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ثِ ًبم خذا

هقذهِ:
ٌّگبهي کِ رّي هب قبدس ثبضذ سٍي يک ّذف فيضيکي ياب
سٍحي تَقف کٌذ ٍ اص آى هٌحشف ًطاَد ،ضاشايػي فاشاّن
هيضَد کِ ثِ آى «توشکض رّي» هيگَيين .رّاي هتوشکاض
قبدس است هبٍساي پذيذُّبي هبدي سا هطبّذُ کٌذ ،لکي دس
ٍضؼيت ػبدي ٍ پشاکٌذگي ،اهکابى کاَچکتشيي سؤيتاي سا
ًخَاّذ داضت.
ٌّگبهي کِ ًَس دس سػَح پشاکٌذُ ٍ دس هسيشّبي هختلف
ػول کٌذ ،تَاًبيياش سا حتي ثشاي ضٌبخت خَد اص دسات
هيدّذ .اهّب چَى ثش سٍي يک هَضَع کبًًَي توشکض يبثاذ،
قػؼبً قذست ػولکشد ليضسي پيذا هيکٌذ ،لزا رّي هتوشکاض
ّوبًٌذ ًقػِ کبًًَي ليضس ،تَاى هطبّذُ قذست ػظين ًْفتِ دس
خَد سا ثِ دست هيآٍسد ،دس حبلي کاِ دس ضاشايع ػابدي
چٌيي آگبّي ٍ هطبّذُاي هقذٍس ًيست .ثذيْي است ثِ ّش
هيضاًي کِ دسجِ تشاکن توشکض رٌّاي ثاش سٍي ّاذف ٍ ياب
هَضَػي ثبثتتش ثبضذ ثِ ّوبى ًسجت هيضاى ثصيشت ٍ سؤيت
صيبدتش ٍ ػويقتش خَاّذ ثَد .ثِ ػجبست ديگاش ّشچاِ رّاي
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خَيص سا ًسجت ثِ هَضَػي هتوشکضتش ًوبئين ثِ ّوبى ًسجت
ٍاًْبدُتش ،هجزٍثتش ٍ آگبُتش هيضَين.
اّويّت حيبتي کوّي ٍ کيفي توشکض رّي دس توبم ػشصِ-
ّبي صًذگي ثشاي اّل ػلن ٍ هؼشفات ثبثات ضاذُ اسات .
دس کتبة اسػَسُاي «هْبثْبساتب» داستبًي ثاذيي ضاشح ًقال
کااشدُاًااذ« :سٍصي اسااتبد ،کااالس دسسااي سا کااِ ثااشاي
پشتَجَيبى دس دل غجيؼت ٍ دس پبسک جٌگلي صيجبيي ،داياش
کشدُ ثَد ،اص يک پشتَجَ خَاست فَساً ثشخيضد ٍ چطنّبي
پشًذُي سيبّي سا کِ ثش ضبخِي دسخت ًطستِ استّ ،ذف
تيش کوبى خَد قشاس دّذ .استبد ،ايي دسخَاست ٍ پشسص سا
ثِ صَست يکٌَاخت ،ثِ ّوِي ضبگشداى خَد هػاشح کاشد
کِ :چِ هيثيٌي؟ ضبگشد پبسخ داد :آسوبى ،جٌگل ،دسختبى،
ضبخِي دسختبى ٍ پشًذُ ثش ضبخِ .استبد گفات :تيشاًاذاصي
ًکي! تيش ٍ کوبى سا ثيٌذاص ٍ ثشٍ! دٍهيي ضبگشد سا خَاست ٍ
اص اٍ ّويي پشسص کشد ،چاِ هايثيٌاي؟ ضابگشدجَاة داد:
دسخت ،ثشگ ٍ پشًذُاي ثش ضبخِ ًطستِ .استبد ثاِ اٍ گفات:
تيش ٍ کوبى سا صهيي ثگزاس ٍ ثشٍ! ثِ ّويي تشتيات ضابگشداى
يکي پس اص ديگشي دس ايي آصهبيصّب هشدٍد ضذًذ .تب اياي
کِ ثِ آخشيي ًفش ثِ ًبم «آسجًَب» ،سسيذ .استبد اص اٍ پشساص
کشد کِ آيب ضوب،

پشًذُاي ًويثيٌيذ کِ ثاش سٍي ضابخِي
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دسخت ًطستِ ثبضذ؟ آسجًَب ،جَاة داد ،ًِ .ًِ :هي جض چطن
پشًذُّ ،يچ چيض ديگشي ًويثيٌن! يؼٌي کل چيضي کِ هاي-
ثيٌن فقع چطن پشًذُ است! استبد ثِ اٍ گفت :آفشيي ثش ضاوب
کِ دسس سا خَة دسک کشدُ ٍ آهَختِايذ .ثذيْي اسات
کااِ «آسجًَااب» ًبثيٌااب ًجااَد ،ثلکااِ اٍ اص ٍسااؼت ثيٌاابيي ّاان
ثشخَسداس ثَد ،لکي اٍ آهَختِ ثَد ثِ ًقػِاي کِ استبد هاي-
آهَصد ٍ هيخَاّذ ،توبم فؼبليّاتّابي رٌّاي خاَد سا ثاِ
ضذّت تٌْب ثش سٍي ّوبى ًقػِ هَسد ّاذف ،توشکاض دّاذ ٍ
الغيش ،لزا ثِ ّويي دليل اٍ فقع جض چطن پشًذُ ،چيض ديگشي
ًويديذ».
