٌتطل ًوٖقَز ٍ ثطذاف ضٍـّبٕ ؾٌت ٍ ضٍـ تفكط قدسٗوٖ ضفتدِ اؾدتّ .طچدِ هدطزم ثدِ
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ٍاقٗ٘ت ضٍثطٍٕقبى ث٘كتط اّو٘ت ثسٌّس ،ث٘كتط ؾطقت انلٖ اًؿبًٖ -چ٘عّبٖٗ كِ هبزضظازٕ ٍ ثْتطٗي ّؿتٌس -ضا ضّب هٖكٌٌس.
هطزم ثسٍى كٌتطل اذاقٖ ،ثِّط قكل كِ ثرَاٌّس ٖول كٌٌسٖ ،ول هٖكٌٌس ٍ اٗي ًوٖتَاًدس اردبظُ زازُ قدَز .اًحُدبٌ ثكدط،
اًؿبى ضا زضحبل حبيط زض ذُط ٍحكتٌبكٖ قطاض زازُ اؾت .ثٗساً زض ؾرٌطاًٖ زض اٗيثبضُ تَي٘ح ذَاّن زاز ٍ ثدِ ؾدإاالت زض اٗدي
ظهٌِ٘ ثطإ ّوِ پبؾد ذَاّن زاز.
ثٗس ،زضثبضٓ چٌس هككل ذبل نحجت هٖكٌن .زض توطٗي ه٘بى هطزم ٖبزٕ ،قرم گبّٖ اٍقبت ٍاثؿتگّٖدبٕ ظٗدبزٕ زاضز كدِ
ًوٖتَاًس اظ آىّب ضّب قَز؛ اٗي نحجت زضذهَل هَيَٖبت ذبنٖ زض تعكِ٘ اؾت .ثؿ٘بضٕ اظ افدطاز ٍاثؿدتگّٖبٗكدبى ضا ضّدب
ًوٖكٌٌس ٍ ،حتٖ ٍقتٖ آىّب ؾجت هٖ قًَس كِ اقربل ٍالِ ٍ ق٘فتِ قسُ ٍ شّي ضٍقدٌٖ ًساقدتِ ثبقدٌس ،ثدبظ ٌّدَظ اٗدي ضا زض
ًوٖٗبثٌس .زض َٖ ّعاضاى ؾبلّ٘ ،چكؿٖ ثََِض حق٘قٖ زضثبضٓ اٗيكِ چگًَِ ثََِض ٍاقٖٗ تعكِ٘ كطز نحجت ًكطزُ اؾدتّ .ودِ
هٖ زاًٌس كِ تعكِ٘ قبهل ًكؿتي ثب پبّب ثِنَضت يطةزض اؾتّ .وبىََض كِ هٖزاً٘س ،ظًبى هؿي ثؿ٘بضٕ زض ضٍؾدتبّبٕ چد٘ي
ٍرَز زاضًسكِ ّؤ ؾبل ضا ضٍٕ ترت هًٖكٌٌ٘س ،لجبؼ هٖزٍظًس ٍ كففّبٕ پبضچدِإ ضا تٗو٘دط هدٖكٌٌدس .اگدط آى ثدِ آؾدبًٖ
[ًكؿتي زائن] ثَز ،پؽ هٖگَٗن آىّب هٖثبٗؿت ّوگٖ ذسا هٖقسًس .آى حبلت ًكؿتي نطفبً ٗك ضٍـ تكو٘لٖ اؾت .اگط قوب
توطٗيّبٕ تعكِ٘ ضا اًزبم ًسّ٘س ٍ فقٍ ثِنَضت پبٕ يطةزضٕ ثٌكٌ٘٘س ،اٗي ثِّ٘چٍرِ چ٘عٕ ً٘ؿت ،ظٗدطا آىگدبُ حتدٖ ٗدك
رعء تعكِ٘ ّن ٍرَز ًساضز .ثٌبثطاٗي ،ثِ قوب هٖگَٗن كِ ّوبىََض كِ تعكِ٘ هٖكٌ٘س انَل فب ضا زض كٌ٘س ٍ كتدبة ضا ثرَاً٘دس.
ّسف ثطإ قوب ،نَٗز ثِ اقل٘نّبٕ ثبالتط اؾت .چگًَِ نَٗز هٖكٌ٘س؟ اٗي اظ َطٗق ضّب كطزى افكبض ثس زض ه٘بى هدطزم ٖدبزٕ ٍ
ثِ ٌَٖاى هخبل ضّب كطزى شٌّ٘ت ضقبثت هطزم ٖبزٕ ،نَضت هٖگ٘طز .هطزم ثِذبَط هٌفٗتٖ ًبچ٘ع ٍ ثٖاّو٘ت ثِ زٗگدطاى آؾد٘ت
هٖضؾبًٌس .ثب كوٖ ثِزؾت آٍضزى ،ث٘ف اظ حس ذَقحبل هٖقًَس ٍ ثب كوٖ اظ زؾت زازى ،ضًذ ٍ زضز هٖككٌس ،ثِ اٗي ذبَط قبزض
ً٘ؿتٌس ذَة ثرَضًس ٗب ذَة ثرَاثٌس ٍ اظ ؾط تب ثِ پب ثِ ث٘وبضّٕبٖٗ هجتا هٖقًَس ،چِ ظًسگٖ ذؿتِكٌٌسُإ ضا هٖگصضاً٘س! آٗدب
اًؿبىّب زضاٗي زً٘ب فقٍ ثِذبَط اٗي ٍرَز زاضًس؟
اكٌَى كِ ّوگٖ اٗي ًكتِ ضا ثٍِيَح هكبّسُ كطزُاٗس ،پؽ چطا ًوٖتَاً٘س ثََِض ٍاقٖٗ هخل ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ٍاثؿتگّٖبٗتبى ضا
ضّب كٌ٘س؟ ثََِض آقكبض ٍ هَقطاًِإ ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ثبق٘س .اغلت گفتِام ثٌَِٖاى فطزٕ كِ زض فبٕ ضاؾت٘ي تعكِ٘ هٖكٌ٘س ،اٍل٘ي
چ٘عٕ كِ ثبٗس ثِ آى ثطؾ٘س اٗي اؾت كِ ٍقتٖ يطثِإ هٖذَضٗس ٗب تَّ٘ي هٖقَٗس ،آىضا پبؾد ًسّ٘س .پؽ چطا اٗيَدَض اؾدت
كِ ٍقتٖ زض تعكِ٘ ثب هككات ٍ تًبزّب ضٍثطٍ هٖقَٗسً ،وٖتَاً٘س اٗي ٍاثؿتگٖ ضا ضّب كٌ٘س؟ ٍقتٖ زٗگطاى زضثبضٓ قوب چ٘عّبٖٗ
هٖ گٌَٗس كِ ذَقبٌٗس قٌ٘سى ً٘ؿت ،چطا ًبضاحت هٖقَٗس؟ ٍقتٖ ًبضاحت هٖقَٗس ،آٗب زض قلتتدبى پدصٗطـ اٗدي فطندت ثدطإ
تعكِ٘ ٍ پ٘كطفت ضا ضز ًوٖكٌ٘س؟ آٗب ثِؾبزگٖ ثِزًجبل ّوبى ًَٔ قبزٕ كِ هطزم ٖبزٕ ثِزًجبل آًٌس ً٘ؿت٘س؟ پؽ آٗب قوب فدطزٕ
ٖبزٕ ً٘ؿت٘س؟! زض آى هَقٕ ثبٗس فكط كٌ٘س« ،چطا هي ًبضاحتن؟ ٍقتٖ زٗگطاى اظ هي اًتقبز هٖكٌٌس ،هي ًبضاحت هٖقَم -آٗب هي زض
َلت چ٘عٕ ً٘ؿتن؟» اهب زضحبلٖ كِ هٖذَاّ٘س ّوِ ثب قوب ضفتبضٕ ذَة زاقتِ ثبقٌس ٍ زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ ظًسگٖ ضاحتٖ زاقتِ
ثبق٘س ،چگًَِ هٖذَاّ٘س ضقس كٌ٘س؟ ثسٍى ضّب كطزى ّطچ٘عٕ اظ هطزم ٖبزٕ ،چگًَِ هٖتَاً٘س پ٘كطفت كطزُ ٍ اضتقبء ٗبث٘س؟ زق٘قبً
ثِ ّو٘ي زل٘ل ًوٖتَاً٘س ضقس كطزُ ٍ اضتقبء ٗبث٘س .ثبٗس ثََِض حق٘قٖ اٗدي چ٘عّدب ضا ضّدب كٌ٘دسٍ -اثؿدتگّٖدبٖٗ كدِ اًؿدبىّدب
ًوٖتَاًٌس آىّب ضا ضّب كٌٌس.
اهب زضذهَل اٗي زافب كِ اهطٍظُ تعكِ٘ هٖكٌ٘س ،اٗيكِ چگًَِ هطزم ثب قغلّبٕ هطؾَم ربهِٗ ثتَاًٌس تعكِ٘ كٌٌدس زضحدبلٖ كدِ
ٌَّظ زض ربهٗٔ ثكطٕ اهطٍظٕ [ثبقٌس] ضا كبهاً هَضز ًٓط قطاض زازم .ثٌبثطاٗي زضحبلٖ كِ زضحدبل تعك٘دٔ زافدب ّؿدت٘س ،هدٖتَاً٘دس
قغلتبى ضا زاقتِ ثبق٘س ،هٖتَاً٘س كؿت ٍ كبض ذَزتدبى ضا زاقدتِ ثبقد٘س ٍ هدٖتَاً٘دس ظًدسگٖ ذدبًَازگٖ ٍ ّودٔ فٗبل٘دتّدبٕ
ارتوبٖٖتبى ضا زاقتِ ثبق٘س .قكل تعكِ٘ ٍ اًتكبض زافب زضٍى ربهٗٔ ٖبزٕ ،هبًٕ تعك٘ٔ قوب ًوٖقَز ،قجاً اٗي ضا ثَِدَض كبهدل زض
ًٓط گطفتِام .زافبٖٗ كِ زضحبل اضائٔ آى ّؿتن هؿتق٘وبً قلت ٍ شّي ضا ًكبًِ هٖضٍز ٍ ٍاثؿتگّٖبٕ قوب قطاض اؾت زض ه٘بى هٌبفٕ
هبزٕ اظ ث٘ي ثطزُ قًَس ،اهب يطٍضتبً ثََِض هبزٕ چ٘عٕ ضا اظ زؾت ًرَاّ٘س زاز .اٗي ثساى ذبَط اؾت كِ هي هٖثٌ٘ن هبزُ ذَزـ
ٍاقٗبً ّ٘چ هٌٗبٖٗ ًساضز .اگط ذ٘لٖ ظٗبز حطٍتوٌس ثبق٘س ٍ ،ذبًِتبى حتٖ اظ آرطّبٕ َا زضؾت قسُ ثبقس ،اهب زض قلتتبى آىضا ٖعٗع
ًكوطزُ ثلكِ زضَٖو آىضا ؾبزُ ثگ٘طٗس ،پؽ هٖ گَٗن كِ اٗي حبلتٖ اظ ٍاثؿتگٖ ًساقتي ثِ حطٍت هبزٕ اؾت .اٗيََض هٖتدَاى
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گفت كِ العاهبت زافب ،تغ٘٘ط ٗبفتي تفكط ٗك قرم اؾت ًِ اٗيكِ كبضٕ كٌس كِ چ٘عّبٕ ف٘عٗكٖ ضا ضّب كٌ٘س .الجتِ ،زض ضاثُِ ثب
آظهبٗف ّبٕ افكبض فطز ،اٗي ًَٔ آظهبٗف رسٕ ثبٗس اتفبي ث٘فتس تب زٗسُ قَز َلت كؿت هبزٕ زض قوب چقسض قدَٕ اؾدت ٍ زٗدسُ
قَز چِ ًَٔ چ٘عّبٖٗ ثطإ قوب هْن اؾتّ .وگٖ هٖزاًٌس كِ زض ه٘بى هطٗساى زافبٕ هب ،افطازٕ ّؿتٌس كِ تزبضت هدٖكٌٌدس ٍ
حتٖ كؿبًٖ ّؿتٌس كِ زضگ٘ط تزبضتّبٕ ثعضگٖ ّؿتٌس .آىّب تعكِ٘كٌٌسُ ّؿتٌس ٍ ،زض هحٍ٘ قغلٖقبى ،افدطاز ذدَثٖ ّؿدتٌس.
آىّب زضٍ٘ ًوٖگٌَٗس ٍ هطزم ضا فطٗت ًوٖزٌّس ،اهب كبضّبٕ تزبضٕقبى ذ٘لٖ ذَة اًزبم هٖقَزّ .نچٌ٘ي ذَزقبى ضا ّنچَى
هطزم ٖبزٕ فسا ًوٖكٌٌس -تب حسٕ كِ قبزض ًجبقٌس ذَة ثرَضًس ٗب ثرَاثٌس -اهب ّوگٖ زض اهَض تزبضٕ ذ٘لٖ ذَة كبض هٖكٌٌدس.
اٗي زٍضٓ ربضٕ ضكَز اقتهبزٕ ثََِض ٍٗػُإ آىچِ ضا كِ تعكِ٘كٌٌسگبى ضا هتوبٗع هٖؾبظز رلَُگط هٖكٌس .چ٘عّبٕ فَيالٗبزُإ
قجِ٘ اٗيٍ ،قتٖ قرم ثِ اؾتبًساضز ثطإ تعكِ٘ هٖضؾس ْبّط ذَاّس قس.
آًهِ ّن اكٌَى زضثبضٓ آى گفتنٍ ،اثؿتگّٖب ثَزًس كِ هبًٕ توطٗي تعكِ٘ هٖقَزٍ .قتٖ ثؿ٘بضٕ اظ قوب ،قبگطزاًن ثب تًبزٕ ضٍثطٍ
هٖقَٗس ٍ ٖهجبًٖ هٖ قَٗس ،آٗب ثِ اٗي حق٘قت فكط كطزٗس كِ ٖهجبً٘ت قوب هتَرِ افطاز ٖبزٕ ثَزُ اؾت .زض اٗيثبضُ ثٌ٘سٗكد٘سۺ
ثَزاّب ٍ ذساٗبى -آى هَرَزات ضٍقيث٘ي ثبقكَُ -آٗب آىّب اظ اًؿبىّب ٖهجبًٖ هٖقًَس؟ هُلقبً ذ٘ط .اٗي ثِ زل٘ل اٗي اؾت كدِ
آىّب زض ؾُح اًؿبىّب ً٘ؿتٌس ٍ احؿبؾبت هطزم ٖبزٕ ضا ًساضًس .چگًَِ هٖتَاًٌس ذَز ضا زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ قطاض زٌّس؟ ٍقتٖ ثب
تًبزّب هكبثِ ضٍـ هطزم ٖبزٕ ٖول هٖكٌ٘س ،پؽ زض ّوبى ؾُح ،زض ّوبى قلوطٍٕ هطزم ٖبزٕ ّؿت٘س .هٖتدَاى گفدت قدوب
ٗكٖ اظ افطاز ٖبزٕ ّؿت٘س .فقٍ ظهبًٖ كِ هبًٌس آى ّب ً٘ؿت٘سٗ ،كٖ اظ آًبى ً٘ؿت٘س .الجتدِ زض آى ٌّگدبم ،آًهدِ ًكدبى هدٖزّ٘دس
ثطزثبضٕ ٍ تَاًبٖٗ ٖٓ٘ن ثطإ ثرك٘سى ذَاّس ثَز .هطزم ٖبزٕ آىضا اٗيََض هٖثٌٌ٘سٍ ،لٖ زض ٍاقٕ آى تزلٖ ؾُح قد٘يقدٌ٘گ
قوب زض تعكِ٘ اؾت .ثٌبثطاٗي ،نطفًٓط اظ هحٍ٘ ٗب قطاُٖٗ كِ زض آى ثب هككل ضٍثطٍ هٖقَٗس ،ثبٗس زض ازاضُ كدطزى ّدط چ٘دعٕ
قلجٖ ثركٌسُ ٍ هْطثبى ضا حفّ ًوبٗ٘س .اگط ًتَاً٘س زقويتبى ضا زٍؾت زاقتِ ثبق٘س ،پؽ ًوٖتَاً٘س ثِ كوبل ثطؾ٘س( .تكَٗق) پؽ
چطا اٗي ََض اؾت كِ ٍقتٖ ٗك فطز ٖبزٕ قوب ضا ٖهجبًٖ هٖكٌسً ،وٖتَاً٘س اٍ ضا ثجرك٘س؟! ٍ زض َٖو هبًٌس فطزٕ ٖبزٕ ثدب اٍ
رط ٍ ثحج ٍ زَٖا هٖكٌ٘س؟ آٗب اٗي ثطإ ضفتبضّبٕ هتقبثل ث٘ي توطٗيكٌٌسگبى ً٘ع ههساي ًساضز؟
ثِ هحى آىكِ انَل ثِ ّؤ قوب آهَظـ زازُ هٖقَز ،آىّب ضا هٖفْو٘س .آىچِ ثِ قوب هٖگَٗن ،انَل فب اؾت ٍ ،آىچِ ثطإ
قوب آقكبض كطزُام زق٘قبً كتبة فب اؾت .زضثبضٓ اٗيكِ چگًَِ آى ثِذَثٖ زض ٖول ارطا هٖقَز ،كبهاً ثؿتگٖ ثِ اٗي زاضز كِ چقسض
ذَة تعكِ٘ هٖكٌ٘س .الجتِ ،هي هٖتَاًن ثِ قوب كوك كٌن ،اهب آى ٖوستبً زض ربهٗٔ ثكطٕ هتزلٖ ًودٖقدَز ٍ ثؿد٘بضٕ اظ هدطزم
ًوٖتَاًٌس آىضا ثجٌٌ٘س .زض تعكِ٘ اٗيكِ كتبة فب ضا ثِ ذَثٖ هُبلِٗ كٌ٘س اظ ث٘كتطٗي اّو٘ت ثطذدَضزاض اؾدت .آى ثدِ قدوب كودك
هٖكٌس كِ ٍاثؿتگّٖبٖٗ ضا كِ ًوٖتَاً٘س ضّب كٌ٘س اظ ث٘ي ثجطٗس ،قبهل ثستطٗي ثرفّب ضا.
قوب ًجبٗس اٖتقبز زاقتِ ثبق٘س كِ تهَضات ٍ ٖقبٗستبى ،ذَز قوب ّؿتٌس .ثؿ٘بضٕ اظ هطزم ّؿتٌس كِ ٍقتٖ فب ضا هُبلِٗ هٖكٌٌس ،ثدب
ٗك ًَٔ ٖق٘سُ ٍ تهَض آىضا هٖذَاًٌس .چٌ٘ي قرهٖ هٗتقس اؾتٍ« ،إ ،اٗي ثرف ذَة اؾت ...ثگدصاض ثج٘دٌن ،اٗدي ثردف ضا
ًوٖتَاًن ذ٘لٖ ذَة ثفْون ...اٍُ ،فكط ًوٖكٌن اٗي ثرف زض حس اًتٓبض ثبقس ».ثگصاضٗس ثِ قوب ثگَٗن ،قوب فكط هٖكٌ٘دس ثؿد٘بض
ثبَّـ ٍ ظٗط ّؿت٘س ،فكط هٖكٌ٘س قًبٍت تبى زضؾت اؾت ،اهب زضٍاقٕ اٗي ٗك اقتجبُ ٍحكتٌب اؾت .قبلدت شٌّدٖ قدوب زض
اٗي ربهٗٔ هطزم ٖبزٕ قكل گطفتِ ،ثٌبثطاٗي هٗ٘بض قوب ثطإ اضظٗبثٖ ذَة ٍ ثس ،هٗ٘بض هطزم ٖبزٕ اؾت ٍ آى احتودبالً ًودٖتَاًدس
ثبالتط اظ هٗ٘بض هطزم ٖبزٕ ثبقس ٍ ثٌبثطاٗي اٗي ،قوب ضا اظ زٗسى رَّط ٍاقٖٗ فب ثبظ هٖزاضز .اٗي ٍاثؿتگّٖبٕ قوب اؾت كدِ هدبًٕ
قوب ثطإ كؿت فب قوب قسُ اؾت .قؿوتّبٖٗ ضا كِ احؿبؼ هٖكٌ٘س ثطإ ذَاًسى ذَة ّؿدتٌس ،اًتردبة هدٖكٌ٘دس ٍ ،تعك٘دٔ
ٍاقٖٗ ٍ زضؾت ضا اًزبم ًوٖزّ٘س .اٗي ثساى زل٘ل اؾت كِ ٍقتٖ قؿوتّبٖٗ ضا هٖثٌ٘٘س كِ فكط هٖكٌ٘س ذَة ً٘ؿدتٌسٗ ،دب فكدط
هٖكٌ٘س ًوٖذَاّ٘س ثرَاً٘س ،آى زق٘قبً ٖبزتّبٕ ثس اكتؿبثٖ پؽاظ تَلس شّي اؾت كِ زضحبل ٖودل كدطزى اؾدت .اهدب آى ذدَز
ٍاقٖٗ قوب ً٘ؿت ،گطچِ آىضا ثٌَِٖاى ذَز ٍاقٖٗتبى زض ًٓط هٖگ٘طٗس.
چطا اٗيگًَِ اؾت؟ ّوگٖ زض اٗي ثبضُ ثٌ٘سٗك٘سٍ ،قتٖ ٗك كَز هتَلس هٖقَز ،اٍ ّ٘چٗك اظ تهدَضات ٍ ٖقبٗدسٕ كدِ هدطزم
ٖبزٕ زاضًس ضا ًساضز .گفتِام كِ ثطإ كَز ظٗط قف ؾبل ،ثٗس اظ اٗيكِ فقٍ ٗك رولِ ثگَٗن ،چكن ؾَهف هٖتَاًس چ٘عّدب ضا
ثجٌ٘س .چطا اٗيََض اؾت؟ ثساى زل٘ل كِ اٍ ّ٘چگًَِ هفَْهٖ اظ ربهٗٔ ٖبزٕ ضا قكل ًسازُ اؾت ٍ ،ثِذبَط آىكِ ذ٘لٖ ذدبلم ٍ
۴

پب اؾت ٍ زض تَافق ثب اؾتبًساضز ًرؿت٘ي كْ٘بى ،ري ،قي ،ضى اؾت .ثِ هحى آىكِ زض ربهٗٔ ٖبزٕ ثدِ اندُاح «تزطثدِ»
روٕ هٖكٌ٘س ،چبضچَثٖ ثطإ تفكط كؿت هٖكٌ٘س ،آىّب ضا ثٌَِٖاى ظضًگٖ ٍ ثبتزطثگٖ زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ هٖؾتبٗ٘س ،زض ٍاقدٕ
ذَزتبى ضا ثِ چ٘عٕ كبهاً ثس تغ٘٘ط زازُاٗس ٍ .زق٘قبً اٗي تهَضات ٍ ٖقبٗس ّؿتٌس كِ ثبٖج هٖقًَس ثدب ٍيدٗ٘ت حق٘قدٖ ،ردَّط ٍ
حق٘قت هُلق كْ٘بى ،كبهاً ًبهَافق قَٗس .اظآىربكِ اٗي چ٘عّب پؽ اظ تَلس قوب قكل گطفتِاًس ،چگًَدِ هدٖتَاًٌدس ذدَز قدوب
ثبقٌس؟ هٌٗبٕ «ثبظگكت ثِ ذَز حق٘قٖ انلٖ» چ٘ؿت؟ ثبٗس ذَزتبى ضا پب كٌ٘س ٍ ،ثطإ اٗي اؾت كِ ثتَاً٘دس ثدِ پدب تدطٗي ٍ
ذبلمتطٗي ٍيٗ٘ت قجل اظ تَلستبى ثطگطزٗسٍ -يٗ٘تٖ كِ ٍقتٖ ثِ چ٘عٕ فكط هٖقَز ّ٘چ تهَض ٍ ٖق٘دسُإ ًساقدتِ ثبقدس .آى
ٍيٗ٘ت ذطزهٌستطٗي اؾت ٍ اربظُ هٖزّس فطز ّط چ٘عٕ ضا زض زً٘ب ثََِض قفبف ٍ ٍايح ثجٌ٘س .اٗي ثساى زل٘دل اؾدت كدِ ٍقتدٖ
ّ٘چ تهَض ٍ ٖق٘سُ إ ًساضٗس ،ثٌ٘ف قوب ّوِ چ٘ع ضا زضثط ذَاّس گطفت ٍ ثب ٗك ًگبُ هٖتَاً٘دس ثساً٘دس كدِ ّدط چ٘دعٕ زض زً٘دب
چ٘ؿت .اٗي ذطز اؾتٍ .قتٖ زضَٖو ،زضحبلٖ كِ چبضچَةتبى ضا حفّ كطزُاٗس ثِ چ٘عّب ًگبُ هٖكٌ٘س ،زضٍى آىّب ثِ تلِ ذَاّ٘س
افتبز .اهب چبضچَة ّبٕ قوب حق٘قت هُلق ً٘ؿتٌس .هوكي اؾت احؿبؼ كٌ٘س ؾُح زاًف قوب ذ٘لٖ ثدبال اؾدت ٍ هٗ٘بضّدبٕتدبى
ثطإ اضظٗبثٖ زضؾت ّؿتٌس ،اهب زضٍاقٕ آىّب زضؾت ً٘ؿتٌس .حتٖ ٍقتٖ كِ ثِ اٗي نَضت نحجت هدٖكدٌن ،هوكدي اؾدت قدبزض
ًجبق٘س ًٓط هطا فَضاً ثفْو٘س ،زض كٌ٘س ٗب ثب آى هَافق ثبق٘س .فقٍ اگط ثتَاً٘س ٍاقٗبً شّيتبى ضا ضٍٕ هُبلٗدٔ كتدبة ردَآى فدبلَى
ثگصاضٗس ،قبزض ذَاّ٘س ثَز ثجٌ٘٘س كِ كتبة هي ٍاقٗبً چ٘ؿت!
چطا اٗيََض اؾت كِ افطاز ثؿ٘بض ظٗبزٕ زض چ٘ي ٍ زض ّوِ ربٕ زً٘ب [فبلَى گًَگ] ضا هُبلِٗ هٖكٌٌس؟ فقٍ زض چد٘ي ًعزٗدك ثدِ
 1۱۱ه٘لَ٘ى ًفط اظ هطزم هُبلِٗ هٖكٌٌس ٍ ،ثؿ٘بضٕ اظ آىّب زاًكوٌسَّ ،قدوٌساى ؾدُح ثدبال ،زاًكدوٌساى ارتودبٖٖ ،هتفكدطاى،
كؿبًٖ كِ زض گ٘ط تحق٘قبت فلؿفٖ ّؿتٌس ٍ حتٖ هقبهبت ضزُ ثبال ّؿتٌس .زض ذبضد اظ چ٘ي ،تٗساز ذ٘لدٖ ظٗدبزٕ زاضًدسگبى زضردٔ
زكتطا ٍ فَي ل٘ؿبًؽ ،زاًكزَٗبى تحه٘لكطزُ ٍ اؾبت٘س ،زضحبل هُبلٗٔ [اٗي ضٍـ] ّؿتٌس .آٗب ّوگٖ آىّب اظ ًٓط فكطٕ كدَزى
ّؿتٌس؟ زض ربهٗٔ چٌٖ٘ ،ثٍِٗػُ هطزم تزبضة ظٗبزٕ زاضًس ،هٗتقس ثِ ضٍـّبٕ فكطٕ ذبنٖ ثَزُاًس ،اظ اًقداة فطٌّگدٖ ٖجدَض
كطزُاًس ٍ قجاً اقربل ضا ثسٍى فكط ؾتبٗف كطزُاًس .زضؼّبٕ ٗبزگطفتِ قسُ ٖو٘ق ثَزًس .آىّب ّط چ٘ع قبثلتهَضٕ ضا تزطثدِ
كطزُاًس .آٗب هٖتَاًؿت اهكبىپصٗط ثبقس اظ چٌ٘ي هطزهٖ ذَاؾتِ قَز تب ثِ چ٘عٕ كَضكَضاًِ اٖتقبز ث٘بٍضًس؟! پؽ چگًَِ اؾت كدِ
زضحبل ٗبزگ٘طٕ فب ّؿتٌس ٍ ،چطا آىچٌبى پبٗساض ٍ ههون ّؿتٌس؟ آٗب اٗي ثِ قوب چ٘عٕ ضا ًوٖگَٗس؟ اٗي ثساى ذبَط اؾت كِ هي
ثِ ّؤ آىّب هٖگَٗن كِ افطاز ذَثٖ ثبقٌس ،افطاز ذبضيالٗبزٓ ثْتطٕ ،افطازٕ ؾبلن ،افطازٕ ثب ك٘ف٘ت اذاقٖ ثدبالتط ثبقدٌسّ ،ودٔ
ضاُ تب اٗي كِ افطازٕ قًَس كِ ثتَاًٌس ثِ كوبل ثطؾٌس .اٗي ََض ً٘ؿت كِ كلوبت كوٖ اظ ربًت هي ،لٖ ٌّگزٖ ،هٖتَاًس هدطزم ضا
ٍازاض كٌس كِ ثََِض غ٘طهٌُقٖ اظ هي پ٘طٍٕ كٌٌسّ .وِ هٖزاًٌس كِ زافب ثِگًَِإ آظاز ؾبظهبًسّٖ هٖقَز .اگط ثرَاّ٘س آىضا ٗبز
ثگ٘طٗس ،هٖتَاً٘س آىضا ٗبز ثگ٘طٗس .اگط ًرَاّ٘س ٗبز ثگ٘طٗس ،هٖتَاً٘س آظازاًِ ثِ ّطربٖٗ كِ اظ آىرب آهسٗس ثطگطزٗس .هي ّ٘چ كبضٕ
ًرَاّن كطزّ٘ .چ هحسٍزٗت ٗب ّ٘چ قكلٖ اظ ؾبظهبى ٍرَز ًساضز ٍ اظ قوب ٗك ضٗبل ّن زضذَاؾت ًرَاّس قس .چطا ّوگٖ قدوب
اٗيرب كٌبض ّن روٕ قسُاٗس ،تب ًقُِإ كِ ثطإ ّ٘چ چ٘ع زٗگطٕ ضاّٖ ًوٖقسٗس؟ اٗي افطاز افكبض ٍ هٌُق ٍ ٖقدل ذَزقدبى ضا
زاضًس ،آٗب اٗي ََض ً٘ؿت؟ پؽ چطا هطزم هٌٖٗ٘ ًوٖتَاًٌس تهَضات ٍ ٖقبٗسقبى ضا ضّب كٌٌس ٍ ثََِض ٍاقٖٗ ًگبّٖ ثِ اٗدي كتدبة
ثٌ٘ساظًس؟ ًگبّٖ ثِ آىچِ ك ِ لٖ ٌّگزٖ زضحبل اًزبم آى اؾت ثٌ٘ساظًس؟ چطا هطزم ظٗبزٕ زض اٗي زً٘ب ّؿتٌس كدِ اٗدي كتدبة ضا
هُبلِٗ هٖكٌٌس؟ ثٗس اظ ذَاًسى آى قبٗس آىچِ ضا كِ زضحبل اًزبم آى ّؿتن زض كٌ٘س.
ظهبًٖ كِ اثتسا اضائٔ اٗي فب ضا قطٍٔ كطزمٍ ،اقٗبً ٗك ًگطاًٖ ٖٓ٘وٖ زاقتنّ .وبىََض كِ ّوگٖ قوب هٖزاً٘س ،زض ربهٗدٔ ثكدطٕ
اهطٍظّ٘ ،چ هصّجٖ ًوٖ تَاًس شّي هطزم ٍ اؾتبًساضزّبٕ اذاقٖ اًؿبًٖ ضا قبزض كٌس تب زٍثبضُ ثبال ثطٍز .كؿبًٖ كِ ثب هصاّت ؾط ٍ
كبض زاضًس ً٘ع اٗي ضا هٖزاًٌس ،اهب ثِ ّط نَضت ًوٖتَاًٌس زضثبضٓ آى كبضٕ ثكٌٌس ٍ .چ٘ع ث٘كتطٕ ً٘ع زض اٗيثبضُ ٍرَز زاضزۺ اهدطٍظُ
زض زً٘ب حتٖ ٗك هزوَِٖ اظ آهَظـ ٗب هزؤَٖ انَلٖ كِ ثتَاًس اذاق٘بت ثكطٗت ضا قبزض كٌس كِ زٍثبضُ ثبال ثدطٍز ،اضظـّدبٕ
اذاقٖ ثكط ضا قبزض كٌس زٍثبضُ قطٗف ٍ ان٘ل قَزٍ ،رَز ًساضز ،تب چِ ضؾس ثِ اٗيكِ اًؿبىّب ضا قبزض كٌس تب ثِ ًقُٔ كوبل زٍثبضُ
ثبال ثطًٍس .چ٘ع زٗگطٕ هبًٌس اٗي زض كل زً٘ب ٍرَز ًساضز .پؽ ،زض اٗي حبلت ،ثكط زض ٍيٗ٘ت ثًْٖبٗت ذُطًدبكٖ قدطاض زاضز .اگدط
زافبٖٗ كِ اهطٍظُ زضحبل اضائٔ آى ّؿتن ًوٖتَاًؿت هطزم ضا ًزبت زّس ،پؽ هطزم ثطإ ّو٘كِ ٍضإ ًزبت ٍ ضّبٖٗ هٖثَزًدس،
۵

ثِذبَط آىكِ فبٖٗ ثبالتط اظ فبٖٗ كِ كْ٘بى ضا ذلق كطز ٍرَز ًساضزٍ .قتٖ اًؿبىّب افكبض نبلح ًساقتِ ٍ ثسٍى ق٘س اذاقٖ ثبقٌس،
رطأت ذَاٌّس كطز ّط كبض پل٘سٕ ضا اًزبم زٌّس .ذساٗبى ثِ اٗي اربظُ ًرَاٌّس زازّ .وگٖ چ٘عٕ ضا قدٌ٘سُاٗدس -ذدَاُ اظ هدصاّت
ثبقس ٗب پ٘فگَّٖٗب ٗب قكلٖ اظ آگبّٖ قجل اظ ٍقَٔ ،اظ َطٗق كتبةّب ٗب اظ َطٗق كام -ؾري زضثبضٓ اٗيكِ ثكدط ثدب ثطذدٖ اظ
اًَأ فزبٕٗ ٍ ثاٗب هَارِ هٖقَزّ .وگٖ زضثبضٓ آى ثٌ٘سٗك٘س ،اگط ثكط ثِ اٗينَضت كِ هٌحٍ قسُ ثِ اًحُبٌ ازاهِ هٖزاز ،آٗدب
اٗي ذُطًب ًوٖ ثَز؟ حتٖ اگط ذساٗبى ثطإ تٌجِ٘ ثكط ًوٖآهسًس ،ثكط ذَزـ ضا هٖككت .زضحق٘قت ثكط زضحبل حبيط زضحدبل
ًبثَز كطزى ذَزـ اؾت ،حتٖ ٍقتٖ رٌگٖ ً٘ؿت زضحبل ًبثَز كطزى ذَزـ اؾت -ثدِندَضت ًبآگبّبًدِ زضحدبل ًدبثَز كدطزى
ذَزـ اؾت .آلَزگٖ ًبقٖ اظ ضقس ٍ تَؾٗٔ ٖلن ٍ تكٌَلَغٕ ثِ هحٍ٘ َجٖ٘ٗ آؾ٘ت ضؾبًسُ اؾت ٍ ،زضآٌٗسُ ّؤ آةّدب آلدَزُ ٍ
فبؾس ذَاٌّس قس؛ ٖلن ٍ تكٌَلَغٕ ثكط ثِّ٘چٍرِ ّ٘چ ضاّٖ ثطإ ثطگطزاًسى آة ثِ ؾدُح پدب ٍ ذدبلم اندلٖاـ ًرَاّدس
زاقت .حتٖ غصاٖٗ كِ هٖذَضٗس ثٍِؾ٘لٔ تؿطٕٗ زض ضقس اظ َطٗق كَزّبٕ ق٘و٘بٖٗ ،ضقس كطزُ اؾت .زض اٗيثبضُ ثٌ٘سٗكد٘س ،اگدط
ثكط اٗيچٌ٘ي ازاهِ هٖزازّ ،ن اظ ًٓط قكل ٍ ّن اظ ًٓط ْبّط پ٘ه٘سُ ٍ هٌحطف هٖقس .اگط اًؿبىّب ،اًؿبىّب ضا ّوبًٌدسؾدبظٕ
كٌٌس ،آى گبُ هطزم ٍاقٗبً قطٍٔ ثِ اظ ث٘ي ثطزى ذَز ثكط ذَاٌّس كطز .هَرَزات فًبٖٗ زضحبلٖ كِ رلس اًؿدبىّدب ضا هدٖپَقد٘سًس
ثِنَضت گطٍّٖ تكطاض هٖقسًس ،ثسى اًؿبىّب ضا تهطف هٖكطزًسً .ػاز ثكطٕ آٌٗسُ زضحبلٖ كِ اظ اٗي ًَٔ اًؿبىّب پسٗس هٖآهس،
ث٘كتط ٍ ث٘كتط ثِ تكطاض اًؿبى ازاهِ هٖزاز ٍ زض اًتْب ثِكلٖ ربٗگعٗي ثكط هٖقس.
الجتِ ،هي هٖتَاًن ثََِض آقكبض توبهٖ هككات زض زً٘ب ضا ثجٌ٘ن ٍ ،هٖتَاًن ّؤ هككات ثكط ضا آقدكبض كدٌن .زضحدبل حبيدط
زضحبل اضائٔ اٗي فب ثطإ ذبَط اٗي هككاتٖ كِ ارتوبٔ ثكطٕ ثب آىّب ضٍثطٍؾت ً٘ؿتن .زضحبل نحجت زضثبضٓ اٗي هؿبئل ّؿتن
تب تعكِ٘كٌٌسگبى ثتَاًٌس فب ضا ثِزؾت ث٘بٍضًس ٍ نَٗز كٌٌس .زل٘ل اٗي كبض هي اٗي اؾت.
ّناكٌَى زضثبضٓ ٗك هككل نحجت كطزم ٍ ،ثٗس زضذهَل هككل ذبل زٗگط نحجت هٖكٌن .هب افطازٕ زاضٗدن كدِ زض حد٘ي
تعكِ٘ ثِ ٍاثؿتگّٖبٕقبى چؿج٘سُ ٍ آىّب ضا ضّب ًوٖكٌٌس .اٗي ؾجت قسُ كِ تًبزّبٖٗ كِ ثب آىّب هَاردِ هدٖقدًَس قدسٗستط
قسُ ٍ ضًذ ٍ ٖصاةّبٖٗ كِ زضََل تعكِ٘ ثبٗس ثط آىّب فبئق آٌٗسٖ٘ٓ ،نتط ٍ ثعضگتط قًَس ،ثبٖج قَز كِ قبزض ًجبقٌس ثدط آىّدب
غلجِ كٌٌس .چٌ٘ي افطازٕ ث٘ي هب اٗيرب ًكؿتِاًس .اٗي ثبٖج هٖ قَز كِ ثِ ؾوت هربلف ثطگطزًسٖ ،لِ٘ زافب قكبٗت زاقتِ ثبقٌس-
حتٖ قكبٗت ٖلِ٘ هي .چطا زٗگطاى هبًٌس قوب ً٘ؿتٌس؟ آٗب اٗي ث٘ف اظ  1۱۱ه٘لَ٘ى ًفط ّوگٖ ًبزاًٌدس؟ چدطا زضثدبضٓ اٗديكدِ چدِ
چ٘عٕ قوب ضا ثِ اٗي حبلت ككبًس ًوٖاًسٗك٘س .كؿبًٖ ّؿتٌس كِ زافب ضا هُبلِٗ كطزُاًس ٍ ،هي ثِ آىّب گفتِام كِ افطاز زضؾدت ٍ
نبلحٖ ثبقٌس ،اقربل ذَثٖ ثبقٌس ٍ كبضّبٕ ثس اًزبم ًسٌّس ،اهب آىّب ٌَّظ قوبضثبظٕ هٖكٌٌس .پدؽ اظ اٗديكدِ پدَل اظ زؾدت
هٖزٌّس ثطهٖگطزًس ٍ زافب ضا هاهت هٖكٌٌس .آٗب ثِ قوب گفتِام كِ قوبضثبظٕ كٌ٘س؟ ثلكِ زضؾت ثطٖكؽۺ ثِ قوب گفتِام كِ ًجبٗس
قوبضثبظٕ كٌ٘س ٍ اٗي كبضّبٕ ثس ضا اًزبم ًسّ٘س.
ّنچٌ٘ي افطازٕ ً٘ع ّؿتٌس كِ زافب ضا توطٗي هٖكٌٌس ٍ ثِهحى اٗيكِ ثب آؾ٘ت ٍ يطضّبٕ غ٘طقبثل اًتٓبض ضٍثطٍ هٖقًَس ،زافدب
ضا هاهت هٖكٌٌس .آٗب زضثبضٓ اٗي فكط كطزُاٗس كِ چٌ٘ي ًوًَِإ ضا ّن زض رَآى فبلَى آٍضزُامۺ قرهٖ ثَز كِ ثٗس اظ هُبلٗٔ فب،
ًبگْبى ٗك ضٍظ ث٘وبض قس ،ثََِضٕكِ ًكبًِّبٕ لرتِقسى ذَى زض هغع زاقتً٘ .وٖ اظ ثسًف ثٖحؽ قس ٍ ً٘وٖ اظ هغعـ فلذ
قسُ ثَز .ثب اٗي حبل ،اٍ تَاًؿت ضٍظ زٍم ضاُ ثطٍز ٍ ثٗس اظ ٗك ّفتِ ثََِض اؾبؾٖ كبهاً ذَة قس ٍ ثْجَز ٗبفت .پدؽ اظ آى ثدِ
توطٗيكٌٌسگبى زض هحل توطٗي گفتۺ هي زافب ضا توطٗي كطزم ٍ ً٘وِفلذ قسم؛ زٗگط توطٗي ًوٖكٌنّ .وگٖ زض اٗيثبضُ ثٌ٘سٗك٘س،
اگط اٍ زافب ضا توطٗي ًكطزُ ثَز ،آٗب ثسٗي ؾطٖت اظ ً٘وِفلزٖ ثْجَز هٖٗبفت؟ ّوگٖ قوب هٖزاً٘س كِ ً٘وِفلزٖ اٍ ثطإ چِ ثَز،
اهب اٍ زافب ضا هقهط زاًؿت .ثطذٖ اظ افطاز الظم اؾت زضثبضٓ آى ثََِض رسٕ ثٌ٘سٗكٌس .قوب ثب اٗي ؾرتٖ هَارِ قسٗس ٍ ،گفت٘س كِ
هٗلن اظ قوب هحبفٓت ًكطز .آٗب هٖزاً٘س كِ اگط هي اظ قوب هحبفٓت ًوٖكطزم ،ثِ ثسى قوب آؾ٘ت ٍ ظٗبًٖ ٍاضز ًوٖقدس ،اهدب ثدِ
احتوبل ظٗبز ظًسگٖتبى ضا اظ زؾت هٖزازٗس! آٗب اٗي ضا هتَرِ هٖقَٗس؟ هي آىضا تب ثسٗي زضرِ تقل٘ل زازُام ،اهب قوب ٌَّظ ثطگكتِ
ٍ زافب ضا هاهت هٖكٌ٘س .اٗي ٍيٗ٘ت رْبلتٖ اؾت كِ اًؿبى زض آى اؾت ٍ ذ٘لٖ ؾرت اؾت كِ اٍ ضا ًزبت زاز .اٍ ًودٖذَاّدس
ثسّٖ اـ ضا كِ زض كْ٘بى ذَزـ ثِ ثبض آٍضزُ اؾت ثپطزاظز .هٖذَاّس اظ ّط ؾرتٖ ضّب ثبقس ،هٖذَاّس زضحدبلٖ كدِ هدي ّودٔ
آى ّب ضا ثطاٗف تحول كٌن ،كبهاً ضاحت ثبقس .آٗب اٗي تعكِ٘ اؾت؟ آٗب اٗي تَاًؿت شّدي قدوب ضا اضتقدبء ثركدس؟ ٍقتدٖ ثدب اٗدي
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هككات هَارِ هٖقَٗس اگط ًتَاً٘س ّوبىََض كِ آىّب ضا ازاضُ هٖكٌ٘س افكبض زضؾت ثٍِرَز آٍضٗس ،چگًَدِ هدٖذَاّ٘دس تعك٘دِ
كٌ٘س؟ چگًَِ هٖذَاّ٘س ثِ هؿ٘طتبى ازاهِ زّ٘س؟ هي ثطإتبى ذ٘لٖ ظٗبز اًزبم زازُام ،اهب قوب زافب ضا هاهدت هدٖكٌ٘دس ،هدي ضا
هاهت هٖكٌ٘س ٍ ،حتٖ ثِ هي ثس زٌّٖ هٖكٌ٘س .الجتِ ،هي زضثبضٓ ّ٘چ كؿٖ ّطگع قدكبٗت ًكدطزُام .فقدٍ اندَل فدب ضا ثدطإ
ّوگٖ هُطح هٖكٌنٗ ،ك انل ضا هُطح هٖكٌن .حتٖ اگط ثِ هي ثس زٌّٖ كٌ٘س ،گلِإ اظ قوب ًساضم ،چَى شّي هدي زض ؾدُح
هطزم ٖبزٕ ً٘ؿت .ذَاُ ثگَٗ٘س هي ذَثن ٗب ثس ،ثگَٗ٘س هي ذسا ّؿتن ٗب ٗك اًؿبى ،هي تكبى ًرَاّن ذَضز ،چطاكِ ّ٘چ افكدبض
اًؿبًٖ ًوٖ تَاًس هطا تكبى زّس .اگط ثتَاً٘س ثِ ٍيٗ٘تٖ كِ هي زاضم ثطؾ٘س ،پؽ ظٗبز اظ كوبل تعكِ٘تبى زٍض ً٘ؿت٘س.
آى فقٍ ٗك هخبل ثَز .زضحبلٖ كِ تعكِ٘ هٖكٌ٘س ،شّي ثبٗس زضؾت ثبقس .الجتِ ،زضحبلٖ كِ ثِ قوب هٖگَٗن زضؾت ثبق٘س ،هوكي
اؾت ٌَّظ زضؾت ًجبق٘س .آٗب فقٍ ثب چٌس كلوِ گفتي هي هٖتَاً٘س زضؾت ثبق٘س؟ تٌْب چ٘عٕ كِ هٖتَاًس ثِ قوب كوك كٌس افكدبض
زضؾت ضا ضقس زّ٘س ،كِ هٖتَاًس قوب ضا قبزض ؾبظز اظَطٗق تعكِ٘ ثبال ثطٍٗس -اؾبؾٖتطٗي چ٘دع -كتدبة فدب اؾدت .ثد٘ف اظ 1۱۱
ه٘لَ٘ى ًفط زاضٗن كِ زضحبل تعكِ٘ ّؿتٌس ،ثٌبثطاٗي ثطإ ّطكؿٖ اهكبى پصٗط ً٘ؿت كِ اٗيرب ثٌكٌ٘س ّوبىگًَِ كِ قدوب اهدطٍظ
ًكؿتِاٗس .ثطإ هي نحجت ثب تكتك قوب اهكبى پصٗط ً٘ؿت .اهب هي فب ضا اضائِ ٍ پرف كطزُام ،ثٌبثطاٗي ثبٗس هؿئَل قوب ثبقن.
ثِهٌَٓض قبزض ؾبذتي ٍاقٖٗ قوب ثطإ نَٗز اظ َطٗق تعكِ٘ٗ ،ك ضٍقٖ ضا ثِكبض ثطزُام ،ٌٖٗٗ ،ثطزاقتي آىچِ كِ هدٖتدَاًن ثدِ
قوب ثسّن ٍ آىچِ كِ هٖتَاًن ثب آى ثِ قوب كوك كٌن ٍ ،فكطزى توبهٖ آىّب زض كتبة فب .تٌْب چ٘عٕ كِ ثبقٖ هبًسُ اٗي اؾدت
كِ ثجٌ٘٘ن آٗب هٖذَاّ٘س آىضا كؿت كٌ٘س .ثِ ّو٘ي زل٘ل ثِ ّوگٖ هٖ گَٗن كِ ٍقتٖ قبزض ثِ زٗسى هدي ً٘ؿدت٘س ،ثبٗدس فدب ضا ثدِ
ٌَٖاى اؾتبز زض ًٓط ثگ٘طٗس .فب ضا ثٌَِٖاى اؾتبز زضًٓط ثگ٘طٗس.
ثٗس زضثبضٓ هككل كَچكٖ نحجت هٖكٌن .ثطذٖ اظ قبگطزاى زض ح٘ي تعكِ٘ ثِ افطاٌ ٍ تفطٍٗ هٖضًٍس .آىّب ًبگْبى ثدِ چ٘دعٕ
ضٍقيث٘ي هٖقًَس ٍ فكط هٖكٌٌسۺ «اٍُ ،اٗي هٖتَاًس ٍاثؿتگّٖبٕ هطا تحطٗك كٌس ،آىضا ًوٖذَاّن .آىضا اظ ث٘ي هدٖثدطم .اٍُ،
اٗي قغلٖ كِ هي زاضم هٖتَاًس ٍاثؿتگّٖبٕ هطا تحطٗك كٌس .اظ آى اؾتٗفب هٖزّن .ثگصاض ثجٌ٘ن ،فكط كٌن اظ ّوِ چ٘دع ارتٌدبة
كٌن ».زضثبضٓ اٗي ثٌ٘سٗ ك٘سۺ آٗب اٗي تعكِ٘ كطزى اؾت؟ آٗب اٗي ضفتي ثِ افطاٌ ٍ تفطٍٗ ً٘ؿت؟ اغلت چ٘عٕ هٖگَٗن ،هٖگَٗن كِ
زضحبل تعكِ٘ زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ ّؿت٘س ٍ ،ثبٗس زضحبلٖ كِ ذَز ضا تب ث٘كتطٗي حس هوكي ثب قكل هطزم ٖبزٕ تُج٘ق هٖزّ٘دس،
تعكِ٘ كٌ٘س .اٗي رولٔ ؾبزُإ ً٘ؿت ٍ ،اٗيََض ً٘ؿت كِ ثتَاى گفت فقٍ اظ َطٗق اًزبم قغلتبى ثََِض هٗوَل ،ثِ اؾتبًساضزٕ
كِ زض اٗي رولِ ث٘بى قسُ ضؾ٘سُاٗسّ .وگٖ ثِزقت زضثبضٓ اٗي ثٌ٘سٗك٘س[ .آًهِ كدِ زضحدبل ندحجت زضثدبضٓ آى ّؿدتن] زض ّدط
رٌجِإ اظ ٖول تعك٘ٔ قوب هتزلٖ هٖقَز .اگط ًتَاً٘س زض ربهٗٔ هطزم ٖبزٕ [زضحبلٖ كِ اظ قدكلّدبٕ] هدطزم ٖدبزٕ [پ٘دطٍٕ
هٖكٌ٘س] تعكِ٘ كٌ٘س ،پؽ زضحبل نسهِ ظزى ثِ اٗي قكل اظ ربهٗٔ هطزم ٖبزٕ ّؿت٘س .حتٖ اگطچِ ربهٗٔ ٖبزٕ ذدَة ً٘ؿدت،
آى ً٘ع تَؾٍ زافبٕ كْ٘بى ثطإ هَرَزات زض ؾُح ثكط ذلق قس .زق٘قبً ثِذبَط ّو٘ي ذهَن٘بت ثسـ اؾت كِ ثِ ثكدط اردبظٓ
تعكِ٘ زض اٗيرب زازُ قسُ اؾت .آى ثطإ قوب اؾت تب ثسٕ ّبٕ اًؿبًٖ ضا اظ ث٘ي ثجطٗس ٍ ثدطإ قدوب اؾدت تدب ثدبالتط ٍ ٍضإ آى
ثطٍٗس ،زق٘قبً هخل گل ً٘لَفط آثٖ كِ اظ گل ٍ الٕ ضقس هٖكٌس -هقسؼ ٍ پب  .هُلقبً ًجبٗس ثِ افطاٌ ٍ تفطٍٗ ثطٍٗس ٍ ،هُلقبً ًجبٗس
فب ضا ثِ ضٍقٖ ذبضد اظ هؿ٘ط زض كٌ٘سٍ .قتٖ ثِ افطاٌ ٍ تفطٍٗ هٖضٍٗسٍ ،قتٖ هبٗل٘س اًَأ ٍ اقؿدبم چ٘عّدبٕ [ٖدبزٕ] ضا تدط
كٌ٘س ،ثطإ هخبلٍ ،قتٖ اظ قغلتبى زؾت هٖكك٘س ،زض ٍاقٕ زضه٘بى ٍاثؿتگٖ زٗگطٕ ّؿت٘س .تطؼ قوب اظ ٍاثؿدتگّٖدب ذدَزـ
ٗك ٍاثؿتگٖ ضا قكل زازُ اؾت؛ اٗي ٍاثؿتگِٖ تطؾ٘سى اظ ٍاثؿتگّٖب اؾت.
فقٍ تب اٗي حس هٖ گَٗن ،چطاكِ پؽ اظ چٌس لحِٓ قبگطزاى نحجت ٍ تجبزل تزطثِ ذَاٌّس كدطز .هدٖزاًدن كدِ زض ه٘دبى حًدبض
تٗسازٕ گعاضـ گط ٍرَز زاضز ٍ ،احتوبالً اظ ضاُ زٍضٕ آهسُاًس .هٖتَاًن اظ هككاتٖ كِ پكت ؾطگصاقتِاٗس قسضزاًٖ ًوبٗن .هي ،لٖ
ٌّگزًٖ ،وٖذَاّن ثِ ًَٖٖ اظ قْطت ثكطٕ ثطؾن .فقٍ هٖذَاّن هؿئَل هطٗساى ٍ قبگطزاًن ثبقدن كدِ زضحدبل تعك٘دٔ زافدب
ّؿتٌسّ .سف هي ثطإ آهسى ثِ اؾتطال٘ب پبؾد ثِ ؾإاالت زضثبضٓ تعكِ٘ ثطإ آًبى اؾت ،ثطإ آىّب اهكبىپصٗط ؾبظم كِ ضقس كطزُ
ٍ اضتقبء ٗبثٌس .اهب قوب آهسُاٗسً ٍ ،وٖذَاّن زؾت ذبلٖ ثطٍٗسّ .نچَى ّو٘كِ ،قطٌ هي اٗي اؾت كِ اگط ٗك گعاضـگط ٗكثبض
ذَاًسى كبهل رَآى فبلَى ضا توبم ًكطزُ ثبقس ،ثب اٍ هاقبت ًرَاّن كطز .تٌْب پؽ اظ زاقتي ؾُح هٌٖٗ٘ اظ زاًف زضثدبضٓ هدب ،ثدب
قوب نحجت ذَاّن كطز .اظآىربكِ آىچِ اضائِ هٖزّن ذ٘لٖ ثعضگ اؾت ،هُلقبً ًوٖتَاًس ثب تٗساز كودٖ الفدبِ ،ثدَِدَض آقدكبض
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تَي٘ح زازُ قَز .آىچِ قوب هٖذَاّ٘س ثساً٘س ّوگٖ هؿبئل ربهٗٔ ٖبزٕ اؾت .هي هبٗل ً٘ؿتن ثِ آىّب اقبضُ كٌن ،چَى زضحبل
حبيط كاً زضگ٘ط اهَض هطزم ٖبزٕ ًوٖقَم .حتٖ ٗكشضُ ّن زضگ٘ط اهَض ثكطٕ ًوٖقَم .اهب قوب آهسُاٗس ٍ ،هي اه٘سٍاضم ثتَاً٘دس
اٗيرب ثٌكٌ٘٘س ٍ ثب آضاهف ثِ نحجتّبٕ اهطٍظ توطٗي كٌٌسگبى هب گَـ زّ٘س ٍ توبم زٍ ضٍظ كٌفطاًؽ فب هب ضا زض كٌ٘س .پؽ اظ
آى ،قوب ضا هٖپصٗطم ٍ هٖتَاً٘س ؾإالّبٕتبى ضا ثپطؾ٘س .زضََل ظهبى كٌفطاًؽ ،هُلقبً ّ٘چٗك اظ قوب ضا هاقبت ًرَاّن كدطز،
چَى چ٘عّبٕ ظٗبزٕ ثطإ هطاقجت زاضم .كٌفطاًؽ فبٕ هب ثِهٌَٓض كوك ثِ قبگطزاى اؾت تب ثََِض ٍاقٖٗ ضقدس كٌٌدس ٍ ،هُلقدبً
ٗك تكطٗفبت ً٘ؿت ٍ ،هُلقبً ثطإ اٗيكِ زٗگطاى زض كٌٌس اًزبم ًوٖقَز( .تكَٗق)
ثؿ٘بض ذَة ،قبگطزاى ه٘عثبًٖ كٌفطاًؽ ضا ازاهِ ذَاٌّس زاز ،ثٌبثطاٗي اٗي ّؤ آى چ٘عٕ اؾت كِ هٖگَٗن .فطزا ثٗساظْْط تودبم
ٍقت ثِ ؾإاالت ّؤ قوب پبؾد ذَاّن زاز .اكٌَى زض گَـ كطزى ثِ ؾرٌبى قبگطزاى ثِ قوب هلحق هٖقَم.
هٖتَاً٘س ٗبززاقتّبٕ ذَز ضا ثبال زّ٘س .اٗي ثٗساظْْط ٖوستبً ثطإ تَي٘ح فب ثِ قوب ٍ ،پبؾرگَٖٗ ثدِ پطؾدفّدبٖٗ اؾدت كدِ
هُطح هٖكٌ٘س .ثٗس اظ ٗك هست تعكِ٘ كطزى ،هككات ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ هٖتَاًٌس ثب آًهدِ زض كتدبة اؾدت حدل قدًَس .اهدب،
ؾإاالتٖ ّؿتٌس كِ ٌَّظ تطر٘ح هٖ زّ٘س اظ هٗلن ثپطؾ٘س تب ثتَاً٘س آؾَزُ ذبَط قدَٗسّ .وگدٖ قدوب افكدبضٕ هبًٌدس اٗدي زاضٗدس،
ثٌبثطاٗي ذَاؾتٔ قوب ضا ثطآٍضزُ هٖكٌن .تب ّط رب ثتَاًن ثِ پطؾفّبٗتبى پبؾد هٖزّن .ذَة ،پؽ قطٍٔ هٖكٌ٘ن.

