
17.10.2017

www.raahak.com

ردیلک یاه  تیصخش زا  یکی  چولب ؛ نابرق  اب  وگتفگ 
/raahak.com

هفرط هموصعم 
نایراوزبس

رتمک رکب و  بلاطم  یواح  تسا ؛ هدش  رشتنم  یدابآ ، تلود دومحم  داتسا  ناریا ، گرزب  ی  هدنسیون تشادگرزب  تبسانم  هب  هک  حبص » هراتس   » هیرشن ِراوزبس  ی  همان هژیو هرامش  نیمراهچ 
.تسا یا  هدش هدید

لاح رد  نآ  یلصا  ی  هخسن هتبلا  و   ) تسا هدش  رشتنم  رنه » رتفد   » ی هیرشن رد  نیا  زا  شیپ  هک  ردیلک ) نامر  یلصا  یاه  تیصخش زا  یکی   ) چولب نابرق  اب  هفرط  هموصعم  ی  هبحاصم
.تسا هدش  ماجنا  ناتسکیجات  رد  هبحاصم  نیا  .تسا  بلاطم  نیمه  زا  یا  هنومن تسا ) بایان  ًابیرقت  رضاح 

نآ دییوگب  دیا ، هدناوخ رگا  و  دیا ؟ هدناوخ ار  نامر  امش  دوخ  ایآ  هک  منادب  متساوخ  یم .دیتسه  ردیلک  نامر  یلصا  یاه  تیصخش زا  یکی  امش  چولب ، نابرق  یاقآ  هفرط : هموصعم 
؟ تسا روطچ  ناترظن  هب  هدش  هتشون  امش  ی  هرابرد هک  ییاه  تمسق

بخ یلو  .هدش  هتشون  مک  یلیخ  اه  گنج نیا  زا  اّما  میدیگنج ؛ لاس  جنپ  تلود  دض  رب  ام  .هدوب  اه  نآ رد  مه  ممسا  هک  ما ؛ هدناوخ ار  تشه  تفه و  شش ، جنپ ، یاهدلج  نم  هللاو   : چولب نابرق 
.میدیگنج میتشگ و  ناسارخ  ی  هقطنم رد  رگید  لاس  راهچ  دّمحم  ناخ  شردارب  نم و  دش  هتشک  دّمحم  لگ  هکنیا  زا  دعب  و  مدوب ؛ وا  قیفر  نم  دّمحم  لگ  یاه  گنج رد 

.دییوگب دنا ، هدوب باتک  یاه  تیصخش هک  ییاه  مدآ ردیلک و  ی  هقطنم زا  نامیارب 

.دوب ومع  ناخ دّمحم و  ناخ  دّمحم و  گیب  دوب و  دّمحم  لگ  ناشیاه  مان .نم  ناشیومع و  دنا و  هدوب ردارب  ات  هس  دنا  هدمآ باتک  نیا  رد  هک  ییاه  تیصخش

؟ روطچ رادنب  یلقباب 

.ما هدیدن نم  .دوب  نمچ  هعلق زا  منک  یمن نامگ  نم  .ردیلک  هد  لها  دوب و  مه  نم  تسود  هک  بابرا  ربکا  یلع مانب  دوب  یسک  لصا  رد  رادنب  یلقباب  تیصخش 

.تسا هدنسیون  رکف  ی  هدرورپ مه  ییاه  شخب هتبلا  هداتفا و  قافتا  امش  صخش  یارب  هک  تسا  ییاه  تیعقاو باتک ، نیا  زا  ییاه  شخب ینعی 

شردارب و دّمحم و  لگ  هکنیا  ات  دندرک  هرصاحم  میتشاد  تنوکس  نآ  رد  ام  هک  ار  ییاج  فارطا  درک و  یکی  هب تسد اه  هینما اب  ًادعب  .دوب  نم  تسود  بابرا  ربکا  یلع لاثم  یارب  .هلب 
.دندش هتشک  ومع  ناخ

؟ تسا تسرد  دوش  یم هداد  ردیلک  یاتسور  زا  هک  یریوصت  ایآ 
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؟ ریوصت مادک  ًالثم  .هلب 

