


بازاریغ هب یچیه هزور هس اقیقد االن مدش هتسخ دوب هدنومن یقمر ماهاپوت هگید

نک مکمک تدوخ منک راکیچ ایادخ هدنومن یقاب مندرم ات یزیچ اعقاو مدروخن

راذب ماپ یولج یهار هی سپ مرادن وتزج ور سک چیه هک ینودیم بوخ تدوخ

دوب هدش هلا چم مفیک هت هک ینموترازهود هب مرازه راب یاربو مدرکزاب ومفیک پیز

چیه هگید منک جرخ منیا هگا متخادنا هزاغم هب هاگن هیو لوپ هب هاگن هی مدرک هاگن

هی هیرگ یادص درک شدوخ هجوتم ونم یادص هک مدوب اهرکف نیمه وت مرادن یلوپ

ملد یلیخ منم بوخ دروایم درد هبور یسکره لد هک درکیم هیرگ یروج دوب هچب

مدنوسر شهب ومدوخدنلب مدقدنچاب تخوس شارب

؟؟؟؟ ینکیم هیرگ ارچ مزیزع هدش یچ :-

مهب بش مشورفن وماهلا ف همه بش ات هگا ادخ وروت خهلا رخب هیفلا ادخورو -:خهلا

منکیم شهاوخ رخب هنود هی طقف ادخ وروت خهلا ندیمن اذغ

هگا متشادن رتشیب نموترازهود طقف نم هکنیا مه تخوسیم ملد مه مدش لدود

هچب نیا هب مدب منیا هگا منک راکیچ ایادخ منک راکیچ مدوخ مدب هچب نیا هب منوا

ممصم رابنیاو متخادنا هچب یکشا تروص هب هگید هاگن هی هرابود منک راکیچ مدوخ

هلا چم یرازهود ندیداب هچب مداد هچب هبو مدروا رد ولوپو مفیک وت مدرک تسد رت

درک کاپ وشتروص دنت دنت نداد شهب ور ایند لوپ لک راگنا دش لا حشوخ نانچ

؟؟ هدقچ نیا :خهلا تفگو

لوپ هنوتیمن زونه هک ور یا هچب نشیم ادیپ یامدا بجع نیبب ایادخ مدرک بجعت

هنموت رازهود مزیزع : متفگو مدز دنخبل نتسرفیم راک رس هرامشب ور

نک باختنا فلا اتود خهلا بوخ -:اها

تدوخ ملا ملوپ نوا ماوخیمن فلا نم مزیزع -:هن

هنرگو دیریگب فلا مزا دیاب متسین ادگ نم خهلا :هن تفگو تسش شتروص یور مخا

ماوخیمن منوتلوپ

تفرگ مفرط هب ولوپ فرح نیا اب

منک تین راذب بوخ مریگیم فلا تزا مزیزع هشاب :-

هک هن مدرک زاب هرابودو متسب منکیم تین مراد هکنیا هناشن هب وماشچ یتاظحل یارب

التوت کشم دقنیا ازور نیا هکنیا رطاخب هن مشاب هتشادن یا هتساوخ چیه هکنیا



ومتسد هرذگیم لا یخیب منک کف نوشمودک هب لوا متسنودیمن هک متشاد میگدنز

متشادرب وشاتودو اه فلا هتسد وت مدرب

؟؟؟ یش مخ هشیم -:خهلا

ومتسد دش رود مزاو درک سوب ور منوگ تعرساب هچب نوا هک مدش مخ بجعتاب

هک ینارود هب دش هدیشک منهذ تسب شقن مبل یور یدنخبلو هسوب یاج متشاذگ

ال صا یلو مداد تاجن ومدوخ مدرک رارف ابو متشاد هک یتیعضو هب دوبن رود مدایز

مدوب هدرکن رکف شیقب هب

ندرکیمن مروبجم هتسرد مدرکیم یگدنز مومع هداوناخ شیپ دوب 3سملا یتقو زا

یتروص هب نتشاد ماهاب ونیازا رتدب رباربدص یراتفر یلو مشورفب فلا هچب نیا لثم

یسک هب هگا حاال متشاد ور هدعو کی منوا اذغ ندروخ قح رابکی زورود طقف هک هک

لثم یگدنوخ یاذغ رتشیب رابود هرذگیم نامز نوازا سلا تسیب نیا وت مگب

هداوناخ هکنیا اب مومع هداوناخ ندنخب مهب یتح هشن شرواب یسک مدروخ و... جنرب

هب یگلا زا6س ور هنوخ یاهراک مامتو نتشادن یراکتمدخ چیه یلو ندوب یرادلوپ

اعقاو هک مدنوخرچیم نوخان هی رس ور انوا گرزب ترامع لکو مدادیم ماجنا نم دعب

هشاب هتشاد دوجو رابجا مان هب یزیچ بوخ یلو راظتنازارود 6سهلا هچب هیزا

هبو مدموا نوریب لا یخ ورکفزا ینیشام دتمم قوب یادصاب هشیم نکمم یزیچره

در شزا ات متفر نوبایخ تمس هبو مداد نوریب تدش هب ور مسفن مدرک هاگن مفارطا

هک مشب در نوبایخزا متساوخ مدیشکیم مدوخ لا بند متشاد لصارد ماهاپ مشب

مشب دنلب ماجزا مدموا ات مدروخ نیمز مکحمو درک ریگ اجک هب ماپ منودیمن

هب مکحم مرسو مدش ترپ رتولج رتمود هبو مدش هدنک ماجزا هک دش یچ منودیمن

مرادن دای هب ور یزیچ چیه هگیدو دروخ نوبایخ رانک لودج

کشخ مولگ درکیم درد یلیخ مرس مدش رایشه مدینشیم فارطازا هک یاهادص اب

با مگب متسنوت تمحز هب دوب هدش

طقف مولج مدیدیم رات مدرک زاب وماشچ مورا دشن یربخ یلو مدرک رارکت رابدنچ

مندرگ هب یزیچ منک کف دشن منودرگرب ومرس متساوخ یچره دوب دیفس فقس

سح یلو منک سح مه وماهاپو اتسد متسنوت مک مک هروخن نوکت ات ندوب هتسب

یلیخ مدب نوکت ومتسد لقادح ات مدرک تالش هدش نیگنس یلیخ مپچ یاپ مدرکیم

مداد نوکتو مدروا ماشچ یولج وماتسد مشب قفوم هرخ باال یلو متشاد درد

دش زاب یمارا هب رد مدش هجوتم هک مدادیم نوکت ومتسد اه هناوید لثم روجنیمه

دمویم شفک هنشاپ یادص مونشب حضاو ور اه ادص منوتب ات مدرک زیت وماشوگ

دز یدنخبل دید زاب وماشچ یتقو درک مخ متروص ور وشرس موناخ هی یتدم زادعب



؟؟؟ یچ ینعی او مدینش مرد یادص یتدمزادهبو دش جراخ مدیدزا هرابودو

اب هک ینز یادصو دمویم رفن دنچ یاپ یادصو دش زاب باتشاب رابنیارد یتدمزادعب

یدموا شوه هب تادف هبردام یهلا ... مرتخد .... فدص : تفگیم دنلب دنلب هیرگ

گنه وت زونه ششزاون هب درک عورش موراو تفرگ شتسد وت ومپچ تسد نوازادعب

یچ ینعی فدص هن تساوآ تسین فدص ممسا نم تفگیم یچ موناخ نیا مدوب

نوریب افطل موناخ : تفگیم هک دوب درم هی یادص نوازا دعب مدش جیگ لماک هک نم

وی یس یا دراو هرادن قح یسک متفگن هگم امش دیاجک ... راتسرپ .... راتسرپ ... دیشاب

؟ هشب

ندش دراو یک موناخ نیا منودیمن ییاج متفر هظحل هی نم ادخب رتکد یاقا ارچ :-

. مفساتم دیشخبب

نوتیراگنا لهس نیا رطاخب امتح هک دیشاب نئمطم هروخیمن نم درد هب امش فسات :-

. دینک ییامنهار نوریب هب ور انیا مه حاال دیشیم خیبوت

. مشچ :-

افطل موناخ : تفگیم هک مدینش وشادصودرکادج نمزا وموناخ نوا تسد نوازادعب

خیبوت نم امش رطاخب دیدرک هک دوب یراک هچ نیا هخا .... نوریب

افطل نوریب .... نوریب مشیم

منک.... شاگن طقف منکیمن یراک ادخ وروت مشاب دیراذب ادخ وروت :-

درک مخ ور وشرس لا سنایم درم هی رابنیا مدینشن قاتازا ندش جراخ اب وشافرح هیقب

نکزاب ؟؟ یرادن درد ؟؟ هروطچ تلا ح مرتخد بوخ دش: هنیاعم لوغشمو

؟؟؟؟ یرادن درد یتفگن بوخ .. نیرفا ... وتنهد

مراد درد یلیخ ارچ :-

هنک. قیرزت نکسم تارب مرپسیم راتسرپ االنهب هشاب :-

. رتکد نونمم یلیخ :-

. مرتخد منکیم شهاوخ :-

ماربو دموا قاتا هب یراتسرپ یکدنا تدمزادعب دش جراخ قاتازا فرح نیازادعب

هب هرابود نکسم ندوب روا باوخ رطاخب نوازادعب درک قیرزت مرس لخادور نکسم

متفر باوخ



مال هب یسک هدادن هزاجا رتکد زونه هرذگیم مندموا شوه هبزا هتفه کی اقیقد االن

هک مدوب نیا رکف وت دایب متاق مال هب داوخب هک مرادن ور یسک نم دنچره دایب متاق

زورما مرتخد :سالم لخاد دموا رتکدو دش زابرد هک مدب وناتسرامیب لوپ یروطچ

؟؟ یروطچ

نونمم رتکد مبوخ :-

ات هگاو شخب وت یشیم لقتنم زورما مراد بوخ ربخ هی تارب رکشورادخ بوخ :-

. نوتنوخ یرب تداوناخاب ینوتیم هشاب لا مرن تتیعضو ادرف

هنیاعمزادعب رتکد منزب یفرح متسنوتن هک مدرک گنه ردقنیا رتکد فرح نیا اب

دش مدازارپ قاتاو شخب هب ندرک لقتنم شخب هب ونم تعاسود یط جراخ قاتازا

هخا نیک هگید انیا ایادخ متخانشیمن ومودک چیه نم یلو ندیسرپیم وملا ح همه

یک منیبب ات مدنوم رظتنم لا حره هب فدص هن ماوآ نم منک نوشیلا ح یروج هچ

دوب قاتا وت نز هی طقف دش یلا خ تعاس مینزادعب قاتا منزب فرح منم ندیم هزاجا

یلو هدایز لا وس تنهذ وت منودیم : تفگیم هک دیسر مشوگ هب نز یادص یتدمزادعب

مدیم باوج نوشمه هب هنوخ میرب نک ربص

فدص هن تساوآ ممسا متسین فدص ال صا نم موناخ یلو :-

منودیم :-

؟؟ دینزب مادص فدص دیراد رارصا ارچ سپ : بجعتزا دش داشگ ماشچ شفرح نیااب

یسریم تاباوج ی همه هب هنوخ میتفر تقوره متفگ :-

زور نوا یادرفو تشذگ دوب یتخبدبرهاب بش نوا مدیسرپن یزیچ هگید

دش تخادرپ نز نومه هلیسو هب ناتسرامیب لوپ مدش صخرم رتکددییاتزادعب

یولج هک یدنلب یساش نیشام راوس تسقیدص شمسا مدیمهف هک نز نوا کمکاب

تشاد مان ناساول نارگید هتفگ یهب هقطنم تمس هب نیشام مدش دوب ناتسرامیب

رتگنشق یرگیدزا یکی هک مدوب یس ال کاب یاه نامتخاس وحم هرجنپزا نمو تفریم

دز قوبود داتسیا هایس گرزب رد هی یولج نیشام تعاس کی ادودح دعب ات مدش دوب

هک طتیح تعسو زا منهد مدش هدایپ هقیدص کمک هب مزاب دش زاب کیتاموتا رد هک

هتشاک نمچ مه یتمسقو دوب دنمونتوزبس یاه تخردزارپ دنومزاب غاب مگب هرتهب هن

زمرقزر یاه لگ فیدروداب دوب خاک هیبش رتشیب هک یلصا نامتخاس اترد مدزا ندوب

دراو مدیسر نامتخاس هب هرخ باال هقیدص هب هیکتاب ندوب هدرک تسرد لیوط هار هی

مدش نامتخاس



دراو ام هک تشاد دوجو ور هار اتود یدشیم دراو هک ردزا دوب گنشق یلیخ مشلخاد

هار هی نا هشوگ رد هک دوب گرزب سنلا هی ور هار زادعب میدش یتسار تمس یورهار

دوب کیش یلو یمیدق نامتخاس نامدیچ تفریم باال هقبط هب هک دوب چیپرام هلپ

طسوت متسد ندیشک اب دوب هدش هدیچ سنلا طسو یگنر طالیی یتنطلس یاه لبم

لبم نیلوا یور ونمو تفر اه لبم تمس هب متشادرب ندز دیدزا تسد هقیدص

منزب ادص وگرزب موناخ نم ات شاب رظتنم اج نیمه : دنوشن

مدوخ هب ور هنوخزپشا هشیمن هگا هتبلا دیرایب مارب با ناویل هی هشیم اما... هشاب :-

.... مروخیم مدوخ دیدب نوشن

نرایب تارب مگیم :هناالن مدب همادا ومفرح تشاذن

نلا سزا هشوگ تمس هب مدرک هاگن شندش رود هبو مداد نوکتدییات هناشن هب ومدس

تمس هبو جراخ هنوخزپشازا یتدمزا دعبو تفر هشاب هنوخزپشا مدادیم لا متحا هک

داتفا هار اه هلپ هار

ندیشکرس لا حرد داد متسد با ناویل هیو دش جراخ هنوخزپشازا هگید موناخ هی

متشگرب هلپ هار تمس هب درک بلح شدوخ هب ونم هجوت یاپ یادص هک مدوب با

دایم نییاپ اه هلپزا بترمو کیش یلیخ یلو دوب مگرزبردام نسمه هک ینز مدیدو

دعب دمویم نم تمس هب هتشارفارب یرسابو تشاذگیم نیمز هب تب صال اب وش اصع

هب دیاب ندادن دای وت :هب تسشن نا یورو دیسر نم ییوربور لبم هب نامز یکدنازا

شک شیپ هک ندرم سالم لقادح یشب دنلب تاجزا ترتگرزب مارتحا

ماجزا هلجع اب دادیمن نامرف یراک ماجنا یارب مزغم ال صا هک مدوب هدرک لوهدقنوا

متفرگ چگ یاپ هب مساوح ال صا دیچیپ یدب درد ماپ وت هک مدرک الم سو مدش دنلب

دوبن

. نیشب تسین راکنیا ماجنا هب المز هگید -:حاال

موناخ نوا تروص هب مدز لزو متسشن ماجرس هرابود

؟؟؟ هیچ تمسا نوج رتخد بوخ :-

موناخ تساوآ ممسا :-

؟؟؟ ییاجک لها ؟؟ هتلا سدنچ :-

مناهفصا لها موناخ هملا -:۲۳س

میتسنوتن یدر چیه ام یدوب ناتسرامیب وت هک یتدم نیا وت ناجک تداوناخ بوخ :-



؟؟ مینک ادیپ نوشزا

... دییاوخب وشتسار .... بوخ :-

مدیاش ای یتسه یرارف رتخد هنکن هدب ومباوج تسرد رتخد هنکیم ریگ تنوبز ارچ :-

؟؟؟ یهاگشرورپ هچب

س هسزاو ندرک توف مردام ردپ نم دیاوخب وشتسار : متفگو متخادنا ریز هب ومرس

لا بند اجنیاو مدرک نوشکرت االن یلی هبدال یلو مدرک یگدنز انیا مومع شیپ یگلا

مدرگیم راک

؟؟؟ یدرک ادیپ مه یراک حاال روطنیا :هک تفگو داد ینوکت وشرس موناخ

. مدشن قفوم -:هن

؟؟؟ یدلب ور یاهراک -:هچ

طقف مدب ماجنا منوتیمن وراهراکزا یلیخ مرادن داوس نوچ موناخ شتسار :-

نیمه دلب ور همه ور هنوخ یاهراک مدلب یمزر یاهرنه یرادقم

مراد بوخ داهنشیپ هی تارب ....نم بوخ :-

هلوبق هشاب یراکره موناخ : متفگ هلجعاب دز قرب یلا حشوخزا ماشچ

نک ربص شابن لوجع ردقنیا رتخد :-

یرسرب کاخ یاراکزا هگا مرسرب کاخ تفگیم تسار متخادنا نییاپ ومرس مرشزا

تفر مهوت مامخاو مدیزگ ومبل رکف نیازا ؟؟ یچ تقونوا تساوخیم

؟؟ هن ای هنم اب تساوح رتخد ماوتاب :-

؟؟؟ یراک هچ تسامش اب مساوح هلب موناخ دیشخبب :-

هنزب تساوخیم هک یافرح ندرک نیگنس کبسزا دعبو درک هاگن مهب رکفتم یا هظحل

ال ماک لئاسم لیلد هب هک مراد یرسپ هون هی نم نوج رتخد نیبب درک: زاب نهد هرخ باال

بوخ یلو دش بوخ دوب نامرد تحت هکنیازادعبو دوب هدرسفا یتدم یصخش

شارب ماوخیم هدش فرح مک هدرک هطبار عطق همهاب دشن قباث لثم هیضق نوازادعب

. هرایب شرد تلا ح نیازاو هنک کمک شهب هنوتب ات منک ادیپ ور یسک

کف شافرح هب بوخ نم تدم نیا وتو درک ثکم یتدم دیسر هک شفرح یاجنیا هب

مزا ور یراک هچ منزب سدح متسنوتیمن ال صا مدیمهفن شافرحزا یچیه مدرک



داوخیم

. نوج رتخد هنماب شوگ :-

. موناخ -:هلب

. گرزب موناخ :-

؟؟؟ یچ :-

. هگید زیچ چیه هن ننک مادص گرزب موناخ هیقب مراد تسود مگیم :-

گرزب .... موناخ مشچ -:اها...

نوازادعب ما هون نوچ مدرگیم قیفر هی لا بند شارب مراد متفگیم متشاد .... هبوخ :-

یاراک سپزا دیاب منکیم باختنا هک یسک سپ درک جارخا وشاراکتمدخ مامت هیضق

نواو .... هراد دوجو یلکشم ...هی یلو هشاب نم هون رانک اج همهو دایبرب مه هنوخ

. هرازیب ثنوم سنجزا نم ی هون هک هنیا

؟؟ منک راکیچ سپ .. مرتخد هک ...نم بوخ :-

رپن. مفرح طسو تقو چیه هکنیا مشدعبو شابن لوجع متفگن هگم نوجرتخد :-

. گرزب موناخ مشچ :-

.. یدب تیسنج رییغت دیاب وت مدرک رکف مشنیا هب نم متفگیم متشاد بوخ :-

؟؟؟؟ یییییییچ :-

مروظنم داد: همدا نواو مدش تکاس تسشن گرزب موناخ ینوشیپ یور هک یمخااب

ثعاب شندروخ هک مسانشیم ور ییوراد نم یدب تیسنج رییغت اعقاو تسین نیا

هنورسپ سابل ینک هاتوک وتاهوم دیاب هکنیاو هشب تفلک یرادقم تادص هشیم

. ینک راتفر ارسپ لثم ... یشوپب

انوازا یچیه هک یتروصرد منک راتفر ارسپ لثم یروطچ نم گرزب موناخ هخا :-

یا هگید هار ینعی منک نوشهاتوک ماوخیمن مماهوم قشاع نم نمضردو منودیمن

؟؟؟ هرادن دوجو

ور یسک هرادن راک هک نوا لوا لکشم درومرد : تفگو درک هاگن مهب رکفتم یتدم

ارسپ راتفر اب یدودح اتو هنک راک تاهاب یدشن بوخ هک ینامز ات منکیم لوئسم

... هشاب یا هگید هار منکن کف ... موا ... مود لکشم درومردو هنک تانشا



یسک هب یروجنیا یتقو نم تفگیم هشیمه راگن مدز لز شهب سمتلم یاهمشچ اب

مرازیم لباقم فرط یور یقیمع ریثات منکیم هاگن

درک. له ولکشم شیگ هیکاله اب هشب دیاش ... بوخ :-

. هرتهب نیا ...هرا... هرا متفگیم مهرس تشپ دنت دنتو مدیبوک مهب وماتسد قوذ اب

هی نیبب ادخ یا درک شکورف مقوذ مک مک گرزب موناخ دولا بضغ یاه هاگن اب هک

. هدموین ام هب مکیچوک یداش

منوتیم گرزب موناخ : ندز فرح هب مدرک عورش دروا موجه مزغم هب هک یارکف اب

؟؟ مسرپب لا وس اتدنچ نوتزا

؟؟ یسرپب یاوخیم یچ منیبب وگب :-

؟؟ ندزیم ادص فدص ونم موناخ هقیدص مدموا شوه هب یتقو ارچ شتسار :-

تندنوسرزادعب یدرک فداصت ام نیشام اب زور نوا وت بوخ یدیسرپ هرخ باال سپ :-

یاه سیلپ رشزا مینوتب هکنیا یارب تداوناخزا ینوشن ندرکن ادیپو ناتسرامیب هب

عقاو رثام راک نیا هک میدز اج هقیدص رتخد یاج هب وروت میشب تحار محازم

؟؟ هدنوم مه یا هگید لا وس بوخ دش.

. مسرپیم نوتزا امتح دموا شیپ یلا وس ادعب هگا -:عفالهن

ومفرحو متسه یکر مدا ال ومعم نم منیبب گرزب موناخ یاشچوتو بجعت متسنوتیم

. دایم مشوخ شزا هک نم یلو دب ای هبوخ یوژیگ نیا منودیمن . منزیم کرو هدرپ یب

هشب ربخاب یرتخد وت هک تیعقاو نیازا نم هون هگا هک هشاب تدای ونیا -:اما....

. هنموت شیش یهام تقوقح هگید زیچ هیو . هشیم خسف ام دادرارق

یهام شرخا مشکیم تمحز همه نیا نم مک دقنیا ارچ نموت شیش طقف ؟؟ یچ :-

. نموت شیش

؟ همک هگم :-

. هشیم یچ نموترازه شیش هخا ؟؟ تسین -:مک

. نموترازه شیش هن هنموت نویلیم شیش نم تروظنم هن وگن یلوجع مگیم یتقو :-

نویلیم شیش ؟؟ هتسار ینعی ادخ یاو دیشک توس ماشوگ غلبم ندینش اب

هلا.... حم هلا حم یتخبشوخ نیا ونم ادخ یاو ؟؟ نموت



. منکیم تادص مراد هتعاس هی تسین تساوح ارچ یدرک متسخ نوج رتخد یاو :-

گرزب موناخ دیشخبب :-

. ینک یهاوخرذع دقنیا یشابن روبجم ات نک عمج وتساوح :-

. مشچ :-

ینک تحارتسا مکی ات تقاتا وت تتربب مگیم هقیدص هب بوخ یلیخ :-

کف تفر هلپ هار نومه تمس هبو دش دنلب شاجزا گرزب موناخ مداد نوکت ومرس

دوب باال شقاتا منک

یقاتا درب دوب هدش یفخم هلپ هار ریز اقیقد هک یقاتا هب ونم هقیدص نوازا دعب

لیکشت وقاتا لیاسو اهنیمه . دمک هیو هرفن کی تخت کیاب هداس یرتم هدزاود

هنوخ وت نم دوب بوخ منیمه دوب هدش نهپ قاتا فک هک یرتم هن شرف هیو ندادیم

مرکشتزادعب دوب دایز ممرسزا نیا مدبیاوخیم هنهرب نیمز یور هنوخزپشا وت مومع

ششیییخا مدرک ولو شور ومدوخو متفر تخت تمس دش.هب جراخ قاتازا هقیدص

هتشون شریدقت وت هک فداصت هی اب طقفو هنود هنود شت ال کشم مدا هبوخ دقچ

ساسحا زونه اما مدوب تحارتسا لا حرد شمه ناتسرامیب وت هکنیااب هشب له هدش

رد هب هک یاه هبرض یادص ابدرب مباوخو دش مرگ ماشچ مک مک مدرکیم یگتسخ

دشیمزاب غاب تشپ هب ور هک قاتا هرجنپ اهنت هب یهاگن مدش رادیب باوخزا دروخیم

. دوب هدش کیرات لماک اوه مدرک

موناخاوا منک... نوتادص ماش ارب نتفگ گرزب مناخ .... موناخ -:اوا

. مایم االن نونمم هشاب :-

رهام متفر هار اپ کی یور یگچبزا هک سبزا نم یلو دوب تخساپ کی اب نتفر هار

هی رطاخب طقف منوا هشاب هتسکش ماپ وتسد لا سدنچ نیا وتراب ۶-۵ ایبرقت دیاش مدش

هراد هک االهن مهم تسین مهم هگید لا یخیب . ناویل هی نتسکش لثم کیچوک هابتشا

ندوب هدش کورچ باوخ رثارب هک ماسابل ندرک بترمزادعب هشیم له المت کشم

. دوب هداتسیا مهاررس هک مدید ور هقیدص مدیسر سنلا هب یتقو مدش جراخ قاتازا

نم هک سنلا هگید هشوگ هبو یروخ اذغ سنلا هب منکیم تیامنهار نم فرط نیازا :-

هک رتکچوک سنلا هب ات شلا بند هب منم تفر مدوب هدشن نوا هجوتم مدورو یادتبازا

هتسشن زیم سار گرزب مناخ میتفر تشاد رارق هرفن ۴۸ یروخاذغ زیم هی نا طسورد

دوب



. گرزب موناخ شوخ بش : نتسشنو مدرک باختنا ور شکیدزن یلدنص هی منم

. هشاب تدای ونیا نکن تبحصزگره اذغ زیمرس : تفگ نداد باوج یاج هب گرزب موناخ

مداد نوکت دییات ناونع هب مرس

. ینک هدافتسا نداد باوج ارب تنوبززا ترس یاج هب نک یعس هنیا هگیدو :-

یروف گرزب موناخ یاه مخا ندیداب هک مداد نوکت دییات هنوشن هب ومرس مزاب

. گرزب موناخ مشچ : متفگ

اذغ هب ندوب راکتمدخ اال متحا هک هگید رفن ودو هقیدص طسوت اذغ ندروازادعب

هرابود مراد اهتدمزادعب ترکش ایادخ داد هزم دقچ ادخ یاو میدش لوغشم ندروخ

ندش جراخ نلا سزا گرزب موناخ اذغ ندروخزادعب مشچیم ور یگنوخ یاهاذغ هزن

هن دشیم مور هن یلو متشاد زاین شود هی هب یلیخ مدش دنلب ماجزا رکشت دعب منم

هب هداتفا یرساب متشادو مدش مامح لا یخیب سپ متشاد ندیشوپ یارب بسابل

. مدرک هاگن شهبو مدرک دنلب ومرس هقیدص فرح اب هک متفریم مقاتا تمس

؟؟ هداتفا یقافتا موناخ اوا هدش یچ :-

بوخ .... هزیچ یاوخب وشتسار :-

هن یلو مراد زاین مومح هب :نم متفگ ممفرح هیقاب هقیدص واکجنک هفایق ندید اب

؟؟؟ تساجک مومح منودیم هنو مراد سابل

؟ نیدوب رکف وت دقنا نیمه رطاخب تسین یزیچ هک نیا :-

. ممموهوا :-

تخوس مدوخ حلا هب ملد ممدوخ یتح هک مدز وفرح نیا مولظم دقنیا

ثعاب یروجنیا هک متفگ یچ هگم او.. مدروا باال ومرس هقیدص هدنخ دنلب یادص اب

هدش شدنخ

؟؟؟ یتفرگ ازع شرطاخب هک هیزیچ منیا رتخد هخا هدنخزا مدرم ادخ -:یا....

؟؟؟ تسین یزیچ :-

م هک تسه ون سابل تسد هی مه عفال مدیم نوشن ومومح تهب هن.نم هک همولعم :-

. مرایب تارب مرب رازب ... هشب تزادنا منک کف همرتخد لا



. دینکب مقحرد وفطل نیا مشیم نونمم یلیخ هشاب :-

نوشورو متفر سنلا طسو یاه لبم تمس هب تفر هقیدص هکنیازادعب

متشگرب ادص تمس هب یاپ یادص ندینش ابدوب هتفرگ درد یلیخ ماهاپ . متسشن

زونه ون... اسابل ادخ هب ناج موناخ :ایب دمویم متمس هب دنت دنت هک دوب هقیدص

هدشن هدافتسا

. نونمم . هرادن یلا کشا مه هشاب هدش هدافتسا :-

. مدب نوشن نوتهب ومومح دیایب ناج.حاال موناخ شهاوخ :-

دنلب ماهوم نوچ مدرک یتعاس مین مومح هی منمو تفر مهب مومح نداد نوشنزادعب

مقاتا هب دعب . مدش تحار شیخا . دیشکیم لوط تعاس مین مومح نیرت هاتوک دوب

. مدرک تحارتساو متفر

مسا هب یرسپ هی گرزب موناخ زور نوا یادرف مترامع نیا وت هام کی ابیرقت االن

دوب یبوخ یلیخرسپ داجس دروآ نم هب کمک یارب ور دوب نوبغاب رسپ هک داجس

مه تبون ود یزورو مدش انشا رسپ هی یاه راتفر ی همهاب ابیرقت دوب ریز هبرس

مه ور ماپ چگ منکیم هدافتسا هداد مادص رییغت یارب گرزب موناخ هک یاه صرقزا

. مدش تحارو مدرک زاب هزورود

... موناخاوا .... موناخ -:اوا

. نوج یلال :هلب مدش جراخ مراکفازا دوب ترامع نیا ی هگید راکتمدخ یلالهک یادص اب

. نتسه نوترظتنم هعلا طم قاتا وت نراد راک امش اب گرزب موناخ ... موناخاوا :-

. مایم نماالن ورب ...وت هشاب :-

هک هعلا طم قاتا تمس هبو مدیشک مسابل هب یتسدو مدش دنلب ماجزا یلال نتفرزادعب

. مدز رد متفر دوب مود هقبط

اوا.... وتایب :-

تشپ نم دیمهفیم اجکزا هعفدره امش گرزب موناخ : متفر لخادو مدرکزاب ورد

؟؟؟ مرد

. تندز رد زرطزا هرادن یراک هکنیا :-

-:اها.



هتشاد ریثات مه وراد هک منیبیم هشیم عورش ادرفزا تراک بوخ .... نیشب -:ایب

هبوخ ... هدموارد تفارظ نوازا تادصو

؟؟؟ دیدب تاع ال طا مهب مراک لحمو نوتون هب عجار مکی هشیم :-

یرانک ترامع وت مش هنوخو . هراد نیشام هاگشیامن هی هشلا 28س اهاطدمحم ما هون :-

؟؟ تساجنیا

؟؟؟ یرانک ترامع :-

. هراد دوجو ور هار اتود لخاد یایم نامتخاس ردزا یتقو -:هرا

. دیگیم ونوا -:اها....

؟؟ یرادن یلا وس ... -:هرا

. هگید -:هن

. تجارخا اب هربارب تیلصا تیوه ندشور هرن!!!! تدای ور یزیچ هیو :-

. هنومیم مدای -:هلب

. هبوخ :-

تعاس حبص دربن مباوخ ال صا دایز سرتسا رطاخب بش تشذگ هرخ مهباال زور نوا

مارب ور دوب منت تیف هک هنورسپ یاه سابلزارپ کاس هیو دموا مقاتا هب هقیدص 6

رارق یلو مدرکیم هدافتسا دوب هدرک هیهت مارب هقیدص هک یاه سابلزا االن اتدروا

راد کرام هتسرد ندوب یبوخ یاه سابل منک هدافتسا اسابل نیازا دعب هب نیازا دش

دیرب نوشقاتا هب نتفگ گرزب موناخ : ندوب یلا ع نم یارب مه انیمه بوخ یلو ندوبن

. ننک انشا نوش هون اب ور امش ات

لحم هام کی نیا وت هک یقاتا هب یلک هاگن هی مدش دنلب ماجزاو مداد نوکت یرس

مدش جراخو متخادنا دوب مشمارا

.حاال دشیم رتشیب مسرتسا متفریم هکباال یا هلپره اب متفر اه هلپ هار تمس هب

هدرکن الح صا وماهوربا ومتروص نوچ دوبن رتخد هی هیبش ال صا مادص هام کیزادعب

مقایق مدوخرظن .هب هشابن هنورتخد دایز مقایق دشیم ثعاب شدوخ نیاو مدوب

دوب هدادن یرظن مفایق هب عجار یسک اتحاال دوب بوخ

نوازا یکی لوا تفگ گرزب موناخ مگب تهب تفر مدای ور یزیچ ...هی موناخ -:اوا

. دیشوپب ور اه هنورسپ سابل



دنلب راون هی کاس لخاد متشگرب مقاتا هب متفر نییاپ هرابود وراه هلپ فرح نیا اب

مدایز هک وماه هنیس انوا اب منوتیم هک مدوب هدینش هقیدصزا بقال هک دوب مه

نیتسا ترشیت هی دعب متسب اه هنیس رود تفس وراون لوا منک نوهنپ دوبن کیچوک

مدوب مادنا زیر رادقم هی نودب رسپ یارب مدیشوپ یبا نیج هی هارمه هب یسوت دنلب

متشادن یا هراچ بوخ یلو

مدزرد متفر گرزب موناخ قاتا هب یرتمک سرتسا اب رابنیا ، هبوخ مدشن دب منیچمه

وت. -:ایب

هن تشاد یگرزب هثج دوب هتسشن رد هب تشپ لبم یور رسپ هی متفر لخاد یتقو

دوب گرزب یلیخ نم ربارب رد بوخ یلو گرزب دایز

. نامرا نیشب -:ایب

هراذگ هاگن هی رسپ نوا .هب متسشن رسپ نوازا رترود لبم هی یورو متفر رتولج

. مدش هریخ گرزب موناخ هب دعب . درکیم یزاب شاتشگنا ابو دوب نییاپ شرس متخادنا

اتودو بوخ تسود اتود لثم دیاب دعب هب نیازا دینودیم نوتودره هک روجنومه :-

. دینک یگدنز نمهاب اج همه هک هنوخمه

.... گرزب موناخ یلو :-

؟ تسین روطنیا . اهاطدمحم میدرک تبحص ماهاب بقال -:ام

... بوخ یلو هتسرد :-

!!!! اهاطدمحم :-

دش. تکاس اهاطدمحم فرح نیا اب

. هنوتدوخ یاپ شدعب هب نیازا دوب مه هب امش ندرک یفرعم نم هفیظو طقف بوخ :-

. دیرب دینوتیم حاال

مدرک دنلب ومرس درکن یا هگید تکرح مدید یتقو دش دنلب تینابصع اب اهاطدمحم

. روخب ایب هیچ : درکیم هاگن مهب تشاد بضغ اب مدرک هاگن شهبو

!!! نامرا :-

نییاپ ومرس تلا جخ ابو مدش مفرح هجوتم هزات گرزب موناخ رادشه اب

هرسپ ها... مدروخ وشاباب ثرا راگنا هنکیم هاگن نیچمه منک راکیچ بوخ . متخادنا



... تسین مهم انیا بسچب ولوپ لا یخیب ال الی،االغ...صا یزدوگ ، تبکن

...ها.... هگید وشاپ متسرفب همان توعد تاربداوخیم تلد هنکن ورای یوه :-

موناخ هاگن زارود هرغ مشچ هی دز ور افرح نیا هک اهاطدمحم هبو مدرک دنلب ومرس

. متفر گرزب

تفریم هار دنت دنت نیچمه ال یزدوگ مدش جراخ قاتازا شلا بند هبو مدش دنلب ماجزا

اه یتخادنا یرخ هچ ریگ ونم ادخ فوا مودب شلا بند ابیرقت مدشیم روبجم هک

گم... .... رتمورا ورای .... یوا :-

درک مدنلب نیمز الزا ماکو تفرگ ما هقیزا مدروخ شهب مکحم شیناهگان نتشگرباب

هک دیسریمن نیمز هب بسم ال مدیشکیم وماهاپ یچره مدشیم هفخ متشاد

هچ تلکیه نیا اب وت مشدعب ینزیم فرح یک اب یراد هشاب تساوح قمحا نیبب :-

... یرتخد هنکن .... هنودیم ادخ ور یدش رسپ یروج

درک هاگن مهب دنخزوپاب شفرح نیا دعب

. منکن کف ؟؟!!! یتشز نیا هب مرتخد هخا .... یشاب رتخد منکن کف دنچره :-

نساباب متخبدب هنمو درک ملو مکحم هک مدشیم لصاو کرد هب اعقاو متشاد هگید

تفر نییاپ اه هلپزا عیرس نم هب هجوت نودب متفگ دنلب خا هیو نیمز مدروخ مکرابم

شندیلا ابم مدرکیم یعسو دوب منساب ور متسد هی متفر شلا بند هب اراچان منم

ور اجنوا اال حات نم هک دش یرانک ور هار دراو ور هارزا جورخزادعب منک. مک وشدرد

تشاد ور گرزب موناخ ترامع ور هار هیبش ال ماک یراتخاس ماجنوا مدوب هدیدن

ترپسا ال ماک اجنیا هگنشق دقچ ادخ یاو همهم یلیخ یلو نیا هگید ....هرا یلو

ط یاه خلا هک شیا هوهق هدرپ ات ریگب شیت کشال یاهلبمزا دوب هدش هدیچ یزورماو

... دوب نوزیوا فقس زا مه یگرزبو ابیز رتسول تشاد الیی

. مروخب نک تسرد یتفوک هی ورب ایب یدموین هک کین کیپ ورای یوه :-

فرط هب نابوک .ها...اپ مسرب مندزدید هب نم تشاذگ هگا ال یزدوگ نیا هرکن یادص ها

هک سب مدوخ سدح هب نیرفا هک متفر هشاب هنوخزپشا مدزیم سدح هک ییاج

؟؟!!!! ندرکن مرورت اتحاال روطچ مشوه نیا اب مدنوم نم مقبان وشوهاب

مدوخ نم مدیمهف اها ؟؟ هروخب ال یزدوگ نیا ات منک تسرد یچ حاال ارکف نیا لا یخیب

شاهاب مشانوخان ال یزدوگ نیا ات منک تسرد ینوراکام هی ما ینوراکام قشاع

.... هههههه ... هروخب



مومت نیم 45 دعب مراک مدرک ادیپ اتنیباک نتشگ دعب ومز ال داوم مدرک راک هب عورش

. هیلا ع هک شوب ... ییوب هچ مممموا دش

هدش خرس زایپ وب مریگب شود هی منک ادیپ ومقاتا مرب رازب ؟؟؟ منک راکیچ حاال بوخ

درم نماالنهی دوبن مدای ....ها... هدب زایپ وب تقو چیه دیابن ونابدک نز ...هی مدیم

درم تفگ دیاب اما دینیبب حاال بوخ ؟؟؟ نیدوب هدید ونابدک درم (اتحاال متسه ونابدک

هب یمخا هی اب ناخ ال یزدوگ نیا متشگرب سنلا هب میمصت نیمه )اب هههه .. اقادک

هنک...نم شفخ هشاپ داوخیم االن راگنا هک دوب هدش هریخ نویزولت هایس هحفص

یلا خ ور مینورد یامرک نیا هدروخ هی راذب هههه ؟؟؟ متخیرن مرک هتقو دنچ

یا هعفد هیو مدش کیدزن شهب هجنپ کونور منک...

خخخخخپپپپ :-

مک مک داتفا نمزاب شین هب شهاگن یتقو گنه وت تفرو دیرپ شاجزارتم هی

ههههه ال یزدوگ مروخب وتامخا ناج یا تفر مهوت شامخا

منک. رارف هلمح تروصرد ات متفر بقع مورا مورا هشرغ ی هداما مدید یتقو

... اسیاو .... هتشوگ تگرزب هکیت نامرآ یرادرو هگید مدق -:هی

ضرق مه هگید ییاپدص متشاد اپود منم ندموا متمس هب درک عورش فرح نیا دعب

مدیدنخیم دنلب دنلب مه یهاگو مدزیم غیج مدش ال بمرود ندیود هب عورش نتفرگ

ههههه ادخ.... یاو ناخ.... ال یزدوگ ریگب ونم یتسنوت هگا :-

شنیس هب مدروخ مکحمو مدیخرچ لماک رود هی دش هدیشک تشپزا متسد ناهگان

یاو مدنوخ ومدوخ هحتاف مدش ور هبور شیخزرب یاشچ اب متفرگ باال ومرس یتقو

. متشاذگ ال یزدوگ نیا رس هب هس مدرک یطلغ هچ

اه یکرخ یخوش نیازا یدرک طلغ وت مشدعب ال.... یزدوگ یگب مهب یرادن قح هگید :-

یدرک نم اب

درک ملو ودز یدنخزوپ دید ماشچ وت وسرت یتقو دوب هدش کانسرت شفایق اعقاو

. یشب سورخ ات هدنوم یا هجوج زونه :-

مرك هک یرادن ضرم یسرتیم دقنیا یتقو هگیمن یکی هخا دروخرب مهب یلیخ

. یزیریم

راگنا منک تسرد یزبس همرق درک مروبجم مبش داتفوین یصاخ قافتا بشات هگید



دایز هک داد مهب باال هقبط وت قاتا هی دوب هداد هزم شنهد هب یباسح متخپ تسد

هعلا طم زیم هی دمک ٬هی باوخ هتخت هیاب هداس یرتم هدزاود قاتا هی دوبن یفیرعت

ب قشاع نم یلو دوبن یزیچ شور هک روارد هی دوب کیچوک هنوخ باتک هی شرانک

یارب مک مک تشاد دید غاب لک باالهب نوازا مدش تشاد دوجو یکیچوک نکلا

هب ولهپ نیازا یچره دربیمن مباوخ دوب هدش مچ منودیمن مدوب هدش هداما تحارتسا

ود تعاس متخادنا یهاگن راوید یور تعاس هب تشادن یا هدیاف مدشیم ولهپ نوا

مرب هنوخزپشا هب ات مدش دنلب تشادن هدیاف یروجنیا هن دادیم نوشن ور بش همین

هبوخ یلیخ باوخ لبق ریش ندروخ مدینش هقیدصزا هخا مروخبریش ناویل هیو

هشیم تحار خوبا ثعابو

در نوازا اه هلپ هار هب ندیسر یارب هک دوب نم لبق قاتاود اقیقد ال یزدوگ قاتا

رودزا ور دناب مدوخ یتحار رطاخب بش متفریم هار متشاد اپ کون یور مدشیم

یعس نیمه ارب هشاب رادیب ال یزدوگ ادابم مدیسرتیم مدوب هدرک زاب ماه هنیس

مدرک سح مدش نوج ال یزدوگ قاتا کیدزن یتقو مرب هار ادص نیرتمک اب مدرکیم

نوا متسنوت یتحار هب نیمه ارب دوبزیت ماشوگ یلیخ نم دروخ مشوگ هب یادص

نم یلو دوبن یزیچ چیه مدرک هاگن تقد اب مفارطا هب مونشب ور نییاپ قوف یادص

چیه مدرکیم هابتشا راگنا هن یلو مداد شوگ مزاب مدینش ور ییادص منئمطم

هرا مدینش رت حضاو ورادص رابنیا هک مدب همادا مهار هب متساوخ هدوبن ییادص

و نمزاریغ هب هشاب تسنوتیم یک یلو درکیم همزمز تشاد یسک راگنا هتسرد

ور ادص عبنم منوت ات مدرکزیت وماشوگ تسین ترامع نیا وت یسک هک نوج ال یزدوگ

ادص عبنم متسوت نداد شوگ هقیقد هدزادعب دش دنلب اه همزمز مزاب مدب صیخشت

 منک ادیپ ور

یواکجنک مدا هدروخ هی نوچ نم دمویم نوج ال یزدوگ قاتازا ادص هتسرد ....

نوج هب ...هرا اجک یلوضف اجک نم اباب ....هن ملوضوف دینک کف هگا دینویدم متسه

و گیم تسار ال یزدوگ

شهب مدنوبسچ وماشوگو مدش کیدزن رد هب مورا

یباسح منک کف ... شمروخب .... ننننووووج ......یا ممممموا :-

هشیمه لثم ملگ ؟؟؟....هرا مشیپ یایم ادرف .... مقشع .... مزیزع ؟؟؟...... هن یدش سیخ

یباسح فوا ..... هدش گنت تاجنوا ارب ملد یاو ایب... یتشپ ردزا ....هرا...هرا... ماهنت

هزوردنچ ینودیم .... یدب یباسح حلا هی مهب دیاب سرب نم یلوگوگ هب

عفال ملگ هشاب .... هههههزور هس بصم ال ؟؟؟....اباب تمدیدن

.. تابلزا رادبا سوب ....هی ممممممموا ... سوب .... سوب یاب....



یب هچ ییییا ؟؟؟ دزیم فرح یک اب تشاد ینعی مدروا یم رد خاش متشاد هگید

نوج هرا ؟؟؟ هدب شلا ح شاجک نیا . شافرح یروا دایزا متفرگ زاگ ومبل ... بدا

یه یه... ... هریم یبا ریز هراد تا هون ینیبب هک ییاجک گرزب موناخ .یا شدوخ

مدش رود قاتا ردزا شقاتازا نوریب دایب هظحلر ه هراد ناکما هکنیا رکفاب راگزور

... مپکب مرب هرتهب ریش لا یخیب

. مدشاپ باوخزا ال یزدوگ نیا هرکن یادص اب حبص

یش رادیب تزان باوخزا یاوخیمن رهظ هگنل ... اماوتاب هجوج نامرا ماوتاب ..... یوه :-

... مراد نومهم نم نوریب یرب دیاب زورما وشاپ منک.... تفوک ینک تسرد یزیچ هیو

... شل ...نت مگیم وشاپ د...

االن مشیماپ اباب هیچ :-

هراد یمنرب مرسزا تسد ال یزدوگ نیا فوا دش جراخ قاتا زاو دیبوک مهب مکحمورد

سابل هی دمک وتزا مدش دنلب ماجزا رغرغ اب ...ها مپکب تحار زور هی نتشاذگ هگا

زورما منک کف ازب هنوخزپشا یوس هب شیپ مدرک ضوع وماسابلو متشادرب یتحار

هی لا چخی وت زورید منکیم تسرد یزبس وکوک مدیمهف ... ممموا منک... تسرد یچ

الور یزدوگ دش هداما یزبسوکوک یتقو هبوخ نیمه هرا مدید یزبس وکوک هتسب

هنک تفوک ونم هزمشوخ یاذغ دایب ات مدز مادص

. میدروخیم ور نومراهان میتشاد ادصورس یبو میدوب هتسشن زیمرس

؟؟؟ یدیمهف یشاب اجنیا مه وت دایم یقو ماوخیمن مراد نومهم نم نوریب یرب دیاب :-

. مریمن اج چیه -:نم

ینکیم اج یب یلیخ -:وت

اج همه هک مریگیم قوقح نیمه رطاخب نم هرادن یقرف ... اجاب اجای یب -:حاالای

مشاب ترانک

؟؟؟ هتیلا ح یشاب اجک یک وت مگیم منم متسیئر نم هرادن یطبر نم هب هگید شنوا :-

. هگرزب موناخ نم سیئر مریگیمن قوقح وتزا نم :-

شون روخب یاوخیم یه ... گره کردب دز: دادو دش دنلب شاجزا تینابصعاب

.... یدید تدوخ مشچزا یدید یچره یلو .... تنوج

؟؟ ینوسرتیم هچب یراد اباب ورب :-



. منیبیمن یزیچ ینیشام هجوج هیزا ریغ هب اجنیا هک :نم تفگو دز یراد ادص دتخزوپ

زیمرس تسشن تشگرب دش نومیشپ راگنا یلو هشب جراخ هنوخزپشازا تیاوخ دعب

زاگ هی دشیم دنلب زیم رسزا تشاد هک ینیح درک نون الی ور اه وکوک هدنوم یقابو

ات نمض ردو نک... تسرد پوت نوجنسف ی بش یریمن ییاج دز:حاالهک شزا هدنگ

دقنیا یرسپ مودک هخا منودیمن این.....نم نوریب تقاتازا تساجنیا منومهم یتقو

کن.... نیسریمن شاپ درگ هب مه ارتخد یتح هک هنکیم یزپشا بوخ

دقنا وشفرح رخا هکیت دنچره مدینشن هنوخزپشازا شندش جراخاب وشفرح هیقب

نم یاشوگ بوخ یلو شمونشب منوتب نم درکیمن مشرکف یتح هک تفگ مورا

شدرم بحاص مکش نوا وت هروخب دراک نیا هیتسرپ مکش بجع لا یخیب ...ها هزیت

مینک هچ هنومدوخ ال یزدوگ نومه شهت هت یلو هلا.... سوگ ورپ٬رخ٬ رسپ ها...ها...

... هگید

منوتب ات منکیم نوج هنوخزپشا وت زیر هی مراد اتحاال رهظ یافرظ نتیش دعبزا

مک وراذغ ریز ... هراهچ تعاس ممهفیم تعاس هب هاگن منک...اب ارجا ور اقا روتسد

هبسچیم یباسح باوخ هی هک مشدعب مریگب شود هی مریمو منکیم

---------------------------

باوخ وت اه مدیباوخن مدایز ... دوب شیش یاکیدزن تعاس مدرک زاب وماشچ یتقو

تسد ال یزدوگ نیا حاالهک ففففوا ... هتخوس هک مدیدیم ور ماذغ باوخ شمه

باوخ هی نم هب لا یخیب مباوخب تحار هراذیمن یتفوک یاذغ نیا هتشادرب مرسزا

هدموین متحار

در نوج ال یزدوگ قاتا رانکزا متشاد منزب اذغ هب رس هی مرب ات مدش دنلب ماجزا

)هن واکجنک هک منم هیا... ربخ قاتا نیا وت مزاب راگنا هلعععب مدید هک مدشیم

رد هب مدنوبسچ ومرسو مدش کیدزن رد (هب لوضف

... مقشع .... منومب بش نم هشیم یچ بوخ منوج اهاط :-

؟؟؟ تسین تیلا ح فرح ارچ هخا مگب دیاب رابدنچ یناپ -:هن

؟؟؟ مسیسع هشاب هگید منومب ؟؟؟ چال هخا :-

اه!!! هتدوخ یاپ شبقاوع یلو نومب هشاب وت تسدزا یاو :-

.. هشیمن یچیه هخا هشب یچ هرارق هگم همدوخ یاپ ... هشاب ... هشاب :-

مزیزع ..ایب هدب سوب هی مه حاال هشاب :-



ندب ماجنا راد ادص ونوشاراک هشیم یچ ارسرب کاخ ها مدینشن ییادص هگید شدعب

نییاپ اه هلپزا دنت رکف نیااب هچ نم هب هخا مدش بدا یب یچ مرس هب کاخ هخا

هدیچیپ هنوخ وت ییوب هچ موا مدرک شوماخ وذ اضق ریز متفر

. شکب تسداما هگا :-

میدنوسرت . فففوا : شتمس هب متشگربو متشاذگ مبلق یور ومتسد مدیسرت یلیخ

منکن هتکس هدب یربخ هی ییایب یاوخیم یتقو

؟؟؟ تقونوا مدب ربخ یروج هچ ترس هب هدز ...ای یدش لخ :-

؟؟؟ هسریمن منیا هب تلقع وت بوخ منودیم هچ -:نم

؟؟؟ یروج هچ وگب هسریم هک -:وت

مدموا نم ینزب داد رودزا دیاب بوخ :-

. دعب هعفد ... مشچ :-

اه هرن تدای نیرفا :-

شتیتسار منم متسین وررپ هک نم دنچره درک مراثن ورپ هیو تفر مهب هرغ مشچ هی

نیمه ارب تسه مشنومهم متسنودیم نوچ مدیچ وزیم رطاخ نیمه هب مدوب هنسرگ

مدوخ هسرپب یزیچ هکنیازا لبق مدید وشدرگ یاشچ یتقو متشاذگ باقشب ات هس

نروخیمن اذغ نوتنومهم هگم : متفگ

؟ هتفرن زونه نم نومهم ینودیم اجکزا وت یلو ارچ :-

. نیمه مدینش ور نوتادص مدشیم در تقاتا ولجزا متشاد یچیه ... بوخ ... بوخ :-

اه. یتسیم یاو شوگلا هکف هشاب ترخا هعفد اما ؟؟!! نیمه -:هک

. یناه مدموا -:نم

نیا داگ.... یام وا متشگرب دوب نم تشپ هک هنوخزپشارد تمس هب رتخد هی یادصاب

هدز مزمرق غیج ورژ هی زتورپ ابل نشور یبا یاشچ ... کسورع ای رتخد ؟؟ هیچ هگید

مدش شقشاع هک نم نامام یییاو لگشوخو یملق یغامد فاصودیفس یتسوپ دوب

اعقاو منکیم کف متفر ورف مشقن وت هک سب ههههه ؟؟ هشب نم نز هشیمن ففففوا

مدرم

تساوح یلو ؟؟ هدرک ریگ ششیپ تولگ هنکن هیچ نک شیورد وتاشچ ورای ییوه :-



منکیم ملق وتاتسد هنرگو یراذن تسد وت متشاذگ تسد نم هک یزیچ ور هشاب

شیر خیب دب ملا تسین مه یا هفحت نیچمه هراذب تسد تساوخ حاال -:یک

. شباحاص

. مدرک رواب منمو یتفگوت تدوخ نوج -:هرا

یور هبور تسشن مرتخد نوا متسشنو مدبشک بقع ور یلدنص مدش ثحب لا یخیب

شتسد هک االهن مدرک کف هک دش نوزیوا شتسدزا نیچمه . نوج ال یزدوگ رانکو نم

یلیخ تسین بوخ هرتخد نیا ال صا مریگیم سپ ومفرح ففوووا هشب هدنک

دش دب حملا هشیریس

یتفگن تتفلک نیا هب ارچ سپ مرادن تسود نوجنسف نم ینودیم هک ....وت مزیزع :-

هنک. تسرد هگید زیچ هی مارب

. تسین یضار دایز تیعضو نیازا مه ال یزدوگ هک دوب مولعم گنشق

نک. لمحت نم رطاخبو بشما حاالهی مزیزع :-

. هشواب وت رطاخب یلو مرادن تسود هکنیا اب هشاب ... مممووا :-

هبوت ایادخ فففوووا هدب ماجنا داوخیم یقاش راک هچ راگنا هنزیم فرح نیچمه

درک نومتفوک دش فرص شدنچ هرتخد نیا یایزاب سول اب اذغ هیقب هیک هگید نیا

شدنچ هرتخد ها..ها... منزب قوع تساوخیم ملد دش دب حملا شاراک رطاخب هک سب

نتشادو نتسشن نویزولت یولج بمالی ور سنلا وت نتفر مهانوا مدرک عمج وزیم

هن دروایم راشف ماهوم هب درکیم متیذا یلیخ سیگ گاله ادخ فففوا ... ندیدیم ملیف

کیچوک سیگ گاله هیوت وروم همه نوا دوب تخس یلیخ دوب دنلب یلیخ ماهوم هک

هکگال تشادن ربخ یلو هتشپ رپ یلیخ ماهوم درکیم کف دیدیم رودزا یکره یدباج

همه نوا هیسیگ کاله بجع یلیکوادخ یلو هدموا باال مدوخ یاهوم رطاخب سیگ ه

.... هداد اج شدوخوت وروم

نوا قاتا وت شنوج یناه تشاذن نوج ال یزدوگ یروابان لا مکرد بش 12 یاتعاس

نومدوخ یاقاتا هب باوخ یارب همه هباوخب ات داد شهب هگید قاتا هیو هباوخب

میتفر

---------------------------------------------------

طقف تدم نیا وت منکیم یگدنز ال یزدوگ نیا اب نم هک تس هتفه هس دودح االن

مکمک هب ترامع لک تفاظن یارب رابکی یا هتفه هکنیا رطاخب منوا مدید ور هقیدص



یگدنز مدوب شهارمه اج همه مدوب هدش انشا ال یزدوگ یگدنز دنوراب ابیرقت دمویم

یازور طقف دوب اجنوا بش اتو هاگشیامن تفریم زورره تشاد یا هدننک لسک

هی مدش شبسا قشاع نم یراوس بسا یارب تفریم رهش جراخ یلبطسا هب لیطعت

ال یزدوگ میرذگن قحزا کباچ مه یلیخو دوب یلیصا بسا یلیخ هایس ال ماک بسا

. درکیم یراوس بسا بوخ مه نوج

هتفهرد هنکب دماو تفر شدنچ هرتخد نوازا ریغ هب یسک اب مدیدن تدم نیاوت

الس مهابو دزیم گنز رابدنچ زورره هکنیازا ریغ هب دوب اجنیا بش هس لقادح

ندزیم

هداما لبطسا هب نتفر یارب وزیچ همه ات مدشدنلب دوز حبص نمو دوب هعمج مزورما

مینک

؟؟!! یتخادنا هار ادصورس یدوز نیا هب حبص هربخ -:هچ

. هگید منکیم هداما ولیاسو مراد لبطسا میریمن هگم :-

. رختسا مرب ماوخیم میریمن زورما -:هن

شخر شیپ مرب ماوخیم نم هن ؟؟؟ ارچ :-

نم مشدعب ینک شادص شخر هگید یرادن قح هیکشم نوا مسا متفگ رابدص :-

؟؟؟ اتفا . میرب اجک یک منکیم نییعت

نزب شادص یراد تسود یچره وت منزیم شادص شخر نم هرت گنشق شخر :-

. لبطسا میرب دیاب هشیمن مشدعب

تکاس وت یتسه ییورپ رسپ بجع دوب: هدش داشگ نم ییورپ همه نیازا شاشچ

هنرگو شاب رد مد هگید هقیقد هد ات ییایب ییاوخیم هگا مه حاال مگب نم هک یچره

. متفر

الی یزدوگ هچ ریگ ادخ یا فففووووپ تفر شقاتا هبو دش جراخ هنوخزپشازا

متفر مقاتا هب رکف نیا .اب هشیم مه یعونت هی میریم دعب هتفه لا یخیب ونم یتخادنا

هقیلج هی مدیشوپ دیفس دنلب نیتسا ترشیت هیاب یکشم نیج هی مشب هدامآ ات

هروج همه نم نک شلو درک شیراک دشیمن هک مسیگ کاله مدیشوپ شور مه یکشم

منکن فیرعت مدوخزا مدوخ ... هههه ... مرگیج رسپ کالهی نم ؟؟ یچ سپ هرا ملگشوخ

متشاد یکیچوک هثج نوچ 14-15سملا درکیم کف دیدیم ونم یکره هنکب یک

. دوب زبس هدیسر غولب هب هزات یارسپ لثم مبل تشپ نینچمهو



رد زاو هتسب ور هراد هار گرزب موناخ ترامع هب هک ور یرد نوا اجنیا مدموا یتقوزا

هی دوب هدموین ال یزدوگ زونه مدش جراخ ردزا یتقو مینکیم دماو تفر یتشپ

دوب هدش یندروخ هچ مروخب وتپیت فففوا دشادیپ شلک ورس مداتسیاو هک هدروخ

هک یکشم هاتوک نیتسا ترشیت دیفس راولش دوب هدز پیت نم سکعرب بلا ج ا...هچ

تشاد ریش هی سکع شور

؟؟.... یرسپ وت ینئمطم ؟؟... دش مومت تندز دید :-

؟؟ هگم روطچ : دیرپ مخرزا گنر

تهب هعفد دنچ .... یروخب تم هک االهن مگیم ینکیم هاگن مهب نیچمه هخا :-

ح لها شتسود نوا نمضرد ... یشب تسود یناپ تسود اب ینوتیم مداد داهنشیپ

سنجمه ای ؟؟؟ یرتخد هنکن نوطیش منیبب وگب ... ینکیم در رابره وت یلو تسه ملا

؟؟؟ زاب

درک هاگن مهب هدش زیر یامشچ اب دعب

هب دامتعا وتزاب : مدرک هاگن شهب یدرسنوخ اب مدرکن لوه هشیمه لثم هعفدنیا

هخلت متتشوگ .... تمروخب ماوخب هک یراد یچ وت هخا ... هههه باال... تفر تفقس

...ح هسنجود ای یرتخد یگب مهب مرادن تسود رابدص نیا مشدعب .... هخا

تارب مزادنبای ؟؟ داتفا تس....ن...د....ا...ر...م... ...ود.... هتیلا

شنیشام مدوب هتفگ نوتهب یتسار دش نیشام راوس بضغابو تفر مهوت شامخا

شارب مریمیم هک ...نم زمرق کسورع هی یییوو ... هیرارف

هاگن سنلا ولبات هب تشاد هگن گرزب سنلا هی یولج تعاس 1 دودحزادعب

نیا راگنا مدرک میقوز ..هچ هههه ... دوب نم مسا مه بلا ج اوآ)هچ ییانشرختسا ) مدرک

هراد شزرا هملا ع هی شوخ هشور ممسا هک نیمه لا یخیب ... همدوخ ملا سنلا

ال کاب سنلا بجع ... میدش نلا سدراو درک کراپ بوخ یاج هی ونیشام هکنیادعب مهاب

هچ نتخل همه ارچ ؟؟؟ هربخ هچ اجنیا عملا کاخ یاو.... هدیشوپرس رختسا هی یس

نشکیمن متلا جخ هدش ینوناق یب هتکلمم بجع ؟؟؟ هجراخ اجنیا هگم نز هچ درم

متفریم هار متشاد نییاپ رستب روجنیمه نییاپ متخادنا ومرسو متفرگ زاگ مورا ومبل

مور داتفا منیگنس زیچ هیو مدش نیمز شخپو مدروخ رفن هی هب مکحم وهی هک

وت ییاج هک اجنیا ... ولوچوک یدش خوا ... هدموارد هزات وش ال بیس نننوووج -:یا

تسین

هک مداد شله مکحم مدش ینابصع تفگیم دوب هدش ولو نم ور هک یرتخد نوا ونیا



تلا جخ :وت مدنوکت مسابل ورزا ور یضرف یاکاخو مدش دنلب ماجزا نیمز داتفا

نم... ور یدش ولو تخل یشکیمن تلا جخ اعقااو هن ؟؟؟ یشکیمن

شگ هتسد نیا دش:اباب عطق ال یزدوگ هیلسو هب متسد ندش هدیشک اب مفرح هیقب

یربیم اجک ونم ال صا نک ملو ... تسین هک نوبنت

هی میدش دراو یتقو نکتخر لخاد مدرب دیشکیم شدوخ لا بند ونم نم، هب هجوت یب

دایرف ابیرقت یکانتشحو یامخا ابو مفرط تشگرب دعب تخادنا فارطا هب یلک هاگن

مدوخ هب ادن هی داوخیم رتخد تلد هگا یدرک دوب یراک هچ نیا االغ هخا دز:وت....وت...

