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" غـق ذٌيی " () 1

انعوز تَ را در تلَیغیَن دیطم .ةا چـم ٌای درؿت و كٍَه ای رىگم ،دیطنت.
صَدت ةَدی .دلم لعزیط .واكت دیطىت را ىطارم انا چً کيم کً دلم گعفتار
ازؽاس تَ ؿطه و صیال ةیعون رفتو ٌم ىطارد .نی صيطمٌ .هچيان نی صيطم.
ةا دیطن چٍعه ىلؾ ةؽتً تَ در ذٌيم ،ةغل گلَیم را فـار نی دٌط و نو
ىهی تَاىم صَد را کيتعل کيم .اؿک ٌای گلگَىی ام ةً ؼعغت ةً پاییو ؼعازیع
نی ؿَىط .ىهی صَاٌم کً از تَ دور ةاؿم .ىهی صَاٌم .ىهی صَاٌم.

دیَاىً ؿطه ام .دیگع واكت دوری از تَ را ىطارم .چً کار ةایط ةکيم؟

ةا چً زةاىی ةایط از تَ ةضَاٌم کً دوؼتم داؿتً ةاؿی؟ ٌا؟ ةً چً زةاىی؟ ةً
زةان اىگلیؽی؟ ةاؿط .ةا کطام لٍذً؟ ةا لٍذً صَدم و صَدت؟ ةا لٍذً
آنعیکایی؟ ةاؿط .نی صَاٌم کً ةگَیی چلطر دوؼتم داری.

ىاگٍان زؽی در دلم ٌـطار نی دٌط کً ای ازهق ةیچاره! اقال نگً او غاؿق
تَؼت؟ اقال نگً او تَ را نی ؿياؼط کً زال ةگَییم اقال غاؿق تَؼت یا ىً؟

دلم نی گیعد! تهام ةطةضتی ٌای غالم ةع دلم نی ىـیيط .ازؽاس پَچی و
ةطةضتی نی کيم .ؼعم ةً ؿطت درد نی کيط و زال و زَقلً ی ٌیچ کػ و
ٌیچ چیغ را ىطارم .ایيذا یک ؼَال پطیط نی آیط!
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آیا زال و زَقلً ی تَ را ٌم ىطارم؟ و دَاب ایو اؼت :ىهی داىم .واكػا
دَاةؾ را ىهی داىم.

گیخ ؿطه ام .ىهی داىم چً کيم! ةاری دیگع تكَیع ىلؾ ةؽتً تَ در ذٌيم
ؿکل نی گیعد و صَد را ىهایان نی کيط .تهام ادغای دؽم و قَرتت را کً نی
ةیيم ،دوةاره دلم نی گیعد .گَیی تهام غم غالم ةً روی دل ظعیفم ،اىتاؿتً نی
ؿَىط.

" غـق ذٌيی " () 2

انعوز زَقلً ٌیچ کاری را ىطارم .تيم کعصت ؿطه و در ؼعم ازؽاس ةطی دارم.
زػ نی کيم یک ؼعی نَدَدات ریغ و درؿت در ؼع نو نـغَل ؼاصت یک
ةيای ةليط ٌؽتيط و ةا چکؾ ٌایـان ةً نغغ نو نیکَةيط .اىگاری کً ؼعم ةع
تيم ؼيگیيی نی کيط .صیلی صیلی درد نی کيط .لب و لَچً ام ٌم آویغان اؼت.
دىیا در نلاةلم تیعه و تار ؿطه اؼت .ةً راؼتی چعا ةایط زىطگی کيیم؟ نگع
زىطگی کعدن چً فایطه ای دارد؟ چً نی صَاٌیم ةکيیم در ایو دىیای لػيتی؟

