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آیدی کانال تلگرام ما :





دیدش _ نافوط #

یبوخ یگدنز هملا س هدزنوپ تساهر ممسا

ور هبور یدایز الت کشم اب اهدعب اما مراد

هتخس یلیخ شنتفگ هک مشیم

یتفرعم ویب یدرمان زا مگیم نوتارب مگیم اما

نترانک بوخ یازور وت طقف هک ییامدا یاه

نامر عورش

اب مدش اپ باوخ زا رهظ 12 تعاس لومعم قبط

@romane_sahnedar



نفلت یادص

خ سپ دوب نارهت زا متخادنا هرامش هب یهاگن

مداد باوج دولا باوخ یادص اب هملا

یبوخ سالمخهلا

یباوخ _سالم

هرا

تساجک تنامام _

مدیدن ومنامام مدرک مفارطا هب یهاگن _

هنک یظفاحادخ هکنیا نودب خهلا تسین متفگ

درک طق

ننک باسح مدآ ورام دشن یراب هه



هریگیم ومنامام غارس هک هدش یچ حاال

یادص هکاب متسش ومتروص وتسد متفر

مدموا مدوخ هب یکانتشحو

راکیچ تسین مولعم ینییاپ هیاسمه نیا زاب ها

هنکیم

نیمه مماباب دادن باوج مدیگنز منامام هب

روط

دعب تعاس دنچ

نفلت هک منک نشور ور نوزیولت مدموا فوه

مداد باوج دوب منامام دروخ گنز هرابود

نییاجک اباب وتو همولعم چه نامام سالم



موناخ رتخد امش : تفگ اانانش یادص اب یکی

نیتسه یحایر

امش؟ _هلب

منزیم گنز ناتسرامیب زا نم

تسشن منت هب یدرس قرع

هدش.؟ یزیچ ادخ _ای

هوک شزیر نوزیولت هظحل نومه دشیمن مرواب

ود تفگیم و دادیم نوشن تشاد ور هداج وت

حورجم هس و هتشک



تفگ نفلت تشپ راتسرپ هک مدیشک یدنلب غیج

... نوتهب مگیم تیلست

و مدیشوپ وماسابل عیرس داتفا متسد زا یشوگ

هدرک جاودزا هک مرهاوخ هلحار ی هنوخ فرط هب

مداتفا هار هراد مه هچب کی و

تشاد ربخ ارجام زا منوا مدیسر یک منودیمن

.. ملغب وت داتفا هیرگ اب

شنز اب دوب اجنوا ایروپ مشاداد

@tofan_shabib



مود _ تراپ #

دعب..... زور دنچ

کاخ هب هظحل وره متفریم هار نوزرل یاهاپ اب

هیرگ همه مدشیم رت کیدزن مردام و ردپ

ندرکیم

ملد طقف مدز راز مدرک هیرگ نیمز یور مداتفا

نفلت تشپ زا وشادص راب نیرخآ یارب تساوخیم

رازب ور ییاچ نامام کسورع هگیم هک مونشب

هنوخ مایم مراد مکیدزن



نیتسین ارچ اهامش نییاجک مبوخ یاباب ماباب

نیدب میرادلد االن

دنق با مهب و دجسم وت مندرب متفر زاحلا

مدموا شوهب و مدروخ مکی نداد

هک ما ییایند وت هشیمن موراب مدرک زاب وماشچ

نتسین ماباب و نامام

دعب... تعاس دنچ

وراغارچ ایروپ و هلحار اب هنوخ میدیسر

مدرک نشور

و نامام هک دوب شیپ زور دنچ نیمه ادخ یاو



هشیم هگم ندوب مشیپ ماباب

مداتفا مدروا رد ومیکشم یاسابل مقاتا وت متفر

ات متشادرب وماباب و منامام سکع تخت ور

حبص یک مدیمهفن هک ردقنا مدرک هیرگ متسنوت

دش

موبلا هراد و لبم ور هتسشن هلحار مدید حبص

.... هنکیم هیرگ مورا و هنکیم هاگن ور نامام

و متشادرب ومیشوگ یلیخ دوب دب یلیخ حملا

هداتسرف تیلست مایپ مساو همه مارگلت وت متفر

هه ندوب

مشیپ زا مه هلحار ندشیم در روط نیمه ازور



بوخ هنومب مشیپ هنوتیمن رتشیب تفگ و تفر

هراد هچب هراد رهوش منوا تفگیم تسار

تفر و درک یظفادخ

دوب ایروپ دروخ گنز میشوگ

ایروپ سالم

یبوخ یرهاوخ _سالم

ناج؟ متسین دب

اباب ونامام ملهچ دعب یاخیم هدب حتلا منودیم _

ینومب ام هنوخ یایب

مدرکیم تبرغ ساسحا شفرح نیا اب

ملد زونه ؛:هن متفگ متشادن وشنز یارغرغ هلصوح

وراباب ونامام یوب مشاب هنوخ نیا وت داخیم



هدیم

راوید هب متسنوت ات مومح متفر ومدرک طق

. مدرک هیرگ ومدز تشم

دزن گنز خملا نوریب مدموا دوب دروخ مباصعا

مدب وشباوج متساوخ یمن

مداد یلو

سالمخهلا

خهلا تساو مریمب یهلا سالم تفگ هیرگ _اب

یتنل ریمب تمع هساو ورب متفگ ملد وت

یایم رانک هتخس منودیم مش تادف یهلا _

باال هدب حملا وت هزادنا هب منم شیااال شاهاب



دوب مرهاوخ هرخا

طق ومدروا هنوهب کی متشادن ندز فرح حلا

مدرک

یراپس کاخ یدمویم هزوسیم تلد یلیخ رگا وت

ترهاوخ

دیلک شنز اب ایروپ هک لبم ور متشسن متفر

وت ندموا نتخادنا

نم ثمالهب هک هنک تسرد راهان تفر شنز

ندب هیحور

ملد دز هک یفرح اب مرانک تسشن دموا ایروپ

منک..... شفخ تساوخیم



@tofan_shabib

موس _ تراپ #

ال؟ صا یگیم یچ یمهفیم

نامام ملهچ زا دعب مگیم یرهاوخ :هرا ایروپ

دنچ کی انیا ییاد و خهلا شیپ نارهت یرب ابابو

درگرب شدعب ینومب مودک ره هنوخ یهام



نمو تساباب و نامام ی هنوخ اجنیا : متفگ

منومب اجنیا ماوخب ردقچره ات منوتیم

و حلا یرب هک مگیم نم یلو ینوتیم : تفگ

فرح نم فرح ور مه عگید عش ضوع تاوه

ینزیمن

یلو -

نارهت یریم یلو یب یلو

مباصعا ور تفریم شاراک نیا اب ایروپ هشیمه

مداتفا تخت ور متفر ومدروخ روزب ومراهان

مدرک هیرگ متسنوت ردقچره



دموا مایپ شارب میشوگ هک

یایم یدوز هب مدینش یبوخ :سالم سانشان

یاب مترطتنم نارهت

هلصوح مدرک شک بال ایادخ دوب یک هگید نیا

متشادن یریگیپ

دعب هتفه دنچ

دش رارق و میتفرگ وراباب ونامام ملهچ مسارم

ننک یهار روزب ونم شادرف

متسبیم ومنودمچ متشاد دوب بش ود تعاس

وشپیز و متشاذگ مه ور وراباب و منامام سکع



مدیباوخ متفر متسب

مدش اپ ایروپ یادص اب شیش تعاس حبص

لا نیمرت میتفر و مدش رضاح

و همتسود سوبوتا هدننار نیا اهر نیبب : ایروپ

زا نارهت یسرب یتقو ات مراد دامتعا سهب

وت خهلا یدیسر یتقو یشیمن هدایپ سوبوتا

هترظتنم لا نیمرت

نودب و متفر مدرکیمن هجوت شافرح هب

تقو مهب یتح مدش سوبوتا راوس یظفاحادخ

منک یظفادخ هلحار اب دادن

ممهفیمن وش هلجع همه نیا لیلد



داتفا هار سوبوتا هک هشیش هب مداد هیکت ومرس

دش هداج دراو و

رکف رکش ورادخ دوب ریپ موناخ کی ممرانک

مشرتخد ندرکیم

دعب تعاس دنچ

ات داتسیاو گرزب هاگشورف کی یولج سوبوتا

ایروپ فرح دای نم ننکب ونوشاراک نرب مدرم

مشن هدایپ تفگ هک مداتفا

یم شوگ گنها و مشوگ وت متشاذگ ومیرفذنه

مداد

عب یکیدزن : دموا هگید سانشان مایپ کی هک

نک لمحت مکی نارهت



وت متفر و مدرک شک بال مدیسرتیم متشاد هگید

هشب هرارق یچ ایادخ رکف

..... مدوب هدیباوخن بوخ مه بشید درب مباوخ

مدش رادیب دروخ ممشچ وت هک یرون اب

دوب حبص کیدزن

مکیدزن نارهت هب هک دوب صخشم نوریب ولبات زا

یباوخیم ردقچ رتخد شاماال : تفگ میرانک موناخ

مدادن لحم و مدرک شاگن رکوپ

..



تسد فرطنوا هک مدید وملا خ مدیسر یتقو

مارب داد نوکت

ملا بند ندوب عدموا

مدرک سالم ومدز یخلت دنخبل

هنوخ میرب نیشب ایب یا هتسخ یلیخ امتح _

هنوخ میدیسر و مدش راوس

ندموا فراع و ناسحا و اوا خملا یاهچب

مداد ونوشباوج منم ندرک وسالم متمس

کی ام تفگو موب تشپ باال تمس درب ونم خهلا

قاتا نیا ساهچب هساو منوا میرادن رتشیب قاتا

وت یارب مدرک زیمت ور اجنیا



هشیم ابیرقت هک یقاتا رد هک متشاد یدب ساسحا

مدرک زاب ور دوب هدیسوپ تفگ

دوب تخت کی ور شرف کی طقف

نداد مهب ونیمه رکش ورادخ هه

نییاپ تفر مه خهلا قاتا وت متفر

مداد باوج دوب هلحار مدید ومیشوگ

یبوخ هلحار سالم

مایب متسنوتن دیشخبب ادخورت اهر _سالم

وت زاب داوخیمن تفگ ایروپ تزا منک یظفادخ



نیریگیم هروغبا لا نیمرت

ریوصت منم دیسرپ متیعضو زا میدز فرح مکی

باذع هک مداد حرش شساو ور سکول قاتا کی

هریگن نادجو

تفگ

یرادن یراک نورذگب شوخ یباسح سپ _

زفادخ _هن

زفادخ _

یکشک هچ نم رهاوخ یشوخ هچ هه

دقنا ارچ مدش کوکشم ایروپ هب هظحل کی



نارهت مایب نم تشاد رارصا

خملا رهوش مدیمهف مدینش دادیب و داد یادص

مدیمهف هک نییاپ مرب متساوخیم هنوخ هدموا

هنکیم اوعد ابخملا هراد

اجنیا یدروا ارچ وراباب هنن ییب هرتخد _نیا

نوشنوخ وت وراهادگ نگب تکرش وت ادرف سپ

نداد هار

قاتا وت متفر و متفرگ ومنهد یولج دیکرت مضغب

وماباب ونامام ارچ هک مدرک هلگ ادخ زا متسنوت ات

مزا تفرگ

داد ادص مقاتا رد



_هلب؟

سلا هس مزا وت دموا و درک زاب ور رد فراع

رتگرزب

_ تفگ

ریگن لد هب یدینش وراباب ونامام یافرح منودیم

رد زا ینابصع خملا رهوش هک نوریب تفر و

..... تفگ وتو دموا

@tofan_shabib

مراهچ _ تراپ #

: خملا رهوش



هنوخ نیا زا ینکیم عمج ور تلیاسو االن نیمه

نوریب یریم

هشن تادیپ افرط نیا مه هگید

وشاپ اه ماوخیمن هفاضا روخ نون منم

و متشادرو ومنودمچ منک لمحت متسنوتن هگید

هنک مورا وشاباب درکیم یعس فراع نوریب مدز

دوب هدیاف یب اما

مراد اجک متسنودیمن متسب مکحم ور هنوخ رد

مریم

مش رود فیثک رهش نیا زا متساخیم طقف

متفریم هار نارهت یانوبایخ وت تسد هب نودمچ

دوب فراع هروخیم گنز میشوگ مدید هک



دمویم مدب همه زا مدادن باوج

داد مایپ

بوخ مراد تراک وتیشوگ هدب باوج _اهر

مداد باوج دز گنز

هلب

ییاجک _

وراجک اباب هنن ویب نامناخ یب مدا ترظن هب هه

نوبایخ زج هراد

تمدید اتساو اجنومه _



دز زمرت ماپ یولج نیشام اب

یدرک ادیپ اجک زا ونم وت

وش راوس _

ونم یربیم اجک متفگ مدش راوس راچان هب

اما ندرک نوریب ور وت نم یاباب و نامام : تفگ

ننکیم یگدنز اجنیا ومع کی و ییاد ودات زونه

نسح ییاد ی هنوخ تمربیم مراد

ننزیم سپ ونم مه انوا متفگ ومدیشک یها

ور مآکشا نوتزا دایم مدب نیمه نیع نوتمه

متفر زاحلا همدای طقف تخیریم متروص



مدرک زاب وماشچ متروص ور با ندیشاپ اب

اهر یبوخ : فراع

مبوخ _

ی هنوخ رد یولج میدیسر و درک تکرح هرابود

دروخ گنز شیشوگ هک مییاد

وگن یچیه هماباب تفگ فراع

اباب _هلب

گنشق شادص هک نفلت تشپ دز داد مکحم دقنا

دمویم

ردام ردپ یب ی هرتخد نوا لا بند یتفر زاب

متسین نوا شیپ هن تفگ دش ینابصع فراع



شرس زیر کی و دوبن راکهدب ششوگ شاباب اما

دزیم داد

ها تفگ و نوبایخ وت درک ترپ وشیشوگ فراع

مدرک رکشت شزا و مدش هدایپ

مدز ومییاد ی هنوخ گنز

ندرک زاب ندب یباوج هکنیا نودب

وت متفر

دش مزا یبوخ لا بقتسا راب نیا

یچ هک ندرکیم مچیپ لا وس شمه مییاد یاهچب

یدموا دش

متسخ متفگ مداد ونوشباوج سب زا مدش هتسخ



قاتا مودک وت مرب نیگب هشیم

شقاتا متفر پچ تمس قاتا نوا تفگ مییادنز

دوب بوخ ابیرقت

نیا زا رتهب ردام و ردپ یب رتخد کی هساو هه

هشیمن

دز: گنز ایروپ

هرذگیم شوخ یبوخ یجبآ سالم

متشاد هیرگ یچ ره ش زا دوب رپ یلیخ ملد

مدرک خیلا شرس

مشب هراوآ نس نیا وت دوبن نم قح نیا اعقاو

مراد هنوخ مدوخ یتقو



هراچیب مداتفا فراع دای مدرک عطق ویشوگ

تسکش نم رطاخ هب شیشوگ

مروخب راهن مرب ندز مادص

مدرک رکشت متسش ورافرظ و مدروخ ومراهن

هداد مهب دمک کی مدرک زاب ور منودمچ مدموا

رکش ورادخ ندوب

متشادرب وماباب و نامام سکع و مدیچ وملیاسو

دوب هدش گنت نوشارب ملد

مدرکیم هیرگ متشاد

.



...... مساو دموا سانشان مایپ کی

@tofan_shabib

مجنپ _ تراپ #

وروت ننزیم سپ یرب اج :ره سانشان مایپ

نومدوخ یاج یایم شرخا

هظحل هب هظحل هیک نیا مدیسرتیم متشاد هگید

؟ هراد ونم رامآ

هدیم مایپ شمه نارهت مایب مداتفا هار یتقو زا

شهب مداد مایپ مدش واکجنک



امش؟

هعفد نیا یدرکن داد:هعبالک باوج عیرس

یتسه :یک متفگ

یدوز هب یمهمفیم انشآ _کی

درک بالمک

هرخسم تشونرس هچ نیا ایادخ مدوب هدیسرت

هگید دوب یا

و ایروپ هب هک متفریم راجنلک مدوخ اب شمه

ایهن مگب هلحار

نومنوخ مدرگرب هروطچ ال صا



هنکیم رغرغ ایروپ زاب یلو

رظن ریز ونم هیک نیا منیبب منومب متفرگ میمصت

هراد

داد مایپ فراع هک مباوخب مکی متساوخیم

اهر یبوخ

مرتهب نونمم _

تحار نکن فراعت وگب مهب یتساوخ یزیچ _

شاب

ردارب کی لثم شهب متشاد یبوخ ساسحا



مرگ شمد هنم بقارم

یمرکف هب هک نونمم متفگ

دوب ریگرد منهذ تخت وت مدیشک زارد

داتسرف روزب ونم ایروپ ارچ ماجنیا ارچاالننم

تدوخ نک مکمک ایادخ هدیم مایپ یه هیک نیا

تفگ وت دموا مییاد رتخد اراس

میرب ایب مه وت دیرخ میرب میاوخیم

مرادن حلا متفگ

منک منت وماسابل تفگ روزب و دیشک ومتسد دموا

هیقب سکعرب دوب یمرگ نوخ رتخد اراس



و اراس رهاوخ و مییادنز واب مدیشوپ وماسابل

دوب راک رس زونه مییاد نوریب میتفر ونم اراس

گرزب هاگشورف کی رازاب میتفر

ور فلتخم یاسابل روج نیمه هیقب و اراس

ندرکیم ناحتما

سابل کی دوب منامام االنرگا تفرگ مضغب

دیرخ یم و درکیم باختنا مارب لگشوخ

دش میدوسح مییاد یاهچب هب

وت داوخیم تلد هلگشوخ : دموا مایپ میشوگ



؟ یرخب یزیچ مه

متفگیم یکی هب دیاب مدشیم یناور متشاد هگید

منک راکیچ هگب مهب هک

دش دروخ مباصعا

اب تس سابل کی مه وت ایب :اهر تفگ مییاد نز

نیش رهاوخ رادرب رحس و اراس

محرت مهب نراد راگنا داد تسد مهب یدب ساسحا

مدرک لوبق یلو ننکیم

ور دوب گنشق تفگ هشیم ابیرقت هک یسابل کی

متشادرب

درک باسح مییادنز

مدرک رکشت شزا



یامایپ نوا هنوخ فرط میتفر و نوریب میدموا

دوب هدرک ریگرد ومنهذ زونه سانشان

مگب یک عب هک مدرک رکف و قاتا وت متفر میدیسر

هخا

مگیم نوا هب هبوخ فراع

مراد بجاو راک تمنیبب هشیم مداد مایپ شهب

تاهاب

ییاد هنوخ مایم داد:هرا باوج

مگب یصوصخ ماخیم این _هن

سپ مایب اجک هشاب

یدرک مراوس زورنوا هک ییاج نومه ادرف _ایب

هشاب



دعب... زور

رباع هب نتفر ی هنوهب هب مدوب فراع مرظتنم

نوریب مدموا کناب

هلگشوخ یتسه یک رظتنم : دموا مایپ مارب

دوب مدا یلک مدرک هاگن ومرب و رود

ایب یراد تأرج روعشیب تفاثک : متفگ شهب

تمنیبب نوریب

دیسر فراع

یعوضوم کی دروم رد دیاب متفگ مدش راوس

منک تبحص تاهاب



شاب تحار مهب وگب هدش یچ تفگ و درک تکرح

یتقو زا هدیم مایپ مهب شمه تسه یکی متفگ

ومرامآ هظحل هب هظحل نارهت مایب مداتفا هار

هراد

یتسه یک رظتنم عداد مایپ االن نیبب

تخود نم هب وشهاگنو دش نارگن فراع

شاهاب یراد هیک هرسپ نیا : دموا مایپ هرابود

ینزیم فرح

کی امتح نوا شاب درسنوخ تفگ فراع مدیسرت

هتلا بند هفارطا نیمه ییاج



یا، هراکیچ وت همشاداد سیونب شارب

داد باوج متشون شارب ونیمه

سلا هس مه تزا هتلا خرسپ منودیم هکنم هه

شنیشام زا یشیم هدایپ االن نیمه هرتگرزب

یملا خرسپ وت هنودیم یتح نیبب متفگ فراع هب

نومنوخ هب مدرگرب تساوخیم ملد تفرگ میرگ

هشب هرارق یچ ایادخ

داد..... مایپ شهب و تفرگ ومیشوگ فراع



@tofan_shabib

مشش _ تراپ #

نوا هب مشرهوش نم فرشیب ی هکیترم

نداد هابتشا راما وگب ندیم راما تهب هک ییاسک

میدرک دقع ههام کی ام

درک وبالک

دوب یچ افرح نیا متفگ و متفرگ شزا ومیشوگ

شهب یتفگ



شمنوسرتب متساوخیم وشن تحاران _

ومتسد هک مش هدایپ متساوخ هنوخ دنوسر ونم

هیچ؟ متفگ و مدیشک ومتسد عیرس تفرگ

و یشن تحاران یدیم لوق مگب یزیچ کی تفگ

ینکن دب رکف

هدش یچ متفگ مدش نارگن

یراد تسود ونم _وت

مارب مشاداد زا مدموا یتفو زا بوخ هرا متفگ

هدش یچ وگب حاال یدوب رتهب



تفگ

مشاب تشاداد ماوخیمن نم

نک جاودزا نم اب اهر متقشاع نم

دوب هدرب متام روج نیمه شفرح نیا زا

ی هرسپ شکب تلا جخ : مدیشک غیج شرس

مردارب لثم ور وت مدرک دامتعا تهب نم روعشیب

متسنودیم

نم یلو دیشخبب شاب مورا ادخورت اهر تفگ

.. اعقاو

باال متفر عیرس مدش هدایپ و هدب همادا متشادن



مقاتا وت

مدرکیم رکف اقافتا هب متشاد

هدوب فراع ی هشقن شمه انیا هنکن

منک راکیچ ایادخ یاو

یایوج یلیخ اعقاو مرگ مردارب و رهاوخ مد

نتسه ام لا وحا

هداز حالل هچ هه دز گنز ایروپ هظحل نومه

یبوخ _سالم



مدرگرب ماوخیم زیرب مارب لوپ مکی ایروپ سالم

نومب اجنومه عفال داوخیمن هن یچ یارب _

تفگ مدرک فیرعت شارب ور هیضق

هشیم یچ منیبب نومب هگید مکی حاال

ظفادخ اه یایب یشن دنلب

ی هنوخ مرب هرازیمن ارچ مدش کوکشم شهب

ماباب و نامام

مدوخ تسد دیشخبب ادخورت داد مایپ فراع

منک هدافتسا وس تتطیارش زا ماوخیمن دوبن



یبوخ فرح یلو مدرک شک بال متشادن وشلصوح

هدیمن مایپ مهب هگید دز همحازم نوا هب

دعب زور

هنوحبص ایب تفگ مدش رادیب اراس یادص اب

متسش ور متروص مدش دنلب

دوب هنوخ مه مییاد

هدش یچ ناج ییاد هب هب متفگ و مدرک سالم

نیا هنوخ امش

سا هعمج هم دیشخبب تفگ یجک نهد اب

یتحار اجنیا هرذگیم شوخ



مدش نوتمحازم دیشخبب یسرم متفگ .

دز یفرح مییاد شدعب مدروخ هناحبص متسشن

هدش. راوا مرس ور ایند مامت راگنا هک

@tofan_shabib

یدرک لو وتیگدنز و هنوخ هگید هبوخ : ییاد

یباوخیم و یروخیم تفم اجنیا یدموا

مهب مدوخ زا حملا مدرکیم شهاگن رکوپ نم

مراد ییاه هداوناخ نینچ هک دروخ

مدرک خیلا ومدوخ منک لمحت متسنوتن



ماجنیا مدوخ تساوخ هب نم هگم ییاد : متفگ

اجنیا وماپ دوبن ایروپ یاه رارصا رگا ادخب

متشاذیمن

یک مدرکیم هیرگ قاتا وت متفر و مدش دنلب

منک ادیپ تاجن یتخس همه نیا زا هشیم

مرب ماوخیم اجک متسنودیمن مدرک عمج وملیاسو

وت دموا رد زا مییاد

یتیعضو وت وت االمن متشادن یروظنم نم اهر

میشکب وتزان مهام و ینک زان یاوخب هک یتسین

رتهب ورب یرب یاوخیم

.



ایروپ هب یتح مدادیم شوف همه هب ملد وت

یب هک مرب اجک متسنودیمن نوریب مدز هنوخ زا

هک ییافرح اب نراین مور هب ومیردام و ردپ

مرب نم طقف ناوخیم راگنا مهب ننزیم

متفریم هار نوبایخ وت منودمچ اب

هداوناخ نودب

مرب مراد وراجک سهلا هدزنوپ رتخد کی

هرتهب مداتساو هظحل کی ییاوه باالیلپ متفر

منک شمومت اج نیمه

ماباب شیپ مرب منامام شیپ مرب



دوب سانشان مایپ دموا میشوگ یادص

وت هک یزیچ نوا ادخورت فراع منم اهر سالم

زا هک ییامایپ نوا نکن یلمع ور هرذگیم تنهذ

ادخورت مدوب نم شمه دمویم تارب ترفس لوا

مترظتنم لپ نییاپ االمن ونم شخبب

نیشام وت هک شمدید متخادنا فرطا هب یهاگن

هتسشن

و متخادنا ومنودمچ داد تسد مهب یدب سح

مدرک رارف

نومنوخ مدرگرب ات لا نیمرت تمس هب



لا نیمرت هربب ونم ات متفرگ پنسا کی

مریگب طیلب هک متفر یروف و مدیسر

دز گنز هلحار هک

ولا.؟

یبوخ سالم

هرتهب درگنرب یلو هدش یچ منودیم اهر _سالم

نومب رظتنم اج نومه یدرگنرب

تلا بند دایم هراد ومع



خهلا همع هنوخ یه مرادن هلصوح هلحار یاو

نینک ملو ومع

زفادخ اجنیا درگنرب _این

ولا؟ ولا

درگنرب تفگ ارچ درک طق

دادیم نوکت تسد رود زا مومع هب داتفا ممشچ

مارب

ندیشکن زور فصن هب هک مییاد و خهلا هنوخ هه

مینکیم ناحتما مه ور ومع حاال

تادف یهلا تفگ و درک لغب ونم شتمس متفر



ومع مش

ردقچ ره یام هنوخ میرب ایب هدش یچ منودیم

نومب یتساوخ

وک؟ تنودمچ طقف

@tofan_shabib....

متفه _ تراپ #



... ینی هزیچ ممممما

ایب ومع هرادن لا کشا تفگ و مدب همادا تشاذن

حیضوت مارب یتشاد تسود تقو ره میرب نیشب

هدب

ومع نونمم _

مدرکیم رکف زورما یاقافتا هب متشاد میداتفا هار

دز ادص مومع هک

میدیسر اهر

شمشچ ات مومع نز هنوخ وت متفر مدش هدایپ



داتفا نم هب

مدرگب ترود یدموا شوخ تفگ

یکاس ینودمچ یدموا خیلا تسد ارچ سپ هع

؟ یرادن یزیچ

متخود نیمز هب ومهاگن

هسرپن مزا یزیچ هک تفگ شنز اب هراشا اب مومع

اب ندرک تسرد ماش مومع رتخد اب مومع نز

نشن تحاران هکنیا یارب متشادن اهتشا هکنیا

مدروخ مکی

دموا مدای هک مریگب شود مرب متساوخیم

فراع نوا تسد زا طقف و متخادنا ومنودمچ

مدرک رارف تفاثک



نس مه هک مومع رنخد هک مدوب هتسشن قاتا وت

وت دموا هملا وس

تفگ و تفرگ ومتسد و تسشن مرانک

یسانشیم ونم هک وت وگب مهب هتلد وت یچ ره

ما یبوخ راد زار

و متسشن منزب فرح یکی اب متشاد زاین اعقاو

ات فراع سانشان یامایپ زا متفگ ور یچ همه

هک ایروپ یروشیب زا مییاد و خملا راتفر

مدرگرب هرازیمن

دنلب دوب نوبرهم ماهاب رهاوخ کی لثم درک ملغب

کی و دروا سابل تسد دنچ شدمک دشوزا



یلو یا هتسخ منودیم : تفگ و داد مهب مه هلوح

یش کبس مکی یریگب شود کی هرتهب

متفرگ شود متفر و مدرک رکشت

تخت وور مدیشوپ وماسابل نوریب مدموا یتقو

مداتفا

هنم ارچ یلو دوب یفرخضم زور هچ یاو

متخادنا ومنودمچ لوگنخ

دیسرن مزغم هب نوخ هظحل کی ال صا

ها دوب نودمچ وت مه ما همانسانش

یادص اب حبص دوب هدش کیرات مک مک اوه



مدش رادیب لیابوم

فراع مگب هرتهب هکواال سانشان سانشان

محازم

یلو مرادن تاهاب یراک ریگب ایب همتسد تنودمچ

یشیمن نومیشپ نک رکف متساوخرد هب

یضوع سین مولعم هدرب رس وملصوح عگید

هدیم مایپ یه منکیم یهبالک هراد طخ ردقچ

متفگ مدرک رادیب ور هناحیر مومع رتخد متفر

ومتراکمیس میرب یایم هداد مایپ هرابود فراع

منک؟ ضوع



میدموا مهاب دعب تعاسود ادودح و درک لوبق

نوریب

هناحیر

؟ ینک راکیچ یاوخیم _اهر

ور یچ

هگید ور رسپ نیمه "_

مدرگرب مشرکف عفالوت منک رکف شهب ماخ یمن

نومنوخ



... ینک باسح نم ور ینوتیم _

دیدج تراکمیس کی راد هزاغم وزا میدیسر

متساوخ

رد خاش متساخیم مدیدیم هک یزیچ وهی.زا هک

..... مرایب

@tofan_shabib

متشه _ تراپ #

دوب فراع هزاغم هدنشورف

مدش نومیشپ هک نوریب مرب هزاغم زا متساخیم



عدب سپ ومنودمچ متفگ و متشگرب

تفگ

و مدرب اجنومه تسین نم تسد نودمچ

مدز ششیتا

نودمچ یداد مایپ ارچ سپ یدرک طلق وت متفگ

یضوع یلیخ عیوت تسد

زا مریم یتسرفب سانشان مایپ عگید راب کی رگا

منکیم تیاکش تتسد

هزاغم زا متساوخیم و متفرگ ور هناحیر تسد

هنییاپ مه هرکرک و هلفق رد مدید هک نوریب مرب



ور هرکرک یک نیا ندیزرل هب درک عورش ماهاپ

نییاپ داد

مولگ هک مدیشک غیج ردقنا مدیسرت هظحل کی

تخوسیم تشاد

ومادص یلغب یاه هزاغم هک مدزیم غیج طقف

سیلپ ندز گنز و ندینش

دوب هدنوم ناریح روج نیمه فراع

یشب کیدزن مومع رتخد ونم عب ادخب متفگ

ندز غیج منکیم عورش



دعب نیم دنچ

ات ندرب ورام تسکش ور هرکرک و دیسر سیلپ

میسیونب ور هداتفا هک یتاقافتا

تمحازم هک متشون یتح متشون دش یچ ره

هدرک داجیا مارب

ایهن میراد یتیاکش هک ندیسرپ نومزا شرخا

هملا خ رسپ رهحلا هب تخوس شارب ملد

مرادن یتیاکش ناورس بانج هن متفگ

دنبتسد ور فراع هک مدینش ور رومام کی یادص

درکیم هراشا هزاغم وهب دوب هدز



درک ورو ریز ور هزاغم ولک تفر سیلپ

ندرک ادیپ اه هسفق زاالعبالی ردخم داوم یلک

داد مرس یروجنوا هک ناخ فراع یاباب حاال یاو

هنکیمن هک اطلق هچ شرسپ هنیبب ساجک دزیم

کال ندرب در فراع و درک بملپ ور هزاغم سیلپ

یرتن

ومتیاکش درکیم سامتلا دزو گنز مهب خملا

مریگب سپ

خهلا ینودیم اجک زا وت مدرک بجعت

داد ربخ مهب یلغب هزاغم _



مرج هب امش رسپ هدزاش خهلا نداد ربخ هابتشا

مشزاغم و یرتن کال نتفر ردخم داوم راکتها

شزا مدرکن یتیاکش منم دش بملپ

فراع هرذگن تزا ادخ نتجنپ _ای

مدرک طق وریشوگ

میداتفا هار هنوخ تمس هب هناحیر واب

دز گنز ایروپ هار وت

ربخ هچ یبوخ سالم

ربخ فراع هیضق زا وت ایروپ مبوخ _سالم

؟ یتشاد



یریگب میمصت تدوخ هک متفگن یلو هرا

مدرگرب متفرگ میمصت نم ناج شاداد بوخ _

یاوخن هچ یاوخب هچ امش حاال نومنوخ

ادخورت اهر درگنرب هن

یچ هک یدرک هراوا نس نیا وت ونم وش تکاس _

مراد هنوخ مدوخ نم هشب

مدرگیمرب

ظفادخ

حاال نم یاه یتخبدب سین ودات یکی ادخ یا

یتح مشوپب مرادن مسابل

مراوا مرادن ملوپ

مرادن وشلمحت هگید نک مکمک تدوخ



دیسرپ دوب هنوخ مه مومع هنوخ میدیسر

. ارتخد تشذگ شوخ

ماخیم نم یزیچ کی طقف ناج ومع نونمم

نومنوخ مدرگرب

نم نیریگب امش هشیم مریگب طیلب مرادن لوپ

منکیم تراک هب تراک مدیسر یتقو مدرگرب

نوتارب

مرتخد نیبب یلو هرادن لا کشا هشاب تفگ مومع

هناحیر رهحلا هب ینومب مراد تسود یلیخ نم

یتسه شرهاوخ تم وت هدنزرف کت مه

منودیمن یلو منومب هک تشاد رارصا مه هناحیر



متشاد یدب ساسحا کی

هداتفا اجنوا یقافتا کی مدرکیم رکف

مدیباوخ متفر مدش لا یخیب

مدش رادیب باوخ زا غیج اب

دوب........ یباوخ عچ نیا ادخ یاو

@tofan_shabib

_مهن تراپ #



ندش رادیب همه مغیج یادص اب

ور غارچ مرس باالی دموا با ناویل کی اب مومع

هدوب باوخ شابن نارگن تفگ و درک نشور

حبص راهچ تعاس ابیرقت مدروخ و متفرگ وبآ

دشیم

هنوخب زامن هک هریگب وضو تفر مومع

یباوخ هچ یگب مهب یاوخیم تفگ مهب هناحیر

یدید

هلحار و ایروپ هک مدید باوخ مگیم هرا



نشُکب ونم نتساوخیم

زیچ هدوب باوخ شابن نارگن : تفگ هناحیر

نکن تیذا وتدوخ باوخب ریگب حاال تسین یمهم

دربن مباوخ مدیشک زارد تخت وت

: مداد مایپ ایروپ وهب متشادرو ومیشوگ

مدآ کی ومنودمچ ینودیم انایحا امش سالم

مرادن مسابل هتشادرو یضوع

مریگب سابل مرب مارب نزب لوپ مکی

مریگب هناحیر زا هشیمن مور هگید

درک بالمک ممایپ ندرک نیس زا دعب مدید



مدز گنز شهب

هایس تسیل وت تشاذگ ونم مه اجنوا

نراد یریگرددوخ نم ردارب و رهاوخ نیا ایادخ

اه

حبص تشه تعاس

گنز هلحار هب ومدش دنلب مدرواین تقاط هگید

مدز

داد باوج قوب ات دنچ ندروخ زا دعب

س..سال..م

ینکیم هیرگ ارچ هلحار _سالم



درک تخبدب ونوممه ایروپ ااهر

ایر وپ..

تسد زا ونفلت داد هکاب مدینش ور ایروپ یادص

دیشک هلحار

.؟ ووووولا ومرهاوخ یدرک راکیچ مدزیم داد

دش طق نفلت

مریمیم مراد هروشلد زا ایادخ

دزیم فرح یروجنوا هلحار ارچ ینی هدش یچ

هدرک راکیچ ایروپ

مدید دوب یباوخ هچ نوا

.



