
 :زیزع ناتسود و یمارگ يزابهش بانج منابرهم ملعم تمدخ مالس اب
 

  »یکریز« ِیلامجا یسررب :عوضوم

 

 :هدش ینعم هنوگنیا ادخهد ي همان تغل رد یکریز

 

 و كاردا . كاردا و شناد و لقع . تفارظ . تراهم . تسایک . تواکذ .رطاخ يزیت . ءاهد . تناطف . تریصب
 . يرایشوه . ندوب شوهاب . یکالاچ و یمهفزیت

 

  هدومن نایب ار ندوب تسارف بحاص :زین نیعم یسراف گنهرف رد و

 راذگ رثا و مَّظعُم راـــــــــیسب یمهس ،ام یلم و یسراف تایبدا نییبت و لماکت رد زین وا هک ادخهد بانج و
 :هدروا ردقنارگ ِیسودرف زا هملک نیا يزاس فافش رد ار تیب نیا همادا رد ،دنراد

 

 یکدوک و ییانرب ماگنه هب

  یکریز نتفای ناوت شناد هب

 

  یناوجون و یناوج ینعی ییانرب

 هطقن رد ناشیا هک ارچ ،دنتسین ینوریب ياهیریگارف ای ینهذ شناد ،گرزب یسودرف رظنم زا کش یب زین شناد

 ِشناد ِیکریز ،هدش هدروا تیب نیا رد هک ییکریز ،نیاربانب ،هدنار نخس يزرودرخ و "درخ" زا شراثآ ي هطقن

  ...تسین لولعم و تلع ِناهج ،زین و ینوریب ناهج ياه مناد یم و ینهذ

 

 :هک دنتسه گنهرف نیا ِرادجات ،یسانشدوخ و ینافرع ِتایبدا رد زاتشیپ ِناونع هب زین ناشیا اذل

  

 ریگب ار تگرگ ناج "ىناوج" رد
 ریپ وت اب ددرگ گرگ نیا رگا ىاو

 يریشم نودیرف :دای هدنز

 

 زیزع يانالوم تایبا رد هژاو نیا یسررب هب ،تسام ِلصا ای یلصا ِنم ِییاناد هک یکریز ي هژاو هب فارشِا اب لاح
  :میزادرپ یم

 



 یمَلوژَپ مغ ره ِيزاب تسد ز نم رگ

 ...یــــملوگ ،دنمدرخ و یمدوبن كریز

 2966 لزغ ،سمش ناوید

 

 ياهدرد و مغ ره ياهیزاب اب ،هدنام یقاب ناکامک ینهذ نم هناسفا رد زونه و دراد یگدینامه هک یسک ره ای ام رگا
 نیا درخ و ییاناد هب ام رگید ،میوش ناشیرپ ،یگدینامه ره زا هدمآرب ِتاناجیه و تاراخب ای و مغ ره زا هتساخرب
 هک میتسه یناهارمگ ام سپ ،میدش ینوریب ياه مناد یم ِشناد ای ینهذ ِمناد یم ِراچد اریز ،میتسین لصو هظحل

 و اهتمواقم و اهتواضق ي هطلس و غوی ریز رد هنافساتم و میدنبرد و ریسا و نادرگرس ،یهارمگ ِنابایب ای هیت رد

  :مینام یم نمیرها یکریز نیا ياهشنکاو

 

 تســــــین تســــــین اما ،تساناد و كریز

 تسیـــــنمــیرها ،دشن "ال" هــــــــتشرف ات

 1983 ،لوارتفد ،يونثم ،انالوم

 

 هژاو رابود و دیکأت اب اما تساناد هک دنکیم ضرف ینهذ نم :دیوگیم و ،دراد هراشا ینهذ نم یکریز هب تیب نیا

  .«تسین روضح یکریز رد ًاقلطم« :ینعی درب یم راکب ار تسین

 يارس هب مینکن ال ار اه شنامه هناد هناد ات ،ینهذ نم ای نمیرها ای وید هن و میا هتشرف ام لصا رد هک اجنآ زا و

  .میبای یمن تسد يدزیا قلطم ییاناد و درخ نامه ینعی هللاالا

 

 نینُچ ،دیرگنم	راو یمجع انشآ رد

 !دیرشَب نَت هب هچ رگا ،ینعم هب دیاهتشرف

 954 لزغ ،سمش ناوید ،انالوم

 

 :تسب ادخ اب ار "تسلا نامیپ" ناهج هب ندما ي هظحل رد هک تسام یلزا ییاناد نامه ای تسادخ ای یگدنز انشا
 ادخ هب و هدرب دای زا ار نامیپ ناسنا نیا زورما اما ...هلب :تفگ ناسنا ؟متسه وت يادخ نم ایا :دیسرپ ناسنا زا ادخ
 رررره ینعی ،دنیبیم ار ادخ اهیگدینامه دید اب ینعی دنکیم هاگن ینهذ نم هناسفا قباطم ینعی راو یمجع یگدنز ای
 تب و هدناماو ،هظحل نیا رد ییاشگاضف زا ینعی هدش لهاذ و لفاغ هلبق زا ،ادخ هدش تسه شنورد هک يزیچ
 !دنکیم مممه ادخ ادخ و دنکیم یتسرپ

  :دراد لامک رادنپ و نامگ زونه ،دعبراهچ و دراد مسج رهاظ رد اما تسا هتشرف ًاتاذ هک یناسنا نینچ 

 



 !؟زونه يراد ینم وت و تفر رمع

 ؟؟؟!!زوـــنه يراد یـــــــنمیاان رب هار

 413 لزغ ،سمش ناوید ،انالوم

 

