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 :۱داستان شماره 

ذٛاتص تطز  –پِٛص ضا ٌٓ وطزٜ تٛز، ٕٞٝ ظ٘سٌی اش تٛز. ٞیچ چاضٜ ای ٘ساضت. ضـت تٛ حطْ أیطإِؤٔٙیٗ ٚ ٔتٛسُ ضس 

ٔطىّص ضا عطضٝ وطز، حضطت ـطٔٛز٘س: تطٚ ٘عز پیص ٕ٘اظ ٔسزس ٞٙسی. اظ ذٛاب  –زض ذٛاب حضٛض حضطت ضسیس  –

تیساض ضس، تعزة وطز. ذالصٝ ضـت ٘عز پیص ٕ٘اظ، ٚ آلای پیص ٕ٘اظ ٌفت: ـطزا ضة ٔسزس تیا. ـطزا ضة تٝ ٔسزس ضـت، 

 آلای پیص ٕ٘اظ ٔٙثط ضـت ٚ ضٕٗ صحثت ٞایص زاستا٘ی اظ ذٛزش ٌفت:

زٚ زضٞٓ ٔی ضس، پَٛ ذطز ٘ساضتٓ، ٌفت: ـطزا 2زاضت، ضـتٓ ٘عز پیٙٝ زٚظ یٟٛزی. ارطت واضش وفطٓ احتیاد تٝ تعٕیط 

تیاٚض. ـطزا ضـتٓ زیسْ زواٖ تستٝ است ٚ اعالٔیٝ ٔطي پیطٔطز ضٚی زضب است. پیص ذٛزْ ٌفتٓ: ذٛب تچٝ ٞای پیطٔطز 

 اؾ ا٘ساذتٓ زاذُ زواٖ ٚ ضـتٓ.وٝ ٔی آیٙس ٚ زضب ضا تاظ ٔی وٙٙس پَٛ ضا ٔی تیٙٙس، ِصا پَٛ ضا اظ الی ضى

ضة ذٛاب زیسْ لیأت ضسٜ، سطیعا واضٞایٓ ضا ا٘زاْ زازْ ٚ ـمظ اظ پُ صطاط ضز ٔی ضسْ ٚ زیٍط واضی ٘ساضتٓ، ٌفتٝ 

تٛز٘س پُ صطاط ضیك ٚ تًٙ است ٚ ذغط٘ان، ِٚی ایٗ پُ ذیّی تاظ ٚ ضاحت تٛز، تٝ اٚاذطش ٘طسیسٜ تٛزْ وٝ ٌِّٛٝ ای 

ٍ٘اٜ وطزْ زیسْ پیطٔطز پیٙٝ زٚظ یٟٛزی است. ٌفتٓ: چٝ ٔی ذٛاٞی؟ ٌفت: زٚ زضٞٓ. ٌفتٓ ن  آتص ضٚی پُ ظاٞط ضس.

ا٘ساذتٓ زاذُ ٔؽاظٜ. ٌفت: تٝ زست ٚضحٝ ٞٓ ٘طسیسٜ است. ٌفتٓ: حاال چٝ واض وٙٓ؟ ٌفت: تیا تؽّت وٙٓ تا وٕی ذٙه 

فتٓ: ٘ٝ. ٌفت: پس ـمظ ٘ٛن اٍ٘طتٓ ضا. ضْٛ. ٌفتٓ: اصال حطـص ضا ٘عٖ. ٌفت: پس وؿ زستٓ ضا ضٚی سیٙٝ ات تٍصاضْ. ٌ

زیسْ چاضٜ ای ٘ساضْ ٚ لثَٛ وطزْ. ٘ٛن اٍ٘طتص ضا ضٚی سیٙٝ اْ ٌصاضت، تٕاْ ٚرٛزْ آتص ٌطـت. ٚحطت ظزٜ اظ ذٛاب 

پطیسْ، زیسْ سیٙٝ اْ ٔی سٛظز، ٍ٘اٜ وطزْ، زیسْ رای اٍ٘طت پیطٔطز یٟٛزی ضٚی سیٙٝ اْ است. ٞٙٛظ ٞٓ ذٛب ٘طسٜ، 

یس تثیٙیس ٚ سیٙٝ اش ضا تاظ وطز ٚ سیاٞی ضٚی سیٙٝ اش ضا ٘طاٖ زاز. تعس اظ ٔٙثط آلا وٕی ٌصضت، ضٕا ٞٓ ٔی تٛا٘

 ضرصی آٔس ٚ پَٛ ضا ٘عز آلا ٌصاضت.

