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 «!Alles Tomate/ » «!(گًجٍ فشوگي»)مذل  «!خًدش جای سشِچي  َش»

 (دس كطًس آلمان 2008تاصی آمًصضي سال تُتشیه )

 دقيقٍ( 20تا  15سال تٍ تاال، صمان تاصی:  6، تاصیکه 8تا  2)تشای 

كىه! تٍ وظشِ  گًس مي ي چيضَا سي گم َا تؼضي يقت ضًن خيلي تضسگٍ، گاَي ی خيلي تضسگ داسن. امّا ويست كٍ مضسػٍ ، یٍ صن ي ضًَش كطايسصن كٍ یٍ مضسػٍ«اِما»ي « مکس» -

  َا ی ایه حشف َمٍ یه كٍسثٍ؟! یا اتًوٍ تًی تختخًاب تخًاتٍ؟! یا مثالً چىگک ياسٍ ماليذن كشٌ سيی وًن مىا َاست؟! یا مثالً اسة مي ی مشؽ َا تًی لًوٍ ا، جای گيالسضم

 وطًن تذیه!« اِما»ي « مکس»ی ایه يسایل سي تٍ  لطفي تکىيه ي جای َمٍ َميتي داسٌ یا وٍ؟! یٍا اصالَ
 

 ی مختلف. تا سوگ صميىٍ 7تا « مضسػٍ»تا كاست  49ی مختلف ي  تا سوگ صميىٍ 7تا « مًضًع»تا كاست  7 (: 1)ضکل  َا داسیم؟چي تاصی ایهتًی  -

كااست   تاا  7كاذي  اص   صیاشِ َاش  َا تایذ تً َش لحظٍ اص تااصی تاذيوه كاٍ     تشیه كاست مضسػٍ سي جمغ كىٍ! تاصیکه َش تاصیکىي تایذ سؼي كىٍ تيص اس تایذ كشد؟:ك تًی ایه تاصی چي -

   دسسات سي صيدتاش اص تقياٍ ي تاا صاذای تلىاذ       َاای  ش دس حال تغييشن! تاصیکىي كٍ تتًوٍ جاًاب  َا َمٍ ی قایم ضذٌ! تاصٌ، ایه كاستا مضسػٍ ي كٍ سيی ميض َست، چٍ كاستًضًػم

 تشیه ضاوس سي تشای تُشدن تاصی داسٌ! اػال  كىٍ، تيص
 

ضسػٍ سي ی  مَا تا اص كاست 7تًن تچيىيه! تؼذش،  َم، يسط ِ ميض تاصی تا كاست مًضًع سي طًسی كٍ تصًیشَای سيضًن دیذٌ تطٍ، كىاسِ 7ايّل، (:  2ضکل ) ياسٍ تاصی آمادٌ تطيه! -

َای مًضًع َمخًوي داضاتٍ   ی كاست گ صميىٍكىيه، تایذ تا سو ای كٍ اوتخاب مي َای مضسػٍ ی كاست صميىٍ  تًن تاضٍ كٍ سوگ َای مًضًع تچيىيه! حًاس اوتخاب كىيه ي صیشِ كاست

مؼلاً   تصاًیشَای سيضاًن    َای مضسػٍ سي ايّلص طًسی تچيىيه كٍ تصًیشَای سيضًن دیذٌ تطٍ، تصًیشَاضًن سي حفظ كىيه، تؼذش، پطت ي سيضًن كىيه كٍ دیگٍ تاضٍ! كاست

 تًن تاضٍ! َای مضسػٍ سي تُش تضويه ي تزاسیه كىاس دست ی كاست وثاضٍ! تقيٍ
 

      َاا   یه یاا واٍ؟! تثيىايم ي تؼشیاف كىايم! یکاي اص تااصیکه        ن ي تصًیشَاضًن مؼلً  ويست! تصًیشَا سي حفظ كشدٌ پُطت تشگطتٍ تا كاست مضسػٍ تٍ 7حاال، َش ضٍ!:  تاصی ضشيع مي -

 صمان تتًوه تثيىىص! َم َا ی تاصیکه گشديوٍ، طًسی كٍ َمٍ مي سي تش ش داسٌ ي كاست سيیي مي مًوذٌ سي تش ی تاقي َای مضسػٍ ی كاست تش اص َمٍ گًجٍ ديست داسٌ، دستٍ كٍ تيص

