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خاد مان هب

اتمه یب قشع : نامر مان

:رایو هدنسیون
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دش مرید فووووا +

یگیم ونیمه هشیمه هشاب هتشاد یگزات وگب یزیچ  _هی

ظفادخ سگرن خهلا متفر  +نم

شاب تدوخ بظاوم مزیزع ظفادخ _ 

مدید ور هطیرفا هدازهاش هک نوریب متفریم هنوخ زا متشاد  

مزیزع یریم ییاج + 

هبوخ یلیخ مراد غارس کشزپ مشچ رتکد هی نم  _اااا

مشتادف تشاد ملا وس هب یطبر  +هچ
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متفریم متشاد ینیبیمن هدش فیعض تامشچ راگنا هخا _ 

یرادن بدا ال  +صا

میزوما تسد _ 

شزا ال صا نتسه نم یردامان هطیرفا مناخ نیا متشادن وشلصوح اعقاو هگید

هتفیش دوخ هرتخد منک شکرد منوتیمن تقو چیه دایمن مشوخ  

مدش تکرش دراو و تکرش مدیسر  

دیبوخ مناخ هیضرم  +سالم

یساکع نیرب هرارق سییر قاتا ورب ملگشوخ _سالم

متفر نم هشاب  +اها

مدش دراو ومدز و سییر وقاتا  رد

یاه تکرش نیرتگرزب زا یکی منکیم راک تعیبط زا یساکع تکرش کی وت نم

یساکع
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هنکیم هکیت هکیت ینک هابتشا یراک هنکن ادخ باصعا القویب خادب مراد سییر کی

هشیساکع نیبرود هراد شزرا شارب هک میزیچ اهنت شنوبز اب ور  وت

ینعی دز تسد شهب هشیمن  

وت  +ایب

مدش قاتا دراو یمتاح یاقا نومه ای سییر یادص  اب

مریگب ور یراک همانرب مدموا دیشابن هتسخ  _سالم

هاگشزرو کی هب میرب دیاب زورما هبوخ + 

؟ هاگشزرو _!

هاگشزرو یرباص مناخ  +هرا

میریگیم سکع تعیبط امزا یلو _ 
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متسنودیمن نیتفگ هبوخ + 

متشادن یروظنم دیشخبب _

سکع ات هتساوخ ام وزا ندنل یاه هاگشزرو نیرتگرزب زا یکی هاگشزرو +نیا

میراد وراساکع نیرتهب ام هرخ باال نوشهاگشاب زا میریگب

تفگ دعب و مهب تخادنا شامخا نوا اب یهاگن  هی

یایم مه وت بخ + 

متفگ داشگ دنخل هی  اب

یساکع هساو _

تفگ و تخادنا یهاگن  هی

یایم نم رایتسد ناونع هب وت یساکع هب هچ وتو هن هک همولعم ههه + 

مشچ  _هلب
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وت دز دب یلیخ یساکع هساو مرب ومخا یاقا واب میرادرب و لیاسو ات نوریب متفر

ششششیا رهاوخ اوا رنن سول هرسپ مقوذ  

دزو رز دنب هی نوا هاگشزرو وات متسشن نیشام وت متفر لیاسو نتشادرب زا دعب

متفگن یچیه منم  

میدیسر وش هدایپ + 

هک داتفایم تشاد مکف دوب لگشوخ و گرزب یلیخ مدید ور هاگشزرو و مدش هدایپ

ندمویم نتشاد یشزرو یاکاس اب رسپ یلیخ هی مدید  

ابیرقت دوب ماباب وسلا نسمه هک یمدنگ وج شاهوم و دنلب یدق اب اقا هی وهی

نم هب ور دنخبل هی واب درک یسرپلا وحا سالمو یمتاح یاقا امواب تمس دموا

وت میتفر درک ییامنهار لخاد هب ورام و درک یسرپلا وحا مرتحم یلیخ و درک

هگرزب بتوفاال نیمز نیا ردق هچ یاااو دوب خیلا یلدنص یلک نمچ نیمز و هاگشزرو

کال هرتم هی راگنا نویزولت  وت

تفگ نوووج یمتاح هک مدوب ندرک هاگن لا حرد  

شاب بظاوم افطل رایب ومنیبرود ورب یرباص مناخ + 

مشچ _ 
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وت متشاد متفرگ و نیبرود و نیشام تمس مدییود دوب ولبات زا رپ هک سنلا وت متفر

یلیخ دش بلج ولبات هی تمس مهاگن هک متفریم رو منماد واب مدزیم مدق سنلا

ایادخ یاااااو تسکش نیبرود و مهب دروخ یکی هک مدوب اشامت لا حرد دوب لگشوخ

مزیرب مرس وت یکاخ  هچ

تفگ یسیلگنا هب هک ور یدرم هی یادص  

نوتمدیدن دیشخبب مناخ + 

مدینش  ور

اه منک راکچ ور انیا نم االن هنکن تراکچ مگب ادخ هگید یروک ضرم و یدیدن _

تتنعل ادخ منک راکچ ور یمتاح یادص یچیه ونیا  

هدنخیم هراد مدید هک منیبب وفرط متشگرب هک مدوب هملک نتفگ حلا  رد

مدرک شاگن مدش دنلب دشو رتشیب مصرح  

یمهفیم یچ وت ناج گنخ هخا یدروا نم رس هچبالیی االنوت ینودیم یدنخیم +

مراودیما یلو مدب شف متسین دلب یسیلگنا هک منم یتسین دلب هک مه یسراف اه

ینعی یچ پیتشوخ بیکرت دب یا هوهق وم هرسپ تلک وت هروخب یسراف نیمه

تشز پیتدب  
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مدینش ور یمتاح یادص هک مدوب دادیب و داد لا حرد  

هسرب منهذ هب یرکف هی ات متسب ومامشچ منیبب و بقع مدرگرب متسنوتیمن سرت زا

ور یمتاح یادص هسریمن منهذ اتهب جنپ نوا هرخسم یاکج زجب یچیه فووووا

مدینش

یرباص مناخ +

اقا نیا هک مدمویم متشاد نم یرباص یاقا ادخب _....

یچیه هک یخاتسگ و ورپ رتخد هی وت هزرا یب یدرک راکچ اه یدرک راکچ +وت

وتراسخ هرذگن تزا ادخ منیبرود اب درک راکچ نک هاگن رسواپ یب ندوک هنودیمن

مریگیم تزا  

تفگ هک تراسخ طقف رکشورادخ متفگ بل  ریز

یجارخا امش + 

مراد زاین راک نیا هب اعقاو نم منکیم شهاوخ یمتاح یاقا هرادن ناکما ههههن _

منکیم شهاوخ نوتزا  

مدرواین ترس هیبالیی ات وش رود ممشچ ولج  +زا
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هفاک تمس متفر و متفرگ یسکات و یدورو رد تمس متفر و متشگرب تینابصعا اب

میمیمص یاتسود ) نسوس و ابرلد هک هنوخزپشا وت متفر و مدش وراو هلجع (اب

ندش هنوخزپشا دراو متشپ  

متفرگ و وراج و مدیشوپ ودنب شیپ و یلدنص ور متخادنا و مدروا رد ومیل تک

هک منک عورش متساوخ دوب راک زیمت منک خیلا ومصرح متسنوتیم هک یزیچ اهنت

مدینش ور اتود نوا یادص  

ینابصع یچ زا هدش یچ زاب هتچ یوووه یلد: + 

مدش جارخا _ 

؟ یییییچ : نتفگ مه اب ودره +!

نیدینش هک نیمه نیرخب کمس نیرب نیرک _ 

ینکیم راکچ حاال یااو + 

تکرش وت مرب دیاب هگیم همهفب ماباب هگا مزیرب مرس وت یکاخ هی دیاب منک راکچ _

منک  راک
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ردقنیا هطیرفا نوا ندرک لمحت تعاس جنپ هخا هگید یگنخ مه وت فوووا +

هتخس  

منیبن ونوا تخیر ماش عقوم ابش هکنیا رطاخب نم هطیرفا یگیم یراد تدوخ _

راب رازه مونشب و مناخ یاه هکیت تعاس جنپ هک ییاج مرب حاال متفرگ هنوخ متفر

منیبب ور گرزب ناخ نادار تاراختفا مرب و....ای یضحن وت هگب مهب ماباب مونشب  

ینکیم ادیپ راک هگید هتفه هی ات وگب ریگب تلهم تردپ زا ورب وت مرظنب بخ _ 

راک مودک یدج + 

هگید یراک هی منودمیچ  _نم

میدرک ومدا اتدنچ سامتلا سین نوتدای یساکع نیمه رس هگم بخ سین یراک +

یراد یا هگید لح هار  _وخ

دش یجرف دیاش ریگب وتلهم هتفه هی وت مرظنب : نسوس

هشیمن هگید یچیه یتخبدب زجب تقو چیه نم هساو + 
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دش دیاش یشابن دیماان ردقنا  _وت

وگب نوشهب ماش رس هنوخ ورب وتاالن مرظنب یلد:  

نشاب هدیمهف نوشمه منک رکف اتاالمن ندنخب مارب انوا ات مدش جارخا مگب + 

سرد ماوخیم تکرش زا مدش جارخا نیمه هساو هنیگنس ماسرد یگب ینوتیم _

منوخب  

جارخا هن ندیم افتسا هنوخ وت ندنوخ سرد هساو ناج لخ + 

یدرک هراشا یفیرظ هتکن  _هب

ماجنیا قشاع نم منک راک مدوخ هفاک نیمه وت تشازیم ماباب شاک  +یا

هشیمن بوسحم راک وت هساو اجنیا نوچ هگیم وت یاباب هگید _ 

مشیمن نم یلو دشیم دوب نادار  +هگا

وت ات هدب تلهم هتفه هی وگب شهب هنوخ ورب هشیمن یروجنیا وش دنلب : نسوس

مینکیم ادیپ میدرگیم ییات جنپ میترانک مهام ینک ادیپ یراکی  
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دعب منک زیمت ور اجنیا مکی یلو هشاب + 

یلدنص ور مندنوشن ونتفرگ وماتسداتود هک مدش دنلب  

هنکشب یزیچ میاوخیمن میدیرخ وراجنیا یافرض هزات ام نیبب +

مرادن ورافرض نتسکش یادص هلصوح ال صا منم اقیقد _ 

هگید هنوخ مرب سپ نم مدش دوبان نیدرک مبیرخت اباب هشاب + 

دش یچ وگب گنزب بش ورب  _هرا

متنارگن یلیخ نم وگب یلد:هرا  

کوا + 

شود هی مقاتا وت متفر عیرس مدیسر ات هنوخ تمس متفر و مدش نیشام راوس

نم نومییاتراهچ سکع باق هک تخت تمس متفر ومدیشوپ وماسابل و متفرگ عیرس

هک مدوب ارکف نیمه وت هدش گنت ازورنوا هساو ملد میدوب نامام و اباب و نادار و

دش هدز مقاتا  رد
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وت  +ایب

هرظاح ماش مناخ مارا _ 

مناخ اراس نونمم یلیخ + 

دنلب زیم و گرزب ییاریذپ وت متفر و مدرک بترم ومدوخ و هنیا یور هبور متفر

یب هشیمه هرهچ الو یهس هدنخ و اباب مخا زا نعمج همه مدید هک یرباص یاقا

زیم رس متسشن و مدرک سالم مدش جارخا ندیمهف هک دوب مولعم نادار توافت  

یدش جارخا +

نم هزیچ ..._اااا

دوب ریخ و هلب شباوج ملا  +وس

 _هلب

یایم تکرش ادرف  +زا
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شهاوخ منک ادیپ راک هی هک نوتزا ماوخیم تلهم هتفه هی منکیم شهاوخ _اباب

منوج اباب منکیم  

ینک راک تکرش وت دیاب شدعب هتفه هی طقف یلو هشاب +

؟ نیدرک لوبق _!

 +هلب

دوز هچ رکشورادخ _ 

هن یدوب اج همه منک رکف هگید ندب راک تهب هک تسه ییاج ال: یهس  

شابن نارگن ال صا وت مزیزع منکیم ادیپ راک نم:نم

هک مید روخیم ماش میتشاد

تفگ اباب  هک

هدش یزیچ یتکاس مرسپ نادار + 

مدش یشزرو رظن زا سلا وج شناد نیرتهب  _نم
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نیرفا اعقاو ال: یهس  

منکیم و مدرک راختفا هشیمه تهب نم مرسپ نیرفا  اباب:

نوتودره زا نونمم : نادار  

نوریب فرخزم ثحب نوا زا نتفگ نوج شون واب مدش دنلب عقوم نومه منم

مدموا  

مدوخ هنوخ مرب هک مدیشوپ وماسابل و متفر رو بات پل اب مکی قاتا وت متفر

مدینش ور اباب یادص هک مدوب رد کیدزن  

یریم ییاج + 

مدوخ هنوخ مریم مراد _ 

یریمن + 

ارچ _ 
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ینومیم اج نیمه یدرکن ادیپ راک یتقو ات یلا عبانج نوچ + 

مرب هشیمن _ 

وت یلو نم یزارفارس و یلا حشوخ ثعاب هشیمه تشاداد زا ریگب دای مکی +هن

ترخسم و هنوگچب یراک نیا اب یشیم نم ندش دروخ ثعاب هشیمه ......

نیرتزیزع هک یسک هن جهبلا نم بیرخت و نادار زا فیرعت مدوب هدرک تداع هگید

هش شردپ باذع ثعاب االن یزور هی دوب شاباب سک  

دموا ال یهس هک مقاتا تمس متفر دش ریزارس ماکشا و تفر یک اباب مدیمهفن  

ینکیم هیرگ ارچ مزیزع + 

ال یهس وش تکاس _ 

ننک راتفر یروطچ شاه هچب هب هدادن دای زاناس هکنیا لثم + 

دموا نادار یادص هک مدب وشباوج متساوخ

هب ونم نامام مسا امود ینزب فرح مرهاوخ بدا اب هطبار رد یرادن قح _واالوت
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یدیمهف راین تفیثک نهد نوا  

متفگن یزیچ هک نم نوج نادار یلو + 

نم اب ایب مارا سین مهم مساو تافرح ال  _صا

ساسحا هشاب متشپ هک مراد ور یسک مراد شاداد مدرک ساسحا راب نیلوا هساو

درس و یگشیمه مخا نومه اب نادار هک باوخ قاتا وت میتفر داد تسد مهب رورغ

تفگ شندوب  

نک کاپ متاکشا باوخب ریگب + 

ریخب بش _

هشاب + 

تسب وردو تفر  

س شهب تسنوتیمن سک چیه هک دش درس ردقنا نامام گرم زا دعب هک یرسپ نادار

یلا حشوخ وهن دادیم نوشن ور یتحاران هن هک یا هرهچ هنک  الم
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ارچ مدرک رکف طقف هار وت دوب بوخ یلیخ اوه یور هدایپ متفر و مدش رادیب حبص

دش یروجنیا  

زا دعب مدرکیم هاگن مدرم وهب مدروخ هوهق وهی متسشن دوب هفاک هی نوبایخ رانک  

ردقچ مدرکیم هاگن اه هچب یزاب وهب اجنوا کیدزن کراپ هب متفر هوهق ندروخ

ندوب نیریش  

مدش ور هبور ال یهس هرهچ اب هنوخ هب مدورو  اب

ریخب تحبص  +سالم

مقاتا وت متفر و مدادن یباوج منم  

هرظاح هنوحبص مناخ مارا +

نوریب مرب ماوخیم مدروخ نم نوج اراس نونمم _ 

مناخ هشاب + 

نم مدرگب راک لا بند مرب منک کشخ وماهوم ات هنیا ولج مدموا و متفرگ شود متفر

مدرگب راک لا بند دیاب مراد هیامرس هداوناخ هی وت هک رتخد هی
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تکرش نوا وت مرب دیاب هشن ادیپ هگا منک ادیپ راک دیاب هک هیزور نیرخا زورما

منک راک یتفوک  

تعاس 4 نتسه همه مدید هفاک متفر هک دوب رهظ زا دعب  

مراودیما هیبوخ رسپ یلیخ ناسحا ندمویم مهب یلیخ شدزمان ناسحا و ابرلد

نشب تخبشوخ  

میزاسیمن مهاب مه هقیقد کی هک ششاداد ناساس و نسوس  

میمیمص مهاب یلیخ مساو هنومیم شاداد لثم همدوخ قیفر هک یلع ریما  و

مدموا نم  +سالم

یدرکن ادیپ راک هک همولعم تتخیر نیا :زا ناساس  

رکف اقا وگن مدوب هدرک بجعت   ممدوخ درک تقفاوم دوز ماباب یتقو بش نوا +

اترازه ایضعب ای میدیمن راک نگیم یرباص میلیماف مگیم هک نیمه هدرک وراج همه

نرایم هنوهب  

تهب ندن راک هدرپس همه هب ینعی : یلعریما
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اقیقد + 

دش دب یلیخ هک یروجنیا فووا یلد:  

اقیقد  +هرا

هنوخ دنوسر ونم ریما و مدش هتسخ هکنیا ات میدوب اه هچب اب یمکی  

ماش زیم رس متفر و مدرک ضوع وماسابل و مدش هنوخ دراو  

 +سالم

تفگ شدنخشین نوا الاب یهس :

یدموا شوخ  +سالم

تکرش یدرگیمرب یدرکن ادیپ راک زونه زور نیرخا ادرف  اباب:

متفگ بل  ریز
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هشب یجرف هی نسوس لوق هب مراودیما دایز تقو ادرف  +ات

مدینشن _ 

ناج شون اباب مشچ + 

زونه یدروخن یزیچ هک ال:وت یهس _

مریس + 

هشیم هگم _ 

مرادن وشباصعا دیمهف شدوخ هک مدرک شهب هاگن  هی

ادخ ها تخیریب و تشز هرسپ نوا ریصقت شمه مدیشک زارد و قاتا وت متفر

درک دوبان ومیگدنز هک هنک شتنعل  

درب مباوخ هک دش یچ مدیمهفن  

نادار # 
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مدش قاتا دراو دوب زاب شرد دروخ مارا قاتا هب ممشچ هک مقاتا وت متفریم متشاد

وشتروص یوت یاهوم و مدز دنخشین هی باوخ عقوم دوب زاب شنهد هشیمه لثم

هدش گنت شاندرک تبحص و ندیدنخ هساو ملد مدز رانک  

ات هنزیم رپ ملد االن یلو تفرگیم درد مرس مشیپ دزیم فرح ردقنا اه عقوم نوا

شاداد هگب مهب هرابود  

زج زج و متسشن شتخت رانک تفر نیب اهزا یشوخ نوا مامت قافتا نوا زا دعب

س جنپ یارتخد لثم زونه شزغم هک منئمطم یلو هدش گرزب ردقچ مدید وشتروص

و میدرکیم رهق میدرکیم یزابجل ردقچ میدرکیم ینوطیش ردقچ ولوچوک مناخ هلا

ات مهاب ابش یتقو ملغب دیرپیم و درکیم قوذ یتقو میدشیم یتشا مهاب عیرس

مدشیم رادیب مناخ یاه دگل اب حبص و میدیدیم کانسرت ملیف قاتا وت حبص  

و مدرک شکاپ عیرس متسد ور دیکچ ممشچ زا یکشا هرطق یلو دوبن مساوح ال صا

قاتا زا نوریب متفر ومتخادنا شور وتپ مدش ساسحا ویب درس رسپ هی لبق لثم

مدیباوخ مسابل ضیوعت زا دعبو متسشن مقاتا  ووت

مارا # 

هک مشاب هقبط هی طقف هنک ادخ تکرش مرب دیاب همیگدنز یازور زا دب زور هی زورما

اراس هک مدرکیم شیارا متشاد هنیا ولج ممخا اب منیبب وراباب هن نادار الهن یهس هن

هی یادص هقیقد دنچ زا دعب هک متسشن متفر هنوحبص زیم رس مرب تفگ و دموا

ودش دنلب اباب هیک مدیمهفن مزاب مدرک شاگن متشگرب مدینش مرس تشپ زا انشا مدا

تفگ و درک یسوبور شاهاب  
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یقداص یدموا شوخ + 

یرباص اقا نونمم _ 

یقداص یاقا یدموا شوخ ال: یهس + 

موناخ نونمم _ 

درم هی ورای تسانشا ردقچ ایادخ مدرکیم شاگن متشاد هناکوکشم هاگن هی اب نم

شفایق زا یلو تشاد مقاچ یمکش و دوب خیلا شطسو شاهوم هک نسم ابیرقت

منودیمن سین مدیاش نوبرهم دوب مولعم  

مدرک دوب هتسشن مولج هک نادار هب ور درک سالم منادار هکاب مدوب ارکف نیمه وت

متفگ یمارا  وهب

هیک + 

تکرش لیکو _ 

 +اها
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مدیدنخ ردقچ متخیر هوهق شور هراچیب مدوب هدید تکرش وت ور ورای نیا هرا

مدیدنخیم متشاد منم تخوس هراچیب زورنوا  

تفگ ودز دنخبل هی دید هک ونم

یبوخ مرتخد  +سالم

دیبوخ امش نونمم _ 

نونمم + 

درکن هیاض هبوخ هشاب یضار شزا ادخ یبوخ درم  هچ

متفگ هک میدشیم دنلب میتشاد و میدروخ ور هنوحبص یقداص اقا نوا  اب

تکرش مایب دعب هفاک رس هی مرب منوتیم نم  +اباب

ایب رتدوز _ 

مشچ + 
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هفاک تمس مدرک تکرح و نییاپ متفر و متفرگ ومفیک  

 +سالم

نوج مارا  اهر:سالم

ملگشوخ  +سالم

م عضو درکیم راک نومفاک وت نوبرهم و دوب لگشوخ یلیخ هک دوب یرتخد اهر

یدمارد عبنم هی تساوخیم دوب هدموا سرد یارب ناریا زا نوچ یلو دوبن دب شیلا

مراد شسود یلیخ هک نم هشاب هتشاد  مه

یشاب تیمارگ ردپ تکرش دیابن هگم یلد:سالموت +

مریم دعب اجنیا مایب رس هی متفگ یلو  +هرا

میدروخیم هنوحبص میتشاد ام ایب  _اها

یکوا +

مزیزع ایب  _اهر
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مدموا + 

نیشام راوس و نوریب مدموا و مدروخ زیچ هی عیرس منم و میتسشن زیم رس میتفر

تکرش تمس متفر و مدش  

ور یلمع لوف والرغو دنلب دق مناخ هی هک مدید و یشنم و مدش تکرش دراو

معالش دوب یعیبط هدوب بوخ شرتکد یلو مدید  

نیدب ربخ نوشهب افطل منیبب ور یرباص یاقا ماوخیم  +سالم

یرباص مناخ مشچ _ 

هسلج قاتا وت زا اباب ات یلدنص ور متسشن و اباب قاتا وت متفر ات مدنوم رظتنم

دموا  

هن؟ هگید میراد یچ تکرش ینودیم بخ +

هگید یطایخ تکرش _

میراد سابل دمو تکرش هن یطایخ + 
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نومه  +اها

ینک راک یاوخیم شخب مودک وت وت بخ _ 

همودک ال یهس زا هشاب نیرترود هک یشخب + 

هروخب متتشر هب هک ینک راک اگنیلدم یزا ساکع شخب وت ینوتیم وت بخ  

؟ هرود ممما +!

مارا _ 

هشاب + 

تفگ و تفرگ یا هرامش هی  دعب

وت +ایب

هشاب نم نس مه دروخیم شهب قاتا وت دموا وزان هزماب رتخد هی دعب هقیقد دنچ

ابیرقت  
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یرباص یاقا دییامرفب _ 

هنکیم ییامنهار ورامش برع مناخ مارا + 

میرب هشاب _ 

تفگ دزو یدنخبل  

دییامرفب  +هلب

شدوخ قاتا ووت نادار هک مدید وراه شخب مومت میتفر و میدش جراخ قاتا زا

راگنا دوب هدرک مخا روجی هخا پیتشوخ ردقچ مرب میشاداد نوبرق یهلا مدید

یضایر هلئسم نیرت تخس ای درکیم یسررب تشاد و ناهج لتاق نیرتگرزب هدنورپ

شهب نداد وناهج  

؟ هیچ تمسا +

ماهلا _ 

ممارا منم +ااا
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تییانشا زا متخبشوخ _ 

؟ ینکیم راک اجک وت روطنیمه منم + 

منادار اقا یشنم  _نم

هرا هگید هنیا مقاتا وت مرب نم سپ بخ  +اها

نیگب نیتشاد زاین یزیچ هنیمه  _هلب

لا وس  +هی

مناج _ 

؟ همودک ال یهس قاتا +

نتس بااله هقبط نو شیا _ 

رکشورادخ + 

هزاجا  _اب
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دموا گرزب هطیرفا یادص هک مدرکیم بترم ومزیم متشاد متسشن مقاتا وت متفر  

یبوخ مشتادف +سالم

هللا شیا _ 

یچ +

یش مادف هللا شیا _

یرایب موود دایز ینوتب منکن رکف یلو مگب کیربت تهب مدموا تنوبز نیا اب مهوت +

 هن

منیبن وروت ات مشیم جارخا و مرایمن هللا شیا _ 

مرادن وت یور ندید هب یا عالهق منم + 

افطل نوریب ورب همباصعا ور دب تادص ال یهس هنکیم درد ردقچ مرس فوووا _

نوریب تفر مومت تینابصعا  اب
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واال تمنک راکچ کرد  هب

دموا ماهلا هک مدوب مقاتا  وت

یساکع یارب اه گنیلدم قاتا میرب دیاب مزیزع + 

هشاب  _اها

نز نیا تسد زا نک تحار ونم ایادخ مدید زاب الور یهس هک اجنوا میتفر  

درد مرس دزیم رغ یسیلگنا هب یه گنیلدم نیا هک مدوب نتفرگ سکع حلا رد

هکینز تفرگیم داریا یه دوب هتفرگ

ور تشاذگ هدنورپ و قاتا وت دموا نادار هک مدوب هتسشن و مراک قاتا وت متفر منم

تفر فرح نودب و مزیم  

دوب اه هدنورپ وت مرس وت دموا یکی دشو زاب رد هک مدرکیم هاگن نوشهب متشاد

متفگ هک

انیا هیچ هساو یگب یتسنوتیم یتسین الل یزادنیم هدنورپ یایم یتقو + 
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دیشخبب _اها

مور هبور هتسشن هرسپ هی مدید و مدروا رد هگرب زا ومرس دوبن نادار یادص ادص  

امش + 

تسکش و نیبرود هک ینومه _

؟ نیبرود +!

هن؟ یراد مرمیازلا هکنیا لثم یبدا یب رب !_عالهو

درک تخبدب ونم هک هکیترم نومه نیا ورای هیک متفرگ هزات  

مش جارخا مه اجنیا زا یاوخیم یچ ییاجنیا مزاب یدرک متخبدب  +هه

منک یهاوخ رذع متساوخ طقف نم منودیمن ممم _ 

نیمه ینک یهاوخرذع +
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ظفادخ نیمه ماوخیم ترذعم تزا نم نیبب _ 

اباب  +ورب

رذع طقف هک هشاب هتشاد ور مدا هخا ردق هچ اوا ماوخیم ترذعم هگیم ورپ هرسپ

هنک یهاوخ  

دموا ال یهس هک نوریب تفریم تشاد  

یتشاد نومهم مزیزع  +اا

تفر دزو دنخشین و درک هاگن نم هب هرسپ  

 _هن

یتفرگ رسپ تسود یتفگ تاباب  +هب

مخم ور یتفر زورما یفاک هزادنا هب بخ وش هفخ نیبب _ 

یدج + 
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متفگ هک نوریب مدمویم قاتا رد زا متشاد متفرگ ومفیک و مدش دنلب جما  زا

هنیمه تراک هشیمه هخا نکن کش + 

یرب ینوتیم یراد لکشم _ 

دیسر منهذ هب یرکف هی  وهی

متفگ ال یهس هب مدز دنخبل  هی

مریم + 

شنیشام راوس تشاد منک ادیپ ور یتخبدب الی ویه نوا ردات مد متفر عیرس

دشیم  

ماوت اب ههاقا یه اسیاو +

ینم  _اب

مینزب فرح هشیم  +هرا
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یتشادن ومتخیر لمحت دش یچ _هه

هگید مینزب فرح ( غورد ) دوبن مه یروطنیا  +هن

مرادن تقو _ 

کرد +هب

وش راوس ایب هرتخد _ 

ماوخیمن +

هاوخن _ 

هشاب  +ها

متفگ و مدش نیشام راوس  

میرب + 
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؟ اجک هغبان مناخ _

مگب تهب ات ورب تفیرعت زا نونمم یلیخ + 

مرب میقتسم بخ _ 

ورب .....+هرا

میدیسر + 

؟ اجنیا _!

هشچ هگم  +هرا

؟ هخا ینوبایخ هفاک _!

ایب شششیا + 

مدوب نوترما رظتنم مشچ _ 
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امرفب مدرک رما  +حاال

هفاک تمس میتفر و میدش هدایپ نیشام  زا

یبوخ لیعامسا ومع +سالم

یدموا شوخ مرتخد نونمم _ 

نونمم + 

هماهاب الم ویه دموا مدای هزات هک متسشن زیم کی ور متفر  

ههاقا _ 

متسه یناساس + 

اجنیا نیشب  _ایب
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یراد راکچ وگب بخ + 

مورولج تعاس دنچ دایم دبم هک یسک زا یدرک یراک یدرک تخبدب ونم وت نیبب _

شتخیر هشاب  

منک راکچ بخ + 

ینکب یراکی دیاب وت دموا مشوخ بوخ رسپ نیرفا _ 

تفگ و درک یروج هی وشفایق  

راکچ تقونوا + 

تمشخبب ات ینک ادیپ راک مارب دیاب _ 

؟ بخ ایهن یشخبب ونم وت سین مهم ال صا نم هساو نیبب +!

ینک کمک مهب یدرک هک یراک یازا رد یاوخیمن ینعی ؟ یچ ینعی _ 

دوبن تساوه تدوخ وت مدرکن یراک  +نم
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یدروخ نم هب  _وت

یدیدیم ور هگید اج هی یتشاد نک لوبق + 

دوب وت ریصقت یلو هشاب فوووا _

یاوخیم راک یچ هساو + 

یشاب گنخ ردقنا مدرکیمن رکف یاااو _ 

روطچ +

شوهاب ترظنب داوخیم یچ هساو وراک مدا هخا _ 

متفگ و مدرک یروط هی ومنهل  

هغبان  +ای

منک ادیپ راک تارب دیاب اجک زا نم حاال بخ _ 
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یگب دیاب وت هگید وشنوا +

ظفادخ مرادن غارس یراک  +نم

تفر دشو دنلب  

ورپ هرسپ _ 

تفگ و درک هاگن مهب دنخشین هی واب تشگرب وهی هک مدادیم شف شهب متشاد  

مراد غارس تساو راکی + 

یدج _ 

ینکیم هشاب یراکره وگب لوا + 

منکیم همولعم _ 

تسایروجچ تیزپشا + 
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یتسنودیم مراد ناروتسر مد وخ نم  _عیلا

عهیلا متسنودیمن  +هن

هیچ شراک بخ _ 

یشب نم زپشا دیاب  +وت

یلیخ ...._اها

؟ یراد یزیچ یناروتسر وت؟!اها زپشا نم ؟! یییییچ _!

تتخپتسد یروجچ منیبب لوا دیاب هتبلا منوخ وت  +هن

هدب ربخ مهب ادرف ینکب ینوتیم مرکف + 

هاگن شنتفر هب متشاد تفر و زیم ور تشاذگ وشرامش هک مدوب گنه کال نم

تفگ یچ مدیمهف هزات هک مدرکیم  

هیزیچ یهاش رسپ اه هیک هدرک رکف ورپ ردقچ نیا هخا نوا راکتمدخ  نم
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مدروا وتییاچ مرتخد + 

ومع یسرم _ 

هفاک متفر و مدروخ ور ییاچ  

 +سالم

هدش یچ یلد:سالم  

رایب + 

ویچ _ 

دنبشیپ و شکتسد + 

ارچ؟ _!

یضوع وش مراکتمدخ ایب هگیم ورپ هرسپ + 
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نیشب ایب وت یگیم یچ _ 

وک نسوس + 

هرخب سابل نوریب هتفر _ 

؟ ارچ +!

ناساس دلوت _ 

 +اها

هدش یچ وگب  _وت

هدش یچ یچ + 

ارچ یدوب یبصع ناج گنخ فوووا _ 

........+اها
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مدرک فیرعت شساو و ناتساد  

ههههیلا  _ع

یگیم یچ + 

یتساوخیمن راک هگم وت مارا _ 

ارچ + 

هگید راک منیا  _وخ

مش شراکتمدخ مرب هخا فوووا + 

شوهاب زپشا هن راکتمدخ _

هراد یقرف هچ  +وخ

تراک مه یلیخ یایب و ینک تسرد اذغ طقف شارب دیاب یروجنیا هراد قرف _

هکبس  
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منک لوبق ینعی + 

یروبجم ینیبن الور یهس تخیر یاوخیم  _هگا

منک رکف دیاب متفگ شهب منودیمن + 

هشدلوت ادرف هک دیرخ میرب وش دنلب بخ _ 

میرب یکوا + 

تس کی ناساس هساو مدرمیم متشاد هگید میتفر هار یلک و نوریب میتفر یلد اب

و میدروخ اذغ میتفر تفرگ لگشوخ یلیخ دنبتسد هی مه یلد و متفرگ مرچ

مدوخ هنوخ متفر شدعب  

دوب یناساس شیلیماف متسد وت متفرگ ور هرسپ نوا هرامش ومدرک ضوع وماسابل  

ندز ور هنوخ رد هک مدرکیم رکف متشاد  

بش تقو نیا هیک + 
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مدید و نادار هک مدرک زاب ورد متفر  

 +سالم

لخاد دموا و تفگن یچیه  

سالم متفگ + 

تفگ و درک مهب یهاگن  هی

رایب با مارب +ورب

افطل وگب متسین تراکتمدخ _ 

برای+ با متفگ ورب مرادن هلصوح ال صا مارا +

مرایب مرب مدش روبجم هک تفگ یدج ردقنا  

؟ یدروخ امرس یدز کسام و کنیع ارچ +

تشادرب وشکنیع و کسام هک مداد شهب با
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هی روجنیا ارچ تتروص هدش یچ نادار +

یدرک اوعد ابکسی هدرک تاهاب وراکنیا +یک

تفگ و دروخ و با

مباوخب منوتیم اجک +

هدرک تاهاب وراکنیا _یک

مرازب دیاب اجک وماسابل +

هدش یچ وگب مگیم تهب مراد نادار فوووا _

یلوضف +

وگب یلو هن ممما ینعی یچ یلوتوک سابع _نز

مش یسک نز مرب هن مریگب نز دیاب +نم

متفگ و مدرک لر تنک ومدوخ یلو دوب هتفرگ مدنخ

یگیمن +

_هن

یگب منکیم رارصا مراد نم راگنا ال صا وگن بخ +

تسب ورد و مقاتا وت تفر

هچ ینعی هدش یروجنیا ارچ نیا ایادخ

نادار #

دیاب سین هنوخ بشما مهاباب متشاد هسلج اتدنچ زورما دوب هدننک هتسخ یلیخ

سک چیه مدید هک مدش هنوخ دراو و گنیکراپ وت متفر منک لمحت ور هکینز نوا

اعقاو مولج دموا ماهلا هرهچ هک متفرگیم شود متشاد قاتا وت متفر هنوخ وت سین
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نوریب مدموا مومح وزا مدز یدنخشین یتفلچ واپ تسد مکی طقف هیبوخ رتخد

دوب اباب دروخ گنز میشوگ هک تخت ور مدیشک زارد ومدیشوپ ومیگنوخ یاسابل

مرسپ +سالم

_سالم

ترفس هک متفگ ماهلا هب نم یدموین هک هبوخ هدرس یلیخ اجنیا یلو مدیسر +نم

نم دوبن ات نک یگدیسر اراک هب ادرف وت سپ ننودیمن هیقب منک رکف یلو هدش وغل

هشن ساسحا

؟ نیرادن یراک هشاب _

ظفادخ مرسپ +هن

ور یشوگ مدرک عطق ظفادخ نتفگ نودب

مدینش هدنخ یادص هک متشازیم تخت رانک زیم ور وملیابوم متشاد

هداسیوا رد مد ششیارا لوف هفایق و هاتوک سابل هی الاب یهس مدید هک رد مد متفر

دایم درم هی یادص مدید هک قاتا وت مرب متساوخ

مقشع یدموا شوخ +

مزیزع نونمم _

میروخب ماش میرب بخ +

مک مهاباب تنایخ ربارب رد تنایخ یعیبط هتبلا قمحا هرتخد شساو مفساتم اعقاو

هرایمن

نوریب منزب هنوخ اتزا مدیشوپ وماسابل متفر

هربخ هچ اجنیا +

یتفرن تاباباب هگم ییاجنیا وت مممما ال: یهس _

یتسه یک +وت
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میگچب تسود ال: یهس _

یشوپیم باوخ سابل تیگچب تسود هساو +

نادار هزیچ _نم

متفگ هرسپ هب ور هک نوریب مایب هنوخ زا متساوخ

نوریب وشمگ سین ماباب یدروا سناش یچ ینعی ینودیم رورغ و تریغ +

نوریب تفر و درک ال یهس هب هاگن هی هرسپ

نادار یتفریم ییاج یتشاد +

نوریب مرب متساوخیم _

تفر نوا حاالهک مگیم +

درک مکیدزن وشدوخ و متسد هب دز وشتسد

رانک +ورب

دش هنوخ دراو اباب عقوم نومه هک درک ملغب

مقشع +

هربخ هچ اجنیا تسه مولعم _

دوب هنوخ وت درم هی اب تنز +

یضوع هرسپ اااه هگید درم هی ایاب وت _اب

متسین وت لثم +نم

هتندرک یهاوخ رذع ضوع _

منک یهاوخ رذع هک مدرکن یراک +نم

دموا نوخ مکی منهد زا هک متروص وت دز ومتمس دموا شادراگیداب زا یکی ...........
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مارا #

هتفرگ اوعد یروجنیا هدید هرسپ اب ور هرتخد دعب هدش یکی قشاع دیاش

هش قشاع هک هراد مبلق نوا هگم امینزیم فرح نادار هرابرد میراد مارا فووا

شقاتا وت متفر هیلوا یاه کمک لیاسو اب ومدرک مرگ ریش متفر

منوج یشاداد +

یاوخیم یچ _

مدروا ریش تارب یچیه +

مروخیمن _

منیبب دیاب متتروص یباوخب مارا ات روخب +

سین یزاین _

هاگشناد سلا وجشناد ثمال یریمن هاگشاب همه نیا عگم گنخ وت ها هگید وش دنلب +

هک تشاد شزرا هرتخد نوا ال صا شیدزن ارچ شمع اوا یشزرو رظن زا تسه مه

یدز ور هرسپ نوا شرطاخ هب

مدزیم فرح یروجنیمه و مدوب هتسب وممشچ

نوریب ورب مدروخ وریش +

اه هنم قاتا اجنیا _

بشما باوخب حلا +وت

ادخوروت _

نوریب ورب سپ بخ منزب فرح مرادن هلصوح ال صا نم مارا نیبب +

مایب یراد هلصوح _یک

هک درک هاگن یمخا هی اب
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اوا ینکیم هاگن یروجنیا ارچ _

مباوخب ماوخیم نوریب +ورب

منیشیم یگن الات _صا

دش م اوعد اباب +اب

هنزیم بوخ ردقچ شنس نیا اب اباب لویا _

ندز شادراگیداب ونم دزن +اباب

ینوج اباب هنودرد زیزع هک وت بخ ارچ _اها

االن؟ ینکیم هرخسم +!

وگب هن _هن

مدوب ال یهس اب هدرک رکف +

هطیرفا هکینز نوا رس ریز مزاب ینکیم یخوش _

+......

اه هیک هدرک رکف یضوع هرتخد تفگ مارب اناتساد مومت

یتفگن یزیچ _وت

درکیم زواجت مهب تشاد هک دزیم راز اباب لغب وت تفر هرتخد +

باوخب وت هشاب _اها

یدش لا یخیب رکشورادخ +

یشاداد ریخب بش _

نوریب +ورب

هشیمن مک تزا یزیچ ریخب بش یگب _
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نک شوماخ و قرب دایم مباوخ +

یضوع مدیم تنوشن اه هیک هدرک رکف لا غشا ارتخد نوریب قاتا زا متفر

هنوخ تمس متفر و متفرگ و نادار چییوس و مدیشوپ هیپوتلا متفر ....

نادار #

زارد تخت ور منم قاتا زا نوریب تفر عیرس و تفگن یچیه هک مارب دوب جبلا

مدیشک

هی دزیم فرح تشاد طقف دوب نامام گرم لبق هک یرتخد نومه دوب هدش اقیقد

شسفن متفگ یم شهب هشیمه دنب

ردقچ هک مدرکیم رکف متشاد هفقو نودب هنزیم فرح مه تشپ ردقنا هریگیمن

هشیم مولعم شدنخبل هکاب شپل ور چلا اصوصخم هدنخیم یتقو هشیم لگشوخ

دیشکیم خر ب وشلا چ شمه نتفرگ سکع هساو بقال نوا دایم مدای

نومنیب هداتفا هلصاف ردقچ

نشور نویزولت و دوب کیرات هنوخ مروخب با نوریب متفر هک مدوب ارکف نیمه وت

هک حلا تمس متفر هدرکن شوماخ و نویزولت و هدیباوخ هتفر ترپ ساوه رتخد

تسی ن امار مدید

تفر دشو یضار دوز ردقنا مناخ ارچ وگب ایادخ یاااو

ور متشگرب متفرگن ومچییوس دموا مدای هک رد تمس متفر ومدیشوپ ومتک عیرس

نییاپ متفر عیرس سول هرتخد هنکن تراکچ مگب ادخ سین مدید مریگب هک حلا زیم

هنوخ تمس متفر و متفرگ یسکات و

مارا #

نینک زاب ورد +

یضوع هرتخد هنک تتنعل ادخ ندادیمن باوج منوشمودک چیه و مدزیم داد

نوریب دموا اباب یادراگیداب زا یکی هک مدرکیم دادیب و داد متشاد
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نوتنیبب داوخیمن اقا نیرب مناخ +

رانک ورب مرادن یراک ماباب اب نم _

هنوخ دراو ود واب مدز رانک ور هرسپ

رگ هلیح یضوع هکینز هدب ومباوج ااااااه ییییاجک ال یهس +

ترس ور یتفرگ ور هنوخ اه هتچ ال: یهس

یضوع یلیخ _

ادج شزا ونم یکی هک مدرک خیلا ومصرح مومت ومدیشک شاسیگ زا وشتمس متفر

مدید مولج وراباب هک شهب مدادیم شف متشاد یروجنیمه منم درک

یراد راکچ اجنیا +وت

هکینز نیا نیبب نک او وتامشچ اباب مراد راکچ اجنیا _نم

تسد تقو چیه یسک دوب هدز ونم ماباب هدش خرس متروص فرط هی مدید وهی

دوب هدزن ونم تقو جیه یلو تفگیم ازسان مهب دیاش دوب هدرکن دنلب مور

نوریب _ورب

زا ردقنا ومشاداد ونم یردپ وت هرا هدموا نومیگدنز رس هچبالیی ینیبیم مریمن +

مراد یشاداد هریم مدای یتح هک رفنتم مه وزا یدرک رود مه

دش شعنام یکی هک مشوگ وت هنزب هرابود تساوخ

نادار مدید هک مدرک فرط تمس وم ور

نوریب دروا هنوخ زا ونم و تفرگ ومتسد

منزب مکی ات نک ملو +

منزیم وروت منم ینزب فرح هگید مکی _

مریگیم زاگ وروت منم یدرک دوخیب +وت
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تفگ و مهب درک هاگن میدوب رد مد

دایم تهب ندوب گس +

مدب وشباوج متسنوتن دشو نیشام راوس

میبصع یلیخ بخ وگن یچیه +

ماجرس متسشن تکاس

حلا وت متخادنا متشلا وب وتپ مقاتا وت عیرس متفر و هنوخ میدیسر

باوخب لبم ور +ورب

درب مباوخ ات مدرک رکف ردقنا مباوخب متخت ور متفر و متسب مکحم مرد

نادار #

مدیشک زارد و شور متشاذگ وتشلا وب هپاناک ور متفر

لخ گنخ هرادن لقع هرذ هی هنووید هرتخد

هگب یزیچ هی تساوخیم زورما منهذ وت دموا ماهلا هرهچ ومتسب ومامشچ مدرک رکف

دیاب مدش تحار شاه یتفلچ واپ تسد زا شمنیبیمن مه ادرف زا هگید هبوخ

وملیاسو تکرش مرب دیاب منومب منوتیمن هک هرتخد نیا اب مدوخ هساو مریگب هنوخ

شهب و منک روج و عمج ومدوخ راک هشتقو هگید مدوخ تکرش مرب و منک عمج

منک یگدیسر

مارا #

ومسابل مدروخ امرس راگنا دایز دوبن بوخ حملا متفرگ شود متفر و مدش دنلب

مدید وتعاس سین نادار مدید هک مروخب هنوحبص ات هنوخزپشا وت متفر ومدیشوپ

دوب رهظ ابیرقت

دروخ گنز میشوگ هک مدروایم رد هلیسو لا چخی وت زا متشاد

یلد +هلب
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یدز گنز دش یچ ییاجک _

یک +هب

هگید یناساس _هب

ال صا تفر مدای فوووا +

رتخد یگنخ سب _زا

منزب گنز شهب نک عطق وت هشاب +

یدب ربخ هرن تدای هشاب _

یکوا +

ال ویه هب مدز گنز و مدرک عطق ونفلت

داد باوج قوب اتدنچ زا دعب

دییامرفب +

متسه یرباص _

متسه یناساس منم +

مدوب هدز گنز راک یارب +

میتسرفب میشنم هب ونوتقباس دیاب _

مهب یدز مویداتسا وت هک مینومه نم هگنخ فوووا +

یا هتخبدب نومه وت _اها

تدابا دجو تخبدب +

مه هگا ینکیم عورش هک دوب یکوا هگا هگب وراراک تهب ات دایم ممیشنم منوخ ورب

یریم هک هن

هشاب +
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تخبدب ظفادخ _

+ورپ

تفگ منوا متفگ ویچ همه و یلد هب مدز گنز مش رظاح متفر و مدرک عطق ویشوگ

تفریم مدای مزاب هنرگو تفگ هبوخ هرن مدای ناساس دلوت

ال ویه هنوخ تمس متفر و متشاذگ مناساس وداک وملوک وت متشاذگ مه وماسابل

و مدز و گنز متفر گرزب و کیش یوال هی دوب لا حاب یلیخ شنوخ هنوخ هب مدیسر

شلا س تسیب راگنا هک مدید و باذج لا سنایم مناخ هی هک وت متفر ندرک زاب ورد

دوب

مدموا راک هساو نم +سالم

مگب و طیارش تارب ات وت میرب یدموا شوخ _سالم

مشچ +

تفگ نوناق یلک دزو فرح یلک و متسشن و میتفر

تراک مراودیما هدرک ودر زپشا هدات هتفهود نیا یوت اقا مگب ونیا مه رخا +رد

هشاب بوخ

منکیم ومدوخ یعس _

اجنیا دایم یراک زیمت هساو راکتمدخ هی مرب دیاب هگید نم بخ +

هشاب _

هنوخزپشا وت هزیم ور مه ینک تسرد دیاب هک ییاذغ تسیل +

یکوا _

هنوخزپشا تمس متفر منم و تفر یناطلس مناخ

منک یزپشا هگید اجی دیاب مدوخ زاب میراد زپشا نومدوخ هنوخ وت جبلا ردق هچ
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نم یروخیم وت هیچ انیا هخا هنک تتنعل ادخ هک دوب ییاهاذغ هی مدید وتسیل متفر

ناروتسر زپشا یلال خهلا مدز گنز منوخب منوتیمن مشمسا

نوج +سالمخهلا

مزیزع _سالم

ماوخیم کمک +خهلا

مزیزع هدش یچ _

یراکیب +

همتحارتسا تقو _هرا

یسیلگنا سبیچ دناشیف شمسا تسه ییاذغ هی هبوخ +

هتدوخ هدیشوپ غرم نومه یسیلگنا سبیچ دنا شیف _

ادخب واال شور نرازیم هیچ امسا نیا وخ اعقاو +ااا

هخا هدیشوپ غرم ن رازب _

هرت لا حاب ادخب +هرا

ونیا یراد راکچ _وخ

هک مریگب ور هیهت زرط متساوخیم مرب تنوبرق مه ور هیقب مزپب مدلب هگید یچیه +

دش تسرد

ظفادخ ردام هشاب _

ظفادخ +

ندنوخ زاوا و نتخپ مدرک عورش و مدرک مرس کالمم ومدیشوپ و دنبشیپ متفر .....

دوب رظاح یچ همه مدوب اذغ ندرک تسرد حلا رد منک رکف دوب یتعاس هس

زیم ور مدرکیم بترم ور افرظ متشاد
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واال یمی رژ یاذغ گیمه هزات هروخیم همه نیا دعب هروخب داوخیم وشمه هش تتفوک
متشازیم فرظ وت ور اهاذغ و مدنوخیم گنها متشاد

رتخد یا تساوخ تلد یرو ره هدب تسار هدب پچ هدب یرادن یرادیرخ وت لد +یا

وگن غورد وگن غورد رفولین یااااو رفولین ارحص ........

هن؟ ینوخیم زیچ وهی ینکیم بیکرت مهاب ور همه _!

هدموا ال ویه مدید باالو مدروا ومرس

یلوضف +

ینکیم رکف یچ _وت

رظاح تراهان مرب منوتیم +نم

یکوا _

ات هدزاود راه ان مایم اتهن تشه تعاس تنوحبص یارب منکیم عورش ومر اک ادرف زا

تشه ات مایم تفه تعاس مماش مین و +کی

مدنسپب حاال رازب _

یدنسپن نک رکف +هه

یرب ینوتیم _

مرب و مریگب وملیاسو مرب نم هشاب +

تهب مگب ومرظن مروخب وراذغ اسیاو هظحل هی _هن

مراد تقو نم هشاب ممما +

هگید یراکیب _

اه وشن +ورپ
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متسییر نم نودب وتدوخ دح مهوت _

ندادن تدای ینزب فرح یروطنیا مناخ هی اب یرادن قح +

دیشخبب هنافساتم _هن

دوب مولعم منکیم شهاوخ +

هیکت راوید هب منم دروخ ور اذغ و زیم تشپ تسشن مشدعب و تفر هرغ مشچ هی

میدیم وشندروخ اذغ و مداد

یلیخ هن مشتروص تشاد مشیر هت یا هوهق یامشچ یا هوهق یاهوم اب رسپ هی

وت یدوب یک رگیج اباب نووج طسو دح هزنرب یلیخ هن دوب دیفس

تفگ هک مدوب ارکف نیمه وت

مگب ومرظن دش مومت تندز دید هگا بخ +

ایهن یدیدنسپ ممهفب تفایق زا مدرکیم یعس متشاد _نم

ییوگشیپ +ااا

تخوس تساو ملد یدب ماجنا وتراک ینوتیم اذغ دوبن دب بخ +

هرسپ اباب هن _اااا

یچ +

مشوپب ومسابل متفر نم یچیه _

مدید هک نوریب مدموا و متفرگ وملیاسو و مدوب هتشاذگ وماسابل هک یقاتا وت متفر

باال هریم هراد الم ویه

ظفادخ +

ظفادخ _

هفاک تمس متفر و مدش یسکات راوس و نوریب متفر ....
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لدی

رازن ادص یب ور وریشوگ مگیم یه گنخ رتخد تشادرب هگا ها

هدش یچ : نسوس +

مارا هدیمن باوج _

نیمه هساو راک رس دیاش +

دیاش _

مارا #

تفگ یلد هک ناروتسر متفر جنپ تعاس

ینارگن زا مدرم هدب باوج وباحاص یب یشوگ نوا +

مدش مادختسا شللو _

رکشورادخ +

مدیم تهب یراکی تیمادختسا هساو بخ : نسوس

یچ +

مینک نییزت ور اجنیا _ایب

مدموا یکوا +

دشو مومت نومراک هک دوب شش اکیدزن تعاس

میدوب ناساس رظتنم ندوب هدموا همه اه هچب .......

نادار #

مدرک تکرح تکرش تمس و نوریب هنوخ زا حبص متفر

مدرکیم عمج متشاد وملیاسو و مقاتا وت متفر مداد باوج رس واب درک سالم یشنم

وت دموا ماهلا هک
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نادار +سالماقا

_سالم

نیریم ییاج +

منکیمن راک تکرش نیا هگید _نم

نینکیمن +راک

متفگ و مداد هیکت زیم هب ومتشپ

+هن

همه هخا تفرگ مدنخ شفایق زا دوب هتخیر شچو ول بل دوب هدش تحاران شفایق

هخا هشیم تحاران یخی هوک کی نتفر زا یک ندوب لا حشوخ نم نتفر زا

ینکیم کمک +

هتبلا هتبلا _

متفگ هک نوریب مرب متساوخ و میدرک عمج ولیاسو مهاب

یریگب خاالق شوخ سییر هی مراودیما +

ندش دراو ال یهس و اباب هک رد تمس متفر و مدز یدنخشین

تمس متفر و مدش نیشام راوس و نوریب متفر نوشرانک وزا مدرکن نوشهب یهاگن

مدوخ تکرش

و مدزیمن رس شهب دایز یلو متشاد یلخاد نیازید تکرش کی نم مدش تکرش دراو

ندرکیم وراکنیا هگید یاکیرش

هب تکرش وت ندرک راک هساو منتفگ و اکرش اب هسلج زا دعب و مدش تکرش دراو

تسایر قاتا وت متفر و مدرک عاالم مه اجنوا دارفا مومت

+سالم

دییامرفب _
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متسه امش یشنم +نم

یرغ ال لکیه و دوب دنلب مشدق و دوب هدننک هریخ یلیخ شییابیز هک رتخد هی

تشاد

نونمم هشاب _

نیاوخیمن یکمک +

ریخ _

منوریب +نم

هاگن دوب مزیم ور هک مارا سکع هب مزیم تشپ متسشن و مدیچ ولیاسو نوریب تفر

رکف تخانشیمن و مارا زونه هک ماهلا متشازیم میراک زیم ور وشسکع هشیمه مدرک

همرتخد تسود درکیم

منک ماراک عمج و مساوح هرتهب مرکف وت دایم یلیخ ادیدج .....

مارا #

متفرگ وداک تارب منم منوج ناساس بخ

یتفرگ وداک ما وت +ااااا

هلخ _هرا

زا یلو هرسپ هکنیا اب ناساس مداد شهب مدوب هتفرگ ناساس صوصخم هک وروداک

شهب مداد و متشاذگ کیش یلیخ هبعج هی وت کسوس کی منم هسرتیم کسوس

هک یکیتس پال کسوس کی هک درک زاب یلا حشوخ واب تفرگ مومت قایتشا اب منوا

هدنخ زا مدوب هدرم هک نم هک دز غیج ردقنا یاااو شولج داتفا دوب یعقاو راگنا

منکن ترس وت کاخ هگید یا هنووید +

با وت میتخادنا هک زورنوا _تالیف

+ورپ
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ییوت _

+هدب

یچ _

کناج لخ ومیلصا وداک +

دوب نیمه _

یراد مزاب منودیم هک نم رایب +ورب

هشاب _

تفگ یلع ریما هک متفریم متشاد

میریگب سکع رایب متیشوگ مارا +

یکوا _

دوبن هک دوبن متشگ میشوگ لا بند یچره یلو متفرگ ور وداک و قاتا وت متفر

هگید :ایب ریما

تسین میشوگ +

بوخ یتشگ وراج همه  _اااا

تسین +هرا

مسرپب اه هچب زا میرب _ایب

شاب +

اجک تسنودیمن سک چیه هک میدیسرپ اه هچب وزا سنلا وت میتفر

سین راگنا هدش بیغ +......

مینزب گنز بخ _
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سادص یب .......+ور

تخبدب ال ویه ) ماشرا #)

ندز ور هنوخ رد هک میدیم لا بتوف متشاد و مدوب حلا وت

هیک؟ +!

نک زاب مییام _

لخاد ندموا هک مدرک زاب ورد متفر ندوب انیا میجبا

ییاد +سالم

کجورو _سالم

یدید و لا بتوف +

مدیدیم متشاد _هرا

مینیبب میرب +ایب

مایم منم ورب وت هشاب _

حلا وت تفر و مدرک شسوب

یجبا +سالم

ربخ هچ مزیزع _سالم

دایمن ترهوش یچیه +

هتفر تکرش یاراک هساو هرهش زا جراخ سین _هن

مینیشب میرب ایب +اها

؟ نیدروخ ماش +

میدروخ _هرا
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تشاد ممیجبا میدید ولا بتوف ناوشا اب میتسشن و دروا کفپ و سبیچ و تفر یجبا

دنوخیم باتک

ییاد +

منوج _

مینیبب کدوک همانرب +

یچ کدوک همانرب _هرا

هگید حاال رازب یزیچ واالهی منودیمن +

ممممممشچ _

دوب هتفرگ مدنخ شتبحص نحل زا

هک میدرکیم هاگن میتشاد و مرانک تسشن ممیجبا و متشاذگ کدوک همانرب متفر

تفگ میجبا

هروطچ تکرش یاراک +

عفال سین دب هبوخ _

رکشورادخ +

هروطچ ترهوش یروطچ _وت

نومجاودزا درگلا س هگید هتفه مهام میبوخ +

شیپاشیپ مگیم کیربت بوخ هچ _ااا

نونمم +

ماشرا یتسار +

مناج _

نایم نراد انیا نامام +
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حاال نایم یک متسنودیمن بوخ هچ _ااا

دایب اهنت نامام هرارق منک رکف هدایز مکی اباب یاراک تفگ +

هدش گنت شارب یلیخ ملد هبوخ _اها

مشگنتلد یلیخ منم اعقاو +هرا

تفگ یجبا کدوک همانرب مامتا زا دعب

هگید میرب +ام

حاال نیدوب _

هشاب لا حرس ادرف هک هباوخب هنوخ میرب عیرس دیاب هراد یقیسوم کالس ادرف +هن

هگید میشاب ینامام : ناوشا ×

هراد راک یلک ادرف مییاد میرب مرسپ +هن

میایب ادرف یلو هشاب ×

میایم هشاب +

نوتمنوسریم نم بخ _

ییاد : ناوشا +

منوج _

ماوخیم +با

مرایم االن هشاب _

 ور ناویل و نوریب مدروا با ور و مدرک وزاب لا چخی ورد هنوخزپشا وت متفر

هزریلم هراد و هزیم ور یشوگ هی هک مدید هک منک اج ات متشاذگ زیم وور متفرگ

ریما دوب هتشون شور هک متفرگ و یشوگ

نتشاذگ اج اراکتمدخ امتح هنکیم راکچ اجنیا نیا یک یشوگ
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+سالم

تسامش تسد هکنیا لثم هدش مگ نم تسود یشوگ دیشخبب _سالم

نتشاذگ اج منکیم رکف دوب اجنیا +هلب

مریگب نوتزا ور یشوگ مریگب مایب نم نییاجک امش هکنیا لثم _هلب

نوتساو مرایب نم ونوتسردا امش نیگب نوریب مریم مراد +نم

ام نینکیم فطل نونمم یلیخ _.........

رادهگنادخ نوتساو مرایم نم یکوا +

رسپ هی زا وهک تخبدب رتخد نوا سکع هنیمز ریوصت هک مدرک عطق ور یشوگ

ننوزیوا ردقنا ارچ ارتخد نیا ایادخ هشرسپ تسود امتح دادیم نوشن دوب نوزیوا

تخرد هراچیب هرسپ و تس وکاال راگنا منکیمن کرد اعقاو

تفگ ناوشا هک مدزیم فرح مدوخ اب متشاد

وک مبا ییاد +

روخب تساجنیا _ایب

یسرم +

نیشام وت میتفر و متفرگ و یشوگ منم و دروخ و با

ناکشا اب ترفاسم میرب دعب هتفه اال متحا +

یچ دایب نامام _ااا

میریم دعب دموا هکنیا ای میریم شندموا لبق هگید +هن

نیربیم و ناوشا هبوخ یروطنیا _اها

میرب یگداوناخ میاوخیم +هرا

هرذگب شوخ هبوخ یلیخ _اها
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نونمم +

رد مد وت نرب انوا یتقو ات منم ندش هدایپ نیشام وزا میدیسر هقیقد دنچ زا دعب

متفر دوب هداتسرف هرسپ نوا هک یسردا هب مشدعب و مدنوم

دوب کیش ناروتسر هی

مدش هزاغم دراو

مدش ور هبور رتخد هی هکاب

ستسب ناروتسر دیشخبب +سالم

مدروا ور یشوگ _نم

النیی ویه امش یااو +

!_هلب؟

؟ یناساس یاقا ینعی زیچ مممما +!

ور یشوگ دیشخبب متسه مدوخ ....._هلب

دموا ندنوخ زاوا لا حرد دنلب یادص اب تخبدب رتخد هک دنوم هفصن مفرح

یلد ینزیم فرح یک +اب

هدموا تسییر مارا _

دید ونم و درک او وشامشچ .....

مارا #

تروص وت ندز هساو هک یکیچوک کیک دشو زاب ناساس طسوت همه اه وداک

شتروص وت میدز و کیک لک درک توف و میدروا  و میدوب هدرک تسرد ناساس

و هیچ ایزاب یشحو نیا هدش بارخ ماهوم دز رغ ردقچ یااااو .....

هشاب متفگ منم هرایب ور یزاب لیاسو هریم تفگ یلد هک میدیصقریم میتشاد
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مارا +

_اه

هدرکن رید یلد +

شندروخ هنکن یاااو _

هشاب هدادن با هب یلگ تسد ای هشاب هداتفوین عقوم هی نیبب ورب هرخسم +

یکوا _

هدموا تسییر نوا تفگ یلد هک مدوب گنها ندنوخ حلا ورد سنلا رد تمس متفر

دش نوتتمحز نونمم نیبوخ +سالم

هن؟ یتسه مترپ ساوح تخبدب رب عالهو ریگب ایب دش !_هرا

سین یروطنیا مریخن +

متفر نم هشاب _هه

رکف و  میروخب کیک میتساوخیم مه ام هنومتسود ناساس دلوت وت نیایب یلد: +

رکشت هی نیا نینک

نونمم یلیخ _

نیایمن +

مفساتم _هن

؟ مارا هن هگم میدشیم لا حشوخ نیدمویم +!

مدنک وتتسوپ هن یگب ینعی هک درک مهب یهاگن هی یلد هک هن مگب متساوخ

_هرا

دموا مه المه ویه هک یلدنص ور متسشن سنلا وت متفر مشدعب

نوج مارا سییر یناساس یاقا یلد: +



70

میدموا شوخ یلیخ :ااا نسوس _

نم ور هبور تسشن و ندرک کیلع سالمو شاهاب همه

تساجک ریما +

هنزب چاق وکیک تفر منک رکف _

میدموا :ام ریما +

مارا هساو یلوا کیک : ریما

ریما یسرم _

شهاوخ +

هدموا ارچ محازم مدا نیا هخا   میدوب هدرک توکس همه ومیدروخیم کیک میتشاد

نومعمج وت

متفرگن هیده هساو یزیچ هنوتدلوت متسنودیمن نم ناساس اقا دیشخبب _

نییوداک نوتدوخ : نسوس +

دش هنودنه هزادنا مامشچ نم

ینکیم یروجنیا ارچ وتامشچ : ریما ×

هنزب فرح هدلب یروجنیا منیا +

درک هاگن ال ویه هک هدنخ ریز دز ریما

؟ یدنخیم ارچ ضرم +

تفایق دوب اه هچب نیا نیع _

هنووید +

دزیمن گنز مهب تقو چیه نادار هخا مدرک بجعت دوب نادار دروخ گنز میشوگ

+سالم
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ییاجک _

هفاک میدموا ناساس دلوت +

هنوخ مرب ماوخیم _

؟ نم هنوخ +!

_هرا

هنوخ مایم نم هشاب +

تلا بند مایم _

هشاب +

هک اه عقوم یضعب اعقاو تسین هککالدلب وسالمم یظفادخ درک عطق یشوگ

متفگ اه هچب هب ور هشیم مرواب هخی هوک نگیم  

هنوخ مرب ماوخیم هگید نم اه هچب بخ +

هگید یدوب ارچ یلد:اااا  

دایم هراد نادار +

وت دایب وگب _اها

میدرک هاگن ناساس هب یا هفایق هی اب همه

انوا زا مهام هک هراد قیفر و تسود هرخ +وخباال

یسانشیمن و نادار ال صا وت فوووا _

نوتفطل زا نونمم یلیخ مرب هگید منم بخ ال: ویه

ظفادخ : ریما و ناساس

منک تقردب رازب : ناسحا

تفر رکشورادخ +



72

مارا _

اینزیم کوکشم یلیخ وت نسوس یچ مارا +

دوبن یتفگیم وت هک یروجنوا یلو اباب _هن

.....+نم

دش عطق نادار یادص اب مفرح

میرب مارا : نادار

ناروتسر زا نوریب تفر و تفگ ونیا

ظفادخ اه هچب +

مدش نیشام راوس متفر و میدرک یظفادخ یگمه

دشیمن یزیچ یدرکیم +سالم

لته تمرازیم یرب مخم ور یروجنیه مه هنوخ میرب یاوخیم هگا نیبب _

نوریب مرب مدوخ هنوخ زا لته یرازیم ونم +

درک تکرح و تفگن یچیه

تفگ هک هنوخ میدیسر

منک راک ماوخیم نم یباوخب قاتا وت ینوتیم +وت

ریخب بش یکوا _

ریخب بش متفگ _

باوخب +ورب

وگب لوا _

دز دنخشین
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یدنخب یدلب مهوت یاااو +

ورپ هرتخد باوخب _ورب

مقاتا وت متفر

ورای نوا هنوخ مرب و مش رادیب دوز حبص دیاب ادرف مدرک ضوع وماسابل و

نادار #

دیاب متشاد زاین یلخاد حارط هی هب مدوب تکرش یاه هدنورپ ندرک تسرد حلا رد

هنک راک بوخ یسابع یاقا تکرش گرزب یاه یحارط هساو هک منک ادیپ وبوخ هی

هک قاتا وت متفر هلجع اب دوب مارا قاتا زا مدینش غیج یادص هک مدوب هدیباوخ

مدرک شزاون وشاهوم و مدرک شلغب و متفر هنکیم هیرگ هراد مارا مدید

یدید سوباک مزیزع دش مومت یجبا مارا +

اباب شاداد _

یچ +اباب

دوب دب یلیخ میدوب یرابنا هی وت مزا تساوخیم کمک تشاد باوخ وت _اباب

باوخب ریگب شاب مورا مزیزع هشاب +

منک شکمک متسنوتن _نم

مارا باوخب +

متفر دوب هتفرگ مندرگ مدیشک نوریب متسد زا وشتسد مدوب مارا تخت رانک حبص

هنوخ زا نوریب متفر و مدش رظاح و متفرگ شود

نیدموا شوخ نادار +سالماقا

نونمم _

دییامرفب +
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مدروا نوتساو وراحارط تسیل _

منیبب نیدب هبوخ +

مشچ _

دوب ابیز مارب اعقاو یحارط هی مدید وراه حرط وراتسیل مومت

دایب هک ندب ربخ ور حارط وت و دایب متفگ و یشنم مدز گنز

مارا #

ال ویه هنوخ متفر و مدیشوپ سابل متفر و مدش دنلب

متفر مدینش نوریب زا ییادص هک مدرک تسرد ویچ همه هنوخ دوبن رکشورادخ

فوووا دش هتسب رد هک وت مرب متساوخ   مدرک هاگن ور طایح تشپ و نوریب

دموا ال ویه هک مدزیم رغ متشاد دایب ال ویه ات متسشن رد مد

یراد راکچ اجنیا +

دش هتسب رد دعب نوریب مدموا نم یدموا _ااا

تتسد هیچ نوا +

هدزد مدرک رکف منم نوریب یکی مدرک رکف وقاچ _

یشکب و دزد هک یدروا ور وقاچ +االن

هسریم تنهذ هب یا هگید زیچ _وت

+هن

تسشن رد رانک تفر

یتسشن ارچ +

مرادن دیلک _

یچ ینعی +اوا



75

هگید ینومیم هنوخ یلا جانعب مدرک رکف _نم

امتسین راکیب نم نیبب مینک راکچ االن فوووا +

فگ و درک مهب یهاگن هی

ترظنب مراکیب _نم

متفر نم منودیمن +نم

هدنخیم هراد مدیمهف هک متفریم متشاد

هیچ +

یریم وقاچ و دنبشیپ _اب

اباب یا هنک تتنعل ادخ مدرک هاگن مدوخ هب

تفگ هک شرانک متخادنا ور وقاچ و مدروا ورد دنبشیپ

+ورب

هماپ یشرف ور ییاپمد مدیمهف هک متفریم متشاد

یتفرن دش یچ _

نزن فرح +

مشچ _

وباحاص یب نیا هنک زاب دایب یکی وگب االن بخ +

منم هراد باحاص _

یباحاص +هچ

االن یدنخیم ارچ +

منک هیرگ _
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افطل هنک زاب ورد نیا دایب یکی وگب نیبب +

دایم هراد _

دنخن _

مدز دنخبل مدیدنخن +

نزن _

منزیم +

هش لش تکف نزب ردقنا _

شاب +

متسشن و راوید رانک متفر

یگب یاوخیم یزیچ +

_هرا

وگب +وخ

سین مهم _

وگن +

نومساو ینک تسرد اذغ و ینومب رتشیب افطل ینوتیم مراد نومهم ادرف _

تانومهم نیک نرفن دنچ +

رهوش و نز نرفن _ود

هشاب +اها

مرخب وگب مه یتساوخ یچ ره مدیم وتسیل سپ _

هشاب +
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دموا _اها

یلو ال ویه دزیم هرهچ هت هک مدید و لگشوخ نز کی هک فرط تمس مدرک ومرس

لغب وت دییود هک دوب شاهاب مه ولوچوک هرسپ هی لکیه شوخ و دوب ابیز اعقاو

ال ویه

ییاد +سالم

نم قشع _سالم

یدیشک تمحز یجبا یسرم +

شاداد هیفرح هچ _نیا

+سالم

یبوخ مزیزع _سالم

نونمم +

متسه وزرا _

متسه مارا +

ناوشا میرب ایب هگید مرب نم شاداد بخ _

دوز ردقنا ارچ +

هشاب مینیبب لا بتوف مشیپ ایب بش +

ییاد هشاب _

ظفادخ +

یدوب یزان رسپ نم:هچ

یتشاد هلجع ورب و ریگب وتلیاسو +ورب

_هرا
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هب نیا زا متساوخیم هفاک تمس متفر نوریب هنوخ زا مدموا و متفرگ و لیاسو متفر

منک رتهب ومیزپشا منوتب ات مشاب دایز اجنوا  دعب

سین یرتشم چیه مدید هک مدش هفاک دراو  

ونوششیپ متفر دیزرل ماتسد ننکیم هیرگ نراد نوس و یلد مدید هک سنلا وت متفر

متفگ  

هدش یچ + 

تفگ وملغب وت دموا یلد  

دش دب شلا ح مناخ  +یلال

االن تساجک یچ + 

نگیم نومهب هشب یربخ اجنوا ارسپ ناتسرامیب _ 

اهنت دوب مردام لثم مناخ یلال ناتسرامیب تمس متفر و متفرگ یسکات عیرس متفر

دوب مرکف هب هشیمه هک دوب یسک  
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و ریما  هک شخب تمس متفر یسنا رواژ شخب مدیمهف مدش ناتسرامیب دراو عیرس

مدید  

هدش یچ ریما + 

یاوخیم یزیچ هدیرپ تگنر مارا سین یزیچ _ 

 +هن

نیشب  _ایب

دش یروجنیا ارچ + 

هدش لکشم راچد شبلق _ 

ردقچ مرایب دب دیاب ردقچ متشادن ور یسک چیه الحلا صا و مدوب ناتسرامیب وت

هگید مدش هتسخ مساو سین سب مشاب مغ و یتخبدب وت دیاب  

ال ویه هنوخ مرب دیاب دموا مدای هک دوب هدزای تعاس ابیرقت  

و هرادن یلکشم تفگ منوا متفگ الو ویه هب مدز گنز منک یزپشا متسنوتیمن ال صا
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میرخب هلیسو بش هساو میرب هک ملا بند دمویم بورغ  

و ندرک شکرت شاه هچب هک دوب ینز یلالهی خهلا مدروخ اوه مکی و نییاپ متفر

ناجک نوشمودک ره سین مولعم نتفر  

اتدنچ رطاخب هنکیم راک هراد هنک تحارتسا هرب دیاب شنس نیا هکاالنوت یسک

ننوویح تفگ نوشهب هشیم هک هچب  

یلدنص ور دش یروطنیا مشرخا شاه هچب یاپ هب تخیر و شتورث و لوپ مامت

هدش مومت شلمع تفگ و دموا ریما هک مدوب هتسشن  

شخب وت شنربب دیاب و هرتهب شلا ح تفگ شرتکد باالهک عیرس متفر  

متفگ و مدیسوب وشتسد و متفر دوب تخت ور نوج یب خهلا هک قاتا وت متفر  

نوج خهلا یبوخ + 

مبوخ مبوخ مرتخد  _هرا

راین راشف تدوخ هب متفگ رابدنچ + 
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مرتخد مراین راشف یروجچ _ 

هیرگ ریز دز وهی  هک

خهلا هدش یچ + 

هدش جلف و هدرک فداصت االمار مرتخد _ 

یلال خهلا دوب شقح مدرکیم ساسحا ارچ منودیمن مدشن تحاران دایز مدینش یتقو

دوب هدیشکن یتخس مک  مه

سدنز هک رکشورادخ + 

هنک یرادهگن شزا داوخیمن سک چیه _ 

سپ هشیم یچ االن بخ + 

مدوخ شیپ شمرایم _ 

لد هنوتیمن مزاب ننک یدب شهب شاه هچب ردقچ ره نوبرهم ردق هچ ردام اعقاو

دوب اجنیا شاک یا دوب هدنز منم نامام شاک یا نوشزا هنکب  
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ندموا مه انیا نوشریما  

نییاپ متفر منم وملا بند دموا ال ویه هک دوب راهچ ابیرقت تعاس  

 +سالم

هشاب هدینش منکن رکف هک مورا ردقنا مداد باوج یلا حیب  اب

مریگب نوریب زا اذغ منوتیم یتسین بوخ  +هگا

میرب  _هن

و میتفرگ و متشاد زاین ندرک تسرد هساو هک یلیاسو و هاگشورف تمس میتفر

هنوخ میتفر  

ومنامام ملد دوبن بوخ ال صا حملا ارچ منودیمن مدوب اذغ ندرک تسرد لا حرد

نامام هملک زا هرابود ای منک شاگن نم و هنیشب طقف تساوخیم ملد تساوخیم

منک هدافتسا

مدشن ماشرا ندموا هجوتم ال  صا
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هدش یزیچ + 

 _هن

یاوخیمن کمک یکوا + 

 _هن

یرادن المز یزیچ + 

 _هن

ماش هساو شاب مه وت بشما مما + 

 _هن

هن یگیم یه دایم تشوخ + 

 _هن
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تعاس مین هی انومهم متفر نم یکوا +40 نایم هگید هقیقد  

هرظاح مهاذغ هشاب _ 

تخبدب رتخد + 

اعقاو متخبدب اعقاو متشاد یسح هی تخبدب تفگ یتقو  

 _هلب

مشیم لا حشوخ ینومب بشما + 

انوا شیپ مرب دوبن رارق هک نم دوبن دب مدرک هاگن ماسابل هب تفر و تفگ ونیا

وت ردقچ هخا منومب تفگ مرایب ونوشلیاسو و مایب و مرب هکنیا هساو امتح منیشب

زاب یلبنت  

مدوب هتسخ یلیخ متسشن حلا وت متفر  

تفگ دید ونم یتقو دوب هدش پیتشوخ یلیخ نییاپ دموا ماشرا  



85

یدنوم هک ملا حشوخ + 

هشاب _ 

هگب اقا ات مدوب هتسشن زیم ور هنوخزپشا وت متفر منم درک زاب ورد تفر ندز ورد

مربب یچ و مرایب یچ  

دز مادص ماشرا هک مدرکیم رکف ال یهس و اباب و نادار یلالو خهلا وهب مدوب رکف وت

 +هلب

حلا وت ایب ییاجنیا ارچ _ 

مایب ارچ + 

یدنوم ارچ سپ هراد ارچ _ 

منک یگدیسر وت یاراک هب هکنیا یارب + 

حلا وت میرب  _ایب

هدرس شاتسد ردق هچ حلا وت درب ونم و تفرگ ومتسد
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و مدرک یسرپلا وحا یکرت هب ندمویم مهب یلیخ هک ندوب کرت رهوش و نز هی

تفگ ماشرا هک میتسشن  

هبوخ متنابز یترپ ساوه و تخبدب رب  عالهو

هبوخ تندز شین تندوب ال ویه رب عالهو مهوت + 

هدموا نوششوخ رکشورادخ مه انوا و میدروخ ماش هکنیا ات ندزیم فرح مهاب

مگب یچ هگید هگنخ دوب هدرک تسرداذغ عون داتفه مدا اتراهچ هساو  دوب

ور ماشرا مدید هک مرب متساوخیم افرظ نتسش زا دعب منم نتفر انومهم رکشورادخ

تمس متفر مشدعب شور متخادنا مدروا وتپ وشقاتا وت متفر هدرب شباوخ هپاناک

هنوخ  

 +سالمااا

دادن باوج یسک  

مدموا  +نم

رد ور هک نادار هب منزب گنز متساوخ سین یسک مدید هک وت متفر یچیه مزاب
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ظفادخ مدوخ هنوخ متفر نم دوب هتشون و دوب تشادای لا چخی

هدلب رکشورادخ سین دلب یظفادخ هملک مدرکیم رکف ووووا  

دز گنز یلد هک مدوب هتسشن هپاناک وور مدروا رد وماسابل وقاتا وت متفر  

مناج  +سالم

هفاک یایب ینوتیم  _سالم

هدش یزیچ + 

یلال خهلا دروم رد مینزب فرح میاوخیم  _هن

هداتفا شساو یقافتا + 

یایب ینوتیم مارا  _هن

هگید مشکیمن نم اجنیا نیایب امش ادخوروت  +هن
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ظفادخ سپ هشاب _

ظفادخ +

دموا جیسم میشوگ یارب هک هنوخزپشا وت متفر و مدرک عطق ور یشوگ  

دوب یلد فرط  زا

یرادن المز یزیچ + 

مرادن ندرک تسرد ماش هلصوح نم نیرخب نیروخیم یزیچ  _هگا

میدروخ  +ام

ماوخیمن یزیچ  _هن

و نادار تشاددای و متخیر با مدوخ هساو متفر و زیم ور متشاذگ ور یشوگ

نادار اب شمه میدوب ولوچوک بقالهک نوا ماتشادای هبعج وت متشاذگ و متفرگ

هبعج وت متشازیم نم ور انوا همه و میتشونیم تشادای مه هساو  

تشاد منادار و مدوب هدش میاق دمک وت مدوب هتفر هک مداتفا زورنوا دای مدز دنخبل
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تفگیم و درکیم هیرگ  

منکن تاوعد هگید مدیم لوق ادخوروت یجبا درگرب + 

درکیم هیرگ ودوب قاتا هشوگ  

هک مدرک زاب ورد متفر و نوریب مایب رکف زا دش ثعاب رد یادص دوب ییازور هچ

ندش دراو همه  

ناساس و نسوس و یلد  

ناجک ریما و ناسحا  +سالم

نایمن انوا _ 

هشاب  +اها

متفگ هک نتسشن نتفر  

ملیمکت زورما نیزیرب نوتدوخ نیرب نیروخیم ییاچ  +هگا
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میروخیمن  _هن

هبوخ + 

ارچ هک ینودیم تدوخ هنک راک داوخیمن هگید یلال خهلا مارا _ 

تفگ یک  +ااا

دش صخرم یتقو ناتسرامیب وت زورما _ 

تسه مرتهب شارب یروجنیا هراد قح  +اها

مینک راکچ زپشا _ 

مینکب مینوتیمن یراک هگید مینزب یهگا + 

ینک راک ناروتسر یایب ینوتیمن و ییاجنوا هک مهوت _ 

یدز یهگا منوتیمن +هرا
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میدرپس اجدنچ  _هرا

هبوخ + 

وناروتسر میدنبب هتفه هی دیاب یلو منک رکف : ناساس _ 

میریگب ور هشاب بوخ شیزپشا هک یکی طقف هرادن یلا کشا  +اها

 _هرا

نتفر و میدز فرح مکی اه هچب .....

نادار # 

تفگ یشنم ات متسشن رظتنم و مرتفد وت متفر دمویم دیاب جنپ تعاس حارط

هدموا  

وت دموا ماهلا دشو زاب  رد

 +سالم
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 _سالم

؟ امش نادار +اقا

یحارط  _وت

 +هلب

نیشب ایب یکوا _ 

دش دراو یشنم هک مدیدیم وشاحرط متشاد و تسشن یلدنص ور تفر  

ندز گنز یرافص یاقا نادار  +اقا

نیریگب وتف شزا نیربب مه ور هگرب نیا یناماس مناخ نونمم _ 

مشچ + 

تفرو تفرگ ور هگرب  
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متفگ و دوب یحارط یاه هگرب وت مرس  

حارط مدرکیمن رکف یشیم قفوم یرب شیپ یروطنیمه هگا هبوخ یلیخ تاحرط _

یشاب  

هنکیم هاگن رد هب هراد مدید باالهک مدروا وملک و مدینشن باوج هیناث دنچ زا  دعب

متفگ رت دنلب  

برع مناخ + 

دیشخبب  _هلب

تسین نوتساوح + 

متشاد یلا وس هی  _نم

دییامرفب + 

دوب نوتیشنم مناخ  _نیا
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متفگ و مدرک هاگن شهب مخا  اب

تسه یلکشم  +هلب

منک عورش دیاب یک زا نم هن  _هن

نینوتیم ادرف  +زا

نونمم یلیخ _ 

نینک اضما و نیریگب یشنم زا ور دادرق نینوتیم + 

هزاجا اب مشچ _ 

منکیم شهاوخ + 

اجدنچ متفریم دیاب دوب یتخس زور اعقاو مداد هیکت یلدنص هب منم و نوریب تفر

لته مربب وملیاسو ات مارا هنوخ متفریم دیاب شلبق یلو مدیدیم هنوخ  

تفگ دنخبل اب یشنم هک مدید ور یشنم و ماهلا هک نوریب مدموا رتفد  زا
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نیریم نادار  +اقا

دایمن ششوخ هرتخد نیا الزا صا ماهلا مدرکیم ساسحا یلو ارچ منودیمن  

 _هلب

برع مناخ داد رارق نینک اضما ور اجنیا نینوتیم + 

متفر و نوریب مدموا و مداد راکدوخ و مدرک اضما و داد رارق و زیم تمس متفر

لته تمس متفر و متفرگ وملیاسو مارا هنوخ تمس  

کیدزن متساوخیم کیچوک یلیخ ای دوب گرزب یلیخ ای دوبن بوخ ال صا اه هنوخ

متشگیم هنوخ لا بند مارا هچوک وت نیمه هساو مشاب مارا  

هک مداد شرافس یندیشون هیکالبو تمس متفر دشن ملوبق مه هنوخ نیرخا

خاال مکی دوب یبوخ رتخد یلیخ ننم ور هبور زیم هگید رتخد اتدنچ و ماهلا مدید

حاتاال مماهلا زا دوب غولش یلیخ شمسا سکعرب مارا یلو دوب مارا هیبش شق

عقوم مارا لثم شپل ور داتفویم چلا دیدنخیم یتقو یلو مدوب هدیدن یغولش

و میتشنویم تشادای مه هساو شمه میدوب کیچوک یتقو متشاذگ تشادای ندموا

ور میندیشون مدموا رد رکف زا نوسراگ یادص اب میدرکیم یرادهگن هبعج هی وت

مدید هک ندروخ هب منک عورش متساوخ و مدرک رکشت نوسراگ زا دوب   هداما

هساو دوب یگداوناخ کالب ندیصقر ندرک عورش نتفر ندوب ماهلا هکاب ییارتخد

مدوب یندیشون ندروخ حلا رد نشاب داش ات ندمویم مهاب اه هداوناخ رتشیب نیمه

تسود مدرکیمن رکف مارب دوب جبلا دش کیدزن ماهلا هب رسپ هی مدش هجوتم هک
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ماهلا مدید هک مرب متساوخ یندیشون مامتا زا دعب دوبن مهم مارب هشاب هتشاد رسپ

هراد مدید هک متفر شرس تشپ منم رد تمس تفر دشو دنلب یبصع هفایق اب

شدوخ اب هنزیم فرح  

نوتارسپ تسود هک ییاج متفگ نوشهب راب رازه هیک هدرک رکف لا غشا هرسپ +

واال نرت قشاع مه لغب وت نرب یچ ره راگنا ها نیگن ونم نتسه

گنیکراپ تمس متفر نم هک نوریب میتفر شارغ زا دوب هتفرگ مدنخ دزیم رغ تشاد

و مدز قوب نوبایخ رانک مدید و ماهلا هک هنوخ تمس متفر و مدش نیشام راوس و

متفگ

تمنوسرب یریم ییاج  +هگا

مشیمن محازم نادار اقا نونمم یلیخ _ 

سین متخس  +نم

شنوخ تمس متفر و مدیسرپ وسردا نیشام وت تسشن و درک زاب ورد  

نونمم نیدرک فطل یلیخ + 
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منکیم شهاوخ _ 

ظفادخ +

متفر مدوب هتسخ یلیخ لته تمس متفر منم دش هدایپ نیشام وزا مداد نوکت رس

درب مباوخ یروجچ مدیمهفن  و

مارا # 

تمس متفر و مدروخن هنوحبص مدش رظاح و مدش دنلب باوخ زا االمر یادص اب

ال ویه هنوخ  

هدنگ پوت کی هک قاتا تمس متفریم متشاد مدرک هداما ور هنوحبص و هنوخ متفر

هدازرهاوخ هک دموا مدای مدید ور هچب رسپ هی هک مدرک هاگن هبباال مرس وت دروخ

هگید هریم شییاد هب هداز حالل هماشرا  

دوب یزایتما هس تفگ و نییاپ دموا تعرس  اب

متفگ

یچ + 

دوب یزایتما هس مدز وتلک _ 
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هلا بتکسب دبس هگم نم  +هلک

 _هن

هیچ تمسا منیبب اجنیا  +ایب

یچ وت ناوشا _ 

مارا + 

یلا حیب مسا  _هچ

دوب هتفرگ مدنخ

متسین لا حیب ممسا خالف رب نم یلو + 

یدلب لا بتوف _ 

مدلب هک همولعم + 
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مینک یزاب _ 

طایح وت میرب + 

میرب _ 

مدوب هدش اه هچب لثم یچ همه و شاپ با و پوت اب میدرک یزاب ردقنا  

میدش هجاوم ماشرا ومخا هفایق هکاب لا حوت مدموا هک مدوب هدش هتسخ  

هعضو هچ  +نیا

هگم هیچ _ 

یسیخ ارچ + 

میدرک یزاب با ییاد ×

رب ..._عالهو
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متفگ و شفرح طسو مدیرپ  

متسه مه هچب یرمیازلا ترپ ساوح و تخبدب  +عالربو

اقیقد _ 

نوج ناوشا یرادن یراک مرب نم بخ + 

ظفادخ  _هن

ظفادخ +

روطنیمه مماهوم مکی سیخ ماسابل مدید وقاتا وت متفر  

متفگ و حلا وت متفر  

مرب دعب منک تسرد متراهان منومب یاوخیم هدزاود ات هدنومن رتشیب تعاس ود نیبب  

یکوا + 
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یزاب با میرب نوجخا تفگ وملغب دییود ناوشا  

تفگ ماشرا هک

مینک یزاب لا بتوف باال میریم  +هن

دایب ممارا خهلا هشاب _

مینکیم یزاب هگید زور هی زاب نم ورب وت مراد راک نم  +هن

هشاب _ 

وت دموا ماشرا هک هنوخ زپشا یراک زیمت هب مدرک عورشو هنوخزپشا وت متفر

هنوخزپشا  

یاوخیم یزیچ +

سین وت راک هک نیا ینکیم یراکزیمت ارچ _

نایمن اراکتمدخ زورما سین یلکشم یروجنیمه + 
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نلیطعت هبنشکی زورما _هن

متسین ارچ  +نم

هریم رس ملصوح مدعب منومیم هنشگ نم یروجنیا نوچ _ 

تفگ هک مدرک شاگن یجیگ حتلا هی  هب

هرب هار مزغم ور سین یسک _

وت ای مریم هار  +نم

وت ممممم _ 

نوریب تفر مدعب  

مداد مایپ نادار وهب متسشن زیم ور

+سالم
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داد باوج قیقد جنپ زا  دعب

!._هلب

نوریب میروخب راهان میرب زورما یایم  

مراد  +راک

میروخب مهاب تکرش مایم بخ _ 

هشاب + 

نادار شیپ مرب رتعیرس هک ناوشا الو ویه هساو نتخپ راهان مدرک عورش متفر .....

نادار # 

وت دموا ماهلا هک مدیدیم وراه همانرب متشاد تکرش  وت
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دییامرفب + 

هداما اه یحارط _

منیبب ایب یکوا + 

یب شیحارط اعقاو تسشن و مرانک دموا مماهلا هک متسشن راک زیم تشپ متفر

مدرکیم راک متشاد هشیم شقشاع یسابع مدوب نئمطم دوب عیلا شارکف دوب ریظن

دش زاب رد وهی  هک

 +سالمااا

دوب هدموا مارا  

ینزب رد دیاب هنم رتفد نیا و هتکرش اجنیا _ 

دوبن مساوح دیشخبب خوووا + 

نیرب نینوتیم برع مناخ _ 

نوریب تفر و درک یسرپلا وحا مارا هکاب رد مد تفریم تشاد دش دنلب ماهلا  
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تفگ و زیم ور تشاذگ ور اهاذغ

میروخب + 

منک وعاالم تحارتسا ادنمراک هب اسیاو _ 

متسشن مارا رانک مدموا و هنک عاال متفگ یشنم وهب متفر  

سرپب بخ +

ویچ _ 

هدرک لگ تیلوضف دص رد دص _ 

منوخ زا یتفر ارچ ینودیم تدوخ هبوخ ههههه + 

یتفریم مباصعا ور وت نوچ _ 

خم ور هگیم شرهاوخ هب یسک هک اعقاو +
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یتسین _ 

االن یتفر اجک شللو هک یگب دیابن ممشاب  +وخ

مدیرخ هنوخ _ 

؟ اجک +!

ندنل _ 

نوبایخ و هچوک مودک فوووا + 

روخب وتاذغ _ 

مش تکاس ینعی +نیا

مدرک دییات رس  اب

دروخ وشاذغ دشو تکاس
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مارا # 

مدوب هتفرگ سرتسا دروخ گنز مهاب نادار ونم یشوگ هک میدروخیم اذغ میتشاد  

سالم

یرباص مناخ +

 _هلب

منزیم گنز ناتسرامیب فرط  +زا

هدش یچ _ 

ندرک یرتسب ناتسرامیب و نوتردپ + 

دوب تسرد دوب هدیرپ شگنر نادار داتفا متسد زا قشاق دوب هدش لش مندب مومت

مزاب اما تسنودیم نامام گرم رصقم و نم و دوبن بوخ نماب تقو چیه ماباب هک

تفگ نادار دوب مردپ  
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ناتسرامیب میرب بمجب + 

نیشام راوس میتفر و مدش دنلب روزب مش دنلب متسنوتیمن مدوب هدش جلف راگنا

نادار هشاب هداتفوین یقافتا متساوخیم ادخ زا ملد ووت مدرکیم هیرگ طقف میدش

نادار دنت تعرس اب عبر هی درکیم خیلا نومرف اهو هدننار رس وشتینابصع مومت

لمع قاتا وت نتفگ هک وت میتفر عیرس ناتسرامیب میدیسر  

مدید الور یهس هک رد مد میدیسر لمع قاتا تمس میتفر  

و لیکو تمس متفر نادار ال صا دوبن بوخ شلا ح راگنا یلو مدوب رفتتم شزا

تفگ  

هدش یچ + 

یبلق هلمح _ 

نتفگ یچ ارتکد + 

نوریب ندموین _ 

نادار و نوا زجب نم هماباب نوا هشن شیزیچ ادخوروت ایادخ متسشن یلدنص ور

نوا هگا هشب شیزیچ رازن هدب تاجن وماباب منکیم شهاوخ تزا مرادن ور یسک
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منکیم شهاوخ ایادخ مریمیم نم هشب شیروط  

تفرگ ومتسد و مشیپ دموا نادار هک مدرکیم هیرگ قه  قه

رد هب مدش هریخ و مداد هیکت ناتسرامیب یلدنص هب ومرس دوبن بوخ شلا ح منوا

تشذگیم سلا کی هیناث ره نوریب دایب یسک دیاش ات لمع قاتا ....

اهنت هک یسک زا متشادن شزا یربخ چیه نم ودوب وت نوا ماباب هک دوب تعاسود

منوا رازن نک یراکی وت نامام شاب شبقارم تدوخ ایادخ یگدنز نیا وت مییاراد

اللق شهب میراد زاین یتقو هک یسک میاوخیم نابیتشپ هی نادار و نم تشیپ دایب

هک مدرک هاگن نادار هب هشب شیزیچ ماباب رازن ایادخ هنک مرگ ونوملد شافرح اب

شهب متساوخ نیمز هب دیبوکیم وشاپ شمه سین بوخ شلا الح صا دوب مولعم

تفگ هک شتمس میتفر عیرس نوریب دموا رتکد هک مگب یزیچ  

نینک اعد طقف سین بوخ نوشلا الح صا یلو میدرک ونومش تال مومت ام هنافساتم +

نیمه  

یچیه هگید راگنا نم دش لش شاپ و تسد نادار باال تفر ال یهس هیرگ یادص

یچ ینعی مدینشیمن

رتکد یاقا یچ ینعی : نادار  

نینک اعد و نیشاب رظتنم دیاب یلو هدشن مومت لمع زونه + 
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سین مسب ایادخ ماوخیم وت زا وماباب ایادخ دیخرچیم مرس رود تشاد ایند مومت

مدزیم فرح ادخ واب مدرکیم هیرگ  

یتفرگ هک ومنامام سین سب منیبب هصغ و مغ دیاب یک ات هشاب یروجنیا دیاب یک ات

مماباب   هنکیم یگدنز روزب هراد و سدرم مدا هی راگنا هک یروط یدرک درس و نادار

هرا یریگب یاوخیم

مداد باوج دروخ گنز میشوگ هک دوب تفه تعاس ابیرقت تشذگ تعاس دنچ  

 +هلب

؟ ییاجک تخبدب رتخد _!

ناتسرامیب + 

هدش تیزیچ ارچ اجنوا _ 

ظفادخ +

اب متساوخیم وماباب طقف دوبن بوخ حملا متشادن ندرک تبحص هلصوح ال صا

ریزارس ماکشا هرابود ماوخیم وماباب نم شانتفگ ضحن مومت اب شاه یدب مومت
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تفگ هک مدرک هاگن شهب دش دنلب مدید و نادار هک  دش

روشب وتتروص و تسد میرب وش دنلب + 

هگیم یچ رتکد منیبب مشاب رظتنم ماوخیم ماوخیمن _ 

و نوریب دموا رتکد دعب هقیقد دنچ تسشن تفرگ هشیمن اتود مفرح تسنودیم

شتمس میتفر  

هبوخ ماباب دش یچ رتکد یاقا + 

امک نریم نوتردپ یلو هدش مومت لمع _ 

تفر یهایس مامشچ و دیخرچ مرس رود ایند امک هملک ندینش اب

نادار # 

و متسشن شرانک ندرک لصو مرس شهب و قاتا وت شمدرب دشو شوهیب مارا

مدرک شزاون وشتسد  

زا مدرکیمن رکف تقو چیه مشکیمن هگید ادخب ادخ وروت هشن تیزیچ وت یجبا +
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چیه هک یسک تفر منامام  اب متاساسحا مومت هک ینم مش تحاران اباب یضیرم

یگدنز منوتیمن هگید هتفویب یقافتا مهاباب هساو هگا مرادن ناوت هگید هرادن یسح

درد مرس متشاذگ مارا هدز مرس تسد ور ومرس مداد نتخیر هزاجا ماکشا منک هب

وت هک یسک اهنت منامام ینکیم متازاجم یروجنیا مدرک هابتشا اجک ایادخ درکیم

مارا نامام نتفر اب یتفرگ مزا و متشاد شسود و شمدیتسرپیم هناقشاع ایند

تسکش اباب مدرم نم دش هدرسفا  

نیرتمک تفگیمن یچیه و دروخیمن یچیه و دوب شقاتا وت هک یمدا هی مدوب هدش

مدادیم حیجرت هشیمه و فرح

رد مد دمویم هشاب بوخ ام حلا تساوخیم دوب دب شلا ح هکنیا هکاب یسک مارا  

مشابن تحاران تفگیم و تسشیم ونم  

ادودح شمک نس نوا اب تنداد یمرگلد هب مراد زاین وشاالن دنلب یجبا 5 شلا س

رصقم و مارا هشیمه ماباب یلو هرب رد شیگتسخ ات درکیم زان وراباب و دمویم دوب

تسنودیم ...

دروخ گنز مارا یشوگ هک مدزیم فرح متشاد  

 +هلب

تسه مارا _سالم
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امش سین بوخ شلا  +ح

ابرلد مشتسود  _نم

هنزیم گنز دش بوخ شلا  +ح

درک زاب وشامشچ مدید هک مارا رانک متفر مدرک عطق ویشوگ

مارا # 

ومرس و مدش دنلب دوب هداسیاو مرانک نادار هک مدید وفارطا مدرک زاب ومامشچ

متفگ دوب نیگنسو هنکیم درد یلیخ متفرگ

مییاجک هدش یچ + 

دموا مدای یچ همه  وهی

هبوخ تساجک ماباب ماباب نادار  

و راتسرپ نادار مدرکیم هیرگ و مدزیم و نادار و مدزیم غیج دوبن بوخ الحملا صا

تفگ و تفرگ شلغب وت ونم نادار دز شخبمارا ممرس وهب دموا منوا و درک ادص  
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هشاب شاب تدوخ بظاوم وت منئمطم نم هشیم بوخ  +اباب

مریمیم نم هشب شیزیچ ماباب نادار _ 

اباب شیپ مریم نم نکن هیرگ و باوخب ریگب ما وت هریمب سین رارق یسک + 

درب مباوخ مک مک متخیر کشا و مدش هریخ هرجنپ هب منم و نوریب تفر نادار 1

نادار # 

منیبب ور اباب ات سنلا وت مدوب هتفر  

هروطچ شلا ح لیکو یاقا + 

هدرکن یرییغت تفگیم رتکد _ 

+اها

نروطچ مناخ مارا _ 
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هدموا شوهب زور هی زا  +دعب

نیشاب شبقارم دیاب رکشورادخ _ 

دنلب مدید ناتسرامیب سنلا ووت ماهلا هک یلدنص ور متسشن و مدرک دییات رس اب

متمس دموا و دید ونم هک مدش

+سالم

 _سالم

؟ هبوخ نوتردپ !+حلا

تسامک _ 

هش بوخ رتعیرس مراودیما + 

نونمم _ 

نتسین مناخ مارا + 
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هدراهچ و دصیس قاتا _وت

هدش نوشیزیچ + 

دش شوهیب دوب دب شلا  _ح

هرادن یلا کشا هگا نوششیپ مریم نم  +اها

نونمم  _هن

دموا ال یهس هک مدوب رکف ووت مدرکیم هاگن شنتفر هب متشاد سنلا هت تمس تفر

نم ای ینزیم فرح وت نرد مد اراگنربخ نادار + 

متفگ و مدرک شهب یهاگن  هی

یگیم رتهب غورد نزب فرح  +وت

مارا قاتا تمس متفر مشدعب  
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و دوب ماهلا لغب وت مارا ننزیم فرح نراد ماهلا و مارا مدید هک مدش قاتا دراو

هدش هتسخ مدنوبسچ راوید هب ومرس و مداد هیکت راوید هب دادیم شیرادلد مماهلا

قاتا وت متفر و مدیرخ ماهلا و مارا هساو هویمبا و کیک و  نوریب متفر مدوب  

مارا + 

تفگ یقوش اب وتمس دنوخرچ وشرس  

شمینیبب میرب هدش رادیب +اباب

روخب مدروا اذغ تارب _ 

هشاب یروجنیا مزاب درک شتیذا اباب همه نیا هکنیا اب تسنوتیم یروجچ هخا  

تفگ ودش هدرم پژ

مباوخب ماوخیم مروخیمن + 
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وش دنلب یروخب دیاب _ 

تفگ و تسشن هیرگ  اب

ممدا منم مدش هتسخ نیرادرب مرس زا تسد نک ملو مروخیمن یمهفیم مروخیمن +

یتح هک ییازیزع منیبب ومازیزع حیلا دب دیاب یک اهات مشکب یتخس دیاب یک ات

هرا متسین یرباص هداوناخ زج نم دوبن مدای هه ننیبیم رترود مه هبیرغ مدا ونم

و لیکو هک نوریب متفر قاتا وزا منوگ ور دیکچ مکشا تفگیم ور انیا و دزیم داد

مدرک کاپ ومکشا مدید  

هدش یچ + 

سین بوخ شلا ح نوتردپ _ 

تفگ و دموا رتکد هک امک قاتا تمس متفر عیرس  

هروخیم نوتردپ هب نوتنوخ میاوخیم نوخ + مرب متشگرب مدوب یزور هنابش هسرد

مدینش وراباب یادص هک نوریب  

مارا +

دوب هدش عمج مامشچ وت کشا دزیم فرح تشاد ماباب دوب مدوخ یاباب شمدید متشگرب  
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یداد هک ینوخ تباب نونمم + 

درک رکشت مزا االن تفگیم ضحن ونم شمه هک یسک تشادن ومندید مشچ هک یسک نم یاباب دشیمن مرواب  

متسخ مباوخب ماوخیم تفگ و نم هبور درک وشتشپ هک منک شلغب متساوخ و شتمس متفر  

یلو درک رکشت مزا و مداد نوخ شهب هک مدوب هبیرغ هی راگنا تخیر مرس ور ایند همه درکیم هاگن اباب هب مخا اب نادار
تشگرب منادار مدید هک نوریب متفر و مدز دنخبل و مدرک هاگن نادار هب هبوخ هملا س هک نیمه  

مدید الور یهس هک نوریب میتفریم میتشاد  

تفگ دزو یدنخشین

درکن تلغب تنوج اباب دش یچ + 

تفگ نادار  

نم هدرگرب داوخب ممارا هگا زورنوا یلو هشیم نومیشپ دب شراک نیا زا زور هی نوا یلو داد تاجن وشنوج مارا +
مرازیمن  

نوریب تفر مشدعب  

تفر و تفگن یزیچ منوا مرب ییاج ماوخیم هک متفگ نادار هب دادیم راشف ومولگ ضغب نوریب متفر منم  

هدیمن ریگ هبوخ شاهاجنیا خی هوک شاداد نتشاد  

لحاس تمس متفر و مدش یسکات راوس  

یگچب زا هشیمه هنک ممورا تسنوتیم هک ییاج اهنت دوب بورغ یامد متسشن لحاس نش ور متفر مدیسر عبر هی زا دعب
دوب ایرد شمارا قشاع  

شباوج دوب حضاو مدیاش ارچ منودیمن مدرک هیرگ  

مرایب مور هب متساوخیمن یلو  

 +سالم

دوب ال ویه ادص تمس متشگرب  

ینکیم راکچ اجنیا  _سالموت

منیبب مدموا  +نم

ویچ _ 

وروت + 
دش درگ مامشچ  

ها هگید ورایرد + 
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نیشب رونوا ورب سپ  _اها

ماوخیمن + 

مرادن هلصوح ال صا نماالن نیبب _ 

مرادن باصعا اعقاو یروطنیمه منم +

یدج _ 

 +هرا

هدش یچ ارچ _ 

متخاب لا بتوف + 

متفگ و مرس وت مدز  

تمنیبن رونوا  +ورب

تفرگ ومامشچ دموا  

ینکیم راک  +هچ

ینیبیمن ونم  _االن

هن یرب هار نم باصعا ور یدموا وت  +هن

هنوخ میریم وش دنلب _ 

؟ هنوخ +!

نم هنوخ _ 

ارچ + 

هدب شوگ متسین تسییر نم هگم مراد راک نوچ _ 

یمسییر یراک تعاس وت طقف وت +هه
دوب مین و تفه تعاس ولج دروا وشتعاس  

مرادن هلصوح نم وش دنلب هتیراک تعاس _ 

متفگ و مدش دنلب

بخ + 

وش راوس  _ایب
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هشتسد کیتس پال یلک مدید هک هنوخ وت میتفر و میدیسر   هنوخ تمس تفر و مدش نیشام راوس متفر  

هیچ  +انیا

ییاذغ داوم _ 

ارچ؟ +

مدروخن اذغ یباسح و تسرد تدم دنچ نیا همنشگ _ 

منک تسرد تساو یزیچ هی االنهک یاوخیمن + 

اقیقد _ 

مرادن هلصوح  +نم

مرادن باصعا منم جبلا هچ  _ااا

منکیمن تسرد +

امسانشیمن انیا مدا هش منشگ هشیم منشگ هگید تعاس مین ات نم نیبب _ 

هشاب فووا + 

تفر و دروخ گنز شیشوگ هک مدش لوغشم و هنوخزپشا وت متفر  

ماشرا # 

دز فرح ناوشا هک مداد باوج دوب    وزرا  

ومارا یدرک لا حشوخ ییاد + 

یلیگنیف منکیم ومیعس مراد _ 

منوج ییاد یسرم + 

تقو رید هگید باوخب ورب شهاوخ _

نوا هگا ناوشا رطاخب شمه هنکیم لا حشوخ ور یکی هراد االن دزیمن مدنخبل رتخد هی هب هک یماشرا درکیم وشرکف یک
منک وراک نیا هک هچنم الهب صا مدرکیم وراک نیا ارمع دوبن  

وت میرب متفگ شهب و لخاد مدرک شییامنهار ناوشا رتکد مدید هک مدرک ردوزاب متفر ندز رد باالهک متفریم متشاد
راک قاتا  

تسچب هک ناوشا اصوصخم هیکانرطخ یلیخ یضیرم یناساس یاقا + 

میدب ماجنا ینوتیم یراکچ _ 

هیوق مه یلیخ و هشیم رت گرزب هراد زور هب زور روموت + 
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متفگ و زیم ور مدز تینابصعا  اب

ینکب ینوتیم راکچ مگیم مراد رتکد یاقا _ 

میریگب سکع شزا ات ناتسرامیب نیرایب ادرف و ناوشا دیاب + 

مم هشاب _...

تحاران و بجعتم هفایق و کشا زا رپ یامشچ اب مارا مدید هک نوریب متفر دنوم هفصن زیچ هی نتسکش یادص اب مفرح
تفگ مارا و نوریب تفر رتکد هداسیاو

؟ هیعقاو +!

متفگ و متشاذگ مبیج وت وماتسد ومدرک یمخا  

مینزب فرح دیاب + 

مدرک هراشا نییاپ هب دعب  و

متفگ و شرانک متسشن ومدیدزد شزا ومهاگن دزیم قرب شامشچ دش هریخ نم وهب تسشن لبم ور ییاریذپ  وت

یلو مدیمهف ایگزات ونیا ممدوخ نم هنکیم دشر هراد زور هب زور و یوق یلیخ هک هراد یزغم روموت شرس وت ناوشا +
هرادن ربخ مرهاوخ  

هن؟ هگم تسه نامرد !_هار

شرس زا نیریگب سکع مرب ماوخیم ادرف منودیمن + 

یگب یاوخیمن ترهاوخ  _هب

مگب دیاب مگیم + 

مراد تسود اعقاو و ناوشا نم نوچ منکیم امتح یتساوخ کمک هگا یلو دایز میرادن یبوخ هطبار ام نیبب _ 

نوبایخ وت متفر ومدیشوپ وماسابل متفر منم تفر و داد نوکت وشرس  

شیزیچ مراودیما هلگشوخ مه یلیخ هکیچوک یلیخ ناوشا شردام و ردپ هراچیب متخیریم کشا ومدزیم مدق متشاد
مراد شسود یلیخ نم هشن

نادار # 

لا حرد دوب هدش دایز تکرش یاراک ندرک راک مدرک عورش و هپاناک ور متسشن متفر ومدرک ضوع وماسابل و هنوخ متفر
مهب نداد جیسم هک مدوب  راک

+سالم

دوب مارا فرط  زا

!_هلب؟

تشیپ مایب منوتیم + 
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_هن

ظفادخ هشاب +

مدز گنز شهب ومتفرگ وشرامش  

 +سالم

هدش یزیچ _ 

هدرک هیرگ راگنا دوب یروط هی شادص  

مشابن اهنت متساوخیم طقف  +هن

متسرفیم نشیکول _ 

دمویم مباوخ یلیخ مدوخ یارب مزیرب هوهق متفر و مدرک عطق ور یشوگ مشدعب  

شمدید رد مد هک مدرک ردوزاب متفر مارا امتح ندز رد هقیقد دنچ زا دعب

+سالم

وت یایب مدب هزاجا تهب منوتیم ینومیم تکاس هگا مراد راک یلیخ بشما نم نیبب _ 

تفگ ودز دنخشین

متسنودیم + 

متفگ هک قاتا وت تفریم تشاد دوبن مهاباب رطاخب و سین بوخ شلا ح دوب مولعم لخاد دموا مشدعب  

یدرک هیرگ + 

_هرا

ارچ +

ریخب بش مشیم هگید یکی دراو نوریب مدموین یتخبدب هی وت زا زونه نوچ متخبدب نوچ _ 

دوب هدش یچ ینعی تسب ورد و قاتا وت تفر  

مارا #

هشابن یزیچ هک مراودیما ناتسرامیب امتح مرب ناوشا و ماشرا اب دیاب ادرف مدیشک زارد تخت وور قاتا وت متفر  

هتشون تشادای سابل شوت مدید هک مدرک شزاب تسه هبعج هی مدید هک نوریب متفر متفرگ شود و مدش رادیب حبص
باال وماهوم دوب هزادنا گنشق مدیشوپ ور اسابل هنکن درد شتسد دوب هدیرخ سابل مساو دوب نادار فرط زا شور دوب

ماشرا هنوخ متفر و متفرگ ومیشوگ و فیک و متسب مرس  

درک ردوزاب ماشرا هک مدز رد متفر و مدیسر تعاس مین زا  دعب
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!+وت؟

مایم منم _ 

ارچ +

مایم نوچ _ 

وت ایب هشاب +

 

تفگ وتو متفر

میرب منک ضوع وماسابل +نم

 

نوریب دموا و دوب هدیشوپ وشاسابل عبر هی زا دعب سین بوخ شلا الح صا دوب مولعم  

میرب + 

میدرک تکرح و میدش نیشام راوس و مدرک تکرح شرس تشپ

یدیمهف یروجچ _

رتکد ناتسرامیب مدرب یتقو منم هنکیم درد مرس تفگیم شمه مشلبق ناتسرامیب شمدرب دش شوهیب کراپ میدوب هتفر +
مدیمهف هک تفرگ شیامزا و سین بوخ شلا ح تفگ  

 _اها

وشتمس تفر ماشرا دوب پیتشوخ و لگشوخ یلیخ نوریب دموا و نوش ناوشا هنوخ میدیسر ات میدزن یفرح هگید
نیشام وت شتشازگ و درک شلغب  

مارا ×سالمخهلا

ربخ هچ مزیزع  _سالم

ربخ هچ امش یتم  +سال

یتم  _سال
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و مدرک ناوشا هب ور ندزیم دنخبل نوچ دوبن ناوشا عوضوم منک رکف یلو ندزیم فرح نتشاد شیجبا و ماشرا رد مد
متفگ  

میرب اجک یراد تسود بخ + 

یزابرهش میرب _

میرخب مه ینتسب و کمشپ هرا یااو +

میش راوس مهابسا نوا زا  _هرا

 +هرا

متسد هب باالدز مدروا ومتسد  دعب

تفگ دشو نیشام راوس ماشرا  

میمهاب زور لک زورما هک میرب ناوشا بخ + 

دز غیج دشو لا حشوخ ردقنا ناوشا  

دوبن ایند نیا الوت صا ماشرا یلو میدیدنخیم و میدروایم رد یزاب هرخسم مناوشا ونم و تشاذگ گنها ماشرا  

تفگ و دیسرت ناوشا هک ناتسرامیب میدیسر

ییاد اجنیا میدموا ارچ دش یچ +

 

تفگ و تشگرب ماشرا

میشابن ضیرم ات مینک کچ ونومندب نوممه دیاب هکنیا رطاخب _

مینزب لوپما + 

یسرتیم لوپما زا هنکن  نم:

ییاد هن هگم مسرتیمن یچیه زا نم  +هن

ییاد _هرا

هن هگم هک یعاجش ردقنا وت یسرتیمن متسنودیم منم نیرفا + 

ییییییلیخ  _هرا
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تفرگ و ماشرا و ونم تسد ناوشا و میدش هدایپ مهاب  

متسشن ناتسرامیب یلدنص ور منم لخاد نتفر ماشرا و ناوشا و میدید ورتکد و لخاد میتفر مهاب  

ششیپ متفر و نوریب دموا ماشرا هقیقد دنچ زا دعب

دش یچ +

میریگب سکع میریم _ 

ات میدوب شرس تشپ مهام نتفریم و ندزیم فرح مهاب نتشاد دوب  رتکد تسد وت شتسد نوریب دموا رتکد اب ناوشا
دیابن ام نیمه هساو میدب وشیامزا نیمه هرارق مهام هک متفگ ناوشا هب میدشیم دراو دیابنام هک قاتا هی هب میدیسر
سنلا لوط وت تفریم هار طقف ماشرا مدیبوکیم نیمز ور وماهاپ دوب هدش درس متسد میدوب هتسشن رد مد   میایب  

یاوخیم یزیچ +

 _هن

تفگ رتکد هک نوریب ندموا ناوشا اب رتکد دیسرپیم راب هی هقیقد دنچ ره

هعاجش اعقاو نوترسپ + 

میرب ام هک درک هراشا مماشرا مشیپ دموا دزو یدنخبل کی ناوشا  

نیداد شیامزا مهامش نوج مارا + 

میتفر مهام هگید  _هرا

یتسنودیم هسرتیم لوپما زا ییاد + 

اعقاو  _هن

 +هرا

مدرک شلغب و مدز وناز شولج شارب تفر ملد دیدنخیم تشاد وثمال تفرگ وشنهد ولج  دعب

یزاب رهش میرب بخ _ 

میرب  +هرا

دموا هقیقد دنچ زا دعب مماشرا هک میدش نیشام راوس  
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یزاب رهش میرب بخ _ 

میرب  +هرا

یا هزماب رسپ یلیخ مدوب ناوشا قشاع نم میدرک یزاب یلک و یزابرهش میتفر تسین بوخ دوب مولعم شرهچ زا ماشرا
متفگ هک میدوب نم هنوخ هار ووت میدنوسر و ناوشا و میتفر مدوب هتفرگ درد لد مدروخ قنتالت ردقنا دوب

دش؟ یچ +

رتکد مرب دیاب زاب ادرف هگرزب یلیخ روموت _ 

متفگ هک رد مد میدیسر

ادرف هدب ربخ +مهب

هشاب _ 

دز گنز یلد هک مدروا رد وماسابل و هنوخ متفر

 

عیرس ناروتسر  +سالمایب

هدش یچ زاب ایادخ یاااو  

ندش عمج زیم هی رود همه مدید هک ناروتسر تمس متفر عیرس  

_سالم

ندرک سالم یگمه  

راگنا دموین مشوخ شزا یلو هدیدج هزپشا هک مدیمهف و دموا نووج رتخد هک ندز فرح دیدج زپشا هرابرد و متسشن
ارچ منودیمن دوب ال یهس هیبش  

درب مباوخ هتشازن تشلا ورب ومرس و هنوخ تمس متفر ندز فرح مکی زا  دعب

ماشرا #
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لثم دوب نم اب عقاوم رتشیب شرهوش و یجبا لغش رطاخب هک دوب یرسپ ناوشا دوبن بوخ الحملا صا هنوخ مدیسر
میدادیم ماجنا مهاب ونوماراک همه هشیمه دوب مرسپ  

دموین شرس هک ییاه هچبال نس نیا وت منودی یکی هدازرهاوخ ناوشا

درکیم هیرگ و تسشیم قاتا هشوگ هی وت هشیمه و دوب هدش هدرسفا نوا تفرگیمق طال یجبا هک یزور همدای  

تفر یمنهج مودک هب سین مولعم و درک شلو مرهاوخ یرادراب و جاودزا زا دعب هک یسک یضوع یلع  

دیشک یتخس شیگدنز وت سهلا تسیب رسپ هی لثم یلو هشلا س هن طقف ناوشا

حلا میجبا درکیم ادص و شاباب و درکیم هیرگ و دزیم غیج و دیرپیم باوخ زا شمه هباوخب بوخ تسنوتن نوا زا دعب
مدوب هدروا مدوخ شیپ وناوشا نم نیمه هساو هنومب ناوشا شیپ تسنوتیمن و دوب دب یلیخ شدوخ  

شاهاب هک یسک دوب شاباب نوا هرخ باال دوب یلع قشاع ناوشا تسکش ناوشا هیحور هرابود و درک جاودزا یجبا هکنیا ات
یدب نیرت دب یتح درکیم هک میراک ره تشاد یدایز تارطاخ هک یسک و یزابرهش تفریم شاهاب و درکیم یزاب لا بتوف
مک مک یلو هتفرن ییاج شاباب و میگیم غورد تفگیم واال تسنودیم شدوخ نامرهق و هروطسا وشردپ نوا هنک مه

کال شمداتسرف هکنیا ات هرادن یساسحا چیه راگنا هک یسک دوب هدش یلو هشاب لا حشوخ هک مدرکیم ومیعس مومت دیمهف
زا هرن ات درکیم سامتلا و درکیم هیرگ طقف سانشناور شیپ هرب تساوخیم هک زورنوا مدای هش رتهب ات فلتخم یاس
سک چیه واب دزیم غیج شمه هباوخب تسنوتیمن دشیم رتدب یلیخ یروطنیا تفریم دیاب یلو دیسرتیم سانشناور

وزرا یتح دزیمن فرح  

رسپ نوا یلو نتشاد یبوخ هطبار مهاب و دوب ناوشا رتکد نوا تشاد تسود و ناوشا اعقاو وزرا رهوش ناماس یلو
هی لثم مناماس و هراد ناماس اب مه یبوخ هطبار هرتهب یلیخ االن دنورذگ و شیگدنز یاکُش همه دوب شلا س تفه یتقو

هنکیم تبقارم شزا  ردپ

درب مباوخ هپاناک ور هک مدوب ارکف نیمه وت

مارا # 

ماشرا هنوخ متفر ومدیشوپ وماسابل حبص  

دایب ات مدوب هتسشن و مدرک هداما ور هنوحبص وشنوخ متفر هگب شرهاوخ هب دوب رارق زورما  

مروخیمن نم یلو نونمم + 

یگب رتدوز یتسنوتیم بخ _ 

مدزن یفرح چیه هگید هک درک یهاگن  هی

تفگ هک مرب متساوخیم  

؟ یایم ونایرج مگب انیا میجبا هب مریم مراد +نم

هرتهب ماین نم  _هن

ظفادخ هشاب +
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مدرک تکرح نادار تکرش تمس و نوریب متفر منم هنوخ زا نوریب تفر مدعب  

منیبب و نادار ماوخیم متفگ یشنم وهب لخاد متفر و مدش تکرش دراو تکرش مدیسر عبر هی زا دعب

 

+سالم

هدش یزیچ _ 

 +هن

امراد راک  _نم

؟ +مرب

نزن فرح  _هن

مهوت فووا + 

درکیم هاگن دوب شتسد هک ییاه هگرب وهب تفرگ مزا وشرس  

شورفب وتماهس +

ویچ ماهس _ 

اباب تکرش ماهس +

ارچ _ 

شیلا م تیعضو سین مولعم تکرش الوت  +صا

هراد یطبر هچ  _وخ

ننکیم قاچاق نوشاباب منکیم ساسحا + 

دمویم رد تشاد مامشچ

سین یچقاچاق و دزد هشاب میچره _اباب

یچ قاچاق _

هحلسا + 

؟ هحلسا _!

ینزیم داد ارچ شاوی  +اا

ینئمطم _ 
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منکیم رکف هک متفگ + 

هشیم یچ مشورفن هگا _وخ

نادنز میریم نمهفب اسیلپ و هشاب تسرد مدیم نم هک یرظن نیا  +هگا

ینکیم هرخسم _

مراد یخ وش وتاب +نم
یچ ینعی _

هنومب ارچ سپ تقو چیه ینکیمن راک تکرش وت هک وت یگنخ هب یدز وتدوخ ای یگنخ فووا +
ینئمطم دوب یقطنم _
هن متفگ راب +هی

یشورفیم _وت
یقفاوم هگا میشورفب مهاب وهی مگب وت هب متفگ +

میسرپب اباب زا هرتهب _
تفگ و درک مهب یهاگن هی

منکیم قاچاق نم مرتخد هرا هگیم دایم مهاباب +
ینعی هگیمن _

هن هک همولعم +
نادنز هتفویم المه یهس +

ینکیم رکف ییازیچ هچ هب فوووا _
هشاب هدرک قاچاق طقف نک اعد _ورب
ینوسرتیم ونم یه یگیم یچ یچ ینعی +

هشابن یروطنیا مراودیما متسین نئمطم نم تسه هک نیمه _ 
هنکیمن قاچاق اباب تسین +

یدروخ راهان بخ _
دش هنودنه هزادنا مامشچ
ینکیم هاگن یروجنیا ارچ _

مدروخ راهان نم یدیسرپ +وتاالن
_هرا

زونه +هن
روخب سپ ورب یکوا _

یدش منارگن متفگ +هه
مراد راک ورب متسین یسک نارگن _نم

ظفادخ هشاب +
دروخ گنز میشوگ هک سنلا وت متفر

+هلب
یایب داوخیمن زورما _ ماشرا

یتفگ دش یچ هشاب +
ناتسرامیب شمدروا هدش شوهیب میجبا _

دایب شوهب رتعیرس مراودیما +
ظفادخ نونمم _

ظفادخ +
ننکیم تبحص نراد و نتسشن مهاب همه مدید و ناروتسر تمس متفر

یبوخ مارا :سالم ریما _
یبوخ وت یسرم +سالم

نونمم _
هاگن اه هچب و یلد و نسوس هب دعب مدرک بجعت لوا ندموا مه تسد وت تسد ناساس و اهر مدید و یلدنص ور متسشن

تفگ ریما هک مدرک
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ندش تسود مهاب اهر و ناساس +
اعقاو _
+هرا

مدش لا حشوخ یلیخ _
نوج مارا ربخ هچ بخ : ناساس

ربخ هچ وت یتم _سال
اهر هب مدرک هراشا
هگید میتسه مهام +

متفگ هک هنوخزپشا وت تفر اهر
نوخب رکش زامن ورب هتاهاب اتاالمن هنک تلمحت هنوتیمن هگید سک چیه نودب وشردق +

هگیم نم هب _یک
هیک یسورع +

یسورع هساو مینکیم یرکف حاالهی مینک در ور یراگتساخ رازب _
یریم +یک

هگید هش جرخ هی منک یراگتساخ هشدلوت هک دعب هتفه دیاش منودیمن _
سیسخ +

تسرد وشماش ات ماشرا هنوخ متفر مشدعب مدوب اجنوا جنپ وات میدروخ راهان ناساس رکف زرط نیا هب میدیدنخ همه
منک

نیا دعب نروخب اذغ نرادن لوپ مدرم هریگیم راکتمدخ اتود راگنا هراد هفاضا لوپ درک ردوزاب راکتمدخ و هنوخ وت متفر
و مدرک تسرد وماش تاه هدنب هب هدب لقع ایادخ یزپشا هساو هریگیم میکی یراک زیمت هساو هریگیم راکتمدخ هی

هنوخ متفر و متشون تشادای
مدز گنز ماشرا هب هک دوب هد ابیرقت تعاس

+سالم
_سالم

هبوخ ترهاوخ +
هنوخ شمیدرب _هرا

هروطچ ناوشا +
سین دب منوا _

یصخرم هتفه هی ات ادرف زا یتسار _
هدش یزیچ ارچ +

ماباب هنوخ میریم همه نایم نراد انیا منامام _
ظفادخ بخ داتفا یقافتا ناوشا هساو مدرک رکف +اها

ظفادخ _

ندز ردو هک مدرکیم کشخ وماهوم متشاد مدیشوپ وماسابل نوریب مدموا و متفرگ شود متفر و مدرک عطق ور یشوگ
دوب نادار هک مدرک زاب ورد متفر

وت +ایب
یلدنص ور تسشن وتو دموا

مینزب فرح تکرش هرابرد مدموا _
هن هتسین بخ +

ممممممممنودیمن _
ینزیم داد ارچ +اااا

متفگ رابدنچ اتاالن حبص _زا
یچ سپ بخ +

یایب ینوتیم ماوخیم ساکع مدوخ تکرش _
متسین تشه ات شش کی ات هدازود   تشه ات تفه راک رس مریم اجی نم یلو مایم +هرا

تیراک تعاس یروجنیا یریم اجک _
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مایب دیاب یک بخ +
قوقح منزیم گنز میتشاد زاین تقو ره یشاب تکرش وت وزور لک سین یزاین مدز گنز تهب تقوره _

داوخیمن هیچ قوقح +
مرب نم یکوا _

؟ هوهق +!
داوخیمن _هن

مدرکیم هاگن مدوب هتفرگ ناوشا هکاب ییاسکع هب قاتا وت متفر منم و تفر
نیمه هگنخ مکی طقف دوب یبوخ رسپ مناساس دوب لگشوخ اهر مدرک رکف ناساس و اهر هب

نادار #
هرد تشپ ماهلا مدید مدنبب ورد متساوخ هک هنوخ متفر

یراد راکچ اجنیا +
مینزب فرح هشیم _

هرابرد +
نیتفگ نوتدوخ هگید یسابع یاقا هدنورپ _

متفگ هک دوب کی کیدزن تعاس ندرک راک میدرک عورش و لخاد   مدرک شییامنهار دوبن مساوح ال صا

مینک مومت مینوتیم +
مرب نم سپ هشاب _

یدموا هک نونمم هشاب +
منکیم شهاوخ _

وت متشاذگ دوب ماهلا دنبتسد متسد وت متفرگ لبم نییاپ دنبتسد هی مدید هک منک عمج وراه هدنورپ متفر منم نوریب تفر
مدیباوخ متفر مشدعب و زیم وشک

ماشرا # 

دعب هامود  

سرتسا یلیخ تشاد لمع ناوشا زورما مارا لا بند متفر و مدش نیشام راوس

دوب ششیپ ناوشا دیشک تمحز اعقاو تقو دنچ نیا دش نیشام راوس مارا متشاد

ندنورذگیم تقو یلیخ مهاب  و

ممارا میتفگیمن یچیه هار لوط وت تشاد سرتسا منوا ناتسرامیب تمس میتفر

و میدش سنلا دراو و ناتسرامیب میدیسر عبر هی زا دعب دروخیم وشنخان تشاد

ناوشا قاتا وت میتفر  
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هامود نیا وت وزرا ندوب قاتا وت مهانوا ندنل ندموا هک هتفه هس االن اباب و نامام

تسنودیمن یچیه هک یرسپ ناوشا و دوب نوغاد ناساس دوب هدش ریپ سلا تسیب

تشادن یخساپ وساالش و ناتسرامیب هدموا ارچ تسنودیمن یتح  

ششیپ ممارا و درک لغب و مارا و درک ملغب دید ونم ات ناوشا هک ششیپ میتفر  

ناساس شیپ متفر منم درکیم تبحص شاهاب تشاد و تسشن  

ماشرا یبوخ +

دایب شرس بالیی مسرتیم یلیخ مراد سرتسا ال _صا

منئمطم نم هشیم دوبان وزرا هشب شیزیچ  +هگا

مینک رکف بوخ هرتهب _ 

درب و ناوشا و دموا راتسرپ  

مارا # 
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میدوب شرس تشپ همه امو تفر ناوشا  

ماشرا نامام میدوب شرظتنم رد تشپ همهام مشدعب دشو لمع قاتا دراو ناوشا

درکیم هیرگ ودوب نم لغب وت مه وزرا درکیم اعد طقف  

دنک اه هقیقد دزیمن فرح ال صا ناساس دوب هدرک مخا و تفریم هار طقف ماشرا

تعاس هس تعاس ود تعاس کی تشادن یبوخ حلا سک چیه ندرکیم تکرح

دوبن ناوشا زا یربخ چیه  

یجبا تفگیم مهب میدوب مهاب شمه هامود نیا هک یرسپ  

منم مدرکیم شکرد دوب هدیشک یتخس یلو دوب مک شنس هک نیا هکاب یرسپ

مدوب هداد تسد زا ومردام  

بشره یلیخ تشاد تسود وشردپ یلیخ دوب هتشاد هگن وشردپ اب تارطاخ مومت

دربیم شباوخ مشدوخ و تفگیم هصق مارب نوا  

همه دیدیم هک تقو دنچ نیا وت تشاد گرزب یبلق و دوب نوبرهم یلیخ هک یرسپ

دیسرپیمن یچیه تشاد لا وس یلک هکنیا اب هدب نوشلا ح

مدا
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مارا #

هنک ادیپ تاجن مدرکیم اعد طقف مدمویم و متفریم یه مدرکیم یط و سنلا لوط

نوریب دموا رتکد  

ششیپ میتفر اترا نامام ونم هک

دوبزیما تیقفوم رکشورادخ + 

زا مه لغب ووت مدرک لغب وراترا نامام یسرم ایادخ رکشورادخ دشیمن مرواب

میدرکیم هیرگ یلا حشوخ  

یدیشخب مهب ومرسپ وت یسرم یسرم _ 

مدرکن یراک هک  +نم

وت شنتشازیم یتقو دیفس سابل نوا اب مداتفا ناوشا دای هک نوریب ندروا وراترا

یچیه تشادن یهانگ چیه رسپ نوا  ربق

دروخ گنز میشوگ هک متخیریم کشا و مدوب رکف وت
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دییامرفب +هلب

مارا  _سالم

وزرا مدیمهف شادص  زا

مناج مزیزع +سالم

مشیپ یایب ینوتیم _ 

هتبلا +

لثم گرزب هنوخ هی هب مدیسر تعاس مین زا دعب اجنوا متفر و تفگ مهب وسردا

دوب نومدوخ هنوخ هیبش ابیرقت دنومیم رصق

هنکیم هیرگ هراد و هتفرگ سابل هک مدید ور وزرا هک وت متفر  

هسرتیم مرسپ هکیرات یلیخ اجنوا تقو هی هشن شدرس اجنوا ؟ ردام ییاجک مرسپ +

منکیم شهاوخ میرایب شرد میرب ناماس  

ششیپ متفر و مدرک کاپ وماکشا و مدرک لر تنک ومدوخ  
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 +سالم

ایب ناج مارا  _سالم

تفگ هک هنوخزپشا وت میتفر دوب ماشرا ردام

ریگن لد هب یدش تحاران هک تفگ یزیچ تهب هگا سین بوخ وزرا حلا مرتخد + 

هیفرح هچ  _نیا

هنک تحارتسا تساوخیم قاتا وت شدرب تفگ ناماس هک حلا وت میتفر  

یرب هگید مکی هرتهب شلا ح سین بوخ :االن ناماس  

هشاب + 

تفگ ماشرا ردام هک حلا وت متسشن

یاچ ای یروخیم هوهق مرتخد دوبن مساوح ال صا دیشخبب +



138

مرکشتم مروخیمن یزیچ  _نم

مرتخد منکیم شهاوخ + 

راکتمدخ دزیم روش ملد ارچ منودیمن وزرا شیپ مرب ات مدش دنلب هقیقد دنچ زا دعب

تفر شدوخ و قاتا رد مد   دنوسر ونم  

هک مدرک زاب ورد دادن باوج یسک مزاب مدز رد هرابود دادن باوج یسک هک مدز رد

شتسد مدید هک شتمس متفر و متساوخ کمک عیرس داتفا قاتا طسو وزرا مدید

طقف منم سنا رواژ هب دزیم گنز تشاد مشنامام و دموا شرهوش صرق یطوق

دایب شوهب مدرکیم یعس و مدرکیم شادص  

زا هگید میتشاذگ ناتسرامیب وت ونوماپ هرابود و دموا سنا رواژ هقیقد دنچ زا دعب

دمویم مدب ناتسرامیب هملک  

هب مدوب هدرک تداع تقو دنچ نیا یلو دمویمن مشوخ ناتسرامیب یوب الزا صا نم

دب وب  نیا

ندب وش و تسش وشدعم دیاب تفگ رتکد هک میدش دراو  

ژ اسام و مدرک تسار و پچ ومندرگ یلدنص ور متسشن تفریم جیگ تشاد مرس

ام تمس دمویم تشاد مدید وماشرا هک مداد  
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هدش دنلب مششیر و دوب هدیلو ژ شاهوم دوب مولعم شفایق زا دوب دب شلا ح یلیخ

دوب

ماشرا # 

ناتسرامیب متفر عیرس هدرک یشکدوخ وزرا تفگ دزو گنز نامام هک مدوب هنوخ وت

شاب شبقارم تدوخ ایادخ مدشیم مومت مدادیم تسد زا مه وزرا هگا هگید

مدید و مارا هک انیا نامام شیپ متفر و مدیسر و ناتسرامیب تمس متفر تعرس  اب

هتسشن یلدنص  ور

تفگ هک ناماس تمس متفر دوب هدش الرغ ردقچ

ندیم وش و تسش وشدعم نراد   

متسشن نامام رانک و متفر  

تفگ هک ملغب وت متفرگ ونامام

مرسپ دایم نومرس هیچ بالاه  +نیا
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مشکیمن هگید متسخ منم نامام منودیمن _ 

درکیم هیرگ ملغب وت هک مدرک شلغب ومدیسوب وشاتسد  

میشاب دیاب هصغ و مغ وت شمه هن؟ نومادرد هکنیا لثم هرادن یمومت ایادخ  

مینوتیم هقیقد دنچ زا دعب و هبوخ شلا ح رکشورادخ تفگ و نوریب دموا رتکد

شمینیبب  

میتفریم یکت دیاب یلو داد دورو هزاجا رتکد هک مداسیاو ناتسرامیب هرجنپ رانک

هرب مارا تفگ نامام هک هرب تساوخیم ناماس لوا  

قاتا وت تفر مارا و درک دییات شنوج یب دنخبل اب ناماس

مارا # 

متفر ادص اب هزیریم کشا هراد و هدیشک زارد مدید مدوب هدرک ضغب قاتا وت متفر

متفگ و مدیشک تسد وشاهوم و شرانک  

یبوخ وزرا +
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تفگ و درک هاگن مهب شامشچ نوا  اب

متسین مارا متسین _ 

تسین مشوگ رگیج  

سین درکیم کاپ وماکشا دمویم هشیمه هک یسک میگدنز قشع  

نکن هیرگ ینامام تفگیم شولوچوک یاتسد نوا اب یتقو  

سین ارچ هنک کاپ االن وماکشا دایمن ارچ  

منک شوب و منک شلغب ات دایمن ارچ  

بوخ شاهاب دوب نم نوخ زا نوا یمهفیم مدرم نورد زا سین بوخ حملا مارا

مداد تسد زا ور یتاظحل هچ مدیمهف هزات مدوبن  

دادیم یرادلد مهب و مشیپ دمویم شیتحاران مومت واب درک نومکرت شاباب یتقو  

شنس نوا اب مشیم تدرم نم تفگیم  
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ات منیبن نم ات درکیم کاپ وشاکشا مدیسریم نم و درکیم هیرگ یکشاوی یتقو

هشن تحاران  

دوب هدموا یلع ردام ناتسرامیب وت زورنوا  

شدیدیم هگا دشیم لا حشوخ مرسپ ردقچ  

درکیم قه قه و هنزب فرح دادن تقاط هیرگ هگید  

متفگ شهب

شتتفر مدوب ششیپ هام هس ود طقف هک ینم میدیشک یتخس نوممه وزرا نیبب +

درک منوغاد   

دشیم تحاران یدرکیم هیرگ یتقو یگیمن هگم  

هشیم تحاران یلیخ هشیم رتدب ینک هیرگ هگا االن

هنومیم نومبلق وت شاج هشیمه نوا هتشیپ و هتبظاوم االمن نوا  
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ینکیم شتحاران تراک نیا اب  وت

یراد یروجنیا وت هنیبب هگا االن یلیخ تشاد تسود یلیخ هک دوب یرسپ ناوشا

هشیم تحاران رتشیب ینیبیم باذع  

؟ هشاب یشاب یوق دیاب !

