
   كيكا  كبو

رهو{ كيكا   





اهنا    familyما ايك مهوصصا  جهاٌر  نا  اوثثر   كبوتر ين  playgroundايك   
 .نكلتا هر روز    مبارك  انسس مباركة فجر ما  داناؤ  ليوا. ماال  ما  رهيت هيت

 كيدو خيال امي  هي   دكرا اهنا دن ايك
  انسس ححاول لذيذ لذيذ  تو اّبا  اّمي "هك

  ســـوكها  بححارو ميطط انسس مجسس دانا نا  َجو
 كهسس  نسس  اّمي اهنا تو  !مجو؟؟ دانا نا  ككهوطط
  دانا َجونا انسس ححاول هبي منسس!اّمي" ححهسس

 دانا سوكها ْا  سي هوسس  ميطط ححغواححهسس،
 غصه نسس  داناؤ هووا كظظتا امي  ".مجو هنيطط

 .؛ دسس ثثهينكي  ما



 هن حرميت بسس ين مجن ْامثل !كبو" هك ححهسس كهسس مباركة ديكهي ْا
 هتئي بيمار تو مجسو ،ححاول ححهو هبائي كيكا هجي تو متيطط!كرو

 كبو ما غصة دن ايك تاهك هتاتو جهككٌرو لكك دن  هتورا مثل ْا..".جاسو
 نسس ُاٌري ثثوتسس ميطط سي كال مجو، نظظيطط دانا اْ ميطط سي هوسس" كظظيو هي

 !"ححغيس دانا مارا

 



 سي متارا !  دكرا ديكهو" ؛هك مسجهاوسس سي ثثيار نسس كبو مباركة 
 هجي ، كرجو هن كوشش ٌُرواين ا اكيال هرككز انسس مجائي هن ححاول

 اّبا اهنا كبو .ككيا سوئي سككال نسس كهي امي ".؛ كمزور  ثثانكهـ متارا
 ايك واسطسس مارا منسس" هك الككو كظظوا امي تو هتو سوتو وححما نا اّما انسس

 ".؛ جوئيسس مالو الكك



بيجسس دن فجرسس مباركة هي كبو نسس كظظيو هك 
رهجو انسس ُاٌرواين  { كبو دكرا، متيطط يهاطط"

امي كظظي نسس مبارك انسس  !" كوشش هن كرجو
 .مباركة مجن ليوا ححال ككيا

 ديكهسس نسس رهي كهٌرو ثثر كنارة نا ماال كبو
 نسس ُاٌري ثثرنداؤ سككال ما ْامسان هك ؛

  ُاٌروا هبي هي تو ؛ جائي ليوا مجن ثثوتانو
 !!SAPAKK....  نكلو واسطسس

 .ككيو ككري نيححسس كبو



 لئي ككهرسس اهنا نسس كبو نسس هتئي خوش انسس ْايو بابو ايك ما اتنا 
  .ديدو كري بندهـ ما ثثنجرا ايك ما balcony وهاطط ككيو،

 ين كبو تاهك  ْاثثتو  مجوا wafersححاول، نسس كبو بابو هي روز هر
 ْاؤيت، نويت {ياد ين ككهر اهنا اهنسس انسس ُنهتو ثثار كوئي نو خوشي

  ككيو هتئي بيمار  ككهنو كبو هك ككذرا هن دن هتوٌرا مككر
 يظظاطط نسس هتئي ثثريشان مباركة انسس مبارك درميان ْا...
 ...الككا دهوندوا نسس كبو وهاطط



  كبو هي بابو ما رات طوفاين ايك
 هن ما كمره  سي balconyنسس

 كبو !ككئي الككي سردي نسس كبو .ليدو
 روز انسس هتيو ثثححهتاؤ ككهنو تيوارسس نسس

  ْايو ياد سووؤ وححما نا اّبا اّمي راتسس
 مارا ميطط كاش هك ْايو خيال امي انسس

 ليدي ماين وات ين والدين
    .هوتسس رهيو {ما ماال انسس  هوتسس



اتنا ما كبو ديكهسس ؛ هك سامنسس ،   كبو ككهنو ككهربائي نسس رووا الككو
.  ثثكاري رهيا ؛  "!كبو! " "كبو"سي بسس ثثرنده ُاٌرتا ُاٌرتا 

نسس ْاواز كرينسس اهين طرف بالوسس   كبو خوش هتئي نسس اّمي اّبا
           .؛

 



مبارك انسس مباركة نزديك ْاوينسس ديكهسس ؛ هك َكبو   تو ثثنجرا ما 
َكبو ين اححهي قسمة هيت هك بابو هت دن ثثنجرا نو دروازه بند . ؛

هتياهك كبو اهنا سي ولككي نسس  اّمي اّبا نزديك. كرتا هبويل ككيو هتو
 هتيواحساس معايف مانككي انسس اهنسس دل ما امي 

.؛{ تو مهوصصاؤ ساهتسسبركة                                                





 من الكلمات النورانية
  كنارسسنا فرات  ؟ هتيو  سوطط ما كربالء ما دنو اْ !  عزادارو  اسس مككر":كناره
 خيمة نا اصحاب بيت  اهل نا ْاثث حسني كوثر ساقي شظظزاده نا كوثر ساقي

 ؛، هوا الككا

  زينب، ثثر، زينب  ثثححهتاؤ مارو عجب زينب، لعويل ْاه"  :ثثححهتاؤ 
 كري ياد  نسس مصيبة هي ؛، مصيبة ثثر حسني زينب،عجب بظظن نا حسني

 .؛ رهيا روئي زينب  نسس
  نو كربالء  انسس  هتيو اْ هتيو، طوفان نو ثثاين هك  سوطط طوفان  نو نوح"-طوفان
 .ْايا موج ثثر موج !هتو كيوو تو طوفان

 



 ين نام مبارك نا ْاثث سي نور نا حسني ! حسني عزاداران  اسس"-بركة
 .جائي هتئي روشن سينو متارو سي بركة

 اثرهوئي ككهنو ثثر دل تو ؛ كرسس عمل نو وداع كوئي انسان-احساس
 هك ملسسس موقع اْ ثثاححهو منسس هوسس هك ؛ هوئي احساس امي ؛،

 ؛، كرسس اهتمام ككهنو ما سكنة انسس حركة اهين تو نظظيطط؟
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