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تا سالم تَ خْاًٌذٍ عضیض . هذت ُا تْد کَ تَ دًثال هتي سویٌاسُای تکٌیک 

ُای جاهع هْفقیت اص دکتش ضاُیي  فشٌُگ دس ّب سایت ُای هختلف ّ 

هْتْس ُای  جستجْ تْدم  تا تالخشٍ  طثق ضشب الوثل  جْیٌذٍ یاتٌذٍ است  

اتخاًَ دس  اصفِاى ّ کت 4831سا دس هْسد خْدم  اجشا کٌن.دس  تِوي هاٍ 

هشکضی  هجوْعَ سویٌاس ُای تکٌیک ُای هْفقیت ضشکت کشدم کَ تا تَ 

سال دس خْدم حس کشدٍ  6االى اثشات تسیاس هثثت ّ عویق  اى سا  پس اص 

ّضاُذ تغییشات خْتی دس ُوَ اتعاد صًذگی ام تْدم  ّ هسیش صًذگی هي تا 

یذ ایي سلسلَ سویٌاس ُای هْفقیت دس اصفِاى عْض ضذ ّ ُذف ُای جذ

تشای خْد اًتخاب کشدم ّ تا دّستاى جذیذ ّ تِتش ّ ... استثاط تشقشاس 

کشدم ّ. ّ تَ پیطشفت ُای هِوی دست پیذا کشدم کَ رکش اى دس ایٌجا حول 

تش خْد ستایی خْاُذ تْد.  ًویذاًن اقای فشٌُگ کجاست ّ چَ هیکٌَ تْ 

طاتَ ایي هذت ّلی تا سویٌاسُای تی ًظیشش ًسثت تَ اکثش استاد ُای ه

 هحثت ایطاىهْفقیت سٌگ توام گزاضت ّتشای قذسداًی ّ تشای جثشاى ایي 

 05سعی کشدم توام هطالة کاهل سویٌاسُای ایطاى دس اصفِاى کَ تالغ تش 

سی دی تصْیشی تْد سا هتٌص سا ّیشایص ّ تثذیل تَ یک کتاب جاهع 

اى  دس ُوَ جای ایشاى ّ جِفاسسی صتاًاى  الکتشًّیکی کٌن تا تَ دست ُوَ

ّ تِثْد  ذ... تشسذ تلکَ صًذگی تِتشی سا اص ُش لحاظ صًذگیطاى تجشتَ کٌٌ

دٌُذ .حتی اگش یک ًفش ُن تا خْاًذى ایي کتاب الکتشًّیکی صًذگی تِتشی 

 پیذا کٌذ پاداش خْدم سا گشفتَ ام.

 

ssajadshahrokhi@gmail.com 48.5.6.43گشد اّسًذٍ  سجاد ضاُشخی      ذ.ًظش تذُی 
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 ...هْفقیت  یک پیطٌِاد دّستاًَ تشای استفادٍ تِتش اص ایي کتاب جاهع الکتشًّیکی

صون ُستیذ ّتذاًیذ کَ ایي ْى تایذ هاُِا ّقت تگزاسیذ اگش هتشای هطالعَ کاهل ایي هت -4

 تکٌیک ُا ّاقعا جَ هعجضٍ ای هیکٌَ.!!

کٌیذ )تا  پشیٌتحتوا  ساایي کتاب الکتشًّیکی ّاقعا هصون ُستیذ اى  اگش تشای خْاًذى-2

تْجَ تَ دضْاسی ُای هطالعَ ّ خستگی تا کاهپیْتشّ اریت ضذى چطن ُا تِتشٍ کَ پشیٌت 

 تطَ ّ هِن تش ایي کَ ُویطَ دس دستشسَ ّ قاتلیت عالهت گزاسی داسٍ

کٌیذ)جضٍّ کاغزی( یا تا تٌظین حتوا صیش هطالة ّ تکٌیک ُای کلیذی خط تکطذ یا سًگی -8

 .کٌیذ صیش ایي قسوت ُا سا سًگی PDF Readerتشای   ًشم افضاس  HIGHLIGHTقسوت 

دس طْل هطالعَ ُویطَ تَ ایي فکش کٌیذ چطْس ایي تکٌیک گفتَ ضذٍ سا عوال دس صًذگی -1

 ضخصی خْدم تتْاًن اجشا کٌن؟

ویٌاس ُا ُستیذ دس گْگل جستجْ اگش ّاقعا طالة دسیافت سی دی ُای تصْیشی ایي س-0

ضْد تسیاسی اص فشّضگاٍ ُای ایٌتشًتی ایي هحصْل سا داسًذ یا دس صْست توایل تَ هي 

 ایویل دُیذ.

ذ اص عکَ ت HTMLهیثاضذ دس قالة فایل  جلسَ  51ایي کتاب الکتشًّیکی حاصل  -6

َ هي ایي است ّیشایص طْالًی اى دس افیس تثذیل تَ کتاب الکتشًّیکی ضذ ٍ است.ّ تْصی

 هشحلَتکٌیک ُای گفتَ ضذٍ سا سعی کٌیذ تَ سا هطالعَ کٌیذ ّ   فقط یک جلسَکَ ُش سّص 

 تشساًیذ ّ توشیي کٌیذ. عول

 تاضیذ.اتتذا سالهت ّ سپس هْفق  

 (   48.5.6.43اصفِاى     )ضاُشخی

ssajadshahrokhi@gmail.com 
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  اّل رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 

 : اّل ثغو
 

 

 تضْل لقّم

 

 

 تْرَ ثؼاى ثبيؼ فًؼگي ػؿ تضْل هـاصل ىـّٛ اف ٩جل کَ چيقي هِوتـيي
 ثبيؼ.  امت" تضْل ثـاي ثْػى تيٌَ"  ثِتـ ثيبى ثَ ّ ًيبف اصنبك ، کـػ

 ثَ ّ ػاػٍ ت٢ييـ ؿا ؿّفهـٍ فًؼگي ثبيؼ کَ ثـمين ربيي ثَ ّرْػ توبم ثب
 .کـػ صـکت ىؼى ثِتـ موت
 

 

 ّ اؿاػٍ ثَ ًيبف کَ ؿاُي ُـ ػؿ ُؼ٣ ثَ ؿميؼى ثـاي ػىثْ تيٌَ اُويت
 .ًينت اًکبؿ ٩بثل ، ػاؿػ امتوـاؿ ّ ٍجـ

 مـ ثـ آة ثْػ کـػٍ ٥ـاهْه ٍبصجغبًَ ، هِوبًي يک ػؿ گْيٌؼ هي
 ثَ تٌِب اهب ، ىؼًؼ تيٌَ يکي يکي هِوبًِب ّ گؾىت هؼتي ، ثگؾاؿػ م٦ـٍ
 کَ هيقثبى ، کـػًؼ هي اکت٦ب" کزبمت آة" ّ" ىؼين تيٌَ" ايٌکَ گ٦تي
 . ًينتٌؼ تيٌَ کؼام ُيچ ّا٩ٜ ػؿ ايٌِب گ٦ت ػلو ػؿ ، ثْػ فيـکي هـػ
 

 

 ؿا إـا٣ کَ صبلي ػؿ ّ ثـعبمت عْػ ربي اف هِوبًِب اف يکي ًبگِبى
 "کزبمت؟ آة ايي پل: "  گ٦ت کـػ هي ًگبٍ آة رنتزْي ثَ

 ُيچ:"  گ٦ت ّ کـػ هيِوبًِب مبيـ ثَ ؿّ ، هِوبًو تاله ػيؼى ثب هيقثبى
 ٕلت ثَ کَ امت کني ّا٩ٞي ي تيٌَ ، ًينتيؼ تيٌَ ّا٩ٜ ػؿ ىوب اف کؼام
 .کٌؼ هي رنتزْ ؿا رب ُوَ آى ػًجبل ثَ ّ عيقػ هي ثـ عْػ ربي اف آة
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 کَ ربيي اف مپل ّ ثغْاُين ثبيؼ ، امت" ثْػى تيٌَ" ًيق تضْل اّل ٩ؼم
 . کٌين صـکت ّ ثـعيقين ُنتين

 

 

 

 

 

  ػّمرلنَ 
 

 

 تضْل ّ پييـ٥ت ثـاي ثْػى تيٌَ ّ تضْل لقّم پيـاهْى ، اّل ٩نوت ػؿ
 ثيبى ؿا تضْل ىـّٛ ثـاي هِن ٝبهل چٌؼ ػّم ي رلنَ ػؿ کـػين ٍضجت

 کٌين هي

 

 

 :کـػى ٥ـػا ّ اهـّف ّ ػاػى ّٝؼٍ اف پـُيق.1
 ت٢ييـ عْاُين هي فهبى ُـ کَ امت ُويي هب هيکالت ثقؿگتـيي اف يکي

 ثَ روالتي چٌيي هٞوْال کٌين آ١بف ؿا ُبيوبى ثـًبهَ ارـاي ّ ًؼگيف ػؿ
 :ثـين هي کبؿ
 

 

 ."کٌن هي ىـّٛ ٥ـػا اف"

 

 

 "ًؼاؿم ىْ صٍْلَ االى" 
 

 

 "ىن هي رؼيؼي آػم ثٞؼ هبٍ اف" 
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 ّ تضْل ي تيٌَ يب کَ امت ايي روالتي چٌيي ثـػى کبؿ ثَ اٍلي ػليل
 کَ امت آؿهبًي ّ ًيب٥تٌي ػمت ّ ػّؿ ُبيوبى ا٨٥ آً٪ؼؿ يب ّ ًينتين ت٢ييـ
 .کٌؼ ؿيقي ثـًبهَ آى ثـاي تْاًؼ ًوي هب ؽُي
 

 

 رقئي ت٢ييـات اًزبم ثَ ىـّٛ.2

 توبيل کَ ىؼٍ مبعتَ ْٕؿي هب ؽُي ، گ٦تين ٩جل ٩نوت ػؿ کَ ُوبًْٖؿ
 هي امت٪جبل کْچک ت٢ييـات اف ثـٝکل ًؼاؿػ، ثلٌؼهؼت ثـًبهَ ثـاي
 عْاُؼ ه٪بّهت کْچکي ت٢ييـ ُـ ه٪بثل ػؿ کَ امت ٕجيٞي کٌؼ،
 هي ًيْتي مْم ٩بًْى امت، ٥يقيکي ٩بًْى صتي هنئلَ ايي چٌبًچَ.ىؼ

 ٌْٝاى ثَ هب ، ه٪بثل ػؿ." ىؼ عْاُؼ ه٪بّهت کبؿ اًزبم ه٪بثل ػؿ"  گْيؼ،
 ت٢ييـات اف ثبيؼ آّؿػ ّرْػ ثَ عْػ فًؼگي ػؿ ت٢ييـ عْاُؼ هي کَ کني

 ايي هزوْٛ تب کٌين آًِب ثَ پبيجٌؼ ؿا عْػ ّ ػٍکـ ىـّٛ رقئي ّ کْچک
 ثَ هٌزـ ّ ػاػٍ ت٢ييـ ؿا هب ؿ٥تبؿُبي ّ ٝبػات ، کْچک ت٢ييـات
 .ىْػ هبى فًؼگي ػؿ ثقؿگ تضْالت

 

  
 

 

 :کٌيؼ تْرَ فيـ هخبلِبي ثَ
 

 ّفى کبُو هخال رقيی ت٢ييـات ثـای ػاؿين کَ تَويوی
 ىيـيٌی عْؿػى کـػى کن 

 کـػى ؿّی پيبػٍ ػ٩ي٪َ 51 ؿّفی
 ىبم صزن تؼؿيزی کبُو
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                                           کبؿ هضل ػؿ ٝولکـػ ثِجْػ

 ؿ٥تي کبؿ هضل ثَ فّػتـ

 ى٢لي هِبؿتِبي کنت ثـاي کتبة يک عْاًؼى ّٛىـ

 

 

    ُونـ ثب ثِتـ ؿّاثٔ
  فػى ٍؼا آهيق هضجت لضٌي ثب ؿا ُونـ       

 ُونـ ثَ فػى لجغٌؼ ػ٥ٞبت تٞؼاػ ا٥قايو        

 ؿّف ػؿ ُونـ اف کـػى تٞـي٤ ثبؿ 3     

 

  
 

 تضْل، ايزبػ ؿاٍ ػؿ ّ ػاىتَ هِن هـصلَ مَ ىؼى ىـٕي: ىؼى ىـٕي.3
 ثَ تؼؿيزي کـػى ٝبػت ّا٩ٜ ػؿ ىؼى ىـٕي. کٌؼ هي اي٦ب هِوي ً٪و

 :امت تـتيت ايي ثَ ىؼى ىـٕي هـاصل. امت ت٢ييـات ثـعي
 

 کتبة ّ صنبة ، هـا٩جت ، گؾاؿي ىـٓ

 

 :پـػافين هي يک ُـ تّْيش ثَ صبل
 

 

 هؼت ْٕالًي ُبي ّٝؼٍ هب ؽُي گ٦تين کَ ُوبًْٖؿ :گؾاؿي ىـٓ( ال٤
 هي کَ کني هخال.  کٌؼ هي ؿيقي ثـًبهَ آى ثـاي مغتي ثَ ّ ًپؾيـ٥تَ ؿا

 ت٩ْٜ عْػ ؽُي اف تْاًؼ ًوي"  گْين ًوي  ػؿّٟ پل ايي اف ػيگـ"  گْيؼ
 .ثبىؼ ػاىتَ ؿا ه٪َْػي چٌيي ثَ ؿميؼى ثـاي ؿيقي ثـًبهَ

 

 

 ي ًتيزَ تب کٌين عْػُونْ تَويوبت ثب ؿا ؽٌُوبى کَ ثِتـ چَ پل
 ؿّفٍ يک هؼت کْتبٍ ُبي ىـٓ هب هٌْٚؿ ُويي ثَ آيؼ، ػمت ثَ ثِتـي

 ىيـيٌي عْػ ّفى کبُو ثـاي" اهـّف"  هي هخال ، گؾاؿين هي عْػ ثب
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 ىـٓ ثَ ًيق ؿا ػيگـي هْاؿػ تْاًين هي تـتيت ُويي ثَ. عْؿم ًوي
 .کٌين اّب٥َ عْػ ؿّفاًَ گؾاؿي

 

 

  هخبل ْٕؿ ثَ
 

 

 ."ػُن هي گْه امبتيؼم ُبي صـ٣ ثَ ػ٩ت ثب کالك مـ اهـّف" 

 

 

 ."ػاىت عْاُن ؿا ثبفػٍ ثِتـيي کبؿ هضل ػؿ اهـّف" 

 

 

 ."کٌن ًوي اصتـاهي ثي هبػؿم ّ پؼؿ ثَ اهـّف"

 

 

 ."کٌن هي کوک کبؿُبيو ػؿ ُونـم ثَ اهـّف" 

 

 

ّ.... 

 

  
 

  
 

 ثگْييؼ عْػ يؽُ ثَ يٌٞي.  امت ؿّف ُوبى ثـاي ُب ىـٓ کَ کٌيؼ ػ٩ت
 تـتيت ثِويي "ٝوـ آعـ تب ًَ کي ؿٝبيت ؿا هْاؿػ ايي اهـّف ُويي" 

 تؼؿيذ ثَ تْاًين هي ثـّين پيو تـتيت ُويي ثَ ُن ػيگـ ؿّفُبي ػؿ اگـ
 .گؾاؿي ىـٓ هـصل اف ايي. آّؿين ّرْػ ثَ عْػ ػؿ ؿا هِن ت٢ييـاتي
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 تَوين اف پل ثال٥بٍلَ ، گ٦تين ٩جلي ثغو ػؿ کَ ُوبًْٖؿ: هـا٩جت( ة
 ػؿ ّا٩ٜ ػؿ ّ ىًْؼ هي مجق هب ؿاٍ مـ هْاًٜ ، کْچک ت٢ييـات ثَ

 .امت"  ٕجيٞي ٩بًْى"  يک ايي کَ گ٦تين. ىْػ هي ه٪بّهت ، ت٢ييـ ه٪بثل
 اصتيبد ، اين گؾاىتَ عْػ ثب ٍجش کَ ُبيي ىـٓ ٍضيش ارـاي ثـاي پل
 ثـ کَ ُبيي َتل ّ ه٪بّهت هـا٩ت ُوْاؿٍ ثبيؼ يٌٞي ػاؿين،"  هـا٩جت"  ثَ

 هٌتٚـ ّ ثبىين ، گيـػ هي ٩ـاؿ هب ٍجضگبُي ىـّٓ ثَ پبيجٌؼي ؿاٍ مـ
 .ثبىين آى ثب ه٪بثلَ ثـاي آهبػٍ ّ ُبيي ه٪بّهت چٌيي
 

 

 ّ ىـّٓ اف هـا٩جت ثَ ًيبف ٍجضگبُي، گؾاؿي ىـٓ اف پل ، ثٌبثـايي
 .ػاؿين ؿّف ْٕل ػؿ عْػ ُبي ٩ـاؿ ّ ٩ْل
 

 

 عْػ ي گؾىتَ ٝبػات ي تلَ ػؿ ُن ثبف ّلي ػينکـ ُن هـا٩جت چٌبچَ صبل
 .کٌين چَ ىؼين گـ٥تبؿ

 

 

 ٩بًْى ٕج٨. ًغْؿين ىيـيٌي ّفى کبُو ثـاي گؾاىتين ىـٓ هخال
 تـ ىيـيٌي رٞجَ يک ثب هب ُوکبؿ ؿّف ُوبى ، ت٢ييـ ه٪بثل ػؿ ه٪بّهت

 چٌؼ ّ ىؼين تنلين ًِبيي هـا٩جت ؿ١ن ٝلي ُن هب آهؼ، کبؿ هضل ثَ
 يب ّٞي٤ اؿاػٍ عبٕـ ثَ هْا٩ٞي چٌيي ػؿ هب اکخـ! عْؿػين تـ ىيـيٌي
 هي ىـّٛ ٥ـػا اف ثبىَ ، ىؼ عـاة کَ اهـّف"  گْيين، هي ٕلجي ؿاصت

 .امت ىـٓ گؾاىتي پب فيـ ّ تنلين اف ثقؿگتـي عٖبي ػ٩ي٪ب ايي" .کٌن
 

 

 ؿا عْػ اؿاػٍ ٩ؼؿت ّ هـا٩جت ًغنت ػؿرَ ػؿ کَ امت ايي ػؿمت ؿاٍ
 ؿا عْػ ىـٓ ػليلي ُـ ثَ چٌبچَ اهب ، ًي٦تؼ ات٦ب٩ي چٌيي تب ثجـين ثبالتـ

 عْػ هـا٩جت ّ ىـٓ ثَ ؿّف اػاهَ ػؿ ّ  ىْين ثلٌؼ ، گؾاىتين پب فيـ
 .ػُين اػاهَ
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 پـتـػػ ّ ىلْٟ عيبثبى يک ػؿ ٥ـػي"  گْيٌؼ، هي کَ ُنت اي لٖي٦َ
 عيق ًين ه٪َؼ تب ًيْػ ّبيٜ هـػم ه٪بثل ػؿ کَ ايي ثـاي ّ عْؿػ فهيي
 ."ؿ٥ت

 

 

 هب عْػ هْاؿػي ػؿ ّا٩ٜ ػؿ ّلي عٌؼين هي ٥ـػ کبؿ ّ لٖي٦َ ايي ثَ هب
 تـي رؼي ي تلَ ايي ّ ؿّين هي عيق ميٌَ عْؿػى فهيي اف پل ًيق

 ثلٌؼ  گؾاىتين پب فيـ ؿا عْػ ىـٓ چٌبچَ ّ ثبىين آى هـا٩ت ثبيؼ کَ امت
 ؿّف ي َاػاه ػؿ ثگيـين تَوين ّ ػُين اػاهَ عْػ ؿاٍ ثَ ثبف ّ ىْين
 .ثبىين هـا٩ت ثييتـ
 

 

 ّ ٍجضگبُي ُبي ىـٓ هـّؿ ثب ؿّف ُـ پبيبى ػؿ: کتبة ّ صنبة( د
 ّ کـػٍ ثـؿمي ؿا عْػ ٝولکـػ ػاىتين ؿّف ْٕل ػؿ کَ ُبيي هـا٩جت

 .کٌين هي تضليل ؿا عْػ ايـاػت ّ ٩ْت ً٪بٓ
 آى ٥يلن ػيؼى ثب ، ثبفي ُـ اًزبم اف پل کَ ٥ْتجبل تين يک هخل ػؿمت

 ؿّف پبيبى ػؿ ًيق هب کٌٌؼ، هي تضليل ّ ثـؿمي ؿا عْػ ٝولکـػ ، بفيث
 ىـٓ ثَ پبيجٌؼي ػؿ اگـ کٌين، ثبفثيٌي گؾىتَ، ؿّف ْٕل ػؿ ؿا آًچَ ثبيؼ

 ّ ا٥تبػين تلَ ػؿ  چٌبًچَ ّ کٌين ىکـ ؿا عْػ عؼاي ، اين ثْػٍ ه٨٥ْ
 ْرته کَ  تلَ آى ػؿ ثٞؼ ؿّف تب ثبىين هـا٩ت ، گؾاىتين پب فيـ ؿا ىـٓ

 .ًي٦تين ، امت ىؼٍ ىـٓ ىکنتي
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 ًبعْػاگبٍ ّ عْػآگبٍ ّويـ ّ ه٢ق ُبي تْاًبيي/  مْم رلنَ

 

  
 

  
 

 .کٌين ٍضجت ؽٌُوبى ّ ه٢ق پيـاهْى کوي عْاُين هي رلنَ  ايي ػؿ
 

 

 ثَ آى اف کَ ْٕؿ ثَ ػاؿػ، اي الٞبػٍ عبؿ٧ ُبي ٩بثليت اًنبى ه٢ق
 .کٌٌؼ هي يبػ" رِبى ؿايبًَ ـييت پيچيؼٍ"
 

 

 کبؿ مبل ٍؼ ثب امت ثـاثـ اًنبى ه٢ق ي حبًيَ يک کبؿ ثؼاًيؼ امت ربلت
 .ػُؼ اًزبم حبًيَ ػؿ هضبمجَ هيليْى 4 تْاًؼ هي کَ کبهپيْتـ مْپـ يک
 

 

 عْػ ه٢ق ٙـ٥يت ػؿٍؼ 15 اف تٌِب کَ امت کني ًبث٢َ تٞبؿي٤ ايي ثب
 کٌين امت٦بػٍ عْػ ه٢ق ٙـ٥يت اف ًيوي اف تٌِب هب چٌبًچَ کٌؼ، هي امت٦بػٍ

 فثبى چٌؼ ثَ ّ ثگيـين ػکتـا ػاًيگبُي ي ؿىتَ چٌؼيي ػؿ تْاًين هي
 .ىْين هنلٔ ػًيب ي فًؼٍ
 

 

 ه٢قي، ٙـ٥يت اف ػؿمت گيـي ثِـٍ ٝؼم اٍلي ػليل گ٦ت تْاى هي
 ّ ُب ًبتْاًي اف گ٦تي مغي ثب کَ کنبًي ُنتٌؼ، هب ثـ ّ ػّؿ اًنبًِبيي
 .گيـًؼ هي هب اف ؿا اهيؼ ّ عال٩يت کوجْػُب،
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 امت٦بػٍ ثِتـ ُبي ؿاٍ ه٢ق ثب آىٌبيي ّوي ، کٌين هي تاله رلنَ ايي ػؿ
 .ثيبهْفين ؿا عؼاػاي ٝٚين ّ الٞبػٍ ٧ْ٥ ي ؽعيـٍ ايي اف کـػى
 

 

 :ىْػ هي ثٌؼي ت٪نين ٍْؿت ػّ ثَ اًنبى ه٢ق
 

 

 ايي ثب ثضج اؿتجبٓ ٝؼم ثَ تْرَ ثب: ؿامت ّ چپ ي کـٍ ًين ثَ ت٪نين(1
 چپ ي کـٍ ًين کَ کٌين هي ثنٌؼٍ رولَ ايي گ٦تي ثَ تٌِب هّْْٛ،

 ي کـٍ ًين ّ ػاؿػ ِٝؼٍ ثـ ؿا فػى صـ٣ ٩يبمي ّ ، تضليلي کبؿُبي
 .ػاؿػ اؿتجبٓ ٌُـ ّ تضليل ٩ٍْ ، ٥ْبيي تزنن ثب ؿامت

 

 

 ًيوَ ػؿ اؿاػي يُب ٥ٞبليت ٥ـاهيي:  پبييي ّ ثبال ي ًيوکـٍ ثَ ت٪نين( 2
 ًيوَ ػؿ اؿاػي ١يـ اهْؿ ٥ـاهيي ّ ، عْػآگبٍ ّويـ ػؿ ّ ه٢ق ثبالي
 .پؾيـػ هي ٍْؿت ًبعْػآگبٍ ّويـ ػؿ ّ ه٢ق پبييي
 

 

 کٌين هي ؿاًٌؼگي ، فًين هي ثبػ ؿا عْػهبى کَ فهبًي هخل اؿاػي کبؿُبي
 ٓ هـثْ اٝوبل ايي.  گيـين هي تَوين ّ هيـّين ؿاٍ ، کٌين هي آىپقي ،

 .امت ه٢ق ثبالي ًيوَ ىبهل کَ امت ؽُي آگبٍ عْػ ثغو ثَ
 

 

 ، عْى رـيبى ٝول ، ١ؾا ُْن ، ٩لت ّـثبى هخل ١يـاؿاػي کبؿُبي
 ّ ػعل آى ػؿ تْاى ًوي ّ امت ه٢ق پبييي ًيوَ ثَ هـثْٓ اٝوبل ٩جيل ايي

 .امت ؽُي ًبعْػآگبٍ ُوبى ايي ّ کـػ تَـ٣
 

  
 

 امت؟ ؽُي ًبعْػآگبٍ ّ ْػآگبٍع ثيي ت٦بّتي چَ اهبثـامتي
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  ، ػؿهيبثين امـا مْؿٍ 53 آيَ ّ ث٪ـٍ مْؿٍ 31 آيَ  ثَ تْرَ ثب ٩ـآى ػؿ
 ّ ىٌبعتَ اي الٞبػٍ عبؿ٧ ػ٩ت ثَ ؿا کلوبت ُوَ اًنبى ًبعْػآگبٍ ّويـ

 ؿا آى ، ه٦ٌي چَ ّ هخجت چَ ، ػاؿ هٌٞي ّاژٍ يک ىٌيؼى هضِ ثَ
 کٌؼ هي ثقؿگ ؿا آى ، هکـؿ تکـاؿ ثب ّ ػاػٍ ٩ـاؿ تضليل ّ تزـيَ هْؿػ

 ّ ؟ گ٦تَ چَ ػيي کَ اين ؿميؼٍ ص٪ي٪ت ّ هّْْٛ ايي ثَ تبفٍ   هب ّ
 تکـاؿ ثـ تبکيؼ امالم ػؿ چـا ايٌکَ ّ ؟ چينت الِي آيبت اف هٌْٚؿ
 الضبربت ٩بّي يب ثبؿ 100 ػّىٌجَ ؿّف ػؿ چـا هخبل ثـاي ؟ گيتَ اؽکبؿ

 ؟ گْيين هي
 

 

 ػيي ّ اهبهبى ّ اکـم ؿمْل ثيبًبت ّ کـين ٩ـآى آيبت ػؿ ؿهْف ايي توبم
 ّ ُبؿّاؿػ ػاًيگبٍ ػؿ ػاًيوٌؼاى کَ صبلي ػؿ ، امت هْرْػ امالم

 ، امت تکـاؿ ػؿ ه٥ْ٪يت ؿهق کَ اًؼ ؿميؼٍ ًتيزَ ايي ثَ تبفٍ ، امت٦ٌْؿػ
 اف ػؿٍؼ 95 ّ    امت اکتنبثي ًجْٟ کَ هٞت٪ؼًؼ ػاًيوٌؼاى اهـّفٍ
 ، ثـمٌؼ ًجْٟ ثَ ّ ىؼٍ ًبث٢َ عبً فهيٌَ يک ػؿ تْاًٌؼ هي باًنبًِ
 .امت تکـاؿ مبيَ ػؿ ٥٪ٔ ّ ٥٪ٔ آى ثَ ػمتيبثي ّکليؼ
 

  
 

 

 ؿا ه٢ق کليؼي ٩بًْى چِبؿ ، ه٢ق ثَ هـثْٓ ثضج تکويل ثـاي ػاؿػ رب
 : کٌين ثيبى ًيق
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 آى َٝجي کٌتـل ػؿآيؼ ّتکـاؿ ٝبػت ثَْؿت کَ ُـٝولي – 1 ٩بًْى
 ًبعْػآگبٍ ّويـ يٌٞي پبييي ثَ عْػآگبٍ ّويـ يٌٞي ه٢ق ثبالي اف ٝول
 ثَ تجؼيل ٝول آى ، اؿاػي ٝول يک ثبتکـاؿ ػيگـ ٝجبؿت ثَ.  ؿّػ هي
 ...کـػى تبيپ هخل هييْػ اؿاػي ١يـ ٝول يک

 

 

 ػؿ ىْػ هي گ٦تَ يب کٌؼ هي عْٖؿ ه٢ق ثَ کَ پيبهي ُـ_  2 ٩بًْى
 چٌؼيي آى احـ ، ىْػ تکـاؿ چٌبًچَ ّ اؿػگؾ هي تبحيـ ًبعْػآگبٍ ّويـ
 ّ کٌؼ هي ٝجْؿ هب ه٢ق اف اًؼييَ ُقاؿ 5 ؿّفاًَ. ثْػ عْاُؼ ثـاثـ

 .امت ه٦ٌي ُب اًؼييَ ايي اکخـ هتبم٦بًَ
 

 

 ُبيي هْمي٪ي ، ثـين هي کبؿ ثَ کَ ُبيي ّاژٍ هـا٩ت ثنيبؿ ثبيؼ ثٌبثـايي
 ي ُوَ کَ چـا ، ينثبى...  ّ إـا٥يبًوبى صـ٥ِبي ، ػُين هي گْه کَ

 .ػاؿًؼ ه٦ٌي يب هخجت هٌٞبيي ثبؿ ًبعْػآگبٍ ّويـ ًٚـ اف ُب ّاژٍ
 

 

 ؿا ّؿّػي ايي ّويـًبعْػآگبٍ ، ثؼثغتن هي:  گْيين هي ٩ّتي هخال
 .کٌؼ هي تکـاؿ ّ پؾيـ٥تَ

 

 

 ثبُن اي فهيٌَ ػؿ ًبعْػآگبٍ ّ عْػآگبٍ ّويـ گبُي_  3 ٩بًْى
 ٝجْؿ هٞل٨ افپلي عْاُيؼ هي کَ فهبًي هخل گيـًؼ هي ٩ـاؿ ػؿتٞبؿُ

 هيگْيؼ عْػآگبٍ ّ چل٦تي پب ّ ػمت ، ًـّ هيگْيؼ ىوب ثَ ًبعْػآگبٍ.  کٌيؼ
 ء..ثـّ ،

 ثَ ثبُن اهـي اًزبم ػؿ عْػآگبٍ ّ ًبعْػآگبٍ ّويـ ُـگبٍ_  4 ٩بًْى
 يک اًزبم ػؿ ٥ـػ تْاًبيي ّ هييْػ ّـة ُن ػؿ تْاًيبى ثـمٌؼ تْا٨٥
 هييْػ ثـاثـ چٌؼيي ؿ٥تبؿ
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 ثَ ٦ًْؽ ّ تبکيؼي ٝجبؿات" هّْْٛ ثب ثبىيؼ چِبؿم ي رلنَ هٌتٚـ
 "ًبعْػاگبٍ ّويـ

 

 

 

 

 

 ّ هيِْؿ روالت ثـعي ثب عؼاصب٥ٚي/  پٌزن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   ! ه٦ٌي

  
 

 

 .گْيين هي مغي فًؼگي ػؿ هخجت روالت تبحيـ اف رلنَ ايي ػؿ
 هخجت روالت ثب اي ًبث٢َ – ميٌب اثْٝلي

 

 

 ؿا – ايـاًي ثـرنتَ ػاًيوٌؼ – ميٌب اثْٝلي کَ ًينت هب ثيي کني
 .ثبىؼ ًؼاىتَ اؽٝبى ثيـيت ّ ٝلن ثَ ّي ٥ـاّاى عؼهبت ثَ ّ ًيٌبمؼ

 : گْيؼ هي پـمٌؼ هي ه٥ْ٪يتو ػليل پيـاهْى ميٌب اثي اف ٩ّتي
 

  
 

 

 ُـ گ٦ت هي ثَ ّا ، کـػ هي عٖبة ًبث٢َ هـا امتبػم کَ ثْػم مبلَ 4" 
 ّ ثِتـ ؿّف ُـ هي ي صب٥َٚ*  کٌن تکـاؿ ثبؿ چٌؼيي ؿا رولَ ايي ؿّف
 ايي ثبؿ چٌؼيي ؿّف ُـ ّ کـػم ٝول امتبػ تٍْيَ ثَ.* ىْػ هي ثِتـ
 .هييؼ ثبّؿم چٌبًکَ کـػم هي تکـاؿ ؿا رولَ
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 ثَ ؿا فهبًي ، آّؿػم يبػ ثَ ؿا عْػ ػّؿ ي گؾىتَ کَ ؿميؼ ربيي ثَ کبؿ
 ؿّفي ، ػيؼم هي مْؿاط مْؿاط ؿا ػًيب ّ ثْػم ٩ٌؼا٧ ػؿ کَ آّؿػم يبػ
 ىگ٦تي کوبل ػؿ هبػؿم ، کـػم مْال هّْْٛ ايي هْؿػ ػؿ هبػؿم اف

 کـػم هي کبؿ عبًَ صيبٓ ػؿ هي ثْػي ٩ٌؼا٧ ػؿ کَ فهبًي ، آؿي:  گ٦ت
 تْ هتْرَ صيـات ّ عبًگي صيْاًبت ربًت اف عٖـي ايٌکَ ثـاي ّ

 ."گؾاؿػم هي تْ مـ ثبالي ؿا قؿگيث آثکو ، ًيْػ

 

  
 

 

 امبمي اعتـاٛ 1093 اػينْى ثؼاًيؼ امت ربلت ، امت اػينْى ػيگـ هخبل
 :گْيؼ هي اه فًؼگي هْؿػ ػؿ ّي. ػاؿػ هِن ّ
 

 

 ؿّف ، کـػى اعـارن هؼؿمَ اف ثْػى کْػى رـم ثَ کَ ثْػم مبلَ 16" 
 .ثبىن ؿػًٍغْ کتک پؼؿم اف کَ ًويبؿم يبػ ثَ ؿّ ىجي يب

 ّ ػاىتن کَ ٥ـاّاًي پيتکبؿ يکي ، ػاىت هِن ػليل ػّ هي ه٥ْ٪يت
 ػّمت هـا ىؼت ثَ پؼؿم ُبي ثؼاعال٩ي ؿ١ن ٝلي کَ هبػؿم ػيگـي
 کَ ْٕؿي ثَ. کـػ هي عٖبة* ًبث٢َ* هـا توبم ى٧ْ ثب ُوييَ ّ ػاىت
 ."ؿميؼم ُنتن کَ ربيي ايي ثَ ّ ُنتن ًبث٢َ ىؼ ثبّؿم

 

  
 

 ربؿي هب فًؼگي ػؿ کَ امت ُبيي" ه٦ٌي" هب ي ٝوؼٍ التهيک اف يکي
 ثَ کَ ْٕؿي ثَ ىْػ هي تکـاؿ هؼام إـا٥يبًوبى يب عْػ تْمٔ ّ امت
 .ىْػ هي تجؼيل هب ػؿ ٝوي٨ ثبّؿ يک
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 عْػت ثَ ًنجت کَ امت ثؼي گوبى ىيٖبى ثقؿگتـيي:"  گْيؼ هي گْتَ
 ."ػاؿي

 

  
 

 تضْل ّ ه٥ْ٪يت ي ربػٍ ػؿ اُينعْ هي کَ اهـّف ُويي اف امت ثِتـ
 ؿا" گؾاؿًؼ ًوي" ّ" تْاًن ًوي" ،" ىْػ ًوي" ُبي ّاژٍ ، ثـػاؿين گبم
 .کٌين صؾ٣ کالهوبى اػثيبت اف

 ثَ ، کٌٌؼ هي اي٦ب هب ّويـًبعْػآگبٍ ثَ ػُي رِت ػؿ امبمي ً٪و کلوبت
 .کٌيؼ تْرَ هِن ثنيبؿ ي ًکتَ ػّ ايي
 

  
 

 ًجـيؼ ثکبؿ ه٦ٌي کلوبت عْػ تهخج تبکيؼي روالت ػؿ    -1

 

 

 ػؿ ه٦ٌي کلوبت اهب ، ًجبىٌؼ ه٦ٌي عْػ عْػي ثَ ىبيؼ روالت اف ثْٞي
 کلوَ صتي هخجت تبکيؼي ٝجبؿات ػؿ کٌين تْرَ ثبيؼ. امت ؿ٥تَ ثکبؿ آًِب
 ّاژٍ تک تک ثَ ًبعْػآگبٍ ّويـ کَ چـا ، ثجـين ثکبؿ ًجبيؼ ًيق ه٦ٌي ي
 .کٌؼ هي تْرَ ُب
 ٝجبؿات ّ ثجـين ثکبؿ ًجبيؼ کَ ٝجبؿاتي ، کٌيؼ ػ٩ت فيـ رؼّل ثَ

 : آًِب ربيگقيي
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 عْػ ي ؿّفهـٍ هکبلوبت اف ؿا ه٦ٌي ىؼت ثَ ّلي هيِْؿ روالت– 2
 کٌيؼ صؾ٣

 

  
 

 

 . ػاؿػ هِن ّ امبمي ت٦بّتي اًؼييي مبػٍ ثب اًؼييي هخجت ًکٌين ٥ـاهْه
 :هٞت٪ؼين کَ چـا ثيٌين هي ؿا بُ ّا٩ٞيت اًؼييي هخجت ػؿ هب
 

 

 احـ عؼا ل٤ٖ ثَ هب اهب ، ػاؿًؼ ّرْػ هب فًؼگي ػؿ هيکالت ّ ُب ه٦ٌي"
 "کٌين هي ١لجَ آًِب ثـ ّ کـػٍ عٌخي عْػ فًؼگي ػؿ ؿا آًِب
 

 

 عْػ فًؼگي ػؿ ؿا آًِب احـ کٌين هي مٞي ، ُب ه٦ٌي ثَ تْرِي ثي ثب هب
 .کٌين عٌخي
 

 

 ، کـػ ٥ـاهْه ًجبيؼ ؿا هِن ثنيبؿ ّ امبمي ي ًَکت يک ايٌزب ػؿ
 ىـّٛ تب ٕجيٞي ٩بًْى يک ثٌبثـ ، گ٦تين ًغنت ي رلنَ ػؿ کَ ُوبًْٖؿ

 .ىْػ هي ه٪بّهت آى ه٪بثل ػؿ ، کٌين هي کبؿي اًزبم ثَ
 

 

 ػؿ اًؼييي هخجت ّ هخجت ت٦کـ ثَ ىـّٛ تب کَ امت ٕجيٞي ثٌبثـايي
 ، ثبىؼ ًؼاىتَ احـي هب ػؿ ُب ه٦ٌي کٌين هي مٞي ّ کٌين هي فًؼگي
 ؿا ُب ه٦ٌي ّ کـػٍ ت٪ْيت هب ؽُي ػؿ ؿا ه٦ٌي ُبي فهقهَ ىيٖبى
 هب کٌؼ هي مٞي فيـ ي رولَ رٌل اف روالتي ثب ّ ػُؼ هي رلٍْ ثقؿگ

 .ثبفػاؿػ اًؼييي هخجت ّ تضْل اف ؿا
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 ؟ هيقًي گْل عْػتْ چـا
 ؟ گـ٥ت ًؼيؼ ؿّ هيکالت هييَ هگَ
 ؟ ػيگَ چيَ اًؼييي هخجت ، صـ٥َ ُوو ايٌب
ّ ... 

 

  
 

  
 

 ُوبى ايي کـػ ىک ًجبيؼ ، ىؼ ّمْمَ هب ؽُي ػؿ روالتي چٌيي ٩ّت ُـ
 ّ ا٥تبػٍ ات٦ب٧ هب ػؿ تضْل ثگؾاؿػ عْاُؼ ًوي کَ امت ىيٖبى ي ّمْمَ

 .ىْػ هخجت فًؼگي ثَ ًنجت هب ػيؼ
 ّ ُب ه٦ٌي ثب ه٪بثلَ ي آهبػٍ تضْل ؿاٍ اثتؼاي ػؿ ثبيؼ ًکٌين ٥ـاهْه
 .ثْػ ه٪بّهتِب

 

  
 

  
 

 

  
 

  ًتيزَ هي٥ْتَ هب ثـ ّ ػّؿ کَ ُبيي ات٦ب٧ توبم! ُب اًـژي ػاٟ ثضج اهب ّ
 .ُبمت اًـژي يًْٝ

 !اًـژي هْى ػّمت
 !اًـژي هْى ى٢ل

 !اًـژي هْى ُونـ
 !اًـژي ػًَّ، ػًَّ ات٦ب٩بت،
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 ٩بًْى "!ػّثـّي" بًْى٩ امن ثَ ٥يقيک ػؿ ػاؿين ٩بًًْي ٝقيق ػّمتبى
 اًـژي هؼام کـػى مبٕٜ صبل ػؿ ؽؿٍ ُـ کَ هيگَ مبػٍ فثبى ثَ ػّثـّي

 .امت عْػ اف
 

 

 صبل ػؿ چيق ُوَ عالٍَ ّ ىوب ّ هي ثؼى پـػٍ، ، ػؿ هؼاػ ، عْػکبؿ
 .ُنتي عْػىْى اف اًـژي هؼام کـػى مبٕٜ
 

 

 ٦َليه ثضج رْؿيي؟ چَ کٌي؟ هي کبؿ چي ُنتي؟ چي ُب اًـژي ايي
 .هيگين ثـاتْى ثيَ هـثْٓ ه٥ْ٪يت ُبي تکٌيک ثَ کَ اًّزبيي تب کَ امت
 

 

 : ثيٌيؼ هي کَ. ىؼٍ تِيَ ٥يلن ّ ٝکل صتي ُب اًـژي ايي اف
 

 اًـژي ُبي ُبلَ اف ٝکبمي ػمتگبٍ

 

 اًنبى اًـژي ُبي ُبلَ

 

 

 

 ُبي اًـژي اف کَ کـػٍ عـيؼاؿي ؿّ ػّؿثيٌي تِـاى هيالػ ثيوبؿمتبى
 اّى تضليل ثَ تْرَ ثب ّ کٌَ هي ثـػاؿي تَْيـ ثيوبؿاى ثؼى إـا٣
 چْٖؿ ثيوبؿي گنتـػگي ّ ثيوبؿ ْْٝ کَ ػاػ تيغيٌ هييَ اًـژي
 .ُنت
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 ّ مجک عْاة. ثگن ثـاتْى ٝوي٨ ّ مجک عْاة اف کْچْلْ يَ ػّمتبى
 کَ ٩ّتي اف ؿّف ػؿ مجک عْاة. امت هت٦بّت ىت ّ ؿّف ػؿ ٝوي٨

 2 کَ کٌَ ًوي ُن ٥ـ٩ي. امت مجک عْاة ايي. ػ٩ي٪َ 20 تب عْاثيؼ هي
 !ػ٩ي٪َ 20 يب عْاثيؼيؼ امت ػ٩ي٪َ
 

 

 ؿّف ىوب اگَ ثٌبثـايي. هييَ ىـّٛ ٝوي٨ عْاة ثٞؼ ثَ ػ٩ي٪َ ًْػ اف
 ػ٩ي٪َ 20 تب صبال؛. ثيٌيؼ هي اّل ػ٩ي٪َ 20 ػؿ صتوب ثجيٌيؼ ؿّيب اگـ ثغْاثيؼ،

 ػ٩ي٪َ 90 تب ػ٩ي٪َ 20 ثيي ٝوي٨، عْاة ثٞؼ ثَ ػ٩ي٪َ 90 اف مجک، عْاة
 .امت" ٝوي٨ عْاة ثَ مجک عْاة اف اًت٪بل ي هـصلَ"
 

 

 :هِن ثنيبؿ تٍْيَ
 يب ثغْاثيؼ مجک عْاة ي ػ٩ي٪َ 20 هـف ػؿ ثبيؼ يب ثغْاثيؼ، عْامتيؼ اگـ
 ثَ مجک عْاة اًت٪بل ي هـصلَ ػؿ کني اگـ. ٝوي٨ عْاة هـف ػؿ

 ثيي اف کنبلتو ّ عنتگي تٌِب ًَ ثيَ، ثيؼاؿ عْاة اف ٝوي٨، عْاة
 .امت عنتَ ُن ثييتـ ثلکَ ًـ٥تَ،

 

 

 ايي کـػى اهتضبى! ١ـيجيَ ٝزيت چيق ثـمَ ًٚـتْى ثَ ػّمتبى ىبيؼ
 ايي اٍال گ٦ت هي ػّمتبى اف يکي! کٌيؼ اهتضبى! ؿايگبًَ کبهال هٖلت
 چـا؟ گ٦تن! ًينت ْٕؿي

 

 

 کبهال هيين ثلٌؼ ٩تيّ ّ عْاثين هي مبٝت ًين ُب ِٙـ اف ثٞؼ هي گ٦ت
 ِ عنتگي ّ امت اًت٪بل هـف ػؿ مبٝت ًين ىوب ي گ٦تَ ٕج٨ ّ صبلن مـ
 !مـصبلن صبل مـ هي ّلي ثيَ ثييتـ ثبيؼ هي
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 عنتَ ي عنتَ ي عنتَ ي عنتَ کَ کني ٝلوي ًٚـ اف ٝقيق ػّمتبى
 هي ْٕل ػ٩ي٪َ 7 آػم ايي امت، آلْػٍ عْاة ي آلْػٍ عْاة ّ عنتَ ي

 !ػ٩ي٪َ 7! ثجـٍ وعْاث کَ کيَ
 

 

 ػ٩ي٪َ 10 صؼا٩ل ثغْاثي هيغْاي کَ فهبًي تْ گ٦تن هْى ػّمت ايي ثَ
 اّى ًؼاؿم، کبؿ ؿّ ػ٩ي٪َ ػٍ اّى هي. ثجـٍ عْاثت کَ کيَ هي ْٕل

 .هيگن ؿّ عْاثي هي کَ ؿّ فهبًي
 

  
 

 :ىت ػؿ اهب ّ
 ثغبثي مبٝت ًين کَ کٌَ ًوي ُن ٥ـ٩ي مبٝت، 6 تب ىت ػؿ مجک عْاة

 ّ 6 ثيي. ثٞؼ ثَ مبٝت 9 اف ىت ػؿ ٝوي٨ عْاة ّ. ثغْاثي مبٝت 6 يب
 ػؿ پل. امت ٝوي٨ عْاة ثَ مجک عْاة اف اًت٪بل ي هـصلَ مبٝت 9

 تٍْيَ ٩بثل کَ مبٝت 9 ي ثبال! مبٝت 9 ثبالي يب مبٝت 6 تب يب ىت
 !مبٝت 6 تب ٥٪ٔ ّ ٥٪ٔ پل ًينتين کَ ٩ٖجي عـك چْى ًينت
 

 .توبم ّ ثگن اةعْ اف ُن ػيگَ چيق يَ
 

 

 ىت 10 عْاة. هييَ ىـّٛ ىت 10 مبٝت اف ىجبًَ عْاة ثِتـيي
. گيـػ هي ٩ـاؿ امتـاصت تـيي کبهال ػؿ ثؼى ي هزوَْٝ کَ امت عْاثي

 ؿّ ٝوـهْى اف ػ٩بي٪ي ػاؿين ثغْاثين تـ ػيـ ىت 10 مبٝت اف چَ ُـ
 امت؟ ه٩ْٜ ثِتـيي ىت 10 هيگين  چـا. کٌين هي کوتـ

 

 ّ هيکٌي تـىش ثَ ىـّٛ ؿىؼ ُبي ُْؿهْى ىت 10 بٝتم اف چْى
 6 ي اّب٥َ ثَ عْاثيي هي ىت 10.  ثبىؼ کبهل امتـاصت ػؿ ثبيؼ ثؼى

 کي؟ هييَ مبٝت
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 !ٍجش 4
 

 

 "کٌين؟ کبؿ چي! ثيين ثيؼاؿ ٍجش 4" هيگيؼ االى
 

 !ثقًيؼ ثبُبه گپي يَ! عؼا ثَ ثقًيي مـي يَ
 

 تـيي آل ايؼٍ هيگَ ػًيب ؿّف ٝلن ػثيْ ْٕالًي ٝوـتْى هيغْايؼ اگَ
 ىـّٛ ىت 10 کَ امت عْاثي ٝوـ، ا٥قايو رِت ثؼى ثـاي عْاة
 .ًينت ثييتـ ُن مبٝت 6 ّ هييَ
 چٌؼ ،(هيبػ پيو ًؼؿت ثَ الجتَ) گيزي اصنبك ّ ىؼي ثلٌؼ ٍجش 4 اگـ

 الجتَ. ىْ ثلٌؼ ّ ثغْاة ػ٩ي٪َ 20 هيْهؼ عْاثت ثبفم اگَ ّ ثـّ ؿاٍ ٩ؼهي
 عْة ػاؿًؼ، مبل 40 تب 18 ثيي کَ امت کنبًي ثـاي عْاة هيقاى ايي

 .امت
 عيلي فى پيـ ّ هـػ پيـ. ػاؿٍ ًيبف عْاة ه٪ؼاؿ ايي اف ثييتـ عيلي ًْفاػ
 .ػاؿى عْاة ثَ ًيبف هيقاى ايي اف ثييتـ
 

 .عْاة ثضج اف ايي
 

 

 اًنبى اًـژي ُبي ُبلَ !کـػ عْاُين ثـؿمي ؿا ُب ُبلَ ّيژگي اػاهَ ػؿ
 .ًؼاؿًؼ ُب اًـژي ث٪يَ ؿّ ّيژگي ػّ ايي کَ ػاؿًؼ ّيژگي ػّ
 

 

 .امت هيغٌ موت يک ثَ ُؼايت ٩بثل ىوب ّ هي ثؼى اًـژي( 1
 هيغٌ چيق اّى موت ثَ هب اًـژي کٌين ٥کـ هيغَي چيق ثَ اگـ

 .هيـٍ
 :هيگَ ّ فًين هي فًگ کني ثَ کَ هييَ ُب ٩ّت عيلي
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 !"فػي فًگ ىؼ عْة چَ" -

 !"فػم هي فًگ ثِت ػاىتن"  -

 !"کـػم هي ٥کـ ثِت ػاىتن" -

 !"فاػٍ صالل" -

 !"ىؼٍ کيي لْلَ ػل ثَ ػل" -

 

 عبٍي ىغٌ ثَ ايٌکَ هضِ ثَ هي کَ ايٌَ ربلجو الٞبػٍ ٧ْ٥ ًکتَ ّ
 اّى موت ثَ ثال٥بٍلَ هي ُبي اًـژي کٌن ٥کـ کَ ػًيب ربي ُـ ػؿ

 ُن اٍب. فهبى ىؼى مپـي ثؼّى هيـمؼ اّ ثَ ثال٥بٍلَ ّ کٌَ هي صـکت
 ثَ ٥يقيک ػؿ. ثبىَ آهـيکب ه٪بثل ٕـ٣ ّ ثبىن ايـاى هي کَ ًينت هِن
 ".کْاًتْهي رِو" هيگي ايي

 .کٌؼ هي ٝجْؿ فهبى اف هب اًـژي يٌٞي
 صبّـ اّ پيو هب اًـژي کٌين ٥کـ چيقي ثَ هب ايٌکَ هضِ ثَ پل

 .امت
 

 ًگبٍ ػاؿٍ يکي کَ کٌيؼ هي صل. هيـيؼ ؿاٍ عيبثْى تْ ػاؿيي ٩ّتبيي يَ
 ىوب. کٌَ هي تْى ًگبٍ ػاؿٍ ّا٩ٞب کَ ثيٌيؼ هي گـػيؼ ثـهي. کٌَ هي تْى

 کَ کني ػاؿيي ٩جْل کٌَ؟ هي تْى ًگبٍ ػاؿٍ يکي کَ کـػي صل چْٖؿ
 کٌَ؟ هي ُن ٥کـ ىوب ثَ ػاؿٍ کٌَ، هي ًگبٍ ىوب ثَ

 

 ىوب ه٢ق کَ تضليلي ي ًتيزَ ّ کٌيؼ هي ػؿيب٥ت ؿّ ىغٌ اّى اًـژي
 "پبتي تلَ" هيگي ؿّ ايي ؿًگ پـ ىکل. ىوب صل هييَ اًـژي، اّى اف
 .ثغًْي ؿّ ُوؼيگَ ٥کـ اًـژي تجبػل ثب گيـى هي يبػ ُب آػم کَ
 

 عٌخي ُوييَ ارنبم اًـژي ّلي هييَ ه٦ٌي ّ هخجت ىوب ّ هي اًـژي
 .امت
 کٌين هي ّؿفي هِـ ػاؿين اگـ ثبىين آؿام اگـ ثبىَ عْة صبلوْى هب اگـ
 عًْين هي ػٝب ػاؿين اگـ کٌين هي ل٦ٖي ؿينػا اگـ
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 .امت هخجت هب اًـژي
 

 هيگين ؿاٍ ثي ّ ثؼ ػاؿين اگَ هيقًين ١ـ ػاؿين اگَ ثبىَ ثؼ صبلوْى اگـ
 اّٖـاة اگَ ُنتين ًگـاى اگَ ػاؿين امتـك اگَ ُنتين َٝجبًي اگَ

 ػاؿين

 

 .امت ه٦ٌي هب اًـژي
 

 اًـژي هيتًَْ ىوب ّ هي ـژياً ّلي امت عٌخي ارنبم اًـژي اهب ّ
 .ثکٌَ ه٦ٌي ّ هخجت ُن ؿّ ارنبم

 

 

( ػاؿى ٝبلي ؿّصيَ – کٌي هي عْة ُبي ٥کـ) ُنتي هخجت کَ ُبيي آػم
( ػاؿى ػا١ًْي ؿّصيَ) ُنتي ه٦ٌي کَ ُبيي آػم. امت هخجت ىْى اًـژي
 .امت ه٦ٌيَ ىْى اًـژي

 

 

 ُبي آػم اف يتًْيه کَ ربيي تب کَ ايٌَ ه٥ْ٪يت هِن ُبي ثضج اف يکي
 چـا؟.هخجت ُبي آػم ثَ ثچنت تًْي هي کَ ربيي تب ّ کي صؾؿ ه٦ٌي

 

 چي ػيؼي هخجت آػم. گؾاؿػ هي احـ ىوب ّ هي ؿّي اًِّب اًـژي چْى
 !ثبىؼ هْا٨٥ رٌل اف کَ ىـٕي ثَ ٥٪ٔ! ثِو ثچنت کٌي؟ هي کبؿ
 

 

 يک" ؿا ياًزوٌ کٌؼ ا٥نـػٍ ػل، ا٥نـػٍ" چْى ؿّ، ػؿ ػيؼي ُن ه٦ٌي آػم
 ١ـ هيـي ؿاٍ ُن عْػت هبٍ يک اف ثٞؼ ثـّ ؿاٍ ١ـ١ـّ آػم يَ ثب هبٍ

 .هيقًي
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 ثْػ، پِلْاًي يب ّ ٝبؿ٥ي اگـ ".هزبّؿت" ًبم ثَ ثْػ هّْْٝي يَ ٩ؼين
 ُب ًْچَ ّ ُب هـيؼ ايي. ثْػى ايٌِب ثـ ّ ػّؿ ًْچَ ّ هـيؼ ًبم ثَ ٝؼٍ

 ثْػ؟ چي عبٕـ ثَ عْة صل ايي. ػاىتي عْثي صل ُوو

 !پِلْاى ّ ٝبؿ٣ اّى هخجت الٞبػٍ ٧ْ٥ اًـژي عبٕـ ثَ
 

  
 

 .ػاؿًؼ ثييتـي تـاکن هب ثؼى ٩نوت ػّ پيـاهْى اًـژي ُبي ُبلَ
 .ُب ػمت ّ ُب چين
 

 

 :کَ فهبًي هي ػّمت
 ًينت عْة صبلوْى -

 َٝجبًين -

 هيقًين ١ـ -

 .اًؼ ه٦ٌي اًـژي اًت٪بل ي ػؿّافٍ هب ُبي چين
 .ثيي عًَْ ّاؿػ ًؼاؿي ص٨ ًينت عْة صبلت تي٩ّ هي ػّمت

 

  
 

 ثَ کـػى مالم ثَ ىـّٛ ّ هييي ّاؿػ ه٦ٌي صبلت ثب ىوب ايٌکَ هضِ ثَ
 اْٝبي ثَ ُبتْى چين ٕـي٨ اف ؿّ ه٦ٌي اًـژي کٌيؼ، هي ػيگـاى

 تْ هيقًيؼ ػاؿيؼ يب ثٞؼ مبٝت ًين کَ هييَ ايي ًتيزَ. کٌيؼ هي هٌت٪ل عًَْ
 عًَْ گْىَ يَ ػا١ْى ّ ک٥ْتَ ّ عنتَ کؼّم ُـ يب َػيگ ُن ي کلَ ّ مـ
 !ىؼيؼ ّلْ
 

 .ىْ ّاؿػ ثٞؼ ػؿ، پيت ثؾاؿ ؿّ ه٦ٌي ُبي اًـژي فثبلَ کينَ اّل
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 :گ٦ت هي کـػ هي تٞـي٤ تِـاى ػؿ عبًوي يَ
" 

 ػّمت عيلي ؿّ گلؼّى ايي ّ ػاىتن گلؼّى ػًَّ يَ هْى عًَْ تْ هي
 ثَ ّ آهـيکب ثـم ىؼم هزجْؿ هي کَ اّهؼ پيو هبَُ 4 م٦ـ يَ. ػاىتن

 ؿّ گلؼّى ايي ّ ثيب ؿّف ُـ تْ هنب٥ـت هيـم کَ هي کَ گ٦تن عْاُـم
 عيک گلؼّى ػيؼم اّهؼم ّ م٦ـ ؿ٥تن هي. کـػ ٩جْل ُن عْاُـم. ثؼٍ آة
 آة عؼا ثَ هيگَ اّى ّ ًؼاػي آة ؿّ گلؼّى تْ هيگن عْاُـم ثَ هي! ىؼٍ
 !ػاػم

" 
 :گ٦تن هي
" 

 .ػاػٍ آة گلؼًَّ ثَ کَ هيؼم ٩ْل. هيؼم عْاُـتْى َث ؿّ ص٨ هي
" 

 :پـميؼم عْاُـه اف ثٞؼ
" 

 هي ؿّ ْٕالًي هنب٥ت يَ ّ هيْهؼي ثيـّى کَ تْى عًَْ اف هضتـم عبًن
 ًگبٍ ؿّ گلؼًَّ چپ چپ عؼاييو ثؼي، آة ؿّ گلؼّى يَ ّ ثـي کَ ؿ٥تي
 کـػي؟ ًوي

" 
 ."ػاىتن صبلتي ُوچيي يَ ػ٩ي٪ب: "گ٦ت عْاُـه

 !"کـػي عيک ؿّ گل چيوت ه٦ٌي اًـژي ثب ىوب" گ٦تن

 

 .امت ٥بٍلَ تِـاى تب مبٝت ًين صؼّػ کَ لْامبى ػؿ ُنت ربيي يَ
 :کـػ هي تٞـي٤ آ٩بيي يَ
" 

 ػمتيْيي تْي ثؼٍ آة ؿّ ثب١چَ هيغْامت ٩ّتي ُب فهنتْى هبػؿم،
 رْى ُن ُب صيًّْي ايي کَ گ٦ت هي ّ کـػ هي ػؿمت ّلـم آة عًَْ
 ثـاي هبػؿم! هيؼاػ آة ؿّ ثب١چَ ّلـم آة ثب ّ هييَ مـػىْى ّ ػاؿى

 ػّ ايي کَ ػاػ ٩نن ؿّ هب ّ عْاُـم عًَْ لْامبى ثـٍ ىؼ هزجْؿ ٦ُتَ ػّ
 .ثب١چَ ثَ ثؼيؼ ّلـم آة ٦ُتَ
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 ّ اّهؼ هبػؿم! ٦ُتَ ػّ ايي تْي ىؼ ًبثْػ ثب١چَ اهب ػاػين ّلـم آة هب
 ًَ گ٦تين! ًؼاػيؼ ّلـم آة ّ هيگيؼ ٟػؿّ ىوب کَ گ٦ت ّ ػيؼ ؿّ ثب١چَ
 !ػاػيؼم ّلـم آة ٝقيقم

" 
 کـػي هي ًگبٍ ثؼ ُوچيي ّلي ػاػيؼ ُن ّلـم آة ّ هيگي ؿامت ىوب گ٦تن

 :گ٦تي هي ّ ثب١چَ ثَ
" 

 !ثِتْى ثؼم ّلـم آة کَ ىوب آػهيي هگَ! ثجـم ؿّ تْى ىْؿ هـػٍ آعَ
" 
 .کـػٍ ىْى عيک ىوب ه٦ٌي اًـژي ّ
 

 

 .امت ٍبػ٧ ُن ييا ٝکل
 .امت هخجت ُبي اًـژي اًت٪بل ػؿّافٍ هب ُبي چين ،عْثَ صبلوْى ٩ّتي
 .ًکٌيؼ ًگبٍ ٝقيقاتْى ثَ ثؼٍ صبلتْى ٩ّتي
 .کٌيؼ ًگبٍ ٝقيقاتْى ثَ تًْيؼ هي تب عْثَ صبلتْى ٩ّتي
 

  
 

 

 تنتي ُلٌؼي ػاًيوٌؼاي. امت رِبى گل ي کٌٌؼٍ ٍبػؿ ثقؿگتـيي ُلٌؼ
 گ٦تي ّ گل هقاؿٛ ػؿ ثـػًؼ ؿّ کْػکي هِؼ ُبي ثچَ. ػىػا اًزبم ؿّ
 ّ کٌيؼ ثبفي ػاؿٍ ّرْػ گل ُبي ؿػي٤ ثيي کَ ُبيي هنيـ ثيي ػؿ ىوب
 .ًقًيؼ ٍؼهَ ُب گل ثَ ّلي ثؼّيؼ ّ ثـيؼ ؿاٍ
 

 

 گل کٌٌؼ، هي ثبفي اًّزب ُب ثچَ ّ ثـػى ؿّ ُب ثچَ کَ ربُبيي ػيؼًؼ
 ّ هييي فيجبتـ ّ هييي تـ ىبػاة ُن ّ هييي تـ ًيبٓ ثب ُن اًّزب ُبي
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 اٝالم ُلٌؼ ػّلت ثَ ؿّ ىْى تض٪ي٪بت ي ًتيزَ. کٌي هي ؿىؼ تـ فّػ
 .کـػى
 

 

 ه٤ْٙ کْػک هِؼ ُـ کَ ُب کْػک هِؼ ثَ ػاػ ؿّ اي ثغيٌبهَ ُلٌؼ
 ػؿ ثجـٍ ؿّ ُب ثچَ ّ کٌَ تٖٞيل ؿّ کْػک هِؼ ؿّف، يک اي ٦ُتَ امت

 .کٌي ثبفي اًّزب ُب ثچَ ّ گل پـّؿه هـاکق
 

  
 

 اًت٪بل ي ػؿّافٍ ثبىَ عْة صبلوْى اگَ هب ُبي چين ٝقيق ػّمتبى
 ه٦ٌي اًـژي اًت٪بل ي ػؿّافٍ ثبىَ ثؼ صبلوْى اگـ ّ امت هخجت اًـژي

 .امت
 

 

 چينت؟ فعن چين اهب ّ

 

 ثؼين ًيْى عْاين هي ثيـّى اف ّ عـاة صبلوْى ػؿّى اف هب ٩ّتي
 !فعن چين ًبم ثَ هييَ چيقي ًتيزَ عْثَ، صبلوْى

 :هخال
! ثيـّى ًويقًَ ػًّو لپ اف لپ هيغْؿٍ هيؼم چي ُـ ػاؿم ًْفاػ يَ هي
 مي ُن ػاؿى ًْفاػ يَ ُب اّى. ٥بهيل عًَْ هيـم. امتغًْي ُبي آػم هخل

 هيـم! ُب ف٦ٝـًّي ُلْ ايي اف اًّن! ُلْ تب ػّ هخل لپو ّلي هي ًْفاػ
 ثچَ" هيگن ػلن تْ ّلي "چْٖؿٍ؟ ٝوْ هپل تپل" هيگن ّ هيکو ؿّ لپو

 !"گبهجْ! هيغْؿي تْ هيؼى چي! ثتـکي

 

 

 صبلتْى کَ ثؼيؼ ًيْى ثغْايؼ ثيـّى اف ّ ثبىَ ثؼ صبلتْى ػؿّى اف ٩ّتي
 مبٕٜ عْػىْى اف ؿّ هوکي ُبي اًـژي تـيي ه٦ٌي هب ُبي چين عْثَ،

 .کٌي هي
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 5 ٝوْم ـپن. هًْؼم کبؿهٌؼ رْؿ ُويي. ام اػاؿٍ يک کبؿهٌؼ مبلَ 20 هي
 تْي ػاؿٍ پبؿتي هي ٝوْي پنـ. ىؼٍ امتغؼام اػاؿٍ اّى تْي اّهؼٍ مبلَ
 20 هي! ػاػى" کل هؼيـ هٞبّى" صکن ثِو مبل 5 اف ثٞؼ ّ اػاؿٍ اّى
 کَ ثقؿگَ اً٪ؼؿ کَ ػيؼيي ُب گل ايي اف! کبؿهٌؼم ٌُْفم ّلي اًّزبم مبلَ
 اتب٧ ػؿ ػم مهيـ ّ هيغـم ُب گل اّى اف ػًَّ يَ! ًوييَ ػيؼٍ پيتو آػم

 :هيگن هيقًن ػؿ ٝوْ، پنـ
 اف يکي ىکـ ؿّ عؼا! ػاؿي ؿّ ليب٩تو! ثْػ ص٪ت! هجبؿکَ ٝوْ پنـ"

 !"ؿميؼ ربيي ثَ هب عبًؼاى

 ًوي ؿييل کَ ًؼاىتي پبؿتي تْ! الِي ثويـي" هيگن؟ چي ػاؿم ػلن تْ
 !"عْؿػي ؿّ هي ص٨! ىؼي

 

 

 کَ ثؼين ًيْى غْاينهي ثيـّى اف ّ عـاة هْى صبل ػؿّى اف کَ فهبًي
 اف ؿّ هوکي ُبي اًـژي تـيي ه٦ٌي هب ُبي چين عْثَ، هْى صبل

 فًؼ هي ؿ٩ن ؿّ ات٦ب٩بتي يَ ه٦ٌي اًـژي اّى ّ کٌَ هي مبٕٜ عْػىْى
 "!فعن چين" هيگين ثِو هب کَ

 

 

! چين ثب کٌي هي کبؿايي يَ ُب هـتبُ. امت ٩ؼؿتوٌؼ عيلي چين ػّمتبى
 کٌي هي ًگبٍ هيـٍ کيلْهتـ 80 مـٝت ثب ػاؿٍ کَ ٩ٖبؿي ثَ چين ثب هخال

 فعن چين ُن ٩ٖبؿ ًبگِبًي ت٤٩ْ ايي!  هييَ هت٤٩ْ ػ٥َٞ يَ ٩ٖبؿ ّ
 !امت
 

 

 ثکٌين؟ چَ فعن چين ايي ؿ٥ٜ ثـاي ػاؿٍ ّرْػ فعن چين پل

 

 !کي آّيقّى عْػت ثَ امت ًٞل هيگي ُب ثْٞي
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 !کي آّيقّى عْػت ثَ ٝيٌک هيگي ُب ثْٞي
 !ريجت تْ ثقاؿ ًوک گيهي ُب ثْٞي
 ... ُب ثْٞي

 ... ُب ثْٞي

 ... ُب ثْٞي

 

 تـيي ربًبًَ ؿامتو ّ کـػين ثـؿمي ّ تنت ؿّ هغتل٤ ُبي ؿّه هب
 ؿّ ُويي ُن امالم ػيي ّ هيؼٍ رْاة ٝبلي ػيؼم عْػم هي کَ ؿّىي
 امالم ػيي کَ ًينت ْٕؿ ايي الجتَ! )ثؼيؼ" ٍؼ٩َ" کَ ايٌَ هيکٌَ تٍْيَ
 ّ کـػين تنت ؿّ امالم ػيي تٍْيَ هب ثلکَ کٌَ تٍْيَ ؿّ هب صـ٣
 (هيؼٍ رْاة ٝبلي ثنيبؿ ػيؼين
 

 

 چينت؟ ٍؼ٩َ اهب ّ

 

 هيبػ؟ اي کلوَ چَ اف ٍؼ٩َ

 

 .ٍؼ٧
 چي؟ يٌٞي ٍؼ٧

 

 .ػؿمتي ّ ؿامتي
 

 

 ػؿمتي ّ ؿامتي ػؿ ؿييَ کَ ًيکي چيقي ُـ کٌؼ هي تٍْيَ امالم ػيي
 .امت ٍؼ٩َ ًيک کبؿ ُـ امالم ػيي ًٚـ فا. امت ٍؼ٩َ ثبىؼ، ػاىتَ
 

 

 کَ ىؼٍ ًْىتَ" ه٪بم ي ٍؼ٩َ" هْؿػ ػؿ عًْيؼ هي ؿّ ؿّايبت ٩ّتي ىوب
 کبؿعًَْ اّى ػؿ ّ اي ٩جيلَ يَ ؿييل يب اي کبؿعًَْ يَ ؿييل ىوب هخال
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 کَ کٌي هي امت٦بػٍ ه٪بهت اف ىوب ّ ثيَ کني ثَ ٙلوي هيغبػ ٩جيلَ ّ
 .امت ىوب ه٪بم ٍؼ٩َ ىوب ؿ٥تبؿ ايي ثگيـي، ؿّ ٙلن اّى رلْي

 

 امت٦بػٍ فثبى ايي اف ىوب ّ ػاؿى ػْٝا ُن ثب ىُْـ ّ فى يَ: فثبى ٍؼ٩َ
 ىوب ؿ٥تبؿ ايي ًگيـى، ٕال٧ کَ هيقًي صـ٣ ػّ ايي ثب کلي ّ کٌي هي

 .امت ٍؼ٩َ
 

 .ثؼٍ يبػ هـػم ثَ ؿّ ُبت ػاًنتَ کَ ايٌَ ػاًبيي ي ٍؼ٩َ
 

  
 

 يبػ) آعـ هْؿػ ُويي ُب ٍؼ٩َ ثِتـيي اف کَ يٌؼ٥ـهب هي( ً) پيبهجـ
 .امت( ػيگـاى ثَ ُب ػاًنتَ ػاػى

 .امت ٍؼ٩َ ػيگـاى ؿّي ثَ ىوب لجغٌؼ ٥ـهْػًؼ( ً) پيبهجـ
 .امت ٍؼ٩َ کـػٍ گن ؿاٍ کَ کني ثَ آػؿك ػاػى( : ً) پيبهجـ
 ٍؼ٩َ هـػم ٝجْؿ هنيـ اف عبىبک ّ عبؿ کـػى روٜ( : ً) پيبهجـ
 .امت

 ثچَ ًکٌَ هيگي امت، کْچَ ّمٔ آرـ يَ ثيٌي هي هيـي ػاؿي کْچَ تْ
 ّ هيؼاؿي ثـ ؿّ آرـ فهيي، ثغْؿٍ ّ ايي ثَ ثگيـٍ پبه هـػم ي

 اف ُوَ ُبه صـ٣ کَ کني)  پيبهجـ ي گ٦تَ ثَ ثٌب ػيْاؿ، کٌبؿ هيقاؿي
 .امت ٍؼ٩َ ىوب ؿ٥تبؿ ايي( امت ١يت ٝبلن

 ّ امت ٍؼ٩َ ْةع کبؿُبي موت ثَ هـػم کـػى ُؼايت( ً) پيبهجـ
 .امت ٍؼ٩َ ثؼ کبؿُبي اف ُب اّى ػاىتي ثبف
 .ثبىي عيـ کبؿ اُل يٌٞي ٍؼ٩َ پل
 

  
 

 .ُبمت آثي ٌٍؼ٧ّ ُويي ُن هؼلو يَ عْة
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 ّ ىؼ ؿػ عيبثْى اف ثٞؼ اًؼاعت پْل ُب آثي ٌٍؼ٧ّ ايي تْ ٦ًـ يَ هيگي
 افًٍؼ هي پْل ػاؿٍ يکي ػيؼ ىؼ ثلٌؼ هبليي ّ عًْيي. ثِو فػ هبىيي
 !"عـاثَ کٌَ؛ ًوي کبؿ ًٌؼاف؛ آ٩ب" گ٦ت تْه؛

 

 عْػت اًؼافٍ ثَ تْ ثـاي ػيگـاى ىؼيؼ،اگـ هـػم ثَ کـػى کوک اُل اگـ
 کَ هييَ کييؼٍ تْ ػّؿ هخجت اًـژي اف ػاىتي،مپـي اؿفه ّ ثْػى هِن
 !تْاًؼ ًوي کل ُيچ. ثقًَ چين ؿّ تْ تًَْ ًوي کني ُيچ
 

 ثـؿمي ُب، چيق ايي ّ کـػى چين ؿّ عؼا ؿمْل هيگي کَ ُن ايٌي
 ثْٞي تْ چيقايي يَ. رٞليَ صـ٣ ايي ػيٌي ًٚـ اف کَ ػيؼين ّ کـػين
 ًبفل ؿّ آيَ ٥الى عؼا ّ کـػى چين ؿّ عؼا ؿمْل کَ اّهؼٍ ػيٌي هٌبثٜ
 چيقي ُوچيي کَ ػيؼم ّ کـػين ػاؿي ؿييَ ٝوي٨ ثـؿمي ّلي کـػ

 .ػؿ١َّ
 

  
 

 ُب ػمت اًـژي اهب ّ

 ؿّ اًـژي ه٪ؼاؿ تـيي ثيو. امت ُب ػمت ػؿ اًـژي ه٪ؼاؿ تـيي ثيو
 اًـژي کَ ؿّ کنبًي صبل ثَ تب. ُب چين ثٞؼ ّ ػاؿى ُب ػمت اّل

 ػيؼيؼ؟ کٌي هي ػؿهبًي

 

 هيؼى؟ اًزبم چي ثب

 .ػمت ثب
 چـا؟

 .امت ػمت ػّ ک٤ ػؿ اًـژي ه٪ؼاؿ تـيي ثيو چْى
 

 

 .ىؼ اًزبم آفهبييي آهـيکب ػؿ
 .کـػى اًتغبة ؿّ هبَُ 6 تب 2 ًْفاػ تٞؼاػي
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 .کـػى ت٪نين گـٍّ ػّ ثَ ؿّ ُب ايي
 

 

 ٝبى٪بًَ ثِيْى کٌيؼ، ًْافه ؿّ ُبتْى ًْفاػ گ٦تي اّل گـٍّ هبػؿاى ثَ
 ؿّ اّ ثؼيي ىيـ اّ ثَ هيغْايي ٩ّتي ، ثغًْيؼ، ىٞـ ثـاىْى کٌيؼ، ًگبٍ

 .ثقًيؼ صـ٣ ثبُبه ّ ثگيـيؼ ث٢ل هضکن
 ًگبٍ ثِيْى کٌيؼ، ًوي ث٢ل ؿّ ُبي ثچَ گ٦تي مػّ گـٍّ ُبي هبػؿ ثَ

 فًيؼ، ًوي صـ٣ ثبُبىْى کٌيؼ ًوي ًْافه ؿّ ُب ثچَ کٌيؼ، ًوي
 ّ ىييَ ثب ٥٪ٔ ثؼيؼ هيغبّيؼ کَ ُن ىيـ عًْيؼ، ًوي ىٞـ ثـاىْى

 ٥٪ٔ! ػٌُو تْ کٌيؼ هي ؿّ ىييَ ّ ٕـ٣ اّى کٌيؼ هي ؿّ ٍْؿتتْى
 !ُويي
 

 

 ىؼ؟ هت٤٩ْ کي آفهبيو ايي ػًّيؼ هي

 !کٌي هي آهـيکب آهـيکب ٥٪ٔ کَ ُبيي ثْٞي
 !عجـٍ چَ ثؼًّي ايٌکَ ثؼّى
 !کٌي هي عيـات صلْا اًّزب کٌي هي ٥کـ
 

 

 هـػٍ ػّم گـٍّ ًْفاػاى ػؿٍؼ 90 کَ ىؼ هت٤٩ْ فهبًي آفهبيو ايي
 !ثويـى ُب ًْفاػ ُوَ کَ کـػ هي پيؼا اػاهَ ػاىت آفهبيو ّ ثْػى
 

 

 ػاىت آفهبيو ايي کَ ثيوبؿمتبًي رلْي ّ کـػى اٝتـاُ آً٪ؼؿ هـػم
 هزجْؿ کَ گـ٥تي ىْى ػمت کبؿػ پال کـػى، تضني ىؼ هي اًزبم تْه
 ىغَب ثٌؼٍ. کٌي هت٤٩ْ ؿّ آفهبيو ايي آهـيکبيي ُبي ػاًيوٌؼ ىؼى
 !امت هوکي کبؿ تـيي ّصييبًَ آفهبيو ايي کٌن هي ٥کـ
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 اف ًبىي ًْفاػاى هـگ مٌؼؿّم" ثَ ىؼ هٞـ٣ّ آهـيکب ػؿ آفهبيو ايي
 "!تْرَ ٝؼم

 ّ ػمت اف ؿّ ُب اًـژي ىؼ هي ًگبٍ ثِو ّ ىؼ هي ًْافه کَ ًْفاػي
 .گـ٥ت هي چين
 

 گيـٍ هي ػؿػ هْى ثؼى اف ربيي يَ ٩ّتي هب کـػيي تْرَ ٝقيق ػّمتبى
 ثبىَ؟ ىؼٍ آؿّم هْى ػؿػ ُن ثٞؼه ّ هيقاؿين ػمت ؿّه

 

 هتْرَ ايٌکَ ثؼّى هيؼيي، ـژياً عْػتْى ثَ ػاؿيؼ عْػتْى ص٪ي٪ت ػؿ
 گ٦تي ىْى ُب هبػؿ ثَ ّ کـػى اًتغبة ؿّ ًْفاػ ٝؼٍ يَ آهـيکب ػؿ! ثييي

 .کٌيؼ ًْافه ؿّ ُب ثچَ ايي ػ٩ي٪َ 20 صؼا٩ل ؿّفاًَ کَ
 چيقُبيي ُبىْى، تبثي ثي ىکويْى، ٦ًظ هييؼى، ًْافه کَ ُبيي ثچَ
 ىْى َگـي ثبٝج ّ هيکٌَ اؽيت مي ايي ػؿ ؿّ کْچک ُبي ثچَ کَ

 !ىؼ ُب ثچَ ث٪يَ اف کوتـ ىؼت ثَ هييَ
 

 ُب ثچَ ايي ّ" ًبؿك" هيگي ؿّ هيبى ػًيب ثَ فّػ کَ ُبيي ثچَ ػّمتبى
 اهب. ثوًْي فًؼٍ ّ ثـمي هٖلْثي ؿىؼ ثَ تب ػمتگبٍ تْي هيقاؿى ؿّ

 !هيـًؼ هي ُب ثچَ ايي ثييتـ هتبم٦بًَ
 

 

 ؿّفاًَ کَ عبمتٌؼ ؿكًب ُبي ثچَ هبػؿاى اف ىؼ ربلجي تض٪ي٨ آهـيکب ػؿ
 ػؿ کَ ُبيي مْؿاط اف ّ ثگيـًؼ ٩ـاؿ اي ىييَ ي هض٦َٚ کٌبؿ ػؿ