متفگ هناحیر هب وزیچ همه متفر

هدش یچ منیبب مدرگرب دیاب یروج هی

درک تقفاوم مدرک تروشم مه مومعاب

دایب مهارمه دیاب مومع نز هک تفگ طقف

هب درپس ونم هک ام شاداد نوا اباب مرگ شمد

سوبوتا هدننار

عمج ونوشلیاسو مومع ونز هناحیر شدعب زور

ندرک

راطق اتاب نهآ هار هاگتسیا دنوسر ورام مومع

میرب



دوب هدیرخ طیلب همه یارب

منک رکشت یروجچ منودیمن متدنمرش ومع متفگ

درک نومراوس دزو مینوشیپ هب یا هسوب

درک تکرح راطق دعب هقیقد دنچ

میدروخ یکاروخ مکی و میتسشن هپوک وت

مداتفا مدید هک یباوخ و هلحار یافرح دای

هیرگ ریز مدز

ینی عشیم یچ نم تشونرس



تفگ و دادیم میرادلد مومع نز

یریم اجک یدیسر یتقو _

منیبب مریم مشدعب مراد مه دیلک نومنوخ مریم

هدز یدنگ هچ ایروپ

درب مباوخ دشو مرگ ماشچ دش یچ منودیمن

مدیباوخ یتعاس دنچ

دز مادص مومع نز هک

مک مک میسریم میراد وش رادیب ناج اهر

رتشیب مسرتسا میدشیم رت کیدزن هظحل ره

مشاپ ماج زا متسنوتن ال صا هک یروج دشیم



یدرک خی ردقچ تفگ و تفرگ ومتسد مومع نز

رتخد

ره مسرتسا یلو دش رتهب حملا نداد مهب دنق با

دشیم رتشیب هظحل

... داتسیاو راطق میدوب هدیسر ابیرقت

tofan_shabib@?

مهد _ تراپ #

شیااال شاب مورا تفگ و تفرگ ومتسد مییادنز



هداتفوین یقافتا چیه هک

میدش هدایپ و میدرک زاب ور هپوک رد

مدش مدوخ هاگ لتق دراو مدرکیم ساسحا

مداد ور نومنوخ سردا ومیتفرگ یسکات کی

دعب تعاس مین

میدیسر

مدروا رد مفیک زا ور دیلک و میدش هدایپ

دیخرچیمن لفق وت دیلک مدرک راک ره



ندز رد هب مدرک عورش

درک: ردوزاب نشخ ی هرهچ اب درم کی

! شیامرف _

راکیچ اجنیا امش تسام ی هنوخ اجنیا دیشخبب

.؟. نینکیم

نیشاب هراکیچ امش امش؟ ی هنوخ _هه

ما یحایر یاقا و موناخ رتخد نم

عیوت ردارب صومان یب یحایر ایروپ نوا سپ _



ام هنوخ وت ینکیم راکیچ اقا نزب فرح تسرد

نیا امش ردارب موناخ رتخد مگب تع طاال ضحم _

شسرت زا مشدوخ هتخاب هب رامغ رس ور هنوخ

نوسرب شهب منم سالم یدرک شادیپ هدش بیغ

تسب مکحمورد و

مامشچ هگید دوب هدش راوا مرس ور ایند مومت

نیمز ور مداتفا و دیدیمن ور یچیه

..........

مهاگنامرد وت مدید مدرک زاب هک ومامشچ



دوب مرس باالی هناحیر مدش دنلب

تفرگ میرگ

هداد داب هب ور هنوخ ایروپ یچ ینعی

مشاب مدرم هنوخ هراوا رمع رخا ات دیاب حاالنم

ادخ دوب یدنگ هچ نیا

داد باوج متفرگ ور هلحار هرامش

داب هب رو هنوخ ایروپ یتسنودیم وت هلحار _ولا

هداد

یاین متفگیم نیمه یارب متسنودیم هرا

ات سهلا هدزنوپ رتخد کی منک راکیچ _حاالنم

اج مهب هک منک سامتلا مدرم هب دیاب مرمع رخا



نووووتمه هب تنعل ندب

ور متسد مرس مدش دنلب مدرک طق ومیشوگ

مدیشک

مرب هک میتفرگ یسکات مومع ونز هلحار اب

منزب فرح شاهاب هلحار ی هنوخ

دادیمن باوج یسک مدز گنز و مدیسر

خهیلا هنوخ دمویم رظن هب

هتشاذگ هایس تسیل وت ومرامش مدز گنز شهب

دوب

روط نیمه مه ایروپ



نراد منت یاه نوختسا ی همه مدرک ساسحا

ننکشیم

تخیریم متروص ور مآکشا تفریم جیگ مرس

ینک شومارف هرتهب مرظنب اهر : تفگ مومع نز

ونیا هک دیشخبب یتشاد ردارب و رهاوخ یزور هک

مگیم

: متفگ و مدرک شهاگن نوشیرپ

ومع نز



مناج _

ماباب ونامام کاخ رس میرب هشیم

ملگ میریم _هرا

نوتسربق تمس هب میتفر

مدرک هیرگ و متسشن ماباب و نامام کاخرس

تخوسیم تشاد مامشچ هک ردقنا

ندرک ملو هک وخملا مییاد زا مدرک هلگ همه زا

االن ناجک منودیمن نصا هک مردارب و مرهاوخ زا



طیلب تفگ و مومع نز هب دز گنز مومع

میدرگرب بشما نیمه هدیرخ یتنرتنیا

دوب هتفگ شهب ور یچ همه ومع نز منک رکف

میتفر نها هار تمس هب پنسا واب میدش دنلب

یگتسخ زا مدش راطق راوس هکنیا ضحم هب

مباوخب متساوخیم طقف تخت ور مداتفا طرفم

هنکیم دب وملا ح هدنیا هب ندرک رکف

منک ادیپ تاجن عضو نیا زا شاک

@tofan_shabib



مهدزای _ تراپ #

مدیباوخ وهار لک

یگدنز نیا زا هروخیم مهب هراد هگید هاحملا

یتخبدب شمه سرتسا شمه باوخ شمه

قلا خلا لج مدیدیم راطق وت یبوخ یاباوخ یلو

............

میدیسر دعب تعاس دنچ



مومع هنوخ مدموا رت زارد زااپ تسد

تشاد ربخ ارجام زا هک مومع

رکف رگا ینویدم اهر تفگ و تفرگ ومتسد دموا

مراذیمن نم یرب یاوخب رگا یمحازم اجنیا ینک

یمردارب رتخد وت

زا ماباب متفگ مدرک هاگن شهب یکشا یامشچ اب

ومع هیضار یلیخ وت

هنک شتمحرادخ _

مهب متفگ هناحیر هب لومعم قبط قاتا وت متفر

مریگب شود مرب هدب سابل



ادرف شاک مدیباوخ تخت ور دوب هدش بش هگید

هشاب بوخ زور کی

دعب زور

مدیرپ باوخ زا مرس وت ینیگنس زیچ ندروخ اب

مدنوم نوریح و

و هریگیم ملیف مزا هراد هلا غزب نیع هناحیر مدید

بیییس وگب هگیم

تشلا ب کی شتمس وهب مدش دنلب مدش ینابصع

درکیم ترپ .. متمس هب تشلا ب منوا مدرک پاترپ



نیمز ور نتخیر تشلا ب یارپ همه هک یروج

تفرگ درد ملد هسسسب متفگ و تخت ور مداتفا

میتفر و میداد ششوپ ور مرج ی هنحص یروف

میروخب هنوحبص ات

شهب اه هتفرگ قرب نیا نیع وت دموا رد زا مومع

میدرکیم هاگن

دادیم نوکت اوه وت ور یذغاک تکاپ کی تشاد

هیچ نیا مدیسرپ

مگب تهب نیشب ایب تفگ

اجنیا زا مرب نیگب نیاوخیم رگا متفگ و متسشن



نیگب و نینکن ینیچ همدقم افطل

یراد هک داوس تدوخ هساو یگیم یراد یچ _

شیااال

نوخب ریگب ایب

هدنوم مک مدیدیم هک یزیچ زا مدرک زاب وتکاپ

..... منک زودروا دوب

هیچ هگید انیا ووووومع

نتفرگ یدنزرف هب کرادم هیچ ینیبیم هک تدوخ

سامش

دیاب متدوخ شاب هداما حبص تشه ادرف طقف



رضحم وت ینک اضما یایب

؟ ینک لوبق یدنزرف هب ونم یاوخیم ومع _

و ردپ هک ینودیمن لباق ورام هنکن هگید هرا

میشاب تردام

هخا همادخ زا نم هن _هن

هناحیر رهاوخ یشب هرارق هخا یب هخا

ملغب وت مریگب مکحم تساوخیم ملد ایادخ یاو

منک شسوب و

نوبرهم ردقنا مدا هخا



ناسنا دقنا

دربن مباوخ ناجیه و قوش زا بش

هرارق هکنیا طقف هشب یچ هرارق متسنودیمن

یبوخ سح مهب مشاب هتشاد ردام ردپ عرابود

دادیم

دربن مباوخ حبص ات

@tofan_shabib.....

مهدزاود _ تراپ #



دشیم حبص 7 ابیرقت تعاس

مداد مدوخ هب ینوکت کی و مدش دنلب

متشاذگ ییاچ متفر

مدرک هداما ور هناحبص هرفس و

تفگ و نوریب دموا قاتا زا مومع

ندش زیخ رحس موناخ اهر هب هب

مش رادیب ماوخب عک مدیباوخن ال صا ومع _هن

هخا ارچ او



دربن مباوخ _

مدز متروص و تسد هب یبآ کی و متفر

مدرک هاگن مدوخ هب هنیا وت

منهج هب ندرک تلو ترهاوخ و تردارب اهر هرا

نداد یم ونم االثر مهس اللق شاک یلو

داب رب ورمه رامغ تفرن نییاپ نوشولگ زا منوا

داد

شلو هه

مدینش ومومع یادص



حاال ایب ینزیم فرح یراد ییوشتسد وت یک اب

اه یش قوذ رخ متسین یضار نم مه دقنا

ینزیم فرح تدوخ اب یراد

مدش رضاح متفر مک ومک نوریب مدموا هدنخ اب

مدروخ هنوحبص همقل کی طقف

دعب هقیقد دنچ اب

رضحم هب میدیسر

دوب دوخیب یلو متشاد سرتسا



داد وکرادم مومع

شاضما تفگ و ولج دروا ذغاک کی راد رضحم و

منک

درک مومع ور اراک هیقب رانک متفر و مدرک اضما

تفگ و نوریب میدموا رضحم زا مه واب

همانسانش شرافس لا وحا تبث وت تساو اهر

مداد دیدج

هنوخ رد نرایب هک سادرف زورما

ومع نونمم _

سپ دز مکحم هک دوب هدشن مومت مفرح زونه



تفگ مرس

عناوید متاباب _نماالن

راوگرزب ردپ دیشخبب هشاب اها

تفگ و ملغب دیرپ مومع نز هنوخ میدیسر

ناج نامام یدموا شوخ

ال صا بشید مباوخب مرب هشیم نم طقف نونمم _

مدیباوخن



شاب تحار مزیزع ورب هرا

تخت ور مدش ترپ و مدروا رد وماسابل متفر

عدش دازا هنادنز االن ینی مداتفا فراع دای هب

منهج هب شلو نصا ای...

رکوپ و مدش رادیب باوخ زا هناحیر یاه نوکت اب

: متفگ و مدرکیم شاگن

حا یشب مرهاوخ مدرک لوبق امدرک یطلق بجع

مباوخب مدا ثم تعاسود یراذیمن ال

وش دنلب یدیباوخ هتعاس تفه ورمگ _ورب

سابل منامام میرخب هچراپ مارب میرب میاخیم



منودب مر وت رظن ماخیم مارب هزودب

و متسش ومتروص متفر و مدش رادیب یلیم یب اب

مدش رضاح

مکشخ هعفد کی هک نوریب میدموا رد زا یتقو

دز....

@tofan_shabib

مهدزیس _ تراپ #



دوب هداتسیاو نوبایخ فرط نوا فراع

درکیم هاگن مهب و

نرادیمن رب مرس زا تسد ارچ ایادخ

تفگ مومع نز

ناج اهر هدش یزیچ

اب تسین یصاخ زیچ میرب هن هن متفگ یروف

هرب هک مدرک هراشا شهب مرس

میداتفا وهار میدش نیشام راوس

تفر منوا

دوب شریگرد منهذ میسرب هک یتقو ات



درکیم ماگن یروجنوا ارچ شمدید یتقو

یشورف هچراپ میدیسر

وشچراپ هناحیر ات مداتسیاو هشوگ کی نم

هنک باختنا

هناحیر مدیمهفن هک دقنا دوب ریگرد یلیخ منهذ

هنزیم مادص هراد

تساوح تفگ و متشپ دز مکحم یکی و دموا

تساجک

مناج دیشخبب _



.؟ هروطچ هچراپ نیا نیبب ایب

دوب گنشق یلیخ دوب عدرک باختنا هک یا هچراپ

هگنشق یلیخ متفگ

تشادرب منم یارب منامام مگب هرتهب ای مومع نز

نومارب هزودب تس سابل ات

میدموا هزاغم دزوزا شرب وراه هچراپ هدنشورف

فراع هک دوب فارطا هب مساوح شمه نوریب

ایهن تسه

میدش نیشام راوس

میدیسر دعب هقیقد دنچ



زا ملا ویخ مدیشک یتحار سفن مدش عدایپ و

شریگرد شمه منهذ دشو تحار فراع تباب

ای.... عیرارف هدش دازا نادنز زا ینی دوب

هگید مراو دیما طقف هچ نم هب شلو نصا

نمهفب دوب هدنوم مک هشن ممحازم

هک دوب مومع نز طقف تسنودیم مومع عتبلا

تشادن ربخ

نمهفن دوب رتهب حلا ره هب

میدروآ رد ونوماسابل و هنوخ میتفر



ونوماه هزادنا ات میش هداما میرب هک تفگ نامام

هزودب سابل داخیم هریگب

مرازب ییاچ ات متفر نم و تفرگ ونوماه هزادنا

تسکش و داتفا متسد زا یروق

دز داد هناحیر هعفد کی

میتفر یتقو زا ساجک تساوح رتخد یقشاع

اه یتسه عگید یاج کالی نوریب

هناحیر دیشخبب _

مدرک عمج ور یروق یاه هکت ومتشادرب وراج

قاتا وت متسشن متفر و مدش ییاچ لا یخیب



یروجنیا نم ارچ هخا منکن رکف شهب هرتهب ال صا

مدش

@tofan_shabib

مهدراهچ _ تراپ #

مدرک کچ و متشادرب ومیشوگ

هداد مایپ ایروپ مارگلت وت مدید

و متفرگ تزا وت هنوخ متدنمرش یجبآ سالم

و طسق راوا ریز ندرگ ات االنمه مدرک تراوا



ادیپ دیدج ردام ردپ تدوخ هساو مه وت مضرق

یدرک

باذع شخبب ونم طقف ملا حشوخ تارب یلیخ

نیا ریز زا نک اعد نصا مباوخب هراذیمن منادجو

نوریب مایب باذع همه

هکنیا اب رهحلا هب همشاداد تخوس شارب ملد

شسود مزاب هدرک یکانتشحو یاراک مقح رد

متشاد

تساجک هلحار مدیسرپ شزا

داد باوج



وت ونم اتاب هگید رهش کی هب شتدرب شرهوش

هشاب هتشادن طابترا

هتشادن طابترا مه اب هگید هرتهب مهام هبوخ _

مردام و ردپ هب منکیم یراک نماالنره میشاب

مشخبیم مر وت هطوبرم

بوخ تیگدنز مرادیما متشذگ ممیردپ ثرا زا

هرب شیپ

مهب ومباصعا مهب هدن مایپ عگید ات مدرک شک بال

عورش دیدج یگدنز کی نم رهحلا هب تخیریم

مرازب مدنیا و نوا یور ومرکف مامت دیاب و مدرک



درکیم یطایخ تشاد منامام یلغب قاتا وت متفر

هب مه نوچ منک شادص ومع نز ماوخیمن عگید

منودیم هدیم یدب سح مدوخ هب مه نوا

شندرگ تشپ متخادنا ومتسد تشپ وزا متفر

متقشاع نامام یسرم متفگ و شمدیسوب

مقشع روط نیمه منم تفگ و تفرگ وماتسد

یدیم لوق مگب ور یزار کی تهب ماخ یم طقف

یگن یسک هب

وگب ناج نامام _هرا

متسنوتن هگید هناحیر دلوت زا دعب نم شتسار

مشب راد هچب



مشاب هتشاد هچب ودات متشاد تسود هشیمه

درک هدروارب وموزرا نیا ادخ

هنوبرهم نز نیا ردقچ مونشیم یچ ادخ یاو

یبوخ رتخد نوتارب مدیم لوق متفگ مدرک شلغب

مشاب

تفگ وتو دموا هناحیر هظحل نومه

هن هگید میقوب اجنیا مهام هب هب

هگید نکن یدوسح متفگ

ونوتاسابل ماوخیم هگید نیرب بوخ تفگ منامام



مزودب

دز گنز نفلت هک میتسشن لبم وور میدموا

@tofan_shabib

مهدزناپ _ تراپ #

داد باوج ور یشوگ و دموا نامام



دنچ زا دعب هک دوب نوزیولت هب نومساوح ام

هب هک روط نیمه هناحیر درک طق ونفلت هقیقد

تفگ درکیم هاگن نوزیولت

؟، نامام دوب یک

نوتهب مگیم ادعب دوبن یسک _

تخیر مهب مکی مدرک ساسحا ؛

یچ نامام مدیسرپ و قاتا وت متفر مدش دنلب

یتخیر مهب مدیمهف نم هدش

تاباب رازب یلو شتسه وت بجار مزیزع تفگ

وت هب تسنود صالح رگا مگب نوا هب هنوخ دایب



میگیم مه

دوب؟ فراع ینی متفرگ عروشلد

نوریب مدموا

زاسالم دعب وت دموا و درک زاب ورد ماباب هک

ننک تبحص نامام اتاب قاتا وت تفر

هدش؟ یچ او

نوزیولت مرانک تسشن دموا هقیقد دنچ دعب ماباب

تفگ و درک شوماخ ور

منزب فرح تاهاب ماوخیم یزیچ دروم رد اهر



دروخرب یقطنم و یشن ینابصع هدب لوق یلو

ینک

هدش یچ نینکیم منارگن نیراد متفگ

وت بجار تردام واب هنوخ هدز گنز یکی _

یراگتساوخ نایب هک هدرک تبحص

مرایبرد خاش متساخ یم بجعت زا

داوخب هک هدیدن اجنیا ونم یسک اباب هشیم هگم

یراگتساوخ دایب

یشورف هچراپ نیتفر هک زورید ندید ارچ _

هدموا ششوخ وت زا شراد هزاغم



رتخد وت وت منکیمن ترابجا نم مزیزع نیبب

رازب مگیم یاوخب ونم رظن رگا اما یتسه یلقاع

..... نیدیسرن قفاوت الهب صا دیاش نایب

وت طقف نم و ندرکیم تبحص مارب روط نیمه

یور لگ رطاخ هب متفگ شرخا طقف مدوب رکف

باوج دموین مشوخ رگا یلو نایب نیگب امش

مدیم یفنم

مکی طقف هنیمه مه ام فرح ال صا ملگ هشاب _

نایب رازب هن میگب هتخانشن و هدیدن هک هتشز

هشیم یچ مینیبب

نایب ناوخیم یک هشاب



یقفاوم وت بش ادرف نتفگ _واال

هبوخ هرا

ومدروخ مکی درک هدامآ ور ماش زیم منامام

مایپ فراع هک مدرکیم رکف متشاد قاتا وت متفر

داد

باوج تراگتساوخ هب هکنیا زا لبق ادخورت اهر

وت هک اج الره صا مینک تبحص مهاب ایب یدب

ریگب میمصت دعب ونشب ومافرح ایب طقف یگب

نیا منودب تساوخیم ملد یلیخ اما مدادن لحم



دایم راگتساوخ مساو هنودیم اجک زا مدا

نک ریخب تدوخ ایادخ

@tofan_shabib

مهدزناش _ تراپ #

شمه

مدب یچ وشباوج هک متفریم راجنلک مدوخ اب

یلو منک تبحص شاهاب مرب هک دز مرس هب رخا

منوتب هنکب یراک تساوخ رگا هک نوبایخ وت

منزب غیج و منک رارف



مداد مایپ شهب

یاج نومه نوبایخ وت اما مایم رهظ ادرف هشاب

یگشیمه

تزا منونمم هشاب _

هزاغم هب نتفر ی هنوهب هب هناحیر اب رهظ ادرف

نوریب میدموا یشیارا مزاول

یم هک متفگ شهب تشاد ربخ ارجام زا هناحیر

منزب فرح فراع اب ماخ



رارق یاج میدیسر یتقو

مه هناحیر متسشن یلدنص ور متفر فراع اب

دنوم رظتنم نوبایخ فرط نوا تفر

مرید مرب دیاب وگب رتدوز وتافرح فراع متفگ

مراد راک میراد ینومهم بشما هشیم

مهاب یایب رگا ادخب مراد تسود نم اهر نیبب _

مینک رارف

مردام و ردپ وزا منکیم تتخبشوخ نم

مشیم ادج

مش ادج مردام و ردپ زا منوتیمن نم یلو _هه



یچ ره هشاب _

نک لوبق طقف یگب وت

ماخ یمن _

مدرکیم تفلا خم منم و درکیم رارصا روج نیمه

هراذیمن منکن لوبق رگا هک درک مدیدهت شرخا

نییاپ هرب مولگ زا شوخ با کی

تسین مهم مارب متفگ شهب ومدش دنلب

و متفرگ ور هناحیر تسد و مدش در نوبایخ زا

میرخب یشیارا مزاول مکی میتفر مهاب



تفگیم یچ هرسپ _"اهر

مدادن لحم منم درک مدیدهت

روشیب ی هرسپ _

کسام و مرک و رژبل مکی و میدش هزاغم دراو

هنوخ میتفر و میدیرخ تسوپ

تسابل تفگ و مولج دیرپ منامام مدرک زاب ورد ات

ششوپب بشما یارب دش مومت



دوب هتخود یگنشق یلیخ یوتنام

هک شوپب ونیا داماد یولج هب هب تفگ هناحیر

میدیرخ مشدوخ عزاغم زا

هب هن هراب هب هن زونه متفگ و شرس وت مدز یکی

مه مهب دموا مشوخ یلیخ موتنام زا یلو عراد

دمویم یلیخ

هب هنوخ رد گنز هک دوب هدش کیرات ابیرقت اوه

دموا رد ادص

درک زاب ورد منامام



لخاد ندموا داد مایپ فراع هظحل نومه

هتشاد شوخ زور کی مراذیمن نودب یلو انومهم

نیشاب

انومهم مدرک شوماخ ور یشوگ و مدیسرت

دنلب ودق پیتشوخ رسپ کی وت ندموا

شمتخانش زیم ور تشاذگ ور ینیریش و لگ

ماگن زب نیع زورنوا هک دوب هشورف هچراپ نومه

درکیم

دیسریم رظن هب یبوخ رسپ

مفرح نوشاهاب منامام و ماباب میتسشن یگمه

رکف شادیدهت و فراع هب طقف منم ندزیم



مدرکیم

@tofan_shabib

مهدفه _ تراپ #

ناج اهر تفگ ماباب

و مدموا مدوخ هب هظحل هک شهب دوبن مساوح

ماوخ یم ترذعم دیشخبب متفگ



مرایب ییاچ مرب هک تفگ مهب هراشا اب منامام

هنوخزپشا وت میتفر هناحیر اب

رتخد یدیر تفگ و مرس وت دز مورا هناحیر

فراعت مدرب و متخیر ور ییاچ تفرگ مدنخ

مدرک

مشاب مورا مدرکیم یعس متشاد سرتسا هکنیا اب

مدرک فراعت ور ییاچ

تفگ مومع هک مدوب هتسش ـن زونه و



نینزب فرح مکی طایح وت نیرب یقفاوم اهر

مگب یچ متسنودیمن

طایح وت میتفر و مدرک لوبق

میتسشن وکس یور

تفگ وهی هک مدوب تکاس

؟ نیراد داقتعا قشع هب

متفگ

حیجرت مراد داقتعا یلو متشادن وشبرجت اتحاال

هنزب فرح نوا ات مش تکاس مداد

یاه دیدهت سرتسا مگب یچ متسنودیمن ال صا



هی منک جاودزا نیا اب نم رگا متشاد ور فراع

داین شرس بالیی تقو

: تفگ وهی

ندرک منووید تامشچ

اعقاو منودیمن

قشاع هدش قشاع اعقاو ینی دش یروج ی ملد

مرادن یعقاو ردام ردپ نم همهفب دیاش نم؟

هش ضوع شرظن

تفگ و تسکش وتوکس هرابود



مراد ربخ تیگدنز لک زا هدش یچ منودیم

زا امش متفگ مدروایم رد خاش متشاد بجعت زا

نینودیم اجک

امش هگم ام هب نتفگ وریچ همه نوتومع _

؟ نیدینشن

مدوب فراع رکف وت هک دموا مدای عزات

ملد دوب بیجن و بوخ هرسپ نیا دقنا

نومیشپ یلو شهب مگب وفراع هیضق تساوخیم

مدش

مه یطرش ره مدز ومافرح نم هگید نیمه _

زور ره ات نومب مرانک طقف منکیم لوبق نیگب

منیبب وتامشچ



نییاپ متخادنا ومرس مدیشک تلا جخ مکی

هگنشق مه تتلا جخ _

مدش خرس تلا جخ زا

وت میتفر و میدش دنلب

دش؟ یچ هجیتن تفگ ماباب

منک رکف زور ود ماوخیم : متفگ

ام ملگ رتخد هرادن یلکشم تفگ عرسپ نامام



میدرگیم رب هگید زور ود میریم

نتفر و ندرک یظفادخ و ندش دنلب

@tofan_shabib

مهدزون _ تراپ #

هرسپ مسا یتح لوگنخ هنم قاتا وت متفر منم

مدیسرپن ور



توتنام ور رتشیب هرسپ تفگ وتو دموا هناحیر

تدوخ ات دوب شارک

فیرعت ونومافرح لک منم و تسشن تفرگ مدنخ

شارب مدرک

دیکرتیم تشاد هدنخ زا

هیچ متفگ

مه ور هرسپ مسا یتح ترس وت کاخ تفگ

یدیسرپن

دمویمن مدای مددوخ مسا نصا هظحل نوا _"اباب



فر دزو ادص ور هناحیر ماباب دنچ زا دعب

مدرکیم رکف متشاد منم

هرادیمنرو مرس زا تسد فراع منکن لوبق رگا

هشب دب هرسپ یارب مسرتیم منک لوبق رگا یلو

هیکانرطخ مدا فراع

مدرکیم رکف متشاد

مدرک شنشور و متشادرو ومیشوگ



هدادن مایپ فراع شیخا

منک رکف مراد تقو زور ود منم

شافرح زا شادیدهت زا مدیسرتیم فراع زا یلو

متشاد یبوخ ساسحا مه هرسپ نیا هب تبسن

هسرب یبیسا شهب متساوخیمن

تشذگ وداب قرب نیع مه زور ود نیا خالهص

ندموا انومهم عرابود دش هک بش

دموا مایپ مساو هرابود هظحل نومه



تصرف کی تهب یدادن تبثم باوج رگا زونه

مدیم هگید

رد ومصرح هراد فرخزم فراع نیا هگید ها

هرایم

مداد مایپ شهب

وت هیضق مرهوش هب ینکب ینوتیمن یطلق چیه

مدرک لوبق منم دبا ات همتشپ هتفگ و متفگ ور

مشب شنز

تمنیبن هگید ریمب ورب حاال

فرط کی زا یلو دوب هتخیر مهب مباصعا



دایب بالیی مدرم رسپ رس تقو کی هک مدیسرتیم

زا ندش خالص یارب ایهن منک لوبق متسنودیمن

منک لوبق دیاب فراع نیا رش

یک ور نتفر وندرک ملو همه هک ینم نمضرد

هخا داوخیم

یسح کی راگنا هدش شچ هرسپ نیا منودیمن

هیعقاو شقشع هگیم مهب

ورتشیب یاتبحص ات نایب هک دوب رارق بشما

مینکب

وت میتفر هرابود هقیقد دنچ دعب ندموا یتقو

مینزب فرح ات طایح

مدرک عورش نم راب نیا



یتح نم دشن تقو ال صا شیپ یرس دیشخبب

ویب هیچ نوتمسا نیگب هشیم مسرپب ونوتمسا

دیگب ور المز تاع طاال نوتدوخ زا مکی تمحز

: تفگ دزو یحیلم دنخبل

هلد ایرد خرهاش ممسا

هملا س هس و تسیب هکاالمن نابآ متشه دلوتم

هچب اگن وشندز فرح ناج یا متفگ ملد وت

لوسوس

مجو ومدوخ هک هریگب مدنخ دوب هدنوم مک



مدرک روج

نیگب نوتدوخ زا مکی افطل مه امش تفگ

یحایر اهر ممسا نم مگیم هشاب اها

یفیرعت نادنچ مه میگدنز و هملا س هدزنوپ و

یپ نتفر و ندرک ملو ممردارب و رهاوخ هرادن

اعقاو مومع نم تیعضو نیا وت نوشدوخ یگدنز



تفرگ یدنزرف هب ونم و درک یگنودرم

ارچ یبوخ نیا هب رسپ امش منودیمن حاالمه

نم غارس نیدموا

و نداد مهب رتفک مخت راگنا دش یچ منودیمن

مدرک رو رو روج نیمه

عراد روج نیمه مدید ومدرک هاگن شهب شرخا

دنوک ژ دنخبل و هنکیم هاگن مهب اضیرم نیا نیع

هراد

یب یب هب ورب مگب متساوخیم مدش یبصع

دنخب تردنا



بلطم لصا رس میرب هرتهب تفگ وهی هک

ایهن ینکیم جاودزا نم اب

نم عراد طرش کی متفگ تخیر یروه وهی ملد

مکیچوک یلیخ مزونه منوخب سرد ماوخیم

جاودزا هساو

وره نوخب سرد داوخب تلد هک اج ره _ات

یش گرزب منکیم ربص یاوخب مردقچ

هخا هدموا ششوخ نم یچ زا نیا ایادخ او

منوت یمن و هرای ماهاب سناش مدید حاالهک

متفگ مرایب هنوهب

میسرپب مه مومع ونز مومع رظن دیاب یلو هشاب



نگب انوا یچ ره

دوب ام هب اهاگن همه لخاد میتفر و میدش دنلب

ردقچ هب هب تفگ تشادرب وهی لگسوا ی هناحیر

هدنخ ریز ندز همه یتنل یاباذج نایم مه هب

هناحیر تارب مراد متفگ بل ریز

قفاوت هب مرتخد دیسرپ مزا هرسپ نامام

نیدیسر

هدرک لوبق شدوخ تفگ وهی رتولج نم زا هرسپ

نگب مومع ونز مومع یچ ره هتفگ یلو



متشاد شهب تبسن یبوخ سح میتسشن میدموا

هراد مسود اعقاو مدرکیم ساسحا

لق هشنامام ونم یایند همه رتخد :نیا تفگ ماباب

؟ هشب مه وت یایند همه یدیم

تفگ وهی طسو نوا دیزاراپ هناحیر

عگید نینکن نوشسول دقنا اباب کیتنامر هچ هوا

کی مهب و دروایم رد ومصرح تشاد هگید

هزات دز مه کمشچ



طسو دموا هیرهم تحب و داد لق عرسپ

نتفگ رونوا رونیا و ثحب مکی زا دعب

هکس ات هاجنپودص

ندرک تقفاوم مه ماباب و نامام هک

متسیب _ تراپ #

نتفگ رونوا رونیا و ثحب مکی زا دعب

هکس ات هاجنپودص

ندرک تقفاوم مه ماباب و نامام هک



هیبوخ رسپ هک تفگیم شرسپ زا خرهاش نامام

هراد نیشام هراد هنوخ

هسب حاال بوخ وهار همه نیا هریم یک واو

یچیه هک ینم خر هب وتاه ییاراد یه نزریپ

یشکیم مرادن

دقع خیرات درومرد و ندرک مومت ور ثحب هگید

ندز فرح

مینک دقع هگید زور هس دش رارق

ندز فرح ردقچ یاو مینکب مه ورادیرخ میرب ات

فر مرس



نرب ندش دنلب هرخ باال

مهب خرهاش نوریب نتفریم رد زا نتشاد یتقو

ندرک یزفادخ و دز کمشچ

حلا نصا شزاف اب لوسوس هچب فوووا

منکیمن

اهر نیرفا تفگ و ملغب دیرپ ماباب متفر یتقو

همه و نیبوخ هداونوخ یدرک یباختنا بجع

مزیزع یشیم تخبشوخ نراد

ونم یادا رونوا تشاد هک داتفا هناحیر هب ممشچ

دروایم رد



هشیم مه وت تبون مشکیم وروت نم هناحیر یاو

هگید

هدنخ ریز میدز همه

ومدقع یوتنام هشیم متفگ و منامام شیپ متفر

رازاب وت ماخیم هک یزیچ نوا هخا یزودب امش

تسین

مزیزع امتح هشاب -

شاهاب قاتا وت مدرب و متفرگ ور هناحیر تسد

مدز فرح مکی



منکیم یتسرد راک نم ینی متفگ

حاال بوخ یشیم تخبشوخ مزیزع نکن کش _

هیچ هرسپ مسا مه هب نیتفگ یچ منیبب وگب مکی

نیا وزا متقشاع تفگ لد ایرد خرهاش شمسا

هچب یلو هشلا س هس و تسیب هنابا دلوتم افرح

هلوسوس

اه هخرهاش مهاعقاو _واو

مباخب ماوخیم نوریب ورب حاال مدیدنخ رهرهره

هچ اب داوخیم هنودیمن تخبدب ی هرسپ نوا _



اب شینیبیم ادرف سپ هنک یگدنز یا هبوجع

طلق هگیم هنکیم رارف هراد نوبایخ وت کراولش

مدرک

درکیم یزاب هرخسم یدایز تشاد هگید

وج حاال بوخ تفگ و دش تکاس شمدز هنودی

ریخب بش مریگب شود مریم نم وشن ریگ

ریخب بش _

مدرکیم رکف مدنیا یگدنز هب متشاد

وت منیا منک شعورش کرتشم هرارق هک یگدنز

نس نیا



دعب زور

ترپ تخت زا هک دز ونم یروج دگل اب هناحیر

مدش

متفگ تبنابصع واب مدش رادیب

ینک مرادیب مدا ی هچب لثم یایب دشن راب کی

تفگ و درک او شوگانب ات وششین

مسریم هجیتن هب رتدوز یروجنیا هخا

یدرک مرادیب یراد راکیچ حاال بوخ _



نراد نهار وت هدز گنز ترهوش ردام وش دنلب

مینکب ورامش یادیرخ میرب هک نوملا بند نایم

نهار وت یچ متفگ دیرپ مرس زا قرب

مدز کاوسم و متسش ومتروص متفر یروف

مک ابرژبل هداس مرک کی و مدیشوپ وماسابل

مدز گنر

مدوب هدامآ ابیرقت

میروخب هنوحبص هک دز مادص منامام

دعب هقیقد دنچ



نییاپ میتفر دموا رد ادص هب هنوخ گنز

میدشیمن اج نیشام کی یوت نوچ

نیشام اب مه انوا میدموا نومدوخ نیشاماب ام

نوشدوخ

میتفر و میداتسیاو یشورف طال رازاب کی یولج

رازاب وت

بلیخ هقلح کی زا نم هک میدید ور هزاغم ات دنچ

مدرک متسد هزاغم لخاد میتفر دموا مشوخ

دمویم مهب یلیخ

نوریب میدموا هزاغم وزا دیرخ ونومه خرهاش

دروخ گنز میشوگ



مداد باوج منک هاگن هرامش هب هکنیا نودب

_هلب؟

تدوخ هساو یراد داماد یاقا اب بوخ منیبیم

یخرچیم

ورود هب تسشن منت هب یدرس قرع دوب فراع

. مدرک هاگن مرب

ونم نکن هاگن ورو نوا رو نیا دقنا تفگ هک

ینیبب ینوتیمن

ماود دایز نوتشوخ یازور مرازیمن نودب یلو

هرایب
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درک عطق و تفگ ونیا

ور خرهاش هراد یرطخ هی مدرکیم ساسحا

هنکیم دیدهت

تسد میقتسم منک هاگن هیقب هب هکنیا نودب

مدرک رارف و متفرگ ور خرهاش

مدموا اجک ال صا منودیمن هک مدیود ردقنا

ونم متشذگ هک ییاج مش رود متساوخیم طقف

هنک لو

منودیمن ال صا هک هکورتم یاج ی هب میدیسر



ساجک

تفگ و درک هاگن مهب دزیم سفن سفن هک خرهاش

یدرک یروجنیا ارچ

طقف و یدادیمن باوج مدز تادص یچ الره صا

یدرکیم رارف

هتفشا ردقنوا نفلت نوا زا دعب ارچ هدش یچ

یدش

متفگیم شهب ور یچ همه دیاب دوب شتقو هگید

دروخیم گنز ودنت دنت نوماه نفلت



شوماخ ونومایشوگ دش یدج شرهچ خرهاش

وگب مهب هدش یچ تفگ و درک

زایپ ات ریس زا متفگ شهب ور یچ همه

جاودزا تاهاب ماوخیمن مدش نومیشپ نم متفگ

عرایب ترس بالیی فراع مسرتیم منک

شدنوک ژ دنخبل نومه اب مدید و مدرک دنلب ومرس

هیرگ متشاد نم هک یتروص رد هدش هریخ مهب

مدرکیم

: متفگ

تقاط و تخس لئاسم هب هشیمه وت رام رهز

ینزیم دنخبل اسرف



یالهت هچب ی نوا یسانشیمن ور فراع وت اباب

الهت وکش ام هساو الهت یک _ره

حاال مینکیم تیاکش شتسد زا یرتن کال میرب ایب

مهاب ام هنکن رکف منزب گنز منامام عب لوا رازب

میدرک رارف

اب ردق نیا روطچ هخا مدوب کوش وت زونه نم

هنکیم دروخرب تحار ارجام نیا

نئمطم دشیمن مورا ملد مه تیاکش زا دعب یتح

ههار رد دب قافتا کی مدوب

زا ور یسک هشن ثعاب هرابود مراودیما طقف

مدب تسد

مزاب یلو متشادن یسح چیه خرهاش هب هتسرد

هشب هابت نم رطاخ هب دوبن تسرد



هدش هتسخ عگید میدیرخ هقلح طقف زورما

نم شابن نارگن تفگ مشوگ رد خرهاش میدوب

هنوخ میتفر و میدرک یظفاحادخ متسه

مرس هب دب یاه ویخلا رکف شمه مدوب هدیسرت

هنکیمن لو ورام ارچ فراع نیا ایادخ دزیم

شرس بالیی رگا نم نودب تساهنت خرهاش االن

یچ هرایب

مدز گنز خرهاش هب متشادرب ور نفلت

؟ مناج

یملا س هبوخ _سالمحتلا



نارگن امیدوب مه شیپ شیپ تعاس کی ات اهر او

هشیمن یچیه شابن

هرخسم یگدنز هچ هگید نیا ها مدرک یزفادخ

دش یا
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تفگ وتو دموا قاتا رد زا هناحیر



