
 مالس ضرع اب

 »تسین یفاک نتسناد«

 یگدینامه هک تسا نیا رطاخهب هک منادیم ،تسا نهذ ِيزاسببس متسیس و ینهذنم زا همه مهرستشپ ياهرکف نیا هک منادیم یبوخ هب نم تاقوا یهاگ

 .منک زاب ار اضف و منک شوماخ ار نهذ مناوتیمن منکیم هچره یلو ،موشیم درد و یفنم تاناجیه راچد و مهدیم تیوه سح اهرکف هب مراد هک منادیم ،مراد

 ؟ارچ

 

 زا و مراد هگن ار یگدینامه یلو ،منادب ار تایئزج نیا قیقد نم ردقچره .تخادنا راک زا ار نهذ متسیس ،یلاخ نتسناد اب و تشاد هگن ار یگدینامه دوشیمن نوچ

 .مریگب ار هدینامه ياهرکف يولج مناوتیمن تروصنیارد ،مهاوخب یگدنز نآ

 

 داجیا زا ات منکیمن يراک چیه ،موریمن ییاج چیه ،منزیمن یفرح چیه ًالثم .منک يریگولج هلئسم داجیا زا ات منکیم زیهرپ اهراک یضعب ماجنا زا تاقوا یهاگ

 رانک و یگدینامه نتخادنا زا مراد نم نوچ ؟ارچ .دنکیم داجیا هلئسم ،یمهوت عوضوم کی زا منهذ مه زاب هک منیبیم هعفدکی یلو .منک يریگولج هلئسم

 .موشیم درد و يزاسهلئسم راچد ،دهدیمن ار راک نیا يهزاجا اضق نوچ و مهاوخیم یگدنز یگدینامه زا و منکیم رارف ینهذنم ِنتشاذگ

 

 هک تساجنیا .تسا هنارایشه درد ندیشک و یگدینامه نتخادنا ِنتساوخ لد هت زا و ندرک ربص و ندرکن رارف ۀلحرم نیمه یلصا لمع و یلصا مدق نیاربانب

 .درادن نتشادن ای نتشاد شناد هب یطبر و تسا بلط زیچ نیرتمهم

 نهذ سنج زا ادخ هکیلاحرد ،تسه نهذ سنج زا شناد .میوش لیدبت دیاب ،میوشب وا سنج زا دیاب نآ ندرک سح و نامنورد رد یگدنز ای ادخ ندرک ادیپ يارب

 .تسین

 

 اجنآ زا زیچهمه و دنراد رارق اهیگدینامه ام تالکشم مامت يالاب رد ینعی .دنتسه اهیگدینامه نامه ای اهنیچهطقن ،همانرب ياهلکش مامت ِبلق و طسو رد

 دوشیمن نیاربانب .تسا یگدینامه نتشاد رطاخهب همه اهيزاسببس و اهدرد و عناوم و لئاسم مامت ،دنهدیم ناشن اهلکش هک روطنامه .دوشیم عورش

 .دش قفوم »مزادنیب ار میاهیگدینامه دیاب نم« هکنیا نتسناد اب و تشاد هگن ار یگدینامه

 و مینامب هلحرم نیمه رد اهلاس تسا نکمم و تسا دودحم یلو ،دوش بوخ ناملاح و دوش رتهب نامیگدنز يدح ات تسا نکمم مینک هدنسب نتسناد هب رگا

 .میدرگرب نامیلبق ياهتلاح هب ام تسا نکمم و تسا دایز رایسب تلاح نیا رد ندش دیماان لامتحا

 هکیلاحرد ،»يدرک هتسخ ار تدوخ طقف ،يدرکن تفرشیپ چیه« دیوگیم زور کی نهذ نیمه و میتشاد هگن ار نهذ ِيزاسببس ام هک تسا نیا يدیماان تلع

 .میدرکن راک دایز یلمع روط هب ام ًاعقاو

 

 ساپس و رکشت اب

 ناتسزوخ زا داشرف-


