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؟میھدیم ھمادا دنکیم یشک هرھب ام زا و دھدیم رازآ ار ام ھک یسک نتشاد تسود ھب ارچ  
 . میوش یم وا قشاع ، میسانشب یبوخ ھب ار دوخ کیرش ھکنیا زا لبق تاقوا زا یلیخ و  میوش قشاع تسا نکمم ام ھمھ
-یم دای " ھطبار یمیش " ناونع تحت نآ زا امومع ھب ھک ، دیآیم دوجو ھب ام رد هاگآدوخان یاھورین فطل ھب ساسحا نیا
 اریز ؛ دینکن شنزرس ، دنکیمن راتفر امش اب ھلصوح و مارتحا اب ھک یدرف نتشاد تسود رطاخھب ار ناتدوخ هاگچیھ . مینک
 ار نامقشع و ھطبار میھاوخیم و میوشیم ھتسبلد ام ، دوشیم لیدبت هدنھدرازآ ھطبار کی ھب ام ھطبار ھک یتقو تسرد
 یشوپمشچ اھنآ زا و دیوش ناتکیرش رازآ و هدافتساوس زا یئزج یدراوم ھجوتم ھطبار یادتبا رد تسا نکمم . مینک ظفح
 تیصخش نداد ناشن زا لبق ایآ ھک دنوش نئمطم ات دننکیم ربص و دنراد یرگاوغا رد یدایز رحبت نارگرازآ اریز ؛ دینک
 زا یتحار ھب و تسا ھتفای میکحت ام قشع ، نامز نیا رد . ریخ ای میا هدش راتفرگ اھنآ ھلت و ماد رد ام ، ناشدوخ یعقاو
 نتشاد تسود دینادب ھک تسا لمتحم یتح و نکمم . تسا یتخس راک رگهدافتساوس درف کی ندرکاھر . تفر دھاوخن نیب
 زین تنوشخ ناینابرق یتح ھک دنھدیم ناشن تاقیقحت . دیرادب تسود ار درف نآ زونھ اما ، تسا کانرطخ رگرازآ درف کی
  . دننکیم ھبرجت دوخ یگدنز کیرش یگشیمھ کرت زا لبق ار ھثداح و دروخرب تفھ ، طسوتم روط ھب

 لاوس ناشیارب ، دننکیمن کرد ار رما نیا ھک یناسک . تشاد دیھاوخ تراقح سح امش ، ھنارگرازآ ھطبار کی رد ندنام اب
 یاھ خساپ ام ؟ دننامیم وا اب و دنراد تسود ار دھدیم رازآ فلتخم لاکشا و دنکیم هدافتساوس ھک ار یدرف ارچ ھک دوشیم
 هدودحم زا جراخ ام یاھ هزیگنا بلغا . درک میھاوخ ھئارا یربتعم و حیحص لیالد اما میرادن لاوس نیا یارب یبوخ یلیخ
 و تاساسحا ، زیارغ نیا . دنتسھ اقب یارب شالت لاحرد ھتسویپ تروص ھب هراومھ دارفا اریز ، دنتسھ ام لرتنک و یھاگآ

  . دننکیم لرتنک ار ام راتفر

ندنام هدنز یارب راکنا  

 . مینکراکنا ار دارفا هدافتساوس میراد لیامت ، میشاب ھتشاد یمک سفن تزع و دوشن راتفر ام اب مارتحا اب هداوناخ رد رگا
 راکنا . دوش دروخرب ام اب ناشیاھراتفر و اھنآ ھیبنت شور ، نیدلاو لرتنک هوحن زا رتھب ھک تشاد میھاوخن راظتنا نینچمھ
 ھب ار قافتا نیا تاریثات ات مینکیم شالت ضوع رد ؛ تسا نداد یور لاح رد یقافتا ھچ مینادیمن ھک تسین ینعم نیا ھب

 میاھتفرگ رارق هدافتساوس دروم اعقاو ھک میوشن ھجوتم تسا نکمم یتح . مینک ھیجوت ار نآ دوخ قطنم اب ای و میناسرب لقادح
.  

