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 کودکی، حق سايت عاطفه، حبیبی، ی ترجمه .کودکان در تعلق حس اجتماعی  تعبیرهای و ها بندی گروه (.٠٢٢۸) پترا واگنر، :ارجاع

 ٠٢۰۲ دسامبر

 

 بین جديدی تمايز وجوه روز هر او :کند می تجربه را "کردن بندی طبقه" از ای تازه ی مرحله و است ساله پنج مريم

 و اجتماعی دانش مختلف های بخش چیدن هم کنار و دادن نظم درگیر وضوح به وی .کند می مشاهده اطرافیانش

  :کند می مشاهده که است هايی گروه از يکی درون خودش دادن قرار

 خورد می خشک شیر من برادر .خشک شیر ها بعضی و خورند می مادر شیر نوزادان از بعضی"

 همیشه چون خوردم می را مادرم شیر من .بخورد شیر شیشه با همیشه داشت دوست چون

 طوریاين و داد می شیر من به پستانش از مادرم .بخورم شیر مادرم پستان از که داشتم دوست

 ".شدم تربزرگ و بزرگ من

  کند؟ می بیان ساله پنج دختر يک مورد در را چیزی چه ها گفته اين

 اجتماعی های پديده به توجه ●

 ها انسان ظاهر و منش رفتار، به عالقه ●

 نیست يا هست مشترک ها انسان بین که صفاتی شناسايی توانايی ●

 کلی مسائل  و خاص موارد بین ی مقايسه برای شناختی توانايی ●

 است شده تبديل هست حاال که فردی اين به چطور او اينکه درک برای اکتسابی بینش نوعی ●

 متفاوت حال عین در و ديگران شبیه فردی عنوان به خود از تعبیری ●
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 ها میلیون از يکی مريم .شوند می کامل هم به وابسته روندی طی شدن فردگرا [يا] و شدن اجتماعی هایفرآيند

 نام به تری کلی گروه به اينکه به اطمینان حس .است خاص های ويژگی با دختری همچنین و زمین روی انسان

 هنگام مريم .بشناسد نیز خاص های گروه زير در را خود هويت بتواند او که شود می باعث دارد، تعلق"ها  انسان"

 [را موضوع ينا] گهگاه است، متعدد های گروه زير به داشتن تعلق معنی به که خود خاص های ويژگی ی مشاهده

 برد می سوال زير را [ها انسان] کلی گروه به او تعلق مختلف های جنبه خاص، های ويژگی اين آيا که کند می بررسی

 پشتیبانی و کمک خوبی به ديگر مردم و خودش بین ها شباهت و ها تفاوت شناخت ی مرحله در او اگر .خیر يا

 راه .کنند می پیدا متفاوتی های راه کردن زندگی و کارها انجام برای مردم" :که رسد می نتیجه اين به احتمااٌل شود،

 حس که کند می کمک او به مساله اين ."است قبول قابل ديگران های راه مثل کارها دادن انجام برای من حل

 ها انسان همه که است بنیادين باور اين حسی، چنین ی سرچشمه .باشد داشته ديگران و خودش به نسبت مثبتی

  .کنند زندگی دنیا اين در که دارند حق

 دارند کردن بازگو برای داستانی  خانواده هر و کودک هر

ببريم پیش ها مهدکودک در را چنینی اين های فرايند توانیم می چطور
1

  ؟

 و کودک هر و شودمی استقبال گرمی به هاخانواده و کودکان ی همه از اينکه دادن نشان با •

  .کنند صحبت ديگران با موردشان در که دارند چیزهايی خانواده

 محیطی به را مهدکودک هاآن والدين و کودکان هایايده و تجربیات چطور اينکه دادن نشان با •

 .کند می تبديل يادگیری برای جوشوپرجنب

 موضوع اين -هستند خانواده طرف از ای هديه مثل ها نام .دارد خود برای متفاوتی داستان نام هر و نامی کودک هر

  .است کودکان برای جذابی بسیار

 انتخاب کودکشان برای را خاص اسم اين چرا بگويند که خواستند والدين از برلین، در کودک مهد يک در مربیان

