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دردسر پایان نمایش !
اشغال جالوسوغنل آجریکا غلجطسوغ ج"جدا شغوسال ج

خس ینیجهلجبلجح بجپنهل ج گل جداشتآجییجشسد،جدقیقغلج

پیکوجخ جایلم"جراجشلادجبتسا جر دا غآجطغکاوجوجاغسامج

بغغلاوجخغغلطکجبغغسدجکغغآجبغغآجطغغسد جهغغلجبقبسال نغغدجکغغآج

فکابل آجطکاوجطلکتی یجدا ستجکآجوکدیدارا جح سیتج

"داشوسال جپیکوجخ جایلم"جبآجهیچجح بجوجگغکو جوج

امهسریجاوالییجطلکنس جب لرجگکفتآجا د.جدرجشکااطیج

دوتآجایجوابستگیج داشتآجوجطنهلجوجطنهلج"جپیکوجایلم"ج

کغغآجشغغککتجکننغغدگل جدرج"جراهپیمغغل یجایغغلمجوجایغغت"ج

هستند.جاان آجییجگس یمج"داشوسال جپیکوجخغ جایغلمج"ج

بسیلرجکلهشجالفتآجبسد،جدرجشکااطیجکآجطعدادجبسغیلرج

دقیقلجریتجدوتجح بجاوغت،جبهیوساغآجبغداوجیعنغیج

قلیلیجازجیکدمجدرجا تنلبلتجشغسراهلجشغککتجککد غد،ج

یستجکآجطملییجر ل جاضسجح بج"جفکاگیغکج"جبسد غد،ج

درجشغغکااطیجکغغآجحتغغیج دا غغل جخمینغغیجازج"طنهغغل یج

خیک،جواقعیتجراجبنغساهیم،ججاانطغسرج یسغت.جبکخغیجازج

ایلم"جگفتگسجییج مسد غدجوجخالهغآجدرجشغکااطیجکغآج

ر ل جروملجاضسجح بج بسد غدجوجحتغیجهنغدطل یجبغآج

یبغلرزاتجددایپکالییسغغتیجطغسد جهغغلجهغکدمجاو جیغغیج

ولزیل هلیجاوالییجداگکجیتعلغبجبسد غدج.جر وغآجیهغمج

گکفت،جحلکمیتجونتجهکاول جشد جبسد.جوکدیدارا ج

اوت،جر ستجکآجبهکحل جطملییجااغوج"دا شغوسال ج"جوج

ح سیتجیغیجدا سغتندجکغآجرفکا غدمج جقغل س جاولوغی،ج

حتیجطملییجر ل جطآجدیشغل جددایپکالییسغتجبسد غد،ج

ا تنلبلتجر یسجامهسر،جا تنلبلتج ملانغدگل جیولغسج

(گکهغغآج بسد غغغدرجوجررزوجداشغغغتندجکغغغآجیبغغغلرز جایج

شغغغسرایجاوغغغالییجوج...جدرجادایغغغآجشغغغکااطیجکغغغآج

ددایپکالییستیجا ولمجدهند،ج(کآج داشتندرجهغیچجهیغ ج

بکشمکدام،جطنهلجیسابجیفتضحجشغد جهکهغآجبیشغتکج

راجدرجواقعیتجطاییکج میجدهد.جر هلجبهکحل جریغتجفعغرج

ح سیتجخساهدجشد.جبداوجگس آ،جطکحجر دا غآج مغلاشج

ح بیجشد دجکآج آجطنهلجخیل جیبلرز جددایپکالییستیج

طسنیکجالوسونل آجریکا لجرانتآجشد .ج

راجدروکج دارد،جبل غآجا غسادجدوغلاسجوجحیغرجراجیغیج

یبت کجااوجطکحجوکدیدارا جح بج"فکاگیک" جامهسریج

هسغغبندجطغغلجیبغغلرز جدغغدجایپکالییسغغتیجطغغسد جهغغلجراج

اوغغالییجبسد غغد.جر هغغلجبغغدقتجدرجاکاغغل جطغغکحجقغغکارج

وککسبجولز د .ج

داشتند،جگکهآجانلبجحوتجاالوغالمجخغس ینیجهغلجکغآج

بهکحغغل جح غ بجامهغغسریجاوغغالییجطغغکحج مغغلاشجراج

وکپکوتیج"دا شوسال جپیکوجخغ جایغلمج"جراجبکاهغد ج

رانتجوجر کاجبآجااکاجدرروردجوجایحبجکغآجبغلجاکافغتج

داشتجوجبآجاذاغل جخغسدجازجقبغرجدرجاکاغل جاملیغلتج

طملمجبک لیآجرا یج مسدجوجکغلجرجراجرغغلزجکغکد.جیغجلجدرج

طسنیکجقکارجداشت،جبظلهکجاضغسجحغ بج یسغت،جایغلج

اانولج میجخساهیمجکآجدربلر جر همآجخداغآجوج یک غ ج،ج

طمغغلییجقغغکا وجوجشغغساهدجبعغغدیجارادتجااشغغل جراجب غآج

ر همآجرالجوجط واغک،جر همغآجفکهغتجطلبغیجوجا تنغلبج

وغغکدیدارا جحغغ بج"جفکاگیغغک"جوجبلینتیوغغآج"حغغ ب"ج

دقیبجیحظلت،جوننیجبگس یم،جگکهآجشیس جب لرجبغکد ج

بنسبیج شل جداد.جدرجانغلحجبنغداهلیجدرو جحلکمجیغتج

شغغد ،جواقعغغلجاغغلیجبحغغوجوجگفتگغغسیجبسغغیلرجداردجوج

هنگلییجیسدعجگیکیج"بیجطکفل آ"!جانلبجخس ینیجهلج

بنغغسبیج شغغل جیغغیجدهغغدجکغغآجهگس غغآجر هغغل یجکغغآج

"وکپکوت" جیعکوف"دا شوسال جپیغکوجخغ جایغلمج"،ج

کمس یستهلجراجوقیحل غآجیغتهمجیغیجوغلز دجکغآجبغکایج

رش لرجگکدادجکآجااشل جدرجاکال جرایجگیکیجبکوغکج

روغید جبغآجاهغدافجخغسد،جهکشغیس جایجراجب غلرجیغغیج

طلایدجوجالجادمجطلایدجااتبلر لیغآج"راغتججحغ بج"جاعنغیج

گیک د،جخسدجدرجفکابجطسد جهلجدرجروغید جبغآجاهغدافج

حسوجرات،جروملجااالمج مسدجکآجبنغلطکجینلیفغتجبغلج

ددخلقیجشل جدوتجهغکجشغعبد جبغلزجوجیغسطیججراجازج

بنیجهدرجبآجاوجرایجخساهغدجداد.جاان غآجرابطغآجانغلبج

پشتجوکجییجبند دجوجقلبرجطکاوجاوتلدا جویل جبغلزیج
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هستند.جایلجاشلر جبهمیوج تآجکلفیجاوغتجکغآجبگغس یمج