قبگطزۺ آٗب توبم ؾرتّٖبٕ فطز اظ ظهبى قطٍٔ تعكِ٘ ًٓن ٍ تطت٘ت زازُ قسُاًسٗ ،ب ًبقٖ اظ َٖاهل ذَزذَاؾتِ ّؿتٌس؟
معلمۺ زض تعكِ٘ هؿ٘ط ًٓن ٍ تطت٘ت زازُ قسُ اؾت ،اهب ًگصضاًسى آظهبٗفّب ثِ ذَثٖ زض ًت٘زٔ َٖاهل ذَزذَاؾتِ اؾدت .تعك٘دِ
كبضٕ ثؿ٘بض پ٘ه٘سُ اؾت ،ثٌبثطاٗي ًِ ّط هَضزٕ ٗكؿبى ذَاّس ثَز ًِ ٍ ،چ٘عّبٖٗ كِ ثطإ ٗك قرم پ٘ف آهسُ اؾت هٖتَاًس
ثطإ زٗگطٕ ّن اتفبي ث٘فتس .چ٘عٕ ٗكؿبى ثِ ّ٘چٍرِ ًوٖتَاًس ثِ قَُ٘إ ٗكؿبى ضؾ٘سگٖ قَز ،ظٗطا ،گصقتِ اظ اٌْٗب ،قوب زض
تَّن تعكِ٘ هٖ كٌ٘س .اگط ّطچ٘عٕ ٗكؿبى ثَز ،آًَقت تَّن هٖقكؿتّ .ط كؿٖ هٖزاًؿت چِ كبض كٌسۺ «اٍُ ،قرم زٗگدطٕ
آى ضا ثِ اٗي ضٍـ ازاضُ كطز ٍ ذ٘لٖ ذَة آى ضا اًزبم زاز .هي ّن ثِ اٗي ضٍـ اًزبم ذدَاّن زاز ».آًَقدت اٗدي تعك٘دِ ًبه٘دسُ
ًوٖقس .ؾرتّٖب زض حق٘قت ًبقٖ اظ كبضهبٕ ذَز قوب ّؿتٌس .كبضهبٖٗ كِ اظ ظًسگّٖبٕ ظٗبزٕ اًجبقِ قسُ ثطإ تعكِ٘تبى هدبًٕ
هٖقَز ،ثطإ ثبظگكت ثِ ذَز انلِٖ حق٘قٖتبى هبًٕ اٗزبز هٖكٌس ٍ رلَٕ ضقس قوب ضا هؿسٍز هٖكٌس .آى اٗي كبضهدب اؾدت كدِ
احطٕ اٖوبل هٖكٌس .هي ٗك ثرف اظ آى ضا پبكؿبظٕ كطزُام ،زضحبل٘كِ ثبقٖ آى ثطإ قوب ًگِ زاقتِ قسُ تدب پدب كٌ٘دس .ظٗدطا
قبًًَٖ زض اٗي رْبى ٍرَز زاضزۺ آًهِ ثسّٖ اؾت ثبٗس پطزاذت قَز .ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ زض كسام ظًسگِٖ گصقتِ آى اتفبي افتدبزُ
اؾت ،ثب اًزبم كبضّبٕ ثس كبضهب روٕ قسُ اؾت ٍ آًگبُ ،زض ظًسگٖ ثٗسٕ ٗب گبّٖاٍقبت زض ظًسگٖ فٗلٖ زض آٌٗسُ ،ثبٗس ثبظپطزاذدت
قَز .ثٌبثطاٗي ،آى زق٘قبً اٗي اؾت كِ احط ذَز ضا اٖوبل هٖكٌس .هي آى ضا ؾرتٖ هًٖبهن .زض حق٘قدت حتدٖ هدطزم ٖدبزٕ اٗدي ضا
تزطثِ هٖكٌٌس .ث٘وبضّٕب ٍ ؾرتٖ ّب زض ظًسگٖ كِ هطزم ٖبزٕ تحت قطاٍٗ زضزًب اظ آًْدب ضًدذ هدٖثطًدس ّوگدٖ زض حق٘قدت
ؾرتٖ ّبٕ ذَزقبى ّؿتٌس .ثطإ قبگطزاى هب ،نطفبً اٌَُٗض اؾت كِ آًْب ضا زض ؾَُح هرتلدف تعك٘دِتدبى قدطاض زازم ٍ ،اظ آًْدب
اؾتفبزُ هٖكٌن تب آظهبٗفّب ضا ثگصضاً٘س ،تعكِ٘ كٌ٘س ٍ ،ق٘يقٌ٘گ ذَز ضا اضتقبء زّ٘س .ثطإ زؾت٘بثٖ ثِ اٗي ًت٘زِ اظ آًْب اؾتفبزُ
هٖكٌن .اهب هطزم ٖبزٕ فقٍ ثِ ّسف ثبظپطزاذت كبضهب ،كبضهب پؽ هٖزٌّس ،پؽ آى ٌٖهط تعكِ٘ ضا ًساضز ٍ ،هطزم ٖبزٕ ّط اًساظُ
كبضهب زاقتِ ثبقٌس پؽ هٖ زٌّس .زض هَضز هب ،كبضهب ثبٗس ثطإ قوب پب قَز ظٗطا زضغ٘ط اٌٗهَضت ؾرتّٖب ثؿ٘بض ٖٓد٘ن هدٖثدَز
ََضٗكِ ًوٖتَاًؿت٘س تعكِ٘ كٌ٘س .الجتِ قطاُٖٗ ٍرَز زاضزّ ،وبًَُض كِ ّوگٖ اكٌَى هٖزاً٘س .آى ثؿ٘بض ٍايح زض فب تكطٗح قسُ
اؾت ،پؽ آى ضا تكطاض ًوٖكٌن.

قبگطزۺ ثطإ هي ؾطٖت هُبلِٗ فب ثهَضت قرهٖ ثب ؾطٖت هُبلِٗ گطٍّٖ هتفبٍت اؾت .آٗب اٗي اّو٘تٖ زاضز؟
معلمۺ هُبلٗٔ فب تَؾٍ ذَزتبى ،اگط ثتَاً٘س ثَُض اؾتَاض ٍ هحكن ثِ تعكِ٘ ازاهِ زّ٘سً٘ ،ع قبثدل تَردِ اؾدت .اهدب ّودبًَُض كدِ
ّوگٖ هٖ زاً٘س ،ثطإ قوب غ٘طهوكي اؾت كِ فب ضا ثب پكتكبض ظٗبزٕ تٌْب زض ذبًِ هُبلِٗ كٌ٘س ٍ ،غ٘طهوكي اؾدت كدِ ثدب ربهٗدِ
۸

ٖبزٕ زض توبؼ ًجبق٘س .زض ربهٗٔ ٖبزٕ اهطٍظُ ،هطزم نطفبً آًَُض كِ ذَقبٌٗس آًْب ثبقس ٖول هٖكٌٌس .اٗي ارتودبٖٖ اؾدت كدِ
هطزم هٖ تَاًٌس اًَأ ٍ اقؿبم كبضّبٕ ثس ضا ثسٍى ّ٘چ اؾتبًساضز اذاقٖ ٗب ق٘س ٍ ثٌسّبٕ اذاقٖ اًزبم زٌّس .ثكطٗت اهطٍظُ نطفبً
هبًٌس اٗي اؾت .آى افطازٕ كِ زض ربهِٗ ثب آًْب زض توبؼ قطاض هٖ گ٘طٗس ّوگٖ اظ ربهِٗ هدطزم ٖدبزٕ ّؿدتٌس .آًهدِ زضثدبضُاـ
نحجت هٖكٌٌس ،هٖگٌَٗس ،فكط هٖكٌٌس ٍ ،اًزبم هٖ زٌّس توبهبً ثركٖ اظ چ٘عٕ اؾت كِ ًَٔ ثكط اهطٍظُ اًزبم هدٖزّدس .پدؽ
ٍقتٖ ثسٍى ٗك هحٍ٘ ثؿ٘بض ذَة ذَزتبى تعكِ٘ هٖكٌ٘س ،تٌْب هحُٖ٘ كِ ثب آى زض تودبؼ ّؿدت٘س ّودبى ًدَٔ هحدٍ٘ اؾدت.
آًَقت ٍاقٗبً تحت تأح٘ط آى قطاض هٖگ٘طٗس ،ثٌبثطاٗي ثطاٗتبى ثؿ٘بض هككل اؾت كِ ضقس كٌ٘س .گفتِام ثؿ٘بضٕ اظ قدبگطزاى احؿدبؼ
كطزًس كِ قجل اظ تعكِ٘ كبهاً ذَة ثَزًس ،اٌٗكِ هطزهٖ ذَة ثَزًس .ثٗس اظ اٌٗكِ ثَُض ٍاقٖٗ تعكِ٘ ضا اًزبم زٌّس ،هٖفْوٌس كدِ
حتٖ شضُإ آًگًَِ ًجَزُ اؾت .زل٘ل اٌٗكِ ثبٍض زاقتٌس ذَة ثَزًس اٗي اؾت كِ ذَزقبى ضا ثب ًَٔ ثكط اهطٍظُ هقبٗؿِ هٖكطزًدس،
كِ زٗگط ذَة ًجَز ٍ ،ذَز ضا ثب ثبالتطٗي اذاق٘بت اثتساٖٗ ثكطٗت ٗب ثب ؾطقت رْبى هقبٗؿِ ًوٖكطزًس.
ّوهٌ٘يّ ،وبًَُض كِ زض ٗك گطٍُ توطٗي هٖكٌ٘س ٍ ظهبًٖ كِ ثب ّن ّؿت٘س ،آًهِ هٖگَٗ٘س ،فكط هٖكٌ٘دس ٍ ،اًزدبم هدٖزّ٘دس
توبهبً ًبقٖ اظ افكبض ً٘كرَاّبًِ اؾت ٍ ،قبزض ّؿت٘س زض ّط كبضٕ كِ اًزبم هٖزّ٘س تب اًساظُإ كِ هٖتَاً٘دس زٗگدطاى ضا زض ًٓدط
ثگ٘طٗس .آى هحُٖ٘ پب ٍ تو٘ع اؾت ،قُِٗ ؾطظهٌٖ٘ نلح آه٘عّ ،وبٌّگ ٍ پب  .آًگبُ ثِ ٌَٖاى تعكِ٘كٌٌدسگبى زض آى هحدٍ٘،
تَؾٍ اٗي ً٘طٍٕ ً٘كرَاّبًٔ زضٍى آى فًب پطٍضـ هٖٗبث٘س .آى قُٖٗ اؾت .پؽ زل٘لٖ ٍرَز زاضز كِ هٖگَٗن ثدب ّدن تودطٗي
كٌ٘س .توبم افطازٕ كِ زض آى هحٍ٘ ثب آًْب زض توبؼ ّؿت٘س افطاز ذَثٖ ّؿتٌس .كلوبت ،اٖوبل ٍ ،كطزاضقبى نطفبً هبًٌس كلودبت ٍ
كطزاض هطزم زض ربهِٗ ٖبزٕ ً٘ؿت ،پؽ ًوٖ تَاى اٗي هحٍ٘ ضا اظ زؾت زاز .اهب تٗساز كوٖ اظ هٌبَق ّؿتٌس كِ افدطاز ظٗدبزٕ زض
آًزب فب ضا هُبلِٗ ًوٖكٌٌس ،فقٍ ٗك ٗب زٍ ًفط [ّؿتٌس] ٍ ،چٌ٘ي هحٍ٘ ذَثٖ ًساضًس .پؽ فطز زض آى نَضت ثبٗس ثِ ذَزـ تك٘دِ
كٌسٍ .اقٗبً قبگطزاًٖ هبًٌس آى ّؿتٌس -زض ؾكَت فب ضا ثَُض ٍاقٖٗ هُبلِٗ هٖكٌٌدس ،زض ؾدكَت تعك٘دِ هدٖكٌٌدس ٍ ،ثدب پكدتكبض
پ٘كطفت هٖكٌٌس .حق٘قتبً ٖبلٖ اؾت! ثِ ّط حبل اٌٗزب هٖ گَٗن ،كِ ٗك هحٍ٘ تعكِ٘ گطٍّٖ يطٍضٕ ٍ ثؿ٘بض ذَة اؾدت .قدوب
ًجبٗس آى ضا اظ زؾت ثسّ٘س .اٗي هحٍ٘ افطاز ضا هتٗبزل هٖكٌس.

قبگطزۺ زض تجبزل تزطث٘بت ثب قبگطزاى حؽ هٖكٌن كِ قبگطزاى هطز توبٗل زاضًس ثدط زض هٗقَالًدٔ فدب تأك٘دس كٌٌدس ،زضحبل٘كدِ
قبگطزاى ظى توبٗل زاضًس ثط فْن احؿبؾٖ فب تأك٘س كٌٌس .اگط اٗي پسٗسُإ هٗوَل اؾت ،چگًَِ هٖتَاً٘ن اظ ٗكسٗگط ٗبز ثگ٘طٗن ٍ
ؾطٗٗتط ضقس كٌ٘ن؟
معلمۺ ٍاقٗبً ثب اٗي هَافق ً٘ؿتن .آى قبگطزاًٖ كِ فب ضا ثِ ذَثٖ زض هٖكٌٌس ّوگٖ هدٖتَاًٌدس هٗقَالًدِ فدب ضا ثفْوٌدس .فقدٍ
آًْبٖٗ كِ كتبة ضا گبّٖ هٖذَاًٌس -ثْتط اؾت ثگَٗ٘ن آًْبٖٗ كِ ثقسض كبفٖ كَقب ً٘ؿتٌسٗ ،ب كؿبًٖ كِ تبظُ قدطٍٔ ثدِ هُبلٗدِ
كطزًس -توبٗل زاضًس فب ضا ثهَضت احؿبؾٖ ثفْوٌس .زض اٗي ضاثُِ ّ٘چ تفبٍتٖ ث٘ي هطز ٍ ظى ً٘ؿت .اهطٍظُ ظًبى ً٘ع ٖبلٖ ّؿدتٌس،
[فقٍ هطزاى ٖبلٖ ً٘ؿتٌس]؛ آًْب افكبض ٍ تَاًبّٖٗبٕ ذَز ضا زاضًس .آًَُض كِ قوب تَن٘ف كطزٗس ًودٖتَاًدس زض قدَز ٍ .ك٘ف٘دت
هبزضظازٕ ٍ تَاًبِٖٗ هطٗساى زافبٕ ظى ًوٖتَاًس ثب ْبّط ث٘طًٍٖ تكر٘م زازُ قَز.

قبگطزۺ چگًَِ ثبٗس اٗسٓ زٍ ثبض گصقتي اظ ه٘بى تعكِ٘ فبٕ زً٘بٕ ؾِگبًِ ضا زض كٌ٘ن؟
معلمۺ آى ٗكٖ اظ تزل٘بت هَقٗ٘ت ّبٕ هرتلف قبگطزاى اؾت ،كِ تٗ٘٘ي هٖكٌدس چگًَدِ آًْدب تعك٘دِ هدٖكٌٌدس .آى ّوهٌد٘ي
هٖ تَاًس ّكت ٗب زُ ثبض ّن اتفبي ث٘فتس .ثطإ هخبل ،اگط قطاض اؾت فقٍ تب قلوطٍٕ آضّبت ثِ كوبل ثطؾ٘س ،كبفٖ اؾت كِ ٗك ثبض
فبٕ زً٘بٕ ؾِ گبًِ ضا تعكِ٘ كٌ٘س .اگط زض حبل تعكِ٘ ثِ ؾَُح ثبالتط ّؿت٘س ،آًَقت الظم اؾت زض ََل تعكِ٘ هكطضاً ٍ زائوبً تعكِ٘
كٌ٘س .ثطذٖ افطاز ًؿجتبً حؿبؼ ّؿتٌس؛ هوكي اؾت ثطذٖ آگبّتط ثبقٌس ٍ كوٖ ث٘كتط ثساًٌس.

قبگطزۺ زض ضًٍس هُبلٗٔ فب ،الظم اؾت كِ انَل فب ضا ثِ ضٍقٌٖ زض كطز ،ثسٍى اٌٗكِ ٍاثؿتگٖ زض َلت زاًف ثَزى ضا ضقدس زاز.
چگًَِ ثبٗس اٗي ضا ازاضُ كٌ٘ن؟
۹

معلم ۺ ٍقتٖ قبزض ّؿت٘س هٌٗبٕ تعكِ٘ ثطاؾبؼ فب ضا زض كٌ٘س ،ذَاّ٘س فْو٘س .تٌْب ضاُ ثطإ اٌٗكِ فب ضا اظ ه٘بى فب زض كطز اٗي
اؾت كِ كتبة ضا ث٘كتط ثرَاً٘س .كتبة زافبٕ هب هٖتَاًس توبم هٗوبّب ضا حل كٌس ٍ هٖتَاًس توبم افكبض ثكطٕ ضا انداح كٌدس؛ تدب
ٍقتٖ كِ قوب كتبةّبٕ زافب ضا هٖذَاً٘س آًْب ّوگٖ هٖتَاًٌس حل قًَسّ .طگبُ احؿبؼ هدٖكٌ٘دس كدِ ًودٖتَاً٘دس پبؾددّدبٕ
ثؿ٘بضٕ اظ ؾإاالت ضا ثسؾت آٍضٗس ،اٗي زض حق٘قت ذَز قوب ّؿت٘س كِ ًوٖذَاّ٘س رَاة ثگ٘طٗس .ثِ اٗي ذبَط كِ اگدط كتدبة ضا
ثرَاً٘س ٍ فب ضا هُبلِٗ كٌ٘سّ ،ط ؾإالٖ هٖتَاًس پبؾد زازُ قَزّ .وبًَُض كِ هٖزاً٘س ،هقبهبت زٍلتٖ اكٌَى آقدكبضا تأٗ٘دس كطزًدس
كِ هب ث٘ف اظ نس ه٘لَ٘ى ًفط ضا زاضٗن .اگط ّط قرهٖ ثرَاّس هطا ث٘بثس تب ثِ ؾإاالتف پبؾد زّنّ٘ ...چ ضاّٖ ً٘ؿدت كدِ اٗدي
اهكبىپصٗط ثبقس .قبگطزاى اؾتطال٘بٖٗ كِ اكٌَى اٌٗزب ًكؿتِاًس هٖتَاًٌس هطا ثجٌٌ٘س ،زضحبل٘كِ قبگطزى ؾطظه٘ي انلٖ چ٘ي انداً
ًوٖ تَاًٌس هطا ثجٌٌ٘س .زضٍاقٕ هي اغلت زض ؾطظه٘ي انلٖ چ٘ي ّؿتن .آًْب ًوٖتَاًٌس هطا ثجٌٌ٘س چَى ًوٖتَاًن ثطإ هاقدبت آًْدب
ثطٍم .اگط [افطاز] زض ٗك هٌُقِ ثساًٌس كِ كزب ّؿتن ،آًَقت قبگطزاى آى ضا پرف هٖكٌٌس زض ًت٘زِ ّودِ ككدَض هدٖفْوٌدسٍ ،
ؾپؽ ّط كؿٖ هٖآٗس تب هطا پ٘سا كٌس .ربهٗٔ چ٘ي ثب رَاهٕ زٗگط هتفبٍت اؾت .اگط هطزم ًتَاًٌس هب ضا زض كٌٌس اٗي ثبٖج آؾ٘ت
ثِ زافب هٖقَز ٍ ثِ اٗي تطت٘ت ًوٖ تَاًن ثب قوب هاقبت كٌنّ .ط چٌس ،حتٖ تحت اٗي قطاٍٗ ،هي ٌَّظ ثطإ تعكِ٘ قوب هؿدئَل
ّؿتن .پؽ چگًَِ اٗي هؿئَل٘ت ضا ازاضُ هٖكٌن؟ ّو٘ي زٗطٍظ اٗي ضا گفتنۺ ّط چ٘عٕ كِ هٖتَاًؿتن ثدِ قدوب ثدسّن ضا زض اٗدي
كتبة فب فكطزُ كطزم ٍ ،تب ٍقتٖ كِ كتبة ضا ثرَاً٘س ّوِ چ٘ع ضا زضٗبفت ذَاّ٘س كطز .ثطذٖ قبگطزاى ّناكٌَى ردَآى فدبلَى ضا
ث٘ف اظ زٍٗؿت ثبض ذَاًسُ اًسٌَّ ٍ ،ظ زض حبل ذَاًسى آى ّؿتٌسّ .ط ثبض ذَاًسى هتفبٍت اؾت ،ظٗطا آى كتبة تعكِ٘ اؾدت .آًهدِ
زضًٍف گٌزبًسُ قسُ هٗبًٖ زضًٍٖ زض ؾَُح هرتلف اؾت .آى ؾإالّبٖٗ كِ ثٗس اظ اتوبم ٗك زٍض ذَاًسى هُطح هٖقَز زض ثدبض
زٍم ذَاًسى پبؾد زازُ ذَاٌّس قس ٍ ،زض ذَاّ٘س كطز .اهب ثٗس اظ توبم كطزى ثبض زٍم ،ؾإاالت رسٗس ذَاٌّس ثَز ٍ ،ؾپؽ ٍقتدٖ
ثطإ ثبض ؾَم هٖذَاً٘س ،آى ؾإاالت ثِ ّوبى قَُ٘ پبؾد زازُ ذَاٌّس قس .ثِ اٗي قكل ثُدَض هدساٍم تعك٘دِ كدطزى ٍ ،اٌٗگًَدِ
ذَاًسى هؿتوط ،قوب ثب پكتكبض زض حبل ضقس ّؿت٘س .ثب ايبفِ كطزى توطٗيّبٕ زافب ،اٗي ًَٔ قَ٘ٓ تكو٘لٖ ،پدؽ زض حدبل ندَٗز
ّؿت٘س .ثطذٖ افطاز اغلت اظ هي هٖپطؾٌسۺ «هٗلن ،آٗب هٖتَاًن ثِ كوبل ثطؾن؟» آًَقت ثب ٗك ؾدإال ثدِ قدوب پبؾدد هدٖزّدن،
«ذَة ،آٗب هٖ تَاً٘س چ٘عّب ضا آًَُض كِ آهَظـ زازم اًزبم زّ٘س؟» زض حق٘قت ،قوب ثبٗس اظ ذَزتبى اٗي ؾإال ضا ثپطؾد٘س كدِ آٗدب
هٖتَاً٘س ثِ كوبل ثطؾ٘س.

قبگطزۺ ثٗس اظ تعكِ٘ ثِ ؾَُح ثؿ٘بض ثبال ،ؾلَل ّبٕ ثسى كبهاً ثدب هدبزُ ثدباًطغٕ ثدبال ردبٗگعٗي هدٖقدَز .زض آى ظهدبىّ ،د٘چ
هتبثَل٘ؿوٖ ً٘ؿت .آٗب ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ زٗگط ً٘بظٕ ثِ ذَضزى ٍ آقبه٘سى ً٘ؿت؟
معلم ۺ ثلِ ،اهب ثبٗس اٌَُٗض ثبقس كِ كل ثسى ثكطٕ ثِ هبزُ ثب اًطغٕ ثبال تجسٗل قسُ ثبقس .آًَقت اٗي هٖتَاًدس اًزدبم قدَز .اگدط
ؾُح ثسى ثِ اٗي حبلت ًطؾ٘سُ ثبقس ،كبفٖ ً٘ؿتّ .وبًَُض كِ هٖزاً٘سٍ ،قتٖ كؿٖ چٖگًَگ توطٗي هٖكٌس اٍ چدٖ ضا شذ٘دطُ
كطزُ ٍ هٖتَاًس چٖ ؾبَٕ كٌس .ثِ ّط حبل ٍقتٖ كؿٖ ثَُض ٍاقٖٗ ثِ ؾَُح ثبالتط تعكِ٘ هٖكٌس ،آى زٗگط چٖ ً٘ؿت .چٖ كاً
ّ٘چ هٖقَز ٍ ،ثِ ربٕ آى ٗك اًطغٕ ثبالتط ٍرَز زاضز كِ هي گًَگ هًٖبهن .آى زض ٍاقٕ ٗك رَّط هبزٕ ه٘كطٍؾدكَپٖتدطٕ
اؾت ٍ .اٗي ًَٔ رَّط هبزُ زض ثسى قوب شذ٘طُ هٖ قَزّ .ط ؾلَل زض ثسى قوب اٗي ًَٔ اًطغٕ ثبال اظ رَّط هبزُ ضا شذ٘طُ هٖكٌس.
هبزُإ كِ ه٘كطٍؾكَپٖ تط اؾت قُٗبً ٗك ؾطقت هْبضكٌٌسُ زاضز .ثٗس اظ هست ظهبًٖ ََالًٖ ،اٗي ًدَٔ اظ هدبزُ ثدب اًدطغٕ ثدبال
ثِتسضٗذ ث٘كتط ٍ ث٘كتط افعاٗف هٖٗبثس ،ث٘كتط ٍ ث٘كتط قبثل تَرِ هٖقَز .آًَقت ؾلَلّدب زض ثدسى قدوب ،آٗدب تَؾدٍ آى ردصة
ًرَاٌّس قس؟ ثٗس اظ اٌٗكِ توبم ؾلَل ّبٗتبى ثب اٗي ًَٔ اظ هبزُ ثب اًطغٕ ثبال رصة قس ،آٗب ثسى قوب ثب ثدسى ٗدك قدرم ٖدبزٕ
ٗكؿبى اؾت؟ آًگبُ چٌ٘ي ثسًٖ اظ هبزُ ثب اًطغٕ ثبالٕ روٕ آٍضٕ قسُ اظ ثٗسّبٕ زٗگدط ؾدبذتِ قدسُ اؾدت .زض آى ندَضت ،آٗدب
هتبثَل٘ؿن ٖبزٕ ثكطٕ ٌَّظ ٍرَز زاضز؟ آى زٗگط ٍرَز ًساضز .زض آى هطحلِ هٖتَاً٘س ثسٍى ذَضزى ٍ آقبه٘سى ٖول كٌ٘س ،اهب ثدِ
اٗي هٌٖٗ ً٘ؿت كِ ًوٖتَاً٘س ثرَضٗس ٗب ثٌَق٘س .آًهِ ٍاقٗبً ثِ آى ً٘بظ زاضٗس چ٘عّبٖٗ اظ اٗي ثٗس هب ً٘ؿتٌس .اگط چ٘عّدبٕ ثكدطٕ
ثِ قوب تٗبضف قَز ،زٍؾت ًرَاّ٘س زاقت كِ آى ضا ثرَضٗس .ثب زٗسى آى ،حبلت تَْٔ پ٘سا هٖكٌ٘س .پدؽ آًهدِ ً٘دبظ زاضٗدس هدبزٓ
ثبالتط اظ ثٗسّبٕ زٗگط اؾت.
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قبگطزۺ ّوِ قبگطزاى اظ گَآًگزَ زلتٌگ قوب ّؿتٌس! ٍ ّوگٖ آًْب زضٍزقبى ضا ثِ قوب هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوِ هتككطم( .تكَٗق)
قبگطزۺ ثَُض كلٖ ثگَٗن ،آٗب تعكِ٘كٌٌسگبى اؾتطال٘بٖٗ ًؿجتبً زض ؾَُح پبٌٖٗ٘ ّؿتٌس؟
معلمۺ هي اٗي ضا ًگفتن .تعكِ٘ ثِ ذَز فطز ثؿتگٖ زاضز .زض ٍاقٗ٘ت ،قوب ًوٖتَاً٘س حتٖ اكٌَى ثساً٘س كِ تب چِ قلوطٍٗدٖ تعك٘دِ
كطزُاٗسٍ .قتٖ ثفْو٘سٍ ،اثؿتگّٖبٖٗ قَٕ ضقس ذَاّ٘س زاز .آًَقت ًَٖٖ هبًٕ هٖقَز ٍ زض هؿ٘ط تعكِ٘تبى هدٖاٗؿدتس .ثٌدبثطاٗي
ًساًؿتي آى ثِ اٗي هٌٗب اؾت كِ اٗي ٍاثؿتگٖ ضا ًرَاّ٘س زاقت.

قبگطزۺ زض ًكبت انلٖ ثطإ پ٘كطفت ث٘كتط ،اؾتبز شكط كطزًس كِ تعكِ٘ هَيَٖٖ رسٕ اؾت ٍ ،ثطإ ثطضؾٖ ذدَز ٗدب ًدساهت ٍ
پك٘وبًٖ هطزم ٖبزٕ ً٘ؿت .هي حؽ هٖكٌن زض ٗك حبلت ضؾ٘سگٖ ثِ ذَز ٍ پك٘وبًٖ ٍ ًساهت هتَقف قسُام ٍ ًوٖتَاًن ٖجَض
كٌن .آٗب هٖتَاًن ثپطؾن ،تفبٍت ث٘ي ثطضؾٖ زضٍى ذَز ٍ ضؾ٘سگٖ ثِ ذَز چ٘ؿت؟
معلمۺ پ٘كطفت زض تعكِ٘ ًوٖتَاًس ثب ض ؾ٘سگٖ ثِ ذَز ٍ پك٘وبًٖ ٍ ًساهت ثطاثط ثبقس .اهب ،زض حق٘قت اٌٗكِ قوب قبزض ّؿت٘س ذدَز
ضا اضظٗبثٖ كٌ٘س ٗب احؿبؼ ًساهت ٍ پك٘وبًٖ زاقتِ ثبق٘س ثِ ذَزٕ ذَز ثركٖ اظ تعكِ٘ اؾت .اضتجبٌ آى اٗي اؾت.
هٖزاً٘س ،اغلت هٖ گَٗن كِ حتٖ اگط هؿ٘ح٘ت ٍ كبتَل٘ؿن انُاح تعكِ٘ [كِ هب اؾتفبزُ هٖكٌ٘ن] ضا ثكبض ًودٖثطًدس ،آًْدب ً٘دع
تعكِ٘ ّؿتٌس .فقٍ اٌٗكِ زض ًت٘زٔ تفبٍتّبٕ فطٌّگٖ ٖ٘ؿٖ ٍ َُْٗ اظ آى انُاح اؾتفبزُ ًكطزًس« ،تعكِ٘» (قَ٘ل٘بى) .آى ثدِ
اٗي زل٘ل اؾت كِ زض فطٌّگ آًْب چٌ٘ي هفَْهٖ ٍرَز ًساضز ٍ ،ضٍـ تفكط هتفبٍت اؾت .زضثبضُ آى فكط كٌ٘دسۺ آٗدب آًْدب تعك٘دِ
ًوٖكطزًس؟ ٍقتٖ هطزم ٍاضز كل٘ؿب هٖقًَس ،ثب قلجٖ پطّ٘عكبض زض ثطاثط لطزقبى ٍ ٖ٘ؿٖ تَثِ هٖكٌٌس .زضثبضُ كبضّبٕ اقتجبّٖ كدِ
اًزبم زازُاًس ٍ رٌجِّبٖٗ كِ ثس ضفتبض كطزُاًس نحجت هٖكٌٌس ٍ ،اْْبض هٖزاضًس كِ زفِٗ ثٗس ثْتط ٖول ذَاٌّدس كدطز .آًَقدت اظ
آى پؽ ثْتط ٖول هٖ كٌٌس .ثٗس اظ آى ٍقتٖ اقتجبّبت [ث٘كتطٕ] ضا هتَرِ قًَس ،زٍثدبضُ تَثدِ ّؿدت ٍ ،آًگدبُ زٍثدبضُ ثدط َجدق
اؾتبًساضز ثبالتط ضفتبض هٖ كٌٌسّ .وگٖ زضثبضُ آى فكط كٌ٘سۺ تعكِ٘ زض حق٘قت تعكِ٘ قلت قرم اؾت .آٗدب آًهدِ كدِ آًْدب اًزدبم
هٖزٌّس تعكِ٘ قلت ً٘ؿت؟ زض ًْبٗت ثْتط ٍ ثْتط هٖقًَس ٍ ،ثْتط ٍ ثْتط ٖول هٖكٌٌس .آًَقت آٗدب ثدِ اؾدتبًساضز هدَضز ً٘دبظ آى
ثْكتقبى زؾت ً٘بفتِ اًس؟ آٗب آى كوبل ً٘ؿت؟ فقٍ ثِ ذبَط تفبٍت زض فطٌّگّب اؾت كِ زضثبضُ گًَگ نحجتٖ ًكدسُ اؾدت؛
انُاحبت آًقسض كِ زض فطٌّگ ّبٕ قطقٖ ثَُضٕ غٌٖ آهسُ [زض غطة] هُطح ًكسُ اؾت .ثٌبثطاٗي ،ثؿ٘بضٕ اظ انُاحبتٖ كدِ
آًْب ثكبض هٖ ثطًس ًؿجتبً ؾبزُ اؾت ٍ ،العاهبت ثِ ًؿجت ؾطضاؾت اؾت .آًْب فقٍ زضثبضُ اٗوبى ٍ ،اٖتقدبز هحكدن ثدِ ذدسا ندحجت
هٖكٌٌس.

قبگطزۺ تعكِ٘كٌٌسُإ ّؿت كِ آظهبٗف هطگ ٍ ظًسگٖ ضا تزطثِ هٖكٌس ،اهب ٌَّظ آگبُ ٍ ضٍقي ً٘ؿت .تعكِ٘كٌٌسگبى پ٘طاهَى اٍ
چگًَِ ثبٗس ضفتبض كٌٌس؟
معلمۺ «تعكِ٘كٌٌسُإ ّؿت كِ آظهبٗف هطگ ٍ ظًسگٖ ضا تزطثِ هٖكٌس» -گفتي آى ثِ اٗي قكل كبهاً زضؾت ً٘ؿت ٍ .چَى
اٍ آگبُ ٍ ضٍقي ً٘ؿتً ،وٖتَاى گفت زض حبل تعكِ٘ ّؿت .اؾبؾبً اٍ كَقب ً٘ؿت ٍ ،ثِ فْن احؿبؾٖ اظ فب ٍ اقت٘بي ثكطٕ تك٘دِ
هٖكٌس .اٍ ثِ ََض حق٘قٖ فب ضا هٌُقٖ زض ًكطزُ اؾت ،حق٘قتبً ،ثب پكتكبض ٍ ،هحكن تعكِ٘ ًكطزُ اؾت .آى تعكِ٘ ٍاقٗدٖ ً٘ؿدت.
ّوبًَُض كِ هٖزاً٘س ،تعكِ٘ هَيَٖٖ رسٕ اؾت؛ ًوٖتَاًن قرهٖ هبًٌس اٍ ضا ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ثساًنّ٘ .چ چ٘ع زض زً٘ب رسٕتدط
اظ ت عكِ٘ ً٘ؿتٍ .قتٖ فطزٕ كِ زض ؾطتبؾط ثسًف كبضهب زاضز ،فطزٕ كِ شٌّف پط اظ افكبض كخ٘ف اؾت ،هدٖذَاّدس ٗدك هَردَز
ضٍقيث٘ي ثعضگ قَز ٍ تب كوبل تعكِ٘ كٌس ،آى چِ هَئَ رسٕإ اؾت ٍ ،چقسض ضًٍس َدٖ قدسُ ثبقدكَُ اؾدت [ضًٍدسٕ] كدِ
تعكِ٘كٌٌسُ هَفق هٖ قَز ّط چ٘عٕ كِ ثكطٕ اؾت ضا ضّب كٌس! آٗب اگط ثب آى رسٕ ثطذَضز ًكٌ٘س اٗدي اًزدبم ذَاّدس قدس؟! آٗدب
اًزبم پصٗط ذَاّس ثَز اگط ذَزتبى ًتَاً٘س زض گصضاًسى ّط آظهبٗكٖ هَفق ثبق٘س؟! تَرْٖ ًكطزى ،زض ْدبّط ثدبٍض زاقدتي اهدب ثدبٍض
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ًساقتي ،زض ْبّط تعكِ٘ كطزى اهب تعكِ٘ ًكطزى ،كبهاً زض قجبل ذَز هؿئَل ًجَزى -آٗب چٌ٘ي فطزٕ هٖتَاًدس ثدِ كودبل ثطؾدس؟
زضؾت؟ اگط ثط َجق العاهبت ق٘يقٌ٘گ زافب ٖول ًكٌ٘س اًزبم ًرَاّس قس .هطزم ٖبزٕ ث٘وبض هٖقدًَس .تَلدس ،پ٘دطٕ ،ث٘ودبضٍٕ ،
هطگ چطذٔ َجٖ٘ٗ ثطإ هطزم ٖبزٕ اؾت.

قبگطزۺ ثِ ٌَٖاى ٗك زاًكزَٕ زاًكگبُ كِ تعكِ٘ ضا توطٗي هٖكٌس ،چگًَِ هٖتَاًن ثب پكتكبض پ٘كطفت كٌن؟ ثطذدٖ اظ هطٗدساى
پ٘كٌْبز زازُ اًس كِ ثِ كبلذ ًطفتي ٍ هلحق قسى ثِ ً٘طٍٕ كبض هٌزط ثِ قطاٍٗ ثْتطٕ ثطإ تعكِ٘ هٖقَز.
معلمۺ هٖگَٗن كِ آى اقتجبّٖ ٍحكتٌب اؾت .زض هٖكٌن كِ ثطذٖ افطاز ث٘ف اظ اًساظُ ّ٘زبىظزُ هٖقًَس ٍقتٖ كِ حق٘قت
ضا هٖثٌٌ٘س ،هرهَنبً ٍقتٖ هي اهطٍظ فب ضا آهَظـ هٖزّن ٍ ثؿ٘بضٕ اظ اؾطاض آؾدوبى ضا آهدَظـ زازُام .ثدِ هحدى كؿدت فدب
قرم ّ٘زبىظزُ هٖقَز ٍ ،ثِ ؾبزگٖ اظ تٗبزل ث٘ي تعكِ٘كٌٌسُ إ ذَة ثَزى ٍ ٗك فطز ٖبزٕ ثَزى ذدبضد هدٖقدَز .تعك٘دِ
كطزى زض حبل٘كِ تب ث٘كتطٗي حس هوكي ثب هطزم ٖبزٕ ؾبظگبض ثَز ،نطفبً رولٔ ؾبزُإ ً٘ؿتۺ اٗدي فدب اؾدت! اٗدي تودبم ظٍاٗدب ٍ
رٌجِّب ضا زضثطهٖگ٘طز .هٖ زاًن كِ زض آٌٗسُ هطزم ث٘كتطٕ ذَاٌّس ثَز كِ زض ؾطاؾط رْبى زافب ضا هُبلِٗ هٖكٌٌس ،ه٘ل٘بضزّدب ًفدط
هُبلِٗ هٖكٌٌسٍ .قتٖ زض اثتسا اٗي فب ضا آهَظـ زازم پ٘كبپ٘ف هٖزاًؿتن كِ ًت٘زِ چِ ذَاّس ثَز .ثب آى ّوِ هطزهٖ كِ ّوگدٖ
هٖ آٌٗس كِ هُبلِٗ كٌٌس ،اگط كؿٖ كبض ًكٌس ٗب ثِ هسضؾِ ًطٍز ،آٗب ٖولٖ اؾت؟! ثٌبثطاٗي ،زضثبضُ آى هطحلِ قجل اظ اٌٗكِ قطٍٔ ثدِ
آهَظـ اٗي فب كٌن فكط كطزم .پطؾف زضثبضُ اٌٗكِ چگًَِ زض ربهِٗ هطزم ٖبزٕ ثگصاضٗن هدطزم تعك٘دِ كٌٌدس ثؿد٘بض ثزدب اؾدت.
ثٌبثطاٗي ًِ ،كبضتبى ًِ ،تزبضتتبى ،تحه٘ل زض هسضؾِٗ ،ب ّط رٌجِ زٗگطٕ اظ ظًسگٖ قوب ثب تعكِ٘تبى تساذل ًرَاّس زاقدت .قدوب
ثبٗس هبًٌس هٗوَل ؾطِ كبض ٍ تحه٘ل ذَز ثطٍٗس .قغلتبى ٍ تحه٘لتبى قُٗبً تعكِ٘ ً٘ؿت ،اهبّ ،وبًَُض كِ فدطز تعك٘دِ ضا اًزدبم
هٖزّس ،ق٘يقٌ٘گ ضقسكطزٓ قوب ذَز ضا زض كبض ٍ تحه٘ل تبى ًكبى ذَاّس زاز .اضتجبٌ آى اٌَُٗض اؾت .پؽ ،قبگطزاى زافدب ّدط
ربٖٗ كِ ّؿتٌس ،هطزم ّوِ اٗي ضا ذَاٌّس گفت ،ثِ ٌَٖاى ٗك قرم ،قوب كبهاً قگفتاًگ٘ع ّؿدت٘س .اٗدي حدبلتٖ اؾدت كدِ
تعكِ٘ قوب ضا هٌٗكؽ هٖكٌس زض حبل ٘كِ ثب ربهِٗ ٖبزٕ تب ث٘كتطٗي حس هُبثقت زاضٗس .اگط ًتَاً٘س ثِ اٗي زؾت ٗبث٘س ،ثِ اٗي هٌٗدب
اؾت كِ ثطَجق نحجتّبٕ هي ،العاهبت اؾتبز ٖول ًوٖكٌ٘س .اگط حتٖ ثِ چ٘عٕ كِ هٖ گَٗن گَـ ًسّ٘س ،آًَقت چطا ٌَّظ هطا
اؾتبز نسا هٖكٌ٘س؟ ثِ قوب آهَظـ ًوٖزّن كِ زض ضاّٖ قسم ثطزاضٗس كِ ذَة ً٘ؿت .اظ آًزبٖٗ كِ اٗي فب ضا آهَظـ زازُام ،ثبٗس
زض ثطاثط آى هؿئَل ثبقن .زض حق٘قت ،هي ث٘كتط اظ آًهِ قوب ثطإ ذَز اضظـ قبئل ّؿت٘س قوب ضا اضظقدوٌس هدٖزاًدن ،ظٗدطا قدوب
ّوطاُ ثب اؾتبز ٍرَز زاضٗس .قوب ثبقكَُتطٗي ذساٗبى آٌٗسُ ّؿت٘س ،الگَٖٗ ًوًَِ ثطإ كْ٘بى رسٗس ٍ ،اه٘س ثكدطٗت ثدطإ آٌٗدسُ.
ّطََض كِ ثبقس ،ثٗس اظ ٗبز گطفتي اٗي زافب اًزبم كبضّبٕ هطزم ٖبزٕ ضا هتَقف ًكٌ٘س[ .ثِ ٖجبضت زٗگط ]،زض هدَضز چ٘عّدبٖٗ كدِ
زافب اربظُ ًوٖزّس ،اگط آًْب ضا اًزبم ًسّ٘س ،آى ًكبى هٖزّس كِ هطتجٔ زض تبى ذَة اؾت .اهب اگدط ٗدك قدغل ثكدطٕ ٖدبزٕ،
هٗوَلٖ ضا هتَقف كٌ٘س ،آًَقت اٌٗزب هككلٖ ٍرَز زاضز كِ ضٗكِ زض ٍاثؿتگِٖ قَي ٍ اقت٘بي ث٘ف اظ حس زاضز.

قبگطزۺ هطٗساى قوب اظ لٖقبى زضٍز ذَز ضا ثِ اؾتبز هٖ فطؾتٌس! هطٗساى زافب زض پكي ثلٌستطٗي زضٍزقبى ضا ثِ اؾدتبز هدٖفطؾدتٌس!
هطٗساى قْط زال٘بى زضٍزّبٕ ذَز ضا ثِ اؾتبز هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ قوب زض ؾرٌطاًٖ ّكت رَآى فبلَى ،زض ثرفّ« ،ط كؿٖ تعكِ٘ كٌس گًَگ ضا ثسؾت ذَاّس آٍضز »،گفت٘دس كدِ« ،تودبم
پ٘بمّب ،هَرَزات ظًسُ ٍ ،ؾلَلّبٕ ثسىتبى گًَگ ضا ثسؾت هٖآٍضًس ».پ٘بمّب ٍ هَرَزات ظًسُ ثِ چِ چ٘عٕ اقبضُ هٖكٌٌس؟
معلمۺ ّط ؾلَلتبى تهَٗط قوب ضا حول هٖكٌس ،توبم هؿ٘ط تب ه٘كطٍؾكَپٖتطٗي [شضٓ] ه٘كطٍؾكَپٖ .فقٍ زض اضتجبٌ ثب فب اٗدي ضا
ًوٖ گَٗن .ثكطٗت ً٘ع اٗي ضا اكٌَى قٌبذتِ اؾت .زاًكوٌساى ثطـ ٖطيٖ اظ ؾلَلّبٕ حَ٘اًبت كَچك ضا ثطزاقتِ ٍ ثٗساً آًْدب ضا
ثِ كبهپَ٘تط هٌتقل كطزًسٍ ٍ ،قتٖ آًْب ثط ضٍٕ هبً٘تَض ثِ ًوبٗف زضآهسًس ،فْو٘سًس كِ ؾلَل ثِ تهَٗط آى حَ٘اى كَچك اؾتٍ ،
آًْب ٗكؿبى ّؿتٌس .اهب ٍقتٖ فقٍ ثِ ْبّط آى ًگبُ قَز ،نطفبً ٗك ؾلَل اؾت .هٌَٓضم اٗدي اؾدتٍ ،قتدٖ تودطٗيّدب ضا اًزدبم
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هٖزّ٘س ٍ ّوبًَُض كِ پ٘ف هٖضٍٗس ّوِ چ٘عِ ثسى قوب زض حبل تغ٘٘ط اؾت ،آًَقت آٗب ؾلَل قوب ٗك هَرَز ظًسُ اؾدت؟ قُٗدبً
ّؿت .ثِ ٖاٍُّ ،ط چ٘عٕ كِ ثِ ٌَٖاى ًت٘زِإ اظ تعكِ٘ قوب اٗزبز هٖقَز زضٍى ذدَز ح٘دبت زاضز ،اظ رولدِ گًَدگ قدوب ،اظ
رولِ ّط شضُ اظ گًَگ قوب ،اثعاض هرتلف فب ،تَاًبّٖٗبٕ فَيَجٖ٘ٗ ٍ ،قسضتّبٕ الْٖ ٍ .اٗي توبم آى ً٘ؿتٍ -قتٖ ٗك فطز ثِ
كوبل هٖضؾس ثبٗس چ٘عّب ضا زض قكلٖ غٌٖ زاقتِ ثبقس ،ظٗطا فقٍ آًَقت اؾت كِ هٖتَاًس ٗك هَردَز ضٍقديثد٘ي ثدعضگ ثبقدس.
ثٌبثطاٗي توبم آًْب ظًسُ ّؿتٌس ،آًْب ّوگٖ ظًسُاًس ٍ تَاًبّٖٗبٖٗ زاضًس .آى ثِ اٗي هٌٗبؾت.

قبگطزۺ آٗب زٍقلَّب زٍ ضٍح انلٖ ّؿتٌس كِ ّوعهبى ثبظپ٘سا هٖقًَس؟
معلمۺ قُٗبً اٗيگًَِ اؾت .هُوئٌبً ٗك ضٍح انلٖ ً٘ؿتٌس كِ ثِ زٍ ً٘ن تقؿ٘ن قسُ ثبقٌس.

قبگطزۺ زض هٌبَق ذبنٖ اظ آفطٗقب چٌسّوؿطٕ هطؾَم اؾت .آٗب ذَة اؾت كِ فب ضا ثِ آًْب اقبِٖ زاز؟
معلمۺ ثلِّ ،ط كؿٖ هٖتَاًس ٗبز ثگ٘طز .تفبٍت زض ٌّزبضّبٕ ارتوبٖٖ ،زض ّبٕ هتفبٍتٖ اظ اذاق٘بتٖ ،قاً٘دتٖ ٍ ،قبٗدس ثد٘ي
هطزم ٍرَز زاضز .ثٌبثطاٗي تفبٍت ّبٕ ثؿ٘بض ثعضگٖ ّؿت .اهب ّ٘چ ٗك اظ اٌْٗب ثط تَاًبٖٗ تعكِ٘ آًْب تأح٘ط ًساضز .زض ّط ظهٌِ٘إ ،زض
ّط ؾُحّٖ ،ط كؿٖ هٖتَاًس تعكِ٘ كٌس .فقٍ اٗي ثبقٖ هٖهبًس كِ زٗسُ قَز آٗب آًْب تعكِ٘ هٖكٌٌس ٗب ذ٘ط.

قبگطزۺ ثسى ثكطٕ هب زض اٗي ثٗس چ٘عٕ ث٘كتط اظ ٗك شضُ زض ثسى پٌْبٍض كْ٘بًٖ ً٘ؿت .اهب تفبٍتّب زض اًساظُّبٕ شضات تفبٍت زض
ثُٗسّب ضا ثَرَز هٖ آٍضز ،زض ًت٘زِ فطز ٗك ثسى زض ثٗسّبٕ هرتلف زاضز .اهب اٗي ثٗس فقٍ ثدِ قدوب تٗلدق ًدساضز ،ثلكدِ ثركدٖ اظ
كْ٘بى اؾت.
معلمۺ زضؾت ،اٗي زض زضؾت اؾت .اگطچِ قوب ذَزتبى ٗك هَرَز هزعا ّؿت٘س ،اهب ٗدك شضُ زضٍى ثدسى ردبهٕ كْ٘دبى ً٘دع
ّؿت٘سٗ ،ك ًَٖ اظ كل ٗك هَرَز .ثطإ هخبل ،هبًٌس آًهِ اكٌَى گفتن ،قوب ٗك هَرَز هزعا ّؿت٘سّ .وهٌ٘ي هٖتَاًدس گفتدِ
قَز كِ قوب ٗك هَرَز كبهل زض اٗي قلوطٍ ّؿت٘س ،ثب ّط ؾلَلٖ زض ثسىتبى كِ ثِ قكل شضُإ هؿتقل اؾت كدِ زق٘قدبً ّودبى
تهَٗط قوب ضا حول هٖكٌس ،اهب ّوهٌ٘ي ثَُض ّوعهبى ثركٖ اظ كل اؾت.

