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 »تسا يزیگناتفگش زیچ یلیخ هناقداص بلط نیا«

 

 رکشت ناتسود نیا يهمه زا .دندرک نایب ار دوخ رابنا ياهشوم و اهیگدینامه ناتسود ،ریخا ِینفلت ياههمانرب رد

 بارخ وا زا نارگید ِینهذ ریوصت دسرتیم و دراد ینهذنم يوربآ هک نم لثم رفن کی دنوشیم ثعاب هک منکیم

 يونثم لوا رتفد زا 3240 تیب رد .تسا یمکحم دنب ،ینهذنم يوربآ نیا هک دوش هجوتم و دزیرب شسرت ،دوش

 :میراد

 

 دیدَح نم دص ار سومان قح هدرک

 دیدپان ِدنب هب هتسب یسب يا

 3240 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رد هک ،ام يارب هدش تسرد ینهذ ریوصت نیا رد هکنیا ینعی ،هدرک نهآ نم دَص ار یلدب ِتیثیح دنوادخ ینعی

 هک تسا ینهآ نَم دص لثم نیا ،نم نم ِزیچ ات رازه و مرتالاب امش زا نم ،مدلب نم ،منادیم نم ،مییوگیم اجنآ

 .مینک تکرح ام هک دراذگیمن ،تساهدش هتسب ام ياپ هب

 

 هکنیا ینعی هلمج نیا .»تسا يزیگناتفگش زیچ یلیخ هناقداص بلط نیا« :دندومرف يزابهش ياقآ 905 همانرب رد

 ،یتسه تداسح و هسیاقم زا رپ ،یتسه کچوک و ریقح ینکیم رکف ،ینیبیم درد زا رپ ار تدوخ هظحل نیا وت رگا

 .تسین مهم مادک چیه اهنیا

 

 ار ینهذنم دوجو مامت اب هک یهاوخب لد هت زا و یشاب هتشاد یعقاو ِبلط هنامیمص و ًاعقاو هک تسا نیا مهم

 .ینک زاب ار اضف و ینک ییاسانش

 

 نم ِدوخ صخش هب یکمک هچ ،تسا يزیگناتفگش زیچ یلیخ هناقداص بلط هک يزابهش ياقآ يهلمج نیا ،لاح

 ؟متفرگ دای ار يزیچ هچ نم و درک

 

 تداسح و هسیاقم دننام رگید ياهدرد ثعاب نیمه هک ،متسه هدینامه هجوت و دییأت نتفرگ اب تدش هب ،ًاصخش نم

 .دوشیم ینهذنم ِمنادیم و

 



 منهذ رد رکف نیا یلو ،منکیم تبحص نتفرگن هجوت و دییأت يهرابرد نآ رد و مسیونیم نتم نم ،لاثم ناونعهب

 .مریگب هجوت و دییأت ،نتم نامه اب هک دیآیم

 

 ًالومعم نارگید نیاربانب .موشیمن طباور تایئزج دراو و موریمن اهعمج رد دایز هک متسه یمدآ کی ًاصخش نم

 تیثیح کی نیاربانب .تسا یبوخ رسپ بجع دنیوگیم و دنراد نم زا بوخ ِینهذ ریوصت کی و دنسانشیمن ار نم

 متسین یمدآ نم هک دننکیم رکف هیقب .منک هابتشا دهدیمن هزاجا و دنکیم دودحم ارم هک ،مراد ینهذِنم ِیلدب

 یلیخ نم و تسا سکعرب ًاقیقد هکیلاح رد ،مشاب نتفرگ هجوت و دییأت رکف رد ای و مهد ناشن ار مدوخ مهاوخب هک

 نم منکیم رکف و دنکیم متیذا رایسب هیضق نیا یهاگ .مراد ینهذنم يوربآ و متسه نتفرگ هجوت و دییأت لابند

 .متسه ییورود مدآ

 

 هچ تتسود نیرتهب هک دوش هدیسرپ ناشهمه زا رگا هک میدوب ناتسود زا هرفن هد هورگ کی ،هاگشناد نارود رد

 متسد زا یسک متشاذگیمن هک مدوب هجوت و دییأت لابند ردقنیا نم نوچ ؟ارچ .داشرف دنیوگیم همه ،تسه یسک

 .میوگب هن ناشهب متسناوتیمن ،دوش تحاران

 نانچ ،مدوب هدرک تسرد مدوخ زا هک ینهذ ریوصت نآ .دوب نتفرگ هجوت و دییأت رطاخهب مه مندوب نابرهم یتح

 .متشادن شمارآ ياهظحل هک دوب هدرک مراتفرگ

 

 وا ِنطاب« هکنیا رگید یکی و تسا يزیگناتفگش زیچ یلیخ هناقداص بلط هکنیا یکی .متفرگ دای زیچ ود ،الاح

 »ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج

 

 ؟متفرگ دای يزیچ هچ بلطم ود نیا زا

 

 ِیضیرم نیا .هدش تسرد اهیگدینامه زا هک ،ینهذنم ِیضیرم مان هب تسه یضیرم کی نم رد هک متفرگ دای

  .تسا ضیرم ِمتسیس نیا زا هجوت و دییأت رکف نیا و دنکیم راک دراد نم رد نآلا ینهذنم

 

 متسیس نیا هک ینامز ات .تسین مهم ،منکیم تداسح و متسه هجوت و دییأت لابند هکنیا متفرگ دای نآلا ،الاح

 تسا نیا مهم .منکب مناوتیمن يراک و دیآیم نم يارب مادم نتفرگ هجوت و دییأت رکف ،تسه نم رد ینهذنم

 .متسین ضیرم ِمتسیس نیا نم و تسا نم نورد ِضیرم متسیس نیمه زا اهرکف نیا هک منک كرد نم هک

 

 تسین مهم و مشاب هتشاد اهیگدینامه نتخادنا و ینهذنم ییاسانش يارب یعقاو بلط نآلا نم هک تسا نیا مهم

 .مراد درد ردقچ هک

 



 .تساهدرد نیا ییاسانش يارب یعقاو بلط مهم ،منکیم تداسح و متسه هجوت و دییأت يادگ ردقچ هک تسین مهم

 یگدینامه نوچ ًالعف یلو ،مریگب هجوت و دییأت و منک تداسح مهاوخیمن لد هت زا ًاعقاو نم هک تسا نیا مهم

 .متسه ناوتان نم و دیآیم شرکف ،مراد

 

 يهوحن هک تسا نیا تسا مهم هک يزیچ .دیآیم میارب هجوت و دییأت رکف کی ،مراد ینهذنم نوچ هظحل نیا

 منادیم و منکیم زاب ار اضف و مریگیم يزاب ایآ .تسا هنوگچ دهدیم ناشن منهذ هک يرکف نیا اب نم دروخرب

 ای ؟دنک راک نم يور دناوتب اضق ات منک زاب ار اضف و منک ییاریذپ نم هک تسا هدمآ هک تسا یگدنز تصرف هک

 ؟متفایم ماد و يزاسببس هب و موریم رکف لابند هب و مریگیم يدج ،سکعرب ،هن

 

 ناتسزوخ ،داشرف