 ھتشاد لثم دیلوت رشب ھنوگ ظفح یارب و مینک ظفح ار دوخ ھطبار اقب یارب افرص میریذپیمن ام ھک دھدیم ناشن تاقیقحت
 فرحنم ار درف رکف و دنوشیم ھتفرگ مک تسد دننکیم فیعضت ار قشع لومعم روطھب ھک یتاساسحا و اھتیعقاو . میشاب
 زا ییوجلد اب . مینک شنزرس ار نامدوخ ، یزرو قشع یاج ھب ای و میوش لفاغ تاساسحا و تایعقاو نیا زا ام ات دنزاسیم
-یم تینما ساسحا ام و دوشیم هدنز هرابود قشع ؛ میریگیم ار ندید ھمدص یولج ، قشع اب دنویپ و دوخ یگدنز کیرش
  . مینک

 یربج رارکت ، یزاس لآهدیا ، ینیبشیپ

  دوخ کیرش تاقالم ماگنھ ھب ، دنشاب هدشن نامرد میا هدید یکدوک نارود ھک یناور یاھبیسآ رگا ، میوشیم قشاع ھکیتقو
 دای ھب ارام و دشاب نامردام و ردپ ھیبش ھک دوب میھاوخ یسک لابند ھب ام دایز لامتحا ھب . مینیبیم بیع و صقن یب ار وا
 ھلئسم نیا رد و دشاب رسپ یارب ردام و رتخد یارب ردپ روآدای دیاب امتح صخش نآ ھک تسین ینعم نادب نیا ؛ دزادنایب اھنآ
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 ام هاگآدوخان . دشاب ھتشاد نامنیدلاو اب یکرتشم یقالخا یاھھبنج ھک میوش یسک بذج ام تسا نکمم . تسین حرطم تیسنج
 تفایرد نآ رد یقشع ھک ار نام یکدوک و تفای میھاوخ طلست عاضوا ھب ھکنیا ھب دیما اب ار نامھتشذگ ، ات تسا شالت رد
  . میوشن لفاغ ، دنکیم ینیب شیپ ار لکشم کی ھک ییاھھناشن زا ات دنکیم کمک ام ھب نیا . دشخب دوبھب ، میا هدرکن

  رازآ ھخرچ

 کی . تسا هدافتساوس ھخرچ زا یشخب نیا . دیآیم دوجو ھب ؟ لسع هام هرود کی بلغا ، زیمآ نیھوت دروخرب کی زا دعب
 . دنک یھاوخرذع و دشاب نامیشپ ، دنکراتفر ھناقشاع ، دشاب هرابود طابترا یرارقرب لابند ھب تسا نکمم رگهدافتساوس

 نیا رب و میراد نامیا نامیاھرارق و لوق ھب ام . تسا رارقرب حلص نونکا مھ ھک تسا تحار ناملایخ ، نیا زا رظن فرص
 رگیدکی ھب ھتشردنچ دننامھ اریز  دتفیب یرگید راوگان قافتا میھاوخیمن ام اریز ، داتفا دھاوخن یقافتا رگید ھک میتسھرواب
  . میتسھ ھطبار رد ھک مینک سح هرابود میراد تسود ام و . تسا هدافتساوس زا رتدب یفطاع دنویپ کی ضقن . میاھتسویپ

 نئمطم و راودیما نامھطبار ھب تبسن و مینکرواب ار قشع نیا میھاوخیم ام . دزرویم قشع ام ھب رگهدافتساوس کی ابلاغ
 ھک یتقو دننام تسرد ، میمانیم راکنا " نادرگ خرچ" ار تلاح نیا . تسا نتشاد تینما مھوت زا ھتفرگرب ام راکنا . میشاب
  . مینکیم شومارف ار میا هداد یرایشھ نامز ھک ییاھلوق یلکلا یندیشون کی ندیشون زا سپ

 نییاپ سفن تزع

 داقتنا ام زا و دشاب انتعایب ام ھب ، دنک شنزرس ارام رگهدافتساوس درف کی رگا ھک میرواب نیا رب ، نییاپ سفن تزع لیلد ھب
 و سفن تزع شھاک ثعاب درف نیا یاھداقتنا و شنزرس ، ییانتعا یب ھکنآ لاح ؛ تسا ھتفرگ شیپ رد ار یتسرد هار دنک
 ام . دنھدیم ماجنا روما لرتنک و تردق نتفرگ تسد ھب یارب ار راک نیا ادمع اھنآ . ددرگیم ام نوزفازور سفن ھب دامتعا
 ات مینکیم شالت و مینکیم شنزرس ار نامدوخ . میھدب رییغت ار نامدوخ دیاب ھطبار ندش رتھب یارب ھک میتسھرواب نیا رب

