


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل پنجم تشریحی

).تسا یفاضا دروم کی »ب« هورگ رد( ؟دراد طابترا »ب هورگ« ياههیارآ اب »فلا هورگ« تارابع و تایبا زا کی مادک-1

»ب«»فلا«فیدر

يزیمآسح.دنالامک بلاط ،ینامسج و یناحور زا دندوجوم هچ ره

هلداعم بولسا

داضت

لیلعتنسح

سانج

ناوراک دص ،تشد زا درآ نویه ناوراس ات دومرف روتسد هب

ار هار دنلب و تسپ دنکیم ناسکی ،لیس ار هاش و ادگ دناشنب شرف کی رب قشع

.تسین بیرغ هلمح يوب صیخشت امش يوق ۀّماش زا

1

2

3

4

.دیسیونب داضتم کی و فدارتم کی »نیزح« ةژاو يارب-2

؟تسیچ »يزابکاپ قیرط« زا روظنم ،ریز یعابر هب هّجوت اب-3

تفرگن يزارفرس ناشن مخز ابتفرگن يزابکاپ قیرط وت نوچ سک

!تفرگن يزاب هب ار گرم تیثیحتفگش وت نوچ یسک ،اروالد شیپ نیز

؟دراد ییالما تیّمها هژاو مادک ،ریز تاملک نیب رد-4

ارجام )ددیاکم )جناگتسخ )ببای فرش )فلا

.دینک لماک ار ریز تیب-5

» ......................................................  يدرک مدوب وت«

.تّلع رکذ اب ؟تسا هتفر راکب »هداس ریغ« هلمج تیب مادک رد-6

وت و نم راهب کنیا ،میناوخب لگ اب زیخرب اهییافوکش لصف تسوت و نم لصف ،لصف نیا_فلا

وت و نم راهب يوب غاب زا دیآیم زورما نم راب و گرب مغ تسود يا تخوس رگا زورید_ب

وت و نم رات نامشچ دیدیم هچ ایآ بش زا ریغ درد و مغ ياههچوک رد درس خزرب نآ رد اجنآ_ج

؟دنکیم توعد يزیچ هچ هب ار ام »مشاب تمارک رسارس روراب ناتخرد اب دننامه هک متخومآ تعیبط زا نم« ترابع-7

.دینک صخشم ار یعبت ياهشقن »وت و نم راهب کنیا میناوخب لگ اب زیخرب / ام ییافوکش لصف ،تسوت و نم لصف ،لصف نیا« تیب رد -8

.دیبایب هنومن ود »هیبشت« و »صیخشت« ياههیارآ زا کیره دربراک يارب ،سرد نتم رد-9

؟دناهتفر راکهب »لوعفم« شقن رد ،یمسا ياههورگ مادک ،سرد نتم رد-10

.دینک صخشم سرد نتم رد ار )فطع ،طبر( »و« عاونا-11

؟دراد دوجو یسراف نابز رد نآ ياوآمه هک دیبایب ياهژاو ،سرد نتم رد-12

.دیهد حیضوت سرد نتم اب ریز ياههدورس زا کی ره یعوضوم طابترا ةرابرد-13

كاپ راتفگ و مان هبت ددرگنكاخ و داب زا و بآ زا و دیشروخ ز )فلا

ناراب اههدید رب تمرابیم /دیما شقن لگ اهمشچ رد تمراکیم // ... هناد و بآ نم ،مهدیم تتسد هب لگ نم / !هنایشا رد نیمغ غرم ،رظتنم يا )ب

.دیشروخ

؟دراد يدنویپ و بسانت هچ یمالسا بالقنا تایبدا لصف اب ریز تیب دیهد حیضوت-14

وت و نم رادهنییآ ،تشد رد دیشروخ زورماغاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید

؟تسیچ ریز تیب مود عارصم زا رعاش ییاهن دوصقم-15

وت و نم رارق ياج ایرد يوس موریم نممرارقیب و مباتیب ،مراودیما دور نوچ

؟دنتسه یمیهافم هچ دامن »بش« و »درس خزرب« ،ریز تیب رد-16

وت و نم رات نامشچ دیدیم هچ ایآ بش زا ریغ درد و مع ياههچوک رد ،درس خزرب نآ رد اجنآ
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؟تسیچ ریز تیب مود عارصم زا رعاش دوصقم-17

