
 اهٌیت ٍ آساهص دسٍى ضوبست 

 

كبفی سا اص تالش خَد ثجشین ٍ هتأسفبًِ ثب ضكست تَاًین ثْشُ  كٌین، ًوی ثشای ّوِ هب پیص آهذُ كِ احسبس كٌین ثب ٍرَد تالضی كِ هی

  گزاسین. ٍلی آیب ٍالؼب هب ثذضبًسین ٍ اصَال چٌیي تؼجیشی دسست است؟ الجبلی خَد هی ضَین ٍ آى سا ثِ حسبة ثذضبًسی ٍ كن هَارِ هی

ػلت ایٌكِ ثِ ّش فبیذُ است. یث«... ایي خَة است، آى ثذ است»صدى ثِ سٍیذادّب كٌین  تَاًین توبم ػوش خَد سا صشف ثشچست هب هی

تب صهبًی كِ ثِ ثذثَدى اٍظبع ٍ احَال، ثیٌین. صًین آى است كِ تٌْب یك دسصذ اص كل ٍالؼیت سا هی ای ثشچست فبرؼِ ٍ هصیجت هی حبدحِ

ثِ استمجبل سٍصّبی  ٍرَد ًخَاّذ آهذ. تب ٌّگبهی كِ ثب داد ٍ فشیبد ٍ رٌگ ٍ دػَا ایوبى داضتِ ثبضیذ ّیچ تغییشی دس اٍظبع ٍ احَال ثِ

دّیذ  ای كِ ًَع ًگبُ خَد سا ثِ صًذگی تغییش هی سٍیذ ّیچ پیطشفتی دس صًذگی ًخَاّیذ داضت. اهب دسست دس ّوبى لحظِ تبى هی صًذگی

افتعبح  ٍالؼب»گَییذ:  اًذ، هی ضَد. فشض كٌیذ كِ لصذ سفش ثب َّاپیوب سا داسیذ ٍ ربی ضوب سا ثِ دیگشی دادُ چیض دستخَش تغییش هی ّوِ

 «.است. هي ػزلِ داسم. االى ّوِ هٌتظش هي ّستٌذ. هي حتوب ثبیذ ثب ایي پشٍاص ثشٍم...

اگش ثب ایي سٍحیِ ٍ ؼشص ثشخَسد ، دیگشاى ثِ ضوب تٌِ صدًذ ، لَُْ سٍی لجبستبى سیخت، چوذاًتبى گن ضذ ٍ... اصال تؼزت ًكٌیذ. اگش ثب 

چیضی تصبدفی ًیست. اگش ایٌزب ّستن   دس صًذگی هي ّیچ»یٌكِ ثِ خَد ثگَییذ: هحط ا ضَیذ. ثِ صًذگی ثزٌگیذ، ّویطِ ثبصًذُ هی

ثسب دس ّوبى صهبى اًتظبس تب پشٍاص ثؼذی  گزسد. چِ ثْجَدی هی  ، آى ٍلت است كِ ّوِ چیض سٍ ثِ«خبؼش آى است كِ ثبیذ ایٌزب ثبضن ثِ

 یبثیذ. فشصتی ثشای هؽبلؼِ هیثیٌیذ یب  كٌیذ یب دٍستی لذیوی سا دٍثبسُ هی یك دٍست رذیذ پیذا هی

 اگش دس پی آساهص ثیطتش ّستیذ ثِ سٍیذادّبی صًذگی ثشچست خَة یب ثذ ًضًیذ.