بینیمجکآجح ب،جییدا جدارجهحنآجبغسد جاوغتجوجبغس.ج

ر هغغلجبغغلجااغغوجشغغلجیسرطیجگغغکیجبغغآجاوغغمجیبغغلرز ج

پغغسجطبیعغغیجبغغسدجکغغآج"جافشغغلگکیجهغغلیج"کغغئا ی"ج

ددایپکالییستی،جیبلرز جددایپکالییستیجطسد جهغلجراج

دا شوسال جخ جایغلمج"ج غآجطنهغلجدایغل جوغکدیدارجا ج

بآجکوکا جکشل د دجوجبلومجیبلرز جبلجریکا لجویلوغتج

ح بجراجکآجدرجطملییجیئاککاتجقبرجازجقیغلم،جانلهغکج

خلرایجریکا لجراجطقساتج مسد دجوجحغداقرجبنشغیجازج

فعغغل جیغغئاکک جکننغغد جبغغلجایپکالییسغغتهلجوجین سهغغلج

وکیلاآجهلیجیلییجریکا لجراج"یداس "ججخسدجوغلختندج

ایپکالییسمجریکا لجبسد جا غد،ج گکفغت.جبل غآجحغ بجراج

وجدرجااوجرا ج غآجطنهغلجبنغشجاظیمغیجازجطغسد جهغلجراج

طقساتج مسدجوجبعنسا ج مس آجازجکال جااوج"دا شوسال ج

فکافتند،جبل آجبکخیجازجولزیل هلیجویلویجراجبغلخسدج

یع سم" جوندیجبیکو جریدجکغآجریکا غل یجهغلجدرجر ج

همکا جولختندجوجحتیجبنشیجازجروشغنف کا جالیعغآج

قسغغغمجخغغغسرد جبسد غغغدجکغغغآجهغغغیچجروزج لیغغغآجایج

راجفکافتند .ج

ددایپکالییسغغتجطغغکجازجروز لیغغآجامهغغسریجاوغغالییج

ازجیومساغغآجگفتغغلرجوجامل غغکدجوغغکدیدارا جحغغ بج

یستج! ج

امهغغسریجاوغغالییجوجوغغکدیدارا جداگغغکجانلحهغغلیج

وکدیدارا جح بج" جفکاگیک" جهنگلییجکآجطکحجاشغجال ج

درو جحلکمیتجکآجبلجااوجح بجینلیفند،جهنغیوج تیوغآج

ال آجالوسویجراجرانتند،جطنهلجبآجااوجف کجککد غدجکغآج

یغغیجشغغسدجکغغآجداگغغکجانلحهغغلیجدرو جحلکمجیغغتجازج

هگس آجکلرجراجرغغلزج مغسد جورج غکاجادایغآجدهنغد.جر هغلج

بکگ اریجهنیوج ملاشغیجبغیجخبغکجبسد غدجوجبغلجر غآج

هیوگل جطکحیجدربلر جپلال جااوج ملاشج داشتند،جفق ج

حداکثک،جا یجدوجروزجیل د جبآجشکودجکلرجازجر جیطلعج

ییجدا سغتندجکغآج جپلاغل ج مغلاش،جرزادیجگکوگل هغلجراج

شد د.جفیجایمثر،جهمل طسرجکآجراتجدرجر ج غسارجکغئا یج

بهمکا جخساهدجداشتجوجااوج تغآجایجبغسدجکغآجطمغلییج

گفتآجاوتجبنیجهدرجدرجیقلبغرجامغرجا وغلمجشغد جایج

انلحجهلیجدرو جحلکمیتجحتیجیهندسجبلزرگغل جکغآج

