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 خب٘ٛادٜ ی جىسٖٛ ٞب دس ٔمبثُ ٞٛاداساٖ ٔبیىُ

ایٗ ٚصیت ٘بٔٝ ثذٖٚ ٞیچ . دس ٌزضتٝ لبدس ثٝ دسن آ٘چٝ وٝ أشٚص دس ٘ظشٔبٖ ثسیبس ٚاضح ٚ ٔجشٞٗ است، ٘جٛدیٓ"

اص صٔبٖ دسٌزضت ٔبیىُ، ثشادس ػضیضٔبٖ، ضٕب دس ا٘جبْ ٚظبیف خٛد ثٝ ػٙٛاٖ ثٙیبد . ضىی تمّجی ٚ سبختٍی است

ٜ ایذ ٚی ٜ ی ػضاداس ثٝ خٛثی ثشآٔذ ٜ ایذ، أب اص پس سٛءاستفبدٜ اص یه ٔبدس ٚ پذس داغذاس ٚ یه خب٘ٛاد . لصٛس وشد

پیص اص فٛتص ثٝ صشاحت ثٝ ٔب ٌفت وٝ اص ٞشدٚی ضٕب ثیضاس است ٚ ٕ٘ی خٛاٞذ وٝ پس اص ٔشٌص  ثشادس ٔب

ٞیچٍٛ٘ٝ دخبِتی دس 

 ".أٛس ٚی داضتٝ ثبضیذ

 

ایٗ ثخطی اص ٘بٔٝ ی خب٘ٛادٜ ی جىسٖٛ ٞبست وٝ ظبٞشا  دست ثٝ اػتشاض صدٜ ا٘ذ ٚ ػّیٝ ثٙیبد ٔبیىُ ٔٛضغ 

ٞٛاداساٖ پبدضبٜ اص ثٙیبد .جبِت ایٙجبست وٝ ٞٛاداساٖ ٔبیىُ ثشخالف خب٘ٛادش جب٘ت ثٙیبد ٔبیىُ سٚ ٌشفتٗ.ٌشفتٗ

أب ٔؼّْٛ ٘یست ٚالؼب دس حك . ٚ غیشٜ سضبیت اٟ٘ب سا جّت وشدٜ است BAD25،this is it، ساضیٗ چٖٛ تجشثٝ

 .خب٘ٛادٜ ی جىسٖٛ ٞب اجٟبف ضذٜ یب ٕٞٝ ی ایٗ جًٙ جذَ ٞب ثشای وست سٟٓ االسث ثیطتشی اص ٔبیىّٝ

 

 

 لبِت فشْٚ ػٛض ضذ

دسٟ٘بیت سٚص جٕؼٝ اص لبِت جذیذ پشدٜ . اص ٔذتٟب لجُ سبخت ٚ سبص لبِت جذیذ فشْٚ ضشٚع ضذٜ ثٛد

دس . وٝ ٔذیش ثخص ٔٛسیمی سٚ ثٝ تحسیٗ ٚاداضت ”BAD“لبِت ثسیبس صیجب اص وبٚس اِجْٛ .ثشداسی ضذ

 ٘یض 2009أیذٚاسْ ثٝ صٚدی ضبٞذ ٔٙتطش ضذٖ اسضیٛ : اػالْ وشد Don Enferadioneٕٞیٗ ساثغٝ 

 .ثبضیٓ
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 !!؟؟eMJey 3سادیٛ 

Don Enferadione  دس جّسٝ ی اضغشاسی ٞفتٝ ٘بٔٝ ٚػذٜ اص سبخت لسٕت جذیذ سادیٛ أجی سا 

 ثٝ لَٛ لذیٕیب سادیٛ أجی سٚ وی سبختٝ، وی ٌٛش وشدٜ؟.اِجتٝ اص ایٗ ٚػذٜ ٚػیذ ٞب صیبد دادٜ ضذٜ.داد

 

 

 

 (ثش اسبس داستب٘ی ٚالؼی)چٝ وسی یٍب٘ٝ ی فشْٚ سا ٘بدیذٜ ٌشفت؟

یٝ ٘ظش .ٔتٛجٝ ضذْ وٝ ثّٝ.جٕؼٝ ضت سشی ثٝ ٚثالي صدْ تب ثیجیٙٓ وسی ٔب سٚ لبثُ دٚ٘ستٝ یب ٘ٝ:احسبٖ

  :ثّٙذ ثبال فشستبدٜ ضذٜ ثٝ ٔتٗ صیش

 

 سالْ دٚستبٖ ػضیض"

 ٔٗ ٕٞیطٝ ٔغبِجتٛ٘ٛ د٘جُ ٔی وٙٓ

 ٕٞیطٝ فٛق اِؼبدٜ ٚ غٙی ٞستٗ

  تٕبْ وشد۱۴ْ ایٗ ٞفتٝ ٘بٔٝ ٞب سٚ خٛ٘ذْ أطت وٝ ضٕبسٜ ْٔبت

 ٚظیفٝ خٛدْ دٚ٘ستٓ وٝ ٞٓ اصتٖٛ تطىش وٙٓ ٚ ٞٓ خستٝ ٘جبضیذ ثٍٓ

 . أب أیذٚاسْ وٝ ٔخُ ػطمٕٖٛ ثٝ خٛدش اثذی ثبضٝ

 اٌٝ یٝ ٔٛلغ ٘ظش ٕ٘یضاسْ ثشا ایٙىٝ ٕٞیطٝ تٛ ٚثالي ٘ظش

 ٕٞیٗ دیٍٝ تٛ ٚثص ٘شفتٓ ٚ ٌفتٓ تٛ ٚثبی دیٍٝ ٞٓ برای.ٔیزاضتٓ أب اٖٚ آلب ٕٞیطٝ ٔٙٛ ِٝ ٔی وشد

 أب ٕ٘یذٚ٘ٓ چشا أطت ثٝ خٛدْ ٌفتٓ ثبیذ ایٙٛ ثٙٛیسٓ ضبیذ اص ایٗ.خبٔٛش ٔیشْ 

 ضبیذْ چٖٛ تٟٙبْ.ٔی تشسٓ وٝ ثیٗ عشفذاسای دیٍٝ فشأٛش ثطٓ

 .ثٝ ٞش حبَ ٔی خٛاْ ایٙٛ ثذٚ٘یذ وٝ ٔٗ ٕٞیطٝ ٞستٓ ٚ ثب ٕٞٝ ػطمٓ ٔغبِجتٛ٘ٛ ٔی خٛ٘ٓ

ٖٕٛٙٔ." 