لغب ور رتخد نیچمه نک هاگن نک... هاگن .... یربیم ونم یوربا تاراک نیا اب یراد هدب

.... سدیدن رتخد راگنا هدرک

لغب ور یتبکن نوا نم هتفگ یک میرب مهاب وش هدایپ رت شاوی ال یزدوگ یوه :-

شهب مدروخ هک دوب نییاپ مرس دوب قافتا هی طقف نوا ؟؟ نم یک منوا ؟؟ مدرک

. نیمه نم ور داتفا مه یتبکن نوا هک مداتفا مشدعب

دش.هب عناق یمک راگنا دید ونم ینابصع هفایق یتقو درک هاگن تقد اب ماشچ هب

دروارد شلخادزا یزیچ هیو درکزاب ودمک هیرد دیلک اب تفر قاتا هت یاهدمک تمس

شاسابل ندروآرد هب درک عورش مشدعب هیچ مدیدن دوب نم هب شتشپ نوچ یلو

هفاضا ویام هی نک ضوع وتاسابل اجنیا ایب شاب دوز یتسیاو اجنوا یاوخیم یک -:ات

...د..یاال.. اجنیا تسه

متیثیح مرایب رد هک وماسابل هگیم یچ نوج ال یزدوگ نیا ادخ یاو ؟؟!! ویام یچ

هرادن ناکما نیا هن هن مرس هب کاخ یاو تسانفرب

تدای مدوخ هرادن لا کشا هتچ وگب سپ ....اه یتسین دلب انش هنکن منیبب .... هیچ :-

نک. ضوع وتاسابل لوا ایب مدیم

؟؟... هخا هیچ... ینودیم -:هن....

یاه همکد ندرک زاب هب درک عورش شوخو دیشک متسدزا منک لماک ومفرح تشاذن

هدب همادا شراک هب مراذن ات متشاذگ شتسد ور ومتسد هلجعاب ... مسابل

ال.. یزدوگ نک ملو نک... ملو ماوخیمن ؟؟ ینکیم راکیچ یراد :-

؟؟؟ هتساک مین ریز یا هساک هنکن منیبب :-

یراکره مسابل یاه همکد ندرکزاب هب درک عورش یرتشیب تدش اب هعفدنیا شدعب

ادخ یاو مدب سناشزا دوب تولخ یلیخ منکتخر مشب شراک عنام متسنوتن مدرک



مدرکیم ادخ ادخ متشاد مدیم تسدزا ومراک مرتخد همهفب هگا مشیم تخبدب مراد

هک

وتتبون اه هشیم مومت تانش تعاس ...االن هگید ایب اهاط سپ ینکم راکیچ یراد :-

... هگید یکی هب ندیم

یتقو مدش رود شزاو متسب ومسابل یاه همکد هرابودو مدرک هدافتسا تصرفزا منم

متساوخیمن هگید مدش جراخ نک تخر زا انوازا رتدوز دش هتسب اه همکد لماک

متفویب ال یزدوگ نیا ریگ هرابود

مدرک دنلب ومورس هکنیا ات مدوب هتسشن مورا هشوگ هی شمشچزا رود تقو رخا ات

یتقو متفر شفرط هبو مدش دنلب ماجزا عیرس هدرگیم ملا بند هراد ال یزدوگ مدیدو

هن هنوخ دوخ ات متفر شلا بند منم درک جک یجورخرد تمس هب وشهار نم هجوتم

هرب مشندز فرح جاتحم نم راگنا اباب نک ششلو دز یفرح هن درک هاگن مهب

... تخیریب ال یزدوگ هشمگ هرب هراد هانگ هریمن ...هن هریمب

نم هخا دوب اجنوا شیرس رتخد نیا هشیمه لثم مزاب مدیسر هنوخرد یولج یتقو

لکیه هن هک نم هخا دادیم ریگ مهب یلیخ مه ادیدج مشیم تحار شتسدزا یک

مه لکیه شوخ مه هراد ال یزدوگ نیا لثم ور یکی نوا مدوب لگشوخ هن متشاد

زا تسد مدیمن مگس لحم شهب نم هنیبب یتقو ال صا نک شلو ... هباذج ولگشوخ

ور ایند راوناو ام تمس تشگرب دینش ونیشام یادص هکنیا ضحم هب هرادیمرب مرس

کال فوپ یادص داتفا هار نومتمس هب شدنلب هنشاپ یاشفک نوا اب دنت دنت نداد شهب

هشیم کالهف هنیبب ور یشیریس نیچمه مدا یتقو هگید هرا مدینش ونوج ال یزدوگ هف

نوزیوا ال یزدوگ زا عیرس ام هب یناپ ندیسر اب دش نامزمه هک مدش هدایپ نیشامزا

دیسوب وشابل نوبایخ طسو ایح یب هرتخدو دش

؟؟؟ یروطچ ... ینامرا -:سالم

. مبوخ نونمم -:سالم...

مدرکزاب ورد متشاد هک یدیلک ابو مدب شوگ شتافرخضم هب ات مداتسنیاو هگید

ات مدرک تسرد ایناز ال هی عیرس دوب منشگ یلیخ متفر هنوخزپشا تمس هب میقتسم

مدیچ وزیم دش هداما یتقو دوب منسرگ یلیخ مدوخ مه داینرد ال یزدوگ نیا داد مه

همه یتقو ؟؟ مدروخن یزیچ اتحاال حبصزا نم ینعی فففوا دوب رصع راهچ تعاس

انومیم نیا هک نم تخپسد فیح ننک تفوک نایب ات مدز ادص مرانوا دش هداما زیچ

متفر مقاتا هب افرظ نتسشزادعب میدروخ وراذغ ادصورس یب شششییا شنروخیم

سابل ضیوعتدعب مدشیم شوه یب متشاد هگید دیباوخ هدروخی هشب دیاش ات



تحار تعاسدنچ هی مدا هدیم فیک شششیییخا مدرک ترپ متخت ور ومدوخ

متفر ورف یقیمع باوخ هبو دش هتسب ماشچ مک مک هباوخب محازم نودبو

---------------------------

اجکزا هگید سکم فففوا مدشاپ باوخزا درکیم تکرح مابل یور هک یزیچ سحاب

بجع اباب یا دوبن رادرب تسد یلو ملو هسگم ات مداد نوکت ومتسد دش شادیپ

دنت رکف نیا ....اب هتسد تسین سگم هکنیا منیبب نک ربص یلو انتسه ییورپ یاسگم

باوخ مراد هرادن ناکما نیا دشیمن مرواب .. متسشن ماج رسو مدرک زاب وماشچ

دقنوا هک هنت مین زمرق پات هی هدیشوپ هیسابل هچ نیا یلو هیناپ هکنیا ؟؟؟ منیبیم

یکشم کتروش هی دوب ادیپ فان منییاپ زا دوب ادیپ شاه هنیس کاچ هک دوب هاتوک

نییاپ یاه یگتسجرب دوب گنت هک سب دوب رت نیگنس دیشوپیمن هک دوب شنت مه

دوب هشیمهزا رتشیب هک مششیارا نوریب دوب هدز شنت

؟؟ ینکیم مهاگن یروجنیا یراد ارچ ؟؟؟ هیچ مزیزع :-

... نوا ال.... یزدوگ -:وت....وت...

. هدموا دنب تنوبز ارچ هیچ :-

ال یزدوگ هنکیم راکیچ هراد نیا ادخ یاو مهب دنوبسچ وشدوخو دش کیدزن مهب مورا

. متشادن ور یراک چیه ماجنا تردق مدوب هدرک بجعت سبزا دوب اجک

وشابلودش رتکیدزن مهب لفاق ان هک مدرکیم شاگن متشاد توهبم و تام روجنیمه

قققوع مرایم باال مراد مدرکیم ساسحا هک دیکمیم ومابل نیچمه مبل ور تشاذگ

درکیم نوششزاونو دوب ماهوم وت شتسد هی دیایمیم مهب وشدوخ شدنچ هرتخد

نتخادنا کلتم مهب رسپ اتدنچ متفریم هار ناهفصا یانوبایخ وت یتقو راب دنچ همدای

هک هشاب یندروخ دح نیا ات مدرکیمن کف هگید یلو هیندروخو ی هولق مابل نتفگیمو

قتال هب مدرک عورشو مدموا مدوخ هب هزات هههها نوشدنکیم شاجزا هراد یناپ االن

راچان درکیمن مه نوشلو و دوب هدیبسچ مهب بصم ال یلو مدادیم شلوه ندرک

شاهوم زا هتسد هی مدرک سح هک یروج مدیشک تردق مامت ابو متفرگ شاهومزا

دشادج مزاو تفگ یدنلب خخخا دش هدنک

ال هک ترس وت کاخ مدیم حلا تهب مراد هدب یدنک وماهوم ... یشحو ... هیرسپ هتچ :-

هب ور هنزب سپ ونم هک یسک یتفرگ مک تسد ونم یلو .... یرادن ور یچیه تقی

... منوشنیم هایس کاخ

دموا نییاپزا ییادص هظحل نیمهرد



امش.. دییاجک ... نامرا .... یناپ :-

ور مزیریم وتخیریب نیا ی هتپ نم حاال مدش لا حشوخ یلیخ دیرپ یناپ خرزا گنر

یا هشقن هچ ناطیش نیازاب دیرپ مرسزا قرب یناپ یاشچ قرب ندیداب یلو با

هنودیم ادخ ور هدیشک

. یتخانشن ونم اتحاال ؟؟!!هن یربرد رسق مراذیم نم یدرک کف :-

هک یروج درک هراپ وشپات تکرح هیوت یناپ هک دشیم کیدزن قاتا هب تشاد اپ یادص

هب درک عورش داتفا نوریب شاه هنیسو دش هراپ مشنیتوس دنب چیه دش هراپ پات

ال صا هک مدوب کوش یوت دقنیا دیود رد تمس هب مشدعب ندرک هیرگو ندز داد

راوید هب مکحمو دشزاب تدش هبرد هکنیا ات هتفویم یقافتا هچ هراد مدوبن هجوتم

رس تشپزا هک یناپو تفرگ رارقرد بوچراهچ الوت یزدوگ کانتشحو هفایق دروخ

درکیم مهاگندنخزوپ اب تشاد هک دش نایامن ال یزدوگ

یهاگن دمویم متمس هب تشاد هک نیگمشخ الی یزدوگ هب هربخ هچ اجنیا ایادخ

دوب هداتسیا هنیس هب تسد عضوورس نومهاب هک زومام نوا هب مشدعب متخادنا

درک مدنلب نیمززاو دوب ال یزدوگ یاتشم وت ما هقی مایب مدوخ هب ات درکیم مهاگنو

متشاذگ تسد نم هک یزیچ ور متفگن تهب هگم ... فرشیب ... سومان -:یب

. متفگن ای متفگ ... راذن تسد

متشاذگ ومتسدو مدش مخ دردزا درک ممکش ی هلا وح تشم هیو درک لو ومقی دعب

هک یراک اهنت ندز تشم هب درک عورشاباحم یب رابنیاو درک مدنلب هرابود شور

متروص هب شاه هبرض ات متفرگ ومتروص ییولج تسداب هک دوب نیا منکب متسنوت

حیضوتراذب .... نزن .... درمان نزن : مدز دایرفو منک لمحت متسنوتن هگید هروخن

... ادخ وروت نزن .... خخخخخا ... مدب

اااااه ؟؟ ینوشوپب وت یراکدنگ یاوخیم یروج ....هچ یگب یاوخیم یچ :-

... نزن درمان ... خخخخا ... نزن نک... ربص یاد تسود یکره نوج وروت :-

متسنوتیمن هگید دادیم همادا شندز هبروجنیمه دوبن راکهدب ششوگ نوا یلو

ممشوخ ال صا هرتخد نیازا نم منکب یراک نیچمه منوتیم روطچ نم هخا منک: لمحت

اب هنوتیم رتخد هگم ال ....صا مدوب باوخ یتقو مقاتا وت دموا شدوخ نوا دایمن

.... هشاب هتشاد یراک رتخد

مندب وت هگید یقمر مدروویم باال نوخ متشاد مدرکن سح ور یا هبرض چیه هگید

متفر شوهزاودش هتسب ماشچ مک مک دوب هدنومن



مرس مدرکیم سح درکیم درد مندب یلیخ مدرک زاب وماشچ یتقو ---------------------------

مدرک شسمل بوخ یتقو متشاذگ مرسورو مدروا باال ومتسد هدش نیگنس یلیخ

. هدموا مرس هک دوب هچبالی هگید نیا ادخ یاو هدش یچیپ دناب مرس مدیمهف

؟؟؟ یدموا شوهب هرخ -:باال

هی یور مدید مدوب متختورو مقاتا وت مدیخرچ پچ تمس هب شادصزا مدیسرت

هدز لز مهبو هتسشن دوبن اجنوا بقال هک یلدنص

؟؟؟ یتفگ هک یچ ینعی تفرح نوا وگب حاال بوخ :-

؟؟؟ فرح مودک :-

نیا .... مدیمهفن وتروظنم ال صا هشاب هگید رتخد هیاب رتخد هی هرادن ناکما هک نومه :-

. هدب حیضوت شاب دوز .حاال ینک عافد تدوخزاات مدیم تهب هک هیسناش اهنت

مهاگن بضغاب تشاد مزونه مدوب هابتشارد تخس یلو هدش مورا مدرکیم کف

. درکیم

نوا درد روز زا عقوم نوا نم شهب متفگیم یچ حاال مداد تروق ادصاب ومنهد بآ

. سرب مداد هب ایادخ دیرپ منهدزا فرح

نم... بوخ نم... بوخ :-

مدب شوگ وت تایدنرچ هب ماوخب ات متسین راکیب نم نزب وتفرح نکن نم نم دقنیا :-

ساسحا اب هک مدوب باوخ ...نم مدزن تسد شهب نم منامام نوج هب نک رواب :-

دوب یناپ تسد نوا دوبن یلو تسشپ مدرک کف شلوا مدش رادیب مبل ور یزیچ

مدرک شادج مدوخزاو مدیشک وشاهوم .... دیسوب ونم هیچ اراکنیا متفگ شهب یتقو

.. نکرواب .... درک وراکنیا نوا مشدعب یدیسررس وت هک

؟؟؟ یفرط هچب اب یدرک کف وش هفخ :-

نیا وت یلیخ هکنیا اب مدیسرتیم شزا یلیخ مدیسرت دش دنلب شاجزا دز یدنخزوپ

هک یتقوزا دوب هدرکن دنلب مور تسد تقو چیه یلو مدرک شتیذا تدم دنچ

. مدیسرتیم مش هیاسزا یتح درک هلمح مهب یروجنوا

منک:نم رترود شزا مدرک یعس ومدوخ منم تسشن تخت یورو دش کیدزن مهب

هنکن ؟؟؟ دوب یچ تروظنم وگب مهب نوچیپن ور ثحب دوب ترخا فرح نوا مروظنم

ینوم الل ارچ بقال... مدوب هدرک کش تهب ....اه...نم یرتخد هک دوب نیا تروظنم



دوز ... نزب فرح شاب دوز یتفرگ

. مشاب رتخد نم هنکمم روطچ هخا متسین رتخد -:هن...هن...نم

تمس هب دیشکو تفرگ ومتسد چم دشرت کیدزن مهب ناهگان درکیم هاگن مهب کش اب

شلغب وت مدش ترپ متشادن وشراظتنا ال صا نوچ شدوخ

... مشب راک هب تسد مدوخ دیاب ... یدیمن ول وتدوخ هک همولعم مسرپیم وتزا ارچ :-

مدروخ یم لو یه دیشک بواال شتفرگ نییاپزا مزیلب ندروآرد هب درک وروش شدعب

مسیگ هککاله مدوب هدرک قتال دقنیا اجک نوا روزو اجک نم روز لو هرایبرد هنوتن ات

ندش دازآو سیگ کاله ندمآرد اب دش نامزمه مرسزا زیلب ندروآردو دوب هدش لش

یارب هک یاسرق هک دوب زور راهچ نوچ متسب وماشچو مدیشک یغیج سرتزا ماهوم

هک یغیجاب مرخب هرابود دیاب اجکزا متسنودیمنو دوب هدش مومت مدروخیم مادص

وماشچ یتقو مدنگ سناش نیارب فت یا دش مولعم هنورتخد مادص رتشیب مدیشک

یاهوم هب هک مدش ور هبور ال یزدوگ بجعتم یاشچ اب مدرکزاب مدوب هتسب ستزا هک

هدش هریخ دوب منساب ات ابیرقت هک دنلب

؟؟؟ یرتخدوت -:وت.....وت...

اه... ماوتاب ال.. یزدوگ یییوا نک شیورد وتاشچ :-

هاگن ماه هنیس هب دوب مقلح وت اقیقد هگید دشاالن رتکیدزن مفرح هب هجوت نودب

ودناب هنک راکیچ داوخیم هگید ادخ یییاو دز یقرب شاشچ دید ودناب یتقو درک

مدشیم با تلا جخزا متشاد درکن شوگ منم یاه قتال هبو دک زاب مرودزا

درک یزاب هشیمن اهاطدمحم اب هک هرن تدای یا هدنز ات مدیم یسرد تهب -:حاال

دوب هدش نوزیوا شمتسبیم شاهاب هشیمه اتقودنچ هک یدناب رطاخب ماه هنیس

تکرح هیاب رخ ال یزدوگ یلو شور متشاذگ وماتسد دوب مشچ وت شیتشرد مزاب یلو

هنکیم راکیچ هراد نیا اادخ یا تخت ور مدنوباوخو تفرگ شتسد وت وماتسد اتود

مرتخد هی نم یروجنوا مشیم تخبدب هن یاو ؟؟؟ هنک یزارد تسد مهب داوخیم هنکن

ادرف نم هشاب ... شاب هتشادن یراک مهب نوج ال یزدوگ ادخ وروت ... ادخ وروت هن: یاو

نک. ملو یراد تسود یکره نوج طقف مریم اجنیازا

منت مامت مه هتفویب قافتا تشاد ناکما هک یزیچ رکفزا مدوب هداتفا هیرگ هب هگید

ور تشاذگ وشابل قتالاه هب هجوت نودب ال یزدوگ یلو مدرکیم هتکس متشاد دزیم خی

چیه مدرکیمن هک شیهارمه نم نوچ یلو دزیم نوبز یه دروخیم ومابل تشاد مابل

دموین ششوخ دایز مدرکیم مه قتال



عنام ینوتیمن .... یریمب دردزا بشما منکیم یراک هنرگو هبوخ یایب هار ماهاب نیبب :-

بوخ رتخد هشاب ... هرذگب شوخ مه وت هب ات ینک میهارمه هرتهب سپ یشب نم

ما هرکاب نم یتنعل اباب منکیم تسامتلا منکیم شهاوخ -:هن.....هن....

درک یا کالهف ففوووپو درک هاگن مهب رکفتم

را..اض... دیاب هبارخ حملا االنهک یلو مرادن یراک تندوب رتخد هب نیبب هشاب :-

. منزن رپ*هد*وت مدیمن ینیمضت تروص نیا ریغرد ؟؟؟ هتیلا ح ینک م..

نیمه ..هب مدشیم تخبدب مدمویمن هار شاهاب هگا متشاد مه یا هگید هراچ هگم

مداد نوکت دنت دنت ومرس لیلد

طقف دموا مابل تمس هب هرابودو درک لو وماتسد مشدعب درک مهب نئمطم ان هاگن هی

ملیف هیوت مدرکیم را...اض..ش هشکب رتکیراب یاهاج هب راک هکنیا لبق ات دوب یفاک

منوا راگنا مدب ماجنا وراک نومه مدرک یعس نم ندیم بل یروج هچ مدوب هدید

شدنچ هکنیا اب درکیم سمل شنوبز اب ومنوبز درکیم میارمه نوچ دموا ششوخ

متشادن یا هراچ یلو دوب

تشادرب مابلر سزا تسد هک مدشیم دوخ یب دوخزا متشاد دوب هدش غاد مندب مک مک

دیشک مندرگ یور وشنوبز مدیشکیم قیمع یاسفن دنت دنت مدوب هدروآ مک سفن

*ی رشح هک مدرک دردزا یمورآ نهلا هشیم دوبک شاج مدوب نئمطم هک دز کم مکحم

هکنیا اب ماه هنیس ور دیشک وشنوبز مشدعب دیلا میم وماه هنیس شاتسداب درک شرت

دشادج مزا متشاد یصاخ تذل سح هی دردرب عالهو وماه هنیس دادیم راشف مکحم

دروآرد مه وشراولشو تفر نییاپ تختزا دروآرد وشدوخ سابل تکرح هیاب دنتو

واال هیزیچ بوخ متلا جخ هشکیمن متلا جخ ایح یب متسب وماشچ

لا کشا یشکیم تلا جخ ییومع یخا هک.... هرادن تلا جخ یتسب وتاشچ ارچ -:حاال

یشکیمن تلا جخ هگید مدرک تخل مه ور وت االنهک هرادن

.... تفوک :-

هگن شتسد وتو تفرگ وماتسد تفر نییاپ تخت تفوک دش دنلب شهقهق یادص

؟؟ هیچ تیععقاو مسا : تشاد

-:آ...اوآ...

وتاشچ مزیزع اوآ ؟؟؟ هشاب نامرآ تمسا هک تسین وت فیح یگنشق مسا هچ هب -:هب

نک... نوشزاب مگیم تهب .... نکزاب



نیازارتهب ... دوب تمینق منیمه طقف دوب شاپ تروش هی مدرک زاب وممشچ هی مورآ

هشاب تخل هک دوب

. نیرفا :-

وطال هسوب هیو تفرگ شبل نیب هرابود ومبلو دش کیدزن مهب منزب یفرح متساوخ ات

بآ تلا جخزا متشاد شدوخ یاپ ور مدنوشنو درک مدنلب شدعب تفرگ مزا ین

مدوب هدش هک یکیرحت رطاخب ماه هنیس واالن دوب تخل ال ماک مم هنت بال مدشیم

. دوب هدش درگو تفس هرابود

ندروخ هب مدرک عورشو مدرک هلمح شابل هب نم رابنیا منک لمحت متسنوتیمن هگید

دروآ رد ومراولش تخت ور دنوباوخونم هک دوب هدش رت یرشح منوا راگنا شابل

همه هاگن مهب یلا وسو درک دنلب وشورس متفرگ وشتسد هک دروایمرد ومترش تساوخ

مدز لز شهبو مامشچ وت متخیر وماسامتلا ی

هگا یلو مرادن تد رپ* هب یراک متفگ تهب .... نومرارق ریز ینزیم یراد نیبب :-

منکیم رارقرب هطبار تاهاب هدش هک مروز هب ینک لو رامخ ونم یروجنیا

منک. راکیچ هنکب وراکنیا اعقاو هگا مدیسرت شدیدحتزا یلیخ

نم ندرک اضرا *تای درپ ای دوز .... هشب بارخ ملا حو سح راذن ریگب وتمیمصت دوز :-

؟؟ موه ؟؟؟ *ت درپ ندنوم ملا سو

مورا متشادن یا هراچ هگید ینعی مدرک دامتعا شفرح هب مرادن یا هراچ مدید یتقو

متشادن تسود ال صا هک تسب شقن شبل ور یناطیش دنخبل هی هک مدرک لو وشتسد

ک*س*م نم هخا دز یقرب شاشچ مدرک غاد دروآرد ومترش تعرس هب منک شینعم

فففوا ... مدرکیم حلا شندید اب ممدوخ یتح لپتو دوبدیفس تشادنوم نتاذ

تدش مورا مورا دیشک شور هنوگ شزاون وشتسد لوا متسین ایح یب مک ممدوخ

درک رتشیب وششزاون

کش تهب رابدنچ ... هلپتودیفس دقچ ففففوا رتخد وت یتاه دقچ نننووووج -:یا

وگن نوریب هنزیمن تر ک*ی* یشوپیم گنت راولش ام لثم وت یتقو ارچ مدوب هدرک

... نوطیش یا هدرک میاق شترش وت وکسورع هی موناخ

هدرکن شبرجت حاال ات هک متشاد مهبم تذل سح هی مگب غورد مدوخ هب متسنوتیمن

ولوچوکزاگ هی مه یهاگو شور دیشکیم وشنولز نییاپ تخیر ملد یراب هی هک مدوب

الور یزدوگو تدش نایب یس س*ک* ینحل اب هاگآادخان هک متفگ یخا هک تفرگ شزا

درک. رت یشحو



دش تذل زا راشرس مدوجو هک دیشک ک*س*م یلخاد یاه هبل هب تراحم اب وشنوبز

مدرک شیهارمه منم مابل ور تشاذگ وشابلو دیشک زارد مور درک شسیخ هک بوخ

ممدوخ یارب دوب هدرک رپ اهاطدمحم تذلر سزا یاه هاو نمزیر یاه خا وقاتا توکس

هگنشق دقچ مدزیم ادص وشمسا متشاد هک دوب نیلوا یارب تشاد بجعت ییاج

ور مشتسد هیو دوب مفان ریز شتسد هی دروخ ومبل عبر هی دودح اهاطدمحم شمسا

لیلد نیمه هب مدوب هدروآ مک سفن مفرط هیزا شریز مدشیم هل متشاد ماه هنیس

تخت ور مدب شله مدوخ ورزا مدش قفوم هدروخ هی دعب منزب شسپ مدرک یعس

هی ملد منودیمن درک دایز وششلا م تدش تفریمن رانک ک*س*م ور زا شتسد یلو

مدیشکیم دنلب یاه ها تساوخیم ورواب لباق ریغ زیچ

هگا داوخیمن یزیچ تلد ...اوآ... مزیزع ... مارب نک نک...نهلا نهلا نننووووج -:یا

؟؟؟ ممموووه ... متسه مترکون مدوخ وگب داوخیم

.. ماوخیمن ....هن...هن.... ممموا .... ههههها :-

مرب نم هیفاک هگید .... هشاب ... بوخ دش: دنلب شاجزاو دیشک راکزا تسد هعفد هی

.. ریخب بش مباوخب

یتح حاالهک....حاالهک... یا هعفد هی دش شچ نیا دوب هدش اتراهچ بجعتزا ماشچ

مرتخد هی منم بوخ تساوخیم وشروضح ملد نم دوب تخس شفارتعا ممدوخ ارب

هطبار مشاب یکی اب راب نیلوا یارب تساوخیم ملد تساوخیم ور ییازیچ هی ملد

مدش دنلب ماجزا مدنومیم حلا یب روجنیا حبص ات مدیبنجیم رید هگا .... مشاب هتشاد

شابل هب ومابل یلتعم نودب تشگرب یتقو مدز شادصو مدش کیدزن شهب مورا

... هنومب هرن متفگ موهفم انو مدنوبسچ

هشاب ؟؟؟... منومب دز: لز مهب زاباال منوا مداتفا تخت یور داد مله تخت تمس هب

... طرش هی هب طقف یلو

؟؟؟ یطرش -:هچ

؟؟ هلوبق ... یرپسب نم هب لماک وتدوخ .... بشما هکنیا طرش -:هب

. دروایمرد اپزا ونم حبص ات متشاد هکاالن یلا ح یلو دوب تخس یلیخ

.. هشاب -:اب.....

ماشچ دروآرد دوب شاپ هک مه ور یتروش نومه یروف تسشن شبل یور یدنخبل

دوب زیمت هداعلا قوف یلو دوب تفلکو گرزب یلیخ شر ک*ی* دش داشگ سرتزا

ملخاد داوخیم ونوا هک رکف نیازا هایس هن دوب هزنرب شتسوپ ادرم هیقب سکعربو



تخادنا ملد هب ور سرت هنک ورف

؟؟؟؟ یدیم مهب لوق هی نامام ....اوآ مرتخد -:اوآ

؟ نوج نامام یلوق -:هچ

اال لثم هشیمه طیارش نیرتدب وت یتح وشندب هدن تسدزا وتیکاپ .... تقو چیه -:اوآ

؟؟ هشاب نومب کاپ ن

.. مدیم لوق ینامام مشچ :-

؟؟ هشاب میدوبن ترانک ام هگا یتح :-

هک ونیاهلوق هشیمه نم لوق مشدعب هنکن ادخ ؟؟ ینزیم هک هیفرح هچ نیا نامام :-

. ینودیم وت هگید

. منودیم مرتخد -:هرا

یاوآ نوا وک سپ ؟؟ منم اعقاو نیا ینعی منکیم راکیچ مراد ایادخ دش کشا رپ ماشچ

رتشیب سملا جنپ اه عقوم نوا مدای تسرد درکیم راختفا شهب ماباب نامام هک یکاپ

یبوخ هچبو منکن یدبراک هک نیمه مدرکیم کف یچ ینعی یکاپ متسنودیمن دوبن

منوج نامام همتاروصتزا رتارف یزیچ یکاپ هن منیبیم االن یلو مکاپ ینعی مشاب

یگدنز نیازا نوازا مدوخزا مداد له ور اهاطدمحم مشخاب شخبب ونم مدرک طلغ

هی نیا هک تفر مدای روطچ نم شخبب ونم ایادخ مدش رفنتم زیچ همهزا

. درکیم سیخ ومتروصو دیزغلیم ماه هنوگور دنت دنت ماکشا .... همرحمان

هل هل نم اب ندوب هساو یتشاد اتاالن هک وت هتگرم هچ مگیم ؟؟... یدش یشحو هتچ :-

؟؟؟ یدزیم

.... شمگ ورب ... یضوع وش هفخ وش.... هفخ :-

نوخو دش هراپ مبل هشوگ هبرض تدشزا دنوم منهد وت فرح دز مهب هک یلیس اب

دش یراج شزا

منوج هن ؟؟ هیربخ یدرک کف متفگ مزیزع اتود ... یدرک هراپ راسفا ... هرایتپ هتچ :-

وگ غورد نئاخ ... تاسنجمه هیقب لثم هک تخبدب رتخد هی زج مارب یتسین یچیه وت

یش... زاب....ال هقح

نز سنجزاو یا هدرسفا تفگیم تگرزبردام هروخیم مه هب تزا ....حملا وشمگ ورب :-

مه هدام سگم هیزا یتح وت هنودیمن تخبدب یلو یراذیب



... یتسه یا هدقع هی طقف وت تخبدب ... هدرسفا ... هههه ... یرذگیمن

.. دوب هدش خرس مشخزا

هطبار نتشاد یارب ات منکیم یراک یتساوخ تدوخ هشاب ... بارخ هرتخد وش هفخ :-

یتفویب ماپ هب

ور دش تحار ملیخ شنتفر مه....اب هب دیبوک وشقاتارد دش جراخ قاتازاو تفگ ونیا

ور مدب ماجنا دوب رارق هک یهانگ نیا راب ات مداد هزاجا ماکشا هبو متسشن تخت

یروآدای مهب عقوم هب هک نونمم نوج نامام متنونمم ایادخ هنک کاپ مدوجوزا

لفق وردو مدش دنلب ماجزا هدرگرب قاتا هب هرابود هراد ناکما هکنیا رکف ...اب یدرک

مک هک یراک هب رکف یتح مدیشک زارد تخت ور دوب هدنومن مارب یقمر هگید مدرک

نیگنس ماشچ ات مدرک کف شهب دقنیا تخادنیم منت هب زرل مه مدب ماجنا دوب هدنوم

متفر باوخ هبو دش

---------------------------

هی ات مدشدنلب دوب باوخ زونه مزغم دوب هدش حبص مدش رادیب یکانتشحو دردرساب

یولج متشگرب دوز یلیخ یلو متفر رد تمس هبو مدش در هنیا یولجزا مروخب صرق

؟؟؟ متخل ارچ نم ادخ یاو متخادنا مدوخ هب هاگن هیو هنیآ

..حلا بیشید یییاو مدروآ راشف مدنبکآ زغم هب هدروخ هی دمویمن مدای یچیه

همهفب گرزب موناخ هگا مدش تخبدب مراک مرس هب کاخ یییاو ال.... یزدوگ نم... دب

هچ ات یتخبدب ینعی ... مشیم انوبایخ هراوآ هرابودو مدیم تسدزا ومراک مشیم دوبان

بلا ق نم هب وشرسپ روز هب تشاد هک مومع زا نوا متشاد ناوت دقچ نم هگم دح

نم دشرضاح روطچ دوبرفنتم نمزا دقنیا هک نوا مدیمهفن مزونه وشلیلد درکیم

هنودیم ادخ ور هدش یضار یروج هچ مومعنز یلو یچیه مومع مشب شسورع

درک کمک مهبو داتسرف ادخ هک یا هبیرق نوا منوا مدروا سناش مه هعفد هی یلو

لا یخیب تفگن هداتسرف ونوا یک مدیسرپیم شزا یچره هدب شریخ ادخ منک رارف

هچ حاال ایادخ مداتفا نوازا رتدب یکی ریگ حاال یلو مدرکادیپ تاجن هک هنیا مهم

گرزب موناخ هکنیا دیما هب منزیم هنورسپ پیت هرابود نک شلو مزیرب مرس هب یکاخ

کواله متسب ودناب مدیشوپ هنورسپ سابل هرابود رکف نیا اب هشاب هدیمهفن یچیه

چیه تسین یربخ نوریب منیبب مدیشک کرس لوا مدرک زاب وقاتارد متشاذگ مسیگ

مدش در شقاتا یولجزا نیچرواپو مورا دوب ناماو نما رکشورادخ دمویمن ییادص

سفن مدش در شقاتازا هک نیمه هشب رادیب ال یزدوگ نیا هکنیا ارب دوب دوز زونه

هک مدوب هدرکن سکلیر ومندب زون مدیشک یتحار



؟؟؟ نیدربیم فیرشت ییاج ... ریخب مامش حبص :-

یتشاد یتقو ادخ یا مدرگرب متشادن تارج یتح مچاپ وت داتفا مبلق شادص اب

؟؟؟ اه مدوب یروگ مودک نم یدرکیم میصقت وسناش

؟؟؟ ینکیم هراختسا یراد هیچ :-

متشگرب هرخ باال هنیبب ومسرت هنوتن ات مشاب یدج مدرک یعس مداد تروق ومنهد با

هاگن مهب هرخسم دنخزوپ هیابو هداد هیکت شقاتا بوچراچ هب مدید هک شفرط

یروخب مرگ نیمز هب یهلا یا ینکن ماگن یروجنیا هگید هک یشبروک یهلا یا هنکیم

... یهلا یا ینکن کرت هرهز ونم ترکن ییادصاب ات

. مراد راک یاج زورما منک تفوک نک تسرد ور هنوحبص ورب هدش مومت تاشوف هگا :-

دموا شدای یزیچ راگنا هک شقاتا وت هرب تساوخو دیخرچ مشدعب

راک نماالن نمضرد .... هشاب هداما دیاب یچ همه هگید عبر هی ات اتسینیاو اجنیا :-

....االن مینزب فرح مهاب دیاب مدموا هک رهظ عب یلو ییایب تسین المز مه وت مراد

نک. رضاح ور هنوحبص وشمگ دوز

منکیمن ررض هک نم هنکشب راذب کرد هب دیبوک مه هب مردو شقاتا وت تفر رابنیا

هی ورب االن اوآ نک شلو فففوا .... هگب مهب داوخیم یچ یلو هنکیم ررض هک هشوخ

. هدروخن وروت هنوحبص یاجب ات هنک تفوک ات نک هدامآ شارب یزیچ

ورس متشگیم مدردرسارب نکسم هی لا بند متشادو مدیچ وزیم نم هک عبر هیزادعب

رارق امتح هک دادیم نوشن نیاو دوب هدز یمسر پیت هی دش ادیپ مه ال یزدوگ نیا هلک

فراعت هیزا غیرد درک تفوک هب درک عورشو تسشن زیم تشپ . هیراک شتاق مال

مجاتحم نیا فراعت هب نم هگم کرد هب ؟؟؟ هن ای یمدا مهوت اباب هگب هک کیچوک

ییاچ ناویل هی هگید مروخب ممدوخ دیاب مدیشک تمحز مدرک تسرد مدوخ

گرزب یاه همقل دنت دنت دوب منسرگ یلیخ زیم تشپ متسشنو متخیر مدوخارب

ال هروخیمن هگید یچیه نوا مدید تشذگ هک هدروخ هی مدروخیمو مدرکیم تسرد

؟؟؟ هنای هنکیم تفوک هک هچ نم هب کرد هب هدش ریس دب

. تقو هی یشن هفخ -:اپب

متسد بآ ناویل هی درکن درمان مداتفا هفرس هبو مولگ وت دیرپ همقل شفرح نیا دعب

. دوب شابل هشوگ مدنخزوپ هیو درکیم ماگن قزو لثم طقف متشپ هنزب لقا ایال هدب

منم دش جراخ هنوخزپشازا دروخ مه وش همقل نیرخا نم هب هجوت نودب رخ..االغ



نم اب هنوتیم یراک هچ هکنیا رکف مدرک عمج وزیمو مدروخ بآ ناویل هی مدش دنلب

مشاب تحار تشازیمن هشاب هتشاد

---------------------------

یلودناپ تعاس هب هاگن هی مه هقیقد جنپ ره شرس نوا متفریم نلا سرس نیازا یه

هدنوم اجک ینعی دایمن سپ ارچ هدش بش ۱۲ تعاس ادخ یاو متخادنیم سنلا هشوگ

هب هشاب هدروخن ماش دیاش بوخ ... مدنوم شرظتنمارچ نم هدموین هک کرد الهب صا

هک یمنهجره هچ نم الهب ....صا مدیاش .... هشاب یناپ هرتخد نوا اب دیاش کرد

منشگ مدایز یلو اه مدروخن ماش دنچره مباوخب دیاب نم منهج هب هشاب داوخیم

... تسین

هک هشیمن لیلد .. مدینش ور ینیشام یادص هک مدرک تکرح مقاتا تمس هب

سنلا رد یادص هک مدوب ارکف نیمه وت هشاب ناخ ال یزدوگ نوا نیشام ینیشامره

یعیبط حلا راگنا دیدنخ یم یروج رتخد هی هدنخ یادص مشدعب هلصاف ال بدموا

هی یادص هتسرد مدرک هاگن نوشهبو مدش میاق ور هار راوید تشپ عیرس هرادن

حلا راگناو ندروخین ولت ولتودره شنوج یناپزج دوبن یسک منواو دوب رتخد

نتشاد دنلب دنلبو دوب یناه هنهرب یاه هنوش رود ال یزدوگ تسد نتشادن یعیبط

ندیدنخیم

رظتنم اتاالن هک وگب ونم هشاب لا یخیب هنوتیم دقچ مدا هخا دمویم باال تشاد مرفک

... یدن سره ونم دقنیا هک یریگب رگیج زیج یهلا یا یتراپ نتفر نوشیا وگن مدوب اقا

نوشقاتا لخاد نتفر یتقو ات مدنوم رظتنم هدروخ هی نتفر ال یزدوگ قاتا تمس هب

رانکزا متشاد متفر مقاتا تمس هلجع اب منم دموین یادص چیه هگید یتقو مرب دعب

مبسچب شقاتارد هب دش ثعاب یواکجنک طقف طقف یواکجنک لو مدشیم در شقاتا

؟؟؟ یبوخ دقچ وت منوج اهاطدمحم متقشاع ... مممووا :-

... یبوخ مه وت مقشع -:هرا

؟؟؟ یدرک راکیچ نامرآ هرسپ نوا اب مگیم :-

... نوریب مدرک شترپ :-

. مگب تهب ور یزیچ هی دیاب -:نم

؟؟؟ یچ :-

ما.. هلماح -:نم



؟؟؟ یییییچ :-

... میراگتساخ ایب رتدوز مگیم متشکیم همهفب ماباب هگا ما هلماح وتزا نم :-

هرب... وشدوخ هار سکره هرتهب منکیم کف حاالهک مممموا ؟؟؟؟ یراگتساخ :-

نماب یراک نیچمه ینوتیمن ینم قشاع وت هرادن ناکما هن...هن... ؟؟؟ یگیم یچ :-

... ینکب

... منکیم مراکنیاو ... منوتیم مبوخ منوتیمن ارچ :-

هنکیم منفد هدنز هدنز ماباب نکن وراکنیا ادخ ور وت دش:هن دنلب یناپ هیرگ یادص

ادخ... وروت هن منکیم ادیپ تاجن میراگتساخ یایبوت هکنیارگم

ورب.... اجنیازا مه حاال هن ینعی هن مگیم تهب :-

... مربیم وتوربآ منکیم تیاکش تزا -:هن...هن...نم

یک هب یک ور یلیس نیا منودیمن یلو دموا مه رد تشپ ات دش هدز هک یلیس یادص

دز

مردو مدش مقاتا دراو دنتو متفرگ هلصاف ردزا رطاخ نیمه هب هشب زابرد هک مدیسرت

دایز هک هتسرد هنکب نوا اب وراکنیا هنوتیم روطچ یلیخ هتسپ یلیخ مدرک لفق

دنچره منکیم کرد ونیاو مرتخد هی نم هراد هانگ یایخ یلو دایمن مشوخ یناپزا

تسین رصقم مک مه یناپ بوخ یلو تس ال یزدوگ قافتا نیا وت ریصقت نیرتشیب

... مدیباوخ متفرگو مدش هیضق لا یخیب هچ نم الهب ها...صا

متسنوتیمن تقو چیه هک دوب مدب یاتداع زا یکی نیا مدیرپ باوخزا یگنشگ روز زا

ور هنوخزپشا هارو مدش دنلب لا حیب ماجزا باوخ یوت یتح منک لمحت ور یگنشگ

هظحل دنچره متفریم هار متشاد هتسب مشچ دمویم مباوخ هک سب متفرگ شیپرد

مشباپ هلک ادابم مدب صیخشت ور متیعقوم منوتب ات مدرکیم زاب وماشچ هدروخ هی

مدرک تقو درک بلج شدوخ هب ومهجوت ییادص هک متفر هنوخزپشا ات روجنیمه

... هنزیم فرح شیشوگ اب هرادو هداد هیکت هنوخزپشا نپا هب هک مدید الور یزدوگ

واکجنک منم هگید دینودیم بوخ ؟؟؟ هنزیم فرح یک اب هراد ینعی بش عقوم نیا ا...

... مداد شوگ نوشافرح هبو مداتسیاو ادقورس یب

تادف ....هرا نوشنیرت یلصاو یکی طقف هدنوم حاال دش مک مه هگید یکی -:هرا...

هک هنودیمن یلو هدز لوگ ونم هک هدرک کف گرزب موناخ ... هههه ... مبقارم مش

منزیم گنز تهبادرف نم مش تادف بوخ .. هدش نم یزاب یاه هرهمزا یکی مشدوخ



ات یزیچ هگید شاب تدوخ بقارم یلیخ مهوت مبظاوم مشچ ... باوخب ریگب ورب

... ظفاحادخ .... هدنومن یزاب نایاپ

تشادرب بآ یرطب هیو تفر لا چخی تمس هب شملا کم ندش مومت ضحم هب

هشوگ نیرت کیراتوت ومدوخدش جراخ هنوخزپشازا مشدعب دروخ بآ یرطب نهدابو

پم باال منوا بش هب هسرب هچ تشادندید دایز مزور وت هک ییاج مدرک ناهنپ سنلا

ماشارب هک ور ییاذغ متفر هنوخزپشا هب دش تحار شنتفرزا ملا یخ یتقو شوماخ

. هشب مرگ ات رفورکاموت متشاذگو مدروآرد لا چخیزاور مدوب هدرک تسرد

هچ هرهم یلو ... تسهرهم گرزب موناخ ... یزاب مودک ... دزیم فرح یکاب تشاد ینعی

... یزاب

مدای وراذغ ادخ یییییاودوب هدرک غاد مخم مدیسرن یا هجیتن هبو مدرک کف سبزا

وراذغ دیچیپ مینیب وت یگتخوس یوب مدرک زاب ور رفورکامرد یتقو ال صا دوب هتفر

هتخوسن دایز مداد شتاجن راگنا رکش ورادخ ششیخا مدروآرد شوتزا ریگتسد اب

ممدوخ متشاذگزیم ور فرظ نومهاب وراذغ دوب هتخوس هدروخ هی شهت طقف دوب

ففا نامام متخوس ...خا.. منهد متشاذگو مدرک ورف فرظوت ومقشاق متسشن شتشپ

رابود مدروخ بآ رادقم هیو مدش دنلب مدروآ شردرفزا هزات هبوخ اه مگنخ هک سب

هک وفرظ مدش ریس هک بوخ مدروخ رتشیب طایتحا اب رابنیاو متسشنزیم تشپ

اتو مقاتا وت متفر دوبن شنتسش سح متشاذگ کنیسوت ور دوب هدش یلا خ ابیرقت

مدیباوخ تحار حبص

مباوخ محازم یحبصرس هک هیک هگید نیا فففوا ... مدیرپ باوخزارد یادصاب حبص

... هدش

.. راکرس مرب دیاب نک هدامآ ور هنوحبص هگید وشدنلب وش... رادیب ... یییوه :-

هللا شنا هریگب گرم مباوخب تحار زور هی نم تشاذگ هگا تس... ال یزدوگ نیازاب ها...

