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اًگلیسی را ثِ سبدُ تزیي رٍش علوی هوکي حتوب ایي پیطگفتبر را ثخَاًیذ تب  گزاهی:آهَس سثبى 

هتذاٍل سیز را کِ هزتت اس هب پزسیذُ هی  پزسص 4اگز ٍقت ًذاریذ، دست کن پبسخ  یبد ثگیزیذ!

 ضَد ثخَاًیذ:

 پزسطْبی هتذاٍل:

ایي یکی جذیذُ؟ چِ  .ٍ هبضیي دیذم سفزاًگلیسی در در هَرد  ّبییهي پیص اس ایي ّن کبر. 1

 فزقی هی کٌِ؟

ثشای هىبلوِ ٍ  ،اػت آهَصؽ هىبلوِّذف آًْب دس ٌؼت وِ ای. فشق ایي وبس ثب آًْب دس ثلِ وبهال جذیذُ

دادُ ٍاطُ آهَصؽ  (آى یٍ ًؼخِ هَثبیل اًگلیؼی دس خَدسٍدس ایي وبس ). فشد ثبیذ اٍل ٍاطُ ثلذ ثبؿذ

اًگلیؼی دس یبد ثگیشد. هىبلوِ ًوی تَاًذ  ًذاًذاًؼبى تب ٍاطُ  هٌطمی ّن فىش وٌین، اگش .ؿَدهی 

اًگلیؼی سا اص پبیِ ٍ دس  ،ػلوی ٍدس ػیي حبل آػبى دس یه ؿیَُ وبهالًٍ ًؼخِ هَثبیلی آى  خَدسٍ

گبى سا طاص ٍا طَالًی ؿوب صًجیشُ ای ،هىبلوِهشثَط ثِ . دس ػی دی ّبی آهَصؽ هی دّذحذ ٍاطُ 

! تَاًیذ تـخیق دّیذ وذام ٍاطُ اًگلیؼی ثب وذام ٍاطُ پبسػی ّن هؼٌی اًذثذٍى ایٌىِ ث ،ؿٌَیذهی 

داًؼتي ٍاطگبى ثِ تٌْبیی وِ  داًؼتافضٍدُ ثشایي ثبیذ  اهب دس ایي هجوَػِ ایي هـىل ٍجَد  ًذاسد.

هی خَاّیذ ًگ اگش ؿوب دس فش هثالً هی تَاًذ ثِ اًؼبى تَاًبیی ػخي گفتي ثِ صثبى اًگلیؼی سا ثذّذ.

ایي ٍ تلفظ دسػت آى سا ّن دس  taxiوبفی اػت دس خیبثبى سٍ ثِ تبوؼی فشیبد ثضًیذ  ،تبوؼی ثگیشیذ

دسػت اػت؟ تبصُ ایي ًَع استجبط اص سا ّن ثذاًیذ. آى جولِ ًیؼت یبد گشفتِ ایذ. دیگش ًیبصی  هجوَػِ

هی داًیذ خَدتبى  بًچَى ؿوب دس ایي حبلت اػبػ ،ثْتش اػت هکبلوِ ِ ایطحفظ کزدى جوالت کلی

 . ٍ ثٌبثشایي چیضی سا فشاهَؽ ّن ًوی وٌیذ.  ،ٍ چیضی سا حفظ ًىشدُ ایذ چِ هی گَییذداسیذ 

ٌی چی کِ هي تَ هبضیي اًگلیسی یبد ثگیزم؟! چزا تَ ایي ًبم؟ یعچزا اًگلیسی در خَدرٍ؟ چزا . 2

 خًَِ ًِ؟ 

بی ْاًٌذگی، ػفش ٍ تشافیه ّوِ اص ٍلتًبهیذین چَى س "اًگلیؼی دس خَدسٍ"ى سٍی هب ایي وبس سا اص آ

 ثشای یبدگیشیٍ چِ ثْتش وِ اص ایي ٍلتْبی هُشدُ ثِ ثْتشیي ؿىل  ،صائذ ٍ ثال اػتفبدُ ؿوب ّؼتٌذ

