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 ماظن نانمشد
يمالسا

 ياه يگژيو

همانراك

تسايس

روالد و عاجش

هتشذگ لاس30 رد راوشد تاناحتما ندنارذگ

روش رپ و هتسجرب تايحور ياراد

فالتخا زا هدافتسا
مالسا يايند رد يبهذم

نونجم ي هريزج رد ناتسدرك قطانم رياس و ناويرم و زقس ناناوج ي هزرابمقادصم

 مزع و هشيدنا ي هطساو هب نمشد سأيدرواتسد
نمؤم ياه هدوت و نارّكفتم خسار

يروهمج ماظن نايم هلصاف داجيافده
ناملسم ياهروشكو اه تّلم و يمالسا

رد قادصم
روشك زا جراخ

دنناديم مالسا توعد هب خساپار ام ماظن

رد قادصم
ناريا تّلم ندرك هّكت هّكت رد نمشد ياهدنفرت ندش يثنخروشك لخاد

يمالسا تعيرش و ماكحا ساسا رب يسايس يماظن ليكشتتلع

هرتسگ

يبرع ناملسم ياهروشك

 هب يرادافو و يمالسا دنمّتزع يادن ندش هدينشقادصم
ناتسدرك هب يربهر رفس رد ماظن

 ياه ناسنا كدنا و بالقنا دض باسح ندوب ادجهتكن
ناتسدرك مدرم نتم زا هدروخ بيرف اي ريرش

تلفغ مدع و يهاگآ ظفحام ي هفيظو

اقيرفآ لامشِ ناملسم ياهروشك

دنه هراق هبشِ ناملسم ياهروشك

ايسآ تسد رودِ ناملسم ياهروشك

هنايمرواخ ساسح يايفارغج رد لماك تّزع و لالقتسا يگژيو

ناتسدرك مدرم يرادافو ندش هداد ناشن

ناريا تّلم تمظع ندش هداد ناشن

ناتسا رد لماك تينما دوجوناتسا رد تينما دوبن نيقلت نمشد تسايس

هجيتن

لماوعتيعقاو

مدرم تمه

ناناوج يراكادف

مدرم يهاگآ

 لوا فص رد نتشاد رارققادصم
روشك ناروالد يگژيو  ناشياه هداوناخ و اه نآ زا نمشد ماقتنادرك ناگرمشيپ يراكادف

تالكشم لباقم رد اه نآ ربص و دهاش
"هنع مني مل مان نم" تياور

روشك مدرم ي همه
بطاخم

اب نمشد زا ندوبن لفاغ
اه نآ سأي دوجو

اه هنيمز

نمشد ندركن تلفغ
ام تلفغ تروص رد ينعم

رايشوهو لاعف ياهرشق

 تيعضو
هتشذگ

 ي هنيمز رد يرايشوه ظفح
ترورضينورد تافالتخا

 تشپ رد اكيرمآ ي هئطوت
ام يبرغ ياهزرم ترورض

هب هتشذگ رد نمشد ديما
يمالسا يروهمج ِيدوبان

 نداد رارق يارب نمشد شالت اب هلباقم
مه لباقم رد نوگانوگ بهاذم

يمالسا يروهمج اب هضراعم و يرگيذوم يارب يهدنامزاس و حالس و لوپ فرص همانرب

قادصم

فده

تيعقاو

 تسايس
نمشد

راكهار

درك موق رب طلست

درك ناناوج نوخ تميق هب ام تاعالطا نتفرگ يارب ليدنق ياه يدنلب رد هنيزه فرص

يزاس رودزم يارب هنيزه فرص

ام تّلم يرايشوه

 نتسناد يناريا هب درك كوق راختفا
ناريا زا جراخ رد يتح دوخ

يمالسا بهاذم راوردارب تكرح
يمالسا دنلب ياه نامرآ تمس هب

مه لباقم رد يّنس و هعيش نداد رارق

ندشن نمشد هنانئاخ هشقن ميلست

 نتسناد زمرق طخ ار رگيدكي تاسدقم هب نيهوت،ينيد فياظو و يبهذم بادآ ماجنا نيع رد

همزال

ام عضوم

هتكن

هتكن

تسين درك ِموق زا عافد نمشد فده

دننكيم نيرفن دشاب اكيرمآ تمدخ رد هك ار يسك اهدرك

تانايب
 راديد رد
زّقس مدرم
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ام ماظن هب يهاگشناد و ينيد ِناركفتمِ راختفا

ناتسدرك مدرم روش رپ و كاپ تاساسحا ندش هداد ناشن

ناتسدرك مدرم يگچراپكي و يهاگآ ندش هداد ناشن

 لئاسم و اهزاين
ناتسدرك

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

 قادصم
ترورض

1 هحفص



زراب قادصم

تالكشم لح ي همزال  لئاسم و اهزاين
ناتسدرك

لاغتشا هب زاين

 اهدادعتسا قيداصم
يدركتورثو

يدرك نابز

ناناوج يرنه و يملع ياهدادعتسا

 ِناناوج يشزرو دادعتسا

 و تلود تئيه ياهرفس تابوصم ِندش ييارجا
ناتسا هب يربهر ِرفس ي هدش يسررب لئاسم

دوجوم دعاسم ياه هنيمز هب هجوت اب ناتسدرك رد يراذگ هيامرساه ناتسا رگيد هب هيصوتيزرواشك و يتعنص يراذگ هيامرسنيمأت راكهار

يدج روط هب تابوصم يريگيپ
زكرم رد نالوئسم

يناتسا نالوئسم

يقطنم و لوقعم تابلاطم ندش هدروآرب

قيداصم

نيمزرس نيا يدنمتورث

تينمادوجو

مدرمِ ندوب نمؤم و يدج

يتلود تاليهست

نالوئسم ي هفيظو

هجيتن

بطاخم

قيداصم

يسانش بيسآ

ناگبخن و نايوجشناد تابلاطم

يمدرم ياه همان رد دوجوم تابلاطم

هعمج همئا و ناتسا نيلوئسم تابلاطم

نآ ققحت هب هاگتسد يياناوت مدع تلع هب مدرم نهذ ندش هارمگلوقعمان لكش هب تاعقوت حطس ندرب الاب هجيتن

زقس رهش
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

 ماظن نانمشد
يمالسا

 راديد رد تانايب
زّقس مدرم
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2 هحفص


