
قشع قلا خ مان هب

هرتخد یوووووووه الر یا الر یا -

مباوخب ماوخیم نک ملو اه +

منیییب وشاپ -

نک لو نم گرم زانیا یاو +

تکرش یرب دیاب دوز زورما یتفگن گم قمحا -

متسشن ماج رس خیس مدیرپ ماجزا یییییییچ لثم وهی

یییدررررکن مرادیب رت عیرس ارچ هههرخ هنک تراکیچ مگب ادخ یاآو +

مباوخب رازب نم گرم یتفگیم وت هزات منکیم تادص مراد هتعاس کی درک ماگن پچ پچ

ونم هشکیم یرفص یاو +

ووش هداما وشاپ نزن کف دقنا -

ومیکشم لا ش ومفیک وت متشاذگ ور هعنغم یا همرس دنلب وتنام اب بذج راولش هی مدیشوپ یچ مدیمهفن مدش هداما یکله له
ییلع ای ومدرک مرس

فداصت وت هدوب ملا 10س نم یتقو مردپ مینکیم یگدنز منامام اب ، زانیا مسا هب مراد رهاوخ هی هلا س 23 راگتسر الر یا نم
نکیرش رفنود هک منکیم راک یرامعم تکرش هی وت مرامعم هک منم هرگشیارا زانیا درکن جاودزا شدعب ممنامام و دش توف

رد نوج الر یا هک ییاه راما قبط هرورغم مه یلیخ نگیم هک هنووج رسپ هی لا م هیقب 40% هیرفص یاقا لا م ماهس 60%
میتشادن ور هداد تروق اصع نیا رادید تداعس اال حات مام ( مدوخ ) هدروا

ناب هگن هک بجر شم هب لخاد متفر تشاد هگن دوب شوت تکرش هک یجرب یولج متفرگ نیشام ونوبایخرس متفر
دوب جرب ییاروج هی دوب دنلب یلییخ نوچ هتبلا هنومتخاس

بجر شم +سالم

اال شیا دیتسه بوخ راگتسر موناخ -سالم

؟؟ ندموا یرفص یاقا منونمم +

ام اب ودوب شلا 42س دوب یبوخ درم هتبلا هنک ریخب ادخ دوب 8:30 مدرک هاگن تعاس هب ندوب اجنیا 8 تعاس هتقو یلیخ هلب -



نونمم هشاب + منکیم راک تکرش نیا وت هشیم یلا س 3 نم درکیم دروخرب ردپ لثم انووج

نراد مهم راک هی نیرب رت عیرس مگب نیدموا یتقو هک نتفگ مهب یتسار -

راد هگنادخ مشچ مشچ +

مدشن باوج رظتنم

ک ورب د مدز ور 20 هقبط همکد و روسناسا وت مدرک ترپ ومدوخ رد ندش زاب ضحم هب نییاپ دایب ک مدوب روسناسا رظتنم
میتفر

متسیب ی هقبط دش دنلب هنز نیا یادص ات مدوب هتفرگ برض روسناسا فک ور ماپ اب

نوریب مدموا ودش زاب رد

درک زاب ورد یچرادبا مناخ هنازرف مدز وگنز تکرش رد ولج مدرک رت دنت ومامدق

هب تشاد رتخد هی دوووب یرگیج هچ دوب نووج سین مولعم هلگشوخ نس نیا هب االن هک هلا س 45 هنز هی موناخ هنازرف
ات منکیم یراک ره منم و هراد هق عال رتائت هب یلیخ شرتخد تفگیم نوچ درکیم راک هرب هاگشناد هنوتب شرتخد هکنیا رطاخ
جرب نم لوق هب ناب هگن بجر شم هک مشرهوش هسرب شفده هب نوا

مناخ هنازرف +سالم

ناوت رظتنم هسلج قاتا وت هدرک عمج ور همه یرفص یاقا ودب مزیزع -سالم

هشاب هشاب یآآو +

ورب دعب ترس رازب وتعنغم ردام -

مدرک مرس ومعنغم و ییوشتسد وت متفر عیرس مدوب هتشاذگ مفیک وت ومعنقم دموا مدای هزات

مدز رد هب هقت اتود و متفرگ قیمع سفن اتود هسلج قاتا یولج متفر

وت ایب _ یرفص

.. نم هدنمرش یرفص یاقا سالم .. +س

راگتسر مناخ نینیشب نشاب هتشاد روضح اصخش همه دوب مز ال و همهم یلیخ مراک نوچ تسین حیجوت هب زاین _ یرفص

زاب شین اب نتسه هدنب هتخآب لد و قشاع ال ثم یکلا لد دص هن لد هی هک ه.ی.ز رسپ هی بارهس مدید منیشب مرب متشگرب
یزور زا هک نم راک مه و نم نس مه هل ،ال هل ال رانک متسشن ومدرک سالم هیقب هب رس اب مدنودرگرب شزا ومور منم هنکیم ماگن
تکرش نیا وت وشراک نم زا رت دوز لا س هی نوا دیشک مه تکرش نوریب هب نومطبار ومیدش تسود مهاب اجنیا مدموا نم هک

دوب هدرک عورش

هکش نوممه .. مریم تکرش نیزا مراد نم بخ ، منکیم عورش ندروا فیشت مه راگتسر مناخ هک حاال بخ , درک عورش یرفص
تفگ و هرذگب منهذ زا رکف تشازن .... رب و هریم دب ال دوب هدش یروطنیا مه ال بق بخ یلو .. میدش



شورف یارب ور تسه تکرش نیا 60٪ هک ور مماهس نوچ مایمن هگید و مریم تسین لبق یاه هعفد لثم راب نیا اما _ یرفص
مشورفب منوتیمن مه یسکره هب و هرخب ونم مهس دایب هشب ادیپ یکی ات مسیاو منوتیمن ٵ مَلَسُم و هیروف مراک متشاذگ

هرب رده هب مدیشک تکرش نیا یارب هک یتامَحَز ماوخیمن

دمویم اه هچب یاه سفن یادص و یرفص یادص طقف ندوب تکاس همه دزیم فرح تشاد یرفص هک ینامز لوط وت

داد همادا یرفص

دار یاقا هشب یرادیرخ مهس هک ینامز نیا یط و مریم نم هک ینامز نیا وت مگب متساوخ هشیمن مه سیئر نودب تکرش _
یاقا ادرف اما و دننکیم یرادیرخ ونم ماهس نوشیا مه 60٪ لا متحا هب نایم نم یاج هب دنراد ور ماهس هدنوم یقاب 40٪ هک
مراد تیلیب ادرف سپ یارب مه نم و نایم هیکرت زا دار

نیرازب مارتحا شهب ، نینزیمن فرح ، نیدنخیمن شولج ، هرادن هزادنا و دح نوشیا یریگ تخس نتسین نم لثم دار یاقا
مراد ورانیا نم هشیمن ضوع شفرح نییاپ دایب مه ادخ هللا رفغتسا هگا جارخا هگب یتقو هنک محر یسک هب هک تسین یمدا

... .. هرب رده هب نوتتامحز ماوخیمن نیدیشکن تمحز تکرش نیا هساو مک امش دینودب هک مگیم

: تفگ و تسکش وتوکس هراد شسود یلیخ هل ال هک یسک نامیپ دزیم فرح یرفص طقف و دوب امرف مکح اهام نیب توکس

هههگید هریگ هچاپ هگس اپی دایب هرارق هک ینیا االن ینی ااادیشخبب -

هنوتشوگ نوتگرزب هکیت نیشاب هتشاد دار یولج ( هل (ال خیاشم مناخ و راگتسر مناخ و وت ونوبز نیمه هگا _ یرفص

هیکرت هک یتکرش هریمن بوج هی وت امناخ اب شبا .. هنافساتم انو ـ .. ـ ناخ یلو هنک دروخرب بوخ دیاش ارسپ اب یتسار ناها
وت ینز یشنم ای سدنهم چیه هگید شرهاوخ گرم زا دعب دوب شرهاوخ منوا هک دوب نز یشنم هی طقف و طقف هنکیم هرادا

میدیدن تکرش

دینک عمج بوخ ونوتساوح اموناخ سپ

یکرخ هوشا هب بقلم اکینا

تفگ شدوخ صوصخم یاه هوشا اب

؟؟؟ ممممگیم تسرد هرگ ـــــ یج یلییخ مدینش یییرریگیم تخس دقچ نوووج یرفص هو .. وووووا -

تعاس مین نوا ومینزیم هیناث 4 وت ام هک ویفرح هی راوید وت مبوکب وملک داوخیم ملد هنزیم فرح یتقو هرتخد نیا یاو
گنرز یرفص هک هنزب وشخم تساوخیمدرکن محر تسام ردپ یاج هک شنس نوا اب یرفص هب هک سارتخد نوزا هدیم لوط

مهب وتکرش لک زور نوا مراد راک نیا هب نم هن هک داتفا ندروخ گ.ه هب اکینا هنک شنوریب تساوخ ودوب افرح نیا زا رت
تخیر

هنک ریخب دار هرسپ نیااب ورام تبقاع ادخ خالصـه

هک متسبیم ورد متشاد مدوب رفن نیرخا نوریب میتفر همه داد ندش صخرم ی هزاجا و دش مومت یرفص یافرح هکنیا زا دعب
: تفگ یرفص

اسیاو مرتخد الر یا -

متفگ بجعتم



هلب +

نیا یاسدنهم نیرتهب زا یکی یش جارخا وت داوخیمن ملد ال صا ، ااآینکن ود هب یکی هرسپ نیا اب ریگب وتنهد ولج مرتخد -
یتکرش

لا س هس نیا لوط وت گید منکیم کف مرادن شیراک هرازن ممد ور اپ یسک یتقو ات هک دینودیم منیا ، دیراد فطل امش +
ونم نیشاب هتخانش

نکن هراچیب وتدوخ یتسد یتسد یتسه یلقاع رتخد وت تمتخانش مرتخد منودیم _

!؟ هتسرد مینک راک دیاب رس ود یاهد اژ هی اب منکیم کف دیگیم امش هک یروجنیا +

نیا وت ندنوم قح وت هدب نوشن شهب وتدوخ هنکیم لوبق هروخب شتسپ هب یپوت ژه ی ورپ هگا یتسار ، .. تسین اهد اژ زا مک _
یراد وتکرش

منکیم ومیعس مامت نم مشچ +

وماحرط اتود منم هنکیمن لوبق ویسدنهم ره هک ناریا یاه تکرش نیرتهب زا یکی مدرکیم راک شوت نم هک یتکرش هخا
مسا درک لوبق ونم منوا و داد نوشن هشاب ههاهد اژ نیا یاباب هب نوشروظنم منکیم کف هک گرزب دار یاقا هب مداتسا
لوبق مه ههاهد اژ هک شرسپ هب هدب یگلا س 70 دعب وتکرش تساوخیم ههاهد اژ ردپ هک دار یسدنهم تکرش مه نومتکرش
هرخب داوخیم وماهس هیقب منک کف حاالم هرخیم شدوخ لوپ اب ور ماهس 40٪ متسیاب مدوخ یاپور ماوخیم هگیم هنکیمن

هنک هراچیب ورام

میقاتا هی وت هک اکینا و هل ال ومدوخ قاتا هب متفر مدموا نوریب یرفص قاتا زا هکنیا دعی

دش مرگ موناخ کف هللا مسب منک عورش مدما ات هشیمه لثم میشک هشقن زیم تشپ متسشن

ورس زا لوپ همه زا رت مهمایلکیه نیزا هیلسع شاشچ ههههیرگیییییج هی مدید شمارگاتسنیا وت وشسکعاه هچب یاو _ اکینا
تسین ینا ممسا منزن ونیا خم نم هریم باال شلوک

شباحاص کرابم +

-واال هل ال

ییییییاو هرگ ــــــــــ یج یلیخ یلو هل ـــــ عب هکنوا بخ _

هنکن ریگ +

یدیشرت شاب تدوخ نارگن وت مزیزع هن _

ه ــــــــــ !ه مدیشرت نم +

هخلت تقیقح مندیم گید هرا بخ _

؟؟؟ هههههیچ ؟؟؟؟ ـــــ ناحلبا باوج دیوگیم رعاش +



تسیشو ـــــ ماخ - هل ال

ال کیراب +آ

هنوخ یوس هب شیپ ومتفرگ نیشام هشاب 6 هک یراک تعاس زا دعب

مدش هنوخ دراو هدنخ اب دوب مهارمه دیلیک نم راب هی هرخ باال

دموا نوتندیشک سفن لیلد نوتسفن نوتیراغت هت هنوخ لها هب +سالم

تدوخ لغب ریز رازب هنودنه رتمک ، ردام _سالم نامام

شمدشسوب و مدرک لغب ونامام

مششششب مدوووخ نامام نوبرق نم خا +

: تفگ دمویم نییاپ اه هلپ زا تشاد هک یروجنیمه نوریب دموا قاتا زا هک مدید وزانیا

. دما هنوخ لوکسوا ، هنوخ روت ، هنوخ هنووید ، هنوخ لخ _ زانیا

یتدوخ یتفگ هک ییانیا ی همه +

ر ـــــ یخن _

مراد وت زا مراد هچره ، منوتدوخ هدرورپ تسد ، نوتتمدخ مراد تدارا یرتگرزب وت هشاب یچره+

هربب وروت دایم یتخبدب مودک ، مرایم مک نم یکی وت شیپ نوبز زا _

هریگب وروت دایم ک یتخبدب نومه شاداد +

هدرک طلغ _

روطنیمه مزانیا و مدوخ قاتا متفر نم باال میتفر اه هلپ زا ومه ندرگ ورد میتخادنا تسد ومیدیدنخ رهره

اب یکشم یندرگ تشپ پات کی اب و مدروا رد وماسابل عیرس ، مدروخن مه راهان منکیم فعض مراد مدرکیم ساسحا گید
لر تنک ومدوخ ک متفویب دوب کیدزن لا ح تمس هب شیپ مدش هدرن راوس و مدیشوپ دیفس بذج راولش و دیفس یاه حرط
درکیم ماگن مخا اب ودوب هداد هیکت نپا هب هنیس هب تسد نامام متشگرب ، مدرک

( نامام ) منووج ادیا مشب تامخا نوبرق نم خا +

هنک دشر و هشب گرزب متلقع رازب !! یشکیم دق یراد طقف ! یشب گرزب یاوخیم یک وت !؟ اه مگب یچ وت هب نم رتخد هخا _

: تفگ ونوریب دروا وشلک اجنوا زا دش زاب زانیا قاتا رد

یشیم رت رخ یشیم رت گرزب یچره دیوگیم رعاش -

رود زا ومتسد شفرح نیا اب ( میتفگ یچ ام هشیم هجوتم نوریب نوا مینزیم فرح نییاپ ام شوگهاش هب هفورعم زانیا )
زاب نامام ندرگ

متفر باال یکی اتود ور اه هلپ و مدرک



رآ آل ییییییا موووووررررررررا _ دز داد نامام

درک لفق لخاد زا رد وقاتا وت تفر منوا

یبا بسا رخ هروگ ، هرا مشیم رت رخ نم هک ! منک تراکیچ متسنودیم هنرگو مشیم هالک یگنشگ زا مراد هک ف ـــــ یح فیح +

هشیم کشخ تریش روخن صرح مقششششششع - زانیا

االغ ضرررررررررم یا _

نییاپ مدموا یکی یکی مدا لثم رابنیا هک توافت نیا اب نییاپ متشگرب هرابود

ماودن اه هلپ زا نم دایم شیپ مک نوچ تسه مه بجعت یاج هتبلا دوب هدرک بجعت نامام

یییینامام +

متسشن ومدز رانک ویروخ راهان یلدنص مدز ادص ونامام هک یروطنیمه

مناج _

همنشگ +

یییکرتن _

مدررروخن راهان +

هک یدروخن مه هناحبص هههدب مگرم ادخ _

مروخب هدب یچ هی افرح نیا یاج ، هن ــ کن ادخ +

ممکش یادص گید مک مک بخ یلو مدوب هدروخن یچیه تعاس یا هدروخو 12 لماک نم ینی 7:25 مدرک هاگن تعاس هب
دمویم رد تشاد

... د یچ ور هرفس مساو نامام هک

ییایدب ریگب وتنهد ولج تفگ هک یتمسق هگا هت ـــــ بلا شافرح مامت و سیئر دروم رد دیچ مساو وزیم نامام هکنیا زا دعب
... میریگب روتکاف وتفگ دار زا هک

مداد Pm اکینا هب ، هدید شاتسنیا وت تفگیم هک دموا مدای اکینت فرح هک مدزیم هلک ورس میشوگ اب ومقاتا وت متفر شدعب
تشآآآآد لآآآچ یاآآآو دیرابیم مه شاسکع وت زا رورغ یلو دوب لگشوخ اعقاو دار ِرایماس هرایماس شمسا متفرگ وشیدیا و

ندوب هتشاذگ تنماک شساو مرتخد یلک دیدنخیم هک شاسکع وت میشاب هتشاد رو اقا ی هدنخ رادید تداعس ام هگا هتبلا



قووووا افرح نیزا ومرب تنوبرق

مدش رادیب زانیا یاغیج غیج اب حبص درب مباوخ یک مدیمهفن

گید وشاپدها رررر ال یییییییا -

مرادیب اخ +

مش هداما مدشاپ و متفرگ یا هقیقد 5 شود هی مومح متفر 7:30 مدرک هاگن وتعاس متسشن تخت هبل

ممیا هوهق یایرتچ دیفس راولش ومیشاذگ مه یبا لا ش هی یبا ینفاراس ریز هی شریز اب مدیشوپ دنلب زاب ولج دیفس وتنام
لثم ومدیشوپ وماشفک منم دیباوخ تفر زاب هک مزانیا مدرک یظفاحادخ نامام زا مدرک مه هریت شیارا هی ولج متخیر
شوگ ات شوگ ومرس دوب دار االن هگا دوب هقیقد 8:5 تعاس باال متفر مدش هدایپ تکرش یولج ومتفرگ نیشام هشیمه
دیریبیم

گنملچ ی هرسپ هدررررک طلغ

تفگ هدیسرت هفایق اب ودرک زاب درد مناخ هنازرف مدز ور رد

تشازن یرفص یاقا هک جارخا هگب تساوخیم یتسین ندیمهف یتقو نوتننیبب نتساوخیم دار یاقا ردام _

امش رظتنم هشقاتا وت یرفص یاقا من اال

یرفص یاقا قاتا مریم االن شاب موس هدرک طلغ مود سالم لوا +

دییامرفب تفگ مدز رد مدوب رد تشپ

داتسیا دشاپ شاج زا وت متفر

االن نیدرکیمن تیاعر مدوب نم هک ینامز ات یشاب اجنیا 8 هب هقیقد جنپ دیاب امش نیبب وتعاس رررر ـــــ تخد وت ییآجک _
تشذگ تشوگ خیب زا رطخ وت زج ندوب همه دیایب تقو رس دیاب هگید

،سالم هدیمن ندرک سالم تصرف نم هب یکچیه حبص زورما ارچ اباب رت مورا ! یییرفص یاقا +

: تفگ ودیدنخ

مدوب تنارگن یلیخ ادخ هب مرتخد _سالم

مدز دنخبل منم

هرظتنم هک شقاتا میرب ودب مرتخد _

نم ارچ +حاال

... مدب شنوشن هک مربیم هنم شیپ متاحرط منک یفرعم اجنیا سدنهم نیرتهب ناونع هب وروت ماوخیم نوچ _

شقاتا تمس میتفر میرب شاب +

هشب بدا اب هکنیا اج با رونوا یتفر دییامرفب تفگن لقادح تکازن یب گنهرف یب وت ایب تفگ منوا دز رد هب هقت اتود یرفص
ش ـــــ یا تیمزق هدش بدا یب



هیلوغ هچ هوا مدرک شاگن وت میتفر

دینیشنب دییامرفب دیدموا شوخ یرفص یاقا -سالم دار

؟ یبوخ ناج رایماس _سالم

+سالم

منونمم تفگ یرفص باوج رد ودرک نم هب ارذگ هاگن هی

گنهرف یب امدرک سالم ال ثم رو ـــــ عشیب

تیمزق مگب تب ال صا هتقح

متسشن شرانک هلصاف اب ومتفر یرفص رس تشپ کدرا هجوج ثم منم

ام هنومن سدنهم منیا ناج رایماس بخ _ یرفص

نیرایب مارب راک هنومن دوب رارق -

متسشن شرانک متفر و ششیپ متشاذگ وراه حرط دار تمس متفر مدشاپ متفرگ شتسد زا تفرگ متمس وراک هنومن یرفص
: تفگ هک مدرکیم ششک شحف ملد وت متشاد یروطنیمه

هلوبق لباق نوتاحرط -

یچ نیت اال حات هتشازن ماحرط ور یلا کشا یکچیه اآآمنک شلپولش منزب هلوبق لباق هکیترم تراآآ ..... از وهوا مدرک شاگن
هگیم

+.....

مرسپ یگیم یچ هنکن لوبق میتفگ ام اما هنزب حرط شساو هک اجنیا دموا هیکرت زا ییانث سدنهم !!! هلوبق لبق مرسپ _

ننکن لوبق متفگ نم گم -

هب منوا هک متشاد رگنلت هی هب زاین مدوب راجفنا هبور اشقلح وت مزیرب وشانودند منزب دشیم زیربل تشاد مربص هساک گید
دش مهارف لا عتم یادخ تمحرم و فطل

؟ هینامز هچ هلا م احرط نیا :/ تفگ ثکم یمک اب /، مشاب هتشاد وراسدنهم نیرتهب متکرش یوت متساوخیم نم -

دوب هدز یناحتما هشیپ هتقو یلیخ لا _م یرفص

مدیم تقو نوتهب نیلا ع هک ییانوا طقف مرادیمن هگن ور همه ماوخیم دیدج حرط هی اسدنهم همه زا دینزیم دیدج یکی بخ -
ماوخیم نوتزا ور نامتخاس کی زا حرط نیرتهب تعاس جنپ وت



مداتسیا مدش دنلب متشاد هگن ومدوخ سلیخ مدیکرت گید

ذغاک و موب ور یشاقن ، مدب نوتهب ور نامتخاس کی زا حرط نیرتهب تعاس جنپ وت نیاوخیم مزا یروجچ یلو ادیشخبب +
دیگیم یچ دینودیم نوتدوخ ایراک هزیر مامت اب هنومتخاس هی حرط منک یطخ طخ هک تسین

یلمعلا سکع چیه نودب درکیم ماگن رکوپ

نکن بارخ وراک شاب تکاآآآس تفگ مورا یلدنص ور مدنوشن تفرگ وموتنام هشوگ یرفص

متفگ مورا یل ـــــ یخ

متفرگ ومدوخ یولج یلیخ مشاب تکاس یک ات +

متمس فرگ A4 دیفس ذغاک هی دار

یراک طیحم وت دینودیمن هک ییامش منکیم ! ءاضما یلطعم یب دیسیونب ور ونوتمان افعتسا دییامرفب دیراد یلکشم نم اب - دار
دیشوپب ستبل یروطچ

( مدرک هاگن مدوخ هب کش اب !!! هشچ نم یاسابل گم او )

دز دنخزوپ هرابود !! نیدرک شیارا نم هی ونیتشاذگ لا ش نیدربیم فیرشت یسورع : تفگ هرابود ودز یدنخزوپ

متمس تشگرب بجعت اب یرفص

!! رژ هی ومدوب هدز مرک هی ن وشیارا یلو منک ضوع مرادرب مفیک زا ومعنقم تفر مدای تفگیم تسار ولا ،ش اآدخ یآآآآآو
هنک نیهوت مهب مدیمن هزاجا شهب هشاب نوا اب قح مردقچره

دیابن ال صا هشاب هدش هتشون نومدادرارق وت دایمن مدای نوچ سین طوبرم یا هگید هسک چیه و امش هب نم شیارا ال وا +
قح لا ش اب هطبار رد اما مدرک ضرع نوتیمومع تاع ال طا ضحم شیارا نم هی نگیمن مرک هی رژو هی هب دینک شیارا
منک ضوع وملا ش تف ر مدای یرفص یاقا قاتا متفر میقتسم مدموا یتقو تسامشاب

هدن همادا ینی هک دیشکیم ونم نیتسا یه یرفص مدزیم ورافرح نیا متشاد نم هکنیا یط وت

نیدنک ومنیتسا یرفص یاقا ها : متفگ مدرک یطاق منم

.... شباتبل تمس دنودرگرب وشرس ودز دنخزوپ هی هرابود درکیم نومهاگن تشاد رکوپ رایماس االن ات

تیمزق ها دموا ایند هب دنخزوپ اب یداز ردام نیا منک کف

حرط یارب نوشراک هب ننک عورش دیاب نوشیا یک مرسپ بخ _ یرفص

ننک عورش ننوتیم : تفگ نوا هبور یرفص تمس تشگرب هرابود درک مهاگن متمس تشگرب دار

راک قاتا هب نوشمربیم نم سپ مرسپ هشاب _



یرفص یاقا دیگب نوشهب افطل ندب ماجنا دیاب مه هیقب وراک نیمه طقف ، تسین یا هلئسم -

منک یظفاحادخ اه هچب اب نیدب تصرف نم هب هشیم هگا ویراک تعاس رخا عبر کی مرسپ هشاب _

دمویم رانک اه هچب اب و دوب یبوخ درم یلیخ یرفص یاقا نوچ مدش تحاران ییاروجی

فوووا ... هرسپ نیا

دییامرفب ، هرادن یلا کشا -

نوریب نیشمگ تفگ ًامسر شدییامرفب نیا اب

هدینش دوب مرانک هک یرفص منکیمن کف هک متفگ یظفاحادخ هی منم درک یظفاحادخ دشاپ یرفص یاقا مه نم زا دعب مدشاپ
هشاب

!! تسب ورد

یییدرررک دوب یراک هچ نیا رتخد _ یرفص

تسه یک هدرک کف تیمزق ی هرسپ دوب شقح گم مدرک راکیچ +

: تفگ تفریم راک قاتا تمس هب تشاد هک روطنیمه نوریب دموا دار ودش زاب رد

مامش سیئر هک ال عف -

!!! نووعجار هیلع انا و هلل انا !! متفر انف هب یییییی ــــــــــ یاو

هنک تجارخا نیا یدرکن یراک هگا رخا _ یرفص

... هخا +

!! نک یراد وربآ ! مدرک ششیپ وتفیرعت یلیخ نم افطل ! هشقن یور یرازب وتزکرمت مامت نک یعس راک قاتا میرب ال عف !! هسب _

مشچ +

یکره هساو طسو نوا دزیم کمشچ تکام هی ازیم زا یکی ور تشاذگ دروا ور نومتخاس ات دنچ تکام راک قاتا وت میتفر
! دیسریم رظن هب تخس سدنوخ شحتاف هتفیب نوا

ص عاونا اب تاولص هتفوین نم هساو ! تسه مه هدش تباث و !!!! ممممراد نم هک یبوخ سناش زا

نوتتکام منیا زیم نیا یور دینیشنب راگتسر مناخ -

ها ققمحا ! مرادن کش هداتفا جل رس نم اب هلا غزب ی هرسپ .. دوب تکام نومه مدرک خی

یییهلا ننک ناراب لگ ور نم سناش یا

.. مدرک عورش ومشوگ تشپ متشاذگ وملا ش زیم تشپ متسشن

ومدرم ِروسانیاد دروخیم تشاد اکینا ندموا مه هیقب مک مک



نیایب هظحل هب دااااار یاآآآآآقا درکیم ادص هقیقد هب مد

.. هحاضتفا تفگیم طقف تفریم شدوخ رکوپ تلا ح نومه هب مدار

دیزرل مندب نوتس لهچ یچیه هک نوتس راهچ دز یداد درکن یدرمان مدار ! داآآر یآآآآآقا تفگ گید راب کی

جار ــــــــــ خا ــــــــــ شزورف مناخ - دز داد

دوب یکبلن اتود دق همه یاشچ شتمس میدوب هتشگرب همه

نوووتِرا ــــــــــ ک رس دیدرگرب - دز داد هرابود

هشب ترپ اه هچب ساوح ماوخیمن نم قاتا دییامرفب تفگ شب افرح نیزا و دیشخبب هن هک ندرک هیرگ هب درک عورش اکینا
لیوحت اروجنیا تعاس هس زا دعب دوب نوسا نوشتکام اعقاو هک اه هچب زا یرس کی هساو میدش لوغشم مهام نوریب نتفر

دار قاتا وت هک مهاکینا خخخخ هل ال ی هقوشعم نامیپاب گس ه.ی.ِز به فورعم بارهس هل ال نم میدوب هدنوم رفن راهچ نداد
دوب

: تفگ دشاپ نامیپ هظحل نومه دش مومت یراک تعاس االن ینی دوب 6 تعاس مدرک هاگن تعاس هب دوب مرگ مراک هب مرس

مریم مراد دش مومت نم راک اه هچب _ نامیپ

روطنیمه منم _ هل ال

ندرکیم عمج ونوشاه هشقن نتشاد

نیشابن هتسخ اه هچب هشاب +

الر یا وت ینومیم _ هل ال

منک شمومت دیاب گید هرا +

! یزیچ هی طقف مزیزع شاب _ هل ال

؟ یچ +

ینوم یم هدب ربخ تداوناخ هب _

یدروا مدای دش بوخ ، هشاب هوا +

اه هچب نیشابن هتسخ _ نامیپ

مووناخ هل ال نینچمه و روطنیمه مهامش _ بارهس

راد هگنادخ منونمم _ هل ال

ظفاحادخ +



مدز گنز نامام هب نوریب متفر رد زا ومتشادرب ومیشوگ اه هچب نتفر زا دعب

ولا -

؟ یبوخ . ینامام +سالم

ردام یبوخ ملد زیزع -سالم

مگب یزیچ مدز گنز نامام تنوبرق +

وگب وشتسار الر یا هداتفا یقافتا !! ؟ هدش یزیچ -

!! هتسرد ؟ هگید دایب دوب رارق زورما هدش ضوع نومسیئر هک مدوب هتفگ متکرش نم هداتفوین یقافتا چیه نم زیزع هن  +

ردام هرا -

ناراگن مایم رید مگب متساوخ هشکیم لوط یلیخ هتخس منم هشقن میدب هئارا حرط هتساوخ نومزا هدموا حاالم بخ +
دیشن

؟ هداتفوین یقافتا !؟ ردام نم منک رواب -

! یییقافتا هچ ادخ هب هن +

منکیم شهاوخ نوتراک رس دییامرفب راگتسر مناخ _ دار

رد تمس دیود ودوب شتروص ور شتسد درکیم هیرگ هک روطنومه مه اکینا

مایم االن هلب +

شاب تدوخ بظاوم طقف مشیمن تمحازم ردام ورب -

راد هگنادخ مشچ +

مزیزع تظفاحادخ -

هریخ نم هب ودوب شبیج وت شاتسد یصاخ تس ژ اب و دوب هدروخ هرگ مه وت شامخا دار تمس متشگرب مدرک عطق ونفلت
میدش قاتا دراو ومبیج وت متشاذگ ومیشوگ ومدش بذعم یمک دوب

مدرک ساسحا مدوخ رانک ور یسک روضح ات دوب مراک عمج مساوه ردقنا مدرک عورش وزیم تشپ متسشن

! بارهس !! شتمس مدنوخرچ ومرس

نم هب دوب هدز لز زاب شین اب

؟! ییامقی یاقا دیتشاد یراک +

وشادص نوووج _

فرشیب هکیترم مدرک گنه هیچ بجعت

اقا دینک تبحص تسرد +



مرادیرخ نک زان نک زان _

مداتسیا مدشاپ

!!! ؟؟ هگیم یروجنیا دار ولج نیا ناج لوگسا هخا . دوبن دار متخادنا هاگن هی

لا غشا هکیترم وش هفخ +

منکیم تخادرپ رباربود وگب وتبش هی تمیق ؟ ولوچوک موناخ هدنچ تتمیق راوید هب مدنوبسچ تفرگ وموتنام هقی _

تفگیم یچ هگید نیا ، مدررمیم متشاد گید

دش غاد متروص تسار فرط تفآآآثک وشمگ مدز داد تلا ح نومه وت دروخیم متروص هب شاسفن دشیم مشدنچ

دوب هدز ونم هرسپ نیا ... نیا

وت دموا دار دش زاب رد دش ریزارس ماکشا

هربخ هچ اجنیا -

سوبب ونم تفگیم یه راگتسر موناخ اقا یچیه _

تتتتفگ یییییییچ نیا اه

ره هک ل.ا.ش.ی و زیه وت هب مشاب هتشاد مندش هدیسوب هب زاین هگا نم قمحا هکیترم تدابا ودج تفه اب یدروخ هگ وت +
هک .م با خ.ر. نم یدرک کف ؟ اه یدرک رکف یچ نم درومرد وت نریمیم مساو اه وت زا رتهب سوبب ونم ایب مگیمن ییکی اب بش

..... نوا

مداتفا قه قه هب ومرایب تقاط متسنوتن گید

دز داد دار

ییامقی یدرک راکیچ -

شمسوبب تساوخ نوا متفگ هک نم _

: تفگ ولج دموا رایماس

راگتسر موناخ دیشاپ افطل -

مدرک کاپ ومکشا مدشاپ هک دوب مکحم شنحل ردقنا

تفگ و درک هاگن متروص هب

؟ هرا هدرک ینزدوخ دب -ال

تسین دیعب _

؟ ینکیم راک اجنیا هلا س دنچ -

یا هدروخ ولا _2س



؟ هنیبرود اقاتا وت هک یدشن هجوتم لا سود نیا وت -

تاهاب ماوخب هک یتسین نم دح رد ال صا وت هیچ ینودیم ؟ اه منک ینزدوخ سین دیعب نم زا : متفگ و بارهس تمس متشگرب
هه . منک ثحب

ع ـــــ یرس مقاتا نیایب نوتتفج -

مساو هدوب یگرزب کُش هنزب مهب ویفرح نیچمه تسنوتیم یروطچ دوب بارخ یلیخ ملا ح

ولج ایب ییامقی : تفگ شزیم تشپ تفر شقاتا وت میتفر

روتینام هب دش هریخ و دار یلدنص تشپ تفر

؟! درک دنلب یک ور تسد یک ؟! داد یچ تساوخ رد یک !؟ ولج تفر حاال دوب یک بخ -

مدیرپ رتم ود شاج نم دز بارهس هرس دار هک یداد

دز داد و بارهس تمس تشگرب وتخادنا مهب ارذگ هاگن هی دار

!! ؟؟ نا ـــــــــــــــ ه

تمنیبن ارو ورود نیا گید : تفگ !! هتفرگ بجعت گنر شدوخ یاشچ مدرک ساسحا درک لو هیناث دنچ دعب و تفرگ وشقی
منک عمج مدوخ رود نوغاد تشم هی ماوخیمن ! یجارخا

تفگ وهی دزن یفرح عقوم نوا ات بارهس

... هخا _

مدینش حوضو هب وشانوختسا یادص هک بارهس تمس دنودرگرب وشرس یروج رایماس

.... نوریب تفر ودرک زاب ورد یفرح نودب بارهس

.... دب مهاردقنوا هرایماس نیا منیبیم منکیم کف مراد هک حاال

داد رییغت ومتینهذ لک هرذگب منهذ زا راب کی یارب مرکف تشازن

هتفگ یروجنیا هک یدرک شراودیما دب ال هشاب تتاکرح هب تساوح -

دیابن : تفگ !! همرهاوخ ال ثم گید مدرب ثرا هب زانیا زا ویشوگهاش نوا زا مکی مدینش نم هتبلا هک درک رت مورا یلیخ وشادص
نروجی نوشمه !! هنیمه نز سنج منک شومارف

ام سنج زا وروت ارچ و یک ننودیمن ،، افطل مهفب ونیا میتسین روجی نوممه نک تسرد اهام هب تبسن وتتینهذ افطل +
یا هگید زیچ ره ای مشاب هداد دیما ... ی هرسپ نوا هب نم هک تسین نیا رب لیلد مه نیا و نتسین روجی همه یلو هدنوجنر

دیشابن هتسخ ، سرپب تکرش نیا دار فا کت کت زا ورب یاوخیم یرازیم دیما وشمسا هک

هه دار رایماس یاقا یدنوخ روک منک رکشت شزا تشاد راظتنا امتح هه ، رد تمس متشگرب



!! اسیاو -

داد همادا ومداتسیا تلا ح نومه وت

!! ـد یر و جـ یـه نو تـ َمـ َهـ : تفگ هدرمش هدرمش و دیکات اب ! یرادرو رود و هیربخ مدرک تکمک نوچ نکن کف هکنیا لوا -

ماوخیم ونوتشقن ی همادا دیریمن مه اجیه

! رادنرب رود یگیم یه هک نتدرم هتشک همه و هیروجنیا تراب رد همه رظن یلگشوخ نتفگ تب رفنود نوچ یدرک کف +
منوسرب نوتضرع هب دیاب منوممه ندوب روج هی اب هطبار رد ، دارررر ْیاقا متفگ ر یور دیکات اب ـ تسین اربخ نیزا هن ! رادنربرود
گننننس رب نینها خیم دورن دیوگیم رعاش کـه!

!! هدیم راشف مهور وشانودند یروجچ هک منیبب متسنوتیم حوضو هب

مداد هگادا

منکیم شمومت !؟ مشقن اب هطبار رد اما و +

راک قاتا متفر و نورب مدموا شقاتا زا یا هگید فرح چیه ندب

ور ( مدوبن یدب مدا ) یناهج یدهم و سمشیلع گنها و مشوگ تشپ مداتسرف وملا ش و مشوگ وت متشاذگ مدروا رد ومنوفده
مدرک یلپ

هی اب . بت ویلا حیب ونم . مدرگرب یتشازیم یکشاک . مدرک هرود وتارطاخ . مدرک هیرگ حبص دوخ ات . یتسب مکحم ورد یتقو
ونوراب وت یب . نونج و دردرس وت یب . مدوبن یدب مدا هک نم . مدوبن یدب مدا هک نم . بش لک نم مرادیب بش ور راکدوخ

.. هدرک هیرگ مامشچ وت یب . هدرس هدرس ماتسد وت یب . نومب گید رابی . نم تمس درگرب ایب . نوزخ

هک مرایب رد وملا ش متساوخ مدشیم هفخ متشاد دوب ممرگ مدیسر مراک ی همادا هب ومدرک شعطق گنها ندش مومت زا دعب
هراد نیبرود دموا مدای

مدرک زاب وماهوم ومدروا رد وملا ش مدش لا یخیب مدشیم حالک متشاد تعاس مین ادودح زا دعب مداد همادا ومدش لا یخیب
هب لوغشم .. هریت یا هوهق یق شال وتخل دیسریم مرمک نییاپ ات ماهوم هشابن مندرگ وت هک متسار تمس یوزاب تمس مدروا
مداد شباوج مدموا مدوخ هب میشوگ یادص اب مدش مراک

هلب +

وووت ییاجک رکف یب ی هرتخد رام رهز -

؟! ییریگیم هچاپ زانیا هتچ ضرم +

ننننننک هاگن وتعاس -

لوط متشگرب میتقو میدوب بارهس قمحا هرسپ ریگرد هک 8 ات دادیم نوشن ور بش 10 بجعت لا مک رد ولج مدروا ویشوگ
فوووا دیشک

مایم دش مومت هراد راک گید هقیقد 5 دوب هشقن وت مرس هرسی دوبن تعاس هب مساوح ال صا زانیا یاو +

قققمحا میدش تنارگن ردقچ ینودیم -



یاب ، یرادن یراک هدن شحف وشن ورپ ماوت حاال وخ +

وپچ ومندرگ مدشاپ مدرک مومت هقیقد 5 هفرظ ممراک هدنوم یقاب مدیدنخ ومدرک عطق هنزب فرح مدب تصرف هکنیا نودب
وموتنام وت نوشمتشاذگ هرابود نوشمتسب شک اب متسد وت متفرگ وماهوم ! هزیرب مرود ماهوم دش ثعاب هک مدرک تسار

مدز رد رایماس قاتا تمس متفر مدرک زاب ورد ومتشادرب ور هشقن مدرک مرس مملا ش

وت ایب -

دش مومت شراک هشقن +

! متمس تفرگ وشتسد و شزیم ور تشاذگ ور هوهق نوجنف شدوخ هنارورغم تس ژ اب

.... شتسد وت متشاذگ ور هشقن

!!! یرب ینوتیم ! یمادختسا ، هبوخ تفگ ودرک لر تنک وشدوخ عیرس یلو دزیم جوم شامشچ وت بجعت . درک هاگن هشقن هب

!!! نیییییییمه یرب ینوتیم هبوخ دروا رد مرس باال خاش ات 4

دوبن مهم مساو ال صا راگنا مداد نوشن یداع یلیخ ومدوخ منم

راد هگنادخ +

هار نوبایخ رانک یروطنیمه امدنوم مدرک یطلغ هچ ایادخ یاو هک اجنیا تسین نیشام !االن نوریب مدز تکرش زا 11 تعاس
مدیشک قیمع سفن هی دوب رایماس متشگرب !! ادخ ای مدرک هتکس ، دز زمرت ماپ رانک نیشام هی هک متفریم

االن تسین نیشام نوتمنوسرب باال امرفب -

مریم هدایپ نونمم هن +

: تفگ هدرمش هدرمش و یدج یلییییخ

ْن ـــ یش ِبـ ـا یب م َتـ ْفـ -ُگـ

واال مدب نتشک هب مدوخ مزادنب رطخ هب ومنوج یقش هلک اب متسنوتیمن دزیمن رپ گس مدوب روبجم

تفر و نومنوخ رد ولج درب ونم مداد سردا داتفا هار ودرک مهب اگن هی و مدش راوس

مدز رد وت متفر

درک زاب ورد زانیا

مممونآآآآآخ سالم کیلع _ زانیا



وک نامام وووونآآآب ررراآآآم رهز +

هدیباوخ _

؟ نیدروخ ماش ههع +

اآه 11 تعاس هزاجا اب _

!؟ هنوخ وت یدیمن مهار +حاال

: تفگ بجعت اب

؟ ناه _

! وت مایب یرازیمن یرد ولج لک لقع اه تفوک +

: تفگ ورانک تفر

اها _

: متفگ وت متفریم هک یروطنیمه

لوووووگساآآآش +

رارفلا

متسب رد ومقاتا وت متفر

!! اسابل نیا وت اال حات حبص مدرم

درب مباوخ هدیسرن شلا ب هب مرس متفرگ یا هقیقد 15 شود هی متفر و مدروا رد ومسابل

مداد باوج هیک منک هاگن هکنیا نودب مدش رادیب میشوگ یادص اب حبص

هلب +

؟ یتدوخ نوج الر یا _سالم

!؟ آمش +سالم!

( تکرش یشنم ) ما هناورپ _

یبووخ +

مووونآآآآآخ یایب یاوخیمن نونمم _

؟؟ هدنچ تعاس یاآآآآآو +

؟ یایم یک منیبب منزب گنز نتفگ دار یاقا و 9 تعاس _

!! ینزیم فرح بدا اب هخا ؟! هن هتشیپ +



تفگ رت مورا مسریم امش باسح هب ادعب نم _

ایب رت عیرس یییهلا یریمب _

ظفاحادخ اخ +

مدز داد مدش دنلب

؟! یدرکن مرادیب ارچ زاآنیرپ ییییییرییییییییمب +

وت دموا دش زاب رد

هک نم ! هچ نم هب یدشن رادیب مزاب ترس وت مدز شلا ب اب یدشن رادیب مدرک آدص دقنا !! یسرخ وت ! ههتربخ هچ ووووه _
! متسین وت ندرک رادیب لوئسم

منک عۅض سابل ماوخیم نوریب وشمگ حاال وخ +

یکی دوب یکشم کال مپیت متشادرب ومفیک مدیشوپ مینوتک یکشم لا ش یکشم ترپاس ومدیشوپ یکشم دلب وتنام هی عیرس
خخخخ هدررم مرهوش ردام درکیم کف تسنودیمن

داین نییاپ هک نوشمتسب هریگ اب و باال مداد ومایرتچ ومدرک شیارا گید مکی مدز مزمرق رژ

زا و دوب ملا س زونه مدوب هدز لبق زا هک مزمرق الک !! گگگگید دوب دم خخ مدرک متسد ومارتشگنا و متعاس ومدنب تسد
.... نوریب مدز هنوخ

مدش هدایپ تکرش رد ولج متفرگ نیشام نوبایخ تمس مداتفا هار

تاآولص مشششن جارخا هنک ریخب ادخ

درک زاب ورد موناخ هنازرف یگشیمه لا ور قبط مدز رد مدش روسناسا راوس

هیشیتا دار ودب ردام _

شاب شاب +سالم

، شقاتا تمس متفر متشاذگ هعنقم ییوشتسد وت متفر عیرس

هناورپ +سالم

!؟ وت ییاجک _سالم

هدب ربخ شب گید مدموا +حاال

شاب _

داد باوجومنواوداد راشف ور همکد هی و تشادرب ونفلت

ندروا فیشت راگتسر مناخ ، دار یاقا _سالم



-....

مشچ هلب هلب _

-....

؟؟ راگتسر مناخ _

-...