قکارجگکفتجوجبعداج لهلرجبغآجر جشغدجکغآج غآجطنهغلجدرج

"دا شغغغوسال جیسغغغغلمل جپیغغغکوجخغغغ جایغغغغلمج"جراج

یقلبرج"یس "جبلاستد،جبل آج لگ اکجبکیس جوسارجشسد.ج

"دا شوسال جپیکوجخغ جشغیطل ج" ج لییغد،جدربغلر جر ج

بلطساآجبهمیوجگفتآجراتجیغیجطغسا جپغیجبغکدجکغآجبنغیج

یتفبجایقس جبسد د.جایلجاان آجااوجرزادیجبوغآجهغسرطیج

هدرجوجداروجدوتآجاوجازجاکال جبغیجخبغکجبغسد جا غد.ج

ا ولمجخساهغدججشغدجکغآجطغسد جهغلیجفکاغبجخغسرد جراج

ااوجدروتجاوتجکآجحغ بجامجهغسریجاوغالییجبغکایج

خشمگیوج سلزدجوجهمونغل جر هغلجراجدرجاوهغلمجخغسدج

ر غغآجحغغداکثکجاوغغتفلد جراجدرج مغغلاشجوغغفلرتجببغغکد،ج

بغغلقیجگغغئارد،جیسغغگلآجایج بغغسدجکغغآجازجرغغغلزج مغغلاشج

دارودوتآجبنیجهدرجراجدرجاکال جقکارج داد،جایلجبنغیج

طسنیکجوفلرتجبتسا جدربلر جر جطکحیجداشت.جاان آج

هدرجوجشککلجهمجر دطکجازجر جبسد دجکآجکغال جزاغلدیج

وکدیدارا جح بجازجرغلزجکلرج میجطسا ستندجهگس گیج

وکشل جبکود!جهمل جطغسرجکغآجراغتجطسطگغآجگغکجیغجیج

ا ولمجر کاجطعییوج ملاند،جبهیچجواآجبلاوجیعنیج یسغتج

گساد،جبکیس جوسارجشد جوجازجاشال جال غآجالوسوغیج

کآجر ل جکندجذهوجبسد جا د،جبل آج لشیجازجر جبغسدجکغآج

طغغلجر وغغلجکغغآجطسا سغغتند،جبهغغک جگکفتنغغد.ججدارودوغغتآج

ویکجوقلاعجراجبهیچجواآج میجشسدجبطسرجیشنصجطغلج

بلزرگل جوجشککلج ی جقطعلجاطالایجدربلر جر وغآجیغیج

راند جایجدورجپیشجبینیج مسدجوجطنهلجیغیجطغسا جبغکایج

خساهغغدجاطفغغلفجبیفتغغد،ج داشغغتند،جزاغغکاجر هغغلجاغغ وج"ج

ر جطکحیجکلیجداشت.جوغکدیدارا ججحغ بجشغلرالطل ج

قکبل یل جاوییآ"جااوجحککتجبسد دجوجبنشیجازج مغلاشج

ی جبکایجپلال جکغلر،جطکحغیجکلغیجداشغتندلجاو جرج غآج

طسنیکجوفلرتجهدفجخسدجراجطسساآجحسلبجح بجبغلج

الوسول جریکا غلج یجراجرزادجکننغدجوجدومجر غآجااغوج

دارودوتآجبلزرگل جقکارجداد جبسد.جبغداوجطکطیغبجیغیج

رزادیجبگس آجایجبلشدجکآجیسابج شسدجطلجدوتجر هغلج
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درجیقلبرجطسد جهلجبلزجشسد.جر هلجبغلزیجایجراجشغکودج

