
 مالس ضرع اب
 
 »ییاوه ناج«
 
 ؟تسیچ ییاوه ناج
 
 هشیمه ،دهاوخیم طقف ،تسین شوماخ تقوچیه ،تسین نکاس تقوچیه ،تسین یضار تقوچیه هک تسام نورد ینهذنم ِیضیرم نیمه
 .دهاوخیم طقف ،دهاوخیم هچ يارب دنادیمن .تسا لاعف

 
 يوجتسج رد هشیمه ،دراد دوبمک و ندوب یفاکان ساسحا ،درادن تسود ار شدوخ تقوچیه ،تسین یضار تسه هک يزیچ زا تقوچیه
 ،دهاوخیم ،دهاوخیم ،دهاوخیم .دوشیمن ریس تقوچیه ،دهاوخیم مه زاب دیسر اهزیچ نآ هب یتقو یلو ،دنک شایضار هک تسا يزیچ
 .یلعف تیعضو زا دنک رارف دهاوخیم طقف ،دهاوخیم طقف ،هچ يارب دنادیمن

 
 نوچ ،میتسه تمواقم رد هشیمه و هظحل ره ،يداع روطهب ام .تسا نآ یپردیپ ياهنتساوخ و ییاوه ناج نیمه رطاخهب مه ام تمواقم
 رد شاهمه یلو ،میتسه يراک لوغشم ًالثم .میتسه يدعب تاقافتا رد یتخبشوخ و شمارآ لابند هب و میتسین یضار هظحل نیا زا عقومچیه
 رد و دوشیم طلغ ًالصا ای و دنامیم صقان اهراک رتشیب لیلد نیمه هب و ،میورب يدعب راک غارس و دوشب مامت عیرس هک میتسه رکف نیا
 .دوشیم ییازفاراک ثعاب هجیتن

 
 یشوخ ساسحا ،رکف نآ اب و مینکیم رکف نآ ِنتشاد هب نامنهذ رد هک ار يزیچ ره .دنراد ام ياهیگدینامه هب یگتسب ام ياهنتساوخ
 اب دهاوخیم مادم ،تسه هدینامه هجوت و دییأت نتفرگ اب یسک رگا ًالثم .میتسه زیچ نآ ندرک دایز رکف رد مادم .میهاوخیم مادم ار مینکیم
 .دریگیم یشوخ اهنآ رکف اب مادم ،دریگب هجوت و دییأت فلتخم ياهزیچ
 
 رکف نوچ ؟میگنجب همه اب نآ ندروآ تسدب يارب میرضاح و میشکیم ار نامدوخ ،زیچ کی ندروآ تسدب يارب ارچ ؟میهاوخیم ام ارچ
 .تسا هدنیآ رد یگدنز مینکیم رکف .دش میهاوخ تخبشوخ رگید ،میشاب هتشاد ار زیچ نآ رگا هک مینکیم
 
 هب عورش هجیتن رد .دوشیم رتشیب زیچ نآ يارب ام شطع هرابود ،میدیسرن یگدنز هب هکنیا رب هوالع میدید و میدرک ناحتما اهراب و اهراب
 زا لصاح ياهدرد ات میهدیم همادا ردقنیا .میشاب هتشاد نآ زا رتشیب دیاب یتخبشوخ يارب مینکیم رکف هرابود و مینکیم يزاسعنام
 .دنروایبرد ياپ زا ار ام ،نتساوخ
 
 .دنهدب ام هب ار اهزیچ هک میراد عقوت مه نارگید زا و میهاوخیم هظحل ره نامدوخ .دریگیم تأشن ام ِنتساوخ نیمه زا مه ام ياهدرد
 ام هب ار میاهتساوخ اهنآ زا هک يزیچ نوچ ،میراد هنیک نارگید زا .میهاوخیم ار يزیچ کی نوچ ،مینکیم تداسح مادم ،میسرتیم مادم
 .دندادن

 
 تساوه زا ،هتسشن نادنز رد قلخ
 تساوه زا ،هتسبب اهرَپ ار غرم
 3494 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .تسا هداتفا ماد رد و دروخب هناد هدمآ هکنیا يارب ،تسا هتسب شرپ غرم روطنیمه .تساوه زا دناهتسشن نهذ ِنادنز رد مدرم دیوگیم
 