متفر هنوخزپشا هبو مدش جراخ قاتازاو مدرک ضوع ومسابل مدشاپرغرغاب ماجزا

دروخ وش هنوحبص دشادیپ مه ال یزدوگ هلکورس دش هدامآ هناحبص یتقو

مه هگید یشاب نماباج همه داوخیمن هگید ... وتاب هنوخ یاراک لک دعب هب نیازا :-

یاطخ نیرتکچوک هیفاک یایبرب اراک همه سپزا تدوخ دیاب تکمک دایمن هقیدص

؟؟؟ هتیلا ح مرایمرد وتردپ منیبب تزا

زب... موناخ .. مریگیم لوپ یا هگید زیچ رطاخب نم -:اما

؟؟؟ یدیمهف تم سال هب وراموریخب وروت هنرگو مگب نم هک یچره لا غشا وش هفخ :-



.. هلعب .... ممموا :-

.. هومهفم اقا... مشچ منواو مشچ یگب دیاب مگب نم یچره دعب هب نیازا نمضرد :-

...هرا.. ررااا :-

؟؟ یگب یچ متفگ :-

.. مشچ :-

؟؟؟ یچ مشچ :-

اقا... مشچ :-

... ینیشیم زیم هیرس نماب هک هشاب ترخآرابو هبوخ :-

اقا.. مشچ :-

الق.... خادب ها...هچ دش جراخ هنوخزپشازا

مدوب هدش هتسخ یلیخ متشاذگ هنوخ ییاراک هب یگدیسر یارب ومتقو ور زور مامت

تسرد ینوراکام بشارب مومتو مدروخ تلما هی منم هنوخ دموین رهظ رکشورادخ

ات یگتسخ همه نوا اب مدوب کالهف ندروآ ونوشفیرشت اقا بش هدزاود یاتعاس مدرک

متشادن تارج مدقنوا هنک تفوک مدب وشماش دایب ات مدوب ال یزدوگ رظتنم عقوم نیا

منکب یضارتعا ات

مداتسیاو رظتنمو مدیچ وزیم نم هنک ضوع وشاسابل باالات تفر ال یزدوگ

سیخزونه نوچ دوب هدزبا مشتروص دوب هدرک ضوعوشسابل دش هنوخزپشا دراو

دوب زیچ همه درک زیم هب یلک هاگن هیو زیم تشپ تسشن دیکچیم با شزاو دوب

مدش بجعتم درک هاگن زیم هب هدروخ هی زیچ همه ... هباشون .... نون .. تسام

اناویلوافرظ تخیر مهب وزیم لکو دش دنلب یا هعفد هی هنکیمن عورش ارچ سپ

ارجام نیا هب متشاد زاب نهداب دش تسامو ینوراکامزارپ هنوخزپشا فک .. نتسکش

نیمزور مدش ترپ هک دز مهب یلیس نانچو دموا متمس الهب یزدوگ هک مدرکیم هاگن

دش یراج شزا نوخو تفر متسد وت هشیش هکیت هی

هم حاال یدیباوخ بش ا حبصزا اه ؟؟؟ یدرک تسرد هیچ هگید نیا قمحا هرتخد :-

دش منیا قمحا هخا ... مولج یتشاذگ یدرک تسرد ینوراکام هی یروف مایم نم یدید

؟؟؟ اذغ

هظحل هی درک شهاگن امشچچ نومه اب دوب هدش کشارپ متسد شزوسزا ماشچ



هقیزا دش مشخرپ شامشچ رابود هظحل هی طقف یلو مدید شاشچ وت ور ینومیشپ

دش تمسق ود مرمک مدرک سح هک راوید هب مدنوبوک مکحم درک مدنلبو تفرگ ما

.. خخخا :-

اذغ عون هس دعب هب نیازا هزره تهب مگیم یچ نیبیب .. دردو ...خا تفوکو -:خا

هشب یرارکت تاهاذغ دیابن هتفه لوط وت تحار یاهاذغ نیا هن منوا ینکیم تسرد

رد وتردپ منیبب تزا اطخ هی هیفاک یروشیم وراسابل ینکیم زیمت ور هنوخ زورره

؟؟؟ یرادن باوخ قح یدرکن زیمت ور اجنیا ات مه حاال ؟؟؟ داتفا ... مرایم

اقا.. مشچ :-

اهراب شارب اال حات نم هشاب هدش دب دقنیا دشیمن مرواب درک ملو دز مهب دنخزوپ هی

دش شچ رابنیا حاال هدروخ وشهت ات یفرح نودب مه هعفدره مدرک تسرد ینوراکام

؟؟؟ وهی

تسین مدآو تس ال یزدوگ نیا مگیم هک نم هتفرگ درد مخم مدرک کف سبزا ها

... هشیمن نوتروابامش

---------------------------

تفرگیم دتریا نوا مدرکیم تسرداذغ نم نیمه دوب هدشامراک دعب هب زور نوازا

تساوخیم ملد اتقو یضعب مدشیم هنوید متشاد مدوب هدش کالهف شتسدزا هگید

هچ دیاب شدعب هک مدرکیم کف نیا هب یتقو اما مرب منک لو مشبراک نیا لا یخیب

هب مدوب هدرک هتسرد جنربو غرم بشارب زورما مدرکیم لمحت منک یگدنز یروج

یلو مدرکیم تسرد مک دنچره تفرگیم ومتقو یلیخ یزپشا نیا نوجنسف هارمه

مومت هک مراک تفرگیم ومتقو یلک شدوخ مدرکیم تسرداذغ عونود دیاب هک نیمه

زیمت ور هنوخ مامت زورما مدش هتسخ یلیخ منک تحارتسا رادقم هی ات متفر دش

ترپ تخت ور ومدوخ یتقو متشاد تقو تعاسود ال یزدوگ ندموا ات مدوب هدرک

درب مباوخ یروج هچ مدیمهفن هگید مدرک

مدش رادیب دایز یادص ورساب

هتفرگ اجنیا نوا تقونوا منزیم شادص هتعاس هی مراد نم نیبب وموناخ هب.... -:هب

؟؟؟ اه ؟؟؟ مدیم لوپ تهب ندیباوخ رطاخب ا....نم کیراب هدیباوخ تخت

هخا مراذب گنزرس وتعاس تفر مدای هک دقنوا مدوب هتسخ یلیخ ادخب اقا -:هن...هن

نم... هیچ دینودیم



مروخب ماوخیم نک مرگ وراذغ مارب شل هنت وش دلنب وگن ناتساد نم اربو وش هفخ :-

... شاب دوز

تسین مدآو تس ال یزدوگ نیا مگیم هک نم هتفرگ درد مخم مدرک کف سبزا ها

... هشیمن نوتروابامش

---------------------------

تفرگیم دتریا نوا مدرکیم تسرداذغ نم نیمه دوب هدشامراک دعب هب زور نوازا

تساوخیم ملد اتقو یضعب مدشیم هنوید متشاد مدوب هدش کالهف شتسدزا هگید

هچ دیاب شدعب هک مدرکیم کف نیا هب یتقو اما مرب منک لو مشبراک نیا لا یخیب

هب مدوب هدرک هتسرد جنربو غرم بشارب زورما مدرکیم لمحت منک یگدنز یروج

یلو مدرکیم تسرد مک دنچره تفرگیم ومتقو یلیخ یزپشا نیا نوجنسف هارمه

مومت هک مراک تفرگیم ومتقو یلک شدوخ مدرکیم تسرداذغ عونود دیاب هک نیمه

زیمت ور هنوخ مامت زورما مدش هتسخ یلیخ منک تحارتسا رادقم هی ات متفر دش

ترپ تخت ور ومدوخ یتقو متشاد تقو تعاسود ال یزدوگ ندموا ات مدوب هدرک

درب مباوخ یروج هچ مدیمهفن هگید مدرک

مدش رادیب دایز یادص ورساب

هتفرگ اجنیا نوا تقونوا منزیم شادص هتعاس هی مراد نم نیبب وموناخ هب.... -:هب

؟؟؟ اه ؟؟؟ مدیم لوپ تهب ندیباوخ رطاخب ا....نم کیراب هدیباوخ تخت

هخا مراذب گنزرس وتعاس تفر مدای هک دقنوا مدوب هتسخ یلیخ ادخب اقا -:هن...هن

نم... هیچ دینودیم

مروخب ماوخیم نک مرگ وراذغ مارب شل هنت وش دلنب وگن ناتساد نم اربو وش هفخ :-

... شاب دوز

مدرک مرگ وراذغ یتقو متفر هنوخزپشا هب شرس تشپ نم دش جراخ قاتازا

یا هدقع دقچ مدا هخا سنجدب ال یزدوگ هنک تفوک دایب ات مدز شادص مدیچوزیمو

هراچ هگا ادخ خا ؟؟؟ هنک شومارف وماجرفان هطبار نوا هنوتیمن ینعی هشاب هنوتیم

مرادن یا هراچ چیه هک منک هچ یلو مدنوم یمن اجنیا مه هقید هی زگره متشاد یا

... ییاجک هنوید یوه .... ماوتاب :-

-:اه..

هم... هنسرگ یلیخ شکب وراذغ مگیم تفوک :-



اقا.. مشچ :-

وت هگید راب هی متسین رضاح یتح یشوپیم وتدوخ یاسابل دعب هب نیازا نمضرد :-

مدرمان یتسین درم هک وت یدیشک دنگ هب ور هدرم یچره مسا تمنیبب اسابل نیا

... طقف نیمه یراکتنایخ تخبدب نز هی طقف یتسین

؟؟ منک راکیچ تقو نوا ؟؟ یچ همهفب گرزب موناخ هگا -:اما

ینک رارکت هگید راب هی گرزب موناخ هن منم وت سیئر مگیم تهب هرخا هعفد نیا :-

؟؟؟ هتیلا ح یرایب باال نوخ هک تمنزیم یروج

همه نیا نم دیرابیم مشخو ترفن شاشچزا طقف هک درکیم هاگن مهب یروج

. هخا هدوب گرزب دقچ نم هانگ هگم مدرکیمن کرد وشمشخ

. هگرزب موناخ هنوخ وت شمه اجنیا مرادن هنورتخد سابل ال صا نم اقا یلو :-

تمنیبیم پیت نیا اب هک هرخا هعفد مشاب هتفگ یلو منکیم شیراک هی ادرف :-

؟؟؟ هموهفم

اقا. -:هلب

یرایم دنب وماهتشا یراد وشمگ ممشچ ولجزا مه حاال هبوخ :-

منودیمن مدرک لمحت یلو دوب هدز مهب تدم نیا وت اهفرح یلیخ تسکش ملد یلیخ

منک لمحت دیاب یک ات مراد تیفرظ دقچ نم هخا ادیدج مدش کزان لد دقنیا ارچ

هسرب شنز داد هب ادخ مدشیم تحار ال یزدوگ نیا تسدزا ات دوب هگید هار هی شاک

هنز... مهب حلا تسین لمحت لباق ال صا شدنگ الق خا نیااب

یبوخ شزا نم هگید ٬ هرادلوپ تس٬ هفایق شوخ تشاد متبثم یاه یوژیگ یلو

لک هب هک هشب شیگدنز دراو یسک منکیم اعد نم هشب بوخ هشب قشاع دیاش مدیدن

... هدب رییغت وشیگدنز

هن شفرحور هنوتن هک هشاب شیگدنز وت یسک هک منیببو زور نوا منوتیم ینعی

؟؟؟ هرایب

ایور قح یتح وت هشاب تدای ونیا ....اما ایور وت یریم دقنیا ارچ نک....وت عمجایب :-

.. نکن شومارف زگره ونیا یرادن مندید

... ینکب وراکنیا ینوتیمن زگره ... منیبن ایور ات یریگب ونم ییولج ینوتیمن -:وت



یدش مدآ نم ارب مدیچن وتکون متفرگن نوتلا ح هتقو دنچ یدش لبلب زاب هیچ :-

وتقح هرخ باال یزور درک:هی هاگن مهب شترفن رپ یامشچاب مهزابو دز یدنخزوپ

... هشاب تدای بوخ ونیا تتسد فک مراذیم داوخیم ملد هک یروجنوا

ال صا وشترفن دقنیا لیلد نم تشاذگ اهنت مدوخ راکفا وت ونمو دز وفرح ونیا

هب رتمک منکیم کف رتشیب یچره ؟؟؟ هرفنتم مزا یروجنیا ارچ منک کرد متسنوتیمن

مسریم هجیتن

---------------------------

کف دوب یتحار سابل تسد دتچ شوت هک دروا هتسب هی مارب کیپ هی زور نوا یادرف

هدش گنت هنورتخد یاسابل ارب ملد یلیخ هتمینق منیمه بوخ یلو هشاب ون مدرکیمن

رطاخب ممادص مشوپب هنورسپ سابل متسین روبجم هگید هک رکش ورادخ دوب

دوب هتشگرب هیلوا تلا ح هب هرابود ورادزا ندرکن هدافتسا

یلیخ عوضوم نیازا نمو تفریم نیبزا یلک هب تقودنچ نیا تارثا تشاد ایبرقت

مدوب لا حشوخ

ادخ طقف عقوم نوا منک راکیچ همهفب هگا یاو همهفن یچیه گرزب موناخ شاک

اهنت مرادن یا هناوتشپو یهار چیه حاالهک داوخیمن ملد ال صا هسرب مداد هب هنوتیم

مدب تسدزا ممدمآرد عبنمو هانپرس

یتقو متسب مرس تشپ مکحم یبسا مدو مدرک هنوش وماهوم مدیشوپ وراسابل

قاتازا لماک زونه دشیم رتلگشوخو رت هدیشک ماشچ متسبیم یروجنیا وماهوم

نیا هشاب تسنوتیم یک ینعی دش دنلب گنز یادص هرابود هک مدوب هدشن جراخ

نوفیا ریوصت یتقو منکن کف هک منومهم تشاد دیلک نوچ دوبن الهک یزدوگ عقوم

دوب شیارآ یلک اب لا سنایم موناخ هی مدید ور

؟؟؟ ینارهت ییاقآ لزنم :-

دییامرفب -:هلب

؟؟؟ نتسه نوشیا یمالین... اوآ موناخ الح صا یارب نداتسرف ینارهت ییاقا ونم :-

؟؟ دینئمطم ...اما متسه مدوخ -:هلب

؟؟؟ دینکزاب ور رد هشیم موناخ -:هلب

هسرب سنلا هب مدشرظتنمو مدرکزابورد یلو متشاد کش زونه



؟؟ نیتفر مامح موناخ -:سالم

؟؟ روطچ ...هن مامح :-

.. دیریگب عیرس شود هی افطل سپ :-

؟؟؟ یچ یارب هخا :-

دیشاب عیرس افطل هدش نومرید دیریگب شود امش :-

؟؟؟؟ هربخ هچ اجنیا ال صا ؟؟ یچ یارب دیگب لوا :-

. نگیم وزیچ همه نوتهب ادعب نوشدوخ ینارهت ییاقا :-

نوادوخزا ادعب ات مدب ماجنا وراه راکنیا مدوبروبجم یلو مدوب هدشن عناق دنچره

. مسرپب ور ارجام ال یزدوگ

----------------------------------------------

اب وماهوم دنوشن شیارآزیم یولج ور ونم موناخ نوا عیرس شود هی دعب

وشاهراکنیا لیلد ال صا دنوشوپ دیفس هچراپ هی اب ور هنیآ یور درک کشخراوشس

مدرکیم لمحت دیاب یلو مدیمهفیمن

منک لر تنک وماکشا متسنوتیمن دردزا ال صا درک راک متروص یور لماک تعاس کی

لد یا یلو دش مومت شراک اسرف تقاط تدم دنچ دعب تخوسیم متروص یلیخ

دوب هدش عورش شراک هزات راگنا لفاغ

هدافتسا شیارآ لیاسو مرمع اتحاالوت نم درکیمراکیچ تشاد ینودیمن شدعب

نم هن داین مشوخ هک هن منکیم هدافتسا مراد ال یزدوگ فطل حاالهب هک مدوب هدرکن

دوب هدموین شیپ شتیعقوم اتحاال یلو متشاد تسود سواالم نسمه ی همه لثم

درب.... مباوخو دش نیگنس ماشچ هک مدوب ارکف نیمه وت

... ناجاوا .... موناخاوا :-

مدرکیم سح هشب حضاو مدید ات دز کلپ رابدنچ مدرکزاب وماشچ نز نوا یادصاب

مامشچ هب ومتسد مشیمه تداع هب متساوخ هنوزیوآ ییولیک کی هنزو هی ماکلپزا

بارخ تاشچ نزن تسد مزیزع :هن.... تفرگ ومتسد نز نوا یلو هرپب مباوخ ات مشکب

هریم دابرب ماتمحز هشیم

؟؟ هشیم یچ هگم :-



. مگب تهب ات شوپب ونیا وشدنلب لوا :-

دوب گنشق یلیخ گنر یبآدنلب بش سابل هی مدرک هاگن دوب شتسد وت هک یسابل هب

ات شرمک یور تشاد هاتوک هلا بند هی تشاد گنشق تخل هچراپ هی یلو دوب هداس

درک مدیشوپ وسابل نز نومه کمک اب تشاد یدازآ نماد یلو دوب گنت نساب نییاپ

مدیشوپ مگنر یکشم یتناس 7 هنشاپ شفک هی

داد رارق شولج ونم تشاد یدق هنییا هی شقاتاوت الهک یزدوگ قاتا وت درب ونم

ومیکشم یاهوم مدوب هدش ابیز یلیخ دشیمن مرواب ؟؟؟ مدوب نم نیا ینعی ادخ یاو

متروص دوب ماهوم یور مرهاوجزارپ جاتمین هی دوب مرمک باتاالی دوب هدرک تشردرف

شیارا هی تشاد یگنشق تلا ح دوب هدش هدیچ گنشق ماهوربا دوب هدش الح صا

رت یا هولق وماه بل هک دوب مزمرق رژبل مگنررپ شیارا اهنت دوب متروص ور مه وحم

اب متشاد دوب هدش تسرد نم یارب یشرافس راگنا دوب منت بلا ق سابل دادیم هولج

مدرکیم هاگن هنیآ وت مدوخ هب زاب نهد

شاب دوز ... هدشرید االمن مزادنب تارب منیا -:ایب

. دوب گنشق یلیخ شتس هراوشگاب هارمه تسب مندرگ هبو گنشق یتمیق دبندرگ هی

تشاذن ارچ وگب سپ .... یدش گنشق وتدقچ یاو هللا... شام .... نیازا منیا بوخ :-

... ینک دود دنفسا تدوخ یارب دیاب .... هگنشق هداعلا قوف تاهوم منک گنر وتاهوم

تسرد مارب ولکشورس نیا ارچ منودب دیاب نم ؟؟؟ هخا هربخچ اجنیا نیگب نم -:هب

. نیدرک

منک. هدامآ بشما ینومهم یارب وروت مدوب هدموا نم شتسار یراد قح مزیزع -:هرا

؟؟؟ ینومهم :-

رتشیب یزیچ .نم دیرب ینومهم هی هب ینارهت ییاقآ هارمه ناونع هب بشما رارق -:هرا

متفر نم هگید بوخ دیسرپب ینارهت ییاقا دوخزا وش هیقب . منودیمن نیازا

. ظفاحادخ

جاو و جاه زونه دش. جراخ قاتازا عیرس مدب وش یظفاحادخ باوج تشازن یتح

دراو ال یزدوگ هک مدرکیم هاگن هنیآ وت مدوخریوصت هبو مدوب هداتسیاو قاتا یولج

دش. قاتا

لثم هزات حاالهک هنکن یدرک شومارف منومه االمن لقادح یدوبدلب سالم هی -:بقالان

؟؟؟ اه ؟؟؟ هیربخ یدرک کف یدش مدآ



نوا فیح یدشن میلا م نیچمه : تخادنا هاگن هی وماپاترسزا ریقحت ابو دز دنخزوپ هی

شود هی منم ات نک ربص هقیقد هد حاالهی بوخ . مداد وت شیارآ تباب هک یلوپ همه

. مرادن یا هراچ نوچ منک تلمحت ور بشما مروبجم . مشب هدامآو مریگب

متسین متشز یلو مدش گنشق یلیخ مگیمن شافرح نیااب درک هل شاپ ریز ومرورغ

یناپ یلومعم شیارآ هب زونه مرادن ینادنچ شیارآ هک نم هزات مرتهب یلیخ ال یخزا

ال صا ...ها.. نراد شیارآ نم کی هک هدنسپیم ور اینوا اقآ هگید هرا مدیسرن مشنوج

متسشن تخت یور لا یخیب تسین مهم مارب شرظن ال صا مروخیم سره ارچ نم

اه هن متخل تخل حاال ایح یب تخل منوا ندموا نوریب مومحزا اقآ هقیقد هد دودح

. هشب باسح تخل نم رظن هب ات دوب یفاک نیمه دوب شرمک رود هلوح هی

؟ میرب ینومهم هب مهاب دیاب ارچ -:ام

ای یروخب یدرد هی هب دیاب وت هرخ باال مدب تهب تفم لوپ دیاب نم یدرک کف هیچ :-

؟؟؟ هن

؟؟؟ نم ارچ -:اما

هشن مورح ماه لوپ هکنیا رطاخب حاال هگید سک هب هن مداد لوپ وت هب نم نوچ :-

. هدنومن مارب یا هراچ هگید منک تلمحت مروبجم

تاجن یناور نیا تسدزا نم یک ادخ یا دوب هدروآد ومرفک یباسح شافرح نیا اب

هنودیم ادخ ور منکیم ادیپ

. مشوپب وماسابل منم میرب ات وش هدامآ ورب وشاپ اتسینیاو اجنوا مه -:حاال

هیچ : دینش هک متفگ دنلبومفرح رخا راگنا ؟ نیازارت هدامآ مشب هدامآ یروج هچ هخا

تسابل ور شلا وتنام هی وش دنلب یایب نماب دیاب عضو نیا اب یدرک کف هنکن

؟؟ شوپب

. مرادن وتنام هک -:نم

دیراکشومارف اهنز امش همه ..ها... تساجک تاسابل تفگن تهب ینادزی موناخ هگم :-

. شوپب تسه تدمک وت تقاتا وت ودب وشدنلب ... درپس امش هب هشیمن ور یراک چیهو

یلک اب مدرک زاب هکودمک رد متفر مدوخ قاتا هبو مدش جراخ قاتازا فرح نودب

ات هک انیا او... موش ور هبور ندوب هدشن هدروآرد مه نوشرواکزا زونه هک ون سابل

هک نوا یلو هشاب هنز نوا راک دیاش اها اجنیا هدروآ کر انیا یک هک ندوبن اجنیا رهظ

هرتهب لا یخیب عفال دوبن شتسد یزیچ شدوخ الی یاسوزا ریغ دموا یتقو



یکشم یوتنام هی اسابل نیبزا هدموینرد ال یزدوگ نیا یادصزاب ات مشب هدامآرتدوز

نیا اب نتفر هار هدروخ هی مدش جراخ قاتازا عیرسو مدیشوپ یبآ شلا هیاب مدروآرد

هنک لمحت ور بشما مدوب روبجم بوخ یلو دوب تخس مارب دنلب هنشاپ یاشفک

. متفوین شاهاب هنکادخ

موناخ هب :هب هداتسیاو هدامآ هک مدید الور یزدوگ مدیسر نییاپ هقبط اب یتقو

دش... نومرید ...یاال یدمویم ادرف یتشازیم

______________________________

ورد قوباتوداب دوب یگنشق یوالی یلیخ دوبرهش نوریب یوالی هنوخ هی ینومهم

تمیق نورگ یاه نیشامزارپ غاب هن هک طایح وت میتفر لخاد امو ندرک زاب نومارب

هزیرگنس زارپ غاب فک مدش هدایپ منم دش هدایپو درک کراپ هشوگ هی ونیشام دوب

یتقو مگیم یچ نیبب : دموا مرانک ال یزدوگ دوب تخس یلیخ انوا یور نتفر هارو دوب

نم یچره ینزیم مادص مزیزع یتشاد ماهاب یراک نزن فرح یسک اب لخاد میتفر

؟؟؟ هتیلا ح یدیم ماجنا ونومه متفگ

؟ منکب ور اراکنیا دیاب نم یچ هساو :-

. تفویب هار مه حاال متفگ نم هک یچره هشابن فرح :-

ومرسو متخادنا شتروص هب هاگن هیو شوزاب هب هاگن هی بجعتاب دراوآ ولج وشوزاب

مداد نوکت یلا وس یانعم هب

... شاب دوز نک هقلحوزابرود تتسد :-

؟؟؟ یچارب هخا :-

. هگید شاب دوز داد: نوکت مولج وشوزابو دیشک کالهف فوپ هی

هداتفا هار هب سنلا فرط هب شاهاب مدق مهو مدرک هقلح شوزابرود ومتسدراچان هب

دوب کیش یامدآزارپ سنلا تفرگ مزا شولا وتنامو درک زاب نوماربورد راک تمدخ هی

ندوب هتسشن سنلا هشوگ وت هک ندوب لا سنایم مه یکدنا داعت نوج یانزودرم

. ندزیم فرح مهابو

دوب شخپ سنلا وت مه یدنت کیزوم یادص ندیصقریمو ندوب طسو مه هدع هی

. دوب یندبشونزارپ زیم هی ییور سنلا یاهتنا

بناج یدموا شوخ ... ینارهت بانج تساجنیا هک نیبب -:هب...



. نوتتوعدزا منونمم مشتحم ییاقآ نونمم :-

نوتزا ننکب ییاریذپ مگب ات امرفب شهاوخ :-

. هرایب یندیشون نوماربات دزادص وراکتمدخ مدعب

؟؟؟ ینکیمن یفرعم وموناخ مرسپ بوخ :-

... مرسمه ... نتسه یمالین ...اوآ بوخ ارچ... :-

دز...ها.. یفرح نیچمه روطچ هخآ ال یزدوگ نیا رسمه نم هتفگ هخادنومزاب منهد

مشاب ال یزدوگ نیا رسمه منکب طلغ نم

نشج وت ات یتسنودن لباق ورام هنکن .... مرسپ ادصورس یب هچ ؟؟؟ اعقاو :-

؟؟ مینک تکرش نوتیسورع

. هراد وت هب یطبر هچ هچ وت هب هگیمن یکی هخا دزیم یصاخ سرهاب ور افرح نیا

هی مهام ندموا تقوره نتسه جراخ ناجاوآ ردپ ردام شتسار هیفرح هچ نیا -:هن

؟؟ مزیزع هن هگم مریگیم گرزب نشج

اوآ یلو دوب هگید یکیاب دیاش ،؟؟ نم منوا ؟؟ مممزیزع ؟؟ ینعی دوب نم االناب نیا اه

منم... هک

؟؟ مزیزع :-

-:هلب...

... مرایم اج وتلا ح ادعب هکنیا یانعم هب دز مهب یسره دنخبل هی

بورشم .... مرسمه هک:هن... مرادرب متساوخ درک فراعت تبرش نومهب راکتمدخ

. دیرایب تبرش نوشارب ... نونمم ... نروخیمن

درد هب یاج الهی یزدوگ نیا دش بوخ مشب مروخ بورشم دوب هدنوم مک ینعی ها...

دروخ

. نشب تحاران انوا هنکمم دیسرب منوتانومهم هیقب هب رتهب مشتحم یاقا بوخ :-

تمدخ هرابود دش هگا منزب هیقب هب رس هی منم دیشاب شوخ دییامرفب ... هتبلا :-

. دییامرفب مسریم

. هرذگب شوخ دییامرفب ... ابیز موناخ نوتندیدزا متخبشوخ نم: تمس هب درک وردعب



مدرک کف هک یروج درکیم مهاگن سوهاب ییاروج هی دموین مشوخ شهاگنزا ال صا

مداتسیاو تخل شولج

راوید هب داد هیکت ونم دوب کرات هک ییاج سنلا هت درب ونمو دیشک ومتسد

یجارخا ماراک هب ینزب دنگ بشما هگا یدب باوج دیاب مدیسرپ یزیچ تزا یتقو :-

؟؟ هتیلا ح

درک هاگن ماشچ هب هرابود دید یزیچ راگنا تخادنا مرس تشپ هب هاگن هی

نک. میهارمه :-

دقنوا ندیسوب هب درک عرشو تشاذگ مابلور وشوبل یروف ممهفب وشروظنم تشاذن

تفرگیم ماک مزا ... مدب نوشن یشنکاو چیه متسنوتن یتح هک مدش هکوش شراکزا

اعقاو مگب هک دقنوا هن دش ادج مزا تشذگ هک هدروخ هی دزیم کم ومابل مکحمو

دوب هلصاف نومابل نیب تشگنا هی هزادنا طقف هتفرگ هلصافزا

. یجارخا هنرگو شاب دوز نک یهارمه مگیمن هگم :-

وشابل هرابود . مداد یزیر نوکت تقفاوم یانعم هب ومرس طقف دموادنب منوبز سرتزا

شیهارمهراچان هب رابنیا نم مابل ندروخ هب درک عورش تراهمابو تشاذگ مبل ور

هبو داد راشف شدوخ هب ونم ماهوم الی شتسد هیو دوب مرمک یور شتسد هی مدرک

ال یزدوگ نیا راگنا یلو دش هفخ ولگ وت هک متفگ ییخا تفرگ منییاپ مبلزا زیرزاگ

مدش هدیشک تشپزا هک دزیم نوبز هنود هبود مابل هب تشاد دشرت یرجو دینش

اب وراکنیا ارچ هخا یدوبن درمان هک وت ،؟؟ هیک نیا ؟؟ ینکیم راکیچ یراد اهاط دمحم :-

؟؟ مدز وتلد دوز دقنیا ینعی ینکیم نم

هک متخادنا هاگن هی دزیم ور اهفرح نیاو درکیم هاگن نومهب نگیمشخ هک یناپ هب

هک وگن دش ینج یا هعفد هی اقآ ارچ وگب سپ اها دوب هدش زمرق مشخ تدشزا

... هنکیم وراکنیا ارچ هخا اما هدید وموناخ

ینک مکرت یاوخیم یشیم ردپ یراد حاالهک ارچ اه؟؟ حاال؟؟ ارچ ... مقشع :-

؟؟؟ وگب مهب هیچ نم هابتشا هخا ؟؟؟ مزیزع

ملد دوب هدش عمج شاشچ وت کشا تفگیم نیگمغ نحل هی اب تشاد ورانیا رابنیا

. تخوس شارب

هشن یروجنیا حاال ات دادیم او وشدوخ دوز دقنیا دیابن هشدوخ ریصقت یلو



یدرکیم کف دیابن هشیمن متخ جاودزا هب ام هطبار متفگ ملوازا ....نم اباب ههه....هن :-

یارب یربب ور هلوت نیا هرتهب ینک جاودزا نماب ینوتیم گس هلوت هی نتخادنا سپ اب

هب نمات نک مگ وتروگ مه حاال هراد یا هدیدن باتهم باتفا رتخد هچ هنودب ات تاباب

.... یشاباجنیا وت هک هشب تحاران مرسمه دیاش .... مسرب مراک

دشیمدعب درک هاگن هدروخ هی تخادنا نم هب قیقد هاگن هی یناپ شفرح نیااب

دید شاشچوتو بجعت

؟؟؟ یتسین نامرآ -:وت....وت.....

اجنیمه ات نک مگ وتروگ حاال یدیمهف میگدنز قشع اهنتو مرسمه تساوآ نیا -:هن...

.... دوز مدربن همه ولج وتوربآ

... نکن شومارف زگره ور زور نیا اهاطدمحم تراکزا یشیم نومیشپ :-

هک ور یازورزا مودک چیه نم منک شومارف ور یزور نیچمه هی هنکمم روطچ :-

ورب. مه ....حاال منکیمن شومارف ور منورذگیم مقشعاب

تشگرب مفرط الهب یزدوگ درک کرت ورام یناپ

مدوخزا وشیریس نیا ات منکیم وراه راکنیا نکن رواب ومافرحو اراکزا مودک چیه :-

... میصقرب هدروخ هی میرب ایب مه حاال منک ادج

... متسین دلب صقر نم -:اما

رتخد هی یاه هقدقدزا یکی صقر منک کف هشابن دلب صقر رتخد هی هدیعب ؟؟؟؟ یچ :-

... هشاب

ینوتیم بشما ایآ هک هشاب نیا ترکف اهنت هک یدوبن نم ییاج ینکیمن کرد -:وت

هن.... ای یروخب ات یرایب ریگ یاذغ

ونم مه نارود نوا یروآدای یتح دوبن مدوخ تسد متفگیم ینیگمغ نحل اب ور انیا

دش دروخ نم تیصخش لک نارود نوا وت درکیم تحاران

منکیم تکمک نم هرادن یراک میرب ایب ینزب هار نوا هب وتدوخ داوخیمن -:حاال

ایب.. یصقرب

هیو دش ضوع گنها میدیسر هک سنلا طسو هب درب شدوخ لا بندو دیشک ومتسد

دیشک ومتسد دش شوماخ طسو یاغارچ تفرگوداش گنهآ نوا یاج مورآ گنهآ

یا هنوبنت شک نم تسد نیا هدرک کف مه ال یزدوگ نیا ها دنوبسچ شدوخ هب ونمو



... هنوخ مرب تسد نودب بشرخا منک کف اباب

شاهاپ یور تشاذگو درک دنلب سوسحمان یلیخ ونم

.... شاب دوز منوشور مشیکی نوا مرمک یور رازب وتتسد -:هی

منمو درک تکرح مرنو مورا گنها هارمه مداد ماجنا کت کت تفگیم هک ور یاهراک

نم هب هک دوب ابیز ردقنوا گنآ دنوبسچ مهب رتشیب وشدوخ داد تکرح شدوخ هارمه

شبلق یادص شا هنیس ور متشاذگ رایتخا یب ومرس دادیم تسد یبوخ ساسحا

... تینما شمارآ بوخ سح هی دوب یچ منودیمن دادیم یصاخ سح هی مهب

منم هب منک کف دروآراد یزاب لخ ال یزدوگ نیا بشما هک سب مدش لخ منک کف ها...

هدرک تیارس

هب یتقو مدموا نییاپ شاهاپ ورزاو مدرکادج شزا ومدوخ دش مومت گنها یتقو

هگا یاو یا دوب هدنوم شور گنشق مشفک یاه هنشاپ ییاج مدرک هاگن شاشفک

... هرایمرد ومردپ مدرک فیثک وشاشفک همهفب

نوتهب دیصقریم یلا ع نوترسمه مهو نوتدوخ مه ینارهت بانج یلا ع رایسب :-

ارچ هزیگنارب بجعت یلیخ یزیچ هی ...اما هدموا نوتریگ ییابیز رسمه مگیم کیربت

شور شدنلب هنشاپ یاشفک اب مرتحم موناخ هی راگنا هدش یکاخ نوتاشفک

؟؟؟ هداتسیا

ادخو مدوب هتخادنا نییاپ وماشچ ؟؟؟ منک راکیچ حاال یاو هروجان عاضوا هوا هوا

هنک.... ادیپ باوج هیو هدبراک شخم ال یزدوگ نیا مدرکیم ادخ

هصقریم یلا ع مه یلیخ مرسمه دینکیم کف امش هک تسین روطنوا ....هن هههههه :-

بوخ یلو هصقرب داوخب متسنودن صالح هراد هک یصاخ طیارش رطاخب بوخ یلو

ینثتسم منم منوناخو نتسه صقر قشاع دیسانشب بوخ دیاب وراموناخ امش هگید

طایتحا بناج مزاب یلو منک لوبق مدش روبجم شدایز رارصا رطاخب تسین

.. داین شیپ یلکشم ات مدرک شدنلب مدوخ یاپ یورو مدرک تیاعرو

یاو ... منودیمن مدوخ مراد یصاخ یرامیب نم هنکن ،؟؟ یطیارش هچ ؟؟؟ صاخ طیارش

لد هب وزرآ ات ینومهم هدروآ ونم ال یزدوگ نیا نیمه ارب مریمیم مراد هنکن ادخ

نم نامام یاو مرادن هچب مدشن قشع مدرکن جاودزا منوج زونه نم هن یاو ... مریمن

یبوخ رتخد مدیم لوق مشیم تنونمم مریمب یراذن هگا ادخ ماوخیم هچب ات هد

... مشب

اهاطدمحم وت هب نینچمهو .... مگیم کیربت ... ینارهت مگب هرتهب یمالین....ای موناخ :-



؟؟؟ یراد تسود هچب دقنیا متسنودیمن یدش راکب تسد دوز یلیخ ناج

تمس هب شدوخ هساو هگیم یچ یریپ نیا ؟؟؟ راک هب تسد ؟؟؟ کیربت ؟؟؟ هچب یچ

وشتسد منکیم هاگن مهب هراد دنخبل اب مدید هک مگب یزیچ هی نواات متشگرب ال یزدوگ

. دنوبسچ شدوخ هب ونمو تخادنا منوش رود

مه یا هچب قشاع اعطق سپ متسه مرسمه قشاع نم ....هلب مشتحم بانج منونمم :-

ور امشو هدب هچب مه امش رتخد هب ادخ هللا شنا ... مشاب هتشاد مرسمهزا هک متسه

هنک.... گرزب ردپ دوز یلیخ

زونه هچب هب هسرب هچ هدرکن مجاودزا زونه نم رتخد .... مرسپ یگیم یچ :-

نم یاوخب ور شتیتسار هک نتسین گنرز وت لثم هک همه هرت... بقع وتزا هلحرمود

هی یلو ینک جاودزا مدرکیمن کف زگره یرفنتم نز سنج زا وت مدرکیم کف هشیمه

شوخ یلیخ هرذگب یابیز رسمه نیچمه هیزا هنوتیم یک مدیم قح تهب ییاروج

... یدرک ادیپ ور یابیز نز نیچمه هی هک یسناش

شارب دایز یگتسخ هدش هتسخ مرسمه مرب دیاب هگید نم دیشخبب بوخ .... منونمم :-

... دوب یبوخ ینومهم نوتزاجا اب تسین بوخ

تحارتسا باال هقبط یاقاتا وت هنوتیم تستسخ تموناخ هگا هبش رس هزات اجک -:ا...

زیارپروس هی منوا مراد زیارپروس بشرخآ تارب نم یسرب ینومهم هب همهوت .... هنک

ناهاوخ یلیخ هنویلیمدنچ شبشره یلو هشابن وت رسمه یابیز هب دیاش لگشوخ

.. مدرک شورزر امش ارب بشما امش هام یور رطاخب نم هگید بوخ یلو هراد

ونیا هخا ترکف نیا الاب یزدوگ ترسوت کاخ ....یا ندرک ورزر ور یچ انیا نگیم یچ

مشاب مه هلماح هکنیا هب هسرب هچ مدرکن جاودزا زونه نم یدروآرد تاجکزا هگید

درک.... روک لیروگ نیا ونم تخب بشما نیبب

یوت هچبو ابیز رسمه دوجو اب هگید حاالهک مدوبن ازیچ نیا لها بقال نم نونمم -:هن

... رادهگنادخ شوخ بش نوتیزاون نومهمزا نونمم یلو ... ارمع نهار

هارمه شدوخاب منمو سنلا یجورخرد تمس هب داتفا هار هنزب یفرح تشاذن هگید

درک.

______________________________

ادخ ؟؟ هلماح ،؟؟ نم یتیفاب مهب هک دوب یچ فیجارا نوا یدرک وراک نیا ارچ -:ها...

نم دیاش یدرک یفرعم تدوخرسمه ونم یقح هچ الهب ...صا مشاب هلماح وتزا هنکن

هگا مشاب وت نز منکب طلغ نم منک ادیپ اجنوا مدوخارب بوخ رهوش هی متساوخیم



دزا.. هگید یکی اب ماوخب

تشاذگ مومت همین ومفرح دز منهد هب هک یلیساب

... مترهوش هک نم دوجو اب منوا یشب یا هگید سک نز یاوخب ینکیم طلغ -:وت

... یدرک رواب وتاغورد اعقاو هنکن :-

یوربا مراذیمن منم ینم رسمه وت ننکیم کف انوا همه هک هنیا مروظنم بوخ -:هن...

سک چیه تخبدب ینومیم نم راکتمدخ ترمع رخآات وت نمضرد ؟؟ یدیمهف یربب ونم

... هشاب روک ای هشاب هتشاد بیع شزغم هکنیا رگم هریگب وتخیر یب یوت دایمن

. تشاد یا هگید رظن هک مشتحم ییاقآ یلو :-

ور افرح نوا یچ رطاخب یدرک کف ... هههه : دیدنخ یدنلب یادصاب دعبو دز یدنخزوپ

یشاب هتسنوتن ات یشاب قمحا یابیز یدرک کف اعقاو ای هدموا ششوخ تزا دز...

هکاالن یدوبن نم اب هگا بشما تخبدب هخا ... ینک سح تدوخ ور وشزیه یاهاگن

هک.. یدوب شباوخ ریز

... هگیم یچ ال یزدوگ نیا نم یادخ یاو ؟؟ باوخریز دنومزاب شفرح نیازا منهد

یتقوزا منک تحارتسا هدروخ هی منم مراذب پکب ریگب ورب وشاپ مه -:حاال

... یدروخ ومخم ینزیم رز یراد زیر هی میدموا ینومهمزا

منم ... ههههه اه.. مدوب هلماح هبوخ دوب منشگ نم یلو ... تفر شقاتا تمس هب شدعب

مبل ور یخلت دنهبل مدرک شسمل مورآو متشاذگ ممکشور ومتسد اه هدش مرواب

ردام سح ... هنکیمن جاودزا تخبدب نم اب سک چیه تس ال یزدوگ نیا اب قح تسشن

کرد وسح نوا تقو چیه منوتیمن نم هک فیح یلو هشاب یگنشق سح دیاب ندوب

منک

لوبق ومتشونرس هگید نم هدادن نوشن شوخ یور نم هب تقو چیه ایند لا یخیب

مدش ریس ریس مدروخ هصغ سبزا مدوبن هنسرگ هگید مدش دنلب ماجزا مدرک

مدیباوخ مسابل ضیوعتزادعب

______________________________

یاج هب هک هنیا لبق اب شقرف اهنت ندش یرارکت ازور هرذگیم زور نوازا هتفه کی

نیازا مدش هتسخ ... منکیم یتفلکو مشوپیم هنورتخد سابل نم هنورسپ سابل

مدرگب راک لا بند مدوخ یارب هک رکف نیا یتح ازور یهاگ مدش هتسخ یلیخ یگدنز

لا بند یروج هچ منودیمن یتح یلو مدرک کف مشب اهر ال یزدوگ نیا تسدزا منوتب ات



یتح هداتفا یقافتا هچ منودیمن هینابصع یلیخ ال یزدوگ هک هزورود االن مدرگب راک

یلو هطخ تشپ یک منودیمن مدینش وشکوکشم یانفلت نوا زورود نیا وت راب دنچ

منک کف مدز مه یاسدح ...هی هلئاق یصاخ مارتحا شارب ال یزدوگو هنز هک منودیم

هلوهجم صخش نومه شتینابصع ءاشنم

هک دوب هدرب مباوخ مک مک هگید تسین ال یزدوگ نوازا یربخ یلو هبش 12 تعاس االن

مدیرپ اجزا نلا سرد یادصاب

رد رسق مراذیمن هگید بشما .... مراد تراک اجنیا ایب ایب اوآ ییاجک یییههه یه... :-

تقو چیه نم هک هنوا ریصقت ... ءوت یاباب ریصقت شمه .... مراذب دیابن ... منوتیمن یرب

؟؟ ییاجک یوه ... اوووآ ... منوتب دیاب ...نم متشادن یعقاو هداوناخ هی

شافرحزا یچیه هدرک تسم دادیم نوشن هک تفگیم یا هدیشک نحلا ورب انیا همه

؟؟ منومب ؟؟ای مرب ؟؟؟ منک راکیچ دادیم دب یهاوگ ملد یلو مدیمهفیمن ور

هدروخ ال یزدوگ مدید متفر ادص فرط هب همیسارس دش دنلب یزیچ نتسکش یادص

هیرگ هرادو هتسشن هشیش هدروخ همه نوا طسو مشدوخ هتسکش نودلگ زیم هب

تقو چیهو مدادیم شوگ مسح هب شاک یا یلو ولج متفر مدش نارگن .... هنکیم

متفریمن ولج

مدز وناز شولج

یدش یمخز هداتفا یقافتا ...هچ اقا هدش یچ :-

. مشدنلب نک مکمک منوتب دیاب -:هن...نم

متساوخ شمدنوشن تخت یورو متفر شقاتا هب دوب نیگنس یلیخ مدرک شکمک

تفرگ ومتسد هک مشب جراخ قاتازا

. ملگشوخ رسمه مراد راک تاهاب زونه نم ؟؟ اجک :-

. مرب ماوخیم نک لو ومتسد یگیم یچ :-

اتود اب شور مدش ترپدیشک ومتسد هک منک دازآ ومتسد ات مدرکیم قتال روجنیمه

تفرگ مکحم ومرمک شتسد

یا هدافتسا تزا تقو همه نیا یدب یلا ح هی ترهوش هب یاوخیمن ؟؟ مزیزع اجک :-

هگید یدمویم هار ماهاب هگا بش نوا ؟؟ یدب یلا ح هی مهب دیاب هگید االن مدرکن

وت هک ات ایب هار ماهاب هدشن رید مزونه یلو مشب لمع دراو روز االنهب مدوبن روبجم

یسورع هک ام مرایمرد ور وت یاسابل منم رایبرد وماسابل شاب دوز ..... یربب تذل مه



.. نوملوا بش هشیم بشما هرادن بیع یلو میشاب هتشاد فافز بش ات میتشادن

یکره نوج وروت ادخ وروت نک ملو متسین وت نز نم نک ملو هنوید یگیم یچ :-

ماوخیمن قوقح ناونع هب مه یچیه مریم اجنیازا نم ال صا نک ملو یراد تسود

.. مرب راذب

مدادیم تاجن ومدوخ دیاب متشادن قتالرب زا تسد یلو مدوب هداتفا هیرگ هب هگید

نک مکمک تدوخ ایادخ .... مدزیم مدوب هداد نامام هب هک یلوق ریز هنرگو

مدوب هابتشارد ال ماک یلو درک رثا ماسامتلا منک کف رکش ورادخ دش دنلب مورزا

مدید یتقو دزن مرس هب مرارف رکف یتح هک مدوب کش وت دقنوا دروآرد وشاسابل

ورو تفرگ مرمکزا مکحم هک منک رارف متساوخو مدموا مدوخ هب هدش تخل لماک

مدنوباوخ تخت

مرایم رد مه وروت االنملا مدروآد مدوخ ومسابل نیبب نکن یقلقدب مزیزع .... اجک :-

وتاکشا لمحت نم هگید نکن هیرگ .... هرذگب شوخ مه وت هب مدیم لوق مقشع هشاب

... مرب تنوبرق مرادن

وماسابل تشادن یا هقافا چیه یلو مدرکیم شسامتلا و مدرکیم هیرگ دنلب یادصاب

یتقو هخا درکیم هیرگ ماهاب تشاد مشدوخ درک هراپ مگب هرتهبای هدروآرد روز هب

منم هتفویب یقافتا مارب بشما هگا یاو ... هنکیم وراکنیاارچ هزوسیم حملا هب شلد

هزادنیم رود یناپ لثم

رتدوز داتفویم شیپ تقو یلیخ دیاب هک قافتا نیا راذب مرب تنوبرق نکن هیرگ :-

اب وملد مقشع نکن هیرگ .... هشاب میروبجم ام مگیم یچ نیبب .... هشب مومتو هتفویب

؟؟؟ مزیزع هشاب مینک دای ازور نیازا باذع اب اهدعب راذن نکن نوخ تاکشا

داتفویم دیابن هک یقافتا و درک هقافا مدرک قتال مدرک ساتلا مدرک هیرگ ردقچره

ناربج مزیزع ونم شخبب دوب: نیا تفگ شراک مامتازا لبق هک یا هلمج اهنت داتفا

. ینیرخآو نیلوا نم یارب وت دوب مرمع قافتا نیرت گنشق قافتا نیا . منکیم

______________________________

ندب هب ادخ ارچ داتفا قافتا نیا ارچ هخا دوب باوخ باوخ مدرک هاگن مرانک هب

شخبب ونم شخبب ونم منوج نامام دوب هدش ینوخ مالهف مدرک هاگن ما هنهرب

هگید مدرک کاپ وماکشا مدرک ومش تال همه هک یدید یلو منک لمع ملوق هب متسنوتن

هگید متفریم دیاب درکیم درد مندب مامت مدش دنلب ماجزا تشادن یا هدیاف

هب اجره اجک دوبن مهم متفریم دیاب متشادن تینما هگید مشاب اجنیا متسنوتیمن



کاس هی مرب اجنیازا هشب رادیب باوخزا هکنیازا لبق دیاب متفر مقاتا هب اجنیازا ریغ

ما همانسانش مدرک عمج ومیصخش لیاسو و سابل هدروخ وهی مدرک ادیپ کیچوک

نیا هب رکف اب مدوبن کاپ یاوآ نوا هگید نم هک یتروصرد دوب دیفس زونه هک

دوبن نشخ ال صا درک هیرگ نم یاپ هباپ دموا مدای بشید یاه هنحص مامت عوضوم

دیابن نم یلو همقشاع تفگ مهبرازه دیسوب درک مشزاون دش کیدزن مهب تمی ابمال

مدرکیم ادیپ لوپ هدروخ هی دیاب مدرک کاپ وماکشا دوب تسم نوا نوچ منک رواب

هدروآرد وشسابل دمکزاو متفر شقاتا هب مورا مدروایمن ماود مزور هی لوپ نودب

هراذیم اج وش وپال شاسابل بیج وت هک مدوب هدید سابل نتسش عقوم رابدنچ مدوخ

دق نیمه دوب لوپ شاسابلر ثکا بیج وت دوب تسرد مسدح متشگ ور همه بیج

مزابو منک کسیر متسنوتیمن متفریم نوریب شندش رادیبزا لبق دیاب دوب یفاک

مدرگب لوپ لا بند

هی تسنوتیم متخادنا شباوخ قرغ تروص هب هگید هاگن هی مندش جراخزا لبق

اهنت هگید حاال درک بارخ وراک شبشید راک اب یلو هنک ادیپ اج منم بلق وت یزور

وماسابل مدش جراخ شقاتازا دوب ترفن مشاب هتشاد شهب متسنوتیم هک یسح

هنوخ نیا هب زگره هگید مدش جراخ هناخ زاو متشاذگ کاس وت ولوپ مدرک ضوع

مریمب یگنشگزا هگا یتح تشگ مهاوخنرب

ریقف یاه هقطنم هب مدش رود یلیخ منودیم مریم هار مراد هک لماک زور کی االن

مشاب هدموا هنکیمن مشرکف یتح هنکیمن مادیپ هگید یروجنیا مدش کیدزن نیشن

.... اجنیا

______________________________

تحار منک ادیپ هنوخ هی متسنوت رکش ورادخ هتشذگ زور نوازا هام کی اقیقد االن

منک کف تسین بوخ حملا هزوردنچ مدرگیمراک لا بند دش هرخ باال بوخ یلو دوبن

مراد وهت تلا اهح حبص مدش ضیرم

راوید هب داد هیکت ونم دوب کرات هک ییاج سنلا هت درب ونمو دیشک ومتسد

یجارخا ماراک هب ینزب دنگ بشما هگا یدب باوج دیاب مدیسرپ یزیچ تزا یتقو :-

؟؟ هتیلا ح

درک هاگن ماشچ هب هرابود دید یزیچ راگنا تخادنا مرس تشپ هب هاگن هی

نک. میهارمه :-

دقنوا ندیسوب هب درک عرشو تشاذگ مابلور وشوبل یروف ممهفب وشروظنم تشاذن



تفرگیم ماک مزا ... مدب نوشن یشنکاو چیه متسنوتن یتح هک مدش هکوش شراکزا

اعقاو مگب هک دقنوا هن دش ادج مزا تشذگ هک هدروخ هی دزیم کم ومابل مکحمو

دوب هلصاف نومابل نیب تشگنا هی هزادنا طقف هتفرگ هلصافزا

. یجارخا هنرگو شاب دوز نک یهارمه مگیمن هگم :-

وشابل هرابود . مداد یزیر نوکت تقفاوم یانعم هب ومرس طقف دموادنب منوبز سرتزا

شیهارمهراچان هب رابنیا نم مابل ندروخ هب درک عورش تراهمابو تشاذگ مبل ور

هبو داد راشف شدوخ هب ونم ماهوم الی شتسد هیو دوب مرمک یور شتسد هی مدرک

ال یزدوگ نیا راگنا یلو دش هفخ ولگ وت هک متفگ ییخا تفرگ منییاپ مبلزا زیرزاگ

مدش هدیشک تشپزا هک دزیم نوبز هنود هبود مابل هب تشاد دشرت یرجو دینش

اب وراکنیا ارچ هخا یدوبن درمان هک وت ،؟؟ هیک نیا ؟؟ ینکیم راکیچ یراد اهاط دمحم :-

؟؟ مدز وتلد دوز دقنیا ینعی ینکیم نم

هک متخادنا هاگن هی دزیم ور اهفرح نیاو درکیم هاگن نومهب نگیمشخ هک یناپ هب

هک وگن دش ینج یا هعفد هی اقآ ارچ وگب سپ اها دوب هدش زمرق مشخ تدشزا

... هنکیم وراکنیا ارچ هخا اما هدید وموناخ

ینک مکرت یاوخیم یشیم ردپ یراد حاالهک ارچ اه؟؟ حاال؟؟ ارچ ... مقشع :-

؟؟؟ وگب مهب هیچ نم هابتشا هخا ؟؟؟ مزیزع

ملد دوب هدش عمج شاشچ وت کشا تفگیم نیگمغ نحل هی اب تشاد ورانیا رابنیا

. تخوس شارب

هشن یروجنیا حاال ات دادیم او وشدوخ دوز دقنیا دیابن هشدوخ ریصقت یلو

یدرکیم کف دیابن هشیمن متخ جاودزا هب ام هطبار متفگ ملوازا ....نم اباب ههه....هن :-

یارب یربب ور هلوت نیا هرتهب ینک جاودزا نماب ینوتیم گس هلوت هی نتخادنا سپ اب

هب نمات نک مگ وتروگ مه حاال هراد یا هدیدن باتهم باتفا رتخد هچ هنودب ات تاباب

.... یشاباجنیا وت هک هشب تحاران مرسمه دیاش .... مسرب مراک

دشیمدعب درک هاگن هدروخ هی تخادنا نم هب قیقد هاگن هی یناپ شفرح نیااب

دید شاشچوتو بجعت

؟؟؟ یتسین نامرآ -:وت....وت.....

اجنیمه ات نک مگ وتروگ حاال یدیمهف میگدنز قشع اهنتو مرسمه تساوآ نیا -:هن...

.... دوز مدربن همه ولج وتوربآ



... نکن شومارف زگره ور زور نیا اهاطدمحم تراکزا یشیم نومیشپ :-

هک ور یازورزا مودک چیه نم منک شومارف ور یزور نیچمه هی هنکمم روطچ :-

ورب. مه ....حاال منکیمن شومارف ور منورذگیم مقشعاب

تشگرب مفرط الهب یزدوگ درک کرت ورام یناپ

مدوخزا وشیریس نیا ات منکیم وراه راکنیا نکن رواب ومافرحو اراکزا مودک چیه :-

... میصقرب هدروخ هی میرب ایب مه حاال منک ادج

... متسین دلب صقر نم -:اما

رتخد هی یاه هقدقدزا یکی صقر منک کف هشابن دلب صقر رتخد هی هدیعب ؟؟؟؟ یچ :-

... هشاب

ینوتیم بشما ایآ هک هشاب نیا ترکف اهنت هک یدوبن نم ییاج ینکیمن کرد -:وت

هن.... ای یروخب ات یرایب ریگ یاذغ

ونم مه نارود نوا یروآدای یتح دوبن مدوخ تسد متفگیم ینیگمغ نحل اب ور انیا

دش دروخ نم تیصخش لک نارود نوا وت درکیم تحاران

منکیم تکمک نم هرادن یراک میرب ایب ینزب هار نوا هب وتدوخ داوخیمن -:حاال

ایب.. یصقرب

هیو دش ضوع گنها میدیسر هک سنلا طسو هب درب شدوخ لا بندو دیشک ومتسد

دیشک ومتسد دش شوماخ طسو یاغارچ تفرگوداش گنهآ نوا یاج مورآ گنهآ

یا هنوبنت شک نم تسد نیا هدرک کف مه ال یزدوگ نیا ها دنوبسچ شدوخ هب ونمو

... هنوخ مرب تسد نودب بشرخا منک کف اباب

شاهاپ یور تشاذگو درک دنلب سوسحمان یلیخ ونم

.... شاب دوز منوشور مشیکی نوا مرمک یور رازب وتتسد -:هی

منمو درک تکرح مرنو مورا گنها هارمه مداد ماجنا کت کت تفگیم هک ور یاهراک

نم هب هک دوب ابیز ردقنوا گنآ دنوبسچ مهب رتشیب وشدوخ داد تکرح شدوخ هارمه

شبلق یادص شا هنیس ور متشاذگ رایتخا یب ومرس دادیم تسد یبوخ ساسحا

... تینما شمارآ بوخ سح هی دوب یچ منودیمن دادیم یصاخ سح هی مهب

منم هب منک کف دروآراد یزاب لخ ال یزدوگ نیا بشما هک سب مدش لخ منک کف ها...

