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-سغن تؼبسیف اص فشصًذم ثبص ّن دختشم ایٌقذس ثِ خَد ثیچشا ػلی ٍجَد داضت؟کشدم دسست ثَد، پس چشا ٌَّص ایي ّوِ هطکل اگش ّش کبسی هی

چشا ثب ثحبل خَد گزاضتي پسش دیگشم ثب ّذف ثِ خَد  چشا ٍقتی تَضیح هٌغقی ٍ ثب دلیل ثِ پسشم هیذادم ضشٍع ثِ جش ٍ ثحث هیکشد؟ اػتوبد ثَد؟

ل ّوبًْب کِ قشاس ثَد هبدس ًوًَِ ثبضن ٍ اضتجبّبت ٍالذیٌن سا تکشاس ًکٌن هث چشا هي هتکی ضذًص، هٌجش ثِ آٍیضاى ضذى ثِ هي ٍ ًق صدى هیطذ؟

 داد ٍ ثیذاد هیکشدم ٍ حشفْبی ًبهٌبست ثِ فشصًذاًن هیضدم؟

 فبیذُ.ّبی ثیگَییتجشثِ صیبد اص جلسبت تشثیت کَدک ثب کلی

 دکتش جیٌبت: 

کٌذ. هي اص کلوبتی کِ ضخصیت ٍ تَاًبیی ثچِ سا هَسد قضبٍت قشاس دّذ ًویصثبًی کِ هي ثشای سخي گفتي ثب کَدکبى ثکبس هیجشم، اسصیبثی  -

کٌن. هبجشای تَصیف ًقبضی ٍ ػذم تؼشیف اص آى ٍ توبیل ثچِ ثِ ثْتش ضذى، دس حتی اص کلوبت تَصیفی هثجت ّن استفبدُ ًوی پشّیض هیکٌن.

 ّب سا آصاد هیگزاسًذ.کٌٌذ ثچِبتی کِ تَصیف هیکلو ضت.صَستی کِ اگش هیگفتین ػبلی است، دیگش توبیلی ثِ ثْتش ضذى ًذا

پسٌذم کِ آًْب کَدک سا ثِ حل ّب ثشای تویض کشدى. کلوبت تَصیفی سا ثِ ایي دلیل هیضیش کِ سیختِ ٍ دادى پبسچِ ثِ ثچِ هبجشای تَصیف -

 کٌذ.هسبئل خَد دػَت هی

اش سا ثجبی صشف ساُ حل ثشای دفبع اص خَد ثکبس هیگشفت ٍ توبم اًشطی« سیضیچیض سا هیاحوق تَ ّوِ»اگش ثچِ سا تَثیخ کٌین ٍ ثگَیین:  -

 آٍسد.ثشای هب هی« هي ًجَدم، سگِ ثَد»یب « تقصیش داداضن ثَد»ّبیی هثل ثْبًِ

صى دس ایي تصَس کِ کسی سا کِ دٍست داسین هیتَاًین ّشچیضی ثِ اٍ ثگَیین ٍ ّش ثشخَسدی ثکٌین کبهال اضتجبُ است. هثبل خشاثکبسی فشضی 

 هْوبًی ٍ ثب لحي هحجت آهیض دست ٍ پب چلفتی خغبة ضذى تَسظ ضَّشش!

 دکتش جیٌبت:

تشی تقسین کٌین تب لحظِ لحظِ ای داضتِ ثبضذ، ثبیذ یبد ثگیشین کِ چگًَِ آى سا ثِ کلوبت کَچکثشای ایٌکِ هحجت هب ثشای فشصًذاًوبى فبیذُ -

 هیتَاًین کلوبتی ثکبس گیشین کِ ثِ افشاد هَسد ػالقِ هب صذهِ ًضًذ.ثِ آًْب کوک کٌذ. حتی صهبًی کِ ػصجبًی ّستین 

کٌٌذ ٍ ثشای ایي کبس ثبیذ اص کلوبتی استفبدُ کٌین کِ تَصیف هی خطن ثذٍى تَّیي تَسظ ٍالذیي هجبص ٍ حتی ثشای تخلیِ آًْب ضشٍسی است. -

یختِ خیلی ػصجبًی هیطَم! دلن هیخَاد پٌجشُ سا ثبص کٌن ٍ چیض سٍی صهیي سثیٌن ّوٍِقتی هی» ًجبیذ ضخصیت ثچِ سا صیش سَال ثجشین.

