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 میشاب هتشاد وکین ینایاپ هنوگچ هدب ناشن ام هب

 یرول یلیاو شیشک

 

 اما ،دـشاب یمیدق لکـشم کی ندوب ریپ هب فارتعا تـسا نکمم .دوـشیم عورش رضاح نامز زا وکین ینایاپ 2ـشاد

 دـشر لاح رد و دناهتفریذپ ار دوخ نـس هک یدارفا ،دنراد زاین نـسم نیـسدقم زا ییاههنوR هب رتناوج نایحیـسم

 .دنتسه دوخ رمع ینایاپ یاهلاس رد یناحور یاههویم نداد

ً ابیرقت اما ،دوب رتگرزب نم زا لاــس تــصــشً ابیرقت یندیــس .تــسا زی_تم تکرب کی رتگرزب ناتــسود قیوــشت

 ًالومعم و تفرگیم ساh نفلت قیرط زا نم اب وا .دوب نم ناتـسود نیرتکیدزن زا یکی شایگدنز رخآ یاهلاـس

 ههد ندیدنچ هک ییاج زا و دوب هتفریذپ ار دوخ نــس یندیــس ،“درمریپ نآ متــسه نم” ،دوب نیا شت_لک نیلوا

 .دشاب هتشاد وکین ینایاپ هک دوب هدش دهعتم ،دوب هدرک هبرجت ار ادخ تبحم

 یتـسود تاقالم یارب کی .منک هجوت هملک هـس هب وکین ینایاپ 2ـشاد یارب هنوگچ هک داد ناـشن نم هب یندیـس

 و درک اعد وا اب ،درک تبحـص وا اب مارآ و دـش مخ شتـسود رانک رد یندیـس ،مدـش هارمه وا اب دوب گرم رتـسب رب هک

 رایــسب اما هداــس یهملک هــس ،دوب نیمه “.مراد-تتــسود-نم :هملک هــس ،یلیب” ،تفگ شتــسود هب اعد زا دعب

 یندیـس .تـشادیم تـسود هجوت لباق اما هداـس یاهشور هب ار مدرم هک یـصخـش ،دوب یندیـس وا .هجوت دروخرد

 دربیم جنر رمیازلآ زا هک دـشاب شدوخ ـرسمه صخـش نآ هک درکیR قرف وا یارب ،دنادب اهنآ دروم رد تـساوخیم

 ای ،دندوب هدرک کمک دوب هدـش وربور ناطرس اب ای و دوب هدرک هتکـس ینامز ار شدوخ  هک ییاهراتـسرپ و اهرتکد ای

 رتـشیب اهنآ دروم رد دوب قاتـشم یندیـس ،دوب هدروآ هوهق ناویل کی وا یارب راهان زا لبق هک ناروتـسر نـسراگ یتح

 دارفا نآ هب هنوگچ ای دنک اعد ییاهزاین هچ یارب دنادب تــساوخیم وا ،دوــش ربخ اب اهنآ لاوحا و طیارش زا ،دنادب

 تـمدـخ هداــــس یهـملک هــــس ن_ه قیرط زا ار مدرم و دـنوادـخ ،مدرکیم هاـگن “ریپ درم” نآ هـب نم .دـنک کـمک

  .درکیم

 یارب یاهویــش یریگدایً افرص تــسا وکین ینایاپ 2ــشاد یپرد هک یــصخــش یگدنز ندوب رگهراظن گرزب تکرب

 مود یهمین هک ینانز و نادرم .تــسا زورما یارب یگدنز یهوحن 2خومآ یارب هکلب .تــسین هدنیآ رد رتهب یگدنز

 نیمه اهنآ ات دنتـسه قیوـشت ثعاب ناوج یاهلـسن یارب دنهدیم همادا ادخ هب یرادافو و غولب اب ار دوخ یگدنز

  .دنرگیب یپ رد ار یگدنز لکش نآ الاح

 رداـم طقف هـن .دربیم هرهب سرتادـخ و راداـفو یاـههـنوR تاـکرب زا سوئاـتومیت هـنوگچ هـک میناوخیم دـیدـجدـهع رد

 هب مه لوــسر سلوپ هکلب ،دندوب هدرک تیبرت ن_یا رد ار وا و هدوب وگلا وا یارب یکینفا شردام و سیئول وا گرزب

 هک ییاهسرد هب سوئاتومیت .دوب هدوR ظفح ار دوخ ن_یا و هدیناــسر نایاپ هب ار دوخ رود ،هدیگنج وکین گنج
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 زا یــضعب هب .دــشاب ر� رپ و اــشوک دوخ توعد رد ات تــشاد زاین تخومآیم شفارطا دنملاــس نادرم و نانز زا