منک یگدنز هگید داوخیمن ملد دوب مرسپ منوتیمن مارا _ 

ششیپ مرب داوخیم  ملد

مرادن تسود نوا نودب ور اجنیا  نم

هتخس مساو ندیشک سفن نوا نودب  

ییادص هگید دمویم شنتفگ نامام یادص هنوخ وت سلا تشه هک یسک نک رکف

شزا داین  

ردام هی هساو هتخس ردقچ ینودیم  

هنیبن وشرسپ یلو هنیبب وشرسپ قاتا هکنیا  
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داین شانتفگ نامام یادص  

منکن شاوعد ات تفریم مقدص نوبرق دمویم درکیم یراکبارخ یتقو  

سین مودک چیه  

مودک چیه  

حور یب مسج هی درب شدوخ واب محور شنتفر اب راگنا  

و منیشب طقف هگن یچیه هدرگرب داوخیم ملد هرپ ملد یلیخ مارا مکرحتم هدرم

منک شاگن  

مناج مگب منم و نامام هگب هگید راب  هی

میراد یچ راهان نامام هگب و هنوخ دایب داوخیم  ملد

سین

    تسین شمودک چیه  ت
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دمویمن باال مسفن  

هدب ردقچ زیزع نداد تسد زا منودیم + 

تنامام هراد زاین تهب ناماس نک یعس یشاب یوق دیاب وت یلو یلیخ هدب یلیخ

هراد زاین تهب  

منک راکچ ومادرد نم یچ _نم

هشاب مترانک یاوخب تقوره + 

مارا یسرم _ 

تسشن یلدنص ور تفر و درک هاگن مهب درس یلیخ ماشرا هک نوریب مدموا قاتا  زا

و مدرک یظفادخ ماشرا نامام وزا متفرگ ومفیک متفر منم قاتا وت تفر ناماس

هنوخ تمس متفر  

یاوه دب ملد دوب هدش یکی نوراب اب ماکشا دزیم من من نوراب هنوخ ات متفر هدایپ

دوب هدرک ومنامام  
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مگب شهب منزب رود و نوریب مرب شاهاب تساوخیم ملد شلغب مرب تساوخیم ملد

مراد شسود ردقچ  

مدزیم کنوخان متفریم منم و درکیم یزپشا هرابود  

دوب مرس باال مدشیم ضیرم یتقو  

دوب یگرزب یاضاقت متساوخیم ومنامام  نم

هنوخب الالیی مارب هنک شزاون وماهوم هشاب یکی هکنیا  

منک شلغب و شمنیبب طقف هشاب الق خادب هدرگرب مرظاح  

کت کت و مولج هنیشب هک میضار منیمه هب ادخب مگن یچیه منم یچیه هگن یچیه

منیبب وشتروص یاضعا  

نشاب هتشاد تسود ومه هک یا هداوناخ کی داش هداوناخ هی داوخیم هداوناخ  ملد

هدرک تسرد تنامام هک یا هنوحبص و یش رادیب تنامام یادص اب حبص نک رکف
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یروخب  ور

میشاب داش همه و ترفاسم میرب هگب تاباب شدعب  

هنوشیگشیمه راک نیا ایلیخ هساو دیاش  

یچ ینعی هداوناخ مدیمهفن تقو چیه متشادن و ساسحا نیا تقو چیه نم یلو  

یچ ینعی ردام اب ندرک لد و درد مدیمهفن  

دیرابیم نم لثم و درکیم یدرد مه ماهاب راگنا نوراب  

دوب ییاهنت تفرن تقو چیه و دوب مشیپ یگچب زا هک یسک اهنت

هشاب هک یاوخیم ویکی طقف وت یلو نترود ایلیخ اتقو یضعب  

ینکیم ییاهنت سح یلو هغولش ترود هکنیا  اب

سین یکلا شنتشاد تسود هک یکی  
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هنکیم راک تارب تنم یب هک یکی  

یشاب داش وت ات هرذگیم شدوخ زا هک یکی  

تفرگیم مزا ومییاهنت ودمویم شاک دوب اجنیا شاک  

مدموا نم مگنشق رتخد تفگیم و دمویم شاک  

یبوخ مارا تفگن یسک تقوچیه ارچ  

یگب یاوخب هک تسه یزیچ مارا نتفگن  

مینکب تارب هک تسه یراک  

میدب شوگ تافرح هب یاوخیم  

نتسین ارچ  

تسین ارچ  
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سین ردام قشع لثم یقشع چیه نوچ  

یقشع چیه  

هنک تاوعد دیاش  

هنک الیق خادب تاهاب دیاش  

هشیم یتشا تاهاب دعب هقیقد وود تسین یچیه شلد وت یلو  

هدش گنت تارب ملد داوخیم وروت ملد نااااامام  

ارچ ااااااادخ  

اارچ؟ یتفرگ مزا و مردام ارچ !

یدرک مورحم گرزب قشع هی نتشاد زا ونم ارچ  

دوبن سک چیه مرانک مدوبن نم ندوب نوشانامام اب ماتسود یتقو ارچ   
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هنک تبقارم مزا دوبن یسک مدش ضیرم یتقو  

ارچ

نادار # 

یاتسود زا یکی زاناس و مراد تاق مال رارق تفگ یشنم هک مدوب تکرش وت

تکرش دایب دوب رارق مهاگشناد  

دزیم فرح اه هچب واب دیدنخیم تشاد هک مدید و ماهلا و نوریب متفر  

مدز دنخبل هاگادخان  

اراک رطاخب میدوب مهاب دایز تقو دنچ نیا وت مدوب لا حشوخ راگنا شیلا حشوخ زا

هگید یازیچ  و

هنیبب ور یحارط مه میروخب راهان مه میرب تفگ و دموا زاناس  

میرب هک مدرک ربخ و ماهلا منم  

تفر زاناس دش ماجنا اراک همه یتقو ناروتسر وت
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ماهلا

هگنشق اجنیا ردق +هچ

یلیخ _هرا

ایرد ای دیراد تسود لگنج امش نادار +اقا

مرادن تسود یچیه  _نم

ییامرخ یاهوم درکیم رتشیب وشتروص ییابیز هک شزبس یامشچ مدرک هاگن شهب

شدنلب و شگنر  

دوب ابیز یلیخ شادنخبل  

مدش هریخ هرظنم وهب متفرگ شزا ومور  

نادار +اقا

 _هلب
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نودب میدوب یروجنیا ام همه شاک نیساسحا نودب و توافت یب ردقنا یروطچ +

ساسحا  

سین بوخ شلا ح مدرک ساسحا  

نشاب هتسکش وتلد هکنیا رگم هبوخ نتشاد ساسحا _ 

ننکشن ور امدا لد نوشنوبز اتاب ندوب اهالل یضعب شاک یا دیاش  +هرا

تفگ شدنخبل واب درک کاپ ودوب شمشچ رانک هک یکشا هرطق

میرب _ 

میدش نیشام راوس میتفر و مدش دنلب  

ماهلا هنوخ مد میدیسر  

نادار اقا ظفادخ + 

هنوخ وت تفر و مداد نوکت ومرس  

منک تحارتسا مکی ات هنوخ متفر منم ......
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مارا # 

اترا ندید هساو ناتسرامیب متفر ومدیشوپ وماسابل متفر حبص  

مدش ناتسرامیب دراو و مدیسر عبر هی زا  دعب

هنکیم هیرگ مدید هک ششیپ متفر مدید و شنامام هک شقاتا تمس متفر

هبوخ اترا هدش یچ +

هبوخ _هرا

+سالم

مدید ور سهلا یسابیرقت یاقا وهی متشگرب دوب یدرم هی یادص  

_سالم

مدنودرگرب ومور
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ماترا ردپ  +نم

متخبشوخ  _ااا

مینزب فرح مهاب هشیم نونمم + 

هتبلا _ 

درکیم سامتلا شیکشا یامشچ اب مدید هک مدرک هاگن اترا ردام هب

سین بوخ شیلا م عضو دوب مولعم میتسشن و ایرت هفاک میتفر  

دییامرفب + 

نیداد ور اترا ناتسرامیب لوپ امش مدینش نم _واال

+هلب

هکنیا و اتقیقح سین بوخ نومیلا م عضو دایز ..._ام
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دنوم هفصن اترا نامام یافرح اب شفرح

هدموا شوهب اترا مناخ مارا +

هبوخ یلیخ  _اا

نوتزاجا اب دیشخبب _ 

نوریب تفر شنامام هک اترا قاتا وت متفر  

 +سالم

نیتسه یک امش _سالم

همارا ممسا  +نم

یداد تاجن ونم یسرم _

داد تتاجن تنامام مدادن تتاجن  +نم
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یلو _

همتفگ هک نیمه +

هشاب _

یبوخ +

هنکیم درد مرس مکی یلو نونمم _

تفرگیم درد شرس منوا میدرکیم یزاب یدایز یتقو دوب ناوشا یادص لثم شادص

 

ناتسرامیب زا نوریب متفر و مدز فرح اترا اب مکی  

دز گنز وزرا هک هنوخ تمس متفر  و

 +سالم

مزیزع  _سالم
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مشیپ یایب ینوتیم مارا +

مایم االن  _هرا

تقو دنچ نیا دوب هدش گنت نادار یارب ملد   ششیپ متفر و مدش یسکات راوس

شمدوب هدیدن دایز

لبم ور هتسشن مدید هک وزرا هنوخ متفر

داد باوج هک مدرک وسالم ششیپ متفر  

مارا + 

مناج _

ناوشا لثم مرازب ملد وت ومامغ دعب هب نیا زا ماوخیم + 

مدن باذع ور یسک و هشابن تحاران یسک منک یراک ماوخیم  

هنکیم راختفا تهب مناوشا یروطنیا هبوخ یلیخ  _نیا



158

یسرم + 

نادار هنوخ تمس متفر دشو ضوع مرظن هنوخ تمس متفر و مدروخ هوهق  

رد مد دموا مدید هک نادار هنوخ مد مدیسر  

+سالم

یراد راکچ اجنیا _سالموت

ور همشاداد منک رکف هک هنزب دنخبل تسین دلب القهک خادب ومخا رسپ هی مدموا +

اقا شنیسانشیم منیبب

درک هاگن و تفگن یچیه

نیشولوقود هنکن یمشاداد هیبش ردقچ امش یااو +

تفگ دزو دنخبل نادار  

هنوویدوت یا هنووید + 

یا هنووید مه وت سپ ایمشاداد _ 
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یراد راکچ + 

تمنیبب متساوخیم یچیه _

یدید حاال بخ + 

مرب ینعی _نیا

؟ یایم نوریب مروخب ماش مرب ماوخیم +

ناروتسر مریم نم  _هن

تشیپ مایم بش یکوا +

ارچ _

تفگ هک نیشام تمس تفریم تشاد

منیبب ومیجبا ماوخیم + 
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یجبا هگب مهب نادار دشیمن مرواب مدوب هدنوم یروجنیمه نم دش نیشام راوس  

هدروخ ییاج هب شلک منک رکف  

تفگ اهر هب نسوس هک میدوب هتسشن و ناروتسر تمس متفر  

مراد تراک هنوخزپشا وت میرب وش دنلب + 

مایب منم _ 

وت نیشب  +هن

هگید مایب ارچ _ 

ال ویه زا ربخ هچ مگیم مراد تراک وت نیشب : ریما  

مریمن منم سین هنوخ متقو دنچ نیا شزا مرادن ربخ ممما + 

 _اها
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ششیپ تفر مرکف ماشرا مسا  اب

مدروخ صرح شتسد زا ردق هچ یاااو شمدید هک لوا زور  

تساجک سین مولعم  االن

تفگ ناساس هک مدوب رکف  وت

مارا یییییه + 

 _هلب

؟ تساجک تساوح + 

ارچ اجنیمه _ 

منک یراگتساخ اهر زا هرارق نیبب + 

مشوپب یچ سابل یسورع ننننوجخا اعقاو یچ _ 
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هونشن تکاس تاج رس نیشب + 

منک راکچ نم بخ یاااو _ 

راب هی رایب متنیبرود نوا ینک نیئزت و ناروتسر یایب متفگ تهب هک یزور دیاب +وت

تسایروجچ مینیبب نک یساکع  

مساکع ناونع هب نادار تکرش وت هک هتفرن تدای منکیم یساکع میلیخ نم  _هه

یچیه هک نشاب وت لثم اتود دش بابک شارب ملد هراچیب نادار + 

ناساس _ 

نزن غیج هشاب هشاب + 

مدزن غیج  _نم

یدز + 

نیدب شوگ حاال هگید نینک :لو ریما
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ادرف اهر دوب رارق نوچ ارتخد اب مینک نیئزت و ناروتسر مرب ادرف نم دوب رارق

تعاس 8 هنم دلوت درکیم رکف ناروتسر دایب  

وت دموا نادار مدرک زاب ورد ندز رد هک مدوب هتسشن هپاناک وور هنوخ متفر  

ملگشوخ یجبا  +سالم

متشاذگ شرس ور ومتسد و شکیدزن متفر مدروا رد خاش یعقاو  

متفگ  

رکشورادخ یرادن بت _هن

یا هنووید + 

گرم زا دعب هدنخب نادار تشادن ناکما ال صا مدوب هداد در اعقاو هگید دیدنخ ددعب

مدوب هدیدن شزا یزیچ مخا زج نامام  

مدرکیم شاگن و مدوب هداسیاو یروجنیمه منم تسشن هپاناک ور تفر

ینیشیمن + 
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یدرک فداصت هدش تیزیچ نادار یدش یروجنیا ارچ _ 

نیبب منکیم مراد راتفر تاهاب مدا لثم مراب هی مارا فووا + 

مگیمن یچیه هگید هشاب هشاب _ 

تفگ و مدرک هاگن شهب هک میدیدیم ملیف و میدوب هتسشن

هیچ + 

هرابود یدنخب هشیم _ 

دوب توکس سلا همه نیا هک یسک مشاداد لد هت زا دیدنخ  

متفگ و مدرک شلغب

دنخب یلو دایمن مشوخ و دایم مدب تزا عکنیا اب نادار دنخب یروجنیمه هشیمه +

فیرعت ای یدرک بیرخت _
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منکیمن فیرعت تقو چیه وت زا  +نم

هدیدن ونم تقو چیه راگنا ملغب زا نوریب حاالایب بخ _ 

و نادار یچ ممهفب متسنوتن یلو میدیدنخ و میدز فرح یلک ملیف ندید لا حرد

درک یروجنیا  

تفگ هک دوب هدزای تعاس

هتفرگ مباوخ هگید مرب  +نم

هشاب _ 

ظفادخ +

یاااو _

دش یچ + 

ظفادخ یتفگ _ 
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مدیسرت رتخد فووا + 

تفگ و دیشوپ وشوتلا ردوپ مد تفر

ظفادخ شاب تدوخ بظاوم +

نوریب تفر  

نادار هک هدش یچ ینعی مدرک رکف نادار هب دوب هتفر رس ملصوح حلا وت متسشن

دموا رد ندوب خی نوا زا

مدیشک زارد تخت وور قاتا وت متفر  

مدب مایپ ماشرا هب تساوخیم ملد متفرگ ویشوگ  

متشون

+سالم

داد باوج هقیقد دنچ زا دعب
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_سالم

یبوخ +

نونمم _ 

یدیباوخن +

مدیباوخ ارچ _ 

یتچیم ارچ سپ + 

باوخب ورب مباوخب ینکیمن لو وت نوچ _ 

یدروخ اذغ + 

مارا باوخب _ 

ییاجک _ 
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دیباوخ ینعی دادن باوج هگید  

مرازب شرس هب رس تساوخیم ملد یلو ارچ منودیمن  

ماشرا + 

ماشرا + 

ماشرا متشونیم یکلا شمه  

داد باوج هکنیا  ات

مباوخب ماوخیم مرادن هلصوح ال صا نم مارا _

هربیمن مباوخ  +نم

باوخن بخ _
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هریم رس ملصوح + 

منک راکچ نم  _االن

ییاجک +

مباوخب ماوخیم _ 

الق خادب ریخب بش ورب یکوا + 

تخبدب ریخب بش _ 

مدوب هدینشن شزا ور هملک نیا دوب تقو یلیخ  

هک مشنامام هریمن مه هنوخ یتح هشدوخ وت یلیخ تسین بوخ شلا ح متسنودیم

یک اب تساجک نوا سپ وزرا شیپ  

متفگ و مدش دنلب تخت ور  زا

هرتخد اب ینعی +
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دوبن یربخ هک مدوب شنوخ نم هک عقوم نوا هخا منکن رکف  

هرادن ینعی هراد هک رتخد تسود هرخ باال

ماشرا # 

یرتخد دوب مارا فرط زا دموا مایپ میشوگ هساو هک مدوب هدیشک زارد هپاناک ور

دوب هدرک ریگرد ومزغم یلیخ تقو دنچ نیا  هک

دوب ابیز یلیخ مدش هریخ هام وهب هرجنپ رانک متفر مارا اب تچ زا  دعب

متفرن اج چیه اجنیا زا تقو دنچ  نیا

مدیم ماجنا اجنیمه متکرش یاراک ماو هنوخ وت شمه  

میدمویم ناوشا  یوالهکاب
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و نم شیپ دمویم درکیم شاوعد وزرا و درکیم یزاب با و با بل تفریم یتقو

میرب تفگ ییاد تفگیم  

تخورفیم ونم عیرس  

اب تقو دنچ نیا هک دوب یبلا ج داضت هچ دوب مامشچ وت کشا مبل ور دنخبل

دتفویم قافتا نیا ناوشا تارطاخ  

مدیشک زارد و قاتا وت متفر  

دوب دنلب یلیخ هک شیکشم یاهوم مدرک رکف مارا  هب

دیچیپیم هنوخ لک وت دوب بوخ ردقنا شرطع یوب  

دوب بوخ یلیخ مشتخپتسد  

هدش گنت ناوشا اب شایزاب هنووید و شاه هدنخ یارب  ملد

نوماثحب ورج

دروخ گنز میشوگ
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مداد باوج دوب فدص

یبوخ مقشع +

یسرم _ 

هدش گنت تساو ملد ربخ  +هچ

ریخب بش مباوخب ماوخیم متسخ نم فدص _ 

مدیباوخ و مدرک عطق ور یشوگ  

مارا # 

ندرک صخرم ور اترا نتفگ هک ناتسرامیب رس هی متفر و مدش رادیب حبص  

داد و سردا و تسنوخ تفگ و متفرگ وشردام هرامش شخب  زا

نوشنوخ تمس متفر منم  
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مدش هدایپ هچوک  رس

ندرکیم هاگن یروجی نم وهب ندوب هتسشن رد مد مهانز و ندرکیم یزاب لا بتوف هچوک وت ارسپ یمیدق یلیخ هچوک  هی

مدش کیدزن مناخ هی وهب متفر  

تساجک یفرشا مناخ هنوخ دیشخبب +سالم

تسزمرق رد نوا _ 

مدز ورد هدز گنز زمرق رد هی نوشنوخ تمس متفر  

تشادن نوفیا  

تفگ و دموا ییادص

 +هلب

ممارا _ 

موناخ مارا مدموا + 

تفگ و درک ردوزاب اترا نامام

وت ایب یدموا شوخ + 

نونمم _ 

نم باوخ قاتا هزادنا دیاش دوب کیچوک یلیخ هک مدش هنوخ هی دراو هک لخاد متفر  

دوب یگنشق و کیچوک هنوخ یلو  
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هرایب ییاچ تفر شنامام و متسشن تخت  ور

مناخ مارا دییامرفب + 

دوبک شتروص مدید هک مدرک هاگن شهب مکی  

هدش یمخز نوتتروص _

رد هب مدروخ تسین یزیچ + 

سین اترا دیش بوخ رتدوز مراودیما _اها

قاتا  +وت

شمنیبب منوتیم _

هتبلا + 

تفگ اترا هک مدرکیم یزاب اترا واب قاتا وت متفر  

نوج مارا +

منوج _ 

یربیم اجنیا زا ونامام +
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ارچ _ 

هنزیم ومنامام ماباب + 

ننزیم ونوشانز هک نشاب ییادرم زونه مدرکیمن رکف  

هشاب شابن تحاران ال صا  _وت

هشاب +

دیباوخ تفر و مدرک یزاب شاهاب هگید مکی   

شردام شیپ متفر منم  

دایمرب متسد زا یکمک ای نیگب مهب نیاوخب تسه یزیچ + 

نوتهب تفگ _اترا

نینک دامتعا نم هب نینوتیم نینیبب +

منک راکچ منودیمن ونم هنزیم لیلد یب مناخ مارا _ 

نینک تیاکش شزا بخ + 

یچ هریگب ومرسپ هگا هنکیم رتدب منوتیمن _ 
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سین بوخ اترا هساو ال صا تیعضو نیا هزات منکیم نوتکمک نم هنوتیمن + 

هشب مه یروجنیا دیاش نینزب فرح شاهاب  

هیراک هچ نیا متفگ شهب بشید شتسد زا هگید میدش هتسخ هنکیم رامق میرایم رد یچره مناخ مارا مگب یچ _واال

نینیبیم هک نوتدوخ دشو یبصع ینکیم  

نوترهوش اب منم نیشابن شلوپ نارگن مه ال صا ششیپ نیرب نینوتیم نیاوخیم هگا سانشناور ماتسود زا یکی +نم

منکیم تبحص  

نونمم یلیخ _ 

منکیم شهاوخ + 

هنک یراگتساخ ناساس هرارق بشما ناروتسر تمس متفر و مدش دنلب  

دوبن ناساس ندرک راک لا حرد همه ودوب غولش ناروتسر  وت

مدرکیم هداما و کیک داوم هنوخزپشا وت متشاد نم ندرکیم لصو وراغارچ ناسحا و ریما  

میدوب داش و میدیدنخیم همه دوب بوخ یلیخ  

دوب هدش پیتشوخ یلیخ یکشم راولش و تک واب دموا ناساس  

میدروا رد یراک غولش مکی و متشاذگ گنها متفر دوب یکشم زمرق .....مت

دموین اهر یلو دوب تشه تعاس  
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دوب شرانک مریما تشاد سرتسا و دوب نارگن ناساس دوب شوماخ مشنفلت  

دموین اهر مزاب یلو دش هدزای تعاس  

تفگ ناساس

تساجک منیبب مریم  +نم

دیباوخ نوملا وح سح همه نتفر شاهاب مناسحا و ریما  

تفر هصغ و مغ متفگیم متشاد هزات  

و هراپ یاسابل اب اهر دشو زاب رد هک مدادیم نوکت وماهاپ ومدوب هتسشن زیم ور تسین منک لو نم ور هدز یلفق کال وگن

دش دراو هتخیر مهب هفایق  

نییاپ داتفا وهی درکیم هیرگ تشاد شمدید مدرک بجعت  

سین بوخ شلا وح تساجنیا اهر متفگ و ناساس هب مدز گنز عیرس منم شتمس نتفر ندموا نسوس و یلد  

ناتسرامیب شندرب وندموا هقیقد دنچ زا دعب نوشناساس  

دوب هدش یچ ینعی  

قافتا نیا هب یبوخ سح ال صا دادیم شیرادلد و دزیم فرح شرس تشپ یه ثمال منسوس و تفریم ژ اریو یه ناساس

متشادن  

دزیمن یفرح سک چیه یلو هدش یچ مینزب سدح میتسنوتیم نوممه دیاش  

دشیم رتدب و دوب یبصع ناساس نوچ  

لخاد میتفر مه هسات وام رتکد قاتا وت تفر ناساس هنزب فرح شناکیدزن اب داوخیم تفگ و نوریب دموا رتکد موناخ
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اهر شیپ  

میتسشن اه یلدنص ور میتفر  

تفگ و تفرگ وشتسد نسوس هنزب فرح تسنوتیمن و هدرک ضغب دوب مولعم

دش یچ +اهر

دوب یفاک شضغب نتسکش هساو هملک نیمه

تفگ نسوس درکیم هیرگ طقف

تدوخ وت زیرن یگب هرتهب مزیزع + 

ندرک فیرعت درک عورش قه قه اب  اهر

راکیب رسپ هی نوا مروخیم مسق متشادن شهب یسح نم یلو تشاد تسود ونم هک دوب یرسپ هی نوماتسور بقالوت _نم

دشیم ممحازم هشیمه دوب والت

متسنودیم ماباب و نامام طقف ماجک متفگن مسک چیه هب رهش مدموا اتسور زا نیمه رطاخب منم  

مدمویم متشاد هک بشما دیمهف اجک زا منودیمن منوخب سرد هک مدوب هدموا نم .....

لخاد دموا زمرق یامشچ اب ناساس دشو زاب رد وهی
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؟ دوب !+یک

درکیم هیرگ طقف  اهر

هگید میداتفا شریگ دوب یتبیصم هچ نیا ایادخ نوریب درب و ناساس ریما  

هگید مدش هنووید هک هداتفا قافتا ردقنا زور دنچ نیا دوب ممنشگ دمویم مباوخ یلیخ دوب حبصراهچ یاکیدزن تعاس  

هنوخ میربب ور اهر مینوتیم تفگ رتکد هک میدوب هتسشن یلدنص  ور

دوب لا غشا میدزیم گنز مه یچ ره تساجک دوبن مولعم هک ناساس شدوخ شیپ شربیم تفگ نسوس  

درب مباوخ مدیسر وات هنوخ تمس متفر  

نادار # 

دوب ماهلا مدرک شزاب دموا مایپ میشوگ هساو هک مدرکیم یسررب وراه ورپژه و مدوب مرتفد وت

راهان میرب + 

مراد  _راک
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هشاب  +اها

یرب ینوتیم یاوخیم هگا  _وت

میرب مهاب منومیم  +هن

هشاب _ 

تکرش یاراک یرس هی هساو روشک زا جراخ مرب متساوخیم دعب هتفه مدرک هاگن وراه هدنورپ  

وبد هزور هس مرفس متفگیم ماهلا هب دیاب زورما   

راهان میرب نوریب دایب متفگ ماهلا وهب نوریب متفر اراک ندرک مومت زا  دعب

میرب  +سالم

متفگ و متفرگ وشتسد

میرب _ 

ناروتسر میتفر و میدش نیشام راوس  

هیچ شنشکا یر متسنودیمن میدوب هتسشن  

ماهلا +



181

مناج _ 

مگب تهب یزیچ هی ماوخیم +

وگب مزیزع هشاب _ 

تکرش هساو هزور دنچ ترفاسم مرب ماوخیم +

هزوردنچ _ 

ابیرقت زور  +هس

دایز هچ  _اها

هشاب تساوح مه وت ندیم ماجنا هگید اراد ماهس و تکرش یاراک + 

هشاب _ 

میدوب نیشام ووت میدروخ ونومراهان  

متفگ و هنوخ شمدنوسر تفگیمن یزیچ یلو هگب یزیچ داوخیم منکیم ساسحا هتقو دنچ  

ماهلا یگب یاوخیم یزیچ +

هگید یریم بشما نزب گنز مهب یدیسر شاب تدوخ بظاوم سین یزیچ _هن
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مریم بشما  +هرا

منک عمج وملیاسو ات هنوخ تمس متفر و مدرک یظفادخ  

مارا هنوخ متفر تشه تعاس ابیرقت  

یشاداد +سالماا

 _سالم

ینکیم راکچ اجنیا وت بجع هچ ربخ  +هچ

منیبب وروت مدموا _ 

_اها

یریم ییاج +

متسود شیپ مرب ماوخیم مموا _ 

یکوا + 

هنوخ متفر و مدرک یظفادخ شزا و میتسشن میتفر

مارا # 
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منیبب ور اهر ات نسوس هنوخ متفر  

متفگ و لخاد متفر درک ردوزاب نسوس و مدز  رد

تساجک  +اهر

هباوخ قاتا _وت

هروطچ شلا ح +اها

اجنیا دایمن ال صا مناساس سین بوخ دایز _ 

هراد ربخ یسک تساجک + 

نوا شیپ تفگ ریما  _هرا

هبوخ + 

هرایب یسک رس بالیی ناساس مسرتیم یلیخ _ 

شساو هتخس یلیخ + 

نینک ملو هگیم و هنزیم غیج طقف هباوخیمن ال صا ابش هتحاران یلیخ مه  _اهر

هنکیم هیرگ شمه هک مازور  
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حلا وت دموا اهر هک میدزیم فرح میتشاد  

تفگ و یلدنص ور تسشن داد باوج یلا حیب واب مدرک سالم شهب دنخبل اب

مرب ماوخیم  +نم

میرب مهاب مایم منم اجک _ 

مرب روشک زا ماوخیم + 

هدش دوبان زور دنچ نیا وت مشاداد یدرک مناساس رکف ال صا یرب یاوخیم یچ ینعی : نسوس  

تفگ دزو داد

ارچ اه هنکیمن کرد ونم یسک ارچ هنوا زا رتدب نم حلا یمهفیم هدب منم  +حلا

اهر شاب مورا _

دب یگیم وت دعب هش لتاق یلا عبانج رطاخ هب هرن مشاداد هک سرت زا مریمیم مراد نم یگیم یچ تسه مولعم :وت نسوس

یربیم رس وملصوح یراد اهر سین وت زا  رت

نک لو نسوس _ 

هرب میگدنز زا هرب هرا هشتخس + 

اهر هک وت میتفر یباوخیب زا دوب زمرق شامشچ مدید دب هفایق واب ناساس هک مدرک ردوزاب متفر منم ندز ور هنوخ رد

درک هلمح شتمس  
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وروت یک یا هدروخ تسد رتخد وت یگب االن دیاش منودیم یمهفیم تماوخیمن میگدنز زا ورب ورب ناساس دموا تشاداد +

بخ رود شاب رود مزا مدیمن ترجز یلو داوخیم  

متسین تقشاع نک رکف میدوبن مهاب تقو چیه ام نک رکف ال  صا

مرادن تسود یمهفیم متسین تقشاع ال صا  هرا

درکیم خیلا وشدوخ دیاب اهر میتسنودیم همه تفگیمن یزیچ سک چیه اهر نتخیر کشا هب درکیم هاگن طقف ناساس

درکیم خیلا ناساس رس و دزیم داد طقف  

هن نیگیمن یچیه هیچ + 

تفگ و تفرگ وشتسد و تفر ناساس تسکش وراه هلیسو دز وهی

مورا شاب تکاس + 

یروج هی همه هک منم نوچ مباوخب منوتیمن نم نوچ هدش دوبان نم هدنیا نوچ هنوسا تارب یروجچ اه یروجچ مورا _

ییایور هدنیا نیایب نیریگب مقشع زا ونم نیایب نیدزدب ونم نیایب متفگ متفر نم راگنا متساوخ نم راگنا ننکیم هاگن مهب

نینک دوبان و متخاس  هک

درکیم هیرگ طقف مه اهر و درک شلغب ناساس  

یدنوم رادیب وت طقف یدرک رکف + 

ینیبیم رجز طقف یراد وت یدرک رکف  

هرا
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رتخد یمهفیم ندرک مدوبان بش هیوت  

متخیر همانرب تقو دنچ شارب هک یبش  

نک ملو :  اهر

داد لح و ناساس  وهی

همانرب هرا همانرب  +هه

یمشیپ هشیمه یتفگ هک وت دش یچ  

ینومیم متشپ هشیمه  

هن؟ هتحار یلیخ ندز فرح  

یشکب و رسپ نوا یرب یاوخیم  

هشیم یچ اه هشیم یچ  

ندیم ور هدروخ تسد رتخد بقل مهب هکنیا زج هشیم ضوع یزیچ نم یارب  

ههههرا  

تسب مکحم ورد و قاتا وت تفر  
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شتشپ ودز ناساس تمس تفر ریما  

هشندرک رکشت ضوع ورپ هرتخد : نسوس  

ربب وتادص نسوس : ناساس

ینکیمن جاودزا رتخد نوا هکاب تسین نم ریصقت هرا یزیریم نمرس یراد ینکیمن خیلا نوا رس  +هه

منکیم جاودزا نوااب نم بخ هنم مهلا  _اهر

نوریب تفر شدعب  

نسوس شیپ متفر تفگ دشیمن یچیه شلا بند تفر ریما  

وت ینکیم یروجنیا ارچ یگیم یچ تسه مولعم + 

ندیکرتیم ندزیمن فرح مدوب روبجم _ 

ادخب یا هنووید نسوس فوووا + 

هدب شلا ح ردقچ یدیدن و ناساس هشیم با هرذ هرذ هراد اهر نزیرب نوشدوخ وت متشازیم مدرکیم راکچ _ 

دایم نومرس بالاه نیا هک میدرک راکچ  

وگب منم هب امتح یتفرگ یباوج  +هگا
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ضوع وشلیافورپ ماشرا مدید و تخت ور متفر دوب یتخس یلیخ زور مدوب هتسخ یلیخ هنوخ متفر اجنوا زا دعب مکی

مدید وشسکع هتشاذگ وشدوخ سکع و هدرک  

هرخسم وشدوخ هگید هیروجچ نیا ایادخ شدوخ زا هریگیم سکع هراد ای هروخیم هصغ و مغ هراد اجنوا سین مولعم

تس ال ویه نومه هک قحلا هدرک ....

ندز ور هنوخ رد هک نوریب مرب متساوخیم حبص  

مود یتخبدب +  

هزرلیم دیب لثم منت هنزیم رد ای هنزیم گنز یکره ادیدج  واال

مدید و ناساس هک مدرک زاب ورد  

وت مایب منوتیم  +سالم

ایب هرا  _هرا

تسشن و لخاد دموا  

یبوخ +

ترظنب _

 +هن
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منک جاودزا اهر اب ماوخیم مارا _ 

انیا تنامام راکنیا زا ینئمطم ناساس + 

نمهفیمن یچیه انوا _ 

دایم رب متسد زا یراکچ نم یگب وت یچ ره هشاب + 

دیرخ یربب وراهر _ 

ترظنب دایم نوا عضو نیا وت ناساس هخا + 

مرب ینکیمن کمک مارا _ 

هش بارخ هرابود شیحور یش نومیشپ هشن عقوم هی هنک لمحت هنوتیمن اهر ناساس یلو مریم اباب نیشب  +اااا

نیزادنب هار ور یسورع هتفه رخا ات هشیمن _ 

هشاب + 

وگب مه هیقب هب تدوخ مرب هگید  _نم

یریم اجک + 

نوتسربق _ 
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بدا  +یب

منک وزر اج مریم مشدعب راکرس مریم _ 

مایب وگب یتساوخ کمک هشاب + 

یکوا مییاتدنچ نومدوخ یسورع وت تسین یسک مارا _

انیا تنامام + 

هگن یزیچ انیا نامام وگب نسوس نوا هب نتسه مه انوا _ 

هشاب + 

تفر و میدرک یظفادخ  

هشاب بوخ شرخا یکی نیا مراودیما میدیدن یشوخ تقو چیه ام یلو منزب دب ذوفن ماوخیمن دشیم یچ راک نیا رخا  

دش و متسنوت هگا کراپ شمربیم بورغ هشیمن هک اترا شیپ مرب رس هی متساوخیم زورما نسوس هنوخ متفر

هدیشوپ سابل مدید نسوس هنوخ متفر  

یتفریم ییاج + 

مرخب سابل مرب ماوخیم همشاداد یسورع _ 
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؟ +اهر

نزب فرح شاهاب ورب وت مگیمن یزیچ  _نم

نم هساو تخس یاراک هشیمه فووا + 

یبوخ سب  _زا

مرادن خاش + 

قاتا وت هتسشن اهر مدید و قاتا وت متفر  

 +اهر

یدموا ارچ _ 

مگب تهب یزیچ هی ماوخیم نیبب +

هیچ _ 

ناساس  +اهر

نم هن تسارتخد نیرتهب نوا تقایل بخ منک تخبدب ونوا ماوخیمن نم مارا _ 

یدب وت هگم  +اهر
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مدب  _هرا

یتسین + 

هرادن یهانگ ناساس مارا _ 

هراد لوبق ونیا شدوخ ناساس + 

هراد تسود بخ یلو هشاب تخس شارب یلیخ دیاش  

هشاب نییاپ شرس دیاب هشیمه هشیمن تخبشوخ نم اب ناساس مارا _ 

هداتفا تساو قافتا نیا هک سین مهم شساو هنک جاودزا تاهاب داوخیم ناساس + 

عشیم نومیشپ هگید هزورود هغاد شلک االن نوا مارا _ 

منمئمطم نم عشیمن + 

مصقرب مشاب داش مدنخب مشوپب سورع سابل مرب منک راکچ _ 

هراد یلا کشا هچ هگم +هرا

هگیم شرهاوخ هگن شنامام هگیم شنامامام هگن یزیچ ناساس مارا نیبب _ 

االمن بخ هیقب فرح هن هشاب مهم تارب دیاب ناساس مهوت سین مهم شساو انیا هک هراد تسود ردقنا ناساس اهر نیبب +
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هش نوغاد ناساس هک وگب وگب یفنم تباوج  هگا

هشاب هتشادن تشگرب یاج هشو نوغاد ادعب ات هرتهب هش نوغاد  _االن

نکن شرتدب هدب شلا ح یلیخ ناساس یلو ینودیم تدوخ روطره + 

درک مادص هک نوریب متفریم متشاد  

میرب دیاب اجک + 

میرب اج یلک دیاب مشدعب مینکیم ورپ سورع سابل لوا میریم وش دنلب _ 

میرب هشاب + 

دش رظاح تفر دشو دنلب  

مترظتنم حلا وت  +نم

هک ینوزم تمس میتفر و متفگن یچیه متخ هرب تساوخیم راگنا دموا یکشم سابل اب عبر هی زا دعب و حلا وت متفر

دوب هداد وشسردا ناساس  

هبوخ تفگیم ور همه تفگیمن یچیه  

دشیم یروج هی شنت وت مسورع سابل راگنا دوب لا حیب ردقنا  
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درک باختنا ور یکی هرخ باال اجنوا دارفا و یلد ونم کمک اب

دیرخ میرب شدعب راهان میرب یلد + 

یچ وت همنشگ یلیخ نم  _هرا

دوبن غاب الوت صا هک  اهر

ندش دراو مدید هرتخد هی واب ماشرا هک میدروخ اذغ و ناروتسر میتفر    ردقچ شاسبل یا هدقع هشاهاب هیک هرتخد

یلد یاندز زا  تفریم هربیو تشاد مندب دوب  یک ینعی هاتوک و دوب گنت  

وتدوخ یتشک ااااااه + 

نایم مهب هن هلگشوخ یلیخ مرظنب واال هشرتخد تسود منک رکف هیک هرتخد نیا تسین تسییر  _نیا

متفگ و مدیرپ شفرح طسو

رهاوخ ریگب سفن + 

اقا میشنارگن وگب ور ام شرس وت کاخ دوب مرگرس هرخ ایهنباال ماجنوا منم دیمهف منودیمن یلو مدرکیم شاگن متشاد

هروخن هصغ  

نوشن لوغشم ومدوخ و مدرک یلد و اهر تمس هب مورا یلیخ ومور منم  هنکیم هاگن هراد مدید هک دروا رد وشکنیع

مداد  

واال شهب هگیمن یزیچ شرتخد تسود هبوخ ورپ ردقچ هنکیم هاگن هراد مدید هک مدروخیم اذغ میتشاد  
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هیچ مدرک هراشا رس  اب

رکف وت هتفر هنکیم هاگن ونم امتح هبوخ دادن نوشن یلمعلا سکع چیه  

ییاجک مارا : یلد  

اجنیمه + 

مدش مومت نم میرب _ 

میروخب مه هویمبا هی  +هن

هویمبا  _اهر:

ینودیم وهی دش منشت  +هرا

میرب مشدعب میریگب هشاب _ 

تساوخن یچیه اهر یلو ینتسب مه یلد مداد شرافس هویمبا  

هگید وگب ایب بخ هیک هرتخد  

مداد مایپ شهب  

ینکیم هاگن ردقنا ارچ هتربخ  +هچ
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تفگ دزو دنخبل درک هاگن هرابود مهب و شتسد وت تفرگ ویشوگ هقیقد دنچ زا دعب

مدرکیم هاگن تیرس تشپ هب متشاد منیبیمن وروت + 

دوب زیم مدرک هاگن ومرس تشپ  

سین یزیچ هک نم تشپ _

یلیخ مدید یا هداس ردقچ منیبب متساوخ + 

 _ورپ

همرس باال یکی مدید هک مدروخیم هویمبا متشاد صرح اب زیم ور متشاذگ ور یشوگ  

نیبوخ  +سالم

نیبوخ ماشرا یلد:سالماقا

هتسرد نیدوب مناخ ابرلد نونمم + 

 _هلب

هن هریمن تدای ارتخد مسا هللا شام  +نم:

یرادن ینوخمه تمسا اب دایز هکن هریم مدای هشیمه ور وت یلو هیوق مظفاح _ 
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روظنم +

نریگیمن ونم روظنم گنخ یامدا هگید _ 

متسین گنخ  +نم

یتسه هک تخبدب _ 

منکب وشلک ورب هگیم هنوطیش ایادخ تفر و درک یظفادخ شدعب  

صرح زا مدرمیم متشاد تفرگ وشتسد هرتخد شدوخ زیم تمس تفر  

متفگ هرتخد هب دعب نوشولج متفر و متفرگ ور هویمبا  

هریگیمن یسک الور ویه نیا مزیزع یتفرگ وشتسد یروجنیا شندزدیمن + 

مدشن هجوتم دیشخبب _ 

مدرک هراشا شتسد  هب

تفگ یشدنچ ابحتلا هرتخد  

هراد یطبر امش  +هب

هشاب نک تبحص تسرد _ 
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دوبن مساوح دیشخبب  +ااا

متفگ شدوخ نحل واب شسابل ور متخیر ور هویمبا

دوبن مساوح دیشخبب  +اااا

نسوس هنوخ تمس میدرک تکرح ومیدش یسکات راوس ندوب مه اهر و یلد نوریب ناروتسر زا متفر مشدعب

مارا #

یدرک راکچ هاگن ور هراچیب هرتخد یاااو تفگن تهب یزیچ هبوخ یلد:  

ینزیم رغ یراد نسوس هنوخ رد مد ات اجنوا زا هگید نک +لو

قاتا وت عیرس تفر اهر هک هنوخ وت میتفر  

تشاد زاورپ ادرف هخا نادار مدز گنز منم  

+سالم

 _سالم

ییاجک یبوخ +

ملته مبوخ _



199

یدرگیمرب ادرف  +اها

هدش یا هتفه هی مرفس  _هن

ارچ  +اا

یدز رس تکرش هب وت تسه مه هگید هراونشج اتدنچ مدب ماجنا دیاب مراد راک یرس  _هی

متفرن ال صا  +هن

هدش یزیچ  _زاب

شاب تدوخ بظاوم ییازیچ هی منکیم فیرعت تارب یدموا هشاب هدشن نک رکف +وت

ظفادخ هشاب _

ظفادخ +

هنوخ وت دموا نسوس هک مدرک عطق یشوگ  

وک اهر  +سالم

هقاتا  _وت

نوتدوخ هساو نیدیرخ یچ +اها
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هنوخ میتشگرب درک یراکی مناخ مارا میرخب میرب میتساوخیم یچیه یلد: _ 

شابن تحاران میرخیم میریم ادرف + 

میرب یبورغ ادرف هشاب _ 

یکوا + 

متفگ تفه یاتعاس و مدز فرح اه هچب اب مکی

هگید مرب  +نم

هگید میدوب اجنیمه بشما یلد:ااا  

نتسین انیا تنامام نم هنوخ میرب ایب وت یاوخیم مرب  +هن

مشیمن محازم  _هن

میرب وش دنلب هرخسم هیچ محازم + 

دروا یکلا یاه هنوهب هنو تفگ میتفگ یچره و نسوس دشو رظاح یلد  

دص رد دص دایمن هک منم هنوخ هشاب اهنت هنوخ دیابن دوب اهر رطاخب رتشیب بخ یلو  

داد و نریگب یسورع رارق هک یلته سردا  و مایپ ناساس هک میدوب هار وت
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دوب یلد:یک

با رانک منک رکف داد ور یسورع لحم سردا ناساس + 

بوخ هچ  _ااا

ننک رظاح مه اهر و میشرظاح ات اجنوا میریم حبص لته هی هکنیا لثم  +هرا

یچانیا و رگشیارا _

هگید هتفرگ امتح مگب شهب دیاب + 

مزاب وگب  _وت

مگیم   +هرا

مدید و ماشرا رد مد باالهک میتفریم اه هلپ زا میتشاد و هنوخ میدیسر  

ینکیم راکچ اجنیا +وت

منزب فرح تاهاب تمنیبب مدموا _ 

مرادن وت اب یفرح  +نم

یسرتیم ای یرادن _ 
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مسرتب دیاب ارچ + 

یدرک دوب یراکچ نوا _ 

مدرک سیخ ونوترتخد تسود دیشخبب یااو + 

تفر و تخادنا نومهب یهاگن وهی دموا اه هیاسمه زا یکی وهی

مناخ ابرلد :سالم ماشرا  

نیبوخ  +سالم

نونمم _ 

وت دییامرفب + 

ماشرا ولج   متسشن منم هپاناک ور تسشن و لخاد میتفر و درک لوبق منوا منک شتوعد مدش روبجم منم درک هاگن نم هب

مهبریما هک دزیم فرح یلد اب تشاد دز  گنز  

سالم  +ولا

انیا و کیک شرافس هساو میرب یراد تقو ادرف مارا مگیم یبوخ  _سالم

مرخب سابل نوریب مرب هرارق یلد اب نم هخا طقف کیک + 
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دنچ تعاس _اها

مریم بورغ + 

میرب تلا بند مایم رهظ نم یکوا _ 

ایب هشاب + 

ظفادخ هشاب _

ونفلت مدرک عطق و مدرک یظفادخ  

هدلوت ای یسورع هریخ + 

ناساس یسورع یلد: _

هرایب مارا مدیم ور هیده شیسورع یارب مریگب متسنوتن یزیچ هک شدلوت هکرابم اها + 

نیرایب فیرشت نوتدوخ هیراک  _هچ

هرتهب ماین نم ینومدوخ نوتسلجم منکیم رکف + 

نیمه طقف نتسه مه هگید رفن دنچ هی دوب بشنوا هک یعمج نومه میتسین دایز اباب  _هن

مشابن محازم _ 
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هیفرح هچ  +نیا

توعد وشاقیفر هک نسوس اه هشابن غولش تفگ ناساس هبوخ هنکیم توعد مدا هک هیچ سلجم بحاص یلد منودیمن نم

یروجنیا هک میلد هدرک  

شتشپ هراد ناتساد ثمال یسورع هک ننکیمن کرد ال  صا

یرکف وت مارا + 

نیتفگیم یچ  _هن

هنومب ماش متفگ هرب داوخیم تفگ ماشرا اقا یچیه + 

منوتیمن نم زپب ماش سپ ورب هنومب _ 

زپب ماش هگیم نومهم هب مدا : ماشرا +

هگید هنودیم یزیچ هی امتح هنکیم توعد نومهم نومهم یتقو _ 

نم نومهم ماش بشما + 

هتشز هک یروطنیا یلد:  

نوریب میرب ای نیروخیم اجنیا هرتهب یروطنیا  +هن

میا هتسخ یلیخ ام هخا هرتهب اجنیا مرظنب _ 
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مدیم شرافس نم هشاب + 

هدروا ریگ تقو منیا متشادن هلصوح ال صا منک ضوع و ماسابل ات قاتا وت متفر  نم

دوب ریما منک ردوزاب متفر و نوریب مدموا قاتا زا دموا رد یادص  

 +سالم

وت ایب یدموا شوخ  _سالم

وت دموا  

مدوب هتسخ یلیخ یباوخیب زا مدرکیم شغ متشاد  

متسشن شرانک متفر منم درک یسرپلا وحا اه هچب واب تفر  

هدش یچ هریخ + 

نینک لح نوتدوخ ورانیا رگشیارا دعب مدب و تانییزت تسیل هک مدموا _ 

هشاب  +اها

تانیئزت یارب شاب سنلا وت زورنوا مهوت یلد _ 

شهب مگیم یراک ی منسوس شاب سورع شیپ وت مارا  
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یاچ ای مرایب هوهق یکوا +

مراد راک مرب دیاب مروخیمن  _هن

هشاب  +اها

میدروخ و دموا اهاذغ و تفر ریما  

هریمن دایم ممشوخ مدوب هتفرگ درد رس بش ندز فرح ردقنا ماشرا و یلد  نیا

هنکیم درد مرس خخخخا + 

ورب ماشرا ینعی دیمهف یلد

مرب هرتهب هگید  _نم

منک نوتییامنهار دییامرفب رکشورادخ بخ + 

تفر و درک یظفادخ دزو یدنخبل  

رکشورادخ  

هساو هک مدیدیم لا بتوف ومتسکشیم همخت و مدوب هتسشن دوب ود تعاس دربیمن مباوخ ارچ منودیمن دیباوخ تفر یلد

دموا جیسم میشوگ

اتسین یگنشق راک نومهم ندرک نوریب ولوچوک مناخ + 
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دوب ماشرا فرط زا

یتفر تدوخ متفگن یزیچ  _نم

مدنومیم حبص ات هنرگو یدرک مروبجم + 

هنومیمن حبص ات مدرم رتخد هنوخ رسپ هی ولوچوک  _اقا

هنکیمن ربخ قافتا هرخ باال نومن اهنت هنوخ نوا وت مگیم تدوخ رطاخب  +نم

هنکیم درد مرس ردقچ فوووا _ 

هدش یزیچ ارچ + 

دروخ ومرس هک دز فرح ردقنا اجنیا دموا متشاد نومهم هی  _هرا

ریخب بش یکوا + 

مدیدیم لا بتوف و رانک متشاذگ ور یشوگ  

تفرگیمن مباوخ ال صا دوب حبص هس تعاس  

متفگ و مداد مایپ ماشرا هب

دیشخبب +
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تفگ هسرب هیناث هب تشازن

ارچ +

هباوخیمن ارچ  نیا

مبش و مرهظ راتفر رطاخب _ 

هشیم مومت کیچوک یهاوخرذع هی اب هگم منکیمن لوبق ارچ تبش یلو هرادن طبر نم هب ترهظ +

متفگ شهب ونیمه منم درک یهاوخ رذع مزا و دموا هک مداتفا یزور  دای

ینکیم راک هچ یرادیب بش تقو نیا ات باوخب ورب مدرک ومیهاوخرذع  _نم

منکیم رکف یکی  +هب

ینکن رکف شهب هک هدب تهب ادخ _ 

اه هچ نم الهب صا هنکیم رکف یکی هب ورپ هرسپ متسکشیم همخت تینابصع واب لبم ور متخادنا تینابصع اب ور یشوگ

ایادخ  

متفگ و متفرگ ویشوگ دروخ گنز میشوگ وهی

ردقنا وت بخ ینکیم راکچ و ینکیم رکف یک هب هرادن یطبر نم هب نیبب +.....

تفگ مفرح طسو وهی
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هدش یچ یجبا + 

دوب نادار یااو  

هدش یزیچ شاداد مناج همتسود مدرک رکف یچیه ممما _ 

هربیمن مباوخ + 

منوخب  _الالیی

مدنخب وگب ترپ و ترچ مکی  +هن

نادار مکقلد نم هگم _ 

ادایم تهب یلو منودیمن مممما + 

هتمع رهوش کقلد یبدا یب یلیخ _ 

نوریب عزیریم منت مومت راین ونوا مسا یااو + 

تخاسیمن همع رهوش الاب صا نادار مدیدنخ  

هنووید _ 

یدوب رادیب ارچ  +وت
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مدیدیم لا بتوف متشاد _ 

مدیدیم لا بتوف متشاد منم ینکیم یخوش + 

یتشاد مه همخت _ااا

مدیدیم کفپ  +هناب

تفرگ مباوخ منم یرادن راک باوخب ورب هگید مگب یچ بخ +اها

شاب تدوخ بظاوم ورب  _هن

ریخب بش مه  +وت

ریخب بش +

مارا # دوب مقاتا وت یلد هخا مدیباوخ هپاناک و مدرک عطق و یشوگ

لته تمس متفر و متفرگ ویچ همه وراسابل یسورع زور زورما

لته ندوب هتفر نسوس و یلد و اهر

مدرک لر تنک و نیازید عیرس و متفر لته میدیسر ابیرقت تعاس مین زا دعب

ارتخد قاتا وت متفر شش یاتعاس دش مومت هک اراک همه

منک راک مرب نییاپ نوا تخبدب نم نیش رظاح اجنیا امش +

ندنخیم و ننکیم هاگن نراد نسوس و یلد مدید وهی

تسه مولعم اهامش نیدنخیم یچ +هب

تخبدب _



211

ننکیم یراک مودک وره نداتفا شتروص ور ارگشیارا و یلدنص ور هلصوح یب مدید ور اهر و مدرک یرونوا ومور

تفگ یلد هک متسشن هنییا ولج و متفر منم

هنک تتسرد دایب ارگشیارا زا یکی اسیاو +

مدرکیم ونوشاراک ارگشیارا و مدوب هتسشن

مدیشوپ ومسابل و متفر دشو مومت مراک تعاس هی زا دعب

لا حیب لا حیب اهر مدید هک مدرک هاگن مدوخ وهب یدق هنییا ولج متفر

مدش لگشوخ +اهر

تفگ ودز دنخبل نوج یب

مزیزع _هرا

شاب لا حشوخ اه هتیسورع بشما منوج +اهر

ناساس ندش تخبدب اب یروجچ _

هراد لوبق ونیا شدوخ نوا +

نییاپ مرب متفگ منم و دنودرگرب وشور

و دیدنخیم االن یلو دوب یبصع هک زور دنچ نیا وت دوب بوخ یلیخ شیحور مناساس لوگنش و داش و میدوب نییاپ همه

تندزدن وووووا دموا مماشرا ندموا یکی یکی انومهم ابیرقت دوب تشه تعاس هلا حشوخ دوب مولعم دوب بوخ یلیخ

هلگشوخ

شاهوم نوا اب دوب هدش پیتشوخ ییادخ یلو تفرگ مدنخ مرکف زا مدوخ

هنک شزان هرب تسود مدا هتخل یلیخ هشاهوم هبوخ هک شیزیچ اهنت

مرادن تسود نم یلو متفگ مدموا مدوخ هب دعب

تفگ ومتمس دموا

+سالم

_سالم

یدش لگشوخ +

یدیشوپ هیچ نیا یدش تشز یلیخ یلو _وت

ونم یدروخیم یتشاد مدید +

ارسپ زیم تمس تفر دعب
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ادخب واال همرج هگم ندرک هاگن ال صا فوووا دموا هک لوا هقیقد دنچ طقف مدرک ینعی مدرکن شاگن ال صا نم ورپ هرسپ

دوب هدموا ناساس

دموا ناساس متفگ و سنلا وت متفر

مرایب ور اهر متفر نم نییاپ داسیاو ناساس

مدرک وردوزاب مدش نارگن هک مدز راب دنچ دادن باوج یلو مدز وقاتا رد

سین اهر مدید هک قاتا وت متفر

زیم ور همان هک متشگیم شلا بند متشاد ایادخ یااو شندیدزد ینعی تساجک مدوب هتفرگ سرتسا دیزلیم تشاد متسد

مدید

مدرک زاب ور همان

میگدنز قشع اهنت ناساس یارب دوب هتشون

مگب ناساس هب یروجچ االن دوب هتفرگ میرگ دوب هتفر منک رکف

یچ ینعی هگید دوب یچ نیا ایادخ هدنخیم هراد و هبوخ شلا هکاالنح یناساس

نتفر هلپ ره هکاب نییاپ متفر سین هکاالن یرتخد دوب شنز هار هب مشچ هک مدید و ناساس و متفر تحاران هفایق اب

دشیم رت نارگن ناساس نم

ناساس مداد ور همان و نییاپ مدیسر

تفگ شیضغب یادص دزواب سپ ور همان ناساس

تساجک +اهر

مدید ور همان دوبن قاتا وت منودیمن _

دوبن قاتا وت یچ ینعی +

ندرک تشحو همه هک دز یداد هی

شتسد وت تفرگ ور همان

نوا وت هتشون یچ ینعی تخیریم شکشا ندنوخ هملک هی ره اب میدرکیم هاگن ناساس هب میتشاد همه درک زاب ور همان

هزیریم کشا یروجنیا متسود هک تسه یچ همان

تساجک اهر ایادخ

درک هبباال هاگن وهی تفرگ هگرب زا وشامشچ ناساس وهی

تسشن راوید رانک تفر ونم هب داد ور همان درکیم هرطاخ یروادای تشاد راگنا

ور همان منوخب تفگ و دموا نسوس
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ندنوخ مدرک عورش

ناساس مقشع

متسین نم ینوخیم ور همان نیا االنهک منودیم

ایروخب هصغ منیبن نکن هیرگ هشاب وشن منارگن متفر نم مقشع

منیبب وتیتخس متساوخیمن نوچ متفر نم مقشع

یش تخبدب نم رطاخب متساوخیمن

اتامشچ نوا وت منیبن مغ لگشوخ رتخد هی اب ورب مناساس

هتاه هدنخ نوا مایند همه هخا یدنخن منیبن

هشیمن ادخب مناساس هشیمن یلو یراد تسود ونم یلیخ مهوت مراد تسود یلیخ نودب متفر اج نیا زا متفر نم

دش مرتشیب مادرد همان نیا نتشون اب هرا مراد درد

شابن نارگن وت یلو مباوخیم وت دای اب بشره

دایم مدای نومتارطاخ همه مریم نوبایخ وت یتقو

ادخوروت زیرن کشا میگدنز مقشع

ینودیمن وملد حلا ینودیمن

تقو چیه مشخبیمن ومدوخ تقو چیه

مشیمن تحاران وت اب ییانشا زا متقو چیه یلو

ییوت نم یتخبشوخ اهنت ناساس یدوب وت میگدنز قافتا نیرتهب  

ینومیم وت یتسه وت مزیچ همه

مقشع هریگیمن ملد وت وتاج سک چیه تقو چیه

منیبب وت ییاهنت ماوخیمن مقشع شابن اهنت شاب هگید یکی اب

همشیپ ایند لک مدرکیم رکف یتفرگیم ونم تسد هک یروجنیمه ایریگب مکحم وشاتسد

ینیبیم ونوا طقف هنک رکف هک یروج نک شاگن

هشب تاه هدنخ نوا قشاع نم لثم منوا رازب دنخب شاهاب

شاب بوخ شاهاب طقف اینزب داد شرس منیبن

شساو متشاذگ ومسورع دیفس سابل

مقشع ینکیم باختنا و رتخد نیرت لگشوخ منودیم
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منکیم یگدنز ایند زا هشوگ هی نم اه یشابن نم نارگن ال صا

نک راودیما ونم تیلا حشوخ اب وت یلو مدیم نوج هرذ هرذ هن هک یگدنز

تدوخ ملا هشیمه هک دایب تریگ یکی مراودیما

هرن تشیپ زا یضوع نم لثم تقو چیه هشاب هتشادن وتاکشا ندید تقاط هشاب

ایند وت هشاب شزا هنودی طقف هک یکی هرب و هنزب اج هک هشابن نم لثم هشاب تتشپ هشیمه  

دوبن شوخ نم یارب هک یزیچ قشع

ینوخیم ووت مسیونیم ورانیا هیرگ اب مراد هکاالن هیزیچ

ییادج ماجنارس ینعی قشع

یدنخب مهاب و یریگب و ماتسد یتسین هگید

متقشاع مگب متسین هگید

مگب تهب ودالوم درد یتسین هگید

تقو هی یراین توربا هب مخ میگدنز هتیتخبشوخ موزرا اهنت

ناساس

هرتهب یروطنیا تساو ادخب هشاب شابن تحاران مزا

هشیمه مدوب اهنت میگدنز وت هشیمه نم

هروا رجز ردقچ تقشع ندید تحاران مدیمهف هیچ قشع ممهفب یدش ثعاب و یدموا وت یلو

هشب شایند و هنک هاگن تامشچ نوا هب رازب تاهوم نوا وت هنکب وشتسد رازب هنک وب وترطع منوا رازب مقشع

یدش پیتشوخ ردقچ میگدنز

مییاراد اهنت شاب تدوخ بظاوم

اهر فرط زا    

یچ ینعی

ندوب نتخیر کشا لا حرد همه دش یروجنیا ارچ

میروجنیا هک ام هنکیم راک هچ ناساس ناساس

دوب یریدقت هچ نیا میتخیر کشا ردقنا هک ام

هرب یروجنیا هک تشاد یهانگ هچ اهر میراد یتخبدب شمه ارچ
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درک لو وشقشع یروجنیا هک تشاد ندوب قشاع زج یهانگ هچ

همان نیا نتشون هساو هدیشک رجز اهر ردقچ

ییادج یروج نیا شمسر نیا ایادخ

دوب هتسشن هلپ ور نسوس

اهر یدرک راک هچ اهر

ششیپ متفر ادصیب تخیریم کشا طقف ناساس

دوب نوغاد مدوخ حملا

ناساس +

یدید مارا _

نتفرگ مزا و میگدنز

نیمه دوب ندش قشاع نومهانگ

مشیپ زا هرب مقشع یروجنیا هکنیا هن میتساوخیم مورا یگدنز ام

ارچ متخبدب ردقنا ارچ

ما هتسخ مارا

ماهنت

منیبب سابل نوا وت ور هگید یکی یروجچ نم بصم ال هخا نک هگید یکی نت وسورع سابل ورب هگیم

مریمیم هرب تسنودیمن هگم همایند تسنودیمن هگم

تسنودیمن

تفر دشو دنلب

درکیم ینیگنس ماهاپور منزو راوید هب مداد هیکت نتفر مناسحا و یلد و نسوس نتفر نسوس یاتسود همه

دموا ماشرا هک نیمز ور متسشن

میرب وشدنلب +

مش دنلب درک مکمک و تفرگ ومتسد

درک تکرح و میدش نیشام راوس

مدرکیم رکف اهر هب طقف و مداد هیکت هرجنپ وهب مرس

هشکن رجز شقشع ات دش دوبان تشذگ شزیچ همه زا هک یا هراچیب هرتخد
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متخیریم کشا طقف مدرک هاگن مدرم هب

مدینش وماشرا یادص

وش هدایپ +

ایرد میدموا مدید

بوخ هچ

انش ور متسشن و مدش هدایپ نیشام زا

دوب مرانک مماشرا

وش دنلب +

مدرک هاگن شهب

مارا وش دنلب +

متشادن لداعت دوبن بوخ الحملا صا مداسیاو مدش دنلب

نزب ونم حاال بخ +

هگیم یچ نیا مدرک بجعت

ماشرا یگیم یچ _

یش خیلا نزب ونم +

شنیس ور مدز مورا

یراد درد هک هزادنا نومه هب رت مکحم +

مدرکیم هیرگ و مدزیم داد و مدزیم

هرذ هرذ نشیم دوبان مرانک نراد مازیزع ارچ مشکیم یتخس شمه ارچ میتخدب وت شمه ارچ ایادخ

نراد یمغ هی نوشمه نتحاران نوشمه

یروجنیا ارچ ایادخ

منیبن وسک چیه مشاب اهنت وگب وگب مهب نم زا لکشم

هنیبیم همطل همشیپ یسکره

ونم تفرگ ماشرا هک مداتفویم متشاد

یدش +خیلا

یمشیپ هک یسرم _
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منکیم شهاوخ +

تفگ دموا رد مکشا هرابود هک هیناث دنچ زا دعب

ینزب غیج داوخیم تلد +

ماوخیم _هرا

هرت دنلب یک یادص مینیبب مینزب غیج نومادرد هزادنا هب ایب بخ +

ندز غیج میدرک عورش

مدزیم غیج طقف

میتسشن نیشام وت میتفر هقیقد دنچ زا دعب

نم هنوخ میرب یاوخیم هدب +حتلا

مبوخ _هن

سرتن اتسه منامام +

مسرتیمن _

هشاب تشیپ یسک هرتهب یروجنیا +

هنوخ تمس درک تکرح و متفگن یزیچ

رد مد دموا شنامام هک ردودز میدش هدایپ نیشام وزا میدیسر هقیقد دنچ زا دعب

مرسپ +سالم

نامام _سالم

یبوخ مرتخد مارا +

نونمم _

ایب وت +ایب

مریگب شود ات قاتا وت درب ونم و لخاد متفر

تشاذگ مساو مسابل تسد هی

لخاد دموا ماشرا نامام هک مدیشوپ وراسابل شود زا دعب دوب بوخ یلیخ

یرتهب مرتخد +

منک نوتلغب منوتیم _

ملد زیزع ایب مرتخد هتبلا +
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مدرک هیرگ و شلغب وت متفر

نکن هیرگ هگب و هنک زان وماهوم ات مشیپ سین ارچ سین منامام ارچ

متفگ و متشادرب ششود زاومرس

نونمم +

باوخب تتخت ور ریگب ایب _ایب

متشاذگ شاهاپ ور ومرس تسشن مرانک و دموا شدوخ

مدوب هدرکن هبرجت و ساسحا نیا تقو چیه

تفریم مقدص نوبرق یه و درکیم شزاون یمارا هب وماهوم

ندرکیم فیرعت مساو ندمویم و ندرکیم متسود یانامام هک ییاراک

مدوب هدینش فیرعت نومه دح رد منم

هنک شزاون ات متشاذن ردام نگیم شهب هک یسک یاهاپ ور ومرس تقوچیه

مدیباوخ مورا و درب مباوخ مک مک ششخب شمارا یاه تبحص وماشرا نامام یاشزاون .....اب

ماشرا #

متفگ هک مشیپ دموا نامام

دیباوخ +

دیباوخ _هرا

یدنوم رادیب بش تقو نیا ات مرب تنوبرق باوخب ورب مهوت +

هن هرادن ردام رتخد _نیا

درک توف دوب کیچوک یتقو نامام +هن

همولعم شافرح و شامشچ زا رتخد نیا درد هوک خخا یلیخ هراد مغ شلد وت یلیخ همولعم _

ردام ریخب بش مباوخب مرب _نم

مرب تنوبرق ریخب بش +

مدرک هاگن شهب و متسشن شتخت رانک مارا قاتا باالوت متفر منم دیباوخ باالو تفر نامام

شمغ زا رپ تروص نوا هب

دوب ایند رتخد نیرت نوبرهم شمغ هکاب یتروص نوا هب

دوب یچ همه زوسلد هک یسک
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درکیمن تحاران و تسکشیمن ویسک بلق یلو دوب هدش دروخ شبلق

دربیم نیب وزا نارگید یامغ تفریم و دادیمن زورب یلو دوب دب شلا ح

هتخبدب یلیخ متفگ و مدز یدنخشین هدش نوغاد یلیخ هک یرتخد

مدشیمن ریس شهاگن زا

منک شاگن و منیشب هشیمه تساوخیم ملد

مباوخب ات مقاتا وت متفر و نوریب مدموا قاتا وزا مدش دنلب منم و دروخ نوکت هقیقد دنچ زا دعب

مباوخب مدید و ماشرا نامام هک نییاپ متفر ومدش   رادیب حبص  

مرتخد ریخب حبص +

مدش نوتمحازم بشید نم دیشخبب ریخب حبص _

شنوخ دموا اه تدم زا دعب مماشرا بشید مرتخد هیفرح هچ  +نیا

االن تساجک _ 

مزاب یوال تفر + 

ربخ هچ مناخ وزرا زا  _اها

ردام تسه ناوشا مغ اب نوا + 

مگب یزیچ _هی

مزیزع وگب +
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مدش انشا شاهاب دوب یرتسب ناتسرامیب وت اترا مان هب یرسپ هی ناوشا گرم زا دعب  _نم

دوب زیما تیقفوم شلمع رکشورادخ هدش بوخ شلا االنح نوا  

ندش لا حشوخ یلیخ شداوناخ امتح رکشورادخ  +اا

هشاب بوخ مشیحور هساو دیاش هشانشا رسپ نیا اب هنوتیم وزرا مگب متساوخیم یلیخ  _هرا

ششیپ مربب وراترا نم نیگب نم هب زاب هشاب _ مگب مشرهوش هب زورما هبوخ یلیخ هک نم رظن زا مگب یچ +واال

تفگ وتفرگ ومتسد

نومهب یدرک کمک یلیخ مرتخد یسرم + 

مدرکن یراک هک  _نم

تفگ هک مدروخیم ییاچ متشاد

وگب شهب ایب مهوت دموا وزرا رهوش یرادن یراک هگا زورما مرتخد  

نیدرک فطل یلیخ مرب هگید نم مایم هشاب + 

ملگشوخ رتخد منکیم شهاوخ _ 

یسکات وت هنوخ متفر و مدرک یظفادخ  
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دمویم دیاب هگید زورما نادار مدز گنز  

یشاداد +سالم

مارا  _سالم

ییاجک +

ننوخب ومزاورپ مرظتنم مهاگدورف وت  _نم

اهاجنیا یایم لوا یدیسر  +اها

ماجنوا بش تشیپ مایم دعب مراد یراک  _هی

مگب تهب مه یزیچ هی ماوخیم ایب هشاب  +اها

هللا شیا هریخ _

سین ریخ ام هساو تقوچیه +

شاب تدوخ بظاوم ندنوخ ومزاورپ هرامش مرب نم هشاب _

مزیزع ظفادخ مهوت + 

درک عطق و درکن یظفادخ مزاب  
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مشاداد هساو مزپب بوخ ماش بش مریگب هنوخ هساو هلیسو مرب راد هگن متفگ هک مدوب هنوخ کیدزن ابیرقت  