  . مینک هدروآرب ار رگهدافتساوس درف یاھ ھتساوخ

 ھنوگرھ دوجو مدع ای و نامکیرش کچوک یاھ ینابرھم ، نامطابترا ھب یسنج ھطبار ندرک ھفاضا تسا نکمم ام
 ھک ینازیم نامھ ھب نیاربانب . میشاب راودیما نام ھطبار ھب و مینک یقلت قشع ھناشن ناونع ھب ار یو فرط زا هدافتساوس
 تسا نکمم یتح . دنامیم یقاب تباث نامکیرش تیصخش یزاس لآ هدیا و قشع نازیم ، دباییم شھاک ام سفن ھب دامتعا

 ؟ منکادیپ مدوخ یارب یرتھب کیرش مناوتیم نم ایآ ھک میشاب ھتشاد کش

 یلدمھ

 هاگآ دوخ یاھزاین زا ام . میرادن نامدوخ ھب تبسن یلدمھ سح چیھ اما مینکیم یلدمھ ساسحا رگرازآ درف اب ام زا یرایسب
 ھب راداو ار ام رما نیا . میشکیم تلاجخ ، دزاس فرطرب ار نامیاھزاین ات میھاوخب نامکیرش زا ھکنیا زا و میتسین

 دھدیم هولج نامیشپ ار دوخ ، دنکیم قارغا هانگ و اطخ رد ، دنک یزاب ار ینابرق شقن رگرازآ درف رگا ؛ دنکیم هدافتساوس
 ھتشذگ رد ار لکشم کی ھبرجت الومعم اھنآ ( دنکیم تبحص تسا هداتفا قافتا شا ھتشذگ رد ھک یلکشم کی درومرد ای ،
 راکنا متسیس ، مینکیم لمحت ھک یدرد ندناسر لقادح ھب اب و یزاس یقطنم ، ھیجوت ھئارا اب ام یلدمھ سح . ) دنراد دوخ
  . دنکیم ھیذغت ار ام یرکف

 ناشکیرش ھک دننک ناھنپ دوخ لیماف و تسود زا ات دنراد یعس ، دنا ھتفرگرارق هدافتساوس و رازآ دروم ھک یناینابرق رتشیب
 و تسا هابتشا ھلئسم نیا رد یرادزار . مرش تلع ھب یھاگ و دوخ کیرش اب یلدمھ لیلد ھب یھاگ ؛ دنکیم هدافتساوس وا زا
  . دھدیم یرتشیب تردق رگهدافتساوس درف ھب

 تبثم یاھ ھبنج

 تارطاخ نآ گنتلد و میربیم تذل اھنآ زا یھاگ ھک ، دنراد زین یتبثم یاھ ھبنج وا اب نام ھطبار و رگرازآ درف کش نودب
 نآ ، ھطبار رد ندنام تروصرد . اھزور نآ بوخ تارطاخ و طباور لیاوا ھناقشاع تاظحل صوصخلا یلع ؛ میوشیم
 ار دوخ مشخ وا طقف رگا ھک مینکیم روصت ام . دنتفیب قافتا نامیارب هرابود ات میتسھ رظتنم ای و میروآیم دای ھب ار تارطاخ
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 نامھ نیا و . دوب دھاوخ رتھب زیچ ھمھ ، دھد رییغت ار زیچ کی طقف ای ، دنک کمک ام ھب ھک دشاب قفاوم ای ، دنک لرتنک
  . تسام راکنا سح

