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ار ششالت  مامت  هریوگبمیس  ردپ  .دوب  نیگمغ  یلیخ  وا  درم ، هریوگبمیسردام  هک  یتقو 
هریوگبمیسردام دوجو  نودب  هک  دنتفرگ  دای  اهنآ  مک  مک  .دنک  تبقارم  شرتخد  زا  ات  درک 

ور شیپ  هک  یزور  دروم  رد  دنتسشن و  یم اهنآ  حبص  زور  ره  .دننک  یداش  ساسحا  هرابود 
زا دعب  .دندرک  یم تسرد  ماش  مه  اب  رهظ  زا  دعب  ره  .دندرک  یم تبحص  مه  اب  دنتشاد 

.درک یم کمک  وا  هب  شفیلاکت  ماجنا  رد  هریوگبمیسردپ  اهفرظ ، نتسش 
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”؟ ییاجک مرتخد  ، “ دز ادص  وا  .دمآ  هناخ  هب  هشیمه  زا  رترید  هریوگبمیس  ردپ  زور  کی 
تکرحیب هتفرگ  ار  ینز  تسد  شردپ  دید  هک  یتقو  .دیود  شردپ  تمس  هب  هریوگبمیس 

، تفگ دنخبل  اب  .ینک  تاقالم  ار  یصاخ  صخش  وت  هک  مهاوخ  یم نم  مرتخد ، .داتسیا ”
”. تسه اتینآ  نیا  “
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دنخبل وا  یلو  .تسا ” هتفگ  میارب  دایز  وت  دروم  رد  تردپ  هریوگبمیس ،  مالس  ، “ تفگ اتینآ 
رد وا  .دوب  هدز  ناجیه  لاحشوخ و  هریوگبمیس  ردپ  .تفرگن  ار  هریوگبمیس  تسد  ای  دزن 

تبحص دنوش  یم تخبشوخ  ردقچ  دننک ، یگدنز  مه  اب  اهنآ  یات  هس  رهرگا  هکنیا  دروم 
” .یریذپب تردام  ناونع  هب  ار  اتینآ  وت  هک  مراودیما  نم  مرتخد ،  “ تفگ وا  .درک 
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اتینآ .دنیشنب  شردپ  رانک  حبص  هک  تشادن  تقو  رگید  وا  .درک  رییغت  هریوگبمیس  یگدنز 
شفیلاکت ماجنا  یارب  اهرهظزا  دعب  هک  یدح  رد  داد  یم وا  هب  یدایز  یلیخ  هناخ ی  یاهراک 

یزیچ اهنت  .تفر  یم باوختخر  هب  تسار  کی  ماش  ندروخزا  دعب  وا  .دوب  هتسخ  یلیخ 
هریوگبمیسردپ .دوب  هداد  وا  هب  شردام  هک  دوب  یگنراگنر  یوتپ  داد  یم شمارآ  وا  هب  هک 

.دسر یمن رظن  هب  داش  شرتخد  هک  دوبن  هجوتم 
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وا .دنک  کرت  ار  هناخ  یتدم  یارب  دیاب  هک  تفگ  اهنآ  هب  هریوگبمیسردپ  هام ، دنچ  زا  دعب 
” .دوب دیهاوخ  مه  بقارم  امش  هک  مناد  یم یلو  ” “ .مورب یراک  یرفس  هب  دیاب  ، “ تفگ

یفرح چیه  اتینآ  .دشن  هجوتم  شردپ  یلو  دش ، نیگمغ  نازیوآ و  هریوگبمیس  تروص 
.دوبن لاحشوخ  مه  وا  .دزن 
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تیاکش ای  درک  یمن مامت  ار  هرمزور  یاهراکوا  رگا  .دش  رتدب  هریوگبمیس  یارب  عاضوا 
و دروخ ، یم ار  اه  اذغرتشیب  اتینآ  ماش ، عقوم  .دز و  یم کتک  ار  وا  اتینآ  درک ، یم

درک و یم هیرگ  شدوخ  یارب  هریوگبمیس  بش  ره  .درکیم  اهر  اذغ  یکدنا  اب  ار  هریوگبمیس 
.دربب شباوخ  ات  تفرگ  یم شوغآ  رد  ار  شردام  یوتپ 
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وت ، “ تفگ دز و  داد  شرس  اتینآ  .دش  دنلب  باوختخر  زا  رید  هریوگبمیس  حبص ، زور  کی 
ریگ شنخان  هب  شزرا  اب  یوتپ  نآ  .داد  له  تخت  زا  ار  هریوگبمیس  وا  یتسه ”! یلبنت  رتخد 

.دش هراپ  تمسق  ود  هب  درک و 
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یوتپ زا  یتمسق  وا  .دنک  رارف  هناخ  زا  هک  تفرگ  میمصت  وا  .دوب  هتفشآ  یلیخ  هریوگبمیس 
هتفر شردپ  هک  یهار  وا  .درک  کرت  ار  هناخ  تشادرب و  اذغ  یرادقم  تشادرب ، ار  شردام 

.درک لابند  ار  دوب 
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شدوخ یارب  اه  هخاشرد  تفر و  الاب  دور  کیدزن  دنلب  تخرد  کی  زا  دش ، بورغ  هک  یتقو 
وت نامام  نامام ، نامام ، : “ دناوخ یم زاوآ  تفر  باوخ  هب  هک  ینامز  ات  .درک  تسرد  یتخت 

