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فنصم ھب عجار
 
یم کمک یزاس دنمناوت دوخ هار رد ار مدرم ھک تسا هاگراک ربھر و نارنخس ،ھتسباوان هدنسیون کی نترام سگرف میلو
تسا هدرک جاودزا ینپاژ مناخ کی ھب و تسا یدنلتاکسا وا.دنک .
 
ھب ور اھنآ اب مدرم ایند یاج ھمھ رد ھک یمومع یاھ شلاچ زا ینادردق ریثات تحت وا یاھ فینصت و هدرک رفس دایز رایسب وا

تسا ھتفرگ رارق دنوش یم ور .
 
تسود ار ششخب عوضوم دروم رد هژیو ھب یشزومآ یاھ هاگراک ندرب شیپ و ینارنخس ،روتسد قبط تالاقم نتشون میلو
یم تذل نتشذگرد شزومآ رد مدرم کمک یارب رتویپماک ھنیمز رد دوخ شزومآ و نتشون یلبق ھبرجت زا هدافتسا زا وا .دراد

نروھدنف تاعوبطم :دیریگب سامت شرشان قیرط زا وا اب .درب ، findhornpress.com
 
 

رگید راثآ :
 
نروھدنف تاعوبطم ،تسا ورین ششخب .

2-628-84409-1-978   :کباش
 

تسا ورین ششخب یارب شیاتس :
 

" یلیخ .ریصب یلیخ .هدش قیقحت لماک روط ھب .تسا هدروآ دیدپ ششخب یارب یرگداشرا یربراک یامنھار کی نیترام میلو
منک یم ھیصوت بلق میمص زا ارنیا نم .یلمع ."

تیبوبحم و !دھد یم خر رییغت هدنسیون ،ندلوھ تربار
 

" دروم اب و ینغ تاعالطا زا رپ الط قیمع ندعم کی ."
ینیفرودنا راثآ هدنسیون ،مولب میلو
 

" هدرک ھتشون یوق یامنھار باتک کی نامدوخ زین ھکلب ام نارھاوخ و ناردارب اھنت ھن ندیشخب یریگدای دروم رد نیترام میلو
تسا ."
تازجعم دنور رد نتسیز هدنسیون رتکد ،یدنم ناج .

 
ھمجرت تیعضو
 
ھب عجار اھ یناسر زور ھب یارب .تسین سرتسد رد امش نابز رد نونک ات تسا ورین ششخب نم باتک ،ترذعم ضرع اب

نم تیاس بو ھب افطل یسرتسد خیرات  http://forgiveness-is-power.com دینک ھعجارم .
 



؟دیشخب دیاب ارچ
 

دنک یم دازآ ار امش ششخب .
 
زاین امش هاوخ .دنوش یم دنم هرھب هداعلا قوف امش فارطا رد رگید یسک رھ و امش دینک یم باختنا ار ششخب امش ھک یماگنھ
ققحت ھب رداق ار امش و دنک یم دازآ ھتشذگ دیق زا ار امش راک نیا ماجنا ،دیشخبب ارنات دوخ ای و دیشخبب ار نارگید ھک دیراد
نآ .دینک رایتخا ییاھر هدننک دودحم یاھ شرگن و تاداقتعا زا ھک دھد یم هزاجا ار امش ششخب .دزاس یم نات یعقاو دادعتسا
دینک هدافتسا رتھب یگدنز کی داجیا یارب نآ زا امش ھک ات دنک یم دازآ ار امش یساسحا و یناور یژرنا .
 
شالت رد امش تسا نکمم .دنک یم کمک نات فادھا نیرت یروف و نیرت یلمع ھب ندیسر یارب یتح ار امش ششخب
یم کمک امش ھب اھنیا ھمھ ھب ندیسر یارب ششخب .دیشاب رتھب لحم کی رد یگدنز ای و رتھب طباور ،رتشیب دمآرد ،رتھب بسک
.تسا ریسا جنر زا یعون ای و درد ،مشخ ،شجنر ماد ھب نات ینورد یگدنز یژرنا زا یشخب سپ ،دیا هدیشخبن امش رگا .دنک
لاعف ھمین شا ماگل تقو ھمھ و دیشاب ھخرچود راوس ھک نیا یلثم .دزاس یم دودحم ار امش دراد یگدنز سوبحم یژرنا نیا

دزاس یم لکشم ار نتفر ولج و دنک یم زجاع ،دنک یم دنک ار امش نآ .دشاب .
 
ھک یماگنھ .دریگ یم رارق امش ندیشخبن یاھ شور ریثات تحت ھمھ دنراد ناکما ھک دینک یم رکف ییاھزیچ و امش یاھ ھنیزگ
دودحم یاج ھب و دوش یم دازآ دش یم فرص شوخان تاساسحا و راکفا رد ھک یژرنا ،دیزومآ یم ار ندیشخب

دورب راکب دیراد لیم امش ھک یگدنز ندرک تسرد یارب دناوت یم رتشیب جنر ندرک داجیا ای و امش نتخاس .
 
ھک یماگنھ .دیناسرب عفن نارگید ھب ھک ات دیزومآیب ار ندیشخب سپس ،دیریگب دای ناتدوخ عفن ھب ار ندیشخب دیھاوخ یمن رگا
نشور لبق ھب تبسن امش رکفت .دنوش یم دنم هرھب امش زا دنتسھ امش سامت رد ھکیناسک ھمھ ،دیریگ یم دای ار ندیشخب
.دیرب یم تذل یناسآ ھب  دیراد ھک ھچنآ یراذگ کارتشا زا و دیشاب ھتشاد یم رتشیب ندرک ادھا یارب .دوش یم رت تبثم و رت

اب امش .دیوش یم رت زوسلد نارگید دروم رد و رت دنمتواخس ،رتنابرھم یناسآ ھب و یعیبط روط ھب دہجودج مادک نودب امش
یم دروخرب رت تبثم امش اب اھنآ نآ ضوع رد و دیشاب ھتشاد یم رتداشو رت تبثم شرگن دنتسھ نات یگدنز رد ھک یصاخشا

دننک .
 
ھب ندوب کیدزن .تسا نینچ ھتبلا ،ھلب ؟تشذگ یب یدرف کی ھب تبسن تسا رت ناسآ هدنزرمآ یدرف کی ھب ندوب کیدزن ایآ
.دراد یگتسب نات طباور تیفیک اب نات یگدنز تیفیک .تشذگ یب صخش کی ھب تبسن تسا رت ناسآ ھشیمھ هدنزرمآ صخش کی
یگدنز یا ھبنج رھ نات یعامتجا یگدنز رد ای و نات یلغش یگدنز رد ،نات هداوناخ رد دیزومآ یم ار ندیشخب امش ھک یماگنھ
.دبای یم دوبھب امش شرگن ھکنوچ دشخب یم دوبھب امش طباور مامت ھب ندیشخب شزومآ .درک دھاوخ رییغت رتھب یارب نات

دبای یم دوبھب زین نات یگدنز یاھ ھبنج مامت ،دبای یم دوبھب نات طباور ھک یماگنھ .
 
.درک دھاوخ کمک امش ھب نآ ھب ندیسر رد ششخب ،دیورب شیپ یلام یناوارف و تیقفوم یدعب حطس ھب دیھاوخ یم رگا
دنراد یرتشیب لوپ امش ھب تبسن ھک یدارفا زا ھک دیشاب نارگن دیاب دیھاوخ یم رتشیب لوپ نات یگدنز رد رگا ،لاثم ناونع ھب
کمک رتشیب لوپ لوصح یارب زین امش ھب ھک دنتسھ یاھ یھد رارق نیرتھب امش ھب تبسن رتشیب لوپ اب مدرم .دیوشن روخلد
یتقو اریز دندوب دھاوخن ندرک کمک ھب رداق اھنآ ،دیوش روخلد "لوپ اب مدرم" زا امش مدرم زا یخرب دننام رگا .دنوش
ھک یدارفا لباقم رد امش رگا ،بیترت نیمھ ھب .دیناوت یمن هدرک راتفر ھنامیمص اھنآ اب ،دیشاب ندش روخلد لوغشم امش ھک
رظن ھب اریذپ اھنآ ھب )دینک یم هاگن دنخبل اب مشخ یاج ھب اھنآ ھب امش( دیشاب ھتشاد تبثم شرگن دنتسھ رت قفوم امش ھب تبسن

دننک ترشاعم امش اب ای و دننک راک امش اب دنھاوخب اھنآ ھک دراد لامتحا رتشیب و دیسر یم .
 
ھب تبسن ،نات راک لحم ھب تبسن تبثم شرگن نتشاد سپس دینک بسک دیھاوخ یم رتشیب لوپ و دیھاوخ یم رتھب یراک امش رگا

کمک و تبثم شرگن ھکیناسک .دشاب یم دنمدوس هداعلا قوف نارادیرخ ای و نایرتشم ھب تبسن و ناراکمھ ھب تبسن ،نات سیئر
قفوم دیناوت یمن زگرھ امش دیوش قفوم دیھاوخ یمن ھک ینامزاس رد .دننک یم تماقتسا تیعضو رھ رد دنشاب ھتشاد یم هدننک
دینکن هدافتسا دوخ نیرتھب زا دیناوت یم ھک ینیرتھب راک ماجنا اب امش رگا .دینک یمن هدافتسا دوخ نیرتھب زا امش ھکنوچ ،دیشاب



یم قفوم یلیخ نات راک رد ار امش ھک شرگن عون نتشاد یارب ششخب .دمآ دھاوخن دیآیب امش ھب دناوت یم ھک ینیرتھب سپس
دنک یم کمک امش ھب دزاس .

 
.دوش یم زین نارگید جنر ثعاب نداد جنر ار دوخ شیوخ ندیشخب زا عانتما اب .تسا مھم رایسب زین شیوخ ندیشخب یریگدای
ناتدوخ ھب رتشیب ھچ رھ .دینک یم ھیبنت ار دوخ هدرک عونمم یگدنز بوخ یاھزیچ زا ار دوخ سپس دیشخبن ار دوخ امش رگا
نامھ ،دیشاب ھتشاد رتمک ھچ رھ ندرک ادھا یارب .دیشاب ھتشاد یم رتمک ندرک ادھا یارب ردق نامھ ،دیوش یم عونمم
فرصنم دینک یم لوصو ھک ھچنآ ندرک دودحم زا امش ھک یتقو .دیناسرب هدیاف نات شیپ و رود دارفا ھب دیناوت یم رتمک ردق
یم دنم هرھب سک ھمھ دیشخب یم ار دوخ ھک یتقو .دیوش یم فرصنم دیناوت یم ادھا ھک ھچنآ ندرک دودحم زا امش ،دیوش یم

دیشاب ھتشاد یم رتشیب یلیخ نتشاذگ کارتشا ھب یارب و دیھد یم هزاجا نات یگدنز رد ار رتشیب یبوخ امش ھکنوچ دوش .
 
امش ،دیوش یم رتھب ملعم ای زومآ شناد کی امش ،دیوش یم رتھب مناخ ای رھوش کی امش دیشخب یم امش ھک یماگنھ
ھک یھار رھ زا امش دیشخب یم امش ھک یتقو .دیوش یم رتھب کدوک کی ای نیدلاو و دیوش یم رتھب یامرفراک ای دنمراک کی
یم رظن ھب نکمم ریغ ھک ھچنآ دیریگ یم دای ار شزرمآ ھک یتقو .دیوش یم اریذپ تیقفوم یارب تسا راد ینعم ناتیارب

دوش یم ینتفای تسد یتحار ھب یتح ھکلب ،دوش یم ریذپ ناکما اھنت ھن دیسر .
 
نات یونعم یاھ هویش ای یبھذم ھبرجت ھب شزرمآ یلمع یاھ هار یریگدای سپس دیتسھ رکف یونعم ای یبھذم درف امش رگا
نآ ندش یارب نیا ھکنوچ دنک یم دازآ دیشاب دیاب ھک ندوبن "بوخ" ردقنآ ساسحا زا ار امش نیا .دشخب یم قیمعت و شیازفا
یگدنز رد نآ ھک ات دھد یم تیوقت ار امش ینورد یبوخ ششخب نیرمت .دنک یم کمک امش ھب دیشاب دیراد لیم ھک یصخش عون

هدوبن ندش فرصنم ھب رداق اما دیھد ماجنا دیابن ھک دیناد یم ھک یاھراک ماجنا دروم رد یعیبط روط ھب امش .دوش رت لاعف امش
ھب رداق نآ ماجنا یارب اما دیھد ماجنا دیاب دیناد یم ھک دینک یم یاھ راک ماجنا ھب عورش امش .دینک یم لیامت ساسحا رتمک ،دیا

دیا هدوبن شیوخ نتخاس راداو .
 

دناوت یمن هدناسر جنر امش ھب نیا ،دنک یم کمک ار امش طقف شخبب یریگدای .
 
ار ندیشخب ھک یماگنھ .دنک یم دازآ ار امش ششخب .تسین یلمع ریغ ای و مھبم لعف مادک نیا .تسا دیفم و یلمع رایسب ششخب
دوخ یگدنز امش ایوگ ھک نیا لثم .دنوش یم دیدپان جیردت ھب )تشادھب تالکشم یتح الامتحا( تالکشم زا یرایسب ،دیزومآ یم
یم زاب امش لباقم رد یگدنز .دیناوت یم هدید ار هار نیرت هداس دیسرب دیھاوخ یم ھک ییاج ھب و دیناوت یم هدھاشم الاب زا ار
تسرد یدرف اب تسرد تقو رد ھک دھد یم خر شوخ یاھ دادیور .دوش یم رادیدپ اوھ یور زا ایوگ دیدج یاھ تصرف .دوش
نات ناتسود زا یکی ھک دیاش .دنسر یم امش ھب دیراد زاین اھنآ ھب ھک یلاح نیح رد اھ خساپ ای و اھ ریبدت .دینک یم تاقالم
ھک دھدب ار یزیچ انیح امش ھب ھک دیونشب ار وگتفگ مادک تسا نکمم ای ،دینک زاب ار ھلجم ای و باتک مادک امش ای ،دیوگب یزیچ
رتشیب یگدنز یاھ یبوخ لباقم رد امش شزرمآ نیرمت اب ھک تسا لیلد نیا ھب نیا ؟تسا نینچ نیا ارچ .دیا ھتساوخ یم امش
دوش یم امش یوس ھب ندش ھناور ھب رداق رتشیب یکین اذل و ،دیریگ یم رارق .
 
