
 

آموزش و بازی جای به کار  

 

گشُّی اص  غشّب ُش سّص، ُویي کَ تاسیکی جای خْسؽیذ سا هی گیشد،

ّ ًْجْاًاًی کَ دس ُوغایگی هاى اص خاًَ ّ کاؽاًَ آّاسٍ ؽذٍ ّ تشای تَ 

اًذ، دس هحلی  دعت آّسدى ًاى تخْس ّ ًویشی تَ عشصهیي ها پٌاٍ آّسدٍ 

ُای  ُای تضسگ کیغَ ی یک سّص کاسؽاى سا دس تغتَ دس دیذسط، ًتیجَ 

کٌذ، تَ ُا سا تاس  دٌُذ ّ تا سعیذى ّاًتی کَ ایي یافتَ پالعتیکی لشاس هی

  .اًتظاس هی ًؾیٌٌذ

دٌُذ  ایي ًْجْاًاى ُوغایَ، کیغَ ُای ؽاى سا دس پٌاٍ ؽوؾادُایی لشاس هی

کٌذ ّ ُواى جا تَ ػاتشاى پیادٍ  سّ کن ػشض سا اص خیاتاى جذا هی  کَ پیادٍ

کٌٌذ کَ اکثشا اص ها تِتشاًی ُغتٌذ، کَ  ُایی ًگاٍ هی ّ یا عشًؾیٌاى اتْهثیل

آًمذس کَ اگش کغی تخْاُذ تا آًاى گپ ّ . اًذ تچَ ُا اًگاس تَ ایي تی تْجِی ّ ًذیذٍ ؽذى ػادت کشدٍ. تیٌٌذ صال ًویایي جواػت سا ا گْیا 

 .اًذ گفت ّگْیی داؽتَ تاؽذ، تایذ دیْاس یخی سا تکؾٌذ کَ آًِا تَ دّس خْد کؾیذٍ

 

 کٌی؟ چَ کاس هی. خغتَ ًثاؽی -

 !تاصیافت -

 اُل کجایی؟ -

 ؟!خشاعاى -

 کجای افغاًغتاى؟ -

 ؽٌاعی؟ کجاػ سّ هی -

 ...کاتل، هضاس ؽشیف، ُشات، پٌجؾیش -

 ُشات -

 چٌذ ّلتَ اّهذی ایشاى؟ -

 دّ عالَ -

 دّعت داؽتی االى کجا تاؽی؟. صًی خیلی خْب ّ تذّى لِجَ حشف هی -

 اهشیکا -

 چشا اهشیکا؟ دّعت ًذاسی پیؼ خًْْادت تشگشدی؟ -

. تا اّى صًذگی هی کٌَ، دّعت ًذاسم تشگشدم افغاًغتاىپذسم هشدٍ، هادسم هشد دیگَ گشفتَ ّ . هي کغی سًّذاسم کَ تشگشدم -

 .دّعت داسم تشم اهشیکا کاس کٌن پْلذاس تؾن

 خْاُش ّ تشادس چی؟ -

-  ًَ 

 دلت تشای دّعتات تٌگ ًوی ؽَ؟ -

 .تیٌن ؽن خْاب هادسم سّ ُن هی ُش ّلت هشیض هی. تیٌن چشا تؼضی ّلتا خْاتؾًْْ هی -

 دّعت داسی دسط تخًْی؟ چمذس عْاد داسی؟ -



 .اها تایذ کاس کٌن، ّلت دسط خًْذى سّ ًذاسم. کن تلذم یَ -

 صًَ؟ اّى دّعتت کَ پاػ سّ تغتَ چشا ایٌمذس اخن داسٍ؟ حشف ًوی -

 .راسٍ تخْاتین صًَ ّ ًوی فمظ ؽثا تْی خْاب حشف هی. اصال ُن کن حشفَ. اّى پاػ ؽکغتَ حاال تْػ پالتیٌَ -

 ُا تشًاهَ داسیي؟ پظ ؽة -

 ...صًَ کٌَ، یکی داد هی صًَ، یکی گشیَ هی کٌَ، یکی حشف هی کٌَ، یکی دًذّى لشّچَ هی دس هی یکی تاد! تشًاهَ( هی خٌذد) -

 ...سعذ ًیغاًی عش هی

 ... ایٌن ّاًتی کَ تایذ عْاسػ تؾین ّ تشین -

عال اعت ّ کاسؽاى کاّیذى عطل ُای صتالَ اعت ّ جذا کشدى اجٌاط تاصیافتی ّ جوغ آّسی ّ حول تا ایي  71هتْعظ عي ایي تچَ ُا 

الثتَ . تشد هی! گیشد ّ آخشیي ّاًت ُن، خْد تچَ ُا سا تَ هحل صًذگی ؽاى هحل، دس ایي جا هاهْس حول، تا ّاًت کیغَ ُا سا تحْیل هی

