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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 

 نام داستان کوتاه:

 

 مَردِ باَل ، زَنِ ناقاُل

 

 ژانر:

 

 طنز

 

 نویسنده:

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 "ترانه  "ش. پشتیبان  

 

 سال تحصیلی:

 

1396/97 

 باز نویسی شده توسط نوپا عطر یاس.

 

 مَردِ بال، زَنِ ناقال

 

 

 

 

 فیلم » زرد برگ یک فریاد ،«  سِوگی دوم جلد»  قرار بی همیشه سِوگی، ، های رمان از بعد«  یخ کوه»  پشتیبان شکیبا اینک و

 انندهخو شما از و را«  ناقال زن بال، مرد»  ی نامه فیلم بیافریند تا شد قلم به دست دیگر باری، و ...  تاریکی در شبحی ،«  نامه

 .را طنز نامه فیلم این دل و جان با بخوانید دارم تقاضا محترم های

 .بشینه تون دل به که امیدوارم

 

==================== 

 

 بیوگرافی؛

 پشتیبان شکیبا ؛«  نویس فیلمنامه»  نویسنده نام

 مستعار؛ ترانه اسم

 « رشت»  گیالن استان سکونت؛ محل

 ناقاُل زن بال، مردِ  فیلمنامه؛ نام

 .1389 سال نوشت؛ تاریخ

 1390 سال اجرا؛ تاریخ

 

===================== 
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 گفتار؛ پیش

========== 

 بازیگران هنر با و شد گرفته قرار جشنواره معرض در گیالن استان فرهنگ و علمی ارشاد وزارت در 1390 سال در نامه فیلم این

 .شد اجرا پشتیبان شکیبا کارگردانی به گیالنی

 «. ناقال زن بال، مرد»  به دادم تغییر حاال که بوده«  لیال رویای»  قبأل نامه فیلم این نام

 .بگیره قرار عزیز های خواننده شما پسند مورد وارم امید که

 .حق پناه در

 

 مقدمه؛

========== 

 یشخص نقش سرنوشت این در ما و سازد می را ما سرنوشت ناخواه، یا خواه روزگار که ایم، گرفته قرار دنیایی در زندگی، این در ما

 .سازیم می را مان زندگی های پل خود دستان با و هستیم آن مالک خود که داریم را

  .سازیم می خود سرنوشت با را روزگار که هستیم ما خود این بلکه سازد، نمی را ما روزگار

 روزگاری از جنس قهر، دوستی، آشتی، سازندگی. و بنای این ها چیزی است به نام عشق. عشقی از جنس صفا.

 

==================== 

 

 شان؛ های نقش اساس بر نامه فیلم های شخصیت

 لیال. یک

 نوروز. دو

 گلی. سه

 فیروز. چهار

 نوروز و لیال جوانی. پنج

 کودک. شش

 همسایه. هفت

 .دارند را هایی نقش کدام هر و است شده بندی اولویت نامه فیلم های نقش اساس بر ها شخصیت این

 

==================== 
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 √شروع

 اپیزود اول:

 نوروز ) در دوران جوانی ( –لیال 

 

===================== 

 

 شعر متن:

 

 اند؛ شده ترجمه ها آدم از یبعض

 گرند؛ید یها آدم یفتوکپ ها آدم از یبعض

 ند؛ی رسم فروش به فیتخف درصد چند با ها آدم از یبعض

 دارند؛ یسرگرم و جدول فقط ها آدم از یبعض

 دارند؛ یخوردگ خط اه آدم از یبعض

 میبفهم را آنها یمعن تا میبخوان دیبا بار راچند ها آدم از یبعض

 . گذاشت کنار نخوانده دیبا را ها آدم از یبعض و

 .نوشت مشق دیبا ها آدم از یبعض یرو از

 !مهیجر اه آدم از یبعض از و

 بعضی از آدم ها را هم باید چنان دورش دایره قرمز کشید که به کل محو شوند.

 

==================== 

 

لیال داخل اتاق نشسته است و درب آن ها کامال باز لست ، در کنار لیال یک بشفاب پر از دانه های انار با بک قاشق است و لیال در 

 حال خوردن انار لست. 

آن را کنار پشتی می او دوره های آخر حاملگی را می گذراند . او یک دست بر کمر و یک دست را بر روی پیش دستی می برد و 

 گذارد و همان طور دست به کمر بلند می شود و می رود روی ایوان و شوهرش را صدا می کند:

 نوروز، نوروز کجایی؟ -

 نوروز هم با صدای بلند می گوید:

 بله لیال خانوم؟ -
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 کجایی؟ -

 نوروز هم دوباره با صدای بلند می گوید:

 حمام ) مکث ( دارم شلنگ آب رو درست می کنم.  -

 بیا کارت دارم. -

 بذار درستش کنم آخه. -

 ای بابا تو بیا. -

 یه لحظه صبر کن. -

 نمی خواد بیا اینجا کارت دارم.. -

 یه دقه وایستا االن دیگه تموم می شه. -

 باشه. -

 نوروز حرکت کنان همان طور که می آید می گوید:

 بله. چی کارم داری؟ اومدم.  -

 برو برام کمپوت بخر. -

 که.بترکی زن. من دیروز خریدم  -

 خوردم تموم شد. -

 همه رو خوردی؟ -

 آره. برو بخر. -

 باشه. -

 خب برو دیگه. -

 ای بابا. واستا من دستامو بشورم. بیام باال لباسامو عوض کنم. بعد برم. -

 پس فوری. -

 بیا منو بزن. -

 زدن نداری آخه. زود زود. -

 خیلی خب.  -

نوروز می رود دستانش را می شوید، پاهایش را می شوید، لیال بر روی ایوان دست به کمر می نشیند، نوروز می رود باال ،  

پنج دقیقه طول می کشد با لباس های نو از اتاق بیرون می آید و از جا کفشی ، کفش خود را بیرون می آورد و می پوشید و 

 می گوید:

 فقط کمپوت می خوای دیگه؟ -

 ار فکر کنم.بذ -

 بعد مکث طوالنی می کند و دوباره می گوید: 
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 خب، کمپوت. پرتغال. آناناس. لیمو ترش. راستی. انارمون هم تموم شد.  -

 اوه ... تو همه ی اینا رو یه جا می خواهی؟ -

 خب آره. -

 نوروز عصبی و با صدای تقریبا بلندی می گوید:

  چه خبرته؟زن حامله که این همه میوه نباید بخوره. -

 عه وا سرم داد نزن بچه ام لق شد. -

 بچه ات که هر روز داره لق لق می زنه. -

 کمی مکث می کند و دوباره می گوید:

 دیگه چیزی نمی خوای؟  -

 نه. -

 

===================== 

 

 

 وضعیت سیاه می شود.