 ام هک مییوگب دوشیمن ینعی .دوشیم مک زیهرپ اب هکلب ،دوشیمن مک اهزیچ ندش دایز اب ،ینهذنم ياهنتساوخ نیمه ینعی ،يران توهش
 .میوشب ریس هرخالاب ات مینکیم رارکت ردقنآ ار راک کی

 
 دشن مک ندنارب يران ِتوهش
 دُب چیه یب ،دوش مک ندنامب وا

 3703 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 ریزگ :دُب-
 
 یشتآ رب یهنیم مزیه هک ات
 ؟یشَکمزیه زا شتآ دریمب یک
 3704 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 درُم ،ران ،يریگ زاب مزیه هکنوچ
 درُب ران ِيوس ،بآ ،يوَْقت ،هکنآ ز
 3705 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رد هک ییاهزیچ نیا هک ینک كرد گنشق ،يریگب زاب ار مزیه رگا اما .دوشیمن شوماخ شتآ ،یهنیم مزیه شتآ يور هک ینامز ات دیوگیم
 و تدرد هب دباتیم یگدنز ِشخبافش يورین ،یگدنز ِبآ هجیتنرد .اهنآ فرط يوریمن تروصنیا رد ،دنهدیمن یگدنز وت هب دنتسه وت زکرم
 .دنکیم تکاس ار »يران توهش« نآ



 
 هب ام ِیتسم رگید ،میوشب یگدنز ِتسم و مینک زاب ار اضف و مینک راک نامدوخ يور رگا هک دیوگیم .دهدیم لحهار ام هب ریز تایبا رد انالوم
 .میرادن اهنآ هب یلیم رگید و دنکیم شکورف ینهذنم ياهنتساوخ و توهش
 
 ناهج رد توهش ِّیتسم نیا زاب
 ناَهتسُم ناد َکَلم ِّیتسم شیپ

 820 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 راوخ رایسب ،دهدیم تسد ام هب روضح عقوم هک يایتسم ینعی کَلَم یتسم لباقم رد ،نآ هب میدیبسچ ام هک توهش یتسم نیا هک دیوگیم
 .تسا لیلذ و
 
 دنکشب نیا ِیتسم نآ ِیتسم
 ؟دنک یک یتافتلا توهش هب وا

 821 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هب ياهقالع رگید و توهش یتسم هب دنکیم هبلغ یتسم نیا ،مینکیم هبرجت ار یگدنز يداش و میوشیم روضح سنج زا هک یتقو
 .میرادن نوریب ياهیشوخ
 
 روش ِبآ ،يدروخن ات نیریش ِبآ
 رون هدید نورد نوچ شوخ ،دَوُب شوخ
 822 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دراد تسود ار نآ شمشچ رون لثم مدآ و دیآیم شوخ رظنهب روش بآ ،يدروخن نیریش بآ هک ینامز ات دیوگیم
 
 یتقو .دیآیم زیزع ناممشچ رون لثم نامرظنهب نوریب ياهینیریش نیا ،میدرکن هبرجت ار روضح شمارآ و روضح يداش هک ینامز ات ینعی
 .مینکیم اهر ار نیا ،میدرک هبرجت ار نآ

 
 نامسآ ياههداب زا ياهرطق
 نایقاس زو یم ز ار ناج دَنَکرب

 823 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دنَکیم ینوریب نایقاس زا و ینوریب ياهیم زا ار ام ناج ،دیآیم اضف ندش زاب رثا رد هک نامسآ ياههداب زا هرطق کی دیوگیم
 
 :نینچمه و
 
 ناهج ردنا دنکشن ار اوه نیا
 ناهرمه يهیاس وچمه يزیچ چیه
 2958 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ياهنم زا دیلقت ،ینهذنم ِنتساوخ ینعی اوه ناگدننککیرحت زا یکی .دنکیم مک ار ینهذنم تساوخ ،يونعم ناهارمه ۀیاس دیوگیم
 .دنکشیم ار اوه نیا ،يونعم ناهارمه اب ندش نیرق .تسا نوریب ینهذ
 
 مارتحا و ساپس اب

 ناتسزوخ زا داشرف-
 