 

 



 

 :۲داستان شماره 

ٔؽاظٜ زاض سط وٛچٝ ٔاٖ تعطیؿ ٔی وطز: ضٚظ ٌصضتٝ ایستازٜ تٛزْ ٚ ذیاتاٖ ضا ٍ٘اٜ ٔی وطزْ وٝ ٘اٌٟاٖ اظ ریة ـطزی وٝ 

تٛٔا٘ی اـتاز ٚ ٘فط پطت سطی سطیع پایص ضا ضٚی اسىٙاس لطاض زاز 000است تّیظ اتٛتٛس ترطز، یه اسىٙاس ٔی ذٛ

تغٛضی وٝ صاحة پَٛ ٔتٛرٝ ٘طس، أا ٔٗ وٝ آٟ٘ا ضا ٔی زیسْ، ذیطٜ ذیطٜ تٝ صحٙٝ ٍ٘اٜ ٔی وطزْ. ـطز اَٚ ٔطؽَٛ 

ٔی ذٛاٞٓ تٝ عطؾ آٟ٘ا حطوت وٙٓ، پایص ضا تٝ  رستزٛ تٛز ٚ ٍ٘طاٖ! ٘فط زْٚ ٚلتی زیس وٝ ٔٗ صحٙٝ ضا زیسٜ اْ ٚ

 آضأی تطزاضت ٚ سطیع سٛاض اتٛتٛس ضس. ٘فط اَٚ ٞٓ پِٛص ضا پیسا وطز.

ٌفتٓ: راِة است! آیا ذساٚ٘س ٚ أاْ ظٔاٖ عّیٝ اِسالْ ٞٓ ٔا ضا ٕ٘ی تیٙٙس وٝ ایٍٙٛ٘ٝ حك اِٙاس ضا تطٔی زاضیٓ!! پٙاٜ تط 

 ذسا!!!

 :۳داستان شماره 

٘یٕٝ ضة تٝ ـطٚزٌاٜ ضسیسیٓ. تا وٕه ذا٘ٓ ذٛز، ساوٟا ضا  0/2وٝ اظ ـطٚزٌاٜ ٔی آٔسیٓ، آذط ضة حسٚز زض سفط آذط 

ضٚی چطخ ٌصاضتٝ ٚ تٝ سٕت زضب ذطٚری ضـتیٓ. رٛا٘ی ٘عزیه آٔس ٚ ٌفت: آلا وزا تططیؿ ٔی تطیس؟ ٌفتٓ: خ 

یٙغٛض وٝ ٔطؽَٛ چا٘ٝ ظزٖ تٛزیٓ، تٛٔاٖ ذٛب است. ٕٞ 0000تٛٔاٖ. ٌفتٓ: ظیاز است. ٌفت:  0000پیطٚظی. ٌفت: 

پیطٔطزی تٝ ٔٗ ٘عزیه ضس ِٚی حطـی ٕ٘ی ظز. ٌفتٓ: آلا ضٕا ٔاضیٗ زاضیس. رٛاٖ پطیس ٚسظ ٚ ٌفت: ٔٗ تٝ حاد آلا 

 0000تٛٔاٖ لثَٛ ٕ٘ی وٙس. ذالصٝ لیٕت ضا تٝ پیطٔطز ٌفت. تعس رٛاٖ اظ ٔا زٚض ضس. پیطٔطز ٌفت: آلا  0000ٌفتٓ 

تطٚیٓ. زض ضا پیطٔطز ٌفت: ٔٗ ـمظ اظ ذسا ضٚظی ٔی ذٛاٞٓ ٚ ضثٟا واض ٔی وٙٓ چٖٛ ذّٛت  تٛٔاٖ ذٛب است. ٌفتٓ:

است. اِحٕس... ٞط ٚلت ٞٓ ٔی ضسٓ ٔطتطی ٞست. ٌفتٓ: تٛوُ تط ذسا. ٌفت: اصال حطؾ اصّی ٕٞاٖ است. چٙس ٔاٜ 

تٛٔاٖ  0000تٝ ٔا ذٛضز  پیص ضة عیس، تی پَٛ ضسٜ تٛزْ ٚ ذا٘ٛازٜ ٞٓ ذیّی ـطاض ٔی آٚضز٘س. آذط ضة یه ٔطتطی