 

 دو ساعت بعد.

 

نوروز می آید و کفش خود را در می آورد و می رود باال و مب رود داخل اتاق و می بیند که لیال خواب است و ملحفه را 

 بر خود پوشانده است . 

نوروز می رود آشپزخانه و در یخچال را باز می کند . میوه ها را می گذارد داخل یخچال و می رود اتاق می نشیند و بعد 

 واب بیدار می شود و می گوید:از مدتی لیال از خ

 میوه هام کو؟ -

 توأم که فقط به فکر میوه ای. یه وقت به فکر من نباشا! گذاشتم تو یخچال. -

 برو واسم انار بیار -

 شکمه این یا انبار باروت. -

 شکمه. انقد هم باید بخورم تا خودم و بچه ام تقویت بشیم. -

 مگه غیر این گفتم؟ -

 برو حرف نباشه. -

 واقعا که -
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 اسه من پرفسور بازی در نیار، برو واسم. میوه بیار.انقد و -

 باشه. -

و بعد می رود داخل آشپزخانه در یخچال را باز می کند و انار بر می دارد و بعد سمت کابینت می رود  و یک قاشق و بشقاب 

 ورد که نوروز می گوید:بر می دارد و می برد به لیال می دهد و سر جای خود می نشیند لیال آن را می شکند و با قاشق می خ

 چه خبرته؟! -

 ها؟! -

 اول اونی که دستت هست رو بخور بعد یه قاشق دیگه بخور. -

 لیال دست بر شکم خود می گذارد و ناله می کند و با درد می گوید:

 ای وای شکمم. -

 و بعد دستش را بر کمر می فشارد و می گوید:

 ای وای دارم می میرم. -

 نوروز نگران و پریشان گفت:

 شده؟چی  -

درد می کنه. درد دارم. دارم می میرم. وای مُردم. ای وای بچه ام. ای وای شکمن. ای وای نوروز. وای به دادم برس. ای  -

 وای بچه ام لق شد. وای خدا.

 آروم باش خانوم. آروم. تحمل بیار االن زنگ می زنم اورژانس. -

 ای وای. -

 و در خود می پیچید و ناله کنان می گوید:

 اری بکن. ای وای بچه ام.نوروز یه ک  -

 و بیشتر گریه می کند و با گریه و زاری می گوید:

 عه وا ، دیگه تکون نمی خوره.  -

 االن اورژانس میاد. -

==================== 

 وضعیت سیاه می شود.

 روز بعد : 2دو 

 

 لیال داخل اتاق نشسته است و دارد به بچه شیر خشک می دهد و در همان حین می گوید:

 هی مامان قربونت بره. بخور ، بخور خوشگلم بخور.آخ ال -

 نوروز می آید و کنارش می نشیند و می گوید:

 االن دیگه باید براش اسم انتخاب کنیم. -
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 آره -

 خو پس اسمش رو بذاریم فرهنگ. -

 ها!؟ چته؟ نیومدی داری اسموانتخاب می کنی! -

 مگه نگفتی اسمش و من باید انتخاب کنم؟ -

 االن دیگه اسمش و من باید انتخاب کنم.اون مال اون موقع بود.  -

 مثال چی می خواهی بذاری؟! -

 آفرین گل گفتی. اسمش و می ذاریم فیروز. -

 نخیر فرهنگ. -

 فیروز. -

 فرهنگ -

 فیروز -

 فرهنگ -

 فیرور -

 فرهنگ -

 فیروز -

 فرهنگ -

ترخ، تازه ببین نوروز ، اگه اسمش و بذاریم فرهنگ ، همه بهش می گن ، فری آهنگ، اما اگه اسمش فیروز باشه، قشنگ  -

 به اسم تو هم نزدیک تره. نوروز فیروز.

 از کجا معلوم بهش نگن فری نیمروز. -

 کسی جرات نمی کنه رو بچه ام اسم بذاره. -

 خیلی خب بابا حق با تو اصال. من شکست خوردم. -

 . االنالهی پیش مرگت بشم. بخور -آخی، ببین چه قشنگ شیر می خوره، شبر بخور فیروزجان، الهی مادر دورت بگرده -

 بابات رو می فرستم برات آبمیوه بگیره 

 آبمیوه چیه! بچه باید شیر بخوره قوی بشه. مرد بشه. بزرگ بشه. دکتر مهندس بشه. -

 اومدیم گاو چران هم نشد! مثه خودت! -

 نه دکتر مهندس می شه -

 ش بشه. عه... آره. بچه ام بزدگ بشه. دکتر بشه. مهندس بشه. مامان براش لباسلی شیک بخره. شیک پو -

 لیال جعبه شیر را کنارش گذاشت و رو به نوروز گفت:

 الهی قربونش برم. خوابید -

 و بعد بچه را می گذارد داخل گهواره و او را به آرامی نوازش می کند و می نشیند و بعد از اندکی نوروز می گوید:
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 می گم یه وقت فکر و خیال نزنه به سرت؟ -

 چه فکر و خیالی؟ -

 ان.ابن که اول بگه مام -

 خب بله همه ی بچه ها اول می گن مامان. -

 نخیرم. بچه من باید اول بگه بابا. -

 هیچم این طور نیست. -

 خیلی خب ساکت بچه خوابه. -

==================== 

 

 وضعیت سیاه و سفید.

========= 

 

 سال بعد. 20بیست 

========= 

 :متن شعر

 

 .دارد یحال و شور

 خواهد یشوق و عشق

  بکنم یباز یکم خواهم یم منم و

  بخرم شد یم کاش

  ستین یمال دگر که اکنون یول

  است کینزد دیع شب

  پول یب هم پدرم

  جست دیبا یا چاره

  باشد؟ ساز دست که ستین نیا بهتر

  تر ارزان متشیف

  شتریب شیصدا سر

 افضل حالش و شور

  باروت کاغذ، چسب،
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  است یکینزد نیا در که یتیکبر خیس