ھک نآ ھب تبسن ار دوخ امش و دننک یم روھظ دنا هدوب ھتفھن امش نورد رد ھک یاھ ییاناوت ،دیزومآ یم ار ندیشخب ھک یماگنھ
ندیشخبن دمجنم کاخ رد ھک نات داھن زا ییاھ شخب .دینک یم تفایرد رت رداق و رت یوق رایسب درف کی دیدرک یم روصت البق

کی امش .دینک یم ندرک وپاکت و شکمشک ندرک لو ھب زاغآ امش .دنک یم ندرک دشر ھب  عورش هدوب ھتسناوتن هدرک دشر
فازگ ھمھ نیا رگا .دوش یم رت شخب تذل یلیخ و رت دنیاشوخ یلیخ یگدنز و درک دیھاوخ تفایرد ار ناسآ یگدنز نایرج
اھ ھحفص نیا رد امش ھک ار ششخب ی ھماگ راھچ طقف .دشاب روط نیمھ نونکا ھک دیھد هزاجا سپس دسر یم رظنب ییوگ

دش دیھاوخ نونمم یلیخ امش نآ ندرک زا و دینک نیرمت تفای دیھاوخ .
ششخب ی ھماگ راھچ
 

رتھب یارب نات یگدنز رییغت یارب یدنمورین یھار کی .
 

نات یگدنز رد دناوت یم نیا .دھد یم ناشن ار ندیشخب زاغآ یارب ناسآ و عیرس یھار کی امش ھب ششخب ی ھماگ راھچ
دینیب یم ناتدوخ و دینک نآ هدافتسا ھب عورش طقف سپ ،تسا نآ یگداس رد نآ یورین .دوش افرژ رپ و قیمع تارییغت بجوم .



 
لئاسم اب ھک تسنیا شھار نیرتھب یلو .دوش لامعتسا کچوک ای و گرزب ھلئسم عون رھ یارب دناوت یم ھماگ راھچ نیا
براجت یدح ات ھک یتقو ات تسا رتھب ھکلب .دینک ادیپ تیدلب نآ تشادنپ اب ھک ینامز ات دینک زاغآ کچوک اتبسن
ناتیارب دناوت یم ھک دیشخبن ار یسک و دینکن یعس )حلص و راوشد ششخب دینیبب( دیشاب ھتشادن ار ششخب یلک دنیارف کرد و
دینک ناحتما ار ریز لحارم و دیشخبب دیھاوخ یم ھک دینک رکف ار کچوک ھلئسم کی .دوش رتشیب جنر ثعاب .
 



 

ششخب ی ھماگ راھچ
 

دینک ارجا ھتشون رد ار ھماگ راھچ دیوش ھبرجت اب یدح ات ھک ینامز ات تسا رتھب .
 

ھچ یارب و دیشخبب دیاب ار یسک یک ھک دینک نییعت :لوا ی ھماگ .
 
اھنیا ھک تسا رتھب .دینک یم ساسحا روط ھچ تیعضو نآ دروم رد رضاح لاح رد ھک دینک رارقا :مود ی ھماگ
اجنآ زا دیاب امش .دینک ساسحا روط نآ دیاب امش دینک یم رکف ھک ھنابدؤم و بوخ ییاھ زیچ ھن ،دشاب نات ھناقداص تاساسحا

دینکب ار دوخ لیامت زاربا تاساسحا نآ زا ییاھر ناکما یارب لقادح سپس .دینک یم ساسحا اعقاو ھک دینک راک .
 
ساسحا نونکا ھک دشاب یم ھچنآ فلاخم رتشیب نیا .دینک نییعت دیروآ تسدب دھاوخ ششخب رثا زا ھک ار یعفانم :موس ی ھماگ
رگا .هریغ و دوش یم لیدبت یکبس ساسحا ھب ینیگنس ،دوش یم لیدبت حلص ھب مشخ ،دوش یم لیدبت یداش ھب مغ .دینک یم
،رتداش( دیشاب ھتشاد دیھاوخ یم نونکا ھک دینک باختنا ار یمومع بوخ تاساسحا دنچ طقف دیتسین نئمطم نآ یایازم دروم رد
یم ساسحا رتھب ردقچ دیشخب یم ھک یتقو ھک دینک روصت دیناوتب رگا دوش یم کمک مھ نیا .)هریغ و رت دامتعا رپ ،رت تحار
دینک .
 
ھک ار یایازم سپس و دیشخبب دیراد دصق ار یک ھک تسنیا ندرک نایب طقف نیا .دینک دھعتم ندنزرمآ ھب ار دوخ :مراھچ ی ھماگ
دینک فارتعا دیآ یم ندنزرمآ زا .
 

دشاب یم نیا ھب ھیبش یزیچ ھک دیسر دیھاوخ ی ھماگ راھچ ھب امش ،الومعم :-
 

لوا لاثم :
 

ارچ دیناد یمن امش و دنک یم بانتجا امش زا ناج امش تسود دینک ضرف .
 

متسھ نم زا ندرک بانتجا یارب ناج ندیشخب ھب لیامتم نم .١ .
یزاس لو ادعب دیناوت یم ،دیتشاد زاین رگا( .منک لو ار دوخ سرت و مشخ ،هودنا تاساسحا ھک مریگ یم میمصت نالا نم .٢

دینکب یرتشیب یساسحا ).
درک مھاوخ ساسحا رت تحار و رت ملاس ،رتداش نم ھکنوچ تسا دنمدوس نم یارب ندیشخب ار ناج ھک منک یم رارقا نم .٣ .

مریذپ یم دروآ یم ناغمرا ھب ششخب ھک ار یدازآ و حلص نم و منک یم دھعتم ناج ندیشخب ھب ار دوخ نم .۴ .
 

مود لاثم :
 

هدرک عطق ار دوخ ھطبار ،تنیج ،یسک رتخد تسود لاثم نیا رد .
 

مشخبب مندرک کرت یارب ار تنیج مھاوخ یم نم .١ .
منک کرت ار سرت و ندش لو ،فسات تاساسحا مریگ یم میمصت نالا نم .٢ .

یارب هدنیآ رد و رتداش ،رت نشور نم ھکنوچ تسا دنمدوس نم یارب ندیشخب ار تنیج ھک منک یم رارقا نم .٣
درک مھاوخ ساسحا رت رداق رتھب طباور لیکشت .

مریذپ یم دروآ یم ناغمرا ھب ششخب ھک ار یدازآ و حلص نم و منک یم دھعتم تنیج ندیشخب ھب ار دوخ نم .۴ .
 

موس لاثم :
 



هدش هدرک جارخا شا لغش زا یصخش لاثم نیا رد .
 

مشخبب مندرک جارخا یارب ار ما سیئر مھاوخ یم نم .١ .
منک کرت ار یدیماان و يفاصنا يب ،هودنا ،مشخ تاساسحا مریگ یم میمصت نالا نم .٢ .

رتھب طباور لیکشت یارب هدنیآ رد و داش ،تبثم نم ھکنوچ تسا دنمدوس نم یارب ندیشخب ار ما سیئر ھک منک یم رارقا نم .٣
درک مھاوخ ساسحا رت رداق .

مریذپ یم دروآ یم ناغمرا ھب ششخب ھک ار یدازآ و حلص نم و منک یم دھعتم ما سیئر ندیشخب ھب ار دوخ نم .۴ .
 
 
تسا ششخب ی ھماگ راھچ راک ھقرو کی کنیا ،اھ ھماگ اب ندرک یئامنھار رد کمک یارب .
 



ششخب ی ھماگ راھچ راک ھقرو  
 
دنک کمک ھلحرم راھچ رد نتفر شیپ اب امش ھب دناوت یم راک ھقرو نیا .
 

ھچ و یسک ھچ .١
 

دینک دراو ار تالیصفت و دیشخبب دیاب ھچ یارب و دیشخبب ار وا دیاب ھک دینک رکف یصخش هرابرد :
 

یارب مشخبب ار ____________ مھاوخ یم نم  _____________________.
 
دھد یم لیکشت ھلمج کی دیشخبب دیاب ھک ھچنآ یارب و دیشخبب دیاب ھک ار یسک دروم رد نیا .
 

اھ ھنومن :
 

مرسپ تسود ندوبر یارب مشخبب ار انایتات مھاوخ یم نم .
دوب کدوک نم ھک یتقو نم ھب ندز ھبرض یارب مشخبب ار ناج مھاوخ یم نم .
منتشادن تسود یفاک هزادنا ھب یارب مشخبب ار مردپ مھاوخ یم نم .
 
 

دینک یلامتحا یاھ عنام ندرک زاب ھب عورش و دینک رارقا .٢ .
 
دننام ،دیسیونب ھلمج کی دشاب امش هار رد تیعضو نیا ندیشخب رد تسا نکمم ھک یتاساسحا ھنوگ رھ دروم رد

هریغ و ییوج ھنیک ،تداسح ،سرت ،جنر ،مشخ .
 

منک لو ار دوخ ____________________ تاساسحا ھک مریگ یم میمصت نالا نم .
 

اھ ھنومن :
منک لو ار دوخ سرت و مشخ تاساسحا ھک مریگ یم میمصت نالا نم .
منک لو ار دوخ یدونشوخان و یخلت ،ترفن تاساسحا ھک مریگ یم میمصت نالا نم .
منک یم لو ار دوخ یتخبدب و جنر ،هودنا تاساسحا نالا نم .
 

اھ تعفنم .٣
 
؟دیسر دھاوخ عفانم ھچ امش ھب ششخب زا .دینک تسرد ھلمج کی اھنآ زا سپس و دیسیونب دیشخبب دیھاوخ یم ارچ ھک ار یلیالد
ھب نیا ؟دش دھاوخ توافتم  ھنوگچ امش راتفر ؟دش دھاوخ رتھب ھنوگچ نات شرگن ،درک دیھاوخ ساسحا ھنوگچ
دنک یم کمک ندیشخب ی هزیگنا و لیم تیوقت .
 
کی اب ار ریز ی ھلمج نآ یارب .دینک تسرد ھلمج کی دیروآ دیھاوخ تسد ھب ندیشخب یا ھجیتن رد ھک عفانم تسیل یارب
یفنم تاساسحا دوبمک یاج ھب احیجرت .دینک لیمکت دیشاب ھتشاد ندیشخب زا دعب دیراد راظتنا ھک تاساسحا زا یتسیل

ناسارھ رتمک" یاج ھب "رت زیمآ حلص"( دیسیونب ار تبثم تاساسحا ").
 
مھاوخ ساسحا __________________ نم ھکنوچ تسا شخب تعفنم میارب تیعضو نیا ندیشخب ھک منک یم رارقا نم

درک .
 



اھ ھنومن :



درک مھاوخ ساسحا رت تحار و رت ملاس ،رتداش نم ھکنوچ تسا شخب تعفنم میارب مردام ندیشخب ھک منک یم رارقا نم .
ساسحا رداق ما یگدنز رد نتفر شیپ یارب و زیمآ رھم ،دازآ نم ھکنوچ تسا شخب تعفنم میارب ناج ندیشخب ھک منیب یم نم

درک مھاوخ .
 
 

دھعت .۴
 

مالعا صخش نآ ندیشخب ھب عجار ار دوخ دصق امش ھلحرم نیا رد .دیزاسب نات ندیشخب دصق دییات و قیدصت یار  ب ھلمج کی
دینک یم دییات دیربب رس ھب رتالاب و رت ھنالقاع هاگدید زا ار یگدنز ھک ارنات میمصت و دینک یم .
 
دروآ یم ناغمرا ھب ششخب ھک ار یدازآ و حلص نم و منک یم دھعتم ]صخش[ _______________ ندیشخب ھب ار دوخ نم

مریذپ یم .
 

مریذپ یم دروآ یم ناغمرا ھب ششخب ھک ار یدازآ و حلص نم و منک یم دھعتم تنیج ندیشخب ھب ار دوخ نم :لاثم .
 
 
 
دینک ریمعت ار دوخ یوفع ی ھینایب دیتخاس الاب رد ھک تالمج نتسویپ اب نالا .
 

لوا لاثم :
مشخبب ار تنیج مھاوخ یم نم .
منک لو ار دوخ یدونشوخان و یخلت تاساسحا ھک مریگ یم میمصت نالا نم .
درک مھاوخ ساسحا رت تحار و رت ملاس ،رتداش نم ھکنوچ تسا شخب تعفنم میارب ندیشخب ھک منک یم رارقا نم .
مریذپ یم دروآ یم ناغمرا ھب ششخب ھک ار یدازآ و حلص نم و منک یم دھعتم تنیج ندیشخب ھب ار دوخ نم .
 

مود لاثم :
منتشادن تسود یفاک هزادنا ھب یارب مشخبب ار مردپ مھاوخ یم نم .
منک لو ار دوخ یدونشوخان و یدیماان ،مشخ تاساسحا ھک مریگ یم میمصت نالا نم .
درک مھاوخ ساسحا رت هدنز رس و زیمآ رھم ،دازآ نم ھکنوچ تسا شخب تعفنم میارب ندیشخب ھک منک یم رارقا نم .
ھب تبسن و رت داش دھد یم هزاجا ارم لمع نیا نآ رد ھک ار یاھ هویش نم و منک یم دھعتم مردپ ندیشخب ھب ار دوخ نم
مریذپ یم ،مشاب رت نابرھم نارگید .
 
دینک نیرمت
 

نآ زا زور عقوم مادک رد و )هریغ و ،زور  ٢١ ٧  ،زور ( دینکب دیھاوخ یم راک یتدم ھچ ات ھلحرم راھچ یالاب ھک دینک نییعت
هرود رھ رد ھنرگو ،دیسیونب ار اھ ھماگ ناکما تروص رد ،دینک ارجا ارنآ راب ھس لقادح هرود رھ رد .دینک یم هدافتسا

دینک رارکت  دوخ نھذ رد یشوماخ ھب ای و دنلب یادص اب .
 
