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ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ
داﺳـﺘﺎن ﻫﻠﻦ ﮐﻠـﺮ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺧﻮدﺗـﺎن ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻪ آدم ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی

ﺑـﻮده .ﺑـﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗـﺎزه ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻘﺪر زﻧﺪﮔﯽ اﯾـﻦ زن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
اﮔـﺮ اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .اﮔﺮ ﻣﺎدروﭘﺪرش او را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴـﻪی
ﻧﮕﻬـﺪاری از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﯽﻓﺮﺳـﺘﺎدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷـﺪ؟ اﮔﺮ آﻧﯽ ﺳـﺎﻟﯿﻮان ﻣﻌﻠﻤﺶ

ﻧﺒـﻮد ،ﭼـﻪ ﻣﯽﺷـﺪ؟ در زﻧﺪﮔـﯽ ﻫﻠـﻦ »اﮔﺮﻫـﺎی« ﺑﺴـﯿﺎری وﺟـﻮد دارد .از

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ »اﮔﺮﻫﺎ« ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻫﻠﻦ،
ﺧﻮش
ِ
ِ

ﻫﻤﻪی آدمﻫﺎ اﯾﻦﻗﺪر ﺧﻮشﺷـﺎﻧﺲ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻫﻤﻪی
ﻣﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ

ﻼ ﺧﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ آدﻣﯽ ﭼﻘﺪر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﻣﺜ ً

ﺷـﻤﺎ ،وارد دﻧﯿﺎی او ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ

اﺳـﺖ ﺑـﺎ او دوﺳـﺖ ﺷـﻮﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮدن ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان

ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺧﻮدﺗـﺎن ﻫـﻢ ﻫﺴـﺖ .اﮔﺮ ﺣﺮﻓـﻢ را ﻗﺒـﻮل ﻧﺪارﯾـﺪ ،ﺑﻪ ﺣـﺮف ﻫﻠﻦ

ﮔـﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روزی ﮔﻔﺖ» :ﺳـﺎدهﺗﺮﯾﻦ راهِ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ ،ﺧﻮب ﺑﻮدن اﺳـﺖ«.
اﻣﯿﺪوارم از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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در ﺗﺎرﯾﮑﯽ

ﻫﻠﻦ ﮐﻠﺮ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻨﻮا .اﻣﺎ از اول اﯾﻦﻃﻮری ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ

ﺑﭽﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺸﻨﻮد.

ﻫﻠـﻦ در ﺑﯿﺴـﺖوﻫﻔﺘﻢ ژوﺋـﻦ ﺳـﺎل  ۱۸۸۰ﻣﯿـﻼدی در ﺗﺎﺳـﮑﺎﻣﺒﯿﺎ،
ﺷـﻬﺮی ﮐﻮﭼـﮏ در ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﯽ اﯾﺎﻟﺖ آﻻﺑﺎﻣـﺎ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷـﺪ .ﮐﻠﺒﻪی

ﮐﻮﭼـﮏ دوﺧﻮاﺑـﻪای ﮐـﻪ ﻫﻠـﻦ در آن ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪ،
ﺑـﺎ درﺧـﺖ ﻣـﻮ و ﮔﯿﺎﻫـﺎن روﻧـﺪه ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺷـﺪه ﺑـﻮد.
دﻫﮑـﺪهای ﮐـﻪ ﻫﻠـﻦ در آن ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪ ،ﺑﺨﺸـﯽ از
ِ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻠﺮ ﺑﻮد .ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ،
اﻣـﻼک
ِ

آن اﻣـﻼک را ﺳـﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ
ﻫﻠﻦ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن،
ﺧﺎﻧﻪﺷـﺎن ﺑـﻪ »ﺳـﺒﺰ ﭘﯿﭽـﮏ «
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﭘﯿﭽﮏﻫﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ،
درﺧﺖﻫﺎ و ﻧﺮدهﻫﺎی دور و ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

۸

ﭘـﺪر ﻫﻠـﻦ ،آرﺗﻮر ،ﻣـﺮدی ﺑﻮد ﺧﻮنﮔﺮم و ﻋﺎﺷـﻖ ﮔﭗوﮔﻔﺖ .ﭼﻮن
ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸـﺘ ِﺮ وﻗﺖﻫﺎ دوﺳـﺘﺎﻧﺶ
را دﻋـﻮت ﻣﯽﮐـﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳـﺒﺰ ﭘﯿﭽـﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺪت
زﯾﺎدی آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ً
اﺻﺎﻟﺘﺎ اﻫـﻞ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد
ﺧﺎﻧـﻮادهی آرﺗـﻮر

و ﺑـﺎ ﻣﺸـﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ژﻧـﺮال ﺟﻨـﻮب آﻣﺮﯾـﮑﺎ،
راﺑـﺮت ای .ﻟﯽ ،ﻧﺴـﺒﺖ داﺷـﺖ .ﺧﻮدِ آرﺗﻮر
ﻫـﻢ درﺟـﻪی ﺳـﺮواﻧﯽ داﺷـﺖ و در ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺶ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺟﻨﻮب
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.

