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ٍ  ٌاخالغی یک وقذاس ٍ اص آٌخاییکه ایي وَاد غزایی گَاسش آى غزا سا هضن وی کًذ دستگاه، اٌساى غزا وی خَسد صواٌی که 
ههاٌطَس هن اٌساى  سا دفغ کًذ. ها ٍ ٌاخالغیکشده دزب سا  فَایذکه  است دس بذى قشاس دادهسا هضن قذستی  ،داسد  صایذاتی
ٍ ههاًٌذ تغزیه فکشی اٍ هستًذ  ههگی ی سا که وی بیًذ ٍ هش سیضی سا که وی طًَد ٍ هش سیضی سا که وی خَاٌذ ایًهاهش سیض

وَاد صایذ سا اص فکشش بیشٍى ٌخَاهذ  طخغی طال سًاٌزه .هستًذهایی خالغی ٍ ٌاخالغی ههشاه با  ٍ غزای سٍطی اٍ هستًذ
صایذه های فکشی بیضتش فکشش سا دسبشوی گیشٌذ ٍ باؼث وی طٌَذ که هیر ٌَع تػادل ٍ کًذ آى وَقغ است که ایي ٌاخالغی ها ٍ 

ٍ سًاٌزه تػادل ٍ ثبات  طذیک ساًٌذه دس صواى ساًٌذگی وی بایستی تهشکض کاول داطته با تهشکضی دس صٌذگی ٌذاطته باطذ.
واًٌذ  - اص هش گٌَه ٌاخالغیبه ههاى ػَست فشد دس صٌذگی خَد بایستی رهي خَد سا  ٌذاطته باطذ وهًَع است ساًٌذگی کًذ.

دس ایي ػَست است که تشس ،  پاک کًذ تا بتَاٌذ دس صٌذگی تهشکض ٍ تػادل داطته باطذ. -خضٌَت ، کیًه ، طسشت ٍ یا ٌفشت 
وَاسد دیگشی هستًذ که تهشکض ٍ تػادل  سا وی تَاٌذ داطته باطذ. یصٌذگی ساطت ٍ اٌساى دٍس وی طٌَذ اٌساىٍطضت ٍ دلضَسه اص 

 سا اص صٌذگی اٌساى دٍس وی کًًذ :

سد . ایي سیسهاى سیاه سفیذ داى ٌذاسد ٍ ٌیص ٌذا"واس گضیذه اص سیسهاى سیاه ٍ سفیذ وی تشسذ"ههاٌطَس که دس اػطالش داسین 
ٍلی سَى طبیه آى واسی است که یک باس به اٍ ٌیص صده ٍ یا دٌبالص بَده ، دیگش ٍطضت سیسهاى سیاه سفیذ واًٌذ واس دس فکشش 
قشاس گشفته که اص هش سیضی که طبیه به آى باطذ ، وی تشسذ. بطَس وثال افشادی که دس دٍساى کَسکی  دس یک تاسیکی خطشی 

کشده بَدٌذ ، وثالً طبی دس پاسکی گن طذه بَدٌذ ٍ اص تاسیکی پاسک خاطشه خَبی ٌذاسٌذ ٍ  بشایضاى پیص آوذه بَد ، سَى ٍطضت
طاال که پًخاه سال سي داسٌذ هًَص که اص پاسکی سد وی طٌَذ ، آى ٍطضت بشایضاى تخذیذ خاطش وی طَد ٍ سبب وی طَد که 
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ٍ آى ٍسیله بضَد سشٍسش ٍ  بذهذ تهشکض ٍ تػادل صٌذگی اش سا بذست یک ٍسیله ای اٌساى با دست خَدش وی تَاٌذههزًیي 
، طتی ٌباطذ  اگش گَطی ههشاه با آٌها . گاهی اٍقات بػضی افشاد تشس ٍ ٍطضت اص ایي داسٌذ کهطَد آى طخع ؼبیذ ٍ بشده آى

بذتش اص کسی که اگش قشظ ٍ دٍایص ههشاهص ٌباطذ ، ؼیًکص ههشاهص ٌباطذ ، سَئیر  یک دقیقه هن ٌهی تَاًٌذ تضهل کًًذ.
سطَس وی تَاٌن دٍسی تلفي ههشاه سا که طذه یک ٍطضت ذ وَضَع بشایص ههاًٌکیف پَلی اش ههشاهص ٌباطذ. ایي ٍ یا واطیي 