مود ی ھماگ رد ینعی( دنک یم رییغت نات تاساسحا ھک دش دیھاوخ ھجوتم امش دینک یم رارکت ار اھ ھماگ امش ھک یماگنھ
دیناوت یم رتھب ھچ رھ ار دوخ یدنب ھلمج طقف دتفا یب قافتا نیا رگا .)هریغ و دوش یم لیدبت یگدروخرس ھب مشخ
لحارم مامت رارکت راب دنچ زا سپ ھک درک دیھاوخ کرد امش .دیھد رییغت نات نامز نآ رد یعقاو تاساسحا اب تقباطم یارب
ھک دشاب نیا رطاخب نآ رگا صوصخ ھب تسا یبوخ ی ھناشن نیا .دوش یم رت مکحتسم یلیخ نات ششخب ھب لیامت تاساسحا

دیا هدرک )تسا کیدزن امش ھب ھک ینانآ و( دمآ دھاوخ ششخب یریگدای زا ھک یایازم مامت ندید ھب عورش امش .
ی ھماگ رد ششخب ی ھینایب زا طقف امش سپس و تسین مزال ھماگ راھچ مامت یارجا ھک درک دیھاوخ ساسحا امش یتدم زا دعب

دینک ساسحا لماک امش ھکنیا ات درک دیناوت یم هدافتسا مراھچ .



 
دننام دیشاب ھتشاد زاین یفطاع یدازآ رگید عاونا یارجا ھب دیاش امش ،ھنھک تاساسحا زا شیوخ ندرک دازآ زا زج ناونع ھب
امش ،دینک یم راک نیا یالاب ھک یماگنھ .رگنامرد کی ندید یتح ای ندرک تبحص تسود کی اب اھزیچ دروم رد
کمک ای و دنرزگب دیھد هزاجا ار اھنآ طقف .درک دیھاوخ تفایرد ار هدش شومارف ی ھنھک تارطاخ و هرظتنم ریغ تاساسحا

دیراد زاین نآ ھب رگا دینک لصاح .
 
کی ھمادا رد طقف .دشاب نات ششخب دنیارف زا یشخب نآ دیھاوخب ھک تسا یعیبط دیراد داقتعا رتالاب یونعم تردق رد امش رگا

اب ندرک کمک یارب ار ادخ ضیف نم" ای و "مبلط یم ار ادخ کمک ندش دازآ و ندیشخب اب نم" :دننام ،دینک تسویپ ھلمج
مریذپ یم و توعد ندیشخب ".



لوا ی ھماگ ندرب راک ھب
 
دیھاوخ یم ار نانآ ھچ یارب ھک ندرک رارقا و دیشخبب دیھاوخ یم ار یسک امش ھک تسا ندرک رارقا طقف لوا ی ھماگ دیلک
شریذپ ی ھیحور لخاد و دیوش دازآ هداتفا قافتا ھک ھچنآ راکنا عون رھ زا ات دنک یم کمک ار امش نیا .دیشخبب

دینک یراک ماجنا ھب عورش دروم نآ رد اجنآ زا و دیوش .
 
دادیور نیا دروم رد دیاب امش یعقاو تارییغت ندروآ یارب .دیشاب بدوم ای و بوخ ھک دینکن یعس ھلحرم نیا رد ھک تسا مھم
– دینک هدافتسا دیاب ترابع نیمھ زا سپ "هدوبر ار مرتخد تسود" یسک ھک دینک یم رکف رگا .دیریذپب ارنات یعقاو تاساسحا

الماک ار ما یگدنز نانآ" دننام ،دینک یراد دوخ دادیور نیا ھجیتن یارجامرپ دح زا شیب یاھ تشادرب زا اما .زاغآ رد لقادح  
هدرب نیب زا ھشیمھ یارب ".

 
ھماگ رارکت راب دنچ زا سپ ،دعب .دیریگب ار قیاقح لابند نآ زا یدح زا شیب نودب دینک یعس اما درادن یبیع مارد یمک ادتبا رد
یم رییغت زین دینک لامعتسا دیھاوخ یم ھک یدنب ھلمج و دروخ یم رییغت نات تاساسحا ھک دش دیھاوخ ھجوتم امش الامتحا اھ

تسا دنیارف نیا زا یعیبط یشخب نیا .دروخ .
 
یسک ندیشخب زا امش دیاش ای .دننک یھاوخ رذع دیاب امش زا لوا اھنآ ھک دینک رکف تسا نکمم امش رگید یسک ندیشخب یارب
ھمدص امش ھب هرابود تسا نکمم دیشاب ھتشاد راک و رس نانآ اب امش رگا ھک دیشاب یم نارگن ھکنوچ دیشاب ھتشاد سرت ساسحا
لیم رگا .دشاب یم حلص یازجم و ھناگادج دنور لماش دراد ھک دینک هاگن "راوشد ششخب" ھب سپس ،تسا نینچ رگا .دنناسرب
یارب ھنرگو .دیشخبب ار نانآ اھ ھماگ راھچ یارجا اب لاح نیح رد و دیورب ولج سپس دیورب "راوشد ششخب" یھار ھب دیراد
دینک باختنا ار رت هداس ھلئسم کی نونکا .
 

دیشخبب ار دوخ ھنوگچ" ھب دینک ھعجارم افطل سپ دینک یم راک دوخ ندیشخب یالاب رگا ".



مود ی ھماگ ندرب راک ھب
 
لامعا و تاساسحا ،راکفا رد مھ زونھ دیدرک ساسحا دادیور نآ زا ھک یجنر ھنوگچ ھک تسنیا قیدصت هرابرد مود ی ھماگ
یعقاو تاساسحا رتشیب ھچ رھ ھکنوچ دیسیونب ار دوخ یعقاو تاساسحا ھک تسا مھم رایسب لوا ی ھماگ دننام .تسا راکشآ نات
دیزادنا یم تسد یعقاو یلیدبت ھب امش یناسآ رتشیب ھب دیریذپب ارنات .
 
ار نانآ دیدرک رارکت ار اھ ھماگ راب دنچ کی ھک یتقو و دینزب سدح دیناوت یم ،دینک یم ساسحا ھچ ھک دیتسین نئمطم رگا

دیھدب رییغت .
 

یم ار یسح یب درس ساسحا نیا نم" دننام دینک هدافتسا یکیزیف یاھ ساسحا زا نات ساسحا حرش یارب دیناوت یم زین امش
اما ،دیتسین هاگآ قیقد تاساسحا زا عوضوم نیا دروم رد امش ھک دشاب یم راگددم یتقو صوصخ رب نیا ."منک کرت مھاوخ
هاگآ تاساسحا زا ادعب رگا .دینک هدافتسا یکیزیف یاھ ساسحا زا دیناوت یم طقف سپس ،دیتسھ هاگآ یکیزیف یاھ ساسحا زا

دینک لماش زین ار نآ دیناوت یم سپس ،دیوش .
 
ار یدیما ان ساسحا عون نیا نم" :دینک حیرشت ار اھنآ دیناوت یم رتھب ھچ رھ نامز نآ رد طقف تسا مھبم نات تاساسحا رگا
یم زین مھبم تاساسحا یتح ."منک یم کرت ار یشوخان و درس ،ضماغ یعون ،حضاو ریغ ساسحا نیا نم" ."منک یم کرت
،دینک یم ساسحا نانچ امش ھلئسم مادک دروم  رد نونکا رگا سپ دنک یئامنھر زیگنا تفگش یاھ تفرشیپ ھب دناوت
دوش نات عنام امش تاساسحا ماھبا ھک دیھدن هزاجا .
 
ھب و دینک راک رت هداس ھلئسم کی یور رب العف رب و دینک یعس طقف دیناوت یم سپ دیا هداتفا ریگ اعقاو ھماگ نیا رد امش رگا
رواشم ای دامتعا دروم تسود کی کمک ھب دیاش ھلئسم نیا ندرک لح یارب امش تروص نیا ریغ رد .دیدرگ رب ادعب یکی نیا
ھک تسنیا رگید ی ھنیزگ کی ،دیورب ولج دیھاوخ یم مھ زونھ دیا هداتفا ریگ ھک یدوجو اب امش رگا .دیشاب ھتشاد زاین
نات تاساسحا نتخاس کرحم یارب نیا ایآ ھک دینیبب و دینک زکرمت رتشیب رگید لحارم یور رب و دینک لو میالم ار ھلحرم نیا

دوش یم کمک  .



موس ی ھماگ ندرب راک ھب
 
روصت .دینک زکرمت دمآ دھاوخ تسدب دادیور نآ دروم رد یشوخان تاساسحا ندرک لو زا ھک عفانم یور رب موس ی ھماگ رد
دینک رکف دروم نیا رد .درک دیھاوخ راتفر و ساسحا ھنوگچ دیوش دازآ ھنھک کاندرد تاساسحا نآ زا امش ھک یتقو دینک
دینک رکف اریاھ هویش .دروآ دھاوخ نات یگدنز ھب نآ ھک یتوافت دروم رد و درک دیھاوخ ساسحا رت کبس ردقچ و رتھب ردقچ ھک
دیناسرب دنتسھ نات شیپ رود رد ھک یناسک یارب ار بوخ ساسحا نیا ھک .
 
لو ار جنر امش ھک تسا ینعم نادب نیا ھکیرطاخب تسا شخب تعفنم ردقچ ششخب ھک درک دیھاوخ ساسحا امش ھلحرم نیا رد
نیا کرد ھب عورش اعقاو امش سپ دتفا یم قافتا نیا رگا .دینک یم باختنا ار رت داش تامادقا و شرگن ضوع رد و دینک یم
ھناشن کی نیا سپس دنز یم هدیپس امش ھب مھف نیا رگا .تسا زیگنا تفگش لمع کی نانچ ششخب ارچ ھک دیا هدرک رما

دنک یم قیوشت ندیشخب یارب ار امش نیا ھکنوچ تسا یبوخ رایسب .
 
:دینک نایب ناشیا تبثم لکش رد ار ایازم نیا ھک تسا رتھب .تسا کاندرد تاساسحا داضتم شزرمآ یایازم الومعم
نئمطم ششخب قیقد یایازم دروم رد رگا ."ندوب ھن نیگمشخ" یاج ھب "زیمآ حلص" ،"ندوب ھن نیگمغ" یاج ھب "لاحشوخ"
نئمطم رگا یتح – دینک لامعتسا دیھاوخ یم نات یگدنز رد نونکا ھک ار یمومع یبوخ ییاھ زیچ دیناوت یم سپس دیتسین

یناوارف ای و تیقفوم ،یداش ،حلص" :الثم ،دشاب دروم اب ھک دیتسین ".
 
نداد حرش یارب ھلحرم نیا رد سپس دیا هدرک هدافتسا یکیزیف ساسحا زا دینک کرت دیھاوخ یم ھک یزیچ نداد حرش یارب رگا
"یگدنزرس و یمرگنوخ" ھب دناوت یم "سح یب و درس" تاساسحا .دینک هدافتسا اھنآ یکیزیف فلاخم زا طقف دیناوت یم ایازم

هریغ و ،دوش یم لیدبت "تحار سفنت و دازآ" ھب "سفنت ھب ندوب ھن رداق ،گنت" ،دوش لیدبت ...
 
دامتعا" :درک دیناوت یم نایب تسا اریگ ناتیارب ھک یلکش رھ رد و دشاب یلمع رایسب ییاھزیچ لماش دناوت یم نینچمھ ایازم
دیھاوخب رتشیب عفن ھچ رھ ."نک تسرد داش دیدج ھطبار کی" ای و "روآیب تسدب رتھب لغش کی" ،"شاب ھتشاد یرتشیب سفن ھب
درک دیھاوخ کمک ندیشخب یارب ندرک قیوشت ھب ار ناتدوخ رتشیب .



مراھچ ی ھماگ ندرب راک ھب
 

دینک یم نایب ار دوخ ششخب دصق اصخشم وً امسر امش مراھچ ھلحرم رد .
 
اما ،دیشاب ھتشاد دیدرت و کش زا یرایسب امش تسا نکمم یتح .دیشخبب دیھاوخ یم اعقاو ایآ ھک دیشابن نئمطم امش تسا نکمم
فاشتکا شریذپ یارب ندرک یعس ھب لیامت زا یمک یتح ھک تساھزیچ نآ زا یکی ششخب .دینیبب و دینک ناحتما طقف

دروآ یم ناغمرا ھب ار گرزب جیاتن ،دشاب مھ یلامتحا رایسب رگا یتح ،تاناکما ندرک .
 
یم دروآ یم ناغمرا ھب ششخب ھک ار یدازآ و حلص نم و" ،دیشاب یلک اتبسن شزرمآ تارثا دروم رد تسا رتھب ادتبا رد

مریذپ یم دروآ یم ناغمرا ھب ششخب ھک ار یھافر و افش نم" ای ،"مریذپ ".
 
ھب ار نانآ و دینک لماش دیدرک ھئارا موس ھلحرم رد امش ھک یایازم زا یخرب دیناوت یم امش دعب

دیھاوخ یم ار راک ھب طبترم عوضوم کی امش ھک دینک ضرف ،لاثم ناونع ھب .دینک لماش مراھچ ھلحرم زا یشخب ناونع
یم امش .درک دھاوخ کمک رتھب راک کی ندروآ تسدب یارب امش ھب ھلئسم ندرک لح ھک دینک یم کرد امش و دیشخبب
یم ار رتھب راک کی و رت داش یراک طباور یایازم و دروآ یم ناغمرا ھب شزرمآ ھک یششخب و نما نم" دننام تارابع دیناوت
ار "مریذپ یم ار ندوب رداق رتشیب رتھب یتح راک کی ندرک ادیپ ھب و ندوب رت داش دوخ یلعف راک رد یایازم نم" ای ،"مریذپ
دینک هدافتسا .
 
دنک یم رطاخ نارگ ارنات شزرا مھف یتروص مادک ھب ای و دسر یم رظنب یدام دح زا شیب ناتیارب دوس زا عون نیا رگا اما

دینک کرت ار یلمع یایازم سپس .
 
