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 ✨اهازفاراک و اهاشگراک✨ 

 

 

 :هظحلنیا ياهاشگاضف و اهاشگراک✨

 هناشن ،هنالف ،هناگی ،هنامز ،هناهب ،هناغُم ِبارش و رای ِلامج ،هنایم ،هنابز و قشع ِشتآ ِرونت ،هناخ ،هناد

 

 :هظحلنیا ياهدنباضف و اهازفاراک✨

 ،ماد :هب ندرک هجوت نآ ياجهب و -تسا هدشهدوشگياضف ِیگژیو 10 هک- الاب ياشگاضف 10 هب ندرکن هجوت

 ،يدوجو ْدرس ،هشیدنا و مغ ،قشع ِشتآ ِدرگ هب نتشگ رود ز ،نتشاد دوجو ِسح و نهذ رد ندنام هدرسفا ،ماب

 و ریوصت هب ار تسا هظحلنیا ِوزج هچنآره و ماسجا ،تاقافتا ،اهناسنا( نتفگ هنالف ،هسوسو ،هنامز زا تیاکش

 )ندرک فیصوت و ندروآرد ینهذ ِتروص

 

 ؟تسهدش هچ ار هناد و یسرپب دنچ ماد ز��

 

 ،یعونصم يوربآ :میاهدش ماد نییزت ِلوغشم یلو روضح يهناد نتفای دیماهب مسج ِماد رد میاهدروآ ار يرایشوه

  ... و ندش امنيونعم ،نداد زپ ،ندرکعمج و صرح ،فلتخم ياهتیقفوم

 ینعی ،میروخب ار شروضح يهناد و هدش نآ ِدراو ات تسا ماد کی دهدیم ناشن نهذ هچره هک میتسه یغرم ام

 .میهد شیازفا ار یلصا ِناج و مییازفیب ناج ِرمع رب ،دهدیم ناشن نهذ هک ياهظحلنیا رد ندوب و روضح اب

 

 ؟تسهدش هچ ار هناخ و ییآرب دنچ ماب هب��

 

 میایب بترم رگا .تسادخ يهناخ هک ملد يهناخ رد ،مزکرم رد ،دنامب مدوخ ِشیپ دیاب هراومه مايرایشه و هجوت

 نم اب يراک رگا ات متسین یگدنز ِسرتسد رد رگید هک ،اهرکف ِحطس رد مروایب ار میرایشه و نهذ يهدودحم رد

 .مونشب ،دیوگب مناج ِشوگ هب تساوخیم هک ار یسرد و یمایپ ای تشاد



 ِسرتسدرد« ِتلاح يور و هدرک جراخ »اهرکف رد زاورپ و امیپاوه« ِتلاح يور زا ار مهجوت ِلیابوم دیاب هراومه سپ

 ،موش اهراک رد وا ِتسد ات مدوب ادخ ِزاین ِدروم و دش رارقرب یگدنز ِفرط زا یسامت رگا ات ،مهد رارق »ندوب ادخ

 .منک هفیظو ِماجنا و هدش هجوتم

 

 ؟شیوخ ِیتسه ِنایم ینیشن دنچ هدرسف��

 

 مناوتیمن نم :هک ؟منک ساسحا مناج رب ار یشزرایب و ینامیشپ و تسکش و طبخ و يدیماان يهیاس نیا یک ات

 دوجو ِسح همه اهنیا ... و مداد داب رب ار مدوب هدرک عمج روضح هچره نم ،ماهدرکن تفرشیپ نم ،مسرب روضح هب

 .دیآیم یگدنز اب ییادج ِسح زا همه ،ضابقنا و یگتفرگ ِتالاح نیا و یگدرسفا و مغ ِدوخ ،تسا

 

 ؟تسهدش هچ ار هنابز و قشع ِشتآ رونت��

 

 ناشهارمه و مریگب يدج هکنیا نودب مریذپب طقف ،مریذپب هظحلنیا زا ییزج ِناونعهب ار اهسح نیا ِمامت رگا

 ثعاب ،دنوش دراو ماهظحلنیا ِياوه و لاح رد رتشیب هچره و دنوشیم قشع ِشتآ ِمزیه اهنیمه ،منک دب ار ملاح

 نم ِنهذ طقف ار اهنیا .دنوشیم اهیگدینامه و ینهذنم ِنتخوس ِشتآ ِندش رتروهلعش هچره و ندیشک هنابز

 شفارطا هک تسا نیا يارب اهنت دهدیم ناشن نهذ هچره و تسین اهنآ ِنتشاد تقیقح رب یلیلد ،دهدیم ناشن

