
وال تراپ
______________

اهر ))

اب رتش اجنیا ایادخ فوا
تقونوا هشیم مگ شراب

نوا لا بنود مراد نم
هبعج هزادنا هک میشوگ
مدرگیم تیربک ....

ناوارف یاه الش تزا سپ
ریز و دش ماجنا تایلمع

شادیپ سابل نم هی
مدرک ....

رانک متفر یگتسخ اب
مدش ولو لخت ....

اب هک مقاتا هب یهاگنا
یقرف چیه ماش زازاب

اب مرتش ینعی تشادن
اجنیا هشیم مگ شراب .....

هشیمن ملصوح اعقاو اما
منک زیمت ور مقاتا .....

یشوگ هک مدوب رکف وت
دروخ گنز متسد وت

هب هک نیا نودب
همکد منک هاگن شرامش
یشوگ و مدز ور لا صتا
مدنوبسچ مشوگ هب ...ور

دییامرفب ولا =.

نک زابورد = یطخ تشپ
هگید وت مایب .

؟ هیک هگید نیا اااووو

متفگ و مدرک مخا :

مش؟ یمن هجوتم =

رد زیزع = یطخ تشپ
نک زاب هگید مگیم وتبلق
مایب .....ات

یچ استینوید نیا اووو
شدوخ ارب هگ یم ....



وشن محازم اقا =.

مشن محازم نم یدز گنز وت = یطخ تشپ .

میدش ییاسک هچ اب شاب ورام ۷ایب مین نویلیم

؟ یتسه مراکابلط دعب یدز گنز امش امش اقا =

؟ یشیم محازم یرادن یگدنز راک

مدرگیم مراک لا بنود یگب هلب هگا یمیگدنز وت ارچ = یطخ شپ .

مدرک عطق یشوگ قرش مدعب بدا یب

نش یم ادبپ یراکیب یاه مدا هچ اعقاو ...

تخت ور متخادنا ور یشوگ و مدش دنلب ....کالهف
مروخن یزیچ بشید زا دوب منشگ یلیخ ...

مدوخ و متسه مدوخ طقف هشاب مکاروخ و دروخ نارگن هک مرادن ور یسک هگید بخ .....

مدرک زاب ولا چخی رد هنوخزپشا تمس متفر نوریب مدما قاتا وت .....زا

فیک هب یهاگن مدرک شزاب مفیک تمس متفر متسپ وشرد شوت دز یمن رپ سگم اباب یا
متخادنا ملوپ ....

ایادخ ۲۰ یرماع موناخ هنوخ ملوپ لا بند مرب دیاب زورما دوبن رتشیب نموت ....

متشاد زاین مدما و تفر ارب ولوپ نیا نوچ دیرپ راهان راگنا سپ ......

؟ یتسه ایادخ مدش ولو شرف یور

هدیسر اجک هب اجک زا میگدنز ینیب یم ..

تسشن سگم هی هک منک رکف دوب شوخ ماباب نامام اب هک یاهزور هب متساوخ
مغامد ور .....

شور مدز باال مدرب ومتسد .....

مغامد ییییییییییا ....

مود تراپهنکیم یدرد هچ خوا دش لیب تسد
____________

مخامد هدش زمرق هچ او هنیا تمس متفر مدشاپ ...

هنکیم درد مه یلیخ خا ......خا

مدرک هنوخ هشوگ نفلت هب یهاگن گنز یادص ندش دنلب .....اب

ربب االغ رایب رخ حاال ایب دیگنز هک هراد مراک یک ییریو یریه نیا یوت ....حاال



متشاد شرب و متفر نتفلت تمس هب مداد یم ژ اسام ور مغامد هک روج نیمه .....

یبوخ ناجاهر =سالم

دوب نومدوخ یدجام مناخ هک نیا ...ها....

؟ هراد راک یچ ینعی هاو

نبوخ هداوناخ یبوخ امش مبوخ نم یدجام مناخ .....=سالم

موناخ هی هب سردا نیا هب ورب ادرف مگب مدز گنز ملگ دتمدخ نراد سالم = یدجام موناخ
دادرارق راگنا نراد زاین تقو مامت ناوج ع۳ وت تیعقوم وت رتخد اب مشلوپ ندنب یم سهلا

هیلا .....

هشیمن مرواب ادخ یاو ....

متفگ حلا شوخ اب

یدجام موناخ یسرم یاو =

ایرب امتح مزیزع = یدجام

متفگ یلا ح شوخ :اب

دینک یم فطل ور سردا طقف ... مشچ ..... مشچ =....

نک تشادای مرتخد =هرا یدجام ....

متشون ور سردا نتفلت رانک تشادای رتفد وت

یدجام مناخ نونمم مزاب =

ظفاحادخ رتخد یشاب قفوم = یدجام

ظفاحادخ =

هس تراپ ومال...... هب مترکون نوج ادخ خا سردا هب مدش هریخ و متشاذگ ور یشوگ
_______________

دش باجتسم ماعد یدوز نیا هب ینعی ...

و دروخ چیپ ماپ چم مدما دورف نیمز هب یتقو هک باال مدیرپ دنلب منوجادخ متقشاع
مداتفا ....

مداد ژ اسام وماپ چم و نیمز ور متسشن ...

هسردا نیا هب مدیسر سملا ادرف ات نم هگا .....حاال

!!!....واال

مدرک ترپ ومدوخ تخت یور متفر مقاتا تمس هب مدرک شومارف لک هب یگنسرگ هگید ....



دش هنهک هگید ما هراچ یب نیا دما رد شادص هک ....

مباوخب تشاز یمن یک دوب منهذ وت روجاو روج یارکف یلک ....

هریم موربا و مگنم اجنوا کال ادرف هرب شیپ روج نیمه هگا ....

ناوارف تالش زا سپ هرخلب ات مدش ولهپ نوا ولهپ نیا ردقنا و تشلا ب ور مدیبوک ومرس
درب مباوخ .....

تعاس هب یهاگن و مدرک زاب ومامشچ یگف کال اب مامشچ وت یدیدش رون ندروخ اب
تعاس وا مدرک 8 دوب حص ...

نم یاو یا ....

؟ مدیباوخ ردق نیا ارچ !نم

نوریب مدمآ هیلخت تایلمع دعب ییوشتسد وت مدیرپ عیرس ....

متشادن ندروخ اذغ تقو اعقاو اما دوب باال ممکش یادص روغ راغ .....

هگنراو و گنر یاذغ رپ نوملا چخی هکاالن هن متشاد متقو میریگ ....حاال

هگید مروخ یم مریگیم یا هویمبا و کیک هی هار ....وت

زورما هشب روج و تفج راک نیا هنک ادخ طقف .....

مدیشوپ دوب شیپ سلا هس ملا هک وموتنام و مدیشک کرس ماسابل دمک وت و پتفر .....

دوب هدش هنهک یلیخ ای دوب دیفثک ای شیقب دوب مزیمتو ون ابیرقت یوتنام اهنت هخآ ....

شیاهوناز رس و دوب دیدج لدم هک ومراولش هرجنپ ی هشوگ و مدرک نیمز ور یهاگن
متشادرب ور دوب هدییاس ....

دوب هداد وداک مهب مدلوت ارب متسود لا سراپ ونیا ...

مراهچ تراپ ... متشادن ندیرخ ون سابل و یجرخلو ارب یلوپ نم هن رگم
__________________

مراد شرب متساوخ میکشم فیک هب داتفا ممشچ مدرک مفارطا هب یهاگن
هدش هدنک شاج همه زا تخبدب مدید ........هک

ات نوریب مدز و هنوخ دیلیک واب متشادرب کیچوک یلوپ فیک هی و مدش لا یخ یب سپ
مدرک سردآ هب یهاگن م ورب هدایپ دیاب هاگتسیا .....

اب اجنیا زا هرود یلیخ هینارفعز ایادخ هک20 هشیمن ناموت ........

یرماع مناخ هنوخ ورب دیاب لوا سپ
هار تعاس مین ابیرقت اجنوا ات هاگتسیا زا مدش هدایپ دعب هاگتسیا هس مدش سوبوتا راوس
متفر هدایپ سپ ..............

مناخ یادص هقیقد دنچ دعب مداد راشف رد گنز ولج متفر متخادنا گنر دیفس رد هب یهاگن



دما یرماع

باال ایب ناج اهر =سالم یرماع مناخ

ملوپ لا بنود مدمآ طقف مشیمن محازم یرماع مناخ نم=هن

هگید ناج اهر دیشخبب =االن یرماع مناخ

یرماع مناخ یفرح هچ نیا نم=

رد یولج دما لوپ اب یرماع مناخ هقیقد دنچ دعب ................

تمس مداتفا هار متفرگ لوپ منم درک یهاوخ ترذعم یرماع مناخ هنیا زا دعب
جنپ تاراپ .... هینارفعز

_________

پالک لا بند مدش هدایپ یسکات زا مدیسر تعاس مین کی دعب ابیرقت 120 ایادخ متشگ یم
هورس هتخرد رپ نوبایخ فرط ود تساجک هگید اجنیا .....

شامن مامت دوب گرزب یلیخ دشیم مولعم دوب نوبایخ یارخآ هک هنوخ هی اجنیمه زا
دوب دیفسرمرم .......

یهاگن هنوخ نومه هب مدیسر ات اه پالک ندرک هاگن هب مدرک عورش مدرک سردآ هب یهاگن
هلب مدرک پالک ............هب

پالک نومه اجنیا 120 هووووووا ......

هنوخ نیا هزیچ بجع نم یادخ .....

هرت گنشق شوت امتح .....

دراگیداب اتود اه رد رانک یکشم گرزب یاه رد دیفس رمرم همه هک شامن .....

هنک زاب رد ماوخب هک نوشکی تمس متفر

اقآ دیشخبب !نم=

مدش هدنمرش داد لحم مهب هک ردقنآ ال ....صا

؟؟؟؟ دیشخبب اقآ نم=

وووووواگ مهفن روپ روعشیب کدرم

مدوب هتفر دوبعم رادید هب هدنب و نیدوب مربب رس االن هنرگو متفگ ملد وت انیا هشیمه هتبلا

داد باوج یقیاقد دعب مداد راشف هنوخ گنز

؟ مناخ دنیامرفب = ادص

مدمآ راک یارب یدجام مناخ فرط زا نم دیشخبب ........نم=



مناخ وت دنیامرفب هلب = ادص

متشاذگ غاب نوا رد مدق نمو دش زاب ............رد

نروخن ینکت مه مرتحم یادرگیداب نیا هلب ....

ننک یم هدافتسا کسرتم ناونع هب نوشزا نک رکف .....کال

شیش تاراپ
_____________

تسین تشهب اجنیا ایییییییییییییادخ ........

مدش هنوخ نوا گرزب غاب یاشامت وحم ......

زمرق شرف گنس نیمز و ورس دنلب یاه تخرد رد فرطود دوب یلا ع

دوب مفارطا وحم یروج نیمه ....

یبوچ گرزب یاه رد اب تشادرارق دیفس گرزب ترامع هی میوربور ...

تشاد رارق غاب طسو تسرد ترامع .....

دوب بآ رپ شوت و تشاد رارق یگرزب رختسا ترامع یولج .....

هدیشوپ زمرق زر یاه لگ اب اه راوید رساترس و دوین تخرد زا یربخ هگید ترامع کیدزن
دوب هدش ...........

اعقاو دوب زاون مشچ غاب نوا یابیز ....

یاه پم ال اب غاب رود ات رود متشاد رارق غاب طسو هک حاال مداتفا هار ترامع رد تمس هب
دوب هدش نییزت دنلب هیاپ ...

دوب هدش هدیشوپ نمچ زا نیمز اه شرف گنس زا دعبو .........

یگدنز نگیم نیا هب ایادخ دوب راکهاش هی اعقاو ....

رابود و مدرب رد نلبوک تمس هب ومتسد و مداتسیا رد یولج مداتفا هار ترامع رد تمس هب
شمدیبوک

وووووو دش زاب رد هیناث دنچ زا سپ .....

دش رهاظ مولج هنوش راهچ و دنلبدق مناخ ....هی

نومرهاوخ شدوخ ارب دوب یلی .....

هنکیم مهاگن هراد تسام لثم هنز .....

دوبن کدب شرهاظ لقادح بوخ ...



یکشم یامشچ یاوهق یاهوم یکشم یاهوربا .....

یدج کشخ تروص هی اب بسانم نهد غامد ....

مناخ =سالم

مدموا یدجام مناخ فرط زا متسه ییاضر اهر = شیامرف

تفگ و درک مهب یتوافت یب هاگن :

ایب ملا بند = هنز

مداتفا هار شلا بند کدرا هجوج لثم منم ....

تفه تراپ
______________

درک یم تکرح رادار لثم مرس روط نیمه ....

؟ یلم هزوم ای تسنوخ اجنیا مدنوم نم

دش گرزب سنلا هی دراو نز ...

دوب یتنطلس یاه لبم سنلا رود ات رود ....

دش یمن زاب یلو مراینرد یزاب دیدپ دیدن متساوخ یم ...ره

ارب هتخادنا هار یهاگتسد مد هچ تشاد هتسبرادم نیبرود فرطره بصم ال هخا
نوشدوخ .....

دموا یدنلب یادص هک مدرک یم ثحب مدوخ اب متشاد روج نیمه ....

دوب راجفنا حلا رد هک یشیتا ی هروک هب مدش هریخ درگ یامشچ واب متشگرب ....

هدرک غاد روج نیا ارچ نیا ....اباب

ور هش راوه هنوخ مسرت یم تسه مه یسلجم و تشرد مکی هکن هخا هش یم رجفنم االن
مرس ....

تفگ مه رد یامخا اب :نز

متفگ یچ دیدش هجوتم مناخ _:

هراد ونم لتق لیسناتپ االن ننیا هن هگب مدیسرت .....واال

مداد نوکت ومرس طقف سرت ....اب

تفگ و درک یمخا :نز

؟ نایب ات نیشب سپ هبوخ =

تفر مه دعب ......



؟ دایب یک

؟ دایب یچ

؟ تفر ارچ نیا نم یاو یا

مزیرب رس رب یکاخ هچ نم ....حاال

امدرک یطلغ هچ ادخ .....یا

ور هقبط ود هک دوب یچیپ رام ی هلپ هار مور هب ور متسشن لبم نیرت کیدزن ور و متفر
درک یم لثم مه ....هب

دموین سکچیه اما متسشن یمک ....

تفر یم رس تشاد ملصوح هگید ........

هشن زیر رس نزب شمه = نادجو ....

کمناب اباب نم= .....

؟ یدیباوخ کمن بآ هبد وت بشید

هچ وت هب = نادجو .......

ففقوا ...

واالاا مریگریگرد نونادجو اب نیبب ام یگدنز ادخ ور .....وت

یدادیم ام هب یباسح تسرد نادجو هی لقادح ایادخ .....

مدای ز وت رس زا منم اباب ریمب = نادجو

مرادن یفرح هگید !!!!...=نم

کرد =هب نادجو .....

مزیزع ورب یرادن مباصع یا هتسخ الال ورب امش نوج نادجو .....=کال

متفر نم یشاب نم نارگن وت هدرکن =النز ندجو ....

؟ هنک رهق منادجو ندید اال حات ادخ یا

؟ هنک یم مرهق راگنا تس باال شزودیو مکی ام نادجو نیا واال

؟ یددلب امش انادجو یشک تنم تفر هشیم روج هچ مگیم

متسین دلب هک نم ....واال

هش یم شیادیپ هگید زور دنچ حاال کرد .....هب

دمآ یاپ یادص هک مدوب ریگرد مدوخ اب روط نیمه ....



ش هی و دوب شنت یا همروس نماد و تک هک نسم مناخ هی اه هلپ هب مدش هریخ متشگرب
نییاپ دموا اه هلپ زا دوب هتخادنا شرس ور دازا مه یا همروس ....لا

ماتسا و مدش دنلب عیرس ....

تفگ و داتسیا ممدق هی وت و دموا همناخ :

هتسرد ؟ ییاضر اهر مناخ = همناخ

نم=هلب

تفگ درک دییات ورامش نوا مدز فرح یدجام مناخاب = همناخ ؟5 نیدرک یم راک شارب سهلا

نک ممادختسا تاع ال طا تازو وت رارق هگم نوریب ندیشک ور ممان یگدنز مامت خوا خوا .......

نم=هلب

دعب نایب اقا ات ینک عورش یشیامزا روط هب ور تراک ینوت یم زورما زا سپ هبوخ = همناخ
میدنب یم داد رارق سلا کی ارب یدش دییات هگا ....

متفگ و مدز یدنخبل :

مرادن یلکشم نم مناخ هشاب =...

منک نوتانشا مه اب ات ایب ننکیم راک اجنیا ما هگید مناخ ود نم زج هب متکوش نم هبوخ =....

متشه تاراپ
_______________

میدش جراخ سنلا زا مداتفا هار مناخ تکوش رس تشپ ....

شلا بند منم تفر تسار تمس .....هب

ندز درب تسد یزیچ یا هزوم هی هب انیا امطم ......!

ور انیا طقف هنیشب تساوخیم شلد مدآ هک دوب هنوخ نوا یوت یتمیق لیاسو ردقنآ هخآ
هنک هاگن .....

متفرگ یم یفلس اتدنچ متشاد مه یتسرد و تسار یشوگ هی کشاک یا .....خا

مایب یس کالسمال یزیچ ، یتسود ولج لقدح ....

هدموین اه هراچیب تخبدب ام هب مس ..کال

ادخ هب .....واال

میدش در دوب بوک طال شور هک دنلب هیاپ نودلگ هی رانکزا ....

دیزرل نودلگ و نودلگ هیاپ هب دروخ متسد هک منک شهاگن متساوخ .......

شمتفرگ هک داتفیم تشاد .......



اااادرک محر ادخ یاو ......

واال ندنب توفهی هب هنوخ نیا یازیچ ...

تخیر هب مدب وشلوپ متسنوت یمن مدرک یم راک ما مرمع مرخا ات داتفیم هگا ترکش ایادخ
هشاب هقیطع دروخ یم مه هنودلگ .....

درک مهاگن دب یلیخ و شگرب مناخ تکوش .....

متشاذگ شیامن هب ور مزانان یانودند و مدز دنخبل .....

نتمیق نورگ و هقیطع مه هنوخ نیا مزاول نک عمج ور تساوح رتخد = مناخ تکوش .....

نییاپ متخادنا ومرس ....

دش عورش یلوا زور زا .....ایب

مناخ تکوش مشچ =....

هبوخ = مناخ تکوش ...

داتفا هار هرابود .....

هد یم متسد راک مایزاب گنخ نیا رخا فففوا .....

دش شدراو درک زاب مناخ تکوش هک رد هی هب مدیسر ....

تشنوخ زپشآ مدید هک وت متفر مورا ....

دوب اناروتسر ی هنوخزپشآ راگنا بصم ال یلو .....

ندوب هتسب دیفس رنبشیپ هک ندوب هنوخ زپشآ یوت رفن ....ود

دوب نسم یمک یلوا .....

دوب ناوج یمود یلو .....

دیاش دوب مدوخ سلا نسمه راگنا 2 3ای رتگرزب .....سلا

؟؟؟؟ اه مناخ = تکوش

ام هب ندز لز نتشگرب نوشیاتود

شدوخ رانک دنوسیاو ونم و مرمک تشپ تشاذگ تسد مناخ تکوش

روط هب نرایب فیرشت اقا هک یزور ات زورما زا تساهر ناوج مناخ نیا = مناخ تکوش
هشب هدیجنس شییاناوت نازیم ات هنک یم راک احنیا یشیامزا .....

؟ تفگ یچ االن نیا



؟ هنکیم راک اجنیا

مکیدزن ندموا و ندش هریخ دنخبل اب ات ود نوا .....

یدموا شوخ مزیزع =سالم هنسم مناخ ......

مناخ منونمم نم= ...

مزیزع ینک مادص نیمیس ینوت یم = هنسم مناخ

نوج نیمیس مشچ نم=

متسه منینزان منم ملگ =سالم هنوج .....

دوب زان شمسا لثم شهب مدز یدنخبل ....

نوج نینزان متخبشوخ = نم

تفرگ ومتسد دمآ تمس هب نینزان

؟ هرا ینوج اهر هگید میتسود مه ....اب ییاهنت زا اج نیا مدیسوپ نم = نینزان

هنوبرهم و هداس رتخد نیا ردقچ یاو .....

متفگ و مبل هشوگ تسشن یدنخبل هاگادوخان :

مزیزع .....=هرا

تفگ مناخ تکوش هب درک ور دیبوک مه هب وشاتسد اه هجب لثم نینزان :

دیرب امش شهب مگیم وراه نوناق و مدیم نوشن اهر هب ور اجنیا نم مناخ تکوش =

هشاب عمج منوتلا .....یخ

هتفین ملق زا یزیچ شاب بقارم طقف نینزان هشاب = تکوش .....

تفگ هدنخ اب نینزان :

هشاب تحار نوتلا .....%یخ

تفر و داد نوکت یرس مناخ تکوش ....

تفگ نوج نیمیس :

اه ادغ رس مرب منم منک یم ییامنهار ونوج اهر وت سپ نیزان =.....

تفگ و هنوخزپشا طسو زیم ور تشاذگ و دروا رد ور شدنبشیپ نیزان :

میتفر ام سپ =.....

دیشک شدوخ لا بند و تفرگ ومتسد مه دعب ....

مینزب ادص مه وگدنلب ابدیاب گرزب اجنیا هک ردقنآ هب .............هب



متفگ داد :اب

اااااه هتسد تخبدب نینزان ...=اباب

دش هدنک ....

درک لو ور متسد و داتسیا نینزان :

تفگ و ندرگ ور دیشک تسد اه هچی لثم :

مدش ریگ وج مکی دیشخبب .... بخ .... هیچ =....

مهن تمسق
____________________

هی نک رکف دوب هدش هدیچ یروخ اذغ زیم نییاپ ات زاباالیسنلا هک گرزب سنلا وت میتفر
60 تشاد یلدنص .....ات

فقس اهراوید تشاد راک بوچ سنلا مامت ....

دوب یلا ....ع

دوب رشحم هیچ یلا الع ......صا

تفگ دنخ واب منوش هب دز نینزان
رهاوخ یشن وحم =

متفگ بجت :اب

؟ نینزان هگید تساجک اج نیا =

تفگ هدنخ هب نینزان :

ننک یم لیم ور نوشراهان ماش اجنیا اقآ یروخ اذغ سنلا اجنیا :=..

؟ ننک یم یگدنز هنوخ نیا وت رفن دنچ هگم نک روهظ تدوخ ادخ دوخ ای

متفگ و نینزان تمس متشگرب :

؟ ننک یم یگدنز اج نیا رفن دنچ هگم امگیم =

اقا طقف = نینزان ....

؟ ننننناج

؟ هرفن هی ملا هاگتسد و مد نیا ی همه ینعی

؟ هرادلوپ همهنیا هک هشاب ریپ یلیخ دیاب اجنیا بحاص همولعم

هک دعب و شهب منوبسچ یم ومدوخ هروگ هبل شاپ مدید هگا دایب اسیاو هرادن منز مراگنا
هسر یم نم هب شمه درم داتفا !



؟ یتفگ یرو یرد زاب =وت نادجو

؟ یتشگرب نوج نادجو =یا

؟ یتشگرب ارچ دوب هدرک رهق هک وت رگیج

ننک رهق یفرح ره اب هک نسول انسنا امش لثم هگم انادجو اباب وش هفخ = ناوجو ...

متسنود یمن بلا ج هچ .....=ها

ریگن تخس تدوخ هب دایز سپ ینود یمن یچیه کال =وت نادجو ....

اااااااه یکاخ هداج وت یدز زاب نادجو ..... هههها ......=ها...

رسدرد وت زادنن ونم نک رکف مدا لثم ..... گگگرم = نادجوم .....

؟ امیدرک یریگ هچ منک رکف منوت یمن ممدوخ اب نم اب =یا

متفر نم تسه هک هنیمه =....

متفر ......نم

مهب مدش هریخ هدش هدرگ یاشچ اب مدید نینزان تمس متشگرب ....

منوج =....

؟ هبوخ تلا ح =وت نینزان

متفگ و مدرک هلوک و جک ومابل :

میکوا هیکوا مزیزع ....=هرا

ناها = نینزان .....

بخ هرب هار دیاب همه نیا هشتخس تخبدب درم ریپ یلیکو ادخ یلو .....

هگرزب یلیخ رفن هی ارب هنوخ نیا هخآ ....

مرایمنردرس رادلوپ نیا راک زا هک نم مگب یچ .....واال

یزان مگیم =

=هلب نینران

مراد یلا وس هی هزیچ =

سروپب منوج = نینزان ....

اجنیا بحاص دیشخبب مگیم ..... هزیچ =

؟ هیزیچ سییلگنا هکلم ساملا دزد ای ییایفام دزد تسا راک هچ



؟ یتفگ ترچ وت =زاب نادجو

االن؟ هیچ سیلگنا هکلم ساملا

هگید دش هابتشا بخ نادجو نم=اوا ...

؟ یدموا ایند هب یهابتشا وت =کال نادجو

دوردب مناج نادجو نم=

؟ موشمگ االن ینعی = باذع

ینک یم فطل نم= ........

یتحار روج ره هشاب = نادجو ....

درک یم ماگن زاب نهد اب نینزان ...

شوت تفر هشپ دنبب ونهد توج یزان =....

؟ دوب تاوعد تنادجو =وتاالناب نینزان

متفگ مدنوراخ یم ور مرس هک روج نومه و دش لش مشین :

هدب منوشن اه اج هیقب میرب رایب نینزان ....ها هزیچ .... هزیچ =....

متسب وگنلف عیرس ...و

دز داد و دموا مرس تشپ نینزان :

مممایب منم نک ربص اجک =.....

مهد تاراپ
__________

دیودیم مرس تشپ بیجن یبا بسا وچمه نینزان مدید و مرس تشپ متشگرب ...

مداتفا سفن زا اتساو رتخد = نینزان

هک منک هاگن ومولج متشگرب .....

انامه مندش یکی راویداب انامه منتشگرب .....

دش ریش کاخ و دروخ رابم غامد منک رکف ...

نیمز مداتفا ...

مصقرب تربق رس مدوخ نینزان .... ییاو نم=خا...

دش دنلب نینزان هدنخ یادص



هچ؟ نم هب یروک وت رتخد = نینزان !

خخخخخخخخخخ

دش تخت متشاد یگتسجرب یچره ادخ ییاو ... قانح .... درد ... گرم = ....نم

دتشکن ادخ

هشاب هتشاد تسود تخت مناخ هک تارب منکیم ادیپ رهوش هی سرتن = نینزان
خخخخخخخخخخ

مدش دنلب درد ....اب

نک ادیپ تدوخ هساو نم=

؟؟ ارچ = نینزان

هشیم تخت ماوت هساو نوچ = نم
داتفا منوا هک مدز ییاپ ریز هی دعب

خخ خخ خخ نم=

؟ یدیدنخ لدم هچ نیا =زاب نادجو
هخا یشیم مدآ یک ...وت

یدش مدآ وت یتقو ....نم=

نشیمن مدآ اه هتشرف = نادجو ..

؟ ندش هتشرف اه نادجو حاال ات یک نم=زا

ینزیم فرح نادجو اب وت یتقو =زا نادجو

ومتسد سپ هنکیم مهاگن هراد دب یلیخ نینزان مدید منزب هک باال مرایب ومتسد متساوخ
ما هلک سپ مدرب

مدناراخ و ما هلک و

دش دناب مه نینزان مدرک کمک ....

یدرک مصقان یدز هرذگن ترس زا ادخ = نینزان ....

هر یم تدای یش یم گرزب هرادن لا کشا ....نم=

یتسه یچ هگید وت ....اب فففوا = نینزان ....

متفگ یدنخ :اب

متخبشوخ وناب متسه اهر =....

تفگ و داد نوکت یرس نینزان :



واال مگب یچ =.....

میراد راک یلک هک ...ایب

میرب مشچ ...نم=

میدیسر گنر مرک گرزب رد هی هب

تساقا نویزیولت قاتا ماج نیا هگیم اهملیف لثم االن بوخ بوخ

تساقآ نویزیولت قاتا ماجنیا = تفگ درک زاب رد نینزان

وووووووووووووووووووووووووا

مدوخ هب لویا .....

مدش یم لا مر دیاب نم ....

مرک تس قاتا هی
مرک _ دیفس لبم تسد هی گرزب ید یا لا هی دیفس

یگرزب یادناب هچ هیلا حاب هدرم ریپ بجع لویا یتوص مزاول مامت .....اب

؟ تسب رد نینزان هک منزب دید گنشق شوت مارب متساوخ

متفگ متشگرب بجعت :اب

مدیدن شوت یتسب ارچ =او

رتخد هدنوم یلک زونه میرب تسین زاین = نینزان

شدوخ ارب هیرهش هی اجنیا اباب داتفا هار هرابود ...

متفگ و نینزان رانک متفر :

؟ تسراک یچ اجنیا مناخ تکوش نوج یزان =

تفگ توافت یب نینزان :

هراک همه =

متفگ و مدز یجک یدنخبل :

؟ هلیماف اجنیا بحاص اب هک هنیا مروظنم =هن

هبابرا هیاد منک رکف یلو .... =هن نینزان

ندش در شور زا هجوگ نویماک ددع هی اب هک دوب یسک لثم اقیقد عقوم نوا نم هفایق
شتروص وت هدروخ هجوگ هیو ....

هدزای تاراپ
__________



؟ تساج نیا بحاص هیاد اعقاو مناخ تکوش نینزان =

تفگ هدنخ اب تفر یم هک روطنومه نینزان :

هگید .....=هرا

اقیقد هشلا س دنچ بابرا مگیم نم=

تفگ رکفتم یتلا حاب :اب

منک رکف یلو منود یمن قیقد .... موا =23 هشاب هتشاد ور

نک روهظ تدوخ ایادخ ...

؟ مدینش تیرد نم االن

؟ هشیم هگم مدینش هابتشا اباب هن

؟ میراد هگم

متفگ داد اب طقف مگ یم یچ دیمعفن :

؟؟؟ ییییییییچ =

تفگ تفرگ ومنهد یولج دیرپ نینزان :

دیکرت مرهز ینک یم مر ارچ ....=اباب

متفگ و رانک مدیشک ور میرم تسد :

اعقاو نینزان =23 ؟؟؟؟ هشلا س

ردقنآ هن اما هراد بجعت مکی هتبلا هیچ هگم =هرا نینزان .......

تفر یمن مخم وت نلک ندرک یم شهاگن یا هقابروق یاشچ اب طقف نم ...

تشادن یراگزاس نم یزغم الت داعم ..کالاب

اهر گرم =23 هشلا س

دوب هتفرگ شدنخ نیران .....

وت گرم =هرا....هب نینزان 23 هشلا س

متفگ و مدرک فارطا هب یهاگن :

رسپ هی التملا یکشت همهنیا هشیم هگم هخآ ؟23= هخا هشاب سهلا

تفگ درک شاوی . وشادص نینزان :

هنک ظفح ار شا ثرا اتاالن هتسنوت هک هگنرز یلیخ اقا هدیسر شهب شاباب =زا



شمه نگیم 10 ندرم شاباب نامام هک هدوب شلا .....س

متفگ مدرک شاوی و مادص دوب هتفرگ وج هک منم :

؟ اعقاو =

اباب =هرا نینزان ....

همیتی نم لثم منوا سپ تخوی شارب ملد هراچیب ....

اجک نوا و اجک نم .....اما

رکش ور تمرک نوج ادخ ....خا

؟؟؟ مناخ نینزان =سالم

مدیرپ گنشف لثم نینزان ونم ....

متفگ رنلب یادص واب متسب وماشچ و مدوب هدیسرت :

نابرق ....=سالم

دموا یکی رنلب هدنخ زا یکی وهی ....

هک مدرک مرورود هب یهاگنو مدرک زاب ور مپچ کلپ مورا ..........

هنک یم ماگن زمرق یتروص و زاب شین اب هراد نوج رسپ هی مدید .....

شهب مدش هریخ مدرک زاب وماکلپ ...

دیدنخ یم نم زا تشاد االن نیا ....

تفگ و درک یتسد شیپ یزان هک منک شراب یزیچ دموا و درک مخا :

؟ ندموا امش اب اقا نیدما یک رایماک اقآ سالم =اااا نینزان

هدش راگدنوم و هتخاس شهب لا مش یاوه و با عفال نوا اباب هن مناخ نینزان =سالم رایماک ....

ندید یمن ونم راگنا انیا ....کال

متفگ یکلا ی هفلس :

ممدا منم نم=

تفر مدای دیشخبب =اوا نینزان ....

تفگ و درک هراشا نم :هب

ننکیم راک اجنیا رد یشیامزآ روط هب زورما زا نوشیا =اقآ

هدیم تسد هاگشیامزآ شوم سح مدآ هب یشیامزا نگیم نیچمه شیادخ ...



ادخ هب !!!....واال

درک یم منکسا تشاد راگنا درک ماپات رس هب یهاگن رایماک ...

ولج دروا وشتسد و کیدزن دموا مدق ....هی

مناخ تکوش رسپ مرایماک نم مناخ اهر =سالم

.....ها

ننننوج همناخ توکش رسپ هپیتشوخ نیا ....

هدرک قلخ یچ ادخ .....

هک یدنخبل واب شتسد وت متشاذگ ومتسد 32 متفگ تشاز یم شیامن هب ور منودند :

رایماک اقا متبشوخ منم =....

نیا ی هکیت بجع یزیه مشچ هب یلو ....

هدزاود تاراپ
_____

هتخادنا لگ شاپل مدید نینزان تمس متشگرب .....

؟ هدش یلکش نیا هدش ارچ نیا اااو

میدنوم رشب نیا راک وت هک ام قلا خ للج ....

هرارق هچ زا ناتساد وگب سپ هب مدید هک مدرک شهاگن متشگرب درک لو ور متسد رایماک ....

هنکیم هاگن نینزان هب دنخبل اب هراد شزیه یاشچ نوا اب هرایماک ....

نااااااااااااااااااااج

؟ هلب مناخ نینزان

متفرگ مک تسد ونیا وگب ونم ابجع ....

انایم مه هب هتبلا ! بلج هچ .....

تسین رادرب سد زاب هش یم راخب هداد هرتخد هنیب یم زیه هرسپ ادخ ور وت هاگن .....اگن....

اپ گنس مرب وتور اباب .....د

شک سسسسسفن یییییییییا .....

دزباال متریغ گر .....

؟ هبوخ اوه روط نوا رایماک =اقآ نم
؟ دینک هاگن هگید ییاج هی هب تسین رتهب



ماگن هتنعل هکرعم سگمرخ رب ، نگیم هک انوا لثم اقیقد تفرگ نینزان زا ور شهاگن رایماک
درک
هچب کجرب مدز ........خآ خآ

شهب مدز لز زاب شین اب منم

دگل تشم ریز ونم هریگب مگب یچ هی مدیسرت امش نوج هب هشابن مدوخ نوج هب .....واال

هک دیشک یم نوشن و طخ مارب شاشچ اب تشاد رایماک .....

مناخ تکوش بجعتم یادص شدنب تشپ و دش کیدزن یاه مدق یادص :

؟ یدموا یک رایماک =سالم
؟ ندموا مه اقا
؟ هبوخ نوشلا ح
؟ دروخن هک نوریب هیاذغ

تمس تفر ودرک مناخ تکوش هب یهاگن رابماک .....

تکوش نامام هب هب = رایماک ...

مدروخن نوریب ییاذغ هبوخ مملا ح مبوخ منم .....

داد همادا و داتسیا مناخ تکوش ولج :

؟ یدیسرپ وترسپ الحلا صا نامام =

تفگ و درک یمخا مناخ توکش :

؟ رایماک یدش هچب وت =زاب تکوش
؟ ناجک اقا هگید هبوخ تلا ح ینعی ییاجنیا یتقو بوخ

تقگ و شاهوم تمس درب ور ید و درک یدنلب فوپ یگف ابکال رایماک :

هبوخ هبوخ نوشلا ح ....=اقا

هش ضوع شاوه حولا دنوم شدوخ درک نوریب یگندرا هی اب حبص زورما منم .....

دش تحار نوتلا ....یخ

مدرک راک تاهاب میرب ایب وشن سول هبخ هبخ = تکوش .....

تفگ بجعت اب دوب دید ونم هزات راگنا :

؟ تساجک سپ هدب تنوشن ور هنوخ نینزان وین رارق هگم =

رتخد هک هدروا مدرم رتخد زور هب هچ شهاگناب هک سروپب نوتدزاش واالزا مگب مدموا
هداد شیرارف ....

متفگ سپ مرایبرد نوشراک زا رس دیاب عفال هن مدید :اما

شدایم االن تشاد بجاو راک هی دایم االن نینزان ..... هزیچ =.....

تفگ یتوافت یب اب مناخ توکش :



هگب تهب ور هنوخ نیناوق مشدوخ وگب شهب دموا یتقو سپ هشاب =.....

مشچ =...

دش شادیپ نونز سفن نینزان هک هرب دموا انیا مناخ تکوش .....

نینزان تمس متشگرب رایماک و مناخ تکوش .....

دوب لمشوخ دنخبل هی رایماک بل ور اما درک یم هاگن ور نینزان کوکشم مناخ تکوش ....

هزوسب قشع ردپ یا خا ....خا

تفگ یگچاپ تسد اب نوریب داد وشسفن نینزان :

نتشگرب رایماک اقا راگنا نشور نوتومشچ مناخ تکوش ....=سالم

بلج رتخد یا .....

دز شبیق ارچ وگب سپ .....

دوب نوشساک مین ریز یا هساک هی اکلومرام نیا ....

نننتخانشن ور ییاضر اهر هاگاراک زونه انیا .....اما

تفگ مناخ تکوش :

هدب سپ ور تاناحتما دیاب اقا ندموا لبق ات رتخد نیا لیطعت یشوگزاب نینزان =....

تفگ و نییام تخادنا ور شرس نسنزان :

هشاب تخت نوتلا یخ امش مناخ تکوش مشچ =....

تفگ و داد نوکت یرس مناخ توکش :

منیبب ییاطخ هنوگ چیه ماوخ یمن وگب شهب مه ور نیناوق طقف هبوخ =.....

ندرب فیرشت نوشلگ رسپ اقا مناخ توکش و تفگ یمشچ مزاب نینزان ....

هراد یا هبزج بجع مناخ تکوش نیا امینومدوخ یلو .....

تفگ دیاب یعقاوم نینج :رد

؟ یمناخ وت دوب یک ریگ هبزج +

خخخخخخ .....

تفگ و موزاب هب دز نینزان :

تورپه وت یتفر راب هک وت اباب ....=د

متفگ هدنخ :اب



ییاه ینعم هچ رایماک و وت نیب یاه هاگن نیا مدرک یم زکف متشاد مزیزع تورپه ارچ =

هشاب هتشاد هنوت یم .....

دیدرپ نینزان گنر ینا هب ....

هش یم المز دنق با مدرم رتخد االن فده هب مدز دب راگنا خا ....خا

وت؟ یبوخ نم=

تفگ یگچاپ تسداب نینزان :

مدب تنوشن وراهاج هیقب ایب تسین یزیچ .. مبوخ =هرا

فرح شنوبز ریز زا شقوم هب مدلب ومدوخ راک نم بخ اما ماین شور هب یزیچ رتهب عفال
مشک یم ....

میرب هشاب نم=

مدید راب نیلوا هساو تکوش هک یاج نومه هب میتشگرب هرابود

میتفر باال دندوب هدمآرد چیپرام تروص هبو دوب سنلا وت هک یاه هلپ زا

هک دوب وطالین یور هار هی پچ تمس یلو دوب رد هی تسار تمس 8 مه یور هبور قاتا ات
دوب تشادرارق

تساه نامهیم قاتا اجنیا = نینزان
و تشاد تسار تمس رد هی نییاپ هقبط لثم هرابود هک باال هلپ زا هرابود 6 پچ تمس رد

همناخ نیمیسو ،نم رایماک اقآ ، مناخ تکوش یاه قاتا اجنیا = نینزان
تساجنیا ماوت قاتا

و تشاد نکلا ردب تسار تمس هک میتفر رخآ هقبط هب

پچ تمس .رد3

تساقآ هنوخباتک راک، قاتا ، باوخ قاتا ماج نیا = نینزان

هدرک تسرد یهاشداپ رصق شدوخ ارب ورای وووووووت ال یکشت اباب .....

ننک یم یگدنز روطچ اه یضعب اگن نروخب نرادن نون مدرم واال

مهدزیس تراپ
_______

اقا ات تفگ و تشازن مشکب یکرس مه اه قاتا نیا وت مرب هرازب نینزان هک مدرک یراک ره
میرادن ور قاتا هب دورو ی هزاجا ام هشابن ......

تفگ و درک یزیر مخا منوا هک مدرک شهاگن نوزیوا ی هچول و بل :اب



مگب تهب ور نیناوق مه ینیبب ور تقاتا مه تقاتا وت میرب ایب میراد راک یلک اهر =....

تفر مه دعب .....

دوبن یا هراچ بخ اما میلوضف زاف ور کالاالن مرب نساوخ یمن ملد ....

متفر نینزان لا بند و مدرک یدنلب یفوپ ....

تفگ نم هب ور و درک زاب ور پچ تمس قاتا نیرخا رد نینزان و اه قاتا تمس میتفر :

هتقاتا اجنیا نوج اهر ...._ایب

قاتا وت متفر مورا و مدرک شهب یهاگن ...هی

کال دوب یا هداس و گنشق قاتا ۱۲ دوب یمرک قاتا زیچ همه و دوبن رتشیب مرتم ...

دوب یمرک شرف هی و یمرک روارد هی و یبوچ تخت هی لماش قاتا لیاسو مامت ....

دش یم قاتا ندش ریگ رون تعاب هک دوب گرزب ی هرجنپ هی قاتا شخب نیرتهب اما ....و

تفگ و مودزاب هب دز یکی هک مدوب مفارطا وحم روج نیمه :

؟ دموا تشوخ = نینزان

متفگ و مدرک شهاگن دنخبل :اب

شرجنپ اصوصخم هیلا ....=ع

تفگ هدنخ اب نینزان :

؟ یراد سود ریگ رون قاتا نم لثم مه وت سپ =

متفگ متفر یم هرجنپ تمس هب هک روط نیمه :

مریم یم هروخن مهب دیشروخ رون زور هی هگا ....=نم

تفگ هدنخ اب نینزان :

تخت تلا یخ مرادن مشاداد تمریگب مایب متسین رسپ نم هدن هناقشاع زاف اباب بخ =......

متفگ یگتخاس یمخا واب شتمس متشگرب و مدش رمک هب سد :

یم لد ور نک زاب هباشون تدوخ ارب رتمک نیبب ..... هریگ یم لیوحت مشدوخ هچ ..... ونیا هاگن =

اه ینک .....

تفگ یدنخ اب نینزان :

دنلب نوج نیمیسداد االن هک مرب مگب ور نیناوق نیشب ایب یشاب نم نارگن داوخ یمن =وت

هش یم ....



متفگ و متسشن تخت ور متفر :

مشوگ اپ ات رس نم مشچ =...

تفگ و تسشن تخت ور رانک و دموا دنخل اب نینزان :

نک شوگ فرح رتخد هب نیرفا =....

متفگ زاب شین :اب

امش نوبرق =....

تفگ و دش یدج نینزان :

نیرت کیچوک هگا و هراد وشدوخ نیناوق هنوخ نیا اهر نیبب هسب بخوش هگید بخ =

نک شوگ بخ سپ یش یم . جارخا هشب یفلخت ....

شدوخ قیقد تعاس رس و هشیم ماجنا همانرب اب زیچ همه اج نیا هک نیا لوا ...

تعاس زا هناحبص ورس تعاس ینعی ۸ات۷ هشیم عمج نوا دعب حبص ....

راهان ندروخ تعاس ۲ات۱ رهظ ...

مه ماشورس تعاسو ۹ات۸ میراد ادغ ندروخ قح اه تعاس نیا یوت اراکتمدخ ام هبش ....

دوب هدش زاب هاچ لثم منهد ....

؟ هناگداپ لجنیا هگم ادخ یاو

؟ هناگداپ اجنیا مگیم =

تفگ درک یا هدنخ نینزان :

مزیزع =هن

بخ مروخب اذغ عقوم نوا ماوخن دیاش نم اباب هیچ اه یداذگ تعاس نیا سپ =...

یشاب طابضنا مظن اب دیاب اجنیا = نینزان
هتعاس رس هنوخ نیا یاهراک مامت

وووووووووا

اج نیا وت یگدنز دوش هچ .....

ااااااااارمع مشب طابضنا مظن اب نم

مهدراهچ تراپ
_____________

هیداع یچمه ما ترامع یوت هشیم یزور ود

مروخب اوه مکی طایح یوت مدمآ منم تشاد راک دایز نینزان زورما



هس پال اجنیا دراگیداب یلیخ شیادخ

هریزو تسخن راگنا

االه شام هرادن دراگیداب ردقنآ ماریزو تسخن هزات

مدوب هتسشن بات یور طایح وت

وهی هک

ترامع تشپ دیدیود ادزد لثم یکی

دش طایح دراو یروطچ دراگیداب همهنیا اب ااااادخ ای

باال هریم ترامع زا هراد مدید میدیسر ترامع تشپ شلا بند مدیود منم

میرب مهاب وش هدایپ ومع یاها = مدزداد

باال دوب هتفر هک ظافح زا دش له هرسپ

نییاپ دش ترپ ............

ههخخخهههههههخخا

تخبدب دزد دش کنخ ملد نییاپ دروخ مکحم

تمس تشگرب دوب مهب شتشپ اتاالن هک هرسپ ینکن یدزد هگید یشاب وت ات هتقح نم=

مدوب هدیدن یزان نیا هب رسپ حاال ات هزان هچ هووووووا

هلگشوخ مردقچ یخآ

تفگ هک مدرک یم هاگن هدزد اقآ ییابیز نانچمه متشاد

مشن مومت = هدزد .........

اپ گنس ردقنآ مدزد هخآ ورپ ردقچ

وااله هربون

متسین روخ لا غشا نم=

مهب یدوب هدز لز نیمه هساو ادج = هدزد



ینکیم ینوبز لبلب یدزد یدمآ یوررپ ردقچ نم=

؟ دیراک هچ امش = هدزد

یغامد وت و مادص یمک مرایب رد راد لوپ یاهرتخد نیا یادا متساوخ

و مدرک

هرجات ماباب ، ماباب ملا اجنیا . =نم متفگ

نوریب دز شامشچ هرسپ

نک فت وشا هتسه تنوج شون یدرک حلا

تخد =وتاالن هدزد

متفگ هدب همادا متشازن

سیلپ منزیم گنز .نم=االن

متشاذگ اجک متشگ میشوگ لا بند
منیتوس وت متشاذگ دما مدای ناهآ

ربب فلع رایبرخ حاال

وت مدرک تسد هرسپ هب مدرک متشپ

دش دنلب هرسپ یادص هک منیتوس

دوبن رتهب =اج هرسپ

دیمهف سناش نیا هب فت

نم=هن

منزب گنز متساوخ مدروارد میشوگ

...............هک

نشاب هتشاد شمارآ متسد زا تلم هی مریمب نم هرتهب

تشادن راشژ میشوگ

هدب نوتشوگ هرسپ نم=

راکیچ یاوخیم = هرسپ



یراد رتخد تسود اتدنچ منیبب ماوخیم

هرادن راشژ میشوگ سیلپ منزب گنز ماوخیم بوخ

دعب درک مهاگن بجعتاب لوا هرسپ

تفگ مینوشیپ هب دز شتشگنا اب

هچگرپ = هرسپ

داتفا هار ترامع رد تمس هب مدعب

تیبرت یب

متفر شلا بند

سیلپ تمدب دیاب یدزد یدمآ اجک یاهآ نم=

تسین دلب میدزد هراد مک نیا ایادخ . ترامع یوت تفر مدید

هدرک لغب هدزد تکوش مدید مدش ترامع دراو

هننننننننننننننن

هتفرگ ناگورگ تکوش دیاش ....

؟ مدب متاجن مدمآ مناخ تکوش اباب هن

مدش دوبان قفا وت تکوش فرحاب ....

تفر هار رازه ملد نیدیسر یک بابرا یدمآ شوخ = تکوش .....

هدزناپ تاراپ
_________

مداد تروق ادص اب ومنهد .....بآ

!؟ هخا مدوب اجک نماقیقد سناش میسقت عقوم ادخ یا

هدب قیقد سردآ هی ایادخ

هدوب ربخ هچ اجنوا منیبب رس هی مرب .........

ادخ ....یا

ندرکیم میسقت رهوش ....

لقادح هشب شوخ ملد هک دیسرن مرهوش ام هب ....واال



؟ تسنوخ بحاص هدزد اقا نیا االن ینعی

؟ بخ هنوخ وت دموا ادزد لثم ارچ سپ خا

؟ هرادن رد هگم هدش بارخ نیا اباب

اهر ترس رب عملا ود کاخ ....یا

تفگ تنطیش واب درک ماگن یجک دنخبل واب نم تمس تشگرب هرسپ

؟ سیلپ نینزب گنز مدب یشوگ =حاال

؟ نیمز وت مرب مش با االن نم ینعی

متفگ و مدنوراخ ور مرس تشپ :

زیچ ینعی ... داوخیمن زیچ....هن =.....

دش له لکشم ..... تسین یزاین

ایب ناج اهر یاو =یا تفگ دوب هداتفا مهب شهاگن هزات هک تکوش

مناخ نم=هلب

مداسیاو مناخ تکوش تسد رانک متفر ...

دوب مقی وت مرس ....

اااامدیشک تلا جخ دینک رکف دینویدم ینعی .....

هشن مک مرامشیم ور یلا گالیق مراد .....

نبابرا نوشیا ناج اهر = تکوش

تفگ و مرمک تشپ تشاذگ تسد دعب :

هدموا راهب یاج هب هدرک شیفرعم یدجام مناخ هک یا رتخد نومه نیا بابرا =.....

هعلبب ونم هنک زاب نهد نیمز داوخ یم ملد ینعی ....

دنلب هرسپ یادص :

هدرک یفرعم ور نوشیا مناخ امیش سپ روط نیا ....هک هب .....=هب

تفگ هیناث دنچ دعب :

نتسه میریز هب رس رتخد هچ هتخت هب منزب =....

؟ دنورپ هکیت نم هب االن نیا

؟ منک شکتش نزب



شهب مدز لز و مدرک مه رد ومامخا ....

باال تخادنا وشاه وربا و درک ماگن تنطیش اب رسپ

تفگ مناخ تکوش هب ور :و

؟ انتسه نم هرتخد نتشاد اعدا نوشیا هخآ ینامطم امش ناخ تکوش =

هنننننننننننننننننننننننننننننننننننن

هدشدای قیقد هچ طفاثک ....

تفگ بجعت اب تکوش :

؟ هتفگ یچ اهر مش یمن هجوتم اقآ دیشخبب =

اهر ترس وت ندشن کاخ هب لیدبت زونه هک یاه لیسف مامت اب ایند نوا ایند نیا کاخ .....

منک یم هتکس االن نم ادخ یاو ....

مدرک کرش هبرگ هیبش وماشچ و مدرک شاگن تیمولظم .....اب

تفرگ ور تیعقوم شدوخ راگنا ...

تحارتسا مر یم متسخ عفال دش عفر دوب یهابتشا هی مناخ تکوش تسین یزیچ = بابرا
منک .....

تفگ اه هلپ تمس تفر یم هک روج نیمه و شبیج وت درک وشاتسد دعب :

اباب رتخد باال رایب وماکاس نوج زینک =.....

باال تفر اه هلپ ......زا

ففففففففوا ...

ادرک محر ادخ هعفدنیا شیخآ .....

