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 ✨؟يزوریپ ای هزوریپ ✨ 
 
 
 ؟يزورفالد ارمِ رای دمآ ّملسم��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
  

 
 و ملد ،تسا نم ةدننکيرای و هارمه و تسود اهنت هک ادخ و یگدنز هکنیا هب مراد نیقی و نامیا دوجو مامت اب نم ایآ
 هدزن کمشچ منهذ رد رگید ات ،اهیگدینامه غارچ ِندرک شوماخ و تاقافتا ندیچ اب ؟دنکیم نشور هظحلره ار مزکرم
  .دنعلبن ار مايرایشه و
 
 يزور یهز ،قحِ لضف ارم داد قشع هچ��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
  

 
 هک »شدوخ اب ییاتکی سح« !تسا هداد هیده نم هب ار يریظنیب و درفب رصحنم ِسح بجع نابرهم ةدنشخب يادخ
 هک ییرایشه لاحهب اشوخ .ماهدرکن هبرجت یسکچیه زا هیده نتفرگ و يدام تیقفوم چیه رد ار دنیاشوخِ سح نیا ریظن
  !دشچب ار وا ِبلط و قشع ةزم و دوش قشاع
 
 :)یلیمکت تایبا زا( تاکن✨

 
 .يوشیم راکشآ مدع تروصهب دعب ،يوش ناهنپ نهذ تروصهب ات ،دورب هدب ار تاینهذنم ِرس -1
 ؟نهذ رد ای مدع رد ؟يروآیم نوریب رس اجک نیبب ؟دوشیم هدید تروص هچ هب تايرایشه نیبب

 
 .يوش وحم ،يوش مگ مدرم و تدوخ ِنهذ رد دیاب وت ،نک ناهنپ دوخ ینهذنم زا یتح و مدرم زا ار تتارییغت -2
 
 نآ دنب زا ،دریگب تروص ردام ۀلیسوهب وا رد یگدنز ییاسانش رگا ،دوشیم هدینامه دراد هک تسین هاگآ هچب -3
 .دوشیم دازآ مه هنارایشهان یگدینامه
 
 .دوشیمن صرح و هتساوخ هب لیدبت ،يدرک فرطرب ار هچبِ زاین رگا -4
 
 ناکم زا .تسین لحم رییغت هب يزاین ،نک حالصا ار اجنامه و نک یگدنز )تدوخ ۀناخ ،رهش ،روشک( تدوخ ِموب رد -5
 .هاوخن شمارآ

 
 :وگب ،يدش سرتسا راچد و يدیسرت يزیچ زا تقوره -6
 نمیا و غراف و شاب داش��

 
 :وگب ،يدش یگتفرگلد و مغ راچد تقوره -7
 روخم مغ وت ،مروخیم وت مغ نم��
 173تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم



 
 يدرک تفایرد یمایپ ای دنک تباث وت رب ار شدوخ ات داد ناشن وت هب يزیگناتفگش زیچ یگدنز يدرک سح تقوره -8
 :وگب ،يدید تدوخ رد یتفرشیپ ای

 وگم سک اب ار زار نیا ناه و ناه��
 174 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 یقاب زار راذگب ،يوشیم هدیشک نهذ رد هنرگو ،ینادب ار یلوهجم زیچ دیابن و یمهفب قافتا رد ار يزیچ دیابن وت -9
 .دنامب
 هن ،يریگب ندیمهفن و توکس ةزور دیاب وت یلو ،دنک وجتسج وت زا ات دیآیم و ،دوریم صاخشا و تاقافتا هالک رد ادخ
 !قلطم یشوماخ .ادخ دوخ اب یتح و يراذگن نایم رد تدوخ اب یتح و یسک اب يزیچ رکف هب هن و نابز هب
  ؟هن ای ینامیم تکاس دنیبب هک تسوت نورد ياضف ندش رتهدوشگ يارب مه ادخ لاؤس
 وگم سک اب ار زار نیا ناه و ناه��
 وجتسج سب دنک هش وت زا هچرگ��
 174 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-    
 

 رون يدرکن هک هلجع .دسانشیم بوخ ار هلجع !نکن »هلجع« :وگب وا هب سکعرب ،دسانشیمن ار »ربص« ینهذنم -10
 .يربب هرهب نورد رد ربص ِندوب زا و تسه تنورد رد اجنآ هک ینیبب ار ربص یناوتیم و دیآیم ادخ
 