 «کٌی!تَ ّشگض اص ٍسبیلت هشاقجت ًوی»یب « ای!چشا تَ اًقذس ضلختِ»ثجبی: « چیض سا ثیشٍى ثشیضم!ّوِ

ّبیی ثْتش آًْب هْبست داسم، چِ کسی ثیطتش اص ٍالذیي ثِ فکش فشصًذاًطبى ّستٌذ ٍ هطتبقٌذ ثشای آیٌذُ« هؼوَلی»هي اػتوبد صیبدی ثِ افشاد  -

 سا یبد ثگیشًذ؟

 «تَاًٌذ ٍکیل هذافغ کَدک ثبضٌذ.قبضی، دادستبى یب ضبکی  داسًذ، پذس ٍ هبدسّب هی»ّب ثِ اًذاصُ کبفی فشصًذ ٍقتی ثچِ« ٍکیل  هذافغ»ًظشیِ  -

 کشس ٍ قَل دادى.ّبی هحکَم ثِ ضکست هبًٌذ: عؼٌِ صدى، ّطذاسّبی هپزیشفتي ّوِ احسبسبت کَدکبى ٍ پشّیض اص ضیَُ -

 ای پیذا کشدین کِ ثِ آى اتکب کٌین.اص دکتش جیٌبت داضتین، ٍسیلِ« ساثغِ هیبى ٍالذ ٍ فشصًذ»ّویي کِ کلوبت سا ثِ صَست چبح ضذُ اص کتبة 

« ًذٍالذیي ثشای خَش ثَدى ًیبص ثِ اجبصُ کسی ًذاس»داستبى اصشاس ثچِ کِ اهطت ًشیي سیٌوب ٍ پیص هي ثوًَیذ! ٍ ًگبُ ثِ کتبة ٍ ایي ًَضتِ کِ 

هطت ثیشٍى ثشٍم. تَ دلت هیخَاّذ هب پیطت ثوبًین، اهب هي ٍ خَاّذ اػضیضم، هیذاًن کِ تَ دلت ًوی»ٍ گفتن ایي جولِ ثِ خیبل ساحت ثِ پسشم: 
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، ٍلی ثِ ّش حبل ثِ آسبًی ٍ ثذٍى تحول دْبین هثل یک خغبثِ ثَضبیذ حشف« پذست خیبل داسین ثشٍین سیٌوب ٍ اص یک فیلن خَة لزت ثجشین.

 خَضبیٌذ اص خبًِ ثیشٍى آهذین.ًب ّبیٌِصح

ّب ٍقتی کبس خَة هیکٌٌذ ٍ گفتي جوالت تَصیفی ثؼذ اص دسست کشدى گشفتگی فبضالة تَسظ ثچِ ٍ توجیذ صیجبی داستبى ػذم تؼشیف اص ثچِ

 .ثچِ اص خَدش ثؼذ اص ایي تَصیف هي

 هبجشای تطٌگی ثچِ تَی هبضیي ٍ استفبدُ اص ضیَُ تَصیفی ثجبی آٍسدى دالیل هٌغقی ٍ ّوشاُ ضذى ثچِ ٍ ختن ثِ خیش ضذى هَضَع.

 دکتش جیٌبت:ّب چبًِ هیضدین. کوتش ثب ثچِي آهَصضْب، ثؼذ اص ای

 .ٍ کلوِ سا ثب حشکت جبیگضیي کٌیذ وِتب جبیی کِ هوکي است چٌذ جولِ سا ثب یک جولِ ٍ جولِ سا ثب کل -

هَضَع پیذا کٌیذ. جٌگ اػصبة  هي هغوئٌن ضوب هیتَاًیذ ساُ حل خَثی ثشای ایي ّبثچِّب ثحبی گشفتي عشف یکی، گفتین: ٌّگبم هجبدلِ ثچِ

 ُ حلی هٌبست کِ ثش آى تَافق داضتٌذ پیذا کشدًذ.دقیقِ آًْب ٍاقؼب خَدضبى سا 5خَدم ثسیبس کوتش ضذ ٍ ثؼذ اص 

، هي ایي جولِ سا گفتن: گفتي جوالت کَتبُ ٍ تَصیفی دس جَاة ًق صدى ثچِ کِ : ّویطِ ثِ ثشادسم تَجِ هیکٌی ٍ اصال ثشای هي کبسی ًویکٌی!

 تش خَاّن ضذ.هیخَای ٍقت ثیطتشی سا ثب تَ ثگزساًن؟ خَدم ّن اص ایي کبس خَضحبل

 دس اثتذا ثب گفتي جوالتی ثذ اص ّوبى سجک قجلیوبى، ّوِ صحوبتوبى سا تجبُ هیکشدین.

