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 رفص دنامسپ
 نکر ارهز :میظنت و هیهت
 يوادمح هیآ مناخ ،هناتسبات هسردم زا هدش تشادرب
 ؟ریخ ای دیا هدینش یکیتسالپ ریازج دروم رد مناد یمن
 و تسا هدش لیکشت اههلابز نیا تشابنا زا عقاو رد هک میراد یکیتسالپ يهریزج تفه ایند رد
 هک تسا مارآ سونایقا رد هریزج نیرتگرزب .دوشیم هفاضا ناشادعت هب دراد مه زور هب زور
 یطبر ام هب و تسا رود ام زا ردقچ مارآ سونایقا مییوگن .تسا هسنارف روشک ربارب هس شاهزادنا
 .تسا هداد خر مه ام ياهبآ رد قافتا نیا ،درادن
 کیتسالپ و دنامسپ نویماک کی هقیقد ره رد
 ار يدایز یلیخ ياهیگدولآ و دوشیم ایرد دراو 
 رگید لاس 30 هک دوشیم هدز سدح .دروآیم دوجوب
 رتشیب ایرد نورد ياههلابز رادقم 1430 لاس ینعی
 !هن تسا خلت یلیخ !دوش اهیهام زا
 مینکیم دیلوت هلابز نت رازه 58 ناریا رد هنازور ام
  .میرادن اج هلابز همه نیا يارب ام .نت نویلیم 21 هنالاس ینعی 
 ... و نامیاههناخدور ،نامزبسرس لامش ،نامنوگلین سراف جیلخ
 .میرادن ییاج هلابز همه نیا يارب ام .دنتسه یگدولآ و رطخ ضرعم رد همه 
 .مینک فرطرب یبولطم دح هب ار تالکشم میناوتیم میشاب دلب ار دنامسپ تیریدم رگا اما
 تفایزاب اههلابز دصرد 6 ات 5 طقف ناریا رد هنافساتم ؟دیاهدرک رکف اههلابز تشونرس هب الاح ات
 هیلوا داوم اهنآ زا و دنوریم تفایزاب ياههناخراک هب اههلابز دصرد 6 ات 5 طقف ینعی .دوشیم
 .دوشیم هتفرگ
 .دنوشیم اهر ... و لگنج،لحاس ،تعیبط رد ای و دنوشیم نفد  هلابز زکارم رد ای اههلابز يهیقب
 تارطخ و طیحم یگدولآ ثعاب و دننامیم یقاب تعیبط رد لاس اهدص کیتسالپ و زلف ،هشیش
 .دندرگیم نیمز يور نارادناج رگید و ام دوخ يارب يراوگان
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  هیضق نیا هب هک دناهتفرگ میمصت اهمدآ زا یلیخ ایند رد هناتخبشوخ اما
 .ماهتفرگ ار میمصت نیا مه نم .دننک دیلوت يرتمک دنامسپ و دننک کمک
 میاههلابز تیلوئسم ماهتفرگ میمصت ینعی .متسه يرفص دنامسپ کی نم 
  .منکیمن دیلوت ياهلابز مناوتب هک ییاج نآ ات و مریگب هدهع هب مدوخ ار 
 تفایزاب ياههفرغ هب زیمت ي هلابز یمک رادقم راب کی یهام هس ای راب کی یهام نامهداوناخ رد ،ام
  .تسا یمک یلیخ ددع نیا .رفن ره يارب هلابز مرگ 8 يزور ابیرقت ینعی .میهدیم لیوحت
 .دیناوتیم مه امش
  .میهد شهاک ار نامدوخ دنامسپ هنوگچ هک میریگب دای میناوتیم رگیدمه کمک اب ام
 کمک ریذپدیدجترید ای و ریذپاندیدجت یعیبط عبانم هب عقاو رد مینک دیلوت يرتمک يهلابز رگا
 .میاهدرک
  .مینک تظفاحم نآ زا هنوگچ میریگب دای دیاب و میراد نیمز کی طقف ام دشاب نامدای 
 "؟ار نامسآ ای يراد تسود رتشیب ار نیمز"
 کشخ دنامسپ و رت دنامسپ :مینکیم میسقت هتسد ود هب ار اهدنامسپ یلک روطب
 
 
 
 
 