  حاضر زیچ همه و

  کرد خواهم را خود تالش من

  کتاب و درس از شتریب

  بهار باد از تر زود

  شد حاضر کنم فکر

  بکنم امتحانش که است بهتر

  برد دیبا را تیکبر

 ...  زد دیبا گرید جور

  ندیگو یم چرا که دانم ینم من

  است سوز پر مواد نیا

  یکرد فکر نکند

  آرم یم خود سر ییبال شعر نیا در من

  هستم سالم سالم من که یدید یول

  است کینزد روشن شب

  آتش عالم همه

 امشب من بکنم یجنگ عجب چه

  ترقه تق و تق

  نارنجک بوم و بوم

  تینامید سیف و سیف

  من با نوبت حال

  ضامن نیا بکشم

  یقو بمب نیا از شد خواهم دور

  افراد بر بخندم ریس یدل و

  روشن ترقه نیا

  بکنم پرتابش دیبا حال

  معصوم ییها چشم تیجمع آن نیب

  میگو یم را دخترک مهتاب چون یا چهره

  تیجمع آن در که
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  خندان و بود شاد

  پاره اش هیفرن

  است خون پر دخترک دگانید

  باران چون هم مادرش دگانید

  بود یمامور کاش

  یکینزد آن در که

  را ها نیا گرفت یم

  دیگو یم دکترش

  است شیپ در یعمل

  شست دیبا را ها چشم

 .دید دیبا گرید جور

 

 .دارد یحال و شور: شعر

 یسپهر سهراب: شاعر

 

==================== 

 

 بیست سال گذشته است. 

 بیست سال هر چه خوشی و بدی بوده باالخرخ گذشته. 

 در طی این سال ها زندگی را بد و خوب چرخاندند و گذران کردند. 

 دید آوردند و بیست سال را چون رعد و برقی گذرا جلوه دادند و سپری کردند.سیل و باد کنار هم جوششی پ

 لیال و نوروز پیر شده اند و پسر آن ها فیروز بزرگ شده و ازدواج کرده است. دکور خانه آن ها تغییر کرده است.

 

 ✔ادامه ی اپیزود اول:

 نوروز ) در پیری ( –لیال 

 روز . داخلی . حیاط خانه.

 

===================== 
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لیال در حال جارو زدن حیاط خانه بود و مشغول کار. وقتی جارو زدن او تمام شد جارو را در کناری  رو به درختی تنومند 

تکیه داد و به سمت شلنگ آب رفت و درون آبپاش آب ریخت و به گل های حیاط یکی پس از دیگری را آب داد و آبیاری 

 اد آبپاش را کنار حوضی قرار داد . کرد و بعد اینکه آب د

سپس رفت روی ایوان نشست تا کمی استراحت کند بعد از لحظه ای برگی از روی درختی بر زمین افتاد لیال بلند می شود 

چند قدم جلوتر می رود شاخه برگ را از روی زمین بر می دارد و در سطل زباله می اندازد نگاهی به دور و اطراف خود می 

 وی ایوان می نشیند.کند و ر

 

===================== 

 

 همان اپیزوذ:

 پشت خانه

 نوروز

 

===================== 

 

نوروز سیم ها را از هم جدا می کند. جلوتر می رود جاروی چوبی را بر می دارد. آنجا را جارو می زند و کثیفی ها را می روید. 

می برّد. و بعد دوباره آنجا را تمیز می کند. بعد آن که پست خانه را  درخت های کوچک و علف های هرز را با داس ) تبر (

 تمیز کرد آرام و آهسته به یمت حیاط خانه رفت و خانومش لیال را صدا کرد و گفت:

 خانوم. خانومم کجایی. -

 نگاهی به دور و اطرافش می کند و باز صدایش می کند:

 نیستی؟ یا به ما کم محلی می کنی؟ -

 و باز او را صدا می کند:می رود جلوتر 

 لیال. لیال. لیلی من کجایی؟ -

 لیال آمد و گفت:

 بله. بله. چیه؟ اومدم.  چی کار داری؟ -

 کاری نداشتم. -

 پس مریضی صدام می کنی؟ -

 دلهره داشتم. -

 چرا؟ -
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 فکر کردم ماری، افعیی چیزی تو رو بلعیده. -

 تو نمی خواد نگران من باشی. -

 خب منم دل دارم. -

 بعد نگاهی مأیوسانه به او می کند که لیال با تشر می گوید: 

 خیال نکن من خرم زود بگو چی کار داری؟ باید برم کار دارم. -

 شما تاج سر مایی. این حرفا چیه!؟ -

 دوباره داری سدم شیره می مالی ها! -

 نه واال. -

 بگو چی می خواهی. -

 بیا بربم رو ایوان بشینیم تا برات بگم. -

 وان می نشینند که لیال گفت:می روند روی ای

 خب نشستیم بگو. -

 نوروز با ادا و اطوار گفت:

 لیلی جونم. الهی فدات بشم یه خوروه پول داری بهم بدی؟ -

 لیال عصبانی و با صدای بلند گفت:

 چی؟ دیگه چه گندی زدی؟ -

 هیچی به خدا می خوام برم تخته بخرم یه بلته جدید بسازم. -

 م.نمی خواد. الزم شد خودم می خر -

 نورور کمی قربان صدقه اش رفت و بعد گفت:

 لیلی من خو تخته نمی خرم یه خورده پول بده نیاز دارم. -

 ها؟ دیدی گفتم یه گندی زدی! حاال بگو پول و می خوای چی کار کنی؟ -

 هیچ کار. -

 گوید:کند و با خود مینوروز نگاهی به پشتش می

 چه طوری سرشو کاله بذارم؟ آها فهمیدم. -

 د رو به لیال بشکن می زند و با چشمک دلربایی که لیال صد در صد راضی می شد گفت:بر می گرد

 پول بده برات مانتوی خوشگل بگیرم. -

 لیال که برق شادی در چشمانش نمایان شده بود با شوق و ذوق می گوید:

 راست می گی؟  -

 کاسه تو بیار ماست بگیر. خب آره. دروغم چیه! -

 شاد رو به نوروز گفت:لیال ذوق زده و با قیافه ای 
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 نوروز؟ -

 ها ؟ چیه؟ -

 نوری من؟ -

 بله؟ -

 چراغ خونه من؟ -

 حرفت و بگو. -

 حاال که می خوای برام مانتو بگیری به جاش برام شالگردن می گیری؟ -

 آره می گیرم. -

 و بعد نوروز سرش را پایین نهاد و گفت:

 خوب سرش و کاله گذاشتم. -

 و بعد رو به لیال گفت:

 خب پوالتو رو کن -

 پول را از جیب شلوارش بیرون آورد و گفت:لیال 

 بیا. -

 کمه یه خورده بیشتر کن. -

 لیال ده تومن اضافه کرد:

 بیا. -

 کمه بازم بیشترش کن. -

 لیال ده تومن دیگر داد و گفت:

 بیا. -

 کمه یه کم بیشترش کن. -

 باشه. -

 ده تومن دیگر داد و گفت:

 بیا. -

 پنج تومن دیگه بده. -

 اینو بدم دیگه نمی دموها! -

 باشه. -

 لیال از دامن جیبی اش پنج تو من دیگر به نوروز می دهد که نوروز می گوید:

 باشه. دیگه نده. -

 انقد به کار و بار من گیر نده. -
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 دستت درد نکنه. -

 نوروز؟ -

 ها؟ -

 شالگردن و برام می خری دیگه؟ -

 آره می خرم. خداحافظ -

 و دو قدم می رود جلو که:

 نوروز برام بخری ها! -

 باشه می خرم. فعال -

 دم رفت جلو که:یک ق

 نوروز یادت نره! -

 نه یادم نمی ره. -

 و دو قدم دیگر رفت جاو که:

 نوروز؟ -

 وروز کالفه می شود و حرصی می گوید:

 ها! چیه؟ -

 هیچی -

 من رفتم. -

 دو قدم رفت جلو که:

 نوروز؟ -

 نوروز و درد و مرض و کوفت و زمرمار . بگو. -

 هیچی ساعت چنده؟ -

 شستم رو بنده. -

 بی مزه. -

 من رفتم. 16:30باشه. ساعت  -

 و یک قدم جلوتر که:

 نوروز؟ -

 نوروز با اشاره دست می خواهد او را گول بزند سپس لب گشود و گفت:

 لیال، اون چیه؟ -

 کدوم؟ -
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و وقتی حواس لیال پرت شد نوروز فوری دوید و از خانه خارج شد. لیال وقتی متوجه شده  "اون  "نوروز با اشاره دست گفت 

 قسمت چیزی نبوده حرصی شد و فحشی زیر لب زمزمه کرد. که نوروز گولش زده و آن

 بی شعور گولم زد.  -

==================== 

 

 :طنز متن شعر

 

 ستین خوش روزگارم

  ، یپول خرده ، دارم یژتون

 یهوش سوزن سر

 دیزی و شمر از بهتر دارم یدوستان

 مشروط من چون هم یدوستان

 ، است یکینزد نیهم که یاتاق و

 .بلند کوه آن شتپ

 ! دانشگاهم اهل

 .است زدن گپ ام شهیپ

 شما به سپارم یف،میتکل سمینو یم هم یگاه گاه

 است، یزندان آن در که ستیب ناقابل نمره کی به تا

  ، شود تازه دلتان

 یالیخ چه ، یالیخ هچ

 .است هودهیب زدن گپ که دانم یم

 .است عمق کم دانشم دانم یم خوب

  دانشگاهم، اهل

 زیم مُهرم ، جزوه جانمازم ، آموزش ام قبله

 .رمیگ یم ها پنجره از عشق

 .است شده متبلور من مُخ ذرات همه

 خوانم یم یوقت را میدزسها

 ازهیخم کشد یم خروس که

 .خوابند یماه و مرغ
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 :  دیپرس من از استاد

 ؟یخواه یم من ز نمره چند -

 :  دمیپرس او از من

 ؟ چند یریس خوش دل -

 .داد یم هم زیکوئ و داشت بر از را کیاستات پدرم

 هست ادمی خوب

 .بود یآزاد باغ مدرسه

 خواب در کردم یم حفظ روز آن را ها درس

 .خوردن آب مثل بود یزیچ امتحان

 .خواندم یم رنجش یب درس

 .آوردم یم خواهش یب نمره

 کردند یم غش همه انداخت یم تیپاراز معلم تا

 .داشت حوصله چقدر معلم و بود بایز چقدر کالس و

 .بود یباز کی مثل روز آن خواندن درس

 .میبست را خود بار ، آنجا از میشد دور کمک کم

 ، آموزش خس طیمح به ، دانشگاه میرفت عاقبت

 .افتادم بارها ، باال دانشکده پله از رفتم

  دمید یاتوبوس دانشکده در

 .داشت یخال یصندل عدد کی

  ...دمید را یکس من

 .زد یم پشتک دانشکده دم10نمره کی داشتن از که

 .کرد یم نینفر نالیترم به که دمید یدختر

 .رفت یم نیسنگ چه و دانشجو از پر دمید یاتوبوس

 !«کمک» گفت یم پنجره روزنه از یکس دمید یاتوبوس

 کوکو، تا چمن سبز سفر

 تک، نمره از پس اشک بارش

 دانشجو، با آموزش جنگ

 غذا، گید ته سر انیدانشجو جنگ

 منتظران، تیجمع با هینقل جنگ
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 مُخ، به درس حمله

 انه،یرا یفرمانده به درس کی حذف

 م،یترم دست به ترم کی فتح

 استاد، دست به نمره کی قتل

 ترم، آخر در لبخند کی مثل

 .دمید را جا همه

 !دانشگاهم اهل

 .دانشجو ستمین اما

 .است گمشده من کارت

 کم،ینزد شدن مشروط به من

 ان،یدانشجو همه سرنوشت با هستم آشنا

 رمیگ یم را شان نبض

 فهمم، یم را هاشان انیهز

 ،20نمره کی هرگز دمیند من

 باشد آخر ترم یکس که دمیند من

 .مضطربم چقدر دانشگاه نیا در من

 خشنودم10ناقابل نمره کی به من

 .دارم قناعت سانسیل به و

 .افتد یم من دوست اگر خندم ینم من

 .هستم کسالت بیسراش در دانشگاه نیا در من

 ردیگ یم زیکوئ استاد یک دانم یم خوب

 د،یآ یم یک اتوبوس

 .کجاست حذف برگه دانم یم خوب

 باشم، هستم کجا هر

 .است من آن از ه،دانشکدهیا،نقلیتر

 دارد، تیاهم چه

 ها ینظم یب خار دیرو یم گاه 

  ، میبکن را رختها

 م،یبرو ورزشپی 
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 است یقدم کی در توپ

 ! است یبد مفهوم افتادن که میینگو و

 .ستین فرمول آن در که یکتاب مینخوان و

 یم.مرد یم یهمگ نبود سلف اگر میبدان و

 

 !میافتاد یم همه نبود استاد جزوه اگر میبدان و

 

 میمان یم یهمگ نبود هینقل اگر میبدان و

 .میماند یم نبود حذف اگر میبدان و حذف از مینترس و

 میدار یکار چه و مییکجا مینپرس و

 ستین گوشت چرا مهیق در که مینپرس و

 .است زده خی چرا هست اگر و

 .میآورد تک نمره اگر استاد به میینگو بد

 غذا، مسئول ییشناسا ستین ما کار

 .میمان یم یصندل کی حسرت در که است نیا دیشا ما کار

 

 .ستین خوش روزگارم: شعر

 

 یسپهر سهراب: شاعر

 

==================== 

 

 اپیزود دوم.

