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 خشم: 21

 دوتش خیٙبت: داستبٖ تدشثیبت ٔختّف ٔبدسٞب اص ػذْ تٛا٘بیی دس ٟٔبس خطٓ.

 ٞبی ا٘سب٘ی ٚ ٔتٕذٖ سا ثشای اثضاس ػٛاؼف حیٛا٘ی خٛد ثیبثیٓ.ٔب دس ٔمبْ یه ا٘سبٖ داسای حك ا٘تخبة ٞستیٓ. ٔیتٛا٘یٓ ساٜ -

ٔیذا٘یذ چٝ ٚلت ٔیتٛا٘یذ دست اص ایٗ ٔجبسصٜ ثىطیذ؟ صٔب٘ی  ٚ ایٗ وبس ٘یبصٔٙذ یه ٔجبسصٜ ٔستٕش است.ای ٘جٛدٜ ٞشٌض ا٘سبٖ ثٛدٖ چیض سبدٜ -

 وٝ اص د٘یب سخت ثشثٙذیذ!

 ایچٝٔتبسفب٘ٝ ٘ذیذْ ث« ٍٕیٗ ضذی ثضٖ!ٞش ٚلت خط»آٔٛصْ: ٕٔىٗ است ثب وته صدٖ وبسٔبٖ ساٜ ثیٙذاصیٓ! أب یه چیض دیٍش ٞٓ ثٝ اٚ ٔی -

 ثش اثش وته خٛسدٖ تجذیُ ثٝ ا٘سب٘ی ٟٔشثبٖ ضٛد.

اٌش سؼی ٗ ٘یست وٝ خطٓ خٛد سا ٍ٘ٝ داسیذ، ثّىٝ ایٗ است وٝ آٖ سا رسٜ رسٜ سٞب وٙیذ، لجُ اص آ٘ىٝ ثٝ یه ا٘فدبس تجذیُ ضٛد. ٔسئّٝ ای -

ٔب٘ذ وٝ دس ػیٗ ٌبص دادٖ، پبی دیٍشٔبٖ سا سٚی تشٔض ثٍزاسیٓ. ضٕب ٞشٌض ثب وٙیٓ دس ِحظٝ ثشٚص خطٓ خٛد سا صجٛس ٍ٘ٝ داسیٓ ٔثُ ایٗ ٔی

 ضیٙتبٖ اص خٛدتبٖ ٔٛاظجت وٙیذ.وٙیذ. پس ِؽفب ثٝ ا٘ذاصٜ ٔبٕ٘ی اتٛٔجیّتبٖ چٙیٗ

ای تٛا٘ٙذ تبثیشی اثذی ثٍزاس٘ذ؛ ٚ ثٝ ٕٞیٗ خبؼش خطٓ ثذٖٚ ٘بسضا ٌفتٗ تٟٙب ساٜ ٔتٕذ٘ب٘ٝثش٘ذ. ثؼعی اص آٟ٘ب حتی ٔیوّٕبت ٔثُ وبسد ٔی -

اثشاص خطٓ، وٝ احسبسی لذیٕی ٚ لذستٕٙذ است، ثبیذ یه ػٕش تالش ٞبیی ثشای اِجتٝ ثشای پیذا وشدٖ ضیٜٛ ٔب٘ذ.است وٝ ثشای ٔب ثبلی ٔی

 وٙیٓ.

 الصٔٝ لذست اختصبس است. فمػ اضخبظِ ظؼیف، صیبد تٛظیح ٔیذٞٙذ. -

 «ثبصی ثیشٖٚ خٛ٘ٝ!لبِٖ٘ٛ ٔب ایٗ است، تٛح»تدشثٝ یه ٔبدس اص ایٗ اختصبس: 

افتذ، أب خیّی ثٟتش اص ایٗ است وٝ اِجتٝ ٕٞیطٝ وبسٌش ٕ٘ی« ثبصی سٚ تؼؽیُ وٗیبال ا٘تخبة وٗ! یب ثیشٖٚ ثبصی وٗ، یب »تدشثٝ یه ٔبدس دیٍٝ: 

 ثٍٛییٓ اٌش ثبثت ثیبد ٔیذٚ٘ی چی ٔیطٝ!

