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 از ۹۹/۹/۹ آغاز شد  ...
ــق ترین  ــه عاش ــم ب ــم می کنی ــاب را تقدی ــن کت ای

افــراد عالــم یعنــی پــدران و مادرانمــان 
و

بــه وفادارتریــن دوســتان مان یعنــی خواهــران و 
برادرانمــان

علی آقاجانی - سمانه راسخ
۱۴۰۰/۵/۶
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و پسرموش کور روباه،  اسب،       



-1۲-

سالم

شــما از ابتــدا شــروع کــرده ایــد کــه بســیار تأثیرگذار 
اســت. مــن معمــوالً از اواســط شــروع می کنــم و هرگــز 
ــن  ــه م ــت ک ــز اس ــان انگی ــم. هیج ــه را نمی خوان مقدم
بــه دلیــل اینکــه در خوانــدن آن مطالــب خــوب نیســتم 
یــک کتــاب نوشــتم. حقیقــت ایــن اســت کــه مــن بــه 
ــتند،  ــره هس ــبیه جزی ــا ش ــاز دارم، آن ه ــر نی تصاوی

جایــی بــرای پریــدن داخــل آب. 
ــتاد  ــما هش ــواه ش ــت، خ ــه اس ــرای هم ــاب ب ــن کت ای
ــن  ــات م ــی اوق ــید. گاه ــاله باش ــت س ــا هش ــاله ی س
ــت  ــن دوس ــتم. م ــر دو هس ــبیه ه ــم ش ــس می کن ح
ــی  ــر زمان ــا و ه ــر ج ــه ه ــد ک ــوری باش ــاب ط دارم کت
ــتم، از  ــت داش ــر دوس ــد. اگ ــل آن پری ــه داخ ــود ب بش
ــم،  ــزی روی آن بنویس ــم. چی ــروع کن ــط آن ش اواس
گوشــه های آن را خــم کنــم و همیشــه آن را بخوانــم. 