 صَست ّن كِ ّست، صیجبست. تَاًذ دًیب سا اص صٍایبی هختلف ثٌگشد؛ دًیبی هب دًیبی پلیذی است یب ایٌكِ دًیب ثِ ّویي اصَال ّش كسی هی

ّبیی هتملت،  كَضین تب حبثت كٌین كِ آًْب آدم كٌین ٍ هی ّبی دیگشاى اًشطی فشاٍاًی صشف هی ّب ٍ كبستی هب ثشای یبفتي ػیتاغلت 

 ضَد. ّب ٍ اًتمبدّب چیست؟ ّیچ، رض ایٌكِ صًذگی خَد هب اص ضبدی ٍ ًطبغ تْی هی پشخَس، تٌجل یب ٍلخشد ّستٌذ اهب ًتیزِ ایي تالش

كشدى اص صیش ثبس هسئَلیت  خبلی ای ثبضذ ثشای ضبًِ تَاًذ ثْبًِ سٍد اهب ایي هی ثبضین ٍ ثگَیین دًیب سٍ ثِ ٍیشاًی هیتَاًین دائن ًبساحت  هی

 صًذگی.

هبًذ. دسٍالغ ایي  ؼَس ثبلی هی كٌین دًیب ّوبى ؼَس كِ فكش هی ساُ دٍم ایي است كِ دًیب سا ثِ ّویي صَستی كِ ّست ثپزیشین. هب ّش

ّب سا ثِ  كشدى آى، ثخطی اص هسئَلیت صَستی كِ ّست ثپزیشین ٍ آًگبُ ثشای ثْتش ٍرَد داسد كِ رْبى سا ثِ ّویياهكبى ثشای ّوِ هب 

 گشدى ثگیشین.

ّب لَاًیٌی ّستٌذ كِ  ّب ٍ ًبساحتی هٌطأ ّوِ آصسدگیّبی خَد ثكبّین؟ اٍال ثبیذ ثپزیشین كِ تَاًین اص حسبسیت اهب ٍالؼب چگًَِ هی

اگش خَد هب ایي لَاًیي سا تؼذیل كٌین یب آًْب سا اص ثیي ثجشین،  اًذ. كٌین كِ دس رّي هب ربی گشفتِ ؼییي هیخَدهبى ثشای خَدهبى ت

 خبؼش ًخَاّین ضذ. هبى آصسدُ اػتٌبیی دًیبی ٍالؼی ًسجت ثِ لَاًیي ٍلت دیگش اص ثی آى

ًطٌبس ثبًك، ًِ پلیس ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی  كبسهٌذ ٍظیفِ تَاًذ سٍص هشا خشاة كٌذ، ًِ كس ًوی ّیچ»تَاًین ثب خَد لشاس ثگزاسین كِ  هب هی

 «.كس دیگشی ٍ ًِ ّیچ

  ّب كٌتشل اًذیطِ



تشیي ٍ تٌْب چیضی  تَاًیذ ثش هحیػ پیشاهَى خَد ٍ ثش اٍظبع یب ػمبیذی كِ دیگشاى دسثبسُ ضوب داسًذ كٌتشل داضتِ ثبضیذ، هْن ضوب ًوی -

 ّبی خَد ضوب ّستٌذ. افكبس ٍ اًذیطِتَاًیذ ثش آى تسلػ كبهل داضتِ ثبضیذ  كِ هی

خبؼش ثیبٍسیذ؛ هخال  ضَد، دسٍى اٍست ٍ ًِ ػَاهل ثیشًٍی! سؼی كٌیذ یك حبدحِ آصاسدٌّذُ سا ثِ آًچِ هبیِ خَضجختی ٍ ضبدی اًسبى هی -

خبؼش كشدُ  ب سا آصسدُضذى سٍص تَلذتبى یب ّش هسئلِ دیگشی كِ ضو  ضذى كیف پَلتبى یب فشاهَش ثِ ّفتِ گزضتِ فكش كٌیذ، ثِ دصدیذُ

 است.

