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ستار١ٟا در آس٘ا ِٙسیثا  ٝپزٞٛر
اٗطة ضة ٗ٢تاتی است  .
الت٠الیدرختاٙتشرًٍٞٝچيٝ
ٗیدرخطٜذٛٝسیٖٗالی٘یدر  

ٗیٝسدٗ .ا حیٞاٛات ج ِِْٜسثش ،ضة١ای
سثش١ٟای ٓطیق ٛ ٝزٕ  ،

ٗ٢تاتیٝستارُاٙدرخطاٙرادٝستداریٖ؛ٗخصٞصاٗٝٚرٝتاٟٝ
سٜجاب١اٝراً .ٙٞ



ال٠ٛی جـذ
ضة١ایی ً ٠آس٘ا ِٙج٢ٗ ،ِْٜتاتی است ،ت ٠طزف  

تاٞ١ش ٗیرٝیٖ تا هص١٠ای ضٜیذٛیاش را تا آب  ٝتاب تزای٘اٙ
دّٛطی ،ٚضیزیٝ ٚ
هص١٠ای جـذ تاٞ١ش ،خیٔی  
تؼزیق ًٜذ  .
ٓذتتخص ١ستٜذ  ٝتاػث ٗیضٛٞذ ،ضة١ا راحت تخٞاتیٖ .اٗطة

ال٠ٛی جـذ تاٞ١ش را ٟاكتادیٖ .اٗا تا
دست٠ج٘ؼی ت ٠س٘ت  
  ٖ١
چط٘ص تٗ ٠ا اكتاد ،پطتص را تٗ ٠ا ًزد  ٝتیاػتٜا تا خُٔنتِٜی
ُلت :
تچ١٠إ ٗزیض ضذٝ ٟ
٘ٛیت ٖٛٞتزات ٙٞهص ٠تِٖ .یٌی اس  
اٗطة  تایذاسشٗٞاظثتً.ٖٜ
تچ٠ی جـذ تاٞ١ش،
ٗ،ٚت ٠آس٘ا ِٙپزستارِٛ ٟا ٟاٛذاختٖ ٝتزای  
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است٠دّ ،دػاًزدٕتاسٝدتزحآصخٞبضٞد.رٝتاٛ ِٟارٛجی ،دِٕ
دراسٝتاریٌصراتاالُزكتُٝلت :
ایٚجٞر ًٗ ٠ؼٔ٠ٗٞ
 ت٢تز ٟت ٠خ١٠ٛٞاٗ ٙٞتزُزدیٖ .دیزٝهت  !٠اٗطةاسهص٠خثزیٛیست.
تا دٓخٞریٛٝاراحتیاسدرختپاییٚآٗذٕٝت٠طزفخا٠ٛت٠راٟ
اكتادٕ .در را ،ٟضیز ،سٔطا ٙج ،ِْٜرا دیذٕ .ضیز ٝهتی هیاك٠ی
ٛاراحت ٗزا دیذ ،تاجص را رٝی سزش جات٠جا ًزد  ٝتا صذای
ًُُٔلتیپزسیذ :
چیضذٟخزسضٌ٘ٞ؟چزاٛاراحتی؟ تا هیاك٠ی در ٝ ٖ١تز ،ٖ١سزٕ را پاییُ ٚزكتٖ  ٝض٘زد ٟض٘زدٟ
جٞابدادٕ :
تچ٠ی جـذ تاٞ١ش ٗزیض ضذ ،ٟتزای ٘١ی ٚجـذ
  ٘ٛیت٠ٛٞتزاٗٙٞهص٠تِ .٠
تاٞ١ش 
یاّ١ایصراتٌاٙدادُٝلت :
ه٢و٠٢یتٜٔذیسد .

ضیز
ٗیُٖ.
ایٚجاخٞدٕتزاتهص ٠
١یچاضٌآیٛذار...ٟتیا پٞسخٜذیسدُٕٝلتٖ :
٠ٛخیز.تٞاصالهصُ٠لتٚتٔذٛیستی .ضیزتاػصثاٛیتؿزضیًزدُٝلت :
ی٠
 خٞتٖ تٔذٕ .یادت ٘ٛیآد ی ٠دكؼٝ ٠اس ٠حیٛٝٞای ج  ِْٜهص٠یجآة١ٝیجاٛیتؼزیقًزدٕ! 

