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  ٚ ٛثحث دس تبیپیه ثشسسی اخجبس ٔبیىّی وٝ ٌشدا٘ٙذٜ ػضیض ٔخبِف ثٛدٖ ثب ایٗ تبیپیه ثبال ٌشفتٝ، ٔثُ ایٙىٝ وبس ثٝ چبل

 !اسّحٝ ٚ وطتٗ ٔٛسی ٚ ٘طٖٛ دادٖ سي غیشت وطیذٜ

  وّٕٙضٚ ثٝ خب٘ٝ خٛد ثبصٌطتٝ است، طجك ایٗ خجشٞب لػذ ثبصی دس سشی فیّٓ ٞبی ثبصٌطت افسب٘ٝ ای وّٕٙضٚ ٚ ثبصٌطت

 . وّٕٙضٚ سا داسد2طٛفب٘ی 

 ٚلتی تٛپبن ٌِٞٛٛشأص تٛسط سح خٖٛٚ ٞبی ػضیض ثش سٚی غحٙٝ اٚٔذ، ٕٞٝ سٚ ضٍشف صدٜ ... ٌِٞٛٛشاْ ٔبجشا سبص ضذ

وٝ جىسٖٛ ٞب ثب ... وشد، دس ایٗ ثیٗ خجشی ثش ٞیچ اسبسی دس أجی دات وبْ پبثّیص ضذ وٝ ٌِٞٛٛشاْ ٔبیىُ دس ساٞٝ

دس ایٗ ثیٗ ٘ظش سٙجی ثیٗ ػبثشاٖ پیبدٜ خیبثٖٛ ثشادٚی ٘یٛیٛسن ا٘جبْ ضذٜ وٝ ! اسدٍ٘ی جٛاة أجی دات وبْ سٚ دادٖ

ٔثُ ... ٟٔٓ ٘یست وٝ ٔبیىُ اَٚ ضذٜ، ٟٔٓ ایٙٝ وٝ تٛپبن اِٚیٗ ٌِٞٛٛشاْ ثٛد! ٌِٞٛٛشاْ ویٛ ٔیخٛاٖ ثجیٙٗ؟ ٔبیىُ اَٚ ضذٜ

 !اِٚیٗ وسی وٝ پب سٚی ٔبٜ ٌزاضتٝ، ٘فش دْٚ اغال ٟٔٓ ٘یست

 دػٛا ٞبی خیبثب٘ی ثیت ایت ثٝ ٞفتٝ ٘بٔٝ ٞٓ وطب٘ذٜ ضذ ...Don Enferadione  ٖٛثب حبج آلب ٚحیذ ٔحٕذپشست دػٛا ض 

ضذٜ اٚ٘ٓ دس جّٛ ػْٕٛ، ٔیٍٗ حبج آلب ٚحیذ، اص سجه دػٛاٞبی ثشسٜ استفبدٜ وشدٖ ایٗ ٚسط ٚ ثمیٝ اػؿبی فشْٚ ٞٓ پشیذٖ 

 !ٚسط، احسبٖ اٖٚ صیش تشویذٜ ٚ دٚ ٞفتٝ ثٝ ٔشخػی سفت

  ثش٘بٔٝ ای ضجیٝ سادیٛ أجی دس فشْٚ تٛسط احسبٖ ساٜ افتبد، احسبٖ دس ایٗ ٔشخػی دٚ ٞفتٝ ای وٝ دس سٛاحُ ٌبِی ٔب

 دلیمٝ ثش٘بٔٝ اجشا، 10! ٌال٘ىب ٞست، لػذ داسٜ ثیطتش ثٝ ایٗ تبیپیه ضجیٝ سادیٛ أجی ثشسٝ ٚ ثٝ لّٝ ٞبی ٔشتفغ تشی ثشسٝ

احسبٖ طی ٔػبحجٝ ای اػالْ وشدٜ وٝ لشاسٜ ایٗ ثش٘بٔٝ سٚ ٞش دٞٝ یىجبس ؾجط ٚ ... پیطشفتی چطٓ ٌیش، طٕؼی دیذٜ ضذٜ

  یب احسبٖ سادیٛ ؟Don Enferadineاص آخش ! ٔٙتطش ثىٙٝ

  ٞفتٝ ٘بٔٝ ضٕبسٜ لجّی ثحث ثشاٍ٘یض ضذ، ٞفتٝ پیص ٔب جٛ ٌیش ضذیٓ اٚٔذیٓ ثب پبٚس پٛیٙت صدیٓ ٞفتٝ ٘بٔٝ سٚ، سیختٗ ثٝ ٌیش

ٔب اص ایٗ ثٝ ثؼذ دیٍٝ جٛ ٌیش ٘خٛاٞیٓ ضذ ٚ ٕٞیطٝ خذا : اص ٕٞیٗ تشیجٖٛ استفبدٜ ٔیىٙیٓ ٚ ٔیٍیٓ وٝ... دادٖ ٔثُ ٕٞیطٝ

 ! ! !پی دی اف ٔیض٘یٓ ٞفتٝ ٘بٔٝ سٚ 

  دس ٔحبفُ خػٛغی ػىسی اص حٕیذ ِٛ سفت دس حبَ ٌیتبس صدٖ، ثٝ ٌفتٝ خٛدش دس خٛ٘ٝ أیٗ دٚستص ٞست ِٚی دس

 ! ! !ْ ثٛدٜ، ثش صثبٖ ٞب جبسی است .پبیٍبٟٞبی صیش صٔیٙی صٔضٔٝ ٞبیی ٔجٙی ثش ایٙىٝ دس خب٘ٝ ن
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! کم لطفی نکنین دیگه سرکــــــــار!! من متحیــــــرم! من حیرت میکنم! من تعجب میکنم

