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 : رها شدن بحثی درباره استقالل5

 دوتش جیٌبت: 

 ثَدى ایي است وِ چمذس هیتَاًین اص اًجبم دادى وبسی ثشای آًْب خَدداسی وٌین.پذس ٍ هبدس خَة هیضاى ثشای  -

 ّب دس وبسّبی سٍصاًِ ثِ ًیت خیش ٍ هستمل ًطذى آًْب.داستبى ووه وشدى ثِ ثچِ

 

خیلی سختِ وِ » داستبى فشاهَش وشدى ٍیَلي ثشای والس هَسیمی تَسظ ثچِ. ثجبی یبدداضت گزاضتي ثشای خَدهبى وِ ثچِ ٍیَلٌص سا ثجشد:

آدم دسسْبیی وِ فمظ یه سٍص دس ّفتِ است یبدش ثوًَِ، هگِ ًِ؟ ٍلی چَى تَ سٍ خَة هیطٌبسن، هغوئٌن ساّی پیذا هیىٌی تب ٍیَلًَت سا 

  «فشاهَش ًىٌی.

 ّب.سپشدى وبسّب دس وَدوی ثِ خَدضبى ٍ دادى ّذیِ گشاًجْبی استمالل ثِ ثچِ ّب ٍسْن هْن پذس ٍ هبدسّب دس ایي هستمل ضذى ثچِ

 ضبى، حك وَدن ثشای فىش وشدى سا ضبیغ هیىٌٌذ.ّبی حبضش ٍ آهبدُّوِ سَالْبی ثچِ جَاة ًویخَاد، گبّی ثضسگسبالى ثب پبسخ

 «خَدت چی فىش هیىٌی؟»دس هَسد تحلیل دٍ دٍستص ٍ صشفب ثبصگشدادى پشسص:  داستبى ػذم جَاة دادى ثِ سَال ثچِ

ّب ٍلتی هب وبسّبیطبى سا اًجبم هیذّین ّوبى احسبس ػجضی سا هیىٌٌذ وِ ٍلتی هشدی ثِ ّوسشش ثگَیذ تب ٍلتی هي ّستن، هَاظجت ّستن ثچِ

تًَی ثِ هي احتیبج داسی، خَدت ًوی»ایٌْب یؼٌی:  آٍسًذ.ثستِ ٍ ػبجض ثبس هیٍالذیي صیش ػٌَاى هحجت، فشصًذاًطبى سا ٍا ٍ الصم ًیست ساًٌذگی وٌی!

 «اص ػْذُ وبسّبت ثشثیبی

 ّبت سٍ ثجٌذم./ ثشای اًجبم تىبلیفت ووه ًویخَای؟/ ػضیضم لجبسْبت سٍ ثشات حبضش وشدم.ثیب خَضگلن، ثزاس دووِ -

َس وِ هب هیخَاین اًجبم ثذى، هْن ایٌِ وِ هستمل ضذى سا یبد ثگیشًذ. دووِ ثبص ثب ایي ضیَُ تفىش، دیگِ هْن ًیست وِ خَدضَى وبسّبضَى سٍ اًٍج

 ّبش سٍ ثستِ هْوتشُ یب استمالل ضخصیتیص؟لجبس ثچِ ٍلتی خَدش دووِ

خَد ثچِ ثب چٌذ تب تلفي ثِ ایي  «؛ اٍ سا ًباهیذ ثبس ًیبٍسیذ.ًگیشیذ وَدناهیذ سا اص »داستبى ثچِ ّطت سبلِ وِ هیخَاست ثشُ سشوبس. دوتش جیٌبت: 

 ًتیجِ سسیذ وِ ثْتشُ ٍلتی چْبسدُ سبلص ضذ ثشُ سشوبس. هبدسش ًباهیذش ًىشد.

چمذس « ّبیتبى سا ثطَییذ! دس سا ثجٌذیذ!ّب سا جوغ وٌیذ! دستثبصیاسجبة»ای ًیستن وِ هذام ضت تب صجح فشهبى صبدس وٌن: دیگش سشجَخِ

َّاضٌبسی گفتِ »یب « ّب دس ثبصُ!ثچِ»ثشم اص ایٌىِ فمظ ثگَین: س دادى، یه هسئلِ سا تَصیف وٌذ. لزت هیخَضبیٌذ است وِ اًسبى ػَض دستَ

 «اهشٍص ثبسٍى هیبد!

                                                                                           عقل تا آوجا میتًاوذ جذب کىذ کٍ احساسات اجاسٌ دَذ.

