
زانط

ماااوخیم لا قترپ نم منوج شاداد اهاط

! منک راکیچ نم هاوخب بخ : اهاط

نیچب مساو تخرد باالی زا ورب -

مدیفس نم دوب هایس ترکون یگنرز یلیخ زانط ااا : اهاط

دیفس مرکون هک منکیم یراک مدیم تنوشن حاال اهاط
هشب

مساو یرب هشیم یچ هگم حاال ااادخ ووور وووت اااهاط -
؟ ینیچب لا قترپ

هب متسد هک منوبدرن نم هگم هخآ زانط نک نوملو : اهاط
؟ هسرب باال نوا

هشوگ زا ونوبدرن یرب ینوتیم یلو یتسین نوبدرن وت ـــ
باال یرب تخرد رانک شیرازب یرایب یرابنا

هشاب یشیریس دقنیا هک زانط وت تسد زا اباب یا : اهاط
نیلوا راگنا ینکیم سامتلا نیچمه ،، منیچیم تساو مریم

یروخب لا قترپ یاوخیم هتراب



ههههگید ورب اهاط فوووا -

متفر هشاب : اهاط

... هشب کنخ ملد نیا ات مرایب ترس یی بال اهاط اقآ

نوریب میرایب یرابنا زا ونیا مکمک ایب زانط زانط : اهاط

؟ هچ نم هب -

هب تقونوا یاوخیم لا قترپ وت ییوررپ یلیخ زانط : اهاط
؟! هچ وت

ااااهاط -

مکمک ایب یگب وممسا داوخیمن : اهاط

هشاب فوووا -

... هکیدزن تنیمز ندروخ ناخ اهاط

زا نوریب میدروا ونوبدرن مهاب ییاتود و اهاط کمک متفر
مفده االن مدش نومیشپ مدوب هتساوخ لا قترپ هکنیا

یدوز مساو هک نیمز ور شمنوبوکب ور اهاط هنیا
.... دیچن لا قترپ

̌ ینوندتخو مسووول هتساوخ ملد بخ هیچ



االن تفر باال شزا وتخرد رانک تشاذگ ونوبدرن اهاط
̔ ?بو یف تال تقو

مدرک نداد نوکت هب عورش مورآ ونوبدرن

االن هنوید ی هرتخد ینکیم راکیچ نکن زانط یاااآ : اهاط
زااااانط متفویم

دقنیا لا قترپ هی یارب یشاب وت هگید ات هتقح اهاط هتقح -
ینزن رغ

زااااانط نکن نیمز متفویم االن نکن هشاب : اهاط

هلصاف تخرد زا و مداد نوکت یرتشیب تدش اب ونوبدرن
متفرگ

زااااااانط یااااآ یاااآ : اهاط

نیمز ور دش توش نوبدرن اب هارمه اهاط

مساو تخردزا لا قترپ متفگ یشاداد اااانک شاگن : هدنخ اب
ااااینیچب مساو وتدوخ متفگن نیچب

هسرن تهب متسد نک اعد طقف زاااانط ،، مرمک یاااآ : اهاط
مزا ینیبب ونم تدم هی ات هک مرایم ترس هب یی بال هنرگو

یسرتب



نیا زا نم نوسرتب ونومتشادن ی همع منووج شاداد -
̨ ?رسیتنم تادیدهت

تشاد مورآ مورآ دش دنلب نیمز ور زا اهاط متفگ هک ونیا
نیا لثم شفایق دوب ینابصع یلیخ متمس دمویم

ندید زمرق هچراپ راگنا هک دوب هدش ییاواگ

هنوخ تمس مدیود و مداد حیجرت ندنوم هب ورارف

ی هرتخد مگب تهب ات اااسیاو زااانط اسیاو زااانط : اهاط
یناااور

هک دزیم داد فرطنوازا مه اهاط مدش هنوخ دراو عیرس
هسرب ومباسح ات متسیاب

رد اهاط یادص هک یدرک راکیچ هرابود زااانط : نامام
تایزاب هچب زا تسد ینوتیمن زور هی وت رتخد ؟! هدموا

؟! یرادرب

یابوب تسین اوعد تقو ال عف منوجنامام -

مدرک لفق ورد ومقاتا وت مدیرپ ومتفگ ونیا

؟ تفر اجکزانط نیا نامام : اهاط

؟ هدرک راکیچ زاب شقاتا وت : نامام



متفر شدعب و مدز رغ مکی تساوخیم لا قترپ مزا : اهاط
منیچب لا قترپ مناخ هساو مدروا یرابنا زا ونوبدرن

نیمز مدروخ مکحم داد نوکت ونوبدرن

شهب هگا ؟ دایم شدب ندز رغ زا زانط ینودیمن وت : نامام
؟ هنکیم یف تال ینزب رغ

هیقب ندز رغ زا یلو هنزب رغ هنوتیم بوخ شدوخ : اهاط
؟ دایمن ششوخ

؟ دشن هک تیزیچ ،، حاال هسب بخ : نامام

زا طقف زاااانط ،، تفرگ درد مرمک هرذ هی طقف هن : اهاط
نوریب یایب تقاتا

مراین ترس ور بال نیا ات ینزن رغ یتساوخیم هچ نم هب -

مایب ات تقاتا ورب اهاط ، هگید نینک سب هشاب : نامام
مسریم تباسح هب ماوت زانط مدب ژ اسام وترمک

... دموین ادص هگید یهاتوک تدم تشذگ دعب

ومداوناخ و ومدوخ دش مورآ زیچ همه هک حاال بخ
: منک یفرعم

یوجشناد و هملا س ۱۹ هزانط نیدیمهف هک روطنومه ممسا



نم زا هک ( اهاط ) مراد شاداد هی متسه یرامعم کی مرت
االن و هدنوخ یرامعم مه اهاط هشلا س ۲۴ و هرتگرزب

شتسه یرامعم تکرش هی سدنهم

... هراد هنوخ ممنامام و هملعم ماباب

هکییاج مفورعم هراپ شیتآ هب لیماف لک و هنوخ یوت
̔ ?ارند ییاج شمارآ مشاب نم

هرادن میراک یلو مسریم تباسح هب هگیم هشیمه نامام
.... متسه اباب و نامام ی هنودرد ییاروط هی

شمنیبن زور هی هگا یلو منکیم تیذا یلیخ ور اهاط
... هشیم گنت شساو ملد و شمدیدن هک هلا س کی راگنا

لا ح ملد نییاپ شمتخادنا نوبدرن ور زا مدز هک مزورما
رذع شزا مرب دیاب تشاد هانگ میشاداد بخ یلو دموا

... ماوخب

زا شدعب و مزیریم ومدوخ رهز لوا میروطنیمه هشیمه
ااامگب هتبلا یهاوخ ترذعم مریم و مشیم نومیشپ مراک
هکلب دایم لا ح ملد اهنت هن ودایم مدب نوشزا هکییانوا

... مریم مدوخ ی هقدص نوبرق مدرک هک یراک رطاخب



مقاتا لخاد مدموا هک حاال ات رصع زا نم و هدش بش
مرس ور اهاط منتفر نوریب اب منودیم متفرن نوریب

.. هشیم بارخ

شون لا ح رد هگرزب هدور منک رکف هک همنسرگ ردقنیا
... سکیچوک هدور ندرک ناج

مریم قاتا زا دموا هک دعب منک ربص اباب ندموا ات دیاب
... هنکب هنوتیمن یراکچیه اهاط عقومنوا نوریب

دموا نوفیآ یادص هک تشذگ یتعاس مین

؟ هیک اهاط : نامام

ساباب : اهاط

... نوریب مرب مقاتا زا منوتیم االن دموا ماباب نوج خاااآ

یوربور ور اهاط هک نوریب مرب مدموا ومدرک زاب ورد
مدید مدوخ

مدیسرت ییوووت اااهاط یاااو -

یف تال مدموا ولوچوک رهاوخ منم هلب : اهاط

؟! ینک راکیچ یاوخیم ال ثم منیبب ورب -



منک راکیچ ماوخیم مگیم تهب :االن اهاط

درک دنلب نیمز ور زا ونم تکرح هی اب وتفگ ونیا

اااهاط نیمز مرازب هنوید ینکیم راکیچ اااهاط یاااهآ -
ااامگیم اباب هب نک نلو

؟! ینوسرتیم هچب وگب : اهاط

یتسه هچب هرآ -

وت ای مچب نم مدیم تنوشن :حاال اهاط

ااامریگیم تزاااگ نیمز مرازب نکن اااهاط : زانط

تمس دربیم تشاد ونم هدب ومباوج هکنیا نودب اهاط
ماهاب ومدرک شاهاب هک یراک داوخیم مرادن کش طایح
راک هب تسد دیاب نییاپ هنک مترپ نوبدرن زا و هنکب
متشاذگ عیرس اهاط متفرگ زاگ وشوزاب مکحم مدشیم

نیمز

؟؟ یریگیم زاااگ ارچ زاااانط : اهاط

مریگیم تزاگ متفگ تهب -

هرتخد منک تبدا مدوخ دیاب یدشن بدا تسرد وت : اهاط
؟ یتفرگ یزاگ هچ نیبب یشحو



شتسه وت زا رتشیب مبدا متسه یچره -
مشب تنوبرق یتدوخ میشحو ،، یشاداد

زا منم ملا بند ندیود هب درک عورش اهاط متفگ هک ونیا
طایح وت متفر ومدرک رارف شتسد

اسیاو ینک رارف متسد زا مرازیمن هعفدنیا زانط : اهاط
منیبب

؟! نیدرک عورش اتود امش زاب : اباب

مدش میاق و اباب تشپ متفر عیرس

هرادرب مرس زا تسد وگب ترسپ نیا هب منوجاباب -سالم

تزا اهاط هک یدرک راکیچ زاب هراپ شیتآ :سالم اباب
؟ هینابصع

زا هک رصع زا نوا هدرکن راکیچ وگب ،، اباب :سالم اهاط
اب نم یوزاب ور هک حاالش زا منیا نییاپ متخادنا نوبدرن

تخاس تعاس شزیت یانودند نوا

؟! هیچ اراکنیا اباب زاااانط : اباب

متساوخیم لا قترپ رصع دوب شدوخ ریصقت ییاباب اااا -
منیا مدرک یف تال منم دز رغ یلک نیچب مساو هنودی متفگ



نوبدرن زا طایح وت هرایب ونم تساوخیم هک حاالش زا
متفرگ شزاگ منم نییاپ متزادنب

ینومیم اهچب لثم ، ییوررپ یلیخ زانط : اهاط

متفگ ومتشاذگ وشادا

یتدوخ هچب اهاط ،، ینومیم اهچب لثم ییوررپ یلیخ -

تسار هگا ؟ هزارد تنوبز یدش میاق اباب تشپ یتفر : اهاط
نزب فرح موربور ایب یگیم

؟ مسرتیم تزا هگم مایم هشاب -

ترذعم اهاط زا ورب زانط نینک شمومت اهچب : هدنخ اب اباب
نک یهاوخ

دوب نوا ریصقت اباب مریمن -

ترذعم نک شمومت اباب ی هراپ شیتآ زااااانط : اباب
لخاد میرب نکب یهاوخ

وت رطاخب طقف اباب هشاب فوووا -

اهاط شیپ متفر ونوریب مدموا اباب تشپ زا

ماوخیم ترذعم یشحو یاقآ یاهآ -



زاااااانط : اباب

دیشخبب هشاب هشاب -

؟ اباب هبوخ ، ماوخیم ترذعم ملگ شاداد -

هبوخ :حاال اباب

تمشخبیمن : اهاط

یشخبیمن هک کرد هب -

ومه نینک شمومت نیشکب تلا جخ زانط اهاط : اباب
هکنیا هب منکیم کش اتقو یضعب نینک شمومت نیسوبب

نیدش گرزب نوتییاتود

میداد تسد مهب میدش تکاس نومییاتود

دیشخبب -

نک مسوب : اهاط

هشاب شیییاااا -

منوج شاداد منکیم تسوب حاال

منک شسوب هکنیا یاج هب یلو اهاط پل ور متشاذگ ومبل
متفرگ شزاگ



ریگب زااااگ متفگن نک سوب متفگ زااانط یاااآ : اهاط

نوتمودکچیه اهاط زانط لخاد مریم نم هرادن هدیاف : اباب
نیشب هنوخ دراو نیرادن قح

اباب اااا : اهاط

متفگ هکنیمه : اباب

هنرگو دوب هتسخ اباب منک رکف لخاد تفر وتفگ ونیا اباب
درکیم ومیرادفرط هشیمه

طایح ی هرفنود بات یور ومیتفر اهاط اب اراچان
هویم تخردزا رپ هغاب لثم نومنوخ طایح ) میتسشن

هب ودایم رابود هتفه وت نومنوبغاب تمحر شم شتسه
انش یلیخ انوتسبات هراد مرختسا ،، هنکیم یگدیسر اتخرد
( تسه هرفن ود بات هی مرختسا رانک ،،، هدیم فیک ندرک

؟! دش کنخ تلد : اهاط

؟؟ وت ای نم لد -

همنشگ نم ،، لا یخیب وت ای نم لد ای حاال فووا : اهاط

منم -

وت میدوب هتفر االن هنرگو هعوت ریصقت : اهاط



یاوخیم سوب نم زا تلکیه نوا اب هعوت ریصقت -

هفحت : اهاط

یتدوخ  -

هتسخ لک لک زا وت منودیمن نم ،، زانط نک سب هاا : اهاط
؟ رتخد هخآ یشیمن

اهاط مگیم ،، چون ،، شاب -

موه : اهاط

هزیچ -

؟! هیچ : اهاط

ماوخیم ترذعم -

تفگ ودرک مهب یهاگن هی اهاط

مرس یاوخیم هک هتلک وت یا هشقن هچ هرابود : اهاط
؟ یرایب

تسین ملک وت یا هشقن چیه اهاط ااا -

تمدیشخب ،، هبوخ بخ : اهاط

مدرک شسوب ومدرک شلغب



مشب ملزلز رهاوخ نوبرق : اهاط

؟ دوب شچ اباب امگیم ،، هنکنادخ ااا -

دوبن شیچیه : اهاط

درکن ومیرادفرط یدیدن هگم مریخ ارچ -

هی ینعی درکن وتیرادفرط نوچ :حاال هدنخ اب اهاط
؟ دوب شیزیچ

موووهوا -

هنک مدآ ور ام تساوخیم دوبن شیزیچ ریخ هن : اهاط

؟ میتسین مدآ ام هگم اااو -

میا هتشرف نوچ هن : اهاط

هدنخ ریز مدز

همنشگ نم اهاط ،، هنوووید -

؟ ناروتسر میرب : اهاط

؟ نوماه هفایق نیا اب -

مینکیم ضوع میریم : اهاط



لخاد هدیمن نومار هک اباب -

سرتن هدیم هار : اهاط

میشب هدامآ میرب سپ هشاب -

تشاد اباب لخاد میتفر ومیدش دنلب بات یور زا ییاتود
پچ پچ دید وراهاط ونم یتقو درکیم هاگن نویزولت

درک نوماگن

ناروتسر میریم ام اباب : اهاط

نیدوب هنشت مه نوخ هب شیپ هقیقدود ات دش یچ : اباب
؟! ناروتسر نیرب نیاوخیم حاال

میدرک یتشآ ییاباب مووهوا -

هرذگب شوخ دیرب هشاب اتود امش تسد زا : اباب

ییاباب یسررم -

هکنیا زا دعب ونوماقاتا لخاد میتفر نومییاتود اهاط اب
راوس ومیدش جراخ هنوخ زا میدرک ضوع ونومسابل

... ناروتسر تمس هب درک تکرح اهاط و میدش نیشام

میتفر ییاتود ودرک کراپ ناروتسر مد ونیشام اهاط
ناروتسر لخاد



اتسه اجنیا قشاع مدقچ ! هغووولش دقچ اهاط اااهوا -
؟! نرهوش و نز ترظنب

منودیمن نم وشنوا هگید واال ،، موهوا : اهاط

؟ یمهفب یاوخیم -

؟! ینک راکیچ یاوخیم زاب : اهاط

ایب نم لا بند طقف وت مگیم تهب االن نکربص -

ومدرک تکرح شهب هجوت یب منم درک مهاگن گنگ اهاط
متفگ

هب مگب شهب اباب هب منزب گنز هربخ هچ اجنیا انک هاگن -
ندب ینوماس و رس هی ور اجنیا نایب هگب شاراکمه

: متشاذگ مشوگ مد ویشوگ یکلا ومتفگ ونیا

ناروتسر مدموا شاداد اب نم مگیم یبوخ اباب سالم ولا -
ات دنچ تسه ناروتسر لخاد یق ال خا یاهدروم نوا زا ،

ظفادخ نایب وگب وتاراکمه زا

مدرک مفارطا هب هاگن هی ومبیج لخاد متشاذگ ویشوگ
نتشاد سرت و زاب نهد اب هک هدنیآ یارهوش و نز رثکا

مهاگن تشاد درگ یامشچ اب هک مه اهاط ، ندرکیم مهاگن



میتسشن وزیم تمس مدنوشک ور اهاط عیرس درکیم

ضرم هگم ینااور یدرک دوب یراک هچ نیا زانط : اهاط
؟! یراد مدرم هب راکیچ !! یراد

دش نوشبوخ هتساوخ ملد سیه -

ییاج شمارآ اجنوا یشاب وت اجره هک اعقاو زانط : اهاط
هرادن

ماوت هشاب -

اب ناروتسر فصن مدید وهی هک میدزیم فرح میتشاد
ناروتسر زا عیرس ندرک باسح دعب وندش دنلب هلجع

هک دوب هدش لوه ردقنیا ارسپ زا یکی یااو ندش جراخ
نیمز دروخ و یلدنص هی هب درک ریگ شاپ

دوب هتفرگ شدنخ مه اهاط هدنخ ریز مدز

یدز مهب ونوشکیتنامر یاضف زانط : اهاط

مدرک نوشبوخ -

یشیم قشاع مه امش مناخ زانط هشاب ، بجع : اهاط

! اهاط اقآ هیربخ عووهوا -



؟! یربخ هچ هن : اهاط

؟! یدش قشاع هنکن ! ینکیم یرادفرط بشما یاقشاع زا -

؟! هبوخ یدرک نوشبوخ نلصا مریخ هن اباب ورب : اهاط

هبوخ مووهوا -

هریگب وتاشرافس ات نوتمس دموا نوسراگ

وهی ناروتسر فصن هک هداتفا یقافتا اقآ دیشخبب -
؟! نتفر

امش ! هدز گنز تسارح هب یکی هکنیا لثم هرآ : نوسراگ
؟! دوب یک نیدیمهفن

یعس دشیم رجفنم هدنخ زا تشاد مدرک اهاط هب هاگن هی
مراد هگن ومدنخ مدرک

مدیدن هن هن -

هدوب یروعوشیب مدآ یلیخ هدوب یکره : نوسراگ

یتدوخ روعوشیب مهوت تفر مامخا

؟ یچ وت اهاط ماوخیم بابک ولچ نم ، هسب اقآ بخ -

بابک ولچ منم : هدنخن تشاد یعس هک اهاط



هدنخ ریز دز اهاط تفر وتفرگ وتاشرافس نوسراگ

یتسه یروعوشیب مدآ هچ زانط : اهاط

اامنکیم یلا خ وت رس وت ومصرح اااهاط ااا -

مدرک طلغ هشاب هشاب : اهاط

همهفب ات منکیم ناربج بشما منوسراگ هساو هبوخ -
هشدوخ روعوشیب

هکنوا ؟ یراد راکیچ ادخ هدنب نوا اب زانط اااا : اهاط
!! هک یدوب وت تسنودیمن

هگید مدوب نم هروعوشیب تفگ هکینوا هرخ -باال

هسرب رد هب رد نوسراگ نوا داد هب ادخ ، ماوت هشاب : اهاط

متفگن یزیچ ومدرک شهاگن پچ پچ

تفر و دروا ونوماهاذغ دموا هنوسراگ نوا

هک مدوب نیا رکف وت ندروخ اذغ هب میدرک عورش
؟! منک تیذا ور هنوسراگ نوا یروطچ

نوچ همهفب اهاط متشازن دز مرس هب یرکف هی وهی
هراریمن همهفب هگا متسنودیم



ندرک هفرس هب مدز ومدوخ

نر ... ایب ... بآ .. وو .. گب ... اه ... اط -

بآ هشیم دیشخبب اقآ ،، وت نزن فرح هشاب هشاب : اهاط
؟ نیرایب

مشچ : نوسراگ

داد وبآ تشگرب بآ ناویل هی اب وتفر عیرس نوسراگ
وبآ زا مک هی مدیخرچ نوسراگ یور هبور لماک متسد
منوتیمن و هتفرگ مفرس هرابود هک مدرک رهاظت و مدروخ
وبآ مومت تکرح هی اب و منکن هفرس هک منک لر تنک

نوسراگ سابل هب مدیشاپ

؟؟؟ نیدرک راااکیچ مناخ : نوسراگ

متسنوتن ماوخیم ترذعم دیشخبب اادخ وور ووت یاااو -
منک لر تنک ومفرس

ماوخیم رذع یلیخ اقآ : اهاط

تسین یروط : مخا اب نوسراگ

لیوحت نوتهب میروشب میربب نیدب ونوتسابل نیاوخیم -
میدب



مرب نم نیرادن یراک هگا تسین مز ال هن : نوسراگ

ماوخیم ترذعم مزاب هن : اهاط

منکیم شهاوخ : نوسراگ

درک مهاگن مخا اب اهاط وتفر نوسراگ

؟؟ یدرک وت دوب یراک هچ نیا : اهاط

مدرک یف تال هگید بخ -

رادرب تنوگچب یاراک نیا زا تسد زانط : اهاط

نزن لا ح دض اهاط ااا -

منزن لا ح دض یگیم دعب نوسراگ هب یدیشاپ بآ : اهاط
؟ تهب

مووهوا -

ااادخب یراد ییور بوخ : اهاط

تفگن مهب یچیه هگید

مهب هتسرد تشاد هانگ مدوب هتفرگ نادجو باذع مدوخ
هدوب نم راک تسنودیمن هک نوا بخ یلو روعوشیب تفگ

مدرکیم یهاوخ ترذعم متفریم دیاب



مایم االن اهاط -

؟؟؟ ینک تیذا ویک یرب یاوخیم زاب زانط یاااو : اهاط

مایم االن منک تیذا ماوخیمن ویسکچیه -

هنورذگب ریخب ادخ هشاب : اهاط

زا شدوخ هک منک ادیپ ونوسراگ نوا هک متفریم متشاد
متفر دوب هدرک ضوع وشسابل نوریب دموا قاتا هی لخاد

شتمس

اقآ دیشخبب -

نییامرفب : مخا اب نوسراگ

مدرکیم وراکنوا دیابن ماوخیم ترذعم یلیخ نم -

منکیم شهاوخ : نوسراگ

شمروشب مربب ات نیدب ونوتسابل افطل -

بآ هک دوبن یزیچ تسین یزاین هک متفگ مناخ : نوسراگ
شمروشیم مدوخ دوب

ماوخیم ترذعم مزاب هشاب -

منکیم شهاوخ : نوسراگ



اهاط شیپ متشگرب

شرس یی بال هچ یتساوخیم زاب ؟ یتشاد شراکیچ : اهاط
؟! یرایب

منک یهاوخ رذع متفر یچیه اباب وووا -

؟! یهاوخ رذع ؟! وت : اهاط

مووهوا -

هبیجع : اهاط

؟؟ هگید میرب بخ ،، هشابن بیجع -

میرب هرآ : اهاط

هنوخ میتشگرب ونوریب میدموا ناروتسر زا اهاط اب
نامام ینعی نیا و ندوب شوماخ اقرب دوب بش ۱۱ تعاس