ُای صیادی اص ًْجْاًاى ّ جْاًاى ّ حتا تضسگغاالًی اػن اص ایشاًی ّ افغاًی، تَ کاس تاصیافت  ُای هحالت، گشٍّ ُا ّ خیاتاى دسکْچَ

ُا هؾغْلٌذ، اها چٌذ فشق تا ایي ًْجْاًاى افغاًی داسًذ؛ اّل ایي کَ چْى هغتمیوا صیش ًظش عاصهاى تاصیافت ؽِشداسی کاس  صتالَ

پٌاٍ داؽتَ  ُا سا تگشدًذ ّ دسآهذی حذّد دّ تشاتش ایي گشٍّ تی تْاًٌذ تا خیال ساحت صتالَ تشایي هیؽْد، تٌا ؽاى ًوی کٌٌذ، کغی هضاحن هی

تاؽٌذ، دّم آًکَ حذاللی اص ّعایل کاس سا هثل هْتْس عَ چشخ تاسکؼ ّ یا حتا گاسی دعتی چِاسچشخی داسًذ کَ تاسکؾی تا آى، تَ 

چک عَ چشخی داسًذ کَ ُویي سا ُن، گاُی هاهْساى ؽِشداسی ّ تاصیافت اص ایي گشٍّ، گاسی دعتی کْ)عختی کاس ایي گشٍّ ًیغت 

ُا،  ؽاى دس ایي اعت کَ تشخی اص ایي تچَ تشیي تفاّت اها هِن( ؽًْذ ؽاى هی گیشًذ ّ تَ تِاًَ تاصیافت غیشلاًًْی، هضاحن آًِا هی

جواػتی کَ لاچالی . لفٌی اعت کَ گاُی تا خاًْادٍ داسًذی ت ؽاى، هکالوَ ُای ؽاى ُغتٌذ ّ تٌِا دلخْؽی ُاعت کَ دّس اص خاًْادٍ عال

الثتَ دس هیاى آًاًی ...کٌٌذ ّ  لاچالی هغافشت هی( اًذ چْى تَ صْست غیشلاًًْی ّاسد کؾْس ؽذٍ)کٌٌذ  کٌٌذ، لاچالی صًذگی هی کاس هی

کٌٌذ،  ی کَ دّس اص داس ّ دیاس ّ خاًْادٍ کاس هیکٌٌذ ُن، تغیاسًذ جْاًاى ّ ًْجْاًاى افغاً کَ هغتمیوا صیش ًظش عاصهاى تاصیافت کاس هی

 .ی خْد صحثت کٌٌذ ی هکالوَ، تا خاًْادٍ ی کوتشی تشای ُضیٌَ تْاًٌذ تا دغذغَ اها چْى دسآهذؽاى تیؾتش اعت، هی

جایی . گیشًذ هیدٌُذ ّ حمْق  ُایی دس ؽِش تحْیل هی ُای خْد سا، خْدؽاى تَ هحل کٌٌذ، یافتَ کاس هی" تاصیافت"َ سعوا تشای آًِا ک

ُای  آّسی تاصیافتی اًذ، هحلی تشای جوغ هثل هحلی کَ دس اتتذای خیاتاى دهاًّذ، ًضدیک هیذاى اهام حغیي، تشای ؽاى دس ًظش گشفتَ

. ؽْد تشدٍ هی( هحلی دس جادٍ ّساهیي)آتاد  ؽاى تَ اؽشف ُای تاصیافتی کیغَ. تشد ُای ایي جْاًاى افغاًی سا کظ دیگش هی اها یافتَ. هٌطمَ

ُایی تَ ًام اتاق تشای آًِا دس ًظش گشفتَ کَ دس ُش  کاسفشهای ؽاى آلًْک. گیشد ّ دس عْیی خْدؽاى ُای ؽاى لشاس هی دس یکغْ، صتالَ

ُایی لشاس داسد کَ پظ اص پایاى کاس، تشای اعتشاحت تَ  ُا دس توام هشاکض تاصیافت، اتاق تشای غیشتْهی. کٌٌذ ًفش صًذگی هی 6یا  5اتاق 

سغن  ُیچ کذام اص ایي کاسگشاى، تیوَ ًیغتٌذ؛ ػلی. کٌذ ؽاى سا تشای غزا ّ اجاسٍ هحل کغش هی کاسفشها تخؾی اص حمْق. سًّذ جا هیآً

 .ی عٌگیي دسهاى سا تپشداصًذ کاس دس هحیظ ُای تغیاس آلْدٍ، دس صْست تیواسی تایذ خْد ُضیٌَ

 5عاػت . خْاتٌذ ، هی"ُشچَ تاؽذ، خْب اعت"پظ اص خْسدى ؽاهی کَ  سعٌذ ّ ُا هؼوْال حذّد عاػت دٍ، تَ هحل اعتشاحت هی ؽة

ایي تخؼ اص کاس کَ تا . ُا تش اعاط جٌظ اعت تشیي تخؼ کاس خْد سا اًجام دٌُذ کَ تفکیک تاصیافتی ّ ًین صثح تایذ تیذاس ؽًْذ تا هِن