 .کٌي ًْافه ؿّ ىْى ثچَ ثؼى ّ مـ ػاؿٍ ّرْػ هض٦َٚ
 تْمٔ کَ ًبؿمي ُبي ثچَ هيـ ّ هـگ کَ ػاػ ًيْى تض٪ي٨ ًتيزَ

 کَ ثْػ ًبؿمي ُبي ثچَ اف کوتـ الٞبػٍ ٧ْ٥ هييؼى ًْافه هبػؿىْى
 !ىؼًؼ ًوي ًْافه

 چـا؟
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 هبػؿاًيْى ُبي ػمت ٕـي٨ اف ؿّ هخجت اًـژي ُب ثچَ ايي چْى
 کَ ىؼٍ احجبت ٝلوي کبهال ٍْؿت ثَ ٩ْيَ ايي ّ. کـػى هي ػؿيب٥ت
 .ػاؿػ هخجت تبحيـ ىؼيؼا ُب اّى ه٢ق ؿىؼ ػؿ کْػکبى مـ ًْافه

 !کٌيؼ ًْافه ؿّ تْى ٝقيقاى ّ ُب ثچَ ل٦ٖب پل
 

 يْاه ّ ثْػٍ ه٪ؼهَ گ٦تين ُب اًـژي اف ىاال تب کَ چيقُبيي توبم اهب ّ
 ّ يبة ىُْـ ُبي اًـژي ي عْىوقٍ ّ ػاٟ ثضج ثَ هيـمين ػاؿين يْاه

 !يبة فى ُبي اًـژي
 !ُبمت ثضج اّى اف ثَ ثَ

 !ُوَ هيل ثبثب
 

  
 

 عًَْ ػؿ ثٞؼي ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ ، ٝقيق ُوـاُبى ّ ػّمتبى
 ُبلَ پيـاهْى هِوي ًکبت ييُوچٌ ، کـػ عْاُين ٍضجت رؾة ٩بًْى
 .گ٦ت عْاُين اًـژي ُبي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   !ثگؾاؿين کٌبؿ ؿا صنبميت ّ ًگـاًي/  ًِن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
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 امتبػ" ه٥ْ٪يت ُبي تکٌيک"  کالك اف امت ثـػاىتي ه٪بالت ملنلَ ايي
 .ىؼ ثـگقاؿ ا٦ٍِبى پـمو ٥ـٌُگنـاي ػؿ کَ امت ٥ـٌُگ ىبُيي

 

 

 : گؾىتَ رلنبت
 

 ىْين آهبػٍ تضْل ثـاي/  اّل رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 ثقًين ثبال ؿا آمتيٌِب/  ػّم رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 ًبعْػآگبٍ ّويـ اُويت ّ ه٢ق/  مْم رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 کٌٌؼ هي هتضْل کَ هخجتي ٝجبؿات/  چِبؿم رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 ّ هيِْؿ روالت ثـعي ثب عؼاصب٥ٚي/  پٌزن رلنَ/  يته٥ْ٪ کليؼُبي
 ! ه٦ٌي
 

 هخجت ٝجبؿات ثضج تکويل/  ىين رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 مـيبل تب چبّىي هضني آٌُگ اف/  ٦ُتن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 رـاصت

 

 !ُب ه٦ٌي ثب ثـعْؿػ ػؿ ٥ٞبل ميبمت/  ُيتن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 

 ؿا هخجت تبکيؼي روالت پيـاهْى امبمي ّ هِن ًکبت گؾىتَ رلنبت ػؿ
 .کـػين ثيبى
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 ػؿ امتوـاؿ پيـاهْى هِن ثنيبؿ ي ًکتَ 5 آيٌؼٍ ي رلنَ ّ رلنَ ايي ػؿ
 ي رلنَ ّ رلنَ ايي ػؿ ّا٩ٜ ػؿ ّ گْيين هي ؿا هخجت تبکيؼي ٝجبؿات

 .ؿمؼ هي پبيبى ثَ هخجت تبکيؼي ٝجبؿات ثضج ثٞؼي
 رلنبت ػؿ ، هخجت ٝجبؿات اف اعَبٍي ّ هيٝوْ ًگِؼاؿي هْؿػ ػؿ

 پـػاعتَ 4 ّ 3 ، 2 ًکبت ثـؿمي ثَ رلنَ ايي ػؿ ، کـػين ٍضجت گؾىتَ
 .کٌين هي ثـؿمي ػُن ي رلنَ ػؿ ؿا 6 ّ 5 هْاؿػ ّ
 

 

 

 : تکـاؿ 
 

 

 .کـػ تکـاؿ ػائوب ثبيؼ ؿا تبکيؼي ٝجبؿات
 .هييي عنتَ ّ هيگي ؿّفي مَ ػّ يَ ُب ثْٞي

 ّ ثقؿگ ُبي ّـثَ ً٪و هؼاّم ّلي کْچک ّـثبت کَ ثؼًّيؼ ؿّ ايي
 .کٌٌؼ هي اي٦ب ؿّ امبمي

 هي عبؿا مٌگ يک ؿّي ٩ٖـٍ ٩ٖـٍ ٩ٖـٍ کٍْ، يک ػؿ کَ آثي هخل
 اّى اف آة ّ هيکي مْؿاط ؿّ مٌگ اّى ُب ٩ٖـٍ ايي ثبالعـٍ ّ چکؼ

 .کٌَ هي ٝجْؿ مٌگ
 .ثـمي ًتيزَ ثَ تب ثگي ثبيؼ آً٪ؼؿ
 

 ثگين؟ ثبؿ ؼچٌ ؿّفي عْة

 

 !ًينت هِن ٝؼػ
 .ثييتـ ّ تـ ٝوي٨ ًبعْػآگبٍ ّويـ ػؿ ٦ًْؽ ثييتـ، تکـاؿ چَ ُـ
 

 ثگين؟ کزب ؿّ تبکيؼي ٝجبؿات

 

 .هوکي ربي ُـ
 .تبکني تْ
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 .ػاًيگبٍ تْ
 .کبؿ هضل
 .ؿّ پيبػٍ

 .ػّه فيـ صوْم تْ
 

 ثگين؟ ه٩ْٜ چَ

 

 !هِوَ ايي
 

 .کٌين ثيبى ؿّ تبکيؼي ٝجبؿات ثـاي ه٩ْٜ ـييثِت هخبل يک ثب ثؼيؼ اربفٍ
 

 

 ٍجش اف امت ٩ـاؿ کَ مويٌبؿ يک ثَ کٌي هي ػْٝت ؿّ ىوب کٌيؼ ٥ـُ
 .کٌي ٍضجت مبٝت يک کؼّم ُـ مغٌـاى 10 ىت تب
 

 

 .امت صؼ يک ػؿ ُب مغٌـاى ايي تضَيالت مٖش
 

 

 .يکيَ ىْى آگبُي هيقاى
 

 

 .يکيَ ُن ىْى مغٌـاًي هؼل
 

 

 صـ٣ هْؿػه ػؿ هيغْاى ُب ايي کَ ُنت هغتل٤ هّْْٛ 10 ٥٪ٔ
 .ثقًي
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 اّل کَ امت کني يک مغٌـاى تـتيت ثَ) مغٌـاى ػٍ ايي اف ىوب: مْال
 ثَ( هيکٌَ ؿّ مغٌـاًي آعـيي ١ـّة کَ ػٍ مغٌـاى تب کٌؼ هي ىـّٛ
 ػيؼ؟ هي گْه ثييتـ ىْى يکي کؼّم

 

 ػيگَ چْى" ػٍ" مغٌـاى ّ ػاؿين اًـژي ٍجش اّل چْى" يک" مغٌـاى
 .عًَْ هيـين ثٞؼه ّ آعـيَ ايي کَ ؿاصتَ هْى عيبل
 

 

 .امت ىت ّ ٍجش تبکيؼي ٝجبؿات گ٦تي ثـاي فهبى ثِتـيي
 

  
 

 ٩جلي ػؿگيـي ُيچ ّ امت آهبػٍ کبهال ؽُي هييي، پب عْاة اف کَ ٍجش
 .ىٌگْل ّ صبل مـ.ًؼاؿٍ
 

 

 .عْاثي هي ثٞؼ ّ هيگي کَ ؿاصتَ عيبلت ُن ىت
 

 

 تًْيؼ ًوي ىوب امت، فيبػ ؽٌُي ػؿگيـي ؿّف ٕي ػؿ هٞوْال چْى اهب
 .کٌيؼ کبؿ ٝجبؿات ؿّي توـکق ثب
 

 

 .ثگيؼ تًْيؼ هي کَ ٩ّت ُـ ىوب ّلي
 

 

 عْاة اف ٩جل ىت، ّ ىؼيؼ ثلٌؼ ايٌکَ اف ثٞؼ ٍجش، فهبى ثِتـيي ّلي
 .امت
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 عْػتْى ٍؼاي ىٌيؼى گيؼ،ث عْاُيؼ هي ؿّ ٝجبؿات کَ اّل اّى ىبيؼ
 .کٌيؼ ٝبػت عْػتْى ٍؼاي ثَ تب ثگيؼ ثبيؼ ّلي ًجبىَ ربلت ثـاتْى

 

 ثبيؼ کَ امت فهبًي ػ٩ي٪ب هييي منت ػاؿي کَ کـػي اصنبك ٩ّت ُـ
 .ثيبؿي فثبى ثَ ثييتـ ؿّ تبکيؼي ٝجبؿات

 

 ثـػاىت ؿّ عْثي هضَْل ػؿّ فهبى ػؿ تًَْ هي چـا کيبّؿف يک
 کٌَ؟

 

 

 !ػاىتَ ٍجـ چْى ّ ػاىتَ امتوـاؿ فهيي اّى ثَ ؿميؼگي ػؿ چْى
 !امتوـاؿ ّ ٍجْؿي

 

 

 ."ؿمؼ ًوي پيـّفي ثَ ًؼاؿػ ٍجـ کَ کني: "٥ـهْػًؼ( ٛ) ٝلي

 

 

 ًتيزَ ثَ تب ثگي ٍجـ ّ صٍْلَ ثب ّ هنتوـ ثبيؼ ؿّ تبکيؼي ٝجبؿات
 .ثـمي

 .کٌيؼ ٍـ٥و ثبيؼ اي ْٕالًي فهبًي ثغبيؼ ثقؿگ ه٥ْ٪يت اگـ
 

  
 

  
 

============================== 
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 : صنبميت ٝؼم
 

 .ُنتين ٥ـاؿي آى اف کَ ىـايٖي رؾة يٌٞي صنبميت
 

 

 اًـژي ّ هي صنبميت کَ ػيؼ عْاُيؼ ثـمين کَ اًـژي ُبي ُبلَ ثضج ثَ
 .ًينت هب ٦ًٜ ثَ کَ هيقًَ ؿ٩ن ؿّ ات٦ب٩بتي هي، ُبي
 

 

 .هِوًْي ٥تيؿ عبًن ّ آ٩ب
 

 

 .هيـٍ ثبال ؿامت ػيْاؿ اف عًَْ ٍبصت ي ثچَ
 

 

 !آ٩ب ريت تْ کٌَ هي ػمت ثچَ
 

 

 لِو ثقًن...  تـثيت ثي...  هيوًَْ يب امت ثچَ ايي"  هيگَ عبًوو ثَ آ٩ب
 "کٌن
 

 

 ّ ّاؿّ پيتک ثـاىْى ثيوبؿمتبى تْي کَ هيؼٍ ُب ايي ثَ اي ثچَ يَ عؼا
 !هيقًَ ثبالًل

 

 

 .ُنتين ٥ـاؿي آى اف کَ ىـايٖي رؾة يٌٞي صنبميت
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 ل٤ٖ اف عبلي ىٌيؼًو کَ ُنت صنبميت هْؿػ ػؿ ربلجي صکبيت يَ
 : ًينت
 

 : کـػى هي تٞـي٤ آ٩بيي
 

 

" 
 .کـػم هي فًؼگي آپبؿتوبى تْي هي
 

 

 .ام صنبك ىؼت ثَ ٍؼا ّ مـ ثَ کَ ُنتن آػهي ّ
 

 

 .ػاىتي ثچَ تب ٌذپ چِبؿ هب ثبالي ي ٕج٪َ
 

 

 .گـ٥تي هي کيتي يب هيـ٥تي ؿژٍ يب ىت تب ٍجش ُب ثچَ ايي
 

 

 .ػاػى ًوي گْه کٌيؼ مبکت ؿّ ُب ثچَ ايي ل٦ٖب گ٦تن هي هيـ٥تن چي ُـ
 

 

 .ًؼاؿٍ ٥بيؼٍ ػيؼم
 

 

 .کٌن ُْٝ تًْن هي ؿّ ام عًَْ ّلي کـػ مبکت ًوييَ ؿّ ُب ايي گ٦تن
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 .٥ـّعتن ؿّ ام عًَْ
 

 

 تب ىوب عْػ هنتبرـ هيين هبُي چٌؼ هي گ٦تن عـيؼ ؿّ عًَْ کَ کني ثَ
 .کٌن پيؼا عًَْ يَ
 

 

 ٍؼا ّ مـ کَ چْى کـػم ًوي پنٌؼ ػيؼم هي ّ ؿ٥تن هي کَ اي عًَْ ُـ
 .ػاىت
 

 

 .ثغـم عًَْ ًتًْنتن هبٍ چِبؿ
 

 

 !ثبال ؿ٥ت ُب عًَْ ٩يوت هبٍ چِبؿ ايي تْي ّ
 

 

 ٝوـم آعـ تب کَ هزجْؿم ًغـم، عًَْ پْلن ثب اگَ ٩ب٥ل ػل اي ػيؼم
 .ثوًْن هنتبرـ

 

 

 کٌبؿ ػؿ ثغـم، ٩جلي ي عًَْ اف تـ کْچک عيلي اي عًَْ ىؼم هزجْؿ
 .ثْػ هنزؼ يَ هب ي عًَْ ٕـ٣ اّى کَ ٥ـٝي عيبثْى يک
 

 

 .صبال ثب اّى اف ُب، هٞوْلي هنزؼ ايي اف ًَ
 

 

 :تب کٌي هي ىـّٛ ٍجش اؽاى اف ّ ػاؿى ثلٌؼگْ تب ػّ کَ اًّبيي اف
 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 

 "عتن هزلل"
 "ٝـّمي هزلل"
 "کبؿي ًيکْ ريي"
 "امالم ؿفهٌؼگبى مبلگـػ"
 

 .کٌيؼ کن ايٌْ ٍؼاي عؼا ثَ ؿّ تْ آ٩ب صبد گ٦تن روبٝت اهبم ثَ ؿ٥تن
 

 

 .هي ٝقيق ًوييَ گ٦ت
 

 

 !ًينت ثيْ تٖٞيل کَ هنزؼ ٥ـٌُگي ٥ٞبليت
 

 

 چيي، مين يَ ثب ّ ثـػم ثبم ًـػٍ ٍجش اؽاى اف ٩جل ىت، ٤ًَ ىت يَ
 .کـػم تيکَ تيکَ ؿّ ثلٌؼگُْب مين
 

 

 .عْاثيؼم ؿاصت گـ٥تن ّ ًويبػ ٍؼا ػيؼم ىؼ ٍجش اؽاى ه٩ْٜ
 

 

 .ثْػٍ کزب اف ٍؼا هيکل ثجيٌي کَ هيبؿى کبؿ تٞويـ يَ هيـى ٥ـػا
 

 

 .ىؼٍ تکَ تکَ مين کَ ثيٌَ هي هيگـػٍ کبؿ تٞويـ
 

 

 ُن ٥بيـ آهپلي يَ پيو هبٍ ُيت هب ّوي ػؿ کي ّْٝو عْة هيگي
 !ثلٌؼگْ تب ػّ اّى کٌبؿ کي ًَت ُن ؿّ ايي کي ل٤ٖ ثْػين، عـيؼٍ
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 !ُب ًجْػ ٩ََ
 !امت ّا٩ٞي

 .ُنتين ٥ـاؿي آى اف کَ ىـايٖي رؾة يٌٞي صنبميت
 

 :ػاؿٍ ثـهي ػٝب ثَ ػمت توبم صنبميت ثب هبػؿ
 !"ًَ ام ثچَ ّلي ثگيـ، هي اف ثگيـي هيغْاي اهتضبًي ُـ عؼايب"

 پيو ثـات ات٦ب٧ ُوْى گؾاىتي، عيغبه ثَ هتَ کَ اي فهيٌَ ُـ ػؿ
 .ػفػٍ هي ؿّ هبػؿ اّى ي ثچَ ىت ع٦به ّ هيبػ
 

 :صنبميت ثب عبًْم
 ِ عْة ىُْـ يَ ًکٌَ. ىؼ ُبم ػًؼّى ؿًگ هُْبم. هيبػ ػاؿٍ ُن 90 مبل"

 !"ًيبػ گيـهْى ًيهبهب ِ لتپ ِ عْىگل

 

 

 ي عًَْ ُب صبال صبال صبال تْ ىـهٌؼٍ،" کَ کٌين ٝـُ عبًْم ايي ثَ ثبيؼ
 ."کٌَ هي عـاة ؿّ اّّبٛ صنبميت چْى هِوًْي ثبثب

 

 :ثگن ّامتْى ُن ػيگَ ربلت ي ٩ََ يَ
 

 

 :کَ گ٦ت هي آ٩بيي يَ
" 

 .53 هؼل ػاىتن پيکبى يَ هي
 

 

 .فػ هب ثَ کني ًَ ّ فػين کني ثَ ًَ ىپيکب ايي ثب ٝوـهْى تْ هب
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 .کْچَ تْي هيقاىتيوو رْؿي ُويي ُن ُب ىت
 

 

 ثبف هبىيي ىييَ يب ػؿ کَ ػيؼم هي هيـ٥تن، کَ ٍجش ُن ُب ٩ّت عيلي
 .ثْػٍ
 

 

 .پژّ ػمتگبٍ يک ثـاي ًْىتين امن
 

 

 .ػاػى هب ثَ ؿّ پژّ ايٌکَ تب ثْػين ًْثت تْ هبُي چٌؼ
 

 

 .عًَْ صيبٓ تْي ثـػهو هي کَ، ًويقاىتن کْچَ تْ ػيگَ ؿّ پژّ
 

 

 .کٌي ثبفي ٥ْتجبل صيبٓ تْي ًؼاؿي ص٨ ػيگَ کَ گ٦تن ُن ثچَ ثَ
 

 

 .هبىيي ثَ هيٌؼافي عٔ چْى
 

 

 کـػٍ ًيت ثْػ، تِـاى تْي هبىيي ّ هْتْؿ چي ُـ کَ ثْػ ايي ربلت ّ
 !هب هبىيي ثَ ثوبلي کَ ثْػى
 

 

 .هبىيي ثَ فػ ٝ٪ت اف يکي ثيبؿم ػؿ ؿّ بىييه اّهؼ تب ٍجش
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 .هي ث٪ل آيٌَ تْ اّهؼ کبمکت کالٍ ثب هْتْؿي تـ ّؿ اّى هتـ 100
 

 .صنبميت
 ثِو عْايؼ هي کَ آًچَ ثَ ًنجت ّلي ثگيي ؿّ تبکيؼي ٝجبؿات پل

 .ًؼيؼ ًيبى صنبيت ثـميؼ
 .هييَ لثـٝک کبهال ىـائ ثلکَ ؿميؼ ًوي تْى عْامتَ ثَ تٌِب ًَ چْى
 

 
 
 : ًگـاًي ٝؼم 
 

 

 !عْاُين ًوي کَ چيقي ايزبػ يٌٞي ًگـاًي
 !امت ػيؼى هبًٜ ًگـاًي
 !امت ىٌيؼى هبًٜ ًگـاًي
 !امت کـػى ػؿک هبًٜ ًگـاًي
 !امت ػٝب اربثت هبًٜ ًگـاًي
 !ًـمي ات عْامتَ ثَ ىوب ايٌکَ ثـاي امت هبًٞي ًگـاًي

 

 .ىـکتن يک صنبثؼاؿ هي
 

 

 گبّ کليؼ يکي عًَْ هيـم هي ٩ّتي ًکٌَ کَ ًگـاى ُوييَ کَ اًّزبيي اف
 ؿّ ٌٍؼ٧ّ گبّ کليؼ ُب، پْل ّ ُب تـاّل مـاٟ ثـٍ ّ ثـػاؿٍ ؿّ ٌٍؼ٧

 .کبؿ هضل ثـم هي عْػم ثب ٍجش ّ عًَْ هيبؿم ؿّف ُـ
 

 

 !ًينت کليؼ کَ ثيٌن هي عْؿػم، ؿّ ٍجضًَْ ّ ىؼم ثلٌؼ کَ ٍجش ؿّف يَ
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 .گـػم هي ؿّ عًَْ ي ُوَ ثبؿ ػٍ توبم ًگـاًي ثب
 !ًينت
 

 

 !ىؼم ثؼثغت
 !ثگن چي ىکـت هؼيـ ثَ صبال
 !هيقٍ ؿّي کليؼ ثيٌن هي کَ" ىؼٍ گن کليؼ" ثگن هؼيـ ثَ ثـم هيبم
 !گيتن ؿّ هيق ايي ثبؿ ػٍ هي
 

 ٩بثلوَ تْ ُن پغتَ هـٟ هب صـ٣ ايي اف کَ هيقًين ثبهقٍ صـ٣ يَ هب ثٞؼ
 !گيـٍ هي اه عٌؼٍ
 

 

 گ٦تيي؟ اگَ

 

 

 !"کليؼ ؿّ ثْػ ًينتَ ري" هيگين

 

 

 !هب؟ کليؼ ؿّي ثييٌَ ثيبػ کبؿٍ ثي ري
 

 

 .ًؼاؿػ ري ثَ ؿثٖي ّ ىؼ ػيؼى هبًٜ ًگـاًي
 

  
 

 

 تْ ثَ ؿّ عْػىْى يکي يکي کبئٌبت ُبي کليؼ تب کي ؿُب ؿّ ًگـاًي
 .ثؼى ًيْى
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 .امت ُنتي ُبي گٌذ اف يکي ثَ هـثْٓ ُب کليؼ ايي اف کؼّم ُـ
 

 ايي کَ هيؼم ٩ْل ثِت ًويـٍ، يب هيـٍ ٥ـّه ُنتي ًگـاًو کَ اي عًَْ
 !ًويـٍ ٥ـّه عًَْ
 

  
 

 

 ؿّ عيبلو ثقاؿيؼ ًوييَ، يب هييَ ٩جْل کٌکْؿ کَ ًگـاًَ کَ اًّي
 !ًوييَ کٌن، ؿاصتو

 

 

 !ًوييَ اهْب ًوييَ، يب هييَ اهْب کَ ُنتي ًگـاًو کَ ٩ـاؿػاػي
 

 

 !ًوييي امتغؼام ًَ، يب هييي امتغؼام کَ ًگـاًي کَ اًّزبيي
 

 

 .ثقاؿ کٌبؿ ؿّ ًگـاًي االى ُويي ل٦ٖب پل
 

  
 

 

 .کٌين هي عـاة ؿّ اّّبٛ عْػهْى
 ىْى عًَْ تْ اهيت ًوييَ، يب هييَ ػْٝا عًَْ ثـٍ اهيت کَ ًگـاًَ
 !مْهَ رِبًي رٌگ
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. کٌي تٞؼيل هيغْاى ؿّ ٦ًـ ثينت. اّهؼٍ تٞؼيل ٕـس هيگَ ًگـاًي ثب
 !عْػىَ ٦ًـ اّليي هيجيٌَ هيـٍ ٍجش

 .کٌؼ هي عـاة ؿا اّّبٛ ًگـاًي
 

 .ًؼاؿٍ ثغْؿ ػؿػ ثَ ػّمت کَ ُبمت مبل
 

 

 ػاىتَ ًجبيؼ عْة ػّمت يَ! ًؼاؿين؟ ليب٩ت هب يٌٞي: "ًگـاًَ آً٪ؼؿ
 !"ثبىين؟

 

 

 .ًجبه عْة ػّمت کـػى پيؼا ًگـاى
 

 

 !"ثبصبلَ چَ! ػاؿٍ ٦ٍبيي چَ ػّمتن ثؼّى" ثگْ اٍال

 

 

 .ؿيقػ هي ػّمت تْ ثـاي ػيْاؿ ّ ػؿ اف کَ هيؼم ٩ْل تْ ثَ هي
 

 

 ّ کٌين ؿُب ؿّ ُبهْى عْامتَ ًگـاًي، اف ؿُبيي ثـاي کـػين ٝبػت هب
 .کٌبؿ ثقاؿين

 

 .ًيؼٍ ٩جْل ّ کـػٍ ىـکت کٌکْؿ ػؿ مبل مَ
 

 

 .... ّ ػلِـٍ ّ امتـك ّ اّٖـاة مبل مَ ايي توبم

 

 

 "!ػيگَ ًويغْام" هيگَ ٝب٩جت
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 .ثيين ؿُب ًگـاًي ػمت اف کَ کٌين هي ؿُب ؿّ عْامتَ!  هب ربلجين عيلي
 

  
 

 .عْاين ًوي گ٦تي ّ امتغؼام ثـاي ؿ٥تَ ثبؿ 5
 

 

 "ثِتـٍ ثييٌن عًَْ تْ اٍال...  ثبثب کي ّل" هيگَ ٝب٩جت
 

 

 ػمت اف تب کٌين هي ؿُب ؿّ ُبهْى عْامتَ کَ کـػين ٝبػت ُب آػم هب
 .ثيين ؿُب ًگـاًي

 

 

 .امت ١لٔ ايي هي ػّمت
 

 

 .ثـمي ات عْامتَ ثَ تب کي ؿُب ؿّ ًگـاًي
 

 

 .ثيي ؿُب ًگـاًي ػمت اف کَ کي ؿُب ؿّ ات عْامتَ ايٌکَ ًَ
 

 :گ٦ت هي آ٩بيي يَ
 

 !ًوييي صبهلَ مبلي ُيت ٦ُت ّ کٌي يه افػّاد کَ ُنتي ُبيي عبًْم
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 ػّا

 ػؿهبى

 ٩ـً

 ػاؿّ

 رـاصي ٝول

 اًـژي

 ًْيل ػٝب

 گيبُي ٕت

 مْفًي

 ػؿهبًي هيظ

 ػؿهبًي ميظ

 !ًوييَ کَ ًوييَ عالٍَ
 :کٌي هي ٍضجت ُن ثب هيييٌي آ٩ب ّ عبًْم

" 
 .هيقاؿين مي تْ پب ػاؿين هب ٝقيقم ثجيي
 

 

 .هييين پيـ ػاؿين ػيگَ هب
 

 

 .ثْػين ىؼٍ صبال تب ثيين ػاؿ ثچَ عبمتين هي اگَ
 

 

 .کـػين تًْنتين هي کَ ؿّ تالىي ُـ هب
 

 

 .کٌين ثقؿگ ؿّ اّ ّ ثيبؿين ىيـعْاؿگبٍ اف اي ثچَ يَ ثـين ثيب
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 کَ ُبيي عبًن اف ػؿٍؼ 50 اف ثيو هيگَ کَ ػاؿين ٩يٌگ رِبًي آهبؿ يَ
 اّ کَ آّؿػى ؿّ اي ثچَ ىيـعْاؿگبٍ اف ؿ٥تي ّ ىؼى ًوي صبهلَ ُب مبل
 !ىؼى صبهلَ آّؿػى ؿّ ثچَ کَ اّلي هبٍ مَ ػؿ کٌي، ثقؿگ ؿّ
 

  
 

 !ػؿٍؼ 50 اف ثيو
 چـا؟

 

 !ثْػى ًگـاى چْى
 :کَ گ٦تَ هي عبًن

 !"ُيچ ُن آعـه ّ کٌين عـد تْهي هيليْى ػّ ًکٌَ" -

 !"هيگي؟ چي ػّهبػ ٥بهيل" -

 !"کْؿٍ رب٩وا ٝـّك هيگي" -

 !"ىؼ مـم ثـ عبک" -

 کٌبؿ؟ گؾاىتي ؿّ ًگـاًي يٌٞي هيبؿى ثچَ هيـى کَ ٩ّتي ػاؿيي ٩جْل

 

 

 ًبم ثَ ىؼ هي پغو اي ثـًبهَ ثْػ ا٥تبػٍ ؿاٍ چِبؿ ىجکَ کَ اّايل اّى
 ".ػؿّى ًيـّي"

 

 

 هـکقي امتـاليب ػؿ هنٌي ّآ٩بي عبًن کَ ػاػى هي ًيْى ثـًبهَ ايي ػؿ
 الٞالد ٍٞت ُبي ثيوبؿ ثييتـ تًْين هي هب گ٦تي هي کَ ًؼاعتيا ؿاٍ ؿّ
 .کٌين ػؿهبى ؿا
 

 

 .ثويـى ػيگَ هبٍ 6 ثْػ ٩ـاؿ کَ ُبيي مـٕبًي هخال
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 .ىؼى هي ػؿهبى ثباليي ػؿٍؼ ّلي ًَ ػؿٍؼ 100
 

 

 هٞبلزَ کبهال ثيوبؿاى ايي ػؿهبى ميکل ٕي اف ثٞؼ کَ ػاػ هي ًيْى
 .ىؼى
 

 

 ُيچ کَ هيؼٍ ًيْى آفهبيو تَْيـ صبال ّ ػاىتي تْهْؿ ٩جال کَ کنبًي
 !ًؼاؿى تْهْؿي

 

 

 چيَ؟ کـػى هي آ٩ب ّ عبًن ايي کَ کبؿي گ٦تيي اگَ

 

 !ػؿهبًي صـ٣
 

 

 اهيؼ اّى ربي ّ کـػى هي ثيـّى ثيوبؿاى ؽُي اف ؿّ ًگـاًي صـ٣ ثب
 .کبىتي هي
 

 ٦ًـ ػّ اهـّف تب عؼا ل٤ٖ ثَ ّ عؼا ل٤ٖ ثَ عؼا، ل٤ٖ ثَ ٝقيق ػّمتبى
 .ىؼى عْة هٖبلت ُويي ثب ػاىتي مـٕبى کَ
 

 

 :گ٦تي ّ اّهؼى
" 

 .ػاىتين مـٕبى
 .ػاىتين تْهْؿ

 .ىؼين عْة کَ ىٌيؼين هخجت صـ٣ اً٪ؼؿ ّ
 .ًؼاؿػ ّرْػ اي ١ؼٍ اٍال ػيؼم گـ٥تين آفهبيو کَ ٩ّتي

" 
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 .ثگن ثِتْى ٩يٌگ ًکتَ يَ
 

  
 

 

 .کٌين ًوي عْىي ُبه ثب هيـمَ ثِوْى ُن عْىي ٩ّتي ُب هب
 

  
 

 

 !"ًيْهؼٍ ثِوْى عْىي هبُب ثبثب ًَ" -

 

 

 !"ثيـّى کيي هي ػهب١وْى اف ػيگَ ؿّف ػّ کٌين عْىي االى" -

 

 

 کيي هي فهبى ُن ػٌُت، ّ ّگْه ػهبٟ اف ػيگَ ؿّف ػّ ات اربفٍ ثب
 .ثيـّى

 

 

 .ًينتي کـػى عْىي اُل تْ چْى
 

 

 کٌي؟ ًوي عْىي چـا هيـمَ ثِت عْىي ٩تيّ

 

 ثگيـٍ؟ تْ اف ؿّ ىبػي ّ ثيبػ هٌتٚـٍ ١يـ ػؿػمـ يک کَ ًگـاًي چـا

 

 .ثگن ايٌزْؿي ثقاؿ اٍال
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 .هييَ ايزبػ تْ ًگـاًي ي ّامَٖ ثَ هٌتٚـٍ ١يـ ػؿػمـ اّى
 

 

 ػؿمت کبهال" هيبػ مـت ثتـمي چيقي ُـ اف" هيگي کَ رولَ ايي ّ
 .امت
 

 

 .ىکنت ايزبػ يٌٞي ىکنت اف تـك
 

 

 .ىؼى ثبفًؼٍ يٌٞي ىؼى ثبفًؼٍ اف تـك
 

 عْاُـه ٝـّمي ًتًَْ ٦ُتَ آعـ ّ ثيَ صبػ ثيوبؿيو ًکٌَ کَ ًگـاى
 .کٌَ ىـکت

 

 

 .هييَ پب کلَ کَ هييَ صبػ ثيوبؿيو ُوچيي
 

 .کٌؼ هي عـاة ؿّ ىـائ صنبميت هخل ُن ًگـاًي
 

 

 .هييي ثؼُکبؿ ًَ، يب هييي ثؼُکبؿ کَ ثبىي ًگـاى اگَ
 

 

 هي ثيـًّت ًَ، يب کٌَ هي ثيـًّت عًَْ ٍبصت کَ ثبىي ًگـاى اگَ
 .کٌَ
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 ًَ، يب ث٦ـّىي ثبيؼ ؿّ هبىيٌت ثؼُيت پـػاعت ثـاي کَ ثبىي ًگـاى اگَ
 .ث٦ـىي ثبيؼ ؿّ هبىيٌت

 

 .ػُؼ هي ىکل ؿا هب فًؼگي ىوب ّ هي ا٥کبؿ ٝقيق ػّمتبى
 

 

 ُْٝ اي الٞبػٍ عبؿ٧ ٕـف ثَ فًؼگي کَ تب کي ُْٝ کَ ؿّ کـت٥
 .ثيَ
 

 

 .ىوبمت ّ هي فًؼگي هٞوبؿ ىوب ّ هي ؽُي
 

 

 عْثي ػيْاؿ چيٌؼ، هي کَ ػيْاؿي تب ػاػ عْثي هالت ثبيؼ هٞوبؿ ايي ثَ
 .ثبىؼ
 

  
 

 

 .امت ّا٩َٞ هبػؿ ًگـاًي
 

  
 

 

 .هيؼين هبػؿ ايي ثَ کَ امت ثؼي هالت ًگـاًي
 

 

 .ؿيقػ هي ٥ـّ ػيْاؿ ايي ّلي چيٌؼ هي ؿا ػيْاؿ
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 .ىـکتَ يک هؼيـ آ٩بيي يَ
 

 

 تل٦ٌي ؿ٥٪به ثب ػاؿٍ يب ثب٥َ هي ثب٥تٌي ػاؿٍ يب کَ ػاؿٍ عبًن هٌيي يَ
 .هيقًَ صـ٣

 

 

 .هيؼٍ تؾکـ ؿّف ُـ هؼيـ
 

 

 ّ ب٥يثج ثب٥تٌي ؿّف ُـ کَ گيـي ًوي ص٪٧ْ هي اف ىوب هضتـم عبًن"
 ".کٌي کبؿ کَ هيگيـي ص٪٧ْ. ثقًي صـ٣ ؿ٥٪بت ثب هي مـ پيت

 

 

 اّل ؿّف

 ػّم

 ػُن

 ثينتن

 

 .هيؼٍ اػاهَ ؿّ عْػه کبؿ ػاؿٍ عبًن ّ
 

 

 ايي تْ ػيگَ هب عبًن هيگن ثِو هيـم ٥ـػا کَ کٌَ هي ٥کـ عًَْ تْي آ٩ب
 .ًؼاؿين ًيبف ىوب ثَ ىـکت

 

 

 .ثچنجًَْ ثِن اي ٍّلَ يَ ًؼاؿين، ًيبف ثگن ثِو ًکٌَ هيگَ ثٞؼ
 

 

 .ًيبؿٍ ػؿ صـ٣ ثـاهْى
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 .ًجـٍ ؿّ آثـهْى
 

 

 .کٌَ ىکبيت کبؿ اػؿٍ ًـٍ
 

 

 .ًويگَ چيقي هٌيي ثَ ّلي کبؿ مـ هيـٍ ٍجش ٥ـػا
 

 

 .ًويگَ چيقي ثبفم ّلي پيچَ هي عْػه ثَ هبؿ هخل هبُي چِبؿ مَ
 

 

 .ًوييَ رْؿي ايي هيگَ هييَ پب عْاة اف ٍجش ؿّف يَ ثبالعـٍ
 

 

 .عْاهت ًوي عبًن هيگن اهـّف
 

 

 .مالهت ثَ ثـّ
 

 

 .ثبػ ثبػا چَ ُـ
 

 

 کذ گـػى ثب ػؿ، رلْي ّاينبػٍ هٌييَ کَ هيجيٌَ ػاعل هيـٍ ىـکت ػؿ اف
 .ػمتو ُن کب١ؾ يَ ّ
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 .کٌيؼ اهْب ؿّ ايي کٌن عْاُو هييَ هؼيـ آ٩بي
 

 

 .امت٦ٞبهَ ثـگَ
 

 

 .کٌيؼ اهْب ؿّ ايي کٌن هي عْاُو
 

 .کٌيؼ اهتضبى ثـيي
 

 

 .ىؼ ُْٝ اي الٞبػٍ عبؿ٧ ٕـف ثَ ىـائ ّ کٌبؿ گؾاىت ؿّ ًگـاًي
 

 

 .ثيَ ُْٝ ىـائ تب کٌبؿ ثقاؿ ؿّ ًگـاًي
 

 

 !الٞبػٍ عبؿ٧ ىؼى ُْٝ هٞوْلي، ىؼى ُْٝ ًَ اًّن
 

 

 ُبي عْامتَ رق ثَ ؿميؼ هي ُبتْى عْامتَ ي ُوَ ثَ ىوب هي، ػّمتبى
 !ثقؿگتْى

 

 

 چـا؟ گ٦تيي اگَ

 

 

 .ثييتـ ًگـاًي تـ، ثقؿگ عْامتَ ُـچَ کَ کـػين ٝبػت هب چْى
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 چي؟ ًين ٩جْل کٌکْؿ اگَ صبال

 

 

 !هيـٍ آثـّم
 

 

 .ام عبلَ ػعتـ رلْ اًّن
 

 

 .ًؼاىتي ٝـَّ هيگَ
 

 

 .هي ّامَ ؿ٥تي کٌکْؿ کالك ُوَ ايي
 

 .امت ّا٩َٞ هبػؿ ًگـاًي
 

 

 .ربًبًَ عيلي ّلي کْچْلْ عيلي ػاؿى ؿّايتي يَ( ً) پيبهجـ
 

  
 

 

 ".ثگيـيؼ آمبى ؿا اهْؿ: "٥ـهْػًؼ( ً) پيبهجـ
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 !ثگيـم تنت افتْى هيغبم
 

 

 !ايوبى تنت
 

 

 تـکو ىوب ًگـاًي چَ ُـ ّ کوتـ تْى ايوبى ثييتـ ىوب ًگـاًي چَ ُـ
 ثييتـ؟ تْى ايوبى

 

 

 .ايوبًن ثب عيلي هي ت٦بميـ ايي ثب عْة هيگي ُب ثْٞي
 

 

 .کَ ًؼاؿٍ کبؿي عْة ًينتيؼ ًگـاًن االى ىوب ايٌکَ
 

 

 ّ گؾاىتن ثـاتْى عْىگل عْىگل هٖبلت هٌن ًينتي ٌٍؼليت ؿّي
 .ًينتيؼ ًگـاى

 

 

 .ًؼاؿػ ه٦ِْهي ايٌزب ًگـاًي
 !مغت ىـائ ػؿ ًگـاًي

 

 !ًؼاؿم کبؿي هي هيگَ عًَْ ٍبصت
 !کْچَ تْ هيـيقم ؿّ ّمبيلت اهيت
 !ثيـّى

 !رْة تْي
 ًگـاًي؟ چ٪ؼؿ صبال

 

 !ىؼي تٞؼيل هيگَ ثِت اػاؿٍ
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 !کبؿ مـ ًيب ػيگَ ٥ـػا
 ًگـاًي؟ چ٪ؼؿ صبال

 

 !هبىيي فيـ ؿ٥ت ثبثبت الْ هيگَ هيقًَ فًگ هْثبيلت االم ُويي
 ًگـاًي؟ چ٪ؼؿ صبال

 

 ّ هيقػى صـ٣ هـػم ثـاي ػاىتي کَ ػيي ثقؿگبى اف ػاؿين هخبل آً٪ؼؿ
 اف ُوَ" گ٦تي ٥٪ٔ ّ ٥٪ٔ ّ ػاػى ثِيْى ؿّ ىْى ٥ـفًؼ هـگ عجـ

 !ػاػى اػاهَ ؿّ صـ٥يْى ث٪يَ ّ"! هيگـػين ثبف عؼا مْي ثَ ّ عؼايين
 

 ًگـاًي؟ چ٪ؼؿ صبال

 

 

 هيغْاين" گ٦تي عؼا هضجْة عؼا، ؿ٥ي٨ عؼا، ثقؿگ پيبهجـ اثـاُين ثَ
 !"آتيو تْ ثٌؼافيوت

 

 

 ."ثٌؼافيي عْة" گ٦ت( ٛ) اثـاُين

 

 

 !"امت آتو اف کُْي اثـاُين" گ٦تي

 

 

 ."ثبىَ عْة" گ٦ت

 

 

 ّؿ ىٞلَ آتيو ايي آًچٌبى! کي ًگبٍ! ُب کٌين ًوي ىْعي اثـاُين" گ٦تي
 هٌزٌي٨ ثب هزجْؿين! آتيو تْ ثٌؼافيوت ّ رلْ ثجـيوت تًْين ًوي کَ امت
 !"آتيو تْ کٌين پـتت
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 ."ثٌؼافيي. چـا هيکييؼ ىًَْ ىبط. ػيگَ ثٌؼافيي عْة" گ٦ت

 

 

 .ثْػ آؿام آؿام آؿام اثـاُين
 

 

 ّ ثـػا کًْي ًبؿ يب" ػاػ ًوي ٥ـهبى آتو ثَ عؼا ًجْػ، آؿام اثـاُين اگـ ّ
 ".اثـاُين ٝلي مالم

 

 

 .ثْػ آؿام اثـاُين چْى ىؼ گلنتبى ّ مالم ّ مـػ آتو
 

 

 عًْؼين هي ػيٌي کتت تْ االى ًجْػ آؿام اثـاُين اگَ کَ هيؼم ٩ْل ثِتْى
 .ىؼ کجبة اثـاُين صْـت کَ
 

 

 ثيَ؟ مـػ ىوب ثـ فًؼگي ُبي آتو هيغبيي

 

 .کٌبؿ ثقاؿيي ؿّ ًگـاًي
 

 .هغْؿ ١ن ٥ْٕبى ف کيتيجبى، امت ًْس ؿا تْ چْى
 

 

 .ػاىت ه٢بفٍ ثنت ثي ي کْچَ يک تَ هـػي پيـ
 ه٢بفٍ ؿاٍ چِبؿ ًجو هـػم. ثؼٍ ٝ٪لت عؼا ٝوْ" گ٦ت اّهؼ رْاًي يَ

 !"ثنت ثي کْچَ تَ اّهؼي تْ ثٞؼ. کٌي ًوي ٥ـّه ػاؿى
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 االى ُويي ٝقؿائيل رٌبة عؼا هـگ ي ٥ـىتَ اگـ. پنـم" گ٦ت پيـهـػ
 يب کٌَ هي پيؼا ؿّ هي ثنت ثي ي کْچَ تَ آيب ثگيـٍ، ؿّ هي ربى ثغْاػ

 "ٌَ؟ک ًوي
 ."کٌَ هي پيؼات کَ هٞلْهَ" گ٦ت رْاى

 کٌؼ هي پيؼا هٌْ عؼا هـگ ي ٥ـىتَ کَ رْؿيَ چَ ثٞؼ" گ٦ت هـػ پيـ
 !"کٌؼ؟ ًوي پيؼا هٌْ عؼا ؿّفي ّ ؿف٧ ي ٥ـىتَ ّلي

 

 

 کيَ؟ عؼا ؿّفي ّ ؿف٧ ٥ـىتَ

 

 .هيکبييل
 

 

 .تْى ػًجبل ػّئَ هي ػاؿٍ گـ٥تَ ؿّ ُب ػالؿ
 

 

 ًوي ثِتْى ػّئيؼ، هي ُن ىوب ّ ػّئَ هي اّى کَ ٌزبمتاي هنئلَ ٥٪ٔ
 .ؿمَ
 

 

 .ثـمَ ثِتْى هيکبييل آ٩بي تب ّاينيؼ کَ هيؼين يبػتْى ػّؿٍ ايي تْ
 

  
 

 

 "!ىوبمت ػًجبل ثَ هـگ اف ثييتـ ؿّفي" ٥ـهْػًؼ( ً) پيبهجـ
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 !هيکٌَ تٞ٪يت ؿّ هب حبًيَ ُـ کَ هـگي
 .کٌبؿ ثقاؿ ؿّ ًگـاًيت

 .ًينت ؿّفيو ًگـاى چْى امت ايوبى ثب پيـهـػ ايي
 .ًگـاًين هب ّلي
 

 "هيقًي ؿّ آثن فيـ ػاؿى" هيگَ ًگـاًي ثب
 

 

 ُنت عؼا کَ ايي اف ١ب٥ل...  هب ي ؿييَ کٌؼ ثيظ اف کَ عْامت هؼٝي
 هب ي اًؼييَ ػؿ

 

 

 ثـميي؟ ثِو فّػ عيلي ّ ثغبيي عؼا اف ؿّ کْچکي چيق يَ ىؼٍ صبال تب

 

 :ثقًن هخبل يَ
 

 .اتب٧ تْ ًينتين ّ تبثنتًَْ
 

 

 .گـهَ
 "!پيتي مـًؼي" ُبي اىک ي اًؼافٍ کـػٍ ٝـ٧ هْى پييًْي

 

 

 !"چنجَ هي آي! چنجَ هي ثنتٌي يَ کَ آط" هيگين

 

 

 !عًَْ هيبػ ثنتٌي کينَ يَ ثب پؼؿ کَ ًويکيَ ػ٩ي٪َ ػّ ثَ
 

 

 هيگين؟ چي هب ثٞؼ
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 "ثْػم عْامتَ ػيگَ چيق يَ اعؼ اف کبىکي"
 

 !"ثْػم عْامتَ ٥بلْػٍ کبىکي" ًينت ايي هٌْٚؿهْى

 

 

 چيق يَ ُنتن، ػٍْٝ هنتزبة ػًّنتن هي هي اگـ کَ ايٌَ هٌْٚؿهْى
 .عْامتن هي عؼا اف تـي ثقؿگ

 

 

 !"چنجَ هي آي ف٦ٝـاًيَ تْ هتـي 300 ي عًَْ يَ" گ٦تين هي هخال

 

 

 "!کٌَ هي اربثت فّػ ؿّ ىکوي ُبي امتَعْ عؼا" هيگي ُب ثْٞي

 

 

 !ػاػ ًوي کَ" چنجَ هي عْة ىُْـ يَ آط" گ٦تين هي اگَ ّلي
 

 

 !ًؼاػ ًينت، عْؿػًي چْى ىُْـ ّلي ػاػ عْؿػًيَ ثنتٌي چْى
 

 

 .ػاػ ُؼيَ ىوب ثَ ؿّ آى کبئٌبت ّ عْامتيؼ ىوب ؿّ ثنتٌي هي ػّمتبى
 

 

 "!ثؼم ثِت ػ٩ي٪َ ػّ ػؿ تب ثغْاٍ" کَ ػاػٍ ًيْى هب ثَ ُب ثبؿ کبئٌبت

 

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 ثنتٌي هخل ُن ؿّ هْى ػيگَ ُبي عْامتَ اگـ کَ ًينتين هتْرَ هب ّلي
 ٍالس ثَ عؼا ايٌکَ هگـ ؿمين هي ثِيْى ثنتٌي مبػگي ثَ ثغْاين،

 .ًؼاًؼ
 

 

 ثَ ثگَ عؼا ّ ثغبيؼ ؿّ چيقي ُـ ىوب ًينت رْؿي ايي کَ گ٦تن ُن ٩جال
 .ًينت ٍالس

 

 

 .ًـميؼين ثِو چـا ؿّ ُنت ٍالس ثَ کَ اًّي ْةع
 

 

 ُبي عْامتَ ثگيـين يبػ تب هيغبين رْؿي چَ ؿّ ثنتٌي کَ ثجيٌين ثقاؿيؼ
 .ثغْاين ثنتٌي هخل ؿّ هْى ػيگَ
 

 

 هي آي ثنتٌي يَ. "عْامتين کبهل اىتيب٧ ّ ّرْػ توبم ثب ؿّ ثنتٌي هب( 1
 "چنجَ

 .ينًجْػ ًگـاى ثنتٌي ثَ ؿميؼى ثـاي( 2
 کني ثبيؼ صتوب ايٌکَ يٌٞي! ثْػين؟ ّاثنَٖ ثنتٌي ي ًتيزَ ثَ آيب( 3

 !عْؿػين؟ هي هب هيبّؿػ ؿّ ثنتٌي
 

  
 

 ثَ اي عْامتَ اربثت ٝؼم يب ّ اربثت اف ُـگبٍ" ٥ـهْػًؼ( ٛ) ؿّب اهبم
 ."ُنتي ًقػيک عْامتَ اربثت ثَ الٞبػٍ ٧ْ٥ ثْػي، ؿاّي اًؼافٍ يک

 

 

 .ػاػي ْؿکٌک کَ ٝقيقي ػّمت
 .کـػي ؿّ ُبت تاله
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 .عًْؼي ؿّ ُبت ػؿك
 .فػي ؿّ ُبت تنت
 .آّؿػي عْػت ثَ ؿّ ُب ٥يبؿ
 ات٦ب٩ي ُيچ ُن ًيؼم. ىکـ ؿا عؼا ىؼم ٩جْل. ػاػم ؿّ کٌکْؿ هي" ثگْ
 ."هيين ٩جْل ٝبلي ي ؿىتَ يَ آيٌؼٍ مبل عًْن هي اييبال. ا٥تَ ًوي

 ي ؿىتَ اهنبل ُويي ايٌکَ ثَ هييي ًقػيک الٞبػٍ ٧ْ٥ ىوب ت٦کـ ايي ثب
 .ثيي ٩جْل ؿّ عْثي ثنيبؿ

 ػيگَ مبل ثبيؼ اصتوبال..."  ثين ٩جْل اهنبل ثبيؼ هي" هيگَ کَ کني ّلي
 .ثوًَْ کٌکْؿ پيت ُن
 .ًجْػين ّاثنتَ ًتيزَ ثَ ثنتٌي عْامتي ػؿ هب
 

 

 .کي ؿُب ؿّ ًتيزَ ّلي ثکي ؿّ تالىت ثقؿگ ُبي عْامتَ ػؿ
 

 

 ًوي تالىي اٍال کَ ًجبىَ هِن اگَ چْى. ًجبىَ هِن ثـات ًَتيز ًگ٦تن
 .کٌي

 .ًـميؼي ًـميؼي، ُن ثِو اگَ ّلي ثبىؼ هِن تْ ثـاي ًتيزَ ثکي، تاله
 .هييي ًقػيک ًتيزَ ثَ ؿميؼى ثَ الٞبػٍ ٧ْ٥ ثگي، ػل تَ اف ؿّ ايي اگـ
 

 فًگ هيـى. ًقًَ ػمت ثنتٌي ثَ کل ُيچ هيگي. هيبؿى ؿّ ثنتٌي( 4
 ثنتٌي ػاؿين. آػ ػؿ تْى چين. ثيـّى ثيبيي. هيقى ؿّ ُب ُونبيَ َعًْ

 .هيغْؿين
 

 

 گيـين؟ هي ؿّ کني صبل ثنتٌي ثب هب
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 ؿّ هْى ثقؿگ ُبي عْامتَ ّلي کيين ًوي کني ؿط ثَ ؿّ ثنتٌي هب
 .ثگيـين ؿّ ث٪يَ صبل ُب اّى ثب ّ ثکيين ػيگـاى ؿط ثَ هيغبين

 

 

 ّـة يَ آػم هغٍَْب! چنجَ هي آي! چنجَ هي آي کٌکْؿ تْ ٩جْلي"
 ػيپلن ٧ْ٥» ثگَ ٝوْ پنـ عًَْ ثـٍ ثٞؼ! تِـاى ىـي٤ ٌٍٞتي ثيَ ٩جْل

 "«!هٌِؼك آ٩بي ثگْ! اصوؼ ًگْ ػيگَ! ىـي٤! کتبثؼاؿي
 

 ي ُوَ هغٍَْب! چنجَ هي آي ف٦ٝـاًيَ تْ عْاثَ 18 ي عًَْ يَ"
 ػّم عْة تب٧ا ايي! هًَْ اّل عْاة اتب٧ ايي! کٌي ػْٝت ؿّ ٥بهيل
 ؿّ پبهْى ىنت ىجِب ؿّ يکي ايي! هًَْ گـثَ عْاة اتب٧ ايي! هًَْ

 !"ثتـکي ايٌب! هيؼٍ صبل آي! آػ ػؿ تْى چين! ثغْاثَ تْه هيقاؿين

 

 ث٧ْ ثٞؼ! ثييٌي ّؿي يَ هغٍَْب! چنجَ هي چَ الگبًل ثٌق هبىيي يَ"
 !"ُب ًٌؼافي ثٌقم ؿّ عٔ! کٌبؿ ىْ گن لکٌتَ پيکبى ثقًي

 

 ّکيلي عؼا ّلي هـػم چين تْ ثکٌين عْاين هي ؿّ هْى ُب عْامتَ هب
 .ثغْؿين عْامتين هي ٥٪ٔ ؿّ ثنتٌي

 .ثغْايي ثنتٌي ٝيي ؿّ ُبتْى عْامتَ
 .ؿاصتي ُوْى ثَ ّ مبػگي ُوْى ثَ
 

 !"عْة ىُْـ يَ ثب ثنتٌي يَ چنجَ هي آي" ثگَ عبًن ػعتـ يَ هخال

 !گًْي يَ ّ کينَ يَ ثب هيبػ ثبثبَُ کَ کيَ ًوي ػ٩ي٪َ مَ
 !هيؼًّيؼ عْػتْى ُن ؿّ ث٪يو
 !ثنتٌي گًْي يَ ايي ٝقيقم هيگَ
 !ىُْـ کينَ يَ ايٌن
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 هي هٞزقٍ ؽٌُي تَْيـمبفي ٩ّتي/  يبفػُن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 !کٌؼ
 

 

 

 : گؾىتَ رلنبت
 

 ىْين آهبػٍ تضْل ثـاي/  اّل رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 ثقًين ثبال ؿا آمتيٌِب/  ػّم رلنَ/  ٥٪يتهْ کليؼُبي

 

 ًبعْػآگبٍ ّويـ اُويت ّ ه٢ق/  مْم رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 کٌٌؼ هي هتضْل کَ هخجتي ٝجبؿات/  چِبؿم رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 ّ هيِْؿ روالت ثـعي ثب عؼاصب٥ٚي/  پٌزن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 ! ه٦ٌي
 

 هخجت ٝجبؿات ثضج تکويل/  ىين رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 مـيبل تب چبّىي هضني آٌُگ اف/  ٦ُتن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 رـاصت

 

 ُب ه٦ٌي ثب ثـعْؿػ ػؿ ٥ٞبل ميبمت/  ُيتن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي

 

 !ثگؾاؿين کٌبؿ ؿا صنبميت ّ ًگـاًي/  ًِن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 

 ُوـاٍ ؿّاًيٌبمي کي٤ هِوتـيي ثب/  ػُن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 !ىْين
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 ػؿ ، ىؼين آىٌب هخجت تبکيؼي ٝجبؿات ثب کبهل ْٕؿ ثَ گؾىتَ رلنبت ػؿ
 کي٤ ثقؿگتـيي گ٦تين کَ - ؽٌُي مبفي تَْيـ ثضج تکويل ثب رلنَ ايي

 ٝجبؿات ثَ هـثْٓ ُبي ثضج - امت اعيـ مبل ٍؼ ػؿ ؿّاًيٌبمي
 .ثـين هي يبىپب ثَ ؿا اًؼييي هخجت ّ هخجت تبکيؼي

 

 .ثبىيؼ ُوـاٍ هب ثب
 

 :هييَ اًزب ىکل ػّ ثَ ؽٌُي مبفي تَْيـ کَ گ٦تين
 تزنن( 1

 عال٧ تزنن( 2

 

 

 ػيؼين ٩جال کَ ؿّ چيقُبيي.ػيؼين ٩جال کَ تَبّيـي ثبفثيٌي يٌٞي تزنن
 .ثجيٌين ؽٌُوْى ػؿ ػّثبؿٍ

 

 .ًؼيؼين صبال تب کَ چيقُبيي ػيؼى يٌٞي عال٧ تزنن
 

 

 .کٌيؼ ارـا ؿّ اّى فيـ هٖلت عًْؼى اف ثٞؼ ل٦ٖب
 

 

 يَ. ثجيٌيؼ تْى ؽُي تْي ؿّ تْى عًَْ ل٦ٖب. ثجٌؼيي ؿّ تْى ُب چين ل٦ٖب
 ل٦ٖب کٌيؼ ثبف ؿّ تْى چين ايٌکَ ثؼّى صبال. ثقًيي تْى عًَْ تْ چـعي

 ثَ ثـمَ چَ ًؼيؼيؼ، ؿّ هي عْػ صبال تب. ثجيٌيؼ تِـاى ػؿ ؿّ هي ي عًَْ
 .ثجيٌيي ػاؿيي ػّمت چيقي ُـ پل. ما عًَْ
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. ف٦ٝـاًيَ ػؿ هتـي 3000 ي عًَْ يَ تب عقاًَ پبؿک تْ چبػؿ يک اف
 .ثبف ُب چين. ثقى هب ي عًَْ تْ گيتي. آفاػ آفاػ
 

 ػّم کَ ؿّ کبؿي ّ" تزنن" هيگين ثِو ػاػيؼ اًزبم اّل کَ ؿّ کبؿي
 يبػ ىوب ثَ غْاينهي ػؿاٍل هب". عال٧ تزنن" گين هي ثِو ػاػيؼ اًزبم
 .ثؼيؼ اًزبم" عال٧ تزنن" ثؼين
 

 

 تزنن" ثتًْين ثٞؼ ّ ثبىين ًؼاىتَ اي ٩ْي" تزنن" هب کَ ًوييَ ّلي
 .ثبىين ػاىتَ اي ٩ْي" عال٧
 

 

 

 ُن ؿّ عْػهْى ي عًَْ صتي ثنتين کَ ؿّ هْى چين هب هيگي ُب ثْٞي
 ؿّ آى. يوتچ رلْي ثگيـ ؿّ مبػٍ ىي يک هي ػّمت. ثجيٌين ًتًْنتين

. ثجيٌي ؽٌُت ػؿ ثْػي ػيؼٍ کَ ؿّ آًچَ کي تاله ّ ثجٌؼ ؿّ چيوت. ثجيي
 رقئيبتو ي ُوَ ثب ؿّ مبػٍ ىي ايي آيب ثجيي ّ کي ثبف ؿّ چيوت ػّثبؿٍ
 .ػيؼي کبهل
 

 

 

 کي تکـاؿ آً٪ؼؿ ؿّ کبؿ ايي ّ. ثجيي ّ ثجٌؼ ؿّ چيوت ػّثبؿٍ ًؼيؼي اگَ
 کَ ُن ؿّ مبػٍ ىي ُويي هي گيهي ُب ثْٞي. ثجيٌي ؿّ تَْيـ ػؿمت

 ٝقيق ػّمت. ثيٌوو ًوي ػيگَ ثٌؼم هي ؿّ چيون تب رلْم گيـم هي
 ؿّ چين ػ٥َٞ يک ّ ثقى پلک تٌؼ تٌؼ تٌؼ. مـيٜ فػى پلک ثَ کي ىـّٛ

. هييَ ػيؼٍ ؽٌُت ػؿ حبًيَ چٌؼ ثـاي ىي اّى تَْيـ کَ هيجيٌي. ثجٌؼ
 ىي يک ثَ تجؼيل ؿّ مبػٍ ىي آؿام آؿام. کي تکـاؿ ؿّ کبؿ ايي ػّثبؿٍ
 .ػاؿٍ ثييتـي تٌْٛ ؿًگ ّ ىکل ًٚـ اف کَ چيقي يَ. تـ پيچيؼٍ
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 .ثجيٌي ؽٌُت ػؿ کَ کي مٞي ؿّ رؼيؼ ىي ايي صبال
 

 

 

 

 کٌين؟ ؽٌُي مبفي تَْيـ کي

 

 .ىت ّ ٍجش فهبًو ثِتـيي
 

 ثکيَ؟ ْٕل چ٪ؼؿ

 

 .ػ٩ي٪َ 15 اکخـ صؼ ّ ػ٩ي٪َ 5 ا٩ل صؼ
 

 ثجيٌين؟ عْامتين چي ُـ ّ ثجٌؼين ؿّ چيووْى عْة

 

 .عيـ ًَ
 

 

 

 ُوْى يب" آؿاهي تي" ًبم ثَ امت چيقي ؽٌُي مبفي تَْيـ ي ه٪ؼهَ
“Relaxation. ” 

 

 ُنت؟ چي آؿاهي تي

 

 

 ّ ثکٌين ؽٌُي مبفي تَْيـ ّ ثکٌين آؿاهي تي ػّؿ يک هيغْام هي االى
 .ثکٌيؼ آؿاهي تي کَ ثگيـيؼ يبػ ىوب
 

 

 .ثـمًْيؼ ا٩ل صؼ ثَ ؿّ پـتي صْاك ْٝاهل ثبيؼ اّل آؿاهي تي ثـاي
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 .ثجـيؼ ثيي اف ؿّ ْٝاهل کَ ًويگين
 

 

 .کٌيؼ کن هوکي ربي تب ثبيؼ ؿّ پـتي صْاك ْٝاهل
 

 

 :هخبل
 .کٌَ پيؼا رـيبى ُْا تب کي ثبف ؿّ پٌزـٍ=<  امت ع٦َ ُْا -
 .هثپْ ؿاصت ّ گيبػ لجبك يَ عْة=<  تٌگَ لجبمت -
 .ثگيـ ػّه يَ=<  ًـ٥تي صوبم امت ٦ُتَ ػّ -
 ػؿ ؿّ ٝيٌک=<  گْىت ثبالي ثَ هيبؿٍ ٥يبؿ عيلي ٝيٌکت ي ػمتَ -

 .ثيبؿ
 کٌَ پـت ؿّ صْامت هيتًَْ کَ چيقي ُـ ّ لٌق ّاؿٍ، گْه اًگيتـ، -

 .ثيبؿ ػؿ ؿّ
 .کي عبهْه ؿّ هْثبيلت -
 .ثکو پـيق اف ؿّ تل٦ي -
 .کي عبهْه ؿّ تلْفيْى -
 .ثـمْى صؼا٩ل ثَ ؿّ ٍؼا ّ مـ -
 .کي عبهْىو هيکٌَ، اؽيتت ًْؿه کَ ؿّىٌَ الهپي اگـ -

 .کي کن هيتًْي تب ؿّ هقاصن ْٝاهل عالٍَ
 

 

 

 :هييَ اًزبم ىکل ػّ ثَ آؿاهي تي
 ُب پب ؿامت، کوـ کَ ْٕؿي ثَ. ٌٍؼلي ؿّي ًينتَ ٍْؿت ثَ( 1

 .پب ؿّي ُن ػمت ػّ ک٤ ّ ػؿرَ ًْػ ٍْؿت ثَ فاًْ ّ ؿامت
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 پبُب. فهيي ؿّي عْاثيؼ هي پيت ثَ. ثبف ٕب٧ ّ عْاثيؼٍ صبلت ثَ( 2
 .پبُب کٌبؿ ُن ُب ػمت ّ ُن کٌبؿ
 

 ًْٛ اف ؽٌُي مبفي تَْيـ يک ثٞؼ ّ کٌين هي آؿاهي تي يک هب االى
 کبؿ ايي تًْيؼ هي ُبتْى عًَْ تْي ْٕؿ چَ کَ ثگيـيؼ يبػ ىوب تب تزنن

 .ثؼيؼ اًزبم ؿّ
 

 

 

 " آؿاهي تي هـاصل"
 

(1) 
 ثجٌؼيؼ ؿّ ُبتْى چين ل٦ٖب

 .ثکييؼ ٝوي٨ ٦ًل تب چٌؼ
 .کٌيؼ هزنن ؿّ تْى ؿامت پبي ل٦ٖب

 .ؿاى اًتِبي تب ؿامت پبي اًگيتبى ًْک اف
 .امت کبهل آؿاهو ػؿ ىوب ؿامت پبي کَ ثجيٌيؼ ؽٌُتْى ػؿ

 .ؿاصت ؿاصت
 ٥ـهبى يک ػاؿٍ، ًيْٝال گـ٥تگي يب ػؿػ ؿامتتْى پبي اف ربيي اگـ

 .ثؼيؼ" ثبه آؿام" ؽٌُي
 .ثبىيؼ ػاىتَ حبًيَ 30 ثـاي ؿّ صبلت ُويي ل٦ٖب
 

 

 

(2) 
 

 .آؿاهَ کبهال کَ ثجيٌيؼ ؿّ تْى چپ پبي ل٦ٖب
 .ؿاصت ؿاصت

 .ثبىيؼ ػاىتَ حبًيَ 30 ثـاي ؿّ صبلت ُويي ل٦ٖب
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(3) 
 

 .جيٌيؼث کت٤ تب ػمت اًگيتبى ًْک اف ؿّ ؿامتتْى ػمت
" ثبه آؿام" ؽٌُي ٥ـهبى يک ثب امت ْٝلَ گـ٥تگي يب ػؿػ ػچبؿ اگـ
 .کٌيؼ آؿام ؿّ اّى

 .امت کبهل آؿاهو ػؿ ىوب ؿامت ػمت
 .ثبىيؼ ػاىتَ حبًيَ 30 ثـاي ؿّ صبلت ُويي ل٦ٖب
 

 

 

(4) 
 

 .کبهلَ آؿاهو ػؿ کَ کٌيؼ تَْؿ ؽٌُتْى ػؿ ؿّ تْى چپ ػمت ل٦ٖب
 .امت کبهل آؿاهو ػؿ ىوب تػم ػّ ّ پب ػّ االى

 .کٌيؼ ُىل ؿّ پيت ّ ميٌَ ىکن، ْٝالت
 .ثييٌيؼ ًويغْاػ مغت ّ م٦ت عيلي
 .ٝوي٨ ٦ًل تب چٌؼ
 

 

 

(5) 
 

 ؿّ عْػتْى کَ ْٕؿي ُوبى کٌيؼ هزنن ؽٌُتْى ػؿ ؿّ عْػتْى ي چِـٍ
 .آؿاهَ کبهال تْى چِـٍ کَ کٌيؼ تزنن ّ ثيٌيؼ هي آيٌَ ػؿ

 .کبهلَ آؿاهو ػؿ وبى ثؼى ي ُوَ االى
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 هخبل ٌْٝاى ثَ ، ؽٌُي مبفي تَْيـ ثَ ؿمين هي هـصلَ 5 ايي اف ثٞؼ
 : کٌيؼ تزنن ؿا فيـ هـاصل

 

 .تًَْ ػمت تْي تـه ليوْ يک کَ ثجيٌيؼ
 .ثيْؿيؼ آة ىيـ فيـ ؿّ ليوْ ايي ل٦ٖب

 .تويق ّ ٩يٌگ
 .کٌيؼ صل تْى اًگيت فيـ ؿّ ليوْ تَ ثـرنتگي

 ًيوَ ػّ ثَ چب٩ْ ثب ؿّ ليوْ ّ ثـػاؿيؼ چب٩ْ يک ّ ثجٌؼيؼ ؿّ آة ىيـ ل٦ٖب
 .کٌيؼ ت٪نين
 .ثکييؼ ٦ًل ّ تْى ثيٌي کٌبؿ ثيبؿيي ؿّ ليوْ ُبي ًيوَ اف يکي
 .ًَ کـػ؟ تـىش ػُبى ثؾا٧
 ّاؿػ ليوْ آة تب ثؼيؼ ٥يبؿ ّ ػُبى کٌبؿ ثيبؿيؼ ؿّ ليوْ ي ػيگَ ًيوَ صبال
 .ثيَ تْى ػُبى

 .ًَ ىؼ؟ تـه کبهال ػُبًتْى
 .کٌيؼ ثبف ؿّ چيوتْى آؿام  صبال
 

 

 تـىش تْى ػُبى ثؾا٧ ليوْ، تَ ثـرنتگي ليوْ، تـىي کَ تًْنتيؼ اگـ
 .ػاىتي عْثي مبفي تَْي ايٌکَ يٌٞي کـػ،
 

 

 

 تي هيگين ايي ثَ هب.کب٥يَ ُن ُب ايي اف يکي صتي اه، ُوَ ًينت الفم
 کَ تَْيـي ػيؼى ثٞؼ ّ.آؿاهو ثَ ثؼى ي ُوَ ػْٝت يٌٞي آؿاهي
 .آؿاهو اّى ػؿ ػاؿيؼ ػّمت

 

 ي عبٕـٍ اگـ ثبىيؼ ػاىتَ عْثي عال٧ تزنن ايٌکَ ثـاي کٌن هي پييٌِبػ
 ثـاي ؿّ عْثي رنوبًي صل ايٌکَ هغٍَْب ّ ُنت ؽٌُتْى ػؿ عْثي

 .کٌيؼ هـّؿ ّ ثجيٌيؼ ؿّ عبٕـٍ اّى تْى ؽُي ػؿ ػاىتَ، ُوـاٍ ثَ ىوب
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 .چنجيؼٍ ثِتْى ّ ثْػٍ نٕٞ عْه عيلي کَ ١ؾاي
 .کـػى ىٌب

 .٩يٌگ هٌٚـٍ
 .عيک ُبي ثـگ ؿّي ؿ٥تي ؿاٍ
 .ثبىيؼ ػاىتَ عْثي عال٧ تزنن کَ کٌؼ هي کوک ُب تزنن ايي
 

 

 ؿميؼٍ؟ ربيي ثَ کني ػًيب ػؿ مبفي تَْيـ ّ تزنن ثب آيب

 

 کَ ًتبيزي ّ ؽٌُي تَْيـمبفي اف الٞبػٍ ٧ْ٥ هخبل تب چٌؼ ايٌزب ػؿ
 : فًين هي ػاىتَ
 

 

 

(1) 
 ىٌبك ؿّاى. کـػًؼ اًتغبة ؿّ هبُـ تيـاًؼاف اي ٝؼٍ آهـيکب اؿتو ػؿ
 .کـػًؼ ت٪نين A ّ B گـٍّ ػّ ثَ ؿّ ُب تيـاًؼاف ُب
 :گ٦تٌؼ A گـٍّ ثَ
" 

 ّ تيـ هيؼاى ػؿ هيـيؼ مبٝت يک ؿّفي هبٍ يک هؼت ثَ اهـّف اف ىوب
 ثقًيؼ ؿّ تيـتْى کَ ثکٌيؼ ؿّ تالىتْى ي ُوَ. کٌيؼ هي ىليک ميجل ثَ

 .ُؼ٣ ّمٔ
" 

 :گ٦تٌؼ B گـٍّ ّثَ
" 

 ثَ ػيؼ هي تضْيل ؿّ ُبتْى املضَ. ًؼاؿيؼ تيـاًؼافي ص٨ هبٍ يک ىوب
 ّ ثٌؼيؼ هي ؿّ تْى ُب چين ّ هيييٌيؼ مبٝت يک ؿّفي. عًَْ املضَ

 تيـ توبم ّ کٌيي هي ىليک ػاؿيي ُؼ٣ موت ثَ کَ ثيٌيؼ هي ؽٌُتْى ػؿ
 .ُؼ٣ ّمٔ فًيؼ يه ؿّ ُبتْى
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" 
 .ؿثٜ يک اکخـ صؼ مبفي تَْيـ گ٦تين هب
 

 

 اًزبم هـصلَ چٌؼ ؿّفي ايٌکَ يٌٞي مبٝت يک ؿّفي ىؼ گ٦تَ ٩ّتي پل
 تيـ ؽُي ػؿ B گـٍّ ّ کـػ اًؼافي تيـ ٝوال A گـٍّ هبٍ يک. ػاػى هي

 .کـػ اًؼافي
 ػيؼى ّ گـ٥تي تنت ُب ايي اف اًؼافي تيـ ُبي هـثي هبٍ يک اف ثٞؼ

 B گـٍّ ّ امت ثبالتـ ُبىْى اهتيبف ػؿٍؼ 10 ٩جل هبٍ ثَ ًنجت A گـٍّ
 .امت ثبالتـ ػؿٍؼ 25 ٩جل هبٍ ثَ ًنجت

 ٝولي توـيي کَ ُبيي اّى اف ػؿٍؼ 15 ػاىت ؽٌُي توـيي کَ گـُّي
 .ثْػًؼ رلْتـ ػاىتٌؼ

 

 

 

(2) 
 يا صـ٥َ تٌيل ٩ِـهبى مبل ػٍ. چک اُل" لٌؼل ايْاى" امن ثَ آ٩بيي
 رِبى ػؿ مبل ػٍ ؿّ ه٪بهي ثتًَْ ٦ًـ يَ کَ ًينت ىْعي. ىؼ رِبى
 اي صـ٥َ ّؿفه اف لٌؼل ايْاى کَ فهبًي. کٌَ ص٦٘ عْػه ثـاي

 ىؼ چي ثؼًّين هيغبم لٌؼل آ٩بي" پـميؼ افه عجـًگبؿي کـػ، عؼاصب٥ٚي
 "ثبىي؟ اّل ٦ًـ مبل ػٍ تًْنتي ىوب کَ

 :گ٦ت لٌؼل
" 

 .ػاػم هي اًزبم کبؿ ػّ هي
 .کـػم هي توـيي ٝوال ؿّف ُـ رِبى ُبي ٩ِـهبى ي ُوَ هخل( 1
 ثبفي صـي٦ي ثب ؽٌُن ػؿ ّ ًينتن هي اي گْىَ مبٝت يک ؿّفي هي( 2

 هي ثبفي ي ثـًؼٍ ّلي ثْػ تـ ٩ْي عيلي هي اف صـي٤ ايي کَ کـػم هي
 ٩ّت ُـ هي. کـػم هي عْامتن هي کبؿ ُـ ّ ثْػ عْػم ؽُي چْى ثْػم

 اف يک ُيچ گـ٥تن هي ٩ـاؿ ُبم صـي٤ ؿّثـّي رِبًي ُبي ٝـٍَ ػؿ
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 ُـ ؿّ ؽٌُين صـي٤ هي. ًجْػًؼ هي ؽٌُي صـي٤ ٩ؼؿت ثَ ُبم صـي٤
 ىکنت عْؿػى آة هخل ؿّ ّا٩ٞي ُبي صـي٤ ّ ػاػم هي ىکنت ؿّف
 .ػاػم هي
 

 

 

(3) 
 

 ثَ. کـػ هي امت٦بػٍ تکٌيک ايي اف ًيق "مبٝي ُبػي" آ٩بي ٝقيق ػّمتبى
 ؿّف اّى صـي٤ کَ هيؼيؼٍ ؽٌُو ػؿ هنبث٪َ ُـ اف ٩جل اييْى عْػ گ٦تَ
 هيغْامتَ ُـکبؿي ّ ثْػ عْػه ؽُي چْى هيؼٍ ىکنت مبػگي ثَ ؿّ

 .ًجْػ ايي اف ١يـ ًتيزَ ُن ٝول ػؿ ّ. ػاػٍ هي اًزبم
 

 ىـکت هيغْاي امتغؼاهي آفهْى تْ يب - ػاؿي کٌکْؿ کَ ٝقيقي ػّمت
 هييي پب عْاة اف َک ٍجش ّ ثغْاثي هيغْاي کَ ىت ُـ ، -کٌي

 :کي ؽٌُي مبفي تَْيـ
" 

 ػ٥تـچَ ػاؿي کَ ثجيي. اّهؼ ُب مْال ثجيي. ُنتي کٌکْؿ رلنَ مـ ثجيي
. ثلؼي ؿّ ُوَ تْ ّ امت مبػٍ عيلي کَ ثجيي ؿّ ُب مْال. هيکٌي ثبف ؿّ

 ّ اّهؼٍ ًتبيذ ثجيي. هيؼي رْاة ػاؿي کبهل آؿاهو ثب کَ ثجيي ؿّ عْػت
 تْى عًَْ اّهؼى ُب عْيو ّ ٩ْم ثجيي. ػاؿي ييثبال ُبي ػؿٍؼ چ٪ؼؿ تْ
 .هيغْاى ىيـييٌي ّ
 

 

 صيبٕو تْي ّ ىؼي ٩جْل ات ٝال٩َ هْؿػ کبؿ هضل يب ػاًيگبٍ ػؿ ثجيي
 .ّا٩ٞي فًؼگي ٝيي. هيقًي ٩ؼم ػاؿي
 

 

 ػيؼ عْاُي ّ. ثيَ ػًجبل مـيبل يک هخل ثبيؼ ؽٌُي مبفي تَْيـ ايي ّ
 .کٌَ هي هٞزقٍ مبفي تَْيـ ايي کَ
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(4) 
 :هيگَ ثؼٍ، اؿائَ ؿّ" ًنجيت" تئْؿي ايٌکَ اف ٩جل اًييتيي

" 
 ؽٌُن ػؿ ّ. ثنتن هي ؿّ ُبم چين ّ ًينتن هي اي گْىَ ػؿ ؿّف ُـ هي
 ثيي ػاؿم ّ ُنتن مْاؿ امکيت هخل ًْؿ اف ًْاؿي ؿّي کَ ػيؼم هي

 تغيل ؽٌُن ػؿ ؿّ تَْيـ ايي آً٪ؼؿ. کٌن هي صـکت ميبؿات ّ کـات
 .ثؼم اؿائَ ؿّ ًنجيت تئْؿي تًْنتن کَ ػيؼم ّ کـػم

" 
 

 

 

(5) 
 

 ثقؿگ ثؼًّيؼ ربلجَ. هٖل٨ ًبىٌْاي. هييَ کـ مبلگي 35 ػؿ ثتِّْى
 ايٌکَ اف ثٞؼ! ىؼٍ عل٨ اّ مبلگي 35 اف ثٞؼ ثتِّْى هْمي٪ي آحبؿ تـيي

 !ىؼٍ هٖل٨ ًبىٌْاي
 

 

 اّل ػاى هْمي٪ي يک کَ ػاًٌؼ هي ػاؿًؼ هْمي٪ي ػؿ ػمتي کَ کنبًي
 ًُت اّى ثٞؼ ّ ًْينؼ هي صبهل عْٖٓ ػؿ ًُت ٍْؿت ثَ ؿّ هْمي٪ي

 ًُت ايـاػ کَ هييَ هتْرَ ارـا ػؿ ّ کٌَ هي ارـا هْمي٪ي آلت ثب ؿّ
 .کٌَ هي اٍالس ؿّ ايـاػ ّ کزبمت

 

 

 تًَْ ًوي ؿّ آّؿػٍ کب١ؾ ؿّي کَ ؿّ ًُتي ّ امت ًبىٌْا ٩ّتي ثتِِْى
 ربلت! کـػٍ هي اٍالس ؿّ ُبه ًُت چْٖؿ کَ ؿٍػا تٞزت ربي ثيٌٍْ،

 هي ثتِّْى اف. ىؼٍ عل٨ ىؼًو ًبىٌْا اف ثٞؼ ُبه ىبُکبؿ کَ ايٌَ تـ
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 ًوي کَ تْ! کٌي؟ هي عل٨ ؿّ آحبؿ ايي چْٖؿ ىوب ثتِّْى آ٩بي" پـمي
 !"ثيٌْي؟ تًْي

 :هيگَ
" 

 هي ؿّ ُبم چين. ًْينن هي ؿّ ُب ًُت هي! ثيٌْم؟ تًْن ًوي هي گ٦تَ کي
. کٌَ هي ارـا ؿّ هي ًُت ػاؿٍ کٌنـت گـٍّ کَ ثيٌن هي ؽٌُن ػؿ. ثٌؼم

 .کٌن هي اٍالس ّ ىٌْم هي ؽٌُن گْه ثب ؿّ اىتجبُبتو
" 
 