ندوب باوخ اباب

ندیباوخ انیا نامام اهاط -

باوخب ورب ماوت هرآ : اهاط

اهاط مگیم هشاب -

؟ هلب : اهاط



؟ راک رس یریم دنچ تعاس حبص -

؟ یچ هساو ۸: اهاط

یربب منم یریم رترید هگا متفگ مراد کالس ادرف یچیه -

ورب اباب اب بخ : اهاط

اباب اب تقونوا هریم وت زا رتدوز هک اباب لک لقع اهاط -
؟ مرب

یرب تدوخ دیاب ادرف ،، ماوت حاال بخ : اهاط

ریخب بش بخ مدیمهف هلب -

ریخب بش : اهاط

یروشد تایلمع و مسابل ندرک ضوع دعب ومقاتا وت متفر
ولهپ نیا یلک دعب و مدیشک زارد متخت ور االن کاوسم و

... درب مباوخ ندش ولهپ نوا

۱۰ تعاس مدش رادیب مود راب یارب یشوگ مر آال یادص اب
لد منینزان تخت زا هکنیا رطاخب یلو متشاد کالس

مدوب هتشاذگ ومر آال مدب ماجنا وماراک و مشب دنلب ومنکب
مراد تقو عبر کی منیبب مشب رادیب هک مک عبر هن ور

رادیب و هروخب گنز ۹ تعاس هرابود مر آال مباوخب هرابود



مشب

̌ دهمی فیک یلیخ عبر کی نوا شییااادخ

هناحبص و یروشد تایلمع دعب ،، دوب مس کال نیلوا زورما
هاگشناد مرب مشب رضاح ات مدموا االن ندروخ

مدیشوپ هعنقم و یا همروس وتنام اب یکشم راولش
لخاد متشاذگ وروس کال و باتک مدرک یرصتخم شیارآ

نوریب متفر ومفیک

هنوخ طقف نامام ندوب هتفر دوز حبص هک اهاط و اباب
دوب

مریم مراد نم ینامام -

کالس یک ات ، شاب تدوخ بظاوم مزیزع هشاب : نامام
؟ یراد

۱۲ ات ،، مشچ -

تلا بند دایب اهاط نزب گنز دعب بخ ،، بال یب : نامام

مایم مدوخ ملا بند دایب هنوتیمن هراکرس ۲ ات اهاط -

مزیزع هشاب : نامام



ظفادخ -

ظفادخ : نامام

هاگشناد مدنوسر ومدوخ دحاو اب ونوریب مدموا هنوخ زا
هد و دوب هقیقد ۹:۵۰ تعاس مدرک تعاس هب هاگن هی
ودوب یربا اوه ،، مسرب کالس هب هک متشاد تقو هقیقد

متشاد مدش هاگشناد دراو عیرس دوب هتفرگ نوراب
زا تعرس اب نیشام هی هک اس کال نلا س تمس متفریم

دیشاپ مهب لگ بآ یلک و دش در مرانک

هاگن نیشام نوا هب تینابصع اب و مداتسیا یروطنومه
یروطنیا هک هیروعوشیب مودک منیبب متساوخیم مدرک

هاگشناد لوا زور درک لگ رپ ونم ودرک یگدننار

پیتشوخ دش هدایپ شزا هرسپ هی ودش زاب نیشام رد
لیف غامد زا راگنا هک هشاب انیا زا دروخیم شهب یلو دوب

هداتفا

شتمس متفر تینابصع اب

عضو هچ نیا ؟ نینکیم راکیچ نیراد همولعم ااااقآ -
؟ هندرک یگدننار



؟ هدش یچ هگم :حاال هرسپ

یچ نیگیم تقونوا نیدیشاپ مهب لگ یلک ؟! هدش یچ -
؟؟ هدش

ولوچوک موناخ هلگ مکی هک تسین یزیچ : رسپ

یتدوخ ولوچوک موناخ -

متسین موناخ هک نم یلو : هدنخ اب هرسپ

هنرگو مراد کالس تفگ نوتسناش ، یلیخ نییوررپ یلیخ -
مدیسریم ونوتباسح

مدیسرت نم مدقچ ؟ نیدرک دیدهت :االن هرسپ

رد نوترس وشیف تال بخ یلو هن ای نیدیسرت ای -حاال
مرایم

دید میهاوخ : هرسپ

ینیبیم -

تمس متفر ومدش رود یضار دوخ زا نوا زا عیرس
مدموا مدرک کاپ ور گال هکنیا دعب یتشادهب یاه سیورس

هدش سیخ موتنام رتشیب مدرک مدوخ هب هاگن هی نوریب
یناور ی هرسپ ینیبن ریخ یهههلا یااااآ دوب



ییییضار دوخزا یاقآ منکیم ناربج نک ربص

نیا و دوب هقیقد ۱۰:۵ تعاس کالس تمس متفر صرح اب
متساوخیم وزور نیلوا ینعی فوووا هدموا داتسا ینعی

ااامایب عقوم هب

مدرک زاب ورد ومدز رد هب یا هقت

؟ لخاد مایب هشیم داتسا دیشخبب -

؟ نیایم االن ارچ مناخ : داتسا

نیمز ندروخ منک رکف داتسا : تفگ کالس رخآ نوا زا یکی
هسیخ نوشوتنام لک نینک هاگن

دوخ زا ی هرسپ نوا هلب مدید و ادص نوا تمس متشگرب
همه مشفرح نیا اب و دز وفرح نیا هک دوب یضار

نیا رس ونیا دیاب نم ینعی فووووا ،، نم تمس نتشگرب
: متفگ و مدش مراکفا لا یخیب ،، !! ؟؟؟ منک لمحت کالس

نومه امود ،، متشاد ریخات هقیقد جنپ نم هک ال وا داتسا -
اب اقآ نومه انیمز مدروخ نم ننزیم سدح هک ییاقآ

ندیشاپ نم هب ودوب لگ یچره و ندرک یگدننار تعرس
یروطنیا هک دوبن زارد نوشنوبز دقنیا شاک مه حاال



نوریب مرب ات نیدیمن هزاجا هگا من اال ،، نگب

هرسپ درک هرسپ نوا هب یزیگنارب فسات هاگن هی داتسا
هنوید ی هرسپ نییاپ تخادنا وشرس وتفگن یزیچ مه

فرح ینعی ینزیم فرح ارچ یدرک وراکنیا تدوخ هخآ
دش کنخ ملد شیخآ مدرک تبوخ یلو ؟! یل ال نگیم ینزن

لخاد نییامرفب : داتسا

... متسشن اه یلدنص زا یکی ور ومدش کالس دراو مخا اب

ااا دوب نم یلیماف مه اقیقد درک یفرعم وشدوخ داتسا
!! مرادن ربخ مدوخ ومیلیماف هنکن

یرامعم دشرا اب کالس نیا مرتحم نایوجشناد : داتسا
کی مرت نایوجشناد کالس لخاد االن ینعی هکرتشم

اه وجشناد رثکا نتسه مهاب دشرا کی مرت و یسانشراک
یفرعم ونوتدوخ مد نیمه زا مزاب یلو مسانشیم ور

منزب یرضاح نوتساو ات نینک

دش نم تبون نوشدوخ یفرعم هب ندرک عورش مد زا

عراز زانط -

داتسا هنکن عراز مناخ ااا : هیضار دوخ زا رسپ نومه



هنوتاباب

ور رد ور شیریس نیا اب ونم یزور لوا ارچ اااایادخ
؟ یدرک

هک مدب وشباوج ات شتمس متشگرب

ریخ ،، اااینزیم فرح یلیخ زورما نک سب نامرآ : داتسا
هیلیماف هباشت ملیماف هن و نتسه نم رتخد هن عراز مناخ

دش کنخ ملد شیخااااآ

هنامرآ شمسا مدیمهف االن هک هرسپ نوا

ماوخیم ترذعم : نامرآ

درک یفرعم وشدوخ ممیلغب رفن تفگن یزیچ هگید

یفیرش انیبم *

نامرآ نوا هب دیسر ات ندرک یفرعم ونوشدوخ مه هیقب
مدادیم وشباوج دیاب

لُگ دار نامرآ اقآ ،، هگید نینودیم نوتدوخ داتسا : نامرآ

لگ دار نامرآ اقآ عوووهوا

فاضا متفص هگید ات دنچ هی نیاوخیم لگ دار نامرآ اقآ -



هب دامتعا همه نیا زا کالس فقس مسرتیم اهتنم نینک
نییاپ هزیرب نوتفقس

تفگ ودرک مهاگن پچ منامرآ نوا هدنخ ریز ندز همه

نارگن عراز مناخ نیشابن کالس فقس نارگن امش : نامرآ
نیشاب نوتلِگ رپ وتنام

لِگ رپ نوتیروط یشحو یگدننار نوا اب امش وموتنام -
نیشاب یف تال نارگن دیاب امش متسین نارگن سپ نیدرک

هنکیم ونوتتفج داتسا االن هیفاک ناج زانط : انیبم
اااانوریب

ویضار دوخ زا نیا لا ح دیاب نم نوریب هنکب منهج -
مریگب

بوکخیم همه داتسا یادص اب هک هدب باوج دموا نامرآ
نوشاجرس ندش

نیشکب تلا جخ هشعضو هچ نیا نامرآ ،، عراز مناخ : داتسا
هچب نیا لثم تسین هک هسردم ساگشناد شمسا اجنیا

کالس زا نوتتفج نینک شمومت نینکیم لک لک مه اب اه
نوریب



.... داتسا اما -

مس کال تقو نوریب ییامرفب عیرس هرادن اما : داتسا
نیریگن

تشاد سکلیر یلیخ هک متخادنا نامرآ نوا هب هاگن هی
متفر ومتشادرب ومفیک صرح اب منم درکیم هاگن ونم

نوریب دموا نوا ممرس تشپ نوریب

نوریب نومدرک کالس زا هک تسامش ریصقت شمه : نامرآ

نیدرک عورش لوا امش ؟؟ امش ای نم ریصقت -

ااادخب نیراد ییور بوخ

هرایم مک امش لباقم رد نیوزق اپ گنس

لخاد متفر مشاب شباوج رظتنم هکنیا نودب ومتفگ ونیا
دوب هدموا دنب نوراب هطوحم

نتشاد ینوریش هطوحم یاه تکمین دوب نیا شیبوخ
تکمین ور متسشن متفر منم

دموا نلا س زا یضار دوخ زا نوا مدید دعب هظحل دنچ
نم تسد لغب تسشن گنشق دموا ونوریب

سب زا انینیشب نم رانک نیایب هشاب تسرد منکیمن رکف -



زا نیشاپ نینیشیم ممتسد لغب دیایم دایم مشوخ نوتزا
نومنوج هب نیتخادنن متسارح یلوا زور ات نم شیپ

شنوا هگید نیراد لکشم امش هگا هتحار ماج هکنم : نامرآ
هرااادن یطبر نم هب

هعوررپ دقچ هرسپ نیا اااایادخ

ممشچ ییوهی هک متفرگ شزا ومور ومدرک مخا رتشیب
دز مرس هب یرکف هی بآ گنلش هب دروخ

هابتشا هک مدیم نوشن تهب یضار دوخ زا نامرآ یاقآ
یداتفا رد نم اب یدرک

مدش دنلب تمکین ور زا

نیدموا شوخ : نامرآ

ریش ،، بآ گنلش تمس متفر و متفگن یزیچ ومدز دنخزوپ
نامرآ تمس متفر و مدرک زاب رخآ ات وبآ

...... چ یاوخیم : نامرآ

شتمس متفرگ لماک وگنلش منم هنزب فرح دموا ات

نکن مدش بآ سیخ نکن یناااور نکن : نامرآ



یلِگ زا رتهب ،،؟ هروطچ ینت بآ ،، نیدرک مینت بآ هی هبوخ -
؟؟؟ هن تسه نیدیشاپ نم هب هک

ور مدوب هتفرگ وگنلش نوچ هنزب فرح تسنوتیمن
دوب یفاک هگید دوب هدش هدیشک بآ شوم لثم شتروص

متسب وبآ ریش ونییاپ متفرگ وگنلش

؟ دوب روطچ ینتبآ لُگ نامرآ اقآ انک شاگن یخآ -

دیکچیم شاسابل مومت زا بآ هک نامرآ

باوج یب ونوتراک ،، دب نیدرک عورش ویزاب دب : نامرآ
مرازیمن

تساوخ نوتلد یطلغ ره مسرتیمن دیدهت زا نم اباب ورب -
هدیشک بآ شوم دایز تزع نینکب

یناور ی هرتخد مدیم تنوشن ور هدیشک بآ شوم : نامرآ

متفر و مدیدنخ شهب مرایب رد وشصرح رتشیب هکیروط
هرتخد نوا غارس متفر دوب هدش مومت کالس نلا س لخاد

هداد سرد یچ داتسا منیبب هک انیبم

وشفرط متفر عیرس دیدیمن ونم ودوب نم هب شتشپ انیبم
متمس تشگرب ییووهی و دیسرت شنوش ور مدز متسد اب



تمنوسرتب متساوخیمن دیشخبب منم سرتن سرتن -

تفگ ودیشک یقیمع سفن انیبم

تسین یروط : انیبم

؟! داد سرد داتسا مگیم -

مزیزع هرآ : انیبم

؟ مسیونب مهب یدب وتوزج هشیم -

نزب فرح داتسا اب ورب طقف هرآ : انیبم

؟! ارچ -

وعراز داتسا و متسه یرامعم دشرا یوجشناد نم : انیبم
مرت رخآ ات داتفا جل ییوجشناد هی اب هگا مسانشیم بوخ

ستخاس وجشناد نوا راک

؟! یگیم یدج فوووا -

مووهوا : انیبم

دوخ زا هی اب دیاب هاگشناد لوا زور ،، ووونم سناش ینبیم -
هنک جل مهب مداتسا مزادنب لک یضار

داتسا اب ورب درک هشیمن شیراک هدش هگید ،، مگب یچ : انیبم



نزب فرح

؟ یایب ماهاب هشیم هشاب -

هتبلا : انیبم

داتسا قاتا تمس هب میتفر ییاتود ومدز یدنخبل

بخ یلو متشاد دروخرب انیبم اب دوب راب نیلوا هکنیا اب
هدموا مشوخ یلیخ شزا و دوب ینوبرهم یلیخ رتخد

؟ مهب یدب وترامش افطل هشیم انیبم -

منک دراو ومرامش ات هدب وتیشوگ مزیزع هرآ : انیبم

میشوگ اب منم درک دراو وشرامش وشتسد مداد ومیشوگ
هنک ویس ومرامش ات مدز شهب کت هی

نومم -

منکیم شهاوخ : انیبم

نوا مدید هک منزب رد مدموا داتسا قاتا مد میدیسر
متمس دایم هراد سیخ یاپ اترس اب نامرآ

تفگ مهب ودرک نامرآ هب هاگن هی درگ یامشچ اب انیبم

؟! هیتخیر نیا ارچ نیا مگیم : انیبم



متفگ هدنخاب

هدرک ینتبآ تسین یزیچ -

هدنخ رریز دز انیبم

؟ تسه وت راک : انیبم

مووهوا -

مشاتسود نامرآ نیا یداتفارد یسک دب اب زانط یاو : انیبم
مدیم تهب راطخا ننکب اراکنیا زا شاهاب ننکیمن تعرج

هرایم رد ترس وشیف تال نوچ یشاب تدوخ بظاوم

نم هنک یف تال هدلب نوا هگا ، هدرک طلغ ، اباب لا یخیب -
مدلب وندرک یف تال نوا زا رتشیب

یاوعد دهاش دیاب مرت نیا منک رکف یاااو : هدنخ اب انیبم
میشاب اتود امش

نکن کش -

ایب و نزب فرح داتسا اب ورب نزب رد بخ : انیبم

هشاب -

یدنت نحل اب ینامرآ نوا هک لخاد مرب متساوخ مدز رد



دز مادص

عراز مناخ : نامرآ

؟؟؟؟ نیدرک دنلب ونوتادص هیچ ناه -

تسین یزیچ : نامرآ

نیدز مادص ارچ سپ تسین یزیچ هگا -

نیا هساو : نامرآ

مرس وت ور هباشون یرطب هی هگیم ویچ ممهفب مدموا ات
درک یلا خ

مدوب هدش هکوش شراک زا منم و دیشک ینیه انیبم

تحبص زا نوا ؟؟ دوب یراک هچ نیا ؟؟ ینااور یدرک راکیچ -
کالس زا داتسا یدش ثعاب شدعب یدیشاپ لگ مهب هک
وت یدرک یلا خ ور هباشون هک تن اال زا منیا هنک مجارخا

مرس

یاپ اترس هب هاگن ی یدرک عورش ویزاب نیا تدوخ : نامرآ
هدیرخ هزات ندوب کرام نم یاسابل مومت زادنب نم

نوشمدوب

راگنا ندوب کرام نم یاسابل هگیم نیچمه حاال یوووه -



ور انیا منم روعوشیب نتسه هنهک لا متسد نم یاسابل
مدوب هدیرخ هزات

هاگشناد زا کال یزور لوا ادخ هب زانط نک سب : انیبم
اننکیم تجارخا

نوا و نم یاوعد دهاش و ندوب هدش عمج نلا س وت همه
ندوب یضار دوخ زا

دش زاب تدش هب داتسا قاتا رد وهی

ور نیتشاذگ ور هاگشناد هرررربخ هچ ااااجنیا : داتسا
نوترس

تفگ داد اب ودرک نامرآ هب هاگن هی نم هب هاگن هی

نیایب عیرس عراز و دار ،، نوشاس کال رس نرب همه : داتسا
قاتا لخاد تفر شدعب و لخاد

هسرب تداد هب ادخ زانط : انیبم

؟ منک راکیچ حاال انیبم فوووا -

مترظتنم اجنیمه نم هگیم یچ نیبب لخاد ورب ال عف : انیبم

یراد کالس هگا ورب مشیمن تمحازم -



مرادن کالس مزیزع هن : انیبم

یسرم هشاب -

هنکیم مهاگن هراد نامرآ مدید متشگرب

راکیچ یاوخیم هگید یتخیر هک وتدوخ رهز هتچ ناه -
ترس یی بال هنرگو مشن جارخا هاگشناد زا نک اعد ؟ ینک

ننک هیرگ تلا ح هب نومسآ یاغرم هک مرایم

وررپ تفگیمن نم هب هگید شاک منیبب ورب : نامرآ

اااامدوب امش اب دار ، عراز : داتسا

لخاد تفر نامرآ

قح تسین تیلا ح هک ننک تروعوشیب رس وت کاااخ یا
ساموناخ اب مدقت

هبور یفرح نودب ییاتود متسب ورد وقاتا لخاد متفر
میداتسیا داتسا یور

هب نیداتفا یلوا زور نیشکیمن تلا جخ اتود امش : داتسا
؟ مه نوج

... داتسا : نامرآ



نینچ راظتنا وت زا هک نزن فرح نامرآ نزن فرح : داتسا
زا زور ود یتشازیم امش عراز مناخ ، متشادن ویراک
ور نیرازب وهاگشناد دعب هرذگب نوتندموا هاگشناد
ندموا قح مه هتفهود ات نینکیم شمومت من اال نوترس

دیرادن ونم کالس رس

میتفویم بقع داتسا اما -

عورش ویزاب نیا نیتساوخیم هرادن یطبر نم هب : داتسا
طقف دار ، عراز نوریب دیرب مه حاال هشب روطنیا هک نینکن
هک منکیم یراک هک نینکن کش منیبب لک لک هگید رابکی

ننک جارخا کال هاگشناد زا ونوتتفج

جراخ داتسا قاتا زا مه رد ی هفایق اب و میتفگن یزیچ
میدش

انیبم شیپ متفر منم یجورخ برد تمس تفر نامرآ

؟ تفگ یچ ؟ دش یچ : انیبم

نم کالس رس نیایب نیرادن قح هتفهود ات تفگ یچیه -
؟ هدیمن مهار مایب هگا ترظنب ؟ منک راکیچ حاال

یروط ،، هنکیم جل رتدب مشزات هدیمن هار ال صا هن : انیبم



مدیم هوزج تهب مدوخ نم تسین

منونمم هشاب -

؟ یراد کالس ،، منکیم شهاوخ : انیبم

هنوخ مریم هن -

؟ یراد نیشام : انیبم

مریم مدوخ هن -

مراد نیشام نم تمنوسرب ات ایب : انیبم

مشیمن تمحازم هن -

هباشون رپ تاسابل میرب ایب یتسین محازم : انیبم
؟ هرایم رد ترس وشیف تال متفگ یدید ،، نتسه

هنومیمن باوج یب شراک مدید هرآ ،، یسرررم هشاب -

هنورذگب ریخ هب ادخ : هدنخ اب انیبم

هنورذگیم -

میرب هگید بخ ،، نیمآ : انیبم

هشاب -



و میدش نیشام راوس ومیدش جراخ هاگشناد زا مهاب
... درک تکرح انیبم

دنوسر هنوخ مد ات ونم ومداد انیبم هب ور هنوخ سردآ

لخاد میرب ایب مزیزع هنکن درد تتسد نوج انیبم -

نیا ورب ماوت مرب دیاب نونمم هن ،، منکیم شهاوخ : انیبم
مایم هگید راب هی هللا شنا هدب نوماس و رس وتعضو ورس

ماپ اترس ااادرک راکیچ یناور ی هرسپ نیبب هرآ یاااو -
مزیزع هشاب ،،، دشیم عمج مرود دوب سگم هدش کانبسچ

هللا شنا

هگید ورب دروخ مهب ملا ح هشاب زانط ییااا : انیبم

ظفادخ هشاب هشاب -

ظفادخ : انیبم

انیبم لخاد متفر ومدرکزاب ورد ومدش هدایپ نیشام زا
تفر مه

نامام نامام -

منوخزپشآ وت هلب : نامام



منوجنامام -سالم

باال دروا وشرس وهی دوب نییاپ شرس نامام

..... ااا :سال نامام

یمک دعب و دنوم زاب شنهد دید ونم هکنیا ضحم هب
بجعت

ای هاگشناد یتفر ؟؟ هیعضو و رس هچ نیا زانط : نامام
؟! هدرک رپ وتاپ اترس نیچ انیا ؟ یلگ رپ ارچ ؟! گنج

نوریب مدموا مومح مرب ال عف طقف مگیم نامام مگیم -
هروخیم مهب مدوخ زا هراد ملا ح منکیم فیرعت

ورب هشاب : نامام

مدیرپ ومتشادرب سابل و هلوح ومقاتا لخاد متفر عیرس
مومح لخاد

نتسه هتعاسود هرآ نتسه هتعاسود نم یانتفر مومح
هک هرادن بجعت

غاد یلیخ بآ ریز متسیمیاو تکرح نودب لوا هلحرم رد
بآ یغاد زا هراد منوج مومت منک سح هک یتقو ات
غارس مریم و منکیم کنخ مکی وبآ تقونوا هزوسیم



رد ومصرح هک ییانوا اب گنج مود هلحرم دعب هلحرم
الی یزدوگ ناتوگناروا نوا اب یلا یخ گنج زورما ) نرایم
منزیم فیل و وپماش هی موس هلحرم ( مراد ور هتفیش دوخ
مرب اجک هن هن هن اما نوریب مایب مومح زا دیاب اتدعاق و

ومرادیمرب ور وپماش هدش عورش مترسنک هزات نوریب
زاوآ هب عورش ومنهد ولج شمریگیم نفورکیم یاج

منکیم ندنوخ

یلک هرابود مداد ماجنا ور لحارم نیا مومت هکنیا دعب
منک سح هکینامز هگید و متسیمیاو غاد یلیخ بآ ریز