ایي ٍابستگی آى  بػضاً وی بیًین دس بػضی خاٌَاده ها وی خَابًذ. طتی با گَطی ههشاه خَد هستًذ کهتضهل کًن؟ بػضی ها 
. سه بسا که سقذس اص طالَم بیت ها بخاطش وکالهات گَطی ههشاه دس که بذٍى آى بَدى سا ٌهی تَاى تضهل ٌهَدطذه  قذس صیاد

طخع با صى ٍ بزه اش دس خاٌه ٌضسته ٍ یکباسه تلفي صٌگ وی صٌذ ٍ آى طخع به اتاق دیگشی اص هن پاطیذه طذه است. وًضل 
یػًی ایي تلفي تشدیضاً اههیت بیضتشی داطت اص اٍقاتی که با صى ٍ بزه اش داطت سپشی سفته ٍ طشٍع به ػضبت کشدى وی کًذ. 

ذ ٍ تهام صٌذگی اش سا کًاس وی گزاسد تا وی کشد. ههاٌطَس هن بشؼکس خاٌهی که با دٍستاٌص پضت تلفي ػضبت وی کً
 وتأسفاٌه ایي سًیي اطخاػی تهشکض کافی بش صٌذگی خَد ٌذاسٌذ. خاٌَاده اش. ػضبتص تهام طَد  ٍ بػذ بشوی گشدد به 

 ساًٌذه اٍل طَاسص بهواًٌذ ایي وی واٌذ که دٍ ٌفش یکی با واطیي وػهَلی ٍ دیگشی با واطیي پیضشفته دس طال ساًٌذگی هستًذ 
اطتهال  .است ٍ آٌزًاى که بایذ تهشکض ٌذاسد سص به ؼقباٍ ساًٌذه دٍم طَ ٍ تهشکض کافی دس ساًٌذگی داسد لٍ تػاد دلَ است

صواٌی که اٌساى بًابشایي  به ؼقب ٌگاه وی کًذ. بیضتش است تا کسی که دلَ ٌگاه وی کًذ بهآى که  سسیذى به وقغذ دس وَسد
تػادل فکشی ٌذاطته باطذ ، دس بهتشیي واطیي هن که ساًٌذگی کًذ ، بهتشیي سطص صٌذگی ٍ بهتشیي اوکاٌات هن داطته باطذ ، 
بخای پیص سفتي ، پس سفت داسد. اوا کسی که تػادل فکشی داسد ، سَى به دلَ ٌگاه ٌگاه وی کًذ ٍ طَاسص به دلَ است ٍ 

 ٍ ههَاسه دس صٌذگی اش وَفق وی طَد. پیضشفت داسد  بًابشایي تهشکض داسد

یػقَ ایي وَضَع سا  ٍ فههیذ که بش تهام سشصویي وغش وسلط استصٌذه بَدى یَسف سا به یػقَ دادٌذ دس تَسا وی بیًین صواٌیکه خبش 
وَضَع باٍسش ایي  بَد که آٌگاه کشدوضاهذه بشایص فشستاده بَد به ؼًَاى هذیه گالسکه هایی سا که یَسف باٍس ٌکشد تا ایًکه 

ٍ غن ٍ اٌذٍه خَدش سا اسیش کشده بَد ٍ بػذ اص آٌکه خبش سال دس صٌذاى فکش  22یػقَ بشای  صٌذه طذ.وخذداً ٍ سٍش یػقَ  1طذ
تػادل ٍ تهشکضش به طالت وػهَل  ،، واًٌذ کسی که صٌذه وی طَد وخذداً اطیا پیذا کشد ٍ صٌذگی اش طادی یَسف سا باٍس کشد 

پس دس ٍاقغ ساقَ ٍ تفًگ ٌیست که قاتل طخع است ، فکش غن ٍ ٌاساطتی ٍ اضطشاب ٍ دلضَسه هایی که اٌساى دس  خَد بشگضت.
با ایي صٌذاى  ههَاسه سال  22یػقَ بشای تػادل سا اص اٌساى وی گیشٌذ. ایًها هستًذ که  - که فشدا سه وی طَد -صٌذگی داسد 

هًَص قبَل ٌکشد. سَى کسی که به غن ٍ تشس ٍ ٍاههه  خبش صٌذه بَدى یَسف سا به اٍ دادٌذفکشی وی دًگیذ ٍ طتی وَقػیکه 
هًَص ٌگشاى سیضی دیگش است . هًَص وی تشسذ که یک اتفاق دیگش ؼادت کًذ ، خیلی سخت است که ایي وَاسد اص اٍ دٍس طٌَذ. 

