
 

 



 

 



آيدا خانم

:نويسنده
زينب فرجام فر

1399  



-1362فر، زينب،فرجام:سرشناسه
.فرنويسنده زينب فرجام/آيدا خانم:عنوان و نام پديدآور

.1399هرمان،:اصفهان:مشخصات نشر
.ص 693:مشخصات ظاهري

9-19-6902-622-978:ريال2000000:شابك
 فيپا:وضعيت فهرست نويسي

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

PIR8356:رده بندي كنگره
3/62 فا8:رده بندي ديويي

5917983:مليشماره كتابشناسي

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

آيدا خانم: نام كتاب
اول: نوبت چاپ  زينب فرجام فر :نويسنده

:مدير توليد
سيدمحمدرضا سمسارزاده

:سال چاپ
1399  

جلد1000: تيراژ  اكرم ملك نژاد: صفحه آرا
تومان200000: قيمت  سحر رادهوش: طراح جلد

:پايگاه اينترنتي
www.iranpub.com

:شماره استاندارد بين المللي كتاب
9-19-6902-622-978  

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



تقدیم هب همسرم





فهرست مطالب

9 ................................................................................ اول فصل

222 ............................................................................ دوم فصل

919 ............................................................................ سوم فصل

299 ......................................................................... چهارم فصل





اولفصل 



 

 



 

 

مرا  مان بودم. بعد از پنج ترم حاال دیگر همه من شاگرد اول دانشکده

ام.  تر از ورودی های باالتر یا پایین شناختند. استادها و دانشجوها از سال می

نبودم ولی در دانشگاه الزم بود که با همه   البته دختر خیلی اجتماعی

آشنا شوم و خودم و نبوغم را به آنها اثبات کنم این برای موفقیتم در 

گفت من که نتوانستم اما  ها را بابام یادم داده بود می آینده واجب بود این

توانی! و البته تا به آن روز خوب توانسته بودم. با  به تو امیدوارم، تو می

وجود اینکه پدر و مادرم وقتی نوجوان بودم از هم جدا شدند و من 

همیشه در زندگیشان مثل توپ فوتبال سرگردان بودم توانستم با کسب 

های کشور و در رشته  دانشگاهرتبه دو رقمی در کنکور، در یکی از بهترین 

مهندسی برق پذیرفته شوم این موفقیت بزرگم همه را خوشحال کرد ولی 

خاطر هوش سرشار و استعداد  کسی متعجب نشد چرا که من از کودکی به

مان از هم نپاشیده  فراوانم معروف بودم و حتی آن زمانی که هنوز خانواده

کردم در  م. نقاشی هم میبود چند کالس اول دبستان را جهشی گذراند

گفت تو در هر کاری اراده کنی اول  ورزش هم خوب بودم. مامانم می

بوسید و با  شوی و با اینکه خودش از من خیلی خوشگلتر بود مرا می می

گفت اگر قرار باشد رقابتی برای گزینش دختر شایسته  افتخار به همه می

های  ده بودم باالی پلهنفر اول است. آن روز ایستا «آیدا»شود، برگزار 

دکتر »که های اساتید بود به انتظار  طبقه سوم دانشکده که محل اتاق

مان بود و من بی اغراق بیش از همه  را ببینم. او رئیس دانشکده «اسدی


