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ناگدنرپ همه ی  اب  افص  حلص و  رد  اهنآ  .دندوب  تسود  مه  اب  باقع  غرم و  یراگزور ، یزور 
.دنک زاورپ  تسناوت  یمن اهنآ  زا  مادکچیه  .دندرک  یم یگدنز  رگید 
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ار یدایز  تفاسم  دوب  روبجم  باقع  .تفرگ  ارف  ار  نیمز  یلاسکشخو  یطحق  زور ، کی 
یرتناسآ هار  دیاب   “ تفگ باقع  .تشگزاب  هتسخ  یلیخ  وا  .دورب  هار  اذغ  ندرک  ادیپ  یارب 

”! دشاب هتشاد  دوجو  رفس  یارب 
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ندرک عمج  هب  عورش  وا  .تشاد  یا  هنادنمشوه  رکف  غرم  تحار ، باوخ  بش  کی  زا  دعب 
هب ار  اهرپ  مامت  دییایب  ، “ تفگ سپس  .درک  شا  هدنرپ  ناتسود  مامت  زا  هدش  هتخیر  یاهرپ 

”. .دنک رتناسآ  ار  ندرک  ترفاسم  راک  نیا  دیاش  ”.” نامدوخ یاهرپ  یور  میزودب  مه 
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.درک نتخود  هب  عورش  وا  لوا  نیاربانب  تشاد ، نزوس  اتسور  رد  هک  دوب  یسک  اهنت  باقع 
ار نزوس  غرم  .درک  زاورپ  غرم  رس  یالاب  درک و  تسرد  ابیز  لاب  تفج  کی  شدوخ  یارب  وا 

یور ار  نآو  درک  اهر  ار  نزوس  وا  .دش  هتسخ  نتخود  زا  دوز  یلیخ  یلو  تفرگ  ضرق 
.دنک هدامآ  اذغ  شیاه  هچب  یارب  ات  تفر  هناخزپشآ  هب  تشاذگ و  هسفق 
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نزوس هک  دنتساوخ  غرم  زا  اهنآ  .دندوب  هدید  زاورپ  لاح  رد  ار  باقع  اه  هدنرپ  هیقب  یلو 
ناگدنرپ دوز  یلیخ  .دننک  تسرد  لاب  مه  ناشدوخ  یارب  دنناوتب  ات  دهدب  ضرق  اهنآ  هب  ار 

.دندمآرد زاورپ  هب  نامسآ  یاج  همه  رد 
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هچب نیاربانب  .دوبن  اجنآ  غرم  دنادرگرب ، ار  هتفرگ  ضرق  نزوس  هدنرپ  نیرخآ  هک  یتقو 
، دندش هتسخ  یزاب  زا  هک  یتقو  .دندرک  نآ  اب  یزاب  هب  عورش  دنتفرگ و  ار  نزوس  شیاه 

.دنتخادنا هسام  رد  ار  نزوس 
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رد هداتفا  یاهرپ  ندرک  بصن  یارب  ار  نزوس  وا  .تشگرب  باقع  رهظ ، زا  دعب  نآ  زا  دعب 
طایح رد  .درک  هاگن  مه  ار  هناخزپشآ  .درک  هاگن  ار  هسفق  یور  غرم  .تساوخ  شرفس  لوط 

.دوب هدش  مگ  نزوس  یلو  .درک  هاگن  مه  ار 
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یناوت یم وت  نآ  زا  دعب  هدب .” تصرف  نم  هب  زور  کی  طقف  ، “ درک شهاوخ  باقع  زا  غرم 
طقف ، “ تفگ باقع  .ینک  زاورپ  اذغ  ندروآ  تسد  هب  یارب  هرابودو  ینک  اجرباپ  ار  تلاب 

رد ار  تیاه  هجوج  زا  یکی  دیاب  وت  ینک ، ادیپ  ار  نزوس  یتسناوتن  رگا  ”. “ رگید زور  کی 
” .یهدب نم  هب  نآ  یازا 
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زا یربخ  یلو  دید ، اه  هسام  ندرک  ور  وریز  لاح  رد  ار  غرم  دمآ ، دعب  زور  باقع  یتقو 
اب ار  نآو  .تفرگ  ار  اه  هجوج  زا  یکیو  درک  زاورپ  تعرس  هب  باقع  نیاربانب  .دوبن  نزوس 

لاح رد  ار  غرم  .دش ، یم ادیپ  باقع  هلک ی  ورس  عقوم  ره  هشیمه ، نآ  زا  دعب  .درب  دوخ 
.دید یم نزوس  ندرک  ادیپ  یارب  اه  هسام  ندرک  وروریز 
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، داد یم راطخا  شیاه  هجوج  هب  غرم  داتفا ، یم نیمز  رب  باقع  یاهلاب  هیاس ی  عقوم  ره 
قمحا ام  دنداد  یم باوج  اه  هجوج  و  دیوش .“  رود  فلعو  بآ  یبو  کشخ  نیمززا 

” .مینک یم رارف  ام  .میتسین 
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