 «.آًچِ ضوب سا آصسدُ است، ًفس حبدحِ ًیست ثلكِ تفكشات ضوب دسثبسُ آى حبدحِ است»حبال ثِ ایي رولِ دلت كٌیذ؛ 

ّب ّویي  كشد؛ اهب اضتجبُ است! ثْتش است ثگَییذ اكخشیت آدم ضبیذ ثگَییذ ّش كس دیگشی ّن ربی هي ثَد ّویي احسبس سا پیذا هی

كٌین كِ دس ّش صهیٌِ خبظ، تفكشی خبظ داضتِ ثبضین ٍ  هی سیضی  ای ثشًبهِ گًَِ كٌٌذ. هب دس توبم ؼَل صًذگی خَد ثِ یذا هیاحسبس سا پ

تَاًین  خبؼش داضتِ ثبضیذ كِ هب هی دٌّذ اهب ّویطِ ثِ الطؼبع خَد لشاس هی ّویي تفكشات خبظ ّستٌذ كِ ضبدی ٍ خَضجختی هب سا تحت

 ش دّین.ّبی خَد سا تغیی اًذیطِ

كٌذ. دسٍالغ ثیطتشیي ٍلت هب ثِ  كشدى دس صهبى حبل یكی دیگش اص هَاسدی است كِ ثِ حفظ آساهص ثیطتش هب كوك هی یبدگشفتي صًذگی

 ضَد. خَسدى ًسجت ثِ گزضتِ یب ّشاس اص آیٌذُ صشف هی افسَس

خیبل سا صیش سؤال  ٍرَی آساهص اًذ اهب رست صدًجبل ػطك، هحجت، صلح ٍ آساه ّب لجَل داسًذ كِ دس صًذگی ثِ ثیطتش آدمآساهص خیبل

دًجبل ػطك ثگشدیذ  خیبل ػٌبصشی رذاًطذًی ّستٌذ. اگش ثِ ساهص ثبضین؟ صیشا ػطك ٍ آساهص دًجبل ایي آ ثشًذ! ساستی چشا ثبیذ ثِ هی

ثخص ًیست؛  صّبی آساه سسیذ. هؼٌبی آساهص خَسدى لشظ ٍرَی آساهص ثبضیذ ثِ ػطك هی یبثیذ ٍ اگش دس رست آساهص سا هی

 آساهص یؼٌی سسیذى ثِ تَاصى.

هبى سا ثپشداصین خیبلوبى آسَدُ خَاّذ ضذ. ایي آسَدگی خبؼش ضبیذ دس  افتبدُ ّبی ػمت هحط ایٌكِ لسػ سسذ ثِ ًظشهبى هی گبّی ثِ

 هذت حبصل ضَد اهب ّویطگی ًخَاّذ ثَد. كَتبُ

سیضًذ ٍ... هب ثبیذ اهٌیت سا دس  ّب فشٍ هی تشیي ثشد كٌٌذ، ثضسگ غ هیپیكش سمَ ضًَذ، َّاپیوبّبی غَل ّب ٍسضكست هی تشیي ثبًك ثضسگ

تَاًین ثب ایٌگًَِ حَادث كٌبس ثیبیین؟ ساّص ایي است؛ آًْب سا لجَل كٌیذ ٍ لزت ثجشیذ.  ٍرَ كٌین. اهب چگًَِ هی ٍرَد خَدهبى رست

سداسی اص آساهص ثیطتش ثبیذ ثب خَدهبى ػْذ كٌین كِ ّش خجشین. ثشای ثشخَ ًیوی اص لزت صًذگی دس ّویي است كِ اص اتفبلبت آیٌذُ ثی

یبثذ ٍ ایي  ّبیوبى ثبیستین ٍ ثِ خَد ثگَیین: ثبالخشُ ّش هطكلی سٍصی پبیبى هی ٍ سٍدسسٍی ّوِ تشساتفبلی ثیفتذ ثب آى كٌبس ثیبیین 

یك ًظش ٍرِ تطبثِ داسًذ ٍ آى ایي  ضبى سشضبس اص آساهص است اص ٍالؼیت صًذگی است.اگش تَرِ كشدُ ثبضیذ توبم كسبًی كِ صًذگی