، هضن ٌه سشت وی صٌذ ٍ ٌه وی طتی با ایًکه تَسا تضهیي وی دهذ که هضن یکتا است ٍ ٌاوص یکتا است قشاس است پیص آیذ. 
 کًذ. طل سا  فالى وضکلهضن سطَس وی تَاٌذ  گفته وی طَد، هضن ٌگهذاس ٍ وضافظ قَم ییسشائل است ، ٍلی هًَص خَابذ 
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صاد باطذ . سشا که واًٌذ اوکاى داسد یک ٌفش با صٌخیشهای آهًی به ویله های آهًی صٌذاى اسیش ٍ صٌذاٌی باطذ اوا اص ٌظش فکشی آ
بذى که صایذه های ٌاخالغی غزا سا دفغ وی کًذ ، آى طخع هن سػی وی کًذ که صایذه های وًفی فکش ، فکشهای بیهَده ٍ 

ٍ ٍ فکش بسته ٌذاطته باطذ  داطته باطذ ٍ سٍطیه اش ههزًاى قَی باطذ دش دٍس کًذ که فقط غزای سالن فکشیباطل سا اص خَ
 ی ،ٌتَاٌذ دٌبال ساه طل باطذ. اوا یک طخع وی تَاٌذ کاوالً آصاد دس یک قغش صٌذگی کًذ اوا دس فکشش اسیش باطذ صیشا ٌگشاٌ

تشقی دس صٌذگی داطته باطذ، بایذ تػادل دس وی خَاهذ کسی که  تشس ٍ ٍاههه داسد که ثاٌیه ٍ دقیقه بػذ سه وی طَد؟ ،دلضَسه 
. تا دٍسشخه سَاس تػادل ٌذاطته باطذ ٌهی تَاٌذ اس سٍی سیل تػادل ٌذاطته باطذ ٌهی تَاٌذ دلَ بشٍدصٌذگی داطته باطذ. تا قط

اص اٌساى وی کَسکتشیي ٌاخالغی فکشی تػادل سا دلَ بشٍد. تا آکشٍبات باص سٍی طًاب تػادل ٌذاطته باطذ ٌهی تَاٌذ دلَ بشٍد. 
 گیشد. 

وا سه سیضی تػادل سا به اٌساى بشوی گشداٌذ؟ کسی که ػبش ، طکیبایی ٍ تضهل دس صٌذگی داسد ، تػادل داسد ٍ سَى تػادل دس ا
طخاوین تَضیص وی دهًذ که  اٌساى وی تَاٌذ دس صٌذگی تضهل داطته باطذ؟صٌذگی داسد پیضشفت ٍ تشقی داسد. اوا سطَس 

تشقی کشدى .  ٍسکه ٍسیله است تضهل هن یک ٍسیله است. ٍسیله تػادل داطتي لتضهل وثل یک گالسکه است . ههاٌطَس که گا
. یا ایًکه اٌساى وی استفاده کًذ بشای پیص سفتي آىایي گالسکه دٍ وَقػیت داسد ، یا وسافش وی تَاٌذ سٍی گالسکه قشاس بگیشد ٍ اص 

ایي گالسکه باطذ ٍ ایي تضهل ٍ گالسکه سا واًٌذ باس سٍی خَدش طهل کًذ ٍ به دٌبال خَدش بکضذ ٍ آى وَقغ  طاولاٌذ تَ
آى سا به ؼًَاى ٍسیله  ٍ به ؼًَاى باس بش دٍش خَد طهل وی کًذ آى سا . سشا کهاص ػبش ٍ تضهل داطتي خسته وی طَداست که 

