
   ححهوطط؟ رهيو ححلي ثثر هوا

 



 

بسس هفهت سي امتحانات ححلي    نا امتحان متام هتيا انسساسكول 
صابر تياري ما رات دن ايك كري ناكها انسس خوب حمنة . رهيا هتا

نومي . كيدي، مككر اهنا ساهتسس ثثريشاين تو هيت، فكر تو هيت
فصل نا امتحان تو مشكل هتا مككر دمسي فصل نا امتحان تو مشهور 

سس كتابو نا قسم نا فصل انـتـ؛ هك سككال كرتا مشكل هوئي ؛، انسس ك
ر هوسس صابر  ْاخري اختبار لكهي نسس ككهرسس ككم! ثثرهواين هيت

 .جائي ؛ تو ايك وزن ُاهتي ككيو

  



 

 

نيت سامنسس ْاوي رهي ؛ انسس جيو مطريا نا ـحساب نا اندر كك 
اشكال ْانكهو نا سامنسس ككهومي رهيا ؛، مككر ْا سككلو متام هتيو تو دل 

. ما ايك خوشي ؛، ذهن هلكو ؛، ياد ْاوسس ؛ مككر فكر نتهي
جائي ؛ انسس  دور هتايت اسكولسكون سي صابر ححالتو جائي ؛، 

سي اهتي رهيا ؛،    منائي ؛، مككر اهنا ثثككككهر نزديك هتاتو ج
ثثر ححلي رهيو  د ؛، دهيان ْاثثا بغري صحيح راسهت ككهر نو رستو يا

 . ؛

  



 

 

ين ححيز ؛ مككر كوئي  اسكوللي انسس امها سككلي يهاهتـ ما هت 
. كان زرا هبي نتهيـتو ، ححلوا ما هبي خوشي ؛ هتـتهي الككـوزن ن
نو ْاواز ككاريو نو ْاواز   هتــهلكي سي هتندك ؛ انسس راس ايك هوا ما

هي تو ححلتو جائي ؛، . ئي دهيان نتهيـ؛ مككر صابر نسس ك
ثثر هلكي سي مسكراهة ؛، بيجا   اهنا منهـ . جهومتو جائي ؛

تا ما اهنسس ديكهسس ؛ تو يسس سككال هبي هنسسس ؛ صابر نا ساهتسس ــراس
 .مككر صابر نسس كوئي نو دهيان نتهي

  



 

 

 

ما وا الوانو شوق داليو هتو، تياري كر   نتيجةوالدين هي اححها  
؛ تو صابر ين  سسكرتا هتا، هي وقت ياد ْاو هي بيوسس هبي حمنة 

ما جهارو ثثر ثثهول نتهي   راسهت. مسكان هتوري زيادة هتائي ؛
ناك نا رنكك بدالئي ـتـسبب هجي ثثاترا ككرا نتهي، ك نا  مككر هتندي

 . و الككسس ؛ككيا ؛ مككر صابر نسس سككلو سركه





تا ما هتورو اونححو جاوانو ؛ انسس امها ــككهر طرف جاتا راس 
؛، صابر اوثثر ثثهنححي ككيو مككر اهنسس وانا هححر(steps)   تياــثثكك

كوئي دهيان نتهي انسس كوئي سانس اونححي نتهي، انسس دور سي ككهر 
ديكهائي رهيو   (gate)نو دروازة  (neighborhood)نا عالقة

. مككر صابر تو ككهر ما اهنا كمرا انسس ثثلنكك نو سونححي رهيو ؛؛ 
كهولو نتهي مككر صابر اندر ين طرف  (gate)كوئي هي دروازة

هي اندر كيم  -هي كهاطط ؛  ْايو  ثثهنححي ككيو، هت وقت ايكدم دهيان
 ثثهنححي ككيو؟ اتنا ما نيححسس ثثكك طرف ديكهو تو اهنا ثثكك زمني سي ايك 

foot صابر  –ا نححا ححهسس ، انسس هوسس ثثكك دهيمسس سي زمني ثثر الككاو
رهي ككيو هك ْا كيم   {ككهر نو دروازة كهويل نسس اندر ككيو مككر سونححتو

سوطط هي هوا ثثر ححلي  نا اوثثر سي اندر ْايو؟  gate كيم هي ! بنو؟
 !! رهيو هتو؟
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