  .مینکیم هدافتسا نآ زا زور لوط رد هک دوشیم يروناج و یهایگ يایاقب لماش رت دنامسپ
 ره و ودرگ و غرم مخت تسوپ ،يذغاک لامتسد ،اذغ يهدنامیقاب ،تاجیزبس و هویم تسوپ لثم
 .دشاب ریذپهیزجت و دشاب هتشاد یهایگ و یناویح أشنم هک يزیچ
 :تسا هتسد هس کشخ دنامسپ
 ،هشیش ،کیتسالپ ،ذغاک لثم تسا تفایزاب دنمشزرا شخب هک تفایزاب لباق شخب : لوا يهتسد
 .مینکن یطاق رت دنامسپ اب ار اههلابز نیا هک تسا مهم یلیخ .کینورتکلا دنامسپ و زلف
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v تفایزاب لطس رد و مینک يزاسهدرشف ،مییوشب يرتسکاخ بآ اب ار کیتسالپ تسا رتهب 
 .دوش تفایزاب رتهب دوریم هناخراک هب یتقو اریز ؟مییوشب ار اهنآ دیاب ارچ .میزادنایب
v دینکن مه زیر زیر ار ذغاک .دریگیم يرتشیب ياج نوچ .مینکن هلاچم ار ذغاک تسا رتهب 

  .دیراذگب تفایزاب لطس رد بترم و فاص ار نآ .دوشیم رتمک شتفایزاب ناکما نوچ
v دوش هتسکش لقن و لمح رد تسا نکمم نوچ دیزادناین رت دنامسپ رد تقو چیه ار هشیش 

  .تسا رتمک هتسکش هشیش تفایزاب لامتحا و
v نوچ دوش یطاق رت يهلابز اب دیابن هک تسا اهپمال و اهيرتاب لثم کینورتکلا دنامسپ 

  .دوشیم ییاهیگدولآ ثعاب و دوریم نیمز قمع هب اههباریش اب هک دراد يداوم

 لثم .درادن يداصتقا يهفرص شندرک تفایزاب هک تسا تفایزاب لباق ریغ شخب :مود يهتسد
 تکاپ ،ازتیپ يهبعج ،هدش تینیمل ياهذغاک ،اهکیتسالپ زا یخرب
 تسا بوخ .دنوشیمن تفایزاب هک ... و چاکسا ، ...رفیو و کفپ و سپیچ
  .مینک بانتجا دراوم نیا يهدافتسا زا
 یگدنروخ ،تیمس تیصاخ هک دنتسه هژیو ياهدنامسپ :موس يهتسد
 خیرات زا ياهوراد ،اه غیت ،گنرس رس ،اهگنر لثم .دنراد یگدنرب ای
 رت دنامسپ رد ار اه نآ هک تسا مهم یلیخ هک ... و هتشذگ فرصم
  .دنکیم شخپ ار یگدولآ و دوشیم نآ ندش هدولآ ثعاب نوچ .میزیرن
 
 .مینک دیلوت يرتمک يهلابز دیاب ام
 رطاخب ،تسیز طیحم ظفح رطاخب
 یتمالس رطاخب ،يداصتقا يهفرص
 يرتمک يهلابز دیاب ام ... نامدوخ
 .مینک دیلوت
 ياهدیچیپ راک یلیخ هلابز ندرک مک
  :میراد ماگ ات راهچ ام .تسین
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   ) هن (ندرک بانتجا :لوا ماگ
  .دوشیم دنامسپ يدایز رادقم شهاک ثعاب نتفگ هن نیمه
 کیتسالپ هسیک هب هن
 فرصم راب کی فورظ هب هن
  ... فرصم راب کی هرفس هب هن
 
   شهاک :مود ماگ
  .میشاب هتشاد هلابز شهاک دیاب مینک تکرح يرفص دنامسپ ریسم رد هکنیا يارب

v يا هچراپ هسیک میوریم دیرخ هب تقو ره هک تسا نیا راک نیرت ناسآ 
 .مینک يراددوخ یکیتسالپ هسیک نتفرگ زا و .دشاب نامهارمه 
 
 
v دادعت دیلوت زا هک دنکیم کمک ام هب بآ همقمق کی نتشاد هارمه 

  .مینک زیهرپ بآ يرطب يدایز
 

 
 
v يدایز دادعت دیلوت زا میشاب هتشاد دوخ فیک رد وشات ناویل کی ام رگا  
  .میاهدرک بانتجا دنوشیمن تفایزاب مه ًابلاغ هک فرصم راب کی ناویل
v دنوشیمن تفایزاب اهین نوچ میریگن ین.  

