
 اھکبس یصخش یبایزرا ھمانشسرپ

 یدرفنورد لئاسم ھب خساپ رد ناتیحیجرت شور ھک دھد ناشن امش ھب ات تسا هدش یحارط روظنم نیا ھب یبایزرا نیا
-شنکاو ،اھخساپ مامت .دیتسھ یعقاو تیعقوم رد راگنا ھک دیھد خساپ یاھنوگ ھب تالاوس ھب افطل ؟تسیچ نامرد نیح
 ھک دینک باختنا ار یخساپ .دینکن رکف تالاوس ھب یلیخ .درادن دوجو یتسردان خساپ و دنھدیم ناشن ار لمتحم یاھ
 .دیتسھ تحار نآ اب ھمھ زا شیب

 تسا نکمم امش یعقاو خساپ ھک تسا تسرد .دینزب تمالع ار خساپ کی اھنت ،لاوس رھ یارب ھک تسا مھم رایسب
 ار یددعتم یاھھنیزگ ھک تسا تسرد زین نیا .درادن دوجو سیک تاحیضوت رد ھک دشاب ھتشاد یگتسب یتاعالطا ھب
 نییعت فدھ ھکلب ،دینک صخشم ار تسرد یاھخساپ ھک تسین نیا ھمانشسرپ نیا فدھ ،دوجو نیا اب .دینک باختنا
  .دیتسھ رتتحار نآ اب ھک تسا یاھنیزگ

 عورش ار راک ھب تشگزاب تھج یتیامح نامرد ھمانرب اریخا ،نمزم یناور لکشم اب یعجارم ،ینابایخ یاقآ .١
 نارگن ینابایخ یاقآ .دندرگرب )تامھوت( اھادص ھک تسا هدش ثعاب یلغش سرتسا دیوگیم امش ھب وا .تسا هدرک
 شکشزپناور ھیصوت ھب وا .دھدب تسد زا ار شلغش وا و دراد دوجو یلکشم ھک دوش ھجوتم وا تسرپرس ھک تسا
 و ھتشاد ندرک راک ییاناوت وا ،ھتشذگ رد .تسا هدرکن شکورف مئالع دوجو نیا اب ،اما هداد شیازفا ار شیاھوراد
 تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دوب لرتنک تحت شمئالع ،دندوب ھتشاذگ ار دوخ لماک رثا شیاھوراد ھک ینامز
  ؟دیتسھ رتتحار

 

 ارذگ اھنآ اما ،ھتشاد یھباشم مئالع ھتشذگ رد ھک دیوشیم روآدای ار ییاھنامز ینابایخ یاقآ ھب فلا
 .دنک روبع تیقفوم اب اھتیعقوم نآ زا ھتسناوت وا و دندوب

 و دراد زاین لغش نیا نتشادھگن یارب یزیچ ھچ ھب دنکیم رکف ھک دیسرپیم ینابایخ یاقآ زا ب
 .دھدن تسد زا ار شلغش دنک ادیپ ار یفادھا دناوتیم ایآ

 لیالد دناوتیم ایآ ھکنیا و دننکیم لرتنک ار اھادص ،اھوراد ایآ ھک دیسرپیم ینابایخ یاقآ زا ج
 هزاجا وا ھب ات دیسرپیم یرگید تالاوس وا زا .دنک ظفح ار شلغش دناوتیمن ھک دروایب یرگید
 .دنک رکف رتیقطنم شایلغش تیعقوم هرابرد دھد

 وا طیارش اب ار راک طیحم شتسرپرس ھک تسوا قح نیا دینکیم ناشن رطاخ ینابایخ یاقآ ھب د
 .دنک تبحص شسیئر اب دناوتیم زاین تروص رد ھک دینکیم یروآدای وا ھب و دھد قیبطت

 لغش ھب تشگزاب زا سپ ای هدرک عورش یدیدج راک ھک ینامز ،اھھناشن شیازفا ھک دینکیم دییات ه
  .دنک تبحص امش اب شیاھھناشن دروم رد رتشیب ات دیھاوخیم وا زا و تسا تخس ،دوخ

 نامز اھوراد یشخبرثا ،تسا ھتفگ شکشزپناور ھک روطنامھ دینکیم یروآدای ینابایخ یاقآ ھب و
 رورم ار دنک هدافتسا راک نیح رد شتامھوت تیریدم یارب تسا نکمم ھک ییاھراکھار و دربیم
  .مینکیم
 
 ھک یایصصخت رچلیو دناوتیمن ،تسا هدید بیسآ شایکوش عاخن ھک یراکشزرو عجارم ،یمنبش یاقآ .٢
 ،دھاوخیم ھک یلابتکسب میت رد ھک دھدیم هزاجا وا ھب یصصخت رچلیو نتشاد .دنک ھیھت ار دراد ھقالع نآ ھب
 رارق ششوپ تحت ار یاھلیسو نینچ یاھھنیزھ ،ھمیب لثم یتیامح تاناکما ،دوجو نیا اب .دشاب ھتشاد روضح
 ھب وا .تسین هارمھ وا اب سناش ،یگدنز رد ھک دنکیم ساسحا اریخا ھک دیوگیم امش ھب یمنبش یاقآ .دھدیمن



 ھک دنادیمن ،دنکیم رکف عوضوم ھب هرابود یتقو و هداد تسد زا ار شتردق دنکیم ساسحا ھک دیوگیم امش
 یارب یتبثم کمک دناوتیم ،میت رد یمنبش یاقآ تکرش ھک دینادیم امش .ھن ای دنک تکرش میت رد دھاوخیم ایآ
 یصصخت رچلیو نیا مھ میت یاضعا یھمھ ھک دینادیم نینچمھ امش .دشاب ھتشاد هارمھ ھب وا یشخبناوت فادھا
 رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دننک تکرش میت رد دنناوتیم زونھ دوجو نیا اب و دنرادن ار
 ؟دیتسھ
 

 تبحص ،دنراد ار یصصخت رچلیو نیا ھک میت یاضعا رگید اب یمنبش یاقآ ھک دینکیم داھنشیپ فلا
 .دندروآ تسدھب ار نآ دیرخ ھیامرس روطچ اھنآ دنیبب ات دنک

 ھک دییوگیم وا ھب .دنکیم راتفر ھنافصنمریغ وا اب یگدنز ،رظن ھب ھک دییوگیم یمنبش یاقآ ھب ب
 .دشیم تحاران الامتحا ،دوش ورھبور طیارش نیا اب دوب روبجم ھک مھ یرگید سکرھ

 نتفرگ یارب زاین دروم لحارم و دنک نییعت یفدھ شدوخ یارب ھک دیھاوخیم یمنبش یاقآ زا ج
 .دریگب رظن رد ار رچلیو

 ھک نیا و درادن ار یصصخت رچلیو نیا میت یاضعا یھمھ دینکیم یروآدای یمنبش یاقآ ھب د
 .دوشب میت وضع ،درخب ار یصصخت رچلیو ھک نیا زا لبق دھاوخب ھک تسا نکمم

 .تسا زاینشیپ میت رد تیوضع یارب ،یصصخت رچلیو نتشاد ایآ ھک دیسرپیم یمنبش یاقآ زا ه
 یرگید یاھباختنا ھب دزادرپب یصصخت رچلیو دیرخ ھب ھکنیا زا لبق تسا لیام ایآ ھکنیا ای
 .دنک رکف یرگید یاھباختنا ھب دھد تصرف ھب ات دیسرپیم یرگید تالاوس .دنک رکف

 و هداد ناشن دوخ زا یدایز طابضنا و راکتشپ هرود نیا رد ھک دیوشیم روآدای یمنبش یاقآ ھب و
 .دشکب نوریب بآ زا ار دوخ میلگ ھنیمز نیا رد دناوتیم وا ھک دیراد نانیمطا ھک دییوگیم وا ھب
 

 اب ھک یلکشم رطاخھب حوضو ھب ،هدش هداد عاجرا یشخبناوت یارب اریخا ھک یلاسنایم عجارم ،یزاریش مناخ .٣
 دیوگیم امش ھب وا ،شالت ود زا دعب .تسا هدش هدنامرد ،دراد یگنرف تلاوت یلدنص یور رب شدوخ ندرک لقتنم
 نیا نارگن وا .دوشیم هدیشک نیلولعم یرادھگن زکارم ھب شراک و دھد ماجنا ار راک نیا دناوتیمن تسا نئمطم ھک
 وا اب ناشلالتخا حطس ھک اھمدآ رتشیب .ددرگزاب ،هدرک یگدنز نآ رد لاس 30 ھک شاھناخ ھب دناوتیمن ھک تسا
 رادخرچ یلدنص یور زا دوخ لاقتنا لحارم دنناوتیم و دندرگیمرب دوخ لقتسم یگدنز ھب تیاھنرد ،تسا یکی
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دنھد ماجنا یگنرف تلاوت یلدنص یور ھب

