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زيزع ناراکمه تمدخ مارتحا و بدا ضرع و سالم
نطو يا سرد يسررب اب متسه نوتتمدخ رد زيزع يازريم بانج اب بشما

یرکف مه و یراکمه لبق تاسلج لثم اشهاوخ ، زیزع ناراکمه ، ناتسود رب سالم
. میناسرب لقادح هب ار اهیتساک مینوتب هک دیشاب هتشاد

يرگ امنيس و هدنسيون يميهاربا ردان از تسا هنارت و دورس تروص هب نطو يا رعش
. درک زاغ آ ور شا يگنهرف ياه تيلا عف ناوجون و کدوک ياه ناتساد اب هک

ياه هصق ، هناخ زا رود ، اه باجنس و اه کالغ هب ناوتيم ردان ياه باتک هلمجزا
ناکدوک يارب ميدق بوخ ياه تياکح يزاس ون ، بيس و راس ياه هصق ، مناخ هناحير

. درک هراشا
سیون ناتساد  ،( نارهت ،۱۳۸۷ دادرخ ۱۶ - نارهت رد ۱۳۱۵ نیدرورف ۱۴) یمیهاربا ردان

. دوب یناریا رصاعم
، ییارس هنارت  ، یزاس ملیف  یاه هنیمز  رد ، هاتوک ناتساد و نامر نتشون رب هو عال وا

. تسا هدرک تیلا عف زین یراگن همانزور  و ، همجرت
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ی میهاربا ردان

: ینعم Ø

و خيرات زا و يتسه گنهرف زا نمشد ربارب رد و يتسه نم زاو آ و سالم وت نطو يا
وت داي هب يداش رد هچ و مغ رد هچ لا ح همه رد نطو يا . ينکيم تظافح ام گنهرف

. يتسه نم يياهر و يداز آ ثعاب وت متسه

. تسا هدش هیبشت نابهگن هب نطو ü

تسا هتفر راکب هيبشت تمسق نيا رد ü

تسا هفاضا بيکرت ود مدوجو نابهگن ü

يفاضا بيکرت ود ما يداز آ ي هيام ü
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ينعم Ø

قداص و تسرد يرعش دننام و يتسه نم ندوب هدنز ي هزيگنا وت نطو يا
يتسه

هناقداص یدورس هب هدش هیبشت نطو ü

تسا فوذحم هک تسا نطو ادانم ü

نم دوجو و دوجو نابهگن ü

يفصو بيکرت ود ره هنادواج هانپ ناج و هناقداص دورس ü

هفاضا بيکرت ندوب هدنز ليلد ü

تسا هنارت رعش بلا ق ü
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ينعم Ø

و دننکيم زاغ آ ار يگدنز و دنيوريم هک يتسه يرا هب ناهايگ دننام وت نطو يا
ياه لگ دننام وت نطو يا ، يشخبيم ناج همه هب هک يتسه ناج و حور دننام

. يباداش و زبسرس نارازنمچ دننام و يتسه وبشوخ
هيبشت ، شيور وچمه ü

هيبشت ناج وچمه ü

دنتسه هيبشت ... يوب لثم و ü

يفاضا بيکرت ود ره نمچ يزبس و اه لگ رطع ü

ينعم Ø

و باذج يتسه يرانق زاو آ و ظفاح ياه رعش لا ف دننام وت نطو يا
و فيطل ناراب دننام و يتسه يندنام داي هب شوخ تارطاخ دننام و يدنمشزرا

. يتسه يراهب کاپ



یجان مناخ راکرس و ییازریم بانج ، یدمحا بانج ناسردم – نطو یا سرد سیردت ( یروشک ) مشش ناملعم تاالر

يفاضا بيکرت يگمه ظفاح رعش زار و يرانق زاو آ ü
يفصو بيکرت يراهب ناراب ü

دراد دوجو هيبشت اه عارصم مامت رد ü

ییاه هّصق نامرهق قشاع نازابرس لثم / ییاه هّصغ هوک لثم / ردام گرم رد مغ لثم

هدش هدناوخ نامزيزع راکمه طسوت هک قوف تيب
ينعم Ø

ره ، تسه یبدا و باذج ، کالم ییابیز زا راشرس ، ظفاح رعش ... تيباذج
عاجش و ريلد قشاع نازابرس لثم و . دروخ یم مشچ هب اه نآ رد ییابیز عون