کهی تضهل  ، کهی ػبش ٍ طکیباییبه وقغذ بشسذ. به ههیي دلیل اگش وی بیًین  آىسط سَاس باطذ ٍ تَ آىسٍی قشاس ٌهی دهذ که 
وا وی طَین  ،تضهل سا وثل یک گالسکه به دٌبال خَدواى وی کضین وا  ، ایي بذیي وػًی است کهکشدى بشایهاى سخت است 

 های گالسکه ٍ ٌه وسافشیي آى . طاولوثل 

ایًکه به ایي وَسد ایهاى داطته  اٌساى وی تَاٌذ تضهل سا ٍسیله قشاس دهذ؟ اوا سطَس اٌساى وی تَاٌذ وسافش گالسکه باطذ؟ سطَس
سطَس آدم وی تَاٌذ به آخش طب بشسذ که بػذ اص آى به سفیذی بشسذ؟ تَسط گالسکه . " آخش طب سیاه سفیذ است "باطذ که 

تضهل باطذ ٍ کسی که بخَاهذ گالسکه سا  طاولتضهل. اوا اگش ٌخَاهذ ایي گالسکه تضهل سا سَاس طَد ، اٌتخاب بػذی اٍ بایذ 
سطَس اٌساى  طالوقغذ ٍ سپیذی که دس اٌتظاسش است ، وضشٍم وی طَد.  ٍ اص ٍسط ساه خسته وی طَدش بکضذ ، بذٌبال خَد

تضهل؟ کسی که به تضهل ایهاى داطته باطذ  طاولوی تَاٌذ وَقػیت خَد سا تػییي کًذ که وي وی خَاهن وسافش تضهل باطن یا 
ای  به ٌتیخه وی ٌگشد با ٌگاه وًفیکسی که به تضهل با اوا خه وی سسن. که ٍسیله ای است که طتهاً وي با ػبش ٍ طکیبایی به ٌتی

ایي هن یک  ،هیر سیض ٌگَین ٍ دهاٌن سا ببًذم سقذس بایذ ػبش کًن ، تا به کی گَیذ وی به خَد ٍ ایًزًیي طخغی ذ ٌهی سس
 وی خَاهذ تضهل سا تضهل کًذایًزًیي طخغی  ، سه سَدی داسد که ایي ههه ػبش کًن؟ ایي هن دٍ واه گزطت هفته گزطت،

اوا  وی کًذ. ، پیزیذه تش ٍ سیاه تش وثل یک باسی وی طَد ٍ وَضَع سا سخت تش. تضهل با ٌگاه وًفی خیلی بشایص سخت است ٍ
وسافش آى وَقغ است که  ٍ با یک ٌگاه وثبت به آى وی ٌگشد یک آوادگی تلقی وی کًذ ٍکسی که تضهل سا بػًَاى یک فشػت 

ٍ صٍدتش اص آى وَقغ که بخَاهذ فکش کًذ ، وی بیًذ که سیاهی طب سپشی طذ ٍ به سفیذی سسیذ. سطَس اٌساى  وی طَد تضهل
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واى ٌیض صٍدتش ؼی بشایص خَطایًذ است ، ص. کسی که وَضَبیضاس ٌباطذاص تضهل صواٌیکه وی تَاٌذ سشؼت گالسکه سا باال ببشد؟ 
سا ٌگاه وی  دس یک وَقػیت خَبی است دٍ ساؼتی یکباس ساؼت طخعصواٌیکه بشایص سپشی وی طَد ٍ به اٍ خَش وی گزسد. 

س پدس یک وَقػیت سختی است پًح دقیقه یکباس ساؼت سا ٌگاه وی کًذ سَى سشؼت صواى بشایص کًذتش است.  کًذ. اوا وَقػیکه
 ذ تشقی داطته باطذ بایذ تػادل داطته باطذ ٍ کسی که وی خَاهذ تػادل داطته باطذ بایذ تضهل داطته باطذ.کسی که وی خَاه

وَسد دیگشی که به اٌساى کهک وی کًذ که دس صٌذگی تضهل داطته باطذ ایي است که دس صٌذگی تضهل سا تضهل ٌکًذ بلکه بایذ 
تضهل ٌباطین.  طاولا تضهل کًذ. وا سَاس بش تضهل باطین ٍ ٌه تضهل سَاس بش وا. س خَد طخعبه تضهل ایي اداصه سا بذهذ که 

