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 انورک سوریو يریگهمه رد ناکدوک
 

 اب تسا نکمم ناکدوک ،دنریگیم رارق اهسرتسا و اهنارحب ریثات تحت اهنآ زا رتشیب یتح و نالاسگرزب دننام ناکدوک
 )تارطخ راکنا ای ،تارطخ ییامنگرزب ،نتشگ رصقم لابند دننام( فلتخم راکفا و یناجیه ياهشنکاو ناشنس هب هجوت
 نآ هب یتوافتم ياهلکش هب تسا نکمم و دننک تبحص یبوخهب نآ دروم رد دنناوتیمن بلغا دنچره .دنشاب هتشاد
 .دننک ادیپ يراردابش یتح و دنوش ینابصع ،رارقیب ،برطضم ،ریگهشوگ ،دنبسچب نیدلاو هب ً الثم ،دنهد ناشن شنکاو

 ؟مینک وگتفگ ینارحب طیارش دروم رد ناکدوک اب هنوگچ
 تبحص شمارآ اب ،كدوک اب وگتفگ ماگنه رد سپ .دنوشیم هجوتم نیدلاو تاناجیه زا ار ناشدوخ ندوب نما نازیم ناکدوک §

 سرتسا دیناوتب ات دینک تیریدم ار ناتدوخ سرتسا دیاب لوا نارحب طیارش رد .دیشاب كدوک يارب یبوخ يوگلا .دینک
 یفخم كدوک زا ار دوخ ینارگن درادن یموزل دنچ ره .دیشاب طلسم ناتیاهسرت رب دینک شالت .دینک تیریدم ار ناتدنزرف
 .دیراذگب نایمرد وا اب هداس نابز هب ار دوخ سرتسا و ینارگن تلع ،دش امش سرتسا هجوتم كدوک رگا و دینک

 زا .دراد یبذاک ياهینارگن و اهتشادرب ءوس ایآ دینک یسررب .دیسرپب نارحب دروم رد ار كدوک ياهینارگن و اههتسناد ادتبا §
 ؟دنکیم تنارگن ییاهزیچ هچ ؛؟يراد يرکف هچ طیارش نیا هب عجار ؛؟ياهدینش هچ عوضوم نیا هب عجار وت :دیسرپب كدوک

 نایب و ندز فرح يارب ار كدوک یلو .دینک شوگ و دنزب فرح شیاهسرت و اهقافتا دروم رد ،دینک قیوشت ار كدوک §
  .تسا یعیبط طیارش نیا رد سرت دننام فلتخم تاساسحا هبرجت هک دییوگب وا هب .دیهدن رارق راشف تحت تاساسحا

 دنهدیم ناشن ار عوضوم تیمها هک دینک هدافتسا یتاملک زا .دیهدب تسرد تاعالطا مهف لباق و هداس ینابز اب ناکدوک هب §
 يرامیب دارفا یضعب و دراد دوجو یگدروخامرس هیبش يرامیب کی هب التبا لامتحا" الثم .دننکیمن داجیا تشحو و سرت یلو
 یلیخ عاضوا" :دیئوگن الثم .دیناسرتن ار كدوک اما  ."میوشن رامیب هک مینک تبقارم تسا مزال سپ ،دنریگ یم ار يرتدیدش
 ."دنریمب همه هراد ناکما ،تسا كانتشحو ای كانرطخ

 دییوگب كدوک هب .دنراد زاین يرتشیب شمارآ و یشخب نانیمطا ،هجوت هب ،دشاب رتمک ناکدوک نس هچره ،تخس طیارش رد §
 .دینکیم تیامح وا زا و دیتسه شرانک

 التبا زا لبق الثم .دیهد رارق كدوک رایتخا رد ار زاین دروم تاعالطا هلحرم ره رد .دیهدن كدوک هب اجکی ار تاعالطا يهمه §
 زورب كدوک دوخ ای هداوناخ دارفا رد يرامیب هکینامز و دیهدب ار يریگشیپ هب طوبرم تاعالطا ،كدوک دوخ ای کیدزن دارفا
 هک یتاعالطا نداد زا .دینادب ار وا تالاوس همه خساپ تسین مزال .دیهدب ار طیارش نیا رد تبقارم هب طوبرم تاعالطا ،درک
 .دینک بانتجا ،دینادیمن يزیچ ای دیتسین نئمطم اه نآ یتسرد زا

 حیضوت اهيرامیب يریگهمه دروم رد الثم .دینک تیوقت يو رد ار دیما و یفرعم كدوک هب ار یتیامح و یتبقارم تاناکما §
 و ناتسود دشاب مزال رگا انمض .دننک یم کمک ام هب نامرد و تشادهب لنسرپ و ناراتسرپ ،ناکشزپ میوشب رامیب رگا :دیهد
 .دننک کمک هک دنتسه هدامآ مه لیماف