 ثدبی صٚسٌٛ خؽبة وشدٖ ثشادس ثضسٌتش.« ٌِّٛٝ ثشف سٚ فمػ ٚلتی ٔیطٝ صد وٝ ٞش دٚ ؼشف ساظی ثبضٗ!»

 «ٞب استفبدٜ وٙیذ.ٞب ثٝ ثچٝا٘شطی آٖ ثشای ا٘تمبَ اؼالػبت ٚ اسصشثدبی ٟٔبس خطٓ ٚ یب ثدبی فحص ٚ ٘بسضا، اص »دوتش خیٙبت: 

 ٞبی احتٕبِی.ٞبی ٔختّف ثشای ٟٔبس خطٓ ثب فىش وشدٖ ثٝ ٔٛلؼیتپیذا وشدٖ ساٜ

 ا٘ذ:ضبٖ غزا ٘ذادٜٞب ثٝ پش٘ذٜ خبٍ٘یثب تٛخٝ ثٝ حبَ سٚحی ٔبدس، ٔٛلؼیت فشظی ٚلتی است وٝ ثچٝ

 حبِت آصسدٌی خفیف: -1

 ٞب.داس ثٝ ظشفِ خبِیِ غزای پش٘ذٜ. یب ثبص وشدٖ ظشف ٚ دادٖ ثٝ یىی اص ثچٝاضبسٜ ٔؼٙی -

 ای سٚ ثٝ ٔشي است! چٝ وسی آٖ سا ٘دبت خٛاٞذ داد؟٘ٛضتٗ یبدداضت: تٛخٝ، پش٘ذٜ -

 خٕالت تٛصیفی سبدٜ: لٙبسی ثٙظش ٌشسٙٝ ٔیبد. یب: لٙبسی داسد ثٝ ثطمبة خبِی ٘ٛن ٔیض٘ذ. -

 ٞب سا ٌفت.٘یفتبد، ٘جبیذ خٕالت تٛظیحی ثٍٛییٓ! ٔیطٛد ثب فبصّٝ ٕٞبٖ تٛصیفیاٌش خٕالت تٛصیفی وبسٌش  -

 ثٝ ساٜ حُ خٛة سسیذ.« ثب تٛافك ٕٞذیٍٝ»دسخٛاست اص وٛدوبٖ ثشای ساٜ حُ ثشای ثیطتش سٟیٓ ضذٖ آٟ٘ب دس آٖ. ٔیطٝ  -
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 حبِت وٓ حٛصّٝ: -2

 دٜ ثٛد٘ذ اص پش٘ذضٖٛ ٔٛاظجت وٙٙذ!ٞب لسٓ خٛسثیبٖ ضذیذ احسبسبتٓ: ٚالؼب ٘بساحت ٚ ػصجب٘ی ٞستٓ. ثؼعی -

 ثیبٖ ضذیذ اسصضٟبیٓ: حیٛا٘بت ثٝ تٛخٝ ٘یبص داسٖ. یب: ٘جبیذ ٚلتی ص٘ذٌی اٟٚ٘ب ثٝ ٔب ٚاثستٝ است، سٞبضٖٛ وٙیٓ. -

ضٖٛ س٘ح ٞبْ ٞشوبسی ٔیىٙٗ وٝ حیٛٚ٘بٞب ثبیذ ٘یبصٞبی حیٟٛٚ٘ب سا ثشآٚسدٜ وٙٗ. ٔٗ ٔؽٕئٙٓ ثچٝتٛ ایٗ خٛ٘ٝ ثچٝثیبٖ ضذیذ ا٘تظبسٞبیٓ:  -

 ٘ىطٗ.

