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 دس هب دّ جْس ُؾیبسی ّجْد داسد،�✍

یکی ُؾیبسی حضْس کَ دس ایي لحظَ ثب فضبگؾبیی دس اعشاف اتفبق ایي لحظَ خْدػ سا ثَ هب 
 دُذ، ّ دیگشی ُؾیبسی جغوی کَ فضبثٌذ ّ دسدعبص اعت. ًؾبى هی

کٌی یبدت ثیبیذ  ّلتی آى کبسُب سا هیلبًْى اعبعی ثٌْیظ ثگْ هي ایي کبسُب سا ًخْاُن کشد. ✍

جْیی ًکي! غیجت ًکي! ثَ گزؽتَ ًشّ! ثَ آیٌذٍ  ُبیت سا ثجیي آى کبسُب سا ًکي! هثالً عیت لبًْى
ًشّ! دیذی ثَ صهبى سفتی، ثشگشد ثَ ایي لحظَ، دسهْسد دیگشاى فحجت ّ فکش ًکي! توبم حْاعت 

 سّی خْدت ثبؽذ.

تْاًین فضبگؾبیی کٌین، اص جٌظ پشی)خذاًّذ(  اًتخبة داسین، هی هب ایي لحظَ تْاًبیی✍

 تْاًین فضبثٌذی کٌین، همبّهت کٌین اص جٌظ دیْ ثؾْین، اًتخبة دعت هبعت. ثؾْین، هی

پزیشػ اتفبق ایي  ،گْیٌذ کَ ؽوب ثیبییذ تغلین ثؾْیذ. تغلین ثضسگبًی هثل هْالًب ثَ هب هی✍

گْیٌذ کَ اص اتفبق ایي لحظَ کَ اآلى رٌُتبى  دُذ ّ ثَ هب هی ى ًؾبى هیلحظَ اعت کَ رُي هب اآل
 کٌذ. دُذ صًذگی ًخْاُیذ، پظ ثیبییذ تغلین ثؾْیذ، تغلین دّثبسٍ هشکض هب سا عذم هی ًؾبى هی

کٌیذ  ؽذٍ ّ ؽوب حشکت هی  اًذاصٔه کبفی سّی خْدتبى کبس کشدیذ، ایي فضب گؾْدٍ اگش ؽوب ثَ✍

ُب سا ثَ  کَ آدم کٌیذ ثشای ایي کٌیذ، ؽوب داسیذ ثَ جِبى خذهت هی لحظَ فضبگؾبیی هی ثَ لحظَ
ُب اص استعبػِ هشکضِ ؽوب ثَ صًذگی استعبػ  کٌیذ. آدم ُب سا ثَ دیْ تجذیل ًوی آّسیذ. آدم ًوی  ّاکٌؼ

 ؽٌبعٌذ. کٌٌذ ّ صًذگی سا هی هی

کش کشدى یب اًجبم ثعضی کبسُب، حتی اَعوبل خیش هثل جْس ف  ّعیلٔه یک تْاًیذ ثَ ؽوب ًوی✍

 سعبًٌذ.  کبسُب ؽوب سا ثَ حضْس هی  عبختي هذسعَ، پل یب احغبى کشدى فکش کٌیذ کَ ایي
 کٌذ. تبى ایي کبس سا هی رٌُی کٌذ، هي اعتفبدٍ هی رٌُی اص ایي هْضْعبت عْء هي

عْسی کَ هي ُغتن، ُویؾَ  الصم ًیغت ایيگْیین  خبسج ؽذى اص جَجش رُي، یعٌی هب هی✍

 ثبؽن.
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داًن ؽوب  ُب سُب ثؾْین؟ هي ًوی ؽذگی ُْیت پشعیذ چگًَْ اص دعتِ ُن ؽوب هشتّت اص هي هی✍

 کٌذ. فَکبى سّی ؽوب کبس هی کٌیذ، لَضب ّ کُيّ  فضب سا ثبص هی

غلن هٌِذط اعت، پذسم ایي ثْدٍ، اعون تْاًیذ ثگْییذ ثلَ هي هعلّن ُغتن، هي ؽ ؽوب ًوی✍

رٌُی اعت. افلتبى ًؾبى ًذاسد ؽوب آى افل سا ثبیذ  ُب ُوَ هؾخقبتِ رٌُیِ هي ایي اعت، ایي
 رٌُی ؽوب ًیغت. ثبص کٌیذ. آى ُن دعت هي