(6) 
 

 :هيگَ اه ًبهَ فهؼگي ػؿ ثٌبپبؿت ًبپلئْى
" 

. ثين ثقؿگ اؿتو يک ي ٥ـهبًؼٍ ػاىتن ػّمت عيلي ثْػم کَ ثچَ هي
 هي ؿّ عْػم ّ ثنتن هي ؿّ ُبم ينچ ّ ًينتن هي اي گْىَ ؿّف ُـ

 .کٌن هي ُؼايت ؿّ ثقؿگ اؿتو يک ػاؿم کَ ػيؼم
" 
 

 

 

(7) 
 

 ًبهَ فًؼگي ػؿ رؼاگبًَ ػؿ مَ ُـ گْتَ ّ ػيقًي ّالت ،آًژ هيکل
 :گ٦تي ُبىْى

" 
 ُبيي چيق ّ.ثنتين هي ؿّ هْى ُب چين ثغْاثين، هيغْامتين کَ ىت ُـ
 .ػيؼين هي ؽٌُوْى ػؿ ؿّ ثي٥ْتَ ات٦ب٧ ْىه فًؼگي تْي ٥ـػا هيغبمتين کَ
" 
 ُبيي ات٦ب٧ ثييتـ کَ گ٦تي ىْى ًبهَ فًؼگي تْي مَ ُـ کَ ايٌَ ربلت ّ

 ثْػين ػيؼٍ ؽٌُوْى تْي ػييت هب کَ ثْػ چيقُبيي ا٥تبػ هي ثٞؼ ؿّف کَ
 !ثي٥ْتَ ات٦ب٧ کَ هيغْامتين ّ
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 تاله ًْٛ ػّ ثَ ًيبف هْى ُب عْامتَ ثَ ؿميؼى ثـاي هب ٝقيق ػّمتبى
 .ػاؿين
 

 

 رنوي تاله( 1

 

 

 ؽٌُي تاله( 2

 

 

 ؿّ ُؼ٣ ؽٌُي تاله ثب.ػاؿين ثـهي گبم ُؼ٣ موت ثَ هب رنوي تاله ثب
 ٩ـاؿ ُن کٌبؿ تاله ػّ ايي ٩ّتي.کيين هي عْػهْى موت ثَ آٌُـثب هخل

 صبلي ػؿ ّ ىغَي کوـ ػّؿ ثجٌؼم ؿّ ٌٕبثي کَ هيوًَْ ايي هخل ثگيـى
 .کٌن صـکت اّ موت ثَ ُن عْػم عْػم، موت ثَ هيکين ؿّ بةٌٕ مـ
 

 

 ايي عْة.ثکين عْػم موت ثَ ؿّ اّ ُن ّ ثـم اّ موت ثَ هي ُن
 ثَ هب ؿميؼى مـٝت ّ ثـمين عْامتَ ثَ هيتًْين مـيٜ عيلي رْؿي

 امت؟ تاله ًْٛ کؼّم ؽٌُي مبفي تَْيـ. هييَ فيبػ ثنيبؿ ُؼ٣

 

 .ؽٌُي
 

 

 ؽٌُي؟ يب امت تـ مغت رنوي تاله

 

 .امت تـ مغت عيلي رنوي تاله
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 هيؼى اًزبم ؿّ رنوي مغت تاله کَ ػّمتبًي اًؼ ثبهقٍ ّ ربلجَ چ٪ؼؿ ّ
 !ه٦ٌي ؽُي ثب ّلي
 

 هيؼًّن کَ هي" هيگَ ثٞؼ ّ کٌکْؿ ثـاي هيغًَْ ػؿك مبٝت ػٍ ؿّفي
 "!ًويين ٩جْل

 

 "!ًويين عْة ًّنػ هي کَ هي" هيگَ ثؼ ّ هيغْؿٍ ػاؿّ هيت ػّ ؿّفي

 

 .کٌَ کبؿ مبٝت ُيت کَ ثيـّى ؿٍ هي ػاؿٍ ٍجش
 

 

 "هيـيي؟ ػاؿيي کزب مالهتي ثَ عْة" -
 

 

 !"ُبم ثؼثغتي ػًجبل" -

 

 

 !ه٦ٌي ؽُي ثب چـا کٌي، کبؿ مبٝت ُيت هيغْاي ثبالعـٍ کَ تْ عْة
 

 .رنوي تاله ًَ ّ ػاؿى ؽٌُي تاله ًَ ُن ُب ثْٞي
 

 

 .ثيي ؿاصت ػمتيْى اف ُوَ ّ ثويـى تب هييي ّلْ اي گْىَ يَ
 

 

 .ه٦ٌي تاله ّلي کٌين هي تاله ؽُي ػؿ ُب هب اف عيلي کَ ايٌَ ربلت ّ
 :ؽٌُيْى ػؿ ُب آػم اف عيلي هتبم٦بًَ
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 .کٌٌؼ هي ثبفي ٕال٧ -
 .هيکٌي ثبفي ىؼى ّؿىکنتَ -
 .ثيٌٌؼ هي فًؼاى ُبي هيلَ پيت ؿّ عْػىْى -
 عْػىْى ثـاي ؿّ ُب مـ ػؿػ ّ ؿّ عْػىْى کٌٌؼ هي چبؿٍثي ايٌِب ّ

 .کٌي هي عل٨
 ايٌِب کَ کٌن هي حبثت ثِتْى ثٞؼ ثـمين اًـژي ُبي ُبلَ ثضج ثَ ثقاؿيؼ

 .هيغـى ػؿػمـ عْػىْى ثـاي عْػىْى
 

 

 

 

 مبفي تَْيـ چيقي ثـاي گبُي هب ؽٌُي مبفي تَْيـ ػؿ هي ػّمت
 .ػاؿػ وـييت ّ ٥ـاگيـي ثَ ًيبف کَ کٌين هي
 

 

 ؿّ ٥ـاگيـي کَ کٌين هي ؽٌُي مبفي تَْيـ چيقي ثـاي ُب ٩ّت گبُي
 .ًويغْاػ توـيي

 

 ّ ثغًْن ؿّ ػؿمين ُبي کتبة ػاؿٍ ًيبف عْة. ثؼم کٌکْؿ هيغْام هي
 .هيغْاػ توـيي ّ ٥ـاگيـي. ثقًن تنت
 

 

 توـيي هبىيي ثب کَ ػاؿػ ًيبف عْة. ثؼم ؿاًٌؼگي آفهْى هيغْام هي
 .ثبىن کـػٍ وليٝ
 

 

 .ثـم کالك کَ ػاؿػ ًيبف. ثيَ عْة اًگلينين فثبى هيغْام
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 ػّم توـيي، ّ ٥ـاگيـي اّل ػاؿػ، ٥ـاگيـي ّ توـيي ثَ ًيبف کَ چيقُبيي
 .ؽٌُي مبفي تَْيـ

 

 

 

 تْي کَ ثجيٌن ثٞؼ ّ ًـم فثبى کالك ّ ثجٌؼم ّ ُبم چين ّ ثييٌن هي ًوييَ
 يبػ ثبيؼ اّل! کٌن هي ٍضجت اًگليني ثلجل هخل مػاؿ ّ فثبًن کالك

 تْ ّ ًينتي کالك مـ کَ ثجيٌي ؽٌُي مبفي تَْيـ ػؿ ثٞؼ ّ ثگيـي
 .هيقًي صـ٣ اًگليني ثِتـ ُبت کالمي ُن ي ُوَ اف
 

. ػاػى ٩ـاؿ آفهبيو هْؿػ ؿّ هبُـ اًؼاف تيـ گـٍّ يک آهـيکب ػؿ گ٦تين
 توـيي ّ ٥ـاگيـي ّ ميؼىؿ هِبؿت ثَ اًؼافي تيـ ػؿ کَ کنبيي يٌٞي

 ٝوال ىوب ال٤ گـّ کَ گ٦تي هبُـ ُبي اًؼاف تيـ ايي ثَ ّ. ػاػى اًزبم ؿّ
 .کي مبفي تَْيـ ىوب ة گـٍّ ّ کي تيـاًؼافي

 

 

 تَْيـ. ًؼاؿػ توـيي ّ ٥ـاگيـي ثَ ًيبف کَ ُنت کبؿُبيي مـي يک
 .کٌؼ هي هٞزقٍ ايٌِب ػؿ ؽٌُي مبفي

 

 

 هَـ٣ ؿّ ػاؿّم ّ ػکتـ هيـم ػاؿم. ػؿهبًن صبل ػؿ. ُنتن ثيوبؿ هي
 کٌن؟ توـيي ّ ثگيـم يبػ ثبيؼ ؿّ چيقي چَ هي. کٌن هي

 

 .چي ُيچ
 

 يبػ ثبيؼ ؿّ چي عْة. گـػم هي کبؿ ػًجبل ّ ىؼم التضَيل ٥بؿٟ هي
 ثگيـم؟

 

 .گـ٥تن يبػ عْة
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 .عًْؼم ؿّ ػاًيگبٍ ػؿك
 .ىؼم آىٌب کبهپيْتـ ثب
 .ىؼم آىٌب فثبى ثب
 .ثلؼم يپتب

 .گـػم هي ى٢ل ػًجبل ٥٪ٔ ٥ٞال
 .ًؼاؿػ ٥ـاگيـي ّ توـيي ثَ ًيبف ايي
 

 .ثين عًَْ ٍبصت هيغْام ّ هنتبرـم هي
 هيغبػ؟ توـيٌي ّ ٥ـاگيـي چَ ايي

 

 .چي ُيچ
 .ًويغْاػ توـيٌي ّ ٥ـاگيـي

 

 ػؿ ؽٌُي مبفي تَْيـ ًؼاؿػ توـيي ّ ٥ـاگيـي ثَ ًيبف کَ چيقُبيي
 !کٌؼ هي هٞزقٍ اًِّب
 

 

 ىکل ػّ تل٪يي کَ ىؼين هتْرَ رلنَ چٌؼ ايي ُب ٍضجت هزوَْٝ اف
 :ػاؿٍ

 هخجت تل٪يي( 1

 ه٦ٌي تل٪يي( 2

 

 

 

 :هخجت تل٪يي
 

 

 ُبيتبى عْامتَ ثَ تب ثبىيؼ ػاىتَ هخجت ثيٌي پيو" ٥ـهْػًؼ( ً) پيبهجـ
 ."ثـميؼ
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 ّ سؿّ آؿاهو هْرت هخجت ُبي ثبّؿ" ٥ـهْػًؼ( ٛ) ٝلي صْـت
 ."امت رنن مالهت

 

 

 

 

 :ه٦ٌي تل٪يي
 

 

 ي ّمْمَ ثبىؼ کَ کل ُـ اف ه٦ٌي تل٪يي ّ ثيٌي پيو" کَ ػاؿين ؿّايت
 "امت ىيٖبى

 .کـػى اىبؿٍ ُن هَؼا٩ي ّ هْؿػي ٍْؿت ثَ صتي
 "!ا٥ت٪ـ ت٦ب٩ـ، هي" ٥ـهْػًؼ پيبهجـ

 امت؟ ثبثي چَ ػؿ ٝـثي فثبى ػؿ ت٦ب٩ـ

 

ُٝل ثبة  .ت٦ب
ُٝل ثبة ػؿ کَ ٝـثي فثبى ػؿ چيق ُـ  چيق آى ثَ ؿا عْػ يٌٞي ثبىؼ ت٦ب

ُٝل ثبة ػؿ تٚبُـ هخال. آّؿػى ػؿ ؿا چيق آى اػاي يٌٞي. فػى . امت ت٦ب
 .کـػى مبفي ٙبُـ. کـػى ثبفي ٥يلن يٌٞي تٚبُـ

ـَ، هي. "هيبؿٍ ػؿ ؿّ ٥٪يـ ُبي آػم اػاي کَ کني يٌٞي ت٦ب٩ـ " ِا٥َتَ٪ـ َت٦ب٩َ
 "!ىْػ هي ٥٪يـ ثقًؼ، ٥٪ـ ثَ ؿا عْػ کني اگـ" ايٌکَ يٌٞي

 !هييي ٥٪يـ ثيبؿي، ػؿ ؿّ ٥٪يـ ُبي اًنبى اػاي
 

 

 ػؿ ؿا ٥٪يـ ُبي آػم اػاي کَ کني ٥ـهْػ پيبهجـ ايٌکَ ٝقيق ػّمتبى
 !پْل ٥٪ٔ ًَ امت، اي فهيٌَ ُـ ػؿ ٥٪ـ ىْػ، هي ٥٪يـ ثيبّؿػ

 

 

 .امت ٥٪يـ اَٝبة ًٚـ اف يٌٞي" ًؼاؿم اَٝبة" هيگَ يکي
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 .امت ٥٪يـ صبل ّ صل ًٚـ اف يٌٞي" ًؼاؿم صبل" هيگَ يکي
 ............. يٌٞي" ًؼاؿم توـکق" هيگَ يکي

 ........ يٌٞي" ًؼاؿم صٍْلَ" هيگَ يکي

 !هييْي" ًؼاؿ" پيبهجـ مغي ثَ ثٌب ،"ًؼاؿم" گ٦تي ؿّ چيقي ُـ
 

 

 

 

 

  + اًـژي بيُ ُبلَ رؾاة ثضج/  ػّافػُن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 

 

 

 ٩بًْى"! ػّثـّي" ٩بًْى امن ثَ ٥يقيک ػؿ ػاؿين ٩بًًْي ٝقيق ػّمتبى
 اًـژي هؼام کـػى مبٕٜ صبل ػؿ ؽؿٍ ُـ کَ هيگَ مبػٍ فثبى ثَ ػّثـّي

 .امت عْػ اف
 

 

 صبل ػؿ چيق ُوَ عالٍَ ّ ىوب ّ هي ثؼى پـػٍ، ، ػؿ هؼاػ ، عْػکبؿ
 .ُنتي عْػىْى اف اًـژي هؼام کـػى مبٕٜ
 

 

 ه٦َلي ثضج رْؿيي؟ چَ کٌي؟ هي کبؿ چي ُنتي؟ چي ُب اًـژي ايي
 .هيگين ثـاتْى ثيَ هـثْٓ ه٥ْ٪يت ُبي تکٌيک ثَ کَ اًّزبيي تب کَ امت
 

 

 : ثيٌيؼ هي کَ. ىؼٍ تِيَ ٥يلن ّ ٝکل صتي ُب اًـژي ايي اف
 

 اًـژي ُبي ُبلَ اف ٝکبمي ػمتگبٍ
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 اًنبى اًـژي ُبي ُبلَ

 

 

 

 ُبي اًـژي اف کَ کـػٍ عـيؼاؿي ؿّ ػّؿثيٌي تِـاى هيالػ وبؿمتبىثي
 اّى تضليل ثَ تْرَ ثب ّ کٌَ هي ثـػاؿي تَْيـ ثيوبؿاى ثؼى إـا٣
 چْٖؿ ثيوبؿي گنتـػگي ّ ثيوبؿ ْْٝ کَ ػاػ تيغيٌ هييَ اًـژي
 .ُنت
 

 

 ّ مجک عْاة. ثگن ثـاتْى ٝوي٨ ّ مجک عْاة اف کْچْلْ يَ ػّمتبى
 کَ ٩ّتي اف ؿّف ػؿ مجک عْاة. امت هت٦بّت ىت ّ فؿّ ػؿ ٝوي٨

 2 کَ کٌَ ًوي ُن ٥ـ٩ي. امت مجک عْاة ايي. ػ٩ي٪َ 20 تب عْاثيؼ هي
 !ػ٩ي٪َ 20 يب عْاثيؼيؼ امت ػ٩ي٪َ
 

 

 ؿّف ىوب اگَ ثٌبثـايي. هييَ ىـّٛ ٝوي٨ عْاة ثٞؼ ثَ ػ٩ي٪َ ًْػ اف
 ػ٩ي٪َ 20 تب صبال؛. ثيٌيؼ هي اّل ػ٩ي٪َ 20 ػؿ صتوب ثجيٌيؼ ؿّيب اگـ ثغْاثيؼ،

 ػ٩ي٪َ 90 تب ػ٩ي٪َ 20 ثيي ٝوي٨، عْاة ثٞؼ ثَ ػ٩ي٪َ 90 اف مجک، عْاة
 .امت" ٝوي٨ عْاة ثَ مجک عْاة اف اًت٪بل ي هـصلَ"
 

 

 :هِن ثنيبؿ تٍْيَ
 يب ثغْاثيؼ مجک عْاة ي ػ٩ي٪َ 20 هـف ػؿ ثبيؼ يب ثغْاثيؼ، عْامتيؼ اگـ
 ثَ مجک عْاة اًت٪بل ي هـصلَ ػؿ کني اگـ. ٝوي٨ عْاة هـف ػؿ

 ثيي اف کنبلتو ّ عنتگي تٌِب ًَ ثيَ، ثيؼاؿ عْاة اف ٝوي٨، عْاة
 .امت عنتَ ُن ثييتـ ثلکَ ًـ٥تَ،
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 ايي کـػى اهتضبى! ١ـيجيَ ٝزيت چيق ثـمَ ًٚـتْى ثَ ػّمتبى ىبيؼ
 ايي اٍال گ٦ت هي ػّمتبى اف يکي! کٌيؼ اهتضبى! ؿايگبًَ کبهال هٖلت
 چـا؟ گ٦تن !ًينت ْٕؿي

 

 

 کبهال هيين ثلٌؼ ٩ّتي ّ عْاثين هي مبٝت ًين ُب ِٙـ اف ثٞؼ هي گ٦ت
 ِ عنتگي ّ امت اًت٪بل هـف ػؿ مبٝت ًين ىوب ي گ٦تَ ٕج٨ ّ صبلن مـ
 !مـصبلن صبل مـ هي ّلي ثيَ ثييتـ ثبيؼ هي
 

 

 عنتَ ي عنتَ ي عنتَ ي عنتَ کَ کني ٝلوي ًٚـ اف ٝقيق ػّمتبى
 هي ْٕل ػ٩ي٪َ 7 آػم ايي امت، آلْػٍ عْاة ي آلْػٍ عْاة ّ عنتَ ي

 !ػ٩ي٪َ 7! ثجـٍ عْاثو کَ کيَ
 

 

 ػ٩ي٪َ 10 صؼا٩ل ثغْاثي هيغْاي کَ فهبًي تْ گ٦تن هْى ػّمت ايي ثَ
 اّى ًؼاؿم، کبؿ ؿّ ػ٩ي٪َ ػٍ اّى هي. ثجـٍ عْاثت کَ کيَ هي ْٕل

 .هيگن ؿّ عْاثي هي کَ ؿّ فهبًي
 

  
 

 :ىت ػؿ اهب ّ
 ثغبثي مبٝت ًين کَ کٌَ ًوي ُن ٥ـ٩ي مبٝت، 6 تب ىت ػؿ مجک ْاةع
 ّ 6 ثيي. ثٞؼ ثَ مبٝت 9 اف ىت ػؿ ٝوي٨ عْاة ّ. ثغْاثي مبٝت 6 يب
 ػؿ پل. امت ٝوي٨ عْاة ثَ مجک عْاة اف اًت٪بل ي هـصلَ مبٝت 9

 تٍْيَ ٩بثل کَ مبٝت 9 ي ثبال! مبٝت 9 ثبالي يب مبٝت 6 تب يب ىت
 !مبٝت 6 تب ٥٪ٔ ّ ٥٪ٔ پل ًينتين کَ ي٩ٖج عـك چْى ًينت
 

 .توبم ّ ثگن عْاة اف ُن ػيگَ چيق يَ

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 

 

 ىت 10 عْاة. هييَ ىـّٛ ىت 10 مبٝت اف ىجبًَ عْاة ثِتـيي
. گيـػ هي ٩ـاؿ امتـاصت تـيي کبهال ػؿ ثؼى ي هزوَْٝ کَ امت عْاثي

 ؿّ ٝوـهْى اف ػ٩بي٪ي ػاؿين ثغْاثين تـ ػيـ ىت 10 مبٝت اف چَ ُـ
 امت؟ ه٩ْٜ ثِتـيي ىت 10 هيگين  چـا. کٌين هي کوتـ

 

 ّ هيکٌي تـىش ثَ ىـّٛ ؿىؼ ُبي ُْؿهْى ىت 10 مبٝت اف چْى
 6 ي اّب٥َ ثَ عْاثيي هي ىت 10.  ثبىؼ کبهل امتـاصت ػؿ ثبيؼ ثؼى

 کي؟ هييَ مبٝت

 

 !ٍجش 4
 

 

 "کٌين؟ کبؿ چي! ثيين ثيؼاؿ ٍجش 4" هيگيؼ االى
 

 !ثقًيؼ ثبُبه گپي يَ! عؼا َث ثقًيي مـي يَ
 

 تـيي آل ايؼٍ هيگَ ػًيب ؿّف ٝلن ثيْػ ْٕالًي ٝوـتْى هيغْايؼ اگَ
 ىـّٛ ىت 10 کَ امت عْاثي ٝوـ، ا٥قايو رِت ثؼى ثـاي عْاة
 .ًينت ثييتـ ُن مبٝت 6 ّ هييَ
 چٌؼ ،(هيبػ پيو ًؼؿت ثَ الجتَ) گيزي اصنبك ّ ىؼي ثلٌؼ ٍجش 4 اگـ

 الجتَ. ىْ ثلٌؼ ّ ثغْاة ػ٩ي٪َ 20 هيْهؼ عْاثت ثبفم اگَ ّ ثـّ ؿاٍ ٩ؼهي
 عْة ػاؿًؼ، مبل 40 تب 18 ثيي کَ امت کنبًي ثـاي عْاة هيقاى ايي

 .امت
 عيلي فى پيـ ّ هـػ پيـ. ػاؿٍ ًيبف عْاة ه٪ؼاؿ ايي اف ثييتـ عيلي ًْفاػ
 .ػاؿى عْاة ثَ ًيبف هيقاى ايي اف ثييتـ
 

 .عْاة ثضج اف ايي
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 ".رؾة ٩بًْى" ًبم ثَ ؿينػا ٩بًًْي يَ

 هيبثَ تـاکن پـ رؾة ػًجبل ثَ تـاکوي کن ُـ کَ هيگَ رؾة ٩بًْى
 کٌن هي ٥کـ هبىيي ثَ هي ٩ّتي رؾة ٩بًْى ٕج٨ عْة. گـػػ هي عْػه

 .کٌن هي رؾة ؿا( امت پـتـاکن) هبىيي عْػ( امت تـاکن کن هي ٥کـ)
 

 ".رؾة ي ًٚـيَ" ًگ٦تيي" رؾة ٩بًْى" گ٦تين ػّمتبى

 

 .امت ىؼٍ هيغٌ م٪وو ّ ٍضت کَ چيقي يٌٞي ٩بًْى
 

 ي ُوَ" ا٥تؼ ًوي ات٦ب٩ي ُيچ ًکٌؼ، صـکت چيقي تب" هيگَ اًييتيي
 کبهال ٥يقيک ؿّ اًييتيي ًٚـ. امت صـکت اف ًبىي ٝبلن ات٦ب٩بت
 صـکت ّ هييَ مبٕٜ ُبيي اًـژي هب ثؼى اف کَ گ٦تين ُن ٩جال. پؾيـ٥تَ

 ات٦ب٩بتي ثـگيت ّ ؿ٥ت هنيـ ػؿ ّ گـػًؼ هي ثـ ّ ؿًّؼ هي ّ کٌٌؼ هي
 .ػٌُؼ هي ىکل ؿّ
 

 ايي ػؿ ّ کٌؼ هي صـکت کبئٌبت ػؿ تـاکن کن ىکل ػؿ هب ُبي اًـژي
 ىوب ّ هي ُبي اًـژي. کٌي هي رؾة ؿّ عْػىْى هيبثَ تـاکن پـ هنيـ

 ٝبلن، ػؿ ىْى آهؼ ّ ؿ٥ت ي ّامَٖ ثَ ّ کٌٌؼ هي پيؼا گنتـه ٝبلن ػؿ
 .هيؼى گنتـه ؿّ ىوب ّ هي فًؼگي

 

 ثَ ايٌکَ هض٘ ثَ چْى هيؼٍ ىکل ؿّ ىوب ّ هي فًؼگي ىوب ّ هي ا٥کبؿ
 ّ هخجت ثبؿ ثب هب اًـژي ه٦ٌي، چَ ّ هخجت چَ کٌين، هي ٥کـ چيقي
 ػؿ ػائن ىوب ّ هي ُبي اًـژي. کٌؼ هي صـکت چيق اّى موت ثَ ه٦ٌي
 ؿػ ٥يقيک ُبي يب٥تَ آعـيي رقّ ايي. ُنتٌؼ إالٝبت تجبػل صبل

 .هيؼٍ ىکل ؿّ چيقُب عيلي ُب اًـژي ثيي إالٝبت تجبػل ايي ّ ػًيبمت
 

 

 :اًـژي ي ػؿثبؿٍ هِن ي ًکتَ مَ اهب ّ
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 ثَ ٦ًـ ػّ امت هوکي. امت ٦ًِتَ صل يک ىوب ّ هي ٥کـ ُـ ػؿ( 1
 يکي! رؼا کبهال ّ هت٦بّت صل ػّ ثب ّلي کٌٌؼ ٥کـ يکنبى هّْْٛ يک

 .ه٦ٌي صل ثب يکي ّ هخجت صل ثب
 امت صني ىوبمت ّ هي ُبي اًـژي رؾة امبمي ٝبهل کَ چيقي آى
 .٥کـ عْػ ًَ ّ ػاؿػ ٩ـاؿ هْى ٥کـ پيت ػؿ کَ
 

 :هخبل
 عًَْ ثَ هي ؿّف ثَ ؿّف" هيگَ. ثگَ تبکيؼي ٝجبؿات عْاػ هي ٦ًـ يَ

 رولَ ايي ثَ ًنجت عْثي صل اگـ." ىْم هي تـ ًقػيک ًٚـم هْؿػ
 ٩بًْى( ثجـٍ لؾت رولَ ايي ثيبى اف هيگَ ؿّ رولَ ٩ّتي يٌٞي) ثبىَ ػاىتَ
 هيبثَ تـاکن پـ اًـژي رؾة ػًجبل تـاکن کن اًـژي. ا٥تؼ هي ات٦ب٧ رؾة
 ايي ثَ ًنجت عْثي صل اگـ اهب( عًَْ هييَ ٥ـػ ايي ثـاي. )هيـٍ عْػ
 .کٌَ ًوي کبؿ عْة فيبػ ٩ْي ٥کـ ثبىَ، ًؼاىتَ رولَ
 

 کَ ثْػ ايي يکيو. گؾاىتين ىـٓ تب چٌؼ تبکيؼي ٝجبؿات ثضج ػؿ يبػتًَْ
 کٌيؼ کي٤ ثبيؼ! ثچنجَ ّ ثييٌَ تْى ػل ّ ربى ثَ ثبيؼ تبکيؼي ٝجبؿات

 ؿّ ٝجبؿت گ٦تين هي ايٌکَ ػليل ّ! کٌيؼ صبل ٝجبؿت ثب ثبيؼ عالٍَ! افه
 تْاًؼ ًوي ىوب عْػ اف ١يـ ثَ کل ُيچ کَ ثْػ ايي کٌيؼ پيؼا ثبيؼ عْتْى

 .هيبؿٍ ّرْػ ثَ ىوب ػؿ ؿّ ٩يٌگي صل ٝجبؿتي چَ کَ ث٦ِوؼ
 

 

 .ىوب ّ هي ثبّؿ ثب ػاؿػ هنت٪يوي اؿتجبٓ ُب تـاکن پـ رؾة مـٝت( 2
 

 ؿّف ثَ ؿّف هي" هيگَ يکي. تـ ٩ْي رؾة ٩ؼؿت تـ، ٩ْي ثبّؿ چَ ُـ
 صلْا صلْا ثب ثبثب؛ اي" هيگَ ػلو تْ ثٞؼ" ىْم هي تـ ًقػيک ام عًَْ ثَ
 اه عْامتَ ثَ مغتي ثَ تام هوکي ىغٌ ايي!" ًوييَ ىيـيي ػُي کَ

 .ثـمَ
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 ؿًگ پـ ثنيبؿ کٌؼ، هي رؾة کَ ؿا آًچَ ٥ـمتيؼ، هي ىوب کَ اًـژي( 3
 .ثْػيؼ ٥ـمتبػٍ ىوب کَ امت اًـژي آى اف تـ
 

 اًـژي يَ. کٌي هي پيؼا ه٦ٌي ػؿگيـي هبٍ مَ هي٦ـمتي، ه٦ٌي اًـژي يَ
. هيبػ ًٞوت ثـات ُن مـ پيت رْؿي ُويي هبٍ مَ ٥ـمتي، هي هخجت
 کَ آًچَ ّ کوتـ کبؿي هي کَ آًچَ کَ امت ايي کبئٌبت ٩ْاًيي اف يکي
 .امت ثييتـ کٌي هي ػؿّ
 

 گٌؼم ي ػاًَ کلي کَ کٌي هي ػؿّ اي عْىَ ثکبؿي، گٌؼهي ي ػاًَ اگـ
 ثيـّى اي ثْتَ تغن ايي اف ثکبؿي، اي ٌُؼّاًَ تغن اگـ. ػاؿٍ عْػه ػؿ

 ٌُؼّاًَ ايي اف کؼّم ُـ ّ ػاؿػ ًٌَُؼاّا تب ُيت ٦ُت ثْتَ ايي کَ هيبػ
 .ػؿهيبػ تغن تب پٌزبٍ چِل ُب
 

 ػؿػمـ ػًَّ يَ اًـژين ّ ثؼم ه٦ٌي اًـژي يَ هي کَ ًينت ْٕؿ ايي پل
 .ثکٌَ ثِن ل٤ٖ يَ کبئٌبت ّ ثؼم هخجت اًـژي يَ يب کٌَ رؾة
 

 

 !اٍلي ثضج اهب ّ
 

 

 ػاؿٍ، روٞيت هيليبؿػ ًين 6.5 کَ ػًيبيي ػؿ هييَ چْٖؿ کَ ثجيٌين ثؾاؿيؼ
 ػًيب ىِـ کؼّم اف هي ُونـ کَ کٌَ ًوي ٥ـ٩ي! ثٌؼٍ ُونـ هييَ ٦ًـ يک
 کَ هييَ چْٖؿ...(  ّ آًزلل لل پبؿيل، ا٦ٍِبى، تجـيق، تِـاى،) ثبىَ
 ثٌؼٍ؟ ُونـ هييَ ىغٌ ايي آػم ُوَ ايي تْي

 

 ؿ٥٪بي هييي ٦ًـ 20 يب 10 ٦ًـ، هيليبؿػ 6.5 ايي ػؿ کَ هييَ چْٖؿ
 هي؟ يٍويو

 

 :ػاؿػ ٩يٌگي ىٞـ هْالًب
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 ٥الى اي ُب آى ػؿ ثبىؼ تْ عْي...  کنبى ػؿ ثيٌي کَ ٝيجي ثنب اي

 تْ هنتي ثؼ ّ ٙلن ّ ٦ًب٧ اف...  تْ ُنتي تب٥تَ اييبى اًؼؿ

 

 

 ُب، ايي ي ػًَّ ػًَّ ثنب چَ هيگيـي، إـا٥يبى اف کَ ٝيجي هيگَ هْالًب
 کَ امت چيقي! امت ػؿمت هٖلت ايي ػ٩ي٪ب ّ! ثبىَ عْػت ُبي ٝيت

 موت ثَ ؿّ ُبيي آػم هب. امت کـػٍ احجبت ؿّ ايي کْاًتْم ٥يقيک اهـّف
 .ُنتٌؼ عْػهْى تـاکن پـ کَ کٌين هي رؾة هْى عْػ
 

 يَ ٥٪ٔ. کـػم هي لزجبفي هبػؿم ثب ُْا يَ ُوچيي ثْػم کَ ثچَ هي هخال
 !ُْا
 

 لزجبف ِ لزجبفپْؿ ِ زجبفل مْپـ آػم يَ ػًجبل ّ گـػى هي هب ُبي اًـژي
 کَ هيبؿى ثـام لزجبفي يَ ُب اًـژي........ ِ لزجبفيبى ي فاػٍ لزجبف ِ ًنت

 اًـژي ثبىن، لزجبف ػؿٍؼ 20 هي اگـ! ثغْؿٍ ثِن لزجبفي اف صبلن هي
 !لزجبفٍ ػؿٍؼ 200 آػم يَ رؾة ػًجبل هي
 

 300 آػم يَ رؾة ػًجبل هي اًـژي ثبىن، هِـثْى ػؿٍؼ 30 هي اگـ
 (هيؼٍ اي هقٍ چَ کَ ّاي!!! )هِـثًَْ ؿٍؼػ
 

 

 :کـػ هي تٞـي٤ ػّمتو ثـاي يکي
 

 کـػم؟ افػّاد چْٖؿ هي هيؼًّي -

- ًَ! 
 !عت ثغـين، ک٦و ثْػين ؿ٥تَ ايٌب هبهبًن ثب هي -
 !عت -
 !عت ثغـٍ، ک٦و ثْػ اّهؼٍ ايٌب هبهبًو ثب اًّن -
 !!عت -
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 !عت ،"18 ي بؿٍىو ک٦و هبهبى" گ٦تن ّيتـيي تْ هي -
 !!!عت -

 !عت ،"180 ک٦و هبهبى" گ٦ت اًّن -
 !!!!عت -

 کَ ُن ٦ٍـ ٦ٍـٍ، يَ ٥٪ٔ هب ٥ـ٧ ت٦بُوي، چَ ّاي" گ٦تن عْػم ثَ هي -
 !عت" ًؼاؿٍ اؿفىي

 !!!!!عت -

 ٌٍؼلي ؿّ ًينت اًّن ّؿي، ايي ٌٍؼلي ؿّ ًينتن هي ه٢بفٍ تْي -
 !عت ّؿي، اّى

 !!!!!!عت -

 ؿّ ُب ک٦و ي پبىٌَ ىؼين ػّال هب کَ ُويي آّؿػى، کَ ؿّ ک٦يِب -
 !ىُْـ ّ فى ىؼين ّ ُن تْ عـػ گـٍ چيبهْى ثکيين،

 

 ّاؿػ ٦ًـ يَ! ًينت ىبًني ىْػ، هي هب فًؼگي ّاؿػ کَ کني هي ػّمت
 اصنبمبت ّ ُب ؿ٥تبؿ ّ ت٦کـات پـتـاکن کَ ىْػ هي ىوب ّ هي فًؼگي

 عْػه هتـاکن رؾة ػؿ َث ػؿ کبئٌبت ػؿ اي اًـژي ُـ. هبمت عْػ
 .امت
 

 کي هي آيٌؼٍ ُونـ ىوب ًٚـ ثَ ٥ـٌُگ آ٩بي" کَ پـمي هي ُب ثْٞي
 !" N ػؿ ّـة عْػت هخل يکي" هيگن ثِيْى" هييَ؟

 !عْاؿ رگـ ٌُؼ ٕبي٦َ اف يکي اصتوبال ُنتي ثبفي ص٪َ ّ ػؿّٟ اُل اگَ
 

 ؿّ ىُْـ ّ فى ٥الى هخال ايٌکَ يب ٝکنَ ثـ کَ ثگيؼ عْػتْى پيو ىبيؼ
 ايي ثؼيؼ اربفٍ. ًينت ٍبػ٧ ىْى هْؿػ ػؿ ٩ْيَ ايي کَ ىٌبميؼ هي

 حبثت کَ ػاؿين ُبيي آفهبيو يَ ثضج ٕي ػؿ ثـمًْين، آعـ ثَ ؿّ ثضج
 !امت ٍبػ٧ کبهال ٩ْيَ ايي کَ کٌين هي
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 ػؿ هبمت تِٞؼي کن ػليل هب فًؼگي ػؿ تِٞؼ ثي الٞبػٍ ٧ْ٥ آػم يک ّؿّػ
 ؿاٍ عيبثْى تْي ّ ػمتيْى تْ هيگيـى فثبلَ کينَ ُب ثْٞي. فًؼگي
 :هي٥ْتي

 

 

 !اٍ اٍ اٍ اٍ -
 چيَ؟ -

 !گـ٥تَ هگل ؿّ ٝبلن ي ُوَ آ٩ب -
 ُب هگل ي ُوَ ػمتت، گـ٥تي فثبلَ کينَ کَ ه٩ْٞي تب هٞلْهَ عْة -

 !هيؼى هْثبيل ىوبؿٍ
 .ثؼُؼ گل ثْي ثبيؼ کيؼ هي گل اًتٚبؿ کَ کني
 هگل فثبلَ ثب! ثبىي پـّاًَ هٌتٚـ ثٞؼ ي٥ْتيث ؿاٍ فثبلَ ثب هييَ هگَ
 !هيبػ
 

 

 صبال تب ُب ثْٞي. امت عْػهبى ىجيَ کَ کٌين هي رؾة ؿّ کني هب
 هيبّؿٍ هيـى ثٞؼ. تـ ؿيغت ثي يکي اف يکي ّ کـػى افػّاد ثبؿ ُيت
 ثگين ثبيؼ هتبم٦بًَ" کٌين؟ ٩جْل ؿّ ًِوي ًٚـتْى ثَ ٥ـٌُگ ا٩بي" هيگي

 چـا؟ هيؼًّي. هييَ ؿيغت ثي ُن ثبف ثکٌي ُن فػّادا تب 900 تْ اگـ کَ

 

 اف ٩ّتي تْ. ُنتي عْػت ىکل کَ کٌي هي رؾة ؿّ ُبيي آػم تْ چْى
 عْػت ّ اّ گـػى اًؼاعتي ؿّ ُب ت٪َيـ ي ُوَ ٥٪ٔ ىؼي رؼا اّل ٦ًـ

 يکي تْ ُبي اًـژي ّ ُنتي ٩جلي آػم ُوْى تْ ّ! النالم ٝليَ ىؼي
 هي ؿيغت ثي فًؼگيت ُن ثبف! يبؿىه ثـات ؿّ عْػت اف تـ پـؿًگ

 .هًَْ
 

 تْ ايٌکَ هگـ. هبًؼ هي ؿيغت ثي ُبت افػّاد ُنتي ايي تْ تب ٝقيقم
 ّ آ٩ب. کٌؼ رؾة تْ مْي ثَ ؿا ػيگـي چيق ُبت اًـژي تب ثيي ُْٝ
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 گـػيؼ، هي عْثي ىـيک ػًجبل ّ کٌيؼ افػّاد هيغْايؼ کَ ُبيي عبًن
 .ًؼٍ ىٞبؿ نُ الکي. کٌيؼ فًؼگي ؿّ ُب عْثي ل٦ٖب
 

 ٥٪ٔ تْ. کٌي هي رؾة ؿّ ُب عْة ثـات هيـى اتْهبتيک تْ ُبي اًـژي
 هخل کَ ىًْؼ هي رؾة هب موت ثَ ُبيي آػم. کي فًؼگي ؿّ ُب عْثي

 چَ ايي" هيگي ُب ثْٞي. ثتبثبًٌؼ ثبف عْػهبى موت ثَ ؿا هب ت٦کـات آيٌَ
 گيـم جبفلز ػؿٍؼ 2 يَ کبئٌبت لزجبفم ػؿٍؼ 20 هي اگَ عْة! ٩بًًْيَ
 !"ػؿٍؼ؟ 200 چـا! ثٌؼافٍ

 

 اف کَ مـا١ت ٥ـمتَ هي ؿّ عْػت اف ثؼتـ يَ کبئٌبت ثبىي ثؼ تْ اگـ
 چَ ايي هي ػّمت" کَ گين هي عبًن ػعتـ ثَ. ثغْؿٍ ثِن صبلت ثؼي اّى

 ّ کالمَ ثي ثبىَ ًؼاىتَ پنـ ػّمت کَ ػعتـي کٌي هي ٥کـ کَ ػامتبًيَ
 عيلي کبؿت ػيگَ ثبىي ػاىتَ پنـ ػّمت تب ىيو اگَ ّ! پـمتيژٍ؟ ثي

 !"ػؿمتَ؟

 

 پنـي يَ ثب ثٞؼ!" ثبصبلَ ايٌ٪ؼؿ! کبؿ مـ گؾاىتن ؿّ تب ىيو ًَ" هيگَ
 آ٩بي" کَ هيگَ ّ هيبّؿٍ ثـاي هيبػ ثٞؼ هبٍ مَ ّ کٌَ هي افػّاد
 کَ گين هي!" ػاؿٍ ػعتـ ػّمت تب 60 کـػم افػّاد پنـي يَ ثب ٥ـٌُگ

 !"ّاّضَ عيلي! ػاىتي پنـ ػّمت تب ىيو ٩جلو تْ! هٌٖ٪يَ عْة"

 

 

 ّاؿػ ثؼ عيلي ٦ًـ يَ ثبىي ثؼ اگـ هي ٝقيق کي فًؼگي ؿّ ُب عْثي
 اگـ. کـػي اىتجبٍ ث٦ِوي ّ ثيبؿي ثبال ؿّ ثؼي اّى تْ کَ هييَ فًؼگيت

 اّى ػؿ تْ کَ هييَ تْ فًؼگي ّاؿػ فهيٌَ اّى ػؿ ٦ًـ يَ ثبىي عْة
 .ثيي تـ ؿًگ پـ فهيٌَ
 

 فًؼگيت تْي هيبػ هِـثبى ػؿٍؼ 200 يَ ثبىي هِـثبى ٍؼػؿ 20 کَ تْ
 ي ّامَٖ ثَ! ٝبليَ چ٪ؼؿ ثبىي ثِتـ ايي اف اگَ کَ ثؼٍ ًيْى ثِت کَ

 .ثيي تـ هِـثبى ُن تْ اّ، ثْػى هِـثبى ػؿٍؼ 200
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 ؿا ُب ه٦ٌي کَ ثؼٍ ًيًْن ؿّ ُب ه٦ٌي ّ ُب هخجت کَ ثيي ؽؿٍ ىْػ هي اّ
 .کٌن ت٪ْيت ؿّ ُب هخجت ّ کٌن تـک
 

 آػم اّى. ىؼ پيؼا هي فًؼگي ػؿ آػم اّى صْْؿ ػليل ٥ـٌُگ آ٩بي عْة
 پـ هي، ه٦ٌي ّ هخجت ُبي ّيژگي ػًَّ ػًَّ ػؿ کَ اّهؼٍ هي فًؼگي ػؿ

 کٌن؟ هي کبؿ چَ اّى فًؼگي تْ هي صبال. ثبىؼ هي هتـاکن پـ ّ ؿًگ

 

 

 .امت مبػٍ عيلي
 

 

 ايٌکَ. اّ ُبي ژگيّي ؿًگ پـ ىوب ىوبمت، ُبي ّيژگي ؿًگ پـ اّ
 رْؿ رْؿ رْؿ رْؿ رْؿ هيکٌَ، رْؿ ثبُن ؿّ تغتَ ّ ػؿ عؼا هيگي
 تَوين ام عبًْاػٍ ّ ٩جيلَ ّ ٩ْم هي" هيگَ هيبػ کَ عبًوي ػعتـ! رْؿٍ
 ًوي ٩جْل اّ اف ؿّ صـ٣ ايي هب". کٌن افػّاد ٝوْم پنـ ثب هي گـ٥تي

 ايي تْ اًـژي يُب ُبلَ ثگيـػ، تَوين تْ ثـاي کني کَ ايي اف ٩جل. کٌين
 .کٌي افػّاد ثْػ، تْ پـؿًگ کَ ٝوْت پنـ ثب تْ کَ گـ٥تي ؿّ تَوين

 

 هزجْؿت پؼؿت کَ کٌي هي ؿّ ؿ٥تبؿي ُْىوٌؼاًَ اًـژي ُبي ُبلَ صبال
 ًوي افػّاد ٝوْىْى پنـ ثَ ُوَ چـا! ٝوْت پنـ ثب افػّاد ثَ کٌَ

 ػاييو پنـ ثب ّلي ارجبؿٍ تْي. امت ٩جيلَ ّ ٩ْم تْ ُن يکي اّى کٌي؟
 ات٦ب٩بتي ُب ُبلَ. امت ػايي پنـ يکي ايي پـؿًگ چْى! کٌَ هي افػّاد

 اّى ثَ ؿثٖي اٍال. کٌي افػّاد ػاييت پنـ ثب تْ کَ هيقًَ ؿ٩ن ؿّ
 .ًؼاؿٍ فّؿٍ
 

 لزجبفم ػؿٍؼ 20 هي. هي تـاکن پـ اّ ّ ُنتن اّ تـاکن پـ هي هي ػّمت
 200 هي ّ امت ػؿ١ّگْ ػؿٍؼ 20 اّ ّ امت لزجبف ػؿٍؼ 200 اّ

 .ُنتن ػؿ١ّگْ ػؿٍؼ
 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 

 لزجبفم، ػؿٍؼ 20 هي ٩ّتي ثبىَ ايٌزْؿي اگَ عْة" هيگي ُب ثْٞي
 پيؼا فًؼگي ىـيک يَ عْاُؼ هي اّ ٩ّتي ّ امت لزجبف ػؿٍؼ 200 اّ

 2000 ثبيؼ هييَ فًؼگيو ّاؿػ کَ کني لزجبف، ػؿٍؼ 200 اّى کٌَ،
 "ثبىَ؟ لزجبف ػؿٍؼ

 

 

 چـا؟. ًينت ؿْٕ ايي. ١لَٖ عيـ ًَ

 

. کٌي هي رؾة ؿّ ُب تـاکن پـ ُب، تـاکن کن رؾة ٩بًْى ٕج٨ چْى
 ػؿٍؼ 200 ػؿٍؼ 20. ًويـى عْػىْى اف تـ هتـاکن مـاٟ ُب پـتـاکن

 کَ 200 اّى ّلي پـتـاکن 200 ّ تـاکوَ کن 20 چْى کٌَ هي رؾة ؿّ
 .کٌَ رؾة ؿّ عْػه اف تـ پـتـاکن ًويـٍ ػيگَ پـتـاکن

 

  
 

 يکن ىوب کَ ربيي. ٩ْيَ اّى ُنتيؼ ّٞي٤ ىوب کَ ُبيي فهيٌَ ػؿ بػ٩ي٪
 عيلي ىوب امت ه٦ٌي يکن اّ کَ ربيي. امت هخجت عيلي اّ ُنتيؼ هخجت
 ُن ايي. ػاؿًؼ عْاًي ُن هب ثب کَ ىين هي ُبيي آػم رؾة هب. ُنتيؼ ه٦ٌي
 .هييَ ػيؼٍ ٝبلن ي ُوَ ػؿ ًْايي
 

 

 مبلٌي ٕـ٣ ػّ ػؿ ؿا پيبًْ ػّ. ػاػًؼ اًزبم ؿّ ربلجي آفهبيو ػاًيوٌؼاى
 اّى ّ مبلي ٕـ٣ ايي ؿّ يکي. ػاػى ٩ـاؿ ػاؿػ ٙـ٥يت ٦ًـ 2000 کَ

 کَ ًؼاؿين کبؿ) چپ موت اف ُيتن کليؼ هخال ثٞؼ ّ. ٕـ٣ اّى ؿّ يکي
 .ػاػى ٥يبؿ ؿّ( هيگي چي کليؼ اّى ثَ ُب ػاى هْمي٪ي
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. کٌَ هي تْليؼ ؿّ ؼاٍ کَ ُنت ميوي پيبًْ ُبي کليؼ فيـ کَ ػًّين هي
 يکي آى ػؿ هيبهؼ ػؿ اؿتٞبه ثَ ُيتن مين ٩ّتي کَ امت ربلت عيلي
 ًْايي ُن ىؼت ثَ ٕجيٞت!  هيْهؼ ػؿ ٍؼا ثَ ُيتن مين ػ٩ي٪ب ُن پيبًْ
 .ػاؿػ
 

 !ثيَ گ٦تَ ثبؿٍ يک ثَ کَ ثْػ الفم ّلي ىؼ ْٕالًي ثضج هيؼًّن
 

 

 ّ رلْتْى ُب کب١ؾ ٩لن وَُ. کٌن احجبت فػم کَ ؿّ ُبيي صـ٥ي عْام هي
 ؿّ عْػتْى ي لٌگَ ىوب کٌن احجبت تب ثکييؼ هيجيٌيؼ کَ ؿّ رؼّلي ايي

 .کـػيؼ رؾة
 

  
 

  
 

  
 

 : کٌيؼ تْرَ رؼّل کـػى پـ اف ٩جل ًکبت ايي ثَ
 

 ايٌکَ ثَ ، ثبىَ ُونـتْى ثبيؼ هتبُليؼ اگـ ًْينيؼ هي کَ اّلي ٦ًـ -1
 اٍال يب ّ ًبهقػ يب ُونـ کَ ُويي ، ًؼاؿين کبؿي ًؼاؿيؼ يب ػاؿيؼ ػّمتو

 .ثيبػ رؼّل تْ اّى امن کَ امت کب٥ي ، ىوبمت مبث٨ ُونـ
 

 

 :رؼّل ثٞؼي ٦ًـات اهب ّ -2
 هيگن ٩ّتي. ًْينيؼ هي ؿّ تْى ػّمتبى تـيي ٍويوي اف ٦ًـ پٌذ چِبؿ،
 ثبىَ کني هوکٌَ. ُنتيؼ ؿاصت ثبُبه کَ کني يٌٞي ٍويوي، ػّمت

 ّاؿػ ؿّ هبػؿه امن پل" هٌَ ٍويوي ثنيبؿ ػّمت هبػؿم هي" ثگَ کَ
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 ؿّ ػاؿًؼ ٍويوي ي ؿاثَٖ ىوب ثب کَ ؿّ ٦ًـ پٌذ چِبؿ عالٍَ. کٌَ
 !ًؼاؿػ يب ػاؿػ ًنجت ىوب ثب کَ ًينت هِن ثٌْينيؼ،

 

 رلْي ؿّ ىغٌ ُـ ثبؿف ه٦ٌي ّ هخجت ٦ٍت تب ىو پٌذ صبال عْة -3
 ٥الًي هيگي ُوَ هخال. امت ثبؿف عيلي کَ ُبيي ٦ٍت.  ثٌْينيؼ اموو

 ًْينيؼ هي ىغٌ ايي ه٦ٌي ٦ٍبت فيـ اموو رلْي پل امت ػؿ١ّگْ
 "!گْ ػؿّٟ"

 اگـ امت،" گْ ػؿّٟ" ػّمتتْى ٥الى کَ ايٌَ ًٚـتْى ىوب اگـ: تجَـٍ
 کبؿ ّ ثٌْينيؼ ؿّ عْػتْى ًٚـ ل٦ٖب امت،" ٍبػ٧" ثگي ػًيب توبم چَ

 !هيگي چي ث٪يَ ثبىيؼ ًؼاىتَ
 

 

 کَ هيغْام ،ُب ًکٌيؼ ٩ْبّت تْى رؼّل اىغبً هْؿػ ػؿ بىػّمت -4
 هِوَ عيلي ُن عْػتْى ًٚـ ثگن الجتَ! ثٌْينيؼ ؿّ ىْى ثبؿف ٦ٍبت ٥٪ٔ
 هي کبؿ چي ثگن ثٞؼ تب کٌيؼ تکويل ؿّ رؼّل عْة! ٩ْبّت ثؼّى ّلي

 ثکٌين عْاين

 

 

 ؿّ هْى عْػ ٝيي ُبي آػم هْى ؿ٥تبؿ ثب چْٖؿ هب کَ ػيؼ عْاُيؼ صبال
 !کٌين هي رؾة
 

 

 ػيگَ م٦يؼ ربي يَ يب ٦ٍضَ يَ تْي ّ ثکو رؼّلت فيـ عٔ يَ االى -5
 ثٌْيل ثباله ؿّ متْى يک. ثبىؼ ػاىتَ متْى ػّ کَ ثکو رؼّل يَ
 کَ هيغْام صبال". ه٦ٌي ٦ٍبت" ثٌْيل ُن ؿّ يکي ّ" هخجت ٦ٍبت"

 !ثقًيؼ روٜ ُن ثب ؿّ ٦ٍبت ّ اّلي رؼّل ثَ ثـگـػيؼ
 

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 ٦ًـات مـاٟ هيـم ثٞؼ ّ" هِـثبى" ثْػم ًْىتَ ٦ًـ اّليي ثـاي هي هخال
 تْي هخال. ًَ يَ ىؼٍ تکـاؿ ُن ثبف" هِـثبى" ي کلوَ آيب ثجيٌن کَ ثٞؼ

 ٦ٍبت" فيـ ػّهي رؼّل تْي ثٞؼ ُنت،" هِـثبى" تب 4 هي رؼّل
 کَ ثيٌيؼ هي اّل رؼّل تْي هخال". ثبؿ 4 هِـثبى" ًْينن هي" هخجت

 ًْينيؼ هي ُن ػّم رؼّل تْي پل ًْىتيؼ ثبؿ يک ٥٪ٔ ؿّ" ٍبػ٧"
 ".ثبؿ 1 ٍبػ٧"

 .ثقًيؼ روٜ ؿّ ه٦ٌي ّ هخجت ٦ٍبت ؿّه ُويي ثَ کٌيؼ ل٤ٖ
 

 ثـ ؿّ هْى ُب ً٪بة ّ ثبىين ؿامت ؿّ هْى عْػ ثب ػ٩ي٪َ چٌؼ هيغْام
 ْٕؿي ّ عْػهًَْ هبل کَ ًْىتين رؼّلي يَ! ػيگَ عْػهًْين. ػاؿين

 ىغَيت کَ عْامتن هي ىوب اف هي اثتؼا ػؿ ـاگ! ٦ًِوَ کني کَ ًْىتين
 روٜ ايي ثٌْينيؼ، ه٦ٌي ّ هخجت ّ ؿًگي پـ ّ ؿًگي کن ثب ؿّ عْػتْى

 !ىوب عْػ ىغَيت ىؼ هي کـػيؼ االى کَ ثٌؼي
 

 :هخال
 هِـثبى تب 5

 ٍبػ٧ تب 2

 ػؿ١ّگْ 1

 لزجبف تب 3

 

 ٟػؿّ ُن يکن ّلي ُنتي ُن ٍبػ٧ هِـثبًي؛ عيلي ىوب ايٌکَ يٌٞي
 ثٌؼي روٜ کـػيؼ، کَ ثٌؼي روٜ ايي! کٌي هي ُن لزجبفي ّ هيگي

 !کٌيؼ ًگبٍ يکن عْػتْى ثَ کٌيؼ ل٤ٖ! امت ىوب عْػ ىغَيت
 

 

 !ثيَ ًْىتَ ٕال آة ثب ثبيؼ کَ ػاؿًؼ ؿّايتي( ٛ) ٍبػ٧ اهبم
 اف ؿا اّ ثيٌبميؼ ؿا کني عْاُيؼ هي اگـ: "٥ـهْػًؼ( ٛ) ٍبػ٧ اهب

 ."ثيٌبميؼ ػّمتو ؿّي
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 :ُب عبًن ثَ کٌن تٍْيَ
 ؿّي ثـى تْى عبًْاػٍ ايٌکَ اف ثيو تْى، عْامتگبؿي هيبى کَ آ٩بيًْي

 هٞوْال چْى کٌي تض٪ي٨ آ٩ب ُبي ػّمت ؿّي ثـى ثگيؼ کٌي، تض٪ي٨ آ٩ب
 ىوب" هيگَ هيييٌَ اًّزب هيبػ. کٌي هي ثبفي ٥يلن عبمتگبؿي ؿّف آ٩بيْى

 هي هـمي هوٌْى عيلي چْٖؿى؟ يٌبا ثبثب عْثي؟ ايٌب تْى هبهبى عْثيي؟
 "ُب عْؿم ًوي پـت٪بل

 

 ؿّ ػّمتبه ثـّ صبال! کالمَ ثب چ٪ؼؿ آ٩ب کَ ػُي ثَ اًگيت ُن ىوب
 تْ ػاؿٍ ػّمتو ػيؼي اگَ! عْػىي ٝيي! عْػىي ُبه، ػّمت ثجيي؛

 ايي ثب ثکٌَ، اٍالس ايٌکَ ثـاي ايي" ًگْ هيبؿٍ ػؿ ثبفي الت عيبثْى
 !"ىؼٍ ؿ٥ي٨

 .امت کبؿٍ ايي ُن عْػه کَ ؼمهي ٩ْل هي
 

 ُب ات٦ب٧ کَ ػيؼ عْاُيؼ ّ هييَ تـ ربلت ُن ايي اف رـيبى کَ ػيؼ عْاُيؼ
 !هيؼى ؿط ُب اًـژي ايي ثب چْٖؿ

 

 هب هنيـ ػؿ کنبًي ىًْؼ، هي ّاؿػ هب فًؼگي ػؿ کنبًي ٝقيق ػّمتبى
 :کَ گيـًؼ هي ٩ـاؿ
 

 

 .ثؼى ًيْى هب ثَ ؿّ عْػهْى آيٌَ هخل( 1
 کبؿ ايي اف ُن عْػت تْ! ه٦ٌي يب هخجت! اي کبؿٍ ايي ُن عْػت تْ گيث

 ػاؿي علًْ اگَ ّ کي ػؿمتو ػاؿي ًبعبلَي اگَ کَ ثگي ّ! کـػي ُب
 !کي ثييتـه

 

 ثب هغبل٤ ثٌؼي، روٜ ايي ػؿٍؼ ٍؼ" کَ ثگي ُب ثْٞي هوکٌَ( 2
 !".امت هي ىغَيت
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 ؿّ ُب اّى هْى، صنبميت ػليل ثَ کَ ىًْؼ هي هب فًؼگي ّاؿػ کنبًي
 ؿ٥تبؿ ػؿ يب ٙبُـي ي ٩يب٥َ ػؿ چيقي، ُـ ػؿ صنبميت. کٌين هي رؾة

 :گ٦ت هي کـػ هي تٞـي٤ تِـاى عبًوي يَ. ؿّاى ّ ؿّس ّ ثبٕي ّ
 ؿّ هـػي ُوچيي رب ُـ. هيْهؼ ثؼم هْ پـ ُبي هـػ اف گي ثچَ اف هي" 

 گيـم ـيىُْ يَ صبال! کي ًگبه اييييييييييي گ٦تن هي هبهبًن ثَ ػيؼم هي
 !"گْؿيل ثَ ؿصوت ٍؼ اّهؼٍ

 ا٥تبػٍ؟ ات٦ب٧ ايي چـا هيؼًّي گ٦تن

 

 ّ....."  اَُِِِِ اَُِِِ اَُِِ اَُِ اَُ اٍ" گ٦تي ثچگيت اف چْى
 ّ کـػى پيؼا ثـات ؿّ ٥ـػ تـيي آلْ پين گيتي ّ ؿ٥تي تْ ُبي اًـژي

 کنبًي هْى، صنبميت عبٕـ ثَ ُب ٩ّت گبُي. ىُْـت ىؼٍ ىغٌ اّى
 ٝؼم ٩نوت تْي. ًينتٌؼ عْاى ُن هب ثب ُن اٍال کَ کٌين هي ةرؾ ؿّ

 .ػاػين تّْيش ؿّ ايي صنبميت
 

 هب ثب ػؿرَ 180 کَ ىًْؼ هي هب فًؼگي ّاؿػ کنبًي ُب ٩ّت گبُي( 3
 ؿميؼى کوبل ثَ هب، ؿىؼ ثـاي الِي اهتضبى ي ّميلَ ثيي تب ػاؿى ٥ـ٧

 !عؼا ثب هب ؿ٥ب٩ت ّ هب
 .کيَ هي ؿّ اهبم ّ هَْٞم اهبم ثَ هيؼٍ من کَ( ٛ) صني اهبم فى هخل
 

 

 ػؿ مَ ّ ػّ هْاؿػ: هِن عيلي عيلي عيلي عيلي عيلي عيلي عيلي ي ًکتَ
 ؿّ کنبًي هب هْاؿػ ػؿٍؼ 95 ػؿ. ُنتي هْاؿػ کل ػؿٍؼ 5 اف کوتـ
 .ُنتي 1 کَ کٌين هي رؾة
 

 

 اف اگَ به صبال. گـ٥تين آهبؿ ثبؿُب ّ کـػين ثـؿمي کبهال ؿّ ٩ْيَ ايي هب
 ًَ! ُنتي امتخٌبء کَ کـػى هي ٥کـ ُوَ گ٦تين هي ؿّ ُب امتخٌبء اّل

 ثِو ثبيؼ کَ ربيي اّليي ثؼٍ، ػّمتت ّ ثؼٍ ُونـت ػيؼي اگـ هي، ٝقيق
 .ُنتي عْػت کٌي ىک
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 ثب هب فًؼگي ػؿ کَ ات٦ب٩بتي عًَْ ػؿ ، آيٌؼٍ ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 ؿّف ثٞؼي ي رلنَ ، کـػ عْاُين ٍضجت ، ا٥تٌؼ هي اًـژي ُبي ُبلَ
 .ثْػ عْاُؼ هبٍ ثِوي 12 ىٌجَ مَ
 

 .ثبىيؼ ُوـاٍ هب ثب
 

 

 

 

 

 

 

 

 هي ُؼايت ؿا هب ُب اًـژي ٩ّتي/  چِبؿػُن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   ! کٌٌؼ

  
  
 

 ات٦ب٩ي ىوب ّ هي فًؼگي ػؿ ُب آػم صْْؿ کَ گ٦تن هي ايٌزب تب اهب ّ
 ىکل تَبػ٥ي هب فًؼگي ػؿ ؿّيؼاػي ُيچ ثگين عْاين هي صبال! ًينت

 هب کَ ىًْؼ هي هب فًؼگي رؾة ُبيي ؿّيؼاػ رؾة ٩بًْى ٕج٨! گيـػ ًوي
 .کـػين رلت ؿّيؼاػ اّى ثَ ؿّ هْى صْاك
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 .امت ٦ًِتَ هب ٥کـ ػؿ کَ امت صني ػؿ رؾة ٩ؼؿت
 ٩ّتي ؿّ عنتگي کٌين؟ هي رؾة ؿّ چي" ًجبىيي عنتَ" هيگي ٩ّتي

 ٩ّتي ؿّ هيکل کٌين؟ هي رؾة ؿّ چي" ًکي ٥کـ هيکالتت ثَ" يگيه
 ًيوَ ثَ هيگي ثِو ػاؿي ػ٩ي٪ب ،!"ثجيي ؿّ ليْاى پـ ًيوَ" هيگي يکي ثَ
 اف پـ ليْاى اف ًيوي! امت تٍْيَ تـيي ١لٔ ايي! کي ٥کـ ليْاى عبلي ي

 ؿّ ليْاى ي ُوَ ثگين ثبيؼ هب! ُْامت اف پـ ليْاى اف ًيوي ّ امت آة
 ؽُي ثجيي، ؿّ ليْاى پـ ًيوَ هيگي ٩ّتي! ًؼاؿٍ ّرْػ عبلي اٍال! ثجيي

 !ػؿػمـ رؾة ثَ هييَ کييؼٍ ػاؿٍ عْػکبؿ تْ
 

 

 "ًيْ َٝجبًي"
 "ًکي ٝزلَ"
 "ًکي ثبفي ٩يچي ثب"
 "ُب ًکٌي ػيـ"

 !ػؿػمـ رؾة يٌٞي ايٌِب ي ُوَ
 

 

 هي. ؿينًؼا توبيل ثِو کَ کٌين رؾة ؿّ چيقي هب کَ هييَ ثبٝج ُب ايي
 ثکٌين ُبيي چيق ػؿگيـ ؿّ هْى ؽُي ايٌکَ ربي ثَ ثگيـين يبػ ثبيؼ ىوب ّ

. عْاُين هي کَ ُبيي چيق ثَ کٌين ه٣ْٖٞ ؿّ هْى ؽُي عْاُين، ًوي کَ
 ّ ثبىَ ىؼٍ هتوـکق اّى ؿّي هب ٥کـ کَ کٌين هي رؾة ؿّ چيقي هب

 .امت هتوـکق ُب ه٦ٌي ؿّي هٞوْال هب ٥کـ هتبم٦بًَ
 

 

 کبئٌبت اف عْاُي ثال عؼا ثَ ؿّ تْ! ثنَ مـ ػؿػ رؾة عؼا َث ؿّ تْ
 ثقؿگ ٌٕق ثؾاؿيي ّ. ىوبمت ّ هي ؽُي ػؿّى ػؿ هيکالت! ثنَ

 .کٌن تٞـي٤ ثـاتْى ؿّ فًؼگي
 :ايٌَ ىوب ّ هي فًؼگي ثقؿگ ّ تلظ ٌٕق
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 ػًجبل ثَ ؿّ ُبهْى اًـژي ّ کٌين هي عل٨ هْى ؽُي ػؿ ؿّ هيکل"
 !"ين٥ـمت هي هيکل اّى رؾة

 

 

 ثؾاؿيؼ ّلي ًينتن ميبمي اثؼا ّ اٍال هي. ُنتين ُبهْى مـ ػؿػ عبل٨ هب
. کٌين هي ايزبػ ػؿػمـ عْػهْى ثـاي عْػهْى هب ثجيٌيؼ کَ ثقًن هخبل يَ

 !ًکٌيؼ ُن ميبمي ثـػاىت ل٦ٖب
 ؿييل ًژاػ اصوؼي آ٩بي. کٌين هي ه٥ْ٪يت ُبي تکٌيک ثضج ػاؿين هب

 هـػم" گ٦ت ػاػ کَ ُبيي إالٝيَ اّليي ػؿ ثِؼاىت ّفاؿت. ىؼ روِْؿ
 ".کـػٍ پيؼا ىيْٛ ّثب ًغْؿيؼ، مجقي

 

 

 ىبيؼ صؼّػ عبًوي يَ. ثغـم هيٍْ ثبؿ تـٍ هيبػيي اف يکي ثْػم ؿ٥تَ هي
 چَ ايي عبًن آعَ" گ٦ت ثِو اي ػيگَ عبًن يَ! عـيؼ مجقي کيلْ 15

: ٦تگ ثـگيت عبًوَ!" ُب هيـي هي! ُب عٖـًبکَ! کٌي هي کَ کبؿيَ
 ٥الى ٥الى ايي! ُويْى ثويـى! هيگي ػؿّٟ! ُب مْعتَ پؼؿ کي ّليْى"

 چي ًژاػ اصوؼي ٦ًِوين کٌي، پـت مجقي ثَ ؿّ هب صْاك هيغبى ُب ىؼٍ
 !"کٌَ هي کبؿ

 

 

 مَ هي! صـ٣ ايي ثَ عٌؼٍ هي ٩بثلوَ تْ ُن پغتَ هـٟ ػّمتبى عْة
 ًژاػ اصوؼي ّ مجقي ي ؿاثَٖ" کـػم هي ٥کـ ػاىتن عًَْ تْ ؿّف
 .چنجي ًوي ُن ثَ تب ػّ ايي چنجي ُيچ ثب ػيؼم!" چيَ؟
 

 

 کبؿي يَ ثغْاػ ًژاػ اصوؼي صبال. ػيگَ ًغْؿ اّهؼٍ، ّثب هي ٝقيق عْة
 اؿمبل ّ ه٦ٌيو ٥کـ ثب آػم ايي! ثکٌَ مجقي ثَ مـگـم ؿّ تْ ثبيؼ ثکٌَ

 .ؿا ػؿػمـ هيکٌَ؟ رؾة عْػه ثـاي ؿّ چي ػاؿٍ ه٦ٌيو اًـژي
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 :مْال
 ًينت؟ يب ُنت تْؿم ّ گـاًي ىوب ىِـ ػؿ بآي

 

 ّا٩ٞيتَ يَ عْاة، ػؿ هگـ ًجبىَ کَ ايي هيگَ، ػؿّٟ ًينت، ثگَ کي ُـ
 پبييي هيبػ ُب ٩يوت آيب ػاػى، ٥ضو ثَ کٌين ىـّٛ هب اگـ ّلي! ُنت کَ
 کٌَ؟ هي

 

 کَ رلنَ آعـ ثَ ثٞؼ ثؼين، ٥ضو ُي تْه ّ کٌين ثـگقاؿ کالك يَ هخال
 کَ کالمي ايي ثب ٦ًـ 200 ىوب ثؼٍ تْى عيـ عؼا ثگي ثيبى هـػم ثـمين،
 کيلْيي ثيَ گْىت کَ ىؼيؼ ثبٝج ػاػيؼ کَ ُبيي ٥ضو ّ کـػيؼ ثـگقاؿ

 !تْهبى ُقاؿ 5
 

 ٩ّت اّى ثٞؼ ؟ ثگؾاؿين کالك تب 4 يکي، ربي ثَ تب ثگيؼ هييَ اگَ
 هي ؿاٍ ػّؿٍ يَ کوَ، کالك يَ اٍال! تْهبى ُقاؿ کيلْيي هييَ گْىت
 !ثيَ ٍلْاتي گْىت تب ًؼافين

 

 ايي ُبي آػم. کٌَ ًوي فيبػ کن ؿّ چيقي کَ ىوب ّ هي ٥ضو!  هي ػّمت
 ثييتـ چي ُـ هِوًْي، تْ هيـى کَ ٩ّتي کٌي هي ٥کـ فهًَْ ّ ػّؿٍ
 ًوبيٌؼٍ تب 6 ثَ اّى اگَ هخال! ثييتـ ىْى ميبمي ػؿک ّ ٥ِن ثؼى، ٥ضو

 ّفيـ تب 10 ثَ ثييتـ ميبمين مْاػ ثگن ايٌکَ ثـاي هي هيؼٍ، ٥ضو هزلل
 !هيؼم ٥ضو
 

 

 کني ثَ کَ تْ ٥ضو هي ٝقيق عْة! مْاػم ثب چ٪ؼؿ هي ػيگَ يٌٞي
 ُيچي؛! هييَ؟ کن اّى اف چي ثؼم ٥ضو ّفيـ يَ ثَ اگَ هي هخال! ًويـمَ

 ُبي مـ ػؿػ عبل٨ هب. هيبؿٍ مـ ػؿػ ثـام ّ هيـٍ هي ه٦ٌي اًـژي ٥٪ٔ
 !ُنتين هْى عْػ
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 :کبؿ مـ هيـٍ ىْى عْى ػؿػ اف ػاؿٍ ٍجش
 

 

 کزب؟ هيـي ػاؿي: -

! کزب! ثويـم هيـم! کٌن مـم تْ عبکي يَ هيـم! کزب! ُبم ثؼثغتي ػًجبل+: 
 !٩جـمتْى هيـم
 .رْة تْ هيـٍ مـ ثب ثيـّى هيـٍ کَ ػؿ اف ثـّ، عْة
 !کبًبػا ثـم ثبيؼ هي! ًينت فًؼگي! گ٦تن ػيؼي+: 

 .هيـٍ کبًبػا ُبي رْة يتْ ثـٍ، کَ ُن کبًبػا
 .امت ػيگـي ربي يک ػامتبى هي ٝقيق
 ؿّ ثال ّ مـ ػؿػ ّ هيـٍ ىوب ه٦ٌي ٥کـ کَ ايٌَ ػامتبى امت؛ مبػٍ عيلي

 .کٌَ هي رؾة ثـاهْى
 

 

 اًـژي ُنت؟ يبػتْى ؿّ فػيؼم کَ ؿّ ُبيي هخبل ًگـاًي ثضج تْي
 عبًن هخبل .کٌين رؾة ؿّ ُب ػؿػمـ هييَ ثبٝج ىوب هي ًگـاًي ه٦ٌي

 !ثيبؿيؼ يبػتْى ؿّ ػاػ هي ٥ضو ُب هنتبرـ ثَ کَ ؿّ اي عبًَ ٍبصت
 ػاؿي ّ ّاينبػي هي پيو االى تْ هي ٝقيق کَ گ٦تن هْى ػّمت اّى ثَ
 ٥ضو ثـات تْ اًـژي! کٌي هي ٥کـ عْؿي هي اهيت کَ ٥ضيي ثَ

 .کٌَ هي رؾة
 .کٌَ هي رؾة ؿّ اٌُت عْػ هيـٍ اُبًت ثَ ٥کـ
 

 

 

 ٍجش ّ هْى ريت تْ هيقاؿين پْل کلي کَ هبًين هي کني هخل ُب مآػ هب
 ُن ىت! هيغـين ًؼاؿين ػّمت کَ ؿّ ُبيي چيق ّ ثبفاؿ هيـين ىت تب

 ػّمت ؿّ ايٌب کَ هي آعَ" گين هي ّ کٌين هي ىْى ًگبٍ هيييٌين
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 هي رؾة ؿّ چي ػاؿين ُبهْى اًـژي ثب هْى فًؼگي تْي هب!"ًؼاؿم
 کٌين؟

 

 

 ػؿػ عـيؼ ٍـ٣ ػؿکبئٌبت هب اًـژي. کٌين هي رؾة ؿّ ـػؿػم ّ ثال
: ٥ـهْػًؼ ٩ـآى ػؿ عؼاًّؼ. امت ٍبػ٧ ُن ٩ْيَ ايي ٝکل. ىْػ هي مـ

 هخجت اًـژيت کٌي هي ىکـ ٩ّتي". کٌن فيبػ ؿا ًٞوتت تب کي ىکـ"
 ه٦ٌي؟ يب امت

 

 رؾة ػًجبل. امت هخجت تـاکن پـ رؾة ػًجبل هخجت اًـژي ايي هخجت؛
 .امت ؿّفي ّ ًٞوت
 

 ُوَ کَ گ٦تين. کـػين هي ٍضجت رؾة ٩بًْى اف ػاىتين ٝقيق ػّمتبى
 ثـاهْى ؿّ ُب چيق ُنت، هب ٥کـ پيت کَ صني ّ. ػاؿٍ اًـژي چيق

 رؾثو ٩ؼؿت اًـژيت کَ کٌي ثبّؿ ؿّ چيق اّى ثبيؼ گ٦تين. کٌَ هي رؾة
 .کٌَ ٝول مـيٜ ّ ثـٍ ثبال
 

 

 رؾة کَ آًچَ کٌيؼ، هي ٥کـ آى ثَ ىوب کَ آًچَ ثَ ًنجت رؾة، ػؿ گ٦تين
 کَ کٌين هي رؾة ؿّ ُبيي آػم هب کَ گ٦تين. ثْػ عْاُؼ ثييتـ کٌيؼ هي

 عْاي هي اگـ ثٌبثـايي ُنتي هب اف تـ ؿًگ پـ ّ ُنتٌؼ هب عْػ هيبثَ
 ٌْٝاى ثَ فًؼگي، ىـيک ٌْٝاى ثَ) ثيَ، فًؼگيت ّاؿػ عْثي اًنبى

 ؿّ ُب عْثي ثبيؼ...(  ّ ُونبيَ ٌْٝاى ثَ کالمي، ُن ٌْٝاى ثَ ُوکبؿ،
 .کٌي فًؼگي

 .ًينت ات٦ب٩ي چيق ُيچ
 

 ػْٝا ؿّف ُـ اّى ُبي ّاصؼ توبم کَ کٌي هي فًؼگي آپبؿتوبًي ػؿ اگـ
 ه٪ـؿ ّ کـػٍ پيؼا ثـات ؿّ ّاصؼ ايي ىوب عْػ اًـژي ثبه هٖوئي ػاؿى،
 کَ ىؼي ٥ـػي يَ تْ اگـ صبال. ثيي مبکي ّاصؼ ايي ػؿ ىوب کَ کـػٍ
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 تْ، اًـژي اتْهبتيک کـػي، فًؼگي ؿّ عْثي کـػي، فًؼگي ؿّ آؿاهو
 چيق ُوَ کَ ثـًؼ هي... (  ّ ػاًيگبٍ عبًَ، کبؿ، هضل) ربيي ػؿ ؿا تْ

 .امت عْة ّ آؿام
 

 

 ؿّ ُب عْثي پل. امت آؿام ّ عْة کَ کٌي هي پيؼا اي فًؼگي ىـيک
 .ثکيين عْػهْى موت ثَ ثتًْين ؿّ عْة ُبي آػم تب کٌيؼ فًؼگي

 

 

 ّ هي فًؼگي ػؿ اي صبػحَ ُيچ کَ هييين ثضج ايي ّاؿػ االى هي ػّمتبى
 ايزبػ هْى ؽُي ّ ٥کـ ثب هب، ؿا، صْاػث تک تک ّ ًينت ات٦ب٩ي ىوب
 !هيبؿين ّرْػ ثَ ّ کٌيؼ هي
 .ثي٥ْتَ ُبيي ات٦ب٧ چَ ثـام ٥ـػا کَ کٌن هي تٞييي اهـّف هي ص٪ي٪ت ػؿ
 

 ٝقيق ػّمتبى

 ٥کـ عْاُين، هي کَ آًچَ ثَ ثگيـين يبػ ثبيؼ ُب ػمآ هب کَ ايٌَ هب صـ٣
 چيقي آى هب ٍْؿت ػّ ُـ ػؿ چْى! عْاُين ًوي کَ آًچَ ثَ ًَ کٌين؛

 ثَ هب. امت چيق آى رؾة ػًجبل ثَ ىوب ٥کـ ِ اًـژي کٌين هي رؾة ؿا
 ّ تْرَ هْؿػ ؿّ ُبهْى عْامتَ ثبيؼ کٌين، ٥کـ ُب تٌو ثَ ايٌکَ ربي

 .ثؼين ؿ٩ـا هْى ؽُي ه٪ؼم عٔ ػؿ
 

 ىؼٍ هي کَ ٕـي٪ي ُـ ثَ ؿّ عْػىْى ُب عيلي رٌگ، فهبى ػؿ ػّمتبى
 ايي ثبيؼ ُن عْامتي. اّل ؿيق عبک ثَ. رجَِ ه٪ؼم عٔ ثَ ؿمًْؼى هي

 آى مبػگي ثَ هب ثگيـػ ٩ـاؿ ؽُي ه٪ؼم عٔ ػؿ اگَ عْامتَ. ثبىَ ْٕؿي
 .کٌين هي رؾة ؿا
 

 

 تْ ُبيي چيق يَ ي کلَ ّ مـ کَ ثيٌين هي ػ٥َٞ يَ ثيْػ، ْٕؿ ايي اگَ ّ
 ثضج تْي. کييؼين هي ؿّ اًتٚبؿه ُب مبل کَ هييَ پيؼا هْى فًؼگي
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 ػ٩ي٪ب هزـي کٌي، هي ؿّىي ؿّ ؿاػيْ کـػين؛ اىبؿٍ ًبعْػآگبٍ ّويـ
 .ػؿگيـٍ اّى ثَ تْ ؽُي کَ هيؼٍ ؿّ مْالي پبمظ ػاؿٍ
 

 

 کَ کٌي هي ُؼايت چيقي موت ثَ ؿّ ىوب ُْىوٌؼاًَ، کبهال ُب اًـژي
 آى ػ٩ي٪ب ًؼاؿي، ػّمتو کَ چيقي ثَ کٌي ٥کـ اگـ. کٌيؼ هي ٥کـ ثِيْى

 آى ػ٩ي٪ب ػاؿي، ػّمتو کَ چيقي ثَ کٌي ٥کـ اگـ ّ کٌي هي رؾة ؿّ
 ىْػ هي اي آيٌَ ىوب ّ هي فًؼگي ُبي ؿّيؼاػ. کٌي هي رؾة ؿّ چيق
 .ثتبثبًؼ ثبف هب موت ثَ ؿا ىوب ّ هي ؽٌُي ت٦کـات کَ
 

 

 :کَ گ٦تن آگبٍ ًبعْػ يـّو ثضج تْي
 .ًکٌيؼ ؿ٥ب٩ت ه٦ٌي ػّمت ثب -
 .ًغًْيؼ ؿّ هزلَ صْاػث ٦ٍضَ -
 .ًکٌيؼ گْه ؿّ ًْاؿ ٥الى -
 .ًغًْيؼ ؿّ هزلَ ٥الى -
- .... 