قبگطزۺ اؾتبز گفتِاًس كِ ٍيٗ٘ت رَاهٕ چٌٖ٘ ثبؾتبى ٍ هطزم ثبؾتبى ثْتط اظ ٍيٗ٘ت ظهبًِ هسضى ثَز .پؽ چگًَِ ثبٗس زضگ٘طٕ ٍ
هجبضظُ كِ زض تبضٗد چ٘ي ثبؾتبى ازاهِ زاقتِ ضا زض كٌ٘ن؟ آٗب ّوبًَُض اؾت كِ كٌفؿَ٘ؼ گفت ،فقٍ ارتودبٔ ثبؾدتبًٖ قجدل اظ
ثْبض ٍ پبٗ٘عِ زٍضٓ رٌگ اٗبلتٖ ٍ زٍضٓ ؾِ اهپطاََض ٍ پٌذ پبزقبُ ۲ذَة ثَز؟
معلمۺ ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چِ زٍضُ إ ثبقس ،توبم رَاهٕ ثبؾتبًٖ ثْتط اظ ارتوبٔ هسضى ثَزًس .ثِ ّط حبل اٗي هقبٗؿٔ اًؿبىّب ثدب
اًؿبىّب اؾت ٍ ،زض ٍاقٗ٘ت اٗي ثُٗس اًؿبىّب نطفبً ثؿ٘بض ثس اؾت .ثب ًگبُ اظ ّط ثُٗس زٗگطٕ زض رْبى كِ ثدبالتط اظ ؾدُح ثكدطٕ
اؾت ،اٗي هكبى اًؿبىّب توبهبً ثس اؾت ،آلَزُت طٗي اؾت ٍ ،تَاًبٖٗ ثطإ زٗسى حق٘قت كْ٘بى حساقل اؾت .ؾطتبؾدط آى ثدس ثدَزُ
اؾت ٍ ،اظ آًزبٖٗ كِ ٖقبٗس هطزم ٍاضًٍِ قسُ اؾت اهطٍظُ حتٖ ثستط ّؿتٌس .زضثبضُ اٗي نحجت ًوٖكدٌن كدِ هدطزم ثدِ ًؿدجت
ثٗسّبٕ زٗگط ٍاضًٍِ قسُاًس؛ آى تَؾٍ آؾوبىّب هقسض قسُ ثَز .زضثبضُ هقبٗؿٔ هطزم اهطٍظ ثب هطزم زض گصقتِ ندحجت هدٖكدٌن-
ٖقبٗسقبى هٗكَؼ اؾت ،ذَة ٍ ثس ثطٖكؽ قسُ اؾت .ثٌبثطاٗي اكٌَى ٍقتٖ هطزم كبضّبٕ ثس اًزبم هٖزٌّدس ،زٗگدط تكدر٘م
ًوٖزٌّس كِ كبضٕ ثس اًزبم هٖزٌّس ٍ ،فكط هٖكٌٌس كِ كبضٕ ذَة اًزبم هٖزٌّس .اگط ثگَٗ٘س كدِ آًْدب فقدٍ تؿدل٘ن هٌفٗدت
ّؿتٌس ،ذَاٌّس گفت كِ آى ٖاهتٖ اظ تَاًوٌسٕ اؾتٍ .قتٖ چٌ٘ي قرهٖ هٖ ثٌ٘س كدِ ٗدك زظز ثدِ كؿدٖ زؾدتجطز هدٖظًدس،
ًوٖگَٗس كِ زظز ثس اؾت .هٖ گَٗس كِ قوب ثِ اًساظُ كبفٖ هطاقت ًجَزُاٗس .آٗب اٗي ٗك هَضز اظ افكبضٕ ً٘ؿت كدِ كدبهاً ٍاضًٍدِ
قسُ اؾت؟ هطزم هسضى هٖگٌَٗس كِ ٖهط ثب ؾتبى ذَة ًجَز ،اهب زض حق٘قت آى اًٗكبؾٖ اظ هطزم هسضًٖ اؾت كِ افكبض هٌحطف ضا
ثطإ قًبٍت هطزم ثبؾتبى ثِ كبض هٖثطًس .زض ف٘لنّبٖٗ كِ زض ٌّگكٌگ ؾبذتِ قسُ اؾت هٖثٌ٘٘س كِ هطزم ثبؾتبى زائوبً زضحبل
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رٌگ ٍ ككتي ثِ تهَٗط كك٘سُ قسُاًس ،اهب آى نطفبً تكٌ٘ك ٌّطٕ اؾت ،رلَُّبٕ ٌّطٕ اؾت .زض ََل تبضٗد ََالًٖ ّدعاضاى
ؾبلِ ،چ٘عّبٖٗ هبًٌس آى ثؿ٘بض ًبچ٘ع ّؿتٌس كِ اضظـ شكط كطزى ًساضًسّ .وبًَُض كِ هٖزاً٘دسٌّ ،دط ً٘دبظ زاضز ثعضگتدط اظ ظًدسگٖ
ثبقس.
هطزهبى گصقتِ هٖگفتٌسۺ «ٍقتٖ كؿٖ ضا هٖظً٘س ،ثِ نَضتف يطثِ ًعً٘س ».اٗي رولِ ثِ ًٓط ؾبزُ هٖآٗس .اهب حتٖ هَقٕ هجبضظُ،
فطز هٖتَاًؿت ذَزـ ضا هْبض كٌس ٍ اربظُ ًساقت ّط كبضٕ هٖ ذَاّس اًزدبم زّدس .اهدب اكٌدَى ٍقتدٖ هدطزم هجدبضظُ هدٖكٌٌدس
هرهَنبً ثِ نَضت يطثِ هٖظًٌس .ثٖ ضحن ،ثسرٌؽ ٍ ،ثسٍى ّ٘چ هْبضٕ ،اًؿبى اهطٍظ هتفبٍت اؾت .الجتدِ ،چدطا زض ظهدبىّدبٕ
گصقتِ رٌ گ ٍرَز زاقت؟ ثگصاضٗس ثِ قوب ثگَٗن ،آى تَؾٍ آؾوبى هقسض قسُ ثَز .آى ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ آًهدِ اندَل فدبٕ
كْ٘بى ثطإ اًؿبى ّب زض اٗي ثٗس قطاض زازُ اؾت زض حق٘قت [اٗي هَاضز] ّؿتٌسۺ فتح رْبى ثب ً٘طٍٕ ًٓبهٖ؛ فبتح ثط ككدَض حكدن
هٖضاًس؛ ٍ افطاز قسضتوٌس ،قْطهبى ثبقٌس .اٗ ي چ٘عّب ،اظ زٗسگبُ ثٗسّبٕ ؾُح ثبالّ ،وگٖ ثس ّؿتٌس ،اهب زض ه٘بى اندَل هٗكدَؼ
اًؿبى ،آًْب ثب انَل اًؿبى ؾبظگبض ّؿتٌس كِ ثطٖكؽ انَل كْ٘بى اؾت ٍ ،ثطإ ّعاضاى ؾبل تدأح٘ط ذدَز ضا زض ارتودبٔ ثكدطٕ
ًكبى زازُ اؾتٍ .قتٖ كبضهبٕ اًؿبى ثعضگتط هٖقَز اظ ث٘ي ثطزى كبضهب يطٍضٕ اؾدت .ثٌدبثطاٗي زض آى ٌّگدبم ثاٗدبٕ َج٘ٗدٖ،
هه٘جتّبٕ اًؿبًٖ ٍ ،رٌگّبٕ ثكطٗت ثِ زًجبل آى هٖآٌٗس.

قبگطزۺ ٍقتٖ رَآى فبلَى ضا هٖ ذَاًن ٗب ثِ آهَظـ فب زض ََل پبؾرگَٖٗ قوب ثِ ؾإالت زض هكبىّبٕ زٗگط گَـ هٖزّدن ،زض
اضتجبٌ ثب كلوبت ٍ هفبّ٘وٖ كِ هتَرِ ًوٖقَم ،آٗب كبهاً يطٍضٕ اؾت كِ كلوبتٖ هبًٌس «ثَُض َجٖ٘ٗ» ٍ «غ٘طقبثل ارتٌدبة»
ضا زض كٌن.

۳

معلم ۺ ْبّط كلوبت ثَُض كلٖ ثب زض هطزم ٗكؿبى اؾت .زض حق٘قت الظم ً٘ؿت كِ زض اٗي كلوبت كبٍـ كٌ٘سٍ .قتدٖ كتدبة ضا
هٖ ذَاً٘س ّوگٖ ثبٗس اظ كٌسٍكبٍ زض كلوبت ذَززاضٕ كٌ٘س .فقٍ ثبٗس ثَُض پَ٘ؾتِ ثرَاً٘س ،اهب ثبٗس آگبُ ثبق٘س كِ زض حبل ذَاًسى
فب ّؿت٘س .ثبٗس اظ آًهِ هٖ ذَاً٘س آگبُ ثبق٘س .زض ٖ٘ي حبل هٌٖٗ زضًٍٖ فب زض ؾُحِ ْبّط ً٘ؿتٍ .قتٖ زضثبضٓ هٗبًٖ زٗگط ٍ ثدبالتطِ
آى رولِ ضٍقي ثبق٘س ،آى هٗبًٖ زضًٍٖ انَل فب اؾت كِ تزلٖ هٖٗبثس ٍ فب ذَزـ ضا آقكبض هٖكٌس.

قبگطزۺ ثِ ٌَٖاى زكتط َت ؾَظًٍٖ ،قتٖ ؾَظىّب ضا فطٍ هٖكٌن ثب پَؾت ث٘وبض زض توبؼ ّؿدتن ٍ ٍقتدٖ اظ تكٌ٘دك «ثدبزكف
كطزى» ثطإ زضهبى اؾتفبزُ هٖ كٌن ،آى ثؿ٘بضٕ اظ چ٘عّبٕ آلَزُ ضا اظ پَؾت ث٘وبض ث٘طٍى هٖآٍضز .اٗي زٍ ٖول كبضهدب ضا اًتقدبل
هٖزّس .آٗب ٗك تعكِ٘كٌٌسُ هٖتَاًس ثِ اًزبم اٗي ًَٔ كبض ازاهِ زّس؟
معلمۺ ث٘ف اظ حس هحتبٌ ًجبق٘س ،ظٗطا قوب زض توبم فٗبل٘ت ّبٕ ذَز زض ارتوبٔ ثب هطزم ٖبزٕ زض اضتجبٌ ّؿدت٘س .ثدطإ هخدبل ،آى
نٌسلٖ كِ ثطضٍٕ آى هٖ ًكٌ٘٘سۺ قرم زٗگطٕ ضٍٕ آى ًكؿتِ اؾت .آٗب ضٍٕ آى ذَاّ٘س ًكؿت ٗب ذ٘ط؟ چ٘عّدبٖٗ كدِ افدطاز
زٗگط لوؽ كطزُ اًسۺ آٗب ثِ آًْب زؾت هٖ ظً٘س ٗب ذ٘ط؟ اٗي ًَٔ اظ توبؼ غ٘طهؿتق٘ن ٌَّظ ّن توبؼ اؾت .اٗي ربهِٗ كخ٘ف اؾت،
ٍ نطفبً ثِ اٗي قكل اؾت .تعكِ٘كٌٌسگبى ًوٖ تَاًٌس شٌّ٘ت تطؾ٘سى اظ اٗدي ٍ تطؾد٘سى اظ آى ضا زاقدتِ ثبقدٌسً ،دَٔ زٗگدطٕ اظ
ٍاثؿتگٖ قكل زٌّسٍ -اثؿتگِٖ تطؾ٘سى اظ اًَأ ٍ اقؿبم چ٘عّب .ثَُض ثبظ ٍ هَقطاًِ تعكِ٘ كٌ٘س .آًهِ ثسى قوب ؾبَٕ هٖكٌس ًَض
ضاؾت٘ي فب اؾت .هطٗساى زافبٕ ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ زض اًزبم تحق٘قبت ٖلوٖ قطكت زاضًس .زض ََل آظهبٗكبت ثب ثبكتطّٕدبٍ ،قتدٖ
زؾت قبى ثَُض تهبزفٖ ثِ ربٖٗ كِ ثبكتطّٕب ثَزًس ًعزٗك قس ،هتَرِ قسًس كِ ّوِ ثبكتطّٕب هطزًس .هَاضز ثؿ٘بضٕ هبًٌس اٗي
ٍرَز زاقتِ اؾت .هٖ ذَاّن ثگَٗن ،قوب ثِ ٌَٖاى قبگطزاى زافب شاتبً تَاًبٖٗ ككتي ثبكتطٕ ضا زاضٗس .قوب زض حبل اؾتفبزُ اظ ٗدك
ضٍـ چٖگًَگ ثطإ اضائٔ زضهبىّب [زض كبضتبى] ً٘ؿت٘س ،ثلكِ اظ ضٍـّبٕ زضهبًٖ پعقكٖ هطزم ٖبزٕ اؾتفبزُ هٖكٌ٘س ،ثٌدبثطاٗي
هؿئلِ إ ً٘ؿت .حتٖ اگط ثب هقساض كوٖ كبضهب آلَزُ قَٗس ،آى ضٗعتط اظ ضٗع اؾت ٍ احطٕ ًساضز .ثِ ّط رْت اگط اظ چٖگًَگ ثطإ
قفبٕ هطزم اؾتفبزُ كطزٗس ،آى هتفبٍت ذَاّس ثَز .آى ثَُض ٍايح هٗبهلِ ثب هطزم زٗگط اؾت ،ثب كؿت ث٘وبضٕ تَؾٍ قوب ٍ زازى
چ٘عّبٕ ذَة ثِ زٗگطاى .ثٌبثطاٗي هٖگَٗن كِ آى اؾتبزاى قاثٖ چٖگًَگ كِ اظ ه٘بى تعكِ٘ ًگصقتِاًس ،كدِ فقدٍ ثدطإ پدَل
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زضآٍضزى هٖ ذَاٌّس اظ آى اؾتفبزُ كٌٌس ،زض ٍاقٗ٘ت زض حبل آؾ٘ت ثِ ذَزقبى ّؿتٌس -ثدِ قدكلٖ هْلدك ثدِ ذَزقدبى آؾد٘ت
هٖظًٌس .هطزم رطأت هٖكٌٌس ثطإ پَل ّط كبضٕ اًزبم زٌّس ٍ حتٖ ًوٖزاًٌس كِ زض حبل آؾ٘ت ثِ ذَز ّؿتٌس.

قبگطزۺ اكٌَى ثطإ ث٘ف اظ زٍ ؾبل اؾت كِ تعكِ٘ هٖكٌن .ثَُضٕ هحكن ثِ زافب ثبٍض زاضم ٍ ثِ ؾُح ذبنٖ اظ زض ضؾد٘سُام.
اهب زض ََل كٌفطاًؽّبٕ تجبزل تزطثًِ ،وٖزاًن چِ ثگَٗن .هؿبئل ضا زض قلجن هٖفْن اهب ًودٖتدَاًن ٍايدح آًْدب ضا ث٘دبى كدٌن.
ثٌبثطاٗي ًوٖذَاّن چ٘عٕ ثگَٗن .آٗب اٗي ثِ ذبَط هْبضتّبٕ اضتجبَٖ هبزضظازٕ اؾت كِ يٗ٘ف اؾت ٗب زض ًبكبفٖ اظ فب؟
معلمۺ اٗي هوكي اؾت لعٍهبً زض ًت٘زٔ هككلٖ زض زض قوب اظ فب ًجبقسّ .ط كؿٖ حبلت هتفبٍتٖ زض تعكِ٘ زاضز.

قبگطزۺ چِ تفبٍتٖ ث٘ي كؿبًٖ اؾت كِ ظٍزتط تعكِ٘ ضا قطٍٔ كطزًس ٍ كؿبًٖ كِ زٗطتط تعكِ٘ ضا قطٍٔ كطزًس؟
معلمۺ ّ٘چ تفبٍتٖ ٍرَز ًساضزّ .طگع ًگفتِام آًْبٖٗ كِ تعكِ٘ ضا ظٍزتط قطٍٔ كطزًس چٌ٘ي ٍ چٌبى ّؿتٌس ٍ ،آًْبٖٗ كِ تعك٘دِ ضا
زٗطتط قطٍٔ كطزًس چٌ٘ي ٍ چٌبى ّؿتٌس .زافب ٌَّظ زض حبل اقبِٖ اؾت .تب ٍقتٖ كِ آى ضا كؿت كطزُاٗس ،ثبٗس نطفبً ثب تعك٘دِتدبى
پ٘ف ثطٍٗس .اگط ضاّٖ ثطإ قوب ًجَز كِ ثِ كوبل ثطؾ٘س ،اربظٓ تعكِ٘ ًوٖزاقت٘س .تفبٍتّب زض ؾُحً ،بقٖ اظ هست ظهبًٖ ً٘ؿدت
كِ فطز فب ضا كؿت كطزُ اؾت ،ثلكِ زض ًت٘زٔ تعكِ٘ فطزٕ ذَز قرم اؾت.

قبگطزۺ زض حبل هسٗت٘كي ،هتَرِ قسم كِ ًوٖتَاًن ؾطم ضا اظ چطذف ٍ تبة ذَضزى هساٍم ثبظزاضم .ثِ ذبَط اٗديً ،ودٖتدَاًن زض
ََل هسٗت٘كي ثِ حبلت ؾكَى ٍ آضاهف ثطؾن .زض َٖو ،ثبٖج هٖقَز زض زضٍى زؾتپبچِ قَم .چِ اتفبقٖ هٖافتس؟
معلمۺ زٍ حبلت هوكي ٍرَز زاضز .اٍل٘ي آًْب ظهبًٖ ضخ هٖزّس كِ ٗك قبگطز رسٗس ٌَّظٗك تعكِ٘كٌٌسُ ٍاقٖٗ ًكدسُ اؾدت .زض
آى نَضت قبٗس قوب ثطذٖ چ٘عّبٕ زٗگط ضا زض گصقتِ ٗبز گطفت٘سٗ ،ب چ٘عّبٕ ذبنٖ ضا زض گصقتِ زض هٌعل ذَز ثدطإ پطؾدتف
قطاض زازٗس ٍ ،چ٘عّبٕ ثرهَنٖ ضا قجاً ٖجبزت كطزٗس .اًزبم كبضّبٕ ثس زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ ٍ ثٌبثطاٗي اٗزدبز چ٘عّدبٖٗ تَؾدٍ
ذَز قرم زل٘ل احتوبلٖ زٗگطٕ اؾت كِ ًوٖتَاى اًكبض كطز .اگط زض ضًٍس توطٗيتبى هَفق قَٗس ثب قلجٖ اؾتَاض ثِ ََض حق٘قدٖ
زافب ضا تعكِ٘ كٌ٘س ،آًَقت هي آى چ٘ع ضا پب ذَاّن كطز ٍ .هَقٗ٘ت زٗگطٕ ٍرَز زاضز ،ٌٖٗٗ .ثٗس اظ اٌٗكِ فطز قدطٍٔ ثدِ تعك٘دِ
هٖكٌس ،ثسى اٍ زض ََل هطحلِ اٍلِ٘ تٌٓ٘ن هٖقَز .ثطذٖ اظ ثرفّبٕ ثسًف زض گصقتِ اظ هككات ؾاهتٖ ضًدذ هدٖثدطز .زض
اٗي نَضت ،هوكي اؾت آى اًٗكبؾٖ اظ كبضهب ثبقس كِ زض آى ًبحِ٘ زض حبل پبكؿبظٕ اؾتّ .ط زٍ هَقٗ٘ت ٖلدتّدبٕ هحتولدٖ
ّؿتٌس .ا هب ثْتطٗي ؾٖٗ ذَز ضا ثكٌ٘س كِ ثب آى تبة ًرَضٗس .اگط ٍاقٗبً كٌتطل آى ؾرت اؾت ،هٖتَاً٘دس ثدب چكدوبى ثدبظ تودطٗي
كٌ٘س .چطا اٌَُٗض اؾت كِ ّو٘ي االى زض حبل چطذ٘سى ً٘ؿت٘س؟ قوب ثبٗس ٍقتٖ كِ زض حبل توطٗي ّؿت٘س فقٍ حبلت حبل حبيدط
ذَز ضا حفّ كٌ٘س ٍ ٍقتٖ كِ زٗگط تكبى ًوٖذَضٗس چكوبى ذَز ضا ثجٌسٗس .تبة ذَضزى هٖتَاًدس ّوهٌد٘ي ظهدبًٖ ضخ زّدس كدِ
هساضّبٕ آؾوبًٖ ثعضگ تعكِ٘كٌٌسُإ ثبظ قسُاًس.

قبگطزۺ توبم قبگطزاى اظ پ٘تعثطگ زض اٗبالت هتحسُ زضٍزقبى ضا ثِ هٗلن ه٘فطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هوًٌَن! (تكَٗق)
قبگطزۺ ٍقتٖ ٗك ثعضگؿبل هسٗت٘كي اًزبم هٖزّس ،آٗب ثطإ ٗك كَز اقكبلٖ ًساضز زض كٌبض اٍ ثرَاثس؟ اگط اٗي اتفبي هٖتَاًدس
ضخ زّس ،آى چگًَِ ثط ضٍح انلٖ ٍ ضٍح كوكٖ كَز تأح٘ط هٖگصاضز؟
معلمۺ قوب زضٍاقٕ هٖپطؾ٘س كِ آٗب كَز هٖتَاًس گًَگ ثِ زؾت آٍضز .ثب اٗي حبل ًوٖذَاّ٘س آى ضا هؿتق٘ن ثگَٗ٘س ظٗطا ٗدك
ٍاثؿتگٖ آًزب زاضٗس .آٗب ًگفتن كِ ثب توطٗي ٗك ًفط ،كل ذبًَازُ ًفٕ هٖثطًس؟ حساقل اٌٗكِ ،چَى قوب زض حبل تعكِ٘ فبٕ ضاؾت٘ي

1۵

ّؿت٘س آى ه٘ساى اًطغٕ كِ حول هٖكٌ٘س ثطإ ّوِ اًٖبٕ ذبًَازُ تبى هف٘س اؾتً٘ ٍ ،طٍٕ ً٘كرَاّٖ ٍ آضاهكدٖ كدِ ثدب ذدَز
زاضٗس هٖتَاًس توبم حبلتّبٕ ًبزضؾت ضا اناح كٌس.

قبگطزۺ قرهٖ ّؿت كِ گفت ٍقتٖ كؿٖ تب ؾُح ذبنٖ تعكِ٘ كطزُ ثبقس ،اگط اغلت زضثبضُ ضًٍس اثتساِٖٗ تعكِ٘ ذَز ٍ آًهِ زض
ظهبى پب قسى كبضهب احؿبؼ كطزُ ثَز ،نحجت كٌس ٍ آًْب ضا زٍثبضُ ثِ ذبَط ث٘بٍضز ،ثِ آى ؾُحِ گصقدتِ زض آى هطحلدِ ؾدقٌَ
ذَاّس كطز.
معلمۺ آى چَُض اهكبى زاضز؟! ٍقتٖ ٗك تعكِ٘كٌٌسُ زضثبضُ ضًٍس تعكِ٘ ذَز نحجت هٖكٌس ثطإ اٗي اؾت كِ ّن ثدِ ذدَزـ ٍ
ّن ثِ زٗگط هطٗساى زافب كوك كٌس ٍقتٖ زٍثبضُ اظ ه٘بى آى ًَٔ ؾرتٖ ٖجَض هٖكٌٌس ،ثْتط ٖول كٌٌس .آى ثِ ّ٘چ ٍرِ تأح٘طٕ ثط
ؾُح فطز ًساضز .اهب ،اگط آى ضا ثب شٌّ٘ت ذَزًوبٖٗ اًزبم زّس آى كبهاً هَيَٖٖ هتفبٍت اؾت .زض آى نَضتٍ ،قتدٖ زضثدبضُ آى
نحجت كٌس ثطذٖ اظ قبگطزاى ضغجتٖ ثِ گَـ كطزى ًرَاٌّس زاقت.

قبگطزۺ زٗطٍظ قوب گفت٘س كِ شّي ٍ هبزُ ٗكٖ ّؿتٌس .پؽ آى چِ اضتجبَٖ ثِ هب زاضز كِ فب ضا هُبلِٗ هٖكٌ٘ن؟
معلمۺ قرهٖ كِ اٗي ٗبززاقت ضا زازُ اؾت ٌَّظ ٗك قبگطز ً٘ؿت ٍ ٌَّظ فبٖٗ كِ آهَظـ هٖزّن ضا زض ًكطزُ اؾت .اهب ثِ
اٗي ؾإال قوب پبؾد هٖ زّن ،ظٗطا اٌٗزب زض حبل آهَظـ تعكِ٘ ّؿتن .قوب ثَيَح اٌٗزب قٌ٘سٗس كِ ثسى اًؿبىّب زض ََل تعكِ٘
هٖتَاًس زؾترَـ تغ٘٘طاتٖ قَز .توبم اٗي تغ٘٘طات ثَؾ٘لٔ پ٘كطفت زض ق٘يقٌ٘گ تعكِ٘كٌٌسُ ٍ اضتقدبء شّدي اٍ زض َدَل ضًٍدس
تعكِ٘ اٗزبز هٖقًَس .هطزم اغلت فكط هٖكٌٌس كِ ق٘يقٌ٘گ هتٗلق ثِ قلوطٍٖٗ غ٘طهبزٕ ٗب شٌّٖ اؾت ٍ اٌٗكِ ّد٘چ اضتجدبَٖ
ث٘ي هبزُ ٍ شّي ٍرَز ًساضز .ثطذٖ افطاز فكط هٖكٌٌسۺ «شّي چِ ضثُٖ ثِ توطٗيّبٖٗ كِ اًزبم هٖزّ٘ن زاضز؟ هب نطفبً زض اٌٗزب
توطٗيّب ضا اًزبم هٖزّ٘ن .چطا آى انَل هَضز ثحج قطاض گطفتِاًس؟» اٗي زل٘ل انلٖ اٗي اؾت كِ چطا گًَگ ثؿ٘بضٕ اظ هطزم ثب
توطٗي افعاٗف ًوٖٗبثسٍ .قتٖ ثِ زض انَل هٖضؾ٘س ،افكبضتبى نَٗز هٖكٌس ،حبلت شّيتبى ضقس ذَاّس كطز ٍ ،ثِ زض انَل
حتٖ ثبالتطٕ ذَاّ٘س ضؾ٘س .آى حبلت ضقس ٗبفتٔ شّي ٍ ربٗگبُ حبلت شٌّٖ قوب ضا هٌٗكؽ هٖكٌس .فقٍ ٍقتٖ ثِ اٗدي اؾدتبًساضز
ثطؾ٘س گًَگتبى هٖتَاًس افعاٗف ٗبثس .اٗي انل اؾت .اگط ًتَاً٘س اٗي انل ضا زض كٌ٘س ،گًَگتبى افعاٗف ًوٖٗبثس حتٖ اگط ّط
ضٍظ اظ نجح تب قت ثسٍى اٌٗكِ ثطإ ذَضزى ٗب آقبه٘سى هتَقف قَٗس توطٗيّب ضا اًزبم زّ٘س .اهب اگط ثگَٗ٘س كِ فقٍ هٖذَاّ٘دس
كتبة ضا ثرَاً٘س ٍ توطٗيّب ضا اًزبم ًسّ٘س ،آًَقت ً٘ع ًوٖتَاً٘س ٗك هطٗس زافبٕ زض حبل تعكِ٘ زض ًٓط گطفتِ قَٗس ،ظٗطا نطفبً ثِ
ٌَٖاى ٗك ًٓطِٗ آى ضا هُبلِٗ هٖكٌ٘س .فقٍ ٍقتٖ هٖتَاً٘س آى ضا «تعكِ٘» ثٌبه٘س كِ قرم ثرَاّس تعكِ٘ كٌس ،توبٗلِ ضؾد٘سى
ثِ كوبل ضا زاقتِ ثبقسّ ٍ ،وعهبى حطكبت هطثٌَ ثِ تعكِ٘ ضا اًزبم زّسّ .ط چٌس اٗي نطفبً تَي٘حٖ زض ؾُح ْبّطٕ اؾدت .زض
ٍاقٗ٘ت اضتقبء شّي اضتقبء گًَگ اؾت ،ظٗطا شّن ٍ هبزُ ٗكٖ ّؿتٌس.

قبگطزۺ زض حبل ذَاًسى رَآى فبلَى ،پسٗسُإ ٗكؿبى چٌس ثبض اتفبي افتبزۺ ٍقتٖ كتبة ضا هٖذَاًن ،ؾدطم ؾدٌگ٘ي قدسُ ٍ ثؿد٘بض
احؿبؼ ذَاةآلَزگٖ هٖكٌن .حؽ هٖكٌن چكوبًن هساٍهبً ثِ ٖجبضت ذبنٖ اظ كتبة كك٘سُ هٖقَزً .بگْبى ٖجبضات زٗگدطٕ اظ
كلوبت زض كتبة ْبّط هٖقَز ،اهب آى كلوبت اظ رَآى فبلَى ً٘ؿتٌس.
معلمۺ اٗي كبضهبٕ فكطٕ قوبؾت كِ ثِ قست زض حبل هساذلِ ثب قوب اؾت ٍ اربظُ ًوٖزّدس كتدبة ضا ثرَاً٘دس ٍ فدب ضا هُبلٗدِ
كٌ٘س .آى ثبٖج هٖقَز احؿبؼ ذَاةآلَزگٖ كٌ٘س ٍ ثِ ذَاة ثطٍٗس .آى ؾجت هٖقَز افكبض زضؾت ٍ ثبٍض زضؾت ذَز ضا اظ زؾت
ثسّ٘سٍ .قتٖ آى ًگطاى هٖقَز ،حتٖ ذَز ضا زض حبل هساذلِ ثب قوب هتزلٖ هٖكٌس ،حتٖ ثبٖج هٖقَز كلوبتٖ زض ؾدطتبى ْدبّط
قَز ،ثب قوب حطف هٖظًسً ٍ ،وٖگصاضز هُبلِٗ كٌ٘س .آٗب آى ٍايح ً٘ؿت؟ كبضهبٕ فكطٕ ٍ هساذلٔ ث٘طًٍٖ زض كبض اؾت تب اظ نَٗز
قوب رلَگ٘طٕ كٌس .ظٗطا ضقس قوب ثبٖج ًبثَزٕ آى هٖقَز .گفتِام كِ كبضهبٕ قوب ضا پب هٖكٌنٍ .قتٖ آى ٍاقٗبً پب قَز ،ثدِ
ََض حق٘قٖ اظ ّن هتاقٖ هٖ قَز .آٗب آى ضا قجَل ذَاّس كطز؟ ثٌبثطاٗي ّط كبضٕ هٖتَاًس اًزبم هٖزّس تب هجدبضظُ كٌدس .اگدط آى
چ٘عّب ضا ثركٖ اظ ذَزتبى زض ًٓط ثگ٘طٗس ،آًَقت قبزض ثِ كؿت فب ًرَاّ٘س ثَز ،ظٗدطا فدب ثدِ قدوب زازُ قدسُ اؾدت ٍ آى هُلقد ًب
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ًوٖ تَاًس ثِ آى كبضهب زازُ قَز .پؽ ثبٗس ثط آى غلجِ كٌ٘س .هْن ً٘ؿت چقسض ذَاةآلَزُ هٖقَٗس ،ثبٗس ثدط آى غلجدِ كدطزُ ،اظ آى
ٖجَض كطزُ ٍ آى ضا ًبثَز كٌ٘س .لحِٓإ كِ اظ اٗي هبًٕ هٖگصضٗس ّوهٌ٘ي لحِٓإ اؾت كِ آى ًبثَز ذَاّس قس.

قبگطزۺ ّو٘ي االى حؽ هٖ كٌن زض اضتجبٌ ثب ذ٘لٖ اظ چ٘عّب ثِ هحى اٌٗكِ چ٘عٕ گفتن ٗب كبضٕ اًزبم زازم زض حبل اًزبم اقتجبُ
ثَزم ،ثٌبثطاٗي زٗگط رطأت ًساضم چ٘عٕ ثگَٗن ٗب كبضٕ اًزبم زّن .اهب تقطٗجبً تٗسازٕ اظ افطاز پ٘طاهًَن فكط هٖكٌٌس كِ هي ث٘ف اظ
حس هحتبٌ ّؿتن.
معلمۺ هي ً٘ع اٌَُٗض فكط هٖكٌن .زض حق٘قتٍ ،قتٖ قرم ثِ اٗي هٖضؾس كِ حق٘قت ضا ثجٌ٘س ٍ تكر٘م زّس كِ انَل ثكطٕ
زضٍاقٕ ٍاضًٍِ ّؿتٌس اٗي حبلت ًوبٗبى هٖقَز .آى تزلٖ ضًٍس ٗك تعكِ٘كٌٌسُ قسى اؾت .اهب ّوعهبى ،فطز ٌَّظ ثبٗس ثِ ٌٖدَاى
ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ضفتبض كٌس ٍ ثِ قَُ٘إ ثبظ ٍ هَقطاًِ تعكِ٘ كٌس .تٌْب چ٘ع اٗي اؾت كِ قلوطٍٕ ٗك تعكِ٘كٌٌسُ زض كبضّبٖٗ كدِ
اظ ٖوس ٍ غ٘طٖوس اًزبم هٖ زّس ثِ ًوبٗف زضذَاّس آهس ٍ ،آًْب ثب اؾتبًساضزٕ ثؿ٘بض ثبال هُبثقت ذَاٌّس زاقت .زض زام ًَٖٖ زٗگط
اظ ٍاثؿتگٖ ً٘فت٘سٍ ،قتٖ كبضّبٖٗ اًزبم هٖزّ٘س ٗب چ٘عّبٖٗ هٖ گَٗ٘س اظ اقتجبُ كطزى ًتطؾ٘س .آى تطؼ ً٘ع ٗك ٍاثؿتگٖ اؾدت.
ثْتطٗي ؾٖٗ ذَز ضا ثكٌ٘س تب كبضّب ضا ثِ قَُ٘إ ثبظ ٍ ثبٍقبض اًزبم زّ٘سّ٘ .چ هككلٖ زض آى ً٘ؿت.

قبگطزۺ آٗب هٖتَاً٘س ثِ هب ثگَٗ٘س ٖلت ضٗكِإ غطٍض هب چ٘ؿت؟
معلمۺ احؿبؾبتٍ .قتٖ زٗگطاى هٖ گٌَٗس قوب ذَة ّؿت٘س آى ضا زٍؾت زاضٗسٍ .قتٖ افطاز زٗگط قوب ضا تحؿ٘ي كطزُ ٍ تولقتدبى
ضا هٖگٌَٗس ذَقتبى هٖآٗسٍ .قتٖ زٗگطاى ثِ قوب احتطام هٖگصاضًس اظ آى لصت هٖثطٗس ٍ .اظ ّط چ٘عٕ كِ تهدَٗط قدوب ضا ذدطاة
كٌس هٖتطؾ٘س .توبم اٌْٗب شٌّ٘ت غطٍض ضا ضقس هٖ زٌّس .آى ٗك ٍاثؿتگٖ اؾت .توبٗل اًؿبى ثِ حفدّ ٍرْدِ ذدَز ثؿد٘بض قدَٕ
اؾت .زض حق٘قتٍ ،قتٖ شّيتبى ضا ثط ؾجك گطفتي هٖگصاضٗس ٍ ثبض ثؿ٘بض ظٗبزٕ حول ًكٌ٘س ،ؾطٗٗتط تعكِ٘ ذَاّ٘س كطز.

قبگطزۺ زض ََل ضًٍس تعكِٖ٘ ،جَض اظ ثؿ٘بضٕ اظ ؾرتّٖب ضاحت اؾت .هي تَاًؿتِ ام ثدب تحودل كدطزى ثدط آًْدب غلجدِ كدٌن .اهدب
احؿبؾبت آظهبٗكٖ اؾت كِ ٖجَض اظ آى ثؿ٘بض ؾرت اؾت .پؽ اظ ثبضّب تاـ قبزض ًجَزُام اظ آى ٖجدَض كدٌن ،ظٗدطا كدبهاً آضام ٍ
هاٗن ّؿتن ٍ ثِ ؾبزگٖ تحت تأح٘ط قطاض هٖگ٘طم .اكٌَى ًعزٗك زٍ ؾبل اؾت كِ تعكِ٘ كطزُام .اهب زض ََل اٗي ظهبى ،ثِ ذبَط
هؿبئلٖ كِ زض احؿبؾن ثِ زٍؾت پؿطم زاقتن ،چٌسٗي هبُ اؾت كِ توطٗي ضا هتَقف كطزم .حبال هٖذَام زٍثبضُ توطٗي ضا قدطٍٔ
كٌن .آٗب هٗلن ٌَّظ اظ هي هطاقجت هٖكٌٌس؟
معلم ۺ زضة زافب ٌَّظ ثَُض گؿتطزُ ثبظ اؾتٌَّ .ظ قبگطزاًٖ ّؿتٌس كدِ ثُدَض پَ٘ؾدتِ ٍاضز هدٖقدًَس تدب آى ضا هُبلٗدِ كٌٌدس.
قبگطزاى رسٗس ٌَّظ زض حبل ٍاضز قسى ّؿتٌس .تب ٍقتٖ تعكِ٘ كٌ٘سّ ،ط چ٘عٕ ثِ قوب ثؿتگٖ زاضز .اهدب ًودٖتَاً٘دس تودبم هدست
اٌٗگًَِ ضفتبض كٌ٘س .اٗي كبفٖ اؾت كِ ّط زضؾٖ ضا ٗك ثبض گطفت .احؿبؾبت چ٘عٕ اؾت كِ ضّب كطزى آى ثؿد٘بض ؾدرت اؾدت.
ثگصاضٗس اٗي ضا ثِ قوب ثگَٗنۺ هَرَزات ثكطٕ ّوگٖ فكط هٖكٌٌدس كدِ افكدبض ٍ احؿبؾدبتقدبى قؿدوتٖ اظ ثدسى ذدَز آًْدب ٍ
هحهَلٖ اظ تفكط ذَز آًْب اؾت .اناً اٌَُٗض ً٘ؿت .احؿبؾبت زق٘قبً ًوبٗف غ٘طهٌُقٖتطٗي چ٘عّبؾتّ .دط ظهدبى كدِ ثَؾد٘لٔ
احؿبؾبت تحطٗك هٖقَٗس ،ثِ ّ٘چ ٍرِ قبزض ً٘ؿت٘س هٗقَالًِ ٖول كٌ٘س .ثب زقت زضثبضُ آى فكط كٌ٘سٍ ،قتٖ ًوٖتَاً٘س چ٘عّدبٕ
ثرهَنٖ ضا اظ شّيتبى زٍض كٌ٘سٍ ،قتٖ احؿبؼ ٖهجبً٘ت هٖكٌ٘س ٍ فكط هٖكٌ٘س هَضز ثٖاًهبفٖ قطاض گطفتِاٗس ،زض آى لحٓدبت
تَؾٍ احؿبؾبت ّساٗت هٖ قَٗس .ثطذٖ اظ افطاز زض كٌتطل ذَز كبهاً ًبتَاى ّؿتٌس ٍ ثِ قست گ٘ذ هٖقًَسٍ .قتٖ احؿبؾبت فطز
غ٘طٖبزٕ قَز ،ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ تب ًقُٔ ثٖ هٌُق قسى تَؾٍ احؿبؾبت ّساٗت قسُ اؾت .افطازٕ ّؿتٌس كِ ٍقتٖ زض تاقٌس
تب احؿبؾبت ضا ضّب كٌٌس ظهبًِ ؾرتٖ زاضًس ،حتٖ تب ًقُِإ كِ احؿبؼ آؾ٘ت ٍ زلقكؿتگٖ هٖكٌٌدس ٍ ،ثدِ قدكلٖ هٌفٗاًدِ
ّوطاُ ثب احؿبؾبت كك٘سُ هٖ قًَس .احؿبؾبت زض ّط چ٘عٕ زض حبل ٖول اؾت .زض ٍاقٗ٘ت ،اٗي احؿبؾبت ٗك ذسا زض ؾدِقلودطٍ
زضٍى ثُٗس هب اؾت .آى ثطإ هَرَزات ثكطٕ ذلق قس ٍ ،ثطإ ذبَط هَرَزات ثكطٕ ٍ توبم هَرَزات شٕقَٗض زضٍى ؾِقلودطٍ
ٍرَز زاضز .ثسٍى احؿبؾبت ،هَرَزات ثكطٕ ؾطز ٍ ثٖتفبٍت هٖقًَس .اگط هَرَزات ثكطٕ احؿبؾبت ًساقتِ ثبقٌس ،حتٖ فبؾدس
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هٖقًَس .پؽ ثطإ ًَٔ ثكط ظًسگٖ هٌٗبزاض ًوٖثَز .زق٘قبً ثِ ذبَط اٌٗكِ احؿبؾبت ٍرَز زاضز ،هطزم ٗبز گطفتدِاًدس كدِ احؿدبؼ
ذَقحبلٖٖ ،هجبً٘تً ،بضاحتٖ ٍ ،افتربض كٌٌس .زق٘قبً ثِ ذبَط اٌٗكِ احؿبؾبت ٍرَز زاضز ،پًَ٘س ذبنٖ ث٘ي ٍالسٗي ٍ فطظًساى ٍرَز
زاضز .زق٘قبً ثِ ذبَط اٌٗكِ احؿبؾبت ٍرَز زاضز ،هطزم هٖ تَاًٌس ذبًَازُ تكك٘ل زٌّس .زق٘قدبً ثدِ ذدبَط ٍردَز احؿبؾدبت ،هدطزم
هٖتَاًٌس فطظًساى ذَز ضا زٍؾت ثساضًس ٍ اظ آًْب هطاقجت كٌٌس .احؿبؾبت هٖتَاًس اٗي ًقفّب ضا ثطإ هَرَزات ثكطٕ اٗفدب كٌدس.
اهب ثِ ذبَط افكبض گوطاّبًِ ،احؿبؾبت هٖتَاًس ّوهٌ٘ي ثطإ هَرَزات ثكطٕ ضفتبض ًبزضؾت ٗب قَُّ٘بٕ تفكدط ًبزضؾدت اٗزدبز
كٌس .اظ لحِٓإ كِ فطز هتَلس هٖقَز زض احؿبؾبت غٍََِض اؾت .آى زض توبم ؾلَلّبٕ قوب پط قسُ اؾت .ثٌبثطاٗي گطٗدع اظ آى
زض ََل تعكِ٘ ؾرت اؾت .ثِ ٌَٖاى ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ،اگط ًوٖتَاً٘س احؿبؾبت ضا ضّب كٌ٘س ،توبم ضفتبض قوب ضفتبض ثكدطٕ ذَاّدس
ثَز .گطاهٖ زاقتي احؿبؾبت زض حق٘قت زفبٔ كطزى اظ احؿبؾبت اؾت ٍ .زض آى نَضت ،قوب نطفبً ٗك اًؿبى ٖبزٕ ّؿت٘س .اگدط
ثتَاً٘س آى ضا ضّب كٌ٘س ،آًَقت زٗگط ثركٖ اظ آى ً٘ؿت٘سٗ ٍ ،ك ذسا ّؿت٘س .انل اٗي اؾت.
ثَزاّب ،ثَزٕؾبتَاّب ،آضّبتّب ٍ ،ذساٗبى ث٘طٍى اظ اٗي احؿبؾبت ّؿتٌس .ذساٗبى ذبضد اظ ؾِقلوطٍ احؿبؾبت ثكدطٕ ًساضًدس .اهدب
ًساقتي احؿبؾبت ثكطٕ ثطاثط ثب اٗي ً٘ؿت كِ ثِ زٗگطاى اّو٘ت ًساز ٍ اظ آًْب هَاْجت ًكطز .آًْب چ٘عٕ ثبالتط ضا زاضا ّؿتٌس ،كِ
ًبه٘سُ هٖقَز ً٘كرَاّٖ (ؾٖثِٖ) ،كِ ثبقكَُتطٍ ،ؾٕ٘تط ٍ قگفتاًگ٘عتط اؾت .احؿبؾبت ٌٖهطٕ زضٍى ؾِقلوطٍ اؾت.

قبگطزۺ قبگطزاى اظ قْط فَغٍ ثِ هي تلفي كطزًس ٍ ذَاؾتٌس زضٍزقبى ضا ثِ هٗلن گطاهٖقبى ثطؾبًن!
معلم :اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ ؾٌگبپَض ٗك ارتوبٔ چٌس ًػازٕ اؾت ٍ اًگل٘ؿٖ ثِ ٌَٖاى ظثبًٖ هتساٍل ثكبض هٖضٍز .روٗ٘ت آى  ۳.۲ه٘لَ٘ى ًفدط اؾدت،
ّفتبز ٍ قف زضنس اظ آًْب چٌٖ٘ ّؿتٌس .اهب زض حبل حبيط تٗساز اًسكٖ اظ هطزم ّؿتٌس كِ زض حبل ٗبزگ٘طٕ زافب ّؿدتٌس .ث٘كدتط
آًْب ثِ ظثبى اًگل٘ؿٖ تحه٘ل كطزُاًس .آًْب ظثبى گفتبضٕ چٌٖ٘ ضا هٖفْوٌس اهب ثطإ ذَاًسى چٌ٘دٖ چدبلف زاضًدس .اٗدي ٗكدٖ اظ
چٌسٗي هَضزٕ اؾت كِ ثِ ٌَٖاى هبًٕ زض حبل ٖول اؾت ٍ ؾرتّٖبٖٗ ضا ثطإ كؿت فب تَؾٍ هطزم قطاض زازُ اؾت .هي ً٘ع ثدِ
ظثبى اًگل٘ؿٖ تحه٘ل كطزم ٍ هٖتَاًن ؾرتّٖبٕ آًْب ضا زض كٌن .اؾتبز ،هب چگًَِ هٖتَاً٘ن تحت اٗي قطاٍٗ زافب ضا ثِ هطزم
ث٘كتطٕ زض ؾٌگبپَض اقبِٖ زّ٘ن؟
معلم ۺ اٗي ًَٔ اظ قطاٍٗ زض هٌبَق زٗگط ّن ٍرَز زاضز .ثطذٖ افطاز چٌٖ٘ زض اؾدتطال٘ب ّؿدتٌسّ ٍ ،وٌُ٘دَض افدطاز چٌ٘دٖ كدِ زض
ككَضّبٕ غطثٖ زٗگط ظًسگٖ هٖكٌٌس ،اهب آًْب كبهاً زض فطٌّگ غطة پطٍضـ ٗبفتِاًس ،ثٌبثطاٗي چٌٖ٘ نحجت ًوٖكٌٌدس .اهدب آٗدب
اٗي هٌٖٗ ضا هٖزّس كِ آًْب ًوٖتَاًٌس فب ضا هُبلِٗ كٌٌس؟ آًْب هٖتَاًٌس ًؿرٔ اًگل٘ؿٖ رَآى فبلَى ضا ثرَاًٌس ٗب رَآى فدبلَى ضا
ثِ ظثبىّبٕ زٗگط ثرَاًٌس .آًْب هٖتَاًٌس ثَُض هكبثِ فب ضا ثسؾت آٍضًس .اٗي هؿئلِإ ً٘ؿت.

قبگطزۺ اؾتبز ث٘بى كطزًس كِ زض حبل حبيط توبم هَرَزات ثكطٕ ثط ضٍٕ ظه٘ي قطاض ً٘ؿت اًؿبى ثبقٌس .آٗب اٗي زض هي زضؾدت
اؾت؟ زض اثتسا ٍقتٖ اٗي هطزم پبٗ٘ي آهسًس ،ثِ اٗي ذبَط ًجَزُ كِ آًْب چَى ثس قسُاًس قسم ثِ قسم ثِ پبٗ٘ي ؾدقٌَ كدطزُاًدس .زض
َٖو ،ذُط كطزًس ٍ ثِ اٌٗزب پبٗ٘ي آهسًس .اهب ٍقتٖ ثِ زً٘بٕ ثكطٕ ضؾ٘سًسّ ،وگٖ ثِ تَّن فطٍافتبزًس ٍ كبضهبٕ ثؿ٘بضٕ رودٕ
كطزًس .ثطذٖ اظ افطاز كبضهبٕ ثؿ٘بض ظٗبزٕ اًجبقتِ كطزًس ٍ كبهاً گن قسًس .آًْب زٗگط ثِ ّ٘چ ٍرِ قبزض ثِ تعكِ٘ ً٘ؿدتٌس .اهدب ثدب
ٍرَز اٗي ،اؾتبز فقٍ ثِ اٗي حق٘قت ًگبُ هٖ كٌٌس كِ آًْب زض اثتسا ثطإ كؿت فب پبٗ٘ي آهسًس .ثٌبثطاٗي ثسٍى تَرِ ثدِ اٌٗكدِ چدِ
كؿٖ ثبقس ،ثِ هحى اٌٗكِ اهطٍظ اٍ فكط تعكِ٘ ضا ضقس زّس ٍ ٍاضز توطٗي قَز ،اؾتبز ًزبت ضا ثِ اٍ ٖطيِ ذَاٌّس كطز.
معلمۺ آى اؾبؾبً زضؾت اؾت .اهب اٌَُٗض ً ٘ؿت كِ ّوِ هطزهٖ كِ ثِ اٌٗزب پبٗ٘ي آهسًس ثِ ٖلت افكبض زضؾت ثَزُ اؾت؛ ثطذٖ ثِ
اٗي ؾُح فطٍافتبزًس .اهب ثِ ٌّگبم اضائٔ ًزبت ثِ هطزم ،زافب ثب ّط كؿٖ ٗكؿبى ضفتبض هٖكٌس .اٗي زضة هي آًقسض ثَُض گؿتطزُإ
ثبظ اؾت كِ زٗگط ّ٘چ زضٕ ثبقٖ ًوبًسُ اؾت .فقٍ ثِ قلت هطزم ًگبُ هٖقَز .ثِ ٖاٍُ ،اٗي حق٘قت زاضز كِ گفتدِام هَردَزات
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ثكطٕ زض زً٘بٕ اهطٍظُ ثطإ اٌٗكِ اًؿبى ثبقٌس ً٘بهسُاًس .اهب ّوِ آًْب ّن ً٘بهسُاًس كِ ثَزاّب ،زائَّبٗ ،ب ذساٗبى ثبقٌسّ ٌٖٗٗ .وِ
آًْب ثطإ تعكِ٘ ً٘بهسُاًس .اهب توبم آًْب ثِ ذبَط زافب آهسًس ،تَؾٍ زافب قكل گطفتِاًس ٍ ،تَؾٍ زافب ذلق قسُاًدس .آًْدب ّدط زٍٕ
ًقف هخجت ٍ هٌفٖ ضا اٗفب هٖكٌٌس.

قبگطزۺ اظ ظهبى قطٍٔ هُبلِٗ فبلَى زافب ،زٍ ثبض قوب ضا زض ذَاة زٗسُامّ .ط زٍ ثبض ،قوب قجِ٘ تهَٗط حبل حبيطتبى ثَزٗس .هي ثدِ
ظثبى اًگل٘ؿٖ تحه٘ل كطزم ٍ ّوهٌ٘ي فطظًسٕ زٍضگِ ّؿتن .چطا اٌَُٗض اؾت كِ ًتَاًؿتن ثسىّبٕ قدبًَى قدوب ضا ثج٘دٌن اهدب
تَاًؿتن ٗك ثسى هكبثِ قوب ضا ثجٌ٘ن؟
معلم :تعكِ٘ ّط قرم ثَُض هتفبٍتٖ پ٘ف هٖضٍزً .وٖ ذَاّن ثَُض ذ٘لٖ ذبل ثِ قدوب ثگدَٗن .قدطاٍٗ ثطذدٖ اظ قدبگطزاى
هتفبٍت اؾت ٍ ًوٖتَاًٌس ثسىّبٕ قبًَى هطا ّن ثجٌٌ٘سّ .ط كؿٖ هٖزاًس كِ ثسى قبًَى تهَٗط ٗك ثَزا ضا زاضز ،ثب هَّبٖٗ آثدٖ
كِ ٗك كبؾبٗبٕ ظضز پَق٘سُ اؾت .قجل اظ اٌٗكِ ثِ قلوطٍٕ ثَزا ثطؾ٘س ،اربظُ ًساضٗس تهَٗط ٗك ثَزا ضا ثجٌ٘٘س .هَئَ اٗي اؾدت.
ثِ هٌَٓض اٌٗكِ پ٘كطفت قوب ضا هرتل ًكٌن ،ظٗبز زضثبضُ قطاٍٗ ذبل قوب نحجت ًوٖكٌن .ثطذٖ افطاز هٖتَاًٌس ثجٌٌ٘س ٍ ،زٗسى
ثِ ؾبزگٖ هٌزط ثِ ٍاثؿتگٖ اظذَزضايٖ ثَزى هٖقَز .ثٌبثطاٗي ّو٘كِ اظ نحجت زضثبضُ قطاٍٗ ذبل ذَززاضٕ كطزُام ٍ ،افدطاز
توبم هست زضثبضُ آى پطؾ٘سُاًس .ثطذٖ افطاز ٌٖبنط هبزضظازٕقبى ضا ثب ذَز حول هٖكٌٌس ،كِ اربظُ هٖزّس ثجٌٌ٘دس .افدطاز ظٗدبزٕ
هخل اٗي ّؿتٌسّ ،وبًَُض كِ ثِ قوب گفتِ ام ّ٘چ هَرَز ثكطٕ ثطإ اٌٗكِ اًؿبى ثبقس ً٘بهسُ اؾت ٍ ،آى ثدِ اٗدي ذدبَط اؾدت.
آًَقت كؿبًٖ ّؿتٌس كِ ذ٘لٖ ذَة تعكِ٘ كطزُ اًس ٍ ثبٗس ؾطٗٗتط پ٘كطفت كٌٌس .آًْب اربظُ ًساضًس كِ ثجٌٌ٘س ٍ ،اٗي هٌزط ثدِ اٗدي
هٖقَز كِ قبزض ثِ زٗسى چ٘عٕ ًجبقٌسّ٘ .چ هصّت ٗب ضٍـ تعكِ٘إ قبزض ً٘ؿت قوب ضا ثِ هكبًٖ ًزبت زّس كِ حتٖ اظ ذساٗبى
ذَزـ ثبالتط اؾت .زافبٕ هب هٖتَاًس توبم هَرَزات شٕ قَٗض ضا ًزبت زّس .تب ّط اضتفبٖٖ كِ قرم تعك٘دِ كٌدس ثدِ ذدَزـ
ثؿتگٖ زاضز .آى ثِ اٗي ذبَط اؾت كِ زافب فبٕ كْ٘بى اؾت ٍ هحٍّ٘بٕ ظًسگٖ ثطإ توبم هَرَزات زض كْ٘بى ذلق كطزُ اؾت.
آى هٖ تَاًس قوب ضا ثِ ربٗگبُ انلٖ ثطگطزاًس .اهب العاهبت ً٘ع ثِ ّوبى ًؿجت ثبال ّؿتٌس .ثطذٖ قبگطزاى ثبٗس ثدِ ؾدَُح ثدبالٖٗ
تعكِ٘ كٌٌس .اگط [حبلت العام] آًْب ثِ ضٍقي ٍ آگبُ قسى ثِ هؿبئل ذسقِزاض قَزّ ،طگع قبزض ًرَاٌّس ثَز ثِ آى قلوطٍ ثطؾٌس.
هؿ٘ط تعكِ٘ ثطاؾبؼ قرم تٗ٘٘ي هٖقَزّ .ط كؿٖ هتفبٍت اؾت .ثطذٖ افطاز هٖتَاًٌس ثؿ٘بض ٍايح ثجٌٌ٘سّ ،وبًَُض كدِ ظهدبى
هٖگصضز چ٘عٕ ضا پؽ اظ چ٘ع زٗگط هٖثٌٌ٘س .زض حبل٘كِ ثطذٖ افطاز ثِ ؾبزگٖ چ٘عٕ ًوٖثٌٌ٘س .فكط ًكٌ٘س كؿبًٖ كِ ًودٖتَاًٌدس
چ٘عٕ ثجٌٌ٘س زض ؾُح پبٌٖٗ٘ ّؿتٌس ٍ ،فكط ًكٌ٘س آًْبٖٗ كِ هٖتَاًٌس ثجٌٌ٘س ثِ ذَثٖ تعكِ٘ كطزُاًس .ؾُح تعك٘ٔ فطز ثؿتگٖ ثِ
ؾُح ق٘يقٌ٘گ اٍ زاضز .اٗي قُٖٗ اؾت .زض ؾطتبؾط تبضٗد ّطگع ؾ٘ؿتن تعكِ٘إ ًجَزُ كِ اظ تَاًبّٖٗبٕ فَيَجٖ٘ٗ ثِ ٌَٖاى
اؾتبًساضزٕ ثطإ قًبٍت ق٘يقٌ٘گ ذَة فطز ٗب ثبال ثَزى ؾُح اٍ اؾتفبزُ كطزُ ثبقس .آى ّطگع اتفبي ً٘فتبزُ اؾت.