وسافش تضهل باطین. تضهل سا ٍسیله قشاس دهین. ههاٌطَس که طخع وی خَاهذ پیزی سا باص کًذ یا ببًذد وی داٌذ که با دست 
وی طَد با پیر گَطتی است. ههیي طَس هن وا  ٌهی طَد ٍ بایذ پیر گَطتی باطذ. ایهاى داسد که تًها طشیقی که پیر باص ٍ بسته

 تضهل یک بي بست ٌیستوَضَؼات که دس صٌذگی وا وی تَاٌذ به ٌتیخه بشسذ با تضهل است .  %99بایذ ایهاى داطته باطین که 
پیص َقػیت یک و دس صٌذگیضاى بیًًذطخاوین به وضض ایًکه وی . "دیگش سه کاس کًن اص سٍی ٌاساسی است "که طخع بگَیذ 

وی گَیًذ ایي هن به خَبی است. سشا که هضن ظاهشاً وی خَاهذ با ٍسیله تضهل  داطته باطًذػبش ٍ طکیبایی ایذ وی آیذ که ب
 بشساٌذ.  فشدآى ٌتیخه وطلَب سا به 

، اٍلیي دستَسی که به اٍ داد ایي بَد که اص دسخت وػشفت ٌیک ٍ بذ ٌخَسد. هضن به آدم صواٌیکه هضن طضشت آدم سا آفشیذ 
. طَدتضهل ٌذاطتي ایي دسخت  کهبَدیي دسخت با سیذى بذست ٌهی آیذ بلکه به طشیقی بذست وی آیذ که گفت که ویَه ا

هضن وی خَاست که آدم با تضهل ، ایي دسخت سا بذست آٍسد ٍ ٌه با سیذى آى. صیشا هش کسی وی تَاٌست آى سا با دست 
وی  با تضهل سطَسطخع ه ک اوا وهن ایي است فضاطی ٍ صٍسگَیی ٍ تضقیش به وقغَدش بشسذ.هش کسی وی تَاٌذ با ٌیض  .بزیًذ

  وقغَدش بشسذ ٍ با وسائل صٌذگی کًاس آیذ.به  ذتَاٌ

ضن با اٍ ههسفش وی طَد. هضن وی گَیذ تَ با تضهل ساصگاس هستی وي هن با تَ هکسی که با تضهل وی خَاهذ به وًظَسش بشسذ 
طخع وهکي  .(אפים ארך )وی کًین ػبَسی ٍ طکیبایی است خغلت هضن یاد  13ی که دس های خغلت اص یکی ساصگاس وی طَم.

است به آى ػَست که بایذ ویغَا کاس ٌباطذ ٍلی اگش دس صٌذگی ػبش ٍ طاقت ٍ تضهل داطته باطذ ، هضن تفیالیص سا به خَبی 
طاقت ٍ  ،ػبش  ،تضهل اس باطذ اوا وتأسفاٌه به هش دلیلی قبَل وی کًذ ٍ بشآٍسده وی کًذ . دس طالیکه کسی وی تَاٌذ ویغَا ک

، ایي  " ص طذا بشکتااص تَ طشکت  "، آى وَقغ هضن با اٍ ههشاه ٌهی طَد. ایًکه وی گَیًذ ٌذاطته باطذ دس صٌذگیطکیبایی 
  طشکت وی تَاٌذ تضهل باطذ ، ػبش ٍ طکیبایی ٍ طاقت. اٌساى بایذ ایهاى به تضهل داطته باطذ ٍ آى سا قبَل داطته باطذ. 

دس صٌذگی  ٌذا هس خَاستیکباکه وی تَاى گفت طایذ بذیي ؼلت است  ا بػضی اطخاظ بذیي گٌَه ٌیستًذسش هایًک دس دَاب
ٍ دیگش اص آى به بػذ هیر ٌَع ؼالقه ای به ػبش ٍ  ٍ ٍسط کاس آٌشا سها کشدٌذ له باطًذ اوا ٌتَاٌستًذ اداوه دهًذَس ٍ با طَػػب