 تینما مدع و ینمیاان زا !؟يراد مه لامک ِسح ،یناشیرپ و ،یهارمگ نابایب رد و يربیم رسب تَّینم رد ناکامک وت
 تشگزاب یب ِياهبنارگ هیامرس نیا مه زاب و يداد رده ار ترمع هک یشیمن نیا ِهجوتم ،تیاهبنادرگرس و تا ینورد

  ؟؟!!ینکیم يرپس نیا و نآ و تلاطب هب ار تیلوئسم زا رپ و

 

 رد و نتسب ار اهرکف نیب ياضف و نتسج رگید رکف هب يرکف زا و موادم ياه ندرک شنزرس ؟تسیچ لح هار

  ؟؟؟ندز خی ،دومج و ضبق

 
 نک ضبق نآ يهراچ ،يدید ضبق

 نُب ز دَیور یم هلمج اهرَس هکنآز

 

 هِد بآ ار دوخ ِطسب ،يدید طسب

 هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ

 

 362 تیب ،موسرتفد ،يونثم ،انالوم

 

 ره ،ندرک وجتسج ار یگدنز هدنیا رد ،نتفر هتشذگ رد ،یگتشگ مگ ،ییاهنت ِسح ،یگنتلد ،مغ ،یگتفرگ ره
 مدع ،يدوجو ره ربارب رد رظن راهظا ررره ،هظحل نیا قافتا ربارب رد تمواقم ره ،تیعضو ررره ربارب رد تواضق
 ربارب رد ینعی ،تسییاشگ اــــــــضف :اهنت و اهنت ،ضبق ي هراچ سپ ،دراد دوخ اب ضبق و تسیگدینامه ،تسین
 یطسبنم وت تروص نآ رد ،اهیصلاخان ِندش ال دوخبدوخ هجیتنرد و نتفگ یلب ،مَد هب مَد ،هظحل ره ، تیعضو ره
 ،وخ هتشرف و نابرهم و مرن و

  ،دیا یم الاب اضف نآ رد وت ِراهب 

  دوش یم نایامن

  دنکیم روهظ

 

 نیبب ار تمایق ،وش تمایق سپ

 نیا تسا طرش ار زیچ ره ِندید

 756 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،انالوم



 

 بذج شنیب نا اب و دنیب یم دید نآ اب هک ار يزیچ نامه ،زیچ ره هک بذج نوناق ِنایب ِنمض زین تیب نیا رد

  .دهد یم ناشن ار دوخ تروضح ِراهب ،یشاب لماک و یقیقح ياشگاضف یتقو سپ ،دنکیم

 

 

 نامرف اب يرما ره ،ناکف نک ای اضق ِنوناق و مدع ِملاع رد اما ،دیایم ناتسمز زا دعب راهب ،لولعمو تلع يایند رد
 ،تسا تیاهیگدینامه ِنازخ رد وت راهب :هک دیوگیم انالوم اذل ،دریگیم ماجنا دوش یم و وشب دیوگیم هک ادخ

  :دریگیم تروص لیدبت ،دیآیم راــــــــــــهب ، میقتسم رگید ،میراذگ ياجرب ار اهیگدینامه یتقو ینعی 

  ....میقتسم و تسا تلع یب نم ِراک✓✓

 

 ...يراهب ِداب نازخ ز دیآرب هک مَد نآ کُنُخ

 

 يراهن ِرون نآ دنک تمالس هک مَد نآ کُنُخ

 2814 لزغ ،سمش ناوید ،انالوم

  :دیوگیم

  ...دوش ام راهب ،ام روضح ِعلطم ینعی ،دیایب راهب ،اهیگدینامه ِنازخرد هک یمد نآ یهز 

 

  !!!!؟؟هچ رگید نیا زا هِب ،هب هب

 

 يراهن ِرون نآ دنک تمالس هک مَد نآ کُنُخ

 

 

  ،اهلصف ِراهب ي هناتسآ رد

  ،زــــــــین ار نامروضح ِراهب :هک دییایب 

 هدنَّرُب ینعی عطاق ِیلب کی اب

 ناربج نوناق ِنیع ،نامروضح الصا و ، میزادرپب قشع ِنشج هب ،اهیگدینامه زا "حوـــــــــصن" يا هبوت و 
  .دوش

 

  :دشاب نامدای
 لِجِس و امیا ریغ و قطن ِریغ



 ...لد ز دزیخ ،نامجرت نارازهدص

 

 ��داب نومیم و كرابم شیاشگ و طسب ياضفرد نام ناراهب��

 

 کی ناشیا ،دندیشک ام کت کت يارب فرگش سب یتمحز ،اهلاس نیا رد هک نامزیزع يزابهش بانج زا ساپس اب

  .دندومن کح ار قشع ،تیرشب ِيرایشوه کت کت رد اما دندرکیم ارجا همانرب

 

  .دنهدیم نایَرَس و نایَلَغ ار یگدنز هنادرم ،اعدا چیه یب هک هر ِنادرم اشوخ

 نیا ،تیاهن یب هک يزابهش ياقا رب هژیو يدورد و یگدنز ناروا مایپ و ایلوا مامت ،ظفاح ،یسودرف ،انالوم رب دورد
 .مناشیا نویدم ار ابیز ِلاح نیا ي هطقن هطقن ِشراگن و ،ار يرادیب نیا و ار هظحل

  

 يدرک یهشنهش ،يدومن يردارب

 !دادن وت ِلامج و نسُح نآ هک ،دنام هچ

🌿🌿 

 نارهت هشیدنا رهش زا . حرف .ساپس اب