! ما به شما عالقه مندیم! ما امین شما ایم!! این جواب خدمت های صادقانه ماست

من میتونم !! چه سعادتی!! بــــــــــــه بـــــــــــــه.....!!! راستی شما همونی نبودی که

!!بگـــــــــــم؟؟!!! بگـــــــم؟؟!! در مورد یه موردی با شما صحبت کنم  

بخاطر مصلحت نظام، بخاطر سرپا نگه داشتن این مکتب مردمی و ! آقـــایـان! برادران

به ! خامـــــــوش مالعین!! والیتی و گمنام هم که شده، خامـــــــــــــــــــوش شوید

در این برهه حســــــاس که دشمنان اسالم در !! خداوند سوگند فتنه اصلی شمایــــــید

اتاق فکرهای زیرزمینی، هوایی و فضایی عرض اندام نموده و کمر همت به براندازی 

بسته انــــــد و گستاخانه خواهان استقالل شده انـــــــد شمــــــا تبر برداشتـــــــه و 

بترسیــــد از !!! خـــــــــــــــــود به ریشــــــــــــــــه ایــــــــــــن مکتب میزنیـــــــــــــــد

عاقبت شوم  و الیمی که درانتظار شماست چرا که این مکتب مقدس است، این مکتب 

والیی است، پای ایــــــــــــن مکتب مهر تاییـــــــــــــد خــــــــــــورده است آنچه دراینجا 

رخ میدهد گذراندن امور نیست،  پرکردن فراغت نیست،  آنچـــــــــــــــه دراینجا رخ 

میدهـــــــــــــــــــد یک مرام است، یک مسلک است، یک آییـــــــــن است، یک خاستگاه 

است، یک بینش است، یک امتحان الهـــــــــــی است، یک آوردگاه است، یک تفکر 

است، یک ایـــــــسم است، یک الیف استایل است، اینجـــــــا یک مکتب است، 

دراینجــــــــــــا یک ایدئولوژی فکری جریان دارد، یـــــــــک تاریـــــــــخ در اینجا نهفته 

ضربه ای که شما امروز برپیکره این مکتب وارد . . . شــــــــوخی نیست . . . است 

. . .    کردید کم از ضربات دشمن نبود هیچ به مراتب مخرب تر و ویران کننده تر بود 

بهـــانه دست دشمن ندهیــــــــد، که آنان . . . اختالفات باید در درون حل و فصل شود 

انسان شوید و به توصیه های مقام پابرجایه . . . سواستفاده گرترین سواستفاده گرانند 

 گردانندگی، آن گرداننده فرزانه، آن امید هر خانه، آن شمع زیر پروانه، آن مظلوم بی 

کاشانــه، آن صبور ایوب گانــه، آن که راحت با دخترانه، آن بخشنده زمانه، آن آورنده 

فروم قبالنه، آن دشمن آن فرومایه، آن متهم دائمانه، آن که با هوشیاری و بصیرت بی 

مانندش این کشتی را تا کنون سالم رانده، گـــــــــــــوش جان فرا دهید و به رهنمود 

هایشان جامه عمل بپوشانید                                                                     

. . .  چرا که رستگاری اینجاست   

!!!نــــــــــــــانـــــــــــــــا  

 چیز دیگه ای نمیخوای؟
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آلب » : ٌشدا٘ٙذٜ ٔزوش ٔٛ فشفشی اػالْ وشد وٝ ... ٘ضدیىٝ ا٘تطبس ٔطبِت فشْٚ لجّی، خجش دس ٔٛسد حزف دا٘طٙبٔٝ دس دٞٗ ٞبی ٌشدا٘ٙذٌبٖ ٕٞیٙطٛسی ٔیچشخیذ

ساستص خیّی غٍٕیٗ ضذیٓ ٕٕٖٞٛ، اِجتٝ ایٗ ٚسط ضجیٝ سبصی ٔیطٝ وٝ « . أىب٘بت وٕٝ، ٔیٍیٗ چیىبس وٙٓ؟ خٛدٔٛ سیض سیض وٙٓ؟ ثبیذ دا٘طٙبٔٝ حزف ثطٝ

 :چٙذ تب ثخص دیٍٝ حزف ٚ چٙذ تب ثخص دیٍٝ اؾبفٝ ثطٛد، وٝ حزف ضذٌبٖ دس آیٙذٜ ثش ایٗ اسبس ٞستٗ

 داّ٘ٛد ٔبیىّی* دٚستی ٞب    * سشٌشٔی   * جبٔؼٝ ایٙتش٘تی    * ٍ٘بسخب٘ٝ   * ٞفتٝ ٘بٔٝ    * 

 :اؾبفٝ ضذٌبٖ ٞٓ ثش ایٗ اسبس ٞستٗ

 طَ ٔٛ سٛئیسی، تِٛیذ ضذٜ سؾب* خیبس آٔشیىبیی، تِٛیذ ضذٜ اِٙبص    * ٌٛجٝ فشٍ٘ی، تِٛیذ ضذٜ حٕیذ    * 

  «Hi By Money, Bye Bye Michael» : دِیُ ٌشدا٘ٙذٌبٖ ایٗ ٞست وٝ ٚؾغ التػبد جٟب٘ی خشاة ضذٜ ٚ اسٓ ایٗ طشح ثذیٗ غٛست لّٕذاد ضذٜ وٝ 

 

 . . . !جکسون ها باید : کانراد موری  (1

 !بدانند، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند( ب!                    با مقام پابرجا گردانندگی تجدید میثاق کنند (الف

 !!عذر خواهی کنند( د!                                        زیر سقف قرارداد بگیرند (ج

 

 . . . !هست از . . . شما . . . در : گرداننده مذکر موفرفری (2

 ...!!! فیلم های–درایوی - هارد کامپیوتر (ب!              سهمم از اختالس– کلی دالر –جیب من نه  (الف