هدرک تیارس



هب یتقو مدموا نییاپ شاهاپ ورزاو مدرکادج شزا ومدوخ دش مومت گنها یتقو

هگا یاو یا دوب هدنوم شور گنشق مشفک یاه هنشاپ ییاج مدرک هاگن شاشفک

... هرایمرد ومردپ مدرک فیثک وشاشفک همهفب

نوتهب دیصقریم یلا ع نوترسمه مهو نوتدوخ مه ینارهت بانج یلا ع رایسب :-

ارچ هزیگنارب بجعت یلیخ یزیچ هی ...اما هدموا نوتریگ ییابیز رسمه مگیم کیربت

شور شدنلب هنشاپ یاشفک اب مرتحم موناخ هی راگنا هدش یکاخ نوتاشفک

؟؟؟ هداتسیا

ادخو مدوب هتخادنا نییاپ وماشچ ؟؟؟ منک راکیچ حاال یاو هروجان عاضوا هوا هوا

هنک.... ادیپ باوج هیو هدبراک شخم ال یزدوگ نیا مدرکیم ادخ

هصقریم یلا ع مه یلیخ مرسمه دینکیم کف امش هک تسین روطنوا ....هن هههههه :-

بوخ یلو هصقرب داوخب متسنودن صالح هراد هک یصاخ طیارش رطاخب بوخ یلو

ینثتسم منم منوناخو نتسه صقر قشاع دیسانشب بوخ دیاب وراموناخ امش هگید

طایتحا بناج مزاب یلو منک لوبق مدش روبجم شدایز رارصا رطاخب تسین

.. داین شیپ یلکشم ات مدرک شدنلب مدوخ یاپ یورو مدرک تیاعرو

یاو ... منودیمن مدوخ مراد یصاخ یرامیب نم هنکن ،؟؟ یطیارش هچ ؟؟؟ صاخ طیارش

لد هب وزرآ ات ینومهم هدروآ ونم ال یزدوگ نیا نیمه ارب مریمیم مراد هنکن ادخ

نم نامام یاو مرادن هچب مدشن قشع مدرکن جاودزا منوج زونه نم هن یاو ... مریمن

یبوخ رتخد مدیم لوق مشیم تنونمم مریمب یراذن هگا ادخ ماوخیم هچب ات هد

... مشب

اهاطدمحم وت هب نینچمهو .... مگیم کیربت ... ینارهت مگب هرتهب یمالین....ای موناخ :-

؟؟؟ یراد تسود هچب دقنیا متسنودیمن یدش راکب تسد دوز یلیخ ناج

تمس هب شدوخ هساو هگیم یچ یریپ نیا ؟؟؟ راک هب تسد ؟؟؟ کیربت ؟؟؟ هچب یچ

وشتسد منکیم هاگن مهب هراد دنخبل اب مدید هک مگب یزیچ هی نواات متشگرب ال یزدوگ

. دنوبسچ شدوخ هب ونمو تخادنا منوش رود

مه یا هچب قشاع اعطق سپ متسه مرسمه قشاع نم ....هلب مشتحم بانج منونمم :-

ور امشو هدب هچب مه امش رتخد هب ادخ هللا شنا ... مشاب هتشاد مرسمهزا هک متسه

هنک.... گرزب ردپ دوز یلیخ

زونه هچب هب هسرب هچ هدرکن مجاودزا زونه نم رتخد .... مرسپ یگیم یچ :-

نم یاوخب ور شتیتسار هک نتسین گنرز وت لثم هک همه هرت... بقع وتزا هلحرمود

هی یلو ینک جاودزا مدرکیمن کف زگره یرفنتم نز سنج زا وت مدرکیم کف هشیمه



شوخ یلیخ هرذگب یابیز رسمه نیچمه هیزا هنوتیم یک مدیم قح تهب ییاروج

... یدرک ادیپ ور یابیز نز نیچمه هی هک یسناش

رتدوز داتفویم شیپ تقو یلیخ دیاب هک قافتا نیا راذب مرب تنوبرق نکن هیرگ :-

اب وملد مقشع نکن هیرگ .... هشاب میروبجم ام مگیم یچ نیبب .... هشب مومتو هتفویب

؟؟؟ مزیزع هشاب مینک دای ازور نیازا باذع اب اهدعب راذن نکن نوخ تاکشا

داتفویم دیابن هک یقافتا و درک هقافا مدرک قتال مدرک ساتلا مدرک هیرگ ردقچره

ناربج مزیزع ونم شخبب دوب: نیا تفگ شراک مامتازا لبق هک یا هلمج اهنت داتفا

. ینیرخآو نیلوا نم یارب وت دوب مرمع قافتا نیرت گنشق قافتا نیا . منکیم

______________________________

ندب هب ادخ ارچ داتفا قافتا نیا ارچ هخا دوب باوخ باوخ مدرک هاگن مرانک هب

شخبب ونم شخبب ونم منوج نامام دوب هدش ینوخ مالهف مدرک هاگن ما هنهرب

هگید مدرک کاپ وماکشا مدرک ومش تال همه هک یدید یلو منک لمع ملوق هب متسنوتن

هگید متفریم دیاب درکیم درد مندب مامت مدش دنلب ماجزا تشادن یا هدیاف

هب اجره اجک دوبن مهم متفریم دیاب متشادن تینما هگید مشاب اجنیا متسنوتیمن

کاس هی مرب اجنیازا هشب رادیب باوخزا هکنیازا لبق دیاب متفر مقاتا هب اجنیازا ریغ

ما همانسانش مدرک عمج ومیصخش لیاسو و سابل هدروخ وهی مدرک ادیپ کیچوک

نیا هب رکف اب مدوبن کاپ یاوآ نوا هگید نم هک یتروصرد دوب دیفس زونه هک

دوبن نشخ ال صا درک هیرگ نم یاپ هباپ دموا مدای بشید یاه هنحص مامت عوضوم

دیابن نم یلو همقشاع تفگ مهبرازه دیسوب درک مشزاون دش کیدزن مهب تمی ابمال

مدرکیم ادیپ لوپ هدروخ هی دیاب مدرک کاپ وماکشا دوب تسم نوا نوچ منک رواب

هدروآرد وشسابل دمکزاو متفر شقاتا هب مورا مدروایمن ماود مزور هی لوپ نودب

هراذیم اج وش وپال شاسابل بیج وت هک مدوب هدید سابل نتسش عقوم رابدنچ مدوخ

دق نیمه دوب لوپ شاسابلر ثکا بیج وت دوب تسرد مسدح متشگ ور همه بیج

مزابو منک کسیر متسنوتیمن متفریم نوریب شندش رادیبزا لبق دیاب دوب یفاک

مدرگب لوپ لا بند

لوبق ومتشونرس هگید نم هدادن نوشن شوخ یور نم هب تقو چیه ایند لا یخیب

مدش ریس ریس مدروخ هصغ سبزا مدوبن هنسرگ هگید مدش دنلب ماجزا مدرک

مدیباوخ مسابل ضیوعتزادعب

______________________________

یاج هب هک هنیا لبق اب شقرف اهنت ندش یرارکت ازور هرذگیم زور نوازا هتفه کی



نیازا مدش هتسخ ... منکیم یتفلکو مشوپیم هنورتخد سابل نم هنورسپ سابل

مدرگب راک لا بند مدوخ یارب هک رکف نیا یتح ازور یهاگ مدش هتسخ یلیخ یگدنز

لا بند یروج هچ منودیمن یتح یلو مدرک کف مشب اهر ال یزدوگ نیا تسدزا منوتب ات

یتح هداتفا یقافتا هچ منودیمن هینابصع یلیخ ال یزدوگ هک هزورود االن مدرگب راک

یلو هطخ تشپ یک منودیمن مدینش وشکوکشم یانفلت نوا زورود نیا وت راب دنچ

منک کف مدز مه یاسدح ...هی هلئاق یصاخ مارتحا شارب ال یزدوگو هنز هک منودیم

هلوهجم صخش نومه شتینابصع ءاشنم

هک دوب هدرب مباوخ مک مک هگید تسین ال یزدوگ نوازا یربخ یلو هبش 12 تعاس االن

مدیرپ اجزا نلا سرد یادصاب

رد رسق مراذیمن هگید بشما .... مراد تراک اجنیا ایب ایب اوآ ییاجک یییههه یه... :-

تقو چیه نم هک هنوا ریصقت ... ءوت یاباب ریصقت شمه .... مراذب دیابن ... منوتیمن یرب

؟؟ ییاجک یوه ... اوووآ ... منوتب دیاب ...نم متشادن یعقاو هداوناخ هی

شافرحزا یچیه هدرک تسم دادیم نوشن هک تفگیم یا هدیشک نحلا ورب انیا همه

؟؟ منومب ؟؟ای مرب ؟؟؟ منک راکیچ دادیم دب یهاوگ ملد یلو مدیمهفیمن ور

هدروخ ال یزدوگ مدید متفر ادص فرط هب همیسارس دش دنلب یزیچ نتسکش یادص

هیرگ هرادو هتسشن هشیش هدروخ همه نوا طسو مشدوخ هتسکش نودلگ زیم هب

تقو چیهو مدادیم شوگ مسح هب شاک یا یلو ولج متفر مدش نارگن .... هنکیم

متفریمن ولج

مدز وناز شولج

یدش یمخز هداتفا یقافتا ...هچ اقا هدش یچ :-

. مشدنلب نک مکمک منوتب دیاب -:هن...نم

متساوخ شمدنوشن تخت یورو متفر شقاتا هب دوب نیگنس یلیخ مدرک شکمک

تفرگ ومتسد هک مشب جراخ قاتازا

. ملگشوخ رسمه مراد راک تاهاب زونه نم ؟؟ اجک :-

. مرب ماوخیم نک لو ومتسد یگیم یچ :-

اتود اب شور مدش ترپدیشک ومتسد هک منک دازآ ومتسد ات مدرکیم قتال روجنیمه

تفرگ مکحم ومرمک شتسد

یا هدافتسا تزا تقو همه نیا یدب یلا ح هی ترهوش هب یاوخیمن ؟؟ مزیزع اجک :-



هگید یدمویم هار ماهاب هگا بش نوا ؟؟ یدب یلا ح هی مهب دیاب هگید االن مدرکن

وت هک ات ایب هار ماهاب هدشن رید مزونه یلو مشب لمع دراو روز االنهب مدوبن روبجم

یسورع هک ام مرایمرد ور وت یاسابل منم رایبرد وماسابل شاب دوز ..... یربب تذل مه

.. نوملوا بش هشیم بشما هرادن بیع یلو میشاب هتشاد فافز بش ات میتشادن

یکره نوج وروت ادخ وروت نک ملو متسین وت نز نم نک ملو هنوید یگیم یچ :-

ماوخیمن قوقح ناونع هب مه یچیه مریم اجنیازا نم ال صا نک ملو یراد تسود

.. مرب راذب

مدادیم تاجن ومدوخ دیاب متشادن قتالرب زا تسد یلو مدوب هداتفا هیرگ هب هگید

نک مکمک تدوخ ایادخ .... مدزیم مدوب هداد نامام هب هک یلوق ریز هنرگو

مدوب هابتشارد ال ماک یلو درک رثا ماسامتلا منک کف رکش ورادخ دش دنلب مورزا

مدید یتقو دزن مرس هب مرارف رکف یتح هک مدوب کش وت دقنوا دروآرد وشاسابل

ورو تفرگ مرمکزا مکحم هک منک رارف متساوخو مدموا مدوخ هب هدش تخل لماک

مدنوباوخ تخت

مرایم رد مه وروت االنملا مدروآد مدوخ ومسابل نیبب نکن یقلقدب مزیزع .... اجک :-

وتاکشا لمحت نم هگید نکن هیرگ .... هرذگب شوخ مه وت هب مدیم لوق مقشع هشاب

... مرب تنوبرق مرادن

وماسابل تشادن یا هقافا چیه یلو مدرکیم شسامتلا و مدرکیم هیرگ دنلب یادصاب

یتقو هخا درکیم هیرگ ماهاب تشاد مشدوخ درک هراپ مگب هرتهبای هدروآرد روز هب

منم هتفویب یقافتا مارب بشما هگا یاو ... هنکیم وراکنیاارچ هزوسیم حملا هب شلد

هزادنیم رود یناپ لثم

شارب دایز یگتسخ هدش هتسخ مرسمه مرب دیاب هگید نم دیشخبب بوخ .... منونمم :-

... دوب یبوخ ینومهم نوتزاجا اب تسین بوخ

تحارتسا باال هقبط یاقاتا وت هنوتیم تستسخ تموناخ هگا هبش رس هزات اجک -:ا...

زیارپروس هی منوا مراد زیارپروس بشرخآ تارب نم یسرب ینومهم هب همهوت .... هنک

ناهاوخ یلیخ هنویلیمدنچ شبشره یلو هشابن وت رسمه یابیز هب دیاش لگشوخ

.. مدرک شورزر امش ارب بشما امش هام یور رطاخب نم هگید بوخ یلو هراد

ونیا هخا ترکف نیا الاب یزدوگ ترسوت کاخ ....یا ندرک ورزر ور یچ انیا نگیم یچ

مشاب مه هلماح هکنیا هب هسرب هچ مدرکن جاودزا زونه نم یدروآرد تاجکزا هگید

درک.... روک لیروگ نیا ونم تخب بشما نیبب



یوت هچبو ابیز رسمه دوجو اب هگید حاالهک مدوبن ازیچ نیا لها بقال نم نونمم -:هن

... رادهگنادخ شوخ بش نوتیزاون نومهمزا نونمم یلو ... ارمع نهار

هارمه شدوخاب منمو سنلا یجورخرد تمس هب داتفا هار هنزب یفرح تشاذن هگید

درک.

______________________________

ادخ ؟؟ هلماح ،؟؟ نم یتیفاب مهب هک دوب یچ فیجارا نوا یدرک وراک نیا ارچ -:ها...

نم دیاش یدرک یفرعم تدوخرسمه ونم یقح هچ الهب ...صا مشاب هلماح وتزا هنکن

هگا مشاب وت نز منکب طلغ نم منک ادیپ اجنوا مدوخارب بوخ رهوش هی متساوخیم

دزا.. هگید یکی اب ماوخب

تشاذگ مومت همین ومفرح دز منهد هب هک یلیساب

... مترهوش هک نم دوجو اب منوا یشب یا هگید سک نز یاوخب ینکیم طلغ -:وت

... یدرک رواب وتاغورد اعقاو هنکن :-

یوربا مراذیمن منم ینم رسمه وت ننکیم کف انوا همه هک هنیا مروظنم بوخ -:هن...

سک چیه تخبدب ینومیم نم راکتمدخ ترمع رخآات وت نمضرد ؟؟ یدیمهف یربب ونم

... هشاب روک ای هشاب هتشاد بیع شزغم هکنیا رگم هریگب وتخیر یب یوت دایمن

. تشاد یا هگید رظن هک مشتحم ییاقآ یلو :-

ور افرح نوا یچ رطاخب یدرک کف ... هههه : دیدنخ یدنلب یادصاب دعبو دز یدنخزوپ

یشاب هتسنوتن ات یشاب قمحا یابیز یدرک کف اعقاو ای هدموا ششوخ تزا دز...

هکاالن یدوبن نم اب هگا بشما تخبدب هخا ... ینک سح تدوخ ور وشزیه یاهاگن

هک.. یدوب شباوخ ریز

... هگیم یچ ال یزدوگ نیا نم یادخ یاو ؟؟ باوخریز دنومزاب شفرح نیازا منهد

یتقوزا منک تحارتسا هدروخ هی منم مراذب پکب ریگب ورب وشاپ مه -:حاال

... یدروخ ومخم ینزیم رز یراد زیر هی میدموا ینومهمزا

منم ... ههههه اه.. مدوب هلماح هبوخ دوب منشگ نم یلو ... تفر شقاتا تمس هب شدعب

مبل ور یخلت دنهبل مدرک شسمل مورآو متشاذگ ممکشور ومتسد اه هدش مرواب

ردام سح ... هنکیمن جاودزا تخبدب نم اب سک چیه تس ال یزدوگ نیا اب قح تسشن

کرد وسح نوا تقو چیه منوتیمن نم هک فیح یلو هشاب یگنشق سح دیاب ندوب

منک



مدرکن ادیپ مه یراک چیه هشیم مومت هراد ممزادنا سپ هک عاضوا نیا وت یاو یا

منک ادیپ یراک هی امتح دیاب یلو هدیم راک داوس یب رتخد هی هب یک هخا

______________________________

شاه هچب ی همه هک منزریپ هی راتسرپ رهش باال هنوخ هیوت مدرک ادیپ راک هرخ باال

شزا هکنیازا مدوب لا حشوخ دوب نوبرهم یلیخ دوب یبوخ نز ندوب روشکزا جراخ

نوج یرهم راتسرپ هی ات تشاد زاین مدمه هی هب نوا لصارد مدرکیم یراتسرپ

نیا یتقو دشیم جرخ مدمآو تفر رطاخب مقوقح رتشیب لیاوا مدزیم شادص

منوتیم یروجنیا منک یگدنز نوا کالاب تساوخ مزا متفگ نوج یرهم هب ور هیضق

نوج یرهم اب مراد اتحاال زور نوازادش بوخ یلیخ منک زادنا سپ ور مدمآرد

منکیم یگدنز

______________________________

یدایز لا حو سح ملا حیب یلیخ مدرک کرت الور یزدوگ هنوخ هک ینامز زا هامود

هشیم منشگ بش فصن اتقو یضعب مباوخ رتشیب زور لوطرد مرادن

اتحاالت رتکد یرب هرتهب تسین بوخ تلا الح صا تقو دنچ مرتخد هدش یچ :-

نم دنچره هدب شوگ ردام هنم فرح هب ردام ملا حیب منم یلا حیب هک وت هشب بوخ

هنک.... محر شدوخ ادخ .... هشاب هابتشا مسدح هک هنک ادخ اما مدز ییاسدح هی

االن مدرک لدودرد نوج یرهماب دوب گنت یلیخ ملد دوب شوخان حملا هک سب زور هی

دوب مارب مه یبوخ روبص گنس مه یلیکوادخو هنودیم زایپات ریسزا ور همه

تس... هفاضا جرخ نتفر رتکد ....واال مشیم بوخ نوج یرهم -:هن

... نکب ور راک نیا همهم تارب نم فرح هگا نوجردام :-

.... مریم ادعب نوج ردام مشچ :-

ماربو نفلت نوا ورب مرادن یراک هگید منم هشب تحار منم لا یخات ورب االن ردام -:هن

. یشن االف یایب یرب رتدوز تسانشآ مریگب تبون رتکدزا تارب رایب

رتکد هی بطم هرخ باال هشاب غولش مدیاب دوب غولش یلیخ مدیسر بطم هب یتقو

دش ثعاب هک لخاد متفر عیرس نوج یرهم هبصوت رطاخب اما هدلبراکو فورعم

دوب لا سنایم موناخ هی رتکد هشب دنلب ایلیخ یادصورس



یراتسرپ نوا هداتسرف مارب ور یک موناخ یرهم منودب اجنیا نیشب ایب ملگ -:سالم

ملگ... ایب هدرب وشلد هک یروج هچ درکیم وشفیرعت یلیخ هک

... هراد فطل نوج یرهم -:سالم...

بترم ومدوخ منم تسشن شاجرس تفر هنیاعم دعب هنک... هنیاعم ات تختور متسشن

همه منم دیسرپ میرامیب عالمئ هرابرد مزا متسشن شزیم رانک یلدنص ور متفر مدرک

. متفگ وزیچ

وتاراک ات منزیم گنز نم یدب نییاپ هقبط یرب االن ینوتیم متشون شیامزآ تارب :-

ملگ... ورب هرتهب یروجنیا یلو منئمطم نم دنچره ندب ماجنا یروف

______________________________

مدرب رتکد یارب هرابود وشباوج مداد شیامزآ هکنیا دعب

دش نودنخ شرهچ مک مک درک هاگن وشباوج

اتحا روطچ هخا ؟؟؟ یشیم ردام یراد دوب تسرد مسدح مرتخد تهب مگیم کیربت :-

؟؟؟ یدیمهفن ال

هلماح منوتیمن هن....هن.... هرادن ناکما نیا نتخیر مرسور درس با چراپ هی راگنا

زونه نم مدش تخبدب ادخ یاو تس ال یزدوگ نوا هچب نیا ینعی .... ینعی مشاب

ماوخیمن .... ماوخیمن ور هچب نیا ....نم هرادن ناکما هدیفس ممانسانش

مدموا مدوخ هب دروخ متروص هب هک یلیساب

االنهب دیاب یشاب لا حشوخ دیاب هک وت ینکیم هیرگ ارچ ؟؟؟ هبوخ تلا ح مرتخد :-

یگیم هک ییارتخد هتسد نوا زا هنکن .... ینک هیرگ هک هن یدب وبوخ ربخ نیا ترهوش

یرکشان هداد هچب تهب هکاالن هتسنود صالح امتح ادخ مزیزع ماوخیمن هچب االن

... نکن

هن ییوربا یب ینعی هچب نیا مدرکن جاودزا زونه هک نم هخا تسنودیمن رتکد اما

راد هچب یلو نراد هطبار راب نارازه ال یلیخ هخآ ارچ ادخ یاو ادخ تمحرو فطل

اب دز هقرج مرس وت هک یرکف اب دش مرسوت کاخ هطبار بش هیاب طقف نم نشیمن

مدرک هاگن رتکد هب سامتلا

... ماوخیم .... ماوخیم نم....نم دیدب متاجن ادخ وروت رتکد موناخ :-



. وگب مهب مرتخد ییاوخیم یچ :-

-:نم...نم...

هب مدوب روبجم یلو ... منکب وراکنیا متسنوتیم روطچ نم هخا دش یراج ماکشا

نم ینعی تشاذیم فیثک یایند نیاوت وشاپ دیابن دوب هداز مورح هی نوا لا حره

رابنیاو مدرک کاپ وماکشا مدرک عناق ومدوخ هشب ایند نیا دراو هانگیب نیا متشاذیمن

مدرک هاگن رتکد هب رت ممصم

دینکب مارب وراکنیا ادخ ور وت منک طقسور هچب نیا ماوخیم نم رتکد موناخ :-

؟؟؟ هنودیم ترهوش ؟؟ ینکب وراکنیا یاوخیم ارچ مرتخد یگیم یچ :-

. مدرکن جاودزا زونه نم هرادن دوجو یرهوش تساجنیمه لکشم :-

مدرکیم تراقح ساسحا درک هاگن مهب یدب هاگن ابو دش ضوع رتکد هرهچ

دز یدنخزوپ

تگنر یچ یارب وگب سپ ؟؟؟ هدرک مادختسا ور یا هفحت هچ هنودیم موناخ یرهم :-

هعماج هچ هک اعقاو یدرکیم مشاجنیا رکف دیاب ینکیم اطلغ نیازا هک وت دش ضوع

ورب دیدیشک داسف هب ور هعماج هک دیتسهاهامش نیمه هدش یا

هب دیاب ....ها تسین نیا نم راک ننک کاپ هگید یاج ربب وتیراک تفاثک .... دوز نوریب

... هنکن یفرعم نم هب ور ییاسک نیچمه هگید مگب موناخ یرهم

منک لمحت متسنوتن هگید هربیم نیبزا وموربا هراد هدموین زونه دشیمن مرواب

. مدش جراخ قاتا زاو مدرک کاپ وماکشا

______________________________

هراد هدموین زونه نوج یرهم یدید ؟؟؟ متساوخ مدوخ هگم ؟؟؟ هیچ نم هانگ هخا :-

رتکد تفگ مهب یچ زورما دینودیمن ور ییوربا یب نیا ماوخیمن نم هنکیم موربا یب

ممدا منم ادخب .... مراد تیفرظ دقچ نم هگم مدرکن جاودزا متفگ شهب یتقو

... همسب ادخب .... همسب مدیشک یگچبزا

کی متشادو مدوب هتشاذگ نوج یرهم یاهاپور ومرس مدوب هدموا بطمزا یتقوزا

درکیم شزاون وماهوم فرح نودب منوا مدرکیم هیرگ زیر

ایندزا مه ور وت قح .... هتسشن قح یاج باال نوا ادخ هرخ باال ردام هرادن لا کشا :-



تکمک مدوخ یربب نیبزا وموصعم لفط نیا دایم تلد روطچ ردام یلو هریگیم

هگا .... یلو شابن نارگن متسه نم مدیم ورباو تزع تهب مدوخ ینک شگرزب منکیم

هخا ... منکیم شلوبق یگدنوخدنزرف هب نم هب شدب دایب ایند هب راذب مه شیاوخن

داوخیمن ونوا شردامو هیروز هطبار هی لصاح هک هیچ موصعم لفط نیا هانگ

وت ینعی هزادنیم شلد هب مشرهم هدیم هچب یکی هب یتقو ادخ نک کف بوخ اه....

لوق تدیما اهنت ... تسنوم هشیم هچب نیمه ردام نیبب ... یرادن شهب یسح چیه

تمکش ور راذب وتتسد داوخب هچب نیمهاب ور وت هک هشیم ادیپ یکی هرخ باال مدیم

نک لمحت ازور نیا هرذگیم هرخ ...باال هرذگیم .... هشکیم سفن وت نوا هراد یکی نیبب

.... مترانک نم

... مدوب هدرم اتاالن متشادن ور امش نم هگا نوج یرهم یاو :-

هون هار وت هک مینوا یمرتخد وت یتقو یاو ..... یتمعن هی مارب ....وت هنکنادخ :-

... مشب نوتتفج یادف .... هنک یگدنز نم اب ما هون هک دوب موزرآ هنم....

.... مراد شهگن ماوخب هک متسین نئمطم زونه نم -:اما

نوتمودک چیه لد وت با مراذیمن نم نک لوبق وردام ونم فرح مش تادف مرتخد :-

؟؟؟ ینکیم نزریپ هنم رطاخب ور راکنیا ملگ.... هشاب هروخب نوکت

... دیگب امش یچره مشچ هشاب .. مشب نوتادف -:هرا

______________________________

تشاد وماوه یلیخ تفرگ راکتمدخ هنوخ یاراک یارب نوجردام دعب هب زور نوازا

فطل مقحرد اعقاو درکیم هدامآ مارب توس هی وت نوج یرهم یلو مدوب رایودب یلیخ

مرکف هب نوج یرهم هک دوبیم مرکف هب دقنیا منکن کف دوب هدنز منامام هگا درکیم

... رتشیب شهب نم یگتسباو و دشیم رتگرزب زور هب زور ممکش دوب

یلو دوب هتساوخان هتسرد منک تقامح تشاذن هک مدوب نونمم نوج یرهم زا اعقاو

ناونع هب مسا هی لوپ اب نوج یرهم دوب مدیما اهنت متشادن ور یسک هک ینم یارب

توف هک دوب ساهلا مسا نوا بحاص داین شیپ یلکشم مارب اهدعب هک دروآ رهوش

ثمال مدوب هویب نمو دوب هدرک

نوج یرهم دوب گرزب ممکشو مدوب هدش نیگنس یبیجع روط هب دوب مهام االن7

متشاد تسود منک لوبق ور داد مهب ادخ یچرهو مدن ونوس هرتهب تشاد هدیقع

نوج یرهم .... فیثک یایند نیا وت هشن تخبدب اهدعب نم لثم ات هشاب رسپ ما هچب



ینارگن یاجو هدش گرزب یلیخ ممکش نیمه ارب هتشرد هللا شام مچب نوچ تفگیم

تشاد مهاوخ یتخس نامیاز هک دوب نم نارگن طقف تسین

ور هتشذگ مدوخاب متشاد مداتفا ماباب نامام دای دوب هتفرگ حملا حبصزا زورما

..... شتارطاخو ال یزدوگ هب مدیسر ات مدرک رورم ور همه مدرکیم رورم

مدرد دز دگل هی هچب عقوم نیمه دیزرل مندب مامت سحن بش نوا ندروآدای هبزا مزاب

هدنوم مارب بش نوازا هک یزیچ اهنت دوب شخب تذل مارب مدرد نیا یتح اما تفرگ

همدوجوزا هکیت هی هم هچب اما هتفرگن لکش یبوخ نامز وت هتسرد تس هچب نیمه

سپ منک جاودزا هگید مرادن دصق دوب مهاوخن اهنت منودیم لقادح میگدنز دیما اهنت

... مدیمن تسد زاو سناش نیا زگره نمو ندش ردام ارب همسناش اهنت

با هقبط شقاتا نوچ منزب رس شهب هراذیمن دایز مدزن رس نوج یرهم الهب صا زورما

بوخ یلو نم یارب اه هلپ هکانرطخ هگیم نییاپ دایم نوا متساوخ تقوره تس ال

ات مشیم جراخ مقاتازا رکف نیا اب هشیمن یزیچ منزب رس شهب نم زورما مراد تسود

نم هجوتم نتسه سنلا فک ندرک زیمت لا حرد راکتمدخ مرب نوج یرهم قاتا هب

هراتس هک متسه متشه هلپ مریم باال طایتحا اب شزاو مریماه هلپ تمس هب نشیمن

هنزیم مادص ( راکتمدخ ) نوج

همهفب موناخ یرهم هگا یاو مایب نم ات دیروخن نوکت هدب مگرمادخ ... موناخ -:اوآ

هراد من مدرک زیمت وراه هلپ هزات نم نوتلا ح نیا باالاب دیریم ارچ هخا هشکیم ونم

... دیروخیم زیل هدرکن یادخ ... هکانرطخ زونه

10ات شمه مرب باال هوکزا ماوخیم هگم اباب دیسرتن هشیمن یزیچ نوج هراتس -:اباب

وم.... هگیدات 2 شمه دیسرب نوتراک هب امشدینیبب ... هشیمن یزیچ تس هلپ

دروخرس مهن هلپ ور ماهاپ دش یچ منودیمن دنوم مومت همین مقیج یادصاب مفرح

هدموا هکباال یا هلپ اتدنچ مدش ترپ بقع هبو مراد هگن ومدوخ متسنوتن نمو

مدروخ رس ور مدوب

ممکش وت هک یدیدش درد شدعب نوج هراتس غیج یادص مدینش هک ییادص نیرخا

.... یکیراتو مدرک سح

______________________________



( صخش موس )

هک دوب زور هدو هام االن7 هدب همادا هگیر تسنوتیمن ال صا دوب دب یلیخ شلا ح

نوا اب هک دشیمن شرواب ال صا دوب هدیاف یب شنتشگ یلو تشگیم شلا بند تشاد

...اما درک شکیرحت هکدوب شردام رصقم شمه هداد شتسدزا شناقمحا راک

یلو درکن شیهارمه بش نوا هتسرد دشیم هناوید تشاد دوبن ریصقت یب مشدوخ

ماک حاال تسنودیم حاالهک دوب هدرک هبرجت بش نوا هک هشب یتذل رکنم تسنوتیمن

داد لوق شدوخ یادخو شدوخ هب هنک لمحت وشیرود تسنوتیمن دوب شنز اوآ ال

ال تزا تسد هدرکن ادیپ اتو هدرگب شیگدنز قشع اهنت لا بند رمع رخا ات هدش هگا یتح

هرادنرب ش

رارق یب یلیخ هتفویب یدب قافتا دوب رارق راگنا تشاد یصاخ هروشلد حبصزا زورما

دوبن شرانک شیگدنز شمارا هنک شمورآ ات دوبن میسک دوب

53 تراپ #

هتفویب یقافتا اوآ یارب هنکن یاو هنک راکیچ تسنودیمن ال صا تشاد هروشلد یلیخ

؟؟؟؟ شدارفا هب دز گنزو تشادرب ونفلت

؟؟؟ نوترما سیئر -:سالم

؟؟ دشن یربخ :-

.. تسین نوشیازا یرثا یلو متشگ دینکب وشرکف هک ور ییاجره نم نابرق -:هن

مینوتیم هگیم مهب یسح هی دیدرگب وراناتسرامیب همه زورما هشیم ... مگیم .... مگیم :-

... مینک شادیپ اجنوا

وراناتسرامیب همه هشکیم لوط یلیخ ... میتشگ وراهاجنیا بقال هک ام نابرق -:اما

... ناتسرامیب دادعت نیا ارب همک نومدارفا مدیدرگب

هریگب وراکزا هشوگ هی تسنوتیم تشگیم مشدوخ هگا درک شدوخ اب یرکف

... مدرگیم نمورهش نییاپ یاناتسرامیب منکیم کمک منم بوخ :-

ظفاحادخ ... مشچ نابرق هشیم بوخ یلیخ :-

... ظفاحادخ :-



اوآ)

هشب حضاو مدید ات مدز کلپ رابدنچ متشاد درد یلیخ مدرک زاب مورآ وماشچ

.... هداتفا یقافتا هچ مناتسرامیب نم ارچ مناتسرامیب وت هک مدیمهف

هچ مدیمهف هزات دموا مدای ور یکیراتو درد.... غیج... یادص ... نداتفا اه... هلپ یتقو

...هن.. ادخ یاو دوب یلا خ متشاذگ ممکش ور ومتسد ..... هچب ادخ یاو هداتفا یقافتا

ایند نیا هب دوبن رارق یتقو ؟؟؟ نم ارچ .... هخآ ارچ مرایمن ماود هگید رابنیا .هن....

؟؟؟ ارچ شیداد مهب ارچ دایب

هگید فرطزاو درد فرط هیزا دوب دب حملا یلیخ مدرکیم هیرگو ارچ مدزیمداد دنلب

؟؟؟ نم ارچ هخا م هچب نداد تسدزا

؟؟؟ ارچ یچ شاب مورآ ... هدش یچ مزیزع مورآ :-

دوب کاندرد یلیخ هنک ممورآ تشاد یعس هک دوب راتسرپ موناخ

؟؟؟ ارچ هخا هتفویب قافتا نیا نم یارب دیاب ارچ ما.... هچب ما... هچب :-

ایند هب دوز هکنیا رطاخب االن طقف هبوخ تاه هچب حلا ینکیم هیرگ ارچ مزیزع :-

... ینیبب وتزان یارتخد ینوتیم هگید هام هی نا.....ات هشیش وت ندموا

هلماح یکی طقف نم هتفرگ هابتشا دیاش هگیم یچ موناخ نیا اه هچب ؟؟؟ یچ

.. هتفرگ هابتشا امتح ... مدوب

... یتفرگ هابتشا مدوبن رادراب ولقود نم راتسرپ یگیم یچ :-

یهلا زان رتخد اتود ناتود تاه هتشرف ربکا هللا رازه هللا شام ناج.... موناخ -:هن

ینیبب تدوخ دیاب لگشوخ یاغامد دیفس ... یگنر نوشاشچ مشب نوشادف

یلیخ موناخ یرهم محر نوتهب ادخ ردام مشب نوت ات هسره یادف .... موناخ اوآ

... ندوب نوتنارگن

وت متنونمم ادخ یاو رتخد اتود منوا مدوب رادراب ولقود نم هشیمن مرواب نم یادخ

.... متنونمم هدشن نوشیزیچ هک ترکش ایادخ یداتسرف مدمه اتود مارب



؟؟؟ ردام هبوخ تلا ح ناجاوآ :-

... مدموارد رکفزا نوج یرهم یادصاب

ح ماه هچب نوج یرهم .... تسین یزیچ هک مراد درد هدروخ هی طقف نوج یرهم -:هرا

.... هبوخ نوشلا

اتود تارب ادخ راگنا نلگشوخدقچ ... نهام هدقچ نم مرب نوشادف هب یهلا -:هرا...

... هداتسرف ینومسا هتشرف

... نوشمنیبب تساوخیم یلیخ ملد

... نوشمنیبب مرب هرازب دیگب رتکد ...هب نوشمنیبب مراد تسود نوج یرهم :-

نوتهب یلیخ ادخ ندرک تلمع هک هزور ود هزات یدشن بوخزونه هک وت ردام یلو :-

ینوتیم ادعب هدایز تقو نک شلو ؟؟؟....حاال دش یچ هک ینودیمن یاو درک.... مهر

؟؟؟... ینیبب وتاه هچب ینوتب ات تارب منک یراک منوتیم منیبب مرب رازب عفال یمهفب

.... ندرب نادازون شخب هب ونم راتسرپ هی کمک ابو تشگرب نوج یرهم تعاس هی دعب

هچب متساوخیم هک منکیم کف نیا هب یتقو ندوب هتشرف اعقاو مدید وماه هتشرف

نویدم رمع رخآ ات ومدوخو مریگیم شیتآ نوردزا مرایب ماه موصعم لفط رس الی

.. منکب وراکنیا تشاذن هک منودیم نوج یرهم

( اهاطدمحم )

ممدارفا متشگ ور اناتسرامیب همه اتحاال حبصزا هبش کی تعاس االن مدش هتسخ

منودیم لقادح هرتهب نومه هتفگ غورد مهب مسح راگنا هدشن یربخ یلو روط نیمه

منزبرس مانوا هب ماوخیم هدنوم هگید ناتسرامیب ات هس زونه هداتفوین یقافتا شارب

... مومتو

یکی نیمه هدنوم طقف مدید وراناتسرامیبزا اتود

،؟؟ اجنیا ندروین ور 21سهلا موناخ هی زورما هب ات هتقو دنچ نیا ....وت دیشخبب :-



؟؟؟ ناتسرامیب هب نوشندروآ تلعو ؟؟؟ نوشمسا :-

آ.... مشمسا منودیمن ور نوشندروآ تلع :-

یزیر نوخ هداتفا اه هلپزا تس هلماح نومرامیب دیسرب نومداد هب راتسرپ موناخ :-

... هراد

؟؟؟ تساجک موناخ نیا طقف متسرفیم دراکنارب نوتارب االن هشاب :-

... ناتسرامیب ولج هنیشام -:االنوت

... منزیم ادص ورتکد منم دیرایب ورامیب دیرب دراکنارب نوا اب دییامرفب امش ... هشاب

روا شهب هب ینادزی رتکد یاقآ بانج .... سنا ژ روا شخب هب ینادزی رتکد یاقآ بانج .

..... سنا ژ

هدروخن یزیچ مه حاال ات بشیدزا مدوب هدش هتسخ هشب مومت شراک ات مداتسنیاو

نیب ومرس .... متسشن تکمین نیرتکیدزن یور متشاد فعض هدروخ هی نیمه ارب مدوب

شتروص ندرب دراکنارب ور موناخ هی دموا سنلا هتزا ییادصورس ...هک متفرگ ماتسد

شندوب هلماحزا نوشن شگرزب مکشو دوب ینوخ شاسابل یلو دوب راوید فرط

ییوگ نتسشن نم کیدزن هک ندوب شلا بند مه ریپ نز هیو لا سنایم نز هی تشاد

.... دوب هدش هتسخ هنزریپ

.... ناتسرامیب یاراک یارب شریذپ مریم نم موناخ یرهم :-

... تهارمه هگم یراد لوپ .... اتسیاو :-

؟؟؟ دیدروآ امش هن.... یاو -:یا

مدرم هی ایادخ ؟؟؟ مینک راکیچ ....حاال تفر مدای ال صا مدرک لوه هک سب ردام -:هن

مرس وت یکاخ ....هچ هشیم فلت م هچب .... هدب ماجنا ور اه راکنیا ات تسین نوماهاب

.... مریگب

ملد هظحل نوا منم یریگیم وشباوج ییاج هی یزور هی ینک کمک یسک هب هگا نگیم

منک کمک نوشهب تساوخ

نم مدینش ونوتافرح هتساوخان لو دیشخبب ؟؟؟؟؟ هدموا شیپ یلکشم ناج ردام :-

نم.... ردام یاج مه امش دیشابن نارگن امش منکیم نوتکمک

... هدب تهب ادخ یاوخیم یچره یهلا .... مرسپ ینیبب تینوجزا ریخ یهلا :-

ولوپ متسنودیمن وشمسا نوچ مداد ماجنا مششریذپ یاهراک متفرو مدش دنلب



... مداتسرف ولا سنایم نز نومه هدنورپ لیمکت یاربو مدرک تخادرپ

57 تراپ #

رتکد اب تشاد مدیسر یتقو مرایب شرد ینارگنزا ات هنزریپ نومه شیپ متشگرب

دزیم فرح

اروف دیاب دیدرک رطخ یلیخ نوشیا نرادراب ولقود دیتسنودیمنامش اعقاو ینعی :-

هتبلا نشاب هشیش یوت دیاب زونه نسران مه اه هچب نراد یزیر نوخ ..... نشب لمع

... دینک اعد دیاب طقف امش .... مدب تاجن ور نوشمه منوتب مراودیما

... مشب شرسمه هدنمرش دیراذن دینکب نوشارب راک همه ادخ ور -:وت

ءاضما لمع یارب ور همانتیاضر ات نشاب اجنیا دیاب نتسه اجک نوشرسمه یتسار :-

... ننک

یلکشم مدش نئمطم درکیم نم... نم دیرپ نزریپ یورزا گنر رتکد فرح نیا اب

هاگآدوخان هک دوب یراک یلو مدرک دوب یراک هچ نیا منودیمن طسو نیا هراد دوجو

.... مدرک لمع هناقمحا شهبو مدب ماجنا متساوخ

؟؟؟ منک ءاضما ور اجک دیاب متسه موناخ نیا رسمه هدنب :-

تفگن یزیچ یلو دش بجعتزارپ نزریپ یاشچ یوت

فرط نیازا .... دینک ءاضما مدب ور همان تیاضر نم ات فرط نیازا دییامرفب :-

شندنوخ نودب منم تشاذگ مولج ور یا هگرب متفر شریذپ هب رتکد هارمه

... مدرک شءاضما

یطاق ومدوخ حاالهک هنوخ مربو مشب لا یخیب متسنوتن ندرب لمع قاتا هب ونز نوا

یلیخ دیشک لوط یلیخ لمع هشاب زاین مهب مزاب دیاش مشاب شهت ات راذب مدرک

منم .... ندنوخیم اعد بلر یز شمه ندرکیم یباتیب یلیخ نز اتود نوا مدوب هتسخ

جراخ راتسرپ هی تعاس 8 دعب هشاب بوخ شاه هچبو نز نوا حلا تساوخیم ملد

هچب هیرگ یادص دوب هدنوچیپ الش ور هچب هک دوب دیفس هچراپ هی شتسد هک دش

مدش کیدزن شهبو مدش دنلب ماجزا هاگآدوخان دوب هتشادرب ور ورهار لک

یتقو همولعم هللا... شامرازه هزان یلیخ نوترتخد نیلوازا نیا اقآ مگیم کیربت :-

مه ور نوتمود رتخد االن نشیم گنشق مشاه هچب نشاب گنشقودر 6 شرداموردپ

... دینیبب مرایم



یاشچ دوب زان یلیخ نم یادخ یاو تشاذگ ملغب وت طایتحااب ور هچب فرح نیا اب

هیرگ .... شلپتودیفس یاتسد نوا اب دوب اه هتشرف لثم تشاد یلسع یاشچ .... یگنر

سب مدش لخ .... همدوخ هچب راگنا متشاد بوخ سح هی شهب ارچ منودیمن .... درکیم

. متفر ورف مشقن وت هک

نز نوا لغب وت ور یکی نوا دش.... جراخ هگید هچب هیاب راتسرپ نیح نیمهرد

اب ومتسد ... دوب ینجلزبس یکی نوا مشچ طقف ندوب مه پک ودره تشاذگ لا سنایم

رس رود مدروآ نوریب ینموترازه 5 لوارت هتسب هی مدرک مراولش بیج وت طایتحا

مدوخ تسد ال صا اراکنیا یناگد مژ ناونع هب شمداد راتسرپ هبو مدنوخرچ اه هچب

اتودره ینوشیپ مدوب یضار ماهراکزا یلو مدرکیم وراهراک نیا ارچ منودیمن دوبن

ماوآزا منم هنکمم ینعی ایادخ ... مدش تذل قرغ هسوب نیااب .... مدیسوب ور هچب

.... هموزرآ هتیاهن نیا .... مشب راد هچب مقشع

متفر رتکد تمس هبو مدرپس هنزریپ هب ور هچب دش جراخ قاتازا رتکد

؟؟؟ هروطچ اه هچب ردام حلا رتکد دیشخبب :-

هک هراد نوتسود یلیخ ادخ .... هیوق یلیخ نوترسمه دش عفر رطخ رکش ورادخ :-

... دنودرگرب گرم مدزا ونوتاه هچب ورسمه

... دیشابن هتسخ رتکد منونمم :-

مدرگرب دمویمن ملد یلو دوب هدش مومت اراک دوب هتسشن ملد هب یلیخ اه هچب رهم

هاگنو نز اتود نوا زا یظفاحادخ اب هشن یزاب عیاض دایز هکنیا یارب هرخ باال هنوخ

متشگرب مدوخ هنوخ هب نادازون شخب هشیش تشپزا اه هچب ندیسوبو ندرک

زونه نوا ... تسینو شارسپ شیپ ناملآ هتفر هشیم یهام االن8 گرزب موناخ

... مدب الع طا شهب هک مرادن مدصقو هرادن ربخ یچیهزا

هشاب شدوخ لا یخ وت راذب

______________________________

ملد یفرطزاو منک ادیپ ور اوآ متسنوتن یفرطزا مدوب رارق یب یلیخزورود نیا وت

هی ات منیبب وراه هچب مرب لقادح متفرگ میمصت دوب هدش گنت اه هچب یارب یلیخ

هریگب مورآ ملد رادقم

متفر نادازون شخب هب میقتسم متفر ناتسرامیب نومه هب میمصت نیا اب



... منیبب وماه هچب مدما راتسرپ موناخ دیشخبب :-

؟؟؟ نوتاه هچب :-

ندموا ایند هب هام تفه هشیش وت نوشنتشاذگو ندروآ شیپ زورود هک انومه -:هلب

.. رتخد اتود

شوه هب زورما نوترسمه یتسار .... مدیم نوشن نوتهب االن دییامرفب -:اها....

.. دیشوپب وراسابل نیا هرتهب فرط نیازا ... نشیم صخرم هنیاعم دعبو .... ندموا

دشن فرطرب اهنت هن میگنتلد داتفا نوشهب ممشچ ات متفر لخاد هبو مدیشوپ وراسابل

دش.. مرتشیب هکلب

59 تراپ #

نوکت ونوشاهاپواتسد باوخ یوتو ندوب باوخ ودره ندوب ینتشاد تسود یلیخ

ندادیم

نم... یازیزع نم... یایلگنیف .... هشب نوتادف اباب یهلا :-

مدیسرپ راتسرپ نومهزا وراه هچب ردام قاتا هرامش مدش جراخ شخبزه عبر هیدعب

شتسه 213 قاتا وت هک تفگ هرخ باال یلو دنوخو بجعت دشیم شاشچ وت

هاگآدوخان نشاب هتشادن رسک ومک یزیچ منزب نوشهب رس هی مرب متساوخیم

هدشدنت مبلق نابرض ارچ منودیمن قاتا هب ندش کیدزناب مدرکیم تیلوئسم ساسحا

باال دوبن مدوخ تسد نیاو دیزرلیم مدوجو مامت ... متشاد یصاخ یرارق یب هی دوب

متشاد دیدرت شندرکزاب یارب یلو متشاذگ هریگتسد ور موتسد مدیسر قاتا هب هرخ

وت نز هسره مدرک زاب وردو ایرد هب مدز ولد هرخ باال ومتلا ح نیا مدرکیمن کرد ال صا

مدرک هاگن نوشکت کت هرهچ هب تشگرب رد تمس هب هسرهرس رد یادصاب ندوب قاتا

هداتسیا تخت رانک لا سنایم نز نوا دعب دوب هتسشن قاتا لبم اهنت ور هنزریپ لوا

....... ودوب

نوا .... هخا .... هخا هرادن ناکما نیا منیبیم باوخ مراد ینعی هشیمن مرواب ایادخ

؟؟؟ یچ ینعی .... اجنیا

؟؟؟ یچ ینعی .... درکیم هاگن مهب بجعت اب تشاد .... دوب هدش درگ منوا یاشچ

روطچ .... تساه هچب نوا ردام نوا ... ینعی ... ینعی .... هدیباوخ رامیب تخت یور ارچ

سومان ؟؟؟ نم قشع ؟؟؟ نم نز هنک تنایخ مهب تسنوت روطچ ... هخا .... هنکمم

هب دموا شوج هب منوخ رکف نیا اب ؟؟؟ هراد هچب هکاالن هدوب هگید درم هی اب ؟؟؟ نم



... مدنوباوخ ششوگ وت ور یلیس نیلواو مدرب شروی شتمس

__________________________________

(اوآ)

هخا شندید کوشزا مایبرد کوشزا متسنوت هزات .... متشاذگ یلیس یاج ومتسد

مدوب هدرکن کرد وشلوا یلیس زونه هنکممریغ نیا .... هشاب اجنیا نوا هنکمم روطچ

... مدروخ ومود یلیس هک

تنایخ مهب یتسنوت روطچ هخآ ؟؟؟ یتسنوت روطچ هزره ییوت لا غشآ ییوت :-

اب ؟؟؟ هیک هلوت اه هدازمورح نوا ؟؟؟ هیمورح هب کمن مودک هلوت اه هچب نوا ؟؟؟ ینک

،؟؟ هدب ونم باوج یدش الل ارچ ماوت

هدازمورح هتسرد .... تسگید هسک اهملا هچب نوا درکیم کف نوا ینعی ؟؟؟ یچ

یاه یلیس شزوسزا مه دش کشا رپ ماشچ ندوب شتفاثک دوخ یاه هچب یلو ندوب

شهب یباوج متساوخ ات مدش هک یریقحتزا مهو مبلق شزوسزا مه مدوب هدروخ هک

دیچیپ قاتا وت یلیس یادص مدب

... دوب درمان نوا تروص هکلب دوبن یلیس نوا یاریذپ نم تروص رابنیا

یرهم نیرفا دش... کنخ ملد .... دوب هدز شهب ور یلیس نوا هک دوب نوج یرهم

مکحم شا هقیزا دز شهب ور یدعب یلیس نوج یرهم هک دوب کش وت زونه .... نوج

تفرگ

کف یبارخ تدوخ هک ....وت تدوخ زج نتسین یسک یاه هلوت یلو نا هدازمورح -:هرا

اوآ یکاپو یمولظم هب ور یسک اتحاال نم ریخ هن نتسه وت لثم همه نکن

شردپ ردام تناما اوآ یدرک تنایخ تنامارد وت یراک تنایخ هک ییوت نوا .... مدیدن

ییوت ی هنوخ وت تشاذگ وشاپو درک دامتعا تهب مولظم رتخد نوا وت تسد دوب

... ترطف تسپ درمان تتریغ هب ...فت ترطف تسپ

تمس هب یفرح نودب دشیمن شرواب دید ترطف تسپ نوا یاشچ وت دشیم ور تهب

لیاح ومتسدو مدیشک رتبقع ومدوخ سرتزا نم هک دشرت کیدزن مهب تشگرب نم

دشن یربخ مدنوم رظتنم یچره مروخب هگید یلیس هی لفاغان ادابم مدرک متروص



... مدرک هاگن شهبو مدروآ نییاپ مورآ ومتسد

درکیم مهاگن تشاد روابان یامشچ اب

؟؟ هنم اهملا هچب نوا ؟؟؟ اوآ هراد تقیقح نیا ... نیا :-

ز.... مورح نوا هتیضوع دوخ هرا.....ملا هرا -:هرا

مدش هفخ تفرگ رارق منهد یولج هک یتسد اب

هخا ؟؟؟ هشاب هداز مورح وگن نوشهب تقو چیه هگید .... مشب تادف ....هن مقشع -:هن

وت شمسا هکاالن10سهلا ینز ینم نز درمان ییوت هخا مگب یروج هچ نم

ایادخ یاو ... انوا .... نرت حالل مه حالیل رهزا اه هچب نوا .... هممانسانش

؟؟؟ ینعی مدیسر موزرآ هب نم ؟؟؟ هشب مرواب ینعی .... ترکش

؟؟؟ هنکمم روطچ هخا 10سلا منوا مدوب شنز ....نم هزیریم کشا هراد دشیمن مرواب

نیا نز 10سهلا نم ؟؟؟ هنکمم روطچ هخا منک.... رواب وشافرح متسنوتیم روطچ

؟؟ مرادن ربخ مدوخو الم یزدوگ

تباث وتفرح یاوخیم یروج ...هچ تکردم ال...وک ال...صا ؟؟؟...صا یگیم غورد یراد :-

؟؟؟ ینک

... کردم منیا نیبب ....ایب هشاب یاوخیم کردم :-

دعب هحفص دز دوب شدوخ همانسانش مدرک هاگن شهب تفرگ مولج ور یا همانسانش

اعقاو نیا ... دشیمن رتداشگ نیازا ماشچ .... ندرکیم جرد ورسمه تاصخشم هک ییاج

... هنکمم روطچ هخا ... دوب نم مسا

عمج وتدوخ ...حاالمه هراد تقیقح نوچ ... هشب هرتهب یلو ؟؟؟ هشیمن ترواب هیچ :-

هنوخ یدرگرب دیاب هگید حاال ینورذگشوخ یتفر یچره هگید هسب نک روجو

... تدوخ

هک هنیا مهم ؟؟؟ هنای یتسه مرهوش وت تسین مهم مارب .... مایمن اج چیه وتاب -:نم

... رادرب میگدنزو نم رسزا تسد راذب ماهنتو ورب ...حاالمه مرادن تلوبق نم

دوب هدش کانتشحو یلیخ دوب هدش یخزرب شفایق



مراذیمن مربیم مدوخاب وماه هچب نم یلو .... یلو نکب یتساوخ یطلغره ...این هشاب :-

این... یاوخیمن ایب یاوخیم یناد دوخ ...حاال هشاب وت تسد

مدیمن تهب وماه هچب ....نم ینکب وراکنیا ینوتیمن ....وت....وت فرح نیا یچ ینعی :-

نتسین وت یاه هچب انوا ال صا

دیاب ؟؟؟ هتفر تدای وبش نوا هنکن یدش رادراب اوه دابزا هنکن ؟؟؟ نیک ملا سپ -:ا...

؟؟ داتفا ام نیب یقافتا هچ هک منک یروآدای تارب

ور افرح نیا مهب هراد انیا نوج یرهم یولج هک دوب ایح یب یلیخ مدش خرس مرشزا

یلیخ نم حلا نیازا راگنا دشیمن شیلا ح متفریم هرغ مشچ شهب یچره هنزیم مهب

دیاب هک مدرک یهانگ هچ نم هخا دش شادیپ ال یزدوگ نیا زاب ارچ ادخ یا دربیم تذل

.... مشیم تحار شتسدزا یک ایادخ مشاب ال یزدوگ نیا نز

هتشاد وتاه هچبو ایب نم ایاب مدیم تلهم هنک تصخرم رتکد هک یتقو ات تهب :-

روجره تدوخ مراذیمن تارب یرابجا چیه نک....نم شومارف وتاه هچبو ورب ای شاب

. یناددوخ ... یراد تسود

هخا هتشاذگ ماپ یولج یاه هار هچ راگنا هتدوخ اب باختنا هگیم نیچمه رخ هکیدرم

مرذگب منت یاه هراپزا منوتیم روطچ نم

______________________________

نوچ مدوب لا حشوخ مه منوخ مدرگرب منوتیم هک تفگو درک هنیاعم ونم رتکد

تحاران مهو مشب دازآ سفق نیازا متسنوتیم هک رتهبو مدوب رفنتم ناتسرامیبزا

نیا اب مزاب هکنیا زج متشادن یهار چیهو منک اهر وماه هچب متسنوتیمن نوچ مدوب

... شنوخ مرب ال یزدوگ

متسین اوآ هدب مهب مه وراه هچبو هنک لو ونم شدوخ منکن روبجم ونیا هگا نم اما

وتربق ال یزدوگ شاب رظتنم منکیم منهج شارب ور یگدنز منومیمن مولظم هگید رابنیا

هههههه ... یدنک تدوخ یاتسد اب



( اهاطدمحم )

مراذیمن رابنیا .... ینک لو ونم یاوخیم یروج هچ منیبب موناخ اوآ بوخ .... ههههه

.... ریگب مزا ور وت سک چیه

زا تسد ات مدز گنز مدارفا هب نوریب مدموا قاتا وت هتفر رتکد هک عقوم نوازا

هدرک ادا ممرظن ات هدب اذغ ورهش یاه هنوخ میتی مامت نینچمهو نرادرب وجو تسج

شرب مهب دشیمن مرواب هک ییاجزه ال صا مرب تمرک نوبرق ایادخ .... مشاب

.... منوجادخ مترکاچ .... یدنودرگ

منوتیمن منوشردپ نمو همدوخ ملا زان یاهولقود نوا هک منکیم کف نیا هب یتقو

مدرک ایهم نوشارب وتاناکما نیرتهب مدز رس نوشهب رابدنچ منک لر تنک ومیلا حشو 7

هک ینشج ارب مراد زااالن هنوخ مربب وملد یازیزع هگید هام هی منوتیم هک نتفگ

باختنا مسا نوشارب مدوخ مراد تسود منکیم یزیر همانرب مریگب نوشارب ماوخیم

هرابود هراد میگدنز قشع اهنت نم.... یاوآ .... مزیزع مجنگیمن مدوخ تسوپ منک....وت

هچب ردامو نم رسمه ناونع هب هراد گرزب قرف هی راب نیا یلو هدرگیمرب منوخ هب

هرازیم مدق هنوخ نوا هب ماه

______________________________

اوآ یامشچ وت هک ور یقرب نوا لیلد متسنوتیمن یلو تسب شقن مابل ور دنخبل هی

منک... کرد ور مدید

یلو هسرب مداد هب ادخ هدیشک مارب یا هشقن هی امتح .... مسانشیم ونوطیش نیا نم

مدیم قح شهب ال ماک هنکب دنم هراد تسود هک یهیبنتره هراد قح نوا تسین مهم

ملد متفویم شاکشادای هزونه هک زونه هرادن زواجتزا مک مدرک شاهاب نم هک یراک

.... هشیم نوخ

؟؟؟ مراد طرش هی یلو مایم تاهاب منم :-

؟؟؟ یطرش -:هچ

یقح چیه سپ وت رسمه هن تنوخ وت مایم راکتمدخ نومه ناونع هب نم هکنیا :-

؟؟؟ یرادن نم لا بقرد

؟؟؟ یچ هگید ینعی نیا :-

دیاب نمضرد .... مینک یگدنز مینوتیمن یداع یارهوش ونز لثم ام هکنیا ینعی :-



؟؟؟ ینک دایز مه ور مقوقح

منکیم هدامآ ماه هچبو وت یارب نم یاوخب هک یچره راکیچ یاوخیم دایز قوقح :-

؟؟؟ یراد ینارگن هچ هگید

یدادرق هگید ینک کیرحت ونم ینک یعس هک منیبب یراتفر تزا هگا یلو .... هشاب :-

. تشاد دهاوخن دوجو

... هلوبق :-

مه هلصاف نیا وت مدب ماجنا ور تیصخرم یاراک نم ات وش هدامآ ...االمن هلوبق :-

... شاب دوز ینک یظفاحادخ نز اتود نیا زا ینوتیم

... مدزرس ماه هچب هگید راب هیو متفر شریذپ هب لا یخیب منم تفر مهب یا هرغ مشچ

نم ات هشیم مومت هام کی نیا یک ینعی ... مشیمن ریس هتشرف اتود نیا ندیدزا نم

نیا روطچ هک منکیم رکف نیا هب یتقو منک... اهر هشیش نیازا وماه هتشرف منوتب

شزا تقو دنچ نیا درومرد شزا دیاب هریگیم مغ ومدوجو مامت هدنورزگ ونارود

.... منودب وزیچ همه مراد تسود مسرپب

حاال ات یچره منک تشهب شارب وشیگدنز ماوخیم شمنک مدوخ قشاع ماوخیم

هکنیا اب لا غشآ هریگیم وشلا ح وشیضوع ییومع نوا نم ... هشسب هدیشک یتخس

ور ایند .... شدریگب شدوخزا رت لا غشآ رسپ ارب تساوخیم هنم نز اوآ تسنودیم

هک ندرک یراک ندرک بارخ ونم یاوآ یایند هک روج نومه منکیم منهج نوشارب

...ح نتسه ناسنا انوا هگم هخا هنکب وشلا غشآ هکینز نوا راکو هشکب یتخس یگچبزا

هروخیم مهب نوشزا ملا

یلیخ مارب اما منک لیدبت تشهب هب شارب ور ایند هرارق هک همهم شدعب هب نیازا اما

کش مفرح هب مه هرذ هی یتح درک لوبق تحار دقنیا روطچ هک هراد بجعت یاج

؟؟؟ یچ ینعی نیا درکن

مودو هنکمم هلا حم هک هشاب هتشاد تسود ونم هکنیا لوا هرادن رتشیب لا متحا اتود

ناکما نم هتخانشن ونم زونه ....اما هنیمه امتح تسساک مین ریز یا هساک هی هکنیا

هشب رود مزا مه هگید راب هی مراذب هرادن

منزیم بلابلا مراد زااالن مشاب هتشاد مرانک ونوشات هسره منوتب هک یزور یارب نم

مامت منکیم کف شرخا هب یتقو یلو مراد شیپرد یتخس هار هگیم مهب یسح هیو



مرخب نوج هب مرضاح الوت کشم

شقاتا هب متفرو مداد ماجنا وشیصخرم یاراک

... میرب دیاب یرضاح :-

... میرب -:هرا...

