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 تسیرَگِن ناج ِناهج رد ،تَرَظَن و يدرُم وت )1

 تسیز ینادب سَپِس نیز ،يدُش هدنز زاب وچ

 

 دمآزاب و درُم ،سیرْدِا وچ هک یسک نآ ره )2

 تسیفَح ْبویُغ رب ،و تسا توکَلَم ِسِّرَدُم

 

 نآ هب و هتفاب نهذ رد يرایشه هچنآ ره ِگرم ،هکلب ؛نَدَب نیا ِگرم هن اما ؛رآ باسح هب گرَم نامه ،ار ندرُم

 .هدرک هفاضا زکرم هب يرایشه ،هچنآره ِنتخیر ورُف ،رگد ترابع هب .هدیبسچ

 

 ،دَوَشیمن لیدبت رکف هب زگره ْناج ِناهج ،ندرُم رد نوچ .تسیرَگِن ناج ِناهج رد ،تَرَظَن و يدرُم نینچنیا وت سپ

 .تسیز ینادِب ،سَپِس نیز هک تسا نیا .تسین ادُج وت زا ،ناج ِناهج هک ینیبِب نیع هب وت

 

 ِسِّرَدُم :دیوگیم ؟تسیچ ،دمآ زاب نینچنیا و درُم هک یسَک نآ ِراک ،لاح .دمآ زاب و درُم ،یگرَم نینچ رد مه سیرْدِا

 نیرتمک نیا ،هن ؟تسوا راک اهنت نیا ایآ .بیغ ِمولع هب تفرعم ياراد تسوا نوچ ؟توکلم سردم ارچ ؛توکَلَم

  *!تسوا راک

 

 ،یگدنز ِلعف ِيارب ...نونکا ار وا ْقشع هکلب ،هتشگ توکَلَم ِسِّرَدُم و هتشگزاب یگدنز هب ندرُم نیا رد وا اهنت هن *

 .دَنامَن یقاب ینآ ِيارب یتح ،يزیچ ای هدنشاب چیه ،قشعیب هک :تسيراج وا زا ،»تایح« ِناکما سپ .هتفرگ راک هب

 

 ؟یتفَر ناهج زا ،ْهَر نیمادک هب وگب ایب )3

 ؟تسیفَخ هک ،يدمآ هَر نیمادک هب فَرَط ناز َو

 

 دنَرَپِب یبش ره هب ،اهناج يهلمُج هک یهَر )4

 تسیهُت ْغرُم ِز بش هب ،اهصَفَق ْرهش ْرهش هک

 

 هک ؟يدمآزاب فرط نآ زا هار نیمادُک هب َو ؟یتفر ناهج زا هار نیمادُک هب وگب ایب ،يدمآزاب و یتفر نینچنیا هک يا

 !شِوَر و هار زا يراع تسیهَر ،هَر نوچ ؟ناهنپ ام رب ارچ ،لاح !تسیفَخ ام رب ،دمآ و تفر نیا

 



 ،يْوَر رهش هب ْرهش ،بش رد وت رگا هک .دنَرَپِب اهناج يهلمُج ،بش ره هک یهَر نامه زا :دیوگیم باوج رد وا سپ

 .تسیهُت ناج ِغرُم زا ،بش ِماگنه هب نَت ياهصَفَق .اهَر نَت ِدنَب زا ،ناج ِغرُم و تسا باوخ ،نَت هک دید یهاوخ

 ...تسییاهر رد ،هدُش هدیچیپ نآ ِرود هب هچنآره و نَت ِدنَب زا حور ،نَدَب ِباوخ رد نوچ ؟یلاخ ارچ

 

 دَرَپَنیم رود ،تسهتسَبِب ْياپ ْغرُم وچ )5

 تسیمَجَع وا ،راوَد ْزَو ،دَسَرَنیم خرَچ هب

 

 دَرَپزاب و ،گرم هب دَّرُبِب وچ ار هقالع )6

 تسیچ دنیبب ،ار زیچ ره ِرِس و تقیقح

 

 ؟دراد ار رود هب ندیرَپ ِناوَت ...غرُم ایآ ،یچیپب يزیچ ِرود هب مه ار دنَب و يدنَبِب ار غرُم ِياپ رگا :وگب نم هب لاح

 !زاورپ زا هتشادزاب تسوا ،تَّیفیِک و عضو نیا رد هک ؛دَسَرَنیم نامسآ هب ،هتسب ْياپ ِغرُم نآ وچ مه يرایشه ،بوخ

 

 رد زاورپ هب وا هک تسا نیا .هتسَب نآ و نیا هب ،تلفغ و یهاگآان رد ار دوخ ِياپ دوخ ...يرایشه ،غرُم ِفالخرب

 دودحم ِياضف رد زاورپ هب ،هتسب ياپ ِلد نآ اب و هتسب تسا ریذپانف هچنآ هب ار لد وا .هدمایَن رَد لد ِنارکیب ِياضف

 !هتفای دودحم ِياضف نیا هب صاخ ياهقالع وا ؛رانک هب نیا ؛هتخادرپ ،نهذ

 

 ِياضف رد ار دوخ ناهگان و دبای تسد »نَدرُم نآ« هب وا ،دَرُبِب دودحم ِناکم رد زاورپ و ریذپانف زا ار هقالع وچ ،لاح

 ِتکرح ِشیاجنُگ هک تسیشُمَخ ِياضف !يرآ .)...هدمآرد زاورپ هب ،لد ِنارکیب ِنامسآ رد وا( دبایب مَدَع ِنارکیب

 .تسا »نایع« هدید رب ،زیچ ره يهمشَچرَس َو ّرِس ،تقیقح ِلعف رد .)...تقیقح ِشیاجنُگ و( دراد ار قشع

 

 یشُمَخ مَلاع ،تسا ّرُپ هک شاب شومَخ )7

 تسیهُت ِلْبَط ْتفگ هک ،تَلاقَم ِلْبَط بوکَم

 

 ِنآ زا ،دوخ ییوت هک ؛یبای مات ِتقیقح رد ار دوخ ناهگان ،شوریب َو ...هاریب ،...تفگیب وت هک تسیشُمَخ ِمَلاع رد

 ...تسیهُت ِلْبَط ْتفگ هک ،ار وگتفگ ِلْبَط بوکَم سپ !نآ زا ّرُپ ،يرآ ؛تقیقح

 

 ،مارتحا اب

 هدازآ