 والدين بدهند؟ "هديه" کودکانشان به را چیزی چه داشتند قصد آن انتخاب با و چیست اسم اين معنای اند، کرده

 والدين ی همه .بود دوستانه و جالب بسیار جلسه و شدند خوشحال بسیار بدهند را سوالی چنین جواب اينکه از

 او برای جلسه اين که کرد اعالم مادران از يکی .دادند گوش آن به ديگران و کردند تعريف را هايشان داستان

  .است بوده والدين با ديدار جلسه ترين جذاب

                                                 

 ''[منفی]  داوری پیش ضد''  آموزش موضوع با (کودکان دنیای) کیندرِولِتن ی پروژه از آمده  دست  به های تجربه توصیف به مقاله اين 1

 در که هايی مثال .شود می نتامی ِلر فان برنارد بنیاد  توسط  ٠٢٢٢ سال از  پروژه اين ی بودجه .پردازد می آلمان، های مهدکودک در

 .است شده آوری جمع پروژه اين از است، شده آورده اينجا
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 شوند؟ مطلع جذاب های داستان اين از توانند می چطور کنندگاناجعهمر ساير و ديگر های گروه والدين کودکان، اما

  پاکت درون و نوشتند زيبايی ای نامه قالب در را ها داستان اين ها آن :داشتند جديدی ی ايده والدين و مربیان

 .بود بریزمان کار هاداستان تمام نوشتن .گذاشتند

 از کار اين با .است کرده زيبا آن روی متعدد های پاکت با زبانهچند پوستری را کودک مهد ورودی سالن حاال

 ديالرا، عبدالرحمان، لوکا، برين، :مثل هايی اسم .بخوانند را ها اسم اين داستان که شودمی دعوت کنندگان مراجعه

 ُکردی اسم يک بريوان .است بريوان من دختر اسم" :است نوشته  ِبريوان اسم مورد در ُکردی مادر مثال ...پائوال

 گوش معروف ُکردی محلی ی ترانه يک به داشتم دوست بودم، باردار که زمانی .کوهستان در گلی معنای به است

 ستايش را ِبريوان ظرافت و زيبايی مردی عاشقانه، ی ترانه اين در .بود ِبريوان نام به دختری مورد در که کنم

 دختر فرزندم اگر که گرفتم تصمیم .کرد می

 شوهرم .کنم انتخاب برايش را اسم ينا بود

 ."بود موافق من با هم

 يک حاوی پوستر اين های پاکت از کدام هر

 می اعالم را کلی های پیام اين و هستند نامه

 :که کنند

 ارزشی با بسیار هدايای ها نام ●

 هر خاص های ويژگی مثل  نام هر .هستند

 .دارد تعلق او خود به تنها فرد،

 [درست] نوشتن و کردن هجی ●

  .است احترام دهنده نشان ها اسم

 .دارد مهدکودک اين در کودکان ی جامعه ساختن در سهمی و کردن بازگو برای داستانی  خانواده هر ●

 .است مهم [تنهايی] به کودکی هر- دارند تعلق جامعه اين به مهدکودک اين کودکاِن تمام ●

 اين غیر در .شوند تشويق و دعوت [ديگران گوش به] صدايشان رساندن برای صريحا بايد ها آن والدين و کودکان

 عنوان به ها خانواده و آموزشی سیستم دهندگان ارائه عنوان به مربیان بین موجود  قدرت اختالف صورت،

 اين از پیش آنها اگر خصوص به ،شود والدين سکوت و ارعاب باعث است ممکن خدمات، اين کنندگان مصرف

 توجه مساله اين به ها خانواده با ارتباط هنگام بايد مربیان .باشند کرده تجربه را جامعه از شدگیطرد و یتمحروم

 از بعضی است ممکن .کنند تاکید"هستیم مهم ما ی همه"  پیام روی مختلف مراحل در همواره بايد ها آن .کنند

