
 

ت حسابی بگین بٍ همٍ ی  جا دارٌ یٍ خدا ُق
يی َ کسايی  يٍ تُک ریت سهمگیى ُخ فارغاو از هاُه

ریت هستًد ل ايجام ایى هاُه ًُز هشُغ   .کٍ ه

يٍ ی  يدٌ برای ُخ اها ُت ایى چًد رَزٌ باقی ُه
دلت چیکار کردی؟غبار کیًٍ رَ از طاقچٍ دلت پاک 

کردی؟ شیشٍ ی چشماُت از تیرگی يگٌا های غلط 
دگی صداهای  شت رَ از آُل پاک کردی؟ پردٌ ُگ

يت رَ چی؟ لکٍ های  غیر خدایی شستی؟ فرش زُب
 زخن زدو َ غیبت رَ از رَش پاک کردی؟؟؟

 ...!!تا عید چیسی يمُيدٌ ...بجًب 
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... از دفاع مقدس

فکٍ-20/1/1372شهادت       1327شهریُر: َالدت

 

سالهت ...زيدگی زیباست اها شهادت از آو زیباتر
تى زیباست اها پريدٌ عشق تى را قفسی هی بیًد 

غ يهادٌ باشًد  ...کٍ در با
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... از آشپسخانه

                           لیُاو    1يذ    پُدرق             g150      کزٌ      لیُاو       1 َ 2/1آرد 
 ق غذاخُری     5 َ    پُدر کاکا                         عذد         1   تخن هزغ

يمک َ َايیل بٍ هیشاو السم 

 پُدر لًذ، کزٌ يزم شذٌ َ يُک لاشك يمک را با همشو 
ست کًیذ سپس تخن هزغ ، آرد َ َايیل را اضافٍ َ دیک

پس اس بذست آهذو خمیز لطیفی کمی آو را .  هخلُط کًیذ
3  بٍ هذت  َرس دهیذ َ  دلیمٍ در فزیشر لزار دهیذ تا 0

ق آرد 2يین کزدٌ بٍ یکی 2خُدش را بگیزد سپس خمیزا را 
 پُدر اشكق1َ   َ  ق پُدر کاکا5 َدر لًذ َ بٍ دیگزی پق 1َ 

                         لًذ  اضافٍ کزدٌ َ َرس دهیذ                                       
را جذاگايٍ رَی کاغذ رَغًی یا يایلُو باس کزدٌ َ  خمیز ها

3- 60 رَی هن لزار دهیذ َ رَل کًیذ َ  فزیشر درٌ ق دلی0
آو را بزش دادٌ َ در سیًی چزب . لزار دادٌ تا سفت شُد

3َو فزی کٍ دريکزدٌ َ   رَشى 180 دلیمٍ لبل با درجٍ 0
. لبمٍ بپشیذد 15- 20کزدٌ ایذ بٍ هذت 
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نخست  گام 

 

 

 

 

 

 ...فاصله ی تو با آسمان 

اندازه ی گامهایی است که برمی داری  ...به 
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