
 اکیرمآ زا متسه هدازآ ،بدا ضرع و مالس اب

 

 روضح جنگ 885 يهرامش همانرب زا / 2500 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم / قشع مایپ

 

 ؟يدرگیمن مه وت ارچ ؟هشوگ نآ رَد يدرُسْفَا هچ)1

 ؟يدرگیمن مَغ رب زُج هک یسوحْنَم ِرکف وت رگم

 

 یناوتیم ای ؛)يدرگ هدرُسْفَا ،نآ ِرَب و رود و( ییآرد ْشدرَگ هب ْنهذ يهشوگ رد یناوتیم ای ،يرایشه ناونع هب وت

 ؟یتسین ْقشع ِدادتما وت رگم .قشع شدرگ رد ،یگدنز ِشدرَگ رد :یبایب »رگِد یشدرَگ« رد ار دوخ ،لِقَتسُم و دازآ

 !؟يدرَگیمن ،مَغ رَب زُج و ياهداد شهاک “موش ِرکف” کی هب ار »دوخ« ارچ سپ

 
 ؟ینوعرف ِلآ زا ارچ نارْمِع ِیسوم دمآ وچ)2

 ؟يدرگیمن مَدمَه ارچ مَد شوخ ِیسیع دمآ وچ

 

 ...ْناسنا رد يرایشه هک لاح سپ ؛)نارْمِع ِیسوم دمآ وچ ،دیوگیم ور نیا زا( دمآرد ْقشع هب ،ناسنا رد يرایشه

 !ياهداد ْلِد ،نهذ رد ْبِرَخُم ِتکرح هب ارچ ،هتفای تسد یناوت نینچ هب

 

 نآ« ،تاذ رد ییوت .)مَد شوخ ِیسیع دمآ وچ ،دیوگیم ور نیا زا( درک نایب ار دوخ ،لماک ِناسنا ِنورد زا ْقشع

 ؟يدرَگیمن تاذ اب نابزمه ارچ ،تسا نینچ هک لاح بوخ .دشاب »ناوَت« ،کشیب ار وت سپ ؛»مَد شوخ ِیسیع

 !؟يدرَگیمن ْقشع ِمدَمَه ارچ

 

 یتسَکْشِب دْهَع ْیتسُس ِز یتسَب اهدهَع ْقَح اب وچ )3

 ؟يدرگیمن مَکحُم ارچ نازابْناج ِدهَع ِلوق وچ

 

 يدهَع ،)نامزال و ناکمال رد( نیا زا شیپ وت یلو !تسا ْتسُس ،...دشاب هدُش هتسَب ْنهذ ِشدرَگ رد رگا ،دهع

 نازابْناج ِدهَع ؛زابْناج ...تاذ رد ییوت سپ ؛ياهدرُب دای زا ،)یتسه ِمَلاع رد( هبرجت نیا رد ار نآ هک یتسَب مَکحُم

 رد ؛روآ دای هب »مَکحُم« ار دهع سپ .)دْنَدروآ اجِب ار دهع ،نهذ ِشدرگ ِنایاپ رد هک نانآ( دشاب مَکحُم هک تسا

 !نهذ رد هن ،...تاذ

 

 يزاس یهَر خَبْطَم ره هب ناشوم نوچ ْكاخ ِنایم )4

 ؟يدرگیمن مَراط نیرَب ناناطلُس ِدننام ارچ



 

 ره هب ار يرایشه وت ،اهشدرگ نیا رد راتفرگ هنوگچ هک رگنب سپ ؛يرادیاپان و ْتسُس ِياهشدرگ رد ،نهذ رد وت

 ؟يدرگیمن ،لد ِنامسآ رَب ،ناناطلُس ِدننام ارچ بوخ !يدرَگیم مئاد ...هدرسفا ،رکف نآ ِرود و ینادرَگیم هتشغآ رکف

 و ؛رَگِد یشدرگ ِنآزا ،یتسین نآ رد ییوت و ؛یتسین ِياضف رد قرغ ،)مَدَع ِیشومَخ رد هتفای رارق( رارقتسا رد ییوت

 ...نادرَم يهقلَح رد و ْقشع ِمرحم ،مَد نآ رد ییوت

 

 يزاوآ و گناب ِيارب اهرَد رب هقلَح نوچ ارچ )5

 ؟يدرگیمن مرْحَم یمَد نادرَم هقلَح رد ارچ

 

 هچنآ رَب مرْحَم و شُمَخ ،»نادرَم يهقلَح رد« ییوت ای ؛ادص و رَس رد مئاد و اهرَد رَب »هقلَح« ییوت ای ،هبرجت نیا رد

 ...قشع :هدنام یقاب صولُخ رد

 

 ؟یحاتْفِم ِراد نمشد وچ دیاشْگُب هتسَب هنوگچ)6

 ؟يدرگیمن مَهرَم رب وچ ددرگ ْهِب هتسخ هنوگچ

 

 دشاب وا ِهار ِكاخ هک ناج يا دَوُب رَس ْهَگ نآ رَس)7

 ؟يدرگیمن مَچرَپ ارچ ،رَس يا شَتَیار ِقشع ِز

 