ایو ٌا ؼَاالتیؽت کً کؽی در دروىم از نو نی پعؼط و او کؽی ىیؽت دغ
ودطان نو .پاؼش نی ؿيَم کً " ٌیچی "
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نگع زىطگی چیؽت ةضَاٌیم ةعایؾ تالش کيیم؟ ًٌ! زىطگی .چً واژه نؽضعه
ای .نعده ؿَر ایو زىطگی لػيتی را ةتعىط .لػيت ةً آن .چً فایطه ای دارد ایو
زىطگی؟! نگع دغ درد و رىخ چً چیغی دارد؟

ىهی داىم چعا ایيىَر نی گَیم؟! ىهی داىم .گَیی دیَاىً ؿطه ام .وای صطایا!
چعا ایيلطر چعت و پعت نی گَیم؟ چعا تيم ایيلطر صؽتً اؼت؟ چعا زال
ىاصَؿی دارم؟ کهی فکع نی کيم .ؿایط دوری از تَ نعا ةً ایو دا و ایو زال
کـاىطه اؼت.

درؼت اؼت .پاؼش قسیر ٌهیو اؼت .نو ةً صاوع دوری از تَؼت کً زال
ٌیچ کاری را ىطارم .چً فایطه؟ ٌا ؟

چً فایطه کً نو ٌهیيىَر ؼاکت ةيـیيم و تَ در یک دای دیگع صَش ةاؿی
و ککت ٌم ىگغد .نو ایو دا غاؿق ةاؿم و نذيَن و تَ در یک دىیای دیگع ةی
صتع از نو ،ةً زىطگی ات ادانً نی دٌی و صَد را نی آرایی؟ چً فایطه؟

ایو وَر ىهیؿَد ،ىهی ؿَد کً!

نو ایو دا ىاةَد و صعاب ؿَم فله ةً صاوع تَ؟! ىً ٌهچیو چیغی ىهی ؿَد.
نو اگع ٌهچيان ةً صَد ةط ةگَیم ةط نی ؿَم ،صعاب نی ؿَم .نو ةایط
صَؿسال ةاؿم وگعىً ىاةَد نی ؿَم .ةایط ةعای زىطگی ام ،ةعای ٌطؼ ٌا و
آرزوٌایم تالؿی ةی وكفً کيم .نو ةایط ةعای آىچً کً نی صَاٌم تالش کيم.
آری .ةایط تالش کيم.
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دیگع آن زػ کعصت و ةطی را ىطارم .تهام تيم را زػ صَؿسالی و آرانؾ فعا
گعفتً اؼت .نو ةً ٌطؼ ٌایم نی اىطیـم ىً ةً چیغٌایی کً از دؼت رفتً.
نو ةایط تالش کيم .ةایط .نو ةایط صَؿسال ةاؿم .آری .ةایط صَؿسال ةاؿم.

" نو ةعای آىچً کً صَاٌان رؼیطن ةً آن ٌؽتم تالش نی کيم و ادازه ٌیچ
پلیطی و ىارازتی ةً صَد ىهی دٌمٌ .هً ؿان ةعوىط گم ؿَىط .ىهی صَاٌم
قطای اىکعاالقَاتـان را ةـيَم .ازهق ٌا! نو صَؿسالم .نو ةایط صَؿسال
ةاؿم .اگع ىارازت ةاؿم ایو ىارازتی نو را ذره ذره نی دَد .نو ةایط صَؿسال
ةاؿم تا صَؿسالی را پیطا کيم .نو نی تَاىم .نو فَؽ الػاده صَؿسالم .فَؽ
الػاده .ةعای آن تالش نی کيم تا زناىی کً وكتؾ ةعؼط و ةً آن ةعؼم .نو
زتها ةً آن نی رؼم و در ایو راؼتا ةً نؽائل ةی اٌهیت ىهی اىطیـم ،ةً
ٌیچ ودً! "

" اؿتتاه یک ٌهؽع
انعوز ،ةا ؼعدرد ؿطیطی از صَاب و از دای صَد ةیطار ؿطم .ةا ةیطار ؿطىم،
تهام اتفاكات ؿب گظؿتً ٌهاىيط آواری ،دكیلا ٌهاىيط آواری ةع ؼعم صعاب
ؿطىط .كلتم ؿکؽتً اؼت .دلم نیضَاٌط كلتم را ةکيم و دور ةیيطازم .نی صَاٌم
کً ىتاؿط .ةػط از ایو ٌهً اتفاكات ىهی داىم کً چىَر زىطه ام؟ىهی داىم کً
چىَر صَدم را ىکـتً ام؟ زاظعم ةهیعم ولی پاک دانيی ام زیع ؼَال ىعود.

