
بنام خدا

آرتميس

:نويسنده
مريم كاظمي

1398  



-1361،مري، مي اظمك:سرشناسه
.نويسنده مريم كاظمي/آرتميس:عنوان و نام پديدآور

.1398هرمان،:اصفهان:مشخصات نشر
.مس21/5×14/5؛.ص 68:مشخصات ظاهري

9-22-6902-622-978:ريال450000:شابك
 فيپا:وضعيت فهرست نويسي

14قرن--هاي فارسيداستان:موضوع
-- Persian fiction:موضوع 20th century

PIR8184:رده بندي كنگره
3/62فا8:رده بندي ديويي

5919051:شماره كتابشناسي ملي

09131172642: ؛ شماره تماس 2پالك  -نرسيده به زمزم -خيابان چهارباغ باال - اصفهان

آرتميس: نام كتاب
اول: نوبت چاپ  ريم كاظميم :نويسنده

:مدير توليد
سيدمحمدرضا سمسارزاده

:سال چاپ
1398  

جلد1000: تيراژ  اكرم ملك نژاد: صفحه آرا
تومان45000: قيمت  سحر رادهوش: طراح جلد

:پايگاه اينترنتي
www.iranpub.com

:شماره استاندارد بين المللي كتاب
9-22-6902-622-978  

»اثر محفوظ و مخصوص پديدآورنده است كليه حقوق مادي و معنوي اين«



 دنیا هکتقدیم هب تمامی بانوان قدرتمند 

 سرمشقی ربای زانن و دختران آینده هستند.

 کاظمی





آرتمیس از البالی انگشتانش به برادرش خیره شده بود، کمی خود را 

به عقب کشاند. سپندا برادر آرتمیس هنوز او را نیافته بود و مدام وسایل 

ریخت، در این هنگام مروئه به داخل خانه آمد و با دیدن  یمخانه را به هم 

هم ریختگی وسایل با صدای بلند سپندا را صدا زد. سپندا سر جایش به 

میخ کوب شد و با چشمان درشتش به مادرش مروئه نگاه کرد. در همین 

 ی سر داد و به طرف مادر رفت.ا خندهلحظه آرتمیس با صدای بلند 

خواهد مرا کتک بزند. مروئه با نگاه  یمپاهای او را گرفت و گفت سپندا 

خواهی او را کتک بزنی، هنوز  یمادر آرتمیس گفت: برای چه تندی به بر

حرف مروئه تمام نشده بود که سپندا به کمانش اشاره کرد و گفت: 

آرتمیس آن را خراب کرده، مروئه آرتمیس را به آرامی کنار زد و به طرف 

سپندا رفت او را در آغوش گرفت و به آرامی گفت: تو باید همیشه از 

نی چون تو برادر بزرگتر او هستی من دوست ندارم خواهرت مواظبت ک

شما با هم دعوا کنید. من مطمئن هستم آرتمیس از روی عمد کمانت را 

خراب نکرده و با گفتن این حرف پسرش را از آغوشش بیرون کشید و 

کنم بهترین کمان را برایت  یمادامه داد عزیزم من از پدرت خواهش 

 بسازد. پس نگران نباش.

دهی به پدر بگویی،  یمست مادرش را گرفت و گفت: قول سپندا د

مادر لبخندی زد و گفت: بله عزیزم. حاال برو و با خواهرت آشتی کن. 

برادر آرتمیس رو به او کرد و گفت: خواهرجان من تو را بخشیدم و حاال 