ًِ  ،سا هی گیشددُ ؿوب ٍلت صائذ ٍ ثالاػتفب فمطایي هجوَػِ  ،اػتفبدُ وٌین! ثٌبثشایياًگلیؼی  صثبى

ا. اگش ّن ساًٌذگی ًوی وٌیذ، ًؼخِ اًگلیؼی سٍی هَثبیل ٍلت هفیذ ؿوب دس هٌضل، هحل وبس ٍ غیشُ س

ّویي هجوَػِ هی تَاًذ اص ٍلت هُشدُ ای وِ دس ساُ، تبوؼی اتَثَع، غیشُ ٍ یب ٌّگبم لذم صدى ٍ 

هجوَػِ سا هی تَاًیذ  ؿوب.  حتی ٍسصؽ وشدى داسیذ ثشای آهَصؽ اًگلیؼی ثِ ؿوب اػتفبدُ هی وٌذ.
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ًیبصی ثِ چِ ثْتش! اهب  ذ ٍ اص ٍلت هفیذ خَد ّن ثشای آى ثگزاسیذ.دس خبًِ ٍ هحل وبس ّن گَؽ وٌی

  ایي وبس ًیؼت.

 . هي هَقع راًٌذگی ثبیذ حَاسن ثِ راًٌذگی ثبضذ ًِ ثِ سثبى اًگلیسی!3

هب ّن تَلغ دیگشی ًذاسین. اهب ؿوب ٌّگبم ساًٌذگی هؼوَال ثِ سادیَ یب  دس كذ!دسػت اػت! الجتِ! كذ 

ّب دسػت اػت؟ خَة خَاّؾ هب ایٌؼت وِ ثجبی آًْب ثِ ایي ػی دی  .ضجط ّن گَؽ هی وٌیذ

ثشخَسد وٌیذ. یؼٌی ًیبصی ًیؼت ثِ آًْب  هجوَػِایي ٍ دسػت هبًٌذ ضجط ٍ سادیَ ّن ثب  ،گَؽ وٌیذ

 فمط ثگزاسیذ ایي ٍاطُ ّب ثِ گَؽ ؿوب ثخَسد.  .دلت وٌیذ

ٍ ثی  آسبىٍٍ سجک  رٍش خَةسبیت ضوب را خَاًذم! اًگلیسی اتفبقی ٍ ثذٍى توزکش ٍث. هي 4

  داد؟ یبدجَری اًگلیسی  ثِ ثچِ ّب ًوی ضَد ایي زهگ ؟چزا فقط ثزای ثشرگسبلاست. اهب سحوتی 

 ػت. چَى اػبػب وَدوبى ّوِ چیض ساخَة اّن خیلی پشػؾ ثؼیبس خَثی اػت. چشا هی ؿَد. 

پخؾ  ػبل 1ثبالتش اص ًذاى . ؿوب هی تَاًیذ دس خبًِ ایي ػی دی ّب سا ثشای فشصاتفبلی یبد هی گیشًذ

تىشاس ؿًَذ. آى ٍلت اص پیـشفت فشصًذاًتبى ؿگفت صدُ هی هشتت ٍ ثگزاسیذ ایي ػی دی ّب  ،وٌیذ

اسؿبد اػالهی فشٌّگ ٍ هحتشم ػت وِ هجَص هب اص اداسُ ا وبس ثب ایي ًبم ایيایي ؿَیذ. ػلت اًتـبس 

دس ضوي ثٌبهین.  "اًگلیؼی وَدوبى"آى سا  ٍ هب حك تغییش ًبم آى سا ًذاسین وِ هثال ،ثب ایي ًبم اػت

دس ول ایي هجوَػِ وِ چٌیي ًیؼت.  ،آى ٍلت تؼجیش ثش ایي اػت وِ ایي وبس تٌْب ثشای وَدوبى اػت

ًَع خَد  س، دػبختِ ؿذُ اػت "یبدگیشی اتفبلی ٍ ثذٍى توشوض"چَى ثش اػبع سٍؽ ًَیي ٍ ػلوی 

ػٌَاى یه اثتىبس  َِل ثجت اًحلبسی ایي سٍؽ ثٍ ّن اوٌَى هب هـغ ،ثی ًظیش ٍ هٌحلش ثِ فشد اػت

 جذیذ ّؼتین. 

