
یناعم
 رود ناتسریبد زا لاس هس هک ییوجشناد .لفاغ لد یا لثم یا و یت یب یت لثم یت .مینک یم عورش یا یت زا
 هلاسم هک درادن تقو داتسا  :هدنارذگ شیپ لاس ود وا هک تسا یسرد هب هراشا ،دیوگ یم شا هبرجت زا تسا
 ار سرد ی هرمن دنچ و دنک یم رایتخا یرایتسد لیلد نیمه هب .دنک حیحص بش فیلکت ای دنک لح سالک رس
 .هرمن راهچ الثم دنک یم راذگاو وا هب مه
زا هزات هک یرتکد یوجشناد .تسین تسپ هرادا ینعم هب اج نیا رد تسپ دیناد یم هک نانچ .کاد تسپ اما
 هک نیا لوا .کاد تسپ داتسا دوش یم امنهار داتسا .دنام یم شیامنهار داتسا دزن هدرک عافد شا هلاسر
 .تسا رقتسم رهش رد وجشناد .نیا زا رتهب هچ بخ مه دعب و .درامش یم زاجم ار یباختنا نینچ همان نییآ
 هب ناوارف یهدزاب اب ناوت یم و تسا دوجوم مامت همین یاه هدیا امتح اما هدرک عافد شا هلاسر زا هچرگا
.دناشن رمث هب ار اه نآ حالطصا هب و تخادرپ اه نآ
 نیا تلاح نیا رد داتسا روصت .دشابن کاد تسپ داتسا یرتکد یوجشناد ،کاد تسپ هک دینک ضرف لاح
 هک لاس کی رد نوچ تسا هدیاف یب دشاب مه رگا هزات و درادن دوجو الصا هک هلاس کی کاد تسپ هک تسا
 !مریگ یم دای ار مکاد تسپ ی هلاسر نم :کاد تسپ داتسا لح هار .درک یراک دوش یمن
ریظن یب رکف هک تسا نآ یهیدب خساپ ؟درکن روطخ نم نهذ هب رکف نیا روطچ ،یرکف بجع دییوگ یم امتح
کش یب یرتکد هلاسر یامنهار داتسا هک نیا .تسه مه یرگید خساپ اما .دنک یمن روطخ یسکره نهذ هب
.دنراد مامت همین یاه هدیا شریخا یوجشناد و هلاسر داتسا .رتشیب هن تسا یرتمولیک دص دنچ هلصاف رد
 اه نادیضایر لوق هب هلاسم هصالخ .درک یراک دوش یم لاح هلب .تسا مولعم هک مه کاد تسپ داتسا سردآ
 هک تسا نینچ و دنوش یم دنم هرهب همه بیترت نیدب .لبق تلاح هب کر سپ .دبای یم شهاک لبق تلاح هب
.تسین تسپ هرادا ینعم هب تسپ
 وجشناد زا نامروظنم کش یب هک مدرک یم رکف متشاد نیا هب( دیراد هگن تسد طقف م م یبایزرا اما و
 تسین کش یب — تسین هک هاگشناد ریظن یب و داتسا ریظن یب و وجشناد ریظن یب نآ هاگشناد و داتسا و
)داد همادا دوش یم سپ
هتشاد ربخ لصفرس زا درادن یموزل وجشناد .دهن یم شدوخ ناش رد ار زیچ همه هاگشناد طیحم رد یبایزرا
یرگید روج صاخ یاه تلاح .تسین نیا رد یکش و دهد لیکشت ار اه سالک ی همه تسا رارق داتسا .دشاب
 و هدناجنگ دوخ رد ار خساپ ای تسا یحیرشت ای اه لاوس .داتسا زا وجشناد یبایزرا اب هن دنیآ یم نایم هب
 یطیحم نینچ رد وجشناد .تسا دامتعا دنک یم اقلا یبایزرا هک یا هیحور .دسرپ یم وجشناد زا ار نازیم طقف
 .مه زین داتسا هتبلا و .تسا یریگدای لاح رد هراومه
.دهد یمن دق یناعم نتفرگ سپ زاب هب رمع
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