.دوش یم نایب  نآ  مدرم  هیحان و  اب  طابترا  رد  هک  هچنآ 

، هناخ هوهق دابآ ، ناطلس لاثم  یارب  .تسا  دابآ » تلود  » ی هقطنم کیدزن  یاه  یدابآ هتفر ؛ مرطاخ  زا  شمسا  هک  رگید  هد  کی  و  ردیلک ؛ کیدزن  تسا و  ینارفعز  یدابآ  هک  هیحان  نآ  .هلب 
.تسا حیحص  همه  شا و … یچنفلت

؟ دنا هتشذگرد روطچ  اه  نآ دیناد  یم .امش  زج  هب دنا ؛ هدرک توف  ناش  همه دنا  هدمآ باتک  رد  هک  یناسک 

میدرک یگرزب  یاه  گنج .میدش  تسیب  وا  هارمه  هب  ام  دوب ) ناولهپ  ساّبع  شمان   ) دوب ناوریش  فارطا  رد  هک  رفن  کی  .میدش  رفن  تسیب  دش ، دایز  میتشاد ) هحلسا  هک   ) ام ی  هّدع هک  اهدعب 
.میدرک ادیپ  تاجن  اجنآ  زا  ام  هّتبلا  هک  دندرک  هرصاحم  ار  ام  زابرس  رازه  ود  دودح  اجنآ  رد  .دوب  راوزبس ) کیدزن  نانیزم ، رد   ) اه نآ زا  یکی  رد  هک 

؟ دیدرک ادیپ  تاجن  امش  طقف 

.دوب دّمحم  لگ  ندش  هتشک  زا  دعب  ایاضق  نیا  ی  همه هّتبلا  .دش  یمخز  رفن  کی  طقف  .ام  ی  همه ریخن ،

؟ دنا هدش هتشک دییوگ  یم هک  ییاه  گنج نیمه  رد  دنا ، هتشذگرد جیردت  هب هک  ییاهرتکاراک  نیا  سپ 

.دندوب هدش  هتشک  همه  ام  رگید  یاه  قیفر ناتسکیجات )  ) اجنیا میدمآ  مردارب  نم و  هک  « ١٩۵٠  » هاجنپ دص و  هن  رازه و  لاس  رد  یلب 

امش یاه  گنج دییامرفب  امش  الاح  .هرود  نآ  قیقد  خیرات  نایب  یارب  یا  هلیسو هن  تسا  نامر  رثا  نیا  هک  تسا  نیا  شلیلد  هتبلا  هک  هدشن  تبحص  دایز  امش  یاه  گنج زا  ردیلک  باتک  رد 
؟ دیدیگنج یم هچ  یارب  هک و  اب  ینعی  دوب ؟ یگنج  روج  هچ 

ام مسا  دنک  هدافتسا  ام  زا  هک  نیا یارب  دش  لیکشت  هک  هدوت  بزح  .راوزبس  ی  هقطنم رد  دّمحم  لگ  مدوب و  ناوریش  ی  هقطنم رد  نم  .میدرک  یم عافد  نامدوخ  زا  میدیگنج و  یم تلود  اب  ام 
هکنیا زا  دعب  .درک  یم ادیپ  همادا  مه  نامیاه  گنج میدوب  هدش  هدوت  بزح  وضع  نوچ  ام  .دّمحم  لگ  هن  نم  هن  میدروآ ، یمن رد رس  چیه  هدوت  بزح  زا  ام  اما  دنتشون ؛ ناشرتفد  رد  مه  ار 

.میگنجب میتسناوتن  رگید  ام  دش ، هتشک  رادنب » یلقباب  نامه   » بابرا ربکا  یلع

؟ دوب هدوت  بزح  اب  امش  یاه  گنج یهد  نامزاس ینعی 

.میدرک عافد  نامدوخ  زا  طقف  لاس –  جنپ  نیا  رد  میدرک و –  یم راک  نامدوخ  ی  هشقن اب  ام  .میدش  رود  مه  هدوت  بزح  زا  ام  هن ،

؟ دیدرک رارف  امش  هک  دش  روط  هچ 

؟ میدمآ اجنیا  ینعی 

.یلب

دصق هب نارهت  زا  هدوت  بزح  فرط  زا  هک  دندوب  رفن  تفه  دودح  یحتفلاوبا و …  مه  یکی  تسا و  ینارصان  ناشیا  زا  یکی  دنتسه ) اجنیا  رد  ای  وکسم  رد  مه  نآلا  هک   ) یا هدوت رفن  دنچ 
زا هک  مه  نم  .دنک  یم کمک  یلیخ  ام  هب  یوروش  دنتفگ  مدرک ، در  دحرس  یوس  نآ هب  ار  اه  نآ هکنآزادعب  .مدروآ  دابآ » قشع  » یوروش ّدح  رس  هب  ار  اه  نآ نم  .دندوب  هدرک  رارف  اجنیا 