 دیٛیذ، پش٘ذٜ!ای: ٘ذای دٚوّٕٝ -

 

 حبِت ثذخّك: -3

 ٞب حك ا٘تخبة ثب ضٕبست. یب ثٝ پش٘ذٜ غزا ثذیٗ یب ثب یه ٔبدس ثذخّك سٚثشٚ ثطیٗ.ا٘تخبة: ثچٝ -

 دلیمٝ فشصت داسیذ وٝ ثٝ پش٘ذٜ غزا ثذیذ. 3ضٕب خیّی خٛضجختیٗ وٝ لجُ اص ػصجب٘یت ٔبٔبٖ ٞطذاس:  -

 تٕبْ خطٓ ٚ ػصجب٘یتٓ سا سٞب خٛاٞٓ وشد، أب ثٝ ؼشیمی وٝ صذٔٝ ٘ض٘ذ. حبِت خطٓ: -4

ٚلتی »ٔیىٙذ. ساٞص ایٗ است وٝ ثب ضشٚع « تٛ ... ٞستی»ضشٚع ٔیطٛد: ٔؼٕٛال دس ایٙدٛس ٔٛالغ آدْ ػصجب٘ی ثب « ٚلتی ٔٗ»تی وٝ ثب خٕال -

 ثیٙذ ٚ حس ٔیىٙذ تٛصیف ٕ٘بیذ:ضشٚع وٙذ ٚ دس ادأٝ چیضی سا وٝ ٔی« ٔٗ

وٙیذ. اص خطٓ دیٛٚ٘ٝ ٔیطٓ! یب ٚلتی ٔیجیٙٓ یٝ پش٘ذٜ ثیچبسٜ ثخؽبس ٚلتی چٙذیٗ ثبس اصتٖٛ ٔیخٛاْ وٝ ثٝ پش٘ذٜ تٛخٝ وٙیذ ٚ ایٗ وبسٚ ٕ٘ی

 ٔیخٛاد ٕٞتٖٛ سٚ ٘فّٝ وٙٓ ٚ پش٘ذٜ سٚ ثذْ ثٝ وس دیٍٝ. حبال ثٟتش اص خّٛ چطٕٓ دٚس ثطیٗ!غفّت ضٕب داسٜ س٘ح ٔیىطٝ. دِٓ 

  است. تبثیشایذ وٝ دس ثٟتشیٗ حبِت ٔفیذ ٚ دس ثذتشیٗ حبِت ثیدوتش خیٙبت: ضٕب وّٕبتی سا پیذا وشدٜ

 دوتش خیٙبت:

 تٙجیٝ.ٞب ثذا٘ٙذ پطت حشفٟبی ضٕب، ػُٕ خٛاثیذٜ. ػُٕ ٚ ٘ٝ خٛة است ثچٝ -

خّك ای ٔٗ یه ٔبدس خٛشیب ٔیٍٛییٓ: اٍ٘بس تصٕیٓ ٌشفتٝ ای وٝ تٛپت سا خٕغ وٙٓ.ٌٛییٓ: حمت ثٛد! ٔیٍٛییٓ: اٍ٘بس تصٕیٓ ٌشفتٝٔب ٕ٘ی -

 ٞب غزا ٔیذٞذ.(ثبضٓ ٚ پش٘ذٜ سا ثٝ ٕٞسبیٝ ثذٞٓ. )ثدبی ٌضیٙٝ ٔبدس ثذخّك وٝ ثٝ پش٘ذٜ ثچٝ

أب ٔیتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ )تٛصیف(: حتٕب دٚست  ٞب اػتشاض خٛاٞٙذ وشد.ُِ ٔب استمجبَ وٙٙذ. لؽؼب ثچٝٞب ثب آغٛش ثبص اص ایٗ ػٕلشاس ٘یست ثچٝ -

 داضتی پش٘ذٜ ای وٝ خٕٖٛ٘ٛ سٚ غشق ضبدی ٔیىشد ٍ٘ٝ داسی، أب ایٗ پش٘ذٜ ثٝ ٔٛلؼیت دسستی ٘یبص داسٜ.

. ٔیتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ: یه ٔبٜ ثؼذ یبدآٚسی چیض ٔحشْٚ ضٛ٘ذٕٞٝ ، لشاس ٘یست ثب اِٚیٗ اضتجبٜ، ثٝ وُ اصٞب ثبیذ ٞضاساٖ فشصت داضتٝ ثبضٙذثچٝ -

 وٗ، اٖٚ ٔٛلغ ساخغ ثٟص حشف ٔیض٘یٓ.

 
 ٞبی ثچٝ ٚ ِدجبصی ثیطتش اٚ.خبصیت ثٛدٖ تٟذیذ ٚ ٔحشْٚ وشدٖداستبٖ ثی

 وبسی وشد٘ذ، ثٝ ٔٙضَ ثبصٌطت ٚ ثشایطبٖ خشیذ ٘ىشد!ٞب دس ٔغبصٜ ضّٛؽستبٖ سشِ حشف خٛد ثٛدٖ تٛسػ ٔبدس وٝ ٚلتی ثچٝدا

 ّب بِ کردى کبرّبی غیرهجبز است تب ببیٌذ آیب ٍالذ ٍاقعب ایي کبر را اًجبم هیذّذ یبًِ.تْذیذ در ٍاقع تطَیق بچِ

                                                       هسئَلیت ٍالذیي تٌْب خَضحبل کردى کَدک ًیست، بلکِ سبختي ضخصیت اٍست.

            هیتَاًذ پبسخی بس هْرآهیس ببضذ؟ « ًِ»این. آیب هیذاًستی صرفب بب خَضحبل کردى بچِ هب خذهتی بِ اٍ ًکردُ

 ایستذ.اضبفِ بر ایي هب بِ اٍ هی آهَزین چگًَِ یک فرد ببلغ پبی حرف خَدش هی
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 داستبٖ ثب تبوسی فشستبدٖ ثچٝ ٚ ٘شسٛ٘ذٖ ثب ٔبضیٗ ضخصی ٚلتی اص سشٚیس خب ٔٛ٘ذٜ، اص فشداش ثچٝ خٛدش سٚ ثٝ سشٚیس ٔیشسٛ٘ذ!

ٔثبَ پٛضیذٖ وفص ثچٝ ثشخالف ٔیُ ٚلتی وٝ ٚالؼب دیش ضذٜ  ٘خٛاٞٙذ ثٛد ٚ ٘جبیذ ایٗ ا٘تظبس سا ٞٓ داضتٝ ثبضٙذ.اِجتٝ ٕٞیطٝ ٞٓ ٚاِذیٗ ٔٛفك 

؛ وٛدن خیّی صٚد دسن اصال دِٓ ٕ٘یخٛاد ایٗ وبسٚ ثىٙٓ، ِٚی ایٗ وبسٚ ٔیىٙٓ، أب ثذٖٚ وٝ دِخٛسْ! ٔیتٛ٘ٝ ثٍٝ:ثٛد. دس ایٗ ٔٛسد ٔبدس ثٝ پسش 

ٔخبِفت ٔبدس ثشای ثچٝ ٌشاٖ تٕبْ ٔیطٛد، ٔضٜ ٞش ٔٛفمیتی سا  یٕت دِخٛس وشدْ ٚاِذیٗ ثذست آیذ، ٔٛفمیتی تٛخبِی است.ٔیىٙذ ٔٛفمیتی وٝ ثٝ ل

 اص اٚ ٔیٍیشد.

