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راکو  بسکدنهاوخ می هک ینازیزع همه یارب باتک نیا
روشک تفرشیپ و ال تعا هاررد و دنزادنیب هار یدیدج

نیا راشتنا و تسا دیفم دنرادرب مدق نام ی نتشاد  تسود
عبنم ركذ اب یعامتجا و یزاجم یاهاضف هیلک رد باتک

. تسا زاجم
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: همدقم
. تسا هعسوت هب ور زورره هک تسا ییایند مینک می یگدنز نآ رد هک ییایند
دیاش هك دنی آ ی مدوجو هب یی اه  هفرح و تسا هدرتسگ تارییغت هب ور هک ییای ند
لا ح رد یلو دوبن شری ذپدروم هعماج رد ظاحل ره زا هفرح نیا شیپ لا س ود

. دنتسه یدیلک رایسب رضاح
ًاملسم ، میراد راکیب هعماج رد ام ارچ سپ دریگ یم لکش نهذ رد لا ؤس نیا لا ح
باتک نیا رد هک یراک ی لو . میراپس می هزوح نیا ناصصختم هب ار ثحب نیا
هاگن رگید یلکش هب دوخ فارطا هب هک تسا نیا مینک لا بند رگیدمهاب میراد دصق

رد سپس و نامدوخ رد ادتبا رد ار کچوک دنچره یرییغت مینک یعس و مینک
. میهدب هعماج

یزادنا هار هب یطبر نامدوخ رد رییغت رگم میتفگ نامدوخ هب هظحل  کیدی اش
راکو  بسک رد ار یگرزبریثات هچ هک دید میهاوخ همادا رد هلب ، دراد مه راکو  بسک

. می رادور شیپ ار یدایز یاه نی رمت و اه  مادقا باتک نیا رد . تشاد دهاوخ
. دیهدب یلوق مهاوخ یم اج نی مهزا

یمارگ ناهارمه امش زا تسا مادقا ، ندرک رییغت رد مهم لماع هک ییاجنآ زا
یم باتک رد امش زا یراک ماجنا هب توعد هک هطقن ره رد هک مراد تساوخرد
. میرادرب هار نیا رد ار یتبثم مدق مه رانک رد میناوتب ات دیهد ماجنا ار نآ دوش

هک عقوم ره ، متسه طابترا رد یدایز راکو  بسک نابحاص اب هکنیا هب هجوت اب
ار ي یا هی امرس و تسا وربور لکشم اب یراکو  بسک بحاص موش می هجوتم

تحاران رایسب تسا هداد  تسدزا ار شدوخ راکو  بسک یلی دال هب ای و هداد  تسدزا
نامروشک یلم هیامرس نیا لا حره هب هک تسا نیا ما ی بلق داقتعا اریز موش می

ردقچ نتفرگ رارق طیارش نیا رد هک منک می کرد ًال ماک و تفر نی ب زا هک تسا
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. تسا تخس
اهنت ناش  هغدغد هک مدید ار هتشذگدوخزا نانی رفآراک رایسب هچ يراك ریسم رد
مه رانک رد هک یدارفا ات دننک ظفح ار ناشراکو  بسک هک دننک راک هچ هک دوب نیا
روشک یراکیب شود یور زا ار یراب هرخ باال و دننک کمک ار دننک می تیلا عف

ادخ اه نآ همه هب و مرادار ی رازگساپس لا مک اه نآ یگمه زا هک تساجنی ا . دنرادرب
همه هک متسه نئمطم و ؛ مراد ناش همه یارب ار یزورهب ی وزرآ و میوگ می توق

ناگرزب زا یزور دیتسه باتک نیا ندناوخ لوغشم رضاح لا ح رد هک مه امش
ناتدوخ راکو  بسک ناگرزب زا رضاح لا ح رد هکنیا ای و ؛ دوب دیهاوخ راکو  بسک

. مدنسرخ رایسب امش هب ییانشآ زا لا حره هب . دیتسه
تسا هدرک اطع ام هب دنوادخ هک یتبهوم نی رت  گرزب ؟ مراد امش زا يلا وس

؟ تسیچ
تسرد هلب ، تسا نامز دنوادخ تبهوم نیرت  هدیچی پ و نی رت  گرزب مرظن هب

ما هدرک یعس باتک نیا رد ، مینک هریخذ ار نامز هکنیا یارب و ؛ نامز دیدز سدح
و کیدزن روط هب هک یبراجت ای و متشاد راکو  بسک رد مدوخ هک یبراجت هک

. مسیونب ناتیارب ار ما هدوب طابترا رد اه نآ اب گنتاگنت
زا رگيد يلا وس مراد تسود يلو ميناد يم املسم ار نامز اب هبرجت نيا هطبار
زا رفن كي رگا امشرظن هب . تسا هلصاف رتموليك 150 ،2 ات 1 هطقن نيب ، مسرپب امش

؟ تسا هتشاذگ رس تشپ ار هلصاف ردقچ دنك تكرح 2 هب 1
150
100
75

500
، ميسرب 2 هب 1 زا ام هكنيا ي ارب عقاوم يخرب . دينكن بجعت ، رتشيب مه دياش و

بقع هب رتموليك 10 ددجم و مينك يم تكرح ولج هب رتموليك 20 دراد ناكما
مز ال هدافتسا براجت زا و ميشاب هتشادن تقد رگا هك تسا روطنيا و ميدرگ يمرب
اي دراد ناكما تسا دود حم نامرمع نوچ و ميوش يم هجاوم لكشم اب مينكن ار
. ميشاب هتشادن ار مز ال تياضر هك ميسرب ريد ردقنآ هكنيا اي و ميسرن دصقم هب
نيا هيلك زا دياب و مينك يم كرد يتحار هب ار هبرجت شزرا هك تساجنيا

. ميريگب سرد براجت

هك ديسررس اي و رتفد كي امتح ناكما تروص رد باتك نيا هعلا طم ماگنه رد
رگا اي و ديراذگب ناترانك دينك يم تشادداي نآرد ار نات يصخش دراوم رتشيب
نيلوا رد ات دينك تشادداي ناتنفلت روآداي رد تسين رودقم ناتيارب شناكما

. دينك تشادداي ار تاكن امتح تصرف
امش زا هعلا طم لوط رد هك تسا يياه لوق اي و مادقا هب توعد تاكن نيا
نيا دياب ميريگب هعلا طم زا يبوخ دروخزاب امتح هكنيا يارب . ددرگ يم تساوخرد
هب تبسن ات مينزب اضما و خيرات و مينك تشادداي بوتكم تروص هب ار اه لوق
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. ميدرگ دهعتم نآ ماجنا
متساوخ يم هك ينامز ما يكدوك نارود هب ددرگ يمرب باتك مان باختنا ليلد

هك دوب رتم شش عافترا هب دنلب وياد كي دوب مه زابور هك رختسا رد . مريگب داي انش
مدرك يم هاگن هك اهنآ هب نم . دنديرپ يم نآ زا دندرك يم انش بوخ هك اهرتگرزب

. مرپب وياد يور زا اهنآ لثم هك متشاد تسود
زا سپ هص خال ، دندوب راك نيا فلا خم يگمه يلو مدرك تبحص مناتسود اب
، متفر يم رت باال هچ ره هلپ زا . متفرگ نديرپ هب ميمصت مدوخ اب نتفر راجنلك يلك
باالي هب هرخ باال يلو . مدرك يم شزرل ساسحا مياهاپ رد و متفرگ يم تشحو

تحار دشيم ار اج هم ه و دز يم جوم بآ يدرك يم هاگن هك باال زا ، مديسر وياد
. ديد

مدرك يم هاگن هك نيياپ هب و دوب هتفرگ ارف ار مندب ياضعا مامت سرت باال نآ
هب ، مديرپ نيياپ وياد زا و متفرگ ميمصت هظحل كي هص .خال دش يم رتشيب مسرت
عورش يلو مدش تكرح يب و درك هبلغ نم رب سرت هظحل كي مدش دراو هك بآ
قيرغ مه دعب و مدنام هدنز دوب هك هچره . مهدب تاجن ار مدوخ ات مدرك تالش هب

. درك تياده رختسا نوريب هب ارم و ديرپ بآ هب مه تاجن
مناتسود زا يلو . منك هبلغ مسرت رب ات مدرك ار مش تال دوب هك يتخس ره هب

رد نآ ترسح و دندركن ار وياد نآ يور زا نديرپ تارج مه ناشيلا سگرزب ات يتح
يلو دوبن بوخ دياش مديرپ و مدرك يمن انش بوخ زونه هكنيا هتبلا . دنام ناشلد

. دوب يبوخ ماگ لا ح ره هب
هتبلا . تساهراك و بسك ندركن عورش لماوع نيرتمهم زا يكي تسكش زا سرت

رد و باتك نيا رد . دوشن ام عنام هك ينامز ات يلو تسا بوخ يدودح ات سرت نيا
حيضوت لماك تروص هب درب نيب زا ار اه سرت نيا دياب هك يياهشور هب همادا
يقفوم رايسب راك و بسك و ديربب تذل نآ هعلا طم زا هك مراوديما . دوش يم هداد

. ديشاب هتشاد

باتک دروم رد حیضوت و هدنسیون یفرعم
هب مراد تيلا عف يياذغداوم ديلوت و شورف هنيمز رد تساهلا س هك يياجنآ زا
رد . تشاد هرواشم و هعلا طم هب زاين هك مدروخ يم رب يناوارف الت كشم و لئاسم
نایب یبوخ یروئت تاکن مدرک یم هعلا طم هک یبلا طم و اه  باتک اهلا س نيا لوط

هک ییاکیرمآ ناربهر و اه  تکرش دروم رد ییاه لا ثم زا دندوب رپ هك و دندرک یم
سوملمان اه نآ زا یرایسب نینچمه و دنتشاد ام رضاح طیارش اب ار یدایز توافت

. دندوب
ما  یمارگ ناداتسا زا ار تساوخرد کی مه ییوجشناد نارود رد یتح هشیمه
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دزشوگ ام هب مه یلمع ثحابم رد ار هدش  نایب بلا طم دربراک هک دوب نآ و متشاد
ییاه ماگ مناوتب هک دوب نیا میوزرآ هشی مه . دوب یروئت امامت هنافسأتم یلو دننک

رد ار زاین نیا ی لو . مهدب شزومآ نیریاس هب یلمع بلا ق رد ار یدربراک یلو هداس
رد ًاعقاو هک ار ییاه نآ و منک هبرجت ار مبلا طم دیاب ادتبا هک مدرک یم سح دوخ
رد اآلن هک یمارگ ناتسود امش ات منک فذح ار دندش زاس  لکشم میارب ری سم

. دینک هدافتسا دیناوتب متسه ناتتمدخ
سردآ هب متیاس بو رد ناگیار تیوضع اب هک مهد یم داهنشیپ امش هب نایاپ رد

و یتوص یاه لی اف و اه هلا قم هب یگتفه تروص  هبدیناوت یم www.salimiaan.com
راک هب ناتراکو  بسک دربشیپ تهج رد ار اه نآ و دیشاب هتشاد یسرتسد یریوصت

، دوش یم مهارف تیاس یاضعا یارب هک ییا ژه یو طیارش زا نینچمه و دیربب
. دیدرگ دنم هرهب

نایمیلس مایپ
94 رذآ

www.takbook.com



www.salimiaan.com

یرتم شش

8

یگدنز رییغت ، شرگن رییغت : لوا لصف

هک میراددی کأت همه هشیمه میتسه تیلا عف لوغشم هورگ یاضعا اب هک ی تقو
يعطقم هك يراك ماجنا هب يضار سك چيه و داد ماجنا یلوصا ًال ماک دیاب ار راک

. تسين ، دراد ارذگ تلا ح و تسا
راک بوخ ی دنب  هتسب زیهجت دینک ضرف دیلوت دنوررد و هناخراک رد یتقو ًال: ثم
مه لیلد درک  یمن ادیپ همادا راک دش  یمن ادیپ یلصا تلع و هشیر ات درک ی من
راركت هرابود امتح ، دوش لا بند یراگنا لهس اب هک یلا کشا میتفگ یم هشیمه تشاد

همه هشیر هك منك هراشا عوضوم لصا هب هک متفگ ار بلا طم نیا همه . دوش يم
. می راد  هاگن یگدنز هب ام هک یشور ینعی ؛ تسام شرگن نآ و تسام ی اه لر تنک
میدش روبجم هار هنايم میدوب هتفر هداوناخ هارمه هب حیرفت یارب هک زور کی
میتشاد هارمه نامهیم ام زور نآ بوخ . مینک تحارتسا یمک یگتسخ عفر یارب

ًال صا یلو دوب یناتسهوک میداتسیا هک ییاج ، دندوب هدمآ یرگید رهش زا هک
هک اجنیا ارچ هکنیا دروم رد ندرک تبحص ندرک عورش هداوناخ ، دوبن زبسرس
زا ام هارمه ، دندز می رغ دنتشاد هیقب هک هظحل نیمه رد . تسه فلعو بآ بی
هب عورش و فارطا ی اه هپت غارس تفر روط نی مه و هدروآرد رپ میدید یلا حشوخ
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هجوتم مدیسرپ هایگ نآ دروم رد و متفر رت کی دزن ی تقو . دش صاخ یهایگ ندیچ
صاوخ و دوب هدركن اديپ ییاج یلو هدوب هایگ نیا لا بند هک هدوب اه هام هک مدش
ناموت 30000 یور هایگ نامه یشرت  تمی قًانمضو ؛ تشاد مه یدایز یلیخ ینامرد