 
v هدش هدیچیپ قرورز رد کیتسالپ رد کیتسالپ ،هیال هیال تییوکسیب ياهيدنبهتسب یخرب 

 یلوصحم .تسا هدش هدیچ اهتییوکسیب ییاوقم يهبعج کی رد اهيدنبهتسب زا یخرب و
  .دشاب رت زبس ،دشاب یتسیز طیحم نآ يدنب هتسب هک مینک باختنا ار
 



 9 

 
v ود نغور تسا رتهب سپ تسا رتیل ود هام رد نم فرصم .مرخب نغور مهاوخ یم نم 
 کی ،یکیتسالپ برد کی راک نیا اب .منک باختنا يرتیل کی ات ود ياج هب ار يرتیل
  .ماهدرک فرصم رتمک کیتسالپ مرگ دنچ و بسچرب

 
v ... 

 
 ماجنا بیرغ بیجع ياهراک دهاوخیمن .دتفایم قافتا کچوک ياهراک نیمه اب دنامسپ شهاک
   .دیهد
  یفرصمزاب :موس ماگ
  .مینک هدافتسا ًاددجم نآ يدنبهتسب زا میاهدرک فرصم هک ار یلوصحم کی ینعی
  ياهراک يارب و مییوشب فرصم زا دعب ار نآ میاهدروخ تالکش هشیش کی ًالثم
  .مینک هدافتسا نآ زا رگید
 تفایزاب :مراهچ ماگ
 هلابز لطس رد و میهد لیوحت تفایزاب ياههفرغ هب ار هدش يدنب هتسب و زییمت ياههلابز ینعی
  .میزیرن
 
 نامنهذ هب یبوخ ياهرکف مینک دیرخ هنالوئسم ام رگا
  .دسریم

ü زا مدش عنام مریگب ینتسب فیق کی رد نم رگا 
 .هلابز کی هب قشاق و هساک کی لیدبت
ü ياج هب CD  مینک هدافتسا يرومم شلف زا.  
ü مینک هدافتسا ژراش لباق ياه يرتاب زا یلومعم ياهيرتاب ياج هب.  
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ü لیوحت تفایزاب ياههفرغ هب بترم و زیمت ار اههوزج و اهذغاک یلیصحت لاس نایاپ رد 
 دهاوخ هدافتسا دروم دعب لاس يارب نوچ میرادرب دراد دیفس ور کی ذغاک رگا اما .میهد
 .دوب
ü میناوتیمن مه نیمز رد دوشیمن تفایزاب ناریا رد سابل و هچراپ ،تاجوسنم هنافسأتم 

 اجک نوچ .میزادنایمن رود ار نام خاروس باروج یتحار هب مینادب ار نیا رگا .میزادنایب
  ؟دورب
ü کی رگا .مینک يذغاک لامتسد نیزگیاج ار ياهچراپ لامتسد کی میناوتیم یتحار هب 

 مییوشیم ار نآ .مینک هدافتسا نآ زا میناوتیم لاس دنچ ات میشاب هتشاد ياهچراپ لامتسد
  .مینکیم فرصم  هرابود و
  .دوشیم فرصم يدایز بآ لامتسد نیا نتسش يارب هک دییوگن .دیشابن مه نآ بآ نارگن
 ذغاک ریمخ هب شلیدبت و نآ عطق ات اهتخرد دشر زا يذغاک لامتسد نیمه دیلوت يارب
  .تسا هدش فرصم بآ يدایز رایسب رادقم
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  .تسا رت ياهدنامسپ دروم رد راک هار نیرخآ اّما و
 یگدولآ و هباریش دیلوت زا مینک تسوپمک ای و يریگبآ ،کشخ هناخ رد رگا ار رت ياهدنامسپ
  .میاهدرک يریگولج
 هدرک هکت هکت ار نآ تسوپ .مینکیم لیم و هدرک تسوپ لاقترپ کی لزنم رد ًالثم :ندرک کشخ
 رارق دشاب هتشاد اوه نایرج هک ییاج رد و میزیریم دبس کی نورد سپس مینکیم درخ و
 و درادن هباریش رگید دش کشخ هک یتقو .دوش کشخ و دورب نیب زا نآ تبوطر ات میهدیم
 .میهدب ماد هب راب کی یهام هس ای راب کی یهام و مینک يروآعمج ار نآ میناوتیم
 هکت ار هناودنه کی تسوپ الثم .دراد زاین هلصوح هب ندرک تسوپمک دنیارف :ندرک تسوپمک  
 نامز رورم هب .میهدیم رارق کشخ گرب و كاخ يرادقم يالهبال لطس کی رد و مینکیم هکت
 لیدبت و دوشیم هیزجت كاخ ياه مسیناگرواورکیم کمک اب دعب و دوشیم مرن هناودنه تسوپ نیا
  .دوشیم نام نادلگ و هچغاب يارب بوخ یهایگ دوک کی هب
 