ال عف مشچ _

:; تفگ و درک عطق و

هراد تراک شقاتا ورب _

میتفر ومیدوب نابرهمان رگا متفر ومیدوب نارگ راب رگا نوعجار هیلع انا و هلل انا +

مدروا رد شساو ومنوبز مداد یلا خاج منم و متمس درک ترپ ویذغاک لا متسد هبعج هناورپ

مدز رد

وت ایب -

مدوب هدش هتسخ بشید سین مدنوم باوخ نم هدنمرش دار یاقا سالم .. +س

؟! متساوخ لیلد نم -

!! دیسرپیم متفگیمن لوا هگا منئمطم فرشیب یا

مک نوتقوقح زا ناموت 100,000 تبیغ تعاس ره یارب نیاین هگا نوچ دیتسه اجنیا 8 هب هقیقد 5 تعاس دعب هب نیزا -
. هشیم

یا گید ییاج هن دوب تکرش نیا لا م یلا ع یاه ژه ورپ ی همه نوچ دوب باال نوشقوقح ردقنا هک دوب ییاج اهنت ییادخ

نوا هب هسرب هچ مدینشن ممدوخ هک متفگ یمشچ یروبجم

! نوریب متفر قاتا زا متشگرب

هن بارهس اما دوب نلا س وت اکینا نلا س وت متفر

... دوبن بارهس یلو بارهس روطنیمه ، دوب هدشن جارخا گم ؟ تساجنیا ارچ اکینا

اکینا تمس متفر مدرک سالم همه هب



ینا +سالم

ما ــــــــــ لس ییییاآآآآآو _

:؟ مدیسرپ مدرکیم کاپ ومتروص هک یروطنیمه . اکینا طسوت ندش یلا م فت زل دعب

؟ یتشگرب ینا هدشیچ +

مچیپن شاپ ورپ هب گید تفرگ دهعت منوا مراد زاین هک متفگ ، متفگ وملکشم _

هوا +

اه هنزب ورایماس نیا خم ! مچب دوب هداد لق ادوب اکینا هساو یتخس دهعت هچ

وت دموا هناورپ

هسلج قاتا نیربب فیرشت سدنهم نویاقا و اموناخ _ 

، میایم االن شوووواب +

مدوب هناورپ هب تشپ مزیم تمس متشگرب

!! ام ساو هدیشک یا هشقن هچ ماشا نوخ یاهد اژ نیا یرپ مگیم +

دوب انشا شادص دقچ ، مدینش مرس تشپ زا ویدرم یادص

..... هنکن

هدنلب یدایز شنوبز هک ماشا نوخ مناخ هی هو عال هب هراد وراهامش زا یضعب ندرک نوریب ی هشقن ماشا نوخ یاهد _اژ

ولق 10 دییاز مواگ ! دوب رایماس متشگرب

تفگ رد ولج تشگرب یفرح چیه نودب

تفر و ع ـــــ یرس هسلج قاتا همه

نداد نوریب ونوشدش سبح یاسفن همه

ن؟ هنک تجارخا داوخیم تلد یلیخ - هل ال

؟ تتفر یرفص اه هچب یتسار لا یخیب +

تفگ تفر زورید زاورپاب دوب هداتفا بقع شراک نوچ یلو هنک یظفاحادخ نومزا تعاس رخا دوب رارق زورید ، هرا - نامیپ
هنکیم یهاوخ ترذعم همه زا هنزیم گنز

منک یظفاحادخ تساوخیم ملد دب هچ ههع +

درک یهاوخ رذع یلیخ _ نامیپ

هدرک یطاق گید نیایب ها _ هنوارپ



قاتا وت میتفر

دوب هتسشن دوب مه وت رتشیب بخ یلو شدوخ صاخ مخا اب

: تفگ

نینیشب -

کت تمس رایماس هتبلا دوب رایماس زا یلدنص هی هلصاف اب هک هل ال شیپ یکی دوب یلا خ اجود اهنت مدوب رفن نیرخا نوچ نم
نامیپ شیپ میکی و دوب زیم هرفن

متسشن هل ال شیپ متفر

درک ماگن پچ پچ رایماس

هیک نیا ادخ ای مدرک هاگن مور هب ور هب و متفر هرغ مشچ منم

دیسریمن رایماس یاپ هب دوب لمع شینیب یلو دوب لگشوخ وپیتشوخ شمدوب هدیدن ال صا

هن هن ها

؟؟ هلگشوخ رایماس تفگ یک ال صا

... ریبکیا

... دادیم متروق تشاد شاشچ اب هرسپ

هنکیم ماگن و هدنخیم هراد مدید هل ال تمس مدنودرگرب ومرس هرابود

هتچ هگید وت +

ییچ ــــــــــ یه -

بخ _ رایماس

تلا مج هب +

الر یا دنبب _ هل ال

میسریم اجک هب مینیبب نک زاب وت +

درک روج وعمج وشدوخ هک مدرک شاگن مخا اب شتمس متشگرب دموا هپیتشوخ رسپ نوا هدنخ یادص

ومع زا دوب ندیشک هشقن زرط هچ نیا نییوجشناد هزات راگنا نوتایرس کِی مدرک یسرب وراه هشقن نم زورما بخ _ رایماس
متشادن راظتنا

!!!! ؟ ومع +

... امش هب _ رایماس



: تفگ ودرک عطق وشفرح هرسپ

نتسه رایماس ینتان ومع نوتیلبق سیئر هلب _

: متفگ بجعت لا مک اب

هلب ینی ن ... مِا .. هزیچ .. اها +

دیدنخ هرابود هرسپ

: تفگ رایماس و

هیفاک یلع _

ِیلع شمسا سپ ناها

هشوگ نوا نرب و نتسیاب مربیم هک ییامسا نیا منکیم یظفاحادخ نوتایرسکی اب هک مگب دیاب : داد همادا

خخخ دوب تحار ملا یخ هک نم میدوب هتفرگ سرتسا همه

تفگ نیییه هی هل ال همه مدرک هاگن شب بجعت اب راگتسر ِموناخ ........ ِموناخ _

متشاد جایتحا راک نیا هب یلیخ نم دمویم رد مکشا تشاد گید

: داد همادا

مساو هرایب با ناویل هی نیگب موناخ هنازرف هب هی افطل _

مروشب وتوربق گالب اب مدوخ ههههههنشب تازع هب تنن یییییییشب گررررررررم نووج ییییییرریییییییییییییمب یهلا یا

هب متفر مدشاپ هنک تیذا ونم تساوخیم تفاآآثگ دیدنخیم شامشچ مدرک شاگن

مدش تحاران نوشساو یلیخ درک جارخا ورفن 5 میدوب رفن 11 ام کال متشگرب هنک تفوک نیا هرایب با متفگ موناخ هنازرف
میدوب هدش قیفر مهاب هک ارهز اب مکی مام و وندرک یظفاحادخ انوا لا 2س نوشیکی و میدوب مهاب لا 3س وت نوشات 4 نوچ
مینیبب ومه اجنیا نوریب میتشاذگ رارق ومیتخیر کشا

ایلدنص ور میتسشن مهام نتفر انوا نتخیر حاسمت کشا زا دعب

دیدرکیم هیرگ ارچ ک نریمب نتفرن _ یلع

، اقا تسین طوبرم امش هب +

ینزیم ارچ حاال بخ _ یلع

هنیزوب هحلبا لد گنس اآآآنیبب ور ووووورپ

هیک گید نیا

! نیدرپس رطاخ هب لماک مه وممسا هک !! تقد اب و نیشاب لوضوف یردقنوا منکیم کف هک میلع منم _

لوضوف دیگیم ام هب هک یچ ینی تسین امش دوجو وت بدا هرزی ارچ +



نک تبحص تسرد یلع ه ـــــ یفآآک _

گرزب دار بانج مشچ _

متسد دموا راک باسح یلع یاج نم هک تخادنا شب یکپچ هاگن هی

درک عورش

... گتسر الر یا هدناماج هب نیسدنهم _

شفرح طسو مدیرپ

راگتسر الر یا همووناخ +

تفگ و باال درب مکی وشادص

نوریب نوریب متخادنا ور هیقب هک یروجنومه نک عمج وتساوح باال یربیم نم هساو وتادص هشاب ترخا ولوا ررررا ـــــ _ب
هرادن یراک مساو مه وت ندرک

تفگ دیکات اب دادن تلهم ال صا

عمج بوخ ونوتساوح دنمهرف نامیپ و راگدای اراس موناخ ودنمجرا نسحم یاقا ، خیاشم هل ال موناخ ، راگتسر الر یا مونآآآآآاخ
هی لیوحت هشقن ات 4 دیاب هیا هلجع یلیخ هک میراد ژه ورپ هی ادرف سپ یارب ! نیشن خیبوت مه امش ات نوتِراک هب دینک

دیشکیم ور هشقن ناآوآآرف تقد اب ود هب ود ، ننکیم ارجا ور نیرتهب روطنیمه و ور شیکی هشقن 4 نیا یوت هک میدب تکرش
نم روطنمه و داد ارتخد زا مودک ره هب هقرو اتود مدیم نوتهب ور تایئزج

رسپ هی رتخد هی مینکیم یدنب هورگ داد همادا

نامیپ اب هارمه خیاشم موناخ

نسحم اب راگدای موناخ

یلع اب ( اکینا ) یتلوص موناخ

دوب سدنهم میلع سپ ههع

هشکیم اهنت هک راگتسر هنوم یم و

موناخ تفگن نم هب تتتفاثک

دیشاب هتشادن نم زا ور بوخ هشقن کی راظتنا سپ !؟ مشکب اهنت دیاب یروطچ نم میرادن نامز !؟ ارچ یلو ادیشخبب +

هیلا ع تراک مدینش _ یلع

؟! نیدینش یک زا +



دز داد دشن لفاق شدید زا هک رایماس هب درک هراشا رس اب

وش هفخ یل ــــــــــ _ع

درک روج وعمج وشدوخ مکی یلع

یلع تلا مج هب یلگ خا تشادن تسب وتفچ شنهد یتخووس اهاه

؟! نیدیم ونوتروضح زا ندش صخرم هزاجا : متفگ ومدرک یا هدنخ کت

... هآآوخدوخ دوب شقح متفگ دیکات و هکیت اب وروضح

دیصخرم _

رورغم ها

ابیرقت مدرک عورش یشک هشقن قاتا هب متفر ومتشادرب وراه هلیسو و مقاتا وت میتفر ومتسب ورد نوریب تمس میداتفا هار
قاتا ندوب لوغشم همه قاتا وت متفر دوب 6 هب هقیقد جنپ مدید وتعاس مدرک دنلب رس مدرک مومت ور هشقن زا یمین زا رتمک

! یکی مه ارسپ دوب هدش یکی اراس و هل ال و اکینا ونم

وت دموا هناورپ دش زاب رد

هراد تراک دار ورب ایب الر یا _ هناورپ

؟! هگیم یچ هشیم لیطعت گید هقیقد دنچ اباب یا +

ورب ایب منودیمن _

: تفگ وت دروا وشلک هرابود نوریب تفر هفصن ات

یربب متشقن تفگ یتسار _

شاب +

دوب شزیم تشپ هناورپ شقاتا تمس متفر مدرک ضوع هعنقم اب مملا ش متفرگ ور هشقن

؟ وت مرب یرپ +

ورب _

مدز رد

وت ایب -

سالم متفگ مورا



مدینشن -

یدینش هک ارهاظ +

مدینشن حضاو -

مااآآ آل ــــــــــ س مدررررک ضررررررررررررررع ، رکشورادخ یتسه هک مهرک +

نیشب سالم کیلع -

متفگ مورا

وگروز +

مدینش -

یونشیمن یونشب دیاب هک ویازیچ +

یدرک راکیچ منیبب هدب وتشقن !! گید بخ -

درک شاگن تقد اب درک شزاب شتمس متفرگ

؟! ییدیشک مممک رردقچ -

! متسین متعرس رم تنرتنیا ! متسین رتویپماک دیشخبب -

؟ منک بصن تهب هارمه تنرتنیا یاوخیم -

؟! اجک ؟ یچ ینی ؟! یچ

! وشرخا هکیت یلو مدروا نوبز هب ومرکف

؟! اجک +

تفگ دوب شبل ور زونه شدنخ راسا یلو درک یا هدنخ کت

اجنوا -

مدرررم تفرگ مبلق ادخ یاو ههههههرررررررررررراد للللللا چ یآآآآآآآآو مدوووب شدنخ فک وت زونه

الر یا ووووولا -

مدموا مدوخ هب هزات درکیم مادص ودادیم نوکت متروص ولج وشتسد

! ررراگتسر موناخ آیمهفیمن هکنیا ثم +

ینوتیم هه ینکیمن یقرف چیه ییانومه لثم ماوت مدیمهفیم لوا نومه زا دیاب ، یگب هک یعون ره هی مدرک تادص راب 200-
یرب

هدش هتفرگ شرهچ مدرک ساسحا مایب تفگ تشاد ضرم دشششششیچ آآو



... هنوخ تمس مداتفا هار ومتشادرب ومفیک نوریب متفر یفرح چیه نودب لا یخیب

کباب زا لد یا گنها ومشوگ وت متشاذگ ومنوفده مدوب تحار دوب ماپ هک مینوتک مرب هدایپ مدوب روبجم دوبن نیشام
مدرک یلپ وشخبناهج

یبلق هساو تخوس ملد ، مدرک رس ییاهنت اب نم ویدوب وت هک تخوس ملد ، مدرک رده وت یاپ هک یساسحا هساو تخوس ملد
تخوس مللد تخوس ملد مدای زا یتفرن زاب اما یدنوزوس هک یرمع هساو ، مداد وت تسد هنوقشاع هک

هدنخ لا بند شابن شاشچ رکف گید شتفر ، دایمن تشیپ گید نوا هخا زودن رد هب ومشچ گید زوسب وشاب اهنت گید لد یا
زا دعب تشاد یصاوخ زوس متشاد تسود وشگنها نیا هشیمه دش ریزارس مکشا ،،، داوخیمن ور وت گید شلد نوا شابن شاه
دموا یچسیلا ت زا تمدید یقافتا گنها نیا

،،،،،،

هک هشیمن نیا بخ هتشیپ ملد

اه هیرگ و کشا وت ویگدنز قرغ وت

تمدید یقافتا لا س دنچ دعب

دز دنب اپ وماهاپ یکی راگنا

یدش در هچب هی اب

دز دنخبل هی نم هب دش هریخ هک

شمدید یقافتا

ههام لثم وت هیبش ردقچ

،،،، ههار نیا وریسم ی همادا ... ههار نیا و ریسم ی همادا و هتوکس نم مهس

ات هدایپ دوب هار تعاس کی ابیرقت مدیسر هقیقد دنچ دعب مدرک عطق ومداد شوگ یچسیلا ت زا مه هگید گنها هی نیا زا دعب
نومنوخ

مدز رد

درک زاب ورد نامام

منووووج ینامام +سالم

مزیزع -سالم

هدیرپ تگنر ارچ ؟ یینامام یبوخ +

الر یا !؟ ییدیمن باوج ارچ ؟ اه ؟ یدموا هدایپ ؟ یدیدن ویسک هار وت مزیزع یچیه -

؟! هدشیچ ،، مدموا هدایپ هرا ، مدیدن ویسک هن ! یکی یکی رت مووورا +



وت میرب مزیزع یچیه -

هدش یزیچی مدوب نئمطم لخاد میتفر

هنزیمن هنزب ویفرح داوخن ات هدیمن سپ من نم نامام نوچ مدیسرپن گید

مروخب دعب هب 6 تعاس وراهان مدرک تداع گید مدیباوخ باال متفر و مدروخ ومراهن

باوخ زا میشوگ گنز یادص اب 6 تعاس درب مباوخ هنکیم نوهنپ مزا هراد نامام ویچ و منیبب دوب رارق گم ویک هکنیا رکف اب
مدیرپ

مداد باوج هدیدن زاب

هلب +

؟ ییییبوووووخ !! باوخ شوخ ماآآآآ آل ــــــــــ _س

؟ ییووت یسن یاآآو +

اهاهاهاه حور همحور ! هگنخ هن _

؟! هیکرت زا یتشگرب یک ! یشیمن مدا وت ! ضرم +

نشیمن مدا هک اه هتشرف هگید هلب ! بشید _

وت یلیئارزا یخ یلو تسین یکش هک تندوب هتشرف رد +

رووووعشیب _ 

! افطا نک صخشم مشعون دعب هب نیازا ! گید نا هتشرف مناطیش ولیئارزا !!! یتفگ تدوخ وخ +

رود رود میرب ، تلا بند تکرش مایم ادرف مدروا مک نوبز زا حاال، اخ _

ههدش هرزی تساو ملد شواآآب +

یاباب ممممنم _

ظفادخ +

هشیم شدزمان ، هراد دزمان دایم و هیکرت هریم یه نوا گید ان ،اال روطنیمه مهاگشناد میدوب مهاب ییادتبا لوا زا نرتسن ونم
، شلوا رسپ یرفص یاقا هرسپ

خخخ یراگن تروص تایلمع و مدرک کاوسم ومانودند متسش ومتروص مدشاپ

نامام قاتا متفر مدز ممزمرق رژ متشاذگ یکشم ملا ش مدیشوپ دیفس مدرک ضوع ومترپاس وتنام نومه مه شدعب
خخ مداتسرف مدوخ ساو مسوب ات دنچ متفرگ مدوخ زا سکع هی هنییا وت اجنومه شمدیسوب

... دیگب تسین زاین هنیسحت لباق مسفن هب دامتعا منودیم



درک مادص یکی هچوک رس ات متفر مدرک زاب ورد

دوب درم

الر یا _ هدرم

منک کف مدش یت اال یخ دوبن یسک مدرک هاگن ومفارطا

هدب مافش ادخ

دوبن یسک متشگرب مدینش ورادص هرابود

دش رارق و مداد لیوحت مدرک مومت ور هشقن زورنوا تکرش متفر ومدش نیشام راوس مدرک رت دنت ومامدق مدیسرت مکی
هدرم هساو هتسرفب نداد لیوحت هیقب یتقو

مینیبب دایب ات میدوب رایماس رظتنم هسلج قاتا وت ارتخد همه زور هی هکنیا ات مدین یم  وراه ادص نیا یلا وتم هتفه ود ات
: متفگ دشیچ هجیتن

ندش تکاس همه دینکن مرخسم مگیم یزیچی اه هچب +

وگب _ اراس

!! تسین یسک منکیم هاگن مه ومفارطا هدرم هنکیم مادص یکی نوریب مایم هک هنوخ رد زا حبص هزور دنچ +

هشیم گم او _ اکینا

مدش لخ منکیم ساسحا مراد گید ادخ هب هرا +

تفگ مرس تشپ ییادص هی

یدوب لخ -

مدرک یهاتوک نیه

دوب یلع متشگرب

دیکرت ملد تحور وت یا +

؟ یونشیم اسومان حاال هن _

؟! ویچ +

گید ور ههادص _

یدوب هداتسیا شوگ مفرح یاجک زا +

.... ـ یماس هکلب نم اهنت هن هزات شلوا زا _

تفر مدش لخ دیمهف مرایماس مدیمهف هک دوب نیا مهم دنوم هفصن شفرح رایماس فرح اب

ییییییییلع _ رایماس



؟ ههتچ درد یا _ یلع

نرایب فیییییرشت وگب نویاقا هب وشمگ ورب ایب هضرم _ رایماس

اخ _ یلع

_سالم اکینا

یگمه هب _سالم رایماس

دوب هتسشن رایماس زیم هرس یلو متسار تمس هک یلدنص نیلوا ماج رس متشن منم ندرک سالم مه هیقب

ندرک سالم ندموا منویاقا

: تفگ شدوخ هنارورغم تس ژ اب درک فاص وشادص رایماس

هشیم باختنا هورگ کی هشقن طقف هک مدوب هتفگ ،، اه هشقن اب هطبار رد بخ

ندرک نیسحت مه یلیخ و ندرک باختنا ور راگتسر موناخ هشقن مه اهنوا و

( نوووج خا یییییآآآآو )

داد همادا

دوبن یفیرعت نیچمه هک نم مشچ هب یلو

( ها هبجعت یاج ینزن لا ح دز کال ینزن لا ح دز یشیم رجاورج یریمیم ال صا وت )

نوتاراک رس نیرب نینوتیم تفگ نتفر لا ح رد ام هب درک تشپ دشاپ شاج زا ودز دنخزوپ هی

ها ههاآوخدوخ رررردقچ نیا یآآآآآو

فووا سرسپ نیا منک شوحم نیمز ور زا منوتب ورفن کی هگا

رکف وت ومدوب میشوگ مرگ رس متشادن یراک نوماقاتا هب میتفر

میدنورذگ شوخ یلک نوریب میتفر دموا دایب یسن دوب رارق هک زور نوا

وتکرش هنیبب تکرش دایب هرارق مزورما

وت دموا هناورپ هک دوب 5:30 تعاس

هدموا تتسود ایب الر یا _ هناورپ

پچ تمس یکی دوب تسار تمس رد هی ام قاتا رد رانک دوب هناورپ زیم مور هبور اقیقد مدرک زاب ورد ! هگیم ویسن مدیمهف
نویاقا قاتا پچ تمس دوب راک قاتا تسار تمس

موونآآخ یسن سالم هب +

؟ یشیم لیطعت یک سالم کیلع _



6 تعاس : متفگ ومدیدنخ

منوم یم رظتنم یکوا _

یلع هب هدب نزب رد ونیا الر یا _ هناورپ

یکوا +

درک زاب ورد نامیپ مدز رد دوب رتفد هی

دایب وگب لوق هرن نوا هب +سالم

رتدب زور هب زور رایماس اب یلو میدوب هدشرتهب مکی یلع اب هتفه هی نیا وت

: تفگ بجعت اب ودش هریخ متشپ هب هک مرس وت هنزب دروا وشتسد لوق هرن یگیم نم هب رخ یوه _ یلع

!!!!! نر ـــــ تسن _

!!! ی ـــــ لع _ یسن

؟! ینکیم راکیچ اجنیا _

الر یا متسود لا بند مدموا _ یسن

؟ هعوت تسود هرخ نیا هع _

؟ نیسانشیم اجک زا ومه امش امود ! یتدوخ رخ ال وا یاه یاه +

هنارهم هردارب _ یسن

آآآآآباب ن !!! ههههه ـِــــــِـــ +ِچ

یاو ؟! یرفص یاقا رسپ ماوت ؟ هیرفص ماوت یلیماف ینی یاو ، یدربن ثرا هب ونارهم تیبرت وبدا زا هرزی یلع ترس وت کاآخ یا
!!!! یتسین یرفص یاقا هیبش ال صا هشیمن مرواب

هربخ هچ اجنیا -

دوب رایماس متشگرب

مدموا دوز هنافساتم یلو شلا بند مدوا مر ال یا تسود نم دیشخبب _سالم یسن

یداتسیا اجنیا ارچ ! یلع ، هرادن یلا کشا متخبشوخ _ رایماس

نرتسن هنارهم هموناخ تسین هبیرغ اباب _ یلع

؟ نبوخ ناج نارهم متخبشوخ هع : تفگ بجعت اب رایماس

نوتتمدخ نراد سالم منونمم _ یسن

میدروخ ینتسب میتفر یسن اب ینتشگرب



بتکم هب ینسح ! میشب ینسح راک هکنیا رگم ! لیطعت هک مه هعمج یمسر لیطعت هبنشجنپ و هبنشراهچ دوب لیطعت زور هس
... خخ ... تفریم هعمج تفریم مه رگا تفریمن

؟ یروخیم یچ ینتسب _ یسن

؟ هن ینودیمن یگب یاوخیم ال ثم +االن

تفر ودب منک ششک شحف دادن تلهم و یتسه یدوب هک یرخ نومه هن مدید هک هنک رییغت ترظن دیاش متفگ هل ـــــ عب اها _
: تفگ یرتم کی هلصاف اب تشگرب و داد شرافس

مگیم نارهم هب ینزب هگا ادخ هب -

! هرادن یراک نم اب نوا مدنبیم طرش تاهاب ؟! ینوسرتیم یک زا ونم +

هنکیم دایز غاد زایپ یه مشاباب هلِب الر یا هلع الر یا هیبوخ رتخد الر یا هگیم شاباب یولج شمه ! گید هلوکسوا هرا -

!! واآلآ تسا نایب هب تجاح هچ تسا نایع هک یزیچ +

! مووناخ ررریگن لیوحت وتدوخ دقنا -

موناخ لگشوخ هخلت تقیقح +

مدرک شاگن مدرک گنه مرانک تسشن رانک دیشک ور یلدنص دادیم متروغ تشاد هرسپ دروا ور اشرافس

؟ هدموا شیپ یلکشم دیشخبب +

موناخ لگشوخ هن _

نینکن تسرد لکشم نوتاکرس نییامرفب اقا - یسن

لگشوخ اتود نووج _

: تفگ تشپ زا ییانشا یادص هی

ت ــــــــــ شز تدوخ هب نوووج ندموا مه گید لگشوخ اتود --

دوب رایماس متشگرب

رایماس هتروص وت دز تشم هی هرسپ درکیم شاگن رِب ورِب یلع شتروص وت دنوباخ لگشوخ تشم اتود تفرگ تشپ زا وشقی
مدز یهاتوک غیج

... شتشُک نک نوشادج یلع مدز داد دش ریزارس مکشا دمویم نوخ رایماس غامد زا

دمویمن ولج سکچیه اروعشیب درکیم هاگن نوریب زا نوریب نتفر پاش یفاک زا همه



عقاوم روجنیا هک منرتسن ، رایماس تمس متفر منم رانک هشکب ونوا تشاد یعس هرسپ تمس تفر دموا شدوخ هب هزات یلع
نک شلو مدز داد !!! نیمه ندیشک سفن و ندز کلپ درکیم عقاوم روجنیا هک یتکرح اهنت دوب یروجنیا هشیمه دزیم شکشخ

نک شلو افطل +

منک ادص وشمسا مدش روبجم درکیمن شلو

راآیما ـــــ +س

مفرط تشگرب وداتسیا تکرح زا شتسد

: تفگ باال هب ور یادص اب درک ولج بقع راب دنچ وشاهوم وت درب برض هب وشتسد ودرک شلو

!! نیشام وت نیرب نیشمگ --

مهام درک زاب نرتسن ونم یارب ونیشآم رد یلع پاش یفاک نوریب شمدرب مدیشک ونرتسن تسد مدرکیم هیرگ هک یروطنیمه
! ولج تسشن یلع ! نیشام وت میتفر

دز داد تشگرب دموا رایماس هاتوک هقیقد دنچ دعب

میراد میهار وت ام یتسنودیم هک امش ؟! یرادن رهوش گم !؟ آرچ امش مناخ نرتسن !؟ اآه ؟! درکیم راکیچ امش رانک هرسپ نوا --
!! میایم

دش مومت هسب رایماس : یلع

!! هرب شیپ ییافرح هچ ات تسنوتیم هرسپ میدوب هدیسر رت رید هقیقد دنچ هگا ینودیم ! هسب یچ ؟! اه ! یلع هسب یچ --

! دوبن تشاداد نز گم یدرکیم هاگن رب ورب یروجنیمه ارچ وت ال صا

!!! یدش یتریغ ارچ وت ،،، دوب شتسود منوا دوب نم شاداد نز _ یلع

: تفگ و نم تمس تشگرب هقیقد دنچ زا دعب و نومرف ور تشاذگ وشرس و دش هریخ شولج هب رآیماس

! دوبن مدوخ تسد ! مدرک تبحص دب مفساتم مناخ نرتسن ! نکن هیرگ هسب --

!! هرادن یلا کشا _ یسن

: متفگ مدب رییغت ووَج مکی هکنیا یارب منم درکن یهاوخ ترذعم نم زا امدوب شرانک منم ینیبیم وروعشیب

تسین یا هلئسم مشخبیم منم +

: نتفگ نامزمه ونم تمس نتشگرب مهاب رایماس و یلع

سادج وت باسح نزن فرح یکی وت -

هعادج تفگ یلع سادج تفگ رایماس هکنیا قرف اب

مدش هریخ نوریب هب مشاب رکوپ مداد حیجرت



داد وچیوس مه یسن !! ام هنوخ نایب ماش بشما نوشاقاع و یسن دوب رارق هخا میدش هدایپ یسن ونم ام ی هنوخ رد یولج
..... اجنیا هرایب وشنیشام تفگ ویلع هب

سادج هیقب زا نم باسح ارچ مدیمهفن رخا

: متفگ یسن هب مدرک کاپ وماکشا رد یولج

!؟ مدرک هیرگ همولعم مامشچ ! یسن +

دایز هن _

ڪی وا +

دش زاب رد مدز وگنز

نرتسن اب یسوب ور دعب نامام وت میتفر

: تفگ و درک هاگن نم هب

؟ ردام یبوخ -

میییلا ع ینامام تنوبرق +

ممع نوووووج یلییییییییخ

منک فیرعت شساو تفرگ لق مزا تسه میگرم هی دیمهف زانیا هک توافت نیا اب تفر شیپ مه زانیا اب لا ور نیمه

هدنخ ریز دز وهی و درک مخا مکی درک فیرعت شساو ویلع ورایماس هیضق یسن و مدیدنخ مهاب یلک نارهم ندموا زا دعب

ناج نارهم هتگرم هچ +

ییییچیه _

نا هگید مه قی ال ملا حشوخ نوشساو یلیخ ، ننک یسورع دعب هام رخا هرارق ندزمان هلا س ود یسن ونارهم

،، میتفرگ سکع یلک ماش دعب

ندرک مک وتمحز 12 تعاس مشدعب

مقاتا وت متفر نامام وزانیا هب کمک دعب

دوب 1 مدرک هاگن تعاس هب

اب یکشم مشترشیت رت نشور مکی ینوتک اب دوب هدیشوپ یبا راولش رایناس دوب یلا ع یلع ورایماس پیت مدوب زورما رکف وت
یبا یاکپوت پوت



میرذگن قح زا

دوب هدش لگشوخ یلیخ

میرذگب قح زا هگا حاال

خخخ دوب باذج

یلع اما

یکشم ینوتک و راولش اب تشاد دیفس یاحرط شریز هک دوب هدیشوپ یکشم ترشیت

هرت پیتشوخ رایماس ینزب ونوشهت ورس

! هچ نم هب وخ

! شباحاص کرابم

! یلو

! شباحاص لا ح هب شوخ

-_- درب مباوخ

....

مدش رادیب زانیا ونرتسن یاغیج غیج اب حبص

ددینک ملو ها +

نرظتنم رایماس ویلع ونارهم ها منیبب وشاپ یسن _

دینک ملو نیرررررب نوتدوخ هچ نم هب +

اآترس ور منکیم یلا خ مرایم با یشن اپ هگا نارهم گرم هب الر یا _ یسن

هدیم ماجنا وراک نیا هروخب مسق ونارهم نوج متسنودیم

مقاتا ییوشتسد وت مدرک ترپ ومدوخ مدشاپ

خخخ یراگن تروص تایلمع زا دعب

درک نوو ژ نوو ژ یه هک یسن یایزاب هرخسم و

مدرک هزنرب شیارا هی

شسود یلیخ نم یلو هیچ نیا هک زانیا نیا دز رغ ررردقچ زاب ولج ودوب دنلب ال ماک هک مدیشوپ ور Miki MousM وتنام



واآل ! هیقب هن منک یگدنز دیاب مدوخ یارب ! دوب مه دم هزات متشاد

درک لوبق منوا درک رارسا شهب یلیخ یسن نوچ دایب دوب رارق مزانیا طایح تمس میداتفا هار

رایماس ویلع ندزیم فرح ندوب هتخادنا مه ندرگ رودتسد الد یم و نارهم مدرک زاب ورد

داآآ آل ــــــــــ یم : متفگ بجعت اب

دز داد متمس تشگرب

میییدرک لغب ومه میدیرپ هررررررخ الم ــــــــــ _س

متفگ قوذ اب

؟! یییبووووخ +

تنوبررق _

؟! یدموا یک + 

ررتخد دووب هدش گنت تارب یلیییخ ملد ، بشید _

ممنم +

ردارب مشچ هب یلو مدوب شقشاع زا رتارف یزیچ هی نم دوب ملا خ رسپ الد یم

االن و رونوا نوا مدرکیم هیرگ نفلت تشپ رونیا نم شدعب هیکرت تفر لا سراپ نوا هتسباو مه هب یلیخ و میدوب نس مه
شمدیدیم متشاد

اآمیتسه مهام یاه یاه _ یلع

رایماس اقا ،سالم نیبوخ سآلم ههع +

خخخخ هدروا راشف شدوخ هب هتشاد ییوشسد مچب منک کف دوب زمرق شتروص

سالم کیلع _ رایماس

هک یسک هیر ال یا لدم نیا ) دزیم رع و درکیم شب وشوخ نرتسن وزانیا اب الد یم رایماس نتشاد ییوشتسد نامز یط الد یم
( خخخخ نومدوخ ندز رع نومه هشیم هشاب باال شدخ تدش

هرذگب شوخ نیرب بخ تفگ ومندرگ رود تخادنا تسد مشیپ دموا الد یم

میرب وشمگ ایب امرفن لیم یفاضا گ.ه ناج الد یم _ نارهم

توب شوخ و ابیز توعد تراک زا یسرم الد_ یم

یایب هک منکیم تروبجم نرت گرزب رهاوخ ناونع هب نم _ زانیا

خخخخخخخ شتروص دوب یهایس هبور دوب هدروا راشف شب یلییییییخ ییوشتسد رایماس

رایماس نیشام وت زانیا ویلع ونم نوماهاب دایب هک دش یضار الر یم هرخ باال



نوشدوخ نیشام وت منارهم ویسن

یلع تشپ زانیا طسو الد یم رایماس تشپ هرجنپ رانک متفر نم دعب تسشن ولج یلع

دوب هدش عمج ستروص وت نوخ گید مچب میدیدنخیم و دوب متشپ الد یم تسد کال هار وت

.... رایماس باصعا ور میتفر یکسا یروجنیمه ام کیش یلیخ ناروتسر هی هب میدیسر ات

هبور تسشن دروا گید اج هی زا یلدنص هی نارهم میتسشن هرفن 6 زیم هی یور دوب ام ور امشچ همه ناروتسر لخاد میتفر
ام هب هریخ همه ندوب شور رسپ ات 5 دوب زیم هی نومور

: تفگ نوشتمس تشگرب رایماس

؟ نیدید رونیا یبلا ج زیچ +

مینیبیم ولوه ات هس هرا _ هپیتشوخ رسپ

هدرجم هنوبایخ وت یرتخد ره یدرک کف ، قمحا هکیترم وش هفخ _ نارهم

( تاک اجنیا ات ) هشتسد هقلح هک میکینوا ، میدید منوا هک هشتسد هقلح نوشیکی وخ _ ارسپ زا گید یکی

زا دعب تشاد رتخد تسود ات هس اتود هن یکی هن هزاب نز شرهوش هک همهفیم یلو تشاد دزمان رابی ام موناخ زانیا نیا
هشن شمحازم یسک هک شتسد تشاذگ دیرخ شدوخ هداس هقلح هی نوشق طال

( همادا )

؟! یچ هرت لگشوخ یکینوا _

چیه نودب هداس یلیخ شلوا غامد درک لمع تسکش نوغاد یلیخ شغامد نم هرس رابی الد یم تااولص هشن اوعد هللا مسب
مدوب هدش شدنمرش یلیخ دوب یگتسکش

ندشاپ نامزمه رایماس ود ال یم

ادخ وروت نیسیاو متفرگ ونوشتفج نهاریپ تشپ زا مدش دنلب ماج زا مدز یهاتوک غیج

دینک لو

مهفن مهفب هزادنن هکیت تهب ییاپورس یب ره ات شوپب سابل مدا لثم ، تنهد وت منزب ای یشیم هفخ الر یا الد_ یم

مشوپب سابل یروج ره مراد تسود ، هرادن یطبر سکچیه هب نم ندیشوپ سابل زرط +

مدرکن دروخ وتانودند ات تاج رس نیشب وشمگ ورب مگب یچ قش هلک هوت هب منودیمن گید الد_ یم

یروطنیمه مدید رایماس تمس  متشگرب یتقو هزیرن نوریب دوب هدش عمج مامشچ وت هک یکشا مدرک لر تنک ومدوخ یلیخ
ندوبن زانیا و یلع متشگرب دوب هف کال هنکیم ماگن هراد

نتفر اجک نوشاه همع گرم ربخ ونه ننووج هن نوشدوخ گرم ربخ انیا هاو



! ایب هظحل دنچ شاداد الد یم _ رایماس

هشاب الد_ یم

نوریب نتفر رایماسو الد یم

متسشن

؟ ینکیم هجوت بلج یراد ضرم الر یا _ نارهم

مشاب پیتشوخ داوخیم ملد منک راکیچ بخ +

وش شلا یخیب تفر انف هب رابی تخبدب نوا غامد ، قمحا یتسه پیتشوخ مشیروجنیمه یسن _

هشن یتریغ نم ور بخ +

ینک یزاب گید یکی اب تشازیمن نیدوب هچب نیدش گرب مه اب یگچب زا آآیگیم یچی _ یسن

!؟ ینودیم اجک زا وت او +

تفگ زانیا _

هنک شراکیچ مگب ادخ یا +

دوب لگشوخ یلیخ هدنخ هی نوشتفج لب ور ندموا الد یم ورایماس

هدنخ ریز ندز یقپ مه تشپ ندز تسد اب نوشتفج مدرک نوشاگن بجعت اب

نت جنپ قح هب هللا شنا هدب نوتافش ادخ +

: تفگ یدج یلیخو مرانک تسشن الد یم

! منیبن تنت ور وتنام نیا گید _

شاب +

نیرفا _

؟! نوریب نیتفگیم یچ : متفگ مورا

! هچ وت هب _

: متفگ و تفگ یخا ومتفرگ شنوگشین

دوبن ناهنپ مه زا نومیزیچ انلبق هک ام !!!!! ــــــــــ گید نیمه +

ریگب روتکاف ور هنودی نیا _

یکی وت اارب مراد +

ندرکیم توش دنخبل مه ساو ندرکیم چپ چپ نارهم ونرتسن



دشاپ رایماس

مدب شرافس مریم --

: متفگ تفر مدق ود

! میدادن شرافس هک ام

مدب شرافس هدیبوک ور همه متساوخیم --

! مدیبوک قشاع طال تتسد خا +

ر ـــــ تنع داد نتشک هب ونم چاالش هک دز دنخبل هی

زانیا ویلع مدسرپ تشگرب وداد وشرافس ، هریت یبا راولش اب دوب شنت یبا یاکپوت اب درز ترشیت هی مدرک تقد شپیت هب
؟ ناجک

ننزیم فرح نراد گید اجی نتفر نتفگ --

؟ ههههدررررب اجک ونم رهاوخ !؟ یچ گید هاو هاو +

، هدش ادج هلا سود هریگب یتامیمصت شدوخ ساو دیاب گید نک لو وزانیا الر یا الد_ یم

، شیا نصا هچ نم هب ، مرادن یراک هک نم +

میدروخ ونومماش

ندموا زانیا ویلع ماش دعب هقیقد دنچ زا دعب

هنک فیرعت مساو ادعب دش رارق

میدروخ ینتسب میدز رود گید مکی

! هنوخ ندنوسر ورام و میدروخ ماش بش 9 تعاس

هنک فیرعت هک مداد ریگ ! تفگن یزیچ گید منوا شارب مریمب یهلا ساهنت هنوخ دموا مدای هزات هک نامام اب کیلع سالم دعب
انشا مهاب یتدم دش رارق هرادن یلکشم مه هتشاد دزمان هکنیا هیضق اب ودایم ششوخ شزا هتفگ یلع هک درک فیرعت منوا
مدوب لا حشوخ زانیا هساو نشب

راک اجس و دیرخ هنوخ دادوماهس نوا لوپ رتشیب اجنوا دوب راد ماهس اجنیا مشاباب نتشاد یبسانتم یلا م تیعیضو انییلع
هیلع نامام تسین نارهم نامام مگیم هک شنز ناریا دایب دشیمن یضار شنز نوچ االن هنکیم

شساو هتفگ یلع ورانیا همه هرادن ور ایرونوا یوخ وقلُخ دایز تسین روج شنامام اب دایز مه یلع یلو

هرذگیم نومنتفر نوریب هیضق زا یهامود درب مباوخ یک مدیمهفن دوب 10:30 تعاس مدیشک زارد ندز کف تعاس کی زا دعب
طالق یتقو شردام نوچ اکیرما نرب ندش روبجم و دش توف نارهم یلصا ردام نوچ داتفا بقع یسنو نارهم یسورع

! اجنوا تفر تفرگ

! مشوپیمن یلو هشیم مدرس هکنیا اب مشوپب مرگ زیچ هی دایم شیپ مک متسین مدا هک منم درس و هنوتسمز االن



دوبن دایز ادوب هتبلا دوبن یدب رسپ دایز دش رتهب رایماس اب مطبار تدم نیا وت

... یکسا ، هوک میرب رایماس و یلع وزانیا و الد یم اب دوب رارق درس و ههام نمهب االن

هیکرت زا لبق هعفد یسن ونیا دوب ینوراب لثم شسنج دوب ینامک نیگنر هک تس سابل هی مدیشوپ لا حاب سابل یلک حبص
دوب هدموا مد ال یم دوب هداما مزانیا نییاپ متفر و متسد وت متفرگ وشدوخ مدیشوپ وشراولش دوب هدروا

دایم نوتهب نیدش لگشوخ هچ هب هب الد_ یم

!؟ اعقاو +

ییادخ هرا _

دایم یچمه ام هب _ زانیا

وهوک یاسابل اما دوب شتروص ولج رت ات هس ود باال تمس هب دوب هداد ور همه وشاهوم دوب هدش لا حاب یلیخ مشدوخ
دوب هدشوپن

! هرظتنم رد ولج رایماس الد_ یم

هگا دوب هتفرگ ملد یلیخ زورما نوریب مدموا شقاتا زا و شمدیسوب نامام قاتا تمس متفر نم اما نوریب تمس نداتفا هار
ناراگن سپ مدوب یشیارا چیه نودب دوب سیخ کشا زا متروص هراد یبلق یتحاران نامام هخا مریمیم هشب شیزیچ منامام
متفریم هار و نییاپ دمویم ماکشا مهرس تشپ مدوبن ممشیارا

الد، یم ، زانیا یلع ، رایماس ندوب رظتنم طایح وت همه ، طایح وت متفر ومدرک کاپ وماکشا

+سالم

نداد باوج همه

الر!؟ یا هدش یزیچ الد_ یم

! هن ؟ اه +

کاخ راورخ راورخ ریز مرب دیاب مسانشن وروت نم الد_ یم

میرب تسین یزیچ یچیه متفگ و مدرک هاگن نومسا هب

؟! یرهاوخ هدشیچ : تفگ مرانک دموا زانیا

: متفگ مورا

! نومرس ور میزیرب یکاخ هچ هشب شیزیچ الل منوبز هگا نامام زانیا +

نیشام وت میرب تفگ وشدوخ وت تفر مزانیا

میدش راوس

طسو مزانیا یلع تشپ الد یم رایماس تشپ نم



شوگ گنها هب ومدرکیم هاگن نوریب هب منوچ ریز متشاذگ و مدرک مخ جنرا زا ومتسد دز وطبض میدیسر هک هچوک رس هب
مدادیم

نم هناگی نسحم گنها

ترسح و کشا زج تدوبن وت نم

مرادن یراک ندرک هیرگ زج

ماوخیمن وت یب هشیمن وت یب

مرایب موود مزور هی یتح

تتارطاخ اب یروجچ وت یب

منورذگب وراه بش و ازور

تفر ترطاخ زا نوماه هرطاخ

منوشگنتلد مزونه اما

مدوبان وت یب نم

هدرم نم یایند یلو مدنز نیبب

هدروا رد اپ زا ونم تیرود یلو یدوب نم یایند وت

،،، دش ریزارس ماکشا مدرک سح ممشچ وت وکشا ششوج

هنکیم ماگن هراد مدید هدننار رانک هنییا هب دروخ ممشچ مدش هریخ نوریب هب

یسیلگنا گنها هی دز باال وشادص ودرک ضوع وگنها

Sia زا Move Your Body

وشگنها متشاد تسود یلیخ

تفگیم یچ مدشیم هجوتم ال ماک

دش ضوع ماوه ولا ح مکی

میدش هدایپ میدیسر نتفگ دعب ش متفرگ یفلس هی دوب هتفر رس ملصوح تعاس کی نیاوت میدوب هار وت تعاس کی

وشاسابل هزات ارسپ میدرک رس ونوماه کال دوب لگشوخ یلیییخ فرب فرب فرب طقف یدرکیم هاگن اجره هب دوب دیفس اج همه
دوب روجی رایماس ونم سابل بجعت لا مک اب ندیشوپ

دوب بلا ج نم هساو یلو دزیم فرح هیقب اب توافت یب یلیخ نوا مدرک شهاگن

مفتک هب دز شفتک اب زانیا

هتگرم هچ فوووووا +



تفگ کوکشم

نیییییییدرک تس _

؟ یلخ دوب اجک نومتس اباب هن +

رع رع منم شاب _

رخ رخ ییوت +

راگنا هک متشگرب برض هب هعودب داوخیم مدید وهی متفریم بقع بقع شتمس متشگرب تشادرب فرب هلوگ هی دش مخ
میداتفا و گرزب گنس هکبت هی هب مدروخ

مدشاپ عیرس درکیم منووید تشاد شیلسع زبس سامشچ میدوب مه مشچ وت مشچ مدرک دنلب ومرس

دیدنخیم زیر زیر الد یم

اب وماتسد ممکش ور تسشن نیمز ور مداتفا تشپ هب داد ملح متمس دییود زانیا تمس متشگرب هک نیمه زانیا روطنیمه
مدرکیم نییاپ باال وماهاپ طقف یزیچ هن منک زاب ومنهد متسنوتیم هن متروص ور تخیریم فرب یروطنیمه دوب هتفرگ شاهاپ
شندرگ رود باال مدروا ومتسار اپ هراد دربراک اجنیا مکیتسانمی ژ و ودناوکت هک دموا مدای هزات مدیشکیم غیج هتسب نهد اب و
دیدنخیم مه لا چ یاقا یتح ندیدنخیم رره رره مدرک اگن ارسپ هب شرمک ور نم و دش رمد نوا باال مدیشک مدوخ مدیچیپ

یتنهل شلگشوخ چاالی نوا اب

مدرک کاپ متروص ور زا ورافرب ال ماک

: متفگ

مرررس ور یزیریم فرب مریگیم دردرس مرس هب هروخب امرس هک ینودیم وت رررررخ روووعشییییب +

شرمک وت مدزیم تشم متفگیم صرح اب ور انیا ی همه

درک ملا بند نوریب تخیر ور همه دشاپ عیرس شقلح وت مدرک فرب تشم هی هک خاآآآآآآآا تفگ شمدنودرگرب

مدز داد ارسپ تمس متفر مدز رود هرابود میدش رود ارسپ زا مدز غیج منم

هددب تاجن یبطق سرخ نیا تسد زا ونم یکی

دوبن الد یم بجعت لا مک اب

وزانیا میلع تفرگ ونم رایماس

.... ی هرتخد هسرب تهب متسد گم دزیم غیج زانیا

تفگ وشنهد یولج تشاذگ وشتسد یلع

اباب یا گید دینک لو

هشاب ینی داد نوکت رس زانیا

... تشادرب وشتسد میلع



متشگرب تفرگ تشپ زا ونم یکی وهی یلو متفیب دوب کیدزن وهی میداتفا هار رایماس رس تشپ و میتشادرب ونومایکسا بوچ
دوب الد یم

ووووت یتفر اجک +

منک کیلع سالم متفر مدید ویکی _

درک ملو وهی

؟ ویک مدیسرپ و مدرک لر تنک ومدوخ یلو مدز غیج

میدوب راکمه هیکرت وت یلو هیناریا دایم مشوخ شزا مدوب هتفگ تب هک هرتخد نومه _

! ناریا هدموا منوا

اجنیا هدوب هدموا شلا خ رتخد و ششاداد اب شمدید یقافتا

دوب نییاپ نومه انیشام میدیسر هک نییآپ هب میداتفا هار ومتفگ ییاها هی

رایماس هتفاثک میدرک یزاب فرب مکی میدروخ راهان نتفرن مه هیقب درک دییات ومفرح مزانیا مایمن مرادن لا ح گید نم : متفگ
نیشام وت میتفر همه یزاب زا دعب دوب نم ور شافده مامت