 
 رب دوخ لاقتنا دناوتیم روطچ ھک نیا دروم رد یاهدیا چیھ ایآ ھک دیسرپیم یزاریش مناخ زا فلا

 ؟دراد ،دنک بانتجا نادنملاس یاھھناخ رد ندوب زا و دریگب دای ار یگنرف تلاوت یلدنص یور
 و نیرمت دنمزاین یگنرف تلاوت یلدنص یور رب دوخ لاقتنا یریگدای دییوگیم یزاریش مناخ ھب ب

  .دیاهداد دای وا ھب نونکات ھک تسا یلحارم رورم
 یتقو ،شخب ناعجارم رتشیب و تسا یعیبط وا یگدنامرد ساسحا ھک دییوگیم یزاریش مناخ ھب ج

 نینچ ،دنریگب دای ار یگنرف تلاوت یلدنص یور رب دوخ لاقتنا دننکیم یعس لوا تاعفد یارب
 ؛دیھدیم ار تسا نامرد تحت اھیکیدزن نامھ ھک نیگرگ مناخ اب یتاقالم بیترت .دنراد یساسحا
 اتیاھن اما ،تشاد یگنرف یلدنص ھب لاقتنا یریگدای ھنیمز رد یھباشم تالکشم مھ نیگرگ مناخ
 .تفرگ دای ار نآ



 و تسا یتخس راک رایسب تلاوت یلدنص یور رب لاقتنا لوا راب ھک دییوگیم یزاریش مناخ ھب د
 .دنک تبحص شایگدنامرد ساسحا دروم رد رتشیب دھاوخیم ایآ ھک دیسرپیم وا زا

 و دریگب دای ار تلاوت یلدنص یور رب نتسشن دناوتیم تیاھنرد وا دییوگیم یزاریش مناخ ھب ه
 .دیاهدیمھف اھراک ریاس رد شتمواقم و تردق یور زا ار نیا امش

 یلدنص یور رب دناوتن رگا ھک هدیسر شنھذ ھب رکف نیا روطچ ھک دیسرپیم یزاریش مناخ زا و
 ات دیسرپیم وا زا یرگید تالاوس .دشکیم نیلولعم یرادھگن زکارم ھب شراک ،دنیشنب تلاوت
 .دنک رکف شتیعقوم ھب رتیقطنم ،دھد هزاجا وا ھب
 

 ھسردم رد زورما ھکنیا رطاخ ھب دیوگیم امش ھب ،یزغمجلف ھب التبم ،)ناوخسرد( اشوک ھلاس 15 عجارم ،انیم .۴
 امش ھب وا .تسا تحاران ،ھتفگ انیم یناوتان دروم رد یزیچ ،یرگید ھب شنالاسمھ زا یکی ھک تسا هدینش رود زا
 اب امش .دورب ھسردم ھب ھک دھاوخیمن و هدش ھتسخ ندوب توافتم زا ،تسا رفنتم دراد یناوتان ھک نیا زا دیوگیم
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ

 تارظن ندینشن یارب یبوخ لحهار ھسردم زا بانتجا ھک دنکیم رکف ارچ دیسرپیم انیم زا فلا
 لباقم رد ھسردم رد روضح مدع اب ھک دنک رکف نیا ھب دیھاوخیم وا زا .تسا وا هرابرد یفنم
 .دروآیم تسد ھب ار ییاھزیچ ھچ ،دھدیم تسد زا ھک ییاھزیچ

 زا و دنک تیریدم ار تارظن نیا دناوتب ھک دشیم ثعاب زیچ ھچ ھتشذگ رد ھک دیسرپیم انیم زا ب
 .داد ماجنا هراب نیا رد یراک ھچ دیاب دنکیم رکف ھک دیسرپیم وا

 و رھاظ اب ھک یدارفا ،تبثم تایحور و راکفا اب نیلولعم یاھهورگ اب ھطبار رد انیم ھب ج
 .دیھدیم تاعالطا ،دنتسھ تحار دوخ یاھدرواتسد

 و دنراذگیم مارتحا وا ھب ھک دنتسھ شسالک رد یدایز نازومآشناد دینادیم ،دییوگیم انیم ھب د
 یهرابرد شیاھیسالکمھ زا یکی ھک دیروآیم وا دای ھب .دنراد لوبق ،تسھ ھک یروطنامھ ار وا
 .تسا هدرک ناونع ار یتبثم بلاطم ،دوب ھتفرگ لاسما لیاوا انیم ھک یاهزیاج

 نیا عنام و دنک شدیما ان ،دنیوگیم شدروم رد نارگید ھچنآ دھدن هزاجا ھک دییوگیم انیم ھب ه
  .دنک لابند ار شفادھا و دریگب بوخ یاھهرمن ھک دوش

 .دشاب هدنھدرازآ وا یارب دیاب رظن نیا ندینش و تسا کرد لباق ششنکاو ھک دییوگیم انیم ھب و
 .دنک تبحص هراب نیا رد رتشیب دناوتیم دھاوخب رگا ھک دیھاوخیم وا زا
 

 فداصت تلع ھب ھک تسا شاوناز و رمک ھب هدش دراو یاھبیسآ یدوبھب لاحرد ،ھلاس 46 عجارم ،یدنز یاقآ .۵
 و بارطضا میالع تباب ھک ینامرد ھب تبسن ،ینامرد زکرم رد شریذپ نامز رد .تسا هدش داجیا یگدننار
 مھ ھب زا دعب ،شایگدرسفا و بارطضا یاھھناشن .دوب هدننک یراکمھ و زاب رایسب ،درکیم تفایرد شایگدرسفا
 امش ھب یدنز یاقآ ،یتکرح ھنماد تانیرمت یھنایم رد .دوب هدش عورش ینالوط یفطاع یھطبار کی ندروخ
 جاودزا ای /دوش تسود وا اب ھک دشاب رضاح یسک الاح ھک دراد کش و دنکیم یدیدش ییاھنت ساسحا ھک دیوگیم
 نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دنکیم یگدرسفا ساسحا و ھتفر نییاپ شقلخ ھیضق نیا رطاخ ھب ھک دیوگیم وا .دنک
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم

 



 تسا ملاس رگید تارظن زا ھکنیا ،وا بوخ لغش الثم( دینکیم هراشا یدنز یاقآ یاھییاناوت ھب فلا
 رظن زا ای دنربیم رس ھب لماک تمالس رد ھک دنتسھ یمک یاھناسنا دیوشیم روآدای و )هریغ و
  .دنرادن یلکشم چیھ یمسج

 ھطبار رد وا ندرک رکف یهوحن یور رب دناوتیم یگدرسفا ھک دیھدیم حیضوت یدنز یاقآ ھب ب
 .دشاب ھتشاد ریثات ،شدوخ اب

 سک چیھ شیاھبیسآ رطاخ ھب ھک هدز شرس ھب هدیا نیا روطچ ھک نیا یهرابرد یدنز یاقآ زا ج
 ھب ھک دیسرپیم یرگید تالاوس وا زا .دیسرپیم یتالاوس ،دشاب ھتشاد ھطبار وا اب دھاوخیمن
 یرتیقطنم روط ھب جاودزا/ندش تسود/طابترا یرارقرب تیعضو دروم رد دھدیم تصرف وا
 .دنک رکف

 ار تاساسحا نیا ،نامرد زا ھلحرم نیا لوط رد امش ناعجارم زا یرایسب ھک دییوگیم وا ھب د
 و دییوگیم تسا ماجنا لاح رد امش نامتخاس رد ھک یایشخبناوت هورگ یهرابرد وا ھب .دنراد
 .دنک تبحص ناشیشخبناوت یاھھبرجت دروم رد نارگید اب ھک دیھدیم داھنشیپ وا ھب

 و دنکیم ینیگمغ ساسحا رظن ھب وا ھک دینکیم ھصالخ روطنیا ار یدنز یاقآ یاھتبحص ه
 رد ھک دیھاوخیم وا زا .دراد ندرک جاودزا/ندش تسود دروم رد مھ یایدج یاھینارگن
 .دنک تبحص شیاھینارگن دروم رد رتشیب دناوتیم لیامت تروص