 طرح، هدف از اطمینان عدم دلیل به ديگر عضیب اما کنند استقبال مهدکودک در شان خانواده معرفی از والدين
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 مساله اين روی است الزم .است بیشتر سازیشفاف و توضیحات به نیاز موارد اين در .شوند ترديد و شک دچار

 .گیرد می قرار احترام مورد و شده شناخته هست، که گونه همان خانواده، [هر] که شود تاکید

  ها کودک مهد در فراگیر های فعالیت

 ای گوشه در ديوار اين .شود می داده نشان هايشانخانواده با همراه کودکان از هايی عکس ،"خانوادگی ديوار" روی

 دوست را کودک که کسانی از هايی عکس والدين .است کودکان ی همه دسترس در که دارد قرار مهدکودک از

 .اند گذاشته آنجا و  آورده را دارد، حضور آن در هم کودک که عکسی ترجیحٌا است، وابسته آنها به کودک و دارند

 و خود ی خانواده توانند می کودکان آن در که اند آورده وجود هب مهدکودک در را جالبی نمايشگاه ها عکس اين

 با خانواده هر و دارد ای خانواده کودک هر" که دهد می نشان خانوادگی ديوار .ببینند را دوستانشان ی خانواده

 با سکوت در و ايستند می ديوار جلوی تنها گاهی کودکان که اند داده گزارش مربیان ."است وتمتفا ديگران

 گروهی صورت به گاهی کودکان .خواهند می دلگرمی و روحیه ها آن از که انگار .کنند می صحبت شان خانواده

 مقايسه هم با را ها آن گاهی .زنند می حرف بینند می که چیزهايی مورد در ديگران با و ايستند می ديوار جلوی

 .هستند ها شباهت و ها تفاوت دنبال به و کنند می

 

 اين به ديگر های خانواده ی همه و ها آن که رساند می را مهم پیام اين کودکان و ها خانواده به خانوادگی ديوار

 در .باشد هافعالیت تمام بنای زير بايد آن مختلف انواع و "خانواده" مفهموم از عمیق درک .دارند تعلق مهدکودک

 احساس آنجا به که است دشوار ندارند، تطابق"عادی" ی خانواده تصوير/الگو با که هايی خانواده برای صورت اين غیر
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 خانواده مورد در خودشان موضع از و باشند آشنا جامعه در"سازیعادی" پیام با بايد مربیان بنابراين .کنند تعلق

 چیزی چه اساس بر ها آن درک است؟ ای خانواده چه"عادی" خانواده يک ها آن نظر از .باشند داشته صريحی درک

 زير را خود ها خانواده اگر که بدانند بايد مربیان عاشقانه؟ روياهای يا شخصی ی تجربه سنت، اساس بر است؟

 به تمايلی ديگر کنند، احساس رود، می عادی ی خانواده يک از که انتظاراتی کردن برآورده برای پنهانی فشاری

  .ندارند خانوادگی ديوار در عکس گذاشتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطاب "عادی" يا "کامل" را  خانواده از خاصی گروه وقتی .هستند اجتماعی های ارزش و معانی دارای هاگروه

 دادن تمیز طريق از تنها نه کودکان .دانیم می "عادی غیر" يا "ناقص" را ها خانواده ديگر ضمنی طور به کنیم، می

 بعضی نتیجه، در .زنند می آزمايش به دست نیز، ها پديده اين گذاری ارزش با بلکه يکديگر، از اجتماعی های پديده

 .يابند درمی آمیز توهین و موهن [چیزی] مثابه به را ها بندی طبقه

 

 

 

 

 

 

ها شکل گرفت، ساشا عکس بسیار  زمانی که ديوار خانوادگی در مهدکودک آن. کند ساشا با مادرش زندگی می

او . گرفت با مربی او مالقات کنديک هفته بعد مادر ساشا تصمیم . آوردرا زيبايی از خودش در کنار مادرش 

ها يک مادر و پدر را در کنار هم نشان  بیشتر عکس. گفت که در مورد عکس احساس خوشايندی ندارد