 چـا؟

 

  
 

 

 هي رؾة ؿّ ُب آى هب ّ گيـًؼ هي ٩ـاؿ تْرَ کبًْى ػؿ ُب آى ػ٩ي٪ب چْى
 ّ ٥کـ ثييتـ چيق آى ثَ کَ کٌي هي رؾة فًؼگي ػؿ ؿّ چيقي ىوب. کٌين

 کَ ؿ٥تَ ًيبًَ موتي ثَ ػائوب هب ٥کـي ِ پيکبى ِ ًْک هتبم٦بًَ. کٌيؼ تْرَ
 .عْاين ًوي ؿّ چيق آى
 

 

 :هبػؿه ثَ هيقًَ تل٦ي
 چْٖؿي؟ هبهبى -

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 ًؼاؿي؟ هيکلي -

 کٌَ؟ ًوي ػؿػ ربييت -
- .... 

 !اين ثبهقٍ چ٪ؼؿ ثيٌيؼ هي
 .کٌَ هي عل٨ هبػؿه ثـاي ؿا ػؿػ ّ هيکل کبؿ ايي ثب
 

 :هيگَ
 .ثين تض٪يـ عْام ًوي -
 .ثٌؼافى ػمتن هـػم عْام ًوي -
 .کٌَ ام هنغـٍ کني عْام ًوي -
- .... 

 .کٌي هي اه هنغـٍ ّ هيٌؼافى ػمتو ّ هييَ تض٪يـ ػ٩ي٪ب ّ
. 
. 

 .کٌيؼ هي رؾة ؿّ چيق آى کٌي، ٥کـ کَ آًچَ ُـ ثَ
. 
. 
 .مهت٦ٌـ کبؿم اف -
 .عْؿٍ هي ثِن صبلن ٥الًي اف -
 .ثين ؿاصت چيق ٥الى ىـ اف عْام هي -
 .فًؼگي ايي اف ىؼم عنتَ -
 .ثوًْن تـا٥يک تْ چ٪ؼؿ -
 .ثيوبؿي اه ُوَ ػؿػ، اه ُوَ -
- ... 

 .کٌَ هي رؾة فًؼگيو تْي ثييتـ ؿّ ُب ايي ػ٩ي٪ب ّ
 

 ػ٩ي٪ب کٌين، ٥کـ عْاُين ًوي کَ چيقي ثَ ىوب ّ هي ٩ّتي هي ػّمت
 ثَ هب کبئٌبت، ًٚـ اف. عْاين هي ؿّ ُويي هب هيگين کبئٌبت ثَ ػاؿين

 .عْاُين هي ؿا آى کٌين، هي ٥کـ کَ چيقي
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 :کـػ هي تٞـي٤ کبمجي ػّمت يَ
" 

 فيـ گؾاىتن کـػٍ، ثبػ ػمتن ؿّ کَ ُبيي اّى ؿّ، ثـگيتين ُبي چک هي
 هيؼٍ ُيؼاؿ هي ثَ ُب چک ايي ثؼٍ، چک هيغْاػ ّ هيبػ کني ُـ. ىييَ

 !ُب ًوييَ پبك! هيـٍ مـت کالٍ! ُب ًگيـي چک کَ،
" 

 :هيگي کبئٌبت ثَ ػ٩ي٪ب ػاؿي تْ گ٦تن
 هي ؿّ ُبيي آػم هي -.  عْام هي ؿّ ثييتـي ثـگيتي ُبي چک هي -

 .ثقاؿى کالٍ مـم ّ ثيبى کَ عْام
 

 ّ وتعبً ثَ ثؼٍ ّ ثجـ ىييَ، فيـ ىْى ثؾاؿي ايٌکَ ربي ثَ هي ػّمت
 کَ ؿّفامت ُويي. ثبىَ ػمت ػم کَ ثؾاؿ ربيي يَ ؿّ ُب ايي عبًن" ثگْ
 "ثؼى ؿّ ىْى ثؼُي هيبى عؼا ُبي ثٌؼٍ
 کالُجـػاؿي تْ ُبي اًـژي هيق، ىييَ فيـ ىْى هيؾاؿي ٩ّتي ّلي
 .کٌي هي رؾة موتت ثَ ؿّ ثييتـي ُبي
 

 !"ثبىي ْٕؿ ٥الى کَ ُبيي آػم اف هيبػ ثؼم اً٪ؼؿ" هيگَ يکي

 .کٌَ هي رؾة ؿّ گًَْ آى ُبي آػم ػاؿٍ ىغٌ ايي
 

 

 ايي!" ػاؿٍ ػؿػمـ اً٪ؼؿ ثيَ ُن اگـ. ًيؼًيَ کبؿ ٥الى" هيگَ ٕـ٣
 ّ ػؿػمـ رؾة عْػه ثـاي عْامتَ، آى ثَ ؿميؼى ثـاي ػاؿٍ ىغٌ
 .هيکٌَ ثال ّ مغتي

 

 ُبي ثؼي ػاؿي امت، ثؼ تْ فًؼگي ىـائ کَ کٌي هي ٥کـ ٩ّتي
 هي ٍضجت هي ثب ا٥ـاػ ٩ّتي. کٌي هي رؾة فًؼگي موت ثَ ؿّ ثييتـي

 ّ ُب ه٦ٌي ّ ُب ثؼي اف ُبىْى صـ٣ توبم ثيٌن هي کٌن هي کَ ػ٩ت کٌي،
 .فًؼگييًَْ ُبي فىتي
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 اف ثٌْيل لينت يَ هيگن ثِيْى. هيگَ ػّمتو ُبي ثؼي هْؿػ ػؿ ثييتـ
 هتْرَ ؿّ ؽٌُت ّ کي ٥کـ اّ ُبي عْثي ثَ ّ ػّمتت ُبي عْثي

 هخجت کَ ػيؼ عْاُي اي الٞبػٍ عبؿ٧ ٕـف ثَ ّ ثکي اّ هخجت ُبيکبؿ
 .هييَ تـ ؿًگ پـ اّ ُبي
 

 ّا٩ٜ ػؿ ثکٌين، ؿّ ػؿ ؿّ عْاين، ًوي کَ چيقي ثب ؿا عْػهْى هب اگـ
 .ثبينتٌؼ هب رلْي هضکن مؼ يک هخل ُب اّى کَ کٌين هي کبؿي ػاؿين
 

 ثْػى عْامتَ افم ّ هي ثَ ثْػ ًْىتَ ًبهَ يَ ثْػ، ًبهقػ کَ عبًوي ػعتـ
 ثَ ّاّ ًْينن هي کَ چيقي. ثکٌَ ثِتـ ؿّ فًؼگيو تًَْ هي چْٖؿ کَ

 ثؼثغت فًؼگي ػؿ ؿّ عْػهْى هب چْٖؿي کَ ثجيٌيؼ. اييًَْ ي ًبهَ ّاّ
 !کٌين هي
 

 :کَ ثْػ ًْىتَ اييْى
" 

 ثي ّ آؿام فًؼگي هـػ، يک کٌبؿ ػؿ تْاًن هي آيب کَ ثْػم ًگـاى ُوييَ
 هضجت کٌن، هي ٥کـ کَ ام ؿميؼٍ ربيي ثَ االى! ثبىن؟ ػاىتَ اي ػ١ؼ١َ
 عنتَ فًؼگي اف ّ! امت اىتجبٍ ثْػى، اًنبى ّ ثْػى اصنبك ثب کـػى،

 اف. ثبىن ػاىتَ اصنبمي پـ ّ آؿام فًؼگي ًتْاًن کَ تـمن هي. ام ىؼٍ
 ػؿ هضجت ّ ٝي٨ ىؼى هضْ اف هؼت، يک اف ثٞؼ فًؼگي ىؼى ٝبػي

 هي آة ؽؿٍ ؽؿٍ کَ ثبىن ايي ىبُؼ هيتـکن ًؼگيف ػؿ ايٌکَ اف فًؼگي،
 ثب گْيٌؼ هي هي ثَ ُوَ. ثيقاؿم تاله ثؼّى ّ اهيؼ ثؼّى فًؼگي اف ّ ىْم

 ؿثبت يک هخل ثبيؼ ٥٪ٔ ربهَٞ، ا٩تَبػي اّّبٛ ّ ثؼت ؿّصي ىـائ
 هي. هبًؼ ًوي ثب٩ي ّؿفي ٝي٨ ّ فًؼگي ثـاي فهبًي ػيگـ ّ ثکٌي کبؿ
 فًؼگي ىـّٛ اف. تـمن هي ام آيٌؼٍ ؼگيفً اف. ثيقاؿم صبلت ايي اف

 هي ام فًؼگي ثْػى ًْاعت يک ّ ثْػى تکـاؿي اف. ػاؿم ُـاك
 .....تـمن
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" 
 کٌَ؟ هي رؾة ؿّ چي ػاؿٍ آػم ايي

 

 .کٌَ هي رؾة فًؼگيو ثَ ؿّ ٝبلن ُبي مـ ػؿػ توبم
 :ثگْ عْة

" 
 پـ ُونـ ػاؿم ػّمت هي. ثبىن ػاىتَ اي ٝبى٪بًَ فًؼگي ػاؿم ػّمت هي

 ايي ُونـم، کٌبؿ آؿام فًؼگي ػؿ ػاؿم ػّمت هي. ثبىن ػاىتَ اصنبمي
 ...." ثبىن ػاىتَ ؿّ اّى...  ثبىن ػاىت ؿّ

 

 هتوـکق ثـمي، آى ثَ عْاُي هي کَ چيقي ؿّي. کٌن هي تکـاؿ ُن ثبف
 صل يک ثب ّ آگبُبًَ! ثـمي اّى ثَ عْاي ًوي کَ چيقي ؿّي ًَ ثيْ؛

 ثبىؼ، يبػت عْاي؟ هي چي فًؼگيت اف کَ ٌنک ٥کـ ػلچنت، ّ ٩يٌگ
 ٥کـ چَ. کٌَ هي رؾة تْ ثـاي کٌي هي ٥کـ آى ثَ کَ ؿا آًچَ تْ اًـژي

 !ه٦ٌي ٥کـ چَ هخجت، ٥کـ چَ! ١لٔ ٥کـ چَ ػؿمت،
 

 

 لؾت هخجت ٥کـ ايي اف ػؿّى اف ّ کـػي ٥کـ هخجتي چيق يک ثَ ٩ّتي ّ
 ًوبيبًو چيوت رلْي ّ هيکٌَ پؼيؼاؿ ثـات ؿّ چيق اّى کبئٌبت ثـػي،

 .کٌَ هي
 

 ،"ثبىَ ْٕؿ ايي هي ثب ؿ٥تبؿىْى ًجبيؼ" ايٌکَ ثَ کٌي ٥کـ ايٌکَ ربي ثَ
 ثَ ايٌکَ ربي ثَ." ثبىَ چْٖؿ هي ثب ثبيؼ ؿ٥تبؿىْى" کَ ايي ثَ ٥کـ

 ي ُوَ پـػاعت اف ثٞؼ کَ کي ٥کـ ٩يٌگي صل ثَ کٌي، ٥کـ ُبت ثؼُي
 اّى ػؿ ؿّ عْػت االى اف. ػاؿي ُب چک اّى ىؼى پبك ّ ُبت ثؼُي
 .ثجيي ٝبلن
 

 

 توبم کَ عْؿٍ هي ؿ٩ن ْٝاهلي ّ ٝلل اًگيقي، ىگ٦ت کبهال ٕـف ثَ
 اف ؿا تْ ثيوبؿي ايي کَ کٌي ٥کـ ايٌکَ ربي ثَ. ثيَ پبك تْ ُبي چک
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 ّ اًـژي پـ ّ ُنتي مبلن کَ کي ٥کـ ًقػيکي ي آيٌؼٍ ثَ ًؼافٍ، هي پب
 .کٌي هي فًؼگي ػاؿي ّ ُنتي ىبػاة

 

 ثب ١لٖيْى ّ ه٦ٌي ت٦کـات ثـاي کَ اى ثبهقٍ اً٪ؼؿ کَ ُن ُب ثْٞي
 ؿّ لپيْى هيغْاػ آػم کَ صبلي ثب اً٪ؼؿ ُب ايي! ثٌؼى هي ُن ىـٓ ػيگـاى

 !ثگيـٍ گبف
 

 !ثجيي صبال! ثگيـٍ ؿّ هب صبل کَ ًي٥ْتبػ ات٦ب٩ي يَ اهـّف اگَ! ثجيي صبال -
 :هي٥ْتَ ات٦ب٩َ کَ ُن ثٞؼ

 !ػًّنتن هي! يػيؼ! ػيؼي -
 !هيؼًّنتن چيْ چي
 .هيقًي ؿ٩ن ؿّ ثؼ ات٦ب٧ اّى اًـژيت ثب ػاؿي عْػت تْ
 

 ػمتو! )ىـٓ! هيين ػؿگيـ ٥الًي ثب اػاؿٍ تْ اهـّف! ػًّن هي کَ هي -
 (ثجٌؼٍ ىـٓ ُوکبؿه ثب کَ کٌَ هي ػؿاف ؿّ
 :کٌي هي لَ ؿّ ػيگَ ُن هيقًي کَ ثٞؼ

 !گ٦تن ػيؼي! ػيؼي -
 

!" ًوييَ" ،!"ًويقاؿى" ،!"تًْن ًوي" کَ کٌين ٥کـ ْٕؿ ايي ًْينت هي هب-
 ثْػ عْاُؼ گًَْ آى ىوب ّ هي فًؼگي! ىًْؼ هي آ٥ـيؼٍ ُب ايي تک تک ّ

 ؽُي، ي آيٌَ ػؿ ؿّ فًؼگيت هي، ػّمت. کٌين هي عل٨ ؿّ آى هب کَ
 .کي ٥کـ آلت ايؼٍ فًؼگي ثَ. کي عل٨ ػؿمت

 

 

 تٌگ ػؿ ىٌبّؿ کَ اي هبُي هخال کي، اصنبك فًؼگي اّى ػؿ ؿّ عْػت
 اًتٚبؿ ثَ ّ کي صل ؿّ ٩يٌگ فًؼگي اّى ّرْػت ٝو٨ ثب. امت آة

 10 ايٌکَ ًَ! هبٍ يک هخال کْتبٍ، ثنيبؿ فهبى ػؿ ُن آى. ثٌييي هٞزقٍ
 !کْتبٍ ثنيبؿ فهبى ػؿ کٌؼ هي هٞزقٍ! ًَ! ُب ثٌييٌي اًتٚبؿ ثَ مبلي
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 :گـ٥تين کَ اي ًتيزَ
 ىکل ّ عْؿػ هي ؿ٩ن هب ُبي اًـژي ي ّامَٖ ثَ هب پيـاهْى ات٦ب٩بت

. ُنتين هْى ٥ـػا پل ّ ٥ـػا فًؼگي ُبي ات٦ب٧ عبل٨ عْػهْى. گيـػ هي
 .کي عل٨ عْة ؿّ ات٦ب٩بت ل٦ٖب پل
 

 

 

 چِبؿ  - هبٍ ثِوي 14 ىٌجَ پٌذ ؿّف عؼا اهيؼ ثَ - آيٌؼٍ ي رلنَ اهب ّ
 عْاُين ؿا ا٥تٌؼ هي ب٧ات٦ هب ثـاي کَ فًؼگي ُبي ؿّيؼاػ هْؿػ ػؿ ًکتَ
 .گ٦ت
 

  
 

  
 

 

  
 

 :فًؼگي ُبي ؿّيؼاػ هْؿػ ػؿ ًکتَ چِبؿ اهب ّ
 

 .ُنتٌؼ هب ثـاي پيبهي صبّي ُب، ؿّيؼاػ( 1
 .ُنتٌؼ هب ثـاي ثـکبتي صبّي ُب، ؿّيؼاػ( 2
 .آيؼ عْه آيؼ، پيو چَ ُـ( 3
 .ُب ؿّيؼاػ ثَ ه٪ؼم عيـ( 4
 

 .ًکتَ چِبؿ آى اف ؼامک ُـ تّْيش مـاٟ ثـين عْة
 

 :ُنتٌؼ هب ثـاي پيبهي صبّي ُب، ؿّيؼاػ( 1
". ٕاليي مْال" امن ثَ ػاؿٍ ّرْػ ثضخي يک ه٥ْ٪يت، ىٌبمي ؿّاى ػؿ
 ثَ ُنت مْالي کَ ػاًؼ هي ه٥ْ٪يتي تکٌيک هؼؿك ُـ ػًيب، ربي ُـ ػؿ
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 عْػت اف ُوييَ هيگَ ٕاليي مْال". Golden Question" ًبم
 هب فًؼگي ػؿ ات٦ب٩ي ُيچ" ػاؿػ؟ پيبهي چَ هي ثـاي ػؿّيؼا ايي" ثپـك
 .ثبىؼ پيبهي ّ ػؿك صبّي هب ثـاي ايٌکَ هگـ ػُؼ ًوي ؿّي
 

 عؼا! کٌؼ ًوي ٍضجت عْػه پيبهجـاى ّ اّليب ثب ٥٪ٔ عؼا ٝقيق، ػّمتبى
 ا٥تؼ، هي هبى پيـاهْى کَ ات٦ب٩بتي ي ّامَٖ ثَ ىوب ّ هي تک تک ثب

." کٌَ هي ٍضجت هب ثب ٩ـآى ثب عؼا" هيگي ُب ثْٞي. کٌؼ هي ٍضجت
 .ًينت ٩ـآى ػؿ هب ثب عؼا ٍضجت ي ُوَ ّلي ػؿمتَ، ثلَ
 

 

 کـػي ٥کـ عْػت پيـاهًْي ات٦ب٩بت ثَ اگـ" هيگَ ه٥ْ٪يت ىٌبمي ؿّاى
 امت آهؼٍ ػؿك اّى ثب ات٦ب٧ آى کَ ثؼاى گـ٥تي، ؿّ ات٦ب٧ اّى ػؿك ّ

 ٩ؼم يَ تْ ّ ثجـٍ التـثب فًؼگيت ه٥ْ٪يت ًـػثبى اف پلَ يک ؿا تْ کَ
 ."هٌْٞي ؿىؼ ّ هبػي ؿىؼ. کٌي ؿىؼ ثييتـ

 

 اّى ػؿ ٥٪ٔ کَ ُبيي ّيژگي اف يکي مليوبى، ّ ػاّّػ صْـت فهبى
 فهبى، آى اف ثٞؼ چَ ّ ٩جل چَ ًيؼ، ػيؼٍ ػيگـي فهبى ُيچ ّ ثْػ فهبى

 ُوَ! ػاىت آهؼ ّ ؿ٥ت هـػم ثيي آػهيقاػ ىکل ثَ ٝقؿائيل کَ ثْػ آى
 .ػيؼًو هي
 

 

 کَ ػًّنت هي ىغٌ اّى مالم، گ٦ت هي يکي ثَ هيْهؼ ٝقؿائيل اگـ
 ىؼ، هي ؿػ عيبثْى تْ ػاىت رْاًي يَ! صب٥٘ عؼا يٌٞي مالم ايي

 !پـيؼ ؿعو اف ؿًگ رْاى! مالم گ٦ت رلْ اّهؼ ػ٥َٞ يَ ٝقؿائيل
 "ثکيي؟ عْاي هي" -

 !"ثجيٌين ٥يلن ميٌوب هيـين ػاؿين ثبثب ًَ+ "

 "ثکيي؟ هٌْ عْاي يًو پل. آعي" -
 !"ىؼين هي ؿػ ػاىتين ىبًني رْؿ ُويي کَ؛ گ٦تن ثبثب، ًَ+ "
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 يَ ثيب ثکيي عْاي ًوي کَ صبال! ثـم ٩ـثًْت الِي! ربى ٝقؿائيل" -
 !"ثؼٍ؟ هب ثَ هـػًَّ ٩ْل

 "عْاي؟ هي چي+ "
 "کٌي؟ عجـم ٩جلو ثکيي، هٌْ عْامتي ٩ّت ُـ ثؼٍ ٩ْل" -

 ."٩جْلَ ثبثب ثبىَ+ "

 "٩ْل؟" -
 آهبػٍ کَ هيگن ثِت ّ هيبم صتوب هي ٩جلو. ؿاصت عيبلت ثـّ. ٩ْل+ "
 ."ثبه

 هي عْاػ هي هْى ػل ١لٖي ُـ هيـين صبال. صبل ثب چَ آط" گ٦ت رًَّْ
 !"کٌين هي تْثَ ثبه، آهبػٍ گ٦ت اّهؼ افؿاييل ٩ّتي. کٌين

 .ىؼ پيـ پيـ پيـ پيـ پيـ پيـ تب کـػ عْامت ١لٖي ُـ ؿ٥ت
 "ثـين؟" گ٦ت اّهؼ ٝقؿائيل

 "کزب؟" -
 !"ػًيب اّى+ "

 "؟ ثْػم رّْى يبػتَ ٝقؿائيل" -
 !"ثجٌين ٥يلن ميٌوب ؿ٥تن هي ػاىتن ثبثب اؿٍ+ "

 !"کٌي عجـ ثْػي ػاػٍ ٩ْل تْ عت" -

 ."کـػم عجـ ثبؿ ُقاؿ. کٌن عجـت ثبؿ يَ ػاػم ٩ْل هي+ "

 "کي؟" -
 

 

! ثبه آهبػٍ گ٦تن ثِت هـػى، ٦ًـ ُقاؿ 40 اّهؼ فلقلَ ثن تْ ٩ّتي+ "
 ّ کـػ تَبػ٣ تْ ؿّي رلْي هْتْؿي يَ ّ عًَْ ؿ٥تي هي ػاىتي ٩ّتي
 تـصين إالٝيَ ّ عًَْ ؿ٥تي هي ػاىتي ٩ّتي! ثبه آهبػٍ گ٦تن ثِت ُهـػ،

 م٦يؼ ّ ؿيغت ُبت هْ ٩ّتي! ثبه آهبػٍ گ٦تن ثِت ػيؼي، ؿّ تْى ُونبيَ
! ثبه آهبػٍ گ٦تن ىؼ، ٌْٝيهَ ػًؼًّبت ٩ّتي! ثبه آهبػٍ گ٦تن ثِت ىؼ،

 ثبؿ يَ ػاػم ٩ْل تْ ثَ هي صنبثي هـػ! ثبه آهبػٍ گ٦تن هـػ، ثبثبت ٩ّتي
 !"عْاثي تْ کـػم، عجـت ثبؿ ُقاؿ ثؼم،" ثبه آهبػٍ" ثِت
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 هيـى ُب عيلي! ػليل يک ثَ کٌين هي کبؿ ُقاؿ ُب آػم هب ٝقيق ػّمتبى
 ّ ؿ٥تن ؿاٍ ُقاؿ اف. عْام هي ؿّ ػعتـ يب پنـ ٥الى هي" هيگي هيبّؿٍ

 "ثؼي؟ ًيًْن ؿاُي يَ ىوب اّهؼم صبال. ًيؼٍ
 

 

! عْامتَ يک ثَ ؿميؼى ثـاي ّ ػليل يک ثَ کٌين هي کبؿ ُقاؿ ُب آػم هب
 !ػليل ُقاؿ ثَ کٌؼ هي کبؿ يک عؼا
 

 

 هي ثَ کَ ثکيَ هي پبي رلْي ؿّ هْتْؿي اّى ًويبػ ٩ّت ُيچ عؼا
 هي کَ ثويـػ ػيگـي اًنبى يک! متا اًَب٥ي ثي ٝيي کَ ايي! ثؼٍ ػؿك
 اّى اف يکي ّ! ػليل ُقاؿ ثَ کيؼ هي ؿا هْتْؿي آى عؼا! ثگيـم ػؿك
 .اًؼ صبّـ ٍضٌَ ػؿ کَ ُنتٌؼ ُبيي اًنبى تک تک ػليل ُقاؿ
 

 ثَ ّ مـه ثکين ٥ـيبػ کَ هبػؿم ي عًَْ هيـم َٝجبًيت ثب ػاؿم هي
 يک هبل هيـٍ اؿٍػ اّ!" کـػي ؿّ کبؿ ٥الى کـػي عْػ ثي" ثگن هبػؿم

 آة فيـ تب ؿيينو پيو کبؿه هضل هيـٍ ػاؿٍ يکي اّى. ثغْؿػ ؿا يتين
 کني مـ کالُي يَ ثـم" کٌَ هي ٥کـ ػاؿٍ يکي اّى. ثقًَ ؿّ ُوکبؿه

 ."ثقاؿم

 ...... يکي اّى

 ...... يکي اّى

 ...... يکي اّى

 

 ُقاؿ ثَ کٌؼ هي کبؿ يک عؼا. هيـػ هي هْتْؿي يک هب پبي رلْي ّ
! ُنتي ُب" يکي اّى" ُن ػاليلو ػيگـ اف ثغيي ّ هٌن يکيو! ػليل

 !ثبىين ىؼٍ صبّـ ٍضٌَ ايي ػؿ ات٦ب٩ي ُب هب کَ ًؼاؿػ اهکبى
 مَ مويٌبؿ يک ي اًؼافٍ ثَ هيتًْن ، ثگين ثـاتْى ػًيب ًٚن اف ثغْاين اگـ

 ثگن ثـاتْى ُنتي ّ ػًيب ًٚبم ّ ًٚن اف ثـاتْى ىت تب ٍجش اف ؿّفٍ،
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 کَ هٌٚوَ ػًيب اً٪ؼؿ هٌٚوَ، ػًيب آً٪ؼؿ ثؼًّيؼ کَ! کٌيؼ گـيَ فاؿ فاؿ کَ
 !ًينت ًٚن ثي ّ کتبة ّ صنبة ثي چيقي ُيچ
 

 

 ػاؿٍ عؼا! هـػ هي اًّزب هْتْؿي اّى ّ ثْػين هي اًّزب ُب هب ثبيؼ ػ٩ي٪ب
 :هيگَ

" 
 تْ رلْي ؿّ ايي! ثقى ثـّ عْة ثقًي؟ ػاػ هبػؿت مـ ثـي عْاي هي

 ثٞؼ ثجيٌن ثٞؼ! ثقى ثـّ! ًجبىي فًؼٍ ُن ػيگَ ػ٩ي٪َ يَ ىبيؼ يثؼًّ کَ کيتن
 عْاي هي کٌي؟ هي ثلٌؼ ؿّ ٍؼات کٌي؟ هي کل٦تي گـػى ُن هـگت اف

. کيتوو تْ پبي رلْي ؿّ ايي! ثغْؿ ثـّ ثغْؿي؟ ؿّ يتين هبل ثـي
! کيتوت پبييي ثـٍ گلْت اف ايٌکَ اف ٩جل ّ ثبال کييؼي ؿّ يتين هبل ىبيؼ
 !ثغْؿ ثـّ ثؼي؟ رْاثي ًْيهيت ٩ّت اّى
 

 

 صـ٣ هب ثب هي٥ْتَ هب پيـاهْى ػؿ کَ ات٦ب٩بتي تک تک ي ّامَٖ ثَ عؼا
 .هيقًَ
 

 کَ ًينت ات٦ب٩ي. ا٥تبػم ثنتـ ػؿ ؿّف 40 ّ ىؼم ثيوبؿ ٩جل هبٍ چٌؼيي هي
 :هيقًَ صـ٣ هي ثب ػاؿٍ عؼا. ا٥تبػم ثيوبؿي ثنتـ ػؿ ؿّف 40 هي
" 

 ّ فى ثـاي ىًَْ ّ ىبط ُوَ ايي عًَْ يتْ ه٢ـّؿي ُوَ ايي! ٝوْ
 تْى پـت اال ّ ثکٌين ؿّ کبؿ ايي هيگن هي» هيگي کيي، هي ات ثچَ
 ثَ ُن هيکـّمکْة فيـ کَ کْچْلْ ّيـّك يَ! ٝوْ «!ثيـّى کٌن هي

 !کـػ پبت کلَ ؿّف 40 ىْػ، هي ػيؼٍ فّؿ
 

 

 ثِت چي ُـ ؿ٥تي، ؿاٍ ؿامت ؿامت ٝوـ يَ! ًکي" هي هي" عْػ ثي
 چيقي يَ!  ثبثب کي هْى ّل ؟ کيَ عؼا» گ٦تي...  عؼا عؼا عؼا عؼا» تينگ٦

 «! عؼا گ٦تي ُب آعًْؼ ايي! تْى کلَ تْ کـػى ُب ٩ؼيوي ايي
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 ّ ىبط!!! ٦ًِويؼي «عؼا» گ٦تن ثِت ؿ٥تي، ؿاٍ ؿامت ؿامت ٝوـ يَ
 40 کٌي، ًگبٍ ثبال ثَ کَ عْاثًْوت هي ؿّف 40 صبال!!! کييؼي ىًَْ
 ثيٌي؟ هي ؿّ هي ثجيٌن کَ هيؼم ٥ـٍت ثِت ؿّف

" 
 کٌَ؟ هي کبؿ چي ؿّف 40 ايي تْي ثٞؼ

 

 کي٤ ؿّ م٪٤ ّ ػيْاؿ ّ ػؿ ُبي تـک ػيْاؿ؛ ّ ػؿ ثَ هيقًَ فل ُي
 ؿا پيبم ثبف ّ!" کٌن ػؿمت ؿّ ايقّگبهو ىؼم عْة ثبىَ يبػم! "کٌَ هي
 !گيـين ًوي
 

 

" 
 تًْن هي کَ ربيي تب ّ فُـا ثِيت هيـم تًْن هي کَ ربيي تب تِـاى هي

 ثقؿگي ثنيبؿ ػؿك چْى ثيٌن هي ؿّ ُب هـػٍ ىنتي ّ عبًَ ١نبل هيـم
 ايي. ّؿ اّى ّ ّؿ ايي هييي پـت کَ اي فػٍ يظ ُبي هـػٍ. ػاؿٍ ثـام
 ُن آعـ ّ گيـيَ هي آة يکي اّى هيقًَ لي٤ اّى اّى ثـاي هيکٌَ پـت
 .ثيـّى ًؼافى هي ّ کٌٌو هي پيچ ٥يتيلَ
 !ًکٌي گٌؼٍ ؿّ عْػت عْػ ثي! ُب ٝب٩جتتَ ايي" ثگيـم ػؿك کَ هيـم

 ثگي کَ هينتي ّاي ثبال ايي هيبى ُب عيلي! ًکٌي هي هي! ًيي ٢ـّؿه
 ."ثکٌن گٌؼٍ ؿّ عْػم ثغْام کَ ًيبؿٍ هي ثـاي ؿّ ؿّف اّى عؼا! هي

 

 اصْال ثبُبه ٍجش کَ ؿّثـّيين ُونبيَ هيجيٌن عًَْ؛ هيـم ػاؿم ىت
 صبال هـػ؟ کي...  ِاي! "ػيْاؿ ثَ فػى ؿّ يووتـص آگِي کـػم، پـمي
 اً٪ؼؿ ُهـػين هضـهيَ هبٍ ايي! ًجبىَ ٩يوَ کٌَ عؼا هيؼى؟ کي ىبم يٌٞي
 !!!"عْثَ ثبىَ هـٟ! عْؿػين ٩يوَ

 !گيـين ًوي پيبم
 

 پٌچـي ايي کٌيؼ هي ٥کـ. هييَ پٌچـ هبىيٌن. هِن ي رلنَ يَ هيـم ػاؿم
 کٌيؼ هي ٥کـ. عؼاًّؼًؼ ُبي هبهْؿ بلنٝ ايي ي ؽؿٍ ؽؿٍ عؼا ثَ ات٦ب٩يَ؟

 هي؟ هبىيي المتيک تْ ؿ٥ت ّ ىؼ پيؼا ىبًني رْؿي ُويي هيغَ
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 ّ ثگيـم ؿّ ٥الًي صبل رلنَ تْي کَ رلنَ هيـم ػاؿم اهـّف هي. ًغيـ
 ثلٌؼ ًتًَْ هبُي ػّ يَ کَ کٌن عـػه اهـّف آًچٌبى! کٌن پْلو يَ ي مکَ
 هي هٖٞلت ؿثٜ يک" هيگَ کبئٌبت. هييَ پٌچـ! پيل هبىيي ػ٥َٞ يَ. ثيَ
 ثکٌي هيغْاي کَ کبؿي ربى ٝوْ. ػاؿم ًگِت ؿثٜ يَ هيغبم. کٌن

 ."ثبه ٍجْؿ. کي ٥کـ ثييتـ. اىتجبَُ

 

 هيؼى پـّاف کبؿت کَ ه٩ْٞي ُب ىـکت. ىؼم ُْاپيوب مْاؿ تِـاى
 ّ فى ايٌکَ هگـ عبًن، يب ثٌييٌؼ آ٩ب يب ؿػي٤ يک ػؿ کَ کٌي هي ؿٝبيت
 هـػ ّ فى يک کَ ثيٌي هي ًؼؿت ثَ. ٩بٕيَ ّ ٩ـ عبؿد. ثبىي ىُْـ
 ؿّي ًينتن هي. ثييٌي ُن کٌبؿ کَ ثبىي ػاػٍ کبؿت ْٕؿي ؿّ ١ـيجَ

 .ٌٍؼلين
 

 

 لْافم کيلْيي 50 يَ کٌن ٥کـ کَ ثْػ ًينتَ عبًن يَ رلْتـ ؿػي٤ ػّ
 کبؿتو ّ هيْهؼ ػاىت کَ صبلي ػؿ آ٩بيي يَ! ثْػ کـػٍ هَـ٣ آؿايو

 ىؼ؛ گـػ چيوبه ػ٥َٞ يَ ثييٌَ، ثبيؼ ؿػي٤ کؼّم کَ کـػ هي ًگبٍ ؿّ
 کَ ػيؼم تـ ٝ٪ت ؿػي٤ ػّ اف ػ٩ي٪ب هي! امت عبًوَ کٌبؿ ٌٍؼليو ػيؼ

 "ثـمَ ػاػ ثَ عؼا" گ٦تن عْػم پيو! فػ ثـ٧ ُبه چين
 

 

 يَ کـػ، هي ثو ّ عْه عبًوَ ثب ػّؿ اف ػاىت کَ صبلي ػؿ آ٩بَُ ثٞؼ
 ثجيي" گ٦تن. هيقاؿى ؿّ ُب مبک کَ ي٩نوت اّى عْؿػ اه کلَ ت٨ ػ٥َٞ
! ثکو عزبلت! ًکي ثگَ کَ کْثيؼ ؿّ مـت! ًکي هيگَ ثِت ػاؿٍ عؼا
 ثَ صيْاى هخل! اًنبًَ يک! کي ًگبٍ ثِو ػؿمت کٌبؿتَ عبًوي يَ صبال
 ثَ ثـمي تب ثٌييي آػم ثچَ هخل! ًجبه امت٦بػٍ مْء ػًجل! ًکي ًگبٍ اّى

 !"ه٪َؼ
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 ثب ػاىت ثْػ، گـ٥تَ ؿّ مـه کَ ْٕؿ وييُ ًينت، کَ آ٩بَُ تبفٍ؛
 صبال! کٌن کبؿت چي ٥ِوي ًوي عْة گ٦تن! کـػ هي ثو ّ عْه عبًوَ

 .ثبىي تـ ثقؿگ ػؿػمـ هٌتٚـ ثبيؼ
 

 

 اگَ ّلي هيؼٍ ؿّ ػؿك ػُؼ، هي ؿا پيبم فًؼ، هي ؿا تلٌگـ اّل عؼا
 !ُنتي عْػت ه٪َـ ًگـ٥تي

 

 هي ٥کـ ثقًي تِوت کٌي هي ُْك کٌي ١يجت کٌي هي ُْك ٩ّتبيي يَ
 ؿّ رؼيؼي هٞلن تْ ثَ ػاؿٍ کبئٌبت هٞلن. ًؼاؿػ اهکبى ات٦ب٩يَ؟ ايي کٌي

 ١يجت کَ آهؼ ؽٌُت ثَ کني تب. ثگيـي ػؿمي اّ اف کَ کٌَ هي هٞـ٥ي
 ايي. کـػٍ هٞـ٥ي هي ثَ ؿّ ػيگـي امتبػ کبئٌبت هٞلن" ثگْ ثکٌي، ؿا اّ
 يبػ ؿّ چيقي يَ آػم ايي اف ثـم ثبيؼ هي. ًيْهؼٍ هي ؽُي تْي عْػي ثي

 ."ثگيـم

 

 

 "اًؼک چ٪ؼؿ پؾيـاى ٝجـت ٥ـاّاًٌؼ، چ٪ؼؿ ُب ٝجـت: "٥ـهْػًؼ( ٛ) ٝلي
 

 !ربلجين عيلي ُب آػم هب
 .ثبؿاى فيـ ؿ٥تي ؿاٍ ثـاي مبفين هي ىٞـ
 :هيگي ًْ ىٞـ کَ ؿّ ُبيي آػم ػيؼيؼ

" 
 آهؼ کَ ثبؿاى ّ

 ثبؿيؼ چيک چيک ّ ًـم هـا
" 

 !هيؼٍ ٥ضو فهبى ّ فهيي ثَ هبًؼ، هي ثبؿاى فيـ ٩ّتي مآػ ُويي
 عْة؛

 ُب؟ ػؿعت تْي ػيؼيؼ ؿّ ُب گٌزيک

 

 ..... ريک ريک ريک ريک ريک ريک
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 ثـمين؟ ه٪َؼ ثَ کَ ػّين هي ٥٪ٔ ؿا آيؼ هي ثبؿاى کَ ؿّفُبيي

 گٌزيک آى ػًجبل ّ کي ًگبٍ ػؿعت يک ثَ ػ٥َٞ ايي ّ ثبينت هي ٝقيق
 .ثگـػ

 ثيٌين؟ هي چي ؼػًّي هي

 

 کـػى پيؼا ؿّ پٌِي ثـگ کؼام ُـ کَ ثيٌيؼ هي ؿّ ُب گٌزيک تک تک
 هَْى ثبؿاى اف ؿّ اًِّب کَ ثـگي. ًينتٌؼ آؿام پِي ثـگ اّى فيـ ّ

 ػؿعت ُبي گٌزيک ي ُوَ هييَ، توبم کَ ؿگجبؿ ّ. ػاؿػ هي ًگَ
 کَ هب ّلي هيؼٍ ػؿك هب ثَ ػاؿٍ گٌزيک اّى! عْاًؼى ثَ کٌي هي ىـّٛ
 ٝقيق" هيگَ ػاؿٍ گٌزيکَ! ٥ـهْػ( ٛ) ٝلي! عْاثين! گيـين ًوي ػؿك
 ّ کي پيؼا مـپٌبُي گـ٥ت، ثبؿيؼى تْ ثـ فًؼگي ُبي ؿگجبؿ ٩ّتي هي،
 عؼا؛ تْ ثـاي امت، ثـگ يک گٌزيک هي ثـاي پٌبٍ مـ ثبه؛ آؿام

 !"آّاف فيـ ثقًي کَ امت ايي ه٩ْٜ ىؼ توبم فًؼگي ُبي ؿگجبؿ ٩ّتي

 کٌين؟ يه کبؿ چَ هب

 

 :هييَ توبم ّ هيبػ فًؼگي مغتي فًؼگي، ؿگجبؿ ٩ّتي
 .ىکنت کوـم -
 .ثْػ هَيجتي چَ ايي -
 .کٌَ عيـ ثَ عؼا ؿّ ثٞؼي صبال -
 !گيـين ًوي ػؿك گٌزييکَ اف ّ
 

 هب ثب عْؿىيؼ ١ـّة ؿّف ُـ کٌؼ، هي ٕلْٛ ٍجش ؿّف ُـ عْؿىيؼ
 .کٌؼ هي عؼاصب٥ٚي

 !هيؼٍ ػؿك ثِوْى ػاؿٍ
 

 

 ١ـّة، ؿّفي ّ کٌَ هي ٕلْٛ ؿّفي ىوب ّ هي فًؼگي عْؿىيؼ هيگَ
 ػؿ عْؿىيؼ کَ فهبًي ُوبى ّ! ًينت ْٕالًي فهبًو ُن عيلي کَ
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 ٕلْٛ ثال٥بٍلَ ػيگـي مـفهيي ػؿ کٌؼ، هي ١ـّة ىوب ّ هي مـفهيي
 !هيؼٍ ػؿك ثِوْى ػاؿٍ ثبفم. کٌؼ هي
 

 

 اف ثٞؼ ػيگـي بير ػؿ تْ. ىْػ هي توبم فًؼگي هـػًت ثب ًکي ٥کـ
 .کـػ عْاُي ٕلْٛ هـگ
 

. هيْهؼ ّ ؿ٥ت هي پيبػٍ. ثْػ عًْيْى ًقػيک ػثنتبًو اي ثچَ ػعتـ يَ
 ػّاى ّ پْىيؼ لجبك ّ ىؼ ًگـاى هبػؿه هيْهؼ، تٌؼي ثبؿاى کَ ؿّفي يَ

 هيبػ ّ عًَْ هي آّاف ػاؿٍ کْچْلْ ػعتـ ػيؼ هؼؿمَ، موت ثَ ؿ٥ت ػّاى
 ٥ـيبػ عْىضبلي ي ًيبًَ ثَ ّ ثبال يپـٍه هيقًَ کَ ثـ٩ي ّ ؿٝؼ ُـ ّ

 !هيقًَ
 "کٌي؟ هي کبؿ چي" گ٦ت هبػؿه

 !"هيگيـٍ ٝکل افم ػاؿٍ عؼا ثجيي، هبهبى" گ٦ت

 .عؼامت ػّؿثيي ٥لو ثـ٧ ّ ؿٝؼ اّى کـػٍ هي ٥کـ
 !تـًؼ ٝب٩ل ىوب ّ هي اف ُب ثچَ چ٪ؼؿ ّ
 !؟ثکٌين کبؿي ُـ ػاؿين رـات هگَ ثجيٌين ؿّ عؼا ػّؿثيي اگَ هب
 

! ثـّ ثؼٍ گبف! مـکبؿيَ هغ٦يَ، هيگي کَ ػّؿثيٌب ايي! ثبثب ًَ" هيگين هب
 "ثبه ؿاصت

 

 !"ىْؿم ًوي ؿّ هبىيٌن اٍال هي" گ٦تن هي ػّمتي يَ

 "چـا؟" گ٦تن
 :گ٦ت

" 
 ًوي کَ ؿّفي ثينت يَ ثٞؼ. کٌَ هي کخي٦و هيبػ ثبؿاى ىْؿين هي تب هب

 ُن عْػم ّلي ثيْؿم کَ ثـم هي ثبؿٍ، هي ػاؿٍ هبىيي اف لزي ّ ىْؿين
 کبؿّاه تب چٌؼ ثب ثـم هيغبّم! هيبػ ثبؿاى ٥ـػا ثيْؿم، اهـّف هي هيؼًّن

 هبىيي! ثيبػ؟ ثـاتْى هيتـي هيغْايي ثگن ثِيْى هيغْام! ثجٌؼم ٩ـاؿػاػ
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 ٤ٍ ٥ـػا پل ّ هييي گلي هبىيٌب ُوَ! هيبػ ثبؿّى ٥ـػا ثيْؿيي هٌْ
 !ايٌزب هيکيي

" 
 کَ هيگَ ػاؿٍ عؼا! عْاثي تْ ّ هيقًَ صـ٣ تْ ثب اؿٍػ عؼا. ٝوْ" گ٦تن

 ثبؿيؼى هي ؿصوت ثبؿاى ىنتي، ؿّ کخي٦ت ّ لزٌي ّ گلي هبىيي ٩ّتي
 ثبؿيؼى تْ فًؼگي ثـ هي ؿصوت ثبؿاى تب ثيْؿ ؿّ ميبُت ػل! گيـػ هي

 !"چيَ؟ کبؿّاه! گيـي؟ ًوي ؿّ پيبم چـا! ثگيـػ

 

 ُب صـ٣ ايي کَ اًِّبيي ػ٥ـهْ( ٛ) ٝلي ّلي! فًؼ هي صـ٣ هب ثب عؼا
 اگـ! ُنتي کن عيلي هتبم٦بًَ گيـى هي ٝجـت ّ ػؿك ّ ىًٌْؼ هي ؿّ
 هي ثَ ٝبلن ي فؿٍ فؿٍ ثبىين، ىٌيؼى پٌؼ ّ ىٌيؼى هَْٝٚ اُل ىوب ّ هي
 .ػُؼ هي ػؿك ىوب ّ
 

 ىٌبميي؟ هي ؿّ ثَـي صني

 

 ّؿ ػعتـه هيغْامت ػفػٍ کَ پْلؼاؿٍ اّى ،"صيبى ثي ربثـ" مـيبل ػؿ
 ىبگـػاى. هـػ هي ػاىت ثَـي صني. ثْػ ثَـي صني اّى ثگيـٍ،
 .ػاػًؼ تضْيل امالم ثَ ّ کـػًؼ تـثيت اييْى ُن ثقؿگي ثنيبؿ
 :پـميؼ اييْى اف آعـ لضٚبت ػؿ اييْى ىبگـػاي اف يکي

" 
 چَ فًؼگي ْٕل ػؿ ىوب ُبي امتبػ کَ ثپـمن ىوب اف هيغْام امتبػ؛
 ثْػًؼ؟ کنبًي

" 
 :٦تگ ثَـي صني

" 
 امبمي ّ ثِتـيي ٦ًـ مَ ّلي ػاىتن فيبػي امبتيؼ فًؼگي ْٕل ػؿ هي

 .ثْػًؼ فًؼگين امتبػاي تـيي
 

 

 !ثْػ فى ؿاٍ يک هي امتبػ اّليي
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 ثَ چيقي ّ ثجٌؼٍ ؿّ هنيـي ّ ثؼفػٍ ؿّ اي ٩ب٥لَ کَ ؿ٥ت هي ىت ُـ
 ؿاُقًي ػييت پـميؼم هي ػيؼهو هي کَ ٍجش! عْؿػ ًوي ْٕؿه
 ًيؼ ًَيجن چيقي کَ ػييت. ًَ گ٦ت هي ىؼي؟ اي ٩ب٥لَ اٍؿ مؼ کـػي؟

 ّ! عْؿٍ هي ثِوْى ٩ب٥لَ يَ عؼا ل٤ٖ ثَ ّ اهلل ىبء اى اهيت ّلي
 عؼا ل٤ٖ ثَ ثگَ ّ ثـگـػٍ عبلي ػمت ّ ثـٍ کَ ثْػ ُويي کبؿه ُـىت

 !هيقًين ٩ب٥لَ يَ ٥ـػا
 !عؼا ل٤ٖ ّ
 

 

 ايي کَ ػيؼم ًوي ّلي کـػم هي ٝجبػت عيلي هي[ هيگَ ثَـي صني]
 عؼا ثَ کـػم ًوي اصنبك. ثبىَ کـػٍ ؿ٥ي٨ عؼا ثب ؿّ هب ُب ٝجبػت
 کَ ػاػ يبػ هي ثَ کَ ثْػ فى ؿاٍ ايي هي ثقؿگ امتبػ يک. ىؼم ًقػيک

 ثبه اهيؼّاؿ عؼا ل٤ٖ ثَ ّ ثؼٍ اػاهَ آً٪ؼؿ ؿمين، ًوي ُن ًتيزَ ثَ اگـ
 .ثـمي ًتيزَ ثَ کَ
 

 

 .ثْػ مگ تْلَ يک هي ػّم امتبػ
 ؿّػعبًَ. ثْػم تيٌَ ثنيبؿ ّ کـػم هي ٝجْؿ هنيـي اف ػاىتن ؿّف يک
 آة کَ آهؼ ّ ثْػ تيٌَ ُن مگي تْلَ. ثغْؿم آة ؿّػعبًَ کٌبؿ ؿ٥تن. ثْػ

 اف. هيؼيؼ آة تْي ؿّ عْػه تَْيـ آهؼ ؿّػعبًَ کٌبؿ ثَ ٩ّتي. ثغْؿٍ
 5 ،4. ؿ٥ت هي ٝ٪ت ٝ٪ت ّ کـػ هي پبؿك هيتـميؼ، عْػه تَْيـ

 .ثـگيت ٝ٪ت ثَ تـك اف ّ هؼآ رلْ ثبؿي
 

 

 ثکٌؼ، تيٌگي ؿ٥ٜ هيغْاػ اگـ ّ ًينت کبؿ ي چبؿٍ ايي کَ کـػ ٥کـ ثٞؼ
 ّ کٌَ هْارَ ؿّ عْػه هبًٜ اّى ثب ثبيؼ. ثـػاؿػ ؿاٍ مـ اف ؿا هبًٜ ثبيؼ

 پـيؼ ّ ؿ٥ت ٝ٪ت ٝ٪ت مگ تْلَ. ؿمَ ًوي ربيي ثَ کـػى ٥ـاؿ ثب
 تَْيـ اّى آة تْي ـيؼپ ٩ّتي ّ! هيؼيؼ آة تْي کَ تَْيـي ؿّي
 هي ثَ مگ تْلَ اّى. ثيـّى اّهؼ ّ کـػ ميـاة ؿّ عْػه ّ ىؼ هضْ
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 گـيق فًؼگيت هنبئل اف ّ ىْ ؿّ ػؿ ؿّ فػگيت هْاًٜ ثب" کَ ػاػ يبػ
 "ثبه ًؼاىتَ

 

 

 .ثْػ اي ثچَ ػعتـ هي امتبػ مْهيي
. ثْػ ػمتو ػؿ ؿّىٌي ىوٜ. هنزؼ موت ثَ ؿ٥ت هي ػاىت ّ ثْػ ىت
 ثب ّ رلْ ؿ٥تن ثْػم، ُب ثچَ ثبفي آتو ًگـاى ُوييَ کَ اًّزبيي اف هٌن

 صني] کـػٍ؟ ؿّىي ثـات کي ؿّ ىوٜ ايي ػعتـم" گ٦تن ثِو ًگـاًي
 ًوي آتيو ثَ ػمت هي ّ ًکـػم عْػم ثگَ کَ ػاىتن ػّمت[ هيگَ ثَـي

 .فًن
 

 

 ّ کـػ ٥ْت ؿّ ىوٜ ثؼٍ رْاة ايٌکَ ثؼّى ّ فػ هي ثَ لجغٌؼي يَ ػعتـ
 عبهْه" االى کـػ عبهْىو کـػٍ، ؿّىي ؿّ ىوٜ کَ ُوًْي" گ٦ت
 ثَ ػاىت ػعتـک ّ. ثْػ کـػٍ ؿّىي ؿا آى کَ امت ُوبًي ىوٜ ي کٌٌؼٍ
 .ؿ٥ت هي هنزؼ موت
 

 

 ػعتـک. فػ رـ٩َ هي ؽُي ػؿ ٥کـي يک ًبگِبى[ هيگَ ثَـي صني]
 ؿّ ىوٜ عْػه ّ ثْػ کـػٍ ؿّىي ؿّ ىوٞي ّ ؿ٥ت هي هنزؼ موت ثَ

 ػؿ اگـ ىْػ، هي ؿّىي هب ػؿّى ػؿ کَ ًْؿي ٥ِويؼم. کـػ عبهْه
 ّؿ ىٞلَ هب ػؿّى ػؿ ؿا ًْؿ آى کَ ُنت عؼايي ثـػاؿين ٩ؼم ص٨ هنيـ

 ثبٕل هنيـ ثَ ؿّ ص٨ هنيـ اف اگـ کَ امت کني عؼا ُوْى ّ. کٌؼ هي
 .ثکٌؼ عبهْه ؿا ًْؿ اّى تْاًؼ هي ثؼين، ت٢ييـ
 

 

 هي. ػاىتن امتبػ ٍؼُب امتبػ، تب مَ ايي اف ثٞؼ هي[ هيگَ ثَـي صني]
 صيْاًبت ثب هي. فػم هي صـ٣ ؿّػعبًَ ثب هي. فػم هي صـ٣ رٌگل ثب

 .گـ٥تن هي ػؿمي کؼّم ُـ اف ّ فػم هي صـ٣
" 
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 کزب اف. امت پيبم ّ ػؿك صبّي هب ثـاي چيق ُوَ ٝقيق، ػّمتبى پل
 ػؿك کَ ًينت هِن اٍال گـ٥تين؟ ػؿمت ؿّ پيبم ّ ػؿك ايي کَ ثؼًّين

 .ثگيـي پيبم کَ امت ايي هِن ١لٔ، يب ثگيـي ػؿمت ّؿ
 ىوب ثَ ثبؿ اّليي ثـاي ٩ّتي ًؼايؼ، اًزبم صبال تب کَ ؿّ ثبفي يَ ىوب

 ىوب ػ٩ي٪َ چٌؼ ٝـُ ػؿ ىبيؼ اّل ػ٥َٞ هييَ، ػاػٍ يبػ ىـائ ّ ٩ْاًيي
 .ثغْؿيؼ ىکنت ّ ثبىيؼ ثبفًؼٍ آى ػؿ

 ... ػّم ػ٥َٞ

 ... مْم ػ٥َٞ

 ... چِبؿم ػ٥َٞ
 

 

 تْى هِبؿت ّ تزـثَ ثَ ّ کٌيؼ هي ثييتـ ؿّ تْى ثبعت فهبى آؿام آؿام
 ػاؿي. ثْػ عْاُيؼ ثـًؼٍ ىوب کَ کيؼ هي ربيي ثَ کبؿ تب کٌيؼ هي اّب٥َ
 تْي هي٥ْتَ چـعو ىوب رلْيي هبىيي عًْتْى، هنيـ تْ. عًَْ هيـي
 چـعو هبىيٌي يک ثبيؼ هي رلْي چـا" کٌي ٥کـ کَ ايٌَ هِن. رْة

 ّ ػؿمت ّ کٌي ػؿيب٥ت ايي اف پيبهي يَ کٌي مٞي ّ" ثي٥ْتؼ؟ رْة يتْ
 .ًينت هِن ١لٖو

 

 ىٌْيؼ هي ّ ثيٌيؼ هي کَ آًچَ تضليل ّ تزقيَ ثَ ىـّٛ ؿّف ُـ ىوب اگـ
 کَ هيـمؼ هِبؿتي اّى ثَ ىوب ؽُي آؿام آؿام ثکٌيؼ، کٌيؼ هي ػؿک ّ

 هي کَ ُبيي يبمپ ػيگَ ّا٩ٜ ػؿ. ثْػ عْاُيؼ ثبفي ي ثـًؼٍ ُوييَ ػيگَ
 .ػؿمتَ کبهال گيـيؼ
 

 .ُنتٌؼ هب ثـاي ثـکبتي صبّي ُب، ؿّيؼاػ( 2
 !ُب ًينت ٩ََ فيـ هٖبلت ٝقيق ػّمتبى
 .گ٦تي ُب کالك ُويي ُبي ىبگـػ ُب، ىوب عْػ هخل کَ ُبيي صـ٣

 

 :گ٦ت هي تِـاى ػؿ عبًوي ػعتـ
" 
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 ًقػيک ثَ نؿمًْؼً فّػ عيلي ّ ىؼ ثنيبؿ صبلن ٝـّمي، ؿّف ٍجش هي
. کـػى ٍّل ثِن مـم ّ ىؼم ثنتـي اّؿژاًل ػؿ ّ ثيوبؿمتبى تـيي
 گ٦تي هي ثَ....  ػيگَ کبؿُبي ّ ثـػاؿي تَْيـ ّ آفهبيو چٌؼتب مـيٜ

 ثيوبؿمتبى ػؿ ثبيؼ ؿّ ؿّفي مَ ػّ کَ ػاؿيؼ ٩ـاؿ ىـايٖي ػؿ ىوب»
 «.امت ّعين ثنيبؿ ثنيبؿ ّّٞيتتْى. ثبىيؼ هِوبى

 

 

 ؿّ هـػم گـ٥تين، مبلي هب ّ هٌَ ٝـّمي ىت اهيت،» تنگ٦ ُب ػکتـ ثَ
 اف هيتًْي. ًؼاؿين ىوب ربى ثـاي تْويٌي هب» گ٦تي «!کـػين ػْٝت

 هيگين هب ّلي ثـّ ّ کي اهْب ؿّ ثـگَ ايي ّلي ثيـّى ثـي ثيوبؿمتبى
 «.ثيـّى ثقاؿي ثيوبؿمتبى اف ؿّ پبت ىوب کَ امت عٖـًبک

 

 

 گـيَ فاؿ فاؿ کـػم ىـّٛ ّلي هًْؼم !هًْؼى رق ًجْػ اي چبؿٍ ػيگَ
 ػًّن اىک تب کـػم گـيَ مبٝتي مَ ػّ ت٪ـيجب. ُب کـػم هي گـيَ. کـػى

 اهلل هبىبء!!! ًينت ثيْ عبلي کَ ُب عبًن ػّى اىک الجتَ!!! ]کٌن عبلي ؿّ
 [ٍّلَ ًيل ثَ
 ؿيغتوو هي اىک ثب ّؿ اّى اف ثؼًن، تْ هيْهؼ آة مـم ثب ّؿ ايي اف

 !آة ي چـعَ. ثيـّى
 

 

 ؿّ مـم ثؾاؿ گ٦تن. کـػم گـيَ ِاً٪ؼؿ ُهـػم. ىؼم عنتَ عْػم ػيگَ ثٞؼه
 عبًويَ يَ ث٪لي تغت ػيؼم کـػم ًگبٍ. ثـٍ يبػم ػؿػم کٌن گـم چيقي يَ ثَ
 گـيَ. هي اف ثؼتـ ثْػ عبًوي يَ ّؿيو اّى تغت. عْاثيؼٍ گـ٥تَ تغت کَ
 .عْثَ عبًوَ ايي گ٦تن!!!  180 کـػ هي
 

 

 «کٌي؟؟؟ هي گـيَ چيَ؟؟؟ ػؿػت چيَ؟؟؟ عبًن» تنگ٦ ثِو
 «!ثويـٍ الِي» گ٦ت
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 «کي؟! الِي! الِي» گ٦تن
 «!ىُْـم» گ٦ت
 «ىؼٍ؟ چي آعَ؟ چـا عْة» فػين صـ٣ ُن ثب يکن

 «!مـم هيبؿٍ ُّْ ػاؿٍ ىؼٍ ٥الى ٥الى» گ٦ت
 فػين صـ٣ فػين صـ٣ فػين صـ٣ فػين صـ٣ فػين صـ٣ عالٍَ

 !عْػهن ُّْه ػيؼم فػين؛ صـ٣
" 

 .ّا٩ٞيَ ٩ْيَ ايي ػّمتبى
 

 

 توْم ٩ّتي ّ کـػ تٞـي٤ عبًن ايي ّ ا٥تبػ تِـاى ػؿ کَ امت ات٦ب٩ي ػ٩ي٪ب
. ُنتٌؼ ثـکبتي صبّي هب ثـاي ُب ؿّيؼاػ. عٌؼٍ اف ثْػى هـػٍ ُوَ ىؼ

 ثبىؼ الفم ىبيؼ. ًؼى ًيْى ؿّ عْػىْى ثال٥بٍلَ ىبيؼ ثـکبت ايي ّلي
 ثييتـ چَ ُـ ّ فػي ١ـ اگـ ّ. ثيْػ ػيؼٍ تثـک آى تب ثگؾؿػ فهبًي
 ًيْى تْ ثَ ؿّ عْػه تـ ػيـ ثـکت اّى ىبيؼ کـػي پيؼا ه٦ٌي صبلت

 !ثؼٍ
 

 :کـػ هي تٞـي٤ عبًوي
" 

 ًجْػ هب کٌبؿ هب ػمتي ث٢ل هبىيي. ٝـّمي هيـ٥تين ػاىتين ىُْـم ثب هي
 هبىيي ث٪ل ثَ عْؿػ مـٝت ثب هْتْؿي يَ. ثْػ تـ ٝ٪ت هب اف کوي ّ

 اّهؼ پٌزـٍ اف ػ٩ي٪ب. رلْ ىؼ پـت ّ ىؼ کٌؼٍ ؿاًٌؼٍ ي آيٌَ ّ هب کٌبؿي
 !هي گـػى پل عْؿػ ت٨ ّ تْ
 

 

 هي ىُْـم «ٝـّمي ثـين ًينت، چيقي صبال» کَ کـػم هي اٍـاؿ هي
 ثيبؿٍ گيـ ثًَِْ يَ ثْػ عؼاه اف اًگبؿ «ثيوبؿمتبى ثـين ثبيؼ! ًَ» گ٦ت

 ثب ّ کـػم هي گـيَ ػل تَ اف يه ثيوبؿمتبى ؿاٍ تْ! ٝـّمي ًـين کَ
! ثگيـين ٝکل رْؿي چَ کزب ؿ٥تين هي ػاىتين عؼايب» گ٦تن هي عْػم
 «!ثگـين ٝکل رْؿي چَ کزب هيـين ػاؿين صبال
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 ثَل کَ امت هضيٖي گـػى ّ ثْػ عْؿػٍ گـػى تْي ّـثَ چْى
 هيتًَْ ّ عٖـًبکَ ثنيبؿ گـػى ثَ ّـثَ ّ هييَ ؿػ اّى اف الٌغبٛ
 تَْيـ ثـاي ثـى هي ؿّ اييْى ثال٥بٍلَ ثيَ، ٥ـػ ػائن ٥لذ ثبٝج

 .کٌَ هي ٝزلَ کوي ثْػٍ، ؿاػيْلْژي هنئْل کَ ػّمتي اّى ّ ثـػاؿي
 

 

 هيؼًّي گـ٥تي، تَْيـ افىْى ّ ؿاػيْلْژي ؿ٥تي صبال تب کَ اًِّبيي)
 تَْيـ عْامتَ پقىک کَ ؿّ هضلي اّى ػ٩ي٪ب کَ کٌي هي ػ٩ت عيلي کَ

 ٝزلَ کوي لْژي ؿاػيْ هنئْل ّ ثْػٍ گـػى ػؿ َّـث چْى ّ( ثگيـى
 .هييَ گـ٥تَ مـ اف ثغيي ّ گـػى اف هييَ گـ٥تَ کَ تَْيـي کٌؼ، هي
 

 

 مـ اف ٩نوتي ايي ّلي ًينت چيقي ىوب گـػى ػؿ عبًن هيگي ُب پقىک
 ثبيؼ ىوب ثال٥بٍلَ. ثيٌين هي ؿا هيکْکي لکَ يَ ا٥تبػٍ ٝکل ػؿ کَ ىوب

 ىوب مـ ػؿ عًْي لکَ يک عبًن هيگي ُب ػکتـ کيام اف ثٞؼ. ثييؼ امکي
 ىوب ػيگَ ي ٦ُتَ يک تب صؼاکخـ ًيَ، ٝول االى ُويي اگَ کَ ػاؿػ ّرْػ

 .ًؼاؿػ ىوب گـػى ّـثَ ثَ اؿتجبٕي ُيچ ُن لکَ ايي. کيؼ هي ؿا
 

 

 ًوي کٌين، هي ٥قٛ ّ رقٛ اً٪ؼؿ اًؼ، ثـکت صبّي هب ثـاي ؿّيؼاػُب
 .ثؼٍ ًيْى بىو ثَ ؿّ عْػه ثـکت فاؿين
 

 :گ٦ت هي عبًوي يَ
" 

 تضْيل ؿّ ايٌب هبهبًن ّ ثبثب ىُْـم اً٪ؼؿ. کـػم افػّاد هي کَ اّايل اّى
 ٩لن ثـي ثبثبت ي عًَْ اگَ گ٦ت کـػين افػّاد ايٌکَ اف ثٞؼ. گـ٥ت هي
 فًبًَ کلک ُـ هي! ًؼاؿم ؿّ ثبثبت ػيؼى چين!!! کٌن هي عـػ ؿّ پبت
 .ثجيٌن ؿّ ايٌب هبهبًن نثتًْ تب هيقػم ثْػم ثلؼ اي
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 اّهؼ، ػؿ اف ىُْـم ٩ّتي ؿّف يَ! کٌن مْاؿ کلکي يَ ثؾاؿ گ٦تن عْػم ثب
 چتَ؟: گ٦ت هي...."  ػلن آي ػلن آي" فػم ػاػ ّ گـ٥تن ؿّ ىکون

 .ػاؿم ػؿػ ٥٪ٔ! ًويؼًّن: گ٦تن هي
 ػکتـ؟ ثـين -

- ًَ! 
 !ػيگَ ػکتـ ثـين ػاؿي ػؿػ اگَ ثبثب اي -
 ثقًَ؟ مـ ثِن ثيبػ هبهبًن ثقًن فًگ هيگن. ىؼم عْة يکن ثجيي صبال ًَ -

 .ًوييَ رْؿ ايي ثـين پبىْ پبىْ -
 کزبمت؟ ػؿػت عبًن گ٦ت ػکتـ ّ ػکتـ ؿ٥تين هب

 .ىکون گ٦تن الکي
 .ػاػ ثـػاؿي ٝکل ػمتْؿ ػکتـ

 کَ ُنت ىوب ىکن ػؿ اي ١ؼٍ يَ عبًن گ٦ت ػکتـ گـ٥تين، کَ ؿّ ٝکل
 ثکٌؼ تـىش ثؼًتْى ػؿ ّ ثيَ ثبف ١ؼٍ ايٌکَ هضِ َث ًيْػ، ٝول اگـ
 .کيت عْاُؼ ؿا ىوب

 !ثيـّى لضَٚ يَ ثـي هييَ گ٦تن ىُْـم ثَ
 !ثْػ ٥يلن عؼا ثَ ػکتـ آ٩بي گ٦تن ثيـّى ؿ٥ت ٩ّتي
 .١ؼٍ ُن ايي ّ ٝکل ايي ًؼاؿم، کبؿ ىوب ٥يلن ثَ هي عبًن گ٦ت

 ثَ ىُْـم ّ ثْػ گ٦تَ ػؿّٟ کَ گ٦تن ىُْـم ثَ ٝول اف ثٞؼ هي ّ
 اف ام عبًْاػٍ ثَ هضجت ّ ػؿّٟ اّى ي ّامَٖ ثَ هي ايٌکَ ي ىکـاًَ

 هب کَ ىؼ عْة ايٌب هبهبًن ثب اه ؿاثَٖ اً٪ؼؿ کـػم، پيؼا ًزبت ثال يک
 !کٌين هي فًؼگي ايٌب هبهبًن ػّم ٕج٪َ االى
 

 ٍجْؿ ُنتٌؼ، ثـکبتي صبّي هب ثـاي ُب ؿّيؼاػ ي ُوَ!  ٝقيق ػّمتبى
 .ثجيٌي ؿّ ثـکت اّى تب ثکو بؿاًتٚ ّ ثبه
 

 !  
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 ّ إـا٥وبى ؿّيؼاػُبي عًَْ ػؿ هِن ي ًکتَ 2 ، پبًقػُن رلنَ ػؿ
 ثب٩يوبًؼٍ ي ًکتَ 2 ، رلنَ ايي ػؿ ، گ٦تين ؿا ا٥تؼ هي ثـايوبى کَ ات٦ب٩بتي

 .گ٦ت عْاُين ؿا هبى پيـاهْى ؿّيؼاػُبي عًَْ ػؿ ػيگـ ي
 

  
 

 .يؼآ عْه آيؼ، پيو چَ ُـ( 3
 

 ا٥تؼ هي ات٦ب٧ کَ آًچَ ػؿ عيـ" ... ٩ّٜ هب ٥ي الغيـ" هيگ٦تي ُب ٩ؼيوي
 ُب ٩ؼيوي هخال. ثْػى تـ آؿام هب اف چ٪ؼؿ ػيؼيي هي ؿّ ُب ٩ؼيوي. امت

 هي يْگب کالك کـػى؟ هي ػؿهبًي آة کـػى؟ هي ػؿهبًي اًـژي
 .ػاىتٌؼ مبف آؿام ُبي ثبّؿ ُب ؿ٥تي؟٩ؼيوي

 

 

 کبهل آؿاهو ثب" ىکنتَ پبه ّ ا٥تبػٍ ات ثچَ" گ٦تي هي ٩ؼيوي يَ ثَ اگـ
 عبًْاػت اْٝبي اف يکي ثگي هب ثَ االى". ٩ّٜ هب ٥ي الغيـ" گ٦ت هي

 ي آيَ ىـس ي مْؿٍ ٩ـآى ػؿ عؼا هيؼين؟ ًيْى ّاکٌيي چَ ىکنتَ پبه
 "ينـا الٞنـ هٜ اى ينـا الٞنـ هٜ ٥بى: "٥ـهبيؼ هي 6 ّ 5
 

 

 کَ ثؼاى. "کٌن هي ؽ٧ّ کلي هيجيٌوو ٩تّ ُـ هي کَ گ٦تَ ٩يٌگ اً٪ؼؿ
. امت تبکيؼ صـ٣ ٝـة فثبى ػؿ ِاَى." امت آمبًي مغتي ُـ ُوـاٍ ثَ

 تبکيؼ ػاؿى ثبؿ ػّ ايٌکَ يٌٞي کـػٍ تکـاؿ ؿّ ِاَى ثبؿ ػّ عؼاًّؼ ٩ّتي
 .ًکي ىک! 9002 ايقّ ثبه هٖوئي هٖوئي. صتوب صتوب. کٌي هي
 

 هيگن پبييي ثـين ُب پلَ اف يبينه. ثيـّى هيـين ػاؿين عْاُـم ثب هي
 هيگن پبؿکيٌگ تْ هيـين" ثنتن ثلَ" هيگَ" ثنتي؟ ؿّ گبف عْاُـ"
 هٖوئي هيغْام چْى هيگن؟ ثبؿ ػّ چـا!" ػيگَ؟ ثنتيي ؿّ گبف عْاُـ"

 .ثبىَ ثنتَ صتوب ؿّ گبف کَ ثکٌن تبکيؼ ّ ثين
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 عْػ ُن ثبؿ ّػ ّ گ٦تَ ؿّ ِاَى ثبؿ ػّ. کـػٍ تبکيؼ ثبؿ ػّ ايٌزب عؼاًّؼ
 امت چيقي هٜ. الٞنـ هٜ هيگَ عؼا! ثبؿ 4 هييَ کل ػؿ. گ٦تَ ؿّ رولَ

 آمبًي مغتي، ػل ػؿ ٥ـهبيؼ هي عؼا.  ثبىؼ ػيگـي چيق ػؿّى ػؿ کَ
 .امت
 

 

 .ايٌزب ػاؿٍ ه٦ِْم تب ػّ الم ّ ال٤ ايي اّهؼٍ الم ّ ال٤ ثب الٞنـ! ربلجَ
 

 مغت کَ ٝبلن ػؿ چيقي ُـ يٌٞي. ٝنـي ُـ يٌٞي: رٌل الم ّ ال٤( 1
 !٩يٌگَ عيلي. ػاؿػ ُن ؿّ ينـ عْػه ػل ػؿ ثبىَ
 

 

 تْ يٌٞي الٞنـ. هييٌبميو تْ کَ چيقي يٌٞي: هٞـ٥َ الم ّ ال٤( 2
 ًوي ؿّ آمبًيت تْ يٌٞي ًؼاؿػ، الم ّ ال٤ ينـ ّلي هييٌبمي ؿّ مغتيت
 .ىٌبمي
 .کٌن هٌٞي ثـاتْى ؿّ آيَ تب ػّ ايي ثؾاؿيؼ

 

 

 مغتي، ُـ ُوـاٍ ثَ ّ ػل ػؿ صتوب صتوب صتوب صتوب ٥ـهْػًؼ عؼاًّؼ
 امتخٌب ّ امت ٝبلن ُبي مغتي ي ُوَ توبم ىبهل ايي کَ امت آمبًي
 ًوي کَ ُبيي گيبيو ّ ُب آمبًي ّ هييٌبميؼ ىوب کَ ُبيي مغتي. ًؼاؿػ

 .هيؼٍ ٩ْل ػاؿٍ عؼا کٌؼ؟ چَ عؼا ؿّ؛ آمبًي ايي ثيٌين ًوي هب. ىٌبميؼ
 

 

 .آيؼ عْه آيؼ پيو چَ ُـ
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 ايٌکَ يٌٞي! ثيبؿين پيو ؿا آى هب چَ ُـ ًَ آيؼ پيو چَ ُـ ٝقيق ػّمتبى
 گ٦ت هي رْاًي پنـ يَ. ا٥تبػٍ ات٦ب٧ ٥الى ثگي ثقًي فًگ هي ثَ االى

 :کَ
" 

 ُبي ٍضجت يبػ. ػيؼم ؿّ عبًوي ػعتـ يَ. ؿ٥تن هي ؿاٍ کْچَ تْ ػييت
 تٌَ ثِو رلْ ؿ٥تن. «الِي امت هُْجتي هنبلَ ُـ» گ٦تن ا٥تبػم ٥ـٌُگ

 ُـ گ٦تن. ػاػى ٥ضو ثَ کـػ ىـّٛ ػعتـٍ «٩ّٜ هب ٥ي الغيـ» گ٦تن فػم
 .آيؼ عْه آيؼ پيو چَ
" 

 !ُب ًکٌيي ٩بٕي! آّؿيوو هي پيو هب کَ آًچَ ًَ آيؼ، هي پيو آًچَ
 

  
 

 

 :ُب آهؼ پيو ثَ ه٪ؼم عيـ( 4

 هي هب فًؼگي ّاؿػ کَ اي مغتي ُـ ثَ ثٞؼ ثَ ايي اف ثيبيؼ ٝقيق ػّمتبى
 اف ػُؼ هي ؿط کَ آهؼي پيو ُـ ثَ ثٞؼ ثَ ايي اف ثيبيؼ. کٌين مالم ىْػ

 "!ثَ ثَ" ثگين هْى ػل تَ تَ تَ تَ تَ

 

 .تنلين يٌٞي ثَ ثَ ايي
 .ؿّبيت يٌٞي
 .ىکـ يٌٞي
 .مپبك يٌٞي
 

 ًْىتَ کَ ربيي - رولَ ُـ پبيبى ػؿ. هيگن ثـاتْى االى ؿّ اي ٩ْيَ يَ
 "!ثَ ثَ" فًيؼ هي ػاػ ثلٌؼ ٍؼاي ثب ّ تْى ٩لت تَ تَ اف  - ىؼٍ

 

" 
 ّ آثبػ هِـ ٥ـّػگبٍ ثـم ثبيؼ کالك، اف ثٞؼ ثال٥بٍلَ هي ٝقيق ػّمتبى

 ثَ ػاؿم پـّافي هنت٪يوب اًّزب اف ّ عويٌي اهبم ٥ـّػگبٍ ثَ اًّزب اف
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 َک کٌن هي اهْب ؿّ ػاػي ٩ـاؿ لٌؼى ثَ ؿميؼى اف ثٞؼ ثال٥بٍلَ ّ. لٌؼى
 .ػاؿػ عبلٌ مْػ ػالؿ ُقاؿ 100 هي ثـاي
 

 ثَ ثَ

 

 !پٌچـٍ هبىيي ثيٌن هي کَ ثين هبىيي مْاؿ هيـم ىؼ توْم کَ کالك
 

 ثَ ثَ

 

 کٌن هي ٝزلَ چْى. کٌن ُْٝ ؿّ چـط کَ هبىيي فيـ فًن هي رک
 !پبم مب٧ تْ هيغْؿٍ ّ هيـٍ ػؿ هبىيي فيـ اف رک
 

 ثَ ثَ

 

 ثقًن، رب کَ ثيبؿم ػؿ ؿّ فاپبك هيبم. هيبؿم ػؿ ؿّ چـط لٌگبى لٌگبى
 !پٌچـٍ ُن فاپبك کَ هيجيٌن
 

 ثَ ثَ

 

 تب ػّ. گـ٥ت ؿّ پٌچـي ثبيؼ ثبالعـٍ! ًيَ؟ ػيـ! کٌين؟ کبؿ چَ عؼايب
 کل ُيچ ّايوينتن کذ گـػى ثب مبٝت يَ ، ػؿ رلْي هيبؿم ؿّ المتيک

 !ًويکٌَ مْاؿهْى
 

 ثَ ثَ

 

 هيٌؼافم ؿّ المتيک تب ػّ ّ اينتَ هي پيکبى ّاًت هبىيي يَ ثبالعـٍ
 کْچَ يَ مـ هيجيٌن هيـين ػاؿين کَ رْؿي ُويي. هيين مْاؿ ّ پيتو
 عيـت عؼا آ٩ب". کْچَ ػاعل آ٩ب ٩بمن ؿّفي ىجبًَ گيـي پٌچـ" فػٍ تبثلْ
 .پبييي هيبم ُب المتيک ثب. ػاؿ ًگَ ثؼٍ،
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 ثَ ثَ

 

 ي کـکـٍ هيجيٌن کَ آ٩ب بمن٩ عؼهت هيـم ّ هيؼم ُل ؿّ المتيک تب ػّ
 "!امت تٖٞيل ٦ُتَ يک پؼؿ ٥ْت ٝلت ثَ" ًْىتَ ّ پبييٌَ ه٢بفٍ

 

 ثَ ثَ

 

 ٝزلَ ثب! ػالؿ ُقاؿ ٍؼ. هيـٍ ػمت اف ػاؿٍ پـّاف! کٌن؟ چکبؿ عؼايب
 هي. هيـٍ ػؿ المتيک يَ کٌن هي ٝزلَ چْى هيؼم، ُل ؿّ ُب المتيک

 !ثؼّ المتيک ثؼّ
 

 ثَ ثَ

 

 !ثِن هيکْثَ هْتْؿي يَ ام، ٥ـاؿي المتيک ػًجبل هي کَ رْؿي ُويي
 

 ثَ ثَ

 

 !رْة تْ هيين پـت
 

 ثَ ثَ

 

 !ثيـّى هيقًَ عْى ثؼًن ربي ُيت اف
 

 ثَ ثَ

 

 ػّافػٍ ػٍ يَ هي ُبي عْى. ػاؿٍ ثؼى تْي عْى ليتـ 5 فًؼٍ اًنبى ُـ
 !هيـٍ رْة ُبي آة ثب ليتـيو

 

 ثَ ثَ
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 ًگب يکن اّؿژاًل هتَؼي. ثيوبؿمتبى يک ثَ هيـمًْي ؿّ هي ربى ًيوَ
 ىبء اى هيـيي هي ػاؿيي ىوب کَ هٞلْهَ هضتـم آ٩بي هيگَ ّ هيکٌَ ًگبم

 !کٌين ًوي تْى ثنتـي ًؼيي، تْهي ُقاؿ پٌزبٍ اگَ ّلي اهلل
 

 ثَ ثَ

 

 !ًؼاؿم ثييتـ تْهي ُقاؿ ريجن؛ تْ کٌن هي ػمت
 

 ثَ ثَ

 

 هيبؿم ػؿ ؿّ گْىين. ثيبؿٍ تْهي ُقاؿ 50 ـيٜم ػاػاىن ثقًن فًگ ثؾاؿ
 !"امت عبهْه ًٚـ هْؿػ هيتـک ػمتگبٍ" هيقًن، فًگ

 

 ثَ ثَ

 

 50 يَ کٌيؼ، هي روٜ کَ پْاليي ايي ثگن اهؼاػ کويتَ ػ٥تـ ثـًن فًگ
 "!ثبىؼ ًوي ػمتـك ػؿ.... "ثـميي هب ػاػ ثَ ثيبؿيؼ ؿّ تْهٌو ُقاؿ

 

 ثَ ثَ

 

 !هييَ توْم هْثبيلن يثبتـ ٝوْم؛ ثقًن فًگ
 

 ثَ ثَ

 

 !هيـم هي
 

 ثَ ثَ
" 

 کَ اًِّبيي صبل ثَ عْىب. گ٦تي ؿّ ُب ثَ ثَ ُوَ کَ کنبيي توبم ثَ آ٥ـيي
 .هيـًؼ هي ثَ ثَ ثب
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 (امت ٥ـٌُگ ىبُيي ػکتـ آ٩بي ُبي ٍضجت ُب ايي)
 

. ػاىتن فيبػي ؿ٥٪بي هِٖـ ّ پبک مـفهيي ُويي ػؿ رٌگ فهبى ػؿ هي
 ػّمتبى رٌگ فهبى. هيْهؼين ّ رجَِ هيـ٥تين. ثْػين ُن ثب اُْاف وييُ تْ