 مه مدوخ زا ،میوگیمن و مریگیمن بیع یلو منیبیم طقف ،تسه مدوخ یلبنت و يدنک ۀنیآ اههچب یلبنت و يدنُک -11
 .منکیمن تیاکش
 

 ار باختنا ییاناوت نیا .دوش جلف ینهذنم ِتائاقلا ات ،منک لمع انالوم تایبا اب !تسا برخم نم ياهراک نیا اباب -12
 .رود مزادنیب

 
 دوریم دراد هک ياهدننار رس میشکیم داد هک ینامز دننام تسرد .منک يراکبارخ نم هک تسا نآلا !اوقِتا !اوتصَنا -13
  !نک زمرت :هک راوید يوت
 .دوش مامت وت رد زارِ نتفگ هب لیم ،ندرک لاؤس هب لیم ،سرت ،مشخ تلاح نیا ات ياهشوگ کی نیشنب ورب

 
 
 تسوا رس ارم ،ورب وگ ،دورب مرس رگا��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ،طبخ سح ،فسأت ،یشوخ ،سرت و ینارگن ،ییورود ،هلیح و رکم :دننام شیاهيراکهزیر مامت اب ینهذنم لقع رگا
  نانیمطا مدع ،یلدود و کش ،ییامندوخ ،توهش ،صرح ،تلاخد ،يزوسلد ،مشخ ،تمالم ،تمواقم ،تواضق ،لرتنک
 لقع نم !شابن نم نارگن !ورب :وگب لالدتسا اب ینهذنم هب و !سرتن ،دزیرب ورف هرابکی هب لماک ِمیلست اب تساوخیم
 هب هک تسه مایگدنز ياهتیعضو و دُعبراهچ مامت ِبقارم شدوخ ادخ .مراد نورد رد ،دنکیم هرادا ار تانئاک ۀمه هک وا
 .دننک ادیپ ناماس و دنوش هرادا نکمم تلاح نیرتهب

 
 يزودهَلُک و رَس زا و هَلُک زا مدیهر��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 قافتاِ لکش هب هک تسادخ نآ ریز رد و تسادخ هالک هظحل نیا قافتا ،تسا مگیدنز رد ادخ ياپّ در هظحل نیا قافتا
 .تسا هدش میگدنز ِدراو
 ِرس نوچ ،مهد رییغت ینهذنم لیم قباطم ار نآ مهاوخیمن رگید و میوگیم ،دمآشوخ تسه هک هچره قافتا هب سپ
 يوربآ ِبسانم یهالک نتخود هب يزاین رگید سپ .متفریذپ ار ادخ ِرس ضوعرد و تفر مداد لبق ۀظحل ار ینهذنم
  .دمآ شوخ ،دمآ شیپ هچره ،منک ظفح ینهذ ياهنم يارب ار هیضق رهاظ مهاوخب هک مرادن ینهذنم یعنصت

 



 .دننکن تتکاس روزهب اهنونملابیر و تاقافتا ات وش تکاس تدوخ رایتخا اب تدوخ -14
 

 هب يزاین ،مراد ار وا ِهالک و ادخ ِرس نم !ورب :وگب ،يراد ینهذنم ِرس ،زادنیب ،يراد رس رب وربآ ِهالک نیبب هظحلره -15
 .مرادن ،میایب رظنهب یصاخ ِروط هک تهالک و وت ِرس
 
 
 
 
 مشوگ رد تفگ و دروآ نم ِشوگ هب ناهد��
 يزومایب ،تمزومایب ثیدح یکی��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هک نم نوچ .مدش یگدنز مایپ ندینش قیال و دش زاب مناج ِشوگ سپ .دوریم مه ششوگ ،تفر هک ینهذنم رس
 ،دمهفب مه مدوخ ینهذنم یتح هکنیا نودب مارآ ،تسا »نابز« هک مه وا و مدش شوگ و مدش ملصا ،متسه »شوگ«
 ینک لمع ،يزومایب ،يونشب یناوتیم هک دراد وت يارب یمایپ هظحلره !شوگ همه و یشاب هک »اوتصَنا«ِ تلاح رد :تفگ
 .يوش رتقیمع و
 