گْییذ هي  تْاًیذ ثپشعیذ هي چجْسی فضبگؾبیی کٌن؟! پظ دس ایي فْست ؽوب هی ؽوب ًوی✍

 ثب رٌُن فضبگؾبیی کٌن!  خْاُن هی

سیضد. هثل ثذى هب،  ُب هْلع هشدى فشّهی ُشچیضی کَ دس هب حبدث اعت ّ عَشَك اعت ایي✍

 هیشد. سیضًذ ّلی افلِ هب ًوی ُب ُوَ فشّ هی فکشُبی هب، ُیجبًبت هب، دسدُبی هب، ایي

خْاُین خْدهبى سا  ثؾٌبعین، هی خْاُین خْدهبى سا ثؾٌبعین، خذا سا هب دسّالع هی✍

هبى تعشیف  ؽٌبعین. ثب هؾخقبت ظبُشی ثؾٌبعین ّلی خْدهبى سا دائوبً، اؽتجبُبً ثب رُي هی
کٌن؟ ُوغشم کیغت؟ چٌذتب ثچَ  کٌین، ثشحغتِ ؽغلوبى، اعووبى، پذسهبى، کجب صًذگی هی هی

 داسم؟ اُل کجب ُغتن؟ هلیتن چیغت؟ 
 اعت. ُب ُوَ چیضُبی عغحیِ ظبُشی  ایي
 سیضد. کَ هْلع هُشدى ُوَ فشّ هی ایي  ُب هب ًیغتین کوب  ایي

ام چجْسی اعت؟ اعون  خْدؽٌبعی ایي ًیغت کَ ثؾٌبعن ّصًن چمذس اعت؟ لیبفَ✍

ُب خْدؽٌبعی ًیغت. خْدؽٌبعی دسّالع ؽٌبختِ خذا  چیغت؟ اص جٌظ هَشد ُغتن یب صى؟ ایي
 کبس سا ثکٌین.  ْاًین ایيت دس خْد اعت ّ هب ثب رٌُوبى ًوی

عٌْاى  ؽْین ثبیذ هْاظت ثبؽین، چْى ّلتی ثَ رٌُی ثلٌذ هی عٌْاى هي تب صهبًی کَ ثَ✍

کٌین ّ ایي تخشیت ّ ایجبدِ دسد ثبیذ یک ثبصخْسد یب  ؽْین ُویؾَ تخشیت هی رٌُی ثلٌذ هی هي
 کٌین. هی( ثَ هب ثذُذ کَ هب داسین اؽتجبٍ feedbackفیذثَکی )
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 رٌُی اًکبس خذاًّذ اعت. عٌْاى هي ثلٌذ ؽذى ثَ✍

این، صًذٍ  ُب آى هشاد سا داسًذ، ثشای ُویي آهذٍ هب یک هشاد ثیؾتش ًذاسین کَ ُؤه اًغبى✍

 هبعت. ًِبیت ّ اثذیتِ صًذگی. ُوَ دس ایي ؽشیک ُغتین، ایي هشادِ دسًّیِ ُؤه ؽذى ثَ ثی

ُن کوک کٌین تب  ثَ هْفمیت ثشعین، ّلی  هب ثبیذ دس هشادِ دسًّی کَ ُوَ هؾتشک ُغتین ثَ✍

 جٌگین. ُبی عغحی هی گیشین ّ عشِ تفبّت دیگش ایشاد هی کٌین، دائوبً ثَ ُن هب ایي کبس سا ًوی

 سعذ. کٌذ ثالی ثیشًّی ثَ اّ ًوی کَ فضبگؾبیی هی کغی✍

ؽْد کَ یک چیضی دس هشکض هبعت. اگش دس اعشافِ آى  سعذ ّ حظ هی ثالی ثیشًّی هْلعی هی✍

ؽذٍ ُغتین ًَ آى چیض، اگش همبّهت کٌین  دس ایي لحظَ فضبگؾبیی کٌین کَ هب آى فضبی گؾْدٍ
 خْسد. ؽْین، ثٌبثشایي آعیت آى ثَ هب هی اص جٌظِ آى چیض هی

 کٌذ. ضب هب سا حفظ هیاهب اگش فضب ثبص کٌین، ل

ؽوب ایي عٔوال سا اص خْدتبى ثپشعیذ آیب هي کبسگبٍِ آفشیذگبسی خذاًّذ ُغتن یب ًیغتن؟ اگش ✍

