
 مالس ضرع اب

 

 »بلط همانشسرپ«

 

 میشاب هتشاد بلط هناقداص وً اعقاو رگا ،دشاب بارخ ام تیعضو هک مه ردقچ ره ،میشاب هک یتیعضو ره رد هظحل نیا رد

 .ینهذنم ییاسانش يارب تسا هدامآ زیچهمه .میوشیم قفومً انئمطم ،مینک ییاسانش ار اهیگدینامه هک

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 .دنک کمک نداد باوج رد ار ام دناوتیم ریز دراوم

 

 اب مدوخ هسیاقم نودب و هناقداص ایآ ؟تسا درد زا رپ و تسین بوخ نم ِیگدنز هک مراد لوبق هناقداص ایآ ،ادتبا رد -1

 دییأت نتفرگ يارب هک مراد لوبق هناقداص ایآ ؟منکیم تداسح شزرایب زیچ کی يارب تاقوا یهاگ هک مراد لوبق ،یسک

 ،ملوپ لثم میاهیگدینامه زا یکی ندش مک اب و متسه یفیعض مدآ نم هک مراد لوبق ایآ ؟منکیم يراک ره هجوت و

 ؟دوشیم دب ملاح و موشیم یلاخ عیرس

 

 یتح و مدرکیم هئارا اهنآ هب لماک ریوصت کی و مدرکیم یفخم نارگید و مدوخ زا ار مدوخ ِیگدنز ِتیعقاو ًالبق نم

 و هلئسم زا رپ و تسین بوخ نم ِیگدنز هک ماهدیمهف ًاعقاو هک نآلا .متسه لماک ًاعقاو نم هک مدزیم لوگ مه ار مدوخ

 ًادیدش ام نهذ و تسا یتخس رایسب راک ؟منکب میاهدرد هب فارتعا و منک بارخ ار ینهذ ِریوصت نآ مرضاح ایآ ،تسا درد

  .دنکیم تفلاخم

 

 و نارگید فرح هب هجوت نودب و سرت نودب و تأرج اب و مینکیمن هجوت نامنهذ هب ،میشاب هتشاد یعقاو بلط رگا

 .مینکیم نتشاد درد هب رارقا ،ینهذنم يوربآ

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 ار شتیلوئسم و تسا مدوخ ِینهذنم رطاخهب ،مراد درد و يراتفرگ و لکشم هچره هک منکیم كرد ًاعقاو ایآ -2

 زا رپ زکرم رطاخهب ،میتسه درد زا رپ ام رگا و درادن ار ام هب نداد درد دصق ادخ ای یگدنز هک میاهدرک كرد ایآ ؟مریذپیم

 ؟تسا نامیگدینامه

 

 ؟میاهدرک كرد ار ریز تیب ایآ

 



 َدنُکیم نوریب هدُرم هدنز ز نوچ

 دَنَتیم یگرم يوس هدنزِ سَفن

 550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ات هک مینادیم سپ ،میاهدرک كرد رگا .تسا نامزکرم رطاخهب تالکشم يهمه هک مینادیم سپ ،میاهدرک كرد رگا

 .تسا یگدنز نوناق نیا ،درادن ناکما ،تشاد میهاوخن یبوخ ِیگدنز ،میراد هگن نامزکرم رد ار ینهذنم نیا هک ینامز

 

 رد و دندرک دب ام هب هتشذگ رد و دندرک بارخ ار ام یگدنز ،نارگید ای و ام ردام و ردپ ًالثم هک مینکیم رکف رگا نیاربانب 

 ثعاب اهنیا نوچ ،میرادیمن هگن نامدوخ رطاخهب .میرادیمن هگن ار رکف نیا تروص نیا رد ،میراد هنیک اهنآ زا هجیتن

 .دنک هدولآ ار ام و دشاب ام زکرم رد زونه ینهذنم دنوشیم

 

