
 ،مالس اب

 

 ،تشذگ نامرمع زا هچ ره مک مک ،رمع مامت رد دنشاب ام نآ زا هک تقیقح اب ،قشع اب ،يداش اب میتسب دهع

 هرامش لزغ .درک دشر ام اب و تفرگ لکش رتشیب ام رد یهاگآ ان زا لصاح تینما مدع سح و مغ و درد ،هرهلد

 .دراد یشومارف نیا زا لصاح بقاوع و ،نآ ندرک شومارف و نامیپ و دهع نیا هب هراشا ،سمش ناوید 2553 ي

 :میسرپب دوخ زا میدش سرت و ،شجنر ،مشخ ،مغ راچد نامز ره دراد اج دیاش

 
 ؟ییوگیمن ؟يدرکیم هک ینامیپ و دهع دش اجک

 ؟ییوجیمن ،دَیوج ار وت لد و ناج هب واک ار یسک

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ییادج وت مغ اهنت و دزرلن »وا« قشع يارب زج تلد هک يدوب هدشن دهعتم رگم ،تفرعم و قشع هار کلاس يا

 نارگن زاب هک دش هچ سپ ؟دراد رارق وت ياه شزرا تیولا رد يونعم دعب يور راک یتفگ یمن رگم .دشاب »وا« زا

 ارچ ؟یتسین دیوج یم ار وت لد و ناج زا هک »وا« يوجتسج رد ارچ ؟يا هدش اه یگدش تیوه مه و اه شقن

 قشع دهاوخ یم یگدنز هظحل ره ؟تسا يداش و قشع سنج زا هک یتسین دوخ يدوجو تقیقح يوجتسج رد

 ترسح رد ای وت یتقو و ،دیوج یم هظحل ره ار وت سپ ،دنک شخپ و دروآ رد شیامن هب وت قیرط زا ار يداش و

 سرتسد رد ار دوخ ،هظحل رد ندوب اب ارچ .درادن یسرتسد وت هب یگدنز ،ادرف ي هغدغد رد ای و یتسه زورید

 ؟یهد یمن رارق یگدنز

 
 دَیوشیم هدید ِنوخ هب دوخ ِيور هک يراکفالد

 ؟ییوشیمن دوخ ِتسد ود ،يرادیمن يو زا ارچ

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 تسد زا بات و بت رد و دوب یهاوخ نآ زا عافد یپ رد مادم ،یتسه لیاق دوخ يارب یمهوت تیوه کی یتقو ات

 یبارخ هچ و ینز یم تنوشخ هب تسد ،یتیراع و یگتخاس تیوه نیا زا عافد يارب و ،یجنر یم میاد .شنداد

 وت لد ات و تسا هتسب وت لد رازآ هب رمک ،ینهذ نم ییوگ .یتفا یمن هک اه درد هچ هب و يروآ یمن راب هب هک اه

 نیا هک وت .دنک یمن اهر ار وت دیوشن ار دوخ يور دوش یم ناور تا هدید زا هک لد نوخ اب و دنکن نوخ ار

 	؟ینک یمن اهر ار دوخ و يراد یمن رب تسد تینم زا ارچ یناد یم ار تقیقح

 

 یم راک دوخ يور هنادهعتم و ،میا هتشادرب مدق نهذ زا ندش اهر هار رد هک ام ارچ هک مینک یم رکف دوخ اب دیاش

 .مینک یم يرپس ار یگدنز ياه هظحل سرتسا و درد رد یهاگ زونه و میریگیمن يا هجیتن شالت نیا زا ،مینک



 هب باطخ سپ .میوش یم نامیشپ سپس و میسرت یم و میوش یم نیگمشخ یهاگ زونه ،میجنر یم یهاگ زونه

 :مییوگ یم یگدنز

 
 تَناسکی تسار نم مدش ،تناگژم ِریت ِلاثم

 ؟ییوربَا وچ ژَک نم اب وت نم ِتخب ِمشچ يا ارچ

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 

 تناگژم ریت نوچمه هظحل نامه زا و ،مدید لد رد ار وت يا هظحل نم ،نم دوجو يانشآ تقیقح يا ،تسود يا

 نم نانچمه نم تخب مشچ ارچ سپ .مدش یکی وت اب یتسار هب ،دندرک دیص ار ملد و دنتفرگ فده ار مبلق هک

 	؟دنیب یم ادج یگدنز يا ،»وت« زا نیب ود ي هدید اب ار

 
 ؟يراز نیدب یشْکُبیم هک يراکافج تّذل اب هچ

 ییوخ شوخ وچ :دیوگ ار وت هتشُک ِقشاع هگنآ سپ

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 وت هب نم و ،یشک یم اه یگدش تیوه مه هب تبسن ار دوخ ي هراچیب قشاع نیا ،ار نم يرگمتس اب ،رای يا