سزٕراتٌاٙدادُٕٝلتٖ :
٠٘١ی
 درست ...٠تزای ٘١یٗ ٚیُٖ ت ٞاصال هص ٠تٔذ ٛیستی  .درتارٟی دػٞا  ٝتش ٙتشٛ ٠ِٗ .٠ٛذیذی  ٙٞ٘١ضة،
هص١٠ای ت  ،ٞ

اسهص٠ات خٞضصٛیٗٞذ ٝیٞاضٌی پاُذاضتٚت٠كزار.دیِ٠

ًسی 
یچًی
هص١٠ات ٛیٗٞذ .ٙآها ضیز ١ ...!ٟ
ی٠تارٕ ٝاس ٠ضٜیذ  ٙ
حتی  
هص١٠ایتٞرٝدٝستٛذار.ٟ
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ٗیخٞاستجٞاتیتٚٗ٠
ضیزً٠صٞرتصً٘یسزخضذٟتٞد ،
سزك٠ی ًٞتا١ی ًزد  ٝساًت ضذ ٖ١ ٚٗ .خذاحاكظی
تذ١ذ ،اٗا  
ًزدٕ  ٝت ٠را ٖ١اداٗ ٠دادٕ.جٔٞتزً٠ركتٖ،خزُٞشرا دیذًٕ٠تا
هذٕسٛا ٙدر ج ِْٜراٗ ٟیركتٜذ.
تچ٠ی هذ ٛ ٝیٖ هذش  ،
س ٠تا  
تچ١٠ایصرادٝرشج٘غًزدٝاس
خزُٞشتاچط٘صتٚٗ٠اكتاد ،
ٗٚپزسیذ :
چیضذٟخزسضٌ٘ٞ؟چزاایٚهذرسٝدتزٗیُزدی؟ِٗٛ٠زكت٠تٞدی خ٠ٛٞی جـذ تاٞ١ش تا تزات هص ٠تِ٠؟! حت٘ا جـذ تاٞ١ش
خٛ٠ٛٞثٞد!ٟدرست٠؟ 




ٓة١ایٖرااسٛاراحتیآٝیشاًٙزدٕٝجٞابدادٕ :

تچ٠اشحساتیٗزیضتٞدٛٝتٛٞست
٠ٛتٞد،اٗا 
جـذتاٞ١شخ ٞهص٠تِ .٠
خزُٞشآ١یًطیذُٝلت :
١إٗزیضٗیض ،ٚاستس


یٌیاستچ٠
یك١ٖٜٗ .ٖ٘٢زٝهت 
 ٗ ٘ٛیتًٖٛٞاریاٛجإتذٕ .
ِٛزاٖٝٛدٓٞاپس،اصال 
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جٞابخزُٞشراٛذادٕ .خذاحاكظیًزدٕٝت٠راٖ١اداٗ ٠دادٕ.
ٝهتی ت ٠خا ٠ٛرسیذٕ ،خٞدٕ را رٝی تختخٞاب ُزٕ  ٝراحتٖ
اٛذاختٖٝسؼیًزدٕچط٘اٖٛراتثٜذٕٝتخٞاتٖ.اٗاٛتٞاٛستٖ.صثح
خ٘یاسٟی

٠٘١ٝجارارٝضًٚزد ،

ً٠آكتابٝسط آس٘اٙپیذاضذ 
یيدكؼ ٠یاد تچ٠ی جـذتاٞ١شاكتادٕ  ٝسزیغ اس
تٜٔذیًطیذٕ  .
صثحا٠ٛإ را

تختخٞاب پزیذٕ پایی .ٚدست  ٝصٞرتٖ را ضُستٖ .

ال٠ٛیجـذتاٞ١شراٟاكتادٕ
ٌٓٞ١ّٞ١یخٞردٕٝتاػجٔ٠ت٠طزف 
ال٠ٛی جـذ
ً ٠حاّ  ٝاحٞاّ تچ٠اش را تپزسٖٝ .هتی ت ٠در  
صح٠ٜی ػجیثی رٝت٠ر ٝضذٕ .ت٘إ حیٞاٛات

تاٞ١ش رسیذٕ ،تا 
٠ٛاش ج٘غ ضذ ٟتٞدٛذ  ٝدٝتا دٝتا ُ ٝا١ی
ج ِْٜدَٕ در ال 
دست٠ج٘ؼی تا  ٖ١پچپچ ٗیًزدٛذ .اس رٝتا ٠ً ٟجٔٞتز اس ٠٘١

ٗیچزخاٛذ،پزسیذٕ :
ایستادٟتٞدٝ،دٗصرا 
؟چزا٠٘١ایٚجاج٘غضذٙ؟ 

آهارٝتا!٠١اتلاهیاكتادٟ١ایخٞابآٓٞدٕٝجٞابداد :

رٝتاٟسّسدت٠چطٖ
حاّتچ٠یجـذتاٞ١شرٝتپزسیٖ .