نوریب مومح زا مریم مرادن وبآ ریز ندنوم ناوت هگید
( نینوتدوخ مه هنوید ) مشیم مز ال دنق بآ امگب هزات

ترسنک مراد ومداد ماجنا ولبق هلحرم ات هس االن هص خال
منکیم ارجا

وتهب مداد ولد وت لد راگنا تسایرد

نک مرود ربب و رادرب ونم



میگدنز وت یدموا میمه یایند راگنا

نک مبوخ ، نک مبوخ مدش وت ضیرم نم

هراد زابجل ربلد مدوخ لثم یک هراد زان

هرادرب تسد وت زا یروجچ هخآ لد

هراد زابجل ربلد مدوخ لثم یک ، هراد زان

هرادرب تسد وت زا یروجچ هخآ لد

یمشیپ وت هبوخ ملا ح یمشیربا لگ تامشچ

هقشع دوخ هقشع دوخ مراد هک یلا ح نیا

یمنوج نیا شمارآ یمنوخ لگ رفولین

هقشع دوخ هقشع دوخ مراد هک یلا ح نیا



هراد زابجل ربلد مدوخ لثم یک هراد زان

هرادرب تسد وت زا یروجچ هخآ لد

هراد زابجل ربلد مدوخ لثم یک ، هراد زان

هرادرب تسد وت زا یروجچ هخآ لد

( مرکروپ رصان ، هرادزان )

... ندیم مهب یبوخ سح ممرکروپ رصان یاگنهآ قشاع

؟؟ نیدرب تذل دایمن نوتادص ؟؟ نیدرب تذل نگب همه

یدعب گنهآ غارس میرب بخ

دموا اهاط یادص هک منوخب ویدعب گنهآ مدموا

ایب دش مومت تترسنک هگا یناور لچ و لخ زانط : اهاط
نامام ؟ یداد بآ هب یلگ هتسد هچ زورما منیبب نوریب

هنوخ یدموا فیثک تفگ

االن اباب هشاب ،، یتدوخ یناور لچ و لخ اهاط یاااهآ -
مایم



رتدوز : اهاط

هشاب -

دوب مومح زا هلحرم نیرخآ تقو دوبن ترسنک تقو هگید
نراد هگید مامشچ مدرک سح مداسیاو غاد بآ ریز یلک

ومدرک کشخ ومدوخ روز هب و متسب وبآ نریم یهایس
.... مدرک زاب ومومح رد جیگ رس اب ومدرک منت سابل

رد مد دنق بآ ناویل هی اب وراهاط مدرک زاب ورد هکنیمه
مدید مومح

؟ هنم لا م نیا -

هلب امود سالم، کیلع ال وا : اهاط

؟! ممز ال دنق بآ یدیمهف اجک زا نووج خآ ،، -سالم

هگیم نیچمه یتسه یروطنیمه هشیمه هگید بخ : اهاط
رتمک ،، نوریب یدموا مومح زا وت منیبیم هملوا راب راگنا

ااانومتسد ور ینومیم یشیم لچک وسیاو غاد بآ ریز

شابن نارگن ،، مریم لا ح زا مراد شمروخب هدب حاال بخ -
تسه سیگ کاله

تفگ ومتسد داد ودنق بآ اهاط



شلوگ یاوخیم یعونصم وم اب وت هکینوا تخبدب : اهاط
هخرگیم هنیبب ور وت یوم یب رس هراچیب ینزب

مدروخ رخآ ات ودنق بآ

رس ماهوم هک ال عف شابن نارگن ،، دموا لا ح ملد شیخآ -
ننوشاج

منکیم شهاوخ : اهاط

! ؟؟ یچ -

مراد ور وت رکشت باوج یچیه : اهاط

؟! هبوخ هنکن درد تتسد ماوت هشاب -

هدموا اباب وش انیا لا یخیب ،، تمع نوج هبوخ هرآ : اهاط
هدش یچ یگب دیاب نمض رد میروخب راهان میاوخیم

هشاب فوووا -

هنوخزپشآ لخاد میتفر ییاتود

یشابن هتسخ ییاباب -سالم

هشاب تیفاع ،، نونمم مزیزع :سالم اباب

یشاب تم -سال



زیم رس میتسشن

میرظتنم زانط بخ : نامام

مگیم دعب مروخب راهان رازب نامام -

بقع وحیضوت هک یداد بآ هب یلگ هتسد هچ زانط : نامام
؟! یزادنیم

مگیم مدروخ ومراهان ،، دوبن   نم ریصقت هعفدنیا یچیه -

هشاب ،، وت تسد زا : نامام

مدرک مهاگن رظتنم همه مدروخ ومراهان هکنیا دعب

؟! هدش یزیچ -

نک عورش : اهاط

؟! ویچ -

اسیاو غاد بآ ریز رتمک ، ؟! هبوخ وترسنک زانط یاااو : اهاط
هدیم تسد زا وشییاراک هراد تزغم منکیم سح

هداد تسد زا وشییاراک تدوخ زغم نمض رد هبوخ ، هرآ -

یور هنزب فرح اهاط مدب هزاجا هکنیا نودب ومتفگ ونیا
مدنوخ ومدز کبنت زیم



وتهب مداد ولد وت لد راگنا تسایرد

.... ااادرب ونم

دش توش نامام تمس زا ریگفک وهی هک مدنوخیم متشاد
مرس وت دروخ ونم تمس

؟! ینزیم ارچ نامام خااااآ یاااآ -

؟! زورما هدش یچ منیبب وگب ینوچیپن ورام یه هک : نامام

..... هاگشناد متفر هک زورما ،، مگیم هشاب فوووا -

(̔ نهنک شیرارکت متفگ هدنسیون هب نینودیم ونایرج )

درمیم تشاد هدنخ زا هک اهاط متفگ وزیچ همه هک لماک
ندرکیم مهاگن پچ پچ مهاباب نامام ، هگید

؟! هدوب نم ریصقت هگم نینکیم مهاگن یروطنیا ارچ ااا -

مدآ لثم وتهاگشناد لوا زور یتسنوتیمن وت زانط : نامام
؟؟ یشاب

دوخ زا واگ ناتوگناروا نوا ریصقت نامام هچ نم هب اااا -
دوب یضار

نزب فرح تسرد ؟ هندز فرح زرط هچ نیا زاااانط : اباب



زا هتفه ود هک دوب نوا ریصقت مگیم تسار بخ اباب -
مدش جارخا داتسا کالس

تفگن یزیچ ودرک مهاگن پچ پچ اباب

شاهوجشناد و هاگشناد نوا داد هب ادخ : هدنخ اب اهاط
دید دنهاوخن وشمارآ گنر هگید وت دورو اب هک هسرب

نیا زورما تیزم اهنت یتسار ،، ننیبیم ننکن متیذا هگا -
مدرک ادیپ تسود هی هک دوب

هدش وت تسود هک هسرب ینوا داد هب ادخ : اهاط

هشاب مشادخ زا ،، مدیدنخ هه هه هه -

؟ هیک تتسود نیا حاال سفن هب دامتعا یادخ هشاب : اهاط

سانیبم شمسا -

؟! انیبم یتفگ منیبب نک ربص : اهاط

؟! هراد بجعت شاجک نیا هرآ -

؟! دوبن یفیرش شلیماف اال متحا : اهاط

؟؟ ینودیم اجک زا وت هرآ -

کالس وت اب ارچ دوب نم یهاگشناد مه هک نیا اااو : اهاط



؟! هراد

کرتشم یادحاو زا دحاو نیا تفگ داتسا هکنوچ بخ -
شتسه یرامعم دشرا و یسانشراک

مراد تاهاب ییاتبحص هی ادعب اهاط اقآ یتسار

تسامش کالس وت منم تسود اال متحا بخ اهآ : اهاط
؟! یتبحص هچ ،، هنوخیم دشرا هراد منوا

دنامب ،، ؟؟   هیچ شمسا -

طسو دیرپ اباب وهی هک هگب وشتسود مسا دموا اهاط
شفرح

هساو نیرازب وشمادا نیدرب ونومرس هسب هگید بخ : اباب
نینک عمج وزیم نیشاپ ال عف ادعب

مشچ -

عمج وزیم نامام کمک نم میدادن همادا وندز فرح هگید
نویزولت یولج مه اهاط و اباب متسش ورافرظ ومدرک

... ندوب هتسشن

نوریب مدموا هنوخزپشآ زا متسش ورافرظ هکنیا دعب

اهاط -



موه : اهاط

ملکشوخ رهاوخ منوج وگب درد و موه -

رهاوخ منوج ؟! وهار همه نیا هریم یک عوووهوا : اهاط
ملخ

روعوشیب -

؟ یتشاد مراکیچ ،حاال یتدوخ : اهاط

؟ مراد تراک مقاتا یایب هشیم -

هن : اهاط

هگید ایب -

هشاب : اهاط

قاتا وت دموا مه اهاط مقاتا وت متفر

؟ موه : اهاط

؟ یسانشیم اجک زا ور انیبم -

دوب میهاگشناد مه هک متفگ ااایداد ریگ زاانط یاااو : اهاط

؟ یتفگ وشلیماف عیرس انیبم متفگ ات ارچ سپ بخ -



هزیچ بخ زانط یاااو : اهاط

؟! هیچ ناه -

تکام ومیداد ماجنا قیقحت هی مهاب یچیه یچیه : اهاط
میتخاس

؟! میزاسب متکام دیاب هگم یاااو -

هلب : اهاط

دوب قیقحت دح رد طقف سپ بخ ،، لا یخیب یکوا فوووا -
؟! شیتخانشیم هک

هرآ یاااااو : اهاط

هخاش اتود نم رس وت نک ضرف ماوت هشاب -

۲۰ ات تقاتا وت ونم یدروا ماوت اباب منیبب ورب : اهاط
؟ یزادنب هار یلا وس

ممهفن تسرد ات نم هک هرن متدای نمض رد هتساوخ ملد -
مرادیمنرب ترس زا تسد هیچ عوضوم

اااادخب یتسه یناور وت : اهاط

نوریب تفر قاتا زا وتفگ ونیا



تنوج انیبم نوا و یتدوخ یناور اهاط یاهآ -

وهی هک هن ای قاتا وت هدرگیمرب منیبب مدروا ور انیبم مسا
قاتا وت تشگرب مدید

؟؟؟ یتفگ یچ ناه : اهاط

ندش یتریغ نوشقشع ور اقآ هوا هوا -

اااانم باصع ور هرابود ورن زانط : اهاط

؟! هشیم یچ مرب -حاال

هشیم یچ مگیم :االن اهاط

نوریب مدرب قاتا زا ودرک مدنلب نیمز یور زا وهی

نییییمز مرازب ؟ ینکراکیچ یاوخیم اااهاط -

نیمز تمرازیمن : اهاط

رختسا رانک مدرب مداد و غیج هب هجوت نودب

منزیم خی ادخب هخی بآ ااااینکن وراکنیا اااینکن اااهاط -
یشیم زانط یب

مدرک هابتشا وگب : اهاط

مگیمن -



وگب : اهاط

مگیمن -

بآ وت تمزادنیم االن سپ هشاب بخ : اهاط

یتقو یلو مدرک هابتشا مگیم االن ناخ اهاط هشاب
مریگیم سپ ومفرح بآ وت تمتخادنا

نیمز مرازب ؟ هبوخ مدرک هابتشا هشاب هشاب -

دش :حاال اهاط

دوب نم یف تال تبون االن نیمز متشاذگ شدعب و

شترپ تکرح هی اب نیمز ور متشاذگ هکنیا ضحم هب
بآ وت مدرک

نیا مدز خی یناااور یدرک رااااکیچ زااااانط یااااو : اهاط
هدررررس دقچ بآ

مه ال صا نمض رد ینکن دیدهت ونم هگید ات مدرک تبوخ -
مدرکن هابتشا

بوکگنس هک هن اال باال مایب نک مکمک ایب حاال هشاب : اهاط
منک



دایب وگب نوج انیبم هب هچ نم هب -

هشیم حالل تنوخ هسرب تهب متسد یرسنیا زانط : اهاط
رخ هنوووید

یتدوخ -

زا اهاط وهی هک لخاد متفریم متشاد ، متشگرب ومتفگ ونیا
متفرگ تشپ

؟ نوریب یدموا بآ زا یک وت -

لخاد مزادنب ماوخیم مهوت االن هزات ،، االن نیمه : اهاط
بآ

ااامنوووج شاداد ینکن وراکنیا اهاط هن هوا -

هرادن هدیاف هگید ؟ تنوج شاداد مدش :حاال اهاط

بآ وت متخادنا ورختسا مد دیسر

یلع قح هب ینیبن ریخ یهلا اااهاط هدرس هچ ییاااآ -

ینیبن ریخ تدوخ : اهاط

باال مایب ریگب ومتسد -

باال ایب تدوخ ؟ یدرک مکمک وت هگم : اهاط



اااااهاط اااا -

وشراولش و رختسا بل مدنوسر ومدوخ هک هرب دموا
بآ وت دش ترپ مدیشک

زااااااااااانط : اهاط

مدرک تبوخ -

بآ مهب مه اهاط و شهب مدیشاپ بآ یلک ومتفگ ونیا
دیشاپیم

نوریب میرب مدرک خی ااااهاط -

یکی ات نومب ردقنوا وت یلو باال مریم االن هک نم : اهاط
تکمک دایب

دش جراخ رختسا زا اهاط

اااادخور وت نک مکمک ووووشن سووول اااهاط -

هنوخ تمس هب تفر و تشگرب نم هب هجوت یب اهاط

یههههلا ، ینومب نز یب یهههلا یررررخ ، یلیخ اااااهاط -
هزادنن تهب مهاگن هی انیبم

تشگرب وهی اهاط



یاوخیم ورانیبم مدش نئمطم ناخ اااهاط هوا هوا -

تادص نوچ تکمک مدموا وگب ترپ و ترچ مک : اهاط
ملو هسرب اباب نامام شوگ هب هگا هتشادرب وراج همه

ننکیمن

مدرک رواب ال ثم یکلا منم وگب یروطنیا وت هشاب -

ااااامریم : اهاط

مدرک طلغ هن هن -

لخاد میتشگرب ییاتود ودرک مکمک اهاط

لحارم ماجنا دعب و مومح لخاد متفر تسار هی نم
نوریب متشگرب

مرس بال طقف حاال ات حبص زا اااادوب یزور بجع فووا
داااایم

.... درب مباوخ وندش مرگ مامشچ و مدیشک زارد

وهی مزرلیم مراد مدرک سح هک مدوب باوخ قمع وت
مدز داد ومتسشن مدش دنلب هتسب مشچ

یلیخ زونه نم اااایااادخ هلزلز هدش هلزلز یاااااو -
اباب نامام نکن بارخ مرس وت وفقس ادخور وت ااامنوووج



..... هاط

مدرک زاب ومامشچ سرت اب تفرگ ومنهد ولج یکی وهی
دوب اهاط

ونم ااادص ؟؟ یرک ریگب نهد هب نووبز زانط یااااو : اهاط
؟ یونشیم

متسنوتیمن یلو منزب فرح متشاد یعس

ینزیمن فرح ارچ : اهاط

منهد یولج هک شتسد هب هاگن هی مدرک اهاط هب هاگن هی
دوب

مووووا مووووا -

؟؟؟ وت یگیم یچ : اهاط

بخ ااااهنزیم رخ همن هی مه اهاط نیا ااایادخ یاااو
!!! منزب فرح یروطچ همنهد ولج شتسد

اهاط تسد هب مدز ومدروا رد ومنوبز

تفگ و دیشک وشتسد اهاط

مهب لا ح ننک تشدنچ رس وت کاخ زااانط ییییااااا : اهاط



نز

ومنهد ولج یتشاذگ وتتسد هک ننک تدوخ رس وت کاخ -
ینزیمن فرح ارچ یگیم

یدرک ملوه یدز غیج بخ فوووا : اهاط

مدزیم غیج دیاب دموا هلزلز بخ -

؟! هدوب اجک هلزلز : اهاط

مدیزرل شیپ هقیقد دنچ نیمه اااارچ -

دیدنخ اهاط

؟! یدنخیم یچ هب درد -

مداد تنوکت نم دوبن هلزلز : اهاط

؟! دوب وت راک -

موهوا : اهاط

؟! یراد یزیچ یضرم -

منک ترادیب مدموا ریخ هن : اهاط

؟ ینک مرادیب ارچ -



ندموا انیا ومع : اهاط

؟ هدموا مه یا هدافا زاناس نوا امگیم اهآ -

هرآ : اهاط

وینتساوخن نیا نم دیاب بش رخآ ات حاال قووووووا -
منک لمحت

وتعضو و رس وشاپ مه حاال ،، یرادن یا هراچ : اهاط
نوریب ایب نک تسرد

هشاب -

متفر ومدرک ضوع ومسابل منم نوریب تفر اهاط
نوششیپ

اهاط رانک متسشن مدرک سالم انیا ومع هب هکنیا دعب

؟ یدزیم غیج ارچ مزیزع زانط : اباب

هدموا هلزلز درک رکف اباب یچیه : اهاط

؟ ارچ او : اباب

هلزلز درک رکف هشب رادیب مداد شنوکت نم یچیه : اهاط
هدش



اهآ : اباب

؟ دش بارخ مییاج حاال ولوچوک نوج زانط یخآ : زاناس

وتباسح سووول هیا هدافا هینتساوخن ی هرتخد قووووا
دیسر مهاوخ

یتدوخ مه ولوچوک دشن بارخ ییاج مزیزع هن -

رایب تبرش هنوخزپشآ ورب هسب زانط : نامام

نوجنامام هشاب -

هتشاذگ هدامآ وتبرش ینیس نامام هنوخزپشآ تمس متفر
دز مرس هب یثیبخ رکف هی هک شمربب مدموا زیم یور دوب

مدرک طلغ یگب هک منکیم یراک االن موناخ زاناس -
ممدوخ ولوچوک

یوت مدرک شیلا خ ومدرک زاب وشرد ومتشادرب ونودکمن
نوشیطاق هک مدوخ تمس شمتشاذگ و اناویلزا یکی

منکن

نیرخآ و متفرگ وتبرش همه یولج ییاریذپ لخاد متفر
اهاط رانک متسشن و متفرگ یا هدافا نوا یولج رفن

شنهد تمس درب وشتسد تفرگ وتبرش راوطا و ادا اب



هشکیم رپ تراوطا ادا نیا حاال موناخ زاناس یخآ

هفرس ریز دز وهی ودروخ وتبرش زا پولق هی

متفر یعونصم ینارگن اب نم و شتمس ندیرپ همه
ششیپ متفر ومدروا بآ شساو

هگنت تولگ هار ؟ مزیزع دش یچ نوج زاناس یخآ -
؟؟ ولوچوک

درک مهاگن یظیلغ مخا اب زاناس

دوب هتخیر کمن شوت یقمحا هی ریخ هن : زاناس

وت هتخیرن کمن یسک امود یتدوخ قمحا ال وا یوووه -
یطاق هک نتسه یلا عبانج نوبز یارگسح نیا تبرش

ننکیم سح یروش وینیریش ندش

وت درب دنوشک ونم هدنخن تشاد یعس هک یلا ح رد اهاط
هدنخ ریز دز و تسب ورد و قاتا

وت یا هنوید زانط -

ور یا هدافا مدرک شبوخ : هدنخ اب

نوریب میرب نک سب هگید بخ : اهاط



هدافا نوا و میدروخ ماش هکنیا دعب ونوریب میتفر مهاب
وررپ منم درکیم مهاگن صرح اب و پچ پچ مه یا

زارد ممقاتا وت من اال و نتفر انیا ومع مدرکیم شهاگن
هرخ باال هک مدروخ بات ردقنیا و ممتخت ور مدیشک

.... درب مباوخ

داتسا یاس کال ریغ نم و تشذگ زور نوا زا هتفه ود
هتفهود نیا وت رکشورادخ متفریم وماس کال هیقب عراز

مدرکن تاق مال ویضار دوخ زا یاقآ

انیبم زا ات هاگشناد مریم مراد یلو مرادن کالس زورما
.... مریگب هوزج

هک انیبم شیپ متفریم متشاد مدش هاگشناد نلا س دراو
تفریم تشاد هک دروخ نامرآ هب ممشچ هظحل هی

یروشد

یف تال وشراک مرس وت درک یلا خ ور هباشون هکیزورنوا
... منک یف تال ماوخیم االن و مدرکن

دوبن یسک مدرک فارطا هب هاگن هی و یروشد تمس متفر
مداسیاو هشابن لخاد نامرآ ریغ یسک مدرکیم ادخ ادخ



یسک شیخاااآ مدرک لخاد هب هاگن هی و یروشد رد رانک
عیرس دوب لفق نوشیکی رد طقف مدش دراو عیرس دوبن

ومدروآ رد تون هگرب هی مفیک یوت زا ومدرک لفق ورد
" یضار دوخ زا یاقآ هرذگب شوخ wc وت " متشون شور

... مدش جراخ یروشد زا ورد هب مدنوبسچ ور هگرب عیرس

دوب انیبم دروخ گنز میشوگ

منوج -

؟؟ ییاجک سپ زانط : انیبم

مایم مراد -

یکوا : انیبم

انیبم شیپ متفر ومدرک عطق ویشوگ

مااا -سال

؟ یدنوم اجک :سالم انیبم

متشاد ولوچوک باسح هیوست هی -

؟! نامرآ هنکن ؟! یک اب : انیبم

موووهوا -



؟! یدرک شراک یچ : انیبم

هدرک ریگ یروشد وت االن طقف مدرکن یراک -

هدنخ ریز دز

؟! هنودرم ییوشسد وت یتفر : انیبم

موووهوا -

راک هنودیمن هبوخ زاب حاال هنورذگب ریخب ادخ زانط : انیبم
هعوت

هنودیم -

؟! یتفگ شهب ؟! یروطچ : انیبم

متشاذگ تشاددای یروشد رد ور هن -

یدرک اضما وتگرم هگرب یروطنیا هک وت اااادخ ای : انیبم

داتسا ، هدب وتاه هوزج ،، ال یزدوگ نوا لا یخیب ،، هدرک طلغ -
؟! تفگن یزیچ

داوخیم نیدموا امش هک دعب ی هسلج تفگ ارچ ،، ایب : انیبم
یزاس تکام هساو هنکب یدنب هورگ

ونم شاداد وت امگیم یتخادنا مدای هبوخ یتسار ،، یسرم -



؟ یسانشیم

؟! هیک وت شاداد : انیبم

اهاط -

؟! هعوت شاداد عراز یاقآ ینعی هزیچ اهاط ااااا : انیبم

شرخآ ! منودیمن نم و هییاربخ هی !!! اهاط عووهوا
مرن ول ات هشاب یفخم دیاب بخ یلو ممهفیم

؟ شیسانشیم مووهوا -

میدوب یهورگمه یسانشراک وت هرآ : انیبم

؟! هن ای همشاداد هک یدیسرپن مزا ارچ سپ اهآ -

داتسا اب تفگ هدز کلف نامرآ نوا زورنوا :واال انیبم
مسرپب مدرکن تعرج منم شیشکب یتساوخیم نیلیماف

تزا

متفگ ومدیدنخ

لیلد هک متشاد وراتفر نیا ال یزدوگ نوا اب نوچ -حاال
نیا زا ،، مشاب هتشاد وراتفر نیا ممدوخ تسود اب هشیمن

؟ هشاب سرپب مزا یتساوخ یچره دعب ب



مزیزع هشاب : انیبم

انیبم مگیم -

منوج : انیبم

تسرد هرابود ارچ نیدرک تسرد تکام راب هی هک امش -
؟! نینکیم

داتسا یتسار ،، تسام سناش زا منیا واال منودیمن : انیبم
زا یکی لماش یهورگره و نتسه هرفن ود اهورگ هک تفگ