 خْد اعت. غقَ داسی دس هشکضت، اگش ُوبًیذگی داسی، ًیغتی! ّ ایي صحوبتت ُن ثی

 کٌٌذ. سحوت ایضدی هحشّم هیُبی رٌُی ثب عذم سضب دس ایي لحظَ خْدؽبى سا اص  هي✍

رٌُی سا ثبال  کٌین ّ هي ًبلَ ّ صاسی ثذُذ. ُشچَ هب ًبلَ ّ صاسی هی عْسی ًیغت کَ ثَ خذاًّذ ایي
 گیشین. تش هی آّسین کن هی

ؽوب ُش ّضعیتی داسیذ، گشچَ ثغیبس خشاة اعت، ّلی دس اعشافؼ فضب ثبص کٌیذ ّ سضب ✍

ایي چَ چیضی اعت کَ هي حبال سضب داؽتَ ثبؽن؟! ایي چَ ّضعی داؽتَ ثبؽیذ ّ ًگْییذ آخش 
 اعت؟! 

 تش خْاُی گشفت. ایي سا ًگْییذ! چْى ُشچَ دس آى ّضعیت ثیؾتش ًبساضی ثبؽی کن 
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خْاٌُذ هب سا رلیل ثجیٌٌذ تب یک چیضی جلْی هب  کٌٌذ هی ُبی رٌُی چْى همبیغَ هی هي✍

چیض ًیغتی، حبال هي یک  لذس عبجض ُغتی ّ دس همبثل هي ُیچ کَ ایيگْیٌذ حبال  ثیٌذاصًذ؛ پظ هی
 دُن! چیضی ثَ تْ هی

عْسی ًیغت. اگش ؽوب ًبلَ ّ ؽکبیت کٌیذ، آى چیضی ُن کَ دادٍ، آى  کَ خذاًّذ ایي فْستی دس 
 گیشد. تبى سا هی گیشد، حتی عالهتی سا ُن هی

 عذم هتعِذ ُغتن یب ًَ؟اص خْدتبى ثپشعیذ کَ آیب هي ثَ هشکض ✍

 اًذیؼ اعت. داًذ ّ کویبثی ُشکظ هشکضػ ُوبًیذٍ اعت، اسصػ خْدػ سا ًوی✍

ؽْیذ کَ اص خْؽحبلی ّ هْفمیت  ّلتی هشکض ثَ اًذاصٔه کبفی عذم ثؾْد ؽوب هتْجَ هی✍

 ؽْیذ. دیگشاى خْؽحبل هی
ایذ. فکش، حشف ّ عولتبى یکی  اهتذاد صًذگی ؽٌبختَعٌْاىِ  دس ایي فْست اسصػ خْدتبى سا ثَ

 عْسی ًیغت کَ حغبدت کٌیذ یب اگش کغی هْفك ثؾْد ًبساحت ثؾْیذ. اعت. ایي

ُبی عغحی عشّکبس  اًذ، اهب چْى هب ثب تفبّت ُب آهذٍ توبم ادیبى ثشای ّحذتِ هب اًغبى✍

ُب ادیبى ثب ُن  اًذ. عبل ثخؼ ؽذٍ ثخؾی، جذایی ُْیت ُغتین، ثَ جبی ّحذت داسین ّ ُن
ؽبى  ُب سا ثَ ّحذت ثشعبًٌذ. ُؤه خْاٌُذ اًغبى گْیٌذ، هی اًذ، ُؤه ادیبى یک چیض هی جٌگیذٍ
 جٌگین؟! گْیٌذ اًغبى اص جٌظ خذاًّذ اعت، پظ چغْس ؽذٍ کَ هب داسین ثب ُن هی ُن هی

تْاًین اص ُن جذا ثؾْین، پظ فالحوبى اعت   ًوی ًاین، افال ُن پیْعتَ  لذس ثَ ُب آى هب اًغبى✍

هب یک هٌظْس داسین. دسعت اعت کَ هٌظْس ثیشًّی ُؤه هب   کَ ثَ ُوذیگش کوک کٌین. ُؤه
ُب ُوَ  داس ّ آى یکی ًجِبس اعت، ایي جذاعت، یکی دکتش اعت، یکی هٌِذط، یکی هغبصٍ

ب ثِتش اعت ثگْیین ُؤه هب یک هٌظْسُبی ثیشًّی ُغتٌذ ّلی دس دسّى ُوَ یک چیض ُغتین، ی
 چیض ُغتین. ًَ

 کٌذ. کٌذ، فضبثٌذی اّ سا دیْ هی فضبگؾبیی اًغبى سا ثَ پشی )خذاًّذ( تجذیل هی✍
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هبى خشاة اعت، ُن سّاثغوبى خشاة اعت، هب حتی ثب  چغْس اعت کَ هب ُن ّضع هبلی✍

خْدهبى دس جٌگین. ایي ظبُشِ هبعت، ظبُشِ هب  ُبیوبى دس جٌگین، ثب ُبیوبى، فبهیل دّعت
دُذ. ظبُشِ هب خشاة اعت، پظ دسّى هب خشاة اعت،  عْسی اعت، پظ اص ثبعٌوبى خجش هی ایي

 ؽْد. چْى دسًّوبى دس ثیشّى هٌعکظ هی

ؽوبعت. ُؤه هب گْیذ ای هٔوهٌبى هْاظت ثبؽیذ ایي چیض، ایي دیْ، ایي عیغتن دس  هْالًب هی✍

 هٌتِب ُن ّجْد داسد. دس دسّى ایي سا داسین، اهب دس هب عبلَنِ ثی

عشی لْاًیي ّ همشسات  ؽوب ثب ُویي فضبگؾبیی، ثب خْاًذىِ اثیبت هْالًب، ثشای خْدتبى یک✍

  اعبعیِ هي اعت ّ هي اص ایي عُذّل ًخْاُن کشد. ِسّی کبغز ثٌْیغیذ. ثگْییذ ایي لبًْى

عجك لبًْى اعبعی خْدتبى  هتعِذ ؽْیذ کَ هثالً هي غیجت ًخْاُن کشد، هي عیت ًخْاُن ✍

ُب سا  گشدم، ایي دُن ثَ خْدم ثشهی گشفت، اگش حْاعن ثَ ؽخـ دیگشی سفت، آى سا اداهَ ًوی
اًذ  دٍاًذ، ثغیبس جبلت ثْد، عول کش  ؽبى سا ًْؽتَ اعبعی  ُب لبًْى سّی کبغز ثٌْیغیذ کَ ثعضی

 اًذ. ّ ًتیجَ دیذٍ

کٌذ، ثَ خْدػ  کٌذ ّ همبّهت هی گؾبیی ثب صًذگی ثشخْسد ًوی ُش کغی دس ایي لحظَ ثب فضب✍

 کٌذ. عتن هی

اػ، دس ثذًؼ، دس سّاثغؼ،  کٌذ، دس ظبُشِ صًذگی اگش کغی ثب اًجغبط ثب صًذگی ثشخْسد هی✍

تْاًذ  سیضد ثیشًّؼ ًوی یعٌی اگش خشدِ صًذگی ثَ فکش ّ عولؼ هی اػ ایي پیذا اعت. دس اهْس هبلی
 خشاة ثبؽذ.

اعت یک ثیت سا  آییذ، کبفی  ثیٌیذ ثب خْاًذى اثیبت هْالًب ثَ سلـ ّ عشة دس هی ؽوب هی✍

کَ خیلی پیش ُغتیذ، ًباهیذ ُغتیذ،  دسعت ثخْاًیذ ّ تکشاس کٌیذ ّ ؽشاة آى سا ثگیشیذ، ّلْ ایي
رٌُی ّالعبً ثیچبسٍ کشدٍ، ضعیف کشدٍ، فکش ثذ  رٌُی ؽوب سا دس افغبًٔه هي گیش ؽذیذ، هي یيصه
 آّسد. کٌذ ّ ثَ سلـ دسهی کٌیذ، ؽوب سا اص جب هی هی
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صًٌذ ّ ظبُشاً خْؽحبل ُغتٌذ، ثشای  ُبیؾبى حشف هی ثیٌیذ هشدم چمذس اص ُوبًیذگی هی✍

 ثَ دلخْػ ُغتٌذ. گْیٌذ ّ ثَ آى ثَ ثَِی هی ذ، هشدم یک ثََگیشً کَ یک ؽیشیٌی اص آى هی ایي

