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 شروع company ين ميم تر ايك سظظليو ثثيارا اهنا انسس بظظن عازمة
  سظظليو اهنا انسس بظظن عازمة .هتو راكهوطط " لبيك" نام اهنو هيت كيدي

 سبب نا هج هتا رهيا كري project هنانا مظظوضضا نسس جئي ككام سي ككام
 . هتو ككيو هتئي مشظظور ككهنو   نام نو سككال هي



 سككال هك  ككيا ْاوي ما فكر لوككو هي ثثٌرهي خرب نسس لوككو نا ككام ححيين  نقطه
 نسس "لبيك" فوًرا تو   ؛، باقي ككام { مهارو فقط ككيا هتئي برابر ْامثل ككامو

  . باليا  كراوانسس برابر نسس   Amusement Park واسطسس نا فرزندو
 كمزور كامو اكثر انسس هتو مشكل كروو هبروسو ثثر لوككو نا ككام ححيين  نقطه

 ين لوككو نا ككام سظظليو اهنا انسس بظظن عازمة   كرتا، نوتا متام ناسبب عزم
 مضبوط ككهنو ما كام هر اهنا عزم نو بظظن عازمة   مككر جانتا نوتا طبيعة

 .هتو



 Amusement Park  باليا نسس   بظظن عازمة هي امري نا ككام هوسس
 كام ما مهينة 2 اهنسس هي بظظن عازمة ، هتو ما حالة خسهت  ككهنو هج بتايو
 ما مظظينه بسس ْاكام بظظن" ؛ كهسس امري وقت هت كيدو وعده كروانو متام
  جواب  سي موهي خوش ككهنا بظظن عازمة   ،"نتهي الككتو امي هتائي متام

 " ؛ تيار مهيطط كرو هن فكر"ديدو



 ْا   ، بظظن خوش   ، بظظن صابرة  ، بظظن حمنة   ، بظظن ماعازمة هفهت ثثظظلو
 كام نو نظافة نا  Amusement Park بظظن مهة خاص سي سككال

 حَحلتا حَحلتا ْايا نسس ديكهوا نسس كام لوككو نا ككام ما ْاخر نا هفهت    ، كيدو شروع
 ْا  ، ككيا ثثٌري ما واسن نا صابون هي انسس ثثهسلو ما ثثاين ثثكك نو امري نا ككام

  هرككز" الككا كظظوا نسس هتئي غصه ككهنا امري انسس   الككا، هنسوا لوككو نسس ديكهي
 ؛ جواب {ايك نو بظظن عازمة مككر "هتائي هنيطط متام ما مظظينه بسس ْاكام

 " ؛   تيار مهيطط كرو هن فكر"



 رهيا كري برابر نسس دكانو سككلي بظظن عازمة لكك اختتام نا مهينه ثثظظال
 واتو ين اميدي هن ما ْاثثس انسس ْايا  ديكهوا نسس كام دوباره لوككو نا ككام .هتا

 كهسس بظظن عازمة مككر  .نتهي الككتو امي هتائي ما مظظينه بسس ْاكام هك كرواالككا،
 " ليسوطط كري مهيطط كرو هن فكر"  ؛

 
 هي بظظن حمنة انسس بظظن عازمة تو ْايا لوككو نا ككام ما شروع نا مظظينه بيجا

 هتائي زيادة خوبصوريت ين  park تاهك كيدي برابر lights خاص
  Rollercoaster ايك انسس هتيا هن خوش نسس ْاديكهي  لوككو نا ككام مككر
 باقي هجي تو ْاكام الككا كظظوا انسس     ديكهوو اهنسس هتو وححما نا باغيححه   هج

 مهيطط كروو هن فكر " ؛ دسس جواب {امي دوباره بظظن عازمة   . ؛
 " دئيسوطط بتاوي نسس كري





 ؛ كظظسس نسس ْاوي   ، ْايا ثثاس اهنا سظظليو سككال نا بظظن عازمة دن بيجا
 مشكل مهنسس كروو ْاكام   ، الككسس؛ برابر شايد وات ين لوككو نا ككام بظظن اسس " 

