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  مالقات در ايستگاه مركزي   او!ظ*‘(ق]د×ر ر*ذ[ت×ؤ›×ر *ش!ی(×÷ر

  
  .او اجئىفو!بجذ(ر د*ف*›او !بجذ(سجنگ د*ش ی×ل×ر ق*ذ[ت×ؤ›×فغگ *ق(هىر(›او !ظ*‘(ق]د×ر ر*ذ[ت×ؤ×ر

 .رود آيد و خودرويي مي خودرويي مي. در اين ايستگاه، سر و صداي زيادي است.  قرار داردايستگاه مركزي در تهران
  
  .اح!ق[ر×د(اح د!ب(احگ رجن!ئ*ق(اح ع!ب(اح رجن!س*ان!اح ع!ش*احگ ذ!×›اح ق!ش*ذ[ف

 .كنند دوند، حركت و تعجيل مي روند و مي بسياري از مردان، زنان و كودكان راه مي
  
  .او!بجذ(د×ؤجق ن×ن ر]ر ف*÷)ث×غ ر!چ د*ق(رىق ع×د(ر د]ظ(رگع*و(ا×›×رىق ر×د(او د!ذبج(د×غ ر!ر اجقىس د]ظ

 .دود كند و از باجه به صف خودرو مي رود، و ديگري عجله مي شود و با سرعت به خانه مي يكي از خودرو پياده مي
  
  .ؤجغ!ذجو ل(ث!ن, ×ن*ر ر*ق(ظ]ل(اطگ ع!ه(ق‘×و ذج(ث!ر ن*÷)ث×ن ر]ف, ×ن*سجق ر(ای!ز[رگ ف*ذ[ت×ؤ×ن ر]ف ف*›ف *ق(ظ]ل(سجق ع(ای!ز[ف

 .اَويگدور و عِزرا به ايستگاه آمدند، اويگدر براي خريد بليط به باجه رفت، و عزرا رفت كه روزنامه بخرد
  
  .اح!زىق[ت×زىقجو ع[ح ت!ل× ضجتىت(ا لجدىس د!لجذ(س!ذىق ی(ز×و ف]ر ف*ف*ذىر ق!ر(رگ ع*÷)ث×ن ر]ف, ×ن*ر(ؤجغ ع!ر ل*ذ*ف ث*ق(ظ]ل

 .در حال صحبت است) دختر و پسر(او ديد كه اَونِر گيدعوني ايستاده است و با دوستان . اي خريد و به سمت باجه رفت عزرا روزنامه
  
  رىقپ×جف د›ؤجقگ ›×سجق (ای!ز[ح لجدىس ف*رگ ش*خ)ث×ن ر]جف ف ›-فگ *ق(ظ]ف ل*ق* ث–ذىقگ (ز×نجحگ ف* ش-

 !سريع بيا. آنجا اويگدر در صف ايستاده است. ه سالم اونر، بيا به طرف باج: عزرا صدا زد
  
  مپ(ا فجو!او!ف*ف ق”غ ×د(ر ظ*د‘×م؟ (نجد(ر ش× د-رگ*ت(د!ض(›ذىق (ز×ق ف×د* ف-سجقگ(ای!ز[نجح ف* ش-

  !ام سالم اويگدر، حالت چطور است؟ چند وقت است كه تو را نديده: اونر با شادي گفت
  

  سجقگ(ای!ز[ق ف×د* ف-زگ×غ ق×د(زگ ظ×غ ق×د( رجگ ظ-

 .اوه، مدت زيادي است، بله مدت زيادي است:  اويگدر گفت-
  

  .فظ*اق!ش(ا ن!ؤ(ل×ط*ذ(غ ع*÷(فعْن*›اح !دعْس!ن×و ر]ا ف!ؤ(ق×د*ا ی!تىئ*ح ع!ا×و*ذ(ذىا ش(خ! ن-

 ).سفر كردم(پيش از دو سال و نيم قبل، درس را در آموزشگاه ابتدايي زبان تمام كردم و به شيراز رفتم 
  
 
 



  ر؟*ذ×ه(ث×او ر!د×شعْن(ر ع*د!نجح ف(ر ش×فگ د*×›نجح ف(ر ش×سجنگ د*تعْق ی*›ر *ؤ×ع ف*ش(ب×ل

