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 ٲ٣سٲٻ ٲتطرٱ:

 ي ٣ت ٶٹقتٻيط ح٣يقٳك ي ٦ٹتبٺ ٸ ٲؿت٣٭، اٲب ٸاثؿتٻ ثٻ ٲزٳٹٖٻ ٥ زاؾتبٴ ٶؿجتبًياظ  يا س، تطرٳٻيزاضف ضٸ ي٦ٻ زض پ ياحط

ٵ رٯس پؽ اظ رٯس چٽبضٰ ي٣ت ايٵ رٯس ثٻ ٖٷٹاٴ رٯس نٟطٰ ٶبٰ ثطزٺ قسٺ. زض ح٣يٷتطٶت ايزض ا ٷس اؾت. ٲٗٳٹالًي٪ٹز٦ب يتط

ٸ ثٻ ظٲبٴ ي٥ ٶؿ٭ پيف اظ آٶٽب ٸ  زاؾتبٴ ي٢ٽطٲبٴ انٯزٸ  يآٚبظ ٲبرطاؿٷسٺ ٶ٫بقتٻ قسٺ، اٲب زاؾتبٴ آٴ ثٻ ٢ج٭ اظ يتٹؾٍ ٶٹ

 ٪طزز.  ټبضا ٸ ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ثبظٲي اٸاذط رٷ٩ اٸ٬ ٲيبٴ زي

ثٽتطيٵ ظٲبٴ ثطاي ذٹاٶسٴ ايٵ رٯس ثٻ ٶٓط ٲٵ پؽ اظ ټٳبٴ رٯس چٽبضٰ اؾت، چطا ٦ٻ ٶٹيؿٷسٺ زض ايٵ رٯس ثب ټٹـ ٸ ظيط٦ي 

زض رٯسټبي اٸ٬ تب چٽبضٰ اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ثٹز ضا زٸثبضٺ ثب ٮٗبثي رسيس ٸ ٚبٞٯ٫يط ٦ٷٷسٺ  ٻ ٢جالًذبني، ثًٗي ق٫طزټب ٸ ٶ٧بتي ٦

اٶس( زض ايٵ رٯس ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض  آٴ آقٷب قسٺ )حتي ثطاي ٦ؿبٶي ٦ٻ تب حس ظيبزي ثب ؾج٥ ٶٹيؿٷسٺ زض زٶيبي ربزٸييِ

 زټس. ٲي

ثبقس. ٪طچٻ  ثٻ ټيچٹرٻ ٲٷٹٌ ثٻ ذٹاٶسٴ رٯسټبي زي٫ط ٲزٳٹٖٻ ٶٳيٲؿت٣٭ انالً ٸ  اٲب ذٹاٶسٴ ٸ ٮصت ثطزٴ اظ ايٵ زاؾتبٴِ

ي ايٵ ت٥ رٯس، رٯس اٸ٬ اظ ٲزٳٹٖٻ انٯي ضا ذٹاٶسٺ ثبقيس تب ثٻ َٹض ٦ٯي ثب ثًٗي  قٹز ٦ٻ پيف اظ ٲُبٮٗٻ ا٦يساً تٹنيٻ ٲي

يٵ رٯس ثٻ ٖٯت ٲرتهط ثٹزٶف ا ٶٹيؿٷسٺ زض ټب ٸ ٢ٹاٶيٵ ٸ ًٞبي ربزٸيي زاؾتبٴ آقٷبيي زاقتٻ ثبقيس، ظيطا اقربل ٸ ؾطظٲيٵ

 قٹز. اـ ثب ًٞبي ٦ٯي زاؾتبٴ آقٷبيي زاضز، چٷساٴ ٸاضز تٹييح رعئيبت ٶٳي ٸ اٖتٳبز ثٻ ايٷ٧ٻ ذٹاٶٷسٺ

ي آٴ ٸرٹز ٶساضز.  ي زاؾتبٴ ؾبٶؿٹضي نٹضت ٶ٫طٞتٻ ٸ اظ ٶٓط ثٷسٺ ٲحسٸزيت ؾٷي ذبني ثطاي ٲُبٮٗٻ زض ټٷ٫بٰ تطرٳٻ

 ثبقس.( ٪طٸٺ ؾٷي ذطزؾب٬ يب ٦ٹز٤ ٶٳي٦تبة ٲٷبؾت ايٵ )اٮجتٻ ٲُٳئٷبً 

 ټسيٻ اي ٦ٹچ٥ اظ َطٜ ؾبيت ظٶس٪ي ذٹة ٸ ٲٵ ثٻ زٸؾتساضاٴ ٞبٶتعي ٸ ٦تبة.

 ؾپيس )ٲحٳس( 
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 "چي تٹي ٦يؿٻ زاضي، ٖعيعٰ؟"

ټبيي ظيجب ٸ  اي اظ ٢ٹټب زض زٸضزؾت ثٹز ٦ٻ نٟيط٦كبٴ زض حب٬ پطٸاظ ثٹزٶس، چٹٴ ٶ٣ُٻ ٲكٛٹ٬ تٳبقبي زؾتٻ 1اَثي

ٸ ؾٟط َٹ٬ ٸ زضاظ ذٹز ضا اظ ٦ٷبض  ،ٶسقس ٲي ي زغ زيسٺ ي زيٹاضټبي تيطٺ ٸ ؾط ثٻ ٞٯ٥ ٦كيسٺ ظٲيٷٻؾٟيس ثط 

زازٶس. تٳبٰ َٹ٬  ، ازاٲٻ ٲيذٹضقيسِ پبييٵ زؾت ضٸقٵ قسٺ ثٹزټبيي ٦ٻ ثب ٶٹض  ټب ٸ پ٭ ټب، ثطد ذب٦طيعټب، ربٴ پٷبٺ

زټكتٷب٤ زغ ثٻ اٸ ذيطٺ قسٺ اؾت. اَثي ثٻ ؾٳت  قجحِضؾيس ٦ٻ  ضٸظ زض حبٮي ٦ٻ اَثي ٲٷتٓط ايؿتبزٺ ثٹز، ثٻ ٶٓط ٲي

 ي ضٸثطٸيف ثط٪كت. پيطظٴ ذٳيسٺ

 "ٰ، چيعي اظٰ پطؾيسيس؟ذٹا ٲيٲٗصضت "

اٶساذت، ثب ٶٹ٤ ظثبٶف ق٧بٞي ضا زض ٲيبٴ  پيطظٴ زض حبٮي ٦ٻ ثٻ ثبال ٶ٫بټي ٲي "ت زاضي؟ پطؾيسٰ چي تٹي ٦يؿٻ"

 "چيع ثباضظقيٻ؟"ثٹز، ٮيؿيس.  زٶساٶٽبيف، ربيي ٦ٻ ي٥ زٶساٶف ضا اظ زؾت زازٺ

٣ٍٞ يٻ "ي ٦طثبؾي ضا ثٻ ذٹزـ ٞكطز.  ، ٦يؿٻ٦طز ٲي٦ٻ ٦ٳي ذٹز ضا اظ پيطظٴِ ٮجرٷس ثٻ ٮت زٸض  ټٳبٶُٹضاَثي 

 "ؾطي اظ ٸؾبئٯٱ ټؿتف، ټٳيٵ.

٦ٻ  اي  ٲكج٥ ٖٓيٱ اٮزخٻ ٞٯعيِ اظ ظيط حهبضِ ،اظ زؾتيبضاٴ، ٲجبقطاٴ ٸ ٶ٫ٽجبٶبٴ اي  ي٥ اٞؿط ٶٓبٲي، ثٻ ټٳطاٺ زؾتٻ

اَثي ٸ زي٫ط  ،ا٪طچٻ ٦ٻ ؾطثبظاٴ ًٞبي ظيبزي ثطاي ٖجٹض زاقتٷسٞطاظ ٸضٸزي زغ ؾبيٻ ا٧ٞٷسٺ ثٹز ذبضد قس. ثط

ٞطٲبٶسٺ،  ؾٷ٫ي ٲٷتٓط ايؿتبزٺ ثٹزٶس ذٹزقبٴ ضا ثٻ ي٧سي٫ط ٞكطزٺ ٸ ثٻ ٦ٷبضي ضٞتٷس. اٞؿطِ ٲطارٗيٷي ٦ٻ زض اثتساي پ٭ِ

ټبقبٴ ثط ضٸي  جٹض ٦طز ٸ پبؾد ٶ٫ٽجبٶبٴ پ٭ ضا ٦ٻ ثب ٦ٹثيسٴ ٲكتثب ٶ٫بټي رسي ٸ ثسٸٴ تٹرٻ اظ ٦ٷبض آٶٽب ٖ

 ټبيكبٴ ثٻ اٸ ؾالٰ ٶٓبٲي زازٺ ثٹزٶس ضا ٶساز. يكبٴ ثط ثبالي ٢ٯتټب ظضٺ

اظ قٽط ٸؾيٕ آيسيٷسضي٭ زض ظيط  2ٲيٽٵ ي ٲرتٯٝ ٸ ټٳچٷيٵ ٪بضزِټب تٳبٰ َٹ٬ ضٸظ ؾطثبظاٴ ٲرتٯٟي اظ ؾطظٲيٵ

يي زاقتٷس ٦ٻ ټب ضؾيسٶس. ثطذي يٹٶيٟطٰ ضٞتٷس. ثطذي اظ آٶبٴ ٞطؾٹزٺ اظ ؾٟط ثٻ ٶٓط ٲي ٲيآٲسٶس ٸ  ٲيپبيكبٴ، ثٻ زغ 

. اَثي حتي زٸ اٞؿط ٶٓبٲي اظ ؾطظٲيٵ ذٹزقبٴ ي اذيط ثٹزټب ټٷٹظ آٚكتٻ ثٻ ذب٤ ٸ زٸزٺ ٸ ذٹٴِ ٶبقي اظ ٲجبضظٺ
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ثٻ ٶٓط ضؾيسٺ ثٹزٶس، اٲب  ټب ط ثچٻتط اظ پؿ زيسٺ ثٹز. آٴ زٸ اٞؿط زض ٶ٫بٺ اَثي ثٻ ؾرتي چيعي ثعض٨ 3«پٷسيؿبٴ ضيچ»

ٶبظ٤ ٶٹرٹاٶي ضا اظ زؾت زازٺ ثٹزٶس، ټٳچٷبٴ ٲبضي ٦ٻ ٢ج٭ اظ ٲٹٖسِ ٲٷبؾت پٹؾت  پؿطاٶي ٦ٻ ذيٯي ظٸز ضٸ٦فِ

 ثيبٶساظز ٸ ثٯٹِ٘ ٶٹْٽٹضـ ظذٱ ذٹضزٺ ٸ آؾيت زيسٺ ثٻ ٶٓط ضؾس.

، ټب تٹاٶؿت ثبٸض ٦ٷس. ؾبحطٺ ٦ٻ ثٻ ؾرتي ٲي ټبيي اظ اٞطاز ٲٽٱ ٸ ثطرؿتٻ ضا زيسٺ ثٹز چٷبٴ نٝ ،اَثي ٖالٸٺ ثط ايٵ

ضٸ ثٻ  ٪يطاٴ زض آٴ پبييٵ زض قٽط ثٻ ثبال آٲسٺ ثٹزٶس. زض ٲؿيطِ ٪يطټب اظ ٢هط اٖتطاٜ اًٖبي قٹضا ٸ حتي اٖتطاٜ

ٶٟؿ٫يط ٸرٹز زاقت ٦ٻ ٶٳبيي اظ ق٧ٹٺِ ٸؾيٕ ي  ٺثباليي ٦ٻ اَثي ثٻ ؾٳت زغ آٲسٺ ثٹز، ثٻ ٶسضت پيچ ٸ ذٳي زض ربز

ٲبزض  ٪يطاٴ ثٹز ضا ثٻ اٸ ٖطيٻ ٶ٧طزٺ ثبقس. اتحبز ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ، ثٻ ضټجطي ذٹزِ ؾٟيسي ٦ٻ ٢هط اٖتطاٜ ټبي ؾٷ٩

٪يطټب ظٶس٪ي  ٸ ٖالٸٺ ثط ايٵ، آٶزب اٖتطاٜ ٦طز ٲي٪يط، قٹضاي ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ضا زضٸٴ ٢هط ثط٪عاض  اٖتطاٜ

 ٶس.٦طز ٲي

٪يطي زيسٺ ثٹز. آٴ ظٴ آٲسٺ ثٹز تب ٲبزض اَثي ضا ثجيٷس ٸ اَثي ٦ٻ  اٖتطاٜزض تٳبٰ َٹ٬ ٖٳطـ اَثي تٷٽب ي٧جبض پيف اظ ايٵ 

٪يط ارتٷبة ٦ٷس. ٚيط اظ  اٖتطاٜ ٶتٹاٶؿتٻ ثٹز اظ ذيطٺ قسٴ ثٻ ٲٹټبي ثٯٷسِ ،زض آٴ ظٲبٴ حتي زٺ ؾب٬ ټٱ ٶساقت

ٹټبيف ثٻ ٢سضي ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي ٲٽٱ ٶجٹز تب ٲ 4«٦بٶي ٦طاؾيٷ٩»ثي ثٻ ٶبٰ ٲبزضـ، ټيچ ٦ؽ زض ضٸؾتبي ٦ٹچ٥ اَ

 ثي ٪ٹقٽبيف ضا پٹقبٶسٺ ثٹز ٸٮي ٶٻ ثيف اظ آٴ.اَذٹز ي  ٺتيط اي  يف ثطؾس. ٲٹټبي ٶطٰ ٸ ٢ٽٹٺټب ثٯٷس ثبقس ٦ٻ ثٻ قبٶٻ

ټٷ٫بٲي ٦ٻ زض ٲيبٴ ضاټف ثطاي ضؾيسٴ ثٻ زغ، اظ ٲيبٴ قٽط ٖجٹض ٦طزٺ ثٹز، ثطايف ؾرت ثٹز ٦ٻ ثب زټبٴ ثبظ ثٻ ظٶبٴ 

٪يطي ٦ٻ ثٻ  يكبٴ ٸ حتي ٦ٳي ثيف اظ آٴ ثٯٷس ثٹز ذيطٺ ٶكٹز. اٲب اٖتطاٜټب تب قبٶٻ٦ٻ ٲٹټبيكبٴ  اي  اقطاٜ ظازٺ

٪يط ضا پٹقيسٺ ثٹز، ٲٹټبيي زاقت ٦ٻ تب ٶعزي٥  ؾبتٵ ي٥ اٖتطاٜ ٲك٧يِي  ٺضٞت ٸ ٮجبؼ ؾبز ؾٳت زغ ثبال ٲي

 ضؾيسٶس. پكت ٦ٳطـ ٲي

 ؾتٸ ظٶي ٦ٻ ايٷ٣سض ٲٽٱ ا ،ٲٹټبي ثٯٷس ٸ ٲزٯ٭ چٷيٵي  ٺ٦ٻ ٦بـ تٹاٶؿتٻ ثٹز ٶ٫بٺ ثٽتطي ثٻ ٲٷٓط ٦طز ٲياَثي آضظٸ 

نبحت چٷيٵ ٲٹټبيي ثبقس ثيبٶساظز، اٲب اَثي ثٻ ټٳطاٺ زي٫ط اٞطازي ٦ٻ زض اثتساي پ٭ ثٹزٶس ضٸي ي٥ ظاٶٹ تٗٓيٱ  تب

٦طزٺ ثٹز ٸ ٲبٶٷس زي٫طاٴ رطأت ٶ٧طزٺ ثٹز ؾطـ ضا ثٯٷس ٦طزٺ ٸ ٶ٫بٺ ٦ٷس، ٲجبزا ٦ٻ ٶ٫بټف ثب آٴ ظٴ تال٢ي ٦ٷس. 
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تٹاٶؿت، ا٪ط ذٹـ قبٶؽ ثبقي، ٣ٖٯت ضا اظ تٹ ث٫يطز ٸ ا٪ط  ٪يط ٲي ٶ٫بٺ ثب ي٥ اٖتطاٜ ٦ٻ تال٢يِ قس ٲي ٪ٟتٻ

چٷيٵ ظٶي  ٶجبقي ضٸحت ضا. حتي ثب ٸرٹز ايٷ٧ٻ ٲبزض اَثي ٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ ايٵ ح٣ي٣ت ٶساضز، ٸ ايٷ٧ٻ تٷٽب ٮٳؽ ٖٳسيِ

 ايٵ قبيٗبت ضا ثؿٷزس. تِٲيبٴ تٳبٰ ضٸظټب، نحّ تطؾيس ٦ٻ، اٲطٸظ اظ تٹاٶس چٷيٵ احطي زاقتٻ ثبقس، اَثي ٲي ٲي

ضٸيي زاٲٷف ثب حٷب ضٶ٩ قسٺ ثٹز ٸ ثط ضٸي پيطاټٷف قبٮي ي  ٻپيطظٴ ضٸثطٸيف ٦ٻ زاٲٷي چٷس اليٻ ثٻ تٵ زاقت، الي

ثٽتطٺ ٦ٻ يٻ "ٶس تٳبقب ٦طز ٸ ثٗس ذٱ قسٺ ٸ ٶعزي٧تط آٲس. ٦طز ٲيتيطٺ ٸ آٸيعاٴ اٶساذتٻ ثٹز، ؾطثبظاٶي ضا ٦ٻ ٖجٹض 

ٞطٸقٵ، اٮجتٻ ثٻ ٢يٳت ٲٷبؾت  ؾترٹٴ ثيبضي، ٖعيعٰ. قٷيسٰ ٦ٻ تٹي قٽط ٦ؿبيي ټؿتٵ ٦ٻ ټٳچيٵ اؾترٹٶبيي ضٸ ٲيا

پيطظٴ ٶ٫بټي ثٻ  "ذٹزـ. ربزٸ٪طا احتيبري ثٻ ٪ٹقت ٶٳ٥ ؾٹز ٶساضٴ. اٸٶب ذٹزقٹٴ ٪ٹقت ٶٳ٥ ؾٹز زاضٴ.

ثٽتطٺ ٦ٻ چيعات ضٸ ثٟطٸقي ٸ "ذٹزقبٴ ثبقٷس. پكت ؾط اَثي ٸ ثٻ زي٫طاٴ اٶساذت تب ثجيٷس ٦ٻ آٶٽب ٲكٛٹ٬ ٦بض ٸ ثبض 

اٲيسٸاض ثبقي ٦ٻ ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي زاقتٻ ثبقي ٦ٻ ثتٹٶي يٻ اؾترٹٴ ثرطي. ربزٸ٪طا چيعي ٦ٻ يٻ زذتط ضٸؾتبيي 

پيطظٴ ٶ٫بټي ثٻ  "ٴ. ٮُٝ ٸ زضذٹاؾتبي ٸيػٺ اظ ربزٸ٪طا ثٻ ايٵ آؾٹٶيب ثٻ زؾت ٶٳيبز.ذٹا ٳيثطاقٹٴ آٸضزٺ ثبقٻ ٶ

ضؾٻ ٦ٻ ٶٻ حتي ثطاي اٸٴ ٦ؿبيي ٦ٻ  ثٻ ٶٓط ٲي"ي ٦ٻ ا٦ٷٹٴ ثٻ آٴ ؾٳت پ٭ ضؾيسٺ ثٹزٶس اٶساذت. پكت ؾطثبظاٶ

 ".٦ٷٵ ٲياٸاٲطقٹٴ ضٸ اَبٖت 

 "ٰ ثبټبقٹٴ نحجت ٦ٷٱ، ټٳيٵ.ذٹا ٲيٲٵ ٣ٍٞ "

اٸ ٶ٫بټي ثٻ زؾتبٴ اَثي  "اٸٶُٹضي ٦ٻ ٲٵ قٷيسٰ ٪ٹقت ٶٳ٥ ؾٹز حتي يٻ نحجت ٦طزٴ ټٱ زؾتت ٶٳيسٺ."

٦ٻ ذٹزت  اي  يب قبيسٰ يٻ ٦ٹظٺ"ٲرٟي ٦ٷس.  ثٹزٗي زاقت قٳبي٭ نبٜ ٸ ٪طزي ضا ٦ٻ ظيط ٦طثبؼ اٶساذت ٦ٻ ؾ

ظٴ ٦ٻ زض چٽبضچٹثي ؾبٮرٹضزٺ ٸ چطٸ٦يسٺ ثٹز  اي  چكٳبٴ ٢ٽٹٺ "زضؾت ٦طزي. ايٵ چيعيٻ ٦ٻ آٸضزي، ٖعيعٰ؟

 "يٻ ٦ٹظٺ؟"ثبال آٲس ٸ ثب رسيتي ٶب٪ٽبٶي ثٻ اٸ ذيطٺ قس. 

 "٦ٹظٺ ٦ٻ ذٹزٰ زضؾتف ٦طزٰ.آضٺ. يٻ "اَثي ٪ٟت: 

ظٴ ثب ٮجرٷسي تطزيس ٸ زيطثبٸضي ذٹز ضا ٶكبٴ زاز ٸ ثب ي٥ اٶ٫كت چٷس تبض ٲٹي ٦ٹتبٺ ذب٦ؿتطي ضا زٸثبضٺ ثٻ ظيط 

اَثي ثؿتٻ  ضٸي آؾتيٵ پيطاټٵ ؾطخ ضٶ٩ِ اـ زٸض ٢الثسٸظيِ طزاٶس. اٶ٫كتبٴ الٚط ٸ پيچ ذٹضزٺؾطپٹـ پكٳيٷف ثط٪

 ط آٸضز تب ٶ٫بټي ثيٷساظز.اٸ ضا ٦ٳي ثبالت قس ٸ ؾبٖسِ
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 "قبيس ثتٹٶي ثبثت اٮٷ٫ٹت ٢يٳت يٻ اؾترٹٴ ٲٷبؾت ضٸ ثسؾت ثيبضي."

يي ٲت٣بضٴ زضټٱ ثبٞتٻ قسٺ ټب اَثي ٶ٫بټي ٦ٹتبٺ ثٻ زؾتجٷسي اٶساذت ٦ٻ ٲتك٧٭ اظ زٸ ؾيٱ ٞٯعي ثٹز ٦ٻ ثٻ ق٧٭ زايطٺ

 "ٶساضٺ. يا زي٫ٻ ٲبزضٰ ايٷٹ ثٽٱ زازٺ. رع ثطاي ٲٵ اضظـ"ثٹزٶس. 

زٸٶٵ ٦ٻ ٢سضتي ثبالتط اظ ذٹاؾت يٻ ٲبزض ثطاي ٲحبٞٓت  اضٸاح ذٹة ٲي"ٷسي آضاٰ ثٻ ٮجبٴ پُط تَط٤َ ظٴ ٶكؿت. ٮجر

 "ـ ٶيؿت. اظ ثچٻ

 "ح٣ي٣ت زاضٺ. زٸٶٵ ٦ٻ ايٵ ٦بٲالً ٲيذٹزقٹٴ اضٸاح "اَثي ثٻ آضاٲي زؾتف ضا ٣ٖت ٦كيس. 

، ثٻ زٶجب٬ ربيي اٲٵ ٦طز ٲيز احؿبؼ ٶبضاحتي پيطظٶي ٦ٻ ٶب٪ٽبٴ پطحطٜ قسٺ ثٹي  ٻاَثي ٦ٻ ظيطِ ٶ٫بٺ ٲٹق٧بٞبٶ

ؾطـ ٪يذ ثطٸز ٸ اظ ٶ٫بٺ  قس ٲي ٖٳي١ زض ظيط پ٭ ثبٖج ي ٪كت تب ٶ٫بټف ضا ثٻ آٴ ثسٸظز. ٶ٫بٺ ٦طزٴ ثٻ زضٺ

٪كت  ٲطزٰ زض پكت ؾطـ ثطٲيي  ٻ٦طزٴ ثٻ زغ ربزٸ٪طاٴ ٶيع ذؿتٻ قسٺ ثٹز، ثٷبثطايٵ زض حبٮي ٦ٻ ثٻ ؾٳت زؾت

ثٹزٶس ٦ٻ ٲبٶٷس اٸ زض اثتساي پ٭ ٲٷتٓط ٲبٶسٺ ثٹزٶس، ٸاٶٳٹز ٦طز ٦ٻ تٹرٽف ثٻ چيعي رٯت ٦ٻ ثيكتطقبٴ ٲطزټبيي 

ٶبٶي ٦ٻ ٢ج٭ اظ ثبال آٲسٴ ثٻ ؾٳت زغ زض ثبظاض قٽط ذطيسٺ ثٹز ٲكٛٹ٬ ي  ٻآذطيٵ ت٧ قسٺ. ذٹزـ ضا ثب رٹيسٴ آضاِٰ

 ٦طز.

زض تٳبٰ ٖٳطـ ټط٪ع ايٵ تٗساز اظ ٲطزٰ ضا . ٦طز ٲياحؿبؼ ؾبزٺ ثٹزٴ ٸ ٚطيجي  ټب اَثي ټٷ٫بٰ نحجت ٦طزٴ ثب ٚطيجٻ

 قٷبذت. قٽط ثبٖج اٞطاز ضا ٲي ت٥ِ اٸ ت٥ ،قٷبؾس. زض ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ ٳيٶسيسٺ ثٹز، چٻ ضؾس ثٻ ٲطزٲي ٦ٻ آٶٽب ضا ٶ

ٶبقي اظ زغي ٦ٻ ثط ٞطاظ ٦ٹٺ ثط قٽط  احؿبؼ ٶ٫طاٶيِي  ٺ٦ٻ احؿبؼ ٶ٫طاٶي ثٻ اٸ زؾت زټس، اٲب ٶٻ ثٻ اٶساظ قس ٲي

 زٮيٯف ثطاي آٲسٴ ثٻ ايٷزب.ي  ٺسٺ ثٹز ٸ ثبظ آٶٽٱ ٶٻ ثٻ اٶساظؾبيٻ ا٧ٞٷ

زض ٦بض ٶجٹز، حسا٢٭ چيعي ٶجٹز ٦ٻ  اي  ذبٶٻ ،زاز اـ ثطٸز. اٲب ا٪ط ايٵ ٦بض ضا اٶزبٰ ٶٳي ؾت ثٻ ذبٶٻذٹا ٲياٸ ٣ٍٞ 

 ثربَط آٴ ثٻ ذبٶٻ ثطٸز.

ټبي  ټب ثبال آٲس. اؾت يس تٳبٰ ٶ٫بٺضؾ ٲيٲكج٥ ثٻ ٪ٹـ  ټبيي ٦ٻ اظ ظيط حهبضِ ؾٱ اؾت ت١ِ ثب قٷيسٴ نساي ت١

تيطٺ يب ٲك٧ي ٸ ثعض٪تط اظ ټط اؾجي ٦ٻ تبثحب٬ اَثي زيسٺ ثٹز، ثب نساي ضٖس  اي  زضقت ټي٧٭، ټٳ٫ي ثٻ ضٶ٩ ٢ٽٹٺ
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ي چطٲي ټب ي ظٶزيط ثبٜ ٸ ظضٺټب ني٣٭ قسٺ، ظضٺي  ٻي ٶيٱ تٷټب آؾبيي ثٻ ؾٳت آٶٽب آٲسٶس. ٲطزاٶي ٲٯجؽ ثٻ رٹقٵ

ثبال ثٻ ي  ٻيي َٹالٶي اظ ٲ٣بٰ ٸ زضرټب يي زض زؾت زاقتٷس ٦ٻ ثط ٞطاظقبٴ پطچٱټب ثيكتطقبٴ ٶيعٺ يب ٲيٯٻٸ زض حبٮي ٦ٻ 

٪طٞتٷس، ٚجبض ٸ ؾٷ٫طيعٺ ثٻ  ٦ٻ ټٷ٫بٰ ٖجٹض اظ پ٭ ؾطٖت ٲي ټٳبٶُٹضټبيكبٴ ضا ثٻ پيف تبذتٷس.  ذٹضز، اؾت چكٱ ٲي

تٷكبٴ ٖجٹض ٦طزٶس. ثب  ي ضٶ٫ي ٶٹض اظ ضٸي ٞٯعټبيټب ٸ اٶ٧ٗبؼ ټب ټٹا ثٯٷس ٦طزٶس ٸ چٹٴ يٹضقي ٸحكيبٶٻ اظ رط٢ٻ

تٹاٶؿت زقٳٵ ضا زض حبٮي  ثٹزٶس. اٸ ثٻ ؾرتي ٲي 5ؾبٶسضيب تٹرٻ ثٻ ٲكرهبتي ٦ٻ اَثي قٷيسٺ ثٹز، ايٷٽب ٶيعٺ زاضاٴِ

 تهٹض ٦ٷس ٦ٻ رطأت ضٸزضضٸ قسٴ ثب چٷيٵ ٲطزاٶي ضا زاقتٻ ثبقس.

ٲطزاٴ قزبٖي  ٴ ٶساقتٻ ٸ زٮيٯي ٶساضز ٦ٻ اٲيسـ ضا زض ٪طٸِزٮف ثٽٱ پيچيس. ٲتٹرٻ قس ٦ٻ ٶيبظي ثٻ تهٹض ٦طز

زاقت اظ  ،زاضټب ٢طاض زټس. تٷٽب اٲيسِ اٸ ربزٸ٪ط ثٹز ٸ آٴ اٲيس ٶيع زض حبٮي ٦ٻ آٶزب ٲٷتٓط ايؿتبزٺ ثٹز ٲبٶٷس ايٵ ٶيعٺ

 زؾت ٲيطٞت. ضاٺ زي٫طي رع ٲٷتٓط ايؿتبزٴ ثب٢ي ٶجٹز.