قبگطزۺ ّط چ٘عٕ اظ تقَا تجسٗل هٖقَز .زض آى نَضت آٗب زضٗبفت چ٘عّب اظ اؾتبز ثبٖج هٖقَز قرم تقَا اظ زؾت ثسّس؟
معلمۺ اٗي ضا زض گصقتِ گفتِام ،گفتن كِ ّوِ قوب تعكِ٘كٌٌسُ ّؿت٘س ٍ ثبٗس ذَزتبى ضا ثط َجق اؾتبًساضزّبٖٗ هحكن حفّ كٌ٘س.
هْن ً٘ؿت چِ كؿٖ ّؿت٘س ،ثبٗس ثِ آى قَُ٘ ٖول كٌ٘س .ثِ اٗي ذبَط كِ قوب زض ضًٍس تعكِ٘ ّؿت٘س ٍ آى العاهدٖ ثدطإ تعك٘دِ
قوبؾت .اهب هي ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ً٘ؿتن .اؾتبز اٌٗزبؾت كِ قوب ضا ًزبت زّس .ثبٗس زض اٗي ثبضُ ضٍقي ثبق٘س .ثٌبثطاٗي ّطگع ًجبٗدس
ذَزتبى ضا ثب هي هقبٗؿِ كٌ٘س.

قبگطزۺ اؾتبز ث٘بى كطزًس كِ هؿ٘ط تعك٘ٔ ّط ٗك اظ هطٗساى توبم هؿ٘ط تب كوبل ًٓن ٍ تطت٘ت زازُ قسُ اؾت .اهب زض رَآى فدبلَى
۴
گفتِ قسُ اؾتّ« ،ط آًهِ ثِ لحبِ ف٘عٗكٖ زاضًسّ ،وطاُ ثب تحول آًْب ،اظ پ٘ف تٗ٘٘ي قسُ اؾت».
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معلمۺ ّ٘چ تٌبقًٖ آًزب ٍرَز ًساضز .هي ثطإ ّوِ ثطًبهِضٗعٕ كطزُ ام كِ ثِ كوبل ثطؾٌس .اهب ّوِ لعٍهبً زض قلوطٍٖٗ ٗكؿبى ثِ
كوبل ًوٖ ضؾٌس .آٗب هٌَٓض اٗي ً٘ؿت؟ پؽ ،چ٘عّبٖٗ كِ ذَز قوب حول هٖكٌ٘س ،تَاًبٖٗتبى ثطإ گصقت كطزى ،تَاًدبٖٗ ثدطإ
تحول كطزى ٍ ،اٌٗكِ ربٗگبُ انلٖ قوب كزبؾت ،توبهبً هتفبٍت اؾت.

قبگطزۺ « ...ثطذٖ افطاز ثبظقسى گًَگ ٗب ضٍقيثٌٖ٘ ضا تزطثِ ذَاٌّس كطز ...زض ٗك ؾُح ثؿ٘بض پبٗ٘ي ».زض هدَضز چٌد٘ي فدطزٕ،
ًكتٔ ًٓن ٍ تطت٘ت زازى ثطإ ضؾ٘سى آًْب ثِ كوبل چ٘ؿت؟
معلمۺ قوب احؿبؼ هٖكٌ٘س آى ثٖهٌٖٗ اؾت ،اهب زٗگطاى آى ضا ثبهٌٗب هٖٗبثٌس! غ٘طتعكِ٘كٌٌسگبى ّوگٖ ثب ثسؾدت آٍضزى حتدٖ
شضٓ كَچكٖ زؾتبٍضز زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ كبهاً احؿبؼ ضيبٗت هٖكٌٌس .آًْب احؿبؼ هٖكٌٌس آى كبهاً ثبهٌٗب اؾت ٍ اٌٗكِ آًْب
ٍاقٗبً اظ ظًسگٖ ذَز لصت هٖثطًس .آٗب اٌَُٗض ٖول ًوٖكٌس؟ ّوبًَُض كدِ تعك٘دِكٌٌدسگبى هرتلدف زض ؾدَُح هٌٗ٘دٖ ثدِ كودبل
هٖضؾٌس ،آى ثطاٗكبى ثبهٌٗب اؾت!

قبگطزۺ ثطإ ث٘ف اظ ٗك ؾبل اؾت كِ فب ضا هُبلِٗ كطزُام ٍ توطٗيّب ضا اًزبم زازُام .اهب ّط ثبض كِ توطٗيّبٕ اٗؿتبزُ ضا اًزبم
هٖزّنً ،وٖتَاًن ذو٘بظُ كك٘سى هساٍم ٍ ربضٕ قسى اقك ّبٗن ضا هتَقف كٌن .آٗب ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ ثطذٖ اظ ٍاثؿتگّٖبٗن
ضا ضّب ًكطزُام؟
معلمۺ ذ٘ط .ذو٘بظُ كك٘سى ٗك حبلت تعكِ٘ اؾت .زض هطحلِ اٍلِ٘ تعكِ٘ ثَُض پَ٘ؾتِ ْبّط هٖقَز .اهب ّو٘كِ اتفبي ًودٖافتدس.
اٗي حبلت حبثت ً٘ؿت .زض ََل هطحلٔ اثتساٍٖٗ ،قتٖ كِ چٖ زضٍى ثسى ضقس ٗبفت ثِ ؾط فكدطزُ هدٖقدَز ٍ ثبٗدس ذدبضد قدَز،
ذو٘بظُ كك٘سى هوكي اؾت اتفبي ث٘فتس .آى چ٘ع ثسٕ ً٘ؿت .زض ََل هطحلِ اٍلِ٘ ّوبًَُض كِ ثسى تٌٓ٘ن هٖقدَز ،پدب قدسى
ث٘وبضّٕب زض ؾط ً٘ع ثبٖج اٗزبز آى هٖقَز .آى پسٗسُإ زض ضًٍس تعكِ٘ اؾت.

قبگطزۺ ٍقتٖ افطاز زضثبضُ ٗك هَئَ ثرهَل ثط ًٓطات ذَز انطاض هٖكٌٌس ،چگًَِ فطز هٖتَاًس ث٘ي ٍاثؿتگّٖدب ٍ اندطاض ثدط
ًٓطذَز توبٗع قبئل قَز؟ ثطإ هخبلٍ ،قتٖ افطاز زضثبضُ هَئَ ذبنٖ ًٓطات هتفبٍتٖ زاضًس اهب فقٍ ٗك ضٍٗكطز هٖتَاًدس اتردبش
قَزّ ٍ ،ط ٗك ًٓط تزلٖ فب زض ؾَُح هرتلف اؾت ،آٗ ب قرم ثبٗس ثط اؾبؼ زض ذَزـ ثِ آى هَئَ ضؾ٘سگٖ كٌدس ٗدب ثدط
َجق تهو٘ن گطٍُ؟ چگًَِ ّط هطٗس هٖتَاًس فب ضا ثِ ٌَٖاى هٗلن زض ًٓط ثگ٘طز تب آى ضا ٖولٖ كٌس؟
معلمۺ ٍقتٖ ثب هؿئلِإ زؾت ٍ پٌزِ ًطم هٖكٌ٘س ٍ ًٓطات هرتلفٖ اضائِ هٖقَز ،ثٗس اظ ثحج ثط ضٍٕ آى هَئَ ،ثبٗس اٍل زافب
ضا زض ًٓط ثگ٘طٗس ٍ ًجبٗس ث٘ف اظ حس ثِ ًٓط ذَزتبى تأك٘س كٌ٘س .ثٗس اظ اٌٗكِ تهو٘ن ًْبٖٗ گطفتِ قس ،ثبٗس ثب ّن كبض كٌ٘س تب آى ضا
ثِ ذَثٖ اًزبم زّ٘سٍ .قتٖ افطاز ثِ چؿج٘سى ثط ًٓطات ذَزقبى انطاض هٍٖضظًس ٍ ظهبى ظٗبزٕ ضا ثِ هكبرطُ زضثدبضُ آى هَيدَٔ
هٖگصضاً ٌس اهب قبزض ً٘ؿتٌس ثِ ٗك تَافق ثطؾٌس ،آًْب تَؾٍ اّطٗوي ٗب ؾطقت اّطٗوٌٖ هَضز اؾتفبزُ قطاض هدٖگ٘طًدس كدِ ثدِ فدب
آؾ٘ت هٖ ظًس .ثَُض ؾطؾرتبًِ انطاض ثط چؿج٘سى ثِ ًٓط ذَزتبى ٍ اهتٌبٔ اظ ضّب كطزى آى ٗك ٍاثؿتگٖ ثِ «ذَز» اؾت.

قبگطزۺ ًٓط ٗك قرم زضثبضُ هَيَٖٖ ثبٖج هٖقَز ثبٍضّبٕ ذَزـ ضا ضقس زّس .اهب ث٘ي ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ٍ ٗك فدطز ٖدبزٕ
ظهبًٖ كِ ثب افكبض ٍ ثبٍضّبٕ ذَز زؾت ٍ پٌزِ ًطم هٖ كٌس ،تفبٍت زض آى حبلت شٌّٖ كِ زاضز ًْفتِ اؾتٗ .دك فدطز ٖدبزٕ ثدِ
زضؾتِٖ افكبض ذَزـ ٍاثؿتِ اؾت ٍ اظ اٗي ضٍ اه٘سٍاض اؾت افطاز زٗگط ثب اٍ هَافق ثبقدٌس .زض هقبثدلٗ ،دك تعك٘دِكٌٌدسُ ًٓدطات
ذَزـ ضا زاضز اهب آًْب ضا ثِ افطاز زٗگط تحو٘ل ًوٖكٌس .آٗب اٗي زض زضؾت اؾت؟
معلمۺ اٗي كبهاً زضؾت ً٘ؿت .آى ثِ اٗي ذبَط اؾت كِ ٗك تعكِ٘ كٌٌسُ ثدِ ؾدبزگٖ زض ه٘دبى هدطزم ٖدبزٕ ثبٍضّدبٖٗ قدكل
ًوٖزّس ٍ ،اٍ فب ضا ثبالتط اظ ّط چ٘ع زٗگطٕ قطاض هٖزّس .اٍ اظ فب اؾتفبزُ هٖكٌس تب زض تَّن ًفَش كٌس ٍ افكدبض ٍ ٖقبٗدس ثكدطٕ ضا
پب كٌس ٍ ،ثطإ قًبٍت ّط چ٘عٕ فب ضا ثكبض هٖ ثطز .گصقتِ اظ ثكبضثطزى افكبض زضؾت هحكن ثطإ هحبفٓدت اظ فدب ،اٍ كبضّدبٕ
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هطزم ٖبزٕ ضا ثَُض َجٖ٘ٗ ٍ ثسٍى زض َلت ثَزى اًزبم هٖزّس .اٍ ثِ اٗي ٍاثؿتِ ً٘ؿت كِ آٗب آى هٖتَاًس اًزبم قدَز ٗدب ذ٘دط،
ثٌبثطاٗي حتٖ كوتط اٌَُٗض اؾت كِ ثبٗس ثبٍضّبٕ ؾفت ٍ ؾرت زاقتِ ثبقٌس.
هطٗساى زافب چگًَِ ثبٗس ثِ ٍاثؿتگٖ زاقتي ضؾ٘سگٖ كٌٌس؟ آٗب ثب افكبض زضؾت ثِ آًْب ضؾد٘سگٖ هدٖكٌ٘دس؟ هرهَندبً ٍقتدٖ كدِ
ككوكفّبٕ قسٗس ًبقٖ اظ اذتاف ًٓط ٍرَز زاضز ،قوب ثبٗس ثِ ذَزتبى ًگبُ كٌ٘س ٍ زض قلتتبى ثجٌ٘٘س كِ كزب اٗؿتبزٗس .آٗدب آى
نسزضنس هُبثق فب اؾت؟ انطاض قوب ثِ چؿج٘سى ثِ ًٓط ذَزتبى ثط چِ اؾبؾٖ اؾت؟ ثبٗس ثِ ضٗكٔ آى فكط ًگبُ كٌ٘س.

قبگطزۺ ٗكٖ اظ قبگطزاى زٗسگبّٖ ثسثٌ٘بًِ زاضز ،هٖگَٗس كِ هوكي اؾت هَرَزٕ زضٍى ؾِقلوطٍ ثبقس ٍ اٗي اهكبى ّؿدت كدِ
ًتَاًس اظ ؾِقلوطٍ ذبضد قَز ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چقسض تاـ كٌس .آٗب اٗي َطظ فكط زضؾت اؾت؟
معلمۺ چِ كؿٖ ثِ اٍ گفتِ كِ هَرَزٕ زضٍى ؾِقلوطٍ اؾت؟ ّطگع ثِ ّ٘چ كؿٖ ًگفتِام كِ ًوٖتَاًدس تعك٘دِ كٌدس .ثدِ قدوب
هٖگَٗن كِ اّو٘تٖ ًوٖزّن چِ كؿٖ ّؿت٘س ٍ ،اّو٘تٖ ًوٖ زّن ثطإ چِ ثِ اٌٗزب آهسٗس؛ حتٖ اگط ثِ زً٘دب آهسٗدس كدِ ثدِ فدب
آؾ٘ت ثعً٘سٌَّ ،ظ ًزبت ضا ثِ قوب ٖطيِ هٖكٌن( .تكَٗق)
آٗب هٖ زاًؿت٘س كِ تٗساز قبگطزاى زافب اهطٍظ ٍاقٗبً ثؿ٘بض ظٗبز اؾت؟ اگط هب ذَزهبى ثِ ذَثٖ اًزبم ًوٖزازٗن ،ثب چٌ٘ي گطٍُ ثعضگدٖ
اظ افطاز پ٘بهسّب ثعضگ هٖثَز .آًَقت ازاضات زٍلتٖ هٌٖٗ٘ قطٍٔ هٖكطزًس آى ضا هَضز تَرِ قطاض زٌّس .زض حق٘قتّ ،و٘كِ افدطازٕ
ثَزُاًس كِ هٖ ذَاٌّس ثجٌٌ٘س [زض فبلَى زافب] چِ ذجط اؾت .ثطذٖ افطاز كِ ثِ ٌَٖاى ربؾَؼ كدبض هدٖكٌٌدس ّودطاُ ثدب قدبگطزاى
توطٗي هٖكٌٌس ٍ زض حبل هكبّسُ ٍ توبقب ّؿتٌس كِ آًْب چِ كبض هٖكٌٌس .آٗب هٖزاً٘س چگًَِ ثِ اٗي هَقٗ٘ت ًگبُ هٖكٌن؟ هْدن
ً٘ؿت اٍ چِ ًَٔ قغلٖ اًزبم هٖزّس ،اٍ ٗك هَرَز شٕقَٗض اؾت .زض اثتسا اٍ ٗك هَرَز اؾت .زٗسگبُ هي ًؿجت ثِ آًْدب [اٗدي
اؾت] ،ثِ ؾبزگٖ آًْب ضا افطازٕ ثب قغلّبٕ هتفبٍت زضًٓط هٖگ٘طم .ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چِ افكبضٕ زاقتِاًس ٍقتٖ اٍل٘ي ثبض ثدِ
اٗي هحٍ٘ هب ٍاضز هٖقًَس ،ثب ّوِ آًْب ثب افكبض ً٘كرَاّبًِ ضفتبض هٖكٌن .تب ٍقتٖ كِ ثرَاّس تعكِ٘ كٌس ،هي هؿدئَل اٍ ّؿدتن.
ثٌبثطاٗي ٍقتٖ ثؿ٘بضٕ اظ اٗي افطاز اظ ازاضات زٍلتٖ هٖآٌٗس تب زضثبضُ زافب ثساًٌس هتَرِ هٖقًَس كِ هب چ٘عٕ ثدطإ پٌْدبى كدطزى
ًساضٗن ٍ چ٘ع ثسٕ زضثبضُ هب ٍرَز ًساضز ٍ ،ثِ ٖاٍُ قطٍٔ كطزًس اٌَُٗض فكط كٌٌس كِ زافب ثؿ٘بض ذَة اؾت ،قطٍٔ كطزًس كِ زافدب
ضا ثب ٖاقِ هُبلِٗ كٌٌس .ثٗساً ،ثِ قبگطزاى هب گفتٌسۺ «آٗب هٖ زاً٘س هي چِ كؿٖ ّؿتن؟ هي ٗك ًفَشٕ ّؿتن .فْو٘سم كدِ قدوب
ذَة ّؿت٘س .اكٌَى آى ضا ذَاّن آهَذت!» (تكَٗق)
هٖگَٗن زافبٕ هب اظ اٗي ًوٖ تطؾس كِ تَؾٍ زٗگطاى قٌبذتِ قَزّ .ط ٗك اظ قبگطزاى ٍ ّط ٗك اظ زاٍَلجدبى هدب اٌُٗدَض ضفتدبض
هٖكٌٌسۺ «قوب اٌٗزب آهسُاٗس كِ هب ضا ثكٌبؾ٘سّ .ط آًهِ كِ هٖذَاّ٘س ثساً٘س ،هي ثِ قوب ذَاّن گفتّ .ط آًهِ كِ هدٖذَاّ٘دس
ثجٌ٘٘س ،آى ضا ث٘طٍى آٍضزُ ٍ ثِ قوب ًكبى ذَاّن زازّ٘ ».چ چ٘ع پٌْبًٖ ٍرَز ًساضزّ .ط كبضٕ ثدِ قدَُ٘إ ثدبظ ٍ ضاؾدت٘ي اًزدبم
هٖقَز .ظٗطا اٗي تٌْب قُِٗ ؾطظه٘ي پب زض زً٘بٕ ثكطٕ اؾت .قج ل اظ اٌٗكِ ثِ زض زافب ثطؾٌس ،هطزم اهطٍظُ ثط اٗي ثبٍض ّؿتٌس
كِ ّ٘چ اًؿبى ذَثٖ زٗگط ٍرَز ًساضز .اگط آًْب هب ضا ًكٌبؾٌس ٍ ثِ اٗي هحٍ٘ قسم ًگصاضًس ،حق٘قتبً ثبٍض ًرَاٌّس زاقت كِ چٌد٘ي
هطزم ذَثٖ زض اٗي زً٘ب ٍرَز زاضًس.

قبگطزۺ ٍقتٖ تبظُ اظ ذَاة ث٘ساض قسُام ٗب زض اَطاف قسم هٖظًن ،ثركٖ اظ هغعم ثَُض پَ٘ؾتِ پبضاگطافّبٕ ذبنٖ اظ رَآى فبلَى
ضا هٖ ذَاًس ،اهب ذَزآگبُ انلٖ هي زضثبضُ اهَض هطزم ٖبزٕ فكط هٖكٌس .آٗب آى ثرف اظ هي كِ ثَُض كبهل تعكِ٘ قسُ اؾدت اٗدي
ذَاًسى ضا اًزبم هٖزّس؟
معلمۺ ثلِ ،اٗي حبلت هوكي اؾت پ٘ف ث٘بٗس .آ ى ثرف اظ قوب كِ تعكِ٘ ضا كبهل كطزُ ضٍقي ٍ آگبُ اؾدت ٍ ثدطإ اٗدي ثردف
ثكطٕ كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ ًكطزُ ٍ ثَُض كَقبٖٗ پ٘ف ًوٖضٍزً ،گطاى اؾت.
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قبگطزۺ قَّطم زض كٌفطاًؽ قطي اٗبالت هتحسُ كِ زض هبُ هبضؼ زض ًََ٘ٗض ثطگعاض قدس ؾدإاالتٖ پطؾد٘س .هٗلدن اٍ ضا تكدَٗق
كطزًس ٍ ثِ اٍ گفتٌس كِ زضٍى ذَز ضا پب كٌس ،ثَُض كبهل ذَز ضا تغ٘٘ط زّس ٍ ،اظ ًَ قطٍٔ كٌس .اٍ هٖزاًس كِ ثبٗس كام هٗلدن ضا
زًجبل كٌس ٍ ثَُض ٍاقٖٗ تعكِ٘ كٌس؛ اهب قَّطم زض ٗك حبلت پك٘وبًٖ ٍ اًتقبز اظ ذَز گ٘ط افتبزُ اؾتً ٍ ،ودٖتَاًدس اظ آى ث٘دطٍى
ث٘بٗسّ .وهٌ٘ي هساذلٔ اّطٗوٌٖ ً ٘طٍهٌسٕ ٍرَز زاضز .اكٌَى چْبض هبُ اؾت كِ اٗي رطٗبى ازاهِ زاقتِ اؾت.
معلمۺ آى ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ ذَزآگبُ انلٖ قَّط قوب يٗ٘ف اؾت ٍ ًوٖتَاًس ثب شٌّٖ ضٍقي كٌتطل ذَز ضا حفّ كٌدس .هدي
ثِ اٍ گفتن كِ اقتجبُ كطزُ ،آًَقت اٍ زض حبلتٖ اظ ؾطظًفِ ذَز گ٘ط كطزُ اؾت .اٍ ثِ افطاَٖ زٗگط ضفتِ ٍ ثِ آى ٍاثؿتِ قسُ اؾت.
آًَقت اّطٗوٌبى اظ اٗي قَُ٘ ًبزضؾت تفكط اٍ اؾتفبزُ كطزُ ٍ ثب اٍ هساذلِ هٖكٌٌس.

قبگطزۺ آٗب اٍ ٌَّظ هٖتَاًس تعكِ٘ كٌس؟
معلمۺ قوب ثبٗس اٗي ؾإال ضا اظ اٍ ثپطؾ٘س .چطا گفتِام كِ ث٘وبضاى ضٍاًٖ ًوٖتَاًٌس تعكِ٘ كٌٌس؟ ّوِ هٖزاًٌس كدِ اٗدي زافدبٕ هدب
ثطإ تعك٘ٔ ذَزآگبُ انلٖ قوبؾت .آى ثِ اٗي هٌٗب اؾت كِ آى ثِ ذَز قوب زازُ هٖقَز .ثبٗس ذَزتبى ضا ثب ذَزآگبُ ضٍقي تعكِ٘
كٌ٘س .توبم ضٍـّبٕ پ٘ك٘ي تعكِ٘ ،قبهل توبم هصاّت پ٘ك٘ي ،ثطإ تعك٘ٔ ذَزآگبُ كوكٖ ثَز .ثٗس اظ اٌٗكِ قرم هٖهطز ،ضٍح
انلٖ اٍ ٌَّظ هخل گصقتِ اظ ه٘بى ثبظپ٘ساٖٗ هٖگصقت .آى ثرف كِ هُبثق اؾتبًساضز ثَز هٖتَاًؿت ثِ ثْكت نَٗز كٌدس ،اهدب
آى ذَز ٍاقٖٗ قوب ًجَز ثلكِ ضٍح كوكٖ ثَز .اظ آغبظ ظهبى اٗي ٗك ضاظ ثَز ٍ ،زض گصقتِ ًوٖتَاًؿدت آقدكبض قدَز .اهدطٍظُ ،ثدِ
هٌَٓض اقبِٖ اٗي زافب ٍ اٌٗكِ قب زض قَٗس ثَُض ٍاقٖٗ ًزبت ٗبث٘س ،هي اٗي ضاظ هَرَز اظ آغبظ ظهبى ضا ثطإ توبم هَرَزات شٕقَٗض
افكب كطزم ،ضاظ اؾطاضّب ،اؾطاضآه٘عتطٗي ضاظ آؾوبًٖ .اگط ًتَاً٘س ذَزتبى ضا تعكِ٘ كٌ٘س ٍ ،ذَز قوب شٌّٖ ضٍقي ًساقتِ ثبقد٘س ،هدي
زض حبل اضائٔ اٗي فب ثِ چِ كؿٖ ّؿتن؟ اظ چِ كؿٖ هٖذَاّن آى ضا كؿت كٌس؟ ثٌبثطاٗي ذَزآگبُ انلٖ قوب ثبٗدس ضٍقدي ثبقدس.
اگط ضٍقي ًجبق٘س ،آًَقت ٖولٖ ًرَاّس ثَز .ثٌبثطاٗي هكطضاً ثِ ّوگٖ هٖگَٗن كِ ثبٗس ثِ قَُ٘إ ضاؾت٘ي ،هٗقَل ٍ ثبٍقبض تعك٘دِ
كٌ٘س.

قبگطزۺ زض حبل اًزبم هسٗت٘كي ،آٗب هٖتَاًن اظ ٗك ثبلكتك اؾتفبزُ كٌن كِ قؿوت تحتبًٖ ضا ثبالتط ث٘بٍضز ٍ ثدطإ پكدت كودطم
ًگِزاضًسُ ثبقس؟
معلمۺ زض ظهبى حبيط هٖتَاً٘س آى ضا اًزبم زّ٘س .ثبٗس اربظُ زّن قوب ّوبًَُض كِ توطٗيّب ضا اًزبم هٖزّ٘س اظ ه٘بى ٗدك ضًٍدس
ثگصضٗس .اگط چِ زض آٌٗسًُ ،وٖتَاً٘س آى ضا اًزبم زّ٘س ظٗطا هُوئٌبً ثِ ذَثٖ آى ضا توطٗي ذَاّ٘س كطز.

قبگطزۺ زض ضؤٗبٗن ،اؾتبز ثِ هي گفتٌس كِ اگط ثتَاًن آًهِ ٍاقٖٗ اؾت ضا ثدِ آًهدِ ؾدبذتگٖ ٍ رٗلدٖ اؾدت تغ٘٘دط زّدن ٍ تودبم
چ٘عّبٕ زضٍغ٘ي ضا اظ َطٗق تعكِ٘ام پب كٌن ،آًَقت تعكِ٘ ذَز ضا كبهل هٖكٌن.
معلمۺ اٗي ضا ثبٗس اظ زٍ رٌجِ ًگبُ كطز .اٍل ،اظ زٗس ذساٗبى ،اٗي ٍاقٗ٘ت ربهِٗ ثكطٕ ٍاقٖٗ ً٘ؿت .ثدِ ٖداٍُ ،اٗدي ٗدك اقدبضُ
اؾت زضثبضُ چ٘عّبٕ ٍاقٖٗ كِ قوب ثِ آى ٍاثؿتِ ّؿت٘س ٍ ،اقبضُإ ثطإ آى ثرف اظ قوبؾت كِ ٍاثؿتگّٖبٕ ثرهَنٖ زاضز.
فقٍ ثِ اٗي قكل هٖتَاًن آى ضا ثِ قوب ثگَٗنً .وٖتَاً٘س ثرَاّ٘س كلوبتٖ كِ ثِ هٌَٓض اقبضُ ثِ قوب اؾت ضا تكطٗح كٌن .زضغ٘ط
اٌٗهَضت چطا اظ اٍل ثِ قوب اقبضُإ ضؾبًسم؟

قبگطزۺ آٗب زض تطت٘ت كلوبت «ري ،قي ،ضى» هٌٗبٕ ثرهَنٖ ٍرَز زاضز؟
معلمۺ آى توبهبً زضثطگ٘طًسُ اؾت« .ري» قبهل «ري ،قي ،ضى» اؾت« .قي» ً٘ع قبهل «ردي ،قدي ،ضى» اؾدت« ٍ .ضى» ً٘دع
قبهل «ري ،قي ،ضى» اؾت.

۲۲

قبگطزۺ ٍقتٖ زضثبضُ هسضؾِ ثَزا ٍ هسضؾِ زائَ زض رَآى فبلَى نحجت هٖكٌ٘س ،اؾتبز هٗوَالً هسضؾِ زائَ ضا پ٘ف اظ هسضؾدِ ثدَزا
قطاض هٖزٌّس .آٗب اٗي اضتجبَٖ ثب تطت٘ت ْبّط قسُ زض «ري ،قي ،ضى» زاضز؟
معلمۺ ًجبٗس تَرِ ذَز ضا ثِ هؿبئلٖ هبًٌس ا ٗي هتوطكع كٌ٘س .زض اٌٗزب ّ٘چ اضتجبٌ ذبنٖ ٍرَز ًساضز .آى ضا اٌٗگًَِ ضٍاى زٗسم كدِ
ثگَٗن« ،ثَزاّب ،زائَّب ٍ ،ذساٗبى ».هٖتَاًؿتن ثگَٗن «زائَّب ،ثَزاّب ٍ ،ذساٗبى »،اهب ًبهٌبؾت ٍ ًبقد٘بًِ ثدِ ًٓدط هدٖضؾدسٗ .دب
هٖتَاًؿتن ثگَٗن «ذساٗبى ،زائَّب ٍ ،ثَزاّب »،اهب نطفبً آًقسضّب ضٍاى حؽ ًوٖقس .ثگَٗ٘ن «ري ،قدي ،ضى» حدؽ ضٍاى ثدَزى
ظٗبزٕ زاضز! هٖتَاًؿتن ثِ گًَِ إ ْطٗف [تطت٘ت] آًْب ضا تغ٘٘ط زّن ،اهب ٖز٘ت ثِ ًٓط هٖضؾ٘سّ .طََض كِ هي آى ضا هٖگدَٗن،
قوب ّن ثبٗس ّوبًَُض ثگَٗ٘س.

قبگطزۺ هي فطزٕ زق٘ق ٍ رسٕ ٍ زض ٖ٘ي حبل ثٖنجط ٍ ثٖحَنلِ ّؿتن .حؽ هٖكٌن اٗي حبلت شّي هي هبًٖٗ ثطإ تعكِ٘ام
قسُ اؾت.
معلمۺ آى قُٗبً ٗك هبًٕ اؾت .ذ٘لٖ ذَة اؾت كِ هٖتَاً٘س آى ضا تكر٘م زّ٘س.

قبگطزۺ آٗب اٗي تَؾٍ افكبض قكلگطفتِ پؽ اظ تَلس ٍ كبضهب اٗزبز قسُ اؾت؟ ٗب تَؾٍ ٍٗػگّٖبٕ انلٖ ٍ هٌحهطثفطز هي اٗزدبز
قسُ اؾت؟
معلمۺ آى ثَؾ٘لٔ افكبض اٗزبز قسُ اؾت .اٗي ًَٔ اظ فكط ٍ ثبٍض زض ََل ٗك زٍضُ ََالًٖ اظ ظهبى تَؾِٗ ٗبفتِ اؾتّ .طٍقدت ثدب
چ٘عٕ هَارِ هٖقَٗس ،ثبٖج هٖقَز زض اٗي ًَٔ اظ افكبض ث٘فت٘سٍٗ .ػگّٖبٕ آى ،ثِانُاح ثبزقت ،رسٕ ٍ ،ثٖنجط اؾت .آى ثدِ
قكلٖ اظ ٖبزت ضقس ٗبفتِ اؾت .قوب اٗي تَاًبٖٗ ضا زاضٗس كِ ثِ ََض كبهل اظ آى ذال قَٗس.

قبگطزۺ هٗلن گفتٌس كِ توبٗل ثِ تعكِ٘ زض چٌ٘ي هحٍ٘ ؾرتٖ ٍاقٗبً قبثل تَرِ اؾت .اهب زض هَضز هي ،حؽ هٖكدٌن ثبٗدس تعك٘دِ
كٌن ظٗطا فكط هٖكٌن ظًسگٖ زض زً٘بٕ ثكطٕ ثؿ٘بض زضزآٍض ٍ ذؿتِكٌٌسُ اؾت .آٗب ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ اناً قبزض ثِ تحول ّ٘چ
ضًزٖ ً٘ؿتن؟
معلمۺ هَئَ اٗي ً٘ؿت .آًهِ تَي٘ح زازم قَُ٘إ اؾت كِ توبم ذساٗبى زضثبضُ هَرَزات ثكطٕ فكط هٖكٌٌس .اهب احؿبؼ قوب
احؿبؼ َجِٖ٘ٗ هطزم زً٘ب اؾت .ارتوبٔ ثكطٕ قُٗبً ضًذ ثؿ٘بض ظٗبزٕ زاضز .هَرَزات زض ثٗسّبٕ زٗگط هٖتَاًٌس ثِ ّوِ رب پدطٍاظ
كٌٌس ٍ قٌبٍض ثبقٌس .هٖ تَاًٌس ثعضگ ٗب كَچك قًَس .توبم آى ثطإ آًْب ثؿ٘بض َجٖ٘ٗ اؾت .فقٍ اًؿبى ٍ ثٗدسّدبٕ الٗدٔ پَؾدتِ
هبًٌس اٗي ّؿتٌس .اظ لحِٓ إ كِ زض اثتسا ثِ زً٘ب آهسٗس تَؾٍ ّط چ٘عٕ زض اٗي ثٗس هحسٍز قدسُاٗدسٍ .قتدٖ ضاُ هدٖضٍٗدس ذؿدتِ
هٖقَٗس ،اگط غصا ًرَضٗس گطؾٌِ هٖقَٗس ،اگط آة ًٌَق٘س تكٌِ هٖقَٗس ،اگط ثِ اًساظُ كبفٖ لجبؼ ًپَق٘س ؾدطزتبى هدٖقدَزٍ ،
هبًٌس آى .اٗي ضًزٖ اؾت كِ ٍقتٖ ٍاضز اٗي ثٗس هٖقَٗس ثَُض َجٖ٘ٗ هٖآٗس .الجتِ ،تًبزّبٕ ق٘يقٌ٘گ ث٘ي هطزم ،تزلٖ كبضهب،
ٍ اٗزبز كبضهبٕ ًبقٖ اظ ًبزاً ٖ ثَُض هساٍم ً٘ع ّؿتّ .وهٌ٘ي ضًذ كك٘سًٖ ٍرَز زاضز كِ ٌَّظ تَؾدٍ هدطزم قٌبؾدبٖٗ ًكدسُ
اؾت ،ضًزٖ كِ ًوٖتَاى ثَيَح تَي٘ح زاز ،ثٌبثطاٗي ثكطٗت نطفبً اًجبقتِ اظ ضًذ اؾت.

قبگطزۺ ٗك قبگطز زافب ؾإالٖ زاقت .اٍ گفت كِ ّط ٍقت ثِ فلع زؾت هٖظًدس ،اظ زؾدتبًف الكتطٗؿد٘تِ ؾدبَٕ هدٖقدَز .اٗدي
[ٍيٗ٘ت] ثطإ ث٘ف اظ ٗك ؾبل ازاهِ ٗبفتِ اؾت .اؾتبز ،آٗب ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ اٍ زض ّوبى ؾُح هبًسُ اؾت؟
معلم ۺ ذ٘ط .ثطإ هَرَزات ثكطٕ ،هقساض ثؿ٘بض ظٗبزٕ اظ اًطغٕ كِ زض َدَل تعك٘دِ اظ ٗدك قدرم پسٗدساض هدٖقدَزٌٗٗ -دٖ،
گًَگتبى ٍ تجسٗلّبٕ ثسىتبى -الكتطٗؿ٘تِ حول هٖكٌس .هَرَزات ثكطٕ ًؿجت ثِ ٌٖبنط الكتطٗؿ٘تِ حؿبؼتطٗي ّؿدتٌس .زض
ٍاقٗ٘ت ،الكتطٗؿ٘تِ تزلٖ ًَٖٖ اظ اًطغٕ اؾت .ثب نحجت اظ ظاٍِٗإ زٗگط ،اگط كؿٖ زض حَظُّبٕ ذبنٖ اظ تعكِ٘ ذَز ثدِ قدسض
كبفٖ كَقب ًجبقس ٗب زض حَظُّبٕ ذبنٖ كوٖ كَتبّٖ زاقتِ ثبقس ،اٗي ّوهٌ٘ي هٖتَاًدس ٗدك اقدبضُ ثدطإ اٍ ثبقدس .هَقٗ٘دت
۲۳

زٗگطٕ ً٘ع ّؿتۺ ٍقتٖ فطزٕ زض ََل تعكِ٘ ؾُح ذَز ضا ثْجَز هٖثركس ،زض ؾُح ثسًف ً٘ع پ٘كدطفتّدبٖٗ ذَاّدس زاقدت؛
هوكي اؾت زض اٌٗكِ چگًَِ تَاًبٖٗ هتٌبْط اٍ ثطإ زفٕ الكتطٗؿ٘تِ ضقس هٖكٌس تفبٍتٖ ٍرَز زاقتِ ثبقس .زض آى نَضت ً٘ع ،اٗي
ًَٔ اظ تزلٖ اتفبي ذَاّس افتبز .اٗي چ٘عٕ كَچك اؾت ٍ اّو٘ت ظٗبزٕ ًساضز ،اهب ثِ ذَثٖ اظ قوب هطاقجت ذَاّس كطز.

قبگطزۺ ثطذٖ افطاز زض ؾ٘سًٖ ثِ زافب حولِ هٖكٌٌس .قبگطزٕ فكط هٖ كٌس كِ هب ثبٗس ٖلِ٘ آًْب پطًٍسُ زازذدَاّٖ تكدك٘ل زّد٘ن.
حؽ هٖكٌن اٗي اؾتفبزُ اظ ضاُّب ٕ هطزم ٖبزٕ ثطإ هجبضظُ ثب هطزم ٖبزٕ اؾت .آٗب اٗي َطظ فكط هي زضؾت اؾت ٗب اقتجبُ؟
معلمۺ اٍل اٌٗكِ ،هٖ ذَاّن آى قبگطز ضا تهسٗق كٌنۺ توبٗل ثِ حوبٗت اظ زافب اقتجبُ ً٘ؿت .ثبٗس ثِ اٗي ًگبُ كٌ٘ن كدِ آى افدطاز
چگًَِ ثِ فب آؾ٘ت هٖظًٌس .اگط هَرت ٗك ؾُح ذبنٖ اظ احطگصاضٕ ثط زافب قسُاًس ،آًَقت اظ زٗسگبُ قبگطزاًٖ كِ اظ زافب حوبٗت
هٖكٌٌس ،ثكبض ثطزى كبًبل ّبٕ قبًًَٖ ثِ ٌَٖاى ضاُ حل اقتجبُ ً٘ؿت .الجتِ ،هب ثبٗس ثْتطٗي ؾٖٗ ذَز ضا ثكٌ٘ن كِ زض اٗدي چ٘عّدب
زضگ٘ط ًكَٗن .اهب اگط آى ثبٗس اظ َطٗق كبًبلّبٕ قبًًَٖ حل قَز ،آى غ٘طهحتول ً٘ؿت .اهب چَى هب ًزدبت ضا ثدِ هدطزم ٖطيدِ
هٖكٌ٘ن ،ثبٗس ّو٘كِ ضاُ چبضُ إ ثطإ هطزم ثِ رب ثگصاضٗن ٍ ثِ آًْب ٗك فطنت ثسّ٘ن .حتٖ اگط آًْب ؾَْاً ثِ فب آؾ٘ت هٖظًٌدس،
ٌَّظ ثبٗس ثِ آًْب اربظُ زّ٘ن كِ ضًٍسٕ اظ آهسى ٍ زض كطزى هب ضا زاقتِ ثبقٌس .هٖتَاً٘س ثطٍٗس ٍ ثب آًْب نحجت كٌ٘دس .اگدط ثدِ
ضفتبض ذَز ازاهِ زٌّس ،آًَقت ثطإ هب اؾتفبزُ اظ كبًبلّبٕ قبًًَٖ ،غ٘طهحتول ً٘ؿت .ثِ اٗدي ذدبَط كدِ اًزودي فدبلَى زافدبٕ
اؾتطال٘ب ٗك گطٍّٖ اؾت كِ قبًًَبً حجت قسُ ٍ اظ ًٓط قبًَى هزبظ اؾتً ٍ ،جبٗس ثِ زلرَاُ تَؾٍ هطزم هَضز حولِ قطاض ثگ٘طز .اهب
ذ ٘لٖ اظ چ٘عّب هبًٌس آى ثِ تعكِ٘ قرهٖ قوب اضتجبٌ زاضز .اظ ثطضؾٖ ذَز چكن ًپَق٘س .ثبٗس ثجٌ٘٘س آٗب آى ثِ ذبَط ٍاثؿتگّٖدبٕ
ذَز قوبٗ ،ب قبٗس تَؾٍ َٖاهل ذبنٖ ًبقٖ اظ ٍاثؿتگّٖبٕ پب ًكسٓ قوب اٗزبز قسُ اؾت.

قبگطزۺ ؾإال هي اٗي اؾت .ث٘كتط اظ زُّب ّعاض حبلت زض ََل ضًٍس تعكِ٘ ًوبٗبى هٖقَز .چگًَِ هب هٖتَاً٘ن قًبٍت كٌد٘ن كدِ
آٗب ثَُض نح٘ح ثب اٗي حبلتّبٖٗ كِ زض ضًٍس تعكِ٘ ْبّط هٖقًَس ثطذَضز كطزُاٗن؟
معلمۺ توبم حؽّب ٍ حبلتّبٖٗ كِ زض ضًٍس تعكِ٘ قرهٖ ًوبٗبى هٖقًَس ثبٗس ثِ ٌَٖاى حبلتّبٖٗ َجٖ٘ٗ زض َدَل تعك٘دِ زض
ًٓط گطفتِ قَزّ .ط كؿٖ هٖذَاّس زض ضًٍس تعكِ٘ ّط آظهبٗف ضا ثِ ذَثٖ ثگصضاًسّ ٍ ،وهٌ٘ي هٖذَاّس ثساًس آٗب ٍاقٗبً آظهبٗفّب
ضا ذَة گصضاًسُ اؾت ٗب ذ٘ط .زض ٍاقٗ٘ت ،اگط زض هَارِْ ثب ًفٕ قرهدٖ ثتَاً٘دس ٍاقٗد ًب تكدبى ًردَضزُ ثدبقٖ ثوبً٘دس ،آظهدبٗف ضا
گصضاًسُاٗس؛ اگط حق٘قتبً قبزض ثبق٘س زض هَارِْ ثب تًبزّب ثطإ ٖلتّب زضٍى ذَز ضا رؿتزَ كٌ٘س ٍ ثسٗي تطت٘ت اثتسا ذَز ضا اناح
كٌ٘س ،آظهبٗف ضا گصضاًسُاٗس؛ اگط زض ه٘بى اًَأ ٍ اقؿبم ؾرتّٖب قبزض ثبق٘س ٍاثؿتگّٖب ضا ضّب كٌ٘س ،آظهبٗف ضا گصضاًسُاٗدس .الجتدِ،
زضربت هرتلفٖ اظ گصضاًسى آظهبٗف ٍرَز زاضز .ثطذٖ اظ قبگطزاى هٖتَاًٌس ّط چ٘عٕ ضا ثدِ ذدَثٖ ازاضُ كٌٌدس .ثطذدٖ قدبگطزاى
هٖتَاًٌس زض ؾُح ْبّط آًْب ضا ثِ ذَثٖ ازاضُ كٌٌس اهب ًوٖ تَاًٌس زض اٖوبي زضٍى آًْب ضا ضّب كٌٌس .ثطذٖ ثِ ًٓط هدٖضؾدس كدبهاً
ذَة ّؿتٌس اهب ٌَّظ زضٍىقبى كوٖ پطٗكبى ّؿتٌس .آى ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ آًْب كودٖ اظ آى [ٍاثؿدتگّٖدب] ضا ًگدِزاقدتِاًدس.
تكر٘م آى ؾرت ً٘ؿت.
اهب آٗب اٌَُٗض اؾت كِ ثگَٗ٘ن ّط كؿٖ ثبٗس ّط آظهبٗكٖ ضا ثِ ذَثٖ ثگصضاًس ٍ اٌٗكِ اگط اظ آظهبٗف ٖجَض ًكطزٗس هُبثق اؾتبًساضز
ً٘ؿت٘س؟ آٗب اٌَُٗض اؾت كِ ثگَٗ٘ن قوب ذَة ً٘ؿت٘س؟ هَئَ اٗي ً٘ؿت .ثگصاضٗس ثِ ّوگدٖ ثگدَٗن كدِ تعك٘دِ ،تعك٘دٔ شّدي
قرم اؾت .ثگصاضٗس اٗي ضا ثبظّن ٍايح تط تَي٘ح زّن .زض هَارِْ ثدب ًفدٕ قرهدٖ ،زض هَارْدِ ثدب ذكدن ٍ كٌ٘دِ ،زض ه٘دبى
تًبزّبٕ ث٘ي هطزم ،ثطاًگ٘رتِ ذَاّ٘س قس .اگط حق٘قتبً ثتَاً٘س تكبى ًرَضزُ ثبقٖ ثوبً٘س ،آًَقت هٖگدَٗن قدوب ٍاقٗدبً فدَيالٗدبزُ
ّؿت٘س! ّطگبُ ٗك آظهبٗف ضا ثِ ذَثٖ ًگصضاً٘س ،فكط هٖكٌ٘س« ،چَى اٗي آظهبٗف ضا ثِ ذَثٖ ًگصضاًسم آٗب ثِ اٗدي هٌٗبؾدت كدِ
زٗگط ذَة ً٘ؿتن؟» پبؾد ًِ اؾت .زض ثطذٖ اظ افطاز كوٖ ثبالتط اؾت ،زضحبل٘كِ زض ثطذٖ افطاز كوٖ پبٗ٘يتط اؾت .ثطذٖ اظ
افطاز آى آظ هبٗف ضا ثِ ذَثٖ گصضاًسًس ،ثطذٖ كوٖ ثستط اًزبم زازًس ،زض حبل٘كِ ثطذٖ افطاز اناً آى ضا ثب هَفق٘ت ًگصضاًسًدس .اهدب
ّوِ قوب هٖ زاً٘س احؿبؼ تأؾف ذَاّ٘س كطز ،ثِ ذبَط كَتبّٖ زاقتي اظ زؾت ذَزتبى ًبضاحت هٖقَٗس .آًگبُ ثبٗس شّديتدبى ضا
زضؾت كٌ٘س ٍ ؾٖٗ كٌ٘س زفِٗ ثٗس آظ هبٗف ضا ثب هَفق٘ت ثگصضاً٘س تب كَتبِّٖ اٗي ثبض ضا رجطاى كٌ٘سٍ .قتٖ زفِٗ ثٗس آظهبٗف پد٘ف
۲۴

آٗس ،ههون ذَاّ٘س ثَز كِ آى ضا ثِ ذَثٖ ثگصضاً٘س ٍ .زض حق٘قت ،اٗي زق٘قبً تعكِ٘ اؾت .اگط هٖتَاًؿت٘س ّط آظهبٗف ضا ثگصضاً٘دس،
هٖ گَٗن كِ آى زٗگط تعكِ٘ ًجَز .زض آى نَضت هي ،اؾتبزتبى ،ثِ هؿئَل٘تن ٖول ًكطزُ ثَزم ٍ آظهبٗفّبٖٗ تطت٘ت زازُ ثَزم كِ
ثطاٗتبى ثؿ٘بض كَچك ثَزُ ،كِ زض ًت٘زِ قبزض ًوٖثَزٗس اظ َطٗق آًْب ق٘يقٌ٘گ ذَز ضا ضقس زّ٘س .آٗب هَئَ اٗي ًوٖثَز؟

قبگطزۺ هطٗساى غاپٌٖ زضٍزقبى ضا ثِ اؾتبز هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ اكٌَى ث٘ف اظ ؾِ ؾبل اؾت كِ تعكِ٘ كطزُام .هبضؼ گصقتِ هبزضم زضگصقت .اٍ ً٘ع ثطإ ؾِ ؾبل تعكِ٘ كطزُ ثَز .اغلت
ٖو٘قبً ثبثت ذ٘لٖ اظ چ٘عّبٖٗ كِ ثِ ذَثٖ اًزبم ًسازم احؿبؼ تأؾف هٖكٌن ،كِ ثبٖج ؾرتّٖبٕ ثعضگتطٕ ثطإ اٍ قس .ذدَزم
ضا ؾطظًف هٖكٌن كِ ًتَا ًؿتن ٍقتٖ كِ اٍ ثب آظهبٗف هطگ ٍ ظًسگٖ ضٍثطٍ قسُ ثَز ثَُض ٍاقٖٗ اظ هٌٓطِ فب كوكف كٌن ،ظٗطا زض
آى ظهبى ؾطقت ثبٍقبض زافب ضا ثِ ضٍقٌٖ ًسٗسُ ثَزم.
معلم ۺ چ٘عٕ ٍرَز ًساضز كِ ثِ ذبَطـ ذَزتبى ضا ؾطظًف كٌ٘س .اگط ذَزتبى ضا ذ٘لٖ ظٗبز ؾطظًف كٌ٘سٗ ،ك ٍاثؿتگٖ هٖقَز.
ّط ٗك اظ قوب زض ضًٍس تعكِ٘ ّؿت٘س  ٍ ،احتوبل آى ظٗبز اؾت كِ قوب ثطذٖ كبضّب ضا ثدِ زضؾدتٖ اًزدبم ًسازٗدس .اهدب قدوب ثدطإ
زٗگطاى ًقف تٗ٘٘يكٌٌسُ اٗفب ًوٖكٌ٘س ،هرهَنبً ٍقتٖ اقربل زٗگط ذَزقبى تعكِ٘كٌٌسُ ّؿتٌس .تعكِ٘ ثِ ذدَز ّدط قدرم
هطثٌَ اؾت .اگط اٍ قبزض هٖثَز زض هَارِْ ثب هساذلِ تكبى ًرَضزُ ثبقٖ ثوبًس ٍ ذَزـ ضا ثِ ذَثٖ ازاضُ هٖكطز ،آًَقت اٗي ٍاقٗدبً
تعكِ٘ ًبه٘سُ هٖقس[ .قوب هٖ گَٗ٘س كِ] افطاز زٗگط ثِ ذَثٖ ٖول ًكطزًس ٍ كوكٖ كِ ثِ اٍ كطزًس ثؿ٘بض اًس ثدَز .ذدَة ،اگدط
ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ثِ كوك افطاز زٗگط تكِ٘ كٌس ،اٗي تعك٘ٔ ذَز اٍ ًبه٘سُ ًوٖقَزٍ .اقٗبً زض اٌٗزب ّ٘چ چ٘عٕ ثطإ قوب ً٘ؿت كدِ
ذَز ضا ثِ ذبَطـ ؾطظًف كٌ٘س .اگط كَتبّٖ كطزٗس ،ثبٗس آى زضؼّب ضا ث٘بهَظٗس ٍ حتٖ ثْتط ٖودل كٌ٘دس .آى ضا اظ ظٍاٗدبٕ ظٗدبز
ًگبُ كٌ٘س! قبٗس ثِ آى ثسٕ كِ قوب تهَض كطزٗس ًجبقس .قبٗس ّط كؿٖ كِ زافب ضا آهَذتِ اؾت آى ضا ثَْ٘زُ ً٘بهَذتِ .قبٗس كوبل
قوب زض آٌٗسُ هٌتْٖ ثِ ًزبت اٍ قَز.

قبگطزۺ آٗب اهكبى زاضز زضثبضٓ ؾبذتبض هبزُ ثطإ هب نحجت كٌ٘س؟
معلمۺ چِ ؾإال گؿتطزُ إ! ؾبذتبض هبزُ زض كسام ؾُح؟ ؾبذتبض چِ ًَٖٖ اظ هبزُ؟ آى ثؿ٘بض پ٘ه٘سُ اؾدتٖ .لدن ّدناكٌدَى ثدِ
زض آضاٗف هَلكَلٖ ؾُحٖ ضؾ٘سُ اؾت .ؾبذتبض هبزُ ضا ًوٖتَاى ثِ نَضت كل تَي٘ح زاز .حتٖ اگط چٌسٗي ضٍظ ثطإ نحجت
زضثبضُ آى ٍقت نطف هٖكطزم ًوٖ تَاًؿتن توبه٘ت آى ضا تكطٗح كٌنٍ .قتٖ هفَْم كْ٘دبى ضا ثدِ قدوب تَيد٘ح زازمٌّ ،دَظ تدب
ث٘كتطٗي حس هوكي اظ زض ّبٕ ثكطَٕ ،طظ فكط ثكطٕ ،كلوبت ثكطٕ اؾتفبزُ هٖكطزم .آى ثؿ٘بض هحسٍز ٍ كلدٖ اؾدت .حتدٖ
آًَقت ،نطفبً ثِ ََض كلٖ زضثبضُ ٗك ًَٔ اظ قَ٘ٓ ّؿتِٖ هبزُ نحجت هٖكطزمّ .وهٌ٘ي ،ظثبى ثكطٕ ثِ قست ًبقم ٍ هحدسٍز
اؾت ،چطا كِ ًَٔ ثكط كلوبت ٍ لغبتٖ ثطإ تَن٘ف آى ًساضز.

قبگطزۺ چگًَِ تَالٖ ظهبى اتفبقبتٖ كِ زض اٗي ثٗس هب ضٍٕ هٖزٌّس زض ثٗسّبٕ زٗگطٕ كِ هفَْم ظهبى ضا ًساضًس هتزلٖ هٖقدَز؟
آٗب آًْب هؿتق٘وبً ثطاؾبؼ زٍضُ ظهبًٖ ثِ ًوبٗف زضهٖآٌٗس؟
معلمۺ ضٍظٕ زٗگط ٗك هطز رَاى اظ هي پطؾ٘سۺ «ٗك ثِ ٖاٍُ ٗك هٖقَز زٍ ،اٗي ٗدك حق٘قدت اؾدت ».هدي گفدتنۺ « اٗدي
حق٘قتٖ زضه٘بى هطزم ٖبزٕ اؾت .هٖ گَٗن ثِ هحى اٌٗكِ آى اظ اٗي ثُٗس ث٘طٍى ضٍز ،زٗگط حق٘قت ً٘ؿت .آى زض هكبىظهبىّبٕ
هرتلف حق٘قت ً٘ؿت ».ثطإ اٗي اؾت كِ ثگَٗن ،زض هكبىظهبىّبٕ هرتلف قوب ًوٖتَاً٘س ثب اؾدتفبزُ اظ هفدبّ٘ن ثكدطٕ آى ضا
اًساظُ ثگ٘طٗس ،ظٗطا هَرَزات آًزب ً٘ع ثطإ ذَز ضٍـّبٕ هحبؾجِ ظهبى ،ضٍـّبٕ ّؿتٖ ،ضٍـّبٕ زض چ٘عّب ضا زاضًس .آًْدب
كبهاً هتفبٍت ّؿتٌس .آًهِ ذَة ٗب ثس اؾت ٍ آًهِ هخجت ٗب هٌفٖ اؾت ّوگٖ اظ چگًَگٖ زض ثكط اظ آًْب هتفبٍت اؾت.
۲۵

قبگطزۺ ّط كؿٖ كبضهبٕ ذَز ضا ثطإ ثبظپطزاذت زاضز .فطز ثبٗس كبضهبٕ ذَز ضا ثِ زٍـ ثككس ٍ ،افدطاز زٗگدط ًجبٗدس ّوٌُ٘دَضٕ
زذبلت كٌٌس .اگط ظًسگٖ قرم زض ذُط ثبقس ،چگًَِ فطزٕ كِ تعكِ٘ هٖكٌس ثبٗس ثِ آى ضؾ٘سگٖ كٌس؟
معلمۺ زضثبضُ اٗي هَئَ ثبضّب نحجت كطزُام .اگط چِ تعكِ٘كٌٌسگبى زض هؿبئل هطزم ٖبزٕ زذبلت ًوٖكٌٌس ،اهب اگط ثجٌ٘٘دس كدِ
فطزٕ رٌبٗبت ٍحكتٌبكٖ هطتكت هٖقَز ٍ قوب كبضٕ اًزبم ًسّ٘س ،اٗي هككلٖ زض ق٘يقٌ٘گ اؾت« .ثٖقهسٕ» (ٍٍ ٍٕ) كدِ
زضثبضُاـ گفتِام ثِ حق٘قتٖ اقبضُ هٖكٌس كِ قوب زضحبل٘كِ ثِ ٍاثؿتگٖ ذبنٖ چؿج٘سُاٗسً ،جبٗس تاـ كٌ٘س كبضٕ ثدطإ اًزدبم
زازى پ٘سا كٌ٘س.

