
 ناتسود همه تمدخ مالس اب

 

 »نیرق«

 

 ییاسانش ار اهیگدینامه ات ،میتسه ینهذنم بقارم مادم .مینکیم راک دوخ يور هتسویپ و موادم روطهب زورره ام

 .روضح ِيرایشه ِمدنگ ،مینکیم هریخذ مدنگ نامرابنا رد راک نیا اب و ،مینک زاب ار اضف و مینک

 
 مینُکیم مدنگ ْرابْنَا نیرَد ام

 مینُکیم مُگ ،هدمآ عمَج ِمدنگ

 377 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ًاعقاو یتقو ًالثم .دیآیم دوجوب ام رد ،دوخ يور ندرک راک اب هک دنتسه یتارییغت نیمه اهمدنگ ؟دتسه هچ اهمدنگ

 ولج انالوم تایبا اب یتقو .میاهدرک عمج مدنگ یمک ،میتسه نامدوخ نامیگدنز یبارخ تلع هک میدرک كرد

 و مینیبب ار نامنهذ میتسناوت یتقو .میاهدرک عمج مدنگ ،میهد ماجنا یلمع روطهب ار اهنآ میتسناوت و میوریم

 یگدنز لقع و تینما سح و يداش تاقوا یهاگ یتقو .میاهدرک عمج مدنگ ،مینک ییاسانش ار نامیاهیگدینامه

 .میاهدرک عمج مدنگ ،مینکیم سح ار

 

 ثعاب و دننکیم رثایب ار ام ياهتمحز و ام ياهراک ینعی .دندزدیم ار ام ياهمدنگ نیا هک دنتسه یلماوع اما

 زا فلتخم ياهشوم و دراد یفلتخم ياههرفح ام رابنا .دنتسه ام رابنا ياهشوم ،لماوع نیا .دنوشیم ییازفاراک

 .دندزدیم ار اهمدنگ و دنوشیم رابنا دراو اههرفح نیا

 

 تس هدز هرفُح ام رابنا ات شوم

 تسا هدش ناریو ام رابنا شَنَف زو

 379 نیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ولیک کی و دیایب شوم کی ،مینک هریخذ رابنا رد و مینک عمج تمحز هب ار مدنگ ولیک ود ام هک دنامیم نیا لثم

 ام میهدیم هزاجا رگید رفن کی هب هرابود یلو ،میزادنایم دایز درد اب ار رفن کی اب یگدینامه ًالثم .ددزدب ار نآ زا

 مزال نیاربانب .دشاب مک ام تفرشیپ دوشیم ببس و دوشیم ییازفاراک ثعاب راک نیا .دنک هدینامه شدوخ اب ار

 .مینک ییاسانش ار نآ ياهشوم و اههرفح لوا تسا

 

 نک شوم ِّرَش عفد ناج يا لوا



 نک شوج مدنگ عمج رد ناهگنآو

 380 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ؟دنتسه ییاهشوم هچ ،هرفح ره صوصخم ياهشوم و ؟دنتسه ییاههرفح هچ ،ام ياههرفح

 ییاهزیچ هچ ای ؟دنتسه یناسک هچ ،نیرق يهرفح ياهشوم .تسا نیرق ،ام رابنا ياههرفح نیرتگرزب زا یکی

 ؟دنتسه

 

 :هداوناخ -1

 هب ار ام و دنروآیم الاب ار ام ینهذنم ینعی .دنتسه ام رارض دجسم ،دنشاب هتشاد ینهذنم رگا ام هداوناخ ياضعا

 رسمه ًالثم .مینک نوریب دوخ یگدنز زا ار اهنآ میناوتیمن ام یلو ،دندزدیم ار ام ياهمدنگ و دنرادیم او شنکاو

 ياهردارب و رهاوخ ًالثم ای .منک یگدنز اهنآ اب مروبجم نم و دنرادیم او شنکاو هب ار نم بترم ،نم هچب و نم

 مردام ًالثم ای .دننکیمن تیاعر ار ناربج نوناق و دننکیم ادصورس مادم و دنتسه شکرس رایسب هداوناخ رد نم

 نم ياهراک رد مادم نیاربانب و دورن لیماف و ماوقا رد شیوربآ هک تسا نیا رکف رد مادم و دراد یتافارخ دیاقع

 مردپ  ياهتبحص مامت ای اهتکرح مامت يور ًالثم ای  .منک لمع وا فرح قباطم دهاوخیم و دنکیم تلاخد