زاٶس ٦ٻ ظٶي ذٹـ چٽطٺ ثب ضزايي ؾبزٺ ضا ثجيٷس ٦ٻ اظ ٸضٸزي ٲيبٴ اَثي زضؾت ټٷ٫بٲي ضٸيف ضا ثٻ ؾٳت زغ ثط٪ط

ثٻ زيٹاض ٖٓيٱ ؾٷ٫ي ٢سٰ ثٻ ثيطٸٴ ٪صاقت. پٹؾت ضٸقٵ ظٴ زض ٲيبٴ ٲٹټبي ٲك٧ي ٸ نبٞف ٦ٻ ثب ٞط٢ي اظ ٸؾٍ 

ٲكٛٹ٬ . ثًٗي اظ ٲطزټب ٦طز ٲيضؾيسٶس، ټطچٻ ثيكتط ذٹزٶٳبيي  يف ٲيټب قسٺ ٸ ثٻ ضاحتي ثٻ قبٶٻ ت٣ؿيٱ زٸ زؾتٻ

ؾطثبظاٴ ؾبٶسضيب ثٹزٶس، اٲب ثب زيسٴ ظٴ ټٳ٫ي ؾب٦ت قسٶس. زض حبٮي ٦ٻ ظٴ ثٻ ؾٳت ٲطارٗيٵ ي  ٺظٲعٲٻ زضثبضٺ رٯٹ

 ، چٽبض ؾطثبظي ٦ٻ اثتساي پ٭ ايؿتبزٺ ثٹزٶس ضاٺ ضا ثطاي اٸ ثبظ ٦طزٶس.قس ٲي ٶعزي٥

 "ؾبحطٺ"٦ٷبٴ ثٻ اَثي ٪ٟت:  پيطظٴ ظٲعٲٻ

آٴ ي  ٻ٦تبٶي ٦ٻ زض ٢ؿٳت ي٣ي  ٺاقت تب ثساٶس ٦ٻ ايٵ ي٥ ؾبحطٺ اؾت. ضزاي ؾبزپيطظٴ ٶسي  ٺاَثي ٶيبظي ثٻ ٲكبٸض

ايٵ حطٞٻ زٸذتٻ ٸ تعئيٵ قسٺ ثٹزٶس، ثطاي اَثي آقٷب ثٹز. ثطذي اظ  ټبي ثبؾتبٶيِ ي ظضز ٸ ؾطذي ثٻ ق٧٭ ٶكبٴټب زاٶٻ

 زيس ثٹزٶس. ٦ٻ ا٦ٷٹٴ ٲي ټبيي يي قجيٻ ثٻ ټٳبٴټب اٸ اظ ثٹزٴ زض آٚٹـ ٲبزضـ ٸ ٮٳؽ ٦طزٴ زاٶٻ اٸٮيٵ ذبَطاتِ

ٲب ضٸ ثجركيس ٦ٻ تٳبٰ ضٸظ قٳب ضٸ ايٵ  ٮُٟبً"ؾبحطٺ ؾطـ ضا ثٻ ٶكبٴ تٗٓيٱ ثٻ ٲطزٰ پبييٵ آٸضزٺ ٸ ثٗس ٮجرٷسي ظز. 

زيٱ،  اٶزبٰ ٲي احتطاٲي ثٻ قٳب ٶيؿت ٸ ټٳيٷُٹض چيعي ٶيؿت ٦ٻ ٲٗٳٹالً ط ثيثيطٸٴ ٲٷتٓط ٶ٫ٻ زاقتيٱ. ايٵ اتٟب٠ ثربَ
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ضيٱ ٦ٻ ثٻ ٦ؿي يي ٚيط٢بث٭ ارتٷبة ټؿتٵ. اٲيسٸاټب ؾٟبٶٻ چٷيٵ احتيبٌأ٦ٻ زض ذالٮف ټؿتيٱ ٲتٸرٹز رٷ٫ي  اٲب ثب

 "احتطاٲي ٶكسٺ ثبقٻ. ثبثت ايٵ تأذيط ثي

٦ؿي زض ٲيبٴ ايٵ رٳٗيت ٸرٹز زاقتٻ ثبقس ٦ٻ ثٻ  ق٥ زاقتاٶس. اَثي  ٦ٷبٴ ٪ٟتٷس ٦ٻ ٶبضاحت ٶكسٺ رٳٗيت ظٲعٲٻ

 اٶساظٺ ٦بٞي قزبٔ ثبقس تب ٶٓط زي٫طي ضا اثطاظ ٦ٷس.

 "رٷ٩ چُٹض پيف ٲيطٺ؟"ٲطزي اظ پكت ؾط پطؾيس: 

 "قٻ. ثٻ ٮُٝ اضٸاح ذٹة ثٻ ظٸزي تٳٹٰ ٲي"ٶ٫بٺ حبثت ظٴ ثٻ ؾٳت اٸ چطذيس. 

 "ضا ق٧ؿت ثرٹضٺ ٸ ٶبثٹز ثكٻ.ټب زياٲيسٸاضٰ ٦ٻ اضٸاح اضازٺ ٦ٷٵ تب "ٲطز، زٖب٦ٷبٴ ٪ٟت: 

ٶس اٶساذت ٸ ٲٷتٓط ثٹز تب ثجيٷس آيب ٞطز زي٫طي ٦طز ٲييي ٦ٻ اٸ ضا ٶٓبضٺ ټب ؾبحطٺ ثسٸٴ ټيچ پبؾري ٶ٫بټي ثٻ چٽطٺ

 . ٦ؿي نحجتي ٶ٧طز.٦ٷس ٲينحجت ٸ يب ؾإاٮي 

قٳب ي  ٻشاضٴ تب ثب ټٳ قٹضا تٳٹٰ قسٺ ٸ چٷس تب اظ ربزٸ٪طا ٸ٢ت ٲيي  ٻذٹة، پؽ ٮُٟب زٶجب٬ ٲٵ ثيبيس. رٯؿ"

 "ٲال٢بت زاقتٻ ثبقٵ.

اٞتبز، ؾٻ ٲطز اظ ٲيبٴ ٲطارٗيٵ رٯٹ آٲسٺ ٸ ذٹز ضا زض اثتساي  ٲيټٷ٫بٲي ٦ٻ ؾبحطٺ ثٻ ؾٳت زغ ثط٪كتٻ ٸ ثٻ ضاٺ 

 نٝ، زضؾت رٯٹي پيطظٴ ٢طاض زازٶس. پيطظٴ آؾتيٵ ٲرٳٯي ي٧ي اظ آٶٽب ضا ٦كيس.

اظ ٲيبٴ آٴ ؾٻ  "ثٹزٰ. ٪يطي؟ ٲٵ تٳبٰ ضٸظ ايٷزب رٯٹي ٲٵ رب ٲي ٧ٞط ٦طزي ٦ي ټؿتي ٦ٻ"ثب تٷسي ثٻ ٲطز ٪ٟت: 

ق٧بٜ رٯٹيف ؾٹظٴ  تيطٺ زاقت ٦ٻ زض ٢ؿٳت زاذٯيِ تطيٷكبٴ ٦ٻ ضزايي يريٱ ٸ ثٻ ضٶ٩ اضٚٹاٶيِ ٶٟط، ٲُؿٵ

ټٳطاٺ ضؾيس ٦ٻ ي٥ اقطاٜ ظازٺ ثٻ  ټبيف ثٻ چكٱ ٲيرٹضز، ثٻ ٶٓط ٲي ي ٢طٲعي اظ پبييٵ تب ثبال ٸ ٲح٭ آؾتيٵټب زٸظي

اظ ٶٓط تٹ ٦ٻ اق٧بٮي ٶساضٺ، "زٸ ٲجبقط ٸ يب قبيس زٸ ٲحبٞٓف ثبقس. ٲطز ثب ٶ٫بټي ذكٳ٫يٵ ثٻ پيطظٴ چكٱ زٸذت. 

 "ٲ٫ٻ ٶٻ؟

 ٮحٵ ؾإاٮي ٶساقت. ثٻ ٶٓط اَثي ايٵ رٳٯٻ انالً
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 پيطظٴ زؾتف ضا ٣ٖت ٦كيسٺ ٸ ؾب٦ت قس.

اـ  ٻ اَثي اٶساذت. چكٳبٴ ٪ٹز اٞتبزٺز، ٶ٫بټي ثط ذٹضزٺ ثٹيف ِٞټب اـ ثط ضٸي قبٶٻ ٲطز ٦ٻ اٶتٽبي ٲٹټبي ذب٦ؿتطي

ثب ثط٠ ٲجبضظٺ َٯجي زضذكيس. اَثي آة زټبٶف ضا ٢ٹضت زاز ٸ ؾب٦ت ٲبٶس. اٸ ٶيع ټيچ اٖتطايي ٶساقت، حسا٢٭ ٶٻ 

زاٶؿت، آٴ ٶزيت ظازٺ ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي ٲٽٱ ثٹز ٦ٻ ٦بضي  اٖتطايي ٦ٻ حبيط ثبقس ثٻ ظثبٴ ثيبٸضز. تب ربيي ٦ٻ اٸ ٲي

 تٹاٶؿت چٷيٵ ضيؿ٧ي ضا ثپصيطز. ب ثٻ اٸ اربظٺ حًٹض زض زغ ضا ٶسټٷس. ا٦ٷٹٴ ٦ٻ ايٷ٣سض ٶعزي٥ قسٺ ثٹز ٶٳي٦ٷس ت

حؿي ٪ع٪عي اظ ٶبحيٻ زؾتجٷس، حٹاؼ اَثي ضا پطت ٦طز. ثسٸٴ ٶ٫بٺ ٦طزٴ، اٶ٫كتبٶف زٸض ثبظٸي زؾتي ٦ٻ ٦يؿٻ ضا 

ظ ظٲبٶي ٦ٻ ٲبزضـ ٲطزٺ ثٹز، زؾتجٷس ايٵ ٦بض ضا ٶ٧طزٺ ضؾيس. ا ؾيٳي ٪طٰ ثٻ ٶٓط ٲي ٶ٫بٺ زاقتٻ ثٹز ٮٛعيسٶس. زؾتجٷسِ

ثٹز. زض حًٹض ايٷٽٳٻ ربزٸيي ٦ٻ زض چٷيٵ ٲ٧بٶي ٢طاض زاقت، ايٵ اٲط چٷساٴ اٸ ضا ٚبٞٯ٫يط ٶ٧طز. رٳٗيت ثٻ ضاٺ 

 اٞتبز تب ثسٶجب٬ ؾبحطٺ حط٦ت ٦ٷس.

 "تٹٶي ٸ زضؾت ثٻ ټٳٹٴ ؾطزي.ايٷب ذيٯي ثسرٷؿٵ. ثٻ ثس رٷؿي يٻ قت ظٲؿ"اـ ظٲعٲٻ ٦طز:  پيطظٴ اظ ضٸي قبٶٻ

 "اٸٴ ٲطزا ضٸ ٲي٫ي؟"٦ٷبٴ ٪ٟت:  اَثي زض پبؾد ظٲعٲٻ

اٸٶبيي ٦ٻ ثب ٲٹټجت ربزٸ ثٻ ي  ٻ. ربزٸ٪طا ټٱ ټٳيٷُٹض. اٸٶب ضٸ ٲي٫ٱ. ټٳټب ؾبحطٺ"پيطظٴ ؾطـ ضا ذٱ ٦طز.  "ٶٻ."

ٷٻ ٣ٍٞ ثطاي ايٷ٧ٻ تٟطيح ٦طزٺ ت زاقتٻ ثبقي، ٸ ٪طٶٻ ربزٸ٪طا ٲٳ٧ ثٽتطٺ ٦ٻ چيع ٲٽٳي تٹي اٸٴ ٦يؿٻ زٶيب اٸٲسٴ.

 "ثبقٵ تٹ ضٸ تجسي٭ ثٻ ذب٦ؿتط ٦ٷٵ.

ايٵ ثٹز ٦ٻ ٢ج٭ اظ  ،اَثي ٦يؿٻ ضا ٲح٧ٱ ٲيبٴ ثبظٸاٶف ٦كيس. ثستطيٵ ٦بضي ٦ٻ ٲبزضـ زض تٳبٰ ٖٳط ذٹز ٦طزٺ ثٹز

 اـ ثٳيطز. زيسٴ ٶٹٺ

ربزٸ٪طاٴ اقتجبٺ ٪ٟتٻ ثبقس، ٸ ايٷ٧ٻ آٶٽب ي  ٺاَثي ثًٛف ضا ٞطٸ ثطز ٸ ثٻ زض٪بٺ اضٸاح ٖعيع زٖب ٦طز ٦ٻ پيطظٴ زضثبض

زٖب ٦طز ٦ٻ ايٵ ربزٸ٪ط ٦ٳ٧ف ٦ٷس. ثطاي  اظ نٳيٱ ٢ٯتٹٔ زٸؾت ٸ ٞٽٳيسٺ ثبقٷس. ٶ ټب ؾبحطٺي  ٺٶيع ثٻ اٶساظ

 ثركف ٶيع زٖب ٦طز؛ ايٷ٧ٻ اضٸاح ذٹة ٲٹ٢ٗيت اٸ ضا زض٤ ٦ٷٷس.
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ثٹز. ي٥ ٲكتف ضا ثٻ ق٧ٳف چؿجبٶس. زٖب  اَثي ؾٗي ٦طز تب ؾيٳبيف ضا آضاٰ ٶ٫ٻ زاضز، ا٪طچٻ ٦ٻ زضٸٶف آقٹة

 ٦طز تب ٢سضت ٸ اؾت٣بٲت زاقتٻ ثبقس. حتي زض ايٵ ٦بض ٶيع زٖب ٦طز تب اؾت٣بٲت زاقتٻ ثبقس.

زغ ي  ٻٲطارٗيٵ اظ ظيط حهبض آټٷي ٲكج٥ ٖٓيٱ ٪صقتٷس ٸ ٸاضز ٲٷ٣ُ ؾبحطٺ، ؾٻ ٲطز، پيطظٴ، اَثي ٸ ثٗس اظ آٴ ثب٢يِ

غ، اَثي ثب ٚبٞٯ٫يطي ٲتٹرٻ قس ٦ٻ ټٹا ٪طٰ اؾت. ذبضد اظ آٶزب ي٥ ضٸظ ؾطز قسٶس. زضٸٴ زيٹاضټبي ٪طاٴ ؾٷ٩ ز

 ټٹا تبظٺ، ثٽبضي ٸ ٪طٰ ثٹز. ،پبييعي ثٹز، اٲب زاذ٭

ٖٳي١ ٸ پؽ اظ آٴ ٸضٸزي ظيط حهبض ٞٯعي ثٻ ٶٓط تٷٽب ضاٺ ٸضٸزي ي  ٺثط ضٸي زض آٲس، پ٭ِ ٲي٦ٻ اظ ٦ٹٺ ثبال  اي  ربزٺ

يي زض اضتٟبٔ ټب ٥ پطٶسٺ ثبقي. زيٹاضټبي ؾطثٻ ٞٯ٥ ٦كيسٺ اظ ؾٷ٩ تيطٺ ثب پٷزطٺضؾيس، ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ي ٲيثٻ زاذ٭ زغ 

٪طٞتٻ ثٹزٶس. تٗسازي زضة زض اَطاٜ حيبٌ ٸرٹز زاقتٷس ٸ زض ضٸثطٸ  حيبٌ زضٸٶي ضا زض ثطي  ٻثبال اَطاٜ ٲحٹَ

 ضٞت. ٲؿيطي تٹٶ٭ ٲبٶٷس ثٻ ٢ؿٳت زاذٯي زغ ٲي

ربزٸ٪طاٴ ي  ٺع اؾترٹاٶف يد ظزٺ ثٹز. اٸ ٲُٳئٵ ٶجٹز ٦ٻ پيطظٴ زضثبضاَثي تب ٲٛ ،ثط ذالٜ ٪طٲب، ثربَط ايٵ ٲ٧بٴ

قٷبذت ٦ٻ ربزٸ٪طي ضا زيسٺ  ٳياقتجبٺ ٦طزٺ ثبقس. اَثي ټط٪ع پيف اظ ايٵ ربزٸ٪طي ٶسيسٺ ثٹز ٸ حتي ٦ؿي ضا ټٱ ٶ

٦ٻ پبي ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ټكساض زټس ربيي  ٦طز ٳيآٶٽب نحجتي ٶي  ٺثبقس، ثٻ اؾتخٷبي ٲبزضـ، ٸ ٲبزضـ ټط٪ع زضثبض

 ثيٷي اٖتٳبز ٦ٷي. تٹاٶي ثٻ چيعي ٦ٻ ثب چكٳبٴ ذٹزت ٲي ربزٸ٪طټب ٸؾٍ ثبقس، حتي ٶٳي

ټبي ثيكٳبض نبٜ ٸ ني٣ٯي قسٺ ثٹزٶس ثبال ثطز، اظ ٰ سټب ثط احط ٢ ٪طاٶيتي ٦ٻ زض َي ؾب٬ي  ٻؾبحطٺ آٶٽب ضا اظ چٽبض پٯ

ي نٹضتي ٢طاض زاقت ٖجٹض زاز ٸ ټب ٶ٣ُٻٲيبٴ زض٪بټي ٦ٻ زضٸٴ ي٥ ٞطٸضٞت٫ي ٸ ظيط ؾطزضي اظ ٪طاٶيت تيطٺ ثب 

زضٸٶي زغ ٦طز. ؾبحطٺ زضٸٴ تبضي٧ي ي٥ ثبظٸيف ضا ثٯٷس ٦طزٺ ٸ آٴ ضا ثٻ ي٥ ؾٳت حط٦ت زاز.  ي ٸاضز ٲحٹَٻ

 ټبي ضٸي زيٹاض ٶب٪ٽبٴ ٲكتٗ٭ قسٶس. چطا٘

ؾط زض حبٮي ٦ٻ اظ پكت  ايٵ ربزٸيي ؾبزٺ ثٹز، ٶٻ ي٥ ٶٳبيف تحيؿٵ ثطاٶ٫يع اظ ٲٹټجت ربزٸ، اٲب تٗسازي اظ ٲطزِٰ

پچ ٦طزٴ قسٶس. ثٻ شټٵ اَثي ايٷ٫ٹٶٻ ضؾيس ٦ٻ ا٪ط ايٵ ي٥  ٶس ثب ٶ٫طاٶي ٲكٛٹ٬ پچ٦طز ٲيٲيبٴ ضاټطٸي ٖطيى ٖجٹض 

 تطؾبٶس، آٶٹ٢ت ايٵ اٞطاز ضا چٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ثطٸٶس ٸ ثب ربزٸ٪طاٴ ٲال٢بت ٦ٷٷس. ٲيشضٺ ربزٸ ٦طزٴ آٶٽب ضا 
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تٹاٶؿت  ثبق٧ٹټي ازاٲٻ زازٶس ٦ٻ اَثي پيف اظ ايٵ ٶٳي اٞعاي ؾبٮٵ اٶتٓبضِ يطقبٴ ضا اظ ضٸي ٦ٟپٹـ تيطٺ ٸ ٚٱآٶٽب ٲؿ

ټبيي  زاقتٷس ٦ٻ ثبٮ٧ٵ يي ضا ٶ٫ٻ ٲيټب ي ٲطٲطيٵ ؾطخ ضٶ٩ زض ټٳٻ َطٜ ٢ٹؼټب حتي تهٹضـ ضا ٶيع ث٧ٷس. ؾتٹٴ

٪كت تب اظ ٲيبٴ  ثطٲيپبقيس. آة ثٻ پبييٵ  ٲيثط ٞطاظقبٴ ٢طاض زاقت. زض ٲط٦ع ؾبٮٵ، ي٥ ٞٹاضٺ آة ضا تب اضتٟبٖي ثبال 

ي ټب ، زؾتٻټب ي زاٮجط ق٧٭ ثعض٨ ٸ زضٸٴ ټٱ، چٹٴ آثكبضي ثٻ پبييٵ ربضي قٹز. اٞؿطاٴ ٶٓبٲي، ؾبحطٺټب ٦بؾٻ

يي ٦ٹچ٥ زٸض ټٱ ټب ؾٟيس ٶكؿتٻ ٸ يب زض زؾتٻ ي ٲطٲطِټب ٪ٹٶب٪ٹٶي اظ زي٫ط اٞطاز، زض اَطاٜ ؾبٮٵ ثط ضٸي نٷسٮي

 ْبټطاً ٪طٰ ٸ پطقٹض ثٹزٶس ٦ٻ ثربَط نساي آة پٹقيسٺ قسٺ ثٹز.رٳٕ قسٺ ثٹزٶس ٸ ټٳ٫ي ٲكٛٹ٬ ٲصا٦طاتي 

ي تطاقيسٺ قسٺ اظ ټب زض اتب٢ي ٲزبٸض ٸ ثؿيبض ٦ٹچ٧تط اظ ؾبٮٵ، ؾبحطٺ ثٻ آٶٽب اقبضٺ ٦طز تب ثط ضٸي ضزيٟي اظ نٷسٮي

ٻ ثبالذطٺ چٹة ثٯٹٌ ٦ٻ ٦ٷبض ي٥ زيٹاض ٢طاض زازٺ قسٺ ثٹز ثٷكيٷٷس. اَثي ٦بٲالً ذؿتٻ قٻ ثٹز ٸ ذٹقحب٬ ثٹز ٦

 ٶكيٷس. ٲي

. آٴ ؾٻ ثبټٱ ٦طز ٲيزيٹاضآٸيع ضا ثط ضٸي زيٹاض ثٯٷس ضٸثطٸ ضٸقٵ ي  ٺ، ؾٻ پطزټب ي ثبالي نٷسٮيټب ٶٹض اظ پٷزطٺ

زازٶس. اَثي ټيچٹ٢ت  ثبق٧ٹٺ زض ٲيبٴ ي٥ قٽط ضا ٶكبٴ ٲيي  ٺاظ ي٥ ضغ اي  ت٣طيجب تٳبٰ زيٹاض ضا پٹقبٶسٺ ٸ نحٷٻ

يي ٦ٻ زض ا٧ٞبضـ ٸرٹز زاقتٷس، حتي اظ زيسٴ چٷيٵ پطزٺ ٶ٣بقي ټب ب ثب حزٱ ظيبز زٮٽطٺچيعي ٲبٶٷس ايٵ ٶسيسٺ ثٹز، اٲ

 تٹاٶؿت ثجطز. ثبق٧ٹټي ٶيع ٮصت ٦ٳي ٲي

٦ٻ ي٥ ٲطثٕ زضٸٴ آٴ ثٹز ٢طاض زاقت.  اي  زض ٲط٦ع ٦ٟپٹـ ٦طٲي ضٶ٩ ٸ ٲطٲطيٵ، ثب ذُٹَي اظ رٷؽ ثطٶذ، زايطٺ

ثعض٨  اي  زي٫ط ٢طاض زاقت ٦ٻ ز٢ي٣ب ثٻ اٶساظٺ اي  ٶس. زاذ٭ ٲطثٕ زايطٺز٦ط ٲيزايطٺ ضا ٮٳؽ ي  ٺي ٲطثٕ زيٹاضټب ظاٸيٻ

ټكت پط ضا زضٸٴ ذٹز ربي زازٺ ثٹز. اظ ي  ٺي٥ ؾتبض ،زاذٯيي  ٺيف ذُٹٌ ٲطثٕ ضا ٮٳؽ ٦ٷٷس. زايطټب ثٹز تب حبقيٻ

ي ټب ٲيبٴ ظاٸيٻ ٶس ٸ ي٥ ذٍ زض٦طز ٲيٶٹ٤ پطټبي ؾتبضٺ ذُٹَي ٲتؿبٖس قسٺ ثٹزٶس ٦ٻ اظ ٲطظ ټط زٸ زايطٺ ٖجٹض 

 ٶس.٦طز ٲيٲطثٕ ضا ثٻ زٸ ثرف ت٣ؿيٱ 
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"٪طيؽ"ايٵ َطح ٦ٻ 
 ،ثيطٸٶيي  ٺ. زايطقس ٲي ٶبٰ زاقت، ٲٗٳٹال ثٻ زؾت اٞطازي ٦ٻ زاضاي ٲٹټجت ثٹزٶس ٦كيسٺ 6

ٲطظي ثٹز ٦ٻ زٶيبي اضٸاح )ټٳبٴ زٶيبي ظيطيٵ ٸ  ي اضٸاح زض ٲبٸضاء ثٹز. ٲطثٕ ٶكبٶٻ اثتساي زٶيبي اليتٷبټيِ اظ ٶكبٴ

٦ٻ ذٹز ٶكبٶ٫ط حس زٶيبي ظٶس٪ي ثٹز. زض ٲط٦ع تٳبٰ ايٷٽب  اي  ، زايطٺ٦طز ٲيزاذٯي رسا ي  ٺزٶيبي ٲطز٪بٴ( ضا اظ زايط

 ثٹز. يب ټٳبٴ ذبٮ١ ،ٶٹضٜ ؾتبضٺ ٢طاض زاقت ٦ٻ ٲٗطّ

ٸ ثب ٖجٹض اظ  ٦طز ٲي٪طٞت، اظ ظٶس٪ي ٖجٹض  ؾط ٲٷكأ ٲي ٲٹټجت ثٹز: اظ ذبٮ١ي  ٻپيٹؾتي  ٻٶٳبيكي اظ ؾٯؿٯ ،ايٵ َطح

 ضؾيس. ٲي 7ٲحبِّٞ زٶيبي ٲطز٪بٴي  ٺضٸح زض ٲحسٸز ٲطظ ثٻ ٲط٨ ٸ اثسيتِ

اٲب ايٵ ٶكبٴ، ٲٗطٜ ي٥ اٲيس ٶيع ثٹز. اٲيس ثٻ ايٷ٧ٻ ثتٹاٴ اظ ثسٸ تٹٮس، زض َٹ٬ حيبت ٸ پؽ اظ آٴ زض زٶيبي ظيطيٵ 

 زض ٶٹض ذبٮ١ ثب٢ي ٲبٶس.

زازٶس، زض زٶيبي ظيطيٵ اظ  ٦ٻ ٣ٍٞ اضٸاح ٦ؿبٶي ٦ٻ زض َٹ٬ ظٶس٪يكبٴ ٦بضټبي پٯيس ثعض٪ي اٶزبٰ ٲي قس ٲي ٪ٟتٻ

زاٶؿت ٦ٻ ثٻ اثسيتي اظ تبضي٧ي زض ٦ٷبض ٲحبّٞ ٲطز٪بٴ زض زٶيبي ظيطيٵ ٲح٧ٹٰ  ٶس. اَثي ٲيقس ٲي ٶٹض ذبٮ١ ٲحطٸٰ

 ٶساقت. اي  قٹز. اٸ چبضٺ ٲي

ت٥ قٳب  ٸ ثٻ ٶٹثت ثجطٺ. يٻ ربزٸ٪ط ثب ت٥زؾتيبض ٲيبز تب ټط ٦سٸٰ اظ قٳب ض يٻ"ؾبحطٺ زؾتبٶف ضا ضٸي ټٱ ٪صاقت. 

 "ي ذٹزتٹٴ ضٸ ٦ٹتبٺ ٸ ٲرتهط ٦ٷيس.ټب زازذٹاؾت ي رٷ٩ ثٻ قست ثطاٞطٸذتٻ ټؿت. ٮُٟبًټب ٦ٷٻ. قٗٯٻ ٲال٢بت ٲي

ٲب ٶؿجت ثٻ ٦ؿبٶي ٦ٻ ذسٲت٫عاضقٹٶيٱ ټؿت ي  ٻنبز٢بٶي  ٻايٵ اظ ضٸي ٸْيٟ"ؾبحطٺ ٶ٫بټي ثٻ نٝ ٲطزٰ اٶساذت. 

ي قرهي ثٻ ٲٷبٕٞ ټب ذٹاؾتٻ زض٤ ٦ٷيس ٦ٻ ٲٗٳٹالًتب ؾٗي ٦ٷيس  ، ٸٮي ٮُٟب٦ًٷٵ ٲي٦ٻ ربزٸ٪طا ثب ٲطارٗيٵ ٲال٢بت 

اٞطاز ظيبزي اظ ٦ٳ٥ ٲحطٸٰ ٲيكٵ. اظ  ،ٶٟط ٻٸ٢ت ٪صاقتٵ ثطاي ٦ٳ٥ ثٻ ي ي . ثٹاؾُٻ٦ٷٵ ٲيٖٳٹٲي آؾيت ٸاضز 

زٮي٭ ثط اٶ٧بض ٶيبظ قٳب ثٻ ٦ٳ٥ ٶيؿت، ثٯ٧ٻ پصيطـ ي٥ ٶيبظ ثبالتط ټؿت. زض  ،يٻ زضذٹاؾت ايٵ ضٸ ٖسٰ پصيطـِ

. زض ظٲبٶي ٲخ٭ ٦ٷٵ ٲيٲطارٗيٵ ضٸ ثطآٸضزٺ ي  ٻي قرهي ٸ ٦ٹتٻ ٧ٞطاٶټب ا ثٻ ٶسضت ذٹاؾتٻظٲبٴ نٯح، ربزٸ٪ط

                                                           
6
 Grace :ًآى را بِ عٌَاى اسن ًَیسٌذُ  ،افسًَگری ًیس آهذُ. ٍلی در ایي هجوَعِ داستاى ایي کلوِ در لغت بِ هعٌای زیبایی، فیض ٍ برکت، بخشش ٍ حتی بعضا

 بٌابرایي هٌاسبتر دیذم کِ از ّواى لفط استفادُ کٌن ٍ هعادل فارسی ًیاٍرم. )هترجن(خاص برای یک ًشاى جادٍیی خاص ٍ پرکاربرد آٍردُ. 
7
  Keeper of the underworld 
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ي ټب يٵ اٲط اضتجبَي ثٻ ټٹؼزض٤ ٦ٷيس ٦ٻ ا االٴ، ظٲبٴ ي٥ رٷ٩ ثعض٨، چٷيٵ اٲطي ت٣طيجبً ثي ؾبث٣ٻ ؾت. ٮُٟبً

 "قرهي ٲب ٶساضٺ، ثٯ٧ٻ ثربَط يطٸضت ٸ ارجبض ټؿت.