اگش یکباس طخع دس صٌذگی اش به تضهل فشػت دهذ که ٍسیله خیش بشایص قشاس گیشد تا ابذ  .ٌذادٌذ اص خَد ٌضاىطکیبایی 
 یبایی آٌقذس باال وی سٍد که دس هش وَسدی آى سا ٍسیله قشاس وی دهذ.ایهاٌص به تضهل ٍ ػبش ٍ طک
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که  - صایذه هاٍ  ٌاخالغی های فکشی  آى ایي است که بذاٌذٌه طاول اوا طشیقه دٍم که اٌساى وی تَاٌذ وسافش تضهل باطذ ٍ  
ٍ اوا ایي صایذه ها سگٌَه  ذًل اٌساى سا وضذٍد ٍ تضػیف وی کًتضه هستًذ کهوَاسدی  – س کًذاص رهًص دٍ آٌها سا اٌساى بایذ

ای ایي غزا سگٌَه وػلَم وی طٌَذ؟ صواٌیکه پشٍتئیي ها ٍ قسهت های هٌاخالغی پذیذ وی آیًذ؟ صواٌیکه اٌساى غزا وی خَسد 
اٌساى وی بیًذ یک سشی اص وَضَؼات  وَقػیکه ههاٌطَس ٌیض .وَاد صایذ وی واًٌذآى ٍ  خَب ایي غزا دس بذى هضن وی طٌَذ

ٍلی یک سشی اص وَضَؼات به ضشسش هستًذ ٍ بشایص خَب ٌیستًذ ٍ با آٌها وَافق ٌیست آى  وی باطًذخَب هستًذ ٍ به سَدش 
ٍ وػهَالً اٌساى به ایي فکش وی کًذ که سگٌَه با وسائلی که  وَقغ است که ٌاخالغی ها ٍ صایذه های فکشی بشایص پیص وی آیًذ

گفت ویلیَى ها دسخت داسی ٍ وی تَاٌی استفاده  طضشت آدمکه هضن به دس صٌذگی به ٍفق وشادش ٌیستًذ کًاس آیذ. ههاٌطَس 
که ٌبایذ بخَسم صٌذگی ام سطَسی بگزسد. تهشکضش سفت سٍی ی اص آى ها سا ٌخَس. آدم گفت پس با ایي یکی کًی فقط یک

ٍ ٌه سیضهایی که ٌذاسد ٍ ٌه سٍی سیضهایی که داسد ، سٍی سیضهای وًفی ٍ ٌه سٍی سیضهای وثبت. پس وَضَؼات صٌذگی )
سَى ایي وَاسد بشای کسی وی تَاٌذ وضکل باطذ ٍلی بشای کسی دیگش وفیذ باطذ( است که تضهل اٌساى سا وضذٍدتش  وضکالت

وَضَع بػذ اص وَضَع. وادشا بػذ اص وادشا. طشف وی گَیذ دیگش تاب ایي ههه فضاس سا ٌذاسم. وی کًًذ. وضکل بػذ اص وضکل. 
به ههیي دلیل اگش  ... ٌضاى وی دهذ. ٍ اٌتقام دَیی ،سادت ط ،خضٌَت ، ٌفشت  تضهل اٍ به دسده ػفش وی سسذ ٍ اص خَدش

کسی بتَاٌذ با وَضَؼات صٌذگی اش فاػله بگیشد آى وَقغ است که تضهلص سا باال وی بشد ٍ آى وَقغ است که وسافش تضهل وی 
اص آى کتاب بیضتش وی . صواٌیکه که فاػله واى سا بی سا دس ٌظش وی گیشینکتا بشای سٍطي طذى ایي وَضَع ، .طاول آىطَد ٍ ٌه 

کًین سایض کتاب تغییشی ٌهی کًذ ٍلی دس ٌظش وا کَسکتش وی طَد. طال اگش باص هن ؼقب تش سٍین سایض کتاب باص هن ثابت است 
. طال اگش کتاب ٍلی سًاٌزه فاػله واى سا با کتاب کهتش کًین ، کتاب دس ٌظشواى بضسگتش وی طَد ٍلی دس ٌظش وا کَسکتش وی طَد.

آى قذس بضسگ طذه که هیر سیض دیگشی سا اداصه ٌهی دهذ ػَستهاى بیاٍسین باص هن سایض آى ثابت است ٍلی به ٌظش وا سا دلَی 
 طَاسهاى سا کاوالً به خَدش دلب کشده است.  ببیًین.