نوریب یاذغ دروخیمن یچیه ترفاسم میتفریم هک اه عقوم نوا نادار هخا  

هک دشیم الرغ ردقنا دمویم تفریم اباب اب مه اراک هساو  

دز گنز یلد هک مدرکیم طبترم و لیاسو و مدرک ضوع وماسابل و هنوخ متفر دیرخ زا دعب

یبوخ مارا +سالم

یبوخ وت تنوبرق _ 

ینکیم راکچ متسین  +دب

یراد انیا ناساس زا یربخ یچیه _

راگنا هبوخ مشلا ح راکرس هتفر زورما نگیم +هرا

هششیپ ریما رکشورادخ _

اجنوا هتفر هتخورف و شنوخ هتفگ هکنیا لثم ریما +هرا

اعقاو _

هنومب اجنوا هرازب ناساس ات هگیم یکلا هتخورفن  +هن
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هنوخ دایب رارق زورما منادار  _اها

هشاب بوخ ردقنا مدرکیمن رکف هدش بوخ یدوب هتفگ  +اا

هدرک رییغت ال صا  _هرا

نیروخن مشچ هشاب یروجنیمه هشیمه هنک ادخ  +اها

یلد یسرم _ 

یرادن یراک مرب نم بخ +

ظفادخ مزیزع _هن

ظفادخ +

متسشن حلا ووت مدرک بترم و لیاسو و متفر  

مداد جیسم ماشرا هب متفرگ و یشوگ و

بشید تباب نونمم +سالم

وراملیف مدرک هاگن و متسشن متشادن میراک چیه هدیم ملیف هراد مدید هک مدرک نشور ور نویزیولت  

نادار اب وراسکع موبلا و مدوب کیچوک هک ونومدلوت یاملیف بشما متساوخیم قاتا وت متفر و مداتفا زیچ هی دای دعب
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منیبب  

مدرک یراک زیمت ور هنوخ متفرگ مدعب هرن مدای نویزولت رانک متشاذگ و مدرک ادیپ تعاس مین زا  دعب

دموا جیسم میشوگ هساو هک ماش تاکرادت رس متفر مدش هتسخ یلیخ

ولوچوک تخبدب مدرکن یراک منکیم شهاوخ +

مداد جیسم

هبوخ گرزبردپ  _وت

مرادن تسود مگرزب ردقنوا +هن

نتخپ اذغ رس متفر و مدرک تچ شاهاب مکی و متسشن یلدنص وور تفرگ مدنخ  

دوبن ال ویه دوبن دب مدرکیم رکف نم هک اه ردقنوا اعقاو دوب هدش ضوع شدرومرد مرظن  

مدوب هتشاذگ مگنها و مدرکیم تسرد متشاد ور اهاذغ  

مدیشوپ وماسابل و متفرگ شود متفر  

ندز ردو هک مدوب هتسشن و حلا وت متفر دمویم دیاب هگید االان دوب تفه تعاس  

هرتخد ابهب مدید و نادار هک مدرک زاب ورد ردو تمس متفر قوشاب  

یتنعل دوب انشا ردقچ  

مداد تسد مرتخد نوا وهب مدرک لغب و نادار  
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نادار رتخد تسود ینعی یاااو حلا وت مدرک ییامنهار  و

دییامرفب + 

متفگ هک مدروا یندیشون متفر منم و نتسشن

مدیدن ییاج ورامش +نم

نوتردپ تکرش وت مماهلا  _نم

متفگ و مهب مدز وماتسد

دوب یدب زور هچ یااو مقاتا وت یدرب ونم هک یتسه یرتخد مه وت +اها

 _هرا

نیگیمن یزیچ ناخ نادار بخ +

همرتخد تسود ماهلا _ 

متفگ و مدش دنلب  

ملغب ایب اعقاو + 

مدرک لغب و ماهلا   متفر  



226

متسشن ششیپ ومدرک لغب منادار  

مدش لا حشوخ یلیخ  +ااو

ینکیم هیچ اراکنیا _ 

هگید یکی رطاخب منوا هشاب هدش بوخ اه تدم زا دعب هک یشاب هتشاد خی هوک لثم رهاوخ هی مه وت هیچ هگم +

یشیم لا حشوخ  

متسین لخ وت لثم  _نم

یرت لخ  +وت

میلست هشاب _ 

درکیم ضوع وراه هکبش یه منادار دموا منوا مینیچب و زیم میرب متفگ شهب و میدزیم فرح مهاب نم و ماهلا  

نونمم یلیخ + 

فگودرک هاگن مهب ماهلا

ارچ یلو منکیم شهاوخ + 

هلا حشوخ یلیخ مشاداد _ 



227

متفگ و مدرک شاگن

اینکن شتحاران + 

تفگ و دیدنخ  

منکیمن وراکنیا تقو چیه + 

اجنیا هرابود دایب متفگ شهب هنوخ هنوسرب و ماهلا تفر نادار و میدرک هاگن ور املیف و اسکع موبلا و میدروخ و ماش  

دموا جیسم میشوگ هساو هک متسشن  

یرادن رارق ییاجراهان ادرف +

روطچ _هن

ینزب فرح ناماس اب هرارق تفگ نامام وراهان میروخیم مهاب + 

تفر مدای ال صا نم دایب زورما دوبن رارق هگم _اها

ادرف میتفگ تشاد راک زورما ناماس هترپ تساوح سب  +زا

مایم هشاب  _اها

تلا بند مایم هشاب + 
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شکن تمحز هگید مایم مدوخ _

مایم سین تمحز + 

لبم ور تسشن وت دموا و مدرک زاب متفر دوب نادار امتح ندز ور هنوخ  رد

متفرگ ویشوگ

شاب رظاح کی تعاس + 

نونمم هشاب _ 

تخبدب ریخب بش شهاوخ +

ال ویه ریخب بش _

ال ویه +

هتبقل  _هرا

ظفادخ هبوخ +

ظفادخ _

متفگ و مدز دنخبل درکیم هاگن مهب تشاد نادار
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ممهفب دیاب نماالن نادار اقا بخ + 

ینزیم دنخبل یشوگ وت ینکیم راک یچ وت مگب متساوخیم _ 

دوب ماتسود زا یکی یچیه + 

هدش یزیچ هی یتفگ یتسار  _اها

دب قافتا هی  +هرا

مدرکیم بجعت دوب بوخ _ 

مدرک فیرعت شارب ور یسورع ناتساد  

امتح هدوب هتخس شارب مرتخد نوا تشاد هانگ ناساس مدش تحاران + 

هشاب بوخ هنکیم یعس یلو موهوا _

نیش عمج مهرود لبق لثم نک نوشتوعد هگید بش دنچ  +وت

ایب مهوت هیبوخ رکف  _هرا

مایب ارچ  +نم

میگیم مماهلا شهاوخ هگید  _ایب
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هشیم یچ منیبب + 

هشاب _ 

ولوچوک هتقو رید باوخب  +ورب

تفرگ مدنخ هملک نیا  اب

دوب راد هدنخ ردقنا _ 

اجنیمه باوخب ماوت مدش هتسخ مباوخب مرب نم نیمه هساو مداتفا یکی دای  +هن

ریخب بش هشاب _

بجع  +هچ

باوخب  _ورب

مدیباوخ و قاتا وت متفر

هدیباوخ نادار مدید و مدش رادیب حبص  

مدز غیج شرانک متفر و مدرک هداما هناحبص متفر  

دیرپ باوخ  زا
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وت هتچ + 

مدرک ترادیب _ 

هخا یروجنیا + 

هنم شور _نیا

یبوخ شور +هچ

میدروخ ور هنوحبص و زیم رس دموا منوا وزیم رس متفر  

مه ور اترا هکنیا و متفگ ور وزرا هیضق شهب و مدز فرح مه شنامام اب مدز فرح شاهاب و اترا مدز گنز هد تعاس

دوب یبوخ نز اعقاو درک ملا بقتسا هزات و درک لوبق هنیبب  

دایب لقع رس هنک ادخ شرهوش طقف  

شمدوب هدیدن دوب یزور دنچ دوب هدش گنت اترا هساو  ملد

مدیسر مدوخ هب مکی و مدش رظاح متفر دوب کی تعاس  

یلیخ مدرکیم فاص یلو دادیمن نوشن وشیدنلب تشاد حتلا مکی نوچ یلو دنلب یلیخ ماهوم مدرک فاص وماهوم

نییاپ مرب تفگ اشرا هک متفریم مدوخ هقدص نوبرق متشاد هنییا وت نم مرب مدوخ نوبرق دشیم لگشوخ

ماشرا مدید مدرک هاگن دز غوب یکی هک مدیدیم ور هچوک یه و دوب هداسیاو رد مد مدیدن وشنیشام یلو نییاپ متفر  

متفگ و مدش نیشام راوس
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کرابم دیدج نیشام  +سالم

سین نم نیشام یلو نونمم  _سالم

ارتخد ندز خم هساو یریگیم یا هیارک +اها

هاگریمعت منیشام هخا منک هیارک ارچ مراد یبوخ نوا هب نیشام مدوخ _

متفگ ینارگن اب

یدرک فداصت + 

تفگ ودرک هاگن مهب

ننک سیورس مداد  +هن

 _اها

میرب + 

میرب  _هرا

متفگ هک میدوب هار وت

یرازیمن گنها +
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تسکشیم وتوکس هک دوب گنها یادص طقف ناروتسر وات درک یلپ و گنها  

میتسشن زیم ور زونه هدموین یسک میدید هک لخاد میتفر  

هشاب دنلب ردقنا تاهوم مدرکیمن رکف + 

نک رکف حاال بخ _ 

هلگشوخ تاهوم + 

مراد نوشسود یلیخ ممدوخ  _ااا

یراد تسود ویک هگید + 

متفگ و مدرک هاگن شهب

مداوناخ + 

هگید _

دزیم تنطیش قرب شامشچ  

مراد تسود ور همه وکال ماتسود + 

متفگ هک دز دنخبل
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رفن هی زج  +هب

_یک

ال ویه + 

هیچ ال ویه نایرج یتسار  _اها

ییوت هگید هرادن نایرج + 

تقونوا ارچ _ 

متسین یضاق نم هاگداد ورب یراد ضارتعا یتسه هک نوچ + 

یراین مک نوبز _زا

   شابن نارگن + 

ندموا انیا شنامام هک هدب باوج تساوخیم  

میتسشن یسرپلا وحا سالمو زا دعب

مدرک زابو ثحب منم درک هاگن مهب ماشرا نامام هک میداد شرافس اذغ  

هنوتیم داوخیم وزرا هگا هدرک ادیپ تاجن نوا یلو ناوشا لثم تشاد روموت هک مسانشیم ور یا هچب هی نم ناماس +اقا

هش رتمک شمغ یروجنیا دیاش هنیبب ور هچب  نیا
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منزیم فرح مه وزرا اب بشما نم رظن زا عهیلا  _نیا

هشاب + 

تدم نیا وت نیدرک کمک اعقاو مناخ مارا _ 

هک مدرکن یراک  +نم

مشاب طابترا رد دیاب یروجچ هداوناخ نیا اب  _نم

ننودیم منوشدوخ مدیم ونوشنوخ سردا و هرامش  _نم

نونمم یلیخ  +اها

منکیم شهاوخ _ 

نتفر ناماس و نامام هک میدروخ وراهاذغ  

ینکیم ماگن یروج هی هیچ +

نوج ماشرا _ 

هنکشیم االن متفگ باال دروا وشرس تدش  اب

+هلب
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دوب یک ناروتسر دوب هدموا تاهاب دوب هرتخد نوا _

یلوضف + 

شیا وگن ال صا مریخن _ 

مرتخد تسود + 

یراد   رتخد تسود یچ _ 

مشاب هتشاد دیابن بخ  +هرا

یشاب هتشاد دیاب هک همولعم _ 

نوریب متفر و متفرگ ومفیک و مدش دنلب  

مدینش وشادص هک ور هدایپ وت متفریم متشاد ترس وت هروخب مرتخد تسود هگیم ورپ هرسپ  

مارا رتخد مراد تراک اسیاو مارا _ 

مدوخ هساو متفریم یروجنیمه متسین مارا نم راگنا ال  صا

دوب متشپ منوا  

تفگ و تفرگ ومتسد
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اباب یا هگید اسیاو + 

هیچ  _اه

سین مرتخد تسود +

تمع  _اوا

هگید تسین مگیم + 

یشاب هتشاد رتخد تسود یراد قح وت هچ نم الهب  _صا

مرادن یلو + 

دوب یک سپ _ 

مدنبب داد رارق شاهاب دوب رارق هک یتکرش سییر + 

یرادن رتخد تسود ینعی _ 

هنوخ تمنوسرب هرتهب + 

متفگ ومتفرگ وشتسد هک تفریم تشاد

یرادن +
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همهم تساو ردقنا ارچ _ 

سین مهم +

یسرپیم و تسین _

یواکجنک + 

؟ یواکجنک _

 +هرا

هن هگید ینکیمن یدوسح ال صا ینعی _ 

هک هرادن طبر نم هب وت یاراک ال صا هن هک همولعم + 

همولعم _ 

مرب ماوخیم نم ال صا  +ها

هنوخ متفر و مدش راوس متفرگ یسکات و نوبایخ رس متفر  

فوووا هنک تتنعل ادخ

حلا وت متسشن مدرک ضوع وماسابل مقاتا وت متفر و هنوخ مدیسر  
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اجنیا منک توعد ور همه بش ادرف متفرگ میمصت  

یلد مدز گنز  

+سالم

 _سالم

یرادن یراک بشادرفسپ یلد مگیم +

روطچ مراکیب _هنواال

مریگب یمهرود ماوخیم اجنیا  +ایب

هبوخ یلیخ هشاب  _اها

موهوا + 

کمک مایب رتدوز یاوخیم یاوخیم یزیچ _

مدیم ماجنا وراراک همه مدوخ مزیزع +هن

نایم نتفگ مریما و نسوس هگب مماهلا متفگ و مدز گنز منادار  هب

داد باوج هقیقد دنچ زا دعب ناساس هب مدز گنز
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 +سالم

یبوخ ناساس  _سالم

مناج یسرم +

ایب متفرگ یمهرود ادرفسپ مگیم _ 

مارا مراد راک مکی  +نم

شهاوخ نم رطاخب هشاب ایب میتسه همه هگید نکن تیذا  _ااا

هشیم یچ منیبب + 

ناساس _

مایم هشاب + 

بوخ رسپ نیرفا _

یاوخیمن یزیچ رازب وکاله تدوخ رس  +ورب

تسه یچ همه  _هن

ظفادخ هشاب +
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ظفادخ _

دروخ گنز میشوگ نویزولت ولج متسشن و مدرک عطق و یشوگ  

 _ولا

یدیسر  +سالم

نم ردارب یلوضف یراد راکچ الوت صا  _هرا

متنارگن  +هن

شابن _ 

متسه + 

ال صا هچ نم هب شاب  _وخ

یتفر یروجنیا ارچ + 

تدش هب دایم مدب تزا نوچ _ 

لباقتم + 

یمهفیم مراد راک نم ینزیم گنز یه یراکیب الوت ویه نیبب + 
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یریگیم مقوقح ینکیمن راک یروخ تفم هرذگیم شوخ یتسار هدرک تلیطعت هک تراک بحاص _

وتقوقح هدن ال صا اباب  +ورب

یتخبدب نوچ هزوسیم تساو ملد  _هن

ظفادخ +

مدرک عطق ویشوگ  

مدش یبصع هراد رتخد تسود مدیمهف هکنیا زا ارچ منودیمن مدوب یبصع یلیخ   

دادن مه یباوج یلو مرادرتخد تسود تفگن هتبلا  

هشاب هتشادن هشیم هگم هراد ینعی  نیا

هکواال ندرمن نرادن رتخد تسود نتسه همه نیا ارسپ هشن ارچ  هرا

رادیب شش تعاس و مدیباوخ متفر مکی مدرکیم تحارتسا مکی دیاب شلبق یلو منزب خرچ مکی نوریب مرب متفرگ میمصت

متشادن شزا یربخ چیه دوب هدش گنت اباب هساو ملد مدرگب مکی مدش رظاح متفر و مدش  

تکرش تمس متفر و متفرگ یسکات

یا مرب تنوبرق یهلا دوبن بوخ یا هرهچ ال صا سین بوخ شلا ح دوب مولعم نوریب دموا اباب مدید هک مداسیاو رد مد

مراد تسود ردقچ مگب تهب و منک تلغب مایب متسنوتیم شاک  
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هگب مرتخد مرتخد و هنک لغب ونم مردپ هک منیبب ور زورنوا هشیم ایادخ  

دوب نادار ندش بوخ موزرا زور  هی

هش بوخ ماهاب نادار لثم مه اباب مراودیما اباب ندش بوخ  االمن

نیا زا شیب هنودن نامام گرم رصقم ونم  

مدیرخ سابل تسد دنچ وهی مدیدیم اسابل مدرک دیرخ مکی و رازاب متفر منم اباب نتفر زا  دعب

هنوخ متفر و مدرک ورادیرخ ممکی و هویم رازاب متفر مشدعب  

مدید زمرق زر لگ هتسد هی اب ور اقا هی هک مدرک زاب ورد دموا گنز یادص هک مدرکیم ضوع وماسابل متشاد

دییامرفب + 

یرباص مناخ _ 

دییامرفب  +هلب

تسامش یارب  _نیا

مدرک اضما وراجدنچ و متفرگ و  لگ

ماشرا دوب هتشون شتشپ مدرک شزاب و متشادرب دوب لگ ور همان متسب ردو شدعب  
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مدش شقشاع نم هزان یلیخ یلو اباب لویا هراد ماه هقیلس نیا زا واااو  

دوب هتشون شوت نتم وهی مدرک زاب ور همان هخا وت یبوخ ردقچ یهلا یهاوخ رذع ثمال تساوخ یروجنیا یزان رسپ هچ

دش دهاوخ تسرد زیچ همه

هدروخ  کرت ِغارچ زا زین کیرات ِبش و

تساوخ دهاوخ رذع ... 

ماشرا تمدنوجنر هگا ماوخیم ترذعم  

نم مرب گالم نوبرق یهلا  

هخا نزان ردقچ  

دروخ گنز میشوگ هک متفریم گالم هقدص نوبرق متشاد

یدیشخب +

مدوبن تحاران تزا هک  _نم

سین یروطنیا هتحاران مزا هدیم نیگنسرس ومباوج و مشیپ زا هریم یکی یتقو مرظنب هخا +
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مکی مدوب یبصع مدوبن تحاران  _هن

هلگشوخ  +گالت

نزان یلیخ نونمم یلیخ  _هرا

رکشورادخ هبوخ + 

اعقاو نونمم متوداک تباب مرب  _نم

مدرکن یراک منکیم شهاوخ + 

مدرک عطق ویشوگ و مدرک یظفادخ  

مدیباوخ متفر و مدرک یراک زیمت ور هنوخ و مدرک ور ادرف یاراک زا ممکی ومدیچ بترم ولیاسو

متفرگ شود متفر و مدش دنلب حبص  

اه گس هاگهانپ مرب متساوخیم زورما  

مراد تسود ور اجنوا یلیخ اه گس هساو متفرگ هلیسو زورید ممکی  

مرب متسنوتن دش غولش مرس مکی هک اقافتا نیا اب ادیدج یلو متفریم دایز  بقال

مرب ماوخیم متفگ و اجنوا لوئسم میهاربا ومع هب مدز گنز  
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هاگهانپ تمس متفر و متشادرب و لیاسو

نیرخا تمس متفر مدرکیم هاگن نوشهب و مدرکیم زان ور اگس کت کت میهاربا ومع هب مداد ور اذغ و هاگهانپ تمس متفر  

دوب زان یلیخ دوب شقشاع دوب مرانک منوا متسشن و متفرگ ور یلدنص گس  

منکیم فیرعت تارب مایم زور حاالهی داتفا اقافتا یلیخ ازورنیا یسول هیچ ینودیم + 

مدرک یزاب شاهاب  

دوبرت نوطیش اگس همه زا یلو هرب هار بوخ تسنوتیمن و دوب هتسکش شاپ هی یسول  

یراد تسود مهوراگس سپ + 

مدید وماشرا هک مدنودرگرب وملک

ینکیم راکچ اجنیا +وت

اگس هساو مرایب اذغ مدموا _

 +اها

تفگ و یلدنص ور تسشن

مدوب هدید اجنیا مه بقال وروت  +نم
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تمدوب هدیدن یلو  _نم

منورذگیمن تقو اگس اب دایز مریم و مدیم ور اذغ ال ومعم  +نم

دایم تدب ارچ _

نیمه هساو دوب غولش مرس  +هن

یدید ونم یروجچ سپ _اها

دوب زاب متاهوم دوب ترس دیفس یکشم وکاله دوب تنت دیفس تفاب هی مدوب هدموا هک زورنوا + 

یزیه یلیخ _ 

تفگ و دیدنخ

ارچ +

تسین بوخ ال صا درجم رتخد هی هب تقد ردقنا _ 

هلب  +اها

مهب داد کیتس هیپال هک میدوب هتسشن نیشام وت میدرک تکرح مدعب و میدز فرح مهاب مکی  

هیچ +
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یرادن تسود کشاول _ 

مشقشاع + 

راگنا یتسه همه قشاع  _کال

هرا ابیرقت + 

دز گنز نادار هک مروخب وراکشاول متساوخیم  

 +سالم

هنوخ عیرس ایب مارا  _سالم

هدش یچ یک هنوخ +

انیا اباب هنوخ _ 

ظفادخ هشاب + 

تفگ ماشرا  

هدش یزیچ +

ام هنوخ تمس یرب ینوتیم هرا منک رکف _ 
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وگب سردا هشاب + 

هنوخ تمس میتفر و متفگ و سردا  

هنوخ وت متفر و مدرک یظفادخ و مدش هدایپ نیشام  زا

 +سالم

دیخرچیم یبصع منادار دوب هتفرگ شاتسد وت وشرس هک مدید وراباب  

هدش یچ +

لکشم ات رازه و هغیصو اب نوریب میدروا مهاباب نتسب و تکرش هدرکیم قاچاق اباب هشاب یچ یتساوخیم هدش یچ _ 

قاچاق یچ + 

ب دربیم و تکرش تشاد نوچ مدرکیمن یتفلا خم منم ندرکیم وراکنیا اراد ماهس مدرکیمن تلا خد دایز نم ادخب مرتخد اباب:

 اال

وک یداد حیجرت شهب و مارا و نم شرطاخب هکینوا اه وک تنز نوا اه تهب مگب یچ اباب  _خا

هتفر ال یهس + 

ایادخ میدروخیم مارح لوپ میتشاد ام دوب راکف خال هی درکیم قاچاق دوب میگدنز نامرهق یسک نم یاباب نیمز ور متسشن

دوب یتبیصم هچ  نیا

منک هاگن شهب متسنوتیمن تفرگ وماتسد و مرانک دموا  اباب
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مریم نادنز وت لا سدص ورب نگب مهب ادخب مدرک هابتشا مرتخد + 

زیرن کشا نکن هیرگ ادخوروت اباب هنودی یکی مدرک تتیذا یلیخ ساال نیا ماوخیم ترذعم مرتخد ونم شخبب طقف

مرتخد  

درکیم هیرگ تشاد مدرک هاگن شهب  

مدرک کاپ وشکشا مگید تسد واب متفرگ وشتسد  

هشیم یچ  +االن

نیمه میدب ورادنمراک رخا قوقح مینک روج لوپ دیاب هدش تسکشرو تکرش یچیه : نادر  

ندادنز مرب دیاب هک نم باالرخ میشورفب ور هنوخ مینوتیم  +اباب:

مینکیم یرکف هی ادعب تسین یفاک : نادار _ 

نک تحارتسا نم هنوخ میرب وش دنلب  +اباب

یدیشخب ونم مرتخد _

میرب اباب مدوبن تحاران نوتزا تقو چیه  +نم

اجنوا مایم هگید مکی منم : نادار _ 
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هشاب + 

مدوخ هنوخ مدرب و متفرگ ور  اباب

یدموا شوخ +

مرتخد یسرم _ 

تسشن لبم ور تفر  

مرایب تارب یروخیم یزیچ + 

نونمم مرتخد  +هن

رفن هی هب دز گنز و تفرگ و نفلت   

دز گنز ماشرا هک قاتا وت متفر منم  

مریگب وتربخ متساوخیم یبوخ  +سالم

یسرم  _سالم

هداتفا یدب قافتا + 

یدز گنز هک نونمم تسین مهم _ 
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وگب مهب یتساوخ یزیچ + 

نونمم هشاب _ 

هدموا مه نادار مدید حلا وت متفر  

متسشن نوشولج متفر  

میشورفب یوالور اب ور هنوخ دیاب + 

هشاب _ 

متشاذگ +نم

شورف هساو  

مرسپ نونمم _ 

تفگ و اباب هب درک هاگن هی نادار  

هشاب وت شیپ تقو دنچ نیا اباب مارا + 

هشاب _ 

مدرک تسرد ییاچ متفر منم ندزیم فرح نتشاد نادار و  اباب

متشاد هجیگ رس شمه دوبن بوخ الحملا  صا
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تشادن ماهس هگم هگید نریگب دیاب منوا هتفر اجک ال یهس : نادار +

روشک زا جراخ ال یهس _ 

داد نوکت وشرس دزو یدنخشین نادار  

مناخ هشاب مدیاب جراخ + 

ثحب نیا مینک مومت نادار _ 

ایهن نربیم وراقا هک هزرلب نومنت دیاب هظحل ره   نادنز هرب ای اجنیا هنومب اباب سین مولعم مارا مینک مومت ویچ + 

مرسپ _ 

نوریب هنوخ زا تفر نادار  

دوبن بوخ الحملا صا درکیم درد یلیخ مرس  

یروخیم یزیچ نوج  +اباب

یسرم مرتخد _هن

وگب یتساوخ یزیچ منکیم شهاوخ + 

مدرک هاگن فقس هب مدیشک زارد مقاتا وت متفر  
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نافوط لبق شمارا وگن هزور هسود هدموین مرس بالیی بوخ هچ متفگیم متشاد هزات  

شمارا طقف طقف ماوخیم شمارا ایادخ  

دموا رد یادص هک متسب ومامشچ  

متفگ و مدید ور اباب نوریب متفر قاتا زا

نینیشب امش منکیم زاب  +نم

مدید و سیلپ هک مدرک ردوزاب متفر

دییامرفب  +هلب

ناجنیا یرباص یاقا _ 

 +هلب

نایب ابام دیاب _ 

ارچ + 

هاگداد مکح _ 

ندوب رد مد اسیلپ مدرک ادص ور اباب وتو متفر  
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ناسیلپ  +اباب

رد تمس تفر دشو دنلب  اباب

دادیمن باوج یلو نادار هب مدز گنز عیرس منم  

هدیمن باوج نادار +اباب

متفگ اسیلپ تمس متفر

منکیم شهاوخ شنیربن ادخوروت _ 

منیبب عضو نوا وت وماباب تساوخیمن ملد ال  صا مدرکیم سامتلا و مدرکیم هیرگ

سیلپ دنبتسد اب

دش دروخ ماباب رورغ مومت

تشادن شسود تقو چیه هک یرتخد شرتخد ولج

ندرب ور  اباب

مداد مایپ نادار وهب مدش دنلب منم

متفرگ یسکات ونیاپ متفر ممدوخ  

هخا یتبیصم هچ نیا
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منک راکچ ایادخ

دیسر نم اب نامزمه مهاباب هک مدیسر  

تفگ اباب دز گنز مهب نادار هک لخاد میتفر

مارا هدب ربخ لیکو  +هب

تفگ نادار هک مداد باوج ویشوگ

نییاجک + 

متفگ و مداد وسردا

نک ربخ و لیکو نادار _ 

هشاب + 

نایب لیکو و نادار و اباب ات متسشن یلدنصور و مدرک عطق ویشوگ  

هخا دایم رب مزا یراک هچ منک راک هچ ایادخ

دموا ملیکو و دموا نادار  

نوریب ندروا ور اباب هکنیا ات میدوب رظتنم ودره  
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دش یچ +اباب

سین یزیچ مرتخد یچیه _ 

هنوخ نوریب مینوتیم یچاالن ینعی + 

تفگ و دموا لیکو دادن یباوج اباب

ننومیم اجنیا بشما نوتردپ + 

هخا ارچ _ 

میرب مهام هرتهب نراد یهاگداد ادرف هاگداد مکح + 

ندرب ور اباب و مدرک لغب ور  اباب

هنوخ تمس میتفر مهام  

مباوخب متسنوتیمن ال صا مدوب رادیب حبص ات مقاتا وت متفر منم و نم هنوخ دموا نادار  

درک و راکنیا ارچ هخا مدوب اباب رکف وت شمه  

شنتفرگ خالف رطاخب االن دوب هتشرف نم رظن زا هک یردپ  

ییایند هچ نیا یچ ینعی  
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مراد یتخبدب ممریمب هشب یچ ؟هک منک گرم یوزرا  

ایادخ  

مدوب یخلا رکف وت حبص وات مدیشک تسد ومتروص  

ندوب هدروا ور هگید یاکرش و اباب هاگداد تمس میتفر حبص  

میدشیم دراو دیابن  ام

دوب بوشا ملد میدوب رظتنم رد تشپ  

نوریب ندروا ور اباب تعاس ود یکی زا  دعب

شتمس میتفر عیرس

مدرک یدب نوتهب یلیخ شخبب ونم مهوت مرسپ نادار شخبب ونم مرتخد +

دش یچ _اباب

مدازا +

هنومب رود مزا ماباب یتشاذن هک یسرم ایادخ ترکش ایادخ

مدرک لغب ور اباب

مدیدن ومردپ سلا هاجنپ راگنا ور یزیچ نیچمه تساوخیم ملد لا سدنچ

مدرک وب وشنت رطع مدرک شلغب مدوجو مامت اب

میرب رتعیرس هرتهب : نادار

تفگ اباب هک میدش نادار نیشام راوس میتفر
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منومیم لته +نم

نم هنوخ ایب لته یرب هشیم هگم هشیمن _هن

مشن تمحازم +

نوج اباب _هن

ینومب ینوتیم منم هنوخ : نادار +

نییادج هنوخ امش هگم _

+هرا

_اها

نم هنوخ دایب اباب هرتهب یراد نومهم بشما وت مارا +

هگید نومشیپ دایم مهاباب بخ _

یگیم یچ +اباب

یتسه ینومهم وت بشما مهوت هرتهب ینومهم وت ماین _نم

یاوخیم هگا ایب مه وت تسه منادار +هرا

مباوخیم حبص ات منم حبص ات نینیشب انووج امش ناج اباب _هن

یتحار تدوخ روجره هشاب +

نتفر منوشدوخ و هنوخ ندنوسر ونم

هنوخ هب ندیسر و ندرک تسرد اذغ مدرک عورش هنوخ متفر

هریم جیگ هراد مرس شمه مدیباوخن ال صا مبشید

مریم باوخ اداتعم هیبش

دموا جیسم میشوگ هک مدیشوپ وراسابل و متفرگ شود متفر دوب تفه تعاس ابیرقت اراک ندش مومت زا دعب

میهار وت ام یاوخیمن یزیچ +

نیایب _هن

هیک هیک هگیم نادار االن یلو دایب مگب مماشرا تساوخیم ملد دوب یلد

مداد باوج دروخ گنز میشوگ هک حلا وت مرب متساوخیم

ماوخیمن یزیچ ایب یلد +هن

یرادرب دعب ینیبب ویشوگ هحفص لوا هرتهب مماشرا _
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داد مایپ االن نیمه ممتسود هخادیشخبب +

یبوخ _

نونمم +

یدادن باوج وتیشوگ مدز گنز یچره هککال مزورما هداتفا یدب قافتا زورنوا دش یچ _

تشاذگ ریخب رکشورادخ هک داتفا ییاقافتا هی ماباب هساو +

یرادن المز یزیچ رکشورادخ _

تفگیم هدنخ اب تشاد

دش هابتشا هک متفگ اباب +یا

یزیچ یاوخیمن یعقاو مرادن یراک نوا هب نم هشاب _

نونمم ِ+هن

امرمیم یگنشگ زا هنرگو ماوخیم بوخ زپشا هی نم هرخ باال روخن هصغ دایز شهاوخ _

مریگیم قوقح و مراکیب تقو دنچ عفالهک تنوخ ورب یلا عبانج +

راگنا هن راگنا ال صا هک مهوت تتخپسد هساو هدش گنت یلیخ ملد مرب دیاب _هرا

واگ هرسپ هدش گنت متخپسد هساو شلد طقف دیباوخ مفپ یلو مدرک قوذ ملد وت

اجنوا مرایب مزپب اذغ منک راکچ نم بخ +

اتسین میدب رکف _

مراد راک اترازه اباب +ورب

میدق یازپشا مزپشا ییه _

هدز تزغم هب یا هتسخ یلیخ هکنیا لثم باوخب ورب هدب تافش ادخ +

مدوب تکرش اتاالنوت متسخ یلیخ مرب دیاب اعقاو _هرا

ظفادخ ورب هشاب +

ظفادخ _

مدز دنخبل و مدرک عطق ویشوگ

میلیخ هدب ماجنا یراتفر هچ اجک دیاب تسنودیم سول هن دوب رورغم هن هک یرسپ هی دوب یبوخ رسپ یلیخ ماشرا

هزان شاهوم

ندز ورد هک تفرگ مدنخ
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رد تمس متفر و مقاتا زیم ور متشاذگ ور یشوگ

مقشع +سالم

ندوب هدموا همه نسوس و ناساس و ریما نتسشن و حلا تمس مدرک نوشییامنهار دوب یلد

تفگیم و ناساس وشدوخ تارطاخ تشاد هدنخ زا مدوب هدرم نم دروایم رد یزاب هرخسم ریما و میدوب هتسشن

هنکیم ندوب بوخ هب رهاظت ای هرتهب شلا ایح مناساس

دوب ماهلا و نادار مدرک ردوزاب متفر و ندز ورد

یدموا شوخ مزیزع +سالم

نونمم _

+سالم

وت ایب شاداد _سالم

دش دراو ماهلا لوا هک هنوخ وت میتفر

درکیم شاگن یروجنیمه مدید و ریما هک شاگن تمس هب مدرک هاگن تفگیمن یچیه و داسیاو کشخ عمج ندید اب

تفگ و داد نوکت وماهلا نادار وهی

یبوخ مزیزع +

مبوخ هرا _هرا

نتسشن نتفر و ندرک سالم

وت متفر ندز فرح ندرک عورش دوب هدشن هجوتم راگنا یسک یلو رتدب مماهلا دشو رچنپ ماهلا ندموا اب راگنا وهی ریما

نتخانشیم ومه ینعی هنوخزپشا

یروجچ هخا

هنوخزپشا وت دموا نسوس هک مدرکیم هداما ور ییاریذپ و لیاسو متشاد

یاوخیمن کمک یرهاوخ ربخ +هچ

نیچب وراه ینیریش نیا مزیزع ایب نسوس ارچ _

هشاب +

هنوخزپشا وت دموا نادار هک ناویل وت متخیر وراه هویمبا متفر منم

یاوخیمن کمک یجبا +

داد ماجنا تسرد نسوس نیبب _
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ویچ +

و ندیچ ینیریش _

دموا نوشادص هقیقد دنچ زا دعب نسوس تمس تفر دعب و درک هاگن شسرپ اب مهب مکی

اعقاو یروجنیا هخا نادار +اقا

یدیچ وت هک یروجنوا سپ _هن

نینیچیم هنوخ نیراد هنکیم رکف هنودن یکی : مارا +

مهور ور همه هتخاس جرب هاگن یجبا هخا _

نینیشب دییامرفب نیرادن هقیلس ادرم امش +

دیامرفب امش میرتهب یلیخ انز امش _زا

ربب وراه یتسد شیپ نسوس ربب وراتبرش نادار منیچیم مدوخ ال صا نینیشب نیرب نوتودره فوواا +

هن نینوتیم هک وراکنیا

ندرکیم هاگن مهب مخا اب

اماهامش +اب

االن _هرا

مدرواین مدوخ ور هب یلو تفرگ مدنخ نم هک دنوخرچ وشامشچ یروجی نسوس

متسشن ریما رانک و مداد وراه هویمبا متفر

اقیفر اربخ هچ بخ +

دایم هراد مرهوشردام هشب یتساوخیم یچ اباب یچیه یلد: _

هک هبوخ یلیخ یاااو +

درک هاگن مهب وهی

ینعی تسین +

هریگیم داریا دایم هغولش هنوخ یلیخ دعب مینکیم میراد یشک بابسا االن نومنوخ ام هخا یلو تسه ارچ _

رظن نوا زا +اها

ندیدنخیم و ندرکیم ثحب مهاب همه اه هچب

تفریم رو شچییوس اب طقف مریما دوب تحاران راگنا ماهلا

هدش یزیچ یبوخ ریما +
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مارا مبوخ _هن

هشاب +اها

مارا _

مناج +

نادار رتخد تسود هرتخد _نیا

+هرا

راگنا تشادن یبوخ سح کال یبصع ای دوب تحاران منودیمن دش یروج هی شفایق

دوب نیگمغ و تحاران مریما و تشاد ضغب ماهلا مه ینومهم رخا ات

ننومب مشیپ دوب رارق نسوس و یلد تفر مریما نتفریم نتشاد همه

نویزولت ولج مدرک نهپ نیمز وور مدروا تشلا وب وتپ متفر

میدید و متشاذگ کانسرت ملیف

مربب ماشرا هساو و منک تسرد هنوحبص ادرف متساوخیم

شزا منکیم رکشت یروجنیا منم دروا لگ نوا بخ

دوب کانسرت اعقاو شملیف

تفگ ومشوگ رانک دروا وششوگ نسوس مدید وهی

الهق خادب ردقچ نادار +

اه همشاداد یوووه _

اباب یبصع یلیخ هچ نم +هب

پیتشوخ یلیخ یلو یلد:

نیفرحیم نم شاداد هرابرد نیراد امش کانسرت ملیف طسو +

هشیبش نج نیا هخا :هرا نسوس _

ییورپ هگید وت یلیخ +

فوووا هیچ _وخ

بسچن نم الهب صا وشمگ +ورب

اجنیا ایب مدرک یخوش _

مدرک هتکس نم دز یغیج هی یلد هک هنحص ور دموا هنج ییوهی
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دوب شیگشیمه راک ندز غیج درک عورش دشو دنلب وهی مدید

اب دیکرت مرهز منیبب دیاب تخبدب نم نگیم ترپ و ترچ یه هک نوشدوخ اباب یا نیریگب ضرم اباب یا هگید نینک +لو

نوترخسم یاملیف نیا

میدیباوخ و مدرک شوماخ ونویزولت و میدرک هاگن مهب منسوس ونم دزیم فرح تشاد طقف

زاب مماهوم مدیسر مدوخ وهب مدش رظاح متفر و مدرک تسرد هنوحبص هلیسو مکی متفر منم و نتفر دوز ارتخد حبص

متشاذگ

ماشرا یوال تمس متفر و متفرگ و لیاسو متفر

مدز ورد مدیسر تعاس مین زا دعب

دش زاب رد هکنیا ات متفریم رو اگنس واب نییاپ متخادنا ومرس

مولج هداسیاو هنادرم ترشیت اب رتخد هی مدید باالهک مدروا ومرس

متشاد راک ماشرا اقا اب نم دیشخبب +

دموا ماشرا یادص هک مدوب هدرک ضغب ارچ منودیمن

هیک فدص +

دیمهف نم ندید اب

مقشع شیسانشیم تسرتخد +هی

تساوخیم هیرگ ملد دش لش مندب مومت راگنا مقشع نتفگ اب

شمبوکب و مریگب وماشرا تساوخیم ملد

متفگ و هرتخد هب مداد و فرظ

مدش نوتمحازم دیشخبب هراین راشف یگنتلد دایز متفگ مدروا هنوحبص نوتساو +

نوریب متفر و تخیر مکشا ومدنودرگرب ومور

منزب و مریگب ور یکی ای مرب هار متساوخیم طقف

دایمن مشوخ نوا زا نم منکیم هیرگ مراد ارچ دش یروجنیا ارچ دش یچ

هراد رتخد تسود هکنیا رطاخب دوب هگید یکی اب هکنیا هساو منکیم هیرگ شرطاخب مراد یلو

ارچ درک راودیما ونم ارچ دوب یچ اراکنوا سپ

متشاد زاین شهب هکاالن ییاج اهنت لحاس رانک متفر

تساوخیم ییاهنت ملد

هش مولعم مفیلکت تساوخیم ملد
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هیچ شلیلد میرگ

هیچ شلیلد هتسکش ملد

مدش قشاع نم

درک تخبدب ونم هک یسک قشاع

مدز سامت در دوب نادار دروخ گنز میشوگ

داد مایپ

ییاجک مینزب فرح دیاب مارا +

مدرک شوماخ ور یشوگ متفگن یزیچ

یتنعل هجیگرس نومه مزاب درکیم درد مرس

درکیم تیذا دیشروخ رون متشگرب مدینش و ماشرا یادص

مینزب فرح دیاب مارا +

یناساس یاقا یچ هساو _

رتخد نوا +

متفگ وشفرح طسو مدیرپ

هرادن یطبر نم هب یناساس یاقا سین یزاین +

تفرگ ومتسد و مدش دنلب

مگب تهب دیاب نم مارا +

مدش دروخ نم هکنیا هترتخد تسود هکنیا یرتخد نوا اب هکنیا یگب یچ اه ویچ _

تهب مگب ورانیا هتخس مساو تزا یرود هکنیا منیبب وتکشا و یتحاران منوتیمن هکنیا متقشاع هکنیا +هن

یدیباوخ هرتخد نوا هکاب یراد تسود یروجنیا ونم _هه

مدب حیضوت تهب دیاب رتخد نوا +

ماوخیمن _

شلغب وت مدش ترپ و تفرگ ومتسد

مارا +

هیچ _ااه

یمهفیم مراد تسود مگیم رتخد +
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یدوبن رتخد نوا اب یتشاد هگا یرادن مسود _هن

هنم قباس رتخد تسود فدص مارا +

هرن هرابود ششیپ ورب مزیزع یهلا هتشگرب هدش یچ متفگ یدید _هه

دیشوپ مداد سابل شهب منم دوب هدش سیخ شسابل نوراب وت منوخ دموا زورید ناوشا همع نوا مارا _

حبص ات مدیباوخ مقاتا وت متفر منم

درک شنت ترشیت طقف ارچ +

هخا منودیمچ _نم

مرب ماوخیم نک ملو یتفگ حاال بخ +

هنوخ تمس متفر و مدز سپ وشتسد

مدرک ضوع وماسابل وت متفر و مدرک زاب ورد

هپاناک ور متسشن

هشاب شاماالت همقباس رتخد تسود هگیم

نک زاب ورد رد مد ورب سابل نودب وت ایب مگب مرایب ومقباس رسپ تسود مرب منم واال

هدز گنز ماشرا نامام مدید هک مدرک نشور ومیشوگ مدوب هتسشن

شهب مدز گنز و متفرگ ویشوگ

+سالم

یبوخ مزیزع _سالم

نیبوخ امش نونمم +

لخاد یدمویم شاک یا تفگ مهب ماشرا یتفر وت یتفر و یداد ور هنوحبص ارچ حبص مزیزع نونمم _

نیدوب اجنوا امش هگید تصرف هللاوت شیا نیمه هساو متشاد راک نم هزیچ ممما +

مدرک تسرد پوس شساو مدموا تشاد بت مکی ماشرا اجنیا مدموا بشید زا نم _هرا

هللا شیا هدب افش ادخ +اها

هرتهب االن رکشورادخ _

رکشورادخ +اها

یرادن یراک مرتخد هشاب _
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یرادن یراک امش +هن

مشیپ ایب وت تسین هک مماشرا ترفاسم هتفر هک وزرا واال هشاو ملد منم مکی نیشب مشیپ ایب زور هی مزیزع _هن

حاال مایم نوج خهلا هشاب +

مدرک عطق ور یشوگ و مدرک یظفادخ

هنم قشاع یتقو شنوخ وت هرایب وشقباس رتخد تسود دیابن هشاب مشنامام

منزیم دنگ یساسحا یاه هنحص هشیمه هنک مراکچ مگب ادخ فووا

مدید وماشرا هک مدرک ردواو متفر ندز رد

یریم و یرازین اهنت ور یسک یروجنیا سین بوخ +

تساوخ _ملد

رد مد تشاذگ وشاپ هک مدنبب متساوخیم ورد

یگیمن یچیه ارچ مراد تسود مگیم رتخد +

وت لکشم _

یراد متسود مهوت +

هزیرن فقس اپ _هب

دوب یچ هساو تشیپ هقیقد دنچ هیرگ نوا سپ +

منک تحارتسا ماوخیم نوریب _ورب

تاهاب منزب فرح یرازیمن +

+هن

متسب ورد منم تشادرب وشاپ

رد مد متفر دموین ملد هقیقد دنچ دعب حلا وت متسشن

یگب یاوخیم یچ +

مینزب فرح نوریب میرب _

میرب هشاب +

هنیبم ونم و هداسیاو مدید مدرک لفق ورد هک رد مد متفر و متفرگ ومتک متفر

دنبن نم ولج وتاهوم تقو چیه دایم تهب یلیخ زاب یاهوم +

اسیاو هظحل _هی
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رد مد مدموا و متفرگ ومشک و هنوخ وت متفر

متسب وماهوم شولج

دش رت گنرپ شدنخبل مدید

هرتهب یروجنیا +

هن نماب ندرک جل هبوخ میروجنیا _هرا

اقیقد خخخا +

تفرگ هوهق اتود تفر هک یلدنص ور میتسشن اهو ینوبایخ هفاک تمس میتفر

یگیمن یزیچ مارا +

مگب یچ _

یگب دیاب یچ ترظنب +

متفگ مدز نکشب و مدرک رکفتم ومفایق و مدرک هاگن شهب

دایم مدب تزا +

مدرک هاگن رونوا و مدرک مخا مدعب

هرایم قشع ترفن +

هرایمن _

یمقشاع +

متسین _

پچ یلع هب ینزیم وتدوخ یلو یتسه +

یچ یلع _

یچیه +

متسه هک نم یلو یتسین مقشاع وت بخ +

هتدوخ لکشم _

ینکیم یخوش +

بدا یب نکن هرخسم _

منک راک +هچ

یچ هساو +



269

مراد تسود ینک رواب هکنیا _

هرتخد نوا +

فدص _

هتدای مبوخ +هچ

هرب مدای دیاب همقباس رتخد تسود _وخ

متفگ و شتمس مدرک ومور

همدای میلبق یارسپ تسود مسا منم بخ +هن

تارسپ تسود _.!

تفر ارچ نومثحب االن تسین نیا شللو +

منودیم هچ نم تشاد ضرم نوچ _

یدیسرپن شزا +

سین مهم مساو _هن

االن هدموا یچ هساو +

میگدنز نتخیر مهب هساو _

اباب یا بخ هگید فرحب مدا لثم ماشرا +

مگب یچ بخ +

روشک زا جراخ تفر شسرد رطاخب

یدش تحاران +

تفگ و درک هاگن مهب

شساو متفرگ یتراپ +هن

هرخسم _

هدموا ارچ االن بخ _

مدرک هابتشا هگیم +

ایادخ مدرک هابتشا هگیم هدموا االن هدرک تکرت ورپ هرتخد _

مقشع روخن صرح +

هرایب رد ونم صرح تفگ روج هی ومقشع
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متسین وت قشع _نم

مرب نم یتسین هشاب +

اجک _

متسخ هنوخ +

متفرگ شزا ومور

هخا یروجنیا همقشاع هگیم دعب نیبب ورورپ هرسپ

مدینش مشوگ کیدزن و شادص وهی

مدیم شوگ تافرح هب وگب نم هب مزیزع نزن فرح تدوخ اب ردقنا _

دیمهف اجک زا نیا ایادخ

ونم یشخبب منک راکچ _

راک چیه +

هنوخ تمنوسرب وشدنلب _

متسشن نیشام وت متفر و مدش دنلب

هنوخ میدیسر

باال متفر و مدش هدایپ نیشام زا

مدید و ریما رد مد هک

ینکیم راکچ اجنیا سالم ریما +

متساوخیم و نادار راک لحم سردا مارا _سالم

هدش یزیچ ارچ +

مراد شاهاب یراک هی _هن

هشاب +اها

متفگ شهب مداد وسردا

وت +ایب

ظفادخ مرب نم _هن

مدیسرپ و شلا وح اباب مدز گنز و هنوخ وت متفر منم تفر و مدرک یظفادخ

مدرک تسرداذغ و هنوخزپشا وت متفر مدرک ضوع وماسابل و قاتا وت متفر
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ندز رد هک مروخب متساوخیم

مدید ور یلد و نسوس هک مدرک ردوزاب متفر

+سالم

وت نیایب +سالم

زیم تمس تفر نسوس وتو ندموا

ماوخیم انیا زا نم ننوجخا _

یروخیمن وت یلد مدرک تسرد دایز روخب +

مدروخ اذغ هزات نم _هن

یکوا +

نسوس هدش یچ _

هدرک ثحب مکی ناسحا اب یچیه +

ارچ _اها

هرخسم یازیچ رس منودیمچ +

منوج یلد _

مناج +

بورغ رازاب میرب _

مرادن سح ال صا نم +هنواال

ها هگید یایب دیاب ×

هگید ایب _هرا

هشاب فوووا +

رازاب میتفر و مدش رظاح متفر دوب راهچ تعاس و میدروخ و راهان

میدرک دیرخ نومدوخ هساو ممکی و میتفرگ ییازیچ هی یلد رهوشردام هساو

دروا رد یزاب هرخسم نسوس ردقنا دش او ملد دوب بوخ یلیخ

هشابن سکچیه ییاج هی میرب اه هچب یلد:

ارچ _

مش خیلا ماوخیم +
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سین یسک اجنوا هگید هپت میرب _

میرب +هرا

اجنوا میدیسر و میدش نیشام راوس

وتدوخ ینک خیلا یروجچ بخ +

منزیم غیج _

غیج +اب

_هرا

اه هریگیم تادص دایم ادرف توشردام : نسوس

مشکب غیج دیاب مکرتیم مراد _

مایم منم هشاب +

نیدش لخ اعقاو : نسوس

ایب مه +وت

نینزیم غیج هس متفگ نم بخ _

دش خیلا مصرح راگنا داد باوج اعقاو میدز غیج همه یلد نتفگ هس اب

میتسشن شور و میدرک نهپ هچراپ ندز غیج هقیقد دنچ زا دعب

هنوخ متفر نم و هنوخ تمس میتفر دوب تفه شش تعاس

متسشن هپاناک ور

دموا مایپ میشوگ هب

دوب ماشرا فرط زا

مقشع راهان میرب تلا بند مایم رهظ ادرف +

متفگن یچیه

مدرک کاپ و متشون راب هاجنپ

تسین بوخ شلا ح تفگیم مشنامام هخا مریگب وماشرا ربخ تساوخیم ملد

منزب گنز منوتیمن هک شدوخ هب منک راک هچ

هبوخ ترسپ حلا مگب مگب یچ منزب گنز هک مشنامام

ایادخ منک راک هچ
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داد باوج قوب اتدنچ زا دعب و متفرگ وماشرا نامام هرامش

+سالم

یبوخ مارا _سالم

دیبوخ امش نونمم +

مزیزع نونمم _

یشوگ هظحل هی ناج مارا دیشخبب _

دزیم فرح رتکد اب تشاد

نیدیشک تمحز رتکد یاقا نونمم یلیخ

دیشخبب یطخ تشپ مارا _

هدش یزیچ نوترسادف +هن

مینک تسرد راد نیئتورپ داوم و پوس دیاب هگیم مرتکد هدیدش یلیخ شبت سین بوخ شلا ح ماشرا _

نیاوخیم کمک +اها

هنزیمن یزیچ هب بل منکیم یراکره نم _واال

دروخ دیاش مشزپشا نم هرخ باال مزپیم انیا و پوس مکی شارب اجنوا مایم +نماالن

هشیم متتمحز دیشخبب مرتخد هشاب _

هیفرح هچ نیا +هن

مدرک عطق یشوگ و مدرک یظفادخ

رای رادید هب متفر و مدش رظاح متفر هنیا سسسی

درک ردوزاب ماشرا نامام هک مدز ورد

تساجنیا زونه مه هرتخد نوا هباوخ ماشرا مدیمهف انیا یسرپلا وحا زا دعب وتو متفر

پوس نتخپ مدرک عورش و هنوخزپشا وت متفر

متفگ وشنامام

هیچ ماشرا الهق عدروم یاذغ +خهلا

تساه اذغ نیا قشاع ینک خرس شساو ور هدرک خرچ تشوگ و هتک اب هراد تسود یلیخ نوجنسف ماشرا _

درک تسرد هشیم ونوا یلو منک تسرد االن هشیمن هک نوجنسف +اها

مرتخد هشاب _
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نیا هتسخ نیرب امش +

واال هرا یااو _

مدیم وماشرا اقا یاذغ مدوخ نم نیباوخب نیرب +

مرتخد یسرم _

نوا مدید هک ماشرا قاتا تمس متفر و مدرک اج فرظ ووت پوس و مدش یزپشا لوغشم منم و تفر ماشرا نامام

تسه مه هرتخد

ورپ هرتخد درکیم زان وشاهوم یکلا و دوب هتسشن شتخت رانک منیا دوب باوخ ماشرا

هش دنلب ات مداسیاو وتو متفر

هداسیاو هنیس هب تسد مدید و متشاذگ زیم ور وپوس

مدیم وپوس شهب نم یرب ینوتیم +

هرتهب مدب _نم

دیباوخ هزات نوچ نکن رادیب مماشرا افطل نوریب +ورب

تمدیشکیم تاسیگ زا هنرگو دوب باوخ ماشرا هک فیح

نییاپ دموا تعاس مین زا دعب مدید هک متسشن حلا ووت نوریب قاتا زا متفر

تنوخ یریمن +

ماجنیا بشما _هن

یکوا +

تفر دعب

تشاد هدافا ولیک دص یلو دوب بجو هی شدوخ

متسشن ماشرا تخت وور قاتا وت متفر

مدیشک تسد وشاهوم و مدرک کاپ هچراپ اب وشاقرع دوب هدرک قرع

متشاد شسود یلیخ

مدرک شرادیب
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یراد راکچ اجنیا مارا +

نزن مفرح روخب مدروا تارب پوس _

دوب ترچ کالوت ندوب هداد صرق و شخبمارا شهب ردقنا دروخ وشپوس و تسشن

درب مباوخ شتخت رانک منم دیباوخ تفرگ پوس دعب

هباوخ ماشرا مدید مشرادیب دش ثعاب دیشروخ رون حبص

گنخ هرسپ هربب نوریب داوخیم منم شلا ح نیا اب

مدرک هداما هنوحبص هنوخزپشا تمس متفر و قاتا زا نوریب متفر و مدیشک تسد وشاهوم و مدیدنخ

دموا ماشرا نامام مدید هک

+سالم

ندموا ترفاسم زا انیا وزرا هنوخ مریم مراد نم مگیم رتخد _سالم

نینوسرب سالم هشاب +اها

مرتخد هشاب _

هنزیم دنخبل هراد مدید و متشگرب مدرک ساسحا متشپ و ماشرا هک مدرکیم تسرد وراغرم مخت متشاد

متفگ و شرس هب مدز ومتسد

هدش عطق تبت هبوخ +

مشب مدب هشیم هگم متشاد نوبرهم راتسرپ هی بشید _

زیم رس نیشب +ورب

دروخیم تشاد تفرگ و بیس و هویم دبس تمس تفر

دموا هرتخد نوا یادص هک متشازیم فرظ وت وغرم مخت متشاد منم

یرتهب ناج ماشرا +سالم

مناخ فدص نونمم _

متشاد تسود و مناخ فدص لویا

داوخیم وماشرا مزاب هتشگرب هتفر ورپ هرتخد

تفگ هک منیشب متساوخیم ممدوخ نوشولج متشاذگ وغرم مخت متفر

یزیریم وملا قترپ +با

تفگ هک متخیر شساو و مدش دنلب متشادن ثحب هلصوح ال صا
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رایب منون ورب سین هزات انون ارچ _

تفگ شولج متشاذگ و مدروا متفر

راهان میرب زورما ماشرا +

مایب منوتیمن یلو دیشخبب _

ارچ +

مراد رارق _

هیراک بخ +

_هن

منوا شرایب بخ +

مدوب نم شروظنم االن درک هاگن نم هب

میرب و راهان مقشع +

دموا رد هساک زا شامشچ فدص تفر ملد یاااو

میشاب اهنت دوب رارق هخا +

مزیزع هشاب _

میایب مینوتیمن ام فدص دیشخبب _

تفگ دشو دنلب زیم رس زا مدعب

ناج شون +

میرب مارا +

درب شدوخ اب ونم و تفرگ ومتسد

تفگ شقاتا رد مد میدیسر دموا حلا مرگیج

میرب وش رظاح +ورب

اجک _

راهان +

یدروخ هنوحبص هزات _االن

ییاج هی میریم شلبق +هن

اجک _
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با +بل

هشاب _

مدیشک نوریب ومتسد هک تفرگ ومتسد دموا دعب هقیقد دنچ مماشرا قاتا وت زا متفرگ ومفیک و متفر

دش یچ +

ریگن ومتسد _

مارا فووا +

رتعیرس ورب _اه

میرب یکوا +

دموا هرتخد نوا هک نییاپ میتفریم میتشاد اه هلپ زا

متفگ و متفرگ وماشرا تسد

مزیزع ظفادخ +

ظفادخ _

متفگ هک هنزب فرح تساوخ میدش نیشام راوس میتفر

وگن یچیه +

درک تکرح و تفگن یچیه

میدوب هتسشن و لحاس رانک میتفر

متسشن انش ور متفر نم

مایم االن هزاغم مرب +نم

هشاب _

هبوخ یلیخ مایرد قشاع

هنکیم نافوط ماه عقوم یضعب هراد شمارا هک یلا حرد

هشاب هتفرگ دیاش ورایلیخ نوج یلو هشاب مارا رهاظ رد دیاش

درک دامتعا دیابن سک چیه هب هدیم نوشن نوشهب منیا ولج نریم و ننکیم دامتعا شهب اه یلیخ

هبوخ یلیخ اه جوم یادص یلو

تولج ینیبب ور یکشخ ینوتیمن با طقف شهت یتسه ییاج هی هکنیا

سین یسک چیه
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ینکیم رکف یچ +هب

یمحازم ردقچ وت هکنیا _

ینکیم رکف نم هب طقف یراد مسود ردقنا +

یتفر ارچ هزاغم _

مدیرخ هلیسو _

یچ +

انیا و کفپ و کشرت _

مدروا رد شوت زا وکشرت و متفرگ و کیتس پال

یسرم یااو +

هنکیم هاگن مهب هراد مدید هک مدرک هاگن شهب تفگن یزیچ

مدرک رکشت +

یمیگچب تسود هیبش یلیخ مارا _

دوب رتخد +

یلیخ هک منودیم طقف دموین مدای شزا یچیه فداصت زا دعب یلو متشاد تسود هی مدوب کیچوک یتقو نم _هرا

دوب یبوخ تسود یلیخ متشاد شسود

فداصت +

دایمن مدای وفداصت نوا لبق و مدرک فداصت دوب سملا تشه یتقو نم _هرا

دایمن تدای وتیگچب ینعی اعقاو +

_هن

هرادن لا کشا دایمن مدای دایز منم +

امیراد مهافت جبلا _هچ

دش مهافت منیا هرخسم +

هگید _هرا

هنم هیبش یدیمهف ور هرتخد نوا یروجچ سپ دایمن تدای یزیچ یتفگ +وت

مچب منم مینکیم یزاب مهاب میراد هک منیبیم وشباوخ ابش یضعب مراد سکع شزا هنودی _

نیمه طقف دوب مدای هک دوب نوا مسا مدموا شوهب یتقو تفگ منامام
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یدرگب شلا بند یتفرن ارچ جبلا هچ +واو

مدرکن شادیپ هگید ندنل میدموا مهام و نتفر شداوناخ اب نوا تفگ منامام شمدرکن ادیپ یلو متشگ _

یراد وشسکع +

همقاتا وت _هرا

یچ یش تسود شاهاب هگب تهب هدرگرب رتخد نوا +هگا

مشیم تسود _

متفگ وشمدز

ینم قشاع یروجچ وت منودیمن اعقاو +نم

منک شادیپ مراودیما یلو هشب مقشع هکنیا هن فرحنم مشیم تسود ناج لخ بخ _

مراودیما +اها

تفگ یزیر هدنخ اب هقیقد دنچ زا دعب

ایرادن متسود ال +صا

ال _صا

ینکیمن یدوسح ال +صا

مونشیمن هدایز یلیخ ادص _

داد رارق متروص ور هبور وشتروص

یونشیمن +

دوب لگشوخ یلیخ مدوب هدرکن تقد شامشچ هب زونه تشاد ییامشچ هچ

_هن

مدرک ایرد تمس ومرس هرخ باال مرادرب شزا مشچ متسنوتیمن مدرکیم یراک ره

سین تنشگ +

هتنشگ وت هنکن _

یمکی +

یدروخ هنوحبص هزات هرادن ناکما _

مدروخن یچیه زورود امدوب ضیرم +نم

دوب قشع درد یهلا _
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تفگ و دیدنخ

یدرک ماهاب راکچ ینیبیم +هرا

نادار مدید و دروخ گنز میشوگ

مناج شاداد +سالم

مرخب یچ هشدلوت نوریب ماهلا اب مرب ماوخیم بشما مارا _

رازاب میرب منودیمن +

یراد تقو _

میرب +هرا

مگب تهب ماوخیم میزیچ هی طقف یکوا _

یچ +

مگیم یدموا _

هشاب +

تلا بند مایب ییاجک _

میرب +االن

شاهاب مراد رارق بش نم هگید _هرا

ملحاس بل نم یکوا +

مکیدزن منم هشاب _

متفگ و مدرک هاگن ماشرا هب دنخبل هی واب مدرک عطق ور یشوگ

هگید زور هی میروخب راهان هشیمن زورما +

هدش یزیچ یکوا _

هشدلوت هرخب هلیسو شرتخد تسود هساو هرارق مشاداد +هن

یک تدلوت وت بوخ هچ _اها

یمهفیم ادعب تدوخ +

یتخبدب یلیخ _

مزیزع الیی ویه مهوت +

مدش نیشام راوس و نوبایخ بل متفر و مدرک یظفادخ ماشرا دزوزا گنز نادار
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هدش یچ +سالم

نیئزت هساو میرخب هلیسو و شدلوت وداک لوا میرب _سالم

هیربخ هی یتفگ +هن

منک یراگتساخ شزا ماوخیم _اها

نم مرب تنوبرق یییاو اعقاو یییچ +

اوا منکیم فداصت االن مارا _

هشاب هشاب +

یسرم ایادخ درکیم جاودزا تشاد میشاداد مدوب لا حشوخ یلیخ

دیرخ شساو لگشوخ هقلح ژوهی اساپ وت میتفر

دوب لگشوخ یلیخ دیرخ مه طال تس هنودی

میدیرخ ترپ و ترخ یلیخ وهی میتفر

میدوب هدش هتسخ هگید هک میدیدنخ و میدروا رد یزاب هرخسم ردقنا

نادار هنوخ تمس میتفر

یریگیم هنوخ وت وشدلوت +

مایم مریگب یزیچ هی _هن

دموا هقیقد دنچ زا دعب باالو تفر

دلوت تساجک بخ +

هفاک _

+اها

میدرک تسرد وراه هلیسو و لخاد میتفر دوب لگشوخ یلیخ هفاک وهی میتفر

مدیشک زارد و هنوخ تمس متفر

نادار #

لخاد دموا ماهلا دشو زاب رد هقیقد دنچ زا دعب هک مدوب ماهلا رظتنم و مدیچ ور اه هلیسو دوب رظاح یچ همه

ولج متفر و دوب متسد وت کیک

درکیمن مشرکف دوب هدش هکش

نادار +
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مزیزع کرابم دلوت _

یسرم +

درک توف وراعمش ولج دموا

مداد شهب ور وداک و متشاذگ زیم وور کیک دعب

مدوب رتخد نیا قشاع نم

منک یراگتساخ شزا متساوخیم اذغ ندروخ زا دعب

مدب شهب ور هقلح مرب متساوخ هک میدوب ندروخ اذغ حلا رد

تفگ هک

نادار +

هشامشچ وت کشا مدید

هدش یزیچ ماهلا _

مگب ور یزیچ تهب دیاب +نم

یچ _

نم نادار +

مزیزع یچ _وت

تسود .....+نم

لخاد دموا یکی دشو زاب رد وهی

دمویمن مدای و شمسا دوب مارا تسود هرسپ نیا

نادار +

نینکیم راکچ اجنیا امش _سالم

منزب فرح تاهاب دیاب +نم

درکیم هیرگ تشاد مدرک هاگن ماهلا هب

افطل ریما +

افطل هربخ هچ اجنیا هگب نم هب یکی _

میمهاب ماهلا و +نم

ماهلا نیمهاب یچ ینعی _
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مدرک هاگن شهب

تفگ ومولج دموا ریما

شاداد مینزب فرح +

نگب یچ رارق متسنودیمن مدوب جیگ

نینیشب _

نوشور هبور منم و نتسشن مولج

میدوب تسود مهاب دایم نومدای یتقو زا میدوب مهاب یگچب زا ماهلا ونم نادار +

یتسود تساوخرد مداد تساوخرد ماهلا هب دوب سملا تسیب یتقو نم هکنیا ات

روطنیمه منوا مدوب ماهلا قشاع اعقاو نم

جراخ مایب دوب رارق هیسروب اب نم هکنیا ات

ندوبن ماهلا ونم یتسود هب یضار ال صا انوا ندرک مروبجم مداوناخ مدوب روبجم یلو مایب متساوخیمن

مینومب مه رظتنم هک میداد لوق ماهلا اب یلو

تساجک منیبب ات نومرهش مرب متساوخیم درک ضوع وشطخ تشادیمن رب ماهلا هب مدزیم گنز یچره نم سلا هس زا دعب

متسنوتیمن هاگشناد رطاخب یلو

تشادن ربخ نوشزا مسکچیه و نتفر هک مدینش و متفر مرت رخا

هدرک جاودزا مدرک رکف مدش دیماان هگید

مدرک مومت ومسرد و مدموا رانک شاهاب یلو دوب تخس مارب یلیخ

مدید ماهلا مارا هنوخ هک زورنوا وات

مینزب فرح مهاب ات شمدرب روزب و تکرش مدموا

ازیچ روج نیا وزا مدرک یسورع منم هک هتفگ شهب منامام تفگ منوا

هنیبب ونم تساوخن نیمه هساو منوا

میدیشک یدایز یتخس ام نادار نیبب

ینیبیمن ونم متقو چیه هگید و مریم ورب یگب نک رواب هراد یگتسب وت هب یچ همه االمن

هرذگیم یلو تحاران و مشب یبصع هرابود دیاش ماوخیم و ماهلا یتخبشوخ طقف نم

منک راکچ متسنودیمن
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دش یروطنیا هک دش یچ

درکیم هیرگ طقف مدرک هاگن وماهلا

مدرگب ترود نکن هیرگ مگب و منک کاپ وشاکشا و منک شلغب مرب تساوخیم ملد

مدرک هاگن ریما هب

تشادن یقشاع زج یهانگ منوا

هگید یکی هب مدب ومقشع منوتیمن مماهلا قشاع نم

متفگ و مدش دنلب

یگیم یچ وت ماهلا +

یگب وت یچ ره تفگ ماهلا : ریما _

هنیبب تحاران وروت داوخیمن ماهلا

هفاک زا نوریب متفر

متشاد هصغ متشاد مغ مدنور و مدش نیشام راوس

دوب هدش دروخ مبلق

مقشع ای مشکب رجز مدوخ دیاب ای مدرکیم راکچ

روطنیمه مریما هراد شسود ماهلا

دوب باال یلیخ متعرس

مدش هدایپ و رانک مدز

مدز داد

منک لمحت یروجچ

تسگید یکی اب مقشع منیبب یروجچ

هدنخیم هگید یکی اب

هگیم وشادرد هگید یکی هب

منک راکچ ایادخ

نیمز ور متسشن

ندوب هتشاذگ هقباسم ماکشا

مدزیم راز حملا وهب مدرکیم قه قه فیعض مدا هی لثم
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نکن ماهاب وراکنیا هن ایادخ