. يتسه
اه هصق نامرهق ، اه هصغ هوک ، ردام گرم دنراد هيبشت اه عارصم ي همه ü

يفاضا بيکرت
يفصو بيکرت قشاع نازابرس ü

هدش و هشیم هدافتسا شاتود زا تایبدا رد نوچ ، نتسه یکی شاتود ü

تسا عارصم ففخم عرصم ü

؟ هصغ هوک ü

تسا کان درد نداد تسد زا مغ ردام گرم رد ) مغ لثم ü

تسا کاندرد مه تنداد تسد زا مغ و ü

هک ینازابرس دننامه وت نطو یا هک تسا نیا دوصقم : قشاع نازابرس ü

لّمحت ار یدایز یاه مخز و دنگنج یم نیمزرس ای ادخ هار رد هناقشاع
زا ییاه ناتساد ن امز تشذگ اب و دننیشن یمن اپ زا اّما دننک یم

یهاوخ اپ رب هنانامرهق هراومه دوش یم هتفگ اه نآ یاه ینامرهق
. داتسیا

هن ) ؟ میگب ۲ لا وس بلطم کرد یارب مینوت یم ور باوج نیمه ü
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وچمه ییافو اب ، یتشذگ اب ، یرورغ اب / کاپ یاه یدنلب زا یدنلب زاوآ وچمه
کاخ

ه دش هیبشت ) کاخ و دنلب زاوآ هب نطو ü

رد رعاش دناديم دوخ نم مأ ار آن و دزادرپيم نطو شياتس هب سرد نيا رد Ø

راختفا و يدنلبرس ي هيام ار نطو اريز دنکيم راختفا دوخ نطو هب سرد نيا
يور تسناد ور يلم نابز ردق تسناد ور زيزع نطو ردق دياب نيا ربانب دناديم

. درک يراذگ هيامرس آن
. دوشن شومارف نامدوخ نتفر هار هک دشاب نامداي زيزع ناراکمه و ناتسود Ø

یلیلد ، یدازآ هیام ، یداش ، مغ ، نابهگن ، دورس ، سالم : هب سرد نیا رد نطو Ø

زار ، نمچ یزبس ، اه لگ رطع یوب ، ناج ، شیور ، هانپ ناج ، یگدنز یارب
، ردام گرم رد مغ ، یراهب ناراب ، اه دای نیرت شوخ ، یرانق زاوآ ، ظفاح رعش
، کاپ یاه یدنلب ، دنلب یزاوآ ، اه هّصِق نامرهق ، قشاع نازابرس ، اه هّصُغ هوک

. تسا هدش هیبشت کاخ
نامدوخ نابز زا رتلماک و رتهب ار هناگيب ياه نابز اه هچب ي همه نونکا Ø

دنمهفيم
؟ هشاب ام نابهگن هنوتیم شدوخ ییاهنت هب نطو Ø

؟ یچ ینعی هراد بحاص نطو Ø

دننک یم یگدنز نهیم مسا هب یناکم هدودحم نوا رد هک ین اسک ینعی Ø

. دنراد هدهع رب ار یضرا تیمامت زا یرادهگن و ظفح تیلوئسم
هک ميشاب توافت يب يسراف نابز هب تبسن همه نيا هک تسا هتسياش نيا اي آ Ø

. هنودن ور لعاف هسانشن ور لعف نامزوم آ شناد
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تسا هفرط ود هطبار کی عقاو رد هنوت یمن ییاهنت هب نطو دوخ زاب سپ Ø

دوخ نطو زا ار دوخ یخیرات و یگنهرف تّیوه ام : تسام دوجو نابهگن نطو Ø

ام نطو رگا میزاس یم تّیوه نیا ساسا رب ار دوخ یاه نامرآ و میریگ یم
. میا هداد تسد زا ار دوخ تیوه ام عقاو رد دهدب تسد زا ار تّیوه نیا

رگا ام يسودرف نوچمه ديهد تيمها هک مدنمشهاوخ هنازجاع ناتسود Ø

جرخب تريغ ميدوب نابز برع .... و نايرصم دننام نونکا ميتشادن يسودرف
. ار نامزيزع نابز ميرادب ساپ ات ديهد

. مينکيم عافد نامندوب يناريا و ديواج ناريا ، نابز ، سومان ورب آ ، فرش زا Ø

رد ليصفت هب ال بق هک هدش هراشا ادانم و ادن ياه هناشن هب سرد نيا رد Ø

. تسه ويشر آ وت شبلا طم و هدش تبحص شدروم
دننام وا یارب نطو دورب هک ایند یاجک ره هب ناسنا : هنادواج هانپ ناج Ø

. دنک یم ظفح و دزاس یم ار وا تّیوه هک تسا یرگنس
رايسب باتک ياه هراشا ... ميا هتفگ مک ميگب يچ ره يسراف تايبدا يارب Ø

راکمه نتسه سوسحمان
؟ نییامرف یم ور رعش بلا ق Ø

ييامين Ø

تبحم و دوب هارمه و نابرهم ناتسود اب دیاب : زاتب نانمشد رب زاسب ناتس ود اب Ø

نانآ اب و درک دروخرب مکحم و تخس دیاب نا ن مشد اب اما درک نانآ راثن ار دوخ
نامرانک دیاب سپ دنتسه یگدنز رد ام روای ناتسود اریز درک راتفر تیّدج اب