قبگطزۺ قبگطزاى ٌّگكٌكٖ زضٍزقبى ضا ثِ اؾتبز هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوِ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ ٍقتٖ كتبة رَآى فبلَى ضا هٖذَاًن ،زض حبل ذَاًسى ،افكبض آقفتِ زٗگطٕ ٍاضز شٌّن هٖقَز .چگًَِ ثبٗس اٗدي هؿدبئل ضا
ثِ زضؾتٖ زض ًٓط گطفتِ ٍ ازاضُ كٌن؟
معلمۺ اٗي كبهاً َجٖ٘ٗ اؾتّ ،ط كؿٖ ثب اٗي هككل ثطذَضز ذَاّس كطز .اهب قوب ثبٗس ثط آى غلجِ كٌ٘س .اٗي ثِ ٖلت ٖقبٗس قكل
گطفتِ پؽ اظ تَلس زض شّي تبى ٍ كبضهبٕ اٗزبز قسُ زض افكبضتبى اؾت .آًْب ثب تعكِ٘ قوب ٍ كؿت فب هساذلِ هٖكٌٌس .زض هقبثل آًْب
هقبٍهت كٌ٘سۺ «هي ثبٗس ثب اضازُ هحكن ثط ذَاًسى كتبة ٍ هُبلِٗ فب توطكع كٌن ».اٌَُٗض ٖول كطزى ذدَزـ ًدبثَز كدطزى آًْدب
اؾت .ظٗطا اٗي فب اؾت ،هُبلِٗ فب تَؾٍ قوب آًْب ضا ًبثَز هٖكٌسً .جبٗس اربظُ زّ٘س ثط قوب تأح٘ط ثگصاضز .اگدط چكدنتدبى كتدبة ضا
هٖذَاًس اهب شّيتبى آًزب ً٘ؿت ٍ ،حتٖ ًوٖ زاً٘س چگًَِ ّط كلوِ ثبٗس تلفّ قدَز ،آى قبثدل قجدَل ً٘ؿدت .آى ثطاثدط اؾدت ثدب
ذَاًسًٖ ثَْ٘زُ.

قبگطزۺ ثِ ًٓط هٖضؾس ّط ظهبى كِ ثب ٗك آظهبٗف ق٘يقٌ٘گ هَارِ قسُام ،حؽ هٖكطزم كِ زض آى ظهبى آى ضا گصضاًسُام .اهدب
ٍقتٖ ثٗساً ًگبّٖ ثِ گصقتِ هٖاًساظم ،هٖ ثٌ٘ن كِ آظهبٗف ضا ثِ ذَثٖ ًگصضاًسمٗ ،ب اناً ًگصضاًسم .آٗب اٗي حدؽ ًبقدٖ اظ اضتقدبء
ؾُح هي اؾت؟
معلمۺ زضؾت اؾت ،اگط ؾُح تبى اظ َطٗق تعكِ٘ نَٗز كطزُ ثبقسٍ ،قتٖ ثِ ٖقدت ًگدبُ كٌ٘دس اٌُٗدَض حدؽ ذَاّ٘دس كدطز .زض
ٍاقٗ٘ت ،ثِ اٗي ذبَط اؾت كِ اؾتبًساضز ثبالتط آهسُ ٍ اظ اٌٗطٍ العاهبت ثبالتط ّؿتٌس.
اربظُ زّ٘س ٗك ٍقت اؾتطاحت زُ زق٘قِإ زاقتِ ثبق٘ن ،ذَة؟

(قبگطزاى زؾتِگلّبٕ تبظُ ثِ هٗلن ّسِٗ هٖزٌّسٖ ،بلٖتطٗي احتطام ذَز ضا ثِ اؾتبز ث٘بى هٖكٌٌس( ).تكَٗق)
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق) اٗي گلّب ثِ ًٓط گطاى هٖ آٌٗسً٘ .بظٕ ً٘ؿت اٌَُٗض پَل ضا ّعٌِٗ كٌ٘س .هب ًگطاى اٗي چ٘عّب
ً٘ؿت٘ن .اهب ثب اٗي حبل اظ ّوگٖ هتككطم( .تكَٗق)

قبگطزۺ ثطذٖ اظ قبگطزاى زض گصقتِ ضٍـّبٕ زٗگط ضا ٗبز گطفتِاًس ٍ هٖتَاًٌس ثطإ زٍ تب ؾِ ؾبٖت زض هسٗت٘كي ثٌكدٌٌ٘س .آًْدب
ّو٘كِ فكط هٖكٌٌس كِ ثْتط اظ قبگطزاًٖ ّؿتٌس كِ ًوٖ تَاًٌس ثِ ذَثٖ هسٗت٘كي ضا اًزبم زٌّس ٍ ،آًْب ثِ هُبلِٗ فدب ٗدب تعك٘دِ
ق٘يقٌ٘گ تَرِ ًوٖكٌٌس .اؾتبز ،لُفبً اٗي هَئَ ضا ثطإ هب ضٍقي كٌ٘س.
معلم ۺ هْن ً٘ؿت ثطإ قطٍٔ قرم زض چِ ًَٖٖ اظ قطاٍٗ رؿوبًٖ اؾت ،ثِ هحى اٌٗكدِ ٍاقٗدبً ٍاضز زافدب هدٖقدَز چ٘عّدب
هتفبٍت ذَاٌّس ثَز .ثطذٖ اظ قبگطزاى ؾبثقبً ٍضظـ هٖكطزًس .ثطذٖ اظ قبگطزاى ؾبثقبً هٖضقه٘سًس .پبّبٕ آًْب ٍاقٗبً اًُٗبفپدصٗط
۲۶

اؾت ٍ ،فَضاً هٖ تَاًٌس ثِ ضاحتٖ زض حبلت لَتَؼ كبهل ثٌكٌٌ٘س .اهب آٗب آى اًزبم توطٗي اؾت؟ ذ٘ط .اگط ٍاقٗبً ثرَاٌّس تعكِ٘ كٌٌس،
هٖ فْوٌس كِ چ٘عّب هتفبٍت ّؿتٌس؛ هوكي اؾت هتَرِ قًَس كِ ّطچٌس پبّبٕ ٗك ضقهٌسُ ضا زاضًس ،زٗگدط ًودٖتَاًٌدس لَتدَؼ
كبهل ضا اًزبم زٌّس ٍ .آى كبهاً زضزًب اؾت .آى ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ پبّبٕ يطثسضٕ ٗك تعكِ٘كٌٌسُ قُٗبً ًوٖتَاًس نطفبً ثِ
ؾبزگِٖ ًكؿتي ثب پبّبٕ يطثسضٕ ثسٍى ّ٘چ هكبً٘عهٖ ثبقس .ثِ اٗي ذبَط كِ آى تعكِ٘ اؾتّ ٍ ،ط چ٘عٕ اظ قدوب ثدطإ ذدبَط
ضقس قوب ٍ ثطإ اَوٌ٘بى اظ ضقس قوب اؾت ٍ ،آى قبهل هسٗت٘كي هٖ قَز .هسٗت٘كي فقٍ ٍقتدٖ ذدَة اؾدت كدِ ثتَاًدس ٍاقٗدبً
كبضهبٕ قوب ضا پب كطزُ ٍ ق٘يقٌ٘گتبى ضا ضقس زّس .زضغ٘ط اٌٗهَضت ،هْن ً٘ؿت چقسض ثتَاً٘س ثب پبّبٕ يطثسضٕ ثٌكٌ٘٘س ،چِ
فبٗسُإ زاضز؟ اگط ًتَاًس كبضهبٕ قوب ضا اظ ث٘ي ث جطز ،اگط ًتَاًس ّ٘چ تأح٘طٕ ثط تعكِ٘ قدوب ثگدصاضز ٍ ،ثدِ ؾدبزگٖ پبّدبٕ ذدَز ضا
يطثسضٕ كٌ٘س [فقٍ] ثطإ اٌٗكِ آًْب ضا يطثسضٕ كطزُ ثبق٘س ،آًَقت هْن ً٘ؿت چقسض ثتَاً٘دس زض لَتدَؼ كبهدل ثٌكدٌ٘٘س ،چدِ
فبٗسُ إ زاضز؟ آٗب اٗي زضؾت ً٘ؿت؟ اٌٗزب اظ كؿٖ اًتقبز ًوٖكٌن .نطفبً زض حبل تَي٘ح اٗي اندَل فدب ّؿدتنّ .طگدع ًگفتدِام
آًْبٖٗ كِ هٖتَاًٌس ثِ هست ََالًٖ ثب پبّبٕ يطثسضٕ ثٌكٌٌ٘س زض ؾَُح ثبال ّؿتٌس ٗب ًگفتِام كِ ذ٘لٖ ذَة تعكِ٘ كدطزُاًدس.
اگط زض گصقتِ ضٍـّبٕ زٗگط ضا ٗبز گطفت٘س ٗب ؾبثقبً ضقمٍ ،ضظـٗ ،ب چ٘عّبٕ زٗگطٕ اًزبم هٖزازٗس ٍ قجاً يطثسضٕ كطزى پبّب
زضزًب ًجَزُ ٍ ،يطثسضٕ كطزى آًْب زض حبل حبيط حؿٖ هبًٌس حؽ يطثسضٕ كطزى آًْب زض گصقتِ اؾت ٍ تغ٘٘طٕ ًكطزُ اؾت،
آًَقت اٗي هؿئلٔ كَچكٖ ً٘ؿت! ًوٖ تَاً٘س ثگصاضٗس زافب ثِ ؾبزگٖ ثِ قوب اٖتٌبٖٗ ًكطزُ ٍ اظ كٌبضتبى ٖجَض كٌس .اگط ثَُض ٍاقٖٗ
فب ضا هُبلِٗ ًكطزُاٗس ،گطاًجْب ثَزى اٗي فب ضا قسض ًوٖزاً٘س .زض يوي كؿبًٖ كِ ًوٖتَاًٌس پبّبٕ ذدَز ضا يدطثسضٕ كٌٌدس ًجبٗدس
ذ٘لٖ ًگطاى ثبقٌس .اگط آى تجسٗل ثِ ٗك ٍاثؿتگٖ قَز ،آى ً٘ع هَاًٖٗ اٗزبز هٖكٌسٖ .زلِ ًكٌ٘دس .اٍل ثبٗدس پبّدبٕ ذدَز ضا زض
حبلت ً٘نلَتَؼ قطاض زّ٘س ٍ ،زض ًْبٗت ذَاّ٘س تَاًؿت حبلت لَتَؼ كبهل ضا اًزبم زّ٘س .افدطازٕ كدِ زض زّدِ ّكدتبز ظًدسگٖ
ّؿتٌس ٍ ّطگع لَتَؼ كبهل ًٌكؿتِاًس اكٌَى قبزض ثِ اٗي كبض ّؿتٌس .چطا قوب ًودٖتَاً٘دس ّودبًَُض اًزدبم زّ٘دس؟ ّدط كؿدٖ
هٖتَاًس زض لَتَؼ كبهل ثٌكٌ٘س.

قبگطزۺ ّناكٌَى چٌسٗي ؾبل اؾت كِ فب ضا هُبلِٗ كطزُام .اهب ٌَّظ حؽ هٖكٌن اظ [حبلت زاقتيِ] «ثهد٘طت ثدِ تودبم اؾدطاض»
ثؿ٘بض زٍض ّؿتن.
معلم ۺ زض حق٘قت ،ثگصاضٗس ثِ قوب ثگَٗن كِ اٗي ثرف ثكطٕ قوب زض ؾُح اؾت كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ ًكدسُ اؾدت ٍ هدٖذَاّدس
زضثبضُ ذساٗبى ثساًسّ .وهٌ٘ي ،آى ٖقبٗس پؽ اظ تَلس ٍ كبضهبٕ فكطٕ زض شّيتبى اؾت كِ ثدِ چٌد٘ي چ٘عّدبٖٗ چؿدج٘سُ اؾدت.
چگًَِ ثِ آى چ٘عّب اربظُ زازُ هٖ قَز كِ زضثبضُ اهَض الْٖ ثساًٌس؟ ثِ ٖاٍُ ،قبزض ً٘ؿت٘س ثِ ٍيَح تكر٘م زّ٘س افكدبض زضؾدت
ذَز قوب چِ ّؿتٌس .زض ضًٍس تعكِ٘تبىّ ،وبًَُض كِ رَآى فبلَى ضا هٖذَاً٘س ٍ ثِ ًبگْبى ثِ ٗك انل فب ضٍقي ٍ آگبُ هٖقَٗس،
پ٘كبپ٘ف زض آى ؾُح ّؿت٘س .زضغ٘طاٌٗهَضت انل فب زض آى ؾُح هُلقبً ثطإ قوب آقكبض ًوٖقس .آًَقت چطا اٌَُٗض اؾت كِ ثِ
قوب اربظُ زازُ ًوٖ قَز ّط چ٘عٕ ضا فَضاً ثساً٘س؟ ظٗطا آى ثرف اظ قوب كِ تعكِ٘ ضا كبهل ًكطزُ هُلقبً هزبظ ً٘ؿت زضثبضُ ذساٗبى
ٍ ثَازاّب ثساًس ،زضحبل٘كِ آى ثركٖ اظ قوب كِ تعكِ٘ ضا كبهل كطزُ رسا قسُ اؾت .فقٍ هٖتَاً٘س ثِ تسضٗذ انَل زض ؾَُح حتٖ
ثبالتط ضا اظ َطٗق هُبلِٗ فب زض كٌ٘س ،كِ پ٘كبپ٘ف ضاّٖ ثطإ آقكبض كدطزى چ٘عّدب ثدِ قدوب اؾدت .ثدب اٗدي حدبل ثركدٖ اظ
تعكِ٘كٌٌسُ كِ تعكِ٘ ضا كبهل كطزُ اؾت هٖ تَاًس فَضاً ثِ آى اؾتبًساضز ثطؾس .آى ثرف كِ تعكِ٘ ضا كبهل كطزُ اؾت قدبزض اؾدت
توبم انَل زض كْ٘بى ضا فَضاً زض ؾُح ذَز زض كٌس .ثؿ٘بضٕ اظ قبگطزاى ٍقتٖ هطا هٖثٌٌ٘س ًوٖتَاًٌس ّ٘چ پطؾكٖ هُطح كٌٌس.
ثِ ًٓط هٖضؾس چ٘عٕ ثطإ گفتي ًساضًس .زض ٍاقٗ٘ت ،اٌَُٗض اؾت كِ قوب ّناكٌَى ّوِ چ٘ع ضا زض كطزُاٗسٍ .قتٖ هطا هٖثٌ٘٘دس
آى ثرف اظ قوب كِ تعكِ٘ ضا كبهل كطزُ اؾت فَضاً َّق٘بض هٖقَز ٍ ،ثِ اٗي تطت٘ت ؾُح پَؾتِ ثكطٕ كِ تعكِ٘ ضا كبهل ًكطزُ
اؾت [ً٘ع] زضثبضُ اهَض ضٍقي هٖ قَز .اهب اٗي ثرف ثكطٕ ،كِ تعكِ٘ ضا كبهل ًكطزُ اؾتّ ،و٘كِ ؾإاالتٖ ثطإ پطؾد٘سى زاضز.
ثٌبثطاٗي ثِ هحى اٌٗكِ هطا تط هٖ كٌ٘س ،ؾُح ثكطٕ ثِ ًبگْبى ثِ ؾإاالتٖ ثطإ پطؾ٘سى فكط هٖكٌسۺ «اٍُ ،چُدَض قدس كدِ
زضثبضُ اٗي ؾإالٖ كِ زاقتن اظ اؾتبز ًپطؾ٘سم؟» ثؿ٘بضٕ اظ افطاز اٌَُٗض ّؿتٌس.

۲۷

قبگطزۺ ّو٘كِ ثِ ٌٖبنط زض ضًٍس تعكِ٘ ٍ آًهِ ثب تعك٘ٔ كَقب زض فبٕ ثَزا هساذلِ هٖكٌس تَرِ كطزُام ٍ آًْب ضا ثطضؾٖ كطزُام ،تب
ثتَاًن ثْتط تعكِ٘ كٌن.
معلمۺ آًزب چ٘عٕ ثطإ ثطضؾٖ ٍرَز ًساضز .فقٍ هككل ٍاثؿتگّٖب ٍرَز زاضزً .وٖتَاًن انَل فب ضا ٍايحتط اظ آًهِ گفتِام ثدِ
قوب تَي٘ح زّن .زض گصقتِ افطاز ذَزقبى ثبٗس ثِ توبم اٗي چ٘عّب ضٍقي ٍ آگبُ هٖقسًس .اهدب هدي تودبم آًْدب ضا تَيد٘ح زازُام.
هُوئي قَٗس كِ فب ضا ثب شٌّ٘ت تحق٘ق ٍ ثطضؾٖ زض زافب ،هُبلِٗ ًوٖكٌ٘سٍ .قتٖ ثب هككات هَارِ هٖقَٗس ،فقٍ ثبٗس ثِ زًجدبل
هككات زض َطظ فكط ذَز ثبق٘س .آًْب قُٗبً زل٘ل هككات قوب ّؿتٌسٍ .قتٖ كِ ٍاثؿتگٖ ضا پب هٖكٌ٘س ،تًدو٘ي قدسُ اؾدت
كِ آظهبٗف ضا ثگصضاً٘س .قبزض ذَاّ٘س ثَز كِ هؿئلِ ضا ثِ ذَثٖ ازاضُ كطزُ ٍ ذَاّ٘س تَاًؿت ذَز ضا اضتقبء زّ٘س.

قبگطزۺ هٗوَالً زض ّب ٍ تزطثِّبٕ ذَز ضا ثب كؿبًٖ زضه٘بى هٖگصاضم كِ زض ّبٗكبى اظ فب ًؿجتبً ًعزٗك ثِ زض ّبٕ هي اؾت
ٍ زضثبضٓ هؿبئل ذبنٖ ،ضٍقيثٌِٖ٘ ٗكؿبًٖ زاضٗن .آٗب اٗي ٗك ٍاثؿتگٖ اؾت؟
معلم ۺ آى ثؿتگٖ زاضز ثِ اٌٗكِ توبٗل قوب ثِ ًعزٗك قسى ثِ آى قبگطزاًٖ كِ اهكبى نحجت ثب آًْب ضا زاضٗدس ،آٗدب ثدِ ؾدبزگٖ
حبٍٕ توبٗات ثكطٕ زٗگط اؾت .اگط ً٘ؿت ،هؿئلٔ هْوٖ ً٘ؿت .اگط آى ّط ٌٖهط ًبزضؾتٖ زضثطزاقتِ ثبقس ،ثؿ٘بض احتوبل زاضز
هبًٖٗ قَز تب قوب ضا اظ تعكِ٘ ثَُضٕ كَقب ثبظزاضز.

قبگطزۺ ٍقتٖ زضثبضٓ هَئَ ذبنٖ ،ثب زض ّبٕ هرتلف ٗب ثه٘طتّبٕ هرتلف ضٍثطٍ ّؿتن ،چگًَدِ هدٖتدَاًن ٖقبٗدس ؾدفت ٍ
ؾرت ذَز ضا اظ ث٘ي ثطزُ ٍ ذَز ضا ثْتط اضتقبء زّن؟
معلمۺ ثِ ٌَٖاى ٗك تعكِ٘كٌٌسًُ ،وٖ تَاً٘س ثب زٗگطاى زض ٗك ؾُح ٍ زض ٗك ظهبى ضقس كٌ٘س .ثٌبثطاٗي احتودبل زاضز كدِ قدوب ٍ
قبگطزاى زٗگط ًٓطات هرتلف ٍ زض ّبٕ هرتلفٖ اظ انَل فب زاقتِ ثبق٘س .زض ّبٕ هتفبٍت قوب اظ فب زض ّدط ؾدُح كدَچكٖ
هٌزط ثِ تفبٍتّبٕ ث٘ي قوب هٖ قَزّ .ط ٗك اظ قبگطزاى ثَُض كَقبٖٗ زض حبل ضقدس ٍ پ٘كدطفت ّؿدتٌس .اهدب اهكدبى زاضز كدِ
زض ّبٕ تبى اظ فب توبهبً هتفبٍت ثبقس .هْن ً٘ؿت چِ ثبقس ،زض ّطچِ كِ اًزبم هٖزّ٘س ،اظ رولِ اًزبم كدبض زافدب ،ثبٗدس ثْتدطٗي
ؾٖٗ ذَز ضا ثكٌ٘س كِ زافب ضا زض ثبالتطٗي اٍل َٗت ذَز قطاض زّ٘س ،اٖتجبضثركٖ ثِ زافب ٍ ًزبت هطزم زً٘ب ضا ثبالتطٗي اٍلَٗدت ذدَز
قطاض زّ٘س ٍ اٖتجبضثركٖ ثِ زافب ضا ثِ ٌَٖاى اؾبؼ اٍل٘ٔ تفكطتبى قطاض زّ٘سٍ .قتٖ فب ضا ثِ هطزم ٖبزٕ اقبِٖ هٖزّ٘دس ،ثبٗدس ثدِ
قَُ٘ إ ٖول كٌ٘س كِ هطزم ٖبزٕ ثتَاًٌس زض كٌٌس ٍ ،ثِ آًْب چ٘عّبٖٗ ضا ًكبى زّ٘س كِ ثطپبٗٔ ؾُحٖتطٗي انَل فدب ّؿدتٌس.
ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چِ ؾُح ثبالٖٗ اظ انَل فب ضا زض كطزُاٗس ٍ تب چِ ؾُح ثبالٖٗ تعكِ٘ كدطزُاٗدس ،زضٍاقدٕ ًودٖتَاً٘دس ثدب
كلوبت آًْب ضا تَي٘ح زّ٘س ٍ فقٍ هٖتَاً٘س ثب قلت ذَز آى ضا زض كٌ٘س .زض تٗبهل ثب هطزم ٖبزٕ ًوٖتَاً٘دس اندَلٖ ضا ثدِ كدبض
ثجطٗس كِ فطاتط اظ هٗوَل اؾت ،اهب ّوهٌ٘ي ًوٖتَاً٘س ذَز ضا ثب هطزم ٖبزٕ اقتجبُ ثگ٘طٗس.

قبگطزۺ اؾتبز گفتٌس كِ ّ٘چ ٗك اظ هَرَزات زض ّط ٗك اظ ثٗسّبٕ زٗگط اٗي ثسًٖ كِ هب اًؿبىّب زاضٗنً ،ساضًس.
معلمۺ زضؾت اؾتّ٘ .چ ٗك اٗي ثسى ؾبذتِ قسُ اظ هَلكَلّبٕ اٗي ؾُح ثكطٕ ضا ًساضًس .اهب زض ؾُحٖ ًِ چٌساى ثبال ذدبضد
اظ ؾِقلوطٍٗ ،ك تٗساز ثؿ٘بض اًسكٖ اظ هَاضز ذبل ّؿتٌس كِ آًزب اٗي ٍرَز زاضز.

قبگطزۺ « ثٌبثطاٗي آًْب ث٘وبض ًرَاٌّس قس ،هككات تَلس ،پ٘طٕ ،ث٘وبضٕ ٍ هطگ ً٘ع ٍرَز ًرَاٌّس زاقت .چٌ٘ي ضًذ ثطزًدٖ آًزدب
ٍرَز ًساضز .هطزم زض ثٗسّبٕ زٗگط هٖتَاًٌس پطٍاظ كٌٌس ٍ ،ثٍٖظى ّؿتٌس ،آى كبهاً قگفتاًگ٘ع اؾت ».آًَقت چطا اٌُٗدَض اؾدت
كِ ثٗس اظ اٌٗكِ هطزم هٖه٘طًس ثٗس اظ اٌٗكِ اظ اٗي الٗٔ پَؾتِ ،اظ اٗي پَؾتٔ ثسى ثكطٕ ذال هٖقًَسٌَّ ،ظ هوكي اؾت ضًدذ
ثككٌس؟

۲۸

معلمۺ ثِ اٗي ذبَط اؾت كِ هطزم پؽ اظ هطگ ؾِقلوطٍ ضا تط ًكطزُاًس .هطزم زضٍى ؾِقلوطٍ ّوگٖ اًؿبى ًبه٘سُ هٖقدًَس ٍ
ثٌبثطاٗي ضًذ هٖثطًس .تٌْب تفبٍت اٗي اؾت كِ ّط چِ هكبى آًْب زضٍى ؾِقلوطٍ ثبالتط ثبقس ،زض هقبٗؿِ ثب كؿدبًٖ كدِ زض ؾدَُح
پبٗ٘يتط اظ آًْب ّؿتٌس كوٖ ضاحت تط ّؿتٌس .هطزم زض زً٘بٕ ثكطٕ زضٍاقٕ كؿدبًٖ ً٘ؿدتٌس كدِ ث٘كدتطٗي ضًدذ ضا هدٖككدٌس .زض
حق٘قت ،هَرَزاتٖ زض ؾَُح حتٖ پبٗ٘ي تط اظ ؾُح ثكطٕ ٍرَز زاضًس .ثِ ٖداٍُ ،رْدٌن ٍردَز زاضز ٍ زضٍاقدٕ ؾدَُح ثؿد٘بضٕ
پبٗ٘ي تط اظ رٌْن ٍرَز زاضًس .زض هقبٗؿِ ثب ذساٗبى ،اًؿبىّب ث٘كتطٗي ضًذ ضا هٖككٌس .هؿدئلٔ تَلدس ،پ٘دطٕ ،ث٘ودبضٕ ٍ هدطگ زض
ؾطتبؾط ؾِقلوطٍ ٍرَز زاضز ٍ ،فقٍ هٌحهط ثِ اًؿبىّب ً٘ؿت .ثٗس اظ تط ثسى ثكطٕ ،ضٍح انلٖ ٗك فطز ٖدبزٕ ًودٖتَاًدس اظ
ؾِقلوطٍ ثگطٗعز .اٍ ٌَّظ زض ؾِقلوطٍ اؾت ٍ ٌَّظ ثبٗس ثِ ثبال ثطگطزز ٍ ثٗس اظ هدطگ اظ ه٘دبى ثبظپ٘دساٖٗ ٖجدَض كٌدس .زض ؾدَُح
هرتلف زضٍى ؾِقلوطٍ كِ ثبالتط اظ ؾُح ثكطٕ اؾتً ،ؿجت ثِ آًهِ اًؿبىّب هتحول هٖقًَس ضًذ ثؿد٘بض كوتدطٕ ٍردَز زاضز.
اگط كؿٖ ثستط اظ ٗك هَرَز ثكطٕ ثبقس ٍ زض ؾُحٖ پبٗ٘يتط اظ ؾُح اًؿبى ثبقس ،آًَقت ضًذ اٍ اظ ضًذ اًؿبىّب ث٘كدتط ذَاّدس
ثَز .هطزم زض ؾَُح هرتلف زضٍى ؾِقلوطٍ زض كل اًؿبى ًبه٘سُ هٖقًَس .اهب هطزم زض ثْكتّب ،هب هطزمِ ضٍٕ ظه٘ي ضا «اًؿبى»
هًٖبهٌس ٍ ،هطزم زض ثْكتّب ضا «اًؿبىّبٕ آؾوبًٖ» هًٖبهٌس.

قبگطزۺ هطٗساى زض قْط ًبًزٌ٘گ ثِ قوب زضٍز هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ توبم هطٗساى زض قْط قٌگغى ثِ هٗلن زضٍز هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ ؾبل گصقتِ ثب زافب آقٌب قسم .حؽ ثؿ٘بض ذَثٖ ًؿجت ثِ آى زاضم .اهب ٖقبٗدس هدصّجٖ زاضم ٍ ًودٖذدَاّن اظ آًْدب زؾدت
ثككن .ثطَجق العاهبت زافب ،فطز فقٍ ثبٗس زض ٗك ضاُ تعكِ٘ ،توطٗي كٌس .ثطإ هي ؾرت اؾدت كدِ ثد٘ي زافدب ٍ هدصّت ٗكدٖ ضا
اًتربة كٌن .لُفبً ثِ هي ثگَٗس ثبٗس چِ كبض كٌن.
معلمۺ ثْتط اؾت اظ ذَزتبى اٗي ؾإال ضا ثپطؾ٘س .قوب فطزٕ ّؿت٘س كِ تهو٘ن هٖ گ٘طز چِ اًتربثٖ زاقتِ ثبقس .اهدب هدي ثؿد٘بض
ٍايح هؿبئل ضا تحت ٌَٖاى انَل فب تَي٘ح زازُام .حتٖ ثب اٌٗكِ قوب كؿٖ ّؿت٘س كِ ضاُ ذَز ضا هٖضٍز ،ثِ ّوِ قدوب قدطاٍٗ
زض زً٘بٕ تعكِ٘ ضا گفتن .قجاً ٍقتٖ زض حبل اقبٖٔ فب زض چ٘ي ثَزم ،ثِ هحى اٌٗكِ زض ّط هكدبًٖ كداؼ ضا قدطٍٔ هدٖكدطزم،
تًو٘ي قسُ ثَز كِ زض هكبًٖ ًعزٗك [ثِ آًزب] ٗك ضٍـ تقلجٖ چٖگًَگ آهَظـ ضا قطٍٔ هٖكطز .هطزم ذَزقبى ثدطإ ذدَز
تهو٘ن هٖ گ٘طًس كِ ضاؾت٘ي ضا ثرَاٌّس ٗب قُ٘بًٖ ضا .هب اهطٍظ اٌٗزب ٗك كٌفطاًؽ فب ثطگعاض هٖكٌ٘ن .آٗب ثطذدٖ اظ ؾدبظهبىّدبٕ
هصّجٖ زض اٗي اَطاف ّوبٗف ثطگعاض ًوٖ كٌٌس؟ زض ّط حبل ،اٗي ً٘طٍّبٕ كْي قدُ٘بًٖ ّؿدتٌس كدِ اظ اندل اٗزدبز هتقبثدل ٍ
ثبظزاضٕ هتقبثل اؾتفبزُ هٖ كٌٌس تب ثب كؿت ًزبت تَؾٍ هطزم هساذلِ كٌٌسْ .بّطاً كؿت فب ثطإ هطزم كبهاً ؾبزُ اؾدت .اهدب زض
ٍاقٗ٘ت ،آى آؾبى ً٘ؿت .زض حبل حبيطّ٘ ،چ ٗك اظ هصاّت ضاؾت٘ي ،زٗگط ذساٗبًٖ ًساضًس كِ آًْب ضا ؾطپطؾتٖ كٌٌدس ٍ ،هدطزم زض
آى هصاّت ثطإ پَل ،هٌفٗت ٍ ،هقبم هجبضظُ هٖ كٌٌس .چطا هطزم ثِ هصاّت ثبٍض زاضًس ؾإالٖ ثعضگ اؾت .هدي ثؿد٘بض ٍايدح اٗدي
انَل ضا تكطٗح كطزُام .اٌٗكِ ثِ ٗكٖ اظ آًْب ثبٍض زاقتِ ثبق٘س ٗب ذ٘ط ٍ اٌٗكِ چِ چ٘ع ضا اًتربة هٖكٌ٘دس هَيدَٖٖ هطثدٌَ ثدِ
ذَزتبى اؾت .هٖتَاً٘س ّط چ٘عٕ ضا كِ هٖذَاّ٘س تعكِ٘ كٌ٘س ٍ ،اگط ًوٖذَاّ٘س ،هزجَض ً٘ؿت٘س تعكِ٘ كٌ٘س .اٌٗزب هي فقدٍ ثدِ
قلت هطزم ًگبُ هٖكٌن ٍ ،چ٘عّبٖٗ كِ نطفبً تكطٗفبت ّؿتٌس ضا ًساضٗن.

قبگطزۺ ثِ ٌّگبم ًبئل قسى ثِ كوبل ،ثسى ّبٕ هطٗساى زافب زض زٍ حبلت ذَاٌّس ثَز .اٍل اٌٗكِ ثسى ثب هبزُ ثباًطغٕ ثبال ردبٗگعٗي
ذَاّس قس ٍ ،زٗگطٕ اٌٗكِ ثسى ثب كَز ربٍزاى ربٗگعٗي ذَاّس قس .آٗب اٗي زض زضؾت اؾت؟
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معلمۺ هي ّط آًهِ ثْتطٗي اؾت ضا ثِ قوب هٖ زّن .اهب قطاٍٗ ّط كؿٖ هتفبٍت اؾت .زض قطاُٖٗ ذبل فطز ًودٖذَاّدس ثدسى
ثكطٕ ضا ثب ذَز ثجطز حتٖ اگط ثِ اٍ زازُ قَز ،ظٗطا اگط آى ثسى ثكطٕ ضا ثب ذَز هٖثطز ٍقتٖ ثِ زً٘بٕ ذَز ثبظهٖگكدت ،ذدساٗبى
زض آًزب آى ضا كبهاً ٖز٘ت هٖٗبفتٌس ،ثٌبثطاٗي آى ضا ثب ذَز ًوٖثطز .قبگطزاًٖ ّؿتٌس كِ هٖگٌَٗس هٖذَاٌّس ّوِ چ٘ع ضا زاقدتِ
ثبقٌس .اهب زض حق٘قت ،قوب زض حبل اؾتفبزُ اظ تفكط ثكطٕ ثطإ زضًٓط گطفتي اٗي چ٘عّب ّؿت٘سٍ .قتٖ زض كٌ٘س ٍ ضٍقي ٍ آگدبُ
قَٗس ،هُلقبً ثِ ّ٘چ ٍرِ آًَُض ثِ چ٘عّب ًگبُ ًوٖ كٌ٘س .ثِ اٗي ذبَط كِ زض آى ظهبىّ٘ ،چ افكبض ثكطٕ ًرَاّ٘س زاقت ٍ هؿبئل
ضا كبهاً ثط پبٗٔ آى قلوطٍ زض ًٓط هٖگ٘طٗس .زض حق٘قت ،اظ َطٗق توطٗي تعكِ٘ زافب ّط چ٘عٕ هٖتَاًس تعكِ٘ قَز .قبگطزاى ّط چِ
ً٘بظ زاقتِ ثبقٌس ضا ذَاٌّس زاقت ،ظٗطا اٗي فبٕ ًْبٖٗ كْ٘بى اؾت.

قبگطزۺ آٗب توبم ذساٗبى هحبفّ فبٕ هطٗساى تَؾٍ اؾتبز تٗ٘٘ي قسُاًس؟
معلمۺ تعكِ٘ زض ٗك فبٕ ضاؾت٘ي تَؾٍ اؾتبز ،ذساٗبى ٍ ،ؾطثبظاى آؾوبًٖ هحبفٓت ٍ هطاقجت هٖقَز .اهب انُاحبت ٍ هفدبّ٘ن
اظ هصاّت زٗگط ضا ثكبض ًجطٗس ،ظٗطا آًْب ٌٖبنط ًبپبكٖ حول هٖكٌٌس .ث٘بٗس قوب ،تعكِ٘كٌٌسگبى زافب ضا ثطإ لحِٓإ كٌبض ثگصاضٗنۺ
حتٖ ٍقتٖ ثِ ثؿ٘بضٕ اظ آى كؿبًٖ هٖضؾس كِ لجبؼّبٕ كٌِْ ٍ كخ٘ف هٖپَقٌسٗ ،ك تَزُإ ثبالپَـ اظ كتبى ًدًوب ضٍٕ ذَز
هٖاًساظًسّ ٍ ،ط ربٖٗ كِ ثكَز هٖذَاثٌس -آى افطاز ْبّطاً گسا ّؿتٌس ،اهب اَطاف آًْب ًگْجبًبى قبًَى آؾوبًٖ ّؿتٌس كِ اظ آًدبى
هحبفٓت هٖكٌٌس .آٗب هطزم هٖ تَاًٌس ثگٌَٗس چِ كؿٖ ٍاقٗبً آًْب ضا ثِ اٍ زازُ اؾت؟ ذ٘ط ،هطزم ًوٖتَاًٌس ثگٌَٗس ،ظٗطا آًْب چ٘عّدب
ضا ثب چكوبى ثكطٕ هٖثٌٌ٘س .چطا اٌَُٗض اؾت كِ ثطذٖ قبگطزاى زضؾت ثٗس اظ ثطگعٗسى تعكِ٘ قزبٔتط هٖقدًَس ،زض حبل٘كدِ زض
گصقتِ رطأت ًوٖكطزًس زض تبضٗكٖ قسم ثگصاضًس ٍ ،اكٌَى ثٗس اظ تعكِ٘ زض زافب رطأت اٗي كبض ضا زاضًس؟ توبم اٗي زل٘لٖ زاضز.

قبگطزۺ توبم قبگطزاى اظ قْطؾتبى رٌ٘گسُ زض اؾتبى ر٘بًگقٖ زضٍز ذَز ضا ثِ اؾتبز هٖفطؾتٌس!
معلم :اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ اگط زض ارتوبٔ هطزم ٖبزٕ ،هعاٗبٖٗ كِ ثِ افطاز ًبتَاى اذتهبل زاضز ضا ثپصٗطم ،پؽ اظ كؿت فب آٗب ًجبٗس زٗگط آى هعاٗدب ضا
قجَل كٌن؟ هٖتطؾن كِ ثب قجَل كطزى آى هعاٗب ًتَاًن كبضهب ضا ثبظثپطزاظم.
معلمۺ ا ٗي هؿئلِ ضا ثبٗس اظ زٍ ظاٍِٗ ًگبُ كطز .اگط قوب ٗك فطز ًبتَاى ّؿت٘س ٍ ،فطو كٌ٘ن ًوٖتَاً٘دس كدبض كٌ٘دسّ ،د٘چ هٌجدٕ
زضآهسٕ ثطإ ظًسگٖ ًساضٗس ٍ ،اٗي ككَض اٗي تسث٘ط ضا زاضز ،آًَقت فكط هٖكٌن آى ذَة اؾت .ثِ اٗي ذدبَط كدِ آًهدِ ثدِ قدوب
گفتِام اًزبم زّ٘س اٗي اؾت كِ زضحبلٖ كِ تب ث٘كتطٗي حس هوكي ثب هطزم ٖبزٕ هُبثقت زاضٗس تعكِ٘ كٌ٘سّ .وهٌ٘ي ،هي ثِ اٗي
ًَٔ اظ قكلّب ًگبُ ًوٖكٌن ،فقٍ ثِ قلت فطز ًگبُ هٖ كٌن .اگط ربهِٗ ثكطٕ اهطٍظُ نطفبً ثِ اٗدي ندَضت اؾدت ،قدَاً٘ي آى ضا
تهطٗح كطزُاًس ٍ ،ربهِٗ ثِ قوب اربظُ چٌ٘ي كبضٕ هٖزّس ،آًَقت زض اٗي ضاثُِ هٖتَاً٘س تب ث٘كتطٗي حس ثدب آى هُبثقدت زاقدتِ
ثبق٘س .زضٖ٘ي حبل ،اگط آى ث٘وبضٕ كِ هَرت ًبتَاًٖ قسُ ّن اكٌَى ثَؾ٘لِ زافب قفب ٗبفتِ اؾت اهب قوب ثدسٍى اٌٗكدِ ثدِ زٍلدت
ثگَٗ٘س ٌَّظ آى هعاٗب ضا قجَل هٖكٌ٘س ،پؽ اٗي ٗك هككل ق٘يقٌ٘گ اؾدت .ثبٗدس اٌٗگًَدِ ثدِ آى ًگطٗؿدتِ قدَزّ .وهٌد٘ي
قكل ّبٕ زٗگطٕ اظ هعاٗبٕ ضفبّٖ ٍرَز زاضز ،تب ٍقتٖ كِ قوب هُبثق قطاٍٗ تٗ٘٘ي قدسُ تَؾدٍ ارتودبٔ ٖدبزٕ ثبقد٘سّ ،د٘چ
هككلٖ زض پصٗطفتي آًْب ً٘ؿت.

قبگطزۺ ٍقتٖ زض حبل اًزبم توطٗيّب كبضهبٕ فكطٕ ٗب پ٘بمّبٕ زٗگط هساذلِ هٖكٌٌس ،ث٘ف اظ آًكِ ثتَاًن حتٖ آًْب ضا زفدٕ كدٌن
هؿ٘ط َجِٖ٘ٗ ذَز ضا َٖ هٖكٌٌس.
معلم ۺ اگط ذ٘لٖ ؾطٕٗ اتفبي افتبز ٍ ًتَاًؿت٘س ثِ هَقٕ ًؿجت ثِ آى ٍاكٌف ًكبى زّ٘س ،ثِ اٗي هٌٗب ً٘ؿت كِ ثدِ ذدَثٖ تعك٘دِ
ًكطزُاٗس .ثِ ٖجبضت زٗگط ،اگط زضحبل٘كِ هٖ زاً٘س اقتجبُ اؾت ثِ آى اربظُ زّ٘س هؿ٘ط ذَز ضا ثطٍز ،ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ قوب ذَز ضا
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تعكِ٘ ًكطزُاٗس .اگط ثِ آى اربظُ زّ٘س اٖوبل تبى ضا ثِ قوب زٗكتِ كٌس ،آى ضفتبض كطزى هبًٌس ٗك فطز ٖبزٕ ذَاّدس ثدَز .زضٍاقدٕ،
ٍقتٖ آى ضا پ٘سا كٌ٘س ،اگط ثتَاً٘س تكر٘م زّ٘س كِ آى قوب ً٘ؿت٘س ،تكر٘م زّ٘س كِ افكبضٕ هبًٌس آًْب زضؾت ً٘ؿتٌس ،آًَقدت
زض حق٘قت آى ضا زفٕ هٖكٌ٘س .اگط ثٌ٘بًٖ كِ اظ َطٗق هُبلِٗ فب ضٍظ ثِ ضٍظ ثٌب گصاقتِاٗس كوٖ هحكنتط ثبقدس ،آًَقدت آى ثؿد٘بض
ثْتط ذَاّس ثَز .هطزم ٖبزٕ تعكِ٘ ًوٖكٌٌس ٍ ،هُلقبً ًوٖتَاًٌس اٗي ًَٔ چ٘عّب ضا قٌبؾبٖٗ كٌٌس ،آًْب فكط هٖكٌٌس كِ توبم افكبض
هتٗلق ثِ ذَزقبى اؾت .زض پبٗبى ٖقبٗسٕ كِ ث٘ي هطزم ٖبزٕ قكل گطفتِ ّط چ٘عٕ كِ افطاز اًزبم هٖزٌّس ضا زٗكتِ هدٖكٌدس،
اهب هطزم ثبٍض زاضًس كِ ذَزقبى آًْب ضا اًزبم هٖزٌّس .زض آى ًقُِ افطاز ذَزقبى زفي هٖقًَس ،پَق٘سُ هٖقًَسّ ،د٘چ ٖولكدطز
زٗگطٕ ًكبى ًوٖزٌّس ٍ ،زٗگط ثِ ّ٘چ ٍرِ ذَز آى هطزم ً٘ؿتٌس .اهطٍظُ هطزم زض ربهِٗ ّوگٖ اٌَُٗض ظًسگٖ هٖكٌٌس .اهب ٍاقٗبً
فكط هٖكٌٌس ٍ -ؾبٗطٗي ٍاقٗبً آًْب ضا تحؿ٘ي هٖكٌٌس -كِ ثؿ٘بض ٖبلٖ ّؿتٌس ،كِ احتوبل ًساضز هدَضز ؾَءاؾدتفبزُ قدطاض گ٘طًدس،
احتوبل ًساضز كِ فطٗت ثرَضًس ،تَاًب ّؿتٌس ،فَيالٗبزُ ثبتزطثِ ّؿتٌس ...هٖگَٗن كِ فطزٕ هبًٌس آى ثدًْٖبٗدت احودق اؾدت .اٍ
ذَزـ ظًسگٖ ذَز ضا پ٘ف ًوٖ ثطز ،آى ضا ثِ چ٘ع زٗگطٕ تحَٗل زازُ اؾت تب ثطإ اٍ ظًسگٖ كٌس ٍ ،ثسًف تَؾٍ چ٘دع زٗگدطٕ
كٌتطل قسُ اؾت.

قبگطزۺ اگطچِ پ٘فگ٘طّٕبٖٗ كطزُام كِ ثَُض ٍايح تكر٘م زّن چِ فكطٕ هبل هي اؾتٌَّ ،ظ ًوٖتَاًن آى ضا ثََِض كبهل
هتَقف كٌن.
معلم :اگط ثگَٗ٘سۺ «هي تَ ضا ًوٖذَاّن ٍ »،آى نطفبً هٖهطز ،آى ثؿ٘بض آؾدبى هدٖثدَزٍ .قتدٖ ثُدَض ٍايدح هدٖتَاً٘دس آى ضا
تكر٘م زّ٘س ،قوب ذَزتبى قَٕتط هٖقَٗس ،قوب ذَزتبى آگبُ ٍ ضٍقي هٖقَٗس ،قوب ذَزتبى اظ هحبنطُ آى ث٘طٍى هٖآٗ٘دسٍ ،
ثَُضٕ پ٘فضًٍسُ قَٕتط هٖقَٗس ،زضحبل٘كِ آى ثَُضٕ پ٘فضًٍسُ يٗ٘فتط قسُ ٍ ًبپسٗس هٖقَز ،تب هطحلدِإ كدِ زض ًْبٗدت
ًبثَز قَز .ثبٗس ٗك ضًٍس ٍرَز زاقتِ ثبقس.

قبگطزۺ آٗب آى چ٘عّبٕ ثس ضا ٍاضز گًَگ هي ذَاّس كطز؟
معلمۺ ذ٘ط ،ظٗطا افكبض زضؾتتبى تأح٘طات ذَز ضا ًكبى هٖزّسٍ .قتٖ هطاقت ً٘ؿت٘س اظ قكبفّبٗتبى ؾَءاؾتفبزُ ذَاّس قس ،اهب ثب
گًَگ تبى هساذلِ ًرَاّس قس ،ظٗطا اؾتبز هطاقت آى اؾت .اگط فب ضا ظٗبز ثرَاً٘س ،ثط افكبض زضؾت ذَز ثدبقٖ ثوبً٘دس ٍ ،ثتَاً٘دس ثدِ
زضٍى ًگبُ كٌ٘س ٍ زض هَارِْ ثب هككات ثِ ذبَط كَتبّّٖب ذَزتبى ضا ثطضؾٖ كٌ٘س ،آى [كبضهب] ثِ قكلٖ ثٖپبٗبى اظ آى ذَاّدس
تطؾ٘س .هٖزاًس كِ اگط زض هٗطو زٗس ثبقس هٌزط ثِ ًبثَزٕاـ هٖقَز ٍ ،اٌٗكِ اظ ث٘ي هٖضٍز.

قبگطزۺ اگط قرم زض زٍضُ ظًسگٖ ،ثبظ ّن ًتَاًس تب كوبل تعكِ٘ كٌس ،آٗب اهكبى زاضز كِ ثب كبضهب ثدِ ثْكدت ثدطٍز؟ ٍ ثدِ تودطٗي
تعكِ٘ زض ثْكت فبلَى ازاهِ زّس ،زضؾت هبًٌس ثْكت ؾٗبزت غبٖٗ؟
معلمۺ كْ٘بى اظ ه٘بى اناح فب هٖگصضز ٍ ثسىّبٕ آؾوبًٖ زض حبل زٍثبضُ ؾبظٕ ّؿتٌس .ثٗس اظ اناح فب ّط چ٘دعٕ زض ثْتدطٗي
حبلت ذَز ذَاّس ثَز ،ثٌبثطاٗي آًْبٖٗ كِ هُبثق اؾتبًساضز ً٘ؿتٌسً ،وٖتَاًٌس هَرَزاتٖ زض ؾَُح ثدبالتط اظ اؾتبًساضزقدبى قدًَس؛
اؾتبًساضز آًْب ّط ربٖٗ ثبقس ،آًزب ّؿتٌس .زض حق٘قت ،ثگصاضٗس ثِ ّوِ قوب ثگَٗن ،زض گصقتِ ثْكت ؾٗبزت غبٖٗ آى پسٗسُ [كدِ
گفت٘س] ضا زاقت ،اهب ؾرت ثتَاى گفت كِ آٗب ثٗس اظ اناح فب ً٘ع آًَُض ذَاّس ثَز .ضفتي ثِ ثْكت ثب كبضهب هبًٌدس چ٘دعٕ ً٘ؿدت
كِ هطزم تهَض هٖكٌٌس .هطزم آى ضا ثب احؿبؾبت ٍ ٍٗػگّٖبٕ ثكطٕ تحطٗف كطزُاًس« .ضفدتي ثدِ ثْكدت ثدب كبضهدب» چ٘ؿدت؟
ثگصاضٗس ثِ قوب ثگَٗن ،آًْبٖٗ كِ ثَُض حق٘قٖ قبزض ّؿتٌس ثب كبضهب ثِ ثْكت ثطًٍس زضٍاقٕ پ٘كبپ٘ف اظ لحبِ اؾتَاض ثَزى ٍ اٗوبى
ثِ اؾتبًساضز ضؾ٘سُاًس .ؾرت تطٗي آظهبٗف ثطإ افطاز ،آظهبٗكٖ كِ ثبٗس زض ََل تعكِ٘ گصضاًسُ قدَز ،اٗدي اؾدت كدِ اظ هدطگ ٍ
ظًسگٖ زؾت كك٘س .الجتِ ،الظم ً٘ؿت ّوِ ثب آظهبٗف اظ زؾت زازى ظًسگٖ ضٍثطٍ قًَس ،اهب زض كل غ٘طهوكي ً٘ؿت كِ اٗي اتفبي
ث٘فتسٍ .قتٖ ّط قرم ثب ؾرتتطٗي آظهبٗف ذَز هَارِ هٖقَزٍ ،قتٖ آظهبٗف هٖقَز كِ زٗسُ قَز آٗدب هدٖتَاًدس ثعضگتدطٗي
ٍاثؿتگٖ ذَز ضا ضّب كٌس ،اٍ زض حق٘قت زضثبضُ اٌٗكِ آٗب هٖتَاًس آى ضا ضّب كٌس آظهبٗف هٖقَز .اگط ثتَاًس ظًسگٖ ٍ هدطگ ضا ضّدب
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كٌسٗ ،ك ذسا اؾت؛ اگط ًتَاًس ظًسگٖ ٍ هطگ ضا ضّب كٌس ٗك اًؿبى اؾت .الجتِ قبزض ثَزى ثِ ضّب كطزى ظًسگٖ ٍ هطگ ثطاثط ثب اٗي
ً٘ؿت كِ ٍاقٗبً ثو٘طٗسۺ ّسف اظ تعكِ٘ اٗي اؾت كِ ٍاثؿتگٖ ّبٕ ثكطٕ ضا پب كطز .فطزٕ كِ زض حبل هطزى اؾت ٍ شٌّف ثدِ
ّ٘چ ٍرِ احؿبؼ تطؼ اظ هطگ ًساضز -آٗب ٗك فطز ٖبزٕ هٖتَاًس ثِ آى زؾت ٗبثس؟ تهَض كٌ٘س ضٍثطٍ قسى ثب هطگٖ قطٗتالَقَٔ
چِ حؿٖ زاضز .آٗب فطزٕ ثسٍى ثٌ٘بى تعكِ٘ ٗب ثٌ٘بى شٌّٖ هٖتَاًؿت ثِ آى زؾت ٗبثس؟ فطزٕ كِ اناً اظ هطگ ًوٖتطؾس ،حتدٖ
ٍقتٖ ًعزٗك هطگ اؾتٌَّ ،ظ شكط «ثَزا» ضا هٖذَاًس ًِ ٍ ،تٌْب ّ٘چ تطؾٖ ًرَاّس زاقت ،ثلكِ ٍقتٖ ًبم «ثدَزا» ضا هدٖذَاًدس
حؿٖ اظ قبزٕ زضًٍف ثطهٖذ٘عز ًَٖٖ ،قبزٕ اظ ثَزا زض اٍ ثبقٖ هٖهبًس .آًَقت ثِ هي ثگَٗ٘سۺ آٗب چٌ٘ي قرهٖ هدٖتَاًدس ثدِ
رٌْن ثطٍز؟ ثِ ذبَط افكبض هحكن ٍ زضؾت ،ظًسگٖ ٍ هطگ ضا ضّب هٖكٌس .آى زض ٍّلٔ اٍل ٖول ٗك هَرَز ثكطٕ ً٘ؿدت -چدِ
اًؿبًٖ اظ هطگ ًوٖتطؾس! ّوبًَُض كِ ًبم «ثَزا» ضا هٖ ذَاًس [زض آى قطاٍٗ] ،چگًَِ ٗدك ثدَزا ثدب زٗدسى قرهدٖ هبًٌدس اٗدي
هٖ تَاًس اٍ ضا ًپصٗطز؟ الجتِ ،اٍ ٌَّظ كبضهب زاضز ظٗطا ثَُض كَقب تعكِ٘ ًكطزُ اؾتٌَّ ٍ ،ظ ٍاثؿتگّٖبٕ پب ًكدسُ زاضز ،ثٌدبثطاٗي
زضثبضُ اٗي چِ كبض هٖتَاى كطز؟ اٍ ثِ هكبًٖ ثؿ٘بض ًعزٗك ثِ ثْكت ؾٗبزت غبٖٗ ثطزُ هٖقَز ،كِ زض آًزب ثِ تعكِ٘ ازاهِ زّس-
تب ثطإ زُ ّب ّعاض ؾبلٗ ،ب نسّب ّعاض ؾبل تعكِ٘ كٌسٍ ٍ ،قتٖ ثِ اؾتبًساضز ضؾ٘س ثِ ثْكت ؾٗبزت غبٖٗ ذَاّس ضفدت .چدطا ثبٗدس
ثطإ چٌ٘ي هستٖ ََالًٖ تعكِ٘ كٌس؟ ظٗطا ّطچِ ثبقس ،آى هكبى ّ٘چ ضًزٖ ًساضز ٍ ،ثسٍى ضًذ ،تعكِ٘ آّؿتِ ٍ كٌُس اؾدت .پدؽ
چطا تعكِ٘ زض اٗي هكبى اًؿبىّب ؾطٕٗ اؾت؟ ٍ زض ٗك زٍضُ ظًسگٖ -فقٍ چٌسٗي زِّ -چطا اٗي اهكبى ّؿت كِ تعك٘دِ كبهدل
قَز؟ ٍ ثطإ هطٗساى زافبٗن حتٖ ؾطٗٗتط اؾت ،ظٗطا اٗي هكبى اًؿبى ّب ضًذ زاضزّ .ط كؿٖ اظ ضحن هبزض ثِ زً٘ب آهسُ ٍ زض قدطاٍٗ
ٗكؿبى اؾتً .وٖزاًس ضًذ ًكك٘سى چگًَِ اؾت ،هطزم احؿبؼ ًوٖكٌٌس كِ اًگبض ضًذ هٖككٌس .زض حق٘قدت ،زض چكدن ذدساٗبى،
اًؿبىّب ثؿ٘بض ضًذ هٖ ككٌس .تعكِ٘ زض زافب هُلقبً ثَْ٘زُ ً٘ؿت .ثطذٖ افطاز زض تعكِ٘ قرهٖ ذَز كَقب ً٘ؿتٌسٗ ،ب قبٗس نطفبً ثِ
قسض كبفٖ كَقب ً٘ؿتٌس ٗب ثِ ًؿجت اؾتٗساز اًسكٖ ثِ آگبُ قسى زاضًسٍ .قتٖ ظًسگٖ آًبى توبم هٖقَز چ٘عٕ زضٗبفت ذَاٌّس كدطز
ٍ اظ آًْب هطاقجت هٖ قَز .ثطإ آًْبٖٗ كِ توبٗل زاضًس زض ظًسگٖ ثٗسٕ تعكِ٘ ضا ازاهِ زٌّسّ ،ط چ٘عٕ كِ تعك٘دِ كدطزُاًدس ًگدِ
زاقتِ ذَاٌّس قس ٍ ،ثَْ٘زُ ًجَزُاًس .ثبظپ٘سا قسُ ٍ آًهِ ضا كِ ثسؾت آٍضزًس ّوطاُ ذَز زاضًس ٍ ،ثٗدس اظ اٌٗكدِ ثبظپ٘دسا قدسًس ثدِ
تعكِ٘ ازاهِ هٖ زٌّس .ثب اٗي حبل افطازٕ ّؿتٌس ،كِ حق٘قتبً ًوٖ تَاًٌس ثِ تعكِ٘ ازاهِ زٌّس ،زض اٗدي ندَضت ًٓدن ٍ تطت٘دت زازُ
ذَاّس قس كِ زض ظًسگٖ ثٗسٕ ذَز پبزاـ زضٗبفت كٌٌس؛ قبٗس هقبهبت ضزُ ثبال قًَس ٗب حطٍتٖ زاقدتِ ثبقدٌس .الجتدِ ،اٗدي چ٘دعٕ
ً٘ؿت كِ هب تعكِ٘كٌٌسگبى ثِ زًجبل آى ّؿت٘ن .اهب آى چ٘عٕ اؾت كِ ثطإ كؿبًٖ اتفبي هٖافتس كِ ًوٖتَاًٌدس تعك٘دِ ضا ازاهدِ
زٌّس.
اهب ًكتِ زٗگطٕ اؾت .فطو كٌ٘س پؿط ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ثِ كوبل ضؾ٘سُ ثبقس ٍ ،حتٖ ثب اٌٗكِ اٗي توطٗيكٌٌسُ [پسض] تعكِ٘ كدطزُ
ٍلٖ ثِ كوبل ًطؾس .آًَقت فكط هٖ كٌن اهكبى زاضز كِ پؿطـ اٍ ضا ثِ ثْكت ذَز ثجطز تب هَرَزٕ شٕقَٗض زض آًزب ثبقدسٍ ،لدٖ
هَرَزٕ ثسٍى هقبم زؾت٘بثٖ .اٍ هَرَزٕ شٕقَٗض اؾتٗ ،ب ثِ ٖجبضت زٗگط ،فطزٕ هٗوَلٖ .هَرَزات شٕقدَٗض زٗگدطٕ ً٘دع زض
ثْكت ٗك ثَزا ّؿتٌس .ثب اٗي حبل آًْب اظ ًَٔ هَرَزات آلَزُإ ً٘ؿتٌس كِ ثط ضٍٕ ظه٘ي ٗبفت هٖقًَس ،اهب زض َٖو ،هَرَزٕ
آؾوبًٖ [ّؿتٌس] كِ ثِ اؾتبًساضز آى قلوطٍ ضؾ٘سُاًس.

