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وت هرآ ،وت ھب مالس و دورود    
 
 شاب نئمطم ،ینوخیم ور ھمان نیا وت ھگا

متسھ ایند رود ھب رفس ھی وت نالا نم ھک 💼 
  !متسھ یفوس مسا ھب ماتسود نیرتھب زا یکی ی ھنوخ رضاح لاح رد نم و تسھ لکش نیا ھب اھ تقو رتشیب
 ارچ  !هرب کدوکدھم ھب ھنوتیمن مھ انل شکیچوک رھاوخ و !هرب ھسردم ھب ھنوتیمن مھ نوا اھ ھچب ی ھیقب لثم
  ؟
انورک سوریو مسا ھب تسھ یزیچ دروم رد یدایز یاھفرح . 
؟روطنیمھ مھ امش ی ھنوخ وت   

دید پوکسورکیم اب ور نوا ھشیم طقف ھک تسھ یکیچوک زیچ ردقنیا سوریو نیا  کانرطخ یلیخ اما و ��
تسھ ! 
مدید یشحو تاناویح یلک ھک نم ،مدرکیم رکف شلوا . 
 شوم کی ھب ھیبش الصا نم ھک یتروص رد ! درک راکش یشحو ھبرگ کی ور نم ؟مور ھی وت  ؟یتسنودیم

؟ ھن .متسین یرتسکاخ  💭 
 
انورک ی ھنووید سوریو نیا ھب میدرگرب اما   
 ھب ور شدوخ یتحار ھب .ینک یم رکف وت ھک تسھ ینوا زا رت یدج یلیخ نایرج نیا ھک مگیم تھب نم
  . ھنک ھفرس یسک رگا یتح .ھسوبب ای هدب تسد یسک ھب ای ھنک لغب ور یرگید یسک رگا ،هدیم لاقتنا نارگید

ردپ و ردام نتسھ لماک تمالس رد اھنآ ینامز ات یلو یریگب شوغآ رد ار اھنآ ینوتیم امتح ��   
 !؟ ردقچ . میریگب ھلصاف نارگید زا و مینومب نوماھ ھنوخ وت هراد ناکما ھک ییاج ات دیاب ام رضاح لاح رد
 راب رھ اب وت !هراد لح هار  ؟ یربب نیب زا ور دب سوریو نیا ھک یاوخیم مھ وت ایآ  !گرزب مدق ود هزادنا ھب
 رھ و موادم  .هریم نیب زا سوریو نیا و ینکیم ور راک نیا نوباص ای ییوشتسد عیام اب اھ تسد موادم نتسش
  ھک ھنیا نوا و یدب ماجنا سوریو نیا راشتنا زا یریگولج یارب ینوتب ھک تسھ مھ یا ھگید راک و ! زور
منئمطم نم  و ینوتیم وت  !یریگب ور ناھد یولج تسد جنرآ اب ،ینکیم ھسطع ای و ھفرس ھک ینامز !   
هدرک یرکف کی یفوس ردام اما ھشیم هدننک ھتسخ اھنیا ی ھمھ ،یتدم ھی زا دعب  ،یکوا !   
 ھمھ و دش بش ھک یتقو و ننکیم یزیمآ گنر ار نآ و ننکیم تسرد تعاجش لادم مھاب اھنآ حبص زور رھ
 شتخت یالاب ور شاھ لادم ھشیمھ یفوس  .ننکیم تفایرد ار هدش گنر لادم اھنآ ،دش ماجنا بوخ یچ
 ایآ ؟هرب انورک سوریو نیا ھک ینامز ات ابیز یاھ لادم زا هدش رپ شقاتا راوید ی ھمھ نالا و ھنکیم نوزیوآ
 ینوتیم ،نم ی ھمان رانک تسار تمس سپ ؟ یراد اھ لادم نیا ندرک نازیوآ یارب ییاج تتخت یالاب مھ وت
ینک تفایرد نوشندرک یزیمآ گنر یارب ور اھ لادم نیا .  
سکیلف  ھنکیم وزرآ تارب ار نیا ،شاب تدوخ بقارم  
 

. 


