
 مالس ضرع اب
 
 »بلط«
 
 .دریگب ار نم يولج دناوتیمن سکچیه و زیچچیه و ،موشب رتکد ًامتح مهاوخیم نم دیوگیم رفن کی دندومرف يزابهش ياقآ ،918 همانرب رد
 .موشب رتکد ًامتح مهاوخیم نم ،مرادن لوبق ار یهیجوت و فرح چیه نم
 
 مدوخ هب عقوم نامه .تسا هجوت و دییأت اب یگدینامه ،نم یگدینامه نیرتگرزب هک مدرک ییاسانش ،مدش انشآ همانرب اب هک لیاوا تسا مدای
 .منک شتسرد دیاب ًامتح ،منکب یگدینامه نیا يارب يراک کی دیاب نم متفگ
 
 یتسه رضاح ایآ ،دمآ شیپ نتفرگ هجوت و دییأت يارب یلاع تیعقوم رگا ؟یهاوخیم ًاعقاو هک مدیسرپ مدوخ زا .مدرک عورش هظحل نامه زا
 .هلب متفگ ؟ینکن ار راک نآ هک
 
 ؟دنکیم راک هنوگچ ؟ًالصا تسه هچ ینهذنم نیا هک مدوب نیا لابند هب ادتبا ،اههمانرب ندرک لابند اب و مدش راک هب تسد نیاربانب
 .موشب هجوتم ار هلئسم تروص هک متفر ادتبا ینعی ؟تسیچ شراتخاس
 
 .هجوت و دییأت رکف زا دریگیم یشوخ یمهوت و يزاجم تروصهب و دنکیم يزابقشع اهرکف هب نداد ناج اب ینهذنم هک مدش هجوتم
 تیولوا میارب راک نیا و دیآیم الاب عقوم هچ هک دوب عوضوم نیا هب مساوح هظحلره و مدرکیم عمج ار مساوح رتشیب هتفرهتفر ،نیاربانب
 .منکیم ناربج ًامتح دعب هعفد ،درادن بیع الاح متفگیم ،مدروخیم نیمز و متفریم باوخ هک هعفد ره .تشاد
 
 ایآ ؟منک تسرد ار مدوخ انالوم تایبا و روضح جنگ همانرب زا هدافتسا اب مهاوخیم ایآ هک میسرپب دوخ زا ادتبا .بقع هب میدرگرب مه زاب ،الاح
 ؟منک رییغت مهاوخیم
 
 مدآ نم .مزادنیب ار میاهدرد دیاب نم ،مهد ماجنا ار راک نیا دیاب نم مییوگب دیاب سپ ،مییوگیم هناقداص و تسا هلب ًاعقاو ام باوج رگا
 نیرمت دیاب نم ،منک نوریب مزکرم زا ار اهیگدینامه و منک ییاسانش ار ینهذنم دیاب نم .مزادنیب ار تداسح دیاب ،متسه يدوسح
  .منک ییاشگاضف
 
  .میوشیم قفوم و میهدیم ماجنا ًامتح ،مهدب ماجنا ار راک نیا دیاب نم مییوگیم یتقو
 
 هب درادن دوجو یتیدودحم چیه ،ناسنا يارب ینعی .دشاب ینهذ ،»نتفگ دیاب« نآ هک تسا نیا مه نآ و دشاب ام عنام دناوتیم زیچ کی طقف
 .شدوخ نهذ زج
 
 ؟دوشب ینهذ ام بلط دوشیم ثعاب و دنکیم تیدودحم داجیا ام ِنهذ هنوگچ ،الاح
 
 :يدیماان و ینهذ يریگهزادنا -1
 تفرشیپ نم ارچ هک میوشیم دیماان نیاربانب ،تسا بوخ ناملاح و میدرک تفرشیپ دنیوگیم همه مینیبیم و مینکیم نشور ار نویزیولت
 .مینکیم يریگهزادنا نهذ اب و منکیمن

 
 رگید و مینک هجوت ینهذنم فرح نیا هب و مینکن زاب ار اضف ام رگا .نهذ تیدودحم دنیوگیم نیا هب .ینهذنم ؟دنزیم یک ار فرح نیا
 .میتفگ ینهذ ار میتفگ هک »يدیاب« نآ و میراد ینهذ بلط ینعی سپ ،میهدن همادا

 
 :نهذ مود تیدودحم -2
 یک ار فرح نیا .يرادن ار شناوت ًالصا ای و یتسین قیال نیاربانب ،يراد يدایز یلیخ ياهدرد ای و يدرک يدب رایسب هتشذگ رد وت دیوگیم
 ار راک نیا ،شیاهتیدودحم و شدوخ فرح هب ندرک شوگ اب دوشیم يروطچ رخآ ،میوش اهر ینهذنم زا میهاوخیم ام .ینهذنم ؟دنزیم
  ؟داد ماجنا

  »؟ار شیوخ هتسد غیت دشارت یِک«
 لوا عارصم ،3222 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  :نهذ موس تیدودحم -3
 .یتسین زیچچیه و یتسه ریقح و کچوک وت دیوگیم
 
 .میوشیم نآ طلست ثعاب و میهدیم ور ینهذنم هب ،نآ هب ندیشخب تیوه سح و نداد ناج اب ام هک تسا ینهذنم زا رکف کی طقف نیا
 .تسا ینهذ تیدودحم نیرتگرزب نیا .میتسه شزرایب اهنآ ربارب رد ام مییوگیم و مینکیم نارگید یگدنز زا يزاسریوصت میوریم هزات
 .یمهوت رکف کی اب طقف و طقف ،تسام بلط عنام نیرتگرزب نیا