 فرص مفیاظو ماجنا يارب ار مناوت رثکادح ات نم ایآ .دراد هدنزاس و دایز ِراک هک تسا نیا روضح تاصخشم زا یکی -16
 ؟منکیم
 ؟اههچب سرد و لزنم روما هب یگدیسر-
 ؟ندرک لمع و تایبا رارکت و ندناوخ-
 ؟نآ زا تبقارم و ممسج هب یگدیسر-
 

 ؟تسیچ تباب نهذ يادصورس هظحل نیا نیبب !نک شوگ -17
 

 ؟افص زا تسهداشگ مناج ِنزور�� -18
 ؟ادخ ۀمان هطساویب دسریم��     

 2402 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 

 لثم دیاب ،مراد ندز يارب فرح یلک رگا یتح ،منکیم دروخرب یناسنا ره و ماوقا ،رهوش ،انشآ ،تسود اب یتقو -19
 .مشاب شوماخ نسوس
 
 کشُم همه دوش وت ِنوخ ینتخ ِيوهآ وچ��
 يزوپشوخ هب ام ز وت يرچب یمد رگا��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و یلصا ناج هب لیدبت دناوتیم مرمع ياههظحل هظحل مامت ،مراد هارمه ار »وا« ياهَسَفن نم و تسا کین نم تاذ
 ماهظحل نیا دراو ینهذ يرایشه زا یصلاخان ياهرذ ةزادنا هب و منک ظفح ار یکاپ نیا هکنآ طرشهب ،دوش حلاص لمع
 .منکن

 
 مراد ،منکیم يروآدای منهذ رد ای منکیم فیرعت نارگید يارب ار مراد يزیچ ای یسک زا هک یمشخ و شجنر یتقو -20
 .منکیم فرص مشخ و شجنر نیا ِنتشاد هگن هدنز تباب ار مایگدنز ياههظحلنیا

 
 .ام رد دوش هدافتسا راوکیتاموتا شدوخ ات مینک هدافتسا نیبمدع و ونشتوکس زا هناهاگآ دیاب ادتبا -21
 

 .دسانشیم بوخ ار یتیاضران !شابن »یضاران« :وگب ار شسکعرب ،دسانشیمن ار »اضر« ینهذنم -22
 .یتسه یضار زیچهمه زا هک ینیبیم دش زاب هک اضف



 
 دیاب سپ ،موریم مسج ناهج زا رادبیعِ دنبندرگ نیاِ هارمه و دنامیم هدنز هشیش رد موید ،منک زیهرپ طقف رگا -23
 .دریگ تروص لیدبت

 
 .ینکیمن يزوپشوخ يدیرچ شایطاق مه نهذ زا هگا !رچب مدع زا صلاخ ِصلاخ -24
 

 درگرب و نک هبوت »زیچهمه و سکهمه ِتیاضر و دنسپ ِدروم« هیضرم و »زیچهمه و سکهمه زا یضار« هیضار -25
 رادقم کی نیمه و يرادن تابث ،يدرگیمنرب تسه طسو نیا یسکره زا »یتیاضران« یمک رگا .هظحلنیا يوسهب
 .دشکیم نهذ هب ار وت زاب ،تسه »اضر« رد هک یصلاخان

 
 .نک دامتعا طقف و شابن نارگن ،منکیم تسرد ار ترتخد تالاکشا مدوخ نم -26
 .منک يرایبآ ار ترتخد ِنمچ روطچ منادیم ،مناراب نم
 
 
 ؟یشک هچ نت و ناجِ گنن ،ياهدش ناج ِناج وچ��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 دوخ اب ار یمسج يرایشه یماندب و گنن دیاب روطچ سپ ،دهدیم ناج اهرکف هب و دنیبیم ار نهذ هک متسه یناج نم
 !؟دوش وا رادربنامرف و تسد ریز و دریگب روتسد و رما دوخ رگراک زا راکبحاص هک دراد ناکما روطچ و مشاب هتشاد هارمه
 !ماییادخ يرایشه يارب تسیگرزب گنن هچ
 ،نم« هک يوشیمن هداس بلطم نیا هجوتم روطچ ،يراد یسرتسد دنکیم هرادا ار تانئاک هک ییرایشه هب هک وت
  .رتالاب يورب يرپب و »متسین ینهذنم
 
