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 ناور تمالس و نارحب تیریدم
 ناریدم هژیو

 
 يربهر ؛دراد مهم شخب ود و تسا زیگناربشلاچ و هدیچیپ نارحب طیارش رد ینامرد و یتشادهب ياهمیت و اهنامزاس تیریدم
 ،دارفا یتخانشناور ياهزاین تخانش .تسا زاین دروم رتشیب رایسب يربهر شقن نارحب طیارش رد .روما نداد ناماسورس و
 .دینکن شومارف ار دوخ يربهر شقن .تسا يرورض اهنارحب رد میت هیحور و هزیگنا ظفحو ،بوخ طابترا ،سرتسا تیریدم
 رظندم ار ریز دراوم نارحب طیارش رد بولطم تیریدم و ینامرد تامدخ هدنهدهئارا فلتخم ياهمیت یگدامآ زا نانیمطا يارب
 :دیهد رارق
 

o ریگارف یسرت ام هعماج یتیریدم کبس رد .تسا طیارش ندوب ینیبشیپلباقریغ و ماهبا ،دارفا بارطضا لیالد نیرتمهم زا یکی 
 رتشیب رایسب نآ یفنم تارثا زا قیقد یناسر عالطا تبثم تارثا دهدیم ناشن دهاوش هک یلاح رد .دراد دوجو تاعالطا راشتنا زا
 زا و دیشاب قداص طیارش دروم رد اهنآ اب و دیهد رارق میت رایتخا رد عقوم هب ار قیقد تاعالطا تسا ریذپناکما هک اجنآ ات .تسا
 بسانتم هک تسا دیفم ینامز یشخب نانیمطا .دینکن عانتما اوران تاظحالم یخرب لیلد هب يرورض تاعالطا نتشاذگ رایتخا رد
 یب بجوم تسا نکمم هک اجبان یشخب نانیمطا زا .دننک یهارمه امش اب امش ناراکمه ات دشاب قیقد دهاوش ساسا رب و
 .دینک زیهرپ دوش يدامتعا
o شور يزاجم ياضف ياهلاناکو اههکبش .دنک یم کمک نارحب تیریدم و شنت شهاک هب ناراکمه اب دمآراک و هنامیمص طابترا 

 يرورض دراوم هب دودحم ار تاسلج هکنیا نمض  .دوش دودحم نآ زا هدافتسا تسا رتهب و تسین دارفا اب طابترا يارب يدمآراک
  .دینک رازگرب دوخ میت دارفا اب یهاتوک و مظنم تاسلج دینک یعس ،دینکیم

o دروم رد اهنآ زا  .دیسرپب ار اهنآ لاح .دیسانشب ار دینکیم راک اهنآ اب هک يدارفا :دینک تیوقت ار یمیت راک و تیامح گنهرف 
 عوضوم هب ار دوخ ياهتبحص .دییوگب اهنآ هب زین دوخ ياه ینارگن دروم رد دیدوب تحار رگا و دینک لاؤس ناشیاه ینارگن
   .دینک تبحص زین يرگید ياهعوضوم دروم رد و دینکن دودحم راک و نارحب
o اهنآ هب .تسا یعیبط اهشنکاو رثکا و دنهدیم ناشن شنکاو نارحب و سرتسا هب یتوافتم لکش هب امش میت دارفا زا کی ره 

 و بارطضا راچد و دنتسه نارحب لوا طخ رد هک ار يدارفا دینک یعس .دینزن ندوب یعیبطریغ ای ،ندوب فیعض بسچرب
 درکلمع رب ای هدش ینالوط دارفا سرتسا هکیدراوم رد .دینک کمک اهنآ هب دیناوتب ات دینک ییاسانش دناهدش يدیدش ياهینارگن
 نیا لیهست يارب مزال تامادقا و دنریگب کمک سانشناور ای کشزپناور زا لیامت تروص رد دینک هیصوت ،هتشاذگ يدج ریثات اهنآ
  .دینکن رارصا اعبط هتبلا .دیهد ماجنا ار دنیارف

o تبثم دروخزاب دوخ میت دارفا هب  ،دننک یم هزادنا زا شیب ياه دروخرب نارگید کچوک ياهاطخ اب ،سرتسا ماگنه الومعم دارفا 
 تسرد هب طیارش نیا رد ار ینارگید دننک یم یعس مه یخرب .دینک قیوشت ار ناششالت و دینک رکشت اهنآ زا ،دیهدب هناقداص و
 ای تسرد مادک هک دینک عناق ار اهنآ و دینک لالدتسا دراوم نیا رد هک دینکن شالت .دننک نایب ار نیا و دننادب رصقم تسردان ای
 .دیسانش یم ار ناشیاه هغدغد دیهد ناشن هک تسا نیا مهم .تسا تسردان
o نارامیب و ناراکمه ،تالکشم اب دروخرب رد شمارآ و طلست اب هارمه يا هفرح راتفر ،ینارحب طیارش مغریلع هک دیشاب بقارم 