 
 
 
 
 
 
 .مینک تفایرد قشع و يژرنا ات میهد قشع و يژرنا نامنوماریپ يایند هب
 .مینک تظفاحم نآ زا هنوگچ هک میریگب دای دیاب و میراد نیمز کی طقف ام هک دشاب نامدای
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 رزخ يایرد کف

 یئراوز ینیسح تاداس ءالآ : هدنروادرگ
 تشگ یلا تیاس تنرتنیا و ناریا شحو تایح باتک : عبانم

 
 ياهدور و رزخ يایرد رد طقف هک تسا ایند يزبآ بایمک نارادناتسپ زا یکی رزخ يایرد کف
 .دنکیم یگدنز نآ هب یهتنم گرزب
 

 
 
 رزخ يایرد کف يهراب رد بلاج ياه ینتسناد
 .دنیب یم ار زبس گنر اهنت و تسا گنر روک رزخ يایرد کف هک دیتسناد یم
 .دنراد یفیعض ییایوب و ییانیب ،ییاونش ساوح رزخ يایرد ياه کف هک دیتسناد یم
 یم لچک حالطصا هب و دنزیر یم کف ياهوم لک ناتسمز لصف رد لاس ره هک دیتسناد یم
 .دنوش
 دراد دوخ بل فارطا رد لیبس 138 ات 124 دودح کف ره
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 تعیبط رد کف شقن
 شقن رزخ يایرد متسیسوکا رد اه نآ تیعمج رد  لداعت داجیا و رامیب نایزبآ ندروخ اب کف
 دراد يرثوم

 
 
 یسانش تخیر

 و کچوک رایسب ییاهشوگ ؛ تشرد اتبسن ییاهمشچ ؛لکش یکود یندب رزخ يایرد کف
 .دراد تفلک و دنلب ییاهلیبس
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 ییاذغ میژر
 دنک یم هیذغت اکیلک یهام صوصخ هب کچوک ياه یهام و نانت مرن زا رزخ ي ایرد کف

 
 دنک یم دیدهت ار کف هک يرطخ
  دراد یبرچ دصرد 12 اه نآ ریش و دنتسه ابیز رایسب یناروناج اه کف
 نونکا مه .دندش یم راکش ناشتشوگ و تسوپ يارب اه کف زا يدایز دادعت هتشذگ ياه نامز رد
 ياج هب ار نآ ناریگیهام و دننک یم ریگ ناریگیهام روت رد اه نآ  زا يدایز دادعت هنالاس مه
 .دریم یم کف امرگ رثا رب و دنرب یم یهام

 
 

 هنوگ رایسب دروم نیا رد و دراد درس و کنخ ياه بآ هب زاین هک تسا يدوجوم يرزخ کف
 بآ يامرس اب دناوتب ات دنک یم انش قامعا هب دوش یم مرگ ایرد بآ هک ینامز .تسا یساسح
 زج هب دوخ یگدنز لوط رد رادناتسپ نیا .دراد هگن لداعتم ار دوخ ندب يامد قامعا ياه
 .دیآ یم لحاس هب یهاگ تحارتسا يارب اهنت و دنک یم یگدنز بآ رد يریگ تفج نامز
 دنک یم انش ابیز و هنارهام رایسب بآ رد اما تسا مک رایسب یکشخ رد وا كرحت
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Jیتسود قلاخ مان هبJ 
 سفرک و بیس دالاس
 یسیئر سای هدیس

