
 ،بدا ضرع و مالس اب

 

  :دندومرف هک دوب زیزع يزابهش ياقآ هلمج اب هطبار رد ،دوب نشور یلیخ میارب هتفه نیا هک یغارچ

 ».تسا ناهج نآ نورد ناهج نیا«

 

 تاقافتا هبرجت لاح رد نهذ اب طقف ام عقاو رد .تسا ییاتکی ناهج نورد ،مینکیم هبرجت نهذ اب هک یناهج ینعی

 هبرجت ،مینکیم هبقارم هکیماگنه یلو .مینکیم تفایرد نهذ اب مه ار دعب راهچ نیا رد دوخ ندوب یتح ،میتسه

 ییاشگاضف ،رکش ،ربص اب هک تسیفاک .میشچب نآ زا میناوتیم ام و تسا رضاح یهلا بارش هظحل نیا هک مینک یم

 .میشچب ار بارش نآ ،دهدیم ناشن ام هب هظحل نیا قافتا هک يایگدینامه و درد نتخادنا ،شنامهاو و ییاسانش و

 

 یماج قشع ز ناتسب يداش و یکرابم هب

 ؟یماکخلت تساجک هک شبارش دنک ادن هک

 2834 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 بارش و میهدب ضوع ناونعهب ؟تساهدرک ماکخلت ار ام تاقوا ؟یگدینامه مادک ؟رواب مادک ؟وگلا مادک هظحل نیا

 .مینک تفایرد ار ببسیب يداش

 

 ریگب وا يولگ دیآ یمغ رگ

 شاب داد ریما ،ناتسب وا زا داد

 1258 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 مایپ ،دنک شدوخ ِتمحر رد قرغ ار ام هک تسا رضاح و تسا هتفرگرب رد ً امامت ار ام یگدنز هظحل نیا هک نیا

 .تسا اهناسنا همه يارب یشخبدیما و شخبمارآ رایسب

 

 تسا یتحار ار مرس وت ِتسد ریز

 تسا یتیآ یشخب رکش رد وت ِتسد

 

 رادَم رب نم رس زا دوخ هیاس

 رارقیب ،مرارقیب ،مرارقیب

 2741 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 



 ،هدیسر روضح هب ياهناسنا مامت و انالوم ترضح ،ینارون ياهيژرنا و تانئاک و میتسه ییاتکی ناهج رد ام هکنیا

 نیا و میوشب لصو ییاتکی ياضف و درخ هب ییاشگاضف اب میناوتیم ام و دنراد روضح ،رون تروص هب نونکا مه

 رد ار بلط شطع و تسا شخب دیما ًاعقاو ،میشونب ،دهدیم ار تینما و شمارآ ،درخ ام هب هک هدننک تسم بارش

 .دنکیم رتروهلعش ام

 

 الّصلا آزاب هک ار ناج نامسآ زا ادن دمآ

 ابحرم ًالهس و ًالها شوخ يدان يا تفگ ناج

 17 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .دهدیم تدحو ِتراشب ام هب هک تسا ام نورد زا ییادن تروص هب هدننک تسم بارش نیا

 
 ام ناج زا رارق يدرب ام نامهم هردان يا

 اج و ناج زا نورب اتفگ ؟میناوخیم اجک رخآ

 17 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 مدع يارب ،هظحل نیا ار بلط و دنکیم لصو ِرارقیب ار ام هک دسریم ینامهم تروص هب هدننک تسم بارش نیا

 .دنکیم رتشیب و رتشیب ام رد ، زکرم ندرک

 

 نارگ دنب منک نوریب ناینادنز نیا ياپ زا

 الُع رب دیآ رب ناج ات نابدرن مهنب خرچ رب

 17 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دریگیم تروص ناسنا رد لیدبت هک دهدیم ار دیون نیا ،میشچب نآ زا ياهرذ یتح یتقو ،هدننک تسم بارش نیا

 .تسین نکمم ریغ يرما و

 

 ام شوهیب و شوخ و تسم ،ام شوگ هتسشن یقلخ

 ادگ يا آ هاش يوس هک ام شوگ رد نانز هرعن

 17لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 



 .مینک شاهبرجت میناوتیم زکرم ندرک مدع اب هظحل ره هک رون زا ولمم ،تسا ییاتکی ناهج نورد ناهج نیا

 هب قلعتم ام هک ،میتسین نامدعب راهچ نیا ام هک دنهدیم ام هب لصو دیون و دننکیم تیاده ار ام هک ییاهادن

 .دوشیم تکاس نهذ و تسین نهذ اب كرد لباق هک يزیچ ،میتسه نامزال و ناکمال

 

 :متشاد هتفه نیا هک يایصخش هبرجت

 

 .رکش اب نآ ندش نیزگیاج و نآ ندرک شوماخ و نهذ ياهتواضق ياشامت ،مدوخ يور رب رتشیب زکرمت -

 

 يارب طقف و تسین ببس ،قافتا هک هتکن نیا يروآدای و دب و بوخ تاقافتا لباقم رد نهذ ياهتمواقم ياشامت -

 .متفاین نهذ ماد رد و مرذگب و مراذگب دیاب ،تسا هظحل نیا رد ییاشگاضف

 

 ،هظحل نیا ِییاشگاضف دعب منادب نم تسین رارق ،توکس و منادیمن اب نآ ینیزگیاج و ،نهذ یبلط هجیتن ياشامت-

 .دش دهاوخ لصاح ياهجیتن هچ

 

 ماغیپ تفایرد و رظان تروص هب ندرک اشامت و توکس اب نآ ندرک نیزگیاج و ،ینهذنم یفنم نانخس ياشامت-

 .مراکفا هدناوخان نامهم

 

 قافتا مایپ ِنتفرگ ِندرک یعس ینعی ،مدوخ يور رب مایپ ندنادرگرب و توکس و قافتا رب نهذ ياهتواضق ياشامت -

 .نوریب رد یبیع هن ،مدوخ رد یگدینامه ندید و

 

 ار ادخ و مشاب هتشاد ار يرازگساپس تیاهن ،يونعم نارای و زیزع يزابهش ياقآ تامحز زا متساوخیم نایاپ رد

 .دیشخبب ار ام یهاتوک ناتدوخ يراوگرزب هب و میشاب امش روضح رد هک میراد ار تداعس نیا هک منک رکش

 

 

  ❤مارتحا و قشع اب❤

 ��ژورن زا سگرن��


