
 مالس ضرع اب
 
 »ناربج نوناق«
 
 .دنکیم تخبشوخ ار ام و دیآیم یکی هرخالاب هک دوب نیا یتافارخ ياهرواب نیا زا یکی .دندرک ام رس رد ار تافارخ ،میدمآ ایند هب یتقو هک مینادیم نامهمه ام
 .دنک هدروآرب ارم دارم دناوتیم ینالف میتفگیم و میتساوخیم اهمدآ زا ،میتساوخیم ندرک اعد زا ار یگدنز و یتخبشوخ ام هک دش نیا شاهجیتن

 
 یلیخ میهاوخیم و میتسه ربنایم رکف هب شاهمه .میروایب تسدب یناجم و تفم ار زیچ کی میناوتیم هک مینک رکف نامدوخ اب ام هک دش ثعاب یتافارخ رواب نیمه
 ود هک منک راکچ مییوگیم دوخ اب و مینکیم مسجت ینهذ ریوصت کی تروصهب ار دصقم ،دوخ ِینهذ تالایخ رد .میسرب هجیتن هب شالت و هنیزه نیرتمک اب دوز
 نوچ ،مینکیم فلت ار تقو میراد ،میشاب ربنایم لابند هب ردقچره .میدرگیم ربنایم لابند هب ینهذنم اب زاب ،مه دوخ يور ندرک راک رد نونکا .مسرب هجیتن هب هزور
 .دنتسه ینهذ هرابود همه اهنیا

 
 ياهکینکت اب« دنتفگیم ًالثم ای .نامز نیرتمک رد و تمحز نیرتمک اب روکنک رد تیقفوم ًالثم هکنیا زا دشیم يدایز تاغیلبت ،میداد روکنک هک ینامز تسا مدای
 .»دوشیم ندروخ بآ لثم روکنک ام
 
 مادکچیه ًالصا .دندوب ربنایم لابند هب و دندرکیم هیهت ار اهباتک عاونا و دندرکیم تکرش ار اهسالک عاونا و دنتفر اهشور نیا لابند هب ياهدع هک دش يروطنیا
 تقوچیه یلو ،دننک هدافتسا ربنایم ياهشور زا دنتساوخیم و دندادیم روکنک مهرستشپ لاس شش جنپ هک دندوب مه یناسک .دندشن لوبق روکنک رد اهنآ زا
 .دندش دیماان و دنتفرگن هجیتن

 
 ره فرح هب هک دندوب ممصم ردقنیا و دندیشکیم تمحز ًاعقاو و دنهاوخیم هچ دنتسنادیم ًاعقاو هک دندش قفوم روکنک رد یناسک ؟دندش قفوم یناسک هچ اما
 روطچ تروص نیا رد ،تسا درد زا رپ ام نورد مینک ضرف .تسا تروص نیمه هب مه ینهذنم ییاسانش و دوخ يور ندرک راک ،الاح .دندرکیمن شوگ یسک
 زا دهاوخیم درد نیا يروطچ ،مینک اعد نامنهذ اب مینیشنب مه لاس نارازه ام ؟دنک بوخ ام نورد رد ار تداسح ًالثم درد نیا دناوتب رگید رفن کی تسا نکمم
 ؟دورب نیب

 
 یگرزب راک کی دیاب ام ینعی سپ ،تسا یگدنز هب ندش هدنز و ینهذنم دید زا ییاهر ام یگدنز روظنم مییوگیم یتقو .میهد ماجنا یساسا راک کی دیاب نیاربانب
 .میشکب دیاب تمحز نیاربانب ؟دیایب تسدهب اعد کی اب یتحار نیمه هب ام یگدنز روظنم دوشیم رگم .میهد ماجنا ار
 
 هناخ ،میتسه راک رس .میشاب راک نیا رد دیاب ًالک ًالصا ؟میراذگب تقو ردقچ .میراذگب تقو راک نیا يارب دیاب لوا هلحرم رد ینعی ؟میشکب تمحز دیاب هچ ینعی
 هعلاطم قیقد و لماک دیاب ار تایبا و ار اههمانرب .میتسه تسا ربخ هچ نم نورد رد هکنیا یسررب و دوخ نهذ ندید لاح رد شاهمه ،میتسه عمج رد ،میتسه
  .مینک
 
 نوچ ؟ارچ ،دنریگیمن هجیتن یلو ،دننکیم شالت و دنراذگیم تقو یلیخ ًاعقاو هک دنتسه یناسک هشیمه مه روکنک رد .تسین یفاک ییاهنت هب نتشاذگ تقو اما
 رد یمظن و دنتسین دلب ار هلئسم تروص ینعی ،دوشیم هدافتسا اجک و دراد يدربراک هچ هطبار ای لومرف نالف ًالثم هک دننادیمن و دننکیم ظفح و دنناوخیم طقف
 .دنتسه مگردرس و تسین ناشراک
 
 هفسلف ؟میهاوخیم هچ نآلا ام و تسیچ هیضق ًالصا هک میوشب هجوتم ار هلئسم تروص ادتبا دیاب ،مینکیم راک نامدوخ يور و میراذگیم تقو میراد یتقو مه ام
 ؟تسیچ شراتخاس ؟تسیچ شرازبا ؟دنکیم راک دراد نم رد هنوگچ نآلا و هدمآ دوجوب هنوگچ و تسیچ ینهذنم
 
 اب ام هک دوشیم ثعاب نینچمه .دهد ناشن ار شدوخ لحهار و دوش داجیا ام راک رد یمظن کی هک دوشیم ثعاب ،دنکیم کمک ام هب هلئسم تروص ِندش هجوتم
 مگردرس ،مینادن ار هلئسم تروص رگا .میوشب نآ ياهبیرخت هجوتم و میربب یپ ینهذنم ندوب شزرایب و ندوب یمهوت هب رتشیب هچره ،ینهذنم ياهراک ندید
 .درادن ناکما يزیچ نینچ هک میزادنیب ار ینهذنم میهاوخیم ینهذنم اب زاب و میوشیم
 
 اب میهاوخیم ام اما .تسا یقاب نانچمه ینهذنم یلو ،مینکیم هشیش رد ار وید هک دوب دهاوخ تروص نیا هب هشیمه ام راک ،میوشن هجوتم ار هلئسم تروص رگا
 یسکره و میوش نآ هجوتم نورد زا ام دیاب هک تسا يراک نامه ًاقیقد هلئسم تروص .دوش رتزاب و زاب ام نورد ياضف و دوش کچوک بترم ینهذنم ،ییاشگاضف
 .متفرگ دای یلیخ شتاحیضوت و همانرب ياهلکش زا ً،اصخش مدوخ نم .دهدب ماجنا شنهذ رب ندوب رظان اب شدوخ دیاب
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