ىگاٌم ةع روی ةالـت ةَد .زَاؼم ةً دور و اوعافم ىتَد .ازؽاس کعدم کؽی
کيار تضتم ایؽتاده اؼت .ؼعم را ةً وعفؾ ةعگعداىطم .ةا دیطىؾ چـم ٌایم
گعد نی ؿَد و معةان كلتم ؿطیط.
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تػذتم زیاد ةً وَل ىهی اىذانط چعا کً كتال ٌم او را دیطه ةَدم.

کانال ؿتیً نو ةَدٌ .هیـً در قَرت ىارازتی و نعدد ةَدن در تكهیم ،ةً
ؼعاغم نی آنط .ىً! ةٍتع اؼت ةگَیم ةً ؼعاغم نی آنطىط .ىفع دوم زنَر
ىطاؿت انا نىهئو ةَدم کً او ٌم ةً زودی ةعای نضالفت ةا ىفع اول زنَر
پیطا نی کيط.

" چعا نػىلی؟ ةليط ؿَ .تکان ةضَر .ؼعیػا ةعو" .

قطای ىفع دوم ةً گَش نی رؼط و نو ةً ؼعغت ةً وی ىگاه نی کيم " .ةً
زعفؾ گَش ىطه .دایی ىتایط ةعی .کذا نی صَای ةعی؟ اقال نگً دایی ٌم
نَىطه کً ةعی؟ دطا از ایو زعؼ ٌا ةایط ةً فکع صَدت ةاؿی ىً ایيکً ةً صاوع
غعورٌ ،هً چیغ را صعد و ىاةَد کيی" .

" ىً .ةً زعفؾ گَش ىطه .ةً نو تَدً کو .ةایط از ایو دا ةعوی .پػ از
اتفاكات دیـب دیگع زعفی ةاكی ىهی ناىط .ؿٌَعت دیـب ٌهً زعؼ ٌایؾ
را ةً تَ گفتً .چً چیغٌایی کً ةارت ىکعد .پاک دانيی ات را زیع ؼَال ةعد.
ىطاىؽتً صـهگیو ؿط و ةطون یک لسظً درىگ ةً تَ ؿک کعد .ایو ؿٌَعه؟
اون ةً تَ اقال اغتهاد ىطاره .اگً اغتهاد داؿت ایيىَری ،ىطاىؽتً دانيت رو پع
از لکً ٌای کحیف ىهی کعد و تٍهت ىاروا ةٍت ىهی زد".
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" تَ ىتایط ةعی .ایو دا صاىً تَؼت .او ؿٌَع تَؼت .او ةً تَ ؿک کعده؟
ةاؿط .ؿکؾ را ةعوعؼ کو .تَ ةً ایو نعد زق داری .نگع غاؿلؾ ىیؽتی؟
صَدت صَب نیطاىی کً تَ تيٍا ٌهؽعش ىیؽتی .اگع ةعوی زن ٌای دیگع
نیطان را صالی نی ةیييط و ةعای غلتً ةً پیعوزی ؼػی و تالش نی کييطٌ .یچ
دا ىتایط ةعوی".