ؽٌبعذ!  ُب سا هی ُبی صًذگی اًغبى کبسی  ؽوب ًگبٍ کٌیذ هْالًب چمذس جبهع اعت! چمذس سیضٍ✍

ؽٌبعذ، اگش ؽوب ثخْاًیذ ّ دل ثذُیذ خْاُیذ دیذ کَ هْالًب جضئیبت  ُب سا هی ضعف اًغبى
خْاُذ، ؽشیف اعت،  چیض ًوی گْیذ، کشین اعت، ثخؾٌذٍ اعت، ُیچ هیایشادُبی هب سا ثَ هب 

خبعش حشؿ  کٌذ، ثَ کٌذ، خْدػ سا کْچک ًوی اػ سا حفظ هی کبس اعت، ثضسگی پشُیض
 کٌذ. ُب خْدػ سا لَ ًوی ُوبًیذگی

َ اص ک صًن اثش ًذاسد، ثشای ایي فِوین کَ ایي حشفی کَ هي هی ؽٌبط ثبؽین هی اگش هب عخي✍

 آیذ. ام هی رٌُی هي

صًین، ایي ثیکبسی اعت، ثلکَ کبس  ًظشی حشف هی ُشهْلع اص خؾن، اص حغبدت، اص تٌگ✍

گزاسین کبس، ثعضی اص هب افالً کبس  کٌین ّ اعوؼ سا هی اعت، خیلی اص هب کبسافضایی هی  افضایی
 کٌین، اًتظبس داسین. کٌین، لبًْى ججشاى سا سعبیت ًوی ًوی

ًِبیت ّ اثذیت خذاًّذ صًذٍ  ُشکغی کَ هٌظْس آهذًؼ سا فِویذٍ کَ ثبیذ لجل اص هشدى ثَ ثی✍

ثؾْد ّ ایي همقْد ُؤه هبعت ثشای آهذى ثَ ایي جِبى ّ ًیبهذین کَ ایي چیضُب سا جوع کٌین ّ 
شین، پظ اص هشدى ُن تْاًین ثب خْدهبى ثج ُب سا ًوی داًین کَ ایي اص خْدهبى ثگزاسین ّ ثشّین ّ هی

 خْسًذ. ُب ثَ دسدهبى ًوی کَ ایي

 تْاًذ عذم ثبؽذ. اص ًظش لْاًیي غیشت صًذگی، هشکض هب فمظ هی✍

 آیذ. آیذ ّ اص فضبثٌذی، اًذیؾٔه ثذ هی اص فضبگؾبیی، اًذیؾٔه صیجب هی✍

 داسم. هی ُبیتبى ثش ی سا اص ُوبًیذگیگْیذ ثب ُشثبس فضبگؾبیی، یک ُوبًیذگ خذاًّذ هی✍

 رٌُی اعت. گؾبیی ال کشدى هي ُش فضب
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لحظَ سا دّعتبًَ ثپزیش، ثبعتیضٍ   دٌُذٍ اعت، اتفبق ایي لحظَ تؾخیـ  ثَ  رات هب لحظَ✍

 ؽْد. ًوی

خْدهبى کوک کٌین ّ هتْجَ ّلتی حْاط هب سّی خْدهبى اعت ثب اثیبت هْالًب ثبیذ ثَ ✍

 ُب ُوَ تُْن ُغتٌذ، اسصػ ًذاسًذ. رٌُی، پٌذاسِ کوبل ّ آثشّی هقٌْعی، ایي ثؾْین کَ هي

کٌذ داسد کْچک  رٌُی ثشای هب تِیَ دیذٍ، اًغبى فکش هی ُبیی کَ هي دس تحمیشُب ّ آثشّسیضی✍

 ؽْد. هی
 ایي یک تُْن اعت.

 کٌٌذ، ثغیبس هضش اعت. رٌُیِ هب سا تأییذ هی ب استجبط داسًذ، ّ هيکغبًی کَ ثب ه✍

 جبیی کَ همذّس اعت هب ًجبیذ دًجبل تأییذ ّ تْجَ ثبؽین. تب آى 

کٌذ  ُب، کَ هیل هی رٌُی دس اًغبى پٌذاسِ کوبل، آثشّی هقٌْعی، لشیي ّ خبفیتِ کبُلیِ هي✍