 ای مراد ار سح نیا هچ يارب هک نتشگ لیلد ِلابند و ندش نارگن هب يزاین ًالصا .یگداس نیمههب ،منک زاب اضف

 .تسین يزاین -تسا نهذ ياهییازفاراک اهنت هک- اهنیا زا کیچیه هب ،موش اهر نآ زا هنوگچ

 .دوش ملد يهناخ ییانشور و امرگ داجیا ثعاب و هتخوس یگمه ات هدوشگ ار اضف

 

 يدرگیم رود ز شقشع ِشتآ ِدرگ هب��

 ؟تسهدش هچ ار هنایم ،یفاص يهرقن وت رگا��

 

 ار مناج ،هتخوس ات ،داد ناشن میرایشوه هب ار شدوخ و دمآ یگدنز فرط زا هک ینوریب ِقافتا ای ینورد ِسح ره

 .تسا قشع ِشتآ ِروُد نتشگ رود زا ،دربب الاب ار مدعب4 رد شاعترا و هدرک مرگ

 دنناسریمن ررض مرهگ رب تاقافتا نیا هک ماهدرک ادیپ نیقی ندوب رظان ِروضح اب و هدرک هبرجت اهراب نم هک الاح

 قشع ِشتآ ِنایم هنابلطواد مدوخ هک هدمآ نآ ِتقو ،دوشیم کچوک و دزوسیم ،هدیشک درد ینهذنم ِفدص اهنت و

 :مرپب



 و لیالد یگدنز( موریمن ،دریگیم رارق ندشگرزب و هجوت دروم ینهذنم موریم هاگره و متوعد هک ییاهاج-

 مدش نتفر هب روبجم رگا ای ؛)دشاب هّجوم رایسب هک دنکیم روج نارگید و مدوخ ینهذنم يارب ییاههناهب

 .منکیمن يرورضریغ ِتبحص و ینیریشدوخ

 یهام دولآلگ ِبآ زا ماینهذنم و دریگیم رارق هجوت و دییأت دروم و متسرفیم ناتسود ِهورگ يارب هک یبلاج ِمایپ-

 .متسرفیمن ،دنکیم ادیپ ییاناد و یشوخ ِسح و هتفرگ

 ًالعف ار دنک ادیپ ندشهدینت ِتصرف و دشکب هریش نآ زا ینهذنم تسا رارق هک يراک ماجنا و یندرک عورشره-

 ياهطبار داجیا ای يراک هب عورش يارب یسناژروا دروم چیه ،نهذ ِي»اوتِصنَا« يهلحرم رد( .مزادنایم قیوعتهب

 ).منارذگیم راگزور و هدرک تعانق مراد هک ییاهنیمه هب ًالعف ،مرادن

 

 ییوت مه ترورض ِّیتفُم :تفگ��

 يوش مِرجُم ،يروخ رگ ترورضیب��

 

 ْهِب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو��

 هدب نآ ِنامَض يراب ،يروخ رو��

 530 و 531 تایبا ،مشش رتفد

 

 

 ؟يوشن نوچ ریس هشیدنا و مغ يدرُد ز��

 

 و ندیشک درد تسا سب رگید .مرادن ناوت رگید هک ماهداد ار ینهذنم ياهییارفاراک و اهيراکبارخ ِنامض ردقنآ

 .یناسريرای و یهاوخریخ ِمانهب مه نآ هزات و نداد درد

 ِهارمه و هتفیرف ار يرایشه یتقو ؟دوب هداد ترورضهب ِمکح هک ینهذنم ِییازفاراک همهنیا زا يدشن ریس ًاعقاو

 هتشادن ترورض چیه هک يدیدیم ،دشیم نایامن هظحلنآ ِتقیقح هک تیاهن رد و دوب هدرک شدوخ ياهيراکبارخ

 رتهب هچ و دوب هدرک مادقا ِدراو هلجعاب ار وت هظحلنآ رد ،نارگید و تدوخ ِینهذنم ِدرومیب ياهندناسرت اهنت و

 .يدرکیم زیهرپ مه ترورضهب ِمکح ِدراوم رد هک دوب

 هظحلکی ِنامض همه اهنیا ؟ینکب ار اهندیشک درد و اهنداد درد ،اهندناسرت ،اهدیدهت ِناربج دیاب یِک ات و ردقچ

 .تسادخ ِسرتسد رد ندوبن و تلفغ

 

 ؟تسهدش هچ ار هناغُم ِبارش و رای ِلامج��



 

 و هدوشگ ار اضف ،دنوش ماینهذنم ِدب ای بوخ ِلاح ِببس دنهاوخیم هک یفنم و تبثم تاناجیه ِلباقم رد یتقو