 ّ ثْػ عْؿػٍ تـکو! ؿ٥تٌؼ ثَ ثَ ثب هي چين رلْي کَ ػيؼم ؿّ فيبػي
 چيقي صبال کَ ثؼم ؿّصيَ ثِو هيغْامتن. ثيـّى ثْػ ؿيغتَ ُبه ؿّػٍ
 .ًينت

 !"امت ؿّػٍ يکن ُب، ًجبىي ًگـاى: "گ٦تن هي

 ..." َُ َُ َُ...  ثجيي ؿّ ُب ؿّػٍ: "گ٦ت هي

 !ُب ثْػ توْم ُن ثٞؼ ػ٩ي٪َ ػّ
 

 ُن ٩ّتي! هيـًؼ هي" اٍ اٍ" ثب کَ هيجيٌن ؿّ ثنيبؿي ُبي اًنبى االى ّ
 !کٌَ هي رْى ّ هيگَ ؿّ فًؼگيو" اٍ" آعـيي ثويـٍ هيغْاػ
 ّ ثقؿگ ؿّ عْػىْى ُنتٌؼ، گ٦تي ثَ ثَ اُل فًؼگي ػؿ کَ اًِّبيي

 عْػىْى ُنتٌؼ، گ٦تي اٍ اٍ اُل کَ اًِّبيي ّ کٌٌؼ هي کْچک ؿّ هنئلَ
 .کٌٌؼ هي ثقؿگ ؿّ هنئلَ ّ کْچک ؿّ
 

 ًگـاًي ثب عبًْاػٍ ي ُوَ. ىؼٍ گن هْى مبلَ چِبؿ مَ ثچَ. پبؿک ؿ٥تيي
 يبػ ىوب! " ًجـٍ ايٌْ ؿّف ع٦به!  ىؼين ثؼثغت  کْه؟" هيگي توبم

 هي لِتْى ّلا اربفتْى ثب" ىؼٍ گن ثَ ثَ: "ثگيي ثَ ثَ اًّزب گـ٥يتي
 .ثگيؼ ػلتْى تْي ؿّ ثَ ثَ ثبيؼ ايٌزب! کٌي
 

 

 رلْي ػ٩ي٪ب ثچَ کَ هيجيٌي کٌي هي ًگبٍ ىؼي، آؿام ثَ ثَ ايي ثب ٩ّتي
 !"ثْػٍ چيوتْى
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 تـيي مغت ثَ ثٞؼ ثَ ايي اف. ثجيٌٌؼ ػؿمت تًْي ًوي آؿاهٌؼ، ًب کَ اًّبيي
 .ثَ ثَ هيگين فًؼگي ي هنئلَ
 

 

 !ثَ ثَ هيگي ثيـّى ثٌؼافًت ٍجش هيغبى ّ اّهؼٍ تٞؼيل ٕـس
 !ثَ ثَ هيگي. کْچَ تْ ّمبيلت ػيگَ ؿّف ػّ هيگَ عًَْ ٍبصت

 !ثَ ثَ هيگي. ػاؿي مـٕبى هيؼي؛ تنت ػکتـ
 .کٌؼ هي ثبف يکي يکي ؿّ ُب گـٍ ثَ ثَ ايي ّ
 

 .هيـٍ ّ کٌَ هي عؼاصب٥ٚي مـٕبى
 "ثوًْي يگَػ هبٍ ػّ يَ تًْي هي ىوب" هيگَ عًَْ ٍبصت

 هيگي. عًْتْى ثـي ّ کٌي اهْب ؿّ ٥ـم کَ تٞؼيل ثـاي هيـي کَ ٍجش
 ىوب يکيو. ثوًْي ُب تٞؼيلي ايي اف ٦ًـ مَ گ٦ت اّهؼ ؿييل اهـّف"

 "ُنتي
 .کٌؼ هي ُْٝ اًگيقي ىگ٦ت ٕـف ثَ ؿّ ىـائ ثَ ثَ
 

  
 

 ثبال ثَ يًگبُ ، ا٥تبػ ثـاهْى ات٦ب٩ي ٩ّت ُـ ثٞؼ ثَ ايي اف ثگيـين يبػ پل
 "ثَ ثَ" ثگين ّرْػ توبم ثب ّ ثقًين لجغٌؼي ثٌؼافين

 

 مَ عًَْ ػؿ - هبٍ ثِوي 19 ىٌجَ مَ - آيٌؼٍ ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 ثضج ّاؿػ ٝوال آى اف پل ّ کـػ عْاُين ٍضجت فًؼگي هِن ٩بًْى

 .کـػ عْاُين ثيبى ؿا ه٥ْ٪يت هِن کليؼ 12 ّ ىؼٍ ه٥ْ٪يت کليؼُبي
 

 .ثبىيؼ ُوـاٍ هب ثب
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 اف امت٦بػٍ ؛ ٕاليي کليؼ ُيتويي/ پٌزن ّ ثينت رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   ! ُب ٥ـٍت

 

 

 امتبػ" ه٥ْ٪يت ُبي تکٌيک"  کالك اف امت ثـػاىتي ه٪بالت ملنلَ ايي
 .ىؼ ثـگقاؿ ا٦ٍِبى پـمو ٥ـٌُگنـاي ػؿ کَ امت ٥ـٌُگ ىبُيي

 

 

 : ُب ٥ـٍت اف ػؿمت ي امت٦بػٍ
 ، تب 4 هييَ تب ػّ ػّ ، ايـاًَ پبيتغت تِـاى گـ٥تين يبػ ثچگي اف هب

 ايي اف کلي اٍّ ، هييَ تجغيـ آة چْٖؿ ، هييَ ػؿمت ثبؿاى چگًَْ
 ! ػاػين يبػ ّ گـ٥تين يبػ چيقا

 يبػ ؿّ اًِّب ٩ّت ُيچ هب کَ ُنت فًؼگي ػؿ هِوتـي چيقُبي اهب
 ًبة ُبي َلضٚ لضَٚ اف چگًَْ ًگـ٥تين يبػ ىوب ّ هي ، ًگـ٥تين

 . کٌين امت٦بػٍ ٝبلي فًؼگيوْى
 .ثباؿفىَ ّ ػاؿٍ اُويت چ٪ؼؿ هب فًؼگي ي لضَٚ لضَٚ ًگـ٥تين يبػ
 

  
 

 

 اف ٩يٌگ ي امت٦بػٍ ثـاي ُبيي تٍْيَ چَ – النالم ٝليَ – ٝلي ثجيٌين
 : کٌي هي ٩ّت
 

 

 کٍْ تْ هيـٍ ُب مبٝت ىکبؿچي يَ ، کويي ػؿ –. ثبىيؼ ٥ـٍت کويي ػؿ
 هي ٝلي ، کٌَ ىکبؿه ّ ثيَ ؿػ آُْ يَ لضَٚ يک تب کيَ هي تٚبؿاً

 .ث٪بپو اّهؼ تب ثييي ، ثبه ٥ـٍت کويي ػؿ:  ٥ـهبيؼ
 .ىًْؼ تْ ا٥نْك ّ اًؼٍّ ي هبيَ آًکَ اف ٩جل ، کي امت٦بػٍ ُب ٥ـٍت اف
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 ، هيغْؿى ؿّ رْاًييْى ّ گؾىتَ اًؼٍّ کَ ثيٌن هي هي ؿّ ُب عيلي
 .گؾاىتن کبؿ ٥الى مـ کَ ٩ّتي اف صي٤ ، ٥تؿ ُؼؿ ُوو فًؼگيوْى

 

 

 .ثيوـ ١ٌيوت ؿا عْة ٥ـٍتِبي ، گؾؿػ هي ثِبؿي اثـ ُوچْى ٥ـٍت
 

 

 ػاؿم ٥ـٍت ُن ػ٩ي٪َ 10 ، ػاؿم هِن ي رلنَ يَ هي کٌيؼ ٥ـُ ، عت
 ، صوْم تْ هيـم ٝزلَ ثب ، تٌن هيؼٍ ٝـ٧ ثْي کَ ثيٌن هي ، ثين صبّـ

 ! ثؼّّّّّّّ!! ! ّااااااااي!!!  ػي٪َ 10
 گـم ّ مـػ ُي آة ، هيغْؿٍ ليق ُي ٍبثًَْ ، صوْم تْ هيـم صبال
 ! هييَ
 

 

 لزجبفي ّ ًبمبفگبؿي ثٌبي هب ثب ُوَ ، ػاؿين ٝزلَ هب صبال!  ثبثب اي
 ! گؾاىتي

 ٝـ٧ صوْم ٩جل ثـاثـ 3 ، کٌن عيک عْػهْ هيبم تب ثيـّى صوْم اف هيبم
 .کـػم ٝزلَ کلي چْى ، کـػم
 

 

 ػؿ ي ػمتگيـٍ کَ ػاؿم ٝزلَ اً٪ؼ ثيـّى ثيبم هيغْام کَ ُن صوْم ػؿ اف
 ! کٌن هي ُن ؿّ صوْم
 . ًکـػم امت٦بػٍ ػؿمت ٥ـٍت اف چْى ؟ چـا
 

 

 ؟ چيَ ػؿمت ؿّه
 

 

 ! ثگيـي هييَ ػّه تب 3 اٍّّّّّّّّ ؟ ػ٩ي٪َ 10
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 ًَ ّ هييَ گـم مـػ آة ًَ هيغْؿٍ ليق ٍبثْى ًَ ، ؿاصت صوْم تْ ثـّ
 .کٌي هي ؿّ ػؿ ي ػمتگيـٍ

 

 

 ثب ، ثيغْػ ُبي ىتبة ّ کـػى کبؿ ٝزْالًَ ربي ثَ ثٞؼ ثَ ايي اف اگـ
 چَ کَ ثيٌيؼ هي کٌين ثـعْؿػ فًؼگيوْى ي لضَٚ لضَٚ ثب آؿاهو

 ! هييَ هٞزقاتي
 اك ، ػاؿين هْثبيل ، کٌين امت٦بػٍ ػؿمت ُبهْى ٥ـٍت اف ًينتين ثلؼ هب
 ! کٌين هي ثبفي اك ام
 

 

 ٥ـام اّت ، هيين ًينت ًؼاؿي اگَ ؟ ػاؿي ػّمن:  هيقًَ اك ام اك
 ! هيين ًينت ثگن کال ، هيين اينت يک ػچبؿ!  هيين فينت

 ؟ ٥ـٍتَ اف ػؿمت ي امت٦بػٍ ايي عت
 

 

 ً٪َٖ ُي ، پبييي ثـّ ثْػ ًْىتَ ، هي ثـاي ثْػ فػٍ اك ام اك يَ يکي
 ام اك ّؿفه!  ثبال ثـّ صبال ْػث ًْىتَ پبييي ؿ٥تن کلي ، ثْػ گؾاىتَ

 ! امي
 ؟ ثبفي اك ام اك ؟ کٌي هي ػاؿي چيکبؿ ٝوـت ثب هي ٝقيق

 ام اك مبٝت ًين ؿّفي کَ اّهؼٍ ه٨٥ْ آػهِبي ي فًؼگيٌبهَ کؼّم تْ
 ؟ کـػى هي ثبفي اك
 

 

 ! ١ـيت ّ ٝزيت کٌين هي کبؿايي
 ّ ُب ٍهب ّ ؿّفُب ّ ُب مبٝت ّ ُب لضَٚ هـا٩ت ، ًبه٨٥ْ آػهِبي
 ثَ ػاؿى عبٕـ ي ػ١ؼ١َ ه٨٥ْ اًنبًِبي اهب ، ًينتي ٝوـىْى مبلِبي
 هي ُبي حبًيَ اّى ػًّي هي چْى. فًؼگييْى ي حبًيَ ثَ حبًيَ عبٕـ
 .ًويبػ ػيگَ ّ گؾؿٍ
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 ثِو ثچنت يٌٞي ، ثبه ثغيل ٝوـت ثَ ًنجت:  ٥ـهْػى اثْؽؿ ثَ پيبهجـ
 .٩ّتت ثَ ًنجت ثبه صنبك ، ثبه ػاىتَ ثغل ،

 ٩ّت ػيگَ. امت پـ ٩ّتو هْهي:  ٥ـهبيٌؼ هي – النالم ٝليَ – ٝلي
 ! ًؼاؿٍ ثبفي اك ام اك ّامَ

 هْهي ُبي اًنبى اف ؿّ ه٨٥ْ اًنبًِبي ًينتن ثلؼ ثغْايؼ ؿّ ؿامتو هٌن
 اًنبًِبي ُب ه٨٥ْ ّ ُنتي ػيگـي کنبى يَ ُب هْهي ثگن ، کٌن رؼا

 .ثبىَ ُن ثب ثبيؼ ايٌب ، ًوييَ. ػيگـي
 

 

 ؟ چي يٌٞي امت پـ ٩ّتو
 ُن ُن ت٦ـيش ثـاي ُن عبًْاػٍ ثـاي ُن هيؾاؿٍ ٩ّت کبؿ ثـاي ُن يٌٞي

 .ًينت گؾؿاًؼى ثٖبلت ثَ ثـاي ايٌِب اف کؼام ُيچ ّلي...  ُن
 

 

 ! مْال
 هي چيکبؿ ، کٌيؼ گيـ مٌگيي عيلي تـا٥يک يَ تْ مبٝت 3-2 ىوب اگـ
 ؟ کٌيؼ
 

 

 هي امتـاصت ؟ هيـيؼ هيييؼ پيبػٍ ؟ کٌيؼ هي هؼيتييي ؟ عًْيؼ هي ػؿك
 ؟ کٌيؼ

 ػؿ کتبة ًيـ تبؿيظ ػؿ کتبة تـيي پـ٥ـّه ، پبتـ ُـي ُبي کتبة
 .ًـ٥تَ ٥ـّه ػًيب ػؿ اً٪ؼؿ صبل ثَ تب کتبثي ُيچ ، کتبثَ چبپ تبؿيظ

 گيـ تـا٥يک تْ ؿّف يَ ، ؿّليٌگ کي.ري عبًن ُب کتبة ايي ي ًْينٌؼٍ
 ثؾاؿ ، کٌين امت٦بػٍ ػؿمت ٥ـٍت ايي اف ؾاؿث هيگَ عْػه ثب ، کٌَ هي
 .کٌن عل٨ رؼيؼي ىغَيت يَ ، ثٌْينن رؼيؼي ي ٩ََ يَ
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 عٔ اّليي ّ ، کٌَ هي عل٨ ؿّ پبتـ ُـي ىغَيت تـا٥يک ُوْى تْ
 ثؼيَ کتبة يب عْثيَ کتبة ثگن عْام ًوي ، ًْينَ هي ؿّ کتبة ايي ُبي

 .کـػٍ امت٦بػٍ ػؿمت ٩ّتو اف ثگن هيغْام!  ُب
 هي ميگبؿ ، هيگين ثيـاٍ ّ ثؼ ، کٌين هي عْػعْؿي ؟ کٌين هي چيکبؿ هب

 ثْػين آ٥ـي٪ب تْ ؟ هولکتَ!  هيؼين ٥ضو ، کٌين هي ثؼاعال٩ي ، کيين
 ! ًؼاىتين تـا٥يک

 

 

 کنبًي چَ کي ٥کـ ؟ ػاؿي هْثبيل ؟ کٌن چيکبؿ عت!  هًْؼي تـا٥يک تْ
 اف ؿّ اًِّب فًؼگي يُب هي٢ْلي ػل ثَ پـػاعتي ٩ّتَ عيلي کَ ُنت
 .ُنتي توبمتْى اًتٚبؿ چين هؼتِبمت کَ ُنتٌؼ کنبًي چَ ، ثـػٍ يبػت
 ّاينبػى کَ ُن هبىيٌب ، ًينتي فًؼٍ ثييتـ ػيگَ ػ٩ي٪َ 3 کي ٥کـ ثيب اٍال

 ًينت الکي ، ًگـ٥تي عجـي افىْى هؼتِبمت کَ کنبيي ثَ ثقى فًگ ،
 ٝبلن ايي چيق ُيچ ، ّلا رلنبت ػؿ گ٦تين هب ، کـػي گيـ تـا٥يگ تْ کَ

 .ػاؿى ثـاهْى ؿّ پيبهِبيي هب إـا٣ ؿّيؼاػُبي ي ُوَ ، ًينت ثيِْػٍ
 

 

 ؿّ ا٥تبػٍ ٝ٪ت هؼتِبمت کَ کبؿُبيي اف لينتي ، ػمتت ثگيـ کب١ؾ يَ
 .ثٌْيل
 ػليل ثَ هؼتِبمت تْ ّ ثْػٍ کـػٍ کوک ثِت کلي کَ ػاىتي ػّمتي
 . ثيغجـي افه ؛ کبؿ ثب ثْػى ػؿگيـ

 ، کـػٍ هي پـمتبؿي افت ثْػي ثچَ ٩ّتي اّهؼٍ هي عًْتْى عبًْهي يَ
 ثي افه مبلَ 15 ّ ثيي ثقؿگ کـػٍ کوک کلي ، ثْػٍ ػّهت هبػؿ

 .کٌن پيؼاه ثبثؼ هي ثٌْيل ، عجـي
 کـػٍ اعن ٕـ٣ ثيٌي هي ػمتي ث٢ل هبىيي ، کٌي ىبػ ؿّ ػلي ثبيؼ ىبيؼ

 .ثقى ثِو لجغٌؼ يَ ثـگـػ ، ٥ـهْى پيت ًينتَ
 

 

 ! ُب ًکٌيؼ ىيٌٖت الجتَ
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 ! هيکيَ ميگبؿ ػاؿٍ مـيت پيت ، کي هبىيٌت آيٌَ تْ ًگب يَ
 ! موتو ثـّ ىْػ پيبػٍ

 .مالم آ٩ب
 مالم    -

 ؟ ىٌيؼي ؿّ رکَ
 ؟؟؟ ثلَ    -

 ! ثبصبلَ اً٪ؼؿ ؿّ رکَ
 ! ًيٌيؼم ًَ    -
 

 

 َُ ثچَ ، ثيٌي هي ؿّ چب٩ي عبًْم يَ ، ؿ٥تي هي ػاىتي ثچو ثب آػهغْؿٍ
 ؿ٥تي!  چـثيَ پـ ايي رْى ثچَ ًَ هيگَ ثبثبَُ ، ثغْؿين ايٌْ ثبثب هيگَ

 ثبثبَُ ، ثغْؿين ايٌْ ثبثب گ٦ت پنـٍ ، ػيؼى ؿّ ال١ـي عبًن يَ رلْتـ
 ؿ٥تي ، گلْهْى تْ کٌَ هي گيـ امتغًْبه ال١ـٍ عيلي ايي پنـ ًَ گ٦ت

 ثبثبَُ!  ثغْؿين ثبيؼ ْايٌ ػيگَ ثبثب گ٦ت ػيؼ ؿّ عبًْهي يَ پنـٍ ، چلْتـ
 !!! عْؿين هي هبهبًتْ عًَْ ثـين هي ايٌْ صي٦َ پنـم ًَ گ٦ت

 

 

 ٥ـهْى ؿّ ثْػم گؾاىتَ مـهْ ، ثْػم تـا٥يک تْ گ٦ت هي ػّمتي يَ
 ، ٥ـّىَ گل ػيؼم ، هيقًَ هبىيي ىييَ ثَ ػاؿٍ تٌؼ تٌؼ يکي ػيؼم ، هبىيي
 ! ٍْؿتن تْ کـػ ؿّ ُب گل ، ًويغْام ثگن پبييي ػاػم ؿّ ىييَ

 ايٌب ثبثب گ٦تن ثِو ػاػم ُقاؿي تب چٌؼ ، ًجْػ ُن کي ّل ، ىؼم ًبؿاصت
 ! ٝ٪جي هبىيي ؿّ ُب گل ثؼٍ ثـّ ، ًويغْام گل ، ثگيـ ؿّ
 

 

 تٌؼ ػاؿٍ ػّثبؿٍ ػيؼم ثٞؼ لضَٚ چٌؼ. ٥ـهْى ؿّ گؾاىتن ؿّ مـم ػّثبؿٍ
 ! هيقًَ ىييَ ثَ تٌؼ

 ؟ چيَ ػيگَ گ٦تن
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 ! رلْيي هبىيي ثؼٍ ؿّ ُب گل گ٦ت ُن ٝ٪جي يهبىي آ٩ب گ٦ت
 ي ؿّصيَ عٌؼيؼم هٌن ، عٌؼٍ هي ػاؿٍ ٝ٪جي ؿاًٌؼٍ ػيؼم کـػم ًگبٍ آيٌَ تْ

 .ىؼ ُْٝ ر٦توْى
 يَ ، ٕجيٞت ػاهي ثَ ؿ٥تيي عبًْاػٍ ثب ، کٌين امت٦بػٍ عْة ٩ّتبهْى اف

 ىبيؼ ، هيبى ػاؿى ثبال اف ؿيقّى ٝـ٧ ىؼى عنتَ کَ ُنتي آػهبيي
 ُـ ، کٍْ ؿ٥تيؼ ؿ٥٪ب ثب ، ثؼيؼ ثِيْى ؿّصيَ کَ ىوبمت ي َّٙي٦

 ! مالم:  ثگيؼ 3-2-1 ُن ثب هيبى ثبال اف کَ گـُّي
 

 

 لجيْى ؿّ لجغٌؼي يَ ، ًؼاؿٍ اًتٚبؿ کني اٍال ، کٌي هي کي٦ي يَ
 .هيؼى ؿّ مالهتْى رْاة ّ هيييٌَ

 هيبى ػاؿى ػعتـا گـٍّ ، ثبال هيـى ػاؿى پنـا گـٍّ!  ُب ًجبىيؼ ًب٩ال
 ! مالاااام!  اّّّ!  پبييي
 

 

 ُوَ ػل کٌي ٍضجت ُوچيي ، ثييٌي روٜ تْ تًْي هي!  هي ػّمت
 هيغْؿى عْػىْى ؿّ اه ُوَ ، ًينت کبؿ ، ًينت هولکت ، ثيَ کجبة

! 
 ثب هولکتي ُـ ػؿ ، کٌي امت٦بػٍ ٥ـٍتِبت اف ًينتي ثلؼ ىوب ّلي ىـهٌؼٍ

 کَ ثْػى ُن اًنبًِبيي ، ؿميؼى يته٥ْ٪ ثَ کَ ثْػى اي ٝؼٍ ىـايٖي ُـ
 .ًـميؼى ُن رب ُيچ ثَ ّ فػى ١ـ ىت تب ٍجش
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 ، کـػى افػّاد کَ کنبًي ، ثيٌن هي آگِي يَ عيبثْى تْ ، هيـم ػاؿم هي
 تْ هتـي 1000 فهيي يَ ثِيْى ، هيگؾؿٍ افػّاريْى اف مبل مَ ّ

 ٥٪ٔ ُن هؼاؿک ، هبکنيوب تب ػّ ي ٝالٍّ ثَ ، هيؼين ىِـ ي ً٪َٖ ثِتـيي
 .هيغْاى ىٌبمٌبهَ
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 12 ُن مبٝت ، ثٞؼافِٙـ اهـّف 2 مبٝت تب ؟ ُنتو کي تب فهبًو
 هبَُ 6 هي ٥ِون هي تبفٍ ، ىٌبمٌبهَ ػًجبل عًَْ هيـم هيؼّم ، ُنتو

 ! ُبااااااااا ثگيـ الوخٌي ثـّ گ٦ت عبًون چٌؼثبؿ ، کـػم گن ؿّ ام ىٌبمٌبهَ
 فهيي کَ اًّزب هيـم ؟ هيؼى فهيي کَ اًّزب ثـم يب ْالاص حجت ثـم صبال
 ! ًَ ؟ هيؼيي ُن ىٌبمٌبهَ ثؼّى آ٩ب!  هيؼى
 

 

 ، الِي ثويـيي:  هييَ ثلٌؼ ػاػم!  ًينت هنئْلو ، اصْال حجت ػّم هي
 ىکبيت تْى ُوَ اف هي ؟ کٌيي هي چيکبؿ گيـى هي ؿّ الوبل ثيت ص٪٧ْ

 ! کٌن هي
 ! پـيؼ هبکنيوب ّ ييفه ، ثقى ػاػ ىت تب ثييي
 

 

 ! هيؼٍ ٥ضو ّايوينتَ ، ثؼيؼ ا٩تَبػي إالٝبت ثـيؼ هيگي
 .فًين هي ١ـ ٥٪ٔ. ١ـيت ّ ٝزيت ، کٌين هي هب کبؿايي يَ

 ثيي عْه ّ ثيٌؼ هي ٥ـٍتي ُـ ػؿ ؿا هيکل ثؼثيي:  هيگَ چـچيل
 .هيکلي ُـ ػؿ ؿا ٥ـٍت

 .ه٨٥ْ ًب يب ّ ه٨٥ْ ُبي آػم ت٦بّت ايٌَ
 

 

 ! ٝقيق متبىػّ
 ، اتْهبتيک ْٕؿ ثَ ؿّف ُـ کَ ػاؿين ثبًکي صنبة يَ هب کٌين ٥کـ ثيبيؼ
 .هييَ ّاؿيق پْل تْه تْهبى 400 ّ ُقاؿ 86

 رًْو ًْه کـػ عـد ؿّ پْل ايي ىت تب کي ُـ ، ػاؿٍ ىـٕي يَ ّلي
 .ؿ٥تَ ػمتو اف ّ هييَ کن صنبثو اف کٌَ عـد ًتًْنت ُن کي ُـ ّ

 تْي تب کٌين هي ؿّ تالىوْى توبم هغتل٤ ُبي ىکل ثَ هب ػاؿيؼ ٩جْل
 صنبثوْى اف ىت عْاين ًوي چْى ؟ کٌين عـد ؿّ پْل ي ُوَ ؿّف يک
 .ثيَ کن
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 ػؿ ٍجش ؿّف ُـ ، فهبى ثبًک ًبم ثَ ػاؿين ثبًکي هب!  ٝقيق ػّمتبى
 اٝتجبؿ حبًيَ 400 ّ ُقاؿ 86 ىوب ّ هي ىغَي صنبة ػؿ فهبى ثبًک
 کـػين امت٦بػٍ اگَ ، کٌين امت٦بػٍ ػاؿين ٥ـٍت ىت آعـ تب. هييَ ّاؿيق

 .ؿ٥تَ ػمتوْى اف ًکـػين امت٦بػٍ اگَ ّ هييَ اّب٥َ اٝتجبؿهْى ثَ
 

 

 : آعـ کالم اهب ّ
 ؿّفي تًْين هي ، امت ىؼٍ ػيؼٍ ؿّفي يک هب ٝوـ اف حبًيَ ُـ ثـاي

 ًوي ٍامت٦بػ ُب ؿّفي ايي اف اکخـا ّلي ، کٌين امت٦بػٍ ّ ثيبؿين ثؼمت ؿّ
 .هيؼين ػمت اف ّ کٌين
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 : کالك پبيبى ػٝبي ّاهب
 

*** 

 

 هي عْة عؼاي هِـثبى

 

 هوًٌْن تْ اف ػاىتي ام اؿفاًي کَ ثغبٕـآؿاهيي

 

 هوًٌْن تْ اف اهٌيتن ّ ُب ػ١ؼ١َ ُوَ ؿ٥ٜ ثغبٕـ
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 هوًٌْن تْ اف ّىبػاثين ًيبٓ ّ مبلن ثغبٕـرنن

 

 هوًٌْن تْ اف هِـثبًن ٩لت ّ  پبک ًيت ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ام ّػاًبي آگبُي ثغبٕـ

 

 تْهوًٌْن اف ّثغيين گؾىت ثغبٕـ

 

 

 

 هي عْة عؼاي هِـثبى

 

 افتْهوًٌْن پبيبًت ثي ل٤ٖ ثَ اهيؼّاؿي ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ٥ّـاّاًن صالل ّؿّفي ؿف٧ ثغبٕـ

 

 تْهوًٌْن اف ثبعْثبًت ُوٌييٌي ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ام ثٌؼگي ت٥ْي٨ ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ىکـگقاؿم ّرْػ ثغبٕـ

 

 

 

 هِـثبى ّ ػلنْف عبل٨ اي

 

 ٕلجن هي الِي آؿاهو ُوَ ثـاي تْ اف

 

 ٕلجن هي تٌؼؿمتي ّ مالهت ُوَ ثـاي
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 ٕلجن هي هِـثبى ٩ّلجي ىبػ ػلي ُوَ ثـاي

 

 ٕلجن هي اهْؿ گيبيو ُوَ ثـاي

 

 ٕلجن هي الِي ُؼايت ت٥ْي٨ ُوَ ثـاي

 

 ٕلجن هي ؿّفا٥قّى هٌْٞيت ُوَ ثـاي ّ

 

 

 

 کل ُوَ ّ چيق ُوَ کـاًت ثي ل٤ٖ ثَ اکٌْى ُن.هي ٩بػؿ عؼاي
 ثَ ات هِـّيبؿي تّْػمت پبيبى ثي ٩ؼؿت ػاؿم ّثبّؿ مبفػ هي تْاًگـم

 تـيي ثغو ّؿّبيت ثِتـيي اف مـىبؿت ل٤ٖ ُوـاٍ

 

 .ىتبثؼ هي يبؿين ثَ فًؼگي لهنبئ ُوَ ػؿ ُب ؿاٍ
 

 پل

 

 اؿاػٍ ثَ ؿا هنبئلن ُوَ ّگيبيو اهْؿم ُوَ ٝبلي اػاؿٍ عبٕـ آمْػٍ
 .مپبؿم هي تْ  ٩ؼؿتوٌؼ

 

 کٌين هي ؿّ کبؿ ايي چـا ، ثگيـيؼ ثبال ؿّ ؿامتتْى ػمت ل٦ٖب)

 ؿّ عؼا ي عبًَ ػّؿ ْٕا٣ هيغْايؼ ّ هيـيؼ عؼا ي عبًَ ٩ّتي ىوب
 موت ثَ ؿّ ؿامت ػمت ّ ثبينتيؼ االمْػ صزـ کٌبؿ ثبيؼ کٌيؼ، ىـّٛ

 .کٌيؼ ثلٌؼ مٌگ اّى
 .کٌيؼ هي ثيٞت عؼا ثب ػاؿيؼ ىوب اًگبؿ گ٦تي کَ ػاؿين ؿّايبت ػؿ

 .هيگؾاؿي عؼا ػمت ػؿ ػمت ػاؿي اًگبؿ گ٦تي هَْٞهيي
 ايٌکَ هگـ ًؼاؿيؼ ؿّ ػّم ػّؿ ي اربفٍ هيکٌيؼ ْٕا٣ کَ ػّؿ يک ّ

 .کٌيؼ ثيٞت ػّثبؿٍ
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 (ثؼين ٩ْل عؼاهْى ثَ هيغْاين هب صبال
 

 الِب ثبؿ

 

 ّ ل٤ٖ ثَ ؿّفهبى ُـ کَ هبًين تِٞؼهي ايي ثـمـ ّ ػُين هي ٩ْل تْ ثَ
 ه٦ٌي کالم ًَ ّ کٌين ه٦ٌي ثـػاىت ًَ ّ ثبىؼ ٩جل افؿّف ثِتـ تْ  ٥ي٨ تْ
 .کٌين ات ًبمپبمي ًَّ آّؿين فثبى ثـ
 

 

 

 

 

 

 ثَ ٝي٨ ؛ ٕاليي کليؼ ًِويي/ ىين ّ ينتث رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   عْييتي

 

 

 رلنبت ػؿ ، ٥ـٌُگ امتبػ ه٥ْ٪يت کالمِبي ٝقيق ُوـاُبى ّ ػّمتبى
 ايي ػؿ ، کـػين ٍضجت ه٥ْ٪يت ٕاليي کليؼ ُيت عًَْ ػؿ گؾىتَ
 ىوب ثب" عْييتي ثَ ٝي٨" يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ ًِويي هْؿػ ػؿ رلنَ

 .کٌين هي ٍضجت
 

 

 

 ه٥ْ٪يت ٕاليي ؼکلي ًِويي

 : عْييتي ثَ ٝي٨
 .امت ػّمتي عْييتي ، امت عْييتي ثَ ٝي٨ ، ه٥ْ٪يت ثٞؼي کليؼ
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 :ثؼين اًزبم ُن ثب کبؿي يَ اّل ُويي ثؼيؼ اربفٍ ػّمتبى
 

 

 هي!  ثـيؼ عْػتْى ي ٍؼ٩َ ٩ـثْى صبال ، آيٌَ رلْي ثـيؼ االى ُويي
 ؟ تًْيؼ هي چ٪ؼؿ ؟ تًْيؼ
 

 

 .ثـين عْػهْى ي ٍؼ٩َ ٩ـثْى تًْين ًوي هب ـاکخ هتبم٦بًَ
 .ثـين إـا٥يبًوْى ي ٍؼ٩َ ٩ـثْى تًْين ًوي کَ ُنت ُن ُويي ثـاي ّ
 

 

 ًگ٦تَ عْػه ثَ ّ ًکـػٍ ًگبٍ آيٌَ ػؿ ثضبل تب کَ کني!  ٝقيق ػّمتبى
 ػاؿم ػّمتت ثگَ هبػؿه ثَ هخال هوکٌَ چْٖؿ ، ػاؿم ػّمتت ، هِـثْى

 ؟
 

 

 ٝو٨ اف هوکٌَ چْٖؿ ًجْميؼٍ ؿّ عْػه آيٌَ تْي ت٩ّ ُيچ کَ کني
 ؟ ثجْمَ ؿّ ٥ـفًؼه يب ُونـه ّرْػ
 

 

 کٌَ هي هضجت ًْفاػه ٥ـفًؼ ثَ ّرْػ ٝو٨ اف کني ٩ّتي!  هي ػّمت
 ؟ ػاؿٍ ت٩ْٞي اّ اف آيب ؟ ّؿفٍ هي ٝي٨ ّ
 

 

 ٝي٨ ثِت ، هيگي ثِو ّ ّؿفي هي ٝي٨ ات هبَُ مَ ًْفاػ ثَ هخال
 ؟ ثجْمي هٌْ کَ ٕيىـ ثَ ّؿفم هي
 

 

 هي اثـاف ًْفاػهْى ثَ ػاىت چين ثؼّى ؿّ ٝي٨ ّ هضجت!  هي ػّمت
 ثَ چـا. ًْفاػٍ اّى ًوْ ّ ؿىؼ ثـاي الفم چيقُبي ايٌب چْى کٌين
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 ثَ هب گ٦تَ کي ؟ ًْؿفين ٝي٨ عْػهْى ثَ چـا ؟ ًکٌين هضجت عْػهْى
 ًؼاؿين؟ ًيبف ٝي٨ ثَ ؟ ًؼاؿين ًيبف هضجت

 

 

 ًيبف ٝي٨ ثَ ثقؿگب آػم ثؼٍ ًيْى کَ ثيبؿيؼ هي ثـاي چيقي ػليلي يَ
 .ًؼيؼم هي ىبيؼ ثگيؼ!  ثقؿگي مغي ، صؼيخي اي آيَ يَ ، ًؼاؿى
 

 

 ػٍ ايي اف يکي ، کٌؼ هي ًبفل هْمي ثَ ؿّ ٥ـهبى 10 عؼاًّؼ ٩ّتي
 .ثبه ػاىتَ ػّمت" عْػت هخل" ؿّ ًْٝبًت ُن هْمي:  ايٌَ ٥ـهبى

 .ثبىين ػاىتَ ػّمت عْػهْى هخل ؿّ ػيگـاى ػاػى يبػ هب ثَ هب ثقؿگبى
 

 

 ػّمت ؿّ عْػهْى مبلِبمت هب ، ُنت ايٌزب هِن ي هنئلَ يک اهب
 مبلِبمت ثبىين؟ ػاىتَ ػّمت عْػهْى هخل ؿّ ػيگـاى چزْؿي!  ًؼاؿين

 ػيگـاى ثَ چْٖؿ ، ًؼاىتين عْػهْى ثب اهيق هضجت ّ ٝبى٪بًَ گپ يَ
 ؟ ثْؿفين ّٝي٨ کٌين هضجت

 

 

 ! هي ػّمت
 ، ثبىي ػاىتَ ػّمت ؿّ عْػت کَ ، ثگيـ تَويوي يَ االى ُويي ثيب

 ، ًکـػٍ عؼاي ُنتن ػؿ١ّگْ هي هخال!  ُب ًينت اعال٩ي ٦ٍبت هٌْٚؿم
 هٌْٚؿم ًَ!  ثکين عْػهْ لپ!  ثبصبل ػؿ١ّگْي اي:  ثگن عْػم ثَ

 ثب ، ُنتي کَ ُويٌي ، ٙبُـيَ ىکل هٌْٚؿم ، ًينت اعال٩ي ٦ٍبت
 .٩يب٥َ ّ ىکل ُويي ، ٩ْاؿٍ ّ ٩ؼ ُويي ثيٌي ُويي
 

 

 هي ک٦و يَ ، ػاؿي کْتبُي ٩ؼ کَ هضتـم عْاُـ ، هي ٝقيق هي ػّمت
 ؟ چي ثـاي!  تـٍ ثلٌؼ عْػت ٩ؼ کل اف اه پبىٌَ پْىي
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 ٩ؼه ايي ّاي ًگَ ػيؼ عيبثْى تْ عْامتگبؿي اگَ هخال ايٌکَ ثـاي
 هي ؿّ تْ پبىٌَ ثؼّى َعًْ تْ کَ ثبالعـٍ ؟ چي ثٞؼه عت ؟ کْتبَُ

 ! ثيٌَ
 

 ! هيـي کلٌزبؿ ٩ؼت ثب ػاؿي ػائن ، ًؼاؿي ػّمت عْػتْ تْ
 

 

  چيَ ايي آعَ اٍ!  هيٌؼافي ثيٌيت ثَ ًگبٍ يَ ، آيٌَ رلْي هيـي کَ ػّمتي
 ! ثْػ ثبال مـ ّ کْچيک اگَ ثْػ ثبصبال چ٪ؼ!  اي ک٥ْتَ ؟

 ت٩ْٜ ّ هيغْاي ؿچْٖ ، ًويييٌي عْػت ػل ثَ عْػت تْ!  هي ػّمت
 چْٖؿ!  ًويبي کٌبؿ عْػت ثب عْػت ٩ّتي ؟ ثييٌي ػيگـاى ػل ثَ ػاؿي

 ؟ ثيبى کٌبؿ ثبُبت ػيگـاى ػاؿي اًتٚبؿ
 

 

 فًؼگي ىـيک يَ ّ عْة فًؼگي يَ ػاىتي ه٥ْ٪يت هِن ؿهْف اف يکي
 ىوب ، ثبىي ػاىتَ آؿاهو اصنبك م٪٤ يَ فيـ اّ ثب کَ کني ، عْثَ
 ىـيک ٩ّتي ، ثبه ػاىتَ ؿّ فًؼگي اهکبًبت ُوَ ثبه پْلؼاؿ کلي

 ؟ ه٥ْ٪يتيَ چَ ؟ ايَ فًؼگي چَ ايي ثبىي ًؼاىتَ عْثي فًؼگي
 

 

 عْػت ُنتي کَ چي ُـ ، ال١ـي ، چب٩ي ، ثلٌؼي ، کْتبُي!  هي ػّمت
 عؼا کَ ثؼين ًوـٍ ّ ثِب چيقُبيي ثَ ثگيـين يبػ ّ ، ثبه ػاىتَ ػّمت ؿّ
 عؼا ُبي ثٌؼٍ ، ػٌُؼ هي ًوـٍ عؼا ُبي ثٌؼٍ کَ چيقايي ًَ هيؼُؼ ثِب

 ! هيـى هي تْ ّ هي هخَ ُن اًّب ؟ ُنتي چيکبؿٍ
 

 

 ... ثي٦تَ ات٦ب٩ي چٌيي ٩يبهت ػؿ هوکٌَ

 ُبي ثيٌي کَ گالثي ّ گل ّ هضتـم ػّمتبى:  کٌي اٝالم ثلٌؼگْ پيت
 عيلي ، ثِيت ثجـى تيـي٤ کٌي ل٤ٖ ، مبًتَ مَ اف کوتـ عْىگليْى
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 گن ، ُنتو اي ک٥ْتَ ّ ثقؿگ ػهب١يْى کَ ُن اًِّبيي ، اّهؼى عْه
 ! رٌِن ثـى ىي
 

 

 عؼا کَ ثؼين ثِب چيقي ثَ ثيبيي ، ٝقيق ػّمتبى!  ًَ کَ هٞلْهَ ؟ هييَ
 ّ عل٨ ٩ّت اّى ، ػاؿين ػّمت ؿّ عْػهْى ٩ّت اّى ، ػُؼ هي ثِب

 ، هِـثًْن چْى ػاؿم ػّمت ؿّ عْػم ، ػاؿين ػّمت ُن ؿّ عْهْى
 ػّمت ؿّ عْػم ، کٌن هي کوک ػيگـاى ثَ چْى ػاؿم ػّمت ؿّ عْػم
 . ُنتن ػًيب چيق ُوَ اف ػلجنتگي ثؼّى چْى ػاؿم
 

 

 ثي اًتٚبؿ ، ثبىين ًؼاىتَ ػّمت ؿّ عْػهْى هب ٩ّتي ، ٝقيق ػّمتبى
 کبئٌبت ُؼايبي ، ثبىؼ ػاىتَ ػّمت ؿّ هب کبئٌبت ثغْاين کَ امت ربيي

 . ثبىَ ػاىتَ ػّمت ؿّ ًِّبا کبئٌبت کَ ىْػ هي کنبًي آى اف
 ثبؿ مَ ؿّفي هي ٩ّتي ، ًؼاؿم ػّمت ؿّ عْػم هي ٩ّتي ، هي ػّمت

 هي موت ثَ کبئٌبت ُؼايبي ًؼاؿٍ اهکبى!  اٍ اٍ هيگن ، هيگن ثؼ عْػم ثَ
 .ثيَ مـافيـ

 

 

 عْػتْى ، کٌيؼ ّؿفي ٝي٨ عْػتْى ثَ ّ ّاينيؼ آيٌَ رلْي ، اهـّف اف
 ٍضجت ػاؿيؼ هيکل کَ ثؼًتْى اْٝبي ُوْى ثب اهـّف اف ، ثجْميؼ ؿّ

 ، رٌگي هي ثيٌيت ثب ػاؿي مبلَ 10 ، کٌيؼ هضجت ثِيْى ٝبى٪بًَ ّ کٌيؼ
 عْىگل ّ اي ک٥ْتَ ثيٌي مالم رْى آط:  ثگْ ، ّاينب آيٌَ رلْي صبال
 ثَ تْرَ ثؼّى ، ثبىي ػاىتَ ػّمت ُن ؿّ هـػم تب ثکي ؿّ کبؿ ايي!  هي
 .ُيکل ّ ٩يب٥َ ّ ىکل ّ ٩ْاؿٍ ّ ٩ؼ
 

 

 ػاىتَ ػّمت ُويٌزْؿي ؿّ هـػم ّ عْػم هي اگـ ، هي٦تَ ٩يٌگي ات٦ب٧
 امت٦بػٍ مْء ، ػاىت عْاٌُؼ ػّمت هٌْ ُويٌزْؿي ُن اًِّب ، ثبىن
 . ًينت هغبل٤ رٌل هٌْٚؿم ، ُب ًکٌيؼ
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 ثگن ، کٌن مالم ثِو ٝبى٪بًَ ، کٌن هضجت اػاؿٍ تْ آ٩بم ُوکبؿ ثَ آ٩بم هي
 ، ثجـى ىْؿتْ هـػٍ ثگن ايٌکَ ربي ثَ ، ثيٌوت هي اهـّف کَ عْىضبلن

 .اّهؼ ايي ثبفم اٍ
 

 

 ثي ، کٌَ هي اثـاف ُوَ ثَ ؿّ هضجتو ، ػاؿٍ ػّمت ؿّ عْػه کَ کني
 کي ، ايَ ک٥ْتَ ػهب١و کي عْىگلَ کي ًينت هِن ػيگَ ّامو ، ػ١ؼ١َ
 .هيؼٍ ُؼيَ ُوَ ثَ ؿّ ٝي٪و!  چب٩َ کي ال١ـٍ کي کْتبَُ
 ثبال هيبػ آة ؟ ٩يٌگَ چ٪ؼؿ ػيؼيؼ ؿّ ٥ْاؿٍ ؟ هييَ چي ًيؼهيؼّ ا٩ًّْت
 ػّثبؿٍ ، ثيٌي هي کٌي هي کي٤ ث٪يَ ، هيؼٍ ًيْى ُوَ ثَ ؿّ ُب فيجبيي

 ايي يٌٞي ، کيَ هي ثبال ؿّ آة ػّثبؿٍ هْتْؿ يَ پبييي هيـٍ آة اّى
 . ثبال ّ پبييي هيبػ ػّثبؿٍ هييَ ًخبؿ هيبػ ٝي٨
 

 

 اّ ، کٌن هي هضجت اّ ثَ هي ، هييَ ربؿي ي٩ّت ٝي٨ ، ُويٌَ ُن ٝي٨
 ًخبؿ ػ١ؼ١َ ثي ٝي٨ ربهَٞ کل ػؿ ُويٌْٖؿ يکي اّى ، ػيگَ يکي ثَ

 .هييَ
 اف کَ ايي ؟ امت کبؿعًَْ ّ ػاًيگبٍ ّ عًَْ ّ پْل ٥٪ٔ ه٥ْ٪يت هگَ
 ايٌن ، کٌين ًخبؿ ٝي٨ ، کٌين هضجت ُن ثَ ، ثجـين لؾت ثْػى ُن کٌبؿ

 .ه٥ْ٪يتَ ُن ايي کٌين کي٤ فًؼگيوْى ي حبًيَ ًيَحب اف کَ ايٌي ، ه٥ْ٪يتَ
 

 

 ؟ ثگن ثـاتْى ّا٩ٞي ػامتبى يَ
 يکي اف ، عًَْ ثـگـػٍ هيغْامتَ ، ّيتٌبم رٌگ تْ اهـيکبيي مـثبف يَ
 ثـگـػم هيغْام هيگَ ، هيقًَ فًگ هبػؿه ّ پؼؿ ثَ اهـيکب ىِـُبي اف

 ، ثـگـػٍ اػهيغْ هْى ثچَ هييي عْىضبل کلي هبػؿ ّ پؼؿ ، پييتْى
 ؟ چي!  ُنت هيکلي يَ ٥٪ٔ هيگَ پنـٍ
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 ًؼاؿٍ ػمت يک ّ پب ػّ ، هيي ؿّ ؿ٥ت ايي ، ُنت هي ثب پنـي يَ هيگَ
 ّ ثيبػ کٌن عْاُو افتْى هييَ ، ًؼاؿٍ اهـيکب ػؿ ُن ؿّ کل ُيچ ، االى

 ؟ کٌَ فًؼگي هب ثب
 ؿّ اّى تهنئْلي تًْين ًوي هب ، مغتَ عيلي ايي ًَ:  گ٦تي هبػؿه ّ پؼؿ

 ، کٌين رْؿ ّ روٜ ؿّ آػم ايي ىت تب ٍجش تًْين ًوي کَ هب ، ثپؾيـين
 .ثيب ٥٪ٔ عْػت

 هيگَ ّ هيقًَ فًگ مـثبف اّى هبػؿ ّ پؼؿ ثَ پليل ثٞؼ ؿّف مَ ػّ
 پنـ ثَ هتٞل٨ کٌين هي ٥کـ کَ ُنت اي رٌبفٍ ، مب٦ًـاًنينکْ ثيبيي
 . ثبىَ ىوب
 

 

 هي تٞزت ثب کٌي هي ثبف ؿّ رٌبفٍ ٩ّتي ّ هيـى ُـامبى هبػؿ ّ پؼؿ
 ! ًؼاؿٍ ػمت يک ّ پب 2 پنـىْى کَ ثيٌي
 ىؼٍ ؿػ هبػؿ ّ پؼؿ ّ ثْػ کـػٍ اهتضبى ؿّ هبػؿه ّ پؼؿ پنـٍ اّى

 .ثْػى
 

 

 کن ّا٩ٞي ٝي٨ اً٪ؼؿ ، کٌين ًخبؿ ّا٩ٞي ٝي٨ ُن ثَ ثيبيي!  هي ػّمتبى
 الکي. هييَ بؿًخ ُوؼيگَ ثَ عيبثًْب تْ تْعبلي ّ پْچ ُبي ٝي٨ کَ ىؼٍ

 .ُن تبپ ّ تيپ ثَ هيقًي ُن ػيگَ هبٍ مَ ، هييي ٝبى٨
 

 

 ربهَٞ ي ؿىتَ ػکتـاي ػاًيزُْبي اف ، ُبپکيٌق ربى ػاًيگبٍ پـ٥ّنْؿ
 ، ىِـ رٌْة ثـيؼ هيگَ ثِيْى ، ثؼى اًزبم تض٪ي٪ي يَ کَ هيغْاػ ىٌبمي

 ثَ ّ ؼثيبؿي ٝول ثَ تض٪ي٨ اًِّب فًؼگي اف کٌيؼ اًتغبة ؿّ پنـثچَ 200
 ؟ ًَ يب ُنت هتَْؿ آًِب ثـاي ؿّىٌي ي آيٌؼٍ آيب ثگيؼ هي
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 ؿّ ُبىْى فًؼگي ، کٌي هي هَبصجَ ُب ثچَ ثب ، هيـى ػکتـا ػاًيزْيبى
 گؼايي ، کٌي هي ػمت٦ـّىي ُب ثچَ ايي اف عيلي کَ ثيٌي هي ، ثيٌي هي
 ... ّ کٌي هي کبؿگـي ، کٌي هي پبک هبىيي ي ىييَ ، کٌي هي

 آيٌؼٍ ثَ اهيؼي ُيچ:  کٌي هي اٝالم ايٌْٖؿ ؿّ تض٪ي٪بت ًتبيذ ُبػاًيزْ
 ، ؿًّؼ ايي ثب ُب ثچَ ايي ػؿٍؼ 90 کٌين هي ثيٌي پيو هب ، ًينت ايٌِب ي
 .کـػ عْاٌُؼ مپـي فًؼاى ػؿ ؿّ فيبػي هؼت آيٌؼٍ ػؿ

 ُبپکيٌق ربى ػاًيگبٍ ػؿ ٕـس ايي ّ هيؼٍ اي ًوـٍ ٕـس ايي ثَ امتبػ
 .هييَ ثبيگبًي

 

 

 ُبي ٕـس ي هٖبلَٞ صبل ػؿ ، ػاًيگبٍ امبتيؼ اف يکي ثٞؼ مبل 25
 ، ٝبلي چ٪ؼؿ هيگَ ، عْؿٍ ثـهي تض٪ي٨ ايي ثَ کَ ثْػٍ ػاًيگبٍ تض٪ي٪بتي

 پيو ّا٩ٞب ثجيٌيؼ ّ کٌيؼ پيؼا ؿّ ُب ثچَ ايي ثـيؼ ، هيگَ ػاًيزُْبه ثَ
 ! ًَ يب ىؼٍ هض٪٨ ُب ثچَ ايي هْؿػ ػؿ ثيٌي
 

 

 پيؼا ُن اهـيکب تْ ، کٌي هي پيؼا ؿّ ُب ثچَ ّ هيگـػى ّ ىهيـ ػاًيزُْب
 مبػگي ثَ ايٌتـًت ؿّ ، ؿاصتَ عيلي ، ًينت ايٌزب هخل ُب آػم کـػى
 .کـػ پيؼا هييَ

 ايبلت ثَ ثْػى کـػٍ کْچ يب ٦ًـ 20 ، هييي پيؼا ٦ًـ 180 ٦ًـ 200 اّى اف
 .ًجْػى ػمتـك ػؿ ّ ثْػى هـػٍ يب ػيگَ ُبي
 

 

 تـيي ٝبلي ػؿ ّ ثْػى هيب١ل ثِتـيي ػاؿاي ٦ًـ 176 ، ٦ًـ 180 ايي اف
 .ػاىتي ٩ـاؿ فًؼگي مٖش
 

 

 .عْة ثنيبؿ ُبي فًؼگي ثب...  ّ ّکيل ّ هٌِؼك ّ پقىن
 مـاٟ هيـٍ عْػه ، کٌَ هي تٞزت امتبػ ، هيجـى امتبػ پيو ؿّ ًتيزَ
 .٦ًـ 176 ايي تک تک
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 ؟ عْثَ فًؼگيت اً٪ؼؿ چـا ؟ ًينتي فًؼاى چـا ؟ ًيؼي ثؼثغت چـا تْ
 ؟ چـا ؟ کـػي ًوي ػمت٦ـّىي هگَ

 : هيؼى پبمظ يَ ػؿٍؼىْى 75 ، ٦ًـ 176 ايي اف
 

 

 ... کَ ػاىتين هٞلوي عبًن يَ هب آعَ

 هي ، هيجـى امن هٞلويْى عبًن اف ُوَ ايٌِب هيگَ ، هييَ ربلت هّْْٛ
 ثنيبؿ ّلي ، امت ٍفًؼ ثلَ هيجيٌَ ّ ، ًَ يب امت فًؼٍ هٞلن اّى ثجيٌَ گـػٍ
 ... ىوب هيگي ُوَ ّ ايٌَ رـيبى هيگَ ، مـا١و هيـٍ امتبػ ، پيـٍ

 

 

 ؟ چيَ هي ه٥ْ٪يت ؿهق ثؼًّي هيغْاي ، هيگَ ّ هيقًَ لجغٌؼي پيـ هٞلن
 االى چـا ثؼًّي هيغْاي ؟ ًيؼى ٩بچب٩چي ّ ػفػ ُب ثچَ ايي چـا هيؼًّي

 ؟ ُنتي گيفًؼ مٖش تـيي ٝبلي ػؿ ّ ُنتي هيب١ل ثِتـيي ػؿ
 ، ّؿفيؼم هي ٝي٨ ُب ثچَ ايي تک تک ثَ ػل ٍوين اف هي:  ايٌَ ػليلو

 .کـػم هي ٍضجت ٝبى٪بًَ ُب ثچَ تک تک ثب
 

 

 گـيق ٦ٕل آّؿػ هکتت ثَ روَٞ***  هضجتي ي فهقهَ ثْػ اؿ هٞلن ػؿك
 ؿا پبي

 

 

 ٩جلو عْػهْى ٝبى٨ کَ ىـٕي ثَ ػيگـاى ثَ ٝي٨ ، امت مبػٍ عيلي
 عْػهْى تٌِب ًَ ، ثبىين ػاىتَ ػّمت ُنتين کَ ؿّ ُويٌي اگـ ، ثبىين

 تًْين هي ثلکَ ، ثـين ثبال يکي يکي ؿّ ه٥ْ٪يت ُبي پلَ تًْين هي
 .ثـمًْين ه٥ْ٪يت ثَ ُن ؿّ ػيگـاى
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 پـي ُْا ثـ اگـ ، ثبىي عني ؿّي آة ثـ اگـ:  هيگَ اثْالغيـ اثْمٞيؼ
 .ثبىي کني تب آؿ ػمت ثَ ػلي ، ثبىي هگني

 

 

 اف تـ ؿّىي اي چِـٍ ثب اي ٝؼٍ ؿمتبعيـ ؿّف ػؿ:  هيگي پيبهجـ
 کَ ُنتٌؼ کنبًي ايٌِب ، ػاؿًؼ ّاال ثنيبؿ ربيگبُي ّ ُنتٌؼ عْؿىيؼ

 . عؼا عبٕـ ثَ ٥٪ٔ ػاىتٌؼ هي ػّمت
 ، ًؼاىتي ػّمت...  ّ پْل ّ عْىگل ُيکل ّ عْىگل ػهبٟ عبٕـ ثَ

 .عؼا عبٕـ ثَ ٥٪ٔ
 

 

 ثب کَ کني اّى ، هيؼى ػمت ُن ثب ٦ًـ ػّ ٩ّتي:  ٌؼ٥ـهبي هي پيبهجـ
 ، ػاؿٍ ػّمت ؿّ يکي اّى ثييتـ ّ هيگيـٍ ؿّ ػيگـي ػمت تـ هضجت

 .ػاؿٍ ػّمت ثييتـ ؿّ اّى ُن عؼا
 

 

 کٌٌؼ هي گوبى کَ اىتجبٌُؼ ػؿ چ٪ؼؿ اًنبًِب:  هيگَ هبؿکق گبؿميب گبثـيل
 پيـ فهبًي ػاًٌؼ ًوي ّ ثبىٌؼ ٝبى٨ تْاًٌؼ ًوي ػيگـ ىؼًؼ پيـ کَ فهبًي

 .ثبىٌؼ ٝبى٨ ًتْاًٌؼ کَ ىًْؼ هي
 

 

 ػُويي هْؿػ ػؿ – ام٦ٌؼهبٍ 24 ىٌجَ مَ – ثٞؼي ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 عْاُين ٍضجت ، ػيگـاى ّ عْػ ثب ىؼى يکپبؿچَ يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ
 .کـػ
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  هب ثب
 پل

 

 اؿاػٍ ثَ ؿا هنبئلن َُو ّگيبيو اهْؿم ُوَ ٝبلي اػاؿٍ عبٕـ آمْػٍ
 .مپبؿم هي تْ  ٩ؼؿتوٌؼ

 

 کٌين هي ؿّ کبؿ ايي چـا ، ثگيـيؼ ثبال ؿّ ؿامتتْى ػمت ل٦ٖب)

 ؿّ عؼا ي عبًَ ػّؿ ْٕا٣ هيغْايؼ ّ هيـيؼ عؼا ي عبًَ ٩ّتي ىوب
 موت ثَ ؿّ ؿامت ػمت ّ ثبينتيؼ االمْػ صزـ کٌبؿ ثبيؼ کٌيؼ، ىـّٛ

 .کٌيؼ ثلٌؼ مٌگ اّى
 .کٌيؼ هي ثيٞت عؼا ثب ػاؿيؼ ىوب اًگبؿ گ٦تي کَ اؿينػ ؿّايبت ػؿ

 .هيگؾاؿي عؼا ػمت ػؿ ػمت ػاؿي اًگبؿ گ٦تي هَْٞهيي
 ايٌکَ هگـ ًؼاؿيؼ ؿّ ػّم ػّؿ ي اربفٍ هيکٌيؼ ْٕا٣ کَ ػّؿ يک ّ

 .کٌيؼ ثيٞت ػّثبؿٍ
 

 (ثؼين ٩ْل عؼاهْى ثَ هيغْاين هب صبال
 

 

 ّ ل٤ٖ ثَ ؿّفهبى ُـ کَ هبًين يتِٞؼه ايي ثـمـ ّ ػُين هي ٩ْل تْ ثَ
 ه٦ٌي کالم ًَ ّ کٌين ه٦ٌي ثـػاىت ًَ ّ ثبىؼ ٩جل افؿّف ثِتـ تْ  ٥ي٨ تْ
 .کٌين ات ًبمپبمي ًَّ آّؿين فثبى ثـ
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 يکپبؿچَ ؛ ٕاليي کليؼ ػُويي/ ٦ُتن ّ ثينت رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   ػيگـاى ّ عْػ ثب ىؼى

  
  
 

 رلنبت ػؿ ، ٥ـٌُگ امتبػ ه٥ْ٪يت کالمِبي ٝقيق ُبىُوـا ّ ػّمتبى
 رلنَ ايي ػؿ ، کـػين ٍضجت ه٥ْ٪يت ٕاليي کليؼ ًَ عًَْ ػؿ گؾىتَ

 - ػيگـاى ّ عْػ ثب ىؼى يکپبؿچَ" يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ ػُويي هْؿػ ػؿ
 .کٌين هي ٍضجت ىوب ثب "-ؿّػؿثبينتي گؾاىتي کٌبؿ
 

 

 

 

 ػيگـاى ّ عْػ ثب ىؼى يکپبؿچَ:  ه٥ْ٪يت کليؼ ػُويي

 يب ثيبػ عْىوْى ػيگـاى کبؿُبي اف عيلي اف هب هوکٌَ ، ٝقيق ػّمتبى
 ُيچ ، ًيْهؼٍ عْىوْى کبؿ اّى اف هب ثگين ًؼاؿٍ اىکبلي ، ًيبػ عْىوْى

 . ا٥تَ ًوي ُن ات٦ب٩ي
 ًَ ، ثقًين اًِّب ثَ ؿّ ػلوْى صـ٣ يٌٞي" ػيگـاى ثب ىؼى يکپبؿچَ"

 يب ، ثگين ثؼ افه اّ مـ پيت ثـين ثٞؼ ، کٌين ٩بين ، ًگين ؿّ صـ٣ ايٌکَ
 .ثکٌين ١يجت يب ، ثقًين تِوت

 آ٩بي ، کٌَ هي ثؼي کبؿ يَ ُونـه ، ثقًين" ػؿمت" ؿّ صـ٣ ّلي
 ! ثگن ثِو ثبيؼ ، ػيگـاى ثب ىؼى يکپبؿچَ گ٦تَ ٥ـٌُگ

 ! کـػي کَ ثْػ کبؿي چَ ايي هنغـٍ آعَ    -
 .ثگيؼ ػؿمت ، ُب ًگيؼ ايٌْٖؿي

 

 

 ػيؼى ، ؿ٥تي هي هنزؼ ثَ ػاىتي ، ثْػى کْػک صنيي اهبم ّ صني اهبم
 ثب ، ثگين ثِو ثـين گ٦تي ، اىتجبٍ هيگيـٍ ّّْ ػاؿٍ پيـهـػي يَ

 ثِو هوکٌَ ، کْچيکين تب ػّ هب ثگين ثِو ثـين االى اگَ گ٦تي عْػىْى
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 ثگيؼ هييَ ثجغييؼ گ٦تي پيـهـػٍ پيو ؿ٥تي ، کـػى کبؿي يَ ، ثغْؿٍ ثـ
 ؟ ػؿمتَ هب اف يکي کؼّم ّّْي

 ىوب ، هيگَ ّ کٌَ هي گـيَ پيـهـػٍ ، گـ٥تي ّّْ ػؿمت ُن ػّ ُـ ّ
 .هٌن گـ٥تَ ّّْ اىتجبٍ کَ اًّي ، گـ٥تيؼ ّّْ ػؿمت ػّتْى ُـ
 

 

 ؟ چـا ، ػؿمت ّلي ، ثقًين ؿّ صـ٥وْى يٌٞي ػيگـاى ثب ىؼى يکپبؿچَ
 ُبي ُبلَ ييتـ ٩ْي هب فهبًي گ٦تن اًـژي ُبي ُبلَ ثضج تْ يبػتًَْ
 ؟ ثبىين آل٦ب ّّٞيت ػؿ کَ کٌين هي مبٕٜ عْػهْى اف ؿّ اًـژي

 ثب کَ کني ، ثبىين کبهل آؿاهو ػؿ هب کَ هيبػ پؼيؼ فهبًي آل٦ب ّّٞيت
 .رٌگَ صبل ػؿ ػيگـاى ثب ؽٌُو ػؿ هؼام ، ًينت يکپبؿچَ ػيگـاى

 امت رٌجَ ثي چ٪ؼؿ ، کـػ ثْػ کبؿي چَ ايي ، ثجـى ىْؿىْ هـػٍ اٍ اٍ
... 

 

 

 مبػگي ثَ پل ، ثبىَ – آل٦ب – کبهل آؿاهو ّّٞيت تْ تًَْ ًوي کَ ايي
 .ىْػ هي هضـّم ُب پـتـاکن رؾة اف آػم ايي
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 ػيگـاى ثَ ًينتين صبّـ ايٌکَ عبٕـ ثَ ؿّ کْچک چيقُبي هب گبُي
 .ًويبين ثـ پنو اف ّ ا٩يبًْك يک هييَ کَ کٌين هي روٜ اًّ٪ؼؿ ، ثگين
 

 

 اهـ يک ملي٪َ اعتال٣ ربًجَ چٌؼ يب ػّ اؿتجبٓ يک ػؿ ثبىَ يبػهْى
 ًگبٍ هنئلَ يک ثَ هغتل٤ هٌٚـُبي اف هب ًؼاؿٍ اىکبلي ُيچ ، ٕجيٞيَ

 هي" ثگين کَ هيؾاؿين ايي ثـاي ؿّ ٝوـهْى هب هتبم٦بًَ ّلي ، کٌين
 کٌين هي تل٤ ػاًين ًوي کَ هنبئلي ثـاي ؿّ ٝوـهْى هب ،"  هيگن ػؿمت

 ! کٌين هي ػ٥بٛ ُبهْى ًؼاًنتَ اف ،
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 ملي٪َ ّ ُب ثـػاىت ، ًٚـات ، ػيگـاى ، ثپؾيـين ثبيؼ ، ىؼى يکپبؿچَ ػؿ
 ثَ ؿّ عْػهْى ًٚـ تًْين ًوي هب ، ػاؿى ؿّ عْػىْى ىغَي ُبي
 . کٌين تضويل اًِّب
 

 

 کلي ايٌکَ اف ٩جل ، ؿاصت عيلي ، ؿک عيلي ، مبػٍ عيلي تًْي هي ّلي
 عْىن کبؿت يب ؿ٥تبؿ ايي اف هي ثگين اًِّب ثَ ، ثؼين آفاؿ ؿّ عْػهْى

 ثـاي اًِّب ًَ ّ کٌين ثبفي ٥يلن اًِّب ثـاي هب ًَ هييَ ثبٝج ايي ، ًيْهؼ
 ػؿ اػا ، کٌين هي ثبفي ٥يلن ُن ثـاي ػاؿين مبلِبمت ، ثقًي ً٪بة هب

 .هيبؿين
 

 

 ثْػين ؿاصت ّ ؿک ثْػ عْة چ٪ؼؿ ، هيگين ػؿّٟ ُن ثَ ػاؿين مبلِبمت
 .کـػين ًوي ثبفي ٥يلن ّ

 ، هبػؿم ثگيؼ ، ُبتْى عبًْاػٍ مـاٟ ثـيؼ اهـّف ُويي:  ٝقيق ػّمتبى
 ايي ؿامتو ًيْهؼ عْىن ؿ٥تبؿت ايي اف هي ثـاػؿم ، ُونـم ، پؼؿم

 .هيؼٍ آفاؿ هٌْ ػاؿٍ ؿ٥تبؿت
 ! اصتيبٓ ثب عيلي ّلي ثگيؼ ؿّ ػلتْى صـ٣ ثِيْى ّ ثـيؼ
 

 

 صـ٥تْ ّلي ػ٩ت ثب عيلي ، آؿّم عيلي کي ث٢لو کي وًْافى ثجْمو
 ُبي ُبلَ ػيگَ ىؼ روٜ اگَ چْى ، ػلت تْ ثيَ روٜ ايي ًؾاؿ ، ثقى

 رؾة ؿّ چيقي فًؼگي ػؿ تًْي ًوي ّ ، ػاىت ًغْاُي اي ٩ْي اًـژي
 .کـػ ًغْاُي پيؼا ػمت ُن اي ٝوؼٍ ه٥ْ٪يت ثَ هٖوئٌب ّ ، کٌي
 

 

 افىْى اهيت ُويي هيقًي اًِّب َث ؿّ ػلت صـ٣ تْ کَ ُوًْْٖؿي
 .ثقًي تْ ثَ ؿّ ػليْى صـ٣ ُن اًِّب کي عْاُو
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 ثِن ىؼي ًبؿاصت ػمتن اف اگـ ، ثگيي ثِن ػاىتن ثؼي ؿ٥تبؿ ربيي اگَ
 .ثؾاؿ رـيبى ػؿ هٌْ کـػٍ ًبؿاصت ؿّ تْ ؿ٥تبؿي اگـ ، ثگْ
 

 

 ، يىْع ثب ، لجغٌؼ ثب ، مبفي فهيٌَ ثب ، ػؿمت ّلي ثقًين ؿّ صـ٥وْى
 .عْػهْى تْ ًؼاؿين ًگَ ّرَ ُيچ ثَ ؿّ صـ٣ ّلي ، هضجت ثب هِـ ثب
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 

 

 ؟ چي يٌٞي عْػ ثب ىؼى يکپبؿچَ ، ثْػ ػيگـاى ثب ىؼى يکپبؿچَ ايي
 کْػک ، ػؿّى کْػک هيگي ثِو کَ ػاؿين چيقي يَ ّرْػهْى ػؿ هب

 ثنيبؿ ، ًيبَٕ ثب ثنيبؿ ، پٌِبًَ کَ هب ػؿّى امت کْػکي ّا٩ٜ ػؿ ػؿّى
 ، پـمَ هي مْال ؿاصت اً٪ؼ ، عٌؼٍ هي ؿاصت اً٪ؼ ، امت ػ١ؼ١َ ثي

 .کٌَ هي گـيَ ػلو تَ تَ اف ُوچيي
 

 

 پيلَ ىيلَ ثي ، پبکَ عيلي ، ثـٍ ّؿ ، کٌَ کي٤ ، کٌَ ثبفي ػاؿٍ ػّمت
 .امت

 کْػک ثـاي لضٚبت ي ُوَ ، ػاؿٍ ّرْػ کْػک ايي هب ي ُوَ ػؿّى ػؿ
 کْػک ، عال٩يتَ اف هولْ ثـاه لضٚبت ي ُوَ ، امت فٍتب هب ػؿّى
 ثب تًَْ هي ، کٌَ ثبفي ت٦ٌگ مبٝتِب چْة تيکَ يَ ثب تًَْ هي هب ػؿّى

 .کٌَ ثبفي ٝـّمک مبٝتِب پبؿچَ تيکَ يَ
 

 

 کٌٌؼ هي ػؿمت:  ػاؿم ػّمت ػليل مَ ثَ ؿا کْػکبى ٥ـهبيٌؼ هي پيبهجـ
 .ًٌؼػا هي ثبفي ؿا ػّ ُـ ّ کٌٌؼ هي عـاة ّ

 .گيـًؼ ًوي ػل ثَ کيٌَ ّ کٌٌؼ هي آىتي ّ کٌٌؼ هي ٩ِـ
 .کٌٌؼ ٥کـ آى امجبة ثَ اًکَ ثؼّى عْؿػًؼ هي ؿّ عؼا ؿّفي
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 ...هٌْٚؿهًَْ هب کْػک ايي

 ! هبهبى هبهبى هبهبى:  هيگيـٍ هبهبًيْ پبي َُ ثچَ
 ؟ چيَ
 چيَ ًَثؼّ هيغْاػ ٥٪ٔ ، ػاؿين ىبم يٌٞي ؟ چي يٌٞي ،  ػاؿين چي ىبم
 .ىبم
 توْم پْالهْى ثـرَ ّمٔ ؟ ثغْؿين چي ىبم ٥ـػا ؟ ُنتين چزْؿي هب

 ؟ کٌين ک٥ْت چي ىؼٍ
 .ػاؿين ىبم کَ هٖوئٌَ َُ ثچَ اّى ّلي
 

 

 ؟ هيگَ چي ػاؿي ػّمتن چ٪ؼؿ ثپـمين ثچَ يَ اف اگَ
 ... عؼا ٩ؼ ، ُب گل ٩ؼ ، تب ػٍ ، تب پٌذ ، تب 3

 ...اً٪ؼؿ هيگَ کٌَ هي ثبف ؿّ کْچْلْه ػمتبي ايي

 

 

 ؟ هيگين چي ثپـمَ ؿّ مْال ايي افهْى يکي ؟ چي هب
 هي ٝي٨ ثَ يٌٞي ؟ فػي گٌؼي چَ ػّثبؿٍ ثبف ؟ هيغْاي چي ػّثبؿٍ ثبف

 ٦ًِويؼي؟ عـيؼم ّامت کبػّ ُوَ ايي ؟ ػاؿي ىک

 

 

 ! ػاؿٍ ػّمتت ثگَ کَ کٌَ هي مغٌـاًي مبٝت يک
 

 

 .هبمت ّرْػ اصنبمي ّ ٝب٦ٕي ثغو هب ػؿّى کْػک
 هي گـيَ ؿاصت عيلي ، عٌؼيؼين هي ؿاصت عيلي ثْػين کْػک ٩ّتي هب

 ُـ ، عٌؼيؼ ًوييَ ربيي ُـ ثبيؼ کَ ػاػى يبػ هب ثَ ثقؿگب اػم ، کـػين
 ثچَ ، کٌَ ًوي گـيَ کَ هـػ!   گٌؼٍ عـك فىتَ ، کـػ گـيَ ًوييَ ربيي

 ! ًويکٌَ گـيَ کَ هـػ!  مبليَ مَ َُ
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 يبػ هب ثَ ثقؿگب آػم ، کـػين هي اٝتوبػ ؿاصت عيلي ثْػين ْػکک ٩ّتي
 .کـػ اٝتوبػ چيقي ُـ ثَ ًوييَ ػاػى

 آػم ، فػى ىوب ّ هي ي چِـٍ ثـ ثبل٢بًَ ُبي ً٪بة کن کن ثقؿگب آػم
 ىوب ّ هي ػؿّى کْػک ّلي ، ثبىين گٌؼٍ آػم ُن هب ػاػى يبػ هب ثَ ثقؿگب

 پيت ، فًؼاًي ّلي ، امت ٍفًؼ ُوييَ اّى ، ًوييَ ثقؿگ ٩ّت ُيچ
 کٌَ رلت عْػه ثَ ؿّ ىوب ّ هي تْرَ کٌَ هي مٞي مبلِبمت ، ُب هيلَ
 ثبيؼ ، صنبمَ عيلي ىوب ّ هي ػؿّى کْػک ، ًويؾاؿين ثِو هضل هب ّلي
 تب کٌَ ػؿيب٥ت لجغٌؼ هب اف ثبيؼ ، ثؼٍ ًيْى ؿّ عْػه ثؼين ٥ـٍت ثِو

 .ثؼٍ ًيْى ؿّ عْػه ّ کٌَ اهٌيت اصنبك
 

 

 ، ثپـٍ پبييي ّ ثبال ػاؿٍ ػّمت ، رنوبًيَ عيلي ىوب ّ هي ػؿّى ْػکک
 ، کٌَ مْاؿي ػّچـعَ ، کٌَ ّّؿرَ ّؿرَ ، کٌَ ػاػ ّ ري٠ ػاؿٍ ػّمت

 ؿّ ُب هيٍْ ػاؿٍ ػّمت ىوب ّ هي ػؿّى کْػک ، ثؼّئَ ، کٌَ ثبفي تْپ
 ! ث٦ِوي ُوَ کَ ثغْؿٍ هْلْچ هلچ ثب ُوچيي

 

 

 هيـى مبلَ 18-17 رّْى تب چٌؼ ػيؼ پبؿک تْ اّهؼ ىلْاؿي کت آ٩بي يَ
 رل٤ چ٪ؼؿ اهـّف رًّْبي:  گ٦ت ، کٌي هي ىبػي ّ تبپ ّ مـمـٍ ؿّ

 ! کيي ًوي عزبلت!  تـثيتب ثي ، ىؼى
 ُن عْػت االى ًجْػ پبؿک تْ کني اگَ ، ًگيـ ژمت ثيغْػي ، آ٩ب ثجيي

 ! ثْػي مـمـٍ ثبالي ىلْاؿت ّ کت ُوْى ثب
 

 

 رؼّل ؿّي اف ّ کٌيؼ ثبف ؿّ ػمتبتْى ؿّ پيبػٍ تْ ؿيؼػا ػّمت کؼّهتْى
 ؟ ثـيؼ ّ کٌيؼ ص٦٘ ؿّ تٞبػلتْى
 ؟ ثؼّئيؼ ُوچيي ّ ثگيـيؼ ثبػثبػک ػاؿيؼ ػّمت کؼّهتْى
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 هُْبه ّ ثگيـيؼ ػمتتْى ٝـّمک يَ ػاؿيؼ ػّمت کؼّهبتْى!  عبًوب
 ؟ ثجب٥يؼ ؿّ
 . ٩ِـيؼ اّى ثب ًَ اگَ ، ُنتيؼ آىتي ػؿًّتْى کْػک ثب ػاؿيؼ ػّمت اگَ
 

 

 هيگي ػاؿي چيَ ايٌب ؟ ٥ـٌُگ ًويکيي عزبلت ؟ چيَ ُب ثبفي رل٤ ايي
 ! هغبل٦َ صـ٥ب ايي ثب ػيي ؟

 ٦ًِويؼين افه ُن چيقي ّ ثِن ؿيغتين ؿّ اه ؿّػٍ ّ ػل کَ ػيي اف اهبى
! 
 

 

 هبًٌؼ کَ فهبًي تب ًيْيؼ هتْلؼ ػّثبؿٍ کَ فهبًي تب:  ٥ـهبيؼ هي ٝيني
 .ثـػ ًغْاُيؼ ص٪ي٪ت ثَ پي يْيؼً کْػکبى

 

 

 ؿّه ًؼاؿم ػّمت کَ چـا ثپـػافيؼ ثبفي ّ ت٦ـيش ثَ:  ٥ـهْػى پيبهجـ
 .ثـمؼ ًٚـ ثَ عيي ػيي ػؿ ىوب
 

 

 هِؼکْػک روٜ ػؿ ايٌْ پيبهجـ ، ثبىي گ٦تَ صؼيج ؽيل ًؼيؼين ربيي هي
 .گ٦تي ىوب ّ هي ثـاي!  ثبىي گ٦تَ امالم ٍؼؿ ُبي

 .ػؿًّوًَْ کْػک ثب آىتي اّل ىـٓ ، عْػ ثب ىىؼ يکپبؿچَ ثـاي
 

 

 کٌي ثبفي الفهَ ، ثقًي ّاؿّ پيتک الفهَ!  هضتـم عبًن!  هضتـم آ٩بي
 فىتَ. ثـ٧ چـاٟ تيـ ػم تب ػّ ي هنبث٪َ ، پبؿک ثـي ات ثچَ ثب الفهَ ،

 .ًينت فىت ًجبه ًگـاى! ! ! 
 ، بؿينػؿهي ُن ؿّ ثقؿگب آػم اػاي کـػين صجل ؿّ ػؿًّوْى کْػک
 .کالمين ثب چَ اٍّ کٌين هي ٥کـ هيقًين ُن ملوجَ ٩لوجَ صـ٥بي
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 .عْػ ثب ىؼى يکپبؿچَ اّل ؿّه ايي
 فػين هْى چِـٍ ثَ فيبػي ُبي ً٪بة مبلِبمت ىوب ّ هي:  ػّم ؿّه اهب

. 
 