 یتح و دنراد یبولطم یعامتجا هاگیاج ،دنراد یبوخ ییاناوت فلتخم یاھزیچ ندروآ تسد ھب رد نارگرازآ تاقوا بلغا
 زا یرایسب . دنتسھ هدنبیرف و بلاج یدایز دح ات ھتفیشدوخ دارفا الومعم . دنراد صاخ یا ھنیمز رد ییاھ تراھم یھاگ
 تذل ھتفیشدوخ دارفا یگدنز هویش یلک تروص ھب و یگدنز زا ، اھنآ زا ناشکیرش هدافتساوس مغریلع دننک یم اعدا نارسمھ
 دوجو ھب امش یگدنز رد ار یتبثم تارییغت دنشاب یبوخ تلاح رد یتقو ، دنراد یزرم یتیصخش لالتخا ھک یدارفا . دنربیم
 ناشن یا ھنوگ ھب ار دوخ تیصخش دنناوت یم ، دوخ فادھا ھب ندیسر یارب ، دنتسھ زیتس ھعماج ھک یدارفا . دنروآ یم
 . دز دنھاوخ مقر ار یقافتا ھچ اھنآ ھک داد دیھاوخن صیخشت امش هاگ چیھ و ؛ دیراد تسود امش ھک دنھد

 شوماخ نشور تیوقت

 ار تیوقت نیا میراد تسود ، مینکیم تفایرد یفنم و تبثم یپایپان تیوقت ینیبشیپ لباقریغ و یتیعقوم تروص ھب ھکیتقو
 زا تسا نکمم یفطاع ناکیرش . مینامب ھتسباو نامکیرش ھب یروآدایتعا تروصھب ام دوشیم ثعاب نیا و . میرادنپب تبثم
 هرود تروص ھب تسا نکمم اھنآ . دشاب یبانتجا ناشیگتسبلد شور و کبس ای و دنشابن رگیدکی سرتسدرد یفطاع رظن
 ، دنوش رود امش زا ، یمیمص و زیگناتفگش تاقالمرارق کی زا دعب تسا نکمم یتح ؛ دنشاب امش کیدزن دنھاوخب یا
 برطضم ، مینامیم ربخیب نامکیرش زا یتقو . دننک امش زا هدافتساوس ھب مادقا یتح ای و دننک شوماخ ار دوخ هارمھ نفلت
  . میریگیم هابتشا قشع اب ار دوخ قایتشا و درد و میوش کیدزن وا ھب ھک میتسھ نیا لابند ھب و میوشیم

 رادید زا عانتما ای و ام ندرک درط اب ات ؛ دنھدیم ماجنا ار راک نیا ادمع ، دنراد تیصخش لالتخا ھک یدارفا صوصخ ھب
 زا ھک نیا ھب ام و . دنزاسیم فرطرب ار ام یاھزاین ، یفداصت تروص ھب اھنآ سپس . دننک لرتنک ار ام دنناوتب ، ام اب

  . میوشیم داتعم ، مینک تفایرد تبثم خساپ نامکیرش

 ، مینک طایتحا ، مینامب ات نیا ھتفرگدای ام اما ؛ دوش یم رت ینالوط رگیدکی زا یریگ هرانک یاھ هرود نامز تشذگاب
 رارکت لیلد ھب ؛ دوش یم دای  بیسآ ھب یریگوخ ناونع تحت نآ زا ھک . میشاب راودیما نام ھطبار ھب و میشاب ھتشادربص
 ربارب رد درف ، دوش یم یفطاع دنویپ داجیا ثعاب تازاجم و شاداپ یپایپان تیوقت نآ یط ھک هدافتساوس یاھ ھخرچ
 نیرتتخس ھنارگرازآ ھطبار کی ندرکاھر ارچ ھک دھدیم حیضوت یبوخ ھب  بیسآ ھب یریگوخ . دنک¬یم تمواقم تارییغت
 دنراد یفطاع ھطبار رزویبا کی اب ھک یدارفا تسا نکمم یھاگ . میوشیم ھتسباو رگرازآ درف ھب ام و تسا ییادج عون
 یکدنا . دشابن یضاران وا ات دننک لمع ھناطاتحم و دنشاب ناشکیرش تیاضر بسک لابند ھب اھنت ، دننک شومارف اردوخ الماک
 ھطبار یرارقرب دننام تسرد ( ددرگیم ود نآ نیب قشع و سوھ ندمآ دوجو ھب ثعاب جوز کی نیب یکیدزن و ینابرھم
 و ؛ میراد یبوخ ساسحا دراد نامتسود یسک ھکنیا زا و میتسھ تبحم ھنشت ام اریز ، ) وگتفگ و ثحب کی زا سپ یسنج
 .دوریم رامش ھب رازآ ھخرچ یارب یا ھیذغت عبنم ، قافتا نیا