 گلی ) عروس گلناز (

 لیال.

 روز. داخلی. خانه.

 

===================== 
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 صدای در آمد و صدای گلی که گفت:

 کسی خونه نیست؟ -

 واستا. واستا. اومدم. -

 لیال در را باز کرد و دختر تا لیال را دید با شادی گفت:

 سالم مامان جون. -

 سالم عروس گلم. بیا تو بغلم. -

 در آغوش گرفتند و از هم جدا شدند که گلی گفت: و بعد هم را

 وای مامان جون دلم براتون تنگ شده. -

 آخ من فدای عروس گلم بشم. من بیشتر گلی جانم. بیا بریم تو دختر گلم. -

 باشه. -

 و با هم به داخل خانه فتند و روی ایوان نشستند که گلی گفت:

 خب مامان جون من نبودم چی کارها کردی؟ -

 گرد و خاک جمع کردیم.هیچی واال.  -

 عه! این چه حرفیه؟ از امروز خودم برات کار می کنم. -

 تو خودت هم کار و زندگی داری گلکم. -

 نه مادر جون کار من زیاد نیست. -

 باالخره هست. -

 می دونم. ولی دوست دارم بهتون کمک کنم. -

 قربون عروس گلم برم. صبر کن برم برات چای لبسوز دیشلمه بیارم. -

 نم نمی خواد. فقط اومدم بهت سر بزنم برم.نه مامان جو -

 این حرفا چیه عروس گلم؟ االن برات چای میارم. -

 باشه. -

 لیال رفت و بعد اندکی با سینی چای آمد و کنار گلناز نشست و گفت:

 اینم چای برای دختر گلم. -

 دستت درد نکنه ماماجون.  -

 گلناز بعد از کمی سکوت گفت:

 ت؟راستی مامان جون، پدر جون کجاس -

 گفتی پدر جون! نوروز رفته برام شالگردن بخره. -

 آخی . چرا نگفتی خودم بدات بخرم؟ -

 نوروز مگه چالغه؟ -
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 عه. مامان جون گناه داره. ابنجوری نگو. -

 اصال گناه نداره. وظیفشه. -

 بله خب. پسر شما که برا من هیچی نمی خره. حاال من به کنار، وسیله برا خونه هم نمی خره. -

 د اینجا حسابش و می رسم.حاال بذار بیا -

 نه مامان جون ولش کنین. فیروز که گوشش که به ابن حرفا بدهکار نیست. -

 بخواد رو حرف من حرف بزنساق پاش و خورد می کنم. -

یه مدت توی تاکسی رانی کار می کرد بعد که ماشین خراب شد گذاشت تعمیرگاه. االنم که کار نمی کنه هیچی! از صبح  -

 خوابه. بعدم که بلند می شه ناهار می خوره بعد می ره با دوستاش ولگردی می کنه.تا لنگه ظهر می 

خاک عالم. بله دیگه همه کارش به این نوروز خیر ندیده رفته. چه قدر به ابن نوروز گفتم این پسرو مثه خودت بار نیار  -

 گوش نکرد که نکرد! ولی اشکال نداره حاال بذار فیروز بیاد اینجا ...

 ن جون اشکال نداره. گناه داره. هرچی باشه شوهرمه.نه ماما -

 نه دخترم به این مردها رو نشون بدی شلوارشون دوتا می شه. -

 نه مامان جون فیروز اهل این چیزا نیست. -

 می دونم. ولی اگه بهش رو نشون بدی پر رو می شه. -

 خب اینم حرفیه. حق با شماست. -

 صد در صد. -

 شما هم که حق به جانب! -

 ردن در حرف شان قطع شد.با صدا خو

 

 شعر متن:

 ...ام ساخته یقیقا

 .ازین و راز از جنسش

  صبر، از بادبانش

 مانیا از دکلش

 .یمهتاب یشب در

  دراز، و دور یسفر

 آغاز ایدر لب از کنم یم

 ...داد خواهم بال امواج به دل

 ... و زند مخالف ساز هم اگر

 .خواهد طوفان یهمراه به الد
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 .کند راه از منصرف مرا که

  کند، راههیب راه

 ، کند درمانده و مضطر

 ... ستین یباک

 دارم ییدعا همراه به من

 دارم یینما قطب دل به و

 راه یط در اگر و

  شکند یعناد به

 یگرداب مرا دیام زورق

 ... ستین یاندوه باز

 دارم یبازوان

 ...و آب زنم یم

 دانم یم و کنم یم شنا 

 دارم««  ییخدا»»  که

 شک یب ردیگ دستم شدم خسته اگر که

 ...  نیقی به برساند ساحل به و

 

========================== 

 

 :گفت و گشود لب دوباره یگل

 .اومد جون پدر -

 :گفت هم الیل

 .اومد منم شالگردن -

 .شد کینزد نوروز

 

========================== 

 

 :سوم زودیاپ

 :هاتیشخص
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 ( یگل)  گلناز

 الیل

 .نوروز

 

========================== 

 

 :گفت و رفت عروسش کینزد نوروز

 .گلم عروس به سالم به، به -

 ؟یخوب جون پدر سالم -

 فیروز کو دخترم؟ .ستمین بد هاتیپرس احوال از -

 پی بدبختی هاش. -

 وا؟ -

 واو و الف.  -

 ناقال. -

 اوهوم. -

 :گفت یشاد با الیل

 کو؟ خوشگلم شالگردن -

 :گفت زنش به رو داشت عصا گرشید دست با و بود پشتش به دست کی که نوروز

 شالگردن؟ کدوم -

 :گفت متفکر یژست با هم الیل

 !شالگردن؟ کدوم یگیم بعد یگرفت من از پول همه اون -

 :گفت یخوشحال با مرد

 .گرفتم بهتر زیچ هی! هیچ شالگردن -

 :گفت یشاد با الیل

 ؟یچ -

 :گفت و کرد رو پشت از را خود دست نوروز

 .لونیق -

 :گفت پرخاشگر بود شده یعصب حاال که الیل

 ؟یدیخر تو هیچ نیا. بده مرگم خدا...  وا عه -
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 :دیگو یم و گذارد یم وانیا یرو را لونیق نوروز