 

 

حبَ سٛاَ ایٙجبست وٝ ٔخبعت یٍب٘ٝ اص ٘ٛیسٙذٜ ی ٚثالي ویٝ؟سٛاَ ثؼذی ایٙجبست وٝ ایٗ أجی فٗ 

اخجبس تىٕیّی .ثطٝ- ((فشْٚ))-ٔحتشْ چشا ثبػج ضذٜ تب دٚست ػضیضی ٔججٛس ثٝ تشن خٛ٘ٝ ی خٛدش 

 .ٔتؼبلجب دسد خٛاٞٙذ ضذ
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 ثتٕٗ ضٛاِیٝ ی تبسیىی یب سشداس فشْٚ ٔبیىُ؟

اص ٚلتی وٝ ٔٛضٛع اوشاٖ سشی جذیذ اص فیّٓ ٞبی ثتٕٗ ٚاسد فشْٚ ضذ، وٕه ضبیب٘ی ثٝ افضایص پست 

سخٍٙبٜ ٔبسِٖٛ )ٞفتٝ ی لجُ اضبسٜ وشدٜ ثٛدْ وٝ ضبیذ اسٓ فشْٚ ػٛض ثطٝ.ٞبی فشْٚ وشد

 .ظبٞشا ثب ایٗ سٚیٝ ایٗ اتفبق ثٝ صٚدی سخ خٛاٞذ داد.(ثشا٘ذٚ

 

 .ٔبٜ سٔضبٖ ٚ سٚایتی اص حبد ٚحیذ

ثب حَّٛ ٔبٜ ٔجبسن سٔضبٖ حجت االسالْ ٚإِسّٕیٗ حبد الب ٔحٕذ پشست سٚایتی اص ٔبیىُ سٚ ثشای ٔب 

 .ثیبٖ وشد٘ذ وٝ ضبیذ خٛا٘ذ٘ص ثشای ضٕب ٞٓ خبِی اص ِغف ٘جبضٝ

یبدْ .٘فس وطیذٖ ٔىشٜٚ ثٛد ٍٞٙبْ سٚصٜ داسی. اٖٚ ٔٛلغ ٞب سٚصٜ ٌشفتٗ ایٗ ضىّی ٘جٛد. ثٛد1993سبَ 

ٚاِذٜ ی ٔحتشٔص ٔیٍفت تب حبال یٝ سٚص ٞٓ ٔبیىُ .ٔیبد ٔبیىُ خذا ثیبٔشص ٞٓ ثٝ سٚصٜ اػتمبد ػجیجی داضت

 سبٍِی ٞٓ 11 سبِص ثٛدٜ وُ ا٘جیُ سٚ حفظ ثٛدٜ ٚ دس سٗ 6ٚلتی ٔبیىُ فمظ .سٚصٜ خٛاسی ٘ىشدٜ

 ٞٓ داٚعّجب٘ٝ اػضاْ ضذ ثٝ ججٟٝ ٞبی حك ػّیٝ 2002سبَ .جٛا٘بٖ ٔحُ سٚ ثٝ سٚصٜ داسی دػٛت ٔیىشد

 دسجٝ ی وشثال ٞٓ ٔبیىُ دست 70سشداس سشتیپ وٛئٙسی جٛ٘ض یبد اٚسی ٔیىشد وٝ تٛ ٌشٔبی ثبالی .ثبعُ

 .سٚحص ضبد ٚ یبدش ٌشأی.اص سٚصٜ داسی ثش٘ذاضت

  

 ضیفت وبسی اػضب دٚثبسٜ ػٛض ٔیطٛد؟

ظبٞشا دٚثبسٜ ثبیذ ثب ضشٚع ٔشداد ٔبٜ أبدٜ ی خذاحبفظی ثب ثؼضی اص دٚستبٖ فؼبَ ٚ جب٘طیٗ ضذٖ 

 .دٚستبٖ غیش فؼبَ ثطٛیٓ

ضبیبٖ دٚثبسٜ تؼذاد غیجت ٞبی غیش ٔٛجٟص سٚ ثٝ افضایطٝ ٚ اص عشفی جبسٛسبٖ ٞفتٝ ٘بٔٝ سضب ثّه فبیش 

 :ثب ایٗ اٚصبف فیّٓ ٞبی اوشاٖ ضذٜ دس ایٗ ٔبٜ ػجبست ا٘ذ اص. سا دس ایٗ دٚس ٚ اعشاف دیذٜ ا٘ذ

 

 (ثبصٌطت سیٙب،ٔحٕذ یه ٚ دٚ) 5اخشاجیٟب  -

 خذاحبفظ حٕیذ ٚ اِٙبص -

 ضبخٝ ٌّی ثشای تشٔٝ -

 (ثش اسبس داستب٘ی اص حبد ٚحیذ)ٔبسِٔٛه -

 ضبیبٖ ٌٓ ٌطتٝ ثبص آیذ ثٝ وٙؼبٖ غٓ ٔخٛس -

 well trusted))لّٕشٚ ٕٔٙٛػٝ -

- Fight Club  (ٝٔثب ضشوت اػضبی ٞفتٝ ٘ب) 
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 ٍٔٝ ٔبیىُ ٔشد؟ اااااا وی؟ ! ٘ٝ جٖٛ ٔٗ

االٖ جٛ صدٜ ضذی؟ ٘ىٙٝ فىش وشدی االٖ 

؟ پسشْ، فشص٘ذْ، ػژیژ ٔٗ، ضٕب خجش 2009

 !ٔیخٛای ٘زاس، ٞب؟ ٘ٝ ثزاس ِٚی جذیذ ثزاس

دسایٛ دی اٖٚ ثٙذٜ خذا ! ایٗ االٖ خٛدش جٛاثیٝ س

ثتشوٝ، دسایٛ دی ضٕب وٝ ٞست، ضٕب ثٝ ثچٝ ٞب اسىبس 

اٌٝ جٛاثتٖٛ ٔٙفیٝ وٝ حٕیذ ٞست وٝ، اٖٚ تٕبْ ! ٔیذیٗ

 !ٞبسدش ٞست ثشای اسىبس

اضبفٝ وشد ثؼذ تٛ سٚ حشفص، " و"ااا، حٕیذ سٚ حشف خب٘ٓ وبتشیٗ ٘جبیذ یه 

ثؼیذٜ اص ضٕب، آلب ٚلتی خب٘ٓ وبتشیٗ ثٍٗ وٝ وبستٖٛ ثٛدٜ، ! حشف ٔیض٘ی

 !حتٕب وبستٖٛ ثٛدٜ

ٔیطٝ خٛاٞص وٙٓ وٝ ضٕب دسخٛاست ٕٞىبسی ٘ذیٗ؟ 

ٕٞیٗ ٞفتٝ ٘بٔٝ ! ٚاال! ٔـــیــــطــــٝ وٝ خٛاٞص وٙٓ

 !ثشای ٞفت پطت سبیت ثسٝ وٝ ضذٜ ٕ٘بد إٞیت ٘ذادٖ

All I Wanna Says That, They Don’t Care About Us!!!! 

