
 حکایتهایی در کریستاله

مشسااته تیاا   1424مکااه م مکرمااه در هتاات کریسااتاله ت اا ت ت ااا   1شااا تساا   هفاا  ن ماا  سااا   

 صاار هاا   زتماارنص  اارم حاارم مااربت   دیشااا  ااا دیرنواا  حاارم تااادم ن تااا می تااا  هاارت   اا ر  ماای کردماا

 تارمدگی شدیدم تاد  

تاااد  شااام م ماااد تروهاای کااه نوتاای شاا  دمن حکایاا  هااایی گفتااه ماای شاااد  تص هااا در جمااه هاا  ت اااوی

م ن کاارز تم تاه سارز صدم تن ن ضارتهکسی تاه حرارص  ادیسه ساهللم تی    هاا جسااص کاردم ربتاه در   اماه

ص باه شار   مار ااز تاه جها  جساار ض تاه حراردریاضاتی کاه مرحاام مکاادکی تارتم  ماجرتم رت سا ته ن

ده ادم  ص   صتر حاری  تلهای هسات   اد مر راه لهان تار    کاه در   تک اا صهرت سهللم تی    ها تمجام دتدم تسا 

 ریخ تار    اهکساامی کاه در تااا  اام مای برسات  ن اااتتض رت تاه هماه م پ امرر   ی تی    ه ن  لاه ن سا   

 تلسهللم ودمی تردتشته تمد  سدی  می ک     ادشم ا  حررص  دیسه    ه

تاه حرارص  ه گفتاه تمادم مای دتم اد  ارتتص ه  کارنتمی ها تص  واام باضات کاشاامی مسات مای ک اد کا ییک

 اد  اا  تاه مای گایو رت اه یه ای مشابه تاه حرارص تتاتلسر ؟مای گای اد تتاتلفرت تلهراس    اه تلساهللم تتاتلس رت اه

  ادشا  رت رنم مشب می تمدت ت د  ا   ر ته مشب مکارد  

رتاای ساااع  همچ اا ن تص واااا  وااام باضاات کاشااامی ماای گای ااد کااه ک مااه  ماا ن در مماااص تهاات ساا    تسا

 ت تیان گاماهرم من م سق کن درحاالی کاه ماا مای گااد    ادتیا  اا رت شاکر کاه ماا  م س  تهد ه  یه ی درتارم

 غ رتلمهراب    ه          ورتردتدم که جزء تین گرنم ها م ست

سا   مدتری ! گ س  نلی  ر ه صیاد ه  شام مرغ تاد  ماهار ه  کراتی  سریراع   ض دیدم! غذت در مجماع تد م 

 رتم می رنی !!
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تمشا تنل ن شا سه ش ره تم تس  که در مکه تی    رج م می ده  رنص شمار م ایس   ا  نو  صیادم می 

درحرم  برتماز مشاادمی    بر ااتها می گذرد  ل  ه هام ماب   که تگر  اجهی ته    مدتشااته تاشاا گ رد  صیاد ر تص  

 م مگای  تس  نلی   هایی تذی  می ک د گر ه سهی می ک   ته  اماتد