. ميدرك يم يتحاران زاربا و میدوب هداتسیا توافت بی ام و دوب
هك يهاگديد ، ميديد ار هاگديد ود رد دوجوم توافت يتحار هب باال ناتساد رد

. دنيب يم يفنم ييا هيواز زا ار ايند هك يهاگديد و دنيب يم ابيز ار ايند
و يزوريپ ثعاب ودنك يم نييعت ار ام يگدنز ريسم هك تساه شرگن توافت

يگدنز رد نآ تارثا ، درك رييغت هاگديد يتقو . دوش يم ام ينامداش و تيقفوم
. دنك يم رييغت مه

: مادقا هب توعد اي کمادقا
: مادقا هب توعد اي کمادقا

میشیدنا یم هنوگچ
یسیلگنا نابز هب تدش هب مدوب ناتسریبد لوا هک ینامز دیآ یم مدای تسرد
تشاددای رتفد ار دوب هتشون یسیلگنا نابز هب ای هلمج هک اج ره و متشاد هق عال

زا هک نیا هلمج هص خال . ددرگ هفاضا متاغل هنماد هب ات متشون یم مدوخ صوصخم
لا ؤس تم عال میارب دوب هدش  هتشون ناتسلگنا روشک لها یلو سانشان یصخش

: دوب نیا هلمج . دوب هدش
(. دشاب هتشاد طلستامرب دراد تسود هک تسا روتاتکید کی دننام ناسنا زغم )

. تسا ریذپ  ناکما هنوگچ رما نیا هک مدوب رکف نیا رد ناکامک و تشذگ اه لا س
عوضوم نیا هب مداد ماجنا هنیمز نیا رد هک یتاعلا طم و اه لا س تشذگ زا سپ

همه زا ، ناسنا دشر لوط رد نهذ هلب . دهد یم خر هنوگچ ثحب نیا هک مدرب یپ
نیا ندوب دب ای بوخ هب مه یتیمها دنک یم تاع ال طا یروآ عمج هب عورش فارطا
مهم شیارب دنوش رارکت ردقچ راکفا نیا هکنیا فرص طقف . دهد  یمن تاع ال طا

. تسا
دراد تسود تسه ییوج  هفرص قشاع هک ام یمارگ زغم نیا یتدم کی زا سپ

ره دروم رد ار ناتیاه  هاگدید هیلک تعاس 72 تدم هب االن نیمه زا ک: مادقا
نیا ایآ هک دیشیدنیب نآزا  سپ و دیسیونب ار دینک یم رکف نآ هب هک یعوضوم

. ریخ ای و دنک یم مه یکمک امش تفرشیپ هب اه  هاگن زرط
نآ یلا ها اب مرادن تسود و تسین بوخ x رهش هب تبسن مشرگن نم : لا ثم

. منکراک رهش
. ریخ ًاملسم ، دنک  یمراکو  بسک و یگدنز رد نم هب یکمک رکف زرط نیا ایآ
ًال ماک عوضوم نیا هب تبسن ار مرکف زرط دیاب هک مریگ یم هجیتن سپ

. دنتسه رضم و یمس ًاعقاو راکفا هنوگ  نیاراکو  بسک رداریز ؛ منک ضوع
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رایسب ناسنا یگدنز همادا یارب راک نیا هتبلا و دنک مکار شدوخ یفرصم تخوس
دوس دناوتیم مه هک دنام یم هبل ود ریشمش لثم شتیصاخ نیا ی لو . تسا مهم

. ررض مه و دشاب هتشاد
ام رب مارآ مارآ زغم دوطچ هک نیا و میزادرپ یم راک نیا ماجنا دنور هب همادا رد

. دنک یم باختنا نآ ار ام یاهراتفر و یگدنز ریسم و دنک یم ادیپ هطلس
تاع ال طا تفایرد هب عورش ناسنا تقلخ رادتبا زا زغم دش هتفگ هک روطنامه
یم یراتفر تداع یرس کی هب لید بت ار تاع ال طا نیا تدم کی زا سپ و دنک یم
رایسب شقن و دننک یم نییعت ار ام یگدنز دنور هک دنتسه اه  تداع نیا و دنک

. دنراد ام یاه یریگ میمصت هیلک رد یمهم
هب میریگب دای ار یراوس هخرچود میتساوخ یم هک ییاهزور نیلوا یگمه

زکرمت یلیخ میریگب دای یراوس  هخرچود میتساوخ یم هک شلوا . میراد رطاخ
هک رود نیا دنچره . مینزب رود کیام ًال ثم ات دش یم فرص ژی رنا یلک و میدرک یم
یلو میدید یم بیسآ مه تاقوا یخرب و نیمز میدروخ یم یلک میدز یم
یراوس  هخرچود رد نام تراهم ژی رنا فرص و نیرمت ت دم کی زا سپ لا حره هب

هاگآدوخان هب ار دنیارف نیا زغم ینامز تدم تشذگ زا سپ یلو . تفر یم رت باال
یراوس هخرچود میتسناوت یم یتحار هب ام ژی رنا نیرتمک فرص اب و دتسرف یم

. مینک
، هدادرارق ام دوجو رد دنوادخ ار باال تیصاخ ًاعقاو هک مینک رکش ار ادخ دیاب
رد و مینک رکف یلک میتساوخ یم یکچوک راک ره یارب دینک روصت هظحل کی
درک یم ادیپ یتخس دنیارف رایسب یگدنز تروص نیا رد . میریگب میمصت هظحلر ه
. مینک فرص ار یدایز رایسب ژی رنا یراک ره ماجنا یارب میدوب روبجم هنازور و

و ؛ یشب قفوم ات ان وخب سرد ًامتح دش یم هتفگ ام هب مادم یکدوک نارود زا
لماک روط هب یگدنز رد ام تیقفوم هک داتفا یم اج اهام رثکا نهذ رد روط نیا
ندش گرزب شزرا نیا و رکف زرط نیا اب بوخ . تسا ام ندناوخ سرد هب هتسباو
یخرب و نامدوخ هب یهاگن رگا ار رکف زرط نیا بقاوع . دراد ار یدب بقاوع ًاعقاو

. مینک هدهاشم یتحار هب میناوت یم میزادنیب نام نایفارطا
رد ندشن قفوم ربارب سرد رد ندشن قفوم هکدندوب هدیسر رواب هب نوچ

ییاناوت یسکره هک مدید یم شزومآ روط نیا ام رگا ی لو . تسا یگدنز
نامطیارش ، دنک ت یلا عف هطیح نآ رد دناوت یم و دراد ار شدوخ صوصخ هب

تکرح ولج  هبور هظحلر ه ام و تسین ام مارم رد ندروخ ترسح . دوب رتهب رایسب
هدنزاس و تبثم یاه مدق تارییغت تهج رد نامزور  هبزور یاه تالش اب و مینک یم

. میراد  یمرب
هب تسه یدنمراک رکفت ، تسه ریگارف هعماج رد مه رایسب هک یدعب هشیدنا
ییاج رد دنناوتب دعب ات دنناوخب سرد بوخ هک دننیب یم شزومآ همه هک انعم نیا
. دوب مکاح اه هداوناخ رثکا رد اقیقد هک دوب یرکف زرط نی ا . دنوشب مادختسا
هطقن نیا هب مهاوخ می . دتفیب قافتا یزیچ هچ هک میتفگ همه نیا حاال بوخ

یم وب و گنر و لکش هک تسه ام ناتسد رد یگدنز ًاعقاو هک ناتسود میسرب
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شدوخ یاهورین مامتابادخ میریگ یم رارق تسرد ریسم رد هک مه ی نامز و دریگ
تکرح ولج  هبور و درک عورش دیاب طقف هرب یم ولج  هبورارام و دای یم ام کمک هب

. تسا یندشن رایسب رما ندرک تکرح و ندنام دکار . درک

مینک یم نامدوخ یارب نامدوخ هک ییاه  یزادنا  گنس
تسا نیا منیب یم هناتسود یاه عمج ای و اه هداوناخ رتشیب رد هک یعوضوم
هعلا طم ناونع چیه هب هک ییاه عوضوم دروم رد یتحار هب میا هدرک تداع هک
عقاوم یخرب نینچمه و مینک رظن راهظا میرادن مه یراک هبرجت یتح و میا هدرکن

نیا زاربا هب تردق اب ردقنآ نینچمه . مییآ یم رب زین تاراهظا نیا زا عافد رد یعس

نارود رد هک دیسیونب نآ یور و دیرادرب ذغاک قرو کی االن نیمه : مادقا
هب راکو  بسک دروم رد ار ییاه  هزومآ هچ ًاقیقد هسردم نارود رد و یکدوک
هکنیا و ؛ هن ای و دنتسه روخبدرد هب ام یارب اهرکف زرط نیا ایآ ودنا  هداد ام

و دیزادنیب راکو  بسک دروم رد ناتیاهرواب هب یرس دیرادن دای هب ًاقیقد رگا
. تسه روخبدرد  هبراکو  بسک دروم رد یرکف متسیس نیا ردقچ هک دینیبب

نیا و ؛ مداد تسد زا ار منازیزع زا یکی هک دوب شیپ لا س کی : لا ثم
دنتشاد دمآرد لکشم ردپ توف زا دعب هک تشاد رسپ دنچ مرتحم صخش
بسک ای هک دوب نیا لقادح . دنتشاد ندرک راک هب زاین جراخم نیمأت یارب و
یزادنا هار یدیدجراکو  بسک هکنیا ای و دنداد یم همادا ار ناشردپ راک و

ار دوخ تیقفوم اهنآ یلو ، دنشاب هداوناخ یارب یدمآرد عبنم نآ اب و دن نک
یراکو  بسک چیه لک رد و دنتسناد یمن راک و بسک یزادنا هار اب

و دنناوخب سرد دنناوتب ات دندنام طیارش نامه رد و دندرکن یزادنا هار
. دنوشب لغاش ییاج دنناوتب نآزادعب

ادیپ دوبهب ناش یگدنز طیارش دندرک یم یزادنا هار یراک و بسک رگا
بسانتم هک ییا هتشر رد مه یلیصحت هنیمز رد دنتسناوت یم و درک یم

مکاح رکف زرط ررض . دنهد همادا ار ناشت ال یصحت تسا ناشراک و بسک اب
تساوخرد ناتسود امش زا هک تسا رطاخ نیمه هب میدید یبوخ هب ار

. دینک رود ناتدوخ زا ار مومس نیا رتدوز ه چره هک مراد

www.takbook.com



www.salimiaan.com

یرتم شش

12

نیا هکنیا زا لفاغ یلو دنا هدش لیدبت ام رواب هب هک مییا هتخادرپ اه تبحص
کی . میا هدرک نامدوخ تفرشیپ ریسم رد هک دنتسه ییاه یزادنا گنس اهرواب
هب مهاب مهاوخ یم ار میراد نامدوخ یارب هک ییاه  یزادنا  گنس و عناوم یرس

: میراذگب کارتشا
. مرادنراک عورش یارب یلوپ

. دنتفرگن نیا هجیتن چیه یلو دنداد ماجنا ًال بق
. منک عورش ار یراک ات متسین شوهاب یفاک هزادنا هب

. منک عورش ار یراکدهد  یمن هزاجا مرسمه
عورش یارب ار ینامز لمع رد و دندرک تسرد مارب هلغشم یلیخ میاه  هچب

. مرادن راکو  بسک
نامز و یرای رگی د مسرب هناخ هب و متسه راک زور مئاد دنمراک نم

. مرادن ار نیارگیدراکو  بسک
. دننک یم رکف روطچ مدروم رد نیریاس مهدب ماجنا ار راک فالن نم رگا

. منک عورش ار راکو  بسک عون نیا هک دراد تفا میارب
. منک یناوج دیاب ًال عف زونه تسه یدایز تقو مناوج زونه
. تسین میارب اهراک نیا ماجنا ییاناوت هدش رید میارب رگید

.... و
. دیا هدی نش ناتدوخ ًانایحا و ناتنایفارطا نابز زا اهراب و اهراب ار الت مج نیا

یمومع ار اه نآ ناوت ی من و دنتسه الت مج نیا زا یکچوک شخب اهنت اه نیا هتبلا
. تسا دایز رایسب اه هناه ب لا حره هب تسناد ناسکی همه دروم رد

دنتسه یلیخت اه  هناهب نیا یمامت دینادب هک تسا نیا مراد امش زا هک یشهاوخ
سپ . میشاب هتشاد رواب ار اه  نآًاقی مع ام هک دنراد دوجو ینامز یعقاو یایند رد و
تحار سفن کی . دیوش دازآ اه  هناهب نیا زا و دینک اهر ار ناتدوخ منک می شهاوخ

هناهب نیمه هزادنا هب تیقفوم ات دوجوم طیارش رد ندنام نیب هلصاف
میهد یم تردق زاربا هزاجا اه هناهب نیا هب دح هچ ات هک مینیبب دیاب . تساه

. میوش یم قفوم نازیم نامه هب و

www.takbook.com



www.salimiaan.com

یرتم شش

13

. دینک عورش ار ناتراک و دیشکب
رد ار نآ ناوت یم رتشیب مه رضاح طیارش رد هک مهم عناوم زا رگید یکی
ال ماک تروص هب هک تسا هک یتیصخش و تیعقوم ، مینیبب نامدوخ فارطا
. می ا هدرک نامفارطا رد یبابح هب هی بش ار نآ و می ا هتخاس نامدوخ یارب یلا خوت