ادخب مراد هانگ

دش یچ مدیدیم ور یگدنز شوخ یور متشاد هزات

مشیپ هشاب یتخبدب و مغ و هیرگ دیاب شمه

مدنخب منوتیمن

مشاب داش منوتیمن

منک راکچ ایادخ

مدروا رد ومیشوگ و مداد هیکت نیشام کیتس هبال

مدید ونوماسکع

مدنوخ ونوماتچ

شندیدنخ

شایزاب هنووید

دادیم دب قافتا هی زا ربخ هک ییادنخبل

شندرک قوذ

شندرک لغب

منک شومارف یروجچ ایادخ

ور هرطاخ همه نوا هرب مدای یروجچ

درک ماهاب و راکنیا ارچ

دموا هرب تساوخیم ارچ

دش مندش دروخ و ماکشا ثعاب ارچ

مولج دموا ماهلا هرهچ

دیدیم و ریما یتقو

نیمه دوب قشاع

مدوبن قشاع نم یچ نم

منک کرد ور هیقب دیاب نم عشیمه
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نشاب داش هیقب ات مزیرب مدوخ ووت منک کرد

منوتیمن

مشکیمن هگید

زیم ور متخادنا و لیاسو و هنوخ متفر

ور یتفوک هقلح نوا

لبم ور متسشن متفر و مدروا رد ومتک

دعب زور هس

نیشام تمس متفر

متشاد تاق مال ماهلا و ریما اب زورما

متفگیم نوشهب دیاب

مدیسر تعاس مین زا دعب

مدید و ماهلا و ریما لو خاد متفر

دوب تخس مساو یلیخ

متفگ و نیا زجب متشادن یهار بخ یلو یلیخ

نیش تخبشوخ مراودیما +

تفگ ماهلا و ندرک هاگن مهب ماهلا و ریما

منیبب وت یتحاران ماوخیمن نم نیبب یلو منونمم اعقاو نادار +

هشاب یشب ب تخبشوخ وت مشیم بوخ منم ماهلا هشاب

نوریب مدموا ناروتسر وزا منک لمحت متسنوتیمن هگید

مارا #

دروخ گنز میشوگ هک مدرکیم یشاقن متشاد مدوب هنوخ وت

مداد باوج

هروطچ نم قشع +

متسین وت قشع _نم

ینکیم هچ یکوا +

مشکیم وروت مراد یچیه _
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یشکیم ونم +

وتیشاقن _هرا

ارچ +

راکرس مایب رتعیرس هگید هنوخ ورب ماشرا هگید مراکیب یروجنیمه _

راکرس یایب سین رارق دعب هب نیا زا +وت

بخ هنوخ وت هریم رس ملصوح ارچ _

بخ نم هنوخ +ایب

منک تسرد یچ ناش هنوخ یتفر هشاب _

مرتخد تسود ناونع +هب

مریخن _

مارا فووا +

ظفادخ مراد راک نک عطق ال صا _اه

مدرک عطق ویشوگ

مدینش ییادص هیناث دنچ زا دعب

مارا تفگیم تشاد راگنا ماشرا یادص

هنکن ایادخ

هگیم و هنزیم داد هراد مدید هک هرجنپ مد متفر

مراد تسود ماااارا +

هنکیم متیذا و هدیم رجز ونم رتخد نیا یلو مرتخد نیا قشاع نم مدرم

نگیم نراد اراد هزاغم اهو هیاسمه مدید وهی

مرتخد نکن شتیذا +

هواگ ردقچ نیا ایادخ یااو

هدش هنووید

متقشاع یمهفیم رتخد متنووید _

شیشوگ هب مدز گنز و متفرگ ومیشوگ متفر

ینکیم راکچ وت یدش هنووید +
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متقشاع ننودب همه ماوخیم هگم هیچ _

مارب یتشاذن وربا ایبباال یلخ سب +زا

مدرک عطق ویشوگ

هنکیم هاگن دنخشین واب هداسیاو رد مد مدید هک مدرکزاب ورد متفر و متخادنا هچراپ موب ور دعب

وت مدن تار هتقح ال صا یلخ +

هدب هار ونم منکیم شهاوخ _

هنووید وت +ایب

لخاد متفر منم وتو دموا

یروخیم یزیچ +

نونمم _هن

یدرکیم تبحص نم اب وت بخ +

مدوب نییاپ _

یتفگن ارچ +اها

یتفگن _وت

ویچ +

یراد مسود هکنیا _

یروخیم مدرک تسرد اذغ نم ماشرا +

دوب یبوخ خساپ نونمم _

سپ مرایب یکوا +

نیشب اجنیا ایب داوخیمن مارا _

یبصع هچ +هوا

تفگ و درک هاگن مهب هک متسشن متفر

متشیپ یگب هک یتقو وات مراد تسود اعقاو نم نیبب مارا +

بخ یشکب باذع وت ماوخیمن نم نیبب مارا

وگب یشاب نماب یاوخیمن و مراد یلکشم نم ای یراد یلکشم منودیمچ هکنیا ای هتیگدنز وت یسک هگا

+نم
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دروخ گنز میشوگ وهی

دوب نادار

مداد باوج ویشوگ

نادار +ولا

ییاجک یجبا _سالم

روطچ ما هنوخ +نم

دوبن اباب هنوخ مدموا هخا _

یچ ینعی تسین +اباب

هتفر هشیم یا هتفه _هی

هرادیمن رب منزیم گنز یچره االن یلو شتسود شیپ هریم تفگ

نزب گنز شقیفر هب نزب گنز شهب ادخوروت نادار هدش شیزیچ هنکن +اها

تسین یزیچ وت شاب مورا هشاب _

اجنوا مایم +نم

هغولش یلیخ اجنیا هخا اجنوا مایب نم هزیچ _هن

ایب هشاب +

مدرک عطق ویشوگ

یبوخ مارا هدش یچ +

شزا تسین یربخ االن یلو شتسود شیپ هتفر هتفه هی ماباب _

مرب تنوبرق ینکیم هیرگ ارچ نیشب مزیزع هشاب +

یچ هشاب هدش شیزیچ _هگا

هدشن شیچیه +

مدرک شزاون و تفرگ ومتسد

مدرک هاگن شهب

متفگ وهی یلو ارچ منودیمن

منک تلغب ماشرا +

تفگ ودز یدنخبل
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اجنیا +ایب

تشاد شمارا شلغب وت متفر

دوب رسپ نیا قشاع اعقاو نم متشاد تینما

شمتساوخیم مدوجو مومت اب

درک هاگن مهب و نوریب مدموا شلغب وت زا دعب

یدادن وملا وس باوج مارا +

مراد یسح هچ اعقاو منودیمن ماشرا _

منک رکف دیاب نم

مشن تکیدزن دایز منم تدم نیا هرتهب هشاب +

االن یرهق هشاب _

مشابن هرتهب دایم متشاداد االن مرب نم متسین رهق +هن

هشاب _اها

تفر و مدرک شقردب

دموا نادار هقیقد دنچ دعب

لبم ور تسشن

نومهب هگب یزیچ هی داوخیم اجنیا دایم هراد +اباب

یتفرگ وشربخ یروجچ یچ _

مدز فرح شاهاب االن منم دز گنز سانشان هرامش هی +اب

هگب داوخیم یچ _اها

مارا منودیمن +

یدادیمن باوج مدزیم مگنز تمدیدن هگید دش یچ یراگتساخ یتسار نادار _

مگیم ادعب +

داتفا یدب قافتا _

منومیم تشیپ بش +

هشاب _

هدشن یبوخ زیچ همولعم هنک ریخب ادخ
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هدش یزیچ هی منومیم اجنیا بشما هگیم نادار تقوره هخا

یبصع و ومخا میلیخ

دز ادص گنز تعاس مین زا دعب

ال یهس مشرس تشپ مدید ور اباب هک مدرک وردوزاب متفر

شلوا مدرک بجعت

دییامرفب +

دوب هدرک پک ال یهس ندید اب منادار وت ندموا

منوج اباب نیشب +

تسشن ال یهس رانک و تفر

شبل رانک دنخزوپ هی مه ال یهس دوب هدرک مخا دوبن بوخ ال صا اباب

اباب هدش یچ بخ +

هریخ هللا شیا _

روشک زا مریم مراد نم اه هچب +

یچ ینعی _

نیدش گرزب ردقنا مه اتود امش مشاب ماوخیم منز اب هگید +نم

مرادن قح

تفر و درک لو ور امش نز نوا اباب یلو _

درم میگدنز نز وت رطاخب هک زادنن مدای اه یدرک راکچ +وت

مدرک راکچ نم یگیم یراد یچ _اباب

مدوب نم رصقم دموا نوراب نم رطاخب مدهفیمن و مدوب هچب نوچ مشاب هتشاد عمش متساوخیم دوب سملا هس نوچ طقف

دوبن شساوح نومرف تشپ نامام هک

دوب نم رطاخب فداصت نوا

درم منامام نم رطاخب

تفگ ومفرح طسو دموا اباب

راین وردام مسا +

میتشاد یتخبدب شمه یدموا یتقو زا میگدنز وت یدموا ضحن وت ارچ منودیمن یدوبن ام هچب وت
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مونشب ور هملک نیا هک مسرتیم نیا زا هشیمه

متسین شچب هگب مهب هک نیا

یگیم یچ یهجوتم :اباب نادار _

بخ هنم رهاوخ رتخد نیا

هشاب یکی نوشنوخ دیاب ردارب و رهاوخ امتح هگم

رت روبص رتو نوبرهم ام همه زا مارا ارچ ینودیم یلو

تسین شاگر وت وت فیثک نوخ هکنیا رطاخب

داد نوخ تهب زورنوا رتخد نیا

شنوخ وت تدروا

تسین ترتخد یگیم وت درک هیرگ راز راز تساو

تسنودیم شردپ ور وت مزاب وت یدب همه نیا اب نوا

نادار هسب +

همرتخد یچ

نیک شردپ و ردام سین مولعم هک یهاگشرورپ هچب هی هکنیا هن شاگر وت هشاب نم نوخ هک یسک ینعی نم هچب

دیمهف یتقو شیعقاو هداوناخ لا بند تفرن ارچ

دوب لوپ وت نوچ

شهب مداد اهب نوچ

هشاب منونمم دیاب

دیخرچیم مرس رود ایند

مدوب یمدا هچ یرباص یاقا یتسار هن مردپ هاگن زا

مدوبن شرتخد نم هرا

مدوبن شچب نم

تشادن وسک چیه هک متسرپرس یب هچب هی نم دوب یعقاو
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نوریب ورب +اباب

درک نوریب الور یهس و اباب نادار

مارا +

نادار _هلب

بخ دوب ترچ شمه اباب یافرح نیبب +

دوب یعقاو _

یعقاو یعقاو

دوبن +

هن هگم ینومیم مشاداد وت نادار _

مدرکیم هیرگ و مرایب تقاط متسنوتیمن هگید

درکیم هیرگ منوا درک لغب ونم نادار

منودی یکی هنک راکنا ونیا مه ایند مومت هگا یتح ینم رهاوخ +وت

تفگ و تفرگ شتسد اتود نیب ومرس

هشب تیتحاران ثعاب یزیچ چیه مرازیمن بخ زیرن کشا هگید تقو چیه

مدرک شلغب

مدرک هیرگ و مدرک شلغب

دوب نادار متشاد یگدنز وت هک یسک اهنت

تفگ نادار هک میدوب هتسشن

یدروخ راهان مارا +

مدروخن یزیچ زونه _هن

نوریب میرب سپ وشدنلب +

دایب وگب مماهلا میرب _هرا

دایمن هگید ماهلا +

یچ ینعی _

تفگ و تسشن مرانک دموا

هار یزاب غولش یریمن و یشیمن تحاران سکچیه تسد زا هک یدب لوق مهب دیاب ناتساد نیا ندرک فیرعت اب مارا نیبب +



294

یزادنب

هگم هدش یچ هشاب _

بخ متفریذپ ونیا مدوخ نم نیبب +

مدرم هگید وگب نادار فوا _

ماهلا و ریما +........

درک فیرعت مساو ور ناتساد مومت

دروایمن شدوخ ور هب مدیاش دوب لا یخیب ردق هچ نادار دشیمن مرواب

ریما و ماهلا هشیمن مرواب ایادخ

دوب هتفگن نوا هرابرد یزیچ ریما یلو

ریما نتفرگ سردا ماهلا ضغب شبش نوا یاهاگن

نتخانشیم ومه هک دوب نیا هساو انیا همه

شارب مریمب یهلا زور دنچ نیا هدیشک رجز ردقچ مراچیب شاداد

یبوخ وت نادار +

متسین مدب یلو متسین بوخ مگیمن غورد _

هشیم یچ +االن

هتفه نیا وت نریگب یسورع هرارق منودیمن _

دوز +هچ

جاودزا دعب نرب ناوخیم هکنیا لثم نتفگ مانوا متفگ نم _هرا

اجک نوا اجک وت دمویمن وت هب یلو دوب یبوخ رتخد ماهلا منکیم رکف الاالن +صا

مارا یا هنووید _

شاداد شابن تحاران +

مینکن جرخ ملوپ یکلا نک تسرد زیچ هی وش دنلب همنشگ مشیم یلو متسین _االن

سیسخ +

ال صا یدلب منیبب _ورب

امتشاد ناروتسر ثمال نم مدلب هک همولعم +

یتشاد مه یا هگید راک فرظ اتود نتسکش زجب وت یدرک یزپشا اجنوا مردقچ _
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اباب +هرا

منک تسرد زیچ هی مدرک عورش و هنوخزپشا وت متفر

درک نشور ونویزولت نادار

هگید اج هی شرکف نویزولت هب شمشچ

درکیم هیرگ شبلق وت یلو دیدنخیم نم ولج

دوب مولعم شامشچ حتلا زا تشاد مغ شتروص

هتسکش و ستسخ هک دوب مولعم

دایب شیگدنز وت بوخ رتخد هی مروادیما

ماهلا لثم هن هنومب شهت هکات یکی

تشادن یریصقت مماهلا

تشاد مدیاش منودیمن

دوب نادار اب ارچ دوب دنبیاپ هگید رفن هی هب یتقو

میرادن مارا هظحل هی نومیگدنز ییادخ

بوشا میگدنز مارا ممسا

مدز ادص و نادار و مدرک تسرد ور اذغ

هدش بوخ تسین +دب

هزمشوخ میلیخ _

مینکن قارغا هگید +هن

هنووید _

جراخ متفر دیاش نوشماهلا یسورع دعب نم مارا +

ارچ _ااا

هیراک +

نادار #

هنک زیمت ومنوخ هرایب ور یکی یشنم مدز گنز و هنوخ متفر بش

زیم ور هدروخ هشیش شمه
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مقاتا وت متفر

متخت رانک متسشن

ح تنم نودب هک دوب یسک اهنت دوب مرهاوخ یلو دوبن مینوخ رهاوخ دیاش رتخد نوا دوب دب مارا اب اعقاو اباب زورما راتفر

درکیم بوخ وملا

دشیم تحاران میتحاران اب

دیدنخیم مدنخ اب

مدید ور اسکع موبلا وت متفر

نامام یاسکع

مدرکیم یراتفر دب شاهاب شمه هنوخ دروا و مارا نامام هک زورنوا

متفگیم مارا هب ومازار همه نم نامام گرم لبق ات یمیمص یلیخ میدش تسود مهاب شدعب یلو

متشاذگ مرس ور ومتسد و تخت ور متفر

دمویم مباوخ درکیم درد مرس یلیخ

ندرک هیرگ و نتسشن هدش مراک بشود

منک هیرگ حاال مدوب ساسحا یب هک ینم درکیم وشرکف یک

دش یچ زمرق طخ ادرم هساو هیرگ متفگیم هکنم

درب مباوخ ومتسب ومامشچ

دعب زورود

دوب تکرش وت ممارا مدرکیم تسرد وراراک و مدوب هتسشن تکرش وت

دوب هدیسر نومهب یبوخ یلیخ یاراک هگید دوب اجنیا زوره

دوب غولش نومرس همه

هداسیاو دوب ینومهم وت بشنوا هک هرتخد نوا اب مارا مدید هک نوریب متفر

ینومهم نوا

ینومهم نوا هب متفریمن تقو چیه شاک یا

دشیم بارخ میگدنز و تشادن متسود دیاش میدرکیم جاودزا مهاب هگا بخ یلو

متمس ندموا مدز ادص ومارا

+سالم
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مداد نوکت ومرس

یریم ییاج +

هرادن یلا کشا هگا نوریب میرب میاوخیم نسوس اب _هرا

هدش یزیچ +هن

میدرگب میرب یروجنیمه _هن

شاب بظاوم یکوا +

مقاتا وت متفر و مدرک یظفادخ

دوب ورپ یلیخ

نسوس

قاتا وت دموا مارا هک منیشب یلدنص ور متساوخیم دوب هتفرگ مصرح شزا اعقاو بشنوا

یتفرن هگم +

یایم میراد یمهرود بشما مگیم _

مایب هش مومت منیبب هدایز ماراک +

هشاب _

نوریب تفر

ماراکرس متفر منم

مارا #

تفگ هک میدوب هتسشن با بل نوریب مکی نسوس اب میتفر

هدرک مک ولیک مین شرهوشردام یافرح زا هراچیب یلد +

تفرگ مدنخ

هراچیب _

تحاران یلیخ تشاداد مارا +

مدرک هاگن شهب

مهفیمن نم راگنا هدیم هولج بوخ وشدوخ نم شیپ منک راکچ یلو منودیم _هرا

دش بوخ شیحور دیاش دایب هگا بشما +

دایب منکن رکف _
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یروجچ اتود نیا ال صا هخا ریما و ماهلا +

مدرکیمن مشرکف

میدرکیمن رکف مهام _

ربخ هچ ماشرا +زا

منکیم رکف مراد عفال یچیه _

هیبوخرسپ یلو +

هبوخ یلیخ _هرا

یرادیم هگن تدوخ زا رود ور هرسپ یراد ضرم بخ +

هشیمن منکیم ساسحا منودیمن _

دناوخ سای هیا نیا +زاب

میدب ماجنا وراراک ناروتسر میرب شللو _

میرب +هرا

ندرک تسرداذغ میدرک عورش و ناروتسر تمس میتفر نسوس اب

دایب یگیمن ماشرا هب مگیم +

ملخ هگم _هن

مرظنب یلو دایب وگب +

هیروطنیا االن منوا هخا مگب یچ منودیمن ینعی متفگن نوا هب زونه نم تسه نادار _هن

یچیه سپ یکوا +

ندموا اه هچب هدزای تعاس بش

تسشن یلدنص وور دموا ناساس

ربخ +هچ

یچ واالوت یچیه _

رسپ قا هرذگیم شوخ ینکیم هچ ربخیب منم یچیه +

ینزیم فرح الیت مقلح وت تجهل _

اباب +هن

ندموا مناسحا و یلد
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دموا منادار مدید هک هنوخزپشا تمس متفریم متشاد

متفگ و ششیپ متفر دشیمن مرواب

یدموا شوخ +سالم

هیلگشوخ ناروتسر نونمم _

حاتاال یدوب هدموین +

مدوب هدیدن وشوت مدید و شنوریب _

وت میرب ایب هک اعقاو +

ندرک یسرپلا وحا و ندش دنلب همه و زیم تمس میتفر

تفگ و نوریب هنوخزپشا زا دموا نسوس

هک دموا رامرهز جرب +

بدا یب یوووه _

هنوخزپشا وت متفر منم تسشن یلدنص ور تفر

دوب ماشرا دروخ گنز منفلت

یبوخ +سالم

ینزیمن مگنز منزن گنز ات دایم مشوخ نونمم _سالم

هداتفوین بوخ قافتا دایز تقو دنچ نیا دیشخبب +

ام هساو هدش یعیبط هک دب قافتا _

اعقاو +

ییاجک _

اجنیا ایب یاوخیم نتسه مه اه هچب مناروتسر +نم

هرب داوخیم فدص ادرف مراد راک _هن

هزات رکشورادخ +

شدوخ هنوخ هرب داوخیم _هرا

هشاب یتم سال هب +اها

مناخ دوسح یسرم _

هتمعرهوش دوسح +
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یراد راکچ وممعرهوش مقشع هتشز _

ماشرا مراد راک +نم

ظفادخ هشاب _

ظفادخ +

مدرب وراه ییاچ و ینیریش و مدرک عطق ویشوگ

ندموا ماهلا ریما هک میدوب هتسشن

دشیمن مولعم شتروص وت یچیه مدرک هاگن نادار هب

تفگریما و نتسشن ندموا

تساجک یلد +

هدموا شرهوشردام _نم:

یگدنز هساو +ااااا

هدموا حیرفت هساو شرهوشردام _هن

+اها

دزیمن فرح دایز منادار تفگیمن یچیه ماهلا

مینک یزاب نیایب : نسوس

میدرک هاگن شهب

اه تفگ شمشچ اب دعب هنکیم هاگن نادار هب مدید

هنحص نیا زا میدیکرت همه

هنیبیم ونم یروجچ هاگن هخا +

هگم تمدید یروجچ اباب _ورب

ندرک ادیپ اذغ هک الاه یزدوگ هیبش +

یزق هنن مهوت _

اااارچ +نم

هگید تارق و وتندز غیج رطاخب _

+ورپ

نیداتسا _
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هدنخ زا میدوب هدرم ام

هرارق نیا زا ارجام بخ +

هرایب مرس بال هشب قشاع هک داوخیم هرابود نم لد نم:نیا

ادایم مرتخد هن یقشاع هن یوووه +

اباب _ورب

تفگ دشو دنلب نسوس

شللو تفر شسح +

هرتخد تسا هنووید : نادار

نک منامرد ایب _هرا

امتح هنرگو متسین رتکد +

تفگ دشو دنلب ریما هک هنوخزپشا وت تفر

مینک یسورع میاوخیم دعب هتفه ماهلا و نم اه هچب +

زیم ور داتفا متسد زا یشوگ

نگیم نادار ولج ارچ ننک جاودزا ال صا ناوخیم ندش تسود مهاب هشاب

شاداد مگیم کیربت : نادار

مدرک هاگن نادار هب رتشیب بجعت اب

منک لمحت منوتیمن هگید نم ایادخ داد منادار هب یتح داد وراه تراک ریما

هنوخزپشا تمس متفر و مدش دنلب

انکشب ویچ همه ریگب هگیم هنوطیش

فووا

متفگ و متفرگ ومفیک

مرب دیاب هدموا شیپ مارب یراک هی نم دیشخبب +

مارا اجک _

نم هنوخ یریم وت شابن نارگن مماتسود زا یکی اب نادار +

هگید هن هک یتسین هگا _وت

مایم نم ورب +هن
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یکوا _

نوریب متفر و شهب مداد و دیلک

هگید مدیکرتیم متشاد ایادخ

مقیفر یکی دوب مشاداد یکی منودیمن

منک راکچ نم هخا نک کمک تدوخ ایادخ

متفگ و متساوخ و متشگرب تفریم مباصعا ور تشاد دزیم قوب یه یکی هک متفریم متشاد

ینزیم قوب هیچ +ااه

هنکیم هاگن مهب هدنخ اب هراد ماشرا مدید

ینزیم قوب یه هخا یا هنووید +

متفش _هن

ینودیم متدوخ هبوخ +

مدش نیشام راوس متفر

مارا هدش یچ +

ینیبن ونم دوبن رارق _وت

ترظنب منوتیم +

لحاس میرب _

هشاب +

متفگن یچیه هاروت و لحاس تمس میتفر

انش ور میتسشن

هدش یزیچ مزیزع +

هگیم ورپ هرتخد هزات هدرک تنایخ مشاداد هب متسود شقشع یسورع هرب هرارق مشاداد هشب یتساوخیم یچ هدش یچ _

یقشاع هک کرد هب یقشاع مقشاع

ایب مزیزع هشاب مقشع +

دوب بوشا ملد مدرکیم هیرگ طقف و شلغب وت متفر

مزیزع ینکیم هیرگ ارچ نم مشتادف یهلا +

هگید مدش هتسخ ماشرا _
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مرب تنوبرق یچ +زا

یروجنیا ارچ نا هیرگ و مغ لا حرد مازیزع شمه ما یتخبدب وت شمه _

هرطاخ هشیم شمه انیا و هشیم مومت یزور هی هشیم مومت +

مشاب هتشاد ماوخیمن یا هرطاخ نیچمه _

رتمک نم هساو رتشیب وت هساو دیاش مارا هتخس نوممه هساو یگدنز +

مینک یگدنز هشیم ثعاب هک تسانیمه یلو

وتادیراورم نوا نک کاپ حاال

نادار #

مدوب هنییا ولج ومدوب هدیشوپ ومراولش و تک

همقشع یسورع

هنییا ولج متفر

هشرظتنم رد تشپ شقشع هشوپیم وشاسابل قوذ اب هراد االن

نوشیسورع مسارم نریم یلا حشوخ اب

هشاب هدش دیاب لگشوخ شسابل وت مسورع ردقچ

ندز رد

وتایب +

یدرک هنووید ورمه یدرک هچ شاداد هوا _هوا

اعقاو مارا یدش یلگشوخ یلیخ ماوت +

منودیم _

میرب بخ +

هراد راک هگید مکی نسوس _هن

تساجنیا ال صا ارچ +نیا

دز داد حلا وت زا یکی وهی

امونشیم مراد _

منک هتسخ ومدوخ نتسین هنووید هنرگو یونشب هک مگیم ونشب +
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دنبب ومپیز ایب مارا یشاب دیاش _

لا حوت متفر و متفرگ ومگید لیاسو و چییوس متفر منم و تفر مارا

سابل نوا وت دوب ابیز اعقاو مدید ینومهم سابل ووت نسوس هک

دزیم خرچ شرود تشاد ممارا

میرب رتعیرس +

مدش نیشام راوس نییاپ متفر و متفرگ شزا ومامشچ

لته تمس میتفر و ندموا انوا

تفگ دشو مکیدزن و دموا رتخد هی هک میدوب سنلا وت ندوب هدموین دایز

نیایب هشیم نادار +اقا

هراد مراک یسک _

افطل +هلب

یکوا _

مدش قاتا هی کیدزن ورتخد لا بند متفر و متفگ مارا هب

مدید سورع دیفس سابل نوا واب ماهلا هک لخاد متفر

مریگب شزا وممشچ متسنوتیمن ابیز یلیخ دوب هدش ابیز اعقاو

مدرک وراکنیا اارچ هداد هزاجا روطچ مدوب رتخد نیا قشاع نم

ولج دموا منوا و ولج متفر

مناخ سورع هدش یزیچ +

نادار _

تفرگ وماتسد

+هلب

هن هگم ونم یشخبیم متشادن وتتقایل نم یبوخ یلیخ وت مفساتم اعقاو مفساتم _

یدرکن یراک هک وت ارچ ندیشخبب یا هنووید +

متفگ دوب شتسد وت متسد

منیبن و موناخ سورع +مغ

ماهلا هشاب ایند ریوصت نیرت ابیز تدنخبل هشیمه نزب دنخبل اه هنک هیرگ منیبن
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مدوخ شیپ ایب متسه نم تفرگ تلد تقوره

هتبلا تفرگ ترهوش زا تلد هگا

مداد همادا یلو دشیم دوبان تشاد ملد

مشاب هتشاد ور وت لثم یا هتشرف نم دشن دیاش +

هن ندز نوممشچ دیاش

نادار هن هگم هبوخ _حتلا

مبلق یادرد مومت اب هرا متفگیم یچ

متفگ دشیم رتشیب شدرد مبلق هظحل ره

مشاب تحاران و منیبب وتیلا حشوخ هشیم هگم +

بخ وش تخبشوخ ماهلا هموزرا تیتخبشوخ

نوریب متفر منومب هگید متسنوتن

مدوب نومیشپ مراک زا دوبن بوخ حملا مدشیم هفخ متشاد

مدشیم عنام شاک یا

مدیدیم و مقشع یتحاران یروجچ یلو

منکیم وراکنیمه مدعب هب نیا زا مدز فرح شاسکع اب زوردنچ نیا هرادن لا کشا

منک راکچ وشادص منیبب وشسکع یتنعل هخا

درکیم مادص هک وشمورا یادص نوا

شاراک نوا شافرح نوا شادنخبل نوا شاتنطیش نوا

و مدرک عمج ومدوخ ندرک ماهاب وراکنیا ارچ ایادخ

مارا شیپ نییاپ متفر

ندموا داماد و سورع میدیمهف اتسد یادص هکاب دوب کیچوک ینومهم هی ندوبن دایز انومهم

دوب هتفرگ وشتسد

دیدنخیم
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دوب داش

دوب هتفرگ مکحم وشتسد ریما

مدوب شاج شاک شلا ح هب شوخ

ننک یدوسح نومهب ایند همه هک متفرگیم یروط هی وشتسد و مدوب اجنوا شاک

مدیدنخیم نوا شیپ ندز تسد یاجب شاک یا

تسین

تسین تقو چیه هگید

شاهاب مدنخب منوتیمن منزب شتسد منوتیمن شهب مگب مقشع منوتیمن هشیمن نم ملا

مدب شوگ دوب میگدنز یقیسوم هک وشاه هدنخ یادص منوتیمن

یدب یایند

دایم مدب ازور نیا زا

نتسشن و هاگیاج تمس نتفر

مدید راب نیرخا هساو وشرهچ

مدید وشزج هب زج

منکیمن شومارف تقو چیه متشاذگ منهذ وت وشادنخبل

نتفگ هلب عقوم شادص

هشابن نم یارب هکنیا هب تفگ هلب

نکن رکف مهب تقو چیه هگید ینعی هلب نیا

متفر نم شابن مدای اب ینعی

تسین نم هساو ماهلا هگید ینعی

تفر همه شاندرک مورا شاششزاون شاتسد

تسین مشوگ مد شندنوخ گنها

مرب درک هراشا مهب ریما

یزادنب وراه هقلح وت تفگ ریما شاداد +

ایتنعل نینکیمن کرد ونم ارچ منوتیمن مقشع تسد وت نم هقلح

منزب داد منوتیمن
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مدوخ اب شمربب و مریگب وشتسد منوتیمن

نم رانک هشوپب نم هساو و سابل نیا دوبن رارق هگم

متفرگ وراه هقلح و متفر

دوب متفرگ یراگتساخ هساو نم هک یا هقلح هیبش هقلح

تسود هی ناونع هب یلو منکیم مقشع تسد ور هقلح مراد جهبلا

شتسد مشکیم ومقشع جاودزا هقلح مراد ینیبیم

دددددرد مراد درد اااااایادخ

منزب راز مدوخ حلا هب منیشب طقف و هسیاو نامز شاک یا

دیدن یسک ومیتحاران

منکن تحاران ور یسک ات مدوخ وت متخیر

ننیبن رجز ات مداد رجز جهبلا

دش مومت و مدرک نوشتسد ور هقلح

مسیاو ماهاپ ور متسنوتیمن هگید

مدید وماهلا

میگدنز ظفادخ

مموناخ ظفادخ

مقشع یتسین نم ملا هگید

منک کاپ وتاکشا یتسین نم ملا هگید

مرخب نوج هب وتامغ

مدوخ هساو مریگب وتادرد

مدرک هاگن نوشودره هب

مه رانک هبوخ نوشلا ح

هدب نم حلا نوشبوخ حلا هزادنا هب

هریگب ومیگدنز تسد هگید رفن هی هک دوبن هنکشب ملد دوبن نیا دوبن نیا قشع مسر

متفگ مارا هب وزیم تمس متفر

یایم مریم مراد نم مارا +
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میرب _هرا

یکوا +

متسشن و نیشام وت متفر

دش راوس نسوس هقیقد هد دعب هکنیا ات

تساجک مارا _

دایمن +

یدموا ارچ وت یچ ینعی _

متسخ هنوخ منوسرب +

متسین هدننار _نم

مرادن نیشام هگید نوسرب +

یچ مارا _

دایم مارا +

 

تسین بوخ حملا نم نسوس +

ورب ینک راکچ منودیم مسانشناور منم _

ینکیمن نامرد وتدوخ +

منک نامرد دیاب وروت _هن

وش هدایپ مرادن یزاین +نم

ورب نادار مشیمن _

یشیم تحاران مگیم یزیچ هی عقوم هی مرادن باصعا نم نسوس +

یگیمن یچیه تقو چیه _هکن

یشیمن هدایپ ینکیم منووید یراد +

_هن

یکوا _

دوب هتفرگ ور هریگتسد مکحم تسب وشامشچ نسوس هک مدرکیم خیلا یروطنیا ومصرح مومت باال مدرب ومتعرس

تفگ نسوس هک مینک فداصت دوب کیدزن دوب دایز متعرس
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ادخوروت اسیاو نادار +

مدش هدایپ و رانک مدز هدب ومیتحاران یازج دیاب ارچ تخبدب نیا دش مرن ملد هدرک هیرگ مدیمهف شادصاب

وشن راوس متفگ تهب +

مگیمن یچیه هگید دیشخبب _

نکن هیرگ +

میرب هشاب _

متسخ +

نیمز ور متسشن

تسشن مرانک و دموا هقیقد دنچ زا دعب

سین روطنیا یلو ینیمز ور درف نیرت تخبدب ینکیم سح اه عقوم یضعب +

نادار یدوبن شقشاع دیاش

داد هماد وا مدرک هاگن شهب

تسین قشع نیا یلو میقشاع مینکیم رکف و میشیم هتسباو رفن هی هب یلیخ اه عقوم یضعب امدا +ام

ترادن وراد مومت هشب وتیگدنز وت دایب ییوهی یکی ینعی هرظتنمریغ ینع ی قشع

هشیمه مینکیم هابتشا

هک هیتقو یعقاو قشع

داد همادا دزو مبلق هب

هزرلب شندید اب تبلق

یش نوگرگد شادص اب

یباوخب شادص اب باوخ لبق

یباوخب شاهاپ ور

یراد ماهلا هب تبسن وت هک یگتسباو نوا هن قشع نیا

متشاد شتسود +نم

تسین دب نتشاد تسود _

یدیسر هجیتن نیا هب هدنیا وت دیاش یدوبن قشاع
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ینک هدافتسا ور هملک نیا یروجنیمه دیابن هیگرزب هملک قشع

میریم هار شور هک کزان خن هی لثم هک هملک کی

میدیم همادا هار اتهت هکنیا ای مریمیم و میتفویم ای

یدید ومشاداد ناساس

قشاع نوا

ورتخد نوا شتساوخیم مزاب قافتا نوا اب یتح هک رتخد هی قشاع

سین قشع تسه رای سین رای تسه قشع

ایند هیروجچ ینیبیم

سین تاهاب شلد هک دایم تریگ یمدا هی یرفن هی قشاع یتقو

سین قشاع وت لثم یلو هراد مدیاش هرادن تسود

یشاب یسک قشاع هشیمن هگید هک هتسکش تبلق ردقنا هشیم ادیپ هتقشاع هک یکی یتقو

میدن ونومبلق هگید یسک هب هک میتفرگ سرد هی مدیاش

قشع

بلق ینعی ق دیدش ینعی ش عالهق ینعی ع

شیاوخیم تدوجو مومت هکاب یسک هب یبلق دیدش عالهق

هشاب هتشادن یضارتعا و هنوهب چیه و یرازب فرط هساو وتزیچ همه تنم یب ینعی :)

متشاد تسود یلیخ وماهلا نم یلو تفگیم تسار راگنا درکیم ممورا شافرح

یلیخ متشاد تسود وماهلا +نم

قشع رظن زا یلو یتشاد شتسود _

هنک تمورا تسنوتیم هک دوب یسک دوب تتسود نیرتهب نوا دیاش

گرم و درد شندوبن هیرورض شندوب مدا هی ندش داتعم لثم قشع یلو

الهمز یلو هشاب کانرطخ دیاش

هیمازلا یشقشاع هک یکی هب ندش داتعم :)

نک ربص زوردنچ
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زور دنچ طقف

دوب نوا اب قح دیاش

دوبن قشع دیاش دوب متسود نیرتهب نوا دیاش

مدرک مگ ومسح منودیمن

نسوس نونمم +

نوج ال یزدوگ شهاوخ _

+هنن

دش راوس منوا مدش نیشام راوس و متفر

لا وس _هی

سرپب +

یرایم رد رس یقشاع و قشع روطنیا هک یدوب یسک قشاع _وت

امسانشناور ثمال مدوبن یسک قشاع +نم

ینعی نیراد قشع سرد _اها

اباب +هن

میدز فرح مهاب یلک هار وت

هنک ترپ ومساوح تساوخیم راگنا

دوب روط هی هظحلر ه دوب یبیجع رتخد

داش دوب نیگمغ دشیم نیگمغ وهی دوب داش

هدیم باوج یراد هکعالهق یزیچره ای سینت ای نک یزاب لا بتوف هاگشاب ورب ادرف +

منکیم ناحتما هشاب _

یتسه یبوخ ضیرم نیرفا +

ریخب بش +

منوخ متفر منم هنوخ وت تفر ومداد نوکت ومرس

دموا رد یادص هک تخت ور متفر

مدموا +
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همارا مدید و متفر

+سالم

لخاد دموا هبعج هی اب

_سالم

یرتهب +

یروطچ وت مبوخ _هرا

متسین +دب

یدموا یک _اب

ناساس +

_اها

منک ضوع ومسابل قاتا وت مرب +نم

هیچ هبعج نیا ورب هشاب _

یمیدق یلیخ مدرک ادیپ ونوماسکع هبعج +

_اها

دموا هقیقد جنپ زا دعب و متسشن متفر

مدش هتسخ ردقچ یااو +

یشابن هتسخ _

مینیبب وراسکع +ایب

یدروا ریگ تقو _

تفگ یچ نسوس +

هرتهب مینیبب وراسکع یچیه _

نادار فوا +

تفگ و داد نوشن وراسکع

هاگشورپ وت هدوب میگچب تسود نیمه هرسپ +نیا

هنوخ یدوب هدموا یتقو یدرکیم هیرگ شمه یتشاد شتسود یلیخ _هرا

دوب یچ شمسا +
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یچ وت دایمن مدای _

دایمن مدای منم +

شیسانشیمن مشینیبب نک رکف _

ال صا +هن

درب شباوخ لبم ور مدید مارا اسکع ندید زا دعب

دشن رادیب هک مدرک شرادیب

شور متخادنا ومدروا وتپ قاتا وت زا متفر

نیمز ور متسشن

دوب هتشاذگ ریثات مور یلیخ نسوس یافرح

نتشاد تسود ای دوب قشع دش یچ منودیمن

هرب ریما اب متشازیمن مدوب شقشاع هگا مدیاش

درب مباوخ هک مدرک رکف ردقنا

مارا #

ناروتسر متفر حبص

درکیم فیرعت ییازیچ هی تشاد نسوس و میدوب هنوخزپشا وت

دموا یمناخ هی هک سنلا وت مرب متساوخیم

شتمس متفر

امش +سالم

ماهر ردام نم _سالم

ندرک هاگن بجعت واب ندش دنلب یلد و نسوس

دایم رب نومتسد زا یراک +هچ

مدب ناساس هب هک داد ور همان نیا یلو مداد تسد زا ومرتخد _نم

مگیم تیلست مفساتم +نم

نونمم _

تساجک رازم +

هدرک توف هتفه هی اهر _االن



314

تفگ مشدعب و داد و رازم سردا

منزب فرح ناساس اب ماوخیم +

ناساس یلو _

مرتخد منکیم شهاوخ +

تشاد مخا و دوب یشوگ وت شرس دش دراو ناساس عقوم نومه

+سالم

دید ور اهر نامام باالهک دروا وشرس

امش +خهلا

مینزب فرح مهاب دیاب مرسپ ناساس _

تفگ وشتمس تفر

مینیشب میرب هشاب هشاب +

یلدنص ور نتسشن

دزیم جوم شرهچ وت یتحاران یلد تخیریم کشا نسوس

تفگ و درک هاگن اهام هب ناساس

هدش یزیچ خهلا هریخ +

منک فیرعت یزیچ هی تارب ماوخیم ردام ناساس _

مونشیم هشاب +

تساوخ یروطنیا نوا نوچ تسین میتفگ ام یتفرگ وشغارس و یدموا وت نومشیپ تشگرب اهر یتقو _

ندرک هیرگ و نتسشن قاتا وت دوب هدش شراک طقف هتفه هی

شارب دوب هیبنت روجی راگنا دروخیمن اذغ

تسنودیم رصقم وشدوخ

تشاذگ ماهاپ ور وشرس و مشیپ دموا بش هی هکنیا ات

تفگ هک مدرک زان وشرس

متسه و مدوب ناساس قشاع نم نامام

نامام مدرک یدب شقح رد یلیخ

متفگ
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یدوبن رصقم مه وت مرتخد

تفگ

دوب نم ریصقت شمه نامام مدوب

هنم ریصقت نوشیرپ هگا هنم ریصقت هدب شلا ح نوا االن هگا

بخ وگب شهب مراد شتسود یلیخ نامام

مراد تسود یلیخ مهامش

شقاتا وت تفر دشو دنلب

دشن زاب رد مدز رد یچ ره حبص

هدیباوخ قاتا فک شدیفس سابل اب متشرف مدید هک میدرک زاب دش یروجره ورد دموا متفگ وشاباب و متفر

دوب نوخ شرود

دوب هتسب وشامشچ دوب شتروص ور شدنلب یاهوم نوا

دشیمن هدینش شزا ییادص

نک ضوع وتسابل وش دنلب متفگ وش دنلب نامام شهب متفگ

دشن دنلب مرتخد متفرگ وشزان مدرک زان وشاهوم

دوب همان هی شتسد وت

ناساس دوب هتشون شور

مرسپ نوخب و نک شزاب مدروا تساو ور همان نیا نم

دوب هدش کشخ راگنا ناساس

دنوخ شیضغب یادص واب درک شزاب و تفرگ شزا ور همان

مقشع +سال

مسیونیم همان تارب مراد

متسین تشیپ نم دص رد دص ینوخیم ور همان نیا یتقو

مدرگب ترود مسیونب همان تساو منوتیمن هگید هنومیگدنز همان نیرخا نیا

همیگدنز هت هگید اجنیا نوچ ینودیم

دوب نم گرم وت زا ندوب رود مدرم هتقو یلیخ هتبلا
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میگنجب تشونرس اب میتسنوتن میتشادن یا هراچ یلو

یدیدیم سورع سابل وت ونم شاک یا

تیگدنز هب ینوتیمن مشاب نم منودیم نوچ امتشادن تسود نوچ نکن رکف مریم مراد مقشع هن؟ هگم دوب نیا توزرا

یدب همادا

منزب فرح تاهاب متسنوت مزاب مقشع ینیبیم

گرم ای وت ای متفگ

منکیم تباث ومفرح مراد

مریمب دیاب سپ مشاب تاهاب منوتیمن حاالهک

دوبن بوخ تقو چیه نم یگدنز

دوبن داش تقو جیه

مدوب تاهاب ملا حشوخ یلو

مدرک منت دیفس سابل ینیبب ییاجک مقشع

منک شزمرق مگر نوخ اب ماوخیم متشادن تسود وشگنر نوچ هیچ ینودیم

مشیم لگشوخ هن؟ هگم یراد شسود

مدرگب ترود اینکن هیرگ

مشاب یگدنز نیا وت هگید منوتیمن نوچ مریم االمن مدوب مغ نیمه وت هشیمه نم نکن رکف نم هب

هرب هچوک رس ات هنوتیمن یتح هک مشاب مردام باذع ثعاب ماوخیمن نوچ

هدروخ تسد ترتخد نگیم شهب همه

ممهفیمن نم هنک هیرگ هشوگ هی هرب هگا هنکیم رکف منیبیم هنکیم هیرگ

مگیم ماباب زا

دزیم ومنامام مدوب هدروخ تسد نم دوبن مرس باال تقو چیه هک ییاباب

دروا ایند ونم هک دوب نیا طقف نوا ریصقت

دوب ندش قشاع مه وت ریصقت

هشیم نیگمغ هشیم کیدزن مهب سکره

شفرط دایب یسک تشازیمن هک یرتخد هی مدیاش مدوب ضحن دیاش

میگدنز هتدای میدید ومه هک یلوا زور
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هزان ردقچ تامشچ یتفگ مهب

هنکیم هیرگ هراد االن امشچ نوا

هسیونیم تساو ور همان شیرگ اب هراد

ینک یگدنز تقشع اب ینوتب وت ات مریم نم

نیزپب اذغ مهاب یدنخب شاهاب یریگب وشاتسد

شاب منامام بظاوم ناساس

دوب نم نتخانش نوتهانگ اهنت اهامش

میگدنز ماوخیم ترذعم تاه یتحاران و تاه هیرگ و ماراک مومت تباب

مرادن تسود ال صا ینکیم هیرگ اه ینکن هیرگ هشاب دنخب مه وت منامام

هسرب مهب نوتادص ات نیدنخب ردقنا

نیداش هک نوتمنیبب ات

میگدنز لیلد ظفادخ

دش مومت همان

دوبن بوخ ناساس

تفگ دشو دنلب

تساجک رازم +خهلا

متفر و داد وسردا

تفر داب هب هک یموصعم رتخد اهر

دیسر شاج هب شگرم اب دوب هتشرف اعقاو

تفر یظفادخ واب تفرگ ور همان اهر نامام

ال صا دش یروجنیا ارچ +

ام ور هدز یلفق ادخ راگنا یلد منودیمن _

هدیم یتخس رتشیب هراد تسود هک ییاه هدنب ادخ نگیم +

متسنودیمن یمقشاع ردقچ ایادخ _
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تخیریم کشا نسوس

یشاب یروطنیا هکنیا هن ینک کمک ناساس هب دیاب وتاالن وش دنلب نسوس +

هدب یرادلد ور یکی نوا تسنوتیمن نوممودکچیه میدرکیم هیرگ میدوب هتسشن

دروخ گنز نسوس یشوگ تعاس هی زا دعب

داد باوج و یشوگ

ناساس +ولا

ناتسرامیب مودک یچ +

میدش دنلب ودره ناتسرامیب نتفگ اب

ظفادخ هشاب هشاب +

هدش یچ _

هدرک فداصت ناساس +

یچ _

ناتسرامیب تمس میتفر عیرس

دوب لمع قاتا وت ناساس

تخرد هب هنزیم و هدیم تسد زا وشلداعت و هدوب هدیچیپ شولج نویماک هی

ندوب همه میدوب هتسشن میدوب نارگن همه

دروخ گنز میشوگ

مارا +سالم

نادار _سالم

ییاجک +

ناتسرامیب یگشیمه یاج _:)

هدش یچ ارچ +

هدرک فداصت ناساس _

نیناتسرامیب مودک مایم منم هشاب یچ +

مدرک عطق و مداد وسردا

یلدنص ور متسشن
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دموا نادار تعاس مین زا دعب

مشیپ تسشن

تسه یربخ +سالم

یچیه _هن

نسوس +

هنک هیرگ یک هساو هنودیمن رونوا هتسشن _

ارچ +

نادار درک یشکدوخ _اهر

هنک شتمحرادخ اعقاو +

هخا دوب یتشونرس _هچ

یروجنیا ایند ارچ

شاب مورا هشاب +

ال؟ صا دش یچ تشذگ یروجچ نامز منودیمن !

مفساتم تفگ هک رتکد یادص

نسوس یاه هیرگ یادص

یلد نتفر شوه زا

نم بارخ حلا

مشاداد یتفر ارچ ناساس دش یچ

هکاخ تشم هی ور شرانک یکشم راون هی اب تسکع باق ارچاالن

تفر هشیمن مرواب

تشاذگ نوماهنت

ینعی شقشع شیپ تفر

مهاب نلا حشوخ اجنوا االن

هتفویب قافتا نیا مراودیما

دموا توبات ریز یامدا هللا هللاال ال یادص اب ناساس توبات

درکیم هیرگ و دزیم غیج نسوس
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وت نوا نیرازن ومشاداد +

شنیرازن ادخوروت هدنز نم شاداد شنیرازن

نتخیریم کاخ مورا مورا شور نتخیر کاخ

تشذگ ممشچ ولج زا لا یرس هی لثم شاهاب متارطاخ مومت

نوماه هدنخ نوماتیذا نوماهاوعد

میدوب مه تشپ هشیمه

مهاب هدنخ مهاب هیرگ تفگیم

هنک هیرگ نوماهاب االن تسین ارچ

مینکن هیرگ دش یچ ره تفگیمن هگم

ارچ هنوماه هیرگ ثعاب شدوخ ارچاالن

نادار #

هنم هنوخ ابش نیا مارا هرذگیم ناساس گرم زا زور هد

هزیریم کشا و هنکیم هیرگ طقف

شمدیدن هگید مدید ربقرس و نسوس

دوب قشاع یلو متخانشیمن دایز و ناساس

نتشادن شلوبق ایلیخ دیاش هک یرتخد هی قشاع

درک یگنودرم و دیشکن تسد یلو

هزادنب هلصاف نوشنیب گرم تشازن

درکیم وراکنیا دیابن اهر دیاش

دوب فداصت هی دیاش

ندشن ادج دوب یچره

ندیشک یتخس

دوب مدرم دب یاهاگن دوبن شدوخ اهر لتاق

دوب مدرم هراشا یاتشگنا
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تشاد درد داد تسدزا وشاتسود همه وهی هکنیا

تفر اهر

شادرد و شامغ اب دنوم هیرگ اب ناساس

دینشیمن سک چیه هک ادصیب یاه هیرگ اب

ندرک رواب همه هک یکلا یاه هدنخ اب

دوب گرزب نوش دال

نتسین االن

اجنیا نتسین نوشمودک چیه

رازم تمس متفر تکرش زا دعب

نتشاد مسارم هکنیا لثم

مدش هدایپ نیشام وزا مدیسر

شمدوب هدیدن حاتاال هک دوب هداسیاو رسپ هی شرانک مدید و مارا

ربق رانک دوب هتسشن نسوس

ندوب هداسیاو مشرهوش و ابرلد

مارا رانک متفر و مدیسر

متفگ و متفرگ وشتسد

یبوخ +

داد نوکت وشرس

مدید و نسوس

ادصیب و مورا تخیریم کشا و دوب هدش هریخ سکع هب

تفگ وشتمس تفر مارا تعاس مین زا دعب

هشیم کیرات هراد اوه میرب نسوس +

نیرب امش _

مزیزع یایمن +

مشاب ششیپ ماوخیم _هن

تفر و تشاذگ ماهنت ارچ مگب شهب ماوخیم
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متشاد نوا زج ویک نم هگم

ننک کاپ وماکشا هک ردپ ای مراد ردام

تشیپ میتسه ام مزیزع +

تسین هشاب دیاب هک ینوا یلو نیتسه _

درک هاگن ابرلد وهب درک دنلب وشرس مارا

تفر و دیسوب و نسوس رس و تفر ابرلد

تفگ و دموا ممارا

شاداد میرب +

مایم نم نیرب امش _

هشاب +

تفر رسپ نوا اب مارا

متسشن و نسوس رانک متفر

مدرک هاگن شهب

متفگ هقیقد هد دعب

هنزیم قرب تامشچ ینکیم هیرگ یتقو +

درک هاگن مهب

مزیریم کشا مراد مدوخ االن هرادن هدیاف ندرک هیرگ متفگیم تهب متشاد زوری ینیبیم _

هرادن یا هدیاف ندرک هیرگ +

ینکیم تحاران و ناساس هکنیا زج

هدرگیم رب هیرگ اب

هنکیم مورا وملد یلو هدرگیمن رب _هن

میرب هرتهب هشیم کیرات اوه +االن

مایمن _

یایب نماب منکیم شهاوخ تزا االن یلو مدرکن شهاوخ یسک زا تقو چیه میگدنز وت نم نییب +

تفگ و درک هاگن مهب شیکشا یامشچ نوا اب

یچ مایمن مگب +
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یایب یتقو ات منیشیم منم _

هدش گنت شساو +ملد

متفگ و مدرک زارد شولج ومتسد شتمس متفر و مدش دنلب

میرب هرتهب +

دیدرت اب

مدش راوس ممدوخ و نیشام وت شمدرب دش دنلب و تفرگ ومتسد

مدرک تکرح

تخیریم کشا و دوب هداد هیکت هرجنپ وهب شتروص

تفگ قیقد هد زا دعب

یریم اجک +

مدش مورا نم هک ییاجنومه _

رانک مدز درک مورا ونم دزو فرح ماهاب نسوس هک ییاجنومه هقیقد هد زا دعب

میدموا اجنیا ارچ +

مینزب فرح _

هدرس اوه هرتهب میشن هدایپ +

مدرک هاگن شهب

یگیمن یزیچ +

مگب یچ _

هتلد وت یچره +

دایم مدب همه _زا

منک شاگن و مشیپ هنیشب هگید راب هی داوخیم ملد

دوب یگدنز وت مییاراد اهنت دوب مسک همه دوب مشاداد نوا

گرم ارچ دش یروطنیا ارچ

مینکیم یگدنز میریمب رارق هگا ارچ

مینیبیم ندرک یگدنز اب نوچ +
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مینوشاهاب مینیبیم ور ییامدا

مینک کرد و تاساسحا ات

هیچ یلا حشوخ هیچ مغ میمهفب

دب ایضعب هساو هبوخ ایضعب هساو یگدنز

نرت تخبشوخ یلیخ هداتفا نوشساو یدایز یاقافتا و نتشاد دایز مغ نویشگدنز هک ییانوا

هیچ یگدنز ندیمهف نوچ

ندب همادا و نسیاو نوشاهاپ ور نوشادرد مومت اب نتسنوت نوچ

دنمتردق زرابم هی لثم یگدنز نوچ

یش هتسخ ات هگنجیم تاهاب ردقنا

هتفویم قافتا نیا دوز یلیخ اه یضعب یارب

رید مایضعب هساو

یچ منک هزرابم ماوخن +هگا

هدنخیم تهب یگدنز و یروخیم تسکش _

همهم هدنخب +

هراد یگتسب وت هب _نیا

نامرهق کی ای یشاب هدروخ تسکش هی یاوخیم هکنیا

هنکیم هزرابم یروجنیا ارچ +

ندیم سپ صاقت نوشازیزع اب امدا هشیمه نوچ _

هگید هشنوناق هروطنیمه مه یگدنز

یشاب یوق وت هنیا مهم یلو

هدب نوشن وشبوخ تاظحل تهب و هروخب تسکش یگدنز هک یوق ردقنا

هرادن تسود وسک چیه هک رورغم مدا هی لثم مدیاش

تساهنت مدا هی

و ینکیم مرن وشلد یدنوم یوق مزاب یلو یدیشک یتخس ردقنا وت هنیبیم یتقو یلو هنکیم تحاران و هنوجنریم وروت

هشیم تسود تاهاب

هشیم مومت دب یازور نایب بوخ یازور یتقو ینعی +
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هتفویب یدب قافتا و هنزب وران تهب هتتسود ینکیم رکف یتقو زور هی دیاش _هن

هدب هک +نیا

هنکیم گنشق و رورغم الق خادب مدا نیا اب گنج هک هنیمه _

شوخان دبو ماه عقوم یضعب و ابیز قافتا زا رپ نامر هی لثم

مداد همادا و مدرک هاگن شهب

دوب ییازور هچ یگیم و ینکیم وزاب تارطاخ رتفد نیا هشیم زور هی یلو +

هبوکیم ونم منکن هزرابم شاهاب هگا هشاب روطنیا دیاش _

هگید یایزاب مومت لثم +هرا

تتخاب اب یواسم وت فعض

یسیونب باتک یرب دیاب _

مدب ماجنا هگید یاراک دیاب عفال +هن

هنک هزرابم تسنوتن دش یروطنیمه مه _اهر

درک یزاب دب یلیخ اهر رس تفرگ تخس اهر هب یلیخ یگدنز +

یچ ناساس _

هتفویب هنکمم هظحل ره قافتا یلو درک هزرابم ناساس +

دوب یبوخ زرابم ناساس _

نداش و ندنخیم نراد االن دیاش نمهاب انوا االن یلو روطنیمه مهاهر +

مراودیما _

یدش تکاس هنن مناخ بخ +

ال یزدوگ _

تفگ هک هنوخ شمدنوسر و متفر

مدش مارا یلیخ نادار نونمم یلیخ +

منکیم شهاوخ _

منزیم گنز تهب تفرگ ملد تقوره +

متسین راکیب _نم
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تفر دزو دنخبل

ادز فرح هشیمن سکچیه اب ایادخ

هنوخ تمس مدرک تکرح و مدیدنخ

مارا #

متسشن و هنوخ متفر

یساکع اتدنچ هساو نادار تکرش مرب زورما متساوخیم

دموا رد یادص هک مش رظاح مرب متساوخ

ماشرا رتخد تسود فدص مدید و مدرک ردوزاب متفر

امش +

میک ینودیم بوخ _

نیراد راکچ +

مینزب فرح مایب _

لخاد دموا هک رانک متفر

متشاد مک ونیمه طقف

یاوخیم یچ +

نیشب _

مدرک هاگن شهب و متسشن متفر

راکرس مرب ماوخیم نم یلو دیشخبب +

یراد تسود وماشرا _

روطچ مراد شتسود +هرا

یچ نوا _

هراد متسود +هرا

منکیمن رکف روطنیا نم هخا ینئمطم _

سین مهم وترکف +

یتسنودیم هراد تسود ونم ماشرا _

هرادن تسود االن یلو یدوب شرتخد تسود +هرا
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طقف رتخد تسود _

اه وت یگیم یچ +

شرتخد تسود هن مشیلبق دزمان _نم

دزمان یچ ینعی +

لو ونم مشدعب میسانشب ومه رتشیب ات میدرک تقوم دقع و میراگتساخ دموا مشدعب و میدوب مه قشاع ماشرا و _نم

تفر و درک

یگیمن یدج +

میدج میلیخ _نم

منکیمن رواب +

مراد سکع _

دوب هدرک شلغب مماشرا و دوب هقلح شتسد هک داد نوشن مهب سکعاتدنچ

یاب هشاب تساوح هدب یزاب ور ارتخد هدش نیا شراک ماشرا هکنیا لثم نوچ متفگیم تهب ورانیا دیاب مزیزع بخ _

هدوب مرتخد تسود تفگ نم هب شاهاب هدوب هدرک دقع ماشرا نوریب تفر

ماهاب درک یروطنیا ارچ درک نوهنپ ارچ تفگ غورد ارچ اعقاو

شمنیبب ماوخیمن هگید

مدوب یبصع یلیخ

مدادن باوج دزیم گنز ماشرا

دز گنز هرابود

هپاناک ور متسشن و مدرک شوماخ ویشوگ

مدرک هاگن دوب نوماتود سکع هک میشوگ هحفص هب

دوب هدش بوخ نومطبار االنهک هخا

میدز مهب ونومافرح هک عقوم نیمه

ماشرا یدرک ماهاب وراکنیا ارچ

متخیر کشا

هگید دایمن مکشا و هدش مومت میرگ مدرکیم ساسحا مدوب هتخیر کشا تقو دنچ نیا ردقنا
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داتفا متسد زا ناویل وت متخیر با دیزرلیم ماتسد   هنوخزپشا وت متفر

نیمز ور متسشن نانک هیرگ

هدیم راشف ومبلق یکی مدرکیم ساسحا

ندز رد

نتشادن وشتردق ماهاپ مسیاو ماهاپ ور ومش دنلب متسنوتیمن

مدرک هاگن یمشچ ردوزا تمس متفر روزب

دوب ماشرا

دمویمن باال مسفن شمنیبب متساوخیمن

نک زاب ورد مارا +

هدش یچ مارا +

هتسکش ومبلق هنودیمن هنودیمن

تفگ هک مدرک زاب ورد

ارچ میگدنز +سالم

تفگ میکشا یامشچ ندید اب

مارا هدش یچ +

این مه هگید اجنیا زا _ورب

متفگ باالو مدروا ومتسد هک تمس دایب تساوخ

ورب میگدنز زا منکیم شهاوخ تزا +ورب

ارچ یلو _

سرپب تدزمان زا +ورب

وت یگیم یچ _

تمنیبب ماوخیمن ورب سین بوخ حملا +نم

تفگ ورد الی تشاذگ وشاپ هک مدنیبب ورد متساوخ

هیک مدزمان هدش یچ وگب مارا +

یمهفیم یتفر و یدرک شلو هک ینومه فدص هیک _

ماشرا منکیم شهاوخ نوریب ورب
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یاوخیم روطنیا هگا هشاب +

متسشن رد تشپ و متسب ورد منم و نییاپ تفر

طقف هظحل هی متسین شوخ مه هظحل هی

میگدنز ترسح هدش ندیدنخ

نادار #

راهان نوریب متفریم متشاد و مدوب تکرش وت

مدش ناروتسر دراو و مدیسر ناروتسر هب

دزیم فرح رتخد اتدنچ اب تشاد هتسشن مولج منسوس مدید هک متسشن زیم هی ور

دوب هتفرگ شتسد وت وشرس ودوب یبصع ندرکیم راک نتشاد هکنیا لثم

دوب هزماب شتلا ح

دوب هداتفا شبل اه هچب نیا لثم

درد شرس تفگ راکرس دوب هدموین مارا زورما مدرک یسررب ومدنورپ و نییاپ متخادنا ومرس تفرگ مدنخ شفایق زا

هنکیم

شمنیبب مرب دیاب

نادار +سالم

نسوس مدید باالو مدروا ومرس

مناخ نسوس _سالم

تفگ و یلدنص ور تسشن

یبوخ +

یبوخ وت نونمم _

هگید مگنتلد مزاب بخ یلو مدش رتهب یلیخ یدز زورنوا هک ییافرح +اب

نیدرکیم راک _اها

میتفرگ ورپژه هاگشناد زا +هن

هگید یمرگرس هبوخ یلیخ _اها

منکیم رکف رتمک هرتهب یروجنیا ابیرقت +هرا

هبوخ تساو یلیخ _هرا



330

منکیم لماک ورپژوم مراد +نم

بخ _

ماوخیم کمک +

هک سین همان نایاپ هگم داوخیم کمک ورپژه _هی

هشب بوخ ماوخیم نیمه هساو هاگشناد متفرن هتقو یلیخ نوچ یلو سین +هن

هنک کمک داوخیم یک _اها

متفگ و درک هاگن مهب

منوتیمن +نم

ینزیم یشزیگنا یافرح وت ینوتن ارچ _

دموا ییوهی زورنوا هزات هراد یطبر +هچ

یدنوخ یسانشناور مهوت هزات دایب هرابود هشیمن ییوهی _

مدرک هاگن شهب بجعت اب

هتفگ مارا +

مدرک قیقحت ترابرد _هن

ادخ +یا

سین یزاین هنوتتخس _هگا

متفگ هک دشیم دنلب تشاد

منک راک منوتیم بش متسین ازور +نم

هلوبق هشاب _

حاال تسه یچ هرابرد +

میدروخ هوهق و داد حیضوت مهب مکی

تمنوسرب منوتیمن دیشخبب مراد راک تکرش مرب دیاب +نم

هیفرح هچ نیا اباب _هن

ظفادخ متفر +نم

و تکرش منیبب مایب منوتیم _

ایب +هرا
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تکرش تمس میتفر و میدش نیشام راوس و میتفر

هریم دعب و هدرگیم مکی تفگ منسوس مقاتا وت متفر نم و میدش دراو

مدش لوغشم و دوب دایز یلیخ اراک

لخاد دموا و ندز رد دعب تعاس مین

مدش تمحازم دیشخبب مریم مراد +نم

نک یهاوخرذع انوا زا یدز رق اینوریب رس هگا یتشادن یراک نم هکاب _وت

مورقرق +نم

هک ینودیم مگب غورد منوتیمن _

مینک عورش وگب یتسنوت تقوره مدیم تهب ومرامش +

یچ نم هرامش یکوا _

مدرک قیقحت هک متفگ مراد +

تفر مدعب

تفر مدعب متسشن

مارا # وماراک مداد همادا و مدرک ویس میشوگ وت وشرامش و زیم تشپ متسشن

راکرس مریمن زورما هک متفگ نادار هب لبم ور متفر

مدوب هتسشن

تفر ماشرا

تفریم جیگ مرس درکیم درد مبلق دوبن بوخ حملا

دوب نادار مدرک وزاب متفر دموا رد یادص

یبوخ +سالم

نونمم _

متسشن منم تسشن وتو دموا

یرتهب +

یچ هساو _

هگید هنکیم درد ترس یتفگ +

مبوخ هرا _اها
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یگب یاوخب تسه یزیچ مارا +

ینکیمن ماوعد _

یا هنووید +

نادار _

یدش ناساس رازم رس زورنوا هک هرسپ نوا قشاع +

یدیمهف اجک زا _وت

دوب ولبات یلیخ نوتامشچ وحتلا هرسپ ینارگن +زا

یلو مگب متساوخیم _

هدش یچ بخ دوب تخس مکی منکیم کرد هرادن یلا کشا +

منودیمن _

تفگ و مدرک فیرعت شارب و ناتساد

یحیضوت ای هشاب هتشاد یرت مکحم داللی دیاش هنزب فرح منوا یرازب هرتهب +

ریگب رظن رد منیا یشادج نوا زا وت ات هنک یراکره دیاش رتخد نوا مدعب

دوب یکلا ینعی _

هدب حیضوت یدب تصرف شهب هرتهب یلو منودیمن +

منوتیمن _عفال

نزب فرح شاهاب دعب نک روج عمج وتزغم تدوخ لوا +

نادار یسرم _

تباب +

تندوب _

مدرکن یراک منکیم شهاوخ +

هنووید _

میدروخ و مدروا ییاچ متفر

مدوب ماشرا رکف هب شمه

هشاب هتشاد یرت یقطنم لیلد مدرکیم زورا

مدیباوخ قاتا وت متفر منم و هنوخ تفر نادار
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مارا #

دعب هتفهود

منک کرد منوتیمن زونه مدیدیمن وماشرا هتفه ود نیا وت

دشیم رات شمه مامشچ و دوب دایز یلیخ ماه هجیگرس تدم دنچ نیا وت

ماشرا تکرش مرب دعب مروخب و منک هداما یزیچ هی ات زیم رس متفر

هرتهب شمنیبب رتمک یچره ماشرا راک زا مدب افتسا متساوخیم زورما

همتسد هرخسم دادرق هی یکلا یچ هساو منکیمن راک اجنوا هک نم هزات

شمیدیمن شاک یا

ندز گنز هک یلدنص ور منیشب متساوخیم

نسوس مدید هک مدرک زاب ورد متفر

وت +سالمایب

_سالم

یبوخ +

مبوخ _هرا

هدش یزیچ +

هریگب جاودزا درگلا س داوخیم یلد _هن

یک؟ یدج +!