 ازصفحه های دانشنامه– لینکی–منوی کاربری (ج!   دخترهای خوب و باصفا– کلی شماره –گوشی من نه  (ج

 

 !ناکام: . . . علی اروس (3

 !پراندلی و ایتالیای ناکام( ب!                                  وحید و توطئه های ناکام (الف

 !حمید و آلبوم ناکام( د!                                                 دانشنامه ناکام (ج
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 هایکلیسن

 ...  هایکل جکسَى یک درٍغ بَد
 ...ثذٖٚ ٔمذٔٝ ٚاسد اغُ ٔطّت ٔیطیٓ

وسی وٝ یه أجی فٗ، اَٚ ضٙبختص ٚاسد ایٗ د٘یبی ٔبیىّی ٔیطٝ، اٖٚ ... ٔبیىُ جىسٖٛ یه دسٚؽ خیّی ثضسي ٚ صیجبیی ثٛد

ٔبیىّی وٝ ... ِٚی وسی ثٝ سٚی خٛدش ٕ٘یبسٜ ٚ ثؼذا ٔیٍٗ وٝ ٔب ٔبیىُ سٚ ثیطتش ٚ ثٟتش ضٙبختیٓ! ضخػیت ٔبیىُ یه دسٚؽ ٞست

ٔبیىُ ... تٛ ٔػبحجٝ پشایٓ تبیٕض ػػجب٘یتص سٚ سٚی فطبس دادٖ د٘ذٖٚ ٞبش ٘طٖٛ ٔیذٜ ِٚی ٔیخٙذٜ ٚ فیٍٛس ٔیٍیشٜ، فمط یه دسٚؽ

ػجت دسٚؽ صیجبیی : ایٗ دسٚؽ ایٙمذس ثضسي ضذ وٝ تٛی دٚساٖ ایٙٛیسیجُ ٞٓ خٛدش ٔیٍفت... اص تشیّش ثٝ ثؼذ دس ػْٕٛ یه دسٚؽ ثٛد

یه دسٚؽ وٝ ... اص دسٚؽ خٛدش ٘بثٛد ضذ... ٔبیىُ ٘بثٛد ضذٜ یه دسٚؽ ثٛد! وٝ دیٍٝ حتی ٕ٘یتٛ٘ٓ خٛدٔٛ اٖٚ ضىّی ٘طٖٛ ثذْ

ٔبیىُ دسٚؽ سٚ ثٝ ٕٞٝ سّجشیتی ٞبی ثؼذ ! ٔٛسیمی سٚ ػٛؼ وشد، د٘یب سٚ ػٛؼ وشد، ٔب ٞب سٚ ػٛؼ وشد، خٛدش سٚ ٞٓ ٘بثٛد وشد

دسٚؽ فمط ثشای ثٟتش ضذٖ د٘یب، دٚسؽ فمط ثشای ٔؼشٚف تش ضذٖ، دسٚؽ فمط ثشای سسٛ٘ذٖ ! د٘یب ضذ یه دسٚؽ... خٛدش یبد داد

ٔبیىُ اغال ٔتٛجٝ ایٗ دسٚؽ تٛ دٚساٖ اٚج ٘طذٜ ... حتی ثٝ خٛدضٓ دسٚؽ ٌفت! خٛدش ثٝ اٖٚ حذی وٝ ثتٛ٘ٝ ػٛؼ وٙٝ ٕٞٝ چی سٚ

دسٚؽ ! ٔبیىُ دسٚغٍٛ ٘جٛد... ثشای اِٚیٗ ثبس احسبس وشد وٝ تٛ خبِی ضذٜ، احسبس وشد وٝ ٕٞٝ چی دسٚؽ ثٛدٜ، دسٚؽ ٌفتٝ... ثٛد

دٚساٖ ساست وذْٚ دٚساٖ ٞب ٞست؟ لجُ تشیّش ٚ ثؼذ ... دٚساٖ دسٚؽ ثب دٚساٖ ساست... خت ٔمبیسٝ ایٗ دٚسؽ ثب ساست ... ثٛد

ٔبیىُ تب لجُ تشیّش چٖٛ جٖٛٚ ثٛد ٚ ٚاسد د٘یبیی وٝ ثؼذا خٛدش ... ثیٗ تشیّش ٚ ایٙٛیسیجُ فمط دٚساٖ دسٚؽ ثٛدش... ایٙٛیسیجُ

تٛی دٚساٖ تشیّش ٔبیىُ فٟٕیذ وٝ ثشای ٔطٟٛس تش ضذٖ ٚ ٔؼشٚفیت، ثبیذ ػٛؼ ... تشیّش ضشٚع دسٚؽ... سبخت، ٘طذٜ ثٛد، ساست ثٛد
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وسی وٝ ٔبیىُ سٚ ! أب ٔبیىُ ایٗ ٘جٛد... ثبیذ دس ػْٕٛ یه ثت ثبضٝ، ثبیذ غیش لبثُ پیص ثیٙی ثبضٝ، ثبیذ ثب ٕٞٝ فشق وٙٝ... ثطٝ

وبٔال پیص ثیٙی ضذٜ ثٛد ِٚی ثب ... ٔیطٙبسٝ اِجتٝ االٖ دیٍٝ ثبیذ ٌفت وٝ ٔیطٙبختٝ، ٔبیىُ یه ثت ٘جٛد، یه ا٘سبٖ وٛدن ٕ٘ب ثٛد

! ایٗ ٔبیىُ جىسٛ٘ٝ: دٚساٖ تشیّش فمط ٔیخٛاست ضخػیتی سٚ ثسبصٜ وٝ فمط ٔتفبٚت ثبضٝ، فمط ثتٛ٘ٝ ثٍٝ وٝ... ٕٞٝ فشق ٔیىشد