 بیذ هْاظت ثبؽین.ثَ ججش ّ اداهٔه ّضع هْجْد، هضش اعت ث

ثیي هب ّ ُؾیبسی هبعت کَ چؾن  خبعش ُویي خبفیت افلی هب، رات هب ّ خبفیت عذم ثَ✍

 ؽٌْد. ثیٌذ ّ گْػ هب هی هب هی

رٌُی ّ خذاًّذ سا ال کٌین؛ یک جْس ُن ایي  کَ ثشّین هي دّ جْس )ال( یب اًکبس داسین: یکی ایي✍

 رٌُی سا ال کٌین. ٌین اص جٌظ خذاًّذ ثبؽین ّ هياعت کَ فضب سا ثبص ک

ثٌذین حبل هب سا ثذ  کٌذ ّ فضب سا هی کٌین، خذاًّذ حبل هب سا خْة هی هب فضب سا ثبص هی✍

 کٌذ، تب تفبّت ایي دّ سا ثفِوین. هی

ؽْد، اگش  عبختَ هیرٌُی هب اص پشیذى اص یک فکش ُوبًیذٍ ثَ یک فکش ُوبًیذٍ ًْ ثَ ًْ  هي✍

 سّد. کغی اص ایي فکش ُوبًیذٍ ثَ فکش ُوبًیذٍ دیگش ًپشد اص رُي ثیشّى هی
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گیشد، ثبیذ فضب سا ثبص کٌذ تب صًذگی  کَ اص جوع کوک هی حبلی عْسِ جذا، دس ُشکغی فشداً، ثَ✍

 ُب ُوبى غجبسِ غن ّ کذّست ُغتٌذ. ُبیؼ سا ثِؾْیذ ثجَشد. گشفتبسی گشفتبسی

اگش دس صًذگی ثیشًّی ؽوب چیضُبی ثذ ّ صؽت ّ اریت کٌٌذٍ، هغئلَ خیلی صیبد اعت، ✍

تبى ثیشّى پشیذٍ ّ تمقیش خْدتبى اعت، یعٌی توبم هغبئل هب  رٌُی ُب اص هي ثذاًیذ کَ ایي اًذیؾَ
 دس ثیشّى اًعکبط هشکض خْدهبى اعت.

تْاًذ توشکض هب ّ تْجَ هب سا  دُذ ّ هی کَ رٌُوبى ًؾبى هی یبدهبى ثبؽذ، غیش اص حك ُشچیضی✍

 جزة کٌذ، یعٌی هب ثب آى ُوبًیذٍ ُغتین ّ آى عیٌکِ دیذِ هبعت.

ثَشد. ؽوب اگش دّعت داسیذ، ثبیذ سّی خْدتبى توشکض  تْجَ کٌیذ کبسکشدى سّی خْد کبس هی✍

ا ثمبپٌذ ثشًّذ ّ یب فْساً ثشعٌذ، فکش خْاٌُذ یک چیضی س ُبیی کَ خیلی عشیع هی کٌیذ. آى
 تشی داسد، ًذاسد. کٌٌذ هثالً ثَ حضْس سعیذى یک ساٍ عبدٍ هی

ًبظش جٌظ هٌظْس سا »رٌُی داسًذ دس اعشاف هب ُغتٌذ ّ هب سا اص عشیكِ  ُبیی کَ هي لشیي✍

 دٌُذ. رٌُی عْق هی عْی هي دایوبً هب سا ثَ« کٌذ تعییي هی

افغالح غوگیٌبًَ دس هب ّجْد داسد کَ هب ثغٌذٍ کشدین ثَ  ساضی ثْدى ثَ ُویي صًذگیِ ثَ✍

 کٌین. کٌین ّ ثب ؽکبیت خْدهبى سا ساحت هی ایي ّضعیت خشاة؛ ؽکبیت هی
ؽًْذ. هب  ُب دلیل ًوی عْس ُغتٌذ. ایي گْیین ُوَ ایي کٌین هی دیگش ًگبٍ هی اص عشف دیگش ثَ ُن 

 س کٌین.ثبیذ سّی خْدهبى کب

داًیذ چکبس کٌیذ، اص اًغبًی هثل هْالًب کوک ثگیشیذ، فضبی دسّى سا ثبص کٌیذ،  اآلى ؽوب هی✍

 ُن صًذگی خْدتبى سا دسعت کٌیذ، ُن صًذگی دیگشاى سا ّ چٌیي عؾمی سا ثَ جِبى ثفشعتیذ.
 