تکرش متفریم دیاب دوب هبنش هک مادرف مدوب هتسخ یلییخ میدیپک ، نومآه هنوخ میتفر

مدش دنلب 6 تعاس راو کیتاموتا روت هب حبص

متفرگ لصفم شود هی

و مدرک شیارا

ور شتسد دوب هتسشن تخت ور نامام مدرک زاب ورد مدینش ها یادص هک مدشیم در نامام قاتا یولج زا و مدیشوپ وماسابل
دوب شبلق

دوب هتفر باال مادص

هدشیچ ناما ـــــ م

تراک هرس ورب تفرگ درد مبلق مکی مزیزع یچیه -

مراک هرس مرب یچ یچ اباب هن +

نامام قاتا میتفر مهاب و مدرک شرادیب زانیا قاتا متفر متفرگ ینوبز ریز و با ناویل هی نییاپ متفراه هلپ زا ودب

مداد باوج دوب هناورپ دروخ گنز راب دنچ میشوگ

هلب +

هدرک یطاق زاب هرسپ نیا ایب تفوک -



مایم رت رید مکی وگب شب +

دیچیپ رایماس یبصع یادص یشوگ وت وهی

یجارخا ای ییاجنیا گید تعاس مین ات ای -

درک عطق ویشوگ منزب فرح مدموا ات

قمحا رکفیب ی هرسپ

تسه مساوح تحار تلا یخ ورب الر یا _ زانیا

منومیم هن +

؟؟؟؟ هههههنک تجارخا یاوخیم ووورب مگیم _ دز داد

! مدوب هراچیب مدشیم جارخا هگا تفگیم تسار

شاب +

هنک مربخ داتفا یقافتا هدرکن ییادخ هگا هک مدرک شرافس مر ال یا هب مدیسوب ونامام

مدش هدایپ تکرش یولج و متفرگ نیشام هچوک رس

هنکیم جارخا ونوممه هنزیم االن هیرج هسلج قاتا ورب وودب تفگ فرگ ومتسد دوب رد یولج هناورپ دوب زاب رد باال متفد

آآآخ +

ماج رس متسشن وت متفر مدز رد

مدرک یلک سالم هی

بججججع هههچ _ رایماس

مدرک شاگن هلصوح یب

درک عورش ودیشک مه هب رابی وشتسد

هشیم رون عال هرون مینک مومت ور ژه ورپ نیا هگا هک هدش داهنشیپ نومهب ژه ورپ هی

هیدرایلیم ژه ورپ هی

؟ یلا یر _ نامیپ

؟ یچ -- رایماس

؟! یلا یر رایلیم _ نامیپ

یناموت ر ــ یخن -- رایماس

دوب هداد لیکشت ور هجرد 160 هیواز نامیپ نهد



: تفگ ودرک یا هدنخ کت رایماس

مربیم مدوخ اب ور امش یانیرتهب نم

متفگ هک روطنومه ندب هئارا ور نوشراک نسحا وحن هب دیاب نشیم باختنا هک ییاسک منکیم الم عا نوتهب و منکیم باختنا
داین یسکره ریگ دیاش هک هییاه ژه ورپ نیرتهب زا یکی

مدشاپ ماج زا و مدروا شرد مبیج زا عیرس دروخ گنز میشوگ هک نامام رکف وت مدوب هتسشن یلدنص ور لا یخیب نم

؟؟؟؟ ههههبوووخ نامام زانیا ، هلب +

دیچیپ مشوگ وت نامام یادص

پووووت یلآآع مزیزع مبوخ عرا -

ال عف ما هسلج وت نم نیشاب نوتدوخ بظاوم دش تحار ملا یخ فووا +

مرتخد ظفاحادخ -

متشگرب

نم هب ندوب هدش هریخ سرت اب همه

؟! هدش یزیچ +

!! یدیم باوج نفلت یشیم اپ نییاپ یزادنیم وترس یروجنیمه هتکرش اجنیا ! ! ! ًال صصا هن _ رایماس

مدوب نارگن دوب دب مردام لا ح هدنمرش +

ندشاپ همه دیرب دینوتیم --

؟؟؟ !!! یییییشب جارخا یاوخیم رتخد - اکینا

! منک اکیچ وخ +

درررکن تجارخا هگا رخا رآازب هرسپ نیا مد ور اپ رتمک _ هل ال

.... شابن نارگن هنکیمن +

تشاذگ هسلج هرابود 5 تعاس مدرک شمومت متشاد مومت همین یاراک مکی ، قاتا وت میتفر

میتسشن هسلج قاتا وت میتفر همه

: تفگ میداد وشباوج مهام درک یلک سالم هی دموا

نرب ننوتیم هیقب ننومب مگیم هک ییانیا --



( نم ) راگتسر مناخ

( هل (ال خیاشم مناخ

نامیپ

دیرب دینوتیم هیقب

داد همادا ، نتفر ندشاپ هیقب

سبنش هس زورما دینک هداما هبنش هساو ونوتدوخ االن زا هیکرت نیایم نم اب ات 3 امش بخ -

میدرگرب یک تسین مولعم

نیراین نوتدوخ اب راب هلوک

ترفاسم روت نتفریم نتشاد راگنا دوب هدروا ورفن دنچ یرفص یاقا لا سراپ لثم

میدرک یهاتوک هدنخ

دینک هداما ونوتلیاسو راک هرس دیایب تسین زاین ادرف --

هنوخ دیرب دینوتیم مه االن

هدددش نوبرهم هچ لوییییییییا

هنووخ یوس هب شیپ ومیدرک یظفاحادخ میدشاپ

تسین تهارمه دیلیک تقوچیه هک یریمب الر یا فووووا مدرک هاگن ومفیک وت

زانیا ارچ دز مکشخ دوب هدرک هیرگ نوا هرا دوب رپ نوخ شاشچ وت دش زاب رد مدینش هزاورد تشپ زا شفک یادص مدز وگنز
؟! هشاب هدرک هیرگ هنوتیم

! نامام

ممرررازیمن ینعی هشب شیزیچ دیابن نم نامام هن

نییاپ دروخ رس شاه هنوگ ور زا شاکشا دید شامشچ ور ونم تباث هاگن ات زانیا

؟؟؟ وووووک منامام ،،، یییییگیمن یچیه ارچ +

مربب سابل شساو مدموا هناتسرامیب الر یا شاب مورا _

وووگب یزیچ هی زانیا ! هههپووت شلا ح تفگ !! ناتسرامیب ارچ ؟ اه +

مدزیم فرح ومدرکیم هیرگ

شصخرم هراد رتکد من اال ناتسرامیب شمدرب دش دب شلا ح درک عطق ونوفلت هکنیا زا دعب هبوخ شلا ح وش تکاس الر یا _
! هنکیم

! اه تفگ یییچ رتکد +



درک ضوع وشاصرق

:: زانیا )

هک هراد ونیا قح همرهاوخ نوا اما ! داد ممصق شدوخ گرم هب ونم نامام ادخ اب زیچ همه هتفگ رتکد هک مگب الر یا هب دیابن
( !! هشب بلق دنویپ دیاب هدشن ادیپ شساو بلق ! مداد لوق اما ! هنودب

ناتسرامیب میرب میرب +

شاب مورا شاب _

دش رتشیب ماکشا تدش و متفرگ وشتسد تفر جیگ زانیا هرس ناتسرامیب رد ولج میتفرگ نیشام نوبایخ تمس میداتفا هار

؟؟ یبوووخ زززانیییییا +

هب دروا موجح یدیدش ضغب دوب هتسشن تخت ور هک داتفا نامام هب ممشچ وت میتفر تفر جیگ مرس طقف میرب هرررررا _
هشب تحاران دیابن مشاب مکحم دیاب نامام یولج هن یلو مولگ

شتمس میتفر روطنیمه مزانیا مدرک کاپ وماکشا

؟؟؟ یبوووخ منووج ینامام ماآ +سآل

ررر ال یا یدموا دوز ردقچ -

درک اهر وشسفن نامام و دز دنخبل نامام هب زانیا دوب شاشچ وت یزیچ هی لا بند راگنا دش هریخ زانیا هب نامام

نوریب تفر زانیا

؟ هدش یزیچ +

........

؟؟ دینکیم نوهنپ مزا ویچ دیراد امش

....

.... زیزع یچیه - نامام

وت ندموا زانیا و راتسرپ

دیرب دینوتیم دش مومت نوتصیخرت یاراک مناخ __

منونمم - نامام

هنوخ میتفر درک ضوع وشاسابل مدرک شکمک

مدرک تسرد نامام هساو مپوس و مدرک تسرد یناراکام ماش

هنامام هیرس هقدص زت یلو منک تسرد نم دمویم شیپ مک تخوپیم زانیا هشیمه مدرکیمن تسرد ماش هنوخ وت نم دایز



مدوب دلب مونابدک

هدروخن یزیچ تفگیم مزانیا و دوب هدموا ناتسرامیب زا هزات نامام نوچ مییدروخ ماش 9 تعاس

هشابن اهنت هک دیباوخ نامام شیپ تفر بش زانیا میدروخ ونومماش

.... مدوخ قاتا وت منم

شوت مدنوپچ وراه هنوخ وت سابل و مدرک عمج نوریب سابل ومتشادرب کیچوک هرفن هی نودمچ هی مدش رادیب 11 تعاس

مدیباوخ متفرگ هرابود

!! اه هتخس میراکیب

!! گید یدرکیم عمج ادعب یدش رادیب یتشاد ضرم وگب وخ

واآلا ! مراد زاورپ ادرف نیمه راگنا

مه هعمج حبص دوب رارق داتفا قافتا هبنشجنپ یامش هرهظ ونم حبص یارب لا ور نیمه دوب 4 تعاس مدشرادیب یتقو
مداد باوج ماج رس متسشن مدیرپ رتم هس میشوگ یادص اب هک هشب یروطنیمه

: دیچیپ مشوگ وت هل ال یولا باوخ یادص

یووه _

! هراد مناتسود و نم هرمزور یگدنز وت یناوارف دربراک و هنومدوخ ی هناتسود یالم نومه یووه نیا : یناجناخ هلا زغ )
( خخخخ

؟ عتچ یوه +

؟! یدوب باوخ ماوت وگن _

موهوا +

! هدموین ام هب ملا س و حیحص باوخ هی هک وشاپ وشاپ _

؟ آرچ +

رایماس آآها !!!! دووووب یچ شمسا ! ممممما !! هرسپ نیا _

مدیییکو ــــــــــ پ منک لر تنک ومدوخ متسنوتن گید

مدیدنخیم هرس هی

نداد شحف یرابگر درک عورش منوا

هتعاس 48 هن هن هتعاس 24 قانح ، قانح بال درد تفوک _



: متفگ ومدرک کاپ ومکشا ماهدنخ طسو و مدیدنخ مزاب

یریمب یرب دیاب هریم تدای ونشتلوق نوا مسا هتشاذگ یفنم ریثات نفخ تخم ور یدایز باوخ ناج هل +ال

تفر متیسیه وربا الر یا ینودب هگا ننم هب دیگنز منامیپ نامیپ هب دیگنز نشت لوق نومه اها ؟! متفگیم یچ ! نزن ررررز _
مدروا رد یزاب جیگ یلک مدوب باوخ

دز داد مدیدنخ مزاب

منک عطق ای مگب یرازیییییم _

وگب وگب +

تکرش میرب تفگ !! هبوخ _

؟! تفریم هعمج تفریم مرگا تفریمن بتکم هب ینسح ، اباب یا +

منودیمن هیچ شزاف !! اق ـــــ یقد _

یصخرم یدش ورپ گید حاال بخ +

یاب وووووشمگ ور ومشچ یب یا _

مقشع یاب +

اسیاو اسیاو ههههع

هتگرم هچ _

؟ دنچ تعاس +

5_

یاه ات یاب یکوووووا هوا هوا +

هشیمن مدا وت _

متشررف نم نوچ هتسرررد +

یگیم تسار هک وت _

یاباب نشیمن مدا اه هتشرف +

مدرک عطق

؟؟؟؟؟ یییییچ هعنقم تسین هک یراک زور

لی ــــــــــ طعت



اب دوب ... و یا هوهق ، یکشم ، یسای لثم ییاگنر هک ییرسور اب مدیشوپ دوب هدش راک یکشم اب هک یا هزوریف یبا وتنام هی
مدیشک مشچ طخ و رژ ومرک هک مشیارا یارب نوریب متخیر ممایرتچ و یکشم مفیک و جلک یکشم بذج راولش

نوریب مدز هنوخ زا و مدرک یظفاحادخ زانیا و نامام اب

مدش هدایپ تکرش ولج مدش نیشام راوس

دموا دش شندش عتسب زا عنام وتفرگ رارق رد الی یکی تسد هک هشب هتسب رد هک مد ز ور 20 هقبط همکد روسناسا وت متفر
دوب رایماس وت

+سالم

؟ یبوخ سآلم --

نونمم +

مددش با نشت لوق هاگن ریز تکرش ی هقبط میسرب ات

ندوب یدورو رد ولج نامیپ و هل ال نوریب میتفر و دش زاب رد

تشگرب منامیپ درک هراشا هی نامیپ هب دید ورام دوب روسناسا تمس هب شور هک هل ال

ندرک سالم وندرک نومهاگن زومرم هاگن هی اب نوشتفج

:سالم نتفگ نامزمه هل ال و نامیپ

+سالم

... دایب ( هناورپ ) شزورف موناخ متساوخن گید دوب هعمج نوچ نیدنوم رد تشپ هدنمرش سالم --

نک زاب رتدوز ، منکیم شهاوخ _ نامیپ

درک زاب ورد و رد تمس تفر دروا رد دیلک شبیج وت زا رایماس

دییامرفب -- رایماس

دییامرفب امش هن _ نامیپ

گید ورب --

ورب وت _

و متشگرب ندرکیم اگن جاو وجاح اتود نوا لخاد تمس شمدیشک متفرگ ور هل ال تسد نم میدرک اگن ور هگیدمه هل ال ونم
: متفگ و مدرک جک ومندرگ مکی

؟؟؟ ننرت مدقم اموناخ ندادن دای نوتهب ه؟ ـــــ یچ +



گییید هگیم سار _ هل ال

رایماس شدعب دموا نامیم لوا و ندیدنخ نوشتفج

هسلج قاتا وت میتفر

شتسار تمس نامیپ تسشن کت یلدنص ور زیم هرس رایماس

نم رانک مه هل ال نامیپ یور هبور یلدنص نیلوا ور رایماس پچ تمس متسشن منم

مدب ادرف زاورپ درومرد یتاحیضوت متساوخ بخ -- رایماس

هکیرش شاهاب شوت هک یتکرش نیا و اجنیا تفگ دز گنز میزاسب شساو هرارق ور ژه ورپ نیا هک ینومه شزورف یاقا زورید
دیشاب جوز دیاب امتح

!! ؟؟ درم و نز هجوز ای رهوش و نز هجوز _ هل ال

رهوش و نز هجوز 1 هنیزگ --

ییییچ ینی تفگ یچ نیا مدرک هاگن هل ال هب مشدعب رایماس هب بجعت اب

میدیمن ماجنا ویراک نیچمه و مینوچیپیم ام یلو --

هبوخ +

هلعب -- رایماس

دیگب دیتسنوتیم مه نفلت تشپ ونیا بخ یلو + 

مقفاوم ال ماک _ هل ال

دیشب هجوتم ال ماک متساوخ -- رایماس

میشب هجوتم هشن هک تشادن یزیچ نیا اسومان یلو ناج رایماس مرادن یراک نم _ نامیپ

؟ منک راکیچ دیگیم االن بخ -- رایماس

.... رب مینوتیم +

وت دموا الد ییییم دش زاب هسلج قاتا هرد وهی

متفگ یلا وس و مداتسیا

؟؟؟؟ دا آل ییم +

هلللععب الد_ یم

ندرک سالم همه

هوووووووک میرب الد_ یم



میراد زاورپ ادرف اباب هن _ رایماس

منوودیم الد_ یم

؟؟ ینودیم اجک زا وت +

تفگ زاب شین اب

هیکوا یماس ونم هطبار الد_ یم

اب ا ب هن ههههع +

هلب --

مرایب مه ور ایعل ماوخیم نم گییییید میرب الد_ یم

؟ ایعل +

گید هرا _

مینکیم تمحز هتفر هگید ام بخ _ نامیپ

تراد هگن ادخ دیشابن هتسخ -- رایماس

ظفاحادخ _ هل ال

ظفاحادخ --+_

الد یم _= )

رایماس --=

الر) یا +=

؟ هیک ایعل +

دایم مشوخ شزا مدوب هتفگ هک هرتخد نومه _

مایم نم یکوا ، اها +

مایم منم --

هنک ضوع سابل مربیم ور ال یا منم هنوخ ورب وت یماس لویا _

یکوا -- الر یماس

هنوخ رد ولج میدیسر

.... ایعل لا بند مریم نم الد_ یم



ورب هشاب +

مدرک ضوع گید یکشم وتنام هی اب وموتنام کیتس پال هی وت متشاذگ نوشمدیشوپن یلو متشادرب وماشابل هنوخ وت متفر
تروپاس هی دوب هدش نییئزت یا هوهق مرک یاه همکد اب شور هک نگیم مه یبا زبس شهب هک نشور یلیخ بس لا س هیو

فیک لا ح مبیج وت متشاذگ ومیشوگ کیتس پال وت متشاذگ مه ور هوک بسانم شفک یکشم جلا ک اب مدیشوپ مه یکشم
متشادن نتشادرب

مدرک مه هریت شیارا هی

.. میناشیپ ور متخیر ممایرتچ

دوب باوخ نامام قاتا تمس متفر و

!!! باوخ زور تقو نیا

دزیم فرح نفلت اب تشاد زانیا قاتا تمس متفر

؟؟ ینزیم فرح یک اب یووه +

؟ هچ وت هب _

ریمب یر ال یا یب زا مریم مراد ادرف تتتشیپ مدموا هگید هگا تیبرتیب یا +

نوریب وشمگ اباب هفخ _

خخخخ هشب وربا یب رونوا هرن ادص هک دوب شلیابم یور شتسد دروخیم هک ییارکش نیا هتبلا

یاباب هوک مریم مراد نم هص +خال

وشمگ ورب _

دیآآآب نم رد هب مدنوبسچ ومشوگ ندیرب یلوضف اب ونم فان یلو نوریب متفر متسب ورددرک هشیم هچ گید یگنهرف یب +
هنزیم فرح یک اب هراد نیا ممهفب

دموا رد شادص

یلع نیبب _

متفگ ییهاتوک نییه ومدیرپ رتم هس منوش ور تسشن یکی تسد مدنوبسچ ومشوگ رتشیب دش یسومان هیضق

مدرررک هتکس ، ها الد یم یییرییییییمب یا +

؟؟ سپ یشیمن ( هلوکوجک ، فاصان ، جک ) لَو ارچ ، هک ینکیم هتکس یراد راب 300 یزور هزور 365 هک لا س رد وت _

هراد یناوارف ریثات نم ور یهلا تیشعم +

میرب نکن یجارو دایز ،، 100٪_

؟؟ ووک ایعل +

: تفگ و دیدنخ



میریم رایماس نیشام اب همه نوچ هطایح وت نیشام یلو ! هنیشام وت ناج لوضف _

،، ناها +

متفگ ومدرک رتشیب ومتعرس

؟؟ هشلا س دنچ یتسار ، شمنیبب ماوخیم میرب ودب ودب +

23، هعوت نس مه _

؟؟ وت یدموا یروجچ وت یتسار ، هبوووخ ، آآها +

دوب زاب رد شوهاب _

!! ممممدوب هتسبن ملا ع کاخ +

ریییخن _

دش هدایپ ایعل نیشام هب میدیسر

دوب نم یاهوم زا رت هاتوک یلو نوریب دوب هدز شلا ش یاه هرانک زا هک تشاد یدنلب و دنولب یاهوم

یامشچ هشاب لمع منکیم کف یلو دوب شتروص بسانتم شینیب ، یتشوگ بل تشاد یا هوهق ی هدش زیمت و تفلک یاهوربا
تشاد یا هدیشک تشرد

دزیم انشا یلیخ شرهچ یلو ، تسشن ملد هب دوب هزم اب یلیخ

میدرک کیلع سالم مرگ

! نوج ایعل +سالم

؟ یبوخ مزیزع -سالم

متخبشوخ یلیخ مرب تنوبرق +

یتاسکع وت زا رت لگشوخ یلیخ ، روطنیمه منم -

مزیزع هتفطل رظن +

متفگ ومدیدنخ

؟؟ یدید اجک زا وماسکع یلو

تفگ ودرک یا هناربلد هدنخ هی منوا

تساو مگیم وشیضق نیشب حاال تمراد اتسنیا وت -

مزیزع هشاب خخخ +

داد باوج و دش دنلب الد یم یشوگ یادص منیشب هک مدرک زاب ونیشام رد



مناج _

_....

هشاب هشاب اها _

_....

ظفادخ _

دموا رایماس میرب الد_ یم

نوریب میتفر مهاب

میدش راوس و ، میدرک یسرپلا وحا و سالم دش هدایپ رایماس

( هبدا اب رایماس ال ثم یکلا ) هبدا اب هچب نیا ردددقچ

داتفا هار

؟؟ میریم اجک تفگ ومتمس تشگرب ایعل

؟؟ هتفگن تهب ام هلخ شاداد نیا +

هن _

هوک میریم +

تسین هوک بسانم ماسابل هک نم هههع _

جلا ک اب دوب ادومرب مشراولش دوب هاتوک و کزان شوتنام تفگیم تسار

هک اسابل نیا اب هنکیم خی ؟؟؟؟ هوک میریم یگب ایعل هب یتساوخیمن هرررررخ + متفگ و الد یم رس وت مدز

تفر مدای نصا ههع : تفگ و ایعل تمس تشگرب الد یم

میرب گید اجی هوک میرن یماس مگیم : تفگ ورایماس تمس تشگرب

گید یتفگیم رت دوز یراد ضرم وخ _ رایماس

دز رود

.. ؟ میریم اجک +

همقیفر لا م هفاک هی میریم -- رایماس

متفرن هفاک هتقو یلیخ میرب هرررا تفگ الد یم هک منک تفلا خم متساوخیم



مدید وتسکع یروجچ هک مگب متساوخیم اها : تفگ ایعل

ووگب هرا اها : متفگ هناقاتشم

ندوب لا ح وت هک یتدم نیا وت قاتا وت نتفر دعب نتسشن لا ح وت لوا هنزب فرح ماباب اب نومنوخ دوب هدموا الد یم هک رابی _
یدز گنز وت ندوب قاتا وت انید ال یم هک یا هلصاف نومه وت هراد شرب تفر شدای قاتا وت تفر یتقو دوب یلسع ور شیشوگ

متشاد تسود ود ال یم لا ح ره هب وخ نفخ دش میدوسح منم شرانک مبلق اتود Aylar JOon دوب هتشون یسیلگنا هب تمسا
زا شادرف مدروین تقاط هکنیا ات دوب رتشیب هیدوسح سح نوا یلو دوب هدموا مشوخ تزا یلیییخ دوب شور هک متسکع

تسود وروت یا هگید هسک ره زا رتشیب یتح نیبوخ مهاب یلیخ ونیدش گرزب مهاب یگچب زا هک تفگ مد ال یم مدیسرپ الد یم
رهاوخ ناونع هب طقف یلو هراد

: متفگ ومدرک یدنلب ی هدنخ

یلو میراد تسود ومه یروجنووووا ام هک درک کش ملا خ میدوب بوخ مهاب دقنا مهاب میدرک یراک بارخ یلیخ ام اباب هرا +
یلیییخ هبووخ یلیخ الد یم هن میتفگ ام بخ

هرا _

دوب هداتسیا کیش پاش یفاک هی یولج مدرک هاگن نوریب هب داتسیا تکرح زا نیشام

وت میتفر مدوب رایماس تشپ انوا زا رتولج منم نتفرگ ومه وتسد ایعل ود ال یم میدش هدایپ

مایم االن نم باال ی هقبط نیرب : رایماس

دوبن سکچیه باال میتفر و میتشذگ تشاد هک یلگشوخ یبوچ یاه هلپ زا

هگید تمس هی مه هگید اتود دوب زیم لوط تمس هی یلدنص اتود یلو دوب هرفن راهچ زیم هی

یلیخ شرونوا مه دوب زیم رونیا مه دوب زان یلیخ دوب یبوچ هخرچود . دوب لگ شوت هک دوب هخرچود هی مه ضرع تمسق
روجی مشتفج دوب باال هقبط زیم ات ود طقف دوب بلا ج

باال دموا هرسپ هی اب رایماس

مقیفر نادرف اه هچب _ رایماس

ناخ الد یم رسمه مناخ ایعل منوشیا ناخ الد یم نوشلا خ رسپ نوشیا نتسه موناخ الر یا نوشیا ناج نادرف

میتشادن ربخ ام ودش شرسمه یک مدیدنخیم زیر زیر منم دوب هدش زمرق ایعل

.... درک شب وشوخ مهاب و نادرف تمس تشگرب درک ماگن پچ پچ هی الد یم

..... دینیشب دییامرفب _ نادرف

ندش هریخ وتوکس زا مدش هف کال گید درکیم ماگن تشاد هریخ یا هیناث دنچ نم و ایعل ، رایماس الد، یم هب بیترت هب وز ونم
؟ نوج ایعل یروخیم یچ : متفگ ایعل تمس متشگرب نادرف



ینتسب و یت ال کش کیک تفگ وشبل ور دموا یلگشوخ دنخبل و دش هجوتم ومروظنم

یت ال کش کیک و یت ال کش ینتسب روطنیمه منم +

یگشیمه ینتسب _ رایماس

... ینتسب الد_ یم

یبلا ط میتفگ نامز مه ایعل ونم

ننکیم نومهاگن نراد رِب ورِب میدید هیقب تمس میتشگرب میدش تکاس دنخب یک دنخن حاال میدرک هاگن مهب

خخخ دشابیم زیاج هونشب راوید نگیم رد هب لثملا برض اجنیا رد

؟؟؟ یدیدن مدا ناج الد یم +

ندیدنخ مرایماس ود ال یم هدنخیم هراد دوب مولعم دروخیم نوکت شاه هنوش یلو دوب نییاپ شرس ایعل

ال عف مدب لیوحت ونوتاشرافس مرب نم بخ : تفگ ودرک یا هدنخ کت نادرف

تفر منوا دادن باوج یکچیه

؟؟؟ هن هونشب راوید یتفگ رد هب رووووعشیب الد_ یم

گنس دوب گنس نیا تفریم ور زا دوب راوید هگا +واال

الد یم ورایماس میدزیم فرح ایعل ونم میدیدنخ نومییاتراهچ

ندش روج مهاب دوز هچ انیا _ ندینش نم لگشوخ یاشوگ بخ یلو مورا یلو دزیم فرح الد یم اب تشاد رایماس

مدش هجوتم ال ماک نم انیا همه هیبش نوشتفج یاراتفر هرررا : تفگ رت مورا الد یم

آآآآآم ـ یدی ـــــ نش : میتفگ ارسپ تمس میتشگرب نامزمه مدز کمشچ هی ایعل هب

هریت یسوط راولش هی نم میدرک دیرخ ومیتشگ نوریب 9 تعاس ات دموا اشرافس هک ندیدنخ و ندرک هاگن ام هب بجعت اب
گنت اتشگنا ات چم زا دوب یداع تلا ح چم ات شانیتسا هک نشور یسوط هتسب ولج یلو ترشویس هیبش یزیچی و بذج
پیت نیمه مه ایعل مدیرخ مینک تسرد وشولج و تشپ لش هقی تروص هب وشه کال میتسنوتیم هک تشاد مه کاله دشیم
تفرگ یبا یکشم گنر اب طقف ونم

قشع .. رابجا .. فرح نامر هلا ناک یوت پیت نیمهاب ور شسکع ، منودیم دوبن بوخ دایز سابل نیا هساو منایب اه هچب )
( roman_online_qzl@ .... مرازیم

نیشام نوچ ندش هدایپ مایعل ود ال یم نومنوخ رد ولج میتفر رایماس اب 11 تعاس میدروخ ماش کیش ناروتسر هی میتفر
مدرک بجعت مدوخ دشیچ منودیمن راب نیلوا یارب مدرک رکشت رایماس زا دوب ام طایح وت الد یم

خخخخ دیرپ منهد زا

هاگن میشوگ هب متشگرب مومح زا یتقو متفرگ شود ، مقاتا وت متفر مدرک زاب دیلیک اب ورد نتفر وتشادرب ونیشام مد ال یم
متشاد مایپ 2 مدرک



! دوب سانشان هرامش

مدرک شزاب

11 تعاس ، میراد زاورپ 12 تعاس ادرف مگب متساوخ مدزن گنز نیمه هساو یشاب باوخ دیاش متفگ ، الر یا :سالم مایپ نیلوا
. شوخ بش شاب رد مد 11 تعاس لا ح ره هب الد یم ای مایم نم ای تلا بند مایم

( هدنخ رکیتسا ات جنپ ) متسه پیت شوخ و الق خا شوخ یاقا یتسار اها : مایپ نیمود

ریبکیا نم ی همع یکی یق ال خا شوخ وت یکی قاآ آل خا شووووخ شوخ یاقا مدیدنخ رهرهره

مداد مایپ شهب و مدرک ویس وشرامش

( ینابصع رکیتسا ات هس ) ؟؟؟؟ وووت یدروا اجک زا ونم ی هرامش تشز هق ال خا دب یاقا :

دار رایماس نگیم نم هب هگید هگید : داد باوج

اال شیا تنروخب ، ییولول تبش ، راگتسر الر یا نگیم منم هب ره ره :

؟؟؟؟ ممدش یمیمص نیا اب اال حات یک نم ادخ ای مدز یییییرررررز هچ مدیمهف هزات دش دنس یتقو

... درب مباوخ ارکف نیمهاب

. هدموا مشوخ شزا ، دوب یبوخ رتخد اعقاو میتفرگ ومه هرامش هفاک وت ایعل ونم دوب ایعل مدشاپ باوخ زا میشوگ یادص اب

مداد باوج

مناج :

موولس _

یفوخ ما +سآل

؟ هن ای یدش هداما یرتهب وت ارهاظ _

؟؟؟ اه +

؟؟ هرا یدوب باوخ تقونوا 10 تعاس مووناخ جیگ _

موهوا +

منیبب ودب ووووشآپ _



: مدیسرپ دیرپ مرس زا باوخ هزات

؟؟؟؟ هدنچ تعاس یتفگ +

10_

؟؟ ننننننننم گررررررررم +

( هدرپ ) اتسدرپ _

یاباب سوب سوب هراوید مدرک رکف نم یاو +

ظفادخ ،، هنوووووید _

مدرک ادص وزانیا ونامام متفرگ شود مدرک عطق

نا ــــــــــ ما ــــــــــ +م

زان ــــــــــ یا

شین وماپ رام هگا االن ال ثم مدرکیم افیا ور وگ غورد ناپوچ شقن منم ندوب هدرک تداع نم ندز داد شور نیا هب هگید انوا
ننک عطق دیاب رمک زا یچیه هک وماپ تقونوا هک دایم سکلیر ردقنا منک ادص ونامام نم هنزب

ندموا نوشتفج دعب هقیقد 10

زانیا و نامام مدشوپیم سابل ومدرکیم شیارا نم مدرکن یراکچیه ونه ملا بند نایم 11 دینک مکمک نیایب سالم کیلع +
Mp3 ونوفده زانیا زانیا : متفگ هک نودمچ وت تشازیم وملیابوم ژر راش تشاد زانیا مدید هنییا زا .... و مکاوسم وملوح

نودمچ وت رازب ممریلپ

هشاب _ زانیا

زانیا تمس متفر ومدش ندز مرک لا یخیب هراد ضغب شادص مدرک ساسحا

دوب زمرق شامشچ باال دروا وشرس زانیا یییرهاوخ +

هگید مایم هک مریمب متفرن ! نم زیزع +

ریگب زاگ وتنوبز وش هفخ : مرس وت دز

شمدیسوب شاب +

درکیم هیرگ تشاد منوا نامام تمس متفر

مدوب هدرک ضغب منم

هنکیم نوریب ونم مرایماس هرسپ نیا ادعب آآمریییمن نینکن هیرگ ادخوروت +

شاب تدوخ بظاوم تهانپ وتشپ ادخ ردام ورب : تفگ ضغب اب نامام

؟؟ هشاب دیشاب نوتدوخ بظاوم امش الر یا قشع مشچ +



منزیم گنز نوتهب متفرگ ومدیدج تراکمیس هکنیا ضحم هب

ردام هشاب -

ودنلب یرسور شیارا نودب یروجنومه باال مدرک عمج وماهوم مدز هریت رژ هی دوب 11 هب هقیقد جنپ مدرک هاگن تعاس هب
لا حاب مپیت دیفس مراولش دوب یسوط موتنام متسد متفرگ نامام یشوخلد هساو مدیفس ترش ویس هی متشاذگ ومدیفس
دیفس و دنلب یساش نیشام هزاورد ولج متفر دزیم روش نوشارب ملد مدرک یظفاحادخ انینامام اب یراز هیرگ یلک اب دوب هدش

رد تشپ ایعل دوب ولج هرسپ هی رونوا رونیا هتفیم هار داوخب مودک ره اب یزاف تشاد نیشام ات هس هدزاش نیا مدید ود ال یم
تشاذگ و تفرگ نامام زا ونودمچ دش هدایپ دید ونم ات الد یم نداد ومباوج همه مدش راوس ومدرک سالم مدرک زاب ونیشام

متفگ ومدیرپ ایعل فرح طسو دوب منهذ وت هدنگ لا وس هی تفگ یچ نامام هب منودیمن قودنص

؟ هیچ زاورپ نیا وت امش شقن ایعل یتسار +

؟؟؟ هززا ـــــ ت یدیشک تمحز _

میایم امش اب یروجنیمه میراد مهام

بوخ هچ اها +

؟ هیچ نیا + دوب ایعل یاپ یور یکشم و گرزب فیک هی

... و یرنه یاسکع ، تعیبط زا ، هداوناخ زا مربیم مدوخ اب ممنیبرود مریم اجره هیساکع نم هتشر : تفگ ودز یدنخبل .
مریگیم

منتفرگ سکع قشاع نم هنودیم الد یم بوخ هچ +

مریگیم موناخ لگشوخ زا لگشوخ سکع یلک منم _

لویییا +

سینارفعز هک اجنیا ههع مدرک هاگن ونوریب داتسیا کیش وگرزب یییلیییییییخ ی هنوخ هی یولج

!! هشاب دیاب نارهت یاجک یا هنوخ نیچمه گید هلعب

خخخ ! متفرگ یفلس هی راظتنا ی هلصاف نیا یوت

هنوووخ نووووا فیییح هیریبکیا نیا هنوخ نیا هک وگن ه ــــــــــ !!!!! ــــــــــ ن ! دش راوس !! نوریب دموا رد زا رایماس

! روطنیمه منم نداد وشباوج هیقب درک سالم دوبن اج گید بخ تسشن نم رانک

دیسوب وشنوگ شلغب دیرپ مه ایعل درک یظفاحادخ هرسپ نوا اب الد یم میدش هدایپ همه و داتسیا هاگدورف یولج

آآمرهاوخ نوج ووت هنوج الد یم : هرسپ

مشچ ناج ایدرب هشاب الد_ یم

درک ماگن یلا وس ودرک ثکم دیسر هک نم هب درکیظفاحادخ هنود هنود ناج الد یم ظفاحادخ : ایدرب

ملا خ رتخد الر یا : تفگ و دیدنخ الد یم



موناخ الر یا متخبشوخ : ایدرب

روطنیمه منم +

نوتراد هگن ادخ : ایدرب

.... ظفاح دخ +

هقیقد دنچ دعب ننک فیدر وراتروپساپ نتفر الد یم ورایماس میتسشن یلدنص ور نلا س تمس هب میتفر ایدرب نتفر زا دعب
نتشگرب

دوب یلا خ ملد هت یلو میدیدنخ یلک ایعل ونم

؟! ارچ منودیمن متشادن یبوخ سح

هراد ریخات تعاس کی زاورپ نگیم : رایماس

مدییوجیم ومبل تسوپ و مدرکیم نییاپ باال دنت دنت ومتسار یاپ هک نم

؟ الر یا هدش یزیچ : رایماس

هن +

هصخشم ال ماک : رایماس

مدیپوت شهب

؟؟؟ یگیم یچ هگید !! ینیبیم هصخشم هک هصخشم بوخ +

یریگیم هچاپ ارچ اباب یچیه --

: ندموا نامیپ و هل ال

؟ ییییییدمویم دیاب هزات تگرم ربخ +

متمس تشگرب درک سالم هنود هنود

؟؟؟ ههههدش یزیچ _سالم هل ال

منودیمن منودیمن +

راب 20 ورتم 3 دیاش متفریم هار دنت دتنت و مدادیم راشف مپچ فتک ور مپچ تسد دوب مرمک ور متسار تسد مدشاپ هف کال
مدموا متفر

شمتشادرب مفیک تمس متفر ودب

مدرک شترپ ومدروا رد ومیشوگ

نوریب تمس مداتفا هار

متفرگ وزانیا هرامش دنت دنت



؟ هلب _

زززانیا +

الر یا هدش یزیچ _

؟؟ نیبوخ +

؟ نیتفرن ونه ؟؟ هتچ یتفر هتعاس مین هزات هنووید او _

؟؟ هبوخ نامام ، هراد ریخات زاورپ زونه هن +

لخ اباب هرا _

دش ریزارس ماکشا

، شاب شبظاوم ادخ وروت +

متفگ قه قه اب

هنزیم روش ملد دقنا ارچ منودیمن مرادن ور یا هگید هسک نامام وت زجب نم

درکیم هیرگ تشاد مزانیا

: تفگ یدنلب یادص هی

؟؟ دییامش راگتسر زانیا مناخ

دش عطق نفلت شدعب یدنلب ادص اب

یتنعل ها ؟ دییاجک ؟؟ دوب یک نوا زانیا ولا ووولا +

دمویمن دنب ماه هیرگ قه قه ونیمز ور متسشن

موناخ لگشوخ هدشیچ اباب نووج _

دوب سورخ و غرم زا یبیکرت نیا هتبلا دوب سورخ هیبش هرسپ مدرک دنلب ومرس

هی نومدوخ تیربک بوچ نومه مادنا رغ ال هدیشک دادم شامشچ لخاد باال تمس هب یخیس خیس سورخ جات لثم وشاهوم
4 هب مزیلا نا مامت Bad Boy دوب هتشون زمرق اب شور هک یکشم ترشیت اب ( راتسا رپوس ) زخ زوش اب یبا ادومرب راولس

دیشکن مه هیناث

اقا تراک در ورب +

وشادص ناج ناج _

تفرگ ومتسد چم مش در شرانک زا مدموا دشیم نم دق مه روز هب مدشاپ

قمحا نک ملو +

نوریب مدیشک شتسد زا ومتسد



شدز دروخیم ات دوب رایماس مدرک شاگن تفرگ وشقی تشپ زا یکی وهی

هکیترم دوب شقح

نک شلو رایماس +

خخخخخخ مدش دنب ش.ش تعاس  24 ات هک درک مهب هاگن هی و درک شلو

!! نوملقوب رادرب تنهد زا رت هدنگ همقل دعب نک تسرد وتپیت ورب لوا وت : تفگ هرسپ هبور

مدوب راجفنا هب ور نوملقوب تفگ ی ـــــ تقو

دوب متروص ور هدنخ راثا یلو مدیشک قیمع سفن هی

درک رارف و دشاپ عیرس هرسپ نم فرط تشگرب هک نیمه

تفگ و راوید هشوگ درب تفرگ ومقی رایگاس

؟؟؟ ننننا ــــــــــ ه ؟؟؟ یشب هیچیزاب دایم تشوخ یدنخب مدیاب --

! ارچ منودیمن دشن مشدنچ دروخیم متروص هب شمرگ یاسفن متسب ومامشچ

متفگ و مداد شلح

.... ایناث هشب هچیزاب دایمن ششوخ یکچیه ال وا +

!! یییینزب فرح یروجنیا نم اب یرادن یقح وت ایناث

متسنودیمن وشتلع ومدوب هدرک ضغب مدوخ

هرامش ات مدش هریخ نیمز هب هقیقد جنپ ادودح متسشن نامیپ رانک یلا خ یلدنص هی یور نلا س وت متفر ومتشذگ شرانک زا
یک متسنودیمن زونه متسشن مدوخ یلدنص ور میدش امیپاوه راوس هقیقد دنچ زا دعب میدشاپ همه دش الم عا ام زاورپ هی
هشاب ارتخد زا یکی هنک ادخ هنیشب داوخیم مرانک

دوب مرانک ایعل ودینش ومادص ادخ رابنیا و

هلگشوخ موناخ _سالم ایعل

+سالم

؟ یرَکَپ هتچ _

سین یزیچ +

میدنش درکیم فیرعت صرحاب الد یم هساو تشاد رایماس منودیییم هک نم _

ممهفیمن ونوا ندروخ صرح لیلد +



یمهفن سب _

فوووه +

حوضو هب هک دروخ ینوکت هی امیپاوه گید تاحیضوت زا دعب و میدرک وراکنیمه مهام میدینبب ونومادنب رمک هک ندرک الم عا
هدش چگ مگنر مدیمهف

رآآ آل یا ؟؟ وت یبوخ _ ایعل

: متفگ هدش ضبغنم کف اب

نمهفن انوا سیه مبووخ +

هسرتب زاورپ زا هنکمم یمدا ره تسین مهم انوا ندیمهفن ای ندیمهف هنووید _

ولج دموا الد یم وهی دش دنلب درک زاب وشدنب رمک

؟؟ الر یا یدشیچ الد_ یم

یچیه یچیییه +

متسد داد مه هچولک هی دموا با ناویل هی اب ایعل

روطنیمه مه ایعل شاج رس تسشن الد یم

مدش رتهب مکی مدروخ هک ور هچولک

مورا تفگیم یه منوا مدوب هدیبسچ تفس هتفس ور ایعل تسد دموا دوروف امیپاوه دموا رد منوج هک یا هقیقد دنچ زا دعب
الر یا شاب

نوریب میدموا هاگدورف زا شدعب نومانودمچ نتفرگ یارب میتفر نوریب میدموا بیترت هب داتسیا تکرح زت امیپاوه ات

لگشوخ یلیخ یجراخ هنیشام اتود هب ممشچ متفرگ وشهاگن در دز دنخبل ودش هریخ اج هی هب و دنوخرچ مشچ رایماس
: تفگ یلو منک کف دموا ششوخ نیشام لدم زا مچب دروخ

رونیا زا نیایب ششاهانیا ناها --

دز غیج دش هدایپ هرتخد هی

ییییما ــــــــــ س

؟؟ انیراس ییبوخ یییماس هناج --

؟ یروطچ مقشع یسررم _

ه ــــــــــ ن شقشع

هچ نم هب ال صا

شباحاص کرابم هَن هنَس ونم



واال

متسنودیمن وشمسا هک دوب ملد هت یزیچ هی یلو

... دیاش

! منودیمن !! دوب بجعت دیاش

: تفگ و درک هاگن انیراس هب بجعت اب ایعل

انیرا ـــــ س ::

ای ـــــ عل _

غیج غیج مه لغب ندیرپ

ندیدنخیم الد یم ورایماس مدرکیم نوشهاگن هنیس هب تسد رکوپ نم

دوبن دب دوب هداد وج یرفص هک مهاردقنوا رایماس ییادخ یلو

ال! صا هههچ نم هب

؟ اه + شاب طلسم تدوخ هب : تفگ مشوگ رد هل ال

! یروخیم صرح یراد هصخشم ال ماک _

؟ نم ؟ یچ +

؟ هچ نم هب اباب ه ـــــ :ن متفگ ومدیدنخ

رع رع منم شا ـــــ _ب

رررخ رخ نگیم وت هب +

ندشادج مه زا ایعل و انیراس

درک عورش الد یم زا هنود هنود داتفا هیقب هب انیراس هاگن هزات

الد یییم سالم ههع _ انیراس

یجیسب رهاوخ سالم ڪ یلع الد_ یم

ضرم : تفگ ودیدنخ انیراس

نم تمس دموا درک ڪ یلع سالم هل ال و نامیپ اب داد تسد الد یم اب

ما ـ لس _

مزیزع +سالم

متخبشوخ مانیراس نم _



( متخبدب تییانشا زا )

متخبشوخ منم نینچمه و مر ال یا نم +

اب دموا نومهارمه ودیدنخ هل ال ایب ماوت هل ال تفگ و نیشام تمس مدنوشک درکن لو ومتسد نوا یلو میداد تسد مهاب
رود رود میریم نم نیشام اب ارتخد ام : تفگ میدشیم در رایماس رانک زا هک یروجنومه تفرگ ور ایعل تسد مشتسد یکینوا

یاباب نیرب نیشام یکی نوا اب مامش

میدش هک راوس دوب ینیریش رتخد انیراس

: تفگ

؟ هتلا س دنچ الر یا --

23+

دایمن تب ال صا یاو --

: متفگ ومدیدنخ

؟ هروخیم رتشیب +

؟ یچ وت هل ،ال ررتمک هنووید اباب هن --

25_ هل ال

هروخیم 23 22 ال ثم وت هب ههع --

مزیزع یسرم _

متسین مدا هک منم _ ایعل

منودیم یی 23 هک وت --

ه ـــــ لعب _ ایعل

! متسه دار انیراس هملا س 20 منم --

؟ هشرهاوخ ینی دار

مقشع تفگ اباب هن

مقشع هگیمن ششاداد هب مدا گم

هشومع رتخد دیاش ، ها منووودیمن

هچ نم هب ال صا

دنلب و تشاد یدنولب یاهوم انیراس



S دوب هدش هتشون دیفس شور هک دوب شنت یکشم پات هی

یکشم تروپسا شفک هی اب دیفس ادومزب راولش هی نییاپ دوب هداتفوا شتسار یهنوش زا دوب لش شپات لدم

دوب بوخ شپیت

دوبن بوخ شهب نم سح یلو دوب یلا حاب رتخد

میتشگ یلک لا ح ره هب

دوب هزم شوخ افاصنا میدروخ ینتسب اج هی میتفر

میدش هدایپ داتسیا لته هی یولج

..... خخخخ مرمک هب دیبسچ مرس هتشپ هک دوب دنلب یدح ات منیبب ولته یاهتنا ات باال مدرب ومرس