ااااهر = تکوش

متفگ دوب هرسپ نیا نتفر ریسم هب ممشچ هک روج نیمه :

؟؟؟؟؟؟ مناخ =هلب

؟ تفگ یچ بابرا وت...... تساجک تساوح رتخد = تکوش
رایب وشکاس ورب

؟ دوب نم اااااااب نم=

مدرک سنلا رانک گرزب یاه نودمچ هب یهاگن ....

هخا ندوب اجک انیا ادخ ....یا



؟ بخ دوبن شتسد یزیچ هک هرسپ نیا

متفگ و مدرک مناخ تکوش هب یهاگن :

؟ منک دنلب دیاب ییاهنت انیا بخ مگیم =

تفگودرک یفوپ تکوش :

باال؟ مربب رمک نیا اب نم یاوخ یم هپ هن هپ =

هپ هن هپ تفگ لا حاب هچ ونوج تکوش ووووا ....

متفرگن دای ونیا زونه ....نم

نوج تکوش هراد یتفرشیپ هچ

متخادنا اه نودمچ هب یهاگن هرابود ....

زورما هشیم گر هب گر مرمک ینعی ....

مرب یم مدوخ هشاب ....نم=

اه نودمچ تمس متفر نوزیوا ی هچول و بل ....اب
.

تفگ یچ رسپ نیا نیبب اتساو

ننننننننننننننننننوج زینک ....

هتاباب هرتخد ........

؟ دوب هدز نم هب ور افرح نیا سپ

نومیم کدرم هشمع زینک ....

متفگ رد مد یاه دنگ درم نیا زا یکی هب دوب گرزب نودمچ ات هس :

اقا مگیم =....

روخن ینکت جیه هدرم .....

؟ یمسجم هنکن هاو

هشیمن یعیبط ردق نیا هک همسجم اباب هن

دایم ادص ... ووووولا اقا..... ......نم=یا

درک ماگن مخا اب هدرم .....

منک یم سیخ ومدوخ هکاالن هدرک مخا یروط نیا هاگن ور هبزج ادخ یاو .....

تساقا ملا انیا مامت ..... هزیچ ...نم=



تفگ مخا اب هرابود درم :

....=هلب

ایب .....هد

؟ هدرب دوخ اب هیساسا بابسا همه نیا هک راهدنق رفس دوب هتفر هگم اباب هخا

و متفرگ ور اه نودمچ زا یکی هتسد و متفر مدرک یم رغ رغ مدوخ اب هک روط نیمه
مدیشک .....

؟ نیا هیگنس دنچ بصم ال
هخا هگنس شوت هگم ....

هدنخ ریز دز وهی هدنگ درم نومه ...

متفگ و تمس متشگرب مخا :اب

؟ یدنخ یم یچ اب تفوک =

؟ یربب ور نودمچ تدوخ یاوخیم هجوج = کدرم

؟؟ هیچ هگم بوخ نم=هرا

یشن صقان اپب طقف یچیه = کدرم .....

لقع یب ی هدنگ .....

.....وگالخ

نودمچ اب نتفر رو هب مدرک عورش هرابود .....

منوم یمن هدنز زورما .....نم

مربب ونیا روج هچ نم اباب هخا ....

میتفر میدوب نابرهم رگا میتفر میدوب نارگ راب رگا

میتفر میدوب نامر هلگشوخ رگا

رهوش یب درجم ییاضر اهر دای هدنز

مهدزناپ تراپ
_______________

یا؟ دش هدزوج زاب اهر = نادجو

نوج نادجو یدز تسرد فرح تدم نیا وت راب نیلوا یارب نم=

جراختفا هب ور هگنشق تسد نزب



تسد تسد تسد تسد

دوش یم ریگ وج اهر ......

نکب نوتراک افطل هفخ اهر = نادجو ....

ااایش یم بدا یب یراد نوج نادجو .... شششیا !.....نم=

ااااااااهر = نادجو ......

یش یم یبصع ارچ اباب هشاب نم= ....

رتکد ورب ایباصعا .....یب

مدیسر منک رکف نیم هد دعب ندرک تالش هب مدرک عورش هرابود دیشخبب مها مها

مدید هک مدرک هاگن .....

تاااااااااااااداس دج ....ای

مدیسر اه هلپ هیاپ هزات مدز روز همهنیا ....

هک نادمچ نیا ندرب باال دهاوخیم لیف روز و بویا ربص ................

منوت یم نم .....اما

مینکیم عورش ه رابود ......

شکب شکب شکب شکب شکب

؟ مشکب یچ ییاو

شکب ور نادمچ روگ هب لگنیس تخبدب فرحنم = نادجو

یکوا ظاحل نوا زا ناهآ .....

مدیشک مدیشک سی

؟؟ مدیشک ویچ

وووووووا ......

مممسیسع .... یدیشک ور نودمچ طقف یدیشکن یچیه = نادجو

منزیم ومگر نیا تسد زا نم ایادخ ....

رازن اهنت ونم نزن وتگر ادخ روت هههههههن = نادجو ........

اااهر مریمیم وت یب ...نم

قه قه قه قه



اااااااااااااااااااااااااااااااهر

هگید دیشخبب دیشخبب دیشخبب ......

نم لگ یرادن یگدنز هنوخ وت ناج نادجو نم= .....

هگید ییوت میگدنز هنوخ ارچ = نادجو .....

مزیزع ورب ..... نراد دراک راگنا رو نوا ورب نوج نادجو ....نم=

؟ ینک مکد یاوخ یم االن ینعی = نادجو

تیق وخال شوه نیا هب نیرفا ....نم=

یتحار روج ره هشاب = نادجو ....

تفر راگنا یخا .....

مشک یم نوبایب و هوک هب رس رخا هنادجو نیا تسد زا نم ییادخ ففففوا .....

دوب هدنوم هلپ ات دنچ زونه فففففففففوا مدرک مرس تشپ هب یهاگن ....

مدیشک مزاب ...

ور هار فک مدش ولو و مرانک متشاذگ ور نودمچ مدیسر یتقو ......

متقشاع یسرم ایادخ شیخآ .....

مدیشک ور نودمچ هتسد و مدش دنلب نیم یس دعب .....

هس بوخ
تساجنیارد ات .......

دوب مرک فرط ود رد هایس طسو رد ....

رس رب یکاخ هچ نم االن هباوخ قاتا مودک یتفگن زور نوا نینزان هنک تفخ ادخ یا
مزیرب ......

منک رکف مدوخ دیاب ...... مممما ....

هشاب باوخ قاتا دیاب هیطسو نیا بوخ ....

مدز ور هایس رد مورا و متفر ....

قت قت. .قت.

مدز رد مزاب دموین یادص

قت قت. .قت.



نیا هدیمن باوج ارچ اباب ....یا

؟ هدرم وت نوا هتفر هنکن

مدرک زاب ردو متفرگ رد هریگتسد

مشکب یکرس ات قاتا وت مدرک ور مرس مورا .....

ردددددددددددددقچ نم یادخ هوا
هلگشوخ اجنیا .....

ولج ینعی قاتا فرط هس و دوب قاتا طسو گنر دیفس یهاش تخت هی
پچ
هزات مهلا هگم دوب دیفس همه قاتا روکد دوب لماک هشیش زا تسار و
هسورع ......................

دوب نلکدا هماسقا عاونا شور هک تلا وت زیم

مرک گنر هب دوب رد هی پچ تمس ....

دوب هدش هدیچ ینیزت یاه لیاسو الزا ماک شوت هک دوب دمک ....هی

پات پل هی شور هک دوب راک زیم هی

مقاتا طسو مدید مدما مدوخ هب دوب یلا حاب ابیز قاتا اعقاو باتک اتراهچ هساب

وهی قاتا یوت مدما یک نم ....ها

دزباال تیزاب دیدپ دیدن زاب اهر .....ایب

نشوخ هچ اراد لوپ نیا ییادخ یلو ....

هلوح هیاب هرسپ دش زاب گنر مرک رد

نوریب دموا تخل ی هنت وباال دوب شرمک رود .....هک

ههههرسپ ور دوب هدش خیم و دوب هدش اتراهچ ماشچ ....

مهدزناش تراپ
_________________

منک راک یچ مدوب هدنوم ...

مدوب هدنوم جاو جاه قاتا طسو شیپ هار هن متشاد سپ هار ....هن

دش درگ شامشچ دید نم یتقو نم تمس تشگرب تسب و گنر مرک ....رد

تفگ عیرس :

مدمآ هابتشا قاتا منک رکف دیشخبب =

هنک زاب گنر مرک رد تشگرب



تفگ مخا اب درکرورود هب یهاگن درک مهاگن مخا اب نم تمس تشگرب هرابود :

؟ ینک یم راک یچ اجنیا وت هنم قاتا هک اجنیا اما منیبب نک ربص =

مداتفا یگنخ هچ ریگ هاگن ادخ ....

اه باال مرایب ور شیروگ هب روگ نودمچ نیا تفگ شرسرب کاخ دوخ .....

هگ؟ یم یچ هاگن حاال

اامنک شکتش منزب هگ یم هنوطیش ....

تسنوخ یاقا هک فیح .... فیح ....خا

مدروآ نوتنودمچ بابرا .... هزیچ = نم
درکن زاب رد یسک مدزرد

مرازب نادمچ لخاد مدمآ منم

تفگ درک نم و نودمچ هب یهاگن مخا :اب

لخاد یدمآ یک هزاجا اب =وت

درکن زاب رد یسک یلو بابرا دیشخبب نم=

؟ لخاد یایب دیاب وت هنکن زاب رد یسک = بابرا

ههههزیچ بوخ .....نم=

؟ یدروا اهنت تدوخ ور یگرزب نیا هب نودمچ منیبب اسیاو = بابرا

هگنخ مدرکف .....نم

هشیلا ح ییازیچ هی هبوخ ....هن

اقا ....نم=هلب

تفگ بجعت واب دش اتراهچ شاشچ :

باال؟ یدروا اهنت ور یگرزب نیا هب نودمچ وت هک دوبن نییاپ یسک ادراگیداب زا هگم =

ههههمحرلد هچ مچب یوخا ....

نم؟ یزانان یدوب یک محر لد

اقا ارچ ...نم=

بابرا = هرسپ ....

مدرگ شاگن بجعت :اب



ناه ....نم=

تفگ و مه وت درک وشامخا رسپ :

هلب یگب دیاب هن ناه لوا =....

نک عمج ور تساوح سپ اقا هن ننک یم ادص بابرا ونم همه هنوخ نیا وت امود .....

نننننننننناج ......

؟ تفگ یچ االن نیا

؟ هدشن مومت یتیعر بابرا هرود شیپ سلا ادص هگم

هگ؟ یم یچ نیا سپ

؟ بابرا مگب کلومرام نیا هب نم

اه نودمچ هیقب وگب ادراگیداب زا یکی هب ورب قاتا طسو یداسیاو کسرتم لثم ارچ = بابرا
باال هرایب ور ....

تفگ تفر یم شتخت تمس هب هک روط نیمه مه دعب :

یصخرم =....

مهدفه تراپ
______________

هک هرادن ندز هچب دموا مدای اما منک شراب یزیچ هی مدموا .....

مرایم رد وشافرح نیا یف تال شقوم هب شباسح هب مرازیم ....

نوریب مدمآ یفرح چیه نودب ....

بابرا مگب شهب هگیم یناور تخبدب هرسپ ....

هریخ یدید باوخ اباب ورب ....

درک یم ماگن یروج هچ شا هقابروق یاشچ نوا .....اب

تسنود نیا ادخ هب .....واال

هک مدروخن وتقاتا .....

نتسه ینامام شیتت نوشمه وپالراد هچی نیا شیا ......

سول هرسپ .....

هههههههههههههههک نییاپ مدمآ اه هلپ زا

ممدش حجاوم بلا ج یسب یا هنحص .....اب



هب هب ....

دندوب هداتساو مه هب کیدزن یلیخ هلصاف وت نینزان رایماک

دشیم کیدزن یه رایماک حاال
رت کیدزن
رت کیدزن
رت کیدزن

نننندوب هتسب ور نوشامشچ نوشاتود ....

تسیا یسرب کاخ یاراک نیا یاج سنلا طسو هخا .....

رررررررررایماک =

دوب یک مبلق .....خآ

هداتساو بابرا مدید هک مدرک هاگن ور اه هلپ ...باالی

+ هنحص هی هنک تراک یچ مگب ادخ 18یا شوت یدز دنگ مینیبب میدموا مه ....

ادوسح ردقچ مدرم نینیبیم

اه هلپ رخآ نینزانو رایماک مدوب اه هلپ طسو نم

سرت اب نینزان و رایماک

هدز هتکس ی هفایق اب نم و

بابرا تمس میدوب هتشگرب ....

شاب ور اقا هب

درک یم نوماگن تشاد نوطیش هفایق هی اب تیزاراپ کدرم .....

تمزادنب یشرت هبد مدوخ یشرتب تدریگن سکچیه یش گرم نوج رسپ ....یا

نشرت یمن هک ارسپ وگن ترچ اهر = نادجو ....

؟ یرادن ربخ امش هدموا دیدج هفخ مزیزع نوج نادجو نم=

؟ اعقاو = نادجو
فرح نوج یجو اب دایز هدیسر روتسد باال زا دما مدای هک مدب نادجو باوج متساوخ
منزن

تخادنا تیزاراپ هرابود بابرا هک مدوب اوعد ریگرد روط نیمه :

باال ایب رایماک =....

لگنس اتود مشچ ولج اجنیا اراک نیا زا متفگ زاب دص ....

داد همادا و درک هراشا شدوخ نم هب دعب :

نکن =



یربیکا هرسپ .....

مهدجه تاراپ
____________

ههههههها ...

دوب ندمآ تقو االن تنعل هکرعم سگم ره رب

هنحص کیدزن زا متساوخیم مرمع وت هعفد هی هساو 18 نتشازگ هگا منیبب +

ندوسح ردقچ مدرم نینیبم ....

رایماک و نینزان تمس متشگرب

تسین یرثا چیه هک نینزان زا بوخ ....

دز میج اگنزب مد زاب مچب ....

دشن دییور یچیه ما رایماک ....زا

هکشوخ ی هخاش هی راگنا ....

دش دییور خرس ی.... هدیسر هجوگ ددع کی ناهآ اتساو ..... هن هن .....

نننتسه ناخ رایماک زمرق ی هجرگ نیا ننک یم هراشا نامرف فاتا زا ناتسود .....

؟ هدیشک تلا جخ االن ینعی مرسپ یزان یخا

نم یلوگوگ یروط نیا مبلق اب نکن ...

یم تلا جخ پیرت ام ارب االن یدوب هدرک بتاشا یلا خ هنوخ اب ور اجنیا اتاالن وت تبکن د
یر؟

؟ یش هجرگ بر لثم منک تکتش منزب !=د

؟ میدوب اجک بخ

هلب ناهآ ......

نومیلصا ناتساد هب میسرب !

دما دز یم جوم هدنخ شوت هک بابرا یادص :

گرزب نامام ات مگیم نوج تکوش هب مدوخروخن هصغ مراد تراک باال ایب منوج هجوگ =

هنزب باال نیتسآ تارب هدشن .....

دشدر نم رانک زا دمآ اهباال هلپ زا رایماک ....

مچب کجرب وت هدروخ دب راگنا یخا ....



هدش زمرق هچ اگن .....

تفگ رغرغ اب رابماک :

دوخ ات مشیم پالس تنوخ مایم یسورع بش مدوخ نوج هب نک جاودزا امش نوج بابرا =

نک اشامت و اسیاو .... حبص ....

دش مولعم شا هنوگ چلا هک دز یا دنلب ی هقهق بابرا .....

هراد هنوگ چلا مناج .....یا

رگبج تنوگ چلا ادف تکوش ....

یتسه جاودزا فرش رد امش و مرادن جاودزا دصق هک عفال نوج یماک = بابرا
امنکیم شیلمع هک نکن دیدهت ....

اااااتنوخ مدموا تیسورع بش یدید تقو .....هی

دزیم یدوبک هب رایماک گنر هگید

نییییما هشن رجفنم ادخ اااااااااااای ....

تفگ باال تخادنا وشاه وربا تنطیش اب بابرا :

دش ینوجمداب هچ ...=اگن

روخن صرح مایمن اباب هشاب ....

اندیمن تهب نز یش یم تشز !

؟ هنومب نم ارب مباصعا یرازیم امش هگم = رایماک

مراد شراک دایب وگب دمحا هب ورب افرح نیا اج هب مراد وت باصعا راک ی نم = بابرا ....

تفر دز حیییییییییییلم دنخبل هی دعب

دزیم یکشم هب رایماک هگید

شقوذ وت دروخ روج هچ نیبب مرسپ یزان یخآ ....

انتسه اال حاب هچ انیا ییایادخ ....

دایمن رد ینون نم ارب ازیچ نیا زا میگدنز و راک رس مرب منم هرتهب ....

.....واال

مدرک هاگن مربرود عیرس متفین هکمتفرگ اه هدرن هب ومدوخ و دروخ چیپ ماپ یرخا ....هلپ

دوبن یسک راگنا رکشورادخ .....

هنکیم مهاگن هراد هلپ زاباالی بابرا مدید هنوخ زپشآ تمس ورب متشگرب ......

هزاب شوگانب ات مششینن .....



منک یم هتکس رشی نیا تسد زا نم ینعی ....

؟ دوب هتفرن شگرم ربخ هگم نیا

اااادخ .....یا

هدزون تاراپ
___________

ادخ ور وت نک شاگن .....

هداتفین هلپ حاالزا ات شدوخ راگنا هنکیم هاگن دنخشین اب نیچمه ....

تتنوشب مرگ نیمز هب ادخ .....یا

هنوخ زپشآ متفر و مدننودرگ ورب مرس ینابصع ....اب

هشب تبث خیرات وت هک مریگب وت زا یلا ح هی نم ینعی .....

نک اشامت و نک ربص ....

دروخ ورانیا صرح اب تشاد نیچمه یلو درکیم دروخ وهاک تشاد دوب هتسشن نینزان
درکیم

هتفرگ هابتشا بابرا اب ور هتسب نابز یاه وهاک مدرب یپ هصخش هب نم .....هک

انتسین بابرا اه هتسب نوبز نوا زیزع نوج یزان نم= .....

درک مهاگن درکیم ناراوف شزا شتآ هک یامشچ اب دروآ باال وشرس نینزان ....

حاالاا هشکب ونم هنزن هدش اه یبماز راگنا ارچ نیا ادخ دوخ ....ای

مرن شرپ مد عفال رتهب ....

رفن هی اب ولوچوک باسح هیفصت هی هتبلا و مداد وزرا یلک و منوج زونه ....نم

منزب اذغ هب یرس ات متفر زاگ قاجا تمس هب هناموناخو مرآ یلیخ ....

یرطع هچ یوب هچ یزبس همرق هب هب هب هب .....

مروخن یزبس همرق تقو دنچ یتسار ....

مممموا .....

هشیم سلا هی ابیرقت منک رکف ...

هزوسب یسک یب ردپ ....خا

شلو ور انیا ....حاال

هرت مهم زیچ همه زا هک مکش ثحب هب میسرب ....



مرایم رد ازع زا یلد زورما ....

هههک هملباق وت منکب متساوخ متشاد رب دوب اج نومه قشاق هی

دش دنلب نیمیس یادص

اهرررر =

؟؟؟ شتمس متشگرب بجعت اب

؟ هدش یچ مناج نم=

دایمن ششوخ بابرا رتخد اذغ وت نکن تسد = نیمس

همهفیم اجک زا ناج نیمیس ااااو نم=

هراد شوگ مشوم هراد شوم راوید هک ییاجنوا =زا بابرا

مبویعم نهذ هب باوج نیا فک یوت مدنم شوم ای هراوید االن نیا

؟ تسا نج نیا ینف لا وس هی ایادخ

؟؟؟ تسین وگ خساپ یسک ایآ

هزوسب هدز کلف نم ارب شلد دیاش هک مدرک هگن نیمیس هب راو مولظم یهاگن اب
غیرد اما ....

دش نوشادیپ سگمرخ بانج هک مدوب ریگرد نیمیس اب روج نیمه ....

هنوخزپشا وت دموا دوب شتسد ناویل هی یلا ح ....رد

دوب قشاق مگید تسد هی هملباق متسد هی هک منم

هملباق ور تشاذگ تفرگ مزا ور ملباق رد و مولج دمآ بابرا ....

تفرگ مزا مه ور قوشاق زاب شین اب مه دعب ....

مدرک یم شهاگن زاب نهد اب طقف منم ....

دش؟ شادیپ اجک االنزا نیا

ادخ هب یزیچ ینج نیا ....اباب

تفگ و دموا زیر کمشچ هی تنطیش :اب

ینزب کنوخان اذغ هب دیابن ندادن دای امش هب چون چون =...

هیچ دوجوم نیا شنیرفآ لیلد هگید ینف لا وس هی ایادخ ....

تسیب تاراپ ؟؟؟ نم نداد صرح



_________

تفگ مناخ نیمیس تمس تشگرب بابرا :

هنزن اذغ هب تسد شاب بقارم مناخ نیمیس =....

هزاب شمه هراد لکشم نیا کف مگیم تفر نوریب هنوخزپشآ زا زاب شین اب مه دعب

هگرم سوریو هب هدولآ نم اهتسد هک راگنا هنزن اذغ هب تسد هگیم نیچمه ...او

رررررخ کدرم کردب .....

متساوخن ال .....صا

نک کاپ و یزبس نیا ایب مزیزع = نیمیس

مشچ نم=

ندرک کاپ یزبس مدرک عورش زیم تشپ متسشن

تفگ دنخ اب هنوخ زپشا وت دموا نینزان :

؟ یاوخ یم کمک هنوخ مناخ هب =هب

تفر نوریب یک نیا لا وس هی
تفر میدش روک ایادخ

متفگ دنخبل :اب

؟ شسرپ و یکین =

تسشن رانک یموا هدنخ اب نینزان .....

یلیخ هکنیا اب نوتبابرا نینزان نم=،

سداتفا لیف غامد وزا هتفیش دوخ
حهلا اب بخ یلو

هگا شتقو هب یلو هنوطیش یلیخ بابرا هتسرد وگن یروجنیا = نینزان
شروتسد زا یسک

هرگیم وشلا ح دب یلیخ هشب شچیپ اپ یسک ای هنک یچیپ رس

تفگ و نومتسد رانک دموا مه مناخ نیمس :

هتفیب جل یسک اب بابرا هک هراین زورنوا ادخ رتخد هرآ =....

هتفین جل تاهاب هک نک عمج وتساوه رتخد .....

هنکیم یف تال دب ما نشقوم هب نتسه هزابجل و دغ یلیخ =هرا درک هفاضا هدنخ اب نینزان ....

تفگ راب هی رایماک همدای ....



شنهد ور تشاذگ ور شتسد اتود عیرس نوچ هدز دنگ دیمهف راگنا .....

درک یم ادج ور هفاضا یاه هرط تشاد مناخ نیمیس

دوبن ام یاه فرح عمج دایز شساوه و

درک ضوع وشفرح عیرس نینزان
تفگ :

دنتفگ رایماک اقآ هعفدی همدای =

نورگ نیشام اب یراک بابرا دوب هدرک تیذا بابرا یدایز هاگشناد وت اه هچب زا یکی
هک درک شتمیق

هشب یراد هگن هنیشام زا هزوموت دیاب

هدروا هنیشام رس بالی هچ هنودیم ادخ ووووا .......

درک نوریب هنوخزپشآ زا نینزان نم مناخ نیمیس دش مومت هک اه یزبس

هنک زیمت ور هنوخزپشآ تساوخیم هخآ

مینیچب زیم میتفر نینزان نم

میدیچ هقیلس اب زیم مامت
دوب زیم ور باقشب ات شیش

نراد نومهم اااااا

؟؟ هراد نومهم اقا یزان نم=

؟؟ روطچ =هن نینزان

میتشاذگ باقشب ات شیش هخا نم=

میروخ یم اذغ بابرا اب مهام = نینزان

هروخیم اذغ ام اب هتفیش دوخ نیا وووا نم=

هروخب اذغ اهنت هرادن تسود بابرا = نینزان

رایماک اقآ اب تسین نوج تکوش هگم نم=

هراد تسود غولش زیم اقآ رتخد = نینزان

شدوخ ارب هلوکساش منیا ااااااااو نم=

هروخیم اذغ اراک تمدخ اب مدآ هخآ مدروخیم اذغ اهنت مدوب شاج هگا نم

همک نوشتخت هی هنوخ نیا یوت همه ادخ یا

هرپیم شوربا هراد یبصع کیت هک منینزان ایب



تشاد یراظتنا هشیمن اه همدخ زا هگید هشاب هتشاد مک بابرا یتقو نینزان منودیم نم=

تسین نوکلو هن مدید :

؟ یدوب اتاالنسملا هک وت رتخد یدش یچ نینزان هاو نم=

یدیمهفن تدوخ وت مترس تشپ نم ندیمهف ترامع =لک بابرا

؟ لوکساش یگ یم تبابرا هب دعب

دمحم اال یلص هللام . هحتاف اهر ....................

کی تسیب تاراپ
___________

یشب روگ هب روگ اهر دتاذ وت فت

دش انامر لثم ردقچ شیادخ یلو

؟ هش نم قشاع بابرا انامر نیا لثم هشیم ینعی مگیم

هنک یراگتساوخ مزا دعب یاو .....

ههههههههههههههن مگب نم

دایمن مشوخ نیا الزا صا نم مدعب هشاب مه لثم انامر همه هک هشیمن خخخخخخ .....

هسول شیا .....

هسب مهوت اهر ....

هللا مسب متفگ مورآ بابرا تمس متشگرب

تسا هنک یمن رثا شارب هللا مسب هک یاه نج نوا زا نیا هن هن داتفین یقافتا چیه مدید .....

نک عمج نوتساوح ینزب فرح متشپ یتساوخ دعب هعفد = بابرا

تفر دنخبل اب مه دعب .....

منک یم هتکس هنوخ نیا وت رخا ....نم

دش عفر رطخ مراب نیت راگنا شیخآ ....

هرطخ بابرا دوخ هتبلا .....

هاگن بابرا اب یتح تلا جخ زا هک نینزان ندمآ همه مک مک تسشن زیم رس تفر مدعب
دریگیمن ....

هشک یم تلا جخ مچب یزان .....

هب درک عورش بابرا هک متخیرم یزبس همرق مدوخ ارب متشاد



ندز فرح

نوج تکوش = بابرا

مناج = تکوش

مدیسر یم رید هگا زورما ینزیمن باال نیتسآ رایماک یارب مگیم = بابرا

رزب نامام .....

نینزان هدب همادا تساوخ ات بابرا
ندرک هفلس هب درک عورش ....

ندز فرح درک عورش مرایماک ...

هتفه رخآ ات دینک اضما دیاب امش هرایم ور هدنورپ تفگ دمحا بابرا = رایماک
میدنبیمدادرارق ...........

مداد نینزان هب بآ ناویل هی دنخبلا ب

منک یریگ ولج شیگرم نوج زا .....ات

شدرم ات دروخ یم مدرد هب رتشیب شدنز ...

داد همادا و دز ثیبخ دنخبل اب بابرا :

نوج تکوش متفگیم =.........

تفگ عیرس رایماک :

مدرک طلغ بابرا = رایماک

تفگ و درک شهب یهاگن هی تشگرب بابرا :

یتفر رد رسق هعفدنیا هشاب = بابرا

تخوس رایماک ارب ملد یییخا

دش دنلب رایماک نینزان قیمع سفن یادص

مریگب نز رایماک ارب یچ ینعی نیدب همادا هدش یچ بابرا =او تکوش ....

دش عفر دوب یچ هی نوج تکوش لا یخیب = بابرا ....

بابرا وت تسد ......زا ففففوا = تکوش

دش هدروخ توکس وت اذغ هگید

مود تسیب تاراپ
____________

دش دنلب زیم رس زا بابرا اذغ دعب



تفر باال هقبط تمس هب

روعشیب بدا یب

تفگن مه یلا وخ شوخ هنکندرد نوتتسد هی میدیشک تمحز همه نیا ....اگن

واال هنیا دوخ نگ یم هک ور و مشچ یب هبرگ هاگن ......

مناخ اهر = نادجو

؟ ناج نادجو مناج ..... دش عورش الق خا سرد مزاب .... ادخ نم=ای

ترفاسم مرب یتدم هب هرارق =نم نادجو

ننننناااج .......نم=

؟ هخا ترفاسم نر یم مه اه نادجو هگم

مداد تحارتسا هب زاین متسخ مکی =هرا نادجو ......

؟ یایم یک نم=حاال

ملگ شاب تدوخ بقارم ملگ اهر اما منود یمن = نادجو ....

مگب اااامنک عمج وتاه یراک دنگ متسین نم هگید ....

شاب تدوخ بقارم ماوت نم=
ظفاح ادخ

تفر منادجو ها کشا یسوبور یلک دعب

نیییما ادخ هدب افش الم سا یاه یضیرم

میدرک عمج زیم نینزان اب مدشاپ
زیم ندرک عمج دعب

میتسوش مه اب ور وراه فرظ

نوریب هنوخ زپشآ زا تفر تخیر هوهق اتود نینزان

نوریب مدمآ هنوخ زپشآ ندرک زیمت دعب نم

او متشگ یم نینزان لا بند متشاد

مداتفا نروخ یم هوهق شوت هک سنلا نوا دای هزات تفراجک نیا
دوخ هلب ............ متفر نویزیولت سنلا تمس هب تسین اجنیا یسای مدرک زاب رد تفر
مناخ هساو هرزگیم مشدوخ هب دوباجنیا شسکان

ندوب مه لغب وت هک رایماک نینزان

دوب نویزیولت هب شساوه مامت بابرا

دندش ادج مه زا رایماک نینزان هک مدز رد هب هقت ود



درکن هاگن ال صا هک بابرا

مبابرا ندرک هاگن نوا هدرم هتشک نم هکن تسین مهم

متسشن نینزان رانک مدش دراو

همادا هب هک ایح یب ردقنآ رایماک نینزان

ممشچ تقوی هک مدرکیم هاگن راوید رد هب هفارز لثم نم ندیسر نوشلا ح قشع

هتفین یزان هب

دشیم رود رایماک زا یه نینزان مگب هتبلا

تسین ایح یب ردقنآ هک مرتخد هنرگو کیدزن شهب رایماک

مدشن هدید هتسشن لبم هتسد ور هک هشپ نوا هزادنا یتح نم هن مدید

دوب هدش هدروخ یمک شیکی دوب هدش مومت هک نوش یکی مدرکاه هوهق هب یهاگن

تسد هی هک مدرکیم نوشاگن متشاد

تشادرب دوب هوهق شوت هک یناویل دمآ

مشتسد یکی نوا نینزان رود هک رایماک تسد هیک تسد بوخ

هنوشاج رس هک منینزان یاهتسد هشاپ ور هک

هشاب یزیچ ینج تسد هنکن هیک تسد ااااو

اهر تدنبکا خم رب دورد

هظحل هی شاج رس تشاذگ و ناویل هرابود بابرا هگید بابرا تسد
دروخ یمن نوکت نویزیولت زا شمشچ

مخم هب دز یناطیش رکف هی

موس تسیب تاراپ
_____________________

زیم تمس مدیشک ومدوخ مورآ

هشابن یسک منیبب ات دیشک یکرس ....

تسین یسک راگنا رکش ور ادخ بخ ....

تایلمع ماجنا ارب میرب ....



کاخ مدرک مرورود هب یهاگن شوت مزیرب هتسد مد یچ االن بوخ مدرک هوهق هب یهاگن
هوهقوت مزیرب یچ االن اهر تخموت

هدموین اراک نیا زا ام هب ایب

داتفا زیم یور نودلگ هب ممشچ هک ماج رس منیشنب هرابود متساوخ

دوب شوت هیشیش لگ هی و تشاد کاخ شوت هک دوب اه ینییزت نوا زا نودلگ

هشاب مرن شکاخ مدرک ادخ ادخ

مشاب هتشادن یراک زوغلا ی نیا هب هگید مدیم لوق ور هعفد نیا ادخ روت مترکن ایادخ

متقشاع ینودیم ایادخ شششششیخا

دوب عیاض مدزیم شمه هگا ناویل وت متخیر و کاخ دوب مرن کاخ

مداد ماجنا یمهم نیا هب تایلمع نم مگیم متسشن ماج رس سپ

دیدن یسک

ندشن هجوتم هک ندوب مه مرگ رس یماکو یزان ردقنآ

هنویزیولت هب شساوه هک مزوغلا ی نیا

مدرک نویزیولت هب یهاگن

کششششششششششششرز

ادص یب ردقنآ هخآ لا بتوف

دید یم لا بتوف تشاد زوغلا ی نیا

هنک یم هاگن یرنه یلیخ ریوصت هی هب اهرادرک یم سح مدآ هک درک یم هاگن شهب یروج

هرادن هتخت مدیاش همک شتخت هی ام لثم منیا ایب

مراهچ تسیب تراپ
_______________

...ها

دروخ هگا .....حاال

دوب هتفرگ سرتسا ....

ناویل تمس تفر شتسدمدید ....

نننننوج .....خا



هنکیم شنهد کیدزن ناویل هراد ....

دروخ پولق هی ....

رایماک و یزان تروص وت درک فت ور هوهق مامت و دش دوبک تروص

مشن رجفنم نک محر میناوج هب ااااااااااااااااااااااایادخ ....

دش یم گرم نوج هفلس زا تشاد هک بابرا .....

هر یم تدای یش یم گرزب هرادن لا کشا یزان یخا .....

یتفین رد اهر اب هگید یشاب وت ات

ندرک یم شهاگن جاو و جاه یاه هفایق اب مرایماک و نینزان .....

شکمک تفر و دموا شدوخ هب عیرس رایماک ......

همانزور یوت ادرف هنرگو داد تاجن بابرا هک هنک شظفح ادخ .... ففففوا

درم هفلس لیلد هب یدرم دنتشون یم ....

خخخخخخخخ

دش مومت بابرا یاه هفلس یتقو

درک هاگن نم هب خرس هفایق اب

هنم راک دیمهف راگنا خا ....خا

تسین یزیچ نک راتفر یداع و شاب مورا اهر .....

ینوت یم .....وت

هتخیر کاخ شوهق وت یک منوددیم هچ نم ال ......صا

متخیر کاخ شاوهق وت نم راگنا هنکیم هاگن نیچمه .....

ااااامتسه ور رپ دینک رکف دینویدم .....

دز داد صرح اب بابرا

؟ هدروا نم ی هوهق یک =

داد باوج زرل سرت اب تخبدب نینزان :

مدروا بابرا نم =

دز داد هرابود و درک شهاگن صرح اب بابرا :

؟ هدرک تسرد ور هوهق یک =



هتفی یم سپ االن نینزان خا ....خا

تفگ دز یمن وم تیم اب هک یا هفایق :اب

مدرک تسرد هوهق مدوخ .... بابرا مدوخ =

تخادنا یبصع یسب یهاگن زین نم هب تشگرب دوب هدشن عناق راگنا بابرا .....

مدوب هتشاد هگن یتخس هب ور مدوخ و هدنخ زا مدیکوپ یم متشاد هک .....نم

؟ هنک یم ماگن روج نیا ارچ زوغلا ی نیا

مدیکرت تحار لا یخ اب نمو نوریب تفر قاتا زا بابرا .....

منک عمج ومدنخ متساوخیم تقوره هدب تاجن ایادخ شیخآ

تفرگیم مدنخ مزاب مداتفیم اتود نیا بجعتم هفایق و بابرا هدش خرس هفایق دای

خخخخخخخخخخخ خخ

جنپ و تسیب تراپ
_______________

مدرک عمج و مدنخ تمحز یلک دعب ....

ننکیم ماگن بجعت اب نراد نینزان رایماک مدید متسشن ماج رس فاص ....

اااادربیمن مباوخ بش مداد یمن ماجنا وراک نیا هگا نم بوخ هیچ .....ااو

؟؟ دوب وت راک مگیم = رایماک

؟؟ راکیچ یچ نم=

نیا = رایماک .....

متمس تفرگ ور وهق ناویل دعب ....

دوب لگ ال ماک ناویل هت ....

هراچیب یخا .....

دروخ ونیا یروطچ ام ینامام شتیت بابرا نیا .....

مزانان یخا ....

متفگ و مدرک درگ وماشچ یکلا :

؟؟ نیتسوشن زیمت هگم هیروطنیا ارچ نیا او =

تفگ و دش رمک هب سد نینزان و مهب ندش هریخ مخا اب نینزان و رایماک :

؟ مرگیم بابرا نیا حلا نم یتفگیم هنوخ زپشآ وت یدوبن وت اهر =



؟ هنکن بابرا بابرا نم هساو هگید ات

متفگ زاب نهد :اب

ینودیم اجک زا وت یزان =

یدز یم فرح تدوخ اب یتشاد دنلب تگرمربخ = یزان .....

متفگ مدوخ واب مرس وت مدز :

هنکیم رکف دنلب یلوگساش مدوک هخآ اهر تروگ وت خیرم کاخ =....

اهر یدنک وتدوخ وتروگ = نینزان

دوب ینینزان ناوج مناخ اهر هخا = رایماک ....

هنک تتمحر ادخ ....

بابرا یاه راگیداب زا یکی منک رکف هنوخزپشا وت دموا دننام لوق یراولش تک درم کی
دوب .....

شقاتا نیرب بش نتفگ بابرا مناخ اهر =

متفگ یم ودراگیداب هنوش ور مدزیم تشاد اج االن ینعی :

یگنهامه یسرم =

یدید میدش هراچ یب یدید اهر ایب

هچ نم هب بوخ .....

هشب باذج نامر متساوخ طقف نم ....

ههههها .....

دینک کمک نامرف قاتا ناتسود بخ ....

مدرک تخبدب ومدوخ نامر رطاخ هب ....

ترس قرف هروخب نامر یا ....

؟؟؟ هن منک رارف ایب مگیم

؟ هخا یرب اجک رارف دعب قمحا یاهر

گنخ .....

شیش و تسیب تاراپ
____________

مدش گرم نوج یدیدایب .....



هنکن بش ییییاو ....

هرایب رد ومانوخان لوا ...

هشکب یسح یب نودب ومانودند تسد ربنا اب دعب ....

هرایبرد ومامشچ قشاق اب مدعب ....

نروخب ونم اه سکرک هنک مزیوآ قلح هرجنپ زا دعب ....

؟ مدنب لد یش هفخ هشیم ناج اهر

؟ دید کانسرت ملیف وت زاب

درک یم مییامنهار مکی دوب نادجو شاک ادخ یا ....

تاولص مشن فیح المت یخت نیااب .....نم فوا .....

تفگ و درک زاب شوگانب ات ور ششین رایماک :

نینکن یگبیرق ام اب انیگب تسه یزیچ یتیصو مناخ اهر مگیم =.....

دز داد و درک رایماک هاگن مخا اب نینزان

ررررررایماک =.....

وناب نینزان مناج = رایماک

درک هاگن رایماک هب دنخبل واب دش زاب شامخا نینزان

مگب یچ نم .....االن

هخا تساتود نیا ندنوکرت الو تقو .....االن

ننک دیهش ناوخ یم ونم ....

ننوشدوخ رکف اتود نیا دعب ...

ینیبیم وناب وت مگب رایماک نیا هب هراد اج .....االن

منیبیمن هگید زیچ زبس هجوگ ددع کی ریغ هک نم ....واال

نراد سناش مدرم ادخ هب واال ....ایب

تشاد هگید رسپ هی نوج تکوش دشیم یچ .....

نیدب همادا ندز الس هب امش هرتهب نم=

زمرق هب زبس زا داد گنر رییغت نینزان مدید مدرک تقد هک ....حاال

دیشک تلا جخ زاب مچب اگن ااو .....



یریگب لا فطا جلف یهلا تخبدب یاهر

ینومب هدنز بشما لقادح ات طسو رازب وتچگ رپ هلک ایب یراد راک یچ نیا گنر هب
بشما .....

راد وتق عال دروم ملیف رخآ تمسق .....

تفر یم مدای تشاد دید یخا ......

مسریم تمدخ مدوخ دعب منیبب ونیا ادرف ایادخ .....

هراد هراوهام ایند نوا هگا ال صا

مسرب تمدخ .....االن

؟؟؟؟ هراد هراوهام مه ایند نوا یتسار

؟؟؟؟ هروطچ مرایم هراوهام اب شید مدوخ اب هرادن بع هرادن هگا

متفه تسیب تاراپ
______________

متفر اهباال هلپ زا مدمآ نوریب نویزیولت سنلا ....زا

تخت ور مدرک ترپ ومدوخ و مدش مقاتا دراو ....

دروا رد یزاب هبنج یب ردقچ یدید ادخ یه ....

ماسابل دمک رس متفر ....

تخت یور مدیشوپ مرک راولش هی هارمه دیفس زیلب هی و مدروآ رد یراک تمدخ یاه سابل
متسشن .....

مدرک لغب و تشلا ب هلصوح یب ....

مدوب بوخ مدا هرابب مربق هب رون ......

لوا زور هک لوکشا ردقنآ ممدآ هخا هگب نم هب تسین یکی هخآ

هنکیم تیذا وش سیئر ....

مدیشک زارد تخت ور ....

مدرک یم رکف متشاد هک روط نومه ...

درب مباوخ هک ...

مور هب ور دموا تسد ربما هی اب بابرا و مدوب هدش هتسب یلدنص هب قاتا هی ....وت

تفگ و درک ماگن مشخ :اب



ههههرا یزیریم کاخ نم یهوهق وت ...=هک

منک یم تمدا ....

متروص تمس دروا ور ربما دعب ....

هههههن ....

ینک یم راکیچ یراد هنوید کمک ادخ روت .....

ررررایماک ....

ااااادخ .......

کمممممممک .....

مدرک هاگن ورب رود هب جیگ مدیرپ باوخ زا سرت ....اب

هدوب باوخ طقف مدیمهف هزات ....

هشاب هتشاد شمارا نیا تسد زا دیابن مباوخ وت نم ادخ فوا .....

ندز هقهق هب مدرک عورش و تخت ور مداتفا هرابود ....

منوید دیگب دیراد قح ....االن

ندرک مباوج مه ارتکد ....واال

خخخخخخخ

نییاپ مدش ترپ تخت زا هک مدیدنخ هربیو یور ردقنآ ...

دوب یباوخ هچ هگید نیا ....

هرایب ربما شدوخ اب مگب شهب بابرا قاتا مارب هکنیا لبق هشاب مدای ....

ریگن ام زا ار فرحنم خم نیا ایادخ هههههه ....

متسنوت یمن هگید مداتفیم بابرا کانسرت یامشچ دای باوخ وت یتقو

مراد هگن ومدوخ یروطچ ...

متفه تمسق ال یزدوگ مشخ ......

مدرک تعاس هب یهاگن ....

مدوب ادیباوخ دایز راگنا خا ...خا

هراد مراک یچ ههه ال یزدوگ اقا نیا منیبب مرب مشاپ ....

و مدرک ضوعدوماسابل مدش دنلب نیمز یور زا



نوریب مدمآ قاتا زا مدیشوپ وراراک تمدخ سابل هرابود

دمویم هدنخ یادص نییاپ زا

دنلب یاه هدنخ هچ هب هب .....

فرط هراد یا هدنخ بجع ....

مگب هراد اج ...االن

نم؟ یزانان وت یدوب یک یور هدنخ

متشه و تسیب تراپ
______________

هک نییاپ مدمآ اه هلپ ....زا

دزیم هقهق دنلب تشاد داتفا بابرا هب مشچ .....

دیدنخیم تشاد زوغلا ی نیا یچ ....

دوب رت گنشق شادص زاباال یلو ...

هدوب یندینش هابتشا امتح هن یلو ....

اباب هرا ....

دوب هتسشن نوج تکوش رانک بابرا

دیدنخیم یزیچ هی هب تشاد ....

هنز یم مه یاه هقهق هچ هدش لیلز شیا ....

یم هاگن ور بابرا تشاد دوب هتسشن سوبع تروص اب هک رایماک تمس تشگرب مهاگن
ددرک ....

هدش کانسرت هچ رایماک نیا خا خا ....

تشاذگ  یم زیم یور یاچ تشاد میزان

تفگ و درکام هب یهاگن مناخ تکوش مداسیاو نینزان رانک متفر :

دینشب اج نیا دییایب رتخد =....

درک هراشا شتسد رانک لبم هب مه دعب

میتسشن مه رانک یزان ونم

درک مومت وشاه هدنخ هفلس هی دعب بابرا

؟؟ بوجوت یداتفا هفایق و لکیه نیا اب وت اعقاو رایماک = تکوش



تفگ نوزیوا هچول و بل اب رایماک :

دوب اقا ریصغت نامام = رایماک ....

هشاب یوق ساب دشاب سول ردقنیا دیابن هک درم سول هچ شیا ....

داد همادا و درک بابرا هب یهاگن رایماک :

نم دعب دوب هدرک کراپ لودج رانک نیشام =....

تفگ عیرس و شفرح نیب دیرپ بابرا :

هیقب ندرگ زادنن اقا یتشاد فیرشت روک امش .... هسب هسب =....

؟ هگید هیک نیا ادخ ای

داتفا نم هب شمشچ ندنودرگرب و شتروص بابرا ....

درک هاگن تعاس هبو دز یثیبخ دنخبل ....

تعاس خآ مدرک تعاس هب یهاگن 6 رهظ دعب

؟ منک یطلغ هچ حاال

دز یزیر کمشچ بابرا .....

دز؟ کمشچ نم هب االن نیا

ااااه هرادن یناور لداعت نیا ....

مدرک شهاگن بجعت ....اب

دیشک شندرگور خپ خپ ینعم هب و شتسد منوا ......

نوریب دز مامشچ ینعی

هن تسیب تاراپ
______________

نییاپ متخادنا و مرس مورآ ....

مرن ورای نیا قاتا یلو مش هفخ مروخب طالیی قاس اب کمشپ ورب نم ادخ ....

؟ تسین هزور دنچ تساجک ردان ....اقآ بابرا = رایماک

اااافص قشع یبد هتفر هزور دنچ نوج ردان = بابرا ....

وت یاراک ریگرد هشیمه هک سمش یاقآ هراچیب رسپ هخآ هیفرح هیچ نیا = تکوش

ور یماک نیا تسد هک یکلومرام کی یسانشمن نوج ردان نیا امش نوج تکوش =ااا بابرا
هتسب تشپ زا مه



اااااااااااا بابرا = رایماک

=هلب بابرا ........

؟ یدنبب هشیم = رایماک !

؟ یچ = بابرا

ونهد = رایماک

تفگ و دز یدنخ شینبابرا :

ااااادش درس یروخب وتیاچ یاوخیمن امش ناج رایماک =

تفگ هدیشک و ولج هب دش مخ رایماک :

مممممممممممشچ =

همک نوشتخت هی یگمه نیا ....کال

هنک ریخ هب انیا اب ونم تبقاع ادخ ینعی ....

درک همزمز نبنزان شوگ مد مورا ....

؟ یایم هنوخ زپشا مرب ماوخ یم نم یزان =

تفگ و درک مهب یهاگن یزان :

مدیدنخ یم مکی میراد هزات اجک ....=اباب

ننننناج ......

؟ اااااعقاو رایلیم تفه مدش اه رشب زا عون نیا اب ام ینعی

ررررروخب ونم ایب ااادخ .....

هش یمن مرگ ام ارب یبا نینزان نیا زا چون مدید .....

مشب راک هب تسد دیاب مدوخ ....

متفگ نوج تکوش هب :ور

میرب هشیم میراد راک یلک هنوخ زپشا وت ام ندج تکوش دیشخبب =.....

تفر هار مولج مدادجا و با هک تفرگ متسد زا نوکشب هی نینزان ....

تفگ و درک نومهب یهاگن نوج تکوش :

دیرب هچب هشاب =....

مدرب دوخ اب رواب و متفرگ ور نینزان تسد مدرک یرکشت .....



هنوخ زپشآ میتفر نینزان .....اب

تفگ و هنوخ زپشا تسو یلدنص ور تسشن نینزان :

؟ اهر یرخ یلیخ یتسنود یم =

متفگ و مدرک زاب ومشین :

؟ دیمهف هزات مزیزع .... ههها =

متفگ و ناخ نیمیس تمس متفر شهب هجوت یب و درک مخا :

نوتکمک میدموا نینزان ونم مناخ نسمث =....

تفگ و ام تمس تشگرب مناخ نیمس :

کمک دییایب سپ رتخد نونمم =....

تفگ رغرغ اب متسد رانک دموا مه نینزان :

؟ یدنب یم عمج ور تخبدب هنم ارچ یتشازیم هیام تدوخ زا تگرم ربخ =

؟ هرا هرادن افص امش نودب مزیزع نم=

تفگ مشخ واب درک مخا نینزان :

اااااهر ووووووش ههههفففففخ =

درکیم زیم هب یهاگن تشاد هک روطنیمه تسشن دمآ بابرا مدید مدیچ یم زیم متشاد
تفگ :

؟؟ یرتخد اعقاو وت لا وس =هی

هشن ایر متفگن مرسپ هپ هن هپ اااو

؟ روطچ نم=

وگن هک متلکیه هنورتخد هقیلس هن یراد هفایق =هن بابرا ...........

؟؟؟؟ تسا مارح الم سا رد هفاضا دوجوم نیا ندناسر لتق هب ایآ

هرت حالل ما هچروم نتشک زا مدوخ نوج هب .....

هشیم روک یاهتشا هنیبیم زیم مدآ هندیچ زیم چ لدم هچ نیا هخا = بابرا

دارد تشچ ات مدیچ یلگشوخ نیا هب زیم تدوخ نوج هرآ

متفگ شنداد ثرح ارب مدرک شاگن دنخبل اب :نم

مدآ میگیم نوتدوخ امش =

منیبیمن اجنیا یمدا مدوخ ریغ هب هک نم



سابعلا لضفلا ابا ای

؟؟؟ درک یطاق ارچ نیا

هش یم رجفنم االن ادخ ....ای

نوریب دزیم دود ششوگو شمشچ شنهد زا مه هخآ .....

یس تاراپ
____________

دش یم رجفنم لخاد زا تشاد هکنیا اب بابرا ....

دناوخ نتفرگ برض زیم هب درک عورش تنطیش اب دز دنخبل :اما

تسا دارم بش تسیبش هچ بشما =

بشما تسا لا حشوخ هچ نوج زارا

بش تس یبش هچ بشما ............

درک هاگن ورب ور هب دنخبل اب دنوخن وش هیقب

دوب ایور یوت هک راگنا .....

تسنوید نیا ادخ .....ای

هنک یم رکف یچ هب هراد ینعی مرس هب کاخ یییییییییه .....

هتفیب هرارق هک قافتا روصت زا هظحل هی

دوب قفا وت دنخبل اب نانچمه هک مدرک بابرا هب یهاگن دیزرل منت .....

تفگ و دش دراو هدنخ اب رایماک :

دنخبل اب منوا یرکف وت هیچ نوج بابرا هب ......=هب

تفگ دوب هریخ هب هک زوط نیمه ودمآ شک شا دنخبل بابرا :

تعاس رت دوز مرظتنم =12 هشب بش

مراد راک یلک بشما

و داد نوکت فسات ی هناشن ور شرس و درک نم هب یهاگن دوب قافتا نایرج رد هک رایماک
تفگ :

ینکن یور هدایز اپب منوج بابرا طقف =....

تفگ دیدنخ بابرا :

تسه مساوه هن =...



تفگ دز کمشچ تنطیش اب دعب :

شب تیذا هک منکیمن یراک =

یروعععععععععععشیب یییییییییییییییلللللللللیخ ....