 :هلجم يهنسرگ راداوه ود يارب مزال داوم

         ددع کی :بیس

  هخاش هس :سفرک

  يروخاذغ قشاق هس :هدش درخ يودرگ زغم

  يروخاذغ قشاق هس :شمشک

  يروخاذغ قشاق هد :ریسوم تسام
 
 :هیهتزرط
 بوخ ودرگ و شمشک ،تسام اب ار اهنآ سپس .دینک درخ ینیگن تروص هب ار سفرک و بیس
 رد تعاس کی تدم هب و هدناشوپ ار نآ يور ،دیزیرب بسانم فرظ رد ار دالاس .دینک طولخم
 .دیهد رارق لاچخی
 

 !ناج شون
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 فورعم  نانز
 یقداص دمحم ریم ارآ لد : زا يرثا

 �🤬�يروک يرام
 تشاد ملع هرابرد يدایز ياه شسرپ يروک يرام

 درک یم یگدنز ناتسهل روشکرد  يدمآ رد مک هداوناوخ رد يروک يرام
 لیصحت مولع هتشر رد سیراپ هاگشناد رد و تفر هسنارف هب و درک زادنسپ لوپ دایز شالت اب وا
 .درک
 كانرطخ ياه يرامیب هجلاعم ثعاب هک درک ییاه شسرپ خساپ تفای فقو ار شا یگدنز يرام
 ��دش
 درک یم دیاب هک يراک اهنت و تشادن زیگنا ناجیه ياه راجفنا و ادص ورس يرام ياه قیقحت
 �� دوب ندنام رظتنم و هدهاشم
 نآ رد میالم ششخرد اب مویدار يرادقم هک دباوخب يا هشیش رانک تشاد تسود يروک يرام
 ��دوب
 زا دعب و دش رامیب ینالوط یتدم وا !دنک یم یکانرطخ راک دراد هک دوبن هجوتم يروک يرام اما
 ��تفر ایند
 
 ��نیتسآ نیج
 هناقشاع ،روآ هرهلد رایسب  هتشون نیتسآ نیج هک ياهباتک .تسا فورعم هدنسیون کی نیتسآ نیج
 .دنزیگنا ناجیه و
 هک دنتسه ییاه ناتساد نیرتهب زا مه زونه اما درذگ یم اهنا قلخ زا لاس تسیود هکنیا اب
 .هدش قلخ نونکات
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 مه وا .هتشون شا هدروخ تسکش قشع هرابرد شرهاوخ هب یصوصخ ياه همان رد نتیسآ نیج
 هداوناخ نوچ اما .يورفلت مات مان هب يدرم قشاع دوب هدش قشاع شناتساد ياه تیصخش دننام
 .دنک جاودزا وا اب تسناوتن دوبن دنمتورث نیتسآ نیج
 .دوب شا هداوناخ هب یکتم دش فورعم شیاهباتک هک ینامز ات درکن جاودزا زگره هک نیتسآ نیج
 
 لناش وکوک
 لناش وکوک وا هب شناتسود یلو تسا لناش لیرباگ وا یعقاو مسا .تسا سابل حارط لناش وکوک
 .دنتفگ یم
 .درک حاتتفا هسنارف تختیاپ سیراپ رد 1910 لاس رد ار شهاگشورف نیلوا لناش وکوک
 يارب سابل لدم نآ لناش وکوک رظن هب .دندیشوپ یم یمسر ياه سابل  شمه نانز نامز نآ رد
 وکوک .دوش یحارط دیدج ياه سابل هک دوب هدش شتقو .❌دوبن بسانم نانز دیدج یگدنز
 نامز نآ نانز يارب یبسانم و دیدج ياه سابل اه نآ اب و  دیرب یم ار سابل فلتخم ياه تمسق
 ندرک یچیق ي هجیتن!��دنزادرپب ناش هنازور ياه تیلاعف هب دنناونب یتحار هب ات درک یم تسرد
 .درک راب يزورما ياه سابل يارب ار هار وکوک ياه
 وا ،درک یم یحارط دنمتورث نایرتشم يارب دوب هدش گرزب ریقف ي هداوناخ رد هکنیا اب وکوک
 .دشخبب قنور ار شراک و بسک ات درک راک تخس
 هدافتسا هنادرم ریز ياه سابل يارب نآ زا شیپ ات هک کبس ياه هچراپ زا وکوک 1913 لاس رد
 .تخود انش سابل نانز يارب دش یم
 یحارط ار  هایس هاتوک سابل ینعی سابل لدم نیا 1926 لاس رد لناش وکوک هک نا زا شیپ ات
 دنتسناد یمن یسلجم ردقنآ ار یکشم سابل دنک
 شا هعومجم هب 1930 لاس رد ار راولش وا.��دیشوپ راولش هک دوب ینانز نیلوا زا لناش وکوک
 .درک هفاضا
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 دندیشوپ یم هماژیپ نادرم طقف درک رازاب دراو ار هماژیپ لناش وکوک هک 1918 لاس ات
 