. منزب مهاوخ یم لا ثم کی اجنی ا
مه یبوخ ینامزاس تمس اب و مدوب هتفرگ ار مدوخ سناسیل هک دیآ یم مدای

هب ردق نآ ی لو . مدوب ناگرا کیرد راک لوغشم
متشاد تسود هک متشاد هق عال راکو  بسک عورش
رثارب هک دیآ یم مدای . منک یزادنا هار یراک و بسک
داوم عون کی شورف هب مدرک عورش قافتا کی

الع طا عوضوم نیا زا هک ناراکمه یخرب . ییاذغ
هک یدش هناوید رگم دنتفگ یم نم هب ، دنتشاد
تلا جخ هک دنتساوخ می و یدمآ راک نیا غارس
منهذ رد هک یقفا یلو منک اهر ار راک نیا و مشکب
مهم دوب تاعوضوم نیا زا رتارف یزیچ متشاد
هتشاد یبوخ شورف مناوتب هک دوب نیا میرب

. مشاب
نوچ دیراذگب رانک ار اه  هناهب هکنیا هص خال

یم ترسح نوملا ح هب میدش قفوم یتقو دنتسه ان مفارطا هک یدارفا همه
. دنروخ

عورش ار یراکو  بسکدراذگ ی من هک یی اه عنام ندرب نی ب زا
مینک

نامز تشذگ زا سپ میدرک تبحص اه نآ دروم رد لبق تمسق رد هک ییاه  هناهب
دنراذگ ی من و دنریگ می ار ام تفرشیپ یولج هک دنوش یم یعناوم هب لی دبت ام رد

و میزادرپب هلئسم لح هب هک تسا زاین اجنی ارد . مینک عورش ار یراک ام یتح هک
زا الت کشم ات میوش زوریپ اه نآ زا مادکره رب دیاب هنوگچ هک میوش هجوتم ًاعقاو

هلئسم لح شور دروم رد یتبحص هک تسا زاین همادا رد . دنوش هتشادرب هار رس
. مییایب قئاف لئاسم یرس کی رب دیاب روطچ هک مینیبب و میزادنیب

یارب دیاب هک تسا نی ا منک تبحص شدروم رد اجنیا مهاوخ یم هک یعوضوم
رد هک مینیب می ار یدایز قفوم ی اه  ناسنا نامفارطا رد هلب . میهدب اهب ندش قفوم
ریسم دنا  هدومی پ اجنیا ات هک یری سم ًاملسم یلو دنتسه یلا ع رایسب یهافر حطس
یاهب دنا  هدشرضاح اه نآ هک تسا نیا ناشقرف . تسا هدوبن یمیقتسم و راومه

هب ات دنرذگب دنا  هتشاد یگدنز رد هک یرذگ دوز ی اه  تذل زا و دنهدب ار ناشتی قفوم

: مادقا
کی االن نیمه

و دینک هیهت لودج
تسیل نآ رد

ار ناتیاه  هناهب
. دیسیونب

هب همادا رد هتبلا
هناهب دنچ یسررب

و یلک و یمومع
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دیی امن هعلا طم ًامتح منک می هیصوت اجنیا رد هک ی باتک . دنسرب دوجوم طیارش نیا
لا و ادازوپ ید میکآ وی نآ ناگدنسیون هک تسا ! روخن ار ولا م شرامً ال عف : مان هب
ادیپ ار باتک نیا دینوت یم تنرتنیا رد هداس یوجتسج کی اب . دنتسه رگنیس

. دیربب ار لماک هرهب نآ بوخ رایسب بلا طم زا و دینک

هلئسم لح ییاناوت میتسه نآ ریگ نابیرگ هعماج رد هک یمهم لئاسم زا یکی
یم هداد شزومآ ام هب ییا هسردم ای و هداوناخ رتمک رد هک یعوضوم . تسا

. دوش یم هداد حیضوت هلئسم لح دروم رد یمک رصتخم تروص هب اجنیا رد . دوش
هتبلا مینک  یمن نآ لح رد یعس میوش می هجاوم یلکشم اب یتقو دراوم رثکارد

: میشاب هتفرگن هابتشا ًانایحا ریز لئاسم اب ار هلئسم لح رگا
. تسا نآ رانک زا نتشذگ هکلب تسین نآ لح هلئسم  تروص ندرک کاپ -

. لکشم ندناچیپ رد یعس -
و هناخراک رد هک دینک ضرف . هلئسم لح ی اج هب رگید یراک ندرک نیزگیاج ًال ثم
نآ هب مینک یعس هک نیا ی اج هب ام و دوش بکترم ار یهابتشا یسک ناتراک لحم ای
ندرک عمج رد یعس اج هب ان یاه ی زوسلد اب دنک لحار لکشم هک مینک کمک درف
هدش  یرادی رخ هک دی دج رتویپماک مییوگب ًال ثم میوش نآ ندرب ههاریب هب و ثحب
نیا هب و ؛ دوب رتهب مینک ریمعت مه ار هکبش دش یم رگا یلو دنک یم راک بوخ یلیخ

. دوش  یمن شهابتشا هجوتم مه صخش و دوش  یمن لح لکشم کبس
ندرکن رکف -

اب هک میراد تسود و میهد  یمنار ندرک رکف تمحز نامدوخ هب اه  تقو یلیخ
. دنک لح ار هلئسم نامیارب وا ات میراذگب نایم رد ار هلئسم یرگید درف و موس رفن
سپ . میسر می باوج هب مینک رکف نآ یور زکرمت اب هقیقد 5 رگا هک ی تروصرد

ار ندرک رکف نیرمت زور لوط رد و مینک تداع ندرک رکف هب منک می شهاوخ
. میشاب هتشاد

یلصا درد ندرک ادی پ ی اج هب ندرو خ نکسم -
مینک یم هدهاشم مه اه  هداوناخ یرایسب رد هک ینامرد دوخ دنیاشوخان هدیدپ

و کشزپ هب هعجارم ی اج هب ینعی ؛ تسا ندروخ نکسم شا ی لصا لح هار کی
یلو میراد یا هظحل تروص هب نآ ندرک مارآ رد یعس ، لکشم ندرک ادی پ و هنیاعم
سپ . تسه یدارفا نینچ راظتنا رد رت می خو تروص هب لکشم هک مهد یم لوق

. تسین ام یوگباوج ًال صا تدم  هاتوک راکهار

باتک یفرعم ناونع هب یشخب www.salimiaan.com سردآ هب ام تیاس بو رد
و دیشاب هتشاد ار لماک هدافتسا نآ زا دیناوت یم نآ هب هعجارم اب هک دراد دوجو

ناتدوخ تفرشیپ هار رد دنوش یم یفرعم رد هک یدیفم یاهباتک ندناوخ زا
. دینک هدافتسا
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: هلئسم لح ی اه هار
هلئسم هک میریذپب ادتبا رد هک تسا نیا هلئسم لح ی اه مدق نیلوا زا یکی

زا یلیخ رد . تسا ام راتفر و درکلمع هب طوبرم شا همه هلئسم نیا و دراد دوجو
هب رد ار لماوع همه ام هک نی ا . تسهرت  تخس هلئسم لح زا هلئسم شریذپ عقاوم
هب ار هلئسم نیا دارفا هیقب هک مینک می رکف و میناد می لیخد هلئسم ندمآ دوجو

رایسب می ا هتشادن نآ ندمآ دوجو هب رد یشقن هنوگ چی ه ام دوخ و دنا  هدروآدوجو
. تسا کانرطخ

هدننار کی مدرک هدهاشم و مدوب یگدننار لوغشم نابایخ رد شی پ زور دنچ
رد ندز رود ی اج هب و دنک می لمع یگدننار و ییامنهار نیناوق سکع تسرد
دوش هحناس راچد صخش نیا رگا بوخ . دنز می رود سکعرب ًال ماک حیحص تهج
دص و یلصا رصقم لصا رد یلو دناد می رصقم ار یدایز رایسب لماوع هعومجم

. درادن تلا خد نآ رد یرگید لماع چیه و تسه صخش دوخ دص رد
میشاب هجوتم و میشاب نامیاهراتفر رظان دهاش ادتبا رد ام هک تسا رتهب سپ

هک  نیازادعب حاال بوخ . دراد ام یارب یدایز رایسب تدمدنلب تارثا راتفر نیا هک
: میور می هلئسم لح شور غارس هب یدعب ماگ رد دراد دوجو هلئسم میتفریذپ

هلئسم مهف -
لح شور باختنا -

شور یارجا -
دروخزاب -

رارکت مدع زا نانیمطا -

: هلئسم مهف
هک مینیبب دی اب . تسیچ یعقاو هلئسم هک مینک یسررب تقد اب دیاب ماگ نیا رد
و یزی ر همانرب مدع رد ای هتفهن یلبنت رد هلئسم ندروآ دوجو هب یلصا هشیر
هک تسا هلئسم لح زا ی مهم شخب هلئسم یلصا هشیر ندرک ادی پ ی. راذگ  فده

تروص هب ار هلئسم هک تسا نیا یدعب مهم هتکن . داد ماجنا تقد ابار نآ ًامتح دیاب
اب هک یی اه  تبحص و دراد ام دوخ هب یگتسب لئاسم زا یلی خ . میسیونب بوتکم
الت کشم زا یرایسب هشیر و تسا مهم یلیخ دوخ اب هرکاذم نیا میراد نامدوخ
و تسا مهم رایسب هلئسم لح رد ام یبلق داقتعا نی نچمه . تسا عوضوم نی مه رد
نآ یارب ی لح  هارًامتح و تسا لح  لباق هلئسم نیا هک مینک لوبق دیاب ام هکنیا
لح رد ار یگرزب رایسب کمک نامدوخ اب ام تبحص تایبدا عون ریی غت . دراد دوجو

. دنک می ام هب هلئسم

: لح شور باختنا
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نی ا . مینک لح ار لکشم میناوتب ات میراذگب ار یفاک نامز دیاب تمسق نیا رد
اب تروشم نی نچمه . دوش یم لح شور دروم رد ندرک رکف فرص ، نتشاذگ تقو
هتبلا . تسا یدربراک رایسب زین دنتسه رظن  بحاص ام رظندروم هنی مزرد هک یدارفا

هب مه م راک نیا یارب هک تسا نیا میراد نتفرگ هرواشم رد بلغا ام هک یهابتشا
ناشدوخ هکلب دنرادن صصخت هنیمز نی ا رداهنت هن هک مينك يم هعجار م یدارفا

دروم رد ناوت می هک یراک لقادح . دنرادار لکشم نیا مینک یسررب هنافاکشوم رگا
هبرجت شدوخ هک مینک تروشم یدرف اب هک تسا نیا داد ماجنا نتفرگ هرواشم

. تسا هتشاد ار یعوضوم نینچ لح
رایسب تاع ال طا هب یسرتسد مینک می یگدنز هناتخبشوخ ام هک یرصع رد

ایآ هک دش هجوتم ناوت می وجتسج یاهروتوم قیرط زا و یتحار هب و تسا ناسآ
نآ هنوگچ و تسا هتشاد ار ام هلئسم هک هتشاد دوجو یرگید صخش ایند رد
. دنرادن رظن تقد نآ هب دارفا یلیخ هک تسا هداس ی لح هار نی ا . تسا هدرک لحار

هیامرس نیمأت ثحب یارب ( رز یتعنص هورگ راذگ نای نب ) یناطلس ی ضترم رگا
؟ داد می ماجنا یراک هچدش می لکشم راچد

دعب هب نی زا دیسانش ی من مه رگا ، دی سانشب ار یناطلس یضترم مراودیما
ار نات ی راک هطیح زا جراخ یتح و راکو  بسک رد راذگری ثأت و مهم یاه تی صخش

رایسب لئاسم لح رد هکنیا مه و دراد یشزیگنا تلا ح مه راک نیا نوچ . دیسانشب
. دنک یم کمک ام هب

: شور یارجا

رد ار دارفا نیا زا یکی میتشاد ییا هلئسم عقوم ره دعب هب نیا زا
: میسرپ می نامدوخ زا و میریگ ی مرظن

؟ درک یم لحار عوضوم نیا هنوگچ دوب نم ی اج هب ........................... رگا

: یبتک لوق
دعب هب نی زا هک مهد یم لوق ...................................................... نم
بلطم شدروم رد ار راکو  بسک رد راذگریثأت دارفا زا رفن کی لقادح هامره
ناونع هب ار دنا  هداد ماجنا ناشیا هک ییاهراک ات منک یعس و منک هعلا طم

. میامن هدافتسا سرد و هبرجت
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. مینز می مادقا هب تسد ًاعیرس میدرک ادیپ ار لح هار هکنی ازا  سپ تمسق نیا رد
یپ رد هشیمه و میهد رارق نامراک هحولر س ار ندرک مادقا هک دش نیا رب امرارق
نیا هب مه زگره و میشاب لح هار لا بند اهزور و اه هام هکنیا ات میشاب نداد ماجنا

. درک لح ار هلئسم ناوت  یمن لکش

: دروخزاب
میریگب دروخزاب نامراک هجیتن زا دیاب میدرک مادقا هکنیازا  سپ تمسق نیا رد

. تسا هدرک لح ار ام رظندروم و یلصا عوضوم لح هار نیا دح هچ ات هک مینیبب و
ماجنا نامراک دص رد دص میتساوخ ی مروط نآ هشیمه تسا نکمم عقاورد

هک تساجنی ا . دشاب هتشاد دوجو زونه یصقن و بیع هک دراد ناکما و ؛ دوش  یمن
دنوررد یتارییغت هچ هب زای ن و ؛ داد ماجنا رتهب ار راک نیا دش ی مروطچ هک دید دیاب