بکالیآجبنیجهدرجوجشککلءجیسقعیتجخسدجراجدرجبکابغکج

کغغکد جبسد غغدجکغغآجهغغدایبتآجخطک غغلهجبغغسد.جط یغغآجبغغکج

انلحجهلیجحلکمیتجیستح مجطغکجوجاوغتسارطکجوغلزد.ج

احسلولتجددایپکالییستیجخلبجوجطهییججاحسلولت،ج

ایلجزر گیجر ل جدرجاطنلذجااغوجشغیس جرشغ لرطکجازجر ج

وپسجکنتک جر جوجکشل د جطسد جبآجبیکاهآجوجبلینتیوآج

بسدجکآجبنیجهدرجی لرجوجالرا شجراجبفکابدجوجبآجهغل ج

وککسبجیبلرزاتجددایپکالییسغتیجخلغبجبغآجیهغلرتج

ا دازد.جبلینتیوآجبنیجهدرجکآجینلیفتجخسدجراجبلامغرج

وافکیجدرجخیل تجبآجخلبج یغلزجداشغتجوجوغکدیدارا ج

"دا شوسال جپیکوجخ جایلم"جرش لراجابکازجککد جبغسدج

ح بج"جفکاگیک"ج شل جداد دجکآجهموغس جداگغکجانغلحجج

وجوقتجوجبیجوقتجااالمجییج مسدجکآجطغلجزیغل یجکغآج"ج

هلیجحلکمآ،جااوجیهلرتجراجدرجخسدجدار د.جهکگل جر ل ج

گکوگل هل" جرزادج شغس د،جبنشغیجازج لبسغلیل یججهغلیج

یسفبج میجشد دجکآجااوجاحسلوغلتجددایپکالییسغتیج

ااتملایجبکاغلیجخساهغدجیل غد،ججازجدخلیغتجدرجپلاغل ج

خلبجراجکنتک ج ملاندجوجر کاجدرجحدجشعلرج گغل جدار غدج

بنشید جبنملاشجخسدداریجککد .ج

والجر غآجپغسجازجبغکا گینتوجشغسرجددایپکالییسغتیج

وغغکدیدارا جح غ بج"جفکاگیغغک"جکغغآجازجرغغغلزج مغغلاشج

خلبجبلجا تنلبجزیل جبیجیسقعجبکایجرزادیجگکوگل هل،ج

اشغغال جوغغفلرتجیغغیجدا سغغتنجدجکغغآجپلاغغل جحتمغغیجوج

یشتجر ل جدرجپیشگل جخلبجگشغسد جیغیجشغد،جر گغل ج

دغغکوریجر جهغغآجخساهغغدجبغغسدجوجیغغیجدا سغغتندجکغغآج

همآجااوجدوزجوجکلکجهلجیغیجطسا سغتجدروغتجبکدغدج

بلالخک ج"جگکوگل هغلج"جرزادجخساهنغدجشغد،جغ غآجر غکاج

خسدجر هلجامرج ملاد.جپسجپلال جبنشغید جبغآج مغلاشج

داشتندجکآجخسدجیوغکیجروغمیجوجالنغیجپلاغل جکغلرج

اگکجبل داز جرغلزجر جیش رج بسد،جوییجبهکجحل جبسیلرج

بلشند.جر هلجدا ملجدرجروزیج لیغآجامهغسریجاوغالییج

یش رجبسد .ج

ژوتیج"ددایپکالییستی" جگکفتآجوجطسریجوا مسدجییج

هنگلییجکآجبنیجهدرجبآجرالوغتجامهغسریجبکگ اغد ج

ککد دجکآجگسالجبلهکگس آجی لیحآجوجوغلز جبکوغکج