درکیم هاگن تشاد نم نیع منوا مدرک هاگن هل ال هب مدرک دنلب ومرس

باال میتفر ایعل و انیراس اب

اجنیا لبق زا رایماس سایعل و الد یم هلا م 135 هنوج هل ال لا م 137 قاتا 136 قاتا هعوت قاتا نیا مزیزع نوج الر یا _ انیراس
هرادن دورو قح یسک مه شدوبن رد هدوب نوا لا م ( نم ییور هبور قاتا ) قاتا نوا ایلا تنا هدمویم تقو ره هتشاد قاتا

دیشاب تحار مراو دیما

تساوخیم ملد تشذگن شوخ مهب ال صا نم یلو میتفر انیراس اب هتسرد نوریب مرب تساوخیم ملد یلیخ نوماقاتا هب میتفر
!! نومهب ندادن دیدج تراکمیس دموا مدای هزات منزب گنز ایعل هب مدروا رد ومیشوگ ایرد بل مرب

نوریب متفر رد زا نیا رب انب

مداتسیا 135 قاتا یولج

اتود نیا قاتا نشور ممشچ ي ــــــــــ تسار

!!!!! هیکی ( ایعل و الد یم )

دوب یرد ره رانک کیچوک گنز هی

مدز وگنز

دش زاب رد

کلک یدش مگنت لد دوز هچ _ ایعل

عیرس دنت دوز مراد تراک وت مایب نک متوعد سیه سیه +



وت ایب دیدنخ ! طقف ورام نزن وت _

دوب مومح وت دیفس شچ یاقا دمویم با ریش یادص وت متفر

تخت ور متسشن مدرکن لا ح شاهاب یلو دوب هپاناک هکنیا اب تخت ور مدرک ترپ ومدوخ

؟ هیکی ارچ امش قاتا منیبب وگب نم هب بخ بخ +

تفگ ودرک یدنلب ی هدنخ

ندنوم یهام 3 ناریا ندوب هدموا هییایلا تیا ماباب ینودب منک کف ، میراد تسود ومه ام هک نراد ربخ نومتفج هداوناخ
هشیم شقشاع لد رازه هن لد دص هن لد هی هنیبیم ومنامام اجنوا ندوب ( شگرزب هنن ) انیمنوج نامام هیاسمه

یلیلیل گید یچیه

؟؟؟؟ ندش انشا مهاب یروطچ تاباب نامام مدیسرپ نم گم +

موناخ لگشوخ مفرح هراد همادا ریخن : تفگ ودرک یدنلب ی هدنخ

تفگ هتشاذگ ریثات ایناریا گنهرف مینکیم یگدنز ناریا نوچ بخ یلو نراد فیرشت رکف نشور یلیخ هدنب ردپ اها .... ممممم
لا یخیب گید بخ تفگ تلا جخ اب .... ات دینک هغیص دیاب نیراد تسود ومه هک امش

میا هغیص االن ام

نم ! اتود امش هساو مراد ؟؟؟؟ مشاب عتشاد ربخ دیابن نم اموس هکرابم امود هکرابم ال وا مدرک شاگن پچ پچ

امراهچ

: متفگ مدرک سول ومرهچ

ایرد مرب داوخیم ملد

دایب الد یم رازب هشاب : تفگ و دیدنخ ایعل

یتسار

دیسرپ وتسشن تخت ور مرانک دموا

یروخیم رُب دوز همهاب یمدوخ نیع تفگیم الد یم هخا ! یتسین تحار انیراس اب منکیم ساسحا _

، ارچ منودیمن موهوا +

؟ دیسانشیم اجک زا ومه اهامش

سانیراس هشاداد رایماس متسنودیمن اال حات شتیتسار نم نتسود مهاب انیراس یاباب ونم یاباب

؟؟؟؟ هششاداد ؟؟؟؟ ي ـــــــــــــــ چ

؟؟؟؟؟ هششاداد +

هرایماس متسنودیمن یلو عراد شاداد متسنودیم . مهب تفگ انیراس هرا _



.... اها +

نوریب دموا شوپ نت اب الد یم ودموا مومح رد یادص

موناخ الر یا هب هب الد_ یم

الد یم اقا راآآآم ررررهز +

؟؟ نیدرک هغیص یگب مهب یتساوخیمن وت شتمس مدییود

؟ اه

میدرک هغیص 8 تعاس ادخ هب منک طلغ نم : تفگ هدنخ اب هارمه دیدنخ

تمشخبیمن +

دیدنخیم ره ره دوب هتفرگ وشلد ایعل

موناخ لگشوخ مرایم رد تلد زا _

مینیبب ات +

نوریب میرب هگیم الر یا ، الد یم _ ایعل

نشب هداما مگب اه هچب هب منزب گنز رازب میرب شاب الد_ یم

شاب _ ایعل

مشب هداما مرب منم سپ +

کزیزع هشواب _ ایعل

شتفرگ تسد اب دیرپ منوا شتمس مدرک ترپ ال ثم یکلا ومدیسوب ومبل کیدزن مدرب ومتسد

منک گرزب هچب اتود دیاب منک کف : تفگ ودیدنخ الد یم

ولا بماگ مدیدنخ ره ره +

یلقسف هعولا باگ ماجک نم هخا _

: متفگ

وووولا آآآابما ــــــــــ +گ

رااارفلا



مقاتا متفر ومتسب ورد

هی 6i Love دوب هدش هتشون یکشم گنر اب شور هک دیفس پات هی مشور مدیشوپ هریت یسوط یا هنت مین شوپ ریز هی
یاسابل همه میدمویم میتشاد میتقو دوب باتفا اجنیا هخا متشادرب ممیا هرقن زاب ولج شفک مدیشوپ مدیفس ادومرب راولش

دوب نوشنت زاب

مدیشک وتا هشب یق شال تخل متساوخیم نوچ یلو دوب تخل هتخل ماهوم متشاذگ زاب ومدیشکوتا مهور ماهوم

مدرک مه هریت یلو لگشوخ شیارا هی

نخان صوصخم یولوچوک گالی ماتسد تفج هقلح تشگنا یور مانخان ور مدز مدیفس الک پچ تمس هب مدرب ومایرتچ
متشاذگ

هیگدنز هساک اج لقادح هن هک قاتا ،، قاتا مگیم هتبلا . نوریب مدز قاتا زا ومتشادرب ومشوگ مرس ور متشاذگ مه ور مکنیع
دوب رفن ود

کیمارس مهاهاج هیقب دوب طسو یکی هک تفرگیم اج یرتم 12 ات ود

متشاد تسود وشحرط دوب مرک یکشم دیفس قاتا لیاسو

دوب شفنب یسای هل ال قاتا حرط وت متفر درک زاب ورد مدز ور هل ال قاتا گنز

وووت یدش لگشوخ هچ ههههب هب _ هل ال

یدش لگشوخ مهوت ـ تنوبررق +

دوب هتشاذگ مومت گنس ششیارا وت یلو دوب بوخ شپیت بذج راولش اب دوب هدیشوپ بذج ترشیت هی هل ال

... نوریب میدموا مهاب و تفرگ زیم ور زا وشیشوگ

میتفرگ مرایماس میتفر ونوا اب و الد یم قاتا ردولج میتفر

( خخخ نتفرگ رینپ هی هچوک رس یلا قب نتفر راگنا میتفرگ مرایماس هگیم نیچمه )

.. دش وپاه وهی دوب هتفرگ شزاگ یک منودیمن یلو دوب یداع شرهچ شلوا نوریب دموا هک رایماس

ینونجم و یلیل هی مانیا منک کف دوب عیاض ال ماک مدیدیم هل ال یور وشاهاگن نوریب دموا یتقو نامیپ قاتا تمس میتفر
... خخخ .. نشب

نوریب تمس میداتفا هار

دوبن یرارف یلو دوب یرارف هیبش دوب شرانک ملگشوخ نیشام هی دوب گنیکراپ تمس شنیشام اب انیراس

دید ورام ات انیراس

مآآ سآل غ ــــــــــ یج



یاآآو ییییلگشوخ ردقچ یروجنیا وت : تفگ و دیسوب ومپل درک ملغب میدیدنخ نوممه

شفتک ات دوب هدموا هن هک مکی ینی دوب هدرک هاتوک مکی وشاهوم

تشاد لا چ اتود مشنوگ ور دوب هتشاذگ زنل لوا هعفد دوب هریت مه شامشچ دوب لمع شینیب مدرک تقد شرهچ هب هزات

دووبن رایماس هیبش ال صا بجعت لا نک اب

رایماس تمس تفر

؟؟؟؟ هتفرررگ زاگونم شاداد یک _

لا خ وطخ شوخ رام هی -- رایماس

ادخ ای _

گرم نک تقد رابنیا دوب هدموا تغارس ارام نیزا راب هی یماس : تفگ یسیلگنا هب ودرک رت مرا وشادص ودش یدج شرهچ
یراس

میرب یکوا : تفگ شباوج رد مه رایماس

نیتفگ یچ مدیمهفن مه ال صا متسین دلب نابز هک نم +

روطنیمه منم _ ایعل

منم : تفگ ودیدنخ نامیپ

ممهفیم کوت وکت متسین دلب اعقاو نم هتشذگ یخوش زا _ هل ال

ناریا وت هن منوا هزات مرادن منابز سناسیل قوف متسین طلسم ایند نابز 4 هب هک منم الد_ یم

ک نوریب نیزیرب ونوتراک هدور ولد میتفگن متفگ یچ هی مدرک یطلغ هی نم ا ـــــ قا +

دش دنلب شرع رع یادص الد یم

میرب نیایب -- رایماس

ینکن طلغ هشاب تساوح هگید : تفگ دش در هک مرانک زا

مدوب هدش هریخ شنتفر هب تفگیچ مدشن هجوتم شلوا

مدرک یطلغ هی نم متفگ هک ییاجنوا مدیمهف هزات

رررر ــــــــــ تنع تدابا ودج تفه ویدرک تدوخ طلغ

مشیپ تسشن هل ال مدش راوس دوب شرانک انیراس هک ینیشام هچب تمس متفر

ولج منامیپ

هنیشب انیراس ِرانک هرب دیاب یارچ نامیپ هاو هاو



دایب هک میدش انیراس رظتنم

لر تشپ تسشن رایماس شاج یلو

؟؟ دوبن انیراس نیشام نیا . گم ههع +

نتفر اجنیا یدموا ندید ندنوم ترظتنم انوا هیکی نوا ررریخ هن --

مرب انوا اب متساوخیم نم ههع +

هچ نم هب --

یلی ــــــــــ خ یاسابل اب انز تمسق هی دوب لگشوخ یلیییییییخ دوب لحاس هی تشاد هگن هقیقد دنچ دعب داتفا هار
هههههددیشوپ

ممع ناج یلیخ اآآیلیخ

درکیم نوشاگن هارکا اب مه هل ال ندیدنخیم انیراس و ایعل مدرکیم نوشاگن رکوپ نم نتفرگیم با ـــــ تفا

ندیدنخیم رک رک ره ره ندید ورام ات ارسپ

هتفر اجک هبرگ یایح هزاب یزید رد منیبب نینک عمج ونوتلا چ وشچ ره ره +

متفگ وشرس وت مدز درک ملغب متمس دموا الد یم

هرونوا مارگرسمه ممارگ رهاوخ هدنب یدموا هابتشا هرخ

.... مممملگش وخ  رهاوخ نوبرق نم الد_ یم

دیدنخیم ره ره ایعل

هنک جاودزا الد یم تساوخیمن ملد عوضوم نیا رس هشیمه هشیمن تحاران الد یم ونم یکیدزن زا ایعل هک مدوب لا حشوخ

رررر آل یا دز غیج تفرگ ونم تسد دموا قوذ اب مانیراس با تمس متفر قوذ اب ندوبن انز هک هگید تمسق هی میتفر

مینیب ات یلو اجنیا دوبن یلیییخ با قمع مدش دنلب با وت میداتفا نومتفج منک لر تنک ومدوخ متسنوتن ملغب دیرپ متشگرب
هب بجعت اب مد ال یم دوب با وت رمک ات نارگن ی هرهچ اب رایماس میدیدنخیم ره ره نومودره باال مدموا مدرک انش دشیم

درکیم هاگن رایماس

! بجعت ارچ

! هگید هدب تاجن وشرهاوخ دموا بخ

سفن یکشخ تمس هب تفر تعرس اب و درک هاگن شدوخ هنت نییاپ هب تشگرب وداد مخا هب وشاج رایماس نارگن ی هرهچ
دزیم سفن

هدب افش ور الم سا یاه ضیرم یمامت ادخ هللا شیا !!! اااو



... هللا شیا وووگب

دوب هدش سیخ ماهوم متمت میدرک یزاب با مکی

کال منت هب دوب هدیبسچ مفتک زا دوب هداتفا نییاپ ودوب لش شلدم نوچ مسابل هپچ نیتسا

،، مسابل هب دیبسچیم متسشن یم هسام یور هگا دوب سیخ ماسابل نوچ گنس هی ور متسشن

تشاد هلصاف نوشزا یمک هک دوب اه هچب هپچ تمس گرزب ابیرقت هگنس

دوب هدرک دس اه هچب هب ومدید ینی متسار تمس متخیر وماهوم

هگید انیراس ای ایعل ای هل ال ای تسشن مرانک یکی مدرک ساسحا

تفرگ رارق مرود یتسد مدرک سایحا مدوب هدش هریخ ایرد هب

شتمس متشگرب

نومتمس ندموا تعرس هب الد یم و رایماس هک مدز یغیج هریگب درد ماهاپ دش ثعاب هک نییاپ مدیرپ گنس زا مدرک لح

: تفگ داد ملح درک مدنلب تفرگ ومقی و ولج دموا هدش ضبقنُم یکَف بجعت اب رایماس

تفیب هار

مرب شلا بند مدش روبجم هک تفگ دیکات اب ردقنا

شتشپ هتمس دنوشک ونم WCو تمس هب تفر میدوب هدش رود اه هچب زا یلیخ

هشچ نیا ادخ ای

تفرگ ومقی متمس بقع هب تشگرب هرابود

: تفگو

؟؟ نا ـــــ ه ؟؟ نتخورف وتدوخ ای راک هساو اجنیا یدموا ؟؟ آه هتگرم هچ

؟؟؟ هددب ووونم ه ـــــ باوج اآآه ؟؟ یییتفگن یزیچ ارچ تشیپ دموا یتقو

؟؟؟ مت ـــــ سین وت اب ـــــ گم

!!! نکن هیرگ الر ـــــ یا

نننننن ـــــ کن مناوید هدب ومباوج

دوب هدیرب ومتقاط ماکشا

سارتخد زا یکی مدرکیم کف ف  ادخ هب .. :ب مدرک زاب نهد

رووووخن مسق رو ـــــ خن مسق --

... دخ هب نک رواب +



.. دوب هدز ونم نوا  ... نوا هرا تفرگ شیتا دش غاد متروص تسار فرط

... رایماس

مدرکیم سح وشیغاد متروص ور متشاذگ ومتسد

؟ دز ارچ

؟ داد ارچ

؟ هنکیم یروجنیا ارچ

؟ هچ نوا هب ال صا

؟ هنم ی هراکیچ

مدز راز ومتسشن موناز ور مدز راز هیرگ اب مدروا نوبز هب ومرکف دوب هداتفا منوج هب هروخ لثم هک دوب یت اال وس

یلیخ دوب رپ یلیخ ملد

هچ وت هب ! هک یتسین مدوخ سئیر ! یمراک سیئر ؟ یمراکیچ ؟ ینم هیچ وت ال صا .. ال ـــــ صا ؟ ینکیم یروجنیا اارچ وت ؟ اه هیچ +
آآآاآآآه ! مشورفب ومدوخ ماوخیم هک

درک مدنلب وتسشن ماهوزاب ور یتسد مدشیم هفخ متشاد گ ـــــ ید

تخرد رانک متسشن یلدنص هی ور هشوگ هی متفر نوریب مدیشک شتسد زا برض اب وماهوزاب دوب سیخ شاشچ مدرک شاگن

رت وماه هنوگ هرابود نم ندرک کاپ راب ره دعب یزابجل اب یلو مدرک کاپ وماکشا مدرک یلپ گنها هی ومدروا رد ومیشوگ
ندرکیم

مداد شوگ گنها

کی هساو طقف هنامس منوا ... منوا مدرک دنلب تسد رفن کی ور طقف اال حات نم ! هدش مچ نم ایادخ ؟؟ شمدز ارچ : رایماس
مدرک هیرگ رفن

؟؟ هدش مچ

.. هنکن ... هنکن

.. نوا طقف متساوخیم ور هنامس طقف نم هرادن ناکما هن ! هن

.. یلو

.. هراد هچب هی هگید نوا یلو

، تفگیم تسار الر یا دیاش



نتسین روجی نوشمه

.. یلو

.. متشاد دامتعا شهب مامشچ لثم هک یسک هنامس

.. مدامتعا زا درک هدافتسا ءوس نوا ... تفر

... درک منوغاد نوا

مدیشک ماهوم وت یتسد هف کال

مدرک یلپ و یچسیلا ت اضریلع زا یگتسباو گنها و مدروا رد ومنوفده

هک ییاه هظحل نیا نک اشامت

تور هبور مامشچ نشیم سیخ نراد

توکس نیا زا وم اال وس باوج ماه هیرگ نیا اب مریگب متسشن

مدز وناز وت یور هبور نیبب

منک رس اه هصغ نیا اب ماوخیمن

وروت منیبب اجنیمه متسشن

منک رواب هکلب وروت منیبب

تمنیبیمن مرانک هکنیآب

یگب یزیچ یاوخیمن هکنیا اب

... یگتسباو هب مشیم کوکشم هک هنم اب یشمارا وت رانک

.!. دیاش .. مکوکشم

متنوزچب شاراک اب هدلب بوخ یلو ملا ح هبوخ شرانک

! هسح یب مهب تبسن ال صا نوا مدیاش

... هگید یسک هگا

شهب مدز گنچ ومدرب ماهوم وت یتسد ومدز رشت مدوخ هب

با تمس تفریم تشاد مدرک هاگن ومفارطا متشگرب دوبن ... اه هچب تمس متفر و

هشاب اهنت مکی دیاب ... متسشن



الر: یا

... مدیرب ... متسخ هگید ایادخ

. یم ـــــ هفیم ... ما هتسخ ادخ ... میشاب سک یب ردقنا دیاب ارچ هشاب دب شلا ح دیاب منامام ارچ مشاب هتشاد ردپ دیابن نم ارچ

. ؟؟؟

عونمم انش هقطنم با وت متفریم ومتخیریم کشا

با وت متفر و لحاس وت متشاذگ ومنوفده ومیشوگ

وت ومادص منهد وت با موجه هک منزب غیج مدموا هشیم شلا خ ماپ ریز هکنیا ساسحا اب متفریم طقف دوب مچ منودیمن
درک هفخ مقلح

دش هایس مامشچ مدروا مک سفن مک مک دوب هتسب و تخوسیم مامشچ

: رایماس

نامیپ شیپ متسشن

متمس دموا الد یم

مراد تراک مینزب مدق وشاپ شاداد وشاپ الد_ یم

... میدزیم مدق دوب الر یا هک یتمسق تمس هب مهاب و مداتسیا فرح یب

تفگ ودز داد یکرت هب راب هی یسیلگنا هب راب هی هنز هی وهی

با ریز هتفر موناخ خی

شمدیدن مدنوخرچ رس یتعرس هچ هب منودیمن

مدز هجریش با تمس مدیسود

لحاس بل باال شمدروا شمدید

درکیم درد نوریب دمویم منیس زا تشاد مبلق

: تفگ تشاد بجعت گنر یلو دوب هتسشن نوخ هب هک یامشچ و شبارخ لا ح اب الد یم

؟؟؟ ییییدررک انش وت رایماس .. اس الد_ یم

؟؟ مدرک انش نم

یاو

مداد تسد زا ایرد وت ومولقود رهاوخ نوچ متفرن انش وبا تمس هگید یگلا س 19 زا نم تفگیم تسار



منک شادیپ متسنوتن نییاپ متفر مدوب دلب انش هک ینمدش قرغ نوا میدرکیم یزاب مهاب

دوب هدرم نوا اما ندرک شادیپ اتاجن قیرغ تعاس نیدنچ زا دعب

انش ارچ هک دیشک منوبز ریز زا هرخ باال مدروا ..... یاه هنووهب رختسا میتفر مهاب راب هی هک تشاد الع طا ییاجنوا زا مد ال یم
منکیمن

ناهد تساوخ یتقو ندادیم ماجنا ینیب هب ناهد یعونصم سفنت نتشاد ندوب هدموا اتاجن قیرغ مدموا مدوخ هب یتقو
مدیم ماجنا مدوخ متفگ یسیلگنا هب هدب ناهد هب

... انوا مرازب متسنوتیمن یلو مداد ماجنا مبارخ لا ح اب

درکیم هیرگ هک مدید ور انیراس مدرک هاگن مفارطا هب شلغب وت تفرگ وشرس الد یم داتفا هفرس هب وهی

مدوب ماهوناز ور منم ملغب دیرپ متمس دییود مدرک زارد شتمس ومتسد

( دش قرغ هک رایماس ولقود رهاوخ انیلا (س دوب هداتفا انیلا س دای هنکیم هیرگ یچ هساو متسنودیم

مدرک شلغب

یل ـــــ یخ ملا حشوخ یلیییخ !! یییدرک انش وت رایماس _ انیراس

دش یروجچ منودیمن --

دز یلگشوخ دنخبل مفرط تشگرب دش دنلب

درک هراشا الر یا هب شرس اب

درکیم هیرگ دوب هتسشن

دز داد شرس الد یم

رررر ـــــ تخد گم یدش لخ _

متفرگ اوه یب ودوب ندموا دورف لا ح رد اک الد یم یاتسد تفرگ رارق شدوخ هتروص ور الر یا یاتسد باال تفر شتسد

دوبن مدوخ تسد ال صا ینی

لته شمیربب هرتهب تسین شاج اجنیا متفگ یلو مگب هک متشادن یزیچ درک ماگن بجعت اب الد یم

هسرتیم الد یم زا االن منک کف دش ام نیشام هراوس هش دنلب ندرک شکمک ارتخد

....

وت شندربیم نتشاد ارتخد رد یولج میدیسریتقو باال میتفر ومیدش رویناسا راوس میدش هدایپ لته هب میدیسر هکنیا زا دعب

فرط اب  میراد رارق ادرف نک تحارتسا بوخ وبشما الر یا : متفگ



؟ .. دنچ تعاس ... طقف نونمم هشاب الر+ یا

مدیم ربخ تهب --

هشاب +

انیراس --

ناج _ نیراس

هنوخ یرب داوخیمن ششیپ نومب وبشما --

تحار تلا یخ مزیزع هشاب _

یکوا --

الر: یا

مدق اه عقوم نیا هشیمه لثم شمدیدن کال مد ال یم روطنیمه مه ایعل شقاتا تفر هل ال وت میتفر مهام رایماس نتفر وت زا دعب
هنزیم

دیکرتیم درد زا تشاد مرس

: تفگ و مرانک تسشن انیراس دوب هرفن ود تخت نوچ مدیشک زارد

؟ یدیم مهب یتحار سابل یر ال یا _

راد رب یتشاد تسود ومودک ره هیمود وشک وت مزیزع هرا +

ممزیزع یسررم _

شهاوخ +

تشاد یا هزیم هزیر مادنا یلو دوب شیورد ممشچ ال ثگ یکلا دروا رد وشاسابل

دوب ولوشوم ولوشوک

مادنا شوخ اما

تخت هتشپ هب داد هیکت وشرس دیشک زارد مشیپ درک ضوع وشسابل

الر یا _

ناج +

؟ تسه یزیچ مشاداد و وت نیب _

: متفگ بحعت اب

هه +نـ



؟! ینئمطم _

100٪+

! هشیمن مرواب درررررک انش نوا ، هنکیمن یگتشذگ دوخ زا یسک ره هساو رایماس هخا _

!!!! او +

_واال

!! هک درکن زاورپ ! هگید درک انش +

مممدرکیمن بجعت ردقنا درکیم زاورپ هگا _

؟! هسرتیم ای دوبن دلب +

2 هنیزگ دیاش _

... تفرن رختسا ای ایرد هبا وت مه چم ات شاپ گید نوا دعب هدب شتاجن تسنوتن و دش قرغ انیلا س نوچ

بکلفت مدش تحاران شساو اعقاو

.. داد همادا انیرس

درک تکمک وداتفا قافتا نوا وت هساو هکنیا ات تشاد همادا هیضق نیا و

شساو مدش لا حشوخ یلیخ

موهوا +

هشیم عورش نوتراک ادرف هک باوخب ریگب هگید بخ _

ریخب بش مزیزع شاب +

درب مباوخ سین کدب منیچه و هداد تاجن ونم رایماس هکنیا رکف اب

مدش رادیب یکی یانوکت اب حبص

دز گنز دقنا وشدوخ تشک رایماس هگید وشاپ یسرخ گم ها _

؟ اه +

موناخ سرخ وشاپ _

دوب انیراس

هدنچ تعاس گم +

رهظ زا دعب 3+



متسشن خیس ماجرس هدش داشگ یاشچ اب

؟ یییی ــــــــــ +چ

نیراد رارق 4 تعاس وشاپ هلعب _

هوا هوا +

نوریب مدموا خخخ تایلمع ماجنا زا دعب ییوشتسد وت متفر مدشاپ عیرس

دوب هتشون یسیلگنا مه رب مهرد یازیچ یی طال تشرد طخ اب شور هک درز ترشیت هی نیاربانب مشوپب دیاب یچ متسنودیمن
مدرک یا هریت شیارا و مدیشوپ ممیی طال یاشفک مدیشوپ یکشم بذج راولش اب

نوشمتشاذگ زاب متفرگ قرف وماهوم

هههدررررک هچ الال وا _ انیراس

زیه +

دیدنخ ره ره

راظتنا زا درم متخب دب شاداد ودبودب _

هشاب +

ندوب رد تشپ هیقب ورایماس مدرک زاب ورد

نفخ دوب هدش زززمررررررق وهی شدعب یلو دوب یداع رایماس هفایق لوا

هههههتفرگ شزاگ گس لضفلبا ای  

مدرک رکشت شزا منم تفر ودرک یظفاحادخ انیراس

: تفگ وشدوخ هنک لر تنک تشاد یعس هک هدش هدرشف یانودند اب رایماس

هگید میرب بخ --

میرب نتفگ ( نامیپ هل (ال اه هچب

میایم ام نییاپ نیرب امش تفگ نامیپ و هل ال هب دیدن یسک هک یروج تفرگ ومتسد چم دوب هداتسیا نم رانک االن هک رایماس

شاب _ نامیپ

شقاتا تمس دنوشک ونم ودش رتشیب شتسد راشف نتفر هک انوا

زیم وت مروخب دوب کیدزن هک لخاد تمس داد ملوح دش زاب یکیت اب رد ودیشک شهاگیاج وت وتراک

! یشحو ههههه ـــــ تچ +

راوید هب دنوبسچ و تفرگ شتسار تسد اب ومکف ولج دموا



؟؟؟؟ هههندیشووووپ سابل هزرط هچ نیا --

آآآآ ـــــ ه

ههههچ وت هب +

نک ضوع وتسابل وشمگ اآه هچ نم هب هک _

ممنئمطم دوب مرس ور خاش ات شیش م ـــــ تفگ غورد خاش اتود مگب

ههندز فرح زرط هچ +

تفگ شخب شخب

نننننننن ُک  ضَو َع  ِل ب ا ِس ُت  ُب ُر --

: متفگ شخب شخب منم

+ِن م ی خ و ا م

مرایب نوشرد مدوخ نکن یراکی ورن هار نم باصعا ور --

نم هرس یور یاه خاش دادعت هشیم انیا عمج لصاح بخ ؟ دنچ هشیم 8+6 بخ

، ینوتیمن +

؟ هن منوتیمن --

هن +

یتساوخ تدوخ --

متسنوتن منزب غیج مدرک یعس ردقچره تفرگ وماتسد تفج مشتسد هی اب منهد ولج تشاذگ وشتسد هی

قمحا ی هرسپ

: تفگ و داتسیا مقاتا یولج نوریب میدموا رد زا

؟؟؟ــــ تراک --

لخ X

هراد مباوج راظتنا همنهد ولج شتسد

تبیج وت یتشاذگ نوریب یدموا هک رد زا اها : داد همادا

ییییینآآور مدوب هدرک غاد دادیم راشف و شدوخ هب دنوبسچ تشپ زا نم درک ادج ودوب هتفرگ امتسد هک شتسد نوا



باال مسفن هگید درک زاب ورد و شتفرگ مپچ بیج وت تشاذگ و دروا رد دوب میشوگ متسار بیج وت تشاذگ وشتسد
... دمویمن

دایمن باال مسفن ادخ یاو مدرک طلغ اقا نک ملو یتنعل ها

و تسب ورد

منزب غیج مدموا ات تخت ور درک مترپ

تفرگ ومنهد ولج هزابود و تسشن مرانک

؟ اه منوتیمن هک --

مدیم تنوشن تفگ وودرک یا هدنخ

دوب هدش زاب نکمم دح ات مامشچ مترشیت ینییاپ تمسق یور تشاذگ وشسد

هگید هدش مرواب هلخ هرسپ نیا

تخت هیقفا تمسق یور دنوباوخ هدیباوخ تلا ح هب ونم مدرکیم رونوا رونیاوماپ نوچ دش رتشیب مش تال

ندشیم ریزارس نتساد ماکشا هگید تسشن ماپ یور و

ندمویم نییاپ مهرس تشپ یربص چیه نودب

سف کال هک کرد هب مدرکیم هیرگ یروجنومه منم تسف کال مدرک ساسحا دروا هک س ی ن ه ا م ریز ات درک دنلب ومترشیت رایماس
ندوک قمحا هریمب هرب

تفگ و دش دنلب میرگ یادص مهب درک وشتشپ و دش دنلب ماهاپ یور زا

یتنعل ها --

نییاپ ایب نزب تناریا پیت لثم ملا س حیحص سابل هی رتدوز : تفگ

: مدینش یلو مونشن تساوخیم ال ثم رد تمس تفریم هک یروطنومه

دوبن ملا س حیحص منوا دنچره

تسب ورد ونوریب تفر

مدرک لغب وماهوناز ومتسشن ماج رس

متخیر کشاومتخیر کشا و متخیر کشا

دموا رد یادص هکنیا ات

رد تمس متفر ومدرگ کاپ ومکشا دنت دنت



دوب هل ال مدرک زاب ورد

؟؟؟ یییر ال یا _ هل ال

مناج +

؟؟ یییبووخ : تفگ بجعت اب

هرا +

... َل ؟ تاهاب هدرک یراک دار الر یا _ 

شفرح طسو مدیرپ

هدش گنت منامام هساو ملد طقف ... طقف هن هن ؟ یچ ؟ اه +

ییانوا نودب هبش هی هزات ! یتسین یبوخ یوگ غورد _

تفگ و دیشک یقیمع سفن

نومیگدنز وراک هرس میرب میرب

نک ربص +

هچ هساو _

! منک ضوع ومسابل ماوخیم +

نکن ضوع ییییدش لگشوخ یلیخ هههه ــــــــــ _ن

منک ضوع ماوخیم +

ریگن هچاپ حاال هشاب _

مدرک اگن مدوخ هب هنییا وت متشاذگ مه یکشم لا ش موتنام وت نوشمتخادنن یلو متسب وماهوم ییومیل وتنام مترشیت یور

مشاه ینب رمقای

دوب مابل ور رخ هرن نوا یاتسد هکنیا رطاخب دوب هدش شخپ رژم

یتنعل ها ها

هدرک رکف یچ شدوخ شیپ هل ال االن

تفرخ نج دنفسوگ کلفت ها دنفسوگ شفرح طسو مدیرپ نم و َل تفگ هک یعقوم نومه

تفرخ یگیم یک هب یوه یوه _



تفص ناطیش ی هرسپ نوا +

هلعب اها _

مدرک کاپ متسوپ ور زا روز هب وم رژ ومتفرگ لا متسد

نوریب میتفر ومدرک دیدمت وم رژ مدنوشوپ مرک اب دوب هدش زمرق لا متسد ندش هدیشک رثا رد هک ومبل رود

... میتسشن درک زاب وبقع هرد نوریب دموا هدننار فرط زا هدرم هی و داتسیا نومولج نیشام هی

دوب لگشوخ یلیخ دوب دیفس نیزومیل هشروپ هی

: تفگ یسیلگنا و مورا درک زاب هک ورد

اموناخ لگشوخ نییامرفب _

مدرک شاگن پچ پچ و بجعت اب

هنک کمک ال ثم هک متمس درک زارد وشتسد

: متفگ یسیلگنا منم

متسین +چالق

وشادص داگ یام هوا _

؟ هربخ هچ اجنوا _ رایماس

مایم مراد یچیه +

ندوب مه هگید هدرم اتود میتسشن وت میتفر

منک سالم دیاب ینوبز هچ هب متسنودیمن

: تفگ یسیلگنا هب هدرم وهی هک مدرک گنه

؟ مرتحم یاموناخ دیتسه بوخ _سالم

: متفگ یسراف هب مورا نوماج رس میتسشن تکرح یب مدا ثم هک شدعب میدرک سالم یسیلگنا هب مه هل ال ونم

زززیه ردقتا ما هدننار +

دیدنخ مورا هشن ایر هتبلا دیدنخ ره ره هل ال

رد مد تفگیم یچ ؟؟ ییچ -- رایماس

درکیم روغلب رو ورش +



تفگیم یچ منیبب نک روغلب ورانومه --

... یب +

گنر منکیم کف هک شاهوم زا رت هریت هرامش دنچ یاه وربا تشاد ینشور یاهوم تشاد یباذج ی هرهچ هک هیسیلگنا هدرم
مفرح طسو دیرپ هنهرب اپ تروص ره رد هشاب هدوب

میشب هجوتم مه ام ات دینک تبحص یسیلگنا افطل _

؟ یلوضوف گم : متفگ یسراف

نم متسه دلب مکی هتبلا : تفگ یا هتسکش اپ وتسد یسراف هب و درک هاگن مامشچ وت

دز دنخ شین هی مشدعب

هعطق مبا مد ـــــ یر

دمویم کشا شامشچ زا دوب هتخیر شدوخ وت وشدنخ سب درک انش دشیم ال ماک هل ال یاشچ وت

هل ال زا رت دب منامیپ

ال کسوا

نوشاد راشف دقنا دش دروخ شانودند هک رایماس

رارد صرح ال ماک و سسسسسکلیییییییییییییییر منم

. .. درک فقوت نیشام رایماس لگشوخ یانودند ندش دروخ و هل ال شچ وت ندرک انش یا هقیقد دنچ زا دعب

نامیپ ، رایماس بیترت هب

هل ال اگنهرف یب دعب چن چن چن نرت مدقم اموناخ راگنا هن راگنا

ایلدنص زا یکی ور مدش ترپ دش هدیشک موزاب هک مدشیم هدایپ متشاد نم

: تفگ طلسم ال ماک یسراف نابز هب بجعت لا مک اب هگنر وم نومه

مسریم نم ویکی وت هباسح _

یدلب یسراف هک وت +

دش لح راگنا

! هن ؟؟ اه _

مش دنلب مدموا



روووعشیب یلدنص ور مدش ترپ دیشک تفرگ وموزاب هرابود

باال نوا تمتسرفیم هدافتسا هی دعب ... مدلب یسراف یتفگ نوشهب ممهفب .. انایحا ... هگا _

... متشکیم ینی متفرگ وشروظنم هک درک هراشا نیشام فقس هب

مدزن یفرح

دوب تنایخ متفگیمن هگا

مدرمیم متفگیم هگا

مساو دوب یتخس میمصت

؟ وک الر یا رایماس هع : تفگ هک نامیپ ی ادص اب

نوریب وشمگ : تفگ و درک مدنلب تفرگ وموزاب

.. دزرلیم ماهاپ نوریب متفر مشاب هتشاد منکیم کف هک یتعرس نیرخا اب مدشاپ

هل ال شیپ متفر

دشیچ _ هل ال

یچیه +

رخا هشیم شیزیچی هدرم نیا ایادخ

هدلب یسراف هگب یسک هب داوخن یکلا یکلا هراد ضرم هگم

! نک اگن هن یگیم هراد شفک هب یگیر هی نیا ( ادخ ) تدوخ هب

هزیه هدننار نوا اب دموا مه هیگیر هدرم نوا

.. داتسیا تکرح زا 37 هقبط میدش روسناسا راوس

هتکرش مدیمهف حاال هک میدش رد هی دراو نوریب میدموا همه

وت دییامرفب : تفگ یسیلگنا هب و درک هراشا شتسار تسد اب و درک زاب ورد ، رد هی تمس تفر ( هیگنر وم ) یگیر

میتسشن زیم هتسار تمس هل ال ونم دوب یلدنص شفرطود هک گرزب یلیییییخ زیم هی وت میتفر همه

نتسشن زیم هپچ تمس ام یور هبور اقیقد رایماس و نامیپ

تسشن زیم ضرع و یکت تمسق مه وگیر

درک عورش یسیلگنا خلت نابز هب و

خخخخ

و تسین نم لا م اهنت ژه ورپ نیا اما همهم نم هساو یلیخ ژه ورپ نیا دینودیم هک روطنومه دیدموا اجنیا ات هک منونمم _



، مداد کیرش

نایب مه نوشیا ات مینومیم رظتنم یا هقیقد دنچ سپ هراد قلعت نوا هب تکرش نیا زا یرتشیب ماهس مه نم کیرش

امتح هلب -- رایماس

داد نوکت یرس یگیر

یگیر هگیم شهب نیمه هساو هراد شفک هب یگیر تفگ رت باال یاتمسق یوت نوچ اتسین شمسا مگیم هک یگید ناتسود )
( خخخ

منوا دروخ چیپ ماپ ندش هدایپ عقوم متفگ یکلا منم نیشام وت دشیچ هنودب هک هداد ریگ میدزیم فرح مورا مورا هل ال ونم
درک رواب ال ثم یکلا هار هار ی هداس

یتدوخ رخ : تفگ وداد تبسن نم هب ور رخ فیرش ناویح

تسیفیرش ناویح رخ +

مرادن کش _

دش دراو یلا سنایم درم دش زاب رد و دروخ رد هب یا هقت

میدرک سالم یسیلگنا هب شاهاب همه

.. هدراچیر مه یگیر و هیلع شمسا مدیمهف هک هلا سنایم و دشاپ یگیر

دمویم نوبرهم رظنب یلع

... نطو مه هبوخ رایسب یاسدنهم هب هک متخبشوخ یلیخ نم بخ : درک عورش

"" دوب یناریا سپ هع ""

هیجوز ژه ورپ هک مدوب هتفگ ناج رایماس هب منکیم کف نییاجنیا شرطاخب االن امش هک ژه ورپ نیا اما و

هلب _ رایماس

همودک امش رسمه االن بخ

.... ( متفگن غورد یکبلن هزادنا دوب هدش مامشچ مگب )

نم تمس تفرگ وشراشا تشگنا سکلیر یلیخ رایماس

تخادنا کتفج هک دوب یک االغ نیا منیبب متشگرب دیچیپ موناز وت یدیدش درد هک مگب یزیچ منک زاب نهد مدموا

تفگ شنهد تکرح اب دوب رایماس

؟! مگیم تسرد ...! هگید مهاب مه اتود امش و تفگ نامیپ هبور و مدیم حیضوت ادعب



: تفگ دش لح مکی نامیپ

...! هلب .. _بـ

انیا نگیم یچ : تفگ نم هبور مورا هل ال

هدیم حیضوت ادعب تفگ سییه +

هشاب _

میروخیمن یلکشم هب نوتندوب جوز بجار یلکشم سپ بخ : داد همادا یلع

هب نکمم لکش نیرتهب هب ور ژه ورپ نیا هگا هک متفگ منیا و تفگ وتفر یسنج دب و یدرس هبور ینوبرهم تلا ح زا شفایق
نیزادرپب همیرج دیاب هسرن نایاپ

هرهچ نیا هب هن شنوبرهم هرهچ نوا هب هن سنووید هدرم دروخیم مدیسرت مکی

داد رییغت گنر تسرپ باتفا لثم

داد نوکت رس ودرک هاگن یلع هب ضبقنم کف اب هک مدرک هاگن رایماس هب سرت اب

'' هداد نانیمطا نوشهب ینعی اجنیا رد ، دایم دامتعا زا دمتعم هملک '' ودز دمتعم دنخبل ام هبور مدعب

یلع تمس دنودرگرب وشور

؟! ..... تشذگیم رسپ نیا هکوپ هلک وت یچ مدروایم رد خاش رایماس یاراک زا متشاد هگید نم

...! هبوخ : یلع

دیرب دینوتیم

میدش نیشام راوس یتقو میتفر رد تمس هب ومیدرک یظفاحادخ میداتسیا هل ال ونم و نامیپ شرس تشپ و داتسیا رایماس
شهب مدیپوت

؟؟؟؟؟ ییینکیم یطلغ هچ یراد +

! نک تبحص تسرد ال وا --

دوس ردقچ هنودیم ادخ هنومتکرش و ام اب درب ینی مینک مومت تیقفوم اب ور ژه ورپ نیا هگا منک راکیچ یگیم بخ امود
مینکیم

؟؟ مینوسرن نایاپ هب تیقفوم اب هگا +و

چیه --

هه +

هک نیتفگ امش منودیم نم هک ییاجنوا ات نینزب نیاوخیم یفرح نیچمه میتسنودیم دیابن ؟؟؟ هیچ جوز هیضق دار یاقا _ هل ال
؟! ... نینک شلح نیتساوخیم یروجنیا اعقاو نینکیم لح نوتدوخ

اموناخ هسب _ نامیپ



نیشام هشیش تمس دنودرگرب وشور و تفر نامیپ هساو یا هرغ مشچ هل ال

دمویم نامیپ و رایماس چپ چپ یادص مدرک وراک نیمه منم

هلا غزب هگب تشادن میا هگید هزیچ ... اموناخ هسب مدروا رد ونامیپ یذا ...! اروعشیب

.. مدرکیم رکف مکی دیاب مدییود مدوخ قاتا تمس هب ومدش هدایپ نیشام زا عیرس لته یولج میدیسر یتقو

... مدش قاتا دراو ومدرک زاب ورد تراک اب و دروا رد مبیج زا وتراک

! دموین ممشوخ یلو ! دموین مدب درک هراشا نم هب شرسمه ناونع هب رایماس یتقو متخت یور متسشن و مدرک ضوع وماسابل

منامام دای وهی مدش هریخ فقس هب ومتشاذگ مهور ممکش یور ومتسد متشاذگ مپچ یاپ یور ومتسار یاپ و مدیشکزارد
مداتفا

متفریم مدوب هدشوپ مدرک ضوع ومسابل یتقو هک یتروپاس و ترشیت نومهاب متشاد هدش هک یروطره مدزیم گنز دیاب
اب نوا ... ینی میدوب رهق الد یم اب هتسرد نوریب متفر رد زا متشادرب یکشم لا ش هی مداتفا رایماس حبص تکرح دای هک نوریب
دوب رهق نم

زورما دوب رارق دشیچ ام طخ هک مسرپب شزا گنملچ ی هرسپ نوا قاتا هرد مرب مدوبن رضاح لا ح ره رد تشاد مقح و
هدب نومهب

الد یم قاتا رد یولج متفر

باوخ راگنا دید ونم ات دوب ولا باوخ شرهچ دش رهاظ رد بوچراهچ وت الد یم و دش زاب رد ریخات نیم دنچ اب و مدز ونوشگنز
هدرک مخ وشدوخدوب نییاپ تخت زا شاهاپ تسشن تخت ور تفر و تشاذگ زاب ورد ودرک مخا یگف کال اب و دیرپ شمشچ زا
هشاب رهق ماهاب میشاداد متشادن تقاط ، دوب نییاپ مشرس و دوب شاپ نور یور شجنرا و دوب

و متسشن یلدنص ور شور هبور متفر دوب ایعل ندوب مومح رگناشن هک دمویم با ریش یادص وت  متفر ومدیشک کرس مورا
: متفگ و گدرک سول یمک ومدوخ

یییییی ـــــ شاداد +

.....

د ... ااا ـال یم +

....

متشن تخت ور شرانک مدشاپ

منیب نکن تفگ ودز سپ ومتسد هک شرود متخادنا ومتسد

..... گ ال صا مدرک هابتشا دیشخبب : متفگ ومدرک لر تنک ومدوخ یلو مدوب هدش تحاران هکنیا اب

... ی هرتخد یدروخ هرا هرا : تفگ ومتمس تشگرب هک متفیب ندروخ رکش هب متساوخیم



گید یکی یگیمن هراد تسود شنوج زا رتشیب ونم هک تسه ید ال یم هی یگیمن مدرمیم نم یگیمن ندوک قمحا ی هرتخد
هراد تسود هک تسه

.... تنامام

... ترهاوخ

یدوبن انوا رکف

قققم ـــــ حا تفگ : و مرس وت دز یکی

دوب کشا زا سیخ مدید وشتروص هزات

!!!! ؟؟؟ .... ییییییینکیم هیرگ ارچ تارب هریمب الر یا یهلا +

درک نوشکاپ عیرس وشتروص تمس درب وشتسد و !! ؟ اه تفگ هزیریم کشا هراد هک دش هجوتم راگنا هزات

؟؟؟ وووونم یشخبیم منوووج یشاداد مدرک شلغب وشتمس متفر مدروین شور هب هگید منم

ااااتمنکیم زاگ نزن فرح یروجنوا _

هشخبن هراد تعرج _ ایعل

شمدیسوب ولج متفر شتمس متشگرب ایعل یادص اب

! ینک یراکی وت هکنیا رگم +

نم اب شنوا : تفگ دیدنخ

اینکیمن اطلغ نیزا هگید الد_ یم

مشچ هشوووواب +

نیرفا _

یییییلیم +

؟ یاوخیم یچ _

تییییبرت یب  +

یتساوخیم یچی یدرک ادص یروجنیا عقوم ره هگید مگیم سار وخ _

شزا یربخ یلو هدب نومهب زورما وطخ رایماس دوب رارق بخ یلو انینامام هساو منزب گنز ماوخیم ... هزیچ بخ ... ممما +
... هدشن

متفرگ وزانیا هرامش و مدرک رکشت قوذ اب منم و متمس تفرگ وشیشوگ



.

.

.

.

