
هتشذگ
 ایآ مدیسرپ وا زا نخس یالبال رد .تسا بوخ شراک :دوب هدش فیرعت شزا هک دوب مه یریگلاف ناتسود زا یعمج رد
 هتشذگ هک دوب نیا شلیلد و دوب یفنم شخساپ .دناد یمن مه ار نآ دشاب هچره دیوگب مه نم هتشذگ زا دناوت یم
.درادن دوجو هتشذگ یاهدادخر رد یکش ،نامدوخ ِیدنمشناد نابز هب .هداد خر
 یکی .مدوب وجشناد امسر یتقو زا ینعی هدرک بلج دوخ هب دوش یم تقو یلیخ ار مرظن هک تسا یثحبم ملع ِخیرات
 زور شناد هب یهاگن مین اب دیاب یم ار ملع خیرات ایآ .ددرگ یمرب نآ شور هب ملع خیرات رد حرطم یاه لاوس زا
 دیاب یمن ای دیاب هک لاوس نیا و تسین ملع ِنادخیرات قوقح وزج هجو چیه هب یرکفت نینچ هن ای درک یسررب
 کیزیف داتسا .داد یم هئارا هفسلف داتسا ار ملع خیرات سرد دیآ یم مدای .تسا ینعم یب شندش حرطم الصا
 .هدوب بلاج میارب هفسلف اب عوضوم ندوب نیجع .داد یم ربخ شرکف رد عوضوم ندوب لزان زا داتفا یم شیاپ رگا
.ملع و خیرات و هفسلف .هفسلف و خیرات و ملع .هفسلف و ملع و خیرات
 ملع خیرات یسررب .تسا گربنیاو یاهرظن راهظا رطاخ هب مرظن هب مه نآ و هدمآ ثحب هب هرابود شور لاوس اریخا
 خیرات ملع خیرات گربنیاو هتفگ هب .مینکن رود رظن زا ار تقیقح یوجتسج هک دنک یم ادیپ ینعم رظنم نیا زا
 مه زاب تسا تقیقح میناد یم هچ نآ هک مولعم اجک زا الاح دیوگب یسک مه رگا و .تسا تقیقح یوس هب تکرح
 چیه یب هدهاشم اب مه ار اهزیچ یلیخ اما میناد یمن زونه ار اهزیچ یلیخ هلب هک میونش یم ار لومعم خساپ
 ای ،دنک یم ادیپ لکش ود یخیرات یسررب .هدهاشم یور دیکات .میا هدرب یپ شتقیقح هب و میناد یم یدیدرت
 یتلزنم رد ای میشک یم یبایزرا و ثحب هب ناشدوخ نامز یاه لاوس ییوگخساپ هب ندوب قفوم رد ار نادنمشناد
 زاجم ار شدوخ هدش خیرات هطیح دراو هک یدنمشناد .تقیقح یوس هب ریسم نیا رد دنا هدرک ادیپ دوخ یارب هک
.دهاوخ یم ار یخیرات هاگن اما ملع نادخیرات .دنک لابند مه ار هاگن ودره هک دناد یم
 ار تقیقح یوس هب ریسم الصا ایآ هک تباب نیا زا افرص هن مه نآ و دراد یاج همه نیا ِتعیبط رد مرظن هب هفسلف
.میراد رواب
 یتلصخ نآ رب هراشا دیوگ یم خساپ نامدوخ یدنمشناد لوادتم شناد زا هدافتسا اب مه زاب گربنیاو هک یلاوس
 شود رب نادنمرنه و نابیدا هک یناکم هب تبسن ار یخیرات نانادیضایر و نانادکیزیف شود رب نتوین ناکم هک دراد
 رتهب و رتهب نامز رذگ اب و دریگ یم کمک هدهاشم زا نادکیزیف .دنک یم توافتم دنراد یخیرات نادنمرنه و نابیدا
 و درادن یهباشم رایعم اما شاقن ای بیدا .دنک یم تفرشیپ تقیقح هب ندیسر رد و درب یم یپ شعوضوم هب
.دنک یمن دنلب مه ار تفرشیپ زا تبحص سپ دروآ یم ینعم هک تسا یکمک اهنت هقیلس
 رد وساکیپ ای نتوین نامز رد گربنزیاه .هدرک تعانق هداتفا اپ شیپ لالدتسا نیا هب گربنیاو ارچ هک تسین مولعم
 .)دندش و دندوب دیاش دناد یمن مه یسک و( دندش یم هداد یاج نامز یاه ناتسرامیت رد ودره ودرانوئل نامز
و یضار دنچ ینارود ار همه ریسم ی هلاسم نیمه دیاش ،دنک یم ادیپ ققحت ریسم دوجو هک دوش یم هنوگچ اما
 .دراد هگن لوغشم دوخ هب
.تسین یربخ ریسم زا اما دیوگ یم تیعطق مدع زا ینوتوین بوخ ریگلاف
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