 

 آ٩ب!  کٌين هي ٩جْل هييَ پييٌِبػ ثِوْى کبؿي ُـ:  هتغٌَ آػم ً٪بة
 ؟ هييي ٕيْؿ ّ ػام کل هؼيـ ، ثلَ ؟ هييي ٝوْهي ؿّاثٔ کل هؼيـ
 ؟ هييَ هگَ ؟ ػاؿي ؿّ ُب تغٌَ ي ُوَ تْ يٌٞي!  ثٞٞلَ
 ىوب اهيت ىباهلل اى ، ػٝب ثَ هضتبرين ، ػٝب التوبك:  هْهي اًنبى ً٪بة

 ًين ُويي چٌؼٍ کيلْ ػٝب ثبثب اي هيگن ػلن تْ ثٞؼ هيؾاؿين تب 40 رق ؿّ
 ! نکـػي هي ١لٖي يَ ػاىتين پيو مبٝت
 ػٝب التوبك هيگي ثِت ٩ّتي عـاثَ ّّٞت هيؼًّي ٩ّتي!  هي ػّمت

 ... عـاثَ ّّٞن هي ثگْ

 

 

 ػيي اف هـػم عيلي ، کٌين هي ثبفي ص٪َ ، گيـين هي هب ژمتبيي يک
 هب ّلي عْىگلَ اً٪ؼؿ ػيي!  ُب ثبفي ص٪َ ُويي عبٕـ ثَ ىؼًؼ گـيقاى
 . کٌين هي عـاثو

 

 

 .کٌي ٩جْل ًؼاؿي ص٨ ًؼاؿي ؿّ ها ٝـَّ اگَ ؿّ هنئْليتي
 هي ّ هيؼاًؼ ّ پؾيـػ هي ؿا هنئْليتي کَ کني:  ٥ـهبيٌؼ هي اکـم ؿمْل
 آى اگـ ، امت ثِتـ هنئْليت آى ثـاي عْػه اف کَ ؿا کني ىٌبمؼ

 .امت عبئي ثپؾيـػ ؿا هنئْليت
 .هـػم تک تک ّ عؼا ؿمْل ، عؼا ثَ عبئي
 

 

 ّ رٌگيؼم کَ صبال ػاؿم ػّمت عيلي هي هيگَ عؼا ؿمْل پيو هيبػ اثْؽؿ
 .کٌن ثبف هـػم کبؿ اف گـٍ تب ثبىن ػاىتَ ُن هنئْليتي ثتًْن کـػم کبؿ
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 هؼيـ ّلي ُنتي عْثي هنلوْى ىوب ، ربى اثْؽؿ:  ٥ـهبيي هي پيبهجـ
 ثبه ًؼاىتَ هؼيـيتي پنت ػًجبل ٝوـت آعـ تب االى اف ل٦ٖب ًينتي عْثي

 .کـػ إبٝت ُن اثْؽؿ ّ ،
 

 

 صؼ ػؿ ، گ٦تٌؼ ًوي مغي ُيچي ، ثْػًؼ اٍضبة ثب ؿّف 10 اگَ يبهجـپ
 .هيؼاػى رْاة هغتَـ کـػ هي مْال کني اگَ ّ ، عؼاصب٥ٚي ّ مالم

 ؟ چي هب
 ! ّؿ ّؿ ّؿ ّؿ ىت تب ٍجش

 ثضج ، کبؿىٌبمين هييَ ا٩تَبػي ثضج ، کبؿىٌبمين هييَ ٥ْتجبل
 !کبؿىٌبمين!  ُوَ ػيٌي ميبمي ، ارتوبٝي

 مبًت 2 ٝو٪وْى ّلي هنبصتوًَْ کيلْهتـ 8 کَ ُنتين اي ثـکَ هخل هبُب
 ! ًينت ُن

 .ًينتين ٝوي٨ کؼّم ُيچ تْ ّلي هيگين چي ُوَ
 

 

 هي ثجغييؼ ثگيؼ ؟ کٌين ًٚـ اِٙبؿ ؟ ثقًين صـ٣ رب ُوَ هزجْؿين هگَ
 .کٌن ٍضجت تًْن ًوي ًؼاؿم تغََي هْؿػ ايي ػؿ
 

 

 : ثکٌيؼ کبؿي يَ اهـّف ُويي ، ٝقيق ػّمتبى
 ثـاي ُن ٥٪ٔ ، فػيؼ چِـٍ ثَ کَ ُبيي ً٪بة اف کٌيؼ تِيَ لينت يَ

 ُب ً٪بة ي ُوَ تًْنتيؼ ٩ّتي ، گٌزَ يَ ًْىتَ ايي ، ىغَي ، عْػتْى
 . کٌيؼ هي کي٤ عْػتْى کَ ؿميؼ هي گٌزِبيي ثَ ثـػاؿيؼ ؿّ

 چيقي ٩ّتي ايٌکَ اف ًکييؼ عزبلت:  ٥ـهبيٌؼ هي – النالم ٝليَ – ٝلي
 اگـ کَ ايٌَ ػيي تبکيؼ ، ػاًن ًوي ثگْييؼ ٍـاصت ثَ پـمٌؼ هي ىوب اف

 ُب آػم م٦ـ ػؿ چْى. م٦ـ ثـّ ثبُبه ثيٌبمي هيغْاي ؿّ کني
 .کٌبؿ هيقًي ؿّ ً٪بثِبىْى
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 يکي کَ ايٌَ هيبػ عْامتگبؿ ّاميْى کَ ػعتـعبًْهِبيي ثَ هي تٍْيَ
 ! متيث٦ـ ػاهبػ آ٩ب ثب م٦ـ يَ ؿّ عبًْاػٍ هـػُبي اف

 ىوب ، ثغيـ ؿّفتْى مالم ، هيبػ آ٩ب کَ عْامتگبؿي تْ عت ؟ چـا
 ! هنتؼام ٝبلي ل٤ٖ ؟ عْثيي

!  ثبال هيؼٍ گـػًو تب ؿّ ػّف هبهبى ي پيژاهَ آ٩ب ػّم ىت ، ثـى کَ م٦ـ
 ؟ ًؼاؿٍ کبؿ کني عْاثيؼين هب آ٩ب
 

 

 ؿّ ث٪يَ ثب ، کٌبؿ ثؾاؿين ؿّ ً٪بثِب ي ُوَ اهـّف ُويي اف ثيبيي ػّمتبى
 .ثيين ؿامت

 

 ػؿ – 90 هبٍ ٥ـّؿػيي ٦ُتن يکيٌجَ – ثٞؼي ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 ٍضجت ، ُؼ٥وٌؼ فًؼگي يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ هِوتـيي ّ يبفػُويي هْؿػ

 .کـػ عْاُين
 

 

 ّ ل٤ٖ ثَ ؿّفهبى ُـ کَ هبًين تِٞؼهي ايي ثـمـ ّ ػُين هي ٩ْل تْ ثَ
 ه٦ٌي کالم ًَ ّ کٌين ه٦ٌي ثـػاىت ًَ ّ ثبىؼ ٩جل افؿّف ثِتـ تْ  ٥ي٨ تْ
 .کٌين ات ًبمپبمي ًَّ آّؿين فثبى ثـ
 

 

 

 

 

 

 فًؼگي ؛ ٕاليي کليؼ يبفػُويي/ ُيتن ّ ثينت رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   (1) ُؼ٥وٌؼ
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 : ه٥ْ٪يت ٕاليي کليؼ يبفػُويي
 

 

 : - اّل ٩نوت - ُؼ٥وٌؼ فًؼگي
 97 ، ُنتٌؼ ُؼ٣ ػاؿاي ػًيب هـػم ؿٍؼػ 3 ٥٪ٔ ، هيؼٍ ًيْى تض٪ي٪بت
 کيْؿُبي ػؿ آهبؿ ايي ، کٌٌؼ هي فًؼگي ُؼ٣ ثؼّى ػًيب هـػم ػؿٍؼ

 ّ ، ُنتٌؼ ُؼ٣ ػاؿاي هـػم ػؿٍؼ 5 کيْؿُب ايي ػؿ ، ثييتـٍ پييـ٥تَ
 ثَ هب چـا کَ ػاؿى گاليَ فًؼگي ػؿ ػًيب هـػم اکخـ کَ ايٌزبمت ربلت

 .ؿمين ًوي ُبهْى عْامتَ
 

 

 هخل هيغٌ ُؼ٣ ، ًؼاؿيؼ ُؼ٣ فًؼگيتْى ػؿ ىوب ، امت بػٍم عيلي
 کٌَ هي ه٣ْٖٞ ً٪َٖ يک ػؿ ؿّ عْؿىيؼ ًْؿ کَ هًَْ هي ثيي ؽؿٍ يک

 .کٌَ هي هتوـکق ّ ُؼايت ؿّ اّى ّ
 هب اهکبًبت ي ُوَ ّ هب تالىِبي ي ُوَ ، هب ه٪ؼّؿات ي ُوَ ، ُؼ٣

 ّ ُب يـًّ ايي ًؼاؿٍ ُؼ٣ کَ کني ، کٌَ هي ُؼايت موت يک ثَ ؿّ
 .ًويـمَ ُن ًتيزَ ثَ پل ، هييي پغو هغتل٤ ُبي رِت ػؿ اهکبًبتو

 

 

 کَ ُؼ٥َ ، ثبىين صـکت صبل ػؿ ُوييَ ىوب ّ هي هييَ ثبٝج کَ ُؼ٥َ
 چيقي اّى ثَ ٩ؼم ثَ ٩ؼم تب کٌَ هي ُؼايت ؿّ هب گٌذ يک ي ً٪يَ هخل
 .نتٌؼُ حـّتوٌؼ ُؼ٥ِبىْى ي اًؼافٍ ثَ ُب آػم ، ثـمين عْاُين هي کَ

 ُؼ٣ چَ ُـ ، حـّتَ هب ػاىتَ ي ُوَ ، ًينت پْل هٌْٚؿ ٥٪ٔ حـّت
 .ثييتـ ُن فًؼگي ُبي ػاؿايي ، ثييتـ
 

 

 .کٌٌؼ هي ٥کـ ُؼ٥وٌؼ پيـّفي ثَ کَ امت کنبًي آى اف پيـّفي
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 ّ – ُبؿّاؿػ – رِبى ػاًيگبٍ ثِتـيي ػؿ کَ هٖبلٞبتي توبم
 کبؿ کَ ػاًيگبُِبيي – آي تي ام ، امت٦ٌْؿػ ، ييل هبًٌؼ ػاًيگبُِبيي

 ايي اف صبکي ُوَ ، ىؼٍ اًزبم – هيؼى اًزبم ه٥ْ٪يت ي فهيٌَ ػؿ ٝلوي
 ػمت فًؼگي ػؿ ٝوؼٍ ُبي ه٥ْ٪يت ثَ کَ فًبًي ّ هـػاى توبهي امت
 ػًجبل هَـاًَ ، ػاىتي اٍـاؿ فًؼگييْى ػؿ ُؼ٣ تٞييي ػؿ ، کـػى پيؼا
 اّى ثَ ؿميؼى ثـاي قىثـي ثـًبهَ ّ ثبىي ػاىتَ ُؼ٣ کَ ثْػى ايي

 . اُؼا٣
 

 

 ه٥ْ٪يتي کتبثِبي ثب ػاؿٍ ٥ـ٧ ، ىؼٍ اًزبم ٝلوي کَ ُنتو تض٪ي٪بتي ايٌِب
 ه٥ْ٪يت ثَ هـػم هيؼٍ ًيْى کَ تض٪ي٪بتي ، عـيؼ هي ثبفاؿ اف ىوب کَ

 .ثقؿگ ّ ٝبلي ُؼ٥ِبي ُن اّى ، ُؼ٣ ػاىتي ثب هگـ ًـميؼى
 

 

 هيغْاي چي ُـ مـّؿم:  ثگَ ّ ثيبػ ربػّ چـاٟ ١ْل االى کٌيؼ ٥ـُ
 ! ثغْايي افه عت ، کٌن ثـآّؿػٍ تب کي آؿفّ
 ه٢ق ، ىوبمت ٩ؼؿتوٌؼ ػؿّى ، ُنتيؼ ُب ىوب تک تک ربػّ چـاٟ ١ْل

 ؟ عيبل ّ عْاة ُوو چـا ، ىوبمت ي الٞبػٍ ٧ْ٥ ؽُي ّ
 چزْؿي ، ؽٌُتْى اف ، ه٢قتْى اف ، هيغْايؼ کَ ؿّ چيقي اّى ثغْايي
 .کٌين ثضج ه٦َل هيغْاين ـّفاه ؟ افه ثغْاين

 

 

 ."اؿفىوٌؼٍ آؿهبى يب ُؼ٣ يک تؼؿيزي تض٪٨ عْىجغتي"

 

 

 ؿّ عْػه کن کن ّ ثبىَ ػاىتَ ؿّ ٝبلي ُؼ٥ي کَ عْىجغتَ کني يٌٞي
 .ثيَ هض٪٨ ُؼ٣ اّى ّ کٌَ ًقػيک ُؼ٣ اّى ثَ

 ثـٍ ػًجبلو کَ ًؼاؿٍ ؿّ چيقي کَ کني يٌٞي ، ٍبػ٩َ ُن ايي ٝکل
 .ثؼثغتَ
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 ، ّاينبػٍ هبىيي چ٪ؼؿ اٍّّّّّّ هيجيٌي ، ثٌقيي پوپ ٤ٍ تْ هيـي
 ! گـػي ثـهي ّ هييي هٌَـ٣

 تَ فهبًي يک ، ُنتٌؼ ٤ٍ مـ االى کَ ُبيي ُوْى ػاؿي ٩جْل ّلي
 .ثْػٍ ُويٌْٖؿ صتوب ؟ ثْػى ٤ٍ
 ثِتـيي ، ػًيب آػم تـيي ميبمتوؼاؿ ، رِبى ػاًيوٌؼ ثقؿگتـيي االى

 .ثْػى ٤ٍ تَ فهبًي يَ ُن ُب ايي ثبثب ، رِبى ػاى هْمي٪ي
 مـ ؿميؼى تب ّاينبػى ٤ٍ ايي تْ آؿام آؿام ، ػثنتبى اّل ؿ٥تَ تبفٍ

 ًَ ، هيگين ّ هييين عيبل ثي ه٥ْ٪يت ٤ٍ ػيؼى ثب هبُب اف عيلي ، ٤ٍ
 .ّايوينن ٤ٍ تَ ًَ عْام هي ُؼ٣ ًَ ، هيغْام ه٥ْ٪يت

 .هيـمين ٤ٍ مـ ثبالعـٍ هيگي ّ ّايويني ٤ٍ تَ ُن اي ٝؼٍ
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 ٕـ٣ اّى ّ ٕـ٣ ايي ثَ ػؿيب تْ کَ ُنتو ٩بي٪ي هخل ُؼ٣ ثي آػم

 کٌَ هي صـکت ٩ّتي کيتي ّلي ، هيـٍ ثجـٍ ؿّ اّى هْد رب ُـ ، هيـٍ
 ايٌکَ ثَ تْرَ ثب ، هيبػ ثبػ ٩ّتي ، ه٪َؼ ثٌؼؿ يَ ّ ػاؿٍ هجؼا ثٌؼؿ يَ

 ايي ثَ ، رلْ اف يب ّ هيبػ پيت اف ثبػ ، هيـٍ ػاؿٍ کيتي کَ هنيـي
 مـٝت ّ هيبػ کيتي پيت اف هْا٨٥ ثبػ ، هغبل٤ ثبػ ّ هْا٨٥ ثبػ هيگي

 ٥ـ٩ي ػيگَ ًؼاؿٍ ه٪َؼي ّ هجؼا کَ اي کيتي ّلي ، کٌَ هي فيبػ ؿّ
 .ثيبػ ٕـ٣ کؼّم اف ثبػ ًؼاؿٍ ثـاه
 

 

 کَ آػهي ، ًينت هْا٨٥ ثبػي ُيچ ًؼاؿػ ه٪َؼي ُيچ کَ اي کيتي ثـاي
 ثـاه ٝبهلي ُيچ ، ًينت ػٌُؼٍ ىتبة ثـاه ٝبهلي ُيچ ؼاؿًٍ ُؼ٥ي
 کوکو ثَ چيقا عيلي ، مـگـػاًَ ُؼ٣ ثي اًنبى ، ًينت کٌٌؼٍ کوک
 .ثکٌَ امت٦بػٍ تًَْ ًوي ًؼاؿٍ ه٪َؼي چْى ّلي هيبى
 

 

 .ًؼاؿٍ ه٪َؼي. ًؼاؿٍ ُؼ٥ي چْى ، امت ا٥نـػٍ ، ػلوـػٍ عنتَ
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 ًؼاىتي ثـاي تًْين هي ، ثٌؼافين تبعيـ ثَ ؿّ اُؼا٣ ًْىتي تًْين هي هب
 هب هيؾاؿى اٍال ؟ فًؼگيَ ؟ ػاؿين هولکتَ آ٩ب ، ثيبؿين ثِبًَ اً٪ؼ ُؼ٣

 گلْهْى اف عْه آة يَ هيؾاؿى اٍال ؟ ًَ يب اين فًؼٍ ِٙـ تب ثؼًّين
 ؟ ثـٍ پبييي

 ! تْيي هييَ ثؼثغت کَ اًّي ، ثيبؿ ثِبًَ ثييي ٝوـ آعـ تب ، ثبصبل چَ
 

 

 ثيبؿين الکي ي ثِبًَ ّ ٝؾؿ ُب ػٍ ًؼاىتي ُؼ٣ ثـاي تًْين هي ىوب ّ هي
 فًؼگيوْى کٌتـل ّ هييين ا٥نـػٍ ّ ػلوـػٍ تؼؿيذ ثَ ، ايٌکبؿ ثب ّلي ،

 ! هييَ چي ثجيٌين ثـين صبال ، هيؼين ػيگـاى ّ صْاػث ػمت ؿّ
 .کيؼ هي ؿا اًنبى ُؼ٥ي ثي ، ٝقيق ػّمتبى

 

 

 ، اًّزب هيبى آػم چ٪ؼؿ ؿّفاًَ ثجيٌيؼ ، ىفًؼگيتْ هضل ٩جـمتبى تْ ثـيؼ
 .ثييتـىْى ؟ ُنتي رّْى چ٪ؼؿىْى

 چْى ؟ چـا ػًّيؼ هي ، هيويـى ّ کٌي هي مکتَ مبلَ 35 تب 30 رًّْبي
 ، ىؼ ثل ّ ىؼ ال کبًبػا ؿ٥ت ٥الًي ؟ هولکتَ آي هيگَ ُي ، ًؼاؿى ُؼ٣

 .ًيبؿ ثًَِْ ثيغْػ ػاىت ُؼ٣ هييَ ُن ُويٌزب
 

 

 هيکيَ ٕي فهيي ؿمتْؿاى تْ اًّزب هيـٍ ثٞؼ ، کبًبػا ثـم يؼثب هي هيگَ
 .ثکيي ٕي ثغْاي ثْػ ؿمتْؿاًب عيلي ُن ايـاى تْ! 

 ، امت ُؼ٥ي ثي ّ ًباهيؼي عبٕـ ثَ رًّْب هيـ ّ هـگ اف ثباليي ػؿٍؼ
 ! کيي هي ؿّ عْػىْى کَ ُن مـي يَ
 

 

 مبل 30 بي 20 ثٞؼ کَ ُنتي ُبيي عبًْم يب آ٩بيْى کَ ىٌيؼيؼ صتوب
 ُن کن ، هيـًؼ هي ثبفًينتگي اف ثٞؼ چٌؼهبٍ ُوْى ػؿ ّ هييي ثبفًينتَ
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 ٝقؿائيل ثکيَ ٦ًني اّهؼ مبل 30 ثٞؼ آعي:  هيگي ُن ُوَ ، ًينتي
 !ًؼاػ هِلتو

 

 

 ؿّف ايٌکَ اهيؼ ثَ ىت ُـ ، کيت ؿّ عْػه ، عْػه ايي ّا٩ٜ ػؿ ّلي
 ، هييؼ ثيؼاؿ مـکبؿ ثـٍ ّ ثغْؿٍ ٍجضًَْ ىَ ثيؼاؿ فّػ ٍجش ثبيؼ ثٞؼ

 ، هيغْاثَ مبٝت 10 ، هيغْاثَ ، عًَْ ي گْىَ يَ ًينتَ صبال ّلي
 .هيغْاثَ ػيگَ مبٝت 8 ػّثبؿٍ پبهييَ

 

 

 ! کٌي هي ػاؿي چيکبؿ ثچَ اّي ، هيؼٍ ٥ضو چـعَ هي عًَْ صيبٓ ػّؿ
 هـػٍ!  هيگي ثيـاٍ ّ ثؼ ٥٪ٔ!  ثبفًينتگبى اًزوي ، پبؿک تْ هيـٍ يب

 ! کٌي ُوَ مـ تْ عبک ، ثجـى ؿّ ُوَ ىْؿ
 ...عت

 

 

 اف ثٞؼ هيغْام ، ثـػاؿيؼ کب١ؾ يَ ، ثکٌيؼ کبؿي يَ ُوَ هيغْام صبال
 .ثٌْينيؼ اّلْيت تـتيت ثَ ؿّ ُؼ٥ِبتْى ، هيؼم کَ تّْيضبتي

 

 

 .ًجبىؼ ُن ُؼ٣ مَ اف کوتـ ًٌْينيؼ ُؼ٣ 5 اف ثيو
 

 

 .مبػٍ عيلي ، رولَ يَ تْ ، ًٌْينيؼ اًيب ّ ْٕهبؿ
 

 

 اّهؼين ّلي ، هيغْاي ؿّ ُؼ٣ 5 ُـ يٌٞي ؟ چي يٌٞي اّلْيت تـتيت ثَ
 ؿّ کؼّم ، کٌي اًتغبة ؿّ يکي 2 ّ 1 ُؼ٣ ثيي کَ اّهؼ پيو ىـايٖي

 تٞبؿّي ُن 5 ّ 4 ُؼ٣ ثيي اگَ تـتيت ُويي ثَ ، ؿّ 2 ؟ کٌي ٥ؼا ثبيؼ
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 ؿکٌب ؿّ 5 ُؼ٣ کَ ثبىي کـػٍ ثٌؼي اّلْيت ْٕؿي ثبيؼ اّهؼ پيو
 .کٌي ٥کـ 4 ثَ ّ ثؾاؿي

 

 

 ثبيؼ چـا ، ُب ًـميؼ ُوو ثَ کَ ًينت هٌٞي ايي ثَ گ٦تين کَ هٖلجي الجتَ
 ٥ؼاي ؿّ پبييٌي اّهؼ پيو تٞبؿّي اگـ اگـ اگـ ، ثـميؼ تب 5 ُـ ثَ

 .کٌين هي ثباليي
 

 

 : ثقًن هخبل
 ػّم ُؼ٣ ،  تضَيل اػاهَ هييَ اّليْى ُؼ٣ هضتـهي ػعتـعبًْم

 . افػّاد
 ، الٞبػٍ ٧ْ٥ چيقه ُوَ ، ىـائ ثِتـيي ثب هيبػ ّامو عْامتگبؿ يَ

 ! ثؼيؼ ًجبيؼ تضَيل اػاهَ ثجغييؼ ، ػاؿم ىـٓ يَ هي هيگَ ػاهبػ آ٩بي
 عْامتگبؿ ثَ ّ ، اُؼا٥و رؼّل ثَ کٌَ هي ًگبٍ  عبًْم اّى ثال٥بٍلَ

 ثبُبتْى تًْن ًوي ىـهٌؼٍ ، تضَيلَ اػاهَ هي اّل ُؼ٣ ثجغييؼ هيگَ
 ! کٌن افػّاد

 هي کـػى ىُْـ تب 6 ػّمتبم ي ُوَ کَ ثگَ تًَْ ًوي ثٞؼا عبًْم ايي
 .ثبىَ اّل اّلْيت تضَيل کـػٍ اًتغبة عْػه چْى!  ُب هًْؼم ٌُْف
 هيگَ ػؿاکـ ، ه٥ْ٪يتَ ثقؿگ ٝلوبي اف ّ هؼيـيتَ ٝلن پؼؿ ، ػؿاکـ پيتـ

 توبم کبؿي بت ّ هيؼٌُؼ اًزبم ت٪ؼم صنت ثـ ؿا کبؿُب ، الي٨ هؼيـاى: 
 .ػاؿًؼ ًوي ثـ تاله اف ػمت ًيؼٍ
 

  
 

 .ثٌْينيؼ ؿّ اُؼا٣ ىـائ ُويي ثب
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 ُـ ػؿ ، ثبىؼ ػ٩ي٨ ّ هـتت فًؼگي ػؿ هب اُؼا٣ اگـ ، ٝقيق ػّمتبى
 . کٌين گيـي تَوين ٍضيش ّ مـيٜ تًْين هي فًؼگي ػؿ اي ّا٩َٞ
 هيگيـين تَوين کٌؼ ُوييَ ثبىين ًؼاىتَ ػ٩ي٪ي ّ ػؿمت اُؼا٣ اگـ ّلي

 .کٌين هي گيـي تَوين ١لٔ ُن آعـه ّ ، کٌين هي هٖٞلو ،
 اف يکي کَ هيؼى عجـ ثِتْى ، ُنتيي عًَْ تْ االى کٌيؼ ٥ـُ

 ! ثيوبؿمتبى ثـيؼ ثؼّييؼ ثيوبؿمتبًَ تْ ٝقيقاًتْى
 

 

 هي مـيٜ ؿّ لجبمبتْى ٝزلَ ٝيي ػؿ ، ثبىَ هـتت لجبمِبتْى کوؼ اگـ
 پْىيؼ هي ًبُوبٌُگ ؿّ لجبمِب ، ثبىَ ًبهـتت اگـ اهب ، هيـيؼ ّ پْىيؼ

 .هيـيؼ ّ
 

 

 ... ؽٌُوًَْ ىوب ّ هي کوؼ

 ... ُؼ٥ِبهًَْ کٌين هي تي کَ لجبمي

 : ثغًْين ؿّ ًْىتٌؼ ػّمتبى کَ ُؼ٥ِب اف چٌتب ثؾاؿيؼ
 

 

 ه٨٥ْ افػّاد    -1

 التضَيلي ٥بؿٟ    -2

 هٌبمت ى٢ل ىؼى پيؼا    -3

 ال١ـي ثـاي ١ؾايي نؿژي    -4

 ربهَٞ ثَ کوک    -5

 

 ٝوـ آعـ تب ثجغييؼ!  کٌن هي 2 ٥ؼاي ؿّ 3 هيبم هي!  ٝقيق ػّمت ، عت
 ! کٌن ًوي ٥کـ ؟ هييَ!  ثبالعـٍ هييي التضَيل ٥بؿٟ ّلي ، ثيکبؿ

!  کٌي کوک تًْي ًوي کل ُيچ ثَ ّلي ثکي ؿّ کبؿا ايي ي ُوَ ىوب يب
 ؟ هييَ
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 ُن ُؼ٣ ايٌِب هٞت٪ؼم هي الجتَ ايي اف ٥ٞال ايي ، ل١َٖ ُبتْى اّلْيت
 .هيگن ثِتْى رلْ هيـين صبال!  اٍال ًينت

 ، ًؼاؿى ُؼ٣ ػؿٍؼىْى 97 هـػم هيگين کَ ُويٌَ ثـاي ، هي ػّمتبى
 .ًؼاؿٍ اّلْيت اٍال ، ًينت ُؼ٣ اٍال ايٌب
 

 ! ًينت ُؼ٣ چْى ؟ ؿميؼ ًوي ايٌِب ثَ ىوب چـا صبال
 

 

 چـا؟

 ! ٝقيق تبىػّم
 هضِ ثَ کَ ايٌَ ثبؿفه ّيژگي ، ػاؿٍ ُبيي ّيژگي مـي يَ ُؼ٣
 ّاؿػ ُؼ٣ اّى ثَ ػمتيبثي ثـاي ؽُي ثال٥بٍلَ ، هييَ اٝالم ُؼ٣ ايٌکَ
 ! ػؿگيـٍ ؽُي هيگي تب کَ هيغََ ّ ػ٩ي٨ اًّ٪ؼؿ ُؼ٣ ، هييَ ٝول

 ثَ ؿميؼى ػّم!  عؼا ثَ ًقػيکي اّل ُؼ٣ ، ػّمتبى اف ثغًْن ُؼ٣ يَ
 ! کـػ فًؼگي ىبػ ثيْػ کَ اي ـتجَه
 

 

 هب اًـژي ُبي ُبلَ!  ًوييَ ؟ ثيَ ػؿگيـ چزْؿي ثيچبؿٍ ؽُي آعَ
 ؟ کٌي پيؼا هب ثـاي ؿّ چيقي ثـى چزْؿي

 

 

 چْى ، ًؼاؿى ُؼ٣ هـػم ات٦ب٧ ثَ ٩ـيت اکخـ هيگين ُويٌَ ثـاي ػّمتبى
 .ًوييَ ػؿگيـ ؽٌُيْى

 ؟ چي عت!  ؿاًٌؼگيَ ُؼ٥و ، کٌَ هيغٌ ؿّ ؽُي تکلي٤ ثبيؼ ُؼ٣
 ثگيـي هيغْاي گْاُيٌبهَ ؟ ثيي هيغْاي هبىيي ٍبصت ؟ چي ؿاًٌؼگي

 کٌين؟ هي هي٢ْل ًينت ُؼ٣ کَ ُؼ٥ِبيي ايي ثب ؿّ ؽُي اً٪ؼ چـا ثبثب ؟
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 ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ ، کٌين اًتغبة ُؼ٣ ًينتين ثلؼ هب!  ٝقيق ػّمتبى
 هي ٍضجت ثـين پيو ّ کٌين اًتغبة ُؼ٣ چزْؿي ايٌکَ هْؿػ ػؿ ثٞؼ
 .کٌين
 

 

 

 

 : کالك پبيبى ػٝبي ّاهب
 

*** 

 

 هي عْة عؼاي هِـثبى

 

 هوًٌْن تْ اف ػاىتي ام اؿفاًي کَ ثغبٕـآؿاهيي

 

 هوًٌْن تْ اف اهٌيتن ّ ُب ػ١ؼ١َ ُوَ ؿ٥ٜ ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ّىبػاثين ًيبٓ ّ مبلن ثغبٕـرنن

 

 هوًٌْن تْ اف هِـثبًن ٩لت ّ  پبک ًيت ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ام ّػاًبي آگبُي ثغبٕـ

 

 تْهوًٌْن اف ّثغيين گؾىت ثغبٕـ

 

 

 

 هي عْة عؼاي هِـثبى

 

 افتْهوًٌْن پبيبًت ثي ل٤ٖ ثَ اهيؼّاؿي ثغبٕـ
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 هوًٌْن تْ اف ٥ّـاّاًن صالل ّؿّفي ؿف٧ ثغبٕـ

 

 تْهوًٌْن اف ثبعْثبًت ُوٌييٌي ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ام ثٌؼگي ت٥ْي٨ ـثغبٕ

 

 هوًٌْن تْ اف ىکـگقاؿم ّرْػ ثغبٕـ

 

 

 

 هِـثبى ّ ػلنْف عبل٨ اي

 

 ٕلجن هي الِي آؿاهو ُوَ ثـاي تْ اف

 

 ٕلجن هي تٌؼؿمتي ّ مالهت ُوَ ثـاي

 

 ٕلجن هي هِـثبى ٩ّلجي ىبػ ػلي ُوَ ثـاي

 

 ٕلجن هي اهْؿ گيبيو ُوَ ثـاي

 

 ٕلجن هي الِي ُؼايت ي٨ت٥ْ ُوَ ثـاي

 

 ٕلجن هي ؿّفا٥قّى هٌْٞيت ُوَ ثـاي ّ

 

 

 

 کل ُوَ ّ چيق ُوَ کـاًت ثي ل٤ٖ ثَ اکٌْى ُن.هي ٩بػؿ عؼاي
 ثَ ات هِـّيبؿي تّْػمت پبيبى ثي ٩ؼؿت ػاؿم ّثبّؿ مبفػ هي تْاًگـم

 تـيي ثغو ّؿّبيت ثِتـيي اف مـىبؿت ل٤ٖ ُوـاٍ
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 .ىتبثؼ هي يبؿين ثَ فًؼگي هنبئل ُوَ ػؿ ُب ؿاٍ
 

 پل

 

 اؿاػٍ ثَ ؿا هنبئلن ُوَ ّگيبيو اهْؿم ُوَ ٝبلي اػاؿٍ عبٕـ آمْػٍ
 .مپبؿم هي تْ  ٩ؼؿتوٌؼ

 

 کٌين هي ؿّ کبؿ ايي چـا ، ثگيـيؼ ثبال ؿّ ؿامتتْى ػمت ل٦ٖب)

 ؿّ عؼا ي عبًَ ػّؿ ْٕا٣ هيغْايؼ ّ هيـيؼ عؼا ي عبًَ ٩ّتي ىوب
 موت ثَ ؿّ ؿامت ػمت ّ ثبينتيؼ االمْػ زـص کٌبؿ ثبيؼ کٌيؼ، ىـّٛ

 .کٌيؼ ثلٌؼ مٌگ اّى
 .کٌيؼ هي ثيٞت عؼا ثب ػاؿيؼ ىوب اًگبؿ گ٦تي کَ ػاؿين ؿّايبت ػؿ

 .هيگؾاؿي عؼا ػمت ػؿ ػمت ػاؿي اًگبؿ گ٦تي هَْٞهيي
 ايٌکَ هگـ ًؼاؿيؼ ؿّ ػّم ػّؿ ي اربفٍ هيکٌيؼ ْٕا٣ کَ ػّؿ يک ّ

 .کٌيؼ ثيٞت ػّثبؿٍ
 

 (ثؼين ٩ْل عؼاهْى ثَ هيغْاين هب صبال
 

 الِب ثبؿ
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 ُؼ٥وٌؼ فًؼگي ؛ ٕاليي کليؼ يبفػُويي/ ام مي رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
(3)   
 

  
 

 

 ُؼ٥وٌؼ فًؼگي يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ يبفػُويي هْؿػ ػؿ گؾىتَ رلنَ ػّ ػؿ
 کَ رلنَ ييا ػؿ گ٦تين ُؼ٣ ّ اؿفه ، ه٪َؼ ت٦بّت اف ، کـػين ٍضجت
 ّ اؿفىِب تضليل پيـاهْى عْاُين هي ، امت ُؼ٣ ثضج مْم ٩نوت
 .کٌين ٍضجت ُؼ٣
 

  
 

 تضليل هْؿػ ثبيؼ ثيي اًتغبة ايٌکَ اف ٩جل اؿفىِب ، ٝقيق ػّمتبى عت
 .ُب ُؼ٣ ُويٌْٖؿ ، ثگيـًؼ ٩ـاؿ
 

 

 ثِو ، آفاػي ّ ٝي٨ ، اُؼا٥و رؼّل تْ ثْػ ًْىتَ ػّمتبى اف يکي
 ٩يؼ پؾيـه گ٦ت ؟ چيَ ٝي٨ اف هٌْٚؿت صبال ، ًينت ُؼ٣ کَ بايٌ گ٦تن

 اّى چي ُـ ، هٞي٧ْ ػؿ ىؼى ٥بًي ، ػيگـي ؿاٍ ػؿ ىؼى ٥ؼا ، ثٌؼ ّ
 ... ّ ثگَ

 

 

 پبهْى ّ ػمت هـػين آ٩ب ثبثب اي:  گ٦ت ؟ چي يٌٞي آفاػي صبال عت گ٦تن
 ؿيايٌزْ ، ًـّ اًّزب ، ًکي ؿّ کبؿ ايي ، ثٌؼ ّ ٩يؼ ُوو ، ثنتي ؿّ

 ! آعَ ّّٞيَ چَ ، ًگـػ
 ، کٌي تضليل ثبيؼ ؿّ اُؼا٥ت.  هي ػّمت ػاؿٍ تٞبؿُ ُن ثب کَ ايٌب عت

 ، ػاؿٍ ُوپْىبًي ُن ثب ُبه ثْٞي ، ػاؿٍ تٞبؿُ ُن ثب ُبه ثْٞي
 .ثيَ تضليل ػ٩ت ثَ ثبيؼ ايٌِب
 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 

 ، ًؼاؿٍ ُن ثب تٞبؿّي ، ثبىَ اؿفه ػّ ُـ تًَْ هي هٌْٞيت ّ حـّت
 ، آعـت يب کي اًتغبة ؿّ ػًيب يب يٌٞي تٞبؿُ هيگين هب بالص ًکٌيؼ ٥کـ

 .ثبىين ػاىتَ ػؿمتي تضليل کَ ىـٕي ثَ ، هييَ ُن ػّه ُـ ًَ
 هْؿػ اؿفىِب ، ثيـّى اّهؼ اؿفىِب ه٪َؼ ػل اف ، ىؼ تٞييي ه٪َؼ پل

 اف ؿّ ُؼ٣ ثٞؼ ، چيَ اؿفه ايي ه٦ِْم هي ًٚـ اف ، گـ٥ت ٩ـاؿ تضليل
 .ىثيـّ هيکيين اؿفه ػل
 

 

 .اؿفه ؟ ُؼ٣ يب اؿفىَ افػّاد ، عت
 ّلي ، ػ٩ي٪َ چْى ، ًَ ػيگَ ُؼ٥َ ؟ چي ُونبيَ ػعتـ يب پنـ ثب افػّاد

 ! ١لٔ ُؼ٣
 ؟ چـا
 

 

 ػؿ ُبيي ٥ـُ پيو يَ ، ثغـيؼ هبکبؿًّي هبؿکت مْپـ اف هيـيؼ ىوب
 .ثگيـين ًٚـ

  ثـاػؿٍ ، ًقػيکَ ثِت عيلي کَ کنيَ ٥ـّىگبٍ ي ٥ـّىٌؼٍ:  اّل ٥ـُ
 کَ ػاؿي إويٌبى ثِو عيلي ثِـصبل ، کي ُـ ، ٝوْتَ ، عْاُـٍ ،

 .ًويؾاؿٍ کالٍ مـتْ
 

 

 ُويٌَ تغََو اٍال ، ػاؿٍ ت٢ؾيَ ٝلْم لينبًل ٥ـّىٌؼٍ:  ػّم ٥ـُ
 ثکبؿ تْه هْاػي چَ ثجيٌَ ثغًَْ ؿّ هبکبؿًّي ي ثنتَ پيت هيتًَْ ،

 . هيغْؿٍ کني چَ ػؿػ ثَ ّ ؿ٥تَ
 هي هـارَٞ هي ٩ّتي صبال ، هتغَََ ُن ّ آىٌبمت هي ثب ُن پل عت
 : کٌن اًتغبة تًْن هي ؿّه ػّ ثَ کٌن
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 هبکبؿًّي ٥الى اف ثنتَ تب ػّ هي مالم ػاػاه ثگن ثـم:  اّل ؿّه
 . هيغْام
 ٕٞوو ، ثبىَ پغت عْه هيغْام اي هبکبؿًّي هي ػاػاه:  ػّم ؿّه

 چَ ىوب ، ثبىَ هٌبمت فيبػٍ ّفًن کَ هي ثـاي ، ثپنٌؼى ُب ثچَ ؿّ
 .ثجـ هبکبؿًّي ٥الى اف هيگَ ػاػاىت ؟ ػاؿي هي ثـاي پييٌِبػي

 

 

 .ػّم ؿّه ؟ تـٍ هٞ٪ْل ىوب ًٚـ ثَ ؿّه کؼّم ، عت
 

 

 ؿئيل ، ثيَ اًزبم ػّم ؿّه اف هبکبؿًّي اًتغبة هخل ثبيؼ ُونـ اًتغبة
 .ُنتي ي ُوَ هبلک ، عؼا ؟ کيَ افػّاد مْپـهبؿکت

 ، ثبىَ ايي عٍَْيبتو هيغْام فى ، هيغْام ىُْـ َي هي عؼايب
 ايٌزْؿي ػهب١و ، ثبىَ ايٌزْؿي ٙبُـه ، ثبىَ ايٌزْؿي اعال٩و

 .ثگْ پنٌؼي هي کَ چي ُـ ، ثبىَ اً٪ؼ ٩ؼه ، ثبىَ
 

 

 افػّاد ثبُبه هيغْاي کَ ُونبيَ ػعتـ يب ات پنـٝوَ ىبيؼ!  هي ػّمت
 هي اً٪ؼ ، ٥ِوي هي فًؼگي تْ هيـي کَ ثٞؼ ، ًؼيؼي ؿّ ايـاػاتو تْ کٌي

 ًؼيؼين اٍال ؿّ ُب ثؼي ػيؼين عْثي کلي ٥٪ٔ هب هيگي کَ ػاىتن هـارَٞ
 .٥ِويؼين فًؼگي تْ تبفٍ
 

 

 .ثبىَ ػّم ًْٛ اف ثبيؼ افػّاد
 

 

 ، ثگيـي فى هيغْاي ، کـػ اٍـاؿ عؼا ثَ ثبيؼ گ٦تين ػٝب ثضج ػؿ هب
 ػهبٟ مـثبال ػهبٟ بالمـث ػهبٟ...  فى فى فى فى فى عؼا ثَ اٍـاؿ
 ًگي ّلي ، عْثَ ايي...  هِـثْى هِـثْى هِـثْى هِـثْى ، مـثبال
 ! ُبا ُونبيَ ػعتـ ُونبيَ ػعتـ ُونبيَ ػعتـ
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 .ًکي هيغٌ عؼا ّامَ هْؿػ کـػى اٍـاؿ ػؿ
 

 

 ! مْال اهب
 

 

 هي ٥کـ کالك ٩جل ، ػاؿين ُؼ٣ عيلي ، ػاؿين فيبػي ُبي ُؼ٣ هب
 ىوب کلي صبال ، ثْػ کن ، ُؼ٥َ ىؼى عْىجغت ّ عؼا ثَ يًقػيک کـػين

 تب 200 ثٌْينن ؿّ اُؼا٥ن رؼّل ثغْام هي ، کـػي عْؿػه ّاموْى
 .هييَ ُؼ٣
 

 

 ىؼٍ کـػم عـػه االى ، ُؼ٥َ عْػه عؼا ثَ ًقػيکي کـػم هي ٥کـ هي
 ؟ صبال کٌن چيکبؿ ، عؼا ثَ ًقػيکي ثـاي ُؼ٣ تب 50
 اًتغبة ؿّ هِن ّ اٍلي اُؼا٣ ثبيؼ تب 50 اّى ثيي اف ّلي ، ػؿمتَ ثلَ

 .کٌي
 ؟ کٌين چَ عت
 

 

 :اُؼا٣ مبيـ ثيي اف اٍلي اُؼا٣ اًتغبة ثـاي
 

 

 ًيبف ّ ّـّؿت ثَ تْرَ    -1

 ٝال٩َ ثَ تْرَ    -2

 امتٞؼاػ ثَ تْرَ    -3

 

 

 ؟ چي يٌٞي ًيبف ّ ّـّؿت عت
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 آيب!  ايـاى فى مْت ـييثِت ثين ، ثقًن مْت ػاؿم ػّمت عيلي هي
 ؟ ثگيـين يبػ ؿّ فػى مْت ؿّه 80 هي الفهَ
 

 

 ؟ هيغْؿٍ ػؿػ ثَ اٍال ؟ هِويَ چيق
ًَ! 

 اّل هيگين چـا صبال ، امت ١يـّـّؿي هب ُبي عْامتَ اف عيلي
 ثٞؼ ّ کـػ تْرَ ًيبف ّ ّـّؿت ثَ ثبيؼ اّل چْى ؟ ًيبف ّ ّـّؿت

 مْت هؼل 60 هيبؿى اؿگ يَ االى ؟ ثيَ چي کَ ثقًي مْت ، ٝال٩َ
 .ّامت هيقًَ
 

 

 ًگبٍ ؿّ تب 100 ايي ، ُؼ٣ تب 100 ىؼ ، ًْىتن ؿّ اُؼا٥ن رؼّل هي پل
 50 هييَ ، کٌن هي رؼا ؿّ چٌتب ًيبف ّ ّـّؿت ثَ تْرَ ثب ، کٌن هي

 ، ػؿهيبػ تبه 20 تب 50 اّى اف ، ام ٝال٩َ مـاٟ هيـم صبال عت ، هْؿػ
 اُؼا٥ي ُن ثبف ، ػاؿم ثييتـي امتٞؼاػ ؼّهوک تْ کٌن هي ًگبٍ مْم گبم

 .هب اٍلي اُؼا٣ هييي اًّب گيـى هي ٩ـاؿ ثبالتـ
 

 

 اف تبثلْ يَ ، ػاؿى ً٪بىي ػؿ اي الٞبػٍ عبؿ٧ امتٞؼاػ ٥ـىچيبى امتبػ
 امتبػ اف ّلي ، کٌَ هي گـػ ؿّ اي ثيٌٌؼٍ ُـ چين کَ کييؼى ٝبىْؿا

 ايي ػؿ کٌي مغٌـاًي هـػم ثـاي هضـم هٌبمجت ثَ ثيبى ثغْاى ٥ـىچيبى
 ! هييَ اي مغٌـاًي چَ ػًَّ هي عؼا ، هْؿػ
 

 

 ّ کذ چيق يَ کي ً٪بىي ؿّ ٝبىْؿا ثـّ ثگي هي ثَ اگَ کَ ُويٌزْؿي
 .ًؼاؿٍ صؼ کَ ثيَ اي کْلَ
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 اّى ثَ تْرَ ثب ثبيؼ کَ ُنتو مْهي هْؿػ ّ هِوَ ُن امتٞؼاػ پل
 .کـػ اًتغبة ؿّ اٍلي اُؼا٣

 

 

 تْه ُن عْثي عيلي امتٞؼاػ صتوب ػاؿين ػّمت هب چي ُـ ًينت ٩ـاؿ
 .ثبىين ػاىتَ

 .ىؼ رؼا اٍلي ُؼ٥ِبي مبػگي ثَ
 

 

 ثِيْى اي ٝال٩َ ّلي ػاؿم فًؼگي ػؿ هِوي ُؼ٥ِبي هي هيگي ُب ثْٞي
 ّلي ،  کٌَ هي کوک ثِن عيلي ّ هِوَ عيلي چيقا ثْٞي هيؼًّن ، ًؼاؿم
 هي کَ ثگيؼ ؿّىي يَ ؟ کٌن چيکبؿ ، ًؼاؿم ُب ُؼ٣ ايي ثَ اي ٝال٩َ ُيچ

 .ثين ٝال٩وٌؼ ُب ُؼ٣ ايي ثَ
 

 

 اي فهيٌَ يک ػؿ هب ُبي ػاًنتَ ّ آگبُي هيقاى چَ ُـ!  ٝقيق ػّمت
 .ثييتـ اًِّب ثَ ُن هب ي ٝال٩َ ، ثييتـ

 ُيچ هٌن ، کٌَ هي پغو رِبًي ربم ٥ْتجبل ػاؿٍ تلْيقيْى ، ثقًن هخبل يَ
 تْپ يَ ػًجبل ُب ػيًَّْ ايي چيَ هيگن ُوو ، مًؼاؿ ٥ْتجبل ثَ اي ٝال٩َ
 .ػيگَ ثيي ؿاصت ثؼى کؼّم ُـ ثَ تْپ يَ عت ، هيؼّى

 

 

 اّى ، ٥ْتجبلَ هْؿ ػؿ آگبُي ًؼاىتي ، ثْػى ٝال٩َ ثي ػاليل اف يکي
 ، هيؼٍ تّْيش ؟ چزْؿيَ تين اؿًذ ثپـميؼ افه ٥ْتجبلَ ي عْؿٍ کَ کني

 آگبُي چْى هيؼًَّ ؿّ چيق ُوَ...  ّ ؟ چيَ آ٥نبيؼ ؟ چيَ کـًـ ثپـميي
 .ثييتـٍ ُن اه ٝال٩َ ٕجيٞتب ػاؿٍ فهيٌَ ايي ػؿ ثباليي

 

 

 ثي هيغََ عت ؟ ُنت چي ايٌتـًت ّ کبهپيْتـ اٍال ػًَّ ًوي ٕـ٣
 .ايٌتـًت ثَ ًنجت امت ٝال٩َ
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 .ثييتـ ٝال٩وٌؼي ، ثييتـ إالٝبت چَ ُـ
 

 

 ايي اف اٍال ، هيبػ ثؼم ؿيبّي اف اٍال هي هيگَ ، ػثيـمتبًَ ػّم پنـٍ
 ٩جال اصتوبال ىوب ، ٝقيق ػّمت ، ًويبؿم ػؿ مـ چيقي هٌتگـال اًتگـال

 ُوْى اف ػ٩ي٪ب ، ا٥تبػٍ چپ تْ ثَ ػليلي ُـ ثَ ، ػاىتي ؿيبّي هٞلن يَ
 .ؿيبّي ثَ ًنجت ىؼي ٝال٩َ ثي ه٩ْٜ
 

 

 امتعْ ًوي ػلت اٍال تْ ا٥تبػ چپ ثبُبت هٞلن اّى کَ ؿّفي ُوْى اف
 .ث٦ِوي ؿّ ؿيبّي

 

 

 ػاؿٍ پيييٌَ هيبػ ثؼت اًتگـال اف ايٌکَ ّلي ، ىؼٍ تلوجبؿ ايٌب يْاه يْاه
 ؿّ تَبٝؼ ّ صؼ چْى ٦ًِويؼي ؿّ هيت٨ ، ٦ًِويؼي ؿّ هيت٨ چْى ،

 ثـّ ٝ٪ت ثـّ ٝ٪ت ثـّ ، هي ػّمت...  چْى چْى چْى ، ىٌبمي ًوي
 ثبُبت کَ کٌي پيؼا ةعْ هٞلن يَ اًّزب اف ؿاٌُوبيي ػّم ثَ هيـمي ٝ٪ت
 .هييي ٝال٩وٌؼ ؿيبّي ثَ ّ هييي ثلؼ عْة ، کٌَ کبؿ
 

 

 ػّثبؿٍ ؿاٌُوبيي اف ثـم ػثيـمتبًن ػّم هي ، عْىَ ػلت ُن تْ!  آ٩ب اي
 ! ًويغْام ؟ چي يٌٞي ؟ کٌن ىـّٛ

 

 

 ؿّ ُبه ػي-مي تلْفيْى ٩ؼيوي ُبي مـيبل هيـي چْٖؿ!  هي ػّمت
 ؿّ تْ فًؼگي ّ ًجبىَ هِن ىبيؼ کَ چيقُبيي ، ثيٌي هي ػّثبؿٍ هيگيـي
 ًينتي صبّـ ؿّ هيغْؿٍ ػؿػت ثَ کَ ؿيبّي ّلي ، ٩ٖٞب ًکٌَ هتضْل

 کٌي؟ کبؿ اّل اف

 ثبيؼ ، ٦ًٞوًَْ ثَ ػًّين هي کَ ثيين اُؼا٥ي ثَ ٝال٩وٌؼ ايٌکَ ثـاي پل
 .ثجـين ثبال تًْين هي تب هْاؿػ اّى ػؿ ؿّ هْى ػاًبيي ّ آگبُي
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 چَ ّ ثْػى کنبًي چَ ، اي فهيٌَ ُـ ػؿ هب ُبي هٞلن اّليي ايٌکَ ّ
 هب تًْي هي کَ ُنتي اًِّب کَ چـا ، هِوَ ثنيبؿ ػاىتي هب ثب ثـعْؿػي

 .کٌي ثؼثيي يب عْىجيي ؿّ
 .کٌي ثيقاؿ يب کٌي اهيؼّاؿ ؿّ آػم تًْي هي ُب هٞلن اّليي
 

 

 ثچَ االى ـاگ ّ ُنتي ُب ثچَ ػيٌي ُبي هٞلن اّليي ُب هبػؿ ّ پؼؿ ّ
 ّ پؼؿ کَ اًِّب ُبي هٞلن کَ ايٌَ عبٕـ ثَ ُنتي گـيقّى ػيي اف ُبيي
 .کـػى فػٍ ؿّ اًِّب ثبىي هبػؿ
 ثَ کـػى ١يجت ، گ٦تي ػؿّٟ ّلي گـ٥تي ؿّفٍ عًْؼى ًوبف هبػؿ پؼؿ

 اّل ُبي هٞلن ايي اف ُب ثچَ ، فػى ؿّ کني فيـاة ، فػى تِوت هـػم
 .ًگـ٥تي عْثي الگْي

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 فًؼگي ؛ ٕاليي کليؼ يبفػُويي/ يکن ّ مي رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   (4) ُؼ٥وٌؼ
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 ُؼ٥وٌؼ فًؼگي يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ يبفػُويي هْؿػ ػؿ گؾىتَ رلنَ مَ ػؿ
 کَ رلنَ ايي ػؿ گ٦تين ُؼ٣ ّ اؿفه ، ه٪َؼ ت٦بّت اف ، کـػين ٍضجت
 ُؼ٣ ُبي ّيژگي يـاهْىپ عْاُين هي ، امت ُؼ٣ ثضج چِبؿم ٩نوت

 .کٌين ٍضجت
 

 

 : ُؼ٣ ُبي ّيژگي اهب ّ
 ثبال ؿّ هب ، ثيَ هب ؿىؼ ثبٝج ثبيؼ ُؼ٣:  ثبىؼ هتٞبلي ثبيؼ ُؼ٣    -1

 .ثقًَ فهيي ؿّ هب ّ ثيَ هب اًضٖبٓ ثبٝج ايٌکَ ًَ ، ثجـٍ
 

 

 ٩جْل اهيـکجيـ ػاًيگبٍ هکبًيک هٌِؼمي ي ؿىتَ هيغْام هي هيگَ يکي
 ؟ ثـمي ايٌزب ثَ هيغْاي چـا!  ٝقيق متػّ ، ثين

 ىِـ ٥الى ػاًيگبٍ اف کتبثؼاؿي لينبًل يَ هي ي ػعتـعبلَ ايي هيگَ
 چيو تْ ثکٌن ىن ٩جْل هيغْام ، هيبػ ا٥بػٍ ّ ٥يل ُوچيي ػاؿٍ کْچيک

! 
 

 

 ! ًَ ؟ هتٞبليَ ُؼ٣ ايي آيب
 ثجغييؼ ىـهٌؼٍ آ٩ب ؟ چـا ، ثغـم 206 ث٦ـّىن ؿّ پـايؼم هيغْام هي آ٩ب

 چي ُـ االى!  گـ٥تي هي تضْيل هيقػين ث٧ْ پـايؼ ثب هب ٩جال ، رنبؿتَ
 ػًجبل ؟ هتٞبليَ ُؼ٣ ايي!  ًوييي مْاؿ کوتـ 206!  ُيچي...  هيقًي ث٧ْ

 . ؟ پييـ٥تَ ّ ؿىؼ ثبٝج ا٥تبػى ؿاٍ هـػم ًبهْك
 

 

 ، ُب ؿّ هبىيي ايي ػاؿم ػّمت هي هيگَ ، ثغـٍ 206 هيغْاػ ُن يکي
 ثؼم اًزبم ػاىتي کبؿي عبًْاػٍ يب ُب ُونبيَ ُن گبُي گبٍ يغْامه ّلي

 ثبف ػلوْى ثـين ميبصتي يب ثـين فيبؿتي م٦ـ گبُي چٌؼ اف ُـ ، ثـاىْى
 ايي. کٌن ٥ـاُن ثـاىْى ثييتـي ؿاصتي ، کٌن ىبػ ؿّ ام عبًْاػٍ ، ثيَ

 .هتٞبليَ کَ ُؼ٥َ
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 ّ ؿىؼ ثبٝج يکي ثـاي ّلي ، ثبىَ يکي ُؼ٥يْى هيتًْي ٦ًـ ػّ پل
 . اًضٖبٓ ّ م٪ْٓ ثبٝج ػيگـي ثـاي ّ پييـ٥تَ

 

 : ثبىؼ هب ٍالس ثَ کَ کٌين اًتغبة ؿّ ُؼ٥ي ثبيؼ هب    -2
 .هيبؿين ػليل تب مَ ؟ هبمت ٍالس ثَ ُؼ٥ي ث٦ِوين کزب اف!  مْال
 ٍجش ٥ـػا هيغْام الِي ي ٩ٍْ ّ صْل ثَ هي:  ٝ٪ل ّ عؼا تبييؼ(  ال٤

 !قًنث ؿّ هْى مـکْچَ ثبًک
 ! ًَ ؟ کٌَ هي تبييؼ ٝ٪ل!  ًَ ؟ کٌَ هي تبييؼ عؼا
 اًزبم ٝوـم ْٕل ػؿ کَ ّؿفىي کل ، مبلوَ 70 هي:  ثْػى ه٪ؼّؿ( ة

 ! ػاػم تکْى ؿّ اًگيتبم ؿعتغْاة فيـ کَ ثْػٍ ايي ػاػم
 هيغْام هي!  ثبىين ػاىتَ ُؼ٣...  اّّّّّّ ، ٥ـٌُگ کالك اّهؼم صبال
 .ًينت ه٪ؼّؿ ؟ ه٪ؼّؿٍ ؟ ييَه!  ػًيب کيتي ٩ِـهبى ثين
 ، ثبىين ػاىتَ ُؼ٣ ، ه٥ْ٪يت کالك اّهؼم!  کٌکْؿٍ اهتضبى ٍجش ٥ـػا
 .ًينت ه٪ؼّؿ!  ًغًْؼم ُن ُيچي ىن ٩جْل کٌکْؿ تْ ٥ـػا کَ ايٌَ ُؼ٥ن

 لقّم ّ ّـّؿت ؟ ثبىَ هِوتـ ايي اف کَ ًينت ُؼ٥ي آيب:  اّلْيت( د
 ؟ ثبىَ ػاىتَ ثييتـي

 

 

 .ًَ يب ُنت ٍالس ثَ ُؼ٥ي کَ هييين هتْرَ اهتـپبؿ مَ ايي ثب
 

 

 .اُؼا٥تْى رؼّل تْ ًٌْينيي ؿّ ُبيي ّاژٍ مـي يک    -3
 

 ٩ـَٝ تْ ىؼى ثـًؼٍ ، ربيقٍ ثـػى ، هٞبهلَ ، کـػى پيؼا ، ٥ـّه ، عـيؼ
 کيي

 

 ي عًَْ يَ ىِـ عيبثْى ٥الى تْ ثغـم عًَْ يک کَ ايٌَ ُؼ٥ن هي عت
 گ٦تن ػ٩ي٨ هٌن عت ، ثبىَ ػ٩ي٨ ُؼ٣ ًگ٦تيي هگَ ٩بآ". ثغـم" هتـي 200
 ؟ کزبمت اىکبلو پل ، ػيگَ
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 ، کٌن پيؼا ػفػيؼى کَ ؿّ هبىيٌن کَ ايٌَ ُؼ٥ن ًٌْيل ، ًکي ؿّ کبؿ ايي
 ُقاؿ 5 ، ايٌَ ُؼ٥ِبىْى ُب عيلي ، ثين ثـًؼٍ ثبًک ٥الى کيي ٩ـَٝ تْ

 ًوييَ ثـًؼٍ ، ثيَ ثـًؼٍ کيي ٩ـَٝ کَ گؾاىتَ ثبًک ٥الى تْ پْل تْهي
 االى ؟ چـا!  ١لَٖ ُؼ٣ ايي ، ثٞؼي ثبًک ًيؼ ، ثٞؼي ثبًک هيـٍ ،

 .هيگن
 

 

 ؿّ تْ ؿّه 1000 اف ثغْاػ عؼا ىبيؼ ٝقيق ػّمت ؟ ١لَٖ عـيؼ چـا
 ؿّ ػؿُب ي ُوَ ػاؿي تْ ؟ کٌي هي هضؼّػ ؿّ عؼا چـا ، کٌَ ػاؿ عبًَ
 ؟ عـيؼى ؿّ ىْى عًَْ عْػىْى ػاؿى عًَْ کَ کنبًي ُوَ ، ثٌؼي هي
 ثِـ ، ُونـه پؼؿ يکي پؼؿه يکي ، ثـػٍ ثبًک کيي ٩ـَٝ تْ ٦ًـ يَ

 .ىؼٍ ػاؿ عًَْ عـيؼ ١يـ ؿّىي يَ ، صبل
 ثٌؼين هي ؿّ ػؿُب ي ُوَ هب ، ًکٌين هضؼّػ ؿّ ؿّىِب ، ًجؼين ؿّ ؿاُِب

 .هيؾاؿين ثبف ؿّ ػؿ يک ٥٪ٔ ّ
 

 

 ٍبصت ُؼ٥ن يثگ ًينت ثِتـ ّلي ، ثٌْيل ػ٩ي٨ ؿّ ُؼ٥ت ٝقيق ػّمت
 ؟ هتـاژٍ ٥الى ثب هضلَ ٥الى ػؿ ىؼى عبًَ
 ىوب ىؼى ػاؿ عبًَ ثـاي ػؿ ُقاؿ ىبيؼ ، عـيؼ ًگْ ، ثؾاؿ ثبف ؿّ ػؿُب
 ...ىؼى هبىيي ٍبصت ، ىؼى عبًَ ٍبصت ثگْ ، ثبىَ

 

 

 هب ّلي ثـمًَْ ُؼ٥وْى ثَ ؿّ هب آمبى ؿّىِبي اف ثغْاػ کبئٌبت ىبيؼ
 .هيؾاؿين ثبف ؿّ کبؿ تـيي مغت ػؿ ّ ثٌؼين هي ؿّ ػؿُب
 عيـيَ هْمنَ هيغْام ؟ هيغْاي چي ثـاي ، هيغْام پْل هيليْى 80 ًگْ
 .ػاىتي پْل هيليْى 80 ًَ. ىؼًَ عيـيَ هْمنَ ٍبصت ُؼ٥ت عت ، ثقًن
 ثؼُي کَ کنبًي ؟ کنبًي چَ ، هزبفٍ پْل ًْىتي ٝؼٍ يک ثـاي ٥٪ٔ

 .کٌي پـػاعت هيغْاى ّ ػاؿى
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 ؟ کٌي پيؼاه هيغْاي چـا ، ًجبىَ ثـػٍ ػفػ کَ پيکبًت کـػى پيؼا ُؼ٥ت
 رِبف عـد هيليْى 4 ٥ـّىوو هي کٌن پيؼاه هيغْاػ رِيقيَ ػعتـم
 .کٌن هي ػعتـم
 ُن کـػي پيؼا ؿّ هبىيي ُن ىبيؼ ، ػعتـتَ ثـاي رِيقيَ ي تِيَ تْ ُؼ٣

 .ػاػي ؿّ ػعتـ رِيقيَ ُن ٦ًـّعتي
 

 

 پْل ، هبييبء صيج هي يـف٧ ًَؿمْ هي ػًّي ًوي کَ ربيي اف عؼا
 آػم ايي ، ثجـٍ ؿّ ثبًک ّي.ام.ثي ي ربيقٍ کَ تزبؿت ثبًک تْ گؾاىتَ

 هيـٍ ًوييَ ثـًؼٍ ، تزبؿتَ ثبًک هؼيـٝبهل ، ًينت عؼا ؿفا٧ هيگَ ػاؿٍ
!  ىؼ هلي ثبًک ٝبهل هؼيـ ؿمْى ؿّفي ، ثجـٍ ّيتبؿا هلي ثبًک هيؾاؿٍ
 .ؿمًَْ ؿّفي عؼا. ثگيـ عؼا اف هيغْاي چيقي

 

 پـػافي عيبل ّ عيبلجب٥ي گًَْ ُـ اف ثؼّؿ ّ هٌٖ٪ي ثبيؼ اُؼا٣    -4
 .ثبىؼ
 ؽُي تب ثبىي ػمتـمي ّ صَْل ٩بثل ثبيؼ هٌٖ٪ي اُؼا٣ ُويي ّلي

 ٝولي عْامتَ هضتْاي ٩ّتب گبُي ، ًؼٍ ؿاٍ عْػه ثَ تـػيؼي کوتـيي
 کٌکْؿ ٥ـػا گ٦تين کَ کٌکْؿ هخبل هخل ، ًينت ٝولي فهبى گبُي ، ًينت
 .ثؼٍ ٝبلي ؿّ کٌکْؿ هييَ ُؼ٥و اهيت ػاؿٍ

 عال٣ ايي عت ، اهـيکب روِْؿ ؿئيل ثيَ هيغْاػ ، ١لَٖ هضتْا گبُي
 تًَْ ًوي عبؿري يَ ّلي ، ثيي مٌبتْؿ ّ ّکيل ّفيـ هيتًْي ، ٩ْاًيَ
 .ثيَ روِْؿ ؿئيل

 ثَ ثـمًَْ ؿّ ػؿآهؼ هيغْاػ يِْ ، ػؿآهؼىَ تْهبى ُقاؿ 100 هبُيبًَ
 تْ کَ اً٪ؼؿي ُن ايـاى هـػ تـيي حـّتوٌؼ ثبثب!  تْهبى هيليبؿػ 1000

 .ًؼاؿٍ پْل هيغْاي
 ثبيؼ ُؼ٣ ّلي ، ثبىؼ صَْل ٩بثل ّ هٌٖ٪ي ثبيؼ اُؼا٣ گ٦تين ، عت

 ! هوٌْٛ ُؼ٣ ثـاي هضؼّػيت تٞييي ، ثبىَ ثقؿگ عيلي
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 توبهي ثَ هي ثگْ ، کـػى اًتغبة گٌؼٍ گٌؼٍ ُؼ٥ِبي ، ػًيب ه٨٥ْ آػهِبي
 ، ثلٌؼ اُؼا٣ تٞييي ثـاي ، ؿمن هي عْػم هٌٖ٪ي ُبي امتَعْ

 .هيـمي ثِو ثبه هٖوئي. ًؼٍ ؿاٍ عْػت ثَ تـػيؼي کْچکتـيي
 ثبيؼ ُؼ٣ ات٦ب٩ب ، ًجبىَ ًيب٥تٌي ػمت گ٦تين ، ًجبىَ ثقؿگ ُؼ٣ ًگ٦تين
 .ثبىَ ثقؿگ

 .کٌين هي ٥کـ عْػهْى کَ ػاؿين اؿفه ٩ؼؿي ُوْى ثَ ىوب ّ هي
 .هيؼاؿٍ ًگَ کْچک ؿّ ىوب ٝوـ آعـ تب کْچک اُؼا٣

 .ثبىؼ رنْؿاًَ ّ هٌٖ٪ي ثبيؼ ُؼ٥ِبتْى
 
 
 
 
 

 فًؼگي ؛ ٕاليي کليؼ يبفػُويي/ ػّم ّ مي رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   (5) ُؼ٥وٌؼ
  

 

 فًؼگي يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ يبفػُويي هْؿػ ػؿ گؾىتَ رلنَ چِبؿ ػؿ
 ايي ػؿ گ٦تين ُؼ٣ ّ اؿفه ، ه٪َؼ ت٦بّت اف ، کـػين ٍضجت ُؼ٥وٌؼ
 ُبي ّيژگي پيـاهْى عْاُين هي ، امت ُؼ٣ ثضج پٌزن ٩نوت کَ رلنَ
 .. کٌين ٍضجت الِي ت٪ؼيـ ّ مًْْىت هْؿػ ػؿ کوي ُوچٌيي ّ  ُؼ٣

 

  
 

 

 

 ثقؿگ ُؼ٣ ُبي ّيژگي اف يکي کَ گ٦تين ٩جلي ي رلنَ ػؿ ػّمتبى عت
 . اًَّ ثْػى
 

 : هيگَ صب٥٘
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 ػؿعيبى عْؿىيؼ ي چيوَ ٕبلت     صب٥٘ ، ٝبلي ُوت ًجْػ تب ؿا ؽؿٍ
 .ًيْػ
 

 

 .ثبه ػاىتَ ثلٌؼ ُوت ؟ هيغْاي عْؿىيؼ
 

 

 کوپبًي يک هؼيـٝبهل ، عبًْاؿ 20 ثب ػٍ يک کؼعؼايي ٕبلت ٩ّت ُيچ
 .ىْػ ًوي پـمٌل ُقاؿ 20 ثب
 .ثـمي ثِو تب ثغْاٍ ؿا ىؼى کوپبًي اّى هؼيـ االى اف
 

 

 ؿّ ٕلجي هجبؿفٍ ّ رْيي هجبؿفٍ صل هب ػؿ کَ ثبىَ ْٕؿي ثبيؼ ُؼ٣
 ّ ًينتين فًؼگيوْى اهي مبصل ػؿ مبلِبمت ىوب ّ هي ، کٌَ ثـاًگيغتَ

 ػل ثَ ّ کٌين هجبؿفٍ ًينتين صبّـ ، ثؾاؿين ا٩يبًْك ثَ پب ًينتين صبّـ
 .ثقًين ػؿيب

 .کٌَ ًوي ػْٝت هجبؿفٍ ثَ ؿّ هب ثبىؼ ١يـرنْؿاًَ کَ ُؼ٥ي
 

 

 ٕجيٞيَ ايٌن عت ، ثـمين ثِو ثبيؼ کَ ػاؿين آؿهبًي عْػ يک ىوب ّ هي
 ٥کـ ، ػّؿتـٍ ثِو ػمتـمي کٌين هي ٥کـ ثبىَ ثقؿگتـ چي ُـ ُؼ٣

 ػؿٍؼ يک اگـ!  هي ػّمت ، ؿمين ًوي ثِو کَ هب ثبثب اي کٌين هي
 ػؿٍؼ يک ُوْى ه٨٥ْ اًنبى ، ثبىَ ُؼ٥ي ثَ ىوب ّ هي ؿميؼى اصتوبل

. کٌَ ؿّىي ؿّ ثقؿگي آتو تًَْ يه کَ کٌَ هي ٥ـُ اي رـ٩َ ؿّ
 .هيـمَ ُؼ٥و ثَ ػؿٍؼ يک ُوْى اف ه٨٥ْ اًنبى
 

 

 مـکبؿ ؿّ عْػهْى ، عيبلَ ّ عْاة ثقؿگ آؿفُّبي هيگي ُن ٝؼٍ يَ
 .عيبلَ ّ عْاة ثقؿگ آؿفُّبي ، ثلَ ، هْا٥٪ن هٌن ، هيؾاؿين
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 فّآؿ ػمت ثَ ؿا عْػ ايٌکَ اف ثپـُيقيؼ:  ٥ـهبيٌؼ هي النالم ٝليَ ٝلي
 ي مـهبيَ ، کييؼى کبؿ اف ػمت ّ ًينتي آؿفّ اًتٚبؿ ثَ فيـا ثنپـيؼ
 .امت ًبتْاًي

 

 

 کبؿ اف ػمت ّ ًينتي آؿفّ اًتٚبؿ ثَ ٥ـهبيٌؼ هي ، ػّمتبى کٌيؼ ػ٩ت
 ؿّ کبؿ اّى ، ثکٌيؼ ؿّ کبؿ ايي هيگين ػاؿين ػّؿٍ اّل اف هب!  کييؼى
 يکزب هيييٌَ ػاؿٍ فّآؿ کَ کني ، ػاؿين ُن ػيگَ ي رلنَ کلي ، ثکٌيؼ

 ُؼ٥و ثَ ؿميؼى ثـاي ػاؿٍ ُؼ٣ کَ کني ّلي ، ثيَ ثـآّؿػٍ آؿفّه تب
 .ٝولي ّ رنوي تاله ّ ؽٌُي تاله ، کٌَ هي تاله
 

 

 ثـاه کلي ، ًَ ُؼ٣ ّلي ًينت ُن ؿميؼًي ّ عيبلَ ّ عْاة ٥٪ٔ آؿفّ
 .ػاؿين ثـًبهَ
 ؿّ کَ اؿفيؼ يه ٩ؼؿ ُوْى ىوب ، ثبىَ ثقؿگ ًْينيؼ هي کَ ؿّ ُؼ٥بيي

 ؽٌُوْى تْ کَ ايَ اًؼافٍ ثَ هب ّرْػي ػًيبي ّمٞت ، ًْينيؼ هي کب١ؾ
 .کٌين هي تَْؿه

 

 

 ؿّ عْػىْى ؽٌُيْى ػؿ ، اّد ثَ ؿميؼى اف ٩جل تْاًگـاى ي ُوَ
 .ػيؼًؼ هي تْاًگـ
 هي کْچک آػهِبي کْچک ُبي اًؼييَ ، ثيْي ثقؿگ تب ثيٌؼيو ثقؿگ
 .مبفًؼ

 

 

 اًؼافٍ ثَ پـّؿػگبؿ ٖٝبيبي ّ ُؼايب:  ٥ـهبيٌؼ هي – نالمال ٝليَ – ٝلي
 .امت ىغٌ اًتٚبؿ ي

 اًتٚبؿ ، هيؼٍ ثِت ُوًْ٪ؼؿ کبئٌبت ثبىي ػاىتَ اًتٚبؿ تْ چ٪ؼؿ ُـ
 ثٌق ثِت ثبىي ػاىتَ ثٌق اًتٚبؿ ، هيؼٍ پيکبى ثِت ثبىي ػاىتَ پيکبى

 .هيؼٍ
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 ػکتـا اًتٚبؿ ، گيـيهي ػيپلن ٧ْ٥ ثگيـي ػيپلن ٧ْ٥ ثبىي ػاىتَ اًتٚبؿ
 .هييي ػکتـ ، ثبىي ػاىتَ

 رنْؿاًَ ّلي هٞ٪ْالًَ ُؼ٥ِبي ثٞؼ ، تًْي هي کَ کي ثبّؿ عْػت اّل
 .کي تاله ثِو ؿميؼى ثـاي ّ کي اًتغبة

 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 ؽٌُي تَْيـ  ثنٔ ، ثـػاؿين ثبيؼ هب کَ هِوي ّ امبمي گبهِبي اف يکي

 آػم يَ ؟  کـػي تَْؿ چي ؽٌُت تْ عْػتْ ، عْػهًَْ اف عْػهْى
 ؟ تٌجل ؟ ٝـَّ ثي آػم يَ ؟ کْچْلْ
 تْ ثب چزْؿي کبئٌبت ثجيي ، ثؼٍ ثنٔ ّ کي ثقؿگ ؽٌُت تْ ؿّ عْػت
 .هيؼٍ ًيْى ثِت اؿفىيْ ثب ُؼايبي چزْؿي ثجيي ، کٌَ هي ؿ٥تبؿ

 ىـائ ايي ثَ ، گـ٥تي عْ ىْى ٥ٞلي ىـائ ثب آػهِب اف ثنيبؿي هتبم٦بًَ
 .ىکـػ ٝبػت

 

 

 !هي ػّمتبي
 روٜ تْه آة ُوًْ٪ؼؿ ثؾاؿي ٙـ٥ي ُـ ، هيبػ ػاؿٍ ثبؿّى ؿگجبؿ ٩ّتي
 ، عؼا ُبي ًٞوت ّ ُب ؿصوت ثبؿاى ثبؿه ه٩ْٜ مبلِبمت هب ، هييَ

 ّ هيبػ اي ثبؿيکَ آة يَ ، ىکـ ؿّ عؼا:  هيگين ثٞؼ ، گؾاىتين امتکبى
 ًٞوت ّ تؿصو ايٌکَ ثـاي ثقى امتغـ اٍال ، ثؾاؿ ٩بثلوَ ، هيـٍ

 .کٌي رؾة ؿّ ثييتـي
 ثَ ،" ت٪ؼيـ"  هيگي ثِو ّ کـػى ٝبػت ٥ٞلييْى ىـائ ثَ ُب ثْٞي

 ػيٌَ هنلن عال٣ هيگيي کَ چيقايي ايي عؼا ثَ ، ًينت ايٌزْؿي ٩نن عؼا
! 
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...  ّ ٥٪يـاًَ فًؼگي يَ ّ کْچيک ي عًَْ يَ ثْػٍ ايي عؼا ت٪ؼيـ ػيگَ
 ؟ گ٦تَ ايٌْ ػيي کزبي

 ، ت٪ؼيـ هيؾاؿين ؿّ اموو هب ، ُب ُنتين ايٌزْؿي هب ٥٪ٔ ؼًکٌي ٥کـ
 .ىغَي ي ا٥نبًَ هيگَ ؿّ ُويي امت هنيضي يک کَ کْئيلْ پبئْلْ
 

 

 ّ کٌَ هي هٖـس ؿّ ُويي احـه 4 کتبة ػؿ ىيي امکبّل ٥لْؿًل عبًن
 !الِي ٕـس هيگَ ثِو
 

 

 ّ تٌجلي صبٍل کَ ُبيي ًـميؼى ّ ُب ًبکبهي ًؼاؿي ص٨ تْ!  هي ػّمت
 .ثٌؼافي عؼا گـػى ؿّ ثْػٍ ات اؿاػٍ ّ ٥ٞبليت ٝؼم
 ثَ ، ثگيـػ ثکبؿ ؿا عْيو تْاى ّ ًيـّ کَ کني:  النالم ٝليَ ٝلي

 .هيـمؼ هيغْاُؼ آًچَ ًِبيت
 

 

 کَ کني ثگَ تًْنت ًوي ؟ تـين هنلوبى ٝلي صْـت اف ىوب ّ هي
 ؟ ؿمؼ يه اّمت مـًْىت ّ ت٪ؼيـ آًچَ ثَ گيـػ ثکبؿ ؿا عْػ ًيـّي

 ثَ ، ثبىَ ثقؿگتـ چي ُـ ، هيـمي عْامتي کَ چيقي اّى تَ ثَ!  ًَ
 .هيـمي ثقؿگتـ چيق ُوْى
 

 

 ي ًتيزَ ٩نوت ، هبمت تَوين اف ثٞؼ ٝ٪ل اف ثٞؼ ٥کـ اف ثٞؼ" ٩نوت"
 .هبمت ٝول

 هي صْـت اف گ٦تي ، ثـػى هيٍْ يَ ، ٍبػ٧ اهبم پيو ؿ٥تي ٝؼٍ يَ
 گ٦تي اييْى اگَ ؟ ًينت يب ُنت هب ٪ؼيـت هيٍْ ايي عْؿػى آيب پـمين
 ثگين کَ عْؿيوو هي ًينت گ٦تي اگـ ، اًّْؿ کٌين هي پـتو ُنت
 ... ّ الکيَ ت٪ؼيـ
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 ثْػ ػمتو هيٍْ کَ کني اّى ثَ اهبم ، پـميؼى ؿّ مْاليْى ّ ؿ٥تي
 صبال گ٦تي ، رْيؼ ، ثزْ صبال ، فػ گبف ، ثقى گبف ؿّ هيٍْ:  ٥ـهْػى

 ت٪ؼيـت کٌي پـت ثيـّى اگـ ، ثغْؿيو کَ ايٌَ ٪ؼيـتت ثؼي ٩ْؿتو اگـ
 .ثبىَ چي ت٪ؼيـت کي اًتغبة صبال ، ًغْؿيو کَ ايٌَ
 

 

 کٌن هي ٥کـ هي ، مـٝت تب 200 ثب هيـى چبلْك ربػٍ اف ػاؿى ٝؼٍ يَ
 هٌْ ي٪َ ػؿٍ تَ ؿ٥تي اگَ صبال ، کٌي هي تَبػ٣ ثـى ُويٌزْؿي ايٌب اگـ
 ؟ گيـى هي
 .امت ػؿٍ تَ ربه هيـٍ ايٌزْؿي کَ کني گ٦تن عْػم ثب هي!  ًَ
 

 

 ٝلن ، ػاؿػ اي ًتيزَ چَ هب اٝوبل اف کؼّم ُـ ػاًؼ هي عؼا!  هي ػّمتبى
 .ثکٌين کبؿي کٌؼ ًوي هزجْؿ ؿّ هب ّلي ، ػاؿػ
 

 ّامَ ؟ گؾاىتن عيغبه ثَ هتَ اً٪ؼؿ ُؼ٣ ثضج ّمٔ چـا ؿّ ٩نوت ايي
 إالٝبت کَ ُن اکخـهْى ، نلٌگي هي ثغو ايي ػؿ هبُب ي ٝوؼٍ ايٌکَ
 .ًؼاؿين هتبم٦بًَ کبهلي ػيٌي
 

  
 

 - هبٍ ٥ـّؿػيي 24 چِبؿىٌيَ - ثٞؼي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ ٝقيق ػّمتبى
 ربلجي صکبيبت امت ت٢ييـ ٩بثل ُن اّى کَ الِي ٩ؼؿ ّ ٩ْبي هْؿػ ػؿ
 هي هـّؿ ُن ثب ؿّ ُؼ٣ ُبي ّيژگي مبيـ مپل ّ کٌين هي ً٪ل ؿّ

 .کٌين
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 فًؼگي ؛ ٕاليي کليؼ يبفػُويي/ مْم ّ مي رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   (6) ُؼ٥وٌؼ
  

 

 

 ُؼ٥وٌؼ فًؼگي يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ يبفػُويي هْؿػ ػؿ گؾىتَ رلنَ پٌذ ػؿ
 کَ رلنَ ايي ػؿ گ٦تين ُؼ٣ ّ اؿفه ، ه٪َؼ ت٦بّت اف ، کـػين ٍضجت
 ت٪ؼيـ ّ  ٩ؼؿ ّ ٩ْب پيـاهْى عْاُين هي ، امت ُؼ٣ ثضج ىين ٩نوت

 .کٌين ثـؿمي ًيق ؿا ُؼ٣ ّيژگي چِبؿهيي ّ کٌين ٍضجت الِي
 

  
 

 .٩ؼؿ يَ ػاؿين ٩ْب يَ الِي هنبئل ػؿ هب ػّمتبى
 ُن هضؼّػي هنبئل ػؿ ّ ًبپؾيـٍ ت٢ييـ ّ عؼامت ٩ٖٞي صکن ٩ْب هيگي
 عؼامت ٩ٖٞي ١يـ صکن ٩ؼؿ ّ – ُنت پؾيـ ت٢ييـ هيگين هب کَ – ُنت