ٞبیی وٝ ثٝ ٔحط ٔخبِفت ثب آٟ٘ب ٔیٍٛیٙذ: تٛ ٔشا دٚست ٘ذاسی. پیطٟٙبد دوتش خیٙبت: اوٖٙٛ ٚلت خٛثی ثشای پیص وطیذٖ ػاللٝ دس ٔٛسد ثچٝ

 ٔٛ٘ٝ، ٔیتٛ٘یٓ ثؼذا تٛی ٔبضیٗ ساخغ ثٝ ایٗ ٔٛظٛع حشف ثض٘یٓ!ت پٛضیذٖ وفطٝ! فؼال ثبیذ ٔؽٕئٗ ثطیٓ ٔبدسثضسي ٔٙتظش ٕ٘ی٘یست. ٚل

 ثبیذ ثٝ وبسی وٝ ا٘دبْ ٔیذٞیٓ، سفت ٚ سخت ثچسجیٓ. ٞب ٔب سا اص ٔٛظٛع ٔٙحشف وٙٙذ. یب احسبس ٌٙبٜ سا ثٝ ٔب اِمب وٙٙذ.٘جبیذ ثٍزاسیٓ ثچٝ

ٞب ایٗ پیغبْ سا ثشایطبٖ داسد وٝ ٔب ٕ٘یتٛا٘یٓ ثٍزاسیٓ دست سٚی دست ثٍزاسیٓ وسی ثٝ اضخبصی حته حشٔت ٔبدس تٛسػ ثچٝ ٘مص پذس ٍٞٙبْ

 وٝ دٚست داسیٓ حّٕٝ وٙذ، چٝ ثٝ صثبٖ، چٝ ثب ػُٕ.

 دوتش خیٙبت:

آٔٛص٘ذ ٚ ٘ٝ ٔی« یه ثبس ٚ ثبص ٞٓ یه ثبس»چبسچٛة ٞب دس ثچٝ ٞب ثٍٛییٓ. چٙیٗ ِیستی ٘ذاسیٓ.ٕ٘یتٛا٘یٓ ٔؽّجی سا یه ثبس ثشای ٕٞیطٝ ثٝ ثچٝ -

 «یه ثبس ثشای ٕٞیطٝ»دس چبچٛة 

 ای ٘سٙدیذٜ.ػُٕ وشدٖ آخشیٗ ساٜ حُ ٘یست. ػُٕ یىی اص اثضاسٞبی دس دستشس ٔبست. ػُٕ خیّی ثباسصش است، أب ٘ٝ ثٝ ضیٜٛ -

چیض ثشای اٚ سُٟ ٚ آسبٖ ٔیطٛد ٚ ٔیتٛا٘ذ دٚثبسٜ وبس ٝ ٚ ٕٞٝصٔب٘ی وٝ وٛدوی سا تٙجیٝ ٔیىٙیٓ اٚ احسبس ٔیىٙذ وفبسٜ ٌٙبٞب٘ص سا پشداخت -

 خالفص سا ا٘دبْ دٞذ.

 ٔب ٔیخٛاٞیٓ اٚ ثٝ دسٖٚ خٛد ثٍٙشد، وٕی ٘بساحت ضٛد، تىّیف خٛد سا اص ٘ظش سٚا٘ی ثذا٘ذ ٚ وٓ وٓ احسبس ٔسئِٛیت وٙذ دس لجبَ ص٘ذٌیص. -

 ا٘ذ.ٞب ثخبؼش تٙجیٟبتی وٝ وشدٜٞٓ وٕتش ٔیطٛ٘ذ ٚ ثبج ٕ٘یذ٘ذ ثٝ ثچٝ داس٘ذ، ػزاة ٚخذاٖ خٛدضبٖٚلتی ٚاِذیٗ دست اص تٙجیٝ ثشٔی

سٚی ٞب ٔٗ اصال ٍ٘شاٖ دفؼٝ آیٙذٜ ٘یستٓ. ایٗ ٔب ٞستیٓ وٝ تؼییٗ ٔیىٙیٓ ثبس آیٙذٜ وٛدن تب چٝ حذ ٔیتٛا٘ذ پیصدس ٔٛسد ثچٝدوتش خیٙبت: 

ٖٛ ثشخٛسد وشدٖ است. )سشِ داستبٖ دیذٖ تّٛیضیٖٛ فمػ ثٝ ٔذت یه وٙذ. تٛ حتٕب احسبس وشدی ٌزساٖ ِحظبتی لطًٙ ثب پسشت ثٟتش اص ٍٕٞ