ٔٗ تٕٙب ٔیىٙٓ، ثٝ پبتٖٛ ٔیٛفتٓ، اٖٚ دأٗ ٌُ ٍّٔیتٖٛ سٚ 

ثٝ چطبْ ٔیىطٓ، پستٟبی ثبال سٚ ثخٛ٘یٗ ٚ ثؼذ سٛاَ 

ثچٝ ٞب دٚ سبػت ٘ٙطستٗ لصٝ خبِٝ لضی ٚ  ٞفت ! ثپشسیذ

 !خب٘ٝ اعشاف حشف ثضٖ
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ثب اوشاٖ فیّٓ خذاحبفظی حٕیذ ٚ اِٙبص، اػالْ ضذٜ است وٝ فشْٚ لشاس است دست ثچٝ 

إٕٞٓ، یه دٚ سٝ، أتحبٖ ٔیىٙیٓ، صذا » : ٞب ثیٛفتذ، ٔب اص ٕٞیٙجب اػالْ ٔیىٙیٓ وٝ

فشْٚ سٚ دست ثچٝ ٞب ٘ذیذ، خٛاستیٗ ٞٓ ثذیٗ دست ثچٝ ٞبی ... ٔیبد؟ اٚوی، ثّٝ دیٍٝ

عی ضىست ٞبی فشاٚا٘ی وٝ ایٗ فشْٚ اص دست ثچٝ ٞب ٚ ثچٝ ٌٛ٘ٝ ٞب «  !.ٔحه ثذیٗ

ثٙبثشایٗ ٔب ! خٛسدٜ است، تجشثٝ وست ٘ىشدٜ دٚثبسٜ ثبص جٛ ٌیش ضذٖ ٌشدا٘ٙذٜ ٞبش

یه " خٛدْ ٚ خٛدْ ٚ دستبْ ٚ چطبْ ٚ ٘ٛضتٝ ٞبْ": ٌشٜٚ ضجیٝ سبصی وٝ ػجبستٙذیٓ اص

سشی آصٔبیص ٞب ا٘جبْ دادٜ ٚ  ثٝ اختشاع جذیذی سسیذیٓ وٝ ثش اسبس پشٚتىُ ٞبی 

H2o, Hbmj2,HKHْوٝ ٚلتی ایٙب ثب ٞٓ ٔخّٛط ثطٗ، یه ٔبدٜ ای حُ ضذٜ ثٝ ٘ب :   

Meryٝثٝ ٞش حبَ، اٌٝ ٔیخٛایٗ فشْٚ سٚ دست !  ثٛجٛد ٔیبد وٝ سش جٕغ، ٔحَّٛ خٛثی

 :ثچٝ ٞب ثزاسیذ پس خٛاٞطٕٙذیٓ وٝ ثٝ ٔسبئُ صیش ٚ ریُ تٛجٝ ثسیبس وططی فشٔبییذ

ثچٝ ٞبیی وٝ ثخٛاٖ سش پشست ثمیٝ ثچٝ ٞب ثبضٗ، ثبیذ ثّذ ثبضٗ اسجبة ثبصی ٞبی | 1

 .فشْٚ سٚ دسست وٙٗ

اسجبة ثبصی ٞبی فشْٚ ٔخصٛصب اٚ٘بیی وٝ خیّی خطه ٞستٗ ٚ اٚ٘بیی وٝ ثبد تٛ | 2

 .خبِی ٞستٗ سٚ ثسیبس ٔصشف دسست وٙٗ ٚ ثٝ یىجبس ٔصشف، خشاة ٚ اص وبس ٘یٛفتٗ

 . لذٔی سد ثطٗ وٝ ٘طٖٛ ثذٖ، ٔیتٛا٘ٙذ ساٜ ٞٓ ثشٚ٘ذ ٚ جّٛی ٌشدا٘ٙذٌبٖ ثٝ ایستٙذ12ثچٝ ٞب ثبیذ اص یه وٙىٛس | 3

تحُٕ ثچٝ ٞب ثبیذ سش سیض ٘طذ٘ی ثبضذ تب ثتٛا٘ٙذ فضبی فشْٚ سٚ تحُٕ وٙٙذ، ٔخصٛصب آِٛدٌی دستٕبَ وبغزی وٝ ثخبعش ثچٝ | 4

 .ٞبی ضیشیٗ ثٛجٛد ٔی آیذ

 !أیذ ثٝ آٖ داسیٓ وٝ ثٝ ایٗ ٔسبئُ تٛجٝ فشٔبیٙذ ٌشدا٘ٙذٌبٖ ػضیض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .........دس حٕبیت اص ...... ٘بٔٝ ی سشٌطبدٜ | 1

 احسبٖ ثٝ ٚحیذ، حٕیذسضب ثبلشِی( حٕیذ ثٝ اِٙبص، ثٙیبد ٔبیىُ جىسٖٛ دس فشْٚ            ة (اِف

 جبٔؼٝ ٞٛاداساٖ، ثٙیبد ٔبیىُ جىسٖٛ( د!   فش٘بص ثٝ احسبٖ، دس حٕبیت اص ایٙىٝ اُٞ چی ٘یست(د

 .ثبال ٌشفتٝ است...... اختالف دس | 2

 دس خب٘ٛادٜ حٕیذ ثبلشِی ثخبعش استفبدٜ اص ثیص اص حذ ٘ت  (اِف

 خ .آ ٚ ح.دس ثیٗ ا (ة

 ٞفتٝ ٘بٔٝ (د

 خب٘ٛادٜ جىسٖٛ (د

 «.لشاس ٌشفتٝ است......... ٚ اٚ٘جب ٕٞٝ ......... ثخص خب٘ٛادٜ » : آلبی ٌشدا٘ٙذٜ دس یىی اص تٛجیٝ ٞبی اخیش خٛد اػالْ وشد وٝ| 3

 ٌبِشی خصٛصی ثچٝ ٞبس، ػىسٟبی ٔتیشا ( ػیص ٚ ٘ٛش سبیتٝ، ٘ٛع ٔطشٚثبت اِىّی             ة (اِف

