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صفحه 0

سِ ًکتِ
 -۱باسی اس لحاظ فٌی ایزاداتی دارد  .اگز هکزر اس باسی بیزٍى هیپزیذ؛ بایذ اس طزیق
هٌَی بارگذاری باسی را اداهِ دّیذ  ...دقت کٌیذ کِ اداهِ باسی را ًبایذ بشًیذ بلکِ در
بخش

بارگذاری

بایذ

آخزیي

سی

ٍ

خَد

را

دٍبارُ

اجزا

کٌیذ

 -۲رعایت تزتیب ًکات گفتِ شذُ بزای حل هعوا ّا هْن است .
 -۳راٌّوای ٍیذئَیی بعضی اس جاّای سخت باسی در سایت رساًِ ها یعٌی حاهی
عصز باسی ایزاًی  HamieAsreBazieIrani.irقزار خَاّین داد.

( )۱خانه
تطای عضٛیر زض یه ضطور ٚلر ٔصاحث ٝزاضیس  .تایس تٚ ٝسیّ ٝوطٚوی ،آزضس ضطور
ضا خیسا وٙیس  .تا ٔازض زض ٔٛضز ضظ ٚ ٝٔٚوطٚوی ضطور صحثر وٙیس؛ ٔازض ت ٝضٕا ٔیٌٛیس
و ٝضظ ٝٔٚزاذُ وٕس اسر؛ ٕٞچٙیٗ وّیس وٕس ضا اظ ا ٚتسسا٘یس  .خس اظ تطزاضسٗ ضظٝٔٚ
ٔسٛخٔ ٝیضٛیس و ٝآزضس ضطور وٙاض ضظ٘ ٝٔٚیسر؛ اظ ٔازض زض ٔٛضز آزضس ضطور
سٛاَ وٙیس ٔ .ازض وطٚوی ضا زض سغُ ظتاِ ٝا٘ساذس ! ٝت ٝزْ زض تطٚیس  ٚزىٞٝای خاض ٜضسٜ
وطٚوی ضا اظ سغُ ظتاِ ٝخٕع وٙیس  ٚآٖٞا ضا ت ٝضٚی وٕس زاذُ ذا٘ ٝسط ٓٞوٙیس؛ سدس
چسة ضا اظ زاذُ وطٛی وٕس تطزاضیس  ٚزىٞ ٝا ضا تچسثا٘یس  .سدس اظ ذا٘ ٝضفس ٚ ٝت ٝسٛی
ضطور حطور وٙیس
( )۲شرکت
ت ٝضطور ٔی ضسیٓ  ...تطای حضٛض زض ٔصاحث ٝخٟر اسسرساْ تایس تٙٔ ٝطی ضطور ضٕاضٜ
ضظض ٚزاٖ ضا تسٞیس  ٚضٕا ایٗ ضٕاض ٜضا ٘ساضیس !  ...ذة ا َٚل ٜٟٛای و ٝزض ِیٛاٖ ٔٙطی
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ٞسر ضا تطزاضیس (تطای ایٙىٙٔ ٝطی ٔسٛخ٘ ٝطٛز ت ٝا ٚتٍٛئیس یه وس اِىی ٚاضز وٙس ٚ
ٍٙٞأی و ٝضٚیص ضا تطٌطزا٘س ل ٜٟٛضا تطزاضیس) سدس آٖ ضا زض سغُ آتی و ٝضیط ٝضٛض
تٚ ٝسیّ ٝآٖ ضیطٞٝای ضطور ضا ٔیضٛیس؛ تطیعیس  .تعس تیاییس  ٚزٚتاض ٜتٙٔ ٝطی یه
ضٕاض ٜضظض ٚزیٍ ٝتٍٛئیس زا ٔٙطی ضیط ٝوثیف ضس ٜخطر سطش ضا تثیٙس  ...ذٛب
 ،ٜزا ٔٙطی ٔیضٚز زا تا ضیط ٝضٛض زعٛا وٙس؛ تطٚیس خطر وأدیٛزط  ٚضٕاض ٜضظضٚزاٖ ضا ٍ٘اٜ
وٙیس ٚ ...لسی ٔٙطی تطٌطر ت ٝا ٚضٕاض ٜضظض ٚضا تٍٛییس  ٚزض ٔصاحث ٝضطور وٙیس .
( )۳کارگسینی
فمظ تطیٙیس  ٚاظ صحثرٞای ایٗ ععیعاٖ ِصذ تثطیس
( )۴انبار و موتور خانه
راٌّوای ٍیذئَیی ایي قسوت اس باسی در سایت رساًِ ها یعٌی حاهی عصز باسی ایزاًی
 HamieAsreBazieIrani.irقزار هیدّین.