نیدرک رارف هدزاش اب اجک _

امرادن یخوش هلصوح ال صا نک سب هناحیر

درک؟ تدیدهت دزو گنز تهب دوب فراع _

یدرگیم یراد داماد اب بوخ منیبیم تفگ هرا

هرایب ماود نوتبوخ یازور مرازیمن

مدرک رارف خرهاش اب مدیسرت منم

ناما رد خرهاش ات ترظن هب منک راکیچ هناحیر

هشاب



هنک تکمک ادخ شیااال یرهاوخ ادخب منودیمن _

تفر دشو دنلب

مغارس دمویم ویخلا رکف شمه نم

مدرپس تدوخ هب ور خرهاش ایادخ

رس طقف مرادن یا هلگ چیه دایب نمرس رهبالیی

باذع تقونوا مرمع رخا ات داین مدرم رسپ

منک یگدنز هرازیمن نادجو

و مدز متروص هب با کی متفر و مدش دنلب

هداد مایپ خرهاش مدید هک مدموا

تلا بند مایم شاب هداما حبص هد ادرف مقشع



مینکیم ورادیرخ میریم ییاتود

شهت بوخ یلو نوریب مرب تساوخیمن ملد ال صا

منومب هنوخ وت مرمع رخاات منوتیمن یچ هک

هنک تتنل ادخ فراع خا

مدیباوخ روز هب بش

دوب حبص مین و تشه ابیرقت تعاس دعب زور

مدش رادیب

ی هفایق هچ هه مدرک هاگن مدوخ هب هنیا یولج

یفرخضم

مشاب لا حرس متفرگ میمصت



لقتنم خرهاش ومدوخ هب تبثم رناژی منوتب ات

منک

متسش ومتروص متفر

متسب باال وماهوم

مدیشوپ وملگشوخ یوتنام و مدرک شیارآ مکی

متفگ خرهاش هب هکنم کرد هب هشب هشب یچ ره

هنیبیم بیسا هنومب رگا هرب

داد ملیوحت دنوک ژ دنخبل منوا

دوب هدنوم هد تعاس ات یلیخ زونه

دش رادیب مه هناحیر هک مدروخ هنوحبص متفر

رظتنم ندش زیخرحس موناخ لگشوخ هب _هب



ننوشقشع

هشن یزیچ نک اعد هناحیر

شابن نارگن _

راوس نییاپ متفر ودموا خرهاش دعب تعاس مین

مدش

متفگ هنکیمن تکرح مدید

هگید نک تکرح



موناخ هک یدفرگن پنسا امود سالم کیلع _واال

س تفر مدای هریگرد منهذ یلیخ دیشخبب ییاو _

منک الم

دروخ گنز میشوگ هظحل نومه

دوب سانشان هرامش

عدز گنز فراع متفگ ومداد خرهاش نوشن

نوریب درک ترپ هرجنپ وزا تفرگ ومیشوگ
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گنز نوبایخ وت تشاد یروج نیمه یشوگ

رازاب میتفر و درک تکرح خرهاش هک دروخیم

واب تشاد هگن یشورف لیابوم هزاغم کی یولج

: تفگ هدنخ

هگید وش هدایپ مرایب ناور تخت نوتارب یاوخیم

ربص مارب یرخب دیدج لیابوم یتساوخیم _

متشادیمرب یلبق یشوگ وت زا وماسکع یدرکیم



متشاد ماباب و نامام زا سکع یلک

ونومیگدنز یچ همه وش هدایپ اهر هگید لا یخیب

اسکع یتح هشاب ون دیاب

هزاغم وت میتفر و مدش هدایپ

ونداد تسد یلک هزاغم بحاص و خرهاش

ندرک یسوبور

نم یمیمص قیفر نوشیا : تفگ مهب خرهاش

نتسه



.؟ یدرک جاودزا خرهاش : تفگ شتسود

هگید _هرا

رو رو روج نیمه تشاد و تفگ کیربت یلک

یشوگ کی شلو حاال تفگ خرهاش هک درکیم

رایب مقشع هساو بوخ

زا لدم دنچ ابیرقت دروا یکشم یشوگ کی

دوب باالرت میلبق یشوگ

ودرک رکشت و دیرخ هسرپب ونم رظن هکنیا نودب

نوریب میدموا



نیشام وت میدموا

شوت دز ودیدج تراکمیس درک نشور ور یشوگ

کی و درک ویس مقشع شوت مشدوخ هرامش

بوخ تفگ ومتسد داد تفرگ مه یفلس سکع

دش؟ یچ شینیریش

هنومدقع ادرف مینکب ورادیرخ عفال میرب _حاال

ثمال

مدیرخ یشوگ هک هنکن درد ملگ تسد هشاب



یرخن یتساوخیم متفگ ومدزک زارد ومنوبز _

مینکب ودقع یادیرخ مکی میرب میداتفا هار

هب دیفس شفک کی و وتنام اتود نم هساو

نوشزا هک دیسرپن یتح دیرخ شدوخ هقیلس

ندوب لگشوخ یلیخ یلو ایهن دایم مشوخ

دموا مشوخ

دیرخ شدوخ یارب مراولش و تک تسد کی

: تفگ مهب نوریب میدموا هزاغم زا

نیشام وت مرازب ورانیا مریم اتساو اج نیمه وت



مایم

ایب دوز هشاب _

تفر خرهاش

مدش اه عزاغم ندرک هاگن لوغشم منم

دوب فراع دش زبس مولج رفن کی هظحل کی

@tofan_shabib

25_ تراپ #



فرح هب مدرک عورش اجنومه ایرد هب مدز ولد

شاهاب ندز

یرادیمنرو مرس زا تسد ارچ ینکیمن ملو ارچ

منکب ومیگدنز رازب نک ملد ادخورت

مدرک جاودزا هگید نماالن

و عسرب خرهاش ات مدب شک وتبحص متساوخیم

عسرب وشباسح

ما یمدا روجچ نم ینودیم نیبب : تفگ مهب

ات شغاد هک یروج منزیم رد نوا هب منزب ماوخب

هنومب تلد ور رمع رخا

مدیزرلیم مدوخ هب شافرح نیا زا



هنک راکیچ داوخیم ینی

خرهاش مدید متخادنا ژ اساپ رد هب یهاگن هی

هشیم کیدزن هراد

هدیدن وفراع زونه یلو

شسود نم ورب ادخورت ورب متفگ فراع هب ور

منک یگدنز شاهاب ماوخیم مراد

نم دز:ایاالناب داد مرس دشو ینابصع فراع

وروت دعب مشکیم ونوا لوا ای یایم

منک راکیچ متسنودیمن

دوب هدید وفراع هگید متخود خرهاش هب ومهاگن

ی هکیترم تفگ و تفرگ وفراع هقی و ولج دموا

زا تسد ارچ ینکیم راکیچ اجنیا وت مهفن نوبز

یرادیمن رب نم نز رس



هظحل ره متشادن ور هنحص نوا ندید لمحت

ژ اساپ سیلپ هشکب ور یکی نوا یکی دوب نکمم

درکیم نوشادج تشاد و دموا عیرس

یراک چیه مدش حور لثم هظحل نوا نم

ندوب هدش عمج مدرم همه منکب متسنوتیمن

خرهاش یادص نوریب متفر ژ اساپ وزا مدرک رارف

اااااااهر اتسیاو اهر دزیم داد هک مدینشیم ور

وت متفر و مدرک رارف طقف و مدرکن هجوت شهب

متفریم هار روج نیمه انوبایخ

مدرکیم هیرگو

منک راکیچ ایادخ

یاه یتخبدب منک رواب ور یک قشع نک مکمک وت



چیه شاک ندش هفاضا مه انیا دوب مک مدوخ

نارهت مدمویمن تقو

رب بغلا خرهاش دشیم کیرات تشاد مک مک اوه

ومودک چیه دادیم مایپ دزو گنز مهب راب دصیس

هب مدیسر هک متفر هار ردقنا مدادن باوج

نوبایب

خرهاش نابز زا

دموا ام رس دوب هچبالیی هگید نیا

مدرک ژخالص اساپ یاسیلپ رش زا ومدوخ روز هب



لا بند انوبایخ ووت مدرک نشور ونیشام مدموا

رتخد وت ییاجک هخا متشگیم اهر

متشگ شلا بند ورهش لک

باوج مدزیم گنز شهب یچ ره زمرت ور مدز

هدب باوج ادخورت اهر داد یمن

نومرف هب مدیبوک ومرس مدرک ترپ ومیشوگ

دموا آالمر میشوگ هساو مدید

سا یپ یج اهر دیدج یشوگ ور داتفا مدای عزات

مدوب هدرک بصن

زا هراد ابیرقت هک دادیم نوشن تشاد شمر اال

رکش ورادخ هشیم جراخ رهش

مداتفا هار



اهر نابز زا

دوب هدش کیرات اوه

دوب خرهاش دز زمرت مولج نیشام کی مدید وهی

وش راوس تفگ دشو عدایپ یبصع ی هرهچ اب

دز داد دنلب هک مرب متساوخیم و متفگن ییچه

وش راوس و درگرب مگیم تهب ماوتاب

مدز داد شرس و متشگرب رخا میس هب مدز هگید

داد یدلب تدوخ یدرک رکف نزن داد نم _رس

ارچ یریمیم ینومب رگا ورب ادخورت ورب ینزب

یمهفیمن

منوج زا نیاوخیم یچ نینک ملو



صا ورب نک ملو لوپ هن مراد هداوناخ هن هک ینم

وت نوتتسد فراع نوا وتاب هک مولعم اجک الزا

تسین عساک ی

متروص وت دز مکحم یکی و متمس دموا

دش زمرق متروص فرط کی هک دز مکحم یروج

ردپ یب هک یرتخد ینزب یراد قح نزب :هرا متفگ

نیعت شساو هنوتیم هسرب هار زا یک ره هردام و

هنک فیلکت

شتنزب یتح
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مدرک هاگن شامشچ وت ضغب اب

متفر و مدیشک ومهار و

و مدیشک مکحم ومتسد هک هریگب ومتسد دموا

میدرکن دقع زونه ام یروشیب یلیخ متفگ

یریگیم ومتسد یچ یارب

متروص وت ینزیم یچ یارب

: تفگ



یتفرگ ومتسد لوا هک یدوب تدوخ نیا

رازب ورب رادرب مرس زا تسد ورب حاال مدرک طلق _

مرررررررریمب مدوخ درد هب

؟ دایم نم رس هب یچ یریمب یدرک وشرکف چیه

دوب یکشا شامشچ مدرک شهاگن ومتشگرب

یدرکن وشرکف هگید :هن تفگ

شاهاب یروجنوا هک دروخ مهب مدوخ زا حملا

هک هنودیمادخ یلو مدز فرح

دایب شدب مزا ماوخیم هشدوخ رطاخ هب طقف



عریمن یلو هرب

" خرهاش نابز "زا

مگب یچ شهب دیاب متسنودیمن

مدرک یهابتشا بجع دوب هدش نیگنس متسد

ردقنا شاک مدرک دنلب موصعم رتخد ور تسد

هشخبب هک هشاب گرزب شلد

شمنوسرب عرازب هشو راوس مراودیما طقف

ماهاب هنکن یزابجل نوبایب نیا وت هنوخ

اهر" نابز "زا

دوی یچ گنخ ی عرسپ نیا ایادخ منک راکیچ

 مهار رس یتشاذگ هگید



هدنخیم یلو هریمیم مگیم همهفیمن ارچ

ها

مدش نیشام راوس متفر

؟ یدرک یتشآ تفگ دشو راوس منوا

ریگ اجک زا یسکات اجنیا االن مروبجم ریخن _

نم هخا مرایب

منکیم رکف شبجار ادعب منوسرب تفویب هار

رهظ زا دعب راهچ تعاس ادرف نودب یلو هشاب

شاب هداما هرظهم تقو

مدرک شهاگن رکوپ _



میداتفا هار

میدیسر دعب تعاس مین

تفگ هک مش هدایپ متساوخیم

ونم یدیشخب اهر

هک هن مگب االن مروبجم متفگ ومدرک شهاگن

هیرگ یریجنز یاه یناور نیا نیع هرابود یریم

لوسوس هچب ینکیم

یدوب امش هک دیشخبب اه هراد ینوبز بجع _

یدادیمن باوج منفلت یتفر یتشاذگ



مرادن لک لک هلصوح

بقع یلدنص زا ملا بند ایب ادرف باال مریم

متشادرب ورادیرخ

متفریم متشاد و

تفگ هک

نم ی وناب نیدیم دنچ نوتدوخ پنسا هب هرمن

هتیدایز مه رفص _

زفادخ رکشت

زفادخ



هیفرخضم یازور هچ فففوا

باال متفر

تفگ هناحیر مدش دراو رد اتزا

یدح مه یقشاع وقشع اباب یدمویم رت رید مکی

هگید هراد

نیبب وتعاس



یچ هه متشادن وشهب نداد باوج علصوح

متشگرب مدروخ کتک متفر ناج هناحیر یگیم

منک بترم متساوخیم ورادیرخ قاتا وت مدموا

اب متشادرب مه ور خرهاش راولش تک مدید هک

مدروا مدوخ

عشوپب یچ داوخیم ادرف لگسوا نیا حاال هع هع

ملا بند دایب

هبوخ شندرک تیذا هساو لا یخیب

دوب گنشق یلیخ مدیشوپ و متشادرب ور موتنام

یروپیگ یاحرط اب دوب دیفس



بترم ادرف یارب مدرک نوزیوا و مدروا شرد

هشاب

داد مایپ خرهاش میشوگ مدید

تک نم ندرک تیذا هساو حاال هجوج بوخ

ادرف یلو هرادن لا کشا یربیم یرادیمرب ومراولش

رپک زا راگنا شرهوش نگیم عریم تدوخ یوربا

هدموا نانیشن

تفرگ مدنخ

و تک االن نیمه یایم ای مداد مایپ شهب

مگیمن ور هلب ادرف ای یربیم ور تراولش



داد باوج

نگب مشاب رترس تزا ادرف ماوخیم مایب مروبجم

هداتفا هرتخد نیا ریگ هک هرسپ نیا فیح

تک دوب هدیسر نییاپ متفر دعب هقیقد دنچ

وتساوح افطل امرفب متفگ و شهب مداد وشراولش

یرازن اج یزیچ دعب هب نیا زا نک مج

هرتم هس متنوبز ادخب مرب وتور _

ظفادخ تسه هک ینیمه
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نوریب تشذگ شوخ : تفگ ماباب هنوخ متفر

دوبن _دب

اللق مینیبب رایب ونوتادیرخ

دایم مباوخ نم نیش زیارپوس ادرف نیرازب _هن



ریخب بش مباوخب مریم

متفگن نوشهب ونوماوعد هیضق

مدیباوخ مدموا

مدش رادیب هناحیر دگل اب لومعم قبط حبص

یباوخیم ردقچ هحبص هد تعاس وشاپ _

هنوحبص مدموا متسش ومتروص متفر مدش دنلب

مروخب

هجوج یرادیب داد: مایپ خرهاش



مداد وشباوج

ال یزدوگ هرا

مرادیب

دوب هبعج کی شتسد یوت وت دموا رد زا مومع

زا تدقع یوداک نیا تفگ و تفرگ متمس دموا

هناحیر و تنامام ونم فرط

یلیخ طال سیورس کی مدرک زاب ور هبعج

متفگ ندوب هدیرخ لگشوخ

نیدیشک تمحز متشادن راظتنا نوتزا هک نم اباب

یسرم

مزیزع هشاب تکرابم _



ابیرقت تعاس

دوب رهظزادعب ود هب کیدزن

مدشیم رضاح دیاب مک مک هگید

وماهوم عیرس مدموا و متفرگ شود ی متفر

متفاب و مدرک کشخ

مدرک شیارا مکی

مدیشوپ ومدیفس یوتنام و راولش

متخادنا مه دیفس شلا کی

ربخ مدوب لگشوخ ردقچ مدوخ نوبرق یاو

متشادن

لگ جات کی منامام هک نوریب قاتا زا مدموا

هام لثم تفگ و مرس ور تشاذگ مه لگشوخ



یدیرخن لگ هتسد زورید طقف یدش

میتشاد تقو رید ات بشید هک داتفا مدای هزات

میدرکیم اوعد

عرخیم زورما هتفگ خرهاش متفگ

ملا بند دموا خرهاش دوب راهچ تعاس ابیرقت

هدیرخ ولگ هتسد هدادن یتوس رکش ور ادخ

و داد مهب ولگ هتسد مدرک وسالم نییاپ مدموا

منیشب ات درک زاب ونیشام رد

نومرس تشپ نوشدوخ نیشام اب ماباب و نامام

ندمویم

خرهاش نیشام اب منم



دعب هقیقد دنچ

رضحم میدیسر

دوب کیش کابالسو رضحم کی

نک ریخب تدوخ ایادخ

مدرک هاگن ورو نوا رو نیا مکی مدش هدایپ یتقو

دید ونم ات هنوبایخ فرط نوا فراع مدید

مدیسرت داد نوشن مهب وشتسد وت یوقاچ

تساجنوا فراع متفگ و مدیشک ور خرهاش تک

تفگ دوبن یسک درک هاگن خرهاش



افرط نیا دایمن هگید مزیزع یدش یخاالیت

هب متساوخ ات دوب فراع مدوب نئمطم نم یلو

درک رارف مگب خرهاش
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هشب دش یچ ره یخلا یب یلو متفرگ هرهلد

همتشونرس تسد تسین نم تسد هگید

باال میتفر



یلدنص ور میتسشن

درک زاب وشباتک دموا دقاع

مخرهاش نداد ونم همانسانش ماباب و نامام

روط نیمه

هبطخ یروجنیا ارچ یاو دوب درمریپ کی دقاع

هنوخیم ور

و هشب مومت شبطخ اقا ات داد لوط تعاس کی

ملیکو هگب

هلب ماباب ونامام هزاجا _اب

ات خرهاش هب دیسر تعاس کی دعب عرابود زاب

هیروجنیا ارچ نیا ایادخ ملیکو هگب

میدرک مه تسد هقلح و هلب تفگ منوا



خرهاش رس عرارق رهبالیی مدرکیم وزرا طقف

تبکن یگدنز نیا زا مش تحار دایب نم رس دایب

راب

نم دقاع تفگ ور اج ره میدرک اضما و میتفر

وزا مهب نداد ونوشوداک مماباب و مدرک اضما

ور فراع رکش ورادخ نوریب میدموا رضحم

مدیدن

؟ یتسب ور تنودمچ تفگ مهب خرهاش

ارچ؟ متفگ بجعت اب

زا دعب دامود وسورع هک میراد مسر ام نیبب _اها

لسع هام نرب اج نومه زا دقع



هلصوح ال صا یا هرخسم مسر هچ متفگ ملدوت

نم رظن زا متشادن ترفاسم

دوبن رارقرب خرهاش ونم نیب زونه یسح چیه

هنوخ دنوسر ونم خرهاش مدرک لوبق اما

تسین مولعم ناخ فراع هک ونم نودمچ

متفرگ نودمچ هناحیر زا درک شراکیچ

و شوت متخیر متشاد هلیسو و سابل یچ ره

و مدروا رد ومدیفس یاسابل متسب وشپیز طقف

مدیشوپ یداع سابل

ندموا رد مد ات نومقردب یارب اباب و نامام

بقع قودنص تشاذگ ومنودمچ خرهاش

نیشام وت متسشن و مدرک یزفادخ نوشزا

میشاب مه بقارم هک تفگ خرهاش هب ماباب

میداتفا وهار



میریم اجک حاال متفگ خرهاش هب

یوال ماقیفر زا یکی اجنوا مشلا میریم تفگ

هتفه کی یارب شمدرک هراجا هراد

یکوا : متفگ

میدزیمن یفرح چیه میدش هداج دراو

هریگب مباوخ دوب هدنوم مک دوب توکس یلیخ

اوه مدیرپ رتم هس یزیچ یادص اب وهی هک

و هدنخیم رهره هراد مدید مدرک خرهاش هاگن

هدرک دنلب رخا ات ونیشام طبظ یادص



گنس دوب هدنوم مک بوخ یراد ضرم متفگ

منک بوک

مباوخ هشاب نم هب تساوح دیاب وتاالن تفگ

یدیباوخیم یتشاد تدوخ نومرف تشپ هربن

دوب یگنشق یلیخ گنها مداد گنها هب ومساوح

هیگنشق گنها هچ یاو متفگ

لباق نم ییابیز اب ناهج نیا رد یچیه تفگ

تسین هسیاقم

ور تفقس هب دامتعا متفگ ومدرک شاگن رکوپ



مرب

میرکاچ _

دشیم بش تشه تعاس ابیرقت

کی میداتسیاو ارفاسم صوصخم زبس یاضف کی

دوب نوبایخ رونوا مه ناروتسر

ناروتسر مدش هتسخ ییادخ : تفگ خرهاش

اجنیا میایب مریگب مرب ای میروخب اذغ میرب

؟ میروخب مینیشب

مایمن ناروتسر اجنیا رایب ریگب ورب هن

دایب هریگب اذغ هک تفر



مدرکیم رکف فراع هب متشاد متسب ومامشچ منم

یعقاو شمدید رضحم یولج هک یا هنحص نوا

مدوب هدش یخاالیت ای دوب

دوب هتسب مامشچ هک دوب هتشذگ ردقچ منودیمن

هشیش هب دز مکحم یکی وهی هک

زاب ومامشچ هکنیا نودب هفراع مدرک رکف شلوا

ندز غیج هب مدرک عورش منک

نهپ هدنخ زا هراد و هخرهاش مدید یتقو دعب

هشیم نیمز

یراد هراب نیمود نیا مدز داد و مدش هدایپ

منک هتکس یاوخیم ونم ینوسرتیم

مهب مباصعا هدنخیم هراد روج نیمه مدید



مشرخا وزبس یاضف لک مدرک شلا بند تخیر

میروخب اذغ میرب ایب متفگ شمریگب متسنوتن

همنشگ
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میدرک نهپ زادنا ریز کی میدموا

میروخب اذغ ات

دیبسچ یلیخ دوب بوخ مه اوه

تناج شون تفگ و مدرک رکشت شزا

هتسخ مینک تحارتسا مکی اجنیا هشیم طقف



مدوب نومرف تشپ مدش

میتفیم هار زاب شدعب

میتفیب هار ادرف رازب نکن یگدننار بشوت : متفگ

دش نشور اوه یتقو

ارچ؟ _

هک بش مینیبب حبص دیاب ولا مش یاه هداج هخا

هرادن یگنشق

یاوخیمن وت مباوخیم مکی نم سپ هشاب تفگ

یباوخب



منیشام بقارم متسین هتسخ نم باوخب وت _هن

دوب بش هد ابیرقت تعاس دیباوخ خرهاش

بوخ یلو دوب تقو یلک حبص ات زونه فففوه

هتخس بش وت یگدننار

دوب منامام دموا مایپ میشوگ یارب

. زونه نیدیسرن نییاحک ناج اهر یبوخ سالم

نیشاب نوتدوخ بقارم

هراد خرهاش میدیسرن زونه سالمهن متشون

هنکیم تحارتسا



یهاگن کی وربورود مدش دنلب مدش هتسخ

متخادنا

منزب رود مکی مرب دز مرس هب دوب کیرات اج همه

رهاظ نج نیع وهی فراع مدیسرتیم زاب یلو

هشب

کی خرهاش وهی هک مرب مدش دنلب لا یخیب

هک متفیب دوب هدنوم مک دز مهب مکحم یگنلر یز

تفرگ ومتسد

باوخ هنکن ینکیم راکیچ متفگ تینابصع اب

یدیدیم لا بتوف

ینکن رارف امش هک مدز یگنل ریز ریخن _



هک منک رارف متساوخیمن هکنم

یکاروخ هزاغم نوا زا اجنوا مرب متساوخیم

نیمه مرخب

هک یکاروخ ره میریم مه اب تفگ دشو دنلب

مرخیم تارب یتساوخ

میرخیم میریم ادعب نیشب داوخیمن : متفگ

باوخب ریگب

اتسه تهب مساوح فگ و دیشک زارد عرابود

ورن ییاج



ها هشاب فوپ

یشوگ وت متفر مکی متسشن

یلوضف مکی مرادرب ور خرهاش یشوگ دز مرس هب

متشادرب یکشاوی وشیشوگ شرانک زا منک

متسنودیمن وشزمر

منم رازب حاال هتفگن مهب وشزمر زونه هک اعقاو

منک شتیذا مکی

شرس ور وهی و متشادرب ور یندعم با یرطب

متخیر

ارچ هتچ تفگ ودش دنلب هدیشک با شوم نیع

ینکیم یروجنیا



هراد تهابق شکب تلا جخ _

بوخ هدش یچ ترس هب هدز اهر او

یچ تدوخ شیپ عکیترم یشکیمن تلا جخوت _

یدرک رکف

هیچ منیبب وگب نکِب نوج

وت میدرک دقع هتعاس هدزاود ابیرقت _االنام

یتفگن تنز هب وتیشوگ زمر زونه

ریز مدز و متفگ ونیا مدرکیم هابتشا تدروم رد

مدید هدنخ



هدش زمرق صرح زا شتروص

دیاب ینوسرتیم ونم عقوم نوا هیچ اه متفگ

تدوخ طقف یدرک رکف یدرکیم مه وشاجنیا رکف

یدلب

تفگ

مج وشاپ دیرپ مباوخ هنک تراکیچ مگن ادخ اهر

هگن یاج هگید تعاسود یکی زاب میرب نک

مینک تحارتسا مرادیم

شمه متشادن یبوخ ساسحا رفس نیا لوا زا

هتفیب یقافتا کی داوخیم منکیم رکف



میدرک تکرح و میدرک مج ولیاسو
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دوب هتشذگ یا هقیقد دنچ

شاهاب و منزب هناحیر هب گنز کی متفگ هک

منک تبحص



یچ ینی دزیم یلوغشم مدزیم گنز شهب یچ ره

هایس تسیل وت هتشاذگ ونم

هدرک ونمبالک مه اجنوا مارگلت متفر

هشیم هگم یچ ینعی متفگ

هگم هدش یچ تفگ خرهاش

هایس تسیل وت ونم هتشاذگ هدرک بالمک هناحیر _

هدوسح هک سب زا



هنکیم یدوسح یچ _هب

هدموا تریگ نم ییابیز اب رهوش کی وت هکنیا

یچ رکف وت ما یچ رکف نم اباب _ورب

هخا یچ ینعی دوب هدش نوغاد مباصعا

هخا هدرک ونمبالک هناحیر ارچ



هناحیر نابز زا نامر هاتوک یتدم یارب

مدب مایپ اهر هب متساوخیم متشادرب ومیشوگ

هداد مایپ مهب سانشان مدید

نم یمهفب هکنیا زا لبق هتشون مدید ومدرک زاب

ینک وربالک اهر دیاب ما یک

مدرک بالک وراهر هیک ممههفب متساوخیم

امش؟ متشون شارب و

مفراع _

تبون حاال یضوع ی هرسپ یداد مایپ مهبارچ



دش؟ نم

تهب مراد یمهم یافرح دوز یلیخ تمنیبب دیاب _

منزب

اهر هساو یدب یاقافتا منزن فرح ابوت نم

اه هتفیم

هدب سردا متفگ دایب اهر رس بالیی مدیسرت

متسود ی هنوخ ی هنوهب هب شادرف و داد وسردا

نوریب مدز

هراد راکیچ نم اب فراع نیا ایادخ

دوب فراع شدننار هک نیشام کی رارق رس متفر



وش راوس تفگ و تشاد هگن مولج دموا

مدوب هدیسرت یلیخ مدشراوس

؟ یراد راکیچ نم اب وگب حاال بوخ

مسرب اهر هب ینک مکمک ماوخیم _

هام هتفر و هدرک جاودزا االن نوا یچ ینعی

لسع

مسرب شهب هک تسه هار کی زونه یلو منودیم _

ینک مکمک دیاب وت هک

نوا اب دیابن اهر منکیم تخبشوخ ور اهر نم

یچقاچاق عرسپ مدروا رد وشراما هنومب هرسپ



هداتعم هداوم

و تفگ خرهاش دروم رد هعیاش یلک یروج نیمه

داد وش و تسش ومزغم

مدیم ربخ تهب بش متفگ

مابابونامام هب ایادخ مدوب رکف وت هنوخ مدیسر

اعقاو رگا یچ هشب دب اهر یارب رگا ایهن مگب

یچ هداتعم هرسپ

ها

مدرکیم رکف متشاد و مقاتا وت مدموا

مداد مایپ فراع وهب متشادرو ومیشوگ

هشن دب اهر ارب هک یطرش هب تاهاب متسه



دب شارب هنم قشع اهر مدیم لوق :هن تفگ

رد زابالیک ور اهر هرن تدای مشبقارم هشیمن

اه یرایمن

هشب داوخیم یچ منیبب متساوخیم مدوب هدیسرت

اهر نابز زا

شزا نوچ دیاش هناحیر هیراک هچ نیا اباب یا

هدش تحاران مدرکن یزفادخ

زاسالمو دعب تشادرب منامام هنوخ مدز گنز



هناحیر نیدب ور یشوگ هشیم متفگ یسریپلا وحا

تفگ دینشن یباوج دز ادص ور هناحیر منامام

منک؟ شرادیب االن هدیباوخ

ظفاحادخ نینوسرب سالم هباوخب نیرازب _هن

مدیشیمرت کیدزن مشلا هب میتشاد ابیرقت

دعب تعاس دنچ

دوب هدنومن ینوج مه خرهاش مشلا میدیسر

دوب هدرک یگدننار سب زا شارب



هراجا هک یوالیی لخاد میتفر و میدش هدایپ

شمیدوب هدرک

وت تفر مشدعب وتو دروا ولیاسو یروف خرهاش

تخت ور داتفا هزانج نیع قاتا

دیباوخ و
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و مدرک ضوع وماسابل نم دعب هقیقد دنچ

لبم ور متسشن



هدرک ونمبالک هناحیر هک یچ ینی نیا ایادخ

اتساو شساو مراد

دوب باوخ قاتا وت زونه خرهاش باال هقبط متفر

مرب ات متشادرب وماسابل و متشادرو ومنودمچ

مریگب شود

یلیخ مدیباوخ متفر متفرگ شود هکنیا زا دعب

مدوب هتسخ

" هناحیر نابز "زا

مدرک لوبق وفراع فرح هک مدرک یهابتشا کی

دشیم زبس مهاررس شمه شدعب زور زا



یروج نیمه رگا متفگ شهب دادیم مایپ شمه و

متسین عگید نم یدب همادا

داد باوج

ینک فیلکت نیعت مارب هکاالن یتسین یدح رد

هیچ؟ تروظنم

وتیشوگ تفگ و داتسرف وماسکع لک مساو مدید

زرط هب ور همه ینکن یراکمه رگا مدرک که

منکیم نوششخپ و منکیم پاشوتف روجان

منوتیم هک ینودیم

اتوت مدرکیم لوبق دیاب متشادن یا هراچ هگید

مدوخ ایادخ یاو مش کیرش شاهاب شایراک دنگ

مدنک ومدوخ ربق



مدرک یهابتشا بجع

تنادجو باذع زا یاوخیم داد:رگا مایپ هرابود

یراک ره تحار وشات رفنتم اهر زا هش مک

مینکب مینوتب میاوخب

هشچب ور یتخبشوخ معط مراذیمن

ماباب و نامام هب مدیسرتیم تخیر مهب مباصعا

یتح مگب

اهر نابز زا

هباوخ خرهاش زونه مدید مدش دنلب حبص



دوب هدروخن نوکت دوب هدیباوخ هک یروجنومه

مدرک هدامآ ور هنوحبص و ییاچ نییاپ مدموا

ثم عش رادیب هک مدرکیم ادص رسو راک نیح مکی

ال

هروخیمن منوکت یبطق سرخ مدید باال متفر

خرهاش مدز شادص مورا رابود

دادن باوج

خرررررهااااش : مدیشک غیج دنلب

هدیمن باوج مدید

دشن رادیب شتروص وت مدز یچره شکیدزن متفر

هدش یچ ایادخ

منزب گنز نییاپ مرب متساوخیم و شمتخادنا

اباب مدنز تفگ و تفرگ ومتسد مدید هک سنا رواژ

وسنا رواژ شک تمحز ناردارب نزن گنز ورن



نکن هرخسم

مدز داد منک شفخ تساوخیم ملد

نم یگیمن ینکیم یروجنیا ارچ وت ادخ گنخ

ودنور نیا مریمب متفیب منک هتکس سرتسا زا وهی

هک مشیم ریپ نم یدب همادا نومیگدنز رخا ات

االننم میلست اباب هشاب تفگ باالو دروا وشتسد

متساوخیم ینزیم فرح حبص وتات منزن فرح

ایهن یشیم منارگن منیبب

منم هبوخ هیراک هچ نیا اخ یرادن لقع وت متفگ

مگب دعب نییاپ مزادنب هرجنپ زا ومدوخ مرب

این یریگب ونم ینوتیم وت منیبب متساوخیم



هههههسب مدرک طلق _اهر

نییاپ میرب وشاپ متفگ ومدرک شهب یهاگن کی

همنشگ میروخب هنوحبص

ور زونه هتسشن میدید هک مرب قاتا زا مدش دنلب

هگید وشاپ متفگ تخت

مایب ات نفطل وگب نک شهاوخ _

مروخیم هنوحبص مدوخ نصا این ارمع

باسح ممغلش ونم نصا دایم مشوخ ینی _



ینکیمن

ع متفگ ومدرک میظعت شتمس متفر فففوه

یگدرسفا ات نیدب راختفا اشهاوخ نفدل بانجیلا

ایهن یایم روخب هنوحبص نم اب ایب یتفرگن

مایم _

میروخب هنوحبص ات نییاپ مهاب میتفر

ایرد بل میرب هنوحبص زا دعب هک تفگ خرهاش

میرب امتح مزیزع هرا متفگ ومدرک لوبق

هب یتفگ زیمآ تبحم ی هملک ی بجع هچ _"هوا



تخبدب هنم

یریگن یگدرسفا متساوخ
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میدرک لک لک مهاب مکی ومیدروخ هنوحبص