قبگطزۺ هطٗساى چبًگچَى زضٍز ذَز ضا ثِ اؾتبز هحتطم هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ آٗب ٍاثؿتگٖ ثِ «ذَز» ؾرتتطٗي ٍاثؿتگٖ ثطإ ذال قسى اؾت؟
معلمۺ الجتِّ .ط كؿٖ كِ زض اٗي زً٘ب ظًسگٖ هٖكٌس ثطإ ذَز ظًسگٖ هٖكٌسٍ ٍ ،اثؿتگّٖبٕ ذَزذَأً ثؿ٘بضٕ ثدِ اٗدي ذدبَط
ثطهٖذ٘عًسٍ .قتٖ ذَزذَاّٖ ْبّط هٖقَز ،ثطإ فطز ضاحت اؾت كِ تحت تأح٘ط احؿبؾبت قطاض گ٘طز ٍ ،زض ََل تعكِ٘ ،چ٘عّبٖٗ
كِ ضّب كطزىقبى ٍ زل كٌسى اظ آًْب ؾرت اؾت ّط ربٖٗ ًوبٗبى هٖقًَس ٍ ،ضّب كطزى اٗي ٍاثؿتگّٖب زض ََل تعك٘دِ ؾدرت
هٖقَز .ثًٖٗ اٍقبت كِ كبضّبٖٗ ثطإ زافب اًزبم هٖزّ٘سٍ ،اثؿتگٖ زفبٔ كطزى ٍ هطاقجت كدطزى اظ ًقدف ذَزتدبى ً٘دع ْدبّط
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هٖقَز؛ ثطإ هخبل ،اظ قْطت ٍ ذَاؾتِّبٕ ذَز حفبْت ٍ زفبٔ هٖكٌ٘س .ثطإ هطزم ٖبزٕ اٗي حتٖ پ٘ه٘سُتدط هدٖقدَزۺ آًْدب
توبٗاتٖ زاضًس هبًٌس اٌٗكِ هٖ ذَاٌّس ٗك هقبم ضؾوٖ قًَس ،اظ ً٘بكبى ذَز تزل٘ل كٌٌس ،زٗگطاى ضا ٍازاض كٌٌس تب آًْب ضا تحؿ٘ي ٍ
ؾتبٗف كٌٌس ،پَلساض قًَ س ٍ ،هبفَي زٗگطاى قدًَس .زفدبٔ ٍ حوبٗدت اظ آًهدِ قدرم توبٗدل زاضزٗ ،دك تزلدٖ اظ احؿبؾدبت ٍ
ذَزذَاّٖ اؾت ،ثٌبثطاٗي آى ؾرت تطٗي كبض اؾت كِ اٗي ضا هتَقف كطز .قوب ثبٗس ثب ّوِ ثب ً٘كرَاّٖ ضفتبض كٌ٘س ٍ ٍقتٖ ثب ّدط
ؾرتٖ هَارِ هٖقَٗس زضٍى ذَز زًجبل زالٗل ثبق٘س .حتٖ ٍقتٖ كِ زٗگطاى ثِ هب ثسزٌّٖ كطزُ ٗب هب ضا هٖظًٌسّ ،وگٖ ثبٗدس ثدِ
زضٍى ذَز ًگبُ كٌ٘ن« -آٗب ثِ اٗي ذبَط اٗي اتفبي افتبز كِ زض ثطذٖ ظهٌِّ٘ب اقتجبُ كطزم؟» اٗي قوب ضا قدبزض هدٖكٌدس تدب ٖلدت
ضٗكِ إ تًبز ضا پ٘سا كٌ٘س ٍ ،اٗي ثْتطٗي ضٍـ ثطإ پب كطزى ٍاثؿتگٖ ثِ ذَزذَاّٖ اؾت .زاقتي قلجٖ ثعضگتط ٍ ثعضگتدط ،تدب
ًقُِ إ كِ زض تعكِ٘ قرهٖ ذَز ثتَاً٘س ّط كؿٖ ضا ثجرك٘س ،اظ رولِ زقوٌبى ذَز ضا ثجرك٘س .ثِ اٗي زل٘ل كِ آًهدِ قدوب ثدِ
ٌَٖاى زقوي ثِ آى اقبضُ هٖكٌ٘س تَؾٍ هطزم ٖبزٕ ثِ ذبَط ؾَز ٍ هٌفٗتقبى اٌَُٗض تٗطٗف هٖقَز ٍ ،آى چ٘عٕ ً٘ؿدت كدِ
ذساٗبى اًزبم زٌّس .پؽ العاهبت ثبال ّؿتٌس -چگًَِ ذساٗبى هٖتَاًٌس اًؿبىّب ضا زقوي تلقٖ كٌٌس؟ آًَقت زض زٍضٓ تعكٍِ٘ ،قتٖ
ثب ّط چ٘عٕ هَارِ هٖ قَٗس ّو٘كِ اٍل ثبٗس زٗگطاى ضا زض ًٓط ثگ٘طٗسٍ .قتٖ چ٘عٕ ضا كؿت هٖكٌ٘س كِ ثِ فدطز زٗگدطٕ تٗلدق
زاضز ،ثبٗس ثِ فطز زٗگط فكط كٌ٘س -چگًَِ اٗي هٖ تَاًس ثَُضٕ هٌفٖ ثط اٍ احط ثگصاضز؟ آٗب احؿبؼ ًدبضاحتٖ ًرَاّدس كدطز؟ زض ّدط
چ٘عٕ اٍل ثبٗس ثِ زٗگطاى فكط كٌ٘س -اٍل زضثبضُ زٗگطاى فكط كٌ٘س ٍ ،ؾپؽ ثِ ذَزتبى فكط كٌ٘س .هي هٖذَاّن ثطإ ضؾ٘سى ثِ
ًَٖٖ اظ كوبل تعكِ٘ كٌ٘س كِ اظ ٗك فبٕ ضاؾت٘ي اؾت ،ثب ضٍقي ثٌٖ٘ ضاؾت٘ي ٍ ،ضٍقدٖ اؾدت كدِ زض آى زٗگدطاى قجدل اظ قدوب
ّؿتٌس .اٗي پب كطزى ذَزذَاّٖ اؾت ،قبزض ثَزى ثِ پب كطزى «ذَز» .ثركٖ اظ قوب كِ ثَُض كبهدل تعك٘دِ ضا تودبم كدطزُ
اؾت تًو٘ي هٖ قَز قجِ٘ چ٘عٕ اؾت كِ اكٌَى تَن٘ف كطزم ،كبهاً قجِ٘ آى اؾت .ثٌبثطاٗي ثب ًگبُ اظ ربٖٗ كدِ ّؿدت٘س ،اگدط
ٍقتٖ ثب هككاتٖ ضٍثطٍ هٖقَٗس ثتَاً٘س زًجبل زالٗ ل زض ؾوت ذَزتبى ثبق٘س ،ث٘كتط ثِ آؾبٗف زٗگدطاى فكدط كٌ٘دس ،ذَزتدبى ضا
تعكِ٘ كٌ٘س ،ثِ زضٍى ًگبُ كٌ٘س ،كوتط ثِ كَتبّٖ زٗگطاى ًگبُ ثٌ٘ساظٗس ٍ ،زض ّط كبضٕ كِ اًزبم هٖزّ٘س ََضٕ ذَز ضا ازاضُ كٌ٘س
كِ ثط َجق آًهِ آهَظـ هٖزّن ٖول كٌ٘س ،آًَقت زض حق٘قت ّناكٌَى ثَُضٕ كَقب زض حبل پ٘فضفتي ّؿت٘س.

قبگطزۺ زض ؾبل ّبٕ اذ٘ط ،ثَُضٕ هؿتوط زض اهَض ٗك هٗجس ثَزٗؿتٖ زضگ٘ط قسم .اظ هُبلِٗ فب ثِ اٗي زض ضؾ٘سم كِ ككوككدٖ
اظ هٌفٗت ٍرَز زاضز ،اهب ًوٖزاًن چگًَِ ثِ آى ضؾ٘سگٖ كٌن .هٖزاًن كِ ثبٗس ٍاثؿتگّٖبٗن ضا ضّب كٌن ،اهب ؾدرت اؾدت كدِ اظ
هؿئَل٘تن زض آًزب زؾت ثككن .لُفبً ثِ هي ثگَٗ٘س چَُض آى ضا ازاضُ كٌن.
معلمۺ زضٍاقٕ ،ؾبزُتط اظ اٗي ًوٖتَاًؿت ثبقس .چطا ًوٖتَاً٘س آى ضا ضّب كٌ٘س؟ هٖگَٗ٘س آًهِ ًوٖتَاً٘س ضّب كٌ٘س ٗك هؿدئَل٘ت
اؾت  .آى اؾتبًساضز ٗك فطز ٖبزٕ اؾت ،اهب آٗب آى اضتجبَٖ ثب تعكِ٘ ثَزا قسى زاضز؟ آًهِ ًوٖتَاً٘س ضّب كٌ٘دس احؿبؾدبت ثكدطٕ
ٖبزٕ اؾت .آٗب آى هؿئَل٘ت چ٘عٕ اؾت كِ آى ثَزا هْن زض ًٓط هٖ گ٘طز؟ آًَقت ًؿجت ثِ چِ كؿدٖ هؿدئَل٘ت زاضٗدس؟ آٗدب آى
هؿئَل٘ت ًؿجت ثِ ذَز هصّت اؾت؟ آٗب هؿئَل٘ت قوب هٖتَاًس كوبل ضا ثطإ قرم ثِ اضهغبى ث٘بٍضز؟! آًَقت آٗب هؿئَل٘ت قوب
هٖ تَاًس ذَز قوب ضا ثِ كوبل ثطؾبًس؟ اگط ًتَاً٘س ثِ كوبل ثطؾ٘س ،ثطإ چِ ثِ آى ٍاثؿتِ ّؿت٘س؟ آٗب ًجبٗس زض قجبل كودبل حق٘قدٖ
ذَزتبى هؿئَل ثبق٘س؟ آٗب قوب ثبٗس ،ثطإ ذبَط ثِانُاح هؿئَل٘ت تبى ،توبم ظًسگٖ ذَز ضا ٍاثؿتِ ثبق٘س ،پؽ اظ اٌٗكِ ثدب زافدب
هَارِ هٖقَٗس ثگصاضٗس اظ كٌبضتبى ٖجَض كٌس؟ ٗب ثبٗس اٗي فطنت ضا هغتٌن قوطزُ ٍ زض ثطاثط تعكِ٘ ٍاقٖٗ ذَز هؿدئَل ثدَزُ ٍ ثدِ
زًجبل كوبل حق٘قٖ ثبق٘س؟ اٗي ٍاقٗبً هَيَٖٖ ؾبزُ اؾت ،اٌَُٗض ً٘ؿت؟ ٍقتٖ كؿٖ ثب قهس (ٍَٕٗ) كبضّدبٖٗ اًزدبم هدٖزّدس،
هُلقبً ثِ كوبل ًرَاّس ضؾ٘س .حتٖ اگط زض آى هٗجس تعكِ٘ هٖكطزٗس ،اگط ٗك ٍاثؿتگٖ هبًٌس آًهِ گودبى هدٖكٌ٘دس «هؿدئَل٘ت»
اؾت پب ًكَز ،حتٖ ثَزا ثب زٗسى آى هٌعرط هٖ قَز .فكط ًكٌ٘س ثِ ذبَط اٌٗكِ هؿئَل٘ت ضا زض آًزب اًزبم زازُاٗس ،ثَزا آى ضا ثدِ
اٗي هٌٗب هٖگ٘طز كِ ثِ اؾتبًساضز ضؾ٘سُاٗس .ثَزا هصّت ضا ثِ ضؾو٘ت ًوٖقٌبؾس ،ثلكِ زض َٖو ،فقٍ قلدت قدرم ضا [زض ًٓدط
هٖگ٘طز] .اًؿبى هصّت ضا ثٌب كطزۺ ٖ٘ؿٖ زض ََل زٍضُ ذَز هصّجٖ ثٌب ًكطز ٍ ،قبك٘بهًَٖ ً٘ع زض ََل زٍضُ ذَز هصّجٖ تأؾ٘ؽ
ًكطز .زض َٖو ،آًْب فقٍ قلجٖ كِ ٗك تعكِ٘كٌٌسُ زاقت ضا ثِ ضؾو٘ت قٌبذتٌس .الجتِ ،ثطإ تعكِ٘كٌٌدسُ حتدٖ ثْتدط اؾدت كدِ
هحُٖ٘ هكتط زاقتِ ثبقس تب تعكِ٘ ضا پطٍضـ زّس .آى قطاض زازى تعكِ٘ حق٘قٖ ثِ ٌَٖاى ثبالتطٗي اٍلَٗت اؾت تب ثدِ كودبل ٍ
هقبم زؾت٘بثٖ ضؾ٘س .آٗب ٍاثؿتِ ثَزى ثِ ٗك ربٗگبُ ٗب ٗك ارتوبٔ هصّجٖ ذَزـ قهس زاقتي ً٘ؿت؟ ثطذدٖ افدطاز ثدبٍض زاضًدسۺ
۳۳

«هي اٗي تٗساز هٗجس ضا ؾبذتِام ٍ ،هي اٗي تٗساز هزؿوِ ثَزا ضا ؾبذتِام .ثٌبثطاٗي زض آٌٗسُ ثبٗس ثتَاًن ثِ كوبل ثطؾن ».هٖگدَٗن
كِ ثِ كوبل ًرَاّ٘س ضؾ٘س .زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ ً٘ع هطزهٖ ّؿتٌس كِ هزؿوِّبٕ ثَزا ضا هٖؾبظًس ٍ ،آى چ٘عٕ ث٘كدتط اظ ٗدك
قغل ً٘ؿت -آى قهس اؾت .توبم فب ثب قهس ،هبًٌس حجبةٍّ ،ن اؾت -اٗي چ٘عٕ اؾت كِ ثَزا قبك٘بهًَٖ گفت[ .اگط] شّديتدبى
حق٘قتبً نَٗز ًكٌس ٍ ،اگط شّي ٗك فطز ٖبزٕ پط اظ كبضهبٕ فكطٕ ثبقس ،ثَُض هساٍم افكبض ثس هتزلٖ قَز ،آًَقت قطاض زازى اٍ زض
هكبى ٗك ثَزا زضؾت هبًٌس قطاض زازى تَزُإ آقغبل ثِ ربٕ ذسا ٗب ثَزا اؾت -آٗب آى قبثل قجَل اؾت؟ هُلقبً ً٘ؿت .ثٌبثطاٗي زض
تعكِ٘ الظم اؾت كِ ّط كؿٖ آى چ٘عّبٕ ثس ٍ كخ٘ف ضا پب كٌس تب ثِ ثسًٖ قفبف ٍ ذبلمٗ ،ك َدطظ تفكدط پدب  ٍ ،قلودطٍٕ
فكطٕ ثبالتط زؾت ٗبثس .فقٍ آًگبُ هٖتَاً٘س ثِ آى هكبى ثطٍٗس .اگط ٌَّظ ًوٖتَاً٘س آى چ٘عّبٕ پط اظ قهس ضا ضّب كطزُ ٍ اظ آًْدب
زؾت ثكك٘س ،آٗب آى احوقبًِ ً٘ؿت؟!

قبگطزۺ چٌس ؾبل زٗگط ثِ آهَظـ فب ازاهِ هٖزّ٘س؟
معلمۺ توبم هؿ٘ط تب اٌٗكِ فب اناح زً٘بٕ ثكطٕ ضا ثِ پبٗبى ضؾبًس.

قبگطزۺ آٗب هٗبًٖ زضًٍٖ «اًؿبىّب» ًَٔ« ،ثكط»« ٍ ،هطزم ٖبزٕ» زض كتبة هتفبٍت ّؿتٌس؟
معلمۺ آًْب ٗكؿبى ّؿتٌس .نطفبً زض هتَى هرتلف ثكبض هٖضًٍس ،اهب هٌٗبٕ زضًٍٖ ٗكؿبًٖ زاضًس .هطزم ٖبزٕ فقٍ هدطزم ّؿدتٌس،
اهب زض حق٘قت زض قلوطٍّبٕ ثبالتط« ،هطزم» قبهل اًؿبىّبٕ آؾوبًٖ هٖقَز -ثِ هٌٗبٕ اًؿبىّبٕ آؾوبًٖ زض ؾِقلودطًٍ« .دَٔ
ثكط» ثِ هطزم اقبضُ هٖكٌس ٍ ،آًْبٖٗ كِ تعكِ٘ ضا توطٗي ًوٖكٌٌس «هطزم ٖبزٕ» ّؿتٌس.

قبگطزۺ ٍقتٖ زض ََل ضًٍس تعكِ٘ ثِ چ٘عٕ ضٍقي ٍ آگبُ هٖقَم كِ فطاتط اظ انَل ٖبزٕ ّؿتٌس ٍ ًوٖزاًن آٗب نح٘ح ّؿتٌس ٗدب
ذ٘ط ،چِ كبضٕ ثبٗس اًزبم زّن؟
معلمۺ زضنَضت ضٍقي ٍ آگبُ قسى ثِ انَلٖ فطاتط اظ ٖبزٕ قُٗبً حؿٖ ذَاّ٘س زاقت كِ آى هقسؼ اؾت ٍ ٗدك حؿدٖ كدِ اظ
ثطذبؾتي افكبض زضؾت هٖ آٗس كِ هُبثق ثب انَل فبٕ زافب اؾت .انَل فب زض ؾَُح ثبالتط هٖتَاًدس فقدٍ ثُدَض قدَْزٕ [زض
هؿتق٘ن] فْو٘سُ قَز .قسٗوّٖب زضثبضُ زض قَْزٕ نحجت كطزًس -فطز زض شّي ذَز هدٖفْودس اهدب ث٘دبى آى اظ َطٗدق ظثدبى
ثكطٕ ضا ؾرت هٖ ٗبثسٍ .قتٖ كِ آى ثلٌس گفتِ قَز ،ذَاّ٘س فْو٘س كِ ؾبزُ ٍ هٗوَلٖ هٖقَز ،نطفبً قجِ٘ انَل هدطزم ٖدبزٕ.
ثِ هحى اٌٗكِ ثب اؾتفبزُ اظ ظثبى ثكطٕ ث٘بى قَز ،ضًگ ٍ ثَٕ ذَز ضا اظ زؾت هٖزّس .چطا؟ ثِ اٗي زل٘ل كِ اندَل زض ؾدَُح
ثبال فقٍ هٖتَاًس ثب تفكط ٍ ظثبى ؾَُح ثبال ث٘بى قًَس ،ثٌبثطاٗي قبگطزاى حتٖ زالٗد ل ث٘كدتطٕ زاضًدس تدب اٖودبلٖ كدِ ثدط پبٗدٔ
ضٍقيثٌٖ٘ زض ؾَُح ثبالتط اظ اًؿبىّب اؾت ضا زض هقبثل هطزم ٖبزٕ ثِ ًوبٗف ًگصاضًس .اًؿبىّب نطفبً اًؿبى ّؿتٌسً ٍ ،وٖتَاًٌس
انَل ٍ اٖوبلٖ كِ زض ؾُح ثبالتط قطاض زاضز ضا زض كٌٌس.
زضحبل٘كِ تب ث٘كتطٗي حس ثب ارتوبٔ ٖبزٕ زض تُبثق ّؿت٘س هؿ٘ط تعكِ٘ ضا زًجبل كٌ٘س .انَل فبٕ ثبالتطٕ كِ ثدِ آى آگدبُ قدسٗس
ث٘بًگط پ٘كطفت قوب زض تعكِ٘ اؾت ٍ ثسٗي هٌٗب ً٘ؿت كِ قطاض اؾت آى حبلتّب ضا ه٘بى هطزم ٖبزٕ ثِ ًودبٗف ثگصاضٗدسٍ .قتدٖ
انَل فب ضا زض اٗي ؾوت زض هٖكٌ٘س ،تغ٘٘طات زض ثُٗسّبٕ زٗگط كبهاً ٖٓ٘ن اؾت ٍ ،ثركٖ اظ ثسى كِ شضات ه٘كطٍؾدكَپٖ ضا
زض ثطزاضز زؾترَـ تغ٘٘طات قسٗسٕ هٖقَزّ .وهٌ٘ي زض آى ؾُح اظ انَل فبّ ،ط چ٘عٕ فَضاً زض هٖقَز.

قبگطزۺ ٍقتٖ زض ََل تعكِ٘ اق٘بء ٗب هَرَزات ضا زض ثٗسّبٕ زٗگط هٖثٌ٘ن ،چگًَِ ثبٗس قًبٍت كٌن كِ ذَة ٗب ثس ّؿتٌس؟
معلمۺ ثطإ افطازٕ كِ تبظُ تعكِ٘ ضا قطٍٔ كطزُ اًس قًبٍت آى ؾدرت اؾدت ،ثُدَض ٍايدح تودبٗع قبئدل قدسى ضاحدت ً٘ؿدت.
ّوهٌ٘ي ،ذساٗبى ثؿ٘بضٕ زض ثٗسّبٕ هرتلف زضٍى ؾِقلوطٍ ّؿتٌس كِ زضثبضُ هَيَٖبت ثدبالتط اظ قلودطٍٕ ذدَز ًودٖزاًٌدسٍ ،
ثٌبثطاٗي آًْب ً٘ع تب حسٕ زض تَّن ّؿتٌس .اهب ضفتبض آًْب ثب هَرَزات ثكطٕ ًؿجتبً ً٘كرَاّبًِ اؾدت .اظ زٗدسگبُ ٗدك اًؿدبى آًْدب
۳۴

ً٘كرَاُ ّؿتٌس .اهب آًْب زٗگط زض ؾُح قلوطٍٕ ذَزقبى هُبثق اؾتبًساضز ً٘ؿتٌس .فقٍ اٌَُٗض اؾت كِ ٍقتدٖ اًؿدبىّدب آًْدب ضا
هٖثٌٌ٘س ،اٌَُٗض ثِ ًٓط هٖآٗس كِ اظ هَرَزات ثكطٕ ً٘كرَاُتط ّؿتٌس .ثٌبثطاٗي ثِ ّو٘ي ذبَط ثدطإ تٗدساز كودٖ اظ قدبگطزاى
ٍقتٖ ٍاثؿتگّٖبٖٗ زاضًس ضاحت اؾت كِ ؾطزضگن قًَس .ثبٗس چِ كبض كٌ٘س؟ ثِ قوب آهَظـ زازم كِ فقٍ زض ٗك ضاُ تعكِ٘ توطٗي
كٌ٘س .آى ّط كؿٖ ثبقس ،ثب اٍ اضتجبٌ ثطقطاض ًكٌ٘س ٍ ّط چِ كِ هٖثٌ٘٘س تحت تأح٘ط قطاض ًگ٘طٗس .هٖتَاً٘س اظ ندحجت كدطزى ثدب اٍ
ذَززاضٕ كٌ٘س ،نطفبً هٖتَاً٘س اناً ثب اٍ اضتجبٌ ثطقطاض ًكٌ٘س ٍ حتٖ ثِ اٍ ًگبُ ًكٌ٘س .اٗي تٌْب ضاُ ثطإ ضفتي اؾت .اظ ّط چ٘دعٕ
اظ َطف اٍ ارتٌبة كٌ٘س ٍ ،ثِ ّط چِ ثِ قوب هٖ گَٗس گَـ ًسّ٘س .قبٗس تولق قوب ضا ثگَٗس تدب ٍازاض قدَٗس ثدِ اٍ گدَـ زّ٘دس.
هوكي اؾت ثِ قوب قوبضُ ثل٘ت ثطًسٓ ثرتآظهبٖٗ فطزا ضا ثگَٗس -اٍ قبٗس كبهاً اٌَُٗض ٖول كٌس .الجتِ ،چٌ٘ي چ٘عّبٖٗ تهدبزفٖ
ً٘ؿتٌس ،ظٗطا آًْب ؾرتّٖبٕ تعكِ٘ قوب ّؿتٌسٍ ،اثؿتگّٖبٕ قوب ضا ثِ آظهبٗف هٖگصاضًس .پؽ ّوگٖ ثبٗس ثَُضٕ زق٘ق ثِ اٗي
هَئَ تَرِ كٌ٘س .تب ٍقتٖ ههون ثبق٘س كِ ثب آًْب تٗبهل ًكٌ٘س ّ٘چ هككلٖ ًرَاّس ثَز؛ زض اٗي هطحلِ ثطإ قوب ؾدرت اؾدت
آًْب ضا تكر٘م زّ٘س.

قبگطزۺ آٗب فطظًساى ثؿ٘بض كَچك تعكِ٘كٌٌسگبى ثبٗس ًعز پعقك ثطزُ قًَس؟
معلمۺ افطازٕ كِ تعكِ٘ ًوٖ كٌٌس ّط ظهبى ً٘بظ ثَز ثبٗس زكتط ثطًٍس ،ظٗطا هطزم ٖبزٕ ٍقتٖ ث٘وبض هٖقًَس ثبٗس حتودبً ًدعز پعقدك
ثطًٍس .آًهِ اٌٗزب هٖ گَٗن افطازٕ ّؿتٌس كِ تعكِ٘كٌٌسگبى ٍاقٖٗ ّؿتٌس .ثسىّبٕ قوب توبهبً ثِ ثسى ثَزاگَى تجسٗل قسُ اؾت،
ٍ اٗي چ٘عٕ اؾت كِ ًوٖ تَاًس تَؾٍ پعقك ثِ زؾت آٗس ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ چِ زضهبًٖ اًزبم زّس .اهدب زض ه٘دبى آًْدبٖٗ كدِ
زافب ضا تعكِ٘ هٖكٌٌس ،اغلت ذبًَازُ ّبٕ ظٗبزٕ ّؿتٌس كِ كَزكبًٖ زاضًس ٍ ،ثؿ٘بض احتوبل زاضز كِ آًْب كَزكبى هٗودَلٖ ًجبقدٌس.
قجل اظ ثبظپ٘سا قسى ،كَز هٖزاًس« -اٗي ذبًَازُ زض آٌٗسُ زافب ضا هُبلِٗ ذَاّس كطز .هٖذَاّن زض اٗي ذبًَازُ ثبظپ٘سا قَم» -زض
اٗي نَضت ثؿ٘بض احتوبل زاضز كِ اٍ ظهٌِ٘إ فَي الٗبزُ زاقتِ ثبقس .اٗي ًَٔ اظ كَزكبى ،پ٘ف اظ آًكِ كَز ثِ ؾٌٖ ثطؾدس كدِ
ثتَاًس ذَزـ توطٗيّب ضا اًزبم زّس ،توطٗي كطزى تَؾٍ قوب ،ثعضگؿبالى ،اٌَُٗض اؾت كِ اًزبم تودطٗيّدب ثدطإ كدَز ً٘دع
كبضاٖٗ زاضز .هَاضز ثؿ٘بضٕ هبًٌس اٗي ٍرَز زاضز ٍ ،اٗي ثؿتگٖ ثِ قوبٕ ثعضگؿبل زاضز كِ چگًَِ آى ضا قًبٍت ٍ ازاضُ هٖكٌ٘دس.
اگط ًوٖتَاً٘س ثفْو٘س كِ آٗب چٌ٘ي هَقٗ٘تٖ اؾت ٗب ذ٘ط ،آًَقت ثطزى اٍ ثِ ث٘وبضؾتبى اقتجبُ زض ًٓط گطفتِ ًوٖقَز .اهب زض چٌد٘ي
هَيَٖبتٖ قلت ذَز قوب زض ًٓط گطفتِ ذَاّس قس ،ظٗطا آى افكبض گًَبگَى ٍ حبلتّبٕ شٌّٖ هرتلف ضا آقكبض هٖكٌدس .ثگصاضٗدس
اٌَُٗض ثگَٗنۺ اگط قوب ٗك تعكِ٘كٌٌسٓ ههون زافب ّؿت٘س ،زض ذَاّ٘س كطز كِ ّط كؿٖ ؾطًَقت ذَزـ ضا زاضز ٍ ،هككاتٖ
كِ قطاض ً٘ؿت اتفبي ث٘فتٌس نطفبً اربظُ ًساضًس پ٘ف ث٘بٌٗس .هٗوَالً اٗي ًَٔ كَزكٖ كِ زضثبضُاـ نحجت كطزم -كِ اظ ؾَُح ثبال
آهسُ اؾت -ثطإ كؿت فب آهسُ اؾت .آًْب ّ٘چ كبضهبٖٗ ًساضًسّ٘ ٍ ،چ هككات ؾاهتٖ ًرَاٌّس زاقدتّ .دط چ٘دعٕ كدِ آًْدب
تحول هٖكٌٌس قبٗس كبهاً ثطإ قوبٕ ثعضگؿبل تحول هٖكٌٌس .هَاضز ثؿ٘بضٕ هبًٌس اٗي ٍرَز زاضًس .اهب اٗي قُٖٗ ً٘ؿت .قدوب
ثبٗس هَاضز ذبل ضا ذَزتبى اضظٗبثٖ كطزُ ٍ ازاضُ كٌ٘س.

قبگطزۺ قبگطزاى اظ ؾٌگبپَض زضٍز ذَز ضا ثط هٗلن هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ هطٗساى اؾتبى ر٘بًگؾَ زضٍز ذَز ضا ثط هٗلن هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ ًعزٗك ثِ زُ ّعاض ًفط ّؿتٌس كِ هٖضًٍس ٍ هزؿؤ ثعضگ ثَزا ضا زض كَُ لٌ٘گ زض قْط ٍٍقٖ ٍاقٕ زض اؾتبى ر٘بًدگؾدَ
ٖجبزت هٖكٌٌس .اهب گفتِ قسُ اؾت كِ ٗك ضٍح ،آى ثَزإ ثعضگ ضا تؿر٘ط كطزُ اؾت ٍ ،قدكن آى گلدساىّدبٕ ظٗدبزٕ حدبٍٕ

۳۵

ذبكؿتط هطزگبى ضا زض ذَز اًجبض كطزُ اؾت .هطٗساى ثَُض ثٖ پبٗبًٖ ثحج كطزُ اًس كِ ثطإ اقبِٖ فب ثِ آًزب ثطًٍس ٗب ذ٘ط ٍ ،هدب اظ
اؾتبز زضذَاؾت هٖكٌ٘ن ضاٌّوبّٖٗبٖٗ ثِ هب ثسٌّس.
معلمۺ اقبِٖ فب ثطإ هطزم زضًٓط گطفتِ قسُ اؾت ًِ ثطإ ٗك هزؿوِ .زضثبضُ آى فكط كٌ٘س ،هدطزم حتدٖ گلدساىّدبٕ حدبٍٕ
ذبكؿتط هطزگبى ضا زضٍى قكن ٗك ثَزا هٖ گصاضًسۺ آٗب اٗي اًزبم كبضٕ ذَة اؾت ٗدب ثدس؟ چدطا ضاّجدبى چٌد٘ي كدبضٕ ضا اًزدبم
هٖزٌّس؟ ظٗطا اًٖبٕ ذبًَازٓ زضگصقتگبى پَل پطزاذت هٖكٌٌس .آى ضاّت ،ثِ ّدسف پدَل زضآٍضزى ،حتدٖ ثدَزا ضا هدٖفطٍقدس!
هؿبئل حبال اٗي چٌ٘ي آقفتِ قسُ اؾتٍ .قتٖ هطزم ثَزا ضا ٖجبزت هدٖكٌٌدس ،چدِ چ٘دعٕ ضا زض حق٘قدت ٖجدبزت هدٖكٌٌدس؟ آى
گلساىّبٕ حبٍٕ ذبكؿتط ضا ٖجبزت هٖكٌٌس؟ ٍاقٗبً ثِ هطحلٔ ذٌسُزاضٕ ضؾ٘سُ اؾت .ثِ ذبَط كبضٕ كِ آى افطاز اًزدبم زازًدس آى
قرمِ زضگصقتِ هتحول گٌبُ ثؿ٘بض ظٗبزٕ ذَاّس قس ٍ ،اًٖبٕ ذبًَازُ ٍ ً٘بكبى ّوگٖ گطفتبض ذَاٌّس قس.

قبگطزۺ هي فبلَى ٍ نحٌِّبٖٗ ضا زٗسم ،اهب پؽ اظ ثِ اقتطا گصاقتي اٗي تزطثِ ثب هطٗساى فبلَى گًَگهبى ،توبم ندحٌِّدب ٍ
فبلَى فَضاً ًبپسٗس قسًس .آٗب كبض اقتجبّٖ اًزبم زازم؟
معلم ۺ اٗي ضا ثبٗس اظ زٍ ظاٍِٗ ًگبُ كطز .اگط ثب زٗگطاى نحجت كٌ٘س ٍ ث٘ف اظ حس لصت ثجطٗس ،آًَقت هوكدي اؾدت ًبپسٗدس قدًَس،
زٗگط اربظُ ًساضٗس آًْب ضا ثجٌ٘٘س .آى اتفبي هٖافتس ظٗطا نحٌِّبٕ هقسؼ كِ زٗسٗس ًِ تٌْب هٌزط ثِ اٗي ًكسًس كِ افكبض هحكودٖ
اظ تعكِ٘ زافبٗ ،ب افكبض پب تط ٍ ذبلم تط ضا ضقس زّ٘س ،ثلكِ زض َٖو ثبٖج قسًس ث٘ف اظ حس ذَقحبل قَٗس .زض آى نَضت ،الجتِ
كِ اربظُ زازُ ًوٖ قَز ثِ زٗسى ازاهِ زّ٘س ،چطاكِ هؿئَل٘ت زض قجبل تعكِ٘ قوب ثبٗس ثِ اًزبم ثطؾس .اگط ثٗس اظ زٗدسى آى چ٘عّدب
ّ٘چ فكطٕ اظ ذَقحبلٖ ث٘ف اظ حس ٍ ذَزًوبٖٗ ًساقت٘س ٍ ،حؽ كطزٗس آى چ٘عٕ ٍاقٖٗ ثَز ٍ ،ثب زٗگط قبگطزاى ثِ اٗدي ّدسف
كِ افكبض زضؾت آًْب هؿتحكن قَز ،زضثبضُ آى نحجت كطزٗس ،آًَقت ثِ ّ٘چ ٍرِ هككلٖ ً٘ؿدت .اٌُٗدَض ً٘ؿدت كدِ ندحجت
زضثبضُ اٗي چ٘عّب هزبظ ً٘ؿت .هككل نحجت اظ ضٍٕ ٍاثؿتگّٖبؾت.

قبگطزۺ اگط هب ذ٘لٖ ذَة تعكِ٘ كٌ٘ن ،قبٗس ٍقتٖ ثِ كوبل ثطؾ٘ن ٌَّظ ردَاى ثبقد٘ن .زض آى هطحلدِ آٗدب ٌّدَظ ثبٗدس ثدِ اًزدبم
ٍْبٗفوبى ًؿجت ثِ اًٖبٕ ذبًَازُ ازاهِ زّ٘ن؟
معلم ۺ اگط اٗي ًَٔ اظ ٍاثؿتگٖ ضا پب ًكٌ٘س هُلقبً ثطإ ضؾ٘سى ثِ كوبل ّ٘چ ضاّٖ ٍرَز ًدساضز .قدوب اٗدي چ٘عّدب ضا ثدب افكدبض
ثكطٕ زض ًٓط هٖ گ٘طٗس .ثگصاضٗس ثِ ّوِ قوب ثگَٗن ،هي فقٍ زض حبل پب كطزى كبضهبٕ قوب ٍ هطاقجت اظ قوب ً٘ؿدتن .اگدط ثدِ
ٗك هقبم زؾت٘بثٖ تعكِ٘ كٌ٘س ،ثْكت تبى هتٌَٔ ٍ غٌٖ ذَاّس ثَز ٍ ،كبضّبٕ ثؿ٘بض ظٗدبزٕ ثدطإ قدوب اًزدبم ذدَاّن زاز .ثبٗدس
ظًسگّٖبٖٗ كِ اظ گصقتِ ثِ زٗگطاى ثسّكبض ّؿت٘س ،آًْبٖٗ كِ ككتِاٗس ٍ ،توبم قكبٗبت ٍ ؾپبؼگعاضّٕب ضا حل ٍ فهدل كدٌن.
ثؿ٘بضٕ اظ كبضّب ّؿتٌس كِ ثبٗس ثطإ قوب اًزبم زّن .اگط ثِ هؿبئلٖ هبًٌس آًهِ هُطح كطزٗس ٍاثؿتِ ثبقد٘س ،آًْدب هدبًٕ ثعضگدٖ
ثطإ پ٘كطفت تعكِ٘تبى ذَاٌّس قس .آى افكبض ثكطٕ ضا ضّب كٌ٘س ٍ فقٍ ًگطاى تعكِ٘ ثبق٘س .قجل اظ كوبل هُوئٌبً ثبٗس ثدِ ٌٖدَاى
ٗك ًَٖ ذبًَازُ ٍْبٗف ذَز ضا اًزبم زّ٘س.

قبگطزۺ زض اًز٘ل آهسُ اؾت كِ ٖ٘ؿٖ زض نَهِٗ ًؿجت ثِ آًْبٖٗ كِ ًطخ ؾَز ثبال هُبلجِ كطزُ ثَزًس ٖهجبًٖ قس ،اهدب العاهدبت
فبلَى زافب اٗي اؾت كِ ًوٖتَاً٘ن ٖهجبًٖ قَٗن .اگط ٖ٘ؿٖ ٗك ثَزا اؾت ،چگًَِ هب اٗي ضا زض كٌ٘ن؟
معلمۺ ٖ٘ؿٖ ذَزـ اًز٘ل ضا ًٌَقتََ ٍ ،ضٕ كِ اًؿبىّب اٖوبل ٖ٘ؿٖ ضا ثِ تهَٗط كك٘سُاًس قُٗبً زق٘ق ً٘ؿت .كبهاً اهكبى
زاضز كِ اٍ زض ثطاثط افطازٕ كِ ًطخ ؾَز ثبالٖٗ هُبلجِ هٖكطزًس لحٌٖ ؾطزتط ٍ ذكيتط زاقتِ اؾت .اٍ كؿٖ ثدَز كدِ اظ قدطاضت
ًفطت زاقت ٍ ثب كؿبًٖ كِ كبضّبٕ ثس اًزبم هٖزازًس ؾرتگ٘ط ثَز ،اهب ٍاقٗبً ٖهجبًٖ ًوٖقس.

قبگطزۺ هطٗساى زض قبًگْبٕ زضٍزقبى ضا ثط هٗلن هٖفطؾتٌس ٍ اه٘سٍاضًس هٗلن اظ قبًگْبٕ زٗسى كٌٌس!
۳۶

معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ هب چگًَِ هٖتَاً٘ن زض زض تزلٖ «ضاُ ثعضگ ثسٍى قكل» زض ؾَُح هرتلف ثْتط ٖول كٌد٘ن؟ ٍقتدٖ ثدِ ٌٖدَاى ٗدك
زؾت٘بض كبض هٖكٌن ،هَاضزٕ ّؿت كِ ؾرت اؾت ثِ ٗك زض هكتط زض فٗبل٘تّبٕ اقبِٖ فب ضؾ٘س ظٗدطا ثد٘ي افدطاز هؿدئَل
اًزوي ٍ زؾت٘بضاى اذتاف ؾُح ٍرَز زاضز .ثٌبثطاٗي ثطذٖ اظ قبگطزاى ظهبى ٍ اًطغٕ ظٗبزٕ نطف ثحج كطزى هٖكٌٌس .اٗي تدب
حسٕ زض اضتجبٌ ثب زض ّبٕ قبگطزاى ْبّط هٖقَز.
معلمۺ اٗي ثؿ٘بض قبٕٗ اؾت .ثؿ٘بضٕ اظ زؾت٘بضاى زض ؾطظه٘ي انلٖ چ٘ي ثِ ثلَ٘ ضؾ٘سُاًس ٍ قبزضًس زض هَارِْ ثدب هكدكات اٍل
فكط كٌٌس آٗب كَتبّّٖبٖٗ زاضًس ٗب ذ٘ط ،پؽ اؾبؾبً ثِ قَُ٘إ ؾبلن زض حبل تعكِ٘ ّؿتٌس .اهب زض هٌبَق ذبنٖ زؾت٘بضاًٖ ّؿتٌس
كِ فب ضا فقٍ ثطإ هست ظهبًٖ كَتبُ هُبلِٗ كطزُاًس ٗب ذ٘لٖ كَقب ً٘ؿتٌس ٍ ذَزقبى ضا ثب كبض هكغَل كطزُاًدس .ثٌدبثطاٗي ٍقتدٖ
هككاتٖ اٗزبز هٖقَز زٍؾت زاضًس رطٍثحج كٌٌس ٍ زضٍى ذَز ضا رؿتزَ ًوٖكٌٌسٍ .قتٖ احؿبؼ هٖكٌ٘س چ٘عٕ اقتجبُ اؾت،
ثبٗس زضثبضُ اٗي فكط كٌ٘س كِ آٗب چ٘عٕ زض اضتجبٌ ثب ذَزتبى اقتجبُ اؾدت .اٌٗكدِ كؿدٖ ثتَاًدس اٗدي كدبض ضا اًزدبم زّدس ٗدب ذ٘دط
اؾتبًساضزٕ ثطإ اضظٗبثٖ قبگطزاى زافب اؾت .ثٗس اظ اٌٗكِ فْو٘سٗس زض ضاثُِ ثب ًقُِ قطٍٔتبى چ٘ع اقتجبّٖ ٍردَز ًدساضز ،آًَقدت
ثبٗس هَئَ ضا ثب حبلتٖ آضام ٍ زٍؾتبًِ ثب َطف زٗگط هُطح كٌ٘س .اگط ّط زٍ َطف زضگ٘ط زض اٗي تًبز ثتَاًٌس ذَزقبى ضا ثدِ اٗدي
قَُ٘ ازاضُ كٌٌس ،چَُض هٖتَاًؿت تًبزٕ ثبقس؟ رطٍثحج زضثبضُ چِ چ٘عٕ ٍرَز هٖزاقت؟ ّط چٌس ،ثب اٌٗكِ اٗي ضا گفتنٌَّ ،ظ
رطٍثحجّب ٍرَز ذَاٌّس زاقت -ثًٖٗ اٍقبت حتٖ رطٍثحجّبٖٗ قسٗسّ -وبًَُض كِ هكغَل تعكِ٘ هٖقَٗس ثِ هٌَٓض اٌٗكدِ
ٍاثؿتگّٖب ضا پب كٌٌس .ثِ اٗي ذبَط كِ قوب تعكِ٘ هٖكٌ٘س ٍ ٌَّظ ٍاثؿتگّٖبٖٗ زاضٗس كِ اظ ث٘ي ًجطزُاٗس .ظهدبىّدبٖٗ ّؿدت
كِ آى ضا تكر٘م ًوٖزّ٘س ٍ اٍقبتٖ ّؿت كِ فطاهَـ هٖكٌ٘س ثِ زضٍى ًگبُ كٌ٘س .چؿج٘سى ثِ ًگطـّبٕ ذبل ٍ چؿدج٘سى
ثِ ٖقبٗس فطز ّط زٍ هوكي اؾت هٌزط ثِ هزبزلِ قَز.

قبگطزۺ هب چگًَِ هٖتَاً٘ن تزلٖ «ضاُ ثعضگ ثسٍى قكل» زض ؾَُح هرتلف ضا زض كٌ٘ن؟
معلمۺ قكلٖ كِ زافب زض ارتوبٔ اهطٍظُ ثطگعٗسُ اؾت «ضاُ ثعضگ ثسٍى قكل اؾتّ٘ ».چ قكلٖ زض ارتوبٔ ٖبزٕ قبٗؿتٔ اقبٖٔ
زافب ً٘ؿت .ثٌبثطاٗي هي ّ٘چ قكلٖ ضا اًتربة ًكطزم .اگط اهطٍظ هٖذَاّ٘س ث٘بٗ٘س ٍ آى ضا ٗبز ثگ٘طٗس ،هٖتَاً٘دس ٗدبز ثگ٘طٗدس .اگدط
ًوٖذَاّ٘س ،آًَقت آظاز ّؿت٘س كِ تط كٌ٘س .اٗي ثؿتگٖ ثِ قوب زاضز .الجتِ ،اگط قوب ٍاقٗبً هٖذَاّ٘س ٗبز ثگ٘طٗس ،هب ثبٗس هؿدئَل
قوب ثبق٘ن .اهب اٗي ًَٔ اظ هؿئَل ثَزى ثطإ هطزم ٖبزٕ قبثل ضؤٗت ً٘ؿت؛ زض اٗي ثُٗس هطزم ٖبزٕ ،آى ثٖقكل اؾتّ٘ .چ زفتط
ٍ ازاضُإ ٍرَز ًساضزّ٘ .چ پَل ٗب زاضاٖٗ ًگِ زاقتِ ًوٖقَزّ .ط ٗك اظ قوب ًَٖٕ اظ ربهِٗ ٖبزٕ ّؿدت٘س ٍ ،زض حدبل كدبض ٗدب
تحه٘ل زض ارتوبٔ ٖبزٕ ّؿت٘س ٍ زض ّؤ هحٍّ٘ب ظًسگٖ هٖ كٌ٘س .تٌْب تفبٍت ث٘ي قدوب ٍ هدطزم ٖدبزٕ اٗدي اؾدت كدِ قدوب
ذَزتبى ضا تعكِ٘ هٖكٌ٘س ٍ ،ذَزتبى هٖزاً٘س كِ تعكِ٘كٌٌسُ ّؿت٘س .هطزم ٖبزٕ تعكِ٘ ًودٖكٌٌدس ٍ ثًٗدٖ اٍقدبت ًودٖتَاًٌدس
تعكِ٘ كٌٌسگبى ضا زض كٌٌس .آى هكبثِ اٗي اؾت كِ قبگطزاى ثِ ازاضٓ قَضإ زٍلتٖ زض رًَگًبىّبٕ ۵ضفتٌسۺ «چگًَِ اؾت كدِ
توبم آى هطزم ثِ ًبگْبى اظ ّ٘چ كزب ْبّط قسًس ٍ ؾپؽ ثؿ٘بض ؾطٕٗ ًبپسٗس قسًس؟» [آًْب هٖتَاًٌس اٗي ضا اًزبم زٌّس] ظٗطا آًْدب
ّوگٖ اًٖبٕ ربهِٗ ّؿتٌس ٍ ّ٘چ قكلٖ ٍرَز ًساضز .تٌْب توبٗع اٗي اؾت كِ آًْب تعكِ٘كٌٌسُ ثَزًس .آًْب اظ ؾُح ربهِٗ آهسًدس،
ٍ ثٗس اظ ث٘بى ٖقبٗسقبى ثِ ؾُح ربهِٗ ثبظگكتٌسّ٘ .چ قكلٖ اظ ؾبظهبى ٍرَز ًساضز .ثب ٍرَز اٌٗكِ هَئَ ٍاقٗدبً اٗدي اؾدت ،آى
افطازٕ كِ ٖبزت زاقتٌس ؾبظهبىّبٖٗ ضا تكك٘ل زٌّسٖ ٍ ،وَم ربهِٗ ،كِ ٖبزت زاقتٌس ؾبظهبى زازُ قًَسً ،وٖتَاًٌس آى ضا زض
كٌٌس .آًْب فكط هٖكٌٌس كِ قوب ثبٗس ثَُضٕ ؾفت ٍ هحكن ؾبظهبىٗبفتِ ثبق٘سٍ .اقٗبً اهطٍظُ ثطإ هطزم چ٘ي ؾرت اؾت كبضّبٖٗ
كِ تعكِ٘كٌٌسگبى اًزبم هٖ زٌّس ضا زض كٌٌس .حتٖ ثطذٖ افطاز ّؿتٌس كِ اناً ثبٍض ًساضًس هطزم ظٗبزٕ اهطٍظ ٍردَز زاضًدس كدِ
افطازٕ ذَة ّؿتٌس.

قبگطزۺ هطزم ًػاز ؾف٘سپَؾت اظ توسى پ٘ك٘ي ثبقٖ هبًسُاًس .آًَقت هطزم ًػاز ظضز ٍ ًػازّبٕ زٗگط...
۳۷

معلمۺ زض ََل چطذِ توسى قجلٖ نفحبت قبضُ إ هتفبٍت اظ اهطٍظ ثَزًدس .اهدب ثُدَض كلدٖ ثگدَٗ٘ن ،هدطزم ًدػاز ظضز زض هٌدبَق
آهطٗكبٕ رٌَثٖ ٍ آهطٗكبٕ قوبلٖ ظًسگٖ هٖ كطزًس .ثَه٘بى آهطٗكب كِ زض حبل حبيط آًزب ظًدسگٖ هدٖكٌٌدس زض ضزٓ ظضزپَؾدتبى
َجقِثٌسٕ هٖ قًَس .هطزم ظضزپَؾتٖ كِ زض هكبى چ٘ي اهطٍظُ ظًسگٖ هٖكطزًس -هطكعٕتطٗي هكبى [كِ آًْب زض آى ثَزًس] زض آى
ظهبى قعاقؿتبى ثَز -ثٗس اظ ؾ٘ل ٖٓ٘ن ،ثِ هٌُقِإ هْبرطت كطزًس كِ زقت ثعضگ ق٘ير٘بًگ اؾت .زض آى ظهبى آى ؾطظهٌٖ٘
اظ ذب حبنلر٘ع ثَز .ثٗس اظ آى ثِ ََض هساٍم ثِ ؾوت قطي هْبرطت كطزًس .زق٘ق ثگَٗ٘نٌّ ،سّٕب ،ههطّٕب ،پبضؾّٖبً ،دػاز
ظضزً ،ػاز ؾف٘سً ٍ ،ػاز ؾ٘بُ قف ًػاز انلٖ ظه٘ي حبيط ّؿتٌس .ثق٘ٔ ًػازّب هرلٌَ ّؿتٌس.

قبگطزۺ حؽ هٖكٌن كِ ؾرٌطاًّٖبٕ فبٕ اؾتبز پبؾرٖ ثِ اؾطاض رَآى فبلَى ّؿتٌس ٍ ضاظّب ضا هٖگكبٌٗس .اگط هي ثطإ ظهدبًٖ
ََالًٖ هبًٌس اٗي ثِ هكبىّبٕ گًَبگَى ثطٍم تب ثِ ؾرٌطاًّٖبٕ فبٕ اؾتبز گَـ زّن ،آٗب اٗي ضٍقيثٌٖ٘ ذَز هدي ثدِ ردَآى
فبلَى زض ًٓط گطفتِ هٖقَز؟
معلمۺ هبٗلن كوٖ اظ حق٘قت ضا ثب قوب زضه٘بى ثگصاضم .هَرَزات ثكطٕ اضظـ گَـ زازى ثدِ ؾدرٌطاًّٖدبٕ فدبٕ هدطا ًساضًدس.
(تكَٗق) اگط فقٍ ثِ ذبَط آهَظـ فب ثِ هَرَزات ثكطٕ ثَز ،كبفٖ ثَز ٗك تبتبگبتب ثِ زً٘بٕ ثكطٕ پدبٗ٘ي ث٘بٗدسّ .ودبًَُض كدِ
زضثبضُ فب ؾرٌطاًٖ هٖكٌن ،ثطذٖ اظ افطازٕ كِ زض ه٘بى حًبض ًكؿتِاًس هٖتَاًٌس ثجٌٌ٘س كِ الِٗإ ثط ضٍٕ الٗٔ زٗگط هَردَزات
ظًسُ اظ ثسى ّبٕ آؾوبًٖ هرتلف زض حبل گَـ زازى ّؿتٌس؛ تٌْب ثِ هَرَزات ثكطٕ فب ضا آهَظـ ًوٖزّن .ثب اٌٗكِ اٗدي گفتدِ
قس ،اهب تًو٘ي هٖقَز زض ََل زٍضُ تعكِ٘ چ٘عّبٖٗ ثطإ قوب ثبقٖ هٖهبًس كِ تعكِ٘ كٌ٘س .قوب ًگطاى ّؿدت٘س كدِ زضثدبضُ فدب
ثؿ٘بض كبهل ثِ تفه٘ل قطح زازُام ٍ ثؿ٘بض ٍايح تَي٘ح زازُام ثَُضٗكِ چ٘عٕ ثطإ قوب ثبقٖ ًوبًسُ كِ تعكِ٘ كٌ٘س ٍ ،ثٌدبثطاٗي
آى ثِ حؿبة ً٘بٗس -آٗب هٌَٓضتبى اٗي ثَز؟ هَئَ اٗي ً٘ؿت .چ٘عّبٖٗ ثطإ قوب ثبقٖ هٖهبًس كِ ثب آى تعكِ٘ كٌ٘س.