و مدرک شهاگن تینابصع اب

زیم یور مدز مکحم دوب متسد هک یباقشب

تفگ درک یدنلب هدنخ بابرا ::

میراد راک یلک بشما نکن هتسخ وتدوخ مزیزع =

منزب یقرب هرا اب وشرس منوتیم مدوب امطم هگید ....

هگید هسب بابرا مها مها = رایماک

داد نوکت وشرس هدنخ اب بابرا
تفگ :

ممممشچ =

ندنوخ هب درک عورش رابود

......الال تسیبش هچ بشما
....الال.....الال تسلا حشوخ هچ زارا

سکان هراد یادص بجع روعش یب

شدنوخیم تشاد گنشق یلیخ یلو تشادن مه هب یطبر ال صا شرعش هکنیا اب

؟ سا هچم زب نیا یادص هب مدرک رکف تقو االن ااااااااااهر !

شاج رس دایم ملقع درک متفع یب هک بش .....ایب

کی یس تاراپ
___________

لگنم رسپ هدرک طلغ یلیخ .....

هنکب تساوخ شلد طلغ ره داوخب هک هتره رش هگم .....

هک ردنغچ گرب هن اهر نگیم نم ....هب

اااااراوید زا اتود هروخب نم زا یکی هک ششوگ وت منزب نیچمه هراد .....اج

شدوخ ارب هدروخ ی رکش هی شلو ونیا بوخ ....

مشاب طلسم مباصعا هب دیاب نم ....



مدرک متسد رنه هب یهاگن دنخبل اب دش مومت زیم ....راک

هقیلس یب ریگب وتمشچ یا مدوب هدیچ یلا .....ع

هرسگب هدیدان ور هقیلس همه نیا دایم شلد روج هچ هخا .....

ندمآ مه نیمیس و نینزان تسشن و دمآ مناخ تکوش ....

ندروخ اذغ هب میدرک عورش مورآ ....

دروخ اذغ باقشب اتود بابرا ....

شدوخ ارب ییوبای .....

؟ همرف ور روج هچ شا لکیه هروخیم نیا هک یزیم زیچ همهنیا اب مدنوم

متلکیه نوا هدرم هتشک ال ....صا

نم یزانان .....

هزیرب ور موس باقشب تساوخ بابرا ....

تفگ نوج تکوش :هک

دیروخن نیگنس بش بابرا =....

هربخ هچ ....

تفگ درک هاگن مهب تثابخ اب بابرا :

مشاب هتشاد رناژی دیایب مراد راک یلک بشما نم منوج تکوش =

داد همادا دنخ شین اب درک مهب یهاگن

روخب دایز اذغ ماوت =

شلکیه هشاب مرف ور هروخب مک اذغ دیاب رتخد یراد راک یچ رتخد نیا هب =او تکوش

یدمآ بوخ و لکیه مرف نوج تکوش لویا

هشیمن هک هشیمن تسرد شلکیه مزاب هروخن اذغ ملا سود هگا هرتخد نیا = بابرا ....

مدرک یم شهاگن متشاد پچ پچ و دوب راجفنا حلا رد نم ....

داد همادا و دز یدنخشین منوا :

هنوم یم تسه هک یسانق نیمه =....

؟ نوتمدخ تسه وقاچ

منک کاپ یلگنا دوجو زا ونیمز ماوخیم نیدب صرق نیم هی افطل ....



هبوخ هچ شلکیه مرتخد نیبب هیفرح هچ نیا بابرا = تکوش

تفگ هونشن تکوش هک یروط مورآ دز دنخبل یسنجدب اب بابرا :

ف یم منک یم تست بشما =...........

دروخ تشاذگ شنهد وت هک یقشاق اب شفرح هیقب ....

اقا یدرک کف ....هه

ینک تست ونم وت ات منکیم تاگن منیشیم سام لثم منم ...

بببباااابرا مریگ یم ور وت حلا .....نم

؟ بابرا یتفگ یزیچ = تکوش

ااااهراد قوب شقن اجنیا نوج تکوش اقیقد مگیم .....

هراد روپیش شقن .....هن

اعقاو

میدرک عمج زیم یزان نم ماش دعب

هنک راک هنوتیمن دایز و هراد درد رمک مناخ نیمیس هخآ

درک هدامآ ور هوهق منینزان میتسوش وراه فرظ

دیزرل یم متسد یوت هوهق ینیس هک متشاد سرتسا ردقنآ میتفر سنلا تمس هب مه اب

هدمآ راگتساوخ مارب راگنا

شاوی .... مورآ .... رتخد هتچ

خخخخ ....

گنها دای فرح نیا اب

سیه ....

مورآ .....

شاوی .....

مداتفا نیمرآ

بابرا ارب مربب تفگ و تفرگن هک مدرک فراعت نوج تکوش هب رفن نیلوا ....

هرایب یاچ شارب تفر نینزان ....

مدرک فراعت بابرا هب

تفگ و درک نوزرل ینیس هب یهاگن بابرا :



؟ یتفرگ سرتسا روج نیا هک مدموین تیراگتساوخ هزرل یم ینیس ارچ هتچ =

وت یراگتساوخ مایب مدنخب ماباب شیر هب نم هتبلا

شقله وت منکب انهپ زا ور هوهق ینیس متساوخیم هک دوب هتفرگ مصرح ردقنآ

ود یس تاراپ
_____________

مدرک لر تنک ومدوخ تمحز یلک ....اب

شدوخ ارب ور شوهق ناویل ادا و زان یلک واب تشاد رظن ریز ونم یمشچ ریز بابرا
تشادرب ....

تفگ مامت تیدج اب مدش یم در شرانک زا متشاد یتقو :

تعاس =12 شاب مقاتا

مایم امتح هرآ ....

منک تفخ مدوخ یاهتسد اب ماوخیم ....

تشادرب وشوهق نارایماک

تسشن نوج تکوش رانک مه نینزان

مداتفا هار هنوخ زپشآ تمس هب متشادرب ور ینیس نم یلو

یریم اجک ناج اهر = تکوش

باصق جالل رسپ گرزب نامام همع خهلا رتخد ربق رس مارب ماوخیم
هچوک رس

منامام یومع رسپ هنوخ

هچ؟ وت هب وخ

هدنوم راک یمک هنوخ زپشآ مریم نم=

تسب وشنهد هک مدرک شهاگن زیت یلیخ هنک زاب شنهد تساوخ یزان ات

مدش هک هنوخ زپشآ دراو هنوخزپشآ تمس مداتفا هار

درس صالح ندرک عمج هب مدرک عورش عیرس ....

روتاس ات ریگب ریگ نوخان ....زا

زیم یور متشاذگ ونوشمه ...

منیتوس یوت متشاذگ یروخ هنوحبص یاه وقاچ و اه لا گنچ اب ریگ نوخان بوخ ...



مدرک نوشاج یروجی بوخ اما دوب درس یلیخ ....خا

متشاذگ مراولش شک رود ات رود روتاسو گرزب یاهوقاچ

نوریب مایب هنوخ زپشآ زا متساوخیم

مدوب هدش نیگنس یلیخ یلو

هک شمشکب روتاس هی اب هشیمن حاال هنکن تلیلز ادخ متفر یم هار نئوگنپ لثم ...

مشاب بظاوم دیاب سپ نامرد زا رتهب یریگشیپ نتفگ میدق زا ....اما

هس یس تاراپ
___________

مدموا نوریب هنوخ زپشآ زا مورآ ...

هباصع ور یلیخ هریگ نوخان نیا فففوا ...

متفر مقاتا تمس هب و متفر اهباال هلپ زا مورآ مورآ ...

؟ شنیتوس وت هرازیم وقاچ و لا گنچ اب ریگ نخان یلکسا مدوک هخآ ایادخ !

نک شلو ورانیا ....هاال

وگب روتانس ....

؟ شراولش شک وت هرازیم روتانس یک !

ییییا .... وووووا ... خخخا

مقاتا هب مدیسر ناوارف یاه زاتالش سپ هرخ ...باال

مدروآ رد ماسابل یوت زا وراه وقاچ و لا گنچ ریگ نخان نوا عیرس مدش مقاتا دراو ....

ااامدش تحار ششیخا ....

مدروآ رد ور یراک تمدخ یاهسابل

مدیشوپ یکشم راولش هارمه هب گنر مک یبآ زیلب هی ....و

متسب یبسا مد مه وماهوم

متشاذگ زیم یور مه وراه لیاسو

مدیشک زارد تخت یور و

؟ یدرک تسرد مدوخ هساو یرس درد بجع نیبب یلوا زور هنوید لخ یاهر ایب

مدرک یم رکف متشاد روطنومه

دروخ تعاس هب ممشچ هک



وووووا .....

مممممدش تخبدب ....

تعاس 12:10 دوب ....

؟ مدرک رکف ردقچ نم هگم

و مدش دنلب ماج زا عیرس

نوریب مدز قاتا زا ودب ودب

مدیشک قیمع سفن مداتسیا شقاتا یولج باال متفراه هلپ ...زا

زرومایب ارم ایادخ ....

دینک حالمل ندید یشوخ یبوخ اه هچب ....

هدنمرش متشاذگ مک تاراپ دیشخبب

منک رتشیب ور اه تراپ دادعت مد سم لوق متشگرب هدنز هگا دینک اعد مارب ....

مدز رد هب هقت ود مورا .....

دنییامرفب = بابرا

بابرا مدش دراو مدرک زاب رد مورآ

دنوخیم باتک تشاد دوب هدیشک زا رد تخت یور

روعشیب کدرم

هنوخ یم باتک هراد شرسرب کاخ دوخ هدنوسر هتکس زرم هب ونم ....اگن

درک مهاگن تنطیش اب بابرا

دما متمس هب دش دنلب شاج زا

داتسیا متروص یتناسود یوت تسرد

متسب ومامشچ سرت زا

دش دنلب بابرا دنلب هقهق یادص هک

مدرک زاب ومامشچ بجعت اب

درک هراشا یاج هب هدنخ اب بابرا

هههههی هب متفرگ شتشگنا در ....

مدیسر سابل هوک



نم یادخ یاو ...

تفگ هدنخ اب بابرا :

رتخد متسین روخ لا غشا ....=نم

تفگ و درک هراشا قاتا ی هشوگ هب دعب :

نک وتا وراه سابل نیا مامت =حاالم

ههههههههههههههن .....

؟؟؟؟ مییشک وتا نم هگم

؟ هخا منک وتا ور سابل هوک نیا روج هچ نم هچ نم هب

اسابل تمس متفر مورآ ....

منک وتا ات دوب هتشاذگ وشکرام یاه سابل مامت ایادخ ....

تفگ مرس تشپ زابابرا :

اااااه هنک فصن طسو زا ور بیس نوشوتا طخ ماوخ یم =....

داد همادا دعب :

ینک یم پیات مه ور مراک زیم یور یاه قرو مامت و یریم تراک ندش مومتدعب =...

نننننننننننننننننننییا ......

هههههههههههههههی ....

ههههههههعععععههسوباک ......

راهچ یس تاراپ
______________

دیشک زارد شتخت یور دنخبل =اب بابرا

تفگ رخسمت :اب

تتتسین یربخ اذغ زا ادرف هشن مومت حبص ات هگا نوج تفلک نک عورش ودب =...

رخا ممممشک یم وووونیا منزیم ...نم

ههههخا هروعشیب رشب نیا ردقچ اه سابل تمس متفر .....

منزب وتا شارب نم هدروا هتشاد سابل یچ ره منک رکف بصم ال

ترشیت ات ریگب راولش و تک زا

هن رگم هدیشک تلا جخ مرسپ ....



دروایم شتاریز سابل ....

تفگ یلا یخ یب اب بابرا :

نک وتا رایب هی رخا دمک قاتا نوا یوت دش مومت انیا مدیشکن تلا جخ =

؟ متفگ یچ دینش ینعی مرس هب کاخ عععععععییییه

؟ یدرک رکف دنلب زاب وت اهر ترس رب کاخ یا

مگنخ ردق نیا ارچ نم ادخ هخا .....

؟ مونشن ات مریگب وماشوگ یاوخ یم ینزیم فرح دنلب یتقو = بابرا !

؟ مریگب مرس هب یکاخ هچ حاال یاو

هبوخ مه یلومعم کاخ مومن تسر تسد رد هگا ای سر = بابرا

هتدوخ صوصخم هرادن فرح مه یناویح کاخ هتبلا ....

هبوخ تاهوم تشر هساو .....

کمن هلوگ وت یا هزماب هچ .... هه نم=هه

؟ مکمن کمن هلوگ یگیم هک میدیشچ هگم = بابرا

؟ تفگ یچ االن نیا

مرس رب کاخ ادخ یاو .....

تتتتتیبرت یب ی هرسپ

یایح یب یلیخ = نم .....

شکب تلا جخ .....

نشاب هتشاد دیاب ارتخد ور ایح =واال بابرا .....

ندیشک یضرف یاه طخ تخت یور درک عورش ، مدعب ....

هن دیگب امش تسنووید مگیم نم !ایب

مدرک شهاگن بجعت ....اب

؟ درک یم راک یچ تشاد نیا

؟؟ ینک یم راک یچ یراد مسروپب هشیم نم=

تفگ یتوافت یب اب بابرا

هگید مشک یم تلا جخ مراد =!



؟ نسیونیم «خ» مدوک اب ور تلا جخ یتسار

متفگ صرح :اب

....=وت.....وت

مگب هک دیسرن منهذ هب یچیه

تفگ و درک زاب ور ششینبابرا

مباذج هلگشوخ یلیخ نم یگب داوخ یمن وت منودیم مدوخ =....

داد همادا و دز زیر کمشچ و درک مهب یهاگن :

وگب دیدج زیچ هی نیگیم همه ورانیا =

دوب هدنوم زاب منهد شویرپ همهنیا ....زا

؟؟ یلیماف نیوزق اپ گنس اب وت نم=

جنپ یس تاراپ
______________

تفگ دنخ شین :اب

؟ روط هچ همینتان یومع رسپ =هرا

؟ هدن ونم باوج نیا دش راب هی یلیکو ادخ ینعی

اه سابل ندرک وتا هب مدرک عورش و مدرکن شهب یهاگن هگید

دش یم رجفنم تشاد یباوخ یب زا نم رس یلو دوب دنچ تعاس منودیمن .....

دوب هتشاذگ هشگرم هپک مروعشیب بابرا ...

ادخ ....یا

اه سابل ندرک وتا هب مدرک عورش هرابود

مدرمیم یباوخ یب زا متشاد اعقاو هگید

تعاس مدرک مور هب ور تعاس هب یهاگن 2 دادیم نوشن بش

مدرک طلغ ادخ ییاو ....

مدروخ رکش ال .....صا

مرب شوه زا هک االهن منوت یمن اعقاو هگید .....

هک دوب هدنوماه سابل زا یلک زونه



منک وتا

ندرک وتا هب مدرک عورش دنت دنت هرابود ...

دوب اتفر رد متسد زا نامز باسح هک مدوب ندرک وتا ریگرد ردق نیا ....

دش وتا مشیرخا شیخآ ....

مدرک تعاس هب یهاگن ....

تعاس وووووووا 4 دوب حبص ....

دش یم مینود طسو زا تشاد مندرگ

دوب هدش نوغاد متارقف نوتس مامت

نوریب مدمآ وتا زیم تشپ زا مورآ

متسشن قاتا طسو مرچ لبم یور

مدینش ور مناوختسا نتسکش یادص هک

یهلا مریمب ....

دما رد مانیا یادص

بابرا هشب تریگ نابیرگ نوشها ......

یشک یم یراگیب تخبدب نم زا هک ینیبن ریخ ....یا

داتفا مهاگن هک مرازب مه ور ومامشچ متساوخ ات

منک پیات دیاب هک پات پل واه هگرب هب

اییییادخ ..

رررررروخب ونم .....ایب

دوب هدیباوخ سرخ لثم مدرک بابرا هب یهاگن

یهلا هشب تفوک ....

متفگ ونیا ....ات

ندرک هفلس هب درک عورش باوخ یوت بابرا

متسنودیم هگا ایادخ قلا خ للج
بخ هرگیم ماعد دوز ردقنآ

متساوخیم هگید زیچ هی

شیش یس تاراپ



_____________

درکن دیلوت شدوخ زا یادص چیه هگید دش مومت شا هفلس هکنیا دعب بابرا

متسشن زیم تشپ متفر .....

ندرک پیات مدرک عورش دنت دنت متسد متفرگ وراه هقرو

هربب مباوخ هگا متسنودیم مباوخب دعب هشب مومت مراک تساوخیم ملد

مزاب هشب موس یناهج گنج اجنیا

مشیمن رادیب

هنوخ یوت اجنیا مایب هکنیا لبق

درکیم پیات مدروایم هگرب .

نموتراهچ هحفص ره

منک پیات عیرس منوتیم و هدنت متسد هک هنوا رطاخ هب

مدیمهف یمن یچیه نم دوب ماقرا دادعا همه اه هقرو

ات مدرکیم مومت عیرس دیاب طقف

متسد هک مدرک یم پیات متشاد ورخا هحفص هگید مباوخب رتوز

دش کاپ هحفص نوا مامت و هگید همکد هی هب دروخ

سناش نگیم نیا هب

ندرک پیات هب مدرک عورش هرابود

مدش هتسخ فففففوا

درب مباوخ یروطچ منودیمن زیم یور داتفا مرس هک مدوب هگرب یارخآ هگید

تفه یس تاراپ
___________

زارا

مدرک زاب وممشچ هی مورآ ...

دوب هدش حبص راگنا

مدرک زاب وممشچ یکی نوا دعب

قاتا لخاد دوب هدیشک کرس هدرپ تشپ زا باتفآ رون

مدش دنلب تخت یور زا مداد مندب هب یسوق شک



هرتخد نیا هب داتفا ممشچ هک

؟ دوب یچ شمسا

مممموا .....

دوب ...لو دوب نچ ،.. دوب حور شمسا ....

دوب اهر شمسا دموا مدای ناهآ

؟ مسا دش ما اهر هخآ

هگید لو هشیم مسا ینعم بخ

؟ هنکیم راک یچ نم قاتا یوت نیا یتسار

متخادنا ماسابل هب یهاگن ارتخد نیا لثم

هشاج رس یچ همه رکشورادخ فوا

ناهآ .....

دموا مدای .....

هدب ماجنا وشاه همیرج دوب هدمآ نیا ...

خخخخخخ

دوب هدرک وتا نوشمه هلب متخادنا ناشسابل هب یهاگن

هدیباوخ حلا اب هچ نیبب یخآ

اعقاو هیلا خ بآ چراپ هی یاج .....

شور مزیرب هک ....

؟ ونیا منک شراک یچ حاال

درد شندب مامت و وشرمک هک یروجنیا

هخا هریگیم .....

تشه و یس تاراپ
___________

متسش ومتروص تسد هکنیا دعب ییوشسد متفر

نوریب مدمآ ....

؟ تخبدب نیا ارب منک راک یچ بوخ !

هرب هار هنوت یمن هتفه هی ات هک هنومب تلا ح نیا رد هگید تعاس هی ات هگا نیا ...



منینزان تخت یور مرازب منک شلغب نم االن نبدرک رکف هنکن

ارمع .....

منک لغب شزارد نوبز نیا اب ونیا .....نم

ارمع

متسین مدآ نم تفگ مهب ورپ ورپ هک متفیم شفرح دای یتقو ....

مرگیم شیتآ ...

متفر مدز ینکشب دیسر منهذ هب یرکف هی وهی

مپات پل تمس ....

یسپود سپود گنها هی رایماک لوق هب

مدرک دنلب شرخا ات وشادص متشاذگ

عورش اه هرجنپ وهی مدز شخپ همکد

ندیزرل هب ندرک .....

هراد ییادص بجع ادخ .....ای

خا ....

مدش رک منک زکف .....

دش رادیب باوخ زا غیج اب هرتخد

مداتسیا شرس باال زاب شین اب منم

درک یم ماگن هدش درگ یاشچ ....اب

دیسرت نومرتخد راگنا یزان یخا ....

هخا ممحر یب ردق هچ نم هخا ....

هن یس تراپ .... خخخخخ

_________________

درکیم مهاگن تشاد زاب مهد هدیلو ژ یاهوم اب هرتخد

هظحل هی دوب کانسرت اعقاو شفایق

مدیسرت



لوا زور هسرب شرهوش داد هب ادخ

هتسرف یم لیس عیرس تسپ اب یسورع

شاباب هنوخ

رررررررررررررررررررررررروعشیب = غیج اب اهر

دش رک مشوگ شاوی هتچ نم=

یییییییییییییییییینودیم = هرتخد

یرخ یلیخ

نکن نیهوت نم=وا

یتفوک یاه سابل نیا دنچ تعاس ات بشید ینودیم هیراک هچ نیا = اهر
مدرک وتا وروت

یزیرن کاخ نم هوهق وت یتساوخیم هوت ریصقت هچ نم نم=هب
نوریب ورب حاالم

راوید وت تفر هلک اب هک هرب دشاپ هرتخد

خخخخخخ

لهچ تاراپ

__________________

ااااااهر ))

نوریب مدمآ راوید وت زا ما هلک خخخخا

درکیم رک ره تشاد زونه بابرا رد تمس متفر

کرد هب

نییاپ اه هلپ زا نوریب مدز قاتا زا

مدش مقاتا دراو یروطچ منودیمن هگید

نینزان باوخ تخت یییاو

یوت هگید مدرک ترپ شور ومدوخ

مدوبن ایند نیا



اااااااااااااااااااهر = نینزان

مدیرپ باوخ زا اه هدز هتکس لثم

مباوخب هقیقد ود نم نراز یمن انیا ارچ نم یادخ

؟ هتگرم هچ هتچ نم=

نک عمج وتشل نت وشاپ = نینزان

تعاس 12 نباوخ زونه مناخ رهظ

شاب دوز وشاپ

مباوخب هک تشازن بشید نوت هنوید بابرا نوا نم=

بشید یدرک =حلا تفگ ومرانک دیرپ غیج اب نینزان

یلیخ =هرا نم

؟؟ دوب یچ تمیرج بوخ = نینزان

ینودیم اجک زا =وت نم

ردقنآ رایماک نم هنرگو تسین دزمان ردقنآ منودیم مدرک یگدنز بابرا اب هرمع هی =نم نینزان
لا یخ یب

میتسشن یمن

یتسنودیم یواگ یلیخ نم=

مدش یم حور ضبق متشاد بشید نم

مولعم تسکلیر هفایق زا =هرا نینزان

دوب

یدروایمن مور هب حاال یزان نم=اااا

نییاپ میرب وشاپ وشاپ = یزان

دش دنلب مامت رانک زا یزان

؟؟؟ نیچ انیا = تفگ یزان هک متشگ یم مشک لا بند متشاد مدش دنلب تخت ور زا منم



کی لهچ تاراپ
_____________

متفگ و مدرک یزان یهاگن بجعت :اب

؟ یچ =

تفگ هدنخ اب یزان :

؟ یتفرن مومح سهلا دنچ منیبب =

تفگ و مدیشک ماه وم هب یتسد بجعت :اب

؟ روط هچ شیپ زور =ود

تفگ و دز یدنخبل :

یمومح هی ورب امتح زورما رتخد =.

موم هب متسب و مدرک ادیپ تخت ریز زا ور مشک ...

هک منک سمن هنوش ور درم باس یاهوم نیا مهام هدزاود هب یلا س فوا ....

تسادخ یاههزجعم زا مدشن لچک حاال .....واالات

متفگ ... نننک مراب هکیت همه دیاب :

هش یم برچ عیرس نم یاه وم نوچ مدوب شرکف وت ممدوخ ...=هرا

متفر شرس تشپ منم و نوریب تفر یزان ....

دوب هدرب مباوخ ممرف سابل اب هک مدوب هتسخ ردق نیا دش یچ یدید خا ..خا

دش کورچ نینزان سابل ....

ممدوخ یعمج ساوه نیا ی هدرم هتشک ینعی زیم ور درس یاه صالح هب داتفا مهاگن ....

تسنودیمن یک ره درکیم درد منت مومت خا

میدرک اراک هچ بابرا قاتا وتام بشید درکیم رکف

هللا رفغتسا

مرت فرحنم همه زا مدوخ نم

هب درک ریگ ماپ ههههک نییاپ مدمآ یکی اتود وراه هلپ

مدمویم خم اب متشاد ماپ یکی نوا

هک نییاپ



تکراپ شخپ خم اب هگید یچیه
مدش نیمز یاه

؟؟؟ هن نیدروخ حلا دز یلیخ االن

هرادن لا شکا خخخ

دادیمن ریش یگچب زا نم دنفسوگ

ود لهچ تاراپ
_______________

ملثملا برض نیا اب شمانهاش و یسودرف هب مدز دنگ ینعی ....

مدرک روج عمج ومدوخ مدشاپ ماجزا خاو و خا ....اب

هنوخ زپشا وت متفر

درک یم دروخ زایپ تشاد نوج نیمیس اج نوا

دوب هدمآ رد مشکشا یلفط یخآ

نوج نیمیس نم=سالم

؟؟ وت یاجک رتخد =سالم نیمیس

هگید دیشخبب نم=

منزب اه اذغ هب یرس نزب نم ات نک دروخ وراه زایپ نیا ایب رتخد = نیمیس

ممشچ نم=
ندرک دروخ زایپ هب مدرک عورش متسشن زیم تشپ متفر

تخوسیم ماشچ هچ خا

مدرک دروخ وراه زایپ یتخب دب هی اب

نوریب مدمآ هنوخزپشآ زا مدشاپ ...

دز شبیق زاب هدیرپ رو یزان نیا دوبن یسک سنلا ود .....

نتسه هنوقشاع کیج کیج حلا رد نوشرایماک اقا االناالناب مدنب یم طرش .....

دایم مدب هنوقشاع یاه یزاب لسوس نیل زا ردق نیا شیا .....

فیپ فیپ هگیم و هسر یمن تشوگ هب شتسد هبرگ دسگب هگا دنویدم ینعی ....

متفر ییوشسد تمس هب ....

مدوب هتسب درد زا ومامشچ هک تخوس یم مامشچ ردقنآ ....

راوید وت متفر هلک اب ههک



زورماات ندوب هداد مه تسد هب تسد کلف و هامو خرچ و نامز و نیمز مامت زورما اینعی
دایب مرس هب بال یلک .....

خخخخخ ......

نم مدورس رعش بجع .....

دموا بابرا رخسمت رپ یادص

؟ یدیدن ور یگرزب نوا هب نوتس یرادن مشچ .... یروک =

ااااه هنج لثم نیا ینعی .....

؟ یرادن یگدنز راک وت هچ وت مگب شهب مدموا !

مدش نومیشپ هک

هس لهچ تاراپ
________________

دوب تفرگ وملا ح دب یلیخ بشید هکنیا رطاخ هب

منک لک لک شاه اب هرابود متساوخن

مداد همادا مدوخ هار هب مدب ور شباوج هک نیا نودب ....

لخاد متفر و مدرک زاب ییوشتسد رد

متروص هب مدز با تشم هی مدرک زاب بآ ریش

اااامدرم یم متشاد شیخآ .....

نوریب مدمآ ییوشسد وزا متسش درس بآ اب لماک و متروص ....

هروک و توس یلیخ اج نیا اعقاو ....

بخ دیسوپ ملد ..... هههها ....

دمورد راک زا درز وت نوا هک یزان هب دوب شوخ ملد .....

مل لبم ور هک بابرا هب داتفا مهاگن

دنوخ یم هنانز ور تشد دوب هداد

؟ هرادن یگدنز راک نیا شیادخ

تسنوخ شمه هکنیا !

رهوج ندرکراک هک نک راک ورب درم
تسدرم .....



خخخخخخ ....

هنوخ وت هتسشن سب رد هدمآ هک یزور زا ادخ هب ....واال

ماج نیا هزور دنچ راگنا ....حاال

متفگ یلک حلا ره هب ....حاال

دوب لا مش هک منوا لبق .....

هخا هچوتب هگب نم هب تسین یکی هخآ ...

مدش مدرم راک لوضف ....

هچ نم هب نک شللو .....

هدش رد هب رد یزان نیا لا بند مدرگب دیاب ....

دوب نتفگ ام زا هنک یم خهلا ورام هگا رخآ رتخد نیا منود یم ....نم

مدش هنوخ زپشآ دراو

کلفط یهلا تساجنیا هک یزان ااااا

هروشیم فرظ هراد

مدز فرح شرس تشپ ردقچ

راهچ تسیب تاراپ
__________________

یدوب اجک منوج یزان سالم نم=هب

دیرخ مدوب هتفر =سالم یزان

منک فیرعت ماه هجیتن هون ارب هک ما کجرب وت دروخ گنشق ....ایب

....واال

یزان لا وس ....نم=هی

تفگو درک ماگن یلا وس :

؟ یچ =

راک؟ رس هریمن نوتبابرا نیا ارچ مگیم نم=

تفگ هدنخ اب نینزان :

!؟ یرگ راک ای ییانب هرب ثمال هدرب اجک =

بخ هدیم ماجنا شاراک مومت شلیکو



هنوخراک هب هریم ازور زا یضعب منیا
هنزیم رس شاه تکرش و اه

نوشدوخ ارب ننکیم یهاشداپ هچ نبب ور اه راد لوپ اباب ووووا

تفگ هدنخ اب نینزان :

بابرا ارب ربب ریگب هویم فرظ نیا ایب هسب یلوضف =حاال

مربب نم=نم

دایب بابرا دوخ مگب هپ هن =هپ یزان

هشیم بوخ یلیخ هک دایب یگب هگا = نم

تفگ ما هلک سپ دز یکی یزان =

ربب ورانیا ایب وشمگ

نابرق تعاطا نم=

متشاد رو هویم فرظ مدعب

مداتفا هار سنلا تمس هب

نیگنس مه هویم فرظ

زیم ور متشاذگ ور هویم فرظ مدش مخ زیم هب مدیسر

نداتفا دوب فرظ وت هک یلا غترپ مامت

نییاپ

سناش یکشخ هب

اه لا غترپ درک عمج هب مدرک عورش

بابرا یاپ رانک دوب هداتفا لا غترپ هی

دز شاپ اب هک مراد شرب متساوخ

زیم ریز تفر لا غترپ

لا غترپ هب یدز تاپ اب دصق زا مدید هکنم روعشیب هنک تفخ ادخ

مرادرب لا غترپ ات زیم ریز مدش مخ

تفگ دنلب یادص اب نوج تکوش هک

ینک یم راک یچ ریز نوا اااااهر =



مش دنلب متساوخ مدش له هک منم

زیم هبل هب دروخ ما هلک

خخخخخخ خا

هشیمن بش داین نم رس بال هگا زورما منودیم نم

نوج تکوش مشب تاسر یادص نوا نوبرق هخآ

ینکیم ادص یروطنیا ارچ

زیم هبل هب هروخیم مدرم نوج رس یگ یمن

هریمیم هشیم یزغم هبرض

هشیم هویب شرهوش

نشیم میتی مشاه هچب

جنپ لهچ تاراپ
________________

ااااهر وگب ترپ ترچ مک

مممشچ

دیدنخ یم زیر زیر تشاد بابرا نوریب مدمآ زیم ریز زا

تلگشوخ ودیفس یانودند مومت هللا شیا یدنخب بآ ور گرم

مگب تهب یشب نودند یب نزیرب

نودند وت داتفا نودند یب بابرا

نودنق وت داتفا نودند یب بابرا

؟؟ دش تیزیچ ناج اهر = تکوش

یدز نوج تکوش مشب تنوبرق هخآ

یدرک مین ود هب طسو وزا وملک

هبوخ حملا یسرپ یم حاال

متفگ مدرک منهذ وت هک یارز رز مومت سکعرب

تسین یزیچ اباب نم=هن

امش هک متشاد یم رب متشاد زیم ریز داتفا مه نوش یکی نیمز داتفا اه لا غترپ طقف
نیدرک مادص



زیم هبل هب دروخ ما هلک و

مونشب مدوخ طقف هک یروج بابرا

یتفلچ اپ تسد = تفگ

شنهد وت منزب تساوخیم مدوجو مامت ینعی

هرب باال هقبط هب هک تشگرب دوب هداتساو اه هلپ باالی هک نوج تکوش

منک لمحت کدرم نیا یورپ ردقنآ متسنوت یمن هگید هک نم

درک ام هب وشتشپ نوج تکوش هک یتقو

منک رارف متساوخ مدعب شاپ ور مدیبوک مکحم شفک هنشاپ اب

تفرگ ومتسد عیرس دوب رت گنرز بابرا ......هک

شیش لهچ تاراپ
_________________

ینک رارف ینزب یاوخیم هک هترسپ تسود هگم دش نبوخ اهر ایب

اااتبببببببببببببابرا هتبابرا

دیشک ومتسد هدش عمج هفایق اب بابرا

شلغب مدش ترپ ههههک

ننننننننننننننننننننو ژ

میشاب تمدخ رد بش رسپ یدیم یبوخ یوب هچ

اااااهر وش هفخ روعشیب

مشچ

دیراب یم شور رس زا تنطیش هک هفایق اب بابرا

یراد هک منزب تسد هب =هب تفگ

ینک یم دنلب دراک بحاص ور تسد

مرایب ترس بالی هچ االن

داد یم راشف تشاد ومتسد

وخ دایم مدرد تفاثک متسد خا

نوتاپ هب دروخ ماپ دیشخبب هزیچ مها نم=

هدروخ تاپ = بابرا



یدرک صقان طسو زا وماپ یدز ماپ

هدشن یزیچ لوسوس هچب اباب ایب
ینک یم شغولش هک

تاپ ور مدز اپ هنشاپ اب طقف

متروص یولج دروآ وشلک بابرا

ااااااااا ادخ ای

نم هک درک یناطیش هدنخ مامت تثابخ اب بابرا

تسام بابرا اال ردنیس ینتان رهاوخ مدرک ادیپ نانیمطا مدوخ

دش مکیدزن شیناطیش هدنخ نومه اب
.......

تفه لهچ تاراپ
__________________

دوب متروص یولج گنشق بابرا تروص

فرح شلد وت هگا هک کیدزن ردقنآ

مدینش  یم نم دزیم

دوب یروطنیا ام تلا ح اقیقد حاال

دوب هدش زیخ مین لبم یور بابرا

دوب مچم رود بابرا تسد مدوب شلغب یاروطی منم

درک یم رکف دیدیم ور ام یکره

میتسه یرسرب کاخ تایلمع حلا رد

یلعای رت کیدزن ارهز ای دروآ کیدزن وشلک بابرا

اااادخ ای رت کیدزن مزاب

هلگشوخ هچ وشاشچ مدرک بابرا یامشچ هب یهاگن

دوبن مولعم ال ماک شگنر دوب زبس مای یکشم یسوت نیب یازیچ هی

دوب سیان یلیخ شامشچ تلا ح یلو

مدرکیم هاگن شامشچ هب متشاد روط نیمه

دش یم رت کیدزن کیدزن تشاد منوا



مهوت تفریم نومارب میدز یم فرح هگا حاال

ووووووووههههههههههههی هک

تشه لهچ تاراپ
_________________

اب تخبدب هنم داتسیا و دشاپ بابرا

نیمز مداتفا منینزان ک،و،ن

زززززورما ارچ ایادخ خا

زززززورما ااااااارچ

دیدنخیم تشاد رهره شروعشیب دوخ حاال

یب....یب.....یب تفاثک ..

فرشیب مدآ نیا بسانم هملک هدیم نامرف زغم ناتسود
دشن تفای

یروخب مرگ نیمز هب هللا شیا

هزیرب تاهوم مومت هللا شیا

تسکشرو دادرارق رس یرب ینوتن هشب هراپ تسابل مومت هللا شیا

یشب

ننک تعمج بوچ زا یشب داعتم

یریگب زدیا هللا شیا

ششین هک روط نومه بابرا

ینیبب باوخ =وت تفگ دوب زاب

تمسوبب

منیبیم یرادیب وت یدرک رکف هه

هفخ اهر .....

هرادن ندز هچب متفگ بابرا نیبب

متشادن تاه اب یراک

هراوخ یم تاجی یساسا راگنا امش یلو



اقیقد شاجک .

حاال دنامب

هن لهچ تاراپ
_______________

مداتسیا مدشاپ

تسرد یبابرا نیبب نم=

تسرد یمراک باص

متسین نکلو مزیرن فرط هب وممس ات نم یدرک عورش یزاب دب یلو

زارا زونه وت = تفگ دنخزوپ اب بابرا

یتخانشن ینارهت

مدرک یم شهاگن دنخزوپ اب نم حاال

یتخانشن رخ هلک اهر بوخ مه وت سپ نم=

داتفا رد هلخ اهر اب یک اه راد هیام هچب نیبب
داتفا سپ

دوب یچ طسو نیا هلخ اهر دتنذب نج

لوقشع متفگ تیباذج هساو

اباب ریمب هفخ

مرظتنم سپ هلخ اهر هشاب = بابرا

هتمع هلخ اهر نم=

مرادن همع = بابرا

هتلا نم=خ

ین اهر خملا مسا = بابرا

هتیاد نم=نز

مرادن ییاد = بابرا

هتومع نم=نز

هراد بصعت ومع نز ور منک رکف ووا درک مهاگن مخا اب بابرا

ینکیم هاگن مخا اب هیچ نم=



؟؟ هشگید فصن نیا = بابرا

یچ هگید فصن = نم

تنوبز = بابرا

نم=هرا

یورپ یلیخ = بابرا

مسر یمن امش یاپ نم=هب

یسریمن هک همولعم = بابرا

مدروآ مک اعقاو هگید

هاجنپ تاراپ
______________

لثم میدوب هداتساو مه یور هبور

میدوبن نمشد زا مک هتبلا میدوب هدافتساوس مه یولج نمشد اتود

نوبایبوت هک انیا زا گنها هی طقف

هگیم ناز یم اه

متسین دلب ........

مرایم ترس هک یاه بال رطاخ هب یرادن قح وت یتسار نم=

یدن ومقوقح مای ینک نوریب راک زا نم

هلوبق هشاب = بابرا

متفگ ظیلغ بابرا باااااااااااااااااااابرا شاب تدوخ بقارم زورما زا سپ نم=

شاب تدوخ بقارم مامش = بابرا

نننووووووووووووووووج تفلک

تسشن لبم ور هرابود بابرا

تفرگ شتسد ور همانزورو

هنوخ زپشآ تمس مداتفا هار هرابود منم

شمه هنوخزپشآ وت نم نیدرک تقد
تسه یزان هن مدید مدش دراو

نوج نیمیس هن



دنا زاگ قاجا ور هک مه اه اذغ بوخ

هک متعاس 11:30 مینک هچ حاال

منزب مدق رکیپ رد یب غاب نیا یوت مکی ورب مگیم

بوخ نوریب مدمآ ترامع زا

هدنوم ذقف مدید و ترامع یاج همه

پچ تمس ما یکی هراد تسار تمس رد هی هک تارامع تشپ

نراد دراگیداب مارد اتود

هعفد هی تفگیم مدینش یزان زا یلو

ینک یمن مشروصت یتح ک هلگشوخ ردقنآ هگیم رونوا هتفر

لوضف هک منم .......حاال

واکجنک منم هگید هرا هواکجنک مروظنم دیشخبب

منیبب فرطنآ داوخیم ملد یلیخ

زادنب راک هب وتخم ننک اهر بوخ

مینیبب وغاب فرطنوا مینوتب ات

کی هاجنپ تاراپ
_________________

مینک راک یچ حاال بوووووووووخ

پچ رد تمس دراگیداب تمس متفر ودب ودب نااااها

تسین میسک هدش شاوعد یکی اب بابرا دینک کمک ادخ روت اقآ نم=اقا

ننزیم بابرا نراد

ترامع تمس هب دیود هنک هاگن نم هب هکنیا ندب هدراگیداب هک متفگ ونیا له ردقنآ

هزبس رس یور هار هی شلوا تشاد رارق ترامع تشپ یاه رد هک یاهاج هخآ »

زا شنیمز هک وطالین یور هار هی

هروگنا کات همه شفقسو هتلا فسا

ههلا اب یلیخ »

هاوعد دوب هدش مرواب ممدوخ هک سح مدوب هتفر ردقنآ

داتفا مدای هار طسو ه دراگیداب لا بند مدیود



هایس دوخن لا بند مداتسرف یم دراگیداب متشاد رخ نم هک
هشب نم رسوت هک کاخ نوا فیح خا

رد تمس متشگرب هرابود

دوب هدنوم مک مدید هک یزیچ زا

ییییییییه لا فید هب مبوکب و ملک

هدراگیداب

ود هاجنپ تاراپ
_________________

دوب هدش هدز گرزب لفق اتود رد هب ایادخ

ااااااااارچ هخآ

مدرک رو رود هب یهاگن فرطنوا ورب یروطچ حاال

دیلک اهملیف نیا لثم دیاش متفگ

مدید چیه دوبن هک دیلک نم ندوب سناش ره لیلد هب اما هشاب اه اج نیمه
دایم هراد هراگیداب

منکب یطلغ هچ حاال یییییاو

هرایم مرس تساوخ هک رهبالیی هتسب نب هک ماج نیا

تسدنوخ محتاف هک منومب اجنیا هگا مدید

مدیود سپ مرادن میرازب هار هگید

هراگیداب تمس

مدیودیم یبابسا نوچمه

مدیود یم بسا لثم دش بتشا اا

زرف هک منم هریگب وماج هک درکاو شوختسد هدراگیداب

متفر رد شتسد ریز زا

دموین ملا بند هدراگیداب هک دوب اجنیا شیبلا ج ترامع تمس مدیود

مدش ترامع سنلا دراو

نوتس هب ومتسد مدز یم سفن سفن

شاج رس دایب حملا ات متفرگ سنلا

متقشاع یسرم ایادخ ففففوا



ززززیج تمد

تباب منوج ادخ زا رکشت دعب
ینوبایخ لوغ هی تسد زا متاجن

نوریب مدمآ نوتس تشپ زا

یگرزب نیا هب هنوخ مدنوم نم

ملو اجنیا اهنت شمه نم ارچ

هنزب فرح ام اب ین متبحص مه هی

مولک ود شاهاب دوب یکی یکشاک

هشاو نوملد میدرک یم الد تخا

مدید هک دوب هدشن مومت مفرح زونه

نییاپ دایم اه هلپ زا ودب ودب بابرا

متیریگ حلا نیا قشاع نوج ادخ

مکجرب وت یدز دب یلیخ

هایس سلا دص ماوخیم هک هنیا هگا

هشن او ملد

هدرک طلغ یلیخ نملد

دایم مدمآ هچ بابرا نیا یلو

یایب خم اب هنک ریگ تاپ هک هللا شیا

مدنخب مکی نییاپ

نییاپ هسرب بابرا هک دوب هدنوم هلپ اتشیش .....

هس هاجنپ تاراپ

____________________

نییاپ دیرپ هلپ نومه زا اما

دیرپ ور هلپ ات شیش ینعی

یراد کی ال رسپ لویا
تسب یم ار شنیتسا یاه همکد تشاد هک روطنومه



رررررررررایماک ..... رایماک = دزداد

تسین نودیم چهلا شاوی هتچ هشوا

نوریب دمآ هنوخ زپشآ زا ودب ودب رایماک مدید

؟ ینک یم راکیچ هنوخزپشآ وت وت او

هریگب دای ور یزبس اب ولپ یهام هیهت زرت هدوب هتفر

واالااا

تساجنوا نینزان یتقو بوخ
هگید تساجنوا منیا

هدروا رد شروش هگید مرایماک

ایح یب ردقنآ مرسپ هخآ

تدقاس ندوب ردپ زا منزب هراد اج

هس هاجنپ تراپ
_______________

ردقنآ هگید هشاب تدای ات منک

یشن ایح یب

هخآ هایس تور هگیم گید هب گید

هب یرت ایح یب یک تدوخ وت اهر

یراد راک یچ رایماک ندش ردپ

؟ هدش یچ =هلب رایماک

هنوخراک وت راگنا میرب =ایب بابرا

نداتفا راک زا اه هاگتسد زا یکی

هرب داوخ یم هرخلب شیخا

نداتفا هار مهاب

ظفاحادخ اهر =ااا رایماک

ظفاحادخ نم=



ما ظفاحادخ ال صا لوکساش بابرا

نییاپ تخادنا وشرس واگ لثم درکن

تفر

ووواگ تبسن بال هتبلا

منک راک یچ حاال مسوپ یم یراکیب زا هکنم بوخ

منم هزپ یم اذغ یزان زورما

هدش مومت متراک مومت هک

مینک هچ بببببوخ

مدیییییمممهف ناااااااااااها

هنوخزپشا وت متفر ودب ودب

متشاد رب دمک زاباالی تشت هی دوبن نینزان

باال هقبط متفر دنت دنت

بالی رظتنم ینوج بابرا بوخ

شاب دایب ترس رارق هک

مدیسر موس هقبط هب

مدرک زاب بابرا باوخ قاتا رد

یزان یه اال مدیشک شیهاش تخت هب یتسد شتخت تمس متفر

هتبابرا ریصقت شمه ملگ تخت هدنمرش

مدرک زاب مومح رد

هشیم هک هگرزب ردقنآ هزابرد مردقچ یلگشوخ مومح هچ هللللللوا

درک یزاب کشاب میاق شوت

پسچب بابرا یریگلا ح یخ یب ورانیا عفال

بآ رپ تشت مدرک زاب وناو بآ ریش

مدرب یتخبدب یلک اب مدرک

نتفگ اب بابرا تخت تمس



بابرا تخت ور مدرک یلا خ بآ تشت بابرا شوخ بش

للللل الالاالللال یییییییوه اااااااااه

راهچ هاجنپ تاراپ

______________________

شتخت شتخت ور متخیر مدرک بآ رپ تشت متفر هرابود
متخیریم بآ یچره دوب هلا اب یلیخ

هدش هتخیر بآ شور هک دوبن مولعم ال صا دش یم بذج

دعب 7 شتخت ور متخیر هک بآ تشت

تفگن مخا یتح هتشگرب تخب تختو

دش دوبان مدوخ رمک یلو

بآ وت تفر چم ات مداد راشف تخت ور متشاذگ ومتسد

بابرا هرزگب شوخ خخخخ

نوغاد رمک نوا اب یتخبدب یلک اب

مرمک خخا مقاتا یوت مدمآ

مومح یوت متفر مدروآ رد ماسابل

نوریب مدمآ شود هی دعب

مدرک عمج ومفیثک یاه سابل مدرک ضوع ماسابل

ژ افوش ور دعب متسش ومریز سابل

هشب کشخ ات مدرک نهپ

نرق هی دعب متسشن هنیآ یولج

ندرک هنوش وماهوم مدرک عورش زور هس

دمویمن مشوخ مفابب وماهوم هکنیا الزا صا

متسب شک اب سپ

مدز متروص تسد هب مه هدننک مرن مرک هی

مدرک اه هلپ هب یهاگن نوریب مدمآ قاتا زا



هتفر هک نوج تکوش بوخ

منوج نیمیس شاتسود یمه رود
شاپ ارب رتکد هتفر

ادراگیداب اب میاهنت نم سپ هدیرخ هک میزان

نتسین اجنیا هک دراگیداب

هشیم یچ بوووووخ

ااااااااارررررررروه

اه هلپ یور متسشن
هس کی........ود.............

وووووووووووووووووووووووووا
ووووووووووه

مدوب هلپ یارخآ هگید

متفرگ تفس هدرن هب وتسد

رخآ هب دوب هدنوم هلپ اتود

امدآ لثم راب نیلوا یاربو مدیرپ هک

مدما دورف

دوب هدیدن یسک رکش رادخ مدرک رو رود هب یهاگن شیخآ

هنوخزپشا تمس متفر

هتشون شور دوب لا چخی ور هگرب هی لا چخی تمس متفر

میزان نم هلخ اهر «سالم دوب

لا چخی یوت زایپ و رایخ هجوگ نیبب

تشم زاریش ساالد هی رایب رد تسه

نک تسرد

ماه اذغ هب تساوه یتسار مایب نم ات

یاب هشاب »

گنچرخ هچ ویزان طخ تسد ههوا
سقابرق

مدروارد لا چخی یوت زا زایپ و رایخ هجوگ



یزاریش ساالد ندرک تسرد هب مدرک عورش متسشن

مدرک یم تسرد ساالد متشاد هک روطنیمه

گنها ندنوخ هب مدرک عورش

ایب مرای یا

مراد لد

جنپ هاجنپ تاراپ

______________________

اااااااااایب

ااااایب مباتهم

دینک شیرایشوه تسباوخ

شرادیب تسا تسم

دینک

یرای نآ هدما فالین وگب

هدمآ ینوج

الال.الالالال
یییییییییاااااااااااا اال ااااااااااااااااااااه

ممممها مها مها

متفرگ نوخ هفخ سپ مدمآ هفلس هب

دش مومت ساالد راک یتقو

مدز شهب کمنو ومیل بآ

لا چخی یوت متشاذگ

رپ یاهتسد اب تخبدب یزان مدید هک متسش یم ومتسد متشاد
تشاذگ ورادیرخ لخاد دمآ

زیم یور

دیکرت مرمک اهر =خا یزان

دش نوغاد ینعی



دش نوغاد منم ملا نم=هرآ

؟ یدرک راک یچ وت هگم = تفگ بجعت اب یزان

مدب یتوس دوب هدنوم مک خا

مگب یزان هب هگا منودیم

هنک یم متحیصن یلک

دنسانش یم بوخ ناتسود هفورعم هچوک نومه هب مدز ومدوخ سپ

هگید هرا

مدرک تسرد ساالد نم موووه هنیا هزیچ مممما نم=

هدرک تسرد یچ مناخ هنک یم رکف هنودن یکره ساالد هگیم نیچمه وتدوخ یتشوک = یزان
یدرک تسرد ترمک ساالداب مدعب

هید یخ یب مننننننوج یزان نم=
هدن ریگ

ندرک عمج درک عورش یزان

نوشندرک اج هباجو اه دیرخ

یتفگن ادراگیداب هب ارچ نم=

هس پال اجنیا دراگیداب همهنیا دیرخ نرب

متساوخیم یتشادهب لیاسو یمک = یزان

تفگ انوا هب دیشمن هگید

خخخخخ

وغال نیا زا یکی نک رکف یزان نم=

یتشادهب راون هی دیشخبب هگب هناخوراد نرب

خخخخ
شتسد هک یتشادهب راون نوا یزان

شمتفرگ نم متمس درک ترپ دوب

یزان تمس مدرک ترپ هرابود

زاین رتشیب وت مزیزع نم=
یراد

هگا یدرکادیپ زاین ااااهر = یزان



مداد تهب

مرادن زاین االن نم هدن = نم

نوریب مدز هنوخزپشا زا مدعب

مراد زاین ییوشتد هب دب یلیخ مدید

دوب ییوشتسد هی اه هلپ ریز

شوت متفر

هسناش هن هسناش منیا هخآ تتتاد وت فت

منزب ومگر هراد غیت یسک

تنیرفن یدرک منیرفن یزان خخخخخا

تفرگ

هندش دویرپ تقو االن هخآ

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

تفه هاجنپ تاراپ
__________

هنومز و هرود نیا یوت هدرم رواب اعقاو ....

خخخ واال.......

یاراک زا سپ ییوشتسد متفر

مها مها

تعاس مدرک راوید ور گرزب تعاس هب یهاگن نوریب مدمآ 8 دوب

تشذگ دوز ردقچ او

دش دنلب نفلت گنز یادص هک سنلا مدمآ

متشاد شرب و یشوگ تمس متفر

نم=هلب

ناج اهر =سالم نوج تکوش

نوج تکوش مناج نم=،

مایمن بشما نم مزیزع = نوج تکوش
مشاب ماتسود زا یکی هنوخ هرارق



دنروخ یم نوریب ماش مرایماک بابرا

شرهاوخ هنوخ هتفر بشما منیمیس

هشاب یزان وتدوخ هب تساوه

دیروخب مه اب دینک تسرد ییاذغ مه امش

دیرادن هگید رما مشچ نم=

مزیزع =هن نوج تکوش

یاب نوج تکوش هرذگب شوخ نم=

ظفاحادخ = نوج تکوش

یدازآ بشما لویا .....