 لقتنم يزاب قیرط زا ار شزومآ نیا دیناوتیم .دیهد دای وا هب كدوک نس اب بسانتم ار يرامیب هب التبا زا يریگشیپ ياههار §
  .تسد نتسش هوحن لثم .دینک

 دح ات ار شارخلد ياههنحص و رابخا اب كدوک ههجاوم دینک یعس .دینکن لابند ناکدوک روضح رد ار رابخا ناکما دحات §
  .دیهدب وا هب ار انورک زا یشان ریم و گرم دادعت دننام تایئزج مامت تسین يزاین .دینک دودحم نکمم

 عقوم دنکیم بانتجا ندیباوخ اهنت زا رگا .دینک ظفح يزاب و باوخ ،اذغ دننام كدوک هرمزور ياههمانرب مظن ،نکمم دح ات §
 .دیشاب شرانک ندیباوخ

 لاثم ،قیمع و هتسهآ سفنت :دننام دیهد دای وا هب بارطضا ياه هناشن شهاک يارب هداس ياههار ،كدوک نس اب بسانتم §
 ؛دنک لش ار شدوخ ياهچراپ کسورع کی لثم ،دیهد دای وا هب ار یمارآ نت تانیرمت ؛دییوگب ار کنکداب ندش یلاخ و رپ
  .دوش يزاب لوغشم ای ؛دنک شوگ شخب مارآ یقیسوم هب

 طیارش اب روطچ نارگید دننک هجوت دیهاوخب اهنآ زا .دینک بلج ناتسود و نایفارطا ياهراتفر و اهشنکاو هب ار ناکدوک هجوت §
  .دننکیم يزاب ای ،دننیبیم نویزیولت ؟دننکیم تبحص هیقب اب الثم ؟دنیآیم رانک ینارحب

 كدوک بانتجا و بارطضا ،سرتسا تدش هک تسا نکمم دراوم یخرب رد یلو دنیآیم رانک نارحب طیارش اب ناکدوک رتشیب §
 .دیریگب کمک و دینک تروشم ناور تمالس ناصصختم اب تروص نیا رد ،دشاب دایز
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 ؟مینک هچ ،دننامیم هناخ رد يرتشیب تقو ناکدوک هک ییاهنامز
 ثعاب يزاب .دنراد حیرفتو يزاب هب زاین يرگید نامز ره زا شیب راوگان ثداوح عوقو زا سپ و نارحب طیارشرد ناکدوک
  .دهد یم شمارآ اهنآ هب و دوش یم سرتسا زا نانآ هجوت ندرک فرحنم

 .دینک رتشیب ار ناکدوک يزاب و یمرگرس ياه همانرب دینک یعس §
 .دناوخب باتک ،دنک تسرد یتسدراک ,دهد شوگ کیزوم ،دنیبب نویزیولت §
 .دهد شوگ ناشینارگن هب و دینک تبحص اهنآ اب .دیهدب صاصتخا ناکدوک هب يرتشیب تقو §
 اههچب ات دنهدب امش هب يزاجم ياههکبش قیرط زا ار یشزومآ ياههگرب و فیلاکت هک دیهاوخب ناتدنزرف ملعم و هسردم زا §

 .دنهد ماجنا ار دوخ هرمزور ياهتیلاعف دنناوتب

 ؟مییوگب يزیچ هچ كدوک هب يرتسب ای هنیطنرق نامز رد
 ماجنا ار ریز تامادقا كدوک سرت شهاک يارب .دشاب هدننک لسک ای كانسرت تسا نکمم كدوک يارب يرتسب ای هنیطنرق
 :دیهد

 ییادج هب روبجم ندش هنیظنرق ای يرتسب دننام فلتخم لیالد هب رگا ،دیراد هگن دوخ رانک رد ار ناکدوک ،نکمم دح ات §
 ناتسرامیب رد دیاب و تسین بوخ شلاح هداوناخ ياضعا زا یکی ای و كدوک هک دیهد حیضوت وا يارب یشخب نانیمطا اب ،دیدش
 .دوش رتهب ناشلاح هک ،دننک کمک وا هب اهرتکد ات دوش يرتسب

 .تسا بترم زیچ همه دیهد نانیمطا اهنآ هب .دیشاب هتشاد ییویدیو ،ینفلت سامت وا اب مظنم روط هب §
  .دینک مرگرس باتک ندناوخ ای ،نویزیولت ياشامت ،يزاب اب ار كدوک .تسا لح هار نیرتهب كدوک ساوح ندرک ترپ یهاگ §


