
؛ مراه﮹ح راتش﮲وٮ ،ولو﮹حوک هدازهاش ناتساد    

 هم﮳ح﮴رٮ ﮳اٮ ه﮳طٮار رد نوگ﮲اٮوگ یا﮲هٮامز و هتشذگ رد ،دو﮵شٮم جرد ﮹سٮ ﮵نٮا زا هک ﮵یٮاهراتش﮲وٮ       
.تسا هدش هتش﮲وٮ ولو﮹حوک هدازهاش ناتساد
 و مدرک زا﮲عآ نآ یو﮲سٮار﮲ڡ یلصا ن﮳اٮز زا ار ولو﮹حوک هدازهاش ناتساد هم﮳ح﮴رٮ ید﮵الٮم ۲۰۱۳ لاس زا نم 
 ﮲یٮاوار﮲ڡ یاهشهو﮹ژٮ هدن﮵سٮ﮲وٮ ﮵تٮص﮲حش و ناتساد ﮵نٮا نوما﮵ر﮹ٮٮ ،ص﮲﮴ڡٮ ﮳یٮ ناکامک یراک ٔهٮارا ته﮳ح رد
 .ما هدرک ﮵ز﮲ٮٮ
 رد هدش هدا﮲ڡتسا یو﮲سٮار﮲ڡ یاه هژاو دروم رد ن﮵اٮو﮲سٮار﮲ڡ زا یر﮵اٮ﮳سٮ ﮳اٮ ،راک ﮵نٮا ﮵تٮمها ﮵لٮلد ﮳هٮ  
 ازارد ﮳هٮ ی﮲دٮا و لاس ود ناتساد ﮵نٮا هم﮳ح﮴رٮ  رطا﮲ح ﮵نٮمه ﮳هٮ ،ما هدرک و﮳ح و س﮹رٮ ا﮲هٮآ ﮵مٮها﮲ڡم و باتک
.دش باتک راز﮳اٮ دراو و پا﮹ح نا﮵رٮا رد ۱۳۹۶ لاس رد و ﮵دٮشک

 و هت﮲ڡر اه هم﮳ح﮴رٮ ﮵رٮاس غارس ﮳هٮ ،پا﮹ح یا﮳رٮ هدش ﮵پٮ﮴اٮ ه﮲ح﮲سٮ لاسرا و هم﮳ح﮴رٮ راک ما﮴مٮا زا ﮹سٮ    
 لاسرا نوگ﮲اٮوگ یاهروشک رد ناتسود یا﮳رٮ ﮵لٮ﮵مٮا ترو﮳صٮ متشاد اه هم﮳ح﮴رٮ نآ ﮳رٮ هک ار ﮵یٮاهدا﮴ڡتنا
.مدرک یم
 ﮵دٮد﮳ح هم﮳ح﮴رٮ ﮳اٮ درو﮲ح﮳رٮ رد را﮹ح﮲اٮ ﮳هٮ اذل ،د﮵شٮم هدوز﮲ڡا اه هم﮳ح﮴رٮ داد﮴عٮ ﮳رٮ  ر﮳اٮ ره ه﮵ک﮵ٮٮا﮲﮳حٮآ زا 
.دمآ یم یرورض ﮵نٮ﮵ش﮹ٮٮ هم﮳ح﮴رٮ ﮳هٮ ﮵ز﮲ٮٮ ﮴یٮاراشا
 هک اه هتش﮲وٮ ﮵نٮا  .دنت﮵س﮲ٮٮ گنهامه ﮲یٮامز لسل﮴سٮ ر﮲﮲طٮ زا اه تشادد﮵اٮ و اه هتش﮲وٮ ﮵نٮا ،﮵نٮا﮳رٮا﮳نٮ  
 نوما﮵ر﮹ٮٮ هدنکا﮹رٮ یاه ﮵لٮ﮵مٮا م﮲اٮ ت﮴حٮ ،هدش هتش﮲وٮ ﮵ز﮲ٮٮ زنط ترو﮳صٮ ث﮳حٮ دروم عوضوم ﮵لٮلد ﮳هٮ هاگ
 .دو﮵شٮم ٔهٮارا ولو﮹حوک هدازهاش ناتساد
  