تا ٞتُ اٚیٗ عی وطزیٓ. ٚلتی پیازٜ ضس، ٔٗ زض حاَ ذاضد ضسٖ اظ ٞتُ، پِٟٛا ضا زض ریثٓ ٌصاضتٓ.تیطٖٚ ٞتُ، پطت 

تٛٔا٘ی الی آٖ است. تطٌطتٓ  200000تٛٔا٘ی تٛز ضا ٔی ضٕطزْ، زیسْ یه تطاَٚ چه  000چطاغ لطٔع، پِٟٛا ضا وٝ 



زیس تا زست اضاضٜ وطز تطٚ، ٌفتٓ: آلا صثط وٗ! ٘عزیه ضـتٓ. ٌفتٓ: آلا! یه تطاَٚ  زاذُ ٞتُ ٚ اٚ ضا زیسْ، تا ٔطا

 ٞعاضتٛٔا٘ی الی پِٟٛا تٛز. ٌفت: اصال ٔٗ ذٛزْ عٕسا ٌصاضتٓ، تطٚ ٚ ضة عیس، ذسا ضا ضىط وٗ.200

 )تٛوُ ٚ أا٘ت زاضی، ٔاَ حالَ ٔی آٚضز.( 

 

:۴داستان شماره 

ضٙثٝ ٚ ٞٛای اتطی ٚ تطؾ سٍٙیٙی ٞٓ ٔی تاضیس. تا ٔاضیٗ ٚاضز وٛچٝ ٔحُ واضْ تٛز: صثح ضٚظ سٝ  30اٚاسظ تٟٕٗ 

ضسْ، تمسضی ظٔیٗ اظ ضست تطؾ ِیع تٛز وٝ تٝ سرتی ٔی ضس ٔاضیٗ ضا وٙتطَ وطز ٚ ٔساْ ِیع ٔی ذٛضز تا ایٙىٝ تاالذطٜ 

زٜ ضسْ ٚ زیسْ چطاغ رّٛ تطذٛضز وطز. اظ ٔاضیٗ پیا 0واض زستٕاٖ زاز ٚ عمة ٔاضیٗ ِیع ذٛضز ٚ تٝ رّٛی یه ض٘ٛ

ضىستٝ ٚٔمساضی ٞٓ رّٛی ٔاضیٗ آسیة زیسٜ، ٔاضیٗ ضا پاضن وطزْ ٚ واؼص وٛچىی ضا تطزاضتٝ ٚ ٘ٛضتٓ: ))اٌط زض ٔٛضز 

ضىستٝ ضسٖ چطاغ ٔاضیٗ ذٛاستیس پیٍیطی ٕ٘اییس تا تّفٗ... تٕاس تٍیطیس.(( تعس ٞٓ عٛضی وٝ ذیس ٘طٛز، الی زضب 

 ٔاضیٗ لطاض زازْ.

زطٙثٝ ذثطی ٘طس، اِثتٝ ٔٗ ٔساْ ٍ٘اٜ ٔی وطزْ وٝ ٔاضیٗ وی راتزا ٔی ضٛز ِٚی ٔخُ ایٙىٝ ضست تطؾ ٚ تا ضٚظ پٙ

تساْٚ آٖ اراظٜ تیطٖٚ آٔسٖ اظ ذا٘ٝ ضا تٝ صاحة ٔاضیٗ ٘سازٜ تٛز. تاالذطٜ تّفٗ ظً٘ ذٛضز وٝ ))آلا سالْ! ٔٗ صاحة 

ز ٌفت: ٔٗ چطاغ ضا زضست وطزْ.(( لطاض ضس ٞعیٙٝ آٖ ٞستٓ، ذیّی ٕٖٔٙٛ وٝ ٘ٛضتٝ ٌصاضتیس ٚ تا تطىط ظیا 0ٕٞاٖ ض٘ٛ

ضا ضٚظ ضٙثٝ تٝ ایطاٖ تمسیٓ وٙٓ. ٚلتی صاحة ٔاضیٗ آٔس ٚ ٔثّػ ضا ٌطـت، ٌفتٓ: ٞعیٙٝ آسیة رّٛی ٔاضیٗ چی؟ 

ٌفت: آٖ ٔطىّی ٘یست ذٛزْ زضست ٔی وٙٓ. احساس وطزْ وٝ یه واؼص وٛچه ٌصاضتٗ تاعج ایٗ ٌصضت صاحة 

 ٔاضیٗ ضس.