اٗٝذیٖدر٘١یٓٚحظ،٠جـذًٗ٠زادیذ،تاػصثاٛیتكزیادسد:
ُلتیتچ٠إ

 ٝٝٝٞ١ی ...خزس ضٌ٘ٞی خثزچی ...ٚچزات٠٘١٠ٗزیض٠؟ 
تا د١ا ٖٛرا تاس ًزدٕ حزكی تش ٝ ٖٛچیشی تِٞیٖ ،دٝتار ٟجـذ
تاٞ١ش،تاصذایتٜٔذتزیدادًطیذُٝلت :
٠ٛإتیای ٝاسٗٚتخٞایتزاتهص٠
 تٞدیِ٠حن ٛذاری ت ٞٓ٠تِٖ.ك٘٢یذی؟ اصال دٝستٛذارٕ ١یچ ًذٗٝت ٙٞدٝرٝتزٕتیای.ٚ
تٙٞاسایٚجاتزی.ٚ


سٝد٠٘١
ال٠ٛاش ركت  ٝدر را ٗحٌٖ پطت سزش
جـذ تاٞ١ش سزیغ ت  ٠
٠٘١ی حیٞاٛات تاتؼجة  ٝسیزچط٘ی ِٛاً ٖ١زدٛذ .تؼضی١ا
تست  .
 ،ٖ١سزضا ٙرا تٛ ٠طا٠ٛی تاسق تزایٖ تٌا ٙدادٛذ  ٝاس ًٜارٕ رد
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حزف١ایی سدٛذ ًٛ ٠طٜیذٕ .تا
تؼضی دیِز  ٖ١سیز ٓة  
ضذٛذ  .
ت ٠را ٟاكتادٕ.تزًٝ ٠سط جِْٜ
اضيآٓٞد ت ٠طزف تزً  ٠
چطٖ١ای  

آٙهذر سیثا  ٝضلاف تٞد ً١ ٠زٝهت دٖٓ ٗیُزكت،ت٠
هزار داضت   ٝ
ٗیركتٖتادٖٓآرإتِیزد.ت٠تزً٠ً٠رسیذًٕٜ،اردرختاٙ
ًٜارش 
١ُْٝایاطزافتزًٛ٠طستٖ ٝتاصذایتٜٔذ،سارسار ُزیً٠زدٕ.

آٙهذر ُزیً ٠زدٕ تا هٞی سلیذٗ ٠ً ،یا ٙآب سالّ تزً ٠ضٜا

ت٠طزكٖآٗذ.آرإصذایٖسد :
ٗیًزد،پز١ایصراج٘غًزد ،

چزاُزیٗ٠یًٜی؟! 

١-ی!خزسضٌ٘!ٞچیشیضذٟ؟!



تآحُٚزیا،ٙتـضتٞیُٔٞیٖراكزٝدادُٕٝلتٖ :
ت٠خاطزتچ٠اشٝٚٗ،اس

اسدستجـذتاٞ١شٛاراحتٖ.جـذی٠ٛاشتیزٙٝاٛذاختٜٗ٠ًٚٗ.ظٞرتذیٛذاضتٖ.دیطة١زًذٕٝ
ٓ ٞ
اس حیٛٝٞای ج ِْٜاس ٗ ٚػٔت ٛاراحتیٖ  ٝپزسیذ ،ٙجٞاب دادٕ
٘ٛیت ٠ٛٞهص ٠تِ،٠اٗااٗزٝس،
تچ٠ی جـذ تاٞ١شٗزیضٝ ٠جـذی 