؛ هدنکا﮹رٮ یاه ﮵لٮ﮵مٮا        
 ﮳هٮ ىس ﮳ىٮ ﮳ىٮ نازاس هم﮲اٮ﮳رٮ طس﮴وٮ هم﮳ح﮴رٮ راك دروم رد ىا ه﮲دٮزرا و بلا﮳ح ىاه ث﮳حٮ ﮵ش﮹ٮٮ ىدن﮹ح     
 و ه﮲دٮزرا ر﮵اٮ﮳سٮ هك ،هداد ما﮲﮳حٮا ﮲ىٮوگ﮲اٮوگ ىاه ﮳هٮحاصم هم﮳ح﮴رٮ ناراكر﮲دٮا تسد ﮳اٮ و دمآ رد ار﮳حا
.داد ﮲ىٮاوار﮲ڡ ب﮴لڡ ت﮴وڡ ﮵ز﮲ٮٮ هد﮳نٮ ﮳هٮ و د﮳وٮ ه﮲دٮزومآ
 هدروآ دو﮲ح هم﮳ح﮴رٮ راتش﮲وٮ ﮹ىٮ و راتش﮲وٮ ﮵ش﮹ٮٮ رد ىدودح ﮴اٮ هك ار ام لد ىاه﮲ڡرح ﮵ىتٮلك رد هك ار﮹ح 
  .درك ىم سكعنم هدش

 ا﮳هٮاتک زا یر﮵اٮ﮳سٮ ﮵نٮ﮵ش﮹ٮٮ ىاه هم﮳ح﮴رٮ تالاكشا ه﮳حوتم هك ﮲ىٮاسك ِتادا﮴ڡتنا ند﮳وٮ ى﮴ڡطنم ﮵لٮل﮳دٮ و
 هم﮳ح﮴رٮ ﮳هٮ ىسك رگا د﮳وٮ هدش هت﮲ڡگ ىتح ﮵ىٮا﮳ح رد و درك ىم ل﮳اٮ﮴ڡتسا ﮵دٮد﮳ح ىاه هم﮳ح﮴رٮ زا ﮲دٮا هدش
! دنك هم﮳ح﮴رٮ ار ﮶رٮا نآ ﮵دٮ﮳اٮ دو﮲ح دراد دا﮴ڡتنا ﮳یٮاتک
 تسرد هک یا هژاو هم﮳ح﮴رٮ ﮳هٮ رت﮵ش﮳ٮٮ ىك﮲دٮا مهاو﮲ح ىم ا﮳ح﮵نٮا رد ! تسا هدرك ﮵نٮرتمك ﮵نٮا هك ىراك 
 ره ه﮹ح رگا ،ه﮳رٮ ار ه﮳رٮ و درك هم﮳ح﮴رٮ دن﮲ڡسوگ ار دن﮲ڡسوگ تسا مهم ار﮹ح هک منك ﮳تٮ﮶اٮ ﮴اٮ مزاد﮹ر﮳ٮٮ دش﮳ا﮲ٮٮ
  ! راو﮲ح﮲ڡلع و دنتسه خنس ﮵كٮ زا ود
 اهرا﮲ح دروم ﮵نٮا و درو﮳﮲حٮ ﮲دٮا﮴وٮ ى﮲مٮ ار اهرا﮲ح و تسا راو﮲ح ﮵رٮش زونه ىمود هك ك﮹حوك توا﮴﮲ڡٮ ﮵نٮا ﮳اٮ
 هك ار﮹ح ،هدش هت﮲ڡ﮲هٮ ناتساد نآ رد ى﮵﮲ڡٮر﮲ط هت﮲كٮ ا﮵رٮز تسا مهم ر﮵اٮ﮳سٮ ولو﮹حوك هدازهاش ناتساد رد
 ! دنش﮳اٮ ىم ولو﮹حوک هدازهاش هدادلد ین﮵عٮ ،زر لگ ىعا﮲ڡد حالس اهرا﮲ح