 !لونیق -

 :گفت هم در ییها اخم با الیل

 !یبخر شالگردن برام نبود قرار مگه لونه،یق دونم یم -

 :گفت و انداخت باال ییابرو نوروز

 .است عشق و لونیق! هیچ شالگردن -

 :گفت یعصب و گرفت یا افهیق الیل

 .بده پسش ببر نکردم پارت و لت نجایا نزدم تا نوروز -

 بدم؟ پسش یچ واسه رفته، براش پول یکل -

 .بده پس ببر! ها کنم یم ات نصفه دو زنم یم نوروز -

 .دم ینم -

 کنی ها. ببر ببینم. داری با اعصابم یورتمه بازی می -

 بابا زن گیر نده آه. -

 :گفت عروسش به رو بعد و

 !داره؟ رادیا کجاش لونیق بگو، تو گلم؟ عروس -

 :گفت و چرخاند را آن یکم داشت دست در استکان که یگل

 .زاست سرطان. بدتره هم گاریس از لونیق جون پدر -

 !الیل یشد که هم تو. اوهوک -

 .گهید داره حق خب -

 .بخور رو ات ییچا تو -

 .باشه -

 :گفت الیل به رو نوروز. دینوش یچا گرید یکم بعد و

 ال؟یل -

 ها؟ -

 ال؟یل -

 ه؟یچ -

 ال؟یل -

 .بنال -

 من؟ یلیل -
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 :گفت و شد یعصب الیل

 ! یگ یم یچ. مرض. درد. کوفت -

 :گفت دوباره و کرد مکث یکم

 .کردم یم پالت و پخش جا نیهم که داشتم یشالق هی کاش، یا -

 :گفت و کرد مظلوم شرک مثل را چشمانش نوروز

 ؟یش ینم یعصبان بخوام ازت زیچ هی -

 :گفت و دیپر او نطق انیم در یگل

 بگم؟ زیچ هی جون، پدر -

 .شو الل تو -

 :گفت الیل به رو ناراحت یگل

 !گه یم یچ نیبب جون مامان عه -

 :گفت یآرام به الیل

 .بخور و ات ییچا تو. کرده یادیز غلط زمیعز یچیه -

 :گفت الیل به رو نوروز و کرد دنینوش به شروع دوباره باز یگل

 .خوام یم پول الیل -

 :گفت و شد یعصب و نیخشمگ ناگهان الیل

 ؟یزد یزر چه -

 !پول -

 !ینیبب و خوابش نکهیا مگه -

 !ینش یعصب بود قرار -

 :گفت قبل از تر یعصب الیل

 !لونیق هی خاطر به یداد باد به و پول همه اون -

 :گفت و کرد مکث یکم بعد

 کو؟ من چوب نیا -

 :دیگو یم نوروز که زند یم دید را اطراف و دور چشمانش با بعد

 کار؟ یچ یخوا یم -

 کجاست؟ کو؟ من چوب نیا -

 کار؟ یچ یخوا یم -

 :گفت چاندنشیپ یبرا الیل
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  رمیبگ اندازه رو خونه خوام یم -

 .ارمیم برات االن -

 نییاپ به و دیپوش را ییدمپا الیل لحظه همان رفت، الیل سمت و برداشت را یبلند چوب و رفت یبلند درخت کنار به نوروز

 :گفت و گرفت نوروز از را چوب و رفت

 .نکنه درد دستت -

 :گفت و کرد مکث یکم بعد و

 ؟یخوا یم پول بازم یداد باد به رو پول همه نیا خب، -

 :دیگو یم و رود یم عقب عقب و کرده هل نوروز

 !خواست پول یک نه، -

 :گفت و رفت جلو جلو چوب با الیل

 ؟یخوا یم پول ینگفت االن نیهم تو -

 .خوام ینم گهید االن. امم -

 :گفت یگل به رو و رفت تر عقب و

 !ها ارهیم سرم به ییبال هی االن کن یکار هی تو گلم عروس -

 :گفت الیل به رو یگل

 .ستین درست کارتون نیا! عه گهید دیکن بس جون، مادر اوومم -

 .کن نگاه و نیبش فقط تو. جان یگل نه -

  ره ینم شیپ کارتون که یطور نیا آخه -

 .نزن حرف و نیبش یخورد رو ات ییچا اگه -

 :گفت و برگرداند را شیرو یگل

 .کنم ینم دخالت کاراتون تو گهید من اصال -

 .نیآفر یکن یم یکار خوب -

 :گفت و رفت عقب گرید یقدم نوروز

 .کردم غلط الیل -

 :گفت شد ینم یراض جوره جیه که الیل. کرد دمغ را اش افهیق بعد و

 !گهید یخواست یم پول -

 .خوام ینم گهید. بابا یا -

 !نه ای یخوا یم پول کنم یم تیحال االن -
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 و زد داد. ندارد ستادنیا قصد نوروز دید یم یوقت و گفت یم ناسزا او به دنیدو نیح در مدام و کرد دنبال چوب با را او بعد و

 :گفت

 .سایوا گم یم بهت -

 :گفت زنان نفس دیدو یم که طور همان نوروز

 .یکش یم منو که سمیوا اگه خب -

 .خوام یم و نیهم منم خب -

 :گفت عروسش به رو بعد و

 .کنم مشخص رو لونیق اون فیتکل بعد من تا آشپزخونه ببر لونیق با و یچا ینیس اون یگل -

 دید یدوندگ و زیگر و بیتعق حال در را الیل و نوروز دوباره و برد وانیا به باز و برد آشپزخانه به را ها آن و گفت یچشم یگل

 :گفت و گرفت ینفس الیل

 .سایوا نوروز -

 .نه یوا -

 :دیگو یم و ستدیا یم که شنود یم در یصدا دنیدو یکم از بعد دنبالش، به هم الیل و دود یم

 .سایوا سا،یوا -

 :دیگو یم و ستدیا یم الیل

 چرا؟ -

 :دیگو یم نوروز که هستند گرفتن نفس نیح در دو هر و

 .ادیم در یصدا -

 .نگو دروغ -

 .گم ینم دروغ -

 .دروغگو چوپان گم ینم دروغ گم یم -

 :دیگو یم تمسخر با و کند یم یکج دهان نوروز

 ؟یهست یچ تو پس دروغگوأم چوپان من اگه -

 :دیگو یم و زند یم یبشکن هوا در بعد و ردیگ یم تفکر ژست و ردیگ یم یا افهیق الیل

 .فداکار دهقان -

 .کنم باز رو در برم کن صبر. هر هر -

 رو گمشو.ب -

 بی تربیت. -

 تویی. -
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 :دیگو یم الیل که کند باز را در خواهد یم بعد و رود یم در سمت و کند یم حرکت نوروز