 حال پدر چطور است و احوال مادر و شولميت كوچك چطور است؟. اي حاال تو جوان بزرگي شده
  
  اح؟!ل(ح ذجط]ؤ×غ ف*ف(نجحگ ن*ح ش*ن)ب(رگ ن*×›ر ق*ؤجس-

 كنيد؟  ميشما به كجا سفر.  خيلي ممنون، همه سالمتند-
  
  .اق!ل*و ر]فجو ف(ق!ر ن]ا قجئ!ذ[فگ ف*ق(ظ]ن ل]ن سجسج ش]غ ف*ر×خ(فىط(ن× طجل(ذ!اح ن!ذعْ قجئ(ت×ذ[ ف-

 .خواهم آن شهر را ببينم من مي. خواهيم به اصفهان برويم، نزد عموي عزرا  ما مي-
  

  ؟×ر ذجطىل*ؤ×غ ف*ف(ن. ح*ا ش!او!ف*ف ق”لجس 

 كني؟ كجا سفر ميو تو به . ام هنوز آنجا را نديده
  
  .فغ*د(ىق‘(ح ن*ش!س د(ظ×ا(ا ن!ن]اح ش!زىق[ت×ح ر!ل× ا ذجطىل!ذ[ف

 .كنم  من با دوستانم به يزد و از آنجا به كرمان سفر مي-
  
  .اح!ل(ذعْ ذجط(ت×ذ[ف×ه ع×ل(رىقپ لجس د×جف د›-احگ !زىق[ت×فعْ ر(ق* ن-ذىقپ(ز× ف-

 .چيزي نمانده كه ما حركت كنيم! سريع بيا! اَونِر: دوستان صدا زدند
  
  فجوپ*ق(و!ر( ن-سجقگ(ای!ز[ف×ن(ف ع*ق(ظ]ل(ذىق ن(ز×ق ف×د* ف-نجحپ* ش-

 !به اميد ديدار! احافظ.خد: اونر به عزرا و اويگدور گفت
  

 
   :جه كنيدتو»  ديد-ر *ف*ق«و صرف فعل » و]ف«هاي مختلف حرف اضافه  به صورت: تمرين  

 
  .ر*ذ×و ت]ح ف×ا ی!او!ف*ق(و اجطىک ع]ا ف!او!ف*تجزگ ق(ق*›بعْ (ن*ر ر*ذ×ت(اجطىک ع

  .يوسف را ديدم و حنا را هم ديدم. يوسف و حنا به خيابان رفتند
 
  .ا!فعْ فجو*ف ق”ن رىح *ز[حگ ف*ا فجو!او!ف*ق

  .آنها را ديدم، اما آنها مرا نديدند
 
  :ا!قعْن(د*حگ ف]ب(و]ا ف!او!ف*اگ ق!او!ف*رگ ق*ذ×گ ت,*ح فجو×ی(گ اجطىکگ عم(ا فجو!او!ف*ق: رىح*ا ن!ؤ(ق×د*ف

  :به من گفتند. شما را ديدم. من تو را ديدم، يوسف، و نيز تو را حنا، ديدم: به آنها گفتم
 
  .م(اذعْ فجو!ف*ف ق”ذعْ (ت×ذ[ف×ذعْگ ع*فجو* او!ف*ر ق*ؤ×ف

 .تو ما را ديدي، ولي ما تو را نديديم



  
  ؟-نجح(ر ش×د : ل پرسي احوا  

  ح؟]ب(نجد(ر ش×ر؟ د*ذ×ت, نجدى(ر ش×مگ اجطىک د(نجد(ر ش×د-
  حالت چطور است يوسف، و حال تو چطور است حنا؟ حال شما چطور است؟

 
  ف؟*د!نجح ف(ف عْش*×›نجح ف(ر ش× عْد-نجدىذعْ هجزپ(هجزگ ش‹ *نجد(ا هجزگ ش!نجد(ش-
  و حال پدر و احوال مادر چطور است؟. مان خوب است خوب است، حال) مونث(لم خوب است، حال او ا ح-
 
  ح هجزپ *نجد(هجزپ ش‹ *نجد(نجدج هجز ش(ش-

  !حالشان خوب است. خوب است) زن(خوب است و حال او ) مرد(حال او 
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