لح رتهب ای و لماک روط هب هلئسم تارییغت نیا لا معا اب هک تسا راک ماجنا
. دش می

ًامتح دیاب ام هک تسا نیا میراذگب نایم رد مهاب مهاوخ می اجنیا هک یدروم
رتفد رد ار نآ ًامتح مینک می لح ار نآ و دیآ یم شیپ یا یا هلئسم یتقو

. میشاب هتشاد ار نآ هبرجت مضه یارب و دنس ناونع هب ات مییامن تبث یصوصخم
نامدوخ تی اس  بورد

هیقب ات مراذگ می کارتشا هب اه  هبرجت مضه عون نیا زا www.salimiaan.com
. دننک هدافتسا ناشدوخ راکو  بسک رد اه  هبرجت نی زا دنناوتب

: دروخزاب
بکترم ار یهابتشا راب کی یتقو هک تسا نیا راکو  بسک رد مهم رایسب لصا

نآ زا هک یی اه  سرد هب هجوت اب و مینکن رارکت ار نآ رگید دعب هلحرم رد میدش
یارب ار ییاهراک روتسد ناوت می راک نیا یارب و ؛ مینک راتفر می ا هتفرگ هبرجت

. مینک یریگ  میمصت نانآ هب قباطم و میسیونب نامراکو  بسک فلتخم یاه  شخب
: دیهدب یلوق هک مهاوخ  یماجنی ا
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هک تسا نیا شلی لد . میداد صاصتخا هلئسم لح هب ار باتک زا هحفص نیدنچ
رارق ینوگانوگ یاه  شلا چ رد هراومه راکو  بسک بحاص ای و نی رفآراک کی
لیدبت شیارب هلئسم نیا ، دربراک هب هلئسم لح یارب ار اه  شور نیا رگا و دریگ یم
. دیآ  یمرباه  هلئسم هیلک سپ زا یتحار هب و دوش یم بوخ رایسب تداع کی هب

تسا هدش ری د شارب دنک رکف هک می رادار یسک ایآ
رکف هک تسا نیا مینک ی من عورش ار نامراکو  بسک هک یلی دال زا رگید یکی

ی لو . میرادن ار راکو  بسک کی ی زادنا هار ییاناوت نس شیازفا لیلد هب مینک می
باال ناشنس هکنی ادوجواب هک دنتسه یدایز دارفا اریز تسین یبوخ هناهب ًال صا نیا

تسد هب ار یگرزب یاه  تیقفوم ینیرفآراک و راکو  بسک هصرع رد یلو هدوب
. دنا  هدروآ

هدافتسا شلوصحم زا ای و دیسانش یم ای ًانایحا هک یدارفا زا یکی
. تسه (Kentucky Fried Chicken)KFCی کاتنک یراخوس غرمراذگ  ناینبدیا  هدرک

عورش یارب و درک KFC سیسأت هب مادقا یگتسشنزاب نینس رد زردناس گنهرس
رد ناشی ا . تسناوت تبقاع یلو دینش یفنم باوج راب 1009 دودح دوخ راکو  بسک
نیا و ؛ دش قفوم راکو  بسک کی یاراد و دراد هبعش دص دنچ ایند روشک نیدنچ
همادا زا ار اه  نآدناوت  یمن یلماع چیه هک تسا گرزب دارفا تیقفوم زار

. درادن یتیمها ناشیارب ندینش هن باوج نینچمه و درادزاب ناشتیلا عف

تسکش زا سرت

خیرات نیا زا هک مهد یم لوق ............................................... نم
و مسیونب یصوصخم یاج رد ار اه نآ یاه لح هار و اه  هلئسم یمامت

هدافتسا نآ زا دنناوتب ناگمه ات مشاب هتشاد زین نآ دوبهب رد یعس هشیمه
مشا ب هتشادن روضح متسیس رد مه مدوخ یتح هک  یتروصرد و منک

. دنوش ماجنا اهراک یتحار هب

اضما
خیرات
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تسکش زا سرت ، دراد  یماوراکو  بسک عورش زا ار دارفا هک یرگید مهم لماع
تسکش یارب ار ناتدوخ دینک یم عورش ار راکو  بسک هک االن نیمه زا دی اب . تسا

ام دروخرب هوحن نیا یلو دروخ یم تسکش راکو  بسک رد یدرف ره . دینک هدامآ
. دراد ام یارب ریگمشچ یاه  تیقفوم و دزاس یم ار ام هدنیآ هک تسا تسکشاب
هک روط  نآزیچ همه مینک رکف هک تسین راومه و فاص یریسم تیقفوم ری سم

یریسم هکلب . دشاب ام لد یاه  هتساوخ اب قباطم و دور یم شیپ میهاوخ  یمام
شخب  تذل هک تسا اه  بیشن و زارف نیا و تسا بیشن و زارف یاراد هک تسا

. دوش یم ام رفس ندش رتابیز ثعاب و تسا
رایسب تقد اب دیاب میور یم تعیبط هب حیرفت ای و ندرک رکف یارب یتقو
تعیبط ناماد رد هک یتارظن و اه هدیا رایسب هچ . مینک هاگن نامفارطا هب یدایز
هناخدور ، دیآ یم نامراک هب هظحل نیا رد هک یدراوم زا یکی . تسا هتفرگ لکش

ودنک یمن دیلوت یصاخ یادص تسا راومه و فاص هناخدور ریسم یتقو . تسا
دروخرب یعنام هب طاقن نآ رد هناخدور هک ییاهاج یلو . درادن مه یدایز تیباذج
. دنک یم رتشیب ار هناخدور ییابیز هک تسا ییا هطقن اقیقد اجنیا دنک یم

هب دصقم هنرگو ، دوش یم ریسم ییابیز ثعاب هک تساه بیشن و زارف نیا
. درادن یدایز تیباذج ییاهنت

کباب ، دناد یم یی طال یاه  تسکش ار شتیقفوم لیلد هک یقفوم دارفا زا یکی
ناریا رد کپ سیآ ییا هریجنز یاه  هاگشورف ریدم یرایتخب کباب . تسا یرایتخب

: دیوگ می تسکش دروم رد یرایتخب کباب . تسا هقطنم یاهروشک یخرب و
مراودیما ، بوخ یاه هدی ا . دریگ یم مراک و موش یم زوریپ مدرک یم رکف هشیمه

مدید یم هدش  مامت ار زیچ همه و مدوب هدروخ  تسکش هک هظحل نآ » . درک یم
ار یفلتخم یاهراکو  بسک ناشی .»ا مدرک یم یحارط مدوخ یارب دیدج رکف نیدنچ
زا یکیرد ناشیا یتح نی نچمه . تسا هدرک عورش رت باال نینس ات یکدوک نارود زا
عورش و تماقتسا اب یلو دتفا یم مه نادنز هب یتح ناشیاهراکو  بسک
تسکش اب هجاوم دروم رد ناشیا نی نچمه . دنک ناربج تسناوت دیدج راکو  بسک

: دیوگ یم

یم نامرتیوق ، دشک یمن ار ام هک یزیچ
. دنک
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رگید ، دینک یم هاگن یگدنز الت کشم هب و دیروخ یم تسکش هک ینامز »
هک دیریگب دای دیاب . دیروخ یم نیمز و دیزاب یم ار ناتدوخ ، دیوش دنلب دیناوت  یمن
مدوخ رد ار هیحور نیا هشیمه نم ، دینک هاگن هدنیآ هب و دینکن رکف الت کشم هب
ییا  هدنی آ هب ارامش ات دیزاسب بوخ یاه  لیخت ناتنهذ رد هشی مه . مدرک تیوقت

«. دنربب نشور
ار تسکش اب شدروخرب هوحن هک تسا یناریا نی رفآراک کی لا ح نابز نیا

: مراد یتساوخرد امش زا . درک مولعم نامیارب

دنک می کمک ام هب هملا ع هی هک قایتشا
هب زاین وردوخ ، میوش اج هباج و مینک تکرح میهاوخ می یوردوخ اب یتقو

تخوس نازیم زا ًامتح دیاب میورب زاردورود رفس کی میهاوخب رگا . دراد تخوس
هطقن دنچ رد دیاب تسه ین ال وط یلیخ رفس هک ی تقو و میشاب نئمطم وردوخ

و تسا لکش نیمه هبًاقی قد مه راکو  بسک و تیقفوم رفس . مینک ی ناسر  تخوس
یوق دیاب هک تسه ام یونعم شخب تخوس نی ا . میراد موادم تخوس هب زاین ام
فرط زا قایتشا نیا دراوم یخرب رد دیاش ، دشاب ینورد دیاب قای تشا . دشاب

زا سپ هجی تنرد درادن ام نورد رد هشیر نوچ یلو دوش لقتنم ام هب نارگید
هلعش ام نورد زا قایتشا رگا لا ح . دور می نیب زا قایتشا نیا یهاتوک نامز  تدم

. دوب دهاوخ یگشیمه دشکب
تخس طیارش رطاخ هب یدرف هک میونش می ار یی اه  ناتساد عقاوم یلیخ
راکو  بسک رد ریگمشچ اه تی قفوم هب ناوارف یزی ر همانرب و تالش اب شا ی گدنز

هک دنوش می گرزب یطیارش رد هکنیا هب هجوت اب مه یخرب و ؛ دسر می شدوخ
هک یدراوم رایسب هچ و ؛ دنسر می تیقفوم هب و ددرگ می رادیدپ ناشیاه یی اناوت
و قایتشا مامت اب و دننک می نورد زا رییغت هب میمصت یصخش ی اه  هزرابم رطاخ هب
تالش زا تسد فده هب ندیسر ات و دننک می تکرح فده و ولج  هبور ژی رنا

. دنراد ی منرب

یارب ناتلیابوم رد هک ی رازفا مرن رد ای و دیرادرب ذغاک کی االن نیمه
: دیسیونب دیراد ناتیاه  تشاددای

ی اج هب هک منک می رکف نیا هب اهنت مشیدنا ی من نآ هب تسکش اب هجاوم رد نم
هبلغ تسکش و مت ال کشم رب مناوتب تروص نیا هب و منک هلمح یعافد تلا ح نتفرگ
لح هار ندرک ادی پ و تالش لا ح رد هشیمه و متسه دنمتردق و زوریپ نم . منک

. متسه
اضما
خیرات
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نیا اب ات مینک یعس و میشاب هتشاد نامدوخ نورد هب یرفس دیاب ام زا کیره
میناوتب ات می نک ادی پ ار راکو  بسک نیا عورش زا نامدوخ ینورد یاه هزی گنا رفس

رد دوش می ثعاب هک تسام فده ییارچ نی ا . مینک تکرح ولج هب تردقاب
تکرح هب میوش فقوتم هکنیا نودب ، دنروآ می موجه ام هب الت کشم هک یطاقن

. میهد می همادا دوخ

هک مسانش می ار یدرف لا ثم  ناونع هب . ما هدی نش لا هباتح ار یناوارف ی اه  عوضوم
عورش هب میمصت دنک کمک هعماج رد ریقف دارفا هب دناوتب هکنیا رطاخ هب

. دوب دهاوخن شرادولج ییورین چیه هک دراد هزیگنا ردق نآ و دنک می ی راکو  بسک
فرط زا و تسا هدوب نآ رد هک یلغش رد هکنیا رطاخ هب یرگید درف نی نچمه

راک و بسک یزادنا هار رد یعس اوق مامت اب تسا هتفرگرارق تناها دروم شسیئر
رطاخ هب هک یدرف نی نچمه . دهدن شسیئر ی اه  فرح هب نت ات تسا هدرک شدوخ
یارب نیا ات دریگ می میمصت و تسا هداد  تسدزا ار یزیزع یدام الت کشم و رقف

. دیاین شیپ نیریاس
مهم یفنم ای تسا تبثم هک تسین مهم ًال صا ناتفده ییارچ ندرک ادی پ یارب

و دهد تکرح ولج  هبورارام دناوتب هک دشاب هتشاد تردق ردق نآ هک تسا نیا
هک ییاهن هجیتن هن و تسا ینورد هزیگنا مروظنم هتبلا . دشاب ام شخب هزی گنا
کی نتشاد و لر تنک اب دشاب یفنم مه رگا یتح هزیگنا نیا . مینک یم هدهاشم

. میناسرب یبوخ رایسب ماجنارس هب ار نآ ناوت یم دوخ رانک رد بوخ یبرم
هک تسه یلوصا یرس کی تورث یسانشناور ثحب رد دوشن هابتشا هتبلا

یگدنز نتشاد اب میناوتب لوصا نآ قبط و میشاب هتشاد رظندم دیاب ام زا کیره
نایب هک دروم دنچ نیا نوچ ، می نک ادی پ یسرتسد مه تورث هب مارآ و داش رایسب

. دنتسه رگیدمه لمکم مدرک

: مادقا
دوجو امش نهذ یارب یمحازم هنوگ چی ه هک دیورب یی اج هب نیاالن مه

ای هوک دناوت می دینک می مامت شمارآ ساسحا نآ رد هک یی اج . دشاب هتشادن
زیچ ره و هارمه نفلت . دشاب دهدب شمارآ امش هب هک ییاجره ای کراپ
دوخ نورد شواک هب سپس . دی زاس رود دوخ زا ًافطل دیراد هک مه یمحازم