راﺑﺮت ای .ﻟﯽ

ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻰ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﻨـﮓ داﺧﻠـﯽ آﻣﺮﯾـﮑﺎ ﺑﯿﻦ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۸۶۱ﺗـﺎ ۱۸۶۵
ﻣﯿـﻼدی اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪهی اﯾﺎﻻت

ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﮐﻪ از ﯾـﺎزده اﯾﺎﻟﺖ
ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺐ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷـﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد.

اﯾـﻦ دو ارﺗﺶ درﺑـﺎرهی ﺑـﺮدهداری اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮﯾﻦ

ﻣﺒﺎرزات در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

۹

آﯾﺎ

ﻣﻰداﻧﺴﺘﯿﺪ؟

ﯾﮑﯽ از اﺟﺪاد ﻫﻠﻦ ،در ﺷﻬﺮ
زورﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ ،اوﻟﯿﻦ
ِ

ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن
ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ درﺑﺎرهی
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ.

ﺳﺎل  ،۱۸۷۷ﺳﺎرا ،ﻫﻤﺴﺮ اول آرﺗﻮر،
درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺳﺎرا ،آرﺗﻮر
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد از دو ﭘﺴﺮش ،وﯾﻠﯿﺎم
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺰرگ ﺷـﺪه
و ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾـﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ ﺑـﺎ ﮐﯿـﺖ آداﻣﺰ،
ﻣﺎد ِر ﻫﻠﻦ ،ازدواج ﮐﺮد.

ﮐﯿﺖ ،زن ﺟﻮان و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهای
از اﻫﺎﻟـﯽ ﻣﻤﻔﯿـﺲ ،در اﯾﺎﻟـﺖ ﺗﻨﺴـﯽ ﺑـﻮد و

ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﯾﮏ »دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺪرش ﺳﺮﺗﯿﭗ
ارﺗـﺶ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ ﮐﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺘﻘﺎدات او را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽداد .آرﺗﻮر ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺸـﺘ ِﺮ ﺛﺮوﺗﺶ را در
ﺟﻨـﮓ داﺧﻠـﯽ از دﺳـﺖ داده ﺑﻮد .ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨﮓ ،ﺑـﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﭘﻨﺒﻪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
روزﻧﺎﻣـﻪای ﻣﺤﻠﯽ ﺷـﺪ .ﮐﯿـﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺧﻞوﺧﺮﺟﺸـﺎن را ﺑﺎ
ﻫـﻢ ﺟﻔﺖوﺟﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﻮه و ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽﮐﺎﺷـﺖ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ
ﭘﺮورش ﻣﯽداد و ﺣﺘﯽ ﮐﺮه و روﻏﻦ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
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ﯾﻌﻨـﯽ زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺟﻨﻮب اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﺧﺘﺮﻫـﺎی زﯾﺒـﺎی ﺟﻨﻮﺑـﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎی
ﺑﺎﺷـﺪ.
ِ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دارﻧﺪ.

وﺿﻌﯿـﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ ﺳـﺎل  ۱۸۸۵ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷـﮑﻞ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﮔﺮوور ﮐﻠﯿﻮﻟﻨﺪ ،آرﺗﻮر را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎرﺷﺎل
اﯾﺎﻟﺖ آﻻﺑﺎﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
در آن ﺳـﺎلﻫﺎی ﺳـﺨﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾـﮏ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ﻫﻢ
اﻓﺘـﺎد و آن ﺗﻮﻟـﺪ ﻫﻠـﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ زن و ﺷـﻮﻫﺮ ،ﺑـﻮد .ﻫﻠﻦ از
وﺗـﺎب ﻧﺮم و
ﺑﺴـﯿﺎری ﺟﻨﺒﻪﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣـﺎدرش رﻓﺘﻪ ﺑـﻮد :ﻣﻮﻫﺎی ُﭘﺮﭘﯿﭻ
ِ

آﺑﯽ روﺷـﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮش و ذﮐﺎوت ﮐﯿﺖ را
ﻃﻼﯾﯽ ،ﭼﺸـﻢﻫﺎی ِ
ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد.

ﻫﻠﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﺶ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان

ﻣﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ ،ﺗﮑـﺮار ﻣﯽﮐـﺮد ،ﻣﺜ ً
ﻼ» :ﭼﻄـﻮری« و »ﭼﺎی ،ﭼـﺎی ،ﭼﺎی«.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻪﺟﺎی »آب« ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آ ـ آ«
ﻫﻠﻦ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴـﻤﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد .در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد
ﺗﻮﻟﺪش ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺮداﺷـﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺷـﺮوع ﺑﻪ دوﯾﺪن ﮐـﺮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮدش
ﮔﻔﺖ آن روز ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻟﺮزان ﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎزی ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻤﺎم
اﻟﺒﺘـﻪ اﯾﻦ
ِ
ﺷﺪ و ﻫﻠﻦ از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد.
زد زﯾـﺮ ﮔﺮﯾـﻪ و دﻧﺒـﺎل
دﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮ
ﻣﺎدرش ﮔﺸﺖ.
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روزی در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﻫﺠﺪه ﻣﺎﻫﺶ ﺑﻮد ،ﻣﺮﯾﺾ
ﺷـﺪ .ﭼﻨـﺪ روز ﺑـﺎ ﺗﺒـﯽ ﺳـﻮزان در رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮاﺑﯿـﺪ .دﮐﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺷﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪاش ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ ﻫﻠﻦ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺷﮑﻢ و ﻣﻐﺰ ﺷﺪه .دﮐﺘﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
دﭼﺎر
ِ
ﻫﻠﻦ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﺑﻌﺪ ،ﺗﺐ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﻠﻦ ﺧﻮﺷـﺤﺎل و آﺳـﻮده ﺷـﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻮدﮐﺸﺎن دارد ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻮزادﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ؟

ﻫﯿﭻ دوﺗﺎ ﻧﻮزادی ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ

زﻧﺪﮔـﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺸـﺨﺼﯽ ﮐﺴـﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐـﻮدﮐﺎن در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪی ﻣﻬﻢ ﺑﺎ

دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

دوﻣﺎﻫﮕﻰ

ﻏﺎنوﻏﻮن و ﻏﺮﻏﺮ ﮐﺮدن .ﻧﻮزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮش را ﺑﻪﻃﺮف ﻣﻨﺒﻊ ﺻﺪا ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﮕﻰ

ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺪاﻫﺎ .ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،درد ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
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اﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻠﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺸﺎن داغ و ﺧﺸﮏ

ﺷـﺪه و درد ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧـﺪ ﻫﻠﻦ ﺑﻪﺟـﺎی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻧـﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ
ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻬﺶ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﯿﺖ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻮزادش را آرام ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﺮا ﻫﻠﻦ آنﻫﻤﻪ وﺣﺸـﺖزده
و ﮔﯿﺞ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد :ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﯿﺖ دﺳﺘﺶ
را روﺑﻪروی ﺻﻮرت ﻫﻠﻦ ﺗﮑﺎن داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻮدک ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ
را ﻧﻤﯽﺑﻨﺪد .ﺑﻌﺪ زﻧﮓ ﺷﺎم ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ.
ﺑﺎ!

ﺷﺶﻣﺎﻫﮕﻰ

در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺻﺪاﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺷـﻨﻮد ﺑﺎ

ﯾﮏﺳﺎﻟﮕﻰ

ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺳـﺎدهی ﺷـﻔﺎﻫﯽ ﭘﺎﺳـﺦ

ﺳﺮوﺻﺪا واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﺳﻢ

ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﺎﻣﺎ« و »ﺑﺎﺑﺎ«

ُﻧﻪﻣﺎﻫﮕﻰ

ﻫﺠﺪهﻣﺎﻫﮕﻰ

ﺧﻮدش ﻫﻢ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

»ﻧﻪ« را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ .ﺻﺪا و ﺣﺮﮐﺎت دﯾﮕﺮان

را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

و ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »آ ـ آ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪی ﺳـﺎده را ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺑﺎ

اﺷـﺎره ﮐـﺮدن ﺧﻮاﺳـﺘﻪاش را ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ.
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ﺻﺪای زﻧﮓ ﮐﯿﺖ را از ﺟﺎ ﭘﺮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻠﻦ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﺸـﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
دﺧﺘﺮش ،ﻫﻠﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﯾﺪن ﮔﻞﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای

ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺸﻨﻮد و اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ﻫﻤـﻪی اﯾﻦﻫـﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤـﺎریاش اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑـﻮد ،ﺑﯿﻤﺎریای
ﮐـﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻪﺳـﺎدﮔﯽ آن را »ﺗﺐ ﻣﻐﺰی« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺰﺷـﮏﻫﺎی آن
دوران وﺳـﺎﯾﻞ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻣﺮوزی را ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ

ﻫﻠﻦ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﻫﻠﻦ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ورم ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺷـﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺐ ﻣﺨﻤﻠﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺗﺐ ﻣﺨﻤﻠﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﮔﺮ ﮔﻠﻮی ﮐﺴﯽ ﭼﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪش ﺑﻪ ﺗﺐ ﻣﺨﻤﻠﮏ

ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷـﻮد .ﻋﻼﺋـﻢ آن ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از ﺟﻮشﻫﺎﯾﯽ ﺑـﻪ رﻧﮓ
ِ
روﺷـﻦ ،ﮔﻠﻮدرد و ﺗﺐ ﺑﺎ درﺟﻪی ﺑﺎﻻ .ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗـﺐ ﻣﺨﻤﻠـﮏ دﭼﺎر ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫـﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک

دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه دﮐﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ

ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
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»ﻋﻄﺮ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻣﻦ
را ﻣﯽ َﺑ َﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام در
ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪ دوران ﺧﻮش
ﮐﻮدﮐﯽ در ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن
ﻫﻠﻮ«.
ﻫﻠﻦ ﮐﻠﺮ،
در ﮔﺸﻮده،
ﮐﺘﺎب ِ
۱۹۵۷
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ﻓﺼﻞ

۲

ﺑﭽﻪی وﺣﺸﯽ

ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ ُﭘـﺮ از ﺗﺐوﺗﺎب ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻠـﻦ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی
ﭼﻨـﺪ
ِ

دورو ﺑﺮیﻫﺎﯾﺶ .ﻫﻠﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮش ﺑﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ﺑﻮد
ﺧﻮدش را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﻨﺪازد!

اواﯾـﻞ ﻫﻠـﻦ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﻪ ﻣـﺎدرش ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد ﺗـﺎ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ وﻗﺖ
ﮐﯿﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﻫﻠﻦ ﻫﻢ روی ﭘﺎی او ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﯿﺖ راه
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻫﻠﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ داﻣﻨﺶ آوﯾﺰان ﻣﯽﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ،
ﻫﻠﻦ ﺑﺎ دﺳـﺖﻫﺎﯾﺶ دﻧﯿﺎی دور و ﺑﺮش را ﺟﺴـﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ
زود ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ راﻫﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ و اﻃﺮاف ﺳﺒﺰ ﭘﯿﭽﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﭼـﻮن ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺷـﻨﻮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ دور و ﺑﺮش ﺑﻪ ﻗﻮهی
ﭼﺸـﺎﯾﯽ ،ﺑﻮﯾﺎﯾـﯽ و ﻻﻣﺴـﻪاش ﺗﮑﯿـﻪ ﮐﻨـﺪ
و ﺗﻤـﺎم ﺗﻼﺷـﺶ را ﻣﯽﮐـﺮد ﺗﺎ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮان
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳـﺮش را ﺑﻪ ﭼﭗ
و راﺳـﺖ ﺗـﮑﺎن ﻣﯽداد ،ﻣﻨﻈـﻮرش »ﻧﻪ«
ﺑـﻮد و اﮔـﺮ ﺳـﺮش را ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﯿـﻦ ﺗﮑﺎن
ﻣﯽداد ،ﻣﻨﻈﻮرش »ﺑﻠﻪ« ﺑﻮد.
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وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﺑﺮو« ،او را ﻫﻞ ﻣﯽداد و وﻗﺘﯽ
از ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪﻃﺮﻓﺶ »ﺑﯿﺎﯾﺪ« ،او را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﻫﻠـﻦ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪاش ﺑـﺮای ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﺣـﺮﮐﺎت اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮش را ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن

ﺑﻔﻬﻤﺎﻧـﺪ .ﻣﺜ ً
ﻼ اﮔﺮ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐـﺮد دارد ﺗﮑﻪای ﻧﺎن

ـﺮد و روی آن ﮐـﺮه ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ .اﮔﺮ ﺑﺴـﺘﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ واﻧﻤﻮد
را ﻣﯽ ُﺑ َ
ﻣﯽﮐﺮد درﺣﺎل درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ

ﺳﺮدش اﺳﺖ.