 ھب ندش دراو زا ھکنیا ات دھد ماجنا دیاب یتامادقا ھچ دنکیم رکف ھک دیسرپیم یدنز یاقآ زا و
 یاھرارق ددجم دناوتب ات دشاب ھتشاد بوخ ساسحا یاهزادنا ھب و دنک بانتجا رتقیمع یگدرسفا
 .دنک عورش ار جاودزا لحارم/دراذگب یتسود
 

 ھناخ رد ھک تسا هدرک باختنا ،سا ما یرامیب زا یشان طرفم یگتسخ اب امش یھلاس 60 عجارم ،یرکاش مناخ .۶
 ییاھتیلاعف ھنابلطواد تروص ھب یھاگ ،دنک راک ھناخ زا نوریب ھکنیا یاج ھب و دنک گرزب ار شنادنزرف و دشاب
 امش و هدش رتدیدش شایرامیب ،اریخا .ھتسنادیم رادانعم و ھنادنمتیاضر ار اھشقن نیا وا ،ھتشذگ رد .دھد ماجنا ار
 یور رب راک لاح رد امش ھک یتقو .دیاهدرک راک ار یقرب رچلیو زا هدافتسا و یژرنا هریخذ یاھدربھار وا اب
 دنکیم ساسحا و دروخیم ھطبغ رگید یاھمدآ یتمالس ھب ھک دیوگیم امش ھب ،دیتسھ یقرب یاھرچلیو اب وا قابطنا
 رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دھد ماجنا شایگدنز یارب یرادانعم راک چیھ تسین رداق رگید ھک
 ؟دیتسھ

 
 ناوخمھ وا یژرنا تیدودحم اب ماجنا یارب ھک ییاھشور و هدوب مھم وا یارب ھک ییاھتیلاعف فلا

 تصرف وا ھب ھک دیسرپیم ار یرگید تالاوس وا زا .دینکیم ھسیاقم و ھتشاذگ مھ لباقم  ار دشاب
 .دنک لیلحت و ھیزجت یرتیقطنم تروص ھب ار تیعقوم دھدیم

 یارب ،یقرب رچلیو زا هدافتسا و یژرنا هریخذ یاھدربھار ھک دیھدیم حیضوت یرکاش مناخ ھب ب
 ھب دناوتب ات دنک نیرمت ار اھدرکیور نیا دراد زاین وا و تسا هدش ھتفرگ رظن رد وا ھب کمک
 .دزادرپب ،دراد تیمھا شیارب ھک ار ییاھراک ماجنا

 زا و دیونشیم و دینیبیم ار شتاساسحا امش ھک دنادب یرکاش مناخ ھک دینکیم مھارف یطیارش ج
 .دینک کرد ار شتاساسحا رتشیب ات دھدیم ار تصرف نیا امش ھب ھک دیسرپیم ار یتالاوس وا

 ھک یفادھا میظنت یور شایژرنا حطس ھب ھجوت اب دراد لیامت ایآ ،دیسرپیم یرکاش مناخ زا د
   .دنک راک ،دنتسھ مھم وا یارب



 دیدقتعم امش و هدوب دنمشزرا نارگید یارب وا ھتشذگ رد ھک دینکیم یروآدای یرکاش مناخ ھب ه
 .دبایب دنتسھ مھم شیارب ھک ییاھزیچ ات دراد ار نیا ییاناوت ،شایژرنا دوبمک دوجو اب وا ھک

 دناوتیم وا ھک دییوگیم سا ما یاراد نانز عامتجا زا یاھکبش دروم رد یرکاش مناخ ھب و
 .دنک تفایرد یتیامح و داھنشیپ و دراذگب نایم رد اھنآ اب ار شیاھینارگن
 

 و فیرظ یتکرح و یتخانش دشر فیفخ یاھریخات اب یاھلاس 9 عجارم ،دازرھش امش ،ھسردم طیحم رد .٧
 رد ھک تسا یسفن ھب دامتعا اب کدوک ،یلک روط ھب دازرھش .دینکیم تاقالم ار یسح دنیآرف لالتخا یاھھناشن
 دازرھش ھک دیسریم رظن ھب ،ھتشذگ یاھھتفھ رد .هدوب قفوم ،تسوا یدشر ھلحرم و نس بسانم ھک یفیلاکت رتشیب
 هدافتسا وا طختسد و ندرک پیات یاھتراھم ھب ندیشخب دوبھب یارب امش ھک یایسمل یژولونکت زا هدافتسا رد
 ییاھفرح و دنکیم مخا ،دنک راک یسمل یھحفص اب دنکیم شالت ھک یتقو .دنکیم یگدنامرد ساسحا ،دیاهدرک
 یشنکاو ھچ اب امش ."میآیمن رب راک نیا سپ زا تقو چیھ" و ".مھدب ماجنا ار راک نیا مناوتیمن" :دنزیم اھنیا لثم
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد

 
-یم وا زا .دنک هدافتسا یسمل یھحفص زا دناوتیمن دنکیم رکف ارچ ھک دیسرپیم دازرھش زا فلا

 رب یرورم دیھاوخیم وا زا .داد ماجنا ییاھراک ھچ ،دنک راک رتویپماک اب تسناوت یتقو دیسرپ
 .دراد یتوافت و تھابش ھچ اھیلبق اب ھک دنیبب و ھتشاد تیلاعف نیا ماجنا

 ھک نیا دروم رد یتاداھنشیپ و دینکیم رورم دازرھش اب ار یسمل یھحفص اب راک یگنوگچ ب
 .دیھدیم وا ھب ،دشخبب دوبھب ار شراک روطچ

 یبوخ ھب یلبق نامرد تاسلج رد ھک ییاھراک دازرھش ھب ،یسمل یھحفص اب راک عورش زا لبق ج
 ماجنا ار راک نیا دناوتیم ،نیرمت اب دینادیم ھک دییوگیم وا ھب و دینکیم یروآدای ار هداد ماجنا
 .دھد

 اب .تسا یتخس راک ،یسمل یھحفص اب ندرک راک ھک دیتسھ ھجوتم امش ،دییوگیم دازرھش ھب د
 ،دیتشاد یگتسخ ھباشم ساسحا و دیتفرگیم دای ار یدیدج زیچ امش ھک ینامز دروم رد وا
 .دینکیم تبحص

 یارب و دنراد لکشم یسمل ھحفص اب ادتبا رد ،وا نسمھ یاھمدآ رتشیب ھک دییوگیم دازرھش ھب ه
 ھلیسو نیا زا هدافتسا ییاناوت و دنراد وا ھباشم تالکشم ھک نسمھ ناکدوک رگید اب یتاقالم وا
 .دیھدیم بیترت ،دناهدرک ادیپ

 حیجرت ار ندرک پیات و طختسد یور رب راک یارب یرگید هار ایآ ھک دیسرپیم دازرھش زا و
 دنوش کیدزن اھهویش نآ ھب روطچ ھک نیا اب ھطبار رد شیاھهدیا ھک دیھاوخیم وا زا و دھدیم
 .دراذگب نایم رد امش اب ار
 

 یمیدق یتحارج ھب ھک نمزم درد تیریدم یارب عجارم .دینیبیم ار نیسحریما مان ھب یاھلاس 21 عجارم امش .٨
 نامز زا نیسحریما .تسا هدومن ھعجارم امش ھب هدش بصع ماوداب و ھجوت لباق بیسآ ثعاب نیمھ و تسا طبترم
 دوع نمزم و ینالوط هرود کی رد رضاح لاح رد وا .تسا هدرکیم کمک شاهداوناخ ھب ھعرزم رد یکدوک
 ناحتما ار یدیدج یاھراک امش .دنتسین هدننک کمک ،لوادتم درد لرتنک یاھکینکت و تسا شایرامیب یاھھناشن
 ندرک ورد تقو .دوشیم دایز تیعقوم زا وا ینارگن ھک دینیبیم امش .دناھتشادن یریثات مھ اھنآ اما ،دیاهدرک
 تسد زا ار یدایز لوپ ،اھنآ ،دنک کمک شاهداوناخ ھب دناوتن نیسحریما رگا و تسا رگید یھتفھ ود لوصحم



 یاھنکسم دناوتیمن وا .دنک یگدننار ار روتکارت یدایز تاعاس دناوتیم ایآ ھک تسا نیا نارگن نیسحریما .دنھدیم
 تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دنکیم داجیا هدعم مخز ،اھوراد نیا و ھتشاد هدعم مخز اریز دنک هدافتسا یدایز
 ؟دیتسھ رتتحار