او نگران بود که اگر ساشا عکس خودش را با ديگران مقايسه کند ناراحت شود و کمبود پدر را . دهد می

يده. احساس کند از کیفش عکس يکی از  . شبیه کودکان ديگر شود ای در ذهن داشت که چطور پسرش او ا

او گفت که . های ساشا بگذارد دوستان مردش را بیرون آورد و از مربی خواست که آن عکس را کنار عکس

ی نزديکی با هم ندارند اما او امیدوار است که پسرش با ديدن اين تصوير احساس  دوست او و ساشا رابطه

نوادهبینبهتری داشته باشد، چون می  .دارد "کامل"ی  د که يک خا
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 کنیم مقابله عدالتی بی و [منفی] های قضاوت پیش با چگونه

 به اما کنند، بندی طبقه را وجهی چند های برداشت تا دنکن می کمک (!بزرگساالن حتی و) کودکان به ها گروه

 آيند می پديد قدرت اجتماعی توزيع از ها گروه .اند خورده گره قدرت روابط با همیشه ها آن عمومی، گفتمان عنوان

 .دارند می نگه زنده را قدرت گذارند، می اجتماعی های پديده دريافت چگونگی بر که تاثیری طريق از ،زمان هم و

  .کنند می تجربه شان زندگی در زود خیلی را مساله اين کودکان .نیستند "معصوم" هرگز هاگروه بنابراين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سن، :اند شده درگیر ای پیچیده مسائل با ها آن دهد؟ می نشان ما به کودکان اين مورد در را چیزی چه مساله اين

 در شما سن و وزن پوست، رنگ با چیزهايی چه کنند؟ می پیدا ربط هم به چطور ها اين -بدن وزن پوست، رنگ

 های ويژگی ارتباط ی درباره کردن فکر به مايکل که رسد می نظر به دارد؟ وجود ها اين برای قانونی آيا ارتباطند؟

 است کرده پیدا پاسخی سوالش برای حاال زيرا است راضی افکارش ینتیجه از او .است شده مند عالقه اطرافیانش

 .آيد می کار به [مسئله] توضیح برای که

 اوست هويت از مهمی بخش که را او پوست رنگ بلکه نیست شناختی چالش يک تنها مساله اين نورا برای اما

 رنگ اما کند می تغییر شود می بزرگ که کودکی قد و وزن که کند می درک را مساله اين او آيا .کند می درگیر

 خطاب مورد افراد اين از يکی عنوان به را او بنابراين و گفت پوست تیره افراد مورد در ای جمله مايکل .نه پوستش

 

 سوالش برای حاال .است بلندتر او از ساله سه سارای قد چرا بداند که است کنجکاو و است چهارساله مايکل

 قد زودتر پوست تیره های بچه" :گفت مهدکودک در کودکان ديگر گروهی بین در او .است کرده پیدا پاسخی

 به رسید می نظر به راضی خود ی هوشمندانه ی مشاهده از که حالی در و گفت را اين مايکل ."کشند می

 مايکل ی گفته که رسد می نظر به .ماند مبهوت و مات چهارساله نورای اما .رفت هايش بازی اسباب سراغ

 .سارا مثل درست است، ای قهوه نورا پوست رنگ پوست؟ تیره. بود هدرآورد صدا به برايش را خطری زنگ

 را خود مخالفت باالخره .گردد می کلمه دنبال احساساتش و افکار بیان برای او .نیست موافق مايکل با نورا

 رنگ]…او ...او سیمون، و !نیست بلند قدم و است ای قهوه من [پوست رنگ] اما ...اما ...اما :کند می بیان

 نگاه ديگر های بچه به که حالی در نورا "!است سالش سه .. .و .. .و است قدبلند و نیست ای قهوه او [پوست

 جای به و اندازد می باال ای شانه نورا .دهد نمی جواب کس هیچ .دهد می نشان را انگشتش سه کند می