 پیص فشض سبیتٝ، ایٗ أىب٘بت( ثخص دٚستیبثی سبیتٝ، ضٕبسٜ ٞبی ٌٛضی ٔٗ         د (د
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 هایکلیسن
 ...ٌفتبسی،سفتبسی،اضبسٜ،وٙبیی،ضىّی یب ادایی: ا٘ٛاع دسٚؽ... چیضی وٝ خالف حمیمت ثبضٝ:  دسٚؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٍ ضُيذِ او . خيهي ْا در بارِ ي ايٍ ازدٔاج يطكٕن ْستٍ .خٕب، نيسا يٍ ييذَٔى كّ تٕ ييخٕا ستي درايٍ يٕرد صحبت كُي: دياٌ ساير

ٔ ايُكّ تٕ يكي از اعضاي كهيساي سايُتٕنٕژي ْستي كّ گفتّ ييطّ تاثير . بٕدِ (يّ فرلّ ي ديُي  )كّ ايٍ ازدٔاج يّ َمطّ ي سايُتٕنٕژي 

  زيادي رٔي اعضاش دارِ

ٔ ايٍ ًْص يّ لسًت از يّ َمطّ است . ٔ ايُكّ ضْٕرت كّ ازش طالق گرفتي يكي از طرفذاراٌ ايٍ فرلّ بٕدِ ٔ ُْٕز ْى خيهي تٕ زَذگيتّ

 تب ٔبیىُ ٚ پِٛص سٚ ٚاسد چی ثىٙٗ؟ وّیسب؟ اص ٔٛضٛع خبسد ضذی دیبٖ ػضیض، ٔبیىُ اصال  ).تا يايكم ٔ پٕنص را ٔارد كهيسا بكُيٍ

اٖٚ وّیسب ثشاش ٟٔٓ ٘یست وٝ ثخٛاد پطتیجب٘ی ثطٝ، اٖٚ ا٘تخبة ٚویُ صسٍ٘ص ثٛد وٝ ایٗ ٚسظ خٛدش سٚ ٚاسد یه ٔبجشا دیٍٝ ای 

 (!ثىٙٝ ٚ ثٝ ٔبیىُ سثغی ٘ذاضت، ٔبیىُ فمظ یه اصدٚاد ٘یبص داضت، ٕٞیٗ

 (تٛ دِت داسی ٔیخٙذی؟) !!!ٔاي............ أِ: يايكم

أأل ضًا ًَيتَٕيٍ تحت . يٍ يكي از اعضاي أٌ كهيسا َيستى. ايٍ، ايٍ يسخرِ تريٍ  يسيّ كّ يٍ تا حاال ضُيذو. ببخطيذ...  رَذِد : نيسا ياري

اگّ أَٓا طٕر ديگّ اي فكر . تاثير  يسي يثم ايٍ لرار بگيريٍ ٔ بر طبك ضرايظ ازدٔاج يٍ با كسي ازدٔاج ًَيكُى يگر ايُكّ عاضمص بطى

  .ييكٍُ، ييتٍَٕ ايٍ را بأر كٍُ

 ( با صذاي بسيار بهُذ ييخُذد ): يايكم
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چٝ ٘یبصی ٍٔٝ ٔبیىُ جىسٖٛ  ) .........يايكم، آيا تٕ طرفذار ايٍ فرلّ ْستي؟ آيا.... براي ايُكّ أٌ يٕضٕع را جًعص كُيى: دياٌ ساير

 (وجیش ٔخُ تبْ وشٚص ٘یبص ثٝ ایٗ فشلٝ داسٜ؟

 َّ: يايكم

 برَايّ ريسي كردِ اي كّ بطي؟: دياٌ ساير

دٔست دارو . يٍ ًّْ  يس ييخَٕى. ٔني طرفذار ايٍ فرلّ َيستى. يٍ بّ رٔحاَيت ٔ َيرْٔاي يأراءانطبيعي، يثم خذا، اعتماد دارو :يايكم

 .دٔست دارو يطانعّ كُى. بخَٕى

 (!تٛی ٔصبحجٝ اٖٚ تیىٝ سب٘سٛس ٘طذٜ ٞب، تٛ تشجٕٝ سب٘سٛس ضذٜ)داريى؟... يا با ْى : (بّ يايكم  )نيسا ياري 

 (!يا؟ َّ ضًا رٔ ًَيگٍ، يايکم ٔ نيسا )......يا: دياٌ ساير

 (!ایٙجب ٔبیىُ تٛ صٛستٝ ِیضا ٞست) !دياٌ كّ ُْٕز  يسي َپرسيذِ..... أٌ...... ّْ ّْ ّْ ّْ: يايكم

 ..........ْاْاْا: نيسا ياري

 .أٌ َپرسيذ: يايكم

 .باضّ يٍ ًَي پرسى: نيسا ياري

 خٕب: دياٌ ساير

لشاس ثٛدٜ ضٕب ٘ذٚ٘یٗ؟ یب ٕ٘یذٚ٘یٗ چی لشاسٜ ثٛدٜ ثبضٝ؟ یب ایٙىٝ ٔیذٚ٘یٗ سٛاَ چی ) .يا ًَيذَٔيى ايٍ سؤال  ي لرار بٕد باضّ:يايكم

 (ِٚی خٛدتٖٛ سٚ ثٝ ٘ذٚ٘ستٗ صدیٗ ٔخال؟! ثٛدٜ، چٖٛ ٘ٛع حشوبت ٔبیىُ خیّی ٔصٙٛػی ٞست

 .يثم ايُّ كّ داريى ٔإًَد ييكُيى؟ ايٍ يسخرِ تريٍ  يسيّ كّ تا حاال ضُيذو: يايكم

 ساعت ضباَّ 24دٔيأ  طٕري ييتَٕيٍ . أأل يا ًْيطّ با ْى ْستيى...... ٔني ًَيتَٕيٍ رٔز بّ رٔز با يّ َفر زَذگي كُيٍ كّ: نيسا ياري

 .رٔز ٔإًَد كُيٍ؟ با يّ َفر بخٕابيٍ، با يّ َفر از خٕاب بهُذ ضيٍ

 .ايٍ احًماَّ تريٍ  يسيّ كّ تا حاال ضُيذو: يايكم

يّ . يا يّ خَّٕ ي عادي داريى. ضًا تٕ خَّٕ ي يا بٕديٍ...... يٍ ْى ًْيُطٕر. أٌ كارْاي رٔزيرِ ي خَّٕ را اَجاو ييذِ: نيسا ياري

يا ْى، . يا أٌ تٕي استٕديٕ است يا يٍ تٕي آضپسخَّٕ ْستى. ٔ كارْاي رٔزيرِ ي خَّٕ را اَجاو ييذيى. يّ َظافتچي. پرستار بچّ داريى

 .بأرش يًكُّ سخت باضّ، يثم يردو عادي زَذگي ييكُيى

ضٕب ٚإ٘ٛد ٕ٘یىٙیٗ وٝ ثب ٞٓ اصدٚاد وشدیٗ، ضٕب ثب ٞٓ اصدٚاد وشدیٗ، ِیضا ٔبیىُ سٚ دٚست داسٜ ٚ ٔبیىُ ٞٓ ثٝ ِیضا ػاللٝ ٔٙذ  )