اـ ضا ضټب ٦ٷس. اَثي ٲُٳئٷبً ايٵ ٦بض ضا  تٻؾبحطٺ نٝ ٲطارٗيٵ ضا ٶٓبضٺ ٦طز ٸٮي ٦ؿي ضا ٶسيس ٦ٻ حبيط ثبقس ذٹاؾ

 .٦طز ٳيٶ

زاقتٻ ثبقٵ. ٲب ټط ٦سٸٰ اظ قٳب  تٹٶٵ ثب ٲطارٗيٵ ٲال٢بت ذيٯي ذٹة پؽ، زض حب٬ حبيط زٸ ربزٸ٪ط زاضيٱ ٦ٻ ٲي"

 "ثطيٱ. ضٸ پيف ي٧ي اظ اٸٶب ٲي

 ؾبحطٺ ضٸيف ضا ٪طزاٶس تب ثطٸز. اَثي اظ ربيف ثٯٷس قس.

 "ثبٶٹ، ٮُٟب اربظٺ ټؿت چيعي ث٫ٱ؟"

 "ث٫ٹ."ؾبحطٺ ٶ٫بټي ٲًُطة ٦ٷٷسٺ ثٻ اَثي اٶساذت. 

 "اٶسض.ٲٵ ثبيس ذٹز ربزٸ٪طِ اٸ٬ ضٸ ثجيٷٱ. ربزٸ٪ط ظٸض"اَثي ٢سٲي رٯٹ ضٞت. 

 "ايٻ. ربزٸ٪ط اٸ٬ ٲطز ذيٯي پطٲكٛٯٻ"ي٥ اثطٸي ؾبحطٺ ثٻ ثبال ذٱ قس. 

ي ٢طٲع ټب ضزاي ٲبزضـ ضا ثيطٸٴ ٦كيس. ثٻ ٸؾٍ ٪طيؽ ٢سٰ ٪صاقت ٸ زاٶٻ 8ثٷس ثي زؾتف ضا زاذ٭ ٦يؿٻ ثطزٺ ٸ ي٣ٻاَ

 ضا ثٹؾيس.  آٴٸ ظضز ضٸي 

ذٹضٰ ٦ٻ ثبيس ربزٸ٪ط اٸ٬ ضٸ ثجيٷٱ. ذٹاټف  ٲيزذتط ټِٯؿب. ثٻ ٪طيؽ ٸ ضٸح ٲبزضٰ ٢ؿٱ  ،ٲٵ اَثي٫ي٭ ټؿتٱ"

ؾبحطٺ ي٣ٻ ثٷس زاٶٻ  "ي ظيبزي زض ذُطٺ.ټب ٦ٷٱ. ايٵ يٻ ؾٟط ٲٗٳٹٮي ٸ ؾبزٺ ٶجٹزٺ ٦ٻ ٲٵ اٶزبٰ زازٰ. ظٶس٪ي ٲي

 ٪كت. زٸظي قسٺ ضا تٳبقب ٦طز ٦ٻ ثٻ ٦يؿٻ ثبظٲي

 "ربزٸ٪ط اٸ٬ زضثبضت ذجط ٲيسٰ.ثٻ "ٶ٫بټف ثبال آٲس تب ثب ٶ٫بٺ اَثي تال٢ي ٦ٷس.  "اَثي٫ي٭ زذتط ټٯؿب."
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قٱ ٦ٻ ثتٹٶٱ ثب ربزٸ٪ط  ٲٷٱ ذيٯي ذٹقحب٬ ٲي"اَثي ضٸيف ضا ثط٪طزاٶس تب پيطظٴ ضا ثجيٷس ٦ٻ ايؿتبزٺ اؾت.  "ثبٶٹ."

 "اٸ٬ نحجت ٦ٷٱ.

ضؾيس ضئيؽ ٪طٸٺ ثبقس، چٷبٴ ٶ٫بټي ذبٮي اظ تطؼ ٸ احتطاٰ ثٻ  تط، ٦ؿي ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲي ؾٻ ٲطز ايؿتبزٶس. ٲطز ٲؿٵ

زض حس ٶ٫بټي تح٣يطآٲيع ثٹز. زض حبٮي ٦ٻ ٶ٫بټي زض َٹ٬ نٝ اٞطازي ٦ٻ ٶكؿتٻ ثٹزٶس  ٺ اٶساذت ٦ٻ ت٣طيجبًؾبحط

اـ ثٻ رٯٹ ٸ  ضٶس ثبيؿتٷس، ٲٹټبي ثٯٷس ذب٦ؿتطيتب ا٪ط رطأت زا ٦طز ٲياظ آٶٽب ٲجبضظٺ َٯجي  اٶساذت ٸ ْبټطاً ٲي

ثبيؿتس، ٶ٫بټف ضا زٸثبضٺ ٲُٗٹٜ ؾبحطٺ زي٫طي رطأت ٶ٧طز تب  ضٸي ضزاي ٲرٳٯيٷف ضيرت. ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٦ؽِ

 ٦طز.

 "٦ٷٱ. ٲٵ ثب ربزٸ٪ط اٸ٬ ٲال٢بت ٲي"

ټبيي ٦ٻ ضٸي نٷسٮي ٶكؿتٻ ثٹزٶس اٶساذت.  ؾبحطٺ ٦ؿبٶي ضا ٦ٻ ايؿتبزٺ ثٹزٶس ٶٓبضٺ ٦طز ٸ ثٗس ٶ٫بټي ثٻ نٝ آٴ

زاضيٱ ٦ٻ زقٳٵ اظـ ٲب ټٳٹٶ٣سض اظـ تطؼ  ظيبزي اظ ذٹزِ ٲط٨. تٗساز ربزٸ٪ط اٸ٬ يٻ ٮ٣ت ثسؾت آٸضزٺ: ثبزِ"

 "ٶيؿت ٦ٻ ثرٹاز ؾطٶٹقت ذٹزـ ضٸ ٲح٥ ثعٶٻ؟ اي  تطؾٻ. ٦ؽ زي٫ٻ ٲي

آٶٽب  ؾبحط ٶ٫بٺ ثيٷساظٶس. ټٳ٫يِي  ٺټيچ ي٥ اظ ٦ؿبٶي ٦ٻ ضٸي نٷسٮي ٶكؿتٻ ثٹزٶس رطأت ٶساقتٷس تب زض ٶ٫بٺ ذيط

ي ٦ٻ ٶكؿتٻ ثٹزٶس ٶطٺ ثٻ ٦ؿبٞٽٳبٶسٶس ٦ٻ چٷيٵ ٢هسي ٶساضٶس. ؾبحثٻ اَطاٜ تب آذطيٵ ٶٟطقبٴ ثب ت٧بٴ زازٴ ؾط 

ثبضي زي٫ط ٶ٫بټي ثٻ ٲٗسٸز ٦ؿبٶي  "ٲٷتٓط ثبقيس. ثٻ ظٸزي يٻ ٶٟط ٲيبز تب قٳب ضٸ پيف يٻ ربزٸ٪ط ثجطٺ. ٮُٟبً"٪ٟت: 

 "آيب ټٳتٹٴ ٦بٲ٭ِ ٦بٲ٭ اظ ٢هستٹٴ ٲُٳئٷيس؟"٦ٻ ايؿتبزٺ ثٹزٶس اٶساذت. 

ض ضا ٦طز. ٶزيت ظازٺ ثب ٶ٫بټي ًٚجٷب٤ ثٻ ؾبحطٺ اَثي ثب ت٧بٴ ؾطـ ٞٽٳبٶس ٦ٻ ٲُٳئٵ اؾت. پيطظٴ ٶيع ټٳيٵ ٦ب

 ذيطٺ قس.

 "ذيٯي ذٹة پؽ. ثب ٲٵ ثيبيس."

ضايي ثٹز ٦ٻ زض اٶتٽبي ٪طٸٺ ربي ث٫يطز. آٶٽب اظ  ٶزيت ظازٺ ٸ زٸ ټٳطاټف رٯٹي اَثي ٢سٰ ٪صاقتٷس. پيطظٴ ْبټطاً

ٲيبٴ ضاټطٸټبي ثبضي٥ ٸ تبالضټبي ٖطيًي ٦ٻ ثًٗي تيطٺ ٸ ذك٥ ٸ ثًٗي زاضاي ق٧ٹټي ذيطٺ ٦ٷٷسٺ ثٹزٶس ثٻ 
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 يط ضٸثضا تٷٻ يب ظضٺ ظٶزيطثبٞكبٴ  ٶيٱ ٹض زاقتٷس. ظضٺًِسٶس. ټٳٻ رب ؾطثبظاٴ ٪بضز ٲيٽٵ حٖٳ١ ثيكتط زغ ټسايت ق

آٶٽب ثب قٳكيط ي  ٻي آٴ ٶٹاضي ٲك٧ي حبقيٻ زٸظي قسٺ ثٹز. ټٳټب ؾطخ ضٶ٫ي پٹقيسٺ قسٺ ثٹزٶس ٦ٻ ٮجٻ يټب رٯي٣ٻ

ٶس ٦طز ٲييي حٳ٭ ټب ٶيعٺ ،ٲؿٯح ثٹزٶس، ټٳ٫ي ذٷزط زاقتٷس ٸ تٗساز ظيبزي اظ آٶٽب ٖالٸٺ ثط ايٵ يب تجط رٷ٫ي ٦بٲالً

 زاض ٸ ذبضزاض ٶهت قسٺ ثٹز. ٦ٻ ثط ٶٹ٦ف ٞٹالز پطٺ

ي ؾٷ٫ي زض اٶتٽبي ٲؿيط زض ذٹز پيچ ذٹضزٶس تب ٸضٸزي پٽٷي ضا ثٻ ټب ٯ٧بٶي ٖطيى اظ ٲطٲط ؾٟيس، ٶطزٺزض ثبالي پ

يي ثب اٶ٧ٗبؼ ټب ي ٲطتٟٕ، چطا٘ټب چٹة ثٯٹٌ ايزبز ٦ٷٷس. تٗسازي اظ ٢ٟؿٻ ضٶ٩ِ اي  ي ٢ٽٹٺټب ؾٳت اتب٢ي ثب ٢ٟؿٻ

ثٯٹضي ثب زٸ ي  ٻٲيعي ؾٻ پبيٻ، ي٥ چطا٘ زٸ ٞتيٯني٣٭ ٦بضي قسٺ ثط ضٸي ذٹز زاقتٷس. ثط ضٸي  ايِ ي ٶ٣طٺټب زټٷسٺ

اٞعٸزٶس. ٞطقي يريٱ ثب  ٲيي ٲٹرٹز زض اتب٠ ټب يف ثٻ ٶٹض زٮپصيط اٶ٧ٗبؼ زټٷسٺټب زٸز٦ف ٢طاض زاقت ٦ٻ قٗٯٻ

 تٳبٰ ٦ٝ چٹثي ضا پٹقبٶسٺ ثٹز. آثي ضٶ٩ ت٣طيجبً ٶ٣ٹـ ٲعيٵِ

ي٧ؿبٴ ايؿتبزٺ ثٹزٶس. ټط زٸ ٲطز ثٻ ي٥ اٶساظٺ  ز٢ي٣بًيي ټب ي٥ زضة زٸ ٮٷ٫ٻ، زٸ ٪بضز ٲيٽٵ ثب يٹٶيٟطٰ زض زٸ َطِٜ

٢بزض ثبقٷس رٯٹي ټط زضزؾطي ٦ٻ ثرٹاټس اظ پٯ٧بٴ ثبال ثيبيس ضا  ضؾيس ٦ٻ ٦بٲالً ثٻ ٶٓط ٲي زضقت ټي٧٭ ثٹزٶس. آٴ زٸ

 ث٫يطٶس.

ض زاقتٷس. اَثي ي ظيبز اقبضٺ ٦طز ٦ٻ زض چٽبض زؾتٻ ٢طاټب ؾبحطٺ ثب ؾطـ ثٻ زٸاظزٺ ٲج٭ چطٲي ثب تعئيٷبت ٸ ٲٷ٫ٹٮٻ

زي٫ط ٶكؿت. ٦يؿٻ ضا ضٸي پبټبيف ي  ٻٶكؿتٷس ٸ ثٗس ذٹزـ زض زؾت ټب ٲٷتٓط ٲبٶس تب زي٫طاٴ ضٸي زٸ زؾتٻ اظ ٲج٭

 ٪صاقتٻ ٸ زؾتبٶف ضا ضٸي ٲحتٹيبت آٴ ٪صاقت.

 "ٲٵ ثٻ ربزٸ٪ط اٸ٬ ذجط ٲيسٰ ٦ٻ ٲطارٗيٷي زاضٺ ٦ٻ ٲبيٯٵ اٸٶٹ ثجيٷٵ."تط ٦طز.  ؾبحطٺ ٢بٲتف ضا ضاؾت

، اَثي قس ٲي زضة ضا ثطايف ثبظ ٦طز. زض حبٮي ٦ٻ ؾبحطٺ ٸاضز اتب٠ ٸؾيٕ پكت زضي  ٻٶ٫ٽجبٴ ي٧ي اظ زٸ ٮٷ٫ي٥ 

ي ؾ٣ٟي ثٻ ذٹثي ضٸقٵ قسٺ. زضټبي ټب تٹاٶؿت ثجيٷس ٦ٻ آٴ اتب٠ ثب پٷزطٺ تٹاٶؿت ٶ٫بټي ٦ٹتبٺ ثٻ زاذ٭ ثيٷساظز. ٲي

ټبي ذب٦ؿتطي زيٹاض تٗجيٻ قسٺ ثٹز. ټٳچٷيٵ اَثي ٢بزض ثٹز ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ زض ثؿتٻ قٹز، اٞطازي ضا  زي٫طي ٶيع زض ؾٷ٩

 ضٞتٷس. ٲيزض زاذ٭، اٖٱ اظ ظٴ ٸ ٲطز، ثجيٷس ٦ٻ ټط ي٥ ثٻ ايٷُطٜ ٸ آٶُطٜ 
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ثبثت  . اظ٦طز ٲي٦ٻ زض ثٛٯف ثٹز ضا ٶٹاظـ  اي  اَثي پكت ثٻ پيطظٴ ٸ ؾٻ ٲطز ٶكؿتٻ ٸ ثب ي٥ زؾت ثٻ آضاٲي ٦يؿٻ

ؾت ثب پيطظٴ نحجت ٦ٷس، ايٵ ذٹا ٳيايٷ٧ٻ ٲطزټب ثرٹاټٷس ثب اٸ نحجت ٦ٷٷس ٶ٫طاٶي چٷساٶي ٶساقت ٸٮي زٮف ٶ

ظٲبٴ ضا ؾپطي  ،ثعٶس زض شټٷفظٸضاٶسض ربزٸ٪ط  حطٞٽبيي ٦ٻ ٢هس زاقت ثٻ . ثب ٲطٸض٦طز ٲي٦بض حٹاؾف ضا پطت 

 ٦طز.

تٹاٶؿت ثٻ آٴ ٧ٞط ٦ٷس، حطٞي ثٹز  ٸ٢بت تٷٽب چيعي ٦ٻ ٲيحسا٢٭ ؾٗي ٦طز تب آٶٽب ضا زض شټٷف ٲطٸض ٦ٷس. ثيكتط ا

، ثٯ٧ٻ حتي اظ ټب ضاييټب زيي  ٻ، آٶٽٱ ٶٻ ٣ٍٞ اظ ٶبحيقس ٲي ٦ٻ ؾبحطٺ ظزٺ ثٹز، ايٷ٧ٻ ربزٸ٪ط اٸ٬، ثبزِ ٲط٨ ٶبٲيسٺ

ٲطز  ي تطؾبٶيسٴ ٲطارٗيٵ اظ ي٥زاٶؿت ٦ٻ ايٵ زاؾتبٶي ؾبذت٫ي ثطا ٶبحيٻ ٲطزٰ ذٹزـ زض ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ. اَثي ٲي

ٶس. آٴ ٦طز ٲيپچ  ، ثب ټٱ پچثعض٨ ذٹزقبٴ، ثبزِ ٲط٨ ٲكٛٯٻ ٶجٹزٺ. ذٹز اَثي اظ ٲطزٰ قٷيسٺ ثٹز ٦ٻ زضثبضٺ ربزٸ٪طِپط

 ٶس.قس ٲي زض٪ٹقي زض ٲيبٴ ٲطزٰ ثب تطؼ ازا ٦ٯٳبتِ

قٷيسٺ  چيعي ٦ٻ اَثيآٶ ٷٹاٴ زقٳٷكبٴ زاقت، چطا ٦ٻ َج١ضا زٮي٭ ذٹثي ثطاي تطؾيسٴ اظ ايٵ ٲطز ثٻ ٖټب ؾطظٲيٵ زي

ثٹز، ربزٸ٪ط تٗساز ثيكٳبضي اظ اضتف زقٳٵ ضا ثٻ ٶبثٹزي ٦كبٶسٺ ثٹز. اٮجتٻ ا٪ط آٶٽب ثطاي ٞتح ٸ ٦كٹض٪كبيي ثٻ 

 قسٶس. ٳيؾٹظاٴ ٲط٨ ٶ ثبزِي  ٻؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ حٳٯٻ ٶ٧طزٺ ثٹزٶس، َٗٳ

ثٹز ٸ تٳبٰ ٦ؿبٶي ٦ٻ اـ  ٶكؿت؛ ثٯ٧ٻ زض ذبٶٻ ٳيٶس، اَثي ا٦ٷٹٴ زض زغ ربزٸ٪طاٴ ٲٷتٓط ٶ٦طز ٳيا٪ط آٶٽب حٳٯٻ ٶ

 زاقت زض اٲبٴ ثٹزٶس. زٸؾتكبٴ ٲي

اَثي زٸثبضٺ ٲتٹرٻ حؽ ٖزيت ٪ع٪ع اظ ٶبحيٻ زؾتجٷس قس. اٶ٫كتبٶف ضا ضٸي آٴ ٦كيس ٸ ٪طٲبي ٚيطٲٗٳٹٮف ضا 

. قس ٲي ٮٳؽ ٦طز. زض ٲ٧بٶي ثٻ ايٵ ٶعزي٧ي ثٻ ٞطزي ثب آٶٽٳٻ ٢سضت، ربي تٗزجي ٶجٹز ٦ٻ زؾتجٷس ٲساٰ ٪طٲتط

٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ ټٳيكٻ ايٵ زؾتجٷس ضا ثٻ زؾت زاقتٻ ثبقس ٸ ايٷ٧ٻ ضٸظي ايٵ زؾتجٷس ثٻ زضز ذٹاټس ذٹضز.  ٲبزضـ ثٻ اٸ

 آٴ ثسټس ٲطزٺ ثٹز.ي  ٺزاٶؿت چ٫ٹٶٻ ٸ ٲبزضـ ٶيع ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ټط٪ع تٹييحي زضثبض اَثي ٶٳي

 آٲس... ٲيثب ٲٹټجت ثٻ زٶيب ضاظزاضيكبٴ ٲٗطٸٜ ثٹزٶس، حتي اظ زذتطاٴ ذٹزقبٴ. قبيس ا٪ط اَثي ي  ٺثٻ قيٹ ټب ؾبحطٺ

 ٶ٫بټي زظز٦ي ثٻ زي٫طاٴ اٶساذت. پيطظٴ ثٻ پكتي ٲجٯف ت٧يٻ زازٺ ٸ ثٻ زض ذيطٺ قسٺ ثٹز. زؾتيبضاٴِاـ  ٻاظ ضٸي قبٶ

 ٶس.٦طز ٲيٶزيت ظازٺ زؾت ثٻ ؾيٷٻ ٶكؿتٻ ثٹزٶس ٸ ثب ثي ذيبٮي اتب٠ ضا ٶٓبضٺ 
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ضٸقٵ زٸض ي٥ اٶ٫كتف پيچيسٺ ثٹز. ٲطز  ٲٹي َالييِ  اي زاز. اٸ زؾتٻ تطيٵ ٦بض ضا اٶزبٰ ٲي ٶزيت ظازٺ ٖزيت

 ٦كيس. ٲيٲٹټب ي  ٻاٶ٫كت قهتف ضا ضٸي زؾت ،زضحبٮي ٦ٻ ثب ٶ٫بټي رسي ثٻ زض ذيطٺ قسٺ ثٹز

٪صقت.  ٲيؾت ٦ٻ ربزٸ٪ط ٖزٯٻ ٦ٷس ٸ ظٸزتط اٸ ضا ٲال٢بت ٦ٷس، اٲب ظٲبٴ ثب ؾطؾرتي ثٻ ٦ٷسي ذٹا ٲياَثي زٮف 

ضا ٶپصيطز. ثٻ ذٹزـ ٪ٟت، ٶٻ، چٷيٵ پبؾري ٚيط٢بث٭ ٢جٹ٬ ثٹز. ټط اـ  ٻ٪ط ذٹاؾت٦ٻ ربزٸ ٦طز ٲيثٻ ٶٹٖي آضظٸ 

 زاز. تطؾيس، ټط چ٣سض ټٱ ٦ٻ اظ ايٵ ٦بض ٶٟطت زاقت، ثبيس آٴ ضا اٶزبٰ ٲي ٲيچ٣سض ټٱ ٦ٻ 

ٲٵ اٸ٬ ثبټبـ "ٶب٪ٽبٴ زض ثبظ قس. ؾبحطٺ ثيطٸٴ آٲسٺ ٸ ثٻ ؾٳت اَثي ٢سٰ ثطزاقت. ٶزيت ظازٺ ثٻ ؾطٖت ايؿتبز. 

 "ايٵ يٻ زضذٹاؾت ٶيؿت."نسايف تٽسيسي ؾطز زض ذٹز زاقت.  "٦ٷٱ. ٲال٢بت ٲي

ټٷ٫بٲي ٦ٻ ؾبحطٺ زؾتبٶف ضا ثٻ ؾيٷٻ ظز ٸ ايؿتبز،  "ٲب ټؿت ٦ٻ اٸ٬ ثجيٷيٳف. ح١ِ"اَثي ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ٧ٞط ٦ٷس ٪ٟت: 

ٲٵ اظ َٯٹٔ آٞتبة ٲٷتٓط ثٹزٰ. ايٵ ظٴ تٷٽب ٦ؿي ثٹزٺ ٦ٻ "اَثي تهٳيٱ ٪طٞت ٦ٻ ثٽتط اؾت تب ثٻ حطٞف ازاٲٻ زټس. 

  "٢ج٭ اظ ٲٵ ٲٷتٓط ثٹز. ايٵ ٲطزا آذط ضٸظ اٸٲسٴ.

چُٹضٺ اربظٺ ثسيٱ اٸ٬ ايٵ "ربذٹضزٺ ٸ تطؾيس.  اي  اٸ ضا ٪طٞت، اَثي ٮحٓٻ ټٷ٫بٲي ٦ٻ اٶ٫كتبٴ ٶحيٝ پيطظٴ ؾبٖس

 "ٲطزا ثطٴ، ٖعيعٰ؟ ٲٽٱ ٶيؿت ٦ٻ چٻ ٦ؿي اٸ٬ اٸٲسٺ، ٲٽٱ ايٷٻ ٦ٻ ٦ي ٦بض ٲٽٳتطي زاضٺ.

ؾت ٞطيبز ث٧كس ٦ٻ ٦بض اٸ ٶيع ٲٽٱ اؾت، ٸٮي ٲتٹرٻ قس ٦ٻ قبيس پيطظٴ اٸ ضا اظ زضزؾط ثعض٪ي زض ذٹا ٲياَثي زٮف 

زټس. ثب ا٦طاٺ ؾطـ ضا ثطاي ؾبحطٺ ت٧بٶي زاز ٦ٻ اق٧بٮي ٶساضز. زض حبٮي ٦ٻ ؾبحطٺ ؾٻ  ط اٶزبٰ ٦بضـ ٶزبت ٲيٲؿي

تٹاٶؿت ٶ٫بٺ پيطظٴ ثط پكت ذٹز ضا احؿبؼ ٦ٷس. اَثي ٦يؿٻ ضا  ، اَثي ٲي٦طز ٲيٲطز ضا اظ زضة ثٻ زاذ٭ ټسايت 

ثٻ ذٹز ٪ٟت ٦ٻ ظيبز َٹٮي ٶرٹاټس ٦كيس ٸ ثٻ ٲح٧ٱ ثٛ٭ ٦طزٺ ٸ ثط ضٸي ٶ٫طاٶي ؾٹظاٴ ٲٹرٹز زض زٮف ٞكطز ٸ 

 ظٸزي ربزٸ٪ط ضا ذٹاټس زيس.

اٶساذت  ٲيپيطظٴ ؾب٦ت ٲبٶس ٸ اَثي اظ ايٵ ثبثت ذٹقحب٬ ثٹز. ٪ٽ٫بٺ ٶ٫بټي ٦ٹتبٺ ثٻ زض  ،زض ٲستي ٦ٻ ٲٷتٓط ثٹزٶس

ح ذٹة ٲبي٭ ٶجٹزٶس تب ٦ٳ٧ف ٦ٷٷس. اٲب ٲتٹرٻ قس ٦ٻ ايٵ ٦بض ثيٟبيسٺ اؾت. اضٸا ٦طز ٲيٸ اضٸاح ذٹة ضا اٮتٳبؼ 

 ٦ٻ زض ايٵ ٦بض ثٻ اٸ ٦ٳ٥ ٦ٷٷس.
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اي  ق٧بٞت، يب تط٦ٻ ٲينساي ٚطقي اظ اتب٠ پكت زض ثٻ ٪ٹـ ضؾيس. ٲبٶٷس نساي تيطي ثٹز ٦ٻ ثٻ ؾطٖت ټٹا ضا 

ٻ تيعي ټٳطاٺ ثب ثط٢ي اظ ٶٹض ٦ ثٯٷس ٦ٻ ثٻ ټٹا يطثٻ ثعٶس، اٲب ثٻ ٲطاتت ثٯٷستط ٸ زائٱ زضحب٬ قسيستط قسٴ. ثب نساي ت١ِ 

 اظ ظيط زض ٸ اَطاٜ چٽبضچٹة آٴ زيسٺ قس، نساي ٚطـ پبيبٴ يبٞت. زضټب ثط ضٸي ٮٹالټبي ذٹز ٮطظيسٶس.

 ي ٲج٭ ضا ٲح٧ٱ چٷ٩ ظزٺ ثٹز.ټب ؾ٧ٹت ٶب٪ٽبٶي زض ٪ٹـ اَثي َٷيٵ اٶساذت. ذٹز ضا زض حبٮي يبٞت ٦ٻ زؾتٻ

ثٻ زٶجبٮكبٴ آٲس. ټط ؾٻ زض اتب٠ اٶتٓبض  ټط زٸ زض ٪كٹزٺ قسٶس. زٸ ټٳطاٺ ٶزيت ظازٺ ٢سٰ ثٻ ثيطٸٴ ٪صاقتٻ ٸ ؾبحطٺ

 ٲتٹ٢ٝ قسٶس. اَثي ٶٟؿف ضا حجؽ ٦طز.

نٹضت زض ٞطيبزي ثي نسا ذك٥ ي  ٺضٶ٩ پطيسي  ٺؾط ٶزيت ظازٺ ضا زض ظيط ي٥ ثٛ٭ زاقت. چٽط ،ي٧ي اظ زٸ ٲطز

 ٶس.٦طز ٲييي ٚٯيّ اظ ذٹٴ ثط ضٸي ٞطـ قطّٺ ټب قسٺ ثٹز. ثبضي٧ٻ

 "ضاٺ ذطٸد ضٸ ٶكٹٶكٹٴ ثسيس."زض ٪ٟت:  ثٻ ي٧ي اظ زٸ ٶ٫ٽجبٴِ طزٺٱ ٞكټبي ثٻ ټ ؾبحطٺ اظ ٲيبٴ زٶساٴ

اـ ثٻ ؾٳت پٯ٧بٴ ثٻ آٴ زٸ زؾتٹض زاز تب رٯٹ ثيٟتٷس ٸ ثٗس پكت ؾط زٸ ٲطز ثٻ ضاٺ اٞتبز. زض  ٶيعٺي  ٺٶ٫ٽجبٴ ثب اقبض

چ٧يسٶس. اَثي اظ ثٽت ٸ حيطت ثب  ٞطٸ ٲي ټب ي ؾطخ ثط ضٸي ٲطٲط ؾٟيس پٯٻټب ضٞتٷس، ٢ُطٺ پبييٵ ٲي ټب حبٮي ٦ٻ اظ پٯٻ

 ٪كٳبٶي ٪كبز ٸ ثسٶي ذك٥ ٶكؿتٻ ثٹز.

 ؾبحطٺ ثٻ ؾٳت اَثي ٸ پيطظٴ ثط٪كت.

٧ٞط ٦ٷٱ تطريح ٲيسٰ اٲطٸظ ٲعاحٱ ربزٸ٪ط اٸ٬ ٶكٱ. ا٪ٻ الظٰ ثٹز يٻ ضٸظ زي٫ٻ "پيطظٴ ضٸي پبيف ايؿتبز. 