»وت و نم رارق ياج ،ایرد يوس موریم نم مرارقیب و مباتیب مراودیما دور نوچ«

؟تسا یموهفم هچدامن »بش« ،ریز تیب رد-18

»وت و نم رات نامشچ دید یم هچ ایآ بش زا ریغدرد و مغ ياههچوک رد درس خزرب نآ رد اجنآ«

.دینک باختنا کنامک لخاد زا ار تسرد يالما-19

.امش ياهفرح ندینش رد مدوب )رسُم - رصُم( همه زا شیب نم هک دینادیم )فلا

ناراب تمس ایب نم اب )تبرغ - تبرق( و میرابغ قرغ )ب

.دینک صخشم ار ود نآ ؛تسا هدش هتشون تسرد نآ لباقم رد رثا ود ةدنروآدیدپ مان ،ریز راثآ نیب رد-20

دمحا :دیشروخ ۀناخ هب يرد( - )ینامحر اضردمحم :اناریت( - )یتوهال مساقلاوبا :داهرف نیریش ۀصق( - )يونزغ ییانس :ریطلاقطنم( - )يولوم :هیفامهیف(

)ولبرع

؟دنادیم هچ ار راهبون ۀلاس ره ندش رادیب لیلد رعاش ،ریز رعش رد-21

نیشون باوخ ز دوش رادیب مرخ راهب وچ لاس ره

 نیریش تارطاخ ۀچابید ملاع يور هب دنک زاب ات

روآ رطاخ هب ارم تسود يا رویز هزبس هب دهد هلال زا

؟دراد دوجو هراعتسا ۀیارآ ،هدشصّخشم ياهبیکرت زا کیمادکرد ،ریز ۀتشون هب هجوت اب-22

».دنتفکش ساملا ياهلگ و دیسر هار زا شهوکش رپ ؤلألت اب هام زین بش نآ«

.دیسیونب ار تیب مود عارصم-23

» ....................................تسا رتارف ینسُح همه زا تداهش نسُح«

؟درادن ییانعم طابترا »مشاب تمارک رسارس روراب ناتخرد دننامه هک متخومآ تعیبط زا« ترابع اب تیب مادک -24

دوب درس بجع شنارگید یلو        دوب درمور مرگ )نابز برچ( قبل و فطل هب – فلا

دناهدرم لد ناراد هدنز بش هن            دناهدرب قبس نادرم راثیا هب – ب

تسا یهت لبط هدوهیب تالاقم        تسا یهد نان و يدرم ناوج تمارک – ج

؟تسا طوبرم ترابع ای تیب مادک هب ریز میهافم زا کی ره-25

»تنمیب ششخب – راثیا و یگدنشخب – يزاون شیورد – یمانکین«

.مشاب تمارک رسارس – مشاب هداشگ ياهیعاد نیرتمک هب نابز هکنآ یب – روراب ناتخرد دننامه هک متخومآ تعیبط زا )فلا

.رهوگ ،ربا و دنکیم یناشفا رز وت رس رب دادماب ره هب هک ار دیشروخ ساپس )ب

.اهدرد شخب نامرد يرگشزاون ار هدزباتفآ ناگدوسرف ياپ و یشاب میرک ینابزیم ار هار ناگتسخ ریذپلد هیاس و نیریش ياههویم زا ناتسبات ره هب )ج

.وت و نم راگدای لگ تسود يا دنامیم غاب رد /میدرپس ناج رگا زیخرب زیخرحس میسن نیا اب )د

يرگشزاون ار هدزباتفآ ناگدوسرف ياپ و یشاب میرک ینابزیم ار هار ناگتسخ ریذپلد هیاس و نیریش ياههویم زا ناتسبات ره اب« ترابع اب تیب مادک -26

