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 943 همانرب ،سمش ناوید 380 لزغ هصالخ
 
  تسا شوگ زیت هچ رگا هجاوخ نآ
 تسا شورف نارگ و ُنک هزیتسِا

 380 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 وت ِيارب دنوادخ ،هظحل نیا هک یقافتا ِربارب رد وت رگا اما ،دونش یم ار درذگ یم وت ِنهذ رد هچ ره و تساونش رایسب ینعی ،عیمس دنوادخ هچ رگ
 ینعی ،تسا شورف نارگ دنوادخ اریز ،دنک یم هزیتس و تمواقم مه یگدنز و دنوادخ هزادنا نامه هب ،يدنبب ار اضف و ینک هزیتس ،دروآ یم شیپ
 نیا ِریغ رد ،دنک هدنز شدوخ هب ار وت ات ،يریمب تیاه یگدش تیوه مه همه هب تبسن و ینک زاب ار اضف ،هظحل هب هظحل وت هک دراد راظتنا
  هدنز یگدنز هب زگره ،يریگن يدج ار ینهذ ِنم هب ندرم و دنوادخ هب ندش هدنز ِراک و ینک يونعم ِراک دوخ ِيور یهاگ هاگ رگا ،تروص
 .دش یهاوخن

 
 وا هدنخ تسُس هب ّهرِغ نم
 تسا شوَمخ وا هک هتشگ نمیا

 380 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 ،اه یگدینامه نیا ِییاسانش اب هک دراد راظتنا اما ،دنک یم تیوه مه ایند نیا ِلفآ ِياهزیچ اب ار وت یگدنز ،ادتبا رد ینعی ،دنوادخ هدنخ تسُس
 رورغم دنزرف ،رسمه ،نیشام ،هناخ ندروآ تسدب :لثم ،تنوریب عاضوا ِندش بوخ اب هنافساتم وت اما ،يوش لصو تسا دنوادخ هک تلصا هب هرابود
 .ینک یم شومارف ار دنوادخ هجیتن رد و يریگ یم لفآ ِياهزیچ نیا زا ار تینما ِسح و يوش یم
 هدیبسچ هک ییاهزیچ نیا هب ،راوگان ِثداوح اب دنوادخ اریز ،درادن ماود ،اهنآ زا نتساوخ دارُم و ایند لفآ ِياهزیچ اب ندش تیوه مه هک ،شاب هاگآ
 .يراذگب تزکرم رد ار يزیچ ،شدوخ زا ریغ هب هک درادن تسود اریز ،دزادنا یم ریت ،يا

 
 تسا هاک ِریز ِبآ هک راد شُه
 تسا شوج هب هَک ِریز هک تس يرحب

 380 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 ینهذ ِنم هب یهاوخب نانچمه وت رگا و تسا شورخ و شوج رد ،وت ِياه یگدش تیوه مه ِهاک ِریز رد ،ییایرد و بآ ِلثم دنوادخ هک شاب هاگآ
 .یبسچب دنلفآ همه هک اه یگدش تیوه مه نیا هب هزیتس و تمواقم اب دیابن هک يوش هجوتم ات ،دنک یم دارُم یب ار وت ،یهد همادا تا

 
 حاتفِم تسا شُه يوَر هک اج ره
 تسا شوه لفق هک ؟ینک هچ اجنیا

 380 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 دزیرب تلمع و رکف هب ،دنوادخ َِدرِخ دوش یم ببس هک تس ییاشگاضف طقف نآ ِدیلک ،ینک دروخرب یقافتا و شلاچ ره اب و يورب اجک ره هب رگا وت
 .دوش ادیپ تیاه شلاچ ِلح هار و
  ؟يدنب یم ار اضف ،مه َِرس ِتشپ ِياهرکف اب َمد هب َمد و يا هدنام تا ینهذ ِنم رد وت ارچ اما
   .دنک یم رود تلصا و یگدنز زا ار وت هک دوش یم تروضح ِيرایشه رب یلفق ،نتسب ار اضف و ینهذ ِنم رد ندنام ،نادب ار نیا

 
 ددنخب ،درگنب وت ِيور رد
 تسا شوپ يور هک وشم رورغم

 380 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 مه نیا ِساسا رب و يا هدیسر تیاهدارُم هب تا ینهذ ِنم اب وت هک ددنخ یم و دنک یم هاگن وت هب بترم ،رظان ِروضح ِتروص هب یگدنز و دنوادخ
 .یشورف یم رخف و يا هدش رورغم اه یگدش تیوه
 .يوش یکی وا اب هرابود ات ،دنک یم دارُم یب ار وت ،تسا شوپ يور هک دنوادخ و
 
 داتفا رد وا ِگنچ هب هک لد ره
 تسا شورخ رد هشیمه گنچ نوچ

 380 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 ِيرایشه و یلاخ اه یگدش تیوه مه زا تنورد ،يراذگب دنوادخ ِرایتخا رد ار تلد ،ییاشگاضف اب و یشاب هتشاد زکرمت تدوخ ِيور بترم رگا
 .ینک یم قلخ ون هب ون ِياهرکف  و یتسه شورخ و شوج رد امئاد ،دنوادخ ِتسد رد یگنچ ِدننام و دوش یم رتشیب تروضح



 
 روبنز وچ اه حور همه نیا اب
 تسا شون هک نوچ دنیو ِفاّوَط
 380 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 و لسع اریز ،يرادن دنوادخ هب ندش هدنز زج يا هراچ وت اما ،يوش یم درد ِراچد وت و دزاون یم یقافتا ره اب ،ار وت ِگنچ ًامئاد ،دنوادخ هک نیا اب
 .دهد یم ناشن تنهذ هک یلفآ ِياهزیچ هن ،دیآ یم دنوادخ ِفرط زا طقف ،ببس یب ِيداش و ینیریش
 
 :سرپب تدوخ زا هظحل نیا

 
 ؟يدرگ یم ترهش ،ماقم ،لوپ ِلثم ،ایند نیا ِلفآ ِياهزیچ ِشوح و لوح ،يدنباضف اب هظحل هب هظحل ارچ
 ؟يدرگ یمن یگدنز ِروحم ِرود ،ییاشگاضف اب هنارایشه ارچ
 
 وا ِتبیه ز مغ هک تس يریش
 تسا شوم وچمه میقم روگ رد

 380 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 
 .يوش یم هدنز دنوادخ هب وت و دریم یم سرت زا ، وت ِروضح ِریش ِربارب رد ینهذ ِنم ِشوم ،ینک زاب ار اضف ،هظحل نیا وت رگا

 
 تسا دقن ِزور ،زیربت ِسمش
 ؟تسا شود ِثیدح رد هچ هب ملاع

 380 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 .درک دهاوخ عولط وت رد ،هظحل نیا رد طقف ،روضح ِدیشروخ
 .ینک یم هبرجت هظحل نیا ،ییاشگاضف اب طقف ار یگدنز وت ینعی
 .يریگب یگدنز زا ار لیصا َِدِرخ و قشع و ببس یب ِيداش یناوت یم هظحل نیا طقف وت ینعی
 ؟یهاوخ یم تیوه شتاقافتا و ناهج زا و يرب یم رس هب هدنیآ و هتشذگ رد ًامئاد ارچ سپ

 
 يدج و نیرت مهم وزج ،نورد هدش هدوشگِ ياضف و نطاب هب هجوت طقف و تسین شیب یمُهَوَت ،تسه نآ رد هک هچ ره و ناهج نیا هک شاب هاگآ
 .تسوت ِراک نیرت

 
 رهم یهلا ابیرف ،امش ِدنمتدارا