  را در سیز ثخَاًیذ:ایي هجوَعِ ثی ًظیز  ّطوٌذین جشئیبت ثیطتز در هَرداَخحبال ٍ 

. 3 ٍهیبًی . 2 ،پبیِ. 1دس ػِ ػطح  "آهَصؽ اًگلیؼی دس خَدسٍ"ّبی  ػی دیوتبة ٍ اص ایٌىِ 

وِ دس آغبص فمط دس ایي هجوَػِ وشدیذ ػپبػگضاسین. سا اًتخبة ٍ یب ًؼخِ هَثبیلی آى  پیطزفتِ

ِ ئسا ثب اساآى ٍ هب سا ثش آى داؿت تب  ،ثب اػتمجبل ثی ًظیش ؿوب ػضیضاى سٍثشٍ ؿذػطح پیـشفتِ ثَد، 

ئ  تَلیذی هبػی دی  سٍی ّن سفتِ ّشهیبًی، ٍ پیـشفتِ وبهل ػبصین. ػی دی دس ػِ ػطح پبیِ،  3

ٍیشایؾ هبُ وبس آهبدُ ػبصی ٍ  8بػت ضجط اػتَدیَ ٍ حذٍد ػ 02ًضدیه ثِ  ًؼخِ هَثبیلی آى

اهیذٍاسین ثب خشیذ شدُ اػت، وِ صحوت فشاٍاًی ثشای تین ػبصًذُ ایي هجوَػِ داؿتِ اػت. ثٌبثشایي ثُ
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، اص صحوبت ایي تین ػبصًذُ اكل هحلَالت ٍ پشّیض اص وپی ثشداسی غیش لبًًَی ثِ ّش ؿىل ٍ ًحَی

 . لذسداًی ؿَد

  هجوَػِیبدگیشی اًگلیؼی ثب اػتفبدُ اص  ثسیبر آسبى ٍ ثی دردسزضیَُ هْن دس ثبسُ اهب ًىبتی 

 :ٍ ًؼخِ هَثبیلی آى "آهَصؽ اًگلیؼی دس خَدسٍ"

ػبختِ  پیطزفتِ. 3 ٍهیبًی . 2 ،پبیِ. 1ٍ وتبثچِ ّوشاُ آًْب ّن اوٌَى دس ػِ ػطح  هجوَػِایي . 1

سا داسا  پشوبسثشد اًگلیؼیٍاطُ  723پیـشفتِ  حػطٍ ٍاطُ  652 پبیِ ٍ هیبًی ّش یه ػطح. تػؿذُ ا

ٍ  he  ٍsheهبًٌذ ضوبیش ثؼیبس آػبى . دس ػطح پبیِ حتی ٍاطُ ّبی ٍاطُ( 0223)هجوَػب  هی ثبؿذ

ًیض آهَصؽ دادُ ؿذُ اًذ، ثٌبثشایي ّشوغ ثب ووتشیي ػَاد اًگلیؼی ًیض هی تَاًذ ثب ایي ػی دی ّب  ...

ثیؾ اص ػی دی پیـشفتِ ٍ ػبػت  8ٍ ثیؾ  ٍ هیبًی ّش یه ون پبیِ آغبص وٌذ. ػی دییبدگیشی سا 

اهب یبدگیشی ّش ػی دی ثِ تٌْبیی حتی ثشای ثبالتشیي ثْشُ . آهَصؽ فـشدُ اًگلیؼی داسدػبػت  12

ًَیي، ثذٍى هجوَػِ ؿیَُ ای  ؿیَُ یبدگیشی دس ایيهبُ ٍلت هی ثشد.  3تب  0ّبی َّؿی ًیض ثیي 

