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اهنآ .درک  یم یگدنز  شا  هلاس  راهچ  کچوک  رهاوخ  نیدلاو و  اب  امیکاس 
هبلک ی .دندرک  یم یگدنز  دنمتورث  درم  کی  یزرواشک  نیمز  یور 

.دوب اه  تخرد  زا  یفیدر  یاهتنا  اهنآ  یلاشوپ 
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.داد تسد  زا  ار  شا  ییانیبو  دش  رامیب  دوب ، هلاس  هس  امیکاس  یتقو 
.دوب یدادعتسا  اب  رسپ  امیکاس 

3



رداق هلاس  شش  یاهرسپ  رگید  هک  داد  یم ماجنا  یدایز  یاهراک  امیکاس 
هدکهد یاضعا  اب  تسناوت  یم وا  لاثم ، یارب  .دندوبن  نآ  ماجنا  هب 

.دنک وگتفگ  اهنآ  اب  مهم  تاعوضوم  درومردو  دنیشنب 
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دوز حبص  اهنآ  .دندرک  یم راک  دنمتورث  درم  هناخرد ی  امیکاس  نیدلاو 
رهاوخو امیکاس  .دنتشگ  یمرب تقورید  دندرک و  یم کرت  ار  هناخ 

.دندنام یم اهنت  شکچوک 
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، دیسرپ وا  زا  شردام  یزور  .تشاد  هقالع  گنهآ  ندناوخ  هب  امیکاس 
”؟ یتفرگ دای  اجک  زا  ار  اه  هنارت  نیا  وت  امیکاس  “
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مرس رد  ار  اهنآ  نم  .دنیآ  یم ههادبلا  یف  ناشدوخ  اهنآ  ، “ تفگ امیکاس 
.مناوخ یم دعبو  مونش  یم
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، دناوخب زاوآ  شکچوک  رهاوخ  یارب  هک  تشاد  هقالع  امیکاس 
وا هکیلاح  رد  .درک  یم یگنسرگ  ساسحا  شرهاوخ  تقوره  اصوصخم ،
اب وا  .داد  یم شوگوا  هب  شرهاوخ  دناوخ  یم ار  شا  هقالع  دروم  گنهآ 

.داد یم ناکت  رس  زاوآ  شخب  شمارآ  یاون 
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هرابود هرابود و  یناوت  یم امیکاس  ، “ درک یم رارکت  بترم  شرهاوخ 
ار اهزاوآ  هرابود  هرابود و  درک و  یم لوبق  امیکاس  ”؟ یناوخب زاوآ  میارب 

.دناوخ یم
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یلیخ دنتشگزاب ، هناخ  هب  شردام  ردپ و  هک  یتقو  رهظ  زا  دعب  زور  کی 
.تسا هداتفا  یقافتا  هک  دیمهف  امیکاس  .دندوب  مارآو  تکاس 
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هک دش  هجوتم  امیکاس  ”؟ ردپ ردام ، هداتفا ، یقافتا  هچ  ، “ دیسرپ امیکاس 
دوب تحاران  یلیخ  دنمتورث  درم  .دوب  هدش  مگ  دنمتورث  درم  رسپ 

.درک یم ییاهنت  ساسحاو 
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.مناوخب زاوآ  وا  یارب  مناوت  یم نم  ، “ تفگ شردامو  ردپ  هب  امیکاس 
تفلاخم وا  اب  شردامو  ردپ  یلو  .دوش  داش  هرابود  تسا  نکمموا 

رکف وت  .یتسه  انیبان  رسپ  کی  وت  .تسا  دنمتورث  یلیخ  وا  .دندرک ”
”؟ دنک یم یکمک  وا  هب  وت  ندناوخ  زاوآ  ینک  یم
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وا .درک  تیامح  ار  وا  مه  شکچوک  رهاوخ  .دشن  میلست  امیکاس  اما ،
مارآ ار  نم  امیکاس  یاه  هنارت  متسه  هنسرگ  نم  هک  یتقو  ، “ تفگ

.دننک یم مارآ  مه  ار  دنمتورث  درم  اهنآ  .دنک  یم
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هناخ ی تمس  هب  ار  وا  هک  تساوخ  شکچوک  رهاوخ  زا  امیکاس  دعب ، زور 
.دنک تیاده  دنمتورث  درم 
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دروم زاوآ  ندناوخ  هب  عورش  داتسیا و  گرزب  هرجنپ ی  کی  ریز  وا 
گرزب هرجنپ ی  نآ  زا  دنمتورث  درم  رس  جیردت ، هب  .درک  شا  هقالع 

.دش نایامن 
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هب اهنآ  .دندرک  فقوتم  دنداد  یم ماجنا  دنتشاد  هک  ار  یراک  نانکراک 
سکچیه ، “ تفگ یدرم  یلو  دنداد  شوگ  امیکاس  یابیز  یادص 

هک دنک  یم روصت  انیبآن  رسپ  نیا  ایآ  .دهد  یلست  ار  بابرا  هتسناوتن 
”؟ دهد یلست  ار  بابرا  دناوت  یم
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یلو .دورب  هک  دنادرگرب  ار  شیور  درک و  مامت  ار  شندناوخ  زاوآ  امیکاس 
زاوآ هرابود  افطل  ، “ تفگ دمآ و  شفرط  هب  تعرس  اب  دنمتورث  درم 

.ناوخب
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دندروآ یم ناور  تخت  یور  ار  رفن  کی  هکیلاحرد  درم  ود  هظحل ، نامهرد 
هداج رانک  دوب و  هدروخ  کتک  هکیلاحرد  ار  دنمتورث  درم  رسپ  اهنآ  .دندمآ 

.دندوب هدرک  ادیپ  دوب  هداتفا 
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هب وا  .دوب  لاحشوخ  رایسب  شدنزرف  هرابود ی  ندید  زا  دنمتورث  درم 
هب ار  امیکاس  شرسپ و  وا  .داد  شاداپ  شنداد  یلست  رطاخ  هب  امیکاس 

تسد هب  ار  شا  ییانیب  تسناوت  هرابود  امیکاس  سپ  درب  ناتسرامیب 
.دروآ
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