؟دراد یموهفم تبارق ».اهدرد شخب نامرد

تسوا نایز شیوخ يوس و دوس ناگمه يوس ششخب و شیاشخب هگ دشاب هک درم نآ _ فلا

ار اونیب شیورد نک يدقفت يزورتمالس ۀنارکش تمارک بحاص يا_  ب

تسا شیاسآ رد شدوجو زا قلخ هکتسا شیاشخب هدنب نآ رب ار ادخ _ ج

.دینک صخشم ار نآ یلصا يازجا ؟تسا یئزج دنچ ریز تیب-27

وت و نم رات نامشچ دیدیم هچ ایآ بش زا ریغ درد و مغ ياههچوک رد ،درس خزرب نآ رد اجنآ

.دینک هسیاقم ریز ياهترابع رد ار »تسا« لعف ینعم -28

وت و نم راظتنا رد اجنیا تسا رابیوج دص ناراب تمس ایب نم اب تبرغ و میرابغ قرغ_فلا

دش دهاوخ نآ زا و هار نیا زا دمآ غاب هب هکتبحص شدیرمش تمینغ تسا زیزع لگ_ب
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.دیهد خساپ تالاؤس هب ریز ترابع هب هجوت اب -29

».رهوگ ،ربا و دنکیم یناشفارز وت رس رب دادماب ره هب هک ار دیشروخ ساپس«

؟دنتسه یناسک هچ دامن »ربا و دیشروخ« -

؟تسیچ »رهوگ و رز« زا روظنم -

؟دیسیونب ار ترابع یلک موهفم -

1

2

3

»دنک راثیا نیریش دنچ ياهویم وت میرک ياهتسد ار یگنس ۀمخز ره شاداپ هک رهم هب ار ینابرهم نیمه هن « :ترابع هب هجوت اب-30

؟تسیچ »ندرک راثیا هویم ار یگنس همخز ره شاداپ« موهفم -

؟دنتسه ییاهزیچ هچ هناشن و دامن »هویم«و »یگنس همخز« -

؟دیسیونب ار نآ عون و دینک صخشم  هتسباو هتسباو دروم کی-

؟تسیچ ترابع یلک موهفم -

1

2

3

4

وت و نم رادهنییآ تشد رد دیشروخ زورما / غاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید :تیب رد-31

؟تسانعم هچ هب »رادهنییآ« : فلا

؟دنکیم اقلا ار یموهفم هچ »دیشروخ يرادهنییآ« : ب

؟تسیچ تیب یلک موهفم  : پ

؟دیسیونب ریز تایبا رد ار هدش صخشم ياهترابع موهفم-32

وت و نم راگدای لگ ،تسود يا دنامیم غاب رد  میدرپس ناج رگا زیخرب ،زیخرحس میسن نیا اب -

وت و نم راهب هکنیا میناوخب لگ اب زیخرب   اهییافوکشلصف تسوت و نم لصف ،لصف نیا -

1

2

؟دنتسه ییاهزیچ هچ »دامن« مادک ره و ؟تسا هتفرگ هرهب دوخ رعش رد یعیبط رصانع مادک زا »ییافوکش لصف« رعاش -33

؟دنراد یتبسانم هچ یمالسا بالقنا تایبدا میهافم اب یتاره ناملس زا ریز تایبا -34

وت و نم رات نامشچ دیدیم هچ ایآ بش زا ریغ درد و مغ ياههچوک رد درس خزرب نآ رد اجنآ_فلا

وت و نم رادهنییآ تشد رد دیشروخ زورما غاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید_ب

وت و نم راگدای لگ تسود يا دنامیم غاب رد میدرپس ناج رگا زیخرب زیخرحس میسن نیا اب_ج

؟تسیچ ترابع نیا زا هدنسیون یلک فده و تسیچ »هدزباتفآ ناگدوسرف ياپ« زا دوصقم ریز ترابع رد-35

.»اهدرد شخب نامرد يرگشزاون ار هدزباتفآ ناگدوسرف ياپ و یشاب میرک ینابزیم ار هار ناگتسخ«