یور رب ندرک راک نایرج رد امش رگا صوصخ ھب ،دشاب دیفم دناوت یم ندرک لطعم صوصخم ی ھماگ کی رد تاقوا یھاگ
ار ھلحرم نیا لحارم رگید ھب تبسن و ندرک لطعم مراھچ ی ھماگ رد .دینک یم یگدنز رس ای و یدازآ ساسحا ھلحرم نآ

دھد یم جیاتن بوخ دشاب یھاگ رھ رد ندرک رارکت رتشیب .
 
ای و دینک نایب دنلب یادص اب راب دنچ امش ارنآ ھک دینک لیدبت یظفل دیکات ھب ار مراھچ ی ھماگ رگا دوش یم بوخ زین
،رکف ھنوگچ امش دیدرک لیمکت ار ششخب دنیارف نیا امش ھک یماگنھ ھک ندرک روصت .دینک رارکت نات نھذ رد توکس رد
دزاس یم رت یوق یتح ار نیا درک دیھاوخ شور و ساسحا .
 

ششخب داب ھخرچ  
زا دعب ھک یماگنھ .دوش یم تسرد تاساسحا ھک درک دیھاوخ کرد امش دینک یم راک ھلحرم راھچ یور رب امش ھک یتقو
رت یوق "مشخبب مھاوخ یم" ساسحا نآ ھک درک دیھاوخ کرد الامتحا امش دیدرگ یم رب لوا ی ھماگ ھب لحارم رگید لیمکت

موس ھلحرم یایازم دروم رد امش ای و دیشاب یم رت حضاو دینک یم ساسحا مود ھلحرم رد نالا ھچنآ دروم رد امش .تسا هدش
هدرک داجیا ار ششخب زا باخرچ کی امش ھک تسنیا لثم دینک یم راک اھ ھماگ یور رب ھک یراب رھ .دیشاب یم رت نشور
دیشاب ناور .

 
یم هدافتسا داب ھخرچ زا شرف ندرک زیمت یارب ھک دیھدب ھیبشت نردم یقرب یاھ وراج نآ زا یکی ھب ارنیا دیناوت یم یتح امش
کی یتخبدب و درد زا ی ھنھک یاھوگلا ندرک زیمت یارب ،ششخب لحارم راھچ رارکت یپ رد یپ اب امش ھیضق نیا رد اھنت ،دنک

دشاب یم رت یوق شرثا ردق نامھ دینک رارکت ار اھ ھماگ رتشیب ھچ رھ .دینک یم تسرد داب ھخرچ .
 
،دینک راک دیدج الماک عوضوم کی یور رب رگا یتح ،دیشاب هدرک هدافتسا  ھماگ راھچ زا راب دنچ کی امش ھک یماگنھ زین

لیامت یرتشیب یاھ زیچ ندیشخب یارب   امش ،دینک یم ھبرجت ار یزیچ ندیشخب یایازم امش ھک یتقو .دوب دھاوخ رت یوق شرثا
یم رت یوق نات یلبق ششخب یاھ دنیارف ھب طوبرم ریغ یاھراک دروم رد یتح نات "مشخبب مھاوخ یم" حطس .دینک یم ادیپ

دوش یم یعیبط و ناسآ ناتیارب ششخب لکش نیا ھب .دوش .



تلجخ و هانگ ساسحا
 
میتسھ دب ام ھک دنک یم ساسحا ھب راداو ار ام تلجخ ؛میا هدرک دب یزیچ ام ھک دنک یم ساسحا ھب راداو ار ام هانگ ساسحا .
 
یم رکذ مھ اب بلغا تلجخ و هانگ ساسحا .مینک کرد ار تلجخ و هانگ ساسحا نیب توافت دیاب ،میشخبب ار نامدوخ ھکنیا یارب

دنتسھ توافتم رایسب ییاھزیچ اعقاو اھنآ اما .دنشاب ھباشم رایسب ای و ناسکی اھنآ ھک نیا لثم دنوش .
 
دوش یم یشان ینامز تلجخ .دشاب ام قح سح فالخ رد ھک میشاب هدرک یراک ام ھک دوش یم یشان ینامز هانگ ساسحا
؛میا هدرک ھک ھچنآ ای و مینک یم ھک ھچنآ دروم رد تسا ساسحا هانگ ساسحا .دراد دوجو یبیع ام رد ھک مینک ساسحا ام ھک
هداد ماجنا دب یزیچ نم" مینک یم رکف ام مینک یم هانگ ساسحا ام ھک یماگنھ .میتسھ ام ھک یسک دروم رد تسا ساسحا تلجخ

متسھ دب نم" مینک یم رکف ام مینک یم تلجخ ساسحا ام ھک یتقو ؛"ما ".
 
تلجخ سح و هانگ ساسحا اب دیاب ام میشخبب لماک روط ھب ار نامدوخ ھک نیا یارب ھکنوچ مینک کرد ار توافت ھک تسا مھم
تلجخ و هانگ ساسحا عفر دینآرف اما ،دنازیگنا یب تسا نکمم ام رد ار تاساسحا نیا ود رھ عیاقو زا یخرب .مینک ھلباقم نام

دراد توافت یلیخ .
 
لیامت لکش رھ زا و نامدوخ تمالم زا ندیشوپ مشچ اب ،نامدوخ ھب ھیبنت لیم ندرک شومارف اب یگداس ھب ار هانگ ساسحا ام
،مینک ناربج دوخ یا هدرک یاھ راک یارب میناوت یم ام لمع نیا یارب .مینک یم کرت نامدوخ ھب ندناسر ھمدص و ررض ھب

نانچمھ و هانگ ساسحا زا یخرب نامرد رد دناوت یم نیا .هریغ و ،مینک هدافتسا ششخب ی ھماگ راھچ زا ،مینک یھاوخرذع
میشاب ھتشاد یم زاین زین یرگید یاھ شور زا هدافتسا ھب بلغا تلجخ عفر هارب اما ،دنک کمک نام تلجخ .

 
،نامدوخ اب رتھب موادم ھطبار کی نتشاد اب تلجخ .)یتشآ دینیبب( مینک یتشآ نامدوخ اب دیاب ام تلجخ ندرک اھر یارب
یارب.دوش یم نامرد ،مینک یم روصت صقان ای و فیعض هاگن کی ھن کی رد ارنآ ام ھک نامدوخ زا تمسق رھ اب صوصخ ھب
هاگآ  ھب لیام ھک تسا ینعم نیا ھب نیا .مینکب تسرد ملاس و داش ھطبار کی دوخ اب دیاب ام تلجخ ملاسان یاھ ھنوگ ندرک دیعبت
ھطبار ھک تسا ینعم نیا ھب نینچمھ نیا .دننک یم ریقحت ای و راد ھکل ار ام ھک میشاب ام نورد "یاھ ادص" ندرک دازآ و ندوب

ینعی .مینک ھگن ھلصاف اھنآ زا میناوت یم رگا و میھدب رییغت دنتسین بوخ ام یارب ھک  ام فارطا رد یمدرم اب ار دوخ
زا یریگولج یریگدای ینعی نیا .دنتسھ بوخ ام یارب و دنتسھ بوخ ام لباقم رد ھک ندرک فرص یناسک اب ار یرتشیب نامز
تسود کی ھب ندش لیدبت ھب طوبرم دایز رایسب تلجخ ندرک کرت .دنراد تسود ار ام اعقاو ھک یدارفا یالاب ندرک کش
تسا نامدوخ ھب هاوخ رطاخ و نابرھم ،بوخ .

 
ار هدوب تشز ای و یدیقنت دح زا شیب ام یریگ لکش یاھ لاس رد ام ھب ھک یبسن ای و ملعم ،ردام و ردپ کی ام زا یرایسب
ھتسویپ ام نورد رد قیمع ردقنآ دناوت یم نآ .دچیپ یم ام نھذ رد هاگ رھ دقتنم نآ یادص ،تسا نینچ رگا .مینک یم ریگنورد
اب دیابن ام .دوش یم راکشآ دنک یم قلخ نآ ھک ی ھیحور و تاساسحا مھ زاب اما میشابن مھ شا ھجوتم ام ھک دشاب یدش
یم وا ھک ھچنآ اب ای و ،میراد ھگن یفخم ار دوخ نآ زا تسین مزال ام .مینک هزرابم روآ تلجخ و یدیقنت دح زا شیب یادص نآ
ام یارب ھک دھد یم ھئارا یزیچ ام ینورد دقتنم ھک یھاگ رھ .میھدب تردق نآ ھب هدرک شنکاو دیابن ام .میوش تحار ان دیوگ
ندرک تمواقم اب ام رگا ."تسا نامھ طقف  ،تسا رکف کی طقف نیا" مییوگب نامدوخ ھب میناوت یم طقف ام ،تسین هدنزاس ای دیفم

دوش یم مامت شا تخوس نامز رورم اب مینکن شنکاو ندرک رواب دیوگ یم ھک یزیچ ھب و ندش میلست ای و .
 
یم تلجخ ساسحا .مینک یم سوسفا ادعب ام ھک دنک یم راداو ییاھ راک نداد ماجنا ھب ار ام تلجخ ساسحا عقاو رد
دوشن هرادا رگا تلجخ ساسحا .دنک یم قیوشت ار ھنارگشاخرپ دح زا شیب راتفر و ینادرگور ،دب یاھ تداع ،دایتعا دناوت
راک ھمادا یارب و مینک یم ساسحا روزمک ام میشاب ھتشاد یم یفنم تاساسحا دوخ هرابرد ام ھک ینامز .تسا ریذپ اب رییغت
ساسحا دناوت یم تلجخ ساسحا نیاربانب .میوش یم لیام رت ناسآ دننک یم داجیا یفنم تاساسحا نامدوخ دروم رد ھک ییاھ
دنک ھیذغت ار رتشیب تلجخ و هانگ .
 



تلاجخ درف رھ .دنک یم راداو نانآ تاھابتشا لباقم رد ندوب محر یب ھب و نارگید شنزرس ھب ندوب عیرس ھب تلجخ ساسحا
ساسحا کی مدرم نایم نیاربانب ،دنک رود دوخ زا یگدنمرش ساسحا ھب نارگید نتخاس راداو اب ار تلجخ ات دنک یم یعس
تلجخ ساسحا یاراد )دشاب ھک ھچ رھ ای نید کی ،نامزاس ،هداوناخ( مدرم زا هورگ کی ربھر یتقو .دوش یم لقتنم تلجخ
یمس یناھن یاضف کی و دنک شرتسگ هورگ نآ رد مدرم ھمھ ھب دناوت یم یناسآ ھب نیا ،دشاب یم یوق
دنک تسرد تیموکحم و شنزرس زا .
 
راوازس ساسحا نآ مھ ردق ھچ رھ ،میتسین شا راوازس مینک یم رکف ھک میوش اراد ار ییاھ زیچ میھد یمن هزاجا ار نامدوخ ام
ناونع ھب و دنوش یم ناھنپ طقف اھنآ .دنوش یمن وحم هدش لیمکت ان یاھ تساوخ مھ زاب .دشاب اج یب ای و کحضم ندوبن
ھقلح نیا .دوش یم ندوبن راوازس ساسحا ثعاب سپس ام روآ دایتعا و یشناکت راتفر .دنوش یم راکشآ یلمع ساوسو و دایتعا

رد نامدوخ زا یگدنمرش ساسحا ،میھدب ماجنا دیابن ھک مینک یم ساسحا ام ھک یراک ماجنا یارب رابجا ساسحا ؛تسا تلجخ
ھب )دننک یم ھیبنت ار ام ھک لخاد رد دقتنم یاھ ادص و( نام تلاجخ ساسحا زا ندش ناھنپ یارب ام شالت ،راک نآ دروم

لکش نیمھ ھب و ،میھدب ماجنا دیابن ھک مینک یم ساسحا ام ھک دوش یم یشان یراک ماجنا یارب رابجا کی ناونع ..



تلجخ و رورغ
 
دنک یم راداو ندرک ناربج ھب و ام راتفر نداد رییغت ھب ار ام نآ ھک تسا دیفم یتقو اھنت هانگ ساسحا .
 
دادیور کی نایرج رد دوخ یرضاح زا طقف یتح ای و دوخ هداوناخ زا ،دوخ تلم زا ام .دشاب یمن یصخش طقف تلجخ ساسحا

میراد رب یم ار تلجخ تاساسحا زین .
 
ھب )دنلتاکسا( ابیز یعیبط روط ھب روشک کی رد نم .مینک هاگن یلم رورغ ھب لوا دییایب مینک هاگن یلم تلجخ ھب ھک نیا زا لبق
یگدنز ینتشاد تسود روشک ھچ رد امش" :تفگ نم ھب ییاکیرمآ هدننک دیدزاب کی زور کی .منک یم یگدنز و مدمآ ایند
ھقیقد کی" .مدرک رکف نآ دروم رد سپس اما مدرک رورغ ساسحا ھیناث دنچ یارب ما نورد رد نم "!تسا ابیز الماک .دینک یم

هدرک ھن قلخ نم دنک یم فیصوت ردقنآ وا ھک اریاھ هوک .مرادن روشک نیا ییابیز ھب یطبر چیھ اقلطم نم !ربص
یتح منک فقو ار دوخ يگدنز مامت نم رگا یتح منک یمن رکف .درب یم تذل شزا وا ھک اریاھ زادنا مشچ و اھ ھناخدور ای و ،ما
هرود اھ ھناخدور و اھ هرد ،اھ هوک ندرک تسرد دروم رد ھکنیا لثم ،لاح رھ ھب .مناوتب تسرد مھ کچوک ی ھپت کی

؟منک یم رورغ ساسحا نم ارچ .دشاب ھتشاد دوجو یشزومآ یاھ "
 
دنوش یم دراو اھنآ ھک راب رھ ھنافساتم ھک ،دوش یمن قفوم یناھج ماج لابتوف رد ام لابتوف یلم میت ھک ینامز رگید فرط زا
یمن یزاب بوخ ھک منک یم اشامت ار اھنآ ھک یتقو یزاب دنچ یاشامت زا سپ .دزیگنا یم ما تلجخ ساسحا ،دتفا یم یقافتا نیمھ
موش یم درسلد و منک یم راوخ ار دوخ یفاک هزادنا ھب الومعم نم دننک .
 

