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 شـىاسـىـامـٍ اثـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ااا

  

 :ًَیسٌذُ

 ((Parand) یادگاسیاى پشٍیي)

 :ًام اثش

 (پیه ػطك)

 :ًَع اثش

 (الثذاِّفی )

 :سطح اثش

 (طالیی)

  

  

 :طاًش اثش

 (ػاضماًِ)

 :تؼذاد صفحات

(ًِ) 

 :اختصاصی تَدى اثش

 (تلِ)

 :حمَق اثش
 (.تواهی حمَق ایي اثش ًضد سهاًیه هحفَظ است)

 :اطالػات اثش 

 

 :لیٌه ّای اثش 

 

  
 :لیٌه تاپیه اثش دس اًدوي

 (ولیه وٌیذ)

 :لیٌه ًوایِ ًَیسٌذُ

 (ولیه وٌیذ)

  
 :اًدوي سهاًیهلیٌه 

 (ولیه وٌیذ)

 :لیٌه سایت اصلی سهاًیه

 (ولیه وٌیذ)

 آثاستایپ  
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 :تین اخشایی اثش 

 

 :طشاح خلذ

(Parand) 

 :وپیست

(e.d(خاًاى)) 

 :ٍیشاستاس

 )هین. ّاًی(

 :هٌتمذ/ًاظش

(Mabuchi__Kou) 
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 :سخي ًَیسٌذُ

وٌذ تِ  وطذ ٍ رسُ رسُ تَ سا تثذیل هی ػطك ضیشیي است ٍ صیثا؛ اها ّویي ػطك تَ سا تِ آتص هی

خاوستش ٍ ضایذ ّن ػطمت سا تِ آتص وطیذُ ٍ تَ سا دس وٌاس خاوستشّای ػطمص ًطاًذُ تا تِ 

 .تواضای گزس ػوش تٌطیٌی ٍ غن دگشاى سا تخَسی

ّای ػطك تَ، خاوستشًطیٌی است ٍ هشا پایثٌذ وشدُ تِ ایي ػضلت ٍ ػطك ٍ ػاضمی تْایی داسد ٍ ب

 !تٌْایی

                                                            **** 

 !صًذ دسدّایت سا گَیٌذ وِ دس هیاى خوغ خوَش تاش ٍ ساوت؛ سىَت تَ فشیاد هی

دسٍى تَ غَغایی تِ پا ضذُ؛ اها تْتشیي  ضایذ تگَیی تایذ دسدّا سا فشیاد صد ٍ تِ ّوِ فْواًذ وِ

 .ای ّا ضذُ فشیاد، ّواى سىَت تَست تا تفْوٌذ خاوستشًطیي دسدّا ٍ سًح

                                                   **** 

 !ّوِ صیثایی ای چطواًت دیذم ٍ هثَْت گطتن اص ایي ػطك سا دس پس دیَاس ضیطِ

 !پزیش اص هحثت تَد ٍ هي تا تَ صًذگی سا ساختن دس هیاى چطواًت، گشهایی دل

                                                   **** 

 !دلن َّایی ضذُ

 .هاُ دس آسواى چطواًت حضَس داسد

 !تَ تاسیىن ٍ ًوَس هي تی

                                                   **** 
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 آسواى ضة

 طلَع یه ستاسُ

 ی پاسُ پاسُاتشّای

 ًطیٌن دس دل دضت هی

 !تِ تواضای تَلذ یه ستاسُ

                                                    **** 

صًذ تِ خاًن تا تَ سا پیذا  وٌذ، هثل وَدوی ًَپا، ًك هی گیشی هی خَاًذ؛ تْاًِ دلن َّایی ضذُ؛ تَ سا هی

 .وٌن

 !تَ تشگشدی سیضم تا ًطیٌن ٍ اضه هی هي تا دل طفلىن هی

                                                    **** 

ست تا تشن تشداسد دلی وِ پس اص  ضیطِ دل سا ضىستي، احتیاخص سٌگ ًیست؛ یه تلٌگش وافی

 !ّایص تَ ایستاد ٍ خٌگیذ تا ًذاضتِ

                                                     **** 

 .ُ سادگی یه لثخٌذ سّاین وشدهخاطة خاظِ هي ب

 !ام هخاطثن سا تِ حشاج گزاضتِ ّای تی ای ٍ هي، ػاضماًِ تَ سفتِ

 !گزسد گزسد؛ خَضیَن هی هخاطة خَش ًوی هخاطة، تی

                                                             **** 

 !دلثش ضیشیي سخي

 ّای ًگاّن گَش فشا دّی، ى تٌطیٌی ٍ تِ توام حشفگاّی اٍلات، ّواى ٌّگام وِ تَ دس تشاتش م

 .ات خَاّن سسیذ ّای پَالدیي هي تِ اٍج للِ لاف تا تال
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                                                     **** 