  َمد هب َمد ِياههّصغ نیا تسوتِ لعف

 َمَلْقلاَّفَج َْدق ِینعم دوب نیا

 3182 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 رگا هک مینکیم رکف .میتسه ینهذنم ام مینکیم رکف نوچ ؟میرادن یبوخ یگدنز هک مینک فارتعا میسرتیم ارچ -3

 مینکیم رکف .میتسه یشزرایب و ریقحِ مدآ ام هک تسا ینعم نیا هب ،میتسه هجوت و دییأت اب هدینامه ام هک مینک فارتعا

 .میراد درد ام طقف و دنتسه لماک اهمدآ يهمه

 

 زا لصاح ِدید هک ،یگدینامه ضرم ِمان هب دراد دوجو ام رد یضرم کی .میدوب هابتشا رد ام هک میدیمهف نآلا هکیلاح رد

 هکنیا نیاربانب .تسام زا ادج یلو ،دراد دوجو ام رد دید نیا هک تسا تسرد .تسا هدرک بارخ ار ام یگدنز ،ضرم نیا

 هتشذگ رد هک تسین مهم .تسین مهم ،متسه رظنگنت و دوسح نآلا هکنیا ،مُشکیم ار مدوخ هجوت و دییأت يارب نم

 ینهذنم يوربآ ،متسنادیم ینهذنم نیا هب ار دوخ شزرا نوچ ،منک فارتعا مدیسرتیم نآلا ات .مدرک يدب ياهراک

 .متشاد

 

 رطاخهب همه ،منادیمن قیال ار مدوخ و متسه درد زا رپ رگا نم هکنیا كرد و یعقاو بلط ؟تسا مهم يزیچ هچ ،الاح

 میاهدرد هب فارتعا مشکیمن تلاجخ نم هکنیا ینعی یعقاو بلط .متسین نآ نم هک تسا ینهذنم متسیس نامه

 .منک ییاشگاضف اهنآ ربارب رد و منک ییاسانش ار اهیگدینامه و ار ینهذنم نیا هک منکیم ار مشالت مامت هکلب ،منکب

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ



 

 میناوتن دیاش و تسا تخس ییاشگاضف ،مینکیم روضح جنگ يهمانرب اب نامدوخ يور ندرک راک هب عورش یتقو -4

 ،مینک شوماخ لماک ار نامنهذ میناوتن تسا نکمم ای ،مینکب ار راک نیا ینهذ روطهب تسا نکمم .میوش یعقاو میلست

  .روضح ياضف زا يرکف هچ و تسا ینهذنم زا يرکف هچ هک میهدب صیخشت میناوتن ای

 

 میوریم ولج هک بترم .میهدب همادا هناقداص بلط اب ار ندرک راک و مینک ربص دیاب ام و دنکیم کمک مه اهنیمه یلو

 .مینکیم سح ار تفرشیپ ،مینکیم راک نامدوخ يور و

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 رد دیاب ام هک یلمع ياهراک ِلک عقاو رد .دشخبیم تعرس ام تفرشیپ هب رایسب روضح جنگ يهمانرب ياهلکش -5

 رد زیهرپ و ربص ندرک سح يارب ،هلئسم تروص ِندیمهف يارب .تسا هدمآ اهلکش تاحیضوت رد ،میهدب ماجنا نامنورد

 يهمه يارب ،میتسین ینهذنم ام هکنیا ِكرد يارب ،نورد رد تواضق و تمواقم و يزاسهلئسم ندید يارب ،نورد

  .دننکیم کمک ام هب رایسب نآ تاحیضوت و اهلکش اهنیا

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ 

 ،هلمج کی اب یهاگ .مینکیم راک هابتشا ًالماک میراد ام هک میوشیم هجوتم ،يزابهش ياقآ زا هلمج کی رد یهاگ -6

 ندید نیاربانب .دنکیم داجیا رییغت ام رد هعفدکی ،مه اب تیب دنچ ِبیکرت یهاگ .مینکیم ییاسانش ار یگدینامه کی ًاروف

  .تسا يرورض لماک روطهب همانرب

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 ؟مینکیم هدایپ نامدوخ يور هنوگچ ار انالوم ياهتیب -7