؟ هلب _

تشاد ضغب دوب تحاران شادص هلب تفگ یتقو

مدوخ لچ ولخ رهاوخ رب +سالم

داد رییغت وشتلا ح ودرک فاص وشادص متفگ ونیا نم یتقو یلو

؟ یییبوووخ ؟؟؟ یییروووطچ _سالم

؟ هبوخ نامام ربخ هچ نونمم +

؟ هروطچ نوتراک هبوخ هرا موهوا .. ما _

شهب هدب ویشوگ ... ال صا ؟ هروطچ نامام مدیسرپ +

متسین هنوخ االن نم ... ما ؟! اه _

!! یگن مهب و هشاب یزیچ هگا ینویدم +

هشاب : تفگ ثکم یا هیناث دنچ دعب

مدنودرگرب الد یم هب ویشوگ رکشت یلک اب و میدرک عطق نتفگ ترپ وترچ مکی دعب

!! هگب مهب داوخیمن و هدش یزیچی منئمطم مدوب هف کال یمک مقاتا متفر

نوشتعاس هب و نتشاد هلجع ایرسی و !! ندزیم فرح یلا حشوخ اب هک یمدرم هب دوب نوبایخ تمس هک یا هرجنپ تمس متفر
!! ندرکیم هاگن

داش مهانوا و ندزیم مدق مه تسد وت تسد هک ییارسپ رتخد ! ندوب داش نوشاتسود ابو دیرخ زا رپ یاتسد اب ایرسی
!! ندوب

؟! ... نوشیگدنز وت نتشادن مغ انوا ینعی

؟! ... ندوب داش هداش انوا

... مدوب مغ نودب و داش ردق نیمه منم شاک

! دوب رایماس رد تمس هب متفر و مدموا مدوخ هب گنز یادص اب



سالم --

+سالم

یسرم + متفرگ وتکاپ تراک میس و یشوگ تفگ و متمس تفرگ تکاپ هی

مدرک ویس و ایعل الد، یم ، هل ،ال مدوخ ی هرامش ، شهاوخ --

متفگ هدرک ویس مشدوخ هرامش تفگ هک مبل ور دموا یتقو هک یدنخزوپ اب

؟! ... نامیپ سپ +

: تفگ صرح اب

یشاب هتشاد امش ور نامیپ هرامش هک مدیدن مز ال --

: متفگ مرایب رد وشصرح هکنیا یارب

مریگیم شدوخ زا ادعب ، تسین یدروم +

ینکیم طلغ وت ـــــ ادن

''' هنومدوخ نادجو نومه ای ینورد یادن نومه دیدنیبیم هک ییادن ناتسود '''

ونم نک لو گید وت ملگ هنادجو

تسارز نومه زا منیا مگب متساوخ ، ینزیم تفم رز اه عقوم یهاگ طقف هشاب ـــــ

اتمنیبن وشمگ تیبرت یییب

دیشکن مه هیناث دنچ هب ادن ونم یوگوتفگ

راد هگنادخ هشاب هه : تفگ هدش هدرشف یانودند و هدش دیدشت صرح اب رایماس

ـ ظفادخ +

دوب +S 6 نوفیا یشوگ متخت ور متسشن و متسب ورد

مه یکی و بلق رکیتسا هی اب دوب هدرک ویس Sami Joonm وشمسا هه و متشگ شوت مکی و یشوگ هساو متشاذگ دروسپ
ال آآو دزیم یردنب االن تشاد گنس ونیا فقس هب دامتعا ینی یزارد نوبز رکیتسا



هدنخ مه یکی و ینابصع رکیتسا هی اب Rad هب مداد رییغت وشمسا

لووووکسوا

شاداد نز و نم یمیمص تسود عشاب نوتداب دیاب لقادح هک ونرتسن ، نرتسن ولق ود رهاوخ نیرسن وماتسود ) لزارا هرامش  
میمصت ندوب هدش نیوج گلت مه الد یم وایعل و مدش نیوج مه مارگلت مدرک ویس ونوماتسود هیقب و ال هم و اراس ، یلع

ما یپ شهب منک تیذا ونیرسن مکی متفرگ

سالم مداد

امدرکیم تچ یسیلگنا هتبلا

دموا باوج هقیقد دنچ دعب

؟ امش _سالم

انشا هبیرغ +

لزارا تسد مدیم وترامش ای نک یفرعم وتدوخ ای انشا بیرغ _

؟ یدب یاوخیم یک هب مدیسرت یاو یاو +

؟؟ یسانشیم وت مگب نم _االن

نکن کش +

الر یا نرتسن تسد مدیم هبوخ _

؟؟؟؟؟؟ ییییگیم وتخبدب هنم مسا تایمحازم همه هب رووووعش ییییییب +

ضر ــــــــــ _م

؟؟ ییوت الر یا

س ــــــــــ پ هن +

؟؟؟ ییآجک رررربخ هچ مرب تنوبرق یاآو _

...! اال شیا +

ما هیکرت 

؟ ییتفر یک تفاثک ههههه ــــــــــ _ن

هشیم یزور 3_2 هگید هگید +

اها ههع _

( خخخخخ ییییییا الر= یا ندرک رد ففخم ممسا هساو نوشدوخ زا لزارا )

یییا _



موه +

هدب منم هب Pm هی وگب هگیم نرتسن _

ال عف ،Ok+

ـــــ سو ـــــ ب _#

خخخخخ هرتخد هلخ

شسکع دوب لا حاب ییادخ مقلح وت انهپ زا رایماس سکع وهوا

مه اتسنیا مداد ما یپ هیقب ویسن هب مشدعب و سکع نوا وت متشاد تسود ومرهچ متشاذگ ومدوب لگ رانک هک یسکع هی منم
و متخانشیم ای ندوب ماتسود هک مه وییانوا مدنوخ وراتنماک متشاد ولا ف و کی ال و تنماک یلک مدز ومدروسپ و ید یا

مداد باوج

و متشاذگ تسپ هی و مداد کب منم دوب هدرک مولا ف مه رایماس بجعت لا مک رد مدرکیم هاگن وندرک مولا ف هک وییانوا متشاد
داتسرف مساو یسن ومدوب هتفگ هک ییاگنها وت متفر

نکن مشرکف هدازیلع

نکن مشرکف

نکن مقشاع تلا یخ اب هرابود

نکن مشوخ لد یشیمن نم لا م وت

... شابن رظتنم

مدیکوپیم متشاد ماداد شوگ ولتت ومع ویرانس مگنها نیا زا دعب

هاگن تعاس هب مدش قوذرخ نشاب هداد باتیت شب هک یرخ لثم مدرک قوذ دقنا گنز یادص اب هک دوب هتفر رس ملصوح
ندوب ایعل و هل ال مدرک زاب ورد دادیم نوشن و رهظدعب 2 مدرک

مووولس _ ایعل

مآ +سآل

دوب هتفررس ملصوح یلک _ هل ال

مممم ــــــــــ نم _ ایعل

رتدب منم +

مدش لا یخیب مدعب مدز هلک ورس اتسنیا ویشوگ اب مکی هک منم نوریب نتفر نامیپ ویماس ود ال یم _ ایعل

؟؟ هدرک ویس امش یشوگ وت وشدوخ مسا رایماس اه هچب یتسار ، منم موهوا +

چون _ ایعل



سیئر هدرک ویس تتتتفاثک هرا _ هل ال

....!!!!! ههههههههدرک ویس یچ نم هساو نینودب هگا ، ووووهوا +

دوز دوز ههههگییییید وگب .....! یچ ...! یچ _ ایعل

متفگ ومدیدنخ ایعل هناگ هچب تاکرح هب

ازیچ روج نیزا وبلق اب نووج یماس +

وووووووووووووووووا : نامز مه ایعل و هل ال

تتتتتفووووووک +

..... دیدنخ ره ره مشدعب و نوج یماس _ تفگ ایعل

ایعل یدنخب با ور +

دوب لا حاب یلیخ یاو _ هل ال

یییریییمن +

دوب ویس منامیپ هرامش نم یشوگ وت چوون _ هل ال

یزیچ نم ! نراد تسود ومه انیا هک تسین زیگنارب کش ال صا ) !! ؟ دررررررک ویس وت یشوگ وت ارچ ور هرسپ نوا هلت هاو هاو +
( ....!!! هههههه ـــــ ن ؟؟ منودیم

؟ نوریب میرب نیا هیاپ اه هچب _ ایعل

...! میتسین دلب وییاج هکام ؟ .. ال ثم اجک +

..! امدرکیم یگدنز ( هیکرت _ ایلا تنا ) اجنیا مرس ریخ مدلب هک نم _ ایعل

هنوخ وت میدیکوپ ممم ـــــ یرب هگیم سار ههع _ هل ال

.... یتفر هک ورب +َپ

میش هداما میرب وشاپ هل ال ویشاپ _ ایعل

اهدرم رهوش رهاوخ نیا هیبش مدیشوپ یکشم تسد هی سابل منم نشب هداما هک نتفر ایعل و هل ال

هب دوب شرس تشاد یدیفسی ال گرس روداترد مه زا هلصاف اب هک جات هی مقاتا وت دموا ایعل اکزب کزد روج نیزا و شیارا دعب
انیراسدوب شنت گنرپ یبا نیج اب یبا ترشیت هی مه هل ال و خخخخ اه هراپ لدم دیفس راولش اب اداشگ نیزا یریش ترشیت



'' نایرداه '' هزاورد مسا هب ییاج میتفر ونوملا بند دموا

هک يا هزاورد . تسا هیکرت یایلا تنا رد یخیرات یانب نیرتابیز و نیرتمهم هزاورد نیا : نایرداه هزاورد دروم رد تاحیضوت
دیدزاب و رفس راختفا هب سوق هس راتخاس اب و دیفس رمرم زا و تسا یمیدق رهش درگادرگ یناتساب راوید زا يشخب

اب ابس ی هکلم نامه ای سیقلب تاق مال لحم اجنیا اه هناسفا ساسارب . تسا هدش هتخاس مور تقو روتارپما ، سونایرداه
تاق مال کی دادتما رب هک یا هزاورد . تسا هدیسر بیاجع و اه هناسفا هب ناشترهش هک يیاه هزاورد ، تسا نامیلس ترضح

. تسا هدش هتخاس هناقشاع

یکرت   هب ) الر یپاق چوا ای (Hadrian Kapısı :  یلوبناتسا یکرت   هب )  نایرداه ٔهزاورد دروم رد رتشیب تاحیضوت
رد یخیرات یانب نیرتابیز و نیرتمهم یترابع هب  و نیرت هتسجرب  زا یکی (Üçkapılar :  یلوبناتسا
هدش هدیشک یمیدق رهش درگادرگ هب هک تسا یناتساب یراوید زا یشخب هک هزاورد نیا  [۲][۱]. تسا   هیکرت   یایلا تنآ   رهش

  مور   تقو روتارپما ، سونایرداه   دیدزاب و رفس راختفا هب  [۲] یتنرُق ییاه نوتساب  سوق هس تروص هب  و دیفس رمرم زا  [۳] دوب
[۴][۲][۱]. دش هتخاس الد یم زا سپ ۱۳۰ لا س رد رهش نآ زا

رد هک تسا یتینارگ نوتس ۸ یاراد عومجم رد  [۱] دور یم  رامش هب  یناتساب رهش هب هدنام یقاب  یدورو ٔهزاورد اهنت هک انب نیا
دنراد رارق نایرداه ٔهزاورد فرط ود رد زین جرب ود  [۳]. دنا هدش  عقاو هزاورد ٔهناگ هس  یاه قاط  ٔهدنرادهگن  ٔ هیاپ راهچ فرط ود

رد هک دسر یم  رظن هب  تسار تمس جرب زا یشخب اما دراد قلعت   ناتساب مور   نارود هب یخیرات رظن زا پچ تمس جرب هک
اهنت اما هدوب هقبط ود لصارد هیلوا ٔهزاس هک دوش یم  هداد لا متحا نینچمه  [۳]. دشاب هدش یزاسزاب   سنازیب یروتارپما   رصع

[۴]. تسا هدنام یقاب  نآ نیریز شخب

نیرتهب هب هک تسایلا تنآ رد یخیرات یاهانب زا یکی [۱] و تسا یمور یاه ترصن  قاط زا کیس کال یا هنومن  نایرداه ٔهزاورد
[۲]. دنا هتفرگ  رظنرد   ایلیفماپ   ٔهزاورد نیرتابیز ناونع هب  ار هزاورد نیا نینچمه  [۲]. تسا هدش ظفح نونک ات وحن

دوب خوش یلیخ دوب رشحم انیراس ادخ یاو میدروا رد یزاب هرخسم یلک دوب یبوخ یاج

.. هزاورد رانک میتفرگ سکع ایعل لت نومه ای جات اب یزاب هرخسم یلک اب نوممه

( خخخخخ '' الر یا ففخم ) یییییا _ یراس

اه +

شپد پاش یفاک هی میرب _ انیراس ففخم یراس

میییرب هررررا _ هل ال

آآآآه هسرن رایگاس شوگ هب یلو _ یراس

هگب وت غامد دنگ شاداد نوا هب هرب داوخین یک اباب هن +



؟؟ نیرادن یماس زا یشوخ لد نوتمودکچیه ارچ ....!! هنووید _ یراس

هغامد دنگ نوچ +

هلا حاب ویکاخ یلیخ تسییییییین یروطنیا ال صا _ یراس

وزور نوا مینیبب ومیشاب هدنز +

هلا حاب یلعخ ییینیییب یییم _ یراس

...! هیبوخ رسپ یلعخ هگیم هسانشیم ورایماس هعاجنیا هک الد یم تسود هرا _ ایعل

واب مینیب وتاسب نینک عمج نینزیم فرح مدرم رسم دروم رد نیراد نیتسشن اجنیا ، نوترس وت کاعخ +

ووورام نزن وت هشآاب هل _ ال

(: هلوبق +

.....

انیراس رظن دروم ی هفاک میتفر

؟؟؟ ....!!!! ههههیرووووجنیا ارچ اجنیا شششششووووو +

هراد یبوخ یاه هوهق یلیخ یلو هیمیدق پاش یفاک هی : تفگ و دیدنخ زب ثم انیراس

ممممسرررتیم نم _ هل ال

نوغاد وبرد یلو دوب یبوچ شاراوید ورد

!!!!!! وووو ـــــ ت تفر متشگنا !!! اماما واربمایپ لک چیه هک نت 5 ای شراوید تمس مدرب ومتسار تسد هراشا تشگنا

لح چیه هک رانیراس

دنخب یک دنخن اال

!!! ینک شعمج یتسنوتیمن رت دب  هک مایعل

!!! هههع نوووومرد تسرد اجی میرب قانح یا +

اجنیمه مریگب هوهق مرب نم نیشام وت دینیشب امش ...! هشاب ..! هشاب : تفگ درکیم يراوس جوم شوت هدنخ هک يیادصاب انیراس
میروخب

سیسخ یا : متفگ تفر یتقو

....!!!! ؟؟؟ سیسخ یگیم دعب ، هرادن هگنل هکت اجنیا یاه هوهق موناخ قمحا تخم وت کاخ _ ایعل



... ووومینیبب +

نک فیرعت ونیبب : تفگ ومفرح طسو تخادنا کتفج

: متفگ مامت یسکلیر اب

هلح +

دوب هوهق ات 8 شوت هک ینیس اب دموا انیراس

آآآآآت 8 ررررهاوخ هتربخ هچ شووووووو +

فرحن دقنا روخب _

اب هنکیم کف هنودن یکی یییییا نم مسا زا هک منوا گنزن / گنزب فرحن / فرحب هدش نوسا رردقچ ندز فرح ایادخ یاو )
واآلآ) راوید وت نتفر خم

.... مدوب هدروخن وشیروجنیا مرمع وت یآآو دووووب ررررر ـــــ شحم ًاسومان

....!!! تساآآوخیم ملد مزاب نم یلو ندب رب میدز اتود یرفن نومه

؟ یاوخیم مه هگید یکی حاال ینوبمولب یدرکیم زان هک وت يّکِهِد :( نادجو ) ادن

!! هشاب نم یوگ خساپ یکی ؟؟ اآه ادن هچ وت هب

( ادن ) تفر منک کف شییییخا

( خخخخ تسین نتفگ هب زاین !! مراد یریگرد دوخ منودیم )

......

؟ دوب روطچ الر یا هیچ ترظن بخ _ انیراس

دوووووبن د ـــــ +ب

نمور دوب موز هرادن دوجو هک هرفن 4 باقشب دق شچ ات 6

دوووب یییلا آع هگید نکن یقحان _ هل ال

دمآ نامِشوخ دوب بوخ هلعب ، ونم نیروخیم نوتیروقاباب یامشچ اب دیراد هک منکیم کف و دینکیم رارسا نوچ +

متسنودیم : تفگ و دیدنخ انیراس

تشگرب لداعت تلا ح هب و دش عمج مه اه هچب لا چوشچ مدز دنخبل منم



دروخ گنز شیشوگ دوب نومرف تشپ و نوریب میدوب هدموا انیراس نیشام اب

هرایماس مرس هب کاخ :( انیراس ) یراس

هرایماس هک سین هروخروخولول +

هنکیم ور انیراس هلک اجنیا میدموا همهفب اباب هن _ ایعل

؟؟ یچ هساو +

دایمن ششوخ : یراس

وووونم هههشکیم یاآو : تفگ شلیابم یادص ندش عطق اب

دز گنز هرابود

منوتیمن نم ، هدب باوج وت ایعل _ یراس

ووخ منوتیمن منم _ ایعل

نم هدب +

یسرررم یاو : تفگ و متمس تفرگ ویشوگ

شهاوخ +

..........

مداد باوج

مشوگ وت دیچیپ رایماس یبصع یادص

؟؟ ییییآآآآجک انیراس _

+سالم

توکس _

وولا +

الر یا _

ممدوخ موهوا +

؟ وک انیراس ؟ نییاجک _

. وشیشوگ مداد باوج نم Wc هتفر نوریب میدموا ....! شدروخ ولول +



مراد نوتراک نیایب رت دوز ! ییکوا _

هلح +

_فال

.... ظفادخ +

شتمس متفرگ وشیشوگ ودیشک یقیمع سفن انیراس مدرک عطق ونفلت هک نیمه

ووسرت موناخ ریگب +

مد میدیسر هل ال ونم الی کلک و مهاب ایعل و هل ال ندز کف هقیقد 45 تعاس مین ابیرقت زا دعب داتفا هار و یسرم : تفگ و دیدنخ
لته

نوماقاتا وت میتفر ( ایعل ، هل ،ال نم ) یرفن هس مدرک رکشت انیراس زا و میدش هدایپ

....!!! نومغارس دموین رایماس زورنوا بجعت لا مک اب

اآهراد نومراک دوب هتفگ ال ثم

.. الق ید ی هرسپ

منوبز هدرکن ییادخ هکنیا سرتسا زا رکفیب ی هرتخد دادن باوج مدز گنز زانیا هب یچره و مدرک تچ اه هچب اب یلک بش ات
مدوب رادیب حبص 6 تعاس ات هشاب هدش یزیچ هنکن الل

... درب مباوخ یک مدیمهفن و

تختزا زاب همین یامشچ اب مدرک محازم حور راثن مدوب دلب 18+ شحف یچره اب میشوگ گنز نامزمه و رد گنز یادص اب
مدرک زاب ورد و مدش دنلب

دوب مولج رایماس

_سالم یماس

؟ ینک سالم یدموا یحبص لوا سالم کیلع +

متشاد تراک ریخن اامود رهظ زا دعب 2 و هن یحبص لوا ال وا _

؟؟؟ نیا هدش شگرم هچ !! هراد سرتسا مدیاش ای هیبصع مدرک ساسحا

لا نب بخ +

لخاد تمس داد ملح بقع بقع و متسار هنوش ور تشاذگ وشپچ تسد و مپچ هنوش یور تشاذگ وشتسار تسد

هدب رد مد ووووت امرفب : متفگ ولا باوخ یادص اب

هرتمود تنوبز مباوخوت _

تسب ورد و رد تمس تفر و تخت ور دنوشن ونم



تسشن مرانک

؟ اه +

ینک لوبق یروبجم یلو ! هتخس ممدوخ هساو مگب ماوخیم هک یزیچ نیبب _

متسین روبجم یراک چیه یارب نم +

تفگ و مباوخ طسو دیرپ اپ تفج هک دوب الال لا ح رد مزغم هک درک ثکم یمک

.. دز گنز یلع نیبب _

تلا حبشوخ +

میدب نوشن شهب ونومجاودزا دنس دیاب نوا و میدوب کوکشم ام هک تفگ و دز گنز _

یتم سال هب +

اآیباوخ راگن ههههها _

.... الال مزغم هرابود و دش دنلب تخت زا مدرک ساسحا هظحل هی طقف

غیج زا مک هک یدنلب نیه ومداتسیا تخت ور اه هدز نج لثم .... داد Error Setting ... درک گنه مزغم ... مدش هکش ... مدرک خی
.... مدیشک تشادن

.. دوب زاب ششوگ انب ات ششین رایماس

یهلا یشزان .... هشیم لگشوخ هچ هدنخیم یخا

.. تخیییر با نم ور رخ نیا ددشییییییچ اسیاو اسیاو

.... مروشب گالب اب وتربق مدوخ ... یییییریمب یهلا

هن

هن

... گالب فیح

مروشیم با اب

... مروشیم با اب هنیمه هرا

تشذگ مرس زا قرب لثم ادص هی

؟ دوب هتفگ یچ نوا

...! دنس



! دنس

؟؟؟ دووووب یچ دنس

رایب راشف تخم هب الر یا ها

جاودزا دنس ناها

ییییییییییی ــــــــــ چ

متفگ یدنلب خا و مداتفا ندرک ناج شون گ.ه هب هک داد یراشف نانچ تفرگ ومتسد چم هک رایماس خم وت مدز یکی لوا

خخخخخخخا +

؟؟؟ نننننم هرس وت ینزیم ـــــ ضرم _

خخخخا نک لو نم گرم نک لو نک لو +

داد راشف مه هب مکحم وشامشچ و ومتسد درک لو وهی

؟؟ مینک یطلغ هچ حاال ؟؟؟؟ دآآوخیم دنس یدوب هتفگ یچ : متفگ و مدموا مدوخ هب هزات

.. درکیم روغلب مه هگید زیچی دمویم مدای تشاد مک مک

ارعش نیزا ویروبجم

مروبجم نم ویچ +

؟! ... ینکیم یرادرب تون باوخ وت _

ووخ مدوب رادیب وباوخ اباب +

مینک جاودزا مهاب دیاب الر یا : تفگ ودش یدج شرهچ هرابود و رکف وت تفر مکی دیدنخ

...! متفگن غورد هرادن دوجو هک دش هرفن 4 باقشب دق مامشچ مگب هگا

... منک بارخ ومدنیا منووید گم

... منک جاودزا ییناور مدا نیچمهاب ... میناور گم

ًااا ال ـــــ صا : متفگ و ماج رس مداتسیا و متفرگ ههبج عیرس

...!! همهم مساو ژه ورپ نیا دقچ ینودیمًافطل الر یا : تفگ وداتسیا مور هبور منوا

!! مممنک هابت ومدنیا هرخسم ژه ورپ هی رطاخب منوتیمن نم +

دایمن تشوخ نمزا منودیم : تفگ و نتفرگ یتحاران گنر شامشچ منک شسح متسنوتیم حوضو هب ونیا تفر مهوت شرهچ
... و



دادن همادا شفرح هب

!!! دش یدج شرهچ هرابود و درک یهاتوک ثکم

! یجارخا ای ینکیم جاودزا نم اب ای : تفگ و مدید تکرش هب شدورو زور نیلوا هک یرورغم و دغ دار نومه دش

؟؟ یییچ

!!! ههههگیم یچ نیا

!! مدش لش

مدش هریخ نیمز هب و ماهاپ رانک مدرک هاگ هیکت وماتسد متسشن وتخت ور مدرک ترب ومدوخ

!!! مدب تسد زا ولغش نیا منوتیمن نم هن

!! منک هابت ومیگدنز مراک نیا رطاخ هب ممنوتیمن یلو

!!! هنک جاودزا شاهاب هکنیا هب هسرب هچ ...! هنک شهاگن یتح هک دوب یرتخد ره یوزرا هک دوب یرسپ رایماس دیاش

... اما

...! منوتیمن نم

هک مایب رانک عوضوم نیا اب منوتیمن یلو مدرکیم لوبق دوب یعقاو هیراگتساخ هی هگا دیاش منوتیمن نم یلو هبوخ رایماس
.... ممانسانش وت هرب شمسا و منکیم جاودزا یهاتوک تدم هی هساو مراد

... منک جاودزا منوتن هگید دیاش

و

...! ننکیم هاگن مهب هویب ای ( هتفرگ (طالق هقلطم نز هی ناونع هب هعماج وت

... منک لوبق ونیا منوتیمن یتروص چیه رد نم هن

راک نیا دعب ولبق هب رکف ات رازه اب

شجیتن

؟! ... هشیم یچ منکن لوبق ؟! ... هشیم یچ منک لوبق هگا هکنیا و

... رکف .... رکف .... رکف ... رکف هرابود ومنهد متشاذگ نون همقل هی طقف نوچ و مدروخ یچ راهان ودیمهفن

بش ات

... رکف ... رکف ... رکف رحس ات مه بش

یلو دوب هداد در مخم گید



.... منکیمن لوبق هک متفگ عطاق شهت

..... متفر باوخ هب ودش نیگنس مامشچ 4:30 تعاس هرخ باال

مدش رادیب باوخ زا رد گنز یادص اب هرابود حبص

مدیرپ منک ضرع هچ هک مدش رادیب

دیرپ مرس زا کال هک مباوخ

دوب هل ال مدرک زاب ورد متفر

... دوب زاب ششوگ انب ات ششین

مووووولس _

؟ ههیچ هیضق ....!! هنوخیم یرانق تسورخ یسن لوقب کیلع +

تارب مگب وت میرب _

تخت ور مدش ولو منم هپاناک ور تسشن میتفر

لا نب +

مرووخب ایب یچی لوا _

!!!! یییروخب وتفوک +

؟! یاوخیم یچ : متفگ و مدشاپ

نننننم لگ میضار هویمبا هی هب : تفگ و تخادنا اپ ور اپ یت هرخسم تلا حاب

نننننم لُخ هشاب +

لا نب :حاال متفگ و شقلح وت مدرک هراد سود متسنودیم هک ولا بلا با

هگا ییییییاآآآآاو : تفگ قوذ اب و شدوخ هگنشم تلا ح هب تشگرب هرابود و یتسدسیپ وت تشاذگ و ناویل یصاخ تس ژ اب
ییییییییینوووووودب

مممنودب هک وگب ....!!! هههههرپیم مباوخ نززززن غییییج +

.. نامیپ _

!!!! ؟؟؟ دددررررر ــــــــــ :ُم متفگ وشفرح طسو مدیراپ تفج

وووووش ههه ـــــــ فخ ههههههع _

شَچ +

دررک یراگتساخ مزا .... آها _



هنوشدوخ هراک هساو نزن نوباص وتدوخ لد ، نوج قمحا فففففوووووووووپ +

هقیقد کی هگا : تفگ هریگیم شدوخ هب ندرک یطاق هبور هریم هراد هک ییانامز هب هراد صاصتخا طقف هک ییدج هرهچ اب
ننم لگ یمهفیم یریگب نوخ هفخ

داد همادا و مدش تکاس

اب نریم شداوناخ هدموا شیپ تصرف نیا حاال بخ یلو هنک حرطم ناریا میتشگرب هکنیا زا دعب هتساوخیم هک شتفگ _
مینکیم دقع اجنیا مام نفرحیم مداوناخ

تساو مدش لا حشوخ یلیخ !!! بووخ هچ ییییی ــــــــــ یخا +

عررا _

منکیم تمحز تفر ادرف زورما هک نم +

؟؟؟ ییییچ هساو هههع _

منک جاودزا رایماس اب نم نک کف دصرد هی +

هنک تتخبشوخ هنوتیم شاب نئمطم هیبوخ رسپ رایماس الر یا _

وت یگدروخ طخ هی ینی ، تا ــــــــــ ک ناریا میتشگرب هکنیا دعب نم هار هار ی هداس هرهااوخ ، لطاب لا یخ یهز هه +
!!! ؟؟ هههنیا نم قح ؟؟؟ هشب نیا متبقاع دیاب نم حاال ......!!!!! ندرووخ وشترسح ایلیخ هک یرتخد همانسانش

نیایم مهب یلیخ دشیم بوخ یلیخ دوب یعقاو جاودزا هگا یلو ... یگیم تسار .... وت هساو نم مریمب یهلا _

نیایمن مهب من ال صا : تفگ هک متخادنا شب یکپچ هاگن هی

ها یسرم +

میدیدنخ رهره مهاب و

مشاب تمسارم وت متشاد تسود +

تفگن یچیه و تفرگ شدوخ هب ینیگمغ یهرهچ

.... هشن تحاران هک متفگن یزیچ گید منم

تقو رس متفر و متفر رو میشوگ اب مکی منم تفر دشاپ هش ضوع هل ال یاوه و لا ح ات مدروا رد یزاب لخ مکی هکنیا زا دعب
یو یت

نداد زب ادص هک مدرک نییاپ باال ردقنا ور لا ناک

یادص اب هک منک نهپ مه ور هگید فصن مدموا دوب نهپ تخت ور مفصن مشکب زارد هک متخت ور متفر و مدرک ششوماخ
نییاپ مداتفا تخت زا مدش لح میشوگ

خرچ 19 نویماک ریز یرب اال شیا یتسه هک یکره یا

؟؟؟ ییدرک باسح مه ور خرچ 18 ساپاز .....!! نااادجو یب منودیمن مراد وت یوت یشقن هچ نم :( نادجو ) ادن



هدیدنگ غرم مخت شقن هرادن لا وس هک نیا

اعقاو یسرم _ ادن

مدش هریخ شحفص هب و متشادرب ویشوگ شاج مدادن همادا مدوخ اب ندرک رز رز هب هگید

دوب رایماس

وولا _

هلب +

_سالم

+س.الم

؟ یدرک وتارکف _

...!!! دوب یدج یلیخ شادص

هرا +

...!! بخ _

درکن یرییغت هنومه مباوج .... تلا مج هب +

،فال یکوا _

: متفگ هنک عطق هکنیا لبق عیرس

هک مرادن مه راظتنا و ... مفساتم ... مراد لکشم هروخیم ممانسانش وت هک یرهم نوا اب نم ، منک لوبق شاب هتشادن راظتنا +
... دخ ... مرگیم تیلیب ادرف یارب ... هشب بارخ نوت ژ ورپ مشیم ثعاب نوچ ... یدب هار تکرش وت ونم

دیچیپ مشوگ وت هدرک عطق وسامت هک دوب نیا رگناشن هک ددتمم قوب یادص میظفاحادخ طسو ظفادخ مگب تشازن

تیلیب ادرف هساو متفگیم متشاد هک ینامز لوط وت یلو مدینشیم وشاسفن یادص مدزیم فرح متشاد هک ینامز لک وت
.... دوب قلطم تو ــــــــــ کس طخ رونوا مدینشن ییادص هگید مریگیم

.. متفرگ تیلیب ادرف هساو

... منودیمن دوب یچ مدوبن لا حشوخ هکنیا لیلد

.. مدوبن لا حشوخ هک منودیمطقف

یلو

... مدوبن متحاران

... یثنخ ...

مدرک عمج وملیاسو هنود هنود و متفرگ دمک وت زا ومنودمچ



: رایماس

... مونشب ویظفاحادخ هملک متساوخن

هشب نم لا م هرارق هک مدوب لا حشوخ لد هت زا نم

هنیبب شمانسانش وت ور هشنارگن هک یق طال رهم متشازیمن تقوجیه درکیم جاودزا ماهاب هگا

مدوجو وت تسه ییاسح هی مدیمهف هک هیزور دنچ االن نم هرا

تسین رذگ دوز سح هی تسه یچره

هشب نم لا م دشییم شاک

.... شاک

نک یراک ...! هقشع مراد هک یسح اعقاو هگا ایادخ

... هشب نم لا م هک

... مدرکیمن هاگن ارتخد هب هک دار هداوناخ رورغم رسپ نم

... متشادن یشوخ لد نوشزا ال صا و

؟؟؟ ... مدش قشاع حاال

سداس نتشاد سود هی مدیاش

دوب دیعب نم زا مشنومه یلو

هنکنمم ریغ نکمم ریغ مان هب تسه ینوناق یلو

گنها نتم هب مدرپس مرکز ورکف و مدرک یلپ ور گنها

متسکش قیاق هی ثم متسخ

متسب ایند درد ور شچ هک

ونم ی هصغ هتیبیم یک وت هتسب یاشچ

متسخ

متسب وراب هلوک هگید هک

'' متسد ور هنومیم وت مغ ''

وندروخ هصغ و اه هیرگ باوج یداد دب هچ

''' یزاسب رت هزات سح هی ماهاب وینومب تساوخن تلد '''



''' یایب ینک رطخ تساوخن تلد '''

''' یزابب یدیسرتیم شمه '''

'''' نومیگدنز ریسم هت دشیم هگید روجی تساوخیم ملد ''''

( هدازیلع دمحم & یمیهاربا مثیم زا متسخ یابیز گنها )

الر: یا

میدز فرح یلک و مشیپ ندموا هل ال و ایعل مه رهظ یارب منک روج و عمج ومدوخ و منک عمج وملیاسو ات دیشک لوط رهظ ات
هک درک متحیصن منکیم یراشف اپ یلیخ دید یلو مرن هک هنک مفرصنم درکیم یعس یه دش تحاران یلک متفگ هک ور هیضق

هرخسمو میدز مه هلک رس وت ندوب مشیم بش 8 ات میدنوبمل میداد شرافس اذغ میدز گنز شدعب مریگب میمصت تسرد
... میدروا رد یزاب

مدید ملیف 10 ات نم مشدعب

مشیپ دموا الد یم یا هدروخ و هد

منوا درک شچیپ لا وس و ارچ دیسرپ شزا منوا مراد زاورپ حبص هک دوب هتفگ ایعل طقف تشادن ربخ یچیه زا هکنیا لثم
سرپب شدوخ زا تفگ

مدش شقشاع ظاحل همه زا دوب بوخ یلیخ ایعل اعقاو

یلا خ تقوچیه ومتشپ مریگب مه یمیمصت ره و همدوخ اب میمصت تفگ ودرک متحیصن تفگ منوا متفگ الد یم هب ور هیضق
هنکیمن

یسن هل ال ایعل الد یم قشاع هلا حم هلا حم یتخبشوخ همهنیا ونم

ممنایفارطا و ماتسود قشاع

متشاذگ ورایماس و مدرک یظفادخ اه هچب زا متفر مدرک روج وعمج ومطاسب مدشاپ 9:30 تعاس دوب 11 تعاس هساو متیلب
شقاتا رد مد متفر هتسها یاه مدق اب منک یظفادخ شزا رفن نیرخا

مرب دیشکیمن مندب راگنا

مشن یت اال یخ هک مدز رشت مدوخ هب

مدز رد

راب 1

راب 2

راب 3

راب 4

مدینشن یباوج



تسین هنوخ اال متحا

هنک یظفاحادخ شزا نم فرط زا هک متفگ الد یم هب

مزاورپ هب دوب هدنوم تعاس کی زونه هاگدورف وت متفر

زانیا هب مدز گنز یناهگان میمصت هی یط متفریم رو میشوگ اب

راب 1

راب 2

... ممشوگ وت دیچیم زانیا هتفرگ یادص هک مدرکیم عطق متشاد هگید راب نیمود هرس

؟؟ . هلب _

زانیا وولا +

؟؟ ییوت الر یا ... الر .. یا _

هگیم یچ ممهفب ات مشووگ هب مدنوبسچ ویشوگ نم ندز فرح شدوخ اب درک عورش مورا فیعض یلیخ یادص اب

ممدررکن هاگن ور هرامش ارچ وت هب تنعل زانیا ها

؟؟ هدش یزیچ زآنیا +

هههههدب باوج یتنعل +

دمویم رد مکشا تشاد گید

تسین یچیه نیبب ، شاب مورا الر یا _

یتنعل مهب ووگب +

؟؟ ییشاب مورا یدیم لق الر یا _

وووگب لق هرا هرا +

درکیم قه قه داتفا هیرگ هب

دشیم وکا منهذ وت طقف دوب هدش راد ربخ متسش

نامام

نامام

نامام

منامام

مروصت ور دش هدروخ دییات رهم زانیا فرح اب هک



بلق دنویپ یارب هناتسرامیب وت نامام الر یا _

؟؟؟؟ یییی ــــــــــ +چ

.... مووورا الر یا شاب مورا _

تفریم جیگ مرس

؟؟ بلللللق دنویپ

دوب میخو مردام مایند مومت عضو ردقنا ینی

؟؟ اآه ؟؟ دیدیمن ماجنا ارچ بخ +

ممنک رراکیچ منووودیمن ، مدرک روج نویلیم 20 رونوا رونیا زا روز وراز هب میراد مک نویلیم 40_

دیچیپ مشوگ وت شاه هیرگ قه قه یادص هرابود

منک راکیچ ایادخ

هکرتیم هراد مزغم یاو

هدب باوج مدز گنز ، ال عف منکیم راکیچ منیبب نم +

ههشاب _

میدرکیم هیرگ نومتفج

دادن باوج متفرگ ود ال یم هرامش راب 6/5

! هنک مکمک هنوتیم نوا منیبب الد یم شیپ لته مدرگرب متفرگ میمصت

....! مزاورپ

....! کرد هب

....! منک روج لوپ دیاب طقف ال عف

...! نویلیم 40

...! تسین یمک لوپ .. ادخ یاو

....! هدب لوپ ردقنا هشیم رضاح یک

؟ هدرک تبحص کناب اب زانیا ینی ... ماو

..! متفرگ وزانیا هرامش هرابود

ولا _

؟؟؟؟ یییداد تساوخرد ماو ارب زانیا ... زانیا +



گید هتفه 4/3 ات نتفگ هرا _

؟ هشیم رید +

هشب لمع گید زور 4/3 ات دیاب رثکادح یییلییییخ _

اآآیادخ یاو +

... یا هفاضا فرح نودب مدرک عطق

... مدش هدایپ لته رد ولج متفرگ نیشام

.. باال متفر

.. انیاایعل قاتا رد ولج

.. مدز وشقاتا گنز

: تفگ متخیریم کشا هفقو یب هک .. نم هفایق ندید اب درک زاب ورد الد یم

...! ههههدب ببباوج ؟؟؟ هههدشیچ ررررآآ آل یا _

مدرکیم قه قه طقف

تسب ورد و هپاناک ور تشاذگ ونم دیشک ومتسد

مور هبور تسشن

دوب هتفر باال شادص

؟؟؟ ههههن ای یدیم باوج الر یا هدشیچ _

ممممممنامام الد یم الد .. یم +

؟ ... هدشیچ هلا ؟!خ ... هلا _خ

هراد بلق دنویپ لمع منامام +

دش رتشیب مقه قه ومدیرپ رتم کی شداد اب

؟ ییییییییییی ــــــــــ _چ

؟؟؟ مممنک راکیچ !! هنک هیهت ویلیم 20 هتسنوت طقف زانیا میراد مک لوپ +

: تفگ و دیشک شاهوم وت یتسد یبصع

.... مرس وت مزیرب یکاخ هچ ... مرادن طاسب رد ها هک منم ،،، نم یادخ یاو _

مه ام هساو نوا ردپ دوبن رد ... میراد زانیا ونم هک هیسک اهنت ریگن مزا ومنامام اآیادخ مدز راز ومتروص ور متشاذگ ومتسد
.... ردپ مه دوب ردام



؟؟؟؟ ممممنک شساو یراک منوتیمن نم حاال .... مدش نیا نم ات دیشک تمحز یلک

رایماس _

: متفگ و متشادرب متروص ور زا ومتسد

؟ یچ +

... وگب رایماس هب ....! رایماس _

؟ .! هشاب هتشاد ینکیم کف +

سین یزیچ شساو نویلیم 50/40 هردرایلیم رایماس قمحا _

االن؟ تسه +

؟ یچ _

؟ هشقاتا وت +

... ورب هرا _

رد تمس متفر مدشاپ

؟؟ مایب تاهاب منم یاوخیم _

مریم مدوخ هن +

مدب ربخ شهب هک تفگ و مدرک یظفاحادخ الد یم زا و نوریب متفر رد زا

... مدز ورایماس قاتا گنز

درک زاب تدش هب ورد دوب یکبلن ات 6/5 دق شامشچ هک رایماس

....!!!!!! الر یا _

+سالم

وت ایب سالم ... _سالم

رانک تفر رد ولج زا

وت متفر منم

تشاد یصاخ مغ شادص

؟؟ یدرک هیرگ یچ هساو ؟؟ ییدش یروجنیا ارچ وت الر یا _

... رایماس +

هلب .. اج _



مراد جایتحا لوپ هب +

....!! لوپ _

هه .. را +

مداتفا قه قه هب و دش ریزارس ماکشا هرابود

میراد مک نویلیم 40 هدب ماجنا بلق دنویپ دیاب منامام

؟! ... نموت 40_

نک مک مقوقح زا هعفد ره هدب ماو مهب هشیم هگا ، هرا +

.... یلو هشاب _

افطل .... هش لمع دیاب منامام ... وتلوپ مدیم ادخ هب تکرش زا مریمن ادخ هب ... یچ یلو +

... ریگب نهد هب نوبز هظحل هی یآو _

وگب .... بخ +

مراد طرش _

؟؟ یطرش هچ +

!!!! ینک جاودزا نماب دیاب _

؟ یی ــــــــــــــــــــ +چ

.... تروص نیا ریغ رد _

...!! یدیمن ولوپ +

مدرکیم مدوخ لا م ونوا دیاب نم یلو دشیم بارخ مرس ور تشاد راگنا ایند مدید وشلا ح و تفگ مهب یتقو : رایماس
ددد ـــــ یاب

هرا متفگ )و ور یلد گنس ) مدرک ضرق رونوا ورونیا زا ممکی مشاب هتشاد متسنوتیم هک ییلد گنس مامت اب

موهوا _

الر: یا

نوریب متفر شقاتا زا و مدش دنلب ماج زا

الد یم قاتا رد ولج متفر مدوب رکف وت کال

ولوپ هکنیا هساو هراد طرش متفگیم ؟ .. متفگیم یچ ..... مگیم ادعب متفگ دشیچ دیسرپ یچره و متفرگ شزا ومقاتا تراک
هه ؟؟ .... هدب

.. مقاتا وت متفر



دشیم راوا مرس ور تشاد ایند

منک راکیچ ایادخ

؟ ... تسین یا هگید هار ینی

؟! ... ادخ همحر یب ردقنا تایند ارچ

؟! ... مدب هرخسم جاودزا هی هب نت دیاب هنومب هدنز مردام هکنیا هساو

؟؟ ... هشاب ممانسانش وت گنن رهم هی هک منک لوبق دیاب

... مدزیم راز ومدرکیم قه قه

...!! مدرکن کاپ وماکشا گنز یادص اب

....!! مدرکن بترم ومدوخ

...! مدیدن هنییا وت ومدوخ

.... متشادن ویچیه هلصوح

وت دموا همیسارس ایعل مدرک زاب ورد هکنیا ضحم هب مدرک شزاب ورد تمس متفر طقف

ررررر ال یا _

شلغب وت مدرک ترپ ومدوخ و اااایعل متفگ تفرگ تدش میرگ

درکیم هیرگ ماپ هب اپ طقف تفگن یچیه دزن مد نوا و مدرک هیرگ مدز راز

نوریب مدموا شلغب زا هقیقد تسیب عبر هی ابیرقت زا دعب

.... الر یا : تفگ هیرگ اب

.... مدب تاجن ومنامام دیاب ؟؟؟ مممنک راکیچ نم حاال ؟؟ دشیچ یدید ایعل +

مزیزع شاب نئمطم هشیم بوخ تنامام _

؟؟؟؟؟ مممممرررررس وت مزیرب یکاخ هچ ... هشب رید دیابن +

رراوید چگ وهنیع یدش تسین تفایق وت گنر ، وتدوخ یدرک نوغاد رتخد شاب مووورا شششششییییه _

.....!!!! مممممنامام کرررررد ههههب +

دمویمن باال مسفن گید

ماکشا ندوب هدش مومت راگنا دمویمن گید کشا یلو مدرکیم قه قه

ندش کشخ راگنا

مدرکیم قه قه ومدیشکیم قیمع یاسفن طقف حاال



.. مقلح وت درک روز هب و درک تسرد دنق با و هنوخزپشا وت تفر ودب ودب ایعل

؟؟؟؟؟ هدیمن تفگ دشیچ رایماس شیپ یتفر تفگ الد یم _

هراد طرش +

هنکیمن بیع یراک مکحم زا راک یلو هگیمن یزیچ الد یم هب مدوب نئمطم

ایگن الد یم هب یزیچ ال عف +

؟ یطرش هچ ،،، مگیمن یچیه مکزیزع هشاب _

منک جاودزا شاهاب هک +

،، نیییه _

؟؟ منک راکیچ یگیم وت +

..!!! هگید اناتساد نیا و هنک مک تقوقح زا هکنیا ال ثم ؟؟ تسین یا هگید هار _

هن +

؟ تسه یا هگید ی هراچ _

.... مممنودیمن یچیه منودیمن منودیمن +

، شاب مورا ، هشاب مزیزع هشاب _

مرهاوخ ونم یایند ،، همایند منامام +

ردپ مه هدوب ردام مه ام هساو

منک روج لوپ شساو منوتیمن نم حاال

دیاب منک روج دیاب

... هنومب هدنز منامام دیاب مرخیم نوج هب ویچ همه مروبجم ...!! مروبجم

... شاهاب ن ... م ... نم

منکیم جاودزا رایماس اب نم

... مروبجم هرا

ششاداد زا یلیخ مدوب تسود انیراس اب هک ال وا نم ،، هیبوخ رسپ مسلیخ اقافتا ... ال صا .... تسین یدب رسپ رایماس مزیزع _
یدوب هنشت شنوخ هب شمه وت هک هیرایماس نومه مدیمهف یتقو یلو ، لا دیا درم هی شزا منهذ وت هشیمه تفگیم مارب

الد یم ونم نودب ونیا یریگب مه یمیمصت ره ... هنکیم تتخبشوخ نکن کش هیبوخ رسپ مگیم من اال .... دشیمن مرواب
مینکیمن یلا خ وتتشپ تقوچیه هتقوچیه