  .کند می فکر مايکل ایه حرف به هنوز [انگار] رسد، می نظر به مضطرب او .رود می اتاق در ديگری
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 که باشد اين بلکه نه، يا است درست گفت مايکل که چیزی آيا که نباشد اين فقط است ممکن او سوال .داد قرار

 گفت؟ او به هشبی پوست رنگ با افرادی مورد در ای منفی چیز مايکل آيا

 در را اين پیشتر است ممکن نورا .هستند حساس کند می کم را ها آن گروه ارزش که هايی پیام به کودکان

 .باشند نامیده "زشت" را  پوست تیره های عروسک است ممکن کودکان از بعضی .باشد کرده تجربه مهدکودک

 :باشند گفته کودکان از بعضی است ممکن .باشد شده پاره خانوادگی ديوار از او مادربزرگ عکس است ممکن

 چنین .کنند بازی ها عروسک قسمت در که باشند نداده اجازه او به و "!کنن بازی تونن نمی پوست تیره های بچه"

   .باشد مانده باقی نورا ذهن در است ممکن اتفاقاتی

 به کردن فکر برای کودکان مشوق بايد هاآن ،سو يک از .خواند می فرا چالش به را مربیان اين، مانند هايی نمونه

 به ها آن که کنند تايید ديگران دارند نیاز مايکل مانند کودکانی .باشند معانی به دادن شکل و اجتماعی های پديده

 کودکان برای است ممکن که هايی بندی طبقه متوجه بايد مربیان ديگر، سوی از .دارند تعلق "متفکران ی جامعه"

 [خوِد] وقتی خصوصا مسئله، اين .باشند حساس ها بندی طبقه اين به نسبت و بوده ،برسند نظر به یزآم توهین ديگر

 مربیان .است دشوار بسیار باشند، نداشته را گرفته قرار توهین مورد که کودکی تجربیات و ها ويژگی ،مربیان

 زود خیلی اما شوند می خشم يا و  هیجان دچار اغلب آنها .بگیرند ناديده را اتفاقات اين که دارند تمايل معموال

 اين کند می کمک که چیزی تنها .نیستند مفید شديد واکنش دادن نشان نه و توجهی بی نه که شوند می متوجه

 اين .کنند دفاع هستند پذير آسیب جامعه در که کودکانی از کنند، تحقیر را ديگران آنکه بی و بمانند آرام که است

  .يابد بازتاب آموزشی محیط در و گرفته صورت بزرگساالن و کودکان با مستقیم ارتباط در بايد امر

  ها کتاب

 .کند می تشويق نیست، چیزی چه و است منصفانه چیزی چه که اين به کردن فکر برای را ها آن کودکان های کتاب

 که نیست درست :مثال برای

 رنگ خاطر به را ويماال پسرها

 مسخره حیاط در پوستش تیره

کنند
2
 که است دلگرمی باعث اين .

 کالس در کودکان همه

 و کنند کمک ويماال به خواهند می

 را او روز هر که اند گرفته تصمیم

                                                 

 (٠٢٢۲ ِهرِدر، انتشارات ويمرز، زابینه و ُمنتر پترا :ی نوشته) آلمانی زبان به خردساالن برای است کتابی ''دارد تعلق ما به ويماال'' 2
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 او ديگر پسرها و کنند دفاع ويماال از توانند می و هستند قوی باشند هم با که زمانی ها آن .کنند همراهی مدرسه تا

 !کرد نخواهند مسخره را

 بهتر و ممکن های حل راه از هايی عکس و ها مثال به کودکان

 خود های واقعیت مورد در کند کمک ها آن به تا دارند نیاز

 در يکديگر با بايد کودکان .کنند پیدا حلیراه و نديشندابی

 و است منصفانه ها آن مهدکودک در کاری چه اينکه مورد

 نکودکا که شده گزارش مواردی .کنند صحبت نه، کاری چه

 و انصاف ی درباه هايی کتاب" ،داستان نوشتن و نقاشی کشیدن با

 برای کودک مهد از انتظارشان مورددر سپس و کرده تهیه "عدالت

 منصفانه، رفتارهای برای قوانینی عوض همچنین و انصاف رعايت

 .اند کرده صحبت

 

