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کلکشا روپ یسوم دیهش لوا هطسوتم یسراف :ماالی سرد

هدوب گنهرف و درخ و هشیدنا اه، نیمزرس رگید هب ناریا ناغمرا نیرت یمارگ و نیرترب
راوخ ار نتشیوخ . تسا هدوب یگنازرف و غورف ّرفو دنپس نیمزرس هراومه ام روشک . تسا

آال هنوگره زا لد سپ ؛ ینیرت یمارگ ، ناهج ورد یناریا غارچ و مشچ ، راگزور نیا رد اریز رادم
. ناهرب و زاس کاپ شیوخ ی هرابرد نامگ و شی

تّیناسنا و هفطاع و قشع زا راشرس و یقطنم ، ینامرآ یگدنز کی هدنیآ زا همه رّوصت
و وطالین رگید یا هّدع یارب مکو یا هّدع یارب رفس نیا تّدم ، تسا رفس کی یگدنز . تسا

. تسا بیشن و زارفرپ

عقوم ویب میوگ یم ردق یرآ،هب درک: ضرع ؟ یناد یم ار دوخ نتفگ نخس :ایآ دیسرپ لولهب
یدرک یم ییاناد یوعد :وت تفگ لولهب . میوگ یم ناعمتسم مهف ردق .هب میوگ یمن باسح و

و ضغب وت لد رد هک تسا نیا لصا . مزومایب ار یدش،وت فرتعم دوخ ینادان هب هک نونکا ،
. یور باوخ اتهب یشاب قح رکذ ورد دشابن ناناملسم دسح و هنیک

یبادآ و نوناق و میرح و راجنه دوخ، یارب و تسا عامتجا شخب نیرت کچوک هداوناخ
نآ نما و کاپ یاضف دراو و دزیرب ورف ار هداوناخ راصح دناوت یمن یناسآ هب سکره . دراد

. دوشب

تافارخ و ینادان و لهج یور زا مدرم هک دنداد ربخ ریما هب یبوک هلبآ زاغآ زا سپ زور دنچ
دوب، هدرم هلبآ رثا رد شلفط هک ار یدرم زور نامه رد اضق .زا دنوش هنیسکاو دنتسین رضاح

. دندروآ وا دزن هب
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