. دنشاب رود ام زا دیاب نانمشد اما دنشاب

: زمره ی هسامح ناتساد
عافد دوخ ی هناخ زا تاظحل نیرخآ ات ، دنتشاد میمصت و دندرکن اهر ار دوخ ی هبلک
ناقهد زمره ی هناخ اجنیا . تشادن یدایز ی هلصاف اه نآ هناخ ات لوغم رکشل . دننک

. دوش یمن میلست نمشد ربارب رد زگره ناملسم کی تشاد داقتعا هک ، دوب یعاجش
هک دیلیام ایآ هدشن رید مه زونه ! دینک شوگ : تفگ شنارسپ هب وا ماگنه نیا رد

! زگره : دندیشک دایرف شناوج رسپ هس ؟؟؟ میوش اه لوغم میلست
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دمحا . دوش یمن میلست زگره ناملسم . منادنزرف ! نیرفآ : تفگ یلا ح شوخ اب زمره
ار یرادیاپ نیا تلع اما متسین میلست هب رضاح زگره نم ، ردپ : تفگ زمره گرزب رسپ
هب مه ام هک دوبن رتهب ایآ . دروخ میهاوخ تسکش الن وغم زا ًامتح ام . ممهف یمن

مدنزرف ؟؟؟ میدیگنج یم سفن نیرخآ ات دوخ ناشیکمه هارمه و میتفریم رهش لخاد
. دندرک ریگلفاغ ار ام الن وغم تقیقح رد ، دنتسین هدامآ عافد یارب زونه رهش مدرم ،

عافد ی هدامآ رهش مدرم ات مینک یریگولج ها نآ تکرح زا هک مینک یعس دیاب ام
چیه دربن نیا رد هک دینادب دیاب . تساه نآ هب کمک نیرت گرزب نیا نم رظن هب دنوش
رکف مینک یم دوخ نهیم و فرش و نییآ یادف ار دوخ ام . دنام یمن هدنز ام زا مادک
بسا ناهگان . میا هدش زوریپ سکع رب ، میا هدر وخ تسکش میوش هتشک رگا هک دینکن

ار رد دوب هداوناخ گرزب رسپ هک دمحا . دش کیدزن اه نآ هبلک هب تعرس هب یراوس
اه لوغم دیناد یمن رگم : تفگ وا . دوبن الن وغم زا وا . داتسیا بسا و زاب اروف
. مینک یم عافد دوخ زا اج نیمه ام ؟ دیور یمن رهش هب ارچ ! دنا هدش کیدزن یلیخ

؟ هنوگچ -
ار اه نآ میناوت یم ام ، تسین عافد ی هدامآ زونه رهش : تفگ و دمآ ولج زمره

. دوش دربن ی هدامآ رهش ات . مینک لطعم
رود زا یرابغ و درگ بورغ ماگنه رد ! راکادف نادرم امش رب دورد : زد دایرف راوس

. دندوب لوغم نایرکشل اه نآ . دش یم نایامن
ورف شا هنیس رد هک یریت ی هلیسو هب دوب هدنامرف هک ناجاق نارای زا یکی ناهگان

. داتفا نیمز یور و دش هتشک دوب هتفر
! دیوش رود : تفگ دوب ریش شّرغ هب هیبش هک ییادص اب و دمآ نوریب هبلک زا زمره

منارسپ و نم . دنوش میلست و دنریذپب ار یتسپ نآرق ناوریپ دیراد راظتنا هنوگچ
!!!! میهد یم حیجرت یراوخ و تسکش هب ار گرم

هب درم ریپ یلو . درک باترپ درمریپ فرط هب ار یا هزین و دز یا ههقهق لوغم رادرس
. تفر هبلک لخاد تعر س

. دنشاب هبلک نآ لخاد یدایز دارفا هک درک رکف و دیسرت ناجاق

. دندمآ نوریب شنارسپ و زمره . دز شتآ ار هبلک نیمه یارب و
ام اب دیهاوخ یم رفن راهچ امش : تفگ و دیدنخ و درک اه نآ هب یهاگن ناجاق
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یلو دندرک ناراب ریت ار الن وغم زیناه نآ و دندرک ناراب ریت ار اه نآ اه لوغم . دیگنجب
داب زوریپ : دز دایرف زمره و دندوب هدروخ ریت شنارسپ هارمه هب زمره دعب هظحل دنچ

!!! ناریا
دابم نت کی هدنز ، رب و موب نیدب دابم نم نت دشابن ناریا وچ

یمیکح دومحم : هدنسیون

شوخ یگمه بش زیزع ناتسود