؟تسیچ دامن ناراب و دنکیم توعد »ناراب« هب ار بطاخم ریز تیب رد رعاش ارچ -36

»وت و نم راظتنا رد اجنیا تسا رابیوج دص ناراب تمس ایب نم اب تبرغ و میرابغ قرغ«

؟دراد طابترا »تمکح جنگ« سرد زا تمسق مادک اب ریز تیب-37

»ششخب رمث دنز تگنس هک ره نکف هیاس تخرد زا شابم مک«

یشاب هفوکش اپارس راهب ره هب هک زیلاپ و ناتسوب زا زومایب – فلا

.دنک راثیا نیریش دنچ ياهویم وت میرک ياهتسد ار یگنس ۀمخز ره شاداپ هک ،رهم هب ار ینابرهم نیمه هن – ب

.یشاب تسد اپارس ار راثیا و یگدنشخب روراب ناتخرد دننامه – ج

؟دوشیم هدید ،تسا بالقنا تایبدا میهافم زا هک »يدازآ« موهفم تیب مادک رد -38

وت و نم راهب يوب غاب زا دیآیم زورما          وتو نم راب و گرب مغ تسود يا ،تخوس رگا زورید_فلا

وت و نم رات نامشچ دیدیم هچ ایآ بش زا ریغ درد و مغ ياههچوک رد درس خزرب نآ رد اجنآ_ب

؟تسیچ »غاد نمچ کی« و »غاب تبرغ« زا روظنم ریز تیب رد -39

»تسوت و نم رادهنییآ تشد رد دیشروخ زورما غاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید«

»راهب يوب« و »راب و گرب« زا رعاش دوصقم  »وت و نم راهب يوب غاب زا دیآیم زورما / وت و نم راب و گرب مغ تسود يا تخوس رگا زورید« :تیب رد -40

؟تسیچ
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.دیهد حیضوت ؟دراد ییانعم طابترا »وت و نم راگدای لگ تسود يا دنامیم غاب رد« عارصم اب تیب مادک -41

تایح مایا رد بئاص نک بسک یکین مان تسین مان زج ناگتفر زا اجهب دنامیم هچنآ_فلا

دوب قلخ شیاسآ دنب رد هکدوبر تلود يوگ نایم نیز یسک_ب

؟دراد ییانعم یکیدزن و طابترا»وت و نم رارق ياج ،ایرد يوس موریم نم  / مرارقیب و مباتیب ،مراودیما دور نوچ« تیب اب ریز ياهتیب زا کیمادک -42

تسا نم ياوأم و لزنم نیرب خرچ زا رتربنکیل مماقم تسا كاخ ملاع رد هچرگ_فلا

دُرب یکین يوگ هک سک نآ کنخدرُم دیابب همه دب و کین_ب

.دیسیونب ار ریز ياهترابع كرتشم هیارآ-43

یشاب تسد اپارس ار راثیا -

ناراب تمس ایب نم اب تبرغ و میرابغ قرغ -

.یتشادیم ثاریم هب ردام زا ار تمارک هیام نآ رگا وت -

1

2

3

.دینک یسررب اههیارآ رظن زا ار ریز تیب-44

تسوت و نم رادهنییآ تشد رد دیشروخ زورما غاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید

.دیسیونب ار هدش صخشم تاملک شقن -45

»دیشروخ ناراب اههدید رب تمرابیم / دیما شقن لگ اهمشچ رد تمراکیم / ... هناد و بآ نم مهدیم تتسد هب لگ نم / !هنایشآ رد نیمغ غرم ،رظتنم يا«

ار یفاضا و یفصو ياه بیکرت »دنک راثیا نیریش دنچ ياهویم وت میرک ياهتسد ار یگنس همخز ره شاداپ هک ،رهم هب ار ینابرهم نیمه هن« ترابع رد -46

.دینک صخشم

.دینک صخشم ار نآ يازجا ؟تسا یئزج دنچ »زومایب رادهویم ناتخرد زا ار تمارک و یتسدهداشگ« ۀلمج -47

.دیسیونب ار ریز ياههژاو نامتخاس  -48

رسارس – یتسدهداشگ – باتیب – راودیما – راگدای – زیخرحس – رادهنییآ – ییافوکش – دیشروخ – رابیوج – راب و گرب