  یلردا دورترگ
 .دش ناناوجون کیپملا لادم يهدنرب اکیرمآ كرویوین رهش لها یلردا دورترگ 1920 لاس رد
 تفرگ میمصت دورترگ .دنک تکرش انش هقباسم رد  دناوت یم نز کی هک دنک تباث تساوخ یم وا
 .دنک یم انش شنام لاناک هدزخی ياه با رد هک دشاب ینز نیلوا
 میمصت نوچ دشن دیما ان دوب دروخ تسکش اوه يدب لیلد هب هک 1925 لاس رد ششالت نیلوا زا
 .دوب هتفرگ ار شدوخ
 ات درک یظفاحادخ همه زا .دش هسنارف ياه بآ دراو دورترگ یگلاس هدزون نس رد 1927 توا رد
 .دنک انش شنام لاناک رد راب نیمود يارب
 هنانز يانش سابل راب نیلوا يارب ، دشوپب نیگنس یمشپ انش سابل هشیمه لثم هکنآ ياج هب
  درک تسرد صوصخم
 .دنامب ظوفحم بآ يامرس زا ات درک برچ نغور اب ار شندب ي همه

 ��دننیبب جاوما نایم رد ار وا دنناوتب اه یچاشامت ات تشاذگ شرس هب مه يزمرق هالک وا
 .دز مشچ هب یظفاحم کنیع دزوسن شنامشچ هکنیا يارب
 شوت هک هنیس لارک هویش زا دورترگ ،تسا هناورپ انش هویش نیرتهب دنتفگ یم نارگید هکنیا اب
 .درک هدافتسا تشاد يرتشیب تراهم
 )دنک تمواقم يوق ياه جوم ربارب رد دناوت یمن یلردا دورترگ (:دنتفگ یم هک نارگید فرح هب وا
 .درک یمن یهجوت
 .دروخ دنق طقف شرفس لوط رد دنتشادن لوبق ار راک نیا  نارگید هک نا اب
 زا هک درک میظنت )میرادن زوم ام هلب (مسا هب شا هقالع دروم گنهآ يادص اب مه ار شتعرس
 .دش یم شخپ قیاق نوفامارگ
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 سیلگنا لحاس هب ندرک انش رتمولیک 56 دودح ینعی هقیقد 31 و تعاس 14 زا دعب هرخالاب
 .دیسر
 ینادرم زا رتدوز تعاس 2 وا .دروآ تسد هب ياهزات ینامز دروکر و درک انش شدوخ شور هب دورترگ
 !دیسر دندوب هتفر ار ریسم نیا البق هک
 .دنتفرگ نشج ار شا يزوریپ و دندمآ شلابقتسا هب مدرم تشگرب كرویوین هب یتقو
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 ینعم اب يدعس ناتسلگ زا تیب دنچ

 ییایمیک ارهز :هدننک هیهت
 

 دیآ ردب شرکش ي هدهع زک                            دیارب هک نابز و تسد زا
 

 دنک رکشت ادخ ياه تمعن ي همهزا هک            دیآ یمرب یناسنا هچ نابز و تسد زا
 

 يروخن تلفغ هب و يرا فک هب ینان وت ات           دنراکرد کلفو دیشروخ و هم و داب و ربا
 

  ار ادخو يروخب يزیچ وت هکنیا يارب   دننک یمراک دنراد نامسآ و دیشروخ و هام و داب و ربا
 ینکن شومارف

 
 متسشن لُگ اب یتدم نکیلو             مدوب زیچ ان یلِگ نم اتفگ هب

 متسه هک  مکاخ نامه نم هنرگو               درک رثا نم رد نیشنمه لامک
 

 مدوب لُگ رانک یتدم یلو              مدوب شزرا یب یلِگ نم تفگ
 .متسه یمیدق كاخ  نامه هنرگو              درکرثا نم رد لُگ اب ینیشنمه
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  عونتم ياهباتک :عوضوم
 يدیعس سیتیمآ: زا يرثا