 ؟يزودنا هچ ییهّبح ،ياهدش رز ِناک وچ��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هک تسین ناسنا يارب نیا زا رتشزرا اب ییالط و يراد یسرتسد تسا هظحل نیا ِزاین هچنآره هب اضف ندرک زاب اب هک وت
 نیا زا شزرایب ياهرکف هدرخ لابند يراد روطچ ،دنکن ییازفاراک و دشاب هتشاد مه ار نآ تردق و دنکب دیاب هچ دنادب
 رد تسا نکمم هک ییاهشلاچ ای ياهتخاس هتشذگ رد هک یلئاسم لح يارب ینک عمج هک يدرگیم نهذ نآ و نهذ
 !؟يوش وربور اهنآ اب هدنیآ

 
 .نکن »نَم نَم« ردقنیا .مدوب يروجنیا ،متسه يروجنیا ای ،مراد ار بیع نیا نم وگن -27
 .نم رد تسا دوسح ینهذنم نیا ،نم رد تسا هجوت و دییأت لابند ینهذنم نیا :وگب ،نک ادج ینهذنم نیا زا ار تدوخ
 

 .ناتسود و تدوخ يرایشه رب نک راثن و نوریب شکب روضح جنگ ياهسرد و تایبا زا ار گرزب ياهالط -28
 

 رادرب ار اه نیا !نک هجوت اهنیا هب ،دنتسه دنمشزرا اهنیا :هک دهدیم ناشن نهذ و ینهذنم هک ییاهرز لباقم رد -29
 يزادنیب ار ولوچوک ياهرز ات تسالط ندعم هک ار »تنورد ياضف لالج و هوکش و رف« روایب دایهب ؛نک تدوخِ لام
 .نورد يالط ندعم هب ینک ادیپ تسد و نیمز
 
 
 ار نافیرح شکب نابوخ ِسلجم ِيوس هب��
 يزووالق نکب ناویح ۀمشچ و رضخ هب��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ینهذ ياهنم مه و دنراد ار یمسج يرایشه كرت دصق هک ینارفاسم مه ینعی ،بیقر مه و تسا تسود مه فیرح
 .دنراد هگن نیغورد نطو نیا رد مه ار وت دنهاوخیم و دنراد ار نهذ رد تماقا دصق هک



 زا ییابیز زادنامشچ نانچنآ .ینک نهذ زا نتفر هب قیوشت و توعد ار هورگ ود ره هک ینک ییاشگاضف يروط دیاب
 ياضف وت رانک رد ندوب اب و هدرک مامشتسا ترانک رد ار تشهب يوب هک ،يراذگب شیامن هب ناشیارب روضح ياضف
 .دنوش ییامنهار رتشیب و رتشیب ییاشگاضف هب ،مدع یقیقح ةزم ِندیشچ اب و دوش زاب ناشنورد
 

 قیوشت و هیصوت ،نم راتفگ ندینش و نم راتفر ندید اب و نم روضح رد دیاب مدرم :ربَّصلِاب اَوصاَوتَ وّ َقحلِاب اَوصاَوتَ و -30
 .دنوش ربص و ییاشگاضف هب

 
 تسرد اههچب ات وش لیدبت و روضح يرایشه هب ،نک ضوع یمسج يرایشه زا ار تسنج طقف ردام ناونعهب وت -31
 !نیمه ،دنوش
 

 .ینیبب نهذ اب تسین يزاین ،ینیبیم مه ار تتالاکشا یشاب هک هدشهدوشگ ياضف رد -32
 
 
 يروگنا تسین تسهدیسر لعل بارش��
 يزوخ َرِکش نیا تسین و دش راثن َرِکش��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ياینارگن و تسا صلاخ صلاخ بارش نیا هک دنشچیم ار هدشزاب ياضف و روضح شمارآ ،نارگید و تدوخ ینهذنم
ِ  نداد عقوت نودب ،ببسیب هدش هدیشخب وت هب شايداش ،تسا سرتسد رد هظحل هب هظحل ،تسین شایتسم نتفر تباب
 .تناج رب هدش راثن يزیچ
 

 .دیآیم هدشهدوشگ ياضف زا ،دیآیمن نهذ زا شوخ يوب -33
 

 يَرونآ بارش ات ،شکن هریش و راد هگن هنشت ،دراد یگدنز هک دهدیم ناشن نهذ هچنآ و نوریب هب تبسن ار تدوخ -34
 .ینکیم يزوپشوخ و يریگیم مدع زا صلاخ صلاخ بارش تروصنیا رد .دسرب