 
 دیھاوخیم وا زا و ھتفرگ رارق یدج یھارود رس رب وا ھک دینیبیم امش ،دییوگیم نیسحریما ھب فلا

 .دراذگب نایمرد امش اب تیعقوم نیا یهرابرد شتاساسحا و تارکفت رتشیب ات
 ھک دیروآیم شدای ھب ار ینامز و تسھ تصرف ندرک ورد ات زونھ ھک دییوگیم نیسحریما ھب ب

 .ددرگرب راک ھب تسناوتیم ھک دندوب هدرک شکورف یاهزادنا ھب شمئالع
 یگدنز نمزم درد اب ھک یزرواشک ناونع ھب شاھبرجت ھب ھجوتاب ھک دیسرپیم نیسحریما زا ج

 .دھد ماجنا دناوتیم یراک ھچ تیعقوم نیا رد دنکیم رکف ،دنکیم
 ھسیاقم مھ اب ار فلتخم ریبادت و اھباختنا ،دنک کمک وا ھب ھک دیسرپیم یتالاوس نیسحریما زا د

 .ددرگنرب لوصحم یورد نامز رد شدرد ات دنک
 یهزیگنا ھک کمک ھتسشنزاب نازرواشک ھب ھک دنتسھ ینیریخ ھک دیوشیم روآدای نیسحریما ھب ه

 دینکیم داھنشیپ وا ھب .دنک کمک ،دنتسھ نارحب رد ھک تسا ینازرواشک ھب ھک تسا نیا اھنآ
 رد دشاب ھتشاد لیامت ھک تسھ یسک ایآ دمھفب ات دنک رارقرب طابترا اھنآ اب شلکشم رطاخ ھب ھک
 .دنک راک وا یاج ھب ورد نامز رد موزل تروص

 و دینکیم رورم وا اب ار تسا هدرک ناحتما اریخا نیسحریما ھک درد تیریدم یاھدربھار مامت و
 لامتحا ھب ،دھد ھمادا شیاھھناشن تیریدم ھب وا رگا دھدیم ناشن دھاوش ھک دیوشیم روآدای وا ھب
 .تشاد دھاوخ درد هدنیآ رد یرتمک
 

 یراتفگ فیفخ تالکشم و تسار تمس فیفخ جلف ببس ھک یاھتکس تلع ھب ،ھلاس 65 لیکو ،یسدقم یاقآ   .٩
 راک وا اب ،دنزب مدق شقاتا رد رکاو یھلیسو ھب دناوتب وا ھکنیا یارب امش .تسا یرتسب یناوتزاب شخب رد ،هدش
 اب و دیدوب ھتفرگ مکحم ار وا نتفرهار دنبرمک ھک یتقو .تشاد یاهدننک راودیما تفرشیپ ،لوا یاھمدق رد .دیاهدرک
 ساسحا ھچرگا .دمھفیمن ار رکاو اب نتفر هار زا فدھ ھک دوب ھتفگ امش ھب ،دزیم مدق ییوشتسد تمس ھب امش
 دادیم حیجرت یسدقم یاقآ .دسرتیم دتفایب قافتا نیا تسا نکمم زور کی ھک نیا زا اما ،دتفایم نالا ھک دنکیمن
 مامت .دنک هدافتسا رکاو یاج ھب رچلیو زا ھک دراد دصق ،دش صخرم ھک یتقو و دنک هدافتسا یروتوم رچلیو زا ھک
 نامرد میت .دنک عورش ار رکاو زا هدافتسا ات ھتفایزاب ار دوخ لداعت یفاک یهزادنا ھب وا ھک دھدیم ناشن اھتست
 دینیشنیم وا اب امش .دنک هدافتسا رکاو زا رتدوز ھچ رھ ھک تسا رتھب وا یارب شایناوتزاب دنیآرف رد ھک دنکیم رکف
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دینکیم تبحص ھب عورش و

 
 وا ھب .تسا ھتشاد یاهدننک راودیما تفرشیپ راک لوا یاھماگ رد یسدقم یاقآ ھک دینکیم هراشا فلا

 ساسحا رکاو زا هدافتسا رد رتشیب و رتشیب رکاو زا هدافتسا یارب نامز لوط رد ھک دییوگیم
 .دنکیم یتحار

 اب دعب و دوشب وا نداتفا ثعاب تسا نکمم ھک دنک رکف یتیعقوم ھب دیھاوخیم یسدقم یاقآ زا ب
 دورب فرط نآ و فرط نیا ھب ییاھتیعقوم نینچ رد نمیا یلکش ھب دناوتیم روطچ ھک نیا وا
 .دینکیم یزیرھمانرب ار



 .دیھدیم حیضوت دنمتردق یاھرچلیو اب ھسیاقم رد ار رکاو زا هدافتسا یاھیدنمدوس تایئزج ج
 نداتفا زا شسرت دروم رد رتشیب دیھاوخیم امش دنادب ھک دیھدیم ار یھاگآ نیا یسدقم یاقآ ھب د

  .دیمفب رکاو زا هدافتسا ماگنھ رد
 حیجرت ھب .دراد باختنا قح دھدب ماجنا یراک ھچ نامرد رد ھک نیا رد ،دییوگیم یسدقم یاقآ ھب ه

 رچلیو زا هدافتسا ینامرد ھسلج ھمادا یارب دیھدیم هزاجا وا ھب و دیراذگیم مارتحا یسدقم یاقآ
 .دنک ناحتما ار

 داھنشیپ .تسا لوادتم رایسب نداتفا زا سرت ،یناوتزاب زا ھلحرم نیا رد دییوگیم یسدقم یاقآ ھب و
 زا هدافتسا یریگدای دنیآرف رد رضاح لاح رد و ھتشاد ھتکس ھک ناعجارم رگید اب ھک دیھدیم
 .دنک تبحص ،دنتسھ رکاو

  
 رثا رب ھک رتنییاپ حوطس یعاخن بیسآ لیلد ھب ،یاھفرح صقر ھب دنمھقالع ،ھلاس 19 زومآشناد ،اتیھانآ .١٠
 هار دناوتیم وا نازیم ھچ ھک نیا .دنکیم راک امش اب ھتشذگ هام ود رد ،تسا هداتفا قافتا یروتوم یھلیسو فداصت
 ار امش یاھھیصوت مامت ،هدوب ییانثتسا یعجارم وا ،لاح ھب ات .تسا صخشمان ،دھدب ناکت ار شاھنت نییاپ و دورب
 دیسریم رظن ھب تحاران رایسب .دمآ دوجو ھب وا لومعم درکیور رد یناھگان یرییغت ،زور کی .تسا هداد ماجنا
 ماجنا ینامرد راک رادقم ھچ تسین مھم ،هدیمھف یگزات ھب ھک تفگیم وا .دربیم لاوس ریز ار نامرد شزرا و
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دصقرب هرابود دناوتیمن تقو چیھ وا ،هدش

 
 ،دینکیم داھنشیپ وا ھب و دینکیم تبحص ھتشاد وا ھب ھیبش لکشم ھک یسک ،دروم رد اتیھانآ ھب فلا

 ار وا ،دوب هدامآ ھک ینامز رھ ھک دینکیم داھنشیپ وا ھب .دینکیم شایفرعم دوب هدامآ نامز رھ
 .دینکیم انشآ وا یبرم و درف نآ اب

 ھک دیسرپیم وا زا .دوش یط ھسلج نامز روطچ دیوگیم ھک تسا وا دینکیم یروآدای اتیھانآ ھب ب
 .دوش یرپس روطچ زورما ھسلج یقاب دراد تسود

 شدوخ حیضوت یارب یفلتخم یاھهار ھب دھدیم هزاجا وا ھب ھک دیسرپیم ار یتالاوس اتیھانآ زا ج
 .دنک رکف ،رگید یاھراک ای و تکرح ،صقر قیرط زا

 ،دصقرب هرابود دناوتیمن تقوچیھ ھک هدیا نیا اب وا دینیبیم امش ھک دیوشیم روآدای اتیھانآ ھب د
 .دیھدیم شوگ شیاھینارگن ھب و دینکیم ثکم .دنکیم مرن ھجنپ و تسد