 .بود خورده هیهمسا سگ بودم داده هم رو گوشتت بودم کرده اتقرمه قرمه وگرنه ،یآورد شانس رو ندفعهیا -

 :دیگو یم الیل به یگل نیح آن در. کند یم باز را در هم نوروز و ندینش یم خانه وانیا یرو رود یم حرف نیا گفتن از بعد و

 ؟یخوب جون مادر -

 .بهترم. آره -

 گلی گفت:و بعد لیال نفس عمیقی گرفت و 

 .شکر رو خدا -

 

========================== 

 

 :چهارم زودیاپ

 .ها همان

 وانیا-اطیح/یداخل نماد

 .جوان پسر - روزیف

 .نوروز

 .الیل

 .یگل

 

========================== 

 

 :متن شعر

 

 !خداست ایدن کارگردان

 تنگدست، ای است ثروتمند ما نقش ستین مهم

 !ماریب ای است سالم

 !داده ما به ینقش عالم کارگردان نیتر محبوب که است نیا مهم

 ... که چرا بود، مند گله نقش بودن سخت از دینبا 

 ا. است گریباز یستگیشا به کارگردان اعتماد نشانه نقش، بودن سخت

 .دیبدرخش خوش دوارمیم
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========================== 

 

 :دیگو یم یخوشحال با و شود یم کینزد روزیف

 .کمه گل هی جمعِ، تون جمع. به به -

 :دیگو یم الیل به رو بعد و

 ؟یخوا ینم مهمون مامان سالم -

 :دیگو یم و کند یم اشاره روزیف لباس به هم در و ردیگ یم یا افهیق الیل

 سر؟ دو اژدر ای یگل تو! هیختیر چه نیا -

 :دیگو یم نوروز

 .شوره یم مرده بهشت مسجد تو مون پسر -

 .بپرون مزه کم نوروز کن بس -

 بابا تو هم. با مزه. خب یلیخ -

 از رو نمی ری که! -

 نوچ. -

 :دیگو یم یگل به رو روزیف

 ؟یکن یم کار یچ جا نیا تو -

 ؟یاومد یچ واسه خودت -

 .ییجا تا برم رمیبگ پول گلم مادر از اومدم -

 !کرد؟ هندستون ادی لتیف باز! ها -

 .گردم یم بر شهر رم یم سر هی فقط -

 :گفت الیل به رو یناراحت با یگل بعد و

 .شهر بره خواد یم آقا جون مادر ینیب یم -

 :گفت و گذراند نظر از را پسرش یپا تا سر تمسخر با بود خورده بر او به که الیل

 !بود؟ بهانه زدن سر ؟یاومد پول خاطر به تو پس -

 :دیگو یم و زند یم روزیف سر بر محکم را خود دست نورور

 .سرت تو خاک -

 ؟یزن یم چرا خب -

 .یخوا یم پول یایم که بارم هی. ابینم ماه دوازده سال. یاعرضه یب چون زدم، نیا خاطر به -
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 .گهید گرفتم ادی شما از خب -

 :دیگو یم نوروز به رو و کند یم " ینچ نچ " الیل

 هندسم دکتر و نیا تونستم یم من. شد ینم یطور نیا کنم تیترب رو پسر نیا من یذاشت یم اگه خان نوروز ریبگ لیتحو -

 .شده یمیقد گهید. رو ها کلک نیا دور لنداز بابا رشته؟ شد هم قارچ پرورش آخه. آوردم یم در

 :گفت یلودگ با هم نوروز

 کتک هی بعداً سوماً. ره ینم کار دنبال است عرضه یب نیا. هست سود از پر. خوبه اش رشته دوماً. آوردم بارش خوب اوالً -

 .زنمش یم مفصل

 :گفت هم یگل

 ؟ینگفت خودم به چرا یخواست یم پول تو روزیف -

 !ها یگ یم زیچ هی! بزنه منو پدرت که -

 :گفت و زد سرش بر تر محکم نوروز

 .سرت تو آباد یعل خاک -

 :گفت و داد ماساژ را سرش و گردن روزیف

 ؟یزن یم چرا -

 ؟یخور یم چوب هم احمد دست از تو -

 .بله ها بزرگتر اجازه با -

 :دیگو یم و زند یم سرش به باز نوروز

 .سرت تو خاک -

 ؟یزن یم چرا گهید -

 .کلوش. کلوش. کلوشه.  یندار که هم مخ. مخ یب بکش خجالت خورده هی -

 :دیگو یم و زند یم دوباره

 .تینخود سر تو خاک -

 خب؟ چرا گهید -

 .یکن صحبت درست بزرگترت با که زدم نیا خاطر به نویا -

 :گفت روزیف به رو الیل

 .یکن کار خودت دیبا یخوا یم پول اگه تو -

 :گفت هم یگل

 .گم یم بهش و نیهم دارم روز هر منم مادرجون، آره -

 :گفت و کرد تر یزبان یلودگ با هم روزیف
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 .بخوابم و بخورم فقط که اومدم ایدن به مادر شکم از من -

 :گفت و دیکوب روزیف سر بر محکم نوروز

 .سرت تو خاک -

 :گفت دوباره و کرد یمکث بعد و

 .جنبه یب. دارم تو مثل یپسر که من سر تو خاک اصال -

 :گشود لب بود ختهیآم هم به را ابروانش که درهم ییها اخم با با روزیف

 کنم؟ کار یچ من خب -

 :گفت شعر با بار نیا نوروز

 .کار است یجاودان هیسرما که کار؟ ستیچ مگو کن یم کار برو -

 :دیگو یم روزیف به رو الیل

 .دارم کارت نیبش ایب روزیف -

 فیروز یک ردیف دندان هایش را با خنده نمایش داد و با نیش باز گفت:

 ؟یبد پول یخوا یم -

 .آره -

 :گفت و نشست وانیا یرو و رفت تامل یاندک با روزیف

 .نکنه درد گلم مادر دست -

. رسدب پسرش حساب به و کند دایپ یزیچ بتواند تا گردد یم را آشپزخانه یکم و رود یم آشپزخانه به و شود یم بلند الیل

 بر را آن کند یم دایپ خچالی کنار سبد از یمحکم و سفت لهیوس ناگهان. رسد یم جهینت به تر کم گردد یم شتریب چه هر

 .زند یم روزیف یپا به محکم پشت از و رود یم رونیب به و دارد یم

 .آخ -

 ؟یخواست یم پول -

 :دیگو یم و دهد یم ماساژ ینرم به را خود یپا و جهد یم جا از یفور روزیف

 ؟یزن یم چرا -

 :دیگو یم تشر با دهد یم تکان خود دست در یحال در را چوب الیل

 ؟یخوا یم پول من از یکش ینم خجالت تو -

 نه. -

 نگو میای پول بگیری.ای بی شعور. منه پیر زن دلم خوشه تو بیای عصای دستم بشی.  -

 کنم؟ کار یچ من پس خب -

 .اریب در رو ات یزندگ خرج کن کار -
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 .ستمین کار اهل من -

 گندش رو در آوردیا. این پدر از خدا بی خبرت که عینه خیالشم نیست. -

 من دلم می خواد کار کنم. ولی کار نیست آخه. -

و بعدم می گردی یه  .یر یم و یریگ یم و زنت دست االن نیهمدوما کار هست. ! یستین کار اهل یکن یم غلط اوال و  -

 کار آبرومند پیدا می کنی.