 اًذ. است كِ ایي افشاد خَد سا هلضم ثِ حفظ یك تَاصى ّویطگی كشدُ

اًذ  سٍی آٍسدُّبی توشكض رّي  تكٌیكاًذ. گشٍّی دیگش ثِ  ثِ ایي تَاصى دست یبفتِدػب ٍ ًیبیص پشٍسدگبس ثسیبسی اص آًْب اص ؼشیك  

ثیٌٌذ. ثخص دیگشی اص آساهص  ضذى دس خَیطتي است كِ دًیبی ثیشٍى سا ثْتش هی ٍ ثب غشقرَیٌذ  ٍ... . ّوِ آًْب خلَت ٍ سكَت سا هی

پبیبى ًیست، حمیمتب ًیض ثشایتبى ّوبًؽَس  آیذ. اگش هؼتمذ ثبضیذ كِ صًذگی رض یك كطوكص ثی ٍرَد هی ضوب ثِاصالح فكش ٍ اًذیطِ ثب 

كٌذ. دسٍالغ  َاسدی است كِ ثِ حفظ آساهص ثیطتش هب كوك هیكشدى دس صهبى حبل یكی دیگش اص ه خَاّذ ثَد. یبدگشفتي صًذگی

  ضَد. خَسدى ًسجت ثِ گزضتِ یب ّشاس اص آیٌذُ صشف هی ثیطتشیي ٍلت هب ثِ افسَس



تَاى حفظ تؼبدل  ًبپزیش است اهب ثب تكشاس ٍ توشیي هی سفتي سٍی ؼٌبة است. دس اثتذای كبس، افتبدى ارتٌبة صیستي دس صهبى حبل هبًٌذ ساُ

 تَاًیذ ضتبة سا اص صًذگی خَد حزف كٌیذ. آهَخت. ثشای ًگْذاضتي رّي دس صهبى حبل هی سا

، اًتظبس داسیذ چِ اتفبلی ثیفتذ؟ هؽوئي ثبضیذ ّویطِ ثب كوجَد ٍلت هَارِ «آٍسم ّویطِ ٍلت كن هی»گَیذ  ٍلتی كِ ًظبم اػتمبدی ضوب هی

ش ثِ اتَثَس خَاّذ سسیذ. ثٌبثشایي سؼی كٌیذ دس حبل اًزبم ّش كبسی ثب ّویطِ اص آسبًسَس رب خَاّیذ هبًذ ٍ ّویطِ دیخَاّیذ ضذ، 

 «.آٍسم كٌن، توبم حَاسن ایٌزبست ٍ ٍلت كن ًوی ٍلت ػزلِ ًوی تب ٍلتی سشگشم ایي كبس ّستن ّیچ»خَد ثگَییذ: 

كطذ ٍ ّشگبُ كِ ثب  هطبرشُ هیتَاًیذ ایي سٍش سا ّن اهتحبى كٌیذ؛ ّش ٍلت كِ كبستبى ثِ ثحج ٍ  ثشای سسیذى ثِ آساهص ثیطتش هی

 كٌیذ، ثشای هذتی كٌبس ثكطیذ ٍ كبسی ًكٌیذ تب ثِ آساهص ثشسیذ. ّوسش، دٍست، سئیس ٍ... خَد هطكل پیذا هی

تشین ٍ ٌّگبهی  ّبی دیگشاى همبٍم ّب ٍ كسبلت ّب ٍ دس ثشاثش افسشدگی تشدیذی ًیست ٌّگبهی كِ پشاًشطی ّستین دس ثشاثش اًَاع ثیوبسی

 كٌین ؼشف خَد رزة هی ّب سا ثِ ّب ٍ افسشدگی ح اًشطی پبییٌی ثشخَسداس ّستین ّوِ ثیوبسیكِ اص سؽ