 

 عروسکی هایشخصیت

 .کنند نظر تبادل هم با عدالتی بی و انصافی بی مورد در تا کنند می تشويق را [کودکان] ،عروسکی هایشخصیت

  سنین در ها آن از کودکان که هايی گروه .کنند می کمک ها بندی طبقه مورد در پرسش [ايجاد] به همچنین ها آن

- باالتر سنین در و -سن و خاص نیازهای قومیتی، خواستگاه پوست، رنگ جنسیت، مثل- کنند می استفاده پايین

 پیام اين از و کرده درک را قدرت تعادل عدم زود چقدر ها  آن که دهد می نشان -اجتماعی طبقه جنسی، گرايش

 يک از بیش از همیشه ها آن .هستند چندوجهی همیشه ها هويت .کنند می استفاده شاناجتماعی هويت ساخت در

 بیان چطور مندیعالقه عدم يا مندی عالقه و جنسیت مثل ويته مختلف ابعاد اما .اند شده تشکیل ويژگی

 [مختلف] مسائل بین ارتباط ايجاد طريق از را کودکان متفاوت، هایداستان با عروسکی هایشخصیت شوند؟ می

 :کشند می چالش به عاطفی و شناختی زبان شناختی، لحاظ به
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 اهل و عروسکی شخصیت يک عیسی

است ترکیه
3
 تا آيد می کودک مهد به او .

 مورد در ها آن با و ببیند را دوستانش

 باله دارد دوست او .کند صحبت خودش

 بچرخد خودش دور دارد دوست برقصد،

 که وقتی .برقصد پايش انگشتان روی و

 از مربی !است خوشحال خیلی رقصد می

 زمانی چه شما":پرسد می کودکان

 کودکان "کنید؟ می خوشحالی احساس

 احساس ها آن در که هايی موقعیت به

 :کنند می فکر اند کرده شادی

 !زنم می معلق کله وقتی -

 !دوم می تند تند وقتی -

 احساس شکمش در آدم که است چیزی مثل" .کنند وصف را شادی احساس تا کند می کمک کودکان به مربی

 "...قلقلک شبیه چیزی .کند می

 .افتاد بدی اتفاق رقصید، می کودک مهد در داشت پیش ی هفته هک وقتی :کند می تعريف را داستانش ادامه عیسی

 فکر :پرسد می مربی .کنند می گوش دقت به کودکان ."!دختری تو" :گفتند و خنديدند او به ها بچه بقیه و رابرت

  داد؟ دست احساسی چه او به کنید می

 ناراحت - 

 عصبانی -

 .اند بوده خشمگین يا ناراحت آن در که آورند می ياد به را هايی موقعیت ها آن .کنند می دردی هم عیسی با کودکان

 به کودکان از بعضی برقصند؟ باله پسرها که دارد اشکالی :رسد می عیسی داستان در اصلی سوال به حاال مربی

 کودکان .دهد می نشان کودکان به را رقصنده مردهای از تصاويری معلم !.نه :دهند می جواب سريع پسرها خصوص

 آنها همینطور .شناسند می ها عکس در رقصیدن حال در را بالیوود سینمای و تلويزيون معروف بازيگران از بعضی

 را کودکان معلم ،"رقص" مساله شدن مطرح با !ِتکنو رقص :افتند می خود آشنايان و بزرگتر برادران رقص ياد

                                                 

 :است شده منتشر عروسکی های شخصیت با کارکردن برای دی وی دی يک در (کودکان دنیای) کینِدرولِتن توسط عیسی، داستان 3

 .Kinderwelten.net www ٠٢٢۸ برلین، آلمانی، زبان به ،''شويد گو و گفت وارد کودکان با''
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 دختر زن، و مرد آن در که کاری .کنند فکر چندوجهی و ارزشمند فعالیت يک عنوان به آن به که کند می تشويق

 تکنو هم ،رقصند می هم با همه مهدکودک در و کنند می استقبال معلم حرف از کودکان .کنند می فعالیت پسر، و