 گاَی احساسات اجاسٌ ومیذَذ چیشَای را در مغشمان فزي کىیم.
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حبل ضوب دس ّب، هؼلن، فشٍضٌذُ یب دًذاًپضضه هیتًَي ووهدس ثؼضی هَلؼیت« اجبصُ دّیذ دیگشاى دس تشثیت فشصًذتبى ووه وٌٌذ.»دوتش جیٌبت: 

 گزاسد.ّب تبثیش ثیطتشی هیّب ثِ هشاتت سٍی ثچِگبّی حشف ػبدی غشثیِ ثبضٌذ. تشثیت ثچِ

سالم »فمظ هیگَین: « هؼلن اص اًطبیت خَضص آهذ؟ تىلیف سیبضی وِ ووىت وشدم دسست ثَدم؟...»پشسن: ٍلتی ثچن اص هذسسِ ًویبد اصش ًوی

 ٍ هیگزاسم ّشچِ اٍ دٍست داسد تؼشیف وٌذ.« ػضیضم

 سیض وَدوبى دخبلت وٌین، ثب ایي وبس حس ػذم تَاًبیی ثِ آًْب هیذّین.ًجبیذ دس هسبئل 

 «حتوب خیلی ثِ خَدت افتخبس هیىٌی!»ثب خَضحبلی گفتی: « چمذس هبّی! هي ثْت افتخبس هیىٌن»ٍلتی ثچِ دس هسبثمِ پیشٍص ضذ ًگفتی: 

 ٍالذیي است. دس هَسد دیش سفتي ثِ هذسسِ، گبّی یه تطش هؼلن ثسیبس هَثشتش اص تزوشات هذاٍم

 ّب احسبس سشهب وٌي، خَدضَى دستىص دست هیىٌٌذ! الصم ًیست ثِ صٍس دستىص دستطَى وٌین.ّشٍلت ثچِ

 اگش ثچِ ثذٍى ظشف ًبّبسش ثِ هذسسِ ثشُ، حتوب اص یىی لشض هیگیشُ ٍ خَدش ایي هسئلِ سٍ حل هیىٌِ، الصم ًیست ثشاش ظشف سٍ ثجشین.

  ّب سٍ اصضَى هیگیشًذ.ّب ٍ ثِ ّویي خبعش استمالل ثچِاسًذ هْن ٍ ضشٍسی ثبضٌذ ثشای ثچِثِ صَست عجیؼی پذس ٍ هبدسّب دٍست د

 ّب اص هب جذا ثطِ ٍ خَدضَى هجبسصُ وٌٌذ تَی صًذگی.ّب ثچِثبیذ اجبصُ ثذین، ضىست ٍ پیشٍصی

 

 ّب ثذین!ثِ ثچِ« اػتٌبیی سبلنثی»ثبیذ یىن 

 کافی ویست: روش جدید تمجید کردن« آفریه!: «6

 ّب ثفْوٌذ اٍ دٍستطبى داسد، اٍ حك داسد وِ آًْب سا احوك خغبة وٌذ.استبى هؼلوی وِ اػتمبد داضت اگش ثچِد

 دوتش جیٌبت:

ثیٌبًِ اص خَدش است. ایي ضٌبخت ًِ یىجبسُ، ثلىِ ثِ تشیي چیضی وِ هیتَاى ثِ یه وَدن اسصاًی داضت، ضٌبختی هثجت ٍ ٍالغثباسصش -

ّش جَاثی وِ ثِ وَدن هیذّین ّوچَى اثشی سٍی سیوبى خیسِ ضخصیت اٍست. ثْتش است  آیذ.ّبی هىشس ثذست هیآّستگی ٍ عی تجشثِ

 تبسف ًخَسین. ضذ( )ٍلتی سیوبى سفت گزاسین، ثؼذّب اص گزاضتٌصِ سٍی ایي سیوبى هیّش اثشی و

 ذ وشد، ٍلتی تالش ًىٌذ، ضىستی ّن دس وبس ًخَاّذ ثَد.اگش ثچِ فىش وٌذ احوك است دیگش تالش ًخَاّ -

. اٍ دسثبسُ خَدش ثِ ّب دس هغبصُ ٍ تالش ثیطتش فشصًذ دس ایي ساُ دس سٍصّبی آتیفی هبدسی اص پسشش دس هَسد چیذى ثغشیداستبى تطَیك تَصی

جب سا هشتت وٌذ، فىش ثِ ػٌَاى وسی وِ ّش ٍلت اسادُ وشد هیتَاًذ ّوِوٌذ. اٍ دس هَسد خَدش فىش ًوی« پسش ثذ»یب « پسش خَة»ػٌَاى یه 

 هیىٌذ.

                                                                                استقالل دادن بٍ بچٍ در ياقع دادن عطق ي محبت بٍ ايوٍ.

 محبت ايوٍ کٍ بذاری خًدش با قذرت خًدش جلً بزٌ. تجزبٍ کىٍ، اگزچٍ تلخ باضٍ.
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َت ثبص سا دس لفسِ گزاضتِ ثَد ٍ سیخت. ثچِ سا ساستگَ خغبة ًىشدین ٍ فمظ گفتین آفشیي وِ ساستص سٍ گفتِ، داستبى ساستگَیی پسشی وِ ووپ

دیگِ ّن ساستص  ی ثب دیذى ػصجبًیت هب وِ گفتٌص سٍ ٍالؼب سخت هیىشد. ثؼذ دس آیٌذُ، پسش، خَدش سٍ ساستگَ خغبة وشد ٍ دس یه هَسدحت

 سٍ گفت.