 .دینکیم یروآدای ار نامرد جیاتن و فادھا وا ھب و دیھدیم رییغت ار اتیھانآ ییارگیفنم تھج ه
 ھلاسم نیا تیمھا و دینکیم یروآدای فادھا نیا ھب یبایتسد یارب ار هدش میظنت ینامرد حرط
 .دیھدیم حیضوت وا یارب ،دریگ راک ھب نانچمھ ار ششالت مامت دیاب وا ھک ار

 یبوخ ھب ھن الامتحا ھچرگا ،دھد ماجنا ار راک نیا هرابود هدنیآ رد دناوتیم وا دییوگیم اتیھانآ ھب و
 .ھتشذگ
 

 زا یشان طسوتم یراتفر تالکشم و یقاچ ،ایسکلسید اب طبترم فادھا یور رب ،ھلاس 17 عجارم ،اسیرپ .١١
 تسا لاس ود ابیرقت امش .دنکیم یگدنز هاگباوخ رد ھک تسامش ناعجارم زا یکی وا .دنکیم راک یبطقود لالتخا
 کی ناونع ھب ار اسیرپ و دسریم هار زا هاگباوخ دیدج دنمراک .دیراد وا اب یمکحم یھطبار و دیسانشیم ار وا ھک
 اسیرپ و دراد یبلطتردق ھب لیامت یردق ،دیدج دنمراک نیا ھک دینادیم امش .دنکیم ادج ھیقب زا ،زاسلکشم درف
 اب اسیرپ ،ھتفھ ود ضرع رد .دھد ناشن تمواقم دوخ زا ،دھد ماجنا دیاب یراک ھچ دنیوگب وا ھب ھک ینامز یھاگ



 ھمادا رد .دنکیم راتفر وا اب یسنجدب اب دیدج دنمراک ھک دیوگیم و دیآیم امش دزن یتاساسحا و ناشیرپ تلاح
 ھک تسا وا تبون ھک تسا هدش رکذتم اسیرپ ھب راب نیموس یارب دنمراک نآ ھک دیوشیم ھجوتم امش ،اھیسررب
 رتعیرس ار اھراک دیاش" :دیوگیم دنمراک ،"مدیم ماجنا ادعب" ھک دھدیم خساپ اسیرپ یتقو .دیوشب ار اھفرظ
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش ."یدرکیم مک نزو مھ یمک ،یدادیم ماجنا

 
 ھک نیا و یدرسنوخ ظفح ،یسفنت تانیرمت ماجنا اب ،ینینچنیا یاھتیعقوم رد دییوگیم اسیرپ ھب فلا

 اب دناوتیم وا ھک دھد ناشن نانکراک یھمھ ھب ،دناجنرب ار وا ،نارگید رظن راھظا دھدن هزاجا
 .دیایب رانک ھنافصنمریغ یاھتیعقوم و اھیتخس

 رھ ھک دنک میظنت دیدج دنمراک اب یکرتشم تاقالم ات دینکیم کمک وا ھب ھک دییوگیم اسیرپ ھب ب
 اسیرپ یور اھنآ ریثات و شتارظن راھظا اب ھطبار رد درف نآ اب دیشاب ھتشاد تصرف امش یود
 نانکراک اب ھسلج رد اسیرپ رظنھطقن زا و هدش مدق شیپ ھک دیوشیم بلطواد .دینک تبحص
 .دینک تیامح

 ار یتوافتم یاھهار و دینک یبایزرا ار تیعقوم ات دیسرپیم هدننک ییامنھار تالاوس اسیرپ زا ج
 .دینکیم ھسیاقم مھ اب ،دراد دوجو هدنیآ رد دنمراک نیا ھب خساپ رد ھک

 ھچ و امش اب ھطبار رد ھچ ار ییاھشکمشک وا ھک دیاهدید امش ھک دینکیم یروآدای اسیرپ ھب د
 اھشکمشک لح ھک دینکیم هراشا ھتکن نیا ھب .تسا هدرک لح یتبثم تروص ھب  ،ناراکمھ رگید
 ھب دنمراک نیا اب ار شلئاسم تسا رداق وا ھک دینادیم امش و تسوا  یاھییاناوت زا یاهزوح
  .دناسرب ھجیتن

 کرد لباق ،هدمآ دوجو ھب وا رد ھک یساسحا و هدیجنر وا ھک دیتسھ ھجوتم ،دییوگیم اسیرپ ھب ه
 .دنک تبحص ،شساسحا یگنوگچ دروم رد رتشیب ات دینکیم قیوشت ار وا .تسا تسا

 ار دشاب دناوتیم ھچ دیدج دنمراک اب لماعت هار نیرتھب ھکنیا اب ھطبار رد شرظن اسیرپ زا و
 یراک ھچ ھکنیا اب ھطبار رد یریگمیمصت امش ھک دینکیم لقتنم ار سح نیا اسیرپ ھب .دیسرپیم
 .دیراپسیم وا ھب ار دھد ماجنا
 

 یراتفر تالکشم و فیرظ تاکرح و راتفگ ریخات اب ار یاھلاس 5/2 رسپ ،ناکشا ،ییاپرس یناوتزاب زکرم رد .١٢
 .تسا هدرک داھنشیپ ناکشا یاھیقلخجک ندرک هرادا یارب ار یاھمانرب وا کدوک سانشناور .تسامش نامرد تحت
 ندرک راک لاح رد امش ھک ینامز ،زورما دنچرھ .تسا هداد باوج درکیور نیا و تسا قفاوم ھمانرب نیا اب وا ردام
 امش  .دراد یدنیاشوخان ساسحا ھک دیوگیم امش ھب و دسریم نارگن شردام ،ناترظن ھب ،دیدوب ناکشا اب درکیور نیا
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب

 دینزیم ار ییاھلاثم و دیھدیم ھئارا هاگدید نیا تشپ دھاوش هرابرد یتاعالطا ناکشا ردام ھب فلا
 .درادن یرطخ چیھ شرسپ یارب هاگدید نیا دھد ناشن وا ھب ھک

 یتروص رد و هدوب دیفم شرسپ یارب هاگدید نیا ردقچ ھک دیوشیم ناشن رطاخ ناکشا ردام ھب ب
 .دشابن یزاین نآ ھب هدنیآ رد تسا نکمم ،دنک ادیپ ھمادا تیقفوم ھک

 نیا دروم رد ییاھینارگن تسا نکمم وا ھک دیمھفب دیناوتیم امش ھک دییوگیم ناکشا ردام ھب ج
 .دنک تبحص ،دنکیم تحاران ار وا ھچنآ دروم رد رتشیب ھک دیھاوخیم وا زا .دشاب ھتشاد هاگدید

 دروم رد .دینکیم رورم ار تسا ناکشا یقلخجک ھب خساپ رد ھک ار یفلتخم یاھھنیزگ مامت د
  .دیھدیم حیضوت وا ھب اھھنیزگ زا مادک رھ دب ای بوخ یاھیگژیو



 ھک یردام دنچ سامت تاعالطا  و تسا یعیبط وا یاھشنکاو ھک دیھدیم ناشن ناکشا ردام ھب ه
  .دیھدیم وا ھب ار دناهدش نامرد درکیور نیا اب ناشنادنزرف

 یارب ییاھهار ھب ھک دیھاوخیم وا زا و دینکیم لیخد ھسورپ نیا رد رتشیب یتح ار ناکشا ردام و
 ناحتما ھب لیامت وا ھک تسھ یرگید دربھار رگا ھکنیا ای دنک رکف هاگدید نیا لیدعت و رییغت
 .دنک حرطم ار دراد ندرک
 

 زا لبق هام کی اھنت .دینکیم راک الاب حطس یعاخن ھعیاض اب ھلاس 38 ،ینسح مناخ اب امش ھتشذگ هام 6 لوط رد .١٣
 و ییاھنت ساسحا وا و تسا مک رایسب ینسح مناخ یگداوناخ تیامح .تفر ایند زا ناطرس لیلد ھب شردام ،وا بیسآ
 یدیدج رھش رد ار یراک امش رسمھ ،ھچرگا .دیدرک داجیا وا اب یوق یدنویپ امش نامرد هرود لوط رد .دنکیم اوزنا
 وا ،دیدرک تبحص ینسح مناخ اب ناتنتفر زا امش ھک یتقو .دینکیم ناکم لقن اجنآ ھب هام رخآ ات امش و تسا هدرک ادیپ
 یو درکلمع رد ھلئسم نیا ،یدعب تاسلج لوط رد .تفر ورف شدوخ رد یلو تشاد ار اھنیرتھب یوزرآ امش یارب
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .درک داجیا لخادت