... ضبیؼٝ... ٔبیىُ ثٝ خیّی چیضٞب ٘یبص داسٜ... ٔبیىُ ثبیذ ایٗ دسٚؽ سٚ ثضسٌتش ثىٙٝ، ثبیذ ایٗ دسٚؽ سٚ اص د٘یب ٞٓ ثضسٌتش ثىٙٝ... دٚساٖ ثذ

ثبیذ د٘جبَ چٝ ضخػی ثٍشدٜ وٝ ایٗ دسٚؽ سٚ ثضسٌتش ثىٙٝ؟ فشا٘ه دیّٛ؟ جبٖ ثشا٘ىب؟ یب وسی دیٍٝ؟ ٔبیىُ دٚساٖ تشیّش فمط ٘طٖٛ 

ٔبیىُ دٚساٖ ثذ فمط ٘طٖٛ ... دٞٙذٜ ثبالتشیٗ حذ ثٛد ِٚی دس ٔٛصیه ٚیذئٛ ٞبش ٘طٖٛ دٞٙذٜ خیبثٛ٘ی ٞبی جٛ ٌیش ِٚی دَ پبن

دٞٙذٜ حذ ٔؼَٕٛ ثمیٝ ثٛد ِٚی ثب فشق ثضسٌی وٝ دس ضخػیت ٚ وبسٞبش دیذٜ ٔیطذ ایٗ فشق ِٚی دس ٔٛصیه ٚیذئٛ ٘طٖٛ دٞٙذٜ 

پس ... أب ٔبیىُ ثیطتش ٔیخٛاست... ٔبیىُ تٛی تشیّش سٙجُ ٚ سٙجُ ٞبی خٛدش سٚ سبختٝ ثٛد... خیبثٛ٘ی ٞبی جٛ ٌیش ٚ دَ ٘بپبن

ٔبیىُ دٚساٖ ثذ، دیذ وٝ ایٗ دسٚؽ ٘جبیذ ٚاسد ٚجٛدش ثطٝ، پس ثبیذ ٚجٛدش سٚ دس خفب ... ثیطتش دسٚؽ ضذ... ثیطتش سٙجُ سبخت

ایٗ ! ٔبیىُ ٚاسد یه تٙبلؽ ضذ، یه تٙبلؿی وٝ ٕ٘یطذ ٞٓ ٚجٛد دسٚ٘ی خٛدش سٚ ثشٚص ثذٜ ٚ ٞٓ دسٚؽ ثبضٝ... ٘ٛسِٙذ... ثشٚص ثذٜ

ٔبیىُ ... ؾشثٝ ای وٝ ٔبیىُ سٚ وبٔال ٘بثٛد وٙٝ... ؾشثٝ ثض٘ٗ ثٝ ٔبیىُ... اصش ٔیخٛاستٗ استفبدٜ وٙٗ... لؿیٝ سٚ یه ػذٜ فٟٕیذٖ

ٔبیىُ ثؼذ ٘ٛسِٙذ وٝ ... ٔبیىُ ثٝ د٘جبَ تغییش ٕٞٝ چی! دٚساٖ د٘جشٚس تٕبْ خػٛغیبت لجّی سٚ داضت ِٚی خیبَ پشداص ٞٓ ضذ

خٛاست ٚجٛد دسٚ٘ی خٛدش سٚ ثشٚص ثذٜ، ٘تٛ٘ست وٙتشِص وٙٝ ٚ ٚاسد ٔٛسیمیص ضذ تب حذی، خیّی جّٛی خٛدش سٚ ٌشفت ِٚی ٚاسد 

ٔٗ ٔیخٛاْ ٕٞٝ چی سٚ تغییش ثذْ، د٘یب وٝ ... ثؼذ ایٗ اتفبق ٔبیىُ دیذ، ٕٞچیٗ ٞٓ ثذ ٘طذٜ ٞب، ثزاس ٕٞیٙطٛسی ادأٝ ثذیٓ... ضذ

ٔبیىُ داستبٖ ٞب سٚ طٛسی ... آِجْٛ د٘جشٚس، ٔبیىُ اص سطح خیبثٖٛ ثٝ حشیٓ خػٛغی ٚاسد ضذ! ٔٗ ٔبیىُ جىسٛ٘ٓ... چیضی ٘یست

اٚج ایٗ تٛس وجب ٔیطٝ؟ ٚسط یب اٚاخش ًِ ... سٝ تب ًِ... ٔبیىُ ثش٘بٔٝ ثضسٌتشیٗ تٛس جٟب٘ی خٛدش سٚ سیخت... دیٍٝ تؼشیف وشد

افشاد سٛد جٛ ٚاسد ػُٕ ضذٖ، سٚصٞبیی وٝ ... حبال وٛچیىتشیٗ ؾشثٝ ای ثٝ ٔبیىُ، ٔیتٛ٘ٝ اٚ٘ٛ ٘بثٛد وٙٝ... ضشٚع ًِ سْٛ... دْٚ

... وٛدوبٖ ٚ ٔبیىُ جىسٖٛ ثت... ٘ٛسِٙذ دس ٔمبثُ ٔبیىُ جىسٖٛ ثت! تٙبلؽ سٚ ٘طٖٛ ثذٖ... ثش٘بٔٝ ضٛ چٙذیٗ سبَ سیختٝ ثٛدٖ

خت چیىبس ٔیطٝ وشد؟ وذْٚ یىی اص ایٗ جشایٓ ثٟتش ٞستٗ؟ تٛطئٝ ثشای استىبة وٛدن سثبیی؟ تجبٚص جٙسی ثٝ یه وٛدن؟ تالش 

تجبٚص ... ثشای تجبٚص جٙسی ثٝ یه وٛدن؟ آصاس جٙسی یه وٛدن؟ وذٚٔص ثٟتشٜ؟ ٔبیىُ ثب یىی اص ایٗ جشایٓ وبٔال ٘بثٛد ٔیطٝ

