
رمقلا قش
 .رمع و نامز رذگ زا دراد یناشن شا همه دوش یم رهاظ ناهگان هک مزیگنا هرطاخ و انشآ یماسا اهزور نیا
 شسنج هک دوب یکی اما نایم نیا رد .ادوئال یکین هب دوب قلعتم شنیرخآ .دزاس یم ار ربخ صخش نتفر ایند زا
 .دروآ منهذ هب رلوم شرازگ ار رلوم درگ .تشاد قرف
 دیاش .دننک یم فارتعا دوخ ییوگغورد مکح هب هک یتاماقم .درک هعلاطم یعونتم تاهج هب ناوت یم ار شرازگ
 .درک فیرعت ناوت یم هنوگچ ار اهدنبودز .تسین انشآ یلیخ نوچ دناوخ اهراب دوشب ار لبق ی هلمج نیمه
 یاج شدوخ هدش روسناس هک ییاهاج .تسه مه هدننک مگردرس تسا باذج هک لاح نیع رد راتخاس ییوتردوت
 زونه ناتساد هک تسا نیا الومعم تسا دوجوم شرازگ رد هک یخساپ و هدوب هنوگچ ناشرب تواضق هک تسا لاوس
 دش قیقد دوش یم مه قثوم تاییزج هب .دوش شاف دیابن هک دنک یم راکشآ ار یسررب رد یکینکت ای و دراد همادا
 ندش و ندوب یخیرات نم رظن زا .هدش یم هیهت یا هسلج تروص تسیاب یمن روتسد قبط هک یطیارش رد مه نآ
 شرمع لوط رد ار دوجوم تیصخش ات دنک یم کمک تارطاخ نیا هک اصوصخم تسا مهم اه شرازگ عون نیا
ناشتیلوئسم اما دنا مسا افرص هک یماسا .دنک یم افیا یمهم شقن دوجوم لوحت رد یسررب نیا  .درک یسررب
 ار تلصخ نیمه مه اه شرازگ عون نیا و دراد دوخ هب هراشا هشیمه راتخاس لوحت .ناشتیلوئسم اما هرآ م م
.دوش یم یندوتس یتسار هب اه شرازگ نیا رد یریگ هجیتن و یسررب رد تقد .دنک یم نیرمت
.رلوم درگ اما
 هسلج سییر رس یالاب ار دوخ همیسارس ناوج وضع .دیآ یم رسب شا یمیدق وضع ود یناهگان کرت اب هسلج
 دسرپ یم بارطضا اب هتسشن هک وا زا هدش مخ دنا هدز هیکت زیم یور هک شناتسد رب هک روط نامه و دناسر یم

 نیمه رد دراد مه ییارجا ماقم هک یمیدق اتبسن وضع <؟یسیونب ور هسلج تروص یاوخیم یروج هچ الاح>
 <!درکن هرادا ار هسلج بوخ هسلج سیئر نیا> تسا ضرتعم و هدناسر یمیدق وضع دزن ار دوخ نامز
 هب هک ییاه یدنب هتسد —دندرک .قفوم یتیرومام .دندرک ارجا بوخ یلیخ ار ویرانس هک تسا نیا نم ساسحا
 .دیآ یم مود دلج رد رلوم شرازگ لوق
 تکرش هسلج رد ارچ> .مور یم مدوبن شراک رتفد رد زگره عقوم نآ ات هک مناوج راکمه غارس هسلج زا دعب
 .داد نایاپ ار هملاکم و دوب هدننک ریگلفاغ شخساپ <!ینک کمک تتسود هب یتسنوتیم هک منئمطم ؟یدرکن
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 هقیقد دون هک مینک یم دزشوگ دوخ هب یهاگ مه ار نیا اما .میوش توسکشیپ ندرک درگ رد هک میریگ یم دای
.میا هتفرگ دای هک تسا نآ زا رت ینالوط
نیشفا