دعب هتفه _

میمهفب دیاب +االن

نتفگن نم هساو یلو نشرکف وت یلیخ هکنیا لثم واال منودیمن _

یناسحا قباس رتخد تسود وت هنکن ارچ +وت

ناساس توف رطاخب یگیم ترپ و ترچ _

یتفگ یچ وت +اها

رتعیرس نریگب متفگ _

یدرک یبوخ +راک

منودیم _
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هشیم تخس تارب +

هگید شیسورع بش متفویم ناساس دای منیبب راولش و تک واب ناسحا یتقو یلیخ _هرا

مدرگب ترود یهلا +

میراد هنوحبص _

ایب +هرا

میدروخ و میتسشن

االن تساجک یلد +

هنیبب وراسابل هرب داوخیم تفگ _

میرب مهام +

هرتهب ماین _نم

نسوس ارچ +

ماین مارا _

هشاب +

هنکیم باختنا نشج سابل هراد تفگ و یلد مدز گنز

دوب غولش شرود نوچ متفرن ومدرک رظن فرص منم

هیچ ترظن مینزب خرچ مکی میرب وش دنلب +

هن یدرک هیرگ بشید _وت

روطچ +هن

زمرق تاشچ و هتفرگ تادص _

مدیباوخ رید سین یزیچ +هن

یچ تادص _

مدروخامرس +

نیدرک اوعد تفگ ماشرا تمع _اوا

هشیمن هتسب شنهد +

یش ادج یاوخیم مارا _

+هرا
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هراد تسود _

هگیمن یچیه یلو مراد شتسود منم +

تهب هگب یچ _

غورد +هگب

دایب داوخیم هدنیا رد هک یسک هب هن هراد طبر شدوخ هب یک ره هتشذگ مرظنب _

نک رکف منیا یشب شیگدنز دراو یاوخیم وت تسنودیمن نوا هزات

مگب یچ منودیمن +

هدب و فدص غورد لا متحا دصرد _هی

مدب یروطچ نم هگیمن شدوخ یتقو بخ +

هنزب فرح نوا یتشاذگ ال صا _وت

+هرا

مارا یتشاذگ _

مشاب تکاس شولج مرب بخ _

متشازن بخ وگب +

مدب افتسا ششیپ مرب ماوخیم مینزن فرح شرابرد نک شلو _

شمنیبب ماوخیم هدش گنت ملد وگب یدرکیم راک میلیخ +هکن

سین روطنیا ال _صا

همولعم تاه هیرگ +زا

مشوپب سابل مریم هشیم اوعد منیشب هگید مکی نم نسوس _

نک رارف +

منکیمن رارف _

متفگ و حلا وت متفر و متسب وماهوم مدیشوپ وماسابل و قاتا وت متفر

میرب +

یکوا _

هدیرخ نیشام نسوس مدیمهف هک نییاپ میتفر

میدش نیشام راوس و متفگ کیربت
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ترای تساجک بخ +

سین نم _رای

میدیسر تعاس مین دعبو مداد وسردا

دایمن تفگ نسوس و لخاد متفر

دوب هدرک مخا و دوب اه هدنورپ وت شرس مدش قاتا دراو

مرب تنوبرق یهلا

مرب شنوبرق هچنم الهب صا هن

تفگ مخا نومهابو باال دروا وشرس

یرباص مناخ دییامرفب +

دش درس منت مومت شندز فرح یمسر نیا زا

یرباص مناخ _

مگیمن تسرد هشاب هلصاف نیتساوخ نوتدوخ +

_هرا

متشاذگ ور هگرب و متفر

هیچ +نیا

یناساس یاقا شدینوخب _

متفگ ظیلغ ور یناساس

تفگ و دید و تفرگ ور هگرب

یدب یاوخیم افتسا +

_هرا

یکوا +

درک اضما ور هگرب یتحار هب

وفالن ورن وگب مکی اللق ترس وت کاخ مرفنتم تزا

نینک باسح نینوتیم نوریب دش اضما +

ماوخیمن _

نیتحار روطره +
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متفگ و مدش نیشام راوس و نوریب متفر صرح اب

مشیم هفخ مراد رتعیرس میرب +

ترس وت کاخ _

نسوس +ورب

میتفگن یچیه هار وت

دوب دب مارب یلیخ شندرک دروخرب درس

مدش هدایپ و ییاج هی میدیسر

هدش یچ +

یرباص مناخ هگیم االن مقشع تفگیم مهب شیپ زورود هکات یسک _

همقشاع هگیم دعب

هیروطنیا قشع

مارا یتساوخ تدوخ +وت

هنک راتفر یروطنیا یتفگ تدوخ

دوبن یروطنیا االن هنزب فرح یتشازیم هگا

منزب فرح شاهاب ماوخیمن هگید تقو چیه _

ربب تذل شاهاب یرود زا سپ یکوا +

یک فرط _وت

تسین یقطنم تراک یلو سکچیه فرط +

منک راکچ _

هگید یتشک ور ادخ هدنب نوا مه ینیبیم باذع تدوخ مه مارا +

درکن هیرگ طقف دوب دب شلا ح ردقنا بشید

بشید _

دوب منادار ناروتسر دوب هدموا +

ارچ نادار _

متفگ تهب ژم ورپرس دوب هدموا نوچ +

مدب شوگ وشافرح مرب ینعی منک راکچ _
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نزب راز اجنیا نیشب +هن

هرایب تقاط تسنوتن نم نودب هگیم هک مرب هشیمن االن بخ _

یدرک دروخ ومباصعا وگن یچیه مه هگید هدب همادا ترورغ هب سپ فووا +

هشاب _

مدرک رکف و متسشن هپاناک وور هنوخ متفر و هنوخ تمس میدرک تکرح

نادار #

تعاس 10 دوب بش

هروخیم گنز هراد میشوگ مدید هک قاتا وت متفر و مدرک عاالم ور یلیطعت و نوریب متفر

+هلب

_سالم

مایم دش مومت مراک هزات نماالن +سالم

دعب یارب رازب یا هتسخ هگا هشاب _

منکیمن راک دایز یلو مایم +هن

هشاب _

تعاس مین زا دعب ن وریب متفر و متفرگ ومتک و زیم تمس متفر و مدرک عطق ور یشوگ و مدرک یظفادخ نسوس زا
دوب یرفزدنه ششوگ وت هتسب وشامشچ و هداسیاو نسوس مدید هک لخاد متفر و ناروتسر مدیسر

مدروا رد ششوگ زا ور یرفزدنه و متفر
دیشخبب +ااسالم

رایب و لیاسو ورب عیرس هرادن لا کشا _
هشاب +

ندرک راک میدرک عورش و متسشن یلدنص ور متفر
میدوب هدش کیدزن یلیخ تقو دنچ نیا وت

دوب یبوخ یلیخ رتخد
دوب باال شکرد یلیخ

مدرکیم شلمحت بخ یلو دوب مه هنووید
مدرک هاگن شهب

تسایند نوا وت اعقاو راگنا دنوخیم و نتم روج هی
دوبن فارطا هب شساوح ال صا دنوخیم یزیچ یتقو

دوب شتروص رانک شاهوم
درک هاگن مهب هک رانک مدز وشاهوم هاگادخان ارچ منودیمن

منوخب ونتم تشازیمن تاهوم زیچ مما +
مدنبیم االن _اها

نیشب سین یزاین +هن
نتم ندنوخ هب درک عورش هرابود و تسشن

دوب اهنت اعقاو
دیدیم نوبرهم ور همه و درکیم دامتعا همه هب دوز یلیخ نیمه رطاخب

تشاد مدرم هب تبسن یبوخ دید



339

مرایب هوهق مرب +نم
هشاب _

مدید وراه هگرب و متسشن منم و هنوخزپشا وت نتفر
دز داد هنوخزپشا وت زا

سین تنشگ +
افطل رایب ندروخ یارب تسه یزیچ _

هشاب +
تفگ و دروا هوهق

منکیم هداما اذغ نم ینوخب ورانیا +ات
تسداما مدرک رکف نم میدیم شرافس زیچ هی نسوس نک شلو _هن

هرادن یراک +هن
هشاب ینوخن هک نک هدافتسا تصرف ره زا تسرد رس نیشب _

هتنشگ متفگ بخ +هن
یروخیم یچ مدیم شرافس اذغ _نم

میدرک یسررب وراه ورپژه هرابود و مداد شرافس ور اهاذغ
دوب بوخ اعقاو میشرس هک هتفه هی

میدروخیم ور اذغ میتشاد و میدرک عمج وراه هگرب هک ندروا ور اهاذغ عبر هی زا دعب
یروخیم وقاچ و لا گنچ واب غرم +وت

یروخیم یا هگید روج _وت
هدیم هزم رتشیب یلیخ نزب زاگ ریگب تسد اب یروجنیا نک هاگن +هرا

هرتهب مروخب یروجنیمه نم _هن
تفگ دشو دنلب

راب هی نک ناحتما هشیمن +هن
دنوروخ مهب روزب و مهب داد و غرم دموا
میدیدنخ و میدرک ثحب یلک اذغ رخا ات

منوسرب مه وت مرب نم بخ +
نونمم مراد نیشام _نم

ظفادخ سپ یکوا +
ظفادخ _

تفگ هک متفریم متشاد
یایم مهوت یلد نشج هگید هتفه نادار یتسار

هرا مشاب توعد هگا منودیمن _
یتوعد +

مایم مشاب هتشادن یراک _هگا
ظفادخ هشاب +

نوریب متفر و مداد نوکت ومرس
درک مادص هرابود هک مش نیشام راوس متساوخ

+هلب
یایم وت میراکب تخرد اه هچب اب مرب ماوخیم ادرف _

هیک اه هچب +
دایم ممارا هاگشرورپ یاه هچب _

یتعاس هچ مراد راک +نم
ود تعاس _

یشیم سیخ دایم نوراب هراد وت ورب مدیم ربخ متسنوت هگا نسوس منودیمن +
ظفادخ هشاب _

لخاد تفر و داد نوکت تسد
هنوخ تمس متفر و مدش نیشام راوس منم

هک مرایبرد متساوخ وشک زا وم راکدوخ هک مدرکیم یگدیسر اراک وهب مدرکیم هاگن وراه هدنورپ و مدوب هتسشن لبم ور
مدید و ماهلا دنبتسد
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متسب ورد و متفرگ و راکدوخ
هنکیم یراد رهوش و هدش لقتسم اتاالن امتح

مدش لوغشم راک وهب متسب ومزغم

مارا لا بند متفر و مدشرادیب حبص
+سالم

یدش رادیب دوز بجع هچ _سالم
مدوب روبجم یلا عبانج راک رطاخب +

زاب یاضف وت یساکع بخ _
یروطنیا رتهب +

اجنوا میریم االن _هرا
نسوس شیپ مرب دیاب ود نم طقف هشاب +

تاهاب مایب ماوخیم منم هشیم مومت ود ات هشاب _
ارچ وت +ااا

ماین _
راک یلیخ هی ووه و مینکیم یزاب نوشاهاب هرذگیم شوخ ردقنا اقافتا ایب +هن

هیچ ووه _
یلیخ ینعی +

_اها
میدرک تکرح و مدیدنخ

ندادیم رظن و یسررب نیمز هساو نتشاد و ندوب عمج همه احارط
و تفرگیم سکع اضف زا مارا

ندرکیم یحارط احارط
مینک یحارط ژو اساپ هی دوب رارق

دوب هتفگ نسوس هک یلحم تمس میتفر مارا واب میدرک لیطعت مین و کی تعاس
میدیسر عبر هی زا دعب

مدید ور هشاب اه هپب هنوخ دروخیم شهب هک گنراگنر و لگشوخ یلیخ نامتخاس هی
هنکیم یزاب اه هچب اب هراد مدید و نسوس و لخاد متفر

دییودیم اه هچب نیا لثم
شلغب نتفر همه اهو هچب تمس دییود منوا ونم هب داد وشفیک مارا

مدرک یسرپلا وحا نوشاهاب و نوشتمس متفر منم
نتشادن ویسک مه زجب و ندوب اهنت هک ییاه هتشرف

یدموا هک ملا حشوخ +
متفرگ رناژی اه هچب نیا ندید اب ملا حشوخ ممدوخ _

نومراک رس میرب سپ هبوخ +
هشاب _

وراتخرد اب میراکب ونوم گال میرب اه هچب بخ +
ندرک تکرح مارا و نسوس تشپ و ندز تسد و غیج همه

متسب و مارا داد ورادنبشیپ
هراد لکشم نسوس مدید هک

منک کمک رازب +
تفگ هچب هی هک متسب وشدنب
یدرک رهوش نسوس +خهلا

رتعیرس میرب هیچ رهوش هن _هن
تفگ و درک هاگن مهب

دیشخبب _
هرادن یلکشم +

نتشاک میدرک عورش و میتفرگ وراتخرد وهنلا میتفر
تفگ ومشیپ دموا مارادوب هدش یکاخ شمه نسوس
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تتراک هنک تالیف داوخیم دوبن للجم دایز مشیسورع نوچ دعب هشجاودزا درگلا س نشج هخا یلد شیپ مرب دیاب +نم
متفر همهفن طقف نسوس بخ نم شیپ یتسار

یکوا _
ظفادخ +

تفر مارا و مداد نوکت ومرس
تفگ ومشیپ دموا دش هجوتم هقیقد دنچ دعب هک نسوس

تساجک مارا +
دموا شیپ شساو یراک _

دب قافتا +اها
دوبن یدب زیچ _هن

دوب یلگ شغامد رس مدرک هاگن شهب
یراکیم تخرد تتروص _اب

ارچ +
متفگ و مدرک کاپ ولگ و مدز شتروص هب ومتسد

یلگ و یکاخ تتروص همه +
رونوا مرب نم سین مهم _

دش لوغشم و فرطنوا تفر
نتشاد شسود یلیخ اه هچب

نسوس هنوخ تمس میتفر دشو مومت نومراک
نونمم +

منکیم شهاوخ _
وت یایمن +

نونمم _
ظفادخ +
ظفادخ _

هنوخ تمس متفر ومداسیاو لخاد هرب یتقو ات منم و تفر
تکرش متفر ماسابل ضیوعت زا دعب

مارا #
متشاد شسود یلیخ دوب هدش ابیز یلیخ سابل وت یلد

هرتهب یروطنیا تسنودیم یلو هشاب منسوس تساوخیم شلد
دیدنخیم و دیخرچیم
شلا ح هب شوخ

هشب تخبشوخ مراودیما
االنهی نیمه هساو دوب هدرک توف ناسحا رود الی یماف زا یکی هریگب بوخ نشج هی تسنوتن شیسورع عقوم یلد

هشب شیسورع لثم هتفرگ نشج
دوب یبوخ رسپ یلیخ مناسحا یبوخ رتخد یلد

مرب یساکع هساو هرابود ات منک تحارتسا مکی هنوخ مرب متساوخیم و نوریب مدموا نوزم زا
ال یهس اب مدید ور اباب باال مدروا ومرس هک متشگیم میشوگ لا بند نوبایخ ولج مفیک وت متشاد

تشاد دنخبل
نتفر و ندش نیشام راوس مارب دوب یفاک نیمه

هنوخ متفر و متفرگ یسکات منم
مدرک رکف نادار و نسوس هب مدرک ضوع وماسابل و متفرگ شود

ندوب هدش بوخ مهاب
دشیم هچاپتسد دمویم نادار یتقو نسوس

نسوس هب درکیم هاگن یدایز منادار
ننکیم اوعد یلیخ هخا نتسین هک مه قشاع

نادار تکرش تمس متفر ومدروخ زیچ هی متفر ومدیشوپ وماسابل و نوریب مدموا
دوب یلد نشج بشما
یسورع لثم نشج هی

میدوب هاگشیارا وت نسوس ونم
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سنلا تمس میرب هک نوملا بند دموا تشه تعاس نادار و میدیشوپ راک مومت زا دعب ونوماسابل
+سالم
_سالم
+سالم
_سالم

هدش پیتشوخ هچ مشاداد +
یدش لگشوخ یلیخ مهوت _

میدزیم تسد و میدنوخیم نسوس اب سنلا تمس میتفر ومتشاذگ گنها
طقف یصقرب دادیم حلا دوب یبوخ اضف یلیخ سلجم وت میتفر

مدید و ماشرا هک مدرکیم هاگن متشاد
هدش توعد ارچ نوا

درکیم هاگن مهب و دزیم قرب شامشچ دوب هدش پیتشوخ ردقچ
دوب مشیپ االن شاک یا

مدوبن هنوخ ال صا زورنوا شاک یا
هنزب فرح ماهاب داوخب هرابود شاک یا

ندش دراو ناسحا و یلد هک متفرگ شزا وممشچ
میدزیم تسد همه

ندیصقر میدرک عورش نسوس اب میتفر یلد ندموا زا هقیقد دنچ دعب
میدوب هدز هریاد نوشرود مهام ندیصقریم ناسحا واب طسو میدروا مه یلد

ندمویم مهب یلیخ
دوب هدش لگشوخ یلیخ یلیخ یلد

شخب تذل ردقچ شیلا حشوخ وشدنخبل نوا اب همرهاوخ لثم هک متسود ندید
یدنخب شدنخ واب ینک هیرگ شیرگ هکاب هیروطنیا یمیمص تسود

دش وگنات گنها هک میدیصقریم میتشاد
مولج وماشرا هک نییاپ تسیپ زا مرب متساوخیم میصقرب میتسنوتیمن و میدوب کت وگنات گنها رس نسوس ونم هشیمه

دزیم فرح نادار اب مدید
میداسیاو شرانک و میتفر

نصقریم نوشلا ح هب شوخ +
یلیخ _هرا

دایب نوتریگ رهوش ات نینک مک ونوترورغ نینوتیم مهامش : ماشرا
متفگ نمو دز دنخشین هی ماشرا

هلح یچ همه رانک نرازب ونوشرورغ ارسپ +
نیدیمن شوگ منومفرح یتح ارتخد امش ارسپ _ام

میصقرب میرب نسوس : نادار
نتفر و تفرگ وشتسد

مینزب فرح نرازب اهنت ورام نتساوخیم راگنا
درم اتدنچ تمس تفر مماشرا

ندنوم اهنت نم
هتحار نوا زا یرود نم هساو راگنا

مدرکیمن یدوسح رتخد نوا هب تقو چیه متشادن تسود هگا ناج قمحا هخا
دوب هتفرگ مصرح

مدرک هاگن نادار و نسوس هب
هگیم ییازیچ هی هراد نادار راگنا هدنخیم منسوس و هتفرگ و نسوس رمک ناخ نادار وووا

ترفاسم نرب دوب رارق نوچ مینک یظفادخ یلد زا میتفر ندیدنخ یلک زا دعب
میدرک شچام یلک نسوس ونم و مدرک شلغب و مدرک یتخبشوخ یوزرا شساو و متفر

تفگ نسوس هک میدوب سنلا وت
متشاذگ اج وموتلا نمپ +اا

رایب _ورب
مایب تاهاب منم رازب : نادار

مایب منم _
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نیشام وت ورب وت +هن
تفگ مشوگ مد هک مدرکیم هتکس متشاد منهد وت تشاذگ وشتسد یکی وهی هار وت نیشام تمس متفر و متفرگ و چییوس

یگن یچیه مهوت مینزب فرح دیاب مارا مماشرا +
مرادیمرب ومتسد حاال

مدرک هاگن شهب و تشادرب وشتسد
دوب مغ زا رپ شامشچ

فرطنیا زا +ایب
مشاداد _

شهب متفگ +
لحاس تمس میتفر و میدش نیشام راوس متفر

لحاس بل میدیسر تعاس مین دعب
تفگ ماشرا هک مش هدایپ متساوخ نیشام زا

نیشب هظحل +هی
دز بسچ منهد هب عیرس هک مدرک هاگن شهب
یدب شوگ مافرح اتهب مروبجم یلو دیشخبب +

تفگ هک مدرک هاگن شهب
شمسانشیم یگلا س هدزناپ ابیرقت میگچب زا هک دوب یرتخد فدص +

متشاد شتسود و دوب بوخ ماهاب یلیخ هک دوب یرتخد
وزرا یراگتساخ بش

میتفرگ و داد نوشن تهب هک ییاسکع نوا ام
دوب هداد شهب منامام و رتشگنا نوا

مشقشاع متفگ شهب و مداد یتسود داهنشیپ شهب یگلا س تسیب وت هکنیا ات
شمدید هرسپ هی اب شدلوت زور هک مدب شهب متساوخ و متفرگ وداک شدلوت یارب

هدب هگید تصرف هی تفگ مهب و مدش تحاران
مدرک وراکنیا و متشاد شتسود

جراخ هتفر هرسپ نوا اب مدیمهف دعب هام هی
نریگیم هابتشا قشع واب نتشاد تسود امدا اتقو یضعب

دوبن یدایز تدم ام یتسود دوب نیمه شمه
درک هاگن مهب

تفگ و دنک ومبسچ
ینومب ای یرب یریگب میمصت ینوتیم +حاال

یدیم تصرف _مهب
یچ تصرف +

متشادن دامتعا تهب هک ماوخیم ترذعم _
تفگو درک ملغب منوا و مدرک شلغب

یتشا +
متفگ ومدیدنخ

یتشا _
مارا وشن ادج مزا تقو چیه هگید +

تقوچیه _
تفگ هک مش هدایپ متساوخ و هنوخ تمس میتفر

میروخب هنوحبص میرب تلا بند مایم ادرف +
هشاب _

شاب تدوخ بظاوم +
هدب ربخ یدیسر شاب بظاوم مهوت _

هشاب +
هنوخ وت متفر و مدرک سوب وشپل

دروخ گنز میشوگ هک متشاذگ زاب وماهوم ومدیشوپ وماسابل و مدش دنلب حبص
دوب ماشرا
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نییاپ ایب ریخب حبص +سالم
نییاپ متفر ومدرک عطق ور یشوگ

تفگ هک مدیسوب وشپل و مدش نیشام راوس
داد حلا هچ حبص رس رناژی +خا

هنووید _
هفاک تمس میتفر

دوب اه هچتخرد و لگ زا رپ دوب لگشوخ یلیخ
میدروخ ور هنوحبص و میتفر

میدوب داش و میدیدنخیم نومودره
تفرگ ومتسد ماشرا و نوریب میتفر

هشاب شرهوش تسد وت دیاب شتسد مناخ +هی
واال هراد ینعم هچ

تفرگ مدنخ هک تفگ یدج ردقنا
هتشز ااا دنخن +

وهی یدش یدج _هچ
تفگ دزو دنخبل هی

هگید مینیا +ام
کراپ وت رونوا میرب _
یروخب بات یاوخیم +

منیبب وراه هچب میرب مروخب ماوخیمن بات _هن
همرانک هنودی هکنم +

یلا وس هرهچ اب مدرک هاگن شهب
متفگ و شوزاب هب مدز هگیم ونم مدیمهف دعب

مچب +نم
طقف ینم قشع وت _هن

اه ینک مقشع مقشع ردقنا سین بوخ +
هشیم تسرد دعب هزات لوا زور _

ینزیم ونم مینک اوعد +
منکیم تاگن طقف _هن

هرخسم +
مگیم یدج مراد _

ارچ +
مشیمن یبصع و مشیم مورا تندید اب هنیبیم وروت طقف مامشچ هشب میروجره نوچ _

شینزب دیاب درک هابتشا نز سب زا یلخ +
تفگ و دیدنخ

اباب _هن
تمنزیم ینک هابتشا نکاالنوت رواب +

میدوب ادج یروجنیا مافرح هب ندادن شوگ رطاخب مشیپ بش دنچ نیمه تزا سین دیعب منودیم _
یاوخیمن اوخب یاوخیم منیا نم +هرا

متفگ دنخبل واب درک هاگن مهب
یاوخب دیاب +

دز گنز ماباب هک میتفریم هار میتشاد میدز مدق و میتفر
+هلب

مارا _سالم
مناج +سالم مدیم هک یسردا هب یایب هگید تعاس مین ات ینوتیم _

هدش یزیچ مایم +هرا
ایب _هن
هشاب +

دنوسر ونم منوا و متفگ ماشرا وهب متفرگ وسردا
مدید و نادار و اباب هک مدش هفاک دراو
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نوشتمس متفر
مدرک وسالم یلدنص ور نتسشن
هدش یچ دموا ممارا اباب بخ +

راک هساو ال یهس اب اکیرما مریم مراد _نم
ال یهس +اب

شتکرش تیریدم هساو _هرا
هراد تکرش +

منک راک اجنوا مرب ماوخیم منم درک فطل _هرا
هشن مک شفطل +

یگیمن یزیچ وت مارا _
نیسرب سالتم هب مراودیما +

نونمم _
میدش دنلب هوهق ندروخ زا دعب

منک یظفادخ و منک شلغب تساوخیم ملد
تسنودیمن شدوخ رتخد ونم نوا دشیمن یلو

مدوبن نوا یچیه نم
هبیرغ هی یتح

هش نیشام راوس نوبایخ رونوا هرب تساوخ اباب و نوریب میتفر
دش نوبایخ هب مهاگن ثعاب نادار نتفگ اباب و نیشام یادص هک متشگیم شلا بند مفیک وت متشاد دروخ گنز میشوگ منم

شتمس میتفر هلجع اب دوب نوبایخ طسو اباب
ناتسرامیب شمیدرب و

دایز دوبن مرایشوه یلو دوبن شوهیب
نومهب دادن دورو هزاجا رتکد و ناتسرامیب میدیسر

نوریب دموا رتکد تعاس ود دعب میدوب رظتنم رد تشپ
تفگ و شتمس میتفر
هبوخ شلا ح نوتردپ +

جلف یتدم هی یارب نوشاپ طقف
هنکیمن تکرح و

هشیم بوخ عیرس نامرد اب یلو
هنزب فرح اباب اب تفر نادار و میدرک رکشت رتکد زا

نادار هنوخ میتفر ناتسرامیب یاراک دعب
دیشک زارد لبم ور اباب ومدروا رد ومتک

ینکیمن راک چیه وت اجنیا ماین ات نم ینعی +
تفگ و قاتا وت تفریم تشاد

یایم وت مگیم هگید یس پال اجنیا سب +زا
ورانیا یروشب یاوخیمن ممایب _نم

تدوخ شیپ مایم دعب هب نیا زا هگید دیشخبب +
متفگ ومدیدنخ

مباوخب نم یرازیمن مقاتا وت یریم یایم وت این _هن
هنم زا رتشیب قاتا شزرا ینعی +
نیراد مبلق وت ییاج هی نوتودره _

یچ ماشرا +
مدرک هاگن اباب هب

تفگ و هنکیم هاگن نومهب هراد دنخبل اب مدید
دوب نوتنامام هک نیدش ییاه عقوم نومه لثم +

مدرک افرظ تمس ومور
مگب یچ متسنودیمن

ازورنوا هساو دوب گنت ملد طقف
تفگ و اباب شیپ تفر نادار
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اباب دایم راتسرپ ادرف +زا
نونمم مرسپ هشاب _

ششیپ متفر و متفرگ هویمبا اباب هساو منم قاتا وت تفر و دروخ گنز شنفلت
مدروا نوتارب هویمبا +

ینوا لثم یلو یشابن شنوخ زا دیاش یتردام لثم اعقاو وت مارا _
هگرزب یلیخ تبلق یشیمن تحاران تقو چیه

مرتخد نونمم
منکیم شهاوخ +

مکی مدوب یبصع زورنوا تباب ماوخیم ترذعم _
هرادن یلا کشا +هن

تفگ نادار هک هنوخ زپشا تمس متفر
مارا اجنیا دایم بش نسوس +

بوخ هچ _ااا
وگب مماشرا یاوخیم +

حاال هربیم وشمسا اباب ولج یه
تفگ و درک هاگن مهب

وتدوخ ینکیم نومیم هیبش هتچ +
نادار _

وگن بخ هشاب +
هتسشن رایخ نوا _

هدرک تداع مدعم +
یروشب ریش بل یایب دایم تروز ردقنا هدب تافش ادخ _

هش شوماخ شدوخ هشاب ردقنا مرازیم هرود مزا لر تنک اه عقوم یضعب نم هزات وووا +
سب زا یلبنت _
متفر وت +هب

وزپ تخپ مدرک عورش ومدادن وشباوج
دروخ گنز میشوگ هقیقد دنچ دعب

دوب ماشرا
مناج +

یبوخ مزیزع _سالم
یبوخ وت نونمم +

هبوخ تاباب دش یچ نونمم _
ییاجک هبوخ مزیزع +هرا

متسخ یلیخ طقف مباوخب هتوخ مرب ماوخیم مبش متکرش _نم
یشابن هتسخ هشاب +اها

نونمم _
تخوس اذغ مرب نم بخ +

مدرک سوه وتاذغ مارا فوووا _
روخب ایب زور هی منکیم تسرد تارب دش +هگا

هشاب هشن یناتساد _هگا
یرادن یراک +

شاب تدوخ بظاوم _هن
ظفادخ مهوت +

ظفادخ _
دروخ گنز هک حلا وت متسشن و مدرک عطق ویشوگ

مدید هگرب یلیخ هی واب نسوس هک مدرک زاب ورد متفر
هیچ +انیا

تفگ و حلا وت تفر
ناج گنخ مراد راک هک تشاداد هنوخ مدموین یتاولا +

دموا اباب هدنخ یادص وهی
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نک بترم اللق بترم ان هگرب همه نیا مرتخد +
مدشیمن محازم هنرگو نییاجنیا متسنودیمن نم دیشخبب _ااسالم

حاال تسه یچ تراک نیشب ایب مرتخد یمحارم +
دز فرح شاهاب و تسشن اباب رانک تفر

تفرگیم مرگ بوخ همه اب دوب یروجنیا هشیمه نسوس
نادار لوق هب دوب هنووید تفگ و متسشن نادار رانک متفر

رهاوخ یشابن هتسخ +
چاداد تادف _

هندز فرح عضو +هچ
هک هبوخ هگم هیچ _ااا

دیدنخیم مهاباب دزیم فرح اباب اب مدرک هاگن نسوس هب
نودب وشردق اعقاو ستشرف تتسود مارا +

هگید هنم قیفر یچ سپ _هلب
نوشیگنووید زا هن نیدیمهف مهامش :اباب نادار

هتسرد نیرفا +
مهامش اباب نونمم یلیخ _

هبوخ میلیخ یگنووید اقافتا هگم یچ بخ +
مرتخد هن هگم هداش شمه مدا
هنیمه منم رظن اقیقد : نسوس

شیروخب هشن لسع تشم هی اب ایضعب لثم هکنیا زا رتهب هشاب هنووید مدا
متفگ و شدق مدز و نسوس شیپ متفر

لللویا +
هورگ هی امش هیروجنیا _ااا
میدوب هورگ هی هشیمهام +

مومت _ورپژه
مارا اب نم ال صا منکیم شهاوخ نادار +هن

تفگ و درک هاگن مهب
همقیفر مراد تبسن +
متفگ و مدرک شلغب

هخا نم ممرب تتتتنوبرق +
مینک راک مشدعب میروخب ماش نیشدنلب بخ _

میدیدنخ یلک نادار و نسوس الی کلک زا ماش عقوم و زیم رس میتفر
هباوخب داوخیم تفگ و قاتا وت تفر اباب

درب مباوخ یروجچ منودیمن متسشن حلا وت منم
نادار #

دوب لوغشم منسوس هدیباوخ مارا مدید
مارا ور متخادنا متفرگ وتپ وهی قاتا وت متفر

دش مومت شرهوج نیا نادار ماوخیم راکدوخ : نسوس
تسه زیم وشک وت یشکیم تاباتک وت کلکش ردقنا _

تفگ نسوس هک رانک مداد وشاهوم مدرک هاگن مارا هب
یلگشوخ دنبتسد +هچ

دوب ماهلا دنبتسد مدرک هاگن شهب
دیاش منیبب وش یتخبشوخ متساوخیم مدیاش شمنیبب هگید راب هی طقف تساوخیم ملد دوب هدش گنت شارب یلیخ ملد

منک ششومارف دیاب هک مسریم هجیتن نیا هب مراد
وشک وت متشاذگ و شتسد زا متفرگ و دنبتسد متسشن

متروص وت ندموا مامخا
میدوب اجک +

زونه یراد شسود _
نیبب میراد یچ اجنیا +

یدرکن ششومارف _
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ارچ یلو دوب یضغب شادص مدرک هاگن شهب
هیچ هتحاران هکنیا لیلد

مدشیم تحاران شیتحاران زا ارچ
دوب مغ زا ورپ تحاران شامشچ

دوب نکمم ریغ راک هی هک دوب تخس شندیمهف ردقنا شامشچ وت گرزب مغ نیا
مینک راک هرتهب نسوس +

مرب دیاب نم هگید داوخیمن _
دوز +هچ
یروطنیا هرتهب _

یتحار روطره +
دش مارا ندش رادیب ثعاب ادص و زیم هب دروخ شاپ هک تفریم تشاد و درک عمج وشاه هلیسو

یبوخ نسوس +
باوخب مارا مبوخ _هرا
هرادن یلکشم تاپ نم:

هشیم بوخ +هن
رد تمس میتفر

مدرک هاگن شامشچ هب ومتفرگ وشتسد هک تفریم تشاد
نسوس هدش یزیچ +

ظفادخ _هن
دشن نم یظفادخ رظتنم و نوریب تفر عیرس

یلدنص ور متسشن و لخاد متفر
درکیم درد شاپ امتح هگیمن وشادرد تقو چیه هرورغم ردقنا نسوس +

مارا باوخب هرادن یلکشم تفگ شدوخ _
مدیشک زارد هپاناک وور متفرگ وتپ متفر منم

ارچ منودیمن یلو مدوب یبصع
دنبتسد نوا هساو شیتحاران مدرکیم ساسحا

تسنودیم ونم ساسحا هک نوا بخ یلو
هراد قرف یلیح نتشاد تسود و قشع مدیمهف نسوس یافرح اب یلو مبلق وت تفر شافرح هکاب دوب یرتخد ماهلا

متشاد تسود مارا لثم وماهلا نم
خساپ وساالییب دوب منهذ وت ردقنا رکف
درب مباوخ و مه ور تفر مک مک مامشچ

هباوخ مارا مدید هک مدش رادیب حبص
دوب هدیباوخ مه اباب قاتا وت متفر

هنوخزپشا وت متفر ومدیشوپ و متفرگ وماسابل

نوریب متفر و مدروخ ور هنوحبص
دوب نسوس بشید یتحاران و راتفر ریگرد مرکف شمه نیشام وت

دش تحاران دنبتسد نوا ندوب زا ارچ ماهلا هب نم عالهق دوجو هکاب دوب نیا ملا وس

دوب تخس مارب شندوب تحاران یلو مدرک یهابتشا هچ منودیمن مرایب رد شلد زا دیاب
مداد ماجنا ور اراک و تکرش متفر

درک داهنشیپ مهب بوخ یلیخ داد رارق هی هک میدز فرح مکی مهاب مدرک سالم شهب دوب هدموا ماگشناد یاتسود زا یکی
مینک عورش وشراک هگید زور دنچ یارب دش رارق و

دوب هدزاود ابیرقت تعاس
مدرک هاگن میشوگ هب
مدز گنز نسوس هب

+سالم
_سالم

ییاجک +
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هاگشناد _
یراد تقو راهان +

مشاب ماتسود اب ماوخیم _
یکوا +اها

ظفادخ مراد راک _نم
درک عطق ویشوگ

دوب مباصعا ور شاراتفر
مدشیم هنووید متشاد هگید

راهان هرب داوخیم شاقیفر اب دوب یکلا هنوهب
ادخ یا

نسوس هاگشناد تمس متفر ومتفرگ ومتک
مدرک هاگن هاگشناد رد وهب مدش هدایپ نیشام زا

و نوریب دموا هقیقد دنچ دعب
راهان نوشاهاب هرب دوبن رارق هگم درک یظفادخ شاتسود زا
هتخس نوشندیمهف ردقنا ارچ انز نیا ایادخ دوب هنوهب شمه

مدرک تکرح شتشپ هدایپ منم تفر
دش ناروتسر دراو یور هدایپ هقیقد تسیب دعب
هتسشن ییاهنت یلدنص ور مدید هک لخاد متفر منم

یکی رظتنم دیاش
هراد رسپ تسود ینعی

هرادن تفگ یلو
درکیم تبحص نوسراگ واب دادیم شرافس اذغ تشاد

شادغ ندروخ زا دعب دایب سین رارق یسک مدش نئمطم شادغ ندروا اب
درک هاگن ونم بجعت واب متسشن شییور هبور یلدنص ور متفر

یچ ینعی اندرک رارف +نیا
ینکیم راکچ اجنیا _وت

یتشادن رارق وک تاتسود +
دش لسنک نیمه هساو نتشاد راک ماتسود نم هزیچ ممما _

یگب ینزب گنز یتسنوتیمن +
یچ هساو مگب _

یدرک عطق یشوگ هک منزب فرح تاهاب متساوخیم دیاش نوچ +
یراد راکچ دیشخبب _

لیلد +
یچ لیلد _

مینک تسرد وراراک مهاب ایب بشما +
مراد راک مایمن _

تاندرک رارف نیمه لیلد _
منکیمن رارف +نم

یتحاران _
تفگ و درک هاگن مهب شیکلا دنخبل اب

یگیم ونوا وت +اها
مگیم ویچ بخ _

مدش تحاران مکی نیمه هساو مداتفا ناساس دای مارا یور یتخادنا وتپ مدید بشید نم +
مدرک هاگن شهب

فرح نیا دوب هدیسر شنهذ هب وهی راگنا
نرب رد راک زا ناوخیم نوشافرح واب ندرک یراک بارخ هک دوب هدش ییاه هچب هیبش

منک رواب متسنوتیمن ارچ منودیمن
هشاب نیا مراودیما +
تفگ هک مدش دنلب

هرتهب یروطنیا مشن محازم تسه متاباب میدب ماجنا اجنوا ناروتسر ایب بشما _
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یتشاد راک هکوت +
منکیم شوغل _

هتخس یلیخ تندیمهف +
وت هزادنا هب _هن

هنوخ تمنوسرب وتاذغ یدروخ +
یروخیمن وت _هرا
هگید +هن

نوریب میتفر دشو دنلب
وک تنیشام +

یلا عبانج هاگشناد _مد
اجنوا ارچ +

مدموا وت تشپ _
میرب هدایپ سپ +

میادن یا هگید _هار
میرب لویا +

هتفویب دوب کیدزن و دروخ جیپ شاپ شمدق نیلوا اب
تساجک تساوح +
مقشع شیپ _

دز کمشچ مهب
دوب هتفرگ مدنخ

هیک تقشع +
تفگ باالو دروا وشاتسد

دایم یکی هک هدنیا رد هرخ باال منودیمن _
هگید دایم یتخبدب هی بخ هرااها +

تفگ وموزاب هب دز
تخبدب ارچ یا هرخسم یلیخ _

تاق خاال نیا رطاخب +
مبوخ میلیخ _
میرب بخ +

میرب _
میدزیم فرح هار وت
دوب هچب هی لثم

هداس و نوبرهم شلد دوب کاپ یروجنومه
دوب یلگشوخ یلیخ رتخد
هش تخبشوخ مراودیما

هنزیم یداب +هچ
میرب رتعیرس هریگب نوراب دیاش _هرا

تفگ دشو نوطیش شفایق
نیشام ات میدب هقباسم +

تفریم هار خی هوک راگنا متفر هار واب مرورغم همه نیا هک نم
متشادن یتمواقم نسوس رباربرد

ماهاب هنک یراکره هش ثعاب تسنوتیم راگنا
درکیم ندییود هب قیوشت منم یه و ندییود درک عورش

دشیم شکیدزن تشاد تعرس اب نیشام هک دوب هچوک طسو
رونیا شمدروا ومدییود مناوت مومت اب
هخا یساوح یب ردقنا ارچ نسوس +

یچ دشیم تیزیچ هگا
دوب هتفرگ وشاشوگ ودوب هتسب سرت زا وشامشچ دوب ملغب وت مدرک هاگن شهب

مدش شامشچ بذج هک درک زاب وشامشچ
دموا مدوخ وهب تفرگ مزا وشامشچ هیناث دنچ زا دعب
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نوریب دموا ملغب زا
دوب وبشوخ یلیخ دوب رطع نیرتهب شرطع

دیشخبب +
نک عمج رتشیب وتساوح _

نیشام تمس متفر
مدوبیم رود شزا دیاب

درکیم ررض شدوخ دشیم مکیدزن
سین مولعم میگدنز وت یچیه زونه نم
دش راوس دموا منوا و مدش راوس

دیشخبب +
هروخیمن دردب یهاوخرذع نک عمج وتساوح _

مدنور نسوس هنوخ تمس میتفر
تفگ تشگرب و تفر

شمنکیم مومت نم هدنومن دایز این بشما نادار +
ظفادخ هشاب _

ظفادخ +
مدرک تکرح منم و لخاد تفر

رهش هطقن نیرت هبباال مدیسر منک رکف و مشاب اهنت هک متساوخیم ییاج هی
یدیم و رهش ندوب ینارون هک ییاج

دوب تاپ ریز شیگرزب نوا اب
دوب تیاهن یب شییابیز

ماهلا هرابرد مدرک رکف طقف
نسوس هب مسح

شاراتفر و اباب
دروخ گنز میشوگ هک مدوب هتسشن

دوب سانشان هرامش
مداد باوج

مارا #
میمهاب میگب و مینزب فرح ماشرا نامام اب زورما دوب رارق

متشادن سرتسا ارچ منودیمن
مرادن مشاب هتشاد سرتسا دیاب هک ییاجنوا همهاب مراد قرف کال

مراد مشاب هتشاد دیابن ییاجنوا
مدیسرپ وشلا وح اباب هب مدز گنز و قاتا وت متفر دوب راهچ تعاس

درکیم نیرمت شاهاب راتسرپ
هش بوخ رتعیرس هللا شیا

دموا مایپ میشوگ یارب هک مدیسر مدوخ هب مکی ومدیشوپ وماسابل متفر
دوب ماشرا

مدش نیشام راوس نییاپ متفر و متفرگ ومتک و فیک
امناخ مناخ +سالم

میرب _سالم
میرب +

درک تکرح ماشرا و متسب و دنبرمک
شاب هتشادن سرتسا ال +صا

مدرک هاگن شهب
ارچ منودیمن مرادن _

هدنخ ریز دز
یدنخیم ارچ +

مک مک منکیم کش تندوب رتخد هب مراد _
نراد سرتسا رتخد لیماف اب تییانشا عقوم مه ارسپ بخ هتبلا

منکیم کش مراد تندوب مدا هب مگب هرتهب
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منک راکچ بخ بدا +یب
شاب سکلیر یروجنیمه _

مراد سرتسا ثمال مدب نوشن یروط هی ومدوخ هشاب +
شاب یداع داوخیمن _هن

یداع یداع +
اشاداد ربخ هچ یگب منامام شود ور ینزب اجنوا یرب هک یداع نوا _هن

متفگ ومدیدنخ
منزیم فرح یروجنیا وت اب طقف نم منودیم ورانیا هگید +

نیمه هساو دایم مدب نتفگ شاداد زا ینودیم _
اقیقد +

متفگ و متفرگ وشپل
شاداد یشیم باذج یروخیم صرح +

مارا _
میدیسر هقیقد هد دعب و میتفگن یزیچ هگید اجنوا هب ندیسر ات

میدید وشنامام هک هفاک تمس میتفر و مدش هدایپ
میتسشن و میدرک یسرپلا وحا وسالم شتمس میتفر

نیایم مهب هچ هللا شام +
هنیبیم گنشق نوتاشچ نونمم _

مدرک هاگن شهب ماپ هب دز ماشرا
یشکب دیاب تلا جخ مقشع +

_اها
تفگ و دیدنخ هک مدرک هاگن ماشرا نامام هب دنخبلا ب

میدش انشا شگرزبردام اب ماشرا یاباب و نم هک یزور هیبش اقیقد +
نوریب میتفر و میدش دنلب ندروخ اذغ و ندز فرح مکی زا دعب

نادار #
مداد باوج ور یشوگ

دوب نسوس
هدش یچ +

ینیبب دیاب هراد یلکشم ورپژههی هخا تشیپ مایب منوتیم _
هشاب +

تفگ و متفگ شهب وسردا
مایم هگید تعاس هس ود نم هشاب _

هربخ +هچ
تشیپ مایم نتفر هک نیمه هدموا یلد _

هدشن هک یزیچ مشابن نم دیاش نزب گنز زاب یکوا +
هیچ منودیمن مهب هدب یربخ داوخیم _هن

ریخ هللا شیا +
هللا شیا _

ظفادخ +
ظفادخ _

ور یشوگ مدرک عطق ویشوگ
دروخ گنز میشوگ هک مبیج وت مرازب متساوخیم

اینزیم کوکشم بشما نسوس زاب هدش یچ +
مماهلا نادار _

هدش یچ ارچ هخا ماهلا دشیمن مرواب
یبوخ دیشخبب +
تمنیبب هشیم _هن
ییاجنیا هگم یکوا +
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مدیسر االن نیمه _هرا
متسرفیم وسردا تارب هشاب +

مدرک عطق ویشوگ
دوب تحاران شادص هدموا ارچ

هشاب هدشن یزیچ مراودیما
دوب منهذ وت لا وس ات رازه

شمدید تعاس مین دعب
دوب هدش ضوع یلیخ یلیخ مک تدم نیمه وت

میدرک یسرپلا وحا مهاب هک شتمس متفر و مدش دنلب
ربخ هچ یبوخ ماهلا +

مینیشب مبوخ _
ایب +هرا
میتسشن میتفر

تسین بوخ حتلا همولعم +
ماوخیمن و ریما _نم

مدرک هاگن شهب بجعت اب
یاوخیمن یچ ینعی +

مرادن تسود و ریما نم نادار _
یگیم یچ ممهفیمن ماهلا +

میدرک هابتشا _ام
دوب هابتشا نومجاودزا

نم نادار
ییاجنیا هنودیم ریما االن هشیمن مرواب افطل ماهلا +

مدرک هابتشا و متسین شقشاع متفگ متفگ شهب _هرا
هدش یچ االن دوب تقشع هک عقوم نوا هشیمن +هن

هیرگ ریز دز
ماهلا نکن هیرگ +

ملغب دموا
دیسر نسوس عقوم نومه

دوبن نسوس هب مساوح ال صا یااو
دش دنلب ماهاب مماهلا هک مدش دنلب

هتشگرب ماهلا نسوس +
درک هاگن ماهلا هب ولج دموا

ارچ یتشگرب +
مرادن تسود و ریما _نم
هن ینکیم یخوش +هه
هخا ینوتیم یروطچ

مراد تسود و نادار _نم
دوب هدش هدنگ مامشچ مدرک پک شفرح نیا اب

مکی هرید ینکیمن رکف +االن
مینیشب هرتهب ارتخد _نم:

نینکن ثحب مهاب افطل یلو
االن ینکیم هاگن نم هب ارچ : نسوس

نینیشب مدرک هاگن نوتودره هب _نم
متفرگ ییاچ هسات یرانک رپوس زا متفر و میتسشن

مدروا
درکیم هاگن یروج هی نسوس
دوب نییاپ هب شرس ماهلا

نوشهب مداد ور ییاچ
ماهلا +
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درک هاگن مهب
ینک فیرعت ینوتیم +

یدرک هابتشا اه یگب یچ وگب نک عورش :هرا نسوس
یشاب ریما اب داوخیمن تلد

نسوس _
مدش انشا وت اب یتقو +نم

مدرک عورش هزات یگدنز هی اعقاو
تسدرم نومودره هساو ریما ونم قشع نوا

اعقاو نکن یخوش :هه نسوس
یتفگ ورانیمه منوا هب تساجک ریما

هابتشا نومطبار هک میدیمهف هتفه هی +دعب
میشاب مهاب مینوتیمن هک میدیمهف

هدایز تتراهم ردقنا یتفر اجک یرگیزاب :کالس نسوس
مراد تسود نادار +

روطنیمه منم یچ نزب سدح : نسوس
مدرک هاگن نسوس هب

یرن ریما واب ینکن رارف یتساوخیم هنم هساو االن سپ بخ یتسودن وشردق یلو دوب وت ملا نوا نیبب : نسوس
هنکیمن رکف تهب هگید نادار

ماهلا تسد ور تخیر ییاچ و درک زارد وشتسد
متفگ و متفرگ وشتسد

منک کاپ تساو رازب هزوسیم ماهلا یبوخ +
متفگ و مدرک هاگن نسوس هب

یرب هرتهب نسوس
دش دنلب نسوس و مدرک کاپ وشتسد و مدرک هاگن ماهلا هب

تفریم تشاد
مدرک هاگن شهب

منک راکچ منودیمن متفگ یچ نم ایادخ
لته تمنوسرب هرتهب ماهلا +

نادار هشاب _
وش دنلب مینزیم فرح ادرف +

ناروتسر تمس متفر و لته تمس متفر
اجنوا دوبن

شمدید هار وت هک متفریم متشاد
منزب فرح شاهاب متسنوتیمن

مگب یچ
منودیمن یزیچ مدوخ یتقو مگب منوتیم یچ

مارا هنوخ تمس متفر
درک زاب ماشرا مدید مدز و گنز مدیسر یتقو

یبوخ +سالم
وت ایب نونمم _

لخاد متفر
ییاجنیا متسنودیمن +
میدموا منامام _اب

دموا مارا و ییاریذپ وت متفر
یدموا شوخ نادار +سالم

متفگ و مدرک هاگن هشاب ماشرا ردام مدزیم سدح هک ینز وهب مدرک شلغب
یراد نومهم متسنودیمن ماوخیم رذع +

یدروخ ماش نتسین نومهم _هن
نونمم مروخیمن +

متسد وت متفرگ ومرس و متسشن
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متفگ مارا هب
یراد صرق مارا +

یچ صرق _
دردرس +

هدش یچ ارچ _
راک یگتسخ تسین یزیچ +

یکوا _
متفگ و مدرک هاگن ماشرا هب

یبوخ ربخ +هچ
یبوخ عفالوت تسین هک مربخ نونمم _

میتسه مهام +یه
دیبوخ امش _

یبوخ وت مرسپ نونمم یلیخ +
مبوخ _

هدیمن نوشن تامشچ یلو دیشخبب +
مدرک هاگن شهب

هیعیبط مامشچ وت یتحاران _
دموا مارا

زمرق تامشچ شاداد +
هرادن یلا کشا _

مدرک هاگن نویزولت وهب مدروخ و صرق
ندش دنلب شنامام و ماشرا تعاس مین دعب

دوب یبوخرسپ
میدرکیم راک مهاب ورپژه هی رس

میتخانشیمن ومه یلو
هپاناک ور هرابود متسشن منم و نتفر

هدش یچ ناخ نادار بخ +
مدرک _ریگ

اجک +
منک باختنا ومودک منودیمن هراد ریسم اتود هک ییاج هی _وت

اسیاو هظحل هی بخ +
دموا ذغاک و راکدوخ واب قاتا وت تفر

وگب و هاراتود نوا یاه یدب اهو یبوخ وت بخ _
یچ ینعی +

نرتخد اتود نوا نادار _
یدیمهف اجک +زا

ردارب هنزیم _داد
مینک عورش بخ _

یکوا +
هرتخد نوا لوا _

مودک +
یاوخیم تدوخ یکره منودیمن _

سا سیونب +
هراد سا لوا شمسا وووا _

مارا +
دیشخبب _

هرادن یریگ تخس راگنا مگید یکی مششیپ یتقو شبوخ تایصوصخ +
هزماب لگشوخ نوبرهم

لا یخیب یلیخ هترپ ساوح هنزیم غیج دب تایصوصخ
هللا شام _
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هشن تحاران یسک ات رادیم هگن وشمغ شدوخ هک یرتخد یلو +
هنیبب هنوتیمن و نارگید دب حلا

شوگیزاب و نوطیش سانومه لثم و هراد تسود هچب
یمود غارس میرب بخ _

شدنخبل +
منودیمن تسین مدیاش نوبرهم

شدب بخ _
درک مکرت +

تفگو درک هاگن مهب مارا
هتشگرب ماهلا _

مدرکیم تداع میگدنز هب متشاد هک یتقو اقیقد +هرا
ینکیم راکچ _

مسرپب وت زا مدموا نم منک راکچ یچیه +
نسوس رتخد یکی نوا _

+هرا
یتفگیم رت رید مکی _

دش یروطنیا هک مدرکیم رکف شهب متشاد بشما هزات +نم
یروطچ _

تفگ و مدرک فیرعت شارب و ناتساد
ماتسود هساو مریمب یهلا ریما +

شنفلت تمس تفر
یمرکفب ردقنا هک نونمم یلیخ _

یتفگ یچ نسوس هب یمهفیم نادار +
راگنا نارگید یگدنز وت هنزیم دنگ طقف ممناخ ماهلا

هشاب مورا مزغم مکی بشما ماوخیم نم مارا +
یچ ینعی _
نیمه ینعی +

االن هشیم یچ _
هتتسود نوا یریگب رظن رد هکنیا نودب وگب +وت

هدرک لو مریما نوا االن هدرک تلو هتفر راب هی ماهلا نیبب _
شرابرد مگب یچ منودیمن نسوس

هریگب میمصت تبلق رازب
قاتا تمس تفر

درب مباوخ یک مدیمهفن مدرک رکف ردقنا و متسشن منم
تکرش تمس متفر و مدش دنلب حبص

دوب ریگرد مزغم یلیخ
دز گنز ماهلا

+هلب
میروخب مهاب راهان نادار _

منک یسررب وماراک دیاب +
مدرک عطق ویشوگ

منزب فرح نسوس اب تساوخیم ملد
متسد وت متفرگ ویشوگ

مدوب لد ود
مراد هزورود نیا هک یسح

شهب مدز گنز
هدیم باوج یروجنیا االن هگم مگنخ ردقچ نم هخا دادن باوج

شهب مدز گنز و متفرگ و تکرش نفلت
+هلب

دوب هتفرگ شادص
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نکن عطق _
منک یهاوخرذع نوتقشع زا یدز گنز هنکن یرباص اقا نیراد راکچ +

مریگب وتربخ مدز گنز نسوس وگن ترپ و ترچ _
یچ هساو ربخ +هه

هش تحاران نوتقشع هنکمم هرتهب نینکن تبحص نم اب هرخ باال منک یروادای هتفر نوتدای نوتبشید فرح
نسوس _

درک عطق ویشوگ
منک راکچ ایادخ

متفر داتسرف ماهلا هک یسردا تمس و نوریب متفر
هدب نوشن شداتسا هب ورپژوش زورما نسوس دوب رارق

دش ییازیچ نیچمه ثعاب ذغاک هکیت دنچ ورپژه نوا
میتحاران هشب شتفرگ یادص دش ثعاب

مشخبمارا صرق هشب شدنخ یادص
ناروتسر هب مدیسر

مدید وماهلا
دوب زیم هب شرس

دوب متخس شمنیبب هیرگ اب هکنیا دوب تخس مارب منیا یتحاران
میدرک عورش ور فرح و متسشن زیم وور متفر

مارا #
دروخ گنز منفلت هک مدرکیم وراراک و مدوب هنوخ وت

ماشرا نامام مدید و متفرگ و نفلت
+سالم

یبوخ مرتخد _سالم
دیبوخ امش نونمم +

تشیپ مایب رس هی یا هنوخ هگا مگیم مرتخد نونمم _
دییامرفب هتبلا هتبلا +

مگب تهب ور یزیچ هی دیاب یلو اعقاو دیشخبب _
دییامرفب هشاب +اها

مدیسر ممدوخ وهب مدرک زیمت مکی ور هنوخ متفر عیرس و مدرک عطق ویشوگ
مدرک زاب ورد متفر و ندز رد

دییامرفب نیدموا شوخ +
رتخد نونمم _

لخاد میتفر و مدرک یسرپلا وحا شاهاب دوب مه وزرا
تفرگ وشرس وزرا وهی هک میدرکیم تبحص میتشاد

وزرا یبوخ +
دیشک ریت وهی مرس _

یدش رتهب دیاش نک تحارتسا مکی یاوخیم +
مینزب فرح یلصا عوضوم هرابرد هرتهب مبوخ هن +هن

تسه یچ _
میریگب نشج هرارق هماشرا دلوت +

هک تسگید هتفه هی شدلوت یلو _هرا
مینک تروشم مهوت اب میتفگ مینیچب همانرب میاوخیم ام +هرا

مینک عورش و دیرخ میرب هگید زور دنچ دش رارق و میتخیر همانرب یلک
سین بوخ شلا ح وزرا مدید

اجنیا ماش نایب ناماس واقا ماشرا میگیم مبش نک تحارتسا مکی نم قاتا وت میرب وش دنلب وزرا +
میشیمن محازم _هن
هیچ محازم +

تفگ دشو دنلب ماشرا نامام هک حلا وت متفر مدوخ و قاتا تمس مدرب ور وزرا
دروخ ونوملک ماشرا هک هدب دای مهام هب وتتخپتسد نیا مکی سورع وش دنلب +
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نوریب دموا نویرگ یامشچ اب وزرا هقیقد دنچ زا دعب هک میدش راک هب تسد و هنوخزپشا تمس میتفر ومدیدنخ
هدش یچ +

وزرا مرتخد : نامام
دوب شتسد مایگچب سکع شتمس میتفر

تفگ سکع ندید اب ماشرا نامام
هیک سکع +نیا

نم یگچب سکع _
مرتخد نیشب ایب مارا

دوب یبجعتم دبو ردقنا مسکع یچ هدش یچ ینعی مدوب نارگن یلیخ
ندز فرح درک عورش و درک هاگن مهب ماشرا نامام

و هشیمن نتفگیم ارتکد میدوب دنزرف نودب سلا دنچ میدرک جاودزا مهاب ماشرا ردپ و نم یتقو +...
روطنیمه مماشرا ردپ متساوخیم هچب نم دوب دب حملا یلیخ نم

درکیم یروادای ونیا و دزیم بوکرس هظحل ره مرهوشردام
هاگشرورپ کی هب ماتسود زا یکی اب زور هی متفر نم هکنیا ات

یا هفایق رظن را دوب مرهوش هیبش یلیخ هک مدید و رسپ هی میتفر یتقو
دوب شلا س جنپ ابیرقت نوا

مدروخ اج شیبوخ همه نیا زا نم هک دوب بدا واب لگشوخ ردقنا یلو
رسپ نوا ندید هب نتفر هتفه هی دوب هدش نم راک

دوب مدوخ رسپ راگنا هک یرسپ
مینک لوبق یگدنوخ دنزرف هب ونوا مدرک شهاوخ و مدرک رارصا مرهوش هب

دوبن قفاوم دایز مرهوش یلو
شنیبب هک درک تقفاوم زوردنچ دعب هکنیا ات

دش رسپ نوا قشاع لد دص هن لد هی شدید مرهوش یتقو شمیدید و میتفر
دوب تحاران هشیمه نوا یلو میتفرگ یگدنوخ دنزرف هب ونوا ام

هتفرگ سکع شپل چلا نوا واب هتسب یشوگرخ وشاهوم هک رتخد هی سکع تشاد سکع هی درکیم هیرگ
ندوب مه رانک متفریم تقوره

ندرکیم یزاب مهاب
دوب تحاران یلیخ دشادج شزا یتقو شرا یلو

ششیپ مرایب و رتخد نوا و مرب متساوخ
منیبب و مرسپ یتحاران متسنوتیمن

هدرک شلوبق یتسرپرس هب یکی و رتخد نوا هتفر مدیمهف متفر یتقو یلو
میتفرگ شارب یدیدج همانسانش و میتفر
تسین نم هچب هک هنودب تساوخیمن ملد

مداد شهب وشردپ لیماف و ماشرا متشاذگ وشمسا
زور هی

میرب مشلا هب درک لوبق ماشرا نم دایز رارصا اب
میدرک فداصت تشگرب عقوم مشلا هار وت

داد تسدزا وشظفاح ماشرا یلو دشن نومیزیچ ماشرا یاباب و نم
متفگن شتشذگ زا یچیه منم

تسین ام ملا نوا متفگن
تسود هک متفگیم منم هیک دیسرپیم و دنوم ششیپ هشیمه سکع نوا یلو متخاس هگید روط هی شساو ور هتشذگ

ندوب یمیمص مهاب یلیخ و هشیگچب
یدوب وت رتخد نوا مارا

+نم
یدوب وت _هرا

مایم االن هظحل +هی
هاگشرورپ وت میگچب تسود نومه دوب هبعج وت هک متشگ یرسپ نوا سکع لا وبند قاتا وت متفر

مداد نوشن ماشرا نامام وهب مدرک شادیپ
هماشرا +نیا
هماشرا _هرا



359

میگدنز قشع هدش االن میگچب قیفر (:هه
شهب مگن یروجچ

شهب نیتفگ غورد یروجچ +
همهفب دیابن یک ات

تقو چیه وگن شهب تقو چیه تزا منکیم شهاوخ مارا همهفب دیابن تقو چیه _
هدوب یک هنودب هراد قح نوا یلو +

نم رسپ نوا _
نوتراک نیا زا نیشن نومیشپ مراودیما مگب یچ منودیمن +

تقو چیه مشیمن _
هشیم یبصع منودیم مشیپ زا هریم همهفب ماشرا

وگن شهب متفویم تاپ هب تزا منکیم شهاوخ مرتخد روطنیمه مه یراک یفخم زا دایم شدب غورد زا
نینکن هیرگ خهلا هشاب +

مدرکیم راکچ
متفگیمن یزیچ شهب و مدرکیم هاگن مقشع مشچ وت دیاب
منم یدز فرح مارب شزا هک یرتخد نوا متفگیمن

ماشرا
هدش گرزب یغورد یگدنز هی وت میگدنز قشع

دوب شرا هاگشرورپ وت شمسا

دموا رد یادص هک میدوب هتسشن
وت دموا دنخبل اب ماشرا شدعب دشو دراو وزرا رهوش ناماس مدرک زاب ورد متفر

میتسشن حلا وت میتفر یسرپلا وحا زا دعب
مدرکیم هاگن نوشهب منم و ندوب تبحص لا حرد همه

مدینش مشوگ مد وماشرا یادص
مقشع هدش یچ +

یچیه _
هگیم هگید زیچ هی تاشچ یلو +

متفگیمن وملا وح مدرکیم هاگن شامشچ وت متشاد
متفرگ شزا ومامشچ

ماشرا نامام
میروخب ماش میرب هرتهب

زیم رس میتفر ومیدشدنلب
متشادن اهتشا ال صا

متشاد دردرس هشیمه تقو دنچ نیا درکیم درد تدش هب مرس
نتفر ناماس و ماشرا نامام و وزرا اذغ ندروخ زا دعب

یریمن وت ماشرا +
شاب منزب فرح وت اب لوا نم _

یلدنص ور مدنوشن و تفرگ ومتسد
هدش یچ بخ +

هنکیم درد مرس مکی سین یزیچ _
یتفر رتکد +

سین یزیچ _هن
رتکد میریم ادرف +

شابن نارگن وت مشیم بوخ مروخیم صرق نک شلو _هن
امتح ورب یلو یلیام روطره یکوا +

زور هی مریم هشاب _
دیشکیم تسد وماهوم و مدیشک زارد شلغب وت

دوب هتفرگ مضغب
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تشگیم ملا بند
درکیم هیرگ نم زا یرود رطاخب تشگیم ملا بند هشیمه

نم یلو
مدرک سح ور ییاهنت لوا یازور طقف

مدوبن شدای هب
مدوبن یبوخ تسود نم

زیم ور ذغاک هی مدید و مدش رادیب حبص
دوب هتشون

متفر نم یدیباوخ مقشع
مراد تسود

قودنص وت متشاذگ و متفرگ ور هگرب
دز گنز نسوس هک هنوخزپشا وت متفر

+سالم
مارا ییاجک _سالم
یچ هساو هنوخ +

تشیپ مایب _
هدش یزیچ ایب +هرا

تزا مریگب تروشم ماوخیم ناروتسر یاراک هرابرد مکی _هن
ایب یکوا +

مدرک زاب ورد و ندز رد هقیقد هد زا دعب
وت دایب متفگ و مدید و نسوس

هدش یچ بخ +
هش ضوع حملا مکی تساوخیم ملد مدیسوپ ییاهنت هنوخ وت فوووا _

یراد شسود +
درک هاگن مهب

دوب شمشچ وت کشا
ویک _

هگید و نادار وخ ورفنضق +
مشاب هتشاد شسود دیابن _

یچ هشاب هتشاد تسود +هگا
هرادن _

هشاب هتشاد +هگا
مدرکیمن شلو تقو چیه تشاد نم وهب تشاد ماهلا هب هک یقشع زا دصرد هی _هگا

هبوخ ماشرا ربخ هچ شلو
یگیمن یسک هب مگب تهب یزیچ هی تسین دب هبوخ +

هبوخ هگا وگب _هن
سین مدب سین بوخ دایز +

مدرم یلوضف زا وگب نک شلو _
تفگ و مدرک فیرعت شارب ور هیضق

زان هچ مزیزع +
هراد درد مگب شهب منوتیمن هکنیا یلو یلیخ _هرا

یلو هراد قح مشنامام +
واال منودیمن _

یگیمن یزیچ یچ _وت
ورپ هرتخد شیگدنز هنوخ رس منک شترپ روج وهی منزب مریگب و ماهلا نوا داوخیم +ملد

یچ ینعی یقشاع مدیمهفیم متشاد هزات
هدموین نم هب قشع ال صا

ناخ نادار نوا
مرب هرتهب هگیم
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ینیبیم ورورپ هرسپ
درک هاگن مهب دعب

اه هرپ تلد یلیخ +
نشاب مه شیپ هرتهب یلو _

مگب یچ منودیمن ممدوخ +نم
هشیم هنووید هراد شدوخ نادار

ناروتسر میرب میش عمج همه وگب بشما _
مینومب اجنیمه هگید +هن

دایب وگب مماهلا _
هبوخ +حتلا

دایب وگب مبوخ _هرا
ناروتسر نایب وگب _ کوا +

ارچ +
هرتهب اجنوا _

یگب وت روطره +
متفگ و مدرک شلغب متفر

ملگشوخ هرذگیم یچ تزغم نوا وت +زاب
نوریب میتفر و مدش رظاح متفر

تفگ نسوس هک نیشام وت میتفر و میدرک دیرخ مکی
هنوخ فسلا میرب +

میرب _هرا
هنوخ فسلا تمس میتفر

ندرک تسرد فسلا و یزاب لگ هب میدرک عورش و میتسب ونومادنبشیپ میدیسر یتقو
ولگ ینزیم گنچ مکحم هچ هتربخ +هچ

نک ناحتما اه هدیم باوج منکیم خیلا ومصرح _
ندیدنخ و ندز گنچ میدرک عورش مهاب
میتفگ ور همه و میدز گنز راهچ تعاس

تساجنوا شرهوشردام دایمن تفگ یلد
ندمویم ماهلا و نادار و ماشرا یلو

نایب انوا ات میتسشن هدزای تعاس ناروتسر راک ندش مومت زا دعب و ناروتسر میتفر
+سالم
دوب ماشرا

هرایب ییاچ تفر نسوس و تسشن مشیپ دموا و متفگ سالم منم و درک یسرپلا وحا نسوس
متفگ و مدرک هاگن شهب

اربخ +هچ
یگتسخ یچیه _

ییانب یریم راگنا یگتسخ یگیم روج هی +خا
تزیم تشپ ینیشیم هبوخ

هتخس ردقچ ینودیم نومه _
تفگ و مدرک سوب وشپل

مریگب رناژی ینک مسوب مایم حبص زوره دعب هب نیا زا تفر رد شیخا +
دموا نادار نسوس نتسشن زا دعب

+سالم
درک سالم یلا حشوخ و دنخبل باالواب دروا وشرس نسوس

نادار هب داد متسد یتح
نسوس رانک تسشن نادار و مدرک سالم منم

نوج نادار یروخیم ییاچ +
مدروایم رد خاش متشاد اعقاو هگید

هنوخزپشا وت متفر
هدش یچ تفگ مشچ واب درک هاگن مهب نادار
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منودیمن متفگ منم
هنوخزپشا وت تفر و دروا رد وشتک

نادار #
دوب بیجع مساو اعقاو شراتفر

هنزیم فرح هراد مدید هک هنوخزپشا وت متفر
تفگ هک مداد شوگ و مداسیاو ادص یب

دموین هرتخد نوا اب دموا اهنت دروا سناش ینعی +
متفگیم شهب یزیچ دیابن دمویم شاهاب مه هرتخد نوا هتبلا

هنک تتنعل ادخ نسوس فوووا
واال مروخب مشتنعل مروخب مه هصغ و مغ واال هنک تنعل ونم ارچ هن

متفگ و ولج متفر دوب هتفرگ مدنخ
مدب شوگ منوتیم ینزب فرح یاوخیم +
تفگ ییورشوخ واب درک هاگن مهب تشگرب

اه هدرک رید یدز گنز نوج ماهلا هب هیفرح هچ نیا مزیزع +هن
متسین شدننار هک نم هگید دایم _

یقطنم هرا +اها
یچ ینعی راتفر نیا نسوس _

متفرگ میمصت نم نادار +
تفگ و تفرگ ومتسد

مگب یروج هچ هک متفرگ میمصت نم نیبب +
یشاب دیاب ماهلا اب وت

یراد شتسود مه وت هراد تسود نوا
مشیم یکوا شدعب یلو مشتحاران دیاش نم نیبب

دینومب بوخ مهاب بخ هرب رازن مه هگید شاب هتشاد شسود
نم نسوس _

شاب وگب طقف وگن یچیه +
متفگ و مدرک شلغب

نسوس ییوت مدید میگدنز وت هک یدرف نیرت نوبرهم +
یراد و رظن نیا هک هبوخ _
تفگ و نوریب دموا ملغب زا

هگید میرب هرتهب
یلدنص ور میتسشن و نوریب میتفر

دوبن بوخ حملا نورد زا یلو منودیمن
دوب هتفر باال مبلق نابرض مدرک شلغب یتقو
و حلا نیا متشاد تسود دزیم دنت یلیخ

مرانک تسشن یسرپلا وحا زا دعب و دموا ماهلا هک مدوب ارکف نیمه وت
تفگ مارا وهی ندز فرح یلک زا دعب

خیلا یلد یاج +
تفگ نسوس

متفگن تهب مارا یتسار +
ویچ _

شیپ بش دنچ نومنوخ دوب هدموا یلد +
بخ _
هلماح +

اعقاو یچ _
بشنوا یدادیمن باوج وتیشوگ یلو هگب تهب تساوخیم تفگ +هرا

هدموا شرهوشردام ارچ متفگ مرب شنوبرق ادخ مزیزع _اها
رسپ هنوخیم مشوگ رانک بش ات حبص زا هگیم +واال

ایادخ _
میرب میتفرگ میمصت ندروخ ماش و ندز فرح یلک زا دعب



363

دوب نسوس هب مهاگن بش لک وت
تفگ و تفرگ ومتسد ماهلا نتفر عقوم

ینوسرب ونم هشیم +
هتبلا _

هشاب مشیپ هشیمه هشاب ملغب وت شمه تساوخیم ملد شلغب هب متشاد زاین مدرک لغب و نسوس
تفگ نسوس هک نوریب نتفر مارا و ماشرا

هشاب نکن لو و نادار تقوچیه هگید ماهلا +
مشیمن ادج شزا هگید مراد تسود و نادار _نم

هبوخ یلیخ +
میدش نیشام راوس و نوریب میتفر ناروتسر زا

هگیم یچ متسنودیمن مدرکیم دییات رس واب ماهلا یافرح و دوب نسوس هب مساوح هار لک وت
رانک مدز نوشنوخ رانک
تفگ و مدرک هاگن شهب