حاال تایس اظ ضطور فطاض وٙیٓ  ...زض اتسسا اظ خعث ٝاتعاض خیچ ٌٛضسی  ٚسیٓ ٞای ِرر ضا
تطزاضیس؛ سدس اظ خیة ِثاس ٍٟ٘ثاٖ ض ٝ٘ٛآی ٝٙزاض ضا تطزاضیس  ٚتعس اظ آٖ ضازیٛی ضٚی
فایُ ضا تطزاضیس  .تٚ ٝسیّ ٝخیچ ٌٛضسی ضازی ٛضا تاظ وٙیس زا آٗٞضتای آٖ ضا تطزاضیس؛ اوٖٛٙ
تایس ٚاضز ٔٛزٛضذا٘ ٝضٛیس؛ تا اسسفاز ٜاظ خیچ ٌٛضسی زاٖ  ۴خیچ لفُ زضب ٔٛزٛضذا٘ ٝض ٚیىی
یىی تاظ وٙیس (خیچ ٞای سٕر ضاسر)  ٚزاذُ ضٛیس  ...زسسىص  ٚچٛتی وٌٛ ٝضٝ
ٔٛزٛضذا٘ ٝاسر ضا تطزاضیس؛ سدس چٟاضخایٝای وٚ ٝسظ ٔٛزٛضذا٘ ٝلطاض زاضز ضا ضٚتطٚی فٗ
ٔٛزٛضذا٘ ٝلطاض زٞیس  ...حاَ تایس فٗ ضا ذأٛش وٙیس  ٚتطای ایٙىاض تایس اظ عطیك خعثٝ
فیٛظ ،فیٛظ ٔطتٛط ت ٝفٗ ضا ذأٛش وٙیس؛ تا ذٛا٘سٖ یاززاضر تطای خعث ٝفیٛظ ٔسٛخٝ
ٔیطٛیس و ٝوّیس خعث ٝفیٛظ زض ٖٚوٕس ا٘ثاض ٞسر؛ ت ٝا٘ثاض تطٚیس؛ تطای ایٙى ٝتسٛا٘یس زاذُ
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وٕس ضا ٔطاٞس ٜوٙیس تایس ض ٝ٘ٛآی ٝٙزاض ضا تا چٛب زطویة وٙیس  ٚتا اسسفاز ٜاظ آٖ زاذُ
وٕس  ٚوّیس ضا تثیٙیس ...