مدرک شلغب وشتمس متفر



مراد ورامش هک هبوخ ردقچ +

رتخد وت یمزیییزع _

الد یم هک یبوخ تاروصت وا رباربود منکیم کف ... ریگب میمصت تسرد نکب وتارکف وت مریم نم یر ال یا : تفگ هقیقد دمچ زا دعب
تفر و دیسوب ومنوگ ، ریگب ومیمصت نبرتهب ، یرت روعش و مهف اب دوب هداد نم هب وت زا

لا یخ ورکف ومدنوم نم

؟؟؟ منک راکیچ حاال

؟ هسرد ممیمصت اعقاو

دزیم غیییییج زانیا

مدزیم غیج منم

یییییتشازیم نوماهنت دیابن وت

دیابن

؟؟؟؟ ییییییییتفر ارچ

ممممنکیمن رواب هههن ههههههنننننننن

درکیم هلا نو دزیم غیج نم زا رت دب مزانیا

شور ندوب هدیشک شور دیفس هچراپ هک میدوب یکی یولج

مدز رانک ور هچراپ ومدرب تسد

مدیرپ باوخ زا و مدید و نامام تروص

دوب سیخ سیخ مشلا ب

هن هن

منیبب ویزور نیچمه هی منوتیمن نم

رایماس هب منزب گنز هک متشادرب ومیشوگ

ندوب هتخاس هورگ هی اه هچب و نرتسن مدرک شزاب متشاد مایپ ات 11 مارگلت

اه هچب هساو میگنتلد هن دوب منامام هساو ندرک روج لوپ مدرکیم رکف هک یزیچ اهنت هب االن

دوب Online رایماس

مدب Pm شهب هک متفرگ میمصت



منک تبحص شاهاب متسنوتیمن

منک سالم هکنیا نودب

متشون شساو

Pishnehadeto Qabol Mikonm ,Yni Charei Nadrm

مرادن یا هراچ ینی ، منکیم لوبق وتداهنشیپ

دموا شباوج و دش کیت ود مدرک Send هکنیا ضحم هب نوچ دوب On محفص ور راگنا

Ok_

متفریم راجنلک مدوخ اب متشاد هک هقیقد تسیب عبر کی زا دعب

دش دنلب میشوگ ما یپ یادص

... B Khaharet Bgo Shomare Hesabo Bede B Ali ,Ta Az Hesab Sherkt Vssh Kart B Kart Kone

.... هنک تراک هب تراک شساو تکرش باسح زا ات یلع هساو هتسرفب وشباسح هرامش وگب ترهاوخ هب

شتکرش وت و هسدنهم هک هرایماس تسود نومه :| انیریگن هابتشا نیشاب جوز دیاب هتفگ هک ییلع اب ، هنوتدای گید هک ویلع )
(( : انیر ال یا اب درکیم راک

شهب متفگ و زانیا هب مدز گنز طقف مدادن یباوج منم

درک غیج غیج دقنا درب ومرس هک دوب هدش لا حشوخ ردقنوا

لدود فرط کی زا مدوب لا حشوخ فرط هی زا منم

دز گنز زانیا دعب تعاس 2 ابیرقت

ووووووووولا غییییییییج _

؟؟؟؟؟؟ هد ــــــــــ شیچ ولا +

؟؟؟ هههههررررررربخ هچ الر یا _

؟ هربخچ یچ +

نووووویلیم 100_

؟، یگیم یچ منیبب وگب مدا لثم نویلیم 100 یچ +

مممممباسح هب دش هتخیر ویلیم 100 گنخ ها _

...... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ییییییییچ +

... رامشب وشارفص گنشق !!!! نننک تقد +



مباسح وت هدش هتخیر دار رایماس مسا اب نموت رازه 100 یگب یاوخیم یچ ینی _

ال عف .... ههههههه ــــــــــ +ن

شقاتا رد متفر ودب ودب و مدرک عطق مدشن باوج رظتنم

مدز رد

دوب شابل ور ییولوچوک هدنخ

_سالم

: متفگ و وت مداد شلح

؟؟؟ باسح هب یزیرب نویلیم 100 تشاد یلیلد هچ +سالم

؟ هچ وت هب متشاد تسود _

!!! یتخیر رت هفاضا نویلیم 60 وت متساوخ نویلیم 40 تزا طقف و طقف نم ؟؟؟ هچ وت هب یچ ینی : متفگ ومدرک مهوت ومامخا

؟؟ هچ  وت هب مه زاب و :| _ رایماس

!!! هههمک نویلیم 60 دوب هدموا شوج هب منووخ

؟ ینک راکیچ یاوخیم دعب ؟ یچ منکن جاودزا تاهاب نم هگا منیبب اسیاو ال صا ، فوووووا رآآآین رد ونم صرح راآآآآآیماس +

! ینکیم : تفگ و دش یدج شرهچ

باصعا ور ها +

: متفگ و رد تمس متفر منم و دیدنخ

تباسح هب هدرگیم رب نویلیم 60

منودرگیم شرب هرابود منم ندرگرب وت _

متسب ورد ونوریب متفر هجوت یب

زانیا هب مدز گنز مقاتا وت متفر

زانیا یبوخ +سالم

یسرم _سالم

؟ هبوخ نامام +

؟ هگید سبنش کی زورما گید زور 3 ینعی ننک شلمع هرارق هبنش 4 هشیم بوخ اال شیا دایز _ن

رررازن ربخ یب ونم هبوخ ، هررا +

، مزیزع هشاب _



؟ منزب فرح نامام اب منوتیم +

ندیمن هزاجا هن _

شسوبب نم فرط زا و نوسرب نامام هب ونم سالم شساو مریمب یهلا +

یا هگید رما مشچ _

باسح هب نودرگرب ونویلیم 60 زانیا ناها +

؟ دوب یچ شیضق ، شاب _

مگیم ادب +حاال

؟ یک ینعی دعب _

ناریا مدموا +

یرهاوخ یظفادخ هشاب _

ظفادخ +

.... متشون و مدرک زاب ومتشونیم بش ره هک یتارطاخ رتفد

متشون هرطاخ رابود وزورما

مریم مراد هک رابی

مدوبن لا حشوخ یلوا نتشون عقوم متشگرب و متفرن هک حاال

مدوب لا حشوخ اعقاو یمود یارب یلو

.. هشیم بوخ هراد منامام هک هنیا هساو دیاش

زاب ورد و رد تمس متفر و طسو زیم ور متشاذگ وشلر تنک و مدرک شوماخ ور Tv گنز یادصاب بورغ 7 رو ورود تعاس
مدرک

ملغب دیرپ مندید اب هل ال

درک لگ شتاساسحا نیا زاب ادخ ای

ممممقققققشع مآآآآآ آل ــــــــــ _س

مزییییزع +سآلم

وت میتفر مه اب

هتشگرب و هتفرن ینودیم یتسار تفگ وهی طسو دموا وت ثحب مدیتچیم ایعل اب متشاد _

وت شیپ مدموا مدشاپ هلصاف بال منم



یدموا شوخ +

... وجاودزا ولوپ هیضق

مزیزع هراد وششزرا تردام _ هل ال

... نیا زا رتشیب نم هساو ششزرا هررا +

یشوگ تمس مدز هجریش ومدرک لو هفصن ومفرح میشوگ یادصاب

.... مداد باوج ومداتسرف تاولص اتود اب دوب زانیا

؟؟؟ هدش یزیچ زانیا وولا +

مشوگ وت دیچیپ زانیا هیبصع یادص

هتشگرب لوپ هرابود دایم سا ما سا ناتسرامیب مسریم ات منودرگیمرب هراب هس منکیم ونوتلک ناریا هسرب نوتاپ امش نیبب _
باسح وت هتشگرب مه لوپ ناتسرامیب متشگرب هراب نیموس هساو االن ... نفخ هتفر مباصعا ور ، مباسح وت

.... مگیم شب مریم االن اسیاو هرخسم ی هرسپ ها +

ظفادخ اخ _

ظفادخ +

... مدرک عطق

هتفرگ شیزاب هدنگ سرخ ی هرسپ مایم رایماس شیپ مرب نم اجنیا اسیاو وت هل +ال

؟ ارچ _

هشدوخ رس ریز یلو گید یکی هن هک شدوخ هتبلا ، زانیا باسح هب هنودرگیمرب هرابود منوا هنودرگیمرب ولوپ یه زانیا +

دیدنخ رهره هل ال

..! یدنخب با ور رهرهرهره +

ورب دینک لک لک مکی وربورب _

مدیدنخ منم

مدوب ترشیت و ادومرب راولش اب متشادن ندیشوپ وتنام لا ح

... مدز و گنز

... دش زابرد

... دوب مهوت شامخا

؟؟ هتفرگ تیزاب +



هشیمن تیلا ح مدا فرح راگنا وت هن _

یدب مهب یا هفاضا لوپ ماوخیمن یلو هشیم میلا +ح

دز لوپ زا فرح یک _

یماس یاپ هب یلو دوب باذج شفایق یلیخ نشور یاهوم و یگنر یاشچ اب پیتشوخ یلییییخ هرسپ هی دش زاب روسناسا رد
دیسریمن

؟؟ متفگ یچ

؟؟ متفگ یچ هساو

... هتشز میلیخ نصا

تسب و رد هنوخ وت دیشک وتفرگ ومتسد چم

!!! نننننک ملو ییییشحو دش نوغاد مچم ینکیم راکیچ ها +

...! مدینشن وگب گید رابی ؟ یچ _

یییییشحو ! نگیم رابی ورابخا +

هشن ریزارس مکشا هک مداد راشف مهور مکحم مامشچ هک دنوچیپ ومتسد چم یروج

دیشخبب وگب _

اآآفطل رایماس +

وووگب _

دش ریزارس مکشا

همکشم مد مکشا ادیدج

رااایماس : مدیلا ن و

درک ملو و دش لش شتسد

دوب یدوبک هبور زمرق و درکیم درد یلیخ متسد وت متفرگ ومچم

نوریب یایمن یروجنیا گید _

دیاب نوا نکن یزابجل افطل ، کناب مد هریم یه هراب 3 مراچیب رهاوخ ، شینودرگیمن رب منودرگیمرب ولوپ : متفگ و ومدرک مخا
منامام شیپ هنومب ناتسرامیب

... منز رهاوخ باسح وت مزیرب ولوپ نوا تساوخ ملد نم ال صا ؟؟؟ هههچ وت هب اقا _

+!!!!

؟؟ ...!! شنز رهاوخ



... ور منز ی هملک تفگ نیریش ردقچ

... مدش لخ نم زاب یآآو

کیدزن افش رود بال

کرد هب ال صا ها +

... متسب مرس تشپ ورد ونوریب متفر

ها قش هلک ی هرسپ

... راوید وت متفر هلک اب راگنا هک مقاتا تمس متفریم متشاد

مدادیم شتکرح دوب هتفرگ درد هک ییاج و مدوب هتفرگ متسار تسد اب ومرس

رکشورادخ مدش مروک : متفگ یمورا یادصاب

یدوب مدیاش _

مدروا باال بجعت اب ومرس

دموا نوریب روسناسا زا شیپ هقیقد دنچ هک هرسپ نومه هب مدوب هدروخ

هدنمرش دیشخبب یآو +

دوب یناریا سپ

؟؟ امش و متخبشوخ ، متسه ایرآ نم هرادن یلا کشا _

روطنیمه منم ، متسه الر یا +

منک شدر مرس زا یروجی متساوخیم

نوتراد هگنادخ : متفگ

قاتا تمس مدرک جک ومهار و

دوب هدرک شنوغاد یشحو هرایماس هک ییاجنومه تفرگ ومتسد چم هک

مدرک عمج متروص

هآ +

ایرآ .... دوب هرسپ تسد وت زونه نم تسد و دش زاب رایماس قاتا رد

؟ هربخ هچ اجنیا _ رایماس

؟ طوبرم چ وت _ب ایرا

... طوبرم یلیخ نم هب _ رایماس



مدرک هاگن ونوریب یمشچ زا و مدش قاتا دراو و مدز وتراک و نوریب مدیشک ایرا تسد زا ومتسد

تفرگ ور ایرا هقی رایماس

؟؟ هدشیچ : تفگ هل ال هظحل نومه

سسسسیییییییه : متفگ عیرس

.... شقاتا تمس تفر و درک شلو مدعب ... دوب شندرک دیدهت زا رگناشن هک هرسپ تمس تفرگ وشپچ تسد هراشا تشگنا دعب

فووووووپ +

؟؟؟ عیچ _

رهرهره هشیمه لثم منوا و متفگ شساو هص خال روطب ور هیضق

ندبرب میدز میدرک تسرد یدروارد دوخ زا یاذغ هی هل ال اب

... دروخ گنز شیشوگ هک دوب 11 تعاس میدیدنخ مه یلک

هلب _ هل ال

......

؟ یبوخ _سالم،

..........

مر ال یا شیپ نم ههع _

....

؟ راکیچ _

......

مایم االن هشاب _

.........

ظفادخ هشاب هشاب _

ایب ودب مراد تراک هگیم دوب نامیپ مرب نم : تفگو تشادرب زیم ور زا وشتراک و دش دنلب عیرس

مزیزع شاب +

_فال

یاب +

دروخ گنز میشوگ هک مروخب مدرک زاب الت قنتو سپیچ مکی الر یا نتفر زا دعب



دوب رایماس

هلب +

_سالم

+سالم

دقع یارب میریم سانشا مراد غارس یناریا رضحم هی میریم انینامیپ اپ شاب هداما 9 تعاس ادرف _

ظفادخ ، یکوا +

... ریخب بش شوپب ملا س حیحص سابل _

درک عطق ور نفلت و تفگ ریخب بش

؟؟ منک یگدنز یصخش نیچمه هی اب هرارق نم هه

...!! شاک ... ملوق ریز منزب دشیم شاک

... باوخ و متخت وت متفر متشادن ندرگ درکف هلصوح گید

مدش رادیب میشوگ رعرع اب 7 تعاس

متفرگ شود مومح متفر

اب مدیشوپ دیفس راولش و دیفس وتنام منک رییغت مکی هک مدرک هریت یا هوهق دادم اب وماهوربا و مدرک لگشووخ شیارا هی
یبا لا ش

دروخ گنز میشوگ 8 تعاس رب ورود

... هل ال

الر یا ووولا _

؟ ههلب +

_سالم

؟ یروطچ +سآلم،

؟ یدیشوپ یگنر هچ مبوخ _

اه +

؟ هیگنر هچ تسابل ناآاقری _

، یبا لا ش دیفس وتنام +

؟؟ اه ینک تس نم اب یاوخیم هنکن : مداد همادا ومدیدنخ



یاباب ررخ نزن فرح دایز _

؟؟؟ یراد شراکیچ آآییرایم ور یکلفت نوویح نوا مسا هشاب ترخا هراب +

یابب هتبسانم گس بخ _

درک عطق و

وزو گ.

مداد شوگ گنها ومدز هسرپ هنوخ وت 8:30 تعاس ات

متفرگ سکع تروز وتراز و ترز

( خخخ ادیشخبب )

رد تمس متفر ومدرک عطق ور گنها رد یادص اب هکنیا ات

مبلق یاو

ادخ

تفآثک هل ال

... هل ال ارچ هتبلا

... سین طابترا رد رایماس اب هک هل ال بخ .. بخ

... هشاب مدیاش

اآآآباب هن

میدش تس ییوهی اال متحا

میراد گم

هشیم گم

؟ دش مومت تندرک زیلا نا _ تفگ هدنخ ابرایماس

مدش وربا یب مرس هب کاخ یاو

هروخیم ونم هراد یلوا زور نومه هگیم االن

ملا ع کاخ یآآاآآو

مدرک فاص و مادص

ایدشن یفیرعت منیچمه ... هلب مهِا مهِا +

یدادیم متروق هتسرد یتشاد نیمه ساو : تفگ ور هار فرط هب تشگیمرب تشاد هک نامزمهو باال داد وشوربا هی



تتتتتفا ــــــــــ ثک

... ت یلو : داد همادا ثگم یمک اب

؟؟؟ یلو +

هگب نم دروم رد یچی تساوخیم منئمطم

یچیه _

ووووگب ههههع +

یچیه اقا _

متخادنا شهب یکپچ هاگن هی

دوب هدش یلا حاب تس هچ یاو

دوب هدش لگشوخ یلیخ یاآو دوب دیفس شقی هک دوب شنت یبا یل نهاریپ هی

؟ ننننا ــــــــــ :ج ادن

دوب هدش حاضتفا مه یلیخ یچیه اه

هههل ــــــــــ عب : ادن

تفوووک

روسناسا هب میدیسر

یییییب نرت مدقم اموناخ نتفگ میدق زا : متفگ منم هک درک مهاگن بجعت اب تشگرب داتسیا منوا متفرگ وشنهریپ تشپ زا
ببببببدا

مدینشن هک تفگ بل ریز یچی و دیدنخ

..... تفگیم رت دنلب مکی درمیم گنملچ یییضووع

وشچم متساوخیم یه دروا رد ومصرح دقنا روعشیب نم ور دوب هدرک دیلیک شمشچ میدوب روسناسا وت هک ینامز یط وت
دشیمن مریگب

: تفگ داتسیا روسناسا یتقو

؟؟ یریگب چم یتسنوتن یدید _

یدرک فارتعا ییاروجی االن تدوخ هک هنیا مهم +

نرظتنم اه هچب : تفگ ودرک هفرس هی و مهِا : تفگ عیرس نوچ درک لح راگنا

بصم ال دیسریمن رایماس نیشام یاپ هب یلو دوب بوخ ندوب هداتسیا شمدوب هدیدن هک هبیرغ نیشام هی یولج اه هچب
ادوووب لگشوخ



ندوب درز دیفس انوا ندوب هدرک تس منامیپ و هل ال

؟؟؟؟؟؟؟؟ دددددررررررررررررررررز

؟؟؟؟؟؟ یییییی ــــــــــــــــــــ با ایب ال صا ؟! هیچ گم : ادن

؟ هشچ گم یبا

؟ هشچ گم درز : ادن

هفخ

:| هشاب : ادن

:|

درک یلپ و گنها درب تسد رایماس نیشام راوس مهام ندش نیشام نوا راوس انوا

؟ دوب نم ساو ینی

آاآآآآباب ههههههن

مدرک تداع مان هب سمشیلع & یناهج یدهم

♪♪♪♪♪♪

میشاب ادج مه زا هگا

هشیم دب یلیخ نم لا ح

وت ینوتیم منود یمن

هشیمه ات ینومب

تابیز ی هدنخ نیمه هب مدرک تداع



ناج یا ناج یا مدرک تداع

تامشچ ندوب مورآ هب مدرک تداع

ناج یا ناج یا مدرک تداع

تابیز هدنخ نیمه هب مدرک تداع

ناج یا ناج یا مدرک تداع

تامشچ ندوب مورآ هب مدرک تداع

ناج یا ناج یا مدرک تداع

  بصم ال هنم متسین یکچیه اب وت زا رت تحار نم مدرک تداع تهب

درک رواب وروت نم لد مک تقاط یرود یتقو متسباو

ین شلا ح هگید وت یب تحارتسا یتح

تسین باالش ور ترس یتقو مباوخب یروجچ

یکشم اسابل همه ومه وت امخا یتسین یتقو بوخ یتسه یتقو

مه رانک میریم هار نم رانک یشیم اپ حبص یتقو



هلا حشوخ رهش نیا ومریم هار هئام ور امشچ همه نوبایخ وت

هراد ورام شلد وت هک هلا بیم شدوخ هب

یمسا هچ هراد منودیمن هک یسح هی مراد وت هب االن

یمسلط ره هب هدش هرا یشاب نم لا م دیاب وت یلو

یتبوشخ سح زا مرپ

یتخس هشیم نوسآ وت اب

مبلق هشیم مورآ وت اب

یتسه ممدمه هبوخ هچ

ادخ هب متنوید منوید

ادج وت زا مشیمن

ادخ هب متنوید منوید یمایند

یمارمه ادج وت زا مشیمن

تابیز ی هدنخ نیمه هب مدرک تداع



ناج یا ناج یا مدرک تداع

تامشچ ندوب مورآ هب مدرک تداع

ناج یا ناج یا مدرک تداع

تیو کیش

تابیز هدنخ نیمه هب مدرک تداع

ناج یا ناج یا مدرک تداع

تامشچ ندوب مورآ هب مدرک تداع

ناج یا ناج یا مدرک تداع

♪♪♪♪♪♪ 

ییییوووووو درکیم ینوخمه گنها اب

دوب یعقاو ، جاودزا نیا شاک

!! تسین حاال

!! یچ هک ال ثم

!! وورپ ی هرتخد واب مینیب وتدوخ نک عمج

خخخخ ها یسرم

... امرادن یراک یلو

.. درکیم یلیو یلیق ملد هت ییازیچی دنوخیم هک نوا

.... ددش ورپ نیا زاب : ادن



سمشیلع و یناهج یدهم هداعلا قوف گنها و درک ولج بقع گنها ات دنچ ، گنها نیا زا دعب

درکیم یراگتساخ تزا مدا ثم دمویم تشاد تسود هگا اباب هن هک مدزیم رشت مدوخ هب یه یلو متفر یلیو یلیق زاب نم و

نیدرکیم جاودزا مدا هچب ثم

گید هگنها

متشاد یریگرد دوخ مدوخ اب ردقچ رضحم ات هک دنامب

دیرپ مخر زا گنر مدرک ساسحا ارچ منودیمن دیزرلیم ماهاپ میدش هدایپ و رضحم هب میدیسر یتقو

؟؟ یبوخ الر یا _ رایماس

: متفگ و مداد تروق یتخس هب ومنهدبا

هرا ... را +

یروخب مریگب یچی مرب اسیاو ... راوید چک هدش تگنر _

میرب مبوخ داوخیمن متفگ و متفرگ وشنیتسا هک تفریم تشاد

هشاب _

ندیسر مه نامیپ و هل ال

دوب شبل ور یلگشوخ یلیخ دنخبل دوب لا حشوخ ردقچ هل ال

❤ منوج تسود ییهلا

رضحم یدورو برد تمس میداتفا هار

خخخ یریپ هبور لا سنایم هرت رونوا مکی ور شوخ یلیخ درم هی لخاد میتفر

هشاب دقاع دروخیم هک دوب هتسشن زیم تشپ

درک نامیپ هب هراشا رایماس دینکیم دقع نوتامودک لوا تفگ ام یارب یتخبشوخ یوزرا و کیلع سالم زا دعب

یناریا رضحم نتفگیم دوبن دوخیب

هک یا هچراپ رایماس و نم دنق هلک یتح .... و لسع و دقع هرفس ، دیفس رداچ ندرکیم لمع یناریا موسر و بادا قبط نوچ
هشاب نیبرود فیک دروخیم هک فیک هی دموا نوشیکی هک ندموا مه اقا و موناخ هی میتشاد هگن ور دوب ندییاس دنق یارب

درک ندییاس هب عورش و تفرگ ور دنق سالم زا دعب مموناخ نوا دوب شتسد

؟! .... دش نوشادیپ اجک زا گید انیا

مشکب وشپل مرپب تساوخیم ملد دش ادیپ چاالش هک دز دنخبل هی منوا هک مدرک هاگن رایماس هب يلا ؤس

مدرک لر تنک ومدوخ بخ یلو

مدزیم نوباص یطیارش چیه د مدوخ لد هب دیابن



هل ال و نامیپ یارب دش هدنوخ دقع ی هبطخ

درکیم قوذ قوذ نوشامشچ وت یلا حشوخ

نیچمه هک نم شیپ هتبلا ، دوب راکشا نیا و تشاد شسود رشیب هجرد دنچ هل ال حاال نتشاد تسود ومه هک رورغم مدا اتود
.... و درکیم کچ وشلیافورپ و درکیم لا بند اتسنیا وت وشجیپ تفگیم شزا قوذ اب

ندرک مه تسد ونوشاه هقلح و ندرک اضما و رتفد دقع زا دعب

هخخهخخخ دوب شور داماد سورع تیباذج یادخ هیبش اتود هک لگشوخ دنبندرگ هی و

مشاب مورحم انیا مامت زا منک کف هک نم

!!! ؟؟ .... هدب هیده ای هرخب هقلح نم هساو دیاب ارچ

دیمهف شتاکرح زا دشیم منوا متفگ کیربت مه نامیپ هب روطنیمه مه هل ال ونم ندیسوب و ندرک لغب ومه رایماس و نامیپ
ناخ رایماس نییامرفب تفگ و رایماس هب درک ور دقاع حاال تفگ کیربت هل ال هب نم زا تیعبت هب مه رایماس هلا حشوخ

.... هاگیاج ور میتسشن

درک ماگن مفرط تشگرب رایماس

... یچ منودیمن منک ادیپ شامشچ وت یزیچی متساوخیم راگنا مدرکیم شاگن رب ورب

.. مدرکیم شوج وتسج متشاد طقف

... مدوب هدرک رس ویلگشوخ دیفس رداچ نم هل ال یاج و نتشاد نومرس باال ویلگشوخ دیفس هچراپ هل ال و نامیپ ام یاج حاال

دقع هرفس هنییا هب داتفا ممشچ

دوب شبل ور یلگشوخ دنخبل هی و درکیم ماگن تشاد رایماس

دیدزد وشامشچ دش مهاگن هجوتم ات

ررررررروووووووووووعشیب

درک عورش دقاع

دنوخ

مگب هلعب هک دوب نم تبون ندنوخ رابود زا دعب حاال

دش مرگ دوب ماپ ور هک مپچ تسد

مدش هریخ شهب

دوب ماتسد یور رایماس هنودرم و یوق تسد

داد شهب یفیفخ راشف

متفگ منم



هلب

دش دنلب رضحم یوت رضاح دادعت تسد یادص و دش عمج نومرس زا هچراپ

دش هتفرگ نوم ولج یرتفد

مدرک هاگن رتفد نتم هب

میحرلا نمحرلا هللا مسب

ینم سیلف یتنس نع بغر نمف یتنس حاکنلا : ملس و یهلآ و هیلع هللا لص هللا لوسر لا ق

تسین نم زا دنکن یوریپ تنس نیا زا هک یسک و تسا نم تنس جاودزا انامه

هزیشود : هجوز ، جاودزا هلا بق یشوخ و تنمی مـ بـه و لا مـتـعـ دنواد خـ فاط ـ لا بـه تیان عـ اب

**** دک         ****        همانسانش هرامش       راگتسر دیعس دنزرف       راگتسر الر یا   مناخ راکرس همرکم هرکاب و همرتحم

  یاقآ بانج : جوز و      ****           نارهت               نکاس     *****            زا هرداص                            ****     یلم  
شنم دار رایماس

  ***       زا هرداص                  ***     یلم دک          ***     همانسانش هرامش   شنم دار دیعس     دنزرف              

هب              **       یسمش یرجه        **     لا  س      **   هام        ***         هلیل رد       نارهت           نکاس      

. دیدرگ یملق                 نیفرط لیماف ناگرزب روضح اب و ریز حرش  

کی و دی مـجـ ـه للا کـالم جـلـد کی و ( هی ـ لع هل ـ لا الم ــ (س ار ـ هز ـه مطا فـ تر ضـ ــ ح ـه یر ـــ مـه

هکس ددع             مامضنا هب نادعمش و هنیئآ ماج کی و زر لگ هخاش کی و تا نـبـ ـه خا ــ ش

یروهمج روشک جیار هجو ناموت       یدازا راهب مامت 2000         لداعم لا یر                 غلبم و یدازآ راهب مامت  طالی

روشک جیار هجو ناموت                 لداعم لا یر               غلبم و هیرهم ناونع هب ناریا یم ال سا  

رب ْامامت رکذلا قوف دراوم .و دیدرگ ررقم و نییعت خبطم جرخ ناونع هب ناریا یم ال سا یروهمج  

                           . دشابیم ( وا تاصخشم و داماد مان رکذ ) یاقآ همذ  

الم سلا و

✍ هجوز ءاضما                                                                  ✍                 جوز ءاضما

✍✍ دوهش ءاضما



شنم دار ینعی تشاد شنم شیلیماف هت هکنیا لا دشیمن رت دتشگ نیزا ماشچ

......!!!!! رررررررراهب مامت هکس 2000 هنیا مود

... هرسپ نیا هلخ

... مرادن کش

... و ندرک ءاضما مه نشاب هل وال نامیپ هک اه دهاش و درک ءاضما تفرگ متسد زا ورتفد ، رتفد هب مدش هریخ دید یتقو

مام ــــــــــ ت

هدش نوا ،حاال هشاب شنت هب رس متساوخیمن يزوری هک یّدغ رسپ رسمه راگتسر دیعس موحرم هرتخد راگتسر الر یا نم حاال
... نم رسمه

... درک مادص    

... رایماس

.. مدوب فک وت زونه

؟؟؟ مممدرک یطلغ هچ نم

؟ هنکن جاودزا دشن قشاع ات دروخ مسق هک یسک الر یا نم

مرس وت کا ــــــــــ خ

شتمس متشگرب

متمس تفرگ ولسع فرظ

ک ندروخن لسع هل ال و نامیپ ههههههع

شنهد تمس مدرب لسع وت متشاذگ ومتسار تسد تشگنا

دوب زاب ششوگ انب ات مششین تفرگ متشگنا زا ییولوچوک زاگ

شششششیییییییا

سکان اآآه هرذگیمن ملسع هت زا متشگنا ور داد نوکت وشنوبز راب هی روعشیب و متفگ یمورا خا

منهد وت تشاذگ و لسع وت تشاذگ وشتسد نوا دعب

شششششششششششششک سسسسسسسسسسفن

ززززا ــــــــــــــــــــــــــــــ گ

مدش لش راکدوخ هک تفرگ موزاب زا ینوگشین شتسد یکیوا اب



یییییییرررررررریییییییییییییییمب یییییییییییییهلا

نم مش هویب

وووووووووووزوووووگ

مه قلح وت ندرک هنود هی یکی ندوب هدروخن لسع هک نامیپ و هل ال ام زا دعب

مپچ تسد هقلح تشگنا وت تشاذگ دیفس لگشوخ هقلح هی

دمویم مدیفس یاتسد هب یلیخ

مفرط تفرگ دوب رت گرزب هک مه هگید هقلح هی

شپچ تسد هقلح تشگنا وت شمتشاذگ منم و

دوب لگشوخ شنودرم ویوق یاتسد وت ردقچ

متمس تفرگ لگشخ دیفس هبعج هی

زان یییلیخ شدوخ تس ریجنز و پالک اب دموا مشوخ اعقاو تشاد ولوچوک یابعکم هک زان یلیخ طال رتشگنا هی مدرک شزاب
دووب

دموا تشوخ _

ررایماس هیلا ع یاو +

... َع هرادن وتلباق _

آآه هراد مرک هرسپ نیا

گگگگید وگب مدا ثم وخ

یرامخ وت هرازیم ومدا

متسد وت تشاذگ ورتشگنا و شتسد وت تفرگ ومتسار تسد تفرگ وربعج

دید حضاو شامشچ وت دشیم ور نیسحت قرب

تشاد هگن اجنومه وشبل و دز ماتشگنا یور یا هسوب باال دروا ومتسد

موناخ نینزب یرت حضاو دنخبل _ ساکع

ومتسد دیسوب اعقاو مدرک کف نم ها

سکع رطاخب وگن



شیییییییا

تبکن

تساو مرازیم هنوخ میتفر رازب ودنبندرگ _ رایماس

.... دش فقوتم هظحل کی یارب مندب یوت نوخ نایرج مدرک ساسحا دروا هک ور هنوخ مسا یاو

دش یلمع ام هساو حاال میدوب هدرک یلمع هل ال و نامیپ هساو هک شیپ هقیقد دنچ لا ور قبط میدشاپ

سوب

چام

کیربت

دقاع اب هک هقیقد دنچ زا دعب

هرامش و ندز فرح مساکع اب تفگ کیربت مه هل ال ونم هب و نوشتفج هب رایماس و نامیپ هب داد ور همان دقع یادنس دقاع و
هگنزب یماس هب دش هداما یتقو دش رارق نداد نفلت

نوریب میدموا رضحم رد زا هل ال ونم

ملللا حشوخ یلیییخ یاو _ هل ال

یرهاوخ یشب تخبشوخ اال شیا +

امگیم هل ال هگیم مهب نامیپ طسو نوا نیایم مه هب یییییلییییخ میرذگن قح زا اسومان یلو ، نوج الر یا نینچمه تنوبرق _
نایم مه هب ردقچ رایماس ور ال یا

هبوخ ، هه +

هنکیمن تلو شاب نئمطم ، الر یا ریگن تخس ردقنا _

اباب نک شلو +

.... ش قشاع دیاش مولعم اجک زا _

هداتسیا رمک هب تسد ممرس تشپ اقیقد مدید سپ وک رایماس منیبب متشگرب دادن همادا شفرح هب گید نامیپ یادصاب

؟ ییاجنیا یک زا +

افرح نیزا ووت نتفرگن تخس هیضق زا _

ادخ ای

متفر انف هب زاب کنیا و

.... هلل انا

میدش راوس و درک زاب و نیشام رد



درک یلپ مدوب شقشاع نم هک ور سمشیلع و یناهج یدهم زا وت هب منویدم گنها ندرک اج هباج گنها یلک زا دعب نیشام وت

مممگنها نیا قشاع یییییاآآآآآو

میدرکیم ینوخ بل نومتفج

رونوا رونیا یهاگ و دوب هدش هتشاد هگن تباس نومرف باالی دوب نم تمس تشپ زا شنوفیا شپچ تسد هب داتفا ممشچ
درکیم

مچب دش لخ

هندوب وت اب تارثا منک کف : ادن

؟؟؟ ههههم ــــــــــ مچ نم گم شششششیو

لخ وت ، هام وت ، لگ وت یچیه : ادن

اه هتیبرتیب هام نادجو

؟؟؟ هههههن ییشاب یچ تدوخ گید : ادن

ضرررررررررم

لته یولج میدیسر

شدب تفگ دید متسد وت ونوا هک رایماس مدروا رد مبیج زا ومقاتا تراک هک روسناسا وت میرب هک میدوب لته یب ال یاکیدزن

؟ اه +

وتراک _

هدب ور تتراک ماوت هل ال ناها _ نامیپ

نداد لیوهت وتراک نشپسر تمسق نتفر رایماس تسد فک متشاذگ هل ال زا تیعبت هب منم نامیپ تسد فک تشاذگ وتراک هل ال

هک مرایب رد نوشراک زا رس هک مدرکیم یلوضوف وتمسق هیقب متشاد و ندروا رد نوشبیج زا ور اه همانسانش اتود نوشتفج
..... شفرط متشگرب هل ال فرح اب

دورو تافیرش ماجنا ی هفیظو و دشاب یم نانامهم هب اه قاتا شورف لوئسم هک تسا لته رد شخب نیرت مهم : نشپسر
. دراد هدهع رب ار ( C.out) جورخ تافیرشت و (C.in)

... مسرتیم الر یا _ هل ال

؟ یچ هساو +

؟ هشیم یچ ینودیم ننکن لوبق نم هداوناخ و نرب شداوناخ رونوا هگا ،حاال نامیپ ونم ینی میدرک جاودزا هکام _

هحجاف +

اقیقد _



ننک لوبق هنکادخ یاو +

وگن هک هشیم یحاضتفا هی اقیقد _

موهوا +

دوب نامیپ ، 2 هرامش لیئارزع نومفرح طسو تخادتا کتفج هک یسک نیا و ندش رهاظ لیئارزع ددع 2

هراد ررض تساو ، ممناخ روخن صرح _ نامیپ

ناآآآآآآآآا ـــــــــــــــــــــــــــــــ ج

مرادن نانیمطا مدوخ یاشوگ هب

هللا مسب

هللا رفغسا

هبوت هبوت

؟ هلا خ رسپ هدروخن یاچ

مممممموناخ دش عیرس هچ

اال آو ؟؟؟ نتزوغلچ رهوش نوا وت لثم همه یدرک کف ؟! ... هیچ اه : ادن

نک تبحص تسرد شششششووو

دایب داب زِب تاج هرس نیشب : ادن

مموناخ هگب مدیاب ندوب هدادن زورب و ندوب مه قشاع انیا بخ اه هگیم سار

... ؟؟ باال میرب نیدیم تیاضر _ رایماس

میرب هرا هرا _ نامیپ

وت میتفر یرفن 4 روسناسا تمس میداتفا هار

دوبن شهب مساوح ال صا تفگیم ییازیچی هل ال

... تش اد  لمع منت ی هراپ منامام ادرف مدوب هدش هریخ فک هب طقف دوبن اجیه هب مساوح

مدید مامشچ یولج و رایماس نارگن ی هرهچ مدروا باال ومرس دروخیم نوکت متروص یولج یتسد

؟؟ ییبوخ الر یا _

مبوخ هرا ؟! .. اه +

نوریب دروا روسناسا زا و مدیشک تفرگ ومتسد

شقاتا تمس دربیم ونم تشاد



يلع  ای !!! ؟ .... ننننا ـــــــــــــــ ج

ونم یربیم یراد اجک رایماس +

هرونوا نم قاتا

شقاتا تمس میتفر هرابود و درک ماگن هتفر باال یاه وربا اب تشگرب

دش زاب یکیت اب رد دز وتراک

وت میتفر

قاتا تمس تفر درک لو ومتسد وت میتفر یتقو

.... تشاد قاتا کی دحاو ره ک ندوب یروج لته نیا یاه دحاو

هرفن کت اه تسه نیجوز هساو ای اه قاتا نیا لصا رد نوچ '''''

ننکیمن لوک نوشدوخ اب ور دنبلد دنزرف نیاربانب و یتسیروت هن اجنیا نایم نوشاه ژه ورپ و راک هساو هک هینامتخاس نوچ و
''''' نرایب

مدوب هداتسیا رد یولج قلعم یروجنیمه

: تفگ و ونم هنیبب ک نم تمس دوب هدش مخ بقع زا هک یروج ... نوریب دروا قاتا زا هفصن ات وشندب

؟ یتسیاب اجنومه یاوخیم _

؟ منک اکیچ بخ +

واال منودیمن _

؟ مدوخ قاتا مرب تسین رارق گم +

مفرط دموا و نم تمس تشگرب و داتسیا فاص

ضرفربا ای

؟! .. الر یا اعقاو یدرک رکف یچ _

؟! .... دروم هچ رد +

..! ام جاودزا _

نوا هک ینامز ات مرازب یچ وشمسا منودیمن ناونع هب ال ثم ای مَّرد مریگن ولوپ هک یدرک جاودزا نماب ال ثم بخ .... بخ +
... لوپ

دوب هدش هرادن دوجو هک یا هرفن 4 باقشب دق شاشچ

منهدور تشاذگ وشتسار تسد

؟ میتسپ مدا نیچمه نم یدرک کف ... یدرک کف یچ نم دروم رد وت ..... دش دب ملا ح هدن همادا هسب هسب +



دوب هتشاد هگن منهد ور تفس وشتسد زونه

دوب هن یانعم هب هک مدرک رو رد مدوخ زا یموهفمان یاه ادص

گید طسو هدروا وممع یاپ ینعی هک درک مهب یهاگن هی

میسوب تسد ناج هتشادن ی همع

.... گید افرح نیزا ومیرکاچ

قاتا وت : تفگ یصاخ مکحت اب و تشادرب وشتسد

هن یاو

مباوخب شاهاب متسنوتیمن قاتا ی وت گید

... ـ بش ات هرهظ هک ال عف هک االن هتبلا

مرس تشپ دموا

مدرک بجعت

؟! هنکب داوخیم راکیچ قلا خلا لج

قاتا تمس داد ملح ومفتک ور تشاذگ وشاتسد تشپ زا

: متفگ نوریب تفریم تشاد یتقو

هرونوا مسابل ک نم +

؟! رو مودک _

مدوخ دحاو !...  .... ناخ جیگ +

هسرب گید هک سان ،اال اها _

شواب +

واآل) ....! آآآفرح نیزا ای دش دلب گنز یادص .. هشاب مگب متساوخ هکنیمه مگب نیتشاد راظتنا دب ؟!ال ... هیچ )

هباوج رظتنم رایماس سیونب ور همادا ورب وت تیزارپ هلا زغ الر: یا

خخخخ ..!! هلح : یناجناخ

تخت ور متسشن

دمک تمس تفر وت دموا هرابود رایماس

و ایعل ، نم هدحاو اما ،،، هنکیم قرف هل ال و ایعل ، نم دحاو اب دحاو نیا هک ساجنیا بلا ج دعب دوب شقاتا وت گرررررزب دمک هی
.... هروجی هل ال



.. متفگیم متشاد حاال ناها

؟؟؟ ممممتفگیم یچ

گررررزب دمک ناها

هب هیتسار .... دشیم زاب پچ هب هیپچ ینعی و دشیم زاب تسار و پچ تمس هب شرد و ییوشک هک شقاتا وت دوب گرزب دمک هی
... تسار

دوب ززاآآرد وشک ات 5 شنییاپ درک زاب ور پچ دمک

هسابل یوشک منزیم سدح هک

... دینک رواب مدرک رکف ییاهنت

ااا اال اااو هلا گنچ قشاق یوشک ال ثم مدیاش ... هشیارا مزاول یوشک هن

تشادرب یکشم راولش ندوب نوزیوا اسابل هک باالش تسب ور وشک و تشادرب ترشیت هی درک زاب ور هیمود وشک

دوب زارد دمک هی مه سابل دمک رانک

دوب بوخ هزادنا و دح یب دووووب رررررشحم دحاو نیا نویسارکد ادینک روصت ترچ یادمک نیزا هن دمک ، دمک مگیم هک انیا

درک شهج مرکف نم زاب

مخم سب

رررروسفرپ مروسفرپ

...!! مزیزع یتسین مروسفیلا :خ ادن

ها یسرم اعقاو

درک شزاب دوب شسابل دمک رانک هک دمک یکی نوا تمس تفر

یلعای ...!!! دوووب یک هگید نییییییییا

هنودرم و کیش یاه شفک هرپ دمک هی

Ofey Ofey

دوب شفک شوت ییات 50/40 لقادح دیاش

... ات جلا ک و ینوتک و شفک زا

دمویم شپیت هب هک تشادرب کیش ینوتک هی

رد تمس تفر و زیم ور تشاذگ وجلا ک گنز یادص اب

قاتا وت تشاذگ و دوب شتسد وت ملیاسو هیقب و مسابل نودمچ تشگرب یتقو



و هل ال و نامیپ اب نوریب میریم راهان نک ضوع وتاسابل : تفگ و تشگرب رد یولج تفر و شتشادرب و شجلا ک تمس تفر
انید ال یم

....!!!! هل ال ... هراد مد مه شمشک هگیم هک تسه یلثملا برض هی +

موووو ــــــــــ ناخ هل :ال تفگ و درک یا هدنخ کت

درک یچیق وشمد دیاب .... هراد مد دایز هگید نیا اسومان یلو _

وت ندیرپ چاالش هک درک یا هقهق

... بببصم ال ها

دیفس وتنام هی منم نوریب تفر

شریز هاتوک پات هی و مدیشوپ ازاب ولج نیزا

دیفس ادومرب راولش

... دوب هداد دای مهب هل ال متسب یبلا ج تلا ح هب گنر مک یتروص یرسور و

متفرگ تخت ور زا ممیشوگ و متشادرب ملا ش گنر مه راد لژ ینرو شفک هی منودمچ یوت زا و مدرک مشیارا

مدرک متسد ور مدیفس تعاس و مفیک وت متشاذگ ویشوگ ، متفرگن فیک نیاربانب متشادن نتفرگ تسد فیک هلصوح دایز

نوریب مدز قاتا زا و

دز شتسار تسد ینایم و هراشا تشگنا اب و باال دروا وشپچ تسد ادص هب دوب هتسشن قاتا رد یور هبور هپاناک یور رایماس
شتعاس ور

رر ـــــ سپ مقلح وت تتس ژ نصا

... تسه هک هینیمه : متفگ ومدیدنخ

نیا هب دنودرگنرب ومزانج ات میرب رت دوز ودب ، ودب ، دز گنز ردقنا وشدوخ دشک نامیپ : تفگ و دش دنلب ودرک ماگن پچ پچ
قاتا

... اما یروجچ منودیمن ... یناهگان .... راکدوخ

هنکیم طلغ مگن ات متفرگ ومدوخ یولج و مهوت تفر مامخا

... ـــ تفر دش لخ تلا حاب و لگسوخ ی هدنب ایادخ

ندوب هداتسیا روسناسا رد ولج نامیپ و هل ال نوریب میدز رد زا

میرظتنم اجنیا ررخ هعوت رطاخب سقیقد 20: تفگ و مرس وت دز مکحم زوغلچ هنک ملغب داوخیم مدرک کف متمس دییود هل ال

؟؟ ناجک ایعل و الد یم سپ ، هتفیظو : متفگ و شفتک هب مدز ومدرک تشم ومتسد منم



:سالم نامیپ

نوشنیشام وت نییاپ نتفر : داد همادا و مداد وشباوج

ههع +

.. نیتویگ وت تشازن ونوملک الد یم ات حاال میرب هلعب _ رایماس

بوچراچ کی زا هاگتسد نیا . تفر یم راک هب   رس   عطق قیرطزا   مادعا   تازاجم یارجا یارب هک تسا یهاگتسد مان : نیتویگ
طوقس و ندش اهر زا سپ و دوش یم هدرب  باال بانط   کی هلیسو هب هغیت . تسا هدش لیکشت قلعم هغیت کی و دنلب یدومع

.  دنک یم ادج نت زا ار رس ، ندرگ   یور

میرب : نامیپ

وت میتفر و دز و روسناسا همکد

رایماس یور هبور مه نم و هل ال یور هبور نامیپ ینعی میدوب نامیپ ورایماس یور هبور هل ال و نم روسناسا یوت

رایماس هب داتفا ممشچ

؟ .... ههههشچ نیا متشه ماما ای

شتتفرگ زاگ گس

هن هن

هتفرگ شزاگ زارگ هتشذگ گس زا راک

دینکن کش

هریگن ومچاپ تقوی هک متفر نم همهزا رت دوز داتسیا روسناسا اک نیمه

.... مشن یراه لوپما هب دنم زاین نم دش ثعاب هریجنز نیا هک نامیپ شدعب و هل ال نم زا دعب

هگید دینیشب نیشام هی وت همه ، بخ دایم شدوخ نیشام اب یکره ، نیتسه یلوکسا هچ امش +

دایب شدوخ نیشاماب یکره هرتهب سپ ، دایم هفاضا یکس امود ال وا یتدوخ لوکسوا _ هل ال

یگیم سار هوا +

اه هدش رگشاخرپ هچ هل ال نیا

مدش فقوتم رایماس یادص اب هک منیبب وشدوخ و ایعل هک الد یم نیشام تمس متفریم متشاد

؟؟؟ ااااجک _

مایب نوشمنیبب مریم مراد +

نیبب اجنومه _

ههههدش یروجنیا ارچ نیا



.. هخا +

منیبب ایب ههخا یییی بـ هههخا _

افطل نک شلو ناج زارگ ادخ ای

مدش راوس و مدرک زاب ونیشام رد متخادنا باال یا هنوش

دش راوس و دموا منوا هقیقد 1 ابیرقت زا دعب

دوب هدش هریخ ولج هب ودوب هتسشن تباث نوا یلو داتفا هار اه هچب

مدرک شهاگن

نوریب یتخادنا وتاجمه وندیشوپ سابل زرط هچ نیا اآآه مگب یج وت هب نم هخا : تفگ و متمس تشگرب وهی