شتسه دشرا زا یکی و یسانشراک یاه هچب

متفیب وت اب نم هک هنکاااادخ ،، اهآ -

هبوخ یلیخ میشاب مهاب هگا مووهوا : انیبم

انیبم ی هفایق مدید وهی هک میدزیم فرح مه اب میتشاد
دیخرگ مه زا

؟! یدش یچ انیبم -

ینک رارف مدیم داهنشیپ : انیبم

؟! یچ هساو ؟! رارف -

نیبب درگرب : انیبم



دایم هراد هدرک مر واگ لثم نامرآ هوا هوا مدید متشگرب
متمس

هنکب تسنوتیمن یراک چیه نوا بخ یلو مدیسرت مکی

دز داد ومور هبور دموا

هچ نیا هشاب روعوشیب هنوتیم مدآ هی ردقچ هخآ : نامرآ
؟؟؟ یدرک دوب یراک

؟! تشذگ شوخ دوب روطچ یروشد ، مدرکن یصاخ راک -

هناتسرامیت وت یاج ، اجنیا یدموا هابتشا منک رکف : نامرآ

یتسه یناور تدوخ نزب فرح تسرد یااااهآ -

دروخ گنز شیشوگ هک هدب ومباوج دموا

ماوعد مهفن گنخ هی اب مایم االن ،،؟ یدموا ، هلب : نامرآ
ظفادخ هشاب ،، هدش

وشاعد ورب ولوچوک موناخ هدشن مومت زیچ چیه : نامرآ
شاب هتشاد دای هب دز گنز مهب االن هک نکب ینوا نوج هب

هنومیمن یف تال یب تراک

مسرتیم نم راگنا نکب تساوخ تلد یطلغ ره اباب ورب -



هن ای یسرتیم یمهفیم شتقوب :حاال نامرآ

دوب اهاط دروخ گنز نم یشوگ هک مدب باوج مدموا
مدرک لصو وسامت

شاداد مناج -

نوریب ایب ماگشناد مد زانط : اهاط

؟! یدوبن راک رس وت هگم اااا -

منیبب ومتسود مدموا یلو ارچ : اهاط

رد هک یضار دوخ زا نیا هگا هتبلا مایم االن هشاب یکوا -
هرازب مدز فرح تاهاب شدروم

؟! یدرک راکیچ هرابود زانط : اهاط

ال عف تمگیم مایم -

ال عف : اهاط

نامرآ تمس متشگرب ومدرک عطق ویشوگ

وررپ یتدوخ یضار دوخ زا : نامرآ

هدموا مشاداد مراد هلجع رانک شکب -

مه انیبم مدرک روبع شرانکزا ومدشن شباوج رظتنم



دموا ملا بند

ااایرسدرد لا بند دایم مشوخ زانط : انیبم

هنم لا بند رسدرد متسین رسدرد لا بند نم -

مگب یچ اااابجع : انیبم

تمینوسریم هدموا مشاداد هک یرادن هگا ؟! یراد نیشام -

منکب یم سال هی مایب طقف نونمم ،، هرد مد هرآ : انیبم

! هنکب سالم اهاط هب دایب داوخیم هوا هوا

هشاب -

هب دوب نیشام لخاد رد مد اهاط میدش جراخ هاگشناد زا
دموا و نییاپ نیشام زا دیرپ دید ور انیبم هکنیا ضحم

ام تمس

هبوخ نوتلا ح یفیرش مناخ :سالم اهاط

نیبوخ امش منونمم :سالم انیبم

نونمم : اهاط

اماجنیا منم شاداد -

سالم هشاب : اهاط



کیلع -

وت ندوب هدش لوه ییاروط هی نوشودره انیبم و اهاط
رد مهاب انیا هنکن مساو هبیجع مدیدیم وقرب نوشامشچ

؟! نطابترا

مدیمهفیم عیرس هک دوب روطنیا هگا اباب هن

مرایب رد رس ساب دایم نوششوخ هگید مه زا منک رکف
هربخ هچ

تیذا نینکیم راکیچ نم رهاوخ نیا اب یفیرش مناخ : اهاط
هنکیمن هک

؟ مچب نم هگم اااهاط -

ییاج شمارآ یشاب وت هک ییاج یلو یتسین هچب : اهاط
هرادن

گگگگگ -

شاراک تسد زا نم هشیم ثعاب هزات یتیذا هچ هن : انیبم
مدنخب

؟! مکقلد نم هگم هنکن درد امش تسد -

یکقلد موهوا : اهاط



شاب یف تال رظتنم اااهاط -

یقشع وت مزیزع هن : انیبم

میشن تمحازم هگید بخ ، دش حاال خووووا -

مدش لا حشوخ نوتندید زا عراز یاقآ نیمحارم هن : انیبم

نیا مه یدش لا حشوخ وت مه همولعم ال ماک : بل ریز
نم شاداد

؟! یتفگ یزیچ منوج : انیبم

مزیزع هن ؟! نم یک -

طفادخ نیشاب نوتدوخ بظاوم نینچمه : اهاط

ظفادخ نونمم : انیبم

نیشام لخاد میتشگرب مه اهاط و نم وتفر انیبم

نم هب مراب کی حاال ات ؟! هشاب شدوخ بظاوم سپ -
هی منکیم سح اهاط ،، مشاب مدوخ بظاوم یتفگن

هییاربخ

تسین یربخ چیه ،، یدوسح یلیخ : اهاط

یلو وگن هشاب راب دص نیا تسین خاش اتود نم رس وت -



هک متتسود ؟ سپ یریمن ارچ بخ ،، ممهفیم هک شرخآ
یدید

؟! یِک ؟! مدید ومتسود : اهاط

یدموا تتسود ندید هنوهب هب ،، هگید وتتسود مووهوا -
هگید میرب یدید هک مه حاال ینیبب ور انیبم هک

نوبایب هب رس نیا تسد زا رخآ نم اااایاااادخ : اهاط
مردقنیا ،، زونه هدموین مدیدن ومتسود ریخ هن ،، مرازیم

نم باصع ور ورن نزن فرح

هشاب ووووا -

هب هاگن و مدنودرگرب اهاط زا ومور ومه وت مدرک ومامخا
تمس دایم هراد هک نامرآ هبدروخ ممشچ هک مدرک نوریب

ام

ولوچوک هچب هنکن نیشام تمس دایم هراد ارچ نیا اااو
!! هنکب ومیلغچ هدموا

اهاط تمس متشگرب

ات نوتمس دایم هراد یضار دوخ زا یاقآ اهاط هه -
هنکب ومیلغچ



؟! یگیم ایک : اهاط

نیشام تمس دایم هراد هک هرسپ نیمه -

درگ مشچ اب اهاط

؟! هدش تاوعد نیا اب وت : اهاط

؟! یدرک بجعت ارچ موهوا -

هنم تسود نیا نوچ : اهاط

داد اب

!!! ؟؟؟ هعوت تسود یضار دوخ زا نامرآ نیا ؟! ییییچ -

مووهوا : اهاط

هچ اهاط هگیم نیا حاال متشاد مک ونیمه فووووا
هگب هدرک طلغ نلصا ، هراد یروعوش یب رهاوخ

هشدوخ مروعوشیب

تسد شهب ونامرآ تمس تفر ودش هدایپ نیشام زا اهاط
اهاط رانک متفر و مدش هدایپ منم ، داد

تشاداد شیپ دیابن هگم وت ولوچوک هدش یچ : نامرآ
؟! یشاب



جیگ همن هی یلو ادیشخبب امود یتدوخ ولوچوک ال وا -
عراز نوتتسود لیماف نینودیمن هگم امش هخآ نینزیم

نوتقدنف زغم نوا هب مکی هعراز هک منم لیماف تسه
هنومب دنبکآ نیرازب ااانیراین راشف

هتپ هتت و بجعت اب نامرآ

دوبن مساوح ال صا شاداد دیشخبب نووج اه ... اط : نامرآ

یلو مدرویم رد وتردپ هک متشادن ربخ ارجام زا هگا : اهاط
مگیمن یزیچ تسین ریصقت یب مزانط منودیم نوچ

مریم مراد نم ،، تتریغ نیا اب تحور وت اهاط -

؟! اجک : اهاط

تتسود اب وت هرادن یطبر امش هب تساوخ ملد اجره -
هرذگب شوخ ورب

یسکات راوس ومدرک تکرح اهاط یافرح هب هجوت یب
انیبم مدز گنز ومدش

زانط منوج :سالم انیبم

؟ ییاجک انیبم -سالم

هگید نومنوخ مریم مراد : انیبم



؟! یرن هشیم -

؟! مرب اجک سپ : انیبم

متسرفیم تساو وشسردآ هک یپاش یفاک نیا هب ایب -
مراد ندز فرح هب زاین هدروخ مباصع ،،

؟! هدش یزیچ زانط : انیبم

مگیم تساو ایب -

تسرفب وسردآ مزیزع هشاب : انیبم

ال عف تمنیبیم هشاب -

ال عف : انیبم

ومدرک باختنا ورازیم زا یکی و پاش یفاک لخاد متفر
دموا انیبم شدعب مکی متسشن

؟؟؟ هدش یچ :سالم انیبم

نیشب -سالم

وگب بخ : انیبم

تفر و تفرگ وتاشرافس دموا نوسراگ



اهاط تسد زا فرط هی زا تفر موربآ فرط هی زا -
مینابصع

؟! ارچ ااو : انیبم

بخ وگب ینامرآ نومه -

؟ درک یف ؟تال زاب هدرک راکیچ : هدنخ اب انیبم

مگب ات نک ربص هن اااا -

بخ دیشخبب هشاب : انیبم

دوب مشاداد تسود -

؟! یتسنودیمن وت تقونوا هوا هوا : انیبم

یدوبن یس کال مه انیا اب هگم وت متسنودیمن نم هن -
؟! نتسود اتود نیا یتشادن ربخ تقونوا

شاداد اهاط مدیمهف زورما هزات نم یلو ادیشخبب : انیبم
هعوت

؟ هییاربخ کلک ،، یگیم تسار فوووا -

؟! ییاربخ هچ : انیبم

مگیم وراهاط -



؟! یچ اهاط : انیبم

نوتییاتود اهاط نوا مه وت مه ، رد نوا هب نزن وتدوخ -
نینوچیپیم ونم نیراد

؟! یندنوچیپ هچ ؟! هبوخ تلا ح زانط : انیبم

نیگیمن نم هب یلو نیاوخیم ومه هکنیا -

هفرس ریز دز انیبم وهی

هنو ... ید ... یگ ... یم .... ی .... :چ انیبم

مشیم شادادنز یب یریمیم یشیم هفخ نزن فرح ال عف -

تفرگ تدش شفرس

هرایم رد ونم ردپ اهاط هک یریمن ااانیبم ووووا -

متفر داد همادا ندرک هفرس هب ودرک مهاگن پچ انیبم
نوسراگ تمس

ات متسود نیرایب بآ ناویل هی هشیم اقآ دیشخبب -
هریم یقاب راید هب هروخن بآ هگید هقیقدود

مشچ : هدنخ اب نوسراگ

دروخ شهب مداد ودروآ وبآ نوسراگ و انیبم شیپ متفر



دموا اج هک شلا ح

؟! یتفگ ندوب یچ انیا زانط : انیبم

تیعقاو -

تسین روطنیا منلصا : انیبم

؟! ارچ -

هرادن تسود ونم تشاداد نوچ : انیبم

یراد تسود ومشاداد وت ینعی سپ هوووا -

تفگن یزیچ و وبل گنر دش انیبم

هکرااابم یل یل یلیگ -

کرابم مچیه ،، یدرب ونوموربآ نییاپ رایب وتادص : انیبم
تسین

؟ ارچ اااو -

داوخیمن ونم تشاداد نوچ : انیبم

یرخ یلیخ یلو ادیشخبب -

؟ ارچ یگب هشیم ، یتدوخ رخ : انیبم



هک مشدعب تتمس دموا یروطچ یدیدن زورما هکنوچ -
شاب تدوخ بظاوم تفگ

؟! هراد مسود ینعی تفگ ونیا نوچ حاال اباب هن : انیبم

شادادنز منکیم تباث تهب ونیا نم و هراد تسود هرآ -

ینابصع اهاط زا ارچ یتفگن بخ ،، هسب وووا : انیبم
؟! یتسه

هک تفگ ناتوگناروا نوا ولج دموا رد اهاط نوا شیییه -
مگیمن یزیچ تسین ریصقت یب مزانط منودیم نوچ

هگب دایب تریغ همن هی دیابن ینعی ؟! هشاداد نیا حاال بخ
!!! یدرک نم رهاوخ اب دوب یراکچ لوا زور

؟ یدوب ینابصع نیمه هساو : انیبم

هرآ -

هدش یچ متفگ مینابصع یتفگ نیچمه : انیبم

؟! تسین یزیچ نیا ینعی -االن

هن : انیبم

؟! ارچ تقونوا -



وت تساهاط هینوج نوج قیفر نامرآ نوچ : انیبم
اهاط منکیم سح ییاروط هی ندوب مهاب هشیمه هاگشناد

هراد دامتعا نامرآ هب یلیخ

هیبدوم رسپ نامرآ

درکیم کیچوک ونم شولج دیابن بخ یلو اهآ -

اب یدیدن هگم ؟! هبدوم رشب نیا اجک !!! ؟؟ هبدوم نامرآ یک
؟! درک راکیچ نم

هک هروطنیا نامرآ تیصخش نیبب بخ ،، نامرآ هرآ : انیبم
هرازیم مارتحا یرازب مارتحا هگا هکنیا و هرورغم رسپ هی

هنیشیمن تکاس منوا یرازب شرس هب رس هگا یلو

؟! متشازن مارتحا شهب نم تقونوا درک عورش لوا نوا -

یلک و تینابصع اب دیشاپ تهب لگ یتقو اال متحا : انیبم
؟ شتمس یتفرن فرح

مووهوا -

رذع تزا یدرکیمن وراکنیا هگا نومه هگید بخ : انیبم
درکیم یهاوخ

؟! یسانشیم ردقنیا اجک زا ونامرآ نیا وت امگیم -



ماه هوزج لک نم هب دروخ دوبن شساوح راب هی : انیبم
مدرک شهاگن بجعت اب و متفگن یزیچ ندش نیمز شخپ

تساوخ ترذعم یلک ودرک نوشعمج عیرس منوا

! هیضار دوخ زا دقنیا نیا هنم سناش سپ اهآ -

هک االن تسین یروط بخ یلو دوب تدوخ ریصقت : انیبم
هنکب یراک منکن نومگ هگید هعوت شاداد اهاط دیمهف

دیاش منودیمن -

؟ میرب بخ : انیبم

موهوا -

منک باسح مرب نک ربص : انیبم

مایب منم ات نیشام لخاد ورب مدرک تتوعد نم نلصا هن -

... ـ اما : انیبم

هدنیآ شادادنز هرادن اما -

زاااانط : انیبم

شیپاشیپ ویزاب رهوش رهاوخ ات ورب زانط نووج -
مدروینرد



هکنیا دعب منم نیشام لخاد تفر ودرک ماگن پچ انیبم
تکرح انیبم ومدش نیشام راوس متفر مدرک باسح

... درک

هنوخ مد میدیسر

یایب دیاب االن لخاد یدموین زورنوا انیبم -

مرب دیاب مزیزع یسرم : انیبم

ردپ و ردام ایب لخاد ایب تسین دراو یضارتعا ریخ هن -
نیبب متدنیآ رهوش

؟؟؟ یدرک عورش هرابود زااانط : انیبم

هگید وت میرب ایب نزن رغ میلست هشاب -

هشاب : انیبم

نک کراپ ونیشام دش -حاال

هنوخ رد و میدش هدایپ ییاتود ودرک کراپ ونیشام انیبم
دوب طایح لخاد اهاط نیشام مدرک زاب ور

هنوخ هدموا نوتاقآ انیبم -

مشیم نومیشپ مراد وگن یچیه ااادخ ور وت زانط : انیبم



اااامراد شسود مدرک فارتعا هک

منیبب ورب -

میدش هنوخ دراو ییاتود

اب یموناخ زااانط تلگ رتخد ییاجک منوجنامام نامام -
ینامام هدموا شتسود

هنوید : انیبم

مرتخد سالم ااا ؟ هتربخ هچ سیییییه سییییه : نامام
یدموا شوخ

منونمم یلیخ :سالم انیبم

؟! هگم هیچ میدموا متفگ نامام یچیه -

تفگ و درک هراشا ییارذپ تمس هب نامام

هیچ نیبب ورب : نامام

ییاریذپ تمس میتفر مهاب انیبم اب

دوخ زا ینامرآ نوا هنکن ؟! هنومنوخ یک ترظنب امگیم -
تساجنیا هنوید و یضار

میدرک گنه نومییاتود هک هدب ومباوج دموا انیبم



ندرک انیبم و نم هاگن بجعت اب اهاط و نامرآ

یدز دنگ هرابود زااانط : بل ریز انیبم

هرآ فووووا -

مناخ زانط :سالم نامرآ

-سالم

انیبم تمس دموا ودش دنلب لبم یور زا ودش لوه اهاط

نییامرفب نیدموا شوخ مناخ انیبم سالم :س اهاط
نینیشب

منونمم :سالم انیبم

... مه رانک مه اهاط ونامرآ میتسشن مه رانک انیبم و نم

نوتلا وحا مناخ زانط : اهاط

نیرتهب امش -

؟ یدرک جل ینعی :حاال اهاط

هنوخزپشآ مرب ماوخیم نم انیبم ،، مدرک جل نک ضرف -
؟ یایم وت منک رضاح وراهان زیم

مریم هگید نم نوج زانط : انیبم



یرب مرازیمن ریخ هن -

مشیمن نوتمحازم هگید مرب دیاب منم : نامرآ

نیدموا شوخ -

تفگ وتفر مهب یظیلغ هرغ مشچ اهاط

یرب مرازیمن ناخ نامرآ ریخ هن : اهاط

... هخآ : نامرآ

هرادن هخآ : اهاط

یزبس همروق نامام هنوخزپشآ لخاد میتفر انیبم و نم
دوب هدرک تسرد

زااانط : نامام

نامام منوج -

مراد تراک مقاتا یایب هشیم : نامام

مایم االن انیبم ،، نامام هشاب -

مزیزع هشاب : انیبم

نامام قاتا متفر ونوریب مدموا هنوخزپشآ زا



نامام منوج -

منم ناروتسر نتفر شاراکمه اب دایمن رهظ اباب : نامام
گنز شدعب هلا خ هنوخ مریم نیشاب تحار هکنیا هساو
میایب ات نزب گنز نتفر یتقو اجنوا دایب متاباب منزیم

هنوخ

نوسرب سالم نامام هشاب -

تتسود شیپ ورب هگید بخ مزیزع یشاب تم :سال نامام

منامام هشاب -

ییاتود انیبم شیپ متفر منم تفر و درک یظفادخ نامام
میدرک رضاح وزیم

انیبم -

منوج : انیبم

؟ یا هیاپ -

؟! یچ هیاپ : انیبم

نامرآ و اهاط ندرک تیذا -

؟ ینک راکیچ یاوخیم ؟؟ یدرک عورش وت زاب : انیبم



منک یلا خ لفلف نوشتشروخ وت ماوخیم -

نراد هاااانگ هن : انیبم

هگید راین رد یزاب تبثم انیبم یاهآ -

هشاب فووا : انیبم

دش حاال نیرفآ -

ات راهچ و زیم ور متشاذگ وسید لخاد متخیر وجنرب
و مدرک یلا خ ولفلف نوشاتود لخاد ومتخیر تشروخ

زیمور نوشمتشاذگ

اجنیا ننیشن نیشب ایب انیبم -

هشاب : انیبم

مدز ادص ور اهاط ومیتسشن ییاتود

راهان نیایب اااهاط -

هشاب : اهاط

تسشن اهاط و هنوخزپشآ لخاد ندموا نامرآ و اهاط
نم یور هبور مه نامرآ و انیبم یور هبور

نم دوب تشروخ تبون میدیشک وجنرب نوممه هکنیا دعب



میدوب هدش موز سوسحمان اهاط و نامرآ یور انیبم و

و ندش زمرق وهی ندروخ نوشییاتود هک وقشاق نیلوا
هفرس ور نداتفا

نوشنیبب ترس وت کاخ زانط : انیبم

ود ... نا .. لا ... دعب ... مسریم ... وتب ... اسح ... زا ... نط : اهاط
هدب ... غ

مت .... فرگ .... شی .... تآ یااااو : نامرآ

مدیدنخیم نوشاتود هب متشاد منم

ندروخ ونوشهب داد وتخیر غود ناویل اتود عیرس انیبم
دش شوماخ نوششیتآ هکنیا دعب

یروخب وراتشروخ نیا مومت دیاب زانط : اهاط

ااادوب مه انیبم ؟؟ نم ارچ اااا -

زااااانط : انیبم

دنلب وت روگ زا اشیتآ همه منودیم هکنم ریخ هن : اهاط
یروخب ااااشمه دیاب نشیم

مروخیمن -



یروخب دیاب

نک سب اهاط : نامرآ

دروخ درد هب راب هی نیا عوهوا

هک مدرک نامرآ هاگن ییولوچوک دنخبل اب راب نیلوا یارب
.. دش شبجعت ثعاب

ضوع ورانیا وشاپ یروخیمن هک ،حاال هشاب فوووا : اهاط
نک

مدیفس نم دوب هایس ترکون -

هنزیم ومدوخ افرح : اهاط

نوتساو ات نم هب نیدب اهاط اقآ هزیچ ینی اهاط : انیبم
مزیرب

اهاط تمس متشگرب ،، داد ول وشدوخ شدوخ هوا هوا
انیبم هب ودوب هدنوم اوه وت شتسد دوب هدنوم زاب شنهد

درکیم هاگن

زا نیا شهب نینزب یکی نامرآ اقآ ،، اااهاط یاهآ اااهاط -
نوریب دایب تورپه

اهاط یولهپ وت دز نامرآ



؟ هتچ ناه : اهاط

شوت تفر هشپ دنبب وتنهد : نامرآ

هشاب هشاب اهآ یچ ناه : اهاط

؟ هبوخ نوتلا :ح انیبم

مبوخ هرآ هرآ : اهاط

نم هب نیدب وراباقشب سپ بخ : انیبم

نییامرفب : اهاط

دعب میدروخ راهان ودرک ضوع وراتشروخ انیبم هص خال
راهان

نینک عمج امش میدیچ وزیم انیبم ونم ناخ ااهاط -

هشاب : اهاط

نشیم هتسخ اما : انیبم

نوریب میرب ایب نشیم هتسخ اجک روهدنل اتود -

داد و نوریب میتفر هنوخزپشآ زا و مدیشک ور انیبم تسد
مدز

ااانیروشب ورافرظ گنشق اهاط -



یتدوخ مروهدنل نمض رد منیبب ورب : اهاط

مقاتا لخاد میتفر انیبم اب شفرح هب هجوت نودب

یدید هراد تسود ور وت اهاط متفگ یدید مناخ انیبم -
؟ درک گنه یروطچ یتفگ وشمسا یتقو

همقشاع هک هشیمن لیلد مزاب بخ یلو مدید هرآ : انیبم

تشم هی نویم یتشاذگ ولقاع نم ارچ ااایااادخ یاااو -
لقع مک

نزب فرح تسرد یاهآ : انیبم

هشن ترواب مزاب هشاب بخ یلو هگید مگیم تسار بخ -
هتقشاع منکیم تباث تهب رخآ رد یلو

نومنوخ مرب دایم مباوخ نم امگیم ،، نک تباث هشاب : انیبم
هگید

مباوخ منم باوخب ریگب بخ مرب مرب یه ماوت فووا -
دایم

میلست هشاب : انیبم

تخت ور باوخب ایب -



هبوخ نیمز ور هن : انیبم

یکوا -

مدب تهب تشلا ب و وتپ نک ربص سپ

یسرم یکوا : انیبم

.... میدیباوخ نومییاتود و انیبم هب مداد وروتپ وتشلا ب

دموا رد هب هقت یادص هک مدوب باوخ رد قرغ

زااانط زااانط : اهاط

؟! یراد راکیچ مووه -

؟! وت مایب منوتیم : اهاط

هی مودکره شاهوم دوب باوخ مدرک انیبم هب هاگن هی
اهاط یااو یااو دوب زاب هک مشنهد ندوب هتخیر فرط

