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 خواننده با سخنی

 هطالؼِ سا آى ضوا وِ ػواست دختش داستاى

 ًوًَِ گًَِ ّیچ ٍ تَد خیالی داستاى یه ًوَدیذ

 .ًذاسد حمیمی

 ّایی پٌذ داسای سهضی غَست تِ  داستاى ایي

 سهضی ّای داستاى ّا داستاى اص ایي تِ وِ است

 ّفتن پایِ دس آى اغَل تا وِ هیگَیٌذ ًوادیي یا

  .ضَیذ هی آضٌا

 



 

 کتاب مقدمه

ایٌجاًة آلای ػلی هحتشهی ًَیسٌذُ وتاب 

 دختش ػواست ّستن.

 اًگلیسی تچِ دختش یه سٍایت داستاى ایي

 حتی ٍ است هتٌاسة سٌیي تواهی تشای وِ است

 سا آى فشاغت اٍلات دس هیتَاًٌذ ًیض تضسگساالى

 سا خَاًٌذُ وِ تاضذ تَاًستِ ضایذ تا وٌٌذ هطالؼِ

 .وٌٌذ سشگشم

 تَدُ ًَیسٌذُ خیاالت طثك داستاى * ایي

 .است ًذاضتِ حمیمی ًوًَِ گًَِ ّیچ ٍ است



 

 

 خیلی ّای صهاى دس سٍصگاسی سٍصی 

 ػواست اًگلیس هٌچستش ضْش دس دٍس

 آى غاحة وِ است تَدُ تسیاستضسگی

 .تَد ثشٍتوٌذ تسیاس ای خاًَادُ

 ػواست اص تیشٍى دس خاًَادُ آى

 ٍلی داضتٌذ صیادی تسیاس دضوٌاى

 وِ خاًَادُ آى فشصًذ تٌْا هتاسفاًِ

 صیادی ػاللِ تَد سالِ پاًضدُ ًیىَالس



 

 

 ػواست اص تیشٍى هٌاظش تواضای تِ

 .داضت

 آلثشت وِ ًیىَالس پذس ٍجَد ایي تا

 دادُ تزوش ًیىَالس تِ تاسّا داضت ًام

 ٍجَد ایي تا .ًطَد خاسج ػواست وِ اص

وِ  هیطَد ضشٍع ایٌجا اص ها داستاى

 وِ هیگیشد تػوین سٍص یه ًیىَالس



 

 

 تا پذسش ّای اخطاس تِ تَجِ تذٍى

 .هیطَد خاسج ػواست اص هثذل لثاس

 آلثشت دضوٌاى ساػت چٌذ اص تؼذ

 ػواست اص آلثشت پسش وِ هیطًَذ هتَجِ

 وِ هیگیشًذ تػوین ٍ است ضذُ خاسج

 آى وطتي ٍ ًیىَالس وشدى دستگیش تا

 .تگیشًذ آلثشت اص سا خَد اًتمام



 

 

 دسحال ًیىَالس وِ ٌّگاهی پس

 دضوٌاى است ػواست داخل تِ تاصگطت

 تِ سا اٍ ٍ وشدُ حولِ اٍ تِ پذسش

 .گشفتٌذ گشٍگاى

 اص وِ آًجایی اص آلثشت دضوٌاى

 ٍلت ّیچ ٍ داضتٌذ تسیاس ویٌِ آلثشت

 تگیشًذ اٍ اص سا خَد اًتمام ًتَاًستٌذ

 پسشش وطتي تا گشفتي تػوین



 

 

 پس تگیشًذ سا خَد اًتمام ًیىَالس

 تا وشدًذ ضىٌجِ آًمذس سا ًیىَالس

 تسیاس ضىٌجِ صیش ًیىَالس تاالخشُ

 آلثشت تِ ًیىَالس خثشهشي ٍلتی.هشد

 اًذٍّگیي تسیاس سسیذ فاًتیي هادسش ٍ

 ًیىَالس تشای سال یه تا ٍ ضذًذ

 .وشدًذ ػضاداسی



 

 

 هادس ایي وس اصّش تیطتش اها

 پسشش فشاؽ اصغن وِ تَد ًیىَالس

 فاًتیي. هیىشد صاسی ٍ گشیِ اٍ تشای

 اًجام سش تا پسشش هشي اص پس آًمذس

 دست اص واهال سا خَد چطواى تیٌایی

 تیشٍى اتالص اص ًتَاًست ٍدیگش داد

 .وٌذ ًظاست واساى خذهت تشٍدٍتشواس



 

 

 گزضت ًیىَالس هشي اص سال چٌذ

 تاس ایي ٍ ضذ داس تچِ دٍتاسُ لاًتیي وِ

  .گزاضتٌذ ساسا سا فشصًذضاى ًام

 غن حذٍدی تا ساسا آهذى دًیا تِ تا

 ًیىَالس ًثَد تشای فاًتیي ٍ آلثشت

 .وشد پیذا التیام

 ساسا آهذى دًیا تِ اص ٍلت چٌذ

 . گزضت



 

 

 سشطاى تِ اتتال تخاطش فاًتیي وِ

 .گزضت دس وثذ

 ٍفاداستشیي آلثشت فاًتیي هشي تا

 ٍّوچٌیي وسص تشیي داضتٌی دٍست

 دست اص سا سخت سٍصّای دس ّوذهص

 تالی دٍچیض آلثشت تشای فاًتیي اص.داد

 فاًتیي گشدًثٌذ دٍ ٍ ساسا یه:تَد هاًذُ

 هاُ چٌذ ساسا گشدى تِ سا آى وِ تَد



 

 

 تِ وِ تَد گشفتِ تػوین آلثشت.آٍیخت

 ػیي ٍدس وٌذ ًگْذاسی ساسا اص تٌْایی

 سسیذگی ػواست ّای واس تِ حال

 هتَجِ ٍلت چٌذ گزضت اص پس اها.وٌذ

 سا واسی چٌیي اًجام تَاًایی وِ ضذ

  ساسا تشای وِ گشفت تػوین پس.ًذاسد

 اًجا ًیض سا واس ّویي ٍ تگیشد پشستاس

 .داد



 

 

 تَد گزضتِ فاًتیي هشي اص سال سِ

 ٍ سال سِ ساسا اص ساسا پشستاس گشیس ٍ

 ٍ هیىشد پشستاسی خَتی تِ هاِّ چٌذ

 .تَد وشدُ تشتیت خَب خیلی اٍسا

 ٍ ضذ هشیض ضذت تِ ساسا سٍص یه

 گشیس ّویي تشای تَد تاال تسیاس تثص

 اص پس دوتش.آٍسد ساسا تالیي تش سا دوتش

 گفت ٍ وشد گشیس تِ سٍ ساسا هؼایٌِ



 

 

 چیض ٍ است سادُ خَسدگی سشها یه

 همذاسی ًذاسد ٍجَد ای وٌٌذُ ًگشاى

 تایذ سا آى وِ ام وشدُ تجَص تشایص داسٍ

 .وٌی تْیِ ػواست اص خاسج

 تِ سا ًسخِ دوتش وِ آى اص تؼذ

 اص ٍ وشد خذاحافظی اٍ تا داد گشیس

 .سفت آًجا