ًیبصی ًیؼت حتی ثِ ػی هحتَای ػی دی اػت! ؿوب ِ ثذٍى تَجِ ثصحوت، ثذٍى ًیبص ثِ تىشاس، ٍ 

آًْب سا ثـٌَیذ! هتخللبى صثبى اًگلیؼی هیبى  وبفی اػت فمطثلىِ  ،ب ثِ دلت گَؽ وٌیذدی ّ

اٍلی ثذٍى توشوض ٍ اتفبلی ٍ دٍهی ثب  ًذ.فشق هی گزاس (listening)گَؽ وشدى ٍ  (hearing)ؿٌیذى 

ٍ ًیبصی ثِ گَؽ  َصؽ اًگلیؼی دس خَدسٍ تٌْب ؿٌیذى وبفی اػتللذ ٍ تؼوذ اػت! دس هجوَػِ آه

چَى لشاس  ،گزاؿتِ این "اًگلیؼی دس خَدسٍ"ثشای ّویي اػت وِ هب ًبم ایي هجوَػِ سا  وشدى ًیؼت!

ؿَد  كشف هی)یب ّشوبس دیگشی( شدُ ٍ ثال اػتفبدُ ؿوب وِ ثشای ساًٌذگی اػت ثب اػتفبدُ اص ٍلت هُ

ثِ ضزطی  ،ایي یک ضعبر ًیستًِ ثب گشفتي ٍلت آصاد ٍ تَجِ ؿوب!  صؽ دّذاًگلیؼی سا ثِ ؿوب آهَ

 . اًجبم دّیذى را هَ ثِ هَ زاهی طجق ایي راٌّوب پیص رفتِ ٍ آکِ ضوب یبدگیزًذُ گ

ؿوب اتفبلی! صثبى هبدسی خَد سا یبد هی گیشد:  وَدناًگلیؼی اتفبلی یؼٌی دسػت هبًٌذ سٍؿی وِ یه 

بسػی سا یبد گشفتیذ؟ الجتِ وِ ًِ! هوىي اػت ثگَییذ خَة آى هَلغ ثچِ ثِ یبد هی آٍسیذ چگًَِ پ

اهب آى هَلغ ّیچىغ صحوت  ،ایٌؼت وِ ثلِ دسػت اػت بثَدین ٍ َّؿوبى ثیـتش ثَد. پبػخ ه

ى هؼٌی آ ٍّش ٍاطُ دس آى وِ  ،ثِ خَد ًذادُ ثَدّن سا  "فبسػی دس خَدسٍ یب خبًِ"ػبخت ػی دی 

ِ ٍاطُ ٍ جولِ ًوًَِ ٍ هؼٌی جولِ ًوًَِ سا ثشای تٍ ػپغ ًمؾ دػتَسی ٍ دیى ،ؿَدػِ ثبس تىشاس 

پبًل ضجط خَد ّن ثجیٌیذ!  یجی هی ؿَد سٍٍ ّوضهبى دیىتِ ٍاطُ سا وِ ثشای ؿوب ِّ ،ثبصگَ وٌذؿوب 

یب  "اًگلیؼی دس خَدسٍ"هَصؿی ػی دی ّبی آثِ جبیؾ  ،ثٌبثشایي اگش َّؽ صهبى ثچگی سا ًذاسین

پغ چِ ثْتش اص  .سا ثشای هب آهبدُ وشدُ اًذصثبى هبدسی داسین وِ سٍؽ یبدگیشی سا آى ًؼخِ هَثبیل 
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دس هَسد صهبى ّن وِ هب ػجلِ ای ًذاسین. اكال دس یبدگیشی اًگلیؼی دس ایي سٍؽ ًجبیذ ػجلِ  ایي؟

ایي ٍ اجبصُ دّیذ  ،ٍ ؿوب وبس خَدتبى )هثال ساًٌذگی( سا ثىٌیذ هجوَػِ پخؾ ؿَدوٌیذ. ثگزاسیذ 

