آراﻣﺶ ﻻﻻﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ در ﻗﺎب ﯾﮏ ﮐﺘﺎب
ﺻﻮﺗﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ روزی ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دوران
ﮐﻮدﮐﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﺷﺎدی ﺑﯽ دﻏﺪﻏﻪ ،ﯾﮏ ﺧﻮاب راﺣﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮﯾﻪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ روﯾﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اوﻗﺎﺗﯽ دﭼﺎر دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻏﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .ﻫﺮﮐﺴﯽ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ روﯾﺎی ﻣﺤﺎل دارد .ﮐﺴﯽ ﺳﺮاغ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎی

ﮐﻮدﮐﯿﺶ ﻣﯽ رود و دﯾﮕﺮی ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎری را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮔﻮش دادن ﯾﮏ داﺳﺘﺎن در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﯾﺎی ﻣﺎ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ .ﻻﻻﯾﯽ و ﻧﻮازش ﻫﺎی
ﻣﺎدراﻧﻪ و ﭘﺪراﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه دردﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎن ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﯽ
دﻏﺪﻏﻪ و ﭘﺮ از آراﻣﺶ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮدت را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮ!
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ و زرق و ﺑﺮق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ،ﯾﮏ دﻧﯿﺎی
ﺑﯽ رﺣﻢ اﺳﺖ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ دوﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻫﯿﭻ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻫﯿﭻ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽ دوﯾﻢ؟ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ واﺿﺢ و
روﺷﻨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از روﯾﺸﺎن رد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﯽ دور از
اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺴﯽ ﯾﺎد ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ اش ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﻟﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،آﻧﻘﺪر دﻏﺪﻏﻪ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ دل اﻧﺴﺎن
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﻮن ﻣﺮده ای ﺑﯽ ﺟﺎن در اﻋﻤﺎق آن دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد دﭼﺎر ﯾﮏ ﺳﺮﮐﻮب روﺣﯽ ﯾﺎ در ﮐﻼم ﺑﻬﺘﺮ دﭼﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آﻓﺖ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را
ﺑﻪ درون ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ دﻏﺪﻏﮕﯽ را دوﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮای ﺧﻮب ﻻﻻﯾﯽ را از اﻋﻤﺎق دﻟﻤﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﻢ؟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه دﺳﺘﺎن ﻣﺎدر و
ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ارزاﻧﯽ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎن و آن ﻧﻮای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻌﺠﺰه ای ﻋﺠﯿﺐ را رﻗﻢ زﻧﺪ و ﺗﻤﺎم روح اﻧﺴﺎن را در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؛
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،اﻣﺮوزه از داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮا و اﯾﻦ دﺳﺘﺎن
ﻣﺤﺮوﻣﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری از آن ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﺪون روح ﺧﻮد ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ
روﺣﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﻢ.

ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ ،ﮐﻼم ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ
راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻻﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺎﺪ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﯾﮏ “ﻻﻻﯾﯽ” را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﻻﻻﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺴﺎن
در آن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ارﻣﻐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ دارد .وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ،
ﻫﻤﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ و ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ و … را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ دﯾﺪن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﻏﯿﺮ ارادی اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ورودی ﻫﺎی ذﻫﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ورودی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺣﻞ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ در ﻣﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ درﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن دﻏﺪﻏﻪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻻﻻﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورودی ﭼﺸﻢ را
ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ورودی ﮔﻮش و ﺷﻨﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد در ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ذﻫﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ
و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﺪ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯿﺸﺎن را ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ذﻫﻨﻤﺎن را
روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺎ ﮔﻮش دﻫﯿﻢ .ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ .ﮐﺘﺎب از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺎی دور دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روزﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﮔﺎﻫﯽ آن را رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺎه دﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮاﻏﺶ
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ و ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﺧﻮب ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﺎراﺣﺘﯽ اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﺘﺎب ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ،رﻓﯿﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در
دل دارد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .در ﻧﺒﻮد ﻧﻮای ﺧﻮب و دﻟﻨﻮاز ﻣﺎدر و ﭘﺪر ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺻﺪای ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺎ را آرام ﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻣﺎ ﻧﭙﺮﺳﺪ ﺣﺎﻟﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ دﻟﻤﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ درﺑﺎره ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﺣﺮف ﻧﺰﯾﻢ و ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت در اوج ﺧﺴﺘﮕﯽ دﻟﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ

ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .ﮐﺴﯽ ﺑﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﺳﮑﻮت ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
از ﭼﯿﺰی ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﻢ درد ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
داﻧﺪ ﺣﺎﻟﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻟﻄﻒ را در ﺣﻖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن
را ﻫﺪف ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﻢ ﮐﻢ آن ﺣﺲ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن زﻧﺪه ﮐﻨﺪ .ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن را
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ داﺳﺘﺎن را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻗﺪری
ﻋﺰﯾﺰ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آراﻣﺸﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر
ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوزه در اﮐﺜﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺠﺎزی ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﭽﯿﻦ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮن داﻧﻠﻮدراﯾﮕﺎن ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ

ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ رﻓﺖ.
در دﻧﯿﺎی ﺷﻠﻮغ اﻣﺮوز ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را از ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺮود ،داﺷﺘﻦ رﻓﯿﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

