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 ياهداز هاش رگا راد دنلب تَّمِه

 دهد رمک و جات هک هاشِز وشَم عناق

 

 ِناهج نیا رد يا هدننک راوخ ِزیچ ره هب و ،میرادن تّمه الصا ،میرادن دنلب ِتّمه ،میتسه ینهذ ِنَم رد هک ینامز ات

 هدازهاش ام هک مینادب دیاب یلو، میهدن تسد زا ار نامیاهتشاد و مییاین نوریب نهذ زا هک میوش یم یضار يدام

 فشک ار نامروضح لاح ات اما ،دنام میهاوخ هدنز دَبَا ات و میتسه هدنز وا هب ام ،تس یگدنز ِلصا ام ِلصا ،میا

 ،میا هتفر یضیرم و گرم دحرس ات یگدینامه و درَد زا رُپ ِنهذ رد و میدوب هدرکن

 ،میوش روآدای ار تسَلَا ِ نامیپ و مینک نامیپ ِدیدجت و میوش انشآ نامیرایشوه اب میتسناوت ناج يانالوم راعشا اب

 یگدنز زا يدایز يورین و تردق ،وش گرزب ینعی ،نک دنلب ار تتّمه و ایب ،میتسه هک ،ياهدازهاش وت رگا :هگیم

 سپ ،داد دهاوخ وت هب دنوادخ دشاب مه تیاهن یب رگا یهاوخب هچ ره مه و ،يراد ار ششیاجنگ مه نوچ ،هاوخب

 ما هدیسر روضح هب مدرک شالت يرادقم وگم ،وشَم عناق و نک رمث رمثُم و دایز ار دوخ شالت ،نک دنلب ار تتّمه

 ابیز و شوخ ِلاح و نابوخ لاح ِرَورَس ات نک شالت ،نادن یفاک ار نآ هدش بوخ تلاح يرادقم رگا ،هن ،تسا سب

 ،ینامب ناهد هب تشگنا ،نآ ِیتفگش رد هک دهد یفعاضُم يورین و تردق و جات ار وت ،ردتقم ِهاش نآ ،ادخ ات ،يوش

 ،مروخیم تسکش ،مناوتیمن ،دوشیمن :هک ینک ینهذ ِنَم هلان ینعی ،یناوخب يدیماان و سأی يهیآ ًامئاد هکنیا هن

 ،يروخ یم نیمز رگا یتح نک شالت ،هن ،دیماان و يوش فرصنم عورش زا لبق مه یهاگ و ،مراک دوشیم بارخ

 ،يراک وا هب لکوت نودب ،تتاظحل يهمه رد هک ریگب دای ،تسوت اب هشیمه ،ادخ ینعی ،وا هک نادب ار نیا طقف

 .هّلْلَااش ْنِا ،تسوت نآ زا يزوریپ هک شاب نئمطم و ینکن عورش و ینزن ار یفده ا ي،یفرح

 

 ور تایح ِبآ رد و اه هماج وت نَک رَب

 دهد رهُگ و لعَل وت ِكاخ ِياه هراپ ات

 

 ،يوش اهر اهنآ زا و ینَکِب ار اهدرَد و اهیگدینامه نآ،تنت ياهسابل هک هدیسر نآ نامز يرادیب نیا اب:دیوگ یم

 و هکت ره ،وت يدوجو كاخ ياه هکت ات ورب ،نک انِش ییاتکی ِبآ و مَدَع يایرد رد و نک هزیکاپ و یلاخ ار تزکرم

 ره اب ار یگدنز و يداش ،دیما ،افص ،یتسود ،رهم ،ییابیز ،دنیرفآیب قشع ،دوش رهاوج و رهوگ هب لیدبت شا هّرذ

 تسد ینهذ مهوت رد هک نادب ،یسرب هجرد نیا هب یهاوخیم نهذ رد رگا اما ،دنیرفایب یتسه طابترا رد هک زیچ

 ،یتسه يرایشوه وت نوچ ،نزم باوخ هب ار دوخ و وش رادیب ،يا هدش ریسا نهذ نیگنس باوخ رد و ینز یم اپ و

 ار نیا وت هک تسا هنوگچ ،دنا هدش وت میلست و تسا رترب وت يرایشوه هک دنا هدیمهف مه رگید تادوجوم یتح



 ریسا ار وت و گنت ار زیچ همه وت رب هک یگنَن نیا رب و ،نامب رادیب و وش رادیب ؟يوشیمن یگدنز میلست و یناد یم

 .ینک هبلغ تسا هدرک

 .یناوت یم وت ،تسا نتسناوت نتساوخ هک ،هاوخب

 

 یتُب نآ زا زیهرپب و قشع يوس زیرگُب

 دهد رگج ِنوخ و دیامن يربلد واک

 