وشمدقره یتخس هب دقچ میدیمدوب تخس شارب نتفر هار دوب هدرک لمع هزات نوچ

کیدزن متفر درکیم درد اه هیخب یاج امتح دوب شمکش یور شتسد تشاد یمرب

قاتازا متفرگن شهب یراک هگید منم دز مسپ یلو منک کمک شهب ات متفرگ وشرمک

هنزیم سپ ونم تسد هگید حاال متشادرب مدق یجورخ تمس هبو مدش جراخ

هدموین شهب میبوخ ... دعب هب نیازا منک راکیچ منودیم

هشب راوس موناخ ات مدنوم شرظتنم مدش نیشام راوسو مدش جراخ ناتسرامیبزا

... میتفویب هار

تینابصعا اب دوب هدرب رس وم هلصوح دشن شزا یربخ یلو تشذگ هقیقد دنچ

مدش نییاپ نیشامزا

دوب هدش مخ متفر رتکیدزن ناتسرامیب یاه هلپور هتسشن نیبب موناخ هب.... هب

دوب شمکش ور شتسدو

هرابود مرادن هلصوح نم منک تکمک یراذیمن ینکیم طلغ یراد درد هک االغوت هخا :-

یش هفخ ینوتیمن هگا ای یشب دنلب هرتهب اجنیا تمرایب مشب روبجم یشب هزانج

.. منکب یراک هی نم یراذب

هیبنت دیاب دوب هدنوکش وموروغ روج دب منک راکیچ یلو دوبن ملد هتزا افرح نیا

مدزیم بلابلا شندید یارب هک یتقو یراگنا وتقودنچ نیا هتفر مدای ....ها.... دشیم

.... هشاب مرانک یلو هنزب مکتک مدوب رضاحو

شدحزا شیب دردای دوب نم یافرح شلیلدای حاال دوب هدش عمج شاشچ یوت کشا

مرادن وشاکشا ندید تقاط نم هک دوب نیا مهم

شاه وناز ریز ور یکی نوا شرمک تشپ ومتسد هی متفر شتمس هبو مدیشک یفوپ

هک یسحزا درک قالب مندرگ تشپ وشتسد هاگآدوخانو دیشک ینیه متشاذگ

مدش تذل قرغ درکیم دراو مهب شاتسدزه



متسب شارب وشدنبرمک ولج یلدنص ور شمتشاذگ مورا مدرکزابور ولجرد تمحز هب

مدنبب مدلب مدوخ ماوخیمن :-

ور انیا هرادن ترب یخاالت نمضرد یدز فرح یفاکدح هب زورما ... هشابن فرح :-

یدب ریش نم یاه هچب هب ینوتب ات یشب بوخ دیاب دوز هک مدیم ماجنا نیا رطاخب

هیفاک یدرک یراگنا لهس ردقچره اتحاال هشاب تدای ونیا ماوخیمن فیعض هچب نم

نیازا دعب هب نیازه یلو نشاب هشیش وت اروبجم هکاالن یدیسرن نوشهب ال صا نیبب

هنوخ هیارک مهب مه دیاب مه وت مدب یسک هب هک مرادن تفم لوپ نم تسین اربخ

... هشاب تدای ونیا ینکیم هدافتسا هنوخ نوا وت هک یزیچرهو وتاذغ لوپ مه یدب

مرایبرد وشسره متسنوت هک دوب شخب تذل نیا نم یارب درکیم هاگن مهب مشخ اب

یداع یگدنز یوس هب شیپو متسشن ماجرسو مدز رود ونیشام

______________________________

مدرک کراپ گنیکراپ ات ونیشام

.... یدموا شوخ هنوخ هب بوخ :-

مورا مه اوآ متفر سنلا یدورورد تمس هب دش نییاپ نیشامزاو تفگن یزیچ

اوآ لوا ات مداتسیاو رانک دیسر مهب منوا مدرکزاب ور نلا سرد نم ات دمویم متشپزا

لبم نیلوا ییورو تفر سنلا طسو تمس هب میقتسم تفر لخاد هب هشب دراو

منیبب وشینوشیپ یور قرع یاه هنود متسنوتیم گنشق تسشن

(اوآ)

مدوب تحاران مفرط هیزا متسین یسک رابرس هگید هک مدوب لا حشوخ فرط هیزا



شرابرس ال صاو مرب شاهاب درک رارصا یلیخ درک رهق ماهاب شرخآ نوج یرهم نوچ

تسنوتیم یگتسشنزاب قوقح هی هخا هنزیمو فرح نیا االن منودیم یلو متسین

اه هچب مه یروجنیا نراد یدایز جرخ هک هچب اتود اصوصخم هدب ورفن 4 جرخ

منوشرانک هک منم نشب گرزب نوشردپ رانک ننوتیم مهو نشیمن مورحم نوشقحزا

لگو بآزا اه هچب ات بوخ یلو هنک ملو ال یزدوگوخ ات منک یراک ماوخیم هتسرد

یلیخ ییاهنت هب هچب اتود ندرک گرزب منک کرت ور اجنیا مرادندصق ندموینرد

. هتخس

ینوتیم نرایب وراهان منزب گنز نم نک....ات تحارتسا تقاتا وت ورب وش دنلب -:اوآ

... ینک تحارتسا

مرب باال یروج هچ اه هلپزا حاال مدموا تافاکم اب ور اجنیا ات نیشامزا هلپ.... هن یاو

متخادنا اه هلپ هب ومهاگن ترسحاب متشاد تحارتسا هب زاین مدوب هتسخ میفرطزا

مباوخب لبم نیمه ور هک مدرکیم عناق ومدوخو مدزیمو ندیباوخ تحار دیق متشاد

یادص هک مدرکیم هاگن ال یزدوگ هب بجعتاب مدرک سح اوهور ومدوخ وهی هک

دش دنلب شهقهق

تارب ملد هک ینکیم هاگن اه هلپ هب ترسحاب نیچمه یهلا یخا ؟؟؟ هجوج هیچ :-

وگب مدوخ هب هک هرادن لوصا ادا هب زاین یاوخیم لغب هک وت یموناخ یلو تخوس

... منکن تلغب هگا مدرمان مدوخ

قتال رتشیب یچره یلو هنک ملو ات مدرک قتال دموا دنب مسفن مشخزا شفرح نیا اب

.. شلغب وت متفرگیم تفس رتشیب مدرکیم

مهب نوچ ال یزدوگ متفگ یزیر خا دوب هتفرگ درد میخب یاج مدوب هدرک قتال هک سب

دینش تحار دوب کیدزن

سپ یدب ماجنا ور یراک ینوتیمن یتقو متفگ تهب راب رازه هتدوخ ریصقت شمه :-

مشیم هناوید وت تسدزا نم ادخ یاو ....یا نزن روز یکلا

مولظمو مدرک عمج ومابل اه هچب لثمو درک لگ متنطیش یا هعفد هی ارچ منودیمن

مدرک شاگن

لوازا تدوخ دملا راکیچ وت هب نم هخا یمولظم نیا هب نم ینزیم تمهت ارچ :-

.... راذن نم یاپ یدوب هنوفید

مدیزرل مدوخ هب اعقاو شاگنزا هک درک ماگن سنجدب



دهاش هک یتخت نومه شرفنود تخت ور تشاذگو درب شدوخ قاتا هب ونم

هب منک شلمحت منوتیمن مرفنتم تخت نیازا مراد رمع ات نم دوب نم هب شزواجت

ناونع چیه

دش مخ مورو تخت ور تشاذگ ونم

هب منم ات ینکن یربلد دوب رارق تسین تدای ؟؟؟ هتفر تدای نومرارق منک کف :-

....یا یدش یندروخ روجدب تاراک نیا اب وت یلو ؟؟؟ مدب شوگ تفرح

... دایب شدب یذیذل نیا هب اذغزا هک هیک هنسرگ هک منم ... نننووووووج

نیا گنه وت متفر شراک نیازا تشاذگ مابل ور وشابلو درک مخ مور رتشیب وشدوخ

هگا دوب غورد منم دزیم کمو دیسوبیم شمارآ اب ومابل ؟؟؟ هنکیم راکیچ هراد هنوید

مورزا منییاپ بلزا کیچوک زاگ هی دعب مدرک لورتنک ومدوخ یلو مدشن ییاوه مگب

درک شزمو شنهد وت درک تذلا ب وشبلدوب رامخ رامخ شاشچ دش دنلب

... درمان دوب هدش گنت معط نیا یارب ملد :-

ات دوب یفاک فرح نیمه یلو مونشب نم تشادن راظتناو تفگ مورآ یلیخ ونیا هتبلا

منک گنه هرابود

اهاطدمحم

هچ مدنومیم قاتا وت رتشیب هگا منک نیمضت متسنوتیم مدش جراخ قاتازا یروف

ندوب رود تقو همه نیا دعب منوا منک لر تنک ومدوخ متسنوتیمن داتفویم یقافتا

محر مهب ادخ هشب رتدیدش ممزاین سح دشیم ثعاب مسح مدوب شقشاع نم شزا

مدای دیاب ونیا اما هسرم اجک هب نومراک منودیمن مرب شیپ تیعضو نیا اب هگا هنک

هگید هدش فیعض یلیخ منک کف هطبار هی نتشاد هب منوتیمن حاالحاالاه هک هشاب

هدیشک یتخس ردقچره هشسب هگید منک شتیوقت بوخ دیاب هرادن وغباث لکیه نوا



دوب یرورض اوآ یارب یلو مرادن تسود مدوخ نرایب رگیج راهان یارب ات مدز گنز

ور اذغ دوز نوبایخ ری تاروتسر نوچ نرایب وراهن ات مدرک هدامآ ور هنوخزپشآ زیم

یهلا مدرک زاب مورآ ور رد منزب ادص ور اوآ ات متفر مدیچ زیم یور مه وریگج ندروآ

شباوخ یدوز نیا هب هک دوب هتسخ یلیخ همولعم دوب هدیباوخ تخت یور مورا

منوتیمن زونه مشب تادف یشکب باذع مراذیمن هگید مقشع مشب شادف هدش قیمع

شارب بشنوا هنم ملا هک هتشرف ات وت اب منوا مدرک شادیپ هرخ باال منک رواب

هنک ششومارف هک مشاب هتشاد راظتنا دیابن حاالحاالاه سپ هدوب کاندرد

ملد دیشک متسد هب وشنوگ مزیزع مدرک ششزاونو شنوگ ور متشاذگ ومتسد مورآ

فرصم مه وشاه وراد دیاب هباوخب هنسرگ تسنوتیمن یلو منک شرادیب دمویمن

درکیم

وش... دنلب روخب وتراهانوشاپ .... موناخ -:اوآ...اوآ

ایم... مباوخ ....نم ممموا :-

اها...هی منکب شیراک منوتیمن تسین یا هراچ یلو تستسخ منودیمدیباوخ مزاب

... دیسر منهذ هب یرکف

متشگرب هنوخزپشا هب هرابود شندرک یلمع یارب

-------------------

اوآ

مباوخ هرابود تشاد مدیباوخ متفرگ مزاب مدوب هتسخ اعقاو .... شتفر شیخا

هک دشیم نیگنس

... هگید وشاپ ؟؟؟ مدروآ یچ تارب نیبب لبنت هگید وشدنلب :-

یناور نیا تسدزا یک نم ادخ یآ درک دنلبو تفرگ ومتسد متشادن وندش دنلب سح

مدرک زاب وماشچو مداد ژ اسام متسداب وماشچ هنودیم ادخ ور مشیم تحار

اذغ مارب منک رواب ینعی ؟؟؟ تس ال یزدوگ نومه اعقاو نیا منیبیم یچ نم یادخ ... هوا

؟؟؟ مدش مهم شارب دقنیا ینعی مروخب اذغ تخت وت ات هدروآ



هب منوتب ات مش بوخ رتدوز ات هنکیم نیا رطاخب ور اراکنیا مامت منودیم هک نم یلو

مدب ریش شاه هچب

-------------------

چیه اتاالن هتشاذن هرایب وماه هچب ات دوب رارق زورما تشذگ دابو قرب لثم هام کی

مسا اه هچب یاربو هریگب گرزب نشج هی داوخیم هگیم منک باختنا نوشارب یمسا

نیا هاوخدوخ هک سب منک باختنا مسا نوشارب نم هک هراذیمن یتح هنک باختنا

ناخ... ال یزدوگ

هسرب هک تسان اال دایمن مشوخ دایز ناتسرامیبزا نم دنچره ناتسرامیب دربن ونم

زور نوا یادرفزا یلو مدرگرب هرابود راکتمدخ ناونع هب مدوب هتشاذگ طرش هتسرد

حملا هکنیا اب مه حاال یلو یضیرم وت هک دوب نیا شناهب لیاوا هتفرگ راکتمدخ

نیمه سرب ماه هچب هب طقف وت هگیم مدب ماجنا یراک چیه هراذیمن مزاب یلو هبوخ

واال... منوش اباب نزو متسین نوشردام نم راگنا ماه هچب هگیم نیچمه هیفاک

هرب نوشنوبرق هب اباب یهلا مدروآ وملگ یاه هچب ایب یاجک -:اوآ...اوآ

ور ودره مرب نوشنوبرق یهلا نم یازیزع یهلا متفر ادص تمس هبو مدش دنلب ماجزا

یلسع شاشچ نوچ دوب ملوا رتخد نومه هک متفرگ شزا ونوشیکی دوب هدرک لغب

ندش رتهب یلیخ نوشمدید هک یراب نوازا االن ندش زاندقچ ادخ یاو ... یهلا دوب

ندشرتگرزب

؟؟؟ هن هگید یدروخ وتریش هک وت یدب ریش نوشهب دوز دیاب تفگ رتکد شاب دوز :-

؟؟؟ مرفنتم ریشزا مگب نم دقچ یاو :-

یروخب دیاب هرایب ریش تارب مگب موناخ هشال هب ات لبم ور نیشب ورب هشابن فرح :-

؟؟؟ هک یدروخ هللا شنا هگید هک وت هناحبص

ور ینامام یازیزع نوشهب مدب ریش وماه هچب هدب ینزیم فرح وتدقچ -:هرا...هرا...

نم. مرب نوشنوبرق هب یهلا

یولج ماوخب مدیشکیم تلا جخ مدب ریش شهب ات متفرگ لغب وت ومگرزب رتخد لوا

مدب ریش ال یزدوگ نیا



؟؟؟ یرب هشیم :-

؟؟ یچ یارب ؟؟ اجک هخا ؟؟ مرب ؟؟؟ یچ :-

هی تقاتا وتورب ... مدب ریشاه هچب هب ماوخیم ... مشکیم تلا جخ ...نم بوخ ... بوخ :-

ایب هگید تعاس

هچب شاب دوز مه ....حاال مریمن منیبب وماه هچب ندروخ ریش ماوخیم ....نم مریخن :-

... شاب دوز تسین میلا ح ومشکیم تلا جخ هکافرح نیا نم ندش هالک ماه

؟؟ یراد راکیچ مسابل هب رونوا ورب ینکیم راکیچ یراد ؟؟؟....ا... هخا :-

ینکیم زان هک وت مدیم ریش نوشهب مدوخ مهب هب س*ی*ن*وت ینکیم زان هک -:وت

هب تسد یاوخب هسرب هچ ینزب تسد یتح مهب وت مرادن تسود منیبب بقع ورب :-

یربیم وموربا شکب تلا جخ دایم یکی االن مگیم رانک ورب ینزب س*ی*من

مروبجم ات مه ...حاال میسریم مهب موناخ هرادن یلا کشا هشاب مربیم وتوربا -:هک

نک. زان رتمک هدب ریش شهب شاب دوز مشب لمع دراو مدوخ یدرکن

دوب ماه هچبردپ نوا مشدعب هنکیم لمع شهب هنزیم ور یفرح یتقو متسنودیم

نهد وت متشاذگ موراو مدروآرد ومن س*ی* لا یخب سپ مرهوش شدوخ هتفگ هبو

نهدزا مدروارد یدنت دموا مکلقلق دز ور کم نیلوا یتقو یاو مرتخد

... هروخب وشریش راذب شنهد وت راذب ینکیم راکیچ یراد -:ا....

هدیم مکلقلق ... هریگیم مدنخ منک راکیچ بوخ :-

.... ینکیم تداع هرادن لا کشا یدرک هالک ور هچب شاب دوز :-

هشن تیذا مرتخد ات مدرک لر تنک یلیخ ومدوخ شنهد وت متشاذگ هرابود راچان

هیو شاشچ وت یصاخ قرب اب هک داتفا ال یزدوگ هب مهاگن مدرک دنلب ومرس یتقو

هک مدوب شدنخبل وحم دقنوا درکیم هاگن نومرتخد ندروخ ریش هب شبل ور دنخبل

مدشن نامز هجوتم ال صا

.. شاب دوز هدب ریش مرتخد یکی نوا ...حاالهب هدرب شباوخ .... هسب ... ییاجک ... یوه :-

هک... ینکیم هاگن نم هب یراد هک ا...زاب

هب مدوخ هبوخ ال صا تسین نم رتخد راگنا مرتخد هب هگیم نیچمه ورپ هچب ها...

... نوشمدروآ ایند



س* یکی نوا رانیا متفرگ لغب وشلق یکی نواو لبم ور متشاذگ ومگرزب رتخد مورآ

دیباوخو دروخ وشریش لماک یتقو ... هروخبریش تحار ات شنهد متشاذگ ومن ی*

مرگ ریش ناویل هی مارب موناخ هشال مدرک بترم ومسابلو شیکی نوا رانک متشاذگ

باال دوب هداتسیاو لیئارزع لثم شمروخن متسنوتیم هگم شمدروخ هارکا اب دروآ

مهب یسک دایمن مشوخ نم وگ روز الی یزدوگ .... مروخب وشهت ات درک مروبجمو مرس

هگب روز

هنک هدامآ ونم ات مارب دروآ رگشیارا تفرگ گرزب ینومهم الهی یزدوگ زور نوا یادرف

یانز همهزا دیاب هشاب یلا ع دیاب نم یاه هچب ردام تفگ تسین المز متفگ ردقچره

میرذگن قحزا یلو شاراکنیا تخیریم مهب ومباصع دقچ ...ها...هک هشاب رترس سلجم

قوف هک درک منت گنر یبآ بش سابل هی شدعب دوب یلا ع تشادن فرح هرگشیارآ راک

هیقب هنرگو تشادن نیتسا طقف تخود شوخ یلیخ اما هداس دوب دنلب دوب هداعلا

ومدق هک مدیشوپ یکشم دنلب هنشاپ شفک هی شاهاب هارمه دوب بوخ شاهاج

سپ ومدوب هداد ال یزدوگ هب هک شوف یچره مدید هنیآ وت ومدوخ یتقو درک رتدنلب

عضو ورس نوا اب متساوخیم روطچ هخا منودیمن نم مدوب یلا ع اعقاو نوچ متفرگ

هزات االن دوب حاضتفا مگب هرتهب دوب دب یلیخ ماضوا اعقاو منک تکرش ینومهم وت

هجوتم سک چیه هک یروط دوب حیلم یلیخ یلو دوب لماک مشیارا مدش مدآ لثم

هگید بوخ ... ههههه ... اهدوب گنرز مه ال یزدوگ نیا مدرک شیارآ یلیخ نم دشیمن

واال مدش لخ منم ... هههه ... دیدرک کف یچ سپ هگید هگنرز هنم رهوش نوچ

رتشیب هتشز ندموا انومهم نییاپ نیایب اه هچب اب هگید نتفگ ناج...اقا موناخ :-

... دیشابن ینومهم وت نیازا

نیازا هچب اتود اب سابل نیاو دنلب هنشاپ یاشفک نیا اب یروطچ نم یلو .... هشاب :-

؟؟؟ مایب نییاپ هلپ همه

... مرایم وراه هچب نم دیرب امش موناخ -:هن

... نوج هشال منونمم :-

تس... هفیظو هک منکیمن یراک مرتخد شهاوخ :-

اب دوب یبل رژ بجع بصم ال متفرگ شنوگزا رادبا سوب هیو مدش در شرانکزا یدنت

مورا راقواب یاموناخ لثم دوب هدنومن شاج ال صا مدرک نم هک یرادبا سوب نوا



دمویم هک یاهادصورسزا دشیم ونیا دوب هدش غولش سنلا متفر نییاپ اه هلپزا

اب دوب نوج رتخد هی دش نم هجوتم هک یرفن نیلوا مدیسر سنلا هب یتقو دیمهف

هاگن مهب ترفن اب دوب شنت مگنر زمرق هدننز سابل هیو شیارآ یلکو طالیی یاهوم

ور یتسد هسریمن مه هچروم هب مرازآ هک نم هخا نیا هب مراد راکیچ نم او درکیم

ملا اتسد نیا هک منزب سدح متسنوتیم شرطع یوبزا مدرک سح مرمک رود

درشف شدوخ هب ونم دوب ال یزدوگ تسد ؟؟؟ هیک

نیا ننکیم کف هنه هشابن روطنیا هگا نوچ مینک راتفر قشاع اتود لثم دیاب بشما :-

... میتفرگ اوهزا وراه هچب

یب ...یا مدش زیچ همه هجوتم شزیر یاه هدنخ اب یلو مدیمهفنوشروظنم لوا

دوجو هب یا هطبار هچزا اه هچب نیا هک هنودیم هبوخ هشکیمن متلا جخ تیبرت

هی ندموا دوجو هب یا هناقشاع یا هطبار هچزا انیا اگنا هدنخیم نیچمه ندموا

... دیمهفیم یچ ورپ نیا یلو متفر شهب پوت هرغ مشچ

هک هنیا بلا ج درکیم انشا مهاب ورام ال یزدوگو میتفر انومهم کت کت تمس هب مهاب

تفگیم یروجنیا هنک یفرعم ونم تساوخیمیتقو همه هب

... نتسه ناج اوآ نم لگشوخرسمه منیا :-

هک ممرمک نیا هیرهام رگیزاب بجع تخادنیم نم هب هناقشاع هاگن هی مشدنب تشپ

مدرکیم رارف نم هکنیا ای دیدزدیم ونم یکی درکیم لو هگا راگنا درکیمن لو ال صا

زمرق رتخد نوا مسا مدش هجوتم اه ییانشا نیا وت دوبن دب دایز منمارب دنچره

نیا خهلا رتخد شهب دروخیم یلیخ هک قحلا ال یزدوگ نیا خهلا رتخدو هنیگن شوپ

مشوخ شزا ال صا دوب هتفیش دوخو هاوخدوخ شدوخ لثم هشاب هاوخدوخ ال یزدوگ

دموین

هب دنخبل الاب یزدوگ نمزا لبق دموا نییاپ اه هچب اب موناخ هشال نیح نیمهرد

متفرگ ملغب وت وشلق یکیوا منم تفرگ شوغآرد ور مگرزب رتخدو تفر نوشفرط

ور اه هچب میداتفا هار دوب سنلا طسورد هک یابیز یاه هراوهگ تمس هب ماهاب

یزدوگ هراشا اب کیزوم میداتسیا نوشرانکو متشاذگ اه هراوهگ نوا نورد طایتحااب

هب ونمو درک هقلح مرمکرود وشتسد نداد شتسد هب ور نفورکیم هیو دش عطق ال

دنوبسچ شدوخ

ینومهم نیا منونمم ندروآ فیرشت ام ینومهم هبو ندرک فطل هک یناتسود همهزا :-

نیا نتشادزا اعقاو ....نم انوا یارب مسا باختناو هماه هتشرف دلوت تبسانم هب



مزیزع رسمه زا تیاهن یب اه هتشرف نیا رطاخبو ملا حشوخ مابیز رسمهو اه هتشرف

... منونمم

بل مورآو دش هریخ مهب هناقشاع یهاگنابو دیسوب مورآ ور ما هنوگ یروابان نیعرد

شمتخانشیمن هگا شاهراک نیازا مدوب هدرک بجعت اعقاو نم یاوآ منونمم تزا دز

... هنوا ی هشقن انیا همه هک متسنودیم یلو همقشاع اعقاو متفگیم مدوخ شیپ

میتفرگ میمصت مرسمهو منک....نم الم عا وراه هتشرف نیا مسا ماوخیم حاال بوخ :-

.. میراذب نیلیآ ور نومرتکچوک رتخد مساو ... اسیآ ور نومگرزب رتخد مسا هک

اجکزا نوا دوب کش وت زونه نم یلو نومهب نتفگ کیربتو ندز تسد همه

ور امسا نیا نوشندموا ایند هب عقومو مراد تسود ومسا نیا نم هک تسنودیم

دنومیم نج لثم هک اعقاو متشاذگ نوشور

( اهاط دمحم )

یرهمزا ومسا نیا نم دوب شخب تذل مارب نیاو منیبب شاشچ وتو بجعت متسنوتیم

دومناو یروج تدم نیا یلو متشاذگ وماه هچب مسا زور نومهزاو مدینش موناخ

نیا بش نیا وت منوتب ات منک باختنا مسا نوشارب ماوخیم یاهنت هب مدوخ هک مدرک

مسا هک مدوب هداد شرافس یگرزب کیک مربب تذلو منیبب شزان یاشچوت و بجعت

کیک تشپو میدز لغب وراه هچب ندروآو کیک ندوب هتشون نوشور ومزان یارتخد

نیرتهب میتخادنا سکع یلکو میدرک توف وشور یاه عمش دنخبل اب میتفرگ رارق

ثعاب نیاو دوب هدشراذگرب ینومهم مه نم هنوخ وت اه لا سزادعبو دوب میگدنز بش

ات هک مدرک وزرآ اه عمش ندرک توف ماگنه نتخانشیم ونم هک دوب ماتسود بجعت

مرادن وشلمحت هک هریگن مزا ادخ ور یشوخ نیا ما هدنز یتقو

کیزوم نوشتنیبب بوخ ننوتب همه ات نتشگیم عمج وت تسد هب تسد اه هچب

کیک ندیرب لا حرد مدوب هتفرگ بشما یارب هک یاراکتمدخو دوب هدش شخپ هرابود

ندوب انومهم یارب

؟؟؟ یدیم نم هبو صقر رود هی راختفا مزیزع :-

تسیپ هبو مدیشک وشتسد دز مهب یدنخبلو تشاذگ متسد وت وشتسد ثکم اب اوآ

ملغب وت مرن گنها عورش اب هرازبو گنها ات مدرک هراشا یجید هب شمدرب صقر

... مدرک ندروخ نوکت هب عورشو شمتفرگ



یناپ نواو نتشاد ربخ مرسمه دوجوزا همه یلو میتشادن یسورع چیه هتسرد

ربخ نم هشقنزا یلو هنک شدوخ ملا رسمه نتشاد اب ونم هنوتیم درکیم کف قمحا

.... دوب هتخادنا هار هک دوب یزاب هدنزاب شدوخو تشادن

شندب یوب اب هک مدوب شرطع یوب تسم نمو درکیم تکرح ملغب وت مرن یلیخ اوآ

سب نم ندرک تسم یارب نیاو دوب هتخاس یرظنیب رطعو دوب هدش طولخم

همه نیا منک شراثن شنداد تسدزا سرت نودب ومقشع مامت متسنوتیم شاک .... دوب

مدرکن کش مه راب کی یتح قمحا نمو مدوب شیگدنلا ب دهاشو شمدید رودزا سلا

هک ور ازیچ یلیخ قحو تسین بوخ شزاب هقح یومع نوا شیپ شاج هک

هک مداد لوق مدوخ یادخ ومدوخ هب یلو متفرگ شزا ور همدا هی قح نیرتکچوک

منک... ناربج وحن نیرتهب هب شارب ور ادوبمک نوا مومت

فرط رهزا قیوشتو غیج یادص مدیسوب مورا وشابلو مدش مخ گنها ندش مومت اب

هتفرگ نودند ریز وشبل مدرک هاگن شتلا جخزا هدش خرس تروص هب تذل اب دش دنلب

مدش مخ شندیسوب هرابود یارب تخادنیم سوه هب هرابود ونم نیاو دوب

مدیسوب قیمع وشینوشیپو

... یشب خرس تلا جخزا هرابود داوخیمن تلد هک وت یروجنوا ورابل نوا نکن :-

مابل یور یقیمع دنخبل دش ثعاب هک درک اهر وشبل هنایشان یلیخ مفرح نیا اب

واالن درک هبرجت نم اب وندش نز هنامحر یب هک مدوب یرتخد نیا قشاع نم هنیشب

هریگب نمزا ونوا هداتفا هتشذگ وت هک یتاقافتا متشاذیمن زگرهو دوب ماه هچب ردام

هگید متشادرب مماقتنازا تسدو متشاذگ رانک ور هتشذگ بش نومه یادرف زا نم

ات مگنجب ایند ی همهاب مدوب رضاح مدب تسدزا ونوا ماقتنا نتفرگ اب متساوخیمن

سمل مدوجو مامتاب ور یتخبشوخ حاالهک مشاب هتشاد مدوخ یارب ونوا منوتب

مدرگرب دوب هتخاس مارب هتشذگ هک یمنهج نومه هب هرابود متساوخیمن مدرکیم

ماتسود غارس منم هشکیم تلا جخ متسنودیم تفر هنوخزپشا هبو درک اهر ونم اوآ

متفر

نیچمه ریگرد نم بشما هکلم متشادن تسود نمو دوب هتفر اراکتمدخ کمک هب اوآ

متفر شتمس هب هشب یا هداتفا اپ شیپ یاهراک

؟؟؟ ینک کمک اراکتمدخ هب هداد هزاجا تهب -:یک



؟؟ هتفر تدای ور نومرارق همراک نیاو مریگیم قوقح وتزا لیلد نیمه هب نم بوخ :-

هلپ هار ریز قاتا تمس هبو متفرگ وشوزاب مداد راشف مه یور سره اب ومانودند

تسود نمو دوبن ام هب شساوه یسکو ندوب ینورذگشوخ لوغشم همه شمدرب

هنک یشک رس نم یولج رتمک ات شمنوسرتب هدروخ هی متشاد

راوید هب شمدنوبسچو قاتا لخاد شمدرب

یاوخیم ... مترهوش نم هتفر تدای هنکن ؟؟؟ یربب ونم ییوربا یاوخیم -:حاال

؟؟ منک یراوآدای

دیابن نم اب هریگبدای ات مدرکیم یراک دیاب درک رت یرجونم نیاو دز یدنخزوپ

شمنودرگرب تشپ هب هتفویبرد

... مگیم تهب نک ملو ... مراد راک مرب دیاب نم نک ملو ؟؟؟ ینکیم راکیچ یراد :-

سابل لدم دش لش شسابل مدرک زاب وشسابل پیز متشادن یهجوت شافرح هب نم اما

درکیم ظفح ور س*ی*هن تلا ح شدوخ تشادن نیتوس هب زاین هک دوب یروج

بوخ نمو کش وت دوب هتفر هشیمه لثم مزاب مدنودرگ شرب مدوخ تمس هب هرابود

نئمطم مدروآرد شنتزا وسابل هدب ماجنا هنوتیمن یراک چیه تلا ح نیا وت متسنودیم

ات وسابل تحار لا یخاب ... هعونمم نوچ هشیمن قاتا نیا دراو یسک چیه هک مدوب

دوب هدروآ ایند هب وراه هچب یتقوزادش نایامن مولج شدیفس ندب مدروآرد شرمک

یارب تفر فعض ملد تشاد یگنشق درگ تلا حو دوب هدش رتگرزب شاه س*ی*هن

هدشندب مه یلیخ نم یارب شیخاتسگ مدرکیم کف اهحاالهک س*ی*هن نوا سمل

هشاب هتشادن یفرح چیه منواو منزب شهب یکنوخان هی متسنوتیم هناهب نیا هب دوب

س*ی هب مدیسر ات مدیشک شندب یور هنوگ شزاونو مدرب ولج ومتسد نتفگ یارب

مه وت مک یلیخ شامخا مداد شهب یفیفخ راشفو متفرگ متشم وت ورانوا شاه *هن

نوبز شورو مدیسوب وشابل سیخ متشاذگ شابل ور ومابلو مدیبسچ شهب تفر

متسنودیم هک یروج مدز یزیر یاه هسوب وشندرگ یور رت نییاپ متفر مدیشک

داد نم هب ریذپان فصو یتذل سح هک دیشک یها مدش مقفومو تس هدننک کیرحت

هب وشاهوزاب ماتسد اب مدیشک نوشور ومنوبز متفرگ شاه س*ی*هن بزااالی یزاگ

مشدوخ هب هگاو مدوب هتفرگ شزا ور یتکرحره هزاجاو مدوب هدرک مکحم راوید

هدب ماجنا یتکرح تسنوتیمن دمویم

.. مرب هراذب نک ملو ... ههها ؟؟؟ ینکیم راکیچ یراد لا... غشا هک ملو -:ها....



مومت هک مراک راذب منک رتشیب وتهیبنت نکن یراک مسرب مراک هب راذب ... هشابن یفرح :-

منکیم تلو دش

...رب.. راذب نک ملو -:هن...ها...ها...

متفرگیم شابلزا زیر یاهزاگو مدزیم هسوب شابل هب تنوشخ اب متسب وشنهد مابل اب

یکی متفرگ نوشزه یزاگ مدز هسوب شاه س*ی*هن هب هرابودو مدرک لو وشابل

هک مداد یراشف دوب متسد وت هک ور ینوا متسد وت شیکی نواو دوب منهد وت نوش

یراج متسد ور شریش مدید مدرک هاگن متسد هب یتقو دش سیخ متسد مدرک سح

هب وریش منکیم هاگن مهب هرادو هدش رامخ مدید هک مدرک هاگن شامشچ هب هدش

نوششزاونو متفرگ متسد وت وش س*ی*هن ودره هشب کاپ متسدزا ات مدیلا م شندب

درگ یامشچ ...اب دشزابرد هک مدوب مدوخ سح وت مدرک لفق مابل اب وشابل مدرکیم

بجعتو سرتزاو دوب هدرک زابورد هک دوب موناخ هشال متشگربرد تمس هب هدش

دوب هدش درگ شامشچ

هگم مشدعب لخاد یایم نییاپ یزادنیم وترس واگ لثم هک تسلیوت اجنیا هگم :-

؟؟؟ اه هرادن ور اجنیا هب دورو قح یسک متفگن

دنودرگرب وشور دوز دموا شدوخ هب مداد اب

یباتیب اه هچب مایب متساوخیمن ادخ... هب اقا دیشخبب بب... ... دیشخبب :-

دش...هک... نوا منک... ادیپ وموناخ متسنوتن متشگ یچره منم منم... بوخ ... ننکیم

... نوریب ورب دوز دایم مموناخ االن نوریب ورب ... تکاس :-

.. تسب شرس تشپ مردو دش جراخ قاتازا یدنت

هب شاه س*ی*هن ور مشتسدو هتفرگ هانپ متشپ مدید متشگرب اوآ تمس هب یتقو

.. هدیم راشف مه یور مکحم وشاشچو هتشاد هگن یردبرض تروص

مدرک شکمکو مدیشک کالهف یفوپ ... هدیشک تلا جخو هدیسرت یلیخ امتح مزیزع

هنک... بترم وشسابل

یروج هچ حاال تفر موربا هدب مگرم ادخ یاو ؟؟ دش کنخ تلد ؟؟؟ دش بوخ -:حاال

؟؟؟ منک هاگن موناخ هشال یاشچ وت



تلا جخ ارچ وت هدرک یطایتحا یب نوا هرادن یلا کشا نزب رو رتمک ... تکاس :-

تلا جخ یرادن قح هگید یدیمهف ... یعیبط ازیچ نیاو میرهوش ونز ...ام یشکب

... هدیدن یدایز زیچ نواو هکیرات قاتا نمضردو یشکب

دوب هدش عمج کشا شاشچ وت

ادخ... یاو -:اما...نم...

... مشاب هتفگ منکیم جارخا موناخ هشال هزیرب تامشچزا کشا هرطق هی هگا یتح :-

هنک... یریگ ولج شاکشا شزیرزا ات درک هتسب وزاب وشامشچ دنت

... هراد هانگ نکن شجارخا منکیمن هیرگ هشاب -:هن..هن...

یبیسا شرطاخب یسک تسین رضاح ... هنوبرهم دقچ مرب شنوبرق نم یهلا

رکش ورادخ مردقچره شرطاخب مداد شراشف مدوخ هبو مدرک شلغب مکحم ... هنیبب

... تسین یفاک منودیم منک

اب شبل رژ یتح ... دوب هدشن بارخ مه هرذ هی ششیارا ... ااشام مدرک شادج مدوخزا

دوب هدشن گنرمک مه یمک یتح دوب شاجرس مزاب مدوب هتفرگ شزا نم هک یبل نوا

مرخب وکرام نومهزا اوآ یارب ات هدرک هدافتسا یکرام هچزا مسرپب شرگشیارازا دیاب

... دوب هتفرگ مدنخ مدوخ راکفازا ... هیلا ع یانامز نیچمه هساو

... میسرب ینومهم هیقب هب مینوتب ات میروخب وماش مک مک انومهم نیب میرب هرتهب :-

هدروخ ام تبیغ نامز وت راگناو کیک میتفر انومهم شیپو میدش جراخ قاتازا مهاب

یتح تلا جخزا هراچیب موناخ هشال ننک رضاح مک مک وماش ات مداد روتسد ندوب

هشال وراه هچب دوب هدش عورش یلصا ینومهم هزات ماش دعب درکیمن مهاگن نومهب

نوشهب مه ور دوب هدرک هدامآ لبقزا اوآ هک میریش یاهشیشو نوشقاتا وت درب موناخ

زیم ور وبورشم یاه هشیش اهراکتمدخزا یکی نم هراشا اب نباوخب تحار ات داد

نتفر شتمس هب اه یلیخ نوشرانک مه ور یلا خ یاه الس یگو تشاذگ سنلا هشوگ

دوب مالمی گنها ندرکرپ ور نوشاناویلو

؟؟؟ اه یدرک ورس بورشم یقح هچ هب -:وت

مدرک هاگن دزیم مهب وفرح نیا راکبلت هک اوآ هب

شاهاب هگا االمن دوب هدش رید مدوب هدرکن ورس هک ؟؟اتاالمن هجوج وت یگیم یچ :-



ررض ماه هچب یارب نوچ یرادن وشندروخ قح ال صا مگیم نمو روخن یراد لکشم

نم یرادن وشتیفرظو یشاب هدروخ یزیچ نیچمه ترمع وت منکن کف امودو هراد

... نوج هچب ینکن مهاگن نوشفرط ال صا هرتهب سپ مرادن وتسم مدا هی هلصوح

مدرب مبل تمس هب متخیر مدوخ یارب اکدو یمک متفر زیم فرط هبو مدز یدنخزوپ

یاشچ وت مهاگن هک مدرک هاگن اتسد بحاص هب بجعت ..اب تفرگ وناویل یتسد هک

دش... لفق اوآ ینابصع

... ومناویل نک لو ؟؟؟ ینکیم راکیچ یراد شکب وتتسد :-

تقو نوا ینکیم عنم شندروخزا ونم یروخب بورشم یاوخیم یقح هچ هب -:وت

؟؟؟ یا هبنجاب یلیخ یگب یاوخیم ثمال ؟؟ ینک تفوک یاوخیم تدوخ

ور متوافتیب هاگنو مدروخ شزا پولق هی مدرک اهر مناویلزا وشتسد مدازا تسد -:اب

... متخادنا شهب

اموس مروخیمو مراد وش هبنج هرا امود یریگب ومولج یاوخب هک یشاب یک -:واالوت

ورب مه حاال هرن تدای زگره ونیا ینکیم تلا خد نم یاراک وت هک هشاب ترخا هعفد

... هشب مومت ینومهم ات نیشب هشوگ هی

؟؟؟ یدنوخ روک ؟؟؟ منک هاگن نم یروخبوت -:ا...

شا هشیش ابو تفرگ ور اه بورشم نیرتیوقزا هشیش کی ممهفب وشروظنم مایب ات

یورو متفرگ شزا ور هشیش یروف هک دوب هدروخ وشمراهچ کیزا رتشیب دیشک رس

درک هک دوب یراک هچ نیا قمحا هخا دوب هدش خرس تینابصعزا متروص مدنوبکزیم

دوب هدش عمج بورشم یخلتزا شا هفایق

حاال یدروخن بورشم ترمع االوت حات وت یدرک هک دوب یراک هچ نیا قمحا هخا :-

دوز یدروخ هک دوب یهوگ هچ نیا ... یروخیم یوق بورشم نمارب هعفد هی یدشاپ

ایب... نماب شاب

ور همه ات مدرکیم یراک دیاب ... مدیشک هنوخزپشا تمس هب مدوخ ابو متفرگ وش وزاب

شدعم دوب نکمم یتح هتفویب یقافتا هچ دوبن مولعم دشیمن روطنیا هگاو هرایب باال

تسدزا ونم ادخ یا ؟؟؟ منک راکیچ قمحا هرتخد نیا تسدزا نم هخا هنک یزیر نوخ

مه هنوید ونم هگا نوچ دوبن ملد هت زا اعد نیا بوخ نک...اما تحار یناور نیا

هک یزیچ ندرک ادیپ یارب ور هنوخزپشا لک متشادیمنرب شرسزا تسد نم درکیم

دوبن یزیچ یلو مدرک ور وریز هرایب باال هشب ثعاب



.. مدرکیم ادیپ رتمک متشگیم رتشیب یچره

صقر ملد ...نم مییصصقرررب میرب اه...ایب ماوووتتتتاب ... منوج ال یزدوگ ... مگیم :-

...ها... هگید میرب ایب داوخیم

شرمع وت هک یسک هنک تسم دیاب هگید هرا هتفرگ مدوز هچ هدرک تسم ادخ یا

... یروجنوا هدروخن بورشم

سوب ومپلو دوب هداتسیا شاچ ی هجنپ یور ؟؟؟ درک راکیچ حاال نیا ... داتسیا مبلق

دوب هدرک

طقف وت مراد تسود ...نم.. ننننم اما ؟؟؟ یرادن تسود ... وووونم ... ووووت ... مقشع :-

... یراد تتتسود ور یناپ

تسدزا نم ادخ ...یا ندرک هیرگ هب درک عورشو نیمز ور تسشن شفرح نیا دعب

؟؟؟ هخا منک راکیچ نیا

تسود وملگشوخرسمه نم هک هشیم هگم ... مراد تسود منم ... مرب تنوبرق وشاپ :-

تادف وشاپ ... نومتنیبیم دایم یکی االن نکن مه هیرگ هگید وش دنلب ... مشاب هتشادن

مش...

نک... ممسسسوووب ... بوخ ... هشب مررووواب ات ننننک سوب ونم .... ماخومون :-

... مدرک زیر سوب هی وشپلو مدش مخراچان منک تیاکش یک هب هچب نیا تسدزا نم ها

؟؟؟ نریگیمن بل مهزا اقشاع هگم نک... سوب ومبل هن... نیا -:هن...هن...

منک ناربج بش مدیم لوق وشاپ وت دایم یکی تسین شاج مشاالنهک تادف هخا :-

... تارب

درکیم هاگن مهب کشاب

؟؟؟ لوق لوق ... للللوق :-

یدرک فیثک وتسابل نیبب هگید وشاپ حاال مسق مفرش هب لوق -:هرا

اتود هچب نیا هب یباسح هچ هب ادخ منودیمن نم هخا داد نوکت وشرس اه هچب لثم

. هدشن گرزب زونه شدوخ هک نیا هداد هچب
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نک... ممسسسوووب ... بوخ ... هشب مررووواب ات ننننک سوب ونم .... ماخومون :-
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منک ناربج بش مدیم لوق وشاپ وت دایم یکی تسین شاج مشاالنهک تادف هخا :-

... تارب

درکیم هاگن مهب کشاب

؟؟؟ لوق لوق ... للللوق :-

یدرک فیثک وتسابل نیبب هگید وشاپ حاال مسق مفرش هب لوق -:هرا

اتود هچب نیا هب یباسح هچ هب ادخ منودیمن نم هخا داد نوکت وشرس اه هچب لثم

. هدشن گرزب زونه شدوخ هک نیا هداد هچب



اه... یییصقرب ممماههههاب دیاب االن یلو لوبق هشاب :-

... میرب ایب هشاب :-

ینابصع شتسدزا فرط هیزا دنوبسچ مهب وشدوخو تخادنا موزاب رود وشتسد

... دوب هدش هزماب یلیخ دوب هتفرگ ما هدنخ مفرط هیزاو مدوب

دنت دنت یلیخ همه دوب شخپ لا حرد دنت گنها هی میتفر صقر تسیپ تمس هب مهاب

هداد یتساوخرد نیچمه یک دوب یگنها هچ هگید نیا ..ها ندادیم نوکت ونوشدوخ

نوچ هدیم نوکت دنت دنت وشدوخ هراد تسمرس منوا مدید هک مدرک هاگن اوآ هب دوب

مابل ور یدنخبل شاتکرح دوب عیاض یلیخ دوبن شدوخ تسد شاتلا ح دوب تسم

... شا هزماب یاتکرحزا تسشن

باال اکدو هگید کیپ هیو سنلا هشوگ زیم تمس هب متفر تسین مهب شساوح مدید

نیمه دوب باال متیفرظ ...نم مروخب متسنوتن موناخ راکهاش رطاخب هک ور یلبق متفر

ور ینومهم منوتب ات مدشیم تسم دیابن دوب یفاک دوب تسم بشما نوم یکی هک

اوآزا یرثا مدرک هاگن یچره یلو مدنوخرچ صقر تسیپ تمس هب ومهاگن منک هرادا

هشاب هدموا شرس بالی مسرتیم نتسم ایلیخ بشما هتفر اجک رتخد نیا هخا دوبن

بشما هنوتیم منیبب مدش لفاق شزا هظحل هی نیبب ادخ وروت ... مدرک هاگن مزاب

؟؟؟ هن ای هزادنب رسدرد هب وشدوخ

هدشداشگ بجعتزا ماشچ ... داتفا یجید هب ممشچ هک مدرگب شلا بند ات مرب متساوخ

دیدنخ دنلبو تفگ یزیچ هی یجید شوگرد مدید ... هراد راکیچ اجنوا اوآ هخا دوب

لوا تساوخیم ملد مدید شور ورفن دنچ هریخ هاگن درکیم تسم ومدآ شاه هدنخ

هشاب شدای ات منزب یباسح کتک هی ور اوآ مشدعب مرایبرد هساکزا ور انوا یاشچ

مک ور اغارچ تشگرب صقر تسیپ تمس ...هب هدنخب یروجنیا یسک یولج دیابن

گنها نیا اوآ ینعی دش شخپ یبرع گنها هی یتدم دعبو دش عطق گنها ندرک رترون

راگنا متخود شهب وماشچ ؟؟؟ هصقرب یبرع داوخیم ینعی ،؟؟ هداد تساوخردو

یلا خ اوآ یارب طسو و ندیشک بقع هنود هنود هک ارچ دوبن دلب یبرع صقر یسک

س*ی*هن شرمک مک مک شنساب لوا شدوخ نداد نوکت هب درک عورش مورا اوآ دش

نوا هارمهو دشیم رتدنت گنها دادیم نوکت گنها متیر اب یصاخ تراهم اب ور شاه

هک یروج دوب هدرک شتاکرح یطاق ور هوشعوزان دشیم رتدنت مه اوآ تاتکرح

تراهم اب وشنسابو دوب هدرب باال شاتسد اب وشاهوم مرادرب شزا مشچ متسنوتیمن



گنها متیر نیرخا اب تشگرب شلوا تلا ح هب هرابودو دش مخ رمکزا دادیم نوکت

شتاکرح تسم زونه سنلا همه دنوسر نایاپ هب وصقرو داد ینوکت وشنساب منوا

ندیشکیم توسو غیج یضعب ندز تسد هب ندرک عورش همه هقیقد هی دعب دندوب

ماجنا تهج دنچرد راب دنچ وراکنیا دش مخ مارتحا هناشن هب یمک دنخبل اب مه اوآ

اوآ یلو هرابود هرابود ندزیم داد اه یضعبو لویا ندزیم داد دنلب اه یضعب داد

یناریا گنها هی درک یلپ ور یگنها هرابود یجید دادیم نوکت یفن هناشن هل وشتسد

نصقرب ات طسو نتفر تفج تفج انزو ادرم کیتنامرو مورآ

دزیم فرح درم هی اب تشادو دوب مهب شتشپ متفر شفرط هب منم

؟؟ دیتفر کالس دیصقریم یلا ع یلیخ امش :-

هک یروج درک نایب ور تاملک دیشک ینحل ابو درک یا هوشعرپ ی هدنخ اوآ

هگید مدوب ینابصع یباسح منیبب شبطاخم درم مشچ وت ور توهش متسنوتیم

مکحمو مدرک هقلح شمکش رود شرس تشپ زا ومتسد متشاد رارق اوآرس تشپ

متسوتیم هک یروج شمدنوبسچ مدوخ هبو شمدیشک مدوخ فرط هب تنوشخابو

منک... سح وشنساب یگتسجرب

ادعب ... مفساتم هدبو صقر رود هی راختفا نم هب دیاب مرسمه االن یلو دیشخبب :-

... هزاجااب دیشخبب هدایز ندرک تبحص یارب تقو

هب ور یفرح هزاجا یتحو مدرب صقر تسیپ تمس هب مدوخاب ور اوآو متفگ ونیا

ات درکیم تسم بشما دیاب ارچ هخا مدوب ینابصع یلیخ مدادن یضوع هکیترم نوا

تسیپ طسو دادیم مادنا ضرع هزاجا فیثک یاکوخ نیا هبو هصقرب یبرع یروجنوا

هب عورش شمدنوبسچ مدوخ هبو مدرک هقلح شرمک رود وماتسد هرابودو مداتسیا

هچ متسنودیمن مدوب ینابصع سبزا درکیم یهارمه ونم مورا منوا مدرک صقر

تفرگ دهاوخ رارق ممشخ دروم اوآ هک مدوب نئمطمو منک یلا خ ومدوخ یروج

هشراظتنارد یتخس هیبنتو

رطاخب مبشماو مراذبزاب ومنهریپ باالی یاه همکدزا اتود متشاد تداع هشیمه نم

هب ومزنربو وم یب هنیسو دوبزاب ما هقی هشیمهزارتشیب مدرکیم سح هک یامرگ

اوآراک اب هک منک شهیبنت یروج هچ هک مدوب درکف وت روجنیمه دوب هتشاذگ شیامن

هدیسوب سیخ ومنیس تخل تمسق اوآ مداتسیا تکرح زاو مدرک گنه هظحل کی

ممشخ همه هظحل کیرد هب هدروآ دوجو هب نمرد ور یصاخ سح قیرت نیازاو دوب

ونم هسوب هیاب تسنوت اوآ دوب ممدوخ بجعت ثعاب نیاو تفر اوه هبو دش دود



هنک. مورآ

هکا یرتخد نیا هک منودیم بوخ ونیا یلو منودیمن ور دوب یچ رتخد نیا دوجو وت

شتسدزا ناونع چیه هب هک متسین رضاح نمو نم یارب هشمارا عبنم همشوغا النوت

هریگب مزا ونوا داوخب هک مدیمن سک چیه هب ور قح نیاو مدب

هدب شدوخ تسد یراکو مشب لفاق شزا ادابم مدروخن مج شرانکزا ینومهم رخا ات

ادخ ادخ نمو تفگیم نویزه انلع هگید دوب هدش رتدب شلا ح دایب شرس بوالی

تشاذیمن یقاب شدوخ ومدوخ یارب یوربا هنرگو نرب رتدوز انومهم ات مدرکیم

اب نلا سرد رانک دوب یظفاحادخ عقوم ندرکیم هاگن نومهب دب ایلیخ اتاالمن دنچره

اب خملا رتخد طقف ندوب هتفر همه ابیرقت انومهم هقردب یارب مدوب هداتسیا اوآ

یظفاحادخ یارب ولج ندموا ندوب هدنوم یقاب شاتسود

دیسوب مورا ومپل

اجنیا بش منوتیم نم یراد المز کمک هگا یلو میرب دیاب هگید ام ناجدمحم بوخ :-

اه؟؟ منومب

هرتخد تفرگیمن رظنرد ور اوآ تشاد انلع درک هاگن نم هب قایتشا اب فرح نیازادعب

... منیا دمویم مشوخ شزا یلیخ شیریس

دوجوو ااااب میراد مه اب یاراک هی بشما منوج ال یزدوگ ونم ووورب ووووت -:هن...هن..

ال... ییزددوگ نننیا هههشششکیم تلا جخ هک وووت

دوب یعب یتلا جخ یاوآزا افرح نیا ال صا دوب هدنوم زاب شیمرشیب همه نیازا منهد

ندوب هتشاد هگن روز هب ونوشدنخ خملا رتخد یاتسود دوبن نمزا رتهب مهانوا عضو

دوب هدش زمرق مشخزا مملا خرتخدو

درد تتسد نریم دعب ننکیم روج عمج ور اج همه اراکتمدخ مرادن یراک نونمم -:هن

. ظفاحادخ یدموا هک نونمم هنکن

تفر شاتسود هارمهو درک بل ریز یظفاحادخ یتیاضاران اب

دوب هدرک ما هتسخ ندنوم اپارس همه نیا مدوب هتسخ یلیخ مدش تحار ... شیخا

هدیشک متسد هک مباوخب رهظ گنل ات تحار متخت ور مرب مدیشکیم هشقن متشاد

دش...