دس ٌتیخه کسی که با وَضَؼات صٌذگی فاػله بگیشد ، وَضَؼات صٌذگی اش کَسک ٍ کَسک تش وی طٌَذ ٍ تضهلص بیضتش ٍ 
فاػله صواٌی ٍ  سؼایت وی تَاٌذ بااٌساى یضتش. طال هش سقذس وَضَع سخت تش باطذ ، دلهشه ٍ تشس هن ٌسبت به آى بیضتش است. ب

ػضبت کسی که بگَیذ وي اوشٍص سادغ به ایي وَضَع ٌهی خَاهن . وَضَؼات ٍ وضکالت صٌذگی فاػله بگیشد اص فاػله وکاٌی
خَب وي ه دیگش. هفت 2تا ؟ داده طَد ست که تشتیب اثشي وَضَع تا سه صواٌی ٍقت اایي اطکال ٍ ایبه  . به خَد بگَیذکًن

به آى ػضبت کًن. طب که به خاٌه وی آین ٌهی  کًن. دس ایي هفته ٌهی خَاهن سادغ هفته دیگش دس وَسد آى ػضبت وی
وی کًذ بشای دٍس طذى اص ى ٍ صواى سا استفاده خَاهن وضکالت ٍ کَله باس وسائل وغاصه ام سا با خَدم به خاٌه آٍسم. کسی که وکا

دس وسافشت ٌهی خَاهن سادغ ، دس ؼشٍسی ، . اوضب دس کًیسا ػضبت کًن سادغ به آى اوشٍص ٌهی خَاهن، وی گَیذ  آى وضکل
 . وشص قشاس وی دهذ ٍ وضکالت صٌذگی اشوَضَؼات  ،بیي خَدش  طخغیي ایًزًیبه آى ػضبت کًن. 

اص تػادل وی آیذ ، تػادل صٌذگی هن اص تضهل وی آیذ. تضهل اٌساى به فاػله های اٍ اص  تشقی اٌساى ههاٌطَس که گفته طذ
. به ههیي وَضَؼات صٌذگی است. آیا وَضَؼات صٌذگی اٌساى سا تسخیش کشده اٌذ ٍ یا آى وَضَؼات تضت کًتشل اٌساى هستًذ
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دس گهاسا وی فشوایذ طخیًا بشٌهی گشدد وگش اص َد. دلیل گزطت صواى اٌساى سا بضسگ وی کًذ. ٍلی اٌساى با گزطت بضسگَاس وی ط
باسٍظ  ، دقیقه دیگش بایستین 5ػبش ٍ طکیبایی خَطضال است که باسٍظ هضن بایذ  ،طاقت  ،سٍی خَطضالی. کسی که با تضهل 

ل است ، هضن سا ههسفش خَد که با تقَیت ٍ تضهل خَطضا ًزًیي طخغیای،  هضن که خغلت تضهل وي بایذ ایًخا تقَیت طَد
وی بیًذ که به خَدش وی گیشد ٍ سشیػتش به آى سیضی که وی خَاهذ وی سسذ.  1222، سشؼت  22وی کًذ. گالسکه بخای سشؼت 

ایي تضهل هن که فکشش وی کشد یک ثاٌیه هن طَل ٌکضیذ. ٍلی سَى وا ایي یک ثاٌیه تضهل سا وی خَاهین تضهل کًین ٍ طهل 
صواٌی که خبش صٌذه بَدى یَسف سا به یػقَ ههاٌطَس که رکش طذ  ست که ایي یک ثاٌیه هضاس ثاٌیه وی طَد.کًین ، آى وَقغ ا

دس ایي صواى بَد که یػقَ اص هضن تضکش وی کًذ ٍ وثل ٍ پس اص آٌکه بشایص وػلَم طذ قذاست یَسف ههزًاى باقی است  دادٌذ
 قَػوقام ٍ بضسگی یَسف دس وغش بشای ی سشا که بشای یػقَ سٍطاٌیت وههتش اص وادیات ایي دٌیا بَد.ایًکه سٍطص دٍباسه صٌذه طذ. 

