
 .ناربج نوناق ِمرتحمِ ناگدننک تیاعر و زیزع يزابهش ياقآ زا ناوارف ساپس اب و مارتحا میدقت و دورد اب
 
 »يدارمیب کی یسررب«
 
 هب نیا و ،دایبرَو حالطصا هب ریمخ هک متشاذگ و مدرک تسرد ار ریمخ هکنیا زا دعب .منک تسرد نان يرادقم متفرگ میمصت هک دوب بش رخاوا
 هزات نان يروجنیا ،هدب همادا ار راک ۀیقب يدش دنلب هک حبص ،دنامب حبص ات ریمخ راذگب هک تفگ مرسمه .تشاد زاین نامز هقیقد 45 دودح
 .مدرک لوبق دیدرت اب مه نم ،میروخیم
 رد یلو مدوب مارآ ًارهاظ .مدش دارمیب نم و داتفا قافتا هک دوب اجنیا بوخ .دماین رد راک زا یبوخ نان هرخالاب و هدش شرت ریمخ مدید حبص
  .دنامب حبص ات ریمخ راذگب یتفگ هک دوب امش ریصقت نیبب :متفگ مرسمه هب .مدش خلت رطاخنیمه هب و مدوب مارآان نورد
 
 :مینک یسررب میاهتشاد رارق اهنآ ضرعم رد نونکات هک ییاههزومآ هاگدید زا ار قافتا نیا مهاوخیم لاح
 ار مرسمه و مدرک تمواقم و مداتفا نهذ ماد رد موس و مود مدق رد یلو مدرک ییاشگاضف نم لوا مدق رد ،هظحل نیا رد قافتا زورب زا سپ
 ِیتخبدب سپ .مداتفا مه هتشذگ يزاجم نامز هب و دش مسج هب لیدبت مدع زا مزکرم و متفرگ رارق ینهذنم ۀطلس ریز اجنیا .مدرک تواضق
 ،رادرب مه رگید مدق دنچ ،تسین یفاک هک مدق کی دیوگ یم هک مینک لوبق ار ینهذنم ای و ناطیش توعد ام هک دوش یم عورش ییاج زا ام
 .دنکیم تیاده منهج رعق هب ار ام ًاتیاهن هک میوشیم نهذ ياهیگدش یطرش و يزاس ببس ياضف دراو میراذگب ار مود مدق هک نیمه
 قافتا نآ .دش هدز مايرایشه مشچ رب مه یگدینامه کنیع .دش لیدبت دب هب بوخ ِلاح زا قافتا ۀلیسو هب نم ِلاح ینهذنم ندش لاعف اب
 .مزکرم هب دمآ و دش يدج و مهم میارب دوب یگدنز يزاب هک
 شنکاو و مدش ینهذنم ساسا رب راتفر و یگدشیطرش راچد لیلد نیمه هب ،دنزب فرح نم قیرط زا ادخ متشاذگن و مدرک يدنباضف نوچ
 .مدش تیعضو ینابرق هک دوب يروجنیا ،هلب .مداد ناشن
 دیاب هشیمه نم تخپتسد هک متشاد راظتنا نوچ ،مراد مه ار شلآهدیا ،مراد هک داد ناشن قافتا نیا یلو مرادن لامک رادنپ مدرکیم رکف نم
 .دوش بارخ دیابن تقو چیه ،دشاب یلاع
 خلت .ینک رتلیمکت ار تلامک رادنپ هک يدوب ینهذَ دارم لابند و یتفر يرکف تهج کی هب وت :دیوگب نم هب هک درک دارمیب ارم اجنیا ادخ
 .تسا يدارمیب ِناهج ،ْناهج نیا هک یمهفب ات رادرب تسرد ار لوا مدق ،نک زاب ار اضف ،وشن
 ندرک دارمیب شراک هک مدرک شومارف ار ببسم و قافتا تسد هب مداد يدنباضف اب یلو ،دوب مدوخ تسد رد مرایتخا هظحل نیا رد نم
 .مزادنیب وا ندرگ ار ریصقت هک مدوب ینوریب ِببس لابند و تسام
 هب عجار هک دنتسه یناسک اسب هچ يزابهش ياقآ لوق هب یلو ،متشاذگ كارتشا هب لامک رادنپ ضرم هب عجار یبلطم هک دوب شیپ ۀتفه زونه
 :انالوم لوق هب و .دناراتفرگ ناشینهذنم ِدنب رد ناشدوخ یلو دنسیونیم باتک يدازآ

 
 ادخ هدنیاشگ و تستفز ِلفق
 اضر ردنا و نز میلست رد تسد
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 هب و ددنبب ام نورد رد ار هدوشگ ياضف نیا دناوتیم ینهذنم هیناث کی زا رتمک رد ینعی ،تسا فیرظ یلیخ ،تسا ساسح یلیخ راک سپ
 هب و دنک جراخ میلست تلاح زا ار ام دهاوخیم و دهدیم ناشن ام هب ار يزیچ نهذ یتقو رگا .تسا هدش دیکأت ربص يور ردقنیا رطاخ نیمه
 ،میریگب زاگ ار نامبل زیزع يامین لوق هب و میهدن ناشن یشنکاو چیه و مینک ربص یکدنا ،دراداو شنکاو هب ینعی ،دشکب شدوخ منهج نورد
 .دنامیم زاب اضف و میوشیمن نهذ بذج دایز لامتحا هب

 
 تسَجن سک یمَْزح و ربص یب ،نیمک نیز
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