سا ٌّگبم ساًٌذگی  هجوَػِثیفتذ. ؿوب حتوب ًجبیذ ایي  تفبقاثبسّب تىشاس ؿَد تب یبدگیشی  هجوَػِ

دس ایٌجب ایٌؼت  "خَدسٍ"گَؽ وٌیذ، ثلىِ هی تَاًیذ آًْب سا دس خبًِ ّن یبد ثگیشیذ. هٌظَس اص ػجبست 

 !ایي هجوَػٍِی ٍ ًِ ثش س ،تَجِ ؿوب ثبیذ ثِ وبس خَدتبى ثبؿذ ،وِ دسػت هبًٌذ ٌّگبم ساًٌذگی

ثٌبثشایي دس دػتگبّْبی پخؾ خبًگی ٍ ٌّگبم وبسِ خبًِ ٍ ٍسصؽ ًیض هی تَاًیذ اص ایي هجوَػِ لزت 

ًؼخِ هَثبیلی ایي هجوَػِ ًیض آهبدُ ؿذُ تب وؼبًی وِ ساًٌذگی ًوی وٌٌذ ثتَاًٌذ دس دیگش  ثجشیذ.

ًـبى دادُ  ْبپظٍّـثـًٌَذ. ایي هجوَػِ سا  ٍ غیشُ اٍلبت تلف ؿذُ خَد هثال دس اتَثَع ٍ تبوؼی

اػت وِ یبدگیشی اتفبلی ثؼیبس ثیـتش ٍ ثْتش اص یبدگیشی ػوذی ٍ خؼتِ وٌٌذُ دس رّي هی هبًذ ٍ ثِ 

  پغ چِ ثْتش اص ایي؟ یبد هی آیذ!

 "یبدگیشی اتفبلی یب تلبدفی"ثش پبیِ هجوَػِ اػبع یبدگیشی دس ایي ّوبًگًَِ وِ دس ثبال گفتین، . 0

ٌّگبم یبدگیشی ؿوب اكال ًجبیذ حَاع خَد سا هؼطَف ثش سٍی هطبلت ػی دی وِ  ثِ ایي هؼٌب ،اػت

ایي وبس غلط اػت. وبس خَدتبى سا اًجبم دّیذ )هثال ساًٌذگی( ٍ تٌْب ثگزاسیذ ایي ٍاطگبى ثِ گَؽ  وٌیذ!

ثٌبثشایي گَش ًکٌیذ! فقط ثطٌَیذ! ؿوب ثخَسًذ. تلَس وٌیذ داسیذ هَػیمی هی ؿٌَیذ. ثٌبثشایي 

ٍ چِ ثش سٍی هَثبیل دس  ٌّگبم ساًٌذگی، چِ چِ دس خبًِ هی ؿٌَیذ،سا  ایي هجوَػِوِ  هیٌّگب

 ٍ ّشگض خَد سا صیش اججبس یبدگیشی ًگزاسیذ.  ،تٌْب ثِ وبس خَد تَجِ وٌیذ جبّبی دیگش،

تٌْب ٍاطگبًی سا وِ ثشای ؿوب ثِ ّش دلیلی جبلت ّؼتٌذ یبد  ایي هجوَػِ. دس ٌّگبم ؿٌیذى اتفبلی 3

. ّش ٍاطُ سا وِ ٍ اكال ًیبصی ًیؼت ٍاطُ ّب سا پـت ػش ّن ٍ ثِ تشتیت الفجب یبد ثگیشیذ ،شیذثگی

ثیـتش ػیؼتوْبی ثگزسیذ. بهذ ٍاطُ ای وِ خَؿتبى ًیاص ٍ  ،دٍػت داؿتیذ دٍثبسُ ٍ ػِ ثبسُ ثـٌَیذ

وِ ثِ  سا داسًذ )ثذٍى تشتیت( randomیب  )ثُش صدى( shuffleپخؾ خبًگی ٍ خَدسٍ اهشٍصی ػیؼتن 