 دروم رد انالوم یلو ،تسا مهم تیب ِیبدا ینعم ندیمهف .دنکیم هدافتسا ... و نیمز و هام و دیشروخ ياهلیثمت زا انالوم

 اهتیب نیا هک مینک یسررب و میدرگرب نامدوخ نورد هب دیاب ،میناوخیم ار تیب کی یتقو .دنکیم تبحص ناسنا ِنورد

 لمع رد يدربراک هچ ؟دنکیم هراشا نم نورد رد یتلاح هچ هب ؟دنکیم هراشا نم نورد رد يزیچ هچ هب ،اهلیثمت نیا و

 ؟دراد نم يارب

 

 :تیب ًالثم

 

 َدنُکیم نوریب هدُرم هدنز ز نوچ

 دَنَتیم یگرم يوس هدنزِ سَفن



 550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هب ینهذنم ِدید اب ،يراک ره ،يرکف ره ،یفرح ره ،یتکرح ره دیوگیم ؟ام هب دیوگیم هچ یلمع رظن زا تیب نیا

 هک دیوگیم و دنکیم تحار ار ام لایخ ،یلمع رظن زا نیاربانب .تسا یگدنز نوناق نیا و دوشیم رجنم ررض و يراکبارخ

  .مینک کچوک و ییاسانش ار ینهذنم هک میرادن یهار چیه ام

 

 هک میوشیم هجوتم ؟دراد قادصم هنوگچ ام یگدنز رد و نوریب رد تیب نیا هک مینکیم هجوت عوضوم نیا هبً الثم ای

 یگرم يوس هدنز سفن« نوچ ؟ارچ ،دوشیم بارخ راک ،طسو دیآیم لرتنک ای و عقوت ِياپ هک نیمه ،اههطبار ردً الثم

 دوشیم ثعاب هنیک نیا نوچ ؟ارچ ،میزادنایم ،میشاب هتشاد یسک زا هنیک رگا تیب نیا ساساربً الثم ای .»دنتیم

 و ییازفاراک ثعاب ،مشخ و هلجع اب يراک ره میوشیم هجوتمً الثم ای .دنکیم يراکبارخ نیاربانب و دنامب هدنز ینهذنم

 .دوشیم هلئسم داجیا

 

 ؟ارچ ،میراذگب رانک ار تیاکش و ادصورس ،میراذگب رانک ار ینهذنم ِیگنرز رگید هک میریگیم دای تیب نیا زا نینچمه

 .دوشیم رجنم ررض هب دصرددص و تسا ینهذنم راک اهنیا يهمه نوچ

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 يدایز رایسب تیمها يارادً انئمطم ،دیآیم ددعتم ياههمانرب رد بترم ،نیرق لثم عوضوم کی ای و تیب کی یتقو -8

 كرد ار عوضوم نآ تیمها هک میشاب نئمطم سپ ،تسا يرارکت شاهمه دیوگیم و دنکیم تمواقم ام نهذ رگا .تسا

 .مینک یسررب نامیگدنز رد ار عوضوم نآ ریثأت و میورب دیاب .میاهدرکن

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 سح ار یگدنز ِتینما سح و يداش ات ،میزادنیب ار یگدینامه کی و مینک زاب ار اضف یعقاو روطهب ییاج کی دیاب ام -9

 و دربب نامز تسا نکمم .میوش قاتشم ،رتشیب ِتینما سح و يداش هب ندیسر يارب و دزیرب نامسرت نآ زا دعب و مینک

 .مینک زاب ار اضف هبترم کی هرخألاب ات ،مینک ربص دشاب مزال

 

 اهرعش هملک هب هملک .دهدیم شوگ همانرب هب يدج ًالماک و دوخ يور دنکیم زکرمت رایسب ،دراد یعقاو بلط هک یمدآ

 ار تیب هرابود و دناوخیم ار تاحیضوت طخ هب طخ ،بترم .دناوخیم ار رعش ره هب طوبرم ِتاحیضوت سپس و دناوخیم ار