قبگطزۺ قبگطزاى زض اٍضٍمچٖ ،ق٘ير٘بًگ زضٍزقبى ضا ثط هٗلن ه٘فطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ آٗب اٌَُٗض ً٘ؿت كِ هقبم زؾت٘بثٖ انلٖ فطز ّط رب ثَزُ اؾت ،آى هكبًٖ اؾت كِ فطز هٖتَاًس ثِ آًزب تعكِ٘ كٌس؟
معلمۺ اٗي ثَُض كلٖ زض هَضز كؿبًٖ اؾت كِ اظ ؾَُح ثبال آهسًس .اهب آٗب قوب هٖزاً٘س چِ كؿدٖ ّؿدت٘س؟ آٗدب اظ ؾدُحٖ ثدبال
آهسٗس؟ حتٖ زض هَضز كؿبًٖ كِ اظ ؾَُح ثبال آهسًس ،آٗب ثِ ذبَط اضتكبة ثِ گٌبُ ؾقٌَ كطزًس؟ قوب ّ٘چ تهدَضٕ ًساضٗدس كدِ اظ
كزب آهسٗس؟ حت ٖ زضثبضُ آًْبٖٗ كِ اظ ثبال آهسًس ،ثٗس اظ چٌسٗي ّعاض ؾبل ثبظپ٘ساٖٗ ٍ گصقت ظهبًٖ ََالًٖ ،كبضهدبٕ آًْدب ثؿد٘بض
ثعضگ اؾت ثَُضٗكِ ٍٗػگّٖبٕ انلٖ ذَز ضا كبهاً اظ زؾت زازُاًس .ثْتط اؾت قوب اظ ضٍٕ چٌ٘ي ٍاثؿدتگٖ ثكدطٕ قسضتوٌدسٕ
ؾإاالتٖ ًپطؾ٘س.

قبگطزۺ آٗب هٖتَاًن اظ قوب ذَاّف كٌن زضثبضُ ذَزتبى ٍ ظًسگٖ ضٍظهطُتبى نحجت كٌ٘س؟
معلمۺ قوب ّن اكٌَى ٌَّظ ٗك فطز ٖبزٕ ّؿت٘س ٍ ،ؾإالٖ كِ هُطح كطزٗس ؾإال ٗك فطز ٖبزٕ اؾت .هي ًودٖذدَاّن زضثدبضُ
ذَزم نحجت كٌن .چ٘عٕ كِ ثِ هطزم ٖطيِ كطزُام اٗي انَل فب اؾت .قوب ثبٗس هطا زضؾت هبًٌس ٗك هَرَز ثكطٕ ٖبزٕ تلقٖ
كٌ٘س .هي نطفبً ٗك هَرَز ثكطٕ ّؿتن ثب تهَٗط كبهلٖ اظ ٗك اًؿبى كِ اٌٗزب ثب اؾتفبزُ اظ ظثبى ثكطٕ ثب قوب زض حبل نحجت
اؾت .زض هَضز اٌٗكِ چقسض قسضت زاضم ،هي آى ضا ًكبى ًرَاّن زاز ٍ قوب قبزض ًرَاّ٘س ثَز آى ضا ثجٌ٘٘س .اهب تدب ٍقتدٖ كدِ تعك٘دِ
هٖكٌ٘س ،هؿئَل قوب ذَاّن ثَز -هي هٖ تَاًن آى هؿئَل٘ت ضا ثطْٖسُ ثگ٘طم .قبگطزاًوبى ً٘ع اظ َطٗق تزطث٘بت ٍاقٖٗ ظًسگٖ ثِ
اٗي زض ضؾ٘سُ اًسً٘ ٍ ،بظٕ ً٘ؿت ث٘كتط زضثبضُ آى نحجت كٌن .هطزم آٌٗسُ زضثبضُ ٍرَز هي ًرَاٌّس زاًؿت .اگط توبم قبگطزاى
اهطٍظُ ثتَاًٌس ثِ كوبل ثطؾٌس ،آًَقت هي فب ضا ثِ هَرَزات ثكطٕ آهَظـ ًسازُام زضَٖو ثِ ذساٗبى آهَظـ زازُام .افطازٕ كدِ
۳۸

تعكِ٘ ًوٖ كٌٌس ثٗس اظ گصقتي اظ ٗك ثبظپ٘ساٖٗ ٍ ظًسگِٖ زٗگط ّ٘چ چ٘ع ًرَاٌّس زاًؿت .هطزم آٌٗسُ اربظُ ًساضًس زضثبضُ هي ثساًٌس.
آًهِ ثبقٖ هٖ هبًس چ٘عٕ ث٘ف اظ افؿبًِ ً٘ؿت .ثٌبثطاٗي ًوٖذَاّن چ٘عٕ ثطإ اًؿبىّب ثدِردبٕ ثگدصاضمً .ودٖذدَاّن زضثدبضُ
زاؾتبى ظًسگٖ ام ٗب زضثبضُ اٌٗكِ هي اٌَُٗض ٍ آًَُض ّؿتن نحجت كٌنً ٍ ،وٖذَاّن زٗگطاى زضثدبضُ هدي ثٌَٗؿدٌس .هطٗدساًن زض
آٌٗسُ زضثبضُ هي ذَاٌّس زاًؿت .ثٗس اظ كوبل آًْب ثِ ضٍقٌٖ ذَاٌّس زاًؿت كِ زض كل هي چِ كؿٖ ثَزم( .تكَٗق)

قبگطزۺ توبم قبگطزاى ًَ٘ظلٌسٕ زضٍز ذَز ضا ثِ اؾتبز گطاهٖ هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ اذتاف قبثل تَرْٖ ث٘ي زضكن اظ انَل فب ٍ ضقس ق٘يقٌ٘گن ٍرَز زاضز .زضكن اظ اندَل فدب ّو٘كدِ پد٘ف اؾدت ٍ زض
قلوطٍٕ ًؿجتبً ثبالٖٗ اؾت .اهب زضحبل٘كِ ثَُض ٍاقٖٗ تعكِ٘ هٖكٌن ،ضقس ق٘يقٌ٘گن ّو٘كِ ٖقت هٖهبًس ٍ گبّٖ اٍقبت كدبهاً
كوجَز زاضز .هٖتطؾن انَلٖ كِ تحت چٌ٘ي حبلتٖ ثِ آًْب ضٍقي ٍ آگبُ قسُام قبٗس اقتجبُ ثَزُ ثبقس.
معلمۺ زض حق٘قت ،اظ آًزب كِ هٖتَاً٘س اٗي ضا تكر٘م زّ٘س ،كبهاً ذَة تعكِ٘ كطزُاٗس .هطزم ٖبزٕ ًوٖتَاًٌس اقتجبّبت ذَز ضا
ثجٌٌ٘س ،زضحبل٘كِ قوب هٖتَاً٘س تفبٍت زض حبلتّبٕ هرتلف تعكِ٘ تبى ضا ثجٌ٘٘س .زضٍاقٕ آًَُض كِ قوب تهَض كطزٗس ً٘ؿت .زض هَضز
زض انَل فب ،هٗوَالً ضاحت اؾت كِ زض ضٍقٌٖ اظ آى زاقت .اهب ّوبًَُض كِ فطز ثب ٍاقٗ٘بت هَرَز زض ربهِٗ ضٍثطٍ هدٖقدَز
اگط توبم ٍاثؿتگّٖبٕ هرتلفٖ كِ اظ ًفٕ قرهٖ ٍ احؿبؾبت زاضز ،هٖتَاًؿتٌس ثِ هحى اٌٗكِ انَل فب ضا زض كطزٗس فدَضاً اظ
ث٘ي ثطًٍسّ٘ ،چ ً٘بظٕ ثِ تعكِ٘ ًوٖثَز ٍ ً٘بظٕ ثِ گصضاًسى آظهبٗفّب ًوٖثَزٍ .قتٖ ثِ چ٘عٕ ٍاثؿتِ ّؿت٘س ٍ ؾدٖٗ هدٖكٌ٘دس
ٗك ثْبًِ زض فب پ٘سا كٌ٘س ،آى قُٗبً اقتجبُ اؾت .هُبلٗٔ فب ثسٍى ّد٘چ زضَلدت ثدَزًٖ ٍ ،آًهدِ ثدِ زض آى هدٖضؾد٘س هُوئٌدبً
ضٍقيثٌٖ٘ ضاؾت٘ي اؾت.

قبگطزۺ قبگطزاى زض پكي ٍ اٗبالت هتحسُ زضٍز ذَز ضا ثِ اؾتبز هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ زض ََل تعكِ٘ام ،كبضهبٕ قَْت گبّٖ اٍقبت ؾطثطهٖآٍضز .چگًَِ هٖتَاًن آى ضا پب كٌن؟
معلمۺ چ٘عّبٖٗ كِ زض ضؤٗبّبٕ ذَز ثب آًْب هَارِ هٖ قَٗس اًَأ هرتلف آظهبٗف ثطإ قوب ّؿتٌس .ثطإ اٗي ّؿدتٌس كدِ زٗدسُ
قَز آٗب قلتتبى زض ََل تعك٘ٔ ّط ضٍظُ ثَُض هحكن تعكِ٘ قسُ اؾت ٍ آٗب هٖتَاً٘دس اٗدي آظهدبٗف ضا ثدِ ذدَثٖ ثگصضاً٘دس .آى
اهتحبًٖ ثطإ اٗي اؾت كِ آٗب هٖتَاً٘س اٗي آظهبٗف ضا ثگصضاً٘س ٍ آٗب ثَُض هحكن تعكِ٘ كطزُاٗس .آى ثِ اٗي زل٘ل اؾت كِ فقدٍ
آًگبُ حبلت ٍاقٖٗ قوب ًوبٗبى ذَاّس قس ،ظٗطا توبم توبٗل قوب ثطإ پٌْدبى كدطزى ٍ پَقد٘سُ ًگدِزاقدتي چ٘عّدب ،زض آى ظهدبى
زضذَاة ّؿتٌس  .اگط ثِ ذَثٖ ٖول ًكطزُ ثبق٘س ،ثبٗس هَئَ ضا رسٕ ثگ٘طٗس ظٗطا ،زض ًْبٗت ،ثِ ذَثٖ ٖودل ًكدطزُاٗدس .اگدط زض
ظًسگٖ ضٍظهطُ ذَة تعكِ٘ كطزُ ثبق٘س ،هُوئٌبً زض ضؤٗبّبٕتبى ثِ ذَثٖ ٖول ذَاّ٘س كطز ٍ قبزض ثِ گصضاًسى آظهبٗف ذَاّ٘س ثَز.

قبگطزۺ ٍقتٖ ثب هككات هَارِ هٖقَم ٗب زضثبضُ هككات فكط هٖكٌن ،هتَرِ هٖقَم كِ افكبضم ّو٘كدِ حدَل اٌٗكدِ ذدَزم
چٌ٘ي ٍ چٌبى ّؿتن هتوطكع اؾت .ثِ ًٓط هٖضؾس كِ ٗك ضٗكِإ ٍرَز زاضز كِ نطفبً ًوٖتَاًس پب قَز ٍ هدي ثدِ ذدبَط آى
ثؿ٘بض ًبضاحت ّؿتن .چطا اٌَُٗض اؾت كِ قبزض ً٘ؿتن ثط ٗك حبلت آگبِّٖ زضؾت ثبقٖ ثوبًن؟
معلمۺ ٖبلٖ اؾت! توبٗلتبى ضا ثطإ پب كطزى آى هٖ ثٌ٘ن .اٗي زق٘قبً تعكِ٘ اؾت .زضهَضز پب كطزى قلت ذَزذدَاُ ذَزتدبى-
آى ضٗكِ -آى ضًٍسٕ زاضز ،ظٗطا زض ََل زٍضٓ ثرف ٖوسُإ اظ ظًسگٖتبى ضقس كطزُ اؾت .ثبٍض زاضم كِ قُٗدبً زض َدَل تعك٘دِ،
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ذَز ضا ثطإ پب كطزى آى ازاضُ ذَاّ٘س كطز ،آى چ٘ع ثٌ٘بزٕ زض پكت ذَزذَاّٖ ضا .قوب قبزضٗس كِ توبم اٗي چ٘عّب ضا تكر٘م
زّ٘س ٍ هٖ تَاً٘س ثط پب كطزى آًْب زض ََل تعكِ٘ توطكع كٌ٘س .اٗي ثؿ٘بض ذَة اؾت ٍ ،آى زق٘قبً تعكِ٘ اؾت!

قبگطزۺ ّو٘كِ احؿبؼ هٖكٌن كَقب ً٘ؿتن ،قبزض ثِ تحول ؾرتٖ ً٘ؿتن ٍ ،زض حجدبت قدسم كبؾدتٖ زاضم .آٗدب ضاّدٖ ّؿدت تدب
تَاًبٖٗام ثطإ تحول ضًذ ٍ ؾرتٖ تقَٗت قَز؟
معلمۺ كتبة ضا ث٘كتط ثرَاً٘س ٍ ،ثِتسضٗذ ٖعم تبى زض تعكِ٘ تقَٗت ذَاّس قس؛ آًَقت قبزض ذَاّ٘س ثَز ثط توبم چ٘عّب غلجدِ كٌ٘دس.
ّ٘چ ضاُ ه٘بًجطٕ ٍرَز ًساضز ٍ ،تعكِ٘ ثبٗس ثِ اٗي قكل پ٘ف ثطٍز .قوب قبزضٗس توبم اٗي چ٘عّب ضا تكر٘م زّ٘دس ٍ ،اٗدي كدبهاً
ذَة اؾت .قوب قبزضٗس توبم اٗي چ٘عّب ضا تكر٘م زّ٘س ٍ ،آى چ٘عٕ اؾت كِ هطزم ٖبزٕ ًوٖتَاًٌس اًزدبم زٌّدس .زض حق٘قدت،
ًبذكٌَزٕ اظ ذَزتبى ًكبى هٖزّس كِ قوب زض حبل تعكِ٘ ّؿت٘س ٍ ،تَاًبٖٗتبى ثِتسضٗذ افعاٗف هٖٗبثس.

قبگطزۺ ٍقتٖ گعاضقبت ًبزضؾت ضؾبًِّبٕ ذبضد اظ چ٘ي زضثبضٓ اؾتبز ٍ فبلَى زافب ضا قٌ٘سم ،حتٖ ثب اٌٗكِ كبضّدبٕ هٌٗ٘دٖ ثدطإ
هحبفٓت اظ زافب اًزبم زازم ،اهب زض قلجن احؿبؼ كطزُام كِ اٖوبل آًْب اضظـ ّ٘چ تَرْٖ ضا ًساضز .آٗب فكطم زضؾت اؾت؟
معلمۺ ٍقتٖ افطاز زٗگط ثِ زافب حولِ هٖ كٌٌس ،اگط قوب احؿبؼ كٌ٘س كِ ثِ قوب حولِ ًكسُ اؾت ،پؽ ًَٖٕ اظ زافب ً٘ؿت٘س .چطا
اٌَُٗض اؾت كِ افطاز ظٗبزٕ ثِ پكي ضفتٌس تب ثِ قَضإ زٍلتٖ زض رًَگًبىّبٕ زازذَاّٖ كٌٌس؟ احؿبؼ كطزًس كدِ اتفبقدبت زض
قْط ت٘بىر٘ي ۶آًْب ضا ّسف گط فتِ ثَز .آًْب احؿبؼ كطزًس كِ ٍقتٖ پل٘ؽ هطٗساى زافب ضا زؾتگ٘ط كطز ،هبًٌس اٗي ثَز كِ ذَز آًْب
ضا زؾتگ٘ط كطز .ثِ اٗي ذبَط كِ آًْب ّوگٖ اًٖبٕ تعكِ٘ ّؿتٌس ٍ ّوگٖ فبٕ ٗكؿبًٖ ضا تعكِ٘ هٖكٌٌس .ثب زض ًٓط گدطفتي آظاض
ٍ اشٗت قبگطزاى زض ت٘بىر٘ي ،آٗب قبگطزاى زٗگطهب ى ًجبٗس ثب قهس ٍ ً٘ت ذَة هَقٗ٘ت ضا ثِ ازاضات هطثََِ گعاضـ هٖكطزًس؟ زض
هَضز گعاضقبت ًبزضؾت ضؾبًِ ّب ،ثِ آًْب ثگَٗ٘س كِ آًْب ًبزضؾت ّؿتٌس ٍ ٍيٗ٘ت حق٘قٖ ضا ثِ آًْب ثگَٗ٘سً .وٖتَاً٘س نطفبً ثَُض
هٌفٗاًِ آظاض ٍ قكٌزٔ ثسذَاّبًٔ زافب ضا توبقب كٌ٘س ٍ كبضٕ اًزبم ًسّ٘س .آؾ٘ت [آًْب] ثدِ فطندتّدبٕ هدطزم ثدطإ كؿدت فدب
هَيَٖٖ هْن اؾت .ظٗطا گعاضـ ضؾبًِّب هٖتَاًس اظ ٗكسٗگط كپٖ قَزٍ ،قتٖ ٗكٖ گعاضقٖ تِْ٘ هدٖكٌدس ،ضٍظًبهدِّدبٕ زٗگدط
هٖتَاًٌس اظ آى كپٖ كٌٌس .تزطثٔ ظًسگِٖ ٍاقِٖٗ ذَز قوب ،ثؿ٘بض هتقبٖسكٌٌسُتط اظ آى اؾت .اگط قوب ثگَٗ٘س كِ هي ،لدٖ ٌّگزدٖ،
ذَة ّؿتن ،ثِ آى تَرْٖ ًرَاّن كطز .اگط ثگَٗ٘س كِ هي ثس ّؿتن ،ثِ آى ً٘ع تَرْٖ ًرَاّن كطز .هطزم ٖبزٕ ًوٖتَاًٌدس ثدط
هي تأح٘ط ثگصاضًس .اهب ثطإ قوب ،كِ قبگطز ّؿت٘س ،هحبفٓت اظ زافب چ٘عٕ اؾت كِ ثبٗس اًزبم زّ٘س .اهب ًوٖتَاً٘س ؾوت ثس ذدَز
ضا ثكبض ثجطٗس ٍ ثب آًْب هجبضظُ كٌ٘س .ثبٗس ثب قلجٖ ً٘كرَاُ ٍيٗ٘ت حق٘قٖ ضا ثطإ آًْب ثگَٗ٘س ٍ ،آى زق٘قبً هحبفٓت اظ فب اؾت.

قبگطزۺ توبم هطٗساى زض قْط قٌعِى زضٍز ذَز ضا ثط اؾتبز هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ ( )1لُفبً ثطإ هب هٖگَٗ٘س كِ آٗب ثسىّبٕ قبًَى ّفت ثَزإ اٍلِ٘ زض هٗجس فٌگگَئَ ؾَُح ًْبٖٗ آًْب ضا ًكبى هٖزّدس
ٗب ؾَُحكبى زض ََل تعكِ٘ ضا؟
معلم :ذَة ،آًْب ثَزا ّؿتٌس ،آًْب ّن اكٌَى ثَزا ّؿتٌس ،ثٌبثطاٗي ّ٘چ هَئَ تعكِ٘ ٗب ؾدَُح ٍردَز ًدساضز .چدطا زضثدبضُ اٗدي
پطؾ٘سٗس؟ اٗي چ٘عٕ اظ زافب ً٘ؿت ٍ اضتجبَٖ ثب ضقس اظ َطٗق تعكِ٘ ًساضز.

قبگطزۺ ( )۲آٗب ّفت ثَزإ اٍلِ٘ ّوبى هَرَزات اٍلِ٘إ ّؿتٌس كِ قوب اظ آًْب نحجت كطزٗس؟
معلمۺ ٌَٖاى آًْب نطفبً ًَٖٖ اظ ٌٖبٍٗي ذبل اؾت كِ آًْب زاضًسٍ .قتٖ «اٍلِ٘» ًبه٘سُ هٖقًَس ،ثِ اٗي اقدبضُ هدٖكٌدس كدِ آى
ٌَٖاى چِ هست ٍرَز زاقتِ اؾتّ ٍ ،وبًَُض كِ چ٘عّب تغ٘٘ط هٖ كٌس هوكي اؾت آى زٗگط ثِ هَردَزات ًرؿدت٘يِ اٍل٘دِ اقدبضُ
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ًكٌس .زض ؾَُح هرتلف ٍ زض قلوطٍّبٕ هرتلف زض ّبٕ هتفبٍتٖ اظ «اٍلِ٘» ٍرَز زاضز .ثِ ًٓط هٖضؾس ثطإ هَردَزات ثكدطٕ
ّط چ٘عٕ كِ فطاتط اظ اٗي تبضٗد توسى ثكطٕ هٖضٍز ٗب تبضٗرٖ چٌسٗي ّعاض ؾبلِ زاضز ،اٍلِ٘ زض ًٓط گطفتِ هٖقَز .اهدب زض چكدن
ثَزاّب ،آى نطفبً ٗك لحِٓ اؾت .ثطإ هَرَزات ؾُح ثبال ،آًْب آًقسضّب اٍلِ٘ ً٘ؿتٌس.

قبگطزۺ ( )۳چطا هزؿؤ ثَزا قبك٘بهًَٖ ضٍ ثِ غطة اؾت؟
معلمۺ قوب زض حبل تعكِ٘ ثَزٗؿن ّؿت٘س ،اٌَُٗض ً٘ؿت؟ ٍ ثٌبثطاٗي هٖذَاّ٘س اظ هي چ٘عّبٖٗ زضثبضُ ثدَزا ثپطؾد٘س .هدي زافدب ضا
آهَظـ هٖ زّن ،كِ ّ٘چ اضتجبَٖ ثب ثَزٗؿن ًساضز .ثِ ّط حبل ًكؿتي قوب اهطٍظ زض اٌٗزب ضاثُِ تقسٗطٕ قوب ضا ًكبى هٖزّدسٍ ،
هي هٖتَاًن ثِ ؾإال قوب پبؾد زّن .هٗبثس ضٍ ثِ توبم رْبت ؾبذتِ هٖقًَس .ثطذٖ ضٍ ثدِ قدطي ،ثطذدٖ ضٍ ثدِ غدطة ؾدبذتِ
هٖقًَس ٍ ،ثطذٖ ضٍ ثِ رٌَة ؾبذتِ هٖ قًَس .ؾبلي ثعضگ آى ضٍ ثِ ّط ؾوتٖ ؾبذتِ قَز هُوئٌبً رْت هزؿوِ ثَزا ضٍ ثدِ آى
ؾوت اؾت .چ٘عّبٖٗ هبًٌس اٗي ،ذ٘لٖ ث٘بًگط چ٘عٕ ً٘ؿتٌس ٍ ّوگٖ كبضّبٕ ثكطٕ ّؿدتٌس .ثدَزا ٍاقٗدٖ اؾدت ٍ ٗدك هَردَز
ضٍقيث٘ي ثبقكَُ اؾت ،زضحبل٘كِ آًهِ قوب ثِ آى اقبضُ هٖ كطزٗس آى هزؿوِ ثعضگ ؾدبذتِ قدسُ اظ گدل اؾدت .اگدط قرهدٖ
ثرَاّس ثَزا قسى ضا تعكِ٘ كٌس ،ثبٗس ثَُض ٍاقٖٗ ثط ثْتط قسى ذَزـ توطكع كٌس ،ظٗطا ّطچ٘ع اًجبقتِ قسُ اظ قهس ٗب ٍاثؿتگٖ ثِ
ذَز ثَزٗؿن ،تعكِ٘ ً٘ؿت ثلكِ زض َٖو ٗك هبًٕ اؾت.

قبگطزۺ آٗب ري ،قي ،ضى هبزٓ اٖلٖ اؾت؟ آٗب آًْب هَرَزات اٍلِ٘ ّؿتٌس؟ ٗب هَرَزات فَي اٍلِ٘ ّؿتٌس؟
معلمۺ ثبظ ّن ثَزٗؿن .اظ آًزب كِ اٌٗزب آهسُ اٗس ،اٗي ضاثُِ تقسٗطٕ قوبؾت ٍ ،ثٌبثطاٗي هي ٌَّظ هٖذَاّن ثِ ؾإال قدوب پبؾدد
زّن .ري ،قي ،ضى ك٘ف٘ت ذبل كل كْ٘بى اؾت ٍ ،فبٕ كْ٘بى اظ ري ،قي ،ضى هٖآٗسّ .ط چِ آى پبٗ٘يتط هٖضٍز ،فب پ٘ه٘سُتط
هٖقَز ٍ ،العاهبت آى ثعضگتط ٍ ث٘كتط هٖ قَز ،زضؾت هبًٌس ٗدك ّدطم .اٗدي زافدب ثدطإ تودبم هَردَزات شٕقدَٗض زض كْ٘دبى
هحٍ٘ ّبٖٗ ثطإ ظٗؿتي زض ؾَُح هرتلف ذلق كطزُ اؾت ٍ ،ثَزاّب ،زائَّب ،ذساٗبى ٍ ،اًؿبىّب ضا زض ؾَُح هرتلف ذلق كدطزُ
اؾتّ ،وبًَُض كِ اّطٗوٌبى ٍ زٗگط هَرَزات شٕقَٗض ،اظ رولِ آًْبٖٗ كِ زض آؾوبى ٍ ظه٘ي ّؿتٌس ٍ ،توبم هبزُ ضا ذلدق كدطزُ
اؾت .اٗي كْ٘بى ثؿ٘بض پ٘ه٘سُ اؾت كِ ًوٖتَاًس ثب ظثبى ثكطٕ ثٍِيَح تَن٘ف قَز .ثِ ٖاٍُ ،آى حبلتّبٕ هرتلف زٗگدطٕ
اظ هَرَزات ضا زاضز ،كِ ثطإ توبم هَرَزات شٕقَٗض ٌٖبنط ّؿتٖ زض ؾَُح هرتلف ضا فطاّن كطزُاًس ،هبًٌدس اٗزدبز هتقبثدل ٍ
ثبظزاضٕ هتقبثل٘ٗ ،ي ٍ ٗبًگ ٍ ،غ٘طُ -چ٘عّبٕ ثؿ٘بض ظٗبزٕ .آًْب ّوگٖ اظ اٗي زافبٕ كْ٘بى هٖآٌٗس( .تكَٗق)

قبگطزۺ پ٘ف اظ كٌفطاًؽ ،ثِ ضٍاثٍ ٖوَهٖ ظًگ ظزم تب اَاٖبت ث٘كتطٕ زضثبضُ العاهبت ثطإ قطكت زض كٌفطاًؽ زضٗبفت كدٌن.
فطزٕ كِ تلفي ضا رَاة زاز اظ هي پطؾ٘س آٗب ٗك هطٗس فبلَى گًَگ ّؿتن ٍ ،زض آى ظهبى هي ًوٖزاًؿتن چگًَِ رَاة ثسّن ظٗطا
اكٌَى ٗك ؾبل اؾت كِ ذَزم ثَُض هؿتقل ٗبز گطفتِام .هٗلن لٖ ،لُفبً ثِ هي ثگَٗ٘س آٗب هٖتَاًن هطٗس قوب ثِ حؿبة ث٘بٗن.
هٗلنۺ اگط حق٘قتبً آى ضا ٗبز هٖ گ٘طٗس ،پؽ ٗك هطٗس ّؿت٘س ،ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗكِ ذَزتبى هؿتقاً آى ضا ٗبز هٖگ٘طٗس( .تكَٗق) آٗب
تغ٘٘طاتٖ كِ زؾترَـ آًْب قسُاٗس ٍ اقبضاتٖ كِ زض ظًسگٖ ضٍظهطُ ثِ قوب هٖضؾبًن ّناكٌَى اٗي ضا ثِ قوب ًكبى ًسازُ اؾت؟ اظ
آًزبٖٗ كِ هحُٖ٘ ًساضٗس كِ زض آى ّوطاُ ثب زٗگطاى تعكِ٘ كٌ٘س ،چ٘عّبٕ ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ ثِ آًْب ضٍقي ٍ آگبُ ًكسُاٗدس .اهدب
ثِ اٗي هٌٖٗ ً٘ؿت كِ تعكِ٘ ًكطزُاٗس .ثبٗس توطٗي ّب ضا ث٘كتط ثب قبگطزاى زٗگط اًزبم زّ٘س ،ظٗدطا كودك ذَاّدس كدطز تدب حتدٖ
ؾطٗٗتط ضقس كٌ٘س.

قبگطزۺ اؾتبز ث٘بى كطزُاًس كِ اظ ؾبل  ،1۹۹۲توبم ذساٗبى اظ هصاّت هرتلف ؾطپطؾتِٖ اهَض زً٘بٕ ثكطٕ ضا هتَقف كطزًدس .هدي
ك٘ف٘ت ضٍقيثٌٖ٘ يٗ٘فٖ زاضم ٍ زض ًكطزم هٌَٓضتبى چِ ثَز .اؾتبز لُفبً كوٖ آى ضا تَي٘ح زّ٘س.

۴1

معلمۺ زضثبضُ اٗي هَئَ زض ؾرٌطاًّٖبٕ هرتلف فب نحجت كطزُ امٍ .قتٖ اٗي ثبض آهسم كِ فدب ضا ثدِ قدوب آهدَظـ زّدن ،ثدِ
ؾبزگٖ ثطإ ذبَط ًزبت هَرَزات ثكطٕ ًجَز .اٗي اناح فبٕ كْ٘بى اؾت ،كِ ثِ ًدَٔ ثكدط هطثدٌَ اؾدتٌٗٗ .دٖ ،حتدٖ آى
ذساٗبًٖ كِ ؾبثقبً ٖجبزت هٖكطزٗس ،زض ََل اناح فب زضحبل زٍثبضُ تٗ٘٘ي كطزى ربٗگبُ ذَز ّؿتٌس ٍ زض هَضز هَرَزات ثكدطٕ
اٗي حتٖ ث٘كتط نسي هٖكٌس .چگًَِ آًْب هٖتَاًؿتٌس ٌَّظ اهَض ًَٔ ثكط ضا ؾطپطؾتٖ كٌٌس؟

قبگطزۺ هطٗساى زافب اظ قْطّبٕ ّفٖ زض اؾتبى آىَّٖٗ ،قيٗبًگٗ ٍ ،بىث٘ي زضٍز ذَز ضا ثط اؾتبز هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ فطزٕ چ٘عّبٕ ثسٕ زضثبضُ زافب هٖ گفت ٍ هي قطٍٔ ثِ ثحج ثب اٍ كطزم .آٗب حق٘قت زاضز كِ اظ ضىِ زافبٕ ردي ،قدي ،ضى
پ٘طٍٕ ًكطزم؟ آٗب ثحج ثب هطزم ٍاثؿتگٖ ثِ حؿبة هٖآٗس؟
معلم ۺ ثبٗس ثطإ اٍ زل٘ل ٍ هٌُق ث٘بٍضٗس ٍ ثب قلجٖ ً٘كرَاُ ٍ هْطثبى ثب اٍ نحجت كٌ٘س .اگط حق٘قتبً ًرَاّس گدَـ زّدس ،آًَقدت
فقٍ ثگصاضٗس ثبقس .زض حق٘قت ،قوب هتَرِ ًكسُاٗس كِ ٍقتٖ ثب اٍ زضثبضُ انَل زافب حطف هٖظً٘س ،زض حدبل ندحجت زضثدبضُ فدب ٍ
اقبِٖ فب ثِ اٍ ّؿت٘س ٍ ،ثِ اٍ كوك هٖكٌ٘س ٍ ثِ اٍ ًزبت ضا ٖطيِ هٖ كٌ٘س! اٌٗكِ آٗب ثرَاّس ثِ آى گَـ كٌس ٗب ذ٘دط اًتردبة
اٍؾت .چطا ذَاؾت٘س ثب اٍ ثحج كٌ٘س؟ اگط توبم اٗي چ٘عّب ضا ثب ً٘كرَاّٖ ازاضُ كٌ٘س هإحطتط ذَاّس ثَز.

قبگطزۺ زضحبل ذَاًسى فب ،گبّٖ اٍقبت ثِ انلٖ اظ فب آگبُ هٖقَم .اهب ثِ هحى اٌٗكِ هٖذَاّن ث٘بى كٌن ،احؿبؼ هٖكٌن اٗدي
زض زٗگط زضؾت ً٘ؿت .اٗي احؿبؼ ث٘كتط ٍ ث٘كتط آقكبض هٖقَز.
معلمۺ زضؾت اؾت! ّناكٌَى زضثبضُ آى گفتِامً ،گفتن؟ قوب نطفبً هٖتَاً٘س آى ضا قَْزٕ زض كٌ٘س ٍ ًوٖتَاً٘س ثب كلودبت آى
ضا تَي٘ح زّ٘س .ثِ هحى اٌٗكِ ثطإ گفتي آى ظثبى ثكطٕ ضا ثكبض هٖثطٗسً ،عٍل هٖكٌس ٍ انلٖ هٖقَز ّوؿبى ثب ؾُح هطزم
ٖبزٕ.

قبگطزۺ زضه٘بى تعكِ٘كٌٌسگبى ،آٗب ظًبى زضنس ث٘كتطٕ اظ هطزاى ّؿتٌس؟
معلمۺ ثِ ًٓط هٖآٗس كِ ظًبى اهطٍظُ هٖتَاًٌس زافب ضا ؾطٗٗتط زض كٌٌس ٍ ،اٗي ٍاقٗبً چ٘ع ذَثٖ اؾت.

قبگطزۺ هي اؾبؾبً كَزكبى ضا ثؿ٘بض زٍؾت زاضم ٍ ٍاقٗبً هٖذَاّن چٌس كَز زاقتِ ثبقن .اهب ثٗس اظ آقٌبٖٗ ثب زافدب ،هتَردِ قدسم
كِ ؾُح ًَٔ ثكط چقسض پبٗ٘ي اؾت ٍ اذاق٘بت ثكطٗت چقسض فبؾس اؾت .آًَقت فبٗسٓ ثهِ زاقتي ٍ اٌٗكدِ اردبظُ زّد٘ن چٌد٘ي
قلتّب ٍ ضٍحّبٕ ثٖگٌبّٖ آلَزُ قًَس ،چ٘ؿت؟
معلمۺ ثگصاضٗس ثگَٗن اٗي قوب ً٘ؿت٘س كِ ظًسگٖ ضا ذلق هٖكٌس ،اهب زض َٖو اٌَُٗض اؾت كِ ٗك هَرَز ٍاضز ضحن اًؿبى قدسُ
ٍ ثبظپ٘سا هٖ قَزّ .ط چقسض كبضهب كِ زاضز چ٘عٕ اؾت كِ ثب ذَزـ حول هٖكٌس .اگط ثَؾ٘لِ قوب ثِ زً٘ب ً٘بٗس ،آًَقت ثَُض هكبثِ
ثَؾ٘لٔ فطز زٗگطٕ ثِ زً٘ب هٖ آٗس .اظ آًزب كِ قوب ٗك قبگطز زافب ّؿت٘س ،چطا ٌَّظ اظ آلَزُ قسى فطظًساًتبى هٖتطؾ٘س؟

قبگطزۺ هي هٗلن ٗك هْسكَز ّؿتن كِ ثب ذطزؾبالى ؾطٍكبض زاضم .قغلن اٗي اؾدت كدِ اظ هْدسكَز ّدبٕ هرتلدف ثبظزٗدس
هٖكٌن تب فطٌّگ ٍ ؾٌت چٌٖ٘ آهَظـ ثسّنٍ .اقٗبً هٖذَاّن پٌذ توطٗي هٗلن ضا ثِ كَزكبى ث٘بهَظم .آٗب اربظٓ اٗي كبض ضا زاضم؟

۴۲

معلمۺ آى ذ٘لٖ ذَة اؾت .زض حق٘قت ،زض هٌبَق ذبنٖ ّوِ -اظ هسٗط هْسكَز تب هٗلوبى -توطٗي هٖكٌٌدس ٍ كَزكدبى ً٘دع
ّؿتٌس .ثهِّب ٍاثؿتگٖ ًساضًسٍ .قتٖ آًزب هًٖكٌٌ٘س ،اٍُ! آى ثؿ٘بض ذَة اؾت -حق٘قتبً پب ٍ ثبقكَُ .الجتِ اًزبم آًهِ تَند٘ف
كطزٗس كبض ذَثٖ اؾت .آهَظـ كَزكبى ثب انَل زافب زض ؾطاؾط ظًسگٖقبى ًفٖٗ ثٖپبٗبى ثِ اضهغبى ذَاّس آٍضز.

قبگطزۺ ثطذٖ اظ هطزم ذبلهبًِ هؿ٘ح٘ت ،ثَزٗؿن ٍ غ٘طُ ضا توطٗي هٖكٌٌس ٍ فطنت كؿت فبلَى زافب ضا ًساضًس .آٗدب ضاّدٖ ثدطإ
ضّبٖٗ زاضًس؟
معلم ۺ قجل اظ اٌٗكِ اًزبم اٗي ضا آغبظ كٌن ،ذساٗبىِ آًْب نطاحتبً ثطإ آى افطازٕ اظ آًْب كِ هٖتَاًؿتٌس ٍاقٗدبً ًزدبت ٗبثٌدس افكدب
كطزًس كِ هي اٗي ضا اًزبم ذَاّن زاز .ثطذٖ افطاز آى ضا ثبٍض كطزًس ٍ ثطذٖ ًكطزًس .هي ثِ اٗي ًگبُ ًوٖكٌن كِ چِ هصّجٖ اؾت
ٗب ضزٓ ضؾوٖ اٍ چقسض ثبالؾت .ثِ اٗي تَرِ ًوٖكٌن كِ قرم چِ كؿٖ اؾتۺ فقٍ ثِ قلت فطز ًگبُ هدٖكدٌنّ .دط كؿدٖ كدِ
پ٘فِ ضٍٕ هي قطاض هٖ گ٘طز ،اثتسا ٗك هَرَز ثكطٕ اؾت ٍ ،هي فقٍ ثِ قلت افطاز ًگبُ هٖكٌن .اگط ًوٖذَاّ٘س تعكِ٘ كٌ٘سّ٘ ،چ
كبضٕ اًزبم ًوٖزّن .اگط هٖذَاّ٘س آى ضا اًزبم زّ٘سً ،زبت ضا ثِ قوب ٖطيِ هدٖكدٌن .آى اٌٗگًَدِ اؾدت! ّد٘چ اّو٘تدٖ ثدِ
تكطٗفبت ًوٖزّن ٍ ،ثِ ضتجِ ٍ هقبم ٗب چِ [هصّجٖ] زاضز ًگبُ ًوٖكٌن( .تكَٗق)

قبگطزۺ چٌسٗي ؾبل اؾت كِ زافب ضا تعكِ٘ كطزُام .زض چٌس هبُ اذ٘طٍ ،قتٖ ثب ثقِ٘ تجبزل تزطثِ هٖكطزم ،زٗسُام كِ ثطذٖ هطٗدساى
ثٍٖقفِ نحجت هٖ كٌٌس ٍ ،آى ثبٖج قسُ اؾت كِ كوتط ٍ كوتط توبٗلٖ ثِ نحجت كطزى زاقتِ ثبقن .اؾدتبز ،لُفدبً ثگَٗ٘دس آٗدب
حبلت هي زضؾت اؾت؟
معلمۺ اگط آًْب ثٍٖقفِ ثِ ؾري گفتي ازاهِ هٖزٌّسّ ٍ ،ط چِ ث٘كتط نحجت هٖكٌٌس ،قوب كوتط هٖذَاّ٘س تَرِ كٌ٘س ٍ ث٘كدتط
احؿبؼ ثٖقطاضٕ هٖ كٌ٘س ،آًَقت آى ثِ اٗي هٌٗبؾت كِ قوب ٗك ٍاثؿتگٖ زاضٗس! ٍ ّط چِ ث٘كتط اٍ ثِ حدطف ظزى ازاهدِ زّدس،
ث٘كتط ثِ ًٓط هٖ ضؾس كِ ّ٘چ پبٗبًٖ قبثل ضؤٗت ً٘ؿت .آى زضٍاقٕ قوب ضا ًكبًِ گطفتِ اؾت ،حتدٖ ثدب اٌٗكدِ هؿدتق٘وبً ثدب قدوب
نحجت ًوٖكٌس( .تكَٗق) آى ثطإ اٗي ثَز كِ ٍاثؿتگٖ قوب ًكبى زازُ قَز .زضحق٘قتٍ ،اثؿتگٖ قوب ًكدبى زازُ قدسُ اؾدت.
فقٍ اٌَُٗض اؾت كِ قوب ثب گفتي اٌٗكِ قرم زٗگط ثٍٖقفِ ازاهِ هٖزّس ؾٖٗ زاقت٘س آى ضا ثپَقبً٘س .آٗب ثِ قوب ًگفتِام ثسٍى
تَرِ ثِ اٌٗكِ ثب چِ چ٘عٕ ضٍثطٍ هٖ قَٗس ثبٗس ثِ ذَزتبى ًگبُ كٌ٘س؟ آٗب آى ٗك ٍاثؿتگِٖ هٗ٘ي قوب ًجَز كِ ْبّط قسُ ثدَز؟ اظ
آًزب كِ قوب تعكِ٘كٌٌسُ ٍ افطاز فَيٖبزٕ ّؿت٘س ،چطا ٌَّظ چ٘عّبٕ ثس ضا زض هطزم ٖبزٕ هٖثٌ٘٘س ٍ ذَزتبى ضا ثدب آًْدب هقبٗؿدِ
هٖكٌ٘س؟ ثبٍرَز اٌٗكِ اٍ ٗك تعكِ٘ كٌٌسُ اؾتٌَّ ،ظ زض حبل تعكِ٘ زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ اؾت ٍ ،اٍ ٌَّظ ٍاثؿتگّٖبٖٗ زاضز كدِ
پب ًكطزُ اؾت ٍ ٌَّظ ضفتبض هطزم ٖبزٕ ضا ًوبٗف هٖزّس .اگط اٍ آى چ٘عّب ضا ًوٖزاقت ،آٗب ٗك ثَزا ًوٖثدَز؟ آٗدب ٗدك ذدسا
ًوٖ ثَز؟ آٗب آى زضؾت ً٘ؿت؟ ثٌبثطاٗي ٍقتٖ اٗي ٗب آى هككل زض ه٘بى قبگطزاى هب اتفبي ه٘فتدس ،قدوب ندطفبً زضثدبضُ اٗدي فكدط
هٖكٌ٘س كِ چطا قرم زٗگط ثؿ٘بض يٗ٘ف تعكِ٘ كطزُ اؾتً ٍ ،وٖذَاّ٘س ثِ ذَزتبى ًگبُ كٌ٘س .زض ؾرٌطاًّٖبٕ فبٕ ذدَز ثدِ
ّوگٖ گفتِام كِ ٍقتٖ ث٘ي زٍ ًفط تًبزٕ ثطهٖذ٘عز ٍ تَؾٍ فطز ؾَم زٗسُ هٖقَز ،حتٖ فطز ؾَم ً٘ع ثبٗدس ثدِ ذدَزـ ًگدبُ
كٌس « ،اٍُٗ ،ك هكبرطُ ث٘ي آًْب پ٘ف آهسُ اؾت ،پؽ هي چطا آًزب ثَزم كِ آى ضا ثجٌ٘ن؟ آٗب ثدِ اٗدي زل٘دل كدِ ٍاثؿدتگّٖدبٕ
ذبنٖ زاضم؟ آٗب ثِ اٗي زل٘ل كِ هي ّن ّوبى ًَٔ هككل ضا زاضم؟» اظ آًزبٖٗ كِ تعكِ٘ هٖكٌ٘س ،ثبٗس حق٘قتبً ًؿجت ثدِ ذَزتدبى
هؿئَل ثبق٘س ٍ ثبٗس ثِ ذَزتبى ًگبُ كٌ٘س .هَضز زٗگط اٗي اؾت كِ ،هٖذَاّن ثگدَٗن زض رلؿدبت هُبلٗدِ گطٍّدٖ فدب ثطذدٖ اظ
قبگطزاى ثِ نحجت زضثبضُ چ٘عّبٖٗ كِ ثِ زافب ٗب تعكِ٘ ضثُٖ ًساضز ثٍٖقفِ ازاهِ هٖزٌّس ٍ ،اٗي ثدب قدبگطزاًوبى ٍ تعك٘دِ آًْدب
هساذلِ هٖكٌس .قوب ثبٗس ثِ اٗي تَرِ ٍٗػُ ثكٌ٘س ٍ ،ثبٗس آقكبضا ثِ كؿبًٖ كِ آى كبض ضا اًزبم هٖزٌّس اقبضُ كٌ٘س.

قبگطزۺ ٍقتٖ ؾوت ذَزذَاُ تعكِ٘كٌٌسگبى ضا هٖثٌ٘ن ،احؿبؼ ثؿ٘بض ثسٕ زاضم.
معلمۺ ثٌبثطاٗي ٍاثؿتگٖ زٗگطٕ زاضٗس .ثبٗس اٌَُٗض ثبقس كِ ّ٘چكؿٖ ًتَاًس قلت ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ضا تحت تأح٘ط قطاض زّدسٍ .قتدٖ
ذَزذَاّٖ اٍ ضا هٖ ثٌ٘٘س كِ ًوبٗبى قسُ اؾت ،هوكي اؾت ًوبٗبى قسُ ثبقس كِ قوب ثب اٍ نحجت كٌ٘س ٍ ثِ اٍ كوك كٌ٘س اظ آى
۴۳

آگبُ قسُ ٍ آى ضا پب كٌس .اگط تَؾٍ ذَزذَاّٖ اٍ تحت تأح٘ط قطاض گطفتِ ٍ اظ آى ًبضاحت قَٗس ،چگًَِ هٖتَاًس هوكي ثبقس كِ
قوب ّ٘چ ٍاثؿتگٖ ًساقتِ ثبق٘س؟ آٗب آى زضؾت ً٘ؿت؟

قبگطزۺ چطا اٌَُٗض اؾت كِ ٍقتٖ فطز اّطٗوٌبى ضا زض شّي ذَزـ پطٍضـ زّس ،توبم هؿ٘ط ثِ پبٗ٘ي ؾقٌَ ذَاّس كدطز ٍ زٍثدبضُ
قبزض ًرَاّس ثَز تعكِ٘ كٌس؟
معلم ۺ ثِ ًَٖٖ تَي٘ح زازم .اگط پطٍضـ اّطٗوٌبى زض شّي فطز ثِ حسٕ ثطؾس كِ ًتَاًس ثطگطزز ،اٍ توبم هؿ٘ط ثدِ پدبٗ٘ي ؾدقٌَ
ذَاّس كطز .اگط ثتَاًس تكر٘م زّس كِ چِ اتفبقٖ افتبزُ ،آًَقت ٌَّظ ثطإ ًزبت آى ٍيٗ٘ت اظ ًبثَزٕ هزدبلٖ ٍردَز زاضز .ثدط
اؾبؼ انَل فب ،زضحبل گفتي زضثبضٓ ذُط پطٍضـ اّطٗوٌبى زض شّي ذَز قرم ثَزم.

قبگطزۺ آٗب تعكِ٘كٌٌسگبى هٖتَاًٌس ؾ٘ؿتن آهَظقٖ ضا ثْجَز ثركٌس ٍ ثطإ هطزم زض ربهِٗ آؾبًتط ؾبظًس كِ زافب ضا ثپصٗطًس؟
معلمۺ قبگطزاى ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ احؿبؼ هٖكٌٌس زافب ثؿ٘بض ذَة اؾت ،قبزض اؾت توبهبً قلت ضا تغ٘٘ط زٌّس ٍ ،هٖتَاًدس ثبٖدج
قَز ربهِٗ حق٘قتبً ثِ ثْتطٗي حبلت زؾت ٗبثس ،ربهِٗإ ثب اؾتبًساضز اذاقٖ ثبال .اظ اٗي ضٍ ثؿ٘بضٕ اظ قبگطزاى ٍ هطزم ٖبزٕ كدِ
تعكِ٘ ًوٖكٌٌس فكط هٖكٌٌس اگط آى هٖتَاًؿت ثَُضٕ گؿتطزُ تَؾٍ هطزم زض ؾطتبؾط ربهٗدِ پصٗطفتدِ قدَز ٍ هٌزدط ثدِ اٗدي
هٖقس كِ هطزم ث٘كتطٕ ثِ اٗي ًحَ ضفتبض كٌٌس ،ربهِٗ چقسض فَيالٗبزُ هٖقس! زض ٍاقٗ٘ت ،شّي قوب ٌَّظ زض ربهِٗ هطزم ٖدبزٕ
اؾت .فقٍ ثِ آى َطٗق هٖتَاًن ثِ قوب ثگَٗن ،ظٗطا زض تبى اظ فب ٌَّظ آًقسض ٖو٘ق ً٘ؿت ٍ ،كبهاً زض ًكطزُاٗس كِ اٗي فبٖٗ
كِ آهَظـ هٖ زّن ثطإ ذبَط كؿت اٗي ٗب آى چ٘ع زض ربهٗدِ ٖدبزٕ ثكدطٕ ً٘ؿدت؛ ثلكدِ ،آى ثدطإ ذدبَط آهدَظـ فدب ثدِ
تعكِ٘كٌٌسگبى اؾت ٍ ثطإ اٗي اؾت كِ اربظُ زّس تعكِ٘ كٌٌسگبى ًزبت ٗبثٌس .ربهِٗ ثكطٕ ٖبزٕ نطفبً اٗدي گًَدِ اؾدت .اگدط
ٍاقٗبً ثطذٖ هقبهبت ثلٌسپبِٗ زض ه٘بى هطزم ٖبزٕ ثَزًس كِ اظ انَل فبٕ ً٘كرَاّبًٔ زافب ثطإ تغ٘٘ط اؾتبًساضز اذاقٖ ربهِٗ ،كدِ
ّط ضٍظ زض حبل فبؾس قسى اؾت ،اؾتفبزُ هٖكطزًس ،آًَقت آى ًوبٗفِ قلت ذَة هطزم هٖثَز ٍ ،هي هردبلف آى ً٘ؿدتن .ظٗدطا اٍ
زافب ضا ثطإ ذَثِٖ هطزم اقبِٖ هٖزاز ،ثٌبثطاٗي اٌَُٗض اؾت .آى ،هؿبئل هطزم ٖبزٕ اؾت ٍ ،چ٘عّبٖٗ كدِ زض هطحلدٔ ثٗدس اتفدبي
ذَاّس افتبز ظهبًٖ كِ فب زً٘بٕ ثكطٕ ضا اناح هٖكٌس.

قبگطزۺ توبم قبگطزاى زض تبَٗاى زضٍز ذَز ضا ثط قوب هٖفطؾتٌس!
معلمۺ اظ ّوگٖ هتككطم! (تكَٗق)
قبگطزۺ هي چٌسٗي ؾإال زاضم كِ اظ قوب ثپطؾن .آٗب ؾُح تَاًبٖٗ ٗك فطز ثب ضٍح انلٖ اٍ زض ظهبى تَلس هٖآٗسٗ ،ب ثَؾ٘لٔ كبضهب ٍ
تقَإ اٍ ًٓن ٍ تطت٘ت زازُ هٖقَز؟
معلمۺ زٍ ًَٔ تَاًبٖٗ ّؿت كِ قوب زضثبضُ آى نحجت كطزٗس .اٍل آى ثِانُاح ثبَّـ ٍ ظضًگ ثَزىِ هطزم ٖبزٕ اؾت ٍ ،اٗي
ثطإ ضًٍس تعكِ٘ ثِ ّ٘چٍرِ ذَة ً٘ؿت؛ ثلكِ هبًٖٗ رسٕ اؾت ًَٔ .زٗگط ًوبٗف تَاًبّٖٗبٖٗ اؾت كِ زض ََل تعكِ٘ فطاتط اظ
هطزم ٖبزٕ اؾت .آى ًبقٖ اظ ثطذٖ ٌٖبنط پ٘ف اظ تَلس ٍ پؽ اظ تَلس اؾت .اهب زض تعكِ٘ اٌْٗب اؾتبًساضزّبٖٗ ً٘ؿدتٌس كدِ ثدطإ
قًبٍت ؾُح قرم ثكبض هٖ ضٍز .ثِ هٌَٓض قًبٍت تَاًبٖٗ ٗك فطز ثطإ تعكِ٘ ٍ زض فب ،ثبٗس ثِ ثٌ٘بى فطز ًگبُ قَز .ؾطقت
انلٖ قرم زض ََل زٍضٓ ؾبل٘بى زضاظ قبهل ظًسگٖ ّبٖٗ اظ ثبظپ٘ساٖٗ ،زفي قسُ اؾت .آى هقساض كِ ؾطقت انلٖ ٗك قدرم
هٖتَاًس زٗسُ قَز ثِ آى اًساظُ ثٌ٘بى ٍ ْطف٘ت آگبّٖ اٍ ذَة اؾت.