نننننننننوج .......خا

تشه هاجنپ تاراپ
______________

میدروخ نوماذغ یخوش هدنخ یلک اب

میتسوش وراه فرظ اذغ دعب

میدرک مد شبد یاچ اتود و

میدروخ سنلا یوت

یگیم وشتسار مسرپب تزا یچ هی یزان نم=

وووگب = تفگ دروخیم یاچ تشاد هک روط نومه یزان

یراد تسود رایماک اعقاو نم=وت

یزان یولگ وت دیرپ یاچ متفگ ونیا ات

مدیسرپ لا وس هی یزان = ناگدرک ادیپ تاجن گرم زا یزان هکنیا دعب

یدش قشاع اهر = یزان

مدرک یمن رکف ازیچ نیا قشع هب هک متشاد یتخبدب ردقنآ =نم متفگ مدز خلت دنخبل

مدش قشاع هک سهلا هس االن نم =هرا یزان

ااااااعقاو نم=

هدرک فارتعا رایماک هک سهلا هی ابیرقت االن =هرا یزان



؟؟؟ بببوخ نم=

مجاالت هب بوخ = یزان

؟ یراد شسود ردقچ یزان نم=

مریمیم ریمب هگب هگا هک ردقنآ = یزان
شارب

نک شلو رورانیا =حاال یزان
هدنچ نیبب نکب تعاس هب یهاگن

میباوخب وشاپ

مسرب وشاپ نم

میتفر مود هقبط هب میدشاپ نوماتود

متفرگرد هریگ تسد هب ومتسد

دوب نم لغب قاتا یزان قاتا

ریخب بش نم=

ریخب تبش = یزان

هایس ترشیت هی زمرق کراولش هی اب ناشسابل متسب رد مدش مقاتا دراو

مدرک ضوع

زارا

ملد هک مدوب هتسخ ردقنآ متفر ترامع تمس هب مدش هدایپ نیشام زا هتفوک هتسخ فففوا
تساوخ یم و ومتخت طقف

هن هاجنپ تاراپ
_____________

متفر اهباال هلپ زا

هروخب بآ ات هنوخزپشآ تفر رایماک

هدایز هلپ ردقچ فففا

مدش مقاتا دراو . مدیسر هرخلب

مدیشوپ کراولش هی مدروآ رد ومسابل

شیخآ تخت ور مدرک ترپ وم دوخ

داد یلا خ هچ



دش سیخ مندب تسوپ مدرک سح هعفدکی ارچ منودیمن

دیشک متسوپ هب یتسد تخت ور متسشن او

دوب هدش سیخ مندب تسوپ

مدیشک تخت کشت هب یتسد

دوب سیخ ال ماک تخت کشت نم ییادخ

ااااااااااااااااااهر متشک یم

یناور هرتخد هشدوخ راک منودیم

مباوخب یروطچ نم حاال

هرب یمن مباوخ هپاناک ور متسنودیم

هنوید لما گندلا روعشیب هرتخد

تسین یچیه تیقدف زغم نوا یوت
رتخد

وررتخد نیا هداوناخ مامت متشاد
منهذ هب دیسر یرکف هی هک مدب رارق تیانع دروم

ههههههشدوخ

یتخانشن زونه ونم مناخ اهر

مود هقبط متفر نوریب مدمآ قاتا زا

مدرک زاب وهی وراهر قاتا رد

دید هک ونم هباوخب تساوخیم
یراد مسرت امش مناخ هجوج یخآ دیرپ شگنر سرت زا

اااااهر

هدیمهف منک رکف ووا بابرا هب مدز لز سرت اب

هشیمن تخت هگید شنینزان تخت

هنک نوملپ لش هنزن مگیم

هرادن وش تأرج اباب هن

هراد یدیفس تسوپ هچ نننننننننوج هدمآ کراولش هی اب ایح یب

وش هفخ فرحنم تخبدب



دییامرفب نم=

ااو وت. دمآ واگ لثم بابرا

لخاد یدمآ یک هزاجا اب دیشخبب نم=

مرادن ما هلصوح حلا متسه یبصع بشما نم هجوج نیبب = بابرا

یدرک سیخ ومتخت نوچ مباوخیم وت تخت ور بشما نم سپ

یباوخ یم نیمز ور ماوت و

هخا هشب تدایز مسرتیم ور رپ هچب ...

مدرک سیخ وتخت نم یییک یییچ نم=

مدرک سیخ نم هپ هن =هپ بابرا

نوریب و نم=رب

متختور تفرگ مدعب چون = بابرا
اااااااااااااااا دیباوخ

تصش تاراپ

______________

مقاتا زا نوریب ورب نم=

مباوخب اجنیا ماوخیم همدوخ هنوخ = بابرا

اباب هن اااا

نامهم قاتا ورب قاتا همهنیا نم=

مباوخب اجنیا ماوخیم نم چون = بابرا

یزابجل یلیخ نم=

متسین = بابرا

یتسه نم=

متسین = بابرا

یییییییتسه نم=

مممممممتسین بابرا

زابجل زابجل زابجل یتسه نم=



متسین متسین متسین = بابرا

یباوخب اجنیا یاوخ یم ارچ نم=

یدرک سیخ ومتخت نوچ = بابرا

منک وتا وتون یاسابل مامت یدرک مروبجم وت بوخ نم=

یتخیر کاخ ما هوهق وت نوچ = بابرا

یدرک متیذا وت بوخ نم=

؟ یک نم = بابرا

درک د تیذا نیا یم اهر هخآ

کی تصش تاراپ

_________________

تفگ تخادنا باال وشاهوربا تنطیش اب بابرا

هگید راک هی ینوتیم یتسار = بابرا
باوخب مرانک ایب ماوت مباوخ یم روج عمج نم نیبب ینکب ما

هش یم تناشوخ شوخ اباب هن اااا

منودیم نوچ بوخ یلو

ییافرح نیا زا رت راخب یب

یروح هی لغب بش هی ام هن هک ارچ

میباوخب

هن هک ارچ = متفگ ولج متفر دنخبل اب نم

هک تج لثم بابرا مگب هگا ینعی

کشوم منک ضرع هچ

هک تعرس مامت اب دش دنلب شاج زا

نم تمس دنودرگرب وشرس تشاد

نااااااااااااااااااااااااااااااااه = بابرا

اجنیا نزیریم همه االن هتچ سیه نم=



یباوخب مشیپ یاوخ یم اعقاو =وت.....وت...وت..... بابرا

مباوخب هچوک رس باصق رغصا شیپ ماوخیم هپ هن نم=هپ

ششین دش شتروص مامت بابرا

ششیا

نک عمج و وتشین حاال هبوخ نم=

هدیدن باتهم باتفآ هرسپ

نزب فرح تسرد وووا = بابرا

متسین هدیدن باتهم باتفآ نم

نش یم دویرپ راب دنچ یهام اه مناخ منودیم یتح نم

مدوب هدیباوخن مراک تمدخ حاالاب ات هک دوب نیا ملا ممشین

هراد یا هزم هچ منیبب رازب

درک زاب وششین هرابود مدعب

نوریب هنزب نامشچ هک دوب نم تبون حاال

مرب وووووورور

ود تصش تاراپ

__________________

مممها مها منم هنودیم هنکن مگیم

هنودیم اجک زا اباب هن

درک روج عمج یمک وشدوخ بابرا

ماوخیم هدرک رکف یدج یدج هنکن مگیم

شام شا هه مباوخب ششیپ

شاب لا یخ نیمه هب هدب رازه ود

مباوخ یم تشیپ اعقاو نم یدرک رکف ومع یییوا نم=

ارمع ههههههههههههه



مرازیم نم یدرک رکف =هه تفگ دز دنخشین بابرا

درک وسالخ ومرمک مامت ریگب ونیا نوج هتخلش مدعب

نک شوماخ مپم ال

شمتفرگ هک متمس درک تدپ دوب شتسد هک یسپیلک بابرا

هتشاد تخبدب نیا هلخ اهر خخخ

شاب ونم هتشگ یم تخت ور متشاذگ نم هک یسپیلک لا بند

هنک یم زاب اج نم هساو هرد مدرک رکف

تخت ور هتفرگ یدج یدج هن مدید

هدیباوخ نم

هنیبب نم قاتا وت روت یسک ادرف هراچیب هخا نم=
هرایم رد فرح تساو

هدیباوخ شراک تمدخ اب هگیم تدوخ لوقب و

تشگرب تنطیش اب بابرا متفگ ونیا ات

میدیباوخن مهاب هک وت ونم = تفگ ومتمس

هفرحنم ردقنآ ارچ نیا اااادخ یییییییا

هیبوخ ریز هب رس هچب متفگ نم

یدوب مقاتا وت وت حلا ره نم=هب

تقاتا وت ندموین هکنم = بابرا

نک لقع قرغ ونیا اااایادخ
اااارچ هخآ

رورغم لگشوخ نراد بابرا مدرم

هبذج اب

ااااارچ هخآ

تمدروآ مدرک تلوک نم سپ نم=

هراد ینعم هچ نیا یدرک سیخ ومتخت =وت تفگ نودنخ هفایق اب بابرا

ااااااااااااااااااااارهز اااااااااااااای



اضر ماما ای ااااایادخ

هس تصش تاراپ

__________________

نیمز ور مدرک ترپ تشلا ب هی

شوماخ مپم ال متخادنا مور مروتپ

مدرک

هشاب ورپ هنوتیم مدآ هی ردقچ

یادص هقیقد دنچ دعب هشاب مدآ نیا هگا هتبلا

هگنر شوخ = دما بابرا نوطیش

هگنر شوخ بوخ یلو غیج هکنیااب

یناور تسنوید هرسپ نیا او

هراد یامیلخام یرامیب

نوریب مدروآ وتپ ریز وزا مرس

هنک یم هاگن ژ افوش هب هراد مدید مدرک بابرا هب یهاگن

هب مدیسر متفرگ تشاگن در

دوب ژ افوش ور ماریز سابل اااااارهز ای

درز هب گنر هب منوا

ماپ فک تفر موربام وربا

هشاب هدنوم هگا هتبلا

مشن عیاض هکنیا سرت زا هگید

مدرواین نوریب وتپ ریز وزا مرس

دنلب متساوخ مدش دنلب باوخ زا دیدش ییوشتسد ساسحا اب دوب دنچ تعاس منود یمن
دوب هدش هزادنا مه نیمز اب تخت او مدید مش

دوب هدش یروطنیا یک ااا



هب هکنیا لبق طقف مداتفا هار ییوشتسد تمس هب حاال نک شلو
یکی یور مداتفا درک ریگ ماپ مسرب ییوشتسد

دش دنلب شخا یادص هک

مدیدن هشوماخ غارچ ما هدنمرش دیشخبب نم=

یر یم یراد اجک بش فصن =االن ادص

ییوشتسد نم=

راهچ تصش تاراپ

__________________

ادص شزا هک یزیچ نومه یورزا

منیبب ادرف هشاب مدای مدشاپ دمویم

دمآ ادص شزا هک مداتفا یچ یور

ین شسح دایز هک االن

لا بند هتسب یامشچ اب روج نومه

متشاذگ اجک ونیا ایادخ متشگ یم دپ

متشگ یم هدپ نیا لا بند متشاد یه

یبصع یادص هقیقد دنچ دعب

ینک یم یراد راک یچ هههها = دما ادص

باوخب ریگب

متشاذگ اجک منود یمن هشیمن ادیپ نم=

کمک مایب یاوخ یم = دما هادص هدنخ زا رپ یادص

مدرک شادیپ هن نم=هن

باوخب عیرس ریگب هک هشاب = ادص

مراد راک یلک ادرف نم

هشاب نم=

جنپ تصش تاراپ



__________________

ییوشتسد زا یرورز یاراک زادعب

نوریب مدمآ

مدیباوخ تخت ور متفرگ

هدش کیچوک ردقنآ تخت ارچ منود یمن یلو

هک دوب گرزب مناخ باوخ لبق واال

هرفن کی هن دوب هرفنود هن نم تخت

هک دوب هرفن مین کی

او

هرادن شمارا هنوخ نیا یوت مدآ

یحور ینج اجنیا منود یم هکنم

یماشانوخ

هبابرا نیا روظح اب هتبلا هراد

هرادن ماشانوخ حور نج هب یزاین اجنیا هگید

نیا هب مباوخ وت مراد ونم ههههها

منک یم رکف زوغلا ی

تفرگ رب رد ونم باوخ مک مک متسب مامشچ هگید

درب مباوخ نومه اباب

یبدا هچ

مدرک ترپ ومتسد اتود مدرک زاب مامشچ مدرک زاب وماپ وتسد

یزیچ هی هب دروخ متسد مندب فرط ود

تعرس هب یزیچ هی مندب تسار فرط زا هک

متشگرب بجعتم دشاپ

مدید هک یزیچ زا شتمس

مدش وحم قفا .وت



؟ هنک یم راک یچ اجنیا نیا

مدش دنلب تخت زا عیرس

دوب هتفرگ شلد هب وشتسد بابرا

دیچیپ یم شدوخ هب رام لثم

مدرک زواجت شهب بشید هنکن هنکن عشچ نیا اااو

مرس هب کاخ هراد درد االن

یگ یم هیچ ترپو ترچ نیا

مشاب هدرک زواجت شهب نم هگا حاال

هشاب هتشاد درد هنوت یم شلکیه نیا اب نیا

منز یم نیریش ردقنآ نم هخآ ارچ

شیش تصش تاراپ

_____________________

ینک یم راک یچ اجنیا نم=وت

مور یداتفا هک بشید مگیم = بابرا

هدروخن ییاج هب ترس

تور مداتفا بشید مرس هب کاخ

ارچ اجک یک بشید یچ نم=

نک رکف بشید هب یمک افطل = بابرا

بشید بوخ

مدیمهف ننننننننناها



مدرک شهاگن درگ یامشچ اب ییییه

شور مداتفا بش فصن هکینوا

مرس هب کاخ هدوب نیا

مرس هب کاخ یگب یدلب هک ماوت هههها

مگب یچ وخ

دش بوخ مرس هب نامیس ال صا

هدینش و متفرن مومت ... ینعی ... ینعی

یدز یم فرح شاه اب یتشاد یتقو ناج رخ وخ هدینشن هن

هشاب هدینشن وتافرح یراد عقوت

هنوحبص مارب ورب وشاپ وشاپ = بابرا

نک تسرد

نوریب تفر قاتا زا مدعب

هک رکش رتخد شیخآ

درواین مدای بشید یازیچ

ززززیج تمد

تفه تصش تاراپ

___________________

مدرکیم مد یاچ هنوخزپشا وت متشاد

دمآ بابرا هک

لا چخی یوت زا زیم تشپ تسشن

هرک ابرم هماخ لسع ریش

یرکش اولح رینپ

ما یاچ ناویل هی متشاذگ شلوج مدروآ رد



متشاذگ شارب

ماوخ یم غرم مخت =نم بابرا

مممشچ نم=

متسنوت یمن یوربآ یب الزا صا

منک هاگن شاشچ وت

مدرک تسرد هباتیام یوت غرم مخت
بابرا یولج متشاذگ

مروخ یم هجوگ اب غرم مخت =نم بابرا

ممشچ نم=

ندرک تسرد هب مدرک عورش متشگرب هرابود

هجوگ اب غرم مخت

بابرا ولج متشاذگ ور هباتیام

رایب هوهق ماوخ یمن یاچ =نم بابرا

هشاب نم=

مممشچ هن هشاب = بابرا

ممممشچ نم=

قرب هب مدز زاس هوهق

متخیر ناویل یوت

رکشایریش نم=

ریش = بابرا

نوجنف وت متخیر ریش

رکش هن =هن بابرا

فففففوا

متخیر هوهق نوجنف هی هرابود

متخیر رکش شوت



خلت هن =هن بابرا

درک یم منودب تشاد هگید

مدرک یلا خ نوجنف رابود

متخیر هوهق شوت

زیم ور متشاذگ

ماوخ یم کگنس نون =نم بابرا

قیمع سفن اهر ایادخ

قیمع سفن اهر

تسین یچیه

کگنس نون لا چخی وت زا

دروا رد

زیم ور متشاذگ

ماوخ ی لا غترپ =بآ بابرا

متشادرب لا غترپ بآ لا چخی تمس متفر

ناویل وت متخیر

ولا بلا بآ هن =هن بابرا

هدش مومت مربص هگید دش مومت مربص هگید

تسا هنوخ زپشآ یولج مدید شتمس متشگرب

باال دروا و شتسد دنخبل اب بابرا

درک یاباب

مدرکن یف تال زونه = تفگ

تشه تصش تاراپ



__________________

نیا تسد زا متساوخیم هگید

زاگ قاجا یا هبل هب مبوکب وملک ال یزدوگ

مراد نم یگدنز منیا هخآ

نراد مک مک هی منایفارطا مامت

تدوخ لثم

واب هفخ

مدرک زیمت ور هنوخ زپشآ

تمس تفر نوریب مدمآ

ثحب رج نتشاد رایماک بابرا سنلا

ندرک یم

هراد لکشم کال هبابرا نیا

مایمن هرتخد نیا اب =نم بابرا

هراد راک یچ وت هب هخآ = رایماک

ادخ =یا بابرا

هگید دایب = رایماک

درک مهاگن زومرم ومتمس تشگرب بابرا

دز دنخبل هی

هیکی هک فیح مدوخ نوج هب ایب

مدز یم ناتسرامیت دوب اتود هگا

دایب = بابرا

مور دیرپ وکال لثم یکی وهی

میر یم نوج =خا یزان



وش هدامآ ودب اهر

؟؟ اجک یچ

میر یم اجک = نم

درب یم هک روط نومه دیشک ومتسد یزان

بابرا غاب میریم = تفگ اه هلپ تمس

هنوخ وت مدیسوپ اهر ییاو

تساجنیا نوترای هک امش = تفگ دنخبل اب

یتحاران یچ هساو هگید

تمس تشگرب مخا اب یزان

دشخبب نم=

داد نوکت وشرس فسات اب یزان

همدرم رسپ لغب حبص ات بش . شاب فساتم تمع هساو

مگ یم تسار وخ واال

لخاد تخادنا نم درک زاب قاتا =رد یزان

ایب شوپبب تاسابل = یزان

مگ یم تسب رد مدعب

هدوبن ناتسرامیت مایب هکنیا زا لبق اجنیا

مدزا منزب گنز هراداج

ننزب وراج ور اجنیا

هن تصش تاراپ

__________________

میدش بابرا نیشام راوس نوممه



درکیم یگدننار بابرا

ناملا بند دمآ ترامع یولج زا مهایس نو هی

هیلسورب لتاق هک راگنا

شنتشک هک شنتشک حاال

ششششششیا رتهب یگدنز رتمک یکی

دوب هدش رگیج بابرا هردقچ شیادخ یلو

بشید شاک یلو زانان تمروخب

اااااااااااه مدنوم یم رادیب

مشچ دنبب ور گهلا نوا

نوریب میدز رهش زا تعاس مین دعب

هرب داوخ یم اجک ادخ ای

دمویم تکوش نامام شاک = رایماک

مایمن تسین بوخ حملا نم تفگ متفگ شهب = یزان

منک تحارتسا ماوخ یم

دعب 1 ییاج هب میدیسر تعاس

اجنوا دوب لا حاب یلیخ دوبن یعقاو مشایور ههههههههک

دوب سینا یلیخ ینعی

غاب نوا لخاد درب نیشام بابرا

داتفه تراپ

________________

مدرب یم تذل ور هب ور هرظنم زا متشاد مدش هدایپ نیشام زا

هنیبن دب زور نوشاج .هک



بدا یب گنس هی هب درک ریگ ماپ

نیمز مدروخ خم اب

انامه نم ندروخ نیمز

انامه شندش رجفنم هدنخ زا یکی

برقع رهز رام رهز تفوک گرم درد

شوم رهز

واگ رخ تیبرت یب

یرادن مشچ یروک = بابرا

مراد مشبوخ مراد نم=

همولعم هههرا = بابرا

نوچمه لکسا اتود نیا مدید یزان تمس مرب متشگرب شیا
هنوش هب هنوش قشاع یاهسکرک

تسین هک غاب هتبلا غاب وت نریر یم نراد

هبابرا تمس متشگرب

باال تخرد زا یچ ثمال هراد مدید

هریم

تسشن تخرد هخاش نیرتدنلب یور

ندروخ زبس هجوگ درک عورش

ماوخ یم منم یییییییاو .

تس باال یلیخ مدید مدرک تخرد هب یهاگن

باال شزا مرب یروطچ

تسا هزم شوخ ..... هزبچ نم=

شنهد تخادنا زبس هجوگ هنودی بابرا



یلیخ = تفگ رپ مهد نومه اب

یاوخ یم ماوت

ماوخ یم هرآ مممممما نم=

یکینوا یور تفر هخاش زا تنطیش =اب بابرا

نیچب ایب بوخ = تفگ هخاش

لثم االن متفگ سیورس تنهد

هرایم مساو انملتنج

کی داتفه تاراپ

___________________

یگ یم ترپ ترچ ماوت اهر

هدب زبس هجوگ تهب نیا

هرادن ررض شناحتما حاال

؟؟ ینیچب منم هساو هشیم نم=

=هن بابرا

نییاپ دمآ تخرد زا مدعب

میکی کاخ اب هکنیارب یسرم

یدرک

غاب تمس داتفا هار بابرا

متمس درک ترپ یزیچ هی ومتمس تشگرب یلو

شمتفرگ

نشن چول تاه هچب مشچ =ایب بابرا

مدرک متسد هب یهاگن

هزبس هجوگ یییییخا

تخرد هی تشپ تفر بابرا مدید منهد وت شمدرک



هنک یم راکیچ هراد ینعی ووووا

هداتساو تخرد هی تشپ بابرا غاب تمس مداتفا هار منم

دوب

وش ییییچ نم=

تفرگ و ومنهاد ولج شتسد اب بابرا

سیه = بابرا

هراشا یاجی هب شتشگنا اب دعب

هراشا تشاد هک یاج هب یهاگن

مدرک درک یم

دددددددداگ ییییییییییام ووووا

مه راک وت نتفر یماک یزان

کی = تفگ مورآ یادص اب بابرا ....

هس .....ود.....

یولج دیرپ تخرد تشپ زا بابرا

ااااااا باال اااااااتسد = تفگ یماک یزان

ود داتفه تاراپ
_______________

دوب هدش له ردقنآ هک یزان

مرایماک داد له رایماک

ندش ترپ نوشاتود هک تفرگ یزان نهاریپ زا دوب هدیسرت هک

خخخخخخ = بابرا نیمز ور
ههههههههههه

میدیکرت هدنخ زا مبابرا نم

ندش دنلب نوشاج زا یزان یماک

دوب هدش زمرق شامشچ رایماک



داد تروق وشنهد بآ بابرا

هنوشتشگ اه هچب رایماک مگیم = تفگ

میروخب اذغ مسرب

بابرا لا بند داتفا رایماک

ززززززززززززززارا = رایماک

تمشک یم

دیود یم تشاد هک روطنیمه بابرا

بببببابرا هن زارا = تفگ

هههههههنننوید = رایماک

هدیسر هنوخ دور بل هگید بابرا

مزیزع ناج یماک = تفگ رایماک تمس تشگرب دوب

قیمع سفن

قیمع سفن

داد له بابرا درکن یدرمان مرایماک
هنوخ دور وت

شراولش تک پیت نوا اب بابرا

هنوخدور وت داتفا

خخخخخ خخخ

وت ای منوید =نم بابرا

مریگیم وتلا ح تدوخ نوج هب زارا = رایماک

یدرک هلا هلا =دز بابرا

یدرک حلا نم ناج

درک هاگن بابرا هب دب یلیخ رایماک

وراجنوا رایماک = بابرا



هنک هاگن ور هگیم هک یاج تشگرب تخبدب رایماک

هنوخدور وت درک سنرپ دیشک و شتسد بابرا هک

یررررررررخ یلیخ = رایماک

وت لثم =هرا بابرا

یش یمن مدآ =وت رایماک

دنوش یمن مدآ اه هتشرف = بابرا

یدرب ونم یوربا =وت رایماک

یتشاد موربا هگم = بابرا

ندنخ یم تهب وربا وگن هگید

هس داتفه تاراپ

________________

درک یم هدامآ ورابابک تشاد رایماک

درک یم ضوع وشاسابل تشاد مبابرا

باقشب وت ور متشاذگ وراباباک

شباقشب وت متشاذگ مبابرا بابک

شساوه یسک مدید مدرک مرو رود هب یهاگن

متشادرب نود کمن تسین نم هب

بابرا باقشب وت متخیر وشمامت

نتسشن ندمآ همه هقیقد دنچ دعب

هرفس رس

میدروخیم اذغ میتشاد

دوب بابرا هب مساوح مومت نم یلو

شنهد وت تشاذگ لوا لا گنچ بابرا

دش خرس شفایق



داد تروق ور همقل تمحز هب

درک مهب یهاگن

درک زیر وشامشچ

درک زاب یتقو تسب ومامشچ دعب

دوب هدنوم مک مدید هک یزیچ زا

ایادخ منک شغ

دوب دیفس ال ماک شامشچ

دوب دیفس مشامشچ کمدرم یتح

تشاد شامشچ کمدرم رود زبس هقلح هک

دوب هدش کانسرت یلیخ شمخا نوا اب

متسب مکحم مامشچ

رییغت چیه شامشچ مدرک شزاب مورآ

دوب هدرکن

زبس یا هقلح اب دوب دیفس شکمدرم

تسب وشامشچ هرابود

دوب هتشگرب یعیبط تلا ح هب شامشچ درک نوشزاب یتقو

مدرکن دنلب هگید نییاپ متخادنا و مرس هیک هگید نیا ااااایادخ

راهچ داتفه تاراپ

__________________

میتسش وراه فرظ یزان اب راهان دعب

مدیچیپن بابرا یاپ ورپ هب هگید

هک یراک نوا اب هکدینودمن واال

دیکرت مارهز درک راهن رس

نینزان = رایماک



=هلب نینزان

هبلک هساو یمک میرب =ایب رایماک

مینوم یم اجنیا بش مینک دیرخ

هشاب = یزان
ییایمن ام اب وت اهر

مرب نوشاه اب تساوخیم ملد یلیخ

منودیمن مدیسرت مبابرا نیازا هخآ

وشاشچ هنیب یم ونم یتقو ارچ

هنک یم زیر

راک یچ ناوخ یم رخ رس نراد لد مانیا بوخ اما

هرذگب شوخ ناج یزان =هن نم

درکن فراعت هگید مدرمان یزان

تفر

هبلک زا مداد ماجنا وماراک هکنیا دعب

نوریب مدمآ

مدز یم مدق غاب یوت متشاد یروجمه
مدرکرب رود هب یهاگن تساجک بابرا

متسشن نیمز ور تخرد هی رانک مدرکن شادیپ یتقو

هتفر اجک هنودیم ادخ

زاباال یکی هک مدرک یم رکف متشاد

نییاپ دیرپ

مدیشک غیج سرت زا

شاوی هتگرم هچ = بابرا

مدرک شهب یهاگن

وت ارچ = تفگ تسشن مرانک بابرا



یتخیر کمن مباقشب

وتحبص راک متساوخ بوخ نم=
منک یف تال

منک یف تال منم یاوخ یم = تفگ درک متروص هب یهاگن دش مکیدزن بابرا

دوب متروص یتناسود یوت شتروص

شامشچ زاب مدیسرت یم هظحل ره

هشب رهظ لثم

مدش هکش مدوخ هک داد ماجنا راک نیا عیرس ردقنآ تفرگ ومتسد وهی

؟ ینک یم راکیچ یچ = متفگ نوزرل یادص اب نم

مرادن سرت هک نم یدیسرت هیچ = تفگ درک یکانسرت هقهق بابرا

یتخیر کاخ شوهق وت هک مینومه نم

یدرک سیخ وشتخت هک ینومه

یتخیر کمن شبابک وت هک یمومع

مرب ماوخ یم نک ملو ملو.... نم=

؟؟ اجک = بابرا

راد نیا هب تساجک اجنیا ینود یم

شومچ نم یولج هک ییارتخد دسج رپ اجنیا نکن هاگن شتخرد
نرایم رد یزاب

مصاخ بابرا نم میک نم ینود یم
زارد نوبز یارتخد اب لوا هک یسک

دایم هار نوطیش

نوشراک هب ننک یشک رس هگا یلو

ندب همادا

غغغغغغ غاب نیا یوت تساجنیا نوشاج

اااااااااااه

جنپ داتفه تاراپ
______________



مگب یچ متسنوت یمن سرت زا

هشاب بابرا نومه بابرا نیا دش یمن مرواب

دیشک ومتسد داتساو دشاپ

مممشک یم غیح هنرگو نک ملو نک ملو نم=

تادص سکچیه شکب غیج = بابرا

هونش یمن

هنوید یا هنوید وت نم=

یچ هک هههرا = بابرا

درک زاب ور هبلک رد هبلک تمس درب روزب ونم

لخاد دمآ مشدوخ شوت داد له ونم

متفریم بقع بقع متشاد هک روطنیمه

وشتسد دمویم ولج ولج منوا

درک زاب وشاه همکد شنهاریپ تمس درب

تگرم لبق تمشکب یفیح = بابرا

منک یم تاه اب یلا ه هی

مدرک یم رکف هک یسک دش یمن مرواب دوب هتسشن ماشچ وت کشا

زیچ نیا زج درک یم رکف زیچ همه هب

متمس دما دنخبل اب

دموی یم ولج نوا متفر یم بقع یه نم

نودلگ هیاپ هب درک ریگ ماپ کنیل ات

مکیدزن دما دنخبل اب نیمز مداتفا

هنک کمک یکی تسنوید نیا کمک کمک ...... غغغیج نم=

تسین یسک مزیزع = بابرا

نییاپ دما مامشچ زا کشا هرطق هی

مدش شوه یب دعب

زارا



یدش یچ ااااهر اااااهر نم=

درک شغ نیا ارچ یاو یا

تفر یدش تخبدب زارا

دش مرس هب کاخ هچ نیبب

ممممتشک و مدرم رتخد ....

مممملتاق نم االن

مزیزع ااااهر

ننک یم تمادعا درم مدرم رتخد دش تخبدب یدید زارا ایب

ووووووووت ااا وش هفخ

هسرتب یمک متساوخ طقف نم

نک رکف تدعم مخز هب زارا

زوس یم اتاالن رهظ زا هک

هنوید هرتخد

مزیرب مرس وت یکاخ هچ حاال

تفه داتفه تاراپ
______________

مموناخ مزیزع اهر

حاال مه وت هبخ .....

مموناخ یگیم هتنز هگم

مموناخ مگب داوخ یم ملد هچ وت هب ههههاااا

؟ منکب یطلغ هچ حاال ااااادخ !یا

چراپ هی مدید مدرک مرورود هب یهاگن

وشمه متشاد شرب هزیم یور بآ

دش دنلب شاج زا تشحو اب منوا و شور مدرک یلا خ

داتفا مهب شمشچات

و دوش دنلب نیمز ور زا



نوریب دز هبلک زا تج لثم

مدرک شادص و شلا بند مدیود مه نم

مرادن دیراک اتساو هنوید اااهر =

دیودیم یچ لثم اهر یلو

رتخد نیا تسد زا اباب یا

اهر

دمویم مرس تشپ شادص

مدیود یم نانچمه نم یلو
دز یم دنت دنت مبلق زونه

مدوب غاب یاه طسو هگید

دمویم اه گرگ هزوز یادص دوب کیرات ماوه

متشگ یم هبلک لا بند متشاد ماجک نم ااااایادخ

دوب تخرد مدرک یم هاگن اجره بابرا هنک دتنعل ادخ

زارا

ااااااااهر نم=

ییاجک اااااااااهر .....

تساجک هنوید رتخد نیا تسین مولعم

مدرک یطلغ بجع

ااااااهر نم=

هزوس یم یرهظ زا ممدعم

متفرگ مدعم هب ومتسد

اااااااااااااااااااااهر نم=

مدرک نشور م میشوگ

ااااااااهر نم=

متفر همشچ تمس هب



اااااااااهر نم=

دینک کمک ادخ روت کمک کمک = اهر

متشگرب ادص تمس هب

دروخ یم نوکت یکیرات وت یکی

دددددددددییینک کمک ... کمک = اهر

ززززززززززززارا

تشه داتفه تاراپ
_______________

دموی یم ادص هک یاج تمس متفر ودبودب

هیک هگید نیا نم ییادخ

ننننننننننننک شلو سومان نم=یب

اهر

متشگ یم هبلک لا بند متشاد

متشگرب دش هدیشک متسد هک

دش هدیشک متسد هک یاج تمس

ییییییییییییییییییییییاو

دوب رسپ هی هیک هگید نیا ایادخ

تشاد یا هدنگ لکیه ابیرقت

دروخ یم شفایق هب

هشاب دزد االفو

دما مریگ یروح هچ نیبب یدزد مدمآ ننننننوج = هرسپ

یضوع نک ملو نم=

مزیزع روخن صرح = هرسپ

مه دوب نم زا رتشیب شروز مه نوا یلو مدرک یم قتال یه نم

نم زا رت هدنگ شلکیه

مرمک هک تشپ هب هداد ماه مکحم

متشاد سرت زا تخرد هب دروخ



مدش یم حور ضبق

اااااااااهر = بابرا

هبابرا یادص نیا ایادخ ییاو

دینک کمک ادخ روت کمک کمک نم=
۱

ززززززززززززارا ..... دینک کمک ...... ککمک

هونش یمن تادص سکچیه اجنیا نزن داد یموناخ = هرسپ

دش کشا رپ نامشچ دمویمرد میرگ تشاد هگید

سومان یب نک شلو = بابرا
بابرا تمس تشگرب هرسپ

شتروص وت دز تشماب بابرا

درک شادج نم زا تفرگ ور هرسپ هقی بابرا

دش ادج مزا هرسپ یتقو

متسشن تخرد رانک مدروخ رس

دز یم ور هرسپ نوا گرم دح رس ات تشاد بابرا

دوب هدش خرس شتروص

دوب نوخ قرغ هرسپ تروص مامت

متشادن منک نوشادج مه زا مرب هکنیا یناوت یتح

دوب ینابصع بابرا ردقنآ نوچ متسنوت یمن متشاد رگا

شدز یم شولج تفر یم یک ره هک

دروخ یمن منوکت هرسپ یتح هگید

مکحم دگل هی تردق مامت اب بابرا

هرسپ یولهپ هب دز

نییاپ دمویم دنت دنت ماکشا

تسشن مولج دمآ بابرا

هبوخ تلا =ح بابرا

مودب نوکت و مرس متسنوت طقف



هن داتفه تاراپ
_____________

درک مدنلب ماج زا تفرگ ومتسد

درک مدنلب ماپ ریز تخادنا وشتسد وهی

مایب منوتیم مدوخ نم=

منود یم = بابرا

داد همادا شهار هب هرابود

هنک یهاوخ ترذعم مزا مدوب رظتنم

فرح نیا زا رت روعشیب بوخ یلو

هنک یهاوخ ترذعم داوخب هک دوب

درک زاب و هبلک رد شاپ اب

تخت یور تشاذگ ونم لخاد تفر

نوریب تفر هبلک زا مشدوخ

یرایم رد یزاب سول ردقچ اهر ماوت بوخ

نک روج عمج وتدوخ وشاپ

متفر ولج هتکس ییاپ ات نم ینودیم هبوخ مه وت اباب هفخ

هداتفین یقافتا رکشرادخ هک حاال

ور اه یزاب سول نیا نک عمج

داتشه تاراپ
____________

نیروگ مدوک یماک یزان نیا منودیمن

مدرک هاگن هبلک راوید رد هب یمک ففففوا

زارا

رس یب هرسپ نوا وشل هنت همشچ تمس متفر نوریب مدمآ هبلک زا

هنوخ دور وت مدرک وشلک هنوخ دور تمس مدیشک مدرک عمج وراپ

دمآ شوه هب هرسپ هک



تساجک اجنیا ماجک =نم هرسپ
؟ یتسه یک وت

مدز هرعن شتروص وت باالو شمدیشک متفرگ ور هورسپ هقی :

ننننناه ینک یم یطلغ هچ اجنیا سومان یب میک .....=نم

یا هراک یچ وت هگم هچ وت ...هب =هب هرسپ

؟ کدرم هرا منک یم راک یچ اجنیا !نم=نم

ناه ینکیم یطلغ هچ اجنیا وت هنم غاب اجنیا !

ندرک قتال هب درک عورش دینش ونیا ات هرسپ

نیا زا شلکیه شمتفرگ رت مکحم

دوب ایداب

هدب تتاجن تسین مسکچیه مدرکن تلا چ اجنیمه ات لا نم=دنب

دیزرل یم حوضو هب تشاد هک هرسپ

مدرک طلغ ادخ هب =اقا....اقا هرسپ ....

دیشخبب ....

دوب یفاک شمدوب هدنوسرت هک نیمه مدرک شهب یهاگن ...

متفگ و بقع مدیشک :

ننک تا هکت هکت مدادنات اجنیا زا ورب وشمگ =

هنوخ دور وت داتفا دروخ زیل شاپ اما دش دنلب عیرس شدایز له زا هرسپ

یتفلچ اپ تسد تخبدب ....

نوریب شمدیشک روز اب ومتفرگ وشتسد ولج متفر و مدیشک یا کالهف فوپ

مدیرغ و مدرک هرسپ هب یهاگن مخا :اب

هگید ووووووشمگ ورب = .....

درک رارف تفرگ ضرق ما هگید یاتود تشاد اپ اتود هرسپ ....

کی داتشه تاراپ

__________________

اهر »»

داشگ یاه شین اب نتشگرب یماک یزان



هکاالبال شفک هی یوت درک وشاپ بابرا یلو

ترامع میدرک رب

؟ هدش یچ یچ هساو = رایماک

میدرگرب دیاب یچیه = بابرا

مراد راک

نوریب تفر هبلک زا مدعب

؟؟ هدش شچ = یزان

یسانش یمن زابجل نیا وت میرب نک عمج = رایماک

نوملیدنب راب اتخبدب ام اقآ هص خال

میدرک عمج
میدما باال اتسور زا یتقو میداتفا هار

نوملا بند داتفا هنو نوا هرابود

مدرک شومارف لک هب ورامش اااا

یتفگ ترچ زاب اهر

میدیسر مین تعاس کی دعب ابیرقت

نوشباوخ قاتا تمس هب همه ترامع

دوب رظتنم دون هقیقد ات نتفر

بوخ یلو داوخب ترذعم بابرا

مدش دیما ان شزا

ود داتشه تاراپ

___________________

هبابرا نیا نز هب تیلست هی اجنیمه زا هراد اج

نون فیح تخبدب هراچیب مگب

یایند دوجوم نیرترخ ینک جاودزا زوغلا ی نیا اب هگا هتشگرب تخب

هدیم شورف شدوخ هب هراد تعاسود هنود یمن تخبدب یخآ )

نیما وگب دنلب هنک وحم مه اب وراهر زانط ادخ تفر ول نامر ییییییاو )



مدرک ترپ تخت ور ومدوخ مدش مباوخ قاتا دراو

مدش لفاغ ایند زا هگید

نک زاب وتامشچ هنودی یکی هنوخ نیا لخ هنوید اهر یلوقوق یلوقوق

هنوخ نیا رخ هنوید اهر نک هاگن نم هب

مدرک هفخ ومدوخ سحن یادص متشادرب ومیشوگ تنهد ااااا

ومدوخ یزاس زیمت قاتا یزاس کاپ تایلمع زا دعب

نییاپ مدمآ اه هلپ زا

مرایب رتخد مروگ زا نم هخا = بابرا
وشرتخد داوخیم هک میدسا نیا

منک ادیپ بوج زا یذغاک لا متسد نم اقآ ام شیر هب هدنبب

یدسا رتخد زارت سملا

هچب االن تخبدب هخا = رایماک 9 هراد رتخد تسود سهلا

یزانزان ردقنآ وت ارچ هخآ

متسین یزان زان =نم بابرا

هشاب هتشاد ونم تقایل هک یرتخد
؟؟ تسین

تخیر فقس ووووا = رایماک

منک راک یچ =حاال بابرا

هرادن یگدنز راک هرسپ نیا منود یمن

نم ناج شیادخ تسنوخ وت هک شمه

هنوخ زپشآ تمس مداتفا هار

ممممممممممدیمممممممممهف دز= داد دیرپ شاج زا داتفا مهب شمشچ ات بابرا هک

هتچ وبای هخآ راوید هب مدیبسچ کسوس هلثم



یایم ماه اب مرتخد تسود یاج هب بشما =وت بابرا

ننننننننننننننننننننننننننننناج

هس داتشه تاراپ

یایم ماه اب بش متفگ هکنیمه = بابرا

؟؟؟ نم ارچ نم=

؟؟ مرب یک اب بوخ = بابرا

هگید ایب یکی اب منود یمچ نم=

رتخد همهنیا

مرایب اجک زا رتخد االن =نم بابرا

هروتسد هی نیا یایب نم اب دیاب وت

تفر اه هلپ تمس هب دشاپ ودز کمشچ هی مدعب

هههروتسد هی نیا نم=

مدروآ رد بابرا یدا

ممممدینش = بابرا

هیفرخزم مدآ بجع دونش اباب ووووا

مدوب ولو هنوخ وت رصع راهچ تعاس ات

اب تساهاج روجنیا هیرفت ویریخ ویمه رود شمه نوج تکوش حلا هب شوخ
نننننوشاتسود

تکراپ متشاد هک یروجنیمه

مدرومشیم سنلا دیفس یاه

اه هایس ای دایز اه دیفس هک

نربرارب مه اب اعمج بوخ یلو

اباب دیرخ نتفر ما یماک یزان

انیا هب نیدب هنوخ هی هیراک هچ



ننک یگدنز شوت

واال

؟؟؟ هار =هار بابرا

هیک اب نیا او

متسین وت اب هگم = بابرا

یدرک یم ادص هار یتشاد وت واال ینم نم=اب

هار هشیم اهر ففخم = بابرا

تسین بوخ دایز بوخ یلو هشیم مراه

هراد یقرب هرا یسک اقآ

نیراد راک یچ نم=

وش هدامآ وشاپ دایز فسات =اب بابرا

دیرخ مسرب

راهچ داتشه تاراپ

___________________

هی راوس مدش رضاح هکنیا دعب

منودیمن وشمسا فوووا ممما

میدش شراوس بابرا اب

دعب 10 گگگگگگرزب ژ اساپ هی ولج نزیم

میدش هدایپ

هدنسپ تخس رادرک ال یلیخ هزاغم نوا هب هزاغم نیا زا اقآ

هاتوک هگیم وکی

هگنت هگیم وکی

هزاب



هبسچ

تسامن ندب

هتخل

هلوش

درک منوید یییییاو

یرایم رد یزاب سول ارتخد نیا لثم ارچ یراگتساخ یدمآ هگم نم=
متخبدب ردقنآ نم ارچ هگید ریگب ویکی اباب

یریگب رظن رد وشتریغ دیاب دیرخ یایم دروک یاقآ هی اب یتقو = بابرا

هی هدش بارخ ژ اساپ نیا یوت مدعب .

هرادن نوشکرد تسرد سابل

شکب ونمای ایادخ

شکب ونیا ای

جنپ داتشه تاراپ

________________

نتفرگ زبس سابل هی نداد تیاضر اقآ هرخلب تخبدب نم ندرک شکرخ یلک دعب

دوب هدش هتخود قوجنم شنیس یور هک

هکنیا اب دوب ریرح سنج زا شنماد

دش یم رگیج یلیخ تروپاس هیو هقیلج هی اب یلو دوب تخل

دوب یلگشوخ یلیخ سابل

اب سابل فیک شفک دیرخ دعب

هنوخ میتشگرب بابرا

باال تفریم اه هلپ زا تشاد بابرا

مدب نوشن نینزان هب ومسابل ات متفر هنوخ زپشآ تمس هب دایز قوذ زا منم



هنکن درد متسد = بابرا

هدیرخ سابل هی هبوخ شششیا

منکیم شهاوخ نم=

مرب رور = بابرا

متفگن یزیچ هگید

درک نوملپ لش دز دش ینج یدید وهی واال

اه هچب نیا یه هک مسرت یم بابرا زا هک منک یم الم عا اجنیمه نم

نرن تخبدب ینط نیا رس

شیش داتشه تاراپ

_________________

تسین سکچیه هک اجنیا کشرز هنوخزپشآ تمس متفر منم تفر باال هلپ زا بابرا

باال متفر اه هلپ زا

دایم بابرا یادص مدید

تهاگن اب هرابود زاب = بابرا

دش ور ریز نم لد نیا

دش عورش یقشاع سرد مبلق کالس رس زاب

دش ور ریز نم لد نیا

الیالیالیالی

سکان هراد یادص بجع وووا

دموین شادص هگید

مدز رد متفر یزان قاتا رد تمس هب

=هلب یزان

اهر منم نم=

=ایب یزان

مدش نینزان قاتا دراو



درک یم گنر وشاهوم تشاد یزان

سالم مناخ یزان هب نم=هب

دیرخ دیریم بابرا اب امناخ مناخ هب =هب یزان

ایب یزان یتسار هگید نم=هلب

یزان هب وسابل نیبب ومسابل

مداد نوشن

درک قوذ یلک یزان و

دوب هدیرخ روت شنییاپ دوب نتاس باالش هک یتروص سابل هی میزان

دمویم شهب یلیخ

دوب هتفر مومح نینزان

مومح متفر منم

تفه داتشه تاراپ

________________

ومدنک مومح وت ومتسپ مامت هکنیا دعب

نوریب مدمآ مداد تیاضر متفر االن ومیسورع مومح

ات متسشن مدعب مدیشوپ ومسابل لوا

لمیر هی مشیرا هک هنک مشیارا یزان

دوب سابلا ک رژبل هی هدننک دیفس هی

هک هللا شیا بابرا مدوب هدش زان یلیخ

نوریب منزب تامشچ زا

هدش ترواب ماوت راگنا اهر او

یشرتخد تسود اعقاو

مدرک منت وم هقیلج مدیشوپ ومتروپ اس واب شلو

نوریب میدمآ یزان اب



درک عورش بل ریز کیدزن دمآ داتفا ام هب شمشچ ات مناخ نیمیس

نومهب درک توف مدعب یا هروس هدنوخ هب

یاهرتخد هک االه شیا = نوج نیمیس

دیدرگ رب سملا مزیزع

تفا مب نوجمداب نوج نیمیس نم=

تسه یزان مروظنم هتبلا هرادن

ینوجمداب دوخ امش اباب هن =ااا یزان

تشه داتشه تاراپ
_____________

میدش راوس نیشام بقع یزان اب

دوب یزان هب شساوح یمه هنیا وت زا اما دش ریگ اج هدنناز یلدنص ور رایماک

دوبن شادیپ زونه بابرا .... اباب یا

دوب یزان ی هریخ هنیا وت وزا دوب دش لفاغ ایند مامت کالزا هک رایماک

مسق بابرا نوج هب هشابن امش نوج هب

یاج هب نوشزا درک یم رت درگ مکی شامشچ هگا

مدرک یم هدافتسا ترامع غاب طسو هساو غارچ ...

ادخ هب واال

دش نیزم هدزاش لا مج هب ام مشچ رخا .... هب .....هب

شدوخ عالف ور مدا ات هس تعاس کی هرایمن مدوخ یور هب مه مکی اقا ادخ ور وت هاگن
هدرک ....

یمرک دیفس دوب هدز پیت هی سکان

دوب هدش ینامام یلیخ تفاصک

هریگب ونم یولج یکی دش مومت مدرم رسپ اقآ

تسشن دموا مورا واب درک زاب ور هدننار رانک رد بابرا ....

اااامنک شکتش منزب هراد اج االن ینعی

دوب شدوخ رکف وت سک ره کال داتفا هار نیشام .....

دوب مکاح نیشام یوت یزومرم توکس ...



داتفا راک هب نم ییانج نهذ ....زاب هههها ...

دیسر یم شوگ هب نینزان رایماک زیر یاه هدنخ یهاگ طقف

دوب مه رد بیجع بابرا یامخا میدیسر عبر هی دعب ....

هنک مخا هدلب منیا هگم ادخ دوخ ....ای

هشاب مورآ تفگیم بابرا هب شمه رابماک

هنک یم مومت ورینومهم دوزو

نیا هگیم و یچ مدیمهفن هکنم ...واال

؟ هرارق هچ زا ناتساد االن

هن داتشه تاراپ
____________

میدش هدایپ نیشام زا مه ...اب

ندش غاب دراو ام زا رتولج رایماک نینزان ....

میدش دراو مهاب مبابرا ..نم

دوب ییابیز غاب اعقاو ...

درک هراشا شتسد هب مشچ هب هک مدرک شهاگن یلا وس منم ولج دروا وشتسد بابرا ...

تفگ دیدج واب مدرک شهاگن بجعتم منک راکیچ نم :اواالن

ریگب ومتسد =

مدرک شادص و هفایق هب یهاگن تریح اب

؟ درک رییغت ردقنآ ارچ نیا نم یادخ یاو !

شادص ..

شامشچ ...

شمه رد یاه وربا نوا ....

مدوب هدیدن بابرا زا زگره هک دوب یزیچ ...

عملا یدرس مامت زا دوب هدش رپ راگنا امشچ نوا ....

دوب زیت یدایز دوب زیت هک یدرس

شمدید هدنخ لا حرد هشیمه نم هک یدرم یارب تمشچ نیا

دوب بیرغ یدایز دوب بیرغ

متفرگ ور شتسد و مدرب ولج ور متسد دیدرت ....اب



مدش ینومهم سنلا دراو مه اب

تفرگ ارف ور سالن مامت توکس هرابکی ام دورو ....اب

ننزب لز تهب اه مشچ مامت هتخس یلیخ

متشاد سح نیمه تسرد نم االن

ندرک یم هاگن ور ام متشاد تکاس مه

دموا ام تمس هب هبوک طال دوب مولعم هک یاصع یروسفرپ یاه شیر اب یدرم ریپ هکنیا ات

تشاد نت هب تدوخ شوخ رایسب یرتسکاخ راولش تک هی ...

دموا نومتمس هدرمش و مورا یاه مدق اب

تفگ همین هفصن یدنخبل تفرگ رارق زارا یور هب :ور

ناج رسپ یدمآ رید ردقچ ناج زارا ....سالم هب =هب درمریپ

یایب مدرک یمن رکف هگید

داد باوج یدرس و یدج ال ماک نحل واب درک درم رسپ هب بهاگن بابرا :

نایرصان بانج رکشت =

هربخ هچ اج نیا ایادخ

منیبب ور بابرا نیا تیصخش زا قرو هی دیاب نم هعفد ره ارچ

؟ هشدوخ تیصخش مدوک االن

مدش جججججیگ هک نم واال

دون تاراپ
____________

یاقا مناخ هدع هی تمس هب مه اب

میتفر نسمو شوپ کیش

و ندش بجعتم داتفا ام هب نوشمشچ مناخ و نویاقا نوا ات

ندش دنلب نوشاج زا

شنت یکشم راولش تک هک یاقا هی

تشاد یزیه زبس یامشچ دوب

هنم ندب مامت شامشچ اب ولج دما



درک نکسا تخبدب

زیه درم ریپ هگب تسین یکی هخآ

همرسپ تسود ینعی هک بابرا نیا

هدرکن هاگن یروطنیا ال صا ونم

یامشچ نوا اب یراد وت تقونوا

هک ید یم تروق ونم تیروق اباب

هراد قرف ام اب نوشزاف اهکال رادلوپ نیا واال یزاب هفرعم و یریپ رس اباب ...یا

تفگ و درک کیدزن درم هب وشدوخ دید کدرم نوا زیه هاگن ات بابرا :

نایدسا بانج = بابرا

درک ادص ور درم هدنهدرادشه و مکحم ردقنآ

هی هب زاین نایدسا یاقا منامطم هک
درک ادیپ دیدج راولش

کی دون تاراپ
___________

...سالم هب هب = نایدسا یاقا

هشاب هدموا ابیز یوناب نیا اب نیا واب یداد راختفا هشیمن مرواب ناج زارا

تفگ و دز یدنخزوپ بابرا :

دینک رواب نوتاه هدید هب هک هرتهب =

اه مناخ ات دنچ هک یزیم تمس هب درب و دیشک ونم تسد درم نوا هب هجوت نودب مه دعب
تفر دندوب هتسشن شرود نویاقآ

؟ یدش یشحو ردق نیا ارچ بشما نیا ادخ ای

هراچیب هک منایدسا هب داتفا مهاگن

دوب هدش وحم هقفا ....وت

هدشن قرغ تخبدب نیا ات دیتسرفب تاجن قیرغ افطل نامرف قاتا هراچیب

میدرک سالم نویاقا اه مناخ مومت اب

داد نوکت هلک طقف هک بابرا

شششیا .....