 "٪طزٰ. ثطٲي

اٲيسٸاضٰ "تط آٲسٶس.  اثطٸټبيف پبييٵ ".٦ٷٵ ٲينسا  9يؿ٧بٲٷٹ ٲبض"پيطظٴ ٦ٳي ثيكتط ذٱ قسٺ ٸ ثٻ اَثي ٶعزي٥ قس. 

 "ت ٲٹ١ٞ ثبقي.٦بضِ ي٦ٻ اضٸاح ذٹة اضازٺ ٦ٷٵ تب تٹ
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ي ٲطٲطي ٪صاقت ٸ ثٻ ؾٳت پبييٵ ټب ضٞت، ي٥ زؾتف ضا ضٸي ٶطزٺ ټب ي ٦ٹتبٺ ٸ ؾطيٕ ثٻ ؾٳت پٯٻټب ظٴ ثب ٢سٰ

حط٦ت ٦طز. ؾبحطٺ ثك٧ٷي ظز ٸ ثب اٶ٫كتف اقبضٺ ٦طز. ٶ٫ٽجبٴ ثب٢ي ٲبٶسٺ ثٻ ؾطٖت ضٞت تب پيطظٴ ضا ټٳطاټي ٦ٷس 

 ٸ ټٳعٲبٴ ؾبحطٺ ثٻ ؾٳت اَثي ثط٪كت. 

 "٦ٷٻ. ثبټبت ٲال٢بت ٲي حبالربزٸ٪ط اٸ٬ "

 ٶٟؿف ضا ٦ٷتط٬ ٦ٷس ټٹاي زاذ٭ زټبٶف ضا ٞطٸ ثٯٗيس ٸ تٯٹتٯٹ ذٹضاٴ ايؿتبز. ٦طز ٲياَثي زض حبٮي ٦ٻ ؾٗي 

 "چٻ اتٟب٢ي اٞتبز؟ چطا ربزٸ٪ط اٸ٬ اٸٴ ٦بضٸ ٦طز؟"

اٸٴ ٲطز اظ َطٜ يٻ ٞطز زي٫ٻ ٞطؾتبزٺ قسٺ ثٹز تب ؾإاٮي ضٸ اظ ربزٸ٪ط اٸ٬ ثپطؾٻ. ربزٸ٪ط اٸ٬ ټٱ رٹاثف ضٸ "

 "زاز.

ا٪ٻ ٲٷٱ "ضا ٲح٧ٱ چؿجيس. اـ  ٻٹٴ ضٸي ظٲيٵ ذيطٺ قسٺ ثٹز ثب تٳبٰ ٢سضت ٦يؿاَثي زضحبٮي ٦ٻ ثب زټبٴ ثبظ ثٻ ذ

 "ؾإاٮٱ ضٸ ثپطؾٱ، ٲٳ٧ٷٻ ايٵ رٹاثٱ ثبقٻ؟

ي ضاټٷٳبييت ذٹا ٲي"ؾبحطٺ اٶس٦ي ٶطٲتط قس. ي  ٺثطاي اٸٮيٵ ثبض چٽط "ٲٵ ٶٳيسٸٶٱ ٦ٻ چٻ ؾإاٮي ٲٳ٧ٷٻ ثپطؾي."

ي٫ٻ ضٸ ثجيٷي يب قبيس ثٗس اظ ايٷ٧ٻ ثيكتط ضٸي زضذٹاؾتت ٧ٞط تٹٶي يٻ ربزٸ٪ط ز ٦ٷٱ تب اظ ايٷزب ثطي ثيطٸٴ؟ ٲي

 "٦طزي، ا٪ٻ ټٷٹظ ٲبي٭ ثٹزي يٻ ضٸظ زي٫ٻ ثط٪طزي.

ٸرٹز ٶساقت. ؾطـ ضا ثٻ ٶكبٴ ٶٟي ت٧بٴ  اي  ټبي ٶبقي اظ ثيچبض٪ي ٸ زضٲبٶس٪ي ضا ٣ٖت ضاٶس. ټيچ چبضٺ اَثي اق٥

  "ٲٵ ثبيس ثجيٷٳف."زاز. 

ټس اٸ ضا ذٹا ٲياٸ ي٥ زؾتف ضا ظيط ثبظٸي اَثي ٪طٞت، ٪ٹيي  "ذيٯي ذٹة."ؾبحطٺ ٶٟؿي َٹالٶي ضا ثيطٸٴ زاز. 

 "ثيٷٻ. ربزٸ٪ط اٸ٬ ټٳيٵ حبال تٹ ضٸ ٲي"ثط ضٸي پبټبيف ٶ٫ٻ زاضز. 
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كيس. اـ ضا زض آٚٹـ ٦ ، ٲحتٹيبت ٦يؿٻقس ٲي زض حبٮي ٦ٻ اَثي ثٻ زاذ٭ اتب٢ي ٦ٻ ربزٸ٪ط اٸ٬ ٲٷتٓط ثٹز ټسايت

ي ؾ٣ٟي ټٷٹظ ثٻ اٶساظٺ ټب آټٷي ټٷٹظ ٲكتٗ٭ ٶكسٺ ثٹزٶس. ٶٹض ٖهط٪بټي اظ پٷزطٺ ي زيٹاضيِټب زضٸٴ پبيٻ ټب ٲكٗ٭

 زاز. ي ٢يط، ضٸٚٵ چطا٘، ٪ٹقت ثطيبٴ، ؾٷ٩ ٲطَٹة ٸ ٖط٠ ٲيٹز ٦ٻ اتب٠ ضا ضٸقٵ ٦ٷس. اتب٠ ثٹ٦بٞي ث

ضؾيس ٦ٻ ټٳ٫ي ثبټٱ زض حب٬ حطٜ ظزٴ  ثٻ ٶٓط ٲي زضٸٴ اتب٠ ټيبټٹ ٸ اٚتكبـ ح٧ٳٟطٲب ثٹز. ٲطزٰ ټٳٻ رب ثٹزٶس ٸ

، ټب ټؿتٷس. ٲيعټبي ؾتجطي ٦ٻ ثسٸٴ ټيچ ٶٓٱ ٢بث٭ تكريهي زض اَطاٜ اتب٠ چيسٺ قسٺ ثٹزٶس، پٹقيسٺ اظ ٦تبة

ٶبٲٻ ٶ٫بضي، ٢ٯٱ  ټبي اٞطٸذتٻ، ٚصاټبي ٶيٱ ذٹضزٺ، ٲٹِٰ ي ضٸقٵ ٶكسٺ، قٳٕټب ي ٪چ، چطا٘ټب ، ت٧ٻټب َٹٲبضټب، ٶ٣كٻ

ٲبؾٻ ثٹزٶس. ي  ٺي ٶيٳٻ ضيرتٻ قسټب ي ٪طٺ ذٹضزٺ ٪طٞتٻ تب ٪ٹٶيټب يي اظ ٶدټب ا٢ؿبٰ اقيبء ٖزيت، اظ ٪ٯٹٮٻ ٸ اٶٹأ ٸ

ټبيي اظ ي٥ ٦تبة اقبضٺ  اَطاٜ ٲيعټب ايؿتبزٺ ٸ ٲكٛٹ٬ نحجت يب ث٫ٹ ٲ٫ٹ ثب ټٱ ثٹزٶس ٸ ثًٗي ثٻ ٢ؿٳت ،ٲطزٰ

ٶس. ٦طز ٲيرب  ربثٻ ټب ضٶ٫ي ضا ثط ضٸي ٶ٣كٻ ي ٦ٹچ٥ِټب ٦طزٺ يب َٹٲبضټبيي ضا ثٻ ز٢ت ثطضؾي ٦طزٺ ٸ يب ٸظٶٻ

ټب ثطزاقتٻ ٸ ثٻ  ټبيي اظ ٪ٹقت ثطيبٴ ضا ٚٯُبٶسٺ، اظ ضٸي ثك٣بة طـٶس، ث٦ُطز ٲياٞطازي زي٫ط زض حبٮي ٦ٻ ٶٓبضٺ 

 ٶس.٦طز ٲيقبٴ ٶٓط ذٹز ضا ٶيع اثطاظ ټب رٹيسٶس ٸ ٪ٽ٫بٺ زض ٲيبٴ ٮ٣ٳٻ آضاٲي ٲي

٢ؿٳتي اظ "ضٞتٷس ذٱ قسٺ ٸ ٶعزي٧تط قس.  زاقتٻ ثٹز، زض حبٮي ٦ٻ ثٻ پيف ٲي ؾبحطٺ ٦ٻ ټٷٹظ ظيط ثبظٸي اَثي ضا ٶ٫ٻ

ت . حٹاؾ٦ِٷٵ ٲيټٱ ټؿتٵ ٦ٻ ټٳعٲبٴ زاضٴ ثبټبـ نحجت  اي  تٹرٻ ربزٸ٪ط اٸ٬ زض اذتيبض تٹ ټؿتف. اٞطاز زي٫ٻ

حطٞبي تٹ ټٱ ټبي زي٫طاٴ ٪ٹـ ٲيسٺ يب ثب ثًٗيبقٹٴ حطٜ ٲيعٶٻ ثٻ  پطت ٶكٻ. ربزٸ٪ط اٸ٬ زض حبٮي ٦ٻ ثٻ نحجت

ضٸ ٶبزيسٺ ث٫يط ٸ اٸٴ چيعي ٦ٻ اٸٲسي ثپطؾي ضٸ ؾإا٬  ٦ٷٵ ٲي٦ٻ زاضٴ نحجت  اي  ٪ٹـ ٲيسٺ. ٣ٍٞ اٞطاز زي٫ٻ

 "٦ٷٻ؟ زض حبٮي ٦ٻ زاضٺ ثب زي٫طاٴ نحجت ٲي"اَثي ثبٸضـ ٶٳيكس.  "قٷٹٺ. ٦ٵ. اٸٴ نسات ضٸ ٲي

ؾٗي ٦ٵ آضٸٰ ثبقي ٸ َج١ "ت ٞكبض زاز. اَثي زؾت ؾبحطٺ ضا حؽ ٦طز ٦ٻ ثبظٸيف ضا اٶس٦ي ثطاي ٢ٹت ٢ٯ "آضٺ"

 "چيعي ٦ٻ ٢ج٭ اظ اٸٲسٴ تٹ اتٟب٠ اٞتبز ٢ًبٸت ٶ٧ٷي. اٸٴ

ثٻ ٢ت٭ ضؾبٶسٴ. ٲٷٓٹض ؾبحطٺ ايٵ ثٹز. ايٷ٧ٻ ي٥ ٲطز آٲسٺ ثٹز تب ثب ربزٸ٪ط اٸ٬ نحجت ٦ٷس ٸ ثٻ ايٵ ذبَط ٦كتٻ 

قسٺ ثٹز. اَثي ٢طاض ثٹز ثٻ ټٳيٵ ضاحتي ايٵ ٲُٯت ضا اظ ا٧ٞبضـ زٸض ٦ٷس؟ ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٶ٫بټف ضا پبييٵ اٶساذت، زيس 

 ط ضا زض ربيي ٶسيس.ثي ؾ . اَثي ثسٴ٦ِٷس ٲي٦ٻ ثط ضٸي ذُي اظ ذٹٴ حط٦ت 
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٦ٻ ٶ٫بټف ضا ثٻ آٴ اٶساذت. زؾتي ٦ٻ ظيط ثبظٸيف ثٹز اٸ ضا ٲتٹ٢ٝ ٦طز.  ٦طز ٲيزؾتجٷسـ ثٻ ٢سضي ذبضـ ايزبز 

ثٻ ټٱ ٞكطزٺ ٸ ٪يذ ٦ٷٷسٺ اظ اٞطاز ضا رٯٹي ذٹز زيس. ثًٗي اظ آٶٽب اظ  اي  ټٷ٫بٲي ٦ٻ اَثي ٶ٫بټف ضا ثبال آٸضز، زؾتٻ

ٶس. ثًٗي زض حبٮي ٦ٻ ثب قٹض ٸ حطاضت قس ٲي ٺ ٸ ثًٗي ثب ٖزٯٻ اظ آٴ ذبضدي٥ َطٜ ثب ٖزٯٻ ٸاضز زؾتٻ قس

ظزٶس ظيبز ثٹز ٦ٻ اَثي ثٻ ؾرتي  زازٶس. آٶ٣سض تٗساز اٞطازي ٦ٻ حطٜ ٲي ظزٶس زؾتبٶكبٴ ضا زض ټٹا ت٧بٴ ٲي حطٜ ٲي

ٸ ظٲعٲٻ ٲبٶٷس  تٹاٶؿت ي٥ ٦ٯٳٻ اظ آٴ ضا ثٟٽٳس. ټٳعٲبٴ اٞطاز زي٫طي ثٻ رٯٹ ذٱ قسٺ ٸ ثب نسايي آټؿتٻ ٲي

 ټب ٲٹارٻ قسٺ اؾت. ٦ٻ ٪ٹيي ثب ٦ٷسٸي ٖؿ٭ اٶؿبٴ ٦طز ٲيٶس. اَثي حؽ ٦طز ٲينحجت 

٦ٻ آثكبض ثٯٷس ٲٹټب ٸ چكٳبٴ  اي  تٹرٻ اَثي ٶب٪ٽبٴ ٲُٗٹٜ ثٻ ٞطزي زض ٮجبؼ ؾٟيس زض ي٥ ؾٳت قس. زض ټٳبٴ ٮحٓٻ

يٗيٝ اظ ٪ٯٹيف ثيطٸٴ رؿتٻ ٸ ضٸي  اي  س، اَثي ذك٧ف ظز. ٶبٮٻ٦ٷٷ ٲيثٷٟف ضٶ٫ي ضا زيس ٦ٻ زضؾت ثٻ اٸ ٶ٫بٺ 

٦ٻ ثستطيٵ چيعي  ٸاټٳٻ زاقتٮطظيس ٸ اظ ايٵ  ثٻ ذٹز ٲياٶف اٞتبز ٸ ثٻ ٢سضي ذٱ قس ٦ٻ ٦ٳطـ ثٻ زضز آٲس. ظاٶٹ

 ٦ٻ قٷيسٺ ثٹز ٲح١٣ قٹز.

ٲطثٕ ق٧٭ اـ  ٻثطـ ي٣ ،ؾٟيس زض آٴ ي٥ ٮحٓٻ، ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ضٸي ظاٶٹاٶف ثيٟتس، زيسٺ ثٹز ٦ٻ ٮجبؼ ٞبذطِ ؾبتٷيِ

ٚيط٢بث٭ اقتجبٺ ثٹزٶس. اَثي ټط٪ع ٢جالً ايٵ ظٴ ضا  ،ٲٹټبي ثٯٷس ي ٲك٧ي ثٹزٶس. پطچٱِټب ثٹز، زضؾت ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٮجبؼ

زاٶؿت ٦ٻ ايٵ چٻ ٦ؿيؿت. ټيچ ربيي ثطاي اقتجبٺ ٪طٞتٵ ايٵ ظٴ ٸرٹز ٶساقت.  ٶسيسٺ ثٹز، اٲب ثسٸٴ ټيچ ق٧ي ٲي

 پٹقيس. ٲي٣ٍٞ ي٧ي اظ آٶٽب ٮجبؼ ؾٟيس ضا 

 ٪يط ثٹز. اٸ ذٹز ٲبزض اٖتطاٜ

 ٲط٪ي ثٹزٶس ٦ٻ احًبض يآٸا٦ٻ آٶٽب  ٦ٯٳبتي ظيط ٮجي ضا ثبالي ؾطـ قٷيس اٲب تطؾيس ٦ٻ ثٻ آٶٽب ٪ٹـ زټس، ٲجبزا

 .قس ٲي

 "ثٯٷس قٹ ٞطظٶسٰ."نساي ٸايحي ثٻ ٪ٹـ ضؾيس. 

ثطاي اٸ َٹ٬  اي  م زاز. ٮحٓٻ٪يط ثٻ ي٧ي اظ ٲطزٲف تكري اَثي ايٵ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ رٹاثي ضؾٳي اظ ٶبحيٻ ٲبزض اٖتطاٜ

 تب ٦طز ٲي٦كيس تب ٲتٹرٻ قٹز ٦ٻ ايٵ پبؾد ٲٗطٜ ټيچ تٽسيسي ٶجٹز ٸ نطٞبً اثطاظ تٹرٻ ثٻ اٸ ثٹز. زض حبٮي ٦ٻ تأٲ٭ 

٪يط  ذٹٴ ثط ضٸي ظٲيٵ ذيطٺ قس. ٲبزضـ ټط٪ع ثٻ اٸ ٶيبٲٹذتٻ ثٹز ٦ٻ ا٪ط ثب ٲبزض اٖتطاٜي  ٻثٻ ٮ٧ ،ا٦ٷٹٴ چٻ ٦ٷس
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٪يط ضا ٶسيسٺ  زاٶؿت ټيچ ٦ؽ اظ ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ ټط٪ع ٲبزض اٖتطاٜ ضٞتبض ٦ٷس. تب ربيي ٦ٻ اٸ ٲيٲٹارٻ قس چ٫ٹٶٻ 

 چٻ ضؾس ثٻ ايٷ٧ٻ اظ ٶعزي٥ ثب اٸ ٲال٢بت ٦طزٺ ثبقس. اٮجتٻ ټيچ ي٥ اظ آٶٽب تبثحب٬ ربزٸ٪طي ضا ٶيع ٶسيسٺ ثٹزٶس. ،ثٹز

 "ثٯٷس قٹ."ثبالي ؾطـ ؾبحطٺ ثب ٮحٷي آټؿتٻ ٚطيس: 

ظز.  ذٹٴ زاقت حبٮف ضا ثٽٱ ٲيي  ٻايؿتبز، اٲب ٶ٫بټف ضا ضٸي ظٲيٵ ٶ٫ٻ زاقت، ا٪طچٻ ٦ٻ ٮ٧ اَثي ثب ٖزٯٻ

َٹالٶي ذٹٴ ثٻ  ٢هبثي ٦طزٴ ي٧ي اظ حيٹاٶبتكبٴ. اظ ضٸي ضزّي  ٺتٹاٶؿت ثٹي آٴ ضا اؾتكٳبٰ ٦ٷس، ٲبٶٷس ثٹي تبظ ٲي

 ضؾيس ٦ٻ رٷبظٺ ثٻ ؾٳت ي٧ي اظ زضټب زض اٶتٽبي اتب٠ ٦كيسٺ قسٺ. ٶٓط ٲي

ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض، ايٵ اَثي٫ي٭ زذتط ټٯؿب ټؿت. اَثي٫ي٭، ايٵ "بحطٺ زض ٲيبٴ ټٳٽٳٻ ثب آضاٲف نحجت ٦طز: ؾ

 "ربزٸ٪ط اٸ٬، ظزي٧ٹؼ ظٸ٬ ظٸضاٶسض ټؿت.

 اَثي ثٻ ذٹز رطأت زاز تب ثب احتيبٌ ٶ٫بټف ضا ثبال ثيبٸضز. چكٳبٶي ٲيكي ثٻ اٸ ذيطٺ قسٺ ثٹزٶس.

ضؾيس  زضقت ټي٧٭ ٸ ٲٽيت ٦ٻ ثًٗي اظ آٶٽب ثٻ ٶٓط ٲي ثٹزٶس: اٞؿطاٴ ٶٓبٲيِيي اظ ٲطزٰ ټب اَثي زؾتٻ زض ټط َطِٜ

تٹاٶٷس غٶطا٬ ثبقٷس؛ چٷس پيطٲطزِ ضزا ثٻ تٵ، ثًٗي ضزاټب ؾبزٺ ٸ ثًٗي ٲعيٵ؛ چٷس ٲطز ٲيبٴ ؾب٬، ثًٗي ضزا ثٻ تٵ ٸ  ٲي

 ٪يط. ٴ زي٫ط ٸ ٲبزض اٖتطاٜثًٗي زض ٮجبؼ ٲؿترسٲيٵ؛ ؾٻ ظٴ ٦ٻ ټٳ٫ي ؾبحطٺ ثٹزٶس؛ تٗسازي ٲتٷٹٔ اظ ظٶبٴ ٸ ٲطزا

ٲطزي ٦ٻ زض ٲط٦ع ټيبټٹ ايؿتبزٺ ثٹز، ٲطزي ٦ٻ چكٳبٴ ٲيكي زاقت، چيعي ٶجٹز ٦ٻ اَثي اٶتٓبضـ ضا زاقت. اٸ 

طٸٲٷس، ثٻ اٶتٓبض ي٥ پيطٲطز اذٳٹ ثب ٲٹټبي ؾٟيس ضا زاقت. ايٵ ٲطز رٹاٴ ثٹز، قبيس ټٳؿٵ ذٹز اَثي. ٲطز، الٚط اٲب ٶي

 ٦طثبؾي اَثي ثٹز.ي  ٻطيٵ ضزا ضا پٹقيسٺ ثٹز، چيعي ٦ٻ ثٻ ؾرتي ثٽتط اظ ٦يؿت ٶكبٴ ٲ٣بٰ ثباليف ؾبزٺ

اَثي اٶتٓبض چٷيٵ ٲطزي ضا زض ٲ٣بٲي چٹٴ ربزٸ٪ط اٸٮي ٶساقت. چيعي ٦ٻ ٲبزضـ ٪ٟتٻ ثٹز ضا ثٻ يبز آٸضز، ايٷ٧ٻ زض 

 زيس اٖتٳبز ٶ٧ٷس. ربيي٧ٻ پبي ربزٸ٪طاٴ ٸؾٍ ثٹز ثٻ چيعي ٦ٻ چكٳبٶف ٲي

٦كيسٶس، اٲب  ٶس، حتي ثًٗي ثط ؾطـ ٞطيبز ٲي٦طز ٲيٶس، ثب اٸ ثحج ٦طز ٲياز ثب ربزٸ٪ط نحجت اظ ټٳٻ َطٜ اٞط

اـ ثٻ حس ٦بٞي رصاة ثٹز ٦ٻ ثتٹاٴ آٴ ضا ٶٓبضٺ  ؾب٦ت ثٹز. چٽطٺ ٦طز ٲيربزٸ٪ط زض حبٮي ٦ٻ ثٻ چكٳبٴ اَثي ٶ٫بٺ 

ضؾيس، اٲب چكٳبٶف...  ٲطتت ٦طزٴ ٲيايف ثٻ ٶٓط ٚيط٢بث٭  ٢ٽٹٺ ٦طز، ْبټطي ٲٽطثبٴ زاقت، ا٪طچٻ ٲٹټبي ٲٹرساضِ
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زاٶٷس،  ثيٷٷس، ټٳٻ چيع ضا ٲي ضؾيس ٦ٻ ټٳٻ چيع ضا ٲي ټب ثٻ ٶٓط ٲي اَثي ټط٪ع قجيٻ آٴ چكٳٽب ضا ٶسيسٺ ثٹز. آٴ چكٱ

ضؾيسٶس، ٪ٹيي ذٹاة اظ  ټب ؾطخ ٸ ٸضٰ ٦طزٺ ثٹزٺ ٸ ذؿتٻ ثٻ ٶٓط ٲي س. ټٳعٲبٴ ټٳبٴ چكٱ٦ٷٷ ٲيټٳٻ چيع ضا زض٤ 

پطيكبٶي ٶيع زض ذٹز زاقتٷس. ثب ايٷحب٬، ٲطز آضاٰ زض ٸؾٍ َٹٞبٴ ايؿتبزٺ ثٹز.  ټب اٶس٦ي ٮٗبةِ س. چكٱآٶٽب ٞطاضي ثبق

 ضؾيس ٦ٻ ٞطز زي٫طي زض اتب٠ حًٹض ٶساضز. ثطاي آٴ ٮحٓبتي ٦ٻ تٹرٽف ثٻ اَثي ثٹز ثٻ ٶٓط ٲي

چيسٺ قسٺ ثٹز. ربزٸ٪ط زؾتٻ ٲٹيي ٦ٻ اَثي زٸض اٶ٫كت ٶزيت ظازٺ زيسٺ ثٹز، ا٦ٷٹٴ زٸض اٶ٫كت ربزٸ٪ط اٸ٬ پي

 ټبيف ٦كيس ٸ ؾپؽ زؾتف ضا پبييٵ آٸضز. ٲٹټب ضا ثٻ ٮت

تٹ ټٱ "زض ٲيبٴ ټيبټٹي اَطاٜ ربضي ثٹز.  آضاٰنسايف ٲبٶٷس آثي  "ثٽٱ ٪ٟتٵ ٦ٻ تٹ زذتط يٻ ؾبحطٺ ټؿتي."

 "زاضاي ٲٹټجت ټؿتي، زذتط ربٴ؟

 "ٶٻ، ٢طثبٴ..."

زاز، ربزٸ٪ط ثٻ ؾٳت ٞطزي زي٫ط ضٸ ٦طز ٦ٻ تبظٺ نحجت ٦طزٶف تٳبٰ قسٺ ثٹز.  زض ټٳبٴ حبٮي ٦ٻ اَثي پبؾد ٲي

ٰ ثٻ ذٹا ٲيثٽت ٪ٟتٱ ٦ٻ، ا٪ٻ ايٵ ٦بضٸ ث٧ٷيٱ، ذُط ايٵ ټؿت ٦ٻ اٸٶب ضٸ اظ زؾت ثسيٱ. پيٛبٰ ثٟطؾت ٦ٻ اظـ "

 "ؾٳت رٷٹة حط٦ت ٦ٷٻ.

 ٸٮي اٸٴ ٪ٟت ٦ٻ اَالٖبت ٲٹح١ِ"اٞؿط ٢س ثٯٷسي ٦ٻ ربزٸ٪ط ثب اٸ نحجت ٦طزٺ ثٹز زؾتبٶف ضا ثبال اٶساذت. 

 "ثٻ ؾٳت قط٠ اٸٶب حط٦ت ٦طزٴ. ټب ضاييټب ثبٶي زاضٴ ٦ٻ زي زيسٺ

ٰ اٸٴ ٪صض٪بٺ ثٻ ؾٳت رٷٹة ثؿتٻ ثكٻ. اٸٶزب ربييٻ ٦ٻ اضتف انٯيكٹٴ ذٹا ٲيايٵ ٲٽٱ ٶيؿت. ٲٵ "ربزٸ٪ط ٪ٟت: 

 "س ث٧كيٱ.ضٞتٻ؛ اٸٶب ثيٵ ذٹزقٹٴ اٞطاز زاضاي ٲٹټجت زاضٴ. اٸٶب ٦ؿبيي ټؿتٵ ٦ٻ ثبي

پيط  اي  اٞؿط ٢س ثٯٷس ٲكٛٹ٬ ؾالٰ ٶٓبٲي زازٴ ثب ٪صاقتٵ ٲكتف ثط ضٸي ٢ٯجف ثٹز ٦ٻ ربزٸ٪ط ثٻ ؾٳت ؾبحطٺ

ربيي ضٸ اٶزبٰ ثسيس. زيكت زؾتٹض اٮٗٳ٭  ًبض ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ثرٹايس ربثٻآضٺ زضؾتٻ، ؾٻ ثبض َٯؿٱ اح"چطذيس. 

 "ٲ٧تٹثف ضٸ پيسا ٦طزٰ.
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ظز ٸ ټٳعٲبٴ َٹٲبضي ضا ثبظ ٦طزٺ ٸ  آقٷب ثٻ ؾطٖت حطٜ ٲيطزي آٲس ٦ٻ ثب ظثبٶي ٶبثٻ ربيف ٲپيط ضٞتٻ ٸ ي  ٺؾبحط

بٮي آٴ ضا ثبال ٪طٞتٻ ثٹز تب ربزٸ٪ط آٴ ضا ثجيٷس. ربزٸ٪ط ضٸي َٹٲبض ز٢ي١ قس، ٮحٓبتي آٴ ضا ٲُبٮٗٻ ٦طزٺ ٸ زض ح

تٹ "ٸ٪ط ثٻ ؾٳت اَثي چطذيس. زؾتف ٲطز ضا ٲطذم ٦طز. ربزي  ٺزاز، ثب اقبض آقٷب ٲي٦ٻ زؾتٹضاتي ثب ټٳبٴ ظثبٴ ٶب

 "ثٯٻ، ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض."ټبيف زا٘ قسٶس.  اَثي حؽ ٦طز ٦ٻ نٹضتف ٪طٰ قسٺ ٸ ٪ٹـ "يٻ رباٞتبز٪ي ټؿتي؟

چيعي ٶيؿت "٪صاقت ٪ٟت:  ٲي٪يط زاقت ثٻ آضاٲي ٲُٯجي ضا ثب اٸ زض ٲيبٴ  ربزٸ٪ط زض حبٮي ٦ٻ ذٹز ٲبزض اٖتطاٜ

 "٦ٻ ثبثتف ذزبٮت ث٧كي، زذتط.