ایناتیرب زا جراخ یاھروشک رد ایناتیرب ھب تبسن دتیانوی رتسچنم ،قفوم رایسب یسیلگنا لابتوف بلک ھک مدناوخ ییاج
ایناتیرب ھب زگرھ الامتحا و دنا ھتفرن ناتسلگنا ھب زگرھ ھک دنتسھ یدارفا "نارادفرط" نیا زا یرایسب .دراد رتشیب نارادفرط
یزاب یبوخ ھب دتیانوی رتسچنم ھک ینامز مھ زاب .دنرادن یعیبط طابترا چیھ دتیانوی رتسچنم لابتوف بلک اب اھنآ .دندمآ دھاوخن

دنشاب یم ضاران دننک یمن ھک ینامز و دنریگ یم نشج اھنآ دننک یم .
 
یم هراشا رت قیمع رایسب عوضوم کی ھب اما )دیشاب لابتوف یدج رادفرط امش ھکنیا رگم( تسا زیچان لاثم کی نیا
ار ییاھ زیچ ادمع ام ای و .دزیگنا یم میرادن لرتنک ھجو چیھ ھب نآ یالاب میراد ام ھک ییاھتیعقوم اب ام تلجخ و رورغ .دنک
لیلد نیمھ ھب الامتحا .میرادن یطابترا چیھ اقلطم نآ اب ام نآ ریغ رد ھک مینک یم باختنا رورغ عبنم ناونع ھب هدافتسا یارب
زا تیامح یارب )دنتسین رومان رایسب تیقفوم یارب ھک( دنلتاکسا لابتوف میت یاج ھب رگید یاھروشک زا اھ رسپ ھک تسا
و یمدمد دناوت یم مرش و رورغ .دننک یم باختنا ھنالقاع )دنتسھ یھجوت لباق تیقفوم ھک( ار دتیانوی رتسچنم لابتوف میت
.دھد یم لیکشت افرژ رپ و قیمع یاھ هار رد ار ام راتفر ھک دنتسھ ھیلوا یگدننار ی هوق اھنآ مھ زاب اما دشاب یرایتخا
یم لیکشت دننک یم راک یناھج ی ھنحص قیرط زا ھک اھ تلم رسارس رد یعمج نینچمھ و یصخش حطس رد ار ثداوح اھنآ

دھد .
 
تیدودحم  ام راتفر رد اھنآ دننک یم راک ملاس یاھ هار رد اھنآ ھک یماگنھ .دنتسین دب ھشیمھ ھجو چیھ ھب مرش و هانگ ساسحا
.میشاب ھتشاد بسانت ام نامز یعامتجا یاھراجنھ اب ھک دننک یم کمک ار ام و دنھد یم رارق یقطنم یاھ
یم قیوشت ام راتفر رییغت یارب ار ام و دوش یم ام تاھابتشا زا یخرب ناربج ثعاب نآ ھک تسا دیفم ینامز اھنت هانگ ساسحا
ھب ھک دھد یم رارق ندرک شنزرس ار دوخ و ساوسو دوخ زا تدم زارد هرگ ھب ار ام طقف رگا هانگ ساسحا .دنک
ھب و ام تاداقتعا و شرگن ییوج زاب ھب ار ام ھک تسا دیفم یتقو اھنت تلجخ .تسین دیفم ،دوش یمن رجنم تبثم رییغت چیھ
نآ زا دقاف ام ھک یصخش یاھ تیفیک ندرک ھعسوت دننام ،دننک لیدبت رتھب درف کی ھب ار ام ھک دنک راداو ییاھ هار ندرک لابند
ھب ای و ،میشاب نآ زا دقاف ام رگا ،نارگید تاساسحا ھب تبسن تیساسح رتشیب ھعسوت ھب دوش یم رجنم تلجخ .میشاب

میشاب نآ زا دقاف ام رگا ،ام یاھ هدیا ندناسر رمث ھب یارب رتشیب تراسج .
 
نیا .تسا هدنزاس ھک یاھ هویش زا مرش و هانگ زا ی ھیلوا تاساسحا تیریدم هوحن یریگدای هرابرد تسا یعوضوم نیا
اھنآ اب ای و ندرک یشوپ مشچ اھنآ زا )ھتشاد ھگن لوغشم ار دوخ( ،ندش میلست اھنآ ھب ھناروکروک هرابرد تسین یعوضوم



دنوش یمن رجنم دیفم مادقا ای و هدنزاس یاھ شرگن ھب ھک ھتشذگ زا تاساسحا طسوت میھاوخ یمن ام .ندرک هزرابم
تمحر ھب ھک نیا یاج ھب ھک ات ،مینک هرادا نامدوخ شزرمآ نیرمت طسوت ار مرش و هانگ ساسحا میناوت یم ام .میوش دودحم
مینک یم شنکاو ھنوگچ ھیلوا تاساسحا نیا لباقم رد ھک مینک نییعت نامدوخ میشاب جاتحم اھنآ .
 
 



 

تمادن
 
تسا هدش هدرب رس ھب یبوخ ھب یگدنز کی تمادن نیرتھب .
 
ھک تسنیا میا هداد ماجنا ام ھک هابتشا ھنوگ رھ ناربج یارب هار نیرتھب .تسا یگدنز یعیبط یبوخ فالخ رد ندیپسچ ھتشذگ ھب
نیرتھب " :منک یم یروآ دای دوخ ظافلا ھب ار ماقتنا دروم رد یمیدق لثملا برض کی .مینک یگدنز یبوخ ھب رضاح لاح رد
دوجو ی ھقیرط میا هداد ماجنا ھک یزیچ ناربج یارب رگا ."تسا هدش هدرب رس ھب یبوخ ھب یگدنز کی تمادن

دوش یم ندرب رس ھب یبوخ یگدنز زا یشخب نآ اتعیبط سپ دراد .
 
ماجنا ام ھک تراسخ ھنوگ رھ ناربج یارب و دنکب یروآ تفگش راک دناوت یم بلغا بلق زا ی ھناقداص یھاوخرذع کی
نیا .تسا نامیشپ نآ زا ھک هداد ماجنا ای و ھتفگ یزیچ سک ھمھ و دنک یم هابتشا یگ ھمھ .دنکب کمک میا هداد
و میا هدوب هابتشا رد ام ھک مینک فارتعا و میوش ور ھب ور اھنآ اب میا هداد جنر ھک ار یناسک ھک دھاوخ یم تعاجش دایز یلیخ
رارکت ار هابتشا نامھ هرابود ھک میشاب نارگن ات دنک یم کمک ام ھب راک نیا ماجنا اما .میتسھ نامیشپ ردقچ ھک مینک فارتعا
ار اھنآ ھب ندناسر جنر لامتحا نآ ھک مینک یم تسرد یلدمھ دنویپ کی رگید درف اب ،مینک یم یھاوخرذع ام ھک یماگنھ .مینکن

دزاس یم رتمک .
 
اب میا ھتفگ یسک دروم رد ھک ھفطاع یب یاھزیچ ندرک حیحصت اب ؛مینک تمادن زاربا میناوت یم تراسخ ناربج طسوت ام

یگ ھمھ اب میا هدناسر ام ھک دنزگ لداعت یارب ،نداد سپ ار هدیدزد لوپ ،اھنآ دروم رد بوخ یاھ فرح ندرک تبحص
هریغ و ،ندرک راتفر دازآ و ھناقداص رتشیب .
 
یرگید یسک یارب وا تعامج رد ھک مینک یعس میناوت یم ،مینک تراسخ ناربج میا هداد رازآ ھک یدرف یارب میناوت یمن رگا
کمک ھب یراک ماجنا اب میناوت یم ام ،میا هدناسر جنر وا ھب یسک داژن رطاخب ام رگا ،لاثم ناونع ھب .میناسرب عفن

.مینک ناربج هدرک ھئارا مانمگ یلام کمک بسانم ھیریخ ھسسوم کی ھب میناوت یم ام .مینک ناربج داژن نآ زا یرگید صخش
یھار ام لیخت و ھشیدنا یمک اب ،مینک ناربج ھک تسین ام سرتسد رد میقتسم روط ھب میا هدرک هدرزآ ھک ار یسک رگا یتح
درک میناوتب ناربج نآ طسوت ھک درک ادیپ میھاوخ .

 
تسا یھیدب ،میشاب هدرک حورجم یدج روط ھب ای ،میشاب ھتشک ادمع ار یسک الثم ،میا داد ماجنا دب رایسب یزیچ ام رگا
رد ،دروآ یم ناغمرا ھب نآ ھک دوبھب و حلص و ششخب .تسین دیما نودب نونک ات سک چیھ اما .تسا رت راوشد نآ ناربج ھک
هداد ماجنا ھک کچوک تاھابتشا ناربج زا لوا ھک تسا رتھب دیدش یاھ تیعضو رد .تسا ینتفای تسد سک رھ یارب تیاھن
درک میھاوخ ھچ رتگرزب تاھابتشا دروم رد ھك میناد يم رتھب ام ادعب سپس و مینک عورش میا .
 
یناسک ھب ندرک ھیبنت ار ناتدوخ .دیوش دوخ ندرک تازاجم ھب عورش سپس و دیوش تازاجم دیاب امش ھک دیریگن میمصت زگرھ
ار هابتشا چیھ دوخ ندرک ھیبنت اب امش .دیازفا یم یرگید تھافس یکی یالاب طقف نیا .دنک یمن یکمک دیا هداد رازآ امش ھک ار
یم امش ھن و .دینک حالصا یبوخ راک ماجنا اب طقف ار هابتشا کی دیناوت یم امش .درک دیناوت یمن حالصا
کمک اھنآ ھب بوخ راک ماجنا طسوت ار نارگید دیناوت یم طقف امش .دنک کمک ناتدوخ ھب ندناسر بیسآ اب ار نارگید دیناوت

دینک .
 
یراک ام رگا ،دننک هدافتسا ام ھیلع ار ام تاھابتشا زا ات میھدب هزاجا ار نارگید ھک تسین ینعم نیا ھب ندرک یگدنز یبوخ ھب
سپ دنھدب ھمادا ام شنزرس ھب دح زا شیب مدرم رگا .دوش ام ندرک ناربج هار عنام دناوت یم نآ ھک تسا یقطنم میا هداد ماجنا
ام دننک یم نایامن مولظم ار دوخ اھنآ رگا یتح و دننک یم یہدناشن دوخ لئاسم ھب اھنآ .ام دروم رد ھن و تساھنآ هرابرد نآ
ھب و دوخ مصاختم راتفر ی ھیجوت یارب دراد تسود یمجاھت مولظم .مینک لاوس ناشیاھ هزیگنا دروم رد دیاب

دنک هدافتسا نارگید تلجخ و هانگ ساسحا زا دوخ کوکشم یاھ هزیگنا ندرک یفخم یارب ىششوپ ناونع .



 
اھ راک نیا .دوش هدافتسا ام راتفر لرتنک ای و ام نداد رارق ریثات تحت یارب نارگید طسوت دناوت یم مرش ای هانگ ساسحا
.دنتسھ ذوفن ملاسان ھلیسو نیرتھب رد اھاعدا ھنوگنیا اما .دننک یم یقالخا یالاب یاعدا ھک  دوش یم رہاظ یناسک زا الومعم
ھب ار تاھابتشا نینچ و ؛دننک یم یامنھار تبثم لامعا مادقا ھب ار ام تاھابتشا ناربج یارب یقالخا یعقاو ناربھر

دننک یمن هدافتسا دوخ راک روتسد یارب یا ھناھب ناونع .
 

دناوت یم نآ .دننک طوقس تسا نکمم تلجخ ھلمح لباقم رد ىلاح حلاص و دایز سفن ھب دامتعا اب تروص نآ ریغ رد دارفا یتح
تدای" ،ام یگدنز کیرش زا ای و ،"یدرک یم سیخ ار تخت یکدوک ینامز رد وت تسا مدای ھب نم" دیایب هداوناخ وضع کی زا
دای ھب" ،دیایب ام روشک ھتشذگ تامادقا یالاب ھلمح کی زا ای و ،"!یدوب هدرک شومارف ارنام جاودزا زورلاس ھک یماگنھ تسا
دننک یم ھچ نارگید ،مدمآ ولج اجنآ زا نم" زا شرگن کی طقف اھنیا مامت ھب خساپ ."!دیدرک ھچ گنج رد مدرم امش یراد
یسک ھک تیعقوم یقالخا ی ھبنج ھب میراد قح ھشیمھ ام ،یفاضا عافد ناونع ھب .تسا "تساھنآ ھب طوبرم
مینک هاگن دیدرت یور زا تسا هدرک ظفح مک ییاھ کیتکات نینچ اب .
 
یک ھب نیا ،مینک شنز رس و یلامشوگ ،تسا هداد ماجنا ام روشک ای و میا هداد ماجنا ام ھک یھابتشا یارب ار نامدوخ ام رگا
دناوت یم نآ ؟دوش یم یرتھب ناکم ایند نامدوخ شنز رس زا ھنوگچ ؟درب یم دوس نیا زا یک ؟دناسر یم هدیاف
ھب شنزرس .تسین دیفم نآ زا رتارف اما ،دشاب دیفم یتقوم یمادقا ناونع ھب نامدوخ ھب رتشیب بیسآ ندناسر زا یریگولج یارب

هدش نام رسدرد ثعاب الوا زا ھک تسا روحم دوخ دح زا شیب زکرمت عون نامھ زا یکی طقف ینالوط تقو یارب نامدوخ
نارگید یاھزاینو تساوخ زا یفاک هزادنا ھب و نامدوخ ھب ندوب راتفرگ دح زا شیب زا ام تاھابتشا زا یرایسب .تسا
تقو زا ھک تسا رتھب رایسب .تسا یروحم دوخ نامھ دننام طقف دوخ ھب تازاجم .دنوش یم ھئارا ندوبن هاگآ
یعون یالاب هدیافیب ارنآ ھک نیا یاج ھب دننک یم تمدخ و کمک نارگید یاھزاین ھب ھک مینک هدافتسا یاھ هار رد دوخ یژرنا و
مینک چرخ یرازآ دوخ ای و دوخ ھب تمالم ،دوخ ھب شنزرس زا .



