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هلیگنیگ مان  هب  یصیرح  درم  امن و  لسع  هدنرپ ی  هدگن  ناتساد  نیا 
یادص دوب  هتفر  نوریب  راکش  یارب  هلیگنیگ  هک  ینامز  زور  کی  .دشاب  یم

وا .تخادنا  بآ  هب  ار  هلیگنیگ  ناهد  لسع ، ندروخ  لایخ  .دینش  ار  هدگن 
هرخالاب هکنیا  ات  درک  وجتسج  ردقنآ  درک و  شوگ  تقد  اب  داتسیا و 

کیج کیج -  کیج  کیج -  کیج  ” .دید تخرد  یالاب  رد  ار  هدنرپ 
زا هک  یتقو  دش ، یم هدینش  اه  گرب  یور  هدنرپ  تکرح  یادص  ”، کیج

 - کیج کیج  کیج -  کیج  وا ” .دیرپ  یم تخرد  نآ  هب  تخرد  نیا 
نئمطم هکنیا  ات  دش  یم فقوتم  یهاگ  زا  رهو  درک ، یم کیج ” کیج 

.دنک یم لابند  ار  وا  دراد  هلیگنیگ  هک  دوش 
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.دندیسر گرزب  یشحو  ریجنا  تخرد  کی  هب  اهنآ  تعاس ، مین  زا  دعب 
هخاش کی  یور  رب  وا  سپس  .دیرپ  یم اه  هخاش  نیب  رد  راو  هناوید  هدگن 

تساوخ یم هک  راگنا  دیشک  هلیگنیگ  تمس  هب  ار  شرس  تسشن و 
هلیگنیگ ید ؟ یم شلوط  ردقنا  یراد  ارچ  اجنیا !، ایب  الاح   “ دیوگب
.دوب هدرک  دامتعا  هدگن  هب  اما  دیدن ، تخرد  نییاپ  رد  یروبنز 
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تشاذگ و تخرد  نییاپ  رد  ار  شراکش  هزین ی  هلیگنیگ  نیاربانب 
یتقو .درک  تسرد  یکچوک  شتآ  درک و  عمج  کچوک  هخاش ی  یرادقم 

شتآ بلق  رد  ار  دنلب  کشخ  بوچ  کی  وا  تخوس ، یم بوخ  شتآ  هک 
وا .دوب  روهشم  دنک  یم دیلوت  یدایز  دود  هکنیا  هب  بوچ  نیا  .داد  رارق 

تخوس و یم بوچ  هکیلاح  رد  تفرگ و  شنادند  اب  ار  بوچ  درس  فرط 
.درک تخرد  هنت ی  زا  نتفر  الاب  هب  عورش  درک  یم دود 
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هب دنتشاد  اهنآ  .دینش  ار  اهروبنز  زیو  زیو  دنلب  یادص  وا  دوز  یلیخ 
تفر دوب  نآ  رد  اهنآ  یودنک  دوب و  تخرد  هنت ی  لخاد  رد  هک  یا  هرفح 

رد هک  یبوچ  هت  وا  دیسر  ودنک  هب  هلیگنیگ  هک  ینامز  .دندرک  یم دمآ  و 
هکیلاح رد  اهروبنز  .درک  ورف  ودنک  لخاد  هب  ار  دوب  نتخوس  لاح 

زا اهنآ  .دندروآ  موجه  نوریب  هب  تعرس  اب  دندوب  سنجدب  ینابصع و 
یکاندرد یاهشین  هلیگنیگ  هب  نآ  زا  لبق  یلو  دندرک -  یم رارف  دود  یوب 

.دندز یم
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راشف هنال  لخاد  هب  ار  شتسد  هلیگنیگ  دندوب ، نوریب  اهروبنز  هک  یتقو 
ظیلغ لسع  نآ  زا  هک  نیگنس  لسع  هناش ی  زا  رپ  تشم  کی  وا  .داد 

هناش ی تقد  اب  وا  .دروآ  نوریب  دوب  کچوک  یاهروبنز  زا  رپ  دیکچ و  یم
.داد رارق  درک  یم لمح  شا  هناش  یور  رب  هک  یا  هسیک  لخاد  رد  ار  لسع 

.تخرد زا  ندمآ  نییاپ  هب  درک  عورش  و 
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هناقاتشم ار  داد  یم ماجنا  تشاد  هلیگنیگ  هک  ییاهراک  همه ی  هدگن 
هناش ی زا  گرزب  تمسق  کی  هک  دوب  هلیگنیگرظتنم  وا  .درک  یم اشامت 

.دهدب امن  لسع  هدنرپ ی  هب  رکشت  ناونع  هب  دراذگ و  یقاب  ار  لسع 
کیدزن و نیمز  هبو  دیرپ ، هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  دنت  دنت  هدگن 