 اه یگدش تیوه مه زا ییادج هکنیا اب هک ارچ .مناد یم نابرهم هک رگمتس هن ار وت و میوگ یم دازیرم تسد

 .دوش یم یلابکبس و لد ندش هدوشگ ببس اهنآ زا ییاهر ،تسا كاندرد

 
 نایوپ و مدید نازیرگ نایوهآ هلمج ناریش ز

 ییوهآ هچ دناد ادخ ،يریش نآ ِنایوج الد

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هکلب ،مزیرگیمن یگدنز ریش گنچ زا ،دنزیرگیم دایص زا ،ریش زا هک ناوهآ رگید فالخرب نم هک تسور نیا زا

 تسا فطل همه وا روج ،مناد یم هک ارچ .دیوج یم ار دایص دوخ هک متسه يدیص .متسه ریش نآ يوجتسج رد

 كولس قیرط یط زا ، زین یگدنز ياهزور نیرت شیوشت رپ و نیرت تخس رد ،مشاب یلاح ره رد سپ .مرک و

 :هک مهد یم يرادلد ار دوخ و منکیمن کش ما هتفرگ شیپ رد هک یهار هب زگره و موشیمن لفاغ

 

 وت يرای ِيوک ِمیقم ،وت يرازَن هچ رگ الد

 ییوک نآزَک هدژم ار وت ،نت و ناج ز دش سب ارم



 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 زا ،رای يوک میقم رگید وت هک تسا نیا شوخ ربخ اما ،یتسه نالان دوخ لصا زا ییادج مغ رد هچ رگا ،لد يا

 رگید ،تسایند راد زا هچ ره ،نت و ناج هک ارچ ،یتسه »وا« دادتما ،یگدنز دوخ سنج زا ،ییاتکی ياضف نانکاس

 .مربیمن اه یگدش تیوه مه يوک يوسب ار وت رگید .تسا سب ار نم

 

 ْوَگ رد هَگ و الاب یهَگ ،ودیم شوخ ِهاش ِشیپ هب

 ییوگ وت و ناگوچ وا هک ،تمدخ وت ز ،تبرض وزا

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رد ،الاب يوسب هاگ ،آ رد تکرح هب »وا« ناگوچ ي هبرض اب ،یگدنز نادیم رد ییوگ نوچمه نم لد يا سپ

 و میلست هار زا ،تسا یگدنز هب تمدخ وت ي هفیظو هک ،نهذ هاچ رعق رد ،نییاپ يوسب هاگ و روضح نامسآ جوا

 .ییاشگاضف

	 
 ربلد زج وت رد مدیدن ،رَساترَس میتسُج الد

 ییوا وت هک میوگ رگا ،رفاک ارم لد يا ناوخم

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و ما هتشگ» تسین« شیوخ زا رگید .مدیدن يزیچ رگید »وا« زج ،ربلد زج وت رد و ،متشگ رساترس ار وت ،لد يا 

 .ناوخن رفاک ار نم ،یتسه راگدرک دوخ ،»وا« دوخ وت میوگ یم رگا ،نم لد يا سپ .»تسه« تسود زا

 

 منآ يدوخیب ردنا هک ،مَنآز يدوخیب ِمالغ

 ییوس نآ وت میوس نیا نم ،دوخ ِيوس هب میآزاب وچ

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ياه تیوه زا ار دوخ یتقو ینعی ،موش یم	دوخیب »دوخ« زا یتقو هک متسه يدوخیب ي هدنب ور نآ زا نم
 سنج زا ،مدنویپ یم »وا« هب ،منک یم كاپ دنداد نم هب هک ییاه تفص زا ار ملد یتقو ،منک یم ادج نیغورد

 یتیراع ياه شقن و يدام يایند فرط هب هرابود یتقو یلو ،موش یم یقیقح ،موش یم یگدنز سنج زا ،قشع

 و ،موش یم ادج یگدنز زا »وا« زا ،دوخ لصا زا ،دوخ لد زا ییوگ ،مریگ یم يدج ار اهنآ و موش یم هدیشک دوخ

 .متفا یم درد هب



	 
 دیوگیم هک دَنام نآدِب وا تمالم زک ،نک شُمخ

 ییودنِه وت ،مکرُت نم هک منادیمن وت ِنابز

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یم نخس و منک یم رکف نهذ اب تقو ره هک ،منک شوماخ ار دوخ نابز و رکف و میوگن نخس رگید تسا رتهب

 یم هچ « :هک دیوگ یم نم اب تمالم رس زا یگدنز ییوگ ،منک یم زاب ییادج زا تیاکش هب نابز تقو ره ،میوگ

 .».نهذ راجنه ان نابز اب وت و میوگ یم نخس روضح يابیز نابز هب نم هک ،منادیمن ار وت نابز نم ؟ییوگ

 

 ،مارتحا اب

 ��هوکش