 و بعد با صدای بلندی می گوید:

 ؟یدیفهم  -

 .آره -

 :گفت یگل به رو بعد و

 .میبر پاشو زمیعز -

 .باشه -

 .برم قربونت -

 :گفت الیل به رو سپس. گرفت قرار روزیف کنار و دیپوش را کفشش و آمد نییپا وانیا از بود دهیکش خجالت که ریز به سر یگل

 .زنم یم سر بهت امیم فردا من مادرجون پس -

 .دونه سه و یس اسپند. دونه هی فقط عروس. گلم عروس قربون -

 روند یم و کنند یم یخداحافظ گرید هم از بعد و

 

==================== 

 :پنجم زودیاپ

 .ها همان

 .الیل

 .نوروز

==================== 

 

 :دیگو یم الیل که کند یم رفتن عزم هم نوروز و

 کجا؟ تو -

 !آخه چه تو به. شجاع خونه -

 .یدار رو یلیخ -

 .خانوم دونم یم خودم -
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 ؟یر یم یدار کجا. حاال خب -

 .گردم یم بر اسداهلل شیپ رم یم سر هی -

 .ینگرد بر که یبر -

  ". یگرد بر شاهللیا " دیگو یم دل در بعد و

 . رود یم نوروز

 

 .بعد ساعت کی

 

 :دیگو یم خود با و کند یم یباز خود یِروسر لبه با دستش با و نشسته وانیا یرو الیل

 یلعق هی. بده من به یپول هی ایخدا باشم؟ داشته شهر باال تو باال مدل خونه هی ادیب یک خدا یه. دردسر هزار موندم من حاال -

 .روزیف به یکار هی و نوروز به

 :دیگو یم و زند یم صدا را او هیهمسا زن که بود ها فکر نیهم در

 ؟یایم بازار رم یم من خانوم لبال -

 .امیم که آره -

 .میبر که ایب پس خب -

 .قربونت. امیم االن سایوا در کنار ایب -

 .باشه -

 یم بر را اش یگل گل دیسف چادر کمد داخل از و خانه داخل رود یم الیل و ستدیا یم منتظر در کنار رود یم هیهمسا زن

 .رود یم بازار به هیهمسا زن با و پوشد یم را کفشش. شود یم خارج خانه از بعد و نهد یم سر و دارد

 هخان بام به دیخورش میمستق نور و است یآفتاب هوا. رسد یم گوش به ها گنجشگ آواز یصدا. است یابر آسمان و است روز

 . خورد یم

 

 :بعد سال چند

 

 . آورد در را اش یزندگ خرج و کند دایپ کار آژانس کی در توانست یدوندگ یکل با روزیف. گذشت سال چند

 سرانجام به را یخوش یزندگ هم کنار در و. گذاشت محمد را اسمش و آورد ایدن به یپسر اش یزندگ ثمره و عشق از هم یگل

 .هستند خوشبخت. رساندند

 . یسالگ 55 سن در الیل و یسالگ 69 سن در نوروز. شدند فوت یعاد عمر به شیپ سال دو هم الیل و نوروز
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 .نزن غر

 خورده نگیر.

 .نکن گله

 هر چه داری را شاکر باش.

 هر چه نداری را هم شاکر باش.

 قطعا خدا نداده هایت را روزی افزون می کند.

 .داند یم را کارها ی همه حکمت خدا

 او حکیمی است که ما را به بهترین راه ها می برد.

 و اگر ما به راه بدی راه پیدا کنیم. قطعا با دست خود انجام داده ایم.

 زیرا ...

 ما خود سرنوشت ساز زندگی خود هستیم.

 ".بده نشانم راه یا خوانده مرا که یا " بگو او به مرتب فقط

 

 .دهندیم رییتغ را مانیزندگ ریمس که میخوریم بر یافراد به یزندگ طول در یگاه

 .دارند خود بستر در را قتیحق ییگو که کنندیم عمل ییهانهییآ چون هم هاآن

 آنان شیآالیب روح واسطه به امکان نیا. کنندیم انینما را مینیبب دیبا ما که چه آن دینمایم زاللمان که یتیشفاف با آنان

 .است ریپذ امکان

 

 .نباش غافل انتیاطراف یزندگ بر خودت یرگذاریتاث قدرت از

 .شو گرانید نهییآ زین تو باشند تیبرا یانهییآ توانستند هایلیخ که چنان هم

 .آرام و باش شفاف

 و در این شفافیت آن چنان بدرخش که ...

 هیچ چیز نتواند به تو ذره ای خدشه وارد کند.

 محکم و استوار.

 

¤¤¤■■■¤¤¤■■■¤¤¤■■■¤¤¤■■■¤¤¤ 
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اگر کمی و کاستی در داستان بود شما ببخشید. من چون بیشتر رمان های . دیباش برده رو لذت تینها داستان نیا از دوارمیام

عاشقانه و پلیسی نوشتم. و نوشتن سبک طنز کمی برام سخت هست. در حقیقت روحیه من طوری هست که قوه ی تخیلی 

 ی که بتونم سعی می کنم قوه طنزم رو قوی کنم.من برای طنز نوشتن خیلی خوب نیست. ولی تا جای

 انشا اهلل تو نوشته های دیگه براتون جبران می کنم.

 امروزتون افزون، هر روزتون افزون تر.

 

 با تشکر.

 

 دوست تون دارم گل های من.

================== 

 .قرار بر و دیباش کام شاد

 

========================== 

 

 " خی کوه " بانیپشت بایشک: سندهینو

 .ناقال زن بال، مرد: کوتاه داستان

 طنز: ژانر

 

========================== 

 

 

 زندگی را آن طور که هستیم ببینم. اینگونه زیبا تر خواهد بود.

 

 

 .انیپا                              
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