ذ ٍ ایي وَسد بَد که هًَص فشصٌذ یػقَ طساب وی ط یَسف هًَص سش دایص بَد ، ٍ قذٍسیت یتسٍطاٌی ایًکه. اههیتی ٌذاطت
گاهی اٍقات وا بذٌبال خَطضالی اطتباه وی گشدین ٍ صواٌیکه آى سا بذست ٌهی آٍسین وأیَس طذه ٍ . طذخَطضالی یػقَ باؼث 

 فکش وی کًین که دیگش صٌذگی وػًی ٌهی دهذ . 

ٍ به سه ٌگشاى ، آى است که تػییي وی کًذ  ینایًکه سًخص اٌساى دس صٌذگی سگٌَه باطذ ایًکه ٍاقػاً به سه خَطضال باط
وضکالت صٌذگی ٍ ٌاخالغی ها سه هستًذ. آى است که تػییي وی کًذ آیا اٌساى سقذس تضهل داطته باطذ ٍ یا سقذس تػادل داطته 

ایًکه فشصٌذ وي دس ساه طذا است ،  .تػییي وی کًًذوػیاسهایی پیضشفت اػلی دس صٌذگی سا  ایي طشیق طشص تفکش است که ٍ باطذ
اطتشام گزاس ٌباطذ ٍ دس صٌذگی  ،تَسا سا ادشا ٌکًذ  ،ػذاقت داسد ٍ اویي است بشای وي وهن است یا ایًکه دس ساه هضن ٌباطذ 

کاس وی  ًذیي ٌفش دس فالى کهپاٌی صیش دست فشصٌذمَطضال باطین که وثالً سخبه ایي ؟ آیا بایذ به هش طشیقی که بضَد دلَ سٍد
کًین که باالخشه دَاى است ٍ بایذ با یک ٌفش دٍست باطذ . وهن فقط به ایي فکش  ؟دهت صٌذگی اش بشایهاى وهن ٌباطذ لیکًًذ ٍ

فقط ایي وهن است که سًذیي سال  .هبیوزهبی است ٍ یا غیش وز دٍستص کیست. یهَدی است یا غیش یهَدی.ایي ٌیست که 
سال است که پایص ایستاده ٍ ههذیگش سا اص کَسکی  12یا ایًکه فالى دختش غیش یهَدی بشای است که ههذیگش سا وی طًاسًذ. 

بشایهاى وهن است که دس کاسش به کخا وی اٌخاوذ. تًها ایي وَضَع  ه ایي اصدٍاجکه آیًذٍلی بشایهاى وهن ٌیست  وی طًاسًذ.
سشا که ایي  کًین ٌدل خَش ایي دٌیا وا خَدواى سا به وسائل ٍاهی ٍ پَذ  وهن است که .دسآوذ بسیاس باالیی داسدٍ وَفق است 

 اى گشفته طٌَذ.دیگش اص خَدواى ٍ تػادل وَاسد باؼث وی طٌَذ 

به پیضشفت های وػًَی  ینبتَاٌایًکه تقَیت کًین تا تضهل خَد سا خغلت بیایین با دس پیص گشفتي ػبش ٍ طکیبایی ،  بًابشایي
، ببیًین دس صٌذگیهاى سه  س گزاطتا. بشای سسیذى به ایي وهن الصم است که وسائل ٍاهی ٍ پَذ ایي دٌیا سا کًدست یابین

ائلی دٍستش. ههیضه به ٌغفه پش ش وی کًًذ ٍ سه وسسه وسائلی فشع. سه وسائلی وا سا به هذفهاى ٌضدیک توسائلی اػل هستًذ ٍ 
ٍ ٌه به ٌذاطته ها ٍ ٌکات وًفی. اص بًگشین ،  دس صٌذگی به ٌکات وثبت خَدٍ ه های خَد بًگشین . به ؼباستی دیگش به داطت اىلیَ

است ٍ ههه وسائل تًها به دست اٍ  ٍ تَاٌای وطلق ههه وهن تش ههیضه هضن سا دس ٌظش بگیشین بذاٌین که اٍ است که داٌای کل
 هضن بهتشیي ها سا بشای بًذه خَد وی داٌذ.  . بیایین تَکل ٍ ایهاى خَد سا به هضن بذهین ٍ وطهئي باطین کهطل وی طٌَذ