ُاعت، اها ایي هشداى  تَ غثاس ًاؽی اص تفکیک صتالَُا، آلْدٍ  صاعت، صیشا ُْای تٌفظ تچَ ظِش اداهَ داسد، تغیاس آلْدٍ ّ تیواسی

پظ اص تفکیک . دٌُذ، چْى تخؾی اص دسآهذؽاى تغتگی تَ ّصى ایي اجٌاط تفکیک ؽذٍ داسد ًْجْاى، تا اؽتیاق ایي کاس سا اًجام هی

حاعثاتی کَ فمظ کاسفشها اص کن اًذ کَ پظ اص ه ُا، تشای ُش کذام لیوتی دس ًظش گشفتَ ُا، فلضات ّ ؽیؾَ کاغزُا ّ همْاُا، پالعتیک

حمْق ُفتگی آًاى تیي صذ تا صذ ّ پٌجاٍ ُضاستْهاى دس ُفتَ هتغیش . ؽْد ُا پشداخت هی ّکیف آى آگاٍ اعت، حمْق ُفتگی ایي تچَ

 .آیٌذ تا سّصگاسؽاى سا تگزساًٌذ ُای ؽِش هی پظ اص ًاُاس دّتاسٍ تَ خیاتاى. اعت

ؽْد ّ ُن  ُایؾاى تا ُن لاطی هی ُای ؽِش، گاُی کیغَ آیذ، صیشا ُن دس هحل دپْ دس خیاتاى تیي ایي تچَ ُا صد ّ خْسد ُن پیؼ هی

اًذ ّ گاُی ُن اص عش  کٌذ، آصسدٍ ُاؽاى اص صتالَ  کَ هغتمیوا تَ دسآهذؽاى تغتگی پیذا هی گاُی، تَ دلیل ًاسضایتی اص هیضاى یافتَ



ُای ًیوَ  ُا ّ ُْاس ًاؽی اص کاتْط پشًذ، اها ًِایتا گشیَ ُغتٌذ، تَ ُن هی دلتٌگی، خفت ّ خْاسی ّ تحمیش ّ ًااهٌی کَ هشتة دسگیشػ

 .کٌٌذ ؽة سا تا ُن تمغین هی

اًذ، ًَ تْی آلْدگی، ًَ فؾاس کاس عٌگیي تش  اًذ، اًگاس توام احغاعات خْد سا تؼطیل کشدٍ ُا ظاُشا هثل هاؽیي ؽذٍ تشخی اص ایي تچَ

ؽاى،  گْیا ُشاط اص تیکاس ؽذى ّ گشعٌگی خْد ّ خاًْادٍ. تشد دیگش آًِا سا اص کْسٍ تَ دس ًوی ؽاى ّ ًَ صُش تحمیش، ی اعتخْاًی گشدٍ

ُا کَ دس طْل سّص  ُا ُواى اها ایي فمظ دس طْل سّص اعت، صیشا ؽة. ُایی عاختَ کَ دیگش دسکی ًذاسًذ، حغی ًذاسًذ اص آًاى هاؽیي

ُا   ایي تچَ. کٌذ ُای ایي تچَ ُا دس ؽة، ؽة سا ُن ؽشهٌذٍ هی پشًذ ّ گشیَ هیسعٌذ، تیؾتش تا فشیاد اص خْاب  تش تَ ًظش هی هاؽیٌی

 .ؽًْذ کٌٌذ ّ صثح تا یک آعپشیي، دّتاسٍ تَ کاس هؾغْل هی صذا ّ خاهْػ تحول هی گاُی تیواسی ّ دسد سا تی

ُایی  تا اتْهثیلی گاٍ چٌذ صذ هیلیًْی ّ لثاطُای هؼطش ّ اتْ کؾیذٍ ّ ػاتشاًی کَ ُش کذام  ُا تا آدم ی ایي تچَ دیذاس یک طشفَ ّ سّصاًَ

ی ایي کْدکاى داسد، حاّی احغاعاتی ػویك، چٌذ ّجِی ّ حتا هتالض اعت کَ دسک آى  اػ، اسصؽی تیؼ اص حمْق هاُاًَ کَ ُش تکَ

یي کْدکاى سا هچالَ صًذگی هاؽیٌی ّ ًظام عْد هحْس، ا. اها عشهایَ ّ عْد، ّجذاى ًذاسد. تْاًذ ّجذاى ُش اًغاًی سا تکاى دُذ هی

 ...کٌذ کٌذ ّ عپظ تَ اػواق پشتاب هی کٌذ، تیواس هی هی

تاؽذ تا سّصی آگاُی، آًاى سا تَ ضشّست ّجْد تؾکیالت یا عاصهاى صٌفی تشای دفاع اص یک صًذگی اًغاًی تشای ُش آى کظ کَ کاس 

 .ؽْد، ّالف کٌذ هٌذ هی کٌذ ّ جاهؼَ اص کاس آًاى تِشٍ هی

 

ق کاسگشکاًْى هذافؼاى حمْ  


