
 مالس ضرع اب
 
 »؟مراد تسود ار مدوخ نم ایآ«
 
 ،میدرُم یتقو هک دسیونیم ار ام دب و بوخ ِلامعا مامت دراد و هتسشن الاب يدنمتردق مدآ کی هک میدرک روصت و مسجت نامنهذ رد یگچب زا
 یلیخ اهنآ هب و تسا طابترا رد صاخ مدآ يدادعت اب ،ینهذ يادخ نیا هک میدرک يزاسریوصت نامنهذ رد زاب نآ زا دعب .دهدب ار اهنآ يازس
 .دراد اهنآ هب صاخ مارتحا و تدارا و تسا کیدزن

 
 ات ،دیشکب میور هی یتسد ای دینک اعد میارب میوگب اهنیا هب مورب دیاب و دنتسه نیمز يور رب ادخ یلو اهنیا هک مییوگیم نامنهذ رد دوخ اب
 .موشب تخبشوخ نم
 
 میدرک هدنگ نامنهذ رد ار دیآیمنرب شایصخش راک نیرتکچوک ةدهع زا هک ار رفن کی .میدرک یگدنز روطنیمه ام هک تسا لاس نارازه
 نیا هب تسین بوخ مایگدنز نم هکنیا تلع مییوگیم دوخ اب .مینادیم وا مالغ و ریقح ار دوخ و میدرک وا ِنازیوآ ار دوخ و الاب میداد له و
 .درادن ام هب و دراد تبحم و فطل یصاخ صاخشا هب دنوادخ هک تسا تلع
 
 ؟تسا هنوگچ ناشیگدنز مینادب هک میتسه نارگید ِیگدنز رد ام رگم رخآ ؟دنک يزابیتراپ ادخ دوشیم رگم هک میسرپیمن دوخ زا رخآ

 
 ایآ ؟هجیتن هدوب هچ درد زج ؟تسیچ شاهجیتن هک مینک هاگن الاح .میدرک یگدنز تافارخ نیا اب رمع کی ام دوخ و ام ردام و ردپ و ام دادجا
 .میدرکن هن ؟میدرک یگدنز ام ًاعقاو
 
 ،دوب نهذ يزاسریوصت همه اهنیا ،دوب ام نهذ ياهرکف همه اهنیا هک میتسنادیمن ام .میتسنادیمن ام هک تسا نیا شتلع ؟تسیچ شتلع
 .میدرک یگدنز تافارخ اب ام .دوب تافارخ همه اهنیا

 
 تعافش بلط ام يارب دهاوخب هک دراد دوجو یسک هن و ،دشاب هتشاد یتراپ هک دراد دوجو یصاخ ةدنب هن ،هتسشن الاب نآ يدنمتردق يادخ هن
 .یمهوت ِینهذ يادخ نآ زا دنک
 
 مه اب یقرف هچ ام ؟مینک یبوخ یگدنز میرادن تقایل ام ایآ ؟میرادن ار یگدنز ِيداش تقایل ًاعقاو ام ایآ هک مینک رکف عوضوم نیا هب ،الاح
 ؟دراد ،هدمآ ایند هب ریقف هداوناخ رد هک رفن کی اب یقرف هچ ،هدمآ ایند هب هداوناخ نیرتدنمتورث و تاناکما نیرتهب رد هک رفن کی ؟میراد
 
 یگدنز و شزرا دنکیم رکف نوچ ؟ارچ ،دنراد یلاع ِیگدنز اهنآ دنکیم رکف و دزاسیم ریوصت شنهذ رد دنمتورث ةداوناخ زا مورحم ةداوناخ
 .دراد ار یگدنز نیرتدب ،هدیبسچ اهنیا هب هک یسک هک دننادیمن .تسا ترهش و ماقم و لوپ هب بوخ
 
 اهنآ هب تقوچیه ام هک مینکیم رکف نوچ ،مینکیمن هسیاقم اهنآ اب ار نامدوخ و میزاسیم یلاع ریوصت نامنهذ رد ياهدع کی زا
 !؟اجک ام و اجک اهنآ ًالصا .میسریمن