؟؟ هتفرن تدای هک وتلوق تقاتا وت میرب ایب نتفر همه هگید بوخ :-

راداو ونم هک تشاد دوجو شادص وت یصاخزانو دوب رادشک یلیخ شنحل

منک کف دوبن مدوخ تسد ماراک مدوب جیگ ... مشب هدیشک شلا بند هب هتساوخاندرک

هشال تفریم اهباال هلپزا یتسساب تشاد دوب هتشاذگ ریثات نمور نوا یتسم

وبشو نباوخ تفگ هک مدیسرپ اه هچب درومرد شزا مدید هلپ هار ور وموناخ

یزیچ شنهذ وت راگنا شافرح رخا مینک تحارتسا تحارام ات هنومیم نوشرانک

یلو دیشکیم ومتسد اوآ نامز نیا وت اه هچب قاتا هبو دیدزد امزا وشاشچ هک دموا

مزاب مدروخیمن نوکت مرتم یلیم هی یتح ماجزا نم دیسریمن مهب شروز نوچ

هک دوب هدنوم هگید هلپ ات هدزونه داوخیم یچ موناخ منیبب ات مدش شهارمه

شنداتفا عنامو متفرگ مکحم وشرمک مدش هجوتم دوز یلیخ داد تسدزا وشلداعت

میشب نیمز شقن هگید رابدنچ قاتا ات تسین مولعم تسم موناخ نیا اب ریخن مدش

شلغبو متشاذگ شرمک ریز مه ور یکیو شوناز ریز ومتسد هی عیرس میمصت هیوت

درک هقلح مندرگ رود وشتسدو دیشک یفیفخ غیج میناهگانراک نیازا مدرک

دموارد شادص هک شمربب شقاتا هب متساوخ

منک... ینوطیش بشما ماوخیم نم وت قاتا -:هن...هن...

نم ارب تساوخیم هلغج نیا حاال ندزیم ادرم ور افرح نیا ال ومعم دوب هتفرگ مدنخ

رد تمحز هب مداد رییغت مدوخ قاتا فرط هب ومهار دمویم شدب یک هنک ینوطیش

شورزا متساوخ متشاذگ تخت یور مورا ور اوآ متسب ورد ماپ اب مدعب مدرکزاب ور

ریغ شراک نوچ دیشک شدوخ فرط هب ومقی هک منک ضوع وماسابل ات مشدنلب

دعب درک ندیسوب هب عورشو تشاذگ مابل ور وشابل یروف مداتفا شور دوب هرظنتم

میدروخیم تدش هب ومه یابل مدرک شیهارمهو مدموارد کشزا نم هظحل دنچ

مک سفن نومودره دادیم راشف شدوخ هب ومرسو دوب هدرب ورف ماهوم الی وشتسد

ثعاب یسفن مک هرخ باال میشب ادج مهزا میدوبن رضاح یلو میدوب هدروا

هتسم االن نوا متسنودیم نم مدرک ادج شزا ومدوخ یمک دش مهزا نومندشادج

تحاران مزا هنکمم هداتفا یقافتا هچ نومنیب همهفب ادرف هگا یلو همهفیمن یزیچو

هشب

وزیچ همه هک ادرف ینکیم راکیچ یراد یمهف یمنو یتسم االنوت مزیزع نیبب :-

؟؟؟ مقشع هشاب میباوخب مه رانک طقف راذب اه یشیم تحاران دایب تدای

... شاب دوز ... ماخوم ینوطیش ...نم ماخومون -:هن...



منوتبات مدرکزاب لماک ممنهاریپ یاه همکدو مدروآرد ومتک دوب هدش ممرگ

امرگ نیا تلع نوچ متسنودیم ممدوخ ونیه دوب هدیاف یب یلو منک کنخومدوخ

یا هطبار چیه هک دوب هام نیدنچ االن دوب هدش لا عف نمرد هک دوب یزاین سح

دشیم یچ حاال مدرک هبرجت اوآ اب هک یشخب تذل هطبار نوازادعب منوا متشادن

دوب یضار مه اوآ رابنیا هک توافت نیا اب مدرکیم هدنز ور هرطاخ نوا هرابود مبشما

دشیم ربارب دنچ شتذل اعطقو

رتمکو هرادرب میرحت نیازا تسد هشب ثعاب هنوتیم بشما تذل هرادن لا کشا

منم دروآرد لماک ومنهاریپ منک کف نیازا رتشیب تشاذن هدب باذع وشدوخونم

شابل ندروخ هب مدرک عورش مدیشک نییاپ وشسابل پیزو مدنودرگ شرب

یاه هنیس دوب هدیسر شرمک هب سابل مدروآرد وشسابل مورآ مورآ مروطنومه

دورو ومتذل عقوم نوا هتسرد دوب منودند ریز نوشزم مزونه دوب مولج شتخل

نیا هرابود متشادن تسود ناونع چیه االنهب یلو درب نیبزا موناخ هشال یناهگان

اوآ ضارتعا یادق دش ثعاب هک شورزا مدش دنلب عیرس نیمه یارب هتفویب قافتا

مدرب شاه هنیس تمس هب ومتسد شور متشگرب هرابودو مدرک لفق ورد هشب دنلب

هک تفگ زیگنا سوه یخا دش نداد راشف هب لیدبت مک مک ماشزاون مدرک نوشسملو

دوب منهد وت شنوبز مدیسوب ومه سیخو مدنوسر شابل هب ومبل درکرت یتوهش نم

متفر شندرگ غارسو مدرک لو وشبل دیشک یتذلا هاب هک متفرگ شزا یمورآزاگ

رتشیب منم یا کم تدش تشذگیم یچره مدزیم کمو مدیشکیم نوبز وشندرگ

هشیم دوبک نوشاج ادرف مدوب نئمطم هک یروج دشیم

تدم نیا وت دوب هدش رامخ تذلزا شاشچ مدادیم راشف متشم وت وشاه هنیس

هنیس اب هیفاک شندرک کیرحت باربو هساسح یلیخ شاه هنیس ور هک مدوب هدیمهف

یتوهش نم هک دق نومه متشاد تسود االن نمو هشب یتوهش دوز ات ینک یزاب شاه

هنیس میرببو تذل تیاهنودره مینوتب ات هشب هطبار نیا باتیب دق نومه منوا مدوب

نوشزا دش ثعاب هک مداد راشف مورا وشاه هنیس کون مدرک سیخ منوبزاب وشاه

وریش موراو متشادرب تخترانک یلسع یورزا یذغاک لا متسد هی هشب ریزارس ریش

شترش هب دوب هدرک عمج تذلزا وشدوخ مدیشکیم نوبز وشفانرود مدرک کاپ

هک منک زاب وشمکد متساوخ مدیسر مدوب هدروآد لماک وشسابل شلبق مدوب هدیسر

مرب شکیدزن هک درک هراشا مهب مدرک دنلب ومرس بجعتاب متسد ور تشاذگ وشتسد

ورزا وشتسد هعفد هی هک دروخ دنویپ مه هب هرابود نومابل مدرک وراک نیمه منم

درکیم هراپ ومتروش تشادو دوب هدش تسار توهشزا هک متلا ور تشاذگ راولش



پیز مشکب یها تذلزا نم دش ثعاب رابنیا هک داد ژش اسام یروج نومه یمک

ومتروش مدروآرد ومراولشو مدشدنلب شورزا دیشک نییاپ شمارآ اب ومراولش

ح مدروآ شرد لماک منمو دیشک نییاپ ونوا شوخ تشاذن هک مشکب نییاپ متساوخ

مدوب تخل لماک نم اال

؟؟؟ یشب تخل یاوخیمن وت متخل هک نم ال -:قان

شندب شندیلا م هب مدرک عورش منم شاجنوا ور تشاذگو تفرگ ومتسد دیدنخزاناب

مدیشک نییاپوشترش ندیلا م ینک دعب منم ... تخت ور داتفاو دش تسس ال ماک

مدروآ شرد شاپزاو

شمدید تخل مه هگید بش هی نم هتسرد هشاب دیفس دقنیا شندب دشیمن مرواب

منیبیم قیقد وشندب مراد هزات االن هدنومن مدای یدایز زیچ مدوب تسم نوچ یلو

هرابود یتقو تشاد یسکس هداعلا قوف یندب هرشحم مگب منوتیم هملک هی وتو

شور هرابود هنکیم هاگن ونم هرادو هرظتنم مدید متخادنا شاشچ هب وماگن

ابل نیا مردقچره نم مداتفا شابل نوج هب مزاب متخادن شور ومنزو یلو مدیباوخ

منک کفو دادیم یگنرف توت هزم شابل االنهک اصوصخم مدشیمن ریس مدروخیم ور

... هشاب شبل رژ رطاخب نیا

... مریگب شاربابل رژ نیازا هشاب مدای

دوب زاب همین تذلزا شامشچو دوب هدرب باال وشرس متفر شندرگ غارس هرابود

منم هک دیشک تذل رسزا یهآ مدادیم نوشراشف متشادو دوب شاه هنیس ور ماتسد

متشاذگ مدرب نییاپ شزاون اب مورآ ومتسد هی شزانو هوشعرپ یادصزا مدرب تذل

نیاو دوب هدش رتدنلب دیشکیم هک یاه ها هگید ... شمدیلا م مدرک شزان شاجنوا ور

م وش ال گنشق مدرک زاب متشگنا اتود اب وشاجنوا الی هربیم تذل یلیخ دادیم نوشن

مدرک شدراو وماتشگنازا یکی مورآ دوب زیل یباسحو دوب هدش سیخ تذلزا مدیلا

تفگ یخا هک

مرب تنوبرق مشب تادف مزیزع .... هغاد دقچ فوا .... هگنت ....هچ نننوووووج -:یا....

... یتاه وت هدقچ فوا .... هگنت مممموا ... متقشاع نم

دوب هدروآ ایند هب هچب اتود هتسرد دوب هطبار نتشادن رطاخب منیاو دوب گنت یلیخ

مورا ... دوب یلا ع نم یارب نیاو دوب هدشن داشگ ال صا دوب هدرک نیرازس نوچ یلو

ات مدرک ولج بقع مورآ مورآو شوت مدرک وماتشگنازا اتود رابنیاو مدروآرد ومتشگنا



وماتشگنا ات هس ات دوب تفلکو گرزب یلیخ نم تلآ دوب مک مزونه هتفویباج بوخ

دربیم تذل مشرانکرد یلو هراد درد دوب مولعم دش یمن اج متلآ مدرکیمن شلخاد

ولج بقع یمک دعب ... دوب هدش اج گنشق متشگنا درکیمن یضارتعا نومه یارب

شور هسوب هی لوا مدرک زاب مهزا وشاهاپ مدرب شاپ الی ومرس مدروآ شرد ندرک

تسرد فت هی نیمه یاربدادیمن فیک فت نودب یلو دوب سیخ هتسرد متشاذگ

نوبز وشاجک مدوبدلب ... شندروخ هب مدرک عورشو ... شاجوا الی متخادنا یباسح

هشب کیرحت یباسح ات منزب

گنشق ... مرب تنوبز نوبرق ... مممموا ...خا... رتدنت ...هرا... شروخب .... مممموا -:ها....

.. یییییا ... فوا .... مروخب

ملد ... دوب هدرک رتیرج نم هک درکیم نایب یرگ هوشعو هدیشک نحلا ب ورافرح نیا

هطبار لثم مهزاب هطبار نیا متشادن تسود یلو میشیب یکی مهاب رتدوز تساوخیم

یعقاو تذلو هسرب مساگرا هلحرم هب متشاد تسود هشاب کاندرد اوآ یارب نوملوا

... هشب داتعم نم اب هطبار نتشاد هب هک یروج هربب هطبار نیازا ور

شلخاد وماتشگنازا ات هس رابنیا مدرک شسیخ یباسحو مدروخ شارب هک بوخ

شاجنوا فارطا یگدیشکزا ونیاو ... دروخیم رج تشاد گنشق هک یروج مدرک

نیاو درکیمن سح تدش نوا هبودرد هک دوب قرغ تذل وت یروج ممهفب متسنوتیم

رانیاو مدروآ شرد درک زاب اج یباسح یتقو متشاد هگن ومتسد هدروخ هی دوب بوخ

هک سب مدرب شلخاد مورآ مورآ مدرک شمیظنت تسرد یتقو متفرگ تسد اب ومتلآ

هدروخ هی مدرک ورف هت ات یتقو درک سیخ مه ونم تلآ دوز دوب هدش سیخ

هک دیشکیم یا هدش لر تنک یاه غیج تذلزا ...اوآ هنکزاب اج ات متشاد هگن روجنومه

فصو لباق مدربیم هک ور یتذل ... شدایز تذلزا یکاه مهو دوب شدردزا یکاه مه

دوب هداتفا هرامش هب ماه سفن ... هدشدایز مندب وت نوخ نایرج مدرکیم سح .. دوبن

راشف یروج دادیم راشف ورانوا دوب شاه هنیسور شتسدو دوب هتفرگ زاگ وشابل اوآ

اب دوب گنت بجع بصم ال یلو هشیم دوبک نوشاج امتح مدوب نئمطم هک دادیم

دوب هدرکن زاب اج دایز مزاب مدوب هتشاد هگن تکرح یب ومتلآ هک دوب هقیقد 5 هی هکنیا

... مشب تادف .... منوج ... مممموا ... نکب دنت ....دنت شاب دوز یلتعم ارچ :-

دردزا مدرکیم ولجو بقع ومدوخ دنت دنت ندش ندرک زاباج لا یخیب اوآ فرح نیا اب

منم نکب دنت دنت تفگیم مزاب اما دوب یراج شمشچ هشوگزا کشا دیشکیم دایرف



منم شدعب هلصاف بوال دش اضرا مود راب یارب اوآ عبر هی دعب مدرکیم وراک نیمه

گرزب مارتخد ات تساوخیمن ملد متخیر تختور ومبا رخا هظحل ...اما مدش اضرا

... داوخیمن ونیا مه اوآ مدوب نئمطمو .... هشب رادراب اوآ ندشن

میدزیم سفن سفنو میدوب قرع سیخ نومودره مدیشک زارد تخت یور شرانک

.... مدرب تذل اعقاو

.... منوج ال یزدوگ :-

... مقشع ... مناج :-

... دیدنخ دنلب دنلب ... دیدنخ

.. نزب وتفرح بوخ ؟؟؟ یدنخیم ارچ :-

... منزب تادص متشاد تسود طقف ... طقف ... یچیه یه... :-

نوبرهم یروجنیا هشاب یتسم وت یروجنیا هشیمه اوآ شاک تسشن مبل ور یدنخبل

اوآ مراد تسود ... هیهاوخدوخ نیا منودیم یلو ... مراد شسود رتشیب منم هرت

هنک... ملوبقو هشخبب ونم یرایشوهوت

مرادن تیفرظ هگید ؟؟؟ مگب یچ شهب دایب شدای وبشما قافتا ادرف هگا حاال یاو

رکف منوتیم مه ادرف لکشم نیا درومرد منک بارخ ومیشوخ ماوخیمن لااالن یخیب

یرادیب وباوخ نیب راگنا شمدوب هتفرگ ملغب وت تفسو مدیخرچ اوآ فرط هب منک

دوب

..راد.. تسود ... ممموا .... منوج ال یزدوگ :-

هطبار نیا جرخ یدایز یورین منم درب شباوخ ملغب وتو هنک لماک تسنوتن وشفرح

... مدیباوخ تحار نم دوب هدرک م هتسخ یباسح ینومهم مفرط هیزاو مدوب هدرک

______________________________

(اوآ)



هنکن هدش یچ ...ا... متسنوتن هک مروخب نوکت متساوخ . ممموا ... مدوب هتسخ مزونه

؟؟ دش یچ بشید ... مدش جلف

راشف مخم هب یچره ؟؟ تساجک ال یزدوگ ؟؟ نتفر یک انومهم ؟؟ دش مومت یک ینومهم

وتسد راگنا ... دعب مشب دنلب ماجزا راذب لوا لا یخیب مدروین رطاخ هب ور یزیچ مدروآ

یاو ...یا دوب مولج هایس راوید ...هی مدرک زاب مورآ وماشچ ... ندوب هدرک لفق وماپ

هنم... قلح وت ارچ راوید

یادص هک مرس باال شمربب متساوخ مدرک دازآ ومتسد هرخ اتباال مدروخ نوکت دقنیا

ومفارطا متسنوت نمو تفر رانک مدید ولجزا هراوید منوا دعب مدینش دنلب یخا

ور منوا ... هنکیم راکیچ نم قاتا تس..وت ال یزدوگ تسین راوید هک نیا ...ا... منیبب

... دوب هدرک لغب ونم ارچ نم... تخت

.. هدب ونم باوج شاب دوز ؟؟؟ اه ؟؟ نم قاتا وت ینکیم راکیچ اجنیا -:وت...وت

؟؟؟ دایمن تدای یچیه ... اتسیندب یشکب مه یسفن -:هی

دوب یفرح رظتنم راگنا مابل هب دز لزو دیسرپ کش ابور هلمج نیا

وتزا متساوخیم دایمن مدای یچیه ال صا :هن متفگو متخادنا باال وماهوربا بجعتاب

؟؟ هداتفا یقافتا هچ بشید مسرپب

دز یدنخزوپو درک مخا دیشک یتحار سفن

مدیاب ینکیم یزابجل یتقو هگید هرا شاب وموناخ ههه ؟؟؟ هدش یچ یسرپیم نمزا :-

یوربا ندرک تسم وندروخ موناخ روخن بورشم متفگ تهب دقچ ... هشب یروطنیا

لک یدروآ بواال دش دب تلا ح مقاتا وت یتفر انومهم نتفر دعب وت هک یدرب بشید ونم

مدموا منک رادیب ور اراکتمدخ یبش فصن متسنوتیمن هک منم یدیشک دنگ هب ومقاتا

رتخد فففوا مور داتفا نیگنس زیچ هی هک دوب هدرب مباوخ ...ها...ها... مباوخب اجنیا

تلغب یروجنیا مدش روبجم مشاب نامارد وت یاه هبرضزا نوچ یباوخدب دقچ وت

.. نکن یا هگید رکف منک...

دمویمن مدای یچیه ؟؟؟ مدوب هدرک ور اراک نیا مامت نم ینعی مدرک هاگن شهب کش اب

تروش هک هرادن یچیه هک نیا مدیشوپ میباوخ سابل هچ فوا مدرک هاگن ماسابل هب

... مدنک هوک بشید راگنا تشاد درد ملد ریزو مرمک متشادن منیتوسو

هک منک ضوع ومسابل متساوخ

ح تسین رتهب ینودیم مورحو بورشم هک وت بوخ ؟؟ هیچ ینودیم ... ممموا ... نیبب :-



اه؟؟ ؟؟ ینکب مه یلسغ هی یدروخ االهک

راگنا ور هملمج هرخا ... هرادن لسغ هک ندروخ بورشم شدوخ ارب هگیم یچ نیا

مدوب هتفگ دنلب

ینکب یلسغ هی یدش سجن حاال تندب ور تخیر دروخ مهب تلا ح بوخ یلو -:هرا...

... تسین دب

مومح هی هب منکیم ساسحا ممدوخ منکیم لسغ مریم هشیمن هک یزیچ هگیم سار

تستفوک مندب مراد زاین یباسح

. مومح متفرو مشوپب ات متشادرب دمک وتزا سابل تسد هیو هلوح نیمه ارب

نوریب مدمواو مدیشوپ ومسابل ومدرک کشخ ومدوخو متفرگ هتعاس مین شود هی

یارب دوبن رید مدایزدوب 10:30 تعاس مدرک هاگن تعاس هب دوب ما هنسرگ یلیخ

متشادن وشندرک کشخ هلصوح مدرک لو سیخ روجنومه وماهوم هناحبص ندروخ

مشاسابلو دوب سیخ شاهوم دوب زیمرس مه ال یزدوگ هنوخزپشاوت نییاپ متفر

دوب هدرک ضوع

؟؟؟ یدرک لسغ :-

وشاراک دش خرس تلا جخزا شفرح ندینش اب دوب زیم ندیچ لوغشم موناخ هشال

تشپ متسشنو مدیشک بقع ور یلدنص دش جراخ هنوخزپشازاو داد ماجنا رتدنت

زیم

ال هشزا لقادح لا یخیب هک ونم ؟؟؟ ینزیم یفرح نیچمه یشکیمن تلا جخ -:وت

شدوخ شیپ یگیمن تقو هی دش خرس تلا جخزا هراچیب نز شکب تلا جخ موناخ

؟؟ هنکیم روجان یارکف

دز یزیما تنطیش دنخبل

هنودیمن هک نوا میرهوشو نز اتود ام هرخ باال هیعیبط زیچ هی نیا هنکب راذب بوخ :-

تسین یزیچ ام نیب



یفرح هگید درک مرگ شناحبص ندروخ هب وشرس هک متفر شهب یا هرغ مشچ

متفراه هچب قاتا هب هناحبص ندروخ دعب دشن لدبودر نومنیب

ندروخیم ریش دیاب ....اما مشب نوشادف ندوب باوخ اه هتشرف لثم نم یازیزع یهلا

دیاب منکیم نوشرادیب مدوخ ندشن رادیب هگید تعاس هی ات هگا نک شلو

... نروخبریش

دنلب اتود نیا تسین رارق راگنا ...هن مدنورذگ نویزولت ندید هب ور تعاس کی دودح

مفرط هب تشاد لغب هب هچب هک مدید وموناخ هشال مشب دنلب ماجزا متساوخ ات نشب

دمویم

؟؟؟ دیدیمن ریش شهب هدش رادیب هچب ناج... موناخ :-

... نوج هشال شرایب ارچ :-

مشب شادف یهلا تساسیآ مدیمهف شیلسع یاشچزا تشاذگ ملغب وت ور هچب یتقو

باال ومسابل دوب شنشگ یباسح دزیم کم مکحمو دوب هتشاذگ شنهد وت وشتسد

هگید انیا ...ا... مدش ماه هنیس باالی یگدرم نوخ هجوتم هک مدب ریش شهب ات مداد

...اما هتسد یاج مدید مدرک تقد بوخ یتقو ... هدش یروجنیا ارچ ؟؟ هیچ یاج

...نم همدوخ هتسد یاج هک انیا هدب مگرم ادخ یاو ... ندوب کیچوک اتسد ؟؟ یک تسد

ح وت مدرک وراکنیا بشید منک کف ؟؟؟ مدرک مدوخاب وراکنیا ارچ هخا ؟؟؟ مدرک راکیچ

هچ شدوخ شیپ مداد ماجنا وراکنیا هدید ال یزدوگ ینعی یاو مدوبن مدوخ لا

هدرکن هک یارکف

دش دنلب دایرفوداد یادص هک مدوب ارکف نیمه وت

امنرسپ رتخد نیازا منوا ؟؟؟ هچب ؟؟؟ یدرک وراه راکنیا ارچ وت ؟؟؟ رخ هرسپ هخا :-

وت نتفگیمن بشید ینومهمزا مهب ماسوساج هگا اهاطدمحم ترس وت کاخ ینعی

نوا ... هدوب انز دیدرک امش هک یراک منک ترس وت کاخ هخا یگب مهب یتشادن دصق

... زمورح هک انوا ؟؟ یراد رتخد اتود هطبار نوا زا وت تقو

هب مراذیمن هگید یلو دیدرک نیهوت مهب دیتساوخ یچره گرزب موناخ هگید هسب :-

؟؟؟ مدوب مینوناقو یعرش نز اب ...نم نتسین نوچ هدازمورح یگب مارتخد

ور هزاجا نیا وت هب یک ؟؟؟ یک ؟؟ یدرک جاودزا تفلک هرتخد نوا اب وت ینعی ؟؟؟ تنز :-

؟؟؟ یدرک جاودزا شاهاب یباسح هچور ال صا ؟؟؟ اه داد



موناخ ... مدوب شگرزبردام اب اهاطدمحم یاوعد دهاشو مدنوسر نکلا هبب ومدوخ

هک یجاودزا هیضقو دش اهاطدمحم ونم ییانشا ثعاب نوا اب فداصت هک یگرزب

هتقیقح شافرح مامت هگیم هک مراد یسح هی یلو منودیمن شزا یچیه نمو هزار

... نوشکوکشم گرمو ردامو ردپ هتشذگ هب هشیم طوبرم زار نیاو

منودیمو ... منومب تیلهاج نیا وت دبا ات هک مراذیمنو ... مرایمردرس زار نیازا هرخ باال

هیو هزار نیا هراک لصا مدینش اهاطدمحم اب وشملا کم راب دنچ هک یزومرم نز نوا

نوا هب هسریم ارجام نیارس

هک نم یارب دیدوب هرهم هی امش هکنیازا لفاغ دینزب لوگ ونم دیتساوخ امش ... هههه :-

20سلا هک مینز نومه هون نم هشاب یچره دینکب نم یگدنز دراو نوتدوخ ور اوآ

هک نوتدای دش یگدنز ات هس ندش بارخ ثعاب هک دیشک ور یا هشقن نوا شیپ

یدرک هابت ونوشیگدنز هک ور یاسک قح ماوخیم حواال مامش هدوخ هون نم هتفرن

... مریگب تزا

؟؟ دیرپ گرزب موناخ هرهچزا گنر

مهم مماربو یگیم یچ یراد وت منودیمن نم ؟؟ ینزیم فرح ارجام مادکزا -:وت....وت...

؟؟؟ هیچ هیضق هک تسین

... نکب تساوخ تلد هک یراکره میریم نم ال صا

هشب جراخ طایحرا هک تشگرب فرح نیازادعب

یهاوخدوخاب وت ؟؟؟ ینک رارف ینوتیم یک ات یلو هار نیرتهب االن نیا دینک رارف -:هرا

نمردپ ینعی ترسپ یگدنز هب یتحو یدرک بارخ ور هداوناخ ات هس یگدنز تدوخ

اب ومرمع مامت نم یدش ثعابوت ردام یتشاذگ وتدوخ مسا تقونوا یدرکن محر مه

مدا هی هدشو هترفنو هنیکزارپ هک یا هدقع مدا هی هب مشب لیدبتو منورذگب ترسح

زیچ هی رطاخب نوتزا یلو ... مدرک بارخور یاه یگدنز هتساوخان منم رگ ماقتنا

مراد هچب اتود شزا هک یسک ... یدرک نم یگدنز دراو ور اوآ نوتهابتشااب هک منونمم

ور افرح نیاو یدمویمن اجنیا هب زورما هگا ... مرذگب ممنوجزا شرطاخب مرضاحو

تزورما یافرحو اراک اب یلو مدشیم تلا یخ یبو مدیشکیم ماقتنازا تسد یدزیمن

یتسین ششخب القی هک یدرک تباث مهب

مرکف زونه نم یلو تفرو تشاذگ گرزب موناخ اهاطدمحم یافرح ندش مومتدعب

... مدموا مدوخ هب اسیآ هیرگ اب هک دوب ال یزدوگ یافرح لوغشم



وت ومتسار هنیسو متشگرب سنلا هب هرابود مدب ریش شهب تفر مدای مزیزع یهلا

موناخ ال هشدرب شباوخ هرابودو دروخ وشریش قایتشا اب منوا متشاذگ شنهد

نیمه هب دروخیم ریش دیاب یلو هدشن رادیب زونه نیلیآ تفگ مهب شقاتا هب شدرب

نیلیآ اب موناخ هشال هقیقد دنچدعب دشیم رادیب دیاب هنک شرادیب متفگ رطاخ

یادصزا نیاو تسین یضار ال صا ندش رادیب نیازا نیلیا هک دوب مولعم تشگرب

... دوب ادیپ شاه هیرگ

مرب تنوبرق ایب ؟؟؟ ینکیم هیرگ ارچ منیلیآ مشب تادف .... وشنامام زیزع نم هب هدب :-

. باوخب یتساوخ ردقچره دعب روخب وتریش

توکس ردو دوب هدش تکاس نیلیآ هک یروج متفگیم هنوگ هچب نحل اب ور انیا همه

درکیم هاگن نم هب

ییاباب تنوج شون ؟؟؟ هروخب هب هب داوخیم مموا ؟؟؟ هروطچ شیاباب زیزع هب -:هب

.. یشب گرزب دوز دوز دیاب هک روخب

هک دوب مک اج هگم ورپ هچب ... تسشن لبم یور نم رانک شفرح ندش مومت اب

مدرک شاگن مخا اب یچره تفریمن مه ورزا ورپ هچب نم... لدرو تسشندموا

نیا تسدزا منودیمن نم هخا دوب هدز لز ماشچ وت تنطیش اب منوا یچیه هب یچیه

.واال.. مربب هانپ یک الهب یزدوگ

رانک متسشن هک دوب مک اج هک یگب یاوخیم هگا ؟؟ ینکیم هاگن یروجنیا ارچ هیچ :-

منیبب وشندروخ ریش ات یاباب زیزع رانک متسشن نم نکن شوخ وتلد مگب دیاب وت

... هدب ریش شهب تدوخ ایب ینیبب یراد تسود دایز ینیبب وت مرادن تسود نم یلو :-

وت هشاب یچره هدب ریش شهب نوا ات مریگیم هگید نز هی میریم هیراک -:هچ

نومه هب هرتهب یرادن ونم یاه هچب هب نداد ریش تقایلو یا هنوخ نیا راکتمدخ

... یسرب تیتفلک

لر تنک وممشخ هدنوخروک یلو هرایبرد ونم سره ات هنزیم ورافرح نیا متسنودیم

... همهفن یزیچ ات مدرک

هک ینک جاودزا یکی اب تروص نوارد نکب وراکنیا امتح ... ینکیم یراک بوخ :-

وت یچ تقونوا هدب وت یاه هچب هب هک هشاب هتشادریش ات هشاب هتشاد هچب شدوخ

؟؟؟ هن هبوخ یلیخ نیا یشیم ردپ هرابود



میاق دنخزوپ نوا تشپ وشسره هنوتب اتدز یدنخزوپ شدعب یلو درک بجعت لوا

یلو هتفرگ شسره نم فرح نیازا میباسح هتخوس متسنودیم هک نم یلو هنک

سپ هک هریگیم شیپ تسد هراد هدب نوشن مهب وشسره هنوتیمنو هرورغم نوچ

... هتفوین

میدوب هریخ مه یامشچ وت روجنیمه یمک مریمن ورزا هک دید درک هاگن مهب یمک

نیا مدرکیم سح مدرکیمن شکرد ال صا هک دوب هداد تسد مهب یسح یگریخ نیازا

هکنیا رطاخب بشید تفگ نوا هگید ...هرا مدید یلیخ کیدزنزا بشید ور اشچ

مولعم مدوبن مدوخ لا حوت هک منم هشاب مرانک شمه هدش روبجم منکن یراکبارخ

ششیپ ملدزار ات مدرکن یا هگید راک هبوخزاب حاال مدرک هاگن شاشچ هب دقچ تسین

دز قرب تنطیشزا شاشچ .... هشب شاف

؟؟؟ هن شهب یدیمن ریش نم یولج :-

... متخادنا باال مهرس تشپ راب دنچ هن یانعم هب وماهوربا

ور هچب مشتسد هی اب دروآرد مسابل ریززا وم هنیسو درک زارد وشتسد تکرح هی وت

ندروخ هب درک عورش اهتشا اب منوا متشاذگ شنهد وت ومنیس دوب هتشاد هگن

شهب یکچوک راشف دوب شتشم وت ما هنیس وم هنبس درکیمن ملو رگ هدافتساءوس

.. مگب یخا دش ثعاب هک دیچیپ منیس وت یاسرف تقاطدرد هک درک دراو

درک هاگن ماشچ هب

؟؟؟ هدش یچ :-

راک راگنا هدش هدرم نوخ ارچ منودیمن هراد درد رگ... هدافتساءوس ومنیس نک -:لو

.. مدرک وراکنیا یک دایمن مدای یلو ... هدوب مدوخ

هک هداتفا یقافتا هچ هگم هکوکشم هیضق نیا ؟؟؟ دیرپ ال یزدوگ گنر مدرک سح

اوآ هدش یچ ممهفن هگا ...نم مرایبرد ور هیضق نیا یوتو هت دیاب ؟؟؟ هنکیم یروجنیا

دش جراخ نلا سزاو دش دنلب شاج ا درک لو وم هنیس ... متسین

هنودیم ادخ طقف ور هشگرم هچ نیا ... هنیبب نیلیآ ندروخ ریش تساوخیمن هگم او...

اه هچب نیا منودیمن نم هخا دیباوخ منیااسیآ لثمو دش مومت شندروخ ریش یتقو

هگید هن یلو اه متسه ولا باوخ منم هتبلا ... نتسه ولا باوخ دقنیا هک نتفر یک هب

هههه نتفر ال یزدوگ نیا هب امتح ... دقنیا



______________________________

ابش هیچ ریگرد منودیمن یلو هریگرد یلیخ ال یزدوگرذگیم ینومهمزا هتفه هی زورما

هنکیم هاگن نم هب ینارگن اب هظحلدنچره هک منک سح منوتیم گنشق ماشزیمرس

هتخادنا سرت هب مه ونم هک یروج

هدیم مهب برساال باوج هدش یچ مسرپیم شزا هعفدره

ممهفب شیبصع تاتکرحزا منوتیم ونیا هنارگن یلیخ هتفرن راکرس زورما

؟؟؟ هتچ یگیمن نم هب ارچ هخا :-

یلو یشاب نارگن داوخیمن ...وت منکیم لح ویچ همه ... مدوخ ... تسین یمهم زیچ :-

؟؟؟ اه یرن نوریب هنوخزا نم هزاجا نودب ال صا هشاب تدای ونیا

... دروخ گنز شنفلت هک هگب یزیچ مزاب تساوخیم

دوب اجک نوتساوح امش .... هنکمم یزیچ نیچمه روطچ هخا ؟؟... دش یچ .... وووولا :-

... مایب ات شاب اجنومه ... هشاب ... هشاب ؟؟؟ اقمحا هخا

هخا دموا شنیشام یادص مه یتدم دعب دش جراخ نلا سزاو درک عطق مشخاب ونفلت

هگب داوخیمن هک هداتفا یقافتا هچ

هک هتعاس کی ؟؟؟االن هتفوین یقافتا شارب دوب یبصع یلیخ مراد یدب هروشلد هی

هک متفریم هار سنلا یوت یبصع متشاد هشیم رتشیب رتشیب هراد نم هروشلدو هتفر

... دروخ گنز هنوخ نفلت

-:ولا...

؟؟ اوآ موناخ -:سالم

؟؟ امش متسه مدوخ -:هلب

نفلت هرامش ...نم اجنیا شندروآ ندرک فداصت ییاقا ... منزیم گنز ناتسرامیب زا -:نم

... متشادرب شیشوگزا ور امش هنوخ

هنزب فرح رتشیب متشاذن

؟؟؟ ناتسرامیب مودک :-



..........:-

.. مایم االن -:هلب

ال صا مدوب نارگن هک سب منک... ضوع ومسابل ات متفرو مدرک عطق ور یشوگ

مساو هنوخ هب هدز گنز روطچ هک مدرکن کف ال صا منکیم راکیچ مراد مدیمهفیمن

... هنودیم ونم

مبازع ثعاب هک مشن ور هبور یقیاقح اتاب مدادیم شوگ ال یزدوگ فرح هب شاک یا

... مدنومیم یقاب یکیراترد دبا ات شاک ...یا هشب

نوا یناتسرامیب مدرک هاگن یچره ... مدش هدایپو مدرک باسح ور یسکات لوپ

هب ور دوب هتفگ درم نوا هک ور یسردآ هگید راب مدموا هابتشا هنکن مدیدن فارطا

مفارطا هب متشاد ناتسرامیب وک سپ بوخ اما هتسرد هک سردا ... هتسرد مدروآ دای

متساوخ تفرگ رارق منهد یولج یتسد هک متشگیم ناتسرامیب لا بندو مدرکیم هاگن

دادیم یدب یوب دوب منهد یولج یلا متسد درک لفق تشپزا وماتسد هک مروخب نوکت

.... مداتفاو مدش حلا یب هک دوب هدیسرن یموس هب ماسفنزونه

______________________________

( صخش موس )

؟؟؟ شیدروآ :-

... موناخ -:هلب

؟؟ نوتدیدن هک یسک ... هبوخ :-

.. تحار نوتلا یخ امش دوب مساوح موناخ -:هن

گنز ماوخیم رایب مارب منفلت نوا ... یلدنص هب شدنببو قاتا نوا وت شربب ... هبوخ :-

یسک هک همهفب ونیا دیاب حاال... هنک راکیچ داوخیم منیبب ... گنرز یاقا نیا هب منزب

متاروتسدزا مدرک شاهر شدوخ حلا هب هتقودنچ ... هتفویبرد اسرهم اب هنوتیمن



.. مدیم نوشن شهب ...حاال هنکیم یچیپرس

مسامت رظتنمو دوب هدش شنز ندوبن هجوتم راگنا مدز گنز شهبو متفرگ ور یشوگ

تشادرب ور یشوگ قوب کی اب هک دوب

هتشادن یراک شاهاب منکیم شهاوخ ... اسرهم ... ووولا ... ووولا :-

مینزیم فرح مهاب مایم مدوخ نک لو ونوا سپ منم تلکشم ...وت شیدرباجک ... شاب

. نکیم شهاوخ

راذن تاپریز ونم فرح متفگ تهبدقچ افرح نیا یارب هرید ...االن هگید ....هن هههه :-

حاال هشاب شرهوش هدیم شیسنج راذآ هک یسکو منک فطل رتخد نیا هب متساوخ

تقو چیه دوب رارق منکیم ادیپ راک نیا ماجنا یارب ور یسک هی مدوخ هروطنیا هک

یب تقی ال یب هرسپ هک اعقاو یراد شزا هچب اتود حاالوت یشرهوش وت هک همهفن

... هضرع

هب یلیخ نم یلو یدادن ماجنا نم لا بقرد وتفیاضو مرابکی یتح وت ادخ ور -:وت

مارب یلیخ ناوات نیا مداد شوگ مبلق فرح هب ورابنیا طقف مداد شوگ تفرح

... هنیگنس

تقو جیه هگید ؟؟؟ لا وسریز یربیم ونم هک هدیسر ییاج هب تراک حاال وش هفخ :-

... ینببیمن ورتخد نیا گنر

یلیخ شارب ینامرفان نیا درک ترپ راوید تمس هب ونواو درک عطق مشخ اب ور نفلت

ور درکیم تعاطا شزا روز نودبو ارچو نوچ یب هک یسک اهنت حاال دش مومت نورگ

.. شردپ ردام رطاخ هب تشاد هک ور یبوخ یگدنزو داد تسدزا رتخد نیا رطاخ هب

... هنوا تبون هگید حاال

... رغصا ... رغصا :-

... موناج -:هلب

.. دوز ... اجنیا شیرایم طال تسد میحر لا بند یریمدوز :-

.. مریم ...االن موناخ مشچ :-

دش... لیدبت یناطیش یا هدنخ هب لیدبت مک مکو تسشن شبل یور یناطیش یدنخبل

______________________________



( اهاطدمحم )

نم نک مکمک ادخ یاو ... شتدرباجک هخا ... دوب هدش زمرق دایز یباوخیبزا مامشچ

هنم ریصقت شمه ... نراد زاین شهب مماه هچب اتود نم ریغ حاالهب مریمیم اوآ نودب

یارب ونوا مدوخ قمحا ...نم هشب فیثک یزاب نیا دراو اوآ متشاذیمن لوا نومهزا هگا

مدوخ متساوخیم طقف منامز نوا یلو ... مداد داهنشیپ اسرهم هب ماقتنا نتفرگ

نیرفن ترامع نیا وت وراه هدنخ نوا متساوخیم لصارد یلو ... مشاب شرگ هجنکش

نیرفن ترامع نیا منومن ترامع نیا وت تفگ گرزب موناخ دقچ ... مشاب هتشاد هدش

اسرهمزا شترفن یاپ هب وشفرح نیاو مدرک یزابجل قمحا هنم یلو تسدش

.... متقامحو نم هب تنعل ...یا متشاذگ

منک ادیپ شزا یدر نیرتکچوک متسنوتن نمو ... هرذگیم زور نوازا هتفه االنهی

نوا زونه یلو مرب سیلپ شیپو مشب مرورغ لا یخیب مگیم مدوخ هب اتقو یضعب

منکن هابتشا هرابود زگره هکنیا مدرکن شومارف ور مداد مدوخ هب هک ور یلوق

... مراپسن سیلپ هب ومراکو

ننک ادیپ ومزیزع یاوآ ننوتبو نشب قفوم رابنیا دیاش مروبجم اوآ رطاخب االن یلو

نوشهب متسنوت روز هب نروخیمن ور کشخ ریش ننکیم یرارقیب یلیخ اه هچب

... نشیمنریس لماکو نا هنسرگ منودیم مزونه یلو مدبواگ ریش رابدنچ

وشدوجو مامت هک رورش نز نوازا روطچ نم هخا هدیمن ومانفلت باوج هگید اسرهم

تنعل ... مدرکدامتعا نز نیا هب هک نم هب تنعل ... مراد یراظتنا نیچمه هتفرگ ترفن

میمیدق رای هرامش لا بند میشوگ وت منک فلت وتقو نیازارتشیب منوتیمن هگید نم... هب

... مدرک شادیپ نتشگ یمکدعب متشگ

-:ولا..

؟؟؟ یبوخ ... ممموا -:سالم...

قیفر ییاجک راگزور درمان ییاجک یدز گنز مهب وت هک هشب مرواب ینعی ادخ یاو :-

؟؟ یدرک امزا یدای بجع هچ هار همین

.. مراد زاین تهب االن یلو مفساتم اعقاو نم دادرهم نیبب :-

وت... هنرگو یراد زاین نومهب ؟؟؟ یدرک ارقف ریقف امزا یدای هک هدش یچ وگب سپ -:اها



شاهاب مراد حواالهک همروبص گنسو تسود اهنت دادرهم دوب جراخ ملمحتزا هگید

ثعاب هک دش دنلب مقه قه یادص منک... لر تنک ومدوخ منوتیمن هگید منزیم فرح

هچیپب مشوگ وت شنارگن یادصو هشب عطق دادرهم یاه فرح دش

یقافتا هچ ؟؟ ینکیم هیرگ ارچ ؟؟ رسپ هدش یچ ؟؟ اهاطدمحم -:ولا...ولا..

؟؟ هنکیم هیرگ هدنگدرم ... شکب تلا جخ ... نکن هیرگ یتنعل وگب شاب دوز ؟؟د... هداتفا

هتخاس یراک راب نیمود یارب قمحا هنم تسدزا ؟؟ منک راکیچ منکن هیرگ ههه... :-

... دادرهم مدیم تسدزا مراد ومیگدنز مومت ... تسین

؟؟؟ ینکیم منارگن یراد هداتفا یقافتا هچ نزب فرح تسرد ... وگب یزیچ -:هی

وروت ... مریمیم اوآ نودب نک....نم شادیپ مارب ادخ وروت ... ندیدزود ور -:اوآ...اوآ

رابنیا ؟؟؟ ینکیم شادیپ مارب ... نشیم ردام یب نراد ماه هچب ... نکب یراک ادخ...هی

؟؟؟ هن هگم ینکیمن مدیماان

نم ات ینکیم فیرعت ماربوزیچ همه ماجنوا هگید تعاس مین ات نم هشیمن یروجنیا :-

. منکب تارب منوتیم راکیچ منیبب

. تسین بوخ ایب...حملا دوز طقف هشاب :-

______________________________

دادرهم اب ندز فرح لقادح مدوب هدش کبس اعقاو دادیم ژ اسام مورا وماه هنوش

مارب تشادو تیزم نیا

یقافتا هچ ؟؟ ینکیم هیرگ ارچ ؟؟ رسپ هدش یچ ؟؟ اهاطدمحم -:ولا...ولا..

؟؟ هنکیم هیرگ هدنگدرم ... شکب تلا جخ ... نکن هیرگ یتنعل وگب شاب دوز ؟؟د... هداتفا

هتخاس یراک راب نیمود یارب قمحا هنم تسدزا ؟؟ منک راکیچ منکن هیرگ ههه... :-

... دادرهم مدیم تسدزا مراد ومیگدنز مومت ... تسین

؟؟؟ ینکیم منارگن یراد هداتفا یقافتا هچ نزب فرح تسرد ... وگب یزیچ -:هی

وروت ... مریمیم اوآ نودب نک....نم شادیپ مارب ادخ وروت ... ندیدزود ور -:اوآ...اوآ

رابنیا ؟؟؟ ینکیم شادیپ مارب ... نشیم ردام یب نراد ماه هچب ... نکب یراک ادخ...هی

؟؟؟ هن هگم ینکیمن مدیماان



نم ات ینکیم فیرعت ماربوزیچ همه ماجنوا هگید تعاس مین ات نم هشیمن یروجنیا :-

. منکب تارب منوتیم راکیچ منیبب

. تسین بوخ ایب...حملا دوز طقف هشاب :-

______________________________

دادرهم اب ندز فرح لقادح مدوب هدش کبس اعقاو دادیم ژ اسام مورا وماه هنوش

مارب تشادو تیزم نیا

نوا ؟؟ یدرکن دامتعا ام هب هگید راب هی ارچ ؟؟؟ یدرک وت هک دوب یراک هچ نیا هخا :-

اال یدرکیم ربص هگید تعاس هی هگا هنرگو دش روطنوا هک دوب تدوخزا هابتشا مراب

بیسآ وت طقف هک ینیبیم یدوب ربخاب نم الهق عزا هکوت دوب ترانک نوا ن

فرح هب متسین رضاح یلو مشیم ریپ مراد ینبیم ... مدروخن هبرض مک منم ؟؟ یدیدن

رابنیا یلو تس هزات زونه شنداد تسدزا درد نوچ مریگب نزو مدب شوگ مردام

هی یلو هدیم لوق تهب هتخوسلد قشاع هی ونیا یشچب مه وت ودرد نیا مراذیمن

شوگ مفرح هب نکن ارجام نیا یطاق وتدوخو نک دامتعا مهب مراد تزا یشهاوخ

؟؟؟ یدیم

هب ...نم مریمیم اوآ نودب نم نکن مدیماان دنگوس حور هب ور وت یلو .... مموهوا :-

... نکیچوک یلیخ ندش میتی یارب زونه ماه هچب کرد

مبلق هت هک یروج متفرگ شمارآ شهاگنزا ... تشاذگ مه یور شمارآاب وشامشچ

هدیم تاجن ومیگدنز یاوآ ونم یاوآ هک متشاد نامیا شهب

عورش وشاراک دعب هب زور نوازا هرذگیم زورود مدرک تبحص دادرهماب هک یزورزا

همرانک اوآ هگید زور هیات اتیاهن هنک دامتعا شهب هگیم طقف هگیمن یزیچ نم هب هدرک

.... منکیم یرامش هظحل ، هظحل نوا یارب مراد نمو

مدموا نوریب رکفزا نفلت یادصاب

؟؟؟ دیدرک ادیپ ور اوآ ؟؟ ربخ هچدادرهم .. ووولا :-

مراد دب ربخ هیو بوخ ربخ هی ...نم بوخ ... ناجدمحم شاب مورآ مگیم .... مممموا :-

؟؟؟ مگب ومودک لوا ... تارب



... مقلحوت دایم مبلق هراد دادرهم شاب دوز ... هدب وبوخ ربخ لوا ؟؟؟ دب ربخ :-

... میدرک ادیپ وراوآ ام بوخ شاب مورا ... هشاب :-

... مدینشن ور یچیه هگید یلا حشوخزا

... یدنودرگرب مهب ونم یاوآ ...وت مترکون ایادخ ... ترکش ایادخ

... منوسریم ومدوخ االن هدب سردا مهب :-

؟؟ متفگ یچ یدیمهف دمحم نیبب :-

... هدن شتفل مدقنیا هدب سردا طقف مدیمهف -:هرا...

..........:-

... مداتفا هار اسابل نومهاب متشادرب ونیشام چیئوس یروف

دیاش ؟؟ یچ یارب ناتسرامیب هخا ؟؟؟ دش درگ بجعتزا ماشچ مدیسر سردآ هب یتقو

یلو مدموا تسرد هن مدرک هاگن وسردا هرابود ... هنیمه هرا مدموا هابتشا وسردآ

؟؟؟ ارچ هخا ... هداد وناتسرامیب سردآ مهب ارچ دادرهم

رودزا شسابل نوا اب دادرهم ؟؟ ناتسرامیب لخاد متفر مدش هدایپ نیشامزا یروف

مدش کیدزن شهب دوب نییاپ شرس دوب هداد هیکت راوید ...هب دوب صخشم

؟؟؟ دادرهم :-

هداتفا یقافتا هچ ینعی دوب نوخ هساک لثم شامشچ دروا باال مادصاب وشرس

... شارب

یقافتا هچ ؟؟ یداد مهب ور اجنیا سردا ارچ ؟؟؟ تساجک اوآ دادرهم هدش یچ :-

.... منکیم هتکس مراد وگب شابدوز یتنعل ...د.. هداتفا

... مدادیم شنوکت متشادو مدوب هتفرگ متسد وت وش هقی

دموا نییاپ شاشچزا کشا هرطق هی

شخبب ونم .... مدرک تدیماان مزاب قمحا هنم شخبب ونم .... شداد مفساتم :-

؟؟؟ تسدنمرش دادرهم هکاالن هداتفا یقافتا هچ هگم ؟؟ شمشخبب دیاب ارچ



هراد دادرهم .... یلو هگیمن غورد مهب مسح منئمطم نم هداتفوین اوآ یارب یقافتا هن....

؟؟؟ هگیم یچ االن

ادخ هب تدیما یونشیم ومفرح ؟؟؟ نک هاگن نم هب شاداد شاب مورآ .... ناجدمحم :-

... هنومب هدنز هراد ناکما نتفگ ارتکد هشاب

؟؟؟ شدوخ یارب هگیم یچ هراد دادرهم ... هراد یلکشم هچ هگم هنومب هدنز یچ ینعی

هچ وگ غورد درمان یدروخن مسق دنگوس حور هب وت هگم دادرهم تساجک -:اوآ...اوآ

؟؟؟ هداتفا نم یاوآ یارب یقافتا

؟؟؟ اه ؟؟؟ تساجک نم یاوآ وگب شاب دوز ... قیفران درمان ماوتاب ... وگب شاب دوز

بوخ ال صا شتیعضو نگیم ارتکد وی یس یس وت ...اوآ اهاطدمحم شاب مورا :-

یلو تسین ادیپ شرهچ ال صا دوب هتخوس یلیخ میدرک شادیپ ام یتقو ... تسین

دوباوآ نوا .... هشدوخ میدیمهف شکرادمواسابلو ... یداد وت هک یتاصخشم یورزا

هقطنم نومه یاه ییاتسور نارهت فارطا هرد هی وت نتخوس لا حرد نیشام هیوت

... ینک اعد دیاب االن طقف ... شاداد شاب مورا نداد الع طا ام هبو ندرک شادیپ

یارب دیاب قافتا نیا ارچ هخا ... متسشنو مدروخرس راوید رانک ... مدیمهفن یچیه هگید

؟؟ هتفویب نم هانگیب یاوآ

هدنک یلیخ شیدوبهب تسامک وت هکنیا رطاخب امک وت زونه اوا هرذگیم هام کی االن

هنوخ هک تعاس کی دعب هامکی نیا همه لثم مزاب تسین صخشم شتروص زونه

راوید هبو متسشن وی یس یارد تشپ ناتسرامیب وت هرابود مدزرساه هچب هبو متفر

هک ور یبشود نوا منوتیمن منکیم رورم ومراد اوآزا هک یتارطاخ مراد مدش هریخ

هنزیم روز یلیخ تساه هچب بظاوم موناخ هشال منک کاپ منهذزا ور هدوب مرانکرد

هدیمن فافک دنچره هدیم واگ ریش نوشهب روز هب نشاب هتشادن یدوبمک اه هچب ات

هدرم ش هچب هک ونوش ال یمافزا یکی ات هداد داهنشیپ رابدنچ مهب ننشگ اتقو رتشیبو

یارتخد هدب ریش نوشهب اوآزج یسک ماوخیمن نم یلو هدب ریش مارتخد هب ات هرایب

... نروخب ونوشردام ریش دیاب طقف نم

هچ هرابود تسین مولعم مدش اراتسرپ یوهایه هجوتم مدرک دنلب ومرس یتقو

نریم وی یس یا تمس هب هلجعاب مدید هک دشرتشیب یتقو مبجعت هداتفا یفافتا

هگید ...هن هداتفا یقافتا اوآ یارب هنکن ... مدش دنلب ماجزا عیرس دیرپ مرهچزا گنر



... هرتشیب یلیخ ملمحتزا مشنیمه منک... لمحت ور یا هگید قافتا منوتیمن
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دوب هداتسیا مولجدیماان رتکد هک مدموارد کوشزا یتقو

.... مریمیم نوا نودب نم...نم... هنکب نماب وراکنیا هنوتیمن نوا .... هرادن ناکما نیا هن

ینکیمن نماب وراکنیا ...وت ایادخ دش..... یراج ماه هنوگ ور ماکشا

نتشاد معط متساوخیم هزات ...نم مدرک یگدنز هداوناخ نودب سلا همهنیا نم

درم هتفگ یک هرادن ناکما ... نیا .. نیا اوا... مقشعو مارتخد رانک مشچب ور هداوناخ

هچ مارتخد ادخ یاو منک... یلا خ یروج هچ ور مغ همه نیا سپ هخا هنکیمن هیرگ

... ندش میتی دوز

هب ملد مدوخ هک یروجدش دنلب مجز یادصو مداتفا نیمز ور ونازاب ..... اااااادددددخ

یورزا یرسو دشیم عمج شاشچوت کشا دشیم در سکره ... تخوسیم مدوخ حملا

... هدب نیکست ومدرد تسنوتیمنزیچ چیه یلو دادیم نوکت فسات

______________________________

( دعب سلا جنپ )

( اهاطدمحم )

توف دعب منوا هدیمءافتسا هک هشاب یراتسرپ نیمهد دیاش نیا .... هگید مدش هتسخ

ارچ هخا مدرک ضوع راتسرپ ات هد نم یلو هرذگیمن لا سکیزونه ... موناخ هشال ندرک

اوآ هب امتح ... مدوب مولظم هک نم ؟؟؟ نتفر یک ...هب ننوطیش دقنیا رتخد اتود نیا

.. مقشع یاه هرمث رطاخب یلو مایب رانک شگرم اب متسنوتن زونه .... نوشردام نتفر

مبلق وت مدن هار ور یسک هک مداد لوق مبلق هب یلو منک.... یگدنز مروبجم مارتخد

اهنت مارتخد .... هنومیم یقاب مه اواو دوب اوا هشب مبلق دراو تسنوت هک یسک اهنت

هک یروج ننیریش یلیخ نم یارب شندوب نوطیش مامت اب نتسه نم یاه مدمه

منک نونشنزرس نوشتنطیش رطاخب منوتیمن

تاعطق تکرش هی متشراب بسانتم واالن متخورف ومنیشام هاگشیامن اوا گرم دعب

... مراد رتویپماک

رس نم یارتخد اب هنوتیم ؟؟؟ هروطچ منیبب ات دایب دیدج راتسرپ هی زورما هرارق



وت هک یطیارش نوااب متشون وتکرش سردا یهگآ وت نومهارب مرادن تقو ؟؟؟ هنک

دایز هخا هشاب بوخ انیمهزا یکی مراودیما ندشادیپرفن هس طقف .. متشون یهگآ

مراذب نوا ونیا شیپ دایز منوتیمن ور اه هچب مه مرادن تقو

مدموا مدوخ هب رد یادصاب

-:هلب...