 ،ى﮲ڡنم ﮵اٮ و ﮳تٮثمِ زر﮳اٮ ت﮲اكٮ ندو﮲مٮ هتس﮳ح﮳رٮ ﮳اٮ هدن﮵سٮ﮲وٮ  ،﮲ىٮاُمر ﮵اٮ و ﮲ىٮاتساد ره ردً الومعم
 ﮳اٮ ىزاس همس﮳حم نو﮹حمه و هداد شرو﮹رٮ هدنناو﮲ح نهذ رد ار دو﮲ح ناتساد ىلصا نار﮵گٮز﮳اٮ ﮵تٮص﮲حش
 ار ش﮵لٮامش و لكش و هدرك ى﮵زٮر بل﮴اڡ  هدنناو﮲ح ت﮵الٮ﮴﮲حٮ رد ار دو﮲ح ناتساد نامر﮴هڡ ﮵سٮدنت اه هژاو
 .دزاس ىم
 ؛ الثم  



 .دزاس ىم
 ؛ الثم  
 و ﮵نٮ﮹ح ﮹رٮ هره﮹ح و درك ىم ىهارمه ار د﮳اٮ ﮵د﮹ٮٮس ی﮳رٮا نو﮹حمه شا هت﮲ح﮳اٮ ﮲گٮر ىاهوم ه﮵كٮدو﮳حو ﮳اٮ
 و نادنس نو﮹حمه گرتس ﮵یٮاه ﮲هٮاش ﮳اٮ تم﮴اڡ تسار اما ،د﮳وٮ هدش هتسكش بات﮲ڡآ ﮴وٮ﮹رٮ رد شكور﮹ح
  ار ﮲شٮا﮵نٮ﮲شٮرس و ﮵قٮ﮴اڡ ن﮲اٮز ور﮹اٮ ما﮲﮳حٮارس ،نا﮲ڡوط و د﮳اٮ شزو رد ش﮴الٮ اهتعاس زا ﮹سٮ ،نا﮴وٮ ﮹رٮ ﮲ىٮاوز﮳اٮ
 ! ﮲دٮاسر لحاس ﮳هٮ
 
 ر﮲﮲طٮ زا ار وا ﮵تٮعضو ىدودح ﮴اٮ متسه شنت﮲حاس لاح رد امش ىا﮳رٮ هك ﮲ىٮامر﮴هڡ نداد مر﮲ڡ رد  
 نامر﮴هڡ ﮵نٮا ت﮵سٮ﮲ڡاك اذل ،ت﮵س﮲ٮٮ ص﮲حشم الماك زونه ﮲شٮد﮳وٮ درم و نز اما ،مدو﮲مٮ ىفرعم ىمس﮳ح
 ! دوش فرط ﮳رٮ اه ﮳هٮش و كش ﮴اٮ دش﮳كٮ دو﮲ح ﮵ل﮳ٮٮس ﮳رٮ ىتسد ىا ﮲هٮو﮳گٮ ،ناتساد

 ىم ﮵حٮر﮴شٮ دنناو﮲ح ىا﮳رٮ ﮲هٮوگ﮹ح ار دو﮲ح ناتساد ﮵تٮص﮲حش ﮵نٮرتمهم ىِر﮹ٮوزگا تنَس  ﮵مٮ﮵ن﮳ٮ﮳ٮٮ نونكا  
! دنك
 مود لص﮲ڡ رد ىنشو﮳رٮ ار ولو﮹حوك هدازهاش ﮵لٮامش و لكش تس﮲﮲حٮ هلحرم رد ه﮵كٮدو﮳حو ﮳اٮ هدن﮵سٮ﮲وٮ
 ار وا هرا﮴وڡ و ﮴دڡ تسا هدرك مسر وا زا هك ىا ه﮴رٮ﮹رٮ ﮳هٮ هراشا ﮳اٮ ﮵ز﮲ٮٮ مراه﮹ح لص﮲ڡ رد و ده﮵دٮم ﮵حٮض﮴وٮ
 دنمز﮵ا﮲ٮٮ ﮵ز﮲ٮٮ هدنناو﮲ح ىا﮳رٮ هك ده﮵دٮم نا﮲شٮ ىا ﮲هٮو﮳گٮ ار وا ىك﮵رٮز و ىشوه ﮵ز﮴ٮٮ ،اما .دنك ىم ا﮵دٮوه
  .د﮳رٮ ﮹ىٮ وا ناتساد نامر﮴هڡ ىشوه ﮵ز﮴ٮٮ نا﮵زٮم ﮳هٮ ﮴اٮ تسا ىدنمشوه ىع﮲وٮ

