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رسق رٍحن ضذُ است  // ٗاد تعضٖ ًفزات  :ت٘ت اٍّل 

. ٗاد کزدى اس تعضٖ اس دٍستاى ؼذإ رٍح ٍ جاى هي ضذُ است  :هعٌٖ          

سَٗطاى دارم دست  // ٍلت ّز دلتٌگٖ  :ت٘ت دٍّم 

. سَٗطاى دراس هٖ کٌنسهاًٖ کِ دلن گزفتِ است ٍ دل تٌگ ّستن ، دستن را تِ  :هعٌٖ          

  رٍضٌن هٖ دارد// جزئتن هٖ تخطذ : ت٘ت سَّم 
ٗاد اٗي دٍستاى خَب ٍ عشٗش تِ هي ضْاهت ٍ ضجاعت هٖ دّذ ٍ هزا در کارّا  :هعٌٖ        

.    ٍ راّٖ کِ هٖ رٍم ّذاٗت ٍ راٌّواٖٗ هٖ کٌذ                 
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 پزٍاس کي ٍ پزٗذى آهَس            إ هزؼک خزد ، س آض٘اًِ: ت٘ت اٍّل 
. کَچک اس الًِ ات پزٍاس کي ٍ پزٍاس کزدى را  ٗاد تگ٘ز   إ پزًذٓ :هعٌٖ         

کَدکاًِ ؟                   در تاغ ٍ چوي،چو٘ذى آهَس  کٖ حزکات تا  :ت٘ت د ٍّم 

ٕ کارّإ تچِّ گاًِ اًجام دّٖ ٍ هحتاج دٗگزاى تاضٖ ؟  تا کٖ هٖ خَاُ :هعٌٖ        

. صحزا تزٍ ٍ تجزتِ کسة کي تلٌذ ضَ ٍ حزکت کي ٍ تِ تاغ ٍ                  

ًوٖ ضَد سهاًِ                     رام اس چِ ضذٕ ؟ ره٘ذى آهَس   رام تَ: ت٘ت سَّم 

هٖ کٌذ ، تزإ چِ آرام ضذُ إ ٍ         ّ٘چ ٍلت رٍسگار تز طثك خَاستٔ تَ عول ى :هعٌٖ        

. ّ٘چ حزکتٖ ًوٖ کٌٖ ؟ تلٌذ ضَ ٍ حزکت ٍ جٌثص کي  ٍ پزٍاس کزدى را ت٘اهَس                 

هٌذ ٗص کِ دام ّست ٗا ًِ                      تز هزدم چطن ، دٗذى آهَس   :ت٘ت چْارم 

ٍ تزسٖ تِ خَد راُ ًذُ کِ هوکي است تال ٍ گزفتارٕ تزاٗت  تِ اٗي فکز ًکي  :هعٌٖ         

. ت دٗذى را ت٘اهَس قّ پ٘ص ت٘اٗذ تلکِ تِ هزدهک چطواى خَد ، خَب ٍ تا د                  

ضَ رٍس تِ فکز آب ٍ داًِ                            ٌّگام ضة آره٘ذى آهَس   :ت٘ت پٌجن 

ب رٍسٕ ٍ رفع احت٘اجات خَد اس الًِ ت٘زٍى تزٍ ٍ ضة ّا   رٍسّا تِ فکز کس :هعٌٖ         

. تِ استزاحت تپزداس تا آراهص تگ٘زٕ                  

ًظ٘زش ً٘ست  ه٘اى ضاعزُ ّا تا کٌَى   تِ راستٖ کِ ٗکٖ اس ًَاتػ ادب است:ت٘ت ضطن 

در ه٘اى سًاى   پزٍٗي اعتصاهٖ تِ درستٖ کِ ٗکٖ اس ًاتؽِ ّإ ادتّ٘ات است ٍ :هعٌٖ          

. ضاعز ًظ٘ز ٍ هاًٌذٕ ًذارد                    

 96صفحٔ ضعز                                 

آى کِ دلٖ را س خَد ت٘اسارٕ  تِ جاى سًذُ دالى سعذٗا کِ هلک ٍجَد       ً٘زسد: ت٘ت 

خَرم کِ اٗي  إ سعذٕ تِ رٍح ٍ جاى اًساى ّإ پزّ٘شگار ٍ ٍارستِ لسن هٖ : هعٌٖ         

. دً٘ا ارسش آى را ًذارد کِ تِ خاطز آى دل اًساًٖ را آسردُ ٍ ًاراحت کٌٖ                  
 