 يا هفرح راتفر هک دینک تقد .دریگیم لکش امش راتفر هدهاشم اب امش میت درکلمع و هزیگنا زا یمهم شخب .دیشاب هتشاد
  .دشاب رتگنر رپ ناتیتیریدم شقن هب تبسن امش يربهر شقن هک تسا ینامز

o هجوت اذغ و یندیشون ندوب سرتسد رد هب .دیریگب رظن رد ناشتحارتسا يارب یبسانم ناکم .دینک هجوت دارفا هیلوا ياهزاین هب 
 .دننک راک فظوم تعاس زا جراخ رد هنابلطواد دنراد لیامت ای و دننکیم راک تحارتسا نودب و ینالوط تاعاس دارفا یضعب .دینک
 راک هزاجا اهنا هب موزل تروص رد و دننک تحارتسا تسا نکمم هک يدح ات هک دینک قیوشت ار اهنا ،دارفا نیا زا ینادردق نمض
 یلغش یگدوسرف زا يریگشیپ و دارفا ناوت و يژرنا ظفح دراد همادا هتفه دنچ يارب نارحب هک ییاهنامز رد .دیهدن دح زا شیب
 کی لنسرپ یتح .دشاب هتشاد یتوافتم یتخانشناور ياهزاین تسا نکمم ینامزاس ای زکرم ره لنسرپ هتبلا .تسا يرورض اهنا
 هب ار توافت نیا دینک یعس .دنشاب توافتم هنیمز نیا رد تسا نکمم فلتخم ياهشخب ای یلغش ياه هدر رد مه صاخ زکرم
 .دینک مادقا طیارش اب بسانتم و دیسانشب تیمسر

o هب .دنتسه فلتخم دارفا عقوت و راظتنا ای ،شنزرس ،نارگید يرگشاخرپ ای مشخ ،ناوارف ياهداقتنا ضرعم رد ناریدم بلغا 
 ماجنا ار تسرد راک ات دیا هدرک ار دوخ یعس امش و تسین نکمم دارفا مامت تیاضر بسک هک دینک يروآدای ناتدوخ
 .تسا ناراکمه يوس زا تامیالمان لمحت تیریدم زا یتمسق و تسا دنمشزرا رایسب دیهد یم ماجنا امش هک يراک.دیهد

o يزاجم ياههکبش ررکم ندرک کچ .دینک رود راک زا ار ناتنهذ هاتوک دنچ ره یتاظحل دینک یعس .دینک تبقارم ناتدوخ زا 
 راک لحم رد .دنک دودحم دیراد زاین يژرنا و ناوت یبایزاب يارب هک ار امش تحارتسا نامز و هدرک رتشیب ار امش سرتسا دناوتیم
 همانرب ناکما دح ات .دینک هدافتسا سرتسا و شنت شهاک يارب زاب ياضف رد ندز مدق دننام ارجا لباق و هداس ياهشور زا
 ار نیئفاک فرصم ..دیشاب هتشاد یفاک تحارتسا و باوخ دراد ناکما هک ییاج ات .دینک ظفح ار دوخ یلبق هرمزور و لومعم
 هتشاد ناتسود و هداوناخ اب تبحص و سامت يارب هاتوک دنچره یمظنم همانرب دینک یعس .دیشونب یفاک تاعیام و دینک دودحم
  .دیشاب
o لرتنک امش یگدنز و راک همه دینک يروآدای دوخ هب یلو تسا نارحب لرتنک امش راک تیروف و تیولوا رضاح لاح رد هچرگ 

 ود ره .دیشاب هتشاد هجوت دوخ یناور شمارآ و یمسج تمالس هب .تسین امش لرتنک رد مه نارحب داعبا همه و تسین نارحب
 هدافتسا دوخ ینهذ ناوت و یمسج يورین یبایزاب ای ظفح يارب یکچوک تصرف ره زا .دنمزال نارحب تیریدم و يربهر يارب
     .دینک
 