ضذٜ، ٔسئّٝ ایٙجبست وٝ ایٗ اصدٚاد ساٞی ثٛد ثشای سٞبیی ٚ ٞیچ ٘ٛع ٚإ٘ٛدی دس وبس ٘جٛد، چٖٛ اٌٝ ٚإ٘ٛد دس وبس ثٛد، خیّی صٚد ِٛ 

 (!ٔیشفت ٕٞٝ چی، ایٗ اصدٚاد ساٞی ثٛد ثشای سٞبیی

 :فمظ یه ٘ىتٝ ایٙىٝ! خیّی ٞب ثٟٓ ٌفتٗ وٝ ٔبیىّیسٓ عٛال٘ی ٘ٙٛیسٓ، خت فىش وٙٓ ثشای ایٗ ٞفتٝ ثست ثبضٝ

 ٔٗ اصال لصذ ٘ذاسْ ٔبیىُ سٚ ثذ ٘طٖٛ ثذْ، اٌٝ ٔیخٛایٗ لضبٚت وٙیٗ، حذالُ تب آخش دٚسٜ ٘ٛضتٝ ٞبی

 ... ثخٛ٘یٗ "...هایکل جکسَى یک درٍغ بَد" 
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 پنترا

پٌتزا یک گزٍُ َّی هتال آهزیکایی تَد، کِ در عال 

 ٍیٌی پال ٍ دیوثگ ، تَعظ تزادراى اتَت1981

 رکظ 1981در اٍاخز عال . دارل تٌیاى گذاری ؽذ

ؽزٍع تٌؼ در . تزاى ٍ تزی گلیش تِ آًْا پیَعتٌذ

هیاى اػضای گزٍُ ٌّگاهی آغاس ؽذ کِ فیل اًغلوَ 

پٌتزا تا تَجِ تِ . تِ ّزٍئیي رٍی آٍرد۱۹۹۵در عال 

پظ .  هٌحل ؽذ۲۰۰۳دٍری اًغلوَ اس گزٍُ در عال 

.  گزٍُ دهیج پلَي را تؾکیل دادًذاس آى تزادراى اتَت

ِ ی اهیذّا تزای گزدّن آهذى دٍتارُ  ٌّگاهی کِ ّو

 دیوثگ ۲۰۰۴ دعاهثز ۸اػضایپٌتزااسدعتزفتْثَد،در

دارل در حال اجزا رٍی صحٌِ تا دهیج پلي تِ ٍعیلِ 

  .گلَلِ کؾتِ ؽذ

 تشکیل و سال های ابتدائی 

کِ در آى سهاى دایوًَذ دارل )گزٍُ در اتتذا تا ًام پٌتزاس هتال هجیک کِ ؽاهل ٍیٌی پل اتَت دراهز، دایوثگ دارل اتَت 

، ًام ۱۹۸۲در عال . گیتار، داًی ّارت خَاًٌذُ، تزی گلیش گیتار، تاهی تزادفَرد تیظ ؽزٍع تِ فؼالیت کزد (ًاهیذُ هی ؽذ
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ّوچٌیي، پٌتزا در ستاى اعپاًیا ٍ پزتغال تِ هؼٌای . گزٍُ تِ هٌظَر کَتاتز تَدى ٍ تا تَافق تواهی اػضا تِ پٌتزا تغییز دادُ ؽذ

ّارت گزٍُ را تزک کزد، چزا کِ تا رفتار آًْا هَافق ًثَد ٍ گلیش تِ ػٌَاى خَاًٌذُ جایگشیي ؽذ، دارل ًیش . اعت (پلٌگ)

کِ پظ اس آى تِ رکظ راکز تغییز ًام )در ّواى عال ًیش تزادفَرد گزٍُ را رّا ٍ رکظ تزاٍى . عَلَ گیتار را تز ػْذُ گزفت

پٌتزا تِ یک گزٍُ سیزسهیٌی هَردػالقِ تثذیل ؽذ، ّز چٌذ گِ آًْا در ایي دٍرُ فقظ در تَرّای کِ در . جایگذیي ؽذ (داد

گزٍُ اس عزف دیگز گزٍُ ّای َّی هتال هاًٌذ اعتزیپز،  . هٌغقِ تگشاط،  اٍکالّوا ٍ لَئیشیاًا تزگشار ؽذُ تَد، حضَر داؽتٌذ

.  کوک کزد''جادٍی هتال''داکي ٍ گیَت ریَت هَرد حوایت قزار گزفت، کِ تِ ًَتِ خَد تِ تزٍیج اٍلیي آلثَم پٌتزا 

در اعتَدیَ پٌتگَ تَلیذ  ( ًاهیذُ هی ؽذ"الذى"کِ ) تا لیثلی تِ ّویي ًام، تَعظ تزادراى اتَت ٍ پذر جزی اتَت ''جادٍی هتال''

   هٌتؾز ؽذ۱۹۸۳ٍ در عال 

 

 ظهور خواننده جدید

 چٌذ آلثَم در عثک تزػ هتال هٌتؾز ؽذ کِ ًقغِ ػغفی در ایي عثک تؾوار هی آیذ ٍ تَاًایی ۱۹۸۷ ٍ ۱۹۸۶در عال ّای 

 هتالیکا ''تاسی ؽة  اعتاد خیوِ''اس جولِ تزجغتِ تزیي ایي آثار هی تَاى تِ . ّای ایي عثک در حال تَعؼِ را تِ پٌتزا ًؾاى داد

.  هگادث اؽارُ کزد''اها چِ کغی خزیذار؟... صلح خَب هی فزٍؽی'' آًتزاکغَ ''در هیاى سًذگی'' اعلیز،''علغٌت در خَى''

تزًظ لی کِ دیذ عثک گلن هتال در چؾن اًذاس جذیذ گزٍُ جای ًذارد، راُ خَد را اس دیگز اػضا جذا کزد ٍ جغتجَ تزای 

  .جایگشیٌی اٍ آغاس ؽذ

  اعضای گروه

 تزکیة ًْایی

دراهشۺ ٍیٌی پال          گیتار، ّوآٍاییۺ دایوثگ دارل       تیظ، ّوآٍاییۺ رکظ تزاٍى           آٍاسۺ فیل اًغلوَ  
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                  ًقذ ٍ بزرسی آلبَم پزچن سفیذ

 

 

 

 