سعی وٙیس تٚ ٝسیّ ٝآ ٗٞضتا وّیس ضا اظ وٕس تیط ٖٚتىطیس؛ تا آ ٗٞضتا تطای وٕس وّیه
وٙیس ،تّ ٝآٗٞضتا لٛی ٘یسر؛ تطای لٛی وطزٖ خطیاٖ آٗٞضتا وافی اسر سیٓ ِرر ضا زٚض
آ ٗٞضتا تدیچیس  ٚسدس آٖ ضا زاذُ خطیع تطق فط ٚوٙیس (اِثس ٝتا زسسىص عایك  ٚایٙى ٝایٗ
واض ضا زض ذا٘٘ ٝىٙیس ٌٚط٘ ٝضاٞی زیاض تالی ٔیطٛیس !!!) حاَ و ٝآ ٗٞضتا زاضای خطیا٘ی لٛی
ضس ٜاسر آٖ ضا تطٚی وٕس تٍصاضیس  ٚوّیس ضا آضاْ آضاْ تاال تىطیس؛ یىی چح یىی تاال یىی
ضاسر یىی تاال  ... ٚتّ ٝوّیس خعث ٝفیٛظ اظ آٖ ضٕاسر  .تٛٔ ٝزٛضذا٘ ٝتطٚیس ت ٝضٚی خعثٝ
فیٛظ وّیه وٙیس تا وّیس زض خعث ٝفیٛظ ضا تاظ وٙیس  ٚزه زه فیٛظٞا ضا أسحاٖ وٙیس زا
تفٕٟیس وسٔٚص تایس ذأٛش تط !!! ٝضٛذی وطزْ ضزیف ا َٚاظ فیٛظٞا  ٚفیٛظ یىی ٔ٘ٛسٜ
ت ٝآذط خٛاب ٔاسر؛ تّ ٝفٗ ذأٛش ضس حاَ تٚ ٝسیّ ٝخیچ ٌٛضسی خیچ ٞای فٗ ضا تا ظ
وٙیس  ٚاِفطاض . ...
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( )۵در محضر دایی!!! (خیلی اذیت میکنه)
راٌّوای ٍیذئَیی ایي قسوت اس باسی در سایت رساًِ ها یعٌی حاهی عصز باسی ایزاًی
 HamieAsreBazieIrani.irقزار هیدّین.
زایی ت ٝضٕا خیطٟٙاز ٔی زٞس تطای وسة  ٚواضٌ ،اضی ا ٚضا ت ٝتاظاض تثطیس  ٚاظ عطیك
فطٚش ٔی ٜٛزضآٔسی ت ٝزسر آٚضیس  .أا ا َٚأ ٚیرٛاٞس غیطذ ضٕا ضا تسٙدس  ٚ .ضٕا
تطای اثثاذ غیطذ ذٛز تایس  ۳لسْ تطزاضیس  ...زعٕیط ٌاضی ،چطاغ ٌطز سٛظ  ٚواِیثط ٜوطزٖ
زطاظ( ٚاِثس ٝزعٕیط زطاوسٛض زض ذالَ ایٟٙا اضافٔ ٝیطٛز) ضٚی ٌاضی یه چطاغ ٌطز سٛظ
اسر آٖ ضا تطزاضیس؛ چطخ ٌاضی ضا زض خایص خا تیٙساظیس سدس تا ٔیری و ٝخای چطخ
افساز ٜچطخ ضا ٔحىٓ وٙیس  ...اظ زایی زاٖ چىص ضا ترٛاٞیس  .تّ ٝزایی ضٕا چىص اش ضا
ٕ٘یزٞس (ا َٚتایس زطاوسٛض ضا زضسر وٙیٓ) خیر ٌاظٚئیُ ،آچاض  ٚودس َٛخط ،زٕاْ آیسٓٞایی
ٞسسٙس و ٝزض ٌٛض ٚ ٝوٙاض ٔحیظ ٞسسٙس  ٚضٕا تایس آٟ٘ا ضا تطزاضیس (ج ٖ ج تایس تٟطٖٛ
ٍ٘ا ٜوٙیس) زضضٕٗ ضٚغٗ چىاٖ ضا فطأٛش ٘ىٙیس  ...تطیٓ سطاغ اصّیزطیٗ ٔعٕای تاظی
ٔعٕای زطاظ ( ٚزض ایٗ ٔعٕا ٞعاضاٖ ضٟیس زاز ٜایٓ).