 چيعي ثٹز ٦ٻ اظ ثبثتف ذزبٮت ث٧كي. ٲٹټجت اظ ٲبزضـ ثٻ اٸ اٶت٣ب٬ ٶيبٞتٻ ثٹز، اٸ ضا رباٶساذتٻ ثٹز.اٲب ايٵ 

. ثٻ ٲطزٰ ٦طز ٲيٲطزٰ ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ ثٻ ٲبزضـ ٸاثؿتٻ ثٹزٶس. ٲبزضـ ثٻ ٦ؿبٶي ٦ٻ ثيٳبض يب زضزٲٷس ثٹزٶس ٦ٳ٥ 

زاز. ثطاي ثًٗي  طتيت اظزٸاركبٴ ضا ٲيزاز. ثطاي ثًٗي اٞطاز ت زض ٲٹيٹٖبت ارتٳبٖي ٸ ذبٶٹاز٪ي ٲكٹضت ٲي

ربزٸ ٢بث٭ اٶزبٰ ثٹزٶس. اٸ ي  ٻزاز ٦ٻ ٣ٍٞ ثٻ ٸاؾُ ټبيي اٶزبٰ ٲي ٪طٞت. زض ح١ ثًٗي ٮُٝ تٷجيٻ ٲٷبؾت زض ٶٓط ٲي

 .٦طز ٲيي٥ ؾبحطٺ ثٹز؛ اٸ اظ ٲطزٰ ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ حٟبْت 

 تطؾيسٺ ٸ ٲتٷٟط ثٹزٶس.. ثطذي زض ذٟب اظ اٸ قس ٲي زض ٲأل ٖبٰ قسيساً ثٻ اٸ احتطاٰ ٪صاقتٻ

زاز قسيساً ٲٹضز احتطاٰ ثٹز. اظ آٶزب ٦ٻ اٸ زاضاي  ثربَط ٦بضټبي ذٹثي ٦ٻ ثطاي ٲطزٰ ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ اٶزبٰ ٲي

ي٫طاٶي ثٹزٶس ٦ٻ ثعض٪تطيٵ ، ثًٗي اظ اٸ تطؾيسٺ ٸ ٲتٷٟط ثٹزٶس. ز٦طز ٲيٲٹټجت ثٹز ٸ چٹٴ اظ ربزٸ اؾتٟبزٺ 

 ٸيي زض اَطاٞكبٴ ظٶس٪ي ٦ٷٷس.قبٴ ايٵ ثٹز تب ثسٸٴ ټيچ ربز ذٹاؾتٻ

ي ٲجٽٱ ٶٳبيس. ثٻ قست آضظٸ زاقت ٦ٻ ټب ٸ رطاحبت ٸ تطؼ ټب تٹاٶؿت ٦ٳ٧ي ثٻ ثيٳبضي اَثي ربزٸيي ٶساقت ٸ ٶٳي

 ټب ٸ ثسذُٯ٣ي ټب تٹاٶؿت. ټٷ٫بٲي ٦ٻ اَثي اظ ٲبزضـ پطؾيسٺ ثٹز ٦ٻ چطا اٸ ثبيس تٳبٰ ٶٳ٥ ٶكٷبؾي تٹاٶؿت، اٲب ٶٳي ٲي

ذٹزـ ثٹز ٸ ٶجبيس اٶتٓبض ٢سضزاٶي اظ ثبثت ي  ٺثٻ اٸ ٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ ٦ٳ٥ ٦طزٴ ذٹزـ ربيعضا تحٳ٭ ٦ٷس، ٲبزضـ 

٦ٷي اٶتٓبض ٢سضزاٶي زاقتٻ ثبقي، ٲٳ٧ٵ  آٴ زاقت. ٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ ا٪ط زض َٹ٬ ٖٳطت ثبثت ٦ٳ٧ي ٦ٻ ثٻ زي٫طاٴ ٲي

 اؾت زض ٶٽبيت ظٶس٪ي تيطٺ ٸ ٚٱ اٶ٫يعي ضا ث٫صضاٶي.
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ٶس، ثٗس اظ ايٷ٧ٻ ٲبزضـ ٦طز ٲيضا َطز  ياَثټبيي ْطيٝ ٸ ٚيط آق٧بض  ٰ ثٻ ضٸـټٷ٫بٲي ٦ٻ ٲبزضـ ظٶسٺ ثٹز، ٲطز

٦ٻ اٸ ٶيع ٲبٶٷس  ٸرٹز زاقت ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ ايٵ اٶتٓبض ٲطز، َطز ٦طزٴ تب حسي آق٧بضتط قس. اظ َطٜ ٲطزِٰ

ٲٹټجت ثٻ ٞطظٶس ٲٹټجت زض٦ي ٶساقتٷس، ايٷ٧ٻ زض ثيكتط ٲٹاضز ي  ٺٲبزضـ ثٻ آٶٽب ذسٲت ٸ ٦ٳ٥ ٦ٷس. ٲطزٰ زضثبض

 ٶس ٦ٻ اَثي ذٹزذٹاٺ اؾت.٦طز ٲيقٹز؛ زض ٖٹو ٲطزٰ ٧ٞط  ٲٷت٣٭ ٶٳي

ربزٸ٪ط ٲكٛٹ٬ تٹييح ارطاي َٯؿٳي ثٻ ي٥ ؾبحطٺ ثٹز. ټٷ٫بٲي ٦ٻ نحجتف تٳبٰ قس، زض ٲؿيطي ٦ٻ ٶ٫بټف 

 اقت.َي ٦طز تب ضٸي ٞطزي آٴ ؾٳت اَثي ٢طاض ٪يطز، اظ ضٸي اٸ ٪صقت. اَثي ټٳيٵ حبال ثٻ ٦ٳ٥ اٸ ٶيبظ ز

 "ثي٫ي٭؟ؾتي اظٰ زضذٹاؾت ٦ٷي، اَذٹا ٲيچي ثٹزٺ ٦ٻ "

زض حبٮي ٦ٻ ربزٸ٪ط زاقت  "ضٸؾتبٰ، ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ ټؿت.ي  ٺزضثبض"اٶ٫كتبٴ اَثي ضٸي ٦يؿٻ ٲح٧ٱ قسٶس. 

زي زاقت پيچيس٪ي ، اَثي ٲتٹ٢ٝ قس. زض حبٮي ٦ٻ ٲط٦طز ٲيزضٸٴ ٦تبثي ٦ٻ رٯٹيف ٪طٞتٻ ثٹزٶس ثٻ ٢ؿٳتي اقبضٺ 

زاز، ربزٸ٪ط زؾتف ضا ثٻ ؾٳت اَثي ت٧بٴ زازٺ ٸ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ  ؾبظي َٯؿٳي زٸاليٻ ضا تٹييح ٲي اضٸٶٻٲطثٹٌ ثٻ ٸ

ضا اظ ٦طاؾيٷ٩ ضز ټب اٸٶزب زضزؾط ٸحكتٷب٦ي ايزبز قسٺ. ٶيطٸټبي اضتف زي"ثٻ حطٞف ازاٲٻ زټس. اَثي ٪ٟت: 

 "قسٴ...

ٲطز، اَثي حسؼ ظز ٦ٻ اٸ ٶيع ي  ٺزاټبي ؾبزربزٸ٪ط اٸ٬ ثٻ ؾٳت ٲطزي ٲؿٵ ثب ضيكي ثٯٷس ٸ ؾٟيس ثط٪كت. اظ ض

 ربزٸ٪ط ثبقس.

زاضٰ ثٽت ٲي٫ٱ تٹٲبؼ، ايٵ ٦بض قسٶيٻ. ٶٳي٫ٱ ٦ٻ ثب قٹضا ٲٹا٣ٞٱ، ٣ٍٞ ثٽت ٲي٫ٱ "ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ٲهطاٶٻ ٪ٟت: 

 رعئيبت٦ِٷٱ ٦ٻ  ٦ٻ چٻ چيعي پيسا ٦طزٰ ٸ ايٷ٧ٻ تٳبٲي اًٖبي قٹضا ٲت١ٟ اٮ٣ٹ٬ ټؿتٵ ٦ٻ ايٵ اٶزبٰ ثكٻ. ازٖب ٶٳي

٦ٷٱ، ٸٮي ضٸـ ٲُبٮٗٻ ٦طزٰ؛ ايٵ ٦بض قسٶيٻ. ټٳٹٶُٹض ٦ٻ ثٻ قٹضا ٪ٟتٱ، ٲيكٻ اٸٶٹ ٞٗبٮف  ٦بض٦طزـ ضٸ زض٤ ٲي

 "٦طز. ټٷٹظ ثبيس تهٳيٱ ذٹزٰ ضٸ ث٫يطٰ ٦ٻ آيب ثبټبقٹٴ ٲٹا٣ٞٱ ٦ٻ ايٵ ٦بض ضٸ اٶزبٰ ثسٰ يب ٶٻ.

٧ٞط  ٻ قٷيسٰ ح٣ي٣ت زاضٺ؟ ايٷ٧ٻ تٹ ٸا٢ٗبًپؽ ٲٷٓٹضت ايٷٻ چيعي ٦"ٲطز، ټٳبٴ تٹٲبؼ، زؾتي ثٻ نٹضتف ٦كيس. 

 "٦ٷي اٶزبٰ ايٷ٧بض ٲٳ٧ٷٻ؟ تٹ ٣ٖٯت ضٸ اظ زؾت زازي ظٸضاٶسض؟ ٲي
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ايٷٹ تٹي يٻ ٦تبة تٹ حطيٱ ذهٹني ربزٸ٪ط اٸ٬ پيسا ٦طزٰ. يٻ ٦تبة ٲطثٹٌ ثٻ ٢ج٭ اظ رٷ٩ ثب زٶيبي ٢سيٱ. ثب "

ربزٸ٪ط ٶ٫بټف ضا ضٸ  "رطا ٦طزٰ تب اٲتحبٶف ٦ٷٱ.چكٳبي ذٹزٰ ايٷٹ زيسٰ. يٻ ؾطي ٦بٲ٭ اظ تٹضټبي ثبظثيٷي ضٸ ا

 "ثبقٻ. ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ تٹي پٷسيؿبٴ ضيچ ټؿت. 10آضٺ، اٸٴ ثبيس ټٷ٩ آٶبض٪ٹ"ثٻ اَثي ثط٪طزاٶس. 

 "ضايي اظ اٸٶزب ضز قس ٸ ...ټب زضؾتٻ. ٸ اٸٶٹ٢ت ايٵ اضتف زي"اَثي ٪ٟت: 

قٹضاي  ٲيبٶٻ ٲٯح١ ثكٻ ٸ تحت ٞطٲبٴثب٢ي ؾطظٲيٵ  ضا ثٻټب پٷسيؿبٴ ضيچ ٢جٹ٬ ٶ٧طز ٦ٻ ثطاي ٲ٣بثٯٻ ثب تٽبرٱ زي"

ذٹزقٹٴ ي  ٺٲط٦عي زضثيبز. ثب ت٧يٻ ٦طزٴ ثٻ ح٧ٹٲت پبزقبټي ذٹزقٹٴ اٸٶب اٶتربة ٦طزٴ ٦ٻ ثب زقٳٵ ثٻ قيٹ

 "ثزٷ٫ٵ. اٸٶب ثبيس ثب ٖٹا٢ت ٦بضټبي ذٹزقٹٴ ٦ٷبض ثيبٴ.

زاضي ٦ٻ ايٵ ٸا٢ٗي ثبقٻ؟ ټٳٻ چيع حبثت قسٺ ثب ايٷحب٬، آيب ي٣يٵ "٦كيس.  پيطٲطز زاقت ثٻ آضاٲي ضيف ذٹز ضا ٲي

ټؿت؟ ٲٷٓٹضٰ ايٷٻ ٦ٻ اٸٴ ٦تبة ثبيس ټعاضاٴ ؾب٬ ٢سٲت زاقتٻ ثبقٻ. اٸٴ ٲُٯت ٲٳ٧ٷٻ يٻ حسؼ ٸ ٪ٳبٴ ثٹزٺ ثبقٻ. 

 ".٦ٷٵ ٳيتٹضټبي ثبظثيٷي ټٳيكٻ تٳبٰ ؾبذتبض چٷيٵ چيعي ضٸ تأييس ٶ

نسايف ضا زض  "ٲبؼ، ٸٮي زاضٰ ثٽت ٲي٫ٱ، ايٵ ٸا٢ٗيٻ.زٸٶٱ تٹ ٲٷٱ ثٻ ذٹثي تٹ ايٷٹ ٲي"ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ٪ٟت: 

 "اضٸاح اظٲٹٴ حٟبْت ٦ٷٵ، ايٵ ح٣ي٣يٻ."پبييٵ آٸضز.  اي  حس ظٲعٲٻ

اي  تٹاٶس ٦ٯٳٻ ضؾيس ٦ٻ ٶٳي ؾت ثٻ ربزٸ٪ط زاؾتبٴ ذٹز ضا ث٫ٹيس ٸٮي ثٻ ٶٓط ٲيذٹا ٲيتپيس.  ٢ٯت اَثي ثٻ قست ٲي

 . ايٵ تٷٽب ضاٺ ثٹز.٦طز ٲيزض ايٵ ٲيبٴ حطٜ ثعٶس. ربزٸ٪ط ثبيس ثٻ اٸ ٦ٳ٥  

 ي٥ اٞؿط اضتكي اظ ي٧ي اظ زضټبي ٣ٖجي ثٻ ؾطٖت ٸاضز قس. اٸ ذٹز ضا ثٻ ظٸض ٸاضز رٳٗيت زٸض ربزٸ٪ط اٸ٬ ٦طز.

٦طزيٱ، اٸٶب ٦بض  ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض، ټٳيٵ االٴ ثٽٱ ذجط ضؾيس! ٸ٢تي ٦ٻ قيپٹضايي ٦ٻ قٳب ٞطؾتبزٺ ثٹزيس اؾتٟبزٺ"

 ي زي٫ط ٶٻ.ټب تٗسازي اظ نساټب ؾب٦ت قسٶس. ثًٗي "٣ٖت ٶكيٷي ٦طزٴ! ٦11طزٴ! ٶيطٸټبي اٸضزٮٷس
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اٞؿطي ٦ٻ تبظٺ ضؾيسٺ ثٹز ي  ٻزؾتي ضٸي قبٶ "حسا٢٭ ؾٻ ټعاض ؾب٬."ربزٸ٪ط اٸ٬ ثٻ پيطٲطز ضيف زاض ٪ٟت: 

ټب ضٸ ٶؿٹظٸٶٻ، ثٯ٧ٻ  ٭ٲ٣بٸٲت ٦ٷٻ. پُ ٦13ِطٴي  ٻٶث٫ٹ ٦ٻ ٦ٷبض ضٸزذٹ 12ثٻ غٶطا٬ ثطيٷبضز"٪صاقتٻ ٸ ثٻ رٯٹ ذٱ قس. 

اٸٶب ضٸ حّٟ ٦ٷٻ. ثٽف ث٫ٹ ٦ٻ ٶيطٸټبـ ضٸ زٸ ٢ؿٳت ٦ٷٻ. ٶهٟكٹٴ ضٸ ثب٢ي ث٫صاضٺ تب ٲبٶٕ اظ ايٵ ثكٵ ٦ٻ ٶيطٸټبي 

قٹٴ ضٸ ربي٫عيٵ ٦ٷٵ. ثٻ ثطيٷبضز ث٫ٹ ٦ٻ  ټؿت ٦ٻ اٸٶب ٶتٹٶٵ ربزٸ٪ط ٲٷ٣ُٻ اٸضزٮٷس ٶٓطقٹٴ ضٸ ٖٹو ٦ٷٵ؛ اٲيس

اٞطازـ ضٸ ثٻ قٳب٬ ثجطٺ تب تٹي ثؿتٵ ٲؿيط ٞطاض آٶبض٪ٹ ٦ٳ٥ ٦ٷٵ. اٸٶزب ربييٻ ٦ٻ ٲٹضز ٶ٫طاٶي انٯي ٲبؾت،  ثب٢ي

 "ټب ٶيبظ زاقتٻ ثبقيٱ تب زٶجب٬ اٸضزٮٷس ثطيٱ. ٸٮي ٲٳ٧ٷٻ ټٷٹظ ثٻ پ٭

ؾطخ قس.  ضؾيس ذٹزـ ي٥ غٶطا٬ ثبقس، نٹضتف ٲؿٵ ٦ٻ احتٳب٬ ظيبز ثٻ ٶٓط ٲي ي٧ي اظ اٞؿطاٴ زي٫ط، ٲطزي ٶؿجتبً

٦ٷيٱ؟ چطا  ٦ٷبض ضٸزذٹٶٻ تٹ٢ٝ ٦ٷٵ؟ اٸٶٱ ٸ٢تي ٦ٻ قيپٹضا ٦بض ذٹزقٹٴ ضٸ اٶزبٰ زازٴ ٸ زاضيٱ اٸٶب ضٸ ت٣ٗيت ٲي"

ٲٯح١ ثكٵ تب زٸثبضٺ ثٻ  اي  زي٫ٻي  ٻتزسيس ٢ٹا ٦ٷٵ ٸ ثٻ زؾت تٹٶيٱ ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ٞطنت زاقتٻ ثبقٵ تب ٲزسزاً آذٻ؟ ٲي

 "ؾٳتٳٹٴ حٳٯٻ ٦ٷٵ، ٶبثٹزقٹٴ ٦ٷيٱ.

ٸ تٹ ذجط زاضي ٦ٻ چٻ چيعي اٸٶُطٜ ٲطظ اٶتٓبضقٹٴ ضٸ ٲي٧كٻ؟ ا٪ٻ پَٷيؽ "چكٳبٴ ٲيكي ثٻ ؾٳت ٲطز چطذيس. 

٪ٷبټي ضٸ  ي ثيټب چيعي آٲبزٺ ٦طزٺ ثبقٻ ٦ٻ قيپٹضا ٶتٹٶٵ زٕٞ ٦ٷٵ چٷس ٶٟط ٦كتٻ ٲيكٵ؟ چٻ تٗساز ظٶس٪ي 14ضا٬

ٲيكٵ تب اٸٶب ضٸ تٹي ؾطظٲيٵ ذٹزقٹٴ ث٧كٵ؟  تبثحب٬ ټٳيٵ ٢ًيٻ ضٸ زؾتٳٹٴ ٪صاقتٻ؟ چٻ تٗساز اظ اٞطاز ٲب ٦كتٻ

 "اٸٶب ٶٳيكٷبؾيٱ. ؾطظٲيٷي ٦ٻ ٲب ثٻ ذٹثيِ

ٲيطٴ ا٪ٻ تٹاٶبيي اٸٶب ثطاي ثبظ٪كت زض يٻ ظٲبٴ زي٫ٻ ضٸ اظ ثيٵ ٶجطيٱ؟ ٲب ثبيس اٸٶب ضٸ  ٸ چٷس ٶٟط اظ ٲطزٲٳٹٴ ٲي"

ي  ٺثؿبظٺ تب ز٬ ٸ ضٸز اي  بزٸيي زي٫ٻ٦ٷٻ تب يٻ چيع ر قيٷٻ. اٸٴ ٦بض ٲي ت٣ٗيت ٦ٷيٱ. پٷيؽ ضا٬ ټط٪ع آضٸٰ ٶٳي

 "ټٳٳٹٴ ضٸ تٹي ذٹاة ثيطٸٴ ث٧كٻ. ٲب ثبيس اٸٶب ضٸ ت٣ٗيت ٦ٷيٱ ٸ تب آذطيٵ ٶٟطقٹٴ ضٸ ث٧كيٱ.

 "٦ٷٱ. ٲٵ زاضٰ ضٸي ايٵ ٢ًيٻ ٦بض ٲي"ربزٸ٪ط اٸ٬ ٲطٲٹظاٶٻ ٪ٟت: 
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 تٹٶٻ ذٹزِ ٦ٷٻ ٦ٻ ٲي ٸٴ ٧ٞط ٲيآضٺ، ا"تٳؿرطآٲيع ثٻ ذٹز ٪طٞت.  اي  ټبيف ضا تبثبٶس ٸ چٽطٺ پيطٲطز ربزٸ٪ط ضيف

 "ؾط اٸٶب ذطاة ٦ٷٻ. يزٶيبي ظيطيٵ ضٸ ضٸ

 ٸ تٗسازي اظ ٲطزاٴ ضزا پٹقيسٺ ٲ٧ج ٦طزٺ ٸ ثب ٶبثبٸضي آق٧بض ذيطٺ قسٶس. ټب چٷس اٞؿط، زٸ تب اظ ؾبحطٺ

نحجت ٦ٷي. ؾتي ثب ربزٸ٪ط اٸ٬ ذٹا ٲيتٹ "٦ٻ اَثي ضا ثٻ ٲال٢بت ربزٸ٪ط آٸضزٺ ثٹز ثٻ رٯٹ ذٱ قس.  اي  ؾبحطٺ

 "٦ٷٱ ثٻ ثيطٸٴ. حبال نحجت ٦ٵ. ا٪ٻ رطأتت ضٸ اظ زؾت زازي ضاټٷٳبييت ٲي

تٹاٶس زض ٲيبٴ ايٵ ٲ٧بٮٳبت زضټٱ ٸ ثطټٱ حطٜ ثعٶس، اٲب  زاٶؿت ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ٲي ٳياَثي ٮجبٶف ضا تط ٦طز. اٸ ٶ

 زاٶؿت ٦ٻ ثبيس حطٜ ثعٶس، ثٷبثطايٵ زٸثبضٺ حطٞف ضا اظ ؾط ٪طٞت. ٲي

زٸٶٱ.  زٸٶٱ. زضثبضٺ پبزقبٺ ذيٯي ٦ٱ ٲي ٳيضثبضٺ ٦بضي ٦ٻ ؾطظٲيٷٱ، پٷسيؿبٴ ضيچ اٶزبٰ زازٺ ٶ٢طثبٴ، ٲٵ ټيچي ز"

زٸٶٱ ٦ٻ ٲطزٰ  زٸٶٱ. ٲٵ اظ يٻ ربي ٦ٹچي٥ ټؿتٱ ٸ ٣ٍٞ ايٷٹ ٲي ټيچي زضثبضٺ قٹضا يب رٷ٩ يب ټيچي اظ ايٷب ٶٳي

اضتف اظ ٶيطٸټبي ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ټؿت زقٳٵ تبضاد قسٴ. يٻ ي  ٻاٸٶزب تٹي زضزؾط ثعض٪ي ټؿتٵ. ٲجبضظټبي ٲب ثٹؾيٯ

 "ضا ٲيطٺ.ټب ٦ٻ ثٻ ؾٳت زي

. ا٪طچٻ ثيف ٦طز ٲيثطز، احؿبؼ حٳب٢ت  ٲياظ نحجت ٦طزٴ ثب ٲطزي ٦ٻ ټٳعٲبٴ زاقت پٷذ قف ٪ٟت٫ٹ ضا پيف 

تٹاٶؿت ربزٸ٪ط ضا ٲت٣بٖس ثٻ ٦ٳ٥ ٦ٷس، آٴ ٲطزٰ  اظ ټط چيع احؿبؼ ٖهجبٶيت ٸ ٶباٲيسي زاقت. ا٪ط اٸ ٶٳي

 ٲطزٶس. ٲي

 "ضايي ټؿتٵ؟ټب چٻ تٗساز زي"ربزٸ٪ط پطؾيس: 

ٲُٳئٵ ٶيؿتيٱ ٦ٻ چٻ تٗساز تٹي ټٷ٩ آٶبض٪ٹ ثب٢ي "اَثي زټبٶف ضا ثبظ ٦طز اٲب اٞؿطي ثٻ ربي اٸ نحجت ٦طز. 

ٲٹٶسٴ. اٸٶب ٲٳ٧ٷٻ ٲزطٸح ثبقٵ، ٸٮي يٻ ٪بٸ ٲيف ٲزطٸح ٖهجبٶي ټؿتٵ. حبال ٶعزي٥ ؾطظٲيٵ ذٹزقٹٴ ټؿتٵ. 

زؾتٹض زازيٱ ٦ٻ اظ  15ٴ ايٷٻ ٦ٻ زٸثبضٺ ثٻ ٲب حٳٯٻ ٦ٷٵ يب ايٷ٧ٻ اظ ٲب ٞطاض ٦ٷٵ. ٲب ثٻ ؾَٷسضؾٹٴ٦ٻ زاض اي  تٷٽب ٪عيٷٻ

٪ٟتيٱ ٦ٻ اظ رٷٹة قط٢ي ثٽكٹٴ ت٥ ثعٶٻ. آٶبض٪ٹ ٲطت٧ت اقتجبٺ قس ٦ٻ  16قٳب٬ اٸٶب ضٸ ربضٸ ٦ٷٻ ٸ ثٻ ٲبضزي٭
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ؾطظٲيٵ ذٹزقٹٴ. ثبيس ٦بضقٹٴ ضٸ تٳٹٰ ضٞت زاذ٭ ٦طاؾيٷ٩؛ اٸٶزب يب ثبيس ثبټبٲٹٴ ثزٷ٫ٻ ٸ يب ايٷ٧ٻ ٞطاض ٦ٷٻ 

 "٦ٷيٱ. ايٵ ٲٳ٧ٷٻ تٷٽب قبٶؿٳٹٴ ثبقٻ.

ساز اٞطازقٹٴ ثب ايٷحب٬ ٲب اظ تٗ"نبٞف پبييٵ ٦كيس. ي  ٻربزٸ٪ط اٸ٬، اٶ٫كت قهت ٸ اٶ٫كتي زي٫ط ضا ثط ضٸي چبٶ

ٻ ٦كتٻ قسٴ. ٸ چطا ثبيس تٹٶيٱ ٞطو ٦ٷيٱ ٦ ثبٶٽب ٢بث٭ اٖتٳبز ثٹزٴ ٸٮي ټط٪ع ثطٶ٫كتٵ. ٣ٍٞ ٲي ٲُٳئٵ ٶيؿتيٱ. زيسٺ

 "آٶبض٪ٹ چٷيٵ ٦بضي ث٧ٷٻ؟

 "ضاؾت.ټب تطيٵ ٲؿيط ٞطاض ثٻ ؾٳت زي ذٹة، ايٵ ٶعزي٥"اٞؿط ٪ٟت: 

٦ٷٱ  ٧ٞط ٶٳي"ثط٪كت ٦ٻ ټٳيٵ ا٦ٷٹٴ ؾإاٮف تٳبٰ قسٺ ثٹز تب پبؾرف ضا ثسټس.  اي  ربزٸ٪ط اٸ٬ ثٻ ؾٳت ؾبحطٺ

٦ٷٱ  تٹضي ضٸ ثطاقٹٴ ارطا ٶٳي ٲٵ چٷيٵ« قبيس»زض ٲ٣بث٭ يٻ ٶٻ.  ثتٹٶيٱ چٷيٵ چيعي ضٸ ثپصيطيٱ. ثٽكٹٴ ث٫ٹ ٲٵ ٪ٟتٱ

 "شاضٰ. ٸ تٹاٶبيي ارطاي اٸٴ ضٸ ټٱ زض اذتيبضقٹٴ ٶٳي

 ؾبحطٺ ؾطي ت٧بٴ زازٺ ٸ ثٻ ؾطٖت ضٞت.

َٯؿٳي ٦ٻ ي٥ ربزٸ٪ط ارطا  . ْبټطاًقس ٲي زاٶؿت ٦ٻ ي٥ تٹض، َٯؿٳي ثٹز ٦ٻ تٹؾٍ ي٥ ؾبحطٺ ارطا اَثي ٲي

 ٶيع ثٻ ټٳبٴ ٶبٰ ثٹز.  ٦طز ٲي

پؽ ٲبيٯٱ تب تٟؿيطت اظ اٸٴ ٲتٵ ضٸ ثجيٷٱ. يٻ "٪ٟت.  ٲيپيطٲطز ضيكٹ زاقت ايٵ ضا  "ذٹة ا٪ٻ چٷيٵ چيعي ٲٳ٧ٷٻ،"

تٹٶؿتٵ ثيكتط ٦بضايي  ٦تبة ؾٻ ټعاض ؾبٮٻ ضيؿ٥ ظيبزيٻ. ٲب ټيچ ؾطٶري ٶساضيٱ ٦ٻ ربزٸ٪طاي اٸٴ ظٲبٴ چُٹض ٲي

 "زازٴ ضٸ اٶزبٰ ثسٴ. ٦ٻ اٶزبٰ ٲي

اٸٴ چيعي ٦ٻ زاضٰ  ي ز٢ي٣بًذٹا ٲيتٹٲبؼ، تٹ "ربزٸ٪ط اٸ٬، ثطاي اٸٮيٵ ثبض ٶ٫بټي ذكٳ٫يٵ ثٻ ؾٳت ٲطز اٶساذت. 

 "٦ٷٱ ضٸ ثجيٷي؟ ق٧٭ َٯؿٱ ضٸ؟ زضثبضـ نحجت ٲي

تٗسازي اظ اٞطاز ثب قٷيسٴ ٮحٵ ربزٸ٪ط ؾب٦ت قسٺ ثٹزٶس. ربزٸ٪ط اٸ٬ زؾتبٶف ضا ثبظ ٦طزٺ ٸ ثٻ اٞطاز اقبضٺ ٦طز تب 

٦ٷبض اَثي اٸ ضا ي٥ ي  ٺچپف ثب٢ي ٲبٶس. ؾبحطي  ٻ٪يط ٶعزي٥ اٸ ٸ پكت قبٶ ؾط ضاټف ٦ٷبض ثطٸٶس. ٲبزض اٖتطاٜاظ 

 ٢سٰ ٣ٖت ٦كيس.
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٦ٹچ٥ ضا اظ ضٸي ٲيع ثطزاقتٻ ٸ ثٻ اٸ زاز. اَثي ٲتٹرٻ قس ٦ٻ ثًٗي ي  ٻ٦طز. ٲطزي ي٥ ٦يؿ اي  ربزٸ٪ط اٸ٬ اقبضٺ

يي اؾتٟبزٺ قسٺ ثٹز. ٲبزض اَثي ٪ٽ٫بٺ ټب ٯ٧ٻ اظ آٶٽب ثطاي ٦كيسٴ ٶكبٴي ضٸي ٲيع ضيرتٻ ٶكسٺ ثٹزٶس، ثټب اظ ٲبؾٻ

؛ اظ اؾترٹاٴ ذطز قسٺ ٪طٞتٻ ٦طز ٲييي ضا ثب ٲبؾٻ ٦كيسٺ ثٹز، اٲب ٲٗٳٹال اظ چيعټبي ٲتٷٹٔ زي٫طي اؾتٟبزٺ ټب َٯؿٱ

ي ٸا٢ٗي، ثبيس ثب ټب َٯؿٱ، ټب . َٯؿٱ٦طز ٲيتب ٪يبټبٴ زاضٸيي ذك٥ قسٺ. ٲبزض اَثي اظ ٲبؾٻ ثٻ ٖٷٹاٴ تٳطيٵ اؾتٟبزٺ 

 ٶس.قس ٲي ٶٓٳي ذبل ٸ ثسٸٴ اقتجبٺ ضؾٱ

ٲكتف ثط ضٸي ي  ٻربزٸ٪ط اٸ٬ ضٸي ظٲيٵ ذٱ قسٺ ٸ ي٥ ٲكت ٲبؾٻ اظ ٦يؿٻ ثطزاقت. ثب ضيرتٵ ٲبؾٻ اظ ٪ٹق

 ظٲيٵ َطح ضؾٱ ٦طز.