 
 ردق .دشاب هتشاد تسود دناوتیمن ار رگید ِسکچیه و زیچچیه ،درادن تسود ار شدوخ هک یسک و میرادن تسود ار نامدوخ هکنیا هصالخ
 .نهذ تامهوت رطاخهب طقف و طقف ،دنادیمن ار تسا شقح هک شايداش و شمارآ ردق ،دنادیمن ار شندب و یتمالس
 
 .«میشاتهجاوخ هلمج ام ،میتخرد کی ِخاش ام« :دیوگیم انالوم
 1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .میرادن یقرف چیه ،میتسه یکی ام 
 نیا هک تسا نیا میرادن تسود ار نامدوخ هکنیا تلع .میتسه ادج مه زا ام هک دنکیم دومناو ام هب هک تسا ام رد یضیرم کی اهتنم
 :دیوگیم موس رتفد زا 1438 تیب رد انالوم .تسا طلسم ام نورد رد ،یضیرم
 
  فیعض ای يریقح وت هک نآ رگنم
 فیرش يا دوخ تّمه ردنا رگنب

 1438 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 اهنآ ،نکن هجوت یتسه فیعض وت دنیوگیم هک تنایفارطا ياهفرح هب .نکن هاگن دنکیم اقلا ینهذنم هک تندوب فیعض هب وت ینعی
 .یتسه فیرش ناسنا کی وت هک نک هجوت تتمه هب هکلب .دننزیم فرح دنراد ینهذنم لقع اب و دنراد ینهذنم
 
 يور تمه اب مینک عورش .مینادب ار نامدوخ ردق ،مینکن فلت ار تقو رگید ،تسا نهذ تافارخ و مهوت زا اهرکف نیا همه میدیمهف هک نآلا
 .ندرک راک نامدوخ
 
 یلو .يرادن شزرا وت هک دنکیم اقلا ام هب و دنکیم هلمح ام هب مه زاب ،اهیگدینامه نداتفا رطخ هب اب ینهذنم هک مینادب مه ار نیا
 رهق ،نارگید ای نامدوخ ینهذنم زا تمالم و شنزرس نیرتکچوک اب ای و درد نیرتکچوک اب .میشاب ممصم و میروخن بیرف رگید هعفدنیا
 .مینکیم یگدنز نامنورد ِتافارخ ِیضیرم نامه اب میراد هرابود راک نیا اب نوچ .مینکن زان و مینکن



 
 دوجو مامت اب نیاربانب .میزادنیب ار نامیاهدرد میناوتب هک مینکیم راک مه کمک اب میراد ًاقافتا .میراد مه درد ،میراد ینهذنم رگا ام ۀمه
 .مینک شالت

 
 ینهذنم اب ذوعأ و هحتاف ندناوخ تروصنیارد ،میتشادن تسود ار نامدوخ ام و دش فلت ینهذنم اب نامرمع رگا دیوگیم انالوم نایاپ رد و
 .مرادن تقایل رگید نم ییوگب و يربب رس هب تلفغ رد ار ترمع ۀیقب مه زاب هک تسا نیا رتکمنیب یلو .تسا کمنیب

 
 هک تسا کمنیب .تسا تقح و يراد ار یگدنز يداش تقایل یتسه یتیعضو ره رد نآلا وت .تسا کمنیب یلیخ فرح نیا دیوگیم انالوم
 .ینک زان مه زاب

 
 کمک بلط هدشهدوشگ ياضف نیا زا و نک زاب ار اضف هظحلهبهظحل و نک راک تدوخ يور هناقداص بلط اب ،دعب هب نیا زا دیوگیم انالوم
 .تسا تمحر رساترس و تسا رداق دنوادخ نوچ .دنکیم کمک ام هب دنوادخ ،مینک زاب ار اضف ام هک ینامز ره .نک
 
 هحِضاف ِوید درُب ترمع هکنوچ
 هحتاف و ذوُعَا دشاب کمنیب
 552 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 نیَنح نونکا ،کمنیب دشاب هچرگ
 نیقی ،نآز رتکمنیب تلفغ تسه
 553 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 زین لانیم کمنیب مه نینچمه
 زیزع يا نک رظن ار نالیلذ هک
 554 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 هاگ هب ای دشاب هاگیب ،يرداق
 ؟هلا يا دش یک توف يزیچ وت زا
 555 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 مارتحا و رکشت اب
 ناتسزوخ زا داشرف