 
 ای تسا ببس اب منکیم سح نورد رد نآلا هک يداش نیا ایآ هک ینک هدافتسا يراد نورد رد هک زییمت ةوق زا دیاب -35
 .منک مامت ،دسرب شیاهتنا هب زیچنآ هکنیا زا لبق ار مايداش و موش هاگآ ،تسا ببس اب رگا ؟ببسیب

 
 
 يزاب وت تسا یشتآ یکی صرح و اوه��
 ؟يزوسیم هچ ار لاب و رپ فازگ ،رپب��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 تساهیگدینامه ياهینیریش زا ندیشچ نامه هک ياهدروخ ار ایند نزریپ جامتت شآ ياهدمآ الاح ،یتسه هاشداپ ِزاب وت
  .ياهدش نهذ ریسا و
 هک یلابورپ هدوهیب و هدرک نشور نآ ِنورد رد ار صرح ِشتآ ،یگدینامه ره يور زا ندیرپ ياجهب يراد الاح
 .ینازوسیم  نک دازآ ار وت تسناوتیم
 رتشیب و هتخوس تلابورپ ینک ریخأت هچره !رپب و نک هدافتسا ،تسه یگدینامه ره نورد رد هک شنامهاوِ تردق زا !رپب
 .دوشیم رتمک تندیرپ ِتردق و يوشیم هدینامه
 زاتب و رازگب تسا راک نامز کی��
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک راک��
 181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم   
 

 .دوشن یتخانشناور زاین هب لیدبت ات ،عقومهب نک هدروآرب ار تایقیقح ياهزاین -36
 



 ار یلصا ناج ،ینکیم جرخ ،اهتهج رد يربیم ار یتسه يرایشه هک تدوخ يراد ،ینامب صرح و اوه رد هچره -37
 .يراد ار »يدازآ=ییاسانش« ِلابورپ وت !رپب .یهاکیم و ینازوسیم
 
 
 ادَص ز ار گناب دننادن قلخ هک شمخ��
 يزوریپ ز ار هزوریپ یناد هک ییوت��
 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ِگناب ات دننکب ار ناشدوخ ِراک تایبا نیا میهد هزاجا و میوش شوماخ دیاب ،تسیفاک انالوم نابز زا ادَص ندینش رگید
 تیرایشه تمسهب و يونشیم هک ییادص نیا يوشیم هجوتم هک یتسه وت دوخ طقف نیا .میونشب نورد رد ار ادخ
 نامسآ قامعا رد هک تسیگدنز گناب ای ؟تسا ندینامه يارب ماسجا ِندرک توعد و اههزوریف يادص ،تسا هناور
 ؟ياهدرک هبرجت نآ اب ار هظحل نیا رد ار یقیقحِ يزوریپ و ياهدینش اهراب تنورد
 
 رد ار ادص نیمه هک رابره نآ زا دعب رگید ،دوشیم نشور هرابکی و تسا لوا تسد ،دیآیم یگدنز فرطزا هک یگناب 
 ار اهمدنچ ِتسد دراد اجنآ زا ،نهذ يوج رد ياهدُرب ار تیرایشه وت .دیآیم نهذ زا هک تسادَص ،يونشب نورد
 .درادیمرب

 
 !یطیارش ره تحت مزوریپ نم یتقو ،درادن ییاجچیه يدیماان -38
 

 نیا ،دنتسین قفوم و داش اهنآ یتقو سپ ،موشیم داش دنتسه »نم ِلام« هک یناسک تیقفوم و ندوب داش زا مراد -39
 .دوشیم دب ملاح و هدش هدنک اج زا نآ هارمه مه نم و دهجیم يداش
 

 هجیتنرد ،دهدیم ناشن نهذ ار ]مناکیدزن و ماوقا و نادنزرف و رسمه بوخ لاح =نم بوخ لاح[ هک بلطم نیا -40
 .يرچیم صلاخان مدع زا يراد و تسا رارقرب تواضق سپ ؛تسین »تقیقح« و تسا »تواضق«
 
 
 .ینک ادیپ ار هظحل نیا يزوریپ ات ،زادنیب تیمها ۀجرد زا ینعی ،زادنیب تهجوتِ زکرم زا ار اهیگدینامه ةزوریپ

 
 
 ❣.دیشاب تمالس و داش
 دابآفجن زا هیضرم
 
 


