
 داستان معامله گر و مورچه

اه نکی از یاگردان اون اه سالها دبر  روزی استتاد اارناا در اا  دم  زدن در اایت ه ستاار درنا  ود

خالصه  عم ….. زد و گف  سال  استاد ماو  ه ناد دارنم و  ز پشت   ه یتانه استاد ودانشتووی او  ود ا

 دانشتتوو پرستت م استتتاد اااون دو ستتا  استت  اه  ه معامله گری مشتتهول  ولی  رچه امی ااوا  پرستتی

اره زناد استت  و  ه نکب تالش م کا  جلو نمی افت  نه اه  گون  ستتود نمی اا  ولی رتترر ان  ن ل خ لی

 .د ای من  ا نک معامله نادرس  محو می یودتما  سو

 :استاد اارناا گف  پسر  اجازه  مه داستانی  رای تو تعرنف اا 

 رود اما مله ی  دطره ای عستتتتر  ر زم ن افتادر مورچه ی اوچکی ومم و از ون چشتتتت م و خواستتتت  اه

ردر اما  از عل  رفتن ا…… نویتت م عستتر  رانا اعواا انگ ل  ودر پب  رگشتت  و جرعه ای دنگر

نمی اام و مله وادعی را نمی د مر پب  ر ون یم تا  ااستا  ارد اه خوردن از نک دطره عسر افان 

مورچه در عستتر طو ه ور ……   انمازد تا  رچه   شتتتر و   شتتتر لبر  برد خود را در ظرف عستتر

 اما )افستو   اه نتوانس  از ون خار  یودر پا انا خشک و  ی جان یمه…… می  رد یتم و لبر

 . ود و توانانی ارا  نمای  در انن اا  مانم تا ونکه نهانتا مرد

ااتفا نکای و مماو   اا  پستتر  معامله گری     ه مانام  م ن عستتر استت  اگر  ه نویتت من امی از ون

طرق در معامله گری اای و او   ای  معامله اای و  ه ام م چشتتتتت من یتتتتت رنای  ای   شتتتتتتر خود را

یتتتهم   شتتتتر  لنی در نهان  مانام ون مورچه  ال   ه  ه ام م چشتتت منستتتاگ ن  مون ممنرن  ستتترمان

دطعا رتتترر دارد ولی اجازه نم م م  وری زخمی یتتتود اه دنگر  خوا ی یتتتم. نک معامله گر  ا وش

 .نتوانم  لام یود

 .…… انن سری داستان  ا ادامه دارد

 

http://abcbourse.ir/

