ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮو ) ﺛﺒﺖ ﻧﺎم (
در زﻧﺪﮔ ﻫﺮ زﻧ ﻟﺤﻈﺎﺗﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد .دﺧﺘﺮ  28ﺳﺎﻟﻪ از اﺗﺎق ﭘﺮو ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳ ﺑﯿﺮون

ﻣ آﯾﺪ ﻣﺎدر او را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺧﻨﺪه ﺷﻮق دارد ﻫﻢ اﺷ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺪن ﻟﺒﺎس
ﺟﺪاﯾ دﺧﺘﺮ
در زﻧﺪﮔ ﻫﺮ زﻧ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ او ﻧﺎه ﻣﯿﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾ آﻏﻮش
دﻧﯿﺎﯾ ﺣﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد

در ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻤ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺎن ﮐﻪ ﺳﻨﺘ ﻋﺠﯿﺐ دارد .ﭘﺴﺮ ﺻﺒﺢ ﻋﺮوﺳ در ﺧﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ
ﻣﯿﺮود ﮐﻪ او را ﺑﻪ آراﯾﺸﺎه و ﻋﺎﺳ و …ﺑﺒﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻠ ﺑﻪ داﻣﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و
داﻣﺎد ﭼﻬﺎرﭼﻮب در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرزن و ﻣﺎدرزن را ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎس زﺣﻤﺘ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮای
ﭘﺮورش اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ  ،ﻧﺎه ﻣﺎدر در ﭘﺎﯾﺎن ای ﻣﺮاﺳﻢ و وﻗﺘ دﺧﺘﺮش را رواﻧﻪ آراﯾﺸﺎه ﻣﯿﻨﺪ
 ،ﻋﺠﯿﺐ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﺑﺨﺸ از ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ اﯾﻦ دو زن آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد ،دﺧﺘﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮدﯾﺖ و ﻣﺎدر در
ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺮد ﻓﻘﺪان

در زﻧﺪﮔ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﻫﻀﻢ ﻣﯿﻨﺪ و اﯾﻨﻘﺪر اﯾﻦ ﺷﻬﻮد درد دارد ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻣﺮدی زاﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﺪ از ﺣﺠﻢ ادراک ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺪر.ﺑﺮای ﯾ ﺗﻮ دوراﻧ ﮐﻪ از اﯾﺮان رﻓﺘﻪ و در ﺷﻬﺮی ﺳﺮد
اروﭘﺎﯾ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ در ﯾ ﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺪر را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﻏﻤﻬﺎی او را ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﻮد
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ  .ﯾ ﭘﺴﺮ  29ﺳﺎﻟ ﭘﺪرش را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و دﯾﺮ ﻣﺮد ﻣﯿﺸﻮد و آﺗﺶ ﺧﺸﻤﺶ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ و ﻣﺮدم
ﻣﯿﺨﻮاﺑﺪ

دوره ﺳﻔﺮزﻧﺪﮔ درﺑﺎره ﺧﺮد زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﯾﻦ دﯾﺎر و ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳ و
رواﻧﺸﻨﺎﺳ دﻧﯿﺎ

ﮐﻼس ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼس ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺮی اﺳﺖ
در ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﻫﺎ ﭼﯿﺰی در زﻧﺪﮔ ﺑﻪ اراﻣ در ﺣﺎل ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻓﺮدﯾﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن زﻧﺪﮔ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾ را ﻃ ﮐﻨﺪ  .در اﯾﻦ

ﺗﻨﻬﺎﯾ اﻧﺰواﯾ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزی داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﺎن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﭼﻪ ﻃﻌﻤﻪ ای ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎن ﯾ زن ﻣﯿﺬارد
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻨﻬﺎﯾ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ و ﻧﻘﺎﺑﻬﺎ را ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾ آﺗﺸ ﺑﯿﻔﺮوزﯾﻢ و آﺷﻐﺎﻟﻬﺎی روﺣﻤﻮن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺸﯿﻢ
ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ 2 ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﭙﺮدازد

==============================
ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺳﻼم ﺑﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی
دﻟﻤﻮن ﺑﺮا ﮐﻼس ﺳﻔﺮ ﺗﻨ ﺷﺪ .ﮐﺎش ﻣ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮن ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺸﻢ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻪ
ﻫﺎ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰ دﻟﻢ ﺑﺮاﺗﻮن ﺗﻨ ﺷﺪه .ﮐﺎش ﻣ ﺷﺪ ﯾﻪ روز ﺳﺮ ﯾ از ﮐﻼﺳﺎﺗﻮن ﺑﯿﺎم واز آﻏﻮش ﮔﺮﻣﺘﻮن
ﺟﺎﻧ دوﺑﺎره ﺑﯿﺮﯾﻢ .دﮐﺘﺮ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺳﻔﺮ ﯾﻪ ﻣﺮد ﻣ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾ آﻏﻮش ﻣﺤﻢ و ﻣﺮدوﻧﻪ و اﯾﻤﻦ ﺗﻤﯿﻞ
ﺑﺸﻪ.
ﮐﻼس ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ آدم رو ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾ ﻣ ﺑﺮه ﮐﻪ ﺧﻮد آدم ﺟﺮات رﻓﺘﻨﺶ ﻧﺪاره .اﻧﺎر دﺳﺖ آدم رو ﻣ
ﮔﯿﺮه و آرام آرام ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﻮﺟﻮدت ﻣ ﺑﺮه  .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺗﺎرﯾ
و ﻧﻤﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺠﺎوی ﮐﻪ ﺑﺮی ﺑﺒﯿﻨ ﭼﻪ ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﺟﺮاﺗﺶ ﻧﺪاری و ﺗﺮس داری .اﻣﺎ
ﯾ ﻣ ﯾﺎدوآرام آرام دﺳﺘﺖ ﻣ ﮔﯿﺮه و ﻣ ﺑﺮه ﺗﻮ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﺣﺎﻻ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﺰارم.
ﻧﯿﺮه ﻏﺪﯾﺮی
ﮐﻼس ﺳﻔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮی ﻋﻤﺮم رﻓﺘﻢ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﻼس درس
داده ﺷﺪ ﯾﻪ ﺣﺎل ﺧﻮب و ﻋﻤﯿﻘ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان داﺷﺘﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾ روز ﮐﺎری و ﮐﻼس دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ از
خ ﻣﻄﻬﺮی ﺗﺎ خ ﭘﯿﺮوزی رو ﭘﯿﺎده ﺑﺮم .ﮔﺎﻫ وﻗﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﺰوه اﯾ ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻢ رو ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ﺑﺎورم
ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﺎت در ﯾﻪ ﭘﺮوﺳﻪ روﺑﺮو ﺷﺪم و روﺣﻢ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﺪه .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯿﻢ اﮔﻪ ﻫﺮ ﮐﺪوﻣﺶ رو
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻮی زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ رﺳﺘﺎر ﻣﯿﺸﻢ.
ﯾﺎد ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮه از ﺑﺎﺑﺎﺑﺰرﮔﻢ اﻓﺘﺎدم ﺑﺎﺑﺎﯾ ﻣﯿﻪ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯿﺶ ﯾﻪ روﺣﺎﻧ ﻣﯿﺎد ﺑﻪ روﺳﺘﺎﺷﻮن و دو ﻣﺎه
ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ اوﻧﺠﺎ ﺑﻮده روز آﺧﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﻪ ﻣﻦ اﮔﻪ ﺷﻤﺎ رو ﺑﻬﺸﺘ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﻢ

ﺟﻬﻨﻤ ﮐﺮدم ﭼﻮن دﯾﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﯿﺪ ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ.
ﺑﻌﺪ ﮐﻼس ﺳﻔﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧ درﺑﺎره ﺧﯿﻠ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﻤﺘﻮﻧﻢ ﺑﻢ ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ
——————————————————–

ﺗـﺎرﯾﺦ  18 :و  ۲۵ﺑﻬﻤـﻦ –  ۲و  ۹و  ۱۶اﺳـﻔﻨﺪ ﺳـﺎﻋﺖ  14اﻟـ / 17 در ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﮐـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ،
ﮐﻼس از  13:30آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ) 1 ﺷﻬﺮﯾﻮر  92و دی (92
ﺳﻔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ) ﻫﺮ دوره(
ﺗ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺪارد
وارﯾﺰ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد.ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺮی ۳۰۷۸۰۰۰۱۰۸۵۵۲۷۰۱:ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت۵۰۲۲۲۹۱۰۱۸۹۲۰۶۲۷:
ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس ﺑﺮاﯾﺶ ارﺳﺎل ﺑﺸﻮد .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.
===================

درس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪ اول ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ ) زﻣﺴﺘﺎن (۹۲
ﻣﺮگ دﺧﺘﺮاﻧ ) درس ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻔﺮزﻧﺪﮔ(۹۲ 