 .دنک كرد دوخ نورد رد ار تیب ره هک دراد قوذ و تسا شدوخ يور شزکرمت .دناوخیم

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ



 

 طقف .تسا نیا ام راک نیرتمهم ینعی ؟هچ ینعی ،»تسادخ هب ندش هدنز یگدنز روظنم« هک دوشیم هتفگ یتقو -10

 چوپ ماداب ،تسا ندنک ناج زیچ همه ،میهدن ماجنا ار راک نیا رگا .تسا يزاب همه هیقب ،تسا يدج هک تسا راک نیا

  .تسا درد ،تسا

 

 رگا« مییوگب هک تسین يروطنیا .تسا يرایتخا ِراک کی ینهذنم ییاسانش مییوگب ام هک تسین يروطنیا نیاربانب

 «.درادن یلکشم مینکن مه رگا یلو ،دوشیم رتهب نامیگدنز مینک ییاسانش ار ینهذنم

  .میزادرپیم اهراک يهیقب هب روضح يهنیمز اب ام و هیشاح هب دوریم زیچ همه نیاربانب 

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 :یفلتتقو و نهذ یلهاک و یلبنت -11

 

 و دنراد طلست ام رب ًالماک هک میراد یگدینامه عاونا .درادن رییغت هب لیم و دراد یلبق تیعضو رد ندنام هب لیامت ،نهذ

 .دننکیم هلئسم و درد هب لیدبت و دنریگیم ار ام يژرنا نیاربانب .دنشکیم یتمس هب ار ام مادک ره

 

 يارب راذگب دیوگیم نهذ .میهدیم لوط ار ناسآ راک کی و مینزیم اجرد نامیاجِ رس و میتسه دمجنم ،ینهذنم اب

 دراد لیامت نهذ ینعی .تیعضو نالف هب ندیسر زا دعب راذگب ،تصرف رس راذگب ،يرادن لاح ًالعف ،باوخب ریگب الاح ،ادرف

 يارب دهدیمن هزاجا یهاگ ،نهذ یلهاک و یلبنت نیا یتح .دنک هناخ اجنامه رد و دهد ِشک ار اهتیعضو و ار اهراک

 .مینک تیاعر ار ناربج نوناق دهدیمن هزاجا .میراذگب تقو نامدوخ يور ندرک راک و همانرب ندید

 دیاب .درک هجوت دهدیم ناشن نهذ هک هچنآ هب دیابن و تسا ینهذنم یلهاک زا همه اهنیا هک مینک ییاسانش دیاب

  ؟دوشیم ام ِتقو فالتا ثعاب هنوگچ ینهذنم هک مینک ییاسانش

 

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 ،نوریب رد یفرط زا .مینکیم دیلقت نارگید زا و میراد کش یلو ،مینکیم راک نامدوخ يور هک تسا تسرد -12

 رد نیاربانب و میوشب هدیشک اههورگ نآ هب ،دوخ ياهدرد نامرد يارب ام تسا نکمم هک دراد دوجو فلتخم ياههورگ

 نیرتهب رد رگا اههورگ نیا زا یضعب هک مینک هجوت دیاب .دشاب فلتخم ياهاج نامهجوت و مینک تیلاعف فلتخم ياههورگ

 .دنهدیمن ام هب لحهار ،دننکن تسرد درد ام يارب تلاح

 

 یفرط زا و دوشیمن کچوک و ییاسانش ینهذنم ،مینکن زاب ار اضف ام ات .درک ییاسانش دوشیمن ینهذنم اب ار ینهذنم

 رد نوچ یلو ،میراذگب يدایز تقو تسا نکمم نیاربانب .دوشیمن وگتفگ و فرح اب و تسین یناسآ راک مه ییاشگاضف



 دوخ اب عوضوم نیا صیخشت تیلوئسم .میوشیمن دیماان یتدم زا دعب و میسریمن هجیتن هب ،میراد شوم دوخ رابنا

 .تسام

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 دهاوخیم و دوشیم دراو رگید ياههرهچ اب ینهذنم ،میدرک تفرشیپ يرادقم و میدرک راک هب عورش هکنیا زا سپ -13