 

 :۵داستان شماره 

ذٛزضٝ، چٝ لیاـٝ ظضت ٚ ٚحطتٙاوی زاضٜ، ٞط وزاضٛ ٍ٘اٜ ٔی وٙٓ ضىُ ذٛزٔٛ٘ٝ، أا سطرٕعص چٝ ٔعذطـٝ. تٟص 

ضسیسْ زیسْ اظ ٘د ٘اظن ٚ ٘د وّفت ٚ عٙاب تا ظ٘زیط وّفت ٚ سٍٙیٗ ٕٞطاٞص زاضز. ٌفتٓ: وزا ٔیطی؟ تطای چٝ وسی 

فتٓ: تا چی؟ اضاضٜ تٝ ظ٘زیط وّفتی وٝ زیٍٝ اظ آٖ سٍٙیٗ تط ٘ساضت ٘مطٝ وطیسی؟ ٌفت: أطة واض ضید تٕاْ است. ٌ



وطز ٚ ٌفت: تا ایٗ! ضـت ٚ تطٌطت. لیاـٝ ٘حسص ٘حس تط ضسٜ تٛز ٚ ؼضثٙان. ٌفتٓ: چی ضس؟ ٌفت: ایٗ ضا ٞٓ پاضٜ 

سْ، اظ ذٛزْ وطز. ٌفتٓ: ذٛب ٔٙٛ تا چی ٔی تٙسی؟ ٌفت: تٛ وٝ ظ٘زیط ٕ٘ی ذٛای، تٟت تٍٓ تیا؟ ٔیای. ذیّی ٘اضاحت ض

تسْ اٚٔس، اظ ذٛاب تیساض ضسْ. عزة ذٛاتی تٛز یعٙی چٝ؟ چٝ ٔعٙایی زاضز؟ تطای ٕ٘اظ صثح تٝ رٕاعت ضید ٔطتضی 

ا٘صاضی حاضط ضسْ. تعس اظ ٕ٘اظ تٝ حضٛضش ضسیسْ. ذٛاب ضا تطایص تعطیؿ وطزْ. وٕی ـىط وطز ٚ ضىط ذسا تزا آٚضز. 

ٔمساضی پَٛ أا٘ت یىی اظ زٚستاٖ ٘عز ٔٗ تٛز. اٌط ذطد ٔی وطزْ ٚ ٌفت: زیطة ٟٕٔاٖ زاضتیٓ، پَٛ ٞٓ ٘ساضتیٓ، 

زٚتاضٜ رایص ٔی ٌصاضتٓ ٚ تٝ اٚ ٔی ٌفتٓ، تاظ ٞٓ ضاضی تٛز ِٚی ـىط وطزْ اٌط ذطد وطزْ ٚ رایص ٌصاضتٓ، اصُ ّٟٔت 

اٖ ٔٛرٛز ضضایت عّثی ٘ساز چٝ وٙٓ؟ ایٗ تٛز وٝ ٔٙصطؾ ضسْ ٚ زست تٝ أا٘ت ٔطزْ ٘عزْ ٚ ٟٕٔاٖ ضا تا ٕٞاٖ ٘

 پصیطایی وطزْ؛ پیص ذٛزْ ٌفتٓ: یعٙی ٔسأِٝ تٝ ایٗ وٛچىی؟؟؟! ٘عز ضید ایٗ ٕٞٝ تعضي است. 

یازْ تٝ سرٗ ضیغاٖ آٔس وٝ ٌفت: تٛ وٝ ظ٘زیط ٕ٘ی ذٛای، تٟت تٍٓ تیا! ٔیای. تٝ ذٛزْ ٟ٘یة ظزْ وٝ تایس آزْ ضس. 

 آزْ ضسٖ چٝ سرتٝ.