 ؟ ﮳دٮ﮵اٮرد ار ولو﮹حوك ِهدازهاش ىشوه ﮵ز﮴ٮٮ و ﮵تٮارد  هدنناو﮲ح هك دراد ﮵تٮمها نا﮵زٮم ﮵نٮا ﮴اٮ ار﮹ح و   

 ىاهد﮳نٮ زا ار ﮲ىٮا﮵رٮسا ﮵اٮ و دهد تا﮲﮳حٮ ى﮵كٮ﮵زٮ﮲ڡ ر﮲﮲طٮ زا ار ىسك هك ت﮵س﮲ٮٮ ﮲ىٮامر﮴هڡ ولو﮹حوك هدازهاش
! دنك اهر ىم﮲ح و ﮵چ﮹ٮٮ ﮹رٮ نا﮲دٮز هع﮴لڡ ِدن﮳لٮ

 ﮳هٮ  ىراذگ﮳حرا و دزومآ ىم ار ىتسود هار نا﮲سٮا ﮳هٮ ،ىر﮵اٮشوه و ىر﮳اٮد﮳رٮ ،﮲تٮاتم ﮳اٮ ولو﮹حوك هدازهاش
 .دن﮵كٮم ىروآ د﮵اٮ ار دن﮵نٮر﮲ڡآ ىم ﮵ىٮ﮳ا﮵ٮٮز وا نوما﮵ر﮹ٮٮ رد هك ه﮲﮹حٮآ
 .دش﮳﮲حٮ ﮵ىٮاهر ار تو﮶رٮ و ىبلط ها﮳ح و تر﮴دڡ د﮳نٮ و ﮵د﮴ٮڡ رد هدمآ رد تراسا ﮳هٮِ نا﮲سٮا دهاو﮲ح ىم وا
 ﮳هٮ اد﮳تٮا رد هدنناو﮲ح هك تسا هدننك ﮵ن﮵ٮٮ﮴عٮ و ىساسا ر﮵اٮ﮳سٮ ،﮵نٮا﮳رٮا﮳نٮ ) هد﮵زٮس و هدز﮵اٮ ،هد لص﮲ڡ (
 ! د﮳رٮ ﮹ىٮ وا دو﮲ح ىگت﮵﮲حٮهر﮲ڡ و ىدنمدر﮲ح
 : دوش ىم روآ د﮵اٮ ىنشور و تحارص ﮳هٮ ۲۴ لص﮲ڡ رد هدن﮵سٮ﮲وٮ هك ت﮵س﮲ٮٮ مه ﮵لٮلد ﮳ىٮ و
 ﮳هٮ ،مد﮳وٮ هد﮲زٮا﮵﮳حٮه ،مدات﮲ڡا ها﮳رٮ و مت﮲ڡرگ ﮲مٮاوز﮳اٮ رد ار وا ،د﮳وٮ هت﮲ڡر باو﮲ح ﮳هٮ ولو﮹حوک هدازهاش نو﮹ح "
 ی﮵زٮ﮹ح ،م﮵ن﮳ٮٮ یم ا﮳ح﮵نٮا رد ه﮲﮹حٮآ مت﮲ڡگ دو﮲ح ﮳اٮ …منک یم لمح ار یا هدننکش ی ه﮵نٮ﮳حنگ دمآ یم مر﮲﮲طٮ
 " .تسا ناه﮹نٮ نآ ش﮳﮲حٮ ﮵نٮ﮴رٮ یساسا ،ت﮵س﮲ٮٮ ﮲یٮو﮵ر﮳ٮٮ هتس﮹وٮ ﮵کٮ ز﮳ح