 خٛدت ثب ٔبیىُ تؼشیف وٙی؟ وجبیی ٔذٚ٘ب وٝ اص اٖٚ ٘تٛ٘ستٗ وٙتشَ ٔبیىُ 1991وجبیی ٔذٚ٘ب وٝ اص ضت سبَ ! جٙسی ثٝ یه وٛدن

 تؼشیف وٙی؟ چشا 1987 سبٍِی خٛدت ٚ سبَ 22تؼشیف وٙی؟ وجبیی تبتیب٘ب وٝ ثٍی، ٔبیىُ ثذش ٘یٛٔذ؟ وجبیی ثشٚن ضیّذص وٝ اص 

 اٖٚ صٔبٖ حشف ٞبی ٍ٘فتٝ ثچٝ اص ٔذٚ٘ب، ٌفتٝ ٘طذ؟ چشا االٖ ٌفتٝ ٕ٘یطٝ؟

 ...تجبٚص جٙسی ثٝ یه وٛدن

خت حبال ... ٔبیىُ ثب اٖٚ اتٟبْ تب دْ ٘بثٛدی سفت ِٚی ٘بثٛد ٘طذ... ٔبیىُ ٚسط ثضسٌتشیٗ تغییش جٟب٘ی خٛدش، تٛس جٟب٘ی خطش٘بن

ٔبیىُ ثؼذ حشف ٞبی ! چشا التٛیب؟ چٖٛ لبثُ وٙتشَ تش اص جٙت ٞست... التٛیب ٚاسد ٔبجشا ٔیطٝ... چیىبس وٙیٓ؟ ٔبیىُ ٞٙٛص سش پبس

چطٛسٜ ٔٙٓ ٚاسد ػُٕ ثطٓ ... ٚااااااااااٚ ثشادسْ داسٜ ٘بثٛد ٔیطٝ... چٝ ٔیىٙٝ ایٗ جشٔیٗ جىسٖٛ ایٗ ٚسط... التٛیب تب ِجٝ ٘بثٛدی سفت

ٔبیىُ داضت ... تب وبُٔ ٘بثٛد ثطٝ؟ خیّی خٛثٝ، ثیب تٛ ٔیذٖٚ وٝ جشدٖ چٙذِش اص ثستی وٝ اص ػالٔت ٞب حشف صد ٚ ضىُ ٞب، خستٝ ضذ

ٔبیىُ پشیذ سٚی صٔیٙی وٝ خیّی ٚلتٝ فشأٛش ... اص ِجٝ ٔیٛفتبد، تٟٙب وبسی وٝ دس حیٗ افتبدٖ اص ِجٝ ای ٔیطٝ ا٘جبْ داد، پشیذٖ ٞست

... خطش اص ثیخ ٌٛش ٔبیىُ سد ضذ... ٔبیىُ پشیذ! اٚ٘مذس لذیٕی ٞست ایٗ صٔیٗ وٝ صیبد دْٚٚ ٕ٘یبسٜ ٞب ٔبیىُ، اص ٔب ٌفتٗ ثٛد... ضذٜ

اِٛ خٛثی؟ تٛ پِٛطٛیی صیبد ا٘جبْ : خت حبال ثشای دسست وشدٖ ایٗ تٙبلؽ ٔبیىُ ٔیخٛای چیىبس وٙی؟ صً٘ ٔیض٘ٝ ثٝ ٚویّص ٔیٍٝ

حبال ٔیتٛ٘ی اٖٚ وبس سٚ ثشای ٔٗ ثٝ ضىُ دیٍٝ ای ا٘جبْ ثذی وٝ اص ایٗ لؿیٝ ثیبْ ثیشٖٚ ٚ ٕٞٝ چی : آسٜ، ٔبیىُ: دادی ٘ٝ؟ ٚویُ
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آسٜ، اصدٚاجی وٝ ٔشدْ ثبٚسش وٙٗ، : ، ٚویُ!!اصدٚاج؟: اصدٚاج، ٔبیىُ: اااااا، خت چطٛسی؟ ٚویُ: آسٜ، ٔبیىُ: دسست ثطٝ؟ ٚویُ

 ٔیطٝ ثٟتش تٛؾیح ثذی؟: ٔبیىُ! اصدٚاجی وٝ پطتیجب٘یت ٞٓ ثىٙٝ! داستب٘ی داضتٝ ثبضٝ وٝ ٕٞٝ ثبٚسش وٙٗ

ٍ٘بٜ ٔبیىُ جبٖ، ٔٗ ٚلتی ٔیخٛاْ پِٛطٛیی ثشای وسی ثىٙٓ وٝ اص دست ٔبِیبت دس ثشٜ، ایٙطٛسیٝ وٝ یه ثخص خیّی وٛچیىی : ٚویُ

ٔثال ! اص اٖٚ پَٛ ثٝ دست آٚسدٜ ضذٜ غیش لب٘ٛ٘ی، سٚ تٛی یه وبسی ٚاسد ٔیىٙٓ ثشای طشف وٝ اص ٘ظش ٔشدْ ٚ ٔبٔٛساٖ لبثُ ثبٚس ثبضٝ

 ٔیّیٖٛ دالس 5طشف تٛی یه جبیی وبس ٔیىشدٜ، ثؼذش ٔب ٔیبیٓ یه داستب٘ی ثشای ثٝ دست آٚسدٖ پَٛ سٚ دسست ٔیىٙیٓ ٚ ٔیٍیٓ ٔثال 

ثؼذ اٚ٘جبیی وٝ وبس ٔیىشدٜ سٚ ثشاش ٔیخشیٓ، ٚ ثمیٝ ٔبجشا وٝ االٖ ٚلتص  ( ٔیّیٖٛ دالس پَٛ اغّی ثٛد250ٜثب ایٙىٝ )ثٝ دست آٚسدٜ