ؿوب اجبصُ هی دٌّذ ٍاطُ ّب سا ثِ تشتیت تلبدفی ٍ ًِ الفجبیی ثـٌَیذ. اگش دٍػت داسیذ اص ایي 

ًـبى دادُ  یب هَثبیل ؿوب دیىتِ ٍاطُ ّب ثش سٍی پبًل ضجط ،ػیؼتن اػتفبدُ وٌیذ. دس ٌّگبم پخؾ

دسػت هبًٌذ ٌّگبهیىِ  ًگبّی اتفبلی )ٍ ًِ ػویك( ثِ آى ثیٌذاصیذ،هی تَاًیذ  اگش دٍػت داسیذهی ؿَد. 

تب ثجیٌیذ ًبم آٌّگ ٍ یب  گبّی هی اًذاصیذضجط ًثِ ثشای لحظِ ای ٍ ؿوب  ،آٌّگی پخؾ هی ؿَد

  !هی ؿَد خَاًذُثشای ؿوب گبى ًیؼت چَى دیىتِ ٍاطًیبصی ثِ ایي وبس  باه. خَاًٌذُ آى چیؼت
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ًٌذ هَػیمی ثب ایي ٍ دسػت هب ،. دس ّوِ حبل ٍ ّوَاسُ تلَس وٌیذ داسیذ هَػیمی هی ؿٌَیذ4

د هی وٌین ٍ ثِ جبی آى آٌّگی سا وِ ب آٌّگی وِ خَؿوبى ًوی آیذ سا سَثشخَسد وٌیذ. ه هجوَػِ

. ٌّگبهیىِ د سا داؿتِ ثبؿیذسثشخَّن ّوبى  هجوَػِدٍػت داسین چٌذیي ثبس هی ؿٌَین. ثب ایي 

ٍػت داؿتِ ثبؿین. ثب ایي هگش ایٌىِ ؿؼش آى سا د ،هی ؿٌَین، اججبسی ًذاسین آى سا حفظ وٌین آٌّگی

ػی دی ّن ّوبى ثشخَسد سا داؿتِ ثبؿیذ. ًیبصی ًیؼت ّوِ سا حفظ وٌیذ. الجتِ دس ًْبیت ّذف 

، هی تَاًین گشفتین ٍاطُ ّبی دٍػت داؿتٌی سا اٍل یبدپغ اص ایٌىِ اهب  ،ایٌؼت وِ ّوِ سا ثیبهَصین

كبدق اػت. ؿوب آٌّگی سا وِ . دس هَسد هَػیمی ّن ایي اهش ثؼذ ثِ ٍاطُ ّبی ػخت تش ثشػین

ٍ ثؼذ تالؽ هی وٌیذ آٌّگْبی جذیذ ثـٌَیذ. دس  ،اگش صیبد ثـٌَیذ خؼتِ وٌٌذُ هی ؿَد ،دٍػت داسیذ

ثبس ثؼذ توبیلی ثِ ؿٌیذى آى  ،خَة یبد گشفتیذ ی سا وِ دٍػت داسیذیبّ ٍلتی ٍاطُ ،ایي ػی دی ّن

فضٍى ثِ ػشاؽ ٍاطُ ّبیی هی سٍیذ وِ تب ٍ ون ون اص سٍی وٌجىبٍی ٍ اػتوبد ثِ ًفغ سٍصا ،ًذاسیذ

ٍ ّویـِ هی تَاى ثبس  ،ّویـِ تىشاس هی ؿَد هجوَػِحبال ًوی خَاػتیذ ثـٌَیذ! فشاهَؽ ًىٌیذ 

 ثؼذ ٍاطُ ای سا وِ االى ًفْویذین ثفْوین. 