هدش بدا یب هچ بشما نیا ...

ات دوب ییاضف دوجوم هب هیبش رتشیب هشاب مناخ دروخ یمن شهب ال صا هتبلا هک مناخ هی
داز یمدا ....

هموناخ مدیمهف شمادنا زا منم واال

متشادن یدب دصقاه دیشخبب هتبلا

تفگ و دیبوک مه هب مکحم وشاتساد همناخ :

منیب یم تسرد نم ییییاو =....

هرخلب رازا منک مرواب دیاب االن

؟ ینومهم هی هب هدما فاد هی اب

تفگ مورآ یلیخ شرانک مناخ :

هیبش هرتخد هفاد شاجک =

گالهیب

میلوضف رطاخ هب بوخ یلو تفگ شاوی یلیخ ونیا

مدینش نم

تفگ دوب هتسشن همناخ رانک هک درم :

مه وت وگن دنرچ =....

دش یم تسود زارا نیا اب یک هخآ

شدنگ الق خا نوا اب منوا

ممممممناج .....

؟ زارا دنگ الق !خا

هخا هدنگ زارا الق خا یاجک .....

؟ میراد هگم .... هاو

هشیم هگم .....

؟ هربخ هچ اج نیا یگب عوضوم حرش اب هشیم االن ایادخ

هخا هشگرم هچ زارا نیا لا یخ یب ور انیا .....حاال

ود دون تاراپ
___________



هب رس انیا تسد زا شرخا منودیم نم

مراز یم نوبایب و تشد

ففففا .....

؟ هخا لچو لخ هملا ع هی نیب یتخادنا ونم هک یمسر هچ نیا هخا ایادخ !

تفگ دوب هیقب زارت لمحت لباق شلکش رسو شسابل هک همناخ هی

مرتخد یزان وت ردقچ مزیزع ییاو =

متفگ ومدز یا دنخبل هاگا دوخان هک دوب هناتسود شنحل ردق نیا :

نیراد فطل امش مناخ منونمم یلیخ =

تفگ و درک هراشا ییاضف مناخ نوا هب تسد اب هموناخ

تسه تسامیر نواشیا مزیزع منک یم یفرعم =...

تفگ و درک دوب میب گال هیبش هک یرتخد هبدرک هراشا مه دعب :

تسایرولگ مرتخد منیا =

هروخیم گالیب هب رتشیب هک شدوخ مسا خخخخ

متسه ابیز هک مه مدوخ ....

ینک یفرعم وتدوخ یاوخ یمن امش

ماهر نم متخبشوخ یلیخ نم=

مزیزع نینچمه = ابیز

یرتسکاخ راولش تک ی اقآ نیا بوخ

دنتسه یتعیرش رتکد

تسه نایدسا نم رسمه شوپ کیش یاقآ نیا

یراد یهام نیا هب مناخ یدسا اعقاو تروگ وت کاخ

یرایم رد یزاب زیه دعب

هتفیم مشچ هی گرگ ریگ خرس بیس هشبمه نتفگ سار اعقاو ...

؟ هروطچ تلا ح ناخ زارا =سالم ابیز

مبوخ = بابرا

بشما رازا نیا هدش بدا یب هچ .... ههههوا



اه هش مدآ ات شنهد منزب هراداج

دینک تبحص تسرد تیصخش اب یدیل هی اب

شنهد منزب هگا مدید بوخ یلو

تاپاال ریپ نیا شیپ هر یم شوربا

شنهد منزیم هنوخ میتفر سپ

دموا ملقب زا هچروم هی یغامد وت یادص :

مممممممزیزع زارا یییییییییییاو =

هس دون تاراپ
___________

منزب داد هراد اج االن ییادخ ینعی

ایح یب هرتخد زارا دددددددددددرد

هههاو .....

دوب اجک زا ادص حاال منیبب اتساو ال صا

مدرک مرو رود هب یهاگن .

تادوجوم زا هگید هنودی هب دروخ ممشچ هکنیا ات تساجک سپ او

هییاضف تادوجوم هتسد رس هگید نیا منک رکف وووا ییاضف

هراد هلپ زاباالی زخ هرتخد

زارا .... زارا نم هساو

نییاپ دمویم تشاد اه هلپ زا کلومرام لثم هرتخد هنک یم

دوب اه هلپ هب شتشپ بابرا

بابرا یولج منم

هب هک دوب هدنوم هلپ ات هس هرتخد

هسرب نیمز

دز داد دروخ چیپ شاپ

کککمک زارا = هرتخد

دش یم ترپ اه هلپ زا تشاد هرتخد

رتخد تمس تشگرب بابرا نییاپ



میقتسم هراد هرتخد دید یتقو

رانک دیشک وشدوخ مدق هی شلغب وت دایم

دما دورف سنلا طسو خم اب هرتخد

ندید ور هنحص نیا همه ینعی

دش دنلب درک یسوب ور سنلا اه تکراپ اب هکنیا دعب رتخد

؟ ونم یتفرگن ارچ زارا یدب یلیخ = تفگ یغامد وت یادص !اب

تفگ درسنوخ یلیخ درک شهب دب هاگن هی بابرا :

دش یم بارخ متک =

ااامریگب بابرا پل زا هدنگ چام اتود مرپ هب تساوخیم ملد ینعی

درک شکتش دز گنشق ینعب ......

هههههه .....

ااااااااااااااااااااااهر

وت عععععععععهههههههههفخ

راهچ دون تاراپ

___________________

زان یلیخ هکنیا رطاخ هب بابرا

یدرک عیاض وررتخد نیا

تنهد منزیمن هنوخ میتفر

نم تمس تشرگرب داد نوکت وشلک زان اب رتخد

یدما ناج زارا هارمه امش =سالم رتخد

مدما شلا بند مدموین شهارمه نم هن

مدما منوج زارا اب نم نم=هلب

تعرس اب بابرا مگب هگا ینعی

متفگ غورد متمس تشگرب قرب

هنک تکرح قرب تعرس هب هنوتیم یک هخآ

متمس تشگرب رون تعرس هب بوخ یلو



شدنچ شییا = تفگ مه وت درک وشفایق هرتخد

هب هب هب موکب وملک تشاداج

هیقب وت هگید مبوک یم یاجی هب

شیا نوخب وتنامر

رفورکام هگیم گید هب گید

کیدزن دنا موناخ ابیز

نم رتخد نیا مزیزع اهر = ابیز

اهر نیا مزیزع ایرام ، تسایرام

تسه ناج زارا رتخد تسود

رتخد هرتخد نیا اااااااا

هتفر شاباب هب منئمطم هنوج ابیز

ممم =سال ادص

جنپ دون تاراپ

_________________

میتشگرب ادص تمس هب

دوب هدش هقلح اقآ یزاب رود هموناخ تسد هک شوپ کیش یاقا مناخ

دندوب

مرسپ یبوخ ملگزارا سالم وووا = هموناخ

دوب هتفر ورف یا هنیک یکیرات یوت شامشچ مدرک بابرا هب یهاگن

=نم تفگ ترفن مامت اب دز یدنخزوپ
متسین امش رسپ

فیرشت ناوج لزامدام هی اب زارا هک هراد تقیقح سپ یدیل =سالم اقا

هدروا



دیربخ اب منیا زا ماراک مامت لثم هک منیبیم = بابرا

بابرا هنوش یور وشتسد دش بابرا کیدزن هاقا

یشیم ینابصع ارچ مزیزع ووا = تفگ تشاذگ
تومع لثم یلو تفگ دز یکمشچ

یا هقیلس شوخ

مشچ نارگید سومان هب نم یلو = تفگ دز شرانک شنوش زا ور هاقآ تسد رازجنا اب بابرا
مرادن

هگا هتبلا = داد همادا دز یدنخ شین

هبنوجن ششوگ رس مدرم سومان

شیش دون تاراپ

__________________

هنز یامشچ وت دش خرس هدرم هفایق

مدیمهفن نم شرخا دش عمج کشا

؟؟؟ هربخ هچ اجنیا

ناج دازآ هب =هب نایدسا یاقآ

یروطچ

هدازا هاقآ نیا مسا اااااااااااا

هبابرا مسا هیبش هردقچ

یبوخ ناج دیمح =سالم دازا

امش یاه یسرپ لا وحا =زا دیمح نومه ای نایدسا

نیراد رایتخا = درازا

نوریب میدموا تاپاال ریپ نوا نیب زا تفرگ ومتسد بابرا

دیمهف یتحار هب شفایق زا دشیم ونیا و دوب الکالهف ماک بابرا

مدرک هدنصقر تیعمج هب یهاگن میتسشن زیم هی رس

دوب طسو نوا میماک یزان ااا



تیقوم ات یبلط تصرف یامدا بجع

نشیم میج توس هس هشاب روج

نوشنهد منزب مرب مشاپ هراداج
بیب بیب

مراد مناج نادجو زا ماغیپ و یاو

یکی نهد ینزب داوخ یم تلد بشما هک ماوت اهر = هتفگ نادجو

دیمهف اجک زا نادجو

مسرپ یم شزا دایب رازب هداد مایپ هک

متشگرب ات هتسبن دبزور نوتمشچ اقآ

قجا رتخد هملا ع هی نیب بابرا مدید

هدیم نوج هراد قجو

هتفاکش متا هتسه راگنا مدرک شرود نیچمه

هزلوج مایلیو

هنج هیبش نتفگ اه هچب دوب هایرام

ارب یروطنیمه تشاد

ندرگ عون زا دمویم هوشع بابرا

هک داد بات وشندرگ هعفدی

اد ادص قت شندرگ

دمآ رد ایرام داد و

مندرگ یییییییا = ایرام

تفه دون تاراپ

_________________

هههههههههه خخخخخ

ینک یم مهارف ور ام یداش و هدنخ بجوم هک ترکش ایادخ



وشندرگ تشاد روط نومه ایرام

دروایم رد شدوخ زا یزاب یلک یلک داد یم ژ اسام

یاو خا مندرگ ییییا = ایرام

مندرگ زارا خخخخا مندرگ فوا
هنکیم درد یلیخ

ینک لغب ونم هشیم

هنکیمن درد هک تاپ هنکیم درد تندرگ یبنجا هرتخد هخآ

درک دوجوم نیا هب دب هاگن هی بابرا

تفر شنامام تمس هب دش دنلب شاج زا مورآ یلیخ ایرام هک

دروخیم مه هب حملا تشاد هگید مرگ تمد نم=

مراد رب وهت تلا ح هسیک یتفگن ندمآ لبق ارچ

هنکیم مهاگن هراد شدب هاگن نومه اب بابرا مدید

؟؟ هیچ نم=او

دوبن رتهب نیا زا سابل = بابرا

ششچ وت منزب ما هنشاپ فک اب مشاپ تشاد اج ینعی

یدیرخن ونیا تدوخ هگم هخآ

مدیرخ تدوخ اب ونیا هکنیا لثم نم=ااو

حلا ره =هب بابرا

یسک تمدخ تسه ریگ نوخان

ریگ نوخان اب وشرخ رخ ماوخیم
موجب

؟؟ تساجک رایماک نینزان = بابرا

نک زاب تیروق اباب یامشچ مربق رس

ندیم رق طسو نوا نراد نیبب

نصقریم نراد نم=

فففففففا = بابرا



گنر شوخ یاهوم هب یتسد کالهف

دیشک شیاوهق

بابرا لوک ور دیرپ تشپ زا هگید قجع رتخد هی مدید

منکیم افیا مقوب شقن نم نسومان

اجنیا

تشه دون تاراپ

__________________

متشگ یچ ره یتفر اجک زورنوا تمنیب یم اجنیا مراد هک زارا هشیمن مرواب یاو = هرتخد
مدرکن تادیپ

نیا مهوت تفر بابرا هفایق مدید

تسین بوخ شلا ح میدمآ یتقو زا

هشچ هگید االن

بابرا هب دیلا م وشندب مامت هکنیا دعب رتخد

نییاپ دما تخبدب لوک زا

هرتخد تمس تشگرب هفایق نومه اب بابرا

ایرام هب تمحر دص ایادخ = تفگ هونشن یسک هک یروص بل ریز
نک ظفح ونم تدوخ منوج ادخ

یوت هک یبوچ معط متشاد هدنخ زا

مدیشچ یم دوب هدش هدافتسا یلدنص

مدوب هدز شزاگ هکسب

نوبز زونه = تفگ مورآ ومتمس متشگرب بابرا 20 ؟؟؟ یراد وتیرتم

؟؟؟؟، =هلب متفگ مخا اب

تسایرام زا رت نز مهب حلا هرتخد نیا نیبب = بابرا

هرب اجنیا زا نک یراک هی ینکن ادیپ وهت تلا ح هسیک هب زاین یاوخیم هگا

مولج بابرا هدش هگا یتح هکنم



باوخ وت بش مدوخ هکنیا رطاخ هب اما منکیمن شکمک هشب گرم نوج

منک یم شکمک منکن هتکس نیا هفایق ندید زا

مدز بابرا هب یکمشچ

نم هب شرپسب !!!!!!نم=

دز زیر دنخبل هی بابرا

تسشن مخا اب هرابود

منز یم فرح وت اب مراد هتعاس ود زارا =اااا هرتخد

هوشع راک وت میریم بوخ

مزیزع ناج زارا نم=

یموناخ مناج = زارا

نم اب راک نیا نکن هنک یم راک یرتاب اب نم بلق رسپ خخخا

هگیم یچ هرتخد نیا نم=

نکن تحاران وتدوخ وت مش تیادف ترپ ترچ = زارا

هراد ررض اباب لسع هساو

اباب لسع ممممممممممناج

هیک هگید

یدرکن یزیچ سوه ملگ = بابرا

هنکن دوب بویعم شخم ارهز ای

دش لیطعت تلپموک

مگیم ترپ ترچ نم زززززارا = هرتخد
؟؟؟؟ هیک اباب لسع هیک هرتخد نیا

عفر یارب یلو مسانش یمن ور امش نم مرتحم موناخ = تفگ رتخد تمس تشگرب بابرا



امش یلوضف

نم رسمه ابیز موناخ نیا

رارق هک نم هچب ردام 8و تسه دایب ایند هب هگید هام

وشنهد ولج تشاذگ وشتسد دعب دیشک غیج هرتخد

تفر ودب ودب

هنک عمج ونم کف دایب یکی نامرف قاتا حاالزا

هن دون تاراپ

_________________

ندرک عمج ونم کفو ندما هکنیا دعب

یداع یلیخ مدید مدرک بابرا هب یهاگن

متیدرسنوخ نوا هدرم هتشک هنکیم هاگن وشرب رود هراد

مدرکیم شامن متشاد یروجنیمه

ور هب چیه اقآ راگنا هن راگنا مدید

رواین نوشکرابم

مدرک هاگن ورو نوا رو نیا یمک

دوبن یا هگید راک نیا زج واال
مدب ماجنا هک

دندما زاب شین اب حلا شوخ داش مه تسد هب تسد یماک یزان مدید

ندز رو هب مدرک عورش تسشن ات تسشن مرانک نینزان

زا نوا هربخ هچ اجنیا یزان یاو نم=
نوتبابرا دنگ الق خا

قجو قجا یاهرتخد زا نوا

مشیم هنوید مراد هکنم

نتسه یروطنیمه اجنیا یاهرتخد = تفگ درک یا هدنخ یزان

اه ینومهم یوت هشیمه نیمه شق ال خا هک مبابرا

نوتبابرا نیا هرادن یتیصخش لدابت نم=او

دش نیگمغ نینزان هفایق



هن دیگب امش هنوخ هنوید مدمآ مگیم هکنم اااااااااایب

دص تاراپ

__________________

درک یم راک یچ اجنیا هرتخد نیا مگیم بابرا = رایماک

متشپ دیرپ هقابرق لثم مدید وهی منودیمچ = بابرا

هههههههه خخخخ = رایماک

هیچ هرتخد نیا نایرج = نینزان

هتفر هک هعفدنوا یچیه = رایماک

بابرا اب لا مش میدوب

دوب شوت قجو قجا یاهرتخد نیمه زا رپ رتخد پیکا هی

هنک ینوطیش مکی تساوخیم مبابرا

داد هرامش پیکا نوا همه هب تفر

نتفرگ وشرامش لوا هیقب

درک هراپ وشاتسود مامت هرامش هرتخد نیا یلو

ام هب دیپسچ هنک دش اجنوا زا

میتشاذگ شلا ژق اساپ وت هکنیا دعب

شمیدیدن هگید

هک دوب مک رتخد هخآ شاب ورانیا

یداد هرامش ویربیکا نیا

دشاپ بابرا

میدرگ یمرب = بابرا

کی دص تاراپ

________________



هترچ ینومهم نیا ردقنیا ارچ هخآ

دیصقرن زونه نم

ننک یم نینچ تبوخ هدنب اب ینیبیم ادخ نم هخا ارچ نم یادخ ها

نتفر مه تسد هب تسد رایماک یزان

نداد تسد زا نوشرسپ تسود هک یارتخد علثم نم یلو

مدوب هتسشن نیگمغ روطنیمه

؟؟ یایمن ارچ سپ = بابرا

مدیصقرن نم هخا = متفگ عملا نحل نیرت نیگمغ اب نم

نکب نوج هد دز دنخبل بابرا هرخلب مدید

هزاب تشین حبص ات بش زا وت واال

صقرب حبص ات مراز یم گنها هنوخ مسریم هرادن لا کشا = تفگ تنطیش اب بابرا

عععععععناق هچب هک منم

ملگشوخ رسپ تسود اب مدشاپ

یظفاح ادخ نوشاه اب میدید لوا هک تاپاال ریپ نومه تمس میتفر مه تسد هب تسد
میدرک

؟؟ یدوز نیا هب ارچ هدشن فرس ماش هک زونه ناج زارا = نایدسا

نم هدب هزاجا هکنیا نودب مدعب ظفاح ادخ تسا هتسخ مناج ماهر هدمآ شیپ =راک بابرا
دیشک تفرگ ونم تسد ندب باوج انوا .ای منک یظفاح ادخ

ود دص تاراپ

_________________

مدش هدیشک باصق لیعامسا نوبنوت شک لثم نم

ممممناج رسپ تسود هارمه هب مدیشوپ وموتنام هکنیا دعب

میتفر نیشام تمس هب

ور هیضق ماوت اهر ووووا



اااه یتفرگ یدج

درک تکرح رایماک میدش نیشام راوس

دایم منیا میرب اج ره ام داتفا نوم لا بند یکشم نو نوا هرابود هک نوریب میدمآ یوال زا

داین نیا هدراگیداب شرس ریخ وخ

دایب نم گرزب نامام هرارق

دوب رهش زا جراخ یوال

وووهی هک مدوب هداج وت االمن

نیشام یولج دیچیپ نیشام هی

زمرت ور دز وشاپ عیرس رایماک

؟؟ نیک هگید انیا = رایماک

دراگیداب اه( هدنگ درم نیا زا اتود )

دوب شنت یبا راولشو تک هک یاقآ هی اب

دوب نوبایخ فارطا هک یاه غارچ زا دشیم ونیا و

مداد صیخشت

تمس هب دراگیداب اتود نوا زا یکی

هک دمآ بابرا رد

دندش هدایپ نو یوت زا ادراگیداب اتود

مدوب کوش وت یروجنیمه هک منم

کیدزن دندما نومدوخ ادراگیداب

دنداتساو نیشام رانک

نییاپ دیشک وشدوخ تمس هرجنپ بابرا

درک هاگن انوا دراگیداب هب

یاقآ بانج نابرق = انوا دراگیداب
ننزب فرح امش اب ناوخیم ینایاش

تفگ مه وت دیشک وشامخا بابرا =

ندادن دای امش هب ینایاش بانج



نارگید نیشام یولج یروجنیا

دیریگن

هس و دص تاراپ

_________________

دش هدایپ نیشام زا بابرا ریز تخادنا وشرس هدراگیداب

مایم مدوخ نم هنوخ ورب اه موناخ اب رایماک = تفگ رایماک هب درک ور

مایم وت اب منم = رایماک

هههنوخ ورب نکن سب نم اب سپ مرادن باصعا ینودیم رلیماک = بابرا

تفگن یزیچ هگید رایماک

تسب نیشام رد بابرا

دش راوس تفر دراگیداب نوا نیشام تمس هب

درک رایماک هب یهاگن سامتلا و ینارگن اب نینزان

هقش هلک یلیخ هک ینودیم منک راک یچ بوخ = رایماک

نراین شرس =بالی نینزان

رونوج نوا رس بالی سرتن = رایماک

نرایمن

ندرک مروتوم وملگشوخ رسپ تسود ایب

راهچ و دص تاراپ

______________

زارا

مندرک نیشام راوس مارتحا لا مک اب

تفگ تفرگ متمس هب وشتسد دوب شنت یبآ راولش تک هک یناوج رسپ

ینایاش یاقآ رسپ متسه ینایاش ریما هدنب ینارهت یاقآ =سالم هرسپ

مدرک شتسد هب یهاگن

متخبشوخ = متفگ متفرگ وشتسد دنخبل یمک اب



نیایب ام اب دراگیداب نودب دیدرک تارج روطچ = ریما

منک یم کسیر میگدنز یوت هشیمه هک متسه یمدا نم=

نتفگیم هشیمه مردپ دینود یم = ریما

دیدوب قفوم هشیمه تراجت یوت هک دیتسه یسک اهنت

؟؟ نتسین قفوم هیقب هگم نم=

نوتمک نس نیا اب امش یلو ارچ ووووا = ریما ..........

مینزن فرح عوضوم نیا بجار هشیم نم=

وتسب وشنهد دوب هدش یکی نابایخ یابیز یاه تلا فسا اب هک ریما

تسشن کوب مومس

نک فت وشتسه حاال یدروخ

جارو هرسپ

هنکیم رو رو رو رو یه انز هلثم

داتسا و گرزب غاب هنوخ هی یولج هقیقد تسیب هد دعب

میدش هدایپ نیشام زا ندرک زاب وراه رد ادراگیداب

دما هنوخ گرزب یاه هلپ زا ینایاش

نییاپ

لا مج هب ام مشچ هرخلب هشیمن مرواب هب =هب ینایاش

دش نشور ناج دارآ رسپ

جنپ دص تاراپ

_______________

؟؟ یبوخ رسپ یروطچ = ینایاش

ندب هزاجا رگا هتبلا نم=هلب

؟؟ روطچ = تفگ تشاذگ مرس تشپ وشتسد داتسیا مرانک ینایاش

ندز فرح تقو نوترظن هب بش تقو نیا االن هخا نم=

مینیب یمن ور امش ال صا ام نوچ ناج زارا هدنمرش = تفگ دز یا هدیسام دنخبل ینایاش

دیتسین نگیم هنوخراک میریم



دیتسین نگیم تکرش میریم

منزب فرح امش اب یمهم یعوضوم بجار متساوخیم میدش روبجم هگید

مینزب فرح دباوخ یم اجنیا !!نم=

لخاد دییامرفب =وا ینایاش

میتفر هنوخ لخاد هب ینایاش اب

دوب یگرزب هنوخ

تفر سنلا تمس هب ینایاش

دینیشب دنیامرفب = ینایاش

متسشن یتنطلس لبم یور

تسشن مه ینایاش

؟؟؟ دیراد لیم یچ = ینایاش

هدش رید یلیخ واالمن مراد راک یلک ادرف نم دینزب نوتفرح هشیم نم=

مافرح ندینش یارب دیقاتشم یلیخ امش منک رکف ووا = ینایاش

مدب هدوه یب یاهراک یارب ومتقو داوخ یمن ملد طقف متسین قاتشم نم=

شیش دص تاراپ

_________________

هیعفره راک هی نم راک یلو = ینایاش

بلطم لصا رس دیرب سپ نم=

ناتسناغفا هب منک قاچاق هحلسا نویماک هی ماوخیم = ینایاش

میرایب رد یبوخ لوپ مینوتیم وت زا هیامرس نم زا راک

مدش دنلب ماج زا

مورحم مزان باوخ زا ونم کدرم

مینک قاچاق هحلسا مه اب هک هدرک



دیسانشیمن بوخ ونم منک رکف ینایاش یاقا نم=

متسین خالف راک لها نم هک دینودیم

یلو دش= دنلب شاج زا مه ینایاش

تسه راکنیا یوت یبوخ لوپ

معناق ماه هتشاد هب نم=نم

هشاب مه رتشیب هنوتیم = ینایاش

هنزیم نیمز وناسنا هشیمه عمط نم=

هشیم ماجنا قیقد یلیخ ام راک تسا هدش باسح زیچ همه = ینایاش
یتسین یریذپ کسیر مدآ هگم

هنتفر هاچ وت هلک اب تسین کسیر نم=

لقادح = ینایاش 7 هزریم درایلیم

مراد نیا زا رتشیب یلیخ نم نم=

هشیم رتشیب = ینایاش

ریخب بش ینایاش یاقا نم=

نک رکف مداهنشیپ یور = ینایاش

هک یاراک ریگرد ومرکف نم=

منکیمن تسین مولعم شرخا

یبارخ هلک تردپ لثم = ینایاش

داد تسد زا وت ردام شیگ هدند هی نیا اب تردپ

مدرک شهاگن زیت

تفر باال ینایاش یوربآ یات هی هک

دیشاب نوتندز فرح و نوتدوخ بقارم ینایاش بانج نم=

دارآ رسپ مدرک یمن رکف = ینایاش

بقارم وت هرتهب هشاب رکف یب ردقنآ

؟؟ یاجک االن ینود یم یشاب تاراکو ندز فرح

رهش زا جراخ و نم غاب یوت

مدز یدنخزوپ



مساشن ومانمشد هگا نم=نم

تسا هکرعم سپ کالمه هک

متشاد رب مدق رد تمس هب

یشیم نومیشپ = ینایاش

مدارفا دورو یارب ترذعم نم=

هزاجا نودب

نوریب مدمآ هنوخ زا
نوریب دمآ مرس تشپ ینایاش

مرازب ریش نهد وت اپ اهنت هک مدشن رکف یب ردقنآ زونه

ندوب هداتسیا یوال رود ات رود هک مدارفا ندید زا ینایاش

دش درگ شامشچ

یتسین ریذپ کسیر ماردقنا سپ = تفگ دز یدنخ شین ینایاش

هکسیر شدوخ هنوخ وت ماهنت ندما نم=

تفه دص تاراپ

_______________

دمآ نوریب ینایاش یوال زا

دراگیداب زا یکی مدش نیشام راوس

تخادنا هار نیشام

اهر

دش نیشام راوس بابرا هکنیا دعب

درک تکرح هنوخ تمس هب رایماک

؟؟ میگب یچ نوج تکوش هب =حاال نینزان

دوبن بوخ شلا ح مگیم = رایماک

هنزب مدق هتفر



هدوب شگرم هچ ثمال او

میدیسر ترامع هب

میدش ترامع غاب دراو مه واب درک کراپ گنیکراپ وت نیشام رایماک

نوج تکوش میدش هک سنلا دراو

دشاپ یلدنص یور زا

ردقنا ارچ =سالم نوج تکوش

تعاس دیدمآ رید 2 هبش

ووک بابرا

دوبن بوخ شلا ح بابرا نامام دش رید = رایماک

ینودیم هک تدوخ هنزب مدق هتفر

هندز مدق تقو =االن نوج تکوش

تساوخ شلد هرادن هک لقع = رایماک

دیباوخب دیرب = نوج تکوش

نامام یچ امش سپ = رایماک

منومیم بابرا رظتنم =نم نوج تکوش

ریخب بش = رایماک

ریخب بش = نینزان

هراتسرپ کیش نوتبش نم=

شوخ نوتبش = نوج تکوش

میتفر اهباال هلپ زا

ریخب بش نم=

ریخب بش = رایماک یزان

مدش مقاتا دراو

تخت یور ماسابل ندرک ضوع دعب



مدیشک زارد

نراین بابرا رس بالی مگیم

میشیم تحار شرش زا رتهب هچ مرایب بوخ

نرایب شرس بال هگا مگیم

مشیم راک یب مزاب هدب ونم قوقح یک

درب مباوخ ارکف نیمه اب

زارا

تشه دص تاراپ

_______________

زارا

درک شوماخ نیشام

تمس هب مدش هدایپ نیشام زا

مدرک تکرح ترامع رد

مدش دراو

مرب اه هلپ تمس هب متساوخ

بابرا = نوج تکوش

نوج تکوش تمس متشگرب مدز دنخبل

دیدیباوخن زونه منوج تکوش نم=ااا

مزیزع یدوب اجک = نوج تکوش

تعاس نیبب 3 هبش

منزب مدق مدوب هتفر نم=

؟ مدوب اجنوا مان =وا نوج تکوش

ندوب نم=هرا

تسشن لبم یور نوج تکوش



مکرسپ ایب مزیزع ایباجنیا نیشب ایب مزیزع =ایب نوج تکوش

مدیشک زارد لبم یور وشاپ ور متشاذگ و مرس نوج تکوش رانک متفر

متسب مامشچ

دیشکیم مرس یور و شتسد مورآ نوج تکوش

هدش گنت شارب ملد وگب ماباب زا نوج تکوش نم=

؟؟؟ مزیزع مگب اجک =زا نوج تکوش

ماباب یگدنز یوت سحن نز نوا دورو زا شلوا نم=زا

دوب بابرا تگرزب =اباب نوج تکوش

هد هی بابرا

تشاد رسپ اتود تگرزب ردپ

تومع دازا تردپ دارآ

دوب نوطیش دوب خوش تردپ

تردپ تسد زا دوبن ناما رد هد هی

دز یمن فرح شفرح ور یسک دوب رورغم تومع تردپ سکعرب یلو

شینوطیش شیابیز رطاخ هب تشاد هاخ رطاخ یلک تردپ

نتساوخیم وتردپ رطاخ همه هد یاهرتخد

دوب سدنهم دوب اقآ تردپ

دوب هتفر گنرف

رتخد هب دوب هداد وشلد تردپ یلو

زانط هب شومع

دوب رگ نوسفا دوب رب لد دوب زانط اعقاو زانط

درکیم یگدنز رهش یوت و دوب موناخ

هن دص تاراپ

________________

ندمویم هداوناخ اب هعفد هی هام ره

هد



دوب تومع شیپ شلد زانط یلو

درک یمن هاگن زانط هب یتح دوب نوا شیپ تشاد رورغ دوب نوا شیپ

زانط تساوخیم تردپ

متگرزب ردپ تفگ تگرزب ردپ هب

تشاذگ نویم رد زانط ردپ ومع ناخ اب

شیپ اپ تومع هک درک راک ره زانط

هراذب

درکن زاب بل تومع یلو

داد تردپ هب ور هلب باوج زانط یراگتساوخ زور

یزابجل جل رس زانط یلو هدب هلب زانط درک یمن رکف دش هکش تومع

داد هلب تردپ هب

تاس روس تردپ هام هی ضرع رد

درک راذگ رب یسورع

تردپ سورع دش زانط

دیرخ شارب وراجنیا تردپ

داد شدوخ مراجنیا حرط

ندرک تسرد

نارهت ندمآ زانط و تردپ

جراخ تفر تومع

دوب هدش بوخ زیچ همه تومع نتفر دعب

دوب هدش بوخ یلیخ تردپاب زانط

دش هلماح روت زانط هکنیا ات

داد ینیرش هد لک تردپ همدای

دعب تسرد 4 نومسا ات نیمز زانط الق خا وت یگهام



درکیم یق ال خا دب تردپ اب درک قرف

دروخ یمن اذغ

یگلماح رطاخ هب ندرک یم رکف همه شلوا

هکنیا 9ات تیگیهام

تردپ تسد فک تشاذگ ویچمه تردام

هدرک یسورع شاه اب یزابجل جل رس هکنیا

هتشاد تسود تومع لوا الزا صا و

هراد تسود زانط هک هدرک فارتعا تومع واالمن

هنک جاودزا تومع اب داوخیم هک تفگ زانطو

هد دص تاراپ

_________________

تفگ دز دنخبل تردپ اجنوا

هرب هنوتیم وت ندمآ ایند هب دعب

یدمآ ایند هب وت یتقو

دنک لغب اروت هکنیا نودب تردام

تفر ناتسرامیب زا

یدوب وت شیگدنز دیما اهنت تردپ

درکیم یگدنز وت دیما اب نوا

تشاذگ ماهنت دوز ردقنا ارچ سپ نم=

هترانک هشیمه تشادن تاهنت نوا = نوج تکوش

یباوخب یاوخ یمن مبابرا = نوج تکوش

زارا وگب مهب بابرا دینک مهب ارچ نم=

یبابرا وت نوچ = نوج تکوش

یزارا نم بابرا وت



یرصق نیا بابرا وت

وت ینم بابرا

مدشاپ نوج تکوش یاپ ور زا

مدیسوب نوج تکوش تسد

نوج نامام مراد تسود یلیخ نم=

مشب دنتفگ نامام یادف یهلا = نوج تکوش

ریخب تبش نم=

دیسوب ومینوشیپ مورآ نوج تکوش
نم قشع ریخب تبش = تفگ

نم کرسپ

هدزای دص تاراپ

_______________

مدیشک زارد تخت یور مدش مقاتا دراو

مدوبن شغولش اب ایند نیا یوت هگید متسب نامشچ

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغیج

نییاپ مدش ترپ تخت یور زا وهی

هدش هلزلز دوب یچ هگید نیا ایادخ

هدمآ لیس

غغغغغغغیج

نوریب مدز قاتا زا مدش دنلب نیمز یور زا عیرس

نییاپ مدمآ دنت دنت اه هلپ زا دموی یم نییاپ زا ادص

خخخا متخوس یییاو کمک کمک = ادص

هنوخ زپشآ تمس مدیود



مدش هنوخ زپشآ دراو

هدیکرت بمب اجنیا نم یادخ هوا

دوب هدش هتخیر درآ فرط هی دوب غولپ غولش اج همه

فیثک یاه فرظ فرط هی

هتسکش یاه غرم همخت فرط هی

دیرپ یم نییاپ باال تشاد اه غولپ غولش نیا طسو ماهر

متخوس منوج نامام یییییاو متسد خخخا = اهر

مشزانج یلیرت ریز ارب بابرا یهلا

یریگب رگیج زج یروخب مرگ نیمز هب یهلا هشن تیور

ممممممممناج

؟؟؟؟ ینم نم=اب

دوب شنهد وت شتسد هک روط نومه متمس تشگرب = اهر

شرانک داتفا شتسد

درکیم ماگن زاب ناهد ابو

هشن تیور ممزانج یلیرت ریز مرب نم=نم

نم اب یراد لکشم وت

مرادن لکشم امش اب نم =هن اهر

ینزیم دنگ یتقو ارچ سپ نم=

یدیم شوف تخبدب نم هب

هتدوخ ریصقت بوخ = اهر

مدوب هدیباوخ باال نوا هک تخبدب نم=نم

هرآ بوخ ... بوخ = اهر



مدآ لثم ینوت یمن یروک نم=وت

هچ نم هب یزپب ینیریش

مدرک یم تسرد وت یارب متشاد بوخ = تفگ تیمولظم اب اهر

هدزاود دص تاراپ

___________________

هلا حم یبوخ همهنیا اهر ممممممناج

هلا حم نیا یدرکیم تسرد ینیریش نم یارب یتشاد نم=وت

ینیریش متفگ یدوب هدش خلت یلیخ بشید مدید هلا حم شاجک هن = اهر

یشب نیریش ات منک تسرد

مدوب خلت یگیم هک یدیشچ ونم معط وت هگم = متفگ باال متخادنا وربا دنخبل اب

دیشک غیج دعب دش درگ شامشچ لوا اهر

دوب نیگنس الق خا نوا مروظنم یروعشیب یلیخ = اهر

مدز یدنلب یا هقهق

متسشن هنوخزپشآ وت زیم یور

؟؟؟ ناجک هیقب نم=

هرایماک نینزان تروظنم هگا = اهر

نوریب نتفر نوج تکوش هزاجا اب هک

هداتفا بقع یاراکو هنزب اه هنوخ راک هب یرس هتفر منوج تکوش

هدب ماجنا وراه یضعب

سرتن یلیخ رتخد نیا مدز دنخبل

ورپ

؟؟؟ تساجک نوج نیمیس بوخ نم=

شرتخد هنوخ هتفر یزور دنچ دوبن بوخ شلا =ح اهر



امش و منم سپ ببببببببببوخ نم=

هتسرد

تساجنیا مدراگیداب همهنیا هتفگ یک =هن اهر

وت و نم هنوخ یوت هک نیا مروظنم بوخ نم=

متمس متشگرب تخبدب مدید

نوریب تفر هنوخزپشا زا مورآ یلیخ دعب درک مهاگن مشاب لوا

هدزیس دص تاراپ
________________

اهر

نوریب مدما هنوخ زپشا زا مورا یلیخ

هرادن تینما اجنیا مدا واال

۳ دععععب تعاس

مدرک یریگ درگ وراج همه هکنیا دعب

دوبن هنوخ زپشا متفر

هتبلا نیمز ریز متفر مدرک زیمت ور هنوخ زپشا هکنیا دعب دوبن رکشرادخ

رختسا شوت هک دوبن نیمز ریز

دوب ازیچ روجنیا درایلب زیم هاگشاب

ددددددوب گرزب یییییلیخ شرختسا

نوریب دیرپ با ریز زا یمی وهی هک مدشیم در رختسا رانم زا متشاد

متفرگ مبلق هب ومتسد سرت اب

نم یادخ هوا

ینک یم راک یچ اجنیا =وت بابرا

منک زیمت وراجنیا ینک مدما نم=

نتفگ نوج تکوش

نک زیمت هشاب = بابرا

با ریز تفر هرابود



یریمب یش هفخ ریز نوا هک االه شیا

کدرا  کدرم

هدراهچ دص تاراپ
_______________

مدرک عورش یشزرو لیاسو تمس متفر

یریگ درگ هب

درک یم انش شدوخ ارب تشاد لا یخ یب مبابرا

یریمب یش هفخ ریز نوا هنک ادخ ... فففوا

اهر ...او.....

تخبدب هراد هانگ ارچ ...

؟ هدرکن یراک هک نوا !

هدرکن یراک شمع نوج جرا .....

دش مومت مراک هتعاس مین دعب

مدیدن ور بابرا اما مدرک مرو رود هب یهاگن

مدش در رختسا رانک زا هرابود

دش سیخ متشپ  مدرک سح هظحل هی

مدرک هاگن مرس تشپ هب متشگرب

درک ماگن تنطیش اب بابرا

مدیمهفن شلوا

مدرک مسابل تشپ هب یهاگن

هراد ینعم هچ نیا بوخ دوب سیخ مسابل تشپ

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادخ

تمشک یم

یدرک مسیخ ارچ نم=

دز یم توس لا یخ یب شدوخ ارب درک یم هاگن باالور یرپطنمه بابرا ....

مهاگن یلا وس و نییاپ دروا ور شرس منک یم شهاگن مراد یلا وس دید هک هیناث دنچ دعب
درک ....



؟؟؟؟؟ نم یک = بابرا

؟ یک سپ !نم=هرا

؟ یدرک سیخ ومتشپ ارچ مگیم !

هدش شیخ اجک وک هن =هن بابرا ....

؟ هتقگ یک !

متفگ و مدرک مخا :

منیبیمن مروک مدوخ هگم هگب یسک تسین زاین _

تفگ و دز یدنخشین بابرا :

؟ یدش روک یزان یخا _

هدزنوپ دص تاراپ

______________________

نیا هدش نوطیش هچ زورما

نم نوطیش

ورمه تمیدوب هتفرگن هگا هک بشید

یدروخیم تمخا اب

مدیفرحیم مدوخ اب متشاد رپطنومه

دش سیخ متروص لک مدید وهی

یریگرد دوخ زا مدیشک یدنلب ینیه

نوریب مدش ترپ

شگرم ربخ م درک رختسا هب یهاگن

نریب یایم امش ناخ زارا ههه دوبن

مدش میاق نوتس تشپ متفر

هنکن مدش نارگن هگید دموین تشذگ نیم هی

شتشاب هدروخ ریز نوا هسوک یاه هراورا ملیف لثم

هرادن هسوک شرختسا بوخ هن مدید مدرک رکف رتشیب هک دعب



نوریب مدما نوتس تشپ زا یراک مکحم هساو بوخ یلو

شمدیدن مدرک هاگن رونوا رونیا یمک  مداتساو رختسا هبل

نومه هساو دوب دایز رختسا لوط هکنیا هن هخا

هنوم یم هقباسم رختسا لثم هک مشضرع

دوبن مدیشم کرس فرطنوا فرطنیا یمک

مدرگرب متساوخ

وووووووووووووهی هک

هدزنوش دص تاراپ

با وت متفر هلک اب دروخ زیل ماپ

دوب هدش با رپ مغامد شوگو نهد مامت

اااهر هتشذگ

مسرتیم با زا نم ..... نم نک ملو ریما = اهر

یسوبب ونم دیاب منکیمن تلو =هن ریما
با وت منک یم دترپ ای یسوبیم ونم ای

مسوبب روت دیاب ارچ ماوخیمن = اهر

یسوبب ونم دیاب مگیم نم نوچ = ریما

کمک ..... کمک نک ملو = اهر

هنک کمک یکی ییاد

تسین یکچیه نزب =داد ریما

ندرک یمن تکمک ندوب مرگا

نداتساو رختسا یولج

؟؟ یسوب یمن = ریما

تمسوب یمن هن =هن اهر

یدنک وتدوخ روگ سپ هشاب = ریما

یضوع نک ملو = اهر



لخاد ار اهر شیمحر یب مامت اب ریما

داد له رختسا

تساوخ یم کمکو دزیم اپ تسد اهر

دوب اه فرح نیا زا رت محریب یلیخ ریما یلو

دوبن یاهر رگید دیسر یمن نیریش زور نوا رگا دیاش

حلا نامز

زارا

دایمن یادص چیه مدید رختسا هت متفر

باال مایب متساوخ مدیسرت هگید نیم هی دعب

با یوت داتفا یکی وهی هک

دزیم اپ تسد

مدرک انش شتمس هب عیرس

تساهر هکنیا یاو

دعب با یور شمدروا مدرک شلغب

دوب هدیرپ شگنر رختسا نوریب شمدرپا

اهر اهر نم=

شتروص وت مدز

اهر یوشیم ونم یادص اهر نم=

مداد راشف وشنیس یور متشاذگ ماتسد

اااااااااااااااااهر = مدز داد

نک زاب تامشچ

ماوخیم ترذعم مدرک شابل هب یهاگن



مرادن یا هراچ یلو

دیشخبب

شابل ور متشاذگ مابل متسب مامشچ

ناهد هب ناهد سفنت هب مدرک عورش

مشوگ وت دز مکحم یمی وهی

هدفه دص تاراپ

___________________

وراهنت رتخد هی یشک یمن تلا جخ وت بلط تصرف روعشیب = اهر

ینک هدافتسا شزا ات اجنیا یدیشک

هرادن سکچیه هراک سک یب یدرک رکف

نوریب ینک شترپ مدعب ینک هدافتسا شزا لا متسد هی لثم وتو

یضوع نک ممممملو

متساوخیم طقف نم نم... اهر نیبب نم=
..........

یتساوخیم یچ وت هرا وگن یچیه = اهر

نک شوگ اهر نیبب ......نم=

دیاوخیم یچ میتی رتخد هی زا دینک ملو تیلا غشا نوتمه ینک هیجوت وتراک داوخ یمن = اهر
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تکمک متساوخ طقف نم یدرمیم یتشاد با یوت یداتفا ااااااا اهر نک شوگ نم=
یدرک رکف یچ تدوخ شیپ ...وت وت منک

ماوخب هگا نم میک نم یدرک رکف

مباوخب یکی اب تعاس ره منوتیم

مزادنب هاگن هی نوشهب طقف نم ننشوزرا همه

درکیم ماگن شیکشا یامشچ اب تشاد اهر

ینکیم ماگن یراد یروجنیا ارچ هیچ اه نم=

شوت مدرک ترپ ومدوخ متفر رختسا تمس هب مشاپ ماج زا مدعب یرب ینوتیم حاالم



اهر

رد یجروخ تمس متفر مدشاپ ماج زا

مدوب هدرم یور هدایز دوب مدوخ ریصقت بوخ

نوا تسین یمدا نیچمه ال صا منودیم مدوخ هک نم

متفر مقاتا تمس هب

نیمز ریز هب متشگرب هرابود مدرم ضوع مسابل متفرگ شود هکنیا دعب

ماوخب ترذعم شزا متساوخیم

دوبن مدرک سنلا لک هب یهاکن مدش نیمز ریز دراو

نوریب مدما نیمز ریز زا هتفر اجک او

سنلا تمس متفر

دوبن نمیشن

شباوخ قاتا هتفر منک رمف

مدینش شادص هک مدشیم در هنوخ باتک رانک زا متشاد

منوج تکوش =سالم بابرا

نوج تکوش =

هبوخ مملا ح مبوخ نم =هلب بابرا

نوج تکوش =

نوج تکوش مگیم هدموین زونه =هن بابرا

تسین نک لو هنکن گرزبردام ورامش ات رایماک نیا

نوج تکوش =

افرح نیا زا هگید نم ممممشچ = بابرا
منز یمن

اب مرادن شوخ هنوخ نیایب رتوز طقف

نیشاب اهنت اجنوا ردان اقا

االه شام هک مردان اقا .........

مقشع هشاب = تفگ درک یدنلب هدنخ بابرا



ظفاخادخ دیشاب نوتدوخ بقارم

نوج تکوش =

درک عطق ور یشوگ بابرا

مدز رد هب هقت ود

وت =ایب بابرا

نم=سالم

؟؟؟؟ تراک = بابرا

ماوخب ترذعم تزا مدمآ نم وووووواگ

یرادن تقایل

ماوخب ترذعم مافرح تباب نوت زا مدما نم=

هاوخب = بابرا

؟؟؟ ووویچ = نم

ترذعم = بابرا

نیوزق اپ گنس اب منئمطم نم ادخ هب یور روپ یلیخ

یلیماف

زورما تباب ماوخیم ترذعم نوتزا نم= ...

تمشخب یمن = بابرا !!!!!!!!

ممممممممناج

باال مدروآ مرس دوب نییاپ مرس حاال ات

ننننننننننننننننننننننننننننننننوج

ااام میراد یپیت شوخ بابرا بجع اباب

دوب هدش رگیج یلیخ شا هعلا طم کنیع نوا اب اصوصخم

هنک ریخ هب ادخ ززززززززیه هک منم هگید

مدرم رسپ تقوی مدیسرت یم نم ذقف

هشن مومت



نومرگیج بابرا متشاد نم هک روج نومه

تفگ بابرا مدرکیم پچ همقل هی

رازب منز یارب مکی = بابرا

؟؟؟؟؟؟ ووووووویچ نم=

هنومن منز ارب یزیچ مسرتیم یدرکیم هاگن ونم یتشاد وت هک روجنیا ، هگید ونم = بابرا

هایس سلا دص ماوخیم ششششششیا

هنومن تنز هساو

یرازب تنز ارب باوخب ینکیم طلغ امش

هسریم کیراب یاهاج هب هراد هگید ریگب وراهر دایب یکی ادخ روت

هدجیه دص تاراپ

_______________

درک مهاگن تنطیش اب بابرا

ینک یراک هی مارب دیاب یلو = تفگ

هک مدرک شهاگن یلا وس

دوب شرس تشپ هک یگرزب هنوخ باتک هب شتسد اب

تسد نوشهب یسک هک هیتقودنچ یشکب ملا تسد دیاب وراباتک نیا = تفگ و درک هراشا
هدزن

نراد کاخ یلک

متفرگیم سکع نم هفایق االنزا هگا مدوخ نوج هب

پمارت صیخش صخش دوخ دوخ متفرگیم یناهج کی الال صا کف سیف نتشازیم

تشازیم کی ال مارب

یاه ..... باتک لک....... ...نم=نم.......

منک ...... زیمت .... وراجنیا ..... نیا ......



دوب هتفرگ مکسکس

دروآ رد نم یادا بابرا

هنوخ ....... باتک =ب.....ل....ه....لک..... بابرا ........