.دیسیونب اوآمه »غارف و زغن ،راوخ ،تایح ،تبرغ« تاملک يارب -49

.دیسیونب ار ریز ياههژاو ینعم -50

) .................. ( رابیوج ،) .................. ( غاد ،) .................. ( رادهنییآ

) .................. ( هابت ،) .................. ( هیعاد ،) .................. ( تبرغ

.دینک صخشم ریز تیب رد  ار »صیخشت و يزیمآسح« ياههیارآ-51

مرخ راهبون وچ لاس ره

ملاع يور هب دنک زاب ات

نیشون باوخ ز دوش رادیب

نیریش تارطاخ ۀچابید

.دینک یسررب ار اههلمج ؟دوشیمن هدید »هداسریغ« هلمج تیب مادک رد-52

تسا هتفهن تمشچ هب هوکش البرک کی )فلا

دنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش )ب

یتراشا بنیز هب وت تراسا دراد )ج

هاگلتق لادوگ مسجم هضور يا

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رد

هار هدیشک تمشچ هک تسیک قایتشا زا

.دنراد »دنو کی« زا شیب اههژاو مادک ریز تاملک رد-53

رگج – یشوخلد – نیرتنیزح – ینابهدید – هاگیفخم – یسردید – حطسمه – ناراتفرگ – اهرابیوج – ینتفایان – نیرتهناقشاع – ظافحیب – یشوهیب«

»رتشارخ

.دینک صخشم ریز ياهرعش رد ار »هیبشت«-54

دنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش )فلا

یتراشا بنیز هب وت تراسا دراد )ب

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رد

هار هدیشک تمشچ هک تسیک قایتشا زا

؟دنراد ییانعم یکیدزن تایبا مادک-55

تفگش وت نوچ یسک اروالد شیپ نیز )فلا

تسا رتارف ینسح همه زا تداهش نسُح )ب

ترخآ ياهسفن تسا یگدنز زیربل )ج

تفرگن يزاب هب ار گرم تیثیح

هانگیب نسُح يا نم دیهش نسحم يا

هانپ وت شوغآ هب گرم هدروآ
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.دینک لیلحت نامتخاس رظن زا ار هدشصخشم ياههژاو ریز نتم رد-56

تولخ يارب دوب یجند ياج .دوب هدمآرب مه رانک رد هک ياهپت ود نایم میاهتفرگ هلصاف اهرگنس زا ردقچ مدیمهفن هک مدوب مدوخ يراکناهنپ بقارم ردقنآ«

».تسا هدوب نمشد يدارفنا ای ینابهدید رگنس نیا زا شیپ دوب ادیپ .دیناشک كاخ ّلت ود نآ يوس هب ارم نامگ نیمه .ادخ اب ندرک

.دیسیونب ار اهنآ عون و دینک صخشم ار هتسباو ياههتسباو ریز ياهترابع رد-57

.مدرک یلاخ شتآ هطقن نامه رد تسرد ار مگنشف باشخ کی )فلا

.مدینش ار امش يادص هک دوب ریبکت يادص نتسشن ورف زا دعب )ب

همومت راک یگب ریبکت ات ود .ورب .هگید ولج ورب دیتفگ نم هب )ج

.مدش هدز قوذ تسا هدوب نم راک رابریت نآ مادهنا هک دیدوب هدیمهف هکنیا زا دعب )د

؟دراد دوجو »صخاش« هنیزگ مادک رد -58

.اقآ دیاهتفر دیاهداد هک ار موس ثلث تارمن تفگیم متفرگ وا زا ار امش غارس سب زا امش نتفر زا دعب و مدرک هفالک ار ریدم )فلا

»!يدحوم ناج دمحا مکیلع مالس !هب هب« :دیتفگ و دیدیشک شوغآ امش »... نم يوسوم ِياقآ« :میوگب هکنیا زا لبق )ب