خبصيت ًيشٍي توشکض ايي اسات کاِ رّاي سا اص حبلات
تطااتّت ،پشاکٌااذگي ٍ آضاافتگي دسهاايآٍسد ٍ ّذفوٌااذ ٍ
تأثيشگزاس هيًوبيذ ،ثِ ّويي دليل فشدي کِ رٌّص هغطَش
ٍ پشيطبى است قبدس ثِ اًجبم ّيچ ػوال ساَدهٌذ ٍ هاإثشي
ًيست صيشا فشد هغطَشالفکشٌّ ،گبهي کِ ثاب رّاي پشاکٌاذُ
کبسي اًجبم هيدّذ ،دچبس اضتجبُ ٍ خػبي فشاٍاًي هيضَد
ػلّت ايي است کِ ثذى اٍ دس حبلي ػولي اًجبم هيدّذ کِ
رّي دس جبيي ديگش ٍ هَضَع هتفبٍتي سا تؼقيت هيکٌاذ ٍ
ّوَاسُ خَد سا دچبس دسدسش ،خسشاى ٍ صيبى سٍحي ٍ هبدّي
ػزاةآٍسي ٍ حتاي خػاش جابًي هايثيٌاذ .چٌايي افاشاد
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هغطَشالفکشّ ،واَاسُ هطاػشةً ،گاشاى ،هاشدّد ،افساشدُ،
ػصجي ،هٌفؼل ،هسبهحِکبسً ٍ ،بهتؼبدل هيضًَذ ٍ قبػذتبً قبدس
ًيستٌذ کِ ضئًَبت صًذگي سا اص ًظش کوّي ٍ کيفاي استقابو ٍ
تحکين ثخطٌذ ،ثٌبثشايي احسبس هَفقيّت ٍ خَضجختي ًوي-
کٌٌذ ،اهب اضخبصي کِ داساي قذست توشکض فکاشي ٍ رٌّاي
ثباليي ّستٌذ ،هيتَاًٌذ دس توبم ػشصِّبي صًاذگي ،اًاَاع
ضبّکبسّب ٍ خالقيّتّب ،اثذاػبت ،اکتطبفبت ،اختشاػبت ،فاي-
آٍسيّب ٍ ثبالخشُ ضکَفبيي دس کليِ تحَالت ػلوي ،صٌؼتي،
اجتوبػيٍ ،سصضيٌّ ،اشي ٍ هتابفيضيکي سا ثاِ هٌصاِ ظْاَس
ثشسبًٌذ ،لزا ثشخَسداسي اص قاذست توشکاض رٌّاي يکاي اص
ًؼوبت ثسيبس ثباّويّت ،اسصضوٌذ ٍ حيبتي اسات ٍ الصم اسات
ّوَاسُ دس صًذگي تالش ضَد کِ اص قابًَى توشکاض رّاي،
تجؼيت گشدد تب ثب اًجبم توشيٌبت ٍيژُ سٍصاًِ ،هَججبت دسهبى
ضؼف ٍ يب فقذاى توشکض رٌّي فشاّن ضَد تب قابدس ثبضاين ثاب
رّي هتوشکض ٍ قذستوٌذّ ،شآًچاِ سا کاِ اسادُ هايکٌاين،
هحقق ًوبئين ٍ اسجبة هَفقيّت ٍ خَضجختي خَيص سا فشاّن
سبصين .الجتِ دس ايي صهيٌِ ،توشيٌبت هتٌاَع ٍ گًَابگًَي دس
استجبظ ثب ثذى ٍ هشاکض سٍاًيٍ ،جَد داسد کِ ثْتشيي توشکض،
سٍي تٌفس است.
ثب سپبس ٍ احتشام
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