
وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا  
اوُّقتِا ردنا دشاب دوخ کلام  
649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-  
 
يوقت و ظفح دشابن رگ  
رایتخا زادنیب تلآ نک رود ،راهنیز  
650 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-  
 
؟میتسه دوخ رایتخا کلام یک ام  
 
 رایتخا کلام يراد ینعی هظحلنیا هب يدرگیمرب و تمواقم ینعی راک نیا هک دتفایم تدای و ینزیم فرح يراد تنهذ رد یتقو
.يوشیم تدوخ  
 
 ینعی ،دایب تزکرم هب نآ هک یسرتیم و درادن ترورض هک دتفایم تدای وت و ددزدب ار تهجوت دهاوخیم دیدج زیچ کی یتقو
.يوشیم تدوخ رایتخا کلام يراد  
 
 نیا هدنز یگدنز يرادن قح وت هک دتفایم تدای و یجنرب یهاوخیم ای و يوشیم نیگمشخ يراد یسک فرح ای راتفر زا یتقو
 و دوش هریخذ تزکرم هشوگ کی رد و دوش يدرد هب لیدبت اذغ نیا و یهدب اذغ شجنر و مشخ نیا هب و ینکن یگدنز ار هظحل
.يوشیم تدوخ رایتخا کلام يراد ینعی ،يوشن هابتشا نیا بکترم هک یتسه تدوخ بظاوم  
 
 دتفایم تدای وهکی و يدنبیم ار اضف يراد تاهدشیطرش ِتداع ِقبط ،ربخ نآ زا یشان ناجیه تدش زا و يونشیم يربخ یتقو
.يوشیم تدوخ رایتخا کلام يراد هظحلنیا ینعی ینکیم زاب ار اضف و »اُوّقِتا« هک  
 
و دنکیم راک تیور دراد يوش هجوتم و ینادب هکنیا نودب نوچ نک رارکت ار ناج يانالوم تایبا رتشیب و نک رکش سپ  
.دراد رثا ،دراد رثا :ناجرم مناخ لوقهب  
 
.تسا دردرپ نهذ ياضف .دراد رطخ ،دراد رطخ .تسا كان رطخ نهذ ياضف سپ  
.میشاب نامدوخ رایتخا کلام ات مینک شالت ندنام نمیا يارب و .دراد درد ،دراد درد  
 
 هرعن و ینیبب ار بابسالاببسم ،نتشگ ینهذ ياهببس لابند و ندرک لغب مغ يوناز ياجهب ،يداد تسد زا ار يزیزع یتقو
:موس رتفد ییالط تیب هس نآ ًاروف دش دلوتم يزیزع یتقو ای و ییوگب »نیلِفالا ُِبُحا ال« و ینزب »ریضال«  
 
ناهج رد يدرگ داش يو زا هچ ره  
نامز نآ شیدنیب وا قارف زا  

7369 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-  
 
.یناوخب ار  
 
 يدودحم ِدادعت زا و ینک زاب ار اضف ربص و اضر و رکش اب هظحل نیا قافتا ربارب رد یناوتیم و یتسه یضار تاهظحل نیا زا یتقو
 هدافتسا رگید يدرکیم هدافتسا اهنآ زا تابر لثم یلکشم ره اب ههجاوم رد و یتخومآ ًالبق هک هدشیطرش و يدیلقت لحهار
 هظحلنیا رد ینعی ،ینک تفایرد لک درخ زا ار شلاچ نیا لحهار ات ینامیم رظتنم و يدرک راکیب ار تلاعف ینهذنم و ینکیمن
.ياهدش تدوخ رایتخا کلام  
 
 یسانشردق ینعی ،تدوخ یعقاو شزرا هب ندرب یپ ینعی ،لکوت ینعی ،افو ینعی ،تقلاخ هب مارتحا ینعی ،تسلا هب هلب ینعی نیا
 يونعم ریسم نیا رد هنازوسلد و هناقشاع هک ینازیزع یمامت و راوگرزب يزابهش ياقآ هبئاشیب ياهتمحز و یگدنز هبتبسن
 رد مدع دیشروخ عولط ینعی  ،هظحلنیا رد دوخ تاذ هب مئاق يرایشه رب راوس يرایشه ،»ّیضرم و ّیضار« ینعی ،دننکیم تمدخ
.میلست ینعی ،تزکرم  
 
رهشون زا ارهز ،مارتحا و قشع اب  


