
یفرهنگی     ب ههای جنب از

جوانبخت  ترانه

خخودم          دربخاره را اینترنختی حسودان از یکی نظر پیش  چندی

خوانخدم          هام نوشخت سخایتم در کخه آلمخانی شعرهای از یکی  .و

مخن            تهخای فعالی از آگخاهی و من سایت دیدن از که فرد  این

جنبخخش        هنری، ادبی، فلسفی، علمی، گوناگون ههای حوز  در

در  …           مزمخان ه طخور بخه کخه نکتخه ایخن خصخوص به و و  زنان

در           بخود نخاراحت شخدت بخه دارم متنخوع آثار هها حوز این  همه

و              دار نخه و خودش نه که کند اعتراف که آن جای به  وبلگش

کخامنت           مخن علیخه مستعار اسم با که بیکار افراد از های  دست

ههخخای        حوز در مخخن تهخخای خلقی از کخخدام هیخخچ هاند  گذاشخخت

مخن          علیخه فگخویی خل به تمام حسادت با ندارند را  گوناگون

کخامنت           مسختعار اسخم بخا جز که بیکار جماعت آن و  پرداخته

بخه           نیخز نیسختند بلخد دیگخری کخار کخردن تلف وقت و  گذاشتن

یداننخد           م که زیرا هاند پرداخت شکایت و شکوه و من از  انتقاد

متنوع          آثار خلق به گوناگون ههای حوز در من مثل یتوانند  نم

بپردازند.

بخخر           از که های واهم نیز و حسادتشان صرفا افراد این  اشکال

به            مستعار اسم با خاطر همین به و دارند نامشان شدن  مل

در          بلکخه نیسخت هانخد پرداخت مخن علیخه گخویی پخرت و  چخرت

یباشد   م نیز یشان مسواد نکته.      ک این به یتوان م جمله  از

آشخنایی          شخعر در اسختعاره بخا جمخاعت ایخن کخه کخرد  اشخاره

مخن          آلمخانی شخعر در کخه ههخایی کلم هانخد کرد فکخر و  ندارنخد

همیخن          برگ و درخت ههای کلم جمله از است طبیعت  درباره

    . کخه     نکردنخد درک اینهخا نخدارد دیگخری معنخی و ههاسخت  کلم

جخای             بخه کخه بوده او ظاهر و انسان شعر این در من  منظور



. هام           کرد استفاده شعر این در برگ و درخت ههای کلم از  آن

اسختعاره           از شخعر یک در شاعر وقتی که هاند نکرد درک  اینها

شخخعر         در موجخخود ههخخای کلم جخخای بخخه اگخخر یکنخخد م  اسخختفاده

تغییخر         کخامل شخعر معنخای بیخاورد را نظخرش مخورد ههای  کلم

دارد           سخاده معنخای ظخاهر بخه کخه شخعری وقخت آن و یکند  م

 . ما          ییابد م بوده نهفته آن کلمات پس در که متری مه  معنای

نخدارد          دلیلخی و داریخم زیخاد اسختعاره نیخز فارسخی اشخعار  در

ایخن          بخرای یکنم م استفاده استعاره از اشعارم در من  وقتی

چخه          جخای بخه هها اسختعار این که بیاورم توضیح مغرض  افراد

. است      نشسته من اشعار در ههایی کلم

از          برخخخی بیخخن در تنبلخخی و بیعخخاری و مسخخوادی ک  متاسخخفانه

تنهخا           نخه جمخاعت ایخن کخه کخرده پیدا شیوع قدری به  ایرانیان

بهختر         بخرای زندگیشخان در بیشختر کشخیدن زحمخت بخه  حاضخر

نیسختند         دیگخران به رساندن فایده و خودشان وضعیت  کردن

مزمان           ه طور به گوناگون ههای حوز در که من دیدن از  بلکه

و           نخاراحت شخدت بخه هام کرد خلق متنوع آثار و دارم  فعالیت

!نگراننخخد کنم.          تنگ را اینها جای من است قرار  انگار

برخخی         در انقخدر ضورزی غخر و حسخادت که است فآور  تاس

اسخم            بخا و شوند جمع من علیه حاضرند که کرده رخنه  افراد

نوشختن         بخا را خودشخان کمبودهای و بگذارند کامنت  مستعار

  . ههخخای       جنب از کننخخد جخخبران خودشخخان زعخخم بخخه مخخن  علیخخه

را            نکتخه ایخن کخه آن بخرای عخده یک که است این یفرهنگی  ب

و          ههخخا انگیز از و ندارنخخد مخخرا یهخخای توانای کخخه کننخخد  پنهخخان

دور          شخدن جمخع با یکنند م فکر هاند یبهر ب نیز من شهای  تل

را           خودشخان یتواننخد م مخن علیخه نویسی پرت و چرت و  هم

   . ایخن        بخه اینها کنند پیدا خریداری حرفشان برای و بکشند  بال

هانخخد          کرد عادت است تنبلی و بیعاری همان که زندگی  شیوه

در          را هشخان نداشت استعدادهای که نیست من وظیفه البته  و



از          کخخه اسخخت ایخخن مخخن وظیفخخه بلکخخه کنخخم ایجخخاد  وجودشخخان

مقخدور          برایخم زمخان که آنجا تا هها زمین همه در  استعدادهایم

ایخن           همخه در گونخاگون آثخار خلخق بخه و کنخم اسختفاده  کخرده

مفیخد        مختلخف کشخورهای مخردم بخرای تخا بپخردازم ههخا  حوز

بخخر.          علوه آینخخده لهای سخخا در کخخه مخخورد ایخخن البتخخه  باشخخم

آثخارم         مخاطبخان تاکنون که هها حوز این همه در تهایم  فعالی

نجخوم           و ریاضیات و فلسفه ههای حوز در هاند بود آشنا آنها  با

و          فلسخفی مقخالت و گرفخت خواهم تخصص ه دانشگا از  نیز

جمخاعت          ایخن بخرای شد خواهد منتشر من از بیشتری  علمی

خودشخان          مشخکل ایخن اما آورد خواهد بار به بیشتر  حسادت

آورنخد           وجخود بخه تغییر خودشان ی زندگ شیوه در باید و  است

یعنخی         هام پیمخود یام زنخدگ در کخه مسخیری همیخن مخن  زیخرا

بیشختر         شهخای تل بخا را استعدادهایم همه از هوری بهر  مسیر

افخراد        ایخن یهخای ضورز غر و یهخا هگوی بیهود و پیمود  خواهم

نخواهخد          دیگخری تخاثیر مخن در کخردن ایجخاد انگیزه بیشتر  جز

کخه.           نپخرور ت و بیعار جماعت این حال به وااسفا پس  داشت

. هاند    کرد تباه را زندگیشان