٘یست وٝ ثٍٓ ٚ ایٙطٛسی ٔیطٝ وٝ ٔبَ اص دست ٔبِیبت دس ٔیشیٓ، حبال ثشای ایٙىٝ تٛ اص ایٗ لؿیٝ دس ثشی ٚ ٘طٖٛ ثذی وٝ وٛدن آصاد 

٘یستی، ثٟتشیٗ وبس اصدٚاج ثب جٙس ٔٛ٘ث یؼٙی صٖ ٞست، ایٗ ٘طٖٛ ٔیذٜ وٝ تٛ تٕبیُ ثٝ صٖ داسی ٚ ٔیتٛ٘ی اصدٚاج وٙی پس تجبٚص 

جٙسی وبس تٛ ٘یست، أب ایٗ اصدٚاج یه داستبٖ ٔیخٛاد وٝ لبثُ ثبٚس ثبضٝ ثشای ٔشدْ، یبدٔٝ تٛ یه داستب٘ی اص ِیضا لذیٕب ثشاْ 

 تؼشیف ٔیىشدی؟ ثٝ ٘ظشت ِیضا خٛثٝ؟

اٖٚ داستبٖ ٔبَ ثچٍیٕٖٛ ثٛدٜ، فشأٛش ضذٜ س، یه چیضی سٚ ایٗ ٚسط جب ٌزاضتی ٚویُ جبٖ، ٔٗ تٛی ٔػبحجٝ ثب اپشا : ٔبیىُ

 !ٌفتٓ وٝ ثب ٔٛصیه ٚ سلع خٛدْ اصدٚاج وشدْ، ایٗ یؼٙی ایٙىٝ ٔٗ لػذ اصدٚاج ٘ذاسْ

ٔطىّت ٕٞیٙجبست دیٍٝ ػضیضْ، چشا اٖٚ حشف سٚ صدی؟ حبال ِٚص وٗ، وسی ثٝ اٖٚ حشفب تٛجٝ ٕ٘یىٙٝ، ٚلتی پبی داستبٖ : ٚویُ

 !ػطك ثیبد ٚسط، ٕٞٝ اٟٚ٘ب فشأٛش ٔیطٝ، پس ٔٗ سٚی داستبٖ ػطك تٛ ٚ ِیضا وبس ٔیىٙٓ

 !ثبضٝ: ٔبیىُ

 It’s Just A Game  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...ادأٝ ایٗ ٔبیىّیسٓ ثشای ٞفتٝ ثؼذی
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 سالم به مهه اجمی فن های عزیز، حالتون خوبه؟ امیدوارم هرجا هس تنی سالمت ابصنی

...خب در اینجا دعوت میکمن از این سه ات خانوم خوش تیپ  

 

:خب برمی رساغ انمزد های هبرتین پست در این هفته  

ات حد اکیف نگرفیت، دست بر ندار: برای آهنگ... محید  
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 we've had enoughبرای ویدیو ... فرزام

 

 

 

 

 

برای مایلک جکسون و ابزی های اکمپیوتری...صااین  

 

 و

  اما

... برنده  
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 برنده این هفته صااین برای مایلک جکسون و ابزی های اکمپیوتری

 

 صااین جان هبت تربیک میگم 

 جایزت مه یک دس تگاه سگا هستش بعدا برو از احسان حتویل بگری
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هصاحبِ             ّفتِ                       سالم فرًاز جاى خْبی ؟  

 سالْ ٕٖٔٙٛ 

 خب اگَ اهادٍ باضی هی خْاین ایي ُفتَ با ضوا هصاحبَ کٌین

 ثّٝ أبدْ

...از خْدت بگْ سرگرهیات ّ   

سشٌشٔیبْ لسٕت ثضسٌص ٘تٝ ثؼذْ ٔٛسیمی، ٌیٓ، ! ٔٙٓ ٔثٝ خیّی اص ثچٝ ٞبی دیٍٝ دا٘طجٛ ٞستٓ ٚ تبصٜ أتحب٘بْ تْٕٛ ضذٜ دس حبَ استشاحتٓ

....وتبة ٚ   

 از ضیراز چَ خبر؟ ضیرازی ُستی درستَ؟

ساستص صیبد خٛضٓ ٕ٘یٛٔذ أب ٚلتی فىشضٛ ٔی وٙٓ ٔی ثیٙٓ خبطشات . ثّٝ ٔٗ ضیشاص ثٝ د٘یب اٚٔذْ ٚ ثضسي ضذْ أب خٛ٘ٛادْ ضیشاصی ٘یستٗ

 صیبدی ایٙجب داسْ ٚ ضٟش لطٍٙیٝ ثٝ خػٛظ ثٟبس االٖ ٞٓ ٞٛا حسبثی ٌشٔٝ 

 بگْ کَ چی ضذ با سایت ام جی اضٌا ضذی ؟

. تٛیٝ ٘ت د٘جبَ ػىسبی ٔبیىّی ٔی ٌطتٓ وٝ ثب سبیت اْ جی ٚ ثالفبغّٝ ثب فشْٚ اْ جی اضٙب ضذْ... خت ٔٗ خیّی اتفبلی ایٙجب سٚ پیذا وشدْ 

 13اٚایُ اغال پست ٕ٘ی دادْ خجبِتی ثٛدْ اص ٕٞٝ ٟٕٔتش حشفی ٚاسٝ ٌفتٗ ٘ذاضتٓ چٖٛ چٙذاٖ ٔبیىّٛ ٕ٘ی ضٙبختٓ فىش ٔی وٙٓ اٖٚ ٔٛلغ ٞب 

  سبِٝ ثٛدْ 14

 پس تازٍ از ُوْى دّراى طرفذارٍ هایکل ضذی؟

خت ٕ٘ی ضٝ ٌفت صٔبٖ دلیمص اٖٚ ٔٛلغ ثٛد چٖٛ یٝ ػاللٝ ای داضتٓ وٝ ثبػث ضذ د٘جبَ ػىسب ٚ خجشای ثیطتشی اصش ثبضٓ ِٚی فشْٚ ٘مطٝ 