ار نآ ًامتحو ؛ دینک ادیپ ار دوخ راکو  بسک عورش یلصا لیلد و دیزادرپب
. دیسیونب

يناسر تخوس ياههاگتسيا
هرهب ناتدوخ تیقفوم یارب یناسر تخوس نیا زا هشیمه هکنیا یارب

. دینک هدافتسا لح هار ود نیا زا دیناوت یم دیربب
telegram.me/coachingbusiness سردآ هب ام مارگلت لا ناک رد تیوضع -1
سردآ هب ام مارگاتسنیا هحفص رد تیوضع -2

instagram.com/business.coach
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تی اس بو رد ام ناگیار ی اه هلا قم و بلا طم هب ام همانربخ رد تیوضعاب
هک یثحابم هیلک و تورث یسانشناور نوچمه یثحابم هب هک www.salimiaan.com

. دینک ادیپ تسد دیناوت یم ، دوش یم وربور نآ اب نیرفآراک کی

: مود لصف

ی زادنا هار نیح و دعب ، لبق زای ندروم تامادقا
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راکو  بسک
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. درک نایب ناتتمدخ ار مهم رایسب هتبلا و یتامدقم ثحابم هیلک لبق لصف رد
یارب رگا هک تسا نامتخاس یارب نوی سادنوف یارجا لثم لبق لصف بلا طم
میناوت ی من ، میشاب هتفرگن رظن رد یبسانم هدولا ش دوخ گرزب هزادناره نامتخاس

زا سپ میهد ماجنا ار راک نیا مه رگا و مینک نای نب ار یلوصا و مکحم نامتخاس
اجنیا رد . دنک ی مور  هبور یدایز الت کشم اب ار ام و دزیر  یمورف نامتخاس تدم کی
دیدرگرب ًامتح دیی ا هدادن ماجنا ار لبق لصف ی اه  مادقا هچنانچ مهاوخ می امش زا

. دیهد ماجنا ار اه نآ و
لا بند مهاب ار راکو  بسک کی ی زادنا هار لحارم ات میراد دصق ور شیپ لصف رد

. میشاب هتشاد ار تسا ام هاوخلد هک ی راکو  بسک میناوتب و ؛ مینک

هق ال عدروم هطیح ندرک صخشم
راک زا هک می نک ادی پ ار یدایز دارفا میناوت می نامنای فارطا هب ارذگ یهاگن اب
زا لا هباتح . راکو  بسک بحاص هاوخ و دنشاب دنمراک هاوخ ، دنتسین یضار دوخ
. تسیچ رد نآ هشیر و د راد دوجو یتیاضران همه نی ا ارچ هک میا هدی سرپ نامدوخ

دینک رکف شدروم رد ات مراد تساوخرد امش زا دی ا هدرکن رکف عوضوم نیا هب رگا
ًامتحار نآ لیلد و ؛ دیسرپب لا ؤس دنوشن تحاران هک ی تروصرداه نآ زا یتح و
هداوناخ رد هکنی ا . میدرک تبحص یمک لبق لصف رد عوضوم نیا دروم رد . دینادب
هراشا اه نآ هب هک ثحابم ریاس و می ا هتفرگرارق یی اه  هزومآ هچ دروم فارطا و

. دش
خساپ لا ؤس نیا هب دیاب می نک ادی پ ار دوخ هق ال عدروم هطیح ًاقی قد هکنیا یارب

. میهد
تفایرد ار یلوپ چیه نآ لا بق رد یلو دیهد ماجنا ار نآ رگا هک تسا راک مادک »

«. میهد می ماجنا ار نآ و میتسه یضار نآ ماجنا زا مینکن
نیا رد هک دوبن وگباوج دیاش لا ؤس نیا ناتسود زا یخرب یارب دیاش بوخ

: دیهد خساپ هک مهاوخ می امش زا ار لا ؤس نیا تروص
ًال ماک یلا م ظاحلزا و دی راد  لوپ ناموت درایلیم دنچ امش هک دینک ضرف »
ار ی راک هچ تلا ح نیا رد ، دی رادن  لوپ یارب ندرک راک هب یزاین و دیراد الل قتسا

؟» دیهد ماجنا دیراد تسود
راکو  بسک هک ی ماگنه ات دوش می ثعاب و دنتسه مهم رایسب باال االت ؤس خساپ

رت مهم و مینک تالش نآ دربشیپ تهج رد مامت قایتشا اب میدرک عورش ار نامدوخ
هب رت ی ملع یمک مراد تسود همادا رد . میراد لماک یبلق تیاضر هکنیا همه زا

. مینک یسررب مهاب ار راک نیا مهم یاه  هشی ر و مینک هاگن هیضق
کی و دوش هتفرگ رظن رد دیاب زغم زا مهم و راذگری ثأت شخب ود رییغت دنوررد
هتشاد ار یموادم رییغت میناوتب ات مینک یضار دیاب ار تمسق ود ره ییاروج

هب نیا زا هک ؛ دنتسه زغم یقطنم شخب و یساسحا شخب تمسق ود نی ا . میشاب
بوخ . مییوگ می راوس لی ف یقطنم شخب هب و لیف یساسحا شخب هب دعب
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یلو تسا راوس لی ف زا رتشیب رایسب لیف تردق دیناد می هک روط  نامهًاملسم
تکرح ناشدنسپدروم ریسم رد ود ره رگا هک تسا نیا دراد دوجو هک یعوضوم

. دنهد همادا دوخ تکرح هب دنناوت می ی تحار هب دننک
اب و تخانش بوخ اراه نآ دیاب هک دراد یتایصوصخ یرس کی یساسحا شخب

یورین زا و میربب راک هب نامدوخ فادها تهج رد ار گرزب لیف اه نآ زا هدافتسا
شتایصوصخ زا یدردمه و یرادافو ، یزوسلد ، قشع . مینک هدافتسا شنورد

رد دیاب و تسا ینآ ی اه  شاداپ رظتنم هک تسا نیا دراد هک یداریا ی لو . تسا
و ناسنا الت کشم زا یرایسب هشیر هک دروآ تسد هب ار شاداپ نیا دناوتب هظحل
هک دنادب درادن تسود و تسا هلصوح مک نی نچمه . تسا نیمه ندرکن تفرشیپ

تفرشیپ یارب لیف هزیرغ و ژی رنا ی لو . داتفا دهاوخ یقافتا هچ هظحل نی ازادعب
. درک هدافتسا نآ زا دیاب گرزب فادها هب ندیسر یارب و ؛ تسا زای ندروم رایسب

ار ی راذگ  فده و یزی ر همانرب هفیظو هک تسا زغم یقطنم تمسق یدعب شخب
دراد تسود و دنک می للعت یلیخ هک تسا نیا دراد هک یدب ی لو . دراد هدهع رب

و دنک قیقحت یعوضوم دروم رد مادم و دنک تسد نآ و تسد نیا مادم
هک دهد ی من هزاجا و هنک یم ادرف و زورما شمه تبقاع یلو دنک لیلحتو هی زجت

یتحار نیا هب ار ی راک ره و تسا طاتحم دح زا شیب نی نچمه . مینک مادقا ام
هب لیدبت رگا یلو تسا بوخ شلا مرن دح رد تیصاخ نیا هتبلا . دهد ی من ماجنا

. دوش می کانرطخ رایسب دش ساوسو
ادی پ الف تخا مهاب و دننز می هگید مه پیت هب تاقوا یهاگ راوس لی ف و لیف
مکحم دحزا  شی ب ار لیف راسفا راوس لی ف هک تسا نیا الف تخا دراوم . دننک می

هب ار هصرع راک نی ا و دریگ می ار شبوخ ی اه لمع یدازآ یخرب هزاجا و دریگ می
ین ال وط تدم هب راوس لی ف نی نچمه . دهد می ناشن شنکاو و دنک می گنت لیف

و دننک یم ادیپ الف تخا مهاب هجیتنرد دریگب تسد رد ار لیف راسفا دناوت  یمن
. دوش  یمن یط یبوخ هب ریسم

کی شاداپ نیا هتبلا میریگب رظن رد شاداپ راوس لیف یارب دیاب راک نیا یارب
. داد میهاوخ حیضوت رتشیب همادا رد هک دراد طرش یرس

فادها نییعت
نامفادها هک مینادب دیاب ، میدرک ادیپ ار نامدوخ هق ال عدروم هطیح هکنیازادعب

مادک زا هک مینادب دیاب نینچمه و ؛ تسیچ تدمدنلب و تدم  نایم ، تدم  هاتوک رد
هطقن نیا رد ار عوضوم نیا هچ ی ارب . میسرب میهاوخ یم هطقن مادک هب هطقن

؟ منک یم نایب
میهاوخ یم و تسه نامنهذ رد هک یدراوم هب هدیسر یارب هک تسا نیا شلیلد

لوط رد ات مینادب ار دصقم هک میشاب هتشاد هار هشقن کی دیاب میسرب اه نآ هب
ههاریب هب و میوشن فرحنم ریسم زا دیآ یم دوجو هب یفارحنا یهار هک ریسم

. دناسر ی من ار ام رظندروم دصقم هب ناونع چی هبه هک میورب ییا
اجنیا رد . دشاب هتشاد یتایصوصخ هچ دیاب هک میناد می یبوخ هب ار فده
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و رتشیب تاع ال طا هب یسرتسد یارب یلو درک مهاوخ هراشا نآ هب یرصتخم
اه نآ هیهت هب دیناوت می هک دراد دوجو یدربراک و بوخ رایسب ی اه  باتک رت ی نف

یبوخ تفرشیپ مه راکو  بسک رد نینچمه و دیشاب هتشاد ار یبوخ یگدنز
. میشاب هتشاد

نامز و دشاب صخشم قیقد دیاب فده ، میهدب حرش میهاوخب هملک دنچ رد رگا
هک یراک تیفیک و رادقم نی نچمه . ددرگ صخشم دیاب مه نآ هب ندیسر قیقد

یراذگ  فده لا ثم  ناونع هب . دشاب صخشم نآ رد دیاب زین میهدب ماجنا میهاوخ یم
: دوب دهاوخ تروص نیا هب

و مسیون یم هحفص 30 رد ار دوخ یکینورتکلا باتک 94 هامرذآ 30 ات نم »
یاه  هبرجتًامتح دیاب نآ یارب هک تسهراکو  بسک دروم رد مه مباتک عوضوم
زا مناوتب باتک نتشون رد ات منک یروآ عمج ار راکو  بسک یزادنا هار ثحب رد مدوخ

«. منک هدافتسا نآ
دراوم همه رد میناوتب ات دشاب یگدنز فلتخم یاه  هطیح رد دیاب یراذگ  فده

و یعامتجا ، یگداوناخ ، یصخش ، یونعم تفرشیپ یارب دی اب . مییامن داجیا نزاوت
همه زا یبوخ یگدنز میناوتب تروص نیا هبات مینک یراذگ  فدهً ال ماک دوخ یدام

. میشاب هتشاد ظاحل
هرود رد هام ید رد هک مینک یم یزیر  همانرب دوخ یصخش تفرشیپ یارب ًال ثم
هزوح ) منک هدافتسا مراکو  بسک رد نآ زا مناوتب ات منک تکرش یبایرازاب ی اه نف
تکرش رثؤم طابترا هرود رد ات مراد تصرف هام ید 15 ات هکنیا ای و )؛ راکو  بسک

( یصخش تفرشیپ هزوح ) . منک

دصقم لا تسپ  تراک
تراک مه یارب اه تبسانم یاربدارفا اه رت میدق دیشاب هتشاد رطاخ هب رگا
دوجوم یکینورتکلا لا تسپ تراک هک مه رضاح لا ح رد . دندرک یم لا سرا لا تسپ
نامفده هب ندیسر هاررد هکنیا ی ارب . دننک لا سرا مه یارب دنناوت یم دارفا و تسا

ره و زورره دیاب مینک تکرح مامت قایتشا اب میناوتب و میشاب هتشاد ژی رنا
کی لثم دیاب فده نیا هتبلا . مینک رکف نامفده هب میناوت یم هک یتعاس
لماک روط هب میشاب نآ رد میهاوخ یم هک ار یطیارش ینعی دشاب لا تسپ  تراک

. دشاب یریوصت

: کمادقا
ار دوخ یاه هدیا و فادها و دیشاب هتشاد یدرب تیاو دوخ قاتا رد هشیمه
لا س و لا سما نینچمه و هدنیآ هام یارب دوخ فادها نیاالن مه . دیسیونب نآ یور

دوجوم ناتقاتا رد درب تیاو رگا و دیسیونب ار نآ ًاقی قد و دینک صخشم ار هدنیآ
درب تیاو مه رگا . دشاب ناتمشچ یولج هشیمه ات دیسیونب مه نآ یور تسا

. دینک بصن دوخ قاتا رد ار نآ و دیسیونب ذغاک یور رب دیرادن
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. تسا زمرق میاه  هلوس گنر . مراد راتکه 10 تحاسم هب هناخراک کی نم ًال ثم
مزنب یوردوخ اب و ؛ تسا هدرک نییزت زر و نرتسن یابیز یاه لگ ار هناخراک ی دورو

ات منک یم یرامش  هظحل و دریگ یم قوش ار مدوجو مامت موش یم در ینابهگن زا هک
دعب . میامن دیدزاب دیلوت طخ زا نینچمه و منیبب ار ما ژی رنارپ و طاشناب نانکراک
دناد یم هک شورف لگ و منز یم زمرت ی شورف لگ یوربور دش مامت مراک هک رهظزا

ات تسا هدرک هدامآ میارب مهاوخ یم یلگ هچ ییاهزور هچ رد و تعاس هچ رد نم
مسر یم هک لزنم برد کی دزن . مهد هیده مرسمه هب ار نآ مور یم لزنم هب یتقو