 است، پسر يک همیشه او" :گويد می عیسی :کند می ترک مهم گیرینتیجه يک با را جلسه آن عیسی !باله هم و

 دارند دوست را عیسی ها آن برقصد، دارد دوست عیسی .موافقند کودکان "!دارد عالقه رقصی چه به اينکه از فارغ

 خود حاال .باشد داشته رقصیدن ی اجازه او که خواهند می همین برای .باشد خوشحال او که خواهد می دلشان و

 راستا يک در جنسیتی های هکلیش با اگر حتی .دهند انجام دارند دوست را کارهايی چه که گويند می کودکان

 و کنند دردیهم ديگران با کنند، صحبت احساساتشان مورد در کودکان که شود می باعث عیسی داستان .نباشد

  .باشد خوشحال که دارد حق  انسانی هر :کنند فکر انگیزهیجان ی ايده يک مورد در چنینهم

  بنیادی حقی عنوان به تعلق

 دردآور ی تجربه کودک و زن مرد، هزاران آن در که دارد را ای سازی محروم [ی سابقه] خود تاريخ در آلمان کشور

 سوم رايش در که افرادی بندی طبقه از نازی، آلمان دوران در .گذراندند سر از را خود تعلقات از کشیدن دست

 گیوردانو، رالف .شد می استفاده کشتار و محرومیت اذيت، و آزار برای اداری شرطی پیش عنوان به کردند می زندگی

 از و شد پنهان هامبورگ در انباری در اش خانواده همراه به يهودی، مادری فرزند معروف، ی نويسنده و نگار روزنامه

 را محرومیت فرآيند چطور بچه، پسر يک عنوان به که دهد می شرح خود نامه زندگی رد او .يافت نجات طريق اين

 بود تعلقات از پوشی چشم مساله ترين دردناک که نويسد می او .کرد تجربه شديد و ناآشکار های تحريم طريق از

 بندرگاه، ،"خودش" هامبورِگ دوستانش، جمع محله، به تعلقش حس تدريج به .(۸۸ ص ،٠٢٢۲ گیوردانو،)

 جداسازی قوانین، اين از يکی .گرفتند قرار کنندهگیج مقررات هجوم مورد البه، رودخانه ساحل و قطار ايستگاه

 .شد ملحق "ها آريايی" گروه به و است "عادی" که بود مطمئن رالف .بود مدرسه در "ها آريايی غیر" از "ها آريايی"

 ودنب آريايی غیر که شد متوجه او .کند می تنبیهش گويی دروغ طرخا به علمم چرا که فهمید نمی وجه هیچ به او

 والدينش وقتی .باشند خطر معرض در کالس در [غیرآريايی] شاگردان که شد می باعث و است منفی ای مساله

 آن وقت هیچ او که وپاگیر دست و عجیب بندی طبقه اين .شد ناراحت شدت به نیست، آريايی او که کردند تايید

 او برای آنچه از رالف شد می باعث که شد ننگی به تبديل او برای پس آن از دانست، نمی خودش هويت جزو را

 ننگی، چنین .بکشد دست دارد، تعلق آنجا به اينکه به اطمینان و بودن خانه در احساس از شد، می نامیده"وطن"

 .گیرد می هناديد را زيستن حق بلکه شود می تعلقات از کشیدن دست باعث تنها نه

  :بود چنین اين انسانی غیر رفتارهای با العمر مادام نبرد از بعد گیوردانو رالف گیری نتیجه

 زاده ندارند تعلق او گروه به که هايی انسان رنج و درد برای طبیعی همدلی با کس هیچ"

 که نیست ای هديه همدلی .باشید داشته را آن تولد لحظه از که نیست چیزی همدلی .شود نمی
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 تمام شايد کنید، تالش سخت آوردنش دست هب برای بايد که است  چیزی همدلی .کنید دريافت

  .(۲۳٠ ص ،٠٢٢۲) "را عمرتان طول

 !شود شروع زودتر چه هر است بهتر تالش اين
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