 
 .منکیم زاب ار اضف و مهدیمن ناج یمهوت رکف نیا هب هک مراد رگا ؟مراد یعقاو بلط ایآ میسرپب دیاب هک تساجنیا

 



 زا ندوب شزرایب ِرکف نیا هک مینادیم ،میشاب هدش هجوتم ار هلئسم تروص ام رگا نوچ ؟تسا مهم هلئسم تروص نتسناد ارچ ،الاح
 ار اضف هک تسا تصرف کی يدارمیب نیا ًاقافتا سپ .میوش اهر ینهذنم نیا زا میهاوخیم نآلا ام .میتسین ینهذنم ام و تسا ینهذنم
 .دوشب رتکچوک ینهذنم ات مینک زاب

 
 ،تسا نیرتهب ینالف مییوگیم و مینکیم نییاپ و الاب ار اهمدآ ام نآ رد هک یمهوت ياهرکف نیا هک مییوگب دوخ اب و مینیشنب میناوتیم ام
 قیرزت تیوه سح و مینکیمن هجوت نهذ ياهتیدودحم و اهرکف نیا هب ،نیاربانب .میتسین ینهذنم ام و تسا ینهذنم زا همه اهنیا
 .مینکیمن

 
 متسین اهنآ زا نم نافیرح يا
 مَتسیب هَر نیا رد یتالایخ زک
 4100 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .متسیاب هار نیا زا ،دیآیم مرَس هب هک ییاهرکف هلیسوهب هک متسین اهمدآ نآ زا نم !ناتسود يا دیوگیم تیب نیا

 
 :نهذ یلبنت و یسرنیا :نهذ مجنپ تیدودحم -5
 
 يروطنیا ًاتاذ ،منک رییغت مناوتیمن نم دیوگیم ًالصا ای و .یتفرن راک رس هک لیطعت زور راذگب .ياهتسخ ًالعف ،هبنش زا راذگب دیوگیم نهذ
 بلط نیب قرف هک تساجنیا ...منک تیاعر ار ناربج نوناق و مشکب تمحز مرادن لاح نم ،دننک تسرد ارم دنیایب هیقب ًالصا ای و .متسه
 .دوشیم صخشم ینهذ بلط و یعقاو
 
 هب عورش دیاب میوگیم دوخ اب ،تسا بوخ ملاح هک بش ایآ ؟تسا ینهذنم ناجیه ساسارب طقف ،منکب ار راک نیا دیاب مییوگیم یتقو ایآ
 ؟مهدیم همادا ار ینهذنم اب یگشیمه یگدنز نامه هرابود و منکیم رارف ،درد کی ندمآ الاب اب ،نآ يادرف یلو ،منک راک
 
 .موشب اهنت و دنورب دنکن ،دنیوگیم هچ هیقب ،مزادنیب ار میاهیگدینامه مهاوخب نم رگا مییوگب هک تسا نیا نهذ ياهتیدودحم زا یکی -6
 ادج نارگید زا هک مرادن ار نیا ییاناوت نم .منک عطق ای و مهدب رییغت ینالف اب ار ماهطبار مناوتیمن ،مراد ینهذنم يوربآ نم مییوگب ای
 .مسرتیم نوچ ،موشب

 
 یک ای و دیآیم شدب یک هک دنکیمن رکف نیا هب رگید تروصنیارد ،مهد ماجنا ار راک نیا دیاب نم دیوگیم و دراد یعقاو بلط هک یسک
 .دنتسین مهم اهنیا .دوریم دنکیم لو یک ،دنکیم رهق یک ،دیآیم ششوخ
 
 .میهاوخیم اهنآ زا يزیچ ام هک تسا نیا شیاهتلع زا یکی و دننکیمن اهر ار وا اهنیرق هک دنادیم ار نیا ،دراد بلط هک یسک ،الاح
 .مهاوخیمن يزیچ یسک زا و مهد ماجنا مدوخ ار میاهراک همه دیاب نم هک دیوگیم دوخ اب ،دراد بلط هک یسک نیاربانب

 
 ؟تسیچ راک ،مینک راک میهاوخیم ام ،نایاپ رد و
 
 تسَم ِقاتشُم يا تسراک نآ ْراک
 تسا شوخ ،تگرم َدسَر را ،راک نآ ردناَک
 4608 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ناوج يا نامیا ِقدص ِناشن دش
 نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

 4609 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و تمالم و يدیماان .میشاب راک نیا ماجنا لابند ام هک تسام قدص ناشن نیا و .دوشب ینهذنم ندش رتکچوک ثعاب هک تسا نآ راک
 و نیمز میدروخ رگا .میتسیایمن ياهظحل و ،میتسه هار رد طقف ام يزابهش ياقآ لوقهب .تسا ییازفاراک هکلب ،تسین راک ،یلهاک و شنزرس
 .میوشیمن لفق اهتیعضو رد و میهدیم همادا و مینکیمن هلان و تیاکش ،میدش دارمیب

 
  طابِر ره ردنا هکنآ ِمالغ نم
 طامِس رب دنادن لِصاو ار شیوخ
 3259 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 مارتحا و رکشت اب

 
 ناتسزوخ زا داشرف-
 