قیقد هشاب شلا 45س دروخیم شهب هتبلا دش دراو 45سهلا موناخ هیو دش زابرد

منودیمن

.. دینیشب دییامرفب :-

.. مدموا نوتیهگا یارب متسه ییایض اهر -:سالم...نم

. دیگب نوتقباوسزاو دیدب ور نوتکردم هشیم هتسرد -:هلب

نیمهرد مدرک شندرک هعلا طم هب عورشو متشاد شرب تشاذگ مزیم ور وشکرادم

.. مدادیم شوگ مشافرح هب نیح

نتفر نوچ یلو مدرکیم راک هداوناخ هی شیپ ...بقال هملا 46س متسه ییایضاهر -:نم

لیصحت قراف االن4سهلا هناکدوک یسانشناور ملا مکردم مدش راکیب هرابود اکیرما

. مدش

لیم باب نوتاباوج هگا مسرپب نوتزا لا وس اتدنچ راک مامتا یارب ماوخیم ... هبوخ :-

.. دیشب مادختسا دینوتیم دوب نم

مرظتنم دیسرپب هشاب :-

یشور هچ 5سهلا هچب رتخد اتود تیبرت یارب نوترظن هب لوا لا وس بوخ :-

؟؟ دیراد نوشارب یا همانرب هچ ینعی ... هبسانم

ورکال نوشمسا .. نایب راب بوخ ات ننک تکرش هدرشف یاس وتکال دیاب انوا بوخ :-

. مسیون یم فلتخم یاس

؟؟ هگید بوخ :-

... نوشاسرد وت منکیم نوشکمک ممدوخ :-

کف روطنیا امش نراد زاین مه هگید یازیچ الهب ومعم نس نیا وت اه هچب بوخ :-

؟؟؟ دینکیمن



. هشاب منکن کف هشاب مهم هک یا هگید زیچ :-

؟؟ دیرب دینوتیم نونمم :-

؟؟ مراکرس مایب ادرفزا بوخ :-

-:هن.

نز زونهو دایمن نوتریگ یسک هک هنیمه .. دیدرک هرخسم ورام امش اقا ؟؟؟ یچ :-

هیو نوتاه هچب یارب بوخ ردام هی متسنوتیم نم دیرادن ونم تقی ال امش واال دیرادن

مه...

وووووش هفخ :-

خرس مشخزا متروصو دوب هدز نوریب تینابصعزا مندرگ گنر دش تکاس نم داد اب

منک کف هدش یا هنومز هرود بجع ... اجنیا هدموا هدشاپ یرکف هچ اب نز نیا ... دوب

شاه هچب راتسرپ ای راکتمدخ اب هدرم هک انیازا هدید ملیف ای هدنوخ نامر دایز

مراین شرس اتبالی منک لر تنک ومدوخ مدرک یعس هنکیم جاودزا

هرغ مشچ هی مدشرت مورا یتقو هشب مورا مباصعا ات مدیشک قیمع سفن اتدنچ

متفر شهب پوت

راتسرپ هی طقف نم یدرک هابتشا یلو ؟؟؟ منک باختنا نز مدوخارب هرارق یدرک کف :-

ات دیروخیمن راکنیا درد الهب صا امش هک منیبیم حاال یلو متساوخیم ماه هچب یارب

. نوریب دییامرفب دیدرکن مینابصع نیازا رتشیب

دش... جراخ قاتا زا تفگ یشیا مداد شنوشن وقاتارد تسد اب

( یشنم ) متفرگ کی یلخاد متشادرب نفلتو متسشن ماجرس

. سیئر -:هلب

لخاد تسرفب موناخ یکی نواو هرایب مارب کنخ با ناویل هی وگب یمظاک یاقا -:هب

... هقیقد هد دعب هتبلا

.االن. مشچ :-

تینابصع هی دعب 5سهلا اقیقد االن متفرگ ماتسد وت ومرسو متشاذگ شاجرسو نفلت

مدرک زاب ور وشگرد هلمحت لباقریغ مارب درد نیاو ... هنکیم دوع منرگیم هاتوک



یسکع نومه ... متشاد شرب داتفا زیم یور سکع باق هب ممشچ مدروآرد ومصرقو

هب ندوب هتفرگ کیک ندیرب عقوم ینومهم بش میدوب شوت نوماترهچره هک دوب

تروص ور مدیشک تسد مدز یخلتدنخبل مدرک هاگن سکع وت اوآ نادنخو ابیز هرهچ

اتود اب ونم ارچ یدوبن درمان هک اوآ...اه...وت وتیدرمان منک رواب یروطچ هخا شزان

... محر یب دموا تلد روطچ یتشاذگ اهنت ترتخد

دوب ممشچ هشوگ هک ور یجمس کشا هرطق هک یلا حرد دموارد ادص هب قاتارد

مداد دورو هزاجا شهب متفرگیم

دروخیمن شهب هک مدید ور نوج رتخد هی بجعت لا مکرد مدرک دنلب ومرس

هیک نوا هک مدرک بجعت لوا دوب شتسد مه با ناویل ... هشاب هتشاد 26ور زارتشیب

رتخد نیا هک نیا ندروا دای هب ؟؟اب تسین رفعج شم هگم هدروآ ماربو با ناویل هک

... تفر مه وت مامخا یلبق راتسرپ هیضقو هراتسرپ نومه

اه؟؟ مرادن ربخ مدوخو مدز جاودزا یهگا نم هگم منودیمن نم هخا ؟؟؟ مه امش -

-:نم...

یگدنز یوت هت دیدرک تقو یک منودیمن نم هخا ... هطوبرم امش هب مدرجم نم هخا :-

؟؟؟ موه ؟؟؟ دیلوضف دقچ انز امش هخا دیرایبرد ونم

-:نم....

نوسا مادقتیا ندش نم نز راگنا اباب هن یدید دروخ گنس هب تریت هیچ :-

وماه هچبو منک دامتعا راتسرپ هی هب یروج هچ نم هدش بارخ هعماج ال ...صا تسین

هرذ ال صاو تساه هچب یاباب ندرک روت رکف هب راتسرپ نوا هک یتقو ... مدب شتسد هب

. مشیم هنوید مراد ادخ ...یا هرادن تیمها شارب اه هچب نوا یا

-:نم...

اد.. یه ... نزب وتفرح بوخ ینکیم نم نم یه هیچ ؟؟؟ هیچ :-

... دینک فطل هتبلا دیش... هفخ هظحل هی فطل :-

؟؟؟ درک تارج روطچ ؟؟؟ مش هفخ نم ؟؟ تفگ یچ نم هب رتخد نیا ؟؟؟االن یچ

یروج تشاذگزیم یور مکحمو ناویل دموا ولج تینابصع اب منک زاب نهد مدموا ات

یور هن تخیر شریز باقشب یور مدروا سناش تخیر نوریب ناویلزا با رتشیب هک



شامشچ متخود مور هبور رتخد نوا هب ناویلزا ومهاگنو مدروا باال وماشچ ماذغاک

هک مدوب شامشچ لیلحت لا حرد تشاد یصاخ هبذج یکشم یکشم دوب یکشم

دروآ مدوخ هب ونم شادص

مرتحم الح طصا هب یاقا نیبب ... یشن قرغ تقو هی اپ اقا...هب تساجک تساوه :-

هک متسین قمحا ارتخد هیقب لثم نک....نم تواضق دعب منزب ومفرح نم راذب لوا

حاال یدرک نیهوت مهب یباسحو .... یتفرگ هابتشا تاقشاع اب ونم مشاب وت هدرم هتشک

نک... تواضق دعب منزب ومفرح راذب

یراک شارب یمظاک یاقا هکنیا مود ... کی نیا ... یربلد هن مدموا یراتسرپ یارب نم

شهاوخزا قاتا وت مایم نم هک دیمهف یتقو دوبن شزیم تشپ یشنم دموا شیپ

تتمیق تقو نوا ینزیم شوج شابن یبصع دقنیا ... موس .... مرایب تارب ونیا درک

.. نییاپ دایم

نیا مدموا رد گنهزا هک هشب جراخ قاتازا تساوخیم درک مهب وشتشپو تفگ ونیا

نم اب هک یسک هدشن هداز ردامزا هنزب فرح یروطنیا نم اب درک تارج روطچ رتخد

ریغ هب هدرک عالهق زاربا مهب هدوب میگدنز وت نز یچره اتحاال هنزب فرح یروطنیا

وشهار شدعب هنک نیهوت مهب یکی مراذیمن نم رتخد نیا مه حواال اوا یلوا رفنود

منوتن هگا منوشب شاجرس ور رتخد نیا ات منک ادیپ یهار دیاب نم هربو هشکب

...االهغ.. تسین اهاطدمحم ممسا منکب وراکنیا

نک.. ربص :-

متسنوتیم قیقد االن دیخرچ نم تمس هبو تسب هرابود دوب هدرک زاب هک ورد

مه یدب هفایق ... هیطسوتم هداوناخزا دادیم نوشن هک تشاد یا هداس پیت شمنیبب

مدعب ندرکیم خسم ومدا هک ندوب شامشچ رت باذج همهزا یلو دوب بوخ تشادن

هک یروجدوب هدز زمرق رژ مه یباسح هللا شام ندوب یا هولق ال ماک هک ندوب شابل

شتروص تشاد یگنشق یملق غامد میرذگن قحزا بوخ دوب مشچ وت یباسح شابل

اه... مشاب هتفگ تسین کدب طقف هتبلا تسین کدب تفگ هشیم کال دوب هدیشک

مدز لز شهب هتقو یلیخ مدش هجوتم هزات هک دز یدنخزوپ

؟؟؟ یدیدن لگشوخ اقا... هیچ :-

نیا لا یخیب ... مریگیم درد لد نودنخن ونم اباب ؟؟؟ وت منوا ؟؟؟ لگشوخ هوا هوا :-

... نیشب ایب افرح



... هنکیم ماگن کش اب هراد زونه مدید

؟؟؟ هگید نیشب ایب بوخ یدموین راک ارب هگم ؟؟؟ هیچ :-

وشدوخ هک دش ثعاب یچ منودیمن یلو منیبب شامشچ وت ور کش متسنوتیم زونه

متسشن فاص تسشن مزیم هب لبم نیرتکیدزن یور ... هنیشب دایبو هنزب یلا یخیب هب

... شامشچ هب مدز لزو مداد رارق مه یور زیم یور ومتسد

تیراک هقباس دروم رد مدعب ... هدب وتکردم بوخ ... بلطم لصا رس میریم بوخ :-

.. وگب

مولجو دروارد ششود یور هتفر ور گنر یتشپ هلوک یوتزا ور کاردم

متشاد شرب ... تشاذگ

شتسار مموا ... هرتویپماک اب راک طقف مکردم بوخ ... هملا 27س متسه ییاباب ادلی -:نم

دای دوز یلیخ متسه یگنرز رتخد نم یلو ... منودیمن یچیه یراتسرپ هب عجار نم

ماه... هچب قشاع نم مشدعب مریگیم

راک کردم طقف هک یسک هن ماوخیم راتسرپ نم ؟؟؟ یدرک لکسا ونم ... هسب ... هسب :-

وت میدقت یتسدود هکاالن مدروا هار رسزا وماه هچب هگم نم هراد ورتویپماکاب

؟؟؟ اه ؟؟؟ نوشمنک

... هزاجا اب مرگیمن ونوتتفو هگید نم دیتسین روبجم بخ :-

هشدوخ هرا دز هقرج منهذ وت یرکف هک هریگب مزا وشکرادم دموا ودش دنلب شاجزا

هک مدبو تصرف نیا ماوخیم تهب مینوبرهمو بوخ یلیخ مدا نم بوخ یلو :-

... یلو یدب نوشن وتدوخ

... مفرح طسو دیرپ منک مومت ومفرح تشاذن

ومش تال مامت منکن نوتدیماانو ... مدب نوشن ومدوخ هک مدیم لوق اقا.... منونمم :-

هار... نیارد منکیم

ناوت دیاب ... هیلو نیمه مهم ...هرا یلو منکیم لوبق متفگ ورب...نم رت مورا نک ربص :-

هامکی دعب یدب ماجنا تسرد وتراک یدش قفوم هگا بوخ ... یدب وتاتراسج نیا مومت

یشب قفوم یتسنوتن هگا اما...اما...اما یریگیم وتقوقحو یمادختسا یچیه هک

ومراذیم تارب هک یشزرااب تقو تراسخ مهب دیاب یدش جارخا تراکزا هامکی لبقو



... یدب

.. متشگیمن راک لا بند االن متشاد هگا هک مرادن یلوپ هک نم یلو ؟؟؟ تراسخ یچ :-

یسکزا هار نیازا ماوخن هک مراد دقنوا ...نم ماوخیم لوپ تزا هک متفگ یک -:نم

.. مفرح طسورپن دقنیاو منزب ومفرح راذب ... مریگب لوپ

دیگب هشاب :-

کی هک هنیا منواو یدب تراسخاب یدشن قفوم هگا ...اه...هرا متفگیم یچ ... بوخ :-

؟؟؟ ینک یرپس نم ابو بش

؟؟؟ یییییییچ :-

متساوخیمن اعقاو هتسرد .... مدروخ اج منم هک دوب دیدش شلمعلا سکع دقنوا

منک هبرجت یا هگید سک اب اوآ ریغ هب ور ازیچ نیا متسنوتیمن نوچ منکب وراکنیا

یلو شمنوزچب یباسحو مرایب شدای هب وشافرح درک لوبق هگا متساوخیم طقف

.... متشادن شزا ور یزیچ نینچ عقوت ال صا نمو دوب دیدش یلیخ شلمعلا سکع

دنت شاسفنو دیشکیم سفن شغامد اب دوب خرس هخرس شتروص دایز تینابصعزا

هدش یبصع یروج جراخ زیم تشپزا ... مدرکیم سح گنشق ونیا دوب یبصعو دنت

متشادرب دوب هدروا شدوخ هک ور یبا ناویل نومه هشب شیروط مدیسرت هک دوب

شتینابصعزا مکیو هشب بوخ شلا اتح دروخیمو با نیا دیاب ... متفر شتمس هبو

دوب هدش مومت نورگ شارب دایز مفرح منک کف هشب مک

متفرگ شتمس هب وناویل منکیم یهاوخ ترذعم شزا هشب رتهب هک شلا ح

یچ منیببو مایب مدوخ هب ات تسکشو داتفا یدب یادص اب هک دز سپ تدش اب وناویل

تخوس متروص تسار فرطو دش مخ پچ فرط هب متروص هدش

هب ومتروص متسنوتن یتح دایز تینابصعزا هشاب هدرک یراک نیچمه دشیمن مرواب

منودرگرب شفرط

هزره نم یدرک کف ینزب وفرح نیا دش تور روطچ ؟؟؟ یتسه یک یدرک کف :-

منویح ...وت نگب وت هب هک اقا فیح هتبلا ؟؟ اقا یدرک هابتشا یلو ؟؟ متسه

ور یفرخضم طرش نیچمه ماوخب هک مجاتحم تراک هب دقنوا یدرک کف ... یتسین

یراک نیچمه هب نت ممریمب یگنشگزا یتح منک...نم لوبق

تمایق هب رادیدو ... ظفاحادخ ... مدیمن



سفن تسرد متسنوتیمن یتح دایز تینابصعزا دش... جراخردزاو دز ور افرح ونیا

مراذیم شدنز منک نیمضت متسنوتیمن دنومیم اجنیا هگید هیناث هی طقف هگا مشکب

( ادلی )

مارب یلیخ منک مزه وشافرح منوتیمن زونه هرذگیم سحن زور نوازا زورود االن

مدیسر سنلا هب یتقو مدش جراخ مقاتازا یروف یزیچ نداتفا یادصاب دوب نیگنس

هتفر مدای ال یاو...صا هشبلق ور شتسدو هتسشن نیمز یور هک مدید ومنامام

اب هخا دوبیم ممدای هگا دنچره ... دوب شرتکد تبون مزورماو هدش مومت شاصرق

مدیرخیم وشاهورادو رتکد شمدربیم دیاب لوپ مودک

متسشن شرانک متفر شتمس هب

ینک راک دایز دیابن متفگن تهب هگم ،؟؟ هدش دب هرابود تلا ...ح منوج نامام ... نامام :-

؟؟ اه ندرک کاپ یزبس یارب موناخ ارهز هنوخ یتفر مزاب ارچ هخا

شهب رس رس....هی هی متفر ...نم مشیم بوخ االن ینعی ... هبوخ حملا -:هن....نم

هک... مدرکن کاپ یزبس .... منزب

ور وت هگا نم غورد یچ منوا ینزب فرح تلا ح نیا اب داوخیمن ... هسب ... هسب :-

یریمو هنوخ یرایمن وراه یزبس حاالهک یدرک کف ... مریمب مرب دیاب مسانشن

زبس گنر لقادح یتفگ وتغورد هشاب ؟؟ ینزب لوگ ونم ینوتیم ینکیم کاپ اجنومه

وت منکیم راک نم دعب هب نیازا متفگن نم هگم نم ردام ... یدرکیم کاپ وترداچ

نک... تحارتسا

یدرکن ادیپ یراک زونه هک وت مرتخد هخا :-

متخادنا نییاپ ومرس یگدنمرشزا تفگیم سار

مینک راک نوممودک کی دیاب ینودب ات متفگ یشب هدنمرش هک متفگن ونیا مزیزع :-

یارب دیاب عقوم نوا ات ملگ یلو منکن راک هگید نم یدرک ادیپ راک تقوره مدیم لوق

؟؟ هن ای میشاب هتشاد یدمآرد هی نومکاروخودروخ جرخ

نیا اب یشابن روبجم وت ات منک ادیپ راک دوز دوز مدیم لوق .... منوج نامام وت اب قح :-

. ینک راک تتیعضو



گنر زونه شتروص هشب دنلب شاجزا ات مدرک شکمک . مدیسوبو مدروا باال وشتسد

درد زونه منودیم هدشن مرواب هک ...نم هبوخ شلا ح تفگیم شمه یلو دوب هدیرپ

کمک شهب ؟؟؟ لوپ مودک اب هخا یلو منک هیهت وشاه وراد رت عیرس هچره دیاب هراد

شلا اتح هنکب تحارتسا لقادح دیاب شمدنوباوخ شتخت ور شقاتا وت هرب مدرک

... هشن رتدب

ینیس میروخب ماش مهابات منامام قاتا وت مدربو مدیچ ینیس هیوت مدرک هداما وماش

هی مدرک سح ... متفرگ وشتسد مورا منک... رادیب ومنامام ات متفر متشاذگ نیمز ور ور

یاو مدش له ... دوب غاد شندب اعقاو متشاذگ شینوشیپ ور ومتسد ... هغاد هدروخ

شخپ یچ همهو ینیس هب دروخ ماپ هک متفر بقع بقع دش رتدب شلا ح هنکن ادخ

ژ روا موزیم گنز دیاب دوب دب شلا ح هک دوب منامام دوبن اذغ مهم دشاالن نیمز

.... سنا

______________________________

... ندرب ومنامامو ندیسر دوز یلیخ

؟؟ هروطچ منامام حلا منیبب .ات مشرتکد رظتنمو متسشن ورهار االنوت

متفر شتمس هب عیرس دش جراخ قاتازا رتکد

؟؟ هروطچ ردام حلا رتکد یاقا :-

دیاب هدش هتسب لماک نوشبلق یاگرزا اتود تسین بوخ ال صا نوشلا ح هنافساتم :-

واالن دیدب شوگ نم فرح ...هب هرطخرد نوشنوج هنرگو نشب لمع رتعیرس هچره

.. نشب لمع تقو نیلوارد ...ات دیدب ماجنا ور شیرتسب یاراک شیرذپ دیرب

؟؟ هشیم ردقچ لمع هنیزه مسرپب هشیم یلو رتکد یاقا دیشخبب :-

.. نویلیم 8 دودح یزیچ :-

.. رتکد نونمم :-

. منکیم شهاوخ :-

رازه نماالن100 دیشکیم توس تشاد لمع غلبمزا زونه نم خم یلو تفر رتکد

لقادح شاک مرادن هگید یچیه منک جرخ منوا هگا هزات ... مرادن هنوخوت رتشیب نموت

وت هک هدرک لمع ناموترازه اب100 یک گنخ هرتخد هخا دادیم ولمع نیا فافک



مدب تسدزا ممردام منوتیمن نم یلو مرایب اجکزا ولپ همه نیا ...حاال یشاب شیمود

منوتیمن نم حاال داتفا نومتخاسرسزا منوا هتبلا درک توف شبپ لا سود هک مردپ

یتح مراذیمن ...هن...هن...نم مرادن ایند وت وسک چیه تقونوا مدب تسد زا ممردام

هتفویب یقافتا شارب مراذیمن مشورفب وماه هیلک هدش هگا

هگید هنک کمک مهب دوبنرضاح سک چیه یلو متخادنا ور متخانشیم هک یسکره هب

شارب یراک هی دیاب هرب تسدزا مردام ات منیشب یروجنیمه متسنوتیمن ... مدوب هدیرب

... منکب

ندز فرح یادص اب هک متسشن یگدنامرد اب ناتسرامیب یورهار وت تکمین یور

دش بلج نوشهب مهجوت رفنود

مرخب مرب هک نشورفیم هزاغم وت هیلک هگم نزاالن هخا منک... ادیپ اجکزا یگیم -:وت

؟؟ موه

... میراد ورسپ نیمه هی طقف هرب...ام تسدزا نومچب راذن ... نکب یراک هی ادخ وروت :-

.. هنکیم نومکمک شدوخ هگرزب ادخ نکن هیرگ هگید هسب :-

منوتیم نم ؟؟ هن هک ارچ دش...هرا... هدز مرس وت یا هقرج نوشافرح ندینش اب

هب انوا مه یروجنیا نراد زاین یلیخ هیلک هب یباسح حاال هک اصوصخم منکب وراکنیا

متفر نوشتمس هبو مدش دنلب ماجزا عیرس رکف نیا ...اب ملوپ هب نم مهو نسریم هیلک

.. موناخ دیشخبب :-

. تشگرب متمس هب هنز

-:هلب.

؟؟ مدینش تسرد دیتسه هیلک هی لا بند امش :-

؟؟ هگم روطچ -:هرا...

. هیلک نداد یارب مراد غارس ور یسک هی نم بوخ :-

؟ تساجک صخش نوا ..حاال موناخ یگیم سار ... ترکش ایادخ یاو ؟؟؟ اعقاو :-



. مدب هیلک ماوخیم مدوخ شتسار بوخ :-

-:وت...

؟؟ هرادن هک یلکشم -:هرا..

.. یدب شیامزا یرب لوا دیاب طقف -:هن..هن...

.. مراد زاین شلوپ هب دینودیم بوخ نم... نوچ رتدوز طقف ... تسین یلکشم :-

هرب.. شیپ رتدوزاهراک ات هدب شیامزا ورب االن نوج رتخد هشاب :-

. هشاب :-

______________________________

. هشیم هداما شباوج هتعاس مین نتفگ مدوب شباوج رظتنمو مدوب هداد شیامزآ هزات

هرخ باتاال دیشک لوط مارب نرق مین لثم تعاس مین تشذگیم رید نامز یلیخ

مدرک رکشت متفرگ وشباوج مریگب ور مشیامزآ باوج مرب ات دز ادص وممسا یراتسرپ

نزودرم نومه شیپ متشگرب هرابود یلا حشوخ ابو

... شیامزآ باوج منیا دییامرفب :-

. منکیم نوتربخ دش یکوا اهراک دیشاباجنیمه مدب نوشن شرتکد هب مربب نم هب هدب :-

. منومیم رظتنم اجنیمه نم هشاب :-

یراکزا مک یلیخ مدرکیم کف حاالهک متسشن ورهار یوت تکمین یور نوشنتفر دعب

شگنشق دنخبلو مردام ندروآ رطاخ هب اب یلو مدیسرتیم مدب ماجنا متساوخیم هک

مدش رت ممصم راکنیا یارب نمو تفر نیبزا مسرت رادقم نومه

... موناخ ... موناخ :-

مدش دنلب ماجزا یروف مدموا مدوخ هب هدرم یادصاب

یچ رتکد ؟؟ دش یچ باوج ؟؟ هداتفا یقافتا ... دوبن مساوح دیشخبب -:هلب...

؟؟ دیگب یزیچ هی هشیم اقا ؟؟ ندیم ماجناو لمع یک ؟؟؟ تفگ

دیدو شیامزآ باوج رتکد دینودیم شتسار ... دیدب هزاجا امش هگا هتبلا ... موناخ -:هلب



.. هروخیمنرس مرسپ نوخ هب امش نوخ هک نتفگ هنافساتمو

؟؟ امش یسناشدبزا ای هنم یسناشدبزا نیا منودیمن ... مفساتم

... منکب یکمک نوتهب متسنوتن هک مفساتم اعقاو هنم... یسناشدب :-

وی یس یا هشیشور ومتسد متفر وی یس یا تمس هبو مدرک نوشهب ومتشپ دیماان

مدرکیم هاگن دوب هدیباوخ هاگتسد همه نوا ریز هک مردام هبو متشاذگ

یراک چیه یتیعضو نیا وت االنهک هضرع یب هنم مشب تنوبرق ...نم منوج نامام :-

هنود هب هنود مرب مشب رضاح هگا یتح یلو ... متدنمرش نم منکب تارب منوتیمن

وت یلو منکیم وراکنیا ادخب وم هیلک ات منک ادیپ ور یسک هی ات مدرگب ور اناتسرامیب

... مدیمن تسدزا ینوسا نیا هب ور

.. موناخ ... موناخ :-

متروص ور یک منودیمن هک یاکشا دنتو متشگرب دزیم مادص هک یراتسرپ تمس هب

مدرک کاپ دنت دنت ور دوب هدش یراج

؟؟ دیتسه نم -:هلب...اب

؟؟ دیتسه ضیرم نیا هارمه امش :-

؟؟ روطچ -:هلب...

... دینک تخادرپ ونوشیا شیرذپ لوپ دیرب دیاب نتفگ نوشرتکد :-

؟؟؟ هشیم دقچ بوخ ؟؟؟.... لوپ :-

. نگیم وشغلبم نوتهب نوشدوخ شریزپ دیرب منودیمن :-

دقچ منیبب ات متفر شریذپ لحم ندیسرپ دعبو مداد نوکت تقفاوم هناشن هب یرس

منک. تخادرپ دیاب

. دیشخبب :-

. دییامرفب -:هلب

وی یس یا هکاالنوت مضیرم یارب منک تخادرپ دیابدقچ منودب متساوخیم :-

؟؟ نتسه یرتسب



؟؟؟ نوشمسا :-

.. ینموم هناگی :-

... هظحل -:هی

یارب مینیبب دعب ات دیدب نموت نویلیم 1 دیاب نوشیا یارب .. مموا : تفگ هقیقد دنچدعب

؟؟ هشب تخادرپ دیابدقچ نوشلمع

نویلیم االن1 متشادن منموتدصناپ یتح هک نم دیشک توس مخم ؟؟؟ نموت نویلیم 1

ناوتدقچ نم هخا سرب مداد هب ادخ یاو ؟؟؟ اه منک تخادرپو مرایب اجکزا نموت

؟؟ یتشاذگ مهار یولج اجکیو لکشم همه نیا هک مراد

؟؟ تسه نوتساوح ... موناخ ... موناخ :-

؟؟ مدب نوتهب ادرف ولپ نیا هشیم بوخ هلب... ..هلب موا :-

.. مفساتم موناخ -:هن

.. مرادن لوپ دقنیا نماالن بوخ نم ؟؟ هیچ دینودیم یلو :-

... متسین یا هراک اجنیا نم...نم دایمنرب یراک نمزا مفساتم :-

... مرایب وملوپ مرب نم دیدب تقو مهب تعاسود لقادح ادخ وروت :-

... اجنیا ... هشیمن هک متفگ -:هن...

؟؟ هربخ هچ ؟؟؟ ینادزی موناخ هدش یچ :-

تقو تعاسود نرایب نریم نرادن وراالن نوشرامیب شریذپ لوپ نگیم موناخ نیا :-

.. متسین یا هراک اجنیا نم بوخ یلو ناوخیم

... دیدب تقو تعاسود طقف مایم مریم دوز ... ادخوروت :-

.. باسح هب هزیریم هگید تعاسود هرب دیراذب هشاب ... بوخ ... مموا :-

.. هراد تیلوئسم نم یارب رتکد یاقا یلو :-

.. منکیم تخادرپ مدوخ ندموین ینادزی موناخ هرادن یبیع :-

.. هشاب :-

متشگرب هرتکد تمس هب لا حشوخ



.. تعاسود طقف ... مایبو مرب دوز یلیخ مدیم لوق ... منونمم نوتزا یلیخ :-

______________________________

مک ناموت رازه 50 مزاب مدرک باسح مدوخاب مدموا نوریب یشورف ال طزا دیماان

ممک پال شورف اب متفرگ ضرق منموت 100 متشاد هنوخ وت نموت 490 هکنیا اب متشاد

نم االن ادخ یاو متشاد مک نموت 50 مزونه مردپ یراگدای اهنتو دوب مدلوت یوداک هک

تشادن یناوت ماهاپ هگید مدوب هدرک لمحت یدایز راشف اتحاال حبصزا منک راکیچ

هشب رتهب یمک کی ما هجیگرس ات متسشن هزاجم هی یاه هلپ یور

امتح مردام ندش بوخ ات یروجنیا سرب مداد هب ادخ یاو متفرگ متسد وت ومرس

مفارطا هب یلک هاگن هی مدرک دنلب درد اب ومرس متفویم ناتسرامیب تخت یور مدوخ

نیمز هب هرابود ومهاگن متساوخ متخادنا هاگن یرسرس لماک رود ...هی متخادنا

هی مدرک هاگن رت قیقد رابنیاو مدرک دنلب ومرس دش... زیچ هی خیم مهاگن هک مزادنب

وسردا یتقو دوب شدوخ ...هرا هچب اتود یارب راتسرپ هی مادختسا یارب دوب یهگآ

یضاردوخزا رورغم درم نومه ... مدوب هتفر شیپ تقودنچ دوب یتکرش نومه مدید

ممشچ یولج زور نوا تاقافتا مامت .. تشاذگ ور یا هرخسم طرش هک یضوع

متسین رضاح مشدعبو مریگب ومقوقح ات وک یلو تشاد یبوخ یلیخ قوقح ... دموا

منوشن عقوم نیا وت هک دوب یچ هگید نیا ادخ یاو منک لوبق وشفرخضم طرش

رارق یتمکح یراکره ماجنا یارب ادخ تفگیم هشیمه هک مداتفا ردام فرح دای یداد

؟؟ هیچ دروخ ممشچ هکاالنهب یهگآ نیا تمکح ینعی هداد

نایاپ ات تعاس هی مدرک هاگن هک تعاس هب دیسرن منهذ هب یزیچ مدرک کف یچره

ات مدنوسریم ومدوخرت عیرس دیاب ... دوب هدنوم مدوب هتفرگ ناتسرامیبزا هک یتلهم

اب مش هیقب مرب هدایپ وریسم رتشیب مدوب روبجم سپ متشادن هک ملوپ مشن لوقدب

یلو دوب تخس متشاد هک یفعض نیا اب نتفر هار مداتفا هار نیمه ...ارب مرب سوبوتا

مدرکیم لمحت دیاب متشادن یا هراچ

متفر شیرذپ تمس هبو مدش دراو مدیسر ناتسرامیب هب هک دوب هدنوم عبر کیزونه

یادصورس هک منک روج ور یقاب نموت 50 یروج هچ مدرکیم رکف مدوخاب متشاد

درک.. بلج شدوخ هب ومهجوت



( اهاطدمحم )

؟؟؟ اه منک راکیچ یگیم شوایس هخا :-

هنوخ وت اهنتو کت بش عقوم نیا ات وکیچوک هچب اتود یسک هناوید هخا :-

... نوشیتشاذیم منامام شیپ ام هنوخ نوشیدروین ارچ ... هراذیم

مدادن تمحز تنامام هب مک اتحاال نم نوشمدرویم ییور هچ اب نم شوایس ... هخا :-

شمه ... تسین نوشفیرح سک چیهو ننوطیشدقچ اتود نیا ینودیم بوخ هک وت هک

همه منوشاراتسرپ ... ندیمن شوگ فرحو نسرتیمن مه نم زج یسکزا ننکیم تیذا

هب نم هخا دایمن مریگ یلو مراتسرپ لا بند رد هبرد ...االن نوشاراک اب نداد یرارف ور

؟؟ مشاب مارتخد یارب راتسرپ لا بند ای مسرب تکرش یاراک

نوشراذب مگیم ... نوشیدربن هگید یاج هی ارچ ام شیپ نوشیدروین -:حاال

تمحز مهب یاوخیمن یگیم مشاب راتسرپ لا بند نم راذب مگیم ... یدیمن شوگ دهم..

دشاالن بوخ ...حاال منودیمن اقیقد االن مروخیم وتدرد هب هچ قیفر هنم هخا یدب

راکیچ دمویم نوشرس بالی هدرکن ییادخ هگا ... یناتسرامیب وت ترتخد رطاخب

هتفر رد شتسد طقف هداتفا هلپ همه نوازا رکش ور ادخ حاال یباسح درم یدرکیم

... دایب تریگ راتسرپ هی رتدوز دیاش نک رتشیب وغلبم مگیم ... هداتفوین یرتدب قافتا

هی یلو مدب شهب یتسدود االن نیمه هگب هراتسرپدوخ دقچره مرضاح -:االن

مهم مشنس تسین مهم مارب مشت ال یصحت هگید دایب مریگ نادجو ابو بوخ راتسرپ

.. طقف ... تسین

اقا... دیشخبب :-

هرا ...اها ممموا ؟؟؟ شمدید اجک تسانشا شفایق دقچ نیا ادص تمس هب متشگرب

ورپ... هرتخد نومه ... هشب راتسرپ دوب هدموا هک هیرتخد نومه ... هشدوخ

؟؟ منزب فرح یصوصخ نوتاهاب هظحل دنچ هشیم :-

. هشیمن -:هن

اج هک کرد هب یلو دروخ اجدقچ محیرص باوجزا هک منک سح متسنوت گنشق

ورپ هرتخد هشقح یلودروخ



فرح چیه امش اب منوتیمن نم دنچره مگیم اجنیمه تسین یلکشم هشاب :-

. مشاب هتشاد یصوصخ

... هیورپ رتخد بجع مدرب باال شیورپ همه نیازا وماهوربا

. دینک ادیپ نوتاه هچب یارب یراتسرپ نیتسنوتن زونه منودب متساوخیم بوخ :-

ثحب طسو دیرپ زوغلچ شوایس نیا منک زاب ومنهد هکنیا لبق

؟؟ دیراتسرپ امش هنکن -:هن...

... مایبرب شسپزا هک مدیم لوق یلو مرادن وش هقباس شتسار ... مموا :-

؟؟ دیاوخیم قوقح دقچ بوخ هبوخ یلیخ ... هبوخ :-

اضما دیگب هک وراجره مرضاح یلو مراد یروف زاین لوپ رادقم هی هب شتشسار -:نم

صالح مردقچرهو منکیم راک نوتارب لوپ نوا ناربج یارب دیشاب نئمطم امش ات منک

.. مهب دیدب قوقح دینودیم

؟؟ هبوخ نموت 1 یهام ممموا :-

؟؟ نموت رازه :-

؟؟ نموت نویلیم -:هن...هن..1

.. هلوبق هشاب ممموا :-

. ننک اضما مدادرارق انیا متسیاو روجنیمه هگا مدید

؟؟ یک یارب یاوخیم راتسرپ ناج شوایس :-

. هگید وت یاه هچب یارب بوخ :-

یراد تدوخ یاه هچب یارب امتح متفگ ینکیم وت وراهراک همه یراد مدید هخا :-

. ینکیم باختنا راتسرپ

هک.. مدشن اغرم یطاق زونه هک نم لوگنخ دوباجک ما هچب نم اباب -:هن

نوتزور نوا یافرح منک کف امش موناخ بوخ ... ینکن تلا خد نم راک وت هرتهب سپ :-

؟؟ تسین روطنیا دیدرب دایزا یلک هب ور



منهذ هب یرکف هش... هقح یلو مدید ور درک تشم تینابصعزا هک ور یتسد گنشق

... تسب شقن مابل یور یسیبخ دنخبل دیسر

؟؟ ینکیم لوبق مدز تکرش وت هک ور یافرح ... یلو ... هلوبق ... هشاب :-

تفگ یروابان نیعرد هعفد هی یلو هگب مهب یچ دوب لدود

منم دیدب مهب مراد زاین هک ور یلوپ نوا دیاب مهامش یلو ... منکیم لوبق ... هشاب :-

. منکیم اضما دیگب هک وراجره

؟؟ دیراد زایندقچ دیگب ...حاال هشاب :-

بوخ االن نینچمه مرادن یلوپ نم بوخ یلو هراد زاین لمع هب ردام شتسار -:نم

... مراد مک نموت 50 مششرذپ لوپ یارب شتسار

درک... سح وشتلا جخ قمع دشیم گنشق دوب هتخدنا نییاپ وشرس

.. مدیم ماجنا مدوخ وشاراک شیرذپ مریم نم دیگب ور نوتردام مسا :-

... یلو :-

لا یر هت وپالور نیا سرتن یدب شوگ فرح مدشن نومیشپ ات هرتهب ... راین یلو :-

... وگب ...حاال مریگیم سپ تزا شرخا

. ینموم هناگی :-

. مدب ماجنا وشاراک ات متفر شریذپ تمس هبو مداد نوکت ندیمهف هناشن هب ومرس

______________________________

( ادلی )

یلیخ لمع قاتا نربب ومردام دوب رارق االن دوب هداد ماجنا ور شمه ومردام یاهراک

هشیم ماجنا عقوم هب هراد شلمع مشابن نارگن دوب هتفگ رتکد یلو متشاد سرتسا

هتفس شارب دوب هداد لوپ هک یرادقم نومه .هب تسین ینارگن چیه یاجو

راگنا منیبب ور ندوب ناتسرامیب وت اضقزا هک وشاه هچب دوب رارق مدوب هدرکءاضما

. اجنیا شندروآو هدوب هتفر رد نوشیکی تسد



هتسشن مرانک یسک مدرک سح هک مدوب هتسشن لمع قاتارد تشپ تکمین یور

... منودیمن مشمسا زونه دوب هدرم نومه متشگرب تمس نوا هب عیرس

؟؟ همتروص وت یزیچ ؟؟؟ هیچ :-

هن.. -:اه...هن

. متروص هب یدز لز تعاسود هیچ سپ :-

.. منودیمن مه ورامش مسا زونه نم هک مدرکیم رکف نیا هب متشاد یچیه :-

دز یدنخزوپ

.. یگنخ هک سب :-

.. هرادن روعش هرذ هی رشب نیا هک اعقاو مدیشک مهوت ومامخا

رهمگرزب اهاطدمحم ...نم یروخب ونم تتخیریب یامشچ نوا اب داوخیمن -:حاال

... متسه

تعاس مین هزات ادخ یاو مدنوخرچ ومرس تعاس تمس هب هرابودو مداد نوکت یرس

یا کالهف فوپ هک... منکیم قد اجنیا سرتسازا نم هک هرذگب تعاس هس ات هتشذگ

. مدیشک

؟؟ هدنوم شلمعزا یلیخ زونه هیچ :-

. مموهوا :-

منک تیفرعماه هچب هب میرب لقادح وشاپ هرادن یا هدیاف هک نتسشن اجنیا بوخ :-

.. ینوشدیدج راتسرپ ادرفزا وت هشاب یچره

مدرکیم شومارف ومسرتسا نمو تشذگیم رتدوز نامز دیاش یروجنیا تفگیم سار

تکرح ناکدوک شخب تمس هبو دش دنلب شاجزا منوا مدش دنلب ماجزا فرح نودب

هنودیمن یتح تکازن یب شیا ... لخاد تفر شدوخ لوادرکزابور 312 قاتارد درک

صا شیادخ ...اما هتخوس هایس تشز تخیریب تبکن یفلع وبای ... نرت مدقم اموناخ

. هزنرب هزنرب تشاد مه یگنرشوخ تسوپ سکعرب دوبن هایس ال



هدیباوخ تخت یورو دوب هتسب شتسد هک داتفا هچب رتخد هی هب ممشچ لخاد متفر

منودیمن دز لز مهب شتشردو یلسع یامشچاب دوب لگشوخ وزاندقچ هک یاو دوب

متفر شفرط هب مورا دنوشکیم شدوخ تمس هب ونم هک دوب شامشچ وت یورین هچ

؟؟ ملگ یبوخ .... ولوچوک موناخ -:سالم

... درکیم هاگن مهب بجعت اب طقف تفگیمن یزیچ

... یلشکوخ یلیخ -:عهلا...وت

.. مزیزع یرت لشکوخ نمزا هکوت ... هشب تادف خهلا یهلا :-

؟؟ ینک لوت وماباب یاوخیم وت مگیم -:عهلا...

دزیم هک دوب یفرح هچ نیا هخا فرح نیازا دنوم زاب منهد

؟؟؟ اه منک روت ور وت یاباب هک مریگیهام نم هگم خهلا.... -:هن

شلوت یاوخیم مهوت ... ننک شلوت هک نایم تاباب یاتسلپ هگیم شویلا د ومع هخا :-

؟؟ ینک

اتودزا هک مدموا ...نم مزیزع هشاب ... هنکیم یخوش تاهاب تشویراد ومع مزیزع -:هن

؟؟ وک تیجا منیبب وگب بوخ منک... یراتسرپ لشکوخ لمخد

خوا نم هخا ... هلخب یتسب ... کفپ ... سپیچ بالم هتفر شویلا د ومع اب نوا ... مموا :-

ی یم یتسب ... کفپ ... سپیچ ...بالم متداع نایم همه ... هگیم شویلا دومع ... مدش

؟؟ اباب هگیم سار نلا....

. مرایم یاوخب یچره تارب مدوخ ملد... زیزع -:هرا

شمرن شدوخزا هراد روطچ یق ال خادب نوا هب درم هک دوب بجعت یاج مارب اعقاو

. دوب شاه هچب هب شدایز عالهق رگنایب نیاو هدیم نوشن

یاه هچب بظاوم یاوخیم یروجنیا ؟؟ تساجک تساوح ؟؟؟ ایور وت یتفر هک -:زاب

؟؟ یشاب نم

... منکیم رت عمج ومساوح دعب هب نیازا دیشخبب :-

مرتکچوک رتخدو ... اسیآ مگرزب رتخد نیا بوخ .. مینک فیرعت ومینیبب ... هبوخ :-



گنر مگرزب رتخد هنوشامشچ گنر نوشقرف اهنت نتسه مه پک اتود نیا ... نیلیآ

یگچب وت نوچ ساسحو ننوطیش یلیخ ... هینجل زبس یکی نواو هیلسع شامشچ

اه اذغ دیاب سپ ... نراد یفیعض یاه ندب یلیخ ندرکن هدافتسا نوشردام ریشزا

.. هشاب یوقم نروخیم هک یاه یکاروخو

... موهوا :-

دای وندز فرح زرط نیا وتزا ماه هچب مرادن تسود ... هلبو هن موها :-

. یدب ماجنا یتسیاشان راتفر چیه دیابن ؟؟ یدیمهف .. نریگب

-:هلب.

... هبوخ :-

.. ففففووووب .... دایم هراد تبازیلا هکلم هک رانک دیرب رانک دیرب .... بیب بیب :-

دز یتلا جخ دنخبل هیو دز شکشخ شاجرس دید ونم یتقو

شبپ روطچ نوشلمع ؟؟ نروطچ ردام ؟؟ نیتسه بوخ ... موناخ ادلی -:سالم...

؟؟... دموین شبپ هک یلکشم ؟؟ تفر

مشدعب ؟؟ اتسیندب یشکب مه یسفن هی اطسو نوا مورا مورا ... شویراد هربخ -:هچ

... هلمع قاتا وت زونه شردام

؟؟؟ هیک عهلا نیا ... اشیا -:اژی...اژی

شویلا د ومع بوخ ...اما هنومدید هلا...ژ تسلپ عهلا نیا ... هنونشیم ...اباب مولا ... شیه :-

... هنزب ول اباب خم داوخم هگیم

... میلا زیمن ام بوخ -:اها...اما

تعاس ...هب منامام یاو ملد... یازیزع ندوب همزاب یلیخ ... ندرک یراب تنطیش هیدنخ

نامز دوز دقچ هش مومت شلمع ات هدنوم هگید هقیقد هد طقف هوا هوا .. مدرک هاگن

... هدموا مشوخ یلیخ کجورو اتود نوازا خک نم تشذگ

. مراک رس مایم ادرفزا ...نم نرایم لمع قاتازا االن ومردام ... مرب دیاب نم دیشخبب :-

نوبز راگنا هشکیمن متلا جخ ینوبایب لوغ ها ...ها تقفاوم هنوشن هبداد نوکت یرس

هرازیمرثا ماه هچب تیبرت وت هنزنرس یتسیاشان لمع تزا هگیم نم هب دعب هرادن



.. چون .. چون ... شدوخ تقونوا

. متفر لمع قاتا تمس هبو مدش لا یخیب

______________________________

رطخ ات دوب وی یس یا وت زونه یلو هدوب زیما تیقفوم ردام لمع راک رکش ورادخ

یلوق رطاخب هشیم لقتنم شخب هب یدوز هب هک دوب هداد نانیمطا شرتکد هشب عفر

ناتسرامیب مدوخ یاج هب ور موناخ ارهز مراکرس متفریم زورمازا دیاب مدوب هداد هک

یزبس مردام یارب هک یسکو دوب نوم هیاسمه هنکن درد شتسد مدوب هتشاذگ

رید نوچ درک شتبحم نویدم ونم شراک نیا ابو درک لوبق تحار یلیخ دروایم

ینوبایب لوغ نوا لبق بش هک یسردا هب یسکات ابو مدرک یجرخلو یمک دوب هدش

ادخ ...یا مهانیا مینکیم یگدنز مه ام هرصق هک تسین هنوخ یاو متفر دوب هداد مهب

؟؟ یگدنز نگیم مهام ندرک یگدنز هب اعقاو ینعی منوج

مدز ونوفیا گنز

-:هلب...

؟؟؟ هتفرن راکرس اتاالن ینعی دوب شدوخ یادص

..... ادلی منم :-

طایح هچ وووواو .. مدیشک کرس لوا مداد له مورارد دشزاب یا هگید فرح نودبرد

متفر لماک تسین یسک غاب وت مدید یتقو ... طایح ات دوب غاب هیبش رتشیب یگرزب

وطالهین دقچ ... مدرک تکرح دوب غاب طسو هک ترامع تمس ...هب متسب وردو لخاد

یاوخیم ور یگرزب نیا هب غاب هگب تسین یکی هخا ... ترامعدوخ اترد ریسم

... لخاد متفرو مدرک زاب ورد ... مدیسر نلا سرد ...هب راکیچ

؟؟ تسین یسک ... هنوخ بحاص هللا.... هللا...ای -:ای

...ایب نباوخ زونه اه هچب یشکیم راوه ترس ور یتشاذگ ادص یحبصرس هربخ -:هچ

.. نگب انز مدیدن ...اتحاال نگیم ادرم ال ومعم هللا ای مشدعب وت

... دیشاب تخل امش دیاش متفگ ونیا بوخ :-

؟؟ مشاب تخل دیاب یچ یارب نم تقونوا :-

.. دیریم هار هنوخ وت تخل ارچ هک دیسرپب نوتدوخزا ونوا منودیم هچ -:نم



مدز نم هک هیفرح هچ نیا هخا منهد ور مدز تسد اب دش درگ بجعتزا شاشچ

هچ نم هب هرب هار مشدعب ... هنوخ وت هریم هار تخل اعقاو راگنا منزیم فرح نیچمه

هب هدز منک کف فففووا هرب.... هار تخل داوخیم هشدوخ هنوخ هراد تسود ال صا

مرس

دیاب هک یاه اذغ تسیلو وراه هچب همانرب نم ایب دش مومت تنتفگ ترپو ترچ هگا :-

... هشیم مرید تکرش بم ماوخیم مدب تهب ور نروخب

؟؟ هرادن راکتمدخ اجنیا مذپب اذغ دیاب نم تقونوا .... هظحل -:هی

موناخ هی هعفد هی هتفه طقف هشاب هتشاد راکتمدخ نم هنوخ مرادن تسود -:نم

اجنیا مه ...وت مدیم ماجنا مدوخ ور اراک هیقب هدیم ماجنا ور تفاظن یاراک دایم

تساه هچب زا ندرک تبقارم طقف وت راک راکتمدخ هن یراتسرپ

؟؟ نروخب اه هچب مدب میرایب اجکزا اذغ ام تقونوا بوخ :-

رامش متشون وناروتسر هی هرامش تسه نفلت رانکزیم ور هچرتفد -:هی

... هدب شرافس اذغ نزب گنز 123 نومکارتشا

سملا یاذغ دیاب انوا نس نیا وت داد نوریب یاذغ شمه هشیمن هک اه هچب -:هب

.. نروخب یگنوخو

. هرادن فرح شاهاذغ تساه نیرتهبزا مناروتسر نیا بوخ :-

... هسریمن یگنوخ یاذغ یاپ هب یلو یچره :-

وت مدب حیضوت تارب ور همانرب مرادن تقو هدش مرید نم اثحب نیا لا یخیب -:ها...

ینوتیم وت مدموا تقوره بش نکاه هچب اب رتشیب یانشا فرص وزورما

. متفر نم هگید بوخ ... مایمن هنوخ مرهظ نمضرد ... یرب

ماوخیم همانرب لا یخیب فففووا ... منزب فرح یا هملک یتح نم تشاذنو تفگ ونیا

. هگید مایمرب 5سهلا کیچوک هچب اتود سپزا مدوخ راکیچ

______________________________

زونه یلقسف اتود نوا یلو هدزای دش تعاس ففوا مدرک هاگن تعاس هب هگید راب هی

کت مدش روبجم دوب هدادن نوشن مهب وراه هچب قاتا هک ینوبایب لوغ نوا نباوخ

منک نوشرادیب مدوخ متساوخن ... مدرک ادیپ ونوشقاتا هرخ اتباال مدرگب وراقاتا کت



نما هخا ... منکیم هاگن راوید ورد هب مرادو سنلا لبم ور متسشن اتحاال عقوم نوازا

منوتیم راکیچ نم ممموا هتفر رس ما هلصوح دایز یراکیبزا منک راکیچ الن

یروجنیا مراکیب حاالهک اه هچب یارب مزپن یگنوخ یاذغ هی ارچ متفای اها ؟؟؟ منکب

عقوم نوا ات دیاش نروخیم یگنوخ یاذغ هی مهاه هچب نمضردو هشیم مرگ ممرس

. نشب رادیب

یزهجم هنوخزپشا بجع ووواو هنوخزپشا متفرو مدش دنلب ماجزا رکف نیا اب

هتشادن دیاش هروخیم هداما یاذغ هکنیا هن هشاب هتشاد ومز ال داوم هنکادخ

لا چخی هرذگیمندب نوشهب مه یلیخ راگنا هن هبوخ مدرک مزاب ولا چخی لوا ... هشاب

هیقب لا بند وراتنیباک مدعب مدروارد هدرک خرچ تشوگ هتسب هی بوخ ... دوب رپ رپ

مهو دشیم تسرد دوز مه نوچ منک تسرد ینوراکام متساوخیم متشگ المز داوم

همه یتقو ... متسه ینوراکام قشاع هک ممدوخ ... نتشاد شسود اه هچب رثکا

هی دعب مدش راک هب تسد دوز منکادیپ ومز ال داوم همه متسنوت متشگ وراتنیباک

نوریب مرب هنوخزپشازا متشگرب مدرک مک وشریز ... هشب مد ات متشاذگ ور اذغ تعاس

یلو ... مدروا هنوخزپشا رس بالور نیا نم ینعی ادخ یاو دش درگ بجعتزا ماشچ هک

هدرک وراکنیا یک ینعی یاو ... مدروین نوریب اتنیباکزا نم ور انیا هک همدای بوخ نم

وت هک سب دوب هدش هتخیر نوریب اتنیباک لیاسو مامت ... هراد نج هنوخ نیا هنکن

منامام متسه یزپشا قشاع نم هخا مدشن مفارطا هجوتم ال صا مدوب قرغ یزپشا

یشیمن ربخاب وت هنزب مدزد ور هنوخ هگا ینکیم یزپشا یتقو هگیم

140 تراپ #

هتفگیم تسار مردام هک منیبیم حاال

هکوکشم یلیخ هیضق .... هخا هداتفا یروج هچ قافتا نیا هخا هبیجع یلیخ یلو

مدینش یزیر یاه هدنخ یادص هک مدوب ارکف نیمه ...وت هشاب هنوتیم یک راک ینعی

هنوخزپشا نوریبزا ادص متفر ادص لا بند هبو مدش دنلب ماتشگنا کون ور مورا

یلقسف اتود نیا راک سپ گنرز یاکجورو ...یا مدرک مخ نپا ور ومدوخ مورا دمویم

.... هدوب

؟؟) هراتسرپ هریم هگید ؟؟(االن هراتسلپ هلیم هدید اژی....االن مگیم :-

... هلیم -:هلا...

؟؟ هنوتناوعد اباب مگیم :-



دهلا... شود یلیخ ورام اباب -؛هن

... ندیدنخ یکریز ریز ودره مزاب

یکراب هی نوتاهاب منک راکیچ منودیم حاال مدز سیبخ دنخبل هی

خخخخخخخپ : متفگ

ندز لز نم هب سرتابو نیمز ور نداتفا سرتزا نوشتفج

مهب یروجدب هراد هک هتسشن یوله اتود ... میراد یچ اجنیا نیب .... بوخ ... بوخ :-

نوشتروق هتسرد هسرب نوشهب متسد هگا مممموا ... هنسرگ هک منم هنزیم کمشچ

. مدیم

نوا مدیلا م مهب وماتسدو مدیشک مبل فارطا ومنوبز مدش جراخ هنوخزپشازا مدعب

دنلب نوشاجزا عیرسو ندیشک یغیج نوشفرط هب مریم نراد ندید هک مه اتود

زرف هک سب نوشمریگب متسنوتین هگم حاال نوشلا بند هب ...نم ندرک رارفو ندش

نیلیآ مدرک شغلب مدنوسر شهب ومدوخ عیرس داتفاو دروخ زیل شاپ نوشیکی ندوب

متساوخ منم دشن شزیچ دوب نهپ ینیئزت یمشپ شرف هی تمسق نوا نوچ دوب

شمروخیم االن متفرگ ور نوشیکی هب :هب متفگو متفرگ منک ترپ وشساوح

ونم شکیچوک یاتشم اب مفرط هب دموا شرهاوخ یکی نوا متفرگ شپلزا یمورا زاگ

کلقلق هب مدرک عورشو متفرگ منوا متسد هی اب هنک دازا وشلوق ثمال ات دزیم

... مدیدنخیم نوشهارمه منم نتسه یکلقلق مه یباسح دوب مولعم مهانوا نوشنداد

؟؟ دینکیم راکیچ دیراد ؟؟؟ هربخ هچ اجنیا :-

اجنیا االن سپ مایمن رهظ هک دوب هتفگن هگم نیا دز مکشوخ متشگرب ادص تمس هب

؟؟؟ اه هنکیم راکیچ

( اهاطدمحم )

تعاس هی یاو هک... متشاذگ اج مراکزیمور هنوخوت ور هدنورپ هک ...نم یتنعل ها...