باتک نیمه یوت منزب هراداج روعشیب

یشب مگ

هشک یمن تلا جخ یگ هدنگ نیا هب درم

هشب جراخ رد زا هکنیا لبق و رد تمس تفر بابرا

ونم تمس تشگرب

دمویم یلیخ تهب سابل نوا بشید = تفگ

یدوب هدش لگشوخ

هدزون دص تاراپ

_________________

یزاب رتخد هی کاپ تاساسحا اب ارچ هخآ

مدش صخرم بشید نیمه نم یشکب ناتسرامیب هب ونم یاپ یاوخیم ارچ ینک یم

هنکیم راک یرتاب اب نم هدرم بحاص زغم نیا

یدوب هدش رت رگیج هک اموش اباب هن

نم زانان

دیفس _ مرک راولش تک نوا اب اصوصخم

نم زان هخآ

ادهش مان و دای اب نوعجار هیلا نا هللاو نا

میوگیم تیلست غیرم چالی لخ مامت هب ار اهر نتفر ککککککرد هب

شاجک ال صا دوب هدش زان هک هچ وت هب هخآ

یگیم یچ زان هب زان یگیم نیا هب وت شیا دوب هدش زان



مدرک مومت ومدوخ اب یریگرد هکنیا دعب

مندش هکت هکت ربخ مگرم ربخ مرب مدشاپ

منک زیمت ور هنوخ باتک

متشادرب ملا تسد هکنیا دعب

دوبن هنوخ باتک اقآ نابدرن باالی متفر

ههههههههنوخ ببببببببببببببباتک هک

ددوب

هباتک هسفق شفقس ات هک اااه هنوخ باتک نیا زا

هشیم مگ اه ناتساد و اباتک الهی الهب دعب هنوخباتک وت هر یم هرسپ هک نتراک نوا دای ونم
ناتساد وت هر یم

شس کال ارب ثمال یکلا دینوخ یمن باتک هک امش اقآ اه باتک ندرک زیمت هب مدرک عورش
هشکب ملا تسد ورانیا دایب تخب هایس یاهر دعب

تسیب دص تاراپ

__________________

مدرکیم زیمت وراه باتک متشاد

تارطاخ رتفد هی هب هیبش رتشیب دوبن باتک هتبلا باتک هی هب دروخ متسد هک

مدرک زاب شلوا هحفص متشاد شرب دوب هنهک
دوب هدش هتشون

دوب هتخانشن نم هک قشع ماناب ))

بابرا ردام زانط تارطاخ رتفد

مدمآ هنوخ نیا هب هزات رویرهش لوا زورما

ماهنت بش ات حبص زا

مشیم رفنتم مدوخ زا اه تقو یضعب هک هنکیم تبحم مهب ردقنآ دارآ هتفرگ یلیخ ملد

مشاب دارآ قشاع منوتب ات منکب میهس مامت ماوخیم تسین هگید دازآ

منک تنایخ مرهوش هب داوخ یمن ملد و مراد رهوش االن نم

نوریب مایب ممیاهنت الک نیا زا ماوخیم زورما



رویرهش مراهچ زورما

میتفر نوریب ماش دارآ اب بشید

مدرک باختنا سابل ساوسو مامت اب

دایم ششوخ یبآ گنر زا دارآ متسنودیم

مدرک شومارف ور هتشذگ مامت مک مک متشاد
متسنودیم هشاب حیلم مشیارا ات مدرک ومیعس مامت و مدرک شیارا

دایمن ششوخ دایز شیارا زا دارآ هک

هیتریغ یدایز دارآ

تشذگ شوخ نم هب اعقاو و دوب یبوخ بش

نومجاودزا لوا زور زا دارآ ارچ هک دوب نیا نم ینارگن اهنت

دوب هدرکن یکیدزن نم هب حاال ات

مدیمهف ناروتسر یوت بشید و

هشیمن مکیدزن زگره هنکن شدوخ قشاع ونم ات تفگ مهب بشید دارآ

مدیدنخ دارآ یاه یخوش اب اعقاو بشید

کی تسیب تاراپ

_______________

حلا نامز

تارطاخ رتفد نیا هیک دارآ هیک زانط

مسرپب میزان زا دیاب هیک

مدرک عورش نییاپ مدرک ترپ تارطاخ رتفد

هنوخ باتک ندرک زیمت هب

کون ور دیسر یمن متسد رخآ هسفق

مدرک دنلب مدق مداتساو ماپ ناتشگنا

دروخ یم قل یه هیاپ راهچ هیاپ



نیمز مدروخ کرابم نک اب هک هسفق تمس مدرب ومتسد

دش رخوش یب دش رپ رپ تهار هک یاجک ردام خا مرمک یییییییا

یتشاد رهوش شلوا هگم اهر او

مداتفا یتقو منک رکف واال منودیمن

هدش اج هب اج مخم

دیچیپ یدب درد هک مش دنلب ماج زا متساوخ

دوب هدرک داب وووا مدرک ماپ هب یهاگن ماپ وت

هدید برض منک رکف

مزاب یلو مدش دنلب هیاپ راهچ کمک اب

تفرگ درد ماپ

منامام خخخخخخخخخا

دش زاب هنوخ باتک رد هک دمویم رد میرگ تشاد هگید

ینک زیمت هنوخ باتک هی یدمآ هتچ = بابرا
هیچ ادص رس نیا

ود تسیب تاراپ

________________

؟؟؟ یتسشن نیمز ور ارچ = بابرا

مدرم یتقو مشب یمیمص نیمز اب متساوخ

هدب مهب اج هکیت هی نومتقافر هب

یداتفا هیاپراهچ =زا بابرا

ینک ملغب منکیم یزاب شقن مراد یکلا مداتفین هپ هن هپ

مداتفا هیاپ راهچ زا نم=هرا

یتفلچ اپ تسد وت ردقنا ارچ = بابرا

هداتفا نم ریگ هتفلک منیا ایادخ خا

هتمع تفلک ملوا



داوخب تلد ما یلیخ مود

ماپ ور تشاذگ وشتسد مرانک دمآ بابرا

هنکیم درد یییییا نم=

هدید برض منک رکف = بابرا

یدیسر هجیتن نیا هب یاهنت هههه

منودیم نم=هلب

زورما وت ات میرب وشاپ دش= دنلب بابرا

یدن نتشک هب وتدوخ

مش دنلب ماج زا متساوخ تفر بابرا

دیشک ریت ماپ هک

متمس تشگرب داتسیا هنوخباتک رد یولج بابرا

یایمن ارچ هپ =او بابرا

مایب هار منوت یمن ماپ نم=

دیشک ییییییفوپ بابرا

تشگرب
درک مهاگن

درک مدنلب ماپ ریز تخادنا وشتسد دعب داد نوکت وشرس

مدرم یم تلا جخ زا متشاد هک منم

یقاچ یلیخ ریگب رژمی مکی رتخد = بابرا

هس تسیب دص تاراپ

__________________

دوب نم ....االناب نیا ... نیا

غغغغغغغغغغغغغیج

یتسین درم وت مقاچ و یشاب

ینک دنلب نز هی ینوت یمن



نییاپ تفریم اه هلپ زا هدنخ اب هک روط نومه بابرا

منک رکف یلو مدشن درم زونه =نم تفگ

هن دینز امش !!!

ندیروب فرحنم ور هچب نیا فان ادخ یا

سنلا تمس هب تفر بابرا

هک میدوب سنلا طسو ...

ندش سنلا لخاد رایماک و نینزان دش زاب رد وهی

درک زاب وشاتسد دوب هدش له هک بابرا

نییاپ مدش ترپ تخبدب نم و

یروخب مرگ نیمز هب یهلا ادخ خخخخخا

یدب رهوج شمه یریگب تسوپاتخا ضرم

بابرا نم هب رایماک یزان

ندرک نومهاگن کوکشم

؟؟؟؟ ؟ دینکیم مهاگن یروج نوا ارچ هیچ = بابرا

؟؟ دیدرک یم راک یچ دیتشاد = رایماک :

میداتسرف یم تاولص وت حور یداش هساو

راهچ تسیب تاراپ

________________

میداتسرفیم تاولص وت حور یداش هساو میتشاد = بابرا

تمتفرگیم مدوخ یدوب رت بدا اب مکی هگا مهافت لللللللللویا

ینک یم راکیچ ریز نوا وت اهر =او نینزان

ندرک هاگن راوید رد هب درک عورش ش رایماک هک ریز تفگ یروج تفاثک

نراد فیرشت ور رپ یلیخ نوچ هک بابرا
نم هب دز لز



هدز ریز هچ دیمهف هک میزان

نییاپ تخادنا وشرس

مدرکیم نتشاگن متشاد تسام لثم هک منم

مدش دنلب ماج زا

یدوب هدرک لغب وراهر وت بابرا مگیم = رایماک

=هن تفگ عطاق یدرسنوخ اب بابرا

یلمخم شوگ هک منم = رایماک

؟؟؟؟ یراد کش = بابرا

ورانیا شلو = تفگ داد نوکت وشرس رایماک

؟؟؟؟ مگب تهب یچ هی ماوخیم هک ایب

میزان نم تسشن لبم یور بابرا

میتسشن مه رانک

دش رارق مدز فرح تکوش نامام اب =نم...نم رایماک

هنزب فرح نینزان اب نامام

مریگب یسورع هک هللا شیا

کرابم هب =هب تفگ دز دنخبل بابرا

؟؟ وک شا ینیریش سپ

دیش هدامآ دیرخب نم نومهم همه راهن = رایماک

اه ایبول یطاق تفر منینزان رکش ورادخ منوج خخخخا

دوب یلا قاب نوا مزیزع

هنکیم ادیپ تاجن یگدیشرت زا هراد هک هنیا مهم یچره حاال

مدنوم نم طقف حاال تفر منیا ایب اهر خا

هکرس یشرت هرموخ

منک هیهت دیاب هک



جنپ تسیب دص تاراپ

________________

میشب رضاح میرب دیاب اهر وشاپ = نینزان

مقاتا میتفر یزان اب مدشاپ

هدادن لوپ مهب سیسخ بابرا نیا ایادخ خا

مشوپب یچ حاال مرادن یباسح تسرد وتنام هک منم

یزان قاتا رد تشپ متفر

مدش دراو مدرک زاب قاتا رد

منزب رد مرادن تقو بوخ هیچ

هدب رد مد وت امرفب = نینزان

مدمویم ما یتفگ یمن نم=

؟؟؟ االن یراد راکیچ = نینزان

مرادن یباسح تسرد وتنام نم نینزان نم=

تفر شدمک تمس هب دیدنخ نینزان

دوب نت تیف هک یا هزوریف _ یبآ وتنام هی

مشانیتسا رس هک مرچ یاوهق دنبرمک هی و

دوب مرچ

شمدیشوپ یتقو دوب ماپ چوم ات یدنلب

هشیم مولعم لگشوخ ردقچ اهر یاو = نینزان

دمویم مهب ال صا یلو متفرگ نوج نیمس اب ونیا نم

دایب تهب یراد عقوت تصانق لکیه نوا اب وت همولعم هگید =هلب نم

وش رضاح وشمگ = نینزان

میدوب هدرک شوخ اج نیشام یوت هدامآ رضاح

نننننننوج زارا هشیمه لثم و



ندوب هدموین

ندوب هدرک تس مه اب تفاثک رایماک و نینزان

منک تس نوشاهاب ندوب هتفگن نم هب ادرمان

ارچ وت ندزمان مهاب هک انوا هنوید اهر

ینک تس نوشاهاب یاوخیم

تساوخ ملد بوخ اووااا

بابرا هک مدرک هاگن نوریب هرجنپ زا

نییاپ دمآ اه هلپ زا تسب یم وشتعاس تشاد روط نومه

مرگیج مدب هرامش هلللللوا = تفگ دز توس داتفا بابرا هب شمشچ ات رایماک

شیش تسیب دص تاراپ

_____________________

تفگ درک یا هناتسم یدنخ بابرا =

؟؟؟؟ هن هک ارچ

رادرک ال داتفا هار رایماک و دش نیشام دش راوس بابرا

نفخ دوب هدز یپیت هی

یکشم نیج راولش هی راب ترپسا تک هی

دیفس نهاریپ هی اب

تنزدیم نوریب یایب یروطنیا یگمن وت سیان هخآ دمویم شهب یلیخ

مدنبب ای یدنبیم وتنهد اهر

مشچ

تتقد هک گنشق اااااا دایم یاهوب هی مدید

تسنودرم رطع یوب هی مدید مدرک

وب نیچمه مالمی خلت درس کنخ رطع هی



درک یم تسم مدا شیپ دوب وب شوخ اعقاو تشاد یاه

هصاخ نامر نیا یشب شرطع تسم ورای لغب وت تسین رارق هک هشیمه ) )

اضف دربیم مدآ رطع نوا یوب

هیک ملا رطع مینیبب دیاب بوخ

ارطع نیا زا نم نوچ تسین نم ملا اعطق

نینزان نوچ تسین منینزان ملا مرادن

هنزب هنادرم رطع هدشن اج هباج شخم هک

رایماک بابرا هنوم یم سپ

سپ هنزیم نیریش رطع هشیمه هک مرایماک

بابرا هنوم یم

هگید بابرا ارب لک لقع هد

وب شوخ هچ

مدرک مرو رود هب یهاگن درک فقوت نیشام

میناروتسر هی یولج مدید

تفه تسیب دص تاراپ

________________

دراو مه هنوش هب هنوش مه تسد هب تسد رایماک و یزان میدش هدایپ نیشام زا

ندش ناروتسر

مه هنوش هب هنوش نابابرا نم

دوب یکیش ناروتسر یلیخ میدش دراو

دوب یا هشیش دنلب هیاپ یاناویل زا شفقس
دوب یپوت یاج یلیخ هنیا زا شاراویدو

میتسشن هرفن راهچ زیم رس میتفر

مدرک یم هاگن مرو رود متشاد یروطنیمه

راین رد یزاب دیدپدیدن ردقنا = تفگ مشوگ رد مورآ بابرا هک



هچ وت هب هشا هنن ملا راگنا شششششیا

زیم رس دمآ نوسراگ

دیدما شوخ یلیخ اقآ =سالم نوسراگ

دیراد لیم یچ

یگشیمه نومه = بابرا

امدآ نیا زا دایم مدب ردقنآ هاو هاو

اجنیا میایم هشیمه ام نگب ناوخیم ثمال

هجوج =نم رایماک

هجوج منم = نینزان

اراک تیلغت یاه تفاثک

مروخیم کیلشیش نم=نم

هنکیم ماگن بجعت اب هراد بابرا مدید

یدیدن مدآ هیچ

امتح = نوسراگ

تفر

یدیرخ ای دیکیرش زونه ور اجنیا بابرا = نینزان

مدیرخ وشمهس مداد شلوپ =هن بابرا

دعب هرذگب هقیقد ود رازب میرک اتسا هد

نک نامناسکی کاخ اب

تشه تسیب دص تاراپ

_________________

مدرک هاگن فرطنآ فرطنیا مکی

دش شادیپ قلعم بجع نیا یکی وهی



ینک یم راک یچ اجنیا وت رایماک رسپ یاو = هرسپ

دینک یم راک یچ اجنیا امش شواچ اقآ سالم هب =هب رایماک

نوریب میدما اه هچب =اب شواچ

؟؟؟؟ ناج رایماک دینک یمن یفرعم = بابرا

هرود تسود نیرتهب شواچ نوشیا = رایماک

ناج زارا = تفگ درک هراشا بابرا هب دعب نوشیا ناج شواچ ، نم هاگشناد

مدرمان نینزان = داد همادا درک هراشا نینزان هب

نینزان تسود ناج اهر = تفگ درک هراشا نم هب

داد تسد بابرا اب دز دنخبل هنابدوم یلیخ هرسپ

نوتمدید مدش حلا شوخ یلیخ = شواچ

دندرک فیرعت امش زا یلیخ ناج رایماک

نراد فطل یلیخ ناج رایماک = بابرا

ناوج یاه موناخ متخبشوخ = شواچ

شواچ اقآ نینچمه = نینزان

روط نیمه نم=نم

نیشب اجنیا =ایب رایماک

تسشن دروآ وش یلدنص عیرس هک دوب رظتنم راگنا شواچ

اجنیا دروآ مشواچ اقآ نیا یاذغ دروآ ادغ نوسراگ

هداد شرافس کیلشیش مبابرا مدید مدرک تقد

کشرز

ریما ))

مدش اباب قاتا دراو هلجع اب



نزب رد متفگن تهب راب دص = اباب

هزارا شیپ اهر نم=اباب

هنک یم راک یچ نوا شیپ اهر یچ = اباب

نناروتسر ندروا ربخ اه هچب نم=االن
ینومهم وت هدرک یفرعم شرتخد تسود نوا زارا مدینش

نایدسا

ااااااهر هش یمن مرواب = اباب

هن تسیب دص تاراپ

_______________________

تفگ دز دنخبل دش دنلب شاج زا اباب
هسرب شیگشحاف هب هنوتب ات درک رارف هنوخ زا زیچ همه یب هرتخد نوا اهر =

یسانشیم زارا رتهب تدوخ وت =اباب ریما
هگنلیم شاج هی هیضق نیا هنک یمن هاگن یتح ینوبایخ یارتخد هب هک ینودیم
منوا یا هداس ردقچ وت نم رسپ = اباب
وشدوخ مدیاش هنک رخ زارا هتسنوت یرگ هوشع هچاپ هنودیم ادخ اضر نوا هگنل هیکی

هدرک جارح

اهر اباب یلو = ریما .......

هتساو نم یور وت دش ثعاب وت یاه یراد فرط نیمه وگن یچیه = اباب
داد یم شتباب یبوخ لوپ قودص خیش هنرگو .

یاه هدنورپ نوا هنوخ ورب = اباب
رایب تاناریمش یاه غاب

اهر

مدق یمک ات کراپ یوت میتفر اذغ دعب
دما ام اب راگزور یاه هنک نوا زا مشواچ هرسپ نیا مینزب

؟؟ هشگرم هچ هگید نیا منودیمن زوغ باال زوغ هدش مبابرا نیا !

مچب هرادن یناور لداعت هدرک مخا روطنیمه هدمآ هرسپ نیا هک یعقوم زا

میزان نم نتفریم نتفریم بابرا زا رت ولج ولج نتشداد مشواچ رایماک دوب ام یولج بابرا
میدوب بابرا رس تشپ

تصرف نیرتهب االن مداتفا تارطاخ رتفد دای هک متفریم هار یزان هدنوش هب هدنوش متشاد
ملوضف نم اقآ متشادن یساورد ور هک مدوخ اب مش تحار یلوضف نیا رش زا ات دوب

؟؟؟؟ یزان نم=

=هلب نینزان !!!!!



مدرک ادیپ تارطاخ رتفد هی مدرک یم زیمت ور هنوخ باتک متشاد یتقو نم=نم
؟؟؟؟ هیک ملا ینودیم وت هدز فرح دارا و دازا مسا هب یاقآ زا هزانط مسا هب تموناخ ملا

پوت لثم یزان یامشچ متفگ ونیا ات
نوریب دز لا بتکسب

؟؟ هیک ملا ینودیم نم=حاال

هیک ملا منودیم =هرا نینزان

ینزیم فرح یمارگلت ارچ نم=ااا
هیک ملا

بابرا نامام لتم = نینزان

شتزرمایب ادخ یخا نم=

تسادنز نوا یلو = یزان

یییییییییییییییییییچ نم=

؟؟؟ هتچ ششششیه = نینزان

هدرم یتفگ وت یلو نم=
متفگ غورد نک رکف = نینزان

؟ تساجک نم=االن
بابرا مدید دایمن ارچ
شدید هریمن بابرا ارچ

؟ هتدای ینومهم بشنوا = یزان
بوخ نم=هرا
کیش یلیخ موناخ =هی نینزان
دوب دازا شمسا هک یاقآ هی اب
راتفر بوخ نوشاهاب ال صا بابرا
هتدای درکن

؟؟؟؟ بوخ نم=هرا

دوب بابرا نامام هموناخ نوا = نینزان

؟؟؟ یگیم یچ نم=

هنایم بابرا نومه رطاخ هب هدرک جاودزا بابرا یومع اب هک هشنامام نوا نک رواب = نینزان
هرادن اه نوا اب یبوخ
هراد یطبر هچ بابرا هب نم=ااو
هراد جاودزا قح منامام

بابرا نامام یلو بوخ =هرآ نینزان

هدرک جاودزا شومع اب هریمب بابرا یاباب هکنیا لبق



یس دص تاراپ

____________________

ینعی مرس هب کاخ ییه نم=
هتشاد هطبار شومع اب یلو هدرک جاودزا بابرا یاباب اب

قشاع طقف زانط هیفرح هچ نیا هن سیه = تفگ تشاذگ منهد ور وشتسد مخا اب نینزان
نیمه هدوب
تفر یزان درک ادص یزان رایماک .

منک یم کرد و ممهفیم منکیم ساسحا ارچ هدوب قشاع

هار و دوب نییاپ مرس یروجنومه ینک یم کرد وت یگیم ترپ ترچ اباب ورب
یکی هب مدروخ هک متفر یم

مدید شواچ هرسپ نیا هک مدرک هاگن باالر دروآ مرس
موناخ اهر دیشخبب = شواچ
دوبن مساوه نم هدنمرش هن نم=هن
میدش مدق مه مه اب

مینزب فرح مه اب رت یمیمص یمک مینوتیم = شواچ

نم هب یدیبسچ هکاالن رت یمیمص نیا زا کدرم هخا

؟؟ دیامرفب هتبلا نم=

؟؟ دینوخ یم سرد یتشر هچ امش = شواچ
،

سناسیل قوف نم=نم

؟؟ هنک یم راک هچ نوت ردپ = شواچ

لوضف هچ وت هب

مداد تسد زا ومداوناخ هنافساتم نم=نم

کی یس تاراپ

___________________

منک تحاران رامش متساوخ یمن دیشخبب هدنمرش یاو = شواچ

میایب رانک شاهاب دیاب و هتقیقح هی نیا نم=هن

دیشخبب هدنمرش مزاب = شواچ

هیفرح هچ نیا نم=
؟؟ نیرادن یچ ردارب رهاوخ = شواچ
هخآ هچ وت هب

مرادن ردارب رهاوخ ریخ نم=



یلا ع هچ = هرسپ

؟؟؟ مناج نم=
رخ منم تدوخ نوج .هرآ فیح هچ هک دوب نیا مروظنم دیشخبب = شواچ

نیایب نوریب یگدنز یتخاون کی نیا زا دیرادن دصق امش موناخ اهر = شواچ

نرادن تسود عفال =هن بابرا
دیربب نوتفیرشت مامش هرتهب
میدرگرب میاوخ یم اهر

نیا رش زا نم هکنیا رطاخ هب یلو دایمن مشوخ تزا هکنیا اب دیشک تفرگ ومتسد مدعب
منونمم یداد تاجن
شواچ زا ظفاحادخ دعب میتفر بابرا اب
میداتفا هار هنوخ تمس هب میدش نیشام راوس

درک یزاب رهش سوه نینزان هار وت هک

ود یس دص تاراپ
___________________

درک یم ساسحا مدا هک اه یزاب رهش نوا زا یزاب رهش هی ندرب ورام یجنران نوتاجاقآ
تشاد هاگتسد مد هکسب هخآ االمت نیشام رهش طسو

ریگب رجنر طیلب ورب رایماک = بابرا

نم هنودیم روعشیب تفاثک رجنر یچ
مسرتیم رجنر زا

زا وت هنودیم اجک زا نوا وگن ترچ اهر
یسرت یم رجنر

هک هربب تساوخ رایماک
ههههههن نم=

مزیزع هن یچ هتچ اهر = نینزان
میرب ... میرب مگیم هزیچ نم=
هیچ رجنر میشراوس هگید زیچ هی

یسرتیم هنکن = تفگ یناطیش هفایق اب بابرا
مدما ایند هب رجنر وت نم اباب هن نم یچ نم=
هدمآ ایند هب رجنر وت یک یتفگ دوب یچ هگید نیا خا

ریگب طیلب ورب رایماک سپ = بابرا

هکنیا هساو بابرا مراد رمع ات هر یم موربا هک ریگب طیلب هرب نیا هگا ایادخ
؟ منکب یطلغ هچ حاال هنک یم مرخسم مسرت یم رجنر زا

هشدوخ خا تشحو لنوت هب دروخ ممشچ هک مدرک هاگن فرطنا فرطنیا یمک .

؟؟؟ تشحو لنوت میرب نم=

ندرک هفلس هب درک عورش بابرا متفگ نیا .ات

ریگب طیلب رجنر نومه هن =هن بابرا



تشحو لنوت زا یسرت یم بابرا خا خا
ااااااهاهاه متسین اهر مدربن روت هگا نم

یسرت یم نم=وت
هتفگ یک هن =هن بابرا
یسرت یم تشحو لنوت زا نم=وت
مسرت یمن =هن بابرا
یسرتیم نم=

مسرت یمن = بابرا
یییسرتیم نم=

ممسرت ییییمن = بابرا

یسرت یم منود یم هکنم نم=
مینک یراک هی =ایب بابرا

؟ هروطچ رجنر یایب دیاب ماوت تشحو لنوت مایم وت اب نم

مسرت یم رجنر زا گس لثم هکنیا اب
دیزریم بابرا ندرک عیاعض هساو یلو
هلوبق نم=

ریگب تشحو لنوت طیلب ورب رایماک = بابرا

مریگ یم امش هساو نرت میریم یزان =نم رایماک

عشاب = بابرا

هس یس دص تاراپ
____________________

تشگرب اه طیلب اب رایماک
میتسشن یلدنص یور میتفر بابرا نم

دش لنوت دراو راطق و

هتسشن مرانک هک یسک تمس تفر مهاگن ارچ منود یمن دش شخپ هناقشاع تی ال گنها هی
دوب
درک یم هاگن نم هب تشاد منوا بجعت لا مک ابو مدرک شهاگن

تشادن یسح چیه شامشچ
یگشیمه تنطیش هن

اتقو یضعب یدرس هن
قوشو قرب هن
یمرگ هن
ترفن هنو

هصاخ بابرا هک شدوخ لثم دوب صاخ شامشچ
منک یم رکف یچ هب مراد همهفب درکیم یعس دوجو مامت اب تشاد راگنا
مدرک ماه هنوگ تسوپ یمرگ ساسحا
مریگب شامشچ زا مامشچ متساوخ

دوش یمن ینعی تشاز یمن شامشچ یلو

متساوخ یمن نم مدیاش



دمآ رتخد هی غیج وهی هک میدرک یم هاگن مه هب میتشاد روطنیمه
شزا هک هلک هی لنوت فقس زا مدعب

دش نزیوآ درک یم هکچ نوخ

نودب زونه نوا بابرا هب داتفا مهاگن هک مدیشک یم غیج متشاد نم ندیشک غیج همه
درک یم هاگن نم هب یلمعلا سکع چیه

رس زاباالی گرزب یقرب هرآ هی مدعب دما یکانتشحو یادص هی هعفدنیا
تاولص منزن هتکس ایدخ دش در نوم

زاباال گرزب توبکنع هی هک میتفریم ولج هب تعرس مامت اب میتشاد یروطنیمه
دندز یم غیج یروجنیمه مدرم دش نوزیوا
بابرا تمس متشگرب

همدا نم ناج همدا نیا ایادخ
نننننم ارچ ههههههههعهههخا
دندوب هتسشن سکلیر یلیخ بابرا
دندرک یم هاگن اجنیا لگشوخ تادوجوم هب دنتشاد

هندرک رکف یاج تشحو لنوت هخآ
هرکف وت تخس دوب مولعم شفایق زا
هسرتب مکی مدروآ ونیا تخبدب نم ایب

هنک یم رکف نم ارب هراد نیا مدنخب شهب

میدمآ لنوت زا تشحو لنوت نتفر هک تلم ندز هتکس رود هی دعبداقا
تسا کیدزن تگرم اهر ووا
رجنر میرب دیاب االن

نک حالل یدید یبوخ یدب راگزور یه یه

ترظن رجنر مسرب تسین یزاین = بابرا
نرت میرب هیچ

ممممممممممممممممممممممممممتقشاع یتسنودیم

راهچ یس دص تاراپ

_______________________

متسنودیم شلوا زا نم مارماب اباب
یتسین سنج دب ال صا وت هک

هزپب کیک تارب یهلا اهر

میتسشن هاگیاج یوت طیلب دیرخ دعب میداتفا هار نرت تمس هب

تکرح هب درک عورش نرت مک مک
هب درک طوقس وهی دعب درک تکرح باال تمس هب تعرس مامت اب نرت دش دنلب متلم غیج و
نییاپ تمس

مامتاب مدرک زاب ومنهد ریگ وج هک منم
مدیشک غیج مناوت

غغغغغغغییییییییییییییییییییییییییییج



مشوگ دز=خا داد دنلب یادص ای بابرا
ینز یم غیج ارچ هتچ

؟ ؟؟؟ ییییچ = داد اب نم

هروخ یمن رب یاج هب هک تیذا مکی بوخ یلو دوب هتفگ یچ مدوب هدینش

ینزیم غیج ارچ مگیم = بابرا
یییچ هسر یمن تادص نم=

درک مهب کوکشم هاگن هی بابرا
دیمهف اجک زا اباب هن هدیمهف هنکن ووووا

دعب دز رانک ومیرسور زا یمک مشوگ رانک دروا وشلک بابرا
درد تولگ نزن غیج = تفگ مورآ یلیخ
هریگ یم

جنپ یس دص تاراپ

_______________________

یتنعل قافتا نوا مامت دروخیم مولگ و منوگ هب شمرگ یاه سفن یتقو
تفرگ نوج مامشچ یولج
تشاد قرف نومسا ات نیمز سفن نوا اب سفن نیا یلو

دوب مکنخ حلا نیا رد یلو دوب مرگ هکنیا اب سفن نیا

ومتسوپ دوب مرگ اه سفن نوا اما اما
ینوراب بش نوا تارطاخ دنزوس یم

بش نوا هب تنعل نم هب تنعل

بابرا ....هب هب تنعل

زا دنت دنت ماکشا ریما هب تنعل هن هن
دموی یم نییاپ مامشچ
مدوب هدرک کاخ ور تنعل بش نوا نم نم ایدخ
دما مدای هرابود ارچ

؟؟؟ اهر = بابرا

مدرک کاپ ناکشا دنت متروص تمس مدرب ومتسد

ینک یم هیرگ یراد ااهر = بابرا
؟؟ ارچ

هکنیا زا مدش لا حشوخ ردقچ نم دش فقوتم نرت عقوم نومه

دروخ مدرد هب میکرخ سناش رابی

یجروخ تمس هب مدش هدایپ نرت زا
متفر یزاب رهش



اتساو دش تچ اهر = بابرا
نایب نینزان رایماک نک ربص اهر
ااااهر

شتمس متشگرب دیشک ومتسد بابرا

؟ هدش یچ = بابرا

باال دروآ مرس منوچ ریز تشاذگ و شتسد بابرا

؟؟؟ موناخ اهر هدش یایرد تامشچ ارچ = بابرا
یدش تحاران ارچ یگب یاوخ یمن
راک رطاخ هب هنکن ..........

هدب همادا متشاذن

طقف طقف تسین یزیچ نم=
مداتفا مداوناخ ....دای هزیچ

روطنومه تفر نیشام تمس هب بابرا
متمس تشگرب دشیم نیشام راوس هک

نگ یمن غورد تقوچیه اهمشچ = تفگ

دوب هدش ور متسد هکنیا زا دش خرس ماه هنوگ

شیش یس دص تاراپ

_______________________

مدیشک یم تلا جخ تسشن نیشام یوت بابرا
ندمآ رایماک نینزان هقیقد دنچ دعب نیشام وت مرب

میدش نیشام راوس رایماک نینزان اب

هداتفا یقافتا هی دوب هدیمهف نینزان دوب هتسشن نومرف تشپ شدوخ بابرا

اوعد بابرا اب هدش یزیچ اهر = نینزان
یدرک

هدشن یزیچ هن نم=هن

تفگن یزیچ یلو درکن رواب هکنیا اب

شواچ رایماک تسود نیا اهر = نینزان
هنزب فرح وت اب تساوخیم هدمآ ششوخ وت .زا

هیکت هرجنپ هشیش هب مرس متفگن یزیچ
تفگن یزیچ هگید منینزان مداد
دندوب یضار توکس نیا زا همه و دوب توکس نیشام یوت

مدرک یم رکف روطنیا نم مدیاش



دوبن بوخ ال صا حملا
دندرک یم دروخرب هشیش هب ناراب یاه هناد مدرک نوریب هب یهاگن

ناتسد یارب ملد ردقچ شاوی و مورآ
شنابرهم شوغا یارب دوب هدش گنت مردام

مدرک رکف هتشذگ بوخ تارطاخ هب متسب ماهمشچ

مدش یمن گرزب تقوچیه کشاک
دیسر منهذ هب مراکفا ناماس هبان عاضوا نارد هک دوب یا هلمج اهنت

زاب مامشچ یتقو درک فقوت نیشام
میدوب ترامع طایح لخاد مدرک

میتفر ترامع لخاد هب نینزان نم
ندموین رایماک بابرا یلو

تفه یس تاراپ

____________________

مدروا رد ماه سابل هکنیا دعب متفرگ شیپ رد ار قاتا هار دوب راجفنا ده رد مرس

متسب مامشچ مدرک ترپ تخت یور ومدوخ .

زا یلو دوب بش دنچ تعاس منود یمن
مدشاپ باوخ زا دایز یگنشت

مراز یمن مرس باال بآ ناویل هی دایز یلبنت رطاخ هب هشیمه هک منم
فففففا

ندروخ دعب مدیسر هنوخ زپشآ هب اه هلپ ندرک یط دعب نوریب مدمآ قاتا زا
بآ ناویل ود

متفر اه هلپ تمس هب مدمآ نوریب هنوخزپشآ زا

لوضف هک ما هدنب دموی یم باال هقبط زا یمهفمان یاه ادص قاتا هب نتفر لبق اما

زا ادص مداتفا هار باال هقبط تمس هب
دوبن عضاو یلیخ ادص مزونه یلو رد هب مدنوپسچ ومشوگ دوب بابرا قاتا

دموی یمن بوخ ادص مزاب مدنوپسچ یم رد هب رتشیب ومشوگ یچره
لخاد هب یهاگن دیلک خاروس یوت زا
دوبن یچیه مدرک قاتا

دوبن یزیچ مدرک قاتا لک هب یهاگن مدش قاتا لخاد مدنوخرچ رد هریگتسد مورآ ااااااو

هدروخ یاج هب مرس تشحو لنوت ای نرت وت منک رکف

هک هار هی ینیمز ریز هار هی هب دروخ ممشچ هک نوریب مایب قاتا زا متساوخ
دروخ یم هلپ نیمز ریز هب قاتا فک زا



دعب مدش دراو مورآ دمویم موهفمان یاه ادص اجنوا زا هچیرد باالی متفر
دوب هدش هتخاس بوچ زا هک دوب ور هار هی اه هلپ ندرک یط

هدش بصن یبآ یاه غارچ ور هار فرط ود دوب هدش هتخاس بوچ زا اجنوا لک شتعیقاو
طیحم نوا یمک دوب

دوب هدرک کانسرت

ونایپ یادص دوب هدش رت هعضاو ادص حاال متفر قاتا تمس هب دوب قاتا هی ور هار رخآ
مدیشک یمرس قاتا لخاد هب هنوقشاع مورآ گنیر هی دوب

دوب هتسشن دیفس ونایپ هی تشپ یکی
تخاون یم گنیر نوا تشاد
یاوهق قاتا هی متخادنا قاتا هب یهاگن

دوب هدش هتخاس بوچ زا هک

باذج یلیخ یاقآ هی یاه سکع زا دوب رپ اهراوید یور
دروخ یم شهب 30 دوب بابرا هب هیبش یلیخ شفایق هشاب

سکع زا دوبرپ هک یاهراویدرد اب دوب ونایپ هی طقف قاتا یوت

وت =ایب بابرا

تشه یس دص تاراپ

__________________________

لوضف نیا رس رخآ اهر یدید ییییه
داد داب هب وت رس تایزاب

داب رب دهد یم زبس رس خرس نابز نگیم هک االهن
؟؟ هراد یطبر هچ بوخ او

مریگب مرس هب یکاخ هچ منیبب دنبب وتنهد هکنیا شطبر
تدنگ نیا اب یریگب رس هب نتب دیاب وت االن

دش دنلب ونایپ تشپ زا بابرا مدش قاتا دراو
یدزیم لگشوخ گنیر نیا وت ییییاو

دوب هدش طبض یادص هپ هن هپ

؟؟؟ یدزیم ونایپ امش نم=
تسین مولعم =هرآ بابرا !!!!

درک ترخسم ، هطایح رد تشپ هشیمه هک هدراگیداب نومه نوج هب اهر

هاگن اه سکع هب متشاد یروطنومه
هنکن هلگشوخ ردقچ هیک نیا مدرک یم
هشاب ششداد هگا خا هبابرا شداد
منک یم شادیپ مگنس ریز زا هدش
شهب منوپسچیم ومدوخ

؟ مسرپب لا وس نم=هی



سرپب اتود = بابرا .

؟ هیک هلگشوخ اقآ نیا نم=

؟؟ هتفرگ وتمشچ هیچ = تفگ هدنخ اب بابرا

هیک منودب متساوخیم طقف اباب نم=هن

یلوضف عفر هساو = بابرا

یواکجنک عفر هساو ریخ نم=هن

منودیم =هلب بابرا
ینودیم هک هبوخ نم=

؟ مناج = تفگ مخا یمک باالاب تخادنا شوربا هی بابرا

نوتناج هشاب بال .نم=یب

مدوب قاتا طسو هک منم تفر رد تمس هب بابرا .

تمس تشگرب تسب قاتا رد بابرا

تازاجم نیریش ثحب رس میسر یم بوخ = بابرا

مناج نم=

بال یب نوتناج = تفگ تنطیش اب بابرا

ناها نم=
یدش مقاتا دراو یک هزاجا اب نلوا بوخ = بابرا

یتشاذگ اجنیا وتاپ یقح هچ =هب نمود

وت ایب یتفگ تدوخ مدوب هدشن قاتا دراو هکنم نم=ااا !!!

ینک یم ترپ هاچ وت نک ترپ وتدوخ هرایب متفگ نم ال صا = بابرا

هنکیم قرف هیضق تقو نوا هن بوخ نم=

ینم نوج تفلک ماوت و ماوت بابرا سیئر نم نوچ حلا ره =هب بابرا
هشب هیبنت دیاب

متفلک نم هتفگ هک سوتکاک هخآ یشب هتیل یشرت مسرتیم اااااا
هن یس دص تاراپمتسین ممدوخ تفلک نم

________________________

تشت یوت تسداب ترامع یاه مالهف مامت ادرف دیاب نوج تفلک = بابرا
یتفرگ یکوا یروشب تشت یوت تسد اب منک یم دیکات

مریگب مدش قفوم دیاش زادنب هگید راب هی متفرگن هن

تشت وت مالهف همه نیا نم اباب ورب
هناد هبنپ دنیب باوخ رد زارا ارمع



مد یمن ماجنا راک نیا نم=نم

ید یم ماجنا = بابرا

مد یمن ماجنا نم=

ورب حاالم هشابن یفرح مگید ید یم ماجنا = تفگ مکحت اب بابرا

روبجم متشاز یم ومگرم هپگ متفریم هگا یتسه گرم لا بند دش بوخ ایب هخآ ووووااگ
هدروخ تسکش رکشل نیا مروشب وراه مالهف لک ادرف مدوبن

تخت ور مدرک ترپ ومدوخ و مباوخ قاتا تمس متشگرب

هللا شیا یش میقع االه شیا ایادخ خا
مدوخ یهلا یشرت هب هشن ادیپ نز
مزاسب وت توبات مدوخ یاهتسد اب یهلا تقلح وت منکب مغلش هملباق .هی

خخخا ماپ یا مرس یا مرمک خا
مالهف گرزب دبس هدرگن رب هنک فداصت نیشام اب متفرگ درد رمک قح هب ایادخ
مدرک نهپ مدرب موب تشپ هب وراه

دوب هدش تسوپ تسوپ و دندوب هدش زمرق مدرک ماه تسد هب یهاگن شیرخا منیا شیخا

مدیفس و هدیشک یاهتسد رس هب بالی هچ هاگن نوتارب مریمب یهلا یییخا
هدما

متفر نییاپ هب دبس اب

مراد تراک ایب اااهر = نینزان

؟ هدش یچ مناج = نم

؟ یدرک رکف شواچ داهنشیپ بجار = نینزان

؟ مدوک نم=

داهنشیپ مروظنم دنبکا اهر =خا نینزان
نیش انشآ رتشیب هکنیا

نم مدعب دایمن مشوخ ازیچ روجنیا یتسود زا ال صا نم ینود یم رتهب هک وت یزان نم=
متفلک اجنیا

هیبوخ رسپ شواچ نک رکف رتشیب جاودزا نوا روظنم اهر = نینزان

تفر دعب

مدش هتسخ یرد هب رد یگراوآ نیا زا هگید مدرک لوبق دیاش هشاب جاودزا شداهنشیپ هگا



لهچ دص تاراپ

____________________

مگیم بابرا مدوخ تبسن بال هتبلا مدرک یم راک گس لثم متشاد

وهی هک مدرکیم یریگ درگ نمیشن سنلا تیصخش اب موناخ هی لثم متشاد اقآ هگید یچیه
دش ترامع دراو کیش یلیخ موناخ هی دش زاب رد

تمس مدید ودب ودب بابرا نامام مدیمهف مدرک شهاگن قیقد یتقو
هنوخ زپشآ
هداد اج شرتخد تسود اج نوا ینومهم هدما شراک تمدخ اب بابرا نمهفب هگا والاالن
هشیم دب یلیخ

درک مهاگن بجعت اب تشگرب نینزان هنوخ زپشآ وت مدیرپ

لثم مدش کرت هرهز اهر هاچ = نینزان
وت یرپ یم نج

هدما بابرا نامام موناخ زانط سیه نم=

؟؟ هنک یم راک یچ اجنیا نوا نم!!! ناج = نینزان

منودیمچ = نم

نوریب تفر هنوخزپشا زا درک زاب وشدنبشیپ عیرس نینزان

تکوش ))

دش دنلب رد یادص هک مدرکیم هعلا طم متشاد مدوب هتسشن مقاتا یوت

دییامرفب نم=

دش قاتا دراو درک زاب رد نینزان

نوج تکوش =سالم نینزان

مزیزع =سالم متفگ مدز دنخبل .

هنک تخبشوخ رایماک هنوتیم هک منئمطم نم و دوب یبوخ یلیخ رتخد نینزان

هدما موناخ زانط نوج تکوش = نینزان

داتفا متسد زا باتک
دیسر شتقو هزماب سپ

دعب 23 مهب زارا یاه رواب مامت رارق سلا
هزیرب

کی لهچ دص تاراپ

_________________

مدش جراخ مقاتا زا مدرک بترم ومسابل یمک مدش دنلب ماج زا



کنخ مالمی رطع دز یم رطع نومه زا مزونه مدمآ نییاپ اه هلپ زا
تشاد نت هب هایس مزونه

دش کشا رپ مامشچ متفرگ رارق شور هبور

مدرک شلغب مدرک زاب ماتسد

زانط نم=
دوب هدش گنت تارب ملد ردقچ ینودیم مزیزع مناج = زانط

دوب هدش گنت تارب نم لد نم=

نوریب مدمآ متخانش یم حاال ات هک ردام و نز نیرت راکادف لغب زا

؟؟؟ یتشگرب رید یلیخ نم=

ندرک مروبجم مدوب روبجم = زانط

دوب تخس یلیخ مریمب تارب یهلا 23نم= نوا رانک یگدنز سلا

مزارا هباالن دیزریم = زانط

زارا ) )

مدش هدایپ نیشام زا رایماک اب
مد بوخ مدرک حلا رسپ لویا = رایماک
یدیچ دازا

دایب شرس بالی هچ رارق هنود یمن زونه تخبدب نم=

میدش لخاد امو درک زاب ترامع رد رایماک

ییاجک منوج تکوش ....نم=

دیسام منهذ وت فرح نم تمس تشگرب دش دنلب شاج زا هک یسک ندید اب

هنک یم راک یچ اجنیا نوا .... نوا

مزارا =سالم زانط

ود لهچ تاراپ
________________

هداد هار نم هنوخ وت ونیا یک نم=
اجنیا زا نوریب ورب

هنزب فرح هدما ناج زانط شاب مورآ مزیزع زارا = تکوش

مرادن موناخ نیا اب یفرح نم نوریب هرب نم هنوخ زا وگب شهب نوج تکوش نم=



مدب حیضوت تارب دیاب نم نم تسین ینک یم رکف وت هک روط نوا مزارا = زانط

23نم= ناه یا دب حیضوت وزیچ رارق هگید نداد حیضوت مارب همه میگدنز زا سلا

....وت نکربص مرسپ زارا = زانط

نننننننننک ورف ترس وت ونیا متسین وت رسپ =نم داد اب نم

منک یم شهاوخ مینزب فرح رازب اما لوبق هشاب = زانط

وم دوخ یگتسخ اب مدوب هدش کالهف

لبم ور مدرک ترپ

ناه ینک وگ زاب وریچ یاوخیم نم=
متشاذگ مدوخ یاهتسد اب ور ماباب هک یزور نومه نم ومکیرات هتشذگ ای ونم خلت تارطاخ

مدرک شومارف ور زیچ مه ربق وت

نییاپ دمآ کشا هرطق هی زانط مشچ هشوگ زا

منزب فرح اهنت تاهاب ماوخیم = زانط
ینود یمن زونه وت ور ییازیچ هی

نتفر رایماک و نوج تکوش

تسشن مور هبور زانط

متسب نامشچ

دوب افرح نیا زا رت رورغم یلیخ تومع یلو متشاد تسود تومع = زانط
هناقمحا یزابجل هی رس یراگتساوخ دما یتقو تشاد تسود ونم تاباب

تاباب نم جاودزا دعب مدرک لوبق
جراخ تفر تومع
ردقنآ تردپ ومدوخ یگدنز هب مداد ومساوه مامت سپ مدوب راد رهوش نز هی بوخ منم
تسود تردپ هک یاراک مدرک یعس دمویم مدب مدوخ زا اتقو یهاگ هک دوب نوبرهم تردپ

مدب ماجنا ور هراد
متخپ یم وش عالهق دروم یاذغ
مدیشوپ یم وش عالهق دروم گنر

مداد یم ماجنا تشاد تسود تردپ هک یراک ره هص خال

شهب هگا هک دوب هدش گنر یب ردقنآ تومع هب عالمق تخاب گنر مک مک
تفرگ یم مادنخ مدوخ مدرک یم رکف
متشادن تسود وتردپ نم متخاب تردپ هب وملد مدید مدمآ مدوخ هب یتقو سلا کی دعب

دایز ینارگن زا دمویم رید شاراک رطاخ هب بش هی هگا مدوب شقشاع
مروخب اذغ متسنوت یمن یتح
تردپ هب نومجاودزا درگلا س تسرد
مشقشاع هک مدرک فارتعا



دعبو 7 شلیاوا داد نومهب ور وت ادخ هام
تشگرب دازا هکنیا ات دوب بوخ زیچ همه

هس لهچ تاراپ
______________

دوب هتفر یراک رفس هی هب تردپ هتفه نوا

دیسرپ وملا ح دز فرح ماهاب یداع یلیخ شلوا تفرگ سامت ترامع اب تومع حبص زور هی
ناروتسر هب درک متوعد مدعب

دوب مومع رسپ نوا بوخ
مدرک لوبق وشتوعد
متفر ناروتسر نوا هب زور نوا یادرف
دوب هدش رت هتسکش راگنا دوب هدرک رییغت یلیخ

راهن دعب درک راتفر بوخ یلیخ ماهاب
ولج دیشک شیپ سلا ود عوضوم مک مک
یراد تسود وتیگدنز دیسرپ زا
هرا متفگ

یتشادن تسود دارآ ال صا هک وت یروطچ تفگ

مشقشاع لو مرادن شسود االمن متفگ شهب

متسنوت یم ترفن مدز فرح نیا یتقو
منیبب شامشچ یوت یتحار هب

تشگ یمن رب نوا تقوچیه شاک
دوب هدنز نم یگدنز دوب هدنز تردپ تشگ یمن رب نوا هگا دیاش

یدرک یمن هاگن ترفن مشچ اب تردام هب دیاش وتو

منک جاودزا شاهاب مریگب طالق تردپ زا تساوخ نم زا نوا .... نوا

ششوگ وت منزب یلیس هک دوب نیا مداد ماجنا عقوم نوا هک یراک اهنت
متفگ شهب :

یشک یمن تلا جخ =وت

هنک جاودزا وت واب هریگب طالق تردارب زا هک ید یم داهنشیپ تردارب نز هب

متشاد تسود نم زانط نیبب = تفگ
یراد تسود نم ماوت

مداد یمن هلب دارا هب متشاد تسود هگا متشادن تسود تقو چیه دیاش نم نم=

نم یلو تردپ نوج هب درک مدیدهت
متفرگن یدج

نوریب مدز ناروتسر زاو

دربن مباوخ حبصدوخ ات بش نوا



هکنیا ات مدوب هدرک شومارف قافتا نوا لک هب نم دوب هتشذگ هیضق نوا زا یزور دنچ ......

راهچ لهچ دص تاراپ
________________________

نتفرگ سامت ماهاب ناتسرامیب زا زور هی
دوب هدرک فداصت تردپ

مدنوسر ناتسرامیب هب ومدوخ یروجچ ای روطچ زور نوا منود یمن

هب دمع زا نیشام نتفگ یم اه سیلپ هک روطنوا دوب بارخ یلیخ تردپ حلا
دوب هدرک رارف و هدز تردپ

دوب هدش مخز یلک مشتروص دوب هتسکش شیاهاپ زا یکی روطنیمه و شتسد هی دارآ

مدوب تردپ رس باالی حبص ات بشنوا دوب هتسکش وشرس
دمآ شوه هب تردپ شادرف

دز گنز هرابود تومع زور نوا یادرف

دوب نم ریصقت دارا فداصت = تفگو
تسین مولعم دعب هعفد نوچ یریگب طالق شزا هک هرتهب یراد شسود هگا
مزیزع هن ای هشاب سملا

مدرک یم باختنا ویکی مقشع و مدوخ نیب دیاب دوبن بوخ ال صا حملا ازور نوا

مدرک لوبق هکنیا ات

متفگ یم تردپ هب متشاد یتقو یمهف یم یچ وت
متشاد یلا ح هچ متسه هگید یسک قشاع
متشاد یلا ح هچ متفر ناتسرامیب زا مدرکن لغب یتح هک یتقو

دیخرچ یم مرس رود ترامع مامت
دوب هدروخ مهب المت داعم مامت

؟؟؟؟ یتفگن اباب هب ارچ نم=

متسنوت یمن دوب هدرک دیدهت دازا = زانط

یتشگنرب شگرم دعب ارچ نم=

شگرم دعب = تفگ دز یخلت دنخبل زانط
یدوب مدیما اهنت وت شگرم دعب مدش نومقشع هرمث ینابرق نم

متشادن شهب یساسحا چیه

یچیه دوب رفنتم هن متشاد شسود هن
شیگدنز مامت هک متشاد ور یمدآ ساسحا



نیگنس یلیخ دوب نیگنس مرس مدش دنلب ماج زا منود یمن

متفر اه هلپ تمس هب
مدرک یط راه هلپ یتخس هب

منک ترپ تخت یور ومدوخ متسنوت طقف

جنپ لهچ دص تاراپ

______________________

اهر

مدینش نوشاه فرح مامت مدوب هدش میاق نوتس تشپ نم
مریمب شارب یهلا هدوب هدیشک یتخس ردقچ موناخ زانط هراچیب
ناروخ ولت ولت دش دنلب شاج زا بابرا
تفر یم اهباال هلپ زا یتخس هب تفر اه هلپ تمس هب

مدش هعجاوم بیجع یا هنحص اب هک نوج تکوش و نینزان شیپ مرب ات متشگرب
دندرک یم هاگن سنلا هب نتشاد نینزان رس تشپ مرایماک نم رس تشپ نینزان

تسین یبوخ راک یلوضف دینودیم دیشک یمن تلا جخ امش اااو نم=
هک اعقاو

رفورکام هگیم گید هب گید =اااا نینزان

مدرک سنلا هب نوتس تشپ زا یهاگن متشگرب متفگ یزان هب شیا هی

ندز یم فرح مهاب تشاد دوب هتسشن موناخ زانط رانک نوج تکوش ووا

اباب نک شلو دوب منت اراکتمدخ یاسابل مدرک ماه سابل هب یهاگن

میدرک تکرح سنلا تمس هب میدمآ نوریب نوتس تشپ زا رایماکو یزان اب

نم=سالم

باال تخادنا شاهوربا زا یکی بجعت اب درک ماسابل هب یهاگن درک نم هب یهاگن موناخ زانط

تسه ناج اهر هلگشوخ موناخ نیا ناج زانط = تفگ دیدنخ نوج تکوش

زارا تسد زا ناما = تفگ دز دنخبل موناخ زانط

نیشب ملگ امرفب

منونمم یلیخ = متفگ مدز یدنخبل

نتسشن مه رانک مرایماک نینزان متسشن لبم یور
هشن شیزیچ مزارا تکوش = تفگ نوج تکوش تمس درک ور موناخ زانط

زانط هشیمن یزیچ = تفگ دز یدنخبل شمارآ اب نوج تکوش
هرادن المز یزیچ بابرا نیبب ورب ناج اهر = تفگ نم هب درک ور دعب



مدش دنلب ماج زا یرابجا دنخبل اب
وت هر یم هنک زیوآ قلح وشدوخ ای هنزب وشگر ثمال تسین هک رتخد هراد یطبر هچ نم هب
یم رب بوخ دوجوم نومه لثم شدعب هنوکشیم یدق هنیا هی هنزیم هرعن ات راهچ شقاتا

واال نوتشیپ هدرگ

یدق هنیا ندنوکش هب هسرب هچ هدیعب ما هرعن نومه نوتزانان رسپ نیا زا هتبلا

مداتسیا شقاتا رد یولج

دادن باوج یسک مدز رد هب هقت اتود
دوبن وگ خساپ سک مزاب مدز هگید یاتود
هشاب هدز وشگر اعقاو هنکن او مدز هگید یاتود
یلا خ قاتا زا ناما یلو قاتا وت مدیرپ اینوزاما هلثم مدرک زاب قاتا رد
دوب یلا خ یلا خ قاتا
دوبن مدرک زاب ییوشتسد رد دوبن مدرک زاب وشرد مومح تمس متفر مدرک رب رود هب یهاگن

هچ اب ینک یم زاب نوشرد یروطنیا وت دوب یم ییوشتسد ای مومح یوت هگا نک رکف اهر
یدش یم ور هب ور هنحص

اه سابل قاتا تمس متفر دوب هتفرگ ما هدنخ منیبب دوب رارق هک یزیچ زا
دوب شاج رس زیچمه مدرک زاب وشرد

دای منیب یم قاتا نیا تقو ره نم
متفوی یم کیتوب

دوبن مدرک هاگن متخت ریز متسب قاتا رد
هنک یم راکیچ تخت ریز دنبکا اهر هخآ

هباوخب تخت ریز هدرک سوه دیاش متفگ منودیمچ
تشپ هب نیز یهگ مزیزع

نیز هب تشپ یهگ

نوریب مدمآ شقاتا زا

دوبن متشگ ور اج همه نم=

مریگب شرامش اتساو = رایماک

هشوماخ تفگ هیناث دنچ دعب تفرگ بابرا هرامش رایماک

هتفر اجک ینعی = تفگ ینارگن اب موناخ زانط
زانط شابن نارگن = نوج تکوش

تساجک منود یم نم

؟؟؟ تساجک = ناج زانط

نوتسربق = نوج تکوش

هیخوش تقو االن نوج تکوش او



تساجک یچ = زانط !!!!!

