
 تذتخت هادس یک داهي دس ّ فقیشًشیي تغیاس سّعتایی دس تَ، ّ عش تی جٌغی ساتطَ یک حاصل ّ ًاخْاعتَ ًْصادی عٌْاى تَ کَ کٌیذ تصْس

 .کٌیذ احغاط تشتاى ّ دّس سا پذس ّجْد آًکَ تذّى تگشاییذ، جِاى تَ دیذٍ اعت، هشدم ُای خاًَ کلفت کَ

 تپْشیذ، صهیٌی عیة گًْی هجثْسیذ ّ ًذاسد تشایتاى سا عادٍ لثاط یک خشیذ تْاى حتی کَ اعت فقیش آًقذس هادستاى تچگی دس کَ کٌیذ تصْس

 .تخٌذًذ شوا تَ ّ کٌٌذ هغخشٍ سا شوا داین ُوغایَ ُای تچَ کَ طْسی

 تضًذ کتک سا شوا اشتثاُات تشیي عادٍ تخاطش ُویشَ ّ دُیذ اًجام عخت کاسُای کٌذ هجثْستاى هادستضسگتاى کْدکی، عي دس کَ کٌیذ تصْس

 .کٌیذ گشیَ داهٌش دس کَ تاشیذ ًذاشتَ پٌاُی ُیچ ُن شوا ّ

 کَ طْسی. ُوَ کال ّ خاًْادگی دّعتاى ُا، دایی پغش ُا، دایی تگیشیذ، قشاس اطشافیاى تجاّص هْسد داین عالگی ًَ عي اص کَ کٌیذ تصْس

 .هشدٍ ًْصاد یک ُن آى آّسیذ، تذًیا هشقت هاٍ ًَ اص پظ ّ عالگی چِاسدٍ عي دس سا فشصًذتاى اّلیي

 اص تشادستاى ّ تویشد، کْکاییي تَ صیاد اعتیاد اص خْاُشتاى داسًذ، شوا هشاتَ کواتیش عشگزشتی کَ داسیذ تشادسی ّ خْاُش کَ کٌیذ تصْس

 .ایذص تَ اتتال

 یک تَ سا شوا شْد هجثْس ّ تشآیذ شوا اًذک ُای ُضیٌَ پظ اص ّ کٌذ تضسگ سا شوا تْاًذ ًوی کَ اعت فقیش آًقذس هادستاى کَ کٌیذ تصْس

 .کٌذ تضسگتاى تا تغپاسد غشیثَ هشد

 اّج کَ پیش عال پٌجاٍ چِل حذّد دس ُن آى آفشیقایی، - آهشیکایی یک ُغتیذ، ُن پْعت عیاٍ تذتختی، ُوَ ایي هیاى دس کَ کٌیذ تصْس

 .اعت پْعتاى عیاٍ اص ًفشت ّ ًژادپشعتی

 .تاشذ گزشتَ سّصگاس آى اص دَُ چِاس حذّد کَ کٌیذ تصْس

 کٌیذ؟ هی کاس چَ االى

 اعت؟ آهذٍ عشتاى تش چَ

 !ُغتیذ جِاى صى تشیي قذستوٌذ االى

 !پْعت عیاٍ هیلیاسدس تٌِا ّ تشیي، ًفْر تا تشیي، پْلذاس تشیي، هحثْب

 .شٌاعٌذ هی تلْیضیْى ّ عیٌوا هتعذد جْایض تشًذٍ ّ تلْیضیْى، هجشی تشیي طشفذاس پش جِاى، خیشیَ تضسگتشیي صاحة عٌْاى تَ سا شوا ُوَ

 .کٌٌذ هصاحثَ شوا تا داسًذ دّعت فقط هعشّف ّ تضسگ یُا آدم ُوَ ّ ثشّتوٌذاى ٌُشپیشگاى، عیاعتوذاساى،

 .خْدتاى عٌْاى تا دسط یک قالة دس شْد، هی تذسیظ شوا صًذگیٌاهَ ایلیٌْی، داًشگاٍ دس

 ّیالیی ُوچٌیي. کُْغتاى تَ دیگش طشف اص ّ شْد هی ختن اقیاًْط تَ طشف یک اص کَ ُکتاس ُفذٍ هغاحت تَ داسیذ کالیفشًیا دس قصش یک

 ... ّ ُاّایی دس پالژُایی کلْسادّ، دس اعکی پیغت یک جْسجیا، دس ای خاًَ فلْسیذا، دس کاخی شیکاگْ، دس آپاستواًی ًیْجشعی، دس داسیذ

 جِاى عاختَ خْد صى تشیي ثشّتوٌذ عٌْاى تَ دالس، هیلیاسد عَ حذّد داسایی ّ دالس هیلیْى عیصذ حذّد عاالًَ دسآهذ تا شوا کَ کٌیذ تصْس

 .داسیذ شِشت

  ّیٌفشی اپشا تلْیضیْى، تضسگ هجشی عشگزشت اص تْد ای خالصَ خْاًذیذ آًچَ