هشیم فرصنم شاهاب جاودزا زا هنیبب یا هفایق نیا ونیا

مایم االن نک ربص -

مدرکزاب ورد متفر

؟! یراد راکیچ هلب -

مینک تسرد کیک میاوخیم : اهاط



هدنخ ریز مدز

؟! یدش ندرک تسرد کیک هب دنم هق عال حاال ات یک زا -

یدش هزمشوخ یلیخ وت هک یتقو نومه زا : اهاط

؟ منک راکیچ حاال بخ ،، مدیدنخ هه هه هه -

یتسار مینک تسرد مهاب نیایب مه امش یچیه : اهاط
؟! تساجک تتسود

هباوخ -

مشب شنوبرق : بل ریز اهاط

مگیم نم یتفگ یچ مدینش ننک ترس وت کااااخ -
تسار یلع هچوک هب نزن وتدوخ یراد شسود

هزیچ نلصا یگیم یم یچ چ وت وووا : هتپ هتت اب اهاط
نیایب امش مریم نم

نک رارف نک رارف اهاط اقآ هرآ -

قاتا وت متشگرب نم وتفر اهاط

انیبم وش رادیب انیبم -

؟! یراد راکیچ موه : انیبم



دش تنوبرق رد ولج اهاط نیا وشاپ -

درک زاب وشامشچ وهی

! ؟؟ یتفگ یچ ناه : انیبم

دش تنوبرق اهاط متفگ یچیه -

؟! یگیم ترپ و ترچ یراد زاب : انیبم

ام ننک تسرد کیک ناوخیم تفگ قاتا مد دموا ریخ هن -
یباوخ متفگ تفرگ ور وت غارس دعب نوشکمک میرب مه
متفگ شهب هک مشدعب مشب شنوبرق تفگ بل ریز منوا
ترواب حاال درک رارف و داتفا هتپ هتت هب هتفگ یچ مدینش

؟! یدریگیم کردم لا بند مزاب ای هراد تسود منوا دش

؟! دش منوبرق ینعی یاااو : انیبم

دش تنوبرق هلب -

؟! تفگن مهب رتدوز ارچ هراد مسود هگا بخ : انیبم

یرایب هن وت هک هدیسرت دیاش منودیمن -

مشب شنوبرق دیاش : انیبم

مشب شنوبرق طاسب اجنیا ونوتدوخ نینک عمج یاااو -



نوششیپ میرب وشاپ نیتخادنا هار مشب شنوبرق

میرب هشاب : انیبم

؟! هفایق نیا اب -

؟! هشچ مفایق : انیبم

اهاط هبوخ زادنب هنیآ هب هاگن هی ورب ، هشوگ تسین مشچ -
دیخرگیم هنرگو دیدن هفایق نیا اب ور وت

روعوشیب : انیبم

درک شدوخ هب هاگن هی و تفر

هفایق نیا ونم هبوخ یگیم تسار راگنا زانط یاو : انیبم
دیدن یا

نک تسرد وتعضو و رس عیرس متفگ ونیمه ممدوخ هلب -
میرب

هنوخزپشآ لخاد میتفر ونوریب میتفر قاتا زا انیبم اب
ندوب هیلوا داوم ندرکرضاح لا ح رد متم و تپ اتود نوا

هی درکیم مهاگن نوا هن متشازیم لحم نامرآ هب نم هن
میدوب هدرک الم عا وسب شتآ زور کی هی ییاروج



دش زاب هت ات ششین و دروخ انیبم هب شمشچ اهاط

نک عمج وتشین اهاط -

؟! نم یک : اهاط

هشیپ قشاع یاقآ بانج متفگ وناخ وزروخ هن -

هدنخ ریز ندز نامرآ و انیبم

فرح یاج هب یتفگ ترپ و ترچ هرابود زااانط : اهاط
نزب مه ور اغرم مخت یدایز

هشاب ،، ینزیم یدایز فرح تدوخ -

هکنیا دعب میدش راک هی هب لوغشم نوممودکره هص خال
دش لا عف نم نورد رد مرِک هی رف لخاد میتشاذگ وکیک

رس وت شمتخیر یناهگان ومتشادرب درآ تشم هی متفر
اهاط

؟! یدرک دوب یراک هچ نیا زااانط : اهاط

ومتشادرب لا چخی وت زا غرم مخت هی ومدادن وشباوج
مخت و مدرک شترپ و متفرگ فده ور نامرآ ینوشیپ

دروخ رس شینوشیپ زا و تسکش نامرآ تروص وت غرم
شتروص وت دش شخپ و



شاداد دیشخبب اهاط : تینابصع اب نامرآ

تشادرب غرم مخت اتود لا چخی تمس دموا وتفگ ونیا
ترپ وغرم مخت یتقو هنکب ومدوخ راک داوخیم مدیمهف
تسکش انیبم رس وت غرم مخت ومداد یلا خ اج مفرط درک

یمود غرم مخت هک مدیدنخیم متشاد هدنخ ریز مدز دنلب
نم رس وت دروخ مکحم

زا ندیکوپ ات هس نوا ودش عمج مدنخ نم هعفد نیا
هدنخ

هگید مهب ودش عورش نومنیب گنج نم راک نیا اب هص خال
نانچمه میدیشاپیم درآ ومیدرکیم ترپ غرم مخت

درک ترپ غرم مخت هی اهاط هک میدرکیم وراکنیا میتشاد
هب دروخ غرم مخت مداد یلا خاج هرابود منم نم تمس

و اهاط و نامرآ مدرک مفارطا هب هاگن هی تسکش و یکی
ونم نتشاد تلا جخ و بجعت اب و ندوب مور هبور انیبم
؟! یک هب دروخ هغرم مخت امگیم یتسار ، ندرکیم هاگن

؟! نینکیم ماگن یروطنیا ارچ ؟! هنوتچ -

نگیمن یچیه مدید



؟! هدروخ شوم ونوتنوبز -

منک رکف هرآ : نامام

رس متشگرب ومتفر اضف ات و باال مدیرپ نامام یادص اب
ماج

؟! تتروص وت هیچ نوا ؟ یدموا یک مدیسرت نامام یاااو -

!! نیدروا هنوخزپشآ رس یی بال هچ نیبب درد ونامام : نامام
؟! هن هشاب غرم مخت منک رکف

؟! یدموا االن ارچ نامام -

نارگن نیدادیمن باوج ونفلت ونوتاه یشوگ نوچ : نامام
هگا مدموا دش بوخ هک هدش یچ منیبب مدموا مدش
من اال مدیدیم یلکش نیا دیاب ومنوخ لک مدمویمن

موناخ انیبم نامرآ اقآ شلوا زور لثم نینکیم وراجنیا
ننک زیمت اتود نیا ات نوریب نیایب نینومهم اتود امش

اهاط و نم زا یمک تسد مه انیا نوریب نرب ویچ -
اااانتشادن

زاااانط : نامام

میدوبن ریصقت یب مه ام نگیم تسار موناخ زانط : نامرآ



مینکیم زیمت وراجنیا مهاب

هزوسن منوتکیک نوا ،، هشاب بخ : نامام

منک رکف تخوووس هوووووا ؟! کیک -

دوب هدش لا غذ ووهنیع کیک و رف تمس میتفر نوممه

متساوخیم کیک نم ااادش یچ نینک هاگن فووووا -

نکن سول وتدوخ وشاپ ،، تخوسیم مدیاب هگید هلب : نامام
مرخیم نوتساو مریم نیدرک زیمت وراجنیا هکنیا دعب

شعاب -

میدرک ندیباس هب عورش مه ام ونوریب تفر نامام
ننزیم رغ مهب نراد نوشات هس ره مدینشیم

هشب لچک یهلا هنزب فرح نم تشپ هراد یکره یاهآ -
هنومب هدیشرت هشب تشز

ونومعضو و رس نک هاگن یچیه وگن یچیه زاااانط : انیبم
هکچیم نومزا هراد درآ و غرم مخت

؟! میدیدنخ مکی دش دب هیچ راگنا حاال ووووا -

رس یروجچ ترهاوخ نیا اب وت شاداد اهاط : نامرآ



؟! ینکیم

وت یاهآ -

؟! ینم اب : نامرآ

ات مگب دیاب تع ال طا ضحم ماوت اب هرآ ، ممع اب هن -
هنکیم رس یروجچ نم اب اهاط هک دایبرد تمشچ

وت مدرکن ور یط نیا ات نزب فرح تسرد زانط : اهاط
تقلح

؟! یراد لکشم داوخیمن ملد -

اوعد االن نیمه مهاتود امش هسب فوووووا : انیبم
؟! هخآ ساوعد تقو االن هتفرگ نوتندرک

و میداد ماجنا ونومدوخ راک ومیدش تکاس نوممه
تشگرب شیلبق لکش هب هنوخزپشآ تعاسود دعب هرخ باال

هنوخزپشآ فک میداتفا یگتسخ زا نومییاتراهچ ره

ااادخ یاااو تراک نیا اب ینیبن ریخ یهلا زااانط : اهاط
مدش هتسخ

ینک تسرد کیک تساوخ تلد وت هچ نم هب -



هب ور هنوخزپشآ متفگن مینک تسرد کیک متفگ نم : اهاط
میشکب دنگ

حاال یتشازن مرب رازب مگیم وت هب نم یه اهاط : نامرآ
امتسه یا هفایق وتخیر هچ اب نیبب

ولوچوک یخآ -

یتدوخ ولوچوک : نامرآ

هنوخزپشآ لخاد دموا نامام هک میدوب لک لک لا ح رد

دنلب مه حاال هنوخزپشآ نومه دش حاال نیرفآ : نامام
نیروخب کیک نیش

عضو و رس اب نامرآ و انیبم ومیدروخ وکیک ام هص خال
ات مومح متفر دوب بش ۸ تعاس نوشنوخ نتفر فیثک

ومتفر متخت تمس هب امیقتسم شدعب و ۱۰ تعاس
.... مدیباوخ

هرارق زورما ینعی نیا و مراد کالس عراز داتسا اب زورما
منک تاق مال ور الق خا یناپمک یاقآ بانج

میداتسا رظتنم و مانیبم شیپ کالس لخاد من اال
داین هنکادخ هدموین زونه نامرآ هناتخبشوخ



باجتسم ماعد یلو داین هک مدرکیم اعد ملد وت متشاد
دش کالس دراو نامرآ ودشن

هک فیح بخ یلو هپیتشوخ یلیخ نامرآ میرذگن قح زا
تفرگیم ونم دمویم و دوب روعوشاب شاک هرادن الق خا

ترهوش ناتوگناروا نیا ؟ یگیم یچ زانط فووووا
رتخد ریگب زاااگ وتنوبز ؟! هشب

مدرک سح مولهپ وت یفیفخ درد هک مدوب مراکفا رد قرغ
سانیبم مدید متشگرب

؟! یشحو یدرک خاروس ومولهپ هیچ ناه -

دش رجفنم هدنخ زا کالس وهی

باال وربا یراد ارچ وت ؟! ندنخیم یچ هب االن انیا اااو -
؟! یزادنیم

نیدیمهفن هک نیدوب یک رکف رد قرغ عراز مناخ : نامرآ
؟! دز نوتادص داتسا

هنزب ادص ونم هک وک داتسا نلصا هرخسم -

یشب جارخا کال داوخیمن تلد هگا زااانط : بل ریز انیبم
زادنب تور هب ور هب هاگن هی و وش تکاس



! تفگیم تسار نامرآ نیا هک وگن -

تفگیم تسار هنافساتم : انیبم

داتسا شیپ متفر و مدیرپ رنف لثم میلدنص ور زا

مدرک طلغ ماوخیم ترذعم داتسا -

نینیشب نیرب هشاب : فسات اب داتسا

ریخب ینوتیمن وزور هی هک یریمب یههلا زااانط اااایاادخ
هتقح هرایم ترس یی بال ره نامرآ نومه ینورذگب

درک عورش داتسا ومتسشن متفر تلا جخ اب

تکام هساو منکیم یدنب هورگ زورما بخ : داتسا
زا ،، نیدب لیوحت دیاب هگید هتفهود ات منوتاراک ، یزاس
رد مگیم نوتهب االن و مدرک باختنا وراه هورگ لبق

منکیمن لوبق مه ور یضارتعا چیه نمض

همه مسا درک یماسا ندنوخ هب عورش وتفگ ونیا داتسا
یکی و نامرآ و انیبم و نم مسا زا ریغ هب دوب هدنوخ ور

کالس یارتخد زا

هشاب متفین نامرآ اب نم تزا منکیم شهاوخ ااایاادخ
شهااااوخ



یزوریف رحس و یفیرش انیبم : داتسا

مشااب نامرآ اب دیاب نم هخآ ارچ ااایادخ یااااو

دار نامرآ و عراز زانط مه رخآ هورگ :و داتسا

هدنخ ریز دز کالس

؟! میدنخب مهام ات هتفگ هگا ؟ تفگ یراد هدنخ زیچ داتسا -

؟ نیدنخیم یچ هب نگیم تسار عراز مناخ : داتسا

ندش تکاس همه

مدرگرب ونوریب مریم نم : داتسا

ششیپ متفر عیرس ونوریب تفر داتسا

مناخ اب نیرازب نینک ضوع ونم هورگ هشیم داتسا -
؟ یفیرش

لوبق یضارتعا هک متفگ لوا نومه عراز مناخ : داتسا
منکیمن

میزاسیمن مهاب دار یاقآ و نم هخآ -

نیا نیاوخیم هگا هنوتدوخ لکشم هگید نوا : داتسا
نیزاسب مهب نیروبجم نینک ساپ ودحاو



کالس لخاد متشگرب ینابصع منم تفر وتفگ ونیا داتسا

ینابصع دش رجفنم هدنخ زا مندید اب هرابود کالس لک
متفگ و مدش

هدنخ مفایق ؟! نیدنخیم نم هب یه هیچ رامورهز هااااا -
مرادن ربخ مدوخ ومکقلد مدیاش ای ؟! هراد

صرح و نومندش یهورگ مه هب نراد ریخ هن : نامرآ
ندنخیم امش ندروخ

ندنخیم نم لا ح هب نراد ،، ندنخب مدیاب هگید بخ اهآ -
منک لمحت ورامش دیاب یروجچ هک

؟! همچ نم هگم نینزب فرح تسرد : نامرآ

نینکن عورش هرابود ادخ ور وت نینک سب یااااو : انیبم

داتسا متسشن متفر ونیمز ور مدنوبوک مکحم وماپ
درک نومییامنهار یزاس تکام هساو هکنیا دعب ودموا

... تفر وداد سرد

متمس دموا نامرآ هک مرب انیبم اب متساوخیم

؟ نیراد راکیچ موه -

ردارب و رهاوخ روطچ مدنوم ادخ تقلخ وت نم : نامرآ



و یبدوم نیا هب اهاط نوا نراد یق ال خا توافت ردقنیا
یروعوشیب نیا هب امش

نم هرادن یطبر امش هب مشدعب نزب فرح تسرد یاااهآ -
ماوخیم نیگب ونوتراک مه حاال روعوشیب ای مروعوش اب

مرب

متسنودیم هنرگو نینکب اهاط نوج هب وشاعد نیرب : نامرآ
یاراک لا بند میرب مهاب دیاب مه حاال ،، منک راکیچ نوتاهاب

تکام

متفگ ومتفر شهب یا هرغ مشچ

مایمن اج چیه امش اب نم -

ملد یلیخ نم راگنا ،، هرادن نوترب رود نیچمه : نامرآ
روبجم مروبجم هنافساتم یلو ،، نیشاب نم اب داوخیم

انیبم هب ور ومدادن وشباوج

مرب یضار دوخ زا نیا اب دیاب نم ارهاظ انیبم -

میهورگ مه غارس مرب منم مزیزع هشاب : انیبم

ظفادخ سپ هشاب -

ظفادخ : انیبم



ااامدینشن نینکن رکف : نامرآ

هن ای یدینش تسین مهم مساو منهج هب -

مرس تشپ منوا نوریب متفر کالس زا ومداد وشباوج
شنیشام تمس تفر و دموا

هشب تتفوک یهههلا ،، MVM وووشنیشام عوووهوا

بقع متسشن منم ودش شنیشام راوس تفر

ولج نیایب : نامرآ

مایمن -

متسد لغب ینیشب مقاتشم یلیخ نم نینکن رکف : نامرآ
نم نوچ ولج نیایب مگیم نیا رطاخب ، ولوچوک موناخ

متسین نوتیصخش هدننار

راب رازه نیا نینوتدوخ مه ولوچوک ،، نیتسه مریخ ارچ -

؟ مباصع ور نیرن نیا زا رتشیب افطل هشیم : نامرآ

متفر متشادن هگید لک لک هلصوح مهوت مدیشک ومامخا
متسشن ولج

مگیم تهب مراد هگا تمدنبیمن عمج هگید یتسار : نامرآ



هکنیا رطاخب طقف تاهاب منزیمن فرح یمسر هکنیا ای وت
رود مندز فرح یداع اب هک مگب متفگ تسین یداع مساو

هرادن ترب

هساو نینزیم فرح ماهاب یروطچ تسین مهم مساو -
حاال منزیم فرح تدوخ لثم منم سپ تسین یداع منم

نزب فرح مک میرب نک نشور مه

روعوش یب ی هرتخد : بلر یز نامرآ

یتدوخ -

شتسه ویدار رادار هک تسین شوگ : نامرآ

نادوسح مشچ دوش روک ات -

ومدنودرگرب شزا ومور منم درک تکرح وتشازن ملحم
... مدرک انوبایخ هب هاگن

میتشاد ومینک تسرد دوب رارق هک یتکام سکع

هک روطنیا و دوب هقبط دنچ نومتخاس کی زا سکع
منک رکف هداد ام هب ور تکام نیرت تخس داتسا همولعم

.... درک وراکنیا نامرآ و نم اب شجل رطاخب

نیشام راوس میتشگرب و میدیرخ ور مز ال لیاسو نامرآ اب



میدش

میدب لیوحت هگید هتفه ود ات ونیا دیاب : نامرآ

متسنودیمن یتفگیمن اباب هن -

وررپ زارد نوبز : نامرآ

نوبز نم تقونوا یتسه ور مک هاتوک نوبز وت هن یخآ -
ماوررپ زارد

ی هنوخ میرب مرادن وتاهاب لک لک هلصوح یااااو : نامرآ
؟! مینک عورش وشلوا یاراک ام

مایمن ریخ هن ،، ارمع -

؟! مینک تسرد نیشام وت یاوخیم ؟! میرب اجک سپ : نامرآ

اهاط منزب گنز ات نک ربص ،، هرخسم -

متفرگ ور اهاط هرامش ومتشادرب ومیشوگ

ولا : اهاط

یبوخ شاداد -سالم

یبوخ وت یسرم مزیزع :سالم اهاط

امگیم شاداد مبوخ یسرم -



؟! هلب : اهاط

ااادوب هاگشناد یزاس تکام نومه -

بخ : اهاط

یناپمک تسود اب مداتفا نم درک یدنب هورگ داتسا زورما -
وت الق خا

؟! یدوب نم اب یاهآ : نامرآ

؟! یراد یلکشم هرآ -

نم تقونوا یراد الق خا یلیخ تدوخ هن :حاال نامرآ
مق ال خا یناپمک

نامرآ اب حاال بخ ؟! مونشب اوعد ات نم هب یدز گنز : اهاط
؟! منک راکیچ نم یدش یهورگ مه

میایب هشیم مگیم یچیه ،، نم هب هن وگب تتسود نیا هب -
؟ مینک راک وت قاتا وت تکرش وت

هشیمن ریخ هن ؟! ههاگراک نم قاتا هگم ؟! ییییچ : اهاط

وت ؟ میزاسب تکام میرب اجک بخ هگید وشن سول اهاط -
؟! نیشام



یرسدرد نم هساو طقف هک فوووا زانط فوووا : اهاط
یلکشم نیرت کچوک مشاب هتفگ تهب طقف نیایب هشاب
نوا هن مرازیم هدنز ور وت هن دایب دوجوب مراک هساو

ونامرآ

شابن نارگن وووا ،،، شاداد یسرررم نوووج خااااآ -
هشیمن یزیچ

مراد راک منکیم عطق هگید بخ ، مراودیما ، شهاوخ : اهاط
ظفادخ

ظفادخ ، تمنیبیم هشاب -

تشاد مدرک نامرآ هب هاگن هی ومدرک عطق ویشوگ
دیدنخیم

؟! مدنخب منم ات یدنخیم یچ هب یگب هشیم -

سااهچب لثم هک وت ندرک قوذ هب : نامرآ

نک هرخسم وتدوخ ورب ، هدنخ زا مدش هالک هه هه هه -
روعوشیب

یتدوخ : نامرآ

شلخاد اهاط هک یتکرش ورب مه حاال ،، ییوت مریخ هن -



میزاسیم وتکام اهاط قاتا وت میریم هنکیم راک

داوخیم هک هسرب یا هدش رد هب رد نوا داد هب ادخ : نامرآ
یکوا ،،، هریگب ور وت

؟! همچ نم هگم هشاب مشادخ زا -

یرایم رد وفرط ردپ طقف یچیه : نامرآ

نلصا هچ وت هب هتساوخ ملد -

هشاب فوووه : نامرآ

نامرآ هن متفگ یزیچ نم هن تکرش ات هگید

منم درک کراپ ور نیشام نامرآ و اهاط تکرش میدیسر
هک مدرک تکرح لخاد تمس هب و مدش هدایپ

!! یشن هتسخ عقوم هی مگیم : نامرآ

شفرط متشگرب

؟! یگیم یچ ناه -

یریم یراد یلا خ تسد یشن هتسخ مگیم : نامرآ

شابن نارگن مشیمن هتسخ هن -

ور همه نیا نم ممدوخ نارگن متسین وت نارگن : نامرآ



ربب وت مشاتدنچ ایب ؟! مرایب مدوخ

مترکون نم هگم رایب تدوخ منیبب ورب -

متفر هگب یا هگید زیچ مدب هزاجا هکنیا نودب ومتفگ ونیا
مرِک هرابود زاب دوب مراهچ هقبط اهاط قاتا تکرش لخاد

نییاپ دوب هدموا منوخ

یتقو مراهچ هقبط متفر ومدش روسناسآ دراو عیرس
برد هک متشازن یلو نوریب مدموا روسناسآ زا مدیسر