 بّبسم ِییابیز ،مشاب هتشادن یمغ و يداش شَتَباب )مریگن يدج( منک راکیب ار نهذ ِطسوت هدادناشن ِتلع و ببس

 هظحلنیا ِهجوتم نم ات هتسشن مزکرم رد تاقالم ِقاتشم و رظتنم هظحلره هک ار مدوخ ِتاذ( نابرهم ِرای ،منیبیم ار

 هب ار »متسین ینهذنم نیا نم هک : يدوخیب ِبارش« و هدش قبطنم يرایشه رب يرایشه .)میایب دوخهب و هدش

 .دناشکب تقیقح عبرم هب ارم لیلدیب ِلیلد نیمه هراومه ات ،دنک ببسیب ِيداش نیا ِتسم ارم و دناشونب مناج

 

 

 دیچیپرد مرگ تیدوجو ْدرس هچرگا��

 ؟تسهدش هچ ار هناهب ،هناهب هب شَنُک هر هب��

 

 هب تشگ زاب ،ببسیب ِيداش ،طباور ِدوبهب هب يدیما هک دوشیم دراو نادنبخی و كالوک اب نانچ ینهذنم یهاگ

 .مرادن اهرکف ریز ِشمارآ و دردیب ياهزور

 و ضابقنا ِشور اب دیابن مه يرایشه و تییادخ يهدروخمسق ِنمشد اب یتح مزومایب هک تسیگدنز ِفطل مه نیا

 ».مهدب يدب اب دیابن ار يدب ِباوج« لک رد و هدرک هدروخرب يدرس و شنکاو

 نیعرد یلو مهدب ماجنا دیابن ار تفگ هچره .منک دروخرب ،تسا ندروآهناهب هک شدوخ ِشور اب دیاب ینهذ نم اب

 دعاقتم ات مروایب یبسانم يهناهب ،تسا هدش هدوشگياضف زا هتساوخرب هک تفاطل ِتیاهنرد و شنکاو نودب لاح

 ریخببش و هدوبن نم نارگن ات منکیم یضار ار وا و هدرک یتشآ وا اب ،دنکیمن دیدهت ار میرایشه يرطخ هک هدش

 .دباوخب و هتفگ

 ِراک ،ندوب ادخ و لک يرایشه ِتمدخ رد زج هک وا ،هدوب میرایشه ِرازگتمدخ ِيودنه ِمالغ و نابرهم يهیاد وا رخآ

 .دشاب نم ِشنکاو و تمالم و تنوشخ ِقحتسم هک هدرکن ییاطخ

 ياهدید ندش رظان ِروضح رد هک وت مزیزع ِینهذنم :تسا اضف ِندوشگ يهناهب ،ینهذنم يارب هناهب نیرتهب»

 رسِدرد و تمحز ِنودب ،هداد ناماسورس اهتیعضو و طباور هب ،هدیشخب دوبهب ار مایمسج ِلاح ییاشگاضف ردقچ هک

 ِییاشگاضف هک ،شابن نارگن ًافطل سپ ،هتخاس حورکبس ارم و هدیشک شودهب ار میاهشقن و فیاظو ِنارگ ِراب

 ».دراد ار سکهمه و زیچهمه ياوه هظحلنیا رد نم

 

 

 ارُو وت وگب ،دنک هنامز ز را تیاکش��

 ؟تسهدش هچ ار هنامز و تسا شوخ وتیب هنامز��

 



 ،دیلان و درک تیاکش ،دروآ تدای هب ار ناماسبان و ازدرد ياهتیعضو و يرایشه ِشوگ ِرد دمآ ینهذنم هچره

 ادیپ ناماس وت ِروضح ِنودب ینکیم تیاکش هک ییاهنیا يهمه شاب نئمطم :وگب وت ،درک تمالم و دناسرت

 .دوش عورش تاکرب و اهتیقالخ ،اهيداش و اهیشوخ ات يزیخ اپهب هنایم زا وت تسیفاک ،دننکیم

 تسياهدنیآ هن و ینکیم لیمحت مناج رب ار فسأت و مغ و یهدیم ناشن هک تسییاههتشذگ هن ،یلصا يهنامز

 مراد هک ياهیامرس اهنت .تسيدبا يهظحلنیا »هنامز« ،ینکیم نارگن و یناسرتیم ارم شتباب مّهوت رد هک

 .دوشن هدیدزد يرایشه ِنادزد ِطسوت ات مشاب شبقارم اهبنارگ يرهوگ نوچ دیاب هک تسا مرمع زا هظحلنیا

 

 

 ياهسوسو خاشخاش ارچ راوتخرد��

 ؟تسهدش هچ ار هناگی و خیب وچ شاب هناگی��

 