تٌْا خالصِ تِ آثار هحغي . راًِ هؾکل ػوَهی هَعیقی پاج هاعتت. 1

ّیچگاُ تزای . الثتِ یک حقیقت تلخ ّن ٍجَد دارد. چاٍٍؽی ًوی ؽَد

توام کغاًی کِ تزاًِ را ًقذ ٍ تزرعی . تزاًِ اعتاًذارد خَتی ٍجَد ًذارد

 هی کٌٌذ ّیچگاُ تِ اعتاًذارد خاصی در تزاًِ اؽارُ ًوی کٌٌذ

تٌظین . تٌظین ّویؾِ یکی اس ٍیضگی ّای آلثَم ّای چاٍٍؽی تَدُ. 2

حتی عْن تیؾتزی اس فزآیٌذ تَلیذ یک آٌّگ را ًغثت تِ آٌّگغاسی 

تٌظین خَب هی تَاًذ ضؼف ّای دیگز آٌّگ هاًٌذ تزاًِ یا . دارد

هخصَصا در عثک ّای پاج ٍ راک کِ دعت . آٌّگغاسی را تپَؽاًذ

تٌظین کٌٌذُ تاس اعت ٍ تا عیف گغتزدُ ای اس عاسّای کالعیک ٍ 

در ایٌگًَِ هَارد تٌظین خَب ٍ هتفاٍت اًجام . الکتزًٍیک هَاجِ اعت

اگز ًگاّی تِ عیز کارّای . دادى کاری تغیار دؽَار ٍ حغاعی اعت

چاٍٍؽی کٌیذ هی تیٌیذ کِ عثک کاری اٍ تغیار ٍاتغتِ تِ 

 تٌظین کٌٌذُ ّایی تَدُ کِ در ایي هذت تا اٍ ّوکاری هی کزدًذ

هٌتؾز ؽذ، خیلی ّا ایي تصَر را « دلتٌگ»سهاًی کِ تک آٌّگ . 3

در ػیي حال « دلتٌگ». داؽتٌذ کِ چاٍٍؽی تِ گذؽتِ خَد رجَع کزدُ

ِ ّای سیادی اس ًَآٍری ّوزاُ خَد داؽت، تاسگؾتی ّن تَد تِ دٍراى رٍ تِ اٍج چاٍؽی در آلثَم  . اها آلثَم جذیذ ایي را ًؾاى ًوی داد. ٍ قثل اس آى« یِ ؽاخِ ًیلَفز»کِ ًؾاً

چزا کِ ؽوا در پزچن عفیذ تا آٌّگ ّایی هاًٌذ . اعت کِ تِ ػلت ًاّوگَى تَدى، اس آلثَم تیزٍى گذاؽتِ ؽذُ اعت« پزچن عفیذ»دلتٌگ احتواال یک تک آٌّگ جذا افتادُ اس 

ِ ّایی عیاُ ٍ خاکغتزی اس جٌظ کارّای قثلی چاٍؽی در آى ّا گٌجاًذُ ؽذُ اعت... ٍ« جَاتن ًکي»، «هزدم آسار» . عافت راک ّای فاًتشی اس لحاػ عاختار هَاجِ ّغتٌذ کِ تزاً

 .یک پارادٍکظ غیزهٌغقی کِ در تغییز هغیز چاٍؽی تِ ٍجَد آهذُ اعت
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:جمع بندی  

اٍل ایٌکِ  . تا دٍ ًگاُ هی ؽَد در هَرد آلثَم چاٍؽی تِ جوغ تٌذی رعیذ

ایي آلثَم را جذای اس عَاتق خَاًٌذُ ٍ گزٍّؼ ٍ تِ صَرت 

در ایي ًگاُ ًثایذ ًگاّی تِ گذؽتِ داؽتِ تاؽیذ ٍ . تکی ًگاُ کٌین

فزض کٌیذ کِ ایي تٌْا آلثَم چاٍؽی اعت کِ تِ تاسار ارائِ 

در ایي صَرت آلثَم ًقاط ضؼف ٍ قَت سیادی دارد کِ در . ؽذُ

ًقاط ضؼف ٍ قَتی کِ هی تَاًذ . تاال تِ تؼضی اس آى ّا اؽارُ ؽذ

                                                  ًِ ػالی ٍ ًِ . اها فقظ قاتل قثَل. یک تزآیٌذ قاتل قثَلی داؽتِ تاؽذ

چاٍؽی در ایي آلثَم یک خَاًٌذُ کاهال هؼوَلی . قغؼا چاٍؽی تا ایي آلثَم تِ تٌْایی ًوی تَاًغت عَپز اعتار ؽَد. خَب

خَاًٌذُ ای کِ تالػ ّای قاتل عتایؾی تزای ًَآٍری ٍ حزکت پَیا در هَعیقی پاج اًجام دادُ، اها ًتیجِ چٌذاى . اعت

  .چؾوگیزی ًذارد

 

یا آلثَم ّای « یِ ؽاخِ ًیلَفز»تؼذ اس آلثَم ّایی هاًٌذ . ًگاُ دٍم ایي اعت کِ آلثَم را در اداهِ عیز کارّای چاٍؽی تثیٌیذ

در اداهِ هَعیقی فیلن عٌتَری کِ هی تَاى تِ ػٌَاى ؽاّکار چاٍؽی در عال ّای . هاقثل آًکِ تِ صَرت غیز رعوی هٌتؾز ؽذًذ

. کِ تْتزیي آلثَم ّای چاٍؽی ًثَدًذ ٍلی عغح قاتل قثَلی داؽتٌذ« حزیص»ٍ « صاکت»حتی در اداهِ . گذؽتِ اس آى اعن تزد

ضؼیف تزیي کاری اعت کِ چاٍؽی تا تِ حال ارائِ دادُ « پزچن عفیذ»در ایي ًگاُ تذٍى ؽک 
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 سالم به مهه چبه های ام یج فن اب معرفت

 خب بدون هیچ مقدمه ای مریمی رساغ مرامس اساکر این هفته

ابتدا دعومت میکمن از این دوات خانوم متضخط

 

 

:و  حاال انمزد های هبرتین پست در این هفته  

برای اکرگردان های ویدیوهای مایلک...صااین  
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 (هبنام رجب زاده: نوازنده) مهراه اب گیتار الکرتیک fall againبرای آهنگ ... فرصاد

 

 (ben)بن:برای ترانه...امنی

 

 

...و اما برنده   
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 (هبنام رجب زاده: نوازنده) مهراه اب گیتار الکرتیک fall againفرصاد برای آهنگ 

 

 فرصاد جان هبت تربیک میگم 

:این مه جایزت  
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!البته جایزه در اظل مال داداصت هستش   

... 