 :زا دناترابع شزغل ِلماوع نیا زا یخرب .دنک رثایب ار ام تفرشیپ و دنک دساف ار ام راک مه زاب

 

 :اهنآ نداد رییغت دصق و ندرک تحیصن هب ندش هدیشک -1

 دوشیم یتحار هب و تسا ناسآ یلیخ ندرک یگدنز داش هک مییوگیم دوخ اب ،مینکیم تفرشیپ هک يرادقم کی

 ام نوچ عقاو رد .میدش داتسا مینکیم رکف و میوشیم ینهذنمِ منادیم  کی ِراچد نیاربانب .درک ییاسانش ار ینهذنم

 اهیگدینامه زا یکی نتخادنا اب ،دنروآیم ام يور يدایز راشف اهیگدینامه نیا زا کی ره و میراد يدایز ياهیگدینامه

 و دش مامت رگید هک تسین ینعم نیا هب عوضوم نیا یلو ،دوشیم دازآ یمک نامناج و مینکیم سح ار راشف ندش مک

 ربحِ عوضوم نیا اهراب و اهراب هچرگا .میتفین نارگید ندرک تحیصن يهلت رد هک تسا یتخس رایسب راک .میدش داتسا ام

 یلاخ و مینکیم تحیصن میوریم ردقنیا .میریگیمن شوگ ام یلو ،تسا هدش هداد حیضوت همانرب رد ندرک ینس و

 زا و مینکن ییازفاراک و یفلتتقو ،ینهذنم ِکیرحت ربارب رد ییاشگاضف اب میناوتیم .میوشب هجوتم هرخألاب ات میوشیم

 .میریگب ار ندش یلاخ يولج لوا نامه

 

 ��ریخ   �� یلب ؟مراد یعقاو بلط ایآ

 

 :يونعم هار زا نتفرگ هجوت و دییأت -2

 هجوت و دییأت ،ندش داتسا و انالوم رعش و تیونعم زا میهاوخیم رابنیا .دیآیم مه ام غارس و دراد دوجو ًامتح ،هلت نیا

 قیرزت تیوه سح لوپً الثم ِینهذ ریوصت و رکف هب ًالبق عقاو رد .میتفایم تداسح و هسیاقم هب نیاربانب و میریگب

 مسجت ینهذ ریوصت کی تروصهب ار تیونعم ،يرتالاب حطس رد نآلا ،میتفرگیم هجوت و دییأت نآ زا و میدرکیم

 ياوتحم طقف ،دنکیم راک دراد ینهذنم مه زاب ینعی .میریگب یتخبشوخ و هجوت و دییأت نآ زا میهاوخیم و مینکیم

 بقارم ،دهاوخیم یعمج ساوح ،دهاوخیم هناقداص بلط .تسا يزوم رایسب رایسب هلت نیا .هدش ضوع هجوت و دییأت

 مینک ییاسانش میناوتب ات دشاب عمج نامساوح هظحل ره دیاب و دیآیم الاب هجوت و دییأت رکف هظحل ره .دهاوخیم ار ندوب

 .مینک زاب ار اضف و
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 :يدیماان و تمالم و روضح يریگهزادنا -3



 

 مینکیم روصت مسج کی دننام ار نآ و میهدیم تیوه سح نآ ِینهذ ریوصت هب و مینکیم مسجت نامنهذ رد ار روضح

 هزادنا ار نامدوخ تفرشیپ اهیگژیو نآ اب و میریگیم رظن رد ینهذ ریوصت نیا يارب ییاهیگژیو و تاصخشم و

 مه ام ،دوشیم نییاپ و الاب بترم روضح زا ام ِيروصت مسج نیا نوچ و تسا نهذ ياهراک شاهمه عقاو رد .میریگیم

 هدیسر روضح هب هک یسک مینکیم مسجت نامنهذ اب ً،الثم .میوشیم ینهذنمِ منادیم راچد ای و میوشیم دیماان مادم

