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نیا افطل  یزوو  ، “ تفگ دز و  ادص  ار  وا  یزوو  گرزبردام  دوز  حبص  زور  کی 
یگرزب کیک  دنهاوخ  یم اهنآ  .ربب  تردام  ردپ و  یاربو  ریگب  ار  غرم  مخت 

” .دننک تسرد  ترهاوخ  یسورع  یارب 
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هک دید  ار  رسپ  ود  تفر ، یم شردامو  ردپ  تمس  هب  تشاد  هک  هار  رد  یزوو 
نآ تفرگ و  یزوو  زا  ار  غرم  مخت  اهرسپ  زا  یکی  .دندیچ  یم هویم  دنتشاد 

.تسکش غرم  مخت  .درک  باترپ  تخرد  هب  ار 
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کیک یارب  غرم  مخت  نآ  “ ”؟ دیدرک راکچ  امش  ، “ تفگ درک و  هیرگ  یزوو 
رگا تفگ  دهاوخ  هچ  مرهاوخ  .دوب  مرهاوخ  یسورع  یارب  کیک  نآ  .دوب 

”؟ دشابن یسورع  کیک 
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ام ، “ تفگ اهنآ  زا  یکی  .دندرک  تیذا  ار  یزوو  هکنیا  زا  دندش  تحاران  اهرسپ 
ترهاوخ یارب  اصع  کی  اجنیا  یلو  مینک ، کمک  کیک  نتخپ  رد  میناوت  یمن

.داد همادا  شرفس  هب  یزوو  .تسا ”
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، دیسرپ اهنآ  زا  یکی  .دید  هناخ  نتخاس  لاح  رد  ار  درم  ود  وا  ریسم  لوط  رد 
هزادنا ی هب  اصع  یلو  مینک ”؟ هدافتسا  تمکحم  یاصع  زا  میناوت  یم ام  “

.تسکش و  دوبن ، مکحم  انب  نتخاس  یارب  یفاک 
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یارب هیده  کی  اصع  نآ  دیدرک ؟ راک  هچ  امش  ، “ تفگو درک  هیرگ  یزوو 
هک ار  یغرم  مخت  اهنآ  نوچ  دنداد  نم  هب  ار  اصع  اه  نابغاب  .دوب  مرهاوخ 

هن نالا  یلو  .دوب  مرهاوخ  یسورع  یارب  کیک  نآ  .دنتسکش  دوب  کیک  یارب 
”؟ تفگ دهاوخ  هچ  مرهاوخ  .دراد  دوجو  یا  هیده  هن  و  کیک ، هن  غرم ، مخت 
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ام ، “ تفگ اهنآ  زا  یکی  .دندش  فساتم  اصع  نتسکش  رطاخ  هب  اهانب 
یارب هاک  یرادقم  اجنیا  یلو  مینک ، کمک  کیک  تخپ  رد  میناوت  یمن

.داد همادا  شرفس  هب  یزوو  نیاربانب  و  .دراد ” دوجو  ترهاوخ 
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هاک هچ  ، “ دیسرپ واگ  .دید  ار  واگ  کی  زرواشک و  کی  یزوو  ریسم ، لوط  رد 
یلیخ هاک  یلو  مروخب ”؟ ار  نآ  زا  یکدنا  مناوت  یم یا ، هزمشوخ  یاه 

! دروخ ار  هاک  همهواگ ی  نآ  هک  یدح  ات  دوب  معط  شوخ 
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مرهاوخ یارب  یا  هیده  هاک  نآ  دیدرک ؟  راک  هچ  امش  ، “ تفگ هیرگ  اب  یزوو 
نانابغاب هک  ییاصع  اهنآ  نوچ  دندوب  هداد  نم  هب  ار  هاک  نآ  اه  انب  نآ  .دوب 
مخت اهنآ  نوچ  دنداد  نم  هب  ار  اصع  نانابغاب  .دنتسکش  ار  دندوب  هداد 

یسورع یارب  کیک  نآ  .دنتسکش  ار  دوب  مرهوخ  کیک  یارب  هک  یغرم 
، دراد دوجو  یا  هیده  هن  و  کیک ، هن  غرم ، مخت  هن  الاح  .دوب  مرهاوخ 

”؟ تفگ دهاوخ  هچ  مرهاوخ 
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واگ نآ  هک  درک  تقفاوم  زرواشک  .هدوب  ومکش  هک  دش  فساتم  یلیخ  واگ  نآ 
هب یزوو  سپ  .دورب  یزوو  اب  شرهاوخ  یارب  یا  هیده  ناونع  هب  دناوت  یم

.داد همادا  شهار 
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ریسم رد  یزوو  .دیود و  زرواشک  تمس  هب  ماش  تقو  رد  واگ  نآ  یلو 
نآ ات  اه  نامهم  .دیسر  شرهاوخ  یسورع  هب  رید  یلیخ  وا  .دش  مگ  شرفس 

.دندوب ندروخ  لوغشم  دندروخ و  یم اذغ  دنتشاد  عقوم 
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کی درک  رارف  هک  یواگ  نآ  “ ”؟ منکب دیاب  یراک  هچ  ، “ تفگ هیرگ  اب  یزوو 
هک ار  ییاصع  اهنآ  نوچ  دنداد  نم  هب  اهانب  نآ  هک  یهاک  یازارد  دوب ، هیده 

نم هب  ار  اصع  نآ  اه  نابغاب  .دنتسکش  ار  مدوب  هتفرگ  اه  نابغاب  زا 
یارب کیک  .دنتسکش  دوب  کیک  یارب  هک  ار  یغرم  مخت  اهنآ  نوچدنداد 

” .دراد دوجو  یا  هیده  هن  و  کیک ، هن  غرم ، مخت  هن  الاح  .دوب  یسورع 
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هیده نآ  مردارب ، یزوو ، ، “ تفگ سپسو  درک  رکف  هظحل  دنچ  یزوو  رهاوخ 
مه اب  همه  ام  درادن ! یتیمها  میارب  مه  کیک  یتح  .درادن  یتیمها  میارب  اه 

ایبو شوپب  ار  تیابیز  یاه  سابل  ورب  الاح  .ملاحشوخ  نم  میتسه و  اجنیا 
.داد ماجنا  ار  راک  نامه  یزوو  و  میریگب ”! نشج  ار  زور  نیا 
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