 و چهره این هفته مه محید هستش

 محید جان اببت زحامیت که برای سایت و فروم میکضی  ازت ممنونمی
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        ٔصبحجٝ ٞفتٝ ضٕب؟ حبَ جبٖ فشضبد سالْ

 هشسی هوٌَى

 سشٌشٔیبت ص٘ذٌی دسس اص ثٍٛ خٛدت اص یىٓ خت

 ًت ٍ ًَاصًذگی تیطتش سشگشهیاهن ٍ خًَن هی دسس حاضش حال دس کِ، کٌن ػشض

 ّستص

  ثذی؟ تٛضیح ٘ٛاص٘ذٌی ثٝ ساجغ ثیطتش تٛضیح ضٝ ٔی

 ای دیگِ ساصّای تا داسم دٍست خیلی ٍ "پاج سثک"کٌن هی کاس گیتاس حتوا،فؼال

 کٌن کاس پیاًَ هثل

 وشدی؟ ٘ٛاص٘ذٌی ثٝ ضشٚع وی اص

 سال یک تقشیثا

 ضذی؟ اضٙب فشْٚ ثب چغٛسی ثبضی، ٔٛفك أیذٚاْ

 اًذاصی ساُ خثش سٍصین یِ کشدم هی چک سٍص ّش کِ ای خثشّا ی تقیِ هوٌَى،هثل

 کشدم ًام ثثت ٍ دیذم سٍ فشٍم

 ٌزسٜ؟ ٔی فؼبِیتت اص وٝ ضٝ ٔی ٚلت چٙذ

 سال یک حذٍدا

 وٙی؟ فؼبِیت ثذیٛ پست وٝ ٔیطذ اٍ٘یضٜ ثشات چی ثیطتش

 دٍستای تا هیخَاست دلن ّن خیلی. تذم پست فشٍم تَ هیذاد اًگیضُ تْن کِ تَد هایکل صًذگی هَسد دس کشدى جوغ اعالػات تیطتش

 . ضذم فشٍم ایي جزب کن کن ّویي خاعش تِ کٌن، پیذا خَدم تشای هایکلی

 ضذی؟ دٚست ٚ صٕیٕی ٞٓ وسی ثب

 تاّاضَى تیطتش تتًَن تا ًذیذم ًضدیک اص سٍ ّا تچِ اص ّیچکذٍم حاال تا هتاسفاًِ اها ضذم، دٍست تاّاضَى هجاصی دٍستای ػٌَاى تِ

 .کٌن تشقشاس استثاط

 ٔبیىّی؟ ٌشدٕٞبیی یٝ ثشای ثشی تٟشاٖ ٚ ثیبد پیص فشصتی داسی دٚست

 دالیلی تِ هي تَد، اٍهذُ ٍجَد تِ تْشاى تَ گشدّوایی یِ هایکل تَلذ تشای کِ پیص سال چَى تیاد، پیص فشصت ایي داسم دٍست خیلی

 .تشم ًتًَستن

 ضذی؟ ٔٙذ ػاللٝ ٔبیىُ ثٝ وٝ ٚلتٝ چٙذ

 .سال سِ ای حشفِ صَست تِ ٍلی! تَدم دتستاى اٍل کالس ٍقتیکِ تِ تشهیگشدُ هایکل تِ هي هٌذی ػالقِ الثتِ هیطِ، سالی سِ

 ضذی؟ فٗ فٟٕیذی وٝ ضذ چی
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 تذم قشاس خَدم الگَی سٍ هایکل هیتًَن ٍ هیگیشم آساهص هایکل ّای آٌّگ تا فْویذم کِ صهاًی  ّوَى

 ثّذی؟ ٞٓ ٔبیىُ سلص

 ًثاضِ تلذ هایکلی سقص ٍ تاضِ هایکل عشفذاس کسی هیطِ هگِ اصال. ًِ ای حشفِ صَست تِ

 ثشلصی؟ ٔبیىّی حبضشی ثطی دػٛت جطٙی اٌٝ پس

 ًِ کِ چشا

 وٙی تمّیذ ثخٛای اٚٔذٜ؟ خٛضت ٞٓ وسی ٔبیىّی سلص اص! خٛثٝ خیّی

  تاضیذ دیذُ ّن ضوا هیکٌن فکش ، آسُ Britains.Got.Talent ی هساتقِ تَی تَد ٌّذی یِ

 ثٛدی؟ ػضٛ وٝ اِٚی سٚصای اص ضذٜ ػٛض چمذس فؼبِیتص فشْٚ ٘ظشت ثٝ فشْٚ، ٔسبئُ ثٝ ثشٌشدیٓ...خٛثٝ

 ٍضؼیت ٍاقؼا االى اها ًثَد، اصلیص جای سش چیض ّوِ ٍ ًذاضت خَتی ٍضؼیت تَد افتادُ ساُ تاصُ فشٍم چَى تَدم ػضَ کِ اٍلی سٍصای   

 !  تْتشُ فشٍم

 وبسثشاست؟ اص یىی وذْٚ ثٝ ٔشثٛط ثیطتش ٔفیذ پستبی وٙی ٔی فىش

 "هایکلی ّای سٍیا ٍ ّا خَاب" هثال! هیاد خَضن هیذُ ضایاى کِ ّایی تاپیک ٍ پستْا اص ّویطِ! سختیِ سَال

 ثض٘ی؟ ثیطتشی ٔفیذ تبپیىبی ٚ وٙی؟ ثیطتش فؼبِیتتٛ داسی دٚست

 .هیضًن تاپیک تشاش حتوا تشسِ رٌّن تِ ّن هفیذی هَضَع اگِ ٍ هیضًن سش فشٍم تِ تتًَن کِ ٍقت ّش هي

 راسٜ؟ ٔی تبحیش فشْ سٚی ٔبیىُ فٛت ٔیىٙی فىش

 !ًوشدُ ّیچَقت هایکل ّا، في تشای چَى تاضِ داضتِ صیادی تاثیش ًویکٌن فکش

 ثٛد؟ افتبدٜ ص٘ذٌیص تٛی اتفبلبیی چٝ ثٛد ص٘ذٜ االٖ اٌٝ ٔبیىُ ٘ظشت ثٝ ... وٙی ٔی فىش ایٙغٛسی وٝ خٛضحبِٓ خیّی

 دسٍهذ اضکن کشدی سَال هایکل فَت هَسد دس اًقذ فشًاص! هیطذ تاصیگش تَد صًذُ االى هایکل اگِ هیکٌن فکش

 ؟چیٝ ٔبیىُ ٞبی ثچٝ ٔٛسد دس ٘ظشت!! ٔبیىُ فٛت ثحج اص ضیٓ ٔی خبسد خت ثبضٝ اٜٚ

 ! ًشفتِ پذسش تِ اصال! ًیست هایک ضثیِ ّاش سفتاس اصال... خَدضِ الک تَ خیلی کِ ّن پشیٌس. داسم دٍست خیلی سٍ تلٌکت ٍ پاسیس