 .ُنتو ت٢ييـ ٩بثل کَ
 

 

 ، عؼامت ٩ٖٞي صکن هـگ ، عؼامت ػمت ىوب ّ هي ٩ٖٞي هـگ هخال
 ؟ چزْؿي ، ثجـين تْه کْچْلْ ػمت يَ تًْين هي هب ّلي
 

 

 هي ػ٩ي٪َ 5 ؟ ػيؼيؼ ؿّ تْلؼ ُبي ىوٜ ، ثٌؼافين رلْ ؿّ هـگ هيتًْين
 ثقؿگب ىوٜ ، هينْفٍ مبٝت ًين هٞوْلي ُبي ىوٜ ، هييَ توْم ّ مْفٍ

 ايي ، هييَ توْم ّ هينْفٍ مبٝت ػّ هيؾاؿى ٝ٪ؼ ي ـٍم٦ مـ کَ
 ْٕل ؿّف يک هوکٌَ هيؾاؿى ُب ه٢بفٍ تْ کَ ثقؿگ عيلي ىوِٞبي

 ؿّ هينْفٍ مبٝت ػّ کَ ىوٞي اّى تًْين هي هب صبال ، ثنْفٍ تب ثکيَ
 .ثيَ عبهْه کٌين ٥ْت اّل ي ػ٩ي٪َ مـ
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 فيـ هيٌؼافٍ ، کيَ هي عْػىْ ، ثٌؼافين رلْ ؿّ هـگوْى تًْين هي هب
 .ت٪ؼيـ عؼا ّ کٌَ هي تؼثيـ ثٌؼٍ ، ي٪ؼؿ اهلل ّ يؼثـ الٞجؼ ، هبىيي

 .ت٢ييـٍ ٩بثل ّ الِيَ ٩ْبي رقّ ٩ٖٞي هـگ هيگي ّلي
 

 

 ٩بثل ُن الِي ٩ْبي صتي کٌن هي حبثت ّامتْى آيَ ّ ؿّايت ثب هي
 .ت٢ييـٍ
 ْػٍث هـػم ثيي ػؿ ، ٝقؿائيل صْـت ، مليوبى ّ ػاّّػ صْـت فهبى

 ٥ـػ اّى کـػٍ هي ًگبٍ کني ثَ ٩ّت ُـ ، ؿّ اييْى ػيؼى هي ُوَ ّ
 .ثغًَْ ؿّ عؼاصب٥ٚي ١قل ثبيؼ کن کن ػيگَ کَ ٥ِويؼٍ هي
 

 

 کٌَ هي ًگبٍ چپ چپ رًّْي يَ ثَ ٝقؿائيل ، ػاّّػ صْـت هزلل ػؿ
 چَ ايي هيگَ ٝقؿائيل ثَ ػاّّػ صْـت ، هيـٍ ػؿ هييَ پب رًَّْ ،

 رْى ٩ـاؿٍ ػيگَ ؿّف 8 اّهؼ يبػم هي هيگَ رّْى ؟ کـػي ثْػ کبؿي
 .ثگيـم ؿّ ايي

 فى االى ُويي هيگَ رّْى موت هي٦ـمتَ پيک يَ مـيٜ ػاّّػ صْـت
 عؼا ًٞوبت اف ؿّف 8 ايي ػؿ هيغْام هيگَ ػاّّػ صْـت ؟ چـا!  ثگيـ

 .کٌَ امت٦بػٍ
 

 

 يهيجيٌ ، ىؼ چي رًَّْ ثجيٌَ ٥ـمتَ هي پيک ػاّّػ صْـت ثٞؼ ؿّف 8
 8 ، ًوـػٍ ٌُْف هيگي ٥ـمتي هي پيک ثٞؼه ؿّف 8 ػّثبؿٍ ، ًوـػٍ
!  کَ ثويـٍ ايي ثْػ ٩ـاؿ!  ًوـػٍ هيگي ثبفم ٥ـمتَ هي ػّثبؿٍ ثٞؼه ؿّف
 ؟ پل ىؼ چي
 ٌُْف گؾىتَ ؿّف 24 ، ثويـٍ ثْػ ٩ـاؿ ايي عؼا کٌَ هي ٝـُ عؼا ثَ

 ! کَ امت فًؼٍ
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 کـين هب اف کٌي هي ٥کـ ُنتي هب پيبهجـ کَ تْ!  ػاّّػ ، هيگَ ثِو عؼا
 چْى ، تـم کـين تْ اف هي ، ثگيـٍ فى ثـٍ گ٦تي مْعت ػلت تْ ؟ تـي

 .کـػم اّب٥َ ٝوـه ثَ مبل 30 کـػ افػّاد
 

 

 ٩بثل ىؼٍ ًْىتَ ُن هض٦ْٗ لْس تْي صتي کَ چيقي اّى ػاؿين ؿّايت
 .ًکٌيؼ چيقا ايي ػؿگيـ ؿّ عْػتْى عيلي ، ت٢ييـٍ

 

 

 تاله عْػت ، اًَّ ت٪ؼيـ ايٌَ ت٪ؼيـٍ ًگْ ُن ثيغْػ کي هتال کي ُوت
 .ثقى ؿ٩ن عْػت ؿّ عْػت ت٪ؼيـ ّ کي
 ؿا آًبى ثَ کوک ، هـػم ًيت ي اًؼافٍ ثَ عؼا:  ٥ـهبيٌؼ هي ٍبػ٧ اهبم ّ

 .کٌَ هي ه٪ؼؿ
 

 

 ُـ ثَ عؼا کَ ػؿمتي ثَ:  ٥ـهبيٌؼ هي – النالم ٝليَ – ٝلي صْـت
 .کٌؼ هي ٖٝب ًيتو ي اًؼافٍ ثَ اي ثٌؼٍ
 هيگن کالك هيبى ؟ چـا هِوَ عيلي ثضج ايي ، ُؼ٣ ثضج مـ ثـين عت

 ايٌَ هب ت٪ؼيـ ، کٌين چيکبؿ ّلي ، ُب هيقًَ صـ٣ عْىگل عيلي ٥ـٌُگ
 اؽيت ؿّ عْػهْى الکي چـا ، ثبىَ ُويي فًؼگيوْى ثبىين ثؼثغت کَ

 .ثٌْينين ثقؿگ ُؼ٥ِبي ّ کٌين
 

 

 .ُؼ٣ ثضت مـ ثـگـػين عت
 چِبؿم ّيژگي مـ هيـمين صبال ، گ٦تين ؿّ ُؼ٣ هِن ّيژگي 3 صبال تب

 .ُؼ٣
 

 .ثبىٌؼ کي٦يت ّ کويت ػاؿاي ّ ػ٩ي٨ ثبيؼ اُؼا٣ -4
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 ٩جْل هي ، ىـکت يک ػؿ امتغؼام ثـاي ػإّلت 1000 ثيي کٌين ٥ـُ
 ثين هي٢ْل کي اف هي عت ، کبؿگقيٌي ٩نوت هيـم ، ٝبليَ عيلي ، ىؼم

 ؟
 

 

 ! ينتً هٞلْم    -
 ؟ هيؼيؼ ص٪٧ْ چ٪ؼؿ

 ! ًينت ثؼک    -
 ؟ ثٌؼيؼ هي ٩ـاؿػاػ

 ! ًينت الفم    -
 ! ًَ ؟ ٝقيق ػّمتبى ُنت کبؿ ايي ثَ اهيؼي آيب
 

 

 ، هيکْکَ ثِو ؿميؼى ، ثبىَ اثِبم ػاؿاي کَ چيقي ُـ!  هي ػّمت
 .ؿمين ًوي ثِو ثبىَ ػاىتَ اثِبم اگـ ُن هب ُؼ٥ِبي

 ت٪نين ػمتَ ػّ ثَ ػ٩ت ايي ّ ، کٌين ػ٩ت ُؼا٥وْىا گقيٌو ػؿ ثبيؼ هب
 : هييَ
 

 

 ُؼ٣ رقئيبت ثيبى ػؿ ػ٩ت    -1

 ُؼ٣ ثَ ؿميؼى هٖلْة فهبى ثيبى ػؿ ػ٩ت    -2

 

 

 : ُؼ٣ رقئيبت ثيبى ػؿ ػ٩ت
 .ُؼ٥َ ثلَ ؟ ػيگَ ُؼ٥َ ايي ، ثغًْن ػؿك چيي ثـم هيغْام هي

 ٕت ػکتـاي پکي ىِـ يگبٍػاً ، پکي ىِـ ، چيي ثـم هيغْام هي صبال
 .ثلَ ؟ ػؿمتَ ؟ ػيگَ ُؼ٥َ ايٌن عت ، ثگيـم مْفًي

 ػ٩ي٨ ّ تـ ؿيق رقئيبت چي ُـ ، ثِتـٍ ، ػ٩ي٪َ ّ رقئي عيلي ػّهي ّلي
 .ًقػيکتـ ثِو ؿميؼى ّ ثِتـ ُؼ٣ ، تـ
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 .عت
 

 

 .ُؼ٥َ ثلَ ؟ ػيگَ ُؼ٥َ. ثبىن ػاىتَ هبىيي هيغْام هي
 .ُؼ٥َ ايٌن. ثبىن ػاىتَ ؿًگ اي ً٪ـٍ هبتيکاتْ ػًؼٍ 206 يَ هيغْام هي
 

 

 .کٌيؼ اهتضبى ، تـٍ مـيٜ ثِو ؿميؼى ّ تـٍ ػ٩ي٨ ػّهي
 .ُؼ٥َ ايي. ثٌؼافم ؿاٍ کبؿ ّ کنت يَ هيغْام هي
 

 

. ثبىن ػاىتَ ىِـ عيبثْى ٥الى تْ ػٌَُ ػّ هبؿکت مْپـ يَ هيغْام هي
 .تـ ػ٩ي٨ ُؼ٣ ّلي ُؼ٥َ ايٌن
 ثبيؼ کَ ػاؿٍ ّرْػ امتخٌب مَ ايٌزب الجتَ ، ثِتـ تـ ػ٩ي٨ چَ ُـ ُؼ٣ پل

 .کٌين تْرَ ثِو
 

 

 ثبيؼ گ٦تين اُؼا٣ ي ث٪يَ تْ هب ، ًؼاؿى ه٪ؼاؿ ّ صؼ اعال٩ي اُؼا٣( ال٤
 .ًؼاؿين هـف ّ صؼ اعال٩ي اُؼا٣ تْ ّلي ، ثبىَ ػ٩ي٨ ّ رقئي

 ! ًوييَ ، ًگن ػؿّٟ ٩ّت ُيچ ػيگَ اٍال ػيگَ ًگن ػؿّٟ هيغْام هي
 

 

 ّ ثٞؼ ثَ ايي اف ّ ػيگَ هبًٌؼ کلوبتي ثيبى ربي ثَ اعال٩ي اُؼا٣ ثيبى ػؿ
 .کٌين تٞييي الگْ ّ هَؼا٧ ثبيؼ...  ّ اٍال

 اً٪ؼؿ ثبيؼ ثٞؼ ثَ ايي اف!  آ٩ب صني هخل ثين تب ًگن ػؿّٟ هيغْام هي
 .ثين – هٞـ٥َّ ٍؼا٩ت ثَ کَ – آ٩ب صني هخل تب ثکٌن تاله
 

 

 .کٌين کنت ؿّ هِبؿتي غْاينهي هب ٩ّتب گبُي( ة
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 هنيـ يب ػاؿى ػاًيگبُي ّ ٝلوي هنيـ يب ، ًَْٝ ػّ هِبؿت
 .ػاؿى ١يـػاًيگبُي

 اُؼا٥ن رؼّل تْ ، هيگيـم ً٪بىي لينبًل هيـم ، ثين ً٪به هيغْام هخال
 ػاًيگبٍ فيجب ٌُـُبي ي ػاًيکؼٍ اف ً٪بىي لينبًل گـ٥تي ًْينن هي

 .تِـاى
 

 

 ػاىتَ هِبؿتي کنت هيغْام آکبػهيک ّ کالمي ١يـ هنيـ اف اگـ ّلي
 هيغْام هي ، هيگن ُؼ٣ تْ ، کٌن تٞـي٤ هَؼا٧ ثبيؼ ُن ايٌزب ، ثبىن
 .ؿاك ثبة آ٩بي هخل ثين عْثي ً٪به
 

 

 هيغْام هي ثگين تًْين ًوي ايٌن عت ، صب٥َٚ ىؼى ٩ْي هبًٌؼ اُؼا٥ي( د
 . ثيَ ٩ْي عيلي ام صب٥َٚ

 

 

 اّى ، ٥الًي هخل ثيَ ٩ْي ثنيبؿ ام صب٥َٚ امهيغْ هي هيگن ُن ايٌزب
 .فهيٌَ اّى تْ هب الگْي هييَ ٩ْيَ عيلي اه صب٥َٚ کَ ٥ـػي
 ، ُؼ٥َ ثَ ػمتـمي ػ٩ي٨ فهبى ، ثيَ هيغٌ ػ٩ي٨ ثبيؼ کَ ػّهي هْؿػ

 .ثبىي ػاىتَ ػمتـمي ثـاي هيغٌ فهبى ثبيؼ اُؼا٣
 تـاػک ػاؿم ثٞؼ مبل 5 عت ، ثگيـي مْفًي ٕت ػکتـاي هيغْاي
 ُن ٝوـه آعـ تب ايي ، گيـم هي ػکتـا ػاؿم ٌُْف ثٞؼ مبل 15 ، هيگيـم
 ! گيـٍ ًوي مْفًي ٕت ػکتـاي

 هب اّى تب کٌين تٞييي فهبى اُؼا٥وْى ثب ػمتـمي ثـاي ثبيؼ هب ، هي ػّك
 ثؼّ هيگَ هب ثَ کَ اُـهيَ فهبى ، کٌَ ّاػاؿ تاله ّ صـکت ثَ ثييتـ ؿّ

 .کي تاله هيگؾؿٍ ػاؿٍ فهبًت
 

 

 .ػاؿين ٥ـٍت چ٪ؼؿ هيگَ ثَ فهبى
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 ! ٝقيق ػّمتبى
 فهبى پبيبى ثَ چي ُـ ، کٌين هي تٞييي ُؼ٥وْى ثـاي فهبى ٩ّتي هب

 ، ثؼّ هيگَ ثِوْى فهبى اُـم ، هييَ ثييتـ تالىوْى هييين ًقػيک
 !هيـمي ػاؿي کي تاله ثييتـ ، ًوًْؼٍ فهبًي

 يَ هيغْام ٌُْف هي هيگين گؾؿٍهي مبل 15 ، ًکٌين تٞييي فهبى ٩ّتي ّلي
 .ُؼ٣ ثَ ًويـمي ، ُب ثغـم عًَْ
 

 

 هبٍ 6 تب هيغْام هي ، ثبىَ اٍْلي ّ هٌٖ٪ي ثبيؼ هب فهبى کَ کٌيؼ ػ٩ت
 .ًَ ؟ هٌٖ٪يَ ، ثين پْل تْهي هيليبؿػ 5 ٍبصت ػيگَ
 فهبى ، کٌين هي صـکت چِبؿچْة يک ػؿ ، کٌَ هي هتِٞؼ ؿّ هب فهبى

 .کٌَ هي کقهتوـ ؿّ هب تالىِبي
 5 کٌين تٞييي ثقؿگ ُؼ٣ ؟ ثبىين ػاىتَ مبلَ 5 ُؼ٣ ػاؿٍ ايـاػي چَ

 ؟ ػاؿٍ ايـاػي چَ ثبىَ مبلَ
 

 

 فهبى يکنبلَ اُؼا٣ ثـاي هب:  هيگَ – هؼيـيت ٝلن پؼؿ – ػؿاکـ پيتـ
 اي ثـًبهَ ُيچ هْى مبلَ 5 اُؼا٣ ثـاي ّلي ، کٌين هي ٍـ٣ فيبػي
 .ًؼاؿين

 .ىؼم ٝلوي ُيبت ْْٝ ، ىؼم ٩جْل اػکتـ ػيگَ مبل 5 هي
 

 

 .کي تٞييي ؿّ َُ گٌؼٍ ُؼ٣ ٥ٞال. کي چيکبؿه هيگين ثٞؼا
 تٞييي فهبى ، ثـٝکنَ االى ّلي ، ُنتين فهبى عؼهتکبؿ ىوب ّ هي االى
 . کزبيين هب کٌَ هي

 ًَ ثبىين ؿاًٌؼٍ فًؼگي هبىيي ػؿ ثبيؼ هب ، ثبىَ يبػهْى ، ٝقيق ػّمتبى
 .هنب٥ـ
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 مبل 8 چيي ػؿ پکي ػاًيگبٍ اف مْفًي ٕت ػکتـاي هيغْام هي ، عت
 .هيکيَ هب ػؿ ؿّ اىتيب٧ ْٕالًي فهبى ايي عت ، ثگيـم ػيگَ

 ؟ فًؼٍ کي هـػٍ کي ؟ ػيگَ مبل 8 ، عْىَ ػلت آ٩ب اي
 ؟ کٌين چيکبؿ عت
 

 

 هؼت ػؿاف چيقُبي ثـاي هب ؽُي گ٦تين گؾاؿي ىـٓ ثضج تْ يبػتًَْ
 ؟ يؼًٍو ًيْى توبيلي

 

 

 ّ کٌين هي عـػ ؿّ ثقؿگوْى ُؼ٣ ، هنئلَ ايي صل ثـاي هب ، عت
 . کٌين هي کْچيک

 ّاؿػ تبفٍ کَ مـثبفايي ثَ هيغْاين ٩ّتي هب گ٦تي اّهؼى اهـيکب اؿتو ػؿ
 ، هيقًي ُؼ٣ ثَ کن عيلي اًّب ّلي ، ثؼين تيـاًؼافي آهْفه ىؼى اؿتو

 ، ثکٌيؼ کبؿي يَ ٦تيگ ُب ؿّاًيبًل ، کـػى هيْؿت ؿّاًيٌبمِب ثب
 هييَ کن ٥بٍلَ ٩ّتي ، کٌيؼ ٤ًَ ُنت چ٪ؼؿ ُـ ميجل ي ٥بٍلَ

 .ىؼ ُن ثِتـ ّ. هييَ ثِتـ ُب تيـاًؼافي
 

 

 اٍلييْى ربي ثَ ؿّ ُب ميجل صبال گ٦تي ُب ؿّاًيٌبك ػّثبؿٍ هؼتي ثٞؼ
 ُؼ٣ ثَ عْثي ثَ ُب مـثبف کَ ثْػ ايي ا٥تبػ کَ ربلجي ات٦ب٧ ، ثـگـػًّيؼ

 ثَ هييَ پل کَ ثْػ اّهؼٍ ثْرْػ اًِّب ػؿ ثبّؿ ايي کَ چـا ، هيقػى
 .ًينت مغت اٍال ، فػ ُؼ٣
 

 

 

 ثـ ٝالٍّ – هبٍ ٥ـّؿػيي 25 ىٌجَ پٌذ – ثٞؼي ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 ًْىتي هْؿػ ػؿ ًيق ؿا ًکتَ 20 ، ُب ُؼ٣ کـػى عـػ هّْْٛ ثنتي

 .گ٦ت عْاُين اُؼا٣
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 فًؼگي ؛ ٕاليي کليؼ يبفػُويي/ چِبؿم ّ يم رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   (7) ُؼ٥وٌؼ

 

 فًؼگي يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ يبفػُويي هْؿػ ػؿ گؾىتَ رلنَ ىو ػؿ
 ّ ٩ْب اف گ٦تين ُؼ٣ ّ اؿفه ، ه٪َؼ ت٦بّت اف ، کـػين ٍضجت ُؼ٥وٌؼ

 هي ، ُؼ٣ ثضج اف ثب٩يوبًؼٍ ثٞؼي رلنبت ّ رلنَ ايي ػؿ گ٦تين الِي ٩ؼؿ
 ثبفگْ ىوب ثـاي ؿا فًؼگي ػؿ اُؼا٣ پيـاهْى  هِن ي ًکتَ 20 عْاُين

 .کٌين
 

 

 .ثٌْينيؼ صتوب ؿّ اُؼا٣    -1
 .هيبؿين ػليل تب چٌؼ ؟ ثٌْينين ؿّ ُؼ٥ِبهْى ثبيؼ هب چـا
 

 

 ؿّ عْػهْى ؽُي ّا٩ٜ ػؿ ًْينين هي ؿّ ُؼ٥ِبهْى هب ٩ّتي : اّل ػليل
 ؿّ عْػه بيُ ػاىتَ کَ ًگـاًَ ُوييَ هب ؽُي ، کٌين هي تغليَ

 اُؼا٥ن ًْىتي ثب هي ، ىؼ تغليَ ؽُي ٩ّتي ، هـا٩جَ ُوو ، ًکٌَ ٥ـاهْه
 عال ثب کبئٌبت ، گ٦تين عال ٩بًْى هْؿػ ػؿ ٩جال ، کـػم عبلي ؿّ ؽٌُن

 اُؼا٣ ّ ُب ايؼٍ ، ثيـّى اًؼاعتي ؽُي اف ؿّ اُؼا٣ ٩ّتي ، امت هغبل٤
 .هييي هب ؽُي ّاؿػ رؼيؼي

 

 

 ّ ايـاػات هتْرَ ُنتي ى٦بُي ىوب ّ هي بيُؼ٥ِ ٩ّتي:  ػّم ػليل
 يَ يب اػاؿي ي ًبهَ يَ هيگي ىوب ثَ کٌيؼ ٥ـُ ، ًويييي اّى اثِبهبت

 تب کٌي هي هچبلَ کب١ؾ هيقًي عٔ ، ًْيني هي ثبؿ چٌؼ ، ثٌْيل اًيب
 .هيبػ ػؿ کبؿ ايـاػات ًْيني هي ٩ّتي. ثيَ ػؿمت ثبالعـٍ
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 هب ، هبمت ػيؼ هٞـُ ػؿ نػائ هييَ هکتْة کَ ُؼ٥ي : مْم ػليل
 ًبعْػاگبٍ ّويـ ثَ ٦ًْؽ تکٌيک ، ثـمين ُؼ٣ ايي ثَ ٩ـاؿٍ کي ًْىتين

 ، ػيْاؿ ثَ فػم ّ ًْىتن ؿّ ُؼ٥ن ٩ّتي ، تکـاؿ تکٌيک ، يبػتًَْ کَ ؿّ
 هيين ثيؼاؿ عْاة اف ، ؽٌُن تْ هييَ تکـاؿ کٌن هي ًگبٍ کَ ػ٥َٞ ُـ

 ُؼ٥ن هي هيگَ کَ ًّيا. چيووَ رلْي فػم کوؼ ػؿ ؿّي ؿّ ُبم ُؼ٣
 اف اًؼييَ ُقاؿ 50 ؿّفاًَ ، ًوييَ تکـاؿ ُؼ٥و ثـاه ػيگَ ؽٌُوَ تْ

 هييي گن اٍال ُنتي ؽُي تْ ٥٪ٔ کَ ُؼ٥ِبيي ، کٌَ هي ٝجْؿ هب ؽُي
 .ػيگَ
 

 

 ّويـ ّاؿػ ُؼ٣ ، تکـاؿ ثب ، ًْينَ هي ؿّ ُبه ُؼ٣ کَ کني
 ثَ ػمتـمي ّ ـٍهي ّ هييَ ٥ٞبل اًـژي ُبي ُبلَ ، هييَ ًبعْػآگبُو

 .کٌَ هي مـيٞتـ ّ آمًْتـ ثـاه ؿّ ُؼ٣ اّى
 

 

 تالىت ، کـػي ؽکـ ُن ؿّ فهبى ّ ًْىتي ؿّ ُؼ٣ ٩ّتي : چِبؿم ػليل
 ًْىتي ٩ّتي ، ثـمي ُؼ٥ي يَ ثَ ىِـيْؿ آعـ تب ٩ـاؿٍ ، هييَ ثييتـ ُن
 ؿّف 20 ثزٌجن مـيٜ ثبيؼ هيگي هي٦تَ اُؼا٣ رؼّل ثَ ًگبُت ٩ّت ُـ

 ... هًْؼٍ ؿّف 8 ، هًْؼٍ ؿّف 10 ، هًْؼٍ

 

 

 اًزبم ؿّ کبؿي ىِـيْؿ آعـ تب هخال کَ ؽٌُيَ تْ ُؼ٥و کَ کني ّلي
 ؿّ کبؿي ثْػ ٩ـاؿ کَ هي٦تَ يبػه يِْ هِـ اّاعـ ٕـ٣ ػيؼم ثبؿُب ، ثؼٍ

 .کٌَ توْم ىِـيْؿ آعـ
 .ثٌْينيؼ ؿّ ُؼ٥ِبتْى صتوب صتوب صتوب
 

 

 تْ ثٌْينيؼ رلْه ثکييؼ رؼّل يَ ، ًْىتيؼ ؿّ ُؼ٥ِبتْى ٩ّتي ّوٌب
 رؼّل ايي ، هيبػ گيـتْى چي ُؼ٣ ايي ثَ ؿميؼى ثب کَ رؼّل اّى

 ثَ رؼيؼي چيقُبي هوکٌَ فهبى ُـ چْى ، ثبىَ ُوـاُتْى ُوييَ
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 ، ُب هيبػ گيـم ُن چيق ايي ثـمن ُؼ٥ن ايي ثَ ؿامتي ثگيؼ ، ثـمَ ؽٌُتْى
 کَ ػؿآّؿػيؼ کٌبؿه تبچيق 40 هؼتي ثٞؼ ًْىتيؼ ُؼ٣ يَ ثيٌيؼ هي يِْ

 ثـاي عْثيَ هضـک رؼّل ايي  ، ُؼ٣ اّى ثَ ؿميؼى ثب ؿميؼ هي ثِو
 .ثييؼ هيتب٧ ثييتـ ؿّف ثَ ؿّف ُؼ٣ موت ثَ ىوب ايٌکَ
 

 

 .اّل ي تٍْيَ اف ايي عت
 

 

 .کٌَ ايزبػ هب ػؿ ػلٌييي ّ هٖجْٛ اصنبك يک هب ػؿ ثبيؼ اُؼا٣    -2
 ػمت ثِت ػلٌييي اصنبك اگَ ، ثيٌين هي ؿّ ُؼ٣ ٩ّتي کٌين کي٤ ثبيؼ
 اّى ، کٌَ ًوي کوکي ثِت ُن ؽٌُت ، کـػي اًتغبة اىتجبٍ ؿّ ُؼ٥ت ًؼٍ

 عْػت ُؼ٣ ، ُونـتَ ُؼ٣ پؼؿتَ ُؼ٣ ، ًينت عْػت ُؼ٣ ُؼ٣
 .کٌي هي ّلو ثٞؼم هيـي ػًجبلو هبٍ يَ ، ثبالعـٍ ًينت
 ّرْػ متوب ثب ّ هيـي مـا١و ػل ّ رْى ثب ثبىي ػاىتَ ػّمت کَ ُؼ٥ي

 .کٌي هي تاله ؿاُو ػؿ
 

  
 

 

 .ثيَ ػيگـاى ّـؿ ثبٝج ًجبيؼ ُؼ٣ ثَ ىوب ّ هي ػمتـمي    -3
 اّى عت هي ػّمت ، کبؿعًَْ يک ؿئيل ثين هيغْام کَ ايٌَ ُؼ٥ن

 عْػم!  عْؿ هـػم هبل هـػک ثويـٍ ثـٍ هيگَ ، ػاؿٍ ؿئيل کَ کبؿعًَْ
 ! ثين ؿئيل هيغْام
 ّـؿ ثبيؼ ؟ ثويـٍ ثبيؼ ٦ًـ يک ُؼ٣ ثَ ْت ؿميؼى ثـاي ٝقيق ػّمت

 ؟ ُؼ٥يَ چَ ايي عت ؟ کٌَ
 ، کٌَ پيؼا ػيگَ کبؿ يَ ، ثيَ ػيگَ کبؿعًَْ يَ ؿئيل ثـٍ اّى اييبال ثگْ
 .ثين ؿئيل ثـم هي ثيَ عبلي پنت ايي

 ، ًينت عْثي ُؼ٣ ثجـم هي تب ثجبفٍ يکي کَ کٌي هي اًتغبة کَ ُؼ٥ي
 .ربه ثـم هي ، کٌَث ثييتـي ؿىؼ اّى اييبال ثگْ
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 .ثگيؼ صتوب ، کبؿُب ػاػى اًزبم ه٩ْٜ ثگيؼ ىباهلل اى صتوب ايٌکَ ًکتَ يَ
 

  
 

 

 اّى يٌٞي کَ ًينت هٌٞي ايي ثَ کٌيؼ هي اًتغبة ؿّ ُؼ٥ي ايٌکَ    -4
 .امت هٌقل ّصي ُؼ٣

 کـػي ًيبف اصنبك ٩ّت ُـ ، عيـ ؟ ًؼاؿٍ ُن ؿاُي ُيچ ثيَ اًزبم ثبيؼ
 ًينت هٌبمت تْ ثـاي ػيگَ ُؼ٣ اّى ىؼي ػلقػٍ يکـػ اصنبك ،

 .ًؼاؿٍ ايـاػي ُيچ کي ّْٝو
 ُؼ٣ يَ کَ ُنتي کنبًي ُنتي ثبفًؼٍ کَ ُب اًنبى اف گـُِّبيي اف يکي
. ثـمين ُؼ٣ ايي ثَ ثبيؼ هب ثال ّ اال ، ُويٌَ ًَ هيگي ّ هيگيـى ؿّ

 ! ثِو ثـمن ثبيؼ ُؼ٥وَ ّلي ُب ًويبػ عْىن
 

 

 4 ُؼ٣ يَ ىوب ، ىؼًَ ُْٝ صبل ػؿ ُوييَ ىـائ ، ٝقيق ػّمتبى
 مبل يَ ايٌزبم ػيگَ مبل 2 هي هيگيؼ ، کٌيؼ هي عـػه ًْينيؼ هي مبلَ
 ىـائ ػيگَ مبل 2 هوکٌَ...  ّ هيـمن ايٌزب ثَ ػيگَ هبٍ 6 ايٌزبم ػيگَ
 هي ىـائ ٕج٨ ، کٌي هي ػًجبل ؿّ ُؼ٣ مبل 2. ثبىَ ىؼٍ ُْٝ عيلي
 چَ ، ػليلي ُـ ثَ ، عْؿٍ ًوي ػؿػ ثَ ؼ٣ُ ايي اٍال ػيگَ ثيٌي

 ؟ ُؼ٣ اّى ثَ ثچنجي صتوب کَ ُنت اٍـاؿي
 

 

 ، ًويغًَْ ىوب ؿيقي ثـًبهَ ثب کَ هيبػ ػمت ثَ ه٩ْٞيتي ػؿ ه٥ْ٪يت اگـ
 .ًؼاؿٍ اىکبلي ُيچ ، کٌيؼ ُْٝ ؿّ ثـًبهَ عت
 

 

 ػؿ هـػم ه٥ْ٪يت ٝبهل هِوتـيي هيؼٍ ًيْى ػاًيگبُي ّ ٝلوي تض٪ي٪بت
 تضْل ّ ت٢ييـ کَ ػليل ايي ثَ ُب آػم ايي ، امت پؾيـي اًٖٞب٣ 21 ٩ـى

 ثبيؼ ثؼًّي ػليلي ُـ ثَ اگـ ، هييَ اًزبم مـٝت ثَ اهـّف ػًيبي ػؿ ُب
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 ُؼ٣ مـاٟ ّ ، کٌي هي ؿّ کبؿ ايي ؿاصتي ثَ ، ثؼى ت٢ييـ ؿّ ؿاُيْى
 .ؿ٥تي ػيگـي

 

 

 ّْٝو ثٞؼ ؿّف 2 کـػي اًتغبة ُؼ٥ي ُـ کَ ًيَ اي ثِبًَ ايي الجتَ
 ػاػى ت٢ييـ ي هـصلَ تْ ٌُْف پـمي هي افه ثٞؼ مبل 15 ، ُب کٌي

 .ُب ًيَ ثِبًَ. اُؼا٥يَ
 ؿّ ُؼ٥تْى ًبؿاصتي گًَْ ُيچ ثؼّى کـػ ت٢ييـ ىـائ اگـ گ٦تين ٥٪ٔ

 .ثؼيؼ ت٢ييـ
 

 

 .ثبىيؼ ػاىتَ ُوت.ثبىيؼ ػاىتَ پيتکبؿ اُؼا٥تْى ثَ ؿميؼى ثـاي    -5
 اًنبى پيتکبؿ ّ ُوت هبًٌؼ چيق ُيچ:  ٥ـهبيؼ هي – نالمال ٝليَ – ٝلي

 .کٌؼ ًوي مـثلٌؼ ؿا
 .اّمت ُوت ٩ؼؿ ثَ کل ُـ اؿفه:  ٥ـهبيٌؼ هي ػيگـي ربي ػؿ

 ّ حـّت ّ ثْػى ١ٌي عبٕـ ثَ ًَ ؿميؼى ربيي ثَ کَ کنبًي اف عيلي
 ، ؿميؼى ه٥ْ٪يت ثَ پيتکبؿىْى ّ ُوت ػليل ثَ ثلکَ ، عْة ه٩ْٞيت

 تب ، ثْػى ٝبلي ُبي ُوت ػاؿاي ّ ٝولگـا ىؼت ثَ ه٨٥ْ اًنبًِبي
 .ثـمي ُبىْى عْامتَ ثَ تًْنتي

 

 

 ًْافٍ هي ّيْلي فيجبيي ثَ ، ػًيبمت هيِْؿ ًْافًؼگبى اف کـاينلـ آ٩بي
 عبًْهي ، پبييي ثيبػ مي اف اّهؼ ٩ّتي ، ُبه کٌنـت اف يکي تْي ،

 ىوب هخل تب ثؼم ؿّ ٝوـم ي ُوَ صبّـم هي کـاينلـ آ٩بي:  گ٦ت ثِو
 ! کـػم ؿّ کبؿ ُويي هٌن گ٦ت ّ فػ لجغٌؼي کـاينلـ آ٩بي ، ثقًن ّيْلي
 .ثقًن ّيْلي ايٌزْؿي تًْنتن تب گؾاىتن ؿّ ٝوـم ي ُوَ هٌن يٌٞي
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 تاله ثبيؼ گؾاىت هبيَ ثبيؼ ُؼ٣ ثَ ؿميؼى ثـاي ، ػّيؼ ثبيؼ ُب صبال صبال
 اًزبم ثبيؼ ٥ـمب ٕب٩ت ِبيتالى. عْؿػ ػل عْى ثبيؼ ػاىت ُوت ثبيؼ کـػ
 .ػاػ
 

 

 ثـ ُوو ، ًؼاػم اًزبم ات٦ب٩ي ؿّ کبؿي ُيچ ٩ّت ُيچ هي هيگَ اػينْى
 .ثْػٍ ُوت ّ پيتکبؿ احـ

 ، المتيکَ تْليؼ ي اّليَ ي هبػٍ کَ هيؼٍ پـّؿه ؿّ گيبُي يَ اػينْى
 1700 ، هيبؿٍ ثؼمت ؿّ گيبٍ اّى تًَْ ًوي ّ کٌَ هي تزـثَ ثبؿ 1700

 ًباهيؼ ًؼاؿين اربفٍ ، ثيين ًباهيؼ ًجبيؼ هب.  ًيؼٍ ًباهيؼ ّ کـػٍ هتال ثبؿ
 .ثيين
 

 

 ثبفّ تب ػّ ّ ػاؿٍ پب يک ، ثيٌيؼ هي ؿّ ٝکنو کَ کـا٥ْؿػ ؿارـ آ٩بي
 ! ُويي
 

 

 گيـٍ هي تَوين ، هيبػ ػًيب ثَ ايٌزْؿي هبػؿفاػي کَ کـا٥ْؿػ ؿارـ
 ! ثگيـٍ ؿّ ؿاکت اػثغْ ًؼاؿٍ ػمت اٍال!  تٌيل ، کٌَ ثبفي تٌيل
 الوللي ثيي ّ اي صـ٥َ امتبػ هييَ کَ ، کٌَ هي تاله ّ هوبؿمت اً٪ؼؿ
 .ثيٌي هي آهْفه پييو هيبى تٌيل ٩ِـهبًبى ، تٌيل
 

 

 ْٕؿي ثَ ، ثْػٍ هيِْؿ ىؼيؼ فثبى لکٌت ثَ ، يًْبى ػؿ ػهْمتٌل آ٩بي
 ـٍگي هي تَوين ػهْمتٌل ، کييؼٍ هي ْٕل ػ٩ي٪َ 3-2 اه کلوَ ُـ کَ

 ؟ ًَ ىْعيَ!  ثيَ مغٌـاى
 ، ػٌُو تْ هيؾاىتَ هيت هيت ، کٌَ هي روٜ ؿيق مٌگِبي ايي اف هيـٍ

 .لکٌت ثؼّى ثقًَ صـ٣ کـػٍ هي مٞي مٌگِب ايي الي اف
 مغٌـاًبى ثقؿگتـيي رقّ ػهْمتٌل ، کٌيؼ ثـؿمي ؿّ يًْبى تبؿيظ اگـ

 .هيـٍ ىوبؿ ثَ يًْبى
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 .هِوَ عيلي پيتکبؿ
 

 

 مـػثيـ ، ٥ـمتَ هي ًيْفّيک ثـاي ه٪بلَ يَ ، ژّؿًبلنتَ ، رـالؼ آ٩بي
 .فثبلَ ملٔ تْ هيٌؼافٍ ّ هقعـ٥َ هيگَ ّ عًَْ هي ؿّ ه٪بلَ

 .مٖل تْ هيـٍ ، ٥ـمتَ هي ؿّ ػّم ي ه٪بلَ رـالؼ
 .مٖل ، مْم ي ه٪بلَ
 ... ىيَؼم تب ، پبًَؼم ، ميَؼم ، ٍؼم ، ػُن ي ه٪بلَ

 

 

 گ٦تن...  ّ ًينت کبؿ ي فهيٌَ هولکتَ ّّٜ چَ گ٦ت هي پيو اّهؼ يکي
 چبپ ػاػم ه٪بلَ ّؿفىي ًيـيبت اف يکي ثـاي ثبؿ 3 گ٦ت ؟ ىؼٍ چي

 ! کييؼي فصوت ؟ ثبؿ مَ!  ٥بهيالىًَْ ّ ٥ک ثـاي ٥٪ٔ ايٌب ، ًکـػى
 ٥ِويؼم تبفٍ!  اّ هيگَ ّ هييَ هٌتيـ رـالؼ آ٩بي يکن ّ ىيَؼ ي ه٪بلَ

 . ثٌْينن ثبيؼ چزْؿي
 

 

 ٩يوت ، ػًيبمت ُبي ژّؿًبلينت هيِْؿتـيي اف يکي رـالؼ آ٩بي اهـّف
 .ػالؿٍ چٌؼُقاؿ ثٌْينَ کَ مٖـي چٌؼ ي ه٪بلَ يک
 

 

 ًينت هولکت ثبثب اي هيگين ًيَ ثکٌين ثبؿ 4 ؿّ کبؿي يَ ىوب ّ هي ّلي
 ؟ ُويي ؟ ثبؿ 4 عبٕـ ثَ ثبثب اي!  کبًبػا ثـم ثبيؼ هي!  ّّٞيَ چَ ،

 کبؿه مـيٜ ثکٌَ کبؿي ُـ کي ُـ ػيگَ ِبيهولکت تْ کٌي هي ٥کـ
 .ُبمت هولکت ُوْى هبل هخبلِب ايي ؟ هيگيـٍ

 

 

 ٩يوت ، ٍبثًْچي امتبػ ًبم ثَ عْىٌْينبى اًزوي ػؿ ُنت امتبػي
 ّ کٌَ هي تَبػ٣ ٍبثًْچي آ٩بي ، ًينت هيليْى 4 فيـ تبثلُْبه

 ُبيتبثلْ ثبُبه کَ ؿامتي ػمت رولَ اف ، هييَ ٥لذ ثؼًو اف ٩نوتي
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 مبل مَ ، هيگي عْػىْى ، کـػٍ هي تؼؿيل ّ ًْىتَ هي ٩يوت گـّى
 ثٞؼ تًْنتن ثبالعـٍ ، ًْىتن چپن ػمت ثب ّ ؿيغتن اىک ؿّف ىجبًَ توبم

 ثبف االًن ، ثٌْينين ؿامتن ػمت هخل عْؿػى ػل عْى مبل مَ اف
 .ػاؿٍ ؿّ هيليًْي ُبي ٩يوت ُوْى تبثلُْبىْى

 

  
 

 

 ، هبٍ ٥ـّؿػيي 28 يکيٌجَ ؿّف ، ثٞؼي ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 5 ايٌکَ ّوي ، گ٦ت عْاُين پيتکبؿ عًَْ ػؿ تـي ربلت ػامتبًِبي

 .گ٦ت عْاُين ُؼ٣ هْؿػ ػؿ ًيق ؿّ ػيگـ هِن ي ًکتَ
 

  
 

 

. 
 

 : کالك پبيبى ػٝبي ّاهب
 

*** 

 

 هي عْة عؼاي هِـثبى

 

 هوًٌْن تْ اف ػاىتي ام اؿفاًي کَ ثغبٕـآؿاهيي

 

 هوًٌْن تْ اف اهٌيتن ّ ُب ػ١ؼ١َ ُوَ ؿ٥ٜ ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ّىبػاثين ًيبٓ ّ مبلن ثغبٕـرنن

 

 هوًٌْن تْ اف هِـثبًن ٩لت ّ  پبک ًيت ثغبٕـ
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 هوًٌْن تْ اف ام ّػاًبي آگبُي ثغبٕـ

 

 تْهوًٌْن اف ّثغيين گؾىت ثغبٕـ

 

 

 

 هي عْة عؼاي هِـثبى

 

 افتْهوًٌْن پبيبًت ثي ل٤ٖ َث اهيؼّاؿي ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ٥ّـاّاًن صالل ّؿّفي ؿف٧ ثغبٕـ

 

 تْهوًٌْن اف ثبعْثبًت ُوٌييٌي ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ام ثٌؼگي ت٥ْي٨ ثغبٕـ

 

 هوًٌْن تْ اف ىکـگقاؿم ّرْػ ثغبٕـ

 

 

 

 هِـثبى ّ ػلنْف عبل٨ اي

 

 ٕلجن هي الِي آؿاهو ُوَ ثـاي تْ اف

 

 ٕلجن هي تٌؼؿمتي ّ مالهت ُوَ ايثـ

 

 ٕلجن هي هِـثبى ٩ّلجي ىبػ ػلي ُوَ ثـاي

 

 ٕلجن هي اهْؿ گيبيو ُوَ ثـاي
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 ٕلجن هي الِي ُؼايت ت٥ْي٨ ُوَ ثـاي

 

 ٕلجن هي ؿّفا٥قّى هٌْٞيت ُوَ ثـاي ّ

 

 

 

 کل ُوَ ّ چيق ُوَ کـاًت ثي ل٤ٖ ثَ اکٌْى ُن.هي ٩بػؿ عؼاي
 ثَ ات هِـّيبؿي تّْػمت پبيبى ثي ٩ؼؿت ػاؿم ّثبّؿ مبفػ هي تْاًگـم

 تـيي ثغو ّؿّبيت ثِتـيي اف مـىبؿت ل٤ٖ ُوـاٍ

 

 .ىتبثؼ هي يبؿين ثَ فًؼگي هنبئل ُوَ ػؿ ُب ؿاٍ
 

 پل

 

 اؿاػٍ ثَ ؿا هنبئلن ُوَ ّگيبيو اهْؿم ُوَ ٝبلي اػاؿٍ عبٕـ آمْػٍ
 .مپبؿم هي تْ  ٩ؼؿتوٌؼ

 

 کٌين هي ؿّ کبؿ ايي چـا ، ثگيـيؼ بالث ؿّ ؿامتتْى ػمت ل٦ٖب)

 ؿّ عؼا ي عبًَ ػّؿ ْٕا٣ هيغْايؼ ّ هيـيؼ عؼا ي عبًَ ٩ّتي ىوب
 موت ثَ ؿّ ؿامت ػمت ّ ثبينتيؼ االمْػ صزـ کٌبؿ ثبيؼ کٌيؼ، ىـّٛ

 .کٌيؼ ثلٌؼ مٌگ اّى
 .کٌيؼ هي ثيٞت عؼا ثب ػاؿيؼ ىوب اًگبؿ گ٦تي کَ ػاؿين ؿّايبت ػؿ

 .هيگؾاؿي عؼا ػمت ػؿ ػمت ػاؿي ؿاًگب گ٦تي هَْٞهيي
 ايٌکَ هگـ ًؼاؿيؼ ؿّ ػّم ػّؿ ي اربفٍ هيکٌيؼ ْٕا٣ کَ ػّؿ يک ّ

 .کٌيؼ ثيٞت ػّثبؿٍ
 

 (ثؼين ٩ْل عؼاهْى ثَ هيغْاين هب صبال
 

 الِب ثبؿ

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 

 ّ ل٤ٖ ثَ ؿّفهبى ُـ کَ هبًين تِٞؼهي ايي ثـمـ ّ ػُين هي ٩ْل تْ ثَ
 ه٦ٌي کالم ًَ ّ کٌين ه٦ٌي ثـػاىت ًَ ّ ىؼثب ٩جل افؿّف ثِتـ تْ  ٥ي٨ تْ
 .کٌين ات ًبمپبمي ًَّ آّؿين فثبى ثـ
 

 

 

 

 

 فًؼگي ؛ ٕاليي کليؼ يبفػُويي/ پٌزن ّ مي رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   (8) ُؼ٥وٌؼ

 

 

. گ٦تين پيتکبؿ ّ ُوت ّ تاله اف ، گؾىتَ ي رلنَ ػؿ ٝقيق ػّمتبى
 ّ پيتکبؿ ثب کَ ثگْيين ا٥ـاػي فا ثييتـ کوي رلنَ ايي ػؿ ىؼ ٩ـاؿ
 .کـػًؼ هتضْل ؿا عْػ فًؼگي ، ًيؼًي ٤ٍّ ُوت
 

 

 ، هييَ ثبفًينتَ اهـيکب اؿتو اف مبلگي 60 مي ػؿ ، مبًؼؿف مـٌُگ
 .ص٪٧ْ ػالؿ 99 هبُي ثب

 هٞوْال هيـ٥تي فيبػ اؿػّ چْى ، ثْػ اؿتو ػؿ کَ فهبًي مبًؼؿف آ٩بي
 ًٚبهي اؿػّي ١ؾاُبي چْى ، کـػ هي ػؿمت عْػه ّامَ ١ؾا عْػه

 .ًؼاىت ػّمت ؿّ
 

 

 هـٟ ثَ کَ مْعبؿي پْػؿ هخل ثْػ کـػٍ ػؿمت پْػؿي يَ مبًؼؿف آ٩بي
 لؾيؾ ثنيبؿ هبُي هيقػ هـٟ ثَ ؿّ پْػؿ ايي ٩ّتي ، اًّب اف ، فًين هي

 .هييؼ
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 ث٪يَ پبت٧ْ ثْػ ىؼٍ مبًؼؿف مـٌُگ چبػؿ کَ ىؼ هي عْىوقٍ اً٪ؼؿ
 کـػ هي ػؿمت مبًؼؿف کَ هـ١بيي اف عيلي ُن اًّب چْى ، ُب مـٌُگ

 .ثؼٍ هب ثَ ُن ؿّ هـ١ت اف ه٪ؼاؿي يَ هيگ٦تي ّ هيْهؼ عْىيْى
 

 

 اي هيگي کَ ثگن هيغْام کنبًي ثَ ايٌْ ، هييَ ثبفًينتَ مبلگي 60 ػؿ
 .ػّمتبى ُنت ٩ّت ُوييَ ، ثْػين اّهؼٍ ؿّ کالمِب ايي فّػتـ کبه

 يَ هي ، ًَ هيگَ ؟ ثغْاثن عًَْ تْ ثـم ؟ کٌن چيکبؿ کٌَ هي ٥کـ مبًؼؿف
 اؿتو تْ ، ثبىَ پْلنبف ثـام هيتًَْ ايي کَ ثلؼم هـٟ پغت ثـاي ٥ـهْلي

 .کـػى هي امت٪جبل ُب عيلي
 

 

 يَ ثب ؿّ هـٟ هي آ٩ب ثجغييؼ هيگَ ؿمتْؿاى ؿئيل ثَ ؿمتْؿاى يَ هيـٍ
 ضبىاهت ثپقم هيغْايي ، هييَ عْىوقٍ عيلي کَ کٌن هي ػؿمت ٥ـهْلي

 کٌيؼ؟

 هب مـآىپق ايٌزب ، ثيبػ ثبػ ثؾاؿ ثـّ رْى ٝوْ:  هيگَ ؿمتْؿاى ٍبصت
 .ُب عْىَ ػلت ثبثب ثيٌين ثـّ ، پقٍ هي ؿّ هـٟ ؿّه 30 ثَ
 

 

 ، هيـٍ ؿّ ايبلت ؿمتْؿاًِبي ي ُوَ ، مْم ؿمتْؿاى ، ػّم ؿمتْؿاى
 ، ػّينتن ؿمتْؿاى ، ٍؼم ؿمتْؿاى ، ػيگَ ايبلت يَ هيـٍ ، ًوييَ

 ... يَؼمى

 ؿّ ؿمتْؿاى ًَ ّ ُقاؿ ، کٌي اهتضبى ّ ثپقٍ يکجبؿ ًجْػى صبّـ صتي
 .ًويؾاؿٍ ثِو هضل اٍال کل ُيچ ّ هيـٍ
 

 

 چَ ّاي هيجيٌَ هيغْؿٍ ، چيَ ثجيٌن ثپق صبال هيگَ ػُن ّ ُقاؿ ؿمتْؿاى
 ؟ کٌين کبؿ ُن ثب چزْؿي صبال ، عْىوقٍ
 اف اهکبًبت ّ ثْػرَ ، ٌؼافينث ؿاٍ رؼيؼ ؿمتْؿاى يَ ثيب:  هيگَ مبًؼؿف

 .هي اف پغت ، تْ
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 ػؿ ّ هييَ اًؼافي ؿاٍ اهـيکب ػؿ" کٌتبکي" ؿمتْؿاى اّليي ثٞؼ ٩ّت چٌؼ
 ػًيب توبم ػؿ ثلکَ اهـيکب ػؿ تٌِب ًَ کٌتبکي ، يکنبل اف کوتـ ٝـُ

 .هيقًَ ىٞجَ
 ّلي...  ّلي ، هييَ هيليبؿػؿ ص٪٧ْ ػالؿ 99 ثب مبًؼؿف آ٩بي ّ

 

 

 ، گيـى ًوي تضْيلو ثبؿ ًَ ّ ُقاؿ ، ًَ هيگي ثِو ثبؿ ًَ ّ ُقاؿ يّل
 .ثبىَ گ٦ت ػُوي ّ ُقاؿ

 ه٨٥ْ صتوب صتوب صتوب ثبىين ػاىتَ پيتکبؿي چٌيي اگـ ُن ىوب ّ هي
 .هييين
 

 

 ؟ چـا ، ثْػم ًقػٍ ٝيٌي هخبل ثـاتْى اً٪ؼؿ هْؿػي ُيچ تْ هي
 

 

 هي ؿّ کبؿي يَ ثبؿ 5 آػهِب هيؼًّن چْى ، هِوَ ثنيبؿ هْؿػ ايي چْى
 .ثبه ػاىتَ پيتکبؿ ، ػيگَ هييي ثيغيبل کٌي

 ىْى ُوَ ثبثب کي ّليْى هيگَ ، گ٦تي ًَ ثِو عْامتگبؿي ؿ٥تَ ثبؿ 3
 يَ ثيـّى عًَْ اف هيبػ ثبثبه ٍجش ، ثـّ ثبؿ 500 ثـّ!  ُنتي اي ٝ٪ؼٍ
 ثٌؼاف ؿعتغْاة اٍال!" پؼؿ ػاؿم ػّمتت" ثگْ رلْه ثگيـ گل ػمتَ

 !ثغْاة ىْى عًَْ ػؿ رلْي وًْزبُ
 

 

 هي ٝبلي ُوت تْ اف عؼايب:  هي٦ـهبيٌؼ ػٝبىْى اف ثغيي ػؿ مزبػ اهبم
 .هِوَ عيلي ُوت پل ، هَْٞهَ اهبم ػٝبي. عْاُن

 

 

 : ثبىَ ايي ىوب ّ هي ىٞبؿ لضَٚ ُويي اف
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 "هوٌْٛ ىؼى تنلين"
 

 

 .ثـمي رْاة ثَ تب ثـّ اً٪ؼؿ
 ؟ کٌَ هي افػّاد چزْؿي فًجْؿُب ي هلکَ هيؼًّيي

 

 

 ، ٝوْػي ٍْؿت ثَ پـّاف ثَ کٌَ هي ىـّٛ ّ ثيـى هيبػ هبػٍ فًجْؿ
 .ثيبػ هيغْاػ فى کي ُـ هيگَ ثبال هيبػ ُليکْپتـ هخَ ُويٌزْؿي

 ثي فًي هي ثبل تب 30-20 ىْى ٝؼٍ يَ ، هي٦تي ؿاٍ ًـ فًجْؿُبي ي ػمتَ
 .هييي عيبل
 

 

 .کٌبؿ هيـى ، مـکبؿيَ ثبثب هيگي ، هيقًي ثبل تب 60-50 ٝؼٍ يَ
 اًّب ، ًينت ثکي ىُْـ ايي ثبثب ًَ هيگن هيقًي ثبل تب 300 – 200 ٝؼٍ يَ
 .کٌبؿ هيـى ُن
 

 

 ثـّ ثـي هيغْاي رب ُـ!  ثجيي:  هيگَ ُنت فًجْؿ يَ فًجْؿُب ايي ثيي
 ؟ کزب هيـى هلکَ ثب فًجْؿ ايي ، هيوًَْ آعـ تب ّ!  هيبم ثبُبت هٌن ،

 ! هضْـ
 .ػاؿٍ ؿّ پيتکبؿ ثييتـيي کَ کٌَ هي افػّاد فًجْؿي ثب هبػٍ فًجْؿ

 

 

 ُب کٌين اٍـاؿ الکي چـا ثکٌين ؿّ کبؿي يَ هب ًغْاػ عؼا ىبيؼ صبال ًگيؼ
 ، کٌين هي ثـؿمي ، کٌين هي ػ٩ت کٌين هي اًتغبة ٩ّتي ؿّ ُؼ٣ گ٦تين! 

 ثؼًّين کَ گؾىتَ ترلنب ػؿ گ٦تن ثِتْى هْؿػ تب چٌؼ ، کٌين هي هيْؿت
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 ُويزْؿي کَ ًينت ايٌزْؿي ؟ يبػتًَْ ، ًَ يب ُنت ٍالصوْى ثَ ُؼ٥ي
 .مٌزين هي ًضْ ثِتـيي ثَ ، کٌين اٍـاؿ ؿّه ّ ثگيـين ؿّ ُؼ٥ي
 

 

 .عت
 ! هي ػّمتبى

 !ًبه٨٥ْ هنتٞؼ آػهِبي اف امت پـ ػًيب
 ! عْؿػٍ ىکنت ًْاث٠ اف
 .ثيکبؿ ُبي کـػٍ تضَيل اف
 

 

 ربي ثَ چْى ؟ چـا هيگَ ايٌْ رِبًي آهبؿ ، ايـاى ٥٪ٔ ًَ پـٍ ػًيب
 هؼؿک ّ امتٞؼاػ ّ ًجْٟ ثَ کـػى عْه ػل ، ُوت ّ تاله ّ پيتکبؿ

 .ىْى تضَيلي
 

 

 ٝبلي پيتکبؿ ثب ، ػاىتي هتْمٖي ُْىي ّـيت کَ آػهِبيي اف ثنيبؿي
 کَ ُبيي فهيٌَ اف يکي ، ؿميؼى ه٥ْ٪يت اف ثباليي ثنيبؿ ػؿربت ثَ
 ثْػٍ اًِّب ُْىي ّـيت ؿّي ، ه٨٥ْ ُبي اًنبى هْؿػ ػؿ ىؼٍ ض٪ي٨ت
 ثَ ًَ ؿميؼى ربيي ثَ کَ ا٥ـاػي اف ثنيبؿي کَ ؿميؼى ًتيزَ ايي ثَ ،

 کَ ثْػٍ کبؿ ػؿ ىْى هؼاّهت ّ پيتکبؿ عبٕـ ثَ ثلکَ ُْىيْى عبٕـ
 .ثبىؼ ه٨٥ْ
 

 

 .ًيبؿ کن ، ثؼّ ، کي تاله ، کي ٝول ثـمي ربيي ثَ هيغْاي اگـ
 

 

 عْػت ثَ هؼام ، ثـمي ُؼ٥ت ثَ کَ ربيي تب ؟ کزب تب ؟ کي تب پيتکبؿ
 ، ػيگَ ًؼاؿين ؿميؼى ثَ چيقي ، هًْؼٍ ػيگَ کن يَ ثـّ ثگْ ، ثؼٍ ؿّصيَ

 .ثگْ عْػت ثَ ُوييَ ؿّ رولَ ايي ّلي
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 .ُب هيـمي ػاؿي!  ُب ثـّ ثگْ ُوو
 

 

 ؟ کٌين ت٪ْيت عْػهْى ػؿ ؿّ پيتکبؿ چگًَْ
 

 

 .کٌين ىـّٛ کن اف    -1
 چَ!  ثؼّم هيغْام کيلْهتـ 10 ٥ـػا ، ًکـػي ّؿفه ٝوـت تْ تبصبال
 .کي فيبػه آؿام آؿام ّ کي ىـّٛ کن اف ؟ عجـٍ
 تْ ثٞؼ ؿّف ، ىْ اًّْؿ ّ ايٌْؿ کن يَ ؿعتغْاة تْ ُوْى ٥ـػا ٍجش
 ُن کيلْهتـ 10 کَ ربيي ثَ هيـمي تـتيت ُويي ثَ...  ثٞؼ ؿّف ، اتب٧

 .ثؼّي
 .کٌيؼ ىـّٛ کن اف
 

 

 .کي ت٪نين کْچک ارقاي ثَ ؿّ کبؿ    -2
:  هيگَ هيقًَ ّؿ٧ ّؿ٧ ُي ، ثغًَْ هيغْاػ اي ٦ٍضَ 500 کتبة يَ

 ثيٌن هي ؿّ ٦ٍضَ 500!  ًؼاؿم هٖبلَٞ ػؿ پيتکبؿ اٍال هي هيؼًّي
 اّى ؿّي ، ثغْى ٦ٍضَ 10 ؿّفي ، ٝقيق ػّمت عت ، هيين ُْل

 ؿّ فًؼگيت اي ٦ٍضَ 500 کتبة اّليي ثٞؼ ؿّف 50 ، ثـيق ثـًبهَ
 کلو ثَ ّ کي عـػ ؿّ کبؿ ، ثٞؼي کتبثِبي مـاٟ ثـّ صبال ، عًْؼي

 .ًکي ًگبٍ
 

 

 . کزبمت ثؼًّين ثبيؼ ؿّ کبؿ اًتِبي صتوب    -3
 اگـ کبؿ تَ ، کٌين هيغٌ ثبيؼ ؟ هييَ توْم کي ّلي ، ىؼٍ عـػ کبؿ

 .ٍهيـ ثيي اف هب ػؿ پيتکبؿ ، ًجبىَ هٞلْم
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 20 ثضج ، هبٍ ٥ـّؿػيي 30 ، ىٌجَ مَ ، ثٞؼي ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 .ػاػ عْاُين اػاهَ ؿا اُؼا٣ عًَْ ػؿ ًکتَ
 

 

 فًؼگي ؛ ٕاليي کليؼ يبفػُويي/ ىين ّ مي رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   (9) ُؼ٥وٌؼ
  

 

 : کتًَ ىيويي اهب ّ گ٦تين ؿّ ُؼ٣ هْؿػ ػؿ هِن ي ًکتَ 5 ايٌزب تب عت
 

 

 .ثبىيؼ ًؼاىتَ ُـاك کـػى اىتجبٍ اف ل٦ٖب -6
 

 

 هيغْام هي ، ثٌْينيؼ اًّزب ؿّ ُبتْى ُـاك ي ُوَ ّ ثـػاؿيؼ ثـگَ يَ
 .تـمن هي چيقا ايي اف ّلي ثـمن چيق ٥الى ثَ ثـمن ايٌزب ثَ

 ػّمت ، اًِّب ثب ىؼى ؿّثـّ ثـاي ثييؼ آهبػٍ ًْىتيؼ کَ صبال ، عت
 ثييتـ اّ تـك ؿّف ثَ ؿّف ، کٌؼ هي ارتٌبة تـك فا کَ کني!  ٝقيق
 .هييَ
 ه٥ْ٪يت ٝؼم هيتـمَ کَ اّى ، هيقًَ لجغٌؼ ىکنت ثَ تـمَ هي کَ اًّي

 .هيقًَ ؿ٩ن ؿّ عْػه
 

 

 تـك" . ٥ْثيب" ًبم ثَ ػاؿين ؿّاًي ُبي تـك مـي يک ؿّاًيٌبمي ػؿ
 ، ثـ٩ي پلَ اف ، اؿت٦بٛ اف ُْاپيوب اف ربػٍ اف تٌِبيي اف ، تبؿيکي اف

 .هغتل٤ ُبي تـك
 ثب ىؼى ؿّثـّ ، هيکل ايي صل ثـاي ؿّاًيٌبمي ُبي تٍْيَ اف يکي
 .ىؼ ؿّثـّ آى ثب ثبيؼ ، آتو ثب  ي ه٪بثلَ ثـاي هيگَ ًبپلئْى ، تـمَ اّى
 ّ ثـيق عبک ثـيق آة رلْ ثيبي ثبيؼ ، هييَ تـ ّؿ ىٞلَ آتو ثتـميؼ اگـ

 .کي عبهْه ثبالعـٍ
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 ثَ ّ آؿام آؿام ّلي ثيي هْارَ اّى ثَ ثبيؼ ، ًينت عْثي ي گقيٌَ ٥ـاؿ
 .تؼؿيذ

 ...ثيْ هْارَ ثبُبه کن کن ؟ تـمي هي تبؿيکي اف

 

 

 ّ ثغـ کييؼٍ تَْيـ ثَ ؿّ ىت کَ پْمتـُبيي ايي اف ه٢بفٍ تْ ثـّ
 يک اف ٝکني ؿّ کبهپيْتـت گـاًؼ ثک ، کي ًَت اتب٩ت ػيْاؿ ؿّي
 ّويـ ثَ پيبم يک ثيٌي هي ؿّ ايٌب َک ثبؿ ُـ ، ثؾاؿ تبؿيک ىت

 عًَْ صيبٓ تْ ثـّ ٥٪ٔ ، ثٞؼ ٦ُتَ ػّ يکي ، هييَ ٥ـمتبػٍ ًبعْػآگبُت
 کي ثبف ػؿّ ثٞؼ ىت ، ثقى صيبٓ ػّؿ ، ػّؿ يَ ثـّ ثٞؼ ىت ، ثـگـػ ّ
 .ثٌؼاف ًگبُي يَ ؿّ کْچَ تْ ،
 

 

 .ٝقيق ػّمتبى ثييؼ هْارَ کن کن ّلي
 ّ کٌيؼ تِيَ ؿّ ُنت ُؼ٣ ثَ ؿميؼى ـهني ػؿ کَ تـمِبيي لينت پل

 .ثييؼ اًِّب ثب ه٪بثلَ ّ هْارَِ ي آهبػٍ هـػاًَ
 اگَ ، هيـى ّ کٌي هي ٥ـاؿ هيؼم ٩ْل ثِتْى ، ثييؼ ؿّ ػؿ ؿّ ثبُبىْى

 .هييَ ثقؿگتـ تـك کٌي ٥ـاؿ تْ
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 اًزبم َث ػمت کَ کٌي هي اىتجبٍ کنبًي تٌِب ، تـميؼ ًجبيؼ کـػى اىتجبٍ اف

 .ًؼاؿٍ ١لٔ ، ًبًْىتَ ي ػيکتَ ػيگَ ٝجبؿت ثَ ، فًي ًوي کبؿي
 ثـًبهَ ّ ًْينَ هي ُن ١لٔ ، ًْينَ هي ػيکتَ کَ امت کني ٌُـهٌؼ
 ٩جلي اف ثِتـ ؿّ ثٞؼيو ي ػيکتَ ايٌکَ ثـاي هيکٌَ تاله ّ هيـيقٍ
 .ثٌْينَ
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 اف تـثيي هـاتت ثَ ، ىؼًؼ هـتکت ثـًؼگبى کَ اىتجبُبتي تبؿيظ ْٕل ػؿ
 ّ هي ، ثبعتي ثييتـ ُب ثـًؼٍ ، ىؼًؼ هـتکت ثبفًؼگبى کَ ثْػٍ کنبًي

 .ًؼيؼين ؿّ ُب ثبعت ىوب
 

 

 ُقاؿتب 10 ؟ ًيؼٍ گل کَ فػٍ ىْت تب چٌؼ ، رِبًَ گل آ٩بي ػايي ٝلي
 ! تب 109 ؟ ىؼٍ گل تب چٌؼ!  هخال

.  ًَ ؟ ًکـػٍ گل ؿّ تْپ ُقاؿتب 10 ػايي ٝلي ثگَ کني ىؼٍ صبال تب
 .گـ٥تَ ػؿك ُبه ىکنت اف چْى ؟ چـا

 .ًقػٍ گل ثبؿ ٍؼُب ، ثقًَ گل ثبؿ 109 ايٌکَ ثـاي اّ
 ... ّلي...  ثييتـٍ هـاتت ثَ ثـًؼگبى عٖبُبي ّ  اىتجبُِب

 ٩ّت ُـ ثـًؼگبى ، ُنت ُب ثبفًؼٍ ّ ُب ثـًؼٍ ثيي امبمي ٥ـ٧ يَ
 کٌي يه رقم ٝقم ، کٌي هي ٝلن ٩ؼ ، ىًْؼ هي ثلٌؼ ، عْؿًؼ هي ىکنت

 .ثـػ عْاُن ثٞؼ ي ػ٥َٞ هيگي ّ
 

 

 ًوي ػيگَ ، ىؼ توْم ػيگَ هيگي عْؿى هي فهيي ٩ّتي ؟ چي ُب ثبفًؼٍ
 .هًْي هي ثب٩ي عْؿػٍ فهيي ُوييَ ّ ، ثيين ثلٌؼ تًْين
 .ُويٌَ ُب ثـًؼٍ ّ ُب ثبفًؼٍ ي ٝوؼٍ ٥ـ٧

 ؿّ ىتالىيْ ػّثبؿٍ ّ ىؼ عْاٌُؼ ثـًؼٍ ثبالعـٍ کَ ػاؿى ايوبى ُب ثـًؼٍ
 هضِ ثَ ، ُنتي ثبفًؼٍ کَ ػاؿى ي٪يي چْى ثبفًؼٍ ّلي ، کٌي هي ثييتـ
 .ًوييي ثلٌؼ ػيگَ عْؿػى ىکنت ايٌکَ
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 ّ ، ًغْؿى ىکنت هيغْاى کَ اًِّبيي ، ىؼ ه٨٥ْ ًوييَ ىکنت ثؼّى
 .عْؿى هي ىکنت ثييتـ ات٦ب٩ب ، هيتـمي ُوو

 ص٦٘ ؿّ ٥ٞلي ىـائ ُويي ، نثکٌ عْام ًوي ؿينک هي هيگي ُب ثْٞي
 .کـػم کبؿ کلي کٌن
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 چْى ، ًکو ػيگَ ُن ٦ًل پل ًکٌي ؿينک هيغْاي اگَ!  ٝقيق ػّمت
 .ثـي ػمت اف ثيي هـيِ ثبىَ آلْػٍ ُْا هوکٌَ

 رّْى ، ػاىتن ٝوْ ػعتـ يَ هي!  ًغْؿ ُن ثنتٌي ًينتي ؿينک اُل اگَ
 ، ىؼ ثؼ صبلو عْؿػى ، گـ٥تي ثنتٌي پبؿک ؿ٥تي هبػؿه ّ پؼؿ ثب ثْػ
 .کـػ توْم ثيوبؿمتبى ثـمًٌْو ايٌکَ اف ٩جل
 عًَْ اف ، ًيْ ؿػ ُن عيبثْى اف ، ًغْؿ ُيچي تـمي هي ؿينک اف اگَ
 ! ًيب ثيـّى ُن
 

 

 هيگَ ػاؿٍ ربلجي ي رولَ ، ُنتو ام.ثي.آي ي هزوَْٝ هْمل ّاتنْى
 .کٌين ثـاثـ چٌؼ ؿّ ُبهْى ىکنت هيقاى ثبيؼ ه٥ْ٪يت ثَ ؿميؼى ثـاي: 

 .٩جل اف ثِتـ ىـّٝي ثـاي هٌبمت امت ٥ـٍتي ىکنت:  ٥ْؿػ ٌُـي
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 ٩ّتي ، عْؿيؼ هي ىکنت پيت ىکنت ٩ّتي ثؼٍ ىـائ ي ُوَ ٩ّتي

 هتبم٦بًَ ّ ، ػاؿيؼ ٩ـاؿ ُؼ٣ ٩ؼهي يک ػؿ ، ىؼيؼ ١ـ٧ هيکالت ػؿ
 .هيييٌي ٝ٪ت ٩ؼم يک ُوْى ػؿ آػهِب اف ثنيبؿي

 اف کتبة ايي ػؿ ، ه٥ْ٪يت الوٞبؿ٣ ػايـٍ ًبم ثَ ػاؿٍ کتبثي ُيل ىًبپلئْ
 اف يکي ، گـ٥تَ هَبصجَ اهـيکب هـػاى ّ فًبى تـيي ه٨٥ْ اف ٦ًـ 500

 کٌيؼ هي ا٥تغبؿ ثِو فًؼگي تْ کَ ثقؿگَ ه٥ْ٪يت اّى ، ايٌَ مْالِبه
 ؟ آّؿػيؼ ػمت ثَ کي ؿّ
 

 

 فًؼگيوْى ثقؿگ ّ امبمي ه٥ْ٪يت هب:  گ٦تي اًِّب ات٦ب٧ ثَ ٩ـيت اکخـ
 اّى اف ، ىؼين هتضول ؿّ هوکي ىکنت ثؼتـيي کَ عْؿػين فهبًي ؿّ

 ثَ چيووْى ٌُْف ّلي ثـٍ هي ؿّ آػم ٦ًل کَ عْؿػين ُبيي فهيي
 .ؿميؼين ّ ثْػ ه٥ْ٪يت
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 ، ثپْه عْىگلتْ لجبك ، ثْػي ىکنت ّ ثؼ ىـائ اّد تْ ه٩ْٜ ُـ
 .هيبػ ػاؿٍ ه٥ْ٪يت چْى ثقى ٖٝـم

 

 

 .ه٩ْٜ اّى هيـى ػؿ کَ کنبًي صبل ثَ ؼاث
 ُن ؿّ ُب ىکنت ثقؿگتـيي ّ ، ػاىتَ ؿّ اعتـاٝبت ثقؿگتـيي اػينْى
 .عْؿػٍ
 ثبيؼ کني اّى ، ًينت ىـهنبؿي ّ عزبلت ي هبيَ عْؿػى ىکنت
 .ًؼاؿٍ ُؼ٥ي ّ کٌَ ًوي تالىي کَ ، ثکيَ عزبلت

 

 

 ثغْاين ايٌکَ نکٌي تاله ػّثبؿٍ ّ ثغْؿين ىکنت ثغْاين هب کَ ايي
 .عْثَ ثنيبؿ ّ ٕجيٞيَ ٥ـآيٌؼ يَ ؿّ هنيـهْى کٌين اٍالس
 اف ػًَّ ًوي عْؿػٍ ىکنت ؿّ عْػ ًـمَ ُؼ٥ي ثَ اگـ ه٨٥ْ اًنبى

 کٌَ هي ثبف ؿاٍ ػّثبؿٍ ّ کٌَ هي ٥کـ هيييٌَ ، کٌَ ًوي اًت٪بػ عْػه
 هتؼ ّ ؿّه ثب. هييَ ّاؿػ ػيگـي هنيـ اف ، ُؼ٣ ثَ ؿميؼى ثـاي

 .هييَ اؿػّ رؼيؼي
 هييَ ثيبؿيؼ تْريَ 1000 ، اىتجبٍ کبؿ يَ ثـاي اگـ هيگَ ميٌب اثْٝلي

 .اىتجبٍ يک ّ ُقاؿ
 

 

 .کٌيؼ ٩ؼؿػاًي عْػتْى اف ، ؿميؼيؼ ُبتْى عـػ ُؼ٣ ثَ ٩ّت ُـ -7
 ىبؿژ ّ ثييؼ ىبػ ، کٌيؼ تيْي٨ ؿّ عْػتْى ، ثگيـيؼ کْچک ريي يَ

 .ُؼ٣ اػاهَ مـاٟ ثـيؼ ىتيب٧ا ثب ّ ثکييؼ ُْؿا عْػتْى ثـاي ّ ثييؼ
 

 

 .ثبىؼ هوکي ىکل تـيي هخجت ثَ اُؼا٣ ثيبى -8
 ه٦ٌي ُؼ٣ ميب٧ ّ مجک يب ّ ًجبىَ ه٦ٌي ٝجبؿات اُؼا٣ رؼّل تْ صتي
 ؿميؼى ثٌْيل ، آيٌؼٍ هبٍ مَ تب ّفى کيلْ 20 کبُو ًٌْيني ُؼ٣ ، ثبىَ

 .آيٌؼٍ هبٍ مَ تب کيلْ 50 ّفى ثَ
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 .ثگيـيؼ ًٚـ ػؿ ُن ؿّ يگـاىػ اُؼا٣ ثيبى ػؿ -9
 ثؼين ٩ـاؿ هؼًٚـ ثبيؼ ؿّ ػيگـاى ، ىـيکين اًِّب ثب کَ ػاؿين آػهِبيي هب
 ُونبيَ ػّمتَ ، ٥ـفًؼٍ ُونـٍ ، ُنتٌؼ ُونْ ّ ُوـاٍ هب ثب کَ کنبًي ،

 ًٚـ هؼ ؿّ اًِّب تًْين ًوي ، ُنتي ىـيک هب ثب ايٌِب ، ُوکبؿٍ ، امت
 .ًؼين ٩ـاؿ

 ربهَٞ ثَ ًنجت ّ ، کٌين هي فًؼگي ربهَٞ يک ػؿ ػاؿين هب ّوٌب
 ؟ يبػتًَْ ؿّ ػاؿهب ٩بًْى ، هنئْلين

 

 

 ٥ـػ ثَ هٌضَـ ُبي هبهْؿيت ثب ، ُنتين ٥ـػي ثَ هٌضَـ اًنبًِبي هب
 ثگيـػ ٩ـاؿ ًٚـ هؼ ىوب ّ هي ُؼ٣ ًْىتي ػؿ ثبيؼ ُن ربهَٞ ًيبفُبي ،
 .ىْػ ًوي ُونْ هب ثب کبئٌبت ًکٌين ؿّ کبؿ ايي اگـ ،

 ٩ـثْى هيگي ُي هيبػ ػًيب ثَ ثچَ ، ثيي هٌِؼك ػکتـ هيغْاى ُوَ االى
 .ثين هٌِؼمن آ٩ب ٥ؼاي ، ثـم ػکتـم عبًن
 

 

 ًويغْام ثگيـين يبػ ً٪بىي ثـم هيغْام هيگَ ، هييَ ثقؿگ ثچَ ُويي
 چيَ ُب ثبفي ٩ـتي ايي هيگي ، کٌي هي هغبل٦ت هبػؿ ّ پؼؿ ّ ، ىن ػکتـ

 ػؿ ، ػاؿٍ اصتيبد ُن عْة ً٪به ثَ ربهَٞ ، قٝقي هبػؿ ّ پؼؿ عت! 
 .امت هِن ُن ربهَٞ ًيبفُبي اُؼا٣ تٞييي
 

 .ًجبىَ تب 5 اف ثييتـ اُؼا٥تْى تٞؼاػ -10
 ثْػ چي تْ پبؿٍ ًٚـ ، تْ پبؿٍ ٩بًْى امن ثَ ػاؿين ٩بًًْي!  ٝقيق ػّمتبى

 ؟ چي يٌٞي ايي ، 80/20 ٩بًْى ًبم ثَ ػاػٍ اؿائَ ؿّ ٩بًًْي اييْى ؟
 .ػًيبمت هـػم ػؿٍؼ 20 اعتيبؿ ػؿ رِبى ُبي ػاؿايي ػؿٍؼ 80 گ٦ت

 .ىؼٍ امت٦بػٍ عيلي 20 ّ 80 ٝؼػ ػّ ايي اف
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 ثگيـين تَوين ثال٥بٍلَ ثبيؼ ُب گيـي تَوين اف ػؿٍؼ 80 ػؿ ىوب هيگي
 .کٌين هْکْل آيٌؼٍ ثَ تًْين هي ؿّ ػؿٍؼ 20 ٥٪ٔ ّ

 .هيبػ ػمت ثَ تـيبىْىهي ػؿٍؼ 20 اف تزبؿ ػؿآهؼ ػؿٍؼ 80 گ٦تي
 ى٢لي اهٌيت ػاؿاي کٌي هي کبؿ ًِبػُب ػؿ کَ کنبًي اف ػؿٍؼ 20 ٥٪ٔ

 .ًؼاؿى اهٌيت ػؿٍؼ 80 ّ ُنتي
 

 

 .هييَ گـػّى ػمت ىْى ثيي ى٢ل ػؿٍؼ 20 اّى چْى
 ػؿٍؼ 20 ّ عْػهًَْ ثَ هـثْٓ ُب هضؼّػيت ّ ُب ًبتْاًي ػؿٍؼ 80

 .ْٝاهل مبيـ ثَ هـثْٓ
 ػؿٍؼ 20 کَ کني ّ. کٌَ هي تاله ػؿٍؼ 20 ػاؿٍ ُؼ٣ 80 کَ کني
 .کٌَ هي تاله ػؿٍؼ 80 ، ػاؿٍ ُؼ٣
 

 

 .ًکٌيؼ ؿّ کبؿ ايي اگـ هيـٍ ُـف تالىِبتْى ، کٌيؼ کن ؿّ ُؼ٥ِبتْى
 .ًجبىَ ُن تب مَ اف کوتـ ، عت
 .ثبىَ تب 5 تب 3 ثيي ُؼ٣ پل
 

 

 هيغْايؼ مبل ؼچٌ هگَ ، مبل 5 ثـاي کٌيؼ اًتغبة ُؼ٣ يَ کَ ايٌزْؿي
 ؟ کٌيؼ ٝوـ
 

 

 .ثبىَ ػاىتَ ّرْػ ٝوـ آعـ تب ثبيؼ اُؼا٣ -11
 ، کٌي هي ٥تش ؿّ اّى کَ اي ٩لَ ، هي ػّمت امت ٩لَ يَ هخل ُؼ٣

 اف مـي يَ پيو ٩ّت چٌؼ ، کٍْ ثبالي هيـى ؟ ػيؼيؼ ؿّ ُب کٌُْْؿػ
 تَبّيـي ؿّف ُـ ،  اّؿمت ؿ٥تي ايـاًي کٌُْْؿػ آ٩بيْى ّ ُب عبًْم
 ، ُنتي اًّزب االى ، ُنتي ايٌزب ايٌِب االى ىؼ هي پغو هنت٪ين

 .کـػى ٥تش ؿّ اّؿمت ؿ٥تي ايٌب ، ػامتبى کلي اٍّّّّّّ
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 ٝکل ، کـػى هنت٪ين ي هَبصجَ ، فػى ىبػي ٥ـيبػ ، فػى پـچن
 ّ کبًبل ايي تْ ُي هبُي يَ ايـاى اّهؼى ايٌکَ اف ثٞؼ ، گـ٥تي يبػگبؿي

 ّ فى کَ ايٌِب اف ٦ًـ ػّ اف کالمي يَ تْ ُن هب ، چـعيؼى هي کبًبل اّى
 .ثؼى تّْيش ىؼى ه٨٥ْ ايٌکَ هْؿػ ػؿ ّ ثيبى کـػين ػْٝت ثْػى ىُْـ

 

 

 .ىؼ توبم!  ًَ ؟ کٌَ هي هَبصجَ ثبُبىْى کني ؟ کزبى االى ، ىؼ توْم
 هبٍ اف ايٌکَ اف ثٞؼ ٩ّت چٌؼ ، گؾاىتي هبٍ ي کـٍ ثَ پب کَ کنبًي اّليي

 کـػى تض٪ي٨ ُب ؿّاًيٌبك ، گـ٥تي صبػ ا٥نـػگي اکخـىْى ، ثـگيتي
 ُؼ٣ ثقؿگتـيي ؿّ هبٍ ثَ ؿ٥تي ايٌِب ػيؼى ، ا٥تبػٍ ات٦ب٧ ايي چـا ثجيٌي

 کبؿ کلي کييؼى فصوت کلي ػيؼى ػّؿٍ کلي ، ثْػى ػاػٍ ٩ـاؿ فًؼگييْى
 ، ثْػ ايٌِب ثَ ػًيب ي ُوَ تْرَ ، هبٍ هيـين ػاؿين ّاي هيگ٦تي ، کـػى
 هـػم ي ُوَ تْرَ هؼتي يَ ثـگيتي ، ثـًبهَ کلي ، ػاىتي ت٪ينهن پغو

 . گؾاىتي الالىْى ثَ لي لي کلي ، ثْػ ايٌِب ثَ
 

 

 ! ُيچي ؟ هبٍ ٥تش اف ثقؿگتـ ػاىتي ُؼ٥ي چَ آػهِب ايي عت
 

 

 ، کٌين ٥تضيْى ثبيؼ کَ امت کُْي ُبي ٩لَ هخل اُؼا٣ ، ٝقيق ػّمت
 : ثبىَ يبػتْى
 ثَ کـػيؼ هيت ؿّ ػمتبتْى کَ فهبًي ، ػاؿيؼ ٩ـاؿ ٩لَ داّ ػؿ کَ فهبًي
 ػمتت ايٌکَ اف ٩جل ُوًْزب ، هيؼيؼ مـ ىبػي ٥ـيبػ ػاؿيؼ ّ آموْى موت

 .امت کؼام ثٞؼي ي ٩لَ کَ کٌي هي تٞييي ثيبؿي پبييي ؿّ
 اً٪ؼؿ ، گْىَ يَ هي٦تين ثٞؼ ؿمين هي ربيي يَ ثَ ًکٌين ؿّ کبؿ ايي اگـ
 .مػيؼ هي آػهِب ايي اف
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 . هييي ا٥نـػگي ػچبؿ ًکـػي ؿّ کبؿ ايي اگـ
 ثبىَ يبػتْى ، ثبىيؼ ػاىتَ کـػى ٥تش ثـاي ُبيي ٩لَ ثبيؼ ٝوـ آعـ تب

 .کٌيؼ هيغٌ ؿّ ثيَ ٥تش ثبيؼ کَ ثٞؼي ي ٩لَ ، ٩لَ ؿّي صتوب
 

 

 يَ ثبيؼ ثال٥بٍلَ ؿميؼ هي يکي ثَ ، ػاؿيؼ ُؼ٣ تب 5 ُؼ٣ رؼّل تْ
 .يؼکٌ ربيگقيي رؼيؼ ُؼ٣
 

  
 

 هبٍ اؿػيجِيت 4 يکيٌجَ - ثٞؼي ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ ، ٝقيق ػّمتبى
 ّ ُؼ٣ ثضج تب کـػ عْاُين ثيبى ؿا ُؼ٣ ثَ هـثْٓ 20 تب 12 هْاؿػ -

 .ىْػ ثٌؼي روٜ ُؼ٥وٌؼ فًؼگي
 

 

 

 

 صْْؿ ؛ ٕاليي کليؼ ػّافػُويي/ ُيتن ّ مي رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   لضَٚ ػؿ

  
 

 .کجؼ ٥ي االًنبى بعل٪ٌ ل٪ؼ
 

 

" اًنبى" ي کلوَ مـ ثـ کَ" ال" ، آ٥ـيؼين مغتي ػؿ ؿّ اًنبى هب ُوبًب
 ّ ؿًذ ػاؿاي امتخٌب ثال اًنبًِب توبهي يٌٞي ، رٌنَ الم ّ ال٤ ، آهؼٍ

 .ُنتي مغتي
 چي ُوَ ؟ ثْػ کزب مغتيو ّ ؿًذ عت ، ثْػ پبػىبٍ مليوبى صْـت

 ! ػاىت
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 ُبي پْل ايي اف ؽؿٍ يک ، کٌن رـات چزْؿي هي گ٦ت هي ًجي مليوبى
 الوبل ثيت اف تب کـػ هي ثب٥ي فًجيل ثبفاؿ تْي ؟ کٌن امت٦بػٍ ؿّ صکْهتي

 هي ثبفاؿ تْي ّ ثب٥ت هي عْػه هجبؿک ػمت ثب عْػه ، ًکٌَ امت٦بػٍ
 .کـػ هي امت٦بػٍ عْػه هغبؿد ثـاي ؿّ پْلو ّ ٥ـّعت

 

 

 آي ثگَ ثبفاؿ تْ ثـٍ هکبًبتا ُوَ ايي ثب پبػىبٍ يک مغتَ عيلي عت
 ... فًجيل

 

 

 عيلي هييي ٝلوي الوپيبػُبي يب ّؿفه ٩ِـهبى کَ کني ، هي ػّمتبى
 ربيي ثَ تب کيي هي مغتي عيلي ، هيـيقى ٝـ٧ عيلي کٌي هي تاله

 .ؿمي هي
 .ىْػ هي گـيق تکلي٤ ، ػًَّ ًوي ؿّ مغتي ّ ؿًذ ي ٥لن٦َ کَ کني

 .امت ىکييؼ مغتي ىؼى ثـًؼٍ ي الفهَ
 

 

 اينتَ هي عْػه ، ػًَّّ هي ؿّ ىبگـػُب هـثي ، ّؿفىي کالك تْ
 هيگَ ػًَّ ًوي ؿّ مغتي ّ ؿًذ ي ٥لن٦َ کَ کني اّى ، گيـٍ هي فهبى

 هب ثَ ُي ، ّاينبػٍ عْػه ، ػاؿٍ آفاؿ ، ُب هـيَْ ُن هـثيَ ايي: 
 ! ثؼّيؼ ثؼّيؼ هيگَ
 ؿًذ ي ٥لن٦َ چْى ، گـيقٍ تکلي٤ ، هيـٍ ؿاٍ اًّْؿٍ هـثي ؿّي ٩ّتي

 .ػًَّ ًوي ؿّ مغتي ّ
 ّامَ ُن توـيي تب ػّ هييَ امتبػ هيگَ ، ػًَّ هي ؿّ ٥لن٦َ کَ کني اهب
 .ثؼي عًَْ تْ
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 ؟ ػيؼيي ؿّ ُب پيـفى پيـهـػ ، هييَ آة پـ ُب چبلَ ايي ثبؿًّي ؿّفاي
 ُوو!  الِي ثويـيي ؟ ػاؿين هولکتَ!  هيؼى ٥ضو هيقًي ػّؿ چبلَ ػّؿ
 ! چبلَ
...  رّّّْى آط هيگَ تْه پـٍ هي ثؼّ ثؼّ ؟ چْٖؿ ػثنتبًي ُبي ثچَ
 ! چبلَ
 

 

 ! هي ػّمت
!  ُب ًقًيؼ ػّؿ ، کٌين کي٤ ّ تْه ثپـين ايٌکَ ثـاي فًؼگي ُبي گْػال
 :گين هي ىٞـ ثبؿّى اف هيييٌين ، ثبصبلين هب اً٪ؼؿ

 ... آهؼ کَ ثبؿاى ّ

 ... ثبؿيؼ ًـم هـا

 ... ىؼم ربؿي پٌزـٍ ثـ ، چکو چک ثب هي ّ

 

 

 فهيي ثَ ثگيـٍ ثبؿّى ثبىن عيبثْى تْ اگَ ، هيگن ىٞـ ػاؿم کَ هي ُويي
 !هيؼم ٥ضو فهبى ّ
 اّد ّ کٌين پـّاف تب ػاؿين مغتي ّ ؿًذ ّ ت٪ال ثَ ًيبف فًؼگي ػؿ هب

 .ثگيـين
 

 

 

 ... ه٥ْ٪يت ٕاليي کليؼ ػّافػُويي اهب ّ

 

 

 ُـ ثگيـين يبػ ثبيؼ ىوب ّ هي ٝقيق ىػّمتب:  لضَٚ ػؿ صْْؿ -12
 ، ثبىَ کبؿ ُوْى ثَ ه٣ْٖٞ تْرِوْى ي ُوَ ، کٌين هي کَ ؿّ کبؿي
 ثبُبهْى ػاؿٍ هؼام ؽٌُوْى هب هتبم٦بًَ ّلي ، ثبىين کبؿ ُوْى ػؿ ١ـ٧
 .کٌَ هي ثبفي
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 لضٚبتوْى توبهي اف ثگيـين يبػ هيغْاين هب ، هي٢ْلَ عيلي هب ؽُي
 .ثجـين ؿّ ت٦بػٍام تـيي کبهل ّ ثِتـيي

 

 

 ... ثؼين اًزبم ُن ثب آفهبيو يَ

 ايٌکَ ثؼّى ّ کٌيؼ ًگبٍ مبٝت ثَ ايٌکَ ثؼّى ، ثجٌؼيؼ ؿّ چيوبتْى
 ؿّ چيوبتْى ىؼٍ ػ٩ي٪َ يک کـػيؼ اصنبك ٩ّت ُـ ، ؽٌُتْى تْ ثيوـيؼ

 ...کٌيؼ ثبف

1 ، 2 ، 3 ... 
... 

