
 ❤�🩏�مزیزع يروضح جنگ ناتسود یمامت و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ توق ادخ و مالس ضرع اب

 

 ؟ییوگیمن ؟يدرکیم هک ینامیپ و دهع دش اجک��

 ؟ییوجیمن ،دیوج ار وت لد و ناج هب واک ار یسک��

 2553 ي هرامش لزغ ،سمش ناوید

 

 میتسه وا سنج زا ام هک هدیسرپن ام زا دنوادخ ایآ ؟مینکیمن ارجا ارچ ار میا هتسب تسلا زور ام هک ینامیپ و دهع

 !هلب هک میتفگ خساپ رد ام و؟

 !؟مییوگیم هلب یگدنز هب هظحل نیا رد مه زونه لاح

 !؟ار نامنامیپ و دهع لک هب میا هدرک شومارف ای

 !؟ میا هدرک شومارف ار دوخ دوصقم و روظنم ایآ

 !؟يراد تماقا نهذ هلحرم رد زونه ایآ

 !؟یتسه تیدودحم رد زونه ایآ

 !؟يدرک افو یگدنز دهع هب ایآ

 ؛تسا نهذ رد يرایشوه تماقا ي هلحرم نآ هک؛ تقوم هلحرم نیا زا مینک ادیپ لماکت هک دهاوخیم ام زا یگدنز

 ناهج نیا هب ناسنا ندمآ دوصقم و روظنم هلحرم و لماکت نوا هک دسرب ناسنا رد شدوخ لماکت هب روطنیمه و

 .تسا

 ؟مییوجیم ار وا مه ام ایآ؛ دنکیم وجتسج لد و ناج هب ار ام ًامئاد یگدنز

 !؟متسه وا زا زیرگ لاح رد ای

 و ًاتقوم میوشیم لفا ياه زیچ نآ سنج زا مه ام سپ لفا ياهزیچ اب دشاب هدش هدینامه نانچمه نامزکرم رگا

 یگدینامه مامت دنک زیمت و دنیشنب اجنآ رد مدع ات میشاب هدرک زاب ار زکرم رگا اما ؛میویشیم هدیشک اهنآ تمس هب

 زاب دوخ لصا هب یگدنز هب و میوشیمن هدیشک ناهج تمس هب رگید، هظحل هب هظحل مینک ییاشگاضف و اراه

 لد ناج هب ار ام هک ار یسک هظحل هب هظحل مییوجیم و مینکیم افو یگدنز اب دوخ نامیپ و دهع هب و میدرگیم

 .دیوجیم

 

 دیوشیم هدید نوخ هب دوخ يور هک يراکفا لد��

 ؟ییوشیمن دوخ تسد ود ،يرادیمن يو زا ارچ��

 2553 يهرامش لزغ ،سمش ناوید

 



 !؟میرادرب وا زا تسد و میمهفب تسا رارق یک؛ درادن يزیچ نوخ و درد زج ام يارب هدینامه زکرم نیا

 و درد نیا شاعترا زا و ،مینکیم زاب نامدعُب راهچ هب ار درد و نوخ ،دورو هار ینعی میوشیم هدینامه اهزیچ اب یتقو

 درد نیا ام و دوشیم سکعنم مه نوریب رد هک روطنیمه و دزیریم نامدوجو تارذ مامت هب هک نامزکرم رد نوخ

 یگدنز هب دیاب هک یتروص رد ؛میوشیم مه اهنآ ینیگمغ ثعاب و مینکیم شخپ نامنایفارطا همه هب ار نوخ و

 .مینک شخپ ار ببس یب يداش و قشع هظحل ره و مینک ادیپ شاعترا

 نامی یگدنز ياه هبنج مامت رد هک يدرد نیا و میوشیم نوخ اب ار نامتروص میراد زور ره نام هدولآ زکرم اب ام

 .مینکیم رتشیب و رتشیب ار هدش هتخیر

 !؟ار وت مهاوخیمن یگب و يرادیمن رب وا زا تسد ارچ

 !؟تا یگدنز رد نتخیر درد زا يا هدشن هتسخ زونه ایآ

 

 

 :883 همانرب زا مهم ي هملک دنچ يانعم��

 

 کی ای يرکف مرف کی هب هک ینامز ،میراد تیقالخ تردق )دنوادخ دادتما( يرایشوه ناونع هب ام :ندینامه��

 :لوپ دننام ؛تسا نوریب رد يزیچ هب طوبرم يرکف مرف و زیچ نوا و مینکیم قیرزت تیوه سح يرکف يوگلا

 ادیپ ار وا لقع و شناد روطنیمه و ،ًاتقوم میوشیم وا سنج زا و مینکیم قیرزت تیوه شهب ور لوپ يرکف لکش

 .مینکیم

 

 نیا قافتا اب و ،میهاوخیمن يزیچ شزا ام و دتفایم هظحل نیا قافتا هک عوضوم نیا هب يرادیب ینعی :میلست��

 .قافتا هن میریگیم یگدنز زا ار ناملقع ام و دتفایم قافتا ؛میهاوخیمن یگدنز شزا ،میرادن يراک هظحل

 

 .میراد راک قافتا اب ام ینعی نیاربانب؛ ادخ ياج هب هظحل نیا قافتا هب ندرک هاگن ینعی :تمواقم��

 

 یگدنز قافتا نیا هک دیوگیم ام هب هدش هدوشگ ياضف نیا و مینک زاب ار اضف دیاب هظحل نیا رد ینعی :اضر��

 يریثات ام یگدنز يور ًالصا و تسین ام ندرک تخبدب ای تخبشوخ يارب قافتا نیا هک میوشیم یضار ام و ؛درادن

 .درادن

 .دیآیم دیدپ رکش و اضر میوش ادخ سنج زا هک نیمه

 

 �🔗�جرک زا هلاس23 هزئاف