و مدش دنلب زیم رس زا هنوحبص ندروخ زا دعب

متفگ

امش مدرک نهپ ور هرفس نم مش رضاح مریم نم

ینکیم عمج



مقشع یاب

مشوپب سابل باالات متفر اه هلپ وزا

و هدرک عمج ور هرفس مدید نییاپ مدموا یتقو

؟ میرب تفگ مهب عرضاح

میرب _

میداتفا هار ایرد تمس وهب میدش نیشام راوس

سکع یلک دیاب میدیسر متفگ خرهاش هب هار وت

مریگب لگشوخ

منکیم پاچ وشات هس ود مشدعب امتح

؟ هرفنود ای یکت _



مریگب سکع ممع اب ایرد بل سپ هگید هرفن ود

دعب هقیقد دنچ

دمویم یدیدش داب مدش هدایپ ایرد بل میدیسر

دوب یگنشق یایرد هچ یاو

ومتشگرب هک ییاهنت ایرد تمس متفریم متشاد

هداد هیکت نیشام هب خرهاش مدید

هب مهاب و متفرگ متسد وت وشتسد ومتشگرب

میتفر ایرد تمس

کشخ سین فیح مشلا میدموا هکام : متفگ

مینوسرب با هب یتسد کی اللق میدرگرب



هحارتسم هگم شاداد _

کی و هحارتسم هرا متفگ و مدرک شهب یهاگن ی

با وت داتفا مدز شهب یگنل ریز

وت تفگ دیشک ونم تسد دموا دشو دنلب عیرس

نوسرب با هب یتسد کی مه

با وت مدش ترپ منم

ها هک مشب سیخ نم دوبن رارق اباب یا

و نوشک نوشک نومتفج و میدنوم با وت مکی

لحاس وت میدموا نانز سفن



میتسشن مه رانک

متقشاع :اهر تفگ مهب خرهاش وهی

وت مدرک شهاگن دیزرل شفرح نیا زا ملد

مدید قشع اعقاو شامشچ

ونم هک تسه یکی راب نیلوا یارب مدرک ساسحا

ساسحا شرانک و هراد تسود مدوخ رطاخب

منکیم تینما

رتشیب :نم متفگ شهب هک دش یچ منودیمن

راگنا هک درک قوذ ردقنا دینش ومفرح نیا ات

نداد پاتیت شهب



سکع ات دنچ ایب وشن ریگوج حاال بوخ متفگ

میریگب

بوکخیم ماجرس وهی هک مبیج وت مدرک ومتسد

مدش

هت تفر مبیج وت سین یشوگ خرهاش یییااااو

یتفگ عیوت ریصقت شمه یاو یا تخوس ایرد

نوسرب با هب یتسد ی ایب

هبا دض تفگ و دروا رد شبیج زا ومیشوگ مدید

هتفرگن و ایرد وت دمویمن ماپ ریز رگا یلو

ترپ ساوح ادوب هتفر شمدوب

ات دنچ حاال ایب تلک هب سوب مرگ تمد ییااو _

نومزا ریگب سکع



میا؟ هدیشکبا شوم لثم االنهک

اباب ریگب _هرا

میتفرگ نومدوخزا لگشوخ سکع ات دنچ

میداتفا هدیشکبا شوم مه نومتفج

دش دیدش دمویم لحاس وت هک یداب

درک دراو منت هب یدب وزرل

یاه جوم و دشیم رت دیدش هظحل ره نافوط

راوس خرهاش اب عیرس رت ناشورخ مه ایرد

میدش نیشام
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یوال تمس هب میداتفا هار

تفگ خرهاش

وت دموا دیدش نافوط وهی زورما هگید دیشخبب

مینومب دشن لحاس

هرابود هشیم بوخ اوه میتسه هتفه کی زونه

میایم



هرادن یلا کشا هشاب _

وت زونه تشاذگ منت هب لحاس نافوط هک یزرل

مدیزرلیم متشاد و دوب منت

متشاد دیدش درد رس دوبن بوخ ال صا حملا

مداتفا لبم ور متفر و میدیسر

مرس ور متفرگ وماتسد اتود و

و مرس ور تشاذگ ور شتسد و دموا خرهاش

اهر یراد بت ردقنا ارچ : تفگ

هگید هندنوسر با هب تسد هجیتن _



مدرگیمرب مرخب وراد مریم نم تفگ

یسرم هشاب _

وور دشیم رت دیدش روط نیمه مدردرس

دوب باصعا

اج یزیچ هخرهاش هک مدرک رکف ننزیم رد مدید

هتشاذگ

مدید ور فراع مدرک زاب ورد ات

چیه منوا متسب ورد یروف

طقف راگنا درکن رد نتشاد هگن زاب یارب یراک



شمنیبب تساوخیم

لفق ورمه ورارد وتو متفر هنوخ رد زا عیرس

مدرک

متفر بقع بقع و متسب ور اه هرجنپ

درکیم راکیچ اجنیا فراع

باال هقبط متفر

دشیم هدید نوبایخ قاتا هرجنپ زا

وشتسد وت یوقاچ و تساجنوا زونه فراع مدید

هدیم نوشن مهب

مدرک هتسب و زاب وماشچ راب دنچ

هشدوخ اعقاو مدید



مدیشک ور هدرپ

تخت ور متسشن مدموا

دوب خرهاش دروخ گنز میشوگ هک

ولا

نم نک زاب ایب یدرک لفق ورد ارچ اهر _ولا

مدیسر

خرهاش دوب نییاپ مدید نم هک ینیا ینی ادخ ای

دوب

؛

منئمطم مدشن یخاالیت منئمطم نم هن



هبور خرهاش هرهچ اب مدرک زاب ورد نییاپ مدموا

مدش ور

یدرک لفق ورارد همه ارچ تفگ وتو دموا

مدیسرت مکی یچیه _

داد مهب وراهوراد

مدیباوخ متفر و مدروخ مهاب صرق ودات

دعب تعاس دنچ



ورادخ مدش رادیب باوخ زا مدید یدب باوخ

دوب هدش بوخ مدردرس رکش

هراد خرهاش مدید نییاپ متفر و مدش دنلب

اوه ام سناش منیا ایب هگیم و هنیبیم نوزیولت

شتشپ مدز یکی یکشاوی و متفر دش ینوراب

تفگ و تشگرب

دنچ ات نگیم هدش ینوراب اوه یدش رادیب هع

هیروج نیمه زور

رپب هراد یبرد زورما شضوع هرادن لا کشا متفگ

لا بتوف هگید تعاس ود ایب رخب یکاروخ مکی ورب

هشیم عورش



سدنرب سیلوپسرپ زورما سپ اعقاو _

ورب وشاپ هربیم الل قتسا مزیزع نوخن یروک

ریگب یکاروخ

دموا سرت نومه هرابود تفر دشو دنلب خرهاش

مغارس

دزن رد مه یسک مدرکن لفق ورارد هگید

مارگلت وت متفر و متسشن

هدرواین رد زابالیک ونم زونه هناحیر مدید

ماهاب هرهق امتح متفگ

مدزن مگنز هگید مرایمرد شلد زا متشگرب یتقو



لگشوخ گنها کی لگوگ متفر و مدش لا یخب

منک دولناد

مارب دموا مایپ هک

حاال هرخ باال مدروا ریگ وترامش یبوخ سالم

متفرگ یک زا دنامب

منوتیم ییاهنت هنوخ االن یشن خاش نودب یلو

مقشع یاب مایمن یلو وت مایب

تشپ مدید هک یفراع نوا سپ ایادخ یاو

دوب یعقاو هرجنپ

" هناحیر نابز "زا



اب لومعم قبط ور اهر هرامش روزب فراع

تفرگ مزا شادیدهت

مدرک هابتشا منک راکیچ ایادخ

مدید ور اهر لیافورپ متفر

دوب هتشاذگ خرهاش اب سکع کی

ثعاب نم ندش مه قشاع االن انوا تفرگ میرگ

مشیم نوشندروخ مه هب

هرادن یدوس هگید

منک شوگ فراع فرح االنهب دیاب

مروبجم

مشیم رفنتم اهر زا



یهانگ هچ فراع هگم هسرب شهب فراع رازب

هراد
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: اهر

دموا خرهاش هک متفریم راجنلک مدوخ اب متشاد

وت

مهب و نپا ور تشاذگ وراه یکاروخ کیتس پال



تفگ

هدنچ تعاس یزاب بوخ

تفگیم یچ مدینشن ال صا ینی مدادن باوج

دوب هگید یاج منهذ

مه هب دیبوک وشاتسد مشوگ رانک دموا

:اه تفگ و مدموا مدوخ هب

امنزیم فرح تاهاب هتعاس کی مراد ییاجک _

ور زورما هیضق لبم ور هنیشب ات مدیشک وشتسد

متفگ شهب



مرادن کش دوب فراع مدوب نئمطم

مدش یخاالیت هک تفگیم تشاد زاب خرهاش

نوشن وشمایپ متساوخیم و متشادرو ومیشوگ

مدب خرهاش

: متفگ هیرگ اب دوب هدرک کاپ وشمایپ

وت هب ور یچ همه نم هنودیم هکیترم نیا هع

مسق ادخب هدب هولج یناور ونم داوخیم مگیم

ییاهنت منودیم تفگ داد مایپ مهب شدوخ

هیعقاو ادخب انیا و مایمن یلو وت مایب منوتیم

نک رواب خرهاش



نارهت میتشگرب یتقو مزیزع منکیم رواب هشاب _

مینکیم تیاکش هرابود شزا

اب ینکن رکف شهب ینم رانک یتقو هشیم مه وت

یراکره منهج هب وگب نک ششومارف یتسه نم

هنکب رازب داوخیم

هنرگو هنزب یبیسآ وت هب مسرتیم نم خرهاش هخا

ییوت مینارگن لیلد اهنت نم منهج هب مدوخ

االن هشیم وت متسه مدوخ بقارم نم هک متفگ _

عورش یزاب وشاپ االمن یدنخب و ینکن هیرگ

مینکیم شهل یروجچ ور الل قتسا نیبب هشیم

وت لثم متسنوتیم منم شاک متفگ شهب ملد وت

مشاب لا یخیب



تشاد مک مک یزاب مدروا وراه یکاروخ متفر

لبم ور متسشن دشیم عورش

مدوب رکف ووت مدرکیم هاگن ور یزاب متشاد و

متفگ هک دروخیم با تشاد خرهاش

میریگب یسورع رتدوز ایب

شولگ وت دیرپ با مفرح نیا اب

عقوم نوا میریگب یسورع رتدوز :رگا مداد همادا

هش لا یخیب دیاش

؟ ینئمطم "_



منئمطم هرا

ونم رتشیب یاوخیمن وت یلو همادخ زا هک _نم

یسانشب

یدرک مدقع عیرس یدموا هک یتخانشیم ونم وت

مینک یسورع مگیم نم حاالمه

میریم دش هداما نومدوخ ی هنوخ هک عقوم ره

االن طقف مینک هدامآ هنوخ ات منومیم رظتنم نم

یلیخ هن هداس منوا میریگب یسورع نشج کی

کیپ و کیش

اموت مگیم مزاب نم یلو منکیم لوبق نم هشاب _

هنکب یراک هنوتیمن نوا میشاب مه دقع



هشاب یتحار یروجنیا رگا یلو

میدرک هاگن ور یزاب همادا دشو تحار ملا یخ

دوب درس ابیرقت اوه

دمویم نوراب

دشیم مومت تشاد مه یزاب

دیکوپ ملصوح ففوه : تفگ خرهاش

مینک راکیچ

نوریب تفر هشیمن هینوراب هک اوه



هار نوراب وت نوریب میرب اقافتا هشن ارچ : متفگ

میرب

شادیپ هرابود فراع هکنیا زا مدیسرت هظحل کی

هشب

اجوت نیمه نوریب میرب داخیمن هن :هن متفگ

مینومیم هنوخ

ژ دنخبل اب روج نیمه و متمس دموا دشو دنلب

تفگ و درکیم هاگن ونم شدنوک

تسین مهم یچیه ایند نیا وت ینودیم

همهم یچ سپ _



یراد تامشچ نیا اب یتقو هک ییوت مهم

ایند وت تسین مهم هگید ینکیم ماگن یروجنیا

هتفیب یقافتا هچ داوخیم

هک دوب صرق ملد هگید مدش مورا شفرح نیا اب

هراد وماوه

نوریب میرب وش رضاح ورب :حاال تفگ مهب

داوخیمن :هن تفگ باالهک متفریم متشاد

یدش نومیشپ ارچ _"اووت



یروخب امرس مسرتیم هدرس یلیخ اوه ییادخ

هرابود

میرب طایح وت طقف _

هشاب بوخ

دمویم یدیدش نوراب هچ طایح وت میتفر مهاب

هدیشکبا شوم نیع هرابود و میدش سیخ مکی

وت میتفر

خرهاش نییاپ میدموا و میدرک ضوع ونوماسابل

میاوخیم ام هک تفگ شهب و شنامام دز گنز

مینک یسورع دوز



ارچ دیسرپیم شمه شنامام

اتب تفریم هرفت شهب نداد باوج زا مه خرهاش

ندرک عطق هرخ اال

ور جاودزا ماو میتشگرب یتقو : تفگ مهب خرهاش

ور نومنوخ لیاسو زا مکی میریم مهاب میریگیم

میرخیم

@tofan_shabib
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دوب هدش کیرات اوه ابیرقت



رکف ممیمصت هب متشاد و مدوب هتسشن نکلا وتب

مدرکیم

دوب هدیباوخ خرهاش

مینک یسورع رتدوز هچ ره شزا تبقارم یارب

هرتهب

یتسشن نکلا وتب مقشع : دموا مایپ میشوگ یارب

وت ورب یروخن امرس

هب قاتا وت مدرب و متفرگ تاش نیرکسا شمایپ زا

مداد نوشن خرهاش

هدروا اجک زا وترامش : تفگ و تخیر مهب شرهچ



میدرک ضوع وتیشوگ هکام هخا

مراد طقف منودیمن ادخب منودیمن : متفگ

نیمز ور زا رشب نیا نصا شاک مشیم هنوونوید

هش وحم

تفیب هار مدنبیم ومنودمچ االن نیمه خرهاش

مینک یسورع دیاب نارهت میرب

عیرس امتح

سرتسا زا مریمیم مراد هنوغاد مباصعا هگید

یمهفیم مدش هتسخ

ادرف مهاب میریم مزیزع شاب مورا هشاب _"هرا

میتفیم هار دز باتفا حبص مینومب وبشما



تفگ درک ششوماخ و تفرگ ومیشوگ هشاب

هب باوخب ریگب الحاالمه صا نزن نیس وشامایپ

نکن رکف مه یزیچ

دعب زور

مدوب رظتنم نییاپ و مدوب هتسب ومنودمچ

دایب خرهاش

اه هرید خرهاش هگید ودب

میریم نکن هلجع _

میدش نیشام راوس



میداتفا وهار

یلو میتشاد یرتهب لسع هام متشاد تسود

دش روعشیب فراع نیا ریصقت شمه

خرچ هدجه ریز یرب یهلا هنک تتنل ادخ

ینم :اب تفگ ودرک ماگن خرهاش

مهمفن یتفرگ ونم یدموا ارچ ماوت اب نصا هرا

منک راکیچ االننم بوخ

نم هراچیب : تفگ و دیدنخ

یاوخیم یچ تفگ هک متشادرب وشیشوگ



لوضوف

ممممنک دولناد گنها ماوخیم _

طبظ عب مدرک شلصو ومدرک دولناد گنها کی

نیشام

ظفح خرهاش هک مدرک بجعت دوب گنشق یلیخ

دنوخیم شاهاب ودوب

مباختنا ییوت زاب مایب ایند هب مراب دص

اقافتا دوب تفرح االن مقشع یروطچ سالم

نهابتشا وگب بوخ یلو هیدب رسپ نگیم همه

اهاگ هنکیم ینوطیش حاال اباب هلگ نومرسپ



وت یباذج یکشم وم

وت یهام دقچ خا

وت یماوخیم هک ینوا تماوخیم دقچ تارب مگن

وت یمارمه مریم اج ره یمایند همه

اگن نصا تفگ و درک دنلب اتهت وشادص خرهاش

ندنوخ نم هساو وگنها نیا

هنم اب وت یباذج یکشم وم هگیم

_

باالس.؟ تسفن هب دامتعا یلیخ ینکیمن رکف _''

مدسین باذج نم هگم مگیم غرود هگم



مفک وت نصا یلیخ '_'

مهب یلیخ هگنها خرهاش یایزاب لخ زا ادج یلو

دیبسچ

ناروتسر یولج تشاد هگن اج کی خرهاش

میدروخ و میداد شرافس اذغ لخاد متفر

لسع هام هی دوب شقح خرهاش مدوب رکف وت

رذع شزا تباب نیا زا هشاب هتشاد نم اب بوخ

: تفگ هک مدرک یهاوخ



رفس میریم هرابود یسورع دعب یلو مشخبیم

وت نومهم رود هار

هدایز شاماال مهوت جرخ مرادن لوپ _نم

نم شک یهبال هشاب یکوا

متشادن ور یچیه غامد و لد

متساوخ نیشام وت میدموا و میدروخ ور اذغ

تشاذن منک نشور ویمشوگ

هداد مایپ هکیترم نوا ینیبیم زاب تفگ

مداد ور یشوگ نم هدب وتیشوگ هشیم دب حتلا

زور دنچ نیا دایم مشوخ ال صا متفگ و شهب

نومهب دزن گنز یسک



میداتفا هار

دعب زور

هنوخ متفر نوغاد باصعا اب نارهت میدیسر

خیلا ومدوخ و مدرک هیرگ و منامام لغب وت متفر

مدرک

اهر هدش یچ تفگ و متمس دموا ماباب

مدز نوشهب ومافرح متسشن

تقفاوم نم میمصت واب ندش نارگن مه انوا



میریگب یسورع دوز ندرک

هناحیر نابز زا

هاگن شامشچ وت مرب دشیمن مور دوب هدیسر اهر

منک

وت داین ات مدرک لفق وقاتا رد

داد: مایپ مهب فراع

یگیم معب هگیم تاباب و نامام هب اهر یچره

یدیمهف



هشاب "_

طقف مدرکیم شوگ اهر و اباب و نامام یافرح هب

ادرف زورما نراد میمصت تفگیم هک مدینش

ننک یسورع

هش مک فراع رش هکنیا یارب

هک مدرک سیو فراع یارب ورافرح نیمه نیع

تفگ

ندرک یخلا هه

هب یایمن تدوخ یور هب تتنیبب تساوخ اهر رگا

یش نمشد شلهاب دیاب یلیلدره



مدیدهت روج نیمه تشاد یضوع نیا ایادخ

ومیشوگ مشچ متفگیم دیاب طقف منم و درکیم

دیرپ دید ونم ات اهر مدرک زاب ورد مدرک شوماخ

دوب هدش گنت ملد ملگ یجبا هب هب تفگ و ملغب

یدرک ارچبالمک تساو

و فرطنوا مداد شلوح مگب یچ متسنودیمن

یدموا یتفو زا وت یتسین مرهاوخ هگید متفگ

یدش بحاص ونم یاباب و نامام اجنیا

یدرک رکف یچ

یلو مدز شهب ورافرح نیا دمویم مدب مدوخ زا

مدوب روبجم

اهر نابز زا



مدرک ضغب هناحیر نوبز زا افرح نیا ندینش اب

دوب یچ هگید نیا ایادخ قاتا وت متفر و

ها

یمایپ چیه زونه فراع مدرک نشور ومیشوگ

دوب هدادن

فراع زا میریم حبص ادرف مداد مایپ خرهاش هب

مینک تیاکش

مزیزع هشاب تشون

دعب زور



نوریب قاتا زا مدموا و مدش رضاح

دادن باوج مدرک سالم مدید ور هناحیر

ماهاب هیچ هیضق منودمین هناحیر نیبب متفگ

ندش رادیب اباب و نامام هب یلو ینزیمن فرح

مینک تیاکش فراع زا خرهاش اب متفر نم وگب

زفادخ

میتفر و میدش نیشام راوس و نییاپ متفر

دایب دیاب عگید راب نیا مینک تیاکش ات هاگداد

هاگداد

هشیم یناجیه نامر ادرف زا ناتسود
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متشون ور یچ همه هاگاداد میتفر

دیاب هگید هتفه یارب نتفگ هک نوریب میدموا

هاگداد میرب

هچ هگید نیا فووه متفگ و مدش نیشام راوس

دش یضعو

واب زاگ ور تشاذگ وشاپ خرهاش مدید وهی

هشیم در انیشام زاالهبالی تعرس



هیراک هچ نیاا متفگ

نیشب مکحم _

وت دمویم تشاد مدور و لد هک تفریم دنت ردقنا

منهد

هدنخ ریز دز تشاد هگن تولخ یاج هی

هیچ؟ متفگ ومدرکیم شهاگن روج نیمه

ادرف دش یکوا نومجاودزا ماو یچیه تفگ وهی

دیرخ میریم

ترکش ایادخ یاو



اه ینکیمن وت هک اراک هچ دوب هتفرگ مدنخ

میروخب ییاوه کی میدش هدایپ

راشف شلغب وت ونم مکحم و تفرگ ومتسد دموا

تدنز یش رود مزا مدق ی ینی تفگ و داد

مشاب هتفگ امرازیمن

مدرکیمن رکف یچیه هب مدش قرغ شلغب وت

شلغب وت ونم روج نیمه هک دوب یا هقیقد دنچ

دوب هتشاد هگن

ینک ملو یاوخیمن متفگ

نومب هگید هقیقد دنچ کی سیه _



مزا هنوتب دیاش هک مدرکیم رکف نیا هب متشاد

هنک تبقارم

دوب نوا مبلق مکلا اهنت االن مدوب هدش شقشاع

تفرگ میرگ هک دش یچ منودیمن مدرک شهاگن

مدش تقشاع نماالن خرهاش : متفگ و

ینومب مشیپ هشیمه هدب لوق

ورام مراذیمن یسک چیه تفگ و درک کاپ وماکشا

هنک ادج مه زا

؟ مدرک تقشاع روطچ موناخ رتخد یدید یلو

یدرب وت هشاب متفگ و شمدز هنودی

هشاب نومب ادخورت طقف

مشچ هشاب _



اه هدش بش هگید میرب حاال

میدوب اجنیا ردقچ هگم او

هتقو یلیخ

میدش نیشام راوس میدموا

هنوخ دنوسر ونم و

مرگ تمد یدوب یا هداعلا قوف پنسا متفگ شهب

یجاح

شاب رضاح ادرف _،

تلا بند مایم

نم یوناب



سفن ظفادخ

ظفادخ

مدیجنگیمن مدوخ تسوپ وت یلا حشوخ زا

هنوخ مدموا

و نامام و هنکیم هیرگ هراد هناحیر مدید و

ننکیم تبحص شاهاب نراد مماباب

نامام هدش یچ متفگ ومدرک سالم

هناحیر وتو نیب هکنیا لثم مرتخد یچیه _

مینکیم شلح میراد هدموا شیپ لکشم

ات لکشم نیا ریخن : تفگ دشو دنلب هناحیر



دیاب ای تسه هشاب هنوخ نیا وت اهر هک یتقو

نینکن ادیپ ومزانج هک ییاج ی مریم نم ای هرب

یسورع تسادرف زورما نم هناحیر : متفگ شهب

یشوخاب رازب اللق یلو شابن نارگن مریم منک

میرهاوخ ثمال ام هش مومت

رارصا ارچ یشیمن نم رهاوخ تقو چیه _وت

رادلوپ رسپ کی هب یدنوبسچ وتدوخ یراد

یب رتخد نومه وت ریخن یدش ضوع یدرک رکف

ندرک فطل شهب ماباب و نامام هک یردام و ردپ

یدیمهف هشابن ور نوا رو نیا هراوا ات

هناحیر دز هناحیر هب یلیس کی دشو دنلب ماباب

درک لفق ورد و قاتا وت تفر



قاتا وت متفر ضغب اب منم

مدز گنز خرهاش هب

مقشع مناج _

هگید نم میریگب یسورع رتدوز ادخورت خرهاش

مشیم هنووید مراد

هگم هدش یچ _

مدرک فیرعت شارب ور هیضق

دوب دروخ مباصعا



ال صا هک ییاج هی تربیم نک لمحت هگید زورود _

نشابن نومرب و رود امدا نیا زا هگید

مزیزع باوخب ریگب نوشهب نکن رکف حاالعفال

مدوب مورا نم االن یدوب گا خرهاش یدوب شاک

ترانک

هگید وشن هتسباو مهب دایز هجوج هوا _هوا

دوبن نیا نومرارق

ظفادخ عفال مقشع وشن ورپ بوخ

@tofan_shabib
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روج نیمه خرهاش هب منزب گنز تساوخیم ملد

مورا مدینشیم هک وشادص منزب فرح شاهاب

مدشیم

مدیباوخ دشو مرگ ماشچ مک مک

مدش اپ باوخ زا یشوگ یادصاب حبص

مداد باوج دوب خرهاش

مزیزع سالم ولا

ور جاودزا ماو میرب دش دنلب زونه یباوخ _

مینک دیرخ مکی میرب نتخیر



روخن مه هنوحبص وش رضاح وشاپ مهار وت نم

ودب

هشاب متفگ دولا باوخ یادص اب

مدیشوپ سابل مدموا و متسش ومتروص متفر

اب تشاد شقاتا زا مدینشیم ور هناحیر یادص

درکیم تبحص یسک

دیرخ ندوب هتفر مه اباب و نامام

دمویمن گنشق شادص مداتساو شوگ

ره تفگ عک مدینش طقف عگیم یچ مدیمهفیمن

نکن شخپ وماسکع منکیم یاوخب یراک



مدش رود هناحیر قاتا زا عیرس دز گنز خرهاش

مداد باوج و فرط نیا مدموا

نییاپ مایم االن

نیشام وت متسشن و مدرک سالم نییاپ متفر

میدرک تکرح

مزا ور یزیچ هی عراد هناحیر : متفگ خرهاش هب

هنکیم یفخم

ثمال یچ _



یکی اب تشاد شقاتا وت مدینش طقف منودیمن

نیا و منکیم یاوخب راک ره تفگیم و دزیم فرح

افرح

نک تبحص شاهاب بوخ '_

ال صا شقاتا وت هدیمن مار

وش هدایپ تفگ و تشاد هگن هفاک کی یولج

میروخب هنوحبص میرب

داد شرافس تلما خرهاش وتو میتفر

تفگ و تسشن دموا

ی هنوخ میریم هگید تقو دنچ وش لا یخیب



نومدوخ

نکن رکف شهب

و منک شلغب تساوخیم ملد دز هک ور افرح نیا

مدب شراشف

دوب یتتشاد تسود و نوبرهم هک سب زا

نیا هب تلما حاتاال میدروخ و ندروا ور هنوحبص

مدوب هدروخن یبوخ

رازاب میتفر و میدش راوس هنوحبص زا دعب

میتشگیم روج نیمه یگنوخ مزاول یاه هزاغم وت

متساوخیم درک باختنا ور لا چخی و زاگ خرهاش

شهب متفگ هک میرخب



میربب اجک میرخب ورانیا االن

هگید نومنوخ _

؟ هنوخ

مزیزع مراد هضرع نم هنوخ ی عزادنا هگید عرا

هنوخ میریم هرخ باال رکشورادخ مدش لا حشوخ

نومدوخ ی

و ییوش سابل اب دیفس وزاگ لا چخی کی

نیشام راوس ارگراک و میدرک باختنا نویزولت

ندرک یربراب



دش مومت نوملوپ اتمیق عضو نیا اب بوخ

هزاغم هک نوریب میدمویم میتشاد و

نیتسه داماد و سورع هزات ": تفگ راد

شاداد هلب تفگ خرهاش

نیرخب اجنیا زا منوتزیهج هیقب لخاد نییامرفب "_

میرادن لوپ یلو میرخب میاوخیم

نم نومهم نیرخب یطسق امش _

لا ثما هب دیاب ینورگ تیعضو نیا وت لا حره هب

هشب کمک اهامش



تفگ دشو لا حشوخ خرهاش

یمارماب یلیخ مرگ تمد اباب

میتشادن المز یا هگید دایز زیچ

طقف

و ینیچ سیورس ات دنچ اب دمک و تخت کی

میدرک باختنا شرف

یارب میتفر مهام ندرک نیشام راوس ارگراک

باتک باسح

مینک تخادرپ سلا کی ات وشاطسق دش رارق

تشاد هگن ور خرهاش یلم تراک



تشپ نوملیاسو نیشام و میدش نیشام راوس

ندمویم نومرس

زونه هک نومدیدج ی هنوخ میتفریم میتشاد

خرهاش رانک هشاب یلکش ره یلو مدوب هدیدن

هتشهب نم یارب

میدیسر

درک زاب ورد و دروا رد ور دیلک خرهاش

دوب یگرزب طایح هچ

الور یاسو ارگراک و طایح وت تفر یربراب نیشام

هنوخ وت نربب

میرب ایب نکن شغ تفگ و دیشک ومتسد خرهاش

هرت گنشق شلخاد



وت میتفر

شرهاوخ اب خرهاش نامام

هدیرخ خرهاش دوخ بقال هک الیی یاسو نتشاد

ندیچیم ور دوب

مدرویم رد بلا متشاد یلا حشوخ زا

خرهاش نامام لغب مدیرپ متفر

منونمم نوت زا نیتسه هک یسرم متفگ و

دوب لیمکت ماه هلیسو همه مدرک هاگن ور هنوخ

فورظ و فرظ ابیرقت

یچ همه و... لبم و تفاح وال

مدیرخ مدوخ هقیلس هب ور همه تفگ خرهاش



تزیارپوس متساوخیم یرادن تسود رگا دیشخبب

منک

منودیمن نونمم یلیخ عهیلا خرهاش عهیلا یاو _

هخا منک رکشت یروجچ

نیبوخ اهامش ردقچ

تارب انیا زا رتشیب دیاب : تفگ خرهاش نامام

مزیزع مدیدیم کرادت

انیمه هدایز ممرس زا ناج نامام هن یاو "_

مرگ نوتمد



میدیچ ورافرظ میدرک روج و عمج ور یچ همه

نهپ وراشرف میتشاذگ شاجرس ور وزاگ لا چخی

میدرک

میدوب هنوخ نامدیچ ریگرد بش ات

@tofan_shabib
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مومت شیچ همه ابیرقت هنوخ میدوب هدش هتسخ

دش

ومفیک عیرس دوب بش کی مدرک تعاس هاگن



مدید ینوسرب ونم هشیم خرهاش متفگ ومتشادرب

دز: گنز منامام

نامام سالم

یزیچ هبش کی تعاس وت ییاجک مزیزع _سالم

عدش

عفال منکیم فیرعت نوتارب هنوخ مایم مراد هن

هنوخ دنوسر ونم خرهاش

وشتروص ومتشگرب هک مش هدایپ متساوخیم

مدرک سوب مکحم

متقشاع متفگ و



مدش هدایپ

باال متفر و

هتسشن هرادیب منامام مدید مدرک زاب مورا ورد

هنم رظتنم و لبم ور

مدرک وسالم متسشن شرانک متفر

مدرک فیرعت وزورما یاقافتا لک متشاد قوذ دقنا

مدیدج ی هنوخ ات هتفرگ لیاسو دیرخ زا

هشاب تکرابم تفگ و دیسوب ومینوشیپ منامام

مزیزع یشب تخبشوخ

شچ هناحیر ینودیمن امش طقف نامام یسرم

هخا هراد لکشم نم اب ارچ عدش

هراد لکشم مه نم اب هیزور دنچ واال منودیمن _



" هناحیر نابز "زا

اب تشاد اهر مدوب هتسشن قاتا وت لومعم قبط

و درکیم تبحص شدیدج ی هنوخ بجار منامام

تاالر نرب ات شلا بند دایم ادرف خرهاش هک تفگ

نوشیسورع هساو ننک باختنا

هنکن ازع ور یسورع بش فراع هنکادخ

ور مدینش یچ ره فراع وهب ومتشادرب ومیشوگ

متفگ

گنشق ویچ همه دموا مشوخ نیرفا : تفگ مهب

یتفگن ور یزیچ کی زور ی ممهفب مهب یگیم

منکیم تراکیچ هک ینودیم



مدشیم یناور متشاد هگید

هکاب نوریب متفر قاتا زا رانک متشاذگ ومیشوگ

مدش مشچ وت مشچ اهر

متشاد و مدادن لحم هک درک سالم مهب

تفگ هک قاتا وت متشگیمرب

نم هگم هخا ینکیم وراکنیا نماب یراد ارچ

هگید زور ود مریم مراد نم نیبب مدرک تراکیچ

رهاوخ اتود لثم میسورع وت ایب همیسورع

میشاب شوخ میصقرب

هک دادیم ول ونم تشاد مضغب شافرح نیا اب

مدرک هیرگ و قاتا وت متشگرب عیرس

ادج ثعاب هک نکن یراک یلو شکب ونم ایادخ



مشب اهر و خرهاش ندش

اهر نابز زا

مداد حیجرت مدیباوخ متفر و مدوب هتسخ

مش هناحیر لا یخیب

ها همفیمن باسح فرح یتقو

هب دش ریگرد تنهذ عقوم داد:ره مایپ خرهاش

رکف مهب هک مباذج یکشموم کی نم نک رکف نم

هشیم دازا تنهذ ینک

مسیونب هناقشاع زیچ کی شارب متساوخیم



رکف یچ هب هگید ییوت نم زور وبش رکف : متشون

نم منک

شوخ بش مقشع باوخب ریگب حاال داگ یاموا "_

ریخب بش _

زا مه یربخ عفال متشاد قوذ ادرف هساو یلک

مدا لثم تشاد هزات میگدنز و دوبن فراع

دشیم یباسح

هدربن مباوخ زونه دوب حبص جنپ تعاس ابیرقت

مدرکیم شوگ گنها متشاد دوب

دوب هداتسرف ملیف کی مارب مارگلت وت خرهاش هک



؟ یرادیب زونه وت متفگ شهب مدرک بجعت

ا

یتنعل هربیمن مباوخ قوذ زا _هرا

روط نیمه منم یاو

؟ هدادن یمایپ چیه تهب فراع _

رکشورادخ هن



مایم هن تعاس باوخب ریگب بوخ مسفن _عهیلا

مینیب تاالر میرب تلا بند

هس مدرکیم رکف ازور نیا وهب مدرک یظفاحادخ

مریم مشیم دنلب مباوخیم شمه هزور راهچ

مباوخیم مایم زاب نوریب

درب مباوخ مک مک

مدرک زاب وماشچ یکی نوکت اب حبص

مباوخب ماوخیم نک ملو متفگ سناحیر مدرک رکف

متسین هناحیر هکنم تفگ یتفلک یادص اب یکی



وگب خرهاش هب مباخب رازب نک ملو :اباب متفگ

هلسنک زورما

ی هرتخد منیبب وش دنلب دز: داد مدینش وهی

ماوت پنسا نم هگم ولا باوخ

منیبب وشاپ راک زور ی لسنک زور ی

همین مشچ زاب مدش دنلب ماج زا خرهاش یادص اب

و درک کانسرت وشفایق وهی هک مدرک شهاگن زاب

مدیشک غیج دنوسرت ونم

مداتفا تخت زا

زیم هب درک ریگ ماپ

نیمز مداتفا و یلدنص هب دروخ مرس



تفرگ درد یلیخ متسد

تفگ و درک مدنلب مرس باالی دموا

یشیمن رادیب یتقو بوخ مزیزع دیشخبب خا

منک تراکیچ

منزب تساوخیم ملد دوب هتفرگ درد متسد

وخرهاش منک شکتش

متسد یروشیب یلیخ متفگ و تخت ور متسشن

تسکش

هنکیم هاگن مرس هب هراد مدید وهی

هیچ؟ اه متفگ



هدموا رد خاش ترسور _

یلیخ هک یگدمارب کی مرس تمس مدرب ومتسد

دوب مرس ور درکیم درد مه

دوب هدرک شغ هدنخ زا خرهاش

شمدز تشلا ابب متسنوت ردقچ ره

االن مدروارد خاش مرسور یدرک راکیچ نیبب هخا

تسین مولعم نگیم نوریب مرب یروجنیا

وتخبدب عدز شکتک ردقچ شرهوش

دموا دیدنخ سب زا دوب هدش نیمز نهپ خرهاش

زیزع دیشخبب تفگ و شاتسد وت تفرگ ومرس

؟ هنکیم درد یلیخ ملد



تسین دیدش شدرد عفال _هن

متسشن مدموا و متسش ومتروص متفر مدش دنلب

مدروخ هنوحبص

صرح یه مه خرهاش مدرک شلطعم متسنوت ات

دروخیم

ودب دش رید ودب تفگیم

بقع تدوخ یسورع هدب فل نصا تفگ شرخا

هتفیم

هنکشن مرس ور خاش نیا ات نم متفگ تینابصع اب

مایمن یسورع



بش هنکن فراع تمس تفر مرکف هظحل کی

هنزب همدص خرهاش هب داوخب یسورع

@tofan_shabib
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میرب مدش دنلب و رانک متشاذگ ویخولا رکف

