
 

 :طالم خبًْم حقیقی عشیشم.رّستْى هجبرک.اهیذّارم ُویؼَ ُویؼَ طالهت ثبػیي.ایي هتي ثَ ػوب تقذین ػذٍ  

گْى ثب لجخٌذی ثَ هِزثبًی آطوبى ّارد  ی کَ هعلوی فزػتٌَگ ػذٍ اطت.دلوبى تٌگ ػذٍ اطت ثزای یکؼٌجَ ُبیتهب دلوبى  ُوَ  

ثزای  لجخٌذُبیی سیجب هی آفزیذ.در دطت گزفتي تقْین قزهش کْچک ّ هؼخص کزدى تبریخی کالطوبى ػْد.حضْر ّ غیبثی کَ

ال ُب هِن ؤَ ایي طپبطخ ُبی هٌطقی ّ گْػشد کزدى ایي ک چَ ُبال ُبی ثؤػت حق اًتخبة ثَ هب دادٍ هی ػذ.طاهتحبى.چَ قذر ثب گذ

 . اطت

 .ثَ طوت تختَ رفتي آى فزػتَ صذای ثبس ػذى دفتزُب ّ جبهذادی ُب ّ آغبس ًْػتي.جُْز عؼق   

 . اعزاة فزعی  

ًث ًْػتَ ؤثبل ُبیی کَ ُویؼَ ثب صیغَ ُبی هه سیجب گْع هی طپبردین ّ دقیق هی ػذین ّ در پبیبى هی ًْػتین اعزاة فزعی.ّ هب  

هی جْاة را  ثَ تؼْیغ افتبدى هب.ُز کَ اس دیگزی توزیي ُب. هی کزد.پبیبى ًْػتي ّ آغبس حل چٌذاىػذ ّ حض ُن دلی را دّ  هی

 .ػْد درطت ًْػٌَ یب ًَ پزطیذ تب هطوئي 

هتْجَ دقت ُب ثْد ّ هثجت ُبیی کَ ثَ هعذّد  کزدى قذم ُبی آرام ّ دل اًگیش هِزثبًْیی کَ دفتزُب را ًگبٍ ًوی کزد اهب حض  

 .کزدافزادی ارساًی هی 

 هعجشٍ ای هی آفزیذ اس ًْع اًظبًیت . جبری ثْد ّ هحجت را تزکیت هی کزد ّ در چبرچْة تٌگ تختَ , ثی کزاى عؼق  ّ  

ری جب هب هی داًظتین دریبیی اطت کَ جبری هیکٌذ ّ طْی هب جبری هی ػذ، جبری هی کزد. اعتوبدی کَ هتقبثل ثْد ّ هحجتی کَ اس

 .هی هبًذ

هقیبطغ عظوت رّح ثلٌذع ثْد ّ هب طتْدًی ثْدًغ  یبص ُبی گٌگ ّ خظ خْردٍ دیگزاى ًوی طٌجیذ.هعلوی کَ ُیچ کض را ثب هق  

 .را هذام حض هی کزدین

 .هب ُوَ هبى دلوبى تٌگ ػذٍ اطتجزای رّسُبی اهتحبى کَ ُوَ هبى هی داًظتین ُز چَ قذر خْاًذٍ این ُیچ ًخْاًذٍ این  

 .جی آهیخت تٌگ ػذٍ اطتیي هعلوی عظین دردلوبى ثزای کبرگبٍ ُبی تزجوَ ای کَ ثب لحي ػیز  

 .عربی بهانه ای بود از جنس حقیقت تا ما نیس اندکی حقیقی شویم  

 .فِوین سًگ ُبی عزثی هبى درّغیي ػذٍ اطت ّ اًگبر ُیچ ًوی دریغب آى عؼق طتزگ در کالطوبى پیذا ًیظت.  

 .کٌین در جبًوبى حض هی کٌذ ّ ّجْدع را اهب هی داًین کظی ُظت کَ در تالطن قلجغ هب را جبری هی  

عؼقی کَ جبری اطت در هیبى تک تک هب اس طزچؼوَ ای حقیقی ّ هب ُن چٌبى حض هیکٌین فذاکبری عظیوی را کَ اػک ُب را   

 .  کٌذ جبری کزد،جبری هی

 ..  ُن چٌبى آى دریب را هی طتبیین تب اثذ  