ت ٝزطزیة  ۳تغطی زٚیسر سی سی ،سیصس سی سی  ٚخا٘صس سیسی زاضیٓ ٔ ...ا آٖٞا ضا اظ
وٛچه ت ٝتعضي ت ٝزطزیة تغطی یه ،ز ٚ ٚسٔ ٝی٘أیٓ .
تغطی  ۳خط اسر  .اتسسا تغطی  ۳ضا زض تغطی  ۱ذاِی وٙیس ،سدس تغطی  ۱ضا زض تغطی ۲
ذاِی وٙیس  ٚزٚتاض ٜحدٓ تالیٔا٘س ٜتغطی  ۳ضا زض تغطی  ۱ذاِی وٙیس  .حاَ تغطی  ۳ضا
تٍصاضیس تطٚی زطاظ . ٚزوٕ ٝواِیثط ٜضا تع٘یس سدس زوٕset ٝضا تع٘یس  ٚتٚ ٝسیّ ٝفّص ٞای
ٔاضیٗحساب زطاظٚ؛ عسز خٙح ضا ٚاضز وٙیس  ٚزضٟ٘ایر زوٕsave ٝضا تع٘یس (عالر تیاضیس
زاض ٜزٕٔ ْٛیطٔ )ٝیتیٙیس و ٕٝٞ ٝچی زضسر اسر  ...حاَ تغطی  ۳ضا اظ ضٚی زطاظٚ
تطزاضیس  ٚتعس تغطی  ۱ضا ت ٝضٚی زطاظ ٚتٍصضیس زوٕset ٝضا تع٘یس  ٚتٚ ٝسیّ ٝفّص ٞا
عسز ز ٜضا ٚاضز وٙیس  ٚزوٕsave ٝضا تع٘یس (ی ٝشض ٜزیٍ٘ٛٔ ٝس )!ٜحاَ تغطی  ۱ضا اظ ضٚی
زطاظ ٚتطزاضیس  .زٕاْ حدٓ تغطی  ۳ضا زض تغطی  ۲ذاِی وٙیس سدس تغطی  ۱ضا زض تغطی ۳
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ذاِی وٙیس  .حاَ تغطی  ۲ضا زض تغطی  ۱ذاِی  ٚسدس تغطی  ۱ضا زض تغطی  ۳ذاِی وٙیس .
زمطیثاً حدٓ چٟاضصس سیسی اظ تغطی  ۳تسسر ٔی آیس  .تغطی  ۳ضا ت ٝضٚی زطاظ ٚتٍصاضیس
 ٚزوٕset ٝضا تع٘یس  ٚعسز تیسر ضا تٚ ٝسیّ ٝفّص ٞا ٚاضز وٙیس  ٚزوٕsave ٝضا تع٘یس ...
زٕاْ زٕاْ
زطاظ ٚواِیثط ٜضس؛ تطای اعٕیٙاٖ ٘عز زایی ضفس ٚ ٝت ٝا ٚزضتاض ٜزطاظ ٚزٛضیح زٞیس  .ا ٚت ٝضٕا
ٔی ٌٛیس وّیس تاالی زطاظ ٚضا تطزاضیس وّیس ضا تطزاضس ٚ ٝلفُ خیر وٙاضش ضا تاظ وٙیس  ٚآٖ
ٚظ٘ ٝسیصس ٌطٔی ضا تطزاضیس  ٚتٍصاضیس ضٚی زطاظ ... ٚزٚتاض ٜت٘ ٝعز زایی تطٚیس اٌط ٌفسی
سیصس ٌطْ اسر  ٚاٌ ٚفر آض ٜیعٙی ٔعٕای ا َٚزٕاْ ضس  ...حاَ تایس زطاوسٛض ضا زضسر
وٙیٓ زا تسٛا٘یٓ چىص ضا اظ زایی ععیع خ ٖٛٔ ٖٛتٍیطیٓ! زض اتسسا ٍ٘اٞی تٛٔ ٝزٛض زطاوسٛض
ٍ٘اٞی تیا٘ساظیس  ...تایس ٛٞا ض ٚاظ سیسسٓ سٛذر زطاوسٛض ذاضج وٙیٓ ...
ا َٚتایس خیر ٌاظٚئیُ ضا زض ٖٚتان زطاوسٛض ضیرس ٚ ٝتان ض ٚخطوٙیٓ
سدس تایس زٚتاضٍ٘ ٜاٞی ت ٝزاذُ زطاوسٛض ا٘ساذس ٚ ٝسٛئیچ زطاوسٛض ضا تچطذا٘یٓ
تعسش