مدیشکیم تلا جخ دوب مرس ور هک یخاش نوا اب

نوریب مرب



دش رتمک شمدز مرک مکی قاتا وت متفر

هناحیر و اباب و نامام دموا مدای هزات مدموا

هنوخ نتسین

؟ ناجک ماباب و نامام خرهاش متفگ

ینی ننزب تنامام نامام هب رس کی نریم نتفگ _

تومع نز ردام راگنا

یکوا هشاب اها

میرب

میدش نیشام راوس



همه میتشگ دوب یچتاالر ره رهش لخاد میتفر و

هگید هام کی یارب نتشاد تقو

هتفه دشات ادیپ تاالر کی هرخ اتباال میتشگ ردقنا

دوب هدرکن ورزر یسک هگید ی

یسورع خیرات هک دیسرپ خرهاش تاالرزا هدنیامن

تسه یک

ادرف نیمه تفگ مه خرهاش

متفگ نم دنوم او بجعت زا منهد شفرح نیا اب

هک ادرف هن یلو دوز



هنایب لوپ و تخود و دیرب شدوخ هساو خرهاش

نوریب میدموا و داد مه

توعد مه نومهم ام زونه هخا ادرف متفگ شهب

ور یسک میدرکن

سابل کی میرب االن مزیزع تسه تقو ادرف _ات

راولش و تک منم نک باختنا لگشوخ سورع

میریم شدعب مرخیم

میریگیم یسورع تراک

مشدعب

دایب اج نوملا ح میروخیم هویم بآ کی میریم

توعد نومهم مینزیم گنز یکی یکی شدعب

تسادرف نشج هکنیا یارب منوشفصن هک مینکیم



نایمن

رتمک منومجرخ نراکرس

پوت هیلتا کی میریم مشدعب اها

ادرف ارب مینکیم وزر تقو

تقو ادرف ارب یا هیلتا چیه خرهاش یاو

هههههدیمن

هجوج روخن صرح وت هدیم ارچ _

ژ اساپ کی تمس میتفر مهاب

راولش تک کی خرهاش ات میتشگ ور هزاغم یلک

هرخب



تسین بسانم تفگیم دیشوپیم یچ ره

هراد یبسانمان هگم راولش تک اقیقد منودیمن

هخا

اب دیرخ ور یکشم راولش تک کی هرخ باال

دیفس نهاریپ

نیشام وت میتشاذگ ونوشیا ملا میدرب

ثمال ادرف هشیم بش هراد شاب دوز متفگ شهب

هخا یگب انومهم هب یاوخیم یک هیسورع

فل یه هنوحبص رس حبص هبوخ نیبب _اه



یدادیم

حاال شابدوز مدرک هابتشا نم اقا

هنزیم گنز هراد سنوخ وت منامام شابن نارگن _

ییانوا هنکیم نوشتوعد ینومدوخ ی انومهم هب

نوشارب میربیم تراک نشاب کیدزن هک

باختنا سورع سابل اهات نوزم تمس میتفر

منک

تفگ مدیشوپ یچره خرهاش نیا تسد زا یاو

تسین بسانم

هتفرگ دای هیچ نیا ادخ یا



سین بسانم یتفگ مدیشوپ یچره متفگ شهب

مشوپب یچ سپ

داماد نیا نگن ادرف هک شوپب یزیچ کی _اباب

ی سورع یپیتشوخ نیا هب داماد هدش فیح

تخیریب لچ و لخ ی هنووید

مدش نم حاال متفگ و مدرک شهاگن صرح اب

سامتلا یراگتساوخ بش هتفر تدای تخیریب

مش تنز نم یدرکیم

میلست اقا هشاب حاال بوخ _

یلیخ یاو مدیشوپ ندروا ور عگید سابل کی

دوب لگشوخ



دمویم مهب

یتسه داماد دح حاالرد تفگ خرهاش

شرد وسابل مرتهب مداماد زا متفگ یزارد نوبز اب

هبوخ نیمه متفگ و مدروآ

هنک شیارک ات تفر خرهاش

هب میتفر مه واب متفرگ وسورع سابل رواک

یاقا متفگ مدوب هتسخ اعقاو هگید نیشام تمس

یا هویم بآ ندروخ ی همانرب هب زونه داماد

میدیسرن یزیچ



یشورف هویم یبآ میریم االن هگید ارچ

یندعم با ورب وت نیشام وت منیشیم متسخ هن

ودب مریمیم مراد طقف مروخیم یریگب مه

نیشام وت متسشن منم و هزاغم تفر خرهاش

مدرکیم رکف ادرف هب متشاد

هنکن یراک فراع شاک ایادخ

هش ام لا یخیب نک یراک ی منکیم شهاوخ تزا

تسشن و درک زاب ونیشام رد خرهاش

رتخد نییامرفب تفگ و متسد داد ور هویم با



یچ هگید موناخ

ا نونمم یچیه _

مدش لا حرس مکی مدروخ ور هویم بآ

میرب اجک ادرب ملیف و هیلتا یارب متفگ خرهاش هب

.

تقو ره تسه ماقیفر زا یکی شابن نارگن _

دایم ماخب

؟ مینک راکیچ االن رکش ورادخ بوخ متفگ



بوخ رگشیارا کی مه منامام هگید یچیه _

اجنوا یربیم فیرشت ادرف هراد غارس

دح نوا رد لیماف هک وت ونم نیبب اهر طقف

مه ادرف هزات تسه یتیعمج مک یسورع میرادن

یسورع تراک لوپ هفرصیم ترظن هب تسه

میدب

مهم نصا هگیم سار مدید مدرک رکف مکی

رصتخم نشج کی هک دوب نیا مهم دوبن یسورع

نومدوخ ی هنوخ میرب و میریگب

هرتهب میریگن هفرصیمن متفگ

سپ داوخیمن هگید عدز گنز همه هب تنامام



میدرک ورزر مه هیلتا میتفر میداتفا هار

ود تعاس ادرف تفگ و هنوخ دنوسر ونم خرهاش

رصع شیش ات هاگشیارا میریم مایم رهظ زا دعب

یشاب هداما

تسین نامام و اباب نیشام مدید مدرک یهاگن ی

هشیم هگم ندموین زونه ینی

اهنت هنوخ نم باال میرب ایب متفگ خرهاش هب

مسرتیم



هشاب _

باال میتفر مه اب

تک خرهاش مدید هک متشاذگ ییاچ متفر نم

ردقچ نم ییادخ هگیم و هدیشوپ وشراولش 

مدرگب مرس رود هخا مباذج

مدیشوپ وسورع سابل متفر تفرگ مصرح منم .

متفگ و

ننم لا بند همه عفالهک

ال یزدوگ وگن یچیه وت

هدنخیم هراد خرهاش مدید وهی



؟ یدنخیم یچ هب

رادخاش سورع _هب

درد حبص زا وگن یچیه متفگ و تفرگ مصرح

وشن ورپ مگیمن تهب یچیه هنکیم

مدیدیم نوزیولت میتشاد و میدروآ رد ونوماسابل

متشاد سرتسا شمه نم هک

مزیزع هدش یچ تفگ خرهاش

مگب تهب یزیچ ی ماوخیم نم خرهاش نیبب "_



مقشع وگب

هلک رسو ادرف هک مراد سرتسا شمه نم _'

هشن ادیپ فراع

مسرتیم

مدب تسد زا ومسک نیرت زیزع عرابود ماوخیمن
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مریگب مورا نم وگب یزیچ کی ادخورت خرهاش

تفگ و تفرگ شلغب وت ونم خرهاش



یتح ینم قشع وت ینودیم تدوخ شابن نارگن

تهب یضوع فراع نوا تسد مراذیمن مریمب رگا

هسرب

دوب شمارا شامشچ وت مدرک شهاگن

درکیم مورا منم هک یشمارا

دوب منامام دروخ گنز میشوگ

ادرف سپ امش نییاجک نیبوخ نامام سالم ولا

اه هیسورع

یسورع میایب مینوتیمن ام مرب تنوبرق _سالم

نیشابن امش هشیم هگم هخا یچ ینعی ییییچ



یسورع نیایمن ارچ نایب ارمع مه وخملا مییاد

نوترتخد

هیرتسب ناتسرامیب وت هراد ناطرس نم ردام _

نایب ننوتیمن نایند رونوا مه ماشاداد

متدنمرش منومب ششیپ دیاب نم

یشوگ هیرگ اب

نیرب نوتمه هب تتتتنعل متفگ و مدرک عطق ور

نیریمب

ردپ و ردام عدش یا هرخسم راگزور هچ ایادخ

نتسین شیسورع وت سورع



واال هربون

منهج هب ناین نایمن بوخ تفگ مهب خرهاش

یب رتخد ی نگب همه ادرف خرهاش یگیم یچ _

ندروا نتشادرب نوبایخ وت زا ردام ردپ

تفگ و متمس دموا دش دنلب خرهاش

مهم یچیه هک متفگن تهب بقال راب کی هگم

مییوت ونم طقف مهم تسین

: تفگ و شلغب وت تفرگ ومرس



خ وتتشپ یک ره االمن تسین مهم ممدرم فرح

متسه هک نم منهج هب هدرک یلا

نتسین یسورع وت ادرف وت وراک سک

هگید منم وت هراک همه سپ

هگید مه یایند همه میشب وت ونم هرارق ادرف

نوشاباب روگ هیقب

تساوخیم ملد مه مدش مورا مه شافرح اب

زج یچیه هگیم تسار لا یخیب یلو منک هیرگ

شلو سپ تسین مهم شدوخ ومدوخ

یسانشیم تخس طیارش وت ورامدا

ینک تسرد ماش کی یاوخیمن : تفگ خرهاش



یگنشگ زا مدرم

یروخیم یچ االن منکیم تسرد ارچ _

ربخ السن وبمآ رازب طقف مروخیم دوب یچ ره

ناتسرامیب ننوسرب عیرس دش یزیچ رگا منک

نوج ات تفه وت هشیمن تیزیچ مزیزع سرتن _

یراد

تساجک یچ متسنودیمن حاال هنوخزپشا متفر

رونوا رونیا متشگیم روج نیمه



منک تسرد غرم اب ولپ کشرز متساوخیم

یاذغ کی هرخ اتباال مدنوزوس ومتسد راب شیش

دموارد شوت زا ندروخ لباق

مدرک ادص ور خرهاش و مدیچ هرفس زیم یور

شبل ریز دمویم زیم تمس هب هک روط نیمه

وزرا منووج زونه نم هنک ریخ هب ادخ تفگیم

اعقاو تسین فاصنا مراد

نم ندرگ دش تیزیچ رگا روخب ایب لوا _"وت

هزمشوخ نفاصنا میدروخ ور اذغ و میتسشن



متفگ دوب هدش

خرهاش هروطچ

اذغ یدوب هدرک تسرد _بقال

دایز هن

هدش هزم دب هنومه _

مدوب هدرک تسرد حاتاال هن هن

دایز اذغ



هدش دب یروجنیا راب نیا هک هنم مدق زااپ سپ "_

ارچ اباب یا متفگ و زیم ور مدیبوک وماتسد

هیبوخ نیا هب اذغ ینکیم یروجنیا

رود شمزیریم هدب ردقنا حاالهک نصا

قشاق اب هک مرادرب شولج زا وباقشب متساوخیم

هتچ متفگ متسد ور دز مکحم

قح یسک هنومیم مدا صومان نیع مدا باقشب _

هنزب تسد شهب هرادن

هنوخ زا مباقشب ونم ای یشکیم وتتسد االمن

میریم



روخب هشاب متفگ دوب هدروا رد ومصرح

تفگ و دروخ شهت ورات اذغ

دوب راکهاش داضیرم تسد

ور هرفس وش دنلب ینزیمن مباقشب هب تسد حاال

میشاب اهنت مکی میاوخیم مباقشب ونم نک عمج

دوب هدروخ ییاج هب شرس هکنیا لثم _نیا

هگیم یچ دیمهفیمن

هدنوم خرهاش باقشب طقف متسش ورافرظ متفر

شمتسش و متفرگ شزا ورزب هک دوب

لبم ور متسشن مدموا و مدرک کشخ وماتسد



یاو یا مدز داد وهی

هدش یچ _"او

ادرف یتخادنا ور یسورع ادمع وت متفگ صرح اب

هن؟

بوخ ارچ _

رهاظ مدرم یولج خاش نیا اب ونم یتساوخیم

مشاب مراد خاش متسه وراک سک یب ینک

داماد فیح نگیم اعقاو یروجنیا هگید هبوخ _

هداتفا نیا ریگ هک



ثمال رونوا مدرک ومور خرهاش یسنجدب یلیخ

مرهق شاهاب

یشک تنم مایمن نم یلو یرهق _"االنثمال

شاب نئمطم

مدادن لحم شهب

دموا هلزلز راگنا مدرک ساسحا دعب مکی

گنشق دیزرلیم تشاد هنوخ هک دوب دیدش ردقنا

نیمه مدید مدرک هاگن خرهاش وهب مدیشک غیج

هروخیمن مه نوکت لبم ور هتسشن سکلیر یروج



وشاپ هلزلللزز : متفگ غیج اب

منک شراکیچ هگید سلزلز بوخ _

دش طق مه اقرب دیزرلیم روج نیمه هنوخ

یروج نیمه خرهاش دمویم کان تشحو یادص

دوب هتسشن

رشب نیا هرادن سرت نومروه راگنا

روج نیمه خرهاش دشو مک هلزلز تدش

دوب هتسشن سکلیر

نومرس ور دمویم هنوخ رگااالن متفگ شهب



یچ میدرمیم

درکیم نومتمحر ادخ یچیه _

مهم تارب یچیه ارچ وت متفگ شهب تنابصع اب

تسسسین

تفگ شمارا واب درک مهاگن

زا ریغ یچیه متفگ تهب مقشع هک یرادن رمیازلا

مارب تسین مهم وت

هلزلز یتح یچیه
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دوب بش هدزای تعاس ابیرقت

ویم مباوخ

شــهــر⛓: ــل تا قــ مرــنا

42_ تراپ #

تا یاه قاتا زا یکی وت ندرب ور خرهاش ونم یاذغ

الر

و متسشن اجنوا میتفر

مروخیم متشاد

اباب هک یدموین یطحق :زا تفگ خرهاش

همنشگ وگن ییچه _



وت دموا رد زا ساکع میدروخ ونوماذغ

هریگب ماش زیم رس سکع ات دنچ داوخیم تفگ و

درک نوماباقشب هب هاگن ی نومزا

میدروخ ور اذغ دید

سورع هگید دیشخبب تفگ هدنخ اب خرهاش

دوب دنت ششیتا موناخ

نوریب تفر دوب هتفرگ شدنخ مه ساکع

نوشک سورع هساو ندشیم هداما مک مک انومهم

تشذگ ریخب هک اجنیا ات رکش ورادخ



مدرک منت ور ملنش متفر

نوریب میتفر زاتاالر خرهاش واب

نیشام اب یک هک ندرکیم اوعد مهاب نتشاد همه

دایب دامود و سورع

نوشدوخ نیشام اب همه نتفرگ میمصت هرخ باال

میشاب اهنت خرهاش ونم نایب

ونومولج انیشام یه نومنوخ وات میدش راوس

خرهاش ات ندیصقریم ندشیم هدایپ و نتفرگیم

هدب شاباش نوشهب

تفرگ وشزاگ نومولج نایم یه دید هک خرهاش

و ندمویم نوملا بند همه اه هچوک وت تفر و

ندزیم قوب



مینوچیپب تفگ و درک مهب یهاگن کی خرهاش

مشلا؟ میرب

؟ تاو "_

دیلک مشلا میرب مینوچیپب مگیم تاو دص الپم

همتسد یوال

اه مدروین مسابل نم عضو نیا اب بوخ "_

حاال مرخیم تارب تسد ی میتفر اجنوا لا یخیب

ایهن میرب وگب

متفگ و مدرک نومرس تشپ یانومهم هب هاگن ی



ورب طقف ریگب وشزاگ

مه یتسد کی و داد راشف زاگ ور وشاپ خرهاش

روج نیمه میداد نوکت نومتشپ یانومهم هساو

ندرک نوممگ هک میتفریم اه هچوک وت

میدش هداج دراو عیرس مهام

هب درک عورش نوماه یشوگ هک دشن هقیقد جنپ

ندروخ گنز

وشیشوگ خرهاش دروخیم گنز یروج نیمه

اب ماوخیم واب نینک ملو تفگ و درک شوماخ

ال بش ی نیمه نوتمه نیرب مشاب شوخ مقشع

یااااب متشاد نوتمز



وت روج نیمه و میدوب هدرک دایز وگنها یادص

ابیرقت هداج میتفریم نومدوخ هساو هداج

دوب تولخ

و نومدوخ زا متفرگ ملیف هار وت میشوگ اب یلک

میدروا رد یزاب کقلد

درکیم یگدننار هک دشیم تعاس راهچ ابیرقت

خرهاش

هار همادا مباوخب مکی نیشام وت تفگ و لغب دز

هگید تعاسود ارب

باوخب هشاب _



دیباوخ مشدوخ و دنوباوخ ونیشام یلدنص

مشب هدایپ متسنوتیمن مشیارا و سابل نوا اب

یتح

تسیود کیدزن مدرک نشور ور خرهاش یشوگ

تشاد شنامام الو یماف زا لا کسیم ات

وتدوخ راک هرخ باال دوب هداد مایپ مشرهاوخ

شوخ نیشاب نوتدوخ بقارم سپ اه یدرک

هرذگب

میتشاذگ راکرس ور نومهم همه نوا ادخ یاو

رادرب ملیف یتح

ی نییاپ تفر دش رادیب خرهاش تشذگ هک مکی

نومرف تشپ تسشن دموا دزو شتروص هب یبا



ونومولج نیشام کی هک میتفیب هار میتساوخ

تفرگ

دوب حبص شیش ابیرقت تعاس

دش هدایپ نیشام زا فراع
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دنخبل واب شنیشام هب داد هیکت و تسب ردو

ام هب درکیم هاگن



ینعی هنک راکیچ داوخیم ایادخ مدوب هدیسرت

میرب دشیمن مه بقع دوب هتسب ور نومولج

و متفرگ وشتسد دش هدایپ نیشام زا خرهاش

ورن متفگ

اه یشیمن هدایپ تفگ دزو سپ ومتسد

: تفگ فراع هب ور داتسیاو دشو هدایپ شدوخ

یراد نومراکیچ

مقشع لا بند مدموا _

گنز ای یریم یشکیم وتهار لا غشا وتنهد دنبب

سیلپ منزیم



نوسرب منم سالم یدز گنز _

نم تمس دمویم تشاد

شتشپ زا هک هریگب وشولج تساوخیم خرهاش

تفرگ خرهاش تمس وهب نوریب دروا هحلسا کی

تمس ور هحلسا هک روط نیمه مدیشک غیج

دوب هتفرگ خرهاش

درک مترپ و تفرگ ملنش زا درک زاب ونیشام رد

نوریب

لا غشا نزن شهب تسد دز: داد خرهاش

یدب شوف مهب هگید راب کی رگا تفگ فراع



..... تمشکیم

تفاثک نک تبحص تسرد مقشع :اب مدز داد

دموا و نییاپ دروا وشحلسا درک مهاگن

متمس

وت دز مکحم یکی دشو کیدزن مهب روط نیمه

یضوع ی هرسپ نوا هب هگید تفگ و مشوگ

مقشع یگیمن

مدوب هتسب سرت زا وماشچ

دوبن اجنوا مه یسک چیه

هراد بوچ کی اب خرهاش مدید مدرک زاب وماشچ

هدش خرس تینابصع زا هشیم کیدزن فراع هب

دوب



طقف مشیم تنز نم هشاب : متفگ فراع هیرگ اب

وت یچ ره هشاب هرادن یهانگ نوا هرب نوا رازب

هنومب سملا نوا رازب طقف یاخب وت یچره یگب

هدب طالمق منک یراک مدیم لوق

بوچ اب تساوخیم دش کیدزن فراع هب خرهاش

تشگرب و دیمهف فراع هک شتنزب

نیمز ور درک شترپ و تفرگ وخرهاش تسد

فراع دشواب دنلب نیمز زا عیرس خرهراش

ندرکیم اوعد

دایز یلیخ شروز دزیم کتک ور خرهاش تشاد

متساوخیم کمک و مدزیم غیج طقف منم دوب

نوشتمس متفر دیسریمن منهذ هب یچیه

مدرک یراک ره مدب تاجن ور خرهاش متساوخیم

ور خرهاش روج نیمه و فرط نیا دموین فراع



غیج و متشادرب نیمز زا وشحلسا دزیم کتک

نک شلو مدزیم

دشو دنلب خرهاش مدرک کیلش و متسب وماشچ

تفگ داد اب

وت شیتشک یدرک راکیچ وت رتخد یدرک راکیچ

یمهفیم شیتشک

یدرک نوم هراچیب اهر اهر یدرک نومتخبدب یاو

هدایپ خرهاش نیشام زا رتخد کی هظحل نومه

درک رارف دشو

هیک مدیمهفن دوب یدود شنیشام یاه هشیش

تفر و درک رارف طقف

و نیشام وت میتسشن و تفرگ ومتسد خرهاش



میدرک رارف

مدزیم سفن سفن سرت زا

مدیزرلیم

دز داد خرهاش مدرکیم هیرگ متشاد

هنک تتنعل ادخ یدز دنگ نکن هیرگ اهر وش هفخ

یدرک وتدوخ راک شرخا فراع

میریم اجک مدیسرپ شزا سرت اب

نوتسررربق "_

درک عمج وشدنگ هشب هک ییاج ی میریم

دوب هدش ینوخ مسورع سابل

دوب ینوخ مه خرهاش تروص رسو



یوال میدیسر

تسش ور شتروص رسو خرهاش وت میتفر یروف

متفگ و متفرگ وشتسد نوریب تفر هنوخ وزا

مسرتیم نم ورن

و درکن شوگ مفرح هب دوب دروخ شباصعا

نوریب تفریم تشاد

مدز وناز و متفرگ وشولج متفر

منوج ی همه مسرتیم نم ورن ادخورت خرهاش

متشک مدا نم ملتاق نم مزرلیم مراد هدرک خی

ورن مدب تاجن ورت متساوخیم ادخب منکرراکیچ

راذن ماهنت

ضوع ورانیا مرخب سابل مریم مدرگیمرب دوز _



مایم دوز وت ورب ینک

دوب نوخ رپزا مدرک هاگن مسابل هب لخاد متفر
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متشاد یدب ساسحا

مدیسرتیم

اتپال دنچ وت دموا خرهاش تعاس کی زا دعب

دوب شتسد کیتس

وتاسابل و مومح ورب وش دنلب تفگ و مهب داد

نک ضوع



سابل باال متفر و متفرگ شزا ور کیتس پال

درس با ریز متفر و مدروا رد ومسورع

تفرگیم شیتا تشاد مزغم

و مدرکیم هیرگ ومدز راوید ردو هب هبرض ات دنچ

مدزیم داد

نک متحار اااااااااااادخ

خرهاش نابز زا

مدینشیم باال هقبط مومح زا ور اهر یادص

یلیخ مدوخ اما منک شمورا مرب تساوخیم ملد

هدرم فراع حاالرگا منک راکیچ منوا رتزا نوغاد

یچ هشاب



هب تنعل ها نومنوخ میتفریم بش نومه شاک

درک رارف و دوب اجنوا هک یرتخد نوا یگدنز نیا

تیاضر شزا دیاش هیک میدیم تفریمن شاک

تدوخ نک ریخب ایادخ متفرگیم

= هناحیر نابز =زا

شدوخ اب روزب ونم مغارس دموا بش کی فراع

درب

میدز فراع اب یکشاوی و ومدروا یا هنوهب کی

نوریب

رارق وت اهر اب ینک راکیچ یاوخیم متفگیم شهب

ینزب همدص نوشهب دوبن

نیا اب هرارق یکی تفگ و داد منوشن وشحلسا

خرهاش ای اهر ای هریمب



ارچ یشکب ور یسک یاوخیم رگا یچ ینعی "_

یدروا ونم

ینومب دیاب شرخا ات سپ یتسدمه نم وتاب

یضوع مدا کی وت مش لتاق ماوخیمن نم _هن

مش هدایپ ماوخیم راد هگن یتسه

همه دایز لا متحا هب انوا بشما تاج رس نیشب

یروجچ منودیم مشلا نریم و نراذیم ورقلا

منک نوشتفخ

رد هشکب ور اهر داوخیم ینعی مدوب هدیسرت



نوریب مرپب هک مدرک زاب ونیشام

متروص وت دز مکحم یکی و دیشک ومتسد

مدرک ساسحا منهد وت ور نوخ یروش معط

شهاوخ مرب رازب ادخورت مداتفا سامتلا هب

مگیمن یزیچ یسک هب منکیم

نکن نمشد مدوخ رهاوخ اب ونم مرب رازب طقف

وتاال هزره ی هرتخد دنبب وتنهد وش هههههفخ _

مه وت مدروخ نم یهوگ ره ینم تسد ریز ن

یدیمهف یروخیم

ی همه کیرش دیاب دوب هتشذگ راک زا راک هگید

اجک هراد متسنودیمن مدشیم شایراک تفاثک

هریم



یه مه ماباب و منامام دوب هدش کیرات اوه ابیرقت

و مزا تفرگ ومیشوگ فراع هک ندزیم گنز مهب

درک ششوماخ

تشاد هگن اج کی

اگرگ یادص طقف هک دوب تولخ یاج ی ابیرقت

دمویم

خرهاش نیشام دوب نومولج نیشام کی طقف

دوب

هکاوه تسام فده نیشام نوا : تفگ فراع

هشیم نم ملا اهر دش نشور

هریمیم ای



تابال نیا وت زا ونم ایادخ تسشن منت هب یدب زرل

هدب تاجن ق

اوه مدنوخ ومدهشا راب رازه هشب نشور اوه ات

فراع هک منک رارف متساوخیم دش نشور هک

دزیم مکتک دشو معنام عرابود

نتفیب هار نتساوخیم دش نشور خرهاش نیشام

هدرک لصو سا یپ یج خرهاش نیشام هب راگنا

دوب

یولج تفر و داد راشف زاگ ور وشاپ فراع

تفرگ ور خرهاش نیشام

یشیمن هدایپ تفگ نم وهب

دش هدایپ و تشادرب وشحلسا



مدرکیم هیرگ و مدش میاق یلدنص ریز مسرت زا

دمویم نوشاوعد یادص

ومدش هدایپ نیشام زا کیلش یادص ندینش هکاب

مدرک رارف

مدیمهفن یتح مدش رود تیعضو نوا زا طقف

خرهاش ای درم اهر

متشادن مه یشوگ متفریم هار هداج یوت

منک راکیچ متسنودیمن

دوب حبص لوا

مممدرک طلق ایادخ یاو ماجک متسنودیمن ال صا

نک مکمک

دز زمرت مولج نیشام کی



حلا الوت صا هک رسپ ات دنچ نییاپ داد ور هشیش

نتفگ ندوبن نوشدوخ

هینوخ ارچ تنهد و بل ؟ هلگشوخ یریم اجک

وروت هدز یک

منک رارف متساوخیم متفر بقع بقع و مدیسرت

روزب نتفرگ ومنهد یولج و ندش هدایپ انوا هک

نتفر و ندرک نیشام راوس
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اهر نابز زا

هتسخ مدوب با ریز ر مومح وت یتعاس دنچ

مباوخب تساوخیم ملد مدش

ور دوب هدیرخ خرهاش هک ییاسابل نوریب مدموا

مدیشوپ

مدب باوج مدیسرت دروخ گنز میشوگ مدید

ور خرهاش سدنز ینی ایادخ دوب فراع هرامش

دموا مدرک ادص

مهوت مدیم باوج نم شاب مورا تفگ مهب باالو

ینزیمن یفرح چیه

بوخ

مداد نوکت ومرس



نوفیآ ور تشاذگ و داد باوج خرهاش

هلب؟

نیسانشیم ور ینادزی فراع یاقا امش _سالماقا

؟

تفگ عدب باوج یچ تسنودیمن خرهاش

مسانشیم هلب

ندرک توف و عدش هلمح نوشیا هب هنافساتم _

ندرک ویس مقشع ورامش هرامش نوشیشوگ وت

نوشمسا میدیمهف مه نوشنیشام کرادم زا



کی هجرد یانشا امش تسه ینادزی فراع

؟ نیتسه موحرم

: تفگ و داد راشف ور شتشم خرهاش

مییانشا ب..هل

هنحص یسررب یارب دیرایب فیرشت نینک فطل _

نینک تیوه دییات ور دسج و مرج

نینک فطل وسردا هلب :ب.. تفگ زرل اب خرهاش

و تفرگ ور میدوب اجنوا نومدوخ هک یسردا

درک عطق ویشوگ



نمهفیم میرب االنام یدرک راکیچ متفگ شهب ور

وریشوگ ال صا یداد باوج ارچ شمتشک نم

یدرکیم شوماخ

مادعا ماوخیمن نادنز مرب ماوخیمن نم خرهاش

مشب

نوزرل یادص واب تفرگ شاتسد وت ومتروص

راکیچ االننم هخا اه نم منک راکیچ االن تفگ

ام مینک یفرعم ونومدوخ هک هنیا شهار اهنت منک

میتشک مدا

نم نم... متشک نم یتشکن وت هن متفگ هیرگ اب

یهانگ یب وت یتشکن وت مدرک کیلش

وت یتنل :ِد تفگ و تفرگ شلغب وت مکحم ونم



ارچ هخا مدب تتسد زا منوتیمن نم یمهفیمن

وت مشیم مادعا شهت نادنز مریم نم اه یمفیمن

نک شومارف منم ینک یگدنز و ینومب هدنز دیاب

انیا همه شاب هتشادن نادجو باذع المه صا

مدرک جاودزا هکابوت هنم ندرگ

نک ملو : متفگ منوزرل یادصاب و متسب ومامشچ

ورب

مرب متساوخیم :رگا تفگ و درک ماگن خرهاش

مدرکیم تلو و متفریم یدرک کیلش هک اجنومه

نصا ینزیمن یفرح چیه وت اجنوا میریم اماالن

مه ونم ورگا ینومیم تکاس رکوالیل وت مگیم

یدیمهف ینکیمن یراک وت ندربیم نتشاد



هابت نم رطاخ هب خرهاش یگدنز دشیمن مرواب

اجنوا میتفر مهاب و مدرک لوبق وشافرح هشب

الل مدزیمن یفرح چیه میدیسر دعب تعاس دنچ

مدوب هدش

اجنوا همه رمحا وهالل یناشن شتا و سیلپ

ندوب عمج

دیفس هچراپ فراع دسج یور مدید میدش هدایپ

نتخادنا

مه خرهاش یشوگ دوب ام هیلع دهاوش ی همه

ورام نیشام هداج یاه نیبرود دوب هداتفا اجنوا

ندوب هدرک طبظ



یفرعم وشدوخ تفر خرهاش دوبن یا هراچ هگید

درک فیرعت زایپ ات ریس ور یچ همه و درک

یچ همه و هدرک کیلش شدوخ هک تفگ نوشارب

نم هک تفگ درک هراشا نم هب تفرگ ندرگ هب ور

ال صا مدوبن اجنوا نم مرادن یریصقت چیه الملو

شنربب نتساوخیم و ندز دنبتسد وخرهاش

مورا و منک لمحت متسنوت یمن هگید

هگیم غورد : مدز بل

تشگرب نم ور اهاگن همه

نم مدرک کیلش نم هگیم غورد : متفگ هرابود

شمتشک

هب هیرگ واب مداد نوشن ور هحلسا و ولج مدموا

رثا هحلسا نیا یور شمدز نم متفگ همه



هنم تشگنا

ولج دموا خرهاش شمدز نم نینک ریگتسد ونم

ومقی ولج دموا نیشام هب دروخ متشپ داد ملوه

تفگ و تفرگ

یهاوخدوخ یلیخ وتالیل متفگن نم هگم یتنعل

منک یگدنز یروجچ النم صا یتسه نم رکف

یفاصنا یب یلیخ

و نیشام هشیش هب دز تشم واب درک لو ومقی

نوووووووووتمه ب تننننننننل دز: داد

مه نیشام هشیش ندوب هدش ینوخ شاتسد

ملیف و ندوب هدش عمج مدرم دوب هتسکش

نتفرگیم

دزوره دنبتسد ور نومتفج دموا سیلپ



سیلپ هرادا ندرب ادج نیشام ی وت ور نوممودک
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یرتن کال نومندرب دنبتسد اب رهش میدیسر

و هناگادج قاتا کی وت ندرب ور نوممودک ره

میسیونب فارتعا ات نداد راکدوخ و هگرب ات دنچ

نتشون هب مدرک عورش منم و ندرک زاب ومتسد

ندرگ متخادنا ور همه و متشون دوب یچ ره

دوب هانگ یب خرهاش اعقاو نوچ مدوخ

درم کی دعب هقیقد دنچ مداد و مدرک رپ ور هگرب

مور هبور تسشن وتو دموا هگید



: سهتلا دنچ دیسرپ مزا

هدزنوش کیدزن متفگ وزرل سرت _اب

یتشک مدا یدیسرن ینوناق نس هب مزونه بوخ

نتخیریم ماه هنوگ ور ماکشا

لتق هیچ تمرج ینودیم

مادعا ای هدبا سبح ای شهت مه تتازاجم

مدیزرلیم مدوخ هب شافرح اب

چیه مرهوش هنم ریصقت هدوب یچره : متفگ



هرادن یهانگ

هنوا ریصقت یچ همه هتفگ مترهوش _جهبلا

یور هک یتشگنا رثا نیرخا میدش روبجم ام

هب طوبرم هک مینک ییاسانش ور تسه هحلسا

هدوب وت تشگنا رثا

هشیم دازا خرهاش ینی ی...

