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 :٘ٛیسٙسٜ

 (ٟٔزا٘ٝ تّٛچ)

 :٘اْ اثز

 (ذیس ٞای زذتزی تا چطٓ)

 :٘ٛع اثز

 (زِٙٛضتٝ)

 :سطح اثز

 (طالیی)

  

  

 :صا٘ز اثز

 (تزاصزی عاضما٘ٝ،)

 :تعساز صفحات

(ٝ٘) 

 :اذتصاصی تٛزٖ اثز

 (تّٝ)

 :حمٛق اثز
 (.تٕأی حمٛق ایٗ اثز ٘شز رٔا٘یه ٔحفٛظ است)

 :اثز اطالعات 

 

 :اثز ِیٙه ٞای 

 

  
 :ِیٙه تاپیه اثز زر ا٘جٕٗ

 (وّیه وٙیس)

 :ِیٙه ٕ٘ایٝ ٘ٛیسٙسٜ

 (وّیه وٙیس)

  
 :ا٘جٕٗ رٔا٘یهِیٙه 

 (وّیه وٙیس)

 :ِیٙه سایت اصّی رٔا٘یه

 (وّیه وٙیس)
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 :ٔمسٔٝ

 !ضٛی ی چطٕا٘ٓ ٕ٘ی وٙی ٚ ذیزٜ ٌززی، عیٙىت را جاتجا ٕ٘ی تز ٕ٘ی

 :پزسی پزسی، چزا ٕ٘ی س٘ی ٚ تا صسای ٔحىٓ ٚ رسایت چزا ٕ٘ی ِثرٙس ٕ٘ی

 ِٟٔزا، رس لزٔش زٚست زاضتی؟ -

 .تیٕٙت اس زٚر، تسیار زٚر ٔی

 .ٌیزز ٞا اطٕیٙاٖ را اس پاٞایٓ ٔی س٘س ٚ سیُ رفتٗ ٞا چطٕا٘ٓ را ٔی چزاغ ٔاضیٗ

! ذٛاستٕت ا٘ساسٜ ٔی  آیس چٝ تی ضٛز، تاسٜ یازْ ٔی رلص ٔٛٞایت وٝ تا عطز پاییش ازغاْ ٔی

ا٘صاف زر   ضٛز ٚ زرزی تی ٞای عاری اس ٟٔزت زلیك ٔی ٞای زرضتٓ زر زست ذاوستزی

 .آیس تىاپٛی ذزز وزز٘ٓ تزٔی

پیچس، ا٘سٜٚ ا٘ثاضتٝ ضسٜ زر لّثٓ را فزیاز  ٞایٓ ٔی ضٛز ٚ تٝ ٌٛ٘ٝ تا صسایی ذفٝ وٝ اضه ٔی

 :ْسٖ ٔی

 وطی؟ جا تا یه ضاذٝ ٌُ، آٔسٖ چٝ وسی را ا٘تظار ٔی تٛ ایٗ -

 .ضٛی ی چطٕا٘ٓ ٕ٘ی وٙی ٚ ذیزٜ عیٙىت را جاتجا ٕ٘ی! ٌززی تزٕ٘ی

 پزسی؟ س٘ی ٚ تا صسای ٔحىٓ ٚ رسایت چزا ٕ٘ی ِثرٙس ٕ٘ی

 :چزا ٕ٘یپزسی

 ٟٔزا، رس لزٔش زٚست زاضتی؟ -

 .ٌززْ ا٘ساسْ ٚ ٔسیز آٔسٜ را تزٔی سزْ را پاییٗ ٔی

 ٔا٘س ٍٞٙاْ ٕ٘ی زر ا٘تٟای ایٗ تززیس، جایی تزای ِثرٙسٞای تی. ٔیزز لّثٓ ٔی

ای تا  ٚ ٚإ٘ٛز وٙٓ تٛ تا لّة پزیطا٘ت آٔسٜ ذٛاستٓ وٙار ذیاتا٘ی ضّٛغ ٔٙتظزت ضْٛ ٔی

 .تة ٚ زرزْ را تسىیٗ زٞی
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ٞایٕاٖ ٞشار تىٝ ضسٜ ٚ  زٞٓ تا فزأٛش وٙٓ، لّة ٞا فزیة ٔی ذٛزْ را تا ایٗ حزف