.دشاب هتشاد تسود ار ام )ع( نیسح ماما دینکیم رکف )ج

.دریگب تسد رد ار هلمح همادا هک دهدب ربخ نسحم ردارب هب هک دیتفگ رفن کی هب )د

.دینک صخشم ؟دراد دوجو »بکرم – يدنو و بکرم ،يدنو« هژاو دنچ ریز نتم رد-59

هظحل هب هظحل ظافحیب ياههچب هلصاف اما دنراد زاب زیركاخ هب ندش کیدزن زا ار اههچب هک دوب نیا ناششالت همه اهرابگر و اهریت کت ،اهاکشود ،اهرابریت«

».دشیم رتمک زیركاخ اب

.دینک صخشم ،دراد دوجو »یفاضا و یفصو بیکرت« دنچ ریز نتم رد-60

زا هک یلادوگ زج منامب ناما رد یسردید ره زا هک منک ادیپ یهاگیفخم رتدوز هچره تسیابیم .درک دییأت ارم نامگ امش میالم و کبس و فیطل همزمز«

».دمآیم نوریب هریت ياهربا تشپ زا دنلبرس تشاد هام هک ینامز رد دشاب نم هاگیفخم تسناوتیم اجک دوب هدمآ مهارف كاخ رد پوت هلولگ يواکجنک

.دینک صخشم ؟دراد هلمج دنچ ریز ترابع-61

ار ناترس .دیدوب هداتفا نیمز هب ناتمریگب ات و دیدیچیپ دوخ هب دینامب هداتسیا دیتسناوتن رتشارخ رگج راب نیا اّما دیتفگ ياهنابیرغ يدهم ای هرابود امش«

»ناتبلق ریز هب ناتهنیس قانج هب دوب هدروخ راگنا ریت ،دندمآ مه نارگید .مریگب تسد رد متسناوت

.دیسیونب ار ریز ياههژاو نامتخاس-62

»يواکجنک - حطسمه - رتهناقشاع - ماکان - رتشارخ رگج - هللاءاشام - یسردید - هنابیرغ - هاگیفخم - ظافحیب - رابریت - ریتکت - رابگر«

.دیسیونب ار کیره عون و دیهد ناشن ریز ياهترابع رد »ار هتسباو ياههتسباو«-63

.تسین بیرغ هلمح يوب صیخشت امش يوق ۀّماش زا )فلا

.دینکیم تبحص اههّچب يارب و دیاهداتسیا یکاخ ّلت يالاب رب )ب

لکشم تخس اههّچب زا نتفرگ یشیپ و دوب کیراب و گنت هار و مدرکیم ناتیادیپ دیاب امش يادص ّدر زا )ج

.دینک صخشم ریز ياهبیکرت رد ار »هتسباو ياههتسباو«-64

باق درگ – هوکش البرک کی – شالک هناکدوک يادص – نآ بیهم يادص – رابریت نآ مادهنا – امش يوق ۀّماش – ریبکت ات ود – نیریش تارطاخ هچابید

ریزع بش نآ – ناتسکع

.دینک لماک ار یلاخ ياج-65

»تدیآ ترسح و درد مئاد راک تدیآ .................. ّيداو نیا زا دعب« :مشش يداو

»دیسر اجناک یسک دش شتآ قرغ دیدپ دیآ .................. ّيداو نیا زا دعب« :مود يداو

.دیسیونب ریز تایبا رد ار »ۀیعاد« هژاو یناعم -66

دوشگ یلابورپ هگنآ )تروص( شوردوب سفن رد هیعاد و رایتخا _فلا

تسا ماگ مین وت ۀیعاد ابتلصو هار تسا هر هلاس دص _ب

نتخیسگب و نتسب تسین رهم ةدعاقندمآ زاب و نتفر تسین قوش ۀیعاد _ج
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.دینک یسررب یبدا ياههیارآ رظن زا ار ریز رعش -67