" چىَر نی تَاىی پػ از ؿيیطن ایو ٌهً زعؼ ٌای تلش و گغىطه ٌيَز ٌم
تَی صاىً ؿٌَعت ةـیيی؟ صاىً ای کً فله ةً تَ درد و رىخ دادهٌ .ا؟"

" ٌع چی ٌم کً ةاؿً ،ایو دا صاىً ؿٌَعت تَؼت .صاىً اكَام ؿٌَعت.
نیضَای ٌهیيىَر ؿٌَعت رو ول کيی و ةعی؟ در مهو کذا نیضَای ةعی؟
دایی رو داری کً ةعی؟ تيٍا دایی کً نیتَىی ةعی ةیو آدم ٌای نتَؼىً.
ؿایط کهتع ةـً ولی ةیـتع ىهی ؿً .ةً ایو زودی یادت رفت کً نادرت چی
گفت! نادرت تهام درٌای صاىً کَدکی ٌات رو ةً روت ةؽتً.
ويیو قطای نادرم در گَؿم ةليط نی ؿَد
"ةیو زن و ؿٌَع ٌهیـً دغَاؼت .زاال فعكی ىهی کيً کً اون زن و ؿٌَع از
لساظ ج*ن*س* ی چً ىَغی ةاؿو .نٍم ایيً کً ٌهؽع ٌم دیگو .چً دو
ج*ن* س نضالف ةاؿً ،چً دو تا ه*م* ج*ن*س .کذاوه غعوؼیت از صاىً
پطریت ةليط ؿط ولی تاةَت دؽطت از صاىً ؿٌَعت .نا دیگً صاىَاده تَ
ىیؽتیم .صاىَاده تَ ؿٌَعت تَ و اكَام اون ٌؽتيط ىً نا .اگً ةً غيَان ٌهؽع
ؿٌَعت ةً صاىً نا آنطی اون ٌم ٌهعاه ةا ؿٌَعت کً اؼم و ىانؾ رو ةا
صَدت نی کـَىی ،نا پظیعای تَ ٌؽتیم ،در غیع ایو قَرت ٌیچ دری از صاىً
پطریت ةً روت ةاز ىیؽت و ةاز ٌم ىضَاٌط ؿط".
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ٌع دو ةع مط ٌم زهلً نی کييط .واكت زعؼ ٌای آن ٌا را ىطارم .دیگع ةً آن
ٌا فکع ىهی کيم .ىهی صَاٌم کً آن دا ةاؿيط .فعیاد نی زىم تا ةلکً ةعوىط و
نو را از ؿع فلؽفً ٌای صَد رٌا ؼازىط.

ةعای صَدم نتاؼفم .دیگع نحل آن دوران ىیؽت کً ٌع چً کً از دٌيم درةیایط را
زق ةگَیم انا ةاول ٌم ىیؽت .نو ةطون ایيکً یک لسظً درىگ کيم ،ةً صاوع
او دلَی ٌهً دىیا ایؽتادم انا او یک لسظً ٌم ةعای ىاةَد کعدن نو ؿک
ىکعد .زعؼ یکی دیگً رو ةاور کعد ىً زعؼ نو رو .اقال ازش ىارازت ىیؽتم.
دلم از ایو نی ؼَزه کً ؿٌَعم ةً نو ؿک کعده و نو ىتَىؽتم اغتهادش رو
دلب کيم .یػيی نو ایيلطر صَار و ذلیلم؟!

ىهی صَاٌم راه را ةعای زىان دیگعش ةاز کيم .ةً ٌیچ غيَان ىهی صَاٌم .او
ؿٌَع نيً .نال ٌیچکػ ىیؽت .ةغل ناىيط ةيطی در گلَیم در زال صفً
کعدىم اؼت .زتی در فکعنم ةا ةً یاد آوردن چٍعه اش ٌم ةغل گلَیم را نی
فـارد .چىَر نی تَاىم غـلم ،ؿٌَعم و صاىً ام را تعک کيم؟