یه

خیچ

تاالی

سٛئیچ

ٞسر

وٝ

تا

آچاض

تایس

تچطذ٘ٛیٕص

 ٚزض آذط تایس خیچ ٚسظ ض ٚتا آچاض تچطذ٘ٛیٓ
ت ٝت ٝای ٓٙاظ ایٗ ...
حاَ تطٚیس زا زطاوسٛض ضا ضٚضٗ وٙیس
ا َٚز٘س ٜزطاوسٛض ضا ذالظ وٙیس (اٌ ٝذالظ ٘ىٙیس زایی ععیع اظ صح ٝٙضٚظٌاض ٔحٔ ٛیط)ٝ
 ٚزطاوسٛض ضا ضٚضٗ وٙیس
حاَ چىص ضا اظ زایی زاٖ تٍیطیس  ٚتٚ ٝسیّ ٝآٖ ٔید چطخ ٌاضی ضا زض خایص ٔحىٓ وٙیس
اٌط ٛٙٞظ ظ٘سٔ ٜا٘سٜایس تایس یه ٔعٕای زیٍط حُ وٙیٓ! تایس ودس َٛچطاغ ٌطزسٛظ ضا خط
وٙیٓ
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اتسسا ضٚغٗ چىاٖ ضا تطٚی چطاغ ٌطزسٛظ تطیعیس؛ سدس تا آچاض ،سط چطاغ ٌطزسٛظ ضا تاظ
وٙیس  ٚحاَ تا ودس َٛخط ،ودس َٛچطاغ ٌطز سٛظ ضا خط وٙیس
حاَ ٘عزایی تطٚیس  ٚت ٝا ٚتٍٛییس و ٝچطاغ ٌطز سٛظ ضا زٕاْ وطزیس
ذسا٘ٚسا ضىطذ و ٝزیٍط زٕاْ ضس
٘عز زایی تطٚیس  ٚچطخ ضا اظ ا ٚتٍیطیس
زض ضٕٗ زایی زاٖ تا ٍِٙص چطخ ٌاضی زاٖ ضا ظیٙر ٔی زٞس .
( )۶بازار
ذٛب تطای فطٚش زض تاظاض تایس ٔدٛظ زاضس ٝتاضیٓ أا ایٟاب چ ٖٛلصس ضفسٗ زاضز ٔدٛظش
ضا تٔ ٝا ٔی زٞس (ٚاال  ...تطای چی اِىی تطیٓ ز٘ثاَ ٔدٛظ!) أا ٔا تایس ٔدٛظ ضا زٕسیس وٙیٓ
(ی ٝتاض ٘طس ٔاَ ٔفر اظ ٌّ ْٛتط ٜخاییٗ) خس خیص ٍٟ٘ثاٖ ضٟطتا٘ی تطٚیس تطای زٕسیس
ٔدٛظ  ...تایس  ۱۱۱زیٙاض تدطزاظیس أا ضٕا خ َٛضا ٘ساضیس ٘عز ایٟاْ تطٌطزیس  .ایٟاب ٔیٌٛیس
اٌط تسٛا٘ی لطض ٔٗ ضا اظ ِٚیس خس تٍیطی؛ خٔ َٛدٛظ ضا ت ٝزٔ ٛیز . ٓٞخیص ِٚیس تطٚیس أا
ا ٚخ َٛضا ٔثُ تچ ٝآزْ ت ٝضٕا ٕ٘یزٞس! ت ٝز ٝتاظاض تطٚیس  ٚتا عثساِععیع زض ٔٛضز ِٚیس
صحثر وٙیس  .ا ٚا٘ثاض ِٚیس  ٚضاٌطزش ضضیس اِسیٗ ضا ٘طاٖ ٔیسٞس  ...تطیس تا ضضیساِسیٗ