؟دشخب یم ارم ادخ ایآ
 

دیھد ماجنا دیناوت یم ھک تسا یھاوخ دوخ زا یراع یلیخ لاعفا زا یکی شیوخ ششخب  .
 
تسادخ تسد نیا" ،دینک رکف دیاش امش .دراد بسانت ھنوگچ ادخ ھمھ نیا اب ھک دینک رکف دیاش امش دیتسھ یبھذم درف امش رگا
ریغ رد ،دیا هدرک امش انیقی ؟تسا هدرک موکحم ار امش ھک تسیک نآ ھک تسنیا دوش ھتفرگ رظن رد ھک یزیچ ."دشخبب ار ام ھک
ایآ .دیورب ولج اجنآ زا و دیزادرپب دینک یم شنزرس ار دوخ ھک یاھ هویش ھب دیاب امش .دیتشاد یمن شیوخ ششخب ھب زاین نآ

دھاوخ تواضق ھنوگچ ار امش لامعا ادخ ھک دیریگب میمصت ھک تسا بوخ هدیا کی نیا ھک دینک یم رکف اعقاو امش
تسا ھنالقاع یراک ایآ ھک دینک رکف سپس ،تسا نینچرگا ؟دینک یعس یتسدشیپ ھب هدرک ھیبنت دربشیپ رد ار دوخ و درک
امش سپس و دیریگب دای ار شخبب نارگید ای و دوخ یالاب نیرمت اب ھک تسا رتھب .دیناد یم ار ادخ نھذ امش ھک دینک ضرف ھک
دیراد زاین اعد ھب شزرمآ یارب دینک یم ساسحا امش رگا .دنیب یم هاگن مادک زا ار اھ زیچ الامتحا ادخ ھک دینیبب رت حضاو دیاش
دینکب روط نامھ امتح سپس .

 
نتفرگ نشج یارب وا ،زور کی .دوب گرزب روشک کی گرزب هاشنھاش کی راکتمدخ ھک دوب یدرم کی ھبترم کی
درک مداصت برد اب وا ھک ینامز دوب ھلجع رد راکتمدخ .درک یم هدامآ روس رود رفس زا دوخ هاشنھاش تشگزاب
تشحو ردقنآ راکتمدخ .تسکش رامشیب یاھ ھکت ھب گنس یور رد ھک تخادنا نیمز رب ار یشزرا اب رایسب و فیرظ ھساک و
ناربج یارب ھک درک رکف تخس وا دوخ یدیمون رد .درک یفخم ار دوخ هاشنھاش مشخ زا و دز رود ار ار دوخ ھک دوب هدز
ثعاب شیارب ھک دشاب یزیچ نآ ھک دوب دقتعم وا .دنکب دیاب ھچ دسر یم وا ھب ھک دوب نئمطم وا ھک تازاجم
ریاس شباذع دایرف و درک روط نامھ وا .دنک تاک ار دوخ تسد ناتشگنا زا یکی تفرگ میمصت وا نیاربانب دوش درد یلیخ
نامز نامھ ھک هاشنھاش ىوس ھب ار وا و ،دندرک یدنب راون ار شا مخز ،دندرک ادیپ ار وا ھک درک بذج دوخ ھب ار ناراکتمدخ
دندرب دوب هدیسر .

 
طقف ھک یا هدناسر ھبرض ھس نم ھب وت قمحا راکتمدخ" :تفگ راکتمدخ ھب وا ،هدش ھچ ھک تفای عالطا هاشنھاش ھک یماگنھ
قح دوخ رب سپس وت .تسین یچیھ نیا اما ،تسا تسرد یدناتسکش ار ھساک نیرت شزرا اب وت .هدوب هابتشا یور زا شکی
ھن رکف چیھ یراد و ،یھدب مخز دوخ ھب ھک یتفرگ میمصت وت .یشاب ھتشاد ار قح نآ دیابن وت ھک یماگنھ یداد ار تلادع هرادا
گرزب یاھاطخ نونک ات رخآ یات ود نیا .دنک یم شھاک ار تا ییاناوت نیا ھنوگچ نم ھب ندرک تمدخ یارب ھک یدرک
و مدرک یم نم ھک یا هدرک نآ زا رت دیدش تازاجم ھب بتارم ار دوخ وت ھک ینک یگدنز ھتسناد ارنیا دیاب وت الاح .دنتسھ یرت
دوخ ییاناوت وت نیاربانب و یا هدرک جلف  ار دوخ ییاناوت نم تمدخ یارب وت نالا تا مخز ببس ھب

یا هدرک جلف دوخ یگدنز هاگتسیا دربشیپ یارب ار ".
 
دشاب هدوشخب  ھن ار دوخ ھک یسک رھ .دناوت یمن هداد تاجن ندش قرغ زا ار یرگید دشاب ندش قرغ لاح رد ھک یدرم کی
یم راوشد ششخب یرایسب یارب ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .دشاب ھتشاد یمن دایز ییاناوت ای و هدیا یرگید سک ندیشخب یارب
نارگید شزرمآ یارب ار اھنآ یراوازسان ساسحا .دنوش یمن رضاح دوخ ندیشخب ھب یراوازسان ساسحا زا  اھنآ .دشاب
.دنرادن یزیچ ندرک ھئارا یارب ھک دنراد مک ردقنآ اھنآ ھک دننک یم ساسحا اھنآ ھکنوچ دزاس یم ناوتان مھ
.دنوش یم رفنت ای و یتلادع یب سح ندرک هریخذ ھب لیام اھنآ و دنک یم نیھوت ھب راداو یناسآ ھب ار اھنآ ندوب قیالان ساسحا

تسا نیا لح هار ششخب .
 
یم رت تخس ناتیارب ار نارگید ندیشخب زا یشوپ مشچ نآ ھک تسنیا شیوخ شزرمآ ی ھنیزھ .تسابیز ی ھنیزھ کی ششخب

ندرک ادھا ششخب .دزاس یم رت تخس ناتیارب ار شیوخ ندیشخب زا یشوپ مشچ نآ ھک تسنیا نارگید شزرمآ ی ھنیزھ .دزاس
نآ زا ھک مینک یم ادیپ میھد یم ماجنا ارنآ ھکنیا درجم ھب اما ،میرادن ار شتعاضب مینک یم رکف ام ھک تسا ی ھیدھ
میراد یناوارف ھب .
 
ھک تسین ناسآ رایسب نیا ندید اما .نتشاد الاب دح زا شیب نامگ دوخ دروم رد ینعی ندوب هاوخدوخ ھک تسا ناسآ نیا ندید
درفنم ار دوخ ندوب "هژیو" ساسحا اب دراد تسود سفن .نتشاد هدرسفا دح زا شیب نامگ دوخ دروم رد ینعی ندوب هاوخدوخ



رد ھک یزیچ رھ .دیتسین رگید سک زا رت دب چیھ امش ،دیشابن ربکتم .دشاب ندوب دب یگ هژیو ھب ینعم ھب نآ رگا یتح دنک
لماک یگدنز کی نتسیز زا یگتفر دوخ رد و ینارگندوخ دح زا شیب اب ار امش ،دوش یم یداع تکراشم عنام یگدنز
دننام انیح طقف ،"ما هدرک اوران نم ھچنآ  ،"نم فسات" ،"نم تاھابتشا" یور رب زکرمت .تسا یھاوخدوخ ،دنک یم یریگولج
ھب زاین ،دیا هدرک ار راک نیا امش ھک دیوش ھجوتم امش رگا .تسا لداعت زا جراخ رھاظ شوخ ندوب یضار دوخ و ءاقترا دوخ

دینک بوک و تل ار دوخ نآ اب ھک تسین یبوچ تقیقح .تسین ناتدوخ شنزرس .
 
ملاس عماوج ،رت ملاس راک لحم  ،رت ملاس هداوناخ ،رت ملاس یاھ یتسود یارب نآ .دنک یم کمک ار امش اھنت ھن شیوخ ششخب
تسا یناھج یوس ھب ماگ کی نیا ..دنک یم کمک رت ملاس ناھج یارب تیاھن رد و رت ملاس تلود ،رت
و بلقت یاج ھب ؛دننک یم لمع تقادص و یکین سح قیرط زا و دنھد یم ماجنا و دنیوگ یم قح مدرم رتشیب و رتشیب نآ رد ھک

دیآ یم دوجوب هدشن فارتعا مرش و هانگ ساسحا زا ھک ساوسو .
 
اب امش ھک یناسک ھب ناربج یارب ای ؛دیھدب رارق یبوخ یاھ راک ماجنا ھب ار دوخ یژرنا امش ات دھد یم هزاجا شیوخ ششخب
یم سپس ،دش یم فرص ناتدوخ ھب ھلمح یارب ھک یژرنا .یلک روط ھب نات یگدنز رد ای و دیا هدناسر ھمدص ناشیا

دنورب چرخ ھب هدنزاس تامادقا ھب شیوخ برخم راتفر یاج ھب دناوت .
 
ھب زکرمت شیارگ زا ار امش نیا .دیھد ماجنا دیناوت یم ھک تسا یھاوخ دوخ زا یراع یلیخ لاعفا زا یکی شیوخ ششخب

ار امش شیوخ ششخب .دزاس یم ناسآ ناتیارب ار تبثم شقن کی نتشاد نات یگدنز رد و دنک یم دازآ یساوسو دوخ و شیوخ
یم رداق ار امش نیا .دشاب یم یحور ای و یتاساسحا راب کی نارگید یالاب ھک دنک یم یریگولج یصخش زا عون ندوب زا

رد طباور رد امش ات دزاس یم رداق ار امش نیا .دینک هدروآ رب و دیسانشب ملاس یاھ هویش ھب ار دوخ یاھزاین امش ات دزاس
یگدنز ھب امش ات دنک یم کمک نیا .دینک تکرش دنک یم یراکمھ هدنزاس و تبثم روط ھب نارگید یگدنز رد ھک یاھ هویش
یم ھک دیشاب یسک ات دزاس یم رداق ار امش شیوخ ششخب .دینک میدقت ار دوخ نیرتھب دوخ یراک یگدنز و دوخ یعامتجا
تسرد رد یگداتسیا ھب و )تسین بسانم و بوخ ھچ ھک دیشاب ھتفرگ ارف رت تخس هار زا دیاش( تسا بسانم و بوخ ھچ دناد

تسا رداق ناھج رد و دوخ یگدنز رد نآ ندرک .
 



دیشخبب ار دوخ ھنوگچ
 
دیریگب رظن رد دیناوت یم هداد ماجنا ھک ار یبوخ یاھ زیچ دینکب دیناوت یمن وغل ھک یدب یاھ زیچ یاج ھب .
 
دروم رد یتح ای و ندرک ناربج .دینک رکف رگید درف ھب ندرک ناربج یارب یبسانم هار کی دیاب امش شیوخ ششخب روظنم ھب
سابل رد نآ سپس دروآ یمن رگا .دروآ یم ناغمرا ھب ییاھر ساسحا امش ھب لومعم روط ھب ،ندرک رکف ناربج یادھا
ھمدص امش ھب دیابن اما ؛دیشاب ھتشاد ھنیزھ تسا نکمم ندرک ناربج .تسا شیوخ ھب تازاجم ای یرازآدوخ زا یعون یرگید
دناسرب .
 
ناربج دیھاوخ یم مھ زاب )دشاب ھک یلیلد رھ ھب هدش جراخ نات یگدنز زا اھنآ( دیرادن یسرتسد عون چیھ درف نآ ھب امش رگا
راگددم و یخس ،نابرھم صوصخ ھب صخش عون ای هورگ ،داژن نامھ زا یسک ھب و دینکب نانچ ضوع هار زا سپس ،دینک
یفداصت الماک یسک ھب یتح ای و – دیشاب .
 
روطچ دیسرپب دوخ زا ،تسا نینچ رگا ؟دشخبب ار امش  ادخ دیاب دیشخبب ار دوخ امش ھک نیا زا لبق دینک یم رکف ایآ
هزادنا ات امش رگا دینیبب و دینک لیمکت راب دنچ ار مراھچ ی ھماگ دینک یعس سپس .هداتفا ھن قافتا نآ شیپ زا ھک دینادیم
؟دشخب یم ارم دخ ایآ دینک ھظحالم( .دیا هدش رت نشور یا )
 
ھک نیا دروم رد شخب کی ھفاضا اب ار موس ی ھماگ ام اما .تسا نامھ اساسا ششخب ی ھماگ راھچ شیوخ شزرمآ رد
میھد یم رییغت دنوش یم دنم هرھب ھنوگچ ام زا نارگید نامدوخ شزرمآ زا .
 

شخبب ار مدوخ مھاوخ یم نم :لوا ی ھماگ :
دینک باختنا ار صاخ زیچ کی .
مشخبب مردارب ھب رضم یاھ فرح نتفگ و ندش یارب ار مدوخ مھاوخ یم نم :ھنومن .
 

یتاساسحا منک لو مھاوخ یم نم :مود ی ھماگ :
دینک فارتعا تاساسحا نآ زا نتفر ولج و ندرک لو یارب دیاب امش .دیسیونب دادیور نیا دروم رد ار دوخ تاساسحا تسرھف .
هریغ و ،تلجخ ،هانگ ساسحا ،یرازیب دوخ ،دوخ شنزرس ،تازاجم زا سرت :اھ ھنومن .
 

نم ھکنوچ تسا شخب تعفنم میارب تیعضو نیا شزرمآ ھک مقفاوم نم :فلا موس ی ھماگ :
تاساسحا زا ندش دازآ لماش دناوت یم ایازم .دیسیونب دروآ یم ناغمرا ھب شیوخ ششخب ھب ندش رداق زا ھک ار یایازم تسیل
یم زین ایازم ،دیشخبب دیھاوخ یم امش ھک ھچنآ ھب ھتسب .دشاب نآ فلاخم ساسحا و دیا هدرک رکذ مود ی ھماگ رد ھک
دشاب هریغ و ،رتشیب لوپ نتشاد ،رتھب راک ندروآ تسدب ،رتھب طباور ندرک تسرد ھب ندوب رداق لماش دناوت .
 