.میریگب کمک  اه  یوروش زا  یرادقم  میورب  میوش ، یم هتشک  اجنیا  میراد  ام  متفگ  دوخ  اب  مدیمهف  یمن یچیه  اه  نآ یایند 

؟ تفگ هچ  امش  هب  هک  دییوگب  دوش  یم .دوب  هدرک  تبحص  امش  اب  هدرک و  ادیپ  ار  امش  دوب و  هدمآ  مه  یدابآ  تلود دومحم  دوخ 

هدش بابرا  ربکا  یلع هکنیا  ًالثم  .تسین  تسرد  دیا  هتشون امش  هک  ییاهزیچ  زا  یلیخ  متفگ  هن ؟ ای  دیراد  ما  هتشون نم  هک  باتک  نیا  رب  یضارتعا  امش  ایآ  دیسرپ  نم  زا  ناوریش و  دمآ  هللاو 
ار نآ  دیآ ، یم مرظن  هب  هچره  دروم  نیا  رد  هک  مدید  رتهب  و  هدوب و …  ردیلک  زا  وا  میوگب  متسناوت  یمن وا  نادنزرف  رطاخ  هب  نم  هک  دراد  ینادنزرف  اجنآ  رد  وا  تفگ  .رادنب  یلقباب 

.مسیونب

؟ هدمآرب اه  نآ نایب  ی  هدهع زا  هدنسیون  فورعم  لوق  هب  تسا ؟ تسرد  تسه ، مه  یا  هدیچیپ رایسب  طباور  هک  دراد  دوجو  باتک  نیا  ی  هداوناخ یاضعا  نایم  هک  یطباور  ایآ 

هتشونن یزیچ  دایز  اه  نآ زا  اّما  دنا  هدنز دّمحم  ناخ  دنزرف  نز و  مه  زونه  ًالثم  .هداد  تعسو  ار  اه  هطبار زا  یلیخ  هدرک و  تسرد  ار  اه  مسا زا  یلیخ  هدوب ، هقطنم  نامه  زا  هدنسیون  نوچ 
.هتشاد یدنزرف  دّمحم  لگ  هدش  هتشون هک  نیا ای  .متخانش  یمن نم  هدمآ ) وریش  مان  هب  باتک  رد  هک   ) ار شرهاوخ  اما  دوب ، وتسن »  » شمان متخانش ، یم بوخ  ار  دّمحم  لگ  نز  ًالثم  ای  .تسا 

.مدوب هدینشن  یزیچ  مه  شدنزرف  زا  نم  شتقیقح 

.دنک یم قلخ  نامر  دراد  وا  نوچ  تسا ؛ هدنسیون  رکف  ی  هدییاز اه  نیا زا  یلیخ  بخ ، هلب 

.هتبلا یلب ،

؟ هدوبن اه  عقوم نآ  لارام »  » رتکاراک دیتفگ 

.دوب وتسن »  » دّمحم لگ  مناخ  مسا  یلو  .مدوب  هدیدن  متخانش و  یمن ار  لارام »  » نم دوخ 

؟ دوب ینز  روج  هچ  وتسن » »

.دوب برغ  فرط  یاه  یروساب  زا  یکی 

؟ دوب هیبش  لارام »  » رتکاراک هب 

.دوب عاجش  یلیخ  وا  .ًابیرقت  هلب ،
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؟ ابیز مه  دوب و  یعاجش  نز  مه 

.هلب

؟ داد تسد  امش  هب  یتلاح  هچ  دیدناوخ  ار  باتک  نیا  یتقو 

یگدیسر مدرم  یاه  تیاکش هب  ام  دوب و  ام  دشرا  دّمحم  لگ  .میدرک  یم یلمع  ار  تلود » مکح  هن   » دوب ام  دوخ  مکح  هک  ییاهراک  نآ  ًالثم  .دراد  تیعقاو  نآ  یاهزیچ  زا  یلیخ  بخ 
.میدرک یم