انا ٌیچ راٌی ىطارم .ةایط ةعوم .او ةایط كطر نو را ةطاىط .ةایط ةطاىط کً نو چً
زدعی را دارم نی کـم .چـم ٌایم پع از اؿک نی ؿَد و تَان نٍار کعدىـان
را ىطارم .چىَر تَاىؽت ایيچيیو ةً نو تٍهت ةغىط؟! اؿک ٌایم ناىيط گلَلً
ٌای درؿت ةعؼ ةیعون نی دٍيط .كلتم تکً تکً ؿطه .صیلی دلم گعفتً .دلم
گعفتً از ایيکً ؿٌَعم ةً نو ٌیچ اغتهادی ىطارد.
ای صطا! صَدت ةً دادم ةعس .تَان تسهل ایو تٍهت و ةی اغتهادی را ىطارم.
در كلتم ازؽاس پَچی نی کيم .غللم ٌهً چیغ را زػ نی کيط انا ىـاىً اش
در كلتم ٌَیطا نی ؿَد .ایو كاىَن وتیػت اؼت.
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ةً زودی صاىً را تعک نی کيم .آن ٌم ةا داغ دوری از ؿٌَعم و ةی ازتعانی ای
کً او ةع نو روا داؿتً .ةغنم ٌهچيان ةع ؼػ ػیيً ام ؼيگیيی نی کيط .دلم نی
صَاٌط زار ةغىم .اؿک ٌایم را نٍار ىهی کيم تا ةتَاىم آن ةغل لػيتی را ةـکيم
انا نی داىم ىـاىً ٌایؾ ةا ىارازتی تهام تا نطت وَالىی ةع ؼػ ػیيً ام
صَاٌط ناىط و نو وػم صَؿسالی را ىضَاٌم چـیط .فػال فله ىارازتی و غم
اؼت کً ةع روح و روان نو تلهتار ؿطه اؼت.

ةا ةً یاد آوری زعؼ ٌای ؿب گظؿتً ،ةغنم ٌهچيان ةیـتع نی ؿَد .اؿک
ٌایم ةی نٍاةا ةً پاییو نی ریغىط و نو در فعاؽ ؿٌَعم ،زىطگی ام را تتاه نی
داىم .نی داىم کً تسهل ایو دوری ةعایم ؼضت صَاٌط ةَد .نی داىم.