هریغ و ندوب رت مارآ ،دشاب دازآ ،ندرک ساسحا رت داش :اھ ھنومن .
 

.مینک یم ھفاضا لومعم ھماگ راھچ ھب ار ،ب موس ی ھماگ ،یفاضا ماگ کی ام تسا شیوخ ششخب دنیارف نیا ھکنوچ
ایازم زا یخرب .دنوش یم دنم هرھب امش زا نارگید ناتدوخ ششخب زا ھک دشاب یم یاھ هار یور رب ام زکرمت ھلحرم نیا رد
ھک یماگنھ ھک دشاب یایازم دیاش یخرب ؛دنشاب دیروآ یم تسدب ناتدوخ شیوخ ششخب زا ھک یایازم زا یوناث تعفنم دیاش
دنسر یم نارگید ھب دیوش یم رت قالخ و رت هدنزرس امش .

 
ھکیرطاخب ،تسا شخب تعفنم نارگید یارب مدوخ شزرمآ تیعضو نیا یارب ھک مقفاوم نم :ب موس ی ھماگ :
 
،عمج ساوح تسود کی ،رتھب ردام ای ردپ ھب امش ات دنک یم کمک ھکنوچ دشاب یم شخب تعفنم نارگید ھب شیوخ شزرمآ
امش .دیشاب یم نارگید ھب دنم ھقالع رتشیب و دوخ وحم رتمک امش .دیوش لیدبت هریغ و هدنزرمآ رتشیب درف و رتھب هدنونش کی



ھک دینک باختنا ار نارگید یارب یایازم کی لاثم ناونع ھب .دیشاب ھتشاد یم رتشیب ندرک ادھا یارب و دیشاب یم دنمزاین رتمک
دشاب مھم اعقاو امش فارطا رد یناسک یارب دراد لامتحا .
 
.دش مھاوخ رت ینتشاد تسود و رتنابرھم نم ،)هدرسفا و شرت ،ورشرت رتمک( دش مھاوخ دنیاشوخ تبحص مھ نم :اھ ھنومن

تشاد مھاوخ رتشیب ندرک ادھا یارب نم .
 
ششخب ھک ار یدازآ و حلص نم و _______________ یارب شیوخ ندیشخب ھب منک یم دھعتم ار دوخ نم :مراھچ ی ھماگ
مریذپ یم دروآ یم ناغمرا ھب :
 
دینک لماش ار یایازم دیناوت یم زین امش .دیسیونب ار یصوصخم یایازم دیناوت یم امش یدازآ و حلص یاج ھب ای و ،نینچمھ
یم تسدب امش ھک عفانم بلغا .دسر یم دتفا یم قافتا امش نورد رد ششخب یریگدای ی ھجیتن رد ھک تارییغت زا نارگید ھب ھک
،دیوش یم لیدبت رتھب دنمراک کی ای و رت داش درف کی ھب امش رگا .دنوش یم دنم هرھب نآ زا زین نارگید میقتسم روط ھب دروآ
،مینک یم راک ششخب یاھ ھماگ نیا یور ام ھک یماگنھ .دنوش یم دنم هرھب نآ زا امش فارطا رد رگید یرایسب
میشخبب رت ناسآ ار نامدوخ ات دنکب کمک دناوت یم ندوب هاگآ نارگید ھب ایازم زا .
 

اھ ھنومن :
لماک دادعتسا اب یدازآ ھب نم ھک ات ،نم رھوش/رسمھ اب ندش ینابصع یارب شیوخ ندیشخب ھب منک یم دھعتم ار دوخ نم .١

مشاب ینتشاد تسود رتشیب رسمھ کی و منک یگدنز دوخ .
 

یراک کی و مورب ولج مناوتب نم ھک ات ،دوخ راک نداد تسد زا یارب شیوخ ندیشخب ھب منک یم دھعتم ار دوخ نم .٢
منکب ادیپ ما هداوناخ و مدوخ عفن یارب رتشیب تخادرپ اب رتھب یتح .

 
اب ھک درک دیھاوخ ادیپ امش ھک دنچ رھ ،دینک عورش کچوک یاھزیچ اب .دیھدب ماجنا ھتشون رد ار اھ ھماگ ادتبا رد ھک تسا رتھب
دسر یم رظن ھب یئزج و هدرخ ھک ییاھ زیچ یارب یتح شیوخ ششخب .درادن دوجو کچوک یزیچ چیھ ششخب
دید دیھاوخ و دینک رارکت راب دنچ لقادح ار لحارم مامت .دوش گرزب تارییغت ثعاب دناوت یم تسا هداتفا قافتا شیپ یدنچ ھک
یاھ زیچ دینک یم رارکت ھک یماگنھ .دوش یم داجیا ششخب تیفرظ و ییاناوت امش نورد رد ھنوگچ راک نیا ماجنا یماگنھ ھک
یم اجنآ رد ،دننک یم کرحم ار امش ھک لحارم .دیھدب رییغت )دیھاوخ یم رگا( دینک یم لامعتسا ھک تاملک ،دینک ھفاضا ار
دینک للعت دیناوت .
 
نیا ماجنا ھک ینامز ات ؛تسین دشاب دیفم و ریذپ ناکما نیا ھک ییاج رد یھاوخرذع ای ندرک ناربج عنام نیا زا کی چیھ ھتبلا
تفایرد یدوز ھب امش ،تسا بسانم ھچ ھک دینک ساسحا و رکف یمک دروم نیا رد امش رگا .دوشن نارگید رتشیب درد تلع راک
ھب .دیربب رس ھب دیناوت یم رتھب ھچ رھ ار دوخ یگدنز سپس ؛دینک ناربج ھک درادن ناکما رگا .درک دیاب ھچ ھک درک دیھاوخ
دیریگب رظن رد دیناوت یم هداد ماجنا ھک ار یبوخ یاھ زیچ دینکب دیناوت یمن وغل ھک یدب یاھ زیچ یاج .



بذاک ششخب
 

دروآ یم ناغمرا ھب یکبس و یدازآ ساسحا کی یعقاو ششخب .
 
راھچ دننام( ششخب یدمع دنیارف عون زا یخرب زا ای و ندرک روج و ملظ و راشف دوخ یالاب ندیشخب یدوز ھب ار دوخ یارب
راک چیھ اما دریگ یم تروص یتشآ یعون بذاک ششخب رد .دوش یم رجنم بذاک ششخب ھب ندرکن هدافتسا )ششخب ی ھماگ
ار اھنآ اعقاو ام اما ،میا هدیشخب ار نانآ ام ھکنیا لثم مینک یم طابترا هرابود رگید درف اب ام .ھتفاین ماجنا ششخب یعقاو
میا هدیشخب ھن .
 
بانتجا کاندرد تاساسحا زا( هدوب روآ جنر ردقچ ھبرجت کی ھک ندرک ھن لوبق لماک روط ھب زا دیآ یم دوجوب بذاک ششخب
یم ام ھک ندرک ضرف و ندرک ھن هدافتسا ششخب دنیارف عون چیھ زا یتح ای و ،ندرک ھلجع ششخب دنیارف دروم رد ،)ندرک
هداتفا ھن قافتا دب یزیچ چیھ ھک مینک دومناو سپس و میریگب ار ششخب میمصت طقف میناوت .
.
یم میمصت ششخب ھب و دننک یم یشوپ مشچ دوخ یعقاو تاساسحا زا مدرم ھک دریگ یم تروص ینامز زین بذاک ششخب
الامتحا رایسب رگید درف ھک دنناد یم اھنآ رگا یتح .تسا "بوخ" یزیچ راک نیا ماجنا ھک دننک یم رکف اھنآ ھک یرطاخب دنریگ
دننک یمن هدافتسا ششخب زا اھنآ اعقاو .دنشخبب "دیاب" ھک دننک یم ساسحا اھنآ مھ زاب ،داد دھاوخ ماجنا هرابود ار یزیچ نامھ
اھنآ .دننک یم داجیا بارطضا یلیخ ،داتفا دھاوخ قافتا نآ هرابود زاب ھک دنشاب یم رظتنم ھک ینامز و رفنت طقف اھنآ ھکنوچ
ناغمرا ھب یعقاو ششخب ھک ار یتسردنت سح اھنآ سپ ،دننک یم هدافتسا دب راتفر لمحت یارب یا ھناھب ناونع ھب "ششخب"زا

دننک یمن ھبرجت دروآ یم .
 
و مینیبب  حضاو ار دوخ هار میناوت یم ام ماگنھ نآ رد ھک دروآ یم ناغمرا ھب یکبس و یدازآ ساسحا کی یعقاو ششخب
ششخب .دراد یم ھگن راتفرگ مدرم نامھ اب ھباشم طیارش رد ار ام طقف بذاک ششخب .میریگب میمصت رتھب دوخ یتمالس یارب
یم دوجوب ،درک میناوت یمن داجیا رتھب یزیچ ای و میتسین رتھب راوازس ام ھک یداقتعا ندرک مادقا ای و ندرک تبحص زا بذاک
رییغت ار نام هاگدید یعقاو ششخب .مینک یم "لمحت" تسین بوخ ام یارب تدم زارد رد ھک ار ییاھزیچ ام نیاربانب ،دیآ
درف کی ناونع ھب ار ام یعقاو ششخب .مینک داجیا رت داش یگدنز کی  میناوت یم ام نیاربانب دنک یم دازآ ار ام و دھد یم
دراد یم ھگن عطق ندوب دنمشزرا سح زا ار ام بذاک ششخب ؛دنک یم لصو نامدوخ شزرا و ردق اب .
 
.دراد دوجو یمک رایسب ششخب ،دوش یم ھتخیمآ رد رگیدکی اب رفن ود دایتعا یاھوگلا نآ رد ھک مھ ھب ھتسباو تیعضو کی رد
نودب اھنآ ھکنوچ تسا بذاک ششخب نیا اعقاو اما ،"دشخب یم" ار یرگید ھشیمھ کیرش کی ھک دسر یم هاگن ھب نیا لثم
.دش یم دازآ دوخ یراتفرگ زا درف کی داتفا یم قافتا یعقاو ششخب رگا .دننک یم یتشآ یعقاو ششخب
یگداس ھب اھنآ دوب یمن عوقولا بیرق نآ رگا و درک یم هرکاذم دنھاوخ یم اھنآ ھک ھطبار عون یارب سپس صخش نآ

دوب یم یلمع ھک یدح ات ،دنتفر یم ولج و دنتفگ یم عادو ار رگید صخش .
 

یم هزاجا ھک دیوش لوغشم ششخب دنیارف رد امش ھک دیشاب نارگن ھک تسنیا بذاک ششخب زا بانتجا یارب هار
دینک لماش ار دوخ رت قیمع تاساسحا امش دھد .



یتشآ
 
تسا طورشم یھاگھگ یتشآ اما ،تسا طرش و دیق یب ششخب .
 
نیا رد تقد اب امش رگا .تسا هدش هداد حرش "ندرک تازاجم لیم ندرک کرت" ناونع ھب ششخب ،تسا ورین ششخب باتک رد
ھک ار یدرف اب ام ھک نیا ھب تسا طوبرم یتشآ .دیوگ یمن یزیچ چیھ یتشآ دروم رد نآ ھک دید دیھاوخ دینک هاگن یدنب ھلمج
.تسا یسک اب ام طباور ندرک رارق رب هرابود یارب دنور کی یتشآ .میھاوخ یم ھطبار عون ھچ میشخبب مینک یم یعس
تسا ازجم و ھناگادج دنیارف کی اعقاو یتشآ .دشاب ھشیمھ ھک تسین مزال اما ،تسا ششخب زا یشخب بلغا یتشآ .
 
و حوضو دنیارف رد نیا ھکنوچ میشخبب ھنوگچ میریگب دای ات دنک کمک ار ام دناوت یم اعقاو ندرک ادج ششخب زا ار یتشآ
یبوخ رایسب هار دنتسھ بسانتم مھ اب اھنآ ھنوگچ و ششخب و یتشآ نیب توافت کرد .دروآ یم ناغمرا ھب یدیفم رایسب شنیب
یب قافتا یتحار رتشیب ھب نآ ات دھد یم هزاجا و تسا میشاب ھتشاد ششخب هار رد ھک هوقلاب عناوم مادک ندرک ھتسجرب یارب
دتفا .
 
تسین ریذپ ناکما ھشیمھ و دشاب طورشم دیاب تاقوا یھاگ یتشآ ؛تسا نکمم ھشیمھ و تسا طرش و دیق یب ششخب .
 
،هدرم ای و دنشاب هدنز اھنآ ھک هاوخ مینک لو ار یسک  ھب تازاجم لیم تسا نکمم ھشیمھ ھکنوچ تسا طرش و دیق یب ششخب

طوبرم ام ھب افرص یسک ھب تازاجم لیم ندرک لو .دنشاب ھتفر شیپ اھ تدم ای و دنشاب نام یگدنز رد مھ زونھ اھنآ ھک ھچ
دوش هداد ماجنا یرگید درف زا لقتسم دناوت یم و تسا .
 
،راتفر دب موادم درف  ھک مینک یم راک یسک یور رب ام تسا نکمم ھکنوچ دشاب طورشم دیاب تاقوا یھاگ یتشآ

صوصخم و حضاو طیارش میھاوخ یم الامتحا ام .تسا رکنم الماک دوخ راتفر زا ای ،یا ھفرح راکتیانج کی ،داتعم دیدش
یم ام .)راوشد ششخب دینک ھظحالم( میشاب ھتشاد میھاوخ یم ھطبار عون ھچ یصخش نینچ اب ام ھک میھدب رارق
.مینک تسرد حضاو یاھزرم اھنآ اب نام ی ھطبار فارطا رد میناوت یم مھ زونھ اما ،میشخبب ار اھنآ میناوت
تسا ادج و توافتم باختنا کی اھنآ اب یتشآ باختنا زا یسک ندیشخب باختنا .
 

ای ،دشاب ھتفر ام یگدنز زا ،دشاب هدرک توف شیپ اھ تدم تسا نکمم درف نآ .تسین ریذپ ناکما ھشیمھ یتشآ ،نیا رب هوالع
رتشیب نیا ؛تسین طوبرم ام ھب افرص یسک اب ندرک یتشآ .میناوت يمن ھتفرگ سامت اھنآ ام ھک تسا داتعم ھناراودیماان نانچ طقف
دراد یگتسب یرگید درف راتفر ھب دعب ھب نیا زا .
 
