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شنوم دراودا رثا غیج یشّاقن یسررب  

 هدرن یور زا و مداتسیا زاب .دش دولآ نوخ نامسآ ناھگان ؛دوب بورغ لاح رد دیشروخ ،مدوب ندز مدق لاح رد تسود ود اب
 یور رب نوخ و شتآ یاھ ھنابز .مدوب هدناماو و ھتسخ یریذپان فصو تروص ھب ؛مدش مخ لپ ی هدیسوپ و یبوچ یاھ

یاوآ  دعب یدنچ .مدیزرل یم سرت زا و مدوب هدنام بقع  مناھارم  نم ،دنداد ھمادا نتفر هار ھب اھ نآ زا ھ دندش هدیشک .  1 هردبآ
.مدینش ار تعیبط یاھتنا یب غیج  

2 ی دا رص ع کی نایاپ مان اب ن  آ زا ھک ر نھ یرات رد یراز خ گ ھل ح رم نای  اپ ور رد یژ ن رعاش و شا ٌق ، ن شنوم دراودا س ط ٌوت ھیر  گ ای غ  یج رث ا
 ھب اھنآ لاکینکت تراھم و دننک میسرت ینیع تروص ھب ار دوخ یاھ هژوس ھک دنتشاد لیامت ناشّاقن بلغا هرود نآ رد .دش هدیشک ،هدش
 و راکفا ،فطاوع شیامن ھب عورش شنوم لثم یروسج نادنمرنھ ،٩١ نرق نایاپ رد .دشیم یراذگ شزرا نیدقتنم دید زا لکش نیا
 رارق رایسب یاھدقن دروم دوخ نامز رد ھکنیا دوجو اب .دندرکیم هداس یاھ مرف و هدش قارغا یاھ گنر قیرط زا دوخ تاساسحا

د . نتشاذ گ تسیب رق رد رگ ن ید ن ردم ج یاھ شبن یرنھ 3  و مز ینوسرپسکا ییاز  رب  سب تاری ث ات ثم شنوم ل و گوگ نو یناشاقن    ،دنتفرگ

 ھب لیدبت ھظحل کی رد ھک هدنیازف یبارطضا ،هدوب شبلاغ یناور یاضف رٌوصم یلکش ھب رثا نیا ،شرعش رد شنوم ی هراشا قبط
 مرف و مرگ یاھ گنر زا جنّشتم یبادرگ تروص ھب غیج ،گوگ نو ی هراتسرپ بش رثا لثم .دوشیم )یبارطضا( کیناپ ی ھلمح کی
 هدافتسا اھ تشادرب قبط ،دنکیم هراشا نوخ ھب ابترم شنوم شرعش رد .دنکیم شعترم ار رگ هراظن تاساسحا و تاناجیھ ،هداس یاھ
 نیا رد هدش میسرت لپ فارطا رد  .دراد رثا نیا یاضف رد ینوریب یدیدھت ھب هراشا ،مرگ یاھگنر اب ھنیمز سپ رد راّود یاھ مرف زا
 ایآ یلو .دشاب هدوب هدش یخالس تاناویح نایاپ یب غیج دناوتیم ،تعیبط دایرف و ریفن زا شنوم روظنم و ،ھتشاد دوجو یھاگراتشک رثا
 6رشتنم بارطضا و 5یراودا نونج زا گوگ نو دننام زین شنوم 4یدادیور سپ تاعلاطم قبط  ؟تسا هدوب رثا نیا ماھلا عبنم اھنت نیا

 یگدنز رد شنوم نامرح و جنر زا یادج .دشاب وا راثآ بلغا رد دوجوم ّجنشت هدننک ھیجوت یدح ات دناوتیم نیا و هدربیم جنر
 اضق زا .تسا هدوب باذع رد هدوب یرتسب یناور ناتسرامیب رد شرھاوخ ھکنیا زا زین میقتسم ریغ یتروص ھب وا ،شیصخش
 یاھتنا یب دایرف زا روظنم دراد ناکما ایآ .تسا هدوب هدش عقاو ریوصت رد ّشقنم لپ یکیدزن رد زین رظن دروم یناور ناتسرامیب

 یاھتنا یب دایرف و ریفن ،دراد رت ریگارف یجنر ھب هراشا رثا یانعم دیاش ای  ؟دشاب هدوب هاگشیاسآ نیا روجنر نارامیب دایرف ،تعیبط
 !نردم یگدنز موتحم جنر زا تادوجوم یمامت یگتشگرس و لالم

 )رنھو ھفسلف ،ناور فالتئا( هزاس ناور هاگشیدنا
 یمجنم ینام رتکد
 ٩٩ دادرم
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1 Fjord 

 اھهوک یاھھنماد نتفر بآ ریز یپ رد اھهراوید نیا .تسا یدنت و بیشرپ یاھهراوید یارادً الومعم هردبآ .دشاب ھتفر شیپ یکشخ رد ھک تسا ایرد زا یفرژ و کیراب ٔھباخاش درویف ای هَردبآ
 .تسا ھتفای لیکشت یلحاس هرد کی ندش قیمعو دایز یلاچخی شیاسرف ھمادا ای

2 The fin de siecle 
3 Expressionism 
4 Retrospective  
5 Bipolar Disorder 
6 General Anxiety Disorder (GAD) 


