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ثالّت َّضوٌساًِ ٍ َّضوٌسی اثلْبًِ!
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یعزاى هٌصَضیبى ،زاًطیبض زاًطگبُ ذَاضظهی
یکی اظ ذَثیّبی زًیبی زاستبى ایي است کِ پطًسُء ذیبل ًَیسٌسُ هیتَاًس تب زٍضزستّب ثِ
پطٍاظ زضآیس ،لسم ثِ اللینّبی ًبضٌبذتِ ثگصاضز ٍ ّط اتفبق ػجیت ٍ غطیت ضا هوکي ٍ هؼوَلی جلَُ
زّسّ .ط چِ شّي ًَیسٌسُ ٍضظیسُتط ثبضس تَاًبیی پطش اٍ زض للوطٍ گستطزُء ذیبل ٍ ضٍیب ثیطتط است
ٍ ذَاًٌسُ هیتَاًس ثب اٍ تب سطظهیيّبی ضگفتاًگیع ٍ پط ضهع ٍ ضاظ سفط کٌس .الجتِ ٌّط ًَیسٌسُ ایي
است کِ زض ذالل ذیبلپطزاظی ّویطِ ضزپبیی اظ ٍالؼیت ضا حفظ هیکٌس تب ذَاًٌسُ ثتَاًس ثب
ضذسازّبی لصِ ّوصاتپٌساضی کٌس .یب ثِ لَل استبز ذطهطبّی زض کتبة «تطجوِکبٍی» تجطثِای اظ
ّوسبىاًگبضی ،یگبًگیّ ،وبًٌسی ،یکسبًی یب ّوسبًی زاضتِ ثبضس .زض ًتیجِ زًیبی زاستبى ثِ ضغن
زٍضزستی ،هلوَس ٍ آضٌبست.
ثِ ّویي زلیل ّط چِ تجطثِء ظًسگی ًَیسٌسُ اصیلتط ٍ پطثبضتط ثبضس ،لسضتص ثطای سبذتي،
پطزاذتي ٍ ثبٍضپصیطی ضٍایتّبی غطیت ثیطتط ذَاّس ثَز .حبل ًَیسٌسُای ثب تجطثِء طَالًی
ضٍظًبهًِگبضی کِ سبلْب هججَض ثَزُ گعاضش ضذسازّبی ٍالؼی ضا ثٌَیسس ،ظهبًی کِ ذیبل
زاستبىًَیسی ثِ سطش ثعًس هیتَاًس ذبلك ضٍایتّبی ثسیغ ثبضس .ظیطا زض هرعى حبفظِ گٌجیٌِای اظ
ضٍایتْب زاضز کِ ّط یک هیتَاًٌس ثرطی اظ زاستبى غطیت اٍ ضا ثسبظًس.
گَیب ثِ زلیل ّویي تجطثِء ضٍظًبهًِگبضی است کِ آلبی «یًَبس یًَبسي» - 2ضٍظًبهًِگبض
کٌِْکبض ٍ ضهبىًَیس تبظُکبض سَئسی  -اظ ضٍظی کِ تصوین گطفت ًَیسٌسگی پیطِ کٌس ،پس اظ
ًَضتي ًرستیي ضهبًص زض ظهبًی ثسیبض کَتبُ ثِ ضْطت جْبًی ضسیس .اٍلیي اثط اٍ ضهبًی ثب ػٌَاى «هطزِ
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صس سبلِای کِ اظ پٌجطُ فطاض کطز ٍ ًبپسیس ضس »3ثَز کِ اثتسا زض سبل  2212زض سَئس ضکَضز
پطفطٍشتطیي کتبة ضا ثِ ذَز اذتصبظ هیزاز .سپس طی زٍ سبل ،سِ هیلیَى ًسرِ آى زض سطاسط
زًیب ثِ فطٍش ضسیس .اکٌَى تطجوِّبی آى زض  35کطَض هٌتطط ضسُ ٍ ّط ضٍظ ثط تؼساز ایي ذَاًٌسگبى
افعٍزُ هیضَز .تب اهطٍظ فطٍش ایي کتبة زض جْبى اظ هطظ ضص هیلیَى ًسرِ گصضتِ است .زض ایطاى
ًیع زٍ تطجوِء فبضسی آى تمطیجبً ّوعهبى ضاّی ثبظاض ًطط ضسًس .اًتطبضات ثًِگبض تطجوِء ضبزی حبهسی
ضا هٌتطط کطزُ ٍ اًتطبضات ًیلَفط تطجوِء ذبًن فطظاًِ طبّطی ضا زض اذتیبض ػاللِهٌساى گصاضتِ است.
کتبة حبضط ضٍایت ظًسگی پیطهطز صس سبلِای ثِ ًبم «آلي کبضلسي »4است کِ ضٍظ تَلس
صسسبلگیاش اظ پٌجطُ اتبلی زض آسبیطگبُ سبلوٌساى هیگطیعز ٍ ّوعهبى ثب ّوِ هبجطاّبیی کِ پس اظ
ایي گطیع زیطٌّگبم ثطایص ضخ هیزّس ،لصِء پط فطاظ ٍ ًطیت یک لطى ظًسگی ذَز ضا ثطای ذَاًٌسُ
ضٍایت هیکٌس.
پبضازٍکس (تٌبلض) هحَض اصلی ّوِء ایي ضٍایتْبست کِ زض سطاسط ایي کتبة زیسُ هیضَز.