 ككهنو نسس بظظن عازمة نسس ُسين اْ " ؛ جئيسس ححال ككام مهارا مهيطط ؛ الككسس
 هتاسسس؟ كيم بغري بظظن مهة هك ككيا ْاوي ما فكر هبي هي انسس هتيو تعجب



رسهت , ما ككيا  Amusement Parkعازمة بظظن فكر ما نسس فكر ما 
ما ككام نا فرزندو عازمة بظظن نسس مال انسس اهنو شكرية اداء كروا الككا انسس  

ككهنا خوش ؛ هك متيطط مهارا واسطسس ْامثل ين حمنة مهيطط  "كيدو هك 
   "مهنسس هبي شوق ؛ هك مهيطط متاري مدد كرئيسس انسس  ححهوططكري رهيا 

زيادة نسس عازمة بظظن ككهنا خوش هتئي ككيا انسس اهنو عزم ككهنو ْاُسين 
 .مضبوط هتئي ككيو

 



نسس تيار كري نسس   rollercoasterهي  بظظنفرزندو ين مدد سي عازمة 
اهنو كام متام هتئي ثثظظال مهينه نا  2اهنا اوثثر رموا نو شروع كري ديدو انسس 

نسس  ين سظظيليو  بظظنْاخرب سككال ككامو ما ثثهالئي ككئي، جيوارسس  عازمة . ككيو
معاف كري مهنسس  بظظناسس "؛ كظظسس سككال اهنا نزديك ْايا انسس ثثٌرهي خرب 

كام مهوضضو متيطط اتنو " ." جئيسسنظظيطط دو، مهيطط متنسس موكي نسس كوئي دن 
؛، انسس متنسس ديكهي نسس مهيطط هبي كوئي هبي كيدو { سي فقط متارا عزم 

 " .كام كروا نسس تيار ححهوطط
 



ككام نا . نو شاندار     افتتاح هتيو amusement parkْا خر ما 
هبي تفريح خوش هتيا، بيجا ككام نا لوككو ككهنا فرزندو لوككو انسس 
 . سي ْاوا الككاشو ق واسطسس 



مضبوط نا  بظظنانسس عازمة . نقطه ححيين ككام نا لوككو نسس ككهنو تعجب هتيو
ككام نا امري نا دل ما عازمة  عزم انسس بلند مهة ديكهي نسس ككهنو اثر  هتيو، 

عزة ككهين زيادة هتئي انسس هي سككال هي ثثوتا نا ككام نو نام نقطه  ين  بظظن
كري ديدو انسس امري هي سككال نا سامنسس " عازمة باد"ححيين سي بديل نسس 

هي سككال هي جاين . شكر اداء كيدو انسس ايك جائزة ْاثثو نو  بظظنعازمة 
وه لوككو ما سي ؛ هج نا قدم تو مضضي ما ؛ انسس    عازمة بظظنليدو هك 

 اهين مهة تاراؤ سي بلند ؛

 



 
 
 





 من الكمتات النورانية 

 ،"اجلنون من شعبة" غصة هك كيم هوئي، هن طبيعة ين غصة : طبيعة
 كرجو هن غصة  هرككز ؛، ثثهاضضو  ايك نو ثثن ككيل

 هي  مككر ؛،exam دن نا عاشوراء   نسس students كتناك : عزم
 تو  مهيطط هتائي هت  هتانارهوئسس هج هك ؛ كيدو عزم هي سككال

  ما ذكر ين حسني دن متام دن نا عاشوراء
 طوق ما ككال سي مثل اْ برٌيي، تو ما ثثكك  حالة خسهت اْ : حالة خسهت 

 جاسسس هتئي ختم عزة اهين   انسس  ثثٌرهسسس خطبة  سوطط
 خوش ملوو، سي موهي خوش ساهتسس لوككو متام : موهي خوش 

 راكهوو موهي
 خبشو، سبب نو اطمئنان  نسس مؤمنني ؛، اطمئنان  نسس حسني: فكر

  كرجو، هن فكر كوئي وقت ين موت كوئي
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