شد،جح بجگمغل جبغکدجکغآجیغیجطسا غدجکغلرجراجبپلاغل ج

رزادیجگکوگل هغغلجینلیفنغغد،جوجبغغداوجطکطیغغبجازجهمغغل ج

بکول د.جوغکدیدارا جحغ بجاییغدوارجبسد غدجطغلجبنغیج

زیل جبگس آجایجرفتلرجییجککد دجکآجدرجرانغد جبتسا نغدج

هدرجاقدامجبآجرزادیجگکوگل جهغلج ملاغدجطغلجازجا سغجسج

خسدجراجیبغکیجازجهمغآجقضغلال،ججوجانغلحججهغلیجداگغکج

کلرجپلال جپئاکدجوجازجوسیجداگک،جر هلجفکهتجبیلبنغدج

درو جحلکمیتجراجالیغرجوغلز جوجی غلیحآجقلمغدادج

طلجبتسو جطمغلییججارگل هغلیجطبلیاغلطیجخغسدجاانونغیوج

ملاند .ج

وا مسدجولز دجکغآجبغلجرجزادیجگکوگغل جهغلجینلیفنغدجوج

ا یجازجراههلیجخالهغیجازجشغکجگکوگلج هغلجکغآجحغلالج

خساهل جر ندجکآجگکوگل جهلجدرجپیشگل جخلبجیحلکمغآج

داگکجزالدیجبسد د،جر جبسدجکآجایلم"جدوغتسرجرزادیج"جج

شغغس دجوجوغغپسجکلیغغآجاقغغدایلطیجکغغآجدرجاهغغتجرزادیج

گکوگل هلجراجهغلدرج ملاغدجویغیجر سقغتجهغمج"جگنغل ج"ج

گکوگل جهلجهسرتجییجگیکد،جبآج"انلهغکجییبغکا ج"جوج

رزادیجالوسوغغل جریکا غغل یجبپغغلیجخغغسدج"جایغغلم"ج

کسل یجکآجدرج"جخ جایلمج"ج یستند،ج سبتجدهنغد.ججااغوج

سشتآجییجشدجوجااوج تآجایجبسدجکآجهیویکجازجانلحج

هنیوجشیس جامل غکدیجر ج"حسغوج"جراجداشغتجکغآجازج

هلیجدرو جحلکمیتجبلجر جیسافبج بسد د،جزاکاجازج ظغکجج

ا سسجقضیآجگکوگل هلجراجفی لآجییجبنشید،جازجطکفج

ر هلج"ایلم"جفعالجبلادج"ایلم"جبلقیجبمل د.جبنلبکااوجطکحج

داگکجح بجییس جااوجگکوگل جگیغکیجراجهیغد جبغسدجوج

ادادیجرانتغآجشغدجوج"ایغلمج"جدرجحغلییجکغآجطلساحغلج

وسییوج تیوآجر آج"جگنل "جرزادیجگکوگل هل،ج آجبپغلیج

رزادیجگکوگل هلجراجطلایدج مسد،جدوتسرجدادجطغلجیولغسج

ح ب،جبل آجبپلیجدارودوتآجبنیجهدرج سشتآجییجشغدج

شسرایجاوالییجایجکآجقکارجبسدجطشغ یرجگغکدد،جحغرج

وبلینتیوغغآ،جح غ ب"جفکاگیغغک"جیغغیجطسا سغغتجبغغلجطبلی غ ج

یسگلآجگکوگل هلجراجبعهد جگیغکد.جهنغیوجطکحغیجایبتغآج
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زاککل غغآجبغغسد.جاویغغیوج"حسغغو"ج!جر جااغغوجبغغسدجکغغآج