ست؛ اها هي تا  صاد سٍص دٍتاسُ پشٍاًِ دسًٍن ضذی دلثشخاى، ضایذ تگَیٌذ ػاضمی ٍ ػطك تچِ تاصی

 .ام دٍسم سا پاسُ وشدُ ٍ پشٍاًِ ضذُ ّای تَ، پیلِ

 . ...پشٍاص وشدى دس هیاى تَستاًت سا آسصٍ داسم

                                                                **** 

 :هي دس صًذگاًی دٍ چیض سا فْویذم

 .ییه، تا تَ خْاًن صیثاست ٍ دلٌطیي؛ آى صهاى وِ تَ هشا هخاطة خاظ خَدت لشاس داد

 .سَصاًذ ضَد وِ داؽ ًثَد تَ هشا تا تِ اػواق ٍخَدم هی دٍ، تی تَ خْاًن تثذیل تِ خٌْوی هی

                                                     **** 

 داًی صًذگی تی تَ هؼٌایی ًذاضت؟ ضاُ للثن، هی

 داًی؟ است؛ هی  ام، چطن اًتظاسی تذ دسدی هاى ًطستِ دس پس خاًِ ػطك

 .اّاًِ دس دلن اهپشاطَسی ويش

 !وطن وِ هثادا غن دس هیاى دلن سشن تىطذ ّا سا هی پشدُ

                                                     **** 

 ...دلثشخاى

 ام، دلیماً سٍص هیالد تَ، هي هتَلذ ضذُ

 .لذ ضذمهٌی وِ خاوستشًطیي دسدّا ٍ خاطشات تَدم، تثذیل تِ لمٌَس ضذُ ٍ دٍتاسُ هتَ

 ام، هي تا تَ تِ اٍج ضادی سسیذُ

 ام ٍ ساّی سفش وشدُ تا هثادا دٍتاسُ گشد تپاضٌذ تش سٍی دلن، دسدّا سا تمچِ پیچیذُ

 !تْاًِ دٍستت داسم هي تی... خَاّذ دٍست داضتي وِ ٌّش ًوی
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                                                     **** 

گزاسم دل ضىستگی، دل وِ تطىٌذ دیگش دسست تطَ  اًذ؛ اها هي هی ضتِاسوص سا احتشام هتماتل گزا

ّا هدثَس است سسوی تاضذ ٍ سسوی تشخَسد  ّای دل، تخاطش ّویي صخن وٌذ صخن ًیست، چشن هی

 . ...وٌذ، ایي است احتشام هتماتل

                                 **** 

اى اًثَّی اص آدهیاًی وِ پشٍاًِ ٍاس دٍس یه دٍست داسم ًماش تاضن، طشح هحثت سا تىطن دس هی

 .چشخٌذ گل هی

 دٍست داسم ًماش ایي صًذگی تاضن، تَ سا تا ّوِ پشٍاصّای خیالی تىطن،

 .هحثت سا پشٍاًِ ٍاس دسًٍص تِ پشٍاص دس تیاٍسم

 یه تاؽ گل تا ػطش گل یاس تمذیوت وٌن،

 تِ دس ٍ دیَاسّای ضْش سًگیي وواًی تضًن،

 .ّا تىطن تخٌذ تِ توام صیثاییتَ سا وٌاسم تا ل

                                 **** 

ّا تی حضَس تَ  ّا ٍ ثاًیِ خَاست صهاى سا تشایت ًگِ داسم؛ اها چِ حیف وِ ایي دلیمِ دلن هی

 .گزسًذ هی

 .ّا سا تا یه چطن تش ّن صدًی طی وٌین ٍ دٍس ًثاضین واش هیطذ فاصلِ

 

 ّا؟ گشفتيای داسد ایي فاصلِ  چِ فایذُ

ضَی  وٌٌذ وِ هی ات هی اٍایل خیلی َّای آدم سٍ داسى؛ اها تؼذ تخاطش ّیچ خطایی چٌاى صیش پا لِ

 . ...آدم تذ داستاى

 .وٌٌذ خَسی سفتاس هی ّا ایي خیلی
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 .ایست اص ًمص ٍ ًگاس، دلص سٍ ًطىي دل ّش آدهی صٌذٍلچِ

 .تاضذ دل ضىستي ٌّش ًوی/ تِ لَل ضاػش، تا تَاًی دلی تِ دست آٍس

                                

 ..پایاى
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 «.تا تطىش اص ًگاُ صیثای ضوا، ایي اثش تِ پایاى سسیذ»

 

 

 

 .فرماییدبرای مطالعٍ دیگر آثار وًیسىدگان، از سایت رماویک بازدید 

 ایه لیىکبرای ارسال اثر وًشتٍ شدٌ تًسط شما ي اوتشار آن بر ريی سایت رماویک، بٍ 

 .مراجعٍ کردٌ ي یا بٍ اعضای اوجمه رماویک بپیًودید
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