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 یرهبهو.ڕهب ڵهگهل مك"نتوهك"پواچ ۆڕهوینشاپ یوین و كهی ر"مژتاك ك.ڕ
 هوهراش یرهتنهس هل ك.زۆت هكهناخهزۆم .ووبهھ هكهناخهزۆم یرابوراك
 هب ،ووب هروهگ رۆز یكهیهناخKاب .Jكوپك یك"كهڕهگ هووبتوهك .ووب روود
 یهكهییتساڕ ،هوهیاركهد ڵابوود یهروهگ یهشۆگراوچ یكهیهناخماج
 اگرهد و ێوهئ همووبتشیهگ سهك مهكهی یهوهئ رهبهل .ووبهن ش"كاJجنرهس
 سهك .ت"چهد یچ هل منازب و منیبب ناكاگناش"پ یWۆھ اد مرایJب ،هوهووبارك
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 ناموگ"ب .ینیبهن مك.رهكینادرهس چیھ هیۆب ،ووبهن یزاوش"پ یز"م ویدوهل
 .یرایتشهگ ۆب هگنهد"ب و پك یك.زرهو ناتسز

 كهی یك.ڕ هل مهكهی یWۆھ یراوید رهسهل كهیهو"چراوچ دنهچ
 یكهیهو"ش هب ،رۆفیهئ یك.واڕهپ هل نووبتاھك"پ نایهماك رهھ ،نووبارساوWهھ
 پاچ رهسهل نایك"قهد درو رۆز یتیپ هب ،نووبارناد كهی یناشواھ ینووتس
 ،ادهوازاڕ یكهیهو"چراوچ هل و ادن"ماد هل ،كهیهو"چراوچ رهھ ۆب .ووبارك
 رۆز هWۆھ مهئ .ووبارد ناكهتن"مۆكۆد یتشورس ڕهمهل ییرایناز
 یكهیهو"ش هب نایك"Wۆھ .مووچ رت یناكهWۆھ وهرهب هیۆب ،ووبهن ش"كاJجنرهس
 .ووباردن.Jباد رت یناكهWۆھ هل شهڕ یهروهگ یكهیهدرهپ هب ریهس رۆز
 یتاك دركهد ناكهرایتشهگ هل یاواد ،ووبارساوWهھ هكهراوید هل كهیهتیفال
 و"نهل و ادال مهكهدرهپ ،مترگیاد یینهسهرپال .نز.راپب نایۆخ ینم"ھ نیڕهپ"ت
 ات ووب كهیهكرچ دنهچ هب متسیو"پ .تید مهروهگ یك.رووژ ادنووڕوكیرات
 یكهیهرابهق هب مك"ڤۆرم دنهچ یهو"ش هرهبهرهب ،ت"باڕ هكهییكیرات هب مواچ
 یكهتشخ جن"پ یكهیهگند رهسهل ،ووب كهیهناد هزناپ ،ەوkیاركایج ۆب دنهوانمام
 و ووب دراس رۆز هر"ئ یاوهھ .ووبهد ك.رتهم یهكهراو"ل ییرووتسهئ ،نووب
 هنامهئ .ووب نۆچ یك"نۆب م"oب ك.ڕ منازان ،شۆخان رۆز ،تاھهد ك"نهگۆب
 ینایهتسهج هك ،نووبارWۆكWهھ كهیهدام هب ،نووب نژ یناكهنیقهتساڕ هرهكیهپ
 ۆب نایناتهك ینامادوائ یك"لج رتهورهھ ؛ووبدناشخهن جنق یكهیهو"ش هب
 هگنهڕ ،نهنیقهتساڕ هك تیادهد rپ نایاھهو یك"تسهھ نایژق .ووبارك تسورد
 و"نهل و نo"ھب rج نایناكهگند ات ن"Wووجهد ۆخرهسهل ناوهئ هیاركب هوهب اوJب
 نن.ونهد او ،ووبارخاد نایوومهھ یووo"پ .نهكب هسایپ ادهكهناخهزۆم
 مهئ یییهنیتساڕ یهوهئ ۆب هكهدنهمرهنوھ هگنهڕ توگ ممۆخ هب .نووتوهخ
 یكوون هب مۆخ .نت"باناد ۆب ییهشووش یك.واچ ،تادب ناشیپ هنارهكیهپ
 هل رهن"قۆت یك.راواھ ،هوهمهكب نایمهكهی یووo"پ ات یJبWهھ م"پ یهجنهپ
  .اسیKهھ هوهمهتشپ

  !نمووش ،هدهم rل نایتسهد ــ

 ش"پ هل ،ووب ڵهچهك ینگرو یلگزگ یك.وایپ ،ماسهپهح ،هوهیاد مڕوائ
 ێوهیب یهوهئ كهو ،هوهووبدرك یتسهد هكهWۆھ یهوهرووژهنتاھ یهگرهد
 .هوهیادهد مرهب ووب كیرهخ نم هك هوهت.رگب یWایهخ یك"نادWوگ
 یهترو یهوهئ rب ،ترگ ینم تسهدهب و تاھ مووڕ وهرهب تساڕوهتساڕ
 ،ێرهد هنیووچ rنیهھ .مدرك ش"كلهپ یهكهWۆھ یهوهرهد ۆب ت"ب هو"ل
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 یرابوراك یرهبهو.ڕهب ،دWۆگ رهیپ :دناسان یۆخ و اش"كWهھ یژ.رد یك"ھائ
 .هناخهزۆم

 ،ێوهكب رتكهی هب نامواچ ناوهساپ یتسۆپ هب تهرابهس هووب رایJب تو م"پ
 درك م"ل یاكت و نیۆJب یهكهرووژ وهرهب اJك"پ شاپوهشاپ مدرك rل یاواد
 هكهیهتفهھ یهوام یتو .مرووبیب رادید مهكهی یهییهڕووت و نووچWهھ وهل
 .هوهمهكب نایرهبهخ ت.وهمان هیۆب هوودنKۆبنایهن

  ؟Wrهب ــ

  !اھ ،هنانژ مهئ ،هتاوهك ـــ

 ؟یهكهد ناكهرهكیهپ یساب ــ

  .Wrهب ــ

 ؟نوودنیز هنانژ مهئ یرهكیهپ ــ

 یهكهشیئ یرووژ .rماد یهواق ك"پوك و مدناشینیاد كهییسروك رهسهل
 مهكهی هكنوچ ،ماسرتهد هیهنامید مهل .هییسۆد هل ووب Jپ ،ووب مرهگ رۆز
 هن .دركهد شهكش"پ هناخهزۆم ییناوهساپ ۆب مییراكاواد ووب مراج
 سیپ رۆز مووب ێڕهواچ ،یرهنوھ یكهییرایناز چیھ هن ووبهھ مهماناوJب
 مهكهی ،نم ۆب ناكهروهگ هزیاJپوس هل ك"كهی .رایسرپ یهنژ.ڕ رهب هموهكب
 .مب راكهبتسهد مناوتهد یهك یهوهئ ڕهمهل .مدرك ی"ل دWۆگ هك ووب رایسرپ
 هل ،هوهییزۆد ادراش هل مكهیووناخ رهھ .هوهیاد میمKهو هوهییواكۆشهپ هب
  .مبهد ادتهمزخ

  ؟یووتشیهگ ۆJمهئ ۆت ــ

 ؟Wrهب ــ

 ؟هیاو ،یووتاھ هوهسیراپ هل ــ

 ؟Wrهب ـــ

 ات ،تشهوهنام ین.وش هب تهرابهس .هن"فWJد هرف ،هگنهد"ب یك.راش هناوJب ــ
 هرگب همهئ اھ .تادهد ۆب تل"تۆھ یهراپ هناخهزۆم ،هوهتینیبهد ك"نامتراپهئ
 .هیاد"ت یك.راینش"پ دنهچ
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 یك.رووژ یشیتوگ ،ووب رهسهل یرۆز یكهییراداگائ ،ان"ھرهد یكهیهمانژۆڕ
 .مب rجهتشین ێوهل هیین شاب ی"پ مKهب ،هیهھ ادهكهناخهزۆم هل شیكووچب
 رهسهل نامووژاو و rتادب همهئ ڕهمهل مهوهندركنووڕ دركهن rل ماواد
 یهناخهزۆم یناوهساپ هب مووب ادكهلوخ هد یهوام هل .درك هكهتسهب.رگ
 هب هكهناخهزۆم rتاك ووب ناكهنشك"لۆك یر.دواچ مهكهراك .یناوهراش
 وهئ ی"پهب نایكسان یشهب ك.دنهھ ینتساراپ ،هوهیاركهد ادناوومهھ یووڕ
 ووبهد اھهورهھ .مووبدرك هدامائ ۆب یكهیهخسون دWۆگ یهتسهب.رگ
 .دركهد ناییرایناز یاواد او هوهمهدب هناوهئ یمKهو و هوهمهكب ناكهo"میئ
 هب rتش تشگ هوهمدرك یاینWد وهئ مKهب ،مدناسرتیهد هتش وومهھ مهئ
 هناخهزوم یرهكنادرهس ڵاس یهزرهو مهئ تهبیات هب ،rش"پ هتاوڕهد یشاب
  .rمیاد ،ووب یناكهلج رهسهل یهلیلك هWهپۆت وهئ راجاود .همهك رۆز

 ؟یۆڕهد ــ

 ر"مژتاك .مهكب شیئ ییدازائ هب رۆز مناوتهد یهر"ل ۆت مادام اتس"ئ ،Wrهب ـــ
 ینان ۆب .هوهتیهكیهد شینایهب یۆن هل و یهخهدیاد هراو"ئ یوین و جن"پ
 .هیهناكیزن مهل شاب رۆز یكهیهناختش"چ ،یرگهدرهو كهیووشپ شیۆڕهوین
  .هووتسهبنامهن هكنوچ هبهم هكهوهندركراداگائ یگنهز یقهلهق

 .متوهك یاود ،ووب ییWهگهWهگ رهدهنووچ یهگرهد وهرهب rتاك ،هوهییقهلهق هب
  .تاھ ادمنیهز هب رایسرپ نایهد

  ؟تاھ ك.رهكینادرهس رهگهئ یهئ ـــ

 ،هیهكهز"م رهسهل یوومهھ .rتیهدهد یكهیهلووسپ و یرگهدرهو rل یهراپ ـــ
 .هوهرووژهنتاھ یهگرهد یال

  ؟هوهندركن.واخ ۆب یهئ ــ

 .هوهت.زدهن شیئ هل یۆخ هبایرو ،اكیهد كهیهتفهھ وومهھ هكهییجاب ــ

 ؟مهكب یچ ،اد یووڕ كهییزد و رهسهناتووكWهھ رهگ یهئ ـــ

 یك"ل"تۆھ یراینش"پ هیهراو"ئ مهئ ۆب .ت"بهن تسرت ،ت"بان او یتش ؟یزد ــ
 م.ڕهپ"ت و.وهل rتاك مناوتهد ت.وهتهد رهگ ،مهكهد ۆب تهرهبووروهد مهئ
 .مرگب ۆب تك.رووژ

 ۆخاد .اڕهگاد ادهكهWۆچ هماقهش هب rكسووJپهلهپهب و مدرك rل ییاوائWام
 یرت یكهیهراچ چیھ نای تاكب راگزڕ ادهیهناخهزۆم مهل یۆخ تسیویهد
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 تسهدهل مناكهلیلك ،ووب ادگنهد"ب یهروهگ یكهیهناخهWاب هل اینهت هب نم ؟ووبهن
 هووبارخ اتس"ئ كهیهوارزهماد یشاب یك"شهب .ووب ناتسهوهتسهد .ووب
 هووبتسخ یكهییتهییرایسرپرهب دنهچ ووز اوائ دWۆگ یهوهئ .نم یۆتسهئ
 مۆڕهوینشاپ .ینیبهدهن مریگل"ش رۆز ،نم كهو ینوومزهئ"ب یك"سهك یتسهد
 هب .درب رهسهب هكهییشۆرفهلووسپ ین.وش یهوهتشپ هل نتشیناد هب
 وهل نادجنرهس هب .تهیهن مك.رهكینادرهس چیھ دركهد مازن هوهی"كاوڕهWد
 متشیهگ"ت ،نووبارساوWهھ ادهوهرووژهنتاھ یاگرهد هب یهناییرایناز
 یتهبیات یك"نشك"لۆك ادهر"ل .هوهتهوارك تسهش ینKاس هل هكهناخهزۆم
 وومهھ ر.ژهل ناJ"گهسرپ و هدنهزاگ و ییهلگ یتهباب یهرابرهد ناكهتش
 یكهیهناخب"تك ،ادهناوج هرووژ وومهھ وهئ ناو"نهل .هوهتهوارك ۆك ادنایك"تهWوڕ
 ۆك ناھیج وومهھ هل هوهنKال و نایرگ و هكیرز ێوهل ،ووبهھ یگنهد
 ناكهزاوایج اگداد یفیشرهئ هل ،ییاسای یKاكس هل ووب یتیرب  .هوهووبارك
 ناشیپ كس"مرفهبواچ ینانژ و ناوایپ ،ناكهییرهنوھ همهھرهب .هوهووبارك ۆك
 هWانوھائ وهئ" ناكهرابهیزات هنژ ین.زبتسهھ ینشك"لۆك تهبیات هب .تادهد
 یسرت ،نووبارك ساب ادناكهییرایناز یتسیل هل تهبیات هب یهنایایرتسیھ
 نم او ،یهنارهكیهپ وهئ یكهیهن.و دنهچ شیهوهراوخ هل ك.ڕ ."یدناڕهگهد"ت
 و هكهناخهزۆم یهوهنارك یتاك اجنیئ .نهھ ،هوهمهكب نایرهبهخ تسیومهد
  .هوهرووژ هنتاھ یخرن

 هساب ینهیاش .ووب تسیو"پ مك.ژۆڕ دنهچ مهكهی.ون هشیئ یندرك"پتسهد ۆب
 چیھ مهكهی یهتفهھ rس :ووب گنهد"ب ریهس یكهیهو"ش هب هكهناخهزۆم
 ،هشاب rتش تشگ هوهت"ب اینWد یهوهئ ۆب ،دWۆگ رهیپ .تاھهن ك.رهكینادرهس
 وومهھ م"oب ی"پ و هوهمهكب یاینWد میناوت شینم ،درك ینۆفهلهت راج وود
 ،یڕهپرهد هكهناخهزۆم هل هیییار"خ وهب یهوهتاك وهل .مهكهد یشاب هب ك"تش
 شهمهئ ڵهگهل .ینیبهدهن ییهشیپ هب مهتش مهئ نم ،هوهتوهكهنرهد ێوهل رتیئ
 هر"ل واقهش وود یوومهھ ،ووباد"ت یشیWاموان ،ترگ ێرك هب مك"ن.وش نم
 هل .ووبهد رهبهتسهد ییاسائ و ریگ"ج یك"توهڕ هرهبهرهب هتاوهك ،ووب روود
 او یك"تش چیھ ،مووب یر.دواچ یكیرهخ نم یهناژ.رد هژۆڕ وهئ یهوام
 هل یهنازاوایج هییناوهساپ هكرهئ وهئ رتشاب یك.زاو"ش هب میناوت ،ووبهن
 یهوهندرككاپ هنیقهتساڕ ییراگ"ب اینهت .مهخب ك.ڕ ،نووب ادWۆگ یهكهتسیل
 ووبهد :ووب رایتسهھ ال یهنامهئ رۆز دWۆگ هكنوچ ،ووب رابهیزات ینانژ یرهكیپ
 نم ۆب همهئ .ێردب ماجنهئ همهئ هوهییایرو یڕهپوهب ك"ناممهشوود تشگ
 یناژۆڕ ۆب او یهنامانرهب و نالپ وهئ هكنوچ ،ووب مهتسهئ رۆز یك"تاس
 .ادهد ك"ت ،نووباناد مووشپ
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 rل نایتاك ر"مژتاك راوچ ۆب rس ناكهرابهیزات یرهكیهپ یهوهندركن.واخ
 و ادهد ال مناكهدرهپ ،هكهWۆھ و"ن همووچهد هوهمناكهتسهرهك هب .مترگهد
 وهخ هل ناكهرابهیزات هنژ .تاكب كهی"كڕۆگاوهھ ات هوهدركهد مناكهرهجنهپ
 وهب دركهد نایراواھونیش هشیمهھ كهو و ادهد نایكش.واب ،ناتسهدWهھ
 و لج و ترگهداد نایهكهگند هل منایهماكرهھ .هووب نایامرهس یهوونایب
 رهس شۆخنۆب یك"نووباس و ش"كتسهد هب ۆخرهسهل ،دنهكهداد منایناكاوهك
 هكهوائ یدراس هل ناییهلگ ،ووب نایهWانوھائ ماوهدرهب ناوهئ .ندرۆشهد م"پ ات
 هدركهد نایتسهد ادتهفرهد نیرتمهك هل ،دركهد نم یلپوتسهد ینوومزهئ"ب و
 هنژ ،مووبهد تساڕ یال یهناوهئ یهوهندركن.واخ یكیرهخ ك"تاك :ڕووھوكرن
 هنژ وهئ هتاو ،نایرگ هدركهد نایتسهد هكهراوید یپهچ یال یناكهرابهیزات
 یهوهندركشو ۆب رتش"پ هك هوهنووبدرك مكشو هییلواخ وهب یهنارهبایزات
 مهئ .شیرت یناوهئ ۆب ادكهی یاود هب اھهورهھ ،ووبان"ھ مراكهب رت یناوهئ
 رت یناوهئ ،تیۆشب نایك.دنهھ یچرپ ووب تسیو"پ .تیدركهد یت"ش هناتش
 هدركهد نایتسهد ،هوهتهیادب مچرهپ رهگ مۆخ ییتخهب"ب هل .ووبدرك منایكۆنین
 ێدنهھ ووبهد .هوهدركهد نایییاسال نایناكهكشوخ كهو شیرت یناوهئ ،نایرگ
 هب یڕ یناوتهدمهن .مهدهن نای"ل ات مهكب مۆخ یف"كڕ مناوتهد من"ملهسیب راج
 .مهدب ك"ت ،یسرپرهب هب مووبووب او یهنارهھوهگ وهئ ینشك"لۆك مهدب مۆخ
 هل ،گنهزهلهگ هدركنایهد ناكهرابهیزات هوهمووبهد مهكهشیئ هل یهوهئ شاپ
 رۆز هرهبهرهب ،ووبهد نایهدنهزاگ و هژیق هل م.وگ هوهكهییزاوش"پ ین.وش
 هممهشوود یهراو"ئ rنیهھ .هوهناكرمهداد واوهت ات ،یمهك هل ادیهد ار"خ
 .اش"ك یWاب یگنهد"ب رت یك.راج وین و جن"پ ر"مژتاك .تش"ھ"جهب مهكهناخهزۆم
 مWوهھ .ناتسهنWهھ وهخ وهل ووتاھاد یهتفهھ ات و توهك rل نایوهخ ناوهئ
 ۆب ،من.ڕزب نایهكهوهخ اكهن مهكب تسورد گنهدهگنهد نیرتمهك مهكینال ادهد
 مك"لیجهت ،ووبترگاد یهكهناخهزۆم یهییتشورسناب هییگنهد"ب وهئ یندناكش
 مسرتب یهوهئ rب ،جنامائ هدركهد نایناك.وگ ناكهنۆفهلهت .ووب یJك
 یك.ڕهنهڕهن هب درك متسهد ،هوهییمارائ یڕهپوهب ،مهكب وهخ هل ناكهرابهیزات
 .زاج یكهیKهھ دنهچ و یرهنگاڤ ییارتسكرۆئ

 یك"ناینایهب وومهھ كهو .اش"ك یهژ.رد هناریهق مهئ ك.ژۆڕ هوهخۆد مهب
 .درۆش ر"مژتاك rس هل رتایز یهوام ۆب منایكهی هب كهی ،هممهشوود
 هكرن و نایرگ ووشپكهی هیۆڕهوینشاپ وهئ یواوهت ،نایۆخ یووخ یهناوهچ"پ
 .ادهد ڵهھ نایگناب ،هوهت"ب مزن نایگنهد شهوهئ ییربهل .ووب نایڕووھ و
 رو"ھ ێوهش یال یهیاویھ وهب ،هوهرهد همووچ هكهناخهزۆم هل ڵدوود
 ادم.وگ هب كهیهژیق ،هوهدرك مناكاگرهد رتاود ینایهب rنیهھ مKهب ،هوهنبب
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 ێراج مهكب دWۆگ رهیپ هل یتهمرای یاواد یهوهئ ش"پ ووب شاب م"پ .یدناخاش
 وهئ ،هوهتاك پك نایهكهكرن وهئ ات درك دایز مهكهلیجهت یگنهد ،مب ناوڕهواچ
 یر"مژتاك دنهچ .ووبترگاد یهكانیب وومهھ و ووبیJب یناكهراوید یهگنهد
 هژ.رد هدن"ھ هناكس"مرف مهئ ینKووقWهھ یچۆب :مترگیاد یقهلهق اتهرهس
 ناشاپ ،ترگاڕ مۆخ ۆڕهوینشاپ یجن"پ ر"مژتاك ات تهمحهز هب رۆز ؟ت"ش"كهد
 رهگ یهوهئ یWایهخ هب ،تسخاد مهكهناخهزۆم یۆخ یهداو ش"پ ر"مژتاك وین
 میتسووردنهت یراب هوهمن"ھب هوهئ یوونایب ،مدرك ڵهگهل نایهوهنیچ"پ"ل
 .هریگ"جان

 ،نووبهد رترۆز ناكهنایرگ تاھهد ات .ووب رهكراز"ب رۆز رتاود یژۆڕ
 و نۆلۆیڤ تسهد هل هك یك"ت"ش هWهمۆك یتر"سنۆك و"نهل دراوخهد تدن.وس
 شزاس هل هگج ،اریگهدهن هگرهب هكهخۆدوراب .یش"كهد رازائ نایناكانهڕهك
 مناكهی.وگ ینوك ادك"تاك هل هیۆب رهھ .مهكب رت یك"شیئ چیھ یناوتهدمهن
 نایمهد هل یهناگنهد وهئ .مووب هدامائ ناكهرابهیزات هنژ یWۆھ هل ،ووبینخائ
 یتاك هل شائ یدرهب و هوهندركراداگائ یگنهز نایهكهیرهھ ،ووچهدرهد
 نامرهس او هوهتسخهد ریب یهزارهب وهئ و ییابهراك یراشم و ندركژیت
 رابهیزات ینژ هزناپ مینیب ،ادال مهكهشهڕ هدرهپ ك"تاك .ووب ك"خهزۆد .یJبهد
 ،نهكهد راواھ ندرم یڕهپوهئ ات ،هوهتهنووب ڕۆش و لش نایناكهگند رهسهل
 نایك.دنهھ .ووباز rت یكس"مرف نایناكهواچ ،ناكهراھ هگروگهWهد یهو"شواھ
 رت یناوهئ ،ادوخ ماك ۆب ینازهدمهن ،ووبیJبWهھ نامسائ ۆب نایWاب ازن ۆب
 ادنایۆخ یناكهگند هب نایرهس تسیتۆئ كهو و نووبتشیناد یقشمراوچ
 یگنهد"ب Jپهل .هوهماد rل نایڕوائ هناواسهپهح نایوومهھ ،مدناJیق نم .اش"كهد
  .ارتسیبهد نایشمهشم rمهك اینهت ،هوهیاڕهگ

 ؟هووتاھ رهسهب rل ناتیچ هوهئ ــ

 .هوهیادهن یمKهو سهك

 ؟نیرگهد رهھ هژۆڕ وود یچۆب ــ

  .میناوڕهد نای"ل هوهییتهیانمژود یواچ هب .ووب زۆWائ هكهشهك

  .هن"ھب هرۆز هییمرهش"ب مهل زاو یهد ...نایوودنام هم"ئ ــ

  .دركهد rپ تسهھ مناوهئ یندناپهچ كانسرت رۆز یكهیهو"ش هب ــ

  .هووتسخ ز.رهت نایهم"ئ یكWهخ ــ
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  .شیشخهبزۆس یكهیهشو هب مهك ینال .نی.وان یشۆخ سهك ـــ

 .هووترگاد یكهیال تشگ هپارخ و یWهپهچ ــ

 .نیرگان یهگرهب رتیچ ـــ

 هدركهد یتسهد یۆخ یووزهرائ هب وهئ شاپ نایمهئ .هWووج هوهنتوهك ناسید
 یرۆج اجنیئ ،مۆشنایب رتمهك ندرك ۆب مهوهئ یراینش"پ .Kاكس و ییهلگ
 ناوهئ مKهب ،مهكب نیباد ۆب نایشاب رۆز یهگنهد و مڕۆگب نایهكهنووباس
  .نتسیبب چیھ تسیوهدنایهن

  .اگان"ت هم"ئ هل سهك ،هپارخ rتش وومهھ ــ

  .ن.ركان هراچ نامناكهش"ك ــ

 .هوهت"بهد نامووڕهبووڕ ییژیتودنوت نامهھ ماوهدرهب ــ

 .هیهھ یكۆمهخ و یریگهشۆگ ماوهدرهب ــ

 ینایرگ یگناب وهئ شاپ نایمهئ هنات"ش ینیبمهد .ووب لم هنتسختهپ همهئ
 .ت"ن.وهكهد شیرت یناوهئ ت.وهكب نایك"كهی هنیمۆد یندركزیڕ كهو ،ادهدWهھ
 نم .درك مقون ینم ات ،ووبهد رترۆز هرهبهرهب نایهكهنات"ش ەوهناڕاپ یوافال
 هكهWۆھ هل ێزوورپهلهپ هب و مهكب rشكهشاپ یناوتمهد اینهت ناتسهوهتسهد
  .من"چووقب ی"ت

 ؟دWۆگ ۆیسم !وولهئ ــ

 ؟ینۆچ !یۆت هوهئ ائ ــــ

 .مین شاب رۆز ــ

  .هیهھ هناخهزۆم هل هش"ك ێدنهھ ــ

  ؟تساڕهب ــ

  .ناكهرابهیزات هنژ ڵهگهل ،Wrهب ـــ

  ؟هووب یچ ــ

  .ۆیسۆم نیرگهد ناوهئ ـــ

  .هییاسائ و كسڕۆخ یك"تش هوهئ ــ
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 .دنایاخهدهن یرتایز ر"مژتاك دنهچ هتش مهئ ییاسائ یتاك مKهب ،Wrهب ـــ

  ؟اتس"ئ یهئ ــ

 .ووشپكهی .ژۆڕ تشهھ هتاكهد یهبس ـــ

 نۆچ ینازهد ،نسانهد ۆت هك"مهد ناوهئ ؟تیهكب ك.ریهس و تی"ب ت.وهتان ــــ
 ؟ین.ودنایب

 .نیووبهن كیزن ك"ل رۆز زیگرهھ ناوهئ و نم ،ینازهد ــ

  .موودرك نایت"ش ،مهكب یچ منازان ـــ

 ...... ان ، ان ـــ

 یڕوھوكشیرق اتش"ھ ڵام هوهمۆڕهد شهتاك وهئ تهنانهت هوهمهكهد تاینWد ـــ
 همهئ یتساڕ هب .من.وش هنبتشین یهوهئ كهو ،همرهس و"نهل نایهژیق
  .هیهنیقهتساڕ یكهیهجنهكشهئ

  .ت.ڕهپهد"ت هپارخ هتش مهئ ماینWد .یهكب كشیزپ ینادرهس ت"بهد ۆت ــ

 همهل مناوتان نم .ۆیسۆم هوهنتسهوهن هتش مهل زیگرهھ ناوهئ م"سرتهد ـــ
 .مرگب هگرهب رتایز

 ۆب م"ب ووتاھاد یهتفهھ مهدهد ڵوهھ .ت"بهد شاب ،ت"بهھ تهرو ـــ
  ؟هشاب ،هكهناخهزۆم

  !هت"پ میتسیو"پ اتس"ئ نم مKهب ؟ووتاھاد یهتفهھ ــ

 .ت"ب ن"Wهب ،م.د ،اوائWام ،اوائWام ــ

 شینم .تاھهن شیرت یناكهتفهھ هن و ووتاھاد یهتفهھ هن رهبهو.ڕهب
 تشگ و مب مهكهتسۆپ یدنهباپ ادهد مWوهھ مKهب ،مترگیاد ڵووق یكهییكۆمهخ
 هر"ل هگنام شهش یهكیزن اتس"ئ .هوهمهكب هكهناخهزۆم ۆن ر"مژتاك ك"ناینایهب
 .هووبهن وویدمائ ادهیاگرهد مهب ك.رهكینادرهس چیھ زیگرهھ ،مهكهد شیئ
 ال ناریهس یك"مھهو ناكهرابهیزات هنژ یواریگهنهگرهب یگنهد و یWۆھوWۆچ
 ۆب ن.ردڕۆگهد ن.د هوهناكهرهكیهپ یWۆھ هل یهناژیق وهئ .موودرك زاس
 و هوهنن"لوخهد ۆڕژیت ادنم یرهس یروهدراوچ هب و لز یشهڕ یكهیهدنWاب
 هواد نایكس ناكهراوید هموید هیاو یراج .نش"كهد ادزرهئ هب نایۆخ
 هسانهھ یهوهئ كهو ،هوهتهنووب سف ناشاپ و نویقۆتWهھ درهئ یناكهییشاك
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 هوهرهب هب مoقهئ Wrاقزۆت و مووبهد یت"ش یچ"پاڕ ووب كیرهخ نم .نهدب
 هكهناخهزۆم ۆب ییWایهخ ییرایتشهگ یك"پورگ ۆب منادرهس رابوراج .ووبام
 هب و دركهد م.ڕ هكهنKاد هل اینهت هب .دركهد مناییامنیڕ ۆخ و تسخهد ك.ڕ
 مهكهنشك"لۆك یش"كاJجنرهس ییراكهدرو نارازهھ یساب زرهب یك"گنهد
 رۆز ،ووب ناكهرابهیزات هنژ یWۆھ ۆب هكهنادرهس یهمرهگ ناموگ"ب .دركهد
 مهب رهبنارهب ناوهئ ،ینخائهد م.وگ هل مناكهجنهپ .نووبهد ماسرهس
 rل نایاو یتش نناوتب هنانژ مهئ یهوهب تهرابهس ،نووچهد ۆخهل هراواھوتاھ
 یك.راك هنادراید مهئ ییر.دواچ ت"بهد توگهد ناینم هب هوهت"تشهوب
  .ت"ب رهن"ھماسرهس

 اJك"ھ ،درك ێڕهب هناخهزۆم ۆب هوهلۆپ هل مWادنم یییامرات ك"پورگ ك.ژۆڕ
  .Kهیاد مۆنژهئ راچان ،متاھ ك.رهسهناژ یشووت

 ووشپكهی ووب گنام وود یهكیزن هوهئ هك ،هنارابهیزات هنژ مهئ یهWانوھائ
 ییت"ش و هنیكوكڕ .مووبتسخ یۆپولهپ هل یتهواوهت هب ،ووباتسهوهن
 و.زد یك.رازائ هب و دركهد نایامهس ادمروهدراوچ هب ناكهWانم .مووبترگیاد
 كهی اینهت ینازمهد ،یراوسهسانهھ هب .نینهكهد"پ و دناقهچهداد نایمهد
 .متشۆڕ ناكهرابهیزات هنژ یWۆھ ات و انیWهھ مقال و ماتسهھ :هش"پ هل مراچ.ڕ
 ادمرهس یهساك و"نهل و مناكهی.وگ و"ن هووچهد ناكهرهن"ھتهرفهن هراواھوتاھ
 هك ووبترگ ین.وش ادنم هل ز"ھهب او یك"گنهد .مهكڕهپ كهو ،ووب یهژ"گهواب
 ،ترگ مكووچب یكهیهگنهد هكهWۆھ یكووچب یك"چووس هل .متسیبهن چیھ رتیچ
 هنژ وومهھ ،ووبارناد rل هكهWۆھ هل یناوهئ یناكهرهكیهپ یهوهئ یهو"شواھ
 ادناكهگند رهسهب هزرپ rب .مدركهد نایریهس هوهژیق هب ناكهرابهیزات
 كس"مرف ك.وافال درك متسهھ رهسكهی .ماتسهو تووزبهن ێوهل و ماڕهگWهھ
 نان"لز.ڕ یك"میسارهم انیم هوهمزۆس و تسهھ یڕهپوهب ،تاكهد رهس ادنم هب
 .مناكهزهگهڕواھ ۆب راواھوتاھ نیرتاتۆكان و مهكهی هب درك متسهد

 كهیهممهشوود وومهھ .مدرك rپ نایهنامتم رهسكهی ناكهرابهیزات هنژ
 .مدرۆشیهد شۆخنۆب یك"نووباس و هوهندركژكاپ یش"كتسهد هب مهكهرگ"ج
 ییاویھ"ب هوهنامز"ھ یڕهپوهب مناكهكشوخ و نم .ووب نیریشن.وخ یك"جنهگ
 هت"ب ووزهبووز شیوهئ یهیاویھ وهب ،تشڕهد ادوهئ رهسهب نامنامۆخ
  .هوهنامزیڕ

  :هواچرهس
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