 بوخ یلیخ نوچ ،سکعرب ای و موشیم دیماان سپ ،مناوتیمن نم نوچ و دهد ماجنا یبوخ هب ار راک نالف دناوتیم ،تسا

  .متسه دلب یلیخ ینعی ،مهدیم ماجنا

 

 ظفح يارب ینهذنم هک تسا مولعم .تسا ینهذنم زا همه اهيریگهزادنا نیا هکیلاح رد ،ینهذنم ندوبن ینعی روضح

 نیا نینچمه .دوشیم تیوقت ینهذنم ،میوش دیماان رگا نوچ .دنک دیماان ار ام ات يدرکن تفرشیپ هک دیوگیم ام هب دوخ

ِ شوم شاهمه .میتفیب تداسح هب و مینک هسیاقم نارگید ِینهذ ریوصت اب ار نامینهذ ریوصت ام هک دوشیم ثعاب راک

 .میشاب بقارم یلیخ دیاب .تسا ینهذنم
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 :هتشذگ لئاسم -4

 نیرتهب زا یکی نیاربانب ،ینهذنم ینعی هتشذگ .دراد دوجو هک تسه شرکف طقف نیاربانب ،درادن دوجو رگید هتشذگ

 نامدوخ رطاخهب ،میراد یعقاو بلط رگا ،سپ .تسا هتشذگ ياهدرد و لئاسم ،ام ندرک فرحنم يارب ینهذنم ياهرازبا

 .ینهذنم هب هرابود ِنداد ناج ینعی هتشذگ زا رکف ره نوچ ،مینکیم اهر ار هتشذگ

 

 هکنیا هن ؛میریگیم سرد اهنآ زا طقف نآلا .میدرک هابتشا نیاربانب ،میتسنادیمن و میدوبن ینهذنم زا هاگآً البق

 میهدیم ،میهدب همیرج دیاب مه رگا .مینکیم میراد ار هابتشا نامه مه زاب تروصنیا رد نوچ ،میراد هگن ار شیاهدرد

 .میتسه یضار و دتفیب و دوشب مامت ات
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 :نیرق -5

 ار دوخ نیرق اهنیا ساسا رب و تسا ... و هداوناخ و رهش و روشک و گنر و رواب قیرط زا تیسنج میدرکیم رکفً البق

 هچ هک تسا مهم نیا نیاربانب ؛تسا هدشهدوشگ ياضف قیرط زا طقف تیسنج هک میتفرگ دای نآلا .میدرکیم باختنا

 .دوش زاب ام ياضف دنوشیم ثعاب یناسک هچ و دنروآیم الاب ار ام ینهذنم یناسک

 



 طقف نوچ ،منکیم عطق ار ماهطبار ،ددنبیم ار نم ياضف و دهدیم درد نم هب بترم یسک کی ای يزیچ کی رگا

 .تسا مهم هک تسا منورد زاب ياضف
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 لثم ییاهرکف بترم نیاربانب ،میراد ینهذنم و یگدینامه .میتسیان ياهظحل و مینک تکرح طقف ،ریسم نیا رد -14

 ،میوشیم ینابصع اهعقوم یضعب ،مینکیم هابتشا اهعقوم یضعب .دیآیم ام يارب تداسح و هسیاقم و هجوت و دییأت

 .میروخیم نیمز ،بترم و بترم هصالخ ،میوشیم دیماان اهعقوم یضعب ،میوشیم تیذا اهدرد راشف ریز اهعقوم یضعب

 زاب ار اضف .میوشیمن درسلد و میهدیمن تسد زا تقوچیه ار نامربص ،میتسه یضار اهنیا يهمه دوجو اب یلو

 نیا طقف .میشاب راک نیا رکف رد مادم و میشاب هتشاد هناقداص بلط هراومه هک تسا مهم ام يارب نیا طقف و مینکیم

 .یخوش و يزاب اهراک يهیقب ،تسه دنمشزرا و يدج هک تسا راک
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 مارتحا و رکشت اب

 ناتسزوخ زا داشرف