 دییوگیم وا ھب .تسا ھتفرورف دوخ رد رایسب وا ھک دیدش ھجوتم دییوگیم ینسح مناخ ھب امش فلا
 دیھاوخیم وا زا .دراد امش عوقولابیرق نتفر اب یطابترا ھلئسم نیا ایآ دینادب دیھاوخیم امش ھک
 .دنک تبحص هراب نیا رد دھاوخیم رگا ات

 تسا هدرک بسک نامرد رد نونکات ینسح مناخ ھک ییاھدرواتسد ندرک صخشم ھب ار ینامز ب
 هاگن کی اب ار وا و دینکیم هراشا دینادیم شزرا اب وا دروم رد ھک ییاھزیچ ھب ،دیزادرپیم
 شاهدامآ ،دننکراک وا اب تسا رارق ھک یدیدج نارگنامرد ھب تبسن تبثم یدید اب و ھنانیبشوخ
  .دیزاسیم

 روطچ ار هدنامیقاب مک تاسلج دھدیم حیجرت ھکنیا دروم رد ینسح مناخ زا ندرک لاوس اب ج
 رارق ھک یتارییغت یور ار لرتنک رثکادح ھک دنکیم ساسحا وا ھک دیوشیم نئمطم ،دینارذگب
 مھارف یاھنیمز ،تالامتحا یخرب ندرک حرطم ھب زاین تروص رد .دراد ،دوش داجیا تسا
 وا تاداھنشیپ ندینش یهدامآ ھک دیزاسیم ناشن رطاخ و دنک رکف یاھنآ یور ھک دیروآیم
  .دیتسھ

 ،راذگ هرود نیا زا نتشذگ یارب تسا نکمم نالاسمھ هورگ اب طابترا ھک دییوگیم ینسح مناخ ھب د
 دنراد یعاخن بیسآ مھ اھنآ ھک دینکیم یفرعم ار شلاس و نسمھ دارفا وا ھب .دشاب هدننک کمک
  .دنوش انشآ ھباشم طیارش اب دارفا اب ھک دناهدرک لیامت زاربا و

 یارب ییاھهار ندرک ادیپ تمس ھب ار وا ھک دیسرپیم ار یصوصخب تالاوس ینسح مناخ زا ه
 دھدیم تصرف وا ھب ھک دیسرپیم ار یتالاوس ینسح مناخ زا .دنک ییامنھار ،تفرشیپ ھمادا
 .دنک روصت هدنیآ رد ار اھنآ جیاتن و فلتخم تالامتحا

 تسوا حالص ھب ھک ھچنآ یولج امش نتفر ھک دینیبب ھک دیرادن تسود دییوگیم ینسح مناخ ھب و
 وا ھک ییاھراک زا ناتدوخ تاراظتنا و دینکیم رورم وا اب ار شایناوتزاب فادھا .دریگیم ار
 .دینکیم نایب ار دھد ماجنا ناتنتفر زا لبق دناوتیم
 

 ،شایناوتان تعسو ھب ھجوت اب .دیاھتشاد نامرد تحت ھسلج 5 تدم ھب ار ،ھلاس 44 درم ،یدمحا یاقآ امش .١۴
 ،تساهداد عاجرا ار یدمحا یاقآ ھک یکشزپ و امش .دراد زاین رگید یھسلج هد ھب وا ھک تسا دقتعم ینامرد میت
 یدمحا یاقآ .تسا هدوبن زیمآ تیقفوم ھک دیاهداد ماجنا یو نامرد تدم لوط شیازفا یارب ار یدایز یاھشالت
 امش  .دنکیم یگدنامرد ساسحا و تسا نارگن حوضو ھب وا .دیایبرب اھھنیزھ تخادرپ هدھع زا اصخش دناوتیمن
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب

 ات دینکیم کمک وا ھب و دیھد شرازگ نیلوئسم ھب دیراد دصق امش ھک دییوگیم یدمحا یاقآ ھب فلا
 .دنک تفایرد ناگیار ینوناق هدعاسم



 تیعقوم نیا رد دینکیم رکف ھک یراک باختنا یارب ار وا ھک دیسرپیم یتالاوس یدمحا یاقآ زا ب
 نیا ھب شنکاو فلتخم یاھشور یاھدمایپ و تارثا وا اب .دنک ییامنھار ،تسا نیرتھب وا یارب
 .دینکیم یسررب ار تیعضو

 و ینارگن رد امش ھک دیھدیم ناشن یدمحا یاقآ ھب ناتیادص نت و تروص یاھتلاح قیرط زا ج
 .دینکیم فرص یو یاھینارگن ھب نداد شوگ یارب ار ینامز .دیتسھ کیرش وا یدیماان

-تیلاعف ات دینک هدافتسا تاسلج هدنامیقاب زا دیناوتیم امش ھک دیھدیم حیضوت یدمحا یاقآ یارب د
 ییاھنت ھب ار اھنآ زا یضعب( دھد ماجنا ھناخ رد دناوتب وا ھک دیھد ناشن وا ھب ار یاینامرد یاھ
 رب امش ،هدنامیقاب تاسلج لوط رد ھک دییوگیم یدمحا یاقآ ھب .)نارگید کمک اب ار یخرب و
  .دینکیم زکرمت ،یکمک یورین ندرک ادیپ و ینینچنیا مھم یاھتراھم شزومآ یور

 تیامح ار وا و دنک رکف داد ماجنا دیاب ھک یراک نیرتھب هرابرد ات دیھاوخیم یدمحا یاقآ زا ه
 یاھمانرب دوخ صیخرت زا سپ یارب دوشیم صخرم یدوزب ھکنیا ھب ھجوت اب ھک دینکیم
  .درازب

 دوش ھجوتم وا ھک دینکیم مھارف ار یطیارش .دیوشیم روآدای وا ھب ار یدمحا یاقآ یاھییاناوت و
 .دھد ھمادا شتفرشیپ ھب دناوتیم وا اما تسین بولطم طیارش ھچرگ
 

 شیاھاپ زا یکی ،یعضوم ناطرس لیلد ھب دش روبجم اریخا ھک تسا یاھلاس 26 یعامتجا راکددم ،ینایواک مناخ .١۵
 نیا دروم رد شناراکمھ و ناعجارم روطچ ،ددرگرب راک ھب یتقو ھک تسا نارگن دیوگیم امش ھب وا .دنک عطق ار
 تاقالم ار وا ھک تسا هدادن هزاجا یسک ھب شکیدزن هداوناخ زا ریغ ینایواک مناخ ،نونکات .دنھدیم ناشن شنکاو ھلئسم
 تبسن وا ییادزتیساسح یارب هدش یدنبھجرد درکیور امش .هدیسرتیم شرھاظ ھب تبسن اھنآ شنکاو زا اریز ،دننک
 ھب ،ینایواک مناخ .دینکیم یھارمھ عامتجا ھب نتفر یارب ار وا امش نآ رد ھک دینکیم داھنشیپ ار نارگید شنکاو ھب
 رد ار سرت ای یزوسلد یاھتلاح دھاوخیمن و دراد تشحو ھبرجت نیا زا ھک دیوگیم امش ھب یاھنامرحم تروص
 نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دناوتیمن شاینارگن لیلد ھب اما ددرگرب شراک ھب ھک دھاوخیم وا .دنیبب نارگید تروص
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم

 
-شنکاو زا سرت رب ھبلغ یارب تسا نکمم ھک ییاھراکھار ھب ینایواک مناخ ھک دیھدیم داھنشیپ فلا

 رب ،عامتجا رد روضح اب ییاھتیعقوم رد .دنک رکف ،دربب راک ھب شرھاظ ھب نارگید یاھ
 .دینکیم راک وا اب اھراکھار نیا زا هدافتسا یور

 نیا یاضعا ھک دییوگیم وا ھب .دیھدیم حیضوت ،نیلولعم یاھنمجنا هرابرد ینایواک مناخ ھب ب
 ھن ،تسا نارگید لکشم نیا سپ ،دنراد لکشم اھنآ رھاظ اب نارگید رگا ھک دنراد رواب هورگ
  .اھنآ لکشم

 یارب تسا زاین ھک یلحارم و دنیآرف وا ھب .دینکیم انشآ دوخ درکیور لوصا اب ار ینایواک مناخ ج
 زا ھکنیا زا لبق دینکیم ھیصوت وا ھب .دینکیم یروآ دای ار دنکیط بولطم جیاتن ھب ندیسر
  .دنک ناحتما ار راک نیا ،دشکب تسد درکیور نیا یارجا