 ِنمشُد و ؛ياهتسب دوخ ِيور رب مه ار هناخ ِبرَد و ؛ياهدناشِن یکاخ يهناخ نیا ِرَب ار لِد نیا وت هنوگچ »رگنب»

 هتسَب ِلد نیا هنوگچ !؟ياهتشگ »دوخ« ِنمشد وت یتقو ...دیاشْگُب دیاب هتسَب ِرد نیا هنوگچ ،رخآ !ياهتشَگ مه دیلک

 !؟يرَبیمن »مَهرَم« شیپ هب ،نامرَد يارب ار وا وت یتقو ،دبای دوبهِب دیابیم هتسخ و

 

 ِلقع نیا هک ،تسا »دَرِخ« یمَد نآ رد ،دَرِخ .دشاب ْقشع ِهار ِكاخ هک ،ناج يا تسا »رَس« ...مَد نآ رد رَس

 .دشاب نایرج رد ْقشع ِدَرِخ و هدُش رتسکاخ ...یکاخ

 

 ؟يدیجنُرُت ْهَم ِشیپ هب نارابیب ِربا نوچ ارچ )8

 ؟يدرگیمن مَلاع نیرَب نابات ِهَم نوچمه ارچ

 

 رد ییوت ؟ياهتشگ هدرُشِف و مَهرَد ،هَم ِشیپ هب نارابیب ِربا وچ ،نهذ کیرات و گنت يهناخ رد وت ،مَد نیا رد ارچ

 هک نابات ِهَم نوچمه ارچ بوخ ؛نابات ِهَم نآ دوخ ،)اه(ربا زا یگدازآ رد ییوت ؛قشع ِنآزا ْلِقَتسُم دوخ ،یگدازآ

 ؟يدرگیمن مَلاع نیرَب ،یتسه



 

 یفرح ورَد دنیب مک هک شتسد دَهَن اج نآ مَلَق )9

 ؟يدرگیمن مک یفرح وت شَحیحْصَت ِقشع زا ارچ

 

 یتسه يهبرجت ،هدُش مدع یلد ِزکرم زا و دیآرد تکرح هب و دریگ تسد رَب مَلَق ،قشع هک تسیشُمَخ ِياضف رد

 !تسيراج »لماک« ِرارق و مظَن نآ رد ،دَوش هتشون هچنآره ،دریگ تسد هب ار »مَلَق« هک ْقشع .دسیونب ،هوکش اب ار

 
 وت ِتسد ِز زُج دَیورَن ناحیر و لُگ و ناتْسِلُگ )10

 ؟يدرگیمن مَنرُپ ارچ هرهچ يا يراد همشَچ ود

 

 :دشاب همشَچ ود ار وت .دشاب يراج نآ رد ْقشع ِيوج هک دباییم ْقُقَحَت يرایشُه ریمض رد یمَد نآ رد لماک ِمظَن

 یناسنا زا ،هبرجت نیا رد ْقشع ِدَرِخ نَدُش يراج و ؛مدع ِیشومَخ رد ْلد يهدروخَن تسَد و ْكاپ ِصِلاخ ریمض

 !يدرگیم ْنهذ ِرود هب نوچ ؟يدرگیمن مَنرُپ ارچ سپ .رادیب

 

 مدآ رب دندرَگیمَه ینودرَگ نافاّوَط وچ)11

 ؟يدرگیمن مدآ رب هک ینوعْلَم ِسیلبا رَگَم

 

 »مدآ« يهدُش مَدَع ِلِد زا قشع ِيوج اریز ؛ددرَگیمه ...لماک/رادیب ِناسنا درِگ هب ،یتسه ملاع هب دمآ هچنآره

 ره ،تسوا زا ْقشع ِيوج و هدرک مدع ار لد ،مدآ !؟يدرگیمن مدآ رب هک ینوعْلَم ِسیلبا وت رَگَم ،رِخآ .تسيراج

 .يراج مَد

 

 ؟یشابیمن شُماخ ارچ يریگیمن تَوْلَخ رگا )12

 ؟يدرگیمن مَزمَز ارچ يراب ياهن هبعک رگا

 

 رگا ...لاح ؛يراج ...تیاهنیب اضف نآ زا ْقشع و تسا مَدَع ،)كاپ و صلاخ ،لقتسُم( تَوْلَخ رد ییاهنت هب دوخ ،لِد

 !؟ینُکیم وگزاب ار ْنهذ ِيادص و رَس مَد ره ارچ ،يریگیمن تَوْلَخ

 

 مَزمَز ارچ ،یتسین هبعک رگا ،لاح .يراج ،تولخ نآ »ِنورد« زا ْقشع ِيوج و ؛تسا »مَدَع« ،لد يهبعک ِنورد سپ

 !؟يدرگیمن هجوت رد ،هدُش مَدَع یلد ِرانک رب ارچ ؟يدرگیمن

 

  ،مارتحا اب



 اکیرمآ زا هدازآ