ایي وبس ثِ ؿوب اػتشع  !ثشای یبدگیشی ػجلِ ًىٌیذ !. ّشگض تالؽ ًىٌیذ ٍاطُ ای سا ثِ صٍس ثفْویذ5

وبس حتوب ثب  یبد ثگیشیذ. ثشای ایيایي هجوَػِ سا اگش ػجلِ داسیذ ثبیذ طَس دیگشی سد خَاّذ وشد. ٍا

ّشگض ثِ خَد تلمیي هٌفی ثْشُ هٌذ ؿَیذ. هب ٍ اص ساٌّوبیی هتخللیي  ،توبع ثگیشیذ صثبًضددفتش 

گَؽ هجوَػِ ایي هي وِ ثٌَب ًیؼت ثِ "ٍ ّویـِ ثب خَد ثگَییذ  ،یذًٌوی گیشیذ ًى هجٌی ثش ایٌىِ یبد

. هطوئي ثبؿیذ پغ اص چٌذی اص هیضاى یبدگیشی خَد ؿگفت صدُ خَاّیذ "وٌن، فمط ثبیذ اًٍَ ثـٌَم

 ؿذ.

 ،اهب چَى گَؽ افشاد ثب ّن فشق هی وٌذ ،اػت HDثؼیبس ثبال ٍ دس حذ  هجوَػِ. ویفیت كذای ایي 6

تِ ًؼخِ هَثبیلی ایي هجوَػِ الجهی تَاًیذ تٌظیوبت خبف خَد سا اص سٍی دػتگبُ پخؾ اًجبم دّیذ. 

 فمط ثشای ویفیت هَثبیل تٌظین ؿذُ اػت.

هشجغ  وتبةّوشاُ ثب ّوِ اجضای آًْب دس  ،هی ؿٌَیذ ّب . لیؼت وبهل ٍاطگبًی وِ ثش سٍی ػی دی7

آى ًؼخِ چبپی هی تَاًیذ ایي وتبة سا اص تبسًوبی هب داًلَد ٍ یب ؿوب . آهذُ اػت اًگلیؼی دس خَدسٍ

دیگش ًیبصی ًیؼت چـوْبی خَد سا ثشای خَاًذى  هجوَػِثب اػتفبدُ اص ایي ؽ دّیذ. تلفٌی ػفبسسا 

استفبدُ اس وِ ّوِ چیض )حتی دیىتِ ٍاطُ( ثشای ؿوب خَاًذُ هی ؿَد.  چشا ،ایي فشٌّگ دسگیش وٌیذ

حتوب هتَجِ ضذُ ایذ کِ دست کن  قَیب ثِ ًبثیٌبیبى عشیش ًیش پیطٌْبد هی ضَد. هجوَعِایي 
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هجوَعِ )اگزًِ کل آى را( را ثزای کَدکبى ًیش هی تَاًیذ استفبدُ کٌیذ، چَى کَدکبى  ایي 1سطح 

گیزی اتفبقی ّستٌذ! خَة چِ ثْتز! ایي دٍ ثزعکس قْزهبى یب ،اصال توزکش کزدى را دٍست ًذارًذ

ٍ هطوئي ثبضیذ کِ  ،ٍ ثگذاریذ ثِ حبل خَدضبى ثبضٌذ ،ا در خبًِ ثزای آًْب پخص کٌیذهجوَعِ ر

  .، ثذٍى ایٌکِ آًْب را ثِ ایي کبر هججَر کٌیذثی آى را یبد هی گیزًذثِ خَ

اًگلیؼی ػطح "ثخؾ ًَؿتِ ؿذُ اػت. ثخؾ ًخؼت  3ّوبًگًَِ دس ثبال گفتِ ؿذ، ایي فشٌّگ دس 

. ایي ثخؾ ؿبهل ػبدُ تشیي ٍاطگبى اص ػطح یف ّؼتٌذضؼدس اًگلیؼی  وِ ثشای وؼبًی اػت "پبیِ

اًگلیؼی سا آهَصؽ هی دّذ، وِ پغ اص  "هیبًی"ٍاطُ ّبی ػطح  كفش اًگلیؼی اػت. ثخؾ دٍم

  .اػت "پیـشفتِ"ثخؾ ًخؼت یبدگیشی آًْب ثؼیبس هْن اػت. ثخؾ ػَم ٍاطُ ّبی ػطح 
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