 ناشبقارم و هدرک لرتنک بترم و منکیم میسقت فلتخم ياهیگدینامه رب )ار مدوخ( ار میرایشه و هجوت یتقو

 يهشیر زا ناشرییغت ره اب و هدرک بذج دوخ تمسهب ارم بترم مه اهنآ ،دنورب تسدزا ای هدش مک ادابم ات متسه

 زاستسونرس و ساسح عقاوم رد هک ماهدید ار مدوخ اهراب .دننکیم نادرگرس هظحلنیا ياوه رد و دنَنَکیم یگدنز

 .مرادن تسرد ِيریگمیمصت يارب ياهدارا چیه و متسه داینبتسُس ردقچ

 يور قبطنم يرایشه ،وت اب موشیم هناگی یتقو هک میوگیم ار میلصا ِدوخ ؟تساجک هناگی يهنادرُد نآ سپ

 ار هدش هدوشگياضف ِیقثولاةورع ایادخ .منکیم ییاتکی سح اهناسنا و ناهج يهمه اب ،موشیم يرایشه

 رایشه و زیت هجوت و هدشن ینابرق تاقافتا و ثداوح ِداب رد ات دراد هگن ماهشیر و لصا هب مکحم ارم ات مهاوخیم

 .مهدن ازفاراک و راکبارخ ینهذنم نیا تسد ار زیزع ِرمع تاظحل و منامب

 

 

 تسین تروص و تسه صخش وا رد هک نَتُخ نآ رد��

 ؟تسهدش هچ ار هنالف و تسا سکهچ نالف وگم��

 

 ِرازنمس رد .تسا تروص هداد ناشن نهذ هچره هک منیبیم و هدش ییاتکی ياضف دراو مدش هناگی همه اب یتقو

 ياج يزیچره ،دننکیمن گنت ار يرگید ياج و دنوشیم اج دنراد هک یگژیو ره اب صاخشا يهمه منورد ياضر

 ریخ همه ،تسین نم ِنداد رییغت هب يزاین و دنشاب دیاب هک دنتسه روطنامه سکهمه و زیچهمه و دراد ار شدوخ

 صاخشا ،تبثم دنچره ياهیگژیوچیه ِنایب اب رگید سپ .تسا ناما و نمَا رد ییاتکی ِرهش ،تسیناوارف و یبوخ و

 یتروصهب رابره هک تنورد رد هدشهدوشگ يهنالف :نک هجوت هنالف هب اهنت ،رواین رد ریوصت هب و نکن يدنبهقبط ار



 يهتخانشان :تسا هنالف« ،دنکیم زاب تیرایشه رب ار شدوخ ون هب ون ياهنوگهب رابره و دهدیم ناشن ار شدوخ

 ».انشآ هشیمه

 

 

 يزیربت ِسمش ز لد نیا دش قشع ِناشن��

 ؟تسهدش هچ ار هناشن شقشع ِتلود ز نیبب��

 

 مدوخ ِنورد رد اجنیمه ،مبایب رارق و مسرب وا هب ات متساوخیم ار ادخ ِیناشن ،مدوب شلابندهب اهلاس هک ياهدشمگ

 .دوب یگدنز هب هدشلصو ِزکرم و لد ،دوب

 عولط منورد ِییاتکی ِباتفآ مهدیم هزاجا ،منکیم هدافتسا هظحلنیا رد يونشتوکس و ینیبمدع ِییاناوت زا یتقو

 .مشابن نوریب زا یتخبشوخ لابند رگید ات ،دنک یتخبشوخ نیا هب انیب ار مناج ِمشچ و دنک

 و اهکشجنگ ندوب رظتنم اهحبص ،دشاب نهذ رظن زا یگرزب ِزیچ تسین مزال ماهظحلنیا رد ادخ ِروضح يهناشن

 ،دش هتخانش نهذ اب هکنیمه هتبلا .تسوا يهناشن ،ناشفرظ رد هدروخسیخنان نتخیر يارب طایح ياهرتوبک

 .دریگب ار مدع هب هجوت ياج و دوش هتفرگ يدج و مهم دیابن

 

 ِراک ییوجتسج ره هک ،متسین ندوب روضح رد و ییاتکی ياضف رد ندوب يارب ییاپِدر و ياهناشن چیه ِلابند رگید

 .مهدن شهار ملد يهناخ هب ات متسه بقارم ؛دوش دراو دیدج یهار زا ات هدمآ يذوم ِینهذنم ،تسا نهذ

 

 

 ❣.دیشاب تمالس و داش

 دابآفجن زا هیضرم