صحثر وٙیس زا تسٛا٘یس اظ ِٚیس آز( ٛفاوسٛضٞای فطٚش ِٚیس) ت ٝزسر تیاٚضیس! تطای تسسر
آٚضزٖ از ٛتا یس تا ضضیساِسیٗ تط سط فاوسٛضٞا ضطعی تاظی وٙیس  .اٌ ٝز٘ٛسسیس تاظی ضٚ
تثطیٗ؛ ٘عز ِٚیس الضرٛض تطٚیس  .حاَ و ٝاظ ا ٚآز ٛزاضیس تا ا ٚحطف تع٘یس  ٚا ٚذیّی ظٚز
زسّیٓ ضٕا ذٛاٞس ضس  ٚخ َٛضا ت ٝضٕا خس ذٛاٞس زاز !!! ٘عز ایٟاب ضفس ٚ ٝخ َٛا ٚضا خس
زٞیس  ...ا ٓٞ ٚت ٝضٕا صس زیٙاض خٔ َٛی زٞس حاَ ٘عز ٍٟ٘ثاٖ ضفس ٚ ٝخ َٛضا تدطزاظیس ٚ
ٔدٛظ وٛفسی ضا زٕسیس وٙیس .
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( )۷زباله دانی بیرون از شهر
اتسسا زض آذ  ٚآضغاَ ٞا سٛظٖ ذیاعیٔ ،مٛا  ٚزیّٓ ( ٖٕٛٞاٞطْ) ضا تطزاضیس  ...سعی وٙیس تا
سٛظٖ لفُ زض ضا تاظ وٙیس؛ ذٛب لفُ ظً٘ ظز ٜاسر  ٚسٛظٖ ذٛب ٕ٘یچطذ . ٝفّصا تایس تٝ
ٚسیّ ٝزیّٓ زض ضا تطىٙیس  ...تایس ٌاضی ٔاٖ ضا خیسا وٙیٓ  .چطخ ٌاضی ٔا ٕٞاٖ خا افسازٜ؛ تٝ
ٚسیّٔ ٝمٛایی و ٝزاضیس؛ ضز چطخ ضا ودی وٙیس (تا ٔمٛا تطٚی چطخ وّیه وٙیس)  ٚتا اسسفازٜ
اظ عطح ت ٝزسر آٔسٔ ٜسیط ضسیسٖ تٌ ٝاضی ضا خیسا وٙیس ( .اتسسا اظ ٚضٚزی زْٚ؛ سدس
ٚضٚزی س ٚ ْٛزض ٟ٘ایر ٚضٚزی اٚ َٚاضز ضٛیس) حاَ تایس اظ زضٚاظ ٜضز ضٛیس ٍٙٞأیوٝ
ضعسٚتطق ضطٚع ت ٝغطش ٔی وٙس تایس تٚ ٝسیّ ٝزیّٓ ٘ٛضافىٗ ضا تطىٙیس  ...تطای ضسیسٖ تٝ
زذُ ٌاضی تایس ی ٝخٛضی حٛاس ٍٟ٘ثاٖ ٞا ض ٚخطذ وٙیس  ...چدٛضی ؟ (سٛاَ ذٛتی )ٝتایس
تطٌطزیس أ َٚسیط  ٚتٚ ٝسیّ ٝوثطیر واضزٞ ٖٛای ٚضٚزی ضا آزص تع٘یس زا حٛاس ٍٟ٘ثاٖ
ٞا خطذ ضٛز  ٚضٕا تطیس سطاغ ٌاضی  ...تعس اظ ٌطسٗ ٌاضی؛ سعی وٙیس زٚسسساٖ ضا فطاضی
زٞیس  .تٚ ٝسیّ ٝسٛظٖ لفُ زض ا ٚضا تاظ وٙیس  ٚزضٟ٘ایر اظ زسر ٍٟ٘ثاٖٞا فطاض ٔیوٙیس .