جـذتاٞ١شتُٚٗ٠لت«:خثزچی٠ًٚٗ.»ٚخثزچیٛٚیستٖ .
ٞٛى١ایهزٗششراتٓ٠ثخٜذتاسًزدُٝلت :
هٞیسلیذ ،
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ػیثیٛذارٟخزسضٌٖٜ٘ٗ.ٞضٜیذًٕ٠اٗزٝسصثحچ٠اتلاهی٠ٛاش تیزً ٙٝزد .ٟاس دستص
اكتاد ٝ ٟجـذ تاٞ١ش  ٠٘١ر ٝاس ٓ ٞ
ٛاراحتٛثاش.حت٘اػصثاٛیتٞدٟٝی٠چیشیُلت.٠ت٠دِّٛیز.
تادٓخٞریپزسیذٕ :
خٞاتٖٗیتز.ٟ

ٗ١ٚزضةتاهص١٠ایاٙٝ

حاالتایذچی ًارًٖٜ؟ آٝیٚتارٛ ،تٛٞستٖتذٙٝهص ٠تخٞاتٖ.اٗطةٝچی ًار
دیطةٝاس  ٠
توی٠یضثارٝچ٠طٞرتِذرٖٛٝ؟حاالًیتزإ
ًٖٜ؟كزداضةچی؟ 
هص٠تِ٠تاراحتتخٞاتٖ؟! 
تاّ١ایتٜٔذشراتٖ١٠سدُٝلت :
هٞیسلیذ 
خآ٠خزس ...٠پٔي١إٝتٖ١٠سدٕٝپزسیذٕ :
تاتؼجة 
ًی؟!ٗ٢زتاٙتزجٞابداد :

ایٚتارآرإٝ
هٞیسلیذ 
اٙٝطزف تزً٠تاپذرش
 خُةٗؼٔ٠ٗٞخآ٠خزس .٠خآ٠خزس ٠تزً٠هص١٠ایهطَٜ

یٛٝٞایاٝٙٝر

سٛذُیٗیً١ٝ٠ٜزضةتزایح

ٗیً .٠ٜاس توی٠ی حیٛٝٞا ضٜیذٕ تا ای ٠ً ٚپذرش خیٔی
تؼزیق  
خیٔی ٗزیض ٠اٗا تاسٕ تزای  ٠٘١هصٗ ٠یُ .٠اُ ٠دٝست داضتی
هص١٠ایخآ٠خزسُٞ٠شتذ.ٟ
اٝٙٝرتزًٝ٠ت ٠
اٗطةتیا 
تاخٞشحآیتاالٝپاییٚپزیذُٕٝلتٖ :

اٗطةٗیإٓ.

آخج....ٙٞحت٘اتؼذ اضيِ صٞرتٖ را تا آب تزً ٠ضستٖ  ٝدٝا ٙدٝا ٙت ٠طزف
،تاخٞشحآی،ت٠طزفٗحٔیً٠هٞی

خا٠ٛإتزُطتٖ.ضةً٠ضذ

سلیذٛطاٛیاشرادادٟتٞد،راٟاكتادٕ .هٞیسلیذراستٗیُلت.

ًٜارآتطیً٠تا١یشٕٗیسٞخت،

خآ٠خزس٠رٝیت٠ٜی درخت،

ٛطست٠تٞدٝحیٞاٛاتیً٠آٙطزفتزً٠سٛذُیٗیًزدٛذ،تاكاصٔ٠

تاهص٠اش

تیسزٝصذاٛطستٜٗٝ٠تظزتٞدٛذ
ٝت٠ردیق،رٝت٠رٝیص 
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را ضزٝع ًٜذُٞ .س ٙتا تؼجة ِٛا١ی ت ٠سزتاپای ٗ ٚاٛذاخت ٝ
پزسیذ :
تٞدیِ٠اسًجاپیذاتضذ؟تًٞی١ستی؟ سراك٠تاُزدٙدراسشحزفُٞسٙراتاییذًزدُٝلت :
راستٗیُ!!٠تًٞی١ستی؟ 

در٘١یٓٚحظ٠صذای٠٘٢٘١ی حیٞاٛاتتٜٔذضذٝخآ٠خزس٠

تاٗالی٘ت٢ٗٝزتاٛیُلت :
ٓ-طلاساًتتاضی١.ٚیس ...



