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پیشکش به 
سعید محبی

که با خود ـ انضباطی به فراز و نشیب های زندگی اش فائق آمد و نشان داد 
آن چنان که تئوری انتخاب می گوید:

گذشتة سخت و تلخمان تعیین کنندة زندگی امروز و فردای ما نیست.
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