هرا دایز لا متحا _هب

ره شمتشک نم هدوب نم ریصقت یچ همه

خرهاش هب طقف مریذپیم نیگب مه یتازاجم

نینوسرن یبیسا



نوریب تفر قاتا دشوزا دنلب

دعب هقیقد دنچ منک راکیچ دیاب متسنودیمن هگید

مدینش نوریب زا ور خرهاش یادص

مدرک زاب ورد و مدش دنلب

دموا دید ونم ات دوب هتخیر مهب ور یرتن لککال

روزب یلو نتفرگیم وشولج اسیلپ متمس

یلیخ : دزیم داد هنوسرب مهب وشدوخ تساوخیم

ونم هک یی وت نیا هههههشاب تدای اهر یدرمان

یتشاذگ مدوخ حلا هب

یدرمااااان یلیخ

درب دزو دنبتسد مهب و دموا موناخ کی

عدز لز مهب خرهاش مدید مدنودرگرب ومرس

دوب فرح دصات شهاگن وت

شیگدنز نداد تاجن رگا مدرکن شهاگن هگید

مشاب نم هدرمان هک ینوا رازب هیدرمان



ینوناق نس هب نوچ نتفگ و ندرک منیشام راوس

ناناوجون نادنز ننکیم ملا قتنا مدیسرن

مهم یچیه هگید مدرکیم هیرگ و متسب ومامشچ

هشخبب ونم خرهاش شاک طقف دوبن

میدوب هدیسر ابیرقت

و نس یمه همه لخاد ندرب ونم و مدش هدایپ

راکف خال همه هچ ندوب اجنوا مدوخ ساالی

هشیم هگم هخا ساجنیا

درمیمن فراع شاک

اجنوا ندوب یرفن هس قاتا کی وت ندروا

متسشن متفر

یچ مدرم رسپ رس تخوسیم ملد خرهاش یارب

لتاق رهم دوب هدنوم نیمه ادخ یا نم مدروا

هروخب شینوشیپ ور ندوب

درک بلج ومهجوت یسک یادص



هیچ؟ تمرج

لتق : متفگ ومدرک کاپ وماکشا

ای دزد ای نلتاق ای ناجنیا هک ییاسک ی همه _

یچقاچاق

..... اجنیا ندروا ردخم داوم شورف مرج هب ونم
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مدوب هتسخ یلیخ



مداد هیکت راوید یور وماهاپ ومدیشک زارد

مدرکیم هاگن فقس وهب

بجع هب هب دش زاب مه نادنز هب نوماپ هه

ییاوه

مشیم تحار مریمیم شهت هشیم یچ االن ینی

روآ باذع یگدنز نیا زا

زا هک یرتخد نوا تمس تفر مرکف هظحل هی

نوا ینعی دوب یک درک رارف فراع نیشام

منادنز نم ننودیم ماباب و نامام الاالن صا

مرگ مک مک مامشچ هیضعو هچ االنوت خرهاش

درب مباوخ دشو

مدش رادیب یکی یادص اب

ندروا راهن وش دنلب _



حملا مروخیمن نم متفگ متشادن اهتشا ال صا

تسین بوخ

مروخیم نم منهج _هب

هک راوید هب مداد هیکت ومرس و ماجرس متسشن

دیسرپ مزا هرابود

تفایق هب هلگشوخ حاال تسه یچ تمسا _

یشاب شک مدا هروخیمن

نوج متساوخیم متشک مدا رگا تساهر ممسا

مدب تاجن ومقشع



هنیکس همه ال ومعم اهاجنیا یفرخضم مسا _هچ

هبیجع یلیخ ییاهر اجنیا امش ناربک و یرغص

هدنخ ریز ودز

هرارق مدیمهفیمن و دشیم در روج نیمه تعاس

دایب مرس هب یچ

انیا تفگ و داد مهب فیک کی و دموا هموناخ ی

دروا ترهوش هتاه هلیسو

سابل تسد دنچ طقف مدرک شزاب متفرگ وفیک

دوب

رانک شتشاذگ

ینیبب ور اوه تشادن مه هرجنپ کی اجنیا یتح

راجنلک مدوخ اب روج نیمه مدیشک زارد هرابود

هرذگب نامز ات مدنوخیم گنها مبل ریز و متفریم



هگید وش تکاس هههههههااا دز: داد یکی وهی

هگید پکب ریگب ینکیم زیو زیو سگم نیع

مدادن همادا هگید و مدش تکاس

هرادن ربخ متیعضو زا یسک چیه االن

دش مگ نوشدر ال صا هک ایروپ و هلحار و مییاد

همور هک لتاق مسا هک ومدنوم نم

.........

دوب هدربن مباوخ زونه دوب حبص راهچ تعاس

دشیم ام لا یخیب یتنعل فراع دشیم یچ ایادخ

ها



وهی تفر رد اجنوا دوب یک هرتخد نوا

مرگ مامشچ مک ومک رانک متشاذگ ولا یخورکف

مدیباوخ دشو

تفرگ درد یلیخ مرمک مدش رادیب یکی دگل اب

هلب؟ متفگ ومدش رادیب

؟ هگید یدوب وت _اهر

منم هرا



یراد یتاق _مال

اه یتاق مال سنلا متفر و ماج زا مدش دنلب

مدرک هاگن مکی

دوب هدیدن ونم زونه دیزرل ملد مدید ور خرهاش

هشیم هابت هراد نم رطاخ هب نوا مدش نومیشپ

نوا یلو دبا سبح شهت ای همادعا ممکح نم

هنک مشومارف ات ونم هنیبن هرتهب هنک یگدنز دیاب

مدنوخرچ ومرس هرابود هک متشگیمرب متشاد

دوب مرظتنم یروج نومه زونه

متشگرب مداد همادا مهار وهب مدرک کاپ وماکشا

قاتا وت

مدرکیم هیرگ مورا و هشوگ کی متسشن متفر



ینکیم هیرگ یروجنیا ارچ هگید هسب : تفگ یکی

دروخ مهب حملا

ومدش دنلب ماج زا دوب هدش نوغاد مباصعا

مدز داد شرس ومداد شلوه شولج متفر

اه یدیم ریگ نم هب ردقنا ارچ ههههتچ

لتق مرج هب نم یلو یدوب یقاس ینامز ی وت

سپ همادعا مشهت یمهفیم دمع لتق ماجنیا

یروج هنرگو یدیمهف این یسچ نم هساو

تدوخ هداتزا یروخب نم زا یکی هک تمنزیم

متفر و مدز رد هب تشم کی و مدرک کاپ وماکشا

نادنز هطوحم وت نوریب

مدوخ تسد زا مدوب ینابصع اه هلپ یور متسشن



همهمفیمن هرب هنکیمن لو هک خرهاش نوا تسد زا

االن همنهج وت

مدادیم راشف و وماتسد وت متفرگ ومرس

و مدرک دنلب ومرس مرانک تسشن دموا هگید یکی

اباب یا نینکیمن ملو مه اجنیا متفگ

وممع رسپ منم هیکی وت ونم مرج : تفگ مهب

نامام شمتشک هدزدب ونم تساوخیم هک یعقوم

ندرم مماباب و

مفساتم یلیخ هشاب : متفگ باالو مدروا ومتسد

مراد یتخبدب یفاک هزادنا هب مدوخ نم یلو

وگن سپ مروخیم موروت هصغ نم یگیم مرانیا

ینیبب وترهوش یتفرن ارچ "_



مدب شتاجن ماوخیم نوچ
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هنک تکمک تساوخیم نوا یلو

هلصوح هنوغاد مباصعا یرب هشیم فوووه _

مدش بکترم هگید لتق ی یدید وهی هنرگو مرادن

راد یاپ مریم گنشق عقوم نوا

و دموا نابنادنز هک وت متفریم متشاد مدش دنلب



ناورس بانج قاتا درب ونم دنبتسد اب

یلدنص ور متسشن

نک فیرعت بوخ تفگ و درک مهب یهاگن ی

مونشیم

مدرک فیرعت بقال _نم

مساو نک فیرعت هرابود مگیم االننم

هاگداد مه هبنش تساو هتفرگ لیکو ترهوش

هفرح راکف یخال یتشک هک مه یمدا نوا یراد

یسررب تهاگداد زور وت شاه هدنورپ هدوب یا

هشیم

نک فیرعت حاال بوخ



لیکو نم رطاخ هب خرهاش ینعی مدوب رکف وت

یارب مشیم مادعا شهت متشک مدا نم هتفرگ

هدیم باذع وشدوخ هراد ردقنا یچ

متشاد ور یچ همه ندز فرح هب مدرک عورش

رارف اجنوا هک یرتخد نوا دای وهی هک متفگیم

مداتفا درک

؟ هدموا تدای یزیچ هیچ؟ _

دوب اجنوا رتخد کی هرآ آ..

؟ رتخد _

زا مدرک کیلش یتقو یلو هیک شمدیدن رتخد هلب



درک رارف دشو هدایپ فراع نیشام

دوب یلکش هچ شرهچ شسابل دایمن تدای یتح _

درک رارف دشو هدایپ نیشام زا همدای طقف هن

بوخ رایسب _

دیربب ور مهتم یدمحا موناخ

وت هشوگ کی متسشن و نادنز لخاد مندروا

ی تسشن دیاب طقف درک هشیمن یصاخ راک نادنز

نیا باوج متسنوتیم شاک خرهاش یلو هشوگ

مدب ور تتبحم همه

چیه شاک منک هاگن تامشچ وت هشیمن مور هگید



ها مغارس یدمویمن تقو

= هبنش =

مهب هرابود و ندموا موناخ ودات دوز حبص

مدش نیشام راوس نوریب ندرب و ندز دنبتسد

ور خرهاش مدرک هاگن مکی هاگداد میدیسر

هتفر رازه ور مبلق نابرض دوب مرظتنم مدید

مگب یچ شهب االن ایادخ دوب



شلغب وت ونم مکحم و متمس دموا دید ونم ات

دوب تکاس و تفرگ

دنت شبلق نم لثم منوا مدینشیم وشبلق یادص

دزیم دنت

اتوت مدنوخرچ مرس شاتسد وت تفرگ ومتروص

منکن هاگن شامشچ

تقو چیه وت ملتاق کی :نم متفگ شهب مورا

نک مشومارف سپ ینک یگدنز نماب ینوتیمن

شدب مزا هشو ملا یخیب هک منک یراک متساوخیم

یضاق قاتا لخاد متفر دایب

ندموا مه شلیکو اب خرهاش

مهم مارب هاگداد یار یلدنص ور متسشن متفر

مدب تاجن ور خرهاش متساوخیم طقف دوبن



دیسرپ ور یرارکت وساالی نومه یضاق

اوعد دوب یچ رس یدرک کیلش دش یچ

یچ همه متفگ زایپ ات ریس ور یچ همه هرابود

نیا یضاق یاقا متفگ و مدوخ ندرگ متخادنا ور

طقف نوا هرادن یریصقت چیه یلو هنم رهوش اقا

هریگب ونم هب فراع هلمح یولج تساوخیم

درک فیرعت یروج ور ارجام دشولک دنلب لیکو

فراع ندرگ داتفا اریصقت همه هک

شدوخ زا عافد یارب هدنب لکوم یضاق یاقا _



هدرک کیلش

دصق و هدوبن یداع الردحتلا صا مجاهم درف و

هتشاد نوشرهوش و هدنب لکوم هب هلمح

و زیم ور تشاذگ ور فراع ی هدنورپ یضاق

: تفگ

وودات یس نیدرک کیلش شهب امش هک یصخش

هلمج زا هراد هدنورپ

یرازا کدوک

یدزد

ریغ اهردحتلا موناخ یارب تمحازم داجیا

یداع



ودالیل ردخم داوم شورف

دوب مادعا شمکح دشیم ریگتسد رگا انیا مامت اب

مرس متسب ومامشچ مدینشیم یچ نم یادخ

خرهاش و لیکو اب یضاق تفریم جیگ تشاد

ندزیم فرح روج نیمه

هسلج نایاپ مدموا مدوخ هب یضاق یادصاب

مدش در خرهاش رانکزا و مدش دنلب

تلا یخیب : تفگ تینابصع واب دیشک ومتسد

مشیمن

مدز سپ ومتسد مدیشک قیمع سفن



ایهن هراد ربخ ارجام زا االنخملا مدیمهفن ال صا

مدوب هتسب ومامشچ طقف
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میتشاد هاگداد وزا متسد هب ندز دنبتسد

خرهاش هک نوریب میتفریم

ومال تفرگ ومولج دموا دنوسر مهب وشدوخ

متاهاب شرخا ات راذن رظتنم منم ایب یتشاد یتاق

شاب نئمطم

هیرگ ریس لد کی و منک شلغب تساوخیم ملد

دشیمن اما منک



نادنز تمس هب هرابود و میدش نیشام راوس

مآکشا و مدرک لا بند ور خرهاش ممشچ اب میتفر

نتخیریم ماه هنوگ ور

و ومتشادرو وملیاسو لخاد متفر نادنز میدیسر

؟ تساجک مومح مدیسرپ یکی زا

فیثک و کیچوک مومح کی متفر داد نوشن مهب

رد وماسابل لخاد متفر دوبن یا هراچ یلو دوب

با ریز یا هقیقد تسیب مدرک زاب ور وبا مدروا

مدوب

رتدوز ننزیم داد مومح رد تشپ همه مدید هک

هگید نوریب ایب



هرارق مدیشوپ وماسابل و متسش ومدوخ عیرس

مسریمن خرهاش هب مریمیم ؟نم ینعی هشب یچ

متشادرب ور غیت و مدرک لفق مکحم ور مومح رد

منکیم شمومت اجنیمه

شزوس مدرک داجیا متسد یور یگرزب کاچ

مدرک ساسحا ور یدیدش

تخیریم نیمز یور و دزیم هراوف متسد زا نوخ

دش یچ مدیمهفن نیمز مدروخ و تفر جیگ مرس

متفر شوه زا هک

....................

: خرهاش نابز زا



رارق هک یا هنوخ مدوب هتسشن مدوخ ی هنوخ وت

یگدنز اجنیا میایب نومیسورع بش اهر اب دوب

: دروخ گنز میشوگ متسب ومامشچ مینک

هلب؟

_سالم

لد؟ ایرد خرهاش یاقا

دییامرفب ممدوخ هلب

نادنز لخاد یحایر اهر موناخ نوترسمه _

هنافساتم ندرک یشکدوخ

و مدش دنلب ماج زا تفرگ ارف ومدوجو لک سرت



؟ هبوخ شلا ؟االنح ییییییچ متفگ

ناتسرامیب ندش لقتنم نیشابن نارگن _

...... سردا

ومتشادرب ونیشام چیئوس مدرک عطق ور یشوگ

تمس هب مدرک نشور ونیشام نییاپ متفر

مدادیم زاگ ناتسرامیب

هک متفریم دنت ردقنا مدیبوک نومرف هب یتشم

مدیسر یک مدیمهفن

: شریذپ مدیسر باال متفر ناتسرامیب یاه هلپ زا

؟ تساجک منز



؟ نوشمسا اقا دیشاب مورا _

یحایر اهر

دیشکن فرح شزا دایز افطل 567 قاتا _

متفر اهر قاتا تمس هب تعرس اب

.................

اهر نابز زا

وهی مناتسرامیب وت مدید مدرک زاب مورا ومامشچ



دوب خرهاش وت دموا و درک زاب ورد یکی

متفرگ شزا ومهاگن منک شهاگن متسنوتیمن

مرس و تسب شرس تشپ مکحم ورد وت دموا

دیشک راوه

هک هدیسر ییاج هب تراک هگید موناخ اهر هب هب

یش تحار ات ینکیم یشکدوخ

دز داد هرابود هک منزب فرح متساوخیم

هچ نیا وگن یچیه وگن یچیه وش هههههفخ

یشکیم وتدوخ هیراک

یدش دوخرس یلیخ یایمن مایم تتاق مال

اجنیا اقا هربخ هچ تفگ و درک زاب ورد راتسرپ



اه هناتسرامیب

نوریب دیبامرفب

راتسرپ ور ورد و دیشک ورد هریگتسد خرهاش

داد همادا شافرح هب هرابود درک شلفق و تسب

وت ارچ هخا یدرمان یلییییخ اهر یدرمان یلیخ

ینکیم رکف هدب ومباوج ینکیم رکف نم الهب صا

ایهن نم هب

یشکب باذع ماوخیمن : مدز بل مورا

وت هساو مراد وباذع همه نیا نم یتنعل _ِد

نم ینکیمن کرد ارچ یمهفیمن ارچ مشکیم



متقشاع مراد تسود

ونیا دز داد باالو درب رتشیب وشادص

مممممههههههههفب

متسب سرت زا ومامشچ

خرهاش نابز ...........زا

رد تشپ اراتسرپ مدز داد شرس متسنوت یچ ره

منک زاب ورد هک تفگ نوشیکی ندزیم ورد ندوب

سیلپ هب هنزیم گنز هنرگو

مدرک زاب ورد لفق متشادن رسدرد هلصوح

لخاد ندموا همه



عملا یاوسر هک یدرک یراک : متفگ اهر هب ور

چیه ندب یلو ریمب یریمب یاوخیم حاالمه مشب

مرذگیمن تزا تقو

.............

اهر نابز زا

هزاجا یتح تفر دزو وشافرح ی همه خرهاش

منزب فرح نم دادن

تشاذگ اهنت مدوخ اب ونم و تفر

درکیم درد یلیخ متسد

هتسب تخت هب دنبتسد اب مه ومگید تسد نوا

ندوب

یگدنز نیا دشیم مومت شاک



ومراد شتسود ردقچ متفگیم خرهاش هب شاک

... متسین هاوخدوخ
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دعب زور

ور متسد مرس راتسرپ دوب هدش رتهب حملا ابیرقت

موناخ اتود و مدرک ضوع وماسابل دروا رد

ندز نوشدوخ تسد هب ومدنبتسد ندموا



و میدش نیشام راوس و میتفر نییاپ اه هلپ زا

نادنز میتشگرب

منکن وراکنیا هگید هک نتفرگ دهعت مزا

قاتا وت متسشن متفر

متشاذگ تشلا یب ندرکیم ماگن یروج ی همه

مدیباوخ و مرس ریز

رهظ......

یتاق مال نتفگ و ندز مادص دوب تاق مال تقو

باال متفر یتقو یلو هخرهاش مدرکیم رکف مراد



هنم رظتنم و یلدنص ور هتسشن خملا مدید

هیرگ و درک ملغب دش دنلب دید ونم ات ولج متفر

درکیم

متشک وشرسپ نم ایادخ دوب هدموا دنب منوبز

درک ملغب ارچ

خهلا هدش یچ :چ. مدیسرپ شزا بجعت اب

درکیم ششخب بلط مزا و درک کاپ وشاکشا

: تفگ هک مگب دیاب یچ متسنودیمن

متفرگیم وفراع یولج دیاب نم مزیزع شخبب ونم

مه هگید طلق اترازه دوبن هتخاس متسد زا اما

هدرک



داوم دادیم رارق رازا دروم ومدرم یاصومان

خیلا وشزاغم یدوب راب کی تدوخ تخورفیم

دوب داوم رپ ندرک

اریب دبو نم هب دزیم کتک وشاباب هنوخ دمویم

هب تساوخیم دشیم تسم یتقو تفگیم

وشولج روزب هدهاش ادخ هنک هلمح مشرهاوخ

متفرگیم

ناج اهر تارب مریمب یهلا

رواب ال صا هک دزیم ییافرح ونهلا هیرگ اب

هگیم هراد یچ نیا ایادخ مدرکیمن

باوث ات رازه ادخ یهلا میضار تزا نم _االمن

هسیونب تارب



هیرگ و نوشمدیسوب و متفرگ ماتسد وت وشاتسد

مدرکیم

راب نیلوا یارب نومنوخ یدموا هک یبش نوا _

تتزادنب درک روبجم وشاباب هک دوب شتفاثک دوخ

دب وت هب نم شخبب ونم منکیم شهاوخ نوریب

مرهوش ونم میدیم تیاضر اهراالمن مدرک

رانک هتقح وت نوریب یایب میدیم تیاضر

یشاب هتشاد مورا یگدنز خرهاش

شزا ومدرک شلغب دوب هدش مومت تاق مال تقو

مدرک یظفادخ

فراع هک ییامرج نیا اب ایادخ لخاد مدموا

هدوب مادعا شمکح هتشاد

تفگ خملا دش نشور دیما رون کی مبلق هت



خرهاش رانک هرابود نوریب مایم نم هدیم تیاضر

نونمم ایادخ منکیم یگدنز

دربن مباوخ حبص ات بش متشاد قوذ یلیخ

هشیمه یارب مخز نوا در مدرک هاگن ومتسد

هرابود داوخیم ملد طقف تسین مهم یلو هنومیم

روضح نودب منوا مشاب هتشاد یگدنز تصرف

فراع

دعب....... زور رهظ

ملد یلیخ دوب هدنوم تعاس کی تاق مال نامز ات

منک رکشت شزا مرب و دایب خرهاش تساوخیم



وت وهی هک متفریم راجنلک مدوخ اب روج نیمه

تاق مال یارب ندزادص وممسا نفورکیم

ودب ودب مدیرپ ماج اهزا هتفرگ قرب نیا نیع

مدرک هاگن مکی اه یتاق مال سنلا وت متفر

مدید ور خرهاش

: تفگ هک شلغب وت مدیرپ متفر و مدیود

هاگن نراد هتشز نییاپ ایب رتخد بوخ هلیخ

ننکیم

شوربور متسشن و مدرک لو وشندرگ

ونومافرح مامت و دموا خملا زورید متفگ شهب

یچ تدوخ : تفگ و درک مهاگن مکی متفگ شهب



ماوخیم ترذعم متفگ و نییاپ متخادنا ومرس

مدرک هابتشا نم تزا

هعربت راب نیا تفگ و تفرگ شتسد وت ومتسد

هشن رارکت یشیم

مشچ _

مگب تهب یزیچ کی مدموا اهر نیبب

اما نداد تیاضر فراع ردپ و ردام

یچ _اما

ینعی تزا هریگیم وشدوخ قح هاگداد نیبب

سبح لا سود ای کی ثمال هک تسه شلا متحا



ره تلیکو ونم شابن نارگن یلو نسیونب تارب

ضارتعا هتفین قافتا نیا ات مینکیم مینوتب راک

مینز یم

تسین مهم : متفگ ومداد نوکت ومرس

: تفگ

تسین مهم یچ ینی او

و مدنوم هدنز سلا دنچ زا دعب هک هنیا مهم _

تدوخ غارس هرابود مایم و مشیم دازا یزور کی

سپ مدوخ هب ومدوخ یافرح یسنجدب یلیخ

یتسه یک هگید وت هخا یدیم



هک سیلا دنچ نیا :وت متفگ ومدرک شهاگن مکی

مه ور هنوخ نمض رد یریگب نز یرن متسین نم

شوت مبش کی زونه دنچره یرادیم هگن بترم

مدوبن

مریگیم نز مریم نم یلو مشچ _هه

ینکیم طلق متفگ ومدیبوک زیم ور وماتسد

یشیم ینابصع ارچ اباب هشاب سسسیییه _

هک دوبن مهم مارب ال صا دش مومت تاق مال تقو

هرخ هکباال دوب نیا مهم منومیم وت نیا سلا دنچ

مخرهاش رانک



نوا تسد زا هدیشک یچ تخوس خملا یارب ملد

یضوع رسپ
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ور ییاهن مکح میتشاد هاگداد رارق هرابود زورما

ندرکیم عاالم

تسین مادعا رکش ورادخ تسه یچ ره



واب خرهاش لخاد متفر هرابود هاگداد میدیسر

ندوب هدموا لیکو

ور ممکح یضاق یلدنص ور میتسشن میتفر

دنوخ

شرخا مدیمهفیمن یچیه دنوخیم هک یتاملک زا

مدش موکحم سبح لا سود دنوخ

لوبق مه ور یضارتعا چیه مدش دنلب ماج زا

ندرکیمن

دش مومت هسلج

تفگ و دیسوب ومینوشیپ خرهاش نوریب میدموا

مزیزع نک لمحت شمه هلا سود



یلکشم نم یارب : متفگ هیانک واب مدرک شهاگن

ینک لمحت ینوتن وت مسرتیم نم تسین

ور یتخس همه نیا شابن نارگن : تفگ و دیدنخ

چیه نم نودب ونیا یلو شور منیا مدرک لمحت

مدیمن تتسد زا تقو

دش مرگ ملد شافرح اب

شهب منک لمحت منوتن هک هیچ لا سود هگید

ماباب و منامام یتسار رایب سابل مکی مارب متفگ

؟ ننودیم

یلو متفگ نوشهب زورما _



یچ یلو

هشیم یل هتفه کی هدشمگ هناحیر هکنیا لثم _

نرارق یب مکی انوا نیمه یارب تسین یربخ شزا

منکیم ادیپ وترهاوخ مزیزع شابن نارگن یلو

ماه هنوگ ور مآکشا هک دش یچ منودیمن

نتخیریم

درک کاپ ومآکشا

شهاگن و مدنوخرچ ومرس ندربیم ونم نتشاد

دشیم رت دیدش میرگ منک لمحت متسنوتن مدرک

وت مکحم ونم و مولج دموا تعرس اب خرهاش هک

تفرگ شلغب



هرخ باال هشیم مومت : تفگ مشوگ رد مشدعب

نادنز مرب هرارق ندرک منیشام راوس و مداتفا هار

ادج مه زا ور خرهاش ونم لا سود هک ینادنز

هنکیم

........

« هدنسیون نابز «زا

نیاوت اما داتفا هلصاف لا سود اهر و خرهاش نیب

ندیسر نوشقح اههب یلیخ لا سود

تحار سفن کی ننوتیم االن فراع یاه ینابرق

نشکب

دوب دیما رپزا شزور ره اهر یارب لا سود نیا



خرهاش هب هرخ باال ونوا شبلق هت هک یدیما

دنوسریم

تشذگ سلا تسیب لثم خرهاش یارب لا سود نیا

دوب ییاهنت رپزا شزور ره

کی هرخ هکباال دوب شقشع شیپ شرکف مامت

یسک هکنیا نودب هریگب شوغا وت ونوا زور

هشب شمحازم

یلو دشیم هدید دیفس یوم ات دنچ شرس یوت

رپزا شرهاظ تفریم شقشع تاق هبمال یتقو

هب ندیسر یارب درد رپزا شنطاب اما دوب طاشن

شقشع



ور اهر ی هداوناخ دموا هناحیر رس هب هک بالیی

طسو ور شدسج هام دنچ زا دعب درک رادازع

ندرک ادیپ نوبایخ

هار چیه هک دوب فراع ینابرق مه هناحیر

تشادن یتشگرب

تیذا و رازآ زا هشیمه یارب مه فراع ی هداوناخ

یارب نوشبلق هت اما ندش تحار نوشرسپ یاه

ندشیم گنتلد نوشرسپ

.........................................................

.........................................................

دعب لا سود

.........................................................
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*** دعب لا سود

: اهر نابز زا

نادنز زا سهلا هدجه یحایر اهر ناونع هب زورما

هک یا هنوخ مدوخ ی هنوخ مریم و مشیم دازا



مه بش کی اما شمتخاس قشع اب شیپ لا سود

مدیباوخن شلخاد

هب داتفا خرهاش هب مهاگن دشو زاب نادنز رد

دوب هداد هیکت شنیشام

و تشادرب وشباذج یکشم وشکنیع دید ونم ات

دز مهب یکمشچ

و مدیود دوبن مدوخ تسد حملا یلا حشوخ زا

شلغب وت مدیرپ متفر

هرخ باال خرهاش : متفگ ومدیشک یقیمع سفن

مدش تحار

اگن وفرط نوا : تفگ و درک مهاگن خرهاش



تمس نوا هب دیخرچ مهاگن

یاباب و نامام و ماباب و نامام اب مییاد خملا

ندادیم نوکت تسد مارب و ندوب اجنوا خرهاش

یکی ونوشمه و متفر نوشفرط هب تعرس اب

مدرک نوشلغب یکی

دوب یکشا شامشچ منامام هب مدیسر

تسه هناحیر گرم رطاخ هب متسنودیم

ادخورت :اهر تفگ و تفرگ شاتسد دت وماتسد

یشخبب ور هناحیر هدب لق

دموا ترس هب هک ییاه باال نیا ی همه یوت نوا

ششخبب هدرک شیدیدهت هدوب کیرش فراع اب



شخبب وترهاوخ

دموا خرهاش دوب هدرب متام منامام یافرح اب

مکی موناخ نیا اب مریم نم تفگ و تفرگ ومتسد

درک نیشام راوس درب و دیشک ومتسد منزب رود

میظنت ور هنیا و درک بترم وشاهوم دز وشکنیع

درک

باذج اباب هربخ هچ _هوا

یتنعل : تفگ و درک مهاگن شنکیع تشپ زا

هک لا سود نیا وت تشذگ مهب یچ یمهفیمن

شمدیسوب مکحم و ماتسد وت متفرگ وشتروص

تفریم نومنوخ تمس هب تشاد میداتفا هار



دوب هتفر رازه ور منابرض ناجیه زا

میدیسر

وت میتفر و درک زاب ورد خرهاش مدش هدایپ

یروج نیمه دوب شلوا زور نیع مدید ور هنوخ

شوخ : تفگ خرهاش مدوب هداتسیاو رد یولج

وت؟ یرب یاوخیمن مزیزع نوتنوخ هب یدموا

هب یاو : متفگ و متفرگ ور خرهاش هقی و متشگرب

هشاب هدموا اجنیا نم زج یسک ممهفب حتلا

ونم زونه هکنیا لثم :وت تفگ و دیدنخ

یمهفیمن ارچ متقشاع نم ناج یتنعل یتخانشن

هخا وت



شیخا متفگ و لبم ور مداد مل لخاد مدموا

هشیمن مدا دوخ ی هنوخ اج جیه

تارب مراد زیارپوس موناخ رتخد بوخ _

هیچ؟

و درک نشور ور نوزیولت و مرانک متسشن دموا

درک یلپ وملیف کی

دوب نومیسورع ملیف نم یادخ یاو

نداد پاتیت مهب راگنا شندید اب

دوب نومییادج و خلت تارطاخ روا دای دنچره



متشاد ملیف هب تبسن یبوخ ساسحا یلو

اه یدوب تشز ردقچ اهر یلو _

بذج ور وت هک هنیا مهم متفگ ومدرک شهاگن

مدرک مدوخ

مدیدنخ نومندیصقر هب یلک دش مومت ملیف

دوب خرهاش نامام دروخ گنز نفلت

ناج نامام سالم

یا هتسخ بشما منودیم یبوخ مزیزع سالم

نعمج لیماف مومت یام هنوخ نیتوعد ماش یلو



میاااااااایم نامام دز: داد رو نوا زا خرهاش

متشاذگ ور یشوگ و میدرک یظفادخ

ماسابل اباب مشوپب یچ بشما یارب نم بوخ

هشیپ لا سود ملا مارب ندش گنت و کیچوک همه

ور دمک ورب نزن رغ ردقنا ووووووا : تفگ خرهاش

نک زاب

نفخ یاسابل یلک مدرک زاب ور دمک قاتا وت متفر

دمک وحم دوب هدیچ دمک وت لگشوخ یاشفک و

مدوب

ودرک هقلح مندرگ رود وشتسد رس تشپ زا هک



وتنام کی تارب شزورره لا سود نیا وت تفگ

ینکیم زورره هک یدشر هب هجوت اب مدیرخ

متشگرب هشاب نوبرهم هنوتیم ردقچ مدا کی هخا

رواب ور تقشع نم شخبب ونم : متفگ شهب و

شیپ لتق یارجام نیا هک یتقو ات مدوب هدرکن

ور تشاذگ وشتسد ومدب همادا تشاذن ..... موا

همومت یچ همه همومت اهر هدن همادا عگید _ مبل

هشب یچ هرارق هدنیا نک لو ور هتشذگ
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دوب بش کیدزن

مرس وملا وش مدیشوپ گنرمک یبآ یوتنام کی

لماک یلیخ هگید مرهچ مدرکن یشیارآ مدرک

دوب هدش

نم تفگ دید ونم ات خرهاش نوریب متفر قاتا زا

. مایمن

ارچ؟ او متفگ

یرت رس مزا یدرک لگشوخ دقنا اعقاو _

دوب هداس اعقاو مسابل متخادنا ماپاترس هب یهاگن

متفر خرهاش دمک تمس هب

یکشم راولش کی و دیفس نهاریپ کی شارب و



مدروا

هشب رضاح ات مامشچ یولج دروا ومردپ

ها ههههههگید ودب خرهاش

همومت یکوا _

و میدش نیشام راوس مه دشاب رضاح هرخ باال

میداتفا هار

نوریب ومداد هیکت هشیش هب ومرس مدوب رکف وت

ال صا دوب ینوراب ابیرقت اوه مدرکیم هاگن ور

دز مادص راب دنچ خرهاش هک مدیمهفن



مدیسرت منوش ور دز مکحم یکی

هههههتچ متفگ داد واب

بدا یدوب نادنز تدم همه :نیا تفگ و دیدنخ

فرح ترتگرزب اب دیاب یروجچ یدیمهفن یدشن

؟ ینزب

مدرک شهاگن رکوپ

؟ یدب لیصحت همادا یاوخیمن نیبب

هب مکی ماوخیم مدوب شرکف االنوت نیمه _

منک بدا وروت مکی مدب نوماس رسو میگدنز

منوخیم مسرد شدعب



خرهاش نامام ی هنوخ میدیسر

لخاد میتفر و میتفرگ ومه تسد

دوب هتسشن مدا شوگ ات شوگ هنوخ لک

نامام و خرهاش یاشاداد ات هتفرگ وخملا ومع زا

شاباب

دوب نیهاش شمسا خرهاش یاشاداد زا یکی

ندموا قشاع سکرک اتود هب :هب تفگ

دارد تشچ :ات تفگ خرهاش

ندوب تبحص مرگ همه

هدامآ ماش ات مدرکیم کمک هنوخزپشا وت منم

هشب



هک میروخیم ماش میتشاد و میدرک نهپ ور هرفس

تلصوح هنوخ وت شاداد :نز تفگ نیهاش اقا

؟ هریمن رس

مدرکن هبرجت هنوخ مدموا زورما نیمه _واال

یراد تسود رگا هک هنیا مروظنم هن

خرهاش ونم هزاغم یایب ازور یضعب ینوتیم

یریگب دای مه یگدنشورف مکی مییاجنوا

مایم متشاد هلصوح رگا یتفگ هک نونمم

میتسش ورافرظ و میدروخ وماش



یعمج تسد لیماف مسا مکی میتسشن میدموا

تشذگ شوخ یلیخ میدرک یزاب

مه خرهاش ونم و نتفر انومهم مک مک

هنوخ میتفر و میدرک یظفاحادخ

میدیباوخ میتفر مدوب هدش هتسخ یلیخ

مدید مدش رادیب باوخ زا یزیچ یادص اب

و ومدش دنلب هملباق هب هنزیم قشاق اب خرهاش

شفخ مدز داد و ماشوگ ور متشاذگ وماتسد

تتتتفرگ درد مرس ونوا نک
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: خرهاش