" ٌيگانی کً
ز دان یک اىؽان ةی ارزش ٌم ،اٌهیت ةیـتعیطاؿت.
کفـٍایم چـم ةاز کعدىط "
صیاةان در زنان نػیو ؿطه ازدزام دهػیت ةً زط ىكاب رؼیطه ةَد.
زاؿیً ٌای صیاةان و داصل و ةیعون نغازه ٌای آن از تذهع دهػیت پع ؿطه
ةَد و دای ؼَزن اىطاصتو ىتَد.
صیاةان از وتلات نضتلف دانػً اغم از جعوتهيط ،نتَؼه و فلیع تـکیل ؿطه
ةَد کً ٌع کطام ةعای رفع ىیاز ٌای صَد ةً صیاةان ردَع کعده ةَدىط
در ةیو تذهع دهػیت صاىَنی ةا پؽعکؾ کً در زال قستت کعدن ةَدىط
نـاٌطه نی ؿط.
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در ةیو غعض کعدن صیاةان پؽعک کؽاىی از وتلً فلیع دانػً را نـاٌطه کعد و
ةً آن ٌا صیعه ؿط.
پؽعک ةً کؽاىی صیعه ؿطه ةَد کً یا در زال گطایی کعدن ةَدىط و یا در زال
فعوصتو وؼیلً ای ةً کؽی ةعای رفع ىیاز ٌای صَد ةَدىط
پؽعک ةا دیطن چيیو اىؽان ٌایی كلتؾ فـعده ؿط چعا کً ٌهیـً ةا دیطن
چيیو اىؽان ٌایی دلؾ ةً درد نی آنط و واكت دیطىـان را ىطاؿت
پؽعک ةً تیپ ؿان صیعه ؿط و ةا دیطن تیپ و ومع ٌای نضتلف آىان تعدیر
داد کً فکعش را نـغَل آىان ىکيط و ؼعیػا ؼعش را ةً وعؼ نادرش ةعگعداىط
صاىَم کً نتَدً زال پعیـان فعزىطش ؿطه ةَد ،گفت:
 نانان دان چی ؿطه؟ چیغی ىیؽت نانان ىگعاىت ؿطم چیغی ىیؽت ىهی صَای ةً نو ةگی؟ صَب راؼتؾ... رازت ةاش از تیپ و ومع لتاس ٌای وتلات فلیع کً اون دا ٌؽتيط ةؽیار ىارازت ؿطمپؽعک ةا دؼت آن ٌا را ىـان نادرش داد
صاىَم گفت:
 -چی ؿَن ىارازت کييطه اؼت؟
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 ٌهً چی ؿَن .التتً ىً ٌهـَن ،ةػنی ٌاؿَن .نضكَقا کؽاىی کً کفؾٌاؿَن چـم ةاز کعده اىط
 چـم ةاز کعده اىط؟ آره دٌان ةاز کعده اىط یا چـم ةاز کعده اىط؟ چـم ةاز کعده اىط نو ؿيیطه ةَدم کً نیگو دٌان ةاز کعده ىً چـم ةاز کعده ىهیطوىم انا فکع کيم کً ٌع کػ یک چیغی نیگً آره ٌهیو وَره انا ایو نَمَع نو رو ىارازت نی کيً ةياةعایو ؼػی نیکيم کً ةٍؾ فکعىکيم
 کار درؼت ٌهیيً .ةً ٌیچ غيَان ةٍؾ فکع ىکو چـمصاىَم و فعزىطش ةً دلَ زعکت کعدىط کً ىاگٍان یک زن قطایؾ زد و گفت:
 ةتضـیط صاىَمصاىَم و فعزىطش یکتاره ایؽتادىط و صاىَم گفت:
 ةلً؟ نیتَىم یک ؼَال ازتَن ةپعؼم؟ ةلً ةفعناییط نو یک نؽافع ٌؽتم و ایو داٌارو صَب ىهی ؿياؼم و ةاردار ٌؽتم ةایطصع ج ةیهارؼتاىم رو ةطم نیـً ازم دَراب ةضعیط ؟
11
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 ةاؿًپؽعک ةً زن چادری روةعویؾ کً دغو وتلً فلیع ةَد صیعه ؿط کً زال در زال
درآوردن دَراب ٌای ةؽیار کلفتی از کیفؾ ةَد .ةً فعزىط کَچکؾ ىگاه کعد و
چـهؾ ةً کفؾ ٌایؾ افتاد و ىاگٍان زیع لب گفت:
 کفؾ ٌایؾ چـم ةاز کعدىطزن دَراب ٌا را ةً ؼهت صاىَم گعفت انا او گفت:
 ىً نهيَنو ةا پؽعک ةً ؼهت دلَ زعکت کعدىط
پؽعک ةؽیار از ومع آؼف ةار زن زیتا تاؼف نی صَرد کً ةعای آن کً کؽی
ةٍؾ تعزم ىکيط صَد را در زط تَاىؾ آراؼتً ةَد و آن چيان زیتا ةَد کً دلؾ
ةً رزم آنط
ةؽیار ىارازت ؿطه ةَد و آن چيان زػ ىارازتی اش زیاد ةَد کً اؿک در
چـهاىؾ زللً زد .رویؾ را ةً وعؼ نادرش کعد و گفت:
 نانان دان؟ داىم؟ چعا ازش ىضعیطی؟ ىهیتَىؽتم چعا؟ آصً دَراب ٌاش کلفت ةَدىط و ةً درد ایو فكل ىهیضَردىط انا ای کاش صعیطه ةَدینادر کً زاال ةً یاد زانلگی زن افتاده ةَد از کعده اش پـیهان ؿط و گفت؟
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 کاؿکی صعیطه ةَدم زاال ةعای ةعگـت اگً دیطنؾ ازش نی صعمپؽع صیلی ىارازت ؿطه ةَد .یادش ةً زیتایی زن دَان ،قطای
غهگیيهؾ،ةارداری اش و فعزىط کَچکؾ افتاد
ةا صَدش اىطیـیط:
یػيی آن ٌا چً زؽی دارىط؟ فعزىط کَچکؾ چً زؽی داؿت؟ چً زؽی از
پاره ةَدن کفؾ ٌایؾ داؿت ؟ وكتی کً ةغرگ ؿَد چً زؽی از صاوعات
گظؿتً اش دارد؟ اقال چً وَر ایو صاوعات را ةً یاد نی آورد؟ چً چیغی در
راةىً ةا ایو اتفاؽ نی گَیط؟ةا چً غيَاىی ایو صاوعات را ةً یاد نی آورد؟
پؽعک تيٍا یک دهلً ةعای غيَان صاوعه فعزىط فلیع ةً ذٌيؾ رؼیط و زیع لب
گفت:
 -وكتی کً کفؾ ٌایم چـم ةاز کعدىط