اًذ وِ اهیذٍاس ن تَ ساستگَتشیٌی، خَدش هیذاًست وِ چٌذیي ثبس ّن دسٍؽ گفتِ ٍ دچبس اضغشاة هیطذ. ثشای اٍ حذی لبئل ضذُاگش ثِ اٍ هیگفتی

 ای وِ هب فىش هیىٌین، ًیست.چغَس هیتَاًذ اص ایي ٍضغ خالظ ضَد؟ ضبیذ ووی ثذاخاللی وٌذ تب ثفْوبًذ اٍ آى فشضتِ ًیست ثتَاًذ ًگْص داسد.

تَ »ّبی ولی ثشای خَدهبى دسدسش دسست هیىٌین: صًٌذ، چَى آًْب سا صیبد اص حذ هحصَس هیىٌذ. ثب تؼشیفوَدوبى تؼشیف ٍ توجیذ ولی سا پس هی

 «تَ ٍالؼب ثبَّضی.« »ای ّستی وِ تب حبال دیذم.تشیي ثچِاخالقتَ خَش« »ّویطِ ووه هیىٌی.

 دوتش جیٌبت:

تحسیي تَصیفی  ای ثگَیین اٍ خَثست. هسئلِ ایٌجبست وِ ایي وبفی ًیست. هحذٍدوٌٌذُ است.گَیین وِ الضاهب اضىبل داسد ثِ ثچِهب ًوی -

 ّب اضبفِ هیىٌذ.جَاًت ثسیبسی سا ثِ ثچِ

ی دسست گیشی صحجت هیىٌین، ًِ دسثبسُ یه ووبل هغلَة. اص خَدهبى ًجبیذ اًتظبس داضتِ ثبضین وِ ّویطِ ثشخَسدّبیهب دس هَسد یه جْت -

 تغییشات ون ّن هیتَاًذ ثسیبس هَثش ثبضذ.ثبضین. اهب حتی داضتِ 

ّبیص ثشای پیطشفت تَصیف ثِ ثچِ ووه هیىٌذ تب فْوذ خَش چِ هیخَاّذ، اهب صهبًی وِ وبسش سا ثذ یب ضؼیف خغبة هیىٌین، توبم اًگیضُ -

 این.وشدى ٍ اداهِ دادى سا اص اٍ گشفتِ

ثؼذ گطتي دًجبل  ّبی هختلف ثضًین.خغبة ثِ ثچِ: اگش وسی اضىبلی داسد، ثبیذ ثِ اٍ عشیمِ دسست وشدًص سا ًطبى دّین، ًِ ایٌىِ ثِ آى ثشچست

ٍ ثؼذ اص چٌذ ثبس  یه ًمغِ هثجت دس خظ ثچِ تب اص اٍ تؼشیف وٌین ٍ گفتي ایٌىِ ّویٌغَسی وِ ایٌجب سٍی خظ ًَضتی، ثمیِ سٍ ّن ثٌَیس.

 «ن.ن. ضبیذ ثؼذا ووی ثیطتش توشیي وٌگش ثخَام هیتًَن خظ خَثی داضتِ ثبضدس ٍالغ ا»تَصیف وشدى، جولِ ثچِ خغبة ثِ خَدش: 

 دوتش جیٌبت:

ثْتشیي پطتَاًِ دساصهذت ػلیِ اًتمبدّبی هخشة ایي است وِ ثِ ثچِ یه تصَس هثجت اص خَدش ثذّین. پذس ٍ هبدس ثْتش اص یه سٍاًطٌبس  -

 تَاًٌذ تصَیش وَدن اص خَدش سا تمَیت وٌٌذ.هی

گزاسی وِ ثؼذ اص ثشچست ایداستبى ثچِ ّبیی هٌفی سٍیص گزاضتِ هیطَد.اسجبع ثِ سفتبسّبی خَة گزضتِ ثچِ، ٍلتی تَسظ دیگشاى ثشچست

ْن هْن ًیست هشدم چِ فىش هیىٌٌذ، ه»ٍ یبدآٍسی ساستگَییص تَسظ ٍالذیٌص ثِ ایي ًتیجِ سسیذُ ثَد: « دسٍغگَ»دیگشاى دس هَسدش ثب ػٌَاى 

ستٌذ ٍ اٍ ّب ّّبی تحسیي آهیض ثِ ثچِ ووه ضذُ وِ دس سغحی ػویك ثذاًذ ًمبط لذستص وذامثب تَصیف «داًن.آى چیضی است وِ هي هی

تش است. آًْب ّوَاسُ گیشًذ دیذُ هیطَد. ثشای آًْب صًذگی هطىلویست. ایي ضٌبخت اص خَد ثِ ًذست دس وَدوبًی وِ هذام تحت اسصیبثی لشاس هی

 تَاًٌذ ػول وٌٌذ.ِ وبس لبدسًذ ٍ چگًَِ هیاحتیبج داسًذ دیگشاى ثِ آًْب ثگَیٌذ وی ّستٌذ، ثِ چ

 