 :دینک رکف دوب هدومیپ وکین ینایاپ 2شاد یارب سلوپ هک ییاههار

 .دوب دهعتم رخآ هب ات ادخ زا تعاطا و شتسرپ ،شیاین ،اعد هب وا •

 .دش رایسب یاهجنر لمحتم یریلد اب و ادخ ضیف اب وا •

 .درک یگدنز دیما و یداش ،یرازگرکش ،تعانق ،ینتورف اب وا •

 .دوب تخس شیارب رگا یتح ،درک تمدخ و هدوR تبحم ار نارگید وا •

 .داد شرورپ تمدخ یارب ار اهنآ و دوب دعب لسن رکف هب وا •

 .دشاب حیسم اب دوب قاتشم و دش هدامآ گرم یارب وا •

 رد اـما ،دوب دـنوادـخ یرادـیاـپ و ضیف زا یریوـــصت وا یگدـنز یلک یوگلا و “،دـناـــسر ناـیاـپ هـب ار هـقباـــسم” سلوپ

  .تسا ینس ره یارب یساسا یاهزاین سلوپ یگدنز یاهتیولوا تقیقح

 دنهاوخیم رتناوج نارادن_یا ،میتـــسه وربور حیـــسم یوریپ یاهب و هنازور یاهراـــشف ،هدـــرشف یاههمانرب اب ام

 ار ام ات دنتـسه نآ یپ رد ایند یاهغورد و ام دولآهانگ یاهسرت  .تفر دهاوخ شیپ یبوخ هب زیچ همه هک دننادب

 و یرگنهدنیآ زا غلاب نرادن_یا اما ،میــشاب ندرب تذل و تیقفوم یپرد یتمیق ره هب دیاب هک دنناــسرب رواب نیا هب

 ییاههنوR هب ام .تــسا نیرتهب ادخ هار هک دنتــسه عــضوم نیا رب هراومه اهنآ ،دنتــسه رادروخرب حیحــص یدید

 وا هـب ندوب راداـفو تـیاـهن رد و تـــسا راداـفو ادـخ هـک میهد تداـهـــش اـت میدـنمزاـین دـنتـــسه میکح و ریپ هـک هدـنز

 .تسا عوضوم نیرتمهم

 تــسا نکمم .مینکیم هبرجت یگدنز رد ار یاهتخانــشان و دیدج لحارم هراومه ام و ،درادن ربخ ادرف زا سکچیه

 رد .تـــسا میحر دنوادخ لاح ره رد اما ،دـــشاب هتـــشاد رظن رد  ام یزیرهمانرب زا شیپ ام یارب ار نایاپ دنوادخ

  :دهدیم ام هب اعد و همادا یارب یقیرط سیون رومزم اتسار نیمه

 و یریپ ناـمز اـت ارم ،ادـخ یا سپ .ماهدرک نالعا ار وت بـیاـجع ،نآلا اـت و یاهداد میلعت ارم متیلوفط زا ادـخ یا

 :۷۱ رومزم( وت ِییاـناوت زا ار ناـگدـنیآ عیمج و مهد ربخ وت یوزاـب زا ار هـقبط نیا اـت ،نکم کرت زین ییوم دـیفـــس

۱۷- ۱۸(. 

 لاـس داتـشه یالاب نادرم و نانز هب طوبرمً افرص وکین ینایاپ 2ـشاد هب توعد دننکیم روـصت هابتـشا هب یـضعب

 رد ،دراد همادا نایلاـس یط هک یاهنادنـسپادخ یگدنز و راتفر .دوـشیم عورش رتدوز یلیخ یزاـسهدامآ اما ،تـسا

 ریثاـت ناوج نارادـن_یا رب یندـــشن شومارف و راذـگریثاـت یلکـــش هـب هـک دزاـــسیم ار وکین یاـههـنوR یریپ نارود

 رید یدوز هـب اریز ،دـناـم رظتنم دـیاـبن هـک تـــسا مهم ردـقنآ یگدـنز مود یهـمین رد ندوب راداـفو هـب زاـین .دـنراذـگیم

 وکین ینایاپ ات مینک عورش هنوگچ نونکا ،هدب ناــشن ام هب :تــسا هداــس رایــسب تــساوخرد ،نیاربانب .دــش دهاوخ

  .میشاب هتشاد
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 تلایا نوـــسکج رهـــش رد نیرتیبزرپ تـــسرِف یاـــسیلک رد ینابـــش یاهتبقارم لوـــسم ،یرول یلیاو شیـــشک

 .دشابیم نواهلِب هاگشناد رد یکمک داتسا و یپیسیسیم

 

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا

 

 

 

 

 


