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اهنآ .دنتسناد  یمن یزیچ  چیه  مدرم  میدق  یلیخ  یلیخ  یاه  نامز  رد 
روطچ ای  دنراکب ، ار  یزرواشک  تالوصحم  روطچ  هک  دنتسناد  یمن

ایند همه ی  هب  ملاع  اهنامسآ  رد  هماین  یادخ  .دنزاسب  یزلف  یاهرازبا 
.دوب هتشاد  هگن  نما  یلافس ، هزوک ی  کی  رد  ار  شناد  نیا  مامت  وا  .دوب 

2



یسنانآ هب  ار  درخ  شناد و  نیا  هک  تفرگ  میمصت  هماین  یادخ  زور ، کی 
کی درک  یم هاگن  یلافس  هزوک ی  لخاد  هب  یسنانآ  هک  راب  ره  .دهد  هیده 

! دوب زیگنا  ناجیه  یلیخ  نیا  .تفرگ  یم دای  دیدج  زیچ 
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رد ار  هزوک  نیا  مناوت  یم نم   “ هک درک  رکف  شدوخ  اب  صیرح  یسنانآ 
طقف ار  نآ  ی  همه مناوت  یم سپس  .مراد  هگن  نما  دنلب  تخرد  کی  یالاب 

هب ار  نآ  و  دیچیپ ، هزوک  رود  هب  دنلب  خن  کی  وا  مراد ”! هگن  مدوخ  یارب 
الاب یلو  .درک  تخرد  زا  نتفر  الاب  هب  عورش  وا  .تسب  دوخ  مکش  رود 

.دروخ یم شیوناز  هب  مادم  هزوک  نوچ  دوب  تخس  تخرد  زا  نتفر 
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ار یسنانآ  دوب و  هداتسیا  تخرد  ریز  یسنانآ  ِناوج  ِرسپ  تدم  نیا  مامت 
رتهب یدوب  هتسب  تتشپ  هب  ار  هزوک  رگا  ، “ تفگ وا  .درک  یم اشامت 

و ددنبب ، شتشپ  هب  ار  درخ  زا  رپ  هزوک ی  درک  یعس  یسنانآ  دوبن ”؟
.دوب رت  ناسآ  یلیخ  اعقاو 
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داتسیا و سپس  یلو  .دیسر  تخرد  یالاب  هب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد 
شیپ اهدرخ  مامت  هک  متسه  یسک  نم  هک  مدرک  یم رکف  نم  ، “ درک رکف 
نیا زا  یلیخ  یسنانآ  دوب ”! رت  شوهاب  نم  زا  مرسپ  نالا  یلو  تسوا ،
تخرد یالاب  زا  ار  یلافس  هزوک ی  نآ  هک  ییاج  ات  دوب  ینابصع  عوضوم 

.تخادنا نییاپ  هب 
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یارب درخ  نآ  .دش  درخ  نیمز  یور  تمسق  نیدنچ  هب  تسکش و  هزوک 
دای مدرم  هک  دوب  نیا  نآو  .دننک  هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  هک  دوب  دازآ  همه 

یزلف یاهرازبا  دنفابب ، هچراپ  دننک ، یزرواشک  هنوگچ  هک  دنتفرگ 
.دنهد ماجناروطچ  دنناد  یم مدرم  هک  رگید  یاهزیچ  مامتو  دنزاسب ،
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