هدننار رظتنم منوتیمن .... مراد زاین مهور هدنورپ نوا مراد یمهم هسلج مه هگید

راوس هرابود ... متفریم مدوخ دیاب نوریب دوب هتفر شیپ هقیقد هد نیمه هخا منومب



ومنیشام یکی نوا متساوخیم مدرکزاب تومیر اب ورد هنوخ متشگربو مدش منیشام

مدرک کراپ ونیشام دادیم ادص شروتوم دوب هدش بارخ راگنا یکی نیا هخا مربب

یوب هی هارمه دروخ متروص هب یمرگ یاوه مدرک زاب هک ورد ترامع فرط متفر

ایک دوب ربخ هچ اجنیا دمویم مه هدنخ یادص دوب هدیچیپ ترامع لک وت هک بوخ

رتکیدزن یچره متفر ادص تمس هب بجعت ...اب ندنخیم یروجنیا نراد هک نتسه

ادلی مدش هریخ مور هبور هنحص هب بجعت اب دشیم رتشیب هدنخ یادص ادص متفریم

ملد هب ....هب دیدنخیم انوا هارمه مشدوخو دادیم کلقلق وراه هچب تشاد هک دوب

هک اه هچب سابلزا تشاد راتسرپ هب زاین شدوخ هک نیا مدروا راتسرپ دوب شوخ

هرتخد نیا ینعی ... ندشرادیب باوخزا هزات دوب ادیپ دوب نوشنت باوخ سابل زونه

.... نباوخب عقوم نیا ات هتشاذگ گنخ

؟؟ دینکیم راکیچ دیراد ؟؟ هربخ هچ اجنیا :-

مندیدزا ادلی هک دوب مولعم گنشق نتشگرب متمس هبو دش عطق نوشاه هدنخ یادص

هار ندیدات اه هچبو دوب هدش لش شتسد هدرک بجعت ال ماک رهظرس منوا هنوخ یوت

مدش میاق متشپ . ندموا متمس هبو ندش دنلب ینیئزت شرف ورزا هراد دوجو یرارف

. نتفرگ مکحم ماهاپزا یکیزا نوشمودکره

... هلوخب مولا داوخیم لا تسلپ یاباب :-

هدز... نوشهب هک هیفرح هچ نیا هخا ... فرح نیا یچ ینعی

هگم ... نباوخب عقوم نیا ات یتشاذگ ارچ مشدعب اه.. یدز نوشهب هک هیچ افرح انیا :-

نوا هنودیم مه 7سهلا هچب هی ونیا ... هراد ررض مدا یارب دایز ندیباوخ ینودیمن

مانیازا موناخ هک وگن متفرگ راتسرپ ماه هچب یارب هشوخ ملد ههه...نم وت... تقو

... هشاب شبقارم ات هراد زاین یکی هب شدوخو هرت هچب

یادص اه هچب متشادن تسود ال صا نوچ متفگیم هدش لر تنک یادص اب ور انیا

... نریگب دایو نونشب ومدنلب

... درکیم یزاب شاتشگنا ابو ریز دوب هتخادنا وشرس تدم مامت

... هشیمن رارکت هگید ... دیشخبب :-

هب مربب ور هدنورپ مدوب هدموا ایادخ فففوا ... تفگ یمولظمو مورا یادصاب ونیا

مدیشک ماهوم الی یتسد دوب هدنوم مک مدرک هاگن متعاس



یلو ... تکرش مدرگرب دیاب االن منم هشن رارکت ... هشاب ترخا هعفد هعفد نیا هبوخ :-

... هطاسب نیمه مزاب منیبب مایب بش هگا تلا ح هب یاو مگیم مراد تلا ح هب یاو

. مشچ ... هشاب :-

... هبوخ :-

یوب مسرپب شزا هک تفر مدای ال صا ها مدش جراخ هنوخزاو متشادرب ور هدنورپ

شزا بش هرادن لا کشا دوب یبوخ یلیخ یوب دنچره ... هدیچیپ هنوخ وت یچ

راک هرسکی متشاد بش 9 تعاس ...ات رکشورادخ مدیسر هسلج هب عقوم ...هب مسرپیم

مدرک بترم ولیاسو زورما یارب دوب یفاک هگید ... مدوب هدش هتسخ یباسح مدرکیم

مدش جراخ قاتازا متشادرب ومتک

. ظفاحادخ متفر نم دیدنبب مرد ... دیرب دینوتیم یدمحا موناخ :-

. ظفاحادخ ... مشچ :-

هنسرگ مه مدرک تکرح هنوخ تمس هبو مدش منیشام راوس مدش جراخ تکرشزا

مماذغ فصن یتح هک مرهظ مدوب هدروخن ماش ال صا هتسخ مهو مدوب

... ندروخ یارب متشادن تقو ... مدروخن

هتشذگ زا10مه تعاس لخاد متفرو مدرک زاب تومیراب ور غابرد مدیسر هنوخ هب

یارب یزیچ هنک ادخ ... هرادن نتفر قح مدموین نمات مدوب هتفگ هراتسرپ هب نم دوب

... ناروتسر منزب گنز دیاب مدوبن هگا ... هشاب ندروخ

راگنا مدرک نشور ونلا س پم ال دوب کیراتاج همه لخاد متفرو مدرک زاب ونلا سرد

ادلی مدید مدرک زاب هکورد متفر اه هچب قاتا تمس هب ؟؟؟ هتفر ینعی دوبن یربخ

هچ ندوب باوخ مهاه هچب دوب باوخ راگنا هتخت یور شرسو هتسشن نیمزور

تقو چیه نباوخب ات ندروایمرد ونمردپ ندیباوخ هدزاود لبق انیا راب هی بجع

... نوشمنوباوخب منوتب ات دیسرن نوشهب مروز

متسب وقاتا رد همنشگ دقچ فففوا ... تسین دب شراک مدایز هراتسرپ نیا راگنا هن

اب وشلخاد متفر لا چخی غارسو مدش هنوخزپشا دراو مروخب یزیچ هی ات متفرو

وشرد دوب شلخاد هملباق هی منک ادیپ ندروخ یارب یزیچ هی ات مدرک هاگن تقد

هناروتسر نوا ادیدج راگنا مدروخن هتقو یلیخ مممموا دوب یناراکام شوت متشادرب



هدروخ هی هیبوخ ناروتسر هک اعقاو هدرک شاهاذغ تسیل دراو مه ینوراکام

یارب هشب مرگ اذغ ات هشب مرگ اترف لخاد متشاذگو متخیر فرظ هی یوت ینوراکام

هی ات مدرک زاب هرابود ولا چخیرد متشاذگ لا گنچو باقشقب هی زیم یور مدوخ

هب منوا بوخ هچ هب هب دروخ ساالد هب مشچ هک مرایب نوریب یزیچ یا هباشون

هدش مرگ اذغ هک مدیمهف رف یادصاب متشاذگ زیم یور مدروآرد هباشون هارمه

هبوخ مه شا هزم منئمطم هدیم یبوخ یوب هچ مممموا مدروا شرد رف لخادزا

یبوخ یاذغ نیچمه هتقو یلیخ هیلا ع ممموا متشاذگ منهد وت وقشاق نیلوا

مدروخن یا هزمشوخ یاذغ نیچمه هگید هدرک توف موناخ هشال یتقوزا مدروخن

هت ات ور اذغ .... هریگب اذغ ناروتسر نیمهزا دعب هب نیازا مگب هراتسرپ نیا هب هبوخ

وراذغ هدنوم یقاب همه رابنیا مدشن ریس ال صا دوب هزمشوخ هک سب یلو مدروخ

... هشب مرگات رف وت متشاذگ

. دیبسچ اعقاو اه تدم دعب یلو .. مدروخ هک سب ... مکپیم مراد .... ففففوا

ناج. شون :-

هاگن مهب تشادو دوب هداد هیکت هنوخزپشا نپا هب هک دوب ادلی متشگرب ادص تمس هب

... درکیم

. نونمم :-

؟؟ مرب هگید االن منوتیم :-

؟؟ اجک :-

شدعب منومب دیدموین امش یتقو ات دیتفگ نوتدوخ ناتسرامیب مرب دیاب بوخ :-

. مرب منوتیم
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.. منزب گنز یسکات تارب راذب ... هشاب -:اها..

. نونمم یلیخ :-

. مدز گنز یسکات هی شارب

؟؟ یتفرگ ناروتسر مودکزا ور اذغ یتسار :-

؟؟ اذغ مودک ؟؟ اذغ :-

.. مگیم ور دوب لا چخی وت هک ینوراکام :-



هک. مدادن شرافس ناروتسرزا ونوا نم یلو -:اها...

؟؟؟ یچ سپ :-

؟؟ متخپ مدوخ رهظ ونوا :-

... هبوخ شتخپ تسد دقچ ؟؟ هتخپ شدوخ دش داشگ بجعتزا ماشچ

راتسرپ اجنیا طقف وت یدب ماجنا ور هنوخ یاراک ای ینک تسرد اذغ یتسین روبجم :-

. یاه هچب

دایز زور لوط وت هک ...نم تسین یلکشم ور یزپشا مراد تسود مدوخ -:هن...هن..

... مراکیب

ور شهب دیابن سپ متشاذیم شتسد فک ورتخد نیا قح دوب رارق نم یلو

... مدیشک مهوت ومامخا نیمه ...ارب مدادیم

یریگب یرتدایز لوپ شرطاخب هن ای ینزب ومخم یروجنیا ینوتیم یدرک کف هگا :-

هنشگ ادگ هب مرادن تفم لوپ نم امود مشیمن تاراک ماخ واال نم نوچ یدنوخ روک

.. مدب اه

اعقاو متشاد و مدرک شهل مافرح ریز گنشق دوب هدش زمرق تینابصعزا شتروص

هطبار یسک اب مرادن تسود اوآزادعب هداتفارد یسک دب اب دیمهفیم دیاب مدربیم تذل

نیا دحزا شیب رورغ ندرک دروخ یارب هشاب المز هگا یلو مشاب هتشاد یسنج

... منکیم وراکنیا هدش هک مرتخد

( ادلی )

... مریگیم شیتا نورد زا منکیم کف ینوبایب لوغ نوا یافرح هب هک زونه

... موناخ ... میدیسر موناخ :-

؟؟ هشیم دقچ بوخ هلب... -:اه...اها...هلب

... نموت تسیب :-

... تسندرگرس هگم ؟؟ اقا هربخ -:هچ



؟؟ یشیم تسبرد یسکات راوس ارچ سپ یرادن هگا ... هنیمه شخرن :-

ور یسکات لوپ تسین رارق متسنودیم هگا ینوبایب لوغ دوب هدموارد هگید مرفک

مدشیم راوس ال صا مدرکیم طلغ هدب

یس یا شخب تمس هب متفر میقتسم ... مدش ناتسرامیب دراو .... تشز ینوبایب لوغ

هداتفا مردام یارب یقافتا دیاش هکنیا رکف ....اب هغولش دقنیا ارچ هربخ هچ اجنیا وی...

... مدیود وی یس یا تمس هب عیرس ... داتفا متسدزا فیکو دش لش متسد

؟؟ هداتفا یقافتا ردام یارب ؟؟ هدش یچ راتسرپ موناخ :-

... میسرب نومراک هب دیرازب ... دیشن محازم موناخ :-

نم لا وس هب تسین اجنیا یکی ... مشیم هنوید مراد ادخ یاو دش درو دز رانک ونم

مدرک زاب ور وی یس یا رد مدرکیم یراک هی مدوخ دیاب دشیمن یروجنیا هن هدب باوج

؟؟ اه ندرکیم راکیچ نم نامامرس باالی انیا هن یاو متفر لخادو
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؟؟ دینکیم راکیچ دیراد ؟؟؟ هربخ هچ اجنیا :-

... نوریب دییامرفب ... دیشاب نوریب متفگن هگم موناخ :-

دوب فاص هفاص شطخو دزیم قوب مادم هک داتفا هاگتسد هب مهاگن

... هشب یروجنیا هنوتیمن هن...هن...

.. نامام ادخ وروت ... ینکب وراکنیا ینوتیمن وت هن ادخ....هن وروت نامام ... نامام :-

منامام شیپ ماوخیم هن...نم هنک...هن منوریب تساوخیمو دموا متمس هب یراتسرپ

ااااااایادخ .... مشاب

مدش شوه یب ومدیمهفن یزیچ هگیدو دش رات ماشچ یولج

______________________________

یزیچ ؟؟؟ ماجک ...نم مدرک زاب وماشچ یاو...خا... .... هنکیم درد مرس دقچ ادخ یاو

مخم هب هدروخ ...هی دوب هدش یچیپ دناب متشاذگ مرسور ومتسد ... دمویمن مدای

لکش متسب یاکلپ تشپ یمهبم ریواصت .... دایب مدای یزیچ هی ات مدروا راشف

هی هیرگو سامتلا .... شارخلدو دنلب یاه غیج درد.... .... تفرگ

یزیچ هگید .... شلخادزا نز هی ندش ترپ نیشام نتفرگ شیتا ..... نیشام .... رتخد

دش.. قاتا لخاد یراتسرپ لا... یخیب ... دایم مدای هک هیچ انیا ... دایمن مدای



یرب دیاب االن نیمه ... میرادن تقو شاب دوز رکشورادخ ؟؟؟ مزیزع یدموا شوه -:هب

... هنیبب ور وت هراد رارسا یلیخ یلو هرادن تقو دایز .. ردام ندید

؟؟ تساجک ...االن هشاب :-

ماکشا مدش کیدزن تخت هب تفر نوریب راتسرپ متفر وی یس یا هب راتسرپ هارمه

درکزاب مورا وشامشچ هک درک مسح راگنا متفرگ متسد وت وشتسد دش یراج ماشچزا

دز... ینوج یب دنخبل

نوریب زار نیا راب ریززا ومدوخ منوتیم هکاالن رکش ورادخ .... مزیزع رتخد یدموا :-

... مرب کبسو مشکب

... هشیم بوخ تلا ح وت هیفرح هچ نیا نامام -:هن

تنوبرق یلو .... منومیمن ایند نیا وت نیازا رتشیب .... منودیم هک مدوخ ....نم مزیزع :-

یلو ... مرادن وشتقو ... نوچ هاوخن حیضوت ....مزا متسین تیعقاو ردام نم...نم... مشب

؟؟ یشخبیم ... متفگنو تقیقح تهب هک شخبب ونم

؟؟ اه ؟؟ دوب یک نم یعقاو ردام سپ دوبن مردام هگا ... دشیمن مرواب

.... تساوا .... تیعقاو مسا مزیزع :-

؟؟ ناجک ؟؟االن یچ مردام ردپ -:اوا...

تهب ور یچ همه منوتیمن ... نتسین هدنز انوا مدوب تردام تسود نم مزیزع :-

هب ...نم متشون تارطاخ رتفد هیوت تختریز هچقودنص هی وت وزیچ همه یلو ... مگب

هشیمه یاربو مدش لفاق تزا زور دنچ منک.... تکمک هک مدوب هداد لوق تردام

هگا ... متشاد تسود متشادن رتخد لثم نک رواب یلو ؟؟؟ یشخبیم ونم .... مدرک تمگ

نک... حالمل یراد تسود ونم هرز کی مهوت

؟؟؟ مرادن ور یسک نماالن یلو ... نوتمشخبیم ....نم هیفرح هچ نیا :-

ارچ... :-

... دوب تخس شارب ندیشک سفن راگنا دیشک قیمع سفن اتدنچ

ارچ....وت...وت... :-



اهاگتسد یادص دوب هدش دوبک دردزا شا هرهچ ... هشکب سفن تسنوتیمن هگید راگنا

وت مکحم درک زارد متمس هب وشتسد منک... لر تنک متسنوتیمن وماکشا دوب هدش دنلب

منک لمحت وشندوبن درد منوتیمن هن... ایادخ .... مدیسوب وشتسد تشپ متفرگ متسد

... هداد ماجنا مارب یراکره مامت لا سدنچ نیا یلو دوبن میعقاو ردام هتسرد
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ندرک توفزا هداتفا اه قافتا نیا همه هک منک رواب ور عوضوم نیا متسنوتن زونه

منودیمن نم داد نوا وش هنیزه همه هک شمسارم ات همردام مدرکیم کف هک یسک

ماوخیم میتفرگ شمتفه زورما مدش اهنت یلیخ منک... ناربج ماوخیم یروج هچ

؟؟ راکرس مرب ادرفزا

... منوخب ور هچرتفد نوا دیاب بشما یلو ... منکب یهدب همه نوا یارب یرکف هی دیاب

______________________________

نوا مامت منک رواب روطچ یلو مدنوخ ور هچرتفد نوا راب هد دیاش دشن مرواب زونه

رطاخب یزیچ ممدوخ مرادن نوشزا یسردا یلو مراد هچب اتود نم هداتفا مارب اقافتا

هک ینمشد هی رطاخب یگچب وت ومردپ ردام هدش هتشون هچرتفد وت هک روجنوا مرادن

هک یسک .... اسرهمو مراد هچب اتود مدرک جاودزا مداد تسدزا هدش نوشگرم بجوم

منامارد منودن یزیچ یتقو هتشون نوچ هتفگن مارب ورانیا ؟؟؟ ارچ یلو هنومنمشد

سکع هسکع هی هتشاذگ مارب هک یا هنوشن اهنت تشونیم ومرسمه مسا لقادح یلو

نوشزا یتقوات هتشون مارب منودیمن منوشامسا یتح .... نباوخ هک ولقود هچب اتود

رطاخب متشاد تسود دیاش ؟؟؟ منک باختنا مدوخ هتشاذن ارچ منامارد مشاب رود

متشاد شیپ سلا جنپ هک یفداصت دعب هتشون ... مشکب نوج هب ورطخ نوا ماه هچب

ومتروص هدش کاپ عقوم نومه مم هظفاح دیدش یلیخ منوا هدید بیسا متروص

نیا هخا ... اسرهم یارب متسین ییاسانش لباق هگید یروجنیا ندرک کیتس پال یحارج

تسود هک یلا 15س نوا .... هراد نماب مه حاال مردامو ردپ اب ینمشد هچ ؟؟ هیک نز

... مشیم هنوید مراد ادخ یاو ... مدرک یکدنز یروج هچو یک اب هدرک مگ ونم مردام

______________________________

درگرب ادخ وروت منک.... یگدنز منوتیمن وت نودب نم درگرب ... مقشع اوا.... مزیزع :-

. نراد زاین تهب نومارتخد



( اهاطدمحم )

س جنپ نیا ...وت مدرک کاپ ور دوب ممشچ هشوگ هک یجمس کشا هرطقو متسب وموبلا

لقادح هک ندرک یعس یلیخ ماتسود مدوب هدشن گنتلد اوا یارب االن هزادنا هب لا

اه هچب .... مدب سک چیه هب ور اوا یاج منوتیمن یلو مشاب هتشاد یسنج یگدنز هی

ننومب اج نومه مبش هرارق هماراکمهزا یکی هچب دلوت نتوعد دلوت نوشتسود هنوخ

ارچ منودیمن دلوت داتسرفو هدرک هداما وراه هچب شراک رس هتشگرب حبصزا ادلی

هچب هب مدینش نیلیآزا یلو هرادن هک یا هگید راک نوشنوخ هتفرن شدوخ زونه

هبیجع یلیخ مارب هنک.... تسرد ژهل نوشارب تقو دنچ نیا ناربج هب هداد لوقاه

هک مداد لوق ماوا هب نم هن ...هن ممدوخ ندموا رانک شاهاب تحار یلیخ یاه هچب

رادیب سح رطاخب مراد ادلی هب هک مه یانشا سح نیا امتح هریگیمن وشاج یسک

منک.... شبوکرس دیاب ... همزاین هدش

زاب ولا چخیرد هنوخزپشا متفر نتسین هک مه اه هچب مدروخن بورشم هتقو یلیخ

رتهب هچ هتفر راگنا دوبن هنوخزپشا وت ادلی هشب تسرد ات دوب لا چخی وت ژهل مدرک

ناویل هی اب مدروارد مدوب هدرک زاساج تنیباک تشپ هک شهاگیفخم زا ومبورشم

گرم دعب مدش متشاد هطبار اجنوا اوا اب رابود هک مدوخ یلبق قاتا دراو باال شمدرب

مشمارا یارب ناکم هی هب دوب هدش لیدبت لصارد مدیباوخیمن قاتا نیا وت هگید اوا

اسکع هب دقچ منودیمن مزیزع یاوا یاسکع دوب سکع رپ هک مدرک هاگن وشاراوید

وراه هچب یتقو منک کف .... دوب هدش نیگنس ال ماک مرس مدروخ بورشمو مدرک هاگن

هک دوب قرغ ژهل ندرک تسرد وت دقنوا هدشن متشگرب هجوتم ادلی متشگربو مدنوسر

دقنوا هرتهب لا...هچ چخیرد ور مارب دوب هتشاذگ تشاددای نوچ هدشن نم هجوتم

م رادن دامتعا مدوخ هب هگید هک مدش کانرطخ تقو دنچ نیا

(اوآ)

هگید هرذ هی منم هتشگنرب زونه یلو هنوسرب وراه هچب هتفر ینوبایب لوغ نوا

متشاذگ متشاددای هی لا چخی وت متشاذگو مدرک تسرد ور ژهل منومیم شرظتنم

ومفیک مدوب هتسخ یلیخ هنوخ مرب هگیدو مرادرب اه هچب قاتازا ومفیک متفر شارب

نومه ففففوا نوریب تخیر الم یاسو دوب زاب شپیز هک نوچ مدز گنچ تخت ورزا

نوچ مدیرخو دموا مشوخ شمدید نیرتیو تشپ زورما هک زمرق باوخ سابل



اجنیا دایم ات هروطچ هدموین هک زونه مموا مدرکن شناحتما ال صا متشاد هلجع

یچره مدیشوپ دوز وسابل ... هیبوخ رکف منک....هرا ناحتما مه ور سابل منوتیم مشاب

اجکزا هنیا حاال اباب ...یا مدرکن ادیپ یزیچ یلو مدرک هاگنو فارطا هنیا لا بند هب

لوغ نیا یگرزب هنیا هچ هوا هوا هنیا لا بند متشگ ور اقاتا مدش جراخ قاتازا مرایب

مداتسیاو شولج دوب لصو شدمکرد هب هنیا هتبلا شقاتا وت هتشاذگ ینوبایب

تسادیپ هک مرادن وراد همه مدش نفخ هچ هوا هوا مدرک هزادنارب ومدوخ گنشقو

رکف نیا اب مدوخزا مریگب سکع هی روطچ مموا شیادخ مدش لگشوخ یلیخ یلو

دوبن بوخ مداتسیمیاو هنیا یولج هک روجره مدروا مفیک وتزا ومیشوگ متفر یدنت

زاب ودمکرد منوتیم ...اها دشیم یلا ع دوب جک هدروخ هی هنیا هگا مداتفویمن گنشق

مهب یاسابل نتخیرو انامهرد ندرک زاب مدرک زاب وشرد دوبرد ور اقیقد هنیا نوچ منک

دنت دنت منک عمجور همه هدموین ات هرتهب مدرک یراک بارخ هوا هوا .... نامه هتخیر

لا یخیبو مدنببو دمکرد متساوخ نوشمدیچ دمک وت بترم رابنیاو مدرک نوشعمج

هوا ... مقشع یارب دوب هتشون شور داتفا دمک فک هبعج هی هب ممشچ هک مشب سکع

هک مدوب واکجنک یلیخ مدروا شرد دمکزا مورا هراد مقشع ینوبایب لوغ سپ هوا

مولجو مدروا شرد هبعجزا ... یزان سابل هچ یییییاو مدرک زاب ور هبعجرد هیچ منیبب

هرجنپزا دز مرس هب یرکف دوب زان یلیخ دوب هتلکد زمرق یکسورع سابل هی متفرگ

نم بش هی هشیم یچ حاال مدیشوپ وسابل زونه هدموین راگنا مدرک هاگن ونوریب

مداتسیاو هنیا یولج هرابود ... شاجرس شمراذیم مزادیم سکع ...هی شمشوپب

کسورع نوا اب مسکع هی مراد تسود تسه تقو زونه مموا متفرگ سکع اتدنچو

هک اه هچب قاتا تمس متفریم متشاد مدش جراخ قاتازا مریگب نیلیآ هلگشوخ

دزد هنکن تساجنوا هک ینعی ا.... مدش دوب ورهار رخا قاتارد ریززا هک یرون هجوتم

هریگتسد متفر قاتا تمس هب سرتابو مورا هک... هلفق شرد هشیمه قاتا نوا هشاب

دشات 4 ماشچ دوب مور هبور هک یزیچ ندید ...اب مدرک زاب طایتحا اب ور

( اهاطدمحم )

یلو شمدیرخ اوا یارب اه هنوید لثم دموا مشوخو مدید ور سابل هی رازاب وت زورما

... هشوپیمن وسابل نوا اوا تقو چیه منودیم بوخ

دامتعا مامشچ هب متشگرب رد تمس هب دوب متسد وت هک بورشم یرطب اب رد یادصاب

..... مدرک ش هتسب وزاب رابدنچ متشادن



نیمز هب متسدزا بورشم هشیش ؟؟؟ نم یاوا ؟؟؟ تساوا اعقاو نیا ... نیا اوآ....

... دایب شدوخ هب اوا دش ثعاب ...هک تسکش یدب یادصاب ... داتفا

... بوخ .. هدزد مدرک کف دیا... هنوخ امش متسنودیمن ...نم...نم... دیشخبب :-

هشوگزا یکشا .... ندش دروخ ماشفک ریز اه هشیش متشادرب مدق شتمس هب روابان

... دیکچ ممشچ

... یتدوخ هک منک رواب ... ینعی .... یتشگرب ...وت مزیزع -:اوا....اوا....

مکحم مدنوسر شهب ومدوخ ... درکیم هاگن نم هب بجعت اب تشاد دش عطق شادص

مدوخزا یمک مداد شراشف ملغب وت یباسح یتقو دوب کش وت اوا راگنا مدرک شلغب

لمحت وش یرود متسنوتیمن هگید مدرک هسوب قرغ وشتروص مامت مداد شا هلصاف

متشادرب شابل ورزا ومابل سیخ هسوب هی شمدیسوبو شابل ور متشاذگ ومابل منک

معط نومه زونه شابل هشدوخ هرا مممموا .... مدرک شا هزم هزم مدرب منهد وت ومبل

دوب هدش ربارب رازه مزاین ساسحا دوب هتفرگ رگ بورشم رطاخب مندب هراد ور یلا ع

ففففووا ... دوب ادیپ سابل بزااالی شاه هنیس دوب هاتوک دوب هدیشوپ اوا هک یسابل

شدنلب نیمز زاو مدز شوشناز ریز تسد درک ور شدوخ راک رخا مدایز توهش

مخ شور .... شمتشاذگ راب نیموس یاربو شمدرب قاتا طسو تخت تمس هب مدرک

هساسح شاه هنیسور متسنودیم یلو دوب تکرح یب لوا .... مدیکم وشابلو مدش

ات مدرک شسیخ بوخ شور مدیشک ومنوبز مدروارد سابل زا وشاه هنیسزا یکی

مکحمو متفرگ متشم وت ور یکی نوا ... شیکنخزا هربب تذل هروخیم شهب اوه یتقو

یها هربیم تذل مدبراشف وش هنیس مکحم هکنیازا اوا هک همدای بوخ مداد راشف

نیا درکیم میهارمه متفر شابل غارس هرابود .... هدرک رثا مراک مدیمهف هک دیشک

مدوب هدش یتوهش ال ماک تفگ یخا هک متفرگ یزیر زاگ دوب منهد وت شنوبز هعفد

درک... دهاوخ فرطرب اوا ومزاین نیا مزاب هک لا حشوخو

لماک مدوخ درک نوشزاب مورا مورا تفرگ رارق منهاریپ یاه همکد ور اوا تسد

ترش دوب مولج شدیفس ندب مدرک زاب وشسابل پیزو مدرب تسد منم ... مدروا شرد

یتوهش منوا هک دوب مولعم یدیفسزا دزیم قرب شاجنوا دوب هدزن هک مدنب هنیس و

مدیسوبو مدرک عورش شاه هنیسزا مورا مورا .... دوب هدرک فپ شاجنوا نوج هدش

مدرک زاب وش ال تسد اتود اب دوب یلا ع شوب مممموا .... شاهاپ طسو هب مدیسر ات

.... تفگ یتوهش یها هک مدز مکحم سیلو

یدوب اجک درمان دوب گنت تارب ملد ... مقشع تمروخب ..... ننننوووووووج ییییییا :-

؟؟؟ اه ینک لو وتاه هچب دموا روطچ کرد هب ....نم تدم همه نیا



درک... کاپ وماکشاو متفرگ شاتسد نویم ومتروص

.... ماوخیم ترذعم .... ماوخیم ترذعم :-

مکحم منم ... شاه هنیس ور تشاذگو تفرگ ومتسد درکیم یهاوخ ترذعم مزا مادم

مدادیم نوش ژ اسام

... دروخ دنویپ مه هب هرابود نومابل

مدرک شزارد هرابود مداتفا شندرگ نوج هبو مدرک لو وشابل میدیسوبیم ورگید مه

هدشرپ قاتا هک یروج شمدروخ گشق .... شاپ طسو مدیسر مدزیم سیل وشندب لک

هقیقددنچ دعب دادیم ربارب دنچ تذل نم هب اهادص نیاو ... شها یاهادص زا دوب

ومراولش مدش دنلب مدوب هدرک غاد هزات نم یلو هدش اضرا هک مدیهف دش لش شندب

مدروآرد ممترش مردوارد

؟؟؟ تسه هزاجا .... مقشع :-

مورا مورا .... شرد متشاذگ موراو مدز فت اتدنچ داد نوکت تبثم تم عال هب وشرس

دردزا شمداد اج تمحز هب هگنت هگنت زونه نننووووووج یییییا لخاد مداد له

مورا درک زاب اج یمک یتقو درکیم قیوشت مراک همدا هب ونم مزاب یلو دزیم دایرف

.... ندز هبنلت هب مدرک عورش مورا

مدرک رتدایز ومتعرس نم هدایز شدرد دوب مولعم گنشق مداد همدا مراک هب هقیقد هد

شارب یباسح متخیر شمکش ور ومباو مدروا شرد یدنت دایم هراد مبا مدرک سح

مرس بورشم رطاخب مدروخ وشابلو شور مداتفا دش مساگرا مزاب هک مدروخ

لغب وراوا تختور متفر دوبن ندرک مومح حلا دوب سیخ مهاوا ندب دوب نیگنس

مدرکیم سح وشندب یاه یگتسجرب همه هک یروج شمدرشف مدوخ هب مکحم مدرک

هک یتاقافتازا ربخ یب متفر ورف یقیمع باوخ هب نمو دش هتسب مورا مورا ماشچ

.... اهنوازا ربخ یب نمو دوب هار یوت

حضاو مدیدات مدز کلپ رابدنچ مدرک زاب مورا وماشچ .... هنکیم درد مرس دقچ فففوا

شسح ملغب وت نوچ مدرک لغب ومتشلا ب میگشیمه تداع هب منک کف هشب

قاتا مودک وت نم هگم همیلبق قاتا دمک هک نیا ... دمک نیا نیا منیبب اتسیاو ... منکیم

تخت وور مدش دنلب ماجزا .... مدرک لش تشلا ب رودزا وماتسد ؟؟؟ مدیباوخ بشید

وماشچ ... هشب عفر میگتسخات مدیشک یا هزایمخو مدرک زاب مهزا وماتسد .... متسشن

دوب هدیباوخ هلا چم تخت ور هک مدش صخش هی هجوتم مدنوخرچ فارطا هب هک



ادخ یاو .... هباوخب ملغبوتو قاتا نیا وت دایب هدرک تارج یک ؟؟ هیک هگید نیا ... نیا

مدرک یطلغ هچ نم مرسربادخ یاو ... متخادنا ممدوخ هب هاگن ...هی هتخل هکنیا

نم دوب اجنیا اوا بشید ...اوآ...هرا مدرک کف قیقد ... متخل ممدوخ ارچ بشید

یلو ... مدوب هدیرخ شارب نم هک هتلکد زمرق سابل نوا اب دوب شدوخ ... شمدید

نم ینعی تسادلی هک نیا درک... زاب وشامشچ هک مدنودرگرب وشور مورا .... هکنیا

هلا چم مبلق ؟؟؟ متشاد هطبار و....و... مدید اوا یاج هب ونا مدوب تسم بشید نوچ

ریغ هب یسک اب ...نم مدرک تنایخ مدوخ یاوا هب ...نم هشخبن ونم ادخ ... دردزا دش

مدش دنلب ماجزا عیرس .... هدرک یهارمه ماهاب بشید ادلی ارچ یلو ... مدیباوخ نوا

ور مالهف متفر تخت تمس ...هب مدیشوپ عیرس دوب هداتفا نیمز ور هک ور یاسابلو

.. متخادنا شورو مدرک عمج

طقف تفاثک یوت یدید .... رادرب نم تخت ورزا وت هزره ندب نوا وش دنلب -:یاال

یتشاد نم اب بشید هک یا هطبار اب ونیاو یزادنب ماد هب ونم هک دوب نیا تفده

نک مگ نم هنوخزا وتروگ دوز ... یدش منم ینکشدهع ثعاب تراک نیا ابو یدرک تباث

یاال...

(اوآ)

شنهدزا یچره تشاد نوا ... مدرکیم هاگن اهاطدمحم هب بجعت اب متشاد زونه

یروطنیا راب نیدنچ هک مدرک سح درک مادص اوا یتقو بشید تفگیم دمویمرد

شافرح هب یتقو دنوشکیم شتمس هب ونم یمیدق سح هی راگنا ... ندز مادص

نواو ... مرهوش اهاطدمحم ... هتسرد هک مدیدیم ... مدرکیم کف مردام تسود یافرحو

منودیمن ... مدرک رکش هلئسم نیا تباب ور ادخ ردقچ ... نمدوخ یاه هچب رتخد اتود

اسرهم هک یاه باذع یتح مدروا دای هب ومدوب هدرب دایزا هک یاه هنحص مومت طقف

ممشچ یولجزا همه مندش رادراب متشاد اهاط دمحم اب هک یاه هطبار ... دوب هداد مهب

هک یزیچ رطاخب شزاو منک... لمحت متسنوتن مدید وشاکشا یتقو .... تشذگ

ومدوخ لیم لا مک اب منم مدید شامشچوت وزاین یتقو مدوبن نم شرصقم

... دیدیم میلبق هرهچاب ونم نومهارب هتسم متسنودیم هکنیا اب متشاذگ شرایتخارد

لماک هشب نئمطم هنک...هک مدوبان راکنیا اتاب هداتسرف یضوع یاسرهم نوا هیچ.... :-

هب ورب یلو ... هماه هچب تبون حاال هنکن تفرگ مزا ور اوا هک نوا .... هتفرگ وشماقتنا

یاه راگدای هب یا همدص مراذیمن یلو مریمیم مدوخ نم یدنوخ روک وگب لا غشا نوا

... اجنیازا وشمگ دوز ... هنزب مقشع



مردام تسود یافرح دای هک مدب حیضوت شارب وزیچ همهو منک زاب نهد متساوخ

دوبان ور نوم همه هک هدروخ مسقو هراد مداوناخاب یمیدق ینمشد هی اسرهم مداتفا

رطخ هب تاه هچبو نوا نوج یتشگرب ترهوش شیپ وت هشب ربخ اب هگا هنک....

یراکره نوا ریگن مک تسد ور اسرهم ... یشب یزیچ همه لا یخیب هرتهب سپ هتفویم

ادیپ وترهوش نکن یعس سپ هراد سوساج اج همه نوا ... هنکیم نتفرگ ماقتنا یارب

هچبو تدوخ رطاخب همه انیا ... مرتخد نک عمج وتساوح ... هشب ربخاب هیفاک ینک

هدب شوگ مفرح ....هب هتاه

دش رت نیگمشخ مگیمن یزیچو متکاس دید یتقو ... مگب یزیچ متسنوتیمن سپ

دیشک وماهوم رتکیدزن دمواو

هطبار اب یدرک کف هگا ... یشیم مگ نم هنوخزا االن نیمه .... یتفرگ نوخ هفخ هیچ :-

مگ یریم االن نیمه یدنوخ روک یزادنب ریگ ونم ینوتیم یتشاد ماهاب بشید هک یا

یتم ال سارب منکیم کف ماوخیمن سپ هگید مداد تهب هک مه ور یلوپ نوا ... یشیم

.. دوز ... وشمگ ورب ...حاال مداد هقدص ادگ هی هب ماه هچب

مفرط هیزا منک لمحت وتراقح متسنوتیمن نیازا رتشیب هگید نوریب درک مترپ قاتازا

هگید نم ینعی دنبیاپ مهب دقنیا اهاطدمحم ....هک متشاد نیریش سح هی مبلق هت

وماشچ ... هشاب نامارد نوشنوج هک تشاد ونیا شزرا یلو ... منیبب ورانیا متسنوتیمن

مدیشوپ عیرس مدروارد وماسابل بشید هک یقاتا نومه هب متشگربو مدرک کاپ

... مدش جراخ هنوخ نوازا مدب ول وزیچ همهو هشب مومت ملمحت هکنیا لبقاتو

______________________________

( اهاطدمحم )

هی مبلق هت ارچ منودیمن یلو هرذگیم نوریب متخادنا ور ادلی هک یزورزا زور االن10

دیاب متشاد هطبار شاهاب نم بوخ یلو دوبن رتخد هتسرد مراد نادجو باذع سح

اب مدرک جرخ شردام یارب لوپ یلیخ بقال هک نم یلو ... مدادیم شهب یلوپ هی

ندروارد یارب هنکن هدنومن شارب یچیه لوپ نوازا هک متسنودیم بوخ لا حنیا

مدرکن کسیر هگید نوازادعب هچ.... نم الهب ...صا هرایب ور دب یاهراک هب شجرخ

هی وت مدرک نوشمان تبث شاج هب مدرکن مادختسا ماه هچب یارب یراتسرپو



مزورما مشاب نوشرانک منوتب رتشیب ات هنوخ مدروا وماراک مه یمک هیو کدوکدهم

... رتکد شمربب دیاب هضیرم نیلیآ

(اوآ)

شیپ لا سدنچ لثم ماوخیمنو منکیمن تیرخ هگید .... مدیشک ممکش یور یتسد

هب مزابو مدموا نوریب هاگشیامزا زا مرادیم شهگن هدش روجره ... مربب شنیبزا

؟؟؟ تحاران ای مشاب لا حشوخ شندوب تبثمزا منودیمن مدرک هاگن مشیامزآ باوج

رخاات متفرگ میمصت حاالهک هک لا حشوخ مراد ور سح ودره منکیم کف حاالهک

هکاالن یلوپ یبو یتخبدب نیا اب هکنیازا تحارانو متسین اهنت هگید مشاب اهنت رمع

رتکد ... مرادیم شهگن هدش هک یتمیقره هب یلو ؟؟ منک راکیچ متسه ور هبور شاهاب

تمس هب هگب مارب لماک ومتیعضو ات مربب هرتهب مربب شارب وباوج هک دوب هتفگ

شولج وباوجو مدرک سالم مدش رتکد قاتا دراو مدرک تکرح مرظن دروم ناتسرامیب

.... متشاذگ

درک هاگن یمک

؟؟؟ هتلوا راب ؟؟؟ یشیم ردام یراد ... هشاب تکرابم .... مرتخد بوخ :-

... ولقود رتخد اتود ... مدش ردام مه هگید راب هی نم رتکد موناخ -:هن

؟؟ نتسه اجک نوترسمه هبوخ .... یهلا :-

... بوخ ... بوخ :-

... داوخیمن هچب هنکن :-

... هرفس االن یلو تس هچب قشاع مرسمه هن -:هن

؟؟؟ هیچ تارتخد مسا ملگ بوخ -:اها...

... نیلیآواسیآ :-

؟؟ هنوشلا سدنچ ... نراد یگنشق یامسا هچ هب -:هب

-:5سلا.



؟؟ هتلا سدنچو ملگ هیچ تدوخ مسا :-

-:لی...

. تسین یسک هک اجنیا مراد تسود رتشیب ومدوخ مسا یلو ادلی مگب متساوخ

... هملا -:اوآ...و27س

تدوخ لثم وتارتخد مسا ینک یضار وترسمه یتسنوت یروطچ گنرز رتخد -:یا

رش... ابآ نوت هسره راذب

هب کش اب دروخ راوید هبو دش زاب مکحم رد هک دوب هدشن مومت رتکد فرح زونه

ولج ... هنکیم راکیچ اجنیا نوا هرادن ناکما نیا ... نیا مدرکیم هاگن مور هبور صخش

. تفگ ینیه رتکد تخوس متروص پچ فرط یندز مهب مشچ ردو دموا

رکف هب کرد هب ...نم یتسنوت روطچ اه... یگن مهب یچیه یتسنوت روطچ -:وت...وت

هفخ ارچ ؟؟؟ اه یدوب اجک تقو همه نیا یدرک لمع وتتروص ارچ یدوبن متاه هچب

... هدب ومباوج شاب دوز یدش

دش مک شامشچ مشخزا مک مک دادیم نوکت مکحمو دوب هتفرگ شتسد وت وماهوزاب

تفرگ مغ وشاجو

دادیم راشف شدوخ هب ونم یدروج درک ملغب مکحم ... هزیریم کشا هراد دشیمن مرواب

ومدوخ نیمه ارب هنک هیرگ نارگید یولج متشادن تسود مدشیم هل متشاد هک

متفگ یخوشابو مدرک لر تنک

اه... مدش ....هل منوج ال یزدوگ هتچ :-

تشاد اعقاو هگید شدوخ هب داد مراشف رتمکحم هنک ملو هکنیا یاج هب مفرح نیا اب

... دیسر مداد هب رتکد موناخ هک دشیم هدیرب مسفن

... دینک شلو ... نرادراب نوشیا مرتحم یاقا :-

یا هدنخ ... تخادنا ممکش هب مهاگن هیو تخادنا ماشچ هب هاگن هیو درک ملو عیرس

دوب رکفتم نوا هرهچ یلو ... متخادنا باال وماه هنوشو مدرک یزیر

؟؟ منزب فرح تاهاب یصوصخ هظحل هی هشیم :-

نوریب شاهاب دشیمن رتکد موناخ ولج هک هگب یچ تساوخیم مدرک بجعت



ومتسد نیچمه تفریم اجک تشاد هناوید نیا ... میدش جراخ ناتسرامیبزا ... متفر

دروارد وشنفلت منک.... رارف هرارق االن راگنا هک دوب هتفرگ

راک ییاج هی ات مریم نم مدیم حیضوت تارب ادعب هدب شوگ هظحل ...هی نیهاش -:ولا

.. ظفاحادخ ... مدیم حیضوت ادعب هک متفگ .. شاب اه هچب بظاوم مراد

یفرح نودب هداتفا هار فرح یبو درک شنیشام راوس ونم ... هربیم اجک ونم هراد نیا

تشاد هگن عبر هی دعب هنزب یفرح داوخیم یک مدوب هدز لز شهب

وش... هدایپ :-

مزاب درک زاب ونم تمس ردو دش هدایپ نیشامزا شدوخ منکیمن یتکرح دید یتقو

راکیچ هدموا هاگشیامزا هخا ؟؟؟ یچ .. دیشک شدوخ لا بند ونم نوبنت شک لثم

دنوشن تکمیمن ور ونم لخاد میتفر ... تفگیمن یزیچ مدیسرپیم شزا یچره

درب قاتا هی هب شدوخ اب ونمو تشگرب هقیقد هد دعب تفر شدوخ

یچ یارب وراه راکنیا مدیمهفیم متشاد هزات دنوشن یلدنص زور ونم

؟؟؟ یچ شیامزا یلو مدب شیامزا تساوخیم ... هنکیم

باال... هدب وت وتنام نیتسا ملگ بوخ :-

مداد نوخ رابود زورما نوچ ... تفرگ نوخ مزا یمک مدز باال ومنیتسا بجعت اب

کیک هی مارب یفرح چیه نودب اهاطدمحم تفریم جیگ مرسو دوب هداتفا مراشف

... مروخب هک داد مهبو دوب هتفرگ هومیمباو

ندش هداما ات دوب هتفرگ هزاجا راتسرپزا ... دزیمن فرح ماهاب ارچ مدیمهفیمن ال صا

کی ... هرادن یلا کشا متفگ منوا منک تحارتسا قاتا هشوگ تخت ور شیامزا باوج

باوج هب یهاگن مخا دش...اب هداما باوج هرخ اتباال مدنورزگ بارطضا اب ور تعاس

دیشک یگدوسا یورزا هک ور یسفن متسنوتو تسشن شبل ور دنخبل مک مکو تخادنا

دیسوب ور مینوشیپو مرانک دموا ... منیبب ور

... دوب زاین اراکنیا یلو یدش تیذا هک مزیزع ماوخیم ترذعم :-

داد؟ هک دوب یچ شیامزا یگیمن مهب ارچ :-

.. یرادراب شیامزا :-

.. دوب یزاین هچ هرابود سپ هک... مدوب هداد ماجنا وشیامزا نیا حبص هکنم یلو :-



هابتشا شیامزا باوجو یشاب رادراب وت هرادن ناکما هک متسنودیم نم یلو :-

... موناخ نامام ... نترظتنم اه هچب .... هنوخ میرب ملگ وشاپ تس...

ادیپ نایرج متسوپ ریز یریذپان فصو تذل سح هی تفگ مهب هک یموناخ نامامزا

درک

( اهاطدمحم )

یگدروخامرس هی تفگ شرتکد هنک ش هنیاعم رتکد ات ناتسرامیب هی مدرب نیلیآ

نیهاش هب ورهار وت هک مریگب وشاه وراد مربات متفرگ وش هخسن تس هداس

... مدروخرب

... هبوخ نیلیا ؟؟حلا دش یچ :-

تس... هداس یگدروخامرس هی تفگ رتکد -:هرا

منک...... ادیپ تارب راتسرپ هی نم راذب رابنیاو هدب شوگ مفرح هب نیبب :-

یوگو تفگ هب مساوح هاگادوخان ...هک مدب شوگ شاترپو ترچ هب متساوخیمن

ونوش وگو تفگ یادص تحار دوب زاب همین شرد نوچ دش بلج میرانک قاتا لخاد

... مدینشیم

... نیلیآواسیآ :-

؟؟ هنوشلا سدنچ ... نراد یگنشق یامسا هچ هب -:هب

-:5سلا.

؟؟ هتلا سدنچو ملگ هیچ تدوخ مسا :-

-:لی...



هیقب هب روابان دوش ثعابو ندز فرح هب درک عورش هرابود یلودرک یثکم

مدب شوگ نوشافرح

... هملا -:اوآ...و27س

تدوخ لثم وتارتخد مسا ینک یضار وترسمه یتسنوت یروطچ گنرز رتخد -:یا

رش... ابآ نوت هسره راذب

دروخ راوید هب مکحم هک یروج مدرک زاب تدش هبو قاتارد مدش جراخ کوشزا

ات.... یدب یادصو

______________________________

منک.... شتحارانو منزب یتسردان فرح ادابم مدزن یفرح ور هاگشیامزا اتریسم مامت

هرابود متساوخیمن دوب هتشگرب میگدنز هب هرابود حاالهک مدوب هدرکن شتیذا مک

االن منک شزاربا متسنوتن تقو چیه هک ور قشع متساوخیم منک شتیذا ماراک اب

... مدرکیم یگدننار هنوخ تمس منک...هب زاربا

تداع شدیدج هرهچ هب زونه هشب هدایپ ات متساوخ مه اوا زاو مدش هدایپ نیشامزا

همه باوج دزیم فرح ماهاب دوبن مرانک هک 5سلا نیا مامت یارب دیاب مدوب هدرکن

.. دادیم وساالوم

...ا منیبب هنوشردام اوا هک مگیم نوشهب یتقو وراه هچب هفایق متشاد تسود یلیخ

منکیم کرد ور نتفرگ سنا شاهاب دوز دق نیا اه هچب روطچ هکنیا تباب مبجعت الن

نسانشب هاگادوخان ونوا تشاد دوجو اوا دوجورد هک یا هناردام سحاب نتسنوت انوا

... نریگب سنا شاهابو

دش سنلا دراو ... هشب دراو اوا لوا ات مداتسیاو رظتنمو مدرک زاب ونلا سرد

ندرک هاگن ام هب بجعت اب لوا ندموا نومتمس هب نلا سرد یادص ندینش اهاب هچب

یارب وماتسدو متسشن وناز ود نیمز یور ندیود نومتمس هب دوز یلیخ یلو

اوا یاهاپزا یکی هب نوشمودکره بجعت لا مکرد یلو مدرک زاب نوشنتفرگ شوغآرد

... ندیبسچ

... هسیم گنت بالت نوملد ام یگیمن ؟؟؟ یدوب هتفل اجک منو ژ ادلی :-

یروج منک سح وش یگنتلد متسنوتیم تفرگ شوغارد ور ودرهو تسشن مه اوا



ورس ... هریگب شزا ور انوا یسک هرارق راگنا هک دوب هدنوبسچ شدوخ هب وراه هچب

نوشقدص نوبرق مادم دوب کشا قرغ مشدوخ تروص دیسوبیم ور ودره تروص

راتفر یروجنیا دید ونم یتقو ارچ هخا دوب هدش میدوسح نم هک یروج تفریم

یاباب نم بوخ تسین نوچ تسنوگچب متداسح دینک کف هگا دینویدم ؟؟؟ اه درکن

؟؟؟ اه هدب نوشن هجوت رتشیب نم هب دیابن مشرهوشو اه هچب نیا

متسه متخبدب هنم هک داتفا شدای هب هزات درک یگنتلد عفر یباسح موناخ یتقو

... ملغب ندیرپ هچب هک متشاد رارق هتسشن تلا ح نومه وت زونه

... مزاب نیدروا ونو ژ ادلی هک یسیم یاباب یسیم :-

متفرگ ونوشتسد مدش دنلب نیمز ورزا ... دوب نوشقح نیا ندیمهفیم یزیچ همه دیاب

منوا هک مدرک هراشا شهبو متخادنا اوا هب مه هاگن هی مداتفا هار لبم تمس هلو

ور اه هچبزا مودکرهو متسشن یا هرفن هس لبم یور درک وراکنیمه منوا دایب ملا بند

... مدنوشن ماهوناززا یکی ور

؟؟ دیبوخ اباب یازیزع :-

... ییاباب -:هلا

نمو منودرگرب نوتهب ونوتنامام دیتساوخیم مزا هشیمه هنوتدای ملد یازیزع :-

؟؟ منودرگ شرب منوتیمن منمو هدرگرب هنوتیمن هگیدو تسادخ شیپ نوا متفگیم

-:هلا...هلا..

دنودرگرب نوتهب ونوتنامام دیتسه یبوخ یاه هچب امش دید یتقو ادخ -:اما

.. ندیربیم نییاپ باال ناجیه اهزا هچب

... تساجک اوا نامام ؟؟ تساجک ینامام االن یاباب بوخ :-

تسنوخ نیمهوتو اجنیمه نوا :-

هب ندرک عورش ودره ندیرپ نیمز هب ماه وناز ور زا مفرح ندینش ضحم هب اه هچب

همه یتقو ... ندید وش یلبق سکع نوچ نسانشیمن ور اوا متسنودیم ... هنوخ نتشگ

.. نتشگرب متمس هب دیماان نتشگ وراج

... هدنودلگ شرب ادخ یتفودن وت هگم وک نامام سپ یاباب :-



هب ندرک هاگن نوشرس تشپ ....هب نوترس تشپ ... تساجنیمه نوا ملد یازیزع ارچ :-

... دوب هتسشن شور اوا هک یلبم

یلیخ متسنودیم ... ندادیمن نوشن یشنکاو چیه یلو ندرکیم هاگن اوا هب روجنیمه

... نریذپیم ور هلئسم نیا تخس

... ندموا متمس هب

شویلا د ومع آژی یدید هنو.... ژ ادلی تسین ینامام هک نیا یگیم غولد چال یاباب :-

وت هگم یگیم غولد نوچ میرهق تاهاب ام ...اباب هدلک لوت ور یاباب تفگیم تسلد

اه؟؟ تسادخ نمشد وگغولد یتفگن

نتفر هب ترسح اب هک مدرک هاگن اوا ...هب ندیود نوشقاتا تمس هب فرح نیا دعب

...هب مدرک لغب وشاهنوش متسشن شرانکو مدش دنلب ماجزا ... درکیم هاگن اه نوا

... دوب کشا رپ شاشچ مزیزع یهلا تشگرب متمس

حاال ننودیمن نوشدوخ ردام ونم ونوا ؟؟؟ نتخانشن ونم ماه هچب یدید دمحم :-

؟؟؟ اه منک راکیچ

مدرک کاپ ور دوب هدش یراج شتروص یور هک وشاکشا

هیرگ ردقچره حاال ات هسب نزن شیتا تاکشا اب ونم مش تادف نکن هیرگ ملد زیزع :-

یاوا وت هک هرخ باال ننکیم رواب مانوا روخن هصغ ... یدنخب دیاب دعب هب نیازا یدرک

؟؟؟ یشخبیم ونم ... نوشاباب لگشوخ رسمهو نوشدوخ نامام

مدوب هدزن فرح شاهاب قشع اب یروجنیا اتحاال نم بوخ هرا دوب بجعترپ شاشچ

نم یلو هراد شرهوشزا هقدص نوبرق راظتنا ینزره هک هطبار نتشاد عقوم یتح

... مداد همادا هنکیم هاگن مهب رظتنم مدید یتقو ... مدوب هدرکن وراک نیا

یتشز یافرح رطاخب میتشاد هطبار ماهاب شبش هک یزور نوا رطاخب ونم مزیزع :-

هتشذگ یاتیذا مامت رطاخب هتبلا ... یشخبیم مدرک دروخ وتتیصخشو مدز تهب هک

هب هک یا هطبار نیلوا رطاخب مدوبن ترانک تندوب هلماح عقوم هکنیا رطاخب

وگب ... مزیزع وگب ؟؟؟ ینومیم مرانکو یشخبیم زیچ همه رطاخب دوبن وت تساوخ

دعب هب نیازهو یراذیمن ماهنت هک وگب ... مموناخ وگب ... مقشع وگب ... مسفن وگب ملگ...

... مینکیم گرزب قشع تبو مهاب انوماه هچب

اه هتشذگزا مرادن تسود هتبلا ... مگب تهب وزیچ همه هدش زاب منهد حاالهک راذب



تقشاع همدای هک یتقوزا ....نم هرادن یچیه یتحارانزه ریغ هب نوچ منزب فرح

نوم هطبار نیلوا دعب یلو منک لوبق ور عالهق نیا متساوخیمن لیاوا یلو مدوب

وت نودبو متقشاع هک مدرک فارتعا مدوخ شیپو مدش میلست هگید

... میگدنز یاوا نم... یاوا ... مقشاع ...نم...نم منوتیمن

نیازا ونمو هرا هگب هملک هی ات مدوب هدز لز شابل هب نارگن دوب یروابانرپ شاشچ

شدرگرد شابلو شامشچ نیب ماشچ دش... یراج اباحم یب شاکشا هدب تاجن خزرب

متشاذگ شابل ور مورا ومابل دش... مومت متقاط هرخ ...باال هنزب فرح هملک هی ات دوب

مک سفنو شمدیسوب بوخ یتقو مدرک ندیسوب هب عورش تمی مال ابو

مدرک ادج شابل ورزا ومابل ... مدروا

هرابود ینک ملو ینوتیمن ینومب نم اب دیاب مه یاوخن هگا یتح ...وت مدش نومیشپ :-

... هگید وگب ینکیمن ملو هک وگب ادخ وروت .... منوتیمن یراذب ماهنت ات منک تلو

متسنوتن تقو چیه ...نم متشاد تسود لبق تقو یلیخزا ... مراد تسود منم -:نم...

چیه تهب تبقارم ماه هچبو وت نوجزا هکنیا رطاخب ملبق زور دنچ منک تشومارف

مربب یپ مهابتشا هب هک درک یراک ارجام نیا اب ادخ منیبیم حاال یلو متفگن ور زیچ

تشونرس اب هنوتیمن سک چیهو تسین ادخ تردقزا باالرت یتردق چیه هک منودبو

هگید منک یگدنز مداوناخ اب دعب هب نیازا ماوخیم ...نم مریمن اج چیه ....نم هگنجب

.... هنومبقارمو تسه شدوخ ادخ منودیم نوچ مسرتیمن زیچ چیهو سک چیهزا

ماهنتو هرادو هتشاد متسود هک تفگ نوا .... مقشع مزیزع .... مدرک هاگن شهب روابان

هک یتخبشوخزا مدیم لوق تهب رابنیا منونمم تزا ایادخ ترکش ایادخ ... هرازیمن

ور میگدنز یاوا مهب هک تزا منونمم ایادخ منک... تبقارم بوخ یداد مهب

شنتشادو شمراد هک منودب ات منک شسح بوخ ات مدرک شلغب مکحم یدنودرگرب

.... تسین ایور

رادد...... همادا