ال صا تسین تساوح نادار +
ماوخیم ترذعم _نم

ششیپ ورب هراد تسود نسوس نادار نیبب +
مدرک هاگن شهب

یراد شسود مهوت هراد تسود نوا بخ هیچ +
منومیم نسوس وتو شیپ تسود هی لثم دعب هب نیا زا یلو مدرک تلو نم

ششیپ االن ورب
تقاتا یرب هگید هرتهب _

ظفادخ هشاب +
مدنور تعرس مومت اب ومدنوخرچ ناروتسر تمس ونومرف هک مدوب هنوخ هار وت

متشاد شسود
مدوب نسوس قشاع نم

هنکیم عمج ورافرظ هراد مدید هک لخاد متفر
تفگ و دید ونم تشگیمرب تشاد یتقو

یتشاذگ اج یزیچ +
_هرا
یچ +
وروت _
ونم +
_هرا
ممهفیمن +

بخ یجیگ سب _زا
یرب هرتهب هتشذگ تباوخ زا بدا +یب

متفگ و مدرک شلغب و متفرگ وشتسد هک هنوخزپشا وت تفریم تشاد
مشخب شمارا صرق دوب هدش تدنخ یادص یتقو +

میتحاران دوب هدش تیرگ یتقو
متداع دوب هدش تندرک لغب یتقو

مراد تسود ردق هچ مدیمهفیم دیاب عقوم نوا
تماوخیم ردقچ

مدرکیم رکف تهب مابش مومت یتقو
مایند یدش هک مدیمهفیم دیاب هاگادوخان مدزیم دنخبل و مدیدیم وتاسکع یتقو

هنکیم هاگن مهب هیرگ و بجعت اب هراد مدید هک نوریب مدموا شلغب زا
متفگ و مدیشک شنوگ ور متسد ومدز دنخبل
یتسنودیم هنزیم قرب تاشچ ینکیم هیرگ یتقو +

_هرا
تفگ و درک ملغب دعب



364

نادار مراد تسود یلیخ +
یتفگ یچ مدیمهفن تیرگ یضغب یادص نیا هکاب _نم

دشو هریخ مهب ودروا رد ملغب زا وشرس
مدیشچ وشبل یامرگ

دش موهفم +
مدرکن شلو عگید ومدرک شلغب

تفگ و فرتناس باال تفر هار وت هک میتفریم میتشاد
نادار متقشاع +

مراد تسود تفگ مهب هشیم نوترواب
رورغم نادار

تفگیم ور افرح نیا و دزیم داد
متفگ و تسشن دموا

منک رکشت ورپژه نداد تباب تداتسا زا تهاگشناد مایب دیاب ادرف +
تفگ و دیدنخ

مینک رکشت امتح دیاب _هرا
هنوخ شمدنوسر و مدیسوب وشتسد

داتسرف سوب ماربو درک هاگن مهب رد کیدزن نتفر عقوم
تفگ مژهدزو رابدنچ

مقشع تیاندوگ +
یدلب ماراک نیا زا وووا _

شیا دایم مدب شللو ال صا +هن
هنووید _

نادار ریخب بش +
بخ _

یچ بخ +
شیقب _

نزب گنز یدیسر نگیم منیا +اه هگید نگیم ونیمه مممما +
شیقب بخ _

یچ منودیمن نادار فووا +
متفگ و مداد هیکت یلدنص هب ومرس

متقشاع _
تفگ و درک وراک نیمه منوا

منم +
یتفگیم ونیا دیاب _وت

هگید منم متفگ بوخ +اها
هدموا راشف تهب یلیخ یرب هرتهب _

تفگ هک لخاد هرب تساوخیم
نادار یااو +

مناج _
ماوت هیچ نم +االن

مرتخد تسود _
هرخ باال هشیمن مرواب ایادخ یااااو +

هدروا راشف تهب ییاهنت ردقنا هنکن تراکچ مگب ادخ نسوس یاااو _
نتفر یا هتفهود نتشاد مسود هک ییارسپ هخا +هن

بخ یخم ور ردقنا _
هنوخ تمس مدنور و مدرک یظفادخ

مارا #
هدش تسود شاهاب نادار تفگ دزو گنز نسوس هک مباوخب متساوخیم

مدش لا حشوخ یلیخ
مدیشک زارد و تخت ور متفر
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مدرک رکف ماشرا اب مطبار هب
مدرکیم راک هچ

االن دشیم یچ
یچ دیمهفیم هگا
ینعی درکیم راکچ

درب مباوخ ارکف نیمه اب
مدش دنلب گنز یادص اب حبص

ماشرا نامام مدید و متفرگ ویشوگ
سالم +ولا

دیرخ میریم ماشرا هنوخ ایب زورما ناج مارا مگیم مرتخد _سالم
ماجنوا هگید تعاسود ات نم هشاب +

مرتخد هشاب _
ماشرا هنوخ تمس متفر و مدروخ هنوحبص و متفرگ شود متفر و مدرک عطق و یشوگ

لخاد متفر و درک زاب ورد ماشرا نامام هک مدز وردو مدیسر تعاس مین زا دعب
وزرا +سالم
مگنشق _سالم

دروا ییاچ تفر ماشرا نامام هک متسشن و میدرک یسوبور
دیرخ میرب جنپ تعاس دوب رارق میدزیم فرح میتشاد

مرتخد مارا +
متفگ و مدرک هاگن شردام هب

مناج _
مگب ماشرا هب متفرگ میمصت مدرک رکف یلیخ تافرح +هب

نایرج _
و تسین مرسپ ماشرا هکنیا نایرج +

دروخ مشوگ هب یزیچ نداتفا یادص عقوم نومه
مدید وماشرا

متسین نوترسپ _نم
مدرک هاگن شهب

تفگ و شتمس تفر شنامام
مدب تتسد زا مدیسرت مدیسرت نم نیبب مرسپ +

هشیمن مرواب نامام _
میگب تهب میتساوخ +

نیگب نیتساوخ _
نیگب نیتسنوتن سلا تشه و تسیب نیا

هن نیگب نیتساوخیم مدیمهف نم هک زور نیمه
مرفنتم نوتزا

نوتمنیبب ماوخیمن هگید
تفگ و نم ولج دموا و درک هاگن نومهب و تفرگ شنامام زا وششچ

یتسنودیم +
ماشرا _

مدرک هتکس دز هک یداد اب
یتسنودیم متفگ +

_هرا
نننننیرفا مارا نیرفا +هه
مراد یا هداوناخ هچ

یگب یتساوخیمن یچ وت وزرا
مدوب تشاداد ثمال
مدوبن دیشخبب ااا

تفگ دز سپ هک متفرگ و ماشرا تسد
بخ متمس این هگید +
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نوریب تفر
مدرک راکچ نم ایادخ

متخیر کشا و متسشن نیمز ور
دموا مرس دوب هچبالیی نیا

منزب فرح شاهاب اللق منوتب ات شلا بند متفر
تخوس شساو ملد متفگن شردام رطاخب مگب شهب مگب یچ

ندشیم در مرانک زا یفلتخم یاه هاگن اب همه هک متفریم هار کشا اب نوبایخ وت
هنک بوخ وملا ح تسنوتیم هک یسک اهنت نادار مدز گنز

مارا +سالم
مشیپ ایب شاداد _

ییاجک مزیزع هشاب +
متسشن نوبایخ رانک یلدنص وور مداد شهب وسردا

دشیم بورغ تشاد مک مک
درک رت کیرات وملد بورغ

مدرک شتحاران هک هنک متنعل ادخ تساجک هنکیم راکچ مقشع االن
هدموا نادار مدیمهف ممسا ندینش اب

مدرک هیرگ طقف و شلغب وت متفر و تسشن مرانک دموا هک شمدید
ماشرا #

هن جهبلا نگب نتساوخیم
هگب تساوخیم حاالاالن هگب تسنوتن تدم همه نیا وت

مارا
هنکب ماهاب وراکنیا تسنوت یروطچ مارا
هگن و عوضوم نیا مهب تسنوت یروطچ

متشاد درد هه
دوب هتسکش مبلق

هراد درد هنوشدوخ تعفنم هساو و هکیف نوشراتفر همه یمهفب هکنیا
هراد درد هگن وتیگدنز هلئسم نیرت مهم تهب تیگدنز قشع ینودب هکنیا

ندش تسرپ باتفا نومساو همه هک میدوب گنر هی همه اب
متخیریم کشا

منزب راز تساوخیم ملد
ارچ مسرپب نوشزا

درک یروجنیا ارچ هک مسرپب میگدنز قشع زا
مدرک نوشقح رد یدب راک هگم
نوشهب مدز ییوران متفگ یغورد

ندرکیم یراک یفخم و نتفگیم غورد و ندرکیم هاگن مامشچ وت
مدوب یدب مدا نم دیاش

مدرک یدب نوشاهاب یلیخ دیاش
ندرک مضرف قمحا مدوب بوخ یلیخ نوچ مدیاش

لحاس رانک متفر
مشقشاع متفگ مارا هب هک ییاج
دش میگدنز مومت هک یزور

درک دوبان ومیگدنز میگدنز هه
ندنز نیک میعقاو ردپ و ردام

سین تدوخ هکمهلا یشاب ییایند هی وت تدم همه نیا هدب یلیخ
یتسه یک ینودن یتح

نیچ و نیک تداوناخ ینودن
نیک ماهانشا

هرادن و سک چیه هک یکی مداوناخ یب رسپ هی
ندش رود مزا نوشاراک اب نوشمه یلو ندوب شاهاب ایلیخ هار لوا هک یکی

سین تردام یمهفب شهت نامام یگب یکی هب ساهلا نک رکف
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تشاذگ شدوخ هساو وشامغ هشیمه هک یسک هتیگدنز هروطسا هک یسک هتفگ غورد تردام یمهفب
مینیبن مغ اتام

دوب ویس هتشرف میشوگ وت
ندلب نتفگ غورد ینعی ماه هتشرف هه

ندلب ومدا هی یگدنز اب ندرک یزاب
هگم تسین هانگ

تسین هانگ یکی نداد رجز
مگب یچ زا

مقشع زا
مردام زا
مرهاوخ زا

شساو دش شیر ملد تخیریم کشا تشاد هک عقوم نوا یتح یتنعل
وشاکشا هزیرن مگب منک شلغب متساوخ دش مرن ملد

درک دروخ ومبلق نوا یلو
تسنودیمن شاک یا

تفگن یلو مدیسرپ شزا شبش نوا یتحاران لیلد تفگن مهب ارچ
دوب یچ نوشلیلد

ندید ونم ندش دروخ
ندید وماه هیرگ
ندید ومییاهنت

مگب مرهاوخ حاالزا
رهاوخ مگن هرتهب هتبلا

شافرح یاپ متسشن هشیمه یسک
متسب وشامخز شادرد یاپ

مهب دز مخز یلو
متفگ شهب ومازار
تفگن وشزار یلو

منکیم کرد اعقاو و ندز رجنخ تشپ زا هلمج
جهبلا

متسنودیمن مدوخ یلو نتسنودیم ومیگدنز زار همه
ماهنت و سک یب هک متسنودیمن
نوشمنیبب ماوخیمن تقو چیه هگید

یروجچ یلو هیگنشق هلمج
منیبن ومردام منیبن ومقشع دایم ملد

یچ و منودی یکی رهاوخ
متفرگ متسد وت ومرس دایمن ملد

مدوب هاگشورپ وت اهنت هچب نومه شاک یا
دربیمن ونم یسک تقو چیه شاک یا

نرایمن تورب یلو هنوشلد وت افرح یلیخ هک نتسه یرس هی ترود یمهفب هک هنیا زا رتهب یلیخ ندوب اهنت
دوب یکلا مندز ادص نامام سلا همه نیا ینعی

مدیم با یعونصم لگ کی هب مراد راگنا

مارا #
تفگ نادار هیضق نتفگ اب

هتسین هدرکیم رکف هک یزیچ هک نیا ندیمهف شساو هتخس یلیخ مگب یچ منودیمن +
منک راکچ نادار _
مریمیم نوا نودب نم

هدرم یلیخ نوتشخبب +هگا
مریمیم هشخبن _

هنکب لد شبلق زا مدا هشیم هگم
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هنک یگدنز شیگدنز نودب هشیم هگم
منک رکف منم ینک رکف ادرف ات نم هنوخ میرب هرتهب مرب تنوبرق یجبا +

مفساتم _
درک مدنلب و شلغب وت تفرگ ومرس
مداد هیکت هرجنپ هب ومرس نیشام وت

دوب دیدش حاضتفا مادردرس دوبن بوخ حملا
هکرتب هنکمم هظحل ره ماگریوم مدرکیم ساسحا

مدید و نسوس هک نادار هنوخ متفر
مرب تنوبرق یهلا +

تسه هک دوب بوخ هچ مدرک شلغب
درک زان وماهوم و مدرک هیرگ

قاتا تمس متدرب
درک زان وماهوم و شاپ ور مدیشک زارد

نکن هیرگ ملگشوخ +
هشیمن یلو هنوسا شنتفگ _
نسوس مکرتیم منکن هیرگ

سین مشیپ
هنوا ماه هیرگ لیلد االن یلو منکن هیرگ تفگیم مهب

ننکیمن هابتشا همه هگم مدرک هابتشا هرا
منزب فرح هرازب طقف

مفساتم مگب
منک یهاوخ رذع شزا

هتخس +
مارا هتخس یلیخ هشب هبیرغ تاهاب تقشع هکنیا

منکیم تکرد
مدرک هاگن شهب

میباوخب مه شیپ بشما +
مداد نوکت ومرس
دوب مقیفر نیرتهب

هشاب باالرت مترهاوخ زا هک یشاب هتشاد قیفر هی هبوخ هچ
نهفیمن و وحتلا ننکیمن تکرد اسانشناور نیرتهب هک هنک تکرد یروط

دزیم فرح و درکیم شزاون ومرس
دادیم دیما شافرح اب یلو دشیمن مک مدرد دیاش

ششیپ مرب متسنوتیمن مدرکیم رکف یروجره
متشادن وشور

هنکیم راکچ و تساجک االن مدوب نارگن یلو
مدرک هیرگ و ارکف نیمه اب

درب مباوخ حبص یاکیدزن ابیرقت
هنیچیم هنوحبص هراد نسوس مدید هک حلا وت متفر و مدش رادیب حبص

مدرک بارخ ونوتبش دیشخبب یدوب اجنیا بشید +وت
اجنیا مدموا منم تسین بوخ حتلا تفگ نادار یدمویم یتشاد وت هک مدوبن اجنیا نم هن امود _واالسالم

یسرم +
دایم منادار االن میروخب هنوحبص نیشب ایب قیفر شهاوخ _

هشاب +
هک ینکن راک چیه و یریگب لغب مغ وناز اجنیا شمه سین رارق بخ _

منک عورش اجک زا منودیمن +
یش هنک دیاب بخ _

تفگ هک مدرک شاگن یلا وس و بجعت اب
نینزب فرح هنک لوبق ات یزیرب مهب وشباصعا و یشاب شولج ردقنا شرتفد یرب دیاب زوره _

هدیم باوج ینئمطم +
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املیف هیبش هنزب تبیغ وهی دعب یشاب شولج شمه نک یراکی هکنیا ای _هرا
نسوس +هن

یدب نوشن لا حرس وتدوخ دیاب _واالوت
دایمن نوششوخ ال صا حلا یب یارتخد زا ارسپ

ینک لگشوم لگشوخ یسرب تدوخ هب دیاب امود
دایم نوششوخ باصعا ور یارتخد زا ارسپ اموس

متسین یروطنیا هک نم :ااا نادار
ریخب حبص +

زیم رس تسشن و داد باوج
هنزب فرح تاهاب نک یراکی مرظنب +

هدیم باوج ورب ولج دایم ششوخ هک ییاراک اب سامتلا و شهاوخ یرب هکنیا هن
ورب ادرف رازب االنهن یلو

ینکیم مکمک هک نونمم هشاب _
تفگ نادار هک مش دنلب متساوخیم

هک یدروخن یزیچ +
نوریب مرب ماوخیم _

تمنوسرب یاوخیم یکوا +
منزب مدق ماوخیم _هن

متشاد درد تدش هب دموا یتنعل دردرس نوا مزاب هک مرب متساوخیم
هنوخ تمس متفر و مدرک یظفادخ نسوس و نادار وزا متفرگ ومتک و قاتا وت متفر

مدید و ماشرا نامام رد مد مدیسر یتقو
هنزب فرح ماهاب داوخیم تفگ و شتمس متفر

میدش دراو و مدرک زاب ورد
نینیشب دییامرفب

شور هب ور متسشن و حلا وت متشگرب و متشاذگ ومفیک و تک وقاتا وت متفر
ندز فرح درک عورش دزو لز شیکشا هاگن اب مهب

راکنیا تباب ماوخیم ترذعم مرتخد +
یدش رصقم یکلا مهوت

هدیمن شوگ مافرح هب یلو هنم ریصقت هک متفگ ماشرا هب نم
شخبب ونم ادخوروت

درکیم شهاوخ و درکیم هیرگ
متفگ و مدرک کاپ وشکشا و متفرگ و شتسد وشرانک متفر

دوبن مرس باال ردام هیاس تقو چیه +نم
یچ ینعی هناردام ینارگن متسنودیمن چیه

مدید ناتساد نوا ندرک فیرعت زا دعب بشنوا یلو
یچ ینعی هنزیم جوم ردام هی یامشچ وت یتقو دنزرف نداد تسد زا ینارگن مدید

نیشاب هتشاد نوترانک ونوا نیتساوخیم هکنیا دوبن دب نوتراک امش
هگرزب یلیخ ششخبب هی هزات سین یدب راکنیا

ردقنا و نیریگب نوتشوغا ووت ننکیم هاگن یروط هی شهب همه و هیک شردپ و ردام نینودیمن هک یا هچب هی هکنیا
سین یدب راک نیا هش ادج نوتزا نیاوخن یتح هک نیشاب هتشاد شتسود

هنوجنرب ورامش اصوصخم هیقب لد هک سین یرسپ ماشرا
نامام هگیم هرابود نوتهب زور هی نینک رواب

تخیر کشا شلغب ووت مدرک شلغب نانک هیرگ
نراد وردام هملک نتفگ ترسح ایضعب

ننودیمن ونوشردق اه هتشرف نیا نتشاد دوجو اب ایضعب یلو
مشاب هتشاد ورایند ردام نیرتدب مرظاح

هشاب طقف یلو هنک ماوعد متنزب راب هد یزور
مراد شسود مگب شهب و هشاب

دز گنز نادار و تفر ماشرا نامام یاچ ندروخ زا دعب
مناج +
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یایم میرایب ناتسرامیب زا ور اباب میرب میاوخیم زورما مارا _
مایم هرا دوبن مساوح اباب الزا صا یاااو +

سپ تلا بند مایم نم هشاب _
ظفادخ هشاب +

ظفادخ _
تفر یهایس مامشچ و تفر جیگ مرس هک منک ضوع وماسابل ات قاتا وت مرب متساوخ

متفوین ات مداد هیکت لبم هب ومتسد
و مدوخ سکع مدرک شنشور یتقو و میشوگ تمس متفر ماسابل ضیوعت زا دعب و قاتا وت متفر هظحل دنچ زا دعب

مدید وماشرا
مدش شگنتلد دوز هچ دوب هدز کل شندید هساو ملد

هنک رکف مهب ال صا منکن رکف هک نوا جهبلا
دروخ گنز میشوگ هک مدرک سمل وشسکع

دوب نادار مداد باوج
نییاپ متفر
+سالم
یرتهب _سالم

تسین ندوب بوخ یانعم هب ندز دنخبل +
یزادنیم نیگنس هکیت هچ وهوا _

میرب نک شلو متفگ یا هلمج هچ ایگیم سار +
هشاب _

ناتسرامیب تمس میتفر
دوب هدش بوخ یلیخ اباب

تفریم هار گنشق
رهش کیدزن یوال هرب دشرارق

هتفه رخا ره نینزب رس مهب یلو هرتهب ییاهنت تفگ هنومب نومشیپ میدرک رارصا یچ ره
دوب عیلا اجنیا یاوه و با یوال تمس میتفر

دادیم مدا هب بوخ سح هی
دشیمن یرارکت مزاب شیدیدیم زوره هگا یتح درکیم هریخ شدوخ وهب مشچ هک دوب یا هزادنا هب شییابیز

هنوخ وت میتفر
ندوب یمیدق شاه هلیسو رتشیب اباب هتساوخ هب هک یبوچ یوال هی

دوب هدرک شکیش نیمه و
شور یرتک و یمزیه یراخب

میدز فرح مکی و اباب شیپ حلا وت متسشن و مدرک مد ییاچ متفر
مدرک هیکت ییاج هب ومدوخ هرابود تفر جیگ مرس هک مزیرب ییاچ متساوخیم هنوخزپشا وت درکیم درد یلیخ مرس

تفرگ ومتسد و هنوخزپشا وت دموا نادار هک
هدش یزیچ +

یلیخ هنکیم درد مرس _
رتکد میرب +

سین یزاین _هن
ادرف ورب تدوخ سپ +

مریم حاال هشاب _
هن مریم +حاال

مدادن شهب یباوج هگید و یلدنص ور متسشن
هگن یزیچ اباب هب متفگ هک هربب تساوخیم وراه ییاچ

حلا وت متفر ومدش دنلب دش رتهب مکی حملا
میتفگیم یرد ره وزا میدوب اجنوا بش ات
مبوخ متفگ وملا ح دیسرپ راب دنچ اباب

هدب حملا تسنودیم راگنا
تفگ دشو دنلب نادار

هرا هگید تسه رغصا ومع +
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تسه هرا _هرا
نم هنوخ یایب یاوخیم میرب هگید ام سپ هشاب +

مشاب اهنت ماوخیم _هن
یلیام روطره +

نوریب تفر نادار و میدرک یظفادخ
تفگ هک شتمس متشگرب دزو ادص وممسا اباب

هدب تلد حلا منودیم نیبب مرتخد +
مدیم شوگ تافرح هب هشاب تقو ره یلو یدیدن مزا یبوخ دایز دیاش

متفگ و مدرک شلغب
منوج اباب یتسه هک یسرم

مدش نیشام راوس متفر و مداد نوکت تسد شارب و نوریب متفر
مدیسرتیم ادرف زا مدرکیم رکف هار وت

یچ هشن بوخ مطبار هگا
منک راکچ

حلا طسو متسشن و هنوخ وت متفر
دشیمن یلو ماشرا هب منزب گنز متساوخ

دوب هدش گنت شادص هساو ملد
ماشرا #

هنوخ متفریم متشاد
مدوب یبصع و مدزیم داد طقف راکرس زورما

منک تالیف متساوخیم راگنا
مریگب متساوخیم ومیدامتعا یب باوج

مدوب هتسخ یلیخ مدرک زاب ورد و هنوخ متفر
مدروا رد ومتک و لبم ور متسشن متفر

متشاد وزرا و نامام زا سامت و مایپ ات هاجنپ هک مدرک هاگن ومیشوگ
دوب هدادن یمایپ و گنز چیه مارا یلو

مرب ات دوب رظتنم
مدید وشفورپ م ارگلت ووت متفر

دوب یکشم
شطسو بلق اب

مدرک هاگن دوب شلیافورپ هک وشاسکع
مدش مورا دیاش ات منک هاگن شامشچ وهب منک شلغب ات دوب مشیپ تساوخیم ملد

تفگن یزیچ نامام رطاخب ودوب تسار نامام یافرح دیاش
تفگن یزیچ نامام رطاخب

هگب تسنوتیمن نم رطاخب
مونشب وشادص تساوخیم ملد

دروخ گنز میشوگ هک قاتا وت مرب متساوخیم
دوب سانشان

دموا درم هی یادص هک مداد باوج
مینزب فرح هشیم منادار ماشرا +سالم
متسرفیم وشسردا منوخ نم هشاب _سالم

هشاب +
قاتا وت متفر و مدرک عطق ویشوگ

مدید و نادار هک مدرک زاب ورد ندز ردو هک مدرک ضوع وماسابل و متفرگ شود
وت دموا و لخاد مدرک شتوعد

لبم ور تسشن
یدموا اجنیا هکات تسه یمهم زیچ +

مارا _
؟ مارا +!

هنزب فرح تاهاب یرازیمن _
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مدب شوگ شافرح هب منوتیمن میبصع االن یلو مرازیم +
نک تسرد وتباصعا رتعیرس سین بوخ شلا _ح

مینیبب +ات
هرادن یریصقت چیه ممارا یلو یتحاران منودیم _

منیبب ومرهاوخ یتحاران و کشا منوتیمن مشردارب نم نیبب
شمنیبب رصقم منوتیمن هشاب دب شراک مردقچره

مشیمن تمحازم
شاداد نینودب ومه ردق مگب متساوخیم طقف

رد تمس تفر و منوش هب ودز دموا
شهب مدز گنز و میشوگ وت متخادنا هرادن مارا وشرامش هک ومتراکمیس و متسشن منم

نومیشپ و هتحاران مشب نئمطم متساوخیم راگنا
منیبب وشدرد متساوخیمن

رکف وت متفر و مدش هریخ فقس وهب تشلا ورب متشاذگ ومرس و قاتا وت متفر و مدش نومیشپ هک منزب گنز متساوخ
مارا #

مدیسر مدوخ هب ومدیشوپ سابل متفر و مدرک کشخ وماهوم و متفرگ شود متفر و مدش دنلب حبص
ماشرا تکرش تمس متفر مدعب

منم هگن یلو هراد شراک یکی هگب شهب متفگ یشنم هب مدیسر یتقو و متفرگ لگشوخ لگ هتسد هی هار وت
تفر و درک لوبق منوا

لخاد مرب منوتیم تفگ و نوریب دموا هقیقد ود زا دعب
لخاد متفر ومتروص ولج متفرگ و لگ هتسد

دییامرفب +
دش نم هجوتم هکنیا لثم

متفگ و نییاپ مدروا ولگ هتسد یاوخیم یچ اجنیا +
ماوخیم هرابود سناش و ششخب هی طقف ماوخیمن یدایز زیچ +

مراد راک نم ینکن تالش یکلا و یرب هرتهب _
متفگ و شور متشاذگ ولگ و زیم تمس متفر

هرت مهم تراک +
هرا _االن

دوب درس درس دوبن شاگن و شادص وت یسح چیه تسکش مبلق
هرابود منکیم تساوخرد تزا منم دش تولخ ترس تقوره سپ یکوا +

ورب مارا _
مریمن +

مریم نم یکوا _
تشگرب قاتا طسو هک تفریم تشاد

دوب هتفرگ مدنخ
هگید قاتا هی مریم نم نیشب یاوخیم تقوره ات سین یلکشم یلو یرب دیاب وت هنم قاتا اجنیا _

قاتا مودک +
نواعم قاتا _

نوریب تفر و داد نوکت وشرس تفگیم دیابن دیمهف راگنا وهی
مدروخ و متسشن دروا هوهق یشنم هک مرب متساوخیم

دوب وزرا و نامام وشدوخ سکع هک شزیم تمس متفر
هتشازن مقوب هک منم سکع

مدرک شوب و مدرک سمل دوب نوزیوا شیلدنص هب هک وشتک
یگشیمه خلت رطع نومه
مدوب شرطع قشاع

هشدوخ و مدوخ سکع مدید هک مدرک نشور وشپات پل و یلدنص ور متسشن
هرازیم ومسکع ییاج کی هرخ باال متسنودیم

شقاتا هرجنپ تمس متفر مدش دنلب و مدز دنخبل
دوب تاپ ریز رهش همه
دوب لگشوخ یلیخ
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شور حرط و هدنورپ یلیخ هی مدید هک شراک زیم تمس متفر
مدرک هاگن یکی یکی

تفریم یهایس تشاد مامشچ و تفر جیگ مرس هرابود
نوریب متفر و متشاذگ یلدنص ور ومفیک متفر

دوب هداعلا قوف شنیازید دوب یلگشوخ یلیخ تکرش هی
ندوب ندرک راک لا حرد همه
تفگ ومتمس دموا شیشنم

نیراد زاین یزیچ +
تساجک نواعم قاتا ممما _

سهنلا هت نوا +
مزیزع یسرم _

مدرکیم شاگن متشاد و مداد هیکت راوید هب هنکیم راک هراد مدید و قاتا تمس متفر
منکیم رتدب هنک جل یچره

هش میلست رخا هرب جیگ شرس ات هخرچب ردقنا
دید ونم باالو دروا وشرس دش مهاگن ینیگنس هجوتم راگنا

مداد نوکت ومتسد ومدز دنخبل
درک هگرب وت وشرس و تفرگ مزا وشمشچ هک

مینزب فرح مکی هرادن یراک هگا متفگ و یشنم تمس متفر
دوب مرس وت یرکف هی

تسشن شاجرس تفر مه یکی و ماشرا قاتا وت میتفر
هدش یزیچ +

نیریگیمن دیدج ورین امش مگیم _
میریگب یلخاد حارط دوب رارق اقافتا +

هیچ طیارش ینعی یش مادختسا دیاب یروجچ دعب _اها
راک هقباس و یحارط باال یلیصحت کردم هک شطیارش +

مرادن وشمودک چیه بوخ هچ متفگ ملد وت

نیاوخیم یچ ورین هگید بخ +
میاوخیمن یزیچ عفال هگید _

یداتفا متراک زا دیشخبب هشاب +اها
منکیم شهاوخ _هن

نم هب ندرک هاگن نودب و لخاد دموا ماشرا هک نوریب تفریم تشاد
مدز داب ومدوخ مکی و مدرک عمج وماهوم شزیم تمس تفر

اجنیا همرگ ردقچ
نوریب تفر و تفرگ یزیچ هی وشک وت زا

متفگ هک
مقشع سالتم +هب

نوریب تفر و درک هاگن پچ پچ
دوب نادار دروخ گنز منفلت درکیم درد مرس یلیخ

منوج +
ییاجک یراد رناژی رکشورادخ _

نادار تکرش +نم
رتکد یرب دوب رارق _اها
مریم حاال تفر مدای +

هشاب _
دوب ود کیدزن ابیرقت تعاس مدرک عطق ور یشوگ و میدز فرح مکی

دش منشگ تشذگ دوز هچ یااو
هتسرفب اذغ متفگ و نسوس و ناروتسر مدز گنز

باال دروا وشرس هک مدز رد نواعم قاتا وت متفر و متفرگ ور اهاذغ دیسر اهاذغ تعاس مین زا دعب
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دییامرفب +
مدروا اذغ _
مریس +

واال مروخریم مدوخ وشمه ال صا یروخب وت متفگن _
مروخب صرح دیاب متندروخ اذغ رس
فوووا هگید مدش ناوختسا بوچ
درکیم هاگن مهب تشاد بجعت اب
مدزیم رغ متشاد سفن هی منم

مدیچیم ولیاسو متشاد ندز رغ اب نامزمه و یلدنص وور متسشن
دش مک مندز قن مک ومک ندروخ هب مدرک عورش

هگرب وت شرس مدید هک مدرک شاگن
هنکیمن یهجوت چیه ارچ ایادخ

هنکیم مخرس شرباربرد خی هوک
و قشاق دموا هک مدروخیم و ماشرا یاذغ متشاد دش مومت مدوخ یاذغ دوبن مساوح ال صا مدروخیم یروطنیمه متشاد

تفرگ مزا
متسد ور ینومیم یروخیم یدایز هسب +

یتشاد مرظن ریز _وت
تفگ و دنودرگب وشاگن

سین ناروتسر اجنیا تنوخ ورب وش دنلب +
یروخیمن _وت
+هن

یچ مکی _
هن متفگ +

یکوا _
متفگ رد مد هک متفریم و مدشیم دنلب متشاد

یتشاد مرظن ریز یلو
هرابود شقاتا وت متسشن و نوریب متفر و مدز دنخبل

مدش صخت یارتخد نیا هیبش
اعقاو دوب هتفر رس ملصوح مدادیم نوکت وماهاپ متشاد و مدوب هتسشن زیم ور

متفگ و سنلا وت متفر
نیرادن تحارتسا تقو امش

هگید عبر هی میراد +
_اها

هک مدرک هاگن نوشهب دنخبل واب نوشتمس متفر ننکیم راک نراد رتخد اتدنچ مدید هک میدزیم مدق سنلا وت میتشاد
ندرکیم راک نتشاد

ندرک وسالم ندرک هاگن مهب
مدیسرپ نوشراک هرابرد وساالت یرس وهی مدرک سالم منم

تفگ هک مدینش و ماشرا یادص
دیشابن هتسخ تحارتسا تقو +

شقاتا وت تفر و درک هاگن مهب مشدعب
تفگ هرتخد هک مدرکیم هاگن شنتفر هب متشاد

نیایم مهامش تحارتسا باال میریم +ام
باال میتفر و مدرک لوبق و مدز دنخبل یلا حشوخ اب

باال ندموا هموناخ وهی ماشرا مدید میتسشن هکنیا زا دعب
متفگ و مدرک هاگن شیشنم هب

هیک هموناخ نوا +
نایم مهب یلیخ یلو هکنیا لثم دیدج اراد ماهس زا یکی _واال

+ایک
ینابرق مناخ و یناساس _اقا

سین روطنیا مرظنب +
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درک هاگن مهب ماشرا
شولج هزیرب شاهوم دوب هدش ثعاب داب

تسشن هنز نو ارانک و تفر
مشاب اجنوا متسنوتیمن

هنکیم یراکی هدش منم صرح زا مدوب نئمطم
نییاپ متفر و مدرک یهاوخرذع همه زا عیرس
مدرمیم متشاد دردرس زا هک متسشن یلدنص ور

درب مباوخ یروجچ مدیمهفن و مداد هیکت ومرس
همور ماشرا تک مدید هک مدش دنلب باوخ زا مدردرس اب

مدیشک تسد وشاهوم شرانک متفر و مدش دنلب هدرب شباوخ یلدنص ور مشدوخ
مدز باوخ هب ومدوخ و میلدنص ور متفر عیرس هک دشیم دنلب تشاد

هظحل دنچ دعب
مدش شندش دنلب هجوتم
دوب کیدزن ابیرقت شادص

رتخد یدرک منووید +
مشاب رود تزا منوتیم هن تمشخبب منوتیم هن

مرفنتم تزا ای مراد تسود منودیمن
منک تراکچ

یدرک منووید مگیم ایب
منزیم فرح تاهاب باوخ وت مراد

ادخ یا
دشو هجوتم منک رکف هک متسب عیرس و مدرک زاب وممشچ مکی

تفگ و درک فاص وشادص
ال صا تسین ششخب لباق تراک یلو

تمشخبن ات هشیم ثعاب رتشیب و هرخسم یلیخ متاراک نیا انئمطم
تمشخبیمن لک رد

دوب هتفرگ مدنخ
شراک زیم تمس تفر مدید هک مدش شندش دنلب هجوتم و مدرک لر تنک ومدوخ یلیخ

مدوب باوخ ثمالاتاالن هک مدش دنلب هزایمخ ابحتلا منم
دوب بش هن تعاس مدرک هاگن تعاس هب

مدیباوخ ردقچ ادخ ای
هنکیم هاگن مهب هراد مدید هک مدرک ماشرا تمس وملک

متفگ و دیدزد وشاگن مدرک شاگن هک نیمه
ینکیم رارف یروجنیا تسین مرج ندرک هاگن +

مدرکیمن هاگن وت هب _نم
تمع نوج متفگ مورا

تفگ هک مدش دنلب
شابن نارگن منکیم وراک نیمه _ هنوخ یرب هرتهب +

هبوخ +
متفگ ییوهی هک مرب متساوخیم

همنشگ +
متفگ و متسشن شرانک یلدنص رانک متفر مدرک شاگن و متشگرب

هتسرد ما هبیرغ وت هساو نماالن نیبب +
یدیمهف هک هبوخ _
ممارا نم +سالم

مداد همادا هک درک ماگن یلا وس
ماش هی هب منک نوتتوعد هرتهب میش تسود مینوتیم +

هنووید _
اه هنووید هگب هدش انشا شاهاب هزات هک یتسود هب مدا هتشز یلیخ +

تسین _
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سیسخ هچ هروخب ماش یتسرفب ییاهنت یاوخیم ور هدش انشا تاهاب هزات هک یلگشوخ نیا هب موناخ +هی
یریم مدب ماش _

مریگیم میمصت ممما +
نرایب یاوخیم یچره نزب گنز ریگب _

مینزب مفرح +
_هن

سپ مدب شرافس مهوت یارب هشاب +
_هن

یدروخن مراهان +
متفگ هک تفگن یزیچ

نیدروخ هلگشوخ هموناخ نوا شیپ مدیاش +
متفگ و درک ماگن یلا وس

اه هفیح نیایم مهب یلیخ هللا شام +
منکیم تقد رتشیب ادرف اعقاو _اا

+ورپ
هشاب هدنیا رکف هب دیاب _مدا

هشب شنز دایب هک هدب رظن هگید نز هی هرابرد دیابن هشاب یبصع متسد زا مردقچره مدوب هدرک ضغب
متفگ ضغب اب

یشاب هدنیا رکف هب یراد تسود یلیخ +ااا
ارسپ امش راک شاب هرتخد نوا اب ورانک رازب ونم شهب مگب منوتیمن مهابتشا هی رطاخب عیرس ورب ورب ال صا عهیلا هبوخ

هنیمه نوتمه
تسین یچیه اهامش یارب یلو ههانگ نیرتگرزب ام یاه هابتشا
ینعی تساو مرادن شزرا ردقنا یدیمن شوگ ممافرح هب یتح

تدنیا لا بند یداتفا نوماوعد دعب زور هی هک یلیخ هن مدب یلیخ
مدرکیم هیرگ متشادن سفن هگید

نوریب تفر مخا دشواب نومیشپ شدعب درک زارد وشتسد مدرک هاگن شهب
درک شومارف دوز ردقنا ینعی

هدب مصرح تساوخیم ای
مزیرن وردام هی کشا هک دوب نیا مهانگ

منکن ادج شچب وزا ردام هی
تداوناخ هشب ات یسک اب یشاب هتشاد ینوخ دنویپ دیاب امتح هگم

تشاذگ مک شساو یچ نز نوا
نیمه داد هانپرس شهب طقف

هدیمن هگید تصرف هی مهب ارچ
نکن هیرگ تفگن یتح هک هدش سح یب مهب ردقنا

درکیم ملغب و مزیرن کشا تفگیم بقالهک نوا
دش مومت یچ همه کیچوک هابتشا هی اب

دش مومت شمه اراک نوا افرح نوا
درکیم درد هزادنا زا شیب مرس مدروخ و متخیر با مدوخ یارب متفر

متساوخ نیشام و یسکات مدز گنز
هدش مخ زیم هی ور مدید هک نوریب متفر و مدرک عمج وماه هلیسو

مدش یسکات راوس و نوریب متفر و مدرکن مه یظفادخ
دوبن بوخ حملا
تساوخیم وشلغب ملد

هن هدب یلیخ قشع
ندرک هیرگ و یتخبدب ینعی قشع راگنا
دایم بوخ یازور یزور هی نگیمن هگم

نایمن ارچ ناجک
منزب دنخبل ومدنخب هفقو یب نم دیابن ارچ

مدلب و ندوب داش منم مدب نوشن ایند هب دیابن ارچ
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مدب نوشن ومیزوریپ و مسیاو منوتیمن
دایمن ششوخ نم زا ایند
هرادن تسود ونم سکچیه

مقشع یتح
مقشع هه

هنزب فرح هگید یکی اب شدنیا وزا تقشع رانک ینیشب جهبلا
ماشرا اقا هن یلو

ینک یگدنز ینوتیمن یتح نم نودب منودیم هکنم
دوبن یروطنیا حتلا یتسنوتیم هگا

یراد مسود منودیم
یدیمن هگید تصرف هی ارچ یلو

ششخب هتخس ردقنا ینعی
ماشرا #

مدرک راکچ نم
هنک متنعل ادخ

منیبب وشکشا متسنوتیمن درکیم منوغاد تشاد شیرگ
مدش شیرگ ثعاب مدوخ هنکن هیرگ متفگیم هک ینم

متفگیمن یزیچ و مدشیم الل شاک یا
مدش نیشام راوس و متفرگ وموتلا پ متفر

لحاس تمس مدرک تکرح
مدرک هاگن ایرد هب

دش یچ
دش یروطنیا ارچ
هتخس یلیخ ییادج

ینزب فرح شاهاب ینوتن یلو ینیبب وتقشع هکنیا
هرخسم یزابجل و رورغ نیا رطاخب

ما هتسخ
متحاران شزا مبلق وت زونه یتقو شمشخبب منوتیمن یلو

هرتهب هشابن مشیپ هشب تحاران مزاب هنکمم هشاب مرانک منودیم یتقو
منک کرد منوتب دیاب لوا

ماجک منودب
هشب هرارق یچ

منک شتیذا رتشیب منوتیمن
ومادرد منکیم خیلا شرس مراد و هرادن یریصقت چیه مدیاش

هشیم هیبنت هراد نوا یلو مراکهانگ نم
هشاب تساجک وزا یک ال صا هنودیمن و هرادن هتشذگ هک یکی اب داوخیم شلد یک

همشیپ مزاب هلئسم نیا نتسنود اب رتخد نوا
نوششیپ و هشخبیم ور همه هک یرتخد مارا

نارگید هب هدیم وشدوخ یداش و هنکیم هیلخت ونوشامغ راگنا
هشیم ناتساد هدب مدا نوا مزاب یلو

مارا #
نسوس مدز گنز و هنوخ متفر

مشاب اهنت متسنوتیمن
هروخب هصغ منوا هرود نیا وت هشاب دب شارب دیاش متفگ یلو منزب گنز مه یلد هب متساوخیم

شمدیدن ال صا هدش هلماح یتقو زا
شهب متفگ کیربت و مدز گنز طقف

مدید و نسوس هک مدرک زاب وشتمس متفر رد یادص ندینش اب
نیدرک اوعد زاب هدش یچ +

هرادن متسود نسوس _
نسوس لغب وت مداتفا نانک هیرگ



378

تفگ و لبم تمس مدنوشن و تفرگ ومتسد
هدش یچ وگب لوا زا بخ +

تفگ و متفگ و ناتساد
مدب لیکشت ومدنیا ماوخیم وت اب مقشع هرا هگب یتشادن عقوت مناخ بخ +

یعیبط نیا و هتحاران تتسد زا نوا
مراد تسود تفگیم باوخ عقوم یگیمن هگم

مراد تسود تفگن _
دوب نیمه شروظنم فوووا +

یدرک یبوخ راک یلو یچیه هک ینزب اج دوز افرح نیا اب هشاب رارق هگا
هنکیم یتشا تاهاب دایم و یشب تحاران داوخیمن هراد تسود نوچ منوا هشب تیتحاران هجوتم یروطنیا دیاش

هنک ادخ _
هدموا شرس هب یچ نیبب درکیم هرخسم ور همه هک یمارا ایادخ روشب وتتروص و تسد ورب وش دنلب +

نیمز ور مداتفا و تفر یهایس مامشچ و تفرگ درد یلیخ مرس هک مدش دنلب وتفرگ مدنخ

منک زاب ومامشچ متسنوت مدز کلپ راب ونچ اب
دوب نیگنس ماکلپ درکیم درد مرس یلیخ

دش قاتا دراو نادار دشو زاب قاتا رد عقوم نومه هک مدوب ناتسرامیب وت راگنا هک مدرک هاگن و مرود
تفگ ومشیپ دموا دنخبل اب

اموناخ موناخ نیدش رادیب بجع +هچ
هدنچ تعاس هگم مدیباوخ ردقچ _

یشوهیب ابیرقت هتعاسراهچ االن مدرک یخوش +
تعاسراهچ _

وداالن متعاس +هلب
لخاد دموا نسوس دشو زاب قاتا رد

ملگشوخ یدش رادیب +سالم
هنزب فرح تاهاب داوخیم رتکد نادار

تسشن نسوس و نوریب تفر نادار
نادار #

لخاد متفر ندز رد زا دعب و کشزپ قاتا تمس متفر
رتکد یاقا +

دیتسه یرباص ضیرم هارمه دییامرفب _
+هلب

بخ نیشب دیماان مافرح ندینش زا دعب ماوخیمن دینیبب _
مشیم نارگن مراد +

هراد نوخ ناطرس امش رهاوخ دینیبب _
نینئمطم هرادن ناکما یچ +

ندوب نوخ مک هکنیا اب نداد تسد وزا ندرک ادها یدایز نوخ تقو دنچ نیا وت نوترهاوخ _
تسه نامرد لباق یلو هتخس یمکی نوشیضیرم نوشیا

هدب تسد زا وشدیما دیابن ضیرم طقف
میدب ماجنا دیاب یراکچ +

هشب رود ضیرم زا تسه سرتسا و مغ و درد یچره دیاب _
هرتهب نریگب رارق نامرد هرود وت رتعیرس هچره

نیدب حیضوت شمارا اب ضیرم هب وعوضوم نیا رتعیرس هرتهب و
نونمم +

ماج زا مشب دنلب یتح متسنوتیمن
دیخرچیم مرس رود ایند

هدش ضیرم مرهاوخ هنودی
متفرگیم شاج نم شاک یا

هدش یروطنیا اباب هب نوخ رطاخب هک مدرگب شرس رود یهلا
نک شکمک تدوخ ایادخ
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مدرکیم اعد طقف و متفرگ متسد وت ومرس دیکچ ممشچ هشوگ زا یکشا هرطق و متسشن نوریب یلدنص ور متفر
مگب شهب یروجچ

منک راکچ
دوبن هگید نیا زا رتدب

هسریم یک یتنعل شوخ نایاپ نیا
یچ هشب شیزیچ هگا

یچ منیبن ومرهاوخ هگید هگا
مونشن وشانتفگ شاداد یادص منیبن هگید وشلگشوخ یامشچ نوا هگا
هنومب هدنز نوا ات مدیم ومدوخ نوج هشب هگا یتح منکیم یراکره

هراد یهانگ هچ مارا
هشکب رجز دیاب یروطنیا هک هراد یهانگ هچ

هصغ همه نیا تسین شسب
دمویم دیاب مه یرامیب نیا االن یتخبدب همه نیا

مدرک ادیپ ومرهاوخ هزات نم
یچ ینعی نتشاد رهاوخ مدیمهف هزات

منوتیمن مدب شتسد زا منوتیمن
نوریب دموا نسوس و قاتا تمس متفر

تفگ یچ رتکد نادار +
هباوخ مارا _

+هرا
نوریب میرب _

میتسشن تکمین ور نوریب میتفر و تفرگ ومتسد ینارگن اب
هتفگن یبوخ زیچ رتکد +

_هن
ضیرم مارا _ هدش یچ +

یضیرم +هچ
نوخ ناطرس _

یچ +
ینکیم یخوش یراد هرادن ناکما

مدرک هاگن شهب
دوب کشا زا رپ شامشچ و دوب هدرک ضغب

هرادن ناکما +
هراد مینیبیم _عفالهک

هدرک یسررب هابتشا رتکد دیاش +
هتدای و شادردرس _

شجیگرس
شاندرک بت

دشیمن بوخ هک شیگدروخامرس
دوب عالمئ همه انیا

هش نامرد ات میگب شهب رتعیرس هچره دیاب هدش فیعض یلیخ شندب هتبثم مششیامزا
یدب ماجنا الهمز یراکره +هرا

یگیم متاباب هب
ادخ یا هگید دایب میگب دیاب _

تفگ و داد هیکت موزاب هب وشرس و تفرگ ومتسد
منکیم هشاب المز یراکره منومیم ترانک +

میدش دنلب هقیقد دنچ زا دعب و مدیسوب وشرس
مدرکیم روج و عمج ومدوخ دیاب

هنکیم هاگن نوریب وهب هتسشن مدید هک قاتا باالوت میتفر
دز دنخبل و درک هاگن مهب و تشگرب ماپ یادص ندینش اب

میریم +یک
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مگب تهب یزیچ هی دیاب یلو منودیمن _
یچ هشاب +

دش دراو رتکد هک مگب متساوخ
دیلا حرس یرباص مناخ +

مبوخ رتکد _هرا
+عهیلا

مرب منوتیم _
تفگ و درک هاگن مهب رتکد

هرادن یلکشم +هرا
نونمم _

تفر و داد نوکت وشرس
مگب متسنوتیمن

متشادن ور اه هلمج نیا نتفگ تردق راگنا
منیچب مه رانک وراه هملک دوب تخس

لخاد دموا راتسرپ هک نوریب مرب متساوخیم
نرب رتکد شیپ صیخرت لبق یرباص مناخ +

تفگ و نسوس و نم هب درک هاگن مارا
هشاب +

هگب شهب تساوخیم امتح
مدش دراو مدز ورد رتکد قاتا تمس متفر

دییامرفب +
نیتفگ و مارا رتکد _اقا

الهمز منوخ هنومن وهی هرادن یتیساسح مسرپب دیاب هک مدب شهب وراد یرس هی ماوخیم +هرا

_اها

مگب نوشهب ادرف منوتیم نم شنتفگ هنوتتخس هگا یرباص یاقا +

ور هلئسم نیا مدرکن کرد مدوخ زونه نم مساو هتخس یلیخ منودیمن _

منکیم تبحص نوترهاوخ اب ادرف نم منکیم نوتکرد +

نونمم یلیخ _

دمویم تشاد مدید و مارا هک نوریب قاتا زا مدموا
تفگ نسوس هک قاتا وت تفر

هگب داوخیم +

نریگب مه هگید شیامزا اتدنچ رارق منک رکف شهب نگیم ادرف _

+اها
نوریب دموا هبنپ شتسد باالوور نیتسا اب مارا هقیقد دنچ زا دعب هک میتسشن ناتسرامیب یلدنص ور

میرب بخ نم:

مارا هنوخ تمس میتفر و نیشام تمس میتفر
هنوخ تمس متفر منم هشاب ششیپ دوب رارق نسوس

مارا #
مدروخ با و لا چخی رس متفر دمویم مباوخ یلیخ هنوخ مدیسر
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حلا وت تسشن و درک ضوع وشاسابل تفر منسوس

ماشرا شیپ تکرش مریم و رتکد مرب دیاب مه ادرف هرادن یلکشم هگا مباوخب ماوخیم +نم

باوخب مزیزع هشاب _
مباوخیم شدعب منیبیم ملیف منم

رتکد شیپ یریم دنچ تعاس ادرف
دایز لا متحا هب ارونوا جنپ تعاس بورغ +

مایم منم هشاب _اها

مریم مدوخ سین +هنالمز

ریخب بش یکوا _

ریخب بش +

درب مباوخ تشلا ورب متشاذگ ومرس و مقاتا وت متفر

مدش دنلب یدب دردرس اب حبص

نادار تکرش تمس متفر ومدیشوپ وماسابل
رتکد متفریم دیاب مبورغ

داداال نوکت وشرس یسکات هدننار هک مدرکیم شزان متشاد زان رسپ هی هب دروخ ممشچ هک مدیدیم و مدرم و مدوب هار وت
ما هنووید نم هنکیم رکف ن

تکرش تمس متفر و مدش هدایپ ندیسر دعب و مدز یدنخبل
راک قاتا وت متفر و مداد باوج زاب یور اب منم تفگ ریخب حبص ومشیپ دموا شیشنم مدورو اب

+سالم
_سالم

یلدنص ور متسشن
قاتا وت دموا شنامام هک مرایب رد ومتک متساوخ مدرک هاگن شهب

درک سالم مرگ و درک شلغب مماشرا ماشرا شیپ تفر و داد باوج یدرس هکاب مدرک سالم شهب
مرسپ تمنیبب مایب رازاب مرب هکنیا لبق متفگ +

یدرک یبوخراک _
مرب تنوبرق +

شمدرک راکچ هشچ نیا ایادخ دنودرگرب وشور هک مدز یدنخبل ومولج تسشن
تفر ندز فرح مکی زا دعب

نیدش یتشا + متفگ و مدرک ماشرا تمس ومور
هراد یطبر _

متفگ دوب مولعم هک یتحاران واب مدرک ضغب دش دب حملا یلیخ یلو ارچ منودیمن
منودب متساوخ +
میدرک یتشا _هرا

دوب رتشیب تردام زا نم هانگ +
مدیشخب دش دب شلا ح بشید هکنیا رطاخب طقف ومنامام _

میتشاد مهافت جبلا +هچ
مدیمهفن _

مریم نم سین مهم +
درک هاگن مهب

مدوب هدرک ضغب
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درکیم درد یلیخ ممرس مرب هار متسنوتیمن
قاتا زا نوریب متفر

دوب رتشیب مهانگ یلیخ نم ینعی
هنکیم یروجنیا هک متیمها یب شساو ردقنا ینعی

یچ ینعی ایادخ
مراد شسود یلیخ مراد شسود نم مریمیم نوا نودب نم

مشب اهنت رازن شنریگب مزا رازن
مدرکیم هاگن ایرد هب متسشن یلدنص وور لحاس تمس متفر

هدیم مهب وشیداش و هریگیم ومامغ مدرکیم ساسحا
مدرک رکف نومبوخ یازور وهب متسب ومامشچ

مدزیم دنخبل و متخیریم کشا
ندرگرب انوا همه یزور هی هشیم

هنک زان وماهوم و شلغب وت مرب هرابود هشیم
یموناخ هگب مهب

مقشع هگب
ورازور نیا ماوخیم تزا ایادخ

ماشرا #
مدش دنلب هقیقد دنچ زا دعب مارا نتفر اب

شلا بند متفر
درکیم درد تدش هب مبلق
مدیباوخن ال صا بشدنچ نیا
دوب ششیپ مرکف شمه
دایز یلیخ مدوب شقشاع
منک راکچ متسنودیمن یلو

ملقع ای مدب شوگ ملد فرح هب
هتسرد مودک ال صا

شماوخیم ردقچ مشقشاع ردقچ مگب وشولج مرب تساوخیم ملد مدیمهفیمن یچیه
هرتشزرا اب مساو همه زا مگب شهب

شیرود زا درکیم درد مبلق هدوبن هک زور دنچ نیا وت مگب
یدرددب ندزادص شمسا اب یهابتشا ور همه

ندید ونوا و نتفر اجره
ندز دنخبل ییوهی و نتفر رکف ووت نتسشن اجی

هدب یلیخ انیا
لحاس ور هبور یلدنص ور تسشن مدید هک شلا بند متفر

مدش نومیشپ یلو ولج مرب متساوخ
مدرک اشامت وشخر مین و نیمز ور متسشن

متشاد زاین شهب تیاهنیب منک شلغب مرب تساوخیم ملد
دش دنلب مدید تعاس دنچ زا دعب

دش یسکات راوس و نوبایخ تمس تفر مدید هک مرانک تخرد تشپ متفر ومدش دنلب عیرس
تکرش تمس متفر منم

مارا #
دروخ گنز منفلت هک مدش یسکات راوس

دوب یلد
یشوگ وت دیچیپ شی ژ رنارپ یادص هک مداد باوج دوب هدش گنت یلیخ شساو ملد

مقشع +سالم
یبوخ مزیزع _سالم
تفرعم یب مرب تادف +

تفرعم یب ارچ _
مشیپ یایب یاوخیمن +
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منکیم تسرد ومرسپ قاتا مراد
هرسپ _
+هرا

تشیپ مایم بش مرب شنوبرق یهلا _
دایم منسوس ایب هشاب +

مزیزع هشاب _
دایب وگب مماشارا +اقا
هراد راک مکی نوا _

هنزیمن فرح نم فرح ور مگیم شهب مدوخ +
هرتهب داین هغولش شرس مکی یلد _هن

تمنیبمیم بش یچیه سپ هشاب +اها
شاب نم رگیج نوا و تدوخ بظاوم مزیزع هشاب _

ظفادخ شنوج خهلا مشچ +
ظفادخ _

مداد هیکت هشیش هب ومرس و مدرک عطق ویشوگ
هشاب بوخ شلا ح نومیکی اللق ترکش ایادخ

شلا ح هبوخ یلیخ ازورنیا شلا ح منسوس هتبلا
نیمه منادار

نشوخ میگدنز یامدا همه بوخ هچ
مدز یدنخبل

مساو دوب ورناژی دیما هی نیمه
دوب میلا حشوخ نوشیلا حشوخ

نادار اصوصخم
مرخب هلیسو مکی ات یرپوس وت تفر مدش هدایپ یسکات زا

دوب نادار دروخ گنز میشوگ هک نوریب مدموا ندرک باسح زا دعب
مناج +

یجبا _سالم
یشاداد +سالم

یبوخ ربخ _هچ
یبوخ وت مزیزع یسرم +
ناتسرامیب یتفر مارا نونمم _

هگید مکی مریم هن خخخا +
شاب تدوخ بظاوم مرب تنوبرق هشاب _

مشچ +
یلد هنوخ هساو تلا بند مایم مدوخ مبش _

یسرم هشاب +اها
ظفادخ منکیم شهاوخ _

ظفادخ _
متفرگ شود متفر و متشاذگ شاجرس و لیاسو هنوخ تمس متفر و مدرک عطق ویشوگ

تخت ور متسشن
دوب راهچ ابیرقت مدرک هاگن وتعاس مدوب هتسخ

نوریب متفر و مدرک ضوع وماسابل
متفر هدایپ نیمه هساو دوب کیدزن ناتسرامیب
متشاد زاین نتفر هار هب یدایز تقو دنچ نیا

داد نوشن مهب و تساجک کشزپ قاتا مدیسرپ راتسرپ وزا مدش دراو و مدیسر
دییامرفب تفگ هک مدز رد متفر

هنکیم ضوع وشاسابل هراد مدید هک لخاد متفر
ینعی مدیسر رید
دییامرفب دیشخبب +
منکیم شهاوخ _
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هتسرد مناخ مارا بخ +
ممدوخ _هلب

متخبشوخ مراشای +نم
روطنیمه منم _

نریپ ارتکد مدرکیم رکف هشیمه دوب ینووج رتکد هچ
باذج یلیخ یکشم یامشچ اب دنلبدق درم هی

دوبن یبشید رتکد نوا
دمک هی تمس تفر

دوب دیفس مکی شاهوم ولج و دوب هتخیر مهب مشاهوم
دوبن دب لک رد

مینک تبحص نوریب میرب دیقفاوم هگا مناخ مارا +
تسین یلکشم _هن

دییامرفب سپ +
دموا مرانک منوا و نوریب قاتا زا متفر
میتسشن و ناتسرامیب کیدزن هفاک میتفر

نیدب مهب یلوق هی دیاب شلوا یلو منک تبحص مهم یلیخ زیچ هطبار رد نوتاهاب ماوخیم نم بخ +
دزیم روش ملد مدوب نارگن یمکی و مدوب هدرک بجعت

تسه یچ یلو هشاب _
دیماان و نیشن تحاران مفرح دعب هکنیا +

رتعیرس نیگب هشیم _
هنکیم تفرشیپ یضیرم نیا ندش دیماان و یتحاران هکاب نیراد یضیرم هی امش +

همس نوتساو یتحاران و مغ ینعی
مینک لح ور یضیرم نیا اه لمع اهو شور اب مینوتیم و

یضیرم _هچ
دیراد نوخ ناطرس امش +

دوب هدش درگ بجعت زا مامشچ
دوب هدموا دنب مسفن

منک هیرگ متسنوتیمن و دوب هدیبسچ یزیچ وهی مولگ
دیبوخ یرباص مناخ +

منزب فرح متسنوتیمن راگنا
مگب میتحاران زا مگب یزیچ متسنوتیمن

یچ ینعی ایادخ
قلطم یهایس و تفر جیگ مرس هک مشب دنلب متساوخ

ماشرا #
ارچ منودیمن دزیم روش دب ملد هک مدوب هسلج طسو
مدروخ دوب با شوت هک ومناویل دوبن بوخ الحملا صا

دایز متشاد سرتسا
دیشک ریت مبلق هک شمریگب مرب متساوخ نییاپ داتفا هک دوب متسد وت راکدوخ

دمویمن باال مسفن
درکیم درد مبلق تدش هب

نوریب متفر هسلج زا یهاوخرذع واب مدش دنلب
دروا با مساو تفر یشنم هک یلدنص تشپ متسشن و متفر مراک قاتا وت

متشاد هروشلد مزاب یلو دوب هدش رتهب حملا مدروخ هک یصرق و با ندروخ زا دعب
دوب یچ هساو منودیمن

مارا #
دوب هتفرگ و متسد و دوب مرانک منسوس مدید مرس وباال نادار هک مدرک زاب ومامشچ

یجبا یبوخ یدموا شوهب مارا +
طقف هنکیم درد مرس مبوخ _هرا

هیعیبط : رتکد
نشب جراخ همه تساوخ رتکد
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مشیپ تسشن رتکد و نوریب نتفر نسوس و نادار
نیروخن هصغ و نیشن تحاران دوب رارق یرباص مناخ +

هشیم هگم _
میتسین هار رخا +هرا

نداش و وسالتم ننکیم ونوشیگدنز نراد االن یلو نرتدب امش وزا نامش لثم هک رامیب نارازه و میراد راک هار اترازه
منک راک _هچ

نیشن دیماان و نیشاب داش +
نوتشیپ هک نینک هاگن تسود هی لثم شهب

اه هشوخ نوتلد _
+هرا

مداد تسد زا یروجنیمه ومردام نم نینیبب
نیمردام یناوج هیبش تیاهنیب امش

بخ منکیم ینومب هکنیا هساو دایبرب متسد زا یراکره
میشیم تبمال ارچ یلو مفساتم _

یرامیب نیا یثرا اه عقوم یضعب +
هشاب هتشاد ور یضیرم نیا هک تسه نوتداوناخ وت یسک

مرادن ینوخ هداوناخ ال صا نم دموا مدای هک هن مگب متساوخ
مراک و سک یب جهبلا هه
هرادن یا هتشذگ هک یسک

منودیمن _نم
منک نوتتحاران متساوخیمن دیشخبب +

نم _هن
متشاد شهب نانیمطا سح هی شمدوب هدید هزات هکنیا اب یلو مگب متسنوتیمن

نیک مردپ و ردام منودیمن _نم
نوتردارب یلو +

نتفرگ اجنوا زا ونم و مدوب هاگشرورپ هی وت _نم
دوب یروج هچ متشذگ مدیمهفن تقو چیه

مشخبیمن ومردپ و ردام تقو چیه
ینک نوشادیپ یتساوخن +

ندرک توف مشیپ هلا سدنچ هاگشرورپ وت یلوپ یب هساو نتشاذگ ونم _
نوشزا یتحاران +

ندرک مورحم میعقاو هداوناخ نتشاد زا ونم نوچ یلیخ _
مفساتم +

تقو همه نیا دعب هگید مدرک تداع سین یلکشم _هه
ندوب روبجم دیاش یلو +

منودیمن دیاش _
بلطم لصا رس میرب بخ مینکن تبحص انیا هرابرد هرتهب +

دییامرفب _
تفگ و مهب دز وشاتسد

یرباص مناخ نیقفاوم مهاب میدب شتسکش دیاب +
میراد شیپ رد گرزب گنج هی

مارا _
؟ میرب مارا +!
متفگ ومدیدنخ
همارا ممسا _هن
منودیم هلب +اها

دایمن مشوخ مریپ راگنا یرباص مناخ نیگیم یتقو _
تفگ و تسشن یلدنص ور

هگب ومیلیماف یسک دایمن مشوخ ال صا منم جبلا +هچ
مارا مراشای _نم
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راشای متخبشوخ +
لخاد دموا نادار و نوریب تفر درک هک ییاه یریگشیپ و یضیرم هرابرد ندز فرح یمک زا دعب

متفگ و مدز دنخبل شهب
بشنوا یتفگن مهب ارچ +

دیشخبب متسنوتن _
مزیزع ترسادف +

متفگ هک تسشن منسوس و مشیپ تسشن
یلد هنوخ میرب هرارق بش مشیم صخرم یک مدیسرپن راشای +زا

تفگ و درک ماگن گنگ نادار
راشای _

دوب قاتا وت هک یرتکد +
مسرپیم شزا _اها

تفگ نوسوس و نوریب تفر
تفگ ایچ بخ +

باسح دحو رناژییب هی راگنا هدیم هیحور مدا هب یبوخ رتکد اعقاو یچیه _

تفر مدای میضیرم اعقاو هک یروجی
هبوخ یلیخ نداد دیما یبوخ رتکد هچ بوخ +هچ

دیشخبب یدش هتسخ موهوا _
هیفرح هچ نیا هنووید +

ینکیم یروجنیا مرهوشرهاوخ نوچ وگب وشتسار _
تفگ و دیدنخ
مدوبن بقال +هکن

یدنخب دیابن ترهوشرهاوخ ولج ایح _یب
حاال بخ +

مدنودرگرب هرجنپ تمس ومرس و میدیدنخ
دوب هتفرگ ملد

هشاب اجنیا ماشرا تساوخیم ملد
هنک ممورا نوا تساوخیم ملد

هن یلو
مشاب شاهاب منوتیمن

هشب رفنتم مزا یروجنیمه دیاب
هشب رتشیب مدیاش

هشکب رجز منوا ماوخیمن
تفگ نسوس هک ممشچ زا دیکچ یکشا هرطق

ینکیم رکف ماشرا +هب
هشیمه _

هشیم تسرد مرب تنوبرق یهلا +
هشب تسرد ماوخیمن هگید _

مزا هشب رفنتم مشیپ دایب دیابن
ارچ +

یچ مدنومن هدنز عقوم هی _هگا
هشب تحاران ماوخیمن

هرتهب یروطنیا هشب دیماان ماوخیمن
نراد دیما تفگ رتکد هزات هنکن ادخ +

نیمه مراد شسود _:)
درک ملغب نسوس و مدرک هیرگ

هراد دوجو یرود شوت قشع هشیمه ارچ _
میرادن مغ نودب قشع ارچ

نشاب شوخ شرخا ات لوا زا همه هک میرادن یقشع ارچ
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هتسخ نسوس ما هتسخ
مرازب دیابن یلو هشاب مشیپ داوخیم ملد

هشابن یلو شیاوخب هکنیا ایند سح نیرتدب
یمهفیم

قاتا وت دموا نادار و نوریب مدموا شلغب زا هظحل دنچ زا دعب
میرب داد هزاجا رتکد بخ +

بوخ _هچ
دنک متسد وزا مرس و میدش تکاس راتسرپ ندموا اب

تفگ و درک زارد نم و نسوس هب وور تفرگ وشتسد ونومتمس دموا ندار و مدش دنلب منم
اه هکلم دیدیم راختفا +
میتفرگ وشتسد و میدیدنخ

یوار #
درک رکف مارا وهب شقاتا هرجنپ تمس تفر راشای

دوب شردام هیبش تیاهنیب هک یسک هب
شاهراتفر

شادص نت
نوشنیب دوب تهابش یلیخ

ندیدنخ عقوم شپل چلا یتح
هنک مک وشادرد مکی تساوخیم مارا ندرک بوخ اب دیاش

وشازیزع نداد تسد زا درد

دوب هدرک وشردام یاوه شلد
هشاب ششیپ تساوخیم شلد

دوبن یلو
مارا #

هبدالمار نگن یچیه متفگ نسوس و نادار هب هک میدوب دالمار هنوخ کیدزن

درک لغب و هسوب قرغ ونم یلد نومندش دراو اب
هزیرب ییاچ تفر دشو دنلب تخبدب ناسحا و مرانک تسشن یلد هک میتسشن و ییاریذپ تمس میتفر

یشکیم یراگیب هراچیب االنزا نیمه +زا
هدیمن هزاجا شدوخ اباب _هن

هچب حاال تسه یچ +
ولوقود _

ینکیم یخوش +
هرسپ مچب سین ولوقود _هرا

شلا خ قشع رسپ هدزاش وووا +
یریگیمن ربخ الهی صا یراد شسود مردقچ همولعم _هرا

قیفر منکیم ناربج هک مدوب اراک ریگرد ردقنا تقو دنچ نیا یلد دیشخبب +
مینیبب _ات

ریگن هفایق حاال بخ +
و میتفگیم ترپ و ترچ شمه مه یلد و نسوس ونم ندز فرح درک عورش نادار واب تسشن ییاریذپ دعب ناسحا

میدیدنخیم
دوب یکلا همه ماه هدنخ

هشابن شیاوخیم هک ینوا یلو هشاب غولش ترود هدب هچ
هشاب مشیپ متساوخیم و ماشرا

مریمن تکرش ادرف زا هگید
مشاب رود شزا دیاب
هش تیذا ماوخیمن

نوریب مدموا رکف زا یلد فرح هکاب مدوب رکف وت
متفگ و مدز یدنخبل
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مناج +
مدب نوشن ومرسپ قاتا میرب _ایب

منم درکیم تست ونوشمه اه هچب لثم نسوس میدش هجاوم یزاب بابسا یلک اب شرد ندرک زاب واب قاتا تمس میتفر
مدرکیم نوشاگن یکی یکی و اسابل تمس متفر

تفگ و قاتا وت دموا نادار
هشاب سملا مراودیما یلگشوخ قاتا +هچ

هشب امش تمسق هللا شیا نادار اقا یسرم _
میدیدنخ شفایق ندید اب همه شبل باالی یکسورع لیبس هی ودوب شرس یا هرخسم هککاله درک هاگن نسوس هب نادار

تفگ نادار هک
راکهاش منک گرزب نم و نیمه هدرک تمسق ادخ +
تفگ و نادار هنوش ور دز یخوش هب نسوس

اقا هترانک یداش یلگشوخ نیا هب رتخد هشاب متادخ +زا
ولوچوک سین یکش یا هنووید هک نوا رد _هلب

اقا جاح ننودیم ندوب هنووید و ندوب داش اگرزبردپ و یگرزبردپ هک هنیا وت لکشم +
یچره _....