 
 تنک يارب غاد يازتیپ  -  8یشوماکام :باتک مان
  هداز فارشا
 نتلیتسا ومینرج :هدنسیون
 
 :ناتساد ي هصالخ 
 نوخ ياه شوم نیمزرس رد مراکبارخ يومع رسپ
 هملک کی یتح هکنی زا لبق و دوب هداتفا ریگ ماشا
 نیمزرس درب و دناشک  ار نم آ هت مرهاوخ منزب ریج
 هچ میهدب تاجن ار وا فات ماشا نوخ ياه شوم
 ور هبور یکانسرت ياه امعم هچ اب اجنا میتسنادیم
 فارشا تنک ي هعلق رد یتادوجوم هچ و میوش یم
 ؟دشکیم ار نامراظتنا هداز
 نایاپ
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 ؟دوب هنوگچ یناخلیا نانز ششوپ
 یناطلس اضر اکینور : هدننک هیهت

 
 : لماش یناخلیا هرود رد نانز ششوپ
 

 )هداس ای رادلگ هچراپ زا ای  هداس درگ هقی (ریز نهاریپ •
 )ریرح سنج زا ( دنلب نهاریپ •
 ) . دوب نآ شخب تنیز هک یکیراب دنبرمک و راد یلیپ ولج رد ( نماد •
 ) . دنلب و داشگ رایسب نیتسآ اب داشگ رایسب  ( ابق •

  هالک
 دقراچ
  شوگ هس يرسور
 يروت يرسور 
 هنادند یهاگ هک هنشاپ نودب هداس شفک
  راون اب هک دوب دنلب قاس اب یهاگ و راد
 . دش یم نیئزت

 
؟ دوب هنوگچ یناخلیا هرود رد یفاب هچراپ"#$% 
 شقن تاصخشم را اهدژا و غرمیس شقن ، دوب ینیچ کبس هب تاجوسنم  تانیئزت هرود نیا رد
 هرود نیا رد هک دش یم هدید یناساس هرود ياه هچراپ رد اهدژا . تسا نارود نیا رد اه هچراپ
 . دمآ مه رانک رد شقن ود نیا
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. 
 
 

 : عبنم
 یناریا كاشوپ  زیگنا تفگش ياهارچ باتک 
  ملق بارحم : رشن
  یبوخ ایور :هدنسیون
 یقدیب اضر دیمح : رگریوصت
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 اهکقاجنس
 یلیعامسا اکینرد :هدننک هیهت

 
 ییاهنت هب تاقوا هیقب رد ،دنک یم یگدنز دوخ تفج اب هک ناتسبات رد يزور دنچ زج هب کقاجنس
 .دهد یم یگدنز همادا
 
 ار ین هقاس کی هنت ،دراد مد ياهتنا رد هک یکچوک كربنا اب ،هدش رادراب هک یتقو هدام کقاجنس
 زا سپ .دراذگ یم ین نایم رد زیر رایسب مخت هناد دنچ و دنک یم خاروس ،دراد رارق بآ رد هک
 ،کقاجنس دازون .دنور یم بآ هت هب و دنروآ یم نوریب مخت زا رس کقاجنس ياهدازون هتفه دنچ
 تج يامیپاوه رشب .درادن يا هلیسو نینچ يروانش جیه هک دراد انش يارب یصوصخم هلیسو
 کقاجنس دازون یلو .دزاسب هدنیآ رد دیاش ،تسا هتخاسن تج ییایردریز زونه یلو تسا هتخاس
 .دشاب یم تج ییایردریز لثم تسرد دوخ يانش رد
 بآ هاگنآ .دوش یم رپ بآ زا هک هدش هداد رارق یکچوک هسیک ،دازون کقاجنس رکیپ رد
 ولج فرطب بآ رد ار ولوچوک دازون نیا و هدش جراخ يو مکش ياهتنا زا هراوف دننام
 .دناریم

 



 25 

 و هدرک هکت هکت ار اهنآ مد كربنا اب سپس .دنک یم راکش ار بآ هت ياه مرک وا کقاجنس دازون
 و دنک یم  یگنت ساسحا اذل .دوش یمن گرزب شندب تسوپ ،دش گرزب یمک هک دازون .دعلب یم
 .دزادنا یم تسوپ راب دنچ .دوش یم هدروآ راشف تسوپ هب