 ٔٛثشی داضت ٕٞٝ اطالػبت خٛثی ٔی دادٖ ٚ ٔٗ خیّی خیّی ػاللٓ ضذیذ ٚ ثیطتش ضذ ٘سجت ثٝ ٔبیىُ 

 بَ ًظرت بِتریي پستا هالَ چَ کسی  بْد؟

ِٚی وٓ ... اٖٚ دٚساٖ اػؿبی فؼبَ صیبد ثٛدٖ وسبیی وٝ سٛادٜ ٔبیىّی ثبالیی داضتٗ ٚ پستبی صیبدی ٔی دادٖ وٝ دیٍٝ ٞیچ وذْٚ تمشیجب ٘یستٗ 

پستبی ٔبیىّی صیبدی ٔی دادٖ ... ٚ ثیص وسبیی ٔثٝ ٞبدی، حسیٗ خٛسضیذی، حٕیذ، فشا٘ه ٚ  

 اّلیي اضٌاییت با کی بْد؟

 ٞبدی وٝ ثشاْ پیغبْ خػٛغی ٌزاضت ٚ سؼی وشد ثٟٓ وٕه وٙٝ جب ثیٛفتٓ پست ثذْ ٔیتٛ٘ٓ ثٍٓ ثٟتشیٗ خبطشْ ٕٖٞٛ ثٛد

!چرا دیگَ اعضای فعال هثَ اّى هْقع زیادی ًیستي؟ یعٌی سْادضْى کوترٍ؟  

خت چٖٛ حٛغّٝ ی فؼبِیت ٘ذاسٖ ضبیذ ٔشي ٔبیىُ ٞٓ ثی تبثیش ٘جٛدٜ أب ٔٗ أیذْ صیبدٜ فىش ٔی وٙٓ حبال وٝ تؼطیالت ! ٘ٝ ٔٙظٛسْ ایٗ ٘جٛد

 ضشٚع ضذٜ ضّٛؽ تش ٔی ضٝ

 تا حاال هثَ خیلی از بچَ ُای دیگَ تصوین گرفتی ایٌجا رّ ترک کٌی؟

...ٔٗ ٕٞٝ ی تالضٕٛ ٔی وٙٓ ٚاسٝ ٌشْ ثٛد٘ص جّت وشدٖ دٚستبی ٔبیىّی ثیطتش! چٖٛ ادْ وٝ خٛ٘طٛ سٞب ٕ٘ی وٙٝ ثشٜ! ساستص ٘ٝ  ٞیچ ٚلت  
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  چجْری ضذ کَ االى پستات زیادتر از اّى دّراًیَ کَ هی گی پست ًوی دادی یا خجالتی بْدی؟

ٚایٙىٝ ثیطتش ثچٝ ٞب سٚ ضٙبختٕٛ غشیجی ٕ٘ی وٙٓ (دی:اِجتٝ ٌبٞی ٞٓ ٘ذاسْ )ثٝ ٞش حبَ ٔبیىّٛ ثیطتش ضٙبختٓ حشفی داسْ وٝ ثض٘ٓ   

 ًظرت در هْردٍ کسایی کَ  دیگَ ًویاى چیَ؟ یا اتفاقاتی از ایي قبیل

٘جبیذ ثٝ خبطشٜ ٔسبئّٝ وٛچیه ٕٞٝ چیٛ ثی خیبَ ضٗ یب ایٙىٝ ثیبٖ ٚاسٝ تالفی ٚ دػٛا ٚ ایٗ حشفب ثبسٞب ضٙیذْ طشف ٔی ٌٝ ٔٗ دٚست ٘ذاسْ 

وال ثحثٛ دػٛا ٕٞٝ جب پیص ٔیبد ادْ ٘جبیذ سفتبسی . اغٗ خٛضٓ ٕ٘یبد اص ایٗ سفتبسای ثچٍب٘ٝ! دیٍٝ ثیبْ فشْٚ أب فمط ٔیبْ تب حبِٝ ثؼؿیبسٚ ثٍیشْ

 وٙٝ وٝ ٕٞٝ ی پالی پطت سشضٛ خشاة وٙٝ ٚ ساٞٝ ثشٌطتی ٘جبضٝ 

 چَ پیطٌِادی برای بِتر ضذى جْ سخٌگاٍ داری؟

فىش ٔی وٙٓ اَٚ ثچٝ ٞب ثبیذ اص خٛدضٖٛ ضشٚع وٙٗ ٞش وی یىٓ ٚلت ٚ حٛغّٝ ثزاسٜ ثٝ ٘ٛثٝ ی خٛدش ٔی تٛ٘ٝ وٕه وٙٝ ٍٔٝ ثمیٝ فشٚٔب چیىبس 

....ثؼذْ اٌٝ ٔطبِت لجّی ثشٌشدٜ ٔطٕئٙٓ تبثیش ٔی راسٜ! ٔی وٙٗ؟  

 چجْری ضذ کَ تْیَ ایي سخٌگاٍ با اهیي اضٌا ضذیْ ایي ُوَ ّقتَ باُاش دّستی؟

ٔٗ اغال .. خیّی اتفبلی ثٛد! یب ثٍشدْ د٘جبَ پستبش! دی ِٚی ایٙطٛسی ٘جٛد وٝ ثٍٓ اسٜ ٔٗ ثبیذ ٔخ ثض٘ٓ:ٕٞٛ٘طٛسی وٝ تٛی غٙذِی داؽ ٌفتٓ 