هنک تکرح و هشب هتسب روسناسآ

دایب هلپ اب ور هقبط راهچ دیاب ناخ نامرآ یهههلا ییییخآ

ونامرآ هقیقد هد دودح دعب دایب هک مدش نامرآ رظتنم
مدید اه هلپ لخاد

دوب هداتفا سفن سفن هب یگتسخ زا

درک ماگن و مفرط تشگرب هدنخ ریز مدز

یب نیا رد وت ؟! دوب وت راک ینااااور ی هرتخد : نامرآ
؟! یدوب هتشاد هگن زاب وباحاص

نزب فرح تسرد یاهآ -

تمشکیم اجنیمه مدوخ هنرگو نزن فرح : نامرآ



فرشم مه امش لخاد مریم نم ، مدیسرت دقچ هک یااااو -
نیشب

اهاط قاتا لخاد متفر

منوج شاداد -سالم

؟! وک نامرآ سپ :سالم اهاط

اه هلپ وت -

؟! یچ هساو اه هلپ وت : اهاط

هنک شزرو مکی هتساوخیم منک رکف یچیه -

شرس هب رس هرابود وت ای هنک شزرو هتساوخیم : اهاط
یتشاذگ

دیاش منودیمن -

نوبایب هب رس وت تسد زا رخآ نم زانط ااایاادخ : اهاط
مرازیم

تشگرب نامرآ اب دعب مکی و نوریب تفر وتفگ ونیا

؟ هیرشب عون هچ هگید نیا اااهاط ماهاپ یاااو : نامرآ

هتشرف متشرف -



یشاب باذع هتشرف دیاش همولعم هرآ : نامرآ

یلیئارزع ماوت مباذع هتشرف نم هگا -

نامرآ ،، نینکیم هف کال ومدآ نوتییاتود هسب یااااو : اهاط
ماوخیم ترذعم زانط یاج نم

؟ یاوخب ترذعم نم یاج متفگ یک نم اهاط -

تمنکیم اجنیا زا هکنیا ای یشیم تکاس ای زانط : اهاط
یرادن یزاس تکام هساو ییاج تقونوا نوریب

سپ دوب اجنیمه میزاسب تکام دشیم هک ییاج اهنت
منک الم عا وسب شتآ مداد حیجرت

هشاب -

نک یهاوخ ترذعم مه حاال هبوخ : اهاط

؟! هروز هگم ماوخیمن منیبب ورب -

شاب دوز زانط : اهاط

ماوخیمن -

منیا ترذعم جاتحم نم راگنا حاال نک شلو یاااو : نامرآ

داد نوکت یرس فسات زا ودرک مهب یهاگن هی اهاط



مرس یی بال نیاوخیمن هگید هگا مناخ زانط بخ : نامرآ
مینک عورش ات نیرایب

هگید مرادن تاهاب یراک هک ال عف هن -

وررپ ی هرتخد : نامرآ

یتدوخ -

هار یتدوخ یتدوخ داوخیم یه حاال هشاب : نامرآ
زیم ور رازب ور اکیتس پال نیا ایب ،، هزادنب

نم هب هدن روتسد -

ورف تشوگ وت ونیا هدب ماجنا وتفگ هک یراک زانط : اهاط
منکیم تنومیشپ تراک زا یرایب رد یزابجل یاوخب نک

هتفیب وت هب مراک نم هگید هنکنااادخ اااهاط -

نیمآ : اهاط

متشاذگ ومتشادرب وراکیتس پال ومدنودرگرب اهاط زا ومور
زیم ور

مهب یتشاد مراک هگا مرب دیاب مراد راک نم نامرآ : اهاط
نزب گنز



ورب هشاب : نامرآ

ال عف : اهاط

زا لیاسو ندروا رد هب عورش منامرآ و نم وتفر اهاط
میدرک کیتس پال

هشب یلا ع تکام ماوخیم نوچ رانک متشاذگ ونتخیر مرک
منک ساپ ودحاو نیا منوتب نم و

مدادیم ماجنا وتفگیم نامرآ یچره سپ

.... موناخ زانط : نامرآ

ااامگیم -

؟ یرایب مرس یی بال هچ یاوخیم زاب هلب : نامرآ

بخ نکربص هظحل هی ااااا -

وگب بخ ،، هدش بارخ تقباس هخآ : نامرآ

؟! موناخ زانط یگن مهب هشیم -

؟! عراز مناخ ؟! مگب یچ سپ : بجعت اب نامرآ

زااانط وگب ،، هن -

مدید شامشچ وت وبجعت تیاهن



یوت طقف میتشاذگ رانک وندز فرح یمسر هک ام هخآ -
؟! میراد یسیاوردور نتفگ اقآ و مناخ نیمه

هگا متفگ دعب دوب مرظن نیمه ممدوخ افافتا هشاب : نامرآ
هن یگیم نم اب یزابجل یارب مگب تهب

؟! یتشاد مراکیچ بخ ،، یکوا -

نزب مرک گنر وتمسق نیا : نامرآ

؟ یدب مهب ور وملق هشیم طقف هشاب -

هلب : نامرآ

متسد هک شمریگب مدموا متمس تفرگ ور وملق نامرآ
باال میدروا ونومرس نومییاتود ییوهی شتسد هب دروخ

میدش هریخ هگید مهب هکوش و

مهب دروخ مکحم ییوربور قاتا رد هک میدوب هدز لز مهب
میدیشک ونومتسد و میدیرپ اج زا نومییاتود

! دیسرت مبلق منک رکف دوب هدش یروط هی مبلق متیر

متسد ... دیش ... خبب ... مگ ... یم ... هزیچ -

مدب همادا تشازن



؟! هدشن مرگ امگیم سین یروط ... وط : نامرآ

هدش مرگ یلیخ هرآ -

منک زاب ور هرجنپ مرب : نامرآ

هی منم تفر ودش دنلب شاج زا هرجنپ هنوهب هب عیرس
.... مدیشک قیمع سفن

میتشاد ادص یب نامرآ و نم و دوب هتشذگ یتعاس کی
هگید مهب دروخ نومتسد هک یعقوم نوا زا میدرکیم راک

میدوب هدرک عمج ونومساوح رتشیب

دوب هدش منسرگ یلیخ نم و دوب رهظ ۲ تعاس

نامرآ مگیم -

مدزیم ادص وشمسا دوب راب نیلوا

درک مهاگن نوبرهم و باال دروا وشرس نامرآ

نوبرق راگنا ؟! درک هاگن یروطنیا هک متفگ یچ هگم اااو
!!! واال !! متفر شقدص

؟ هلب : نامرآ

؟! هگید تسین سب همنشگ یلیخ مه مدش هتسخ مه نم -



ترظنب ،، هگید هیفاک منم رظن هب روطنیمه منم هرآ : نامرآ
؟! ناروتسر میرب

منک یزابجل مدشن رضاح هک دوب منشگ دقنیا

موهوا -

اهاط هب نم ات نک عمج ورانیا هشیم هگا سپ : نامرآ
متفگ هکنیا رطاخب یاوخیم زاب هگا یتسار مدب الع طا

منک عمج مایب مدوخ ات وگب یریگب وروسناسآ رد نک راکی

دوبن ملا یخ نیع مدرویم نامرآ رس یی بال هک یا هعفد ره
االن یلو دوبن ملا یخ نیع شیپ تعاسود ات مزورما

!!! هدش مچ نم !! متفرگ نادجو باذع

منک یهاوخ رذع شزا متفرگ میمصت

ماوخیم ترذعم ممراک تباب ،، منکیم عمج هن -

؟! یهاوخ ترذعم و وت : درگ یامشچ اب نامرآ

؟! هیچ هگم هرآ -

اهاط منزب گنز ، مدیشخب هشاب یچیه یچیه : نامرآ

هشاب -



ربخ اهاط هب منامرآ مدرک لیاسو ندرک عمج هب عورش
.... داد

ترظنب مینک راک اجنیمه میایب هرابود هرارق هک ام مگیم -
؟! اجنیمه شمیرازب

اهاط هب دیاب طقف میرایب ونوشمیربن یدوخیب هرآ : نامرآ
مگب

هشاب -

هگید میرب بخ : نامرآ

تفگ ودرک زاب ورد

نرت مدقم اموناخ : نامرآ

؟! یدلب مهاراکنیا زا نامرآ وووا -

مدوب دلب هشیمه هرآ : نامرآ

؟! تسین تدای ور هاگشناد وت زورنوا ریخ هن -

شوم لثم هکنیا رطاخب هک یتشادن راظتنا بخ : نامرآ
مرازب مارتحا تهب میدوب هدرک هدیشک بآ

دوب نوا اب قح متفگن یزیچ



هگید میرب بخ : نامرآ

میتفر ومیدش نیشام راوس ومیدش جراخ تکرش زا
... ناروتسر

رسپ اتود هک دوب زیم هی طقف دوب تولخ ناروتسر
ندوب هتسشن

هشاب رود انوا زا هک میدرک باختنا ویزیم میتفر نامرآ اب
ازتیپ ملد مدرک ونم هب یهاگن دموا ونم اب نوسراگ

تساوخیم

؟ یروخیم یچ : نامرآ

درز هباشون و صوصخم ازتیپ -

هی و درز ی هباشون هی و صوصخم ازتیپ اتود : نامرآ
یکشم ی هباشون

مشچ : نوسراگ

مدرگیمرب االن مروشب ومتسد مرب نم : نامرآ

هشاب -

هک دوب میشوگ مرگ مرس منم وتفر نامرآ



؟ مدب هرامش یمناخ *

تسارسپ نومه زا یکی مدید متشگرب

نینکن داجیا تمحازم افطل اقآ -

؟ محازم یگب نم هب دایم تلد وجوج *

.... ووتنهد فرح اقآ -

وت یناهگان هک یتشم اب هک مدادیم وشباوج متشاد
منیبب متشگرب دش هتسب منهد دموا دورف هرسپ تروص

کتک هب هتسب ور هرسپ نامرآ مدید هک دوب یک راک

شیتشک نک شلو نک شلو نامرآ -

و دموا هرسپ یکی نوا درکن مفرح هب یهجوت نامرآ
نوریب هشکب نامرآ تسد ریز زا وشتسود تشاد یعس

تفرگ ونامرآ ودموا عیرس منوسراگ

؟ یدرک یروطنیا هک یراد شاهاب یتبسن هچ وت یاهآ *

نم هب ور دعب و

؟! هترسپ تسود هنکن یموناخ *

مهفب وتنهد فرح ،، مشرهوش هبوخ مشرهوش : نامرآ



یضوع

ااایادخ ؟! مشرهوش تفگ نیا ؟! مدینش تسرد ایادخ
هسرب ینوا داد هب ادخ تفگیم تشاد حبص نیا !!! هبوت
غورد !! مشرهوش تفگ االن تقونوا هشیم ترهوش هک

هی هرابود مبلق ،، دموا مشوخ دز وفرح نیا هک یتقو ارچ
هن زانط هن !!! مشیم قشاع مراد نم هنکن یاااو دش یروط

هرآ هرآ یدش یروطنیا درک یرادفرط تزا هکنیا رطاخب
هروطنیمه

میتسشن مدید مدموا هک مدوخ هب مدوب مراکفا رد قرغ
هنومولج ازتیپ و زیم تشپ

مدز وفرح نوا هکنیا رطاخب هنکن ؟ هدش یچ زانط : نامرآ
هدرک دامتعا نم هب اهاط هخآ متشادن یروظنم ؟ یتحاران

ینابصع هدش تمحازم هرسپ مدید یتقو ینماب وت هک
مدش

هتفگ یروطنوا اهاط رطاخب تفگ یتقو ارچ منودیمن
اااهدش میزیچ هی زورما نم ؟! مدش تحاران

زانط زانط : نامرآ

هلب ینعی موه -



؟! یتحاران مزا یتفگن : نامرآ

تسین یلکشم هن هن -

روخب وتازتیپ هبوخ بخ : نامرآ

هشاب -

هکنیا اب میدرک ندروخ هب عورش توکس وت نومود ره
متسنوتن و دوب هدش روک ماهتشا یلو دوب منشگ یلیخ

مروخب ومازتیپ دایز

ریگرد  ، نامرآ یاوعد ریگرد دوب هدش ریگرد یلیخ منهذ
شراتفر زورما نامرآ ییوهی ارچ هکنیا ریگرد ،، شفرح

..!!! درک قرف ماهاب

ونم مشدعب ودرک باسح نامرآ ومیدروخ ازتیپ هص خال
تفر و هنوخ دنوسر

ور متشاذگ ومرس هکنیا ضحم هب هک مدوب هتسخ ردقنوا
... درب مباوخ تشلا ب

درک مرادیب و دموا اهاط هک دوب رصع ۶ تعاس

ااهربیمن تباوخ بش هگید وشاپ : اهاط

هگید مکی دایم مباوخ ااهاط -



منزب فرح تاهاب ماوخیم وشاپ باوخ هسب : اهاط

وگب هشاب -

؟ نیدرک راکیچ وتکام بخ : اهاط

هک تدوخ بخ ؟ تکام هساو یدرک مرادیب یدموا -
؟ هگید یسرپیم ارچ شیدید

زا متفگ یچیه ،، مدرکن ترادیب تکام هساو هن : اهاط
مسرپب تدوخ

؟ یدرک مرادیب یچ هساو حاال بخ -

؟! ینزب فرح انیبم اب هشیم امگیم : اهاط

؟! هشب یچ هک منزب فرح دش بلا ج ثحب عووهوا -

هن ای داوخیم ونم ممهفب هک : اهاط

یراد شسود هک ینکیم فارتعا سپ -

هرآ : اهاط

؟! مهب یتفگن زتدوز ارچ -

االن بخ یلو مدوبن نئمطم مسح زا عقومنوا بخ : اهاط
یدیمهف هک حاال بخ ،، شماوخیم و منئمطم یلیخ



؟ ینزیم فرح شاهاب

مدز فرح تقشع اب مقشااع شاداد -

؟! هتسرد هراد متسود ، تفگ یچ بخ : یلا حشوخ اب اهاط

منک شتیذا مکی متفرگ میمصت

دایمن ششوخ تزا نلصا تفگ هن -

هتفرگ یادص اب دش تحاران و مهوت تفر شفایق وهی

نوریب مرب نم زانط یکوا : اهاط

متفگن یچیه سپ منک شتیذا تعاس مین هی متساوخیم
هانگ بخ یلو هدنخ ریز مدز منم ونوریب تفر اهاط

میشاداد تشاد

اهاط قاتا تمس متفر دعب تعاس مین

تسکش میشاداد یخوووا دمویم نیگمغ گنهآ یادص
هدروخ یقشع

ور دوب هتسشن اهاط مدرک زاب ورد منزب رد هکنیا نودب
مک وگنهآ یادص متفر راوید هب دوب هدز لز وشتخت

ششیپ متسشن ومدرک



؟ ینزب رد یتسین دلب وت : اهاط

هب یدز لز ارچ ؟! یتفرگ متام ارچ وت حاال چون -
ااااداوخیمن لچ و لخ رهوش انیبم ؟ راوید

؟! هرادن مسود هتفگ یتفگن هگم رهوش مودک : اهاط

تفگ یا هگید زیچ انیبم هخآ بخ یلو متفگ -

! ؟؟ تفگ یچ : اهاط

هراد تتسود هک تفگ یچیه -

یتخادنا تسد ونم وت زاب ؟؟؟ یچ : اهاط

نم نونجم شاداد هلب -

؟! هراد تسود ونم انیبم ینعی : اهاط

موووهوا -

درک ملغب مکحم ودیرپ شاج زا وهی

لغب یاج هنرگو ملا حشوخ یلیخ االن تفگ تسناش : اهاط
منک راکیچ تاهاب متسنودیم تنتفرگ

هساو هنزب گنز مگب نامام هب حاال ،، هشاب بخ -
؟! یراگتساوخ



هشب ریگلفاغ ماوخیم وگن یزیچ انیبم هب اما هرآ هرآ : اهاط

هشاب -

یلیخ مه انوا متفگ اباب و نامام هب و متفر هص خال
ندش لا حشوخ

هدموا ششوخ شزا ودوب هدید زورنوا ور انیبم منامام
دوب

و انیا انیبم ی هنوخ دز گنز یتقو الف تا نودب نامام
... تشاذگ یراگتساوخ رارق بشادرف هساو

بشنوا تفر شیپ عیرس یلیخ هتفه کی یوت زیچ همه
تبثم باوج مبش نومه و میتفر انیبم یراگتساوخ هب

نوششیامزآ باوج هکنیا دعب اهاط و انیبم و میتفرگ ور
ندرک دزمان دموا

هگید مکی وتکرش میتفر نامرآ اب رابود هتفه کی نیا وت
میداد ماجنا وتکام یاراک زا

یلبق نامرآ راگنا هدش ضوع ماهاب یلیخ نامرآ راتفر
هدموا دیدج نامرآ و هتفر

؟! ارچ هخآ یلو هنکیم هجوت مهب یلیخ



شفرح نوا هب مدای هنکیم مریگرد لا وس نیا هک رابره
هک دوب اهاط دامتعا رطاخب تفگ هک هتفیم ناروتسر وت

درک عافد مزا

منکن یا هگید رکف هشیم ثعاب نیا و

نوا لثم هگید هدش ضوع یلیخ نامرآ اب منم راتفر
.... منکیمن شتیذا و دایمن مدب شزا لیاوا

مدموا حبص زا انیبم اب نم و سانیبم و اهاط دقع زورما
هاگشیرآ

نم یلو هدش مومت ابیرقت انیبم راک و هرهظ ۲ تعاس
مدشن رضاح زونه

؟ هشیم مومت یک انیبم راک مناخ همیهف -

هگید همومت : همیهف

اهآ -

وشسابل هک تفر ودش مومت انیبم راک هرخ باال عبر هی دعب
شمنیبب ونوریب دایب هک مدوب رظتنم هشوپب

؟! مدش روطچ : انیبم

؟؟ ییوت نیا انیبم ووووعاااو -



ممدوخ موهوا : انیبم

یدش وله هب لیدبت ولول زا -

مشلوا نومه زا نم ؟ یدرک فیرعت ینعی حاال زااانط : انیبم
مدوب وله

تخبشوخ هللا شنا ، مزیزع یدش یلا ااع ، منکیم یخوش -
یشب

مزیزع یسرم : انیبم

؟! هدوز ای منک عورش ویزاب رهوشرهاوخ بخ -

شادادنز منم یرایب رد ویزاب رهوش رهاوخ وت هگا : انیبم
مرایم رد ویزاب سنجدب

شبجار مینزیم فرح ادعب ،حاال عووهوا -

؟ یدیسرت دش یچ : انیبم

تعاس هک ینیبیم یزادنب تعاس هب هاگن هی هگا ریخ هن -
رژم هی زونه هک منم وت لا بند دایم اهاط االن هرهظ ۲:۳۰

مشب وله مرب ماوخیم یدب هزاجا هگا مدزن

راکیچ یتشادن ونوبز نیا وت منودیمن نم ورب هشاب : انیبم
یدرکیم



متفگ ویلدنص ور متسشن متفر

مدزیم فرح هراشا نوبز اب مدرکیمن یراک -

دز وهاگشیارآ رد اهاط هک میدزیم فرح میتشاد

هک هنک زاب ورد هرب دموا انیبم

ینک یراکمه دیاب ماوت منک زاب مرب ماوخیم نم نک ربص -

هدب ماجنا وتراک نیشب ؟! منک راکیچ او : انیبم

هشیمن یزیچ هقیقد هد یارب -حاال

؟ منک راکیچ یگیم بخ : انیبم

یگیم وت نوریب منکیم ومتسد منکیم زاب مکی ورد نم -
هک درک رارصا مه هگا نیشام وت نیشب ورب هدب ولگ اهاط

مشب تنز هک مدش فرصنم نلصا یگیم ینک زاب ورد
؟ یکوا

؟؟ یتسنودیم یا هزم یب یلیخ : انیبم

میرب مزماب یلیخ مشزات هن -

نوریب مدرب ومتسد و مدرک زاب ورد مکی نم ومیتفر مهاب
هنک عورش هک متفگ انیبم هب مشچ اب و



مایب ات نیشام وت نیشب ورب و هدب ولگ مزیزع اهاط : انیبم

مدینشن اهاط زا ییادص چیه بخ یلو تفگ ونیا انیبم
مبلق نابرض وهی ارچ منودیمن تفرگ ومتسد اهاط وهی

تساااهاط هتچ زانط ااااو تفرگ تدش

!! ؟ دش یچ : انیبم

ومتسد وگب شهب تفرگ ومتسد یچیه : متفگ شهب شاوی
هنک لو

تفگ وتفرگ وشدنخ یولج انیبم

نک لو ومتسد مزیزع اهاط اااو : انیبم

تفگ و دوبن اهاط یلو دز فرح یکی وهی

تسد نیا هک ممنودیم و منامرآ نم مناخ انیبم : نامرآ
هزانط

سپ تفرگ ومتسد نامرآ ارچ هخآ نم یااادخ یااااو
هدوب نامرآ هساو تفرگ تدش مبلق نابرض نم نومه

هق عال نامرآ هب مراد منکیم سح هدش مچ نم اااایاادخ
مشیم دنم

ورد و مدیشک ومتسد ومدش لوه منم هدنخ ریز دز انیبم



مدرک زاب

هدنخ ریز دز ودرک مهب یهاگن هی نامرآ

؟ یدیدن لگشوخ ؟! یدنخیم یچ هب هتچ اااو -

اب لگشوخ ، همور هبور االن مدید هک لگشوخ : نامرآ
مدوب هدیدن یدوگیب

؟؟ همور هبور لگشوخ تفگ مهب االن نیا یااااو

شامشچ وت مدش هریخ هظحل دنچ هساو وهی شفرح اب
نم یامشچ وت دوب هدش هریخ منوا

مهِا مهِا : انیبم

قیمع سفن هی نامرآ میدموا نومدوخ هب نومییاتود وهی
مرس یرسور مدیمهف هزات منم ودنودرگرب وشور و دیشک

متسب ورد ومدز غیج راب نیا و تسین

ورد دوبن یزاین هگید تمدید زانط : هدنخ ریز دز نامرآ
یدنبب

؟؟ یراد راکیچ ،، وووش سیه -

مگب ات نک زاب ورد : نامرآ



منکیمن زاب -

مگیمن منم بخ : نامرآ

کرد هب -

ایب یسکات اب ماوت مریم سپ هشاب : نامرآ

ملا بند دایم اهاط بخ ؟ یسکات اب یچ -

غارس دایب هش دنلب موناخ انیبم رانک زا اهاط هخآ : نامرآ
؟ وت

یگیم یچ منیبب منک زاب ورد نک ربص یااو -

مدرک زاب ورد ومدرک مرس ومیرسور متفر

؟ یتفگیم یچ بخ -

رضاح یتقو یتفگ وت هک تفگ مهب اهاط یچیه : نامرآ
تلا بند مایم نم هک متفگ شهب منم تلا بند دایب یدش

؟ یگب مهب نتفرگ سامت اب ونیا دشیمن بخ اهآ -

متفرگیم سامت تقونوا متشاد وترامش هن هخآ : نامرآ

یتفرگیم اهاط زا بخ -

مریگب شزا متساوخیم ، نونجم وگب ، وگن اهاط : نامرآ



اجنیا مدموا منم تفر دوز و منزب فرح هک تشازن یلو
مگب تهب هک

منزب ومرامش هدب وتیشوگ سپ بخ اهآ ،، ومشاداد وگن -
منزیم گنز دش مومت هک مراک منک شریخذ مهب نزب کت

هشاب : نامرآ

دز مهب کت هی ونامرآ هیشوگ وت مدز ومرامش

نیزادنب هاگن هی دش مومت نوتندز فرح نیا هگا : انیبم
ااامیراد هیلتآ تبون ؟؟ دموین اهاط نینیبب

دایم هراد ارچ ارچ : نامرآ

تفر منامرآ نتفر نتفرگ هولق و لد یلک دعب ودموا اهاط
.... هنک مرضاح مناخ همیهف ات متسشن االن و

دش مومت ممناخ همیهف راک ودوب هدش ۴ تعاس

یلا ااع مدوووب هدش یلا ااع مدرک مدوخ هب هاگن هی

نونمم مدش لکشوخ یلیخ مناخ همیهف وووعااو -

یسورع هللا شنا ، مزیزع یدوب لکشوخ تدوخ : همیهف
تدوخ



مشوپب ومسابل مرب نم بخ ، نونمم -

مزیزع ورب : همیهف

مدروا رد مکاس وت زا ومسابل و متفر

ضوع ومسابل دوب دنلب زمرق هتلکد نهریپ هی مسابل
هکنیا دعب و مدیشوپ ومیکشم راد هنشاپ یاشفک ومدرک