تؼذرًٝزدتٝٚٗ٠پزسیذ :
تٞتاسٟت٠جِِْٜسثشاٗٝذی؟! ٓثخٜذسدٕٝكٞریجٞابدادٕ :
 ٚٗ ...٠ٛ...٠ٛخیٔیٝهت٠تٞیجًٜ ،ِْٜارحیٛٝٞاییً٠جـذُ٠سٛذُیٗیً .ٖٜ


هصٗ٠ی
تاٞ١شتزاضٙٞ
آٙطزف تزًٗ ٝ ٠حْ سٛذُیإ را ٛطاٛص
تؼذ تا اضارٟی دست  ،
دادُٕٝلتٖ :
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٠٘١ی حیٛٝٞا ُلت دیِ٠
 راستص دیطة جـذ تاٞ١ش ت  ٠٘ٛیت ٠ٛٞتزاض ٙٞهص ٠تِ ٖٜٗ .٠تا ٛاراحتی اٗٝذٕ ًٜار تزً .٠هٞی

سلیذٛطٛٞیض٘ارٝتٚٗ٠داد .
خآ٠خزس٠دستپط٘آٞیصرات٠س٘تُٖزكتُٝلت :
هص٠ی
 تلزٗاییذ تطیٜیذ .كوط پذر پیزٕ ٗزیضٗ ٝ ٠جثٞرٕ ی  ٠ًٞتا ٟتزات ٙٞتِٖ  ٝسٝد تزُزدٕ تا تت ٖٛٞاسش پزستاری ًٝ ٖٜ
ٗزاهثصتاضٖ.
************
خا٠ٛی درختیاش هذٕ ٗیسد.
جـذ تاٞ١ش تا ٛاراحتی داخْ  
سیزىخا٘١،ٖٛسزجـذتاٞ١ش ُلت :
حاّتچٙٞٗ٠خٞبضذٟ

ایٚهذرٛاراحتی؟خذارٝضٌزً٠
چزا ٛاراحتیایٛذاریٖ .

ٝدیِ١٠یچ
جـذتاٞ١شآ١یًطیذُٝلت :
١یچًذٕٝاس٘١سای١٠اٝ

آر.ٟخذارٝضٌزٓٝ.یچٜذرٝسی١ست
حیٛٝٞایجِْٜدٕدرٓٛٙٞٗ٠ٛٞیٗٞذ.ٙ

سیزىخاٖٛاخًٖزدٝجٞابداد :
درٓٛٙٞٗ٠ٛٞیاٙ؟! 

ِٗ٠یادتركت٠خٞدتُلتیدٕجـذتاٞ١ش اتز١ٝایًُٔلتصراتٞیًٖ١زدُٝلت :
  ٠ٛیادٕ ٛزكت ٚٗ .٠اٞٗ ٙٝهغ ػصثاٛی تٞدٕ  ٝی ٠حزف اضتثاًٟزدٕایٚطٞریتط !٠

سدٕ.كٌز٘ٛی
سیزىخآٖٛثخٜذیسدُٝلت :
ٓ١٠ٛٞاض ٝ ٙٞاسض ٙٞػذرخٞا١ی
یٌییٌی تزی دٕ در  
 ت٢تز  ًٟٜی،خصٞصااسخزسضٌ٘ .ٞ
ٝطٞالٛیایًطیذُٝلت :

جـذتاٞ١شآٟتٜٔذ
ٓ١٠ٛٞاض ،ٙٞاس دستٖ
ٗیتزسٖ اُ ٠تزٕ دٕ در  
٘ٛیض  .٠
   ٠ٛػصثاٛیتطٝٚٗٝٚپزتًٜٚتیز.ٙٝ

ٞٛضیٚكزسیٚكزد 
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سیزى خا ٖٛركت ًٜار پٜجزٟی ال .٠ٛپزد ٟرا ًٜار سد تا ٞٛر
خٞرضیذت٠داخْخا٠ٛتتاتذٛ .اُ٢اٙصذایكیْتشرٍرا ضٜیذ ً٠
ٗیسد:
كزیاد 

آ١ایحیٛٝٞایج٠٘١!ِْٜتٙٞتٞجًٜ٠ی .ٚ

٠٘١تٙٞتٞجًٜ٠ی!ٚ

ی٠خثزٗ !ٖ٢ی٠خثزٗ !ٖ٢

سیزىخاٖٛتا١یجاُٙلت :
ٗیخٞاد تِ .٠ی ٠خثز ٗ ٖ٢دار.ٟ
 آها! تیا تثی ٚكیْ تشرٍ چی  یؼٜیچ٠اتلاهیتٞیجِْٜاكتادٟ؟! 
جـذ تاٞ١ش اس جایص تٜٔذ ضذ .ت ٠طزف پٜجز ٟآٗذ  ٝخٞب
ُٞش١ایصراتیشًزد.