 نیا اما ؛ دنکیم امش یارب دوخ یاھ تیباذج نتشاذگ شیامن ھب مادقا وا ، دینک دیدھت ییادج و کرت ھب ار ناتکیرش امش رگا 
 ریگ ھشوگ ، ییادج زا سپ ھک دیشاب ھتشاد ار راظتنا نیا . تسامش لرتنک هرابود ندروآ تسد ھب یارب رگید یمادقا اھنت

 ساسحا ھک یتقو . دیوش وا گنتلد و دیرادب تسود ار دوخ ویسویبا و نیشیپ کیرش اھتدم ات تسا نکمم و . دش دیھاوخ
 یم ، میشاب ناما رد دنکیم دراو ام ھب وا ھک ینامسج یاھبیسآ زا میناوتیمن و میتسھ ویسویبا درف لرتنک تحت الماک میدرک
 مدع ای و ینابرھم ھنوگرھ . مینک هدافتسا ، دوشیم هدربراک ھب ناریسا یارب ھک یحالطصا ، ملھکتسا مردنس زا میناوت
 یرتمک دیدھت رزویبا درف دسریم رظن ھب ھک رابرھ . میھدیم تیمھا نآ ھب و مینادیم یتسود ھناشن کی ار تنوشخ دوجو
 یم خر یمیمص طباور رد رتشیب رما نیا . میتسھ مھاب هرابود ام و تسام تسود وا ھک مینکیم روصت ام ، دراد ام یارب
 ود ، یسنج دنویپ و یندب تیباذج ، دراد دوجو جوز نیب ھک یا ھبذاج تردق دوجو تلع ھب طباور نیا رد اریز ، دھد
 تظفاحم ) رزویبا کی ( یدرف زا میھاوخیم و میرادافو دوخ هابتشا ھب ام . دنروآ یمن دوجوب رگیدکی یارب یرطخ کیرش
 مینک کرت ار ھطبار ، مینک تبحص نارگید اب نام ھطبار هرابرد ھکنیا زا . میراد یگتسبلد وا ھب نامدوخ زا رتشیب ھک مینک
 ناونع ھب . دنراد دیدھت سح ، دنراد ام ھب کمک رد یعس ھک نامنایفارطا . مینکیم هانگ ساسحا میریگب سامت سیلپ اب ای و
 وشوتسش ارام زغم دنھاوخیم ھک ینارگ ھطساو ناونع ھب تسا نکمم یا ھلحرم هدزاود یاھ ھمانرب و نارواشم ، لاثم
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 ام ھب یکمک ھکنیازا و ددرگیم نامھطبار ندش رتدولآرھز ثعاب نیا و . دنوش یقلت ، دننکادج رگیدکی زا ارام و دنھد
 . دھاوخیم رزویبا کی ھک یزیپ نامھ تسرد ... دنکیم یریگولج دسرب

  دیھد ماجنا دیناوتیم ھک ییاھراک

 : دینک رود ناتنھذ زا ار دوخ نیشیپ کیرش دیناوتیمن ای و دیا هدش راتفرگ یا ھطبار رد دینکیم رکف رگا

  . دیشاب یا ھفرح کمک و ینابیتشپ لابند ھب

  . دینک تکرش ؟ کرتشم سانشان تاسلج رد

  . دیشکب شلاچ ھب ار دوخ راکنا تردق و دینک بسک تاعالطا

 . دیراذگب رستشپ ار دوخ زا یفطاع هدافتساوس و تنوشخ ھنوگرھ زا تظفاحم لحارم و دیھد شرازگ ار تنوشخ ھنوگرھ

 وا ھب ھیبش دیدرکیم مسجت ھک ار ینیدلاو دوخ نھذ رد ، دش بلج وا تمس ھب ناتھجوت ای و دیدش رزویبا درف گنتلد رگا
  . دینکروصت ؟ ار دندوب

 . دیوش تحاران ات دیھد هزاجا دوخ ھب و دیسیونب دوخ ھطبار هرابرد

 . دیرادب تسود رتشیب ار ناتدوخ

  . دیوش وربور ناتیاھزاین اب

  دینک نییعت ناتطباور یارب ییاھ یدنبزرم ات دیریگبدای

 

 )رنھ و ھفسلف ،ناور فالتئا( هزاس ناور هاگشیدنا
 یمجنم ینام رتکد

www.psychonstruct.com 
 
 

 

 

 