 .وٙس ٔاٖ ٔی ضٕارش، زارز عجیة سذٕی ٞای تی ذززٜ

ٞا وٕی پایاٖ  ذٛاٞٓ تا اس تىزار تی ٟ٘ایت ٘اٌفتٝ لسر فزصت ٔی آٖ. ذٛاٞٓ ٔٗ فزصت ٔی

لسر اس عطمت سزضار ضْٛ وٝ  ترتی آرسٚ وٙٓ ٚ آٖتزای ٞززٚیٕاٖ ذٛش. ذٛش تساسْ

 .ٞای ٘یٕٝ تٕاْ رفتٙت را تٝ یازْ ٘یاٚرز ای واتٛس سٚاَ ٞیچ ِحظٝ

 .ٞزٌش ٘ثایس تٝ آسرزٜ ضسٖ عازت وزز! ٘ثایس

ٔا٘ٙس سیثی واَ، ٔیاٖ رٚضٙایی . س٘ٓ تثیٗ زر التالی ایٗ سززرزٞای ٔىزر، زست ٚ پا ٔی

 .ضْٛ سٛسا٘ٓ ٚ زر تاریىی ضة ذأٛش ٔی زَ ٔیذفیف، 

 .ٞا فزار ٘ىٙٓ ٌیزْ اس ٚالعیت ٞا ٚ یاز ٔی یاتٓ ٔیاٖ ا٘ثٛٞی اس ٚالعیت ذٛزْ را ٔی

ست وٝ تزای زاضتٙت  ٌٛ٘ٝ تٛزٖ ٚ ٘ثٛز٘ت، ٌزٚ تٟای سٍٙیٙی ٔزا الیك زرز ز٘ساٖ وٝ ایٗ

 .پززاسْ زارْ ٔی

 .زٞٓ تٝ چطٕا٘ت لسٓ ٔی! تٛ اس ٔٗ جاٖ ترٛاٜ

ٌذرْ ٚ ایٗ عطك ضایس تزای  ضایس ٔطىّٓ ایٗ است وٝ تٝ ضٛق تٛ اس ٕٞٝ چیش ٔی

 .ٞززٚیٕاٖ سیازی تشري تاضس

ذٛاٞس رٚی یه واغذ واٞی تا ٕٞاٖ ذٛزواری وٝ تٟٙا یازٌاری تٛست ٚ تٕاْ  زِٓ ٔی

 .اْ ضسٜ، زرزٞایٓ را تىطٓ س٘سٌی

تٛ را ذیّی ذٛب تّس ٞای ذیس را تىطٓ وٝ ضعز ٌفتٗ تزای  ضایس تصٛیز زذتزی تا چطٓ

 .است

 .وٙس ا حسزت ضثیٝ آرسٚٞای ٔا٘سٜ زر زستٓ رٚی تٕاْ تٙٓ سٍٙیٙی ٔییه ز٘ی

 .تزْ ٔزا زست وٓ ٍ٘یز، ٔٗ آرسٚی زاضتٙت را تا ذٛزْ تٝ ٌٛر ٕ٘ی
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ٞای وطسار ٔٙتظزْ جاٖ تسپارْ ٚ ضایس ایٗ زِرٛضی سٔا٘ص  جا زر ٔیاٖ ایٗ ِحظٝ ٔٗ ایٗ