 ٔبیىُ ٔخٝ ثطٗ؟ ٔؼشٚفی ٞٙشٔٙذای تٛ٘ٗ ٔی ٞٓ اٚ٘ب وٙی ٔی فىش

 هیتًَي خَدضَى حذ دس ٍلی تطي، هؼشٍف پذسضَى هثل دیگِ کِ ًکٌن فکش

 ثپشسٓ اصت ضخصی سٛاالت وٕی خٛاْ ٔی

 ثطی؟ ٔتٙفش ٔبیىُ اص خٛدت پیص ٌبٞی وٝ ضذٜ حبال تب

 ّیچَقت
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 چیٝ؟ ػّتص ٔیطٗ ٔتٙفش اصش ٔشتجٝ یٝ أب داسٖ دٚست ٔبیىّٛ وشدٖ ٔی ادػب خیّی وٝ وسبیی وٙی ٔی فىش پس

 هیگیشى قشاس هیضًي هایکل هَسد دس دیگشاى کِ ّایی حشف تاثیش تحت ضایذ ًویذًٍن،

 داسی؟ ٞبیی ثش٘بٔٝ چٝ ایٙذت ثشای

 !هیخَاد چی خذا تثیٌین حاال خَب، ًَیس تشًاهِ یِ ّن ٍ تاضن هطغَل هَسیقی ی صهیٌِ تَی کِ داسم دٍست ّن

 ثبضی؟ داضتٝ داسی دٚست یب داسی؟ دختش دٚست

  ًیستن چیضا ایي فاص تَ اصال حاضش حال دس

  چیٝ؟ ٌیشٜ ٔی ضىُ فشْٚ اص وٝ ٞبیی ساثغٝ ایٗ ٔٛسدٜ دس ٘ظشت

 (هٌِ ًظشُ ایي الثتِ!) کٌِ تشقشاس استثاط احساسی ًظش اص تاّاش ًویتًَِ ًثیٌِ سٍ کسی آدم تا هیکٌن فکش هي

 وٙی؟ ٔی چیىبس ضذٜ ػبضمت وٝ وٙٝ ادػب اٚ٘جب وسی اٌٝ

 ! ًویکٌن تاٍس

 خٛ٘ذی؟ االٖ تب ٞبسٚ ٘بٔٝ ٞفتٝ ی ٕٞٝ تٛ... ثٍزسیٓ

 تاضن خًَذُ االى تا سٍ کذٍم ّش اص تخطی یِ حذاقل هیکٌن فکش

 ٌشفتی؟ تصیٕیٕٛ ایٗ وٝ ضذ چی... داسی ثبٞبٔٛ٘ٛ ٕٞىبسی لصذ وٝ ضٙیذْ

 .هیطِ تیطتش ّوکاسی تشای ػالقن تطِ، هشتَط هایکل تِ کاس یِ کِ ٍقتی ٍ داسم دٍست سٍ گشٍّی کاس کال هي

 پیٛستی ٘بٔٝ ٞفتٝ ٌشٜٚ ثٝ وٝ خٛضحبِٓ ٚ ثٍٓ أذ خٛش ثٟت ثبیذ پس

 وٙی؟ فؼبِیت خٛای ٔی ثخص وذْٚ

 .  کٌن تْیِ هي تایذ سٍ ایشاًی هَسیقی ٍ هَسیقی دًیای ّای تخص هغالة داضتن ٍحیذ تا کِ ّایی صحثت عی

 وٙی؟ فؼبِیت ای دیٍٝ ثخص داضتی دٚست

 ّش کِ تاضِ تخطی یِ داضتن دٍست هثال! ًیست ًاهِ ّفتِ ایي تَی تاضن داضتِ فؼالیت تَش داسم دٍست هي کِ ای دیگِ ّایی تخص

 . تطِ تشسسی ٍ ًقذ هایکل ّای آلثَم اص یکی تَش ّفتِ

 ٞست؟ ٘بٔٝ ٞفتٝ تٛی ٞٓ ثذی ثخص ٘ظشت ثٝ... وٙیٓ ػّٕیص  ثؼذا ثتٛ٘یٓ أیذٚاسْ جبِجیٝ ی ایذٜ

 (هٌِ ًظش فقظ ایي! )ًذاسم دٍست سٍ "آصهَى" تخص اصال هي ساستص

 داسی؟ ٘بٔٝ ٞفتٝ ضذٖ ثٟتش ثشای پیطٟٙبدی چٝ

 تیطتش تؼذاد چی ّش چَى. تطِ تْتش خیلی ًاهِ ّفتِ کِ هیکٌن فکش تپیًَذى، ًاهِ ّفتِ گشٍُ تِ ّوکاسی تشای ّن ّا تچِ ی تقیِ اگِ

 !هیطِ صیاد ّن جذیذ ّای ایذُ تاضِ

 ثٍٛ داسی دٚست ٞشچی ٘ٛضت پی ػٙٛاٖ ثٝ ... ٌزاضتی اختیبسْ دس وٝ ٚلتی اص ٕٖٔٙٛ

 هیکٌن خَاّص

 تطٌاسي تَد کِ ّوًَجَسی سٍ هایکل ّوِ کِ تشسِ سٍصی هیکٌن آسصٍ
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 پیص بیٌی 
پیص بیٌی هیطَد در ّفتِ آیٌذُ، فیلن خذاحافظ حویذ ٍ الٌاس اکزاى 

ضَد ٍ طی ایي خذاحافظی، اعضا بلٌذ بلٌذ هیشًي سیز خٌذُ کِ اس 

 !!!  آخز سز ّن هطالب فزٍم قبلی بزًگطت

 پایاى ًاهِ
ایي ّفتِ ّن با توام تٌص ّا ٍ اتفاقات هْن درٍى ّفتِ ًاهِ ٍ اعضا گذضت، ّفتِ ای جٌجال اًگیش 

ایي ّفتِ ٍبالگ ضٌاسی ًبَد ٍ !!! بزای اعضای ّفتِ ًاهِ بَد، با ایٌکِ در فزٍم ّوِ چی ساکت بَد

! بخص دًیای هَسیقی دٍبارُ باسگطت، فکز ًکٌیي کِ دًیای هَسیقی جای ٍبالگ ضٌاسی اٍهذُ، ًِ

ٍبالگ ضٌاسی اس ّفتِ دیگِ کارش رٍ دٍبارُ اداهِ هیذُ ٍ دًیای هَسیقی ّن دٍبارُ بِ کارش 

!!!اداهِ هیذُ
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