آ١ایحیٛٝٞایجِِْٜسثش!آ١ایحیٛٝٞایجِِْٜسثش!هصُٞ٠یی داریٖ.
ٗساتو٠ی  

اس كزدا تؼذاسظ٢ز تٞی ٗیذ ِٙٝاصٔی ،
ای ٚخثز ٝت ٠حیٛٝٞای اٝٙٝر تزً ٖ١ ٠دادیٖ  ٝهزار ٟاٛٝا  ٖ١تٞ
ٗساتو٠ضزًتً١.ٜٚزًیدٝستدارٟتٗٞساتو٠ضزًتً،٠ٜكزدا

ٞٛضیٚكزسیٚكزد 
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تیادٗیذٙٝجًٜ،ِْٜارًاجپیز .
دكؼ٠تاضٞرٝضٞمتیصتزیُلت :

سیزىخا ٖٛ
ایٚ
ٗاٖ١كزداٗیریٖٗیذٙٝجِْٜ؟! 

ٝای...چ٠ػآی!دستصراسیزچا٠ٛاشسدٝجٞابداد :

جـذتاٞ١ش
٘ٛید...!ٖٛٝتایذكٌزً!ٖٜ
 حیٞاٛات ج ،ِْٜتٞی ٗیذا ٠ً ٙدرست ٝسط چٜذ سز ٝتٜٔذ ٝ
ًاج پیزهزارداضت،دٝر ٖ١ج٘غ ضذٝ ٟتااضتیامٜٗتظزضزٝع
ٗساتو ٠تٞدٛذً .الؽ سیا ٟتا صذای تٜٔذ اس تاالی ًاج پیز ،ضزٝع
هص٠ی جذاب تؼزیق
ٗساتو ٠را اػالٕ ًزد١ .ز حیٞا ٙتایذ یي  
ٗیآٝرد ت ٠ػٜٞا ٙت٢تزیٚ
تیصتزی  
هص٠اش رای  
ٗیًزد  ٝاُز  

هصُٞ٠ی ج ِْٜاٛتخاب ٗیضذٝ .هتی ٞٛتتِ جـذ تاٞ١ش رسیذ،

هص٠اش را تزایتوی٠
كیْ تشرٍ،ا ٝراصذا سدتارٝیسٌٞتزٝد   ٝ
هص٠اش
تِٞیذ .جـذ اسخجآت ِٛا١ی ت ٚٗ ٠اٛذاخت  ٝجٔٞركت ٝ
ُیزی،هص٠ی جـذتاٞ١شتاالتزی ٚاٗتیاس


تؼذاسرای
راضزٝعًزد .
هصُٞ٠ی ج ِِْٜسثش اٛتخاب ضذ.
ت٠ػٜٞا ٙت٢تزی  ٚ
را آٝرد   ٝ
حیٞاٛات اس خٞشحآی تزایص دست سدٛذ  ٝتا جیؾ ٞ١ ٝرا ا ٝرا
تطٞینًزدٛذ.در ٘١یٓ ٚحظ٠كیْ تشرٍ خزطٗٞصراتاالُزكت.

ضیپٞرسدُٝلت:
 ٓطلا ساًت! ٓطلا ساًت! تایذ ِ٘١ی اس خزس ضٌ٘ ٞتاتتتزُشاریٌ٘١ٝاریدرایٗٚساتو٠تطٌزًٜیٖ.
جات٠جاًزد .ت٠
استٌاٛیاش رارٝیتیٜی  


ػیٜيت٠
جـذتاٞ١ش،
١ایصرادٝرضا١٠ٛایٖاٛذاختٝاسٗٚػذرخٞا١ی

طزكٖآٗذ .
دست
ٗٝٚجـذتاٞ١شٛاراحتی١ای٘اٙراًٜارُذاضتیٖ ٝدٝتایی

ًزد.
ت٠تؼذ١،زضةًٜارال٠ٛیجـذ

رٝتٞسی  ٝآضتی ًزدیٖ .اسآ ٙرٝس 
تاٞ١ش ج٘غ ٗیضٞیٖ  ٝت ٠هص١٠ایص ً ٠تا آب  ٝتاب تزای٘اٙ
ٞیذُٞشٗید١یٖ .

ٗیُ