 لکوت ادخ هب،رب هانپ یگدنز هب و زیرگُب تینهذ ِنَم نیا زا و باتشب یگدنز يوسب ،قشع يوسب و یناوت یم وت هلب

 ،توهش ِتُ ب،مشخ ِتُب،وش اهر دنتفرگیم ورین وت زا و دندوب طلسُم وت رب رمع کی هک ینهذ ياهتُب نیا زا و ،نک

 هب ار وت لاح ات هک هدرک تسرد یکانتشحو و يوق ياه تُب وت رد هک يزیچ ره هب صرح ،صرح ِتُب ،ماقم ِتُب

 ،يدَبَا یگدنز و قشع يوسب زیرگب :هگیم ،تلذ و يراوخ يوسب هکلب یگرزب و لامک هن، تسا هدیناسر يدوبان زرم

 رهاظ رد وت يارب ،ییاهتُب نینچ زا نک زیهرپ و نک دازآ و اهر ار تدوخ و يدَبَا ياه شمارآ و اهییابیز يوسب

 یضیرم و يریسا و يدیماان و جنر و درد و رگج نوخ وت هب ،يداتفا ناشماد هب هکنیا ضحم هب اما ،دننک یم يربلد

 .دنهد یم یحور و یمسج

 
 بوخ چیه ِیّبوخ دیاین نم مشچ رد

 دهد رَوُص یبیغ ،ار ناج ،مسج شاّقن

 

 دننک یمن ییامندوخ نم يارب ینعی ،دوشیمن هدید یبوخ چیه نم مشچ رد :دیامرفیم ناج يانالوم تیب نیا رد

 نیرتهب رگا یتح ینوریب ياهزیچ نم يارب الصا ،دننک یمن بذج ناشدوخ هب ارم و ،مهدیمن یتیمها اهنآ هب نم و

 نآ ،مسج شاقن نوچ ،دنرادن یتیمها تسا رظان و رادیب هشیمه هک میرایشوه يارب یلو ،نم نهذ رظن زا دنشاب

 رتهب نم هب بیغ ملاع زا ،هدرک یشاقن و قلخ هک ار زیچ ره یتح ای هدرک یشاقن ارم و هدرک قلخ ارم هک دنوادخ

 ،مدنب یمن لد مرف ناهج هب رگید نم و دنکیم راثن ار يزاینیب و شمارآ و یگدنز و حور ياذغ ،دهدیم ار نآ زا

 .ما هدش باریس تسود تسد زا نم هکنوچ

 ؟میسرب عیفر هجرد نیا هب ناج يانالوم دننامه میناوت یم ایآ

 ام رد میلست و ییاشگاضف رگا ،میناوتیم دشاب هدیشکن لوط ام رد میلست و ییاشگاضف رگا اما ،میناوت یم ًاعطق

 میناوت یم عقوم نآ ،میناوت یم ،میشاب هدز هسوب ار لیمج ربص و میلست رگا ،میناوت یم يرآ ،دشاب هدش هکلم

 .میشاب ناتسلگ نیا ناوخ همغن و مییارُسب هظحل ره ار يداش و افص و شمارآ و حلص گنهآ

 

 ؟روُک ياهغرم اب دَشوُن روش بآ ْیِک

 دهد ربخ رثوکز لقع هک ار غرم نآ



 .درَد اب هارمه یمسج يرایشوه=روش ِبآ

 

 لمع و دیهدیم شوگ همانرب نیا هب هک امش يهمه لاح ات دیاب هک، میدیسر يرادیب زا يا هجرد هب ام هک ینامز

 .دینکیم ارجا ار يونعم و يدام ناربج نوناق و دینکیم

 ،میشاب دننیرفآیم درَد هک ییاهناسنا نیشنمه میناوتیمن رگید هک دیشاب هدیسر هجرد نیا هب دیاب

 هظحل نیا قافتا شریذپ و میلست و تسا روضح رد هظحل ره و دنکیم راک شدوخ يور هک یناسنا يِ ك:هگیم

 و كرد یناسنا نینچ ،یغرم نینچ یتقو ،دشاب روُک ناغرم ِنیرق و نیشنمه رگید دناوتیم یک ،هدرک كرد ار

 اب شا هظحل ره و دوشیم هدنز شلصا هب شاوی شاوی و ،دنک یم راک شدوخ يور و هدرب الاب ار شیاسانش

 ِینهذ ياهنَم اب هدیقع و رکف مه ای نابزمه یناسنا نینچ هک درک روصت دوش یم هنوگچ ،دراد قرف شلبق يهظحل

 .دوش یمن ؟دشاب ربخ یب ادخ زا و روک

 ادیپ دوخ نوچ ینانیشنمه دوخ هب دوخ یناسنا نینچ ،دریگیم تایح بآ و رثوک بآ زا ار روعش و لقع هک یناسنا

 سپ ،دنریمب دیاب دننک یتسود وا اب رگا هک دنناد یم نوچ ،دننک یم يرود وا زا ینهذ ياهنَم ًالصا ،دنکیم

 .دنوش یمن وا نیشنمه

 

 شیوخ ِنسُح هب ار ام يهدید ود دنک رُپ دوخ

 دهد رَس لاح رد دنیبب نآ ،هام رگ

 

 و سح ار شمارآ نآ و، دسرب يدزیا روعش نآ هب تسناوتیم و دیدیم ار دنوادخ ِيدزیا لامج و نسُح هام رگا

 ،دش یم میلست و دادیم باوج هلصافالب،دید یم ار دنوادخ لامج و ییابیز و نسُح نآ هک یتقو دیاش ،دنک كرد

 و لامج و نسُح و رون نآ طسوت ،مینک زاب ار اضف و میسرب شنیب نیا هب ،میتسه ینهذ ِنَم رد هکنیا اب مه ام رگا

 ،مینک ابیز ار نامیگدنز میتسناوت یم وا رون زا و، دش یم ییانشور و رون زا رُپ مه ام يهدید ،ییابیز

 راونا نامبلق رب هدش زاب ییاشگاضف رثا رد هک يا هچیرد نآ زا ات ،مینک مَدَع ار زکرم هظحل کی هک تسیفاک اهنت

  ،دوش ریزارس یهلارون

 نیا زا و هدش شریذپ و میلست بسا رب راوس میناوت یم ،اهیگدینامه ِییاسانش اب،تس ییاهر اب يواسم ییاسانش

 ود ییاشگاضف نیا شاداپ هب دنوادخ و میزاتب نام ِهدش مَدَع زکرم و ناتسلگ يوسب نهذ فلع و بآ یب يارحص

 .درک دهاوخ شیاهییابیز زا رُپ ار ام يهدید

 
 ؟كاخ ِراگن دیآ وت ِيادگ يهدید رد

 دهد رظن شیادخ هک ییهدید ز اشاح

 

 .تسا نیرتهب دیوگ یم و دنک یم داجیا ام رکف و سح هک زیچ نآ=كاخ راگن



 

 ،ینکیم راک ،ییوگیم ،ینک یم لمع و ینک یم رکف ،ینیب یم و یتسه ینهذ ِنَم رد وت هک ینامز ات :هگیم

 يهدید ود یتقو :هگیم ،تسا لوحا و روک ینهذ ِنَم نوچ، ینیبیم ار تَساسِخ و یتسه ادگ ،يریگ یم و یهدیم

 .دشاب هتشاد یتسرد باختنا و دنیبب دناوت یمن ار یناهج نیا یبوخ و يرای یتح، تسا ادگ و روُک وت ینهذ

 

 :میراد هدید ود لصا رد ام

  .مدع و روضح دید-2 ،یمسج يهدید-1

 

 و راک و رکف و نم دید دیوگب و ،منیبیم ادخ دید اب نم دنک اعدا رگا هک ینهذ ِنَم دیوگ یم غورد ،اشاح :هگیم

 هک یناسک دننانآ ،دنتسه شریذپ و ربص رد ار هظحل ره و دناهدش اشگاضف هک یناسک اما ،هدش ییادخ ،نم لمع

 زاورپ هب ناشحور هظحل ره، مهافت و افص و شمارآ رد هک دننالاب کبس نانآ ،تساهنآ رظن و دید ،ادخ ِرظن و دید

 .دنراد ییادخ يدید هظحل ره و دیآیمرد

 

 لُک لقع ،هکوُب ات نتفگ فرحز شُماخ

 دهد رَبَع و هار يوزُج لقع ِز ار ام

 .هک دشاب، هک دیاش ، هک دوب=هکوُب

 .دهد روبع=دهد رَبَع

 

 لُک لقع ات، نزن فرح رگید و شاب شوماخ :هگیم ،تسا یشوماخ و اوُتِصْنَا ییاتکی ياضف ِندش هدوشگ ِدیلک

 روضح دید و دَنَکرب ار دید نیا ات،دنک تیاده ار وت دنیبیم ار اهرواب و اهدرَد و یگدینامه هک يوزج لقع نیا دناوتب

 ار ام یگدنز ،غورد و بذاک ياه تیوه نیا زا ات ،میوش اهر میناوتب يوزج لقع نیا زا ات ،دنک نآ نیزگیاج ار

 روضح،ار تابث میناوتب هک، تسام يور رب هتسب ياهرد مامت ياشگ هار هک تس یشوماخ و ربص اریز ،دهد تاجن

 لاح ات هک ،درَد و یگدینامه ره زا ام يارب دشاب يروبع هار و مینک هبرجت ار شمارآ و يداش ،ار قشع ،ار رظان

 .مالسلاو ،میاهدرک هبرجت

 

 مارتحا و رکشت اب

 جرک زا متسه دّادح