دیشابن نارگن هدارا ربق =رس تفگ دز دنخبل نوج تکوش

شیش لهچ دص تاراپ
___________________________

هتفشآ عضو رسو یکاخ یاه سابل اب تشگرب بابرا تعاس دنچ دعب

میش یم نارگن ام یگیمن هنوید یدوب اجک = رایماک

زاب اهر شتنزب هنکن مگیم داتسا و شولج تفر موناخ زانط تمس هب فرح نودب بابرا
؟ هنک یم دنلب شردام ور تسد یک هخآ یتفگ ترچ زاب یتفگ ترچ
دش هکانسرت یلیخ نکب شعضو رس هب یهاگن ......

درک لغب موناخ زانط مکحم بابرا هک دوب هدشن مومت فرح زونه

دیسوب یم بابرا تروص رس درکیم هیرگ موناخ زانط
مشب تادف یهلا مزیزع مرسپ مرب تنوبرق یهلا = موناخ زانط 23 تلغب رابی متشاد وزرآ سلا
منک ......

تفر یم بابرا هقدص نوبرق یه تفگ یم رافرح نآ هیرگ اب مناخ زانط

رانک مدعب نوریب دمآ نوج زانط نومه هک شنامام لغب زا بابرا یگنشق هنحص هچ یخآ
نتسشن مه
مینیچب ماش تاکرادت ات میدشدنلب نینزان نم

منک توعد ماش یارب ور همه ات متفر سنلا تمس هب زیم ندیچ دعب

دز یم هقهق دنلب یادص اب تشاد بابرا
هدنخ یم هراد هرابود هک هبوخ ردقچ
هدروخ یقشع تسکش راگنا هدنخ یم هراد هرابود هک هبوخ هچ مگ یم نیچمه شاب ونم
مچب

هدنخ یم هراد سلا دنچ دعب

ماش دییامرفب نم=

نوشنوج رسپ نهد وت دوب زیم یور هک یزیچره زا موناخ زانط ماش زیم رس
نداد اج

میدرک عمج زیم تخبدب نینزان نیا نم سنلا نتفر هرابود هک مماش دعب

اهر = تفگ نینزان هک مدز یم فک وراه فرظ متشاد

؟؟؟ مناج نم=
هتساوخ و ترظن هدز گنز رایماک هب هرابود شواچ = نینزان

رشب نیا هیشیریس بجع نم=

شا هلک سپ هدز ادخ مدیاش منود یمن = نینزان

شتخت هی رایماک لثم منیا نم=هرا



همک

نزب فرح تسرد نم ناج زا رتزیزع رسمه اب وا =وا نینزان

هنک یم میراد فرط هچ موناخ هدیشرت نم=

یشاب هرمخ رکف دیاب یدش هتیل هگید هک وت ما هدیشرت نم بوخ = نینزان

دعب درک کاپ شتروص دیدنخ نینزان نینزان هنوگ هب مدیلا م ومیفک تسد هدنخ اب
سنلا تمس هب تشادرب ور هوهق ینیس
داتفا هار

تفه لهچ دص تاراپ

___________________________

مدرک زیمت ور هنوخ زپشآ مدیشک بآ وراه فرظ نینزان نتفر دعب

متخادنا هنوخزپشا تعاس هب یهاگن

تعاس ووا 1 متفر اه هلپ تمس هب هک مدوب هدش هتسخ ردقنآ دوب بش

ادص مدرک سنلا هب یهاگن اجنوا زا
ندیباوخ نتفر هنکن دموی یمن

مداد همادا مدوخ هار هب متخادنا باال وماه هدنوش

هی و یرتسکاخ ترش یت هی اب ماه سابل ندرک ضوع ندز کاوسم دعب مدش مقاتا دراو
داشگ یبآ کراولش

مدرک ترپ تخت یور ومدوخ

نوبرهم یامشچ و دنخبل نوا اب متروص یولج دمآ بابرا هفایق هک مدنبب مامشچ متساوخ
هراد تنطیش قرب . هشیمه هک

بابرا یامشچ مممممممممممناج
هدیرپ یتشاد هک ملقع هرز هی نومه وت منئمطم نم اهر هنوبرهم

متسب مامشچ و مداد نوکت وملک یمک
تشاذن شهاگن نوا اب بشنوا هص خال مامشچ یولج دمآ بابرا هرابود یلو
مباوخب نم

هب درک عورش منوگ ور تشاذگ وشتسد یکی هک دوب هدرب مباوخ دشیم یتعاس هی هزات
ندرک شزاون

هب درک عورش هرابود مداد نوکت وملک
ندرک شزاون

متفگ مدیشک منوگ هب یتسد

مدیباوخن حبص ات بشید ملو ااااا نم=



ارچ = تفگ ینوطیش یادص هی

زارا هب متشاد حبص ات بشید منود یمن = متفگ مدوب باوخ جیگ هک نم

مدرک یم رکف

؟؟؟ یچ هساو = تفگ تشاد هدنخ زا هیام هت هک یادص هی

ما هلک هب دوب هدز =الدب مداد باوج یدولآ باوخ یادص اب نم

بوخ = تفگ بابرا یادص وهی

شمادا = تفگ باال تخادنا شوربا تنطیش اب بابرا متسشن ماج رس خیس

ینک یم راکیچ نم قاتا وت وت نم=وت

یوت درک ورف شاتسد دش دنلب بابرا
امش رگ راک نم دینوخ بحاص امش منک رکف =واال تفگ شنکمرگ بیج

زانط نامام نوج تکوش نوشیسورع یرادیرخ نتفر رایماک نینزان
منک ترادیب مایب ندرک مروبجم
منیبب وگب =حاال تفگ دز یزیر کمشچ
یدرک یم رکف نم هب یتشاد یچ هساو

تشه لهچ دص تاراپ

_______________________

مدیم یتوس ردقنآ نم ارچ ااااااایادخ
نوریب دسرب نم قاتا زا افطل نم=

ومتمس تشگرب جورخ لبق یلو تفر رد تمس هب دش دنلب تخت ور زا کیش یلیخ بابرا
یرگیم یتشک باوخ یوت وت دعب هن هگرزب یدایز تترشیت منک رکف = تفگ
نوریب تفر رد زاو

شلک وت لقع وج هی ام بابرا زا منیا ایب
نیما . هدب شافش ادخ تسین

متساوخ تایلمع دعب متفر ییوشتسد تمس هب مدش اپ مباوخ تخر زا
مروشب هنیا وت ومتروص

مکحم ملک هک بقع مدیرپ سرت زا مهب دوب هدز لز هنییآ زا هقلخ بیجع دوجوم هی یلو
مرس تشپ راوید هب دروخ

تردپ رب یا خا خا مرس هب متفرگ ومتسد

مدرک هنییا هب یهاگن هرابود

ردقنیا ارچ هپ ممدوخ هکنیا ولپ کشرز



هدش کورچ ترشیت هدرک فپ زمرق یامشچ هدیلو ژ هتخیر مهب یاهوم مدش کانسرت

درک یم ماگن یروط نوا ارچ بابرا وگب تپ ماپ فک تفر موربا ییییییییییاو

تاولص هدرکن هتکس هبوخ

نییاپ متفر معضو رس ندرکزیمت دعب

زارا

مداتفا هار ترامع طایح تمس هب درک کراپ نیشام هدننار هکنیا دعب

فرح یاقآ هی اب تشاد هک اهر هب دروخ ممشچ هک مدش یم در ترامع طایح زا متشاد
دز یم

مدش رت کیدزن یمک

یطلغ هچ اجنیا نیا شواچ هکنیا ااااا
هنک یم

تمس هب ومهار مه وت تفر مامخا
مدرک جک انوا

هدموا مشوخ امش زا نم موناخ اهر = شواچ
مدنم عالهق نوتهبو

مشوخ امش زا نم هگیم مدرم سومان هب دایم سار سار ااا هکیدرم یدرک اجیب یلیخ وت
دایم

مرادن جاودزا دصق نم شواچ =اقا اهر

منکیم ربص نم بوخ = شواچ

ییاضر موناخ نم=

متمس تشگرب اهر

=سالم اهر

ترامع وت ورب نم=

یلو = اهر ......

ترامع یووووت ررررررب نم=

ترامع لخاد تفر نییاپ تخادنا و شرس اهر

دینز یم داد موناخ اهر رس یقح هچ هب امش زارا =اقآ شواچ

هنم ملا هک قح نیا نم=هب



مدعب تسین ایکاال سابل نوازارا اقآ دینک شوگ = شواچ
دش نوتادیپ وهی امش هک مدرک یم یراگتساخ نوشیا زا متشاد نم

؟؟ نیایم رتکیدزن مکی شواچ نم=اقا

دش کیدزن یمک شواچ

؟ دییامرفب = تفگ

تخرد هب مدیبوک متفرگ وشقی شتروص وت مدز مکحم باال مدرب ومتشم

هگید راب هی دینک شوگ امش نم=حاال
تمنیبب ییاضر موناخ رب رود
ساسح یلیخ هنوا ملا هک یاه زیچ یور زارا هتفگ تهب رایماک منک رکف مرگیم وتلا ح دعب
یتفین رد نم اب نک یعس رسپ اقآ سپ
ینعی نتشاد مشچ زارا یاه هتشاد هب هنم ملا لا مک مامت هرتخد نوا
شاب تدوخ بقارم سپ نم اب گنج

مداتفا هار ترامع تمس هب متشگرب

شواچ اقآ ریخ هب زور نم=

مدش ترامع دراو

هن لهچ دص تاراپ

______________________

دمآ متمس هب ودب ودب اهر

؟؟؟ شیدز ارچ = اهر

مدب حیضوت تهب دیاب = متفگو مه وت مدیشک رتشیب مامخا مممممممناج

درد دتسد منک رکف ینک اوعد شاهاب تشادن شزرا هخا = تفگ نییاپ تخادنا وشرس اهر
؟؟ هرا تفرگ

مدرک شهاگن درگ یامشچ اب
درک ماگن هدما رد هقدح زا یامشچ باالاب دروآ شرس ماهر دوخ

شنهد ور دیبوک مکحم وشتسد اهر

درک رارف دیشک غیج مدعب

یتفگ یچ مدینش نم یلو = متفگ دنلب مدز یدنلب هقهق

اهر

هتفرگ درد شتسد هک هچ وت هب ال صا یتفگ دوب یچ نیا اهر ترس وت کاخ



هب دز مکحم یلیخ هراد هانگ بوخ
شواچ هکیدرم نوا

مدش هنوخزپشآ دراو ال صا نک شلو
اه غرم ندرک خرس هب مدرک عورش

اجنیا زا تفر هگید نوج نیمیس یخا
هتبلا نوج تکوش بابرا منومیم نم شرهوش هنوخ هرب داوخیم ادرف سپ ادرف نینزان
یومع زا رارق مموناخ زانط
اجنیا دایب هریگب طالق بابرا

؟ ییاجک اهر = نینزان

ما هنوخزپشآ وت نم=نم

دمآ دیرخ زا رپ یاهتسد اب نینزان

مدب تنوشن ایب میتفرگ لگشوخ یازیچ یلک اهر یاو = نینزان

شادیرخ مامت قوشو قوز اب نینزان
دوب هدیرخ ماوتنام تسد هی و یسلجم سابل تسد هس ود داد نوشن
هتفرگ ملگشوخ یلیخ طالیی تس هی
شاه هقلح هارمه هب

هلگشوخ تاسابل ردقچ هزان یلیخ هگنشق هتس نیا ردقچ یزان ییییییاو نم=

متفرگ وت هساو منیا اهر = نینزان

مدرک نینزان تسد یوت تس هب یهاگن
مدرک نینزان هب یهاگن مدعب

یدرک دوب یراک هچ نیا نینزان = متفگ مخا اب

مدیرخ مدوخ لوپ اب ونیا اهر = نینزان
تسیده هی منیا ینم رهاوخ وت

دوب یابیز تس متفرگ تس دنخبل اب

هنوخ لیاسو دیرخ میرب بابرا و رایماک نینزان اب ادرف دش رارق ماش دعب

سابل هی هکنیا ات میتشگ یم لگشوخ سورع سابل هی لا بند تنرتنا وت میتشاد نینزان اب
ریگ مشچ لگشوخ سورع سابل هی میدرک ادیپ زان یلیخ

ایب رایماک رایماک = نینزان

دش قاتا دراو رایماک

=هلب رایماک

؟ هروطچ هسابل نیا = نینزان



هلگشوخ = تفگ دعب درک شهاگن یمک رایماک

دایم رتشیب اهر هب یلو = بابرا

دنوراخ شندرگ شرس تشپ درب وشتسد بابرا میدرک هاگن بابرا هب بجعت اب نومیات هس
مداد رظن هیچ بوخ = تفگ

هاجنپ دص تاراپ

________________________

ماپ خا ملد خا مبلق یاو هنزیم دنت مبلق ردقچ همرگ اوه ردقچ یاو
نک شلو هنک یم درد شاجک تاپ تلد وگن ترچ اهر

دمویم رتشیب نم هب هگیم تسار مدید مدرک سورع سابل هب یهاگن
دنبب ژ اراگ نوا اهر

هدن رظن ال صا وت مرظن =هب تفگ زارا تشپ دز رایماک

هنک یم روج مه اب ور هتخت رد بوخ ادخ هدنخ ریز ندز نینزان اب مدعب

نوریب تفر قاتا زا مخا اب زارا

ینک یم زارا زارا یه یدش خهلا رسپ هچ اهر وا

ناج بابرا وگب

نننننننننناج بابرا منوج یا

زارا

مدیشک ماهوم هب یتسد هتچ رسپ ههها

متسشن بات یور طایح یوت مداتفا هار طایح تمس هب

دوبن نم رایتخا رد و نم تسد هک مداد یم ماجنا یراتفر و اراک مدیمهف یمن ومدوخ حلا

عبنم مدرک یعس متسب مامشچ ندیمهفن هب مدوب هدز ومدوخ مدیمهفیم ومدوخ حلا مدیاش
منک ادیپ هدرک لوغشم ومرکف هک یزیچ نوا
یاوهق مشچ اتود زج هب زیچ چیه یلو
مدیسر یم هجیتن هب رتمک مدرک یم رکف رتشیب یچره مدرکن ادیپ

ره مزاب ال صا همچ نم نم بوخ مینک یم عورش لوا زا زارا اتساو مداد نوکت ومرس
یاوهق مشچ تفج هی زجب دشن مریگتسد یچیه مدرک یعس یچ

هدش یچ زارا هتچ ندز مدق هب مدرک عورش نییاپ مدمآ بات زا

ندز مدق هب مدرک عورش و مدیشک ماهوم هب یتسد هرابود

زارا هتگرم هچ = مدزداد هدش، یچ



قققققققشاع یمهف یم یدش قشاع ره دز=وت داد منورد زا رتدنلب یادص

کی هاجنپ دص تاراپ

_________________________

یدشن یتافارخ نیا زا رتشیب ات باوخب ورب وشاپ ترس هب هدز یروج دب زارا ووووا

هی نومه هب وتلد وت یمهف یم هتفر تلد وت ندیمهفن هب ینز ین وتدوخ یراد ارچ زارا ارچ
یداد یاوهق مشچ تفج

ناکما ال صا نم نوا ، اهر هب یگیم یچ
هرادن

هیبیجع زیچ هگم یدش قشاع وت هرادن ناکما ارچ

؟ منک راک یچ نم حاال بوخ بوخ

ندش قشاع هب هچ روت هخآ مباوخب منم رازب وتگرم هپک ورب

الق خا دب هچ او

اهر

تاراپ همادا

اهر

همرگ ردقچ خا مدیشک مینوشیپ هب یتسد نوریب متفر قاتا زا رایماک نینزان

مدرک زاب ور هرجنپ مدز رانک ور هدرپ ، منک زاب ور هرجنپ ات متفر مدرک ضوع و ماه سابل
بابرا هب دروخ ممشچ هک مدرگرب متساوخ

ندز مدق هب درک عورش هقیقد دنچ دعب دوب هتسشن بات یور

درک یم رکف یعوضوم هی بجار تشاد
شاهوم هب دیشک یم تسد هقیقد هب مد

هریگرد شدوخ اب یلیخ منک رکف وووا

تکرح نودب مدعب دیشک داد هعفدکی
دز لوز شولج هب

هانگ لگشوخ مه نوج مه افطل نک یگدیسر نیا راک هب رانک رازب نارامیب عیمج ایادخ ، ایب
هراد

ندز فرح شدوخ اب درک عورش هرابود هقیقد دنچ دعب

نم قاتا هرجنپ تمس تشگرب وهی
منک رارف دش یم عیاض هگید دوب هدید ونم نوچ



یشمارآ داد یم شمارآ مهب هک یسک هب ندرک هاگن هام ریز دوب گنشق ردقچ مدرک شهاگن
سنج زا

هک دوب یامشچ نوا ریگ رد منهذ مامت یلو متفر تخت تمس هب متخادنا ور هدرپ شیاسا
نتسه یگنر هچ منک فشک متسنوتن زونه

نس یوت هک یتقو زا دایم مدای 14 مداد تسد زا وم هداوناخ یگلا س
مدیدن شمارآ گنر هگید

هنوخ نیا یوت متشاذگ ماپ یتقو
مدرک سح شیاسا گنر شامدآ اب
سح شمارآ گنر داد ماه تنطیش باوج درک تنطیش ماپ هب اپ هک یبابرا دوجو اب یلو
مدرک

یدش هدامآ ااااااااااااااااااااهر = نینزان
مدش جراخ قاتا زا هب متسب ماه همکد عیرس

ود هاجنپ دص تاراپ

مدمآ نییاپ وراه هلپ دنت

دیدروا فیرشت هرخلب موناخ سورع =هب نینزان

هدنمرش دیشخبب نم=

دش رید هک ودب ودب = نینزان

میدش نیشام راوس میدز ترامع زا

متسشن شرس تشپ منم دوب هتسشن نومرف تشپ زارا

داتفا هار نیشام رایماک تشپ منینزان

تی ال گنها درک نشور طبض رایماک
دش شخپ یا هناقشاع

ب مرس یتقو مدرک سح ور یهاگن ینیگنس دش یم هتخاون هیفرح و ابیز یلیخ دوب ونایپ
مدش مشچ وت مشچ بابرا اب دروآ اال

هچ نیا یامشچ مدیمههفن نم شرخا شهب مدز لز منم درکیم مهاگن هنیا زا تشاد
هیگنر

یاوهق ، هیکشم ، هزبس ، هیسوط ،
دوب اگنر نیا زا یبیکرت راگنا یاروجی
کیک هگم اهر اباب ورب یاوهق الهی هی یکشم الهی هی زبس الهی هی یسوط الهی هی ثمال
نوا زا الهی هی نیا زا الهی هی یگنر



هفایق اب نینزان هک هدوب یچ منیبب ات متشگرب مدرک سح ماپ یوت یبیجع شزوس هی
مدعب مدرک تیور یناطیش
مدرک ماپ هب یهاگن .....

هتفرگ منینزان یاپ زا نفخ یلیخ نوکشیم هی موناخ هلب

یریگب نوکشیم مدرم زا ینوتن هگید هنزب لوات تاتسد اتود یهلا

یدوب رای تروص وحم هچ = تفگ مشوگ رد مورآ نینزان

هیگنر هچ شامشچ مدرک یم فشک متشاد اباب هفخ نم=

؟؟ هیگنر هچ شامشچ هچوت =هب نینزان
هن ای مسانشب مبابرا دیاب نم بوخ نم=او

نوج ارام شرخا نکن هاگن بابرا هب مردقنا هراد یطبر هچ اهر یگیم ترچ ارچ = نینزان
ینک یم گرم

هراد یطبر هچ یگیم ترچ یراد وت نم=حاال

یهاگن یمهف یم یزادنب هنیا هب هاگن =هی تفگ دنخبل اب نینزان

درکیم مهاگن زونه تشاد ایح یب هرسپ مرس هب کاخ اوا متخادنا هنیا هب

هتفرگ هابتشا هداج اب روت هتراغاز یلیخ تفایق هنکن اهر وا هفرطنوا هداج ملگ

ورپ هک منم

هتمس نوا هداج دیشخبب نم=

هفرطنیا نم هداج = تفگ درک یم مهاگن هنیا زا تشاد هک یروطنومه بابرا

دز لوز شور هب ور هب مدعب

شاب طلسم تدوخ هب نیرفا رت قیمع قیمع سفن اهر

مدادن نوکت رتمیلیم هی وملک ریسم نایاپ ات نییاپ متخادنا مرس هگید

تسکش شانوختسا قرت قرت مدرک دنلب و ملک یتقو داتسا نیشام هکنیا ات

میدش هدایپ ام درک کراپ نیشام بابرا

دوب گرزب دیرخ زکرم هی نومور هبور
مدرک تکرح دیرخ زکرم تمس هب نوبایخ منومرس تشپ

بابرا زا رت بقع مک نم نوشتشپ مبابرا ندوب ولج رایماک نینزان

مبنوجب مدوخ هب مدمآ ات دما یکانتشحو زمرت یادص وکی



مدش ترپ یکشم نو هی لخاد دش هدیشک یسک طسوت متسد

منزب داد متسنوت طقف

زززززززززززززززززززززززززارا = اهر

هس هاجنپ دص تاراپ

________________________

دیرب یم دیراد اجک نم دینک ملو غغغغغغیج نم=

کمک کمک

هتفرگ نم هک یرفنود و دوب هتسشن شرانک رفن هی و هدننار هی ندوب نو یوت رفن راهچ
دندوب

شتسد مکحم مدروآ نییاپ یمک مرس دوب هتفرگ ماتسد هک یسک تمس مدنودرگرب مرس
دیشک داد هک متفرگ زاگ
روعشیب هکدرم یفرط یک اب منک تیلا ح ات نک لو ناتسد تفاثک نم=

اهر = ادص

دز مادص هک یسک تمس متشگرب بجعت اب

ریما نم=

یدرک رییغت ردقچ = ریما

رت تریغ یب یدش رت فرش یب یدرک رییغت یلیخ ماوت نم=

درک مهاگن تشاد راجفنا تردق هظحل ره هک زمرق تروص اب ریما

زارا نم یتشاذگ جارح هب تدوخ ینوبایخ هی یدش هک یچ =وت تفگ دز یدنخزوپ ریما
هدش وت دنبیاپ هک یداد شهب یچ حاال ات هدوبن یرتخد چیه اب مسانش یم بوخ

تسد هک مکحم ردقنآ مدروا دورف شتروص یور مکحمو باال مدرب ومتسد دایز مشخ زا
دوب هتفرگ درد مدوخ

ونیا صوصخ هب ومزیچ همه یمهفیم مداد ومزیچ همه زارا هب نم=نم
ما هنیس هسف پچ تمس هب مدز تشم اب

یرایب شتسد هب یتسنوتن وت =هک مداد همادا مدرک هراشا مبلق هبو

هنزب ونم ات تفر باال ریما تسد

مدرک شهاگن راجزنا اب

مدیشچ روت دنبرمک معط نم یددرم االن ارچ یدرک دنلب نم ور تسد هک وت هیچ نم=



هزره دنبب ووووتنهد = ریما

دیشورفب برع هی هب نم یتساوخیم هک تزیچ همه هب یاباب نوا وت ای منم هزره نم=

مدرک هنوخ هب یهاگن درک فقوت نیشام

دوب تخرد راد شمه شفارطا هک دوب یوال هی

تفر هنوخ لخاد نو

راهچ هاجنپ دص تاراپ

___________________________

دعب دیاش مدیدن حلا هب ات ور هنوخ نیا یلو مدرک یگدنز نوشاهاب سلا دنچ هکنیا اب
ندیرخ نم نتفر

مرفنتم ما هکلب دای یمن مشوخ شزا ال صا مرانک دما ریما ندرک هدایپ ونم درک فقوت نو

دوب دراگیداب شرود ات رود هک تشاد یگرزب طایح

میدش یوال دوخ دراو میتشذگ طایح زا
هساوامش ندزد یم رامش یتقو نوچ مرادن دوب یروطچ مگب نوتساوح هکنیا حلا ال صا

دینک یم فیرعت سنویسارکد لدم ای شلبم سنج زا هیقب

هص خال

میدش نمیشن گرزب سنلا دراو یتقو

مدید مدرمان ییاد نومه ای ینایاش
3 مدوب ناما رد شاه تیذا رازآ زا هک دوب سلا

زارا یومعو نایدعسا هارمه هب

دوب هدش گنت تارب ملد ردقچ ینود یم ییاد لگ یدوب اجک مزیزع اهر هب =هب ینایاش

مسانش ین روت نم اباب ورب یلیخ یکیخ هرا

دمآ متمس هب دش دنلب شاج زا نایدسا
مینیب یم رگید مه تیعضو نیا یوتو یروطنیا هک مفساتم ناوج یوناب سالم =وا تفگ

یا هگید یاج متشاد تسود
مینک تاق مال رگید مه

مینکن تاق مال رگید مه هایس سلا دص ماوخ یم روخ کی

ااااااااه هنم ردارب رسپ دزمان نوا نک شیورد وتامشچ دیمح =وا تفگ درک یدنلب هدنخ دازا



دیشاب هتشاد مشچ هنوا ملا هک یازیچ هب دای یمن ششوخ ال صا زارا رت مهم نوا زا

نایدعسا

تاراپ همادا

______________________

سپ مشب خاش رس زارا اب مرادن تسود نم بوخ یلو نتسه ابیز یلیخ وناب نیا = نایدسا
دش فیح مگب دیاب مفسات لا مک اب

ناج دیمح روخن هصغ = تفگ دز نایدعسا رس تشپ هب ینایاش
منک یم روج تارب وشلگشوخ عنودی مدوخ

ییاد نیچمه تروص وت فوت

موس هقبط شربب = ینایاش

شقاتا هرادن ظافح اجنوا یلو = ریما

هدنز تقوچیه اعطق هنک رارف اجنوا زا داوخب هگا اما هتسرد = تفگ دز شدنچ دنخبل ینایاش
عسر یمن نوریب

مدیشک نوریب شتسد زا ومتسد مکحم هک تفرگ ومفتک ریز ریما

مایب هار منوت یم نم=

شرس تشپ نم داتفا هار دعب درک مهاگن یمک ریما

لخاد داد مله درک زاب راه قاتا زا یکی رد موس هقبط هب میدیسر مود هقبط زا نتشذگ دعب

نویح شوا نم=

دمآ متمس هب تینابصع اب ریما

مدوب نایدسا اب دوبن امش اب مدرک طلغ اقآ وووا

یمهف یم منوغاد نم اهر نیبب دز= داد تفرگ شتسد وت مکحم ومکف تینابصع اب ریما
ریت هی اب هک نکن یزاب نم باصعا اب سپ نوغاد

ومدوخ ریت هی اب منک یم خالص روت
یدیمهف دز داد رت دنلب مدرک شهاگن طقف متفگن یچیه ؟ یدیمهف



مدب نوکت و ملک مدش روبجم مداد یم تسد زا کف و ماشوگ متشاد نوچ

شاب اعمطم هرب یم روگ هب زارا روت نتشاد = ریما

جنپ هاجنپ تاراپ

_____________________

اباب هگیم ترچ

درک ش لفق مدعب تسب رد نوریب تفر قاتا زا ریما

مدرک هاگن نییاپ هب هرجنپ زا گرزب یاه هرجنپ اب تشاد تخت هی طقف قاتا

مدش یم طقس اجرد مدیرپ یم رگا اعطق تشاد افترا یلیخ ووووا

مدرک یم رکف هتفیب مارب یقافتا هچ رارق هکنیا هب تخت ور متسشن سپ

هنک یم ادیپ نم زارا ینعی

ادیپ دیاب روت زارا ارچ اهر

نم هکنیا هساو هک نوچ نوچ بوخ بوخ

ینود یمن متدوخ موناخ اهر یدید

مریگب منادجو اب یسامت هی دیاب نم لقع یاقآ رانک ورب

تشاد رو ویشوگ نادجو هرخلب دروخ قوب اتراهچ

؟؟؟ هرذگیم شوخ یبوخ نوج نادجو سالم نم=ولا

هیلا حاب یاج یلیخ متسه سونقق لحاوس االن یلا خ امش یاج = نادجو

؟؟؟؟ میراد سونقق لحاوس ناتسود

مدینشن شمسا حاال واالات
میراد یرت مهم هیضق االن نک شلو

مراد لا وس اتدنچ ناج نادجو نم=

ملگ امرفب مها مها = نادجو

ما هنادنم وربا یگدنز نایاپ منک رکف نیبب هداتفا یبلا ج یاقافتا یدوبن یتقودنچ نم=
هشیم مرگ اوه هنزیم دنت دنت مبلق دایم مشوخ یکی نلکدا یوب زا هی زور دنچ نوچ تسه
هدیم مهب شمارآ منیبیم ویکی ....

؟؟؟ یشیم یروطنیا ینیبیم هک یصاخ صخش روطنیا =هک نادجو



نم=هرا

؟؟ یک = نادجو

بابرا نم=

؟؟ هیک بابرا = نادجو

هزارا مروظنم نم=او

؟ ؟؟ هیک زارا = نادجو

هلیطعت تخم نوج نادجو نم=
ینامام رسپ نومه دوب رادلوپ یلیخ هید مینک راک شنوخ میدمآ مه اب هک نومه اباب
هرگیج

ینک یم راک اجنوا زونه غورد = نادجو

مها نم=

یشاب هدش باوخ نتراک دیاب االن مدرک رکف = نادجو

؟ ارچ نم=

تدنبکا خم نوا اب وت هخآ = نادجو
همه هب کیربت مدوخ هب کیربت وت هب کیربت منک یم راختفا وت هب نم اهر هشیمن مرواب

مینتفر نادجو نم=

نیمه یدش قشاع طقف وت وت اهر نیبب = نادجو

مدش یک قشاع نم ییییییییییچ نم=
هرادن ناکما نیا هنن مدش زارا قشاع نم زارا یاو

هیبوخ زیچ یلیخ قشع مدرک یط ور هصرپ نیا نم اهر نیبب = نادجو

یدش قشاع ماوت یچ نم=

مها = نادجو

یمک دیاب نم وت ورب بوخ ناها نم=
مشاب اهنت

مدرک عطق سامت هکنیا دعب

هدنخ زا مدیشک یم رخآ یاسفن متشاد هگید هدنخ ریز مدز یقپ
مدش زارا قشاع نم نک رکف رکف مرازب ملد یاجک نیا ایادخ

دیدنخ هب مدرک عورش هرابود



نییاپ مدش ترپ تخت ور زا دایز هدنخ زا

زارا

نیدرگب مزاب = دیشک داد تینابصع اب
ادیپ یمهف یم دینک شادیپ دیدرگب ناریا لک هن هن نیدریگب نارهت لک

نابرق مشچ .. مشچ = ییادزم

هدرک تأرج هک یسک مشک یم شیتا هب راوید هب مدیبوک ومتشم مشخ اب

هدزدب ونم یاهر

دش قاتا دراو رایماک

یتسین کوکشم یسک هب تدوخ وت مدرپس سیلپ =هب رایماک

؟؟؟ یک یک نک رکف زارا نک کف

مکوکشم رفن راهچ هب ارچ نم=

ینایاش = یلوا
دازآ = یمود
شواچ = یموس
نایدسا = یمراهچ

ننک شادیپ مارب دیاب هشاب انیا بقارم یتسرف یم رفن راهچ = رایماک

شاب دوز

شیش هاجنپ دص تاراپ

______________________

مدرک یم رتم قاتا متشاد یگ ابکالهف
رایماک دش یچ یچ نم= لخاد دمآ رایماک هک

ترفاسم هب نوشات هس ینایاش دازا نایدسا تسین نوا راک نوچ نک فذخ شواچ = رایماک
دنتفر

؟؟ اجک نم=

منود یمن = رایماک

؟؟ هتفر منوا یچ ریما نم=

هشردپ تکرش یوت هتفرن نتفگ =هن رایماک

هکوکشم زیچ همه هنز یم کوکشم
دز نوشبیغ مهاب وهی ارچ



متشاد هگید متشادن اهر زا یربخ چیه نم دوب هتشذگ هتفه هی تسرد
مدش یم هنوید

نییاپ مدرک ترپ دوب زیم زور هک یزیچره تینابصع اب

ندروخ گنز هب درک عورش منفلت هک

دوب ییادزم

دش یچ نم=

میدرک ادیپ نایدعسا دازآ ینایاش یاج هک دیدب قلتشم نابرق = یادزم

اهر

دندوب هدیدزد نم دوب هتفه هی مدرک یم قد هصغ زا متشاد هگید

شقشاع نم همدا منیا هخا هدموین ممغارس دیاش یتح زارا تقونوا
تعاس مدش 10 قاتا رد هک دوب بش

و دش زاب

هنک یم راک یچ اجنیا بش تقو نیا نوا دش دراو ششدنچ دنخبل نوا اب نایدسا

دوب هتسشن ملد یوت یبیجع سرت تسب رد و دش قاتا دراو نایدسا

هلگشوخ مناخ =سالم نایدسا

یمک سپ تسین سک چیه بشما مدمآ متشذگ ینومهم نوا زا وت رطاخ هب نم
مینورزگبذشوخ

یم مهب ششدنچ هفایق زا تشاد هملا
تکرح هی ابو درک زاب شنهاریپ یاه همکد دما متمس هب مورا مورا یضوع هکیدرم دروخ
دروا رد شسابل
نوا یلو مدیود رد تمس هب مدیشک غغغیج شدنبرمک تمس تفر شتسد
مترپ تفرگ مرمک زا مدرک یتسد شیپ

داد رج منت یوت ماسابل مامت و تخت یور درک .

هک شینوشیپ هب مدیبوک هلک اب مکحم

مودب رد تمس هب منک هدافتسا تصرف نیا زا متسنوت دروخ ولت ولت تفر بقع بقع یمک
مدنوم ماک ان مزاب یلو

تختور درک مترپ ریپ گس نوا هرابود

کدرم نوا تسد ریز متشاد دوب هدیاف یب یلو متخادنا یم گنچ شندب هب هیرگ غیج اب
مدش یم هل یوضع



مدیشک داد مدش دروخ نم
مدرک هراپ نت مدز غیج

متخاب تحار ما هنارتخد یایند نم دیبرچ نم هب درم روز مدوب رتخد نم یلو

تفه هاجنپ دص تاراپ

___________________________

مدش دنلب مدوب هدید هک یکانتشحو باوخ زا غیج اب

هی شمه نیا هک مدوب ادخ نونمم ردقچ دوب سیخ مامشچ دوب قرع سیخ مندب مامت
تشادن سوباک زا یمک تسد هتبلا هدوب باوخ

دما هرجنپ زا یادص هی هک رد هب متخود مشچ متسشن تخت یور زرل سرت اب

دشرت عضاو یمک ادص رابنیا اما مدش یتافارخ مدرک رکف شلوا
دز یم هرجنپ هب یکی راگنا دوب تسرد

مدز رانک ور هدرپ سرت اب متفر هرجنپ تمس هب مداد تروق ومنهد بآ

یلا حشوخ زا متشاد هدش مایند مامت مدوب هدیمهف هتفه هی نیا یوت هک یسک ندید اب اما
مداتفیم سپ

داتساو مولج دما رت کیدزن یمک دش قاتا دراو زارا مدرک زاب ور هرجنپ

ششوگ وت مدز باال مدرب ومتسد

دوب یراک هچ نیا رررررخ یاهر

زارا یدب یلیخ = ندز فرح هیرگ اب مدرک عورش مدرک شلغب مکحم مدعب مدرک شهاگن یمک
متفگ یم ورانیا مدرک یم قه قه متشادن شزرا متفلک هی هزادنا نم یدمآ رید ردقنآ ارچ
رید دیشخبب یزرا یم ایند مومت هب وت هیفرح هچ نیا = تفگ ومنهد ور تشاذگ وشتسد زارا
مدرک

درک کاپ ماکشا شتشگنا اب مدعب

ینوبرهم ردقنآ هک هشب تگرم شیپ اهر یهلا
.

ربب اجنیا زا نم ادخ روت زارا نم=
منک یم شهاوخ

تفر هرجنپ تمس هب دیسوب مرس زارا

نییاپ میرب اجنیا زا دیاب هک =ایب زارا

؟؟؟ یروطچ یلو نم=

مدمآ باال نم هک یروطنمه = زارا

دش نوزیوا هرجنپ زا زارا



اهر نک دامتعا نم =هب زارا

دامتعا شهب متشاد دامتعا شهب نم
مراد

مدش نوزیوا هرجنپ زا مدز دنخبل

تشه هاجنپ دص تراپ
______________________

دوب هدش نوزیوا هرجنپ زا مندب لک حاال متفرگ هرجنپ هبل هب ماتسد

هشیم طقس مه نوم هچب عالهو هب هنکشیم ماپ و تسد اعطق مرپب هگا متفگ مدوخ اب

رانک متشاذگ یزاب اجنین نیا سپ

منوش ور رازب وتاپ اهر = زارا

زارا نم=هن

مشچ وگب رازب مگیم تهب = زارا

نم یریمیم یتفیم تنوش ور مرازب ماپ هگا ینک یم روغلب یچ هخا نم=
مش یم تخبدب

یشب تخبدب دیاب وت ارچ = زارا
مریمیم هنکشیم ماپ تسد متفیم نم

تنوش ور مرازب ماپ منوتیم هگم نم هخآ هنوید هنکنادخ نم=

میسر یم نییاپ هب هک وت نم اهر = زارا

مراد راک قاتا مدرگ رب دیاب نم منک یم شرکف هک االن زارا نم=

تکرح هی اب مدعب دیدنخ زیر زیر زارا
نییاپ دیرپ

تمریگ یم رپب اهر = زارا

مسرت یم نم زارا نم=

تمریگ یم رپب حاالم سرتن متسه نم =ات زارا

مدرک لو ماتسد کیتنامر سح وت مدوب هتفر هک منم

درک یم مهاگن دنخبل هارمه هب شنوطیش یامشچ اب زارا مدما دورف مرگ یاج هی یوت

متفرگ یدید = زارا

اجنیا زا میرب ایب زارا نم=



ندوب هداتفا نیمز یور ادراگیداب زا اتود میدیود یوال هت هب مهاب تفرگ متسد زارا

هوت راک انیا نم=

همدوخ راک =هلب تفگ تخادنا هبغبغ هب یداب زارا

مدیدنخ

یدرکن رواب هیچ = تفگ مخا اب زارا

مدرک رواب ارچ = متفگ دنخبل اب

یدیدنخ ارچ سپ = زارا

هگید زیچ هی هساو نم=

؟؟ یچ هساو = زارا

یدیشوپ هپچ وتنهاریپ هخآ یتشاد هلجع یلیخ منک رکف نم=

درک شنهاریپ هب یهاگن بجعت اب زارا
ندیدنخ یم هک دوب نیا هساو سپ = تفگ بجعت اب دعب

یدنلب نیه دروا رد شنهاریپ سکلیر یلیخ مدعب شنهاریپ یاه همکد ندرک زاب درک عورش
متفرگ مامشچ ولج مدیشک

یشک یمن تلا جخ هکناعقاو نم=
مدعب هندرک ضوع سابل یاج اجنیا

ه زمرق ارچ تامشچ هدش دایز تاهوم ردقنآ ارچ هیچ لکش رس نیا منیبب وگب

مدوب هدرک مگ هتفه هی نیا یوت ومشزرا اب زیچ هی نوچ = تفگ درک ماگن دنخبل اب زارا

هن هاجنپ دص تراپ

__________________________

هکنیا هساو اقآ مدرک رکف شاب رام موناخ اهر ایب هه یدوب هدرک مگ یچ او
هک یقشاع ردپ هزوسب هدرک مگ هگید زیچ هی اقآ وگن هتخیر مهب یروجنیا مدش روگ مگ نم
هنک یمن مدآ یخاالی هچ

تفر باال راوید زا کلوم رام لثم زارا
خلا هب هدز تسرد هرونوج نیا تفگ رایماک هکنیا

باال مدیشک ومدوخ زارا کمک اب متفر راوید تمس هب

مدیرپ مهاب سپ دوب مک تمس نوا اب راوید تمس نیا افترا

درک مدنلب زارا درک زمرت نوماپ یولج ینیشام دیسر نیمز هب نوماپ ات
مداتفا یم سپ دایز سرتسا زا متشاد شیخا داتفا هار نیشام میدش نیشام راوس مهاب

دش مرگ مک مک مامشچ زارا هنوش ور متشاذگ مرس



مدش دنلب نیمز یور زا مدرک ساسحا هک مدیدیم یتروص یاه یبوچ تابنبا باوخ متشاد
مدرک یم تکرح اربا یور متشاد مدعب

ااااااااااااهر = تفگ یدننام غیج یادص هی هک دوب مناشوخ شوخ نیچمه

دما ما یخا یادص هی و نییاپ مدش ترپ هک مدیرپ ماج زا سرتاب

مینک یم زیلا نا بوخ

مدروا درک ملغب زارا دصرد دون لا متحا هب دعب درب مباوخ نیشام وت نم
هدیرپ باوخ زا هک منم هدرک ادص ممساو هدیشک غیج مندید زا نینزان هک ترامع لخاد
نییاپ مش یم ترپ مدوب

زارا غامد هب هروخ یم متسدو

تصش دص تاراپ

_____________________

متفر دوب هتفرگ شغامد هک زارا تمس هب مدش دنلب ماج زا

؟؟ دش یچ دیشخبب ییاو نم=
منیبب رادرب تسد

مریمب یهلا یخآ تشادرب شتسد زارا
دوب هدش زمرق شغامد

کش وت تفر هک زارا مدیسوب شغامد هغیت ور و مدش دنلب ماپ کون ور

رد قاتا وت مدیرپ نینزان اب مباوخ قاتا تمس مدیود متفرگ نینزان تسد مدش میج نم
متسب

درک یم مهاگن تشاد درگ یامشچ اب نینزان

داتفا یقافتا هچ شیپ هقیقد دنچ اهر = نینزان

هش یمن ترواب مگب تهب هگا هک هداتفا یقافتا هی هتفه هی نیا یوت یاو نینزان نم=

؟؟؟ هداتفا یقافتا هچ یچ = نینزان

.....نم نم ینودیم مگب تهب یروطچ ییاو نم= ......

ووووگب نکب نوج یاو = نینزان

هک مدیمهف هتفه هی نیا یوت نم=نم
مراد شسود اعقاو نم یلو هشاب تخس شارب ترواب دیاش یاو مزارا قشاع .

نینزان ییاو هراد مسود منوا منک یم رکف اتقاو یضعب هن ای هراد مسود منوا منود یمن
مدش یم هنوید متشاد هتفه هی نیا یوت

دیدنخ کشا اب دیدنخ دنلب دیدنخ نینزان



یراد تسود زارا وت اعقاو اهر هش یمن مرواب = نینزان

نییاپ متخادنا مرس دنخبل اب

هتفه هی نیا یوت اهر یاو هراد تسود مزارا منک رکف = تفگ هدنخ اب درک ملغب مکحم نینزان
هروخب اذغ یباسح تسرد تشاذگ یسک هن دروخیم یباسح تسرد اذغ هن

دوب وت لا بند شمه هک مازور دز یم مدق غاب یوت حبص ات ابش مشدوخ

یسک هک نیا زا رت ابیز یزیچ یچ جنران راهب یاه لگ یفیطل هب مدز دنخبل
دراد دتسود یراد تسود تیاه لولس مامت اب ار

تصش دص تراپ

_____________________________

دوش یم رت لش رت لش مشین یه یروطنومه

ما هلک سپ دز نینزان هک

وخ ینزیم ارچ نم=

نک عمج تشین ایح یب هرتخد = نینزان
یدش ایح یب ردقچ مدوبن زور ود

یروج تفاثک مخم وت دز تشادرب تش باال منوا شرس وت مدز مکحم تشلا ابب متفگ شیا
دش اج هباج مخم هک دز

دش ترپ تخت زا هک شرس وت مدز مکحم یلیخ باال مدرب تشلا ب شراک زا یف تال هب نم
نییاپ

دیباوخ نم رانک اجنیمه نینزان یزاب تشلا ب یلک دعب

یکره مدرک زاب مامشچ زا یکی روخ مزاب هرجنپ هب دروخ یزیچ هی هک دوب بش فصن
راوید وت هروخب هلک اب هنک ریگ شاپ هللا شیا تسه

تفر هرجنپ تمس هب مدش دنب هب تخت ور زا تینابصع اب هرجنپ هب دروخ زیچ هی هرابود
مدرک زاب هرجنپ و

مرس هب دروخ درک ترپ گنس هفنیا دوب زارا

نییاپ ایب هقیقد هی اهر دیشخبب خخخخا = زارا

نوریب مدز ترامع زا متخادنا مدوخ ور وتپ هی هیراک هچ نیا هنوید هخا

دش دنلب دید نم یتقو متفر دوب هتسشن بات یور هک زارا تمس هب

مدب تنوشن زیچ هی اهر =ایب زارا



متفر زارا تمس هب

یدب متشون یزیچ هی هک یدرک مرادیب یبش فصن نم=

مگب تهب میزیچ هی ماوخ یم = زارا

ود تصش دص تاراپ

__________________________

تسادخ زور مادرف لک لقع هخا
یگب مهب االن امتح هبجاو حاال

واال میرادن هک سناش
هدرک پملپ کال ورنوخ باال هک مدنیا رخوش زا منیا

دش مومت نورهت یاه هنودنه منک رکف

مداتفا هار زارا لا بند
نوریب مدمآ تراسا زا هزات زورما نم ینک یمن رکف ارچ بوخ لمسپ هخا

دایم مباوخ

تشپ هب هک یرد هب میدیسر هکنیا ات
یتقو تسه یچ تشپ نوا هک راگنا ووا دروا رد شندرگ زا دیلک زارا تشاد هار ترامع
کلپ متسنوت یمن یتح اجنوا هدننک هریخ یابیز زا میدش ترامع تشپ دراو درک زاب هار رد
هار نوا دعب لگ زا رپ دوب هار هی شلوا منزب
دوب لگ عون کی زا شفیدر ره هک دوب هطوحم هی

دوب بات لدم هک دوب لگشوخ یلیخ قیچ هیاال

دیلک هگا نم ایادخ گرزب یاه تخرد و هچایرد هی عالهو هب دوب زبس زبس هک شنیمز و
میاق مترش وت متشاد راجنیا

وناب دییامرفب = زارا

دوب گنشق یلیخ متفر هچایرد تمس هب

مدش دوب قیچ اال لکش هک پات هراوس
اتخرد الهی الهب مدیود

تفرگ متسد دمآ متمس هب زارا هلکشوخ یلیخ اجنیا زارا = نم

هشیم رت گنشق یلیخ یلیخ مریگب ملا وس هی باوج نم هگا یلیخ =هرا تفگ

مشتسد هی دنوشن شرانک تفرگ منم تسد تسشن پات یور دیدنخ مدرک شاگن بجعت اب
متشپ تخادنا

صرق صرق دوب لماک هام درک هاگن هام هب

اهر = تفگ



مدوب هداد زارا هب هک یلد یپ مساوح مدرک یم هاگن هام هب متشاد منم

مناج = متفگ رایتخا یلو دوب

دش زییاپ رانا گنر ماه هنوگ نمو دیدنخ زیر زارا

طقف اجک یروطچ مگب منک ینیچ همدقم ماوخ یمن = زارا

مدش تقشاع نم = تفگ درک نم هب یهاگن

هس تصش دص تاراپ

___________________________

مدوب هدرکن فشک وشگنر زونه هک وگ ود نوا هب مدش هریخ

شمشچ یاه ابر نهآ زا مشچ متسنوت یمن هک نم یایند ای دوب هدش فقوتم ایند ایادخ
مریگب

مدش قشاع یک نم
وت یکی ینیب یم ینک یم زاب تامشچ تقو هی دایم یک هد یمن ربخ نیا هک قشع اهر
هنوا مسا هب شگند شیش دنس هک هتسشن تبلق

تسود ورامش ال صا نم =نم متقگ متشاد زارا هب هک یقشع مامت اب نییاپ متخادنا مرس
مرادن

مدن ماجنا دروا رد مرس هک یاه بال نوا یف تال نم هک هش یمن اقآ

یییییییییییییییییییچ = داد اب زارا

مدرک هاگن زارا هب تریح اب

یراد تسود نم =وت زارا
مرادن یساسحا چیه امش هب نم یلو نم=

یلو = تفگ یدج درس یلیخ درک مهاگن دوبن شامشچ وت یگشیمه قرب نوا هگید هک زارا
یشب منز دیاب وت و مراد تسود نم

هدش روعشیب ما هچب هچ اباب هن باال تفر ماهوربا زا یکی

منک یمن جاودزا وت نم=اب
ینک یم جاودزا = زارا

منک یمن نم=

منک یم تروبجم = زارا

ینوت یمن = نم ...