ﺣﺲ ﮐﺮدن دﻧﯿﺎ

ﺣـﺲ اﺻﻠـﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت و ﻧﯿﺰ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫـﺎ دﻧﯿﺎی
ﭘﻨـﺞ
ّ

اﻃﺮاﻓﺸـﺎن را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺣﺲ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﻻﻣﺴﻪ

ﭼﺸﺎﯾﯽ

ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ

ﺷﻨﻮاﯾﯽ
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آﯾﺎ

ﻣﻰداﻧﺴﺘﯿﺪ؟
ﻫﻠﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ

ﻫﻠﻦ ﺑﺎ اﯾـﻦ روش ،زﺑﺎن ﻣﺨﺼﻮص
ﺧﻮدش را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ را اﺧﺘﺮاع

از آن ﺑــﺎ ﺧــﺎﻧﻮاده و دوﺳـﺘﺎﻧﺶ

ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺷﺼﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻮد.

ﻣﺎدرش و ﻣﺎرﺗﺎ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ،دﺧﺘﺮ
ﮐﻮﭼﮏ آﺷﭙ ِﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی او را

ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺎرﺗﺎ و ﻫﻠﻦ ﻫﻢﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﺎرﺗﺎ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻠﻦ ﮐﻤﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد .ﻣﺎرﺗﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﻫﻠﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﮏ ﻧﺨﻮرد ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮﮐﺎری را ﮐﻪ ﻫﻠﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ،
اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
ِ
وﻗﺖ زﯾﺎدی را در آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﺎرﺗﺎ
دﺧﺘﺮﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻤﯿﺮ را ورز دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮغﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻢ ﮐﻪ از ﭘﻠﻪﻫﺎی آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑـﺎﻻ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻏﺬا ﻣﯽدادﻧﺪ.
روزی ﯾﮑﯽ از ﻣﺮغﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ درﺳـﺘﻪ را
از دﺳـﺖ ﻫﻠﻦ ﻗﺎﭘﯿﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮد .دﺧﺘﺮﻫﺎ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮغ ﺧﻮﺷﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﭼﯿﺰی
ﺑﺪزدﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﯿﮑﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎزه ﭘﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺎﭘﯿﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﯿﺰمﻫﺎ
ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ!

۱۸

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻫﻠﻦ
در دوران ﮐﻮدﮐﯽ
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روزی دﯾﮕـﺮ ﺑﭽﻪﻫـﺎ در
اﯾـﻮان ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ
ﻗﯿﭽﯽ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی درﺳﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﺧﯿﻠﯽ زود ﺣﻮﺻﻠﻪﺷـﺎن از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺳـﺮ رﻓـﺖ و ﻫﻠـﻦ ﻣﺎرﺗﺎ را راﺿـﯽ ﮐﺮد اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫـﺪ ﻣﻮﻫﺎﯾـﺶ را ﮐﻮﺗـﺎه ﮐﻨﺪ .دﺳـﺘﻪی ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻮﻫـﺎی ﻣﺎرﺗﺎ را ﺑﺎ

ﻗﯿﭽﯽ ُﺑﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎرﺗﺎ ﻫﻢ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﭽﯽ را از ﻫﻠﻦ ﮔﺮﻓﺖ
و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ او را ُﺑﺮﯾﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﻫﻠﻦ آن دوﺗﺎ
را دﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﭘﺎﯾﺎن داد.
ﻫﻠـﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﻨﻈـﻮرش را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧـﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﻮرﺗﺸـﺎن را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮد،
ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد آدمﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از دﻫﺎﻧﺸـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺗـﻼش ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺎ
دﻫﺎﻧﺶ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ﻫﻠﻦ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑﭽﻪی ﻟﺞﺑﺎزی ﺑﻮد ،اﻣﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻼﻓﻪ
ﺣﺲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط را ﺑﻪﺷﮑﻞ »دﺳﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ّ

ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮی او را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻠﻦ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﻨﻈﻮرش را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ،
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻣﯽزد و ﻇﺮفﻫﺎ را ﭘﺮت
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻮی اﺗﺎق.
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