لا سود درگرب یگدنز هب مکی هگید وش دنلب بوخ

مکی وش دنلب یدیباوخ و یدروخ شمه نادنز وت

شاب هتشاد کرحت نک شزرو

متشسن مدموا و متسش ومتروص متفر مدش دنلب

م متسنودیمن متشاد هجیگ رس مدروخ هنوحبص

هیچ لا

متفگ شهب هرب هک دش رضاح خرهاش



مش رضاح منم اتساو

ارچ؟ _

نوتزاغم مایب ماوخیم

؟ اعقاو _

االن مشیم رضاح اتسیاو هگید هرا

کی مدش رضاح ومدیشوپ وماسابل متفر عیرس

هتفرگن دمک رد زا رگا فر جیگ مرس ردقنا هظحل

مداتفیم مدوب



هب یلو دوبن بوخ حملا نوریب مدموا قاتا زا

نوشزاغم تمس هب میداتفا هار متفگن خرهاش

⏱⏱

زاب ور هزاغم لبق زا نیهاش نوشزاغم میدیسر

دوب هدرک

یلدنص ور متسشن و مدرک سالم لخاد میتفر

نشاب هتشاد یرتشم ردقنا مدرکیمن رکف

زا یلو مدوب هدموا هک دوب هدشن تعاسود زونه

یرتشم ات دنچ هرابود مدرمییم متشاد یگتسخ



هک یا هچراپ متمس دموا نوشیکی ندموا

مدرد رس روج نیمه مدروا شارب تساوخیم

دشیم رتشیب

نیمز ور مداتفا دش یچ ممهفب هکنیا نودب

زا یلو نداد دنق با مهب متمس دموا خرهاش

مش دنلب متسنوتیمن هجیگ رس تدش

مشدوخ نیشام وت درب و درک ملغب خرهاش

هاگنامرد تمس میتفر و تسشن



مهب و مهاگنامرد تخت ور مدید مدرک زاب وماشچ

هتسشن مور هبور مه خرهاش ندرک لصو مرس

هتفرگ لغب مغ یوناز

ونیمه : تفگ و درک مهب یهاگن مدز شادص

یتساوخیم

هگم هدش یچ _

یطلغ هچ نم حاال دش مرس هب کاخ یاو یلو

منکب

نک زاب نوبز حاال هدش یچ بوخ _



لوپ حاال وت یدرک متخبدب اه ینورگ نیا وت

مرایب اجک زا کشوپ

ینک راکیچ یاوخیم کشوپ _

مریگب شیج زا ومدوخ مرمک رود مدنبب ماوخیم

هگید ماوخیم هچب ارب اباب

؟ هچب _

مزیزع یرادراب امش هلب

مکشا یلا حشوخ تدش زا شفرح نیا اب

هکنیا متفگ و هدنخ ریز مدز دایب رد تساوخیم



هیبوخ ربخ

وت عهیلا ؟هرا هیبوخ ربخ : تفگ هیانک ابحتلا

ینورگ نیا

یسرم ایادخ هشیمن مرواب یاو اباب هسب بوخ _

دیرپ وت دموا رد زا خرهاش رهاوخ هظحل نومه

هشاب کرابم : تفگ و ملغب

ننوتیم هشب مومت ممرس تفگ وتو دموا راتسرپ

ونم نربب

دوب هتسشن یلدنص ور مه خرهاش و مدیشک زارد



مهب دوب هدز لز

؟ ینکیم اگن زب نیع ارچ هیچ

اب میرایب ترس یباالیی هشب رسپ رگا فوا _

مرسپ

یچ دش رتخد رگا

نا ییاباب ارتخد هشیم وت یووه هشب رتخد _

شوخ معط عرخ باال متشاد یبوخ ساسحا

مدیشچ ور محازم یامدا روضح نودب یگدنز



شرد راتسرپ دوب عدش مومت ابیرقت متسد مرس

دوبن بوخ حملا متشاد هجیگ رس زونه یلو دروا

نومدوخ ی هنوخ هربب ونم متفگ خرهاش هب

رخا _ تراپ #

مچب وهب متسشن لبم ور مدوخ ی هنوخ مدیسر

ردپش و منم شردام هک یا هچب مدرکیم رکف

تحار سفن دش مومت همه ماه یتخس خرهاش

منوتیم ینارگن چیه نودب زور ره مشکیم

شمسوبب و منیبب ور خرهاش

وهب متشادرب ور نفلت مدوبن یزیچ نارگن عگید

ات داد ومباوج یمیدق رهاوخ مدز گنز هلحار



درکیم هیرگ تشاد یلا حشوخ زا دینش ومادص

طسق هراد زونه تفگ متفرگ ور ایروپ غاری شزا

هدیم وشاه ضرق و

نارهت نیایب منکیم زیراو لوپ نوتارب متفگ شهب

ممدوخ هنوخ رس مدرک جاودزا نم رس کی

دعب هتفه کی

و ایروپ هک میدوب رظتنم خرهاش اب لا نیمرت وت

ندش هدایپ سوبوتا زا هلحار

نوشتمس مدیود تعرس اب منک لمحت متسنوتن



مدرک هیرگ ومتفرگ ملغب وت مکحم ور هلحار

ریپ راگنا نوشمدیدن دشیم سلا هس کیدزن

دوب یکشا شامشچ داتفا ایروپ هب مهاگن ندش

تفگ هتفرگ یادص واب نییاپ تخادنا وشرس

یجبا متدنمرش

متخود شامشچ وت ومهاگن باالو مدروا وشرس

مردلق شاداد توم رات کی یادف متفگو

یسرپلا وحا نوشاهاب و نوشتمس دموا خرهاش

و شرهوش واب هلحار میدش نیشام راوس درک

اب مشنز و ایروپ ندموا ام نیشام اب شچب

نومتشپ یسکات



هنوخ میدیسر

ایروپ نز منک تسرد ماش هک هنوخزپشا وت متفر

هبور نتسشن نوشمه لبم ور دنوشن ونم دموا

و یلیل مینیبب نینک فیرعت بوخ نتفگ و نومور

. ندش انشآ اجک نونجم

درک فیرعت وزیچ همه خرهاش

ور نومارب داتفا هک ییاقافتا کت کت شلوا زا

درک فیرعت

ور یرخا ربخ متفگ دش مومت شافرح یتقو

اه یدادن



ربخ مودک _

میشیم راد هچب میراد ام

مدش ییاد سپ تفگ و اوه دیرپ رتم هس ایروپ

راب نیمود هساو

مه اهر دوخ هک مراد ربخ کی منم تفگ خرهاش

هنودیمن

هیچ؟ _"او

عیولقود نومچب متفرگ ور شیامزا باوج اهر



ماه هنوگ ور ماکشا یلا حشوخ تدش زا

هرخ نمباال یادخ یاو نتخیریم

مسریم مییایور یگدنز نوا هب مراد

تسه زیچ همه هب شساوح هشیمه باالیی نوا

مرگ تمد

گنز مدیباوخ قاتا وت متفر منم و تفر خرهاش

متشاذگ دوز حبص یارب ومیشوگ

مدیباوخ و

دنت مبلق مدش اپ باوخ زا میشوگ گنز یادصاب

منامام هن یلو هه همیسورع بشما دزیم دنت



ماباب هن سه

مدروخ هنوحبص متسش ومتروص متفر مدش دنلب

مریگب شود مرب متساوخیم و

دوب لفق شرد هناحیر قاتا وت متفر لوا

زورما هساو ندوب شاک

ابیرقت تعاس نوریب مدموا ومتفرگ شود متفر

دوب هدزاود

دز گنز خرهاش

سالم ولا

یرضاح مزیزع _سالم



مدموا مومح زا هزات هن

هاگشیارا نیرب تلا بند دایم هراد منامام اباب ودب _

ظفادخ مشیم رضاح االن هشاب هع

مدش هداما و مدرک کشخ عیرس وماهوم متفر

مدموا ومتشادرو وماشفک و سورع سابل

دوب مرظتنم یسکات راوس خرهاش نامام نییاپ

مدرک وسالم مدش راوس متفر

میداتفا هار



فراع هرهچ هدننار هنیا یوت هک میدوب هار وت

دش نایامن

دیرپ مگنر و مدیزرل سرت زا

هنزیم کمشچ مهب هراد هنیا وت زا مدید

ومیشوگ مدش نومیشپ هک منزب غیج متساوخیم

: مداد مایپ خرهاش هب عیرس و متشادرو

منک راکیچ هفراع یسکات هدننار

اتهب نیشب نکن یراک چیه یچیه ؟ یدج _

هنکب هنوتیمن یراک چیه شاب مورا نیسرب دصقم

هشاب



هب مداد هیکت ومرس و مدرکن هاگن هنییآ هب هگید

هشیش

هاگشیارا کی میدش لخاد هاگشیارا میدیسر

دوب گرزب

یلدنص ور متسشن متفر رگشیارا هسات اب

زا لبق مزیزع تفگ مهب موناخ کی و یطسو

روشب صوصخم ابژل وتتروص شیارا

ایادخ دوب هدیرپ مگنر سرتسا زا متسش ومتروص

ها اجنوا درکیم راکیچ فراع

مشیارا رگشیارا و مدوب رکف وت روج نیمه

درکیم



تفگ تعاس کی زا دعب

هتاهوم تیبون دش مومت تتروص مزیزع بوخ

هگید یاه یلدنص ور خرهاش رهاوخ و نامام

نوشداما نتشاد ارگشیارا و ندوب هتسشن

ندرکیم

ندرک تسرد هب درک عورش دزو هنوش وماهوم

دروخیم هک مندب هب دزیم فات ماهوم ور یه

دوب هدش مدرس متشاد مه سرتسا مدیزرلیم

: دعب تعاس کی



متشاد هگن تسار سب زا دوب هدش کشخ مندرگ

مدوخ هب هنیا وت یهاگن کی دش مومت هرخ باال

مدوب هدش گنشق مدرک

مدوب خرهاش نارگن مدنخب متسنوتیمن اما

سپ تسین مهم هک تفگ خرهاش نصا لا یخیب

تسین مهم

دروا رد رواک زا ومسابل خرهاش نامام مدش دنلب

مدرک منت شکمک وهب

هیلتا میرب ملا بند دایب خرهاش ات متسشن



هروشلد زا تفریم جیگ تشاد مرس هگید

روزب مدش نیشام راوس متفر و دیسر خرهاش

متسشن و مدرک عمج وسابل فپ

درکیم ماگن تشاد خرهاش

ینکیم هاگن ارچ هیچ _

تفگ و مهب داد ولگ هتسد

یدش لگشوخ یلیخ



ینزب ونیشام یراخب هشیم طقف مزیزع یسرم _

همدرس

مقشع هشاب

سکع غامد و اللد صا وت میتفر هیلتا میدیسر

متشادن نتفرگ

مدزیم یروز و یکلا یاه دنخبل اسکع وت شمه

یاه لدم ی همه دوبن نک لو مه ساکع نیا

درک هدایپ ام ور ونتفرگ سکع

مه رادرب ملیف نیشام میدش نیشام راوس میتفر

دمویم نومتشپ



درکیم یرادرب ملیف و

تنعل وفراع طقف دوب هدرک خی منت ی همه

مدرکیم

تاالر میدیسر هک تشذگ ردقچ منودیمن

نک ریخب تدوخ ایادخ متفگ و متسب وماشچ

ومتسد درک زاب مارب ورد دشو هدایپ خرهاش

میدش تاالر دراو مهاب و تفرگ

متخانشیمن وسک چیه دوب هدموا نومهم یلک

یلدنص ور متسشن متفر

مدرکیم هاگن ندیصقریم هک ییانومهم وهب

منکیم یراک ی ینکن زاب وتامخا رگا تفگ خرهاش



هرب نوموربا هک

یچ ینعی _

منکیم راکیچ نیبب حاال

هک دز نومادص شرخسم نفورکیم نوا اب یجید

میصقرب نس وز میرب

هنک راکیچ داوخیم خرهاش تمس تفر مرکف

ینعی

کی یلدنص کی ور دنوشن و تفرگ ومتسد یجید

دش: شخپ لگشوخ گنها



مبلق همه نتفر مک مک

مقشع مگیمن وت زج یکچیه هب

یباذج هک سب یموزرا

یباصعا ور هک یبوخ ردقنا

هب داتفا ممشچ وهی هک دوب گنها شیپ مساوح

هدیم ورق هصقریم مولج هراد مدید خرهاش

هچ یاو هدنخ زا مشب نیمز شخپ دوب هدنوم مک

یتنعل تسه مه یرهام صاقر

نیا هک دادیم رق تشاد گنها متیر اب روج نیمه



طسو تخادنا تفرگ منم متسد تیزاراپ یجید

میدادیم رق مهاب ییاتود

ومدوخ روزب مش رجفنم متساوخیم هدنخ زا

مدرک لر تنک

میتسشن میتفر دشو مومت گنها

درک یم فیرعت داماد اقا زا شمه مه یجید نیا

مدرکیم شهاگن رکوپ منم و

رس وت زا نم متفگ یدید تفگ مشوگ رد خرهاش

مرت

یکوا _



مه راهان مدرکیم فعض متشاد یگنشگ زا

مدوب هدروخن

نویاقا تمسق هرب هک ندرک ادص ور خرهاش

طسو درب و تفرگ ومتسد دموا خرهاش رهاوخ

و ندوب هتفرگ ور مرود خرهاش الی یماف مامت

ندیصقریم ماهاب

مدرک ساسحا مدوجو هت زا ور یلا حشوخ

زا فراع مدوب راودیما مهب تشذگ شوخ یلیخ

نوریب هرب میگدنز

میدیصقر روج نیمه یتعاس دنچ

و ندروا وراه اذغ تاالر نانکراک تعاس مین دعب

ندرک شخپ انومهم نیب



tofan_shabib@

شــهــر⛓: ــل تا قــ مرــنا

42_ تراپ #

تا یاه قاتا زا یکی وت ندرب ور خرهاش ونم یاذغ

الر

و متسشن اجنوا میتفر

مروخیم متشاد

اباب هک یدموین یطحق :زا تفگ خرهاش

همنشگ وگن ییچه _



وت دموا رد زا ساکع میدروخ ونوماذغ

هریگب ماش زیم رس سکع ات دنچ داوخیم تفگ و

درک نوماباقشب هب هاگن ی نومزا

میدروخ ور اذغ دید

سورع هگید دیشخبب تفگ هدنخ اب خرهاش

دوب دنت ششیتا موناخ

نوریب تفر دوب هتفرگ شدنخ مه ساکع

نوشک سورع هساو ندشیم هداما مک مک انومهم

تشذگ ریخب هک اجنیا ات رکش ورادخ

مدرک منت ور ملنش متفر



نوریب میتفر زاتاالر خرهاش واب

نیشام اب یک هک ندرکیم اوعد مهاب نتشاد همه

دایب دامود و سورع

نوشدوخ نیشام اب همه نتفرگ میمصت هرخ باال

میشاب اهنت خرهاش ونم نایب

ونومولج انیشام یه نومنوخ وات میدش راوس

خرهاش ات ندیصقریم ندشیم هدایپ و نتفرگیم

هدب شاباش نوشهب

تفرگ وشزاگ نومولج نایم یه دید هک خرهاش

و ندمویم نوملا بند همه اه هچوک وت تفر و

ندزیم قوب

مینوچیپب تفگ و درک مهب یهاگن کی خرهاش



مشلا؟ میرب

؟ تاو "_

دیلک مشلا میرب مینوچیپب مگیم تاو دص الپم

همتسد یوال

اه مدروین مسابل نم عضو نیا اب بوخ "_

حاال مرخیم تارب تسد ی میتفر اجنوا لا یخیب

ایهن میرب وگب

متفگ و مدرک نومرس تشپ یانومهم هب هاگن ی

ورب طقف ریگب وشزاگ



مه یتسد کی و داد راشف زاگ ور وشاپ خرهاش

روج نیمه میداد نوکت نومتشپ یانومهم هساو

ندرک نوممگ هک میتفریم اه هچوک وت

میدش هداج دراو عیرس مهام

هب درک عورش نوماه یشوگ هک دشن هقیقد جنپ

ندروخ گنز

وشیشوگ خرهاش دروخیم گنز یروج نیمه

اب ماوخیم واب نینک ملو تفگ و درک شوماخ

ال بش ی نیمه نوتمه نیرب مشاب شوخ مقشع

یااااب متشاد نوتمز

وت روج نیمه و میدوب هدرک دایز وگنها یادص



ابیرقت هداج میتفریم نومدوخ هساو هداج

دوب تولخ

و نومدوخ زا متفرگ ملیف هار وت میشوگ اب یلک

میدروا رد یزاب کقلد

درکیم یگدننار هک دشیم تعاس راهچ ابیرقت

خرهاش

هار همادا مباوخب مکی نیشام وت تفگ و لغب دز

هگید تعاسود ارب

باوخب هشاب _

دیباوخ مشدوخ و دنوباوخ ونیشام یلدنص



مشب هدایپ متسنوتیمن مشیارا و سابل نوا اب

یتح

تسیود کیدزن مدرک نشور ور خرهاش یشوگ

تشاد شنامام الو یماف زا لا کسیم ات

وتدوخ راک هرخ باال دوب هداد مایپ مشرهاوخ

شوخ نیشاب نوتدوخ بقارم سپ اه یدرک

هرذگب

میتشاذگ راکرس ور نومهم همه نوا ادخ یاو

رادرب ملیف یتح

ی نییاپ تفر دش رادیب خرهاش تشذگ هک مکی

نومرف تشپ تسشن دموا دزو شتروص هب یبا



ونومولج نیشام کی هک میتفیب هار میتساوخ

تفرگ

دوب حبص شیش ابیرقت تعاس

دش هدایپ نیشام زا فراع

@tofan_shabib
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دنخبل واب شنیشام هب داد هیکت و تسب ردو

ام هب درکیم هاگن

ینعی هنک راکیچ داوخیم ایادخ مدوب هدیسرت



میرب دشیمن مه بقع دوب هتسب ور نومولج

و متفرگ وشتسد دش هدایپ نیشام زا خرهاش

ورن متفگ

اه یشیمن هدایپ تفگ دزو سپ ومتسد

: تفگ فراع هب ور داتسیاو دشو هدایپ شدوخ

یراد نومراکیچ

مقشع لا بند مدموا _

گنز ای یریم یشکیم وتهار لا غشا وتنهد دنبب

سیلپ منزیم

نوسرب منم سالم یدز گنز _



نم تمس دمویم تشاد

شتشپ زا هک هریگب وشولج تساوخیم خرهاش

تفرگ خرهاش تمس وهب نوریب دروا هحلسا کی

تمس ور هحلسا هک روط نیمه مدیشک غیج

دوب هتفرگ خرهاش

درک مترپ و تفرگ ملنش زا درک زاب ونیشام رد

نوریب

لا غشا نزن شهب تسد دز: داد خرهاش

یدب شوف مهب هگید راب کی رگا تفگ فراع

..... تمشکیم



تفاثک نک تبحص تسرد مقشع :اب مدز داد

دموا و نییاپ دروا وشحلسا درک مهاگن

متمس

وت دز مکحم یکی دشو کیدزن مهب روط نیمه

یضوع ی هرسپ نوا هب هگید تفگ و مشوگ

مقشع یگیمن

مدوب هتسب سرت زا وماشچ

دوبن اجنوا مه یسک چیه

هراد بوچ کی اب خرهاش مدید مدرک زاب وماشچ

هدش خرس تینابصع زا هشیم کیدزن فراع هب

دوب

طقف مشیم تنز نم هشاب : متفگ فراع هیرگ اب



وت یچ ره هشاب هرادن یهانگ نوا هرب نوا رازب

هنومب سملا نوا رازب طقف یاخب وت یچره یگب

هدب طالمق منک یراک مدیم لوق

بوچ اب تساوخیم دش کیدزن فراع هب خرهاش

تشگرب و دیمهف فراع هک شتنزب

نیمز ور درک شترپ و تفرگ وخرهاش تسد

فراع دشواب دنلب نیمز زا عیرس خرهراش

ندرکیم اوعد

دایز یلیخ شروز دزیم کتک ور خرهاش تشاد

متساوخیم کمک و مدزیم غیج طقف منم دوب

نوشتمس متفر دیسریمن منهذ هب یچیه

مدرک یراک ره مدب تاجن ور خرهاش متساوخیم

ور خرهاش روج نیمه و فرط نیا دموین فراع

غیج و متشادرب نیمز زا وشحلسا دزیم کتک



نک شلو مدزیم

دشو دنلب خرهاش مدرک کیلش و متسب وماشچ

تفگ داد اب

وت شیتشک یدرک راکیچ وت رتخد یدرک راکیچ

یمهفیم شیتشک

یدرک نوم هراچیب اهر اهر یدرک نومتخبدب یاو

هدایپ خرهاش نیشام زا رتخد کی هظحل نومه

درک رارف دشو

هیک مدیمهفن دوب یدود شنیشام یاه هشیش

تفر و درک رارف طقف

و نیشام وت میتسشن و تفرگ ومتسد خرهاش

میدرک رارف



مدزیم سفن سفن سرت زا

مدیزرلیم

دز داد خرهاش مدرکیم هیرگ متشاد

هنک تتنعل ادخ یدز دنگ نکن هیرگ اهر وش هفخ

یدرک وتدوخ راک شرخا فراع

میریم اجک مدیسرپ شزا سرت اب

نوتسررربق "_

درک عمج وشدنگ هشب هک ییاج ی میریم

دوب هدش ینوخ مسورع سابل

دوب ینوخ مه خرهاش تروص رسو



یوال میدیسر

تسش ور شتروص رسو خرهاش وت میتفر یروف

متفگ و متفرگ وشتسد نوریب تفر هنوخ وزا

مسرتیم نم ورن

و درکن شوگ مفرح هب دوب دروخ شباصعا

نوریب تفریم تشاد

مدز وناز و متفرگ وشولج متفر

منوج ی همه مسرتیم نم ورن ادخورت خرهاش

متشک مدا نم ملتاق نم مزرلیم مراد هدرک خی

ورن مدب تاجن ورت متساوخیم ادخب منکرراکیچ

راذن ماهنت

ضوع ورانیا مرخب سابل مریم مدرگیمرب دوز _

مایم دوز وت ورب ینک



دوب نوخ رپزا مدرک هاگن مسابل هب لخاد متفر

tofan_shabib@
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متشاد یدب ساسحا

مدیسرتیم

اتپال دنچ وت دموا خرهاش تعاس کی زا دعب

دوب شتسد کیتس

وتاسابل و مومح ورب وش دنلب تفگ و مهب داد

نک ضوع

سابل باال متفر و متفرگ شزا ور کیتس پال



درس با ریز متفر و مدروا رد ومسورع

تفرگیم شیتا تشاد مزغم

و مدرکیم هیرگ ومدز راوید ردو هب هبرض ات دنچ

مدزیم داد

نک متحار اااااااااااادخ

خرهاش نابز زا

مدینشیم باال هقبط مومح زا ور اهر یادص

یلیخ مدوخ اما منک شمورا مرب تساوخیم ملد

هدرم فراع حاالرگا منک راکیچ منوا رتزا نوغاد

یچ هشاب

هب تنعل ها نومنوخ میتفریم بش نومه شاک



درک رارف و دوب اجنوا هک یرتخد نوا یگدنز نیا

تیاضر شزا دیاش هیک میدیم تفریمن شاک

تدوخ نک ریخب ایادخ متفرگیم

= هناحیر نابز =زا

شدوخ اب روزب ونم مغارس دموا بش کی فراع

درب

میدز فراع اب یکشاوی و ومدروا یا هنوهب کی

نوریب

رارق وت اهر اب ینک راکیچ یاوخیم متفگیم شهب

ینزب همدص نوشهب دوبن

نیا اب هرارق یکی تفگ و داد منوشن وشحلسا

خرهاش ای اهر ای هریمب



ارچ یشکب ور یسک یاوخیم رگا یچ ینعی "_

یدروا ونم

ینومب دیاب شرخا ات سپ یتسدمه نم وتاب

یضوع مدا کی وت مش لتاق ماوخیمن نم _هن

مش هدایپ ماوخیم راد هگن یتسه

همه دایز لا متحا هب انوا بشما تاج رس نیشب

یروجچ منودیم مشلا نریم و نراذیم ورقلا

منک نوشتفخ

رد هشکب ور اهر داوخیم ینعی مدوب هدیسرت

نوریب مرپب هک مدرک زاب ونیشام



متروص وت دز مکحم یکی و دیشک ومتسد

مدرک ساسحا منهد وت ور نوخ یروش معط

شهاوخ مرب رازب ادخورت مداتفا سامتلا هب

مگیمن یزیچ یسک هب منکیم

نکن نمشد مدوخ رهاوخ اب ونم مرب رازب طقف

وتاال هزره ی هرتخد دنبب وتنهد وش هههههفخ _

مه وت مدروخ نم یهوگ ره ینم تسد ریز ن

یدیمهف یروخیم

ی همه کیرش دیاب دوب هتشذگ راک زا راک هگید

اجک هراد متسنودیمن مدشیم شایراک تفاثک

هریم



یه مه ماباب و منامام دوب هدش کیرات اوه ابیرقت

و مزا تفرگ ومیشوگ فراع هک ندزیم گنز مهب

درک ششوماخ

تشاد هگن اج کی

اگرگ یادص طقف هک دوب تولخ یاج ی ابیرقت

دمویم

خرهاش نیشام دوب نومولج نیشام کی طقف

دوب

هکاوه تسام فده نیشام نوا : تفگ فراع

هشیم نم ملا اهر دش نشور

هریمیم ای

تابال نیا وت زا ونم ایادخ تسشن منت هب یدب زرل

هدب تاجن ق



اوه مدنوخ ومدهشا راب رازه هشب نشور اوه ات

فراع هک منک رارف متساوخیم دش نشور هک

دزیم مکتک دشو معنام عرابود

نتفیب هار نتساوخیم دش نشور خرهاش نیشام

هدرک لصو سا یپ یج خرهاش نیشام هب راگنا

دوب

یولج تفر و داد راشف زاگ ور وشاپ فراع

تفرگ ور خرهاش نیشام

یشیمن هدایپ تفگ نم وهب

دش هدایپ و تشادرب وشحلسا

مدرکیم هیرگ و مدش میاق یلدنص ریز مسرت زا

دمویم نوشاوعد یادص



ومدش هدایپ نیشام زا کیلش یادص ندینش هکاب

مدرک رارف

مدیمهفن یتح مدش رود تیعضو نوا زا طقف

خرهاش ای درم اهر

متشادن مه یشوگ متفریم هار هداج یوت

منک راکیچ متسنودیمن

دوب حبص لوا

مممدرک طلق ایادخ یاو ماجک متسنودیمن ال صا

نک مکمک

دز زمرت مولج نیشام کی

حلا الوت صا هک رسپ ات دنچ نییاپ داد ور هشیش

نتفگ ندوبن نوشدوخ



هینوخ ارچ تنهد و بل ؟ هلگشوخ یریم اجک

وروت هدز یک

منک رارف متساوخیم متفر بقع بقع و مدیسرت

روزب نتفرگ ومنهد یولج و ندش هدایپ انوا هک

نتفر و ندرک نیشام راوس
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اهر نابز زا



هتسخ مدوب با ریز ر مومح وت یتعاس دنچ

مباوخب تساوخیم ملد مدش

ور دوب هدیرخ خرهاش هک ییاسابل نوریب مدموا

مدیشوپ

مدب باوج مدیسرت دروخ گنز میشوگ مدید

ور خرهاش سدنز ینی ایادخ دوب فراع هرامش

دموا مدرک ادص

مهوت مدیم باوج نم شاب مورا تفگ مهب باالو

ینزیمن یفرح چیه

بوخ

مداد نوکت ومرس

نوفیآ ور تشاذگ و داد باوج خرهاش



هلب؟

نیسانشیم ور ینادزی فراع یاقا امش _سالماقا

؟

تفگ عدب باوج یچ تسنودیمن خرهاش

مسانشیم هلب

ندرک توف و عدش هلمح نوشیا هب هنافساتم _

ندرک ویس مقشع ورامش هرامش نوشیشوگ وت

نوشمسا میدیمهف مه نوشنیشام کرادم زا

کی هجرد یانشا امش تسه ینادزی فراع

؟ نیتسه موحرم



: تفگ و داد راشف ور شتشم خرهاش

مییانشا ب..هل

هنحص یسررب یارب دیرایب فیرشت نینک فطل _

نینک تیوه دییات ور دسج و مرج

نینک فطل وسردا هلب :ب.. تفگ زرل اب خرهاش

و تفرگ ور میدوب اجنوا نومدوخ هک یسردا

درک عطق ویشوگ

نمهفیم میرب االنام یدرک راکیچ متفگ شهب ور

وریشوگ ال صا یداد باوج ارچ شمتشک نم



یدرکیم شوماخ

مادعا ماوخیمن نادنز مرب ماوخیمن نم خرهاش

مشب

نوزرل یادص واب تفرگ شاتسد وت ومتروص

راکیچ االننم هخا اه نم منک راکیچ االن تفگ

ام مینک یفرعم ونومدوخ هک هنیا شهار اهنت منک

میتشک مدا

نم نم... متشک نم یتشکن وت هن متفگ هیرگ اب

یهانگ یب وت یتشکن وت مدرک کیلش

وت یتنل :ِد تفگ و تفرگ شلغب وت مکحم ونم

ارچ هخا مدب تتسد زا منوتیمن نم یمهفیمن

وت مشیم مادعا شهت نادنز مریم نم اه یمفیمن



نک شومارف منم ینک یگدنز و ینومب هدنز دیاب

انیا همه شاب هتشادن نادجو باذع المه صا

مدرک جاودزا هکابوت هنم ندرگ

نک ملو : متفگ منوزرل یادصاب و متسب ومامشچ

ورب

مرب متساوخیم :رگا تفگ و درک ماگن خرهاش

مدرکیم تلو و متفریم یدرک کیلش هک اجنومه

نصا ینزیمن یفرح چیه وت اجنوا میریم اماالن

مه ونم ورگا ینومیم تکاس رکوالیل وت مگیم

یدیمهف ینکیمن یراک وت ندربیم نتشاد

هابت نم رطاخ هب خرهاش یگدنز دشیمن مرواب

اجنوا میتفر مهاب و مدرک لوبق وشافرح هشب



الل مدزیمن یفرح چیه میدیسر دعب تعاس دنچ

مدوب هدش

اجنوا همه رمحا وهالل یناشن شتا و سیلپ

ندوب عمج

دیفس هچراپ فراع دسج یور مدید میدش هدایپ

نتخادنا

مه خرهاش یشوگ دوب ام هیلع دهاوش ی همه

ورام نیشام هداج یاه نیبرود دوب هداتفا اجنوا

ندوب هدرک طبظ

یفرعم وشدوخ تفر خرهاش دوبن یا هراچ هگید

درک فیرعت زایپ ات ریس ور یچ همه و درک



یچ همه و هدرک کیلش شدوخ هک تفگ نوشارب

نم هک تفگ درک هراشا نم هب تفرگ ندرگ هب ور

ال صا مدوبن اجنوا نم مرادن یریصقت چیه الملو

شنربب نتساوخیم و ندز دنبتسد وخرهاش

مورا و منک لمحت متسنوت یمن هگید

هگیم غورد : مدز بل

تشگرب نم ور اهاگن همه

نم مدرک کیلش نم هگیم غورد : متفگ هرابود

شمتشک

هب هیرگ واب مداد نوشن ور هحلسا و ولج مدموا

رثا هحلسا نیا یور شمدز نم متفگ همه

هنم تشگنا

ولج دموا خرهاش شمدز نم نینک ریگتسد ونم



ومقی ولج دموا نیشام هب دروخ متشپ داد ملوه

تفگ و تفرگ

یهاوخدوخ یلیخ وتالیل متفگن نم هگم یتنعل

منک یگدنز یروجچ النم صا یتسه نم رکف

یفاصنا یب یلیخ

و نیشام هشیش هب دز تشم واب درک لو ومقی

نوووووووووتمه ب تننننننننل دز: داد

مه نیشام هشیش ندوب هدش ینوخ شاتسد

ملیف و ندوب هدش عمج مدرم دوب هتسکش

نتفرگیم

دزوره دنبتسد ور نومتفج دموا سیلپ

سیلپ هرادا ندرب ادج نیشام ی وت ور نوممودک



46_ تراپ #

یرتن کال نومندرب دنبتسد اب رهش میدیسر

و هناگادج قاتا کی وت ندرب ور نوممودک ره

میسیونب فارتعا ات نداد راکدوخ و هگرب ات دنچ

نتشون هب مدرک عورش منم و ندرک زاب ومتسد

ندرگ متخادنا ور همه و متشون دوب یچ ره

دوب هانگ یب خرهاش اعقاو نوچ مدوخ

درم کی دعب هقیقد دنچ مداد و مدرک رپ ور هگرب

مور هبور تسشن وتو دموا هگید

: سهتلا دنچ دیسرپ مزا



هدزنوش کیدزن متفگ وزرل سرت _اب

یتشک مدا یدیسرن ینوناق نس هب مزونه بوخ

نتخیریم ماه هنوگ ور ماکشا

لتق هیچ تمرج ینودیم

مادعا ای هدبا سبح ای شهت مه تتازاجم

مدیزرلیم مدوخ هب شافرح اب

چیه مرهوش هنم ریصقت هدوب یچره : متفگ

هرادن یهانگ



هنوا ریصقت یچ همه هتفگ مترهوش _جهبلا

یور هک یتشگنا رثا نیرخا میدش روبجم ام

هب طوبرم هک مینک ییاسانش ور تسه هحلسا

هدوب وت تشگنا رثا

هشیم دازا خرهاش ینی ی...

هرا دایز لا متحا _هب

ره شمتشک نم هدوب نم ریصقت یچ همه

خرهاش هب طقف مریذپیم نیگب مه یتازاجم

نینوسرن یبیسا

نوریب تفر قاتا دشوزا دنلب

دعب هقیقد دنچ منک راکیچ دیاب متسنودیمن هگید



مدینش نوریب زا ور خرهاش یادص

مدرک زاب ورد و مدش دنلب

دموا دید ونم ات دوب هتخیر مهب ور یرتن لککال

روزب یلو نتفرگیم وشولج اسیلپ متمس

یلیخ : دزیم داد هنوسرب مهب وشدوخ تساوخیم

ونم هک یی وت نیا هههههشاب تدای اهر یدرمان

یتشاذگ مدوخ حلا هب

یدرمااااان یلیخ

درب دزو دنبتسد مهب و دموا موناخ کی

عدز لز مهب خرهاش مدید مدنودرگرب ومرس

دوب فرح دصات شهاگن وت

شیگدنز نداد تاجن رگا مدرکن شهاگن هگید

مشاب نم هدرمان هک ینوا رازب هیدرمان

ینوناق نس هب نوچ نتفگ و ندرک منیشام راوس

ناناوجون نادنز ننکیم ملا قتنا مدیسرن



مهم یچیه هگید مدرکیم هیرگ و متسب ومامشچ

هشخبب ونم خرهاش شاک طقف دوبن

میدوب هدیسر ابیرقت

و نس یمه همه لخاد ندرب ونم و مدش هدایپ

راکف خال همه هچ ندوب اجنوا مدوخ ساالی

هشیم هگم هخا ساجنیا

درمیمن فراع شاک

اجنوا ندوب یرفن هس قاتا کی وت ندروا

متسشن متفر

یچ مدرم رسپ رس تخوسیم ملد خرهاش یارب

لتاق رهم دوب هدنوم نیمه ادخ یا نم مدروا

هروخب شینوشیپ ور ندوب

درک بلج ومهجوت یسک یادص

هیچ؟ تمرج



لتق : متفگ ومدرک کاپ وماکشا

ای دزد ای نلتاق ای ناجنیا هک ییاسک ی همه _

یچقاچاق

..... اجنیا ندروا ردخم داوم شورف مرج هب ونم

tofan_shabib@
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مدوب هتسخ یلیخ

مداد هیکت راوید یور وماهاپ ومدیشک زارد

مدرکیم هاگن فقس وهب



بجع هب هب دش زاب مه نادنز هب نوماپ هه

ییاوه

مشیم تحار مریمیم شهت هشیم یچ االن ینی

روآ باذع یگدنز نیا زا

زا هک یرتخد نوا تمس تفر مرکف هظحل هی

نوا ینعی دوب یک درک رارف فراع نیشام

منادنز نم ننودیم ماباب و نامام الاالن صا

مرگ مک مک مامشچ هیضعو هچ االنوت خرهاش

درب مباوخ دشو

مدش رادیب یکی یادص اب

ندروا راهن وش دنلب _

حملا مروخیمن نم متفگ متشادن اهتشا ال صا

تسین بوخ



مروخیم نم منهج _هب

هک راوید هب مداد هیکت ومرس و ماجرس متسشن

دیسرپ مزا هرابود

تفایق هب هلگشوخ حاال تسه یچ تمسا _

یشاب شک مدا هروخیمن

نوج متساوخیم متشک مدا رگا تساهر ممسا

مدب تاجن ومقشع

هنیکس همه ال ومعم اهاجنیا یفرخضم مسا _هچ

هبیجع یلیخ ییاهر اجنیا امش ناربک و یرغص

هدنخ ریز ودز



هرارق مدیمهفیمن و دشیم در روج نیمه تعاس

دایب مرس هب یچ

انیا تفگ و داد مهب فیک کی و دموا هموناخ ی

دروا ترهوش هتاه هلیسو

سابل تسد دنچ طقف مدرک شزاب متفرگ وفیک

دوب

رانک شتشاذگ

ینیبب ور اوه تشادن مه هرجنپ کی اجنیا یتح

راجنلک مدوخ اب روج نیمه مدیشک زارد هرابود

هرذگب نامز ات مدنوخیم گنها مبل ریز و متفریم

هگید وش تکاس هههههههااا دز: داد یکی وهی

هگید پکب ریگب ینکیم زیو زیو سگم نیع



مدادن همادا هگید و مدش تکاس

هرادن ربخ متیعضو زا یسک چیه االن

دش مگ نوشدر ال صا هک ایروپ و هلحار و مییاد

همور هک لتاق مسا هک ومدنوم نم

.........