ٍ     ضٍ. حاال، ضما تایذ یادتًن تياد كٍ صیشِ كاست مًضًع قشمض گشديوذٌ مي َای مضسػٍ تش ی كاست سوگ، اص دستٍ ی قشمض یٍ كاست مضسػٍ(:  3)ضکل  َسات!  ی ا سواگ، چاٍ كااست مضسػا

ٍ )كاٍ كااست تؼاذی ِ    « خاشيس »راسٌ. تؼذش، كاست  ػىًان امتياص، جلًی سيی خًدش مي تشٌ ي اين سي تٍ سي مي« اسة»، كاست «اسة»تاصیکىي كٍ صيدتش اص تقيٍ فشیاد تضوٍ  ی  دسات

   !(طًسی كٍ تصًیش خشيسص مؼلً  وثاضٍكىٍ )الثتٍ  مي ي پُشداضتٍ ضذٌ ي جای خالي ِ اين س جا تش اص اين« اسة»جایي كٍ كاست  سٌ َمًن ست( دقيقاً مي َای مضسػٍ كاست
 

اسام ِ تصاًیشِ سيش سي تاا صاذای تلىاذ      تصًیش سيش سي تٍ َمٍ وطًن تذیه یا ایه كاٍ  پُطت، سيی ميض تاصی تزاسیه،  تذ ويست قثل اص ایه كٍ یٍ كاست مضسػٍ سي، تٍ یٍ پيطىُاد: *

 اد!پيص وي اػال  كىيه كٍ َمٍ متًجٍ تطه ي مطکلي
 

 گشديوٍ )مثل َمًن ديس ايّل(. مي ش سي تش داسٌ ي كاست سيیي مي َای مضسػٍ سي تش ی كاست تؼذش، تاصیکىي كٍ كاست مضسػٍ سي تُشدٌ، دستٍ

 ئٍ؟!«ی سگ وًٍل»ضٍ. كي یادضٍ كٍ حاال جًاب دسست  گشديوذٌ مي سوگ تش آتي« اوثاس گىذ »كاست (:  4)ضکل 

 ضٍ تا مؼلً  ضٍ جًاب دسست چي تًدٌ! وظش تشگشديوذٌ مي ی مًسد جًاب تذٌ ي یٍ اسم سي اػال  كىٍ! تؼذش، كاست مضسػٍ تاس َش تاصیکىي فقط حق داسٌ یٍ

تشٌ(  )مييشٌ گ وظش سي مي ی مًسد ضًن كاست مضسػٍ ضًن صيدتش جًاب دادٌ، یکي صمان جًاب دسست سي اػال  كىه ي اگٍ وطٍ فُميذ كذي  تش( َم تا تاصیکه )یا تيص 2اگٍ (:  5)ضکل 

 گشديوٍ! مي َای مضسػٍ سي تش ی كاست ضًن كاست تؼذی ِ دستٍ ! تؼذش، یکيتشن( )مي گيشن َای مضسػٍ مي ی كاست كذي ، یٍ كاست اص دستٍ ضًن َم َش ي تقيٍ

ٍ   َای  ی كاست گشدٌ تٍ دستٍ مي وظش، اص يسط ميضِ تاصی تش كس وتًوٍ جًاب دسست تذٌ، كاست مًسد اگٍ َيچ(:  6)ضکل  َاای   ی كااست  مضسػٍ! ػًضص، اين كااستي كاٍ اص سيی دسات

  ای واذاسیم، َماًن تااصیکه قثلاي، كااست      دفؼٍ، چاًن تشواذٌ   كىٍ! ایه مي َا پُش ی كاست گطتٍ تٍ دستٍ سٌ ي جای كاستي سي كٍ اص يسط ِ ميض تاصی تش گشديوذٌ ضذٌ تًدٌ، مي مضسػٍ تش

 گشديوٍ! مي َای مضسػٍ سي تش ی كاست تؼذی ِ دستٍ
 

 ی تاصیٍ! تشیه كاست مضسػٍ سي تُشدٌ تاضٍ، تشوذٌ گشديوذٌ ضذن، تاصیکىي كٍ تيص َای مضسػٍ كٍ تش ی كاست َای دستٍ ی كاست َمٍست؟!:  كي تشوذٌ -
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