
!؟دوب هچ هک
 

 گنهامه ٌههبج تسشن نیمود و دسراهچ ،رگید یاهدیشرهم ی همه دننام ،ربماون مکی و تسیب اب ربارب هام نابآ ما یس زور *
 هب یبابرا دنمله اناب یمارگ شیدنا مه ار تسشن نیا ی هرادا .دش اپرب یمارگ یناهفصا رصن رتکد یتسرپرس هب ناریا نازرابم
.دندوب هتفرگ ندرگ

 نایم هب ناشیا یهاشداپ ِنامز رد ناریا نامدنواجرَو ِروشک دربشیپ و ینادابآ یاهراک و گرزب هاشاضر زا نخس تسشن نیا رد *
 .دمآ
.دش نارهت هاگشناد ییاپرب زا مه یدای ،هداد ماجنا ناریا ی هدروخ کاپریش دنزرف نیا هک یا هدنزرا یاهراک نایم زا
 هک تسا نیهِم و شزرا اب یا هزادنا هب راکنیا نم ِدید هب یلو ،دنتفگ نخس یگدرتسگ هب گرزب ِدادخر نیا زا یمارگ رصن رتکد *
  هتشاد هنیمز نیا رد یهاگآ ،هچره
  .میوگ یم نخس امش اب نآ ینوچ و دنچ و هنیشیپ زا یمک ورنیا زا .تسا مک مه زاب ،میشاب  

یلعزخ رتکد ِنابز زا یباسح رتکد زا ینامدای

:تفگ میارب شنانخس نایم رد .مدوب هتفر )ناریاِ کیزیف ِشناد ِردپ( ،یباسح رتکد ِرادید هب یزور .داب یمارگ شدای  *
 رادید ی همانرب ،نامز نآ گنهرف ِریزو زا ،مناتسود زا یکیِ یرگیجنایم اب ،منک اپرب ار نارهت هاگشناد متساوخ هک یماگنه  
 .متفرگ
:دیسرپ نم زا گنهرف ریزو ،هاگشناد ِییاپرب ی همانرب ِدومنزاب زا سپ  
:مداد خساپ نم ؟دوشب هچ هک دیزاسب هاگشناد  - 
:داد خساپ وا و .دننیبب شزومآ نامدوخ ِروشک رد ،دنور یم گنرف هب شزومآ یارب هک اه سدنهم و رتکد  
!؟دننکب ار راکنیا ام یارب اه یگنرف دیاب و .تسا دوز لاس دَس ام یارب سدنهم و رتکد ِتیبرت  
            .مدمآ نوریب ریزو رتفد زا ،متشاد شود رب هک یا یراکشیوخ ماجنا زا دیما ان و گنهرف ریزو ِینیب هتوک زا نیگمغ و هدرسفا  
:تفگ نم ِشمارآ یارب دید ارمِ یگدرزآ هک یکیدزن تسود  
.ما هدرک ار راک نیا نم هک دنادب گنهرف ریزو دیاب یمن یور چیهب یلو مریگب رادید ِنامز گرزب هاشاضر زا تیارب مناوت یم نم -  
  .متفگزاب ار هاگشناد یراذگ ناینب ی همانرب وا یارب .دش نشور هاشاضر اب رادید ی هیاس و زور  
؟دوشب هچ هک :دیسرپ هاش  
  .میهد شزومآ سدنهم و رتکد نامدوخ ،روشک رد ،دنورب گنرف هب ام ناناوج هکنآ یاج هب :مداد خساپ  
؟دوشب هچ هک :دیسرپ زاب هاشاضر  
 … .دنزاسب ارنآ نامدوخ نیسدنهم ،دنزاس یم اه ناملآ هک ار نهآ هار و اه هداج نیا ،مداد خساپ زاب و  
 .دهدب یار میوگ یم سلجم هب .دیسیونب ار نات همانرب و دیورب :تفگ و دش دونشخ رایسب هاش  
.مدرک هاگشناد ی همان داینبِ نتشون هب زاغآ بش نامه زا نم و  
 هاش هک دنا هداتسرف لوپ ناموت رازه دَس مدید .دنراد راکچ نم اب هک مدش هدز تفگش .دندمآ ما هناخ ِرَد هب رابرد زا زور نآ یادرف 
  زاغآ ار ناتراک دنا هداد روتسد
 …دیسیونب زین ار ناتراک ی هدولاش و دینک  
.دش زاغآ ،همان داینبِ نتشون اب نامزمه ،نآ زاس و تخاس راک و تسا نارهت ِهاگشناد ِنیمز ِدیرخ ِلوپ نامه ،نیا و 

 ِتسد زین و دوش نومنهر نیون ناهج و تفرشیپ یوس هب یدنمدرخ اب ار نیمزرس تسناوت هک میتشاد یهاشداپ نینچ ام … یرآ *
  و یرادا یاهراک زا ار  اهدنوخآ
.دنک هاتوک یروشک  
 هماکدوخ ِبسچرب وا رب و هتفرگ  چیه هب ار وا یاه یدنمورین شنانمشد .تفاین رد ار وا یاهراک یدنمشزرا یسک اهزور نآ رد -
.دندز
 ییانشور دننامه مه یتسرد و یتسار .دهد یم ناشن اهرباِ یکیرات ِسپ زا ار دوخ ،ینامز هاتوک زا سپ ،دیشروخِ ییانشور  
 .دنایامن یم ار دوخ ماجنارس ،دیشروخ
 هچ اهدنوخآ ِندروآ راک ِرسرب و یولهپ ناهاشداپ هب ندرک تشپ اب ،دنا هتفایرد ناناوج هژیو هب ،نایناریا هک تسا یزور ،زورما -
 .تسا هتفر ناشرس هب یگرزب ِهالک
 اهنت هن هک دنهد یم رس نانچ نآ ار هاش تحور ،هاشاضر یاهدایرف ،دنراد نهیم رهم یورگ رد لد هک ینانآ تسا یزور زورما -
  مه ار کلف شوگ هک اهدنوخآ ِشوگ
  .تسا هدرک رَک  
 زا دنراد یگدنز رد هک ییاه یناماسبان و اه یتخبدب ی همه دنا هتفایرد نیمزرس ِناناوج هژیو هب ،نایناریا هک تسا یزور زورما -
 .تسا یمالسا یروهمج زا و دنوخآ
 رد رَس و دنتسین یناریا ،دنا هدش هریچ ناریا رب هک ییاهدنوخآ هک هدش نشور ناشیارب ینشور هب نایناریا هک تسا یزور زورما -



 .تسا یمالسا یروهمج زا و دنوخآ
 رد رَس و دنتسین یناریا ،دنا هدش هریچ ناریا رب هک ییاهدنوخآ هک هدش نشور ناشیارب ینشور هب نایناریا هک تسا یزور زورما -
.دنراد هناگیب روخآ
.دنک ناریو ار ناریا ات هدمآ دنوخآ دنا هتفایرد ناریا مدرم هک تسا یزور زورما -
.… و … و .تسشن دهاوخن یاپ زا ،دسرن دوخ ی هتساوخ هب ات و هتساخ اپ هب دنوخآ تما هن ،ناریا تلم هک تسا یزور زورما -

 نایرتفد هلاژ :هدننک مهارف
یناریا ۲۵۸۰ هام رذآ
    ییاسرت ۲۰۲۱ ربماون اب ربارب