ار نیشام زر و سای یاه  لگزا تسا رپ هک گرزب طایح رد و دوش یم زاب برد
.. و. موش یم قاتا دراو و منک یم کراپ

هتشاد زورره دیاب هک دوب یزاسریوصت زا یتمسق اهنت باال یاه  بلطم ناتسود
و شمرن زا سپ میناوت یم میوش یم رادیب باوخ زا هک حبص زورره . میشاب

یزاسریوصت . مزادرپب یزاسریوصت نیرمت هب هعلا طم و نتفرگ شود و یزیر  همانرب
دهدب لیف هب ژی رنا ردق نآ و دهد ناکت ار لیف هک یتاییزج دشاب تاییزج اب دیاب

. دناسرب ماجنا هب تردقاب ار اه تی لا عف یمامت هک

ناتسود دینی بب . میدرک یم انب مکحم ار هدولا ش میتشاد راک یاجنیا ات
زا کی ره ماجنا رد ی هاتوک . دنتسه یمازلا راکو  بسک عورش یارب ًامتحاه نیا
کت کت . تشاد دهاوخن لا بند هب ام یارب ار یبوخ بقاوع تدمدنلب رد باال دراوم

. تسا هدوب ناشراکو  بسک رد نیریاس یسررب و مدوخ هبرجت قبط دراوم نیا
نیا زا مه رانک رد ات دیشاب هداد ماجنا مدق هب مدق ار اه ماگ یمامت هک مراودی ما

. میربب ار یفاک هرهب شخب  تذل رفس

دراد دوجو یدوبمک هچ
ام . دونشب بوخ و دنک تقد بوخ شفارطا هب هشیمه دیاب بوخ نیرفآراک کی

هتشذگ لثم یعوضوم ره رانک زا یتحار هب هک میتسین یلومعم یاه  ناسنا رگید
یمومع لقنو لمح لیاسو رد هک  یتقو ، میور یم دیرخ یارب ی تقو . میرذگب

هس هب و میشاب هتشاد تقد دیاب دینکب ار شرکف هک ییاجره و ینامهم رد میتسه
هتبلا . مییامن لا عف دروم هس نیا یارب ار دوخ رادار و میشاب ساسح رایسب هملک
هتشاد دوخ بیج رد ًارابجا دیاب کچوک راکدوخ و تشاددای هچرتفد کی هشیمه

: مادقا
ییاهنت رد و لماک تاییزج اب دیسیونب ار ناتفده لا تسپ  تراک االن نیمه

راک نیا یارب نامز نیرتهب . دشاب هتشادن دوجو یتمحازم چیه هک لماک
. تسا دوز یلیخ حبص
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wunder ) تسیل ردناو لثم یرازفا مرن رد نامدوخ هارمه نفلت رد هکنیا ای و ؛ میشاب
. مییامن تبث ار اه نآ (list

. دنتسه هچ ییوداج هملک هس نیا لا ح
رگا ، اما ، فیح

دنک یم عورش ار هلمج هملک هس نی ا اب یدرف هک میدینش اج ره دعب هب نیا زا
کی هک تسا نیا مه شلی لد . دییامن تشاددای ًامتح ار نآ و هدش لا عف اهرادار دیاب
هب راکو  بسک کی عورش یارب یلا متحا هدیا کی یناجم ًال ماک تروص هب دراد رفن

دنتسهاه نیا و دننک یم نیمأت ار رازاب یاهزاین هک دنتسه هملک هس نی ا . دهد یم ام
. دننک یم یهد  تهج ام الت وصحم و تامدخ هب دیاب هک

ماجنا هزات یراک دیاب تسا هتشذگ ناتسود یرارکت یاهراکو  بسک ماجنا نارود
هجوت اب و ؛ دنراد زاین اه نآ هب دارفا رضاح لا ح رد هک درک هئارا یتامدخ دی اب . داد

. دش دهاوخ رت  هداسرایسب ام راک هملک هس نیا هب
دیا هدروخرب لا وس نیا هب ناتدوخ نهذ رد هک منک یم ساسحا هطقن نیا رد

ار نامراکو  بسک ام دعب و دنوش عمج هدیا همه نیا هک مینک ربص ینامز هچ ات هک
؟ مینک عورش

رد وجتسج اب هک دراد دوجو یفلتخم یاه  هدیا اهراک نتخادنا ولج یارب بوخ
ماجنا ی لو . دیریگب هدیا دیناوت یم ینیرفآراک یاه  همانرب نینچمه و تنرتنیا

زور یاهزاین اب میناوتب ات دریذپ ماجنا دیاب میتسه هدنز هک ینامز ات یلبق نیرمت
. مینک لا معا نامدوخ راکو  بسک رد ار مز ال تارییغت میناوتب

نامراکو  بسک یارب هیلوا لدم کی تخاس
هب منک هئارا ناتتمدخ ار یدربراک بلا طم باتک نیا رد مراد دصق هکاجنآزا

دشابن مضه  لباق هک نیگنس و تخس رایسب تاملک ندربراک هب زا لیلد نیمه
راکو  بسک دنهد لکش هک مهم یازجا هداس ًال ماک تروص هب و ؛ منک یم یراددوخ

: زا دنا  ترابعاه  تمسق نی ا . مهد هئارا ناتتمدخ ار دنتسه
عبانم ، دمآرد ، یرتشم اب طابترا ، اه لا ناک ، هدش  هئارا شزرا ، نایرتشم هب تامدخ

. اه  هنیزه ، یدیلک یاکرش ، یدیلک یاه  تیلا عف ، یدیلک
ازجا نیا یمامت هب دیاب و دنوش یم لماش ار یدیلک یازجا نیا اهراکو  بسک هیلک
هتکن دنچ هب باتک رتولج ثحابم رد . درک تقد هنافاکشوم و قیقد تروص هب
دننک یزادنا هار ار ناشراکو  بسک هزات دنهاوخ یم هک یدارفا یارب یساسا
یرما راک یادتبا رد ازجا نیا همه هب یلک نتخادرپ هک مناد  یماری ز ؛ میزادرپ یم
هچنانچ هک دنتسه اه  تمسق یخرب ی لو . دایز یاه  هنیزه لماش و نکممان تسا
نآمیناوت یم و دریگ یم قنور رتدوز نامراکو  بسک میشاب هتشاد نآ هب یفاک تقد

. میناجنگب هب نآ رد ار بلا طم هیلک و میهد شرتسگ ار
براجت قبط و ما  یصخش رظنم زا اپون راکو  بسک ره رد مهم رایسب یاه  تمسق

هب . میشاب هتشاد ار یفاک تقد نآ هب دیاب هک مناد یم ریز یازجا هدروآ تسد هب
عورش رد یلو دنتسه مهم رایسب ازجا ریاس هک منک یم هراشا ددجم هتکن نیا
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: دنتسه ریز رارق زا اه  تیولوا نیا ، دنراد  تیولوا یخربراکو  بسک
. اه  هنیزه و یدیلک یاکرش ، یرتشم اب طابترا ، هدش  هئارا شزرا

تمدخ ای لوصحم نی ا . تسا ام تامدخ ای لوصحم نامه هدش  هئارا شزرا
مداد حیضوت هک یلبق تمسق اب نینچمه و دشاب هتشاد یگ ژ یو یرس کی دیاب
دیاب هتکن نیازادعب ی لو . دشاب هتشاد یناوخمه دصرد دص دیاب هق عال نامه ینعی
دناوتب هدنیآ لا س هس لقادح رد ًاضرف هک میریگب شیپ رد ار یلوصحم ای تمدخ

فرص مزلتسم راک نی ا . دوشن عابشا و دشاب هتشاد نتفگ یارب یفرح رازاب رد
یلبق یاه  شخب رد زین ار هتکن نیمه هک ؛ تسا اه  هزوح نیا ییاسانش و تقو
تبث اراه نآ و درک تقد مدرم یاه  لمعلا  سکع و اه  فرح هب دیاب هک مدرک هراشا

ای هداعلا  قوف رایسب جیاتن مینکراک ینشاچ مه ار قیقحت یتقو ی لو . درک
لغاشم یسررب لوغشم هک یعقومدیآ یم مدای . تسا یندرکانرواب هک میریگ یم
هدهاشم هطوبرم یاه  نامزاس رامآ قبط ناریا رد لغش رازه تفه دودح مدوب

. دوب هجوت  بلا ج رایسب میارب عوضوم نیا و مدرک
میدرک ادیپ ار هعماج لیامت و مینک یم یسررب هعماج رد ار دارفا ناجیه یتقو
تسا ریبدت یرس کی دنمزاین مادقا نیا یلو درک مادقا دیاب و درک للعت دیابن رگید

و میرب یم تذل نامدمآرد زا جوم رب راوس میشاب هتشاد رظن رد هک  یتروصرد هک
. مینک  یمنام ژی رنا و تقو زا ار هدافتسا تیاهن

تاناویح هب ندروآ ور ناوت یم ار دارفا دیدج اه  شیارگ زا یکی لا ثم  ناونع هب
زا هخرچ ره رد نتفرگ رارق بوخ . تسا دشر لا ح رد رایسب هک تسناد یگناخ
یاذغ زا . تسا تمس نآ هب الت یامت اریز دوب دهاوخ روآدوس ام یاربراک نیا
ناوت یم ار راک نیا یارب زایندروم تاموزلم ریاس و یصصخت کینیلک ات تاناویح
نیا رد مه یقیقحت دیاب امتح یلو دراد لا ثم بلا ق همه اه نیا هتبلا ) . درب مان

( میهدب ماجنا دروم
و ملا س یاهاذغ تمس هب دارفا شیارگ منزب ناتیارب مناوت یم هک یرگید لا ثم
زا ًاملسم اهاذغ کبس نیا شورف ای دیلوت ای و نیمأت اب . تسا یعیبط ای کیناگرا
کمک مه هعماج یلک تم هبسال نینچمه و دوب میهاوخ رادروخرب یبوخ دوس

. میا  هدرک یبوخ
تمدخ ای لوصحم هک تسا نیا مینک یسررب مهاب میهاوخ یم هک یدعب هتکن
هباشم لوصحم همه نآ نایم زا یرتشم هک دراد یزیامتم هطقن هچ توافت هچ ام

. دربب هرهب ام تامدخ زا هک دشاب لیامتم ای و دوش ام لوصحم دیرخ قاتشم
یزادنا هار دیدج راکو  بسکدیهاوخ یم هک نازیزع امش یارب هتبلا ) هناتخبشوخ
رایسب یفیک حطس ظاحلزا الت وصحم ای تامدخ یرایسب رضاح لا ح رد ( دینک

. درک بذج ار نایرتشم زا یرایسب ناوت یم بلا ج هدیا کی اب هک ؛ دنشاب یم فیعض
هکنیا و میوگب ًامتح ناتتمدخ دیاب هک تسه هتکن کی مدرکن شومارف ات هتبلا
دینک یزیر  همانرب نآ قبط و دیهد رارق رظندمًامتح ار روشک یلک یداصتقا طیارش

. درک لمع لوصا نیا یانبم رب دیاب یراذگ  تمیق دننام اه  تمسق زا یرایسب رد اریز
الت وصحم اب هک دنتسه تکرش ای هاگشورف یرایسب هک مینیب یم عقاوم یخرب

www.takbook.com



www.salimiaan.com

یرتم شش

30

رد هن و ناشیراک دنوررد هن یرییغت هنوگ  چیه یلو دنتسه تیلا عف لا ح رد هباشم
رصقم یسک هچ ًاعقاو . دننک یم هلا ن و هآ رازاب طیارش زا و دنهد یم ناشلوصحم

رد خأل هک یطاقن ندرک ادی پ و راکو  بسک نامه دروم رد قیقحت ی مکاب . تسا
ناوت یم هطیح نآ رد ون و دیدج راک کی هئارا نینچمه و دوش یم ساسحا اه نآ

و شناد بسک و رکفت ، قیقحت یمک دنمزاین طقف . دیسر یگرزب یاه  تیقفوم هب
. تسا تیق خال تیاهنرد

یتاذ تروص هب یصخش ره هک تسین یزیچ تیق خال هک مینادب مه ار نیا دیاب
هکلب تسین روط نیا هن . دنتسه مورحم نآ نتشاد زا نیریاس و دشاب هتشاد ار نآ
ناوت  یمنامرظندروم هطیح رد تاع ال طا ندروآ تسد هب و قیقحت یسررب اب

و دوش دازآ یمکات تشاذگ دازآ ار نهذ دیاب طقف تشاد ار یرامش یب یاه  تیق خال
. دزادرپب رکفت هب میهدب هزاجا

راک عورش یارب میت لیکشت
یگرزب یاه  تیقفوم هب دشاب  یمیت تروص هب رگا نم رظنزاراکو  بسک عورش
یمیت تروص هب هشیمه نآ شرتسگ نینچمه و مراکو  بسک عورش و ؛ دسر یم
هتشاد دیاب ار ییاه مالک هچ و مینک باختنا ار هورگ نیا روطچ لا ح . تسا هدوب

. میدنبب یبوخ هورگ هک میشاب
دارفا باختنا هب دیاب ًامتح یراذگ  فده زا لبقام هک تسا نیا لوا هتکن
شلی لد ؟ تسیچ راک نیا لیلد هک تسا نیا دیآ یم نهذ رد هک ی لا ؤس . میزادرپب