 .ٕٞیٗ أزٚس تاضس

ٞای  ذٛاٞی احساس ٔزا تسا٘ی ٔٗ ٞٙٛس ٞٓ ٕٞاٖ ٟٔزا ٞستٓ وٝ زر جٛاب ٍ٘اٜ اٌز ٔی

 :س٘ٓ ضٍز فزیاز ٔیپزس

 .اْ ٞایص زَ وٙسٜ ٞایص را اس ذاطز تززٜ ٚ اس زست رً٘ چطٓ -

 أا تٝ ٔٗ تٍٛییس چٍٛ٘ٝ اس احساسی وٝ زر لّثٓ ریرتٝ، زست تىطٓ؟

 !وززْ ٔٗ اضتثاٜ ٔی

 .ٌطتٓ ٞایٓ تٝ ز٘ثاَ تفسیزی اس عطك ٔی وززْ وٝ التالی ضعز ٚ ٘ٛضتٝ اضتثاٜ ٔی

 .ٞای تٛ، ٘مص تستٝ است ای وٝ ذٙسٜ ٞایٓ، زر ٘مطٝ عطك ٕٞیٗ جا تٛز، زر ذاوستزی چطٓ

 !زا٘ی عطك چیست ٌفتی ٕ٘ی

تز ٍ٘اٞٓ وٗ تا تثیٙی تا ٕٞیٗ  ٞایٓ ٚ عٕیك پس تٝ ٔٗ پطت ٘ىٗ، سَ تشٖ زر چطٓ

 .تٛا٘ی ٔزا تىطی ٞای اس تٝ زِت ٔی ذٙسٜ

ٞای تٛ، تٕاْ لّثٓ را احاطٝ وززٜ ٚ ٔٗ تٝ سٟٓ ذٛزْ اس  عطك یعٙی ٕٞیٗ، وٝ ضعاع ذٙسٜ

 .ٌیزْ وٙٓ ٚ ِزس ٔی فىز ٔی ٞای تٛ زست

 .ٔا٘ٓ ٔٗ ایٗ جا تا اتس چطٓ تٝ راٜ تٛ ٔی

 :فمط یه تار زیٍز اس ٔٗ تپزس

 اری؟ٟٔزا چزا زٚستٓ ز -

 :تٍذار تا تٍٛیٓ

 .تزیٗ وتاب ضعز جٟاٖ است ٞای تٛ، لطًٙ تزای ٔٙی وٝ ضاعزْ، چطٓ -

عٕیك ٚ  ی پا تایستٓ ٚ ایٗ تار ٔٗ غزق ٍ٘اٞت ضْٛ، اجاسٜ تسٜ تی پزٚا تاضٓ تا رٚی پٙجٝ

 .پز تىزار



 

 

 
6 

 هْراًِ بلَچ| خیس م ّایدختری با چش

 
 :ات تاضٓ تا تٍٛیٓ تٍذار ٔعطٛلٝ

! ذٛإٞت لسر ٔی تٛا٘ی تصٛر وٙی چٝ زا٘ی ٚ حتی ٕ٘ی ٕ٘ی -

 .ِطفاً ٕٞیٗ االٖ تیا

ٔحاَ است ضة را تٝ صثح  ٞای تٛ تسٖٚ زست تیا ٚ ٔزا تزای ٕٞیطٝ تا ذٛزت تثز، وٝ

 .تزسا٘ٓ

 .تزسٓ تسٖٚ تٛ ٔٗ اس ٕٞٝ چیش ٔی

 .اْ تزٌزز تا س٘سٜ

 پٙاٜ تثزْ؟ ات وساْ ذاطزٜ تٛ تٍٛ ٔٗ اس ٞجْٛ تٟٙایی تٝ

 ضٛی عطمٓ؟ چزا ٍ٘زا٘ٓ ٕ٘ی -

. اْ ی تٛ ٔٗ تسیار زِثستٝ

 .س٘س چٛ٘اٖ چزاغی وٝ زر ٘یٕٝ ضة سٛسٛ ٔی

ضٛز ٚ ضثیٝ ٍ٘اٞی ٘ٛاسضٍز وٝ تا سز حس ٔزي،  ٔثُ عططی وٝ ٞیچ ٌاٜ ذأٛش ٕ٘ی

 .ضٙاسس ی لّة را ٔی ٞای عاضما٘ٝ ٞا ٚ تپصٖ  لزاری ٘ثٛز تی

 .ٞایٓ ذطه ضٛ٘س لسر سیاز وٝ اضه آٖ. وٙٓ ٔٗ ٌزیٝ ٔی

 !ضٙاسس ٚ ٘ٝ عطك را ٚزش را ٔیتا حسی وٝ تٝ جٖٙٛ تزسٓ ٚ زذتزی ضْٛ وٝ ٘ٝ خ

 .ٞا لسٓ، تزٌزز عطمٓ، تٛ را تٝ یاس

 .اْ وززٜ ٚ یه زَ سیز تا تٛ حزف زارْ تغض والفٝ

 .تی زیٍز تحُٕ ایٗ س٘سٌیِ تسٖٚ تٛ را ٘سارْزا٘س واش ٔی

ذٛاٞٙس  وٙٓ تٝ تٕاْ آٖ چیشٞایی وٝ ٔی پطت ٔی. رْٚ ٚ ٔیٌذارْ  ٞا را تاس ٔی زر ٚ پٙجزٜ

 .تٛ را اس ٔٗ تٍیز٘س
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 :س٘ٓ لّثٓ زیٍز تٛا٘ی تزای وٛتیسٖ ٘سارز؛ أا تاس ٞٓ فزیاز ٔی

 .ٔیزْ تزای تٛ ٔی -

 .ٞای سیازی زارْ؛ أا تٛ تی زِٟزٜ ٔزا تا ٘اْ وٛچىٓ صسا تشٖ اسٓ

 .ا٘ساسز ایٗ ٔٛسیمی زٍِیز ٔزا یاز تٛ ٔی

ٚ ٚإٞٝ زارْ، ٔٗ اس أزٚس ٚ فززای  اْ ٞا را تغُ وززٜ ا٘سٜٚ. ٞای پز اس تغضٓ را تثیٗ ذٙسٜ