 ﮵کٮ رد یهوكش ﮳اٮ ﮵رٮو﮴صٮ ن﮵دٮد ﮳اٮ ،ىگلاس شش رد هک﮵نٮا ﮳هٮ هراشا ﮳اٮ هدن﮵سٮ﮲وٮ ،لوا لص﮲ڡ رد     
 نآ رد آ﮳وٮ ىاهرام زا هك ى﮵﮲ڡٮرا﮴عٮ ﮳اٮ ﮹سٮس و ،تسا ه﮵دٮع﮳لٮ ار ىا ه﮲دٮرد نا﮵وٮح هک ﮵یٮ آ﮳وٮ رام زا ،باتک
 نآ و ه﮵دٮشك دراد ته﮳اٮش هالك ﮵كٮ ﮳هٮ الماك هك ىحرط رد ار دو﮲ح ىنهذ رو﮴صٮ ،تسا ه﮲دٮاو﮲ح باتك
 ؟ ﮲دٮاس﮴رٮ ىم ار ا﮲هٮآ وا حرط ﮵اٮآ هك ،دس﮹رٮ ىم ا﮲هٮآ زا و هداد نا﮲شٮ اهگر﮳زٮ مدآ ﮳هٮ ار حرط
 ؛ ﮲دٮا هداد خس﮹اٮ وا ﮳هٮ ما﮴مٮ ىگداس ﮳هٮ  اهگر﮳زٮ مدآ و   
 " ؟ ﮲دٮاس﮴رٮ ﮳هٮ ﮵دٮ﮳اٮ هالك ﮵كٮ ار﮹ح "         
    
 ؛ هک تسا ﮵نٮا رد عوضوم ﮵تٮمها و ﮵مٮسر یم مود لص﮲ڡ ﮳هٮ       

 ﮴ىنٮور﮲ڡ ﮳اٮ ن﮳اٮل﮲ح  ،دنك مسر ىدن﮲ڡسوگ ﮵شٮا﮳رٮ دهاو﮲ح ىم ن﮳اٮل﮲ح زا ولو﮹حوك هدازهاش ه﮵ك﮲ٮٮامز   
 ؛ دشك ىم ﮵شٮا﮳رٮ ار هالك حرط نامه و مت﮵س﮲ٮٮ د﮳لٮ ىشا﮲﮴ڡٮ نم ﮵دٮو﮵گٮم
 و دوش ىم  هدز ت﮲ڡگش ،حرط نآ ﮳اٮ ه﮳لٮا﮴ڡم رد ولو﮹حوك هدازهاش خس﮹اٮ زا ن﮳اٮل﮲ح هك تسا﮳ح﮵نٮا رد و   
 ﮴اٮ هك ﮳دٮ﮵اٮ ىم رد اه گر﮳زٮ مدآ ﮳اٮ درو﮲ح﮳رٮ رد دو﮲ح هتشذگ ت﮵ا﮳ٮٮر﮴﮳حٮ ﮳اٮ ه﮵سٮا﮴ڡم رد وا مه﮲ڡ زا ﮳ىٮ﮵اٮزرا رد
 ! تسا دنمشوه و ﮵ن﮳ٮٮ﮵ز﮴ٮٮ ،ر﮵اٮشوه ولو﮹حوك هدازهاش نا﮵زٮم ه﮹ح
 : ﮵دٮوگ یم وا ﮳هٮ تسار﮲ڡ ﮳هٮ و ﮵عٮرس ر﮵اٮ﮳سٮ ولو﮹حوك هدازهاش ا﮵رٮز 