؟ دیداد یم شوگ  تفگ  یم دّمحم  لگ  هک  ییاه  فرح ی  همه هب  امش 

.میداد یم شوگ  وا  هب  ام  دوب و  ام  دشرا  وا  هلب ،

؟ دیتشاد تکرش  نآ  یاه  گنج زا  ات  دنچ  رد  ناتدوخ  امش 

.دوب دّمحم  لگ  زا  دعب  متشاد  تکرش  نآ  رد  نم  هک  ییاه  گنج رتشیب 

؟ دیداتفا نادنز  هب  راب  دنچ 

! یوروش رد  طقف 

؟ یوروش رد  ارچ 

.میدش موکحم  لاس  هس  هب  دندرک و  همکاحم  نتشذگ  دح  رس  زا  یارب  اجنیا  رد  ار  ام 

؟ ینلع ای  دیدیگنج  یم دیدرک و  یم یگدنز  یفخم  روط  هب

.میتشاذگن نیمز  ار  هحلسا  تقو  چیه لاس  جنپ  نیا  رد  ام  .راکشآ  ینلع و 

؟ دیتشاد هقالع  رتشیب  کی  مادک هب  دنا ، هدوب امش  ناتسود  ناکیدزن و  زا  هدمآ و  باتک  رد  ناشمان  هک  یناسک  نایم  زا 

.میتشادن یرگید  هار  مه  نیازاریغ  و  میدوب ؛ یمیمص  یلیخ  یلیخ  مه  اب  همه  رخاوا  نآ  ات  هللاو 

؟ دیتشاد شتسود  دیدرک و  یم ششیاتس  امش  دوب و  روط  نیمه ًاعقاو  تسه ، باتک  ینتشاد  تسود رتکاراک  هک  دّمحم  لگ  ًالثم 

ًالثم .دهد  باوج  هنالداع  تایاکش  هب  تسناوت  یم هرخالاب  .دوب  بوخ  مه  دّمحم  لگ  .میدرک  یم شوگ  وا  هب  دوب  هدنز  هک  یتقو ات  دیاب  دش ، یم دشرا  سک  ره  هک  دوب  یروط  اجنآ  تابیترت 
.میدرک یم راتفر  هنالداع  اه  نآ اب  دّمحم  لگ  نامرف  هب  ام  دندرک و  یم تیاکش  ملظ  زا  دندمآ و  یم دندوب  تاهد  رد  هک  اه  یلیخ

؟ دیدوب کیدزن  رتشیب  باتک  یاه  تیصخش زا  کی  مادک هب 

هک دعب  .تفر  قارع  هب  شمناخ  اب  هرابود  تشگرب و  راب  کی تفر و  قارع  هب  دّمحم  ناخ  دّمحم ، لگ  ندش  هتشک  زا  دعب  .میدوب  مهاب  مه  رخآ  ات  مدوب و  رت  کیدزن دّمحم  ناخ  اب  نم 
.مدش ضیرم  نم  زور  لهچ  زا  دعب  میتشگرب  ام  دندرکن و  ام  هب  یکمک  چیه  هتبلا  و  دننک ؛ کمک  ام  هب  هک  دابآ  قشع هب  یوروش  دح  رس  هب  میدمآ  مه  اب  .میدوب  مهاب  لاس  راهچ  تشگزاب ،
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.دندرک نامدازآ  لاس  کی  زا  دعب  اما  میدش  موکحم  لاس  هس  هب  .دندرک  ینادنز  دنتفرگ و  ار  ام  هک  دابآ  قشع میدمآ  مردارب  اب  .دش و  هدز  امرس  میاهاپ 

؟ درکن عافد  امش  زا  هدوت  بزح  دیدش  ینادنز  یتقو 

.اه نآ رانک  دندرب  مه  ار  ام  دعب  دندوب ؛ هدرک  ینادنز  ام  زا  شیپ  ار  اه  یا هدوت بزح  دوخ 

؟ دننک دازآ  ار  امش  هک  دندرکن  یعس  چیه  مه  اه  نآ یاسؤر 

.میدش دازآ  همه  ًادعب  هتبلا  دندوب ؛ نادنز  رد  مه  اه  نآ یاسؤر 

؟ دش هتشک  ًادعب  مه  دّمحم  ناخ  هک  دیتفگ  یم دیتشاد  بخ 

.دش هتشک  یقادالآ  یتسد  مه هب  ینارفعز »  » راوزبس رد  دّمحم  ناخ 

.دیا هدنز زونه  هک  دیتسه  باتک  رتکاراک  اهنت  امش  و 

.تسه زُااشات »  » رد مه  رگید  رفن  هی 

؟ اجک

.دوبن باتک  رد  وا  زا  یمسا  هتبلا  زُااشات »  » .ناتسنمکرت رد  یرهش 

؟ دیگنج یم امش  اب  مه  وا 

.دوب ام  اب  لاس  جنپ  نآ  رد  مه  وا  .هلب 

؟ هدشن گنت  ردیلک  یارب  ناتلد  امش 

؟ ردیلک باتک 

.هیحان نآ  هن 

.مرادن ار  شندید  ناکما  یلو  هدش ، گنت  شیارب  نم  لد  تسا و  نم  تکلمم  اجنآ  .هتبلا 