 ّ کٌيؼ هي ثبف ؿّ وتْىچي 30 تب 20 ي حبًيَ ثيي ىوب ثييتـ ثؼًّيؼ ربلجَ
 .گؾىتَ ػ٩ي٪َ يک کٌيؼ هي ٥کـ
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 هي ىؼٍ ثبٝج ، فًؼگي ثب کـػى ثـعْؿػ ىتبثبى ، لضَٚ ػؿ فًؼگي ٝؼم

 ػاىتَ ٝزلَ ، کٌين توْم ؿّ چيق ُوَ تٌؼ ، ثـمين پبيبى ثَ فّػ ّىوب
 ىػّيؼ ىؼٍ فًؼگيوْى ُوَ ، هييَ توْم ُويٌزْؿي ُن ٝوـهْى ، ثبىين

 ث٧ْ ، کٌين هي ؿاًٌؼگي ٝزلَ ثب ، ثـين ًوي لؾت فًؼگي اف ّ ، ىتبة ّ
 کٌتـل ؿّ فهبى ًتًْين هب اگـ ، ػاؿين امتـك ، گيـين هي مج٪ت ، هيقًين

 لؾت فًؼگي اف. ىؼ ًغْاُؼ آىکبؿ هب ثـاي ُب ٝجـت ّ ػؿمِب ، کٌين
 .٥ِوين ًوي فًؼگيوْى اف ُيچي. ثـػ ًغْاُين

 

 

 اف لؾتي ُيچ ّ ُنتين ه٪َؼ تْ اّل ُوْى اف ، ٥ـتهنب هيـين ػاؿين
 لؾت آموْى ّ ؿّػ ّ کٍْ ّ چيوَ ػيؼى اف ، ثـين ًوي إـا٥وْى هضئ

 .ثـين ًوي
 ثيٌْي ؿّ ُنتي هْمي٪ي ٍؼاي هيغْاي ، امت آٌُگيي ّ آؿام کبئٌبت

 .کي کن ؿّ ىتبثت. کي کن فًؼگي ػؿ ؿّ مـٝتت ؟
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 گ٦تَ ، ىؼٍ اًزبم ه٥ْ٪يت ػؿ کَ تيهٖبلٞب ي ُوَ تْ ًؼيؼم ىغَب هي
 .کـػى صـکت تٌؼ تٌؼ ّ ٝزلَ ثب ، ثْػٍ ىتبة ، ه٥ْ٪يت ٝلت کَ ثبىي

 ػ٩ي٪َ 20 گ٦ت هبهبًو ؟ چٌؼٍ مبٝت هبهبى پـميؼ هبهبًو اف کْچْلْ يَ
 ؟ چٌؼٍ مبٝت االى هبهبى:  گ٦ت کْچْلْ ، ػٍ ثَ

 ! رْى هبهبى ُنتي ػٍ مبٝت تْ االى تْ يٌٞي ؟ چي يٌٞي
 

 

 هب کَ امتـمي اف ثباليي ػؿٍؼ ، رلْ ثـين تٌؼ تٌؼ هيغْاين ُوو اٍال
 ثـاي کب٥ي ٩ّت کٌين هي ٥کـ هب کَ عبٕـٍ ايي ثَ ػاؿين فًؼگي ػؿ

 .ًؼاؿين ُبهْى عْامتَ ثَ ؿميؼى
 هٞيٌي ٩ّت ػؿ ؿمي ًوي کٌي هي گوبى ٩ّتي ، تـمين هي آيٌؼٍ اف ٩ّتي
 ًگـاًي ّ امتـك ػچبؿ ، ثـمي اي عْامتَ ثَ يب ثؼي اًزبم ؿّ کبؿي
 .هييي
 

 

 ، ًکٌيؼ ًگبٍ ثِو ػيگَ ّ کٌيؼ ثبف ػمتتْى اف ؿّ ُبتْى مبٝت تْى ُوَ
 .ثيين ؿُب آيٌؼٍ اف هيغْاين ، ريجتْى تْ کي٦تْى تْ ثؾاؿيؼ

 ؟ امت آيٌؼٍ ػؿ کَ کٌي هي کبؿي ػؿگيـ ثيغْػي ؿّ عْػت چـا
 

 

 يَ ثَ کـػ گيـ ، ػؿٍ تْ ا٥تبػ ايي ، کـػ هي تٞ٪يت ؿّ يکي ػاىت ثجـ
 تْت ثـػ ؿّ ػمتو ، ُنت ٥ـًگي تْت يَ ػيؼ تـ اًّٖـ٣ ، اي ىبعَ

 ثبال اّى ُن ثجـٍ. ثْػ ثبصبل چَ ثَ:  گ٦ت ّ عْؿػ ّ ثـػاىت ؿّ ٥ـًگي
 .ًؼاػ ػمت اف ؿّ ٥ـًگيَ تْت ّلي ، ثغْؿػه کَ ثْػ هٌتٚـه

 

 

 ىـائ ، ثـٍ ثجـٍ ينهٌتٚـ ، عْؿين ًوي ؿّ ٥ـًگيَ تْت هبُب اف عيلي
 .ثغْؿين ؿّ ٥ـًگي تْت ، کـػين ٥ـٍت اگـ ، ثيَ آؿّم
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 ُبي ثضـاى ٩ّتي هيغْاين هب ، ثٌؼافين فًؼگيِبهْى ثَ ًگبُي يَ
 ت٦ـيش ، ثکٌين امتـاصتي ، ثجـين لؾتي ، ثکٌين کي٦ي ىؼ توْم فًؼگيوْى

 .ثکٌين
 

 

 ُبلَ ، ثبىي ـاىًگ ، ثضـاًي ّ ًبآؿام ىـائ ُويي تْ تْ اگـ هي ػّمت
 تـ عيوگيي ؿّ اّى ّ هيـمَ ُن ثجـٍ آ٩ب اّى ثَ تْ ه٦ٌي اًـژي ُبي
 هي توْم ؿّ کبؿت ّ پبييي هيبػ ثجـٍ ، ا٥تَ هي ثؼتـي ات٦ب٩بت ّ کٌَ هي
 .کٌَ
 ات٦ب٩ي چَ آيٌؼٍ ػؿ کَ ايٌَ ًگـاى کَ کني ؟ ُنتي آيٌؼٍ ًگـاى اً٪ؼؿ چـا

 .هيؼٍ ػمت اف ؿّ صبل ، ا٥تبػ عْاُؼ
 

 

 ثـًبهَ ات آيٌؼٍ ثـاي ، ثبه ًؼاىتَ ثـًبهَ ، ثبىَ ًؼاىتَ ُؼ٣ ًويگن
 .ًجبه ًتيزَ ثَ ي ّاثنتَ هيگن ، ًکي ؿيقي
 کٌبؿ ، هيؼي ػمت اف عت ثؼي ػمت اف ؿّ چيقي کَ ًگـاًي ٩ّتي

 ّ ًويـمَ اتْثْك کَ ُنتي ُن ًگـاى ، ُنتي اتْثْك هٌتٚـ عيبثْى
 صبل تْ چْى ، ؿمي ًوي ثبه نُ هٖوئي ، هيـمي ػيـ ُن ٩ـاؿت ثَ

 ّ ًينتن هي هييَ ىـّٛ رلنَ االى ًگـاًي ُوو ، اي آيٌؼٍ تْ ، ًينتي
 ! هييَ چي
 

 

 گـ٥تَ ٩ـاؿ اعتيبؿت ػؿ کَ ٥ـٍتي اّى اف ، ثبه صبل ػؿ هي ػّمت
 ػؿمي ثجيي ، کي ًگبٍ إـا٥ت ثَ ، کي عل٨ ؿّ چيقي ، کي امت٦بػٍ
 يَ ثَ کي ٥کـ ، کي ٥کـ اٍال ، ثکٌي کَ ُنت کبؿي ، ثگيـي کَ ُنت
 ، ًکي ٥کـ ثِو ، کي عالً رلنَ ّ اتْثْك اف ؿّ عْػت ، چيقي

 اتْثْك يَ مـٝت ثَ ثبه هٖوئي ّ کي عل٨ عْػت ثـاي ؿّ لضَٚ اّى
 .کٌَ هي مْاؿت ّ هيـمَ

 هيگي ثيـاٍ ّ ثؼ فهبى ّ فهيي ثَ ، کٌي هي ًگبٍ مبٝتتْ ُي ٩ّتي ّلي
 ، ؿمي ًوي رلنَ ثَ عت...  ّ هييَ چي االى ، ًـميؼم رلنَ ثَ ، ّاي ،
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 ثِت هنيـىْى يب ، ًويبى يب ، ُنتي پـ يب ُن ُب اتْثْك ي ُوَ
 ! ًويغْؿٍ

 

 

 ٥الًي هي ، هيؼي ػمت اف ؿّ صبل چْى ، ًکي فًؼگي ُن ات گؾىتَ تْ
 .هيؼي ػمت اف ؿّ صبل لؾت عت ، ثغين ًوي ؿّ

 اًت٪بم ٥کـ ثَ کَ کني ، کـػٍ گيـي گْىَ ٝقيق يَ ٥ْت ّامَ کَ کني
 .ًويجـٍ لؾت صبلو اف ٩ّت ُيچ ، تال٥يَ ّ
 

 

 ُن ال ّ ٝليِن الع٣ْ اهلل اّليبء اى اال:  62 ي آيَ يًْل ي مْؿٍ
 .يضقًْى

 .اًؼٍّ ًَ ػاؿى تـك ًَ عؼا ػّمتبى کَ ػؿمتي ثَ
 ... عؼا گ٦تَ ثبصبل چ٪ؼ

 

 

 .تَگؾى ؟ کي هبل اًؼٍّ ، آيٌؼٍ ؟ ُنتو کي هبل تـك
 ايٌِب ، ػاؿى آيٌؼٍ اف ًگـاًي ًَ ُنتي گؾىتَ ػؿگيـ ًَ عؼا ػّمتبى يٌٞي

 .کٌي هي فًؼگي صبل ػؿ. ُنتي عؼا ػّمتبى
 ػؿ آًچَ ّ ىؼٍ توبم ، گؾىتَ آًچَ:  ٥ـهبيؼ هي – النالم ٝليَ – ٝلي
 .ػؿيبة ؿا صبل پل ، ًيبهؼٍ ٌُْف امت آيٌؼٍ
 .ثچنت ؿّ االى
 

 

 لضَٚ ُوْى تْ ، ثبىيؼ کبؿ ُوْى تْ کٌيؼ هي کبؿي ُـ ل٦ٖب ػّمتبى
 .ثبىيي
 

  
 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 ثييتـ - هبٍ اؿػيجِيت 13 ىٌجَ مَ - آيٌؼٍ ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 .کـػ عْاُين ٍضجت لضَٚ ػؿ صْْؿ پيـاهْى

 

  
 

 ثييتـ - هبٍ اؿػيجِيت 13 ىٌجَ مَ - آيٌؼٍ ي رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 .کـػ ُينعْا ٍضجت لضَٚ ػؿ صْْؿ پيـاهْى

 

 
 
 
 

 ػؿ صْْؿ ؛ ٕاليي کليؼ ػّافػُويي/ ًِن ّ مي رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
   2 - لضَٚ
  

 ايي ػؿ ، کـػين ٍضجت لضَٚ ػؿ صْْؿ پيـاهْى گؾىتَ ي رلنَ ػؿ
 هْؿػ ػؿ ، لضَٚ ػؿ صْْؿ عًَْ ػؿ ثييتـ تّْيش ّوي ، رلنَ
 .کـػ ْاُينع ٍضجت" هؼيتييي" يٌٞي ، توـکق ا٥قايو ؿاُِبي اف يکي
 

  
 

 تْ چيوي 4 هيـٍ ُوچيي ؟ هييي ٥ْتجبل هضْ ػيؼيي ؿّ ُب ثْٞي
 . ًوييَ هتْرَ ثـه ّ ػّؿ ثي٦تَ ات٦ب٩ي ُـ ، تلْفيْى

 ثيبػ ُن تونبس اگَ کَ ُنتي ًبهقػىْى هضْ چٌبى ُن ُب ثْٞي
 ! ًبهقػه ثضـ تْ ؿ٥تَ ، ًوييي هتْرَ ثغْؿػىْى

 رلْه هيبػ هگل يَ ، ثغًَْ ًوبف يغْاػه ٩ّتي ، آػم ُويي ، ربلجَ عيلي
 ! هيگيـٍ کذ کيتي ثبُبه ،
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 عؼا ػيؼي:  گ٦ت فيٌت صْـت ثَ هلْٞى يقيؼ ، ٝبىْؿا ي ٩ْيَ اف ثٞؼ
 ؟ کـػ چَ ىوب ثب

 . ًؼيؼين فيجبيي رق چيقي هي:  ٥ـهْػ فيٌت صْـت
 چيقي ، ثْػ عْػىْى عؼاي ثب ٝؼٍ يَ ثبفي ٝي٨ ػيؼى هضْ چْى ؟ چـا
 .ًويؼيؼ ايي اف ١يـ

 ؟ امت هوکي چگًَْ هيگي ُب ثْٞي
 

 

 .ػؿآّؿػى ٝلي صْـت پبي اف ؿّ تيـ ًوبف ػؿ
 کٌَ هي ٦ًْؽ تيـ چٌبى ، کـػ اٍبثت صْـت پبي ثَ تيـ يک رٌگي ػؿ
 ٝليِب ٥بٕوَ صْـت ثَ ، هييَ ػؿػآّؿ ّ مغت عيلي ػؿآّؿػًو کَ

 .يؼثبى ػاىتَ هب ثَ اي تٍْيَ يَ ؟ کٌين چَ هيگي مالم
 ػؿ ١ـ٧ چٌبى عًَْ هي ًوبف – النالم ٝليَ– ٝلي ٩ّتي:  ٥ـهبيٌؼ هي
 ؿّ تيـ تًْيؼ هي ه٩ْٜ اّى ، ًينت چيق ُيچ هتْرَ کَ ، هييَ عؼا

 .ػؿثيبؿيؼ
 

 

 مَ فًَ هي ًييوْى پيَ يَ هب ؟ هوکٌَ چْٖؿ ثبثب ًوييَ هيگن ُب ثْٞي
 ؟ ثيي هتْرَ َايٌک ثؼّى ػؿآّؿػ ؿّ تيـ هييَ هگَ!  ُْا پـين هي هتـ

 اّى اف هيغْام ، اّهؼٍ ه٪ؼك کتت توبهي ػؿ يْم٤ صْـت ي ٩ََ
 ػؿثبؿ فًبى اف مـي يک ، فليغب ّ يْم٤ ي ٩ْيَ اف ثٞؼ ، ثگن ثـاتْى
 ثَ چْٖؿ ، ثْػ ثـػٍ يَ يْم٤ کَ فليغب ثَ کٌي هي اٝتـاُ هَـ

 ؟ کٌي هيل موتو ثَ کَ ػاػي ؿّ اربفٍ ايي عْػت
 

 

 يَ ُويْى ثَ ، کٌَ هي ػْٝت ؿّ ُوَ ؿّف يک ًٍويؼ رْاثي فليغب
 پْمت ػاىتي کَ فهبًي ، ثغْؿيؼ ؿّ ُب هيٍْ هيگَ ، کبؿػ ثب هيؼٍ تـًذ

 چٌبى اًِّب هييَ ؿػ يْم٤ تب ّ ، ثيَ ؿػ ثيبػ هيگَ يْم٤ ثَ ، کٌؼى هي
 اٍال ّ ثـى هي ؿّ ػمتِبىْى کَ هييي يْم٤ ٝٚوت ّ فيجبيي هضْ

 ... ثْػى هضْ چْى ًوييي هتْرَ
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 .ثـيؼى ؿّ ػمتيْى ٥ِوي هي ُوَ تبفٍ هييَ عبؿد يْم٤ ٩ّتي
 کَ ًجبىي هتْرَ ّ ثيي اًنبى يک فيجبيي هضْ هَـ فًبى هوکٌَ چْٖؿ
 عؼا روبل ١ـ٧ ىْػ ًوي ٝلي ، ثـى هي ػاؿى ؿّ گْىتيْى ّ پْمت
 .هييَ ٩ٖٞب ؟ ٦ًِوؼ ّ ثيْػ
 

 

 .ه٢بيـٍ ُن ثب کَ هيگيؼ چيقايي يَ ُب ىيَٞ ىوب هيگي ُب ثْٞي
 يَ اف ، ػؿآّؿػى صْـت پبي اف ؿّ تيـ ًوبف ػؿ هيگيؼ ىوب هيگن

 هنزؼ تْ اّهؼ يکي ًوبفه ؿکْٛ ػؿ – النالم ٝليَ– ٝلي هيگيؼ ٕـ٥ي
 .ػاػ ٥ـػ اّى ثَ ًوبف صيي ػؿ ؿّ اًگيتـه ، عْامت کوک
 

 

 ؟ ىٌٍْ هي ؿّ ٥٪يـ ٍؼاي ثٞؼ ًوييَ تيـ هتْرَ ٝلي کَ چزْؿيَ
 .ًويغًَْ نثِ ٙبُـا

 

 

 ؿّ ٥٪يـ ٍؼاي اييْى ثگين کَ امت – النالم ٝليَ– ٝلي ثَ ر٦بي ايي
 ؿّ ٍؼايي کَ عؼامت هضْ اً٪ؼؿ ٝلي ، ػاػ اّ ثَ ؿّ اًگيتـه ّ ىٌيؼ
 ٥٪يـي ٝلي:  ٥ـهْػ ٝلي ثَ ًوبف ػؿ عؼا ، ىٌٍْ ًوي عؼا ٍؼاي رق
 .ثؼٍ اّ َث ّ ػؿثيبؿ ؿّ اًگيتـت ، کٌَ ًوي کوکي اّ ثَ کل ُيچ ، آهؼٍ
 .هييٌٍْ هيگَ عؼا کَ ؿّ چيقي اّى ٝلي
 

 

 !ٝقيق ػّمتبى
 اّد ثَ تًْين هي چيق ُوَ اف ثبىين ُبهْى لضَٚ ػؿ ١ـ٧ ثتًْين اگـ
 .ثـمين لؾت
 .ثْػٍ ًوبف ػؿ ١ـ٧ چْى ثـػٍ هي لؾت ًوبفه اف – النالم ٝليَ – ٝلي
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 اف يکي ، هييَ ىيـيي ثنيبؿ فًؼگي لضَٚ ػؿ صْْؿ ثب ثِـصبل
 ِْٙؿ ّ ثـّف ٥ـٍت اصنبمبتوْى ثَ کَ ايٌَ لضَٚ ػؿ صْْؿ ؿاُِبي

 .ثؼُين
 تٌو ػچبؿ ػؿآيٌؼٍ هييَ ثبٝج ايي ًويؼين ثـّف ؿّ اصنبمبتوْى ٩ّتي
 .ثبىين ًؼاىتَ صْْؿ لضَٚ ػؿ ّ ثيين
 

 

 ػيگـاى کٌين هي صل ٩ّتي ، هيْىين ، ١وگيٌين ، ًبؿاصتين ٩ّتي ، هخال
 چْى ؟ چـا ، کٌين هي پـعْؿي هخال ، ثـػى مْال فيـ ؿّ هب اؿفه

 ، ثلٌؼ ثلٌؼ کٌَ گـيَ ػاؿٍ ػّمت ، ًکٌين تْرَ اصنبموْى ثَ هيغْاين
 .ًوييَ چْى ، ؿّ کبؿ ايي ًويکٌَ ّلي ، ثقًَ ػاػ ػاؿٍ ػّمت

 

 

 ثَ کٌَ هي ىـّٛ کٌَ ػّؿ اصنبك ايي اف ؿّ عْػه ايٌکَ ثـاي
 پـکبؿي ثَ کٌن هي ىـّٛ ، ػاؿم هنئلَ ام عبًْاػٍ ثب هخال هي ، پـعْؿي

 ، کٌن هي کبؿ ٥٪ٔ ، ُب کبؿي چَ ًينت هِن ، کٌن هي کبؿ تٌؼ تٌؼ ُي ،
 .ػيگَ رب يَ هيؾاؿم اًّْ ، اًّزب هيؾاؿم ايٌْ
 

 

 مـ ّا٩ٜ ػؿ هب ، اصنبمَ ثـّف اف کـػى ٥ـاؿ ثـاي کـػى کبؿ ايي
 .ثـٍ يبػهْى تب کٌين هي گـم ؿّ عْػهْى

 

 

 !ٝقيق ػّمتبى
 اّى ّ ، کٌيؼ هي ٥ـاؿ افه ػاؿيؼ کَ ُنت چيقي يَ لضَٚ اّى ػؿ

 ايٌَ لضَٚ ػؿ صْْؿ ؿاُِبي اف يکي ، ُنتو تْى لضَٚ اّى اصنبك
 .ثؼين ثـّف ؿّ عْػهْى اصنبمبت  کَ
 يکي ، ًوييَ االى صبال ، کٌن گـيَ ثبيؼ کٌن گـيَ االى هي الفهَ اگَ

 ، ثقًن ػاػ هيغْام ، کٌن هي گـيَ هييَ کَ ربيي يَ هيـم فّػ ، ُنت
 .هيقًن ػاػ ّ هيـمن تًْنتن کَ ربيي اّليي ثَ هيـم ، ًوييَ ايٌزب
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 ثـّف اهکبى اصنبمبتوْى ثَ هب کَ ايٌَ لضَٚ ػؿ فًؼگي ؿاُِبي اف يکي
 ثيَ روٜ اصنبمتوْى هييَ ثبٝج ًکٌين ؿّ کبؿ ايي اگـ ، ثؼين ِْٙؿ ّ

 .ثـمًَْ زبؿا٦ً هـف ثَ ؿّ هب ّ ثيَ تلٌجبؿ ّ ُن ؿّي
 .ًکي ٥ـاؿ ػاؿي کَ صني اف
 

 

 هّْْٝي عبٕـ ثَ ًَ رٌگين هي عبًْاػهْى يب ُونـ ثب هب ٩ّتب ثْٞي
 هي ، هِوًْي ثـين هيغْاين هخال ، کٌين هي ثضج ؿّه ػاؿين ّا٩ٞب کَ

 هّْْٛ اٍال ، کٌين هي ثضج ّ رـ الکي ، ثـين هيگَ اّى ًـين هيگن
 ٦ُتَ ايي ايٌکَ هّْٜ ، ًينت تْ هبهبى بي ثـين هي هبهبى ي عًَْ ايٌکَ
 . ًينت ًـ٥تين يب ؿ٥تين
 

 

 ُب صل ، ًؼاؿم ؿّ هِوًْي ثـم ثغْام کَ صل ايي االى کَ ايٌَ هّْْٛ
 ًگبٍ تٌؼ ، ُنتين َٝجبًي اًّزب ، هِوًْي هيـين ّگـًَ ، کٌين اثـاف ؿّ
 .تبفٍ ػؿػمـ هييَ هِوًْي ُوْى ٥ـػا ، هيقًين ١ـ ، کٌين هي
 ؟ ًويقػي صـ٣ اٍال چـا ؟ کـػي ًگبٍ تٌؼ هبهبًن ثَ چـا
 

 

 ػاىتن ػّمت هي ، ًجْػين لضَٚ ػؿ هب کَ ايٌَ عبٕـ ثَ ُب ثضج ايي توبم
 .ًؼاػم ثـّف ؿّ اصنبمن ّلي عًَْ تْ ثييٌن لضَٚ اّى

 کَ اصنبمي هب کَ ايٌَ عبٕـ ثَ ػاؿين ُن ثب هب کَ ُبيي ثضج اف ثنيبؿي
 اّى مـ ّ ثِبًَ کٌين هي ؿّ ػيگـ ٝبهل يک نکٌي هي هغ٦ي ؿّ ػاؿين

 .ًؼاؿين صْْؿ لضَٚ ػؿ ّ کٌين هي ثضج ّ رـ
 

 

 .ًکٌيؼ ٥ـاؿ تْى صل اف ل٦ٖب
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 مٌگيٌيَ ثبؿ ًيَ اثـاف اگـ ّ هيييؼ ؿُب ّ هيييؼ عبلي ، ثيَ اثـاف اگـ
 .کٌَ هي مٌگيٌي ػّىتْى ؿّي کَ

 ... عت

" هؼيتييي" ًبم ثَ ثؼين يبػ وبى ثَ ؿّ ؿّىي عْاين هي رلنَ ي اػاهَ ػؿ
 .ثجـيؼ ثبال ؿّ تْى لضَٚ ػؿ صْْؿ ّ توـکق ايٌکَ ثـاي
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 .کٌبؿ ثؾاؿيؼ ػًّيؼ هي...  ّ ام تي ّ هؼيتييي اف کَ آًچَ ُـ
 ثْهي ثبيؼ هييَ ّاؿػ ٩ّتي ّ ُنتو ّاؿػاتي ُبي تکٌيک ُب تکٌيک ايي

 ، ُبمت ثْػايي ثَ هـثْٓ ًيؼػّ هي ىوب کَ چيقايي اّى ، ثيَ مبفي
 .ػؿگيـى عْػىْى ثب ُن امبتيؼىْى ايٌِب ، ًگيـيؼ رؼي عيلي
 

 

 .کٌيؼ تْرَ هؼيتيت ؿّه ايي ثَ ّ ، کٌبؿ ثؾاؿيؼ ؿّ ُوَ
 : هؼيتييي هـاصل

 

 ، کٌيؼ کوو فيبػٍ اتب٧ ًْؿ:  ثـمًْيؼ صؼا٩ل ثَ ؿّ هقاصن ْٝاهل    -1
 لجبك يَ ، تٌگَ لجبمتْى ، کٌيؼ فهثب کٌَ هي اؽيت ػمتتْى تْ اًگيتـ

 صوبم ، ػؿثيبؿ ؿّ ٝيٌک ، ثپْىيؼ ؿّه ؿًگ يب م٦يؼ تـريضب ّ گيبػ
 ثکو پـيق اف ؿّ تل٦ي ، کي عبهْه ؿّ هْثبيل ، اّل صوبم ثـّ ، ًـ٥تي

 .کي صؼا٩لو ؿّ پـتي صْاك ْٝاهل...  ّ
 کو ػؿاف گ٦تين ؿيلکنييي تْ هب:  ثٌييٌيؼ فهيي ؿّي فاًْ 4 ٥٪ٔ    -2

 ًينتَ فاًْ 4 ٍْؿت ثَ ٥٪ٔ هؼيتييي تْ ّلي ، ثؼيؼ اًزبم تًْيؼ هي ُن
 عْاة پبتْى کَ ثييٌيؼ ُن چيقي پتْيي يَ ؿّي ، ثؼيؼ اًزبم ؿّ کبؿ ايي
 .ًـٍ

 20 تب 5 ثيي کٌيؼ هؼيتيت ثبيؼ کَ فهبًي هؼت:  هؼيتييي فهبى هؼت    -3
 .کوتـ ًَ ثييتـ ًَ ، ُنتو ػ٩ي٪َ
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 آ٥تبة ١ـّة اف ٩جل ّ آ٥تبة ٕلْٛ اف ٩جل هؼيتييي ىفهب ثِتـيي    -4
 تْ ُنتي ّ کبئٌبت اًـژي تـاکن ثييتـيي هيؼٍ ًيْى ُب ثـؿمي:  ُنتو

 ايي ، کـػ ؿّ کبؿ ايي ًيَ ػيگَ هْا٩ٜ تْ ايٌکَ ًَ ، ُنتو ُب فهبى ايي
 .ثِتـٍ عيلي فهبى ػّ
 ، يؼًکٌ ٥کـ هّْْٝي ُيچ ثَ:  کييؼى ٝوي٨ ٦ًل ثَ کٌيؼ ىـّٛ    -5

 ، ًٌؼافيؼ ٩الة کؼّهيْى ُيچ ثَ ىوب ّلي ٩ٖٞب مـا١تْى هيبى ٥کـُب
 کييؼ هي کَ ؿّ ٦ًل عت ، ُويٌزْؿي ثچـعي مـتْى ثبال ثؾاؿيؼ
 .چيق ػّ ؿّي کٌيؼ توـکق

 

 .ثيٌْيؼ ؿّ کييؼًتْى ٦ًل ٍؼاي( ال٤
 عـّد ؿّي کٌيؼ توـکق يٌٞي. ثؼيؼ ٩ـاؿ گلْ ؿّي ؿّ ت٦ٌل توـکق( ة

 .ْىگلْت اف ُْا
 .ثؼيؼ ثيـّى ػُبى اف ّ ثکييؼ ثيٌي اف ؿّ ٦ًل( د
 

 ىوبؿٍ 2 ػاعل ثؼٍ ىوبؿٍ 3 ػًّن ًوي هيگي ، ثکييؼ ٝوي٨ ٦ًل ؿاصت
 .کي توـکق ّ ثکو ٝوي٨ ٦ًل ؿاصت ، ثبفيَ ُوَ ايٌب ثيـّى ثؼٍ
 .ػ٩ي٪َ ثينت تب ثبال ثـيؼ کن کن کٌيؼ ىـّٛ ػ٩ي٪َ 5 اف
 

 

 توـکق ت٦ٌل يٌٞي ػاؿيؼ ػّمت کَ بؿيک ؿّي ىوب ػ٩ي٪َ چٌؼ ايي تْ
 ثَ کبؿُبتْى تْ آًچٌبى ، ٦ُتَ 3 – 2 تْ توـيي ايي ثب مبػگي ثَ ، کـػيؼ
 ٦ُتَ مَ يب ػّ ايي تْ کَ ىـٕي ثَ ، ًوييَ ثبّؿتْى کَ ؿميؼ هي توـکق

 .ًينت مغتي کبؿ ُن عيلي ، ثبىيؼ ػاىتَ امتوـاؿ
 

 

 : ًکتَ تب چٌؼ
 هخال ، ًؼيؼ اًزبم ؿّ گ٦تين کَ کبؿُبيي اف يکي گـ٥تيؼ مـػؿػ اگـ

 .کٌيؼ توـکق ٦ًل ٍؼاي ؿّي ًويغْاػ
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 ثَ آة يَ ، پبىؼيؼ کَ عْاة اف ، رًْتْى ًْه ثـػ عْاثتْى اگـ
 .کٌيؼ ىـّٛ ػّثبؿٍ ّ ثقًيؼ ٍْؿتتْى

 تْى فًؼگي هنبئل ، لضَٚ ػؿ صْْؿ ثب چْٖؿي هيگين ثٞؼ ي رلنَ ػؿ
 .کٌيؼ صل ؿاصتي ثَ ؿّ
 

  
 

 هبٍ اؿػيجِيت 15 ىٌجَ پٌذ – ثٞؼي رلنَ ػؿ عؼا ل٤ٖ ثَ ٝقيق متبىػّ
 تْکل يٌٞي ه٥ْ٪يت کليؼ آعـيي ، لضَٚ ػؿ صْْؿ ثضج تکويل ّوي –

 .کـػ عْاُين ثـؿمي ُن ثب ؿّ
 

 

 

 

 

 .گ٦تين ؿا تْکل هْؿػ ػؿ کليبتي گؾىتَ رلنَ ػؿ
 :ثگين ـاتْىث ؿّ تْکل هْؿػ ػؿ ىيـيي ّ ّا٩ٞي ػامتبًي هيغْاين اهـّف

 

 ثنيبؿ ٕلجَ. ٕبل٪بًي ًٚـٝلي ًبم ثَ ثْػ آ٩بيي ىبٍ ًبٍـالؼيي فهبى ػؿ
 ػّؿ ىجِب کَ ثْػ ٥٪يـ آً٪ؼؿ اّ. ثْػ تِـاى هـّي هؼؿمَ ػؿ کَ ٥٪يـي
 عْؿػى ثـاي چيقي ػًجبل ُب آى٢بل ثيي ػؿ ػيگـ ُبي ٕلجَ ُبي صزـٍ

 .ْينؼثٌ عؼا ثـاي اي ًبهَ کَ هيـمؼ ؽٌُو ثَ ؿّف يک. هيگيت
 

 اي ًبهَ" ٌْٝاى تضت هييَ ًگِؼاؿي گلنتبى هْفٍ ػؿ اييْى ًبهَ االى"
 "عؼا ثَ
 

 :ٕبل٪بًي ًٚـٝلي ًبهَ اف هغتَـي ىـس
 

 ىوب ثٌؼٍ ايٌزبًت. مالم عؼا رٌبة عؼهت.... الـصين الـصوي اهلل ثنن
 اهلل ٝلي اال االؿُ ٥ي ػاثَ هي هب ّ: " ايؼ ٥ـهْػٍ ٩ـاى ػؿ ىوب... ُنتن

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 ثَ اّ ؿّفي ايٌکَ اال ًينت فهيي ؿّي اي فًؼٍ هْرْػ ُيچ" ...)ف٩ِبؿ
 (.امت هي ِٝؼٍ

 

 ػيگـ ربي ػؿ ىوب. فهيي ؿّي ىوب ُبي رٌجٌؼٍ اف ُنتن اي رٌجؼٍ ُن هي
 (.ًويکٌؼ ّٝؼٍ عل٤ عؼا هنلوب"....)الويٞبػ يغل٤ ال اهلل اى: "ايؼ ٥ـهْػٍ

 

 هي پل. ًويکٌي ّٝؼٍ عل٤ ُن ىوب ّ ىوبمت ػمت ايٌزبًت ؿّفي پل
 .هيغْاُن ؿا عْػ ؿّفي

 

 :هيغْاُن ىوب اف ؿا فيـ چيقُبي ايٌزبًت
 

 هتؼيي ّ فيجب ُونـي?.

 

 ّميٜ اي عبًَ?.

 

 عبػم?.

 

 مْؿتچي ثب کبلنکَ يک?.

 

 ثبٟ يک?.

 

 تزبؿت ثـاي پْل ه٪ؼاؿي?.

 

 16 صزـٍ -هـّي هؼؿمَ -ٕبل٪بًي ًٚـٝلي

 

 هي ىبٍ هنزؼ مـاٟ ثَ ّ هيٌْينؼ( پٌزيٌجَ ؿّف ؿػ) ؿا عْػ ًبهَ اّ
 ؿّف آى ٥ـػاي.  هيکٌؼ پٌِبى ػيْاؿ ػؿ مْؿاعي ػؿ ؿا اه ًبهَ ّ ؿّػ
,  هيـًّؼ ىکبؿ ثـاي ػؿثبؿيبى ّ ىبٍ ًبٍـالؼيي کَ فهبًي ؛ روَٞ يٌٞي
 هيکٌؼ ّفيؼى ثَ ىـّٛ ىؼيؼي ٥ْٕبى هيـمٌؼ ىبٍ هنزؼ رلْي ثَ ٩ّتي

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 پبي ؿّي ّ هيآيؼ ثيـّى ػيْاؿ ىکب٣ اف ٕبل٪بًي ًٚـٝلي ًبهَ ّ
 عٌؼٍ هيغْاًؼ ؿا ًبهَ کَ ٌُگبهي ىبٍ ًبٍـالؼيي. ا٥تؼ هي ىبٍ ًبٍـالؼيي

 ؿا ًٚـٝلي ّ ؿ٥تَ هـّي هؼؿمَ ثَ پيکي کَ هيؼُؼ ػمتْؿ ّ هکيٌؼ اي
 هب کَ صبل: " هيگْيؼ عْػ ّفؿاي ثَ ىبٍ ًبٍـالؼيي. ثيبّؿًؼ اّ ًقػ

 ثـهبمت پل کٌين ػؿيب٥ت ًْىتَ عؼا ثَ يبىاي کَ ؿا اي ًبهَ ىؼين ه٦تغـ
 ىوب اف ُـکؼام ّ هيغْاًن ؿا ًبهَ هي. کٌين ثـآّؿػٍ ؿا ُبيو عْامتَ کَ

 "....ثگيـيؼ ِٝؼٍ ثَ ؿا يکي

 

 

 ...هتؼيي ّ فيجب ُونـي. 1

 

 هي ػؿ ٝ٪ؼه ثَ ؿا اّ. ػاؿم هتؼيي ّ فيجب ػعتـي: هيگْيؼ ّفؿا اف يکي
 .آّؿم
 

2.... . 

 

3.. ... 

 

4.... . 

 

5.... . 

 

6.... . 

 

 .هيؼُؼ ٕبل٪بًي ٝلي ًٚـ ثَ ّ گـ٥تَ ِٝؼٍ ثَ ؿا يکي ّفؿا اف کؼام ُـ
 

 ثي ؿا ٕبل٪بًي ٝلي ًٚـ آ٩بي ي ًبهَ هتٞبل عؼاًّؼ ٍْؿت ُويي ثَ ّ
 .هينبفػ ثـآّؿػٍ ؿا ُبيو عْامتَ ّ ًگؾاىتَ پبمظ
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 ! ٝقيق ػّمتبى
 ٍضجت هغًَْ ٩ّت ّ ػاؿٍ ؿّ عْػه ثَ هغًَْ ٩ّت چيقي ُـ
 . ُنتو روَٞ ِٙـ تب ىٌجَ پٌذ ِٙـ اف ، عؼا ثب
 

 

 ًوي امت٦بػٍ ّميلَ اف کَ ًينت ايي هٌٞبه تْکل هيگين ٩ّتي هب!  ػّمتبى
 ، کٌين ًوي کبؿي ُيچ عْػهْى ّ عؼا ثَ مپـين هي ؿّ کبؿ کل ّ کٌين
 ، کٌين هي امت٦بػٍ نُ ّميلَ اف ، کٌين هي ؿّ عْػهْى کبؿ ُن هب ثلکَ
 .ؿّ ّميلَ ًَ ػًّين هي هْحـ ؿّ عؼا ّ ، عؼامت ثَ اهيؼهْى ًِبيتب ّلي
 

 

 کَ ثبه عؼايي ثَ ػلگـم ، ًجبه ػاؿّ ثَ ػلگـم ّلي ، ثغْؿ ؿّ ػاؿّ
 .امت ُْاليب٥ي

 کَ ثبه عؼايي ثَ ػلگـم ، ًجبه کبؿت ثَ ػلگـم ّلي ثـّ ؿّفي ػًجبل
 .امت ُْالـفا٧

 .ثبه ػلگـم عؼا ثَ ، ًجبه ّميلَ ثَ ػلگـم ّلي ثکي ّميلَ اف امت٦بػٍ
 

 

 عْامتَ يَ ثَ هيغْام هٌن ، ًؼاؿٍ ّرْػ اي ّميلَ اٍال ه٩ْٞي يَ عت
 ؟ چي ايٌزب ، ثـمن اي

 .امت" مبف ّميلَ" کَ ثبه عؼايي ثَ ػلگـم ُن ايٌزب
 

 

 ؛ گـ٥ت کُْي ٍْٞػ ثَ تَوين ثـ٣ ّ فهنتبى مـهبي ػؿ کٌُْْؿػي
 اػاهَ ؿّ هنب٥تي گـ٥ت تَوين ىؼ ىت.  کٍْ اف ؿ٥تي ثبال ثَ کـػ ّٛىـ
 ليق پبه ؿ٥ت هي ثبال کٍْ اف ػاىت کَ ُويٌزْؿي کٌَ ت٤٩ْ ثٞؼ ّ ثؼٍ

 ، کـػ هي م٪ْٓ ُْا ّ فهيي تْي ػاىت کَ ُويٌزْؿ ىؼ پـتبة ّ عْؿػ
 . هًْؼ هٞل٨ ُْا ّ فهيي ثيي ّ کـػ گيـ ٌٕبثو...  عؼاااا فػ ٥ـيبػ
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 ًزبتت تًْن هي هي هٖوئٌي گ٦ت عؼا! ثؼٍ ًزبتن گ٦ت - ؟ چيَ تگ٦ عؼا
 گ٦ت عؼا.  فػم ًوي ٍؼا ؿّ تْ ًؼاىتن إويٌبى اگَ هٖوئٌن گ٦ت - ؟ ثؼم

 ؿّ ٌٕبة پل:  گ٦ت عؼا!" ًؼاؿم ىک" گ٦ت کٌُْْؿػ! ؟ ًؼاؿي ىک
 ! کي تکيَ هي ثَ ّ کي ٩ٖٜ
 

 

 اگَ گـ٥تن هضکن کَ ٌٕبثَ ايي گ٦ت عْػه ثب کـػ ٥کـ کن يَ کٌُْْؿػ
 ثَ!. کبؿيَ مـ ايٌکَ هخل ًَ! ؟ کٌن تکيَ ُْا ثَ! کْه؟ عؼا ثجـم ايٌْ

 ثَ چنجيؼ هضکن ّ کـػ لْلَ عْػىْ ، کٌَ گْه عؼا صـ٣ ثَ ايٌکَ ربي
 . ٌٕبة

 يظ رٌبفٍ ، هيکـػًؼ ٝجْؿ هضل اّى اف کَ ُبيي ثْهي ، ثٞؼ ؿّف مَ ػّ
 ثب هتـ ًين کَ صبلي ػؿ" ػثْ ىؼٍ هچبلَ ٌٕبثي ثَ کَ ػيؼًؼ ؿّ اي فػٍ

 .ًؼاىت ٥بٍلَ فهيي
 

 

 ، ػاؿٍ ُْاتْ ، مبفٍ ّميلَ کَ کي ٥کـ عؼايي ثَ يٌٞي ػّم گبم ػؿ تْکل
 کزبمت؟ عؼا ايي ثبثب اي ًگْ ، ثبه هٖوئي

 ! هي ػّمت
 .کٌَ هي هب ًَيت ؿّ ُوْى کبئٌبت ، ثبىين ػلگـم چي ُـ ثَ هب
 

 

!  مبعتَ چي ّاي ، ّايوينتَ آييٌَ رلْ ، گـهَ ٩يب٥و ثَ ػلو عبًْم ػعتـ
 چين تب کٌن ػّػ عْػم ّامَ ام٦ٌؼ يَ ثـم ، الغبل٪يي اصني اهلل ٥تجبؿک
 ! ًغْؿػم

 .گيـٍ هي ٥يگْؿ ُي آييٌَ رلْ ، گـهَ ُيکلو ثَ ػلو پنـ آ٩ب
 

 

 ٩يب٥ت ّ ىکل عبٕـ ثَ ، کٌَ هي ّاگؾاؿ ُوْى ثَ ؿّ تْ کبئٌبت ّ
 .تْ ىـا٥ت ّ اًنبًيت ـعبٕ ثَ ًَ ، هييَ ُونـت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.comwww.ParsBook.org

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

 .هييَ ٝبػي ثٞؼه ّ هيوًَْ کْتبُي هؼت ُيکل ّ ٩يب٥َ اّى هتبم٦بًَ ّ
 

 

 .مپـى هي ُوْى ثَ ؿّ هب ثبىي ػلگـم چي ُـ ثَ
 .کٌيؼ تْکل هي ثَ:  ٥ـهبيؼ هي ٩ـآى ػؿ عؼا
 

 

 .ثبىين ػاىتَ تْمل عؼا ثَ تْکل هنيـ ػؿ کَ امت عْة چ٪ؼؿ ّ
 

 

 ػاؿٍ ُن عْاُـ يَ ، 8 گـ٥تَ ؿّ ه ػيکتَ ، ػثنتبًَ مْم کالك ثچَ
 .ثبثب مْگلي

 

 

 تْ ، ثيبى ثبثبُبتْى ٥ـػا گ٦تي ، ىؼم تک هي ثجيي هيگَ عْاُـه ثَ هيبػ
 ؟ هيگي ثبثب ثَ

 ؟ کٌي هي ًبفم ، کٌن ثْمت ثبثب ، ثبثب ث٢ل هيپـٍ ػعتـٍ ، عًَْ هيبػ ثبثب
 .کٌن آّيقّى ثؼٍ ؿّ کتت
 

 

 ؟ ًويگي ًَ ثگن قيچي يَ ثبثب
 ؟ ثبثب چي    -
 ... ًويگي ًَ کَ ثگْ ًَ    -

 .ًويگن ًَ ثبىَ عت    -
 .ىْى هؼؿمَ ثـي ثبيؼ ٥ـػا 8 ىؼٍ ؿّ اه ػيکتَ ػاػاه ثبثب    -

 ! ًَ ؟ ًکٌَ ٩جْل هيتًَْ ثبثبَُ
 

 

 ثبثب مْگلي عْاُـ ، کـػ امت٦بػٍ ثبثب ًقػ عْاُـه ربيگبٍ اف پنـ ايٌزب
 .تْمل هيگي ايي ثَ ، ثْػ
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 ؿميؼى ثـاي ، هيؼين ٩ـاؿ ّامَٖ ؿّ ػاؿػ هٌقلتي ّ ٩ـة کَ کني يٌٞي
 .هْى اٍلي ه٪َؼ ثَ

 .ثبىين ػاىتَ ُن تْمل عْثَ چ٪ؼؿ
 

 

 ٝليَ – صنيي اهبم ، - النالم ٝليَ – ٝلي ، پيبهجـاى کَ امت هيغٌ
 .ُنتي عؼا ُبي مْگلي...  ّ النالم

 ؟ کزب صني اهبم کزب هي
 

 

 ثِن هيغْام ؿّ ايٌب هي ؿّب اهبم ثگيؼ هيِؼ ًـيؼ ، ُب ًکٌيؼ اىتجبٍ ّلي
 ! ثؼٍ
 ؿّ عْػه اهبم چْى ، عؼا ُن هييَ ىبکي کبؿ ايي اف ؿّب اهبم ُن

 .هيؼٍ ٩ـاؿ ّميلَ
 

 

 ثَ ، ػاؿي عؼا ًقػ هٌقلتي ّ ٩ـة کَ ىوب ؿّب اهبم ، ثگيؼ ؿّب اهبم ثَ
 .ثکٌَ هي ثـاي ؿّ کبؿُب ايي ثگْ عؼا
 .تْکل عؼا ثَ کٌيؼ تْمل هَْٞهيي ثَ
 

 

 ثيت اُل هضت ثبيؼ کٌؼ تْکل عْاُؼ هي کل ُـ:  ٥ـهْػًؼ عؼا ؿمْل
 .ىْػ
 

 ٩نن هي ي ثٌؼٍ:  ٥ـهبيؼ هي عؼا ، ثبىين ػاىتَ ػّمت ؿّ عؼاهْى ثيبين
 ص٪ي ثَ ؿا تْ پل ، ػاؿم ػّمت ؿا تْ هي ، ػاؿي هي ثـ تْ کَ ص٪ي ثَ
 .ثبه ػاىتَ ػّمت هـا ؿمػا تْ ثـ هي کَ
 

 اٍال...  ّ ٩ِـٍ هب ثب عؼا کٌَ هي ٥کـ کَ کني ، ػاؿٍ ػّمت ؿّ هب عؼا
 .ًيٌبعتَ ؿّ عؼا
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 هيتب٧ چ٪ؼؿ ػًّنتٌؼ هي کٌٌؼ هي گٌبٍ کَ کنبًي اگـ:  ٥ـهبيؼ هي عؼا
 !کـػى هي تِي ٩بلت عْىضبلي ّ ى٧ْ ىؼت اف ، ُنتن اًِّب ثبفگيت

 

 !ٝقيق ػّمتبى
 

 هيغْاػ ؿّ ُوَ کَ ّصيتٌبکَ تـمٌبک عؼاي يَ عؼا کٌين هي ٥کـ چـا
 رٌِن؟ ثٌؼافٍ

 

 ؿّ عؼا ثقًَ صـ٣ عؼا ثب ػاىت ػّمت عيلي کَ اي ثٌؼٍ يَ ؿّف يَ
 ...ػيؼ عْاة

 

 ؽٌُو تْي ٩ؼيوي مْال يَ يبػ ػ٥َٞ يک کَ ثْػ عؼا ثب ٍضجت هي٢ْل
 ...ا٥تبػ

 

 :پـميؼ عؼا اف
 

 هيکٌن ًگبٍ پيتوْ ّ ثـهيگـػم ٩ّتي هيـم اٍؿ ػاؿم ٩ّت ُـ عؼايب

 

 ؟!!چيَ پبُب ؿػ ايي ثگْ ثِن...هيجيٌن ؿػپب ػّتب
 

 :گ٦ت عؼا
 

 ثبُبت پب، پبثَ ػاؿم کَ هٌَ هبلَ يکيو ّ عْػتَ هبل يکيو ٝقيقم ي ثٌؼٍ
 هيبم

 

 :گ٦ت ثٌؼٍ
 

 ....عؼارْى آُـــــــــبى
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 :گ٦ت ػّثبؿٍ ّ کـػ ٥کـ کوي ثٞؼ
 

 هيجيٌن ؿػپب يَ هيکٌن، ًگبٍ کَ مغتيب تْ يّل

 

 ؟ ؟ ؟ هيؾاؿي تٌِب هٌْ ُبت هِـثًْي ي ُوَ ثب يٌٞي
 

 ......کـػي اىتجبٍ ُن ثبف تْ ٝقيقم، ي ثٌؼٍ ًَ: گ٦ت عؼا

 

 هٌَ ؿػپبي اّى ثيٌي، هي پب ؿّػ يَ ٥٪ٔ تْ کَ ُبيي لضَٚ تْ

 

 .......يکٌ تضول ؿّ مغتيِب ثتًْي کَ هيکٌن کْلت ػاؿم کَ

 

  
 

 ...ؿثک الي اؿرٞي الوٖوئٌَ ال٦ٌل ايتِب يب:  ثگن ثـاتْى ٩ـآى اف

 

 فػي کَ تْيي ، کٌبؿتن رب ُوَ ، ثبُبتن هي ، ثجيٌيؼ ؿّ عؼا ّ ثـگـػيؼ
 .مـتن پيت ، ثبُبتن هي ، ػيگَ ؿاٍ يَ ثَ عْػتْ

 

 ، هيبػ پيو ّامو هيکلي تب ثچَ ، کٌين تزـثَ ؿّ عؼا آ١ْه ثيبيي
 .هبهبًو ث٢ل هيپـٍ
 

 ، هيغْام پ٦ک هيگَ کٌَ هي اؽيت ، هبهبًو ثب ثيـّى هيـٍ ثچَ ُويي
 ، هيغْؿٍ ؿّ ثنتٌي ، هيغْاػ ثنتٌي ، ثنتٌي صبال ، فهيي کْثَ هي پبىْ

 ...اموبؿتيق

 

 ، کي ث٢لن هبهبى هيگَ هييَ عنتَ آعـه ، هيقًَ ١ـ ُي ثچَ ايي عت
 .کٌَ ًوي ث٢لو ىؼٍ عنتَ هبهبًَ

 

 .ًينت ثبف اّى ثـاي هبػؿ آ١ْه ، امت ًبمبفگبؿي اّ ثٌبي کَ اي ثچَ
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 هبػؿ آ١ْه گـ٥تٌَ ثًَِْ ّ کـػى اؽيت ّ لزجبفي ثٌبه کَ اي ثچَ
 .هييَ ثبف ثـاه مغت
 

 .ًينت ثبف هب ثـاي عؼا آ١ْه ، ثبىَ ًبمبفگبؿي اگـ هب ثٌبي
 

 عؼا ىبيؼ ، گ٦تَ عؼا چي ثـاي ، ثغًْن چي ثـاي هيگَ ثغْى ًوبف هيگي
 . ثگَ فّؿ ثغْاػ
 

 .ًويـمي ربيي ثَ عت گؾاىتي ًبمبفگبؿي ثـ ثٌب کَ تْ هي ػّمت
 

 ؿّ اه ٥لن٦َ ايٌکَ ثؼّى گيـين هي ػکتـ اف عْؿين هي ؿّ ٩ـً ربلجَ
 ّگـًَ ثؼًّن ؿّ اه ٥لن٦َ ثبيؼ ًَ ، هيـمَ کَ عؼا ثَ ًْثت ّلي ، ثؼًّين

 ! عًْن ًوي
 

 ػؿ ٍؼاتن هيغْؿي ، ثغْؿ يکجبؿ مبٝت 8 ؿّ ٩ـً هيگَ ثِت ػکتـ
 عْؿم ًوي ًگي ؿّ اه ٥لن٦َ تب ، ٝوـا ثگي ػکتـ ثَ ىؼٍ صبال تب ، ًويبػ

 ! ػؿآػ چيت تب عْؿم هي يکجبؿ مبٝت 24 اٍال ،
 

 .٥يلن٥ْين ُوَ ؿمين هي کَ عؼا ثَ ّلي
 

  
 

 ثٌؼي وٜر ؿّ ثضخوْى - تيـهبٍ ػّم ىٌجَ پٌذ - ثٞؼ رلنَ ػؿ عؼا اهيؼ ثَ
 .کـػ عْاُين
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  - تْکل ؛ ٕاليي کليؼ آعـيي/ چِلن رلنَ/  ه٥ْ٪يت کليؼُبي
  

 ايي ػؿ ، کـػين ٍضجت لضَٚ ػؿ صْْؿ پيـاهْى گؾىتَ ي رلنَ ػؿ÷
 تکويل ّ ، لضَٚ ػؿ صْْؿ عًَْ ػؿ ثييتـ تّْيش ّوي ، رلنَ
 ُن ؿّ" کلتْ" يٌٞي ه٥ْ٪يت ٕاليي کليؼ آعـيي ، لضَٚ ػؿ صْْؿ ثضج
 .گ٦ت عْاُين ىوب ثـاي
 

 

 

 اٍال ، ثبىيؼ لضَٚ ػؿ ّ کٌيؼ ػؿک ؿّ لضَٚ اگـ ٝقيق ػّمتبى
 .ىؼ عْاُؼ صل آمبيي هٞزقٍ ْٕؿ ثَ کبؿُبتْى

 .کـػ ثبيؼ ُن ػيگـي کبؿُبي لضَٚ ػؿ صْْؿ ثـاي
 

 

 .گـػيؼ هي هنئلَ يک صل ؿاٍ ػًجبل ىؼت ثَ کَ ُنت ٩ّتبيي يَ
 فهبًتْى ّ ػاؿيؼ کبؿ عيلي ىل١َْ مـتْى عيلي کَ ُنت ٩ّتبيي يَ

 .ؿميؼ ًوي ًتيزَ ثَ ُن کن فهبى اّى ػؿ ّ کوَ ثنيبؿ
 

 

 .لضَٚ ػؿ صْْؿ ثب ٥٪ٔ ؟ ثکٌين ثبيؼ چکبؿ لضَٚ اّى ػؿ
 

 

 ػيگَ مبٝت ػّ  تب هيغْاػ افت ّ هيبػ اػاؿٍ ؿئيل کَ فهبًي ُوْى ػ٩ي٪ب
 ايي تْ هيگي ّ هيـيقي ثِن ّ هييي َٝجي ُن تْ ، ثؼي اًزبم ؿّ کبؿي
 ؿُب ؿّ کبؿ فهبى ُوْى ػؿ ػ٩ي٪ب ، ثؼم اًزبم ؿّ کبؿ چْٖؿ کن فهبى

 کي امتـاصت ػ٩ي٪َ 10 ؿاصت ، ثجٌؼ چيوبتْ ثؼٍ لن ٌٍؼلي ؿّ ثـّ ، کي
 ػؿ کبؿ اّى کَ هيجيٌي  کي ثبف چيوبتْ ثٞؼ ، ًکي ٥کـ چيق ُيچ ثَ ّ

 تْ ثَ ؿّ عْػىْى رؼيؼ ُبي صل ؿاٍ ّ هييَ اًزبم مبٝت 2 اف کوتـ
 .هيؼى ًيْى
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 ، هيبػ کو فهبى اٍال ، گـ٥تن رْاة ّ کـػم اهتضبى ىغَب ايٌْ هي
 ؿاٍ ، ًکي ًگبٍ ُن مبٝت ثَ ، کي ؿُب امتـك اف ػ٩ي٪َ 10 ؿّ عْػت

 .هيبػ ؽٌُت ثَ ٝبلي ُبيي صل
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
 .ًؼين زبماً ثييتـ ؿّ کبؿ يک ّاصؼ آى ػؿ  ثگيـين يبػ ثبيؼ ىوب ّ هي
 

 

 هيپقٍ ػاؿٍ ١ؾا ؟ چـا ؟ ىؼٍ هقٍ ثي چ٪ؼ عبًْهب ١ؾاُبي ؿّفا ايي ػيؼيي
 ثَ ، کٌَ هي ٥کـ ىُْـه ثؼ اعال٧ ثَ ، کٌَ هي ٥کـ عًَْ اربؿٍ ثَ

 ، کٌَ هي ٍضجت مين ثي تل٦ي ثب ، کٌَ هي ٥کـ اه ثچَ ػؿك ي ًوـٍ
 .کٌَ هي کبؿ ُوَ!  ثيٌَ هي ػاؿٍ ُن مـيبل

 

 

 تْرَ ١ؾا اّى ثَ ٝبى٪بًَ تْ اگـ ّلي ، ًوييَ ١ؾا ايي ثَ ِيتْر اٍال
 ّ لْثيب ًغْػ ي ٍؼ٩َ ٩ـثْى ، ثقًي صـ٣ پيبف ّ فهيٌي ميت ثب ، کٌي

 گ٦ت ّ کـػ اهتضبى ؿّ ُويي عبًْهي يَ ، کالمِب تْ ػاىتين ، ثـي ثـًذ
 .ثؼٍ اًزبم کبؿ يک ّاصؼ آى ػؿ هي ػّمت ، ىؼٍ ٝبلي ١ؾاه

 

 

 ػؿ هؼيـيت ٝلن ثب کَ کنبًي هيبى ػؿ هٞـ٥ّيَ آػم ، تـيني ثـايبى
 گْىي ، ػيؼيي ؿّ ُب هٌيي ايي ، ػاػ اًزبم اّهؼ آفهبييي يَ ، اؿتجبٕي

 اه ػيگَ ػمت يَ ، هيٌْينَ ػمتو يَ ثب ، ىَ ىًَْ ّ گْىو ثيي تل٦ي
 . هبًيتْؿٍ تْ ُن چيوو ، کبهپيْتـٍ کليؼ ٦ٍضَ ؿّ ُن
 

 

 ، ثؼيؼ اًزبم کبؿ يک ٥٪ٔ ّ ٥٪ٔ ّاصؼ آى ػؿ بىو گ٦ت ايٌب ثَ اّهؼ تـيني
 ! کبؿُب اف هًْين هي ٝ٪ت ، ًوييَ آعَ گ٦تي
 ...کٌيؼ اهتضبى ىوب صبال گ٦ت
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 يک ثَ يک ؿّ کبؿُب کَ کنبًي ىؼ ايي ًتيزَ ، ثْػ ٝبلي اهتضبى ًتيزَ
 ُن ثب ؿّ کبؿُب ي ُوَ هيغْاى کَ کنبًي اف ثييتـ ثـاثـ 5 هيؼى اًزبم
 .ؿّف يک ػؿ ػاؿى ثبفػُي ، ثؼى اًزبم
 لضَٚ ػؿ صْْؿ ػؿ کٌَ هي کوک ىوب ّ هي ثَ کَ چيقُبيي اف يکي
 .ًؼين اًزبم ثييتـ کبؿ يک ّاصؼ آى ػؿ کَ ايٌَ
 

 

 ثب ؿّ کبؿ 3 ثبىيؼ ػاىتَ القام ىوب کَ ثبىَ ػاىتَ ّرْػ ىـايٖي هوکٌَ
 کَ بىؼث کبؿُبيي کبؿُب اّى اف يکي ٥٪ٔ کَ ىـٕي ثَ ، ثؼيؼ اًزبم ُن

 کَ ثبىَ کبؿُبيي ػيگَ کبؿُبي ّ هييَ اًزبم عْػآگبٍ ّويـ تْمٔ
 مبلِب ىوب:  هخال ، ٝبػت صنت ثـ هييَ اًزبم ًبعْػآگبٍ ّويـ تْمٔ
 کـػى عـػ تًْي هي عت ، کـػيؼ ٝبػت ػيگَ ، کـػيؼ عْؿػ مجقي
 .ثؼي اًزبم ُن ؿّ ػيگـي کبؿ ُوقهبى ّ ثؼي اًزبم ؿّ مجقي

 .ؼيى هزجْؿ اگـ الجتَ
 

 

 ُـ ػؿ ل٦ٖب ، ايٌَ ُب تٍْيَ اف ػيگَ يکي ، لضَٚ ػؿ صْْؿ ثـاي
 کبؿي اّى اًزبم ثـاي کٌيؼ امت٦بػٍ تْى پٌزگبًَ صْاك توبم اف ىـايٖي

 .ػاؿيؼ کَ
 گْه ، کي ًگبٍ ١ؾا ثَ ، عبهْه تلْفيْى ، ثغْؿي ١ؾا هيغْاي هخال
 کَ ؿّ تْى ثچَ هْلْچ هلچ ٍؼاي ثيٌٍْ چٌگبل ّ ٩بى٨ ٍؼاي ثبيؼ ىوب
 ثْي هب هؼتِبمت ، کٌيؼ صل ؿّ ١ؾا ثْي ، ثيٌٍْ ؿّ هيغْؿٍ ١ؾا ػاؿٍ
 .امت ػيگَ چيقاي ػؿگيـ ؽٌُوْى ُي ، ًکـػين صل ؿّ ١ؾا
 

 

 ُوَ ، مجقي ًْى ، کـػ لونيْى هييَ ُنت چيقُب عيلي ، الهنَ صل
 لول حبًيَ 4 ، ثکيَ ْٕل مبٝت 3 کَ اًّزْؿي ًَ ، کي لول ؿّ چيق
 .کي ػؿگيـ ؿّ ت پٌزگبًَ اكصْ ، کي
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 توـکق ، کي هقهقٍ ثؾاؿ ؿّ ١ؾا اف کن يَ ، چيبيي صل ، هًْؼ صل يَ
 .ػاؿٍ کَ ٕٞوي ؿّي ، ١ؾا ؿّ کي
 

 

 ػّمتبى ي ُوَ ، ثغْؿين لضَٚ ػؿ آگبُي ثب ؿّ ١ؾا ىؼ ٩ـاؿ هب ربيي يَ
 آگبُي ثب کَ آّؿػى ؿّ ُبىْى ٍجضبًَ ٍجضو ٥ـػا کالك ػؿ صبّـ

 ثـگيتن ، ثيـّى مـ يَ ؿ٥تن کبؿ ايي ّمٔ هي ، ثغْؿى َلضٚ ػؿ
 ! ًجيٌَ ثؼ ؿّف چيوتْى

 ُويٌزْؿي ػيگَ ٦ًـ يَ ، يکي لپو ثَ ثْػ هبليؼٍ ؿّ عبهَ ، پٌيـ ، کـٍ
 ! ػمتو ؿّ هيـيغت ؿّ پـت٪بل آة

!  ؿّ ١ؾا کٌين هي ػؿک الهنَ صل ثب ػاؿين گ٦تي ؟ ىؼ چي ثجغييؼ گ٦تن
 ! ُب ًکٌيؼ کبؿا ايي اف ىوب
 

 

 ُن هٞؼٍ فعن ، ػاؿٍ لؾت اًّ٪ؼؿ ، ثکٌيؼ ١ؾا ػؿ ١ـ٧ ؿّ عْػتْى
 .ًوييي ُن چب٧. ػيگَ ًويگيـي
 فهيٌي ، کٌَ ًْافه ّ لول ؿّ فهيي پبُبت ، آؿّم ، ثـي ؿاٍ هيغْاي

 اًـژي هب ثَ ، ػاػ عْاُؼ ؿّ هب ًْافه پبمظ ، کٌين هي ًْافىو هب کَ
 .٩ٖٞب هيؼٍ
 

 

 ثيٌْ ؿّ رؼيؼي ٍؼاُبي ، ثجيي ؿّ هنيـ تْ ُبي گل ، ثـّ ؿاٍ آؿّم
 .ؿ٥تي ؿاٍ ػؿ کي ػؿگيـ ؿّ صْامت
 .کي ػؿک ؿّ چيق ُوَ صْاك توبم ثب ، هيـي گـػه هيـي هنب٥ـت

 

 

 ؿّ آة اّى اف کن يَ. کٌَ ًْافىت آة ثؼٍ اربفٍ ، ثؾاؿ آة تْي ؿّ پبت
 .ثچو
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 هيبػ ثؼّ ثؼّ ، پبؿکيٌگ موت ثـٍ هيغْاػ مْم ٕج٪َ اف ، ًکي ٝزلَ
 .پبييي ثـّ آؿاهو ثب ، ثبه آؿّم ، کي ٍجـ ، پبييي
 

  
 

 ...تْکل ٩يٌگ ثضج مـاٟ ثـين عت

 

 

 ؟ گيـين هي ّکيل کي هب
 .فًؼاى ثـين هوکٌَ ، گيـٍ کبؿهْى ، ػاؿين صبػ ي پـًّؼٍ يَ ٩ّتي

 ، ا٥تبػم عْؿاک ّ عْاة اف ، ػاؿين ثقؿگي ي هنئلَ يَ کَ ؿّفٍ 60 هي
 ًويگيـي ّکيل چـا هيگَ ػّمتي يَ ، ػاؿم امتـك ُوو ، ًگـاًن ووُ
 !گؾىتَ صـ٥ب ايي اف هب کبؿ ثبثب اي هيگن ؟
 

 

 ثَ ًگبُي ،يَ ّکيل پيو هيـين ، ىٌبمن هي عْة ّکيل يَ هي هيگَ
 ُن ؿّ کوؼه ػؿ ، کٌن هي صلو هي ، ًجبه ًگـاى هيگَ کٌَ هي پـًّؼٍ

 ُويْى ايٌب کي ًگبٍ هيگَ ، ًزبمتاّ پـًّؼٍ تب 200 ، کٌَ هي ثبف
 ، ؿاصت عيبلت. کـػم صلو هي ، ثْػٍ صبػتـ تْ هيکل اف هيکليْى

 .عْػم ثَ ثنپـ ؿّ پـًّؼٍ
 

 

 هي ١ؾا ىت اّى ػاؿي ٩جْل ؟ عْاثن هي ؿاصت ىت اّى ػاؿيؼ ٩جْل
 ؟ عْؿم

 اؽيت ُوو ؿّ عْػم چـا ، ًکـػم ؿّ کبؿ ايي ٩جل ؿّف 60 چـا هي عت
 ؟ ػاىتن امتـك اً٪ؼؿ چـا ؟ کـػم
 

 

 ! ٝقيق ػّمتبى
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 ، ؿمين ًوي ّلي ثـمين آؿاهو ثَ ثبيؼ ، گيـين ًوي ّکيل ، ىوب ّ هي
 .کـػ اٝتوبػ ثِو ثيَ کَ ّکيلي ّلي

 . کٌين تکيَ ثِو ثتًْين کَ ّکيليَ هي هٌْٚؿ
 .هي ػّمتبى ًينت عؼا رق کني ّکيل ايي

 هي پْل ُن کلي تبفٍ ، ٌيک ًوي ٩جْل ؿّ اي پـًّؼٍ ُـ االى ّکيالي
 : ٥ـهبيؼ هي ٩ـآى ػؿ عؼا ، گيـى
 هزبًي ّ ه٦ت ، هْى ُوَ ، هٌن ّکيلتْى ، کٌيؼ تکيَ هي ثَ ثبيؼ ُوَ ىوب

 .ًويغْاػ پْلن ، ػؿػمـ ّ ُقيٌَ ثؼّى ،
 

 

 .ثکٌيؼ عْػتْى ّکيل ؿّ هي:  ٥ـهْػٍ ٩ـآى ػؿ ثبؿ 9 عؼا
 

 . ربًبًَ ، ُنتن ّکيلي ٝزت ، نُنت ّکيل ثِتـيي هي:  ٥ـهْػٍ ُن ثبؿ 3
 

 

 رق ػاؿين اٝتوبػ ُوَ ثَ ، عؼا رق هيؼين کني ُـ ثَ ؿّ هْى پـًّؼٍ
 .عؼا
 کي٤ کَ هيؼٍ رْاة ربًبًَ چٌبى ، کـػم اهتضبًو هي ٩نن عْػه ثَ

 .کٌين
 ػّثبؿٍ ، هيگيـم پل ثٞؼ ، عؼا ػمت هيؼين ؿّ پـًّؼٍ ٕـ٣ يَ اف هب

 ! ًيَ ًکٌَ هيگين ػّثبؿٍ ، هيؼين
 .کٌين هي ثبفي ُن عؼا ثب
 

 

 ػّمتتْى ػاؿيؼ ػّمت ؟ ثبىَ ُن عْثي گبٍ تکيَ ّکيلَ اّى ػاؿيؼ ػّمت
 ؟ ثبىَ ُن ىوب هًْل ؟ ثبىَ ُن هِـثْى ػاؿيؼ ػّمت ؟ ثبىَ ُن

 ؟ هيغْايؼ چي ػيگَ
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 هْبهيٌي ، ىؼٍ ًبفل پيبهجـ صْـت ثَ عؼا ٕـ٣ اف کجيـ رْىي ػٝبي
 ... ٝبلي ػاؿٍ

 اي کٌٌؼٍ کوک ُيچ کَ کني ثَ کٌٌؼٍ کوک اي:  لَ هٞيي ال هي هٞيي يب
 .ًؼاؿٍ

 .ًؼاؿػ گبُي تکيَ ُيچ کَ کني گبٍ تکيَ اي:  لَ ٝوبػ ال هي ٝوبػ يب
 .ًؼاؿػ ؿ٥ي٪ي ُيچ کَ کني ؿ٥ي٨ اي:  لَ صجيت ال هي صجيت يب
 .ًؼاؿػ هًْني ُيچ کَ کني هًْل اي:  لَ اًيل ال هي اًيل يب
 اّ ثَ کل ُيچ کَ کني ثـاي هِـثبى اي:  لَ ى٦ي٨ ال هي ٦ي٨ى يب

 .کٌؼ ًوي هِـثبًي
 .هٌَ ُبي ّيژگي ايٌب هيگَ ػاؿٍ عؼا عْػ
 ٩ّتي ، ًکـػ تْرَ ثِت کل ُيچ ، ًکـػ هِـثًْي ثِت کل ُيچ ٩ّتي

 .ثؼٍ ٩ـاؿ عْػت ّکيل ؿّ عؼا ، کٌي تکيَ ًتًْنتي کل ُيچ ثَ
 

  
 

 عْىگل ػامتبى يَ کَ ثٞؼ ي رلنَ ّامَ يوًَْه ه٪ؼاؿيو يَ تْکل ثضج
 .ثگن ثـاتْى هيغْام ُن
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