تفگ ونوشفرح طسو دیرپ یلد
نیمه قشاع یروجچ امش یاااو +

تفگ دشو نوزیوا شندرگ وزا نادار تشپ تفر نسوس
نشخ یاه تبحم یلک +اب

میتسشن حلا وت میتفر و هدنخ ریز میدز همه
تفگ ناسحا

هیچ نوترظن مینک یزاب مرظنب بخ +
مینکب فارتعا یزاب دش رارق هک میدرک عاالم ونومتقفاوم همه

هتفگن یسک حاتاالهب هک درکیم یفارتعا هی دیاب هتفویب یکره هب یرطب رس هک دوب یروطنیا یزاب
داسیاو یلد ور هک دنوخرچ ور یرطب ناسحا

تفگ دنخبل واب درک ناسحا هب ور هک میدرک هاگن شهب همه
یدن طالمق مقشع +

یرادراب منوتیمن هگید هن تفگ ناسحا هک میدیدنخ
رکشورادخ +

تفگ و درک هگید هاگن هی
اجنیا دوب هدموا تنامام هک زورنوا +
هدنت هچ اذغ تفگ دشو دنلب ییوهی

یدوب هدرک دنت :وت ناسحا
دش فیح وت تسد ناسحا ههابتشا تفگیم مدرکیم یراکره یه زورنوا بخ +

یدرک وراکنیا ارچ وت مداد باوج شهب هک نم ملد زیزع _
دیشخبب +

مقشع بخ هراد هانگ منوا یلو یموناخ ترسادف _
تفگ نسوس

هتشز ندرک زیر مشچ و مزیزع و مقشع یه حاال بخ +
تفگ و درک هراشا نم هب

اباب یا نینک تاعارم هتسشن درجم
داسیاو نادار تمس هک دنوخرچ ور یرطب هرابود ناسحا

مسیونب شاهاب شمه متشاد تسود و مدشیم نوخسرد یلیخ مدیرخیم دیدج راکدروخ یتقو هک منکیم فارتعا +
تفگ نسوس هدنخ ریز میدز همه

وت یدوب یک ریگوج +
یدوبن یروجنیا وت هگید عالهق بخ _

مدنوخیمن سرد تروصره رد نم ال صا +هن
تفگ بجعت اب نسوس و درک همزمز یزیچ باالوهی درب وشاتسد یا هزماب هفایق اب نادار

یتفگ یچ +
داین راب گنخ هللا شیا هرن تهب نومچب متفگ _
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هشاب رورغم امتح هبوخ هشاب وت لثم +ورپ
شرورغ ینعی درم _

ندروا رد شقباس رتخد تسود ولج ور یرتخد کشا ینعی مدیاش +
تفگ و شرس هب دز وشتسد

مدرک یهاوخرذع هبوخ وگب باوخ لبق بشره مدرک یراک هی هتشذگ وت ینعی +
تفگ باالو تخادنا وشنوش

یاوخب رذع شدعب هک ینکیم هابتشا ارچ +
میدیدنخیم و میدرکیم هاگن نوشهب میتشاد طقف ناسحا یلد و ونم

دادیم حیضوت تشاد مولظم هفایق هی اب منادار
تفگ و تفرگ وشپل نسوس وهی
مقشع وتفایق نکن یروجنیا +

داد همادا نسوس هک درک هفرص ناسحا وهی دوبن ام هب شساوح ال صا
یشیم کرش رخ عیبش +

تفگ نادار
دز یساسحا فرح بجع هچ متفگیم متشاد هزات +

ندیدنخ و ندرک تبحص میدرک عورش مهام و تفر نومدای یزاب هککال ندز فرح نادار و نسوس ردقنا
دوب یبوخ بش یلیخ

هنوخ متفر و دنوسر ونم نادار هک هنوخ تمس میتفر و میدش دنلب دوب بش یارخا ....
نادار #

داوخیم کشاول تفگ نسوس هک میتفریم میتشاد نیشام وت
دش دنلب منوا مدید هک مش هدایپ متساوخیم

هگید مریم نم اجک +وت
مسیمیاو اجنیا منم _

هیراکچ ارچ +
هفخ نیشام یاضف _
مایم نماالن یکوا +

هقیقد هد دعب هکنیا ات مدرکیم یراکره دیشکیمن تراک ارچ منودیمن ندرک باسح عقوم مدیرخ و لیاسو و هزاغم وت متفر
هنزیم فرح هراد و هداسیاو نسوس ولج هرسپ هی مدید هک نوریب مدموا و داد باوج هرخ باال

تفگ هرسپ مدید و مدش کیدزن
مقشع هرادن یلا کشا هک بش +حاالهی

یضوع امنکیم تهل منزیم نیبب _
نک هل طقف وت فوووا +

مهفب وتنهد فرح _
دیشخبب یدش تحاران دش یچ +

شندز مدرک عورش هدرم هقی نتفرگ اب ولج متفر دیسرن مزغم هب نوخ هگید
درکیم هیرگ و دزیم غیج طقف منسوس ندرک ادج ورام و ندموا مدرم

داتفویمن قافتا نیا االن دشیمن نهد هب نهد ورای نوا اب هگا
مدوب یبصع شزا یلیخ

دش نیشام راوس دشو متیبصع هجوتم منوا هک مدرک یهاگن شهب
متفگ یدنلب و یبصع یادص هکاب درب طبض وشتسد هار وت

نزن تسد +
ارچ _

مگیم نم نوچ +
مدب شوگ زیچ هی داوخیم ملد نم یلو _

هنکیم دوخیب تلد +وت

درب هرجنپ تمس و تفرگ مزا روشور
هیروجچ نوا ینیبیمن هگم یرازیم نهد هب نهد هرسپ نوا اب یچ هساو +

مدینشن یباوج چیه
یراد نوبز هک ننیبب همه دیاب امتح اه دشیم یچ یدادیمن وشباوج هگا +
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تفگن یزیچ مزاب
مدوب یبصع یلیخ

دایمن شزا ییادص چیه مدید هقیقد دنچ زا دعب
کشا زا رپ مدید هک مدنودرگرب وشتروص و رانک مدز

دش خاروس مبلق
مدرک یروجنیا هک مریمب یهلا

نم دیشخبب نسوس +
دوب تنتشاد تسود هساو طقف متینابصع نک رواب مدش یبصع مکی نم

تخیریم کشا ادص ویب درکیم هاگن مهب
متفگ و مدیسوب ومتفرگ وشتسد

مدش یبصع یدایز مقشع دیشخبب +
متفگ و مدیسوب وشرس ملغب وت شمدیشک باالو تفر شقه قه

متفگیمن یزیچ مدشیم الل شاک یا نکن هیرگ ادخوروت مموناخ مدرک طلغ +
تفگ شیرگ زا هتفرگ یادص نوا اب

هنکن ادخ +
یروخب اوه مکی یاوخیم _

موهوا +
میتسشن نوبایخ رانک یلدنص ور متفرگ وشتسد وشتمس متفر هک میدش هدایپ نیشام زا

تفگ و منیس ور تشاذگ وشرس
ماوخیم ترذعم +

دوبن تسرد مراک ماوخیم ترذعم منم _
تفگ دشو هریخ مهب شکشا زا رپ یامشچ نوا اب

میدب رتخد یلیخ +
میگدنز ینم ولوچوک هتشرف وت یتسین یدب رتخد ال _صا

مدرک وب وشرطع و مدیسوب قشع اب وشنوگ
مربلد وتاکشا نوا نک کاپ +

تفگ دشو نوطیش شاگن وهی
منکیم هیرگ هشیمه ینزیم هناقشاع یافرح ردقنا مندرک هیرگ اب متسنودیم +هگا

متفگ و مدز یدنخبل
مریم تقدص نوبرق هشیمه طقف نکن هیرگ +وت

متفگ و متفرگ وشاتسد درک هاگن مهب و درک کاپ وشاکشا
منم جبلا _هچ مراد تسود +

تفگ و دشیم دنلب تشاد هک مدرک هاگن بجعت اب
میراد تسود ونم نومودره +االن

متفگ و هدنخ ریز مدز
نوبز یراین +مک

_چن
هدب نم هب طقف وتاباوج نیا یلو +

یضوع یارسپ نوا هب هن
تفگ و تفرگ باق ومتروص شاتسد اب

مییاقا مشچ +
تفگ هک مدز یدنخبل

هتفویمن یبوخ یاقافتا اجنیا هنرگو میرب وش دنلب +
ح هب منوگ ور وشتسد هک مدیسوب وشنوگ و مدش مخ مکی دوب رت هاتوک مزا شدق نوچ مداسیاو شور هب ور مدش دنلب

تشاذگ شزاون تلا
یغورد نودب یسرت چیه نودب دوب رتخد نیا قشاع نم

مدوب شیگداس قشاع
نیشام تمس میتفر و متفرگ وشتسد ......

مارا #
متفرگ شود متفر و مدش دنلب حبص
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هگید یازیچ و نداد شیامزا هساو ناتسرامیب مرب دوب رارق مدوب لا حیب یلیخ
ناتسرامیب تمس متفر و مدیشوپ وماسابل
ارچ منودیمن متشادن هلصوح دایز

دمویم مباوخ زونه راگنا متشاذگ مه ور ومامشچ یسکات ندش راوس زا دعب
ارچ منودیمن شتمس متفر و مدز دنخبل دزیم فرح راتسرپ هی اب هراد مدید ور راشای هک ناتسرامیب وت متفر و مدیسر

میسانشیم ومه هتقو یلیخ راگنا مدرکیم تیمیمص و یکیدزن ساسحا متشاد شهب یبوخ سح یلو
تفگو داد باوج دنخبل ابو دروا رد هدنورپ زا وشرس هک مدرک سالم

زیخ رحس ردقنا هک یرامیب نیلوا زیخ رحس +هچ
متفگ و متفر منم و درک هراشا یقاتا تمس هب تسد اب

مرادن ما هلصوح ملسک و لا حیب یلیخ زورما اقافتا دایز مدیباوخن بشید متسین زیخ رحس دایز +هن
میشاب مهاب و راهان منک مومت وماراک منم ورب تاشیامزا هساو وت مینک یراک الهی صا ماوخیمن لا حیب ضیرم نم دشن _هن

هیچ تتبثم رظن
هشکیم لوط راهان +ات

هنک تبحص تاهاب داوخیم مرتکد وهی ندایز اشیامزا بخ _هرا
هشاب +اها

متفگ و یلدنص ور متسشن هک قاتا وت میتفر
هیک ملمع +

هگید هتفه دایز لا متحا _هب
+اها

میتخبدب همه نیا هب مدوخ حلا هب مزیرب کشا متسنوتیمن متسنوتیمن یلو تساوخیم هیرگ ملد دوب رپ ملد یلیخ

تفگ دنخبل دشواب دراو ورشوخ و پیتشوخ و هبذج اب ینسم ابیرقت رتکد هک مدوب ارکف نیمه وت
متسه یرغصا رتکد نم +سالم

متسه یرباص منم _سالم
مربب ونوملگشوخ رتخد نم دیا هداما هگا بخ رناژی اب ضیرم هچ هب +هب

مرظاح هک نم نونمم _
سنلا هی تمس میتفر و درک هاگن مهب دنخبل اب مراشای

مدرکن لوبق نم یلو درک رارصا یلیخ نسوس هشاب مشیپ یکی تساوخیم ملد مدوب هدیسرت
ادخ هدنب هراد راک منوا مشب شمحازم متساوخیمن

دوب مشیپ ماشرا تساوخیم ملد
متشاد زاین شهب یلیخ هکاالن یسک اهنت

دش عورش فلتخم تاشیامزا و یلدنص ور متسشن .....
ماشرا #

دوب هدرک ومارا یاوه یلیخ ملد تدم نیا
درکیم درد یلیخ تدم نیا مبلق

متسکش وشبلق
هنوخ زا شنتفر حبص و شنوخ مد ندید بش دوب هدش مراک

دوب میگدنز دوب مایند نوا یلو دوب دنت یلیخ مراتفر دیاش دوب هتسکش مبلق
دوب تخس مساو یلیخ هگن شنتسنود اب ومتشذگ هکنیا راظتنا

مدید ومارا سکع هک مدرک نشور ور یشوگ و متسشن زیم تشپ یلدنص ور متفر
ندز ورد هک شمدیسوب

یناساس یاقا +
دییامرفب _

مدروا ونوتوهق دیشابن هتسخ +
نونمم _

دوب دنخزوپ هیبش هک دموا مبل هشوگ نیگمغ یدنخبل مداتفا میدروخ مارا اب ایرد رانک هک یا هوهق نیلوا دای
هنزیم کل ازور نوا هساو ملد

شایزاب هنووید هساو
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شانتفگ مقشع
شانداد صرح

شایزابجل
مراد تسود

تفگ و درک عورش نینک رارکت هرابود دیشخبب نتفگ اکاب دزیم فرح یروجنیمه تشاد یشنم
شتسه هدنورپ نیا وت هک نهام نیا یادوس مانیا و گنیدله ورپژه یاراک هدنورپ +نیا

تفگ هک نوریب تفریم تشاد و مدرک رکشت
دیراد راهان تقو مه ینامتخاس تکرش سییر اب زورما +

هرب هنوتیم متفگ و مدرک یفوپ
ناروتسر تمس متفر و مدش دنلب دعب تعاس وهی مدرک یسررب وراه هدنورپ .....

مارا #
لخاد متفر شدییامرفب هکاب مدز ورد راشای قاتا تمس متفر

تفگ و متسشن
هدنخیم تامشچ هریخ +

هنک شظفح ادخ مدا هب هدیم رناژی اعقاو نیلا ع ردقنا اجنیا یارتکد همه دوب یبوخ رتکد هچ یااو _
ناتسرامیب مدموا یتقو مدوب شرایتسد نم هیبوخ هدرم یلیخ یلع ومع +هرا

همولعم _
نیراد تقو هگا راهان میرب یرباص مناخ بخ +

مروخیم مگنس یگنشگ هکاالنزا میرب _هرا
تفگ و درک هاگن شفارطا هب یشسرپ و بجعت اب

میدب تهب میرادن گنس +
متفگ و مدیدنخ

هشیم ادیپ اناروتسر +وت
ناتسرامیب کیدزن ناروتسر تمس میتفر و نوریب میتفر قاتا وزا دیدنخ

دوب عیلا مشق خاال دوب یبوخ درم یلیخ
ناروتسر هب میدیسر ابیرقت تعاس مین عبر هی زا دعب

هراد یبوخ هرظنم یلیخ باال میرب تفگ راشای هک زیم رس مرب متساوخ و میدش دراو
تفرگ ومتسد راشای متفویب دوب کیدزن و تفر جیگ مرس باالهک متفریم اه هلپ زا متشاد

یبوخ +
تفر جیگ وهی مرس _

یدشیم یتاپلت یداتفویم االن رتخد شاب بظاوم +
هدنخ ریز مدز هک میدیسر و مدرک هاگن شهب

هیچ یتاپلت +
راوگان روط هب نومدوخ نداتفا نومه _

دش لفق هوهق هلیت اتود هب مهاگن هک میتسشن یزیم تمس میتفر ومدیدنخ
متسد تمس تفر شدعب و درکیم ماگن تشاد مخا اب

و ناتساد متفرگ هزات راشای یاهوزاب هب متسد ندید اب
متفگ هک منک لو وشتسد متساوخ

یرفنتم مزا مه یروجنیمه وت هتبلا ینومب رود مزا ات یبوخ تصرف نیا
هب مدرکیم یعس تفرگ و شرافس نوسراگ هک مولج تسشن منوا و متسشن منم و بقع دیشک مساو ور یلدنص راشای

مدوب هدرک ضغب منکن هاگن دایز ماشرا
تفگ دش نم هجوتم هک راشای

مارا هدش یزیچ +
تسین یزیچ _هن

زورما دوب ربخ هچ بخ یکوا +
مدرم یگتسخ مزا نتفرگ شیامزا یلیخ هی یچیه _

تفگ یچ رتکد +
دادیم رناژی یه یچیه _

تفگ دیدنخ
هشیمن شیچیه هشاب هتشاد یداش رناژیو یناسنا هگا هگیم هنیمه شق +خاال
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تدش هب شاهاب مقفاوم _
سپ بوخ +هچ

مروشب وماتسد مرب هک مدش دنلب
دادیم ناتسرامیب وب مندب

سیورس تمس متفر و متفرگ ومفیک
مدرک میمرت رژوم مدرک تسرد مکی وماهوم و مدز با متروص هب

مدوخ هب مدز ومدروا رد ومرطع
عیرس دوب نم هب شتشپ مدید و ماشرا هک نوریب متفر مدوخ زا مدش نئمطم یتقو و مدرک هاگن هنییا وت مدوخ هب

شلغب وت مدش ترپ و دیشک ومتسد هک مرب متساوخیم
دوب رطع نیرت شخب شمارا شخلت رطع مدیشک سفن متسب ومامشچ

تفگ باالهک مدروا ومرس
یدرگیم هگید یکی هکاب دوب تحار مندرک شومارف ردقنا هدش یچ مناخ مارا +هب
مراد تسود ونوا طقف نم مگب و منک شلغب و ششوگ وت منزب تساوخیم ملد

متفگ و مداد نوشن مکحم ومدوخ
منک تشومارف مدرک یعس دوب رتشیب متردام زا یتح نم هانگ امش رظن زا مدید یتقو هگید +

همومت یچ همه متفگن نم یلو _
دادیم نوشن ونیا تاراک +

یرب یاوخیم یگیم شهب باال یریم عیرس +
مدروخن راهان زونه نم یلو _

یاوخیم راهان +
_هرا

ورب ورن هار مباصعا ور مارا +
یلا عبانج راک نیا مرازب اهنت ویسک دایمن مشوخ نم ماوخیمن _

مارا +
مایمن نم ماشرا _
یتساوخ تدوخ +

نییاپ مرازب متفگ و شندز مدرک عورش و ششود ور تشاذگ ونم
هک دش دنلب دوب هدش هنودنه دق شامشچ راشای دوب هتفرگ مدنخ ندرکیم نوماگن نتشاد همه ناروتسر طسو میتفر

تفگ راشای هک میرب میتساوخ و تفرگ ومتک ماشرا
نینکیم راکچ مرتحم یاقا +

تفگ و تشگرب ماشرا هک ماشرا یوزاب هب دز وشتسد
دییامرفب +

نییاپ دیرازب ور یرباص مناخ _
نرازیمن همدزمان +

متسین وت دزمان نم:نم
هگیم هگید زیچ هی هک نوشدوخ _

هب ناروتسر زا اجنیا میرازب نهد هب نهد هگید مکی هگا منودیم ونیا طقف بخ مرادن تسرد باصعا نماالن نیبب +
بخ هشیم لیدبت سکب نادیم

راد وریگ نیا وت هنزیم ثماالیی هچ سکب نودیم دوب هتفرگ مدنخ
هیکوا مدرک هراشا تسد هکاب مدید راشای درک تکرح دعب

نیمز ور متشاذگ مدز غیج ردقنا ناروتسر مد
هنووید ای یضیرم +
یدرک منووید _

مدرک تنووید +نم
درک منیشام راوس و دیشک و تفرگ ومتسد

درک تکرح و تسشن عیرس مشدوخ
منکیم تیاکش تزا +

یچ مرج _هب
یبدا یب یراک غولش ییابر مدا یراد تسود یچ +

منکیم تیاکش منم _
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یچ مرج هب تقونوا دعب مدرکن یراک هک نم +هه
مبلق نتسکش _

یچیه رطاخب یدز مهب ور هطبار نیا وت هک هتیلا ح ماشرا نم ای +وت
هیچیه نم هتشذگ مارا یچیه _
مداد هیکت هشیش هب ومرس

متشاد یدب دردرس
درب مباوخ هک متسب ومامشچ

تسین یچیه شفارطا یلو لگشوخ یگنس هنوخ وهی تسه ایرد هک ییاج هی مدید مدش رادیب رد یادص اب
درکیم بورغ تشاد دیشروخ

دوب لگشوخ اعقاو
تاولص هراین مرس بالمال مرس هب کاخ

متفرگ وردو تفر جیگ مرس هک مدش هدایپ
تفگ و متمس دموا ماشرا

یبوخ +
مشیم رتهب ینزن تسد _

تشادرب موزاب ور زا وشتسد
هبوخ نومودره یارب یرود نیا یلو دش تحاران مدید

لخاد ورب ایب بخ +
مریمن مسانشیمن هک ور ییاهاج _نم

حاال ورب هعفدنیا +
_هن

یشب انوویح کاروخ بش ات اجنیا نیشب سپ +
متفگ هک تفریم تشاد

یشکیمن زان هرذ هی مزونه هک منک ترس وت کاخ +
یایمن _

مراد یا هگید هراچ +
_هن

شتس یاگنر و دوب یا هوهق هنوخ وت زیچ همه مدید هک لخاد متفر
ابیز و دوب بوخ شبیکرت یلیخ

متفگ و متسشن لبم ور متفر
مزا یاوخیم یچ اجنیا یدروا ونم ارچ +

هیک هرسپ نوا _
هچ وت +هب

هراد طبر میلیخ نم _هب
میگدنز وت یتسین یچیه یچیه اه یمراک +هچ

تفگ مورا یادص اب شمورا هفایق اب نوا و مدزیم داد نم
متیچ همه +

هزیرن ریگب و فقس وووا _
یتسین هگید یلو یدوب دیاش

دیبسچ وموزاب دشو کیدزن مهب
تفگو درک هاگن مامشچ وت

وگب +
ویچ _

متیگدنز هیچ +نم
متفگ یلو دوب تخس یلیخ

میچیه +
یدرک مشومارف دوز ردقنا _

یدرک وراکنیا وت لوا +
مدرکن یراک _نم

دوب تخس ردقنا مندیشخب +
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مدیشخبن ینودیم اجک زا _وت
یراتفردب و ننکیم مخا شهب نشخبیم ویسک امش تاهاد وت +اها
ننکیم هگید راکی نومتاهاد وت نشخبیم ویکی یتقو اقافتا _هن

دز تنطیش قرب شامشچ
متفگ و شنیس هسفق هب مدز ومتسد

افطل مزا وشرود +
مشن _هگا
رونوا +ورب

هیک _
تخبدب نوا ور یدرک دیلک +

هتخبدب سپ _
هبوخ میلیخ مریخن +
تقونوا سراکچ _اها

رتکد +
وشلغش وگب رت زان اب مکی _

ررررتکد +
هن یریم یراد مباصعا _ور

یریم رژه یراد وت +هن
مرادن تیراک هک نم _

یرادن یراک +هه
بخ مرادن یراک دنچ دنچ هنودیمن هک یسک اب نم نیبب

هرازیمن رانک ور هراد شسود شدوخ لوق هب هک یسک کیچوک هلئسم هی رطاخب هک یسک
هیکیچوک زیچ متشذگ _

یدیمهف و تیعقاو هک یشاب لا حشوخ دیاب +هرا
متفگن غورد هک نم مشدعب

یدیمهف _یک
نتفگ مهب ندید و نم یکیچوک سکع یتقو و میزیرب همانرب دلوت هساو هک منوخ ندموا انیا تنامام +

هراد یطبر هچ تیگچب سکع _
یتخیریم کشا شساو یگچب وت یلا عبانج هک میرتخد نومه +نم

ینکیم یخوش _هه
مرادن یخوش +نم

مدرک و راکنیا نوا رطاخب نم هنو تفگ شدوخ یلو هگب تهب متفگ تفگ تنامام یتقو زورنوا
دش یچ نزب سدح و

مدرک کش مدوخ هب مدوخ هک یتسنود رصقم ونم یروج هی یدیمهف یتقو
هب هک شرس ور متشاذگ هلولگ نم درکیم رکف هنودن یسک درک هاگن مهب یروط هی تکرش وت مگن هک متنامام تنامام

نیگن یزیچ ماشرا
تسکش نم رس یچ همه شرخا یلو متفگن یزیچ و مدرک توکس نوا رطاخب نم

یدیشخب و تنامام و یتسنود رصقم ونم ینودب رصقم و تنامام هکنیا ضوع یلا عبانج و
ال صا یچ رس

یتشاد متسود یروطنیا
دوب وتدوخ ماه هیرگ لیلد یلو هنکن هیرگ یتفگیم هک تقشع دوب یروطنیا

متفگ و شنیس ور مدز مراشا تشگنا اب
وت

دایب مدب یگدنز زا یدش ثعاب وت
مدرک یهاوخ رذع مدموا یلو مدوبن رصقم

یشخبب ونم مدرک یراک تشیپ مدموا
یتخانشیمن ونم تقو چیه راگنا وت یلو

تساو هتشادن دوجو ینم ال صا راگنا
ورانیا یمهفیم

یچ ینعی ننک تاگن محرت اب مدرم و ینک هیرگ نوبایخ وت یرب هکنیا
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یچ ینعی ینزب دنخبل هرذ هی طقف هرذ هی وت هک ننک یراکره و ترطاخب نروخب هصغ تنایفارطا هکنیا
یمهفیمن ورانیا زا مودک چیه وت هن

مودک چیه
هدیسر هتساوخ هک یچ همه هب یگدنز وت هک یرورغم مدا هیوت نوچ

یمهم تدوخ هساو تدوخ طقف هک یهاوخدوخ ردقنا وت نوچ
هدب نوشلا ح تازیزع سین مهم تساو

یتسه یمدا نیچمه وت
یگنس نیچمه مگب هرتهب ای

مدرکیم هیرگ
دوب رپ یلیخ ملد دمویمن باال مسفن

مداد همادا قه قه اب
یتشاد متسود

یدوبن مقشاع تقو چیه
رذگدوز هرخسم سح وهی دوب یکلا مهب تقشع منک سح یدرک یراک تراک نیا اب

یچ ینعی یلبق یاتچ ندنوخ حبص ات یمهفیم ماشرا
یچ ینعی سکع هی هب ندش هریخ حبص ات
درک رپ مساو وتیلا خ یاج ازورنیا هک یسکع

ال صا هیچ ینودیم
هرتهب یلیخ ندرک یگدنز تسکع اب مرظنب

ارچ ینودیم
یتسین درس ماهاب تسکع وت اللق نوچ

ینکیمن مخا مهب تسکع وت
ینودیمن رصقم ونم یتح تسکع وت
متفگ و مدش هریخ شامشچ وت

مرب ماوخیم +نم
متفرگ ومفیک و درک لو وموزاب
تشادن تقیقح مافرح همه دیاش

هراد متسود متسنودیم
متشادن کش شساسحا هب تقو چیه

سین رورغم نوا
نوبرهم درم هی ماشرا

هرب ات متفگیم دیاب یلو
داین متمس و هرب مافرح نیا اب دیاش

هش ینابرق دیاب رفن هی هشیمه هک متفرگ دای ونیا طقف قشع هیوت
مدش ینابرق نم نومقشع وت هک هبوخ هچ :)

نیشام لخاد دموا رد نتسب زا دعب منوا و نیشام وت متفر
تفگن یزیچ هنوخ هب ندیسر ات

متفگن یزیچ منم
هنوخ وت متفر و مدش هدایپ یظفادخ نودب ندیسر زا دعب

مگب مشب لمع هرارق هگید هتفه هکنیا هرابرد ات اجنیا نایب مگب و نادار هب منزب گنز متساوخ
دوب راشای امتح هدز گنز مهب سانشان هرامش مدید و متفرگ ویشوگ

اجنیا نایب متفگ و مدز گنز شهب دوب هتفرگ سامت ماهاب منادار
مدروخ وماصرق و هنوخزپشا تمس متفر
هشابن مارگن متفگ و راشای هب مدز گنز

دوب یبوخ رسپ یلیخ
مساو دوب نادار لثم نشب قیفر تاهاب نایب یدنخب هکات دوبن ییارسپ نوا زا منوا متشادن یدب سح مدوب هک شرانک

نم هیبش اقیقد تشاد شنوگ ور چلا هی دیدنخیم یتقو
مدرک هاگن مدوخ هب هنییا ولج منک ضوع وماسابل ات متفر و زیم ور متشاذگ ور یشوگ

دوب زمرق مکی مامشچ و مینیب کون
متسب ومامشچ و تخت ور متفر
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تخیر هاگادخ ان مکشا
میتخبدب همه نیا هساو تخوس ملد

متسین مدیاش
منیبب تبثم دید هب هرتهب

هیچ شتبثم دید مراد ناطرس
هدایز شکسیر و  یناجیه یلیخ هک متفرگ یضیرم ثمالهی هکنیا

هتشک ونم متبثم دید
مدز یدنخشین
ماشرا زا میرود

هراد هصغ و مغ شمه
هتخس یگدنز نوا نودب

هشیمن منوتیمن
هنزیم راز قشع هساو هراد االن درکیم هرخسم و نارگید هیرگ زورید هکات یرتخد

هشابن زیما تیقفوم ملمع یعقوم هی هگا
منومن هدنز   هگا

ندز ورد گنز هک مدوب ارکف نیمه وت
مدید و نادار هک مدرک زاب ورد و متفر

متسشن ششیپ هوهق نتخیر زا دعب متفر منم و لخاد دموا
هدش یزیچ مارا هریخ +

مش لمع هگید هتفه دیاب نم طقف نادار _هن
درک هاگن مهب باالو دروا وشرس

هروطچ تیحور حلا +اها
مبوخ _

اجنیا +ایب
درک زان وماهوم و شلغب وت متفر و درک زاب وشاتسد

دش میزیچ هگا نادار _
رتخد هیچ افرح نیا مارا +اااا

هگید مگب رازب نادار _
هنومب اهنت رازن شاب هتشاد وراباب یاوه دش میزیچ هگا

اینزب گنز شهب زوره نم لثم
یشاداد نکن یتحاران ال صا متدوخ وت

هنک هیرگ مربق رس یسک رازن
شاب بظاوم مماشرا
هشب شیزیچ یرازن

نیمه یدرگیمرب یشیم بوخ لمع قاتا وت یریم هگید هسب بخ +
هللا شیا _

مدیباوخ متفر منم و تفر ندز فرح مکی زا دعب
7 دعب زور

نادار #
همارا لمع زور زورما

دنوم ششیپ بش منسوس دشو یرتسب ناتسرامیب وت زورید زا مارا
ماشرا هنوخ تمس متفر و مدش نیشام راوس متفر و نوریب مدموا هنوخ زا

هنوخ وت متفر و مدیسر عبر هی زا دعب
نادار یدموا شوخ +

نونمم _
مور هبور تسشن مماشرا و هپاناک ور متسشن

یروخیم یزیچ +
مگب ییازیچ هی تهب ماوخیم _هن

وگب هریخ +
سین ریخ دایز _
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هدش یچ بخ هیعیبط +
هراد لمع مارا رهظ زورما نیبب _

؟ یچ لمع ؟! لمع +
ماشرا هراد نوخ ناطرس هنافساتم مارا _

مارا #
قاتا وت دموا راشای هک مدوب هدیشک زارد تخت وور مدوب ناتسرامیب وت

رامیب مناخ یبوخ بخ +
دیبوخ امش رتکد یاقا نونمم _

نونمم +
نک حالل یدید یدب هگا مراد لمع هگید تعاسدنچ _

یبوخ زج مدیدن یچیه +
تشاد دیشروخ لکش هک دوب دنبتسد هی شتسد وت

دوب لگشوخ یلیخ
هزان هچ دنبتسد +نیا

همرهاوخ مهلا _نیا
تساجک ترهاوخ +اها

دشیم رید یتقو و دوب بوخ ندادیم شهب وات دوب داتعم هک یدرف هی ممردپ درک توف مردام مدوب کیچوک یتقو _نم
تفرگیم کتک راب ریز ونوممه

هراد نوخ ناطرس مردام مدیمهف یگلا س هن یوت
منکب متسنوتیمن یراک چیه

رد شجرخ ات دادیم لوپ ردقنوا سهلا هن هچب هی هب سکچیه یلو مرایب رد وشلمع جرخ ات یگلا س هن یوت راکرس متفریم
دایب

منکب متسنوتیمن یراک چیه نم و دشیم با مولج هرذ هرذ مردام
شادردرس رطاخب شندیباوخن بشره

هنک دنلب تسنوتیمن هگید دوب هدرک راک ردقنا هک شاتسد
دوب هتفر نیب زا ماباب یاه هبرض اب شلگشوخ شتروص

مدن شتسد اتزا مدرک یراکره
میتفریم اجره سملا جنپ مرهاوخ ونم

درکن زاب وشامشچ هگید و دوب شوهیب تخت ور قاتا وت زور هی نامام هگید هکنیا ات
هدب دیما شامشچ اب نومهب ات درکن زاب

هنک نوممورا شادص اب
دایم یک نامام تفگیم طقف شمک نس نوا اب ممرهاوخ و مدرکیم هیرگ طقف

یچیه تخیریمن مکشا هرطق هی ماباب
مدرک راک یکیناکم هی وت متفر و سهلا هدزای مدش

لگ اه هچوک ووت تفریم ننک یزاب نوشاکسورع اب هیاسمه یارتخد اب هچوک رس هکنیا ضوع سملا تفه رهاوخ
تخورفیم

منیبن وراه هظحل نوا و مریمب تساوخیم ملد
ندرکیم راتفر شاهاب یروجی همه هک ییاه هظحل

گال نتخورفن عقوم شیتحاران
هاگشناد متفر

هرب دوب رارق هگید سلا ود ممرهاوخ لزغ
میدروایم رد لوپ و میدرکیم راک نانچمه

تفریم هرابود دعب و میدروخیم کتک لصف وهی تشگیم رب هرابود و دزیم شبیغ هام وهی تفریم نوماباب
تشگیمرب و دشیم گنت ندز کتک هساو شلد راگنا

هنک راک هرارق یدرف هی هنوخ وت تفگ مرهاوخ هکنیا ات دوب بوخ یلیخ مسرد منم ودوب هاگشناد لیاوا
شندیدیمن شاتسود درکیم راک اجنوا اللق ودوب بوخ شقوقح نوچ میدوب لا حشوخ ودره

دشیمن دروخ شاتسود شیپ شرورغ
دوب هدش بوخ شلا ح هنوخ نوا هب شنتفر اب

دوب لا حشوخ هشیمه
ترامع دوبن هک هنوخ هنوخ بحاص رسپ قشاع هدش قشاع تفگ نتفر هرفط یلک زا دعب منوا و هدش یچ مدیسرپ شزا
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دوب
یور هب یلو متشاد هروشلد دیزرل ملد هظحل نوا ارچ منودیمن

مدرواین مدوخ
هراد شسود هتفگ شهب هرسپ تفگ و دموا هک دوب هتشذگ هتفه هی ابیرقت

شمدوب هدیدن داش یروجنیا حاتاال مردام گرم زا دعب دزیم قرب بشنوا شامشچ
هشیم تحاران شرهاوخ ندیدنخ اب یک شیلا حشوخ زا مدوب لا حشوخ منم

نریگیم نز شساو نراد هرسپ هداوناخ هک تفگ و هنوخ دموا هیرگ اب لزغ یا هدروخ و سلا هی زا دعب هکنیا ات
درک عالهق زاربا شهب و لزغ تساوخیمن ارچ متفگ و هرسپ هنوخ مد متفر لزغ ندرک مورا زا دعب نم

هنک یسورع داوخیمن لزغ لثم یریقف رتخد هی اب تقو چیه تفگ منوا
هرادن یچیه هک یرتخد

هداوناخ هن رورغ هن لوپ هن
شمدز و متفرگ اوعد رسپ نوا واب مدوب نووج مدش تحاران

نداد مهب تراک وهی ندز ور هنوخ رد دعب زوردنچ
دوب هرسپ یسورع تراک

تخیر مهب هرابود و دید دید یلو مدب نوشن لزغ هب متساوخیمن
دموین نوریب و قاتا وت تفر

نوریب هرب داوخیم تفگ و دموا هکنیا ات دوب قاتا وت زور هس
دوب سیخ شتروص مومت مدرک هاگن راشای هب

داد همادا و درکیم هاگن ور هبور وهب درکیم قه قه
درک یشکدوخ تخرد هی رانک و تفر

هرسپ یسورع زور اقیقد
ندوب هدید ومه راب نیلوا هک دوب ییاج نومه تخرد نوا

یمردام ومرهاوخ هیبش یلیخ وت مارا
تامشچ و تاهوم و تپل یور چلا اقیقد

مدرک تتحاران هک دیشخبب
یدرک یبوخ راک ال صا +هن

نشیم هدرسفا یتحاران زا نوشدوخ وت نزیرب هگا هنرگو نگب ونوشیگدنز درد اتقو یضعب دیاب امدا
ینومب هدنز دیاب سپ وت بخ تسین مهم _

هن هگم هشاب مشیپ رهاوخ هی دیاب
هن یدش رتکد نیمه هساو +

مدب تاجن ور هنومب هدنز هنوتیمن یلوپ یب رطاخب هک یسکره ات منامام رطاخب _هرا
یبوخ یلیخ وت راشای +

یبوخ یلیخ مهوت نونمم _
لمع قاتا تمس ندرب ونم و لخاد دموا نسوس هارمه رتکد عقوم نومه

ماشرا #
دیخرچیم مرس ور تشاد ایند

تشادن ناکما نیا
هلمع قتا وت مارا مدیمهف ندیسر زا دعب و ناتسرامیب تمس میتفر عیرس

تسشن مرانک نسوس هک مدوب هتسشن رد تشپ
دزیم فرح ترابرد مرخا هقیقد یتح ماشرا هراد تسود یلیخ +

شمنیبب هگید راب هی متساوخ طقف و متفرگ ماتسد نیب ومرس
تشذگیم یلک هیناثره

قاتا وت نتفر تعرس اب همه اراتسرپ و ارتکد دعب تعاسود ابیرقت
دادیمن یباوج مسکچیه و مدرمیم متشاد ینارگن زا

شاب رظتنم اسیاو نتفگیم ای تفگیمن یزیچ هدش یچ هک مدیسرپیم یکره زا
شماوخیم تدوخ زا ایادخ

مدروا رطاخ هب ور شمدید هک یا هظحل نیلوا وزا متسب ومامشچ
مهب میدروخ یتقو مویداتسا وت

مراک داهنشیپ
درکیم یزپشا و دوب منوخ وت یتقو
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شموصعم هرهچ نوا
مساو تشاد قرف اعقاو هک دوب یسک مارا

نشن تحاران هیقب ات هشاب داش درکیم یعس هظحل ره وت هک یرتخد
دوب نیا هساو شافرح نوا یوالو وت مزا شتینابصع
مارا زا مدوب ربخ یب مزاب نم و نتشذگیم اه هبرقع

حارج و غیت همه نوا ریز مارا
مشن رود شزا منکن شتیذا تقو چیه هگید مدیم لوق نودرگ شرب مهب ایادخ

هدوب زیما تیقفوم شلمع تفگ و دموا نوریب لمع قاتا زا رتکد تعاس هس ابیرقت زا دعب
دوب دنخبل شابل ور منادار و دیرپیم یلا حشوخ زا نسوس

یسرم ایادخ .....
مارا #

میرب میاوخیم اجک وگب بخ هنکن تتنعل ادخ نسوس
ینزیم فرح ردق هچ +اااا

هگید وگب بخ _
مگیمن +

یش _الل
مدینشیمن وتافرح مدوب مرک شاک +یا

مدرک هاگن نوریب وهب متفگن یچیه
ناجک حبص زا سین مولعم مماشرا و نادار ییاج میرب دیاب تفگ ومشیپ دموا هلجع اب نسوس حبص

یشخبیم یک وماشرا +
منک شتیذا ماوخیم یلو مدیشخب _

درکیم هیرگ تساو لمع قاتا مد تخبدب نوا +
مدزن راز شساو مک منم هشقح _

هراد هانگ +
متفگ و مدز یدنخبل

مضیرم ثمال شاب نم فرط مکی مدموا ناتسرامیب زا هزورود هزات نم مشدعب هرادن +
هشاب _

حاال میریم میراد اجک بخ +
میریم میراد اباب یچیه _

تفگ و درک هدنگ وشامشچ وهی
زاب مدادیم ول متشاد مرس وت کاخ +

یدادیم ول ویچ _
میرب میاوخیم اجک هکنیا +
میرب میاوخیم اجک _اها
وش تکاس فوووا +

مشیمن _
وشب +

هدوهیب هک ینودیم یلو مدب همادا حبص ات منوتیم _
مدب همادا متشادن هلصوح منم هبوخ +

هرجنپ هب مداد هیکت ومرس
منکیم راتفر نیگنسرس ماشرا اب مدموا ناتسرامیب زا یتقو زا

هدیم حلا یلو ارچ منودیمن
خیلا کشخ یروطنیمه هن یلو هنک یهاوخ ترذعم مزا دیاب متفگ

ننودب ورارتخد ردق ات نروخب صرح مکی دیاب ارسپ نیا ال صا
هدنخ زا مدوب هدرم دوب هدش رچنپ شفایق مشخبیمن متفگ یتقو

میلگنج طسو مدید هک مدرک هاگن نوبایخ هب
میریم اجک مییاجک نسوس +

نوتسربق دیاش شدعب بخ یلو میلگنج طسو _االنهک
فوووا +

دش شوماخ نیشام وهی هقیقد دنچ زا دعب



401

دش یچ +
مدرک مومت نیزنب _

نوتسربق مینوشکب دعب ینک کچ یاوخیمن ترس وت کاخ +
هرادن ارچاالن منودیمن تشاد _

شیدروخ تدوخ هنکن +
دروخ نادار مداد _هن

دیدنخ منوا و هدنخ ریز مدز
ایهن تسه یسک مینیبب وش هدایپ +

مدا هسرب هچ دزیمن رپ هدنرپ مدرک هاگن نوبایخ وهب نوریب مدموا نیشام زا
سین سکچیه ارچ _

نادار نزب گنز اجنیا نایب نتسین گنخ ام لثم نوچ +
مرادن راشژ _

رایب ونم یشوگ فوووا +
ریگب تدوخ _ورب

دوبن یچیه ال صا یلو متشگ ومفیک ووت نیشام وت متفر
سین نسوس مدید و نوریب مدروا نیشام زا ومرس نتشگ عبر هی زا دعب

میشاب مه شیپ هرتهب تسین سکچیه اجنیا نوریب ایب وشن هرخسم نسوس وووولا وت ییاجک نسوس +
هتخرد یلک مدید و مدرک هاگن و متشپ

کیج کیج و ماپ ریز اگرب شخ شخ زجب دمویمن ییادص چیه لگنج تمس متفر مدرک لفق و نیشام و متفرگ و چییوس
اکشجنگ

مدزیم ادص و نسوس و متفریم هار
ها ییاج مایب تاهاب منک طلغ هگید نم نسوس ییاجک +

مدینش ور یکی یاپ یادص هک مدزیم رغ متشاد
دوبن یسک یلو بقع متشگرب قوذ اب

نوریب ایب سین یبوخ یخوش ال صا نسوس +
درک منیشام راوس و تسب ومامشچ و تفرگ ومنهد ولج یکی تسد هک مدرگرب متساوخ همتشپ یکی مدرک ساسحا

نینزیمن فرح النیل اااه مزا نیاوخیم یچ ایضوع +
مرب نیرازب نوتمدیدن هک منم طقف نینک ملو مدیم نوتهب نیاوخیم لوپ نیاوخیم یچ هنک نوتتنعل ادخ

یریم نوتسربق مودک یه متفگ هنوا ریصقت شمه واال دوب رتهب هک نیتفرگیم ور هدش لیلذ نسوس نوا نیتفرگ ونم ارچ
دادن باوج

مزا نیاوخب لوپ طقف مراودیما
روخش ال یایضوع دیش وبل ات نوتمنزیم ردقنا هروخب مهب نوتتسد هگا

نوریب ندرب ونم و داتسیا نیشام وهی
مدزیم فرح طقف و مدروایمن مدوخ یور هب یلو مدیسرتیم گس لثم

ندرک او ومامشچ و میداسیاو وهی نتفر هار مکی زا دعب
نتخیریم ماکشا ودوب هدش لفق منوبز ملباقم هنحص ندید اب

و نادار و اباب و ماتسود لک و شگنرمه لیاسو یلک و دیفس و یبا یاکنکداب زا .....رپ
مدید وماشرا هک مدرک هاگن متشپ هب ندوب همه

تفگ مشوگ ووت تفرگ ومتسد
هلگشوخ مناخ یدیشخب +

ماشرا نونمم یلیخ هرا یلو االغ یدرک مکرت رهز وشمگ _ورب
دوب شلغب مساو ایند یاج نیرت نما مدرک شلغب

رشب نیا دوب ینوبرهم زا رپ
و نسوس ندز مدرک عورش میدش قاتا دراو هک نیمه ینک ضوع وتاسابل اج هی میرب تفگ و تفرگ ومتسد نسوس

درک نومادج هکدالمار ندرک شنزرس
تفگ و درک ملغب دوب هدیشوپ لگشوخ یگلماح سابل هی دالمار یاااو

ملخ قیفر کرابم تدلوت +
ملگنم یسرم _

هدیرخ شدوخ ماشرا تفگ نسوس هک دوب لگشوخ یبا سابل هی مدیشوپ ومسابل یخوش و هدنخ اب
ناسحا اباب نادار ماشرا ندوب همه هک مدیسر یزیم هب نارگید و هاگشناد یاقیفر اب یسرپلا وحا زا دعب و نوریب میتفر
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راشای
دوب ینوبرهم اب شاگن ماباب ندوب ادرم همه

تفگ هک مدرک شلغب وششیپ متفر
اینک یفخم ویزیچ منیبن هگید +
نوجاباب یش تحاران متساوخن _

نم مرب تینوبرهم نوبرق ییهلا +
پیتشوخ یاقا هنکن ادخ _

همه طسو میتفر و دموا گنها یادص
دش تیذا ممشچ و دیبات متروص ور رون دشو عطق گنها وهی هک میدیصقریم میتشاد همه

تفگ دزو وناز مولج و تفرگ ومتسد و دموا ماشرا هک ندوب مرود همه
منیبب هگید روط هی ورایند یدش ثعاب و یدیشخرد میگدنز وت هک یدوب یرتخد وت مارا +

مگنجب شرطاخب هک ایند وت تسه یزیچ ممهفب
منک یگدنز شرطاخب

؟ مارا یشخردب میگدنز وت هشیمه ینوتیم !
مدرک هاگن شهب و مدرک مولظم ومامشچ

متفگ و مدرک هاگن مماباب هب
یچ ینعی مدب تهب روش ییاچ ماوخیم نم یراگتساخ نومنوخ یایب دیاب لوا تسین یروطنیا شلوصا نیبب بخ +

هدنخ ریز ندز همه
تفگ و دیدنخ ماشرا

مایم منوتنوخ +
ماشرا ممما _

مناج +
هک ینودیم میگدنز وت یمهم میمصت هرخ باال مریگب میمصت ات نیشب مکی ینیشیم یروطنیا یشیم لا حاب _هچ

ینکیم تیذا ارچ مارا +
مشخردب شمه مشیم هتسخ نم هزات مشخردب یروطچ تیگدنز لک یدب شوگ مفرح االنهب نیمه هگا ال صا بخ _

یشخردیم دوخ هب دوخ +وت
یدوب هتفگن نوطیش یدلب مافرح نیا زا وت ماشرا یااو _

مدش هتسخ مارا +
هگید یرازب هیام مکی دیاب هرخ اهباال هشخردب شمه یریگب هراتس هی یاوخیم _اوا

منیشب ردقچ +
میراگتساخ یایب یه سلا ثمالهی منودیمن _

مایب یه سلا هی هک منک هگم +
مشخردیمن منم یایمن ینعی _

نک ندیشخرد ندیشخرد یه حاالوت امتفگ یزیچ هی نم فوووا +
ینزب افرح نیا زا دایمن تهب بخ _

االن منک راکچ +
یریگب هلب ات ینک تالش دیاب _
هن تباوج االن ینعی +

نک تالش متفگ متفگن ونیا نم _
یش منز منک سامتلا مهامود االن ونم یشخبب مدرک یراک زورود ادخ +یا

متفگ یلو دوب هتفرگ مدنخ
اهاب هچب هشاب بوخ ناتساد میگب ناتساد میاوخیم انوا هساو میدش راد هچب یتقو بخ نک تالش مکی مقشع +هرا

ندب شوگ هزیگنا
ندنخیم زیر زیر نراد مه هیقب و هنکیم ماگن دنخبل اب هراد ماشرا مدید

متفگ و نییاپ متخادنا ومرس یلو مدیشکن تلا جخ
ماشرا هنکن تتنعل ادخ +

تفگ و تفرگ شاتسد وت ومتروص دشو دنلب دشو رجفنم وهی
هشکب تلا جخ مناخ منیبن +

هک مدیشکن _
ینکن هس یتساوخ مدیمهف +
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نمهفیم مارخ متسنودیمن نیرفا _
ممهفن مواگ وت لثم هگم +

مگب هلب یاوخیم حلا نیا اب روعشیب _
رخ یتفگ +وت
مراد قرف _نم

مدیم ربخ نوتهب داد هلب باوج هگید سلا هاجنپ هللا شیا هنک تیذا ونم داوخیم مارا هکنیا لثم یمارگ ناتسود بخ +
یسورع نیایب

دش مومت مرگ عمج وهی یخوش و هدنخ یلک اب بشنوا
دوب رتهب یچ همه زا نم هساو نیا و ندوب مشیپ مازیزع همه هک یبش

مقشع ریخب بش متفگ و مدیسوب وشنوگ رد ومد هنوخ دنوسر ونم ماشرا
هربیم مباوخ هگم ینکیم وراکنیا یتنعل بخ +

مقشع هربب _
مدیباوخ متفر شود هی اسابل ندرک ضوع زا دعب باالو متفر

دموا رد یادص وهی هک مدوب هنوخزپشا ووت مدش رادیب حبص
هماشرا مدید هک مدرک زاب ورد متفر

میگدنز +سالم
یراد راکچ اجنیا _سالم

مینزب فرح مهاب مکی متفگ +
هدش یزیچ _

نوریب میرب مزیزع +هن
مش رظاح نم ات وت ایب هشاب _

دز فرح ماشرا یلک و میدروخ هنوحبص و ناروتسر هی متفر و مدش رظاح متفر منم و لخاد دموا
هرابود درک عورش ماشرا هک میدزیم مدق میتشاد و کراپ وت میتفر

هتدای ومه میدید هک زور نیلوا مارا +
دمویم مدب تزا ردقچ _هرا

ادخوروت شاب یساسحا مکی فوووا +
هاگن هی وت مدش تقشاع مگب مگب یچ _وخ

یدعب رس میرب رازب نک شلو منودیمچ +
موهوا _

منک یهاوخ رذع تزا تکرش وت مدموا زورنوا +
یدوب مه ورپ هچ _هرا

ماااارا _
یدوب هگید مگیم تسار +وخ

ال صا وگن یچیه نک شلو _
یکوا +

مهاب میدروخ هوهق هک زورنوا _
ییورپ یدید وش مزپشا ایب یتفگ ورپ +هرا

هاگن وشدنخبل درک فشک هتخانشان زیچ االنهی راگنا ییورپ یدید هگیم روج _هی
هگید یدوب بخ ماشرا ههههه +

ولوچوک مناخ یدروایمن مک مهوت یلو مدوب هشاب _
ییاقا هی هیناث دنچ زا دعب هک یلدنص ور متسشن منم هریگب زیچ هی هزاغم وت هریم تفگ ماشرا ندز فرح یلک زا دعب

مارا دوب هتشون شسابل ور هک مولج داسیاو
تفر و داد مهب لگ دزوهی دنخبل هی

نماب دوب هتشون شسابل ور هک دموا هگید یکی هظحل دنچ زا دعب
تفر دزو دنخبل و داد لگ هی منوا

؟ ینکیم جاودزا دوب هتشون دموا هگید یکی !دعب
تفگ و دموا ماشرا هک مدرکیم هاگن بجعت اب

مدب جرخ هب هقیلس منوتیمن نیا زا رتشیب هگید +
متفگ و هدنخ ریز مدز

لویا دوب توافتم اعقاو ماشرا دوب بوخ یلیخ +
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هلوبق نک شلو ونوا _
یچ هلوبق +

یش منز هک مارا یاااو _
انیا و مشخردب +اها

_هرا
مممما +

متفگ و منک شتیذا دموین ملد مدرک هاگن شهب
+هلب

تفگ و مدرک شلغب و درک متسد وت ور هقلح و ندز تسد نومساو ندوب اجنوا هک ییامدا همه
منکیم تتخبشوخ +

ماشرا متسه تخبشوخ ترانک ......_نم
دعب سلا کی

مدنوخیم گنها و مدزیم تسد منم و ندزیم قوب و ندوب نومتشپ همه و نوریب میدموا لته زا
مدرک هاگن ماشرا هب

مدرمیم اعقاو انوا نودب و دوب میگدنز همه هک شامشچ نوا هب
درک یراگتساخ نسوس زا منادار و درک لوبق ور یرتخد مراشای رتکد یاقا و دروا ایند وشچب دالمار سلا هی نیا وت

لسع هام میریم میراد ودوب نومیسورع زورما هک مهام
یدیما وان همومت یچ همه یگیم هک عقوم نومه اقیقد اه یتخس جوا وت هک متفرگدای ونیا

یدب همادا دیاب و یزاب هدشن مومت زونه هدیم نوشن تهب و دایم تیگدنز وت یزیچ هی
ینک تدوخ ومهلا یزاب وت ینک ادیپ و دیما و یلا حشوخ ات یدرگب و یرب ردقنوا دیاب

تقو چیه یگدنز وت وشن دیماان تقو چیه

زاب مدادیم ول متشاد مرس وت کاخ +
یدادیم ول ویچ _

میرب میاوخیم اجک هکنیا +
میرب میاوخیم اجک _اها
وش تکاس فوووا +

مشیمن _
وشب +

هدوهیب هک ینودیم یلو مدب همادا حبص ات منوتیم _
مدب همادا متشادن هلصوح منم هبوخ +

هرجنپ هب مداد هیکت ومرس
منکیم راتفر نیگنسرس ماشرا اب مدموا ناتسرامیب زا یتقو زا

هدیم حلا یلو ارچ منودیمن
خیلا کشخ یروطنیمه هن یلو هنک یهاوخ ترذعم مزا دیاب متفگ

ننودب ورارتخد ردق ات نروخب صرح مکی دیاب ارسپ نیا ال صا
هدنخ زا مدوب هدرم دوب هدش رچنپ شفایق مشخبیمن متفگ یتقو

میلگنج طسو مدید هک مدرک هاگن نوبایخ هب
میریم اجک مییاجک نسوس +

نوتسربق دیاش شدعب بخ یلو میلگنج طسو _االنهک
فوووا +

دش شوماخ نیشام وهی هقیقد دنچ زا دعب
دش یچ +

مدرک مومت نیزنب _
نوتسربق مینوشکب دعب ینک کچ یاوخیمن ترس وت کاخ +

هرادن ارچاالن منودیمن تشاد _
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شیدروخ تدوخ هنکن +
دروخ نادار مداد _هن

دیدنخ منوا و هدنخ ریز مدز
ایهن تسه یسک مینیبب وش هدایپ +

مدا هسرب هچ دزیمن رپ هدنرپ مدرک هاگن نوبایخ وهب نوریب مدموا نیشام زا
سین سکچیه ارچ _

نادار نزب گنز اجنیا نایب نتسین گنخ ام لثم نوچ +
مرادن راشژ _

رایب ونم یشوگ فوووا +
ریگب تدوخ _ورب

دوبن یچیه ال صا یلو متشگ ومفیک ووت نیشام وت متفر
سین نسوس مدید و نوریب مدروا نیشام زا ومرس نتشگ عبر هی زا دعب

میشاب مه شیپ هرتهب تسین سکچیه اجنیا نوریب ایب وشن هرخسم نسوس وووولا وت ییاجک نسوس +
هتخرد یلک مدید و مدرک هاگن و متشپ

کیج کیج و ماپ ریز اگرب شخ شخ زجب دمویمن ییادص چیه لگنج تمس متفر مدرک لفق و نیشام و متفرگ و چییوس
اکشجنگ

مدزیم ادص و نسوس و متفریم هار
ها ییاج مایب تاهاب منک طلغ هگید نم نسوس ییاجک +

مدینش ور یکی یاپ یادص هک مدزیم رغ متشاد
دوبن یسک یلو بقع متشگرب قوذ اب

نوریب ایب سین یبوخ یخوش ال صا نسوس +
درک منیشام راوس و تسب ومامشچ و تفرگ ومنهد ولج یکی تسد هک مدرگرب متساوخ همتشپ یکی مدرک ساسحا

نینزیمن فرح النیل اااه مزا نیاوخیم یچ ایضوع +
مرب نیرازب نوتمدیدن هک منم طقف نینک ملو مدیم نوتهب نیاوخیم لوپ نیاوخیم یچ هنک نوتتنعل ادخ

یریم نوتسربق مودک یه متفگ هنوا ریصقت شمه واال دوب رتهب هک نیتفرگیم ور هدش لیلذ نسوس نوا نیتفرگ ونم ارچ
دادن باوج

مزا نیاوخب لوپ طقف مراودیما
روخش ال یایضوع دیش وبل ات نوتمنزیم ردقنا هروخب مهب نوتتسد هگا

نوریب ندرب ونم و داتسیا نیشام وهی
مدزیم فرح طقف و مدروایمن مدوخ یور هب یلو مدیسرتیم گس لثم

ندرک او ومامشچ و میداسیاو وهی نتفر هار مکی زا دعب
نتخیریم ماکشا ودوب هدش لفق منوبز ملباقم هنحص ندید اب

و نادار و اباب و ماتسود لک و شگنرمه لیاسو یلک و دیفس و یبا یاکنکداب زا .....رپ
مدید وماشرا هک مدرک هاگن متشپ هب ندوب همه

تفگ مشوگ ووت تفرگ ومتسد
هلگشوخ مناخ یدیشخب +

ماشرا نونمم یلیخ هرا یلو االغ یدرک مکرت رهز وشمگ _ورب
دوب شلغب مساو ایند یاج نیرت نما مدرک شلغب

رشب نیا دوب ینوبرهم زا رپ
و نسوس ندز مدرک عورش میدش قاتا دراو هک نیمه ینک ضوع وتاسابل اج هی میرب تفگ و تفرگ ومتسد نسوس

درک نومادج هکدالمار ندرک شنزرس
تفگ و درک ملغب دوب هدیشوپ لگشوخ یگلماح سابل هی دالمار یاااو

ملخ قیفر کرابم تدلوت +
ملگنم یسرم _

هدیرخ شدوخ ماشرا تفگ نسوس هک دوب لگشوخ یبا سابل هی مدیشوپ ومسابل یخوش و هدنخ اب
ناسحا اباب نادار ماشرا ندوب همه هک مدیسر یزیم هب نارگید و هاگشناد یاقیفر اب یسرپلا وحا زا دعب و نوریب میتفر

راشای
دوب ینوبرهم اب شاگن ماباب ندوب ادرم همه

تفگ هک مدرک شلغب وششیپ متفر
اینک یفخم ویزیچ منیبن هگید +
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نوجاباب یش تحاران متساوخن _
نم مرب تینوبرهم نوبرق ییهلا +

پیتشوخ یاقا هنکن ادخ _
همه طسو میتفر و دموا گنها یادص

دش تیذا ممشچ و دیبات متروص ور رون دشو عطق گنها وهی هک میدیصقریم میتشاد همه
تفگ دزو وناز مولج و تفرگ ومتسد و دموا ماشرا هک ندوب مرود همه

منیبب هگید روط هی ورایند یدش ثعاب و یدیشخرد میگدنز وت هک یدوب یرتخد وت مارا +
مگنجب شرطاخب هک ایند وت تسه یزیچ ممهفب

منک یگدنز شرطاخب
؟ مارا یشخردب میگدنز وت هشیمه ینوتیم !

مدرک هاگن شهب و مدرک مولظم ومامشچ
متفگ و مدرک هاگن مماباب هب

یچ ینعی مدب تهب روش ییاچ ماوخیم نم یراگتساخ نومنوخ یایب دیاب لوا تسین یروطنیا شلوصا نیبب بخ +
هدنخ ریز ندز همه

تفگ و دیدنخ ماشرا
مایم منوتنوخ +

ماشرا ممما _
مناج +

هک ینودیم میگدنز وت یمهم میمصت هرخ باال مریگب میمصت ات نیشب مکی ینیشیم یروطنیا یشیم لا حاب _هچ
ینکیم تیذا ارچ مارا +

مشخردب شمه مشیم هتسخ نم هزات مشخردب یروطچ تیگدنز لک یدب شوگ مفرح االنهب نیمه هگا ال صا بخ _
یشخردیم دوخ هب دوخ +وت

یدوب هتفگن نوطیش یدلب مافرح نیا زا وت ماشرا یااو _
مدش هتسخ مارا +

هگید یرازب هیام مکی دیاب هرخ اهباال هشخردب شمه یریگب هراتس هی یاوخیم _اوا
منیشب ردقچ +

میراگتساخ یایب یه سلا ثمالهی منودیمن _
مایب یه سلا هی هک منک هگم +

مشخردیمن منم یایمن ینعی _
نک ندیشخرد ندیشخرد یه حاالوت امتفگ یزیچ هی نم فوووا +

ینزب افرح نیا زا دایمن تهب بخ _
االن منک راکچ +

یریگب هلب ات ینک تالش دیاب _
هن تباوج االن ینعی +

نک تالش متفگ متفگن ونیا نم _
یش منز منک سامتلا مهامود االن ونم یشخبب مدرک یراک زورود ادخ +یا

متفگ یلو دوب هتفرگ مدنخ
اهاب هچب هشاب بوخ ناتساد میگب ناتساد میاوخیم انوا هساو میدش راد هچب یتقو بخ نک تالش مکی مقشع +هرا

ندب شوگ هزیگنا
ندنخیم زیر زیر نراد مه هیقب و هنکیم ماگن دنخبل اب هراد ماشرا مدید

متفگ و نییاپ متخادنا ومرس یلو مدیشکن تلا جخ
ماشرا هنکن تتنعل ادخ +

تفگ و تفرگ شاتسد وت ومتروص دشو دنلب دشو رجفنم وهی
هشکب تلا جخ مناخ منیبن +

هک مدیشکن _
ینکن هس یتساوخ مدیمهف +

نمهفیم مارخ متسنودیمن نیرفا _
ممهفن مواگ وت لثم هگم +

مگب هلب یاوخیم حلا نیا اب روعشیب _
رخ یتفگ +وت
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مراد قرف _نم
مدیم ربخ نوتهب داد هلب باوج هگید سلا هاجنپ هللا شیا هنک تیذا ونم داوخیم مارا هکنیا لثم یمارگ ناتسود بخ +

یسورع نیایب
دش مومت مرگ عمج وهی یخوش و هدنخ یلک اب بشنوا

دوب رتهب یچ همه زا نم هساو نیا و ندوب مشیپ مازیزع همه هک یبش
مقشع ریخب بش متفگ و مدیسوب وشنوگ رد ومد هنوخ دنوسر ونم ماشرا

هربیم مباوخ هگم ینکیم وراکنیا یتنعل بخ +
مقشع هربب _

مدیباوخ متفر شود هی اسابل ندرک ضوع زا دعب باالو متفر
دموا رد یادص وهی هک مدوب هنوخزپشا ووت مدش رادیب حبص

هماشرا مدید هک مدرک زاب ورد متفر
میگدنز +سالم

یراد راکچ اجنیا _سالم
مینزب فرح مهاب مکی متفگ +

هدش یزیچ _
نوریب میرب مزیزع +هن

مش رظاح نم ات وت ایب هشاب _
دز فرح ماشرا یلک و میدروخ هنوحبص و ناروتسر هی متفر و مدش رظاح متفر منم و لخاد دموا

هرابود درک عورش ماشرا هک میدزیم مدق میتشاد و کراپ وت میتفر
هتدای ومه میدید هک زور نیلوا مارا +

دمویم مدب تزا ردقچ _هرا
ادخوروت شاب یساسحا مکی فوووا +

هاگن هی وت مدش تقشاع مگب مگب یچ _وخ
یدعب رس میرب رازب نک شلو منودیمچ +

موهوا _
منک یهاوخ رذع تزا تکرش وت مدموا زورنوا +

یدوب مه ورپ هچ _هرا
ماااارا _

یدوب هگید مگیم تسار +وخ
ال صا وگن یچیه نک شلو _

یکوا +
مهاب میدروخ هوهق هک زورنوا _

ییورپ یدید وش مزپشا ایب یتفگ ورپ +هرا
هاگن وشدنخبل درک فشک هتخانشان زیچ االنهی راگنا ییورپ یدید هگیم روج _هی

هگید یدوب بخ ماشرا ههههه +
ولوچوک مناخ یدروایمن مک مهوت یلو مدوب هشاب _

ییاقا هی هیناث دنچ زا دعب هک یلدنص ور متسشن منم هریگب زیچ هی هزاغم وت هریم تفگ ماشرا ندز فرح یلک زا دعب
مارا دوب هتشون شسابل ور هک مولج داسیاو

تفر و داد مهب لگ دزوهی دنخبل هی
نماب دوب هتشون شسابل ور هک دموا هگید یکی هظحل دنچ زا دعب

تفر دزو دنخبل و داد لگ هی منوا
؟ ینکیم جاودزا دوب هتشون دموا هگید یکی !دعب

تفگ و دموا ماشرا هک مدرکیم هاگن بجعت اب
مدب جرخ هب هقیلس منوتیمن نیا زا رتشیب هگید +

متفگ و هدنخ ریز مدز
لویا دوب توافتم اعقاو ماشرا دوب بوخ یلیخ +

هلوبق نک شلو ونوا _
یچ هلوبق +

یش منز هک مارا یاااو _
انیا و مشخردب +اها
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_هرا
مممما +

متفگ و منک شتیذا دموین ملد مدرک هاگن شهب
+هلب

تفگ و مدرک شلغب و درک متسد وت ور هقلح و ندز تسد نومساو ندوب اجنوا هک ییامدا همه
منکیم تتخبشوخ +

ماشرا متسه تخبشوخ ترانک ......_نم
دعب سلا کی

مدنوخیم گنها و مدزیم تسد منم و ندزیم قوب و ندوب نومتشپ همه و نوریب میدموا لته زا
مدرک هاگن ماشرا هب

مدرمیم اعقاو انوا نودب و دوب میگدنز همه هک شامشچ نوا هب
درک یراگتساخ نسوس زا منادار و درک لوبق ور یرتخد مراشای رتکد یاقا و دروا ایند وشچب دالمار سلا هی نیا وت

لسع هام میریم میراد ودوب نومیسورع زورما هک مهام
یدیما وان همومت یچ همه یگیم هک عقوم نومه اقیقد اه یتخس جوا وت هک متفرگدای ونیا

یدب همادا دیاب و یزاب هدشن مومت زونه هدیم نوشن تهب و دایم تیگدنز وت یزیچ هی
ینک تدوخ ومهلا یزاب وت ینک ادیپ و دیما و یلا حشوخ ات یدرگب و یرب ردقنوا دیاب

تقو چیه یگدنز وت وشن دیماان تقو چیه

دعب سلا جنپ
مقشع هگید ایب مارا +

مدش هتسخ هگید ایب ینامام +
ممممدموا _

نم مرب نوشنوبرق یهلا مدرک هاگن مرسپ و ماشرا وهب نییاپ متفر
نیدش پیتشوخ _هچ

تفگ شنوگچب نحل نوا اب مرسپ اشرا
ینامام میپیتشوخ هشیمه +ام

متفگ و هدنخ ریز مدز
هتفر تاباب هب تسفن هب دامتعا +

تفگ و نوریب دموا نسوس و نادار رتخد هک میدیسر یوال هب تعاس ود زا دعب میدرک تکرح و دیدنخ ماشرا
یدموا همع +

نم قشع _هرا
هنوخ وت میتفر و درک شلغب تفرگ مماشرا هک شمدیسوب و مدرک شلغب

میدموا +سالمام
بجع _هچ

قاتا وت درب و تفرگ ور ادوس و اشرا و دوب هدموا شرسپ مه یلد
تفگ و تسشن مرانک نادار

یجبا ربخ +هچ
یتم سال یچیه _

رکشورادخ ندوب لا حشوخ یلیخ هک باق هی وت مدید ومداوناخ و هنوخزپشا وت متفر
درک سالم یگدنز شوخ یور هرخ باال
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