ای ٚ ٔب ٞش ٚلت ثدبی ٔمشسات خطه ثٝ ایٗ ٘ذا ٌٛش اش( تٛ ثٝ ٘ذای دسٚ٘ت ٌٛش دادٜسبػت ٚ تخفیف دادٖ ثٝ اٚ ثشای دیذٖ ٔستٙذ ٔٛسدػاللٝ

ا٘سبٖ ثٛدٖ خٛد سا ثٕٙبیب٘یٓ، « أطت سٚ استثٙب لبئُ ٔیطٓ»یب  «٘ظشْ سا ػٛض وشدْ»ٔٛاسدی وٝ ٕ٘یتٛا٘یٓ ثب ٌفتٗ  دٞیٓ، ٞشٌض خؽب ٕ٘یشٚیٓ.

 ا٘ذ.خیّی وٓ

حبال وٝ داداضتٛ ٔیض٘ی، ٔٙٓ »پشٞیض اص دادٖ خٛاة ٞبی ثب ٞٛی:  «ٔبضیٗ آة پبضتٛ ٔٗ اص تٛ ثیطتش دٚست داسیٓ ِٚی...»پشٞیض اص سفتبس تصٙؼی: 

 پشٞیض اص تٙجیٟبت غیشٔتٙبست ثب الذاْ. «تٛسٚ ٔیض٘ٓ!

 ب٘ی ثشای حشف صدٖ ثب وٛدن وٝ دس ػیٗ خٌّٛیشی اص ػُٕ خالف، ثٝ اٚ اخبصٜ ٔیذاد ثٝ دسٖٚ خٛد ثٍٙشد، تغییش وٙذ ٚ سضذ وٙذ.صث

/ ٔیتٛا٘ٓ ٔسئّٝ سا تٛصیف وٙٓ اْ.ٞبی ٔتٙٛػی است وٝ آٔٛختٝٔب٘ذ ٟٔبستتٟٙب چیضی وٝ ٔی أتحبٖ است. ثب ٘جٛدٖ خّك خٛش اوٖٙٛ ٚلت

ٞب وٕه وٙٓ وٝ خٛدضبٖ ٔسئّٝ سا حُ وٙٙذ/ ٔیتٛا٘ٓ ٔمشساتی ٚظغ وٙٓ/ ٔیتٛا٘ٓ ا٘تظبساتٓ سا ثیبٖ وٙٓ/ ٔیتٛا٘ٓ اسصضٟبیی سا حبوٓ ٔیتٛا٘ٓ ثٝ ثچٝ

 ٛا٘ٓ ثب فشیبد ا٘ضخبس خٛد سا اثشاص وٙٓ/ ٔیتٛا٘ٓ یه یبدداضت ثٙٛیسٓ/ حك ا٘تخبة ثذٞٓ/ ػُٕ وٙٓ ٚ ...وٙٓ/ ٔیت
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 داستبٖ ػذْ سػبیت اصَٛ تٛسػ ٔبدسٞب دس ٔٛلؼیتٟبی ثحشا٘ی.

 سبصی وٙیٓ خیّی ثٝ دسن ٔب اص اٚ وٕه ٔیىٙذ.ٞب ثٍزاسیٓ ٚ دلیمب احسبسطبٖ سا ضجیٝایٙىٝ خٛدٔبٖ سا خبی ثچٝ

 .ٞٓ خیّی خٛة است سشِ ثشخٛسدٞبیی اضتجبٞی وٝ وشدیٓ ٞبی ثضسٌتشٌفتٍٛ ثب ثچٝ

ٞبیطبٖ سا ثیبٖ وٙٙذ. ٘ٛضتٗ ِیست غزای ٔٛسد ا٘تظبس ٞٓ خٛثٝ. ثدبی خشٚثحث سشِ ٞب ا٘تظبس داسیٓ تب خٛاستٝداستبٖ تٛظیح سٚضی وٝ اص ثچٝ

 غزاٞب.

