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 ؟هنزیم فرح ردقنیا ینهذ نم ارچ

  ؟هنزیم فرح ماینهذ نم ردق نیا ارچ مسرپیم مدوخ زا

 ؟مراد ییادص و رس رپ ینهذ نم ردق نیا ارچ

 شومارف ار نتفگ هلب مرف ناهج هب دورو اب ارچ سپ ،هدوب یکی شراگدرورپ اب مرف ناهج هب دورو زا لبق هک يرایشوه
 هب فرش هاگیاج زا اُوِطْبِها رما هب و دوشیم عناق ینهذ ياهتذل هب ،دوشیم تیوه مه ارذگ ياهزیچ اب يرایشوه ؟هنکیم
 اب ار یببسیب يداش نوچ .هنکیم روک ار شیرایشوه نامشچ یگدینامه صرح نوچ ؟ارچ .دوشیم هدیشک نهذ ياضف
 شدوخ تسد ۀتخاس صرح و مشخ سبح نوچ .هزاسیم ینهذ نم و هریگیم هابتشا یعونصم و ینهذ يدنمتیاضر کی
 ینادنز نهذ نادنز رد و هنکیم شومارف ار یگدنز هب نتفگ هلب رطاخ نیمه هب .هروخیم ار ینهذ نم لوگ و دوشیم
 .هنزیم فرح مادم ینهذ نم رطاخ نیمه هب .دوشیم

 ياهناشاک زا هداتفا ،ياهناد مدآ وچ هدروخ

 نانتفا نیز ،نانتفا نیز ناشهّلح و جات هدیّرپ

 1794 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ره .هنکیم عورش ار هزیتس و تواضق راچان هب ،دوشیم فرحنم یگدنز هب میلست و نتفگ هلب زا يرایشوه هکنیا زا دعب
 زا و هربیم شنهذ هب هنیبیم يرایشوه هک ار يزیچ ره .هروخیم ار تواضق هناد سپ ،تمواقم و تواضق ینعی یگدینامه
 هروبجم و هتفایم دندرک دب و بوخ هب ینهذ لیلحت و ۀیزجت رد مه نهذ .هنک لیلحت و هیزجت شارب هک دهاوخیم شنهذ
 .ندرک یگدنز ادص و رس رپ ینهذ نم کی اب نازخ رد و ندش نازخ دراو ینعی نیا .هنک ادص و رس و هنزب فرح مادم هک
 .هنزیم فرح ردقنیا ینهذنم نیمه يارب

 ياهناشاک زا هداتفا ،ياهناد مدآ وچ هدروخ

 نانتفا نیز ،نانتفا نیز ناشهّلح و جات هدیّرپ

 1794 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یهارمگ راچد و هدیم تسد زا ار شایهاشداپ جات يرایشوه ،ندروخ مادم ار تواضق ۀناد و ندز فرح همه نیا زا دعب
 هنک قلخ ون هب ون دوب رارق ،هشب تاقولخم فرشا دوب رارق ،ناسنا بلاق رد هک يرایشوه نیمه هجیتن رد .هشیم ینهذ نم
 نهذ منهج دراو و ،هتفایم نوریب دوشیم هدیمان تشهب هک هظحل نیا ۀناشاک زا ،هشیم اهیگدینامه فرشا هگید ،هنیرفایب و
 نامه ینعی نیا .دنکیم یگهدرم ار یگدنز و دوشیم ینادنز ،تسا منهج هک یمهوت ینهذ نم کی رد ،نهذ رد و دوشیم
 .هنزیم فرح دقنیا ینهذنم نیمه يارب .اُوِطْبِها رما

 :هگیم و هنکیم تبحص ادص و رس رپ ینهذ نم نیمه زا ،سرخ ناتساد رد مود رتفد يونثم رد انالوم ترضح

 فال هب ار ییادخ دیاشیم واگ

 ؟فالتخا دص ینم نوچ یلوسر رد

   2049 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 يرخ زا يدرک هدجَس يواگ ِشیپ

 يرماس ِرحس ِدیص تلقع تشگ

   2050 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-



 

 لالجْلُاذِ رون ز يدیدزد مشچ

 لَالض ِنیع ،و رفاو ِلهج ْتنیا

   2051 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تسار وت هک شنیُزگ ،و لقع نآ رب هُش

 تسازس نتشُک ار لهج ِناک وت نوچ

   2052 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ؟تفگ هچ رِخآ ،درک گناب نیّرزِ واگ

 تُفگش تبغر همه نیا ار ناقمحاک

   2053 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب هنکیم عورش ینهذ نم و ندروخ ار تواضق هناد ینکیم عورش ،يرادیم رب لَالْجلاوذ رون يور زا ار تمشچ هک نیمه 
      لاوس انالوم ترضح نیمه يارب و هنزیم فرح ردقنیا ینهذ نم نیمه يارب ندرک داجیا ادص و رس و ندز فرح
 :هک هنک یم

  ؟يرادرب لَالْجلاوذ رون يور زا ار تروضح مشچ یهاوخیم یک ات ؟هراد ندرک هدجس شزرا ینهذ نم واگ نیا ایآ

 ؟یشب تدوخ تسد ۀتخاس ینهذ نم رحس یهاوخیم ایآ

 ؟ینیبیم ار تندش رحس ایآ

 ؟ینیبیم ار تدوخ هب ندرک ملظ و لهج ایآ

 ...هراد ندرک ییادخ شزرا هگا سپ ؟هراد ندرک ییادخ شزرا ینهذ نم ایآ رخآ رد و

 

 تسار وت هک شنیُزگ ،و لقع نآ رب هُش

  تسازس نتشُک ار لهج ناک وت نوچ

   2052 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ؟هدنام یقاب یگدنز زا یهاوخ ترذعم زج یهار ؟هدنام یقاب ،ندرک هدجس و میلست زج ،یگدنب و عوضخ زج یهار اعقاو ایآ
 ادیپ تایبا نیا رد ار نوا باوج و ؟هنزیم فرح ردق نیا ما ینهذ نم ارچ .مسرپیم مدوخ زا ار لاوس نیا هرابود سپ
  ؟هزیم فرح ردق نیا مه امش ینهذ نم ایآ ،یناوخیم ار مایپ نیا هک يزیزع .منکیم

 رارطضا ،و ّیگدنب عوضخ زج

 رابتعا درادن ترضح نیردنا

 1323 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 دنله زا هدیرف مارتحا اب-