هناد و بآ نم مهدیم تتسد هب لگ نم !هنایشآ رد نیمغ غرم ،رظتنم يا

دیشروخ ناراب اههدید رب تمرابیمدیما شقن لگ اهمشچ رد تمراکیم

.دینک صخشم ار »بکرم يدنو و بکرم ،يدنو« ياههژاو ریز ترابع رد -68

مشچ هنوگ چیهیب ؛یتسدهداشگ اپارس و مشاب تمارک رسارس مشاب هداشگ ياهیعاد رتمک هب نابز هکنآ یب روراب ناتخرد دننامه هک متخومآ تعیبط زا نم«

»نیرفآ ای يرازگساپس هب یتشاد

.دیسیونب ار اهنآ يراعتسا ینعم ؟تسا هتفر راکب هراعتسا اهۀنیزگ مادک رد -69

وت و نم رارق ياج ،ایرد يوس موریم نممرارقیب . مباتیب مراودیما دور نوچ -

وت و نم راگدای لگ تسود يا دنامیم غاب ردمیدرپس ناج رگا ،زیخرحس میسن نیا اب -

تسوت و نم راهب کنیا میناوخب لگ اب زیخرب    اهییافوکش لصف ،تسوت و نم لصف ،لصف نیا -

1

2

3

؟دراد یکرتشم موهفم »كاپ راتفگ و مان هبت ددرگن / كاخ و داب زا و بآ زا و دیشروخ ز« تیب اب تیب مادک -70

ماکداش يُوبَرب يایِک تخت هبمان تدنامب یشاب کین رگا _فلا

سک تستسجن یتیگ زور دب هبسرتسد ار هاش دوب یکین هب _ ب

شروشک رد مان رشب یکین هبشروشناد روتسد ریبدت هب _ ج

.دیسیونب ریز ياهترابع رد ار ،»ار« ینعم -71

،یتشادیم ثاریم هب ردام زا ار تمارک ۀیام نآ رگا وت .دنک راثیا دنچ ياهویم وت میرک ياهتسد ار یگنس ۀمخز ره شاداپ هک ،رهم هب ار ینابرهم نیمه هن «

»یشاب تسداپارس ار راثیا و یگدنشخب زور اب ناتخرد دننامه تسیابیم

.دینک صخشم ریز نتم رد ار »بکرم – يدنو و بکرم ،يدنو« ياههژاو -72

زا ناتسبات ره اب و لگ ،رس ات ياپ و یشاب هفوکش اپارس راهب ره هب هک زیلاپ و ناتسوب زا و زومایب رادهویم ناتخرد زا ار تمارک و یتسدهداشگ !اناریت زین وت«

.»اهدرد شخب نامرد يرگشزاون ار هدزباتفآ ناگدوسرف ياپ و یشاب میرک ینابزیم ار هار ناگتسخ ریذپلد هیاس و نیریش ياههویم

.دوشیم هدید ماهیا تیب مادک رد-73

کیپ مادک ایآ دسریم تسد رود زا )فلا

دشک یگدنمرش و دنیبب ار وت مسرت )ب

هجنگ رهش رد هن و زاریش رد هن )ج

؟هاگن ینکیم اجک هب فرش ملسم يا

هاچ ز نورب دیاین چیه هک وگب فسوی

نیریش رصق رد موشیم یماظن

.دیسیونب ریز ياهترابع رد ار »رضحم« هژاو ینعم-74

دنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش )فلا

ياجز نازرل تسجرب و دیشورخ )ب

دنام دیص نوچ بت ماد رد اههتفه )ج

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رد

ياپ هب رضحم درپسب و دیردب

دنام ریز ورمع ز یلاخ شرضحم

.دینک صخشم ار یفاضا و یفصو ياهبیکرت ریز نتم رد-75

اجنیا هب اصع ود و اپ کی نیا اب حبص زور ره هک تسا نیا هب مایشوخ لد الاح و مدش شوهیب و مدناسر طخ هب ار امش گنل ياپ اب مدوخ هک تسا نیا مراختفا«

زیزع بش نآ زا يرتشیب ياهزیچ زور ره .منک رورم امش اب ار متارطاخ و مهدب بآ ار ناتنادلگ ،میوشب ار ناتگنس و منک كاپ ار ناتسکع باق درگ .میایب

»! اقآ ماهدنز نیمه هب .دیآیم مدای
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