 ! تسا دنمشوه و ﮵ن﮳ٮٮ﮵ز﮴ٮٮ ،ر﮵اٮشوه ولو﮹حوك هدازهاش نا﮵زٮم ه﮹ح
 : ﮵دٮوگ یم وا ﮳هٮ تسار﮲ڡ ﮳هٮ و ﮵عٮرس ر﮵اٮ﮳سٮ ولو﮹حوك هدازهاش ا﮵رٮز 
 مه ﮵لٮ﮲ڡ ﮵كٮ و تسا ك﮲اٮرط﮲ح ر﮵اٮ﮳سٮ آ﮳وٮ ﮵كٮ ،مهاو﮲ح ى﮲مٮ ار آ﮳وٮ ﮵كٮ نورد ﮵لٮ﮲ڡ نم ! ﮲هٮ ! ﮲هٮ "        
 " .﮵رٮگا﮳ح ر﮵اٮ﮳سٮ

! تسا " ناتساد نامر﮴هڡ " ﮵تٮارد و ىشوه﮵ز﮴ٮٮ دروآ﮳رٮ و ﮵شٮامزآ ﮵نٮتس﮲﮲حٮ ﮵نٮا ،﮵نٮا﮳رٮا﮳نٮ    

 مهم و ىساسا ر﮵اٮ﮳سٮ هت﮲كٮ و ،دنك ىم لمع ر﮵گٮد ىا ﮲هٮو﮳گٮ مود ر﮳اٮ  ،وا ی﮵ن﮳ٮٮ ﮵ز﮴ٮٮ نداد نا﮲شٮ ىا﮳رٮ اما 
 ﮵اٮ و ناتساد ندش ﮴رٮ ﮵نٮ﮵رٮش ىا﮳رٮ دش﮳اٮ هتساو﮲ح رگا ﮵اٮ و دش﮳ا﮲ٮٮ ه﮳حوتم ىم﮳حرتم رگا هك تسا ﮵نٮا رد
! دنك لمع رس دو﮲ح " ه﮴صڡ  "  ﮵نٮا ندرك ﮴رٮ ﮲هٮاكدوك
؟ ت﮵سٮا ههار﮳حك ﮲هٮوگ﮹ح ﮵نٮا و ! تسا هد﮳رٮ هها﮵ر﮳ٮٮ ﮳هٮ ار هدن﮵سٮ﮲وٮ فده و دارمً ات﮵﮴ڡٮ﮴ڡح

: دهاو﮲ح ىم ن﮳اٮل﮲ح زا ولو﮹حوك ِهدازهاش      
         " Dessin moi un mouton " 
 ! ) شِِك﮳ٮ ىد﮹نٮسوگ ﮵مٮا﮳رٮ ( " نك ﮵مٮس﮴رٮ ىدن﮲ڡسوگ نم ىا﮳رٮ"    
 ؛ ت﮲ڡگ ىتسود هك﮵نٮا رطا﮳﮲حٮ ه﮳تٮلا   

 موسرم نوُُشك دن﮲ڡسوگ مدرم ام ﮵ن﮳ٮٮ الومعم نو﮹ح ! ُش﮳كٮ ىدن﮲ڡسوگ ﮵مٮا﮳رٮ ،دنناو﮳﮲حٮ ﮵دٮاش ى﮲ح﮳رٮ «
 ﮲دٮا﮲مٮ ىق﮳اٮ ى﮵دٮد﮴رٮ و كش ىا﮳ح ﮴اٮ ﮵مٮ﮵رٮگ هر﮳هٮ dessiner ،ندرك مسر هژاو زا ﮵مٮ﮵دٮد رت﮳هٮ ﮵ز﮲ٮٮ ام ،تسا
 ﮵ر﮳ٮٮ﮴عٮ و تشاد ﮳رٮ ﮵نٮرس﮲ڡم و هتساو﮲ح ىم ه﮳رٮ ب﮳اٮك شلد و هد﮳وٮ هنسرگ ولو﮹حوك ِهدازهاش ﮵اٮوگ هك
» ؟ ﮲دٮا هتشاد ىر﮵گٮد