.دینک تبحص  ردیلک  هرابرد  یمک  ًافطل 

.دنیوگ یم ردیلک » ی  هنهد  » ار نآ  هک  تسا  یهد  روباشین  راوزبس و  نیب  یرتمولیک  دنچ  رد 

؟ دننک یم یگدنز  نآ  رد  رفن  دنچ 

.رتشیب ای  راوناخ  دص  ًابیرقت 

؟ دنسانش یم ار  امش  همه  اجنآ  رد 

.دنسانش یم ارم  هقطنم  نآ  مامت 

؟ دیدرک یم یگدنز  ردیلک  رد  یگچب  زا  امش 

ات متفر و  ناوریش  هب  اجنآ  زا  .مدرک  یگدنز  اجنآ  رد  یگلاس  یس ات  نم  هک  هدزاش » طابر   » مانب تسه  روباشین » راوزبس و  نیب   » راوزبس کیدزن  یهد  .مدرک  یمن یگدنز  ردیلک  رد  نم  هن ،
.مدرک یم یگدنز  ناوریش  رد  مه  رخاوا  نیا 

؟ دیدرگرب اجنآ  هب  دهاوخ  یمن ناتلد  الاح 

.متشگرب هرابود  دوبن ، یتاناکما  نوچ  یلو  متفر  اجنآ  هب  بالقنا  ماگنه  رد  نم 

؟ دینک یگدنز  اجنآ  دیتشادن  شوخ  ینعی 

.مدرک رارف  نم  دنتفرگ ، ار  همه  .دوب  هدوت  بزح  یسایس و  یایاضق  ظاحل  هب  .هن 

.دیتفرگ رارق  رطخ  دروم  مه  زاب 

.یلب

.دییوگب ناتیاه  گنج زا  مه  یمک 

هوک  » رد یکی  زاب  .دندرک  نام  هرصاحم هک  مدوب  دّمحم  لگ  هارمه  و  ناروت »  » ی هّرد رد  یرگید  .دوب  اه  مرادناژ اب  و  مشیربا »  » لپ کیدزن  میدرک  هقطنم  نآ  رد  هک  ییاه  گنج زا  یکی 
، ناوریش راوزبس ، روباشین ، یاه  هقطنم رد  هک  میدیگنج ؛ یلیخ  ام  مه  وا  زا  دعب  .مدوب  دّمحم  لگ  هارمه  ار  اه  گنج نیا  .هدمآ  مه  باتک  رد  اه  نیا درگنس .»  » رد مه  یکی  دوب و  شیم »

 … هک دنناد  یم همه  هقطنم  دنچ  نیا  رد  منک  یم رکف  و  دوب ؛ نیارفسا  ناچوق و 

؟ تسیک چولب  نابرق 
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.دوب موس  مود و  فیدر  رد  دّمحم  ناخ  نم  مسا  دش و  هتخانش  ناولهپ  سابع  مانب  هورگ )  ) میدش رفن  تسیب  هک  دّمحم  لگ  زا  دعب  .دوب  دّمحم  لگ  شلوا  تسیک ! چولب  نابرق  هک  دنناد  یم همه 

؟ یموق ای  دوب  یسایس  رتشیب  اه  گنج نیا  زا  امش  فده 

.میدرک یم عافد  نامدوخ  زا  طقف  ام  .دوبن  یموق 

؟ دندرک یم هلمح  امش  هب  اه  نآ رگم  ارچ ؟

.دندرک یم هلمح  .هلب 

؟ یک

.میگنجب میدش  یم روبجم  مینیشنب و  مارآ  اجکی  میتسناوت  یمن رگید  ام  دندمآ ، یم ام  بیقعت  هب  اه  نآ هک  دعب  دش و  هتشک  یسک  گنج  کی  رد  هک  دش  راب  نیدنچ  ًالثم  نوچ  .تلود 

