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 نیا وت دیوگیم یگدنز .دنهدیم ناشن باختنا نیا ةرابرد ار یگدنز رظن و هظحل نیا رد ام باختنا ینشورهب انالوم ترضح تایبا نیا رد
 هک يراد ار باختنا نیا .يوش هدنز نم تیدبا و تیاهنیب هب و یتسه نم سنج زا ینک رارقا ،ینک زاب ار اضف هک يراد ار باختنا نیا هظحل
  .منک ناتسلگ ار تنوریب و نورد و منک لمع و رکف وت قیرط زا نم يراذگب

 
 ار نآ و ینکیم میظعت ینهذنم واگ شیپ ،یتسرپب ار تدوخ لصا هکنیا ياجهب ،یتسرپب ار نم هکنیا ياجهب تیرخ تیدش زا اهتنم
  .ینادیم ینهذ ریوصت نیمه ار تدوخ ،ینکیم رادناشن هظحل نیا ار تدوخ .یتسرپیم
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 هک تسا نیا واگ شتسرپ ۀناشن .ینکیم تداسح و هسیاقم ،يداد لیلقت مسج هب ار تدوخ هک تسا نیا واگ نیا ندیتسرپ زراب ۀناشن
  .تساهتفرگ هظحل نیا رد ار وت لمع تردق و هدرک جلف ار وت مغ ،سرت ،مشخ لثم یتاناجیه
 
 واگ نیا شتسرپ حضاو ۀناشن .تسین نآ رد یندش ونهبون چیه هک تسا هظحل نیا رد تلمع و رکف ندوب يرارکت واگ نیا شتسرپ ۀجیتن
  .رگید ياهناسنا زا ییادج و یگدنز زا ییادج ،تلصا زا ییادج ،تسا ییادج
 
 مشچ يور یکنیع کی هظحل ره واگ نیا .تساهدش يرماس رحس دیص تلقع هک تسا نیا ینهذنم واگ نیا شیپ ندرک هدجس لصاح
 تلقع رگید ،دوشیمن تلد شوگ رگید ،دنیبیمن تمدع مشچ رگید ،يوشیم رحس نآ زا دعب ،ینیبیم نآ قیرط زا وت و دنزیم وت مدع
 .دوشیم گند
 
 رون اب هک الاح .ینک لمع و رکف یگدنز رون اب يدرکن زاب ار اضف ،يدیدزد مشچ لالجْلاُذ رون زا وت هک داتفا قافتا رطاخ نیا هب اهنیا ۀمه
 رد مینکیم رواب ام زا کی مادک .دنتسه يوق یلیخ تاملک نیا .يوشیم لالض نیع و ناوارف ینعی رفاو لهج راچد ینیبیمن یگدنز
 ؟میتسه لهاج رایسب رایسب و میتسه یهارمگ نیع رد ام ینهذنم
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 زا ار تدوخ نآ ۀطساوهب و يزانیم نآ هب ردقنیا هک يوزج لقع نیا دیامرفیم انالوم ترضح اما ،دنادیم لک لقع ار شدوخ ینهذنم ره
 یمهو نیا راچد اما ،يدش مگ وت ،تسا یهارمگ دوخ ،تسا یهارمگ نیع نیا ،ینکیم هسیاقم نارگید اب ار تدوخ ای ینادیم رترب نارگید
  .یتسه مه نارگید ربهار هزات و یتسه هار رد هک
 
 رادروخرب »لالجْلاُذ ِرون« زا و يرادرب تسرد ار لوا مدق هک یتشاد باختنا ییاناوت هظحل نیا هک ییوت .وت باختنا تردق و لقع نیا رب فُت
 ریشمش هظحل نیا هک یباختنا تردق نیا رب فُت .یلهج ندعم ،یلهج ناک ،دوب شیاهفرح نتفرگ يدج و ینهذنم واگ تباختنا اما ،يوش
 .دوریم نآ يزاسهلئسم و نهذ لابند و دنکیم اهر ار ییاشگاضف نوچ یتلود
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 ،دنکیم میظعت اهنآ ِلباقمرد و دوشیم اهنآ رحس ،دراذگیم شزکرم رد ار اهیگدینامه ،زکرم ندرک مدع ياجهب هظحل نیا هک یسکره
 یگدنز يارب و دریمب نهذ رد ،یگدینامه کی رد دورب تسا شقح ینعی ؛تسا ندش هتشک هتسیاش و دهدیم ناشن ار ینادان و لهج تیاهن
 .میریمیم یگدینامه مادک رد ،میراد مغ رازه یگدنز هب ندش هدنز مغ زجهب هک ییام تسین مهم مه
 
 يادص دراذگیمن ،دنزیم فرح مادم ،هدرک گناب هک لاحهبات ینهذنم نیا ،نیرز واگ نیا رخآ دیامرفیم ،دنکیم بجعت انالوم ترضح
 و ام مادم ریقحت زج ینهذنم ؟دیوگیم هچ مرتدب نم ای مرتهب نم زج ،تیاکش و هلان زج ینهذنم ؟تساهتفگ هچ ،دسرب شوگ هب یگدنز
 ؟دراد یفرح هچ ییادج داجیا زج ینهذنم ؟دراد یفرح هچ يزاسهلئسم و يزاسنمشد زج ینهذنم ؟دیوگیم هچ نارگید
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 و ندینش هب بغار ردقنیا ،دناهتفرورف باوخ هب نهذ رد هک یناقمحا نیا هک دیوگیم هچ رخآ ینهذنم واگ نیا دسرپیم انالوم ترضح
 يدج ار نامدوخ راکفا ردقنیا اهناسنا ام ارچ سپ .هن ؟دنکیم يراک ییادج و درد داجیا زج رگم نیا ؟دنتسه شیاهفرح نتفرگ يدج
 ؟تسا لزنُم یحو ام ینهذنم ياهفرح مینکیم رکف ارچ ؟میریگیم
 
 ترضح ؟دوشیم یشان اجک زا نارگید هب نامراکفا لیمحت و رگید رکف هب يرکف زا ندیرپ ،نامراکفا نتفرگ يدج يارب ام لیامت همهنیا
 وا رادفرط روطنیا ام هک هدرک ام هب یتمدخ هچ ای هتفگ ام هب يدنمشزرا زیچ هچ لاحهبات نیرز واگ نیا هک مینک رکف دهاوخیم ام زا انالوم
 ؟میریگیم يدج ار شیاهفرح و شمیتسرپیم ،میتسه
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