 دییوگیم وا ھب .دیھدیم ناشن وا ھب ار شیاھاپ ندش عطق اب ندمآ رانک یارب ینایواک مناخ ییاناوت د
 سپ ،دوش ورھبور دنتسھ ناتسرامیب رد ھک یدارفا اب ھتسناوت وا رگا ھک دیتسھ نئمطم امش ھک
  .دوش ھجاوم مھ دنتسھ یمومع یاھناکم رد ھک یدارفا اب دناوتیم وا

 عطق ار شندب زا یوضع ھک دنیبیم ار یرگید صصختم یتقو ھک دیسرپیم ینایواک مناخ زا ه
 دیسرپیم وا زا یرگید تالاوس .دنکیم رکف ھچ ای دھدیم تسد وا ھب یساسحا ھچ ،تسا هدرک
 ناشن ار یتوافتم یاھشنکاو ،فلتخم یاھمدآ ھک دنیبب ار نیا ھک دنک تیادھ تمس نیا ھب ار وا ات
 .دننکیمن هاگن ھلئسم نیا ھب یفنم اھنآ ھمھ و دنھدیم

 کرد یارب امش ھب ھک دیسرپیم یرگید تالاوس ینایواک مناخ زا و دیھدیم ھمادا نداد شوگ ھب و
 .دنک کمک وا هاگدید رتھب



 
 تسا هدش ھتفگ امش ھب .دیاهدرک راک یفطصم مان ھب ھلاس شش یرسپ اب امش ،ھسردم رد ھتشذگ لاسکی تدم رد .١۶
 رتنییاپ فداصت زا دعب وا درکلمع .دراد یزغم ھبرض زا یشان فیفخ ھجوت تالکشم و یتکرح ریخات سالک رد وا ھک
 نیدلاو .دھدیم ناحتما سالک حطس رد وا نونکا .تسا ھتشاد یھجوت لباق یاھتفرشیپ نونکا اما هدوب سالک حطس زا
 ھک یتقو .دننکیم تیامح ،تسھ زاین ھک ینامرد رادقم رھ زا ایوق و دننکیم یوریپ ینامرد ھیصوت رھ زا یفطصم
 یتبثم ھطبار دوجو اب ،دنھدن ھمادا ار نامرد رگید ھک دینکیم داھنشیپ و دیھدیم رارق تفرشیپ نایرج رد ار اھنآ امش
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دنوشیم تحاران امش زا و هدش برطضم دنراد امش اب ھک

 یتروص رد و دنھد داھنشیپ یفطصم یارب ار یرگید فادھا ھک دیھاوخیم یفطصم نیدلاو زا فلا
 .دیھدیم ھمادا ار راک نیا ،دراد جایتحا نامرد ھب زونھ وا ھک دنھد ناشن اھنآ ھک

 .دیسرپیم یتالاوس ،ناشدنزرف نامرد ندادن ھمادا هرابرد اھنآ یاھینارگن رتھب کرد یارب ب
  .دینکیم ھصالخ اھنآ هاگدید زا ار ناتدوخ کرد

 زا ھک ینیدلاو اب ار اھنآ .تسا یداع ھلحرم نیا رد ناشینارگن ھک دییوگیم یفطصم نیدلاو ھب ج
   .دیھدیم رارق سامت رد ،دندرک روبع راذگ ھلحرم نیا

 .دیھدیم رارق نایرج رد ،تسا طبترم ھسردم تامدخ ھب ھک نامرد نیناوق دروم رد ار اھنآ د
 ھمادا ھب یجایتحا ھک دھدیم ناشن یفطصم درکلمع روطچ ھک دیھدیم حیضوت اھنآ یارب
 .درادن نامرد ھمانرب

 نانیمطا .دینکیم دیکات ،تسا هدروآ تسد ھب بیسآ زا دعب یفطصم ھک ییاھدرواتسد یور رب ه
 .دینکیم زاربا ار دھدب ھمادا یبوخ ھب ار شراک ،نامرد نودب تسا رداق وا ھک نیا زا ناتدوخ

 نامرد ندادن ھمادا یفنم و تبثم یاھدمایپ و دینکیم ھیھت ار یتسیل ،یفطصم نیدلاو کمک اب و
 .دینکیم لیلحت ار
 

 یژرنا هریخذ  و درد تیریدم یاھدربھار یریگدای لاح رد ،دراد اموفمیل ھک یاھلاس 54 مناخ ،یموصعم مناخ .١٧
 .دنکیم رییغت ناتھاگدید زا داقتنا ھب ناتیاھشالت زا ینادردق زا یھجوت لباق روط ھب وا تاساسحا ،زور ھب زور .تسا
 یکرحت تالکشم حطس و یکیزیف یاھھناشن نتفرگ تدش اب زور نآ رد یموصعم مناخ یاھراتفر ھک دیآیم رظن ھب
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش  .دراد طابترا وا

 رتھب کرد ھب کمک یارب و دیھدیم شوگ ناتدرکیور دروم رد یموصعم مناخ یاھینارگن ھب فلا
 .دیسرپیم ار یتالاوس ،وا هاگدید

 و یرامیب یاھھناشن نیب ھطبار دنک کمک وا اب ات دیسرپیم ار یتالاوس یموصعم مناخ زا ب
 و لبق اھھناشن حطس یراذگهرمن رد ھک دینکیم تساوخرد یموصعم مناخ زا .دنیبب ار شراتفر
 هاگدید ھب تبسن ار شساسحا یگنوگچ ات دیاوخیم وا زا و دنک تکرش امش اب ھسلج رھ زا دعب
 .دنک ھسیاقم ،ھسلج رھ زا دعب و لبق امش ینامرد

 روط ھب دناوتیم ،دبای شیازفا یگتسخ و درد یتقو روطچ ھک دیھدیم دای یموصعم مناخ ھب ج
 نیا نیب ھطبار ھک دینکیم هراشا یتاقیقحت ھب .دھد رارق ریثات تحت نامرد ھب ار درف هاگدید یلک
 .دھدیم ناشن ار یقلخ تیعضو و اھھناشن عون

 دنک یراذگفدھ دوخ یارب ،تالکشم اب ھھجاوم نیح ھک دینکیم تساوخرد یموصعم مناخ زا د
 نامرد زکرمت ھک دیوشیم هدامآ .دریگ هرھب نامرد تاسلج زا ناکامک تسا نکمم ھنوگچ ھک
 .دیھد رییغت ،تسا ناوخمھ یموصعم مناخ هدش نییعت فدھ اب ھک یدراوم رب ار

 تسا هداد ماجنا نامرد رد وا ھک ییاھشالت یارب تبثم تیوقت داجیا یور رب ار ناتدیکات ه
 .وا دب یاھزور رد یتح ،دیراذگیم

 و دناھتفای دوبھب اما ھتشاد ناطرس یھبرجت ھک یدارفا اب دیھدیم داھنشیپ یموصعم یمناخ ھب و
  .دریگب طابترا ،دنراد ھباشم تالکشم اب دارفا رگید اب ییانشآ ھب لیامت



 
 یاقآ ،ھسلج کی .دنکیم ھعجارم امش ھب ھک تسا هام ود تدم ھب ،تسد بیسآ اب ھلاس 34 درم ،یدیعس یاقآ .١٨
 هدش ھیصوت تانیرمت مامت ھک دنکیم راھظا وا .دروخیمن ناکت شتسد ،ھتشاد راظتنا ھک یاهزادنا ھب دیوگیم یدیعس
 تانیرمت ھنازور رگا ھک دیاھتفگ وا ھب امش ،لوا ھسلج لوط رد ھک دنکیم ھفاضا نینچمھ .تسا هداد ماجنا ھناخ رد ار
 تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .دروآیم تسد ھب هرابود ار شناتسد نداد تکرح ییاناوت ،دھد ماجنا ار هدش ھیصوت
 ؟دیتسھ رتتحار

 ماجنا ھناخ رد ار ینامرد یاھھیصوت مامت دارفا رگا یتح ھک دیھدیم حیضوت یدیعس یاقآ ھب فلا
  .تشاد دنھاوخ ییاھتیدودحم ناکامک ،هام ود زا دعب اھمدآ زا ینیعم دصرد ،دنھد

 لباق ،دنیبیمن ار تشاد تسود ھک یتفرشیپ ھکنیا لیلد ھب وا یتحاران دییوگیم یدیعس یاقآ ھب ب
 حیضوت رتشیب شیاھیدیماان و تاراظتنا هرابرد ھلحرم نیا رد دیھاوخیم وا زا .تسا کرد
 .دھد