؟ دیدروخ یم مه  تسکش  ای  دیدش  یم زوریپ  اه  گنج نیا  بلغا  رد 

.میدرب اود  وا  یارب  یوروش  زا  میدمآ  ام  و  درمن ؛ یلو  دروخ  لسلسم  رابگر  دنچ  یلق  تاداس  مان  هب  نامقیفر  هب  رخاوا  نامه  راب  کی طقف  .میدروخن  تسکش  ام 

؟ دیدش یم زوریپ  امش  دیگنج و  یم امش  اب  ناریا ، لثم  تلود ، کی  شترا  هک  دوب  هچ  رد  نآ  تمکح 

مه یهاگ  دندرک ! یمن ادیپ  ار  هار  رگید  دش  یم هک  کیرات  .بش  ات  میدرک  یم گنج  حبص  یهاگ  .میدوب  دلب  ار  اه  هوک نآ  مامت  ام  اّما  .دندمآ  یمن ام  بیقعت  هب  رفن  دصیس  زا  رت  مک هک  لیاوا  نآ 
هب ییاج  رد  رگید  زور  هس  میتشاذگ  یم رارق  فرط و …  نآ ات  جنپ فرط ، نیا ات  جنپ .میدش  یم میسقت  راهچ  هب  رفن ، تسیب  ام  .دندوب  رصم  یلیخ  ام  بیقعت  رد  اما  دندرک  یمن ادیپ  ار  ام 
.میدوب دلب  ار  اه  هوک ی  همه نوچ  دننزب ، نوخیبش  ام  هب  اه  نآ هک  نیا یاج  هب میدز  یم نوخیبش  اه  نآ هب  ام  هک  دوب  یروج  اه  تقو یضعب  .دندرک  یمن ادیپ  ار  ام  لیلد  نیا  هب  .میسرب  رگیدمه 

.دنیاین ام  بیقعت  هب  هک  میناسرتب  ار  اه  نآ ات  میدز  یم نوخیبش  اه  نآ هب 

؟ دیدروآ یم اجک  زا  هحلسا 

.داتسرف یم هحلسا  ام  یارب  شترا  زا  وا  میداتسرف و  یم لوپ  شیارب  هک  روباشین  رد  دوب  مه  رفن  کی  .میتفرگ  یم ریاشع  زا 

؟ دیدروآ یم اجک  زا  ار  شلوپ 

میداتسرف یم ار  رفن  کی  دعب  نک ! هیهت  ار  شلوپ  یدرکن  هیهت  هچنانچ  رگا  و  رایب ؛ نک و  هیهت  ام  یارب  گنشف  اترازه  ًالثم  هک  میدرک  یم هلاوح  میتفرگ ! یم دنمتورث  یاه  مدآ زا  ار  شلوپ 
.دروایب ار  اه  گنشف میداتسرف  یم مه  دعب  .دریگب  وا  زا  ار  گنشف  اترازه  لوپ  هک  زور  تسیب  هد  زا  دعب 

؟ دزادنا یم دیدیگنج  یم اجنآ  رد  هک  ییاه  ناتسهوک دای  ار  امش  ناتسکیجات  یابیز  یاه  ناتسهوک

.ًابیرقت هلب ،

؟ تسا هیبش  ناریا  یاه  ناتسهوک هب 

رد اما  دنک ؛ ریگ  مدآ  دیاش  بش ، رد  .ما  هتشگ ما و  هتفر ار  ناتسکیجات  یاه  هوک ی  همه نم  .دراد  دایز  هاگترپ  اجنیا  اما  دییآ ؛ یم نوریب  یرگید  یاج  زا  دینزب ، هوک  هب  اج  ره  زا  اجنآ  رد 
.دینک یمن ریگ  تقو  چیه ناریا  یاه  هوک

؟ دیگنجب یتحار  نآ  هب  دیتسناوت  یمن دیگنجب ، اجنیا  دوب  رارق  رگا  ینعی 

یرگید یاج  زا  میورب و  میناوت  یم هک  میتسناد  یم .میداتفا  یم هار  هوک و  نامه  هب  میتخادنا  یم نیبرود  .هوک  نآ  هب  میورب  هک  مینک  لیم  هنابش  هک  دش  یم اجنآ  رد  ام  دراد ! هاگترپ  هکنیا  یارب 
.مینزب نوریب  یتحار  هب مه  هوک  نامه  زا 
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