
 

 

 (فیل ٍ فٌجاى)اًطایی دس هَسد                 ()تسوِ تعالی()

 

 

فیل ٍ فٌجاى ، ضایذ دس ًگاُ اٍل تی ستط تِ ًظش تشسذ ٍ اص ًظش ّشکس هتفاٍت هعٌا ضَد ، یا ضایذ ًَیسٌذُ  هقذهِ:

ای تشای الْام تِ طثیعتی هذَّش کٌٌذُ سفتِ ٍ دس حال الْام گشفتي اص تالکي خاًِ ی جٌگلی خَد ٍ ًَضیذى 

عثاست تش سش صتاى اٍ افتادُ است ٍ تا جَّش چایی اص فٌجاى ، سّگزسی تِ ًام فیل اص آًجا گزضتِ است ، ٍ ایي 

 سشًَضت ساص قلن خَد آى سا ًَضتِ است ، کسی چِ هی داًذ!

 

تشای هفَْم تخطیذى تِ پاسادٍکس هیاى تضسگ ٍ کَچک  <<فیل ٍ فٌجاى>>دس تشسسی کلیطِ ای ،  اصطالح  تٌذ:

 تیاى هی ضَد ، چِ پاسادٍکس صیثایی!

ٍست داسًذ ًقص فیل سا تاصی کٌٌذ ، ٍلی تشای سسیذى تِ ایستگاُ فیل ضذى ، ًوی دس ًگاُ اٍل ، اغلة افشاد د      

داًٌذ تایذ اص سٍی چِ فٌجاى ّایی پشش کٌٌذ! ؛ تلِ ، فیل ضذى آًقذس ّن آساى ًیست ؛ چِ فٌجاى ّایی کِ تا جثِ 

 اسی ضذُ اًذ!ی سیض  خَد تِ صیش پای فیل ّا سفتِ ٍ تاعث لغضش ٍ سقَط آى ّا تِ دسُ ی فشاهَضی ٍ خَ

کن ًیستٌذ فٌجاى ّایی کِ ضْشت جْاًی یافتِ ٍ حتّی اص فیل ّا ّن تاثیشگزاس تش ضذُ اًذ ، ٍ اها تشعکس چِ       

افشادی کِ تشای فیل ضذى دل ًاصک فٌجاى ّشا ضکستِ ٍ تا خشد کشدى آًاى تِ ّذف خَد یعٌی فیل ضذى سسیذُ 

 اًذ.

ی داضتِ اًذ کِ فیل ّا حسشت اى سا کطیذُ اًذ ، فٌجاى ّایی کِ تا گاّی فٌجاى ّا دس تاسیخ ًقص ّای       

دسًٍوایِ ی تلخ ٍ صّش آلَد خَد ضخصیت ّای هْوی سا تِ دیگش دًیا فشستادُ اًذ ٍ چِ فیل ّایی کِ تشسٍی آى ّا 

 کجاٍُ گضاضتِ ضذُ ٍ دس حال ًَکشی اًذ.

ًوی تَاًذ تا آب گل آلَد پاسچ رٌّیت هشیض خَد ، تَ  اها فیل تَدى ّن خَتی ّای خَدش سا داسد ، هثال کسی       

سا هاًٌذ فٌجاى پش کٌذ ، یا ّش ٍقت اص کاس افتادی ، تَسا تِ گَضِ ی خیاتاًی تِ ًام فشاهَضی پشت کٌذ ، صیشا تَ 

 ّویطِ فیل خَاّی هاًذ!

 

ّوِ تِ یک جْاسساّی تِ ًام تِ طَس کلی چِ اص لحاظ ادتی ٍ چِ اص لحاظ تصشی ، ایي اصطالح تشسسی ضَد ، ًتیجِ:

تصوین ختن خَاّذ ضذ ؛ کِ اًتخاب ساُ دسست اص هیاى صیش گزس فٌجاى ، سٍ گزس فیل ، هیاًثش افشاط ٍ یا ساُ 

 هستقین هیاًِ سٍی تش عْذُ ی خَد افشاد است.
 

 

 
 

 