 

 :۶داستان شماره 

آضایص سط ٚ صٛضت ٚ ِثاس تٝ وٙاض، ایٗ ٔغّة ضا اظ سٗ وٛزوی ایٗ تصوط ضا زازٜ ا٘س. ٌاٞی اٚلات ٘ىات ضیعی است وٝ 

اٌط تا تٛرٝ عازت ضٛز تسیاض ذٛب است. ٔخالً ایٗ وفص وٝ زْ زض تٛز ٚ پات ضٚ ٌصاضتی ضٚیص، صاحثص ضاضی است؟ یا 

 ٔٛضز ضا حفظ وٙیٓ تا تعضي ضٛیٓ، عازت ٔی ضٛز.   ایٗ ٚسیّٝ ضٚ تطزاضتی صاحثص ضاضی است؟ ٚ اٌط ایٗ

ٔا٘ٙس حضطت أیطعّیٝ اِسالٔىٝ تطای ا٘زاْ واضٞای ضرصی ذٛز، ضٕع زیٍطی ضا ضٚضٗ وطز٘س. ذساٚ٘س عآِ زض ضٚظ 

لیأت ٕٔىٗ است اظ حك ذٛزش تٍصضز ٚ اٌط ٌٙاٞی وطزی ٚ اٌط تٛتٝ وٙی، ا٘طاا... ذسا ٔی ترطس، ِٚی ذساٚ٘س اظ حك 

 س ٕ٘ی ٌصضز، ٚ تٛ ضا ٍ٘ٝ ٔی زاض٘س تا آٖ ـطز تیایس، تایس تاضی تا تىّیؿ واض ٔطرص ضٛز.  اِٙا

ضٛذی ٞٓ ٘ساضز وٝ حاال یٝ شضٜ است ٚ... ٚ حك اِٙاس ضمٛق ٔرتّفی زاضز. اظ ِثاس، وفص، ٚلت، ظً٘ عٕسی ظزٖ ذا٘ٝ، 

آزْ ـىط ٔی وٙس وٝ ٔٗ ٞٙٛظ ضؽّی ٘ساضْ  تطزاضتٗ چیعی وٝ ٔاَ ٔطزْ است ٚ تسٖٚ ضضایت ٔطزْ واضی ضا ا٘زاْ زٞی. 

 وٝ تطای ٔٗ صازق تاضس. ایٗ عٛض ٘یست ٚ اظ ٕٞاٖ تچٍی صازق است. 



تچٝ تٛزْ ٚ زٚستی زاضتٓ وٝ تٝ ٔٗ ٌفت: } رّٛی ٔؽاظٜ ـاِٛزٜ ـطٚضی تٛزیٓ ٚ سطش ضّٛغ تٛز { تٛ تطٚ تٝ صاحة 

ٍٛ. ٌفتٓ: چی؟ ٌفت: ٔٗ چٙس تاض وٝ سطش ضّٛغ تٛزٜ ٔؽاظٜ وٝ آضٙایا٘تاٖ است ٚ ضاحت ٔی تٛا٘ی تا اٚ صحثت وٙی ت

ضـتٓ تٛ ٚ ـاِٛزٜ ذٛضزْ ٚ پِٛص ضا ٘سازْ ٚ وسی ٔتٛرٝ ٘طس. ٔٗ تٝ ٞٛای ذطیس ـاِٛزٜ ٚاضز ٔؽاظٜ ضسْ ٚ تٝ صاحة 

ش ٔؽاظٜ ٌفتٓ: ٔٗ زٚستی زاضْ وٝ واض اضتثاٞی ا٘زاْ زازٜ است ٚ حاال اظ واضش پطیٕاٖ است. تٝ ٔٗ ٌفت: آلا! تطٚ ٘ٛ

 راٖ ٚ ٟٕٔاٖ ٔا. ٔٗ اظ ضـتاض صاحة ٔؽاظٜ ذٛضٓ آٔس. اٌط تٝ اٚ ٕ٘ی ٌفتٓ، تا آذط ٔسیٖٛ عطؾ تٛز. 

 ضٚی زیٛاض ذا٘ٝ ٔطزْ یا ضٚی ٔاضیٗ ٔطزْ چیعی تٙٛیسیٓ ٔسؤِٚیت زاضٜ ٚ ـطزا تٝ ٕٞاٖ ا٘ساظٜ ٌیط ٞستیٓ. 