ره هب ریسم لوط رد و مینک باختنا فده یانبم رب ار دارفا رگا هک تسا نیا
. میروخ یم لکشم هب هک تساجنیا مینک ضوع ار ریسم میدش روبجم یلیلد
رد لر تنک و نداد هزیگنا هب زاین رگید مینک باختنا ار هغبان دارفا رگا نی نچمه

. دوش یم ماجنا اهراک راکدوختروص هب و دنرادن اهراک ماجنا
هتشاد رظن رد دوخ هورگ یارب ار هزیگناابرایسب و یوق دارفا دیاب نینچمه

اب دیاب ام یمیت مه هک تسا نیا منک حرطم دیاب اجنیا هک یمهم عوضوم . میشاب
دشاب هتشاد یناوخ مه میراد رظن رد دوخ راکو  بسک یارب هک یلک یق ال خا لوصا

. تسین حرطم اهنت ندوب یوق فرص و
کیرش ناونع هب تسود باختنا رد منک حرطم دیاب اجنیا هک یمهم یلیخ ثحب
ساسحا اریز منک یم هص خال ار مفرح لک هلمج کی اب هک تسا یمیت مه و یراک

یم
منک
هک
نیا
لمج
ه

: تسا هتشاذگن یقاب ار ای هتفگان فرح

یراذگ  هیاپ زا رتهب یلیخ تراجت کی رد تسود کی ندرک ادیپ »
«. تسا هناتسود هطبار کی ساسا رب تراجت کی

رلفکار
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کی دنریگ یم میمصت هناتسود عمج کی نتشاد فرص هب دارفا زا یرایسب
هدش  عورش هناتسود هطبار کی  هیاپ رب هک یراکو  بسک . دننک عورش ار راکو  بسک

هناتسود طباور و تاساسحا ریثأت تحت هراومه یلو دنک راک تسا نکمم دشاب
ًامومعاه  تراجت زا لکش نیا هک تسا لیلد نیمه هب و دوب دهاوخ هورگ صاخشا

ریثأت تحت زین ار ریگرد دارفا هناتسود هطبار یتح و دوش یم وربور تسکش اب
. دهد یم رارق

راک عورش یارب زای ندروم هیامرس
راک عورش یارب هک نیا و تسا هیامرس نیمأت نانیرفآراک یاه  هغدغد زا یکی
زا کیره هک تسا یتوافتم یاه  شور راک نیا ماجنا ی ارب . دنرادن هیامرس یخرب
هب ای و مینک دامتعا بلج هک تسا نیا شور کی . درک هدافتسا ناوت یم ار اه نآ
ناوت یم رابتعا نیمه زا و میرادروخرب یرابتعا زا میا  هتشاد هک یگدنز کبس لیلد

. درک هدافتسا هیامرس بذج یارب
دیریگب ضرق ناونع هب ار یلوپ دیناوت یم ناکیدزن زا و دوخ هداوناخ رد رگا

نیا ًامتح هک تسا مهم رایسب هتکن نیا و ؛ دیراد شیپ رد ار یبوخ رایسب تصرف
هب ار لوپ نآ یصخشم نامز  تدم کی رد هک دیهدب لوق و دینک ضرق ار لوپ
ار لوپ غلبم نیا هک تشاد دصق ناتردپ لا ثم  ناونع هب رگا . دینادرگرب شکلا م

یطیارش رد رگا ًامتحو دینکن لوبق ار راک نیا دریگن سپ ار نآ و دنک ناتکمک
و صخشم خیرات اب دیسیونب ناتردپ هجو رد کچ کی دیراد کچ  هتسد هک دیتسه

. دینادرگرب دیاب هک یغلبم اب
هک ما  هدید ار یدارفا رایسب هچ و تساما  هتشذگ هبرجت قبط یلبق یاه  تبحص

نوگانوگ لی دال هب یلو دنا  هدرک عورش ار یراک یردپ هیامرس نتشاد اب
نیا مرادندصق هتبلا . دنا  هداد  تسدزا ار نآ و دننک تبقارم لوپ نآ زا دنا  هتسناوتن
یلیخ ناشردپ کمک اب هک یدارفا رایسب هچ ، منک  یمومع همه یارب ار عوضوم

هچ دنتشادن هداوناخ یاضعا رگا هدمآ  شیپ یلا ؤس یخرب ی ارب . دنا هدش قفوم
زا لبق هک تسا نیا مینک یم یگدنز رد ام هک ییاه  تلفغ نیرت مهم زا یکی ؟ مینک
هب هک ین فال » مییوگ یم نامدوخ اب و مینک یم تواضق مینک تساوخرد هکنیا
و تایعقاو رب ینتبم هتبلا ار ندرک یضار نفو  توف رگا ی لو .« هد  یمن لوپ نم
راک نیا سپ زا یتحار هب دینادب ، مداد حیضوت نوتارب ًال بق هک یلحارم هیلک
لثم هزات طیارش و تسا هداتفین یقافتا چیه ، دشن یضار مه رگا و دییآ  یمرب
. میهدب ار دوخ داهنشیپ هک رتهب هچ سپ میا  هدزن یفرح ام هک تسا االن نیمه
میتسه اه نآ اب طابترا رد هک یدارفا هیلک و ناراکمه زا باال بلطم دروم رد
هناسمتلم ام تساوخرد دیابن هتبلا و مینک حرطم ار دوخ تساوخرد میناوت یم

ار یراذگ  هیامرس نیا هک دیناوتب دیهد یم جرخ هب هک یشوهاب نیع رد دیاب دشاب
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رب ینتبم ًال ماک دیاب حرط هتبلا . دینک دادملق دوخ لباقم صخش یارب یتصرف
. دشاب هدش  ماجنا یفاک و مز ال تاقیقحت ًامتح و دشاب تایعقاو

یبایرازاب ای یگدنشورف راک زا هک تسا نیا منک یم هیصوت هک یرگید شور
لی دال متبحص نیا ی ارب . دینک عورش دوخ هباشم لوصحم ای و دوخ لوصحم
زا یرایسب هک تسا نیا لوا هتکن . منک یم هئارا ناتتمدخ هک مراد ینوگانوگ
و یبایرازاب راکاب ناریا زا جراخ رد هچ و ناریا رد هچ راکو  بسک ناگرزب
نآ رد هک ییا هتکن اهنت تسا ییا هفرح رایسب راک نی ا . دنا  هدرک عورش یگدنشورف
راک یریگدای یارب هک دیشاب هتشاد دای هب هشیمه هک تسا نیا تسا هتفهن
لوپ دیاب هک تسا یمهم هتکن رایسب لوپ بسک هتبلا . لوپ بسک یارب هن دینک یم

. دینکن جرخ هدوهیب ار نآ و دینک ظفح ار دوخ
دیسانش یم ار راکو  بسک کیاه  هاگولگدینک یم عورش یبایرازاب راکاب هک  یماگنه
دیریگب دای بوخ ار راک نیا هچنانچ و دنتسه نآ مهم زج یبایرازاب و شورف هک
دیدرک عورش ار دوخ یتامدخ راک یتح ای و دیدرک دیلوت ار دوخ لوصحم هک دعب

مهم رنه نی نچمه . تسا هدش  نیمضت تیقفوم و دییآ  یمرب ناتراک  سپ زا یتحار هب
انشآ تسا راکو  بسک رد مهم یاه  شلا چ زا یکی هک ار مدرم تسد زا نتفرگ لوپ

تساوخرد امش زا و متفگ مک میوگب شور نیا یاه  یبوخ زا هچ ره . دیوش یم
. دیهدب ماجنا ار راک نیا دیراد مه هیامرس رگا یتح منک یم

ای و دیهد ماجنا تکرش کی اب دیناوت یم ار متفگ هک یشورف ای یبایرازاب راک
نم هک تسا نیا دیآ یم شیپ اجنیا هک یمهم لا ؤس . دینک عورش ناتدوخ هکنیا

؟ منک عورش یروطچ مرادن  لوپ هک
هک یصخش زا یرادن مه لوپ لا یر کی رگا . نک عورش مکاب هک تسا نیا باوج
هب سنج یرادقم و دنکب ارامش تنامض هک دینک تساوخرد دراد دامتعا امش هب
عورش یسایقم هچ رد ار ناتراک هک نی ا . دینک عورش ار دوخ راک هک دهدب امش

دوس دعب و ؛ دیربب باال ار دوخ دشر دصرد هک تسا مهم نیا تسین مهم دینک یم
ناتسود . دیهد هعسوت ار نآ و دینک ناتراک هیامرس ار دوخ یاه  شورف زا لصاح
تعسو اب دیشابن نارگن میوگ یم ما  هدرک هبرجت اراه هار نیا هک یسک ناونع هب
هتشاد تقادص ، میشاب هتشاد لماک نامیا ادخ هب . تسا یلا ع ناتتفرشیپ ناتدید

ییا هظحل چیه هک تسا نیا مهم یلیخ فرح کی و مینکراک هناراکادف و میشاب
. شزومآ زا نینچمه و دیوشن لفاغ باتک ندناوخ زا

هک یراذگ هی امرس . مینک یراذگ  هیامرس دوخ شزومآ یور دیاب میناوت یم ات
ار نامراکو  بسک و ام ناج عقاوم یخرب و دوب دهاوخ رتشیب رایسب نآ تشگزاب

یتبحص مه زا و مناد یم باتک ار مدوخ یامنهار و تسود هشی مه . دهد یم تاجن
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. مرب یم تذل ما یلا ع رایسب ناتسود نیا اب

مداد خساپ دنتسه وربور نآ اب دارفا هک اه  هناهب زا یرایسب هب هتشذگ بلا طم رد
و دهد یم تاجن ار ام ناج هک یزیچ اهنت طقف . نیرت  هدیچیپ ات متفگ نیرت  هداس زا

. تسا ندرک مادقا منک عورش ار دوخ راکو  بسک ات دوش یم ثعاب

جراخم و هنیزه تیریدم
هب میناوت یم یتحار هب مینک تیاعر ار راکو  بسک حیحص لوصا هک  یتروصرد
راک هب ار نامش تال مامت هک ی تقو . میسرب ، میراد دمآرد هنی مزرد هک یفادها
یزیر  همانربًاعقاو و مینک یم نامراکو  بسک ریگرد ار نامدوخ رکف و میریگ یم

رت مهم رایسب ی لو . مینیب یم ار تسا ام بولطم دمآرد هک شا  هجیتن میراد قیقد
. تسا اه  هنیزه تیریدم دمآرد زا

نیا هک مینک رکف ادتبا رد ار مینک هنیزه میهاوخ یم هک لا یر ره هکنیا ینعی
ره رد لا ؤس نیا ندی سرپ . هن ای و دناسر یم ام نایفارطا و ام هب یدوس ایآ هنیزه
هک مینک تداع یدنور هب ات دوش یم ثعاب مینک جرخ  لوپ میهاوخ یم هک یتلا ح

طیارش تدمدنلب رد هک دوش یم ثعاب و دزاس یم هدنیآ رد ار ام یگدنز تداع نیا
. میشاب هتشاد ار یبوخ یلیخ

مراذگب کارتشا هب مهاب تمسق نیا رد مراد تسود هک یرگید مهم رایسب هتکن
رس هب شدوخ جوا رد رازاب و دریگ یم ام هب رازاب الح طصا هب یتقو هک تسا نیا
دیاب هک تساجنآ دوش یم ریزارس نامبیج هب لوپ جوم جوم نینچمه و درب یم

ار نآ و درک ظفح ار لوپ هک دوب نیا رکف هب رتشیب و دیشک رتشیب ار اه  هنیزه زمرت
. دوش رتشیب زورره لوپ نیا ات مینک یراذگ  هیامرس یرت  نئمطم یاج رد

یخرب هب همادا رد هک تسا یدایز یاه نف مینک هنیزه هنوگچ هکنیا یارب هتبلا
لوپ دیاب ًامتح هک تسا زادنا  سپ ثحب دراوم نیا زا یکی . منک یم هراشا اه نآ زا
چیه رد هک یباسح رد ار نام لک دمآرد زا دصرد تسیب نازیم هب ار دوخ

: مهم لوق کی
ار راک نیا و منک یم هعلا طم ار مدوخ هزوح هب طوبرم یاه  باتک دعب هب نیا زا
رد هک ییاه  هرود رد نی نچمه . مهد یم ماجنا دشاب هقیقد هد  یزور رگا یتح

مراکو  بسک یارب زایندروم دراوم و یدرف دوبهب یاه  هرود هب طوبرم یاه  هزوح
باتک دش مامت هک بلطم نی ا . مشاب نیرتهب مدوخ راک رد ات . منک یم تکرش تسا

. منک یرادیرخ تنرتنیا زا رگا یتح منک یم هیهت باتک ًاعیرس و مدنب یم ار
هماندهعت ناونع هب مراد لوبق یلیخ هک یسک هب ار هتشون نیا هیبش نی نچمه

. مشاب نآ یارجا هب مزلم ات مهد یم
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یلیخ نی ا . مینک هدرپس دیاب میشاب هتشاد یسرتسد نآ هب میناوت  یمن یطیارش
نیا هب تسد یطیارش چیه رد هک میهدب دوخ هب ار شزومآ نیا هک تسا مهم
زور نیا اریز ادابم زور یارب مینکن یراذگ  هدرپس طلغ رکف نیا اب و مینزن لوپ

نامریگلفاغ تصرف کی رد و دزاس یم تصرف نیلوا رد شدوخ یارب نهذ ار ادابم
. دنز  یمنام  هدرپس نمرخ هب ار شتآ و دنک یم