نننننا ــــــــــــــــــــ ج

مرررررسررررررب کاخ

رووعشیب دوب هاتوک وپات نوچ

نتسین زیه وت لثم هک همه : متفگ ومدرواین تقاط منم

و دوب غاد متروص پچ فرط دوب هرجنپ فرط هب حاال دوب رایماس فرط هب مفرح نیا لبق ات هک متروص مدموا مدوخب ات
سیخ متروص

مدرک هیرگ یک

مدوب هدش کزان لد ردقچ نم

.. الر یا هدش تچ وت

مدرکیم هیرگ و دوب هرجنپ فرط و متسار فرط مور ،کال شفرط مدنودرگنرب ومور هگید نم داتفا هار

هنزب ونم تشادن یقح نوا

... تشادن یقح

ایپ تشاد هگن کیش ناروتسر هی یولج

دش هد

مدرک کاپ دوب کشا زا سیخ هک ومتروص

مدش هدایپ منم و



هکنیا هساو منم مسرب شهب هک درک مک وشتعرس یدورو رد یاکیدزن شرس تشپ منم دوب نم زا رت ولج مدق هسود نوا و
مدش مدق مه شاهاب هشن عیاض

دوب هتسشن هرفن 6 زیم هسور مدید وراه هچب وت میتفر یتقو

متسشن دوب طسو هک ایعل رانک منم نتسشن نوشمارگ یاهرسمه یور هبور ایعل و هل ال

زا ملا حشوخ : تفگ مشوگ رد و دیسوب ومنوگ و روطنیمه مهایعل اب و مداد تسد الد یم اب ، خخخ ممارگان رسمه یور هبور و
....!!! هیبوخ رسپ رایماس تفگیم مهد ال یم بشید الد، یم مه نم مه تباختنا نیا

: متفگ ومدرک شهاگن

.......!!!! یییییییییل ــــــــــ یخ +

اتتسوپ ور یدرک یلا خ ور هنوگ رژ رتخد : تفگ و دش هریخ منوگ وت

هه دوب هنوگ رژ شاک +

؟؟ یدرک هیرگ وت الر یا ... الر یا _

؟ سعیاض یلیخ هرا ینی .. هن ... اه +

؟؟ ههههن ای هدشیچ یگیم ... هدش زمرق تامشچ ،،، ال ماک _

؟ هدش یچ دیسرپ رس اب تسه میزیچی دیمهف نیمه هساو تخانشیم ونم یسکره زا رتشیب الد یم

مداد نوکت یچیه تم عال هب رس منم

مگیم تب ادعب +حاال

نزب با وتتروص ورب ، یکوا _

هشاب +

مداتسیا مدشاپ

اجک _ رایماس

؟ یایم +

؟؟ اجک مگیم _

منزب با ومتروص مریم +

ورب -

متفریم مه ورن یتفگیم +

نتسین ام ثحب دهاش ال صا ال ثم هک نداد نوشن ندز فرح لوغشم ونوشدوخ اه هچب

ااااا ال صا



ییوشتسد تمس مداتفا هار

داد تسد مهب یصاخ یکنخ سح دش سیخ متسد و با ریز مدرب ومتسد

.. بوخ سح هی

دوب باال مندب یامد کال هکلب متروص یامد اهنت هن مدروخ هک یا هدیشک نوا دعب مرکیم ساسحا

.....!!!! منامام یتح هیقب اهنت هن دوب هدزن یلیس مهب یچیه مرمع وت

.... ی هرسپ نیا حاال

متروص فرط ود متشاذگ ومسیخ و کنخ یاتسد

دوبن یلکشم سپ مدوب هدزن هنوگ رژ و مرک

متسش ومتسد دموا اج ملا خ مدرک ساسحا یتقو

وت دموا هرسپ هی و دش زاب رد

هنودرم wc وت مدموا یهابتشا هنکن مدرک کش مدوخ هب هظحل هی

طوبرم ، هنانز ) womanish دوب هدش هتشون مه رد یلخاد تمسق هخا مدموا تسرد ال ماک نم هن مدرک هاگن یدورو رد هب
( نانز ای نز هب

... ینعی ... ـ سپ

و رد یاکدزن و رد تمس متشگرب و یلا غشا وت متخادنا مدرک کشخ وماتسد و مدیشک لا متسد اتود عیرس مدیسرت هظحل هی
تفرگ وموزاب هک متشذگیم متشاد هرسپ رانک زا

نک م ـــــ لو : متفگ یسیلگنا هب

: تفگ یسراف ، بجعت لا مک رد

؟ ییناریا _

ننننک ملللو هچ وت هب : متفگ شباوج رد یسراف منم

... نکن مر هچب _

دمویم رد مکشا تشاد گید

دش لا حشوخ راگنا دید مامشچ وت هک وکشا قرب

منیبیم ور ایناریا و وت لا ثما و وت فعض دایم مشوخ ااه : تفگ نوچ

( هدنمرش لگ یانطو مه )

نک ملو یا هدقع ی هنووید +



: رایماس

منک راکیچ ایادخ .... هیوشتسد وت هعبر کی اقیقد

هقیقد 20 دش عبر کی

؟ هدرکن رید الر یا یماس الد_ یم

...!!! منارگن منم ارچ --

شلا بند ورب _

ییوشتسد تمس مداتفا هار و مدش دنلب ماج زا عیرس نوچ ممیمصت ور دروخ یدییات رهم راگنا الد یم فرح نیا اب

mannish

Womanish

متشادن رواب مدیدیم هک ویزیچ مدرک زاب در هنانز رد

.. مدرم

... مدرک غاد

... مدش یبصع

... مدرک گنه

... دز مکشخ

درکیم کیدزن الر یا تروص هب وشفیثک تروص تشاد مه هرسپ و هرسپ تسد ریز دزیم اپ و تید تشاد الر یا

... متشازیم دیابن

شمدز تشک دح هب متفرگ ور هرسپ هقی تشپ زا

الر: یا

دشیم رت کیدزن مهب تشاد یروطنیمه هکیترم

منک هبرجت یروجنیا ور ما هسوب نیلوا متشادن تسود هن

هرادن تسود یکچیه ینعی

دش زاب رد

... دش متاجن هتشرف



... دوب رایماس نوا هرا .... داتسرف مساو یجان هی و دینش ومادص ادخ

هیناث دنچ نوچ دایب رد یگدز کش زا مشب ثعاب ات منزب فرح متسنوتیمن ... دش رتشیب میرگ تدش شمدید یتقو
.. دموا شدوخ هب عیرس راگنا و درک مهاگن یروطنیمه

دش رتشیب ورتشیب هلصاف نیا و دیسر ام هب رایماس هکنیا ات تشاد هلصاف مابل اب رتم یلیم کی هرسپ یابل دیاش

.. شدزیم تشاد رایماس

دزیم دب یلیخ

... هدب شدوخ تسد راک هگید هک دوب االن

... هسب نم گرم هسب رایماس : متفگ ومدرک زاب نوبز دوب یندنک نوج ره هب هرخ باال

... تشاذگ رارف هب اپ و دش دنلب روز هب هرسپ متمس هب دموا و دش لش شاتسد ، درک شلو

درک هاگن هرسپ نتفر هب

مدشن شهجوتم هک تفگ بل ریر یزیچ و

مدوب هداد هیکت ییوشور هب هک نم تمس تشگرب

؟ یبوخ ... وخ : دیزرلیم شادص

تشاد ونوا یادص شزرل رارب دنچ نم یادص

: متفگ و متفرگ سفن هی

مبوخ +

.... شوپن یتنعل ...... الر یا ،،، شوپن سابل یروجنیا الر یا _

متروص ور متشاذگ ومتسد مدزیم سفن سفن مریگب وشولج متسنوتن و دیکرت یتنعل ضغب هرابود و .... هشاب هشاب .. اب +

متفر ورف مرگ شوغآ هی وت هیناث دنچ زا دعب

درک مک مقه قه زا هک یشوغا

دوب مندب هب شمارا درد یب قیرزت یشوغآ

مدرک شمارا ساسحا و مدش خسم شوب زا هک یشوغآ

مدوب هدرکن شادیپ اجیه حاال ات هک یشمارا

.. ربارب 2

،،،،،، یضایر هلداعم لثم داد شنوشن ددع اب هشیمن همک مه 5 هراد شردپ وردام لغب وت مدا هک هیشمارا ربارب 5 همک ربارب 2 هن
،،،،، یفیک ، یمک

درک شنایب ددعاب هشیمن



هربیم اجک شدوخاب ونم هراد متسنودیمن هریم هار هراد مدرک ساسحا

متشاد نانیمطا شهب

مدوب هدروا تسدب شوغا نیا زا هک ینانیمطا

....! نم هساو هیینارگن چیه نودب شمارا نیا سپ ، میدوبن مرحمان

شمارا نما ی هنوخ نوا زا و درک دازا مرس هرود زا وشتسد هک مدروخ نوکت مکی دازا یاوه وت میدموا هکنیا ساسحا اب
نوریب مدموا

؟ .. تساجک اجنیا +

ناروتسر ی هطوحم تشپ _

مدیشک یقیمع سفن

... ندوب گنر شوخ و تسد کی ، زبس یعونصم یاه نمچ لثم هک ییانمچ .... دوب یلدنص وزیم مه تشپ نیا

ابیز روطنیمه و

.... منیشب هک درک هراشا . تسشن یلدنص یور

متسشن و بقع مدیشک ویلدنص ولج متفر

مدرکیم هاگن وفارطا متشاد

ونم هنک ور ریز تساوخیم راگنا هک ویهاگن نوا مدرکیم شسح یلو

... دوبن یدب هسح

... دوب یزیه و سوه هنوگ ره زا یلا خ شهاگن

...! مدرک هابتشا نم هرا

...! دوبن زیه ال صا رایماس

...! درکیمن هاگن یرتخد چیه هب هک ینوا

... دنودرگیم رب و همشچ بل دربیم هنشت ورارتخد هک دوب شصاخ و هنودرم رورغ وییابیز طقف

.... تشادنرب وشهاگن یلو دروخ نوکت مکی مدرک ریگ لفاق وشهاگن و شتمس متشگرب

متفگ دوب هدموا مدای هک یزیچ زا یگدنومرد اب

رایماس +

هلب .. _ج

شششش ـــــــــــــــ یا ههههگید ووووگب تفووووک هخا ... ج تفگ نیا زاب



..! هراد لمع ادرف منامام ...! منامام رایماس +

... تفرگ ینارگن گنر شهاگن

؟ .. یچ ینعی

... هشب نارگن دیاب ارچ

....! هشب تحاران نم نامام رطاخب داوخب هرادن یلدلد

دوب بجعت یاج مکی

شاب نئمطم ... هشیمن یچیه هک هللا شیا _

.... هللا شیا +

... داتسیا دشاپ

؟ .. رایماس اجک +

.. مزیزع مایم _االن

ییآآو مدرک ـ توکس

مزیزع تفگ لا حاب هچ

مدش لخ نم زاب

اااد ــــــــــ خ

متفرگ یفلس و ممشچ متشاذگ ومکنیع نم دایب نوا ات وت تفر

هخا دوب هدش هقیقد 10 گید مرس هب دوب هدز هراکیب

هیچ نصا

هشاب نتفرگ سکع قشاع دیاب رتخد هگیم هک هناگرزب نخس

؟ .. اجنیمه ای اذغ هساو وت میریم : تفگ و دموا مرایماس متفرگ هک ومسکع

نشیم نارگن اه هچب وت میرب +

میروخب اوه میدموا متفگ شابن انوا نارگن _

منودیمن ـ سپ اها +

میروخب اجنیمه _

شواب +

؟ .. یروخیم یچ اذغ _



.. منودیمن +

مدیم شرافس وراجنیا بوخ یاهاذغ زا یکی نم سپ _

یییکووا +

تفر

دموا هقیقد دنچ زا دعب

مداد شرافس ناکیلتاپ ی لملد و بابک : تفگ ستشیم تشاد یلا حرد

یکووا +

( دشابیم هیکرت یایلا تنا بوبحم یاهاذغ زا : بابک و ناکیلتاپ ی هملد )

یدرگ اتسنیا متفر مدروارد ومیشوگ مراکیب مدید منم دروا رد وشیشوگ

متشون txte هی شریز و اتسنیا متشاذگ و مدرک دیفس تقد اب وشرود ومدوب هتفرگ هک سکع

مرفنتم نرازیم تنماک تاتسپ ریز هک ییارتخد مامت زا

یرازیم بلق نوشساو هک مرفنتم ماوت زا

(: یراد مسود منکیم کف هک مرفنتم ممدوخ زا

مدرک گت ومدوخ مدوخ یور

... تقو هی یمهفن هب هنزن وشدوخ هک مدرک گت ورایماس نییاپ تسار تمس سکع ی هشوگ

دوب هتشاذگ بلق هک مدوب هدید رتخد ات هسود هساو

متشاذگ وتسکت نیا هک دش نیا هگید

تنماک نیلوا

مدرک زاب

بلق رکیتسا اتوداب Hasood_joonm#

متفر او یاو

دوب رایماس

دوب مبل ور یدنخبل نیمه هساو دوب هتفرگ مدنخ مدرک شاگن

هنکیم ماگن هراد دنخبل اب منوا مدید



مرسرب کاخ یا مدش نوومیشپ

هراد مسود هک منکیم کف نیا هب نم هنکیم کف االن

گید منکیم رکف ... بخ یلو

منک شکاپ مدرب تسد

... دوب هدنوخ هگید بخ یلو

.... مدرک یراک بارخ تلا ح دب منم .... یتنعل هطعق با

طسو دوب هدموا مکش ثحب نوچ یلا یخ یب لا ناک ور مدز گید

دروا وراذغ نوسراگ

ندروخ هب میدرک عورش

اآنیراین طسو ور ههههل ــــــــــ مح 3/2/1 ثحب متشادن ی همع نوج

دوب دییییی ــــــــــ عب نم زا ال صا ندروخ اذغ مدرک عورش تناتم و راقواب نیچمه

... ندروخ اذغ یروجنیا عب هچ وروت تفگیم عمج وت دنلب دوب رو وربا هیسن هگا االن

خخخخ درک عمج وراباقشب لیسف دموا نوسراگ اذغ ندروخ زا دعب

؟؟ اه هچب شیپ میرب : متفگ تفر زیه هنوسراگ هکنیا هدعب

ڪ نتفر انوا _

متفگ بجعت اب

؟؟ ننن ـــــ تفر +

... مهب هگب هک تشگیم ملا بند الد یم ، نتفریم نتشاد دوب هدش مومت نوشاذغ مدب شرافس متفر نم هرا _

اها +

هگید میرب بخ _

میرب +

درک باسح وراهاذغ تفر رد تمس میداتفا هار و مداتسیا مدشاپ

نوریب میتفر مهاب و شتمس متفر و مفرط متشگرب مدعب

میدش نیشام راوس

مدش هدایپ نیشام زا قوذ اب دوب لگشوخ یلیخ زبسرس یاجی میتفر یلو هنوخ میرب متشاد راظتنا

دوب نوماپ ریز ایرد باال زا



... زیگنا تفگش و هداعلا قوف تعیبط هی

.... تسشن نم رانک و دش هدایپ نیشام زا مه رایماس

... هتفرگ سکع هک دوب نیا رگناشن هک کیچ یادصاب یلو مدوب هریخ قفا هب هک نم

مدرک شهاگن متشگرب

؟؟ یتفرگ سکع یچ زا رایماس +

.. تعیبط یچیه _

تعیبط راد تسود هب هب +

گید مینیا ام _

؟ .. دش بوخ +حاال

يلآآآآآع یلیخ موهوا _

... منیبب +

مدیم نوشن تب ادعب _

هگید هدب نوشن االن ندعب ارچ +

ًادْعب ! متفگ _

هدرک وشدوخ هراک هزارگ اباب بخ +

؟ .. یچ _

یییچیه +

اتسنیا متشاذگ وشیکی متفرگ سکع ات 4/3 و مدروا رد ومیشوگ دعب مدش هریخ قفا هب هگید مکی

مدرکن رواب میدیم هک ویزیچ

رایماس فرط متشگرب

دوبن

درکیم ماگن تشاد زاب شین اب دوب هداتسیا رت رونوا یمک

تتتتتتتتتتمممممممشششششکیییییییم رایماس : مدز داد

شتمس مدییود

ودب یک ودن حاال

هب هک مرس تشپ متشرب دوبن باال مدروا هک ومرس مریگب سفن هک ماهوناز ور متشاذگ وماتسد مدش مخ دش سیورس منهد



... تفگ ودرک ملغب و دش هقلح مرود شاتسد هک نوریب مایب مدموا ... تفس یاج هی وت متفر برض

... ریگن لد هب هگید دوب ینوطیش هی

هچ نوا هخا : متفگ یصاخ شمارا اب یلو نانز سفن سفن ... مور دوب هتشاذگ یدایز ریثات مهب هدش قیرزت شمارا هک منم
... هنووید دوب یسکع

ااااه دوب تعیبط هک : متفگ صرح اب و شوزاب هب مدز تشم اب نوریب مدموا برض هب و مدش یشحو هرابود

تفرگ مدرد یاو یاو : تفگ یا هرخسم تلا حاب و دوب زاب ششین منوا

⇦@ دددااارد ـــــ ترگیج : ناگرزب نخس

comedian_md

؟؟؟؟؟؟؟ ییییییییی ـــــ نکیم هر ــــــــــ خسم و ـــــ نم : مدز داد

مدییودیم نم ، دییودیم نوا

... دوب هدش سیورس منهد

درگاش تمس منم و دش راوس هدننار تمس و نیشام تمس دیوود هکنیا ات

.... تفر مدای یچمه راگنا گنها ندش یلپ اب هک هرجنپ تمس مدنودرگرب رهق تلا ح هب ومرس

خخخخخ دار رایماس یابیز یادص و ینوخبل اب ناوشا زا منوج مبلق

***

وتاتسد نوا مراد هبوخ هچ ن

وت اب نم منک یگدنز هبوخ هچ

مشیپ یتسه یتقو هبوخ هچ نیبب

مشیم هنووید منم ویدنخیم یتقو

ایند وت کت نومقشع هرآ

ایور وت میرب هگید مهاب ایب

قشع زا مینوخب مراب نیا ماوخیم

شزرا هرادن یگدنز نیا هخآ

هنزیم وت هساو منوج مبلق

همک مزاب یلو بش ره زور ره



هملا ع هی هرآ مراد تسود

همه ننوودب ات منوخیم دقنیا

هنزیم وت هساو منوج ومبلق

همک مزاب یلو بش ره زور ره

هملا ع هی هرآ مراد تسود

همک مزاب نومقشع زا مگب یچره هگید

وتاتسد نوا مراد هبوخ هچ نیبب

وت اب نم منک یگدنز هبوخ هچ

مشیپ یتسه یتقو هبوخ هچ نیبب

مشیم هنووید منم ویدنخیم یتقو

هنیرتهب نیا هنیمه

هنیمز ونومسآ وت هک یسح نیرتهب

تشهب شدرک وت اب ور یگدنز هشیم

تشون اربا یور وروت مسا هشیم

هنزیم وت هساو منوج مبلق

همک مزاب یلو بش ره زور ره

هملا ع هی هرآ مراد تسود

همه ننودب ات منوخیم دقنیا

هنزیم وت هساو منوج ومبلق هک

همک مزاب یلو بش ره زور ره

هملا ع هی هرآ مراد تسود

همک مزاب نومقشع زا مگب یچره هگید

و منومب نم وت اب ماوخیم

و منوخب نم وت زا طقف



نم اب دبا ات یشاب ماوخیم

نم ات تلصاف هش مک ماوخیم

همورآ تیگدنز هبوخ ایند نیبب

هنوودب تسه ایند وت هک یک ره ماوخیم

همورآ تیگدنز هبوخ ایند نیبب

هنوودب تسه ایند وت هک یک ره ماوخیم

هنزیم وت هساو منوج مبلق

همک مزاب یلو بش ره زور ره

هملا ع هی هرآ مراد تسود

همه ننودب ات . منوخیم دقنیا

هنزیم وت هساو منوج ومبلق هک

همک مزاب یلو بش ره زور ره

هملا ع هی هرآ مراد تسود

همک مزاب نومقشع زا مگب یچره هگید

***

درک عطق وگنها کال مدعب

هیجُم مچب

امیداتفا یسک هچ ریگ اآد ــــــــــ خ یا

واآل

تشاد هگن لته یولج

.... لخاد مینفر

ومرولیس نلکدا و مدیشوپ هکراولش تس ترشیت هی و دوب موناز ریز ات دوبن هاتوک یلیخ هک کراولش هی مدرک ضوع وماسابل
مدز ولوجوک هی

..! هشاب وبشوخ دیاب هشیمه نز هی پ.ن:



خخخ

نوریب مدموا قاتا زا

دوب هدرب شباوخ لبم یور شاسابل نومهاب یهلا یشزان یخا

شور متخادنا ومتشادرب کزان وتپ هی و قاتا وت متشگرب

متسشن طسو زیم ور شراتک

مدش هریخ شهب و

!! ؟؟ ... هلگشوخ دقنا ارچ نیا ایادخ

مدز رانک ور شتروص ور دوب هدموا هک شاهوم

مریگب زاگ وشاپل تساوخیم ملد

یییآو

منک لر تنک ومدوخ منوتیمن نتسین مدا منودیم نوچ مدشاپ

.

.

.

.

ما هتشرف هدنب هلعب

؟؟ منک نیهوت مدوخب ماوخیم نیدرک کف هیچ

... نینکن ارکف نیزا هگید

ها یسرم

قاتا وت متفر

زانیا هب مدز گنز متشادرب ومیشوگ و متسشن تخت ور

دیچیپ مشوگ وت زانیا هیرگ یادص

؟؟؟ هههدشششیچ ززآآنیا ووولا +

هرایب موود ادرف ات نک اعد ، لمع هساو دایم ادرف شرتکد ...!!! هدب یلیخ شلا ح نامام _

وووگگن یتنعل وووووگن .... هههههشیم بوخ منامام ، ههههشییییم بببببوخ ، وووووگن ، دنبب دنبب وتنهد +

.... ووگن ووووگن متفگ یراز یادص اب متفگ ومدز قه قه



وت دموا رایماس و دش زاب برض هب رد

؟ ... هد ـــــ شیچ ،، ررر ال یا _

.... خبب الر یا _ زانیا

.. مدرک عطق

... منک رکف یزیچ نیچمه هب متساوخیمن یتح ... متشادن تقاط

.. مشیم هنووید یاو ... هشابن نامام هک یزور هب

... متفر ورف مرگ شوغا هی یوت

... یگنتلد

... باذع

... لا یخ ورکف

... یفنم یارکف

... زانیا فرح

... شهب رکف

... زور نوا هب رکف

... شمنیبن ماوخیم ہک یزور

دوب هدش ثعاب همه و همه

... ضغب

... کشا

... قه قه

... دایب مغارس هب

... مدرکیم سح شوت و شمارا هک یشوغا وت ... مدرک یلا خ ومدوخ

... چ ـــــ یه هگید و ... دش هایس ... دش هتسخ مامشچ ... دش مومت مقه قه ... دیشک هت ماکشا

دوب هدیباوخن مرانک رایماس بشید دوب مولعم ... دوب هدش حبص و مدوب وتپ یوت ندرگ ات ، تخت یور مدرک زاب ومامشچ یتقو
... متشاد نانیمطا شهب دوب ممرانک هگا هتبلا ... دوب هدروخن تسد و فاص تشلا ب نوچ

تسناوید یادن نیا راک شمه ... ممشچ ولج دموا ممع

... ما یپ ود و لا ک سیم هی ... متشادرب ومیشوگ



هراد لمع 12 تعاس نامام یرهاوخ :سالم زانیا

... دوب 11 مدرک هاگن تعاس هب

ادخ یاو

... نییاپ مدموا تخت زا

ییخا ... دوب باوخ هپاناک ور رایماس ... نوریب مدموا قاتا زا

... مدرک رتم ور هنوخ ضرع و لوط

... هرابود

... هرابود

... هرابود و

..! رتخد اجی نیشب ؟! ... یدشن هتسخ _

... هراد لمع 12 منامام هعبر 11و اگن وتعاس رایماس +

؟ ... اه ینک ناتسرامیب یهار یرادن دصق هک وتدوخ ، مزیزع منودیم _

.. هن +

... هشیمن تسرد یزیچ وت نتفر هاراب .... نیشب ایب سپ بخ _

: متفگ و مداد تروق ومنهد با سرتسا اب

موهوا +

... دنت یلیخ .. دزیم دنت دنت مبلق

مدادیم نوگت دنت دنت وماپ

... دروخ گنز میشوگ 11:30 تعاس

متشادرب ویشوگ سرتسا اب

... زانیا

... مدن ای مدب باوج مدوب لدود

... مداد باوج

هلب +

الر یا _

موه +



هگب تهب یزیچ هی شلمع لبق داوخیم نامام الر یا _

؟ یچ +

.. وگن یزیچ .. شندز فرخ لوط رد طقف ، هگب شدوخ داوخیم _

هشاب : متفگ سرتسا اب

... ردام وگن یچیه مفرح طسو ... هشیم تخس مساو شنتفگ نوچ ... وگن یچیه هدن باوج ... مرتخد ناج الر یا _سالم

... یشب نیبدب مهب تبسن متساوخیمن ... مدوب روبجم ینی ... مدرک ناهنپ تزا اه لا س هک یزیچ ... مگب تهب ویزیچ ماوخیم
هدوبن تحار شساو ... هگن یزیچ تهب هک ... مداد مسق مدوخ گرم هب ... مداد مسق مه و زانیا ... رورغم و زابجل ویدوب نووج

... تسدنز تردپ .. تردپ الر یا .. یلو .. یلو ... منودیم

؟ .. یچ

منئمطم هراد لکشم مآآشووووگ ههههررررا مدینشن تسرد

.. منک یراک متسنوتیمن مدوب هدش هریخ مور هبور هب

... داتفا متسد زا یشوگ و ندرک سیخ ومتروص اورپ یب ماکشا

دوب هدرک مورحم ردپ مسا هب یتمعن نتشاد زا ونم مردام ودوب هدنز مردپ

... هریگب شمارا شردم لغب وت هشوزرا یرتخد ره یارب هک یسک

... هدش هدیچیپ ردقنا ارچ میگدنز ایادخ

... ایادخ

.. ممهفیمن

... ممهفیمن وتاه هدنب ایادخ

.. ممهفیمن وتاتمکح

... و متمس دییود رایماس مدید هظحل هی طقف

... هخرچیم مرس هرود هراد ایند مدرک ساسحا

نییاپ مدش ترپ هاگترپ کی زا هکنیا ساسحا اب و دیخرچ

.... دش ها ــــــــــ یس اج همه

.

.

.



... هریخ نم هب و دوب هتسشن تخت ور مرانک رایماس و مدوب تخت یور مدرک زاب ومامشچ یتقو

مدش لا حشوخ یلیخ ... مدید باوخ مدرک رکف هظحل هی

دروخ متاروصت هب زمرق در رهم دز رایماس هک یفرح اب یلو

؟ .. یبوخ الر یا ؟ .. یبوخ _ رایماس

هتشاد قح متنامام نک رواب نم زیزع _ رایماس

... یراد الع طا اجک زا وت +

مساو ویچمهومنوا و مدز فرح تنامام اب مشدعب اجنیا مدروا وروت و مداد باوح متشادرب داتفا تتسد زا تیشوگ یتقو _
... یچیه ... ینی ما ... هنکمم شدوخ نوچ مدب حیضوت تساو هک داد حیضوت

؟ .... دشیچ شلمع +

.... هشیم بوخ شابن ناراگن یلو هدموین شوهب ال عف _

؟؟ .. تفگ یچ نوا زا ؟ یچ نوا .. مِا .... ماباب +

تنامام یلو .. هریگب وروت درک یعس یلیخ تردپ ... ندش ادج مه زا انوا دوب تهام 4 وت یتقو هدوب داتعم تردپ هک شتفگ _
مهاب هرابود هنک شهاوخ هک هنوخ رد دموا یتح تردپ هک تفگیم ... تسب ور هدنورپ تنامام عفن هب مه هاگداد و شهب دادن

..... هدرکن لوبق تنامام یلو ... ننک یگدنز

... شیشخبب هک مگب ... مگب تهب ات تساوخ مزا

متروص ور متشاذگ وماتسد دادیم error تشاد مزغم

دوب سیخ متروص

؟! ... مدشن ماکشا هجوتم مدوخ یروطچ

....! تسیاسمه رتخد تسد نوشکسورع هک دوب نیا طقف امدا الت کشم شاک

... شمدیدن مراب هی یتح نم و تسدنز هک ییاباب هب ای هدموین شوهب زونه هک منامام هب ... منک رکف لکشم مودک هب منودیمن

... هتفگن مهب و هتسنودیم هک منک مهتم وزانیا ای

... ایادخ

.... نک زاب ولج ویهار هی تدوخ

دوب مولج شتسد با ناویل هی اب رایماس متشادرب ومتسد

متمس تفرگ وناویل

... زیم ور شمتشاذگ و مدروخ شزا مکی متشادرب

... مدز گنز زانیا هب و متشادرب ومیشوگ

: تفگ هیرگ اب



... رر ال یا ولا _

مدرک توکس

.. یرهاوخ مفساتم ... یدرکیم وراک نیمه یدوب نم یاج هگا ماوت ... مفساتم یرهاوخ الر یا _

؟؟ .. هروطچ نامام +

هدموا شوهب هزات _

... شاب شبظاوم +

... مدرک عطق و

... متشاد ور نتشاد ردپ قح منم هک ندیمهفیم دیاب

... قاتا زا نوریب دوب هتفر رایماس

.... مومح وت متفر متفرگ وماسابل

... شریز متفر ومدرک زاب ودرس با

... یزیچره زا یلا خ ... هشب یلا خ منهذ هکنیا هب متشاد زابن

... مدش هتسخ

... مدرک خی

... داتفا راک هب هرابود ودرک Stop مزغم

باال هرب مبلق شپت دش ثعاب هک مدرک زاب ومرگ با وهی

... متفرگ شود عیرس

... تسین هلوح مدید نوریب مایب مدموا

دوب رد مد یدیفس ی هلوح مدرک زاب ورد ... سناش نگیم نیا هب

:| میدرواین هلوح نومدوخ اب گید میدموا هک اجنیا

... سیورس ندمویم حبص زور ره

... ندرکیم ضیوعت ور ... و تخت هف مال و هلوح

مومح وت مرایب مدوخاب هک متشادن هلوح ال عف اجنیا منم نیمه ساو

(: هلعب سناش نگیم نیا هب ... ک میتفگیم میتشاد ناها

... دوب تخت ور ماسابل هخا مدیچیپ مرود ور هلوح

... نوریب متفر



:| ب.ا.س.ن ریز ات س.ی.ن.ه رود زا اقیقد ینی دوب هاتوک دح زل شیب مکی هلوح

... دوب مرود یروطنینه ممسیخ یاهوم

... نوریب مدموا

.... هنیبند ـــــ ب زور نوتمشچ

.. دوب قاتا وت رایماس

مهب یروطنیمه دز شکشخ نم ندید اب

.... دوب هدش هریخ

دز قاتا زا رون تعرس هب ودرک یتکرح هی نم تکرح اب منوا و منت باال ور متشاذگ ومتسد مدموا مدوخ هب عیرس نم
... نوریب

... نوریب هتفر کال هک دوب نیا رگناشن یجدرخ رد یادص ما هقیقد دنچ زا دعب

.. مدیشوپ وماسابل منم

دموین هنوخ 3 تعاس ات بش نوا

... درب مباوخ اعقاو اما باوخ هب مدز ومدوخ ... دموا یتقو 3 تعاس

... یصاخ قافتا چیه نودب دش یرپس یداع زور دنچ

... دیسر نومراک زور هکنیا ات

... میدرک راک هب عورش مهام و درک دییات منوا میداد شنوشن ور جاودزا یادنس

... میدادیم ماجنا لته میدروایم وزیر یاراک یرسکی

... دوب یا هدننک هتسخ یلیخ یازور

... دش یرپس یروجنومه هام 1

... راک زور ره

... باوخ .. اذغ .. راک ... اذغ

... لا ور نیمه هب لوا زا هرابود و

... راک

... باوخ .. اذغ .. راک ... اذغ

خخخخخ .... هعوگیر نومه کیرش یلع هام کی زا دعب هکنیا ات



... نوشاهداوناخ اب اراکمه واکرش ی همه ... گرزب یلیخ هن یلو هدب بیترت داوخیم ینومهم هی هک تفگ

.. نامیپ و هل ال دحاو وت میا هریغ و سابل و شیارا ، دیرخ هریگرد هل ال ونم حبص زا

... انوا دحاو میتفر هل ال رارسا هب یلو میشاب ام دحاو وت دوب رارق لوا

مدوب هدز زمرق رژ و دوب هریت مامشچ شیارا دوب هدش لماک مشیارا

... مدوب هتشاذگ زاب و مدوب هدرک زییر رف مهور ماهوم

... ب ا س ن م زا رت باال دموا تناس کی طقف درکن شیلبق هزادنا اب یقرف دایز

دوب یکشم گالی مفتک هزادنا هب مه تسار تمس ... تشادن نیتسا پچ تمس ... وناز یور اقیفد ات هاتوک نهاریپ هی ممنهاریپ
... تشادن مه نیتسا ... دوب لگ لثم لگ تفگ دشیمن هتبلا

فیک اب تس ... ندوب یا هرقن دنلب هنشاپ مماشفک

رج ات تشادیمرب کیچوک یلیخ دیاب وشامدق ینعی دوب گنت مه یلیخ .... وناز نییاپ اقیقد ات یی طال نهاریپ هی مه هل ال
《: هریگن

یکشم تاوارک اب دوب یا هرقن شراولش و تک رایماس

و میدید ونوشاسابل اهان طقف رایماس روطنیمه دوب هدیدن ور هل ال سابل نامیپ هتبلا ندوب هدرک تس هل ال اب مه نامیپ
میدش تس نوشاهاب

(: خخخ

... نومدوخ دحاو متفر 8 تعاس

ماجنا لا حرد و تساحنوا دوب مولعم دوب نشور شقرب وو دمویم ییوشتسد زا با یادص ... قاتا وت متفر ... مدرک زاب ورد
.... خخخخ تایلمع

... شمشوپب میریم میراد هک تختور متشاذگ مدروا رد یکشم وتنام هی یوت زا

... دوب دمک رانک اقیقد ییوشتسد

... دید ونم رایماس و دش زاب ییوشتسد رد نامزمه متسب ورد یتقو

... میدوب هدش هریخ مه یامشچ وت

... نتفرگ زاگ هساو دادیم نوج ... فاص و غیت 6 شتروص

... رتشیب هن رتمک هن دوب مدق کی طقف نوملصاف

... درک رپ ونومنیب هلصاف

... بقع متفر مدق کی

... تخت ور مدش ترپ ... هتخت متشپ دوبن مساوح اکنیا ات لا ور نیمه و درک رپ ور هلصاف

... مور دز همیخ و درک رپ تخت ات ور هلصاف زاب مه نوا



... دوب مور ًامسر هگید

... مدوب هدرک لح

... منزب یفرح متسنوتیمن

... مدوب یروجنیمه هشیمه

... منزب فرح متسنوتیمن ... مدرکیم لُح هک ییاه عقوم

... مابل ور تشاذگ وشابل

.... درک روبع مندب زا تلو 8000(Dc) قرب میقتسم نایرج هی راگنا

... مروخب نوکت متسنوتیمن

... تشاد ونم نزو رباربود نوا

... ندروخ نوکت تناس کی زا غیرد یلو ... مدرک ال قت مکی شلوا

.... نوا مه ... نم مه ... میدزیم سفن سفن ومدوب هدش لح دش دنلب ور زا هقیقد دنچ زا دعب

.... ت ... نم ... الر یا ... الر یا : تفگ لح

مدرک هاگن مبل و مدوخ وب هنییا وت گنه هقیقد دنچ ... نوریب دز قاتا زا و تشادرب وشتک وشاهوم وت درک ورف وشتسد یبصع
....

.... درک سح دشین وشامرگ ... دوب غاد زونه ... دوب هدیسوب هک ییاج مدیشک ومتسد

... رایماس فرط زا مایپ ود ... مدموا مدوخ هب میشوگ یادص اب

... نک گنرمک مه رژت نمض رد ... میدحاو رد ولج نوریب ایب پ الر یا :1

... منک ور تتنامض منوتیمن 2:واال

؟! ... هنک تنامض هنوتیمن یچ ینعی

... مدزن بل قرب هگید رابنیا اما مدرک شدیدمت هرابود و .... مدرک کاپ ور دوب هدش شخپ رژ هک ومبل رود گنه هفایق نومهاب
مدز رژ لثم ونومه ... منک ادیپ متسنوتن ییاج مه یگنر نوا ،رژ دوب گنر شوخ مه یلیخ و ... دوب بل طخ و دوبن رژ نوچ

... بل قرب نودب رابنیا یلو

هی اب مدرک متسد ومیا هرقن تعاس ، مفیک وت متشاذگ ومیشوگ مدرک مرس ییکشم کزان لا ش هی مدیشوپ ومیکشم وتنام
... نیگن ًامامت دنبتسد

... نوریب مدز دحاو زا

... دوب نامیپ لغب وت مه هل ال دزیم فرح نامیپ اب تشاد

... دوب هدش بوخ یلیخ مه هل ال نوچ ... هداتفا ییاقافتا هی مانوا نیب مدنبیم طرش

ووله هب عشیم لیدبت ولول هیضق هدش



... لا ور نومه هرابود ... میداتفا هار نامیپ اب کیلع سالم زا دعب

... شدوخ نیشام اب یکره

... نیشام وت میتسشن

... مدش یبصع هک درک شنییاپ باال یه گنها اب دز هلک رس ردقنا

... هههگید هشاب یکی رازب نک لو رایماس ها +

شاب هوا _

دموا یچسیلا ت زا یزیزع گنها

هشدوخ ههع _

ینوخبل درک عورش و ریدنخ

تفرگیم جوا ییاهاج هی

( مرازیم '' یوت ور هریگیم جوا هک ییاهاج )

***

نم یاه یگنتلد و وت

نم یایند ی همه

نم ِیاو نم یایور یدش وت

وت یاه هرطاخ ونم

وت یامشچ گنر

نم یاج وت یاج دایمن یسک

ماوخیم ایند مومت دق وروت '''

ماجنیا نم وت هساو مزیزع

هن مقشع مگیمن وت زج یسک هب

'''' ماهنت یلیخ هک درگرب ایب

مزیر هی یزیچ هک مزیزع یزیزع دقنا '''

مزیچ همه وروت هنک رود هنوتیمن



یصاخ هروج همه یتساو هک یتساوخ وت

مزیزع نم هساو یساسحا هدوخ

مزیر هی یزیچ هک مزیزع یزیزع

''' مزیچ همه وروت هنک رود هنوتیمن

یصاخ هروج همه یتساو هک یتساوخ وت

''' یزیزع ، مزیزع نم هساو یساسحا هدوخ '''

وتتسد مریگیم تشچ وت مشچ

وت هب سگید زیچ هی مسح نم

وت هب سپ وتلد مدیمن نم

وت هب سنووید تداوخیم تقشع ''''

سفن ره ووت یملا یخ ووت وت

تسه میگدنز وت تیاس ملا حشوخ

سگید زیچ هی وت ِنتشاد تسود

'''' سب ونیمه ، سب ونیمه وروت تداوخیم مبلق

مزیر هی یزیچ هک مزیزع یزیزع دقنا

مزیچ همه وروت هنک رود هنوتیمن

یصاخ هروج همه یتساو هک یتساوخ وت

مزیزع نم هساو یصاصخا هدوخ

مزیر هی یزیچ هک مزیزع یزیزع

مزیچ همه وروت هنک رود هنوتیمن

یصاخ هروج همه یتساو هک یتساوخ وت

مزیزع نم هساو یصاصخا هدوخ

: تفگ دش عطق ال ماک گنها یتقو گنها دعب

... سفنره وت و یملا یخ ووت وت _



.... مبلق ادخ یاو

.... هشاب نم اب هگا

.... یییییآآو

؟؟؟ ..... یییییییچ هشابن هکا یلو

... یلیخ هشاب هگا یلو

... یلیخ

... هشیمن یچیه

.... میدیسر ات متفر راجنلک مدوخاب ال وکسوا لثم یروطنیمه رظن دروم ناکم ات

... وت میتفر مداد لیوحت وملا ش وتنام رد ولج میدرک یفرعم ونومدوخ

... دوب عیلع نیا یلومعم ینومهم .. ناریا نفخ یاه یتراپ رباربود یچی

... مرادن یفرح گید نم ینعی

:| هظحل نوا هل ال ونم هفایق

... اسدنهم هیقب شیپ میتفر و میدرک کلیع سالم شتسد وراد و یلع اب یدج یلیخ

ندوب رپ ازین همه

نوشمیتخانشیم هک دوب زیم اتود

... تشاد یلا خاج ات 6 میمود دوب رپ هک شیکی ، هرفن 12/10 زیم ات ود نوا

خخخخ .... میتسشن ینید طباوض و طیارش اب

لا فخا وشرههههوووووووووووش هنکن تسشن هنز رانک هل ال ... دشیم عورش هنز هی رانک زا یلا خ یاج هی هکنیا ینعی
خخ ....!!! هنک

... نامیپ شدعب

... نم مشراتک تسشن شدوخ ... منیشب نامیپ رانک نم تشاذن هک مرایماس

... دوب یلا خ نم رانک یلدنص اتود

... راگنا هن راگنا میدرکیم نوشهاگن پچ پچ یه هل ال ونم ندب رب ندز الس یگ هی رایماس و نامیپ هک یهد سیورس زا دعب

.... دش رپ مه نم رانک یلدنص اتود هکنیا ات

: تفگ مشوگ مد رایماس هظحل نومه هک ... ندوب درم اتود مدرک هاگن یکپچ



... نیشب نم رونیا ایب الر یا _

... تسیاض نک لو ... اباب داوخیمن +

... نننم رونیا ایب مگیم تسین عیاض من ال صا _

... هههتشز رایماس +

... ینیشب روهدنل هکیترم نوا رانک هک هنیا زا رتهب ینیشب نامیپ شیپ ... ورن هار نم باصعا ور الر یا _

... نم فرط تشگرب نامزمه منوا مدرک شهاگن ور هروهدنل متشگرب

... هشیمن مرواب یاو

... نیا

... تساوخیم ناروتسر ییوصتسد وت هک هینومه نیا

... نفخ دش هتفرگ ملا ح

... مینک ضوع ونوماج میاوخب هک دوب تشز یلیخ یلو

.. دوب نوموربور اقیقد یلع

؟؟؟ .... ندش لخ انیا هگیمن

... ندادیم رق ... ندوب طسو ارثکا

... ندرکیم یشکدوخ نتشاد هک ایرسی

... مدروخ شزا مکی متفرگ وملا قترپ ی هویمبا و ... رت نییاپ مدیشک ومسابل مدرک روج و عمج ومدوخ مکی

... مدرک هاگن ماهاپ هب هدیم راشف وماهاپ و هماپ ور هک یتسد ساسحا اب

... لا یخیب متفگ هرایماس مدرک رکف هقیقد کی یارب

... داتفا میرازهود وهی یلو

... هنم پچ تمس هک رایماس

.. هرسپ نوا

... هن یاو

... دید رایماس هظحل نومه

... ادخ یاو

... یمتح گرم

... مدوب هدرک لح هک منم نوریب شدرب درک شدنلب تفرگ ور هرپ هقی داتسیا دیشاپ



... متفر شرس تشپ هدن شدوخ تسد راک هکنیا هساو

.. نومتخاس تشپ شدرب ..