تسود ار  نم  رگیدردپ  .یتشگنرب  تقوچیه  رگید  یدرک و  اهر  ارم  وت  .یدرک  اهر  ار  نم 
” .یدرک اهر  ونم  وت  یدرگ ؟ یمرب یک  وت  نامام ، .درادن 
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ناشیاه سابل  نتسش  یارب  نانز  هک  یتقو  .دناوخ  زاوآ  هرابود  هریوگبمیس  دعب ، زور  حبص 
.دندینش دمآ ، یم دنلب  تخرد  کی  یالاب  زا  هک  ار  ینیگمغ  زاوآ  یادص  دندمآ ، دور  رانک  هب 
دوخ راک  هبو  دروآ ، یم رد  ادص  هب  ار  اه  گرب  هک  تسا  داب  طقف  نآ  هک  دندرک  رکف  اهنآ 

.داد شوگ  زاوآ  هب  تقد  اب  یلیخ  اه  مناخ  زا  یکی  یلو  .دنداد  همادا 
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ار شگنراگنر  یوتپ  زا  یتمسق  رتخد و  نآ  وا  هک  یتقو  .درک  هاگن  تخرد  یالاب  هب  نز  نآ 
هب دندرک و  فقوتم  ار  وشتسش  رگید  نانز  .مردارب ” رتخد  هریوگبمیس ،  ، “ درک هیرگ  دید ،

شوغآ رد  ار  کرتخد  نآ  شا  همع  .دندرک  کمک  تخرد  زا  ندمآ  نییاپ  رد  هریوگبمیس 
.دهد یرادلد  اروا  درک  یعسو  تفرگ 
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ار وا  و  داد ، مرگ  یاذغ  هریوگبمیس  هب  وا  .درب  شدوخ  هناخ ی  هب  ار  وا  هریوگبمیس  همع ی 
هک ینامز  ات  درک  هیرگ  هریوگبمیس  بش  نآ  .تشاذگ  باوختخر  رد  شردام  یوتپ  اب 
دهاوخ شبقارم  شا  همع  هک  تسناد  یم وا  .دوب  یگدوسآ  کشا  اهنآ  یلو  .درب  شباوخ 

.دوب
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نیگهودنا یبلق  اب  .دید  یلاخ  ار  شقاتا  تشگرب ، هناخ  هب  هریوگبمیسردپ  هک  یتقو 
وا .تسا  هدرک  رارف  هریوگبمیس  هک  داد  حیضوت  نز  اتینآ ”؟ هداتفا  یقافتا  هچ  ، “ دیسرپ

ریگ تخس  یلیخ  نم  دیاش  یلو  ،” دراذگب مارتحا  نم  هب  هک  متساوخ  وا  زا  نم  ، “ تفگ
هب ار  شریسم  وا  .تفر  دور  ریسم  تمس  هب  درک و  کرت  ار  هناخ  هریوگبمیس  ردپ  .مدوب ”

.تسا هدید  ار  هریوگبمیس  وا  ایآ  هک  دنیبب  ات  داد  همادا  شرهاوخ  یاتسور  تمس 
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وا .دید  رود  زا  ار  شردپ  هک  درک  یم یزاب  شا  همع  یاه  هچب  اب  تشاد  هریوگبمیس 
.دوش میاق  ات  دیود  هناخ  لخاد  هب  وا  سپ  دشاب ، ینابصع  شردپ  دوب  نکمم  دوب  هدیسرت 
ادیپ تدوخ  یارب  یلاع  ردام  کی  وت  هریوگبمیس ،  ، “ تفگ تفر و  وا  تمس  هب  شردپ  یلو 

ار وت  منک و  یم راختفا  وت  هب  نم  .دمهف  یم ار  وتو  دراد  تسود  ار  وت  هک  یسک  .یدرک 
شا همع  شیپ  دهاوخب  هک  ینامز  ات  هریوگبمیس  هک  دندرک  تقفاوم  اهنآ  .مراد ” تسود 

.دنامب
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هک درک  زارد  ار  شتسد  وا  .تفر  اتینآ  اب  وا  ماجنارس  .تفر  یم وا  ندید  هب  زور  ره  شردپ 
نم ولوچوک ، مفساتم  یلیخ  نم  ، “ تفگو درک  هیرگ  وا  .دریگب  ار  هریوگبمیس  ناتسد 
شردپ هب  هریوگبمیس  منک ”؟ ناحتما  هرابود  هک  یهد  یم هزاجا  نم  هب  ” “ .مدرک هابتشا 

ار شناتسد  تشادرب و  مدق  اتینآ  تمس  هب  یمارآ  هب  سپس  .درک  هاگن  شنارگن  تروصو 
.درک هقلح  وا  رود 
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هناخ هب  هنارصع  فرص  هب  ار  شیاه  همع  رسپ  همع و   ، هریوگبمیس اتینآ ، دعب ، هتفه ی 
هدرک هدامآ  ار  هریوگبمیس  هقالع ی  دروم  یاهاذغ  مامت  اتینآ  یتفایض ! بجع  .درک  توعد 

اهرتگرزب هکیلاح  رد  اه  هچب  سپس  .دندروخ  اهنآ  زا  دنتشاد  اج  هک  ییاج  ات  یگمهو  دوب ،
.درک تعاجش  یداش و  ساسحا  هریوگبمیس  .دندش  یزاب  مرگرس  دندوب  تبحص  لوغشم 
.دنک یگدنز  شیردامان  ردپ و  ابو  ددرگرب  هناخ  هب  هک  دوز ، یلیخ  تفرگ ، میمصت  دوز  وا 
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