" اىؽان ةی ودطان "
صیلی دیع ؿطه ةَد  ،نهکو ةَد ةً كعار ىعؼم ٌ ،يگام راىيطگی  ،یک ىگاٌم ةً
ؼاغت ةَد کً دكایلؾ صیلی ؼعیع نیگظؿتيط و یک ىگاٌم ةً دلَ ٌ ،ع چً
ةً ؼاغت  9ىغدیک نی ؿطم  ،فـار پایم روی پطال گاز ةیـتع نی ؿط  ،کً ةا
ؿطت ٌع چً تهام تع ةً چیغی ةعصَرد کعدم  ،ةً ؼعغت از ناؿیو پیاده ؿطم...

ؼپع دلَی ناؿیيم ةً صَىآغـتً ؿطه ةَد .ةا یک اىؽان ةعصَرد کعده ةَدم.
فاقلً زیادی ةا او داؿتم ةياةعایيتَان دیطىؾ را ىطاؿتم .تػطاد کهی از دصتع
ٌای ىَدَان اوعافؾ دهع ؿطه ةَدىط .دوؼتطاؿتم ةطاىم کً ایو اىؽان چً
کؽی ةَد کً ةاغث اتالؼ وكت نو ؿطه ةَد.
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ىهیتَاىؽتم ديؽیتؾ را تـضیف دٌم .ازش ىفعت داؿتم .تػطادی از
دصتعٌای ىَدَان ةليطفعیاد نی کـیطىط و درصَاؼت کهک نی کعدىط و تػطاد
کهی ٌم  -زتی ةا فاقلً زیادی کٍتا او داؿتم  -نتَدً زنَر نو ؿطه ةَدىط.
نعگ و زىطگی اش ةً ٌیچ غيَان ةعایم اٌهیتيطاؿت .ةً ٌع زال او ةاغث
نتَكف ؿطن ناؿیو و در ىٍایت ةاغث اتالؼ وكت نو ؿطه ةَد.دیگع ناىطن را
دایغ ىطاىؽتم .ادازه ىهی دادم کً ٌیچ چیغ و ٌیچ کػ ةاغث ایذاد
دردؼعةعای نو ةـَد .رؼیطن ةً نَكع ةعای نو ،ا

کلیک کيیط

WWW.DINADL.IR
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ٌهعاٌان غغیغ ةعای دریافت دطیطتعیو رنان ٌاو دليَؿتً
ٌا

و داؼتان ٌای کَتاه در تلگعام صَد ةً کاىال دیيا
.ةپیَىطیط
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ةعای دىتال کعدن و نىالػً رنان ٌای در زال تایپ
اصتكاقی ىَیؽيطگان
ةً اىذهو دیيا داىلَد و فػالیت در اىذهو دیيا داىلَد
.دیيا ةپَیَىطیط

Forums.Dinadl.ir
ٌـطار:
ٌعگَىً کپی ةعداری از نستَی و رنان ٌای دیياداىلَد غیع كاىَىی ةَده و
پیگعد كاىَىی دارد.
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