ضؾٱ ٦طز.  اي  ايطٺ. ثبظٸيف ضا ثٻ اَطاٜ ٪طزاٶس ٸ ز٦طز ٲيزؾتبٴ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ثب ز٢تي ٶبقي اظ تٳطيٵ حط٦ت 

 زضٸٴ آٴ ٦كيس. ثٻ ٶٓط ٲيطؾيس ٦ٻ اٸ ٲكٛٹ٬ ٦كيسٴ ٪طيؽ اؾت. اي  ٲكت زي٫طي اظ ٲبؾٻ ثطزاقت ٸ زايطٺ

اٸ٬ ٲطثٕ ضا ٲي٧كيس؛ ټٳٻ چيع ضا ثٻ تطتيت اظ اَطاٜ ثٻ ؾٳت زاذ٭ ٲي٧كيس ٸ ثٗس ي  ٺٲبزض اَثي ټٳيكٻ ثٗس اظ زايط

٦ٹچ٧تط ٦كيس. اٸ ذُٹَي ي  ٺټكت پط ضا زاذ٭ زايطي  ٺضا ثٻ ؾٳت ثيطٸٴ ٲي٧كيس. ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ؾتبض ټب قٗبٔ

 ٶس ضا ضؾٱ ٦طزٺ ٸ اظ ټط زٸ زايطٺ ٪صضاٶس اٲب ي٥ ذٍ ضا رب ٪صاقت.قس ٲي ضا ٦ٻ اظ ؾتبضٺ ثٻ ؾٳت ذبضد ٲتؿٕ

ٸ ربزٸ٪ط اٸ٬ ثٹز، ثٷبثطايٵ اَثي حسؼ ٲيعز ٦ٻ . ا٦طز ٲياٸ ټٷٹظ ثبيس ٲطثٗي ٦ٻ ٲٗطٜ ٲطظ ٲيبٴ زٸ زٶيب ثٹز ضا ضؾٱ 

اق٧بٮي ٶساقتٻ ثبقس ا٪ط ايٵ ضؾٱ ضا ٦ٳي ٲتٟبٸت اظ ي٥ ؾبحطٺ زض ٲ٧بٶي ٦ٹچ٥ ٲبٶٷس ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ اٶزبٰ 

٦ٻ پكت ربزٸ٪ط ايؿتبزٺ  اي  زټس. اٲب تٗسازي اظ ٲطزاٶي ٦ٻ اَثي ثٻ ٖٷٹاٴ ربزٸ٪ط ٞطو ٦طزٺ ثٹز ٸ زٸ ؾبحطٺ

 اٶساذتٷس. ٲيؾٷ٫يٵ ٸ رسي ثٻ ي٧سي٫ط ي ټب ثٹزٶس، ٶ٫بٺ

ي ٲطثٕ ضا ضؾٱ ٦طز. اٸ ٲكت زي٫طي ٲبؾٻ اظ ٪ٹٶي ثطزاقت ٸ قطٸٔ ثٻ ضؾٱ زٸ ټب ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض زٸ تب اظ يٯٕ

 ذٍ آذط ٦طز.

٦ٻ  اي  ، زايطٺقس ٲي زاذٯيي  ٺزايطي  ٺثٻ ربي ذُي ٲؿت٣يٱ، ذُي ٦ٳبٶي ق٧٭ ضؾٱ ٦طز ٦ٻ ٦بٲال ٸاضز ٲحسٸز

ثيطٸٶي پبيبٴ يبثس، اظ آٴ ٖجٹض ٦طز. ذٍ آذط ضا ي  ٺٶس٪بٴ ثٹز. ذٍ ٦ٳبٶي ثٻ ربي ايٷ٧ٻ ٲٳبؼ ثب زايطٲٗطٜ زٶيبي ظ

زاذٯي قس. اٶتٽبي ذٍ ضا ٶيع ثٻ پبيبٴ ذٍ ٦ٳبٶي ي  ٺٶيع ثٻ ټٳيٵ ق٧٭ ٦ٳبٶي ٦كيس، ثٻ َٹضي ٦ٻ آٴ ٶيع ٸاضز زايط
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ذبضري ي  ٺطِ ٲطثٕ، ايٵ ٦ٷذ زض ذبضد زايطزي٫ط، ربيي ٦ٻ قٗبٔ ٶٹض ٸرٹز ٶساقت ضؾبٶس. ثطذالٜ ؾٻ ٦ٷذ زي٫

 ٢طاض ٪طٞت، زض زٶيبي ٲطز٪بٴ.

اٞطازِ اَطاٜ، ٶٟؿٽبقبٴ ضا حجؽ ٦طزٶس. ٮحٓبتي ؾ٧ٹت ثط اتب٠ ح٧ٳٟطٲب قس ٸ ؾپؽ زض ٲيبٴ اٞطاز زاضاي ٲٹټجت 

 ي حب٦ي اظ ٶ٫طاٶي ثبال ٪طٞت.ټب پچ پچ

 "ضايي قسي تٹٲبؼ؟"ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ثٯٷس قس. 

ٶ٫بټف ثٻ ؾٳت ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ثط٪كت.  "ذبٮ١ ٲب ضٸ حّٟ ٦ٷٻ."ؼ ثٻ ؾٟيسي ضيكف قسٺ ثٹز. تٹٲبي  ٺچٽط

 "٦ٷٻ. ارطا ٦طزٴ ايٵ زيٹاٶ٫يٻ. قٹضا زضؾت ايٷٹ زض٤ ٶٳي"

 "ضايي زيسي؟ټب تٹ چٷس تب زي"ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض اٸ ضا ٶبزيسٺ ٪طٞتٻ ٸ ثٻ ؾٳت اَثي چطذيس. 

يي ټب ضاييټب ضٶ٩ قسٺ ثٹزٴ. ٧ٞط ٦ٷٱ زي اي  ي ٦طاؾيٷ٩ اظ ٲٯد ٢ٽٹٺټب اٸٲسٺ ثٹزٴ. تپٻ ټب ؾٻ ؾب٬ پيف ٞٹد ٲٯد"

 "٦ٻ زيسٰ ثيف اظ ٲٯربيي ثٹز ٦ٻ زيسٰ.

ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ثب نساي ذطٶبؼ ٲبٶٷسي ٶبضيبيتي ذٹز ضا اٖالٰ ٦طز. ثٻ ٪طيؿي ٦ٻ ضٸي ظٲيٵ ٦كيسٺ ثٹز ٶ٫بٺ 

٦كٻ تب يٻ چيع رسيسي پيسا ٦ٷٻ ٦ٻ ثب  ٲي٧كٻ، تٹٲبؼ؟ چ٣سض َٹ٬ ٲي پٷيؽ ضا٬ ٦ٹتبٺ ٶٳيبز. چ٣سض َٹ٬"اٶساذت. 

چٷس ؾب٬ ٲب ٧ٞط "ٶ٫بټف ثط ضٸي اٞطاز اَطاٞف چطذيس.  "ربزٸ ايزبز ٦ٷٻ ٸ زٸثبضٺ آٶبض٪ٹ ضٸ ثٟطؾتٻ ؾطاٚٳٹٴ.

قسٴ؟  ربزٸي ضا٬ ٦كتٻي  ٻقيٱ؟ چٷستب اظ ٲطزٲٳٹٴ ثٹؾيٯ ضا ٶبثٹز ٲيټب ٪طٸٺ ٲٽبرٱ زيي  ٻيٱ ٦ٻ ثٹؾيٯ٦طز ٲي

٦ٻ اٸٴ ايزبز  اي  ټبيي ٦ٻ اٸٴ ٞطؾتبزٺ ٲطزٴ؟ چٷس ټعاض ٶٟط ثربَط تٳبؼ ثب ٲطزٰ ؾبيٻ چٷس ټعاض ٶٟط ثربَط ثيٳبضي

 "ټؿتي پب٤ ٦طزٺ؟ ي ٦طزٺ تبٸ٬ ظزٴ ٸ ثٻ ٢سضي ذٹٶطيعي ٦طزٴ تب ٲطزٴ؟ چٷستب ضٸؾتب، ٲٷ٣ُٻ ٸ قٽط ضٸ اظ نٟحٻ

 ز.ٸ٢تي ٦ؿي نحجتي ٶ٧طز، ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ازاٲٻ زا

رٷ٩ ثط٧ٖؽ قسٺ. زقٳٵ ي  ٻق٧ؿت ٞبنٯٻ ث٫يطيٱ. ثبالذطٺ ٲٗبزٮي  ٻچٷسيٵ ؾب٬ ثطاٲٹٴ َٹ٬ ٦كيسٺ تب اظ ٮج"

ـ ٸ اٲيسٸاض ثبقيٱ ٦ٻ زي٫ٻ  ٻ ٦ٻ ثعاضيٱ ٞطاض ٦ٷٻ ٸ ثطٺ ذٹٶٻزاضٺ ٞطاض ٲي٧ٷٻ. حبال ٲب ؾٻ ٪عيٷٻ زاضيٱ. ٪عيٷٻ اٸ٬ ايٷ

٦ٷٻ تب  ٦ٷٱ ٦ٻ زيط يب ظٸز، اٸٴ زٸثبضٺ تالـ ٲي ٷٻ. ٲٵ ٧ٞط ٲي٪طزٺ ٦ٻ ثب ٸحكي٫طيف ثب ٲب ٲال٢بت ٦ ټط٪ع ثطٶٳي
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ٸ  ټب ذٹزـ ت٣ٗيجف ٦ٷيٱ ثٻ ثٽبي زٺي  ٻتٹٶيٱ زاذ٭ ٮٹٶ ٲٹٶٻ. يب ٲي ثيٷبٶٻ ثب٢ي ٲي ٸا٢ٕي  ٻثط٪طزٺ. ثٷبثطايٵ زٸ ٪عيٷ

 "رٷ٫ٹ ذبتٳٻ ثسٰ.تٹٶٱ  قبيسٰ نسټب ټعاض ٶٟط اظ اٞطاز ذٹزٲٹٴ اٸٴ ضٸ ثطاي ټٳيكٻ ٶبثٹز ٦ٷيٱ، يب ايٷ٧ٻ ٲٵ ٲي

يي ٲًُطة ثٻ ٪طيؿي ٦ٻ ضٸي ظٲيٵ ٦كيسٺ قسٺ ثٹز ټب اظ ٲيبٴ رٳٗيت آٶٽبيي ٦ٻ زاضاي ٲٹټجت ثٹزٶس ٶ٫بٺ

 اٶساذتٷس.

تٹٶيٱ اظ اٸٶب زض ضاٺ ټٳيٵ ټسٜ اؾتٟبزٺ ٦ٷيٱ ثسٸٴ  زاضيٱ. ٲي اي  ٲب ټٷٹظ ربزٸټبي زي٫ٻ"ربزٸ٪ط زي٫طي ٪ٟت: 

 "٦ٷيٱ.ضٸ ٸاضز زٶيب  اي  ايٷ٧ٻ چٷيٵ ٞبرٗٻ

ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض زضؾت ٲي٫ٻ، ٸ ټٳيٷُٹض قٹضا. زقٳٵ ثب ٦بضاـ ذٹزـ ضٸ ٲؿتح١ "ربزٸ٪ط زي٫طي ٪ٟت: 

 "چٷيٵ ؾطٶٹقتي ٦طزٺ. ثبيس ايٷٹ ضٸ ؾطقٹٴ ذطاة ٦ٷيٱ.

ؾبٮٵ زٸثبضٺ ٲٳٯٹ اظ ثحج ٸ ٲٷبْطات قس. ثٻ ٲحى ايٷ٧ٻ ٲٷبْطات قطٸٔ قس، ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ثٻ چكٳبٴ اَثي ٶ٫بٺ 

 زؾتٹضي ٸايح ثٻ اٸ ثٹز تب زضذٹاؾت ذٹز ضا ٦بٲ٭ ٦ٷس. ٦طز. ايٵ

ضٸ ټٱ زاضٴ ٦ٻ زؾت٫يط  اي  زؾت٫يط قسٴ. اٞطاز زي٫ٻ ټب ضاييټب زيي  ٻٲطزٰ ٲٵ، ٲطزٰ ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩، ثٹؾيٯ"

 ٦ٷٱ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض، ثبيس ٦ٳ٧ٱ ٦ٷيس. ٦طزٴ. اٸٶب يٻ ؾبحطٺ زاضٴ ٦ٻ ظٶساٶيب ضٸ ثب يٻ َٯؿٱ ٶ٫ٻ زاقتٻ. ذٹاټف ٲي

٢هس زاضٴ اظ  ټب ضاييټب . زي٦طز ٲيٸ٢تي ٦ٻ ٲٵ ٲرٟي قسٺ ثٹزٰ، قٷيسٰ ٦ٻ ؾبحطٺ زاقت ثب اٞؿطاقٹٴ نحجت "

٦ٻ قٳب ثٻ ؾٳتكٹٴ  اي  ظٶساٶيب ثٻ ٖٷٹاٴ ؾپط اٶؿبٶي اؾتٟبزٺ ٦ٷٵ. اٸٶب اظ ظٶساٶيب ثطاي ٦ٱ احط ٦طزٴ ربزٸټبي ٦كٷسٺ

. ا٪ٻ اٸٶب ٦ٷٵ ٲيٞطؾتٻ اؾتٟبزٺ  ٸ تيطايي ٦ٻ اضتف ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ثٻ ؾٳتكٹٴ ٲي ټب ٞطؾتيٵ، يب ٦ٱ احط ٦طزٴ ٶيعٺ ٲي

تهٳيٱ ث٫يطٴ ٦ٻ ثط٪طزٴ ٸ حٳٯٻ ٦ٷٵ، ٢هس زاضٴ ٦ٻ ظٶساٶيب ضٸ رٯٹي ذٹزقٹٴ حط٦ت ثسٴ. اؾٱ ايٵ ٦بضقٹٴ ضٸ 

 "«.ي ذٹزقٹٴټب ظٶٽب ٸ ثچٻي  ٻ٦ٷس ٦طزٴ ؾالح زقٳٵ ثٹؾيٯ»٪صاقتٵ 

٫ٷبٺ زٶس. ٪ٹيي ظٶس٪ي تٳبٰ آٴ ٲطزٰ ثيزٸثبضٺ ټٳٻ ٲكٛٹ٬ ثحج ٸ ٪ٟت٫ٹي ذٹز ثٹ ټيچ ٦ؽ ثٻ اٸ ٶ٫بٺ ٶ٧طز.

 اضظـ تٹرٻ آٶٽب ضا ٶساقت. 
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٦ٷٱ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض،  ٲيطٴ. ذٹاټف ٲي اٸٴ آزٲب ٲيي  ٻزض ټط زٸ حبٮت ټٳ"ؾٹظاٶسٶس.  ٲيچكٳبٴ اَثي ضا  ،اق٥

 "ٲيطٴ. اٸٶب ٲيي  ٻثبيس ثٻ ٲب ٦ٳ٥ ٦ٷيس، ٸ٪طٶٻ ټٳ

 "٦بضي ٶيؿت ٦ٻ ثتٹٶيٱ ثطاقٹٴ اٶزبٰ ثسيٱ."بٺ ٦ٹتبټي ثٻ ؾٳت اٸ اٶساذت. ربزٸ٪ط ٶ٫

اٞطاز ي  ٺپسض ٲٵ زؾت٫يط قسٺ، ثٻ ٖالٸ"ټب ضا ٣ٖت ٶ٫ٻ زاضز ثٻ ٶٟؽ ٶٟؽ اٞتبز.  اق٥ ٦طز ٲياَثي زض حبٮي ٦ٻ ؾٗي 

سٺ. ا٪ٻ قٳب ربزٸيي ثٻ اظ ٞبٲيٯٳٹٴ. قٹټطٰ ثيٵ ظٶساٶيبؾت. زذتطٰ ثيٵ اٸٶبؾت. اٸٴ ټٷٹظ پٷذ ؾبٮكٱ ٶك اي  زي٫ٻ

ايٵ ٲطزٰ ٦كتٻ ٲيكٵ. ا٪ٻ حٳٯٻ ٦ٷيس، اٸٶب ٦كتٻ ٲيكٵ. قٳب ثبيس ٶزبتكٹٴ ثسيس، يب ي  ٻؾٳت زقٳٵ ثٟطؾتيس ټٳ

 "ايٷ٧ٻ حٳٯٻ ضٸ ٲتٹ٢ٝ ٦ٷيس.

تٹٶٱ ٦ٳ٧كٹٴ ٦ٷٱ. اٲيسٸاضٰ ٦ٻ اضٸاح  ٲتأؾٟٱ، ٲٵ ٶٳي"ضؾيس ٦ٻ ٸا٢ٗبً اٶسٸټ٫يٵ قسٺ ثبقس.  ربزٸ٪ط ثٻ ٶٓط ٲي

 ربزٸ٪ط ذٹاؾت ضٸيف ضا ثط٪طزاٶس. "ٲحبّٞ اٸٶب ثبقٻ ٸ ضٸحكٹٴ ضٸ ثب ذٹزقٹٴ ثٻ ٶٹض ثجطٴ.ذٹة 

٫بټي ټبيكبٴ ازاٲٻ ٲيسازٶس ٶ تٗسازي اظ اٞطاز ؾب٦ت قسٶس. زي٫طاٴ زض حبٮي ٦ٻ ثٻ نحجت "ٶٻ!"اَثي ٞطيبز ٦كيس: 

 "ٲٵ يٻ اؾترٹٴ زاضٰ...". اَثي زؾتف ضا زاذ٭ ٦يؿٻ ثطز "تٹٶي! ٰ! تٹ ٶٳي ثچٻ"٦ٹتبٺ ثٻ اٸ اٶساذتٷس. 

 "تٹٶٱ ٦ٳ٧ت ٦ٷٱ. ټٳٻ اظ اٸٶب زاضٴ. ٲٵ ٶٳي"ربزٸ٪ط ٚطٚط٦ٷبٴ حطٜ اٸ ضا ٢ُٕ ٦طز. 

 "ٸٮي تٹ ثبيس ٦ٳ٥ ٦ٷي!"

ضا ضٸ ق٧ؿت ثسيٱ، حبال ټب قيٱ ٦ٻ ټسٞٳٹٴ ضٸ ضټب ٦ٷيٱ. ٲب ثبيس ٶيطٸټبي زي ا٪ٻ ثرٹاٰ ٦ٳ٧ت ٦ٷٱ ٲزجٹض ٲي"

اربظٺ ثسٰ  ټب ضاييټب تٹٶٱ ثٻ زي ٲطزٰ ثي٫ٷبٺ ټؿتٵ، ٸٮي ؾط ضاٺ ٢طاض ٪طٞتٵ. ٶٳيثٻ ټط ق٧ٯي ٦ٻ قسٺ. ا٪طچٻ ٦ٻ اٸٴ 

ٲٹ١ٞ ثكٵ ٸ٪طٶٻ ثبٖج ٲيكٻ ٦ٻ تكٹي١ ثكٵ تب ټطچٻ ثيكتط اظ ايٵ ضٸـ اؾتٟبزٺ ٦ٷٵ، ٸ اٸٶٹ٢ت  اي  تٹي چٷيٵ ٶ٣كٻ

 "زاضٺ. ثبظ ٶٳي ٲيطٴ. زقٳٵ ثبيس ثجيٷٻ ٦ٻ چٷيٵ چيعي ٲب ضٸ اظ ټسٞٳٹٴ حتي اٞطاز ثي٫ٷبٺ ثيكتطي ٲي

ټٱ اٸٶزب  اي  ي زي٫ٻټب ٦ٷي! ثچٻ ٲٹ ثٻ ٲط٨ ٲح٧ٹٰ ٲي ؾت! زاضي ثچٻ ٶٻ! اٸٴ ٣ٍٞ يٻ ثچٻ"٦كبٴ ٪ٟت:  اَثي ريٙ

 "ټؿتٵ! تٹ زي٫ٻ چٻ رٹض ټيٹاليي ټؿتي؟
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 زازٶس. زاز. ټٳٻ ثٻ ٪ٟت ٸ ٪ٹي ذٹزقبٴ ازاٲٻ ٲي زي٫ط ٦ؿي ثٻ رع ربزٸ٪ط حتي ثٻ اٸ ٪ٹـ ٶيع ٶٳي

ٲٵ ٲطزي ټؿتٱ "ضؾيس.  ٲي فقاٸ٬ زض ٲيبٴ آٴ ٚٹٚب ٖجٹض ٦طزٺ ٸ ثٻ ٸيٹح ٶب٢ٹؼ ٲط٨ ثٻ ٪ٹنساي ربزٸ٪ط 

 "يي ٲخ٭ ايٵ ضٸ اٶزبٰ ثسٺ. ٲٵ ثبيس زضذٹاؾت تٹ ضٸ ضز ٦ٷٱ.ټب ٦ٻ ثبيس اٶتربة

 ق٧ؿت ريٙ ٦كيس. حتي ثٻ اٸ اربظٺ زازٺ ٶكسٺ ثٹز تب ثٻ ربزٸ٪ط ٶكبٴ زټس. اَثي اظ زضز ٸ اٶسٸٺِ

 "ٸٮي ايٵ يٻ ثسټي ټؿت. يٻ ثسټي ضؾٳي." ثب ٞطيبز ٪ٟت:

اذتيبض ريٙ ٦كيس. ؾبحطٺ قطٸٔ ثٻ ٣ٖت ٦كيسٴ اٸ  اَثي ثًٛف تط٦يسٺ ٸ ثي "ذت ٶيؿت.ٸ ايٵ ثسټي االٴ ٢بث٭ پطزا"

تٹاٶؿت چيعي ضا ثجيٷس،  ټب ٶٳي حبٮي ٦ٻ اظ ٲيبٴ اق٥ ٦طز. اَثي ذٹز ضا اظ ظٴ رسا ٦طزٺ ٸ اظ اتب٠ ثٻ ثيطٸٴ زٸيس. زض

 پبييٵ ضٞت. ټب ذٹضاٴ اظ پٯٻتٯٹتٯٹ 

پٷبٺ  . ثٻ ٦ٹز٦ي ثيچبضٺ ٸ ثي٦طز ٳيټ١ِ ثيچبض٪ي ثط ضٸي ظٲيٵ اٞتبز. ربزٸ٪ط ثٻ اٸ ٦ٳ٥ ٶ ثب ټ١ ټب زض پبييٵ پٯٻ

 . زذتطـ ٲح٧ٹٰ ثٻ ٲط٨ قسٺ ثٹز.٦طز ٳي٦ٳ٥ ٶ

اـ حؽ ٦طز. زؾتبٶي ٲٽطثبٴ اٸ ضا ثٻ ؾٳت ذٹز  ٮطظيس، زؾتي ضا ثط ضٸي قبٶٻ ذٹز ٲي ټ١ِ اَثي زض حبٮي ٦ٻ ثب ټ١

، اٶ٫كتبٶي پطٲحجت ٸ ْطيٝ ٲٹټبيف ضا ٣ٖت ضاٶسٶس. زؾت ٦طز ٲي٦كيسٶس. زض حبٮي ٦ٻ زض آٚٹـ ظٴ ٪طيٻ 

 .٦ٷس ٲيٞطزي زي٫ط پكتف ضا ٮٳؽ ٦طز ٸ اَثي آضاٲف ٪طٰ ربزٸ ضا حؽ ٦طز ٦ٻ زض اٸ ضذٷٻ 

 "ٲتٷٟطٰ.٦كٻ. اظـ  اٸٴ زاضٺ زذتطٲٹ ٲي"ثب ٪طيٻ ٪ٟت: 

 "اق٧بٮي ٶساضٺ، اَثي٫ي٭. اق٧بٮي ٶساضٺ ٦ٻ ثطاي چٷيٵ زضزي ٪طيٻ ٦ٷي."نساي ثبالي ؾطـ ٪ٟت: 

 ، ٦ٷبضـ ثٹز.ټب ټب ضا ث٫يطز. ؾبحطٺ آٶزب، زض پبي پٯٻ تٹاٶؿت رٯٹي اق٥ اَثي چكٳبٶف ضا پب٤ ٦طز اٲب ٶٳي

٪يط ثٹز. تب ربيي ٦ٻ اَثي اټٳيت  ٲبزض اٖتطاٜ زِاَثي ؾطـ ضا ثبال آٸضزٺ ٸ ثٻ ظٶي ٦ٻ زض آٚٹقف ثٹز ٶ٫بٺ ٦طز. اٸ ذٹ

ټس ث٧ٷس. زي٫ط چٻ اټٳيتي زاقت؟ ا٦ٷٹٴ زي٫ط ټيچ چيعي ذٹا ٲيتٹاٶؿت ټط٦بضي  ٲي ٪يط ٲبزض اٖتطاٜزاز،  ٲي

 اټٳيت ٶساقت.
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ټؿت ٲٵ ي  ٻاٸٴ يٻ ټيٹاليٻ. ٸا٢ٗبً ٦ٻ ٮ٣ت ٲٷبؾجي ثٽف زازٴ. اٸٴ ثبز قٹٰ ٲط٪ٻ. ايٵ ثبض ثچ"ټ١ ٦ٷبٴ ٪ٟت:  ټ١

 "٦كٻ، ٶٻ زقٳٵ. ٦ٻ زاضٺ ٲي

 "٦ٷٱ ٦ٻ چطا ټٳچيٵ حؿي زاضي، اَثي٫ي٭. ٸٮي ايٵ ح٣ي٣ت ٶساضٺ. زض٤ ٲي"٪يط ٪ٟت:  ٲبزض اٖتطاٜ

تٹٶي چٷيٵ چيعي ث٫ي! زذتطٰ ټٷٹظ ٞطنتي ٶساقتٻ تب ظٶس٪ي ٦ٷٻ، ٸ اٸٴ زاضٺ زذتطٲٹ ٲي٧كٻ! قٹټطٰ  چُٹض ٲي"

 "ٰ ٞطنت ٶساقتٻ! ٻ ٦ٻ يٻ ٖٳط ظٶس٪ي ٦ٷٻ. اٲب ثچٻتٲيطٺ. پسضٲٱ ټٳيٷُٹض، ٸٮي اٸٴ ٞطنت زاق ٲي

٪يط ثبضي زي٫ط اٸ ضا ثٻ ٲيبٴ ثبظٸاٴ آضاٲف ثركف ٦كيس. آضاٲف چيعي  اَثي زٸثبضٺ ثًٛف تط٦يسٺ ٸ ٲبزض اٖتطاٜ

 ؾت. ذٹا ٲيٶجٹز ٦ٻ اَثي 

 "تٹ ٣ٍٞ ټٳٹٴ يٻ ثچٻ ضٸ زاضي؟"ؾبحطٺ پطؾيس: 

زي٫ٻ زاقتٱ. يٻ پؿط، ٸٮي ٲٹ٢ٕ تٹٮس ٲطز. ي  ٻيٻ ثچ"ؾط تأييس ٦طز.  ٦كيس ثب ٲياَثي زضحبٮي ٦ٻ ٶٟؿف ضا ثٻ زاذ٭ 

زضز ثيطحٱِ  "تٹٶٱ زاقتٻ ثبقٱ. ايٻ ٦ٻ ټط٪ع ٲي ٦ٹچٹٮٹٰ تٷٽب ثچٻ 17زاض ثكٱ. ربٶب تٹٶٱ ثچٻ ٢بثٯٻ ٪ٟت ٦ٻ زي٫ٻ ٶٳي

٦كت.  ٦كٻ. زضؾت ټٳٹٶُٹضي ٦ٻ اٸٴ ٲطز ٢ج٭ اظ ٲٷٹ ٸ ربزٸ٪ط اٸٶٹ ٲي"ايٵ ح٣ي٣ت  زضٸٶف ضا ق٧بٞت. 

 "ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض يٻ ټيٹاليٻ. اٲيسٸاضٰ اضٸاح ذٹة زض رب ث٧كٷف!

تٹ ٲتٹرٻ ٶيؿتي. تٹ ٣ٍٞ يٻ ٢ؿٳت ضٸ زيسي. ايٵ "زضټٱ، ؾبحطٺ ٲٹټبي اَثي ضا اظ ضٸي پيكبٶيف ٦ٷبض ظز.  اي  ثب چٽطٺ

 "چيعي ٦ٻ ٪ٟتي ضٸ رسي ٶ٫ٟتي.

 "ا٪ٻ تٹ ټٱ يٻ ثچٻ زاقتي..."اٲب اٸ رسي ٪ٟتٻ ثٹز. 

