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یور یتح  .دوب  دایز  یاه  سوبوتا  مدرم و  زا  رپ  نم  یاتسور  رد  کچوک  سوبوتا  هاگتسیا 
ار اه  سوبوتا  دصقم  مسا  اهرفوش  .دش  یم  هدز  راب  دیاب  هک  دوب  یرتدایز  یاهزیچ  نیمز 

.دندز یم راج 
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نامه نیا  اگتسیار ”! یم  برغ  هب  رهش ! رهش ! ، “ دز یم داد  هک  مدینشار  رفوش  یادص  نم 
.مدش یم  شراوس  دیاب  نم  هک  دوب  یسوبوتا 
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اه یضعب  .دنوش  راوس  ات  دندادیم  له  مدرمرتشیب  یلو  دوب ، رپ  هشیمه  یرهش  سوبوتا 
یم لخاد  یاه  دنبراب  یور  ار  ناشلیاسو  نارگید  .دنداد  یم  اج  سوبوتا  ریز  ار  ناشلیاسو 

.دنتشاذگ
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یارب هک  روط  نامه  دندوب  هتفرگ  ناشتسد  رد  مکحم  ار  ناشیاه  طیلب  دیدج  نارفاسم 
دنتشاد کچوک  یاه  هچب  هک  ییاه  مناخ  .دنتشگ  یم  اج  لابند  غولش  سوبوتا  رد  نتسشن 

.دننک تسرد  ییاج  ینالوط  رفس  رد  ناشکدوک  یتحار  یارب  هک  دندرک  یم  یعس 
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هسیک کی  دوب  هتسشن  نم  رانک  هک  یصخش  .مداد  اج  هرجنپ  کی  رانک  ار  مدوخ  روز  هب  نم 
نت هب  هنهک  تک  کی  یمیدق و  یاه  لدنص  وا  .دوب  هتفرگ  مکحم  ار  زبس  یکیتسالپ 

.دیسر یم  رظن  هب  هچاپتسد  و  تشاد ،
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یم کرت  ار  میاتسور  متشاد  نم  هک  مدش  هجوتم  مدرک و  هاگن  سوبوتا  زا  نوریب  هب  نم 
.متفر یم  گرزب  رهش  کی  هب  متشاد  نم  .مدوب  هدش  گرزب  اجنآ  رد  هک  ییاج  مدرک ،
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روز اب  زونه  اه  شورفتسد  .دندوب  هتسشن  نارفاسم  همه ی  دوب و  هدش  لماک  یریگراب 
.دنشورفب نارفاسم  هب  ار  ناشیاهالاک  ات  دندوب  سوبوتا  هب  ندش  لخاد  یارب  یهار  لابند 

نآ .دنیوگب  ار  دنراد  شورف  یارب  هک  ییاهزیچ  یماسا  ات  دندز  یم  داد  دنتشاد  اهنآ  همه ی 
.دندوب راد  هدنخ  نم  یارب  تاملک 
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هب عورش  دندیرخ و  کچوک  یاه  همقل  هیقب  دندیرخ ، یندیشون  نارفاسم  زا  یکدنا 
.دندرک یم  اشامت  طقف  نم ، لثم  دنتشادن ، یلوپ  چیه  هک  ییاهنآ  .دندرک  ندروخ 
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تکرح هدامآ ی  سوبوتا  هک  دوب  نیا  هناشن ی  نآ  هک  هدننار ، ندز  داد  اب  اه  تیلاعف  نیا 
.دنورب نوریب  هب  هک  دوب  اه  شورفتسد  رسرب  دایرف  یادص  نآ  .دش  یم  عطق  تسا ،
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زا ندش  هدایپ  یارب  ار  ناشهار  دنناوتب  ات  دنداد  یم  له  ار  رگیدمه  اه  شورفتسد 
یاه شالت  هیقب  .دنداد  یم  سپ  اهنآ  هب  ار  نارفاسم  لوپ  اه  یضعب  .دننک  ادیپ  سوبوتا 

.دندرک یم  ناشسانجارتشیب  نتخورف  یارب  ار  ناشرخآ 
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تریح نم  .مدش  هریخ  هرجنپ  زا  نوریب  هب  نم  درک ، کرت  ار  هاگتسیا  سوبوتا  هک  یتقو 
.متشگ یمرب  میاتسور  هب  هرابود  متشگ ، یمرب  بقع  هب  دش  یم  رگا  ما  هدز 
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هب هک  دیما  نیا  هب  ار  میاه  مشچ  نم  .دوب  هدش  مرگ  رایسب  سوبوتا  لخاد  رفس ، لوط  رد 
.متسب مورب  باوخ 
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یاه شوگرخ  زا  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  ناما  رد  مردام  ایآ  .تفر  یم  هناخ  تمس  هب  منهذ  یلو 
؟  دهدب بآ  متخرد  یاهرذب  هب  هک  دنام  یم  شدای  مردارب  ایآ  دمآ ؟ دهاوخرد  یلوپ  نم 
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ات نم  .مدرک  ظفح  ار  دوب  اجنآ  نکاس  گرزب  رهش  نآرد  میومع  هک  ییاج  مسا  نم  هار ، رد 
.مدرک یم  همزمز  ار  رهش  مسا  متشاد  متفر ، باوخ  هب  هک  ینامز 
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هب نتشگرب  یارب  ار  نارفاسمو  دز  یم  هبرض  هک  یدرم  دنلب  یادص  اب  دعب ، تعاس  هن 
نوریب سوبوتا  زاو  متشادرب  ار  مکچوک  فیک  نم  .مدش  رادیب  دز  یم  ادص  نم  یاتسور 

.مدیرپ
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.درک دهوخ  تکرح  قرش  تمس  هب  سوبوتا  دوز  یلیخ  .دش  رپ  اعیرس  تشگرب  سوبوتا 
.دوب میومع  هناخ ی  ندرک  ادیپ  نم ، یارب  زیچ  نیرت  مهم 
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