تفرگ رارق ماه بل یور زارا یاه بل هک دوب هدشن مومت مفرح زونه



هتسب شبحاص نوج هب منوج هک یاه بل یمرگ زج هب یسه چیه خال وت مدوب امغا یوت
متشادن تسا

دیسوب یم تمی ابمال مورا یلیخ زارا
درک یم سیخ ماه بل یور شنوبز کون اب یمک متاقوا یهاگ
تکرح ماهوم الی الهب مورا یلیخ شاتسد زا یکی دوب مندب سامم شندب مامت مالمی مورآ

درک یم

دوب مرمک رود مشتسد یکی نوا
بقع دیشک شرس هک مدوب شیاه بل معط رد قرغ

دوب هتشگرب شرون نوا هرابود مدرک هاگن شامشچ هب

سوه هن ماوخ یم سفن هساو روت =نم تفگ مشوگ ریز مورا درک ملغب مکحم دز دنخبل زارا

داتفا هار یجروخ رد تمس هب مدعب

زارا = مدز داد

مناج = تفگ تشگرب
شنتفگ ناج دوب نیریش ردقچ و

مراد تسود قشع یگرزب نم=دق

مترکن ایادخ = دزداد اسر دنلب دیدنخ

درک ملغب رت مکحم متمس تشگرب

تمس هب مدعب

راهچ تصش دص تاراپ

____________________________

میداتفا هار رد تمس هب تفرگ متسد مدعب

دوب یاج اهنت دیاش ترامع رد اجنیا
مدرک سمل قشع نم هک
دوب ناتخرد یور مزونه ناتسمز یاه منبش هک دوب راهب یفیطل لثم فیطل ردقچ

نوراب ناتسبات جوا وت مدیاش
شیتآ ناتسمز یامرس وت مای

دوب ریوک طسو تشهب رد خی لثم شبرجتو

مراد تسود دروک درم نیا نم ردقچ مدرک شهاگن متشگرب
رت مکحم مرود شتسد زاراو مدرک رت کیدزن شهب مدوخ

زارا اب میدیسر مود هقبط هب یتقو میدرک تکرح اه هلپ تمس هبو میدش ترامع دراو
مدرک یظفاح ادخ

مرب مقاتا تمس هب متساوخو



اهر = زارا

؟؟؟ مناج نم=

تقاتا وت مایب ینک فراعت یاوخ یمن = تفگ تنطیش اب زارا

یدرک فارتعا هش یمن هقیقد ود هگید =هن متفگ مدیدنخ

ینک یزاب یتراپ هش یمن = تفگ مولظم دیشک شندرگ هب یتسدزارا

ارمع نم=

موناخ اهر ریخب بش هشاب = تفگ نییاپ تخادنا شرس زارا

زارا ریخب بش = نم

تفر اه هلپ تمس هب زارا مدش مقاتا دراو نم

مدیشک زارد تخت یور

مراد تسود رشب نیا ردقچ نمو هکر رشب نیا ردقچ

درب مباوخ زارا هب ندرک رکف اب

یصاخ صخش هی هک مدوب باوخ قرغ
ما هنوگ یکی نوا مدعب دیسوب وما هنوگ

ماشوگ دیسوب مغامد دیسوب مینوشیپ
مرمک مه مندرگ مه مدوب ساسح مندرگ هب هداعلا قوف نم دیسوب مندرگ دیسوب

مداد نوکت وملک مکحم دیسوب هک ومندرگ
موناخ اهر نک او تامشچ = تفگ مشوگ ریز زارا

منکزاب نامشچ تساوخ یمن ملد یلو دوب هتفرگ مدنخ

یرادیب وت منود یم هکنم = زارا
نک زاب تامشچ حاال
هدما تسفن هدما تنوج هدما تقشع هدما تزارا نیبب نکن تیذا اهر

دش مومت نارهت یاه هنودنه منک رکف وووا

یتساوخ تدوخ اهر هشاب = زارا

شفارتعا زا هش یمن زور هی ایب هدرک رهق هنکن دموین یادص چیه مدید هقیقد دنچ دعب
درک مرعق

ارهز ای تفر مسفن هظحل هی هک مباوخب متساوخ هرابود



متسشن تخت ور خیس مدیشک غیج

یناطیش هفایق اب دوب زارا دوب ممشچ یولج هظحل نوا هک یزیچ اهنت و

مه مدرک مدوج هب یهاگن یچراپ و
مدوب هدز خی مه مدوب هدش چون

مدوب هدش یجنران مه

دوب هدرک یلا خ مور درس لا غترپ بآ چراپ هی تفاثک هخا

زززززززززززززززززارا = مدیشک غغغغیج

مممملد نوج = تفگ هدنخ اب زارا

جنپ تصش دص تاراپ

___________________________

نوریب تفر قاتا زا مدعب

مرازیم ناتسهوک هب رس زارا نیا تسد زا نم شرخا ایادخ

نوریب مدمآ مدرک مومح ماه سابل ندرک ضوع دعب مامح تمس متفر مدشاپ

هی اب مدیشوپ زمرق دیفس نفاراس هی
دیفس شلا هیو دیفس راولش

ررپ یراک تمدخ یاهسابل هگید نم متسه یرگ هدافتسا وس مدآ بجع

نوریب مدز قاتا زا شک اب ماهوم نتسب دعب

مدیسر سنلا هب اه هلپ ندرک یط دعب
هروک توس هنوخ ردقچ

نوریب دمآ هنوخ زپشآ زا سرتساو ینارگن اب نینزان هک مداتفا هار هنوخ زپشآ تمس هب

هروک توس هنوخ ردقنا ارچ هربخ هچ نینزان = نم

درک تکرح سنلا تمس هب تفرگ متسد نینزان

باال متهادنا وم هنوش نکوکشم همه ردقچ

مدش هدیشک هعقاو رد منک ضرع هچ هک نتفر متفر نینزان لا بند

مدش هک کرزب سنلا دراو

دوب هتسشن لبم یور راولش تک اب هک مدید زارا



!!!نم=سالم

نیشب = زارا

دراگیداب هس دش زاب سنلا رد مرانک تسشن منینزان متسشن بجعت اب
دوب هتسب نوشامشچ نوشاتسد هک ناگورگ هس هارمه هب

مدرک یم هاگن رانیا بجعت اب متشاد نانچمه نمو ندش سنلا دراو

ندش وشن شور وراه ناگورگ و نتشاذگ زارا لبم یور هبور یلدنص ات هس اه دراگیداب

درم نوشیکی دوب نز نوشاتود

دوب ایرام دش یمن مرواب درک زاب لوا مناخ یامشچ

هگید درک زاب یمود مناخ یامشچ

دوب . موناخ زانط دش یمن رت داشگ نیا زا مامشچ

درک زاب شامشچ یتقو موس صخش و
تسویپ تقیقح هب مسدخ

دوب ریما

درک یم هاگن زارا هب ترفن ابتشاد ریما
دوب هدیسرت گس لثم ایرام یلو دوب یداع شتروص مموناخ زانط

نوریب نتفر مانوا درک هراشا ادراگیداب هب زارا .

نیشن دنلب تقو چیه ات نوتنیمز یروج ماراک چیپاپ نیشب هگا مدوب هتفگ بوخ = زارا

ینز یم نامز نیمز هب وتدوخ یراد یک هساو = تفگ دز یدنخزوپ ریما

تفرگ نم تمس هب وشراشا تشگنا ریقحت اب مدعب

نامز نیمز هب ومدوخ یسک هساو مراد =نم تفگ تخادنا شاپ ور وشاپ یدرسنوخ =اب زارا
هک منز یم
دوب هتفرک هتفه هی ونم یکدنز مامت

هجوگ ریما گرم قوذ هک نم

درسنوخ زارا

هیک رتخد نوا ینودیم = تفگ ششدنچ یدنخزوپ اب ریما
هن هغیص هن ینوناق ، نم نز
هک یمهف یم نم نز

هب تشاد زیچ همه یب تفاثک نوا تفگ یم غورد نوا متشگرب ریما تمس هب بجعت اب
تفگ یم غورد مدیسرپ یم مدوجو مامت اب نم هک یسک
هنک رواب ریما فرح هگا هگا یتریغ یلیخ دوب یتریغ نم زارا نم زارا هب



سرب نم داد هب تدپخ ایادخ ییچ

یلیه تفر ریما تمس هب مامت یدرسنوخ اب بجعت لا مک رد مدرک هاگن زارا هب متشگرب
یادص اب شولج شدیشک تفرگ شنهاریپ زا ریما تروص هب دز مکحم تشم هی سکلیر
یدیمهف ینز ین نم یاهر هب یتمهت نیچمه هک یتسین یدح رد وت = تفگ اسر مکحم

دوب هجوگ تیعقوم رد نانچمه ریما
ندش گرم قپذ تعیقوم رد نم

هقیقد دنچ دعب تفرگ یکی هرانش دروا رد شبیج زا وشا یشوگ زارا

زیزع ناج ومع =سالم زارا
هروطچ نوتلا ح

رکیپسا ور نزب یشوگ حاالم دازا بانج روخن صرح = تفگ دز یدنلب هقهق زارا
مراد راک نوت ات هس اب هک

هرابود زارا تموس هقیقد دنچ دعب
ندز فرح هب درک عورش

ارب نوترسپو رتخد نز نوج هگا یلو مرادن امش اب یفرح چیه نم گنرز نویاقا =سالم زارا
ندوب نومهم اجنیا یزور هی هی هخا اجنیا نیایب االن نیمه هرتهب همهم نوت

درک عطق بشوگ درک مومت شفرح زارا هکنیا دعب

شیش تصش دص تاراپ

_______________________________

ندش ترامع دراو ینایاش و نایدسا دازا دش زاب تدش اب ترامع رد هقیقد دنچ دعب

هچروم منک ضرع هچ هک شوم لثم هک منم دوب هداتسیا اناگورگ رانک مدراگیداب ات هس
مدوب هدیپسچ نینزان تفس

نیدما شوخ یلیخ =سالم تفگ هدنخ اب تفر نوا تمس هب دنخبل اب زارا

راجنیا دیدرک رونم

داتفا شاباب هب شمشچ ات ایرام

هدیدزد نم روعش یب زارا نیا نک کمک یدد = تفگ یدب یلیخ نحل اب
هیرگ ریز دز رت دنلب مدعب

یروعش یب تدوخ تفاثک ووا

هرادن یشقن چیه نوا نک دازا ایرام زارا = نایدسا

شیندوب هدیدزد هتفه هی تشادن یشقن چیه ماهر = تفگ داد اب مزارا



ماپ ریز متشاذگ ور هدش بارخ رهش نیا مومت نم دینود یم
دیاوخ یم نم یگدنز زا یچ ایتنعل هد منک شادیپ متسنوت ات

مینک له ور هلثم نیا فرح اب مینوت یم زارا = تفگ تینابصع اب نایدسا

مینک له لکشم فرح اب مینوت یم مزیزع ناج زارا =هرا دازا

هتشذگ فرح زا هگید ام =راک زارا
تاناریمش یاه دنس دازا نیبب

یربب تنز ینوتیم یدنودرگرب مهب ور اه نیمز نوا مامت هکنیا دعب یرایم
ناج ومع

دیشک شاهوم هب یتسد کالهف دازا

تفر زارا تمس هب

این ولج = تفگ باال دروا شتسد زارا هک

یدب سپ یتفرگ مردپ زا کلک دزد اب هک یاه نیمز نوا هدش هک مه تنز تاجن یارب هرتهب

مدرک هاگن زارا هب بجعت اب

هشاب = تفگ درک زارا هب یهاگن دازا
شاب هتشادن زاتط هب یرام وت طقف

تفه تصش دص تاراپ

_________________________

تفرگ سامت یاج اب دازا هکنیا دعب

تسشن لبم یور دما

یدیفس فیک هک دش دراو یدرم دش زاب ترامع رد هقیقد دنچ دعب
دوب شتسد

درک زاب فیک رد داتسیا دازا رانک

دوبن مولعم فیک لخاد دوب هتسشن ام یور هبور دازا نوچ

درب فیک لخاد تمس هب شتسد دز یدنخبل دازا

دشاپ شاج زا یناهگان تکرح کی رد
تفرگ نم تمس هب شتسد هک یا هحلسا

مدرک یم هاگن دازا هب درگ یامشچ اب متشاد

نتفرگ دازا تمس هب نوشاه هحلسا عیرس ادراگیداب



نیا بلق وت تسرد ریت هی هنرگو ریما ایرام اب ینک یم لو زانط زارا نک شوک دز= داد دازا
منک یم یلا خ رتخد

هشاب هشاب = زارا

تسد تفر یلدنص تمس هب دازا
ریما یاه تسد ندرک زاب درک عورش و درکزاب مرایرام یاع تسد درک زاب زانط یاه

نداتسیا دازا تشپ نتفر دازا تمس هب ندشاپ انوا

درک کیلش دیشک ور هحلسا هشام دز یدنخذوپ دازا

هفاکشب وما هنیس هلولگ هم مدپب رظتنم نا ره متسب مامشچ

دوب ملغب یوت زارا هک مدرک زاب مامشچ درک ملغب مکحم یکی اما

دوب نوخ قرغ متسد مدرک متسد هب یعاگن مدیشک زارا تشپ هب یتسد

دوب هدرک نم رپس وشدوخ نم تاجن یارب زارا

کیلش ات هس یادص هک مدرک یم هاگن زارا هب جاو جاه روطنیمه نم دوب نوخ قرغ زارا
داتفا نیمز هب مه دازا دش دنلب

هن تصش دص تاراپ

_________________________

نیمز مدروخ وناز اب نم دیشک غیج نینزان

دوب نوخ قرغ نم زارا

یم ترامع لک نتفر یم رد هیقب دیهرچ یم زارا رس باالی زانط دز یم غیج نینزان
داد یم منوکت هی رگ اب نینزان دیهرچ

هتسب شلگشوخ یامشچ نم رطاخ هب هم یدرم درس یاتسد زج مدیمهف یمن یچیه نم
دوب

مورا یلیخ دوب مورا

مدیسر ناتسرامیب هب نم یک ناتسرامیب ندرب زارا یروطچ منود یمن

ندرک یم هیرگ تکوش مناخ زانط دوب اپ هب یا هلغلغ

دز یم مدق شمه کالهف رایماک
داد یم یراد لد نوج تکوش مناه زانط هب منینزان

ماجک تسنود یمن یتح یسک مدوب هدش عمج ناتسرامیب یبا یاه یلدنص رانک تسرد نم



داتفا مهب نینزان مشچ هکنیا ات

مدینش یمن یچیه نم یلو دروخ یم نوکت شابل دما تمس هب ودب ودب

مدرکن سح زیچ چیه نم یلو دز یلیس دیشکن تسد دیشک ما هنوگ هب یتسد

دوب شلخاد نم زارا هک دما نوریب یقاتا رد زا شوپ دیفس یدرم هکنیا ات

زیچ  چیه هب متشادن یسح چیه مدنوسر رتکد هب یروطچ ومدوخ منود یمن

مدینش یمن یچیه نم مهزاب دز یم فرح رتکد

داد نوکت تخادنا نییاپ شرس رتکد

نیمز داتفا نینزان دز راوید هب تفرگ رتکد هیقی رایماک

داتفه دص تاراپ

_____________________

هههههههههدش یچ = مدیشک غیج
دیگب ادخ روت هدش شچ زارا

دنوشن ناتسرامیب اه یلدنص یور تفرگ ونم تسد نینزان

زارا شیپ مرب رازب ادخ ورت نم=
تساجک مزارا هدش یچ وگب ادخ ورت نینزان هدش یچ

درک کاپ ماهکشا مورا تفرگ ماتسد نینزان

اهر شاب مورا هدشن یچیه سیه = نینزان

مدیود رتکد تمس هب مداد له نینزان

هدش یچ زارا دیگب مهب ادخ روت رتکد یاقا نم=

یمن ام تسه نوشبلق کیدزنو هدروخ نوشهب تشپ زا =ریت تفگ تخادنا مهب یهاگن رتکد
یلیخ ریت هک تلع نیا هب هنک تکرح بلق تمس هب ریت هنکمم نوچ مینک یراک مینوت
تسه بلق کیدزن یلیخ
فلا خم تمس هب ریت ات هشاب ادخ هب لکوت دینک ربص دیاب
هنک تکرح بلق

تفر مدعب

یهایس مامشچ تفر جیگ مرس

قلتم یکیرات مدعب



مدرک مرو رود هب یهاگن مدرک زاب مامشچ مداد نوکت ماکلپ مورا

دوب هدرک لصو متسد هب مرس
تفرگ نوج مامشچ یولج خلت قافتا نوا مامت هظحل کی رد

هب مدیشک متسد زا مرس مدشاپ
مداتفا هار ناتسرامیب هور هار هت تمس

متمس هب دش دنلب شاج زا دید نم ات نینزان ندوب هتسشت اه یلدنص یور رایماک نینزان

دما

ربخ هچ زارا زا نینزان نم=

تسین یربخ چیه هک زونه ناح یجبا یچیه = نینزان

سرب ملد داد هب تدوخ ایادخ متسشن اه یلدنص یور

کی داتفه دص تاراپ

_______________________

هشوگ مورا دوب هتشب شزان یامشچ نم زارا ارچ تخوس یم هنک درد درک یم درد ملد
دوب هدیباوخ یتنعل تخت نوا

متفر یراتسرپ هاگتسیا تمس هب

دوب هتسشن شریذپ تشپ دیفس سابل اب یراتسرپ

هقاتا نوا وت هک یاقا نوا ندید مرب هشیم نم موناخ = متفگ هتفرگ یادصاب نم

دز یحیلم دنخبل درک نم هب یهاگن دیسر ویس یا قاتا هب تفرگ ومتشگنا در راتسرپ
تس یوژه یاه تبقارم قاتا اجنوا هشیمن مزیزع =هن تفگ
هرادن دورو قح یسک

ادخ روت موناخ منک یم شهاوخ = متفگ سامتلا اب

نک ربص هقیقد دنچ = تفگ درک ما هتسشن کشا هب یانشچ هب یهاگن راتسرپ

عیرس یلیخ طقف مزیزع =ایب راتسرپ دما هقیقد دنچ دعب

یا دراو مدیشوپ صوصخم یاه سابل هکنیا دعب مداتفا هار راتسرپ لا بند مداد نوکت مرس
مدش ویس

یلدنص یور مدرک کاپ ماکشا
متسشن تخت رانک



زارا اقا سالم هب =هب ندز فرح هب مدرک عورش متسد وت متفرگ زارا نوج یب یاه تسد
هدیباوخ شدوخ هساو اهنت اهنت هچ

داد مهب روت شضوع رد تفرگ مزا ومداوناخ ادخ مزارا هریم یم نوریب نوا اهر یگ یمن

هریگب مزا مروت ماوخ یمن هگید
ات یتسه یسک قشاع هگا اهر تفگ یم مهب هشیمه دوب قشاع متشاد تسود هی همدای
شاب شرانک سفن نیرخا

مگ یم ترپ ترچ ردقچ نم زارا یاو

مدز یم فرح یروجنمه نم دمویم ماکشا

منکن تتیذا هگید مدیم لوق نم وش بوخ وت زارا

مدرکیم یراک هی یتقو یتسنود یم زارا یتسار تییذا دایم ملد یروطچ هگید نم هخا
مدرک یمن ور یلو مدیسرت یم گس لثم

هشاب وش بوخ دوز مزارا

ود داتفه دص تاراپ

__________________________

نوریب مدما قاتا زا زا مدش دنلب یلدنص یور زا

متفر ییوشتسد سیورس تمس هب اه سابل ضیوعت دعب

نوریب مدما ییوشتسد زا متسش متروص

مدنبندرگ تمس مدرب متسد متسشن اه یلدنص یور ویس یا یور هبور

نوا هب نوشنتفر لبق زور هی منامام هک دوب کیچوک نارق هی مدرک شزاب مندرگ زا
مدرک زاب نارق یولچوک لفق دوب هداد مهب یتنعل ترفاسم

دوب ندنوخ لباق بوخ یلو دوب هدش هتشون زیر یلیخ طخ اب

هب ایادخ هنارق بلق نیسای تفگ یم منامام هشیمه نیسای هروس ندنوخ هب مپرک هورس
نودرگ رب مزارا بلق تنارق بلق رطاخ

ن دش رات زا دش یم نیا دوب هدش عمج کشا مامشچریوت

دوب هتفرگ یلیخ ملد  دیمعف نارق تاملک .

ماوخ یم وت زا مزارا نم ایادخ

دعب هام کی

متفر ویس یا گرزب هرجنپ تمس هب مدش دنلب ناتسرامیب یاه یلدنص یور زا مورا



شارب ریمب یهلا دوب هدش الرغ ردقچ مزارا

هس داتفه دص تاراپ

________________________

مدیشوپ ویس یا سابل هتفه ره زور ره لثم هرابود

مدش قاتا دراو هدنخ اب مدرک هنییا هب یهاگن

هرذگیم شوخ ینیب یمن رام هبوخ تلا ح یبوخ یروطچ منوج بابرا هب نم=هب

ینک یمن لد تخت نیا زا هک هرذگیم شوخ هک همولعم

ینکب لد یاوخ یمن هک هدما تشوخ هنوبرهم راتسرپ نیا زا هنکن مگیم

یاوخب هگا زارا دایم تشوخ هراتسرپ نیا زا یدرک طلغ =وت مداد همادا یبصع نحل اب دعب
منک یم تفخ مدوخ یاتسد اب مدوخ دایب تشوخ هراتسرپ نیا زا

هیچ ینودیم یتسار نیرفا هشاب نکن مخا حاال بوخ

بوخ یشن تحاران مگب زیچ هی
یسورع یدش بوخ وت هک االه شیا دعب عفال ننک دقع رضحم نرب متفگ رایماک نینزان هب نم
نریگب

یش یمن دنلب ارچ بوخ هبارخ شلا ح مه یلیخ ترامع هدما منوج زانط زارا یتسار

ندموی یم نییاپ مماکشا هگید
مداد همادا ماکشا اب

وشاپ ادخ روت زارا ینک یمن لد بصم ال تخت نیا زا هخا ارچ وت

نوریب مدما قاتا زا مدیسوب شینوشیپ مورا مدرک کاپ ماکشا مدش هتسخ اباب

دروخ مشوگ هب ن وشافرح هک مدش یم در یراتسرپ هاگتسیا رانک زا متشاد

نوا هساو ملد یاو = یلوا راتسرپ
هرگیج یلیخ شیادخ یلو هزوسیم ویس یا وت هک هرسپ

نوا زا همولعم هراد زور ره هک یایب ورب نیا اب ادخ هدنب هنوج یلیخ =هرا یمود راتسرپ
تسراد هیام

راهچ داتفه دص تاراپ

_________________________

مدش در یراتسرپ هاگتسیا رانک زا مدز یخلت دنخ ذوپ



مداتفا هار رتکد قاتا تمس هب

لخاد رتکد دییامرفباب هقت ود دعب

لگشوخ اعقاو هک یکشم یامشچ دیفس یاهوم اب دوب یکنیع نسم نز هی رتکد مناخ مدش
نیا نم ردقچ دوب

دوب هتسشن شزیم تشپ دیفس شوپ ور و

اقا رگا منک رکف هیضعو رس هچ نیا رتخد = تفگ داد نوکت یرس هدنخ اب دید نم یتقو
شباختنا زا هشب نومیشپ هنیبب تضعو نیاب روت هشب دنلب تخت زا مزارا

متسشن یلدنص یور مدز دنخبل

رتکد موناخ نم=سالم

یدما شوخ ناج اهر =سالم رتکد مناخ

؟ هروطچ زارا حلا رتکد مناخ نم=

دز دنخبل رتکد مناخ

؟؟؟ هروطچ شلا ح زارا دیگب ادخ روت رتکد مناخ نم=

نییاپ تخادنا شرس رتکد مناخ
دیبوک یم ما هنیس هب راو هناوید مبلق

هشب بلق دنویپ دیاب زارا مزیزع اهر نیبب = تفگ داد تروق شنهد با رتکد مناخ

ااااایادخ ایادخ تفر یم جیگ مرس
مممزارا ااااااااااااااایادخ

هدش ادیپ بلق شاب مورا مناخ اهر = رتکد مناخ

رتکد هب متخود ومکشا زا رپ یاشچ

داماد هی شیپ زور =ود داد همادا منوش یور تشاذگ شتسد تسشن مرانک دما رتکد مناخ
یریگب هزاجا شمناخ زا ینوتب دیاب هدش یزغم گرم اج رد دوب هدرک فداصت ندروا نوج
هتدوخ راک هگید نیا

مزارا یارب یبلق هکنیا یارب ای منک هیرگ تخب هایس سورع نوا حلا هب ملد متسنود یمن
هدش ادیپ
مشاب لا حشوخ 

؟؟ شمنیبب منوت یم نم=

ویس یا تمس سرپب شریزپ زا ورب هرا = تفگ داد نوکت شرس رتکد مناخ

مدیسرپ شریزپ زا هکنیا دعب تخوس یم سورع نوا یارب ملد ردقچ نوریب مدما قاتا زا
متفر موس هقبط ویس یا تمس هب



یور سورع دیفس سابل اب اهنت کت هک ینوج کرتخد زا مدش ویس یا شخب دراو یتقو
متفر شا تمس هب مورا مورا مدش هکش دوب هتسشن یکیتس پال یاه یلدنص

متسشن یلدنص یور شرانکو

دوب هدش بارخ ال ماک شتروص شیرا مدرک شا هتفر ور گنر هرهچ هب یهاگن
متشاذگ شدیفس یاتسد یور مدرب شتسد تمس هب متسد دوب هدش هایس شامشچ ریز
نودرگرب متمس هب شرس مورا

؟؟ یبوخ = متفگ مورا مدز یخلت دنخبل

یور مبلق مامت یتقو مشاب بوخ منوت یم روطچ = تفگ یا هتفرگ یادص اب دز یدنخذوپ
هدیباوخ تخت نوا

ممهف یم منک یم تکرد نم=
یراد یلا ح هچ

درک یدنلب هدنخ .

مدرک هاگن شهب هدز تشحو

لکش رس نیرتهب اب تزور نیرتهب یوت یتقو اااه یمهف یم یچ =وت تفگ شا هقهق دعب
هب و هریم نومسا هب شنوج یب ندب تامشچ یولج یتقو تقشع ندید هب هرارق هک
سابل هشیم تسورع سابل یتقو . هشیم نوخ یایرد شرس ریز یتقو هروخ یم نیمز
تازع

مگب دیاب یچ متسنود یمن

متفر ویس یا یجورخ تمس هب مدش دنلب ماج زا

جنپ داتفه دص تاراپ

__________________________

لوا هقبط ویس یا متشگرب هرابود تخوس یم هراچیب کرتخد نوا حلا هب ملد ردقچ
نیسای هروس ندنوخ هب مدرک عورش

زا رتهب یلیخ شتیضعو زارا هک هتشاد مسود یلیخ ادخ مدرک یم رکف متشاد هک حاال
هنوج نوا

یچ داتفی یم مزارا یارب رتدب یلیخ قافتا هی هدرکن ادخ هکا

مشاب رکاش ورادخدیاب حاال

مداتساو  ویس یا رد یور هبور هرابود

دوب هتسشن اهنت کت هرابود مدش ویس یا دراو



زور ره یلو یشاب راتسرپ هروخ یمن تاسابل =هب تفگ درک مهاگن متسشن شرانک
یاجنیا

هدیباوخ مورا منم بلق ویس یا مود هقبط = متفگ مدز دنخبل

درک ماگن درگ یامشچ اب

هشب بلق دنویپ دیاب = مداد همادا مدیدنخ

هتشاذگ مارب یدب تشونرس نینچمه ارچ ادخ منود یمن = تفگ نییاپ تخادنا شرس

هد یمن هزاجا مبلق

هدرگ یمن رب یگدنز هب هگید یزغم برض هک هگیم ملقع یلو

هنای دوب شتقو االن منود یمن

هنوتیم اما هرادن یتشگ زاب یزغم برض = ندز فرح مدرک عورش مدیشک قیمع سفن مورا
هشخبب هگید یکی هب یگدنز

ینزب فرح تسرد یدوبن دلب لوا زا وت اهر ففففوا

تفر ویس یا هرجنپ تمس هب دش دنلب درک ماگن کش اب هرتخد

هتفگ مهب رتکد یدما بلق ادها یارب هک منود یم = تفگ

میدش  گرزب هاگ شرورپ یوت شوایس و نم ینود یم

همادا دز دنخبل درک ماگن تشگرب . هدب تاجن ویکی یگدنز خنوتب دوب شوزرا هشیمه
هدب تاجن ویسک یگدنز هنوتب هرب هکنیا دعب دیاش = داد

منزب وناز شولج متسنود یمن
منک شا هسوب قرغ ای

مدرک یم رکشت شزا مدیسوب یم شتروص رس هیرگ اب مدرک شلغب مکحم .

یتسه هک منودیم یتسه ایادخ

شیش داتفه دص تاراپ

_________________________

نوریب مدما ویس یا زا



متفرگ سامت رایماک اب

هنوسر یم شدوخ االن نیمه تفگ نداد تیاضر هک دیمهف یتقو

متفر ویس یا تمس .هب

مدش زارا قاتا دراو

یلو مشاب لا حشوخ ردقنا دیابن منودیم هدش ادیپ بلق هی تارب ینود یمن زارا ییاو نم=
تسین مدوخ تسد بوخ

مدیسوب زارا ینوشیپ هرابود

دوبن ملد وت لد و مدوب لمع قاتا رد تشپ

تخب هایس شوپ دیفس کرتخد نومه » هناورپ »

دوب هتفر دوب هدرواین تقاط
دعب ۴ ندروا نوریب لمع قاتا زا زارا هرخلب اسرف تقاط تعاس

دما رتکد مناخ شرس تشپ ندرب یوژه یاه تبقارم تمس هب و

هروطچ نوشلا ح رتکد مناخ = متفر رتکد مناخ تمس هب

دوب یلا وع بوخ زیچ همهو دش ماجنا تیقفوم اب لمع = تفگ دز دنخبل رتکد مناخ
دایب شوه هب میرظتنم

نینزان نوج زانط هب مساوح ال. صا هک مدوب مدوخ راکفا قرغ ردقنا ترکش ایادخ
دوبن نوج تکوش رایماکو

دایب شوهب زارا هک دوبن ملد وت لد میتفر یوژه یاه تبقارم تمس هب همه

یاسه هک یسرم ایادخ

تفه داتفه دص تاراپ

______________________________

پال یبا یاه یلدنص نیا زا هک هیزور دنچ ناتسرامیب یبا یاه یلدنص نوا نم هرابود
مدش رفنتم یکیتس

ابیرقت ۷ دوب هتشذگ زارا یشوهیب زا تعاس .



دنزب نوریب ما هنیس زا تساوخ یم نم هناوید بلق حواال

متفر ترامع تمس هب نینزان اب دوب هدش تحار ملا یخ هک حاال

متفر مومح یک راب نیرخا دای یمن مدای دوب هدش فیثک یباسح

هروک توس زارا نودب ترامع نیا ردقچ مدش ترامع دراو

متفر مومح تمس هب تسار هی مدش قاتا دراو یتقو مداتفا هار مقاتا تمس هب

مدرک ترپ تخت یور ومدوخ مومح دعب تفر منت زا هام کی نیا . شنط و یگتسخ مامت
مباوخب متسنوت شمارا اب

همکد مدیشک مامشچ هب یتسد دروخ گنز میشوگ هک مدوب هدیباوخ ردقچ منود یمن
مدز لا صتا
متفوگ یدولا باوخ یادص اب

مدیود یوژه یاه تبقارم تمس هب مدیشک غغغغغغغغغیج

دوب هدرک زاب وشلگشوخ یامشچ حاال هک میگدنز مامت تمس هب مدرک زاب تدش هب قاتا رد
متفر

تشه داتفه دص ناراپ

______________________________

ولج متفر دنخبل اب

دیروطچ موناخ اهر هب =هب تفگ هتفرگ یادص اب دز دنخبل مزارا

ال صا یلیخ زارا یا هنوید یلیخ = متفگ ضغب اب مدرک کاپ نییاپ دمویم تشاد هک ومکشا
نزن فرح نم اب هگید

موناخ اهر = تفگ دیدنخ مرن زارا
ریت یولج متخادنن ومدوخ وت نوج تاحن رطاخ هب هکنم مدعب هگید نکن رهغ

هدرک ریت سوه شلد هنکن سپ هدوب یک رطاخ هب هدوبن نم رطاخ هب یچ دش درگ مامشچ
هدوب

دید وم هدش درگ یامشچ یتقپ زارا

تخت یور وت متشادن تقاط هک متخادنا ریت ولج ومدوخ نیا هساو =نم داد همادا
منیبب ناتسرامیب



دنلب وت هک االن نکن راک نیا اباب نم بارخ بلق اب هنکیم یچ درم نیا

مباوخب تخت ور تاج دیاب نم یش

مشچ اتود نوا ندوب زاب هب هدرک هص خال نم یگدنز مامت ادخ مدرک شهاگن

دمحم وهلا دمحم اال لص االمه

دنوخرچ زارا رس رود دنفسا داتسرف تاولص نوج نیمیس مزاب

ونم یشکن یتخادنا هار عک یدود نیا اب نوج نیمیس = تفک هدنخ اب زارا

لا دمحم قح هب هنکن ادخ ینزیم هیچ افرح نیا رسپ =او تفگ درک مخا نوج نیمیس
یشب سهلا تسیب دص دمحم

نم منک یگدنز حاالحاال ماوخیم نم اباب سهلا تسیب دص طقف نوج نیمیس = دیدنخ زارا
۱۲ات مرب لیارئزا اب ماوخ یمن منیبن ماه هریبن مریگن نز ات

ینکیم طلغ وت ممممم مناج ۱۲ یریگب نز ات

هک مدرک زارا هب کان تشحو یهاگن
ندرک هفلس هب درک عورش زارا

هن داتفه دص تاراپ

___________________________

تسا مغ یاه هدنخ نایاپ یگدنز

تدرگن یم هناقشاع هک تس یسک هاگن ندید یگدنز

یگدنز .....

تسابیز

سورع سابل نزوم یوت مدیرپ متفرگ زارا تسد مدیشک غغغغغغغغغیج



وگب امش داتسو شاجرس روطنمه بوخ هچب هک مزارا بوخ

هکنیا هن متشگرب مداد سالم نزوم وت متفر نم طقف دروخن نوکت ما هچروم مدق فصن دق
دوب زارا تسد وت متسد

زارا تمس مدش هدیشک هرابود نزوم وت متفر

یایمن ارچ زارا نم=ااا

اجنوا میرب لوا ایب اااهر = تفگ درک هراشا یا هگید تمس هب شتشگنا اب زارا

مدرک هاگن درک هراشا هک یتمس هب

ایح یب زارا مرس هب کاخ یییییییییییییه

میرب ایب نزن مشفرح ال نم=صا
مایمن اجنوا مریمب نم

درک ماگن زارا

یدیدن مدا هیچ = نم

میرب ایب اهر = زارا

اه سورع ریز سابل و باوخ سابل هزاغم تمس مدیشک تفرگ متسد زارا نرمع نم=

مکحم متفرگ سورع سابل نزوم رد هریگ تسد هب ومتسد مکحم منم

مداتساو ماج رس

مدیپسچ نزوم رد هب تفس نم یگرزب نوا هب ژ اساپ یوت . دینکب شرکف حاال

ااه باوخ سابل هزاغم تمس دیشک یم نم تشاد مزارا

مدیپسچ سورع سابل هزاغم رد هب یروطنا هم مدیشرت دش یم نامطم دیدیم نم یکره

نم ادخ . ییییه یرسرب کاخ هزاغم نوا لخاد درب نم دش هدنرب ندیشک یلک اب زارا هرخلب
هشکب



دوب مراد هزاغم عالهو هب دوب ناوج مناخ اتود هزاغم لخاد

مدز یا هدیسام دنخبلد

هلگشوخ هچ نیبب نیا اااهر = زارا

دوب هداد نوشن هک سابل نوا هب یهاگن مدرک زارا هب یهاگن

نتاس سنج زا هک شنماد رانک نتاس هشنت نییاپ دوب روت شنت باال هک یکشم سابل هی
تشاد طالیی پیز هی دوب

دوب زاب یدایز هشنت باال طقف دوب لگشوخ

تسین زاب مکی شنت باال طقف هلگشوخ نم=

اااااهر هباوخ سابل = زارا

نوریب میایب هزاغم زا عیرس متساوخیم نوچ

رخب یدنسپ یم تدوخ هک مدوک ره زارا ال صا هبوخ =هرا متفگ

منک هاگن سورع سابل نزوم مریم نم

نوریب مدز هزاغم زا عیرس مدعب

مدش سورع سابل هزاغم دراو

درک یراگتساوخ مزا همه ولج راهن دعب دما ناتسرامیب زا زارا هک یزور نومه . ریخب شدای

اما متفرگ یم زارا زا چام اتود مدیرپ یم تشاد اج ال صا وگن هک مدوب هدرک قوذ ردقنا
ندوب هتسشن همه نوچ بوخ

مدیشک یم تلا جخ یمک طقف یمک

راب هتفه هس ناج نینزان هک االمن نوشگدنز هنوخ رس نتفر نتفرگ نشج هی مرایماک نینزان
هراد

منوشتیلا عقف نوا هدرم هتشک ال صا



تعرس هشب راد راب هراد دصق هک یسک نتشاد لمع تعرس انیا هک ردقنا یلیکو ادخ
هرتمک انیا زا نوشش لمع

هشب گرزب نامام هرارق هخا هجنگ یمن شدوخ تسوپ وت هک منوج تکوش

نومیگدنز هنوخ رس هتسرفب زارا نم رت عیرس یچ ره هنکیم یراک  ره هراد منوج زانط
هتفین بقع نوج تکوش زا ات

هک مدوب هتشذگ زور دنچ نیا رکف قرغ ........

مدما =نم زارا

دوب هدموین زونه منک رکف شریوصت یلو دوب زارا ادص مدرک مرب رود هب یهاگن .

متشادن ریوصت هخا

ااااااهر = زارا

مرادن ریوصت یلو مراد ادص هک هدایز قشع زا منک رکف ایب هلا رفغتسا

شلوک رس هک مدا هی هب دروخ مشچ هک مدرک رو رود هب یهاگن مزاب

دوب هسیک زا رپ

یلا =د تفگ گرزب دنخبل ایب دروا رایب شرس هسیک الهی الهب زا زارا تاداس دج ای

ام هدنیا رخوش منیا ایب

همه نیا هربخ هچ زارا نم=

متشاد تسود هک مدوک ره یتفگ تدوخ = زارا

ننننننننننم یادخ ففففففففففففففوا



نادعمش و هنییا هقلح سورع سابل دیرخ دعب

مدرک تکرح ترامع تمس هب

سورع . زارا سورع مشب هرارق  هک یزور هنم یگدنز زور نیرتهب زورما
مشقشاع هک یسک

هدن نوکت ور هلک نیا ردقنا یدرک منوید اااااااااهر = دیشک غیج رگشیارا

مدرک مور هبور هنییا هب یهاگن مدیدنخ

دش یمن هدید یزیچ دیفس هچراپ زج هک

دز الک مانخان هکنیا دعب

نیا هب سورع هک وشاپ وشاپ مومت هرخلب شیخا = تفگ دیشک یقیمع سفن هرگشیارا
اباب مدیدن ینوطیش

داماد نوا هراچیب رادهگن وتی رناژ بش هساو
ناج ژیال یاو = تفگ دیدنخ دزیم الک شانوخان تشاد هک روط نومه نینزان
حبص راهچ تعاس هرتدب نیا دوخ زا داماد « رگشیرا »

یسورع یاراک لا بند نتفر هدرک دنلب مرهوش ام هنوخ رد ولج هدما

داد هب ادخ سپ وووا = رگشبرا

یش یم تشز نکن مخا اهر یاو = تفگ نینزان هک مدرک هاگن یزان هب مخا اب

ششششششیا

دروخ گنز نینزان یشوگ

=ولا نینزان .......

عشاب = نینزان



باال دایم هراد داماد دینک یلا خ راجنیا هقیقد دنچ افطل = تفگ درک عطق و یشوگ نینزان

دیرادرب ور هنیا ور هچراپ سپ نم=

منیبب مدوخ نم

هننننننننن = دیشک غیج نینزان هک هراد رب هچراپ ات تفر رگشیرا رایتسد

هرادن قح اهر شدوخ لبق هتفگ زارا = تفگدز دنخبل هک مدرک هاگن نینزان هب یا هتکس
هنیبب شدوخ

یدید نم هک وت االن یییییییچ نم=

هدادن هزاجا وت هب داد هزاجا نم =هب تفگ دیدنخ نینزان

ونم داوخ یم طقف منود یم هک نم تتتاتتتتتتتتتفاثک

هنک تیذا

میراد راک امش نم طقو نوا دقع دعب هرزگب لپ ور زا مرخ مزیزع ناج زارا رازب

خخخخخخخخخخخخخ

گنز یادص هقیقد دنچ دعب نوریب نتفر شرایتسد اتود رگشیرا نینزان

مدید دوب هتسشن هک لبم ور نینزان یشوگ مدرک مفارطا هب یهاگن دش. دنلب نینزان یشوگ

متفر یشوگ تمس هب ترپ ساوح مناخ

منک هاگن هدنریگ مسا هب هکنیا نودب

=هلب مداد باوج

مدعب شاب دوز نیییاپ ایب اااااااهر = زارا

درک عطق یشوگ قرش



مدیشوپ وملنش هدش یچ ادخ ای

نیمز مدروخ خم اب دروخ چیپ ماپ رخا هلپ هک نییاپ مدما اه هلپ زا دنت

هنوخ یرب هدایپ هشب رچنپ نیشام یسورع بش هک یهلا زارا زارا خخخخخخخا

هگید باال ایب مدا هچب هلثم وخ

ود متشاذگ نوریب هاگشیرا زا ماپ هک نیمه مدز نوریب هاگشیا رد زا مدش دنلب نیمزور زا
تفر اوه هب گرزب یاه هشف شف فرط

دوب هدش کیرات اوه دوب لگشوخ یلیخ

مدیدنخ ندش یم او لگ لثم نومسا وت زلس زمرق یبا یاه رون

تشاد رارق مور هب ور زارا حاال نییاپ مدروا مرس

؟؟؟؟ موناخ اهر دوب روطچ = زارا

زارا اقا ریظن نم=یب

داد مهب لگ دعب دیسوب متسد لوا دز وناز مولج زارا

ابگالی هک میدش زمرق نفخ یلیخ نیشام هی راوس زارا اب مدز دنخبل

دوب مشچ وت یدایز دیفس

یکشم راولش تک نوا وت دوب هدش ابیز ردقچ نم زارا

دش درگ شامشچ داتفا مهب شمشچ یتقو بقع دیشک لنش کاله متمس تشگرب زارا

نییاپ مدیشک ریگ رون هنیا مشاب هدش تشز یلیخ هنکن هک مدیسرت

مدوب هتفگ هک روطنومه مورا مالمی شیارا هی مدرک متروص هب . یهاگن

؟؟؟ تساجک لکشم

اااااهر یدش لگشوخ ردقچ = زارا
هگید تس ایب وله ورب ولول نومه هیضغ



تمس هب درک نشور نیشام مزارا شفتک هب مدز تشم اب مدیدنخ

داتفا هار ترامع

دوب هدش هدیچ یلدنص ال ماک طایح یوت مدش ترامع دراو

دوب هدش ینوغارچ ال ماک طایح مظن اب ابیز یلیخ زیچ همه

میتفر داماد سورع هاگیاج تمس هب زارا اب

داتشه دص تاراپ

______________________

میتسشن نوم ماج رس

زا هک شیبا سابل نوا اب نوج زانط
دوب هدش ابیز یلیخ اعقاو دوب هدش یزود قوجنم ال ماک نیاپ هب هنیس یور

دوب هدش رت لگشوخ منم زا یتح

ترامع هب دازا ندنوشک یارب دوب هشقن هی نوج زانط یریگ ناگورگ زورنا هیضغ

رکف مماه ایور یوت یتح مشاب تیسورع یوت متسنوت هک ملا حشوخ ردقچ = نوج زانط
منیبب تیسورع زور هی منوتب مدرک یمن

زارا ینوشیپ مدعب دیسوب مینوشیپ درک ملغب نوج زانط مدز دنخبل دوب اجنیا مدرارا شاک

هتسشن کشا مزارا لگشوخ یامشچ وت مدرک ساسحا راب نیلوا هساو

درک ماگن متمس تشگرب زارا مداد راشف یمک زارا تسد

نوجاباب مه نم یاباب نامام =مه متفگ متفرگ نومسا تمس هب مراشا تشگنا مدز دنخبل
دارا ]]

ننیب یم ورام نراد باال نوا زا ناجنیا االن

هنک روت نم لثم یوناب دک هتسنوت لچ لخ زارا هک نلا حشوخو



متسوبب داوخیم مدرک رکف هک ملا یخ شوخ نم دروا منوگ رانک شرس دیدنخ زارا

مدیشک غیج مدرک سح منوگ ور یدب درد هک مدوب زارا سوب رظتنم روطنمه

داماد سورع تمس نتشگرب انومهم مامت دش عطق گنها یادص وهی

هنوید

تسهداماد مروظنم

دزیم مکتک یه وربا مشچ اب دوب هتسشن رایماک تسد لغب هک نینزان

شاپ هب مدز مکحم مشفک هنشاپ اب زارا تمس متشگرب مدز یا هلوک جک دنخبل

تسرپ باتفا لثم رود هی مناج زارا

تشگرب یداع تلا ح هب هرابود درک ضوع گنر

هب مه یمک مزیزع ناج اهر =خا زارا
نک رکف میش اهنت هرارق هک یتقو

تسیبش هچ بشما =خا تفگ دز یناطیش دنخبل مدعب

یدش یچ هشن زارا گرم شیپ اهر یهلا = نم یراوخ هچاپ هچوک مدز هگیم تسار مدید
ممممممقشع

اه تاپ دش یچ هریمن دیشخبب هن هن هریمب تارب اهر یهلا

؟؟؟ اهر = تفگ درک مهب یکوکشم هاگن زارا

مناج = نم

هدروخ اجک هب تخم متفرگ زاگ تنوگ طقف نم ادخ =هب زارا

هرادن تبحم هبنج نیا مگیم ااااا اااااایب

هشیم کیدزن ام هب هراد زمرق تروص اب نینزان مدید

میدش تخبدب زارا ووا نم=



هینابصع هچ نینزان نیبب

داد هب ادخ = تفگ درک نینزان هب یهاگن مزارا

هتربخ هچ = تفگ دیسر ام هب نینزان
دیدامود سورع ثمال

دوب نیا ریصقت = میتفگ مهاب میتفرگ مه تمس ونماتشگنا مهاب زارا نم

نیییاپ دروا باال درب شتسد ترس وت کاه ینعم هب درک نوماگن فسات اب نینزان

رخا تاراپ

_________________________

هدنخ ریز میدز یقپ زارا نم تفر نینزان هکنیا دعب

هراد هانگ هدن شصرح = زارا

مدیدنخ

دز داد طسو زا یکسوس هی وهی

نصقرب دامود سورع

نشج راب هی مدیصقر مرمع  وت رابود حاال ات نم مدوخ نوج هب هخا میش عیاض االن ایب
ومتسود شمیدن هگید زورما .ات کیک وت متفر هلک اب هک متسود دلوت

تسکش ماپ نیمز مدروخ خم اب هک ماباب نامام جاودزا درگلا س میکی

ریخب شدای یخا
متسین دلب ننکیم یان یانین هک اه هچب هزادنا هب اما مراد صقر قشع هک هتسرد

متسین دنلب صقر نم زارا = متفگ ششوگ رد مورا مدرک زارا هب یهاگن

درک ماگن درگ یامشچ اب زارا

یصقرب یتساوخیم ینومهم وت هک وت اهر اااو = زارا

اباب متفگ یکلا نم=

تمتفرگ هک حاال یتفگن لوا زا ارچ ههههاااا = زارا



مدب تسپ منوتیمن هک =حاالم تفگ تفرگ یا هنارکفتم تس ژ دعب

زارا نم یور راتکر پژ رون ترامع طایح طسو دیشک تفرگ متسد زارا مدرک شاگن مخا اب
دوب

هرادن لکشا = زارا

دش شخپ یا هناقشاع مورا گنها

دیصقر یم هنودرم گنشق یلیخ ندیصقر مورا عورش زارا

دوب یابیز یلیخ هنوقشاع گنها

نداد نچکت ومدوخ مرن مرن مدرک عورش نم دمویم زارا صقر هب یلیخ

میتسشن نومهاگیاج یوت هرابود صقر دعب

ندیصقر یم ندوب هدز هقلح نومرود نوج یاهرسپ رتخد همه  دوب هدش بش رخا

تقاط مامشچ هک دوب یوق ردقنا زارا یامشچ رون حاال . مدوب زارا یامشچ قرغ نم یلو
تشادن قرب نوا ندید

دش مومت اه نوج صقر نتفر اه نسم همه هکنیا دعب

مدرک ترپ وملگ تسد همه هب مدرک متشپ منک ترپ وملگ هک دش رارق

زانط خهلا نم یادخ ییییییییییاو = تفگ دیشک غیج رتخد هی وهی

دوب هداتساو ترامع یاه هلپ باالی نوج زانط نم یادخ وا مدرک هاگن مرس تشپ متشگرب
شلغب وت منم لگ تسد

تفر نوج زانط تمس هب تینابصع اب زارا

درک شترپ نوریب دیشک لگ تسد .

ههههدش یتریغ زارا ووووووووا = ندز داد همه غاب هت



دیرایمرد یزاب هنک هگید ردقچ مدش داماد بشما نم اباب نوتاه هنوخ دیری ههه =هد زارا

سلجم خوش یاه هچب زا یکی ]= دادرهم ]

مینومب اجنیا بشما میاوخیم ام زارا ااا

منیب دیرب دوخیب = زارا

ترامع تمس هب تفرگ متسد ومتمس تشگرب زارا نوریب ندز ترامع رد زا هدنخ اب همه
میداتفا هار

ف درک مدنلب ماج زا ماپ ریز تخادنا شتسد زارا هلپ یولج

نیمز رازب نم زارا یییییه = مدیشک غیج

وووگن یچیه سسسیه = زارا

میدش زارا قاتا دراو متفر باال ترامع یاه هلپ زا

تخت هیاب تسد هی طالیی قاتا هی میدوب هدیچ زارا نم هک دوب روطنمه زیچ همه
دیفس طالیی یاهراوید دیفس دمک اتود هی دیفس .

دیفس زمرق یاه گرب لگ تخت یور

تشاذگ تخت یور نم مورا زارا

میرذگب ثحب ره زا موناخ اهر بوخ بوخ = تفگ ودیدنخ تنطیش اب درک لش شتاورک هرگ
تسا رت نیریش جاودزا بش ثحب

نم هنوید زارا

دما نم تمس هب درک اهر شیارا زیم یلدنص یور . دروا رد شتک و شتاورک زارا

متشاذگ مابل ور و شابل مورا .

یاولق یاهبل تفج هی دوب شرت هکلب دوبن نیریش دوبن لسع شابل تشاد یبیجع معط
شرت

مدوب ابل نیا معط قشاع نم

ووووووووووووووو دز....................... همیخ مور زارا مدیباوخ مورا



۵ ددددددددددعب سلا

ودب شاریه هک. مدنوخ یم دوش یم قشاع ناطیش مان هب هک زانط زا دیدج نامر متساد
نامام = تفگ دما نییاپ اه هلپ زا ودب

؟؟ نامام ناج = متفگ مدز دنخبل

مینک یمن ش ادیپ میدرگیم اباب لا بند یچره = شاریه

هتفر رد هرابود هنکن تسین اباب نامام = دز داد اه هلپ زاباالی داریه

هگب زارا نیا هب تسین یکی هتفر رد شراک ریز زا مزاب ففففففففا

متفرگ زارا هرامش متفر نفلت تمس هب مدشاپ هتخس ردقچ نتشادگن هچب هگم .

رخ رب هسناش منیا هههد = زارا مورا یادص مشدعب دش دنلب هدرپ تشپ زا یشوگ یادص
تنعل هکرعم هسگم

نوریب ایب هدرپ تشپ زا زارا نم=

نوریب دما هدرپ تشپ زا زارا

یرادهگن اه هچب دوبن رارق هگم زارا نم=

هنکیم هیرگ اه ولق ود نامام = رژنا

تفر اه هلپ تمس هب . دیشک یفپ زارا

هتدوخ ریصقت = نم



مندش اب اب نیا اب هش سیورس منهد = زارا

مشاباب منکب طلغ هگید نم

االن مدیدنخ ۵ منیمز یور نز نیرت تخبشوخ هک سهلا

هنوشلا سکی هکاالن یاه ولقود

هک ناسمهان یاه ولقد ۴و هنوشلا س

هک مزان کرتخد ۳ورژنا هشلا س

ایند درم نیرتهب اب

متسرپ یم هناقشاع اروت نم نم صاخ بابرا