.. نوشلا بند متفر منم

... شدزیم نیمز شتخادنا

... شدزیم تشک دصق هب

: مدز غیج

ننننک شلو رااا ــــــــــ یماس +

؟؟؟ منک شلو ... اه منک شلو _

... دزیم رت مکحم

... اه یدروخ مزا هک ییاتک دوبن تتسب ل.ا.ش.ی ی هرسپ _

.. مریگیم وتلا ح دب یزور هی ، مسریم تباسح هب ، نک ملو االن یراد تعرج : تفگ درد و هدش عمج ی هفایق اب هرسپ

... هدازمورح .... مورح هب کمن ی هرسپ یدروخ +گ.ه

... مدرکیم هیرگ یروجنومه نم دز هگید ات دنچ

ادخ یاو ... دوب هتفرگ ور هرسپ ی هقی رایماس ... ندیدن گم نایمن انوا ارچ

... نیمز ور تخادنا برض هب ور هرسپ

... تشاذگ رارف هب اپ و ... دشاپ عیرس ما هرسپ

؟؟ ... یبوخ : متفگ هیرگ اب رایماس تمس متفر

.... ر.ی.د.م مدوخ هب هک متمس تشگرب یروج

؟؟؟؟؟؟؟؟ ههههههررررررررا : دز داد ؟؟؟ .... اه مبوخ _

.... تفرگ تدش میرگ

.... نم +

.... متروص تسار فرط دروا دورف درگ دنلب وشتسد

... لبق یاه هعفد ربارب دنچ ... ییییلیخ ... دز مکحم یلیخ .. مدیخرچ رود مین هک دوب یدح هب

؟؟؟؟ مممممنک راکیچ نم ؟؟؟ یییییننزیییییم ارچ +

یلا م تسد داوخیم تلد تدوخ هیچ ینودیم ال صا ؟؟؟ .... اه ینک راکیچ وت : تفگ ممدیشک یدنلب ها و تفرگ وماهوم
.... یتساوخ تدوخ !! هشاب ...!! یاوخیم تدوخ !! هنیمه هرا ...!! یشب



ررررااا ـــــ یماس +

دوب هدز شیپ هقیقد دنچ هک یفرط نومه یور دموا دورف شتسد هرابود

... ششیپ هقیقد دنچ زا رت مکحم رانیا

... تخوسیم ودوب غاد طقف ... متشادن یسح ... هدش جلف فرط کی زا متروص مدرکیم ساسحا

هههههفخ وووو ــــــــــ ش هفخ : دز داد

ندموا فرطنوا زا ودب ودب هل ال و نامیپ

نک شلو : تفگ و تفرگ ودوب هدز گنچ وماهوم هک وشتسد نوا چم و شتمس دموا تعرس اب نامیپو دز یغیج هل ال
!!!! وووووشن قمحا رآآآیماس !!!! رررررسپ

... نک ملو نامیپ نک ملو _

!!!!! یییدنک ور هرتخد ووم نک شلو ییییناور ووووووشن قمحا رایماس _ نامیپ

... هشاب رتخد نصا مولعم اجک زا ... هه .... رتخد _

... مدش دروخ

... مدینش ومبلق ندش دروخ یادص

... مدز راز

هک تفگ رایماس هک یا هظحل نومه یکی هک مدید ونیا طقف دوب هدرک رات کشا ومامشچ

دوب هدموا ... هشاب رتخد نصا مولعم اجک زا ... هه

هرتخد هک دوب نیا ممصیخشت

.... هیک متسنودیمن طقف

... دش لش ماهوم رود زا شاتسد هک رایماس شوگ ریز دنوباخ یکی ولج دموا و تفگ یدنلب نیه هرتخد

.... تسانیراس هرتخد مدید نآ هی طقف متفرگ هلصاف رایماس زا و مداتسیا فاص

.. مدوب نوغاد .... مدیکرتیم متشاد نورد زا یلو مشن عیاض هک مدرک کاپ وماکشا مدش رود نوشزا عیرس یلیخ

.... نوغاد زا رتارف یزیچی دیاش ... دیاش هن

... هدنومرد .... هتسخ

... هگید زیچره ای

... مندرگ رود متشاذگ مملا ش و مدیشوپ وموتنام متفرگ وملا ش و وتنام عیرس

.... متشادن ممریگب ومفیک و یشوگ مرب هکنیا لا ح



... نوریب مدز

... متفر طقف .... مدز مدق فده یب

.... لحاس هب مدیسر ات متفر هار ردقچ منودیمن

با وت متفر رمک ات ... دوبن مهم مساو یچیه هگید

... مدزیم با هب هک یمکحم یاتشم ... مدز راز مدنوم هقیقد جنپ کیدزن

.... متخبدب ردقنا ارچ نم ایادخ

... متشاد مک ویکی نیمه

...!!! یدرک تّمه

.. هربب راکب مارب ور ه.ر.ز.ه ی هملک هک

... تفگن وشدوخ دیاش

... ؟؟؟ ... دوب نیا ریغ یلو

هه

... رکشت نوجادخ یسرم

... نوریب مدموا با زا

... متخیر کشا ومدز مدق فدهیب مزاب

... هک دوب مهم مارب نیا طقف ندرکیم ماگن یدید هچ هب مدرم دوبن مهم مارب

... دروخیم مهب شزا ملا ح لوا هک یسک

.. مدرک ادیپ هق عال شهب ... مک مک

( ندز تمهت یانعم هب گنَا ) گنا مهب حاال

... دوب هدز ه.ر.ز.گ.ی هگنا مهب حاال

... مدوبن یرسپ چیهاب اال حات هک ینم

.... ارچ هخا ... متشازیمن نوشهب گس لحم ینی

... رتشیب میرگ تدش و دش هراپ مراکفا ی هتشر قرب ودعر یادص اب

... ایرد تمس متشگرب

.. منکیم راکیچ مراد نتسنودیمن

... مریمن هنوخ بشما هک متسنودیم ونیا طقف



... لحاس رانک متسشن

.... دوب هدرک مسیخ هسیخ نوراب با

... دمویم نوراب مزونه و مدوب نوریب 3 تعاس ات

... مدوب هدرک هیرگ سب مدوب لا حیب هلا ح یب

... تشادن ینعم مساو هگید هک ... یتفوک یگدنز نیا زا هتسخ ... هتسخ

مدوب لته مد 4 تعاس

... مدرک هسطع راب 200 زا شیب دیاش لته ات

^.^ دیدنوخیم رخا ات لوا زا دیاب ور هسطع هیا هقیقد لا ف دیریگب هسطع لا ف دیتساوخیم هگا ینعی ^.^

... دوب باوخ نابهگن مدروا سناش

؟؟؟ .. ور هنوخ هنووید هدموین هابتشا ... هفایق نیا اب شفک نودب هدشکبا شوم لثم یروجنیا هنز نیا تفگیمن دوب رادیب هگا

... تشاد نیبرود یلو

.... کرد هب

هن ای منزب رد متسنودیمن مدوب رد یولج باال متفر روسناسا اب

دش زاب رد وهی هک

... دش رهاظ مولج هدرگ فپ و هتسشن نوخ هب یاشچ اب رایماس

... وت مدیشک و تفرگ ومتسد

: تفگ دوبن مشخ نوا زا یربخ هگید هک یا هتفرگ یادص اب

؟ ... هنووید یتفر اجک _

می ه.ر.ز.گ. یِپ +

ییییییلطعم آآرچ نننننننزب ... هریگیمن درد .. هرادن سح متروص گید نزب ... نزب : متفگ و شتسد هب مدش هریخ باال تفر شتسد
....... یییییییتنعل نززززززب

... دش ریزارس ماکشا هرابود

... مدوب هتسخ هگید

.... راوید وت دیبوک وشتشم و نییاپ دموا و دش تشم شتسد

... تخیر ملد

.... راوید وت شدز ارچ یتنعل



... دزیم دیابن

... شلغب وت دیشک ونم و متمس دموا

.... میگدنز شخب شمارا ناکم اهنت .... شلغب

... اما

... هروخب امرس دوب نکمم مدوب سیخ نم اما

..! یروخیم امرس ... مسیخ نک ملو : متفگ و نوریب مدموا شلغب زا

... تشادرب سابل مارب موشک وت زا قاتا تمس دیشک و شلغب وت دیشک ونم هرابود و دز یلگشوخ دنخبل

... مرسرب کاخ یاو

... ایح یب ی هکیترم

.... نیمز وت متفر مدش با ینعی .... تشادرب مساو مریز سابل

... مراد تراک ایب ریگب شود مومح ورب : تفگ و متمس تفرگ وراسابل

... یلوضف زا مدرمیم متشاد نوچ .... هگب رت دوز هک منک رارسا ای مسرپب مدادن هزاجا مدوخ هب .. مدوب روخلد شزا مزونه

.... دوب هتفوک منت ... دوب دب یلیخ ملا ح ... متفرگ ومشود مومح وت متفر لا ح نیا اب یلو

... دروا متروص زور هب یچ نیبب ... هنکشب تتسد رایماس

... نکن کش ... ناج الر یا یرادن یناور لداعت .... راوید وت دزیم وشتسد دیابن هن تفگیم شیپ هقیقد دنچ هبوخ :حاال ادن

دموا نیا زاب آآدخ یا

) :'

... دوب هدنوم متروص ور شتسد یاج

... مرود مدیچیپ هلوح

... نوریب مدموا مومح زا

.. دوبن قاتا وت رابنیا

شک اب مدیچیپ مدوب هتشاد هگن هک ییاجنوا رود ور همه متشاد هگن متسد اب مدرک عمج وماهوم ... مدیشوپ وماسابل
... مدرک شسکیف

... دوب هتفرگ یبلا ج تلا ح

... وت دموا رایماس و دش زاب رد هک ... مدرکیم هاگن متروص هب هنییا وت متشاد



... دش هریخ متروص هب و متمس تفرگ دوب شتسد ناویل هی

... متمس تفرگ وناویل و .. مور هبور تسشن مدوخ نیع منوا ... متسشن وناز 4 تخت ور متفر

..... غاد وئاکاکریش .... شمتشادرب

.... متشاد زاین شهب اعقاو

...... دوب رایماس تمس شتسد هک یروج متفرگ ناویل هرود وماتسد

... مدروخ شزا مکی .. مدرک متروص کیدزن

... زیم ور شمتشاذگ و

مونشیم +

( دوب هدیرب ومتقاط یلوضف یلو .... آدوب رت هزم شوخ الت کش )

... مگب اجک زا یلو ... هتخس _

... اجره زا +

.. مگب لوا زا رازب _

... هگب داوخیم یچ متسنودیمن زونه ... مونشیم ینی مداد نوکترس

... درک عورش

نیا منودب تساوخیم ملد ... دوب هدرک فیرعت تزا یرفص ردقنا زور نوا ... تکرش یایب یدرک رید هک یلوا زور میریم _
... نتخیر لفلف شور هک دوب ینوبز لثم یلوضف زا نم لا ح ... یدوب هدرک رید هک ماوت ... هیک هبوخ شراک ردقنا هک یسدنهم
وت زور نوا .. دوبن تساوح وت یلو مدرک تهاگن گنشق ... وت یدموا یتقو یدیسر هکنیا ات ... تمدیکرتیم یلوضف زا متشاد
رکف ازیچ نیا هب دیابن نم هن ... مدز رشت مدوخ هب عیرس یلو ... موصعم و هزان ردقنا ارچ رتخد نیا ادخ یاو متفگ ملد
یچ شمسا هرسپ نوا یتقو یلو ... مریگب وتلا ح هک متسب ترش ... یخاتسگ یلیخ هک مدیمهف دعب ... مدرکیم

... یچره ؟حاال رخ ؟ گس ؟ رهپس ؟ دوب

بارهس +

... مدرکیم رکف نیا هب نیتفر اتود امش یتقو ادعب ... منک لر تنک ومدوخ متسنوتن ... درک وراک نوا ا.ل.د.ن.گ ی هرسپ ... نومه _
مدید یرفص یولج گید یلوا زور ... یدروایمن مک نوبز زا ... یتشاد ونوبز طیارش نیرت دب وت ... مدرک یراک نیچمه ارچ هک

ونم وت زاب هک تشیارا وتاسابل هب مداد ریگ ( هشیم عیاض = هشیم هس ... ندش عیاض زا هراعتسا ) ندش هس .... هشیم هس هراد
زا مدز یفرح ره ای مدرک یراکره گید شدعب ... مریگب وتلا ح یروجی تساوخیم ملد گرم دحرس ات هص خال ... یدرک یت ال کش
هتفر ندرک هتکس دح رس ات وت مدرک ثکم و متفگ وتمسا منک جارخا ور ایرسی متساوخیم هک ییاجنوا یلو ... دوبن دصق

ونم یدرک هک ییاتیذا مامت ... دوب دصق زا ال ماک ... منکیم فارتعا ... رایب با ورب متفگ دعب ... دوب مولعم تفایق زا ال ماک ... یدوب
هب ممدوخ یدرکیم متیذا هک ییاتقو لا ح نیا اب یلو ... داوخیم یف تال شلد هک هچب هی لثم مدوب هدش ... مدشیمن تحاران
ملد ... تفگیم ترپ وترچ شکیرش نوا یتقو ... یلع شیپ ( ایلا تنا ) اجنیا میدموا هک یتقو ... منک هص خال ... مدیدنخیم تراک

داوخب کردم و دنس نو مزا هک مدرکیمن رکف نم ... دیشاب جوز دیاب هنیا ... تفگ یلع یتقو یلو ... منک شفخ تساوخیم
مکی یتقو یلو ... متشادن یا هگید ی هراچ هک مدروایم هنوهب مدوخ هساو الش وا ... مدرک هراشا وت هب هک دش یچ منودیمن
مدرک رکف مکی هک دعب ! دایب تسنوتن هدب شنامام لا ح ال ثم هناریا ای ! هدرم مگب متسنوتیم ؟ ... متشادن ارچ متفگ مدرک رکف

... دوب هداعلا قوف نم هساو لقادح مگیم حاال یلو تسرخسم یلیخ ال صا حرط نیا ... متفگ



: داد همادا هرابود درک رت بل و تفرگ یسفن

نامیپ ... نامیپ و وت هب متفگ مدموا هدارا یب یلو ... مدرک بجعت یلو مدش لا حشوخ ملد هت میاوخیم دنس تفگ مهب یتفو _
تهب یتقو ... هص خال .. هگب دوب هتسنوتن و .... دمویم ششوخ هل ال زا هک دوب تقو یلیخ هک تفگ و دوب هدش لا حشوخ مه

و منکیم تنوریب راک زا هکنیا ی هنوهب ... مدروا ور ژه ورپ نیا ندوب مهم و ... لوپ هنوهب ... مدش تحاران یلیخ هن یتفگ متفگ
4 /3 ات شبش مدوب هدش تحاران یییلعخ ... عن یتفگ مزاب ... منک نوریب وروت هک منک رکف دصرد کی متسنوتیمن یلو ... مدروا
هک ینم هساو یلو ... هی ا هنامرشیب طرش متسنودیم ... یراد جایتحا لوپ هب تنامام رطاخ هب یتفگ یتقو یلو ... مدوب رادیب

اقیقد .... هنکیم عمج لوپ هکیت هکیت هرخب هدوب هدید هک ویکسورع ات هنکیم تالش هک یا هلا س جنپ ی هچب لثم مدوب هدش
وراکنیا دیابن هک مدرک لدج و ثحب مدوخ اب ردقنا ... یتفر یتقو ... مرایب تتسدب ات مدرکیم عمج هنوهب ... نومه مدوب هدش

ملد هت هت زا ... هتنامام رطاخ هب طقف و طقف متسنودیم ... یدرک لوبق انا ... ینکن ملوبق تقوچیه هنکمم و ... مدرکیم
هک متفگ یلع هب ... اصخش مدوخ هن هتبلا ... مداد اناتسرامیب و اه هیریخ هب دالر نویلیم 100 کیدزن ... مدش لا حشوخ

سفن هی تساوخیم ملد ... مدش تحار ... میدرک جاودزا یتقو ... مزیرب تاپ هب ورایند مومت تساوخیم ملد ... هنک یگدیسر
تسنودیم ... دروا مور هب و درکن یدرمان ... مراد تسود هک دیمهف ماراتفر زا هک دوب یسک اهنت انیراس .... مشکب قییییمع

سود ناونع هب .... دوب نشج وت انیراس هکنیا هص خال ... هدن یتوس ات اجنیا دمویمن ... دش لا حشوخ یلیخ میدرک جاودزا
اها ... هرت کیچوک لا 1س شزا ملا خ رسپ لصا رد تسین شرتخد سود یلو ... هشاب نم هلا خ رسپ هک اراکمه زا یکی رتخد
ترپ هک شساوح هظحل هی ... دوب ام هب شساوح رود زا یلو نومتمس دموین دید ورام یتقو دوب نشج وت متفگیم متشاد

... نم هک هنکیم نومادیپ یتقو نوملا بند هدرگیم .... نوریب میتفر هک نگیم هسررپیم انیلع زا میتسین هنیبیم هرابود ... هشیم
تفم رز مافرح همه هک مرس درک دادیب وداد یلک یتفر یتقو ... مشوگ ریز دنوباخ درکن یدرمان منوا ... مدز ورز نوا نم هک
ونوا مدرک یراکره تلا بند مایب متساوخ مدش نومیشپ هک مشدعب ... مدزیمن ورز نوا مدوبن هگا ... مارسپ هیقب لثم منم ... هدوب

اپ متساوخ هرابودگو ... ندوب هتسب مارب وهار آلآ صا .... راوید ورد هب مدز تشم ... مدرک دادیب وداد نتشازن هل ال و نامیپ
مسح متفگ تدوخ هب هک مگب انوا هب یتقو متساوخیم منم و ... هگیم اباب نامام هب مرب هگا تفگ انیراس هک منک یراشف

هک راب نیرخا ... یایم یک هک مدرکیم هاگن یمشچ وت را متفریم هار یه مدوب رادیب ... هنوخ یدموا تدوخ هنیا ات ...!! هیچ
... مداتسرف تنعل مدوخب لا ح عضو ورس نوا اب و یرد ولج مدید مدرک هاگن

. یتنعل : تفگ وشتسد یکینوا فک دیبوک وشتشم صرح اب ..

.. متقشاع ... هک مگب ... هک مگب تهب بشما هک مدروخ مسق ... مدروخ مسق ... مدرک تلغب ... دوبن مدوخ تسد هگید

... الر یا متقشاع نم

قرب مشدوخ مدرک هیرگ هک مدش هجوتم هزات منوگ ور دیشک تسد تشاد بجعت یمک و مغ گنر شاشچ ... درک هاگن مهب هزات
... دوب مولعم شامشچ وت کشا

روبجم نم هک یرابجا ... یدز وت هک یفرح زا یچ همه : هک متفگ دیفم و هداس هاتوک یلیخ یلو ، متفگ دوب نم تبون حاال
.... میمه قشاع نوماتود حاال هک یقشع هب دیسر ... مدش

... مدرک یراکمه شاهاب هکلب ... چیه مدرکن تمواقم منم .. مدیسوبیم هفقو نودب و متمس دز هجریش

هشابن شنت هب رس متساوخیم یزور هی هک میساسحا رسارس درم نیا ی هنووید نم

... میدرک راک قشع اب تشذگ قشع زا رپ هام 2

... ندرک تیذا ورام وندرک قوذ رایماس فارتعا هرس ردقچ ایعل و الد یم نینودب هگا

نیچمه هک تفگ ودز گنز شهب هل ال نامام شدعب زورود یکی ابیرقت و ندرک فارتعا مه هل ال و نامیپ ام دعب بش 2
.... نراد مراک نوچ ننک دقع اجنومه .. هشاب یضار شدوخ هگا نیضار انوا و هدموا شارب یراگتساخ



... لا یخ شوخ هچ مناج هلا خ لطاب لا یخ یهز

تشپاه هراچیب نوا ... نداد تیاضر نفلت تشپ مه انوا دروا رد دقاع یادص الد یم دیسر هل ال و نامیپ دقع زور ال ثم یکلا
هل ال یاه دیدهت اب و میدوب توم هب ور هگید میدیدنخ رددقنا میدشیم هراپ میتشاد رونیا الد) یم ، ایعل ، رایماس ، نم ) ام هیرگ نفلت
.... نوشساو داتسرف ور دوب هدش پاچ مه دوب اهام یشوگ وت مه هک هل ال و نامیپ دقع یلصا یاسکع .... میدشیم ور هبور
دش لح انوا راک

... دیسر نایاپ هب تیقفوم اب هک هگرزب ژه ورپ نیا ینایاپ نشج هک هیرخا نشج زورما

...... یچ همه تباب نونمم ایادخ

... میداد رق یلک میدوب هدش یلا ع نوممه نشج وت

میتشاد زاورپ ادرف

( خخخخ رایماس یوزاب ) مدیباوخ میگدنز درم هنابش تشلا ب یور میدرک عمج ونوملیاسو هتفوک و هتسخ بش

... میدروخ هناحبص نوریب میتفر ( انیراس ، ایعل الد، یم ، نامیپ ، هل ،ال رایماس ، نم ) نوممه 6 تعاس میتشاد زاورپ 10 تعاس حبص

... هاگدورف میتفر 9:30 تعاس

.... یظفاحادخ ندوب هدموا خخ شتسدوراد و ویلع

.... میدش نارهت دراو اماو

... متفر نارهت زا یلا ح هچاب

... متشگرب یروجچ

... متقشاع ادخ یاو

هدایپ مکی ماوخیم هک متفگ مدش هدایپ هنوخ یاکیدزن میتفرگ نیشام نم و انیراس ورایماس میدرک یظفاحادخ اه هچب زا
... مرب

... درک لوبق رایماس هک مدرک رارسا ردقنا

... یراگتساخ نایب .. هنزب فرح شنامام دش رارق

؟؟ ییراگتساخ هچ هگید

خخخخخ

.. ههگید همسر

واآلا .. میدادن رتخد نوشهب ال صا ونیدموا

تمع ناج هرا : ادن

:|| ممع ناج هب +

... هنوخ ولج مدیسر



... مدز وگنز

منکیم زاب ورد مایم االن ... دایمن مهامش یادص هبارخ نوفیا دینک ربص هظحل دنچ : تفگ تشادرب ونوفیا زانیا

درک زاب ورد هقیقد 2 ادودح دعب

غیییییییییییییییج نم ندید اب

ضررررررررررررررررررم یا

ررررآآآآآ آل ــــــــــ یا _

مممنوووووووج +

چوم وچام یلک دعب

... وت میتفر

... نتشادن یریصقت زانیا و نامام هک مدوب هدیسر هجیتن نیا هب

... افرح نیزا و لغب و سوب و میدرک شب وشوخ یلک مناماماب

متفگ هدیرب هدیرب ورایماس هیضق و ... مداد نوشهب ومدوب هدروا نوشارب هک مییاه یتاغوس متفگ نوشارب ور هیضق میتسشن
!!!!! رروسناس اب

... نایب هک درک لوبق نامام

میدوب شوخ یلک بش ات

... دوب تخس یلیخ مارب مرفنی تخت و قاتا بش یلو

.. دز گنز رایماس 1 تعاس

یموناخ _سالم

؟؟ یبووخ مزیزع +سالم

ملگ یسرم _

دوب تحاران شادص

؟؟؟ .. ندرکن ملوبق انیشنامام ینعی .. ینی هدشیچ یاو

.. ادخ ... مبلق یاآو

؟؟ رایماس هدش یزیچ

زیچ ود موهوا _

بخ ووگب +



؟ مودک لوا ، دب یکی بوخ یکی _

بوخ لوا ما ... ما +

هزور هی ندروین هار رس زا رتخد تفگیم یه منامام ... مدرک رارسا یلک .. بش ادرف هساو ننزیم گنز ادرف نتفگ انیمنامام _
ننک گنهامه بش ادرف هساو درک لوبق هرخ باال یلو ... ک شندب تهب

هبوخ یلیخ هکنیا : متفگ زاب شین اب

... تسین ربخ هتبلا هک ، دب ربخ اما و ،، .. ،، یییلییییخ هرررا _

... وووووگب هیج +

ههههربیمن مباوخ وت نودب الر یا _

سبیرغ مساو مقاتا نومه ما ... و مقاتا ال صا .... منم یاآو +

... مچب هشیم ورپ متفگ هگید متخت ومقاتا مگب متساوخیم

قاتا وت تخادنا وشلک زانیا

دایم زو زو یادص دقنا ... هربیمن مباوخ منم ها ههههگید پگب الر یا _

.... منیب نوریب وشمگ ... رهاوخ شاب هتشاد کالم تفع +

نووج منک حرطم یراگتساخ وت ادرف هشاب مدای ... ایدش رتدب یشب رتهب هکنیا اج رونوا ینفر ، گنهرفیب تیبرتیب یوه یوه _
هشن تخبدب مدرم

:|| هظحل نوا نم هفایق

دیدنخ ردقنا درم هک رایماس

؟؟؟ یییدرک یجارو دایز ینکیمن ساسحا +

.... وش نوا ویوت جارو _

رد هب دروخ نسوک ... وتسبورد هک شتمس مدرک ترپ وتخت نسوک هدب همادا متشازن

نیلخ نوتتفج امش یاآو _ رایماس

... هتفطل رظن مزیزع یسرم +

... میشن مه هراچیب نوا باوخ محازم مزیزع باوخب ورب _

هشاب +

مراد تسود .. الر یا ... ریخب تبش _

ریخب تبش ... منم _

)( : هدنمرش .... داوخیم نوملد میدرجم نگیمن خخخخ ننکیمن تاعارم انیا اقا )



درب مباوخ 3 رورود تعاس دوب یندنک نوج ره هب مدرک عطق ونفلت

... حبص

اآآنم حبص هتبلا

... امش رهظ هشیم

... مدش رادیب 2 تعاس حبص

( زانیا ) هرزد ال وف ردام یاغیج غیج اب یداع لا ور هب هن هتبلا

هههههههههگید وووووشآآآپ وتنفک ها _

ننننک ملو واب هتگرم هچ +

غاد هغاد مراد ربخ اباب ... ماآوخیمن _

... وگب منوج کالغ هتچ +

... متفگیمن یلو مشیم خالص ترش زا مراد هک فیح _

تخت ور متسشن مدشاپ

وگب +

دیگنز ترهوووووووووش ردام _

ههههنودیمن هک نامام هههههههفخ : متفگ و شنهد ولج متشاذگ ومتسد

... مگب شساو روسناس یمین اب مدش روبجم دید تفاثک زانیا مرایب رد ومنوشن هقلح تفر مدای هنوخ مدموا لوکسا هنم

هنودیم قل نهد نیا هص خال

: تفگ یچ حاال بخ +

... نایم بش _

اعقاو یاآو +

: تفگ و مرس وت دز یکی و درک ماگن پچ پچ

ننک تدیدن رهوش هرس وت کاخ ینی _

... میداد نوج بش ات میدیدنخ مهاب

.. مدرک ضوع وماسابل

... مدرک یشیارا و

... تخت ور زا مدیرپ رتم کس گنز یادصاب 8 تعاس روورد



... دوب هدش زان مرهچ مدرک مدوخ هب هاگن هی هنییا تمس متفر ودب ودب دوب نییاپ مزانیا

... نییاپ متفر اه هلپ زا عیرس

... یسرپ لا وحا سالم دعب .. وت ندموا

... ال بم یور نتسشن

.. هزادنا ودح یب دوب هدش لگشوخ باجح اب ردقنا انیراس یهلا

... راولش تک تک نوا وت وگن هک مرایماس

... آآآنهپ زا شتاوارک ینی

... دوب هدز ینویپاپ

... دوبن بسانم یلو اآدوب بوخ

.... هرت لگشوخ ترپسا پیت اب مچب نصا

... زانیا نوگشین اب نم نومامشچ وت میدوب هتخیر ونومایگنتلد مومت نومتفج

.. انیراس نوگشین اب مه رایماس

.. میدموا نومدوخ هب

.. یراخاز ثحب بجع هب هب

... طسو ندوب هدروا وشیپ نرق 2 یاثحب ... ندوبن یراگتساخ طسو اال شام نومانامام ..

... ندروا فیرشت هابتشا منکیم کف نصا

... واال ... تسایس نلا س نیامرفب

.. درک عورش و .. درک فاص وشادص رایماس ردپ هکنیا ات

.. مقاتا وت میرب هک نتفگ نومهب ... هشیم هدز یراگتساخ وت هک ییافرح زا دعب

... باال تمس هب میتفر مهاب

دش جراخ دید زا هک ییاج ... متفر لماک تناتم اب و مورا ور دوب انوا دید ریز هک ییاج هلپ ور ات

ور دنخبل زونه ... مقاتا وت میتفر شلغب وت یروجنومه و دز ... شک الر یا دنخبل ... دوب هداما راگنا منوا ... شلغب مدیرپ متشگرب
... مولعم مشلگشوخ چاالی نوا و دوب شبل

... شوت متشاذگ ومتشگنا ومدیسوب وشور وشلا چ تمس متفر

هنوویید : تفگ و دیدنخ

... مدیسر موزرا هب هرخ باال ییییییاآآآو : متفگ یندشن لر تنک قوذ اب



... نم لثم ییایور درم اب جاودزا یچ _

.. چاالت نود کمن ریخ هن +

: تفگ یتحاران هرهچ اب

؟؟ چاالم طقف _

... ههههنوووید هن : متفگ ومدیدنخ

مدوب هدش هف کال گید میدینوم یتعاس مین قاتا وت هص خال

.. هگید میرب +

میرب هرا _

میداد ویکوا نییاپ میتفر

هرس زانیا و انیراس ورایماس یاندیدنخ و شاباب هرانک نم یاتلا جخ و رایماس هنامام و نامام یافرح هنودب هگا وبش نوا هتبلا
... دوب یبوخ بش لک رد میریگب رظن رد نم

ینی .. تشادن هدیاف اراک نیا هگید نوچ ... هگب اه هداوناخ هب هک تشاد رارسا رایماس اما و نوخ هورگ میرب ادرف دش رارق
... درکیم تلا فسا ونومنهد عمج وت دقاع تروص ره رد نوچ :|| ... مینک دقع هرابود

.. مچب هشن عیاض ننک یکی نیمز فک اب وشنهد وکف ننزب نتساوخ هگا هگن عمج وت دش رارق

... ام هنوخ دایب دعب هگب شدوخ هداونوخ عب لوا دش رارق هص خال

.. مشابن هک دایب یمیات متفگ لوا

هک دایب یمیات هک دش نیا رب میمصت ... هرتشیب هشب در مور زا لزدرب اب منامام هکنیا رطخ مسرب هک نوریب زا مدید دعب یلو
... مشاب متخبدب هنم

... مدش رادیب باوخ زا میشوگ گنز یادص اب حبص

... دوب رایماس

؟ ... دشیچ ؟ ... هههلب +

سالم کیلع _

.. یا هدنز ... سالم +سالم

... اباب هرا _

... منک یطلغ هچ ... ادخ یاو ... یاو ... منک هاگن تاباب یوروت یروجچ نم یاو ...!! دشیچ +

.. نتسنودیم ال صا ... نتفگن یچیه ... توکس نیم هی اقا _

؟؟؟؟؟ ییییییییییی ــــــــــــــــــــ +چ



دوب هتفگ قل نهد یانیراس _

هههههه ـــــ ن ... بشید ... بشید ینعی ... ییییییاآآآاو +

ماجنوا 10 تعاس نم ، خخخخخ ، هرررررررررا _

یابب ، کوا +

مزیزع یاب _

(( (ع متشه ماما )8 ماما ای ... هنودیم ادخ نم درومرد درک رکف یییچ شردپ بشید ،،، ادخ یاو ، مدوب کش وت زونه

:10 تعاس

... دموا رد ادص هب گنز

... نییاپ مرب مدیسرتیم

... مَرَن متفرگ میمصت

یا هدام هن : ادن

اباب مینیب نک عمج

:|| مشچ : ادن

هنک شوگ فرح ردقچ نینیبب نادجو نگیم نیا هب

... دش زاب تدش هب رد هک مدوب هدرکن رتم راب 10 وقاتا سرتسا اب یروطنیمه

... دوب رایماس

... داد error مزغم

.. باال دایب منامام دوجو رد هنکمم یروجچ

...! ههیروجنیا ارچ شفایق ال صا هن ای

.. زاب شنهد ... باال شوربا هی هدرک هتکس راگنا

؟؟؟ هدشیچ ، ... دنیبب تفر سگم +

ننک نومیا هوهق رضحم وت ادرف نتساوخیم ، ... نتسنودیم مانیا : تفگ وداد تروق وشنهد با و تسب

مبلق ادخ یاو +

... تخت ور مدرک ترپ ومدوخ

تسشن مرانک منوا



... هدنخ ریز میدز نومتفج وهی و میدرک هاگن ومه رکوپ ی هرهچ اب

... دنخب یک دنخن حاال

.. نییاپ میتفر و میدرک لر تنک ونومدنخ .. میرایم رد وشروش میراد دایز مدید هگید

... دوب ملد رو هقیقد هب مد حاال .. هشب کیدزن نم 2km نزوس کون هزادنا هب یز رو هی مدرکیمن رکف هک یتلا جخ

... نتشاذگ ویسورع رادم رارق ندموا شبش ادرف

... ندرکیمن لوبق .... میتفرگن نشج اسومان یلو میدرگ دقع میتفگ ازیچ روجنیا ومسق یلک اب

.... ههههگید نیتفرگ منوا دب ال نتفگیم

هل ال و یسن ونم سورع سابل دیرخ میتفر زورما

... نایب دش یکوا میدرک باختنا وسابل یتقو ندوبازیچ روجنیا و لته وسورع نیشام لا بند هک نامیپ ورایماس دش رارق

مدرک باختنا هداس یکی .. نیشوپ سابل یلک دعب نم

هی مدادیم نوکت وسابل ینعی ... دوب روت کال تشادن راد تلا ح یاه میس یلو دوب ایفپ نیزا شنماد دشیم هتلکد یزان تلا ح هب
... دوب لپت یدایز مکی هل ال نوچ دمویم رتشیب نم هب یلو ... میتفرگ روجی هل ال ونم ... دوب روت یدعب هی ال متشادیرب هی ال

... نسرب نتسنوتن و نارهت یاسرف تقاط یاکیفارت وت نداتفا انیرایماس رخا

... هنومب زیارپوس میتفرگ میمصت مام

خخخ ... تس ًاحیجرت میتفرگ نوم ال موش زیاس یکشم راولش تک اتود اجنومه

!!!!! ؟؟؟؟ .... نراد مباختنا قح گم انوا

خخخخخ

ات 4 ندیسر زور

ات 6 رییییییخن

.... دیسر ارف رایماس و ونم ًاحیجرت قشاع قشع غرم اتود و ... قشاع کالغ ات 4 هکنیا توافت اب اما

... هنییا وت مینیبب ونومدوخ نتشازن زونه دش مومت هک نوماشیارا راک

نوشطسو نم ... میدوب مه هب تشپ همه مدوب هدیدن ومه منوممودکچیه زونه .... میدیشوپ نومارگشیارا کمک اب ونواسابل
مدوب

.. نم تمس ندییوود غیییییییییییییییج نامز مه دش مومت رت دوز نوشراک هک لوکسوا اتود .. دش مومت اراک یتقو

میدوب هدرک لغب ومه نومات هس



میدوب هدش لگشوخ اعقاو

ررررگیج ات 3 امیدوب هدش یزیچی نصا مگب یچ نم ینعی

( درک شزیر فقس )

... ندرکیم هاگن ام هب هدنخ و قوذ اب ارگ شیارا

ننننننوووووماآآآرهووووووش ... ندیسر ایراک هلصا هص خال

... میدمویم مه هب نومات 6 ره اعقاو

... دوب زاب ششوگ انب ات ششین دید ونم یتقو رایماس

گگگگس هههلووووت یییینم قشع : تفگ مشوگ ریز ... متسد داد هک و لگ

ووودرگ هی هدق ... هدق دوب هدش ماشچ

... تتتتتفگ یچ ززنننننوووووج

... منکن غیج غیج ، مدرک لر تنک ومدوخ یلیخ

.. دوب کراپ هاگشیارا یولج ینامام و دیفس و رگیج یرارف ات هس

دوب یکی نوممودک ره لگ هتسد رود نابر گنر اب نیشام یور گالی گنر هک

دوب زمرق نم هساو

شفنب هل ال

درز ایعل

ششششششفنننننننننب ال ثم ای ددررررررررررررز هخا ... یت ال کش ونوتقیلس

... زززمرررررررق نلثم ای

ادخیا

........ ههههک مام رژ و داد نویاقا ات هس هب مه یزیف هی طسو نوا هک رگ شیارا لوگیج الی دم یلک زا دعب

خخخخخخخ هبوت هللر فغتسا

.... مدید ومردپ هزات لا س 24 زا دعب هک یسک دوب مردپ میسورع مسارم وت

... منکن هیرگ ات هنودنخب ونم درکیم یعس یه و درک هیرگ یلک

... میدرک لغب ومه یلک

دوب منامام یراکمهاب یلو رایماس زیارپوس

همردپ هک تفگ وت دموا یدرم هی دش زاب رد وهی وت ندرب ونم



..... یبیرغ ژه او هچ .... ردپ

مندنودنخ نوشاترپ وترچ اب اه هچب هک .. مشیارا وت هشب .... دوب کیدزن رابی

''' نترکفب انوا نوچ یشاب لا حشوخ دیاب .... نشاب هتشاد تندنودنخ رد یعس مه نوشاترپ وترچ اب تاتسود عگا یتح یهاگ '''

دش دنلب نومرفن 6 عمج زا رایاس

یج ید تمس تفر

... میدوب هدش هریخ شهب بجعت اب نوممه

... هنک تساوخیم راکیچ

... دش لماک نوا اب مایند هک یسک ... مقشع هب میدقت : تفگ و تفرگ ونوفرکیم

ندنوخ هب درک عورش

for the rest of my life مان هب Maher zain زا یگنها

مه رانک رایماس ونم یاسکع اب دشیم هتشون شمجرت شور هک دوب یا هدرپ هی شرانک

یییییآآآو

∝∝∝

گنها همجرت و نتم

Maher zain_for the rest of my life

I praise Allah for sending me you my love

نم قشع داتسرف نم یارب ور وت هک مادخ رازگساپس نم

You found me home and sail with me

یدرک تکرح اوه یور نم اب و یتخاس ور نم ی هنوخ وت



And I`m here with you

متسه وت اب اجنیا نم و

Now let me let you know

ننودب مرازب هک هدب هزاجا نم هب حاال

You`ve opened my heart

یدرک زاب ور نم بلق وت

I was always thinking that love was wrong

ههابتشا قشع هک مدرکیم رکف هشیمه نم

But everything was changed when you came along

یدموا وت هک یتقو درک رییغت زیچ همه یلو

وووووا OOOOO

And theres a couple words I want to say

مگب ماوخیم نم هک تسه هملک اتود و

Chorus:For the rest of my lif

میگدنز ی هیقب یارب

I`ll be with you

مشاب وت   اب ماوخیم نم

I`ll stay by your side honest and true



متسیاب هناصلا خ و قداص وت هرانک رد ماوخیم نم

Till the end of my time

( مرمع ) متقو نایاپ ات

I`ll be loving you.loving you

وت قشاع مشاب . تقشاع ماوخیم نم

For the rest of my life

میگدنز هیقب یارب

Thru days and night

اهبش و اهزور یاهتنا ات زاغا زا

I`ll thank Allah for open my eyes

درک زاب ور نم نامشچ هکنیا یارب منک رکشت (هللا) ادخ زا ماوخیم نم

Now and forever I...I`ll be there for you

مشاب وت یارب اجنیا رد ماوخیم نم ... نم هشیمه یارب و حاال

I know that deep in my heart

مبلق قامعا رد هک منودیم نم

I feel so blessed when I thinkof you

of you



 ***

... نتشاذگ ویسورع رادم رارق ندموا شبش ادرف

... ندرکیمن لوبق .... میتفرگن نشج اسومان یلو میدرگ دقع میتفگ ازیچ روجنیا ومسق یلک اب

.... ههههگید نیتفرگ منوا دب ال نتفگیم

هل ال و یسن ونم سورع سابل دیرخ میتفر زورما

... نایب دش یکوا میدرک باختنا وسابل یتقو ندوبازیچ روجنیا و لته وسورع نیشام لا بند هک نامیپ ورایماس دش رارق

مدرک باختنا هداس یکی .. نیشوپ سابل یلک دعب نم

هی مدادیم نوکت وسابل ینعی ... دوب روت کال تشادن راد تلا ح یاه میس یلو دوب ایفپ نیزا شنماد دشیم هتلکد یزان تلا ح هب
... دوب لپت یدایز مکی هل ال نوچ دمویم رتشیب نم هب یلو ... میتفرگ روجی هل ال ونم ... دوب روت یدعب هی ال متشادیرب هی ال

... نسرب نتسنوتن و نارهت یاسرف تقاط یاکیفارت وت نداتفا انیرایماس رخا

... هنومب زیارپوس میتفرگ میمصت مام

خخخ ... تس ًاحیجرت میتفرگ نوم ال موش زیاس یکشم راولش تک اتود اجنومه

!!!!! ؟؟؟؟ .... نراد مباختنا قح گم انوا

خخخخخ

ات 4 ندیسر زور

ات 6 رییییییخن

.... دیسر ارف رایماس و ونم ًاحیجرت قشاع قشع غرم اتود و ... قشاع کالغ ات 4 هکنیا توافت اب اما

... هنییا وت مینیبب ونومدوخ نتشازن زونه دش مومت هک نوماشیارا راک

نوشطسو نم ... میدوب مه هب تشپ همه مدوب هدیدن ومه منوممودکچیه زونه .... میدیشوپ نومارگشیارا کمک اب ونواسابل
مدوب

.. نم تمس ندییوود غیییییییییییییییج نامز مه دش مومت رت دوز نوشراک هک لوکسوا اتود .. دش مومت اراک یتقو

میدوب هدرک لغب ومه نومات هس

میدوب هدش لگشوخ اعقاو

ررررگیج ات 3 امیدوب هدش یزیچی نصا مگب یچ نم ینعی

( درک شزیر فقس )

... ندرکیم هاگن ام هب هدنخ و قوذ اب ارگ شیارا

ننننننوووووماآآآرهووووووش ... ندیسر ایراک هلصا هص خال



... میدمویم مه هب نومات 6 ره اعقاو

... دوب زاب ششوگ انب ات ششین دید ونم یتقو رایماس

گگگگس هههلووووت یییینم قشع : تفگ مشوگ ریز ... متسد داد هک و لگ

ووودرگ هی هدق ... هدق دوب هدش ماشچ

... تتتتتفگ یچ ززنننننوووووج

... منکن غیج غیج ، مدرک لر تنک ومدوخ یلیخ

.. دوب کراپ هاگشیارا یولج ینامام و دیفس و رگیج یرارف ات هس

دوب یکی نوممودک ره لگ هتسد رود نابر گنر اب نیشام یور گالی گنر هک

دوب زمرق نم هساو

شفنب هل ال

درز ایعل

ششششششفنننننننننب ال ثم ای ددررررررررررررز هخا ... یت ال کش ونوتقیلس

... زززمرررررررق نلثم ای

ادخیا

........ ههههک مام رژ و داد نویاقا ات هس هب مه یزیف هی طسو نوا هک رگ شیارا لوگیج الی دم یلک زا دعب

خخخخخخخ هبوت هللر فغتسا

.... مدید ومردپ هزات لا س 24 زا دعب هک یسک دوب مردپ میسورع مسارم وت

... منکن هیرگ ات هنودنخب ونم درکیم یعس یه و درک هیرگ یلک

... میدرک لغب ومه یلک

دوب منامام یراکمهاب یلو رایماس زیارپوس

همردپ هک تفگ وت دموا یدرم هی دش زاب رد وهی وت ندرب ونم

..... یبیرغ ژه او هچ .... ردپ

مندنودنخ نوشاترپ وترچ اب اه هچب هک .. مشیارا وت هشب .... دوب کیدزن رابی

''' نترکفب انوا نوچ یشاب لا حشوخ دیاب .... نشاب هتشاد تندنودنخ رد یعس مه نوشاترپ وترچ اب تاتسود عگا یتح یهاگ '''

دش دنلب نومرفن 6 عمج زا رایاس

یج ید تمس تفر



... میدوب هدش هریخ شهب بجعت اب نوممه

... هنک تساوخیم راکیچ

... دش لماک نوا اب مایند هک یسک ... مقشع هب میدقت : تفگ و تفرگ ونوفرکیم

ندنوخ هب درک عورش

for the rest of my life مان هب Maher zain زا یگنها

مه رانک رایماس ونم یاسکع اب دشیم هتشون شمجرت شور هک دوب یا هدرپ هی شرانک

یییییآآآو

∝∝∝

گنها همجرت و نتم

Maher zain_for the rest of my life

I praise Allah for sending me you my love

نم قشع داتسرف نم یارب ور وت هک مادخ رازگساپس نم

You found me home and sail with me

یدرک تکرح اوه یور نم اب و یتخاس ور نم ی هنوخ وت

And I`m here with you

متسه وت اب اجنیا نم و

Now let me let you know

ننودب مرازب هک هدب هزاجا نم هب حاال



You`ve opened my heart

یدرک زاب ور نم بلق وت

I was always thinking that love was wrong

ههابتشا قشع هک مدرکیم رکف هشیمه نم

But everything was changed when you came along

یدموا وت هک یتقو درک رییغت زیچ همه یلو

وووووا OOOOO

And theres a couple words I want to say

مگب ماوخیم نم هک تسه هملک اتود و

Chorus:For the rest of my lif

میگدنز ی هیقب یارب

I`ll be with you

مشاب وت   اب ماوخیم نم

I`ll stay by your side honest and true

متسیاب هناصلا خ و قداص وت هرانک رد ماوخیم نم

Till the end of my time

( مرمع ) متقو نایاپ ات

I`ll be loving you.loving you



وت قشاع مشاب . تقشاع ماوخیم نم

For the rest of my life

میگدنز هیقب یارب

Thru days and night

اهبش و اهزور یاهتنا ات زاغا زا

I`ll thank Allah for open my eyes

درک زاب ور نم نامشچ هکنیا یارب منک رکشت (هللا) ادخ زا ماوخیم نم

Now and forever I...I`ll be there for you

مشاب وت یارب اجنیا رد ماوخیم نم ... نم هشیمه یارب و حاال

I know that deep in my heart

مبلق قامعا رد هک منودیم نم

I feel so blessed when I thinkof youOf You

ماوت رکف رد یتقو منکیم یدایز یتخبشوخ ساسحا نم

And I ask Allah to bless all we do

  هشخبب ور میداد ماجنا ام هک ییاهراک ی همه ماوخیم (هللا) ادخ زا نم و

You are my wife and my friend and my strength

... یتسه نم توق طاقن زا و نم تسود و نم نز تو

And I pray we`re together eternally



میمه اب دبا ات ما هک منکیم اعد نم و

Now I find myself so strong

( مدرک ادیپ ) منودیم یوق یل یخ ومدوخ نم حاال

Everything changed when you came along

... ی دموا وت یتقو درک رییغت زیچ همه

( هیرارکت گنها یاهاجنیا )

my heart now that you`re here

یتسه اجنیا وت حاال همبلق هقامعا رد نیا منودیم نم و

In front of me I strongly feel love

منکیم ندوب قشاع ساسحا ادیدش نم نم لباقم رد

And I have no doubt

و مرادن یکش نم و

And I`m singing loud that I`ll love you eternally

مشاب تقشاع دبا ات ماوخیم هک منوخیم دنلب نم و

Repeat ChorusFor the rest of my life

.... رارکت هرابود

... شاب دبع ات و یتسه هک یسرم تفگ شهت و

.

... دزیمن وفرح نوا رایماس هگا یلو ... تخاب لد هک یسک .... هدند هی و دغ رتخد ، راگتسر الر یا نم یگدنز دوب نیا

.. مدشیمن روبجم نم میدروایمن مک لوپ ام و دشیمن دب شلا ح نامام هگا

؟؟ .... میدشیم مه قشاع اعقاو ایا



قشع رابجا فرحدوب نیا

..... متقشاع ایادخ

منیب رای ات مدمآ يهلا

منیب راب ره یهرمه نوچ اروت

رای و مدمه تیاهنیب ات اروت

منیب رادلد اروت لدیب مدوخ

رایسب هن اما مدمآ يهلا

رامیب و راز هگ مدمآ داش یهگ

نتسكش نیا رازاب هتفشآ نیرد

راب ره راب ره یاوت مرادیرخ

یمرک یلع دمحم _ رعاش

نایاپ

دادماب 04:15 تعاس

10/5/95 خیرات

یناجناخ هلا زغ : ملق هب قشع رابجا فرح نامر

یاه تیامح یمامت زا منونمم ... یرومیت هلا زغ و یزورون الر یا نراد مارب ور رهاوخ مکح هک ییاه تسود یراکمه زا منونمم
... یمدرم


