
  مالس ضرع اب
 
 »يدنماضر دوخ«
 
 ار نامشالت مامت و مینکیم لابند ار راک دایز ِتیدج اب ادتبا رد ،میریگیم يراک ماجنا هب میمصت یتقو ام هکنیا ینعی »يدنماضر دوخ«
 مامت راک و مدش قفوم رگید نم هک دهدیم تسد ام هب ساسحا نیا ،میاهدرک تفرشیپ مینیبیم ام هک یتدم تشذگ زا دعب یلو ،مینکیم
 یتیقفوم و تفرشیپ نآ هک دوشیم نیا هجیتن و مرادیمرب تسد مشالت و تیدج زا و مروخیم ار نهذ ِبیرف هعفدکی نیاربانب .تسا هدش
 .دوریم نیب زا دوب هدمآ تسدهب هک مه
 
 ؟تسا هنوگچ نم يارب دوخ يور راک و تیونعم رد »يدنماضر دوخ« ،الاح
 
 :دننام یتالمج
 ییاریذپ اهرکف زا« ،»دیورب هار ربص و لمأت و مزح اب و دینادب ماد ار مدق ره« ،»دیاین ناتزکرم يزیچ هک دیشاب رایشه یلیخ دیاب هظحل نیا«
 لامک رادنپ نیا اب مه هعفد ره و مونشیم همانرب رد دایز یلیخ ار تالمج نیا ،»دیشاب هتشاد يوق رظان روضح« ،»دیریگب ار نآ ماغیپ و دینک
 تسد نم هب یضبقنم و یگتفرگ ِتلاح هعفدکی منیبیم ،موریم هک ولج دعب .موشیم در اهنآ زا ،منکیم تیاعر ار اهنیا همه رگید نم هک
 .ماهتشادرب مدق طایتحا نودب و ماهدرک يورهدایز هک موشیم هجوتم و داد
 
 ؟وک ماد هک َدَود یهوک ُِزب نآ
 ولگ رد دتفا شماد ،دزاتب نوچ
  270 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار مساوح هرابود .زیهرپ و راک رد دایز ِتیدج هب منکیم عورش هرابود ،دش هتفرگ ملاح مدید و مدیسر سناژروا و رارطضا تلاح هب هک الاح
 .مرادیمرب مدق لماک طایتحا اب و منکیم عمج
 
 .دنزیم ملوگ ملامک رادنپ یه ،مریگیم يدج یه نم و دوشیم رارکت بترم و بترم راک نیا

 
 تسوت ِراک ،اُوداعَل اّوُُدر :شدیوگ
 تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت يا

  3158 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ینَم رب قشاع هن ،یلاح ِقشاع
 یَنتیم نم رب لاح ِدیما رب

  1428 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ؟دنزیم لوگ ارم ملامک رادنپ ،تسا بوخ ملاح یتقو هنوگچ ،الاح
 
 ام ،دیآیم درد نادند یتقو هک یتلاح لثم .دنامیم تباث مبوخ ِلاح نیا و هدش مامت رگید يدارمیب و یگدینامه و درد منکیم رکف -1
  .دنامیم بوخ هشیمه يارب مینکیم رکف و مینکیمن تبقارم هرابود دش بوخ هک نیمه یلو ،مینکیم زیهرپ و تبظاوم یلیخ
 
 درومرد هیقب اب ورب سپ ،یتسه دلب رگید نآلا وت دیوگیم .مرادرب مدوخ يور ار مساوح و مزکرمت نم هک دوشیم ثعاب لامک رادنپ -2
 .ینک کمک یناوتب دیاش ،نک تبحص ناشیگدنز
 
 .دننکیم دییأت و فیرعت ایآ هک دوخ هرابرد نارگید فرح هب دوریم مساوح -3
 
 یقشاع نک ،و نک یقوشعم كرت
 یقیاف و بوخ هک هدرب نامگ يا

  3189 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ماد رد هعفدکی ،شدوخ رب تراظن نودب مدآ و دوشیم زاب فرح ِرس دوخهبدوخ .نایانشآ و لیماف لاوحا و عاضوا هرابرد ندش واکجنک -4
 .دتفایم نهذ
 
 .مدرگیم بلاج و دیدج قافتا لابند و منزیم خرچ یشوگ رد هدوهیب ًالثم .منکیم یفلتتقو یلیخ نیاربانب ،هدشن سناژروا تیعضو نوچ -5
 
 زا یفرح هعفدکی یلو ،مریگن رارق ریثأت تحت هک منکیم عمج ار مساوح یلیخ .اهنآ شیپ مدوخ نتشاد هگن رد ییاناوت مدع و نیرق -6
 هب تبسن ینیبدب و یشیدنارود و مزح ،لبق زا هچرگا .متفرگن تربع و هدوب هدمآ مرس مه شلبق الب نیمه هک یتروص رد ،دوریم رد مناهد
 .مراد هگن ار مدوخ ،نهذ ِششک ِربارب رد متسناوتن یلو ،متشاد عوضوم نیا

 
 تسَجَن سک یْمزَح و ربصیب ،نیمک نیز



 تسد و اپ دمآ ربص ،دوخ ار مْزَح
  213 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هک ماهدیسرن ياهجرد هب دیاش .دنکیم راتفرگ ارم ،ینهذنم اب تکرح ياهرذ هک منکیم شومارف .منکیم شومارف ار دنوادخ يوزارت -7
 .مراذگیم ماد مدوخ يارب مراد ،ياهیشاح ياهراک نیا اب هک منک كرد ًاعقاو
 
 ؟َدوُب یماد ِبحاص هنامز رد
  ؟دنک دوخ ِدیص هک قمحا ام وچمه
  407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يدُب ناباّصق ز فقاو رگ واگ
 ؟يدش ناکد نادب ناشیا یپ یک
  1327 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،یمزحیب تلاح نیا هک میتسنادیم رگا مه ام .تفریمن شلابند هب زگره ،دربیم ناکد هب ار وا يراک هچ يارب باصق هک تسنادیم رگا واگ
 .میدرکیمن شوگ ینهذنم فرح هب ،دنکیم راتفرگ ار ام
 
 .متسین هجوتم و دهدیم مبیرف دراد هک تسا ینهذنم نآلا نیمه هکنیا امک .مریگیم مکتسد ار ینهذنم -8
 
 .تسین لامک رادنپ ساسارب تیاهراک وت هک دیوگیم نم هب لامک رادنپ نامه .مریگیمن مدوخ هب ًالصا و مرادن لامک رادنپ منکیم رکف -9
 
 مناوتیم و مراد رایتخا نم .دراد یگتسب نم بلط هب زیچهمه ًاعقاو هک مدیسر هجیتن نیا هب دتفایم قافتا نم رد هک تانایرج نیا يهمه زا
 .مهدن ماجنا ار اهراک نیا يهمه
 
 .میشاب يدنماضردوخ تلاح ِبظاوم هک دنداد دای ام هب هک يزابهش ياقآ زا ساپس نایاپ رد و
 
 ساپس و رکشت اب

 ناتسزوخ زا داشرف-
 
 