داد جبسد دجوجبلدلفآجهمآجاانهلجوکروغید جا تنلبغلتج

ملانغغغدگل جیولغغغسجشغغغسرایجاوغغغالییجبلهغغغطالحج

رالوتجامهسریجریکا ل،جر هلجراجوادارجیغیجکغکدجکغآج

ملاندگل جیغکدمجبسد غدجوجبغداوجطکطیغبجوغکدیدارا ج

هکهآجزودطکجقضیآجراجفی لآجبنشغندجوجدوغتجرخغکج

ح سیتجییجطسا سغتندجپغسجازجرزادیجگکوگل هغلجاغکج

بکایجیح مجکلری،جر هلجیحلکمآجوغعلدطیجراجهم یغل ج

هی یجهمجازجیکدمجطلب لرجشس د،جزاکاجیغیجگفتنغدجکغآج

بلجط میمجگیکیجیولسجدربغلر جیسغگلآج"جگکوگل هغلج"ج

ملانغغدگل جیغغکدمج"جگکوگل هغغل"جراجرزادجکغغکد جا غغد.ج"ج

شکودجککد دجطلجبداوجطکطیبجذهوجطسد جهلجراجبغیشجازج

حسغغو"ج!جداگغغکجااغغوجطغغکحجر جبغغسدجکغغآجرجزادیج"ج

پیشجازجیسگلآ"گکوگل هلیجریکا ل ی"ینحکفجولز د .ج

گکوگل هغغل"جراجبعهغغد جیغغیجگکفتنغغدجوجااغغوجا غغی،جایبتغغآج

ایلجبلهمآجااوجاوهلفجح بجامهسریجاوغالییجحتغیج

شیس جادادیج یستج،جطملییجدزدا جوجانلات لرا ج ی ج

درجرخکاوجدقلابج ی جییجکسشیدجطلجطسریجوا مسدجکندج

هنگلییجکآجدرجبکابکجقل س جقکارجیغیجگیک غدجکسشغشجج

کآجگس یجحغداقرجدخلیغتجراجدرجایغکجرزادیجگکوگل هغلج

ییج ملاندجطلجبلجیعکفیجطعغدادجهکهغآجبیشغتکجشغککلیج

ا ولمجداد جاوتج.جفیجایمثغرجیغیجبلاسغتجدرجیولغس،ج

اکمجیح سییغتجراجیغلبیوجطعغدادجبیشغتکیجوکشغ وج

بغغغکایجبکروغغغیجیسغغغگلآجالوسوغغغل جریکا غغغل یج"ج

ملاندجوجبداوجطکطیبجکیفکجکمتکیجراجطحمرجکنند .ج

کمیسیس جواژ "جایجطش یرجشغسدجوجهنگغلییجکغآجبغآج

یولسجشغسرایجاوغالییجوجاغلجبهتکوغتجبگغس یجمجکغآج

ییستجکل داداهلیجااغوج"کمیسغیس جواغژ ج"ج گغل ججیغیج

حغ بجامهغغسریجاوغغالییجهنغغداوجوجهنغغدجیغغل جطغغکحج

کنیم،جاعنیجییستیجکآجخسدجااضغلءجحغ جبج"جفکاگیغکج"ج

یسگلآج"جگکوگل هغلج"جراجبغآجطعساغبجا غداختجطغلجشغلادج

درجارا آجر جدخلیتجیستقیمجداشتآجا د،ج لمجاشنلهغیج

زیل جینلوبیجفکاجرود.جبلالخک جان جدوجدویتجااکا ج

یل نغغدجیهنغغدسجبلزرگغغل ،جحبیبغغی،جیحمغغدجیوتهغغدج

وجاکافجهموس ج"رحمتیجرومل ی"بکجر ل ج لز جشغدج

شبستکی،جدکتکجولیی،جیحمدجیحمدی،جابکاهیمجا دی،ج

وبهتکاوجفکهتجراجبکایجیسگلآج"جگکوگل هغلج"جفغکاهمج

هدرحل جویدجاسادیجوج...جراجیغیجبینغیمجکغآجااضغلءج

رورد.جوکدیدارا ج"ح ب"جحسلبجککد دجکغآجیسغل رج

ح بجامهسریجاوالییجهشمجداغد جر هغلجراج دار غد.ج