 
 هایگ کی هقاس هب ار دوخ مارآ مارآ .دنک یم ینیگنس شنت رب بآ ،دراذگ یم نس هب اپ هک یتقو
 .دزادنا یم ار هنهک تسوپ زاب و ددرگ یم دراو اوه يایند هب و دناسر یم
 هب اه لاب  ،باتفآ ترارح اب،تسا هدش رادومن شرکیپ رب مرن و کچوک لاب تفج ود هک یلاح رد
 لاب ياراد و  دنک یم زاورپ دش زاب اه لاب .دنوش یم دنمورین و گرزب و دننک یم دشر تعرس
 . دنوشیم يدنلب ياه
 
 .شمراذگب سفق  يوت دماین ملد یلو مدرک ادیپ مدوخ ار کقاجنس نیا نم
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 یسیلگنا نابز نتخومآ تیمها

 ینیمگ نسوس :هدننک هیهت
 

 
 زورما يایند رد یسیلگنا نابز نتخومآ تیمها دروم رد امش اب مهاوخیم، یناتسبد زیزع ناتسود
 یسیلگنا نابز هب يدایز ياهنشیمینا و اهملیفو  بلاطم هزورما هک مینادیم همه.منک تبحص
 تذل مینوتیم رتشیب مهو هرتابیز مه ،میمهفب یلصا نابز هب ور اهنوا مینوتب امرگا و دوشیم دیلوت
 نابز هشیم ثعاب هک تسه یلصا نابز هب نوتراک ياشامت نابز نتفرگ دای ياههار زا یکی .میربب
 زا دیراذگب نابز يریگ دای يارب هلصوحو تقو یفاک هزادنا هب رگاا.دیریگب دای تسرد هجهل اب ور
 .دیوشیم هدز تفگش نوا هجیتن
 
 .امش تیقفوم دیما هب
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 بوخ تیاکح کی
 ینیمگ نیورپ :هدننک هیهت

 دید یتقو یناوج درم .دشورفب و دربب رازاب هب ار شواگ تفرگ میمصت نیدلارصنالم يزور��
 هک دیشک ياهشقن و دیسر شنهذ هب یناطیش رکف دشورفب ات هدروآ رازاب هب ار شواگ نیدلارصنالم
 فرط هب یکییکی هشقن قبط و تفر شناتسود غارس هلجعاب .دراذگب هالک هراچیب درم رس
 .دنتفر نیدلارصنالم
 زب و تسا واگ ناویح نیا :تفگ نیدلارصنالم !؟یشورفیم دنچ ار زب نیا ناج ومع :تفگ یلّوا
 .دنشورفب واگ مسا هب ات دنروآیم رازاب هب ار زب مدرم :تفگ درم .تسین
 و يروک رگم:تفگ و تفر رد هروک زا اّلم !؟یشورف یم دنچ ار تزب ناج ّالم :تفگ و دمآ یمود
 ؟زب هن تسا واگ نیا هک ینیبیمن
 ،هکس هد :تفگ الم ؟تسا دنچ شتمیق ناویح نیا اقآ منیبب :تفگ و دمآ یموس دعب هظحل دنچ
 ...دزرایمن مه هکس ود زب نیا !!؟هکس هد :تفگ رادیرخ
 !!واگ هن تسا زب ًاعقاو ناویح نیا و منکیم هابتشا مراد نم دنکن:تفگ دوخ اب الم
  :تفگ شمارآ دنخبل اب و دیسر رس یمراهچ رادیرخ
 ؟دهد یم مه ریش "امش زب" نیا ایآ !اقآ دیشخبب
 رارکت ار یلبق رفن هس فرح مه یمرتحم نیا هب يدرم منکیم هابتشا نم ًامتح:تفگ دوخ اب الم
 .دنکیم
 هناخ هب و تخورف "هکس ود" هب تسا زب ،دوب نئمطم رگید هک ار شواگ الم .دش ماجنا هلماعم��
 .دنتخورف تحار لایخ اب و دندرب رازاب فرط نآ هب ار واگ تحار لایخ اب مه اهدزد و تشگرب شا
 :دنیوگیم درخب یمک تمیق هب ار یسنج  دهاوخب يرادیرخ یتقو دعب هب نآ زا��

 »ینکیم يرخ زب«
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