 هراشا ھتشاد ھک ییاھدرواتسد ھب و تسا هزات اتبسن بیسآ ھک دینکیم دزشوگ یدیعس یاقآ ھب ج
 دیتسھ نیبشوخ اما ،دوشیم بوخ الماک وا ھک دیھدب لوق دیناوتیمن امش دییوگیم وا ھب .دینکیم
 .دروآ دھاوخ تسد ھب هرابود ار تکرح ییاناوت ،نامز لوط رد ھک

 ار یتاساسحا نینچ ،دوبھب زا ھلحرم نیا رد مدرم رتشیب ھک دیھدیم عالطا یدیعس یاقآ ھب د
 .دنک ادیپ یسرتسد ،دراد زاین انثا نیا رد ھک ییاھکمک ای عبانم ھب ات دینکیم کمک وا ھب .دنراد

 ،هدوب وا نامرد رسک و مک یزیچ ھچ دنکیم ساسحا ھک نیا هرابرد ات دیھاوخیم یدیعس یاقآ زا ه
  .دیتسھ وا یاھینارگن ھب ییوگخساپ یهدامآ ،تسا نکمم ھک ییاج ات امش و دھد دروخزاب امش ھب

 ار شراظتنا دروم جیاتن ات دیھاوخیم وا زا و دینکیم تسرد ینامز لودج کی یدیعس یاقآ اب و
  .دینک ھسیاقم ،تسد بیسآ لوادتم لکتورپ اب ار یدیعس یاقآ ینامز لودج .دسیونب زور رھ

  
 اب دنکیم ساسحا یتقو ھک تسا ھحناس زا سپ سرتسا لالتخا و یزغم بیسآ اب یاھلاس 29 زابرس ،ایرکز یاقآ .١٩
 زا دعب .دوشیم هدزتشحو و دراد یمالک یرگشاخرپ ھب شیارگ ،هدش راتفر ھنافصنمریغ رگید یسک ای شدوخ
 اما ،ھتشاد ییاھتفرشیپ نامرد رد وا ھک ھچرگا .تسا هدش ساسح رایسب ،یسح یاھکرحم و سرتسا ھب ،شبیسآ
 ،دش ھسلج دراو ایرکز یاقآ ھک یتقو .دنکیم تینابصع ساسحا ،دوشیم نارگید شکمشک ای شنت دھاش یتقو زونھ
 یارب ار یشنم ،راظتنا قاتا رد عجارم کی هدوب دھاش ھک دیوگیم امش ھب وا .دیسریم یبصع و ھکوش رظن ھب
 یشنم اب ،مھ ھب رد ندیبوک و شیادص ندرب الاب اب درم نآ ھک دیوگیم امش ھب وا .دنکیم مھتم ،هابتشا باسح تروص
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد یشنکاو ھچ اب امش .تسا هدرک راتفر دب

 نیا فرط زا ندید بیسآ رطخ ضرعم رد یسک دنکیم سح ایآ ھک دیسرپیم ایرکز یاقآ زا فلا
 ،دوش ھجوتم ایرکز یاقآ ھک دینک مھارف یتصرف ات دیھدیم ھمادا دوخ تالاوس ھب .دوب درم
  .دنکیم دیدھت ار نارگید یرطخ ھک تسین نیا یانعم ھب درف کی ندوب ینابصع

 وا زا و تسا هدننک تحاران ،ندوب اھدادیور نیا دھاش ھک دیتسھ ھجوتم دییوگیم ایرکز یاقآ ھب ب
 .دراذگب نایم رد امش اب ار شتاساسحا رتشیب دیھاوخیم

 دھاش یتقو ھک تسا یعیبط دندوب گنج رد البق ھک ینازابرس یارب دییوگیم ایرکز یاقآ ھب ج
 دینکیم هراشا نازابرس زا یھورگ ھب .دنشاب ھتشاد ندش دیدھت ساسحا ،دنوش یمالک یریگرد
  .دننکیم تاقالم ار رگیدمھ ،لئاسم نیا ندرک تیریدم یاھهار ھب عجار ثحب یارب ھک

 تسھ زاین ،دوشیم تحاران تارجاشم نیا زا یتقو دنکیم رکف ھک دیسرپیم ایرکز یاقآ زا د
  .دیھدیم رارق رظندم ار وا تاداھنشیپ تسا نکمم ھک ییاجنآ ات .دھد ماجنا ار یراک ھچ

 دیوشیم روآدای ایرکز یاقآ ھب و دینکیم هدافتسا شزومآ یارب تیعقوم کی ناونع ھب قافتا نآ زا ه
 سرتسا ھب ،گنج براجت رطاخ ھب ھک داد حیضوت ھنوگنیا ار وا شنکاو زا یشخب دوشب دیاش ھک
 .تسا هدش رتساسح اھکرحم و



 وا ھب .تسا هدرک لمع بوخ یلیخ دادیور نیا رد شمارآ ظفح رد ایرکز یاقآ ھک دینکیم هراشا و
 ردقچ شتاساسحا لرتنک یارب ،تسا هدرک عورش ار نامرد ھک ینامز زا ھک دینکیم یروآدای
  .تسا هدرک تفرشیپ

  
 یاضف رد ،ھجوت دوبمک-یلاعفشیب لالتخا اب طبترم یلیصحت تالکشم رطاخھب ھک تسا یاھلاس هد رتخد ،زاناس .٢٠
 اب اعیرس زاناس ،دنوشیم زیگنارب شلاچ یمک فیلاکت یتقو ھک دیاهدش ھجوتم .تسا ھتفرگ رارق نامرد تحت ھسردم
 یمک ھک یفیلاکت دناوتیم زاناس ھک تسا حضاو امش یارب .دھدیم ناشن شنکاو ،دمھفیمن ار ھلئسم نیا ھک نیا نتفگ
 امش ،یدعب ھسلج رد .دوشیم فرصنم ،دنکب یشالت ھکنیا زا لبق یتح وا اما ،دھد ماجنا ار تسا رتالاب وا حطس زا
 یشنکاو ھچ اب امش .دمھفب ار نآ دناوتیمن ھک دنکیم راھظا وا و دیھدیم زاناس ھب ار تسا رتھتفرشیپ یمک ھک یفیلکت
 ؟دیتسھ رتتحار تیعقوم نیا رد

 روتسد ،دیھدیم زاناس ھب ار یرتزیگنا شلاچ ای دیدج تیلاعف ای سالک ای نامرد رد ھک ینامز فلا
 .دیھدیم وا ھب ار یرتشیب نامز و رارکت ناکما ،رتحضاو لمعلا

 دییوگیم زاناس ھب .دننک یناوتان زاربا شلاچ لابق رد دارفا ھک تسا یعیبط دییوگیم زاناس ھب ب
 ھک یتقو و دھدب یرتشیب نامز وا ھب ھک دینکیم میظنت یاھمانرب شملعم یگنھامھ اب امش ھک
 .دنک راک وا اب ھتفھ لوط رد ،دوب رتزیگنا شلاچ فیلکت

 شلاچ ھب ار وا ھکنیا مغرلایلع ار ییاھزیچ وا ھک دینکیم یروآدای ار ییاھتیعقوم زاناس ھب ج
 وا دینادیم امش دییوگب وا ھب و دنکب ار ششالت ھک دیھاوخیم وا زا .دوب ھتفرگدای ،دیدوب هدیشک
 .دھد ماجنا ار راک نیا دناوتیم

 ار اھنآ تسین رداق دنک سح وا ھک دوشیم ثعاب فیلاکت رد یزیچ ھچ ھک دیسرپیم زاناس زا د
 ندرک لماک رد ار شدوخ یاھییاناوت دھد هزاجا وا ھب ھک دیسرپیم ار یتالاوس و دھد ماجنا
 .دھد رارق شیامزآ دروم ،فیلاکت

 ماجنا رد وا ھب ات داد ماجنا دوشیم ھک یتامادقا ھب عجار دیوگب امش ھب دیھاوخیم زاناس زا ه
  .دراد یرکف ھچ ،دنک کمک وا ھب هدش راذگاو

 رد یمارآ ھب .تسا راوشد وا یارب دیدج یاھزیچ ندرک ناحتما ھک دینادیم ،دییوگیم زاناس ھب و
 .دیسرپیم یتالاوس ،دھد فارصنا راک زا شالت زا لبق دراد لیامت ارچ ھکنیا دروم

 


