


دل ًْشتَ ُای پشت هاشیي ُا















همه از مه میترسه ، مه از ویسان آبی



!علن بِتس است یا ثسّت؟ ، ُیچکدام فقط ذزٍ ای هعسفت 



!بَ گٌدٍ تس ّ خستس اش خْدت احتسام بگراز



چشن اش خیاًت باش داز،چَ بسا هحسم با یک ًقطَ هجسم هیشْد،-ُس کجا هحسم شدی 



”دست بصى ّلی خیاًت هکي“-



.شًدگی بس خالف آزشُّاین گرشت



!داداش جاى بَ خاطس اشک هادز یْاش



هي اش دشوي ًویتسسن ّلی اش  / هي اش عقسب ًویتسسن ّلی اش سْسک هیتسسن 

.دّست هیتسسن



دًبالن ًیا آّازٍ هیشی



!زّی قلبن ًْشتن ّزّد هوٌْع ، عشق آهد گفتن بیسْادم

 



اش بس خْزدم هسغ ّ پلْ ، آخس شدم هازکْپْلْ

 



قسباى ّجْدت کَ ّجْدم ش ّجْد تْ بْجْد آهد هادز



(عسّسکن ) تْ زّ اگَ هي ًشْزم کی هیشْزٍ -



توام هسدٍ شْیاى زاضیٌد بس هسدى هسدم-



گسپادشاٍ عالوی ، باشُن گدای هادزی-



!ٌُدًَّ بدٍ قاچ کٌین ، لْپتْ بدٍ هاچ کٌین 



داًی کَ چسا زاش ًِاى با تْ ًگفتن ، طْطی صفتی طاقت اسساز ًدازی



تْق ًسى ژیاى، هیخْرهتا



الضتیک قلثوْ تا هیخ ًگات پٌچر ًکي



پػت یَ ژیاى ُن ًْغتَ تْد

جذ زاًتیا



کاظ جادٍ زًذگی ُن دًذٍ عقة داغت



اقذش یا

یا ُیچکص

http://www.3ali3.com/


تْی یکی از جادٍ ُای اُْاز در حال راًٌذگی تْدم کَ از آیٌَ ی  

تغل اتْهْتیلن دیذم جلْی یک خْدرّی ژیاى کَ پػت ضر هي در  

"  هیازار هْری کَ داًَ کع اضت "حال حرکت تْد ًْغتَ 

ّقتی کَ هي تَ خْدرّی ژیاى اجازٍ دادم کَ از هي ضثقت   ... 

"  فلفل ًثیي چَ ریسٍ "تگیرٍ دیذم پػت ُوْى ژیاى ًْغتَ 



دریای غن اردک ًذارد



تي تار زدم ۳۰دیػة خْاب دیذم تریلی غذم : پػت یک خاّر ًْغتَ تْد



..."  ُیچ کص هٌْ دّضت ًذارٍ"تر پػت هاغیي تخلیَ ی چاٍ ًْغتَ غذٍ تْد 



.ًگاٍ ًکي تَ کارم، هحتاج رّزگارم: پػت یک هاغیي فاضالب کع ًْغتَ تْد



.  ۲۰خرجع  ۱۸تَ حال آى غخص تایذ گریطت کَ دخلع تْد " 



تَ رّز تٌگذضتی آغٌا تیگاًَ هی گردد



خْاُاى کطی تاظ کَ خْاُاى تْ تاغذ/ خْاُی کَ جِاى در کف تقذیر تْ تاغذ 



طْق لعٌتی اضت تر گردى هگیر/ ای جْاى تا تْاًی زى هگیر 



هي  / اغٌیا تٌس ضْارًذ : پػت یک کاهیْى درب ّ داغْى ایي تیت ًْغتَ غذٍ تْد -

.جاى تَ قرتاى تْ هاغیي کَ تٌس فقرایی/ هطکیي تر تْ 



در چالَ چْلَ ُای عػقت غافٌرم غکطت -



تَ از آى اضت کَ در خاًَ هحتاج ًاهرداى غْی/ صذ ضال در تیاتاى آّارٍ غْی 



!  ًوی داًن چرا خْتاى در جْاًی هی هیرًذ



/  ُوَ دارًذ کار ّ ها ُن دارین کار: "پػت یک کاهیْى غة رّ دیذم کَ ًْغتَ تْد

ایي چَ کاریطت ُوَ خْاتٌذ ّ ها تیذار



.گازظ تذٍ ًازظ ًذٍ



! حاال کَ ُر کی تَ ُر کیَ ، ها ُن هاکطیوا این "پػت یک ژیاى ًْغتَ تْد 