نوریب متفر مدرک عمج وملیاسو

رهاوج هکیت هی هللا شام رازه هللا شام رتخد یاااو : همیهف
یدش

هنوتفطل رظن منونمم -

یلا اع فگیم تسار همیهف مدید ومدوخ یدق هنیآ وت
مدوب هدش

نامرآ هب مدز گنز ومتشادرب ومیشوگ

هلب : نامرآ

دش مومت مراک نم مگیم سالم ولا -

تهب منزیم کت مدموا یتقو مایم االن هشاب :سالم نامرآ

ظفادخ هشاب ، نونمم -



ظفادخ : نامرآ

تشذگ هک هقیقد هد دایب ات متسشن ومدرک عطق ویشوگ
وهاگشیارآ لوپ ومدش دنلب یلدنص ور زا دز مهب کت هی

تشگرب نامرآ مدش نیشام راوس متفر ومدرک باسح
درک مهاگن

دوب هدش همسجم هی راگنا و دوب هدش هریخ مهب

نامرآ نامرآ -

دادن ومباوج

مدز شادص و مداد نوکت شامشچ یولج ومتسد

نااامرآ -

داد نوکت وشرس نامرآ

هلب ینعی ... وج : نامرآ

نیا ااایاادخ ؟! منوج هگب تساوخیم ؟! دوب یچ وج نیا
؟! ایآ هدب هتکس ونم داوخیم

؟! یبوخ -

یدش لکشوخ یلیخ مبوخ مبوخ : نامرآ



شفرط نوا زا ممبلق دز مکشخ هک مدوب نم راب نیا
یروطنیا ارچ نم ااایادخ نوریب دزیم منیس زا تشاد

! مدش نامرآ قشاع نم راگنا یلو هشیمن مرواب !!! مدش

؟! هن دش مرگ زاب ،، نونمم ... مم -

نییاپ مدیم ور هشیش االن هرآ هرآ : نامرآ

درک تکرح و نییاپ داد ور هشیش ودرک نشور ونیشام
ره نومقیمع یاسفن یادص و میدوب تکاس نومودره

تسکشیم ونومتوکس راب کی هظحل دنچ

و مدش هدایپ منم دش هدایپ نامرآ نلا س مد میدیسر
هنشاپ هک متفریم هار متشاد نلا س تمس میتفر ییاتود

نیمز مدروخیم متشاد و مسابل یوت درک ریگ مشفک
هی وهی هک نیمز مروخب مدوب رظتنم و متسب ومامشچ

تفرگ ونم ودش هقلح مرمک رود تسد

هرابود دوب هتفرگ ونم نامرآ مدید مدرک زاب ومامشچ
هدش فقوتم نامز راگنا دوب هتفرگ تدش مبلق نابرض
تشذگ هقیقد دنچ میدروخیمن نوکت نوممودکچیه دوب

یعس دوب هتفرگ درد مرمک و مدوب اوه و نیمز نیب نم و
و ششوغآ وت دیشک مکحم ونم نامرآ هک متسیاب مدرک



بلق یادص ییاروط هی مدینشیم وشبلق یادص درک ملغب
دوب هدش یکی نامرآ بلق یادص اب نم

تفگ ودرک مامشچ هب هاگن هی

رتخد یشکیم ونم رخآ وت : نامرآ

؟! شمشکیم ارچ ااااو

؟! ارچ -

لخاد میرب دیاب االن ،، هرخ باال مگیم تهب : نامرآ

درک ادج شدوخ زا ونم ودیسوب ومینوشیپ وتفگ ونیا

دوب هدش بوخ یلیخ ملا ح مدوب شراک کوش یوت
قشاع مدش نامرآ قشاااع نم هرآ مدش نئمطم مسحزا

... مدوب رفنتم شزا هک یرسپ

زانط زانط : نامرآ

موووه -

ادایم دقاع االن لخاد میرب : نامرآ

میرب یگیم تسار هرآ -

ودقع هبطخ ودموا مدقاع و نلا س لخاد میتفر ییاتود



تفر ودنوخ

نوریب نتفر منویاقآ دقاع نتفر دعب

... طسو نتخیر همه ودرک عورش رتسکرا

دوب هتفر اهاط میدوب هدروخ وماش و دوب هدش بش
فرح مهاب میتشاد مدوب انیبم شیپ منم هنودرم لخاد

اهاط یاتسود زا اتدنچ و نامرآ و اهاط مدید هک میدزیم
بخ یلو ندرک رس ونوشاه یرسور ارثکا لخاد ندموا

و مهب دروخ شمشچ نامرآ مدوب هتسشن یداع یلیخ نم
هنکن ؟! درک مخا نیا ارچ اااو دش مخا هب لیدبت شدنخبل

؟ مدرکن رس یرسور نوچ

یی بال هچ قشع نیبب زااانط منیبب وشمخا متشادن تسود
اااه هدروا ترس

هی متشگرب ومرس ور متخادنا وملا ش ومتفر نیمه هساو
وشامشچ ودز دنخبل مهب یرسنیا مدرک نامرآ هب هاگن

تسب

یرسور رطاخب مدوب هدز سدح تسرد سپ نم یااادخ
و هدش یتریغ مور ینعی دوب هدرک مخا نم ندرکن رس

... داوخیم ونم منامرآ ینعی نیا



یلو مدرکیم ریِس لا یخ یوت ودوب هدش بآ ملد وت دنق
هی اب هراد نامرآ مدید نوچ تشادن ماود یلا حشوخ نیا

هصقریم هرفن ود شلغب وت یا هرتخد

نتشاد نوشاهارمه اب مه اهاط یاتسود و انیبم و اهاط
ندیصقریم

تساوخیمن ونم هکنیا هخآ دوب هدز هقلح مامشچ وت کشا
! ؟؟ ارچ درک شدوخ قشاع ونم ودرک ماهاب وراکنیا ارچ

زا کشا هرطق هی هرتخد نوا و نامرآ هب مدوب هدز لز
اهاط یاتسود زا یکی هک نوریب مرب مدموا دیکچ ممشچ

تفرگ ومولج ( یلع )

؟ هبوخ نوتلا ح مناخ زانط : یلع

مبوخ هرآ -

؟ نیدرک هیرگارچ هدش یزیچ : یلع

ممشچ تفر یزیچ هی مدرکن هیرگ هن هن -

؟! نیصقرب نم اب هشیم اهآ : یلع

و هنکیم مهاگن هراد مدید مدرک نامرآ هب یهاگن هی
هگید هتلغب وت تقشع هک وت یناور هخآ نمهوت شامخا



یرایم رد یزاب یتریغ نم هساو ارچ

ملد دنچره مدرک لوبق ویلع داهنشیپ ومتفرگ شزا ومور
زا نامرآ متساوخیمن یلو مصقرب یلع اب تساوخیمن

شفده هب هک هدنخب مهب شلد وت و هشب علطم ملا ح
... هدیسر

هب مساوح ال صا نم یلو میدیصقریم میتشاد یلع اب
و باال مدروا ومرس تشذگ هک مکی دوبن میلعف تیعقوم

مدید مور هبور ور نامرآ

؟! منیبیم نامرآ ویلع ارچ نم مدش هنوید ااایادخ یاااو

؟! ییامش یلع اقآ -

؟! هن یصقرب یلع اب یتشاد تسود یلیخ : نامرآ

یلع اب متشاد هکنم ؟! یچ ینعی دوب نامرآ اعقاو راگنا هن
!! مدیصقریم

نوریب مدموا نامرآ لغب زا ومداتسیا وهی

! مدیصقریم یلع اب متشاد هکنم ؟! هربخ هچ -

یلع هب و مدموا هک یدید تدوخ ؟! هبوخ تلا :ح نامرآ
وت شدعب و تفگن یزیچ منوا مصقرب تاهاب نم هک متفگ



ملغب وت یدموا

وت رطاخب هک ینیبن ریخ یهههلا نااامرآ .... اااایادخ
!!! دایمن مدای یزیچ نم ارچ هخآ متفرگ میترپ ساوح

ور نیشب میرب ایب تسین بوخ تلا ح همولعم : نامرآ
یلدنص

مدیشک شتسد زا ومتسد مکحم منم تفرگ ومتسد
نوریب

دب ای هبوخ ملا ح هرادن یطبر وت هب -

؟! یتحاران مدرک تادج یلع زا هکنیا زا هنکن : نامرآ

صقرب تقشع اب ورب وت ، روعوشیب مهفب وتنهد فرح -

؟! یگیم یچ یراد وت : نامرآ

مدید مدوخ یامشچاب هک یزیچ نومه -

هزاجا نوریب مدموا نلا س زا عیرس ومدشن شباوج رظتنم
هیرگ ریز مدز و هنکشب مضغب مداد

دنت متشاد مدادیمن وشباوج یلو دزیم مادص یه منامرآ
شتمس متشگرب تفرگ تشپ زا ومتسد هک متفریم هار



تفده هب هگم رادرب مرس زا تسد نک ملو هتچ ناه -
یرب ینوتیم هگید حاال یدش قفوم یدیسرن

؟ یگیم یچ ؟ فده مودک ؟ ینکیم هیرگ ارچ زانط : نامرآ

نوا هب ینزیم وتدوخ ارچ فده مودک ناه فده مودک -
مشدعب و ینک تدوخ قشاع ونم یتساوخیم وت رد

حاال یدش قفوم مه حاال ینزب مهب ور هبرض نیرتدب
یدنخب نم هیگداس هب تقشع اب و یرب ینوتیم

درک لغب مکحم ونم وتفگن یزیچ نامرآ

نک لغب ور هرتخد نومه ورب نک ملو یضوع نک ملو -
نک ملو

متقشاع نوچ منکیمن تلو : نامرآ

ینکیم یزاب شقن یراد زونه ارچ یلیخ یتسپ یلیخ -
مرب ماوخیم نک ملو ،، هگید نک سب

منکیمن تلو یدن شوگ مفرح هب ات : نامرآ

هب تناقشاع ناتساد هب یچ هب ناه مدب شوگ یچ هب -
؟! مندروخ لوگ

دز داد نامرآ هک مدزیم داد متشاد روطنیه



رکف وت هک روطنوا نک شوگ ااادخ ور وت زاانط : نامرآ
دیصقریم نم اب تشاد هک یرتخد نووا تسین ینکیم

هشقن چیه نم دوب ااادیآ مرهاوخ یمهفیم دوب مرهاوخ
میگدنز وت هک هراب نیلوا نم ، یا هشقن چیه متشادن یا

نم هک یرتخد نوا و راب نیلوا یمهفیم زانط مدش قشاع
ووووت زانط ییووت مدش شقشاااع

هدرک راکیچ نم یاااو مدوب نامرآ لغب وت ییادص نودب
هدز تلا جخ فرط هی زا مدوب هدز تمهت نامرآ هب مدوب

همه راگنا همقشاع تفگ مهب یتقو مفرط هی زا مدوب هدش
مدوب هدرک شومارف وزیچ

ماوخیم ترذعم ... عم -

دشن مدب بخ یلو دوب مهافتوس هی تسین یروط : نامرآ
یدرک تحار ونم راک

نییاپ متخادنا ومرس متفگن یزیچ

مراد تسود زانط : نامرآ

مورآ و مدرک هاگن نامرآ یامشچ هب و باال مدروا ومرس



متفگ

مراد تسود منم -

هدز لز مه یامشچ وت و دوب هدش مکاح نومنیب توکس
هدنومن یزیچ دشیم مک تشاد نوماهرس ی هلصاف میدوب

هک هروخب مهب نومابل هک دوب

ناااااامررررآ *

نوریب میدموا مه لغب وت زا ومیدیسرت نومییاتود
نامرآ اب تشاد هک دوب یرتخد نومه مدید متشگرب
نییاپ متخادنا ومرس دوب نامرآ رهاوخ دیصقریم

ادیآ شیپ تفر نامرآ

؟؟ ینکیم راکیچ اجنیا وت ادیآ : نامرآ

رتدوز نم هبوخ شاداد ؟! ینکیم راکیچ یراد وت : ادیآ
نوتوربآ نوتدیدیم هگید یکی هنرگو نوریب مدموا

شدروم رد هک دوب یرتخد نومه نوشیا کلک ،، تفریم
؟ یدزیم فرح

مووهوا : نامرآ

تفگ و مرانک دموا



اهاط رهاوخ ،، هدرب وتشاداد لد هک هزانط ادیآ هرآ : نامرآ

تفگ و متفرگ متمس هب وشتسد ادیآ

متخبشوخ : ادیآ

مداد وشباوج تلا جخ اب

دیاب نم شاداد نیا یشکیم تلا جخ ارچ وت زانط : ادیآ
وت هن هشکب تلا جخ

متفگن یزیچ ومدز یدنخبل

؟ یدش محازم یدموا یتشاد راکیچ حاال بخ : نامرآ

شولهپ وت مدز مورآ ومدیزگ بل

؟ مزیزع ینزیم ارچ خاااآ : نامرآ

نامرآ شکب تلا جخ -

تفگ ودیدنخ ادیآ

میرب دیاب ننک لیطعت ونلا س ناوخیم یچیه : ادیآ

اهآ -

رود میتفر ومدیشوپ وموتنام نم ولخاد میتفر ییات هس
... رود



هربیمن مباوخ و ممقاتا وت هبش هفصن ۳ تعاس

شقشع هب مشاداد مه دوب میگدنز زور نیرتهب زورما
... هراد متسود هک درک فارتعا نامرآ مه دیسر

هگید و لسع هام نریم انیبم و اهاط دوز حبص ادرف
رادیب دوز منوتب حبص ات مباوخب دیاب نریگیمن یسورع
ولهپ نیا متخت یور روطنیمه هربیمن مباوخ یلو مشب

مدرک هاگن دش نشور میشوگ هحفص هک مدشیم ولهپ نوا
دوب نامرآ هدموا مایپ مدید

؟ هرادیب مموناخ : نامرآ

تفرگ ومدوجو مومت قوش

هربیمن مباوخ مرادیب موهوا -

؟ مزیزع ارچ : نامرآ

هدش میباوخ یب ، ثعاب ییاقآ هی هگید بخ -

؟! اقآ مودک : نامرآ

هنامرآ شمسا شیسانشیم -

؟! ارچ ؟! نم : نامرآ



مباوخب منوتیمن شهب ندرک رکف زا هکنوچ -

ملد ،، مروطنیمه منم اقیقد ،، نم مشب تنوبرق : نامرآ
دش گنت تساو

روطنیمه منم ،، هنکنااادخ -

رید هگید باوخب یموناخ بخ ،، وت یمزیزع : نامرآ
ور تکام همادا ام ی هنوخ میرب تلا بند مایم ادرف ،، هتقو

یتسار ،، تکرش میرب مینوتیمن تسین اهاط مینک تسرد
؟ ینکیمن زان زورنوا لثم و نومنوخ هک یایم

مایم هن ،، مزیزع هشاب -

ریخب تبش تمنیبیم ادرف هبوخ بخ : نامرآ
ظفادخ ، مگنشق

ظفادخ ، مزیزع ریخب ماوت بش -

رکف اب و زیم یور متشاذگ ومودرک شوماخ ومیشوگ
... درب مباوخ هرخ باال نامرآ هب ندرک

میدرک یظفادخ اهاط و انیبم اب هکنیا دعب حبص زورما
هک دوب هتفگ اباب و نامام هب اهاط ملا بند دموا نامرآ



ندرک لوبق مهانوا و تسین یلکشم

یلو متخانشیم هک ور ادیآ نوشنوخ میتفر نامرآ اب
متسنودیمن بخ یلو مدوب هدید دقع وت ونامرآ نامام

شقاتا میتفر نامرآ اب مدرک سالم هکنیا دعب هنامرآ نامام
نامرآ و زیم ور میتشاذگ ور لیاسو و هتخاس همین تکام

مرب هک درک هراشا منم هب و شتخت هبل تسشن تفر
متفرن یلو شرانک

مموناخ سپ مشیپ ایب : نامرآ

تدای هکنیا لثم راین رد یزاب لبنت وش دنلب مایمن نامرآ -
اااامیرادن تقو رتشیب زور هس ود هتفر

یتقو داتسا هک تشادادنز لا حبشوخ فوووا : نامرآ
امگیم ، ینک تسرد داوخیمن تفگ شهب هسورع دیمهف

؟ مشب دامود هرارق مگب شهب مرب منم هشیمن

مینک عورش ونومراک ایب نزب فرح مک ناااامرآ -

رد ترس وشیف تال مناخ زانط یلو مدموا یاااو : نامرآ
مرایم

هناد هبنپ دنیب باوخ رد رتش -



حاال نیبب : نامرآ

مینیبیم هشاب -

یقاب یاراک ماجنا هب میدرک عورش ییاتود ودموا نامرآ
شمومت زورما مینوتیم مینک راک هرس هی هگا شدنام

مینک

و وتبرش ناویل ات هس اب ادیآ هک دوب هتشذگ یتعاسود
قاتا وت دموا ینیریش

دیشابن هتسخ : ادیآ

یشاب تم سال مزیزع یسرم -

نیروخب تبرش و نینک تحارتسا نیایب : ادیآ

ومتسد مرب یدب منوشن ور ییوشسد هشیم ،، نونمم -
؟ مروشب

تسه مامح مقاتا وت یروشب وتتسد یاوخیم هگا : نامرآ
روشب وتتسد مامح ییوشور وت ورب

یسرم یکوا -

هک متسشیم ومتسد متشاد ونامرآ قاتا مامح لخاد متفر
درک ملغب ولخاد دموا نامرآ



نوموربآ هرابود هنیبیم ادیآ نامرآ ینکیم راکیچ یاااهآ -
ااااهریم

شتروص وت مدنوشاپ درس بآ تشم هی منم تفگن یزیچ

مدموا مومح زا عیرس منم درک ملو ودرک ینیه نامرآ
نوریب

نم مرایم تریگ هک هرخ باال زاااانط : نامرآ

؟! دش یچ : هدنخ اب ادیآ

شهب مدیشاپ بآ ولوچوک یچیه -

زانط مگیم ، یدرک شبوخ : ادیآ

منوج -

هساو هنزب گنز داوخیم منامام تسین یلکشم هگ : ادیآ
یراگتساوخ

یعس یلو دوب هداتفا هار هب یبوکیاپ و صقر ملد وت
یب زا هگیم ادیآ حاال متفگ مدن نوشن ومیلا حشوخ مدرک

هدرمیم هتشاد یرهوش

متفگ یداع سپ



نینزب گنز نینوتیم تسین یلکشم مرادن یفرح نم -

درک ملغب یلا حشوخ اب ادیآ

؟ یدرک لغب وزانط هک ادیآ هدش یچ : نامرآ

هساو مینزب گنز مینوتیم متفگ زانط هب یچیه : ادیآ
تسین یلکشم هرآ تفگ یراگتساوخ

نم مشب مموناخ ادف : نامرآ

مزیزع هنکناادخ -

نامام اب هنزب گنز ادرف مگیم نامام هب نم سپ : ادیآ
نیروخب ونوتتبرش حاال بخ هنک گنهامهزانط

نونمم -

همادا منامرآ و نم نوریب تفر ادیآ ومیدروخ ونوماتبرش
راک تعاسراهچ دعب نومتکام هرخ باال و میتخاس وتکام

... دش لیمکت

نیمز ور میدیباوخ هک میدوب هتسخ ردقنوا نومییاتود

مدش هتسخ هنک تراکیچ مگب ادخ عراز یااااآ -

مگیم ،، فوووا ندش یکی بسچ اب ماتسد هکنم : نامرآ



؟! تسین تنشگ زانط

همنشگ یلیخ موووهوا -

منامام منیبب نوریب مرب منم روشب وتتسد وشاپ : نامرآ
هدرک تسرد یچ

نومنوخ مریم نم نامرآ -

تمربیم رصع : نامرآ

.... اما -

متفگ هک نیمه هرادن اما : نامرآ

مزیزع هشاب -

ومدرک عمج ولیاسو منم نوریب تفر قاتا زا نامرآ
متفر ومدرک تسرد ومعضو و رس ومتسش ومتسد

.... نوریب

مشیپ دموا ادیآ

؟ دش مومت : ادیآ

دش مومت هرخ باال هرآ -

یتم سال هب : ادیآ



یشاب تم -سال

زیم رس میرب مزیزع ایب : ادیآ

هربب ونم متفگ نامرآ هب ، مدش نوتمحازم زورما منم -
مدربن یلو هنوخ

میلیخ هزات ، یمحارم هیفرح هچ نیا مزیزع اباب هن : ادیآ
هنیبیم وشسورع مماباب دش بوخ

نییاپ متخادنا ومرس ومدیشک تلا جخ

ریگب دای نامرآ نیا زا یتسه یتلا جخ ردقچ وت : ادیآ

؟ هریگب دای یچ نم زا : نامرآ

ور ییوررپ : ادیآ

هبجعت االن دوب ییوررپ هچ مناخ زانط یرادن ربخ : نامرآ
؟! مگب وتاراک هنومن زانط ،، یموناخ هدش بیجن

ههههن ناااامرآ -

زیم رس میرب بخ ،، نامرآ نکن شتیذا اااا : ادیآ

سالم نامرآ یاباب اب هکنیا دعب و زیم تمس میتفر مهاب
مور هبور منامرآ ادیآ رانک متسشن میدرک یسرپلا وحا



... دوب

و میتسش ورافرظ ادیآ اب میدروخ وراهان هکنیا دعب
... هنوخ دنوسر ونم نامرآ شدعب

دعب زور کی

ومدش رضاح میراد کالس عراز داتسا اب حبص زورما
دوب نامرآ دروخ گنز میشوگ هک نوریب متفریم متشاد

مزیزع منوج -سالم

مرد مد نوریب ایب یموناخ :سالم نامرآ

مدمویم مدوخ یدموا ارچ ااا -

هگید ایب مقشع لا بند مایب هتساوخ ملد : نامرآ

مایم االن هشاب -

راوس متفر ومدرک یظفادخ نامام اب ومدرک عطق ویشوگ
مدش نیشام

ریخب تحبص مموناخ :سالم نامرآ

ریخب ماوت حبص مزیزع -سالم

دوب رارق زورما هاگشناد تمس تفر ودرک تکرح نامرآ



میدب لیوحت داتسا هب وتکام

مه قشاع مه رخآ رد یلو میدش یهورگمه مهاب روز هب
دوب هداد داتسا هک یتقو زا رتدوز زور ود مه و میدش

میدرک رضاح ونومتکام

تشادرب بقع یلدنص زا وتکام ودرک کراپ ونیشام نامرآ
داتسا زیم یور تشاذگ وتکام وس کال لخاد میتفر مهاب

مهاب و نامرآ و نم هکنیا زا اهوجشناد مومت هک مگب دیاب
اب یکبلن هزادنا دوب هدش نوشامشچ تفج ندوب هدید

ثعاب رتشیب ام ی هدنخ و هدنخ ریز میدز نامرآ
دنوم زاب نوشنهد ودش نوشبجعت

شوت تفر هشپ نیدنبب ونوتنهد ؟ هیچ یااو : نامرآ

هراد بجعت اب و هرد مد داتسا مدید متشگرب هظحل هی
؟! ننکیم یروطنیا ارچ انیا ااااو هنکیم ام هاگن

داتسا -سالم

مدآ لثم وندرک عمج ونوشدوخ داتسا ندید اب همه
نتسشن

یدموا رانک نامرآ اب هک منیبیم عراز مناخ :سالم داتسا



.. مموناخ هلب : نامرآ

داد یتوس داتسا ولج هوا هوا

مهِا مهِا -

ندموا رانک ماهاب عراز مناخ مگیم هزیچ : نامرآ

هی و شزیم فرط تفر ودرک نومهاگن کوکشم داتسا
درک تکام هب یهاگن

هک یریوصت لثم اقیقد هرادن فرح هدش یلا ااع : داتسا
تحار نوتلا یخ هرمن تباب هدش مداد نوتهب