قبگطزۺ توخبل ثبٍقبض ثَزاّب ،زائَّب ٍ ،ذساٗبى كِ زض هزؿوِّب ٍ ًقبقّٖب زض هكبىّبٕ هرتلف زً٘ب ثِ تهَٗط كك٘سُ قدسُاًدس اظ
گصقتِ ثِ ربٕ هبًسُاًس .چگًَِ تطت٘جٖ زازُاًس كِ زض زً٘بٕ ثكطٕ ثبقٖ ثوبًٌس؟
۴۴

معلمۺ قوب هٖ پطؾ٘س كِ هطزم چَُض زضثبضُ تهَٗط ثَزا هٖزاًؿتٌس .ث٘ي اًؿدبىّدبٖٗ كدِ زض زٍضُّدبٖٗ ظًدسگٖ هدٖكٌٌدس كدِ
اذاق٘بت ًَٔ ثكط كبهاً ذَة اؾت ٍ اًؿبىّبٖٗ كِ زض زٍضُّبٖٗ ظًسگٖ هٖكٌٌس كِ اذاق٘بت ًَٔ ثكط ثس اؾت ،تفبٍت ثؿد٘بض
ٖوسُإ ٍرَز زاضزّ .ط چِ اؾتبًسضاز اذاقٖ ربهٗٔ اًؿبًٖ ثبالتط ثبقس ،ذدساٗبى ،ث٘كدتط حق٘قدت رْدبى ضا ثدطإ هدطزم ًوبٗدبى
هٖكٌٌس ٍ ،آى چ٘عٕ اؾت كِ زض كل تَؾٍ ٍيٗ٘ت ربهِٗ اٗزبز هٖقَز .آًَقت ،ربهِٗ اهطٍظُ ذَة ً٘ؿت ظٗدطا آًهدِ ارتودبٔ
اهطٍظُ ؾتبٗف هٖ كٌس ٖلن اؾت ًِ ذساٗبى ٍ ،ثِ ّو٘ي ذبَط هطزم كوتط ٍ كوتط هٖتَاًٌس ثجٌٌ٘دس .ثدِ ٖداٍُ ،ثدطإ هَردَزات
ثكطٕ اٗي ٖلن تَؾٍ هَرَزات فًبٖٗ ثَرَز آهس ،كِ هَرَزاتٖ اظ ّو٘ي ثُٗس ّؿتٌس .اٌَُٗض ً٘ؿت كِ آًْب ندطفبً هَردَزاتٖ اظ
ؾ٘بضات زٗگط ثبقٌس .ثؿ٘بضٕ اظ آى ًقبقٖ ّبٕ ثعضگ زض لٍَض فطاًؿِ هَردَزات الْدٖ ضا ثدِ تهدَٗط هدٖككدٌس .تهدبٍٗط كدبهاً
ٍاقٕگطاٗبًِ ّؿتٌس .هي ًقبقّٖب ضا زٗسُام ٍ زض حق٘قت آًزب ثِ آى قكل اؾت .اهب آًْب اظ ظهبًٖ ثِ ربٕ هبًسُاًس كِ هؿ٘ح٘ت زض
اٍد ذَز ثَز .ثِ ٖجبضت زٗگط ،آًْب اظ ظهبًٖ ثِ اضث ضؾ٘سُ اًس كِ اؾتبًساضز اذاقٖ اًؿبى زض ثْتطٗي حبلت ثدَز ٍ هدطزم ث٘كدتطٗي
اٖتقبز ضا ثِ ذساٗبى زاقتٌسٌّ .طهٌساى ثؿ٘بضٕ ّؿتٌس كِ ثِ هؿ٘ح٘ت ً٘ع ٖاقِهٌس ّؿتٌس .ثٌدبثطاٗي ذدساٗبى چ٘عّدب ضا ثدِ آًْدب
ًكبى هٖزٌّس ٍ ،آًْب قبزض ذَاٌّس ثَز آى چ٘عّب ضا ثجٌٌ٘س .قوب ّوگٖ هٖ زاً٘س كِ چَُض ٌّطهٌساى زض اًتقبل فدَضٕ تهدبٍٗط ثدِ
شّيٖ ،بلٖ ّؿتٌس .ثٗس اظ آًكِ آى نحٌِ ّبٕ هطثٌَ ثِ ذساٗبى ضا زٗسًس تَاًؿتٌس آًْب ضا ثككٌس .احؿبؼ هٖكدٌن آًْدب ضا ذ٘لدٖ
ًعزٗك ثِ ٍاقٗ٘ت كك٘سُاًس ،ثِ قَُ٘ إ ٍاقٖٗ ٍ ،آًْب حق٘قتبً ثِ آى قكل ّؿتٌس .ثٗس اظ زٗسى ًقبقّٖبٕ ثعضگٖ هبًٌس آًْب ،هطزم
فًبٖٗ اظ تقسؼ ٍ احتطام ضا احؿبؼ هٖكٌٌس -آى ًَٔ اظ احتطام ثطإ ذساٗبى ثبقكَُ .تهبٍٗط ثَزاّب ثِ ّو٘ي قكل ثطإ ثكطٗت
ثِ ربٕ هبًسُ اؾت.

قبگطزۺ هَازٕ كِ اظ َطٗق تعكِ٘ ثِ ؾَٕ كوبل قكل هٖ گ٘طًس ثطإ آًْبٖٗ كِ زض ؾَُح ثبال ّؿدتٌس اضظقدوٌس اؾدت .آٗدب آى
هَيَٖٖ اظ ثطگكت ثِ ذَز انلِٖ ٍاقٖٗ ،ثِ ٖآٍ ضًٍس تعكِ٘ اؾت؟
معلمۺ اناً هبًٌس اضتجبَٖ كِ قوب هٖگَٗ٘س ً٘ؿت ،ظٗطا ضًٍس تعكِ٘ زضحق٘قت ثبظگكت ثِ ذَز انلِٖ ٍاقٖٗ اؾت« .هَازٕ كدِ اظ
َطٗق تعكِ٘ ثِ ؾَٕ كوبل قكل هٖگ٘طًس ثطإ آًْبٖٗ كِ زض ؾَُح ثبال ّؿتٌس اضظقوٌس اؾت» -اٗي ثٖهٌٗبؾت .هوكي اؾت
آى ثطإ ذساٗبى ثبالتط اظ قلوطٍٖٗ كِ قوب زض آى ثِ كوبل ضؾ٘سُاٗس اضظقوٌس ًجبقس ٍ .ذساٗبى حتٖ ثبالتط آى ضا ثِ ٌَٖاى آلدَزگٖ
زض ًٓط هٖ گ٘طًس .زض حق٘قتّ ،ط چ٘عٕ كِ زض اٗي رْبى ذَة ً٘ؿت ثِ اٗي ربهِٗ ثكطٕ پطتبة هٖقَز.

قبگطزۺ آٗب هؿ٘ح٘بى هٖتَاًٌس زض زافب تعكِ٘ كٌٌس؟
معلمۺ ٌٖ٘بً اٗي كلوبت ضا گفتِامۺ گفتن كِ ذساٗبى حتٖ ثِ كَچكتطٗي ًحَّ٘ ،چ اّو٘تٖ ثِ هصاّت ًوٖزٌّس ،ظٗطا آًْب چ٘عّدبٖٗ
ّؿتٌس كِ تَؾٍ اًؿبى اٗزبز قسًسٍ .قتٖ كِ ٖ٘ؿٖ زض اٗي زً٘ب ثَز ّ٘چ كل٘ؿبٖٗ ٍردَز ًساقدت ٍ ،هدصّت هؿد٘ح٘ت ًجدَزٍ .
ٍقتٖ قبك٘بهًَٖ زض اٗي زً٘ب ثَز ّ٘چ هٗجسٕ ٍرَز ًساقت ،چطاكِ آًْب تَؾٍ اًؿبى اٗزبز قسًسٍ .قتٖ قبك٘بهًَٖ زض اٗي زً٘ب ثَز
ّ٘چ هتٌٖ ٍرَز ًساقتٍ ٍ ،قتٖ ٖ٘ؿٖ زض اٗي زً٘ب ثَز ً٘ع ثِ ّو٘ي نَضت ّ٘چ اًز٘لٖ ٍرَز ًساقت .هطزم آًْب ضا ثب ثدِ ذدبَط
آٍضزى آًهِ پ٘ف اظ آى گفتِ قسُ ثَز ثٗساً ًَقتٌس.
ذساٗبى ٍ ثَزاّب اّو٘تٖ ًوٖزٌّس ثِ قكلّبٖٗ كِ هطزم اٗزبز كطزًس ،ثٌبثطاٗي چِ فطقٖ زاضز كدِ چدِ قدكلٖ ضا ثطهدٖگعٌٗ٘دس؟
هصّت ثطإ ًَٔ ثكط چ٘ع ثسٕ ً٘ؿت ،اهب اگط هطزم ثِ ذَز قكل ثهؿجٌس ،آًگبُ هطٗساى هكتبي ذساٗبى ٗب ثَزاّب ً٘ؿتٌسّ .وبًَُض
كِ هٖ زاً٘س ،زض ََل اًقاة فطٌّگٖ آى هٗبثس ّوگٖ ذطاة قسًس .چطا ذساٗبى زض آى ظهبى زذبلت ًكطزًدس؟ ذدَة ،چدطا [ثبٗدس]
زذبلت هٖكطزًس؟ ّوِ ًَٔ افطازٕ ثِ آى هٗبثس هٖضفتٌس ٍ ،اًَأ ٍ اقؿبم چ٘عّب ضا زضذَاؾت هٖكطزًس .آى افطازٕ كِ چ٘عّبٖٗ اظ
ثَزا َلت هٖكطزًس تعكِ٘ ًوٖ كطزًسّ .سفكبى اظ ٖجبزت ثَزا اٗي اؾت كِ ثطكت ثَزا ضا زضٗبفت كطز تب ٗك پؿط زاقت ،حطٍتوٌدس
قسٗ ،ب ثطكتٖ زاقت كِ ثاٗب ٍ هه٘جتّب زفٕ قًَس .آٗب ث َزا آًزب اؾت كِ آى ضا ثطإ قوب اًزبم زّس؟ ثَزا آًزب اؾت كدِ ثُدَض
اؾبؾٖ اظ ضؾتگبضٕ توبم هَرَزات شٕ قَٗض هطاقجت كٌس ٍ قوب ضا ثِ آؾوبى ًزبت زّس؛ اهب زضَٖو ،قدوب ثدِ زًجدبل ضاحتدٖ زض
ه٘بى هطزم ٖبزٕ ّؿت٘س .ثٌبثطاٗي ثطإ ثَزاّب ،آى ًَٔ اظ ٍاثؿتگِٖ زضذَاؾت كطزى ثطإ چ٘عّبٖٗ اظ ثَزا ثستطٗي ٍاثؿتگٖ اؾت،
۴۵

ٗك ٍاثؿتگٖ كِ ثبٖج هٖقَز ثَزا احؿبؼ ثؿ٘بض ثسٕ زاقتِ ثبقس .هطزم ًوٖزاًٌس زض حبل اًزدبم چدِ كدبضٕ ّؿدتٌس .آًْدب ثدب
احؿبؾبت ٍ ضٍـ تفكط ثكطٕ ثب ثَزا ضفتبض هٖكٌٌسۺ «اٗي ضا هٖگَٗن كِ قوب ثَزاّب ٍ ثدَزٕؾدبتَاّب فدَيالٗدبزُ ّؿدت٘س ،پدط اظ
ضحوت ٍ ً٘كرَاّٖ .ثٌبثطاٗي ثَزاّب ٍ ثَزٕؾبتَاّب ثبٗس آضٍظّبٕ هطا اربثت كٌٌس .هي هٖگَٗن كِ قوب ،اٗي ثَزا ،ثدعضگ ّؿدت٘س،
پؽ ثَزا ثبٗس ذَقحبل ثبقس ».هطزم فكط هٖكٌٌس ثَزاّب ثب چٌس كلوِ هبًٌس آى احؿبؼ ذَقحبلٖ هٖكٌٌس .هطزم فكط هٖكٌٌس كِ
قلت اًؿبىّب هٖتَاًس قلت ثَزا ضا تحت تأح٘ط قطاض زّس .فكط هٖكٌٌس كِ چٌس تٗبضف ،ثَزا ضا ذَقحبل ذَاّس كطز -چقسض ذٌسُزاض.
ٍقتٖ فطزٕ هبًٌس اٍ آًزب زض حبل ٖجبزت هزؿؤ ثَزا اؾت ،آٗب ثَزا هٖتَاًس آًزب ثوبًدس؟ آى ثدَزا اظ قدٌ٘سى آى ضًز٘دسُ قدسُ ٍ
ذ٘لٖ ٍقت اؾت كِ ضفتِ اؾت ٍ .اظ آًزبٖٗ كِ ّ٘چ ثَزاٖٗ ثطضٍٕ هزؿوِ ً٘ؿت ،آًَقت اضٍاح قطٍضٕ كِ ثًٖٓوٖ ثدطإ زً٘دب
ثِ اضهغبى هٖآٍضًس ،هٖآٌٗس ٍ ؾَظاًسى َٖز َلت هٖكٌٌس .آًَقت هطزم زض حبل ٖجبزت چِ چ٘عٕ ّؿتٌس؟ ّوگٖ زضثبضُ اٗي فكدط
كٌ٘س ،فبٗسٓ ًگِ زاقتي آى هٗجس چ٘ؿت؟ اگط هطزم آى ضا ذطاة ًكٌٌس ،ثَزاّب ذَزقبى ٗك ضٖس ٍ ثطي ثِ آى هٖظًٌس .آٗب اٗسُ اٗدي
ً٘ؿت؟ ثٌبثطاٗي ذساٗبى فقٍ ثِ قلت هطزم ًگبُ هٖكٌٌس .اگط قلتتبى ثِ اؾتبًساضز تعكِ٘ ًطؾدس ،فبٗدسٓ زفدبٔ قدوب اظ ثَزٗؿدن ٗدب
هصاّت زٗگط چ٘ؿت؟ اٗي هَرَزات اًؿبًٖ ّؿتٌس كِ آى چ٘عّب ضا ثَرَز آٍضزُاًس .ثٌبثطاٗي آًهِ اظ آى حوبٗت هٖكٌ٘دس هدصّت
اؾت ٍ ،قوب ثِ ذَز هصّت ٍاثؿتِ ّؿت٘س .هٖگَٗ٘سۺ «اگط اظ هصّت هحبفٓت كٌن ،آًَقت هٖتَاًن ٗك ثَزا قَم ،هٖتَاًن ٗدك
ذسا قَم ٍ ،هٖتَاًن ثِ ثْكت ثطٍم ».اهب آٗب آى ٗك قَذٖ ً٘ؿت؟

قبگطزۺ آٗب هؿ٘ح٘ت ذ٘لٖ ثب فبلَى زافب تفبٍت زاضزٗ[ ،ب] فقٍ ٗك تفبٍت ث٘ي قطي ٍ غطة اؾت؟
معلم ۺ تفبٍت ٖٓ٘ن اؾت ،فبلَى زافب ،فب اؾت كِ كْ٘بى ضا ذلق كطزُ اؾت ،قبهل توبم هَرَزات شٕقَٗض ،اظ رولِ اًؿدبىّدب ٍ
ذساٗبى ،ثْكتّب ٍ ظه٘ي ٍ ،توبم چ٘عّب ٍ اق٘بء .توبم ذساٗبى تَؾٍ زافبٕ كْ٘بى ذلق قسُاًس .قوب هٖتَاً٘س ًگدبّٖ ثدِ كتدبة
رَآى فبلَى ثٌ٘ساظٗس .زض آى كتبة اٗي هؿبئل ضا ثِ ضٍقٌٖ تَي٘ح زازُام .هٖتَاً٘س كتبة ضا ثرَاً٘س ،ظٗطا ًؿرٔ اًگل٘ؿدٖ ردَآى
فبلَى ٍرَز زاضز.

قبگطزۺ هي ٗك ؾإال زاضم كِ اه٘سٍاضم قوب رَاة زّ٘س .هي تعكِ٘ هٖكطزم ٍ ،زض ََل ث٘ف اظ ؾِ ؾبل ثِ ضاحتٖ اظ ؾدرتّٖدب
ٖجَض هٖكطزم ،اهب ؾبل گصقتِ آظهبٗف ّب قطٍٔ قسًس .ثِ هست چٌس هبُ زض هسفَٖن ذَى ٍرَز زاقت .چطا آًَُض ثَز؟ اكٌدَى آى
ؾاهتٖ هطا تحت تأح٘ط قطاض زازُ اؾت .آٗب ثِ اٗي قكل هٖتَاًن ضقس كٌن؟
معلمۺ قبٗس ّوگٖ قوب هتَرِ قسُ اٗس كِ هككلٖ زض ضاثُِ ثب ؾإال هُطح قسُ ٍرَز زاضز .هٖذَاّ٘س آى ثسٍى ّد٘چ ضٍٗدسازٕ
هبًٌس آى ؾِ ؾبل ثبقس ،اهب آٗب تعكِ٘ اٌَُٗض پ٘ف هٖضٍز؟ آٗب زض آى ؾِ ؾبل كَقب ثَزٗس؟ آٗب ذَز ضا حق٘قتبً تعكِ٘كٌٌدسُ زض ًٓدط
گطفتِ ثَزٗس؟ آٗب ثط َجق اؾتبًساضز ثَزٗس؟ گبّٖ اٍقبت زض قلتتبى هؿبئل ذبًَازگٖ ضا هْنتط اظ فب زض ًٓدط هدٖگ٘طٗدس ،آًهدِ زض
شّي تبى ّؿت پَل زضآٍضزى ٍ ٍاثؿتگِٖ احؿبؾبت ًؿجت ثِ ذبًَازُ اؾت ،ثِ تودبم آًْدب ث٘كدتط اظ فدب اّو٘دت زازُ هدٖقدَزٍ ،
ًوٖ ذَاّ٘س كبضهبٕ ذَز ضا پؽ زّ٘س ٗب ّ٘چ ؾرتٖ تحول كٌ٘س .آٗب آى ٗك هطٗس تعكِ٘كٌٌسُ ٍاقٖٗ اؾت؟ حتٖ پؽ اظ زُ ؾدبل
تعكِ٘ ثِ آى قكل ّ٘چ چ٘ع تغ٘٘ط ًرَاّس كطزٍ .قتٖ زض اثتسا ثَُض حق٘قٖ قوب ضا ثبالتط هٖثدطم ٍ ،پبكؿدبظٕ ثدسىتدبى ضا قدطٍٔ
هٖكٌن ،لرتِّبٕ ذَى ،ذَى ظائس ٍ ،چ٘عّبٕ ثس اظ گصقتِ ،ذبضد هٖ قًَس .اهب اكٌَى قدوب آى ضا زل٘لدٖ ثدط اٗدي هدٖزاً٘دس كدِ
هككاتٖ زض ثسىتبى ٍرَز زاضزً .وٖتَاً٘س اؾتَاضٕ ٍ افكبض زضؾت ضا حفّ كٌ٘س ،ثبٍض ًساضٗس كِ اٗي اؾدتبز اؾدت كدِ قدوب ضا زض
ََل تعكِ٘ پبالٗف هٖ كٌس .تعكِ٘ هَيَٖٖ اٗي چٌ٘ي رسٕ اؾت ٍ ،قوب ٌَّظ آى ضا ث٘وبضٕ زض ًٓط هٖگ٘طٗس .چگًَدِ ثدِ اٗدي
هؿئلِ ًگبُ هٖكٌن؟ آٗب آى گصضاًسى آظهبٗف اؾت؟ قلتتبى ٌَّظ هحكن ٍ اؾتَاض ً٘ؿت .زض انل اٗي چ٘دع ذدَثٖ اؾدت -پدب
كطزى كبهل ثسىتبى ثطإ قوب .چِ كؿٖ چٌ٘ي كبضٕ ضا ثطإ قوب اًزبم هٖ زّس؟ آٗب اٗي ثِ قوب زازُ ًكدسُ ظٗدطا كدِ ذَاؾدت٘س
تعكِ٘ كٌ٘س؟ ٍقتٖ ثب اٗي هككل هَارِ هٖقَٗسً ،وٖتَاً٘س ثِ زضؾتٖ آى ضا زض كٌ٘سٌَّ ،ظ اٌٗگًَِ ثِ كٌسٕ تعكِ٘ هٖكٌ٘دسٍ ،
ًوٖتَاً٘س ثَُض كَقب پ٘كطفت كٌ٘سٍ .قتٖ ًوٖتَاً٘س اٌْٗب ضا اظ هٌٓط فب زض كٌ٘س ،آًَقت اٗي ضًٍس كِ زض آى ،ثسىتدبى پدبالٗف
هٖقَز ََالًٖ ذَاّس قس ٍ ،ثطإ ظهبًٖ ََالًٖ ثطَطف ًوٖقَز ،ثطإ چٌسٗي هبُ ثبقٖ هٖهبًس .آًَقت افكبضتدبى حتدٖ كوتدط
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اؾتَاض هٖقَزّ ٍ ،وبًَُض كِ ظهبى هٖگصضز اهتحبىِ ؾرت ثعضگتط هٖقَز ٍ ،گصضاًسى آى ؾرتتط هٖقَز .فكط هٖكٌ٘س« ،چدطا
آى هست ظٗبزٕ ََل كك٘سُ اؾتٌَّ ٍ ،ظ ٖجَض ًوٖكٌس؟» افكبض قطٍٔ ثِ تعلعل هٖكٌٌسۺ آٗب اٗي ضٍـ تعكِ٘ هدإحط ً٘ؿدت؟ آٗدب
هٗلن اظ هي هطاقجت ًوٖكٌس؟ چِ اتفبقٖ زض رطٗبى اؾت؟» آى ّن اكٌَى ثط ؾاهتٖ قوب احط گصاقتِ اؾت .زض هَضز اٗدي هَيدَٔ
قوب ذَز ضا ٗك تعكِ٘كٌٌسُ زض ًٓط ًگطفتِاٗس.
زض هَضز ثؿ٘بضٕ اظ هككات ذبل ثَُض َجٖ٘ٗ تطر٘ح هٖ زّن زضثبضُ آًْب ثِ قوب ًگَٗن .اهب زضثبضُ آى فكط كٌ٘س ،ثٗدس اظ تعك٘دِ
زافب ثؿ٘بضٕ اظ هطزم ّط ث ٘وبضٕ الٖاد كِ زاقتٌس ثْجَز ٗبفت ،حتٖ ث٘وبضاًٖ زض قطاٍٗ ثحطاًٖ ثَزًس .آًْب ٍاثؿدتگٖ ًساقدتٌسٍ ،
ثٌبثطاٗي ثَُضٕ كَقب ضقس كطزًس ٍ اناً زضثبضُ هككات ؾاهتٖ ذَز فكط ًوٖكطزًس« .ث٘وبضؾتبى پ٘كبپ٘ف حكن هطگ ضا نبزض
كطزُ اؾت ،چطا اظ هطگ ثتطؾن؟» اهطٍظ فب ضا كؿت كطزُ ام .تعكِ٘ ذَاّن كطز! ّط چقسض ثتَاًن پ٘ف ثطٍم ذدَة اؾدت ،ثدب تودبم
تاقن تعكِ٘ ذَاّن كطز! ظهبى توطٗي اؾت!» كنكن ث٘وبضّٕبٕ آًْب ّوگٖ ًبپسٗس هٖقَز ،ظٗطا ثِ آى ّ٘چ ٍاثؿدتگٖ ًساقدتٌس.
اهب ّوهٌ٘ي كؿبًٖ ثَزًس كِ ثِ ث٘وبضّٕبٖٗ رسٕ زچبض قسًس ،اظ رولِ ث٘وبضاًٖ ثب اهطاو الٖاد ٍ ،آًْب زضگصقتٌس .چدطا آًُدَض
ثَز؟ ظٗطا آًْب كبهاً ثطإ قفب ٗبفتي آهسًس ٍ ،ثِ ٌّگبم توطٗي ًتَاًؿتٌس ٍاثؿتگٖ ذَز ضا ضّب كٌٌس .فكط كطزًسۺ «ثب تودطٗي فدبلَى
گًَگ اٗي قرم ٍ آى قرم اظ ٗك ث٘وبضٕ الٖاد ضّبٖٗ ٗبفتٌس .هي ً٘ع هٖتَاًن ثب توطٗي آى ثْجَز ٗبثن! هي ثطإ تودطٗي
آهسُام ،پؽ اٗي هٗلن اظ هي ً٘ع هطاقجت ذَاّس كطز!» آًْب زض حبل فكط كطزى ّؿتٌسۺ «تب ٍقتٖ كِ كتبة ضا هٖذَاًن ،تب ٍقتٖ كِ
توطٗيّب ضا اًزبم هٖزّن ،هٗلن قُٗبً هطا قفب ذَاّس زاز ».ثٌبثطاٗي هٖثٌ٘٘س ،شّيقبى ًؿجتبً ثؿ٘بض ذبهَـ اؾت .ثٌبثطاٗي ٌَّظ زض
حبل فكط كطزى ّؿتٌسۺ «هٗلن ثَُض قُٕ هطا قفب ذَاّس زاز ».زض ْبّط آًْب هبًٌس ؾبٗطٗي تعكِ٘ هٖكطزًس ٍ كتبة ضا هٖذَاًسًس،
اهب آٗب ثطإ ذبَط آى ث٘وبضٕ هُبلِٗ ًوٖكطزًس؟ هي ثبٗس ثِ آًْب اظ رٌجٔ ؾطقت ثٌ٘بزٕقبى ًگبُ كٌن! تعكِ٘ ثبٍقبض اؾدت .آٗدب زض
حبل فطٗت زازى ثَزا ّؿت٘س؟ آٗب ؾٖٗ هٖكٌ٘س اؾتبز ضا فطٗت زّ٘س؟ قوب نطفبً ذَزتبى ضا گَل هٖظً٘دس .ثدسٍى تغ٘٘دط ٗدبفتي زض
ؾُح ثٌ٘بزٗي ،آٗب آى هٖتَاًس تعك٘ٔ حق٘قٖ ثِ حؿبة آٗس؟ چطا اٌَُٗض اؾت كِ قبگطزاى احتوبالً زض ضؤٗبّبٕ ذَز هَضز آظهدبٗف
قطاض هٖگ٘طًس؟ ٍقتٖ توبم قهسّب ٍ ً٘بت قوب كِ هٖتَاًٌدس [ٍاثؿدتگٖ ّدبٕ] قدوب ضا ثپَقدبًٌس ذدَاة ّؿدتٌس ،آًَقدت ًگدبّٖ
هٖ اًساظٗن ثجٌ٘٘ن حبلت قوب چگًَِ اؾت .قوب ثبٗس ٍاقٗبً ثِ اؾتبًساضز ٗك تعكِ٘كٌٌسُ ثطؾ٘س -آٗب انَل اٌٗگًَِ ً٘ؿت؟ اكٌَى زافب
ضا ٗبز گطفتِاٗس ،اهب ثَُض كَقب پ٘كطفت ًكطزُاٗس .ثِ ّ ط َطٗقٖ كِ قسُ فطندت ضا اظ زؾدت ًسّ٘دس .هدطزم ظٗدبزٕ ّؿدتٌس كدِ
ًوٖتَاًٌس حتٖ فب ضا كؿت كٌٌس.

قبگطزۺ چطا اٌَُٗض اؾت كِ ّطگبُ زض توطٗي گطٍّٖ قطكت هٖكٌنّ ،وؿطم احؿبؼ ثؿ٘بض ثسٕ زاضز؟
معلمۺ آى ثِ ذبَط كبضهبٕ قوبؾت .ثِ هحى ثطگعٗسى تعكِ٘ ،چگًَِ هٖتَاًؿت٘س نطفبً اظ قدطوّدبٕ ثؿد٘بضٕ كدِ زض َدَل
ظًسگٖ ّبٕ گصقتِ اًجبقتِ كطزٗس پب قَٗس ٍ ثِ ضاحتٖ ٗك ذسا قَٗس؟ آٗب آى هزبظ اؾت! ٍقتٖ ٗك ذسا ثِ ٍرَز ٗدك قدرم
ًگبُ هٖكٌس ،فقٍ ثِ ٗك زٍضُ اظ ظًسگٖ اٍ ًوٖ ًگطز .ثبظپ٘ساِٖٗ ٗك ظًسگٖ پؽ اظ ظًسگٖ زٗگط زضؾت هبًٌس ضفتي اظ ٗك ضٍظ ثدِ
ضٍظ زٗگط اؾت .اربظُ ًساضٗس ثٗس اظ ذَاة قتٍ ،قتٖ كِ نجح ث٘ساض هٖقَٗس ثگَٗ٘س آًهِ زٗطٍظ اًزبم زازم ضا تأٗ٘س ًوٖكدٌن .آٗدب
اٌَُٗض ً٘ؿت؟ ذساٗبى ثِ كل ٍرَز قوب ًگبُ هٖكٌٌسّ ٍ ،ط آًهِ زض زٍضُ ظهبًٖ هكرم اًزبم زازٗس زض ًٓط گطفتِ ذَاّس قس.

قبگطزۺ چگًَِ فطز ؾُح تحول ذَز ضا افعاٗف زّس؟
معلمۺ زض ََل تعكِ٘ آى ثَُض َجٖ٘ٗ ثؿٍ هٖ ٗبثس ،ظٗطا اٗي چ٘عٕ ً٘ؿت كِ ثتَاً٘س ثرَاّ٘سّ .ط چقسض ٍاثؿتگّٖدبٕ ث٘كدتطٕ
ضّب قَز ،قلت فطز ثعضگتط ٍ تحولف ٖٓ٘نتط هٖقَز.

قبگطزۺ زض ذَاة زٗسم كِ اؾتبز چْبض لَ٘اى ًَق٘سًٖ ثطاٗن فطؾتبزًس ،اهب فقٍ ٗكٖ اظ آًْب ؾبلن ضؾ٘س .ضٍظ ثٗس ذَاة زٗدسم چْدبض
زذتط زاقتن ،اهب فقٍ ٗكٖ اظ آًْب ظًسُ هبًسّ .نتوطٗيكٌٌسگبى ثِ اٗي زض ضؾ٘سًس كِ قبٗس هي نطفبً ٗك چْبضم اظ آًهدِ هٗلدن
زازُ اؾت ضا زضٗبفت كطزم .آٗب اٗي زضؾت اؾت؟
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معلمۺ اٗي ثِ قوب ًكبى زازُ قسُ تب ثِ آى ضٍقي ٍ آگبُ قَٗس ،ثٌبثطاٗي ًوٖتَاًن آى ضا افكب كٌن .اگط آى ضا افكب كٌن ،آٗب آًَقدت
اٌَُٗض ً٘ؿت كِ ثطإ حل كطزى ،آى [اقبضُ] ضا ثِ ذَزم هٖزازم؟

قبگطزۺ ثٗس اظ ضؾ٘سى ثِ قلوطٍ ٍ ؾُح ٗك ثَزا ،آٗب ٌَّظ ٗك ضٍح انلٖ ٍ ٗك ضٍح كوكٖ ٍرَز ذَاّس زاقت؟
معلمۺ زض آى هطحلِ ّ٘چ كسام ً٘ؿت .آٗب زض رَآى فبلَى اقبضُ ًكطزم كِ ثٗس اظ ضؾ٘سى ثِ كوبل ضٍح كوكٖ هدٖتَاًدس فقدٍ ثدِ
ٌَٖاى هحبفّ فب ٗب ثِ ثطذٖ قكلّبٕ زٗگط ٍرَز زاقتِ ثبقس؟

قبگطزۺ چ٘ي هحُٖ٘ ذَة ثطإ تعكِ٘ اؾت .ثٗس اظ هستٖ اقبهت زض اؾتطال٘ب آٗب ًتبٗذ تعكِ٘ تحت تأح٘ط قطاض ذَاّس گطفت؟
معلمۺ تحت تأح٘ط قطاض ًرَاٌّس گطفت .تب ٍقتٖ كِ تعكِ٘ هٖكٌ٘سّ ،وِ رب ٗكؿبى اؾت.

قبگطزۺ ٍقتٖ ثطإ ٗك ؾبٖت زض هسٗت٘كي هًٖكٌ٘ن ،هٗوَالً حؽ هٖكٌن ظهبًٖ ََالًٖ گصقتِ اؾت ٍ ،ثبٗس ثب زضز آى ضا پبٗبى
زّن .اهب فْو٘سُام كِ زض آى ظهبىّب ٍقتٖ زض حبل پب كطزى كبضهب ّؿتن ٍ هسٗت٘كي هٖكٌن ،ظهبى ثًْٖبٗت ؾطٕٗ هٖگصضز .ثِ
ًٓط هٖضؾس تقطٗجبً ٗك لحِٓ ثبقس ٍ ،احؿبؾن هتفبٍت اؾت .آٗب اٗي هَقٗ٘ت نح٘ح اؾت؟
معلمۺ اٌْٗب توبهبً حبلتّبٖٗ زض ح٘ي توطٗي ّؿتٌس ٍ ،پ٘ف آهسى آًْب كبهاً َجٖ٘ٗ اؾت.

قبگطزۺ ٍقتٖ زض ظهبىّبٖٗ كِ زض حبل پب كطزى كبضهب ّؿتن ،هسٗت٘كي هٖكٌن ،آٗب ّط زٍ ؾوت ،كبضهب ضا اظ ث٘ي هٖثطًس؟
معلم ۺ كسام زٍ ؾوت؟ آى ؾوتٖ كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ قسُ اؾت زضز ضا احؿبؼ ًرَاّس كدطز ٍ ،زض هدَضز پبّدبٕ رؿدوبًٖ ،آًْدب
هُوئٌبً زضز زاضًس .ثٗس ًكؿتي ثطإ ظهبًٖ ََالًٖ ًِ ،تٌْب پبّبٕتبى زضز ذَاٌّس گطفتۺ ثلكِ ّوهٌ٘ي زضز ٍ كطذتدٖ زض پكدت،
احؿبؼ ثٖ قطاضٕ ،حبلت تَْٔ ٍرَز زاضز .ضًذ ثطزى ف٘عٗكٖ ٍ شٌّٖ ثِ اٗي قكل اؾت! زضز زض پبّدب تٌْدب چ٘دعٕ اؾدت كدِ زض
ؾُح رؿوبًٖ تحول هٖقَز ٍ ،زضحبل٘كِ هسٗت٘كي هٖكٌ٘س ،ثبٗس ثب چ٘عّبٖٗ كِ ثبٖج ثٖقطاضٕ هٖقًَس ً٘ع زؾت ٍ پٌزِ ًدطم
كٌ٘س! زض آى هطحلِ هٖذَاّ٘س پبّبٕ ذَز ضا ثبظ كٌ٘س .ثؿ٘بضٕ اظ توطٗيكٌٌسگبى اٗي چ٘عّب ضا احؿبؼ هٖكٌٌس .زضٍاقٕ ضًذ ثدطزى
كبضهب ضا هٖظزاٗس.

قبگطزۺ ثؿ٘بض احؿبؼ ذَقجرتٖ هٖ كٌن كِ تَاًؿتن قرهبً قوب ضا ثجٌ٘ن ٍ ،اكٌَى ٗك ؾدإال زاضم .قدوب زضثدبضُ تٌْدب ٗدك ضاُ
تعكِ٘ ضا توطٗي كطزى گفتِاٗس .اگط زض ََل ظًسگٖ ضٍظهطُ هتَى ٍ كتبةّبٕ ثَزٗؿدتٖ ضا ثردَاًن ،فكدط هدٖكدٌن ثدطإ ثطذدٖ
قبگطزاى ؾُح پبٗ٘ي هبًٌس ذَزم ،ثبٗس ؾَزهٌس ثبقس .هب هٖتَاً٘ن كن كن ثِ اؾتبًساضز ثطؾ٘ن ،ظٗطا ثَزٗؿن ً٘ع فبٕ ثَزا اؾدت .آٗدب
زضؾت اؾت؟
معلمۺ فكط قوب زضؾت ً٘ؿت ،ظٗطا زافب ٍ ثَزٗؿن ٗكؿبى ً٘ؿتٌس .ثبٗس رَآى فبلَى ضا ث٘كتط ثرَاً٘سٍ .اقٗدبً هدٖذدَاّن چ٘عّدبٕ
ظٗبزٕ ثِ قوب ثگَٗن ٍ .آًهِ هٖ ذَاّ٘س ثساً٘س ثؿ٘بض ظٗبز ّؿتٌس ،اهب اهطٍظ ٍقت كبفٖ ًساضم .اٌٗزدب هدي زض حدبل گفتگدَ زضثدبضُ
هككات هطٗساى تعكِ٘كٌٌسُ ّؿتن ،هككاتٖ كِ ثِ ٌّگبم تعكِ٘ زض ؾَُح هرتلف ثب آًْب هَارِ هدٖقدًَس .اگدط هدٖذَاّ٘دس
تعكِ٘ كٌ٘س ،پؽ كوٖ كتبة ضا ثرَاً٘س .رَآى فبلَى ضا ثرَاً٘س ،ثٗس هٖتَاً٘س تهو٘ن ثگ٘طٗس .هدٖتَاً٘دس ثدطإ ذَزتدبى تهدو٘ن
ثگ٘طٗس كِ تعكِ٘ كٌ٘س ٗب هتَى ثَزٗؿتٖ ذَز ضا ثرَاً٘س .زافب اظ توبم هصاّت هتفبٍت اؾت.

قبگطزۺ ثب زٗسى قوب ثؿ٘بض احؿبؾبتٖ قسم ٍ ظثبًن ثٌس آهسُ اؾت .هٖذَاّن چ٘عٕ ثگَٗن اهب ًوٖزاًن چِ ثگدَٗنٍ .قتدٖ اٌُٗدَض
اؾت ،آٗب ذَزآگبُ انلٖ هي هجْن اؾتٗ ،ب اٌٗكِ احؿبؾبت ثكطٕ كِ زاضم ثؿ٘بض قَٕ اؾت؟

۴۸

معلمۺ ّ٘چ ٗك اظ آًْب ً٘ؿتٍ .قتٖ ثؿ٘بضٕ اظ قبگطزاى ًِ -فقٍ قوب -هطا هٖ ثٌٌ٘س ،چ٘عٕ ثطإ گفتي ًساضًس .ثِ اٗي زل٘ل كدِ
زض آى ظهبى ،ثركٖ اظ قوب كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ كطزُ اؾت ّك٘بض هٖقَز .ثركٖ كِ ثِ ذَثٖ تعك٘دِ كدطزُ اؾدت ّودِ چ٘دع ضا
زضثبضُ انَل فب زض آى قلوطٍ هٖ زاًس ،ثٌبثطاٗي ثب زٗسى هي چ٘عٕ ثطإ پطؾ٘سى ٍرَز ًساضز .اؾتبز كبضّدبٕ ظٗدبزٕ ثدطإ ّوگدٖ
اًزبم زازُ اؾت ٍ ،ثركٖ اظ قوب كِ آگبُ اؾت هٖ زاًس .زض ْبّط نطفبً زضحبل قطح زازى انَل فب ثدطإ قدوب ّؿدتن ،اهدب ضقدس
ٍاقٖٗ قوب زض رٌجِ ّبٕ زٗگط ،هبًٌس پب كطزى كبضهب ثطإ قوب ٍ ثؿ٘بضٕ اظ كبضّبٖٗ كِ ثطإ قوب اًزبم قسُ اؾت -ثركدٖ اظ
قوب هٖتَاًس آًْب ضا ثجٌ٘س .ثِ ّو٘ي ذبَط ثِ هحى زٗسى هي فقٍ هٖذَاّ٘س گطِٗ كٌ٘س ،اهب ثركٖ كِ ثِ ذدَثٖ تعك٘دِ ًكدطزُ
اؾت زل٘ل گطِٗ ضا ًوٖزاًسٍ .يٗ٘ت اٌٗگًَِ اؾت .ظٗطا هٖزاً٘س ّ٘چ ضاّٖ ً٘ؿت كِ ثتَاى اٗي كبضّبٖٗ كِ اؾتبز ثطاٗتدبى اًزدبم
زازُ اؾت ضا تَن٘ف كطز .زض اٗي زً٘بٕ آقفتِ ٍ غ٘طقبثل ًزبت ،زض ظهبًٖ كِ اذاق٘بت ثكط ثِ ؾطٖت زض حبل ؾقٌَ اؾدت ،ثدِ
قوب كوك هٖكٌن كبضهب ضا اظ ث٘ي ثجطٗس ٍ چ٘عّبٕ ثؿ٘بضٕ ثِ قوب هٖزّن .اگط هي اٗي فطنت ضا ثِ قوب ًوٖزازمّ ،د٘چ كؿدٖ
اٗي كبض ضا ًوٖكطز .ثٌبثطاٗي آى ثرف اظ قوب اٗي ضا زٗسُ اؾت .اٗي حبلت ثِ اٗي قكل اؾت( .تكَٗق)

قبگطزۺ هٖذَاّن ثپطؾن چَُض هٖتَاًن ثفْون كِ فب ضا ثسؾت آٍضزُام؟ زض گصقتِ زٗبثت ٍ كلؿتطٍل ثبال زاقتن ٍ ،ثٗدس اظ تعك٘دِ
زض فبلَى گًَگ ّوگٖ ذَة قسُاًس .آٗب اٗي هٌٖٗ ضا هٖزّس كِ ّناكٌَى فب ضا كؿت كطزُام؟
معلمۺ آٗب آى ثِ اٗي هٌٗب ً٘ؿت كِ اظ قوب هطاقجت هٖقَز؟ توطٗي تعكِ٘ ّو٘كِ زض اثتسا هؿتلعم اٗي اؾت كِ ثسى تٌٓ٘ن قَز تب
اٌٗكِ ذَة قَز ٍ ،ؾپؽ ٍاضز هطحلٔ تعك٘ٔ ضؾوٖ قس .قوب ّناكٌَى تغ٘٘طات ضا تزطثِ كطزُاٗس .اگط اظ قوب هطاقجت ًودٖكدطزم،
آى تغ٘٘طات اتفبي ًوٖافتبزًس .آًَقت آٗب اٗي ًوًَِإ اظ تغ٘٘طات پ٘فآهسُ تحت تأح٘ط فب ً٘ؿت؟ قوب ندطفبً ثبٗدس كتدبة ضا ثؿد٘بض
ثرَاً٘س ،فب ضا ظٗبز هُبلِٗ كٌ٘س ٍ ،ثَُضٕ كَقب پ٘كطفت كٌ٘س.

قبگطزۺ زض تعكِ٘ آٗب هزبظ ّؿت٘ن كِ فطهَلّبٕ توطٗي ضا ثِ ٌّگبم اًزبم آًْب اظ ثط ثرَاً٘ن؟
معلمۺ فطهَلّب ضا پ٘ف اظ اًزبم توطٗيّب اظ ثط ثگَٗ٘س .زض ََل توطٗيّب لعٍهٖ ًساضز آًْب ضا ثرَاً٘س ٍ ،ثْتط اؾت كِ انداً ثدِ
چ٘عٕ فكط ًكٌ٘س .آى ثْتطٗي اؾت.

قبگطزۺ آٗب قبگطزاًٖ كِ اكٌَى ٍاضز تعكِ٘ قسُاًس هٖ تَاًٌس ّوطاُ ثب هطٗساًٖ كِ ثطإ چٌسٗي ؾدبل تعك٘دِ كدطزُاًدس ثدِ كودبل
ثطؾٌس؟ ثطذٖ افطاز هؿيتط ّؿتٌس كِ ؾُح ؾَاز هحسٍزٕ زاضًس ٍ ،ثطذٖ َٖاهل ذَز آًْب ٍرَز زاضز ،هرهَنبً زاقدتي تَاًدبٖٗ
يٗ٘ف زض زض فب .چگًَِ ثبٗس ثِ تعكِ٘ آًْب ثِ ؾَٕ كوبل ًگبُ كٌ٘ن؟
معلمۺ ًؿل هؿيتط ضا زؾت كن ًگ٘طٗس ،ظٗطا آى توبهبً ثِ ه٘عاى كَقب ثَزى ذَز فطز ثؿتگٖ زاضز ٍ ،قوب ًوٖتَاً٘س اٌٗگًَِ ثِ ؾي
فطز ًگبُ كٌ٘س .ثِ هحى اٌٗكِ فب ضا كؿت كٌ٘سّ ،و٘كِ ظهبى فطاٍاًٖ ثِ قوب ذَاّن زاز .اهب اگط كَقب ًجبق٘س ،اگط ًتَاً٘س ذَزتبى
ضا ٗك تعكِ٘ كٌٌسُ زض ًٓط ثگ٘طٗس ،آًَقت ّوِ چ٘ع ثَْ٘زُ اؾت .ثِ قوب ظهبى ظٗبزٕ هٖزّن .آى ظهبًٖ ظٗبز اؾدت ثدطإ اٌٗكدِ
كَقب ثبق٘س ًِ ،ظهبًٖ ثطإ اٌٗكِ ثٖاقت٘بي تعكِ٘ كٌ٘س.

قبگطزۺ ؾِ ضٍظ پؽ اظ اٌٗكِ كَزكن ثِ زً٘ب آهسٗ ،ك غطٗجٔ هؿيتط ضا زٗسم كِ لجبؾٖ هككٖ پَق٘سُ ثَز ٍ كاّٖ ثلٌدس گصاقدتِ
ثَز ،ثهِ ضا ثب ٗك پتَ پَقبًسُ ثَز .زض ذبًَازُ هي ّوِ تعكِ٘كٌٌسُ زافب ّؿتٌس ،ثٌبثطاٗي آى ثبٗس ثسى قبًَى هٗلن ثَزُ ثبقس ٍ ًدِ
آى غطٗجٔ هؿي .زض ًوٖكٌن ،پؽ آٗب هٖتَاًن ثرَاّن اؾتبز كوٖ اٗي ضا تَي٘ح زٌّس؟
معلمۺ هي زض ؾَُح هرتلف تهبٍٗط هرتلف زاضم ٍ ،ثْكتّبٕ هرتلف زض ؾَُح هرتلف زاضمّ .وهٌ٘ي ،زض هدَضز هكدبًٖ كدِ
كَز اظ آًزب ثطإ كؿت فب آهسُ اؾتٗ ،ب اٌٗكِ هَرَزٕ الْٖ زاضز كِ اٍ ضا زًجبل كطزُ ٍ هطاقت اٍؾتً ،وٖتَاًن ّ٘چ ٗدك اظ
اٌْٗب ضا ثِ قوب ثگَٗن .فقٍ پ٘ف ثطٍٗس ٍ تعكِ٘ كٌ٘س .ثٗس اظ زٗسى چٌ٘ي چ٘عّبٖٗ قرم ثبٗس حتٖ كَقبتط ثبقس.
۴۹

قبگطزۺ هب ثؿ٘بض اه٘سٍاضٗن كِ هطٗساى زافبٕ ؾف٘سپَؾت كِ اظ زافب ثْطُهٌس قسُاًس ثتَاًٌس ثُدَض فٗبالًدِ ثدطإ هٗطفدٖ زافدب ثدِ
اًٖبٕ قَم ٍ ًػاز ذَز قسم پ٘ف ثگصاضًس.
معلمۺ ّط هطٗس زافب ،چِ ؾف٘سپَؾت ،چٌٖ٘ٗ ،ب قرهٖ اظ زٗگط قَه٘تّب ثبقس ،هٖزاًس كِ زض ََل تعكِ٘ ثبٗس چِ كبض كٌس.

قبگطزۺ ثٗس اظ ضؾ٘سى ثِ اؾتطال٘ب چْبض هبُ ََل كك٘س تب ٗك هحل توطٗي پ٘سا كٌن .توبم قبگطزاى ثِ ًٓطم آقٌب ثَزًس اهدب تدب ثدِ
حبل آًْب ضا ًسٗسُ ثَزم .زض كٌفطاًؽ تجبزل تزطثِ ،توبم تعكِ٘كٌٌسگبى زافب كِ زٗسُام ثِ ًٓط هٖضؾ٘س قجاً ثب آًْب هاقبت كطزُام
ٍ اناً ثِ ًٓطم غطٗجِ ًوٖآهسًس .چطا آًَُض ثَز؟
معلمۺ الجتِ كِ اٌَُٗض اؾت .هطٗساى زافبٕ هب ّوگٖ فبٕ ٗكؿبًٖ ضا تعكِ٘ هٖكٌٌسّ ،وگٖ زض زافب تعكِ٘ هٖكٌٌس .آى ؾوتٖ كِ
ثِ ذَثٖ تعكِ٘ كطزُ اؾت ذ٘لٖ ذَة ٗكسٗگط ضا هٖقٌبؾٌس ٍ ،زض ه٘بى ذَزتبى ،قبٗس قوب ّوسٗگط ضا اظ ظًسگٖ زٗگط هٖقٌبؾ٘س.

قبگطزۺ هغعم هٗوَالً ذبلٖ اؾت ،اهب اغلت ثطذٖ افطاز اظ هي هٖپطؾٌس« ،تَ گفتٖ فبلَى گًَگ ذَة اؾت ،ثٌبثطاٗي چطا چ٘عٕ ثِ
ذبَط ًوٖآٍضٕ؟»
معلم ۺ ثِ اٗي زل٘ل كِ آى ثركٖ كِ ذَة تعكِ٘ كطزُ اؾت ،ثركٖ كِ تب حبلت ٍيَح ٍ ضٍقٌٖ تعكِ٘ كطزُ اؾت ،هؿسٍز قسُ
اؾت ،زضحبل٘كِ ؾوتٖ كِ هجْن اؾت ّو٘كِ ؾوتٖ اؾت كِ ثِ ذَثٖ تعكِ٘ ًكطزُ اؾتً .گصاضٗس چ٘عّبٖٗ كِ ثدب قدوب هساذلدِ
هٖكٌٌس زٍثبضُ احطٕ اظ ذَز ًكبى زٌّس.

قبگطزۺ اظ ظهبى كَزكٖ تبكٌَى احؿبؼ ثسثرتٖ زاضم .آٗب احؿبؼ ثسثرتٖ ً٘ع ٗك ٍاثؿتگٖ اؾت كِ ثبٗس اظ ث٘ي ثطٍز؟
معلمۺ زضؾت اؾت .اظ آى ضّب قَٗس ،ظٗطا اهطٍظ قوب ذَـقبًؽتطٗي هَرَز زض كْ٘بى ّؿت٘س .قوب ٗك قدبگطز زافدب ّؿدت٘سٍ ،
حتٖ ذساٗبى زض آؾوبىّب ثِ قوب ضقك هٖثطًس .پؽ چِ چ٘عٕ ٍرَز زاضز كِ زضثبضُ آى احؿبؼ ثسثرتٖ كطز؟
كٌفطاًؽ زٍ ضٍظٓ هب زض حبل پبٗبى ٗبفتي اؾت .فكط هٖكٌن كِ اظ َطٗدق اٗدي كٌفدطاًؽ فدبٕ زٍ ضٍظُ ّوگدٖ پ٘كدطفتّدبٖٗ
كطزُاًسّ .وهٌ٘ي ،اٗي كٌفطاًؽ فب ٗك هَفق٘ت كبهل ٍ ثؿ٘بض ذَة ثَزً ،ت٘زٔ هَضز ًٓط ضا ثسؾت آٍضز .اٗدي كٌفدطاًؽ فدب ّدط
قبگطزٕ ضا قبزض كطزُ اؾت تب ثجٌ٘س كزب كَتبّٖ زاضز ٍ ،ثٗس زض تعكِّ٘ ،ط ٗك اظ آًْب ثَُض كَقب ثِ پ٘كدطفت ازاهدِ ذَاّدس زاز،
اٖتوبزقبى ثِ تعكِ٘ ضا اٗزبز هٖكٌس ٍ ،ثبٖج هٖقَز اٗي كٌفطاًؽ فب حق٘قتبً ثِ ّسفف ثطؾس .اٗي ّسف ثطگعاضٕ كٌفطاًؽ اؾت.
ّوهٌ٘ي اه٘سٍاضم كٌفطاًؽ فب ثِ اٗي قكل الْبهٖ زض ًٓط گطفتِ قَز كِ قوب اظ حبال ثِ ثٗس زض تعكِ٘ زض ثطاثط ذَز هؿئَل ثبق٘س.
تقطٗجبً تٗسازٕ قبگطزاى رسٗس اٌٗزب ًكؿتِاًس ٍ ،ثطذٖ ّؿتٌس كِ زض ظٗبزٕ اظ زافب ًساضًس .اظ آًزب كِ آهسٗس ٍ توبم آى ضا زٗسٗس،
اه٘سٍاضم ٗك ًؿرِ اظ كتبة ضا ثگ٘طٗس ٍ آى ضا ث٘بهَظٗس[ .زضثبضُ آى فكط كٌ٘س] چطا افطاز ظٗبزٕ آى ضا هٖذَاًٌس ٍ ،چطا ثؿد٘بضٕ اظ
افطاز تعكِ٘ هٖ كٌٌس؟ قبٗس قوب فًبٖٗ ّوبٌّگ ضا اٌٗزب زض اٗي هكبى هب تزطثِ كطزٗس .زض حبل حبيط فطز ًوٖتَاًس چ٘عٕ هبًٌدس
اٗي ضا پ٘سا كٌس ،زض ّط هَقٗ٘ت ٗب هكبًٖ ّن كِ ثبقس.
زض حبل٘كِ اٗي ضا اًزبم هٖ زّن هؿئَل ثَزى زض ثطاثط هطزم ٍ ربهِٗ ضا زض ًٓط زاقتِام ٍ ،كوتط اٌَُٗض اؾت كِ ثطإ ربهِٗ ؾجت
زضزؾط قَٗن .هْن ً٘ؿت قبگطزاى هب زض كسام هٌبَق ظًسگٖ هٖكٌٌس ،آًْب افطازٕ ذَة ّؿتٌسّ .طگبُ ثب هككل ٗب ؾرتٖ هَارِ
هٖ قَٗن ،ثبٗس قلجٖ ضئَف ٍ ً٘كرَاّٖ ضا ثِ كبض ثطٗن تب ثب زٗگطاى نحجت كٌ٘ن ٍ ،آى قُٗبً ثطإ قوب هزدبظ ً٘ؿدت كدِ ؾدوت
هٌفٖ ًقكٖ ضا اٗفب كٌس.
اٗي كٌفطاًؽ فب ضٍ ثِ اتوبم اؾت ٍ ،اه٘سٍاضم ّوِ قوب اظ حبال ثِ ثٗس كَقب تط ثبقد٘س .ثٗدس اظ اٗدي كٌفدطاًؽ فدب حتدٖ قدبگطزاى
ث٘كتطٕ ذَاٌّس ثَز كِ فب ضا هُبلِٗ هٖ كٌٌس ،اظ گصقتِ ثِ ٌَٖاى ٖبهلٖ ثطإ پ٘كطفت ٍ الْبم ثطإ آٌٗسُ اؾتفبزُ هٖكٌٌس ٍ ،فكط
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هٖ كٌن ّوِ قوب قبزض ذَاّ٘س ثَز ثِ ذَثٖ ٖول كٌ٘س .زض آذط ،اه٘سٍاضم ّوِ قوب ثَُض هؿتوط ضقس كطزُ ٍ ثدِ ظٍزٕ ثدِ كودبل
ثطؾ٘س! (تكَٗق)

ٗ -1بززاقت هتطرنۺ ٍاغُٕ چٌٖ٘ اٗيرب ثطإ «ث٘وبضٕ» ،هٖتَاًس هحسٍزٓ ٍؾٖ٘ٗ اظ هككات ؾاهتٖ ضا زضثط گ٘طز ،قدبهل كودطزضزٍ ،ضم
هفبنل ،هككات ثٌ٘بٖٗ ٍ غ٘طُ.
ٗ۲بززاقت هتطرنۺ ثَُض كلٖ ثبٍض ثط اٗي اؾت كِ ثْبض ٍ پبٗ٘ع زٍضُ رٌگ اٗبلتٖ اظ  ۷۷۱قجل اظ ه٘از تب  ۲۲1قجل اظ هد٘از َدَل ككد٘سٍ ،
اٌٗكِ زٍضُ ؾِ اهپطاََض ٍ پٌذ پبزقبُ اظ  ۳۱۱۱قجل اظ ه٘از تب  ۲۱۱۱قجل اظ ه٘از ثِ ََل اًزبه٘س .ثبٍض ثط اٗي اؾت كِ كٌفؿَ٘ؼ زض ۵۵1
قجل اظ ه٘از هتَلس قس ٍ زض  ۴۷۹قجل اظ ه٘از زضگصقت.
ٗ۳بززاقت هتطرنۺ كلوبت چٌٖ٘ زض اٌٗزب تب حسٍزٕ كلٖتط اظ هٗبزل اًگل٘ؿٖ آًْبؾت.
۴تطك٘ت آًهِ ثب ذَز آٍضزُاًس ٍ تَاًبٖٗقبى ثطإ تحول كطزى حبثت اؾت.
ٗ ۵بززاقت هتطرنۺ اٗي اقبضُ هٖكٌس ثِ تاقٖ كِ تَؾٍ توطٗيكٌٌسگبى فبلَى گًَگ ثطإ زازذَاّٖ اظ هقبهبت چٌٖ٘ ،زض  ۲۵آٍضٗل 1۹۹۹
نَضت گطفت.
ٗ۶بززاقت هتطرنۺ اٗي اقبضُ زاضز ثِ اٍل٘ي يطة ٍ قتن ٍ زؾتگ٘طٕ غ٘طقبًًَٖ توطٗيكٌٌسگبى تَؾٍ پل٘ؽ چ٘ي كِ كوٖ ثٗس اظ تزوٕ ۲۵
آٍضٗل اتفبي افتبز.
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