 ٌبٞی است وٝ ثٝ فشص٘ذاٖ ثذٞیٓ تب ٔٛالغ ٔطىالت ثتٛا٘ٙذ ثٝ ٔب سخٛع وٙٙذ.٘مص ٔب تىیٝ

ت سفاْ سا اص دست دادْ، ٕٞٝ چیض ثٝ ٞذس ٕ٘یطٛد. حتی اٌش ٞٓ خٛدداسیوس ثٛسیّٝ خطٓ ٘بثٛد ٕ٘یِضٚٔی ٘ذاضت اص ایٗ ٕٞٝ خطٓ ثٟشاسٓ. ٞیچ

 پب ثض٘ٓ.ٚتی وطیذْ! دیٍش ٔدجٛس ٘یستٓ ثیٗ احسبس ٌٙبٜ ٚ ٘بأیذی دستثب ایٗ فىش ٘فس ساح ٚ ٕٞیطٝ ساٞی ثشای ثبصٌطت ٚخٛد داضت.

 

ای تٛ سا ثٝ صیش آة ثمیٝ سا دٚس ثشیض. چٖٛ ٔثُ ٚص٘ٝ ت سخت ٍ٘یش. ثخطی اص ایٗ ا٘شطی سا ٔیتٛا٘ی صشف تغییش ٚ تحَٛ خٛد وٙی.ایٗ ٕٞٝ ثٝ خٛد

 خٛاٞذ وطیذ.

ٞش ٚلت ٘تٛا٘ستی ٔسبِٝ سا حُ وٙی ثٝ خٛدت فشصت ثذٜ تب دس خّٛت ثٝ آٖ فىش وٙی. ٞیچ ساٜ ٔیب٘جشی ٚخٛد ٘ذاسد. فمػ ٚلتی ثٝ خٛدت فشصت 

 ٟٔٓ ٘یست. ،ذضی. ٚ ایٗ ٞشچمذسٔیخٛاٞذ ؼَٛ ثىطی خٛاٞی تٛا٘ست ٔٛثش ثبثذٞ

اْ آ٘مذسٞب ٞٓ ضىٙٙذٜ ٘یستیٓ. ٞشثبس ثب ثشٚص خطٓ ٕٔىٗ است ٘تٛا٘ٓ آٖ سا ٟٔبس وٙٓ، أب ثبیذ ٞش دفؼٝ تٕبْ تٛا٘ٓ سا ثىبس ٌیشْ ٘ٝ ٔٗ ٚ ٘ٝ خب٘ٛادٜ

 ضٞبیی وٝ آٔٛختٓ استفبدٜ وٙٓ. دوتش خیٙبت ساست ٔیٍفت: ایٗ وبس ثٝ یه ػٕش تالش ٘یبص داسد.تب اص چی

 چهره نوین یک والد: 21

 وتش خیٙبت:د

ثبَ سا ٞشوس ٔیتٛا٘ذ ثٝ ا٘سبٖ س پبسن خبِت است. ِٚی ثیسٞب دثبَ ٘ذاسد. اِجتٝ تصٛس ثبصی ثب ثچٝثبصی ٚ ثیسثٝ ثٛوس پذس ثٛدٖ سثؽی -

 اش یبد ثذٞذ چؽٛس اص خٛدش سظبیت داضتٝ ثبضذ.ثیبٔٛصد. ٚظیفٝ یه پذس ایٗ است وٝ ثٝ ثچٝ

وٙذ وٝ ا٘سبٟ٘بی خٛة ٚ دسخٛس احتشأی ٞستٙذ ٚ ثٛدٖ ثب ثٝ فشص٘ذا٘ص یبد ثذٞذ چؽٛس خٛدضبٖ سا دٚست داضتٝ ثبضٙذ. ثٝ آٟ٘ب تفٟیٓ  -

