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 :۱داستان شماره 

 درخت بی بر

 اس جَر، تثز سار تٌالیس سپیسار آى قصِ ضٌیسیس کِ زر تاغ یکی رٍس 

 اس تیطِ ّیشم ضکي ٍ ارُ ًجار کش هي ًِ زگز تید ٍ تٌی هاًس ٍ ًِ ضاذی 

 تٌاگاُ ًگًَسارزست قسرم کزز  ایي تا کِ تَاى گفت کِ زر عیي تلٌسی 

 کایي هَسن حاصل تَز ٍ ًیست تزا تار گفتص تثز آّستِ کِ جزم تَ ّویي تس

 ضس تَزُ زر آى تاغ، سحز ّیوِ تسیار تا ضام ًیفتاز صسای تثز اس گَش

 تگزیست سپیسار ٍ چٌیي گفت زگز تار زّقاى چَ تٌَر ذَز اسیي ّیوِ تزافزٍذت

 َذت ساتص اِزتاراًسام هزا س آٍج کِ ضسم ّیشم ٍ آتطگز گیتی

 سیي جاهِ ًِ یک پَز تجا هاًس ٍ ًِ یک تار ّز ضاذِ ام افتاز زر آذز تِ تٌَری

 زر صفحِ ایام، ًِ گل تاز ٍ ًِ گلشار چَى ریطِ هي کٌسُ ضس اس تاغ ٍ ترطکیس

 آى را کِ تسَسًس چَى هي گزیِ کٌس سار اس سَذتي ذَیص ّوی سارم ٍ گزین

 کَ زعَی زیزٍسی ٍ آى پایِ ٍ هقسار مکَ زٍلت ٍ فیزٍسی ٍ آسایص ٍ آرا

 ًاچیشی تَ کزز تسیٌگًَِ تزا ذَار ذٌسیس تزٍ ضعلِ کِ اس زست کِ ًالی

 فزجام تجش سَذتٌص ًیست سشاٍار آى ضاخ کِ سز تز کطس ٍ هیَُ ًیارز

 ای هیَُ فزٍش ٌّز، ایي زکِ ٍ تاسار جش زاًص ٍ حکوت ًثَز هیَُ اًساى

 کززار ًکَ کي، کِ ًِ سَزیست سگفتار اس گفتِ ًاکززُ تیَْزُ چِ حاصل

 رٍس عول ٍ هشز، تَز کار تَ زضَار آساى گذرز گز ضة ٍ رٍس ٍ هِ ٍ سالت

 زٍر فلکت پست ًوی کزز ٍ سثکسار اس رٍس ًرستیي اگزت سٌگ گزاى تَز

 هی تایس اس اهسال سري راًس؛ ًِ اس یار اهزٍس، سزافزاسی زی راّشًی ًیست

 پرویه اعتصامی

 



 

 :۲داستان شماره 

قسرت تسًی سیلسی زاضت. کسی ًوی تَاًست زر هقاتل اٍ عزض اًسام کٌس. ٍاقعا قسرتوٌس تَز. حزیف ًساضت. ّز کس ّن 

کِ تِ هیساى اٍ هی آهس، تسٍى استثٌاء سهیي هی ذَرز. زر ضْز زیگزی، پْلَاًی تَز قسرتوٌس ٍ جَاى، اٍ ّن زر ضْز 

ضس کِ تِ هیساى ایي پْلَاى جَاى تیایس. پْلَاى ها پذیزفت ٍ ٍارز ضْز پْلَاى جَاى  ذَزش یکِ تَز. اس پْلَاى ها زعَت

ضس. قزار کطتی تزای فززاست. تِ هسجس رفت تا ًواس تِ پیطگاُ تی ًیاس تگذارز، ّن اٍ کِ ایي قسرت را تِ اٍ زازُ است، 

َاست پسزش را زعا کٌٌس. ذزهایی تززاضت ذسایص را فزاهَش ًکززُ تَز. کٌار زرب، پیزسى تا ظزف ذزها اس هززم هی ذ

ٍ گفت: هگز پسزت چِ هطکلی زارز؟ گفت: هازر! زست اس سزم تززار کِ کاری است ساذتِ ًیست. گفت: هازر جاى! ضایس 

تَاًستن کوکی کٌن ٍ یا حساقل کوک فکزی کِ هی تَاًن. پیزسى گفت: هازر جاى! پسز هي کلِ اش تاز زارز، تا ّوِ 

وِ پْلَاًْای ضْز را تِ سهیي سزُ.ضٌیسم یِ پْلًٍَی اس ضْز زیگِ اٍهسُ، ٍلی اٍى ّن پْلَاًْای کطَر کطتی گزفتِ ٍ ّ

را سهیي سزُ. آذِ هیسًٍی! کیِ کِ پَریای ٍلی را ًطٌاسس!؟ گفت: هازرجاى زعا کي ٍ هٌن زعا هیکٌن کِ پَریا... حزفص را 

ِ طَر ضس، آذزش چی؟ گززى کلفتی ذَب، گززى کلفت اس ذَرز ٍ تَ فکز فزٍ رفت؛ ایي ّوِ پْلٍَى کِ سهیي سزی چ

 رضای ذسا...؟؟؟  –جٌسْای زیگز ّن ّست ٍلی عقل. هززاًگی 

صثح پیزسى زیس ّواى آقایی کِ زیطة سؤال پیچص کززُ تَز اٍهس تِ هیساى هثارسُ پسزش، زر زل ًْیة سز: ای ٍای 

زست پطت زست سز ٍ پطیواى ٍلی ذَب چِ هی ضَز زیسی تا ستاى ذَزم تچِ ام را پیص زضوي حقیز کززم. هحکن 

 کزز. تَ ّویي فکزّا تَز کِ زیس زست پسزش تعٌَاى قْزهاى تاال رفت!؟ پَریای ٍلی زر سیز لة سهشهِ هی کزز:

 قال رسَل ا... )ظ(: اضجع الٌاس هي غلة َّاُ. 

 


