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 ٢٠٢ ٠ربماسد ٢۵ ھعمج                                                          ینیسح تعفر       

       تمالس میلس :یلاسرا       

 !!!!!تساوھ داب دیعس راھب هدنناوخ
 دراد »یماقم « ھتکن رھ و ییاج نخس رھ

 
 اب ناسارخ و یسراف نابز یاھ هژاو ِداتعم ِ گنھرف یب کی زا مدید یی ھلاقم تنرتنا رد ییاج رد

 :ناونع نیا

 یسراف :ناسارخ نارن نابز

 .تشاگن مھاوخ ،دوب یلیم رگا ، نآ هراب رد یتصرف رد

 ای و دیوگب تساوخ شلد ھچ رھ}سکان و سکرھ{ ھک تسین ینعم نیدب یسارکومید و نایب یدازآ

 .دسیونب

 دراد یبادآ و هویش نداد مالس

 دراد یبادآ و شور ندروخ اذغ

 .دنراد یبادآ و اھ هویش نتشون و ندز نخس

  یسراپ رعش رد )اھراکنالک ( رومان نارونخس رگا

 یتافارخ

 ھنازیتس نز و دادیب و رگمتس حدم رد

 تایبدا ناراکتیانج .دنتشادن یندم قح ،دنا هدیشاپ دوخ عماوج رب ییانج سوحنم و سجن یاھ رعش

 .دنا یسراف

 :یسراپ رعاش زورما رگا و

 دراگن یم قلخ بزح شیاتس رد .کی
 دشاب هدید و ھتفرگ ھیارک ریس مکش ار کیفارگونروپ یاھ ملیف یرعاش ،ینونک راگزور رد رگا و .ود

 .تسوا یدرف یاھ یدازآ رامش رد نیا ،دشاب ھتسیرگن تنرتنا رد سکس شخب رد ای
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 شور زا نآ رد و دراگنب ینز اب دوخ ھقشاعم یارب یرعش درادن ))))) قح((((( رعاش نیا رگم

 .دھدب نم دروخب ذغاک رب *** سپس و دھد )فاشک حرش ( .… و ،یلام ھنیس

 ناتساد و دنزب نخس شا قوشعم **** ندنک کدنچ زا ھک ) نایب یدازآ( یندم قح نز یرعاش و

 . دنز هرعن ] چل یور و یرداچ یب[ ار دوخ یالیل فلا

 .دیناوخب ار دیعسراھب /////نمریم /////یندمان و »»»»» ھناکچل «««««رعش دنچ نییاپ رد

 طلغ(((  یرتخاب فصاو !!نخس داتسا ناسارخ هاشنھش فاصوا رد و یسراف ناسل حدم رد نمریم نیا

  .تسا هدرک یرایسب یاھ )))

 و دینک ادیپ ار دیعس راھب نمریم کوبسیف ھگرب ،دیشاب ھتشاد ار نات تقو ندرک هابت لیم رگا

 )!!دیزومایب(

 .تسا یدصق نم یوس زا ، تسھ وتشپ ھک نمریم ۀژاو نتشبن و

.... 

 .تسا ھجومان یلیخ وغرپ ھب وقرپ یزاس یناریا :هدنراگن نم ۀچیرد زا

 وغ رپ
 مشک ھجنپ ارت یور مورب بشما

 مشک ھجنپ ارت یوزاب و ھنیس ات

 مور باوخ ات وت شوغآ رتسب رد

 مشک ھجنپ ارت یوغ ِرپ یاھ وم

 راس ھماکچ

 یزغل یم مرب رد ھنشت ی هژاک کی

 یزغل یم مرت یاھبل ھب هژاک کی

 مزاس تراس ھماکچ رگا ھک ایآ

 یزغل یم مرکیپ یورب هژاو رھ

 نک یزادرپ ھنھرب ایب ھماچ یا

 نک یزاب منھریپ ییکزان اب

 نز نوریب ارم رکیپ مخ و چیپ

 نک یزات تعیرش نھد ،یگنس

 دیعس راھب
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 دراد )صاخ مسا(هژیو مان دربراک اجنیرد »تعیرش« یزات ی هژاو

// 

 مدرک رتسب ھک ییتسس و یتسم رد

 مدرک رواب وت شوغآ رد ھک ار نت

 تفگشب نم رد ھک یگنھرب ھچنغ رھ

 مدرک رپرپ وت یور و رس ھب ار دوخ

 دیعس راھب

 متسوت غاد لغب ی ھنسرگ گرگ

 متسوت غار رذگ ی ھنشت یوھآ

 یوش نم زبس یبش ھک رگا شتسار ای

 متسوت غاب نت یاھ ھخاش نیچلگ

// 

 شواسب

 دزو یمن میور و رس وت روش تسیرید

 دزو یمن میوم شواسب رب وت شخو

 وت یاھ ھجنپ ندمآ رتا تسیرید

 دزو یمن ،میولگ ھب نھریپ کاچ زا

 رتا

/'eter/ 

 ینعم

 ناونع ھب و دوش یم لصاح لکلا اب دیسا بیکرت زا ھک لاعتشا لباقً ادیدش و ،گنر یب ،راّرف یعیام

 .دور یم راک ھب یشوھیب یوراد

\\ 

 ییاھنت ِلغب کی ،تلغب یب یگدنز

 ییاھنت لش و تسس مندش نوریب یاپ

 
 