ثِ ایي هؼٌب کِ ّط چِ آلي ظًسگی ضا سبزُ هیگیطز ثب پچیسگیّبی ثیطتطی هَاجِ هیضَزّ ،ط چِ
هیذَاّس اظ هبجطاّب زٍضی کٌس ثیطتط ثِ کبًَى ضذسازّب پطتبة هیضَزّ ،ط چِ اظ سیبست هیگطیعز،
ثیطتط سط ٍ کبضش ثب سیبستوساضاى هیافتس .اٍ کِ زض جستجَی پَل ًیست ،ثبضّب کلی پَلساض هیضَز؛
اّل ذَزًوبیی ٍ تظبّط ًیست ،اهب اغلت زض کبًَى تَجِ زیگطاى لطاض هیگیطز! اظ سَیی زیگط ّط چِ
اثلْبًِتط ضفتبض هیکٌس زض ًظط زیگطاى ظضًگتط ٍ ثبَّضتط جلَُ هیکٌس .زض هجوَع ظًسگی ثطای آلي
تجلَض یک ثالّت َّضوٌساًِ ٍ ضبیس یک َّضوٌسی اثلْبًِ است! ظًسگی اٍ ثِ ططظ غطیجی یک
ضَذیِ جسی ٍ یک جسیت طٌعآلَز است!

The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared
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حبل ثب ایي همسهِ تصَض کٌیس ظًسگی آزهی ثب ایي ٍیژگیّب چمسض هیتَاًس پطهبجطا ثبضس .الجتِ
ثطای آًکِ جصاثیت زاستبى اظ ثیي ًطٍز زض ایٌجب ثِ اصل هبجطاّب اضبضُای ًویکٌن تب ذَزتبى هتي ضا
ثرَاًیس .اهب اجبظُ هیذَاّن ّوٌی ًکتِ ضا ًیع اضبفِ کٌن کِ اضظش ایي کتبة ظهبًی افعٍى هیضَز
کِ ًَیسٌسُ ّوِء اتفبلْبی ظًسگی ضرصیت ذیبلی ذَز ضا ثب تحَالت لطى ثیستن ّوطاُ کطزُ است .ثِ
ایي تطتیت آلي زض تاللی زٍ زًیبی ذیبل ٍ ٍالؼیت ثِ اًساظُء کبفی فطصت زاضز کِ ثیطتط ٍ ثیطتط ثب
ثالّتّبی َّضوٌساًِ ذَز ،ذَاًٌسُ ضا سطگطم کٌس .زض کٌبض ایي سطگطهی کوی ّن تبضید هؼبصط ثِ
اٍ یبز هیزّس .ثٌبثطایي ،ذَاًٌسُ فطصتی زاضز تب ٍلبیغ لطى پطتالطن ثیستن ضا زض کٌبض آلي هطٍض کٌس.
ثِ ایي ضکل است کِ آلبی یًَبسي هَفك هیضَز ضًگی اظ طٌع ثط تبضید ایي لطى ٍ فجبیغ تلد آى
ثپبضس تب ذَاًٌسُ اظ ذَاًسى کتبة زست ًکطس ٍ تب پبیبى ثب اٍ ّوطاُ ثبضس .گَیی ًَیسٌسُ کِ سبلْب
گعاضضگط ذجطّبی ثس اظ زًیبی ٍالؼی ثَزُ است ،تطجیح زازُ ثِ زًیبی ذیبل پٌبُ ثجطز ٍ ثِ ّوِء آى
هبجطاّب ضا کِ سبلّبی اظ هٌظط یک ضٍظًبهًِگبض ًگطیستِ ،ایي ثبض اظ هٌظط یک ضهبىًَیس ضَخطجغ
ثبظًَیسی کٌس .زض ًتیجِ ظهبًی کِ اذجبض ٍالؼی ثِ ضٍایتّبی زاستبًی تجسیل هیضًَس ،اٍ زیگط ًگطاى
ّورَاًی ذجطّب ثب ٍالؼیت ًیست .ثلکِ اٍ زًیبی تبظُای ضا ذلك هیکٌس ٍ تطجیح هیزّس ایي زًیبی
جسیس ثیص اظ زًیبی ٍالؼی زچبض «ثالّت َّضوٌساًِ» ثبضس .هسئَلیت ّوِ چیع ضا ثِ ّن ثِ آلي سپطزُ
کِ ثب ثرت ٍ الجبل ثلٌس ٍ ثیًظیط ذَز ٍ ثب آضاهطی ضضکثطاًگیع اظ زل ّوِء ایي جطیبًبت سْوگیي ثب
گبهْبیی هطوئي ٍ ثِ سالهت ػجَض کٌس.
زض هجوَع هیتَاى گفت ضهبى «هطزِ صس سبلِای کِ اظ پٌجطُ فطاض کطز ٍ ًبپسیس ضس» ّن اثطی
سطگطمکٌٌسُ استّ ،ن هطٍضی ثط تبضید لطى ثیستن اضائِ هیکٌس ٍ ّن هبّیتی فلسفی زاضز .زض ًتیجِ
زاهٌِء هربطت آى گستطزُ است ٍ ّط یک اظ ذَاًٌسگبى هیتَاًٌس اظ هٌظطی هتفبٍت ثِ آى ثٌگطًس ٍ
اظ ذَاًسش لصت ثجطًس .ضوٌبً پیص اظ ایي یبززاضت ،هؼطفی هفصلتطی زضثبضُء ایي کتبة ًَضتِام کِ
زض ضوبضُء  315جْبى کتبة هٌتطط ضسُ ٍ هتي کبهلص ضا هیتَاًیس اظ ایي ًطبًی زاًلَز کٌیس.