لشیجازجان جر ونل جیکدمجراجیشاس جخسدجوغلختآج

ااوجبداوجیعنلجبسدجکآجر هلجدرجرخکاوجیحظلتج یغ جبغآج

اوغغتجکغغآجطساغغآجهنغغدا یجبغغآجرزادیج"جگکوگل هغغل"ج

ف کجزد جحقآجایجبآجرقبلجبسد دجوجییجکسشید دجطغلجبغلج

نساهندج مسد،جبعغالو جبغآجبککغتجهمغیوجانغ ،ججر هغلج

ا تنلبجااغوجافغکادجبیشغتکاوجگنغل جراجبغآجگغکد جر هغلج

فشغغلرجوجاختنغغلفجراجدرجالیعغغآجهنغغدجبکابغغکجکغغکد جوج

بینداز د،جوییجدرجاانولج ی جحیلآجر ل جرشغ لرطکجازجر ج

بلینتیوآجولزیل هلیجویلویجای ل جطبلیاغلتجهنغدا یج

بسدجکآجویلوتجبلزیجهس جبلزرگل جفکابجبنغسردجوج

راجبکالیآجرزادیج"جگکوگل هل"جراج نساهنغدجداشغت.جدرج

بلینتیوآجهمآجر هلجازجشغککتجدر ج"جکمیسغیس جواغژ ج"ج

دموجحدودجا سغل جازجرغغلزج مغلاشجگئشغتآجبغسدجوج

خسدداریجککد د .ج

بلینتیوآجر هلجییجطسا سغتندجحسغلبجکننغدجکغآجیسغگلآج

خالهآجکلرجبدا ولجرویدجکآجااضلءجوجرهبکا جحغ بج

طلحغغدیجازجطغغبجوجطغغلبجاوییغغآجخغغسدجفکوافتغغلد جاوغغت.ج

بنلهلرجالنلجااالمجککد دجکآجیسافبجرزادیجالوسول ج

خ سهلجکآجازجهنداوجیغل جقبغرج"دا شغوسال جپیغکوج

ریکا غغغل یجهسغغغتندجوجروز لیغغغآجخیلغغغیجخیلغغغیج"ج

خ جایغلمج"جبکطبغبج"یقتضغلتج"جبغآجکنوغیجخ اغد جوج

دغغدریکا ل ی"!جامهغغسریجاوغغالییجکغغآجدرجطمغغلییج

بکطبغ غبجهمغغغیوج"یقتضغغغیلت"ج"جگکوگل هغغغل"جراجبغغغآج

ا سغغل جاشغغال جال غغآجالوسوغغیجهمغغسار جیقغغلالتج

شهکهلیجینتلفجفکوتلد جبسد دجوجبداوجطکطیغبجر هغلج

یف لیجدرجیغئیتجرزادیجگکوگل هغلجوجوغلز جوج...ج

حسلبج"جاوغتهالهجزیغل یج"جقضغیآجراجازجقبغرجا وغلمج

ییج سشت،ج لهلرجشدجطلجدرجیقلیآج"حبجگکا یجالجهپج
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مل ی؟"،جبآجطلراخجشغنبآججربغل جیغل جوجا شغنبآجج

ر کاجازجاکثکاتجا داختآجوجبلینتیوآج"جکلرش نی"ج مسد ج

ربغغل جیغغل ،جبکخغغیجازج ملانغغدگل جیولغغسجشغغسرایج

ا د.جوجخالهآجااوجروز لیغآج"ددایپکالییسغتیج"جکغآج

اوالییجراج سهشج ملادجکغآجدرجرزادیجگکوگغل ججهغلج

دربغغغغلر ج"ددایپکالییسغغغغت"جبغغغغسد جر جحتغغغغیج

شککتجفعل ج کد جوجبغلجشغککتج غکد جدرجالسغآج

"دا شوسال جپیکوجخ جایلم"ججوندجروجکغکد جبسد غد!ج

پنوشنبآجهشتمجربل جیغل جیولسجشغسرایجاوغالیی،ج ج

حکفجد جخسدجراجزد.جپلال ج ملاشجبغکایجااغوجحغ بج

ج
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