 .موشیم ینابصع ًاروف و متسه ساسح

 

 سنج زا تسا نکمم هظحل ره و میرادن یقیمع ِییاشگاضف ام و دنتسین دایز مینکیم عمج ام هک ییاهمدنگ

 میناوتیم هنوگچ سپ .دننک مک اهنآ زا دنناوتن اهنیرق نیا هک دنتسین ردقنآ ام ياهمدنگ نیاربانب ،میوشب ینهذنم

 ؟مینک ظفح ار نامدوخ

 

 هک مینادب دیاب یلو ،دنتسه ام رابنا ياهشوم و دنراد ینهذنم هداوناخ ياضعا هچرگا هک میریگب رظن رد دیاب ادتبا

 هدینامه اهنآ اب ام هک دنتسه ام رابنا ِشوم لیلد نیا هب اهنآ نوچ ،میدرگرب نامدوخ هب و تسام دوخ زا لاکشا

 .مینک زاب ناشربارب رد ار اضف میناوتیمن و میتسه

 میشاب عمجساوح و زیت رایسب و میشاب هتشادن هیقب اب يراک و میراذگب نامدوخ يور طقف ار نامزکرمت دیاب نیاربانب

 .دیایب الاب ناشینهذنم و دوشب هناهب اهنآ يارب هک مینزن یفرح ای و مینکن يراک و

 

 ار نامساوح نامدوخ رطاخهب طقف ام نیاربانب .ینهذنم هب نتفر زا ناميرایشه ظفح ؟تسیچ ام راک نیرتمهم

 اهنآ زا عقوت نامدوخ رطاخهب .میزادنایم ار اهنآ زا نامهنیک نامدوخ رطاخهب .مینک ییاشگاضف ات مینکیم عمج

 نامساوح دوجو مامت اب طقف هکلب .میتسین یضاران ،میوشیمن دیماان ،هدوبن نم ریصقت مییوگیمن .مینکیم رفص ار

 .مینکیم ییاشگاضف نیرمت اهنآ ربارب رد مادم و میراد هگن زاب ار اضف هک تسا

 



 :لاثم ناونعهب

 شنکاو هب هعفد ره نم و دنکیم تلاخد نم راک رد ای و دنکیم رارکت ار راک کی ای هلمج کی زورره نم ردپ ًالثم

 منک عمج ًالماک ار مساوح ،درک رارکت ار راک نآ هرابود مردپ هک ادرف هک مریگب میمصت ًاعقاو مناوتیم نم .متفایم

 .منک زاب ار اضف ،دتفیب شنکاو هب و ددنبب ار اضف تساوخ ینهذنم یتقو و

 يدج و مهاوخب ًاعقاو رگا یلو ،متفیب شنکاو هب مه زاب و مناوتن موس و مود و لوا زور دیاش .تسا یتخس راک

 شاویشاوی ار عوضوم نآ اب یگدینامه و مدرک زاب ار اضف یتقو .منک زاب ار اضف مناوتیم هعفد دنچ زا دعب ،مشاب

 .دنوشیمن هدیدزد رگید نم ياهمدنگ و دنکیمن رگید ار راک نآ و هدرک رییغت مه مردپ هک موشیم هجوتم ،متخادنا

 .دندزدیم ار ام ياهمدنگ یقیرط هچ هب و یناسک هچ هک مینکیم ییاسانش هداوناخ ياضعا زا کی ره يارب نیاربانب

 

 :کیدزن لیماف و ماوقا -2

 انشآ اهیگدینامه و ینهذنم اب هک ًالبق ام .تسا عقوت ساسارب ،دشاب ینهذنم اب رگا کیدزن ماوقا اب ام هطبار

 طابترا رایسب و میدرکیم یصاخ ياهتبحص و تاحیرفت و اهراک و میدشیم عمج کیدزن ياهلیماف اب ،میدوبن

 يور میراد هک مه نآلا .میدرکیم فیرعت مه يارب ار نامیاهزار و میدرکیم تلاخد مه راک رد و میتشاد یکیدزن

 وت ،میتسین هبیرغ هک ام« دنیوگیم ًالثم .مینکب ار اهراک نامه زاب ام هک دنراد عقوت اهنآ ،مینکیم راک نامدوخ