کی یور  هدگن  .دیسر  تخرد  نییاپ  هب  هلیگنیگ  ماجنارس  .دش  رتکیدزن 
.دوب ششاداپ  رظتنمو  تسشن  هلیگنیگ  کیدزن  گنس  هتخت 
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تمس هب  تشادرب و  ار  شا  هزین  درک ، شوماخ  ار  شتآ  هلیگنیگ  یلو 
- کیو ، “ تفگ تینابصع  اب  هدگن  .درکن  هجوت  هدگن  هب  داتفا و  هار  هناخ 

دنلبو درک  هاگن  کچوک  هدنرپ ی  هبو  داتسیا ، هلیگنیگ  رروت ”! - کیو رروت !
نم یلو  هرآ ! نم ؟ تسود  یهاوخ  یم لسع  یرادقم  وت  .دیدنخ ” دنلب 

.دندیزگ ارم  اهروبنزو  مدروخ  شین  یلک  و  مدرک ، مدوخ  ار  اهراک  همه ی 
هب وا  سپس  منک ”؟ تمسق  وت  اب  ار  ینتشاد  تسود  لسع  نیا  دیاب  ارچ 

راتفر یارب  یبسانم  هار  نیا  دوب ! ینابصع  یلیخ  هدگن  .داد  همادا  شهار 
! دهد یم ار  دوخ  راک  ناوات  وا  اما  دوبن ! وا  اب 

8



لسع وا  .دینش  ار  هدگن  یادص  هرابود  هلیگنیگ  زور  کی  دعب  هتفه  دنچ 
لابند ار  هدنرپ  نآ  هناقاتشم  رگید  راب  کیو  دروآ ، دای  هب  ار  هزمشوخ 

داتسیا هدگن  درک ، تیاده  لگنج  لوط  رد  ار  هلیگنیگ  هکنیا  زا  دعب  .درک 
، درک رکف  هلیگنیگ  .دنک  تحارتسا  دننام  رتچ  راد  غیت  تخرد  کی  یور  ات 
ار شکچوک  شتآ  اعیرس  وا  .دشاب ” تخرد  نیا  رد  دیاب  ودنک  ”. “ ناهآ “

شنادند اب  ار  راددود  هخاش ی  درک ، نتفر  الاب  هب  عورشو  درک  تسرد 
.درک اشامت  تسشن و  هدگن  .تفرگ 
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زیو زیو  لومعم  یادص  ارچ  هک  دوب  بجعت  رد  تفر ، الاب  هلیگنیگ 
قمع رد  ودنک  دیاش  ، “ درک یم رکف  شدوخ  اب  وا  .دینش  یمن ار  اهروبنز 
هب یلو  .دناشک  یرگید  هخاش ی  هب  ار  دوخ  وا  .تسا ” تخرد  هنت ی 

دوب ینابصع  یلیخ  گنلپ  دش ! هریخ  گنلپ  کی  تروص  هب  وا  ودنک ، یاج 
، درک گنت  ار  شیاه  مشچ  وا  .دوب  هدیرپ  باوخ  زا  دب  ردق  نیا  هک 
ناشن ار  شزیت  یلیخ  گرزب و  یلیخ  یاه  نادند  ات  درک  زاب  ار  شناهد 

.دهد
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هب درک  رارف  هلجع  اب  وا  دنزب ، هبرض  هلیگنیگ  هب  گنلپ  هکنیا  زا  لبق 
اب و  درک ، مگ  ار  هخاش  وا  تشاد  هلجع  هکنیا  رطاخ  هب  .تخرد  نییاپ 

اب وا  .دروخ  چیپ  شیونازو  دمآ  دورف  نیمز  یور  نیگنس  هبرض ی  کی 
یسناش شوخ  زا  .دش  رود  ناگنل  ناگنل  دوب  شناوت  دح  رد  هک  یتعرس 
.دنک بیقعت  ار  وا  دهاوخب  هک  دوب  دولآ  باوخ  یلیخ  زونه  گنلپ  وا ،

تربع سرد  هلیگنیگو  .تفرگ  ار  شماقتنا  امن  لسع  هدنرپ ی  نآ  هدگن ،
.تفرگ
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یارب دندینش  ار  هدگن  ناتساد  هلیگنیگ  یاه  هچب  هک  یتقو  زا  نیاربانبو ،
تشادرب لسع  هک  تقو  ره  .دندش  لئاق  مارتحا  کچوک  هدنرپ ی 

یارب ار  لسع  هناش ی  زا  تمسق  نیرت  گرزب  هک  دننک  یم یعس  دننک ، یم
.دنراد هگن  امن  لسع  هدنرپ ی 
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