 ٝ ػمیذٜ ٚ ػٛاظفطبٖ ثباسصش است، ِزت داسد.افشادی و

 ٞبیص سا خطٙٛد ٍ٘ٝ داسد؟آیب ٚظیفٝ یه پذس ایٗ است وٝ ٔذاْ ثچٝ -

ٜ اسصش داسد. ٔٗ ٞشٌض ٘خٛاٞٓ خٛاست اص وٛدن ٔٛاٞجی ٕٞچٖٛ س٘دص، غٓ ٚ غصٝ سا ثٍیشْ. اص ٘ظش ٔٗ خٙذٜ ٚ ٌشیٝ وٛدن یه ا٘ذاص -

 تش ٔیطٛیٓ.د، ا٘سبٖتش ضٛصیت ا٘سبٖ سا سضذ ٔیذٞٙذ. ٞشچٝ ػٛاؼف ٔب ػٕیكػٛاؼف ثطشی ضخ

َد تخطی کٌذ. ی خّبی رفتبردًیب کِ بِ آخر ًرسیذُ است. ّر کسی اهکبى دارد زهبًی از هعیبرّب ٍ هیساى  
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-ٞب ثیبٔٛصیٓ ٔیتٛا٘ٙذ ثخطی اص ساٜآیذ اص آٖ استفبدٜ ٔیىٙیٓ تب ثٝ ثچٝای پیص ٔیآٚسیٓ. أب ٚلتی ٔسئّٝٞشٌض غٓ ٚ غصٝ سا ػٕذا ثٛخٛد ٕ٘ی -

 ٞبیص ٘بساحت ثٛد٘ذ وٝ چشا پذسضبٖ ٔب٘ٙذ لجُ ٘یست(حُ ٔسئّٝ ثبضٙذ. )سش داستبٖ پذسی وٝ سىتٝ وشدٜ ثٛد ٚ ثچٝ

( فبصّٝ داسیٓ خٛد سا اضتجبٜ)ٚ اِجتٝ  آَایٓ. ٚلتی اص ایٗ تصٛس ایذٜثخطی اص ٔطىُ ٔشثٛغ ثٝ تصٛسی است وٝ اص ٚاِذِ خٛة دس خٛدٔبٖ ایدبد وشدٜ

  ٓ.ٙیسشص٘ص ٔیى

 ٔب وّی تغییش وشدٜ ثٛدیٓ. پٙح سبَدس ایٗ 

 لشاس ٘جٛد خطٓ سا فشٚثخٛسیٓ. فمػ ثبیذ آٖ سا ثٝ سٚش دسست اثشاص ٔیىشدیٓ.

 ٞبیٕبٖ وٕه وٙیٓ. ٌبٞی وٕه ٘ىشدٖ خٛدش ثٟتشیٗ وٕه است.لشاس ٘یست ٕٞیطٝ ثٝ ثچٝ

 احسبسبت دسست ٚ غّػ ٘ذاس٘ذ.

 لشاس ٘یست ٕٞیطٝ ثبثجبت ثبضیٓ.

 لذست خبسق اِؼبدٜ وّٕبت سا ثبٚس وشدیٓ.

 ایٓ.ٜٞشٚلت ثٝ وٛدوی اخبصٜ دٞیٓ تصٕیٕی سا خٛدش ثٍیشد ثٝ اٚ فشصتی ؼالیی ثشای استمالَ دادٜ

 ثبیذ ؼٛسی ثشخٛسد وٙیٓ وٝ اٚ اٍ٘بس، ٕٞبٖ چیضی وٝ لشاس است ثطٛد، ٞست. فٟٕیذیٓ ثب تزوش ػیجٟبیص اٚ آٟ٘ب سا تشن ٘خٛاٞذ وشد.

 «ٔثُ تٛ داضت، ٞشٌض ٞیتّش ٕ٘یطذ ٔبٔبٖ اٌش ٞیتّش ٔبدسی»اش ثٝ اٚ ٌفت: ٚ یه ِحظٝ ِزت ثخص ثشای یه ٔبدس ٚلتی ثچٝ

 