تٓ: اظ وزا آٚضزی؟ ٌفتٓ: ٕ٘ی زا٘ٓ! ذالصٝ تا ٔازضْ ٔیٍفت: پٙذ ساِت وٝ تٛز، زیسْ ٌالتی زض زستت تٛز وٝ آٔسی. ٌف

پسضْ ضـتٙس تا ـٟٕیس٘س وٝ اظ ٔؽاظٜ سط وٛچٝ تطزاضتٝ تٛزْ. تٝ صاحة ٔؽاظٜ ٌفتٙس ٚ پَٛ ٌالتی ضا زاز٘س. تااآلٖ ٞط ٔٛلع 

 اظ زْ آٖ ٔؽاظٜ ضز ٔی ضْٛ یاز آٖ ٔٛضز ٔی اـتٓ. 

حط آذطتی. آذطتی وٝ تایس یٝ ٍِٙٝ پا تاضی تا عطؾ تیایس ٚ ٞط چیعی حساب ٚ وتاب زاضز وٝ ٞٓ احط ز٘یایی زاضز ٚ ٞٓ ا

 ضضایت تسٞس. احط ز٘یایی ٞٓ زاضٜ.  

تعضٌی ٔی ٌٛیس: ٔٗ زست تچٝ اْ ضا ٌطـتٝ تٛزْ ٚ زض وٛچٝ ٔی ضـتٓ. لسیٓ آب ٘ثٛز ٚ ٔطزْ تا ٔطه تطای ذا٘ٝ ٞا آب 

ی ضـت، سٛظٖ ضا تٝ ٔطه ظز ٚ پسضْ ایستاز ٚ ٔی تطز٘س. زیسْ پسطْ زستص سٛظٖ تٛز ٚ یىی اظ ایٗ آزٟٔا وٝ زاضت ٔ

پَٛ آب ضا تٝ ـطز زاز ٚ ضاضی وطز. تٝ ٔٙعَ وٝ آٔس اظ ٔازضْ پطسیس: ٔٗ وٝ ضٚظی حالَ ٘یاٚضزْ تٝ ذا٘ٝ چطا ایٗ تچٝ ایٗ 

ا تچطٓ. واض ضا وطزٜ؟ ٔازضْ ـىط وطز وٝ ضٚظی حأّٝ تٛزْ ٚ رّٛی ٔیٜٛ ـطٚضی، سٛظ٘ی ضا تٝ زاذُ ا٘اض وطزْ تا ٔعٜ آٖ ض

 پسضْ ـٟٕیس وٝ احط آٖ است.

ذالصٝ واض سرت است. ٞط واض ٔی وٙی، تٍصاض ٔطزْ ٔسرطٜ ات وٙٙس، تٛ ٘ثایس تسٖٚ ضضایت ٔطزْ واضی ضا تىٙی. آیٙسٜ 

 ٞٓ ٕٞیٗ عٛض است، اٌط ضضایت صاحة واضت ٘ثاضس تٛ ٔسؤَٚ ٞستی. حك اِٙاس یعٙی ایٗ.

 ضس؛ ٔی ٌٛیٙس تٛ ضز ضسی أا تٛی ضاٜ ذطت ضا ٔی ٌیط٘س.سط پُ، ذط تٍیطی، عطؾ عٛاضض ضا ٘ساز ٚ ضز 

تایس اظ ٔاَ ٚ أٛاَ ٔطزْ، اظ ٔاَ ٚ أٛاَ ذٛزٔاٖ تیطتط ٔطالثت وٙیٓ. تٝ ٔا ٌفتٙس: زض رایی وٝ ٔی ضٚی ـمظ حك زاضی 

 ة وٙی. ضاٜ تطٚی ٚ ؼصا ترٛضی. حاال اٌط ـٛتثاَ تاظی وٙی تٝ صاحة ٔحُ ٔسؤِٚیت زاضی ٚ تایس ضضایت عطؾ ضا رّ

 اٌط تاعج ضٛی وٝ ـطزی ٔزثٛض تٝ واضی ضٛز، ٔسؤَٚ ٞستی.  



پسض ٚ ٔازض تطای ٔٗ ٔٛتایُ ذطیس٘س یا ذٛزْ ذطیسْ؛ اٌط عىس ٘ارٛض ٚ تّٛتٛث تاظی وطزٖ ضا ضاٜ تیا٘ساظیٓ تسٖٚ ضضایت 

 آٟ٘ا، ٔسؤِٚیت زاضٜ.

٘زاْ تسٞی تا احساس وٙی عطؾ ضاضی ضسٜ اٌط عطؾ ضا پیسا ٘ىطزی، تایس آ٘مسض صسلٝ زٞی یا واضٞای ذیط ٚظیاضت ا

 است.

 


