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  :چند هزار سال پيش در چنين روزي

نگيني به همسر محبوبش داد و او را براي هميشه ترك كرد و رفت دنبال   رستم بالفاصله پس از شب زفاف

رستم يك بار . درون بطن همسر او نطفه اي خلق شد كه بعد ها سهراب نام گرفت. ماجراجويي هاي خودش

. هم خبر نگرفت كه اين سهراب چه گونه بزرگ مي شود و مادرش چه گونه او را دست تنها بزرگ مي كند

ابتدا سهراب . روي در روي هم قرار گرفتند رستم و سهراب بي آن كه همديگر را بشناسندسال ها بعد 

دل سهراب براي او سوخت و آزادش . كرد "ننه من غريبم بازي"اما رستم شروع به . رستم را شكست داد

اما با ديدن نگين دريافت  .بار دوم رستم سهراب را شكست داد و با بيرحمي تمام اورا به هالكت رساند. كرد

تو . سهراب به هنگام مرگ ناله اي زد و رستم با شنيدن آخرين ناله او عربده اي كشيد. كه پسرش بوده

ردنش اشكالي نداشتگويي اگر اين پسر حاصل برخورد اسپرم كس ديگري بود، م!  

  .عربده رستم و ناله سهراب در تاريخ ثبت شد

 اما پس از مرگ نوشدارو را چه فايده؟. ارو رفتل نوشدپس از مرگ سهراب رستم به دنبا

  :ده سال پيش در چنين روزي

رستم سهراب را به حال خود گذاشت و  ،تز بعد از امضاي پروپزال. رستم دانشجويي گرفت به نام سهراب

رستم حتي يك بار هم سراغ نگرفت تا ببيند سهراب با تزش چه . رفت به دنبال ماجراجويي هاي خودش

. از رستم خواست كه بخواند و كامنت دهد. مدتي گذشت و سهراب با درفت مقاله اي وارد شد. مي كند

سهراب ناله اي . اند نام خود را به نام نويسندگان اضافه كردرستم مقاله را به دست گرفت و بي آن كه بخو

  .كرد كه در تاريخ دانشكده ثبت شد

همچون سهراب افسانه اي در امر تحقيق پهواني خودساخته از آب در چه شانسي داشت رستم كه سهرابش 

ند بودن معروف سايتيشن بگيرد و در دنيا به دانشم  همين طور اَلَكي كه رستمشداين شانس باعث . دآم

  .شود

  ؟را چه فايده "نوشداروي بعد از مرگ سهراب"اما . چند سال بعد رستم علَم مبارزه با تقلب را بر افراشت

  !!شوخي شوخي با رستم هم شوخي؟ : كالم آخر

 