ثب خَد خلَت كٌیذ ٍ سؼی كٌیذ ّوِ افشاد سا ثب ّوبى خصَصیبتی كِ داسًذ ثپزیشیذ، ًِ آًگًَِ كِ خَدتبى تَلغ داسیذ ٍ خَاستبس آى 

آیذ، ثبص ّن  تبى سا ًخبسضبى كٌیذ. حتی اگش ایي سٍش، ثِ ًظش دسست ًوی تتَاًیذ دس تزسن خَد ػطك ٍ هحج ّستیذ. ثِ ّش ؼشیمی كِ هی

ای  الؼبدُ كٌٌذ ٍ ًتبیذ خبسق كبس سا هی ّب ّویي كبس ثجٌذیذ. خیلی اهتحبًص كٌیذ. سؼی ًكٌیذ ثب هٌؽك ٍ استذالل دسكص كٌیذ. فمػ آى سا ثِ

 ضَیذ.هٌذ  گیشًذ ثٌبثشایي ضبیذ ضوب ّن ثتَاًیذ اص حوشات آى ثْشُ هی

  ثِ خَد استشاحت ثذّیذ! 

كٌین ٍ دس پبیبى ّوبى سٍص ّوچٌبى سشضبس اص اًشطی ّستین ٍ دس هَالؼی  ایذ كِ گبُ هب توبم سٍص سا كٌََّسدی هی حبل تَرِ كشدُ تبثِ

اضیبی پیشاهَى این.توبم  كٌین كِ گَیی توبم سٍص سا كبس كشدُ دیگش ثب چٌذ سبػت خشیذ اص فشٍضگبّی ثضسگ آًچٌبى احسبس خستگی هی

ّب داسای استؼبضبتی ضفبثخص ّستٌذ. آًْب اًشطی  ّب ٍ رٌگل كٌین. ثبؽ هب استؼبش هخصَظ ثِ خَد داسًذ ٍ هب ایي استؼبضبت سا رزة هی

 دٌّذ صیشا هؼوَال سش ٍ صذا ٍ اصدحبم دس ّب اًشطی هب سا كبّص هی ّبی ثضسگ ٍ پبسكیٌگ كٌٌذ. فشٍضگبُ سفتِ هب سا ربیگضیي هی اصدست

 آًْب صیبد است.

تشین ٍ ٌّگبهی  ّبی دیگشاى همبٍم ّب ٍ كسبلت ّب ٍ دس ثشاثش افسشدگی تشدیذی ًیست ٌّگبهی كِ پشاًشطی ّستین دس ثشاثش اًَاع ثیوبسی

 كٌین. ؼشف خَد رزة هی ّب سا ثِ ّب ٍ افسشدگی كِ اص سؽح اًشطی پبییٌی ثشخَسداس ّستین ّوِ ثیوبسی

كٌیذ كِ  ضَد. ّش ثبس كِ اص ًؼوبت هَرَد خَد ضبكش ثبضیذ دس حمیمت خبؼشًطبى هی ًیض هَرت آساهص ثیطتش اًسبى هیضكشگضاسی 

كشدى ثش ًؼوبتی است كِ اص آًْب  آهَصیذ. هٌطأ آساهص رّي، توشكض پزیشیذ ٍ آًچِ سا ثبیذ یبد ثگیشیذ ٍ ثیبهَصیذ، هی آًچِ سا داسیذ هی

ٍلتی اٍظبع »ًصیجوبى ًطذُ است. ثٌبثشایي حس سپبسگضاسی داضتِ ثبضیذ اهب اگش اػتمبدتبى ایي ثبضذ كِ این ٍ ًِ آًچِ  هٌذ ضذُ ثْشُ

 هؽوئي ثبضیذ كِ ّشگض ایٌگًَِ ًخَاّذ ضذ!« ٍلت ضكشگضاس خَاّن ثَد صًذگی ثْتش ضذ آى

 