 .تزسٓ تسٖٚ تٛ ٔی

وززی،  ٟٔزای تٛ، زذتزی وٝ سیثارٚ صسایص ٔی: ، یىی وٝ تٝ ٌٛضت تزسا٘ستایس یىی تاضس

 .زٞس ی تّد ٘ساضتٙت، جاٖ ٔی جا ٔیاٖ حازثٝ زارز ایٗ

 .س٘س اْ چًٙ ٔی ٔا٘ٙس اٍ٘ار وسی تٝ سیٙٝ ضعزٞایٓ وٝ ٘اتٕاْ ٔی

 .اْ ٞایٓ پان وززٜ ی زِٙٛضتٝ ٞاست وٝ اس حافظٝ زغسغٝ اس زست زاز٘ت را ساَ

ا٘س ٚ پای  ٞا تٝ آٖ ٞجْٛ آٚرزٜ ٔا٘ٓ وٝ ٔٛریا٘ٝ ای ٔی وٙس تٝ وّثٝ ٚلتی عطز تٛ سزضارْ ٔی

 .رزٌزیش ٘سا

 .تٛاٖ ٘ٛضت ٕٞٝ چیش را ٕ٘ی

اْ وٝ ضٛر پزٚاس زار٘س ٚ ایٗ  سزٜ  ٞایٓ ترٛا٘ی، اس پاٞای ذستٝ ٚ تاَٚ عطك را تایس اس چطٓ

 .وٙٙس ٖ پا ٔیپا ٚ آ

 .تٛاٖ ٘ٛضت ٕٞٝ چیش را وٝ ٕ٘ی

 .تاسز اش رً٘ ٔی ٞای پاییش را وٝ تٝ تصٛیز تىطی سیثایی وٛچٝ

 .ٞای ذیس را تی زِٟزٜ لسْ تش٘یٓ ٚ وٛچٝ تایس زستٓ را تٍیزی

ای؛ أا  زا٘ٓ اس وساْ ٔسیز رفتٝ حتی ٕ٘ی. ای وٝ تزٌززی یا اس اَٚ ٘یأسٜ تٛزی زا٘ٓ رفتٝ ٔی

 .زارْ زٚسْ ٚ چطٓ تزٕ٘ی ٞای رفتٝ چطٓ ٔی تاس ٞٓ تٝ تٕاْ راٜ
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 ضٙاسی؟ تٛ ٞٓ ٔثُ ٔٗ ایٗ زذتز غٍٕیٗ را ٔی

ات لاتُ  ٞای اس یاز رفتٝ ٘ٛیسس احساس ٞای ٔزا ترٛاٖ، ٔی ٘ٛیسس ضعز ٕٞیٗ زذتزی وٝ ٔی

 .جاٖ ٔٗ است

ٞای ٔٗ  وٙس ٚ تاس ٞٓ ذیاتاٖ اس اضه اْ آغٛش تاس ٔی عطز ٘ثٛز٘ت تزای رٚح پیز ضسٜ

 .ضٛز ِثزیش ٔی

آیس زستت را اس زستا٘ٓ  ضٛ٘س؛ پس چطٛر زِت ٔی تیٙی ضعزٞایٓ تا اضه سزٚزٜ ٔی ٔی

 تٍیزی؟

 .ضٙاسی زا٘ٓ تٛ ٞٓ ایٗ زذتز غٍٕیٗ را ٔی ٔی

 ٞایص، ٕٞیٗ زذتزی وٝ زر ٞجْٛ تٟٙایی

ٞای تی رٚحص  ب*ٞایص، ِثرٙس را تٝ َ یص ٚ حتی زر ٘ثزز تا ٍ٘زا٘یٞا زر تٟاجٓ اضه

 .وٙس ٞسیٝ ٔی

 :ٌٛیس ٚار ٔی ٌیزز ٚ سٔشٔٝ ٞا فاصّٝ ٔی ی ٚاصٜ پاٚرچیٗ پاٚرچیٗ اس ٕٟٕٞٝ

 اٌز اس تٛ زٚر ٘ثاضٓ چٍٛ٘ٝ تزایت زِتٍٙی وٙٓ؟ -

 

 پایاٖ
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 «.تا تطىز اس ٍ٘اٜ سیثای ضٕا، ایٗ اثز تٝ پایاٖ رسیس»
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