اما( دیشاب ھتشادن راک و رس اھنآ اب دعب ھب نیا زا ھک دیریگب میمصت مھ زونھ و دیشخبب ار یسک دیناوت یم امش ھک مھف نیا
کیدزن ھک یسک .دزاسب رت ناسآ ار اھنآ ندیشخب دناوت یم عقاو رد )دیشاب یناھنپ ماقتنا بقارم دیریگ یم ارنآ میمصت امش رگا
سک نآ ندیشخب اب یعیبط روط ھب ام ،میدرگ رب اھنآ ھب ام ھک مینک ضرف مھ هابتشا هار زا رگا دشاب سوباک کی ام یارب شندوب
هرکاذم دشاب لوبق لباق ام یارب ھک یتشآ کی طیارش دروم رد میناوت یم ام ھک مھف نیا .میشاب یم طاتحم
میراد تسود یا هدرتسگ ھچ رھ ھک دنک یم دازآ ار ام ،میھدن ماجنا الصا ار شتمسق نیا ھک میریگب میمصت یتح ای ،مینک
میشخبب .
 
دروم رد رگا ھک دیریگب میمصت ماقم کی رد و دینک هدافتسا امتح ششخب ی ھماگ راھچ زا وج لکشم یدارفا شزرمآ رد
ماجنا یتشآ کی دروم رد دیھاوخ یم ھک ھچنآ یریگ میمصت زین .دینکب دیھاوخ یم ھچ دینکب دیھاوخ یم یزیچ یتشآ کی

دینیبب ون ھیواز زا ار اھ زیچ ھماگ راھچ ندرب راک ھب زا امش ھک ینامز ات دنک راظتنا دیناوت یم دیھد .
 

دیتفای دیھاوخ دیفم هار کی زیگنارب شلاچ طیارش رد شخبب هوحن هرابرد رکفت یارب ار راوشد ششخب هدیا امش .



راوشد ششخب
 

نتشاذگ طیارش ی هدنیآ ھطبار یور رب ینعی راوشد ششخب .
 
ار ششخب و( میشخب یم ام راوشد ششخب اب .دزاس یم رتناسآ ار ششخب زیگنارب شلاچ و لکشم طیارش رد راوشد ششخب هدیا
میشاب ھتشادن یطابترا ھنوگ چیھ رگید درف اب ھک میھد یم هزاجا نامدوخ ھب ام اما ،)ھماگ راھچ زا هدافتسا دننام مینک یم نیرمت
ھک مینیبن یفاک دھاوش اھنآ زا ھکنیا رگم ھک میریگب میمصت میناوت یم ام .دوش هدروآرب طیارش زا یخرب ھکنیا رگم
مینکن یتشآ ،دنتسھ رییغت ھب لیام ای و فساتم اعقاو اھنآ .
 

یتشآ دروم رد ھحفص رد ھک یروطنامھ .تسا ھباشم هدیا کی زین راوشد ششخب .دیتسھ دلب راوشد قشع هدیا اب الامتحا امش
طیارش ی هدنیآ ھطبار یور رب ام ینعی راوشد ششخب .تسا طورشم یھاگھگ یتشآ اما ،تسا طرش و دیق یب ششخب ،دش رکذ

میراذگ یم .
 
یم راتفر ھنوگچ رگید درف دعب ھب نیا زا ھک دراد یگتسب نیا ھب یدح ات نآ ھکنوچ تسا طورشم یتشآ رھ راوشد ششخب رد
.دنتسھ مھ اب ھشیمھ ود رھ ھک دننک یم ضرف و دنریگ یم هابتشا یتشآ اب ار ششخب بلغا مدرم ھک ھکنوچ تسا مھم نیا .دنک
یم ار اھنآ طرش و دیق نودب ام راوشد ششخب اب .دنور یم مھ اب تاقوا یھاگ اھنت ھک دنتسھ توافتم یلیخ زیچ ود اھنآ اما
رارقرب یصخشم و حضاو یاھزرم اھنآ اب یتشآ دنیارف نوماریپ رد اما )مینک یم لو ار اھنآ ھب تازاجم لیم ام ینعی( میشخب
ار ندروخ ھمدص صخش نامھ طسوت لکش نامھ ھب یگداس ھب )هرابود و( هرابود لامتحا ات دنک یم کمک ام ھب نیا .مینک یم

دزاسب لقادح .
 
ھیبنت ناونع ھب یسک زا یریگولج یارب یریگ میمصت زا تسا توافتم رایسب بیسآ زا نامدوخ زا تظافح یارب یریگ میمصت
لامتحا رتمک ،ارچ و مینکب میھاوخ یم ھچ ھک ھک مینک نایب حضاو ام رگا اما دسرب رظن ھب دھاوخ ناسکی رگید درف ھب .اھنآ ھب
اھنآ زا نامدوخ زا تظفاحم روظنم ھب مھ زاب اما میشخبب ار یسک تسا نکمم راوشد ششخب اب .دسرب رظن ھب ناسکی ھک دراد
مینک بانتجا .
 
مدق یدازآ ھب ات دھد یم هزاجا ار ام و دھد یم عیفرت رتالاب حطس کی ھب ار ام نھذ ھک دراد یگ ھتسراو تیفیک کی ششخب

مینزب .
 

میوگب مراد تسود تسا ورین ششخب باتک رد نم ھک یروط :
دھد یم ار ندرک لو یدازآ و ندنام یقاب یدازآ ار ام ششخب .
 

و دیشخبب دیناوت یم راوشد ششخب اب :
ساسحا مرتحم و ظوفحم امش ھک ات( دیوش لیام نتفر ولج ھب ھک ات دینک تسرد حضاو قفاوت صوصخم لئاسم دروم رد +

دینک ).
فقوت ای و دیناسرب نایاپ ھب ار یتشآ دنور ھک دش دھاوخ ثعاب و تسین لوبق لباق ناتیارب ھک دینک صخشم ار یراتفر عون +

دیھدب .
دینک دودحم دیراد رگید درف اب امش ھک یاھ سامت عون هدشن هدروآرب یصاخ طیارش ھک ینامز ات +  

ندرک دیدزاب رواشم کی زا مھ اب الثم ،دیھاوخب قفاوت لباقتم کرد شیازفا روظنم ھب یراک ماجنا یارب + .
 
مارتحا و دناد یم ار امش تاساسحا رگید درف ھک ندرک نانیمطا ینعی راوشد ششخب .تسا لباقتم مارتحا راوشد ششخب ھتسھ
دھاوخ یمن رگید درف و درادن دوجو لباقتم مارتحا عون نیا رگا .دینک یم مارتحا و دیناد یم ار وا تاساسحا امش و دنک یم
درادن دوجو یعقاو ھنیمز چیھ یتشآ یارب و یعقاو یا ھطبار چیھ سپس ،دنک کمک نآ داجیا ھب .
 
اعقاو اھنآ ھک مینک نانیمطا دیاب ام راوشد ششخب زا یشخب ناونع ھب .تسا دنیارف کی نیا ؛تسین یریگ میمصت طقف یتشآ



یارب میناوت یم ام ھک تسین ینعم نیا ھب راوشد ششخب اما .دننک یم کرد ار ام تاساسحا دنا هداد ماجنا اھنآ ھک ھچنآ دروم رد
وت هابتشا ھمھ نیا و ...منک یم ساسحا روط نیا نم" نیب .مینک شنزرس ار رگید صخش دنک یم یضاران ار ام ھک ھچ رھ
.تسا یدایز تواضق و شنزرس لماح شلوا .تسا یگرزب توافت "...منک یم ساسحا روط نیا نم" نتفگ یگداس ھب و ".تسا

تسا ھناقداص تاساسحا بدوم الباقتم ھینایب کی رتشیب شا مود .
 
میشاب نئمطم دیاب ام درادن ار ندرک رییغت ھب دصق یسک رگا .تسین ریذپ ناکما اعطق یتشآ ھک میریگب میمصت میناوت یم زین ام
،دننک رییغت اھنآ میھاوخ یم هزادنا ھچ ات ام ھک تسین مھم .دتفا یمن قافتا دھعت و شالت نودب یلیدبت .دننک یمن رییغت اھنآ ھک
دننک یمن رییغت اھنآ ندرک رییغت ھب دھعت نودب .
 
لماش شیوخ ھب مارتحا .دشاب یم رگید درف ھب مارتحا نداد ناشن نینچمھ و دوخ یارب مارتحا نداد ناشن لماش لباقتم مارتحا

،دینکن یفخم ناتدوخ زا ار دوخ ساسحا زگرھ امش .دشاب یم نات یعقاو تاساسحا هرابرد ناتدوخ اب ندوب قداص
دوش بذاک ششخب ھب رجنم دناوت یم یتحار ھب زین نآ ،دوش لیدبت تداع ھب نآ رگا نوچ .

 
ھک یزیچ ھک دیریذپب و دیشخبب ار دوخ دیاب امش سپ ،دیتسین هدامآ اھنآ اب یتشآ ھب ای و دیتسین یسک ندیشخب ھب هدامآ امش رگا
ھب هدامآ امش ھک نیا زا لبق .دیشاب یم یتشآ دوخ اب لقادح امش لکش نیا ھب .دیشاب روط نامھ دینک یم ساسحا نالا
زاب یارب و نتفرگ رس زا ار دوخ ،نتفای دوبھب یارب تسا نکمم امش ،دیوش نات یگدنز رتگرزب لئاسم زا یخرب ششخب
.دیھدب دیراد زاین نآ ھب ھک ار ینامز دوخ ھب .دیشاب ھتشاد نامز ھب زاین اھ ناسنا رگید و یگدنز دروم رد نات دامتعا ندنادرگ
ییاھنآ اب ،ندش یتشآ یتح دیاش و ،ندیشخب ھب امش دیوش رتشیب نیرمت یاراد یتشآ و شزرمآ ود رھ رد ھکنیمھ
دیشاب یم رداق رتشیب دنتسھ زیگنارب شلاچ رتشیب ھک .



یدعب لحارم
 
دیھدب ماجنا دیھاوخ یم امش ھک تسا ھچنامھ نیا ھک دیریگب میمصت طقف ،دیوش ششخب ملعم ھک نیا یارب .
 
یاھ ھکبش قیرط زا نیالنآ ای اصخش ای ار ششخب نارگید اب افطل دینکب فاشتکا قیمع روط ھب رتشیب دیھاوخ یم رگا
یزاس ینغ و قیمعت رد  ھک تسا وگتفگ یلاع عوضوم کی نیا ھک درک دیھاوخ ادیپ امش .دیھد رارق ثحب دروم یعامتجا

دنک یم کمک امش تالاصتا .
 
.دھدب دناوت یم ھقرج ار هداعلا قوف ھملاکم کی دیناوخ یم ششخب دروم رد یباتک امش ھک ندرک دزشوگ مدرم ھب طقف

ی ھماگ راھچ اھنآ ھب طقف .ھنوگچ ھک دناد یمن اما ،دشخبب  دھاوخ یم وا ھک دنزب فرح یزیچ دروم رد امش ھب یسک دیاش
دیھد رییغت الماک ار اھنآ یگدنز دیناوت یم امش یسک ھب هداس ی ھماگ راھچ نیا حیضوت اب !دییوگب ار ششخب .
 
رتشیب ردق نامھ دینازومآ یب ار ششخب امش رتشیب ھچ رھ .تسا ششخب ملعم زین وا دریگ یم دای ار ندیشخب ھک یسک رھ
دوخ ھب ار نیا دیناوت یم امش .دینازومآ یم رتشیب ردق نامھ دینک راک ششخب یور رب امش رتشیب ھچ رھ و ؛دیوش یم هدنزرمآ
هاگآ ششخب هرابرد ار مدرم ھک ات )دیھد یم حیجرت نانچ امش رگا یفخم ھفیظو( دینک نییعت ھفیظو ناونع ھب
دوش ششخب ملعم یتح ای و دیزاسب .
 
ماجنا دیھاوخ یم امش ھک تسا ھچنامھ نیا ھک تسنیا نتفرگ میمصت دیھد ماجنا دیاب ششخب ملعم ندش یارب امش ھک یزیچ اھنت
ام ھمھ .رگید یزیچ مادک ای و دیروآ یب تسدب ھمانتداھش ،دیشاب "صصختم" دیرادن زاین امش .دیھدب
ھب تسا طوبرم طقف نیا .مینک یم سیردت لاثم یور زا رگیدکی ھب ھمھ نوچ ،میتسھ نآ فلاخم ای و ششخب ناملعم
عورش نآ ماجنا ھب دیراد زاین طقف امش .نتفرگ میمصت نآ سیردت ھبً ادمع ،ششخب مدع شزومآ یاج ھب و نیا زا ندش هاگآ

دیوش یم رتھب نآ رد امش دیھد یم ھمادا ھک روط نامھ و دینک .
 

نیا ٪ ١٠  زا شیب رگا اما .دینک هدافتسا یشزومآ داوم ناونع ھب نآ زا و دینک لوق لقن باتک نیا زا دیراد هزاجا لیم لامک اب امش
ھک نآ زا رتھب یمک لقادح عضو رد ار ایند میراد لیم ھمھ ام .دینک لیمیا نم ھب هزاجا یارب افطل دینک یپک دیھاوخ یم ار باتک

؟تسا ششخب مایپ شرتسگ زا رتھب یھار ھچ راک نیا ماجنا یارب .مینک کرت میا هدید 
 

لوصح لباق و ،نروھدنف تاعوبطم طسوت هدش رشتنم ،دیشاب تسا ورین ششخب نم رگید باتک ھب دنم ھقالع دیاش زین امش
رب و دیورب نم تیاس بو ھب افطل سپ تسا سرتسد رد فلتخم یاھ نابز رد .باتک یاھ هاگشورف زا یرایسب رد

رتشیب تاعالطا یارب ،دینک کیلک نات نابز ای و ،نات روشک مچرپ یور :
forgiveness-is-power.com

 