دوب هدربن مباوخ زونه دوب حبص راهچ تعاس

دشیم ام لا یخیب یتنعل فراع دشیم یچ ایادخ

ها

وهی تفر رد اجنوا دوب یک هرتخد نوا

مرگ مامشچ مک ومک رانک متشاذگ ولا یخورکف

مدیباوخ دشو



تفرگ درد یلیخ مرمک مدش رادیب یکی دگل اب

هلب؟ متفگ ومدش رادیب

؟ هگید یدوب وت _اهر

منم هرا

یراد یتاق _مال

اه یتاق مال سنلا متفر و ماج زا مدش دنلب



مدرک هاگن مکی

دوب هدیدن ونم زونه دیزرل ملد مدید ور خرهاش

هشیم هابت هراد نم رطاخ هب نوا مدش نومیشپ

نوا یلو دبا سبح شهت ای همادعا ممکح نم

هنک مشومارف ات ونم هنیبن هرتهب هنک یگدنز دیاب

مدنوخرچ ومرس هرابود هک متشگیمرب متشاد

دوب مرظتنم یروج نومه زونه

متشگرب مداد همادا مهار وهب مدرک کاپ وماکشا

قاتا وت

مدرکیم هیرگ مورا و هشوگ کی متسشن متفر

ینکیم هیرگ یروجنیا ارچ هگید هسب : تفگ یکی

دروخ مهب حملا



ومدش دنلب ماج زا دوب هدش نوغاد مباصعا

مدز داد شرس ومداد شلوه شولج متفر

اه یدیم ریگ نم هب ردقنا ارچ ههههتچ

لتق مرج هب نم یلو یدوب یقاس ینامز ی وت

سپ همادعا مشهت یمهفیم دمع لتق ماجنیا

یروج هنرگو یدیمهف این یسچ نم هساو

تدوخ هداتزا یروخب نم زا یکی هک تمنزیم

متفر و مدز رد هب تشم کی و مدرک کاپ وماکشا

نادنز هطوحم وت نوریب

مدوخ تسد زا مدوب ینابصع اه هلپ یور متسشن

همهمفیمن هرب هنکیمن لو هک خرهاش نوا تسد زا

االن همنهج وت



مدادیم راشف و وماتسد وت متفرگ ومرس

و مدرک دنلب ومرس مرانک تسشن دموا هگید یکی

اباب یا نینکیمن ملو مه اجنیا متفگ

وممع رسپ منم هیکی وت ونم مرج : تفگ مهب

نامام شمتشک هدزدب ونم تساوخیم هک یعقوم

ندرم مماباب و

مفساتم یلیخ هشاب : متفگ باالو مدروا ومتسد

مراد یتخبدب یفاک هزادنا هب مدوخ نم یلو

وگن سپ مروخیم موروت هصغ نم یگیم مرانیا

ینیبب وترهوش یتفرن ارچ "_

مدب شتاجن ماوخیم نوچ



@tofan_shabib
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هنک تکمک تساوخیم نوا یلو

هلصوح هنوغاد مباصعا یرب هشیم فوووه _

مدش بکترم هگید لتق ی یدید وهی هنرگو مرادن

راد یاپ مریم گنشق عقوم نوا

و دموا نابنادنز هک وت متفریم متشاد مدش دنلب

ناورس بانج قاتا درب ونم دنبتسد اب

یلدنص ور متسشن



نک فیرعت بوخ تفگ و درک مهب یهاگن ی

مونشیم

مدرک فیرعت بقال _نم

مساو نک فیرعت هرابود مگیم االننم

هاگداد مه هبنش تساو هتفرگ لیکو ترهوش

هفرح راکف یخال یتشک هک مه یمدا نوا یراد

یسررب تهاگداد زور وت شاه هدنورپ هدوب یا

هشیم

نک فیرعت حاال بوخ

لیکو نم رطاخ هب خرهاش ینعی مدوب رکف وت

یارب مشیم مادعا شهت متشک مدا نم هتفرگ

هدیم باذع وشدوخ هراد ردقنا یچ



متشاد ور یچ همه ندز فرح هب مدرک عورش

رارف اجنوا هک یرتخد نوا دای وهی هک متفگیم

مداتفا درک

؟ هدموا تدای یزیچ هیچ؟ _

دوب اجنوا رتخد کی هرآ آ..

؟ رتخد _

زا مدرک کیلش یتقو یلو هیک شمدیدن رتخد هلب

درک رارف دشو هدایپ فراع نیشام

دوب یلکش هچ شرهچ شسابل دایمن تدای یتح _



درک رارف دشو هدایپ نیشام زا همدای طقف هن

بوخ رایسب _

دیربب ور مهتم یدمحا موناخ

وت هشوگ کی متسشن و نادنز لخاد مندروا

ی تسشن دیاب طقف درک هشیمن یصاخ راک نادنز

نیا باوج متسنوتیم شاک خرهاش یلو هشوگ

مدب ور تتبحم همه

چیه شاک منک هاگن تامشچ وت هشیمن مور هگید

ها مغارس یدمویمن تقو



= هبنش =

مهب هرابود و ندموا موناخ ودات دوز حبص

مدش نیشام راوس نوریب ندرب و ندز دنبتسد

ور خرهاش مدرک هاگن مکی هاگداد میدیسر

هتفر رازه ور مبلق نابرض دوب مرظتنم مدید

مگب یچ شهب االن ایادخ دوب

شلغب وت ونم مکحم و متمس دموا دید ونم ات

دوب تکاس و تفرگ

دنت شبلق نم لثم منوا مدینشیم وشبلق یادص



دزیم دنت

اتوت مدنوخرچ مرس شاتسد وت تفرگ ومتروص

منکن هاگن شامشچ

تقو چیه وت ملتاق کی :نم متفگ شهب مورا

نک مشومارف سپ ینک یگدنز نماب ینوتیمن

شدب مزا هشو ملا یخیب هک منک یراک متساوخیم

یضاق قاتا لخاد متفر دایب

ندموا مه شلیکو اب خرهاش

مهم مارب هاگداد یار یلدنص ور متسشن متفر

مدب تاجن ور خرهاش متساوخیم طقف دوبن

دیسرپ ور یرارکت وساالی نومه یضاق



اوعد دوب یچ رس یدرک کیلش دش یچ

یچ همه متفگ زایپ ات ریس ور یچ همه هرابود

نیا یضاق یاقا متفگ و مدوخ ندرگ متخادنا ور

طقف نوا هرادن یریصقت چیه یلو هنم رهوش اقا

هریگب ونم هب فراع هلمح یولج تساوخیم

درک فیرعت یروج ور ارجام دشولک دنلب لیکو

فراع ندرگ داتفا اریصقت همه هک

شدوخ زا عافد یارب هدنب لکوم یضاق یاقا _

هدرک کیلش

دصق و هدوبن یداع الردحتلا صا مجاهم درف و

هتشاد نوشرهوش و هدنب لکوم هب هلمح



و زیم ور تشاذگ ور فراع ی هدنورپ یضاق

: تفگ

وودات یس نیدرک کیلش شهب امش هک یصخش

هلمج زا هراد هدنورپ

یرازا کدوک

یدزد

ریغ اهردحتلا موناخ یارب تمحازم داجیا

یداع

ودالیل ردخم داوم شورف

دوب مادعا شمکح دشیم ریگتسد رگا انیا مامت اب



مرس متسب ومامشچ مدینشیم یچ نم یادخ

خرهاش و لیکو اب یضاق تفریم جیگ تشاد

ندزیم فرح روج نیمه

هسلج نایاپ مدموا مدوخ هب یضاق یادصاب

مدش در خرهاش رانکزا و مدش دنلب

تلا یخیب : تفگ تینابصع واب دیشک ومتسد

مشیمن

مدز سپ ومتسد مدیشک قیمع سفن

ایهن هراد ربخ ارجام زا االنخملا مدیمهفن ال صا

مدوب هتسب ومامشچ طقف
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میتشاد هاگداد وزا متسد هب ندز دنبتسد

خرهاش هک نوریب میتفریم

ومال تفرگ ومولج دموا دنوسر مهب وشدوخ

متاهاب شرخا ات راذن رظتنم منم ایب یتشاد یتاق

شاب نئمطم

هیرگ ریس لد کی و منک شلغب تساوخیم ملد

دشیمن اما منک

نادنز تمس هب هرابود و میدش نیشام راوس

مآکشا و مدرک لا بند ور خرهاش ممشچ اب میتفر

نتخیریم ماه هنوگ ور



و ومتشادرو وملیاسو لخاد متفر نادنز میدیسر

؟ تساجک مومح مدیسرپ یکی زا

فیثک و کیچوک مومح کی متفر داد نوشن مهب

رد وماسابل لخاد متفر دوبن یا هراچ یلو دوب

با ریز یا هقیقد تسیب مدرک زاب ور وبا مدروا

مدوب

رتدوز ننزیم داد مومح رد تشپ همه مدید هک

هگید نوریب ایب

هرارق مدیشوپ وماسابل و متسش ومدوخ عیرس

مسریمن خرهاش هب مریمیم ؟نم ینعی هشب یچ

متشادرب ور غیت و مدرک لفق مکحم ور مومح رد

منکیم شمومت اجنیمه



شزوس مدرک داجیا متسد یور یگرزب کاچ

مدرک ساسحا ور یدیدش

تخیریم نیمز یور و دزیم هراوف متسد زا نوخ

دش یچ مدیمهفن نیمز مدروخ و تفر جیگ مرس

متفر شوه زا هک

....................

: خرهاش نابز زا

رارق هک یا هنوخ مدوب هتسشن مدوخ ی هنوخ وت

یگدنز اجنیا میایب نومیسورع بش اهر اب دوب

: دروخ گنز میشوگ متسب ومامشچ مینک



هلب؟

_سالم

لد؟ ایرد خرهاش یاقا

دییامرفب ممدوخ هلب

نادنز لخاد یحایر اهر موناخ نوترسمه _

هنافساتم ندرک یشکدوخ

و مدش دنلب ماج زا تفرگ ارف ومدوجو لک سرت

؟ هبوخ شلا ؟االنح ییییییچ متفگ

ناتسرامیب ندش لقتنم نیشابن نارگن _

...... سردا



ومتشادرب ونیشام چیئوس مدرک عطق ور یشوگ

تمس هب مدرک نشور ونیشام نییاپ متفر

مدادیم زاگ ناتسرامیب

هک متفریم دنت ردقنا مدیبوک نومرف هب یتشم

مدیسر یک مدیمهفن

: شریذپ مدیسر باال متفر ناتسرامیب یاه هلپ زا

؟ تساجک منز

؟ نوشمسا اقا دیشاب مورا _

یحایر اهر



دیشکن فرح شزا دایز افطل 567 قاتا _

متفر اهر قاتا تمس هب تعرس اب

.................

اهر نابز زا

وهی مناتسرامیب وت مدید مدرک زاب مورا ومامشچ

دوب خرهاش وت دموا و درک زاب ورد یکی

متفرگ شزا ومهاگن منک شهاگن متسنوتیمن

مرس و تسب شرس تشپ مکحم ورد وت دموا

دیشک راوه



هک هدیسر ییاج هب تراک هگید موناخ اهر هب هب

یش تحار ات ینکیم یشکدوخ

دز داد هرابود هک منزب فرح متساوخیم

هچ نیا وگن یچیه وگن یچیه وش هههههفخ

یشکیم وتدوخ هیراک

یدش دوخرس یلیخ یایمن مایم تتاق مال

اجنیا اقا هربخ هچ تفگ و درک زاب ورد راتسرپ

اه هناتسرامیب

نوریب دیبامرفب

راتسرپ ور ورد و دیشک ورد هریگتسد خرهاش

داد همادا شافرح هب هرابود درک شلفق و تسب



وت ارچ هخا یدرمان یلییییخ اهر یدرمان یلیخ

ینکیم رکف هدب ومباوج ینکیم رکف نم الهب صا

ایهن نم هب

یشکب باذع ماوخیمن : مدز بل مورا

وت هساو مراد وباذع همه نیا نم یتنعل _ِد

نم ینکیمن کرد ارچ یمهفیمن ارچ مشکیم

متقشاع مراد تسود

ونیا دز داد باالو درب رتشیب وشادص

مممممههههههههفب

متسب سرت زا ومامشچ



خرهاش نابز ...........زا

رد تشپ اراتسرپ مدز داد شرس متسنوت یچ ره

منک زاب ورد هک تفگ نوشیکی ندزیم ورد ندوب

سیلپ هب هنزیم گنز هنرگو

مدرک زاب ورد لفق متشادن رسدرد هلصوح

لخاد ندموا همه

عملا یاوسر هک یدرک یراک : متفگ اهر هب ور

چیه ندب یلو ریمب یریمب یاوخیم حاالمه مشب

مرذگیمن تزا تقو

.............



اهر نابز زا

هزاجا یتح تفر دزو وشافرح ی همه خرهاش

منزب فرح نم دادن

تشاذگ اهنت مدوخ اب ونم و تفر

درکیم درد یلیخ متسد

هتسب تخت هب دنبتسد اب مه ومگید تسد نوا

ندوب

یگدنز نیا دشیم مومت شاک

ومراد شتسود ردقچ متفگیم خرهاش هب شاک

... متسین هاوخدوخ

@tofan_shabib
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دعب زور

ور متسد مرس راتسرپ دوب هدش رتهب حملا ابیرقت

موناخ اتود و مدرک ضوع وماسابل دروا رد

ندز نوشدوخ تسد هب ومدنبتسد ندموا

و میدش نیشام راوس و میتفر نییاپ اه هلپ زا

نادنز میتشگرب

منکن وراکنیا هگید هک نتفرگ دهعت مزا



قاتا وت متسشن متفر

متشاذگ تشلا یب ندرکیم ماگن یروج ی همه

مدیباوخ و مرس ریز

رهظ......

یتاق مال نتفگ و ندز مادص دوب تاق مال تقو

باال متفر یتقو یلو هخرهاش مدرکیم رکف مراد

هنم رظتنم و یلدنص ور هتسشن خملا مدید

هیرگ و درک ملغب دش دنلب دید ونم ات ولج متفر

درکیم

متشک وشرسپ نم ایادخ دوب هدموا دنب منوبز



درک ملغب ارچ

خهلا هدش یچ :چ. مدیسرپ شزا بجعت اب

درکیم ششخب بلط مزا و درک کاپ وشاکشا

: تفگ هک مگب دیاب یچ متسنودیمن

متفرگیم وفراع یولج دیاب نم مزیزع شخبب ونم

مه هگید طلق اترازه دوبن هتخاس متسد زا اما

هدرک

داوم دادیم رارق رازا دروم ومدرم یاصومان

خیلا وشزاغم یدوب راب کی تدوخ تخورفیم

دوب داوم رپ ندرک

اریب دبو نم هب دزیم کتک وشاباب هنوخ دمویم

هب تساوخیم دشیم تسم یتقو تفگیم

وشولج روزب هدهاش ادخ هنک هلمح مشرهاوخ



متفرگیم

ناج اهر تارب مریمب یهلا

رواب ال صا هک دزیم ییافرح ونهلا هیرگ اب

هگیم هراد یچ نیا ایادخ مدرکیمن

باوث ات رازه ادخ یهلا میضار تزا نم _االمن

هسیونب تارب

هیرگ و نوشمدیسوب و متفرگ ماتسد وت وشاتسد

مدرکیم

راب نیلوا یارب نومنوخ یدموا هک یبش نوا _

تتزادنب درک روبجم وشاباب هک دوب شتفاثک دوخ



دب وت هب نم شخبب ونم منکیم شهاوخ نوریب

مرهوش ونم میدیم تیاضر اهراالمن مدرک

رانک هتقح وت نوریب یایب میدیم تیاضر

یشاب هتشاد مورا یگدنز خرهاش

شزا ومدرک شلغب دوب هدش مومت تاق مال تقو

مدرک یظفادخ

فراع هک ییامرج نیا اب ایادخ لخاد مدموا

هدوب مادعا شمکح هتشاد

تفگ خملا دش نشور دیما رون کی مبلق هت

خرهاش رانک هرابود نوریب مایم نم هدیم تیاضر

نونمم ایادخ منکیم یگدنز

دربن مباوخ حبص ات بش متشاد قوذ یلیخ

هشیمه یارب مخز نوا در مدرک هاگن ومتسد



هرابود داوخیم ملد طقف تسین مهم یلو هنومیم

روضح نودب منوا مشاب هتشاد یگدنز تصرف

فراع

دعب....... زور رهظ

ملد یلیخ دوب هدنوم تعاس کی تاق مال نامز ات

منک رکشت شزا مرب و دایب خرهاش تساوخیم

وت وهی هک متفریم راجنلک مدوخ اب روج نیمه

تاق مال یارب ندزادص وممسا نفورکیم

ودب ودب مدیرپ ماج اهزا هتفرگ قرب نیا نیع

مدرک هاگن مکی اه یتاق مال سنلا وت متفر

مدید ور خرهاش

: تفگ هک شلغب وت مدیرپ متفر و مدیود



هاگن نراد هتشز نییاپ ایب رتخد بوخ هلیخ

ننکیم

شوربور متسشن و مدرک لو وشندرگ

ونومافرح مامت و دموا خملا زورید متفگ شهب

یچ تدوخ : تفگ و درک مهاگن مکی متفگ شهب

ماوخیم ترذعم متفگ و نییاپ متخادنا ومرس

مدرک هابتشا نم تزا

هعربت راب نیا تفگ و تفرگ شتسد وت ومتسد

هشن رارکت یشیم

مشچ _



مگب تهب یزیچ کی مدموا اهر نیبب

اما نداد تیاضر فراع ردپ و ردام

یچ _اما

ینعی تزا هریگیم وشدوخ قح هاگداد نیبب

سبح لا سود ای کی ثمال هک تسه شلا متحا

ره تلیکو ونم شابن نارگن یلو نسیونب تارب

ضارتعا هتفین قافتا نیا ات مینکیم مینوتب راک

مینز یم

تسین مهم : متفگ ومداد نوکت ومرس

: تفگ



تسین مهم یچ ینی او

و مدنوم هدنز سلا دنچ زا دعب هک هنیا مهم _

تدوخ غارس هرابود مایم و مشیم دازا یزور کی

سپ مدوخ هب ومدوخ یافرح یسنجدب یلیخ

یتسه یک هگید وت هخا یدیم

هک سیلا دنچ نیا :وت متفگ ومدرک شهاگن مکی

مه ور هنوخ نمض رد یریگب نز یرن متسین نم

شوت مبش کی زونه دنچره یرادیم هگن بترم

مدوبن

مریگیم نز مریم نم یلو مشچ _هه



ینکیم طلق متفگ ومدیبوک زیم ور وماتسد

یشیم ینابصع ارچ اباب هشاب سسسیییه _

هک دوبن مهم مارب ال صا دش مومت تاق مال تقو

هرخ هکباال دوب نیا مهم منومیم وت نیا سلا دنچ

مخرهاش رانک

نوا تسد زا هدیشک یچ تخوس خملا یارب ملد

یضوع رسپ

@tofan_shabib
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ور ییاهن مکح میتشاد هاگداد رارق هرابود زورما

ندرکیم عاالم

تسین مادعا رکش ورادخ تسه یچ ره

واب خرهاش لخاد متفر هرابود هاگداد میدیسر

ندوب هدموا لیکو

ور ممکح یضاق یلدنص ور میتسشن میتفر

دنوخ

شرخا مدیمهفیمن یچیه دنوخیم هک یتاملک زا



مدش موکحم سبح لا سود دنوخ

لوبق مه ور یضارتعا چیه مدش دنلب ماج زا

ندرکیمن

دش مومت هسلج

تفگ و دیسوب ومینوشیپ خرهاش نوریب میدموا

مزیزع نک لمحت شمه هلا سود

یلکشم نم یارب : متفگ هیانک واب مدرک شهاگن

ینک لمحت ینوتن وت مسرتیم نم تسین

ور یتخس همه نیا شابن نارگن : تفگ و دیدنخ

چیه نم نودب ونیا یلو شور منیا مدرک لمحت



مدیمن تتسد زا تقو

دش مرگ ملد شافرح اب

شهب منک لمحت منوتن هک هیچ لا سود هگید

ماباب و منامام یتسار رایب سابل مکی مارب متفگ

؟ ننودیم

یلو متفگ نوشهب زورما _

یچ یلو

هشیم یل هتفه کی هدشمگ هناحیر هکنیا لثم _

نرارق یب مکی انوا نیمه یارب تسین یربخ شزا

منکیم ادیپ وترهاوخ مزیزع شابن نارگن یلو



ماه هنوگ ور مآکشا هک دش یچ منودیمن

نتخیریم

درک کاپ ومآکشا

شهاگن و مدنوخرچ ومرس ندربیم ونم نتشاد

دشیم رت دیدش میرگ منک لمحت متسنوتن مدرک

وت مکحم ونم و مولج دموا تعرس اب خرهاش هک

تفرگ شلغب

هرخ باال هشیم مومت : تفگ مشوگ رد مشدعب

نادنز مرب هرارق ندرک منیشام راوس و مداتفا هار

ادج مه زا ور خرهاش ونم لا سود هک ینادنز

هنکیم



........

« هدنسیون نابز «زا

نیاوت اما داتفا هلصاف لا سود اهر و خرهاش نیب

ندیسر نوشقح اههب یلیخ لا سود

تحار سفن کی ننوتیم االن فراع یاه ینابرق

نشکب

دوب دیما رپزا شزور ره اهر یارب لا سود نیا

خرهاش هب هرخ باال ونوا شبلق هت هک یدیما

دنوسریم

تشذگ سلا تسیب لثم خرهاش یارب لا سود نیا

دوب ییاهنت رپزا شزور ره

کی هرخ هکباال دوب شقشع شیپ شرکف مامت

یسک هکنیا نودب هریگب شوغا وت ونوا زور



هشب شمحازم

یلو دشیم هدید دیفس یوم ات دنچ شرس یوت

رپزا شرهاظ تفریم شقشع تاق هبمال یتقو

هب ندیسر یارب درد رپزا شنطاب اما دوب طاشن

شقشع

ور اهر ی هداوناخ دموا هناحیر رس هب هک بالیی

طسو ور شدسج هام دنچ زا دعب درک رادازع

ندرک ادیپ نوبایخ

هار چیه هک دوب فراع ینابرق مه هناحیر

تشادن یتشگرب

تیذا و رازآ زا هشیمه یارب مه فراع ی هداوناخ



یارب نوشبلق هت اما ندش تحار نوشرسپ یاه

ندشیم گنتلد نوشرسپ

.........................................................

.........................................................

دعب لا سود

.........................................................

@tofan_shabib
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*** دعب لا سود

: اهر نابز زا

نادنز زا سهلا هدجه یحایر اهر ناونع هب زورما

هک یا هنوخ مدوخ ی هنوخ مریم و مشیم دازا

مه بش کی اما شمتخاس قشع اب شیپ لا سود

مدیباوخن شلخاد

هب داتفا خرهاش هب مهاگن دشو زاب نادنز رد

دوب هداد هیکت شنیشام

و تشادرب وشباذج یکشم وشکنیع دید ونم ات

دز مهب یکمشچ



و مدیود دوبن مدوخ تسد حملا یلا حشوخ زا

شلغب وت مدیرپ متفر

هرخ باال خرهاش : متفگ ومدیشک یقیمع سفن

مدش تحار

اگن وفرط نوا : تفگ و درک مهاگن خرهاش

تمس نوا هب دیخرچ مهاگن

یاباب و نامام و ماباب و نامام اب مییاد خملا

ندادیم نوکت تسد مارب و ندوب اجنوا خرهاش

یکی ونوشمه و متفر نوشفرط هب تعرس اب



مدرک نوشلغب یکی

دوب یکشا شامشچ منامام هب مدیسر

تسه هناحیر گرم رطاخ هب متسنودیم

ادخورت :اهر تفگ و تفرگ شاتسد دت وماتسد

یشخبب ور هناحیر هدب لق

دموا ترس هب هک ییاه باال نیا ی همه یوت نوا

ششخبب هدرک شیدیدهت هدوب کیرش فراع اب

شخبب وترهاوخ

دموا خرهاش دوب هدرب متام منامام یافرح اب

مکی موناخ نیا اب مریم نم تفگ و تفرگ ومتسد

درک نیشام راوس درب و دیشک ومتسد منزب رود

میظنت ور هنیا و درک بترم وشاهوم دز وشکنیع

درک

باذج اباب هربخ هچ _هوا



یتنعل : تفگ و درک مهاگن شنکیع تشپ زا

هک لا سود نیا وت تشذگ مهب یچ یمهفیمن

شمدیسوب مکحم و ماتسد وت متفرگ وشتروص

تفریم نومنوخ تمس هب تشاد میداتفا هار

دوب هتفر رازه ور منابرض ناجیه زا

میدیسر

وت میتفر و درک زاب ورد خرهاش مدش هدایپ

یروج نیمه دوب شلوا زور نیع مدید ور هنوخ

شوخ : تفگ خرهاش مدوب هداتسیاو رد یولج

وت؟ یرب یاوخیمن مزیزع نوتنوخ هب یدموا



هب یاو : متفگ و متفرگ ور خرهاش هقی و متشگرب

هشاب هدموا اجنیا نم زج یسک ممهفب حتلا

ونم زونه هکنیا لثم :وت تفگ و دیدنخ

یمهفیمن ارچ متقشاع نم ناج یتنعل یتخانشن

هخا وت

شیخا متفگ و لبم ور مداد مل لخاد مدموا

هشیمن مدا دوخ ی هنوخ اج جیه

تارب مراد زیارپوس موناخ رتخد بوخ _

هیچ؟



و درک نشور ور نوزیولت و مرانک متسشن دموا

درک یلپ وملیف کی

دوب نومیسورع ملیف نم یادخ یاو

نداد پاتیت مهب راگنا شندید اب

دوب نومییادج و خلت تارطاخ روا دای دنچره

متشاد ملیف هب تبسن یبوخ ساسحا یلو

اه یدوب تشز ردقچ اهر یلو _

بذج ور وت هک هنیا مهم متفگ ومدرک شهاگن

مدرک مدوخ

مدیدنخ نومندیصقر هب یلک دش مومت ملیف



دوب خرهاش نامام دروخ گنز نفلت

ناج نامام سالم

یا هتسخ بشما منودیم یبوخ مزیزع سالم

نعمج لیماف مومت یام هنوخ نیتوعد ماش یلو

میاااااااایم نامام دز: داد رو نوا زا خرهاش

متشاذگ ور یشوگ و میدرک یظفادخ

ماسابل اباب مشوپب یچ بشما یارب نم بوخ

هشیپ لا سود ملا مارب ندش گنت و کیچوک همه

ور دمک ورب نزن رغ ردقنا ووووووا : تفگ خرهاش



نک زاب

نفخ یاسابل یلک مدرک زاب ور دمک قاتا وت متفر

دمک وحم دوب هدیچ دمک وت لگشوخ یاشفک و

مدوب

ودرک هقلح مندرگ رود وشتسد رس تشپ زا هک

وتنام کی تارب شزورره لا سود نیا وت تفگ

ینکیم زورره هک یدشر هب هجوت اب مدیرخ

متشگرب هشاب نوبرهم هنوتیم ردقچ مدا کی هخا

رواب ور تقشع نم شخبب ونم : متفگ شهب و

شیپ لتق یارجام نیا هک یتقو ات مدوب هدرکن

ور تشاذگ وشتسد ومدب همادا تشاذن ..... موا

همومت یچ همه همومت اهر هدن همادا عگید _ مبل

هشب یچ هرارق هدنیا نک لو ور هتشذگ



@tofan_shabib
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دوب بش کیدزن

مرس وملا وش مدیشوپ گنرمک یبآ یوتنام کی

لماک یلیخ هگید مرهچ مدرکن یشیارآ مدرک

دوب هدش

نم تفگ دید ونم ات خرهاش نوریب متفر قاتا زا

. مایمن

ارچ؟ او متفگ



یرت رس مزا یدرک لگشوخ دقنا اعقاو _

دوب هداس اعقاو مسابل متخادنا ماپاترس هب یهاگن

متفر خرهاش دمک تمس هب

یکشم راولش کی و دیفس نهاریپ کی شارب و

مدروا

هشب رضاح ات مامشچ یولج دروا ومردپ

ها ههههههگید ودب خرهاش

همومت یکوا _

و میدش نیشام راوس مه دشاب رضاح هرخ باال

میداتفا هار



نوریب ومداد هیکت هشیش هب ومرس مدوب رکف وت

ال صا دوب ینوراب ابیرقت اوه مدرکیم هاگن ور

دز مادص راب دنچ خرهاش هک مدیمهفن

مدیسرت منوش ور دز مکحم یکی

هههههتچ متفگ داد واب

بدا یدوب نادنز تدم همه :نیا تفگ و دیدنخ

فرح ترتگرزب اب دیاب یروجچ یدیمهفن یدشن

؟ ینزب

مدرک شهاگن رکوپ

؟ یدب لیصحت همادا یاوخیمن نیبب



هب مکی ماوخیم مدوب شرکف االنوت نیمه _

منک بدا وروت مکی مدب نوماس رسو میگدنز

منوخیم مسرد شدعب

خرهاش نامام ی هنوخ میدیسر

لخاد میتفر و میتفرگ ومه تسد

دوب هتسشن مدا شوگ ات شوگ هنوخ لک

نامام و خرهاش یاشاداد ات هتفرگ وخملا ومع زا

شاباب

دوب نیهاش شمسا خرهاش یاشاداد زا یکی



ندموا قشاع سکرک اتود هب :هب تفگ

دارد تشچ :ات تفگ خرهاش

ندوب تبحص مرگ همه

هدامآ ماش ات مدرکیم کمک هنوخزپشا وت منم

هشب

هک میروخیم ماش میتشاد و میدرک نهپ ور هرفس

تلصوح هنوخ وت شاداد :نز تفگ نیهاش اقا

؟ هریمن رس

مدرکن هبرجت هنوخ مدموا زورما نیمه _واال

یراد تسود رگا هک هنیا مروظنم هن

خرهاش ونم هزاغم یایب ازور یضعب ینوتیم



یریگب دای مه یگدنشورف مکی مییاجنوا

مایم متشاد هلصوح رگا یتفگ هک نونمم

میتسش ورافرظ و میدروخ وماش

یعمج تسد لیماف مسا مکی میتسشن میدموا

تشذگ شوخ یلیخ میدرک یزاب

مه خرهاش ونم و نتفر انومهم مک مک

هنوخ میتفر و میدرک یظفاحادخ

میدیباوخ میتفر مدوب هدش هتسخ یلیخ



مدید مدش رادیب باوخ زا یزیچ یادص اب

و ومدش دنلب هملباق هب هنزیم قشاق اب خرهاش

شفخ مدز داد و ماشوگ ور متشاذگ وماتسد

تتتتفرگ درد مرس ونوا نک

@tofan_shabib
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: خرهاش

لا سود درگرب یگدنز هب مکی هگید وش دنلب بوخ

مکی وش دنلب یدیباوخ و یدروخ شمه نادنز وت

شاب هتشاد کرحت نک شزرو



متشسن مدموا و متسش ومتروص متفر مدش دنلب

م متسنودیمن متشاد هجیگ رس مدروخ هنوحبص

هیچ لا

متفگ شهب هرب هک دش رضاح خرهاش

مش رضاح منم اتساو

ارچ؟ _

نوتزاغم مایب ماوخیم

؟ اعقاو _



االن مشیم رضاح اتسیاو هگید هرا

کی مدش رضاح ومدیشوپ وماسابل متفر عیرس

هتفرگن دمک رد زا رگا فر جیگ مرس ردقنا هظحل

مداتفیم مدوب

هب یلو دوبن بوخ حملا نوریب مدموا قاتا زا

نوشزاغم تمس هب میداتفا هار متفگن خرهاش

⏱⏱

زاب ور هزاغم لبق زا نیهاش نوشزاغم میدیسر

دوب هدرک



یلدنص ور متسشن و مدرک سالم لخاد میتفر

نشاب هتشاد یرتشم ردقنا مدرکیمن رکف

زا یلو مدوب هدموا هک دوب هدشن تعاسود زونه

یرتشم ات دنچ هرابود مدرمییم متشاد یگتسخ

هک یا هچراپ متمس دموا نوشیکی ندموا

مدرد رس روج نیمه مدروا شارب تساوخیم

دشیم رتشیب

نیمز ور مداتفا دش یچ ممهفب هکنیا نودب

زا یلو نداد دنق با مهب متمس دموا خرهاش

مش دنلب متسنوتیمن هجیگ رس تدش

مشدوخ نیشام وت درب و درک ملغب خرهاش



هاگنامرد تمس میتفر و تسشن

مهب و مهاگنامرد تخت ور مدید مدرک زاب وماشچ

هتسشن مور هبور مه خرهاش ندرک لصو مرس

هتفرگ لغب مغ یوناز

ونیمه : تفگ و درک مهب یهاگن مدز شادص

یتساوخیم

هگم هدش یچ _

یطلغ هچ نم حاال دش مرس هب کاخ یاو یلو



منکب

نک زاب نوبز حاال هدش یچ بوخ _

لوپ حاال وت یدرک متخبدب اه ینورگ نیا وت

مرایب اجک زا کشوپ

ینک راکیچ یاوخیم کشوپ _

مریگب شیج زا ومدوخ مرمک رود مدنبب ماوخیم

هگید ماوخیم هچب ارب اباب

؟ هچب _



مزیزع یرادراب امش هلب

مکشا یلا حشوخ تدش زا شفرح نیا اب

هکنیا متفگ و هدنخ ریز مدز دایب رد تساوخیم

هیبوخ ربخ

وت عهیلا ؟هرا هیبوخ ربخ : تفگ هیانک ابحتلا

ینورگ نیا

یسرم ایادخ هشیمن مرواب یاو اباب هسب بوخ _

دیرپ وت دموا رد زا خرهاش رهاوخ هظحل نومه

هشاب کرابم : تفگ و ملغب



ننوتیم هشب مومت ممرس تفگ وتو دموا راتسرپ

ونم نربب

دوب هتسشن یلدنص ور مه خرهاش و مدیشک زارد

مهب دوب هدز لز

؟ ینکیم اگن زب نیع ارچ هیچ

اب میرایب ترس یباالیی هشب رسپ رگا فوا _

مرسپ

یچ دش رتخد رگا

نا ییاباب ارتخد هشیم وت یووه هشب رتخد _



شوخ معط عرخ باال متشاد یبوخ ساسحا

مدیشچ ور محازم یامدا روضح نودب یگدنز

شرد راتسرپ دوب عدش مومت ابیرقت متسد مرس

دوبن بوخ حملا متشاد هجیگ رس زونه یلو دروا

نومدوخ ی هنوخ هربب ونم متفگ خرهاش هب

رخا _ تراپ #

مچب وهب متسشن لبم ور مدوخ ی هنوخ مدیسر

ردپش و منم شردام هک یا هچب مدرکیم رکف



تحار سفن دش مومت همه ماه یتخس خرهاش

منوتیم ینارگن چیه نودب زور ره مشکیم

شمسوبب و منیبب ور خرهاش

وهب متشادرب ور نفلت مدوبن یزیچ نارگن عگید

ات داد ومباوج یمیدق رهاوخ مدز گنز هلحار

درکیم هیرگ تشاد یلا حشوخ زا دینش ومادص

طسق هراد زونه تفگ متفرگ ور ایروپ غاری شزا

هدیم وشاه ضرق و

نارهت نیایب منکیم زیراو لوپ نوتارب متفگ شهب

ممدوخ هنوخ رس مدرک جاودزا نم رس کی

دعب هتفه کی



و ایروپ هک میدوب رظتنم خرهاش اب لا نیمرت وت

ندش هدایپ سوبوتا زا هلحار

نوشتمس مدیود تعرس اب منک لمحت متسنوتن

مدرک هیرگ ومتفرگ ملغب وت مکحم ور هلحار

ریپ راگنا نوشمدیدن دشیم سلا هس کیدزن

دوب یکشا شامشچ داتفا ایروپ هب مهاگن ندش

تفگ هتفرگ یادص واب نییاپ تخادنا وشرس

یجبا متدنمرش

متخود شامشچ وت ومهاگن باالو مدروا وشرس

مردلق شاداد توم رات کی یادف متفگو

یسرپلا وحا نوشاهاب و نوشتمس دموا خرهاش

و شرهوش واب هلحار میدش نیشام راوس درک



اب مشنز و ایروپ ندموا ام نیشام اب شچب

نومتشپ یسکات

هنوخ میدیسر

ایروپ نز منک تسرد ماش هک هنوخزپشا وت متفر

هبور نتسشن نوشمه لبم ور دنوشن ونم دموا

و یلیل مینیبب نینک فیرعت بوخ نتفگ و نومور

. ندش انشآ اجک نونجم

درک فیرعت وزیچ همه خرهاش

ور نومارب داتفا هک ییاقافتا کت کت شلوا زا



درک فیرعت

ور یرخا ربخ متفگ دش مومت شافرح یتقو

اه یدادن

ربخ مودک _

میشیم راد هچب میراد ام

مدش ییاد سپ تفگ و اوه دیرپ رتم هس ایروپ

راب نیمود هساو

مه اهر دوخ هک مراد ربخ کی منم تفگ خرهاش

هنودیمن



هیچ؟ _"او

عیولقود نومچب متفرگ ور شیامزا باوج اهر

ماه هنوگ ور ماکشا یلا حشوخ تدش زا

هرخ نمباال یادخ یاو نتخیریم

مسریم مییایور یگدنز نوا هب مراد

تسه زیچ همه هب شساوح هشیمه باالیی نوا

مرگ......... تمد



نایاپ

..... مراد نوتسود منوت همه زا نونمم