( )۸دوباره خانه
ٚلسی تا زٚسسساٖ ت ٝذا٘ ٝتطٔیٌطزیس ٔیفٕٟیس ؤ ٝازضزاٖ ٘یسر ضایس تطای ا ٚازفالی افسازٜ
 ...سطیعزط تا ا ٚاضزثاط تٍیطیس اظ ذا٘ ٝتیط ٖٚتطٚیس  ٚاظ ٕٞسایٝزاٖ ذیطاِسیٗ زض ٔٛضز ٔازض
خطس  ٚخ ٛوٙیس؛ ذیطاِسیٗ (ٕٞیط ٝزاض ٜسیٍاض ٔیىط )!ٝت ٝضٕا ٔیٌٛیس ٔازض ضٕا ضا تٝ
تیٕاضسساٖ تطز٘س سطیع تطٚیس  ٚتا زّفٗ سعی وٙیس تفٕٟیس وساْ آٔثٛال٘س ٔازض ضٕا ضا تٝ
وساْ تیٕاضسساٖ تطزٜ؛ اخطازٛض ت ٝضٕا ٔیٍٛیس ٔعٕٛال آٔثٛال٘س ٞا تیٕاض ضا ت٘ ٝعزیهزطیٗ
تیٕاضسساٖ ٔحُ سى٘ٛر ٔیثط٘س؛ تط ضٚی ٘مط ٝسیس تٛظیس وٙاض ذا٘ٝزاٖ وّیه وٙیس
تیٕاضسساٖ ٘عزیه تیٕاضسساٖ سٕر ضاسسی ٔیثاضس  .ت ٝضٚی زایطٜٞای لطٔع وّیه وٙیس زا
ٔسیط ضا خیسا وٙیس .
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( )۹دوباره بازار
تعس اظ زٕاْ ازفالاذ  ٚخطیا٘ازی و ٝتطای عّی ٔطظٚلی ٔیافسس؛ تایس ت ٝتاظاض تطٌطزیس زا
ٔاضیٗ اسثاب تاظی عثساِععیع  ٚخٛٔ ٚ َٛزٛض ایٟاب ض ٚتٟط ٖٛتطٌطز٘ٚیس  .خس اظ ایٙى ٝتا
عثساِععیع زض ٔٛضز ِٚیس صحثر وطزیس؛ ٔسٛخٔ ٝیضٛیس و ٝضضیساِسیٗ ت ٝذاعط ضٕا اظ واض
تیىاض ضس ٜتطٚیس  ٚتا ا ٚصحثر وٙیس  ...سدس تا ٔحٕسٔ ،طزی و ٝزض ا٘سٟای تاظاض تا حاِسی
غٍٕیٗ ایسساز ٜاسر صحثر وٙیس؛ زض ٔٛضز  ٕٝٞچیع  ...حاَ ضٕا ظاٞطاً تایس اعالٔیٞٝا ضا
خرص وٙیس؛ تطٚی اعالٔیٞٝایی و ٝزاضیس وّیه ضاسر وٙیس ٔ ...سٛخٔ ٝیطٛیس و ٝیىی اظ
عىس ٞا ٔطتٛط ت ٝصاِح إِطعطی تطازض ضضیس اِسیٗ ٞسر  ...تطٚی عىس وّیه وٙیس ٚ
سدس ٔٛضٛع ضا ت ٝضضیس اِسیٗ اعالع زٞیس
( )۱۱پشت ساختمان شهربانی
تایس اظ ضّٛغی تاظاض اسسفاز ٜوٙیس  ٚت ٝتاالی ساذسٕاٖ ضٟطتا٘ی تطٚیس زا اعالٔیٞ ٝای ضاضس
اِغٛٙضی ضا اظ آٖ تاال خرص وٙیس  ...تایس اظ ٘طزتاٖ اسسفاز ٜوٙیس  ...تطای خاییٗ وطیسٖ
٘طزتاٖ اتسسا ت ٝوّ ًٙواضٌط ٘یاظ زاضیس؛ تا ا ٚحطف تع٘یس  ...ا ٚت ٝضٕا ٔیٌٛیس اٌط ٔس ٝاش
ضا زضسر وٙیس زیٍط ٘یاظی ت ٝوّ٘ ًٙساضز  ٚآٖ ضا ت ٝضٕا ٔیزٞس زا اظ آٖ اسسفاز ٜوٙیس .
تطای زضسر وطزٖ ٔس ٝتایس غ٘طازٛض ضا زعٕیط وٙیس؛ زض ٚالع زسٕ ٝغ٘طازٛض خاض ٜضس ٜاسر .
زسٕ ٝغ٘طازٛض ضا عٛض وٙیس  ٚآٖ ضا ضٚضٗ وٙیس  ...سدس وّ ًٙضا اظ واضٌط تٍیطیس وًّٙ
ضا ت ٝضٚی ٘طزتاٖ تع٘یس زا آٖ ضا خاییٗ تىطیس؛ ذة وّ ًٙلسش ت٘ ٝطزتاٖ ٕ٘یضسس ! اتسسا
زسٕ ٝخاض ٜضس ٜای ضا و ٝزاضیس تا زیّٓ ( ٖٕٛٞاٞطْ) زطویة وٙیس  ٚسدس زطویة ایٗ ز ٚضا
تا وّ ًٙزطویة وٙیس زا ت ٝی ٝزطویثی خطض ٚزسر خیسا وٙیٓ ٘ .طزتاٖ ضا خاییٗ تىطیس  ٚتٝ
تاالی ساذسٕاٖ تطٚیس  ٚزض ٟ٘ایر اعالٔیٞٝا ضا خرص وٙیس .
ایٗ تاظی زدطت ٝظیثایی تٛز
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