خت ثِ هي »ثبس ثگَیذ: هٌجش ضذ کِ دختشم ثشای اٍلیي« هي ػصجبًی ًیستن»جولِ اص صیبد ّب افشاط کشد، هثال استفبدُ ًجبیذ دس استفبدُ اص هْبست

 «چِ؟

اگش اجبصُ ثذّن پسشم احسبسص سا ثِ دسستی ثیبى کٌذ ٍ ثگَیذ کِ اص ثشادس کَچکص هتٌفش است، چِ ثبیذ »چبلطْبی جذیذ کن کن ثشٍص کشد: 

-دلن هیخَاّذ یکی هحکن ثکَثن تَی سشت، ٍلی ایي کبس سا ًوی»ّب هثل ٍقتی پسشم ثِ ثشادسش گفت: ّبیی اص عشف ثچِدیذى پیطشفت «ثکٌن؟

 «کٌن

هجذد سش کالس سفتین ٍ ثؼذ اص یک دٍسُ دٍسی اص جلسبت دکتش جیٌبت ٍ استیصبل  گطتین.ّبی قذیوی ثبصهیّب هب هجذد ثِ سٍشصیش فطبس ثچِ

 ثشگطت ثِ ػقجوبى سا ثِ اٍ گفتین. دکتش جیٌبت:

هبى سا ساسخ ٍ اًسبى ثبس ثیبٍسین. چِ حسٌی داسد کِ ثچِ پبکیضُ، هَدة ٍ ّذف ثضسگ هب ایي است کِ ساّی ثیبثین کِ کوک کٌذ فشصًذاى -

 تفبٍت ثوبًذ؟ّب ثبضذ اهب ثیگش هطقت اًسبىهطشثی داضتِ ثبضین کِ ًظبسُخَش

 ّب؟ّبیی هیخَاّین کِ چٌبى ثب هحیظ سبصگبس ثبضٌذ کِ ثب یک هَقؼیت ًبهغلَة ّن ثسبصًذ؟ هثل هشدم دس صهبى ًبصیآیب ٍاقؼب ثچِ -

 ّب ثکبس گیشد؟آیب دسست است کِ کَدکی ثبَّش ٍ هوتبص داضتِ ثبضین اهب َّش ٍ رکبٍتص سا ثشای سَء استفبدُ اص اًسبى -

ّبیی ثشای سسیذى ثِ ایي هٌظَس استفبدُ هیطَد؟ ًبسضا ٍ تْذیذ؟ دس ایي صَست هب ّن ثِ ٍلی اص چِ ضیَُ پبکیضگی ٍ ػلن ًیستن. هي هخبلف -

 این کِ ثشای سبصگبسی ثب هحیظ اص ّویي ًبسضا ٍ تْذیذ  ٍ حولِ استفبدُ کٌذ.اٍ آهَختِ
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این چگًَِ ضبى ٍ این ٍ ثِ اٍ آهَختِّبی اًسبًی سا ثِ آًْب ثیبهَصین. چیضی ثِ هشاتت ٍاالتش اص هفبّین اًتضاػی ثِ آًْب یبد دادُدس ػَض اگش ضیَُ -

 قذست یک اًسبى سا داضتِ ثبضذ.

 تش ثِ اٍ هیگَیین:فْویذین کِ ٍقتی تَصیف هیکٌین ضیش سیختِ ٍ ثِ اٍ دستوبل هیذّین، دس ٍاقغ دس سغحی ػویق

 ثیٌین.تَ سا دس هقبم کسی کِ قبدس است خَدش سا اداسُ کٌذ هی -

 ٍ فکشهبى سا ثش چبسُ هتوشکض هیکٌین. ینکٌّب یکذیگش سا سشصًص ًویدس گشفتبسی -

 ّب ثِ یکذیگش دست کوک دساص هیکٌین.دس گشفتبسی -

 ّبیوبى تبثیش داسد ٍ هتَجِ هسئَلیت ثضسگوبى ضذین.هتَجِ ضذین ضیَُ ثشخَسد اهشٍص هب چقذس ثش آیٌذُ ثچِ

 هبى ٍ سشپٌبّوبى ثِ ثوش سسبًذى اًسبًیت ثِ عَس کبهل ثِ کَدکبًوبى است.ّبی سٍصهشُّبست، آجشهبى پبسخکبس هب سبختي ثچِ

 