ساستص فىشضٓ ٕ٘ی . چٙذاٖ تٛجٟی ثٝ پستٛ ایٗ حشفب ٘ذاضتٓ یبٞٛ ادد وشدیٓ ٚ جبِت ایٙٝ وٝ ٕٞطٓ ساجغ ثٝ سبیت حشف ٔی صدیٓ ٚ ٔبیىُ 

 وشدیٓ وٝ ایٙطٛسی ضٝ 

یبدٔٓ ٔیبد یىی اص ثچٝ ٞبی سبثك سخٍٙبٜ وّی ساجغ ثٝ ... ؾٕٙب اٖٚ ٔٛلغ وٝ ٔٗ ثب أیٗ اضٙب ضذْ چٙذ سبِی اص ػؿٛیتٓ تٛی سبیت ٔی ٌزضت

دی:أیٗ غش صدٜ ثٛد پیطٓ ِٚی ٔٗ وٝ ٔیطٙبختٓ فىش ٔی وشدْ ضبیذ ساست ٔی ٌٝ الثذ   

 فکر هی کٌی کسایَ دیگَ ُن ایٌجا عاضق ضذى؟ یا حتی رابطَ دارى؟

اسٜ اتفبلب ٔٗ صیبااااد ضٙیذْ أب ٕٞٝ وٝ ٔثٝ ٔب سبدٜ ٘یستٗ ٕٞٝ چیطٖٛ سٚ ثبضٝ خیّیب اٌٝ ٞٓ ساثطٝ داسٖ لبیٓ ٔی وٙٗ ضبیذ ٞٓ حك داسٖ ٔی 

 تشسٗ اص فؿِٛی ٚ لؿبٚت دیٍشاٖ ِٚی ثٝ ٘ظشْ ثٍٗ اٚ٘ب ٞٓ ػبدی ٔی ضٗ ثبالخشٜ دیٍٝ 

دی:پس اٌبٜ ثبضیذ ! تبصٜ ثؼؿبیب ٞٓ ػبضك ضذٖ أب ثؼذ ضىست ػطمی خٛسدٖ طشف ٞٓ سٚحص خجش ٘ذاسٜ  

 هایکل تْیَ زًذگیت کورًگ ضذٍ ًسبت بَ قبل؟

٘ٝ ایٙطٛسی ٘جٛد ِٚی خت تب یٝ سبِی ثؼذ فٛتص خیّی دِٓ ٔی ٌشفت ٚلتی اٍٞٙبضٛ ٌٛش ٔی دادْ سؼی وشدْ ایٙطٛسی ٘جبضٓ أب ثٝ طٛسی وّی 

!ٕٞیطٝ ثٝ یبدضٓ ِٚی ٕٞیطٝ اٍٞٙبضٛ ٌٛش ٕ٘ی دْ  

 بَ ًظرت ُفتَ ًاهَ هی تًَْ بِتر کٌَ فرّهْ؟

فمط ثبیذ وسبی ثیطتشی ٔػبحجٝ ثطٗ یب یٝ جٛسی ٘مص دادٜ ضٗ اسٕطٖٛ ثبیذ تٛی ٞفتٝ ٘بٔٝ تب ػاللٝ ٔٙذ ضٗ ٚ دٚثبسٜ ! اسٜ چشا وٝ ٘ٝ

 ثشٌشدٖ سخٍٙبٜ

 بْدًَ سخٌگاٍ بعذ از هایکل بَ ًظرت ضرّرتی داری؟

آسٜ ساستص اٖٚ دٚساٖ ٔب خیّی ٘یبص داضتیٓ ثٝ ٕٞذسدی ثٝ وسبیی وٝ ثیبٖ ٚ پست ثذٖ ثذٚ٘یٓ وٝ تٟٙب ٘یستیٓ أب خت تفشلٝ صیبد ضذٜ ثٛد یٝ 

 جٛسایی ٕٞٝ صدٜ ثٛد ثٝ سشضٖٛ

 چی ضذ کَ تصوین گرفتی تْی ُفتَ ًاهَ فعالیت کٌی؟ 
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خت چٖٛ دٚست داضتٓ ٘مص وٛچیىی ٞٓ ضذٜ داضتٝ ثبضٓ ثشای ثٟتش ضذ٘ٝ سخٍٙبٜ ثشای وٕه ثٝ دٚست خٛثٓ احسبٖ ٚ خٛضحبِٓ اص ایٗ 

 ثبثت

 چَ پیطٌِادی ّاسَ بِتر ضذًص داری؟

اص حك ٍ٘زسیٓ ٚالؼب ثچٝ ٞب صحٕت وطیذٖ ثشای دسست وشد٘ص ٚ خیّی ٕٞٝ پیطشفت داضتیٓ ٘سجت ثٝ اٚایُ ٚ ثٝ ٘ظشْ اٌٝ ٕٞیٗ سٚ٘ذ ٚ پیص 

 ثٍیشیٓ ػبِی ٔی ضٝ چٖٛ ٘ظشات دیٍشاٖ ثشأٖٛ خیّی اسصش داسٜ ٚ ایٙىٝ ٔطبِت سؼی ٔی وٙیٓ ٔتٙٛع ٚ جبِجٝ تٛجٝ ثبضٝ 

 بَ عٌْاى پی ًْضت ُرچی کَ دّست داری بگْ

 ٔی خٛاْ ثٍٓ یٝ دست غذا ٘ذاسٜ أب اٌٝ ثبٞٓ ٔتحذ ثبضیٓ ٕٞیطٝ ثٝ چطٓ ٔیبیٕٛ ٔٛفمیٓ 
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 پیش بیٌی

پیش بیٌی هیشَد در ّفتِ آیٌذُ، ًصف فزٍم حذف ٍ بستِ شَد 

 ...ٍ هطالب فزٍم قبلی ّن بزًگزدد

 پایاى ًاهِ

ایي ّفتِ ّن توام شذ، بذٍى حضَر احساى 

  ...خیلی سخت بَد ٍلی گذرًٍذین
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