 "٦ٷٻ. اٸٴ يٻ زذتط زٺ ؾبٮٻ زاضٺ ٸ يٻ پؿط ټٱ زاضٺ. زض٤ ٲي 18زٮٹضا"٪يط اقبضٺ ٦ٷبٴ ثٻ ؾبحطٺ ٪ٟت:  اٖتطاٜٲبزض 

 ييس ٦طز ٦ٻ ح٣ي٣ت زاضز.أب ٮجرٷسي اظ ټٳسضزي ٸ ت٧بٴ ؾطـ تاَثي ٶ٫بټي ثٻ ؾبحطٺ اٶساذت. زٮٹضا ث
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ٸ زٮٹضا ټطزٸٲٹٴ زضز تٹ ضٸ زض٤ ٲٷٱ ذٹزٰ يٻ زذتط زاضٰ. اٸٴ زٸاظزٺ ؾبٮكٻ. ٲٵ "٪يط ٪ٟت:  ٲبزض اٖتطاٜ

 "٦ٷيٱ. ربزٸ٪ط اٸ٬ ټٱ ټٳيٷُٹض. ٲي

تٹٶٻ زض٤ ٦ٷٻ! اٸٴ ذٹزـ ثٻ ؾرتي ثعض٪تط اظ يٻ پؿطثچٻ ټؿت، ٸ اٸٴ  اٸٴ ٶٳي"اٶ٫كتبٴ اَثي ٲح٧ٱ ٲكت قسٶس. 

 "ٲٷٹ ث٧كٻ. اٸٴ ثبز ٲط٪ٻ ٸ ايٵ تٷٽب چيعيٻ ٦ٻ ثطاـ اټٳيت زاضٺ، ٦كتٵ ٲطزٰ.ي  ٻز ثچذٹا ٲي

اَثي٫ي٭، ثيب ايٷزب ٦ٷبض ٲٵ ثكيٵ. ثصاض زضثبضٺ ٲطزي "ؾٷ٫ي ٦ٷبضـ ظز. ي  ٻ٪يط آټؿتٻ زؾتف ضا ضٸي پٯ اٖتطاٜٲبزض 

 "طات ث٫ٱ.٦ٻ اٸٶزبؾت ث

٪يط حسٸز زٸاظزٺ  ټبيف ربضي ثٹزٶس ذٹز ضا ثبال ٦كيسٺ ٸ ضٸي پٯٻ ٶكؿت. ٲبزض اٖتطاٜ اَثي زضحبٮي ٦ٻ ټٷٹظ اق٥

ٲٹټبي ثٯٷسـ ثٻ ي  ٺرصاة زاقت. تٹز اي  ، چٽطٺثٷٟفٸ ثب چكٳبٶي ثٻ ضٶ٩  ثٹزٺ تب چٽبضزٺ ؾب٬ ثعض٪تط اظ اٸ

٪يط ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ظٴ  ٮجرٷس ٪طٲي زاقت. ټط٪ع ثٻ شټٵ اَثي ذُٹض ٶ٧طزٺ ثٹز ٦ٻ ثٻ ي٥ اٖتطاٜ ضؾيس. ٦ٳطـ ٲي

ظٴ ټيچ ٦بضي  تطؾيس؛ ايٵ ؾبث١ اظ ايٵ ظٴ ٶٳيي  ٺزيس. زي٫ط ثٻ اٶساظ ٶ٫بٺ ٦ٷس، اٲب ايٵ چيعي ثٹز ٦ٻ ا٦ٷٹٴ ٲي

 تٹاٶؿت ث٧ٷس ٦ٻ ثستط اظ آٴ چيعي ثبقس ٦ٻ تب٦ٷٹٴ پيف آٲسٺ. ٶٳي

زض ٲب "ٰ.٦طز ٲيٸ٢تي ظزي٧ٹؼ يٻ ثچٻ ذطزؾب٬ ثٹز ٸ ټٷٹظ ثيٵ ظٶٽب ٲيٹٲس، ٲٵ ثًٗي ٸ٢تب اظـ ٲطا٢جت "

ٸ ثٗستطټب ٻ ثكٻ تب تٷجي، پكتف ضٸ ٲيعزٰ ٦طز ٲيٸ٢تي ٦ٻ قيُٹٶي "ثٻ ضٸثطٸ ذيطٺ قس.  ٪يط ثب ٮجرٷسي ٲكتب٠ اٖتطاٜ

ٲزؿٱ ثٹز، ٸ اٮجتٻ ٶٻ اظ ضٸي ثسرٷؿي ثٯ٧ٻ  پيچٹٶسٰ تب ٸازاضـ ٦ٷٱ ٦ٻ ؾط زضؼ ثٷكيٷٻ. اٸٴ قيُٷتِ ٪ٹقف ضٸ ٲي

 اظ ضٸي ٦ٷز٧بٸي. اٸٴ ثعض٨ قس ٸ تجسي٭ ثٻ ٲطزي ٦بٲ٭ ٸ ذٹة قس.

ؾت ذٹا ٳي. اٸٴ ٶ٦طز ٳيضا قطٸٔ قس، ثطاي ٲستي َٹالٶي، ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ثٻ ٲب ٦ٳ٥ ٶټب ٸ٢تي ٦ٻ رٷ٩ ثب زي"

طاي ضا، قطٸٔ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ربزٸ ثټب ثزٷ٫ٻ ٸ ثٻ ٲطزٰ آؾيت ثطؾٹٶٻ. اٲب زض ٶٽبيت ٸ٢تي ٦ٻ پٷيؽ ضا٬، ٞطٲبٶطٸاي زي

 ي ثيكتط زض پبيبٴ ٦بض ايٷٻ ٦ٻ ثزٷ٫ٻ.ټب ٲطزٰ ٲب ٦طز، ظِز ٞٽٳيس ٦ٻ تٷٽب ضاٺ اٲيس ثطاي ٶزبت ظٶس٪ي ٴ٢ت٭ ٖبٰ ٦طز

ٳ٧ٷٻ ثٻ ٶٓط تٹ رٹٸٴ ثطؾٻ، ټٳٹٶُٹضي ٦ٻ ثٻ ٶٓط ذيٯي اظ ٲب ايٷُٹض ٲيطؾيس، ٸٮي اٸٴ يٻ ظزي٧ٹؼ ظٸ٬ ظٸضاٶسض ٲ"

٦ٻ اٸٶزب  اي  ربزٸ٪ط ذبنٻ ٦ٻ ٞطظٶس يٻ ربزٸ٪ط ٸ يٻ ؾبحطٺ ؾت. ظِز يٻ اٖزٹثٻ ثٹز. حتي اٸٴ ربزٸ٪طاي زي٫ٻ

٦ٻ اٸٴ چُٹض ثًٗي اظ ٲٗٳبټبي تٹي ٦تبثب ضٸ ح٭  ٦ٷٵ ٳيثٹزٴ، ٦ٻ ثًٗيبقٹٴ ٲٗٯٱ ظز ټؿتٵ، ټٳيكٻ زض٤ ٶ
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٦ٷيٱ ٦ٻ اٸٴ  ٦ٷٻ تب اٸٶٽٳٻ ٢سضت ضٸ ثٻ ٦بض ث٫يطٺ، ٸٮي ايٷٹ زض٤ ٲي ٦ٷٻ يب ايٷ٧ٻ چُٹض اظ ٲٹټجتف اؾتٟبزٺ ٲي ٲي

٦ٷٻ. اٸٴ ثربَط تٳبٰ ايٵ چيعا ٸ ذيٯي چيعاي زي٫ٻ  ـ ټٱ ثٻ ذٹثي ٣ٖٯف اؾتٟبزٺ ٲي َٟٻ زاضٺ. اٸٴ اظ ٖبَٟٻٖب

 "٪ط اٸ٬ ٶبٲ٫صاضي قس.ربزٸ

 "آضٺ، اٸٴ تٹي ثبز ٲط٨ ثٹزٴ ذيٯي ثب اؾتٗسازٺ."اَثي ٪ٟت: 

ثيٵ ذٹزٲٹٴ، اٸٴ ٦ؿبيي ٦ٻ ٸا٢ٗبً "ظز. اـ  ٻ٪يط ٮجرٷس ٦ٹچ٧ي ظز. زؾتف ضا آضاٰ ثٻ ؾيٷ ٲبزض اٖتطاٜ

ٲط٨ ضٸ زازيٱ تب ثبظ ٮ٣جي ټؿت ٦ٻ اٸٴ ٸا٢ٗبً ٲؿتح٣كٻ. ٲب ثٽف ٮ٣ت ثبز  ثبظ. ح٣ٻ قٷبؾيٳف، ثٽف ٲي٫يٱ ح٣ٻ ٲي

ثبٸض ٦طزٴ. قبيس اظ اٸٶزبيي  زي٫طاٴ ثكٷٹٴ، تب تطؼ ثٻ ز٬ زقٳٵ ثٷساظيٱ. ثًٗي اظ ٲطزٰ ذٹز ٲب ايٵ ٮ٣ت ضٸ ٸا٢ٗبً

٦ٻ ٲبزضت زاضاي ٲٹټجت ثٹزٺ، ثتٹٶي زض٤ ٦ٷي ٦ٻ چُٹض ٲطزٰ ٪بټي اٸ٢بت ثُٹض ٶبٲ٣ٗٹٮي اظ اٸٶبيي ٦ٻ زاضاي 

 "تطؾٵ. ربزٸ ټؿتٵ ٲي

ټيٹالټبيي ټؿتٵ ٦ٻ ټيچ اټٳيتي ثطاي  ٸ ٪بټي اٸ٢بت ټٱ اٸٶبيي ٦ٻ زاضاي ربزٸ ټؿتٵ، ٸا٢ٗبً"ت: اَثي زض ٲ٣بث٭ ٪ٟ

 "٢بئ٭ ٶيؿتٵ. ٦ٷٵ ٲيټبيي ٦ٻ ٶبثٹز  ظٶس٪ي

ثٻ ٖٷٹاٴ يٻ "چكٳبٴ اَثي ضا ثطاٶساظ ٦طز ٸ ثٗس ي٥ اٶ٫كت ضا ثٻ ٶكبٴ ټكساض ثبال ٪طٞت.  اي  ٪يط ٮحٓٻٜ اٲبزض اٖتط

ظزي٧ٹؼ ظٸ٬ ظٸضاٶسض ثٽت ث٫ٱ. ا٪ٻ ټط٪ع ايٵ زاؾتبٴ ضٸ ت٧طاض ٦ٷي، ټيچٹ٢ت تٹ ي  ٺزضثبضٰ چيعي ذٹا ٲيضاظ 

 "ثركٱ. ضٸ ثبثت ثطٲال ٦طزٴ ضاظٰ ٶٳي

 "ٲٵ چيعي ٶٳي٫ٱ، ٸٮي ٲتٹرٻ ٶٳيكٱ ٦ٻ چٻ ضثُي..."

 "٣ٍٞ ٪ٹـ ٦ٵ."

طز. اٸٴ يٻ ظٴ ذبض٠ اٮٗبزٺ ثٹز. اظزٸاد ٦ 19ظِز ثب اِضيٯيٵ"٪يط قطٸٔ ٦طز.  پؽ اظ ايٷ٧ٻ اَثي ؾب٦ت ٲبٶس، ٲبزض اٖتطاٜ

 "٦ٻ ظِز زٸؾتف زاقت. اٸٶب يٻ زذتط زاقتٵ. اي  ٲب ذيٯي اٸٶٹ زٸؾت زاقتيٱ، اٲب ٶٻ ثٻ اٶساظٺي  ٻټٳ

 "زذتطقٹٴ چٷس ؾبٮكٻ؟"٦ٷز٧بٸي اَثي ثط اٸ ٚٯجٻ ٦طز. 
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 "زذتط ذٹزت. ي٧ٱ ثعض٪تط اظ"زٮٹضا ٪ٟت: 

 "٦ٻ ايٷُٹض."اَثي آة زټبٶف ضا ٢ٹضت زاز. 

 "ضٸ ثب ربزٸ ؾبذتٻ ثٹز. اي  ي ٦ٻ ظِز ربزٸ٪ط اٸ٬ قس، اٸيبٔ ذيٯي ٸذيٱ ثٹز. پٷيؽ ضا٬ ٲطزٰ ؾبيٻٸ٢ت"

 "چٷيٵ چيعي ٶكٷيسٰ.ي  ٺتب حبال زضثبض .ٲٵ اظ ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ اٸٲسٰ"

 "ضٸ ثؿبظٴ. اي  ذٹة، رٷ٩ ټٳيٷُٹضيف ټٱ ثس ثٹز، ثٗس پٷيؽ ضا٬ ثٻ ربزٸ٪طاـ يبز زاز ٦ٻ چُٹض ٲطزٰ ؾبيٻ"

ضٸ ايٷُٹض ٶبٲ٫صاضي ٦طزٴ  اي  ٲطزٰ ؾبيٻ"ٲزسز ايٵ ٲبرطا ٶٟؽ ٖٳي٣ي ٦كيس.  زٴآٸض٪يط ثب زضزِ ثٻ يبز اٖتطاٜٲبزض 

ثٯ٧ٻ ٲرٯٹ٠ ربزٸ  ،تٹي ټٹا ټؿتٵ. اٸٶب ټيچ ق٧٭ ٸ ٢بٮت ز٢ي٣ي ٶساضٴ. اٸٶب ٲٹرٹز ظٶسٺ ٶيؿتٵي  ٻچٹٴ اٸٶب ٲخ٭ ؾبي

 تٹٶٻ احط زاقتٻ ثبقٻ.  ضٸي اٸٶب ټٳٹٶ٣سض احط زاضٺ ٦ٻ ضٸي زٸز ٲي ټب ټؿتٵ. اؾٯحٻ

ذٹضٴ ٸ ٲيبٴ. اٸٶب پيسات  ط ٲيٲرٟي ثكٻ. اٸٶب اظ ٸؾٍ زقت ٸ رٷ٫٭ ثٻ َطٞت ؾُ اي  تٹٶٻ اظ ٲطزٰ ؾبيٻ آزٰ ٶٳي"

 .٦ٷٵ ٲي

ذٹضٺ.  ٶف ق٧بٜ ٲيظٶٻ ٸ ٲتٹضٰ ٲيكٻ تب ايٷ٧ٻ ٪ٹقت ثس ، تٳبٰ ثسٴ ٞطز تبٸ٬ ٲي٦ٷٵ ٲيٸ٢تي ٦ٻ ٦ؿي ضٸ ٮٳؽ "

ٮٳؽ قسٺ ضٸ  اي  ٲطزٰ ؾبيٻي  ٻتٹٶٻ ٦ؿي ٦ٻ ثٹؾيٯ ٲيطٺ. حتي ٲٹټجت ټٱ ٶٳي اٸٴ ٞطز ثب ظرط ٸ ٞطيبز ٦كيسٴ ٲي

 زضٲبٴ ٦ٷٻ.

ي ټب ٞطؾتبزٴ. اٸٴ اٸاي٭ ٪طزاٴ ضٸ رٯٹتط اظ ذٹزقٹٴ ٲي اي  ، ربزٸ٪طاقٹٴ ٲطزٰ ؾبيٻ٦طز ٲيٸ٢تي زقٳٵ حٳٯٻ "

ٴ ٦ٻ تب آذطيٵ ٶٟطقٹٴ ٦كتٻ قسٺ ثٹزٴ. ٲب ټيچ ٶٹض اٲيسي قس ٲي ٔ ٲب زض حبٮي پيسا٦بٲٯي اظ ؾطثبظاٴ رٹٸٴ ٸ قزب

  "تطيٵ زٸضاٴ ثطاي ٲب ثٹز. زيسيٱ. اٸٴ ظٲبٴ تبضي٥ ٶٳي

 "ٸ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض تٹٶؿت رٯٹي اٸٶب ضٸ ث٫يطٺ؟"اَثي پطؾيس: 

قيپٹضايي رٷ٫ي زضؾت ٦طز.  ،ربزٸاٸٴ ٲك٧٭ ضٸ ثطضؾي ٦طز ٸ ثٗس ثب "٪يط ثب ت٧بٴ ؾطـ تبييس ٦طز.  ٲبزض اٖتطاٜ

 ،. ربزٸيي ٦ٻ اظ قيپٹضټب ٲيٹٲس، ٖالٸٺ ثط اٸٴ٦طز ٲيضٸ ٲخ٭ زٸز تٹي ثبز زٸض  اي  ربزٸي اٸٴ قيپٹضټب ٲطزٰ ؾبيٻ
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 ٦بٲالً ٦كت. اٮجتٻ قيپٹضټبً تب ٦ؿي ٦ٻ اٸٶٽب ضٸ ثب ربزٸ ؾبذتٻ پيسا ٦ٷٻ ٸ اٸٶٹ ٲي ٦طز ٲيضٸ زٶجب٬  ټب ٲؿيط َٯؿٱ ؾبيٻ

ثبيس ربزٸي اٸٶٽب ضٸ تٛييط ثسٺ تب ثتٹٶٻ پب ثٻ پبي تٛييطاتي ٦ٻ زقٳٵ تٹي ربزٸټبـ  ٺ ٶيؿتٵ، ٸ ظِز ٲطتجبًتًٳيٵ قس

 ٲيسٺ رٯٹ ثيبز.

 يي ٦ٻ ثبٖج ٦ٹضيټب ٻي ٦كٷسٺ، ٲِټب ، ثيٳبضيټب ٸ ٲطيًي ټب ضٸ ټٱ ايزبز ٦طز: تت اي  پٷيؽ ضا٬ ربزٸټبي زي٫ٻ"

اٸٶب ٲ٣بثٯٻ ٦ٷٻ. زض حبٮي ي  ٻز ضٸظ ٸ قت ٦بض ٦طز ٸ ٲٹ١ٞ قس ثب ټٳٴ، ذالنٻ ټٳٻ رٹض چيعاي ٸحكتٷب٤. ظِقس ٲي

٦ٻ ربزٸي پٷيؽ ضا٬ تحت ٦ٷتط٬ ٸ ٲ٣بثٯٻ زضاٸٲسٺ ثٹز، ٶيطٸټبي ٲب ٢بزض ثٹزٴ ٦ٻ زٸثبضٺ تحت قطايٍ ٲؿبٸي 

 "ثزٷ٫ٵ. ثربَط ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض، رطيبٴ رٷ٩ ثط٧ٖؽ قس.

 "ذٹة، تب ايٷزبـ ذٹثٻ، ٸٮي..."

زٸثبضٺ اٶ٫كتف ضا ثبال ٪طٞتٻ ٸ زؾتٹض ثٻ ؾ٧ٹت زاز. اَثي زټبٶف ضا ثؿت ٸ ظٴ زٸثبضٺ زؾتف ضا ٪يط  ٲبزض اٖتطاٜ

 پبييٵ آٸضزٺ ٸ ثٻ حطٞف ازاٲٻ زاز.

پٷيؽ ضا٬ ثٻ قست اظ ٦بضي ٦ٻ ظِز ٦طزٺ ثٹز، ٖهجبٶي ثٹز. اٸٴ ثبضټب ؾٗي ٦طز ظِز ضٸ ث٧كٻ ٸ ٲٹ١ٞ ٶكس. ثٷبثطايٵ "

 "تب اضيٯيٵ ضٸ ث٧كٵ.ثٻ ربـ يٻ ٪طٸٺ چٽبضتبيي ٞطؾتبز 

 "٪طٸٺ چٽبضتبيي؟ ٪طٸٺ چٽبضتبيي زي٫ٻ چيٻ؟"

٦ؿي ي  ٻي ذبل ټؿت ٦ٻ ثٻ ټٳطاٺ َٯؿٳي ٲحبّٞ اظ ٶبحيټب ٪طٸٺ چٽبضتبيي يٻ زؾتٻ اظ ٢بت٭"ؾبحطٺ پبؾد زاز: 

ايٵ ٪طٸٺ ٣ٍٞ ايٵ ٶيؿت ٦ٻ ټسٜ ي  ٻ٦ٻ اٸٶب ضٸ ٞطؾتبزٺ ٲحبٞٓت ٲيكٵ ٦ٻ اٸٴ ٦ؽ پٷيؽ ضا٬ ثبقٻ. ٸْيٟ

 "ذٹزقٹٴ ضٸ ث٧كٵ، ثٯ٧ٻ ايٷٻ ٦ٻ ٢ت٭ ضٸ ثُٹض ٚيط٢بث٭ تهٹضي ق٧ٷزٻ آٲيع ٸ ٸحكيبٶٻ اٶزبٰ ثسٴ.

 "ٸ اٸٶٹ٢ت اٸٶب ټٳؿط ظِز ضٸ.... ٦كتٵ؟"اَثي آة زټبٶف ضا ٢ٹضت زاز. 

ثستط. اٸٶب اضيٯيٵ ضٸ ضټب ٦طزٴ زض حبٮي ٦ٻ تٳبٰ زؾت ٸ پبټبـ ق٧ؿتٻ قسٺ "٪يط ثٻ رٯٹ ذٱ قس.  ٲبزض اٖتطاٜ

 "، تب زي٫طاٴ اٸٶٹ ظٶسٺ پيسا ٦ٷٵ.ثٹزٴ



 
 
 

       

www.Good-life.ir 

 "ظٶسٺ؟ ا٪ٻ ٲأٲٹضيتكٹٴ ٦كتٵ اٸٴ ثٹزٺ، ثطاي چي ظٶسٺ ٸٮف ٦ٷٵ؟"اَثي ظٲعٲٻ ٦ٷبٴ پطؾيس: 

ثطاي ايٷ٧ٻ ظِز اٸٶٹ زض حبٮي پيسا ٦ٷٻ ٦ٻ ټٳٻ ربـ ق٧ؿتٻ ٸ ٲزطٸح ټؿت ٸ زض اٸد زضز ٸ ظرطٺ. اضيٯيٵ ٣ٍٞ "

تٹاٶؿت ٶٟؽ ٶبقي اظ ٦ٯٳبت  ٲي٪يط ثيكتط ثٻ رٯٹ ذٱ قس. اَثي  اٖتطاٜٲبزض  "تٹٶؿت اؾٱ ظِز ضٸ ثب ٲحجت نسا ثعٶٻ.

ٸ٢تي ٦ٻ ظِز اظ ٲٹټجتف اؾتٟبزٺ ٦طز تب اٸٶٹ زضٲبٴ ٦ٷٻ، ايٷ٧بض "اٸ ضا ثط ضٸي نٹضتف احؿبؼ ٦ٷس. ي  ٺظٲعٲٻ قس

 "َٯؿٱ ذعٶسٺ ضٸ ٞٗب٬ ٦طز.

 "َٯؿٱ ذعٶسٺ...؟"اَثي ثٻ ظٸض پٯ٥ ظز. 

٪يط اٶ٫كتبٶف ضا ثٻ حبٮت زٸ پٷزٻ ٦طزٺ ٸ رٯٹي  ٲبزض اٖتطاٜ "َٯؿٱ ضٸ پيسا ٦ٷٻ.ټيچ ربزٸ٪طي ٢بزض ٶجٹز اٸٴ "

َٯؿٱ ٲحتٹيبت ق٧ٱ اٸٶٹ پبضٺ ٦طز. چٹٴ ظِز اظ تٳبؼ ٲحجت "ق٧ٱ اَثي آٶٽب ضا ثٻ ٶكبٴ زضيسٴ ثٻ زٸ َطٜ ٦كيس. 

ٹٶسٺ ٦ٷبضـ ظاٶٹ ظٶسٺ آٲيع ربزٸـ اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ثٹز، ټٳؿطـ ثب ريٙ ٸ زضز ٲطز؛ زض حبٮي ٦ٻ ظِز ثيچبضٺ ٸ زضٲ

 "ثٹز.

تٹاٶؿت آٴ رطاحت ضا حؽ ٦ٷس.  ٲي ٦كيس، ق٧ٳف ضا ٮٳؽ ٦طز ٸ ت٣طيجبً اَثي زض حبٮي ٦ٻ ٦ٳي ذٹز ضا ٣ٖت ٲي

 "ذيٯي ٸحكتٷب٦ٻ."

زذتطقٹٴ ضٸ ټٱ ثطز. زذتطي  ،٪طٸٺ چٽبضتبيي ٖالٸٺ ثط ايٵ"٪يط ٶ٫بټي آټٷيٵ زاقت.  چكٳبٴ ثٷٟف ٲبزض اٖتطاٜ

 "اٸٴ ٲطزا ثب ٲبزضـ ٦طزٺ ثٹزٴ ضٸ زيسٺ ثٹز. ٦ٻ تٳبٰ ٦بضايي ٦ٻ

 "ايٷ٧بضٸ ثب زذتطقٱ ٦طزٴ؟"ؾٹظاٶس.  اَثي حؽ ٦طز ٦ٻ اق٥ زٸثبضٺ چكٳبٶف ضا ٲي

 "ٶٻ. اٸٶٹ اؾيط ٶ٫ٻ زاقتٵ."٪يط ٪ٟت:  ٲبزض اٖتطاٜ

 "پؽ ټٷٹظ ظٶسٺ ؾت؟ ټٷٹظ اٲيسي ټؿت؟"

از، ٮجبؼ ؾٟيس ؾبتٷف ثٻ آضاٲي ز ت٧يٻ ٲي ؾٷ٫يي  ٺ٪يط ثٻ ٣ٖت ثط٪كتٻ ٸ ثٻ ٶطز زض حبٮي ٦ٻ ٲبزض اٖتطاٜ

ظِز زٶجب٬ ٪طٸٺ چٽبضتبيي ضٞت. اٸٶب ضٸ پيسا ٦طز ٸٮي زذتطـ "ذف ٦طز. زؾتبٶف ضا زض ثٛٯف ٪صاقت.  ذف
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زٸٶؿت  ٦ؿي ٶٳي زازٺ ثٹزٴ ٸ ټٳيٷُٹض تب ربيي ٦ٻ انالً اي  تحٹي٭ زي٫طاٴ قسٺ ثٹز ٸ اٸٶب ټٱ تحٹي٭ ثٻ اٞطاز زي٫ٻ

 "ٻ يب ٦زب ٲٳ٧ٷٻ ثبقٻ.٦ٻ زذتط زؾت چٻ ٦ؿي

ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ثب اٸٴ ٪طٸٺ "٪يط ثبظ٪طزاٶس.  اَثي ٶ٫بټي ثٻ ؾبحطٺ اٶساذتٻ ٸ زٸثبضٺ ٶ٫بټف ضا ثٻ ٲبزض اٖتطاٜ

 "چٽبضٶٟطٺ چ٧بض ٦طز؟

٪يط اظ ٲيبٴ ٶ٣بثي اظ  ٲبزض اٖتطاٜ "٦ٳتط اظ اٸٴ ثاليي ضٸ ؾطقٹٴ ٶيبٸضز ٦ٻ ا٪ٻ ٲٵ ذٹزٰ ثٹزٰ ثٻ ؾطقٹٴ ٲيبٸضزٰ."

٦بضي ٦طز ٦ٻ اظ ثٻ زٶيب اٸٲسٶكٹٴ پكيٳٹٴ ثكٵ. ثطاي ٲستي َٹالٶي ٦بضي ٦طز ٦ٻ اظ "ثٻ اٸ ذيطٺ قس.  ًٚت

 "تٹٮسقٹٴ پكيٳٹٴ ثبقٵ.

 "٦ٻ ايٷُٹض."اَثي ٦ٳي ذٹز ضا ٣ٖت ٦كيس. 

ټٳيٵ "٦كيس تب ذٹز ضا آضاٰ ٦ٷس، ؾبحطٺ زاؾتبٴ ضا ثٻ زؾت ٪طٞت.  ٲي٪يط ٶٟؿي ٖٳي١  زض حبٮي ٦ٻ ٲبزض اٖتطاٜ

٦ٷيٱ؛ ايٵ  ٦ٷٻ ٦ٻ ټيچ٧سٸٰ اظ ٲب زض٦ف ٶٳي ٦ٷيٱ، ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض اظ يٻ َٯؿٳي اؾتٟبزٺ ٲي ٴ ٦ٻ نحجت ٲياال

تٹٶٻ ثط ٖٯيٻ ٲب  ٦ٷٻ تب ربزٸيي ٦ٻ ضا٬ ٲي ضا ٶ٫ٻ ٲيساضٺ. ايٵ ٦ٳ٥ ٲيټب َٯؿٱ پٷيؽ ضا٬ ضٸ تٹي ٢هطـ تٹ زي

 ف اٸٶٽب ضٸ اظ ټط ربيي ٦ٻ اٸٲسٴ ٣ٖت ثطٸٶٻ.٦ٷٻ ٦ٻ اضت اؾتٟبزٺ ٦ٷٻ ٦ٱ احطتط ثكٻ ٸ ٶيطٸټبٲٹٴ ضٸ ٢بزض ٲي

ؾٹظٺ. ثٻ ؾرتي  اٲب پٷيؽ ضا٬ ٶؿجت ثٻ اٸٴ ٲطزي ٦ٻ پيطٸظيف زض ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ضٸ ٶب٦بٰ ٪صاقتٻ اظ ذكٱ ٲي"

ظٸضاٶسض نٹضت ٶ٫يطٺ. ضا٬ ټٳٻ رٹض آزٲبي ذُطٶب٤ ٸ پؿت  ربزٸ٪طثطاي ٦كتٵ  اي  ٪صضٺ ٦ٻ تٹَئٻ ٲي اي  ټٟتٻ

 "ضٸ. ټب حتي ٲٹضز ؾيت ٞطؾتٻ. ُٞطتي ضٸ ٲي

 "ٲٹضز ؾيتب چي ټؿتٵ؟"قٷيسٺ ثٹز.  ثٹز ٦ٻ ٢جالً اي  ٶٟؽ اَثي زض ؾيٷٻ حجؽ قس. ايٵ ٦ٯٳٻ

ٲٹضز ؾيت، "تٹظاٶٻ ذيطٺ قسٺ ثٹز، ٲٹټبي ؾيبٺ ثطا٢ف ضا ثب زؾت ثٻ ٣ٖت ضاٶس.  ٦يٷٻ اي  ؾبحطٺ زض حبٮي ٦ٻ ثب چٽطٺ

ضٶ٫كٹٴ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٖالٲت ٲرهٹل ذٹزقٹٴ، ٲٹټبقٹٴ ضٸ ثٻ ټبيي ټؿتٵ ٦ٻ ٖالٸٺ ثط يٹٶيٟطٰ چطٲي ٢طٲع  ظٴ

زض ظٲيٷٻ ق٧ٷزٻ ٦طزٴ ٸ ٦كتٵ اٞطازي ٦ٻ زاضاي ٲٹټجت ټؿتٵ تٳطيٵ زيسٴ.  بثبٞٵ. اٸٶ ٲيثٯٷس ي  ٻنٹضت يٻ زؾت



 
 
 

       

www.Good-life.ir 

تٹٶٻ ربزٸي اٸٶٽب ضٸ  ا٪ٻ ٞطزي زاضاي ٲٹټجت ؾٗي ٦ٷٻ تب اظ ربزٸـ ثط ٖٯيٻ يٻ ٲٹضز ؾيت اؾتٟبزٺ ٦ٷٻ، اٸٴ ظٴ ٲي

 "ض اذتيبض ذٹزـ ث٫يطٺ ٸ ثطٖٯيٻ ذٹز ٞطز اؾتٟبزٺ ٦ٷٻ. ټيچ ضاٺ ٞطاضي اظ يٻ ٲٹضز ؾيت ٶيؿت.ز

 "ٸٮي حتٳبً ٞطزي ثب ٲٹټجتي ثٻ ٢سضتٳٷسي ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ..."