 ىنعم ﮳هٮ هك ار "MOUTON" هژاو ﮲یٮا﮵رٮا ﮵نٮم﮳حرتم زا ر﮵گٮد ىر﮵اٮ﮳سٮ نآ ﮳ع﮴ٮٮ ﮳هٮ و ولماش ى﮴اڡآ     
! تسا "AGNEAU" ه﮲سٮار﮲ڡ ﮳هٮ ه﮳رٮ ه﮵كٮلاح رد ،﮲دٮا هدو﮲مٮ هم﮳ح﮴رٮ ه﮳رٮ تسا دن﮲ڡسوگ
 ؟ ت﮵سٮ﮹ح رد راك لاكشا ﮵مٮ﮵ن﮳ٮ﮳ٮٮ نونكا
 زا ﮵نٮا ! " AGNEAU " ﮲هٮ و تسا هدرك هدا﮲ڡتسا " MOUTON " هژاو زا هدن﮵سٮ﮲وٮ ،تس﮲﮲حٮ هلحرم رد
! هم﮳ح﮴رٮ راك رد ىراد ﮲تٮاما و هم﮳ح﮴رٮ ﮵تٮاعر ر﮲﮲طٮ
 ﮵ش﮹ٮٮ ﮵دٮ﮳ر﮳ٮٮ ﮵فٮر﮴شٮ ! ﮵دٮراد ه﮲گٮ تسدً ا﮲ڡطل ! تسا ﮲تٮرت﮵نٮا نارود ،نارود و ىژولون﮴كٮِ ناه﮳ح ،ناه﮳ح
 و  mouton ﮵د﮲ٮٮ﮳زٮ و ! ) ت﮵س﮲ٮٮ مولعم د﮵اٮز ﮲شٮد﮳وٮ ﮲مٮا﮲ح و ﮴اڡآ ،هش﮳اٮ بان﮳ح ﮴ىتڡو ( لگوگ بان﮳ح
! دراد اشا﮴مٮ بو﮲ح ،تسا ﮲گٮر﮲ڡ رهش رهش ، ﮵دٮنك اشا﮴مٮ و  pictures ﮹سٮس
 ! ﮵د﮵ٮٮا﮲مٮ هدهاشم ار ﮵رٮوا﮴صٮ توا﮴﮲ڡٮ و AgneAu ،﮵د﮲ٮٮ﮳زٮ و ﮵د﮵ٮٮامر﮳﮲ڡٮ تمحرم ﮹سٮسو

 .د﮳حنس ىم ار ولو﮹حوك هدازهاش ىشوه ﮵ز﮴ٮٮ ا﮳ح﮵نٮا رد هدن﮵سٮ﮲وٮ ه﮲كٮآ مود   
: ﮵دٮوگ ىم ولو﮹حوك هدازهاش ا﮵رٮز  
" نك مسر ر﮵گٮد ى﮵كٮ ،تسا را﮵م﮳ٮٮ ﮵ىلٮ﮲ح نونكا مه زا ى﮵كٮ ﮵نٮا ! ﮲هٮ "
 …دنك ىم ﮵مٮس﮴رٮ  
: ﮵دٮوگ ىم ولو﮹حوك هدازهاش     
.... دراد خاش ،تسا چ﮴وڡ ﮵نٮا ...﮵ىن﮳ٮٮ ىم ىتسرد ﮳هٮ تدو﮲ح "
 ا﮵رٮز ،دن﮵كٮم كرد ﮳ىٮو﮳﮲حٮ ار ا﮴هٮوا﮴﮲ڡٮ خاش ﮵كٮ ﮳اٮ وا ﮲دٮا﮳دٮ ناتساد هدنناو﮲ح هك تسا مهم هزا﮲دٮا ه﮹ح و
 ﮳رٮً ا﮲ڡاضم ،تسا حرطم دن﮲ڡسوگ و چ﮴وڡ ﮵ن﮳ٮٮ توا﮴﮲ڡٮ ! تسا نشور و حضاوً الماک دن﮲ڡسوگ ﮳اٮ ه﮳رٮ توا﮴﮲ڡٮ
 لا﮲هٮ هلم﮳ح زا اهلا﮲هٮ دن﮲ڡسوگ هک﮵نٮا زا تسا دنسر﮲ح ر﮵اٮ﮳سٮ ولو﮹حوک هدازهاش م﮳ح﮹نٮ لص﮲ڡ رد هک﮵نٮا
.درو﮲ح یم مه ار ا﮳هٮ﮳اٮٔوٮ﮳اٮ
 درو﮳﮲حٮ ار وا ُزر لگ اد﮳اٮم هک﮵نٮا زا ولو﮹حوک هدازهاش ﮲یٮار﮲گٮ لد و تسا راو﮲ح﮵رٮشً ﮴اٮدمع ه﮳رٮ ه﮵کٮلاح رد 
   .دش یم ی﮲ڡتنم دو﮳﮲حٮ دو﮲ح
 هدنک﮳رٮ ه﮵شٮر زا ﮵اٮو هدش هدرو﮲ح اهدن﮲ڡسوگ طس﮴وٮ ﮵دٮ﮳اٮ هک دنتسه هک و ه﮹ح ا﮳هٮ﮳اٮٔوٮ﮳اٮ هک﮵نٮا یامعم و  
! دش دهاو﮲ح هراشا نا﮳دٮ ید﮳عٮ یاهراتش﮲وٮ رد هک تس یعوضوم ﮵نٮا ﮲دٮوش

 هژاو تسا ه﮳رٮ ﮵ه﮳ٮٮش هک باتک رد هت﮳سٮ ش﮲﮴ڡٮ  ﮵رٮوا﮴صٮ هدهاشم ﮳اٮ ﮵نٮم﮳حرتم زا ی﮲ح﮳رٮ ﮵دٮاش  
MOUTON لامعا ﮵ز﮲ٮٮ ىٔدٮوس نوگ﮲اٮوگ هم﮳ح﮴رٮ ود رد راكشآ ىاط﮲ح ﮵نٮا و ،﮲دٮا هدرك هم﮳ح﮴رٮ ه﮳رٮ ار 



 هژاو تسا ه﮳رٮ ﮵ه﮳ٮٮش هک باتک رد هت﮳سٮ ش﮲﮴ڡٮ  ﮵رٮوا﮴صٮ هدهاشم ﮳اٮ ﮵نٮم﮳حرتم زا ی﮲ح﮳رٮ ﮵دٮاش  
MOUTON لامعا ﮵ز﮲ٮٮ ىٔدٮوس نوگ﮲اٮوگ هم﮳ح﮴رٮ ود رد راكشآ ىاط﮲ح ﮵نٮا و ،﮲دٮا هدرك هم﮳ح﮴رٮ ه﮳رٮ ار 

 رد و دراد ﮲هٮاكدوك باتك ر﮵اٮ﮳سٮ ی﮵لٮامشو لكش  ىٔدٮوس هم﮳ح﮴رٮ ود ره هك﮵نٮا زا ﮵مٮرذ﮳گٮ ،تسا هدش
 ﮵تٮاس رد و تسا هدش هتشاذگ لاس ۹ ﮴اٮ ۶ ناکدوک یا﮳رٮ باتک تم﮴سڡ رد اه یشور﮳﮲ڡٮاتک هس﮴﮲ڡڡ
 ! هدش هراشا ﮵نٮن﮹ح ﮵ز﮲ٮٮ باتک شور﮲ڡ

 ،ن﮵اٮ﮹اٮ رد هک ت﮵سٮا ﮲هٮاکدوک ناتساد ﮲هٮوگ﮹ح ﮵نٮا هک ﮵دٮس﮹رٮ و دش روآد﮵اٮ ﮵دٮ﮳اٮ گر﮳زٮ یاط﮲ح ﮵نٮا دروم رد 
؟ ! دور یم هتساو﮲ح دو﮲ح گرم ﮵کٮ زاو﮵ش﮹ٮٮ ﮳هٮ و هتشاذگ ت﮴اڡالم هدعو یرام ﮳اٮ وا ِک﮹حوک هدازهاش
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6-9 Lr   ) هلاس ﮲هٮ ﮴اٮ شش یا﮳رٮ ؛ ﮵هٮص﮴وٮ ! (
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