 ».میوشیم تحاران یهدن ماجنا رگا هک میراد وت زا یتاعقوت ام ،ینک راتفر ام اب مدرم هیقب لثم دیابن

 

 :رگید لاثم

 و هسیاقم رد مادم و میدرکیم يزاسنمشد و میدرکیم ار نارگید تبیغ و میتفریم ماوقا هناخ ًالبق ام ًالثم

 نامدوخ يور هک مه نآلا .میتساوخیم ار همه ِدب و میدرکیم تسرد اوعد همه نیب و میدوب ییوگدب و تداسح

 .مینکب ار اهراک نامه هرابود هک ناشهناخ میورب ای و مینزب گنز بترم ام هک دنراد عقوت مه زاب اهنآ ،مینکیم راک

 .دندزدیم ار اهمدنگ ًامتح سپ ،تسا ینهذنم ندرک گرزب يهرابرد ،ینهذنم عمج کی ياهتبحص ،یلک روطهب

 

 ام يارب زیچ نیرتمهم هناقداص رگا ؟تسیچ ام تیولوا نیرتمهم هک عوضوم نیا هب میدرگیمرب مه زاب نیاربانب

 يارب و مینک يریگولج اهشوم ِندیدزد مدنگ زا دیاب ،تسا مدنگ ندرک عمج و ینهذنم زا يرایشه ندرک دازآ

 ِياههطبار ِییادج نیا ،میسرتن و میشاب هتشاد بلط ًاعقاو رگا .مینک عطق ار نامطباور یضعب دشاب مزال دیاش راک نیا

 .میتسین اهنآ سنجمه رگید هک دنوشیم هجوتم هیقب نوچ ،دوشیم ماجنا کیتاموتا ،ینهذنم

 .ینهذنم يوربآ ینعی ،دوشب بارخ ،دنراد ام زا لیماف هک يریوصت نآ میسرتب هک دشاب نیا ام عنام نیرتگرزب دیاش

 

 :یمیمص ناتسود -3

 ؟دنروآیم الاب ار ام ینهذنم ای ؟تسا یقشع ام ناتسود عمج ایآ



 هکنیا ای .میشاب صاخ و میشاب رترب دیاب ٌالثم هک دوشیم ینهذنم ياهتیقفوم ِثحب ،ینهذنم ِناتسود عمج رد

 هلان و تیاکش هرابرد ای .دنادیم هک دهدب ناشن دهاوخیم سکره هک تسا فلتخم لئاسم يهرابرد وگتفگ و ثحب

 هب و دننکیم رود ییاشگاضف و شریذپ زا ار مدآ اهعمج نیا هصالخ .دننکیم تبحص طیارش و هعماج و عاضوا زا

 .مینکن راک ناموخ يور رگید و مینک کش ام هک دوشیم ثعاب و دناشکیم ینهذنم ياهینارگن

 

 یلو ،مشاب بظاوم یلیخ دیاب میوگیم شلبق ،مورب مناتسود عمج هب مهاوخیم هک عقوم ره ًاصخش مدوخ نم

 نیاربانب .موشیم نامیشپ مه شدعب و نهذ هب موریم و دوشیم ترپ مساوح ًاروف هک منیبیم ،موریم یتقو

 .مورن هک مهدیم حیجرت

 

 :نویزیولت -4

 یسک هچ هک تسا نیا رس رب تباقر ،دوشیم شخپ هک ییاهملیف ای و نویزیولت ِيربخ ياههکبش یخرب رد هزورما

 .قشع اب داضتم و فلاخم ًاقیقد ینعی ،دزادنیب گنج اهنآ نیب و دنک ینابصع و یضاران ار مدرم رتشیب دناوتیم

 

 ار اهمدآ همه .دوشیم ضوع شدید ،دنکیم دوخ يور ندرک راک هب عورش روضح جنگ اب یتقو مدآ ،یلک روطهب

 .تسا يرایشه ظفح شیارب عوضوم نیرتمهم مه فرط نآ زا یلو .دراد تسود ار همه و دنیبیم شدوخ لثم

 .دناشکیم ینهذنم هب ار وا يزیچ هچ ای یسک هچ هک تسه شساوح نیاربانب

 

 تسقشع نم ِلصَف و لصا ،مردپ ،مردارب

 یبَسَن ِیشیوخ هن ،دَنامِب قشع ِشیوخ هک

 3049 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 مارتحا و رکشت اب

 داشرف

 