هب عیرس تفرگ قنور ناشراکو  بسک یتقو یخرب هک منیب  یماه  تقو یلیخ
رد هک یدراوم یارب لوپ نیا هنیزه هب دننک یم عورش و دنور یم قربو  قرز تمس

ناشیارب هک نیا امک دنک  یمن ناشراکو  بسک تفرشیپ و دشر هب یکمک عطقم نآ
. دراد دراوم یخرب رد مه ررض

دشر ثعاب توافت نیا و دراد توافت رایسب ندرک جرخ اج هب اب ندرکن جرخ
رکف هب دیاب دش رت  یوق نامتیلا عف راکو  بسک رد یتقو مک مک . دوش یم یریگمشچ
رایسب نخس . درک یراذگ  هیامرساه نآ رد و تفر یراذگ  هیامرس بوخ یاه  تصرف

رد تسایند دنمتورث صخش نیموس رضاح لا ح رد هک تفاب نراو زا یا  هدنزومآ
. منک لقن ناتیارب هنیمز نیا

وا هب هک ینامز و ؛ دنک یم فیرعت تیلباق هریاد مان هب یا  هریاد تفاب نراو
ناشیا دنک یراذگ  هیامرس یتنرتنیا تکرش یرس کی یور رب ات دوش یم داهنشیپ

ار وا هیقب ودنریگ داقتنا داب هب ار وا نارگید هک دوش یم ثعاب و دنک  یمن لوبق
دوب اجنیا و درک تفا ماهس هیلک یتدم زا سپ . دندیمان یتنس و ریپ راذگ  هیامرس

ار راک نیا یزوریپ زار ات دنتساوخ وا زا و دنتفر تفاب نراو تمس هب همه هک
مدوخ یاه  تیلباق هریاد رد طقف نم هک دندرک الم عا طقف ناشی ا . دیوگب ناشیارب

. دوبن نم تیلباق هریاد رد عوضوم نآ و مدرک تیلا عف
زگره اه هار ریاس ای و نارگید شرافس هب ار دوخ لوپ هک نیا ینعی
نودب هکنیا لا متحا و تسا زیمآ  هرطاخم رایسب راک نیا اریز دینکن یراذگ  هیامرس

. تسه میهدب تسد زا ار هیامرس و مینک مادقا ریبدت

راکو  بسک رد نآ شقن و تروشم
لا ح رد هک  یتقوًاصوصخ نامراکو  بسک تفرشیپ نیح رد هک یمهم ثحب

نینچمه و یقوقح لئاسم رد اه  ثحب نیا . تسه تروشم هب زاین تسا تفرشیپ
ار یگرزب رایسب شقن هک مهم رایسب عوضوم ود . دنتسه یرادباسح یاه  ثحب رد

. دننک یم افیا نامراکو  بسک یرادیاپ نینچمه و تابث رد
اب ًامتح رگید دراوم یرایسب و مز ال یاهزوجم نتفرگ ، اهدادرارق نتسب ماگنه رد

دیرادراک نیا یارب یمک لوپ راک یادتبا رد رگا . دینک تروشم ناترادباسح و لیکو
هرواشم تقو کی نتفرگ اب و دیریگب تقو  مامت رادباسح ای و لیکو هک تسین مز ال
ثحابم یارب نینچمه .و دینک عفر ار دوخ تاماهبا و االت ؤس هیلک دیناوت یم

ار راک نیا یرادباسح یاه  هرود هعلا طمابدیناوت یم راک یادتبا رد یرادباسح
. دیربب هرهب ناترادباسح تروشم زا ینارحب طاقن رد و دیهد ماجنا ناتدوخ
یرادباسح رد هک تسا مهم رایسب دینک یم باختنا تروشم یارب هک یرادباسح
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نیدنچ زا دیناوت یم راک نیا یارب .و دشاب هتشاد ار یفاک هبرجت اهراکو  بسک
عون کی دارفا نیا اب هرواشم ناتسود دینیبب . دیسرپب لا ؤسراکو  بسک بحاص
ناتراکو  بسک هب ربارب نیدنچ دیناوت یم نآ تخادرپ اب هک تسا یراذگ  هیامرس

اب دروخرب ریسم لوط رد اریز . دینک رود فلتخم یاهدنزگ زا ار نآ و دیناسرب دوس
زوریپ ًامتح تروشم نآ هب لمع و تروشم اب یلو تسا دایز هنوگ نیا الت کشم

. دوب دیهاوخ
دینک تروشم راک عورش زا لبق دوخ رادباسح اب دیاب ًامتح یتایلا م ثحابم رد

هب روبجم دعب ات دیهد ماجنا ار تسا مز ال هک ییاه  مادقا موزل تروص رد ات
. دیوشن تفگنه یاه  هنیزه تخادرپ

مراکو  بسک رد تروشم زا هبرجت دنچ
ار ناش  ییاذغ داوم زا یتمسق هناخراک کی یارب دیآ یم مدای تسرد
زا مینک تخادرپ تایلا م میدوب روبجم راک نیا یارب و مینک نیمأت میتساوخ یم
ام طسو نیا و درک یم تفایرد تایلا م ام زا مه هدننکدیلوت هناخراک مه فرط نآ

ینویلیمدنچ یاهررض میدرک  یمن تقد رگا و میدش یم لکشم و یگناگود راچد
ًال ماک ارم و مدرک تروشم مدامتعا دروم رادباسح اب تلا ح نیا عفر یارب . میداد یم
هب حیحص تروص هب تایلا م تخادرپ اب ار یبوخ دوس میتسناوت و درک ییامنهار

. میروایب تسد
ینویلیمدص دنچ دادرارق کی رد نینچمه

و دامتعا دروم لیکو هب دادرارق نتسب یارب
نتسب ماگنه و مدرک هعجارم ما  هتشکراک
کمک هک درک صخشم ار یطیارش دادرارق

رد زا ارم یتح و درک نم هب ار ینایاش
اب . داد تاجن نتفر یلا م دایز الت کشم
ام لباقم فرط درک مولعم هک یطیارش
اب ام لیکو مه لیلد نیمه هب و درکن تقفاوم

هجوتم اهدعب و درکن تقفاوم دادرارق نتسب
نیا اب و دندوب رادرب کاله دارفا نیا هک میدش
دنچ ماد زا ناموت 50000 اهنت فرص و راک

. متفای ییاهر ررض ینویلیمدص

رازاب تاقیقحت

یبتک لوق
....................................... نم

رد هک مهد یم لوق ..........
یرادباسح و یقوقح دراوم

رادباسح و لیکو اب ًامتح
مدامتعا دروم و هتشکراک

لوپ فرص و منک یم تروشم
. مناد  یمن هنیزه ار دروم نیا رد
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کی یزادنا هار یارب درکلمع هوحن دروم رد ار یتاحیضوت لبق یاه شخب رد
و بسک ره رد مهم یاهتمسق زا یکی هک تمسق نیا رد . میدرک هئارا راک و بسک

قیقحت اب هک میا هدید ار یقفوم یاهراک و بسک رایسب هچ . میزادرپ یم ، تسا راک
دنرایسب هچ .و دنا هدیسر تیقفوم هب و هدرک عورش ار یراک و بسک حیحص

هدش هجاوم تسکش اب و هدرک عورش ار یراک قیقحت نودب هک ییاهراک و بسک
. دنا

دندرک هعلا طم ار « دندش ضرقنم مه اهروسانیاد » ناونع اب مباتک هک یناتسود
هراشا یبایرازاب تاقیقحت ثحب هب ادتبا رد مباتک مود شخب رد هک دنناد یم امتح

. ما هداد حرش ار نآ مز ال یاه کینکت و ما هدرک
نآ زا مه هظحل کی یتح دیابن هک دراد تیمها تاقیقحت ردقنآ لا ح ره هب یلو

. دنک دراو ن امراک و بسک هب ار یکلهم هبرض هک تسا نکمم اریز ، دش لفاغ
هک ییاه هطقن رد یتافیرشت تروص هب یناروتسر ندرک ریاد لا ثم ناونع هب

تسکش هب موکحم و تسا یهابتشا راک ، تسا فیعض دارفا یداصتقا عضو
. تسا

ابقر ليلحت
نآ هب دياب دوخ راك و بسك يزادنا هار زا لبق هك يدراوم نيرتمهم زا يكي
دياب ادتبا رد هك تسا تروص نيا هب راك ماجنا شور . تسا ابقر ليلحت د، وش هجوت

ار تسا راك و بسك بحاص مان و سردآ : لماش هك ار دوخ ياهبيقر هيلك تسيل
. مينك مهارف

و لوصحم موزل تروص رد و درك يسررب ار اهنآ يگمه راك دنور دياب نآ زا سپ
. مينك يراديرخ ار دنراد يرتشيب هجوت بلج هك ار اهنآ زا يخرب تمدخ اي

هضرع لوصحم اهنآ رد هك يياههاگشورف و لوصحم هئارا هوحن هب دياب نينچمه
. ميشاب هتشاد ار مز ال تقد ، دننك يم

تبث ار عياقو رگا . تسا عياقو نيا تبث تسا مهم راك نيا رد هك ييا هتكن
راك نيا نينچمه . ميشاب هتشاد اهنآ زا يتسرد ليلحت ميناوت يمن ، ميشاب هتشادن
ماجنا لحارم هيلك رد و راك همادا رد دياب و دوش ماجنا راك يادتبا رد اهنت ديابن

. دريذپ
ليلحت . تسا يمازلا راك رب ينتبم يق ال خا لوصا تياعر ثحب نيا رد هتبلا

نينچ دادخر تروص رد هك ددرگ بيقر بيرخت هب رجنم تياهن رد ديابن بيقر
تسين ام راك و بسك صالح هب هك يدايز رايسب دراوم دادخر رظتنم دياب يقافتا

. ميشاب
هب ار مينك يم لا بند نامنهذ رد ام هك يريسم دياش هك دوش يم ثعاب راك نيا
هك يتروص رد و مينك هدهاشم اهراك و بسك رياس رد ار شا هجيتن عقاو روط
تسا هدش مه ارجا رگا نينچمه . مينك رظن فرص نآ يارجا زا هدوبن تبثم هجيتن
. ميشاب ناملوصحم اي و حرط يارب يديدج تيق خال لا بند هب هك تسا رتهب
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تيق خال يمك
يراك و بسك ره . تسا هتشذگ يلومعم راك و بسك كي يزادنا هار نارود رگيد
دوجو بيقر نآ رد امتح دشاب حيحص نامتاقيقحت رگا مينك عورش ميهاوخب هك

. دراد
؟ دراد زاب هار همادا زا ار ام و دوش ام ندش فقوتم ببس راك نيا دياب ايآ يلو
ام اريز . تسا يفنم خساپ دشاب هتشذگن يليخ راك و بسك نآ رمع زا رگا اعطق
رد رگا . ميسرب يبوخ رايسب جياتن هب نامراك و بسك رد تيق خال اب ميناوت يم

هجاوم تسكش اب املسم ميشاب هتشادن يصوصخ هب زيامت نامراك و بسك
. دش ميهاوخ

هب دياب دنور نيا هكلب دشاب لا س كي و زور كي يارب اهنت ديابن مه تيق خال نيا
هدامآ دياب ام هظحل ره ينعي . دوش تياعر نامراك و بسك رد موادم تروص

نيا رد اريز ، ميشابن نارگن دوش يپك بيقر طسوت نام هديا هكنيا زا و ميشاب
. ميراد تسا هدش يراك شكچ بوخ هك ارجا هدامآ هديا كي لقادح ام هظحل

ینایاپ نخس
میراذگب نایم رد هک میدرک یعس ار یدایز بلا طم رگیدمه اب باتک لوط رد

اپ و مینک مادقا هک نیا و ددرگ  یمرب نامدوخ هب زیچ همه هک تسا دعب هب اجنیازا
کی . مینکن یطیارش چیه ریگرد ار نامدوخ و میراذگب راکو  بسک هصرع هب
کی اجنیا . دراذگ یم هیام شراک یارب ناجو لد زا ًاعقاو و تسا قشاع نیرفآراک
هب ام تیاس رد تیوضعاب و دیتسین اهنت هکنیا و میوگب مهاوخ یم هتکن
، دیوش دنم  هرهب ام یهارمه و بلا طم زا دیناوت یم www.salimiaan.com سردآ

علطم دنوش یم هئارا ژه یو تروص هب هک ییاههاگراک و اه هرود رد نینچمه
. دیوش

: هنومن
دنتسه يمك رايسب دادعت دياش . مينك يم ركف يسكاو لغش هب ام زا كي مادك

يكي اميسكاو يلع يلو . دننك يم ركف ال صا يراك و بسك نينچ نتشاد هب هك
دشاب هتشاد تيلا عف راك نيا رد تيق خال نتشاد اب هتسناوت هك تسا يدارفا زا

. دوش هدرب مان وا زا مه يفلتخم ياه تياس بو رد و
حرط و اه هديا زا و دراد رايس يسكاو هك تسا يدارفا هلمج زا اميسكاو يلع

. دنك يم هدافتسا شراك و بسك رد يدايز هناق خال ياه
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ار باتک نیا و دیتشاذگ نامز ناتدوخ هدنیآ یارب هکنیا رطاخ هب امش تمه زا
ار یقنوررپ و نشور رایسب یاهزور و مرادار یراذگ ساپس لا مک دیدرک هعلا طم
و تقادصاب متسه نئمطم . مدنموزرآ ناتراکو  بسک یارب مه و امش یارب مه

. تسین ناتیاپ شیپ رد یزوریپ زج هب یهار دیرب یم راک هب هک یراکتشپ
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