میتسشن میتفر و میدرک رکشت ومیدز یدنخبل

تفر ودرک نداد سرد هب عورش مداتسا

هنوخ مرب متساوخیم و متشادن کالس هگید

... تفر ودنوسر ونم دموا یلو تشاد کالس نامرآ

دعب دزیم فرح نفلت اب تشاد نامام هنوخ لخاد متفر
درک عطق هکنیا

ینامام -سالم

مناخ سورع :سالم نامام



؟! مناخ سورع ؟! یچ ناه - 

هساو دز گنز نامرآ نامام ، مناخ سورع هلب : نامام
تاباب مدز گنز ، مگب شاباب هب دیاب متفگ یراگتساوخ

هساو مدب ونوشباوج هک مدز گنز من اال نایب وگب تفگ
میتشاذگ یراگتساوخ رارق بشما

مدرکن یراکچیه هک نم ؟ دوز ردقنیا ارچ نامام یاااو -
تسین مه اهاط هزات مرادن سابل

ور متشاذگ تساو مسابل ، یرادن یصاخ راک : نامام
نایب مگب تفگ متفگ شهب مه اهاط ، تتخت

نیرت لوه نم زا هک امش نامام ااهوا -

هدب ماجنا وتاراک ورب نزب فرح مک : نامام

فووا هشاب -

ینومسآ یبآ راولش تک هی نامام مدید مقاتا لخاد متفر
دموا مشوخ شزا دوب یلا ع تخت ور هتشاذگ

عیرس متشاد تقو تعاس ۸ بش ات نم و دوب ۱ تعاس
مادص نامام هک مداد ماجنا ولحارم و مومح لخاد مدیرپ

دز



هگید نوریب ایب رتخد یشن لیلذ یهلا زانط : نامام

هگید مایم االن نامام یاااو -

شاب دوز : نامام

هنوخزپشآ وت متفر تسار هی ونوریب مدموا مومح زا
مقاتا متفر و مدروخ راهان

نامرآ زا خساپ یب سامت ات ۵ مدرک میشوگ هب هاگن
متفرگ وشرامش متشاد

ولا : نامرآ

؟ یتشاد مراک مزیزع -سالم

مدش نارگن رتخد وت ییاجک سپ یموناخ :سالم نامرآ

مامح -

؟! تعاس ود : نامرآ

موهوا -

؟؟؟ رتخد هربخ هچ : نامرآ

تارب دعب حاال هراد هلحرم نم نتفر مومح -
؟ یراد مراک مشب رضاح بش هساو مرب ماوخیم ،، مگیم



هدش گنت تادص هساو ملد مقشع هن ،، مزیزع هشاب : نامرآ
مونشب وتادص متساوخیم دوب

مشب تادف -

تمنیبیم بش هدب ماجنا وتاراک ورب بخ ، هنکنادخ : نامرآ
مموناخ

ظفادخ ال عف مزیزع هشاب -

ظفادخ : نامرآ

دوب ۴ تعاس دمویم مباوخ یلیخ مدرک عطق ویشوگ
... مدیباوخ و ۵ تعاس هساو گنز ور متشاذگ ومیشوگ

دموا رد میشوگ مر آال یادص هک مدوب باوخ قرغ

... یشوگ نیا حور وت یا داااایم مباوخ فووووا

مدیباوخ و ۶ هساو گنز ور متشاذگ هرابود ویشوگ

دش دنلب میشوگ یادص هرابود ۶ تعاس

مدز درس بآ تشم اتدنچ ومدش دنلب تخت ور زا روز هب
متروص وت

ات متفر مشب رضاح ات هشکیم لوط تعاسود هک اجنوا زا



مشب هدامآ

لوا مشیارآ زیم تشپ متسشن ومدیشوپ وراولش تک
شدعب مدز ینومسآ یبآ مشچ هیاس شدعب مدز کیکنپ

مه یرگیج رژ هی مدز لمیر ومدیشک کزان مشچ طخ
یلا اع مدش یلا اع لویا مدز

وت متخیر جک وماهوم یولج و متسب ومدز هنوش وماهوم
ور یاشفک مدرک رس ومتشادرب ومیبآ لا ش متروص

مدید هگید راب هی ومدوخ هنیآ وت زا ومدرک ماپ ومیشرف
متفر ومداتسرف مدوخ هساو سوب هی مدوب هدش یلا ع

هدرک دروارب هک روطنومه اقیقد دوب بش ۸ تعاس نوریب
مدشیم هدامآ متشاد تعاسود مدوب

ششیپ متفر هنوخ دوب هدموا اباب

منوجاباب -سالم

یدش لکشوخ هچ مرتخد :سالم اباب

منوجاباب نونمم  -

نم منزب فرح تاهاب ماوخیم نایب هکنیا لبق مرتخد : اباب
رظن هیبوخ رسپ و شتسانشیم هک مه اهاط مدید ونامرآ



منودب ور وت رظن ماوخیم هتبثم نم

نییاپ متخادنا ومرس ومتفگن یزیچ

یضار ماوت ؟ هیچ هساو مرتخد توکس نیا :االن اباب
یتسه

هلب : متفگ و نییاپ متخادنا ومرس

مرتخد یشب تخبشوخ هللا شنا هکرابم سپ : اباب

اباب نونمم -

دموا هنوخزپشآ زا هلجع اب نامام دموا نوفیآ یادص
نوریب

ندموا ندموا : نامام

وت زانط یاج شاب مورآ مکی یلوه ردقنیا ارچ مناخ : اباب
یراد سرتسا

و لخاد ندموا شداوناخ و نامرآ ودرک زاب ورد تفر اباب
نوشتوعد ییاریذپ تمس هب اباب یسرپلا وحا و سالم دعب
متسد داد ور ینیریش و لگ ودوب نم رانک نامرآ درک

ملدزیزع یدش لکشوخ دقچ : نامرآ



یدش پیتشوخ ماوت مزیزع یسرم -

دنلب نم شدعب مکی میتسشن و ییاریذپ لخاد میتفر
مکی متساوخیم مرایب ییاچ هنوخزپشآ متفر ومدش

منک تیذا ونامرآ

مدیشچ وشمکی متخیر رکش و کمن نامرآ یاچ یوت
شمتشاذگ دوب هدش نیریشو روش دوب هزم دب یلیخ

متفر ومتشادرب ور ینیس منکن یطاق ات مدوخ فرط
مساوح هظحل هی متفرگ نامرآ یاباب یولج لوا نوریب

ییاچ نومه شاباب مدید متشگرب یتقو نامرآ هب تفر
حاال ااایاادخ یاااو تشادرب ور دوب نامرآ صوصخم هک

مساو وربآ نم هک هروخب ور ییاچ نوا شاباب منک راکیچ
یهلا زانط اادخ یا ، حاال منک راکیچ اایاادخ هنومیمن

یولج یروطنومه تسین مدآ لثم تیزیچ چیه هک یریمب
مدوخ هب نامام یادص اب هک دوب هدز مکشخ نامرآ یاباب

یاااو متسشن ومتفرگ نوشولج ور یاچ هیقب ومدموا
هریم موربآ نم هنرگو شدروخن شاااک ااایادخ

وهی دوبن وگباوج ماعد بخ یلو مدوب اعد لا ح رد ملد وت
ریز دز وهی ودروخ ور یاچ زا پولق هی شاباب مدید

هفرس



تفر موربآ مرس وت کاخ یاو

شلا ح دروخ شهب مداد ومدروا بآ ناویل هی متفر مدیرپ
دموا اج هک

؟! دوب نیریش و روش یاچ نیا ارچ : نامرآ یاباب

مشخ اب نامام و اباب نم فرط تشگرب ارس ی همه وهی
دوب هدش خرس هدنخ زا هک منامرآ ندرکیم مهاگن

متفگ و نییاپ متخادنا ومرس

اقآ هساو ور ییاچ نوا نم ماوخیم ترذعم هدنمرش -
شنیتشادرب هابتشا امش مدوب هدروا نامرآ

هدنخ ریز ندز همه وهی

و روش یاچ نم هب یتساوخیم هنکن درد تتسد : نامرآ
؟ موناخ یدب نیریش

مدوب هدش خرس تلا جخ زا و متفگن یزیچ

هی نینکن شدز تلا جخ نیا زا رتشیب اااا : نامرآ نامام
هک هنکب مرسپ اب تساوخیم ملگ سورع هک دوب یخوش

دشن

منک رکف ملگ سورع تفگ شنامام هدادن باوج هوا هوا



هنئمطم نم باوج زا

رود یلصا ثحب زا مینک شمومت تشذگ هلب : نامرآ اباب
مهاب نرب اه هچب ات نیدب هزاجا هگا عراز یاقآ میشن

ننک تبحص

تقاتا دیرب نامرآ اقآ اب ناج زانط هرادن یلکشم : اباب
نینزب فرح

اباب هشاب -

نم قاتا لخاد میتفر نامرآ اب

دروخ گنس هب شریت بشما مموناخ یخآ : نامرآ

تفر مووربآ وگن یچیه نامرآ -

وگب وتافرح حاال بخ مموناخ هشاب : نامرآ

ماوخیم و ماوخیم دامتعا و دهعت میگدنز وت نم نامرآ -
انیا ریغ یشاب هتشاد متسود لوا زور لثم هشیمه هک

ماوخیمن یزیچ هگید

لثم هشیمه هک شاب هتشادن کش ،، مموناخ مشچ : نامرآ
متقشاع لوا زور

متفگ ومدز یدنخبل



؟ یچ وت بخ -

نیمه نومکرتشم هیگدنز هب تبسن اقیقد منم : نامرآ
مراد وراظتنا

؟ نوریب میرب ، هلح سپ بخ -

هسوبب ور یموناخ داوخیم ییاقآ شلبق یلو هرآ : نامرآ

هزاجا هدرکن دقع یموناخ اب هکینامز ات ییاقآ ریخ هن -
هسوبب ور یموناخ هرادن

ولوچوک سوب هی : نامرآ

ریخ هن -

منک تلغب لقادح بخ : نامرآ

ولوچوک یلو هشاب -

مدرک شلغب منم درک ملغب مکحم نامرآ

هدیم مهب یصاخ شمارآ هی هبوخ یلیخ شلغب

هگید نوریب میرب هسب نامرآ بخ -

یسرم ،، مموناخ میرب هشاب : نامرآ

مزیزع یشهاوخ -



ندید ورام یتقو نوریب میتفر مهاب

نیریش ونومنهد ؟ دش یچ مزیزع نوج زانط : نامرآ نامام
؟ مینک

نییاپ متخادنا ومرس ومدز دنخبل

شتسه هلب نم باوج نتسه یضار مداوناخ هگا -

؟ هیچ نوترظن عراز یاقآ : تفگ اباب هب ور نامرآ یاباب

هکرابم هک هللا شنا : اباب

اوه تفر لِک و تسد یادص وهی

نتفگ کیربت نامرآ و نم هب و

تسد داد ودروا رد ورتشگنا هبعج شفیک وت زا شنامام
نامرآ

سورع تسد نکب ورتشگنا مرسپ نامرآ : نامرآ نامام
ملکشوخ

تفگ دنخبل اب ومتسد وت درک ورتشگنا ودز یدنخبل نامرآ

میگدنز هب یدموا شوخ مموناخ : نامرآ

مراد تسود -



ادرف دش رارق و میدش دزمان نامرآ ونم بشنوا هص خال
شیامزآ باوج ندموا زا دعب و میدب شیامزآ میرب مهاب

.... مینک صخشم ور یسورع خیرات

... دعب هامکی

دعب وشیامزآ میتفر یراگتساوخ زور یادرف نامرآ و نم
نومجاودزا یارب ودموا شیامزآ باوج هک زورراهچ

صخشم ونومجاودزا خیرات نوماه هداوناخ دوبن یعنام
و نم و دموا ام ی هنوخ هب دقاع بش نومه و ندرک

... میدموارد مه دقع هب نامرآ

مه هام کی نیا وت و میتشاد تقو یسورع ات هام کی
وزاهج مه میدیرخ زاهج مه میدرک یسورع دیرخ

... میدیچ

.... دوبن هنوخ هیارک هب یزاین و تشاد هنوخ نامرآ

و مراد هاگشیارآ تبون ۸ تعاس همیسورع زور زورما
ملا بند دایب نامرآ هک مرظتنم من اال

کنکداب هی هک مدزیم ترُچ متشاد لبم یور روطنیمه
ات متفر صاخ و ماع یانعم هب دش هدیکرت مشوگ لغب

متشگرب و متفه نومسآ



مودک منیبب باال مدروا ومرس و مدیشک قیمع سفن
مدید ور انیبم هک دوب یروعوشیب

لقاع اهاط هکنیا اج هب ؟! یراد ترس وت لقع وت انیبم -
هدرک تنوید هنکب ترت

هشیم کورچ تتسوپ وشن هجوگ مناخ سورع : انیبم

هرخسم -

هواگ سَم : انیبم

مدیدنخ هه هه هه -

هدموا نامرآ وشاپ یدیدنخ یدایز بخ : انیبم

؟! دزن گنز میشوگ هب ارچ سپ -

ور اال متحا متیشوگ یدوب ترُچ وت یلا عبانج نوچ : انیبم
هدوب تنلیاس

هتنلیاس ور مووهوا -

هگید میرب وشاپ بخ : انیبم

؟! یایم ام اب ماوت هگم -

هرآ : انیبم



ایب وت دعب منک سالم نوماقآ هب مرب رازب لوا هشاب بخ -

مد ملا بند دموا اهاط یتقو هتدای مایم منم مریخ هن : انیبم
مناخ هنم تبون ؟حاال یتخیر هزم دقچ هاگشیارآ

نوریب تفر وتفگ ونیا

اااامیدرک یریگ بجع فوووا

هتسشن بقع مه انیبم مدش نیشام راوس ونوریب متفر
دوب

مزیزع -سالم

؟! یا هلصوح یب ردقنیا ارچ مقشع :سالم نامرآ

مدیرپ و دنوکرت کنکداب مشوگ لغب امن واگ مدآ هی نوچ -
باال

؟! واگ یتفگ یک هب وت یوووه : انیبم

دنوکرت کنکداب هک یرخ نومه هب -

مشیم مگید مکی ، واگ ،، رخ ؟ یتخادنا هار شحو غاب : انیبم
نومیم

هتقح -



مگیم اهاط هب : انیبم

هنوسرتیم هچب راگنا وگب ورب -

ااادش رید نک سب مزیزع زااانط : هدنخ اب نامرآ

ورب هشاب -

؟ یتشادرب وتلیاسو همه : نامرآ

مزیزع هرآ -

وهاگشیارآ مد دنوسر ورام ودرک نشور ونیشام نامرآ
تفر

همیهف تسد ریز متسشن نم و لخاد میتفر انیبم اب
موناخ

نیتفگ مشاداد دقع هتدای تفرگ تاعد مناخ همیهف -
تدوخ یسورع هللا شنا

یشب تخبشوخ هللا شنا مناخ لگشوخ هرآ : همیهف

نونمم یلیخ -

متروص شیارآ هب درک عورش مناخ همیهف هص خال

مامشچ شیارآ هب شتسد زونه موناخ همیهف وتشذگ مکی



یروطنیا تفگیم همیهف هب یه هک مه انیبم نوا دوب دنب
نک شکاپ هتشز هن هن نزب یگنر نیا نکب یروطنوا نکب

دوب هدرک مف کال نزب هگید گنر هی

هک دادیم ماجنا وشراک تشاد همیهف

..... گنشق راگنا منیا هک مگیم : انیبم

مدز داد و هدب همادا متشازن

مریگیم ادخب هدب نوا هبوخ نیا یگب هگید هملک هی انیبم -
؟! یکوا منکیم یچیق خیب زا وتاهوم نوا

مریم نم هچ نم هب نلصا مدز فرح هگید هگا هشاب : انیبم
مگیمن میچیه منیشیم

وگن یچیه کرد هب -

وشراک مه همیهف و یلدنص ور تسشن تفر انیبم هص خال
داد ماجنا

دوب نامرآ دروخ گنز میشوگ هک دوب رهظ کی تعاس

مزیزع منوج -

هریگب وراهاذغ نیا دایب وگب انیبم هب مموناخ : نامرآ



یسرم مزیزع هشاب -

انیبم یاهآ -

دادن ومباوج

! ؟؟ یرک انیبم -

هن تفگ هراشا اب انیبم

هنیبب تسین اجنیا هدب اهاط گرم ادخ ؟! یدش الل ااااو -
هدش الل شنز

ناه ،، روعوشیب یراد راکیچ اهاط اب یووووه : انیبم
؟! هتچ

ریگب نامرآ زا وراهاذغ ورب -

دیفس نامرآ ترکون : انیبم

راک وراذغ ریگب ورب وشاپ اااایدش هزمشوخ یلیخ ایگزات -
هرب داوخیم هراد

هشاب شیییا : انیبم

هکنیا دعب و دموا وتفرگ نامرآ زا وراذغ وتفر انیبم
داد ماجنا ور مشیارآ ی همادا همیهف میدروخ ونوماذغ



دوب هدشن مومت مراک زونه و دوب هتشذگ یتعاس هس
راوید وت منوبوکب ور همیهف تساوخیم ملد مک مک هگید

مدش هتسخ دشن مومت مناخ همیهف مگیم -

وتسورع سابل یرب ینوتیم دش مومت یموناخ ارچ : همیهف
یشوپب

؟ مشوپب ومسابل مکمک یایب هشیم انیبم ،، نونمم -

نکب یهاوخ ترذعم وت : انیبم

؟ هبوخ ماوخیم ترذعم هشاب -

هبوخ هرآ : انیبم

ومسابل هک درک مکمک انیبم و قاتا لخاد میتفر مهاب
درک مهب یهاگن هی مشوپب

یشب تخبشوخ هللا شنا یلا ااع یدش یلا ااع زااانط : انیبم

مزیزع یسرم -

تسار مدید هنیآ وت ومدوخ نم ونوریب میدموا قاتا زا
.... مدوب هدش لکشوخ یلیخ تفگیم

نونمم یلیخ مدش یلا ع مناخ همیهف -



هشاب تکرابم مناخ سورع منکیم شهاوخ : همیهف

نونمم -

همیهف تسد ریز تسشن تفر انیبم و یلدنص ور متسشن
هنک تسرد وشاهوم ات

دوب نامرآ دموا هاگشیارآ رد یادص تشذگ مکی

منک زاب ورد دیاب نم نک ربص : انیبم

ینک یف تال داوخیمن نیشب ااانیبم -

دید ونم یتقو نامرآ مدرک زاب ورد متفر ومتفگ ونیا
دز شکشخ

مقشع نامرآ -

هب وهی هک مدیسوب وشپل و ولج متفر هرادن هدیاف مدید
درک مهاگن هناقشاع و دموا شدوخ

مموووناخ یدش گنشق ردقچ : نامرآ

مییاااقآ یسرم -

مهاب وتفرگ ومتسد شدعب و ومتسد داد ولگ هتسد نامرآ
یلک دعب و هیلتآ میتفر و میدش نیشام راوس میتفر



همه میدیسر یتقو میدرک تکرح نلا س تمس هب سکع
لخاد میتفر و نوملا بقتسا هساو رد مد ندموا

و نلا س طسو میتفر میتفگ دمآ شوخ همه هب هکنیا دعب
میدیصقر مه شوغآ وت مهاب

دوب ماش نامز و دوب هتشذگ یتعاس دنچ

میتفر نامرآ اب ندوب هدرک نیازید ادج زیم هی ام یارب
زیم تمس

نامرآ مگیم -

ملکشوخ منوج : نامرآ

ماش عقوم زا دایم مدب نم هرب وگب هرادربملیف نیا هب -
هریگب ملیف نومندروخ

؟ ینئمطم : نامرآ

موهوا -

مگنشق هشاب : نامرآ

و مشیپ تشگرب و هرب هک تفگ رادربملیف هب وتفر نامرآ
... میدروخ ور نومماش ییاتود



اباب اب هکنیا دعب دوب تاالر زا نتفر تقو ودوب بش رخآ
راوس نامرآ اب مدرک هیرگ یلک نم و میدرک یظفادخ انیا
نانک قوب قوب نومرس تشپ منیشام یلک ومیدش نیشام

متشگرب ندرک رود رود یتعاس کی زا دعب نداتفا هار
تمس هب نامرآ تسین نومرس تشپ ینیشام هگید مدید
زا عیرس میدیسر هنوخ هب یتقو ودرک تکرح هنوخ

درک لغب ونم دموا ودش هدایپ نیشام

هریگیم درد ترمک ناااامرآ نیمز مرازب ناااامرآ -

دنبب وتامشچ وت طقف شابن نارگن هشیمن میزیچ : نامرآ

؟ یچ هساو -

دنبب وت  : نامرآ

هشاب -

دش هنوخ دراو نامرآ و متسب ومامشچ

ینک زاب وتامشچ ینوتیم :حاال نامرآ

هدش نیئزت عمش و زر لگ اب هنوخ لک مدرک زاب ومامشچ
دوب

هدش لکشوخ یلیخ اجنیا مزیزع نااامرآ -



هک هدشن مموناخ یلکشوخ هب : نامرآ

مراد تسود نامرآ -

مسک همه مراد تسود منم : نامرآ

نوماهرس ی هلصاف میدوب هدش هریخ مه یامشچ وت
مابل یور ونامرآ یابل یغاد وهی و دشیم رتمک و مک تشاد

.... مدرک شیهارمه منم و دیسوب ونم نامرآ مدرک سح

زاب ومیگدنز زا یدیدج یا هحفص نامرآ اب نم بشنوا
.... مدش یلهاتم یایند دراو و مدرک

دعب لا س جنپ

مان هب ولوچوک رسپ هی بحاص لا سراهچ دعب نامرآ و نم
دلوت نشج شساو و دش هلا س کی زورما دارآ میدش دارآ

میتفرگ

همع همع *

تساهاط ی هلا سراهچ رتخد ورهم ،، دوب ورهم

مگنشق منوج -

؟ یتِب کیِت نم هب هشیم همع : ورهم



مزیزع هرآ تندز فرح نیا اب مدرگب ترود نم یهلا -
مدیم تهب مکیک

تفگ مشوگ مد مشیپ دموا دارآ اب نامرآ وتفر ورهم

یتخاس مساو هک ییابیز یگدنز نیا تباب مموناخ : نامرآ
منونمم تزا

متفگ و مدز یدنخبل

گنشق یلیخ زیچ همه میگدنز هب وت ندموا اب مقشع -
رکشورادخ دش رت گنشق نومیگدنز دارآ ندموا اب و دش

هتشرف زا یکی و داد رارق مهار رس ور وت ادخ هک منکیم
.... درپس نم هب وشاه

نایاپ

مدرکیمن رکف تمدید هک یزور نآ

یوش مناج زا یا همین تسا رارق یزور

... ینم ناج مامت ،، رگید تسا هچ ناج ی همین

#saba_sh78

: هدنسیون نخس



تباب یمارگ ناهارمه تمدخ بدا ضرع و سالم اب
و رختفم رایسب نیتشاذگ نامر ندناوخ یارب هکیتقو

و هشاب هدوب نوتق عال دروم نامر هک مراودیما منونمم
هدشن نومیشپ نیتشاذگ شندناوخ یارب هکیتقو تباب

نیشاب

... هشاب نوتبل یور دنخبل هشیمه هک هللا شنا

قح ای ماک هب مایا

۹۹ تشهبیدرا

#saba_sh۷۸