٪يط ايٵ ضا ٪ٟت.  ٲبزض اٖتطاٜ "بزٺ ٦ٷٻ، اظ زؾت ٲيطٺ.ٟحتي اٸٶٱ ا٪ٻ ؾٗي ٦ٷٻ اظ ربزٸ ثطٖٯيٻ يٻ ٲٹضز ؾيت اؾت"

٪يط ثط  ربزٸ. ٣ٍٞ ربزٸي يٻ اٖتطاٜي  ٻي ٲٗٳٹٮي ٦كت، ٸٮي ٶٻ ثٹؾيٯټب ؾالحي  ٻؾيت ضٸ ٲيكٻ ثٹؾيٯ يٻ ٲٹضز"

 ٦ٷٻ. ٲٵ زٸ تب ضٸ تبثحب٬ ٦كتٱ. ٖٯيٻ اٸٶب ٦بض ٲي

، اٸٶٽب ٲٳٷٹٔ اٖالٰ قسٴ، ټب تطثيت ٦طزٴ ٲٹضز ؾيتي  ٻٸحكيبٶي  ٺاظ ظٲبٶي ٦ٻ ټط ٦ؿي يبزـ ٲيبز، ثربَط قيٹ"

٪طٞتٵ زذتطاي رٹٸٴ ٸ ثطزٴ اٸٶب ثطاي تٳطيٵ ٲٹضز ؾيت قسٴ تب ټٳيٵ اٲطٸظ  ؾٷت ٸحكتٷب٤ِضا ټب ٸٮي تٹي زي

زٸٶيٱ، ثٻ رع چيعايي ٦ٻ اظ َطي١  اٸٶزب ٶٳيي  ٺضا ؾطظٲيٵ زٸض ٸ ٲطٲٹظيٻ. ٲب ټيچي زضثبضټب ټٱ ازاٲٻ زاضٺ. زي

 ي ٶب٪ٹاض ثسؾت آٸضزيٱ.ټب تزطثٻ

تٹٶٵ  ٲب ضٸ زؾت٫يط ٦طزٴ. اٸٶب ٸ٢تي ٦ٻ زؾت٫يط ٲيكٵ، ٶٻ ٲي يټب تٗسازي اظ ربزٸ٪طا ٸ ؾبحطٺ ټب ٲٹضز ؾيت"

 تٹٶٵ ٞطاض ٦ٷٵ. ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ثٳيطٴ ټط اَالٖبتي ضٸ ٦ٻ زاقتٻ ثبقٵ تحٹي٭ زقٳٵ ٲيسٴ. ذٹزقٹٴ ضٸ ث٧كٵ ٸ ٶٻ ٲي

زٸٶيٱ ٦ٻ چ٣سض  ٪يطټب، ٲي تٳبؼ اٖتطاٜي  ٻضايي ضؾيسٺ ٸ ثٹؾيٯټب زيي  ٻثٯٷس پبي يٲب ټٱ زؾتٳٹٴ ثٻ چٷستب اظ اٞؿطا"

 "اظ اَالٖبتٳٹٴ ٮٹ ضٞتٻ. ظٲبٴ ثط ٖٯيٻ ٲبؾت.

ٸ اٸٴ ٲطزي ٦ٻ زضؾت ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ٲٵ ثطٰ تب ربزٸ٪ط اٸ٬ ضٸ ثجيٷٱ "اَثي ٦ٝ زؾتبٶف ضا ضٸي پبټبيف ٦كيس. 

 "تٹٶؿت يٻ آزٲ٧ف ثبقٻ؛ ثٻ اٸٴ زٸ ٶٟطي ٦ٻ ټٳطاټف ثٹزٴ اربظٺ زازٺ قس ٦ٻ ثطٴ. ٦كتٻ قس، اٸٴ ٶٳي

٦ٷٱ ٦ٻ پٷيؽ ضا٬ اظ َٯؿٳي  ٲٵ ٧ٞط ٲي"اـ ظز.  ٪يط زؾتبٶف ضا ثٻ ؾيٷٻ زض اٖتطاٜٲب "يٻ آزٲ٧ف ٶجٹز.ٶٻ، اٸٴ "

ضا ضٸ زاضٺ. ټب زٸٶٻ ٦ٻ ايٵ َٯؿٱ تٹاٶبيي اظ ثيٵ ثطزٴ تٳبٰ زي ٦ٻ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ٦كٝ ٦طزٺ ثبذجط ټؿت ٸ ٲي

 "٦ٷٻ.پٷيؽ ضا٬ ثٻ قست زض تالقٻ ٦ٻ ذٹزـ ضٸ اظ قط ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ذالل 
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ضؾيس ٦ٻ ثط٢ي اظ ټٹقٳٷسي زض ذٹز زاضٶس. اَثي ٶ٫بټف ضا ٪طزاٶس ٸ ذٹز  ٪يط ثٻ ٶٓط ٲي چكٳبٴ ثٷٟف ٲبزض اٖتطاٜ

ٸٮي ٲٵ ٲتٹرٻ ٶٳيكٱ ٦ٻ ايٵ چٻ ضثُي ثٻ ضز زضذٹاؾت ٲٵ "ضا ثب ٶري ٦ٻ اظ ٦يؿٻ ثيطٸٴ ظزٺ ثٹز ٲكٛٹ٬ ٦طز. 

ثيبز اٶزبٰ ٶٳيسٺ تب اٸٶٹ پؽ ٦ٻ اظ زؾتف ثط ټط ٦بضي ثطاي ٦ٳ٥ ٸ ٶزبت زذتطٰ زاضٺ. اٸٴ ذٹزـ يٻ زذتط زاضٺ.

 "ث٫يطٺ؟ ټط ٦بضي ٦ٻ الظٰ ثبقٻ اٶزبٰ ٶٳيسٺ تب زذتطـ زٸثبضٺ نحيح ٸ ؾبٮٱ ثط٪طزٺ؟

ټس زضزي قسيس زض آٶزب ضا ذٹا ٲيتط آٲسٺ ٸ اٶ٫كتبٶف ضا ضٸي اثطٸيف ٦كيس، ٪ٹيي ٦ٻ  ٪يط پبييٵ ؾط ٲبزض اٖتطاٜ

 "ٸٲس يٻ پي٥ ثٹز. پيٛبٲف چٷسيٵ زؾت ٪كتٻ ثٹز تب ٶكٻ ٲٷكأـ ضٸ پيسا ٦طز.ٲطزي ٦ٻ ٢ج٭ اظ تٹ ا"ثٳبٮس. 

 "پيٛبٰ چي ثٹز؟"ي ؾطزي ضا حؽ ٦طز ٦ٻ اظ ثبظٸاٶف ثبال ٲيطٸٶس. ټب اَثي ضٖكٻ

زض ٲ٣بث٭ ايٷ٧ٻ  ،ثجركٻزؾتٻ ٲٹيي ٦ٻ اٸٴ آٸضز ٲب٬ زذتط ظِز ثٹز. پٷيؽ ضا٬ پيكٷٽبز ٦طزٺ ثٹز ٦ٻ رٹٴ زذتط ضٸ "

 "تؿٯيٱ ٦ٷٻ تب اٖساٰ ثكٻ. ظِز ذٹزـ ضٸ

ٸٮي ٲ٫ٻ ايٷُٹض ٶيؿت ٦ٻ يٻ پسضي ٦ٻ زذتطـ ضٸ زٸؾت زاضٺ حتي ټٳچيٵ ٦بضي ضٸ "اـ ضا چٷ٩ ظز.  اَثي ٦يؿٻ

 "٦ٷٻ تب ظٶس٪ي اٸٶٹ ٶزبت ثسٺ؟ ٲي

ثٻ چٻ ٢يٳتي؟ ثٻ ٢يٳت رٹٴ تٳبٰ اٸٴ ٦ؿبيي ٦ٻ ثسٸٴ ٦ٳ٥ اٸٴ ذٹاټٷس "٦ٷبٴ ٪ٟت:  ٪يط ظٲعٲٻ ٲبزض اٖتطاٜ

اٶزبٰ ثسٺ، حتي ثطاي ٶزبت رٹٴ ٦ؿي ٦ٻ ثيف اظ ټط ٦ؿي  اي  تٹٶؿت ټٳچيٵ ٦بض ذٹزذٹاټبٶٻ ٳيظِز ٶٲطز؟ 

زٸؾتف زاضٺ. ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ظِز اظ ٦ٳ٥ ثٻ زذتط تٹ زضيٙ ٦ٷٻ، تبظٺ ايٵ پيكٷٽبز ضٸ ضز ٦طزٺ ثٹز ٸ ثٷبثطايٵ زذتط 

 "ثي٫ٷبٺ ذٹزـ ضٸ ثٻ ٲط٨ ٲح٧ٹٰ ٦طزٺ ثٹز.

ثجيٷس،  اي  ٞطٸ ضيرتٷس. ٧ٞط ٸحكت ربٶب ٸ ايٷ٧ٻ زذتطـ نسٲٻ ټب ٲيسټبيف ثٻ ٲيبٴ تبضي٧ياَثي حؽ ٦طز ٦ٻ زٸثبضٺ ا

 يف ٦طزٶس.ټب ټب زٸثبضٺ قطٸٔ ثٻ پبييٵ چ٧يسٴ اظ ٪ٹٶٻ ؾط اَثي ٪يذ ضٞتٻ ٸ حبٮت تٽٹٔ پيسا ٦ٷس. اق٥ قس ٲي ثبٖج

 ".اٞطاز زي٫ٻ ضٸ ٢طثبٶي ٦ٷٻ تب زذتطٲٹ ٶزبت ثسٺي  ٻٰ ټٳذٹا ٳيٸٮي ٲٵ اظـ ٶ"

اٸٴ ٲٗت٣سٺ ٦ٻ پطټيع اظ آؾيت ظزٴ ثٻ اٸٴ تٗساز اظ ٲطزٰ ثبٖج ٲيكٻ "اَثي ضا ٮٳؽ ٦طز. ي  ٻؾبحطٺ ثب ٲاليٳت قبٶ

 "ٞطاض ٦ٷٵ ٸ زض ٶٽبيت تٗساز ثيكتطي اظ ٲطزٰ ضٸ ث٧كٵ. ټب ضاييټب ٦ٻ زي
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 "ٸٮي ٲٵ يٻ اؾترٹٴ زاضٰ."اَثي ثب ٶباٲيسي ثٻ زٶجب٬ ضاٺ حٯي ٪كت. 

ٝ آزٲبيي ٦ٻ ٲيبٴ تب يٻ ربزٸ٪ط ضٸ ثجيٷٵ يٻ اؾترٹٴ ٲيبضٴ. زؾت ٞطٸقب هاَثي٫ي٭، ٶ"س. ؾبحطٺ ٶٟؽ ٖٳي٣ي ٦كي

ثيٷٵ، ٲخ٭ ذٹز تٹ، اٸٶب  ٶٳي اي  زي٫ٻي  ٺ٦ٻ ايٷب اؾترٹٶبي ٸا٢ٗي ټؿتٵ. اٞطازي ٦ٻ چبض ٦ٷٵ ٲيٲطارٗيٵ ضٸ ٲت٣بٖس 

 "ضٸ ٲيرطٴ.

ٖبضي اظ ربزٸ ثسٺ.  اٴ ٦ٻ يٻ رٹضي ثٻ اٸٶب يٻ ظٶس٪يِثيكتط اٸٶب ٲيبٴ تب اظ يٻ ربزٸ٪ط ثرٹ"٪يط ٪ٟت:  ٲبزض اٖتطاٜ

اؾتٟبزٺ قسٺ، حبال  ټب ضاييټب زيي  ٻ٦ٻ اظ ربزٸ ثٹؾيٯ اي  ؾٟبٶٻ ثب تٹرٻ ثٻ قيٹٺأتطؾٵ، اٲب ٲت ثيكتط ٲطزٰ اظ ربزٸ ٲي

ايٷ٧ٻ يٻ آٸضي ثطاي  ثٻ ٖٳطقٹٴ ربزٸ ٶجيٷٵ. زٮي٭ ذٷسٺٴ ايٷٻ ٦ٻ زي٫ٻ ذٹا ٲيٲطزٰ چيعي ٦ٻ ثيف اظ ټطچيعي 

ربزٸ زاضٺ تب ثتٹٶٵ زضذٹاؾت  ٦ٷٵ ٲييي ٢الثي ٲيرطٴ ٦ٻ ٧ٞط ټب آٸض ٦ٻ اؾترٹٴ ثطاثط ذٷسٺ اؾترٹٴ ثرطٴ ٸ زٸ

 "ثسٴ ٦ٻ اظ ربزٸ ضټب ثكٵ.

ح٣ي٣يٻ. ٲبزضٰ ٲٹ٢ٕ ٲط٪ف زضثبضٺ ايٵ ثٽٱ  يثسټٸٮي ٲٵ ټيچ اؾترٹٶي ٶرطيسٰ. ايٵ يٻ "اَثي ثب ٪يزي پٯ٥ ظز. 

 "ثؿتٻ قسٺ. يثسټزٸ٪ط ظٸضاٶسض ثٻ ايٵ ٪ٟت. اٸٴ ٪ٟت ٦ٻ ذٹز رب

ثٻ ايٵ ق٧٭ ثٻ قست ٶبزض ټؿتٵ. قبيس ايٵ يٻ  ي ح٣ي٣يِټب اَثي٫ي٭، ثسټي"ؾبحطٺ ثب ق٧ب٦ي چكٳبٶف ضا تٷ٩ ٦طز. 

 "اؾترٹٶي ثٹزٺ ٦ٻ ٲبزضت زاقتٻ ٸ تٹ ٧ٞط ٦طزي ٦ٻ...

٪يط  اٶساذتٻ ٸ ؾب٦ت قس. ٲبضز اٖتطاٜاـ ضا ثطاي ؾبحطٺ ثبظ ٦طز تب ثجيٷس. ؾبحطٺ ٶ٫بټي ثٻ زاذ٭  ٦يؿٻ اَثي زضِ

 ذٹزـ ٶ٫بټي ثٻ زاذ٭ ٦يؿٻ اٶساذت.

ٲٵ ٲيسٸٶٱ ٦ٻ ٲبزض چي ثٽٱ ٪ٟتٻ. ٖالٸٺ ثط ايٵ ثٽٱ ٪ٟت ٦ٻ ا٪ٻ ټط٪ٹٶٻ ق٧ي ٸرٹز "٦ٷبٴ ٪ٟت: اَثي انطاض

يٵ ثسټي ٞٽٳٻ ٦ٻ ايٵ ٢ًيٻ ٸا٢ٗيٻ، چٹٴ ا زاقت، ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ٣ٍٞ ٦بٞيٻ ايٷٹ اٲتحبٴ ٦ٷٻ، اٸٶٹ٢ت ذٹزـ ٲي

 "اظ پسضـ ثٻ اٸٴ ٲٷت٣٭ قسٺ.

تٹٶٻ ايٷٹ اٲتحبٴ ٦ٷٻ. ا٪ٻ ٸا٢ٗي ثبقٻ، اٸٴ ٲتٹرٻ ٲيكٻ. ثب  ظِز ٲي"اـ ٦كيس.  ي رٯٹي ي٣ٻټب ؾبحطٺ زؾتي ثٻ زاٶٻ

 "ايٷحب٬، ا٪ٻ ثسټي ضؾٳي ټٱ ثبقٻ، ٲٗٷبـ ايٵ ٶيؿت ٦ٻ ايٵ ثسټي ثبيس ټٳيٵ االٴ پطزاذت ثكٻ.
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ٲبزضٰ ٪ٟت ٦ٻ ايٵ يٻ ثسټي ح٣ي٣يٻ ٸ ايٷ٧ٻ ثبيس پطزاذت ثكٻ. "حطٺ ذٱ قس. اَثي ثب قزبٖت ثيكتط ثٻ ؾٳت ؾب

٦ٷٱ زٮٹضا، تٹ اظ ٦بض٦طز ټٳچيٵ چيعايي ذجط زاضي. ٸ٢تي ٦ٻ ٲٵ ثب ربزٸ٪ط اٸ٬ ٲال٢بت ٦طزٰ، ثب  ذٹاټف ٲي

ٞكبضي ٦ٷٱ ظزٴ، حؿبثي ٪يذ قسٺ ثٹزٰ. اظ ضٸي حٳب٢تٱ ٶتٹٶؿتٱ ضٸي حطٞٱ پب اٸٴ آزٲبيي ٦ٻ زاز ٲيي  ٻٸرٹز ټٳ

، ٦ٳ٧ٱ ٮُٟبً"٪يط ضا ٲح٧ٱ ٪طٞت.  ضٸيف ضا ثط٪طزاٶسٺ ٸ ثبظٸي ٲبزض اٖتطاٜ "ٸ اظـ ثرٹاٰ ٦ٻ ايٷٹ اٲتحبٴ ٦ٷٻ.

 "٪يس ٦ٻ ٲٵ چي زاضٰ ٸ اظـ ثرٹايس ٦ٻ اٲتحبٶف ٦ٷٻ؟ ٦ٷيس؟ ثٽف ٲي ٲي

ض٪يط يٻ زِيٵ ټؿت ٦ٻ ثب ايٵ ٢ًيٻ ز"ذبٮي ضٸي ٲؿئٯٻ ٧ٞط ٦طز. ٶٽبيتبً ٪ٟت:  اي  ٪يط زض پكت چٽطٺ ٲبزض اٖتطاٜ

٦ٷٱ ٸ اظـ  ربزٸ ثؿتٻ قسٺ. چٷيٵ چيعي ثبيس رسي ٪طٞتٻ ثكٻ. ٲٵ اظ َطٜ تٹ ثب ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض نحجت ٲي

 "ٰ ٦ٻ ثٻ تٹ يٻ ٸ٢ت ٲال٢بت ذهٹني ثسٺ.ذٹا ٲي

نٹضتف ضا زض  "ٲٳٷٹٶٱ."ٶس، آٶٽب ضا ٲح٧ٱ ثؿت. قس ٲي ټبي تبظٺ اظ چكٳبٶف ؾطاظيط اَثي زضحبٮي ٦ٻ اق٥

 ٶس، اظ ضٸي آؾٹز٪ي ذيب٬ قطٸٔ ثٻ ٪طيٻ ٦طز.قس ٲي ي اٲيسي ٦ٻ زٸثبضٺ ٲكتٗ٭ټب تبٶف ٪صاقتٻ ٸ ثب قٗٯٻزؾ

 "٦ٷٱ. اٸٴ ٲٳ٧ٷٻ زضذٹاؾت ٲٷٹ ضز ٦ٷٻ. ٲٵ ٪ٟتٱ ٦ٻ ؾٗيٱ ضٸ ٲي"اَثي ضا ٪طٞت. ي  ٻ٪يط قبٶ ٲبزض اٖتطاٜ

يٻ تبثي ٲيسٰ. اٲب اَثي٫ي٭، انالً  ٖٳطاً ټٳچيٵ ٦بضي ث٧ٷٻ. ٲٷٱ ٪ٹقف ضٸ"رسي ٸ ٦ٹتبټي ٦طز. ي  ٺؾبحطٺ ذٷس

 "ٲٗٷبـ ايٵ ٶيؿت ٦ٻ ٲب ثتٹٶيٱ اٸٶٹ ٲت٣بٖس ٦ٷيٱ تب ٦ٳ٧ت ٦ٷٻ، چٻ ثب اؾترٹٴ ٸ چٻ ثي اؾترٹٴ.

 "ٲتٹرٻ ټؿتٱ. اظ ټطزٸتٹٴ ٲٳٷٹٶٱ. اظ ټطزٸتٹٴ ٲٳٷٹٶٱ ٦ٻ زض٤ ٦طزيس."يف ضا پب٤ ٦طز. ټب اَثي ٪ٹٶٻ

ي  ٻٲي٫ٵ ٦ٻ زذتط يٻ ؾبحطٺ زذتط ټٳ"اَثي پب٤ ٦طز. ي  ٻؾبحطٺ ثب ي٥ قهت ٢ُطٺ اق٧ي ضا اظ چبٶ

 "ؾت.ټب ؾبحطٺ

ظٶٹٶٻ. اٸٴ ي  ٻزٮٹضا، قبيس ثتٹٶي اَثي ضٸ ثجطي ثٻ يٻ ٲؿبٞطذٹٶ"٪يط ايؿتبز ٸ ٮجبؼ ؾٟيسـ ضا نبٜ ٦طز.  ٲبزض اٖتطاٜ

 "ثبيس ي٧ٱ اؾتطاحت ٦ٷٻ. تٹ پٹٮي زاضي، زذتطٰ؟

 "٪يط. ثٯٻ، ٲبزض اٖتطاٜ"
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٦ٷيٱ  ثطٺ ثٻ يٻ اتب٠. زضؾت ٢ج٭ اظ َٯٹٔ آٞتبة ثط٪طز ثٻ زغ. ٲب ثبټبت ٲال٢بت ٲي ثطاي اٲكت ٲي ذٹثٻ. زٮٹضا تٹ ضٸ"

 "زيٱ ٦ٻ آيب تٹٶؿتيٱ ظِز ضٸ ٲت٣بٖس ٦ٷيٱ ٦ٻ اؾترٹٶت ضٸ اٲتحبٴ ٦ٷٻ يب ٶٻ. ٸ ثٽت ذجط ٲي

اَثي ٶب٪ٽبٴ اظ  "٦ٷٱ ٦ٻ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ٲٷٹ ثجيٷٻ ٸ ثٻ زذتطٰ ٦ٳ٥ ٦ٷٻ. ٲٵ ثٻ زض٪بٺ اضٸاح ذٹة زٖب ٲي"

 "٦ٷٱ. ٸ ثطاي زذتط اٸٶٱ زٖب ٲي"٦ٯٳبتف احؿبؼ قطٲٷس٪ي ٦طز. 

٢ج٭ اظ اٸٶ٧ٻ  اي ټٳٳٹٴ زٖب ٦ٵ زذتطٰ. زٖب ٦ٵثط"اَثي ٪صاقت. ي  ٻ٪يط ٦ٝ زؾتف ضا ضٸي ٪ٹٶ ٲبزض اٖتطاٜ

ثط ٖٯيٻ ٞطظٶساٴ ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ، چٻ پيط ٸ چٻ رٹٸٴ زيط قسٺ ثبقٻ، ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ربزٸ ضٸ ي  ٻثطاي ټٳ

 "ارطا ٦ٷٻ. ټب ضاييټب زي

****************** 

ٸ اٲيسټبي اَثي ٸ ربزٸټبيي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ ثٹز  ټب ضٸيكبٴ ثٻ ؾٳت قٽط، زٮٹضا ٲؿيط ٪ٟت٫ٹ ضا زٸض اظ ٶ٫طاٶي زض ٲؿيط پيبزٺ

 ثٻ ټطي٥ اظ ايٵ زٸ ٲطثٹٌ قٹز، ٶ٫ٻ زاقت. ثٻ ق٧ٯي، نحجت ٦طزٴ ثب ؾبحطٺ يبزآٸض نحجت ٦طزٴ ثب ٲبزضـ ثٹز.

ٶس، چٻ زذتطقبٴ ثبقس يب ٶجبقس. اَثي ٦طز ٲياظ ٪ٟت٫ٹ زضثبضٺ ربزٸ ثب اٞطازي ٦ٻ زاضاي ٲٹټجت ٶجٹزٶس پطټيع  ټب ؾبحطٺ

٦ٻ نحجت زض ايٵ ٲٹيٹٔ ثطاي آٶٽب ټٳبٶ٣سض ٶبذٹقبيٷس ثٹز ٦ٻ نحجت ٦طزٴ ثطاي اَثي  ٦طز ٲيايٷ٫ٹٶٻ حؽ 

 قٹز، ٶبذٹقبيٷس ثٹز. ٲيپطؾيس ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ي٥ ٲبزض نبحت ٞطظٶسي زض ق٧ٳف  ٲيټٷ٫بٲي ٦ٻ زذتطـ اظ اٸ 

َطٜ ثٻ ټطي حب٦ي اظ ٶ٫طاٶي زضثبضٺ رٷ٩ اظ ټب پچ ٲٳٯٹ اظ رٳٗيت ثٹزٶس. پچ ټب ا٪طچٻ ٦ٻ زيطٸ٢ت ثٹز، ذيبثبٴ

ٶطؾيسٺ ثٹز، ثٻ ټب اظ آٶٽب ذجطي  اظ ظٶٽب ثب اق٥ زضثبضٺ ٲطزاٶي ٦ٻ ٲبٺ اي  ضؾيس. زض ي٥ ٪ٹقٻ زؾتٻ ٪ٹـ اَثي ٲي

 ٶس.٦طز ٲيآټؿت٫ي نحجت 

زٮٹضا اَثي ضا ثٻ ي٥ ثبظاضچٻ ثطزٺ ٸ ثٻ اٸ ٪ٟت تب ٢طل ٦ٹچ٧ي اظ ٶبٴ ٦ٻ ٪ٹقت ٸ ظيتٹٴ زض ٲيبٴ آٴ پرتٻ قسٺ 

ؾت ٦بضي ٦ٷس تب ذٹا ٳياـ ٶجٹز. ؾبحطٺ اظ اٸ ٢ٹ٬ ٪طٞت ٦ٻ ٚصا ضا ثرٹضز. اَثي ٦ٻ ٶ ثٹز ثرطز. اَثي چٷساٴ ٪طؾٷٻ

 حطٺ ٪طزز، ٢ٹ٬ زاز.ؾجت ٶبضاحتي ؾب
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ي ثبظاض زض َٹ٬ ټب ټبي ثٻ ټٱ ٞكطزٺ ثٹز. ضزيٝ ٞطٸقٷسٺ ٲؿبٞطذبٶٻ زض اٶتٽبي ذيبثبٶي ٞطٖي ٸ زض ٲيبٴ ؾبذتٳبٴ

ٸ زضٸٴ حيبٌ پيكيٵ ثًٗي ٲٷبظ٬ پرف قسٺ ثٹز، ټٳبٶُٹض ٦ٻ  ټب ذيبثبٴ ثبضي٥ ازاٲٻ يبٞتٻ ٸ زض اَطاٜ ؾبذتٳبٴ

زټس. اَثي زض تٗزت ثٹز ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ٲطزٰ  ثٻ ضاحتي پطٸاظ ٦طزٺ ٸ ٲبٶٹض ٲيي٥ ٲط٘ ٲ٫ؿرٹاض زض ٲيبٴ رٷ٫ٯي اٶجٹٺ 

ٻ ثبقٷس. تٸ ٲطزٰ زي٫ط ٶساق ټب ثطاي تٳبقب ثٻ رع ذبٶٻ اي  تٹاٶؿتٷس ايٷ٣سض ٶعزي٥ ثٻ ټٱ ظٶس٪ي ٦ٷٷس ٸ ٲٷٓطٺ ٲي

ٖزيت ثرٹاثس، ثتٹاٶس زض ٲيبٴ ايٷٽٳٻ ؾط ٸ نساي ٲعاحٱ ٸ نساټبي اؾت ټٳيٷُٹض زض ٧ٞط ثٹز ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ٢طاض 

ا٪طچٻ اظ َطٞي زي٫ط اظ ظٲبٶي ٦ٻ ذبٶٻ ضا تط٤ ٦طزٺ، ذٹاة ثٻ ٶسضت ثٻ ؾطاٚف آٲسٺ ثٹز، حتي ثب ٸرٹز 

 ؾب٦ت زض ٲٷب١َ ذبضد اظ قٽط. ي ٦بٲالًټب قت

ؾبحطٺ ثٻ اَثي قت ثريط ٪ٟت ٸ اٸ ضا زض زؾتبٴ ظٶي اذٳٹ ٸ ٦ٱ حطٜ ٪صاقت. ظٴ اٸ ضا ثٻ اتب٢ي زض اٶتٽبي ضاټطٸيي 

تٷٽب ٪صاقت، اٮجتٻ پؽ اظ ٪طٞتٵ ي٥ ؾ٧ٻ ٦ٹچ٥ ٶ٣طٺ. اَثي اـ  ٻي ټسايت ٦طزٺ ٸ اٸ ضا ثطاي اؾتطاