
 ناگرهم ندیسرارف یگدنخرف هب

 نیا و درادن ار یداش و نشجِ غامد و لد یسک رگید ،ناریا ام روشک رب زغم کشخ ناناملسم یگِریچ لاس یدنا و لهچ زا سپ *
یاهدنوخآ ی هتساوخ
.دنناشک یم یدوبان هب ار ام نیمزرس هک تسا ارگسپاو
 ،نامیاه نتفگ هاش رب گرم و دوخ ی هنادرخبان یاهدایرف اب ،شیپ اهلاس رد ام .دنا هدمآ ناریا یناریو یارب اهدنوخآ نم رواب هب -
  ی هداج رب هک ار یروشک
 !؟مینامیشپ زورما .میدرک شکشیپ اهدنوخآ هب و هدراذگ الت ینیس رد دوب هداتفا تفرشیپ  
 ام راکیپ .میزیخرب راکیپ هب ،اهدنوخآ نینوخ ِلاگنچ زا ندش دازآ و ،نامنیمزرس ِندروآ تسد هب هرابود یارب هک تسام رب نیا سپ -
  گنفت و گنات و پوت اب
 .ندرک یداش و اه نشج نیمه ندرک اپرب زج تسین یزیچ مه یکنهرف راکیپ .تسا یکنهرف راکیپ ،ام راکیپ .تسین  
؟تسیچ ناکرهم نشج ی هنیشیپ مینیبب نونکا

 یم مک زور جنپ لاس نایاپ رد هنوگنیدب .هتشاد یمان زور ره و زور یس هام ره ،هام هدزاود لاس کی ام ناکاین ِرامشلاس رد *
 .تسا هتشاد یمان زین اهزور نآ زا کی ره و دندیمان یم هدیدزد ی هجنپ   ار زور جنپ نآ هک دندروآ
 تشهبیدرا نشج تشهبیدرا هام رد تشهبیدرا زور هنومن یارب .دنتفرگ یم نشج ار زور نآ هدش یم یکی هامِ مان اب زور مان هاگره
 کی رد مک تسد هنوگنیدب .دندرک یم اپرب ناگرهم ای رهم نشج رهم هام رد رهم زور ای و دندینارذگ یم یداش هب ار ناگتشهبیدرا ای
 و دیشروخ و هام شدرگ ِندش شیپ و سِپ یپ رد یلو .دنتخادرپ یم شیاین هب و یداش هب هک دنتشاد هناهام ِنشج هدزاود لاس
 .دمآ یم دیدپ ییاه یراوشد و اه ییاج هب اج رامشلاس نآ رد ،نیمز



 و دیشروخ و هام شدرگ ِندش شیپ و سِپ یپ رد یلو .دنتخادرپ یم شیاین هب و یداش هب هک دنتشاد هناهام ِنشج هدزاود لاس
 .دمآ یم دیدپ ییاه یراوشد و اه ییاج هب اج رامشلاس نآ رد ،نیمز

 رتخا و هدنیارس نیا ،مایخ زا ،دوب وا دنمدرخ ریزو کلملا ماظن هجاوخ هک یقوجلس هاش کلم یهاشداپ نامز رد هکنیا ات *
 مان هب رامشلاس نیا .دیناسر ماجنا هب ار گرزب نیا مایخ .دزاسب یرامشلاس دش هتساوخ یناریا گرزب دنمشناد و سانش
 .میرب یم دوس نآ زا ناریا نامروشک رد ام هک تسا یرامشلاس نیمه و هدش هتخانش یلالج رامشلاس
 کی لاس رازه ۳ ره ناییاپورا رامشلاس هک ییاج رد .دریگ یم یشیپ دیشروخ زا زور کی لاس رازه ۱۷ ره نیمز رامشلاس نیا رد
.دنز یم   شیپ دیشروخ زا زور

 یرایسب ناوریپ ناتساب ناریا رد هک دراد رهم ِنییآ رد هشیر ناگرهم .مریگ یم ار مراتفگ ی هلابند .موشن رود شیوخ نخس زا *
.تسا تشیرهم اتسَوا یاه شخب نیرت شکلد زا یکی و تسا نادزیا نیرتگرزب زا ارتیم ای رهم                    .هتشاد
:تشیرهم زا یهاتوک رایسب ِشخب تسا نیا

 ؛اارر ررووانهھھپ ییاهھھھتشدد یی ههدنررااددِ ِرهھھم ميییاتسیم -

 رراازهھھھ ییاارراادد هک یماادنااششوخ ننآآ ٬،تساا ششوگ رراازهھھھ ییاارراادد هک ییااررآآنمجناا ننآآ ٬،تساا نيیتسااررِ رراتفگ هب ههاگآآ هک وواا
 ههدنوورن ببااوخ هب وو دنمووريین ینابهھھھاگن وو ههدداتسیاا ننامسآآِ ییانززاارف رردد هک ییدنموورب ییالاب دنلب        ننآآ ٬،تساا مشچ
 .تساا

 .دیآآ رب ززربلاا ههوکِ ِززاارف ززاا ٬،بساازيیت وو ریذپانیتسيینِ ديیشرروخ ززاا شيیپ هک ییونيیمِ ددزیاا نيیتسخن تسوواا

 انااوت ررايیسب ننآآ هک تساجنآآ ززاا ؛ههديیمدد رب ابیززِ ههاگززاارف ننآآ ززاا هتسب نیذذآآ وو نیررززِ ِرراازفااررویزز اب هک یسک نيیتسخن تسوواا
.ددرگنیم اارر ینااریاا ییاهھھھننامناخ یی همهھھھ

 ؛ییوت ننامناخ نِنابهھھھاگن -

 ؛ییوت ٬،دشابن یتسهھھھ مماظنِ نمشدد هک یسک رراادهھھھاگن -

 ؛ییوت ٬،دنشابن یتسهھھھ مِماظنِ نمشدد هک یناسک نِنابيیتشپ وو نناادناخ نِنابهھھھاگن -

 رردد .ممررووآآیم تسدد هب اارر ههدیرفآآ اارروهھھھاا ییززووريیپ وو نخسمهھھھ نیرتهھھب ددوخ ییاارب نم هک تسوت دننام ییرروَورَس وترپ ززاا ییررآآ
.دنتفاایم رردد ککاخ هب نکشنناميیپِ ننامددرم یی همهھھھ  ٬،ووااِ ییررووااددِ ههاگدداادد

 اهھھھمشچ نيیمهھھھ ییووريین ززاا .ديیشخب نتسیرگن ییاارب مشچ رراازهھھھ ههدد ٬،ديیشخب یکالاچ هنوگ رراازهھھھ وواا هب ااددزماارروهھھھاا هک وواا
 نيیمهھھھ ییووريین ززاا .دنکشب نناميیپ وو دیاپن شیوخِ نناميیپ هک تساا یسک یی ههدنرگن وواا هک تساهھھھیکالاچ نيیمهھھھ وو
 هتفیرف ییانااوت ننآآ ٬،ددرراادد ننابههدیدد رراازهھھھ ههدد هک وواا .تساا یندشن هتفیرف ٬،رهھھم هک تساهھھھیکالاچ نيیمهھھھ وو اهھھھمشچ
.ههاگآآ زيیچ همهھھھ هب وو یندشن

 اارر رکيیپییوگ وو هناارک ررووددِ ِررووانهھھپِ نيیمزز نیااِ ییاهھھتناا وودد رهھھھ ؛دیآآ ززاب نيیمزز یی هنهھھپ رب ٬،ديیشرروخِ نتفرر وورف ززاا سپ هک وواا
.تساا ننامسآآ وو نيیمززِ ننايیم هچنآآ رهھھھ هب ددرگنیم وو              ٬،دنززیم تسدد

 ننااوورر ٬،نناارکيیبِ غغوورفِ نناشخرردد ییاارس ززاا ٬،ینابهھھھاگن ییاارب ههددوشگ ننااووززاب اب ررووانهھھپ ییاهھھھتشدد یی ههدنررااددِ ِرهھھم ننآآ
. وورر ررااومهھھھ وو ابیزز تسیااهنووددرگ یی ههدننااددرگ هک وواا .ددددرگیم

 و نامیپ ،یتسود ،ییانشور زا یرادساپ رهم دزیا )ٌهفیظو( ِیراکشیوخ و تسا ینابرهم و نامیپ ،غورف )ینعم(ِ َمچ هب رهم ی هژاو *
.تسا نایوگغورد اب ینمشد

 هدس راهچ ات هک  یا هنوگ هب .تفر شیپ مور ات و دیدرَّونرَد ار ناریا یاهزرم هک دش ریگاَرف نانچ نآ ناتساب راگزور رد رهم ِنییآ *
 ار یرهم یاهرواب یاپ یاج یتفگش اب هک تسا هنوگنیا .دندوب رهم وریپ نانچمه اپوراِ مدرم )تیحیسم( ییاسَرت نید ِشیادیپ زا سپ
.دید ناوت یم    حیسم ِشیاز نشج نوچ ییاه نییآ رد

 کی ره ِزاغآ رد و هتخانش ار )لوصف( اه مسومِ ییاج هب اج هنادنمدرخ هک تسا نایناریاِ یسانشرتخا ِشناد زا هدمآرب رهم نشج *
.دندرک یم اپرب ینشج
ِ ماگنه و زییاپ ِزاغآ رد زین ار ناگرهم ،دنتفرگ یم نشج بش و زورِ یربارب یارب و ون لاسِ یناشیپ رد ار زورون هک هنوگنامه -
 و یزرواشک انامه هک مدرم نیرتشیب ی هشیپ و یگدنز ی هویش اب نشج نیا اریز .دنداهن یم گرا یزرواشک یاه هدروآرف ِتشاک
.دروآ رامش هب نازرواشک نشج دیاب یم ار ناگرهم ورنیا زا .تشاد گنتاگنت یدنویپ ،دوب یرادماد



.دروآ رامش هب نازرواشک نشج دیاب یم ار ناگرهم ورنیا زا .تشاد گنتاگنت یدنویپ ،دوب یرادماد

.تسا یکیرات رب ییانشور یزوریپ و بش و زور ِندش ربارب ،رهم نشجِ یرازگربِ یاهارچ زا رگید یکی *

 ییوگروز و متس رب رگنهآ هواک رهم هام زا رهم زور رد هک اجنآ .دراد زین )یا هروتسا (یتُختیم یا هیام نورد رهم نشج *
 ور نودیرف هب یشزیخ رد و هتشارفارب یهاوخداد ی هناشن هب ار شیوخ یرگنهآ ِنیمرچ ِدنب شیپ وا  .دشورخ یم شودرام کاحض
.دنک یم ینادنز دنوامد ِهوک رد  ،هدرک نوگنرس ار کاحض ،دروآ یم
.تسا هدش یزیتس متس و یهاوخیدازآ ِدامن نایناریا دزن ،رهم نشج و هواک شبنج سپ نیا زا

 تفه و ،ریجنا ،دیفس روگنا ،جنَُرت ،بیس ،رانا بآ ،بالگ ،ریش ،ناگرهم ِناوخ یور رب هک تسا نینچ ناگرهم ِیرازگرب یگنوگچ *
 یم بآ یا هساک و هنییآ ،ورَس تخرد زا ییاه هخاش ،تسا ناگرهم ی هژیو هک راهب هشیمه لگ و نَشیوآ ،)تابوبح( نَشُنب هناد
.دنراذگ

 دیشروخِ یخرس ِدامن ،خرسِ گنر .تسا هتشاد خرس گنر ای یناوغرا گنر هدش یم هدیشوپ نشج نیا یرازگرب یارب هک یکاشوپ
.تسا
.تسا هدوب هارمه )ربنع( َربَما و )دوع( یوبراد ندرک دود و یبوکیاپ و یناشفا تسد اب نشج نیا
 ناگرهم ار تسخن ِزور جنپ .دیشک یم ازارد هب هامرهم مکی و تسیب ات مهدزناش زا ،زور شش نشج نیا رود یاه هتشذگ رد -
 .دندیمان یم گرزب ناگرهم ار زور نیسپاو و کچوک
 هب و دش یم نانآ یاریذپ هاشداپ و دنورب خاک هب یناسآ هب و هنادازآ دنتسناوت یم مدرم و داد یم راب هاشداپ کچوک ناگرهم رد
 .داد یم    ون کاشوپ و تخر نانآ

 رهم نشج تشادگرزب زا یمور و ینانوی ِناراگندادیور .درک وجتسج نایشنماخه راگزور رد دیاب یم ار رهم نشج ِیگنیرید +
.دنا هدرک دای
.تسا هتشون رایسب یشنماخه ناهاش تسد هب نشج نیا یرازگرب زا یناملآ سانشرواخ تیمشا توگ
 هدش هتخاس راکنیا یارب هک یا هژیو یاه خاک رد ار ناگرهم ای رهم نشج ،یناکشا و یشنماخه ناهاشداپ :هتشون دلفستره
.دندرک یم  رازگرب ،دندوب

 هرهب بان یشناد زا هک یناریا ینیب ناهج زا ام اب همه و همه ،یناریا یاه نشج رگید و هدس ،ناگریت ،زورون دننامه ناگرهم *
 هگن هدنز ییاروها ِنیمزرس نیاِ یراگدنام یارب ناتسودناریا ِریذپان یگتسخ ِششوک اب اه نشج نیا .دنیوگ یم نخس ،دنا هتفرگ
.دنا هدیسر ام هب هدش هتشاد

 یدنمساپس نامزمه .تسا هتشاد ناغمرا ام هب هک ییاه هداد یارب ،دشاب یم دنوادخ زا ساپس و شیاین ناگرهم ای رهم نشج +
 ینامیپ هب ار شیوخِ یدنب یاپ یراک تسرد و ینابرهم اب هک تسا نانآ )ِتامحز( یاه هجنر و جنرتسد زا ینابیتشپ و نازرواشک زا
  .دنهد یم ناشن دنا هتسب هک

 رد هک ییاج رد ،دناسانشب نایناهج هب ار یدازآ دشوک یم یسیدنت ِندرک اپرب اب هلاس تسیود یا هنیشیپ اب اکیرما یاپون ِروشک *
.دنا هتفگ اه نخس یزیتس متس و یدازآ زا هواک ِشزیخ و ناگرهم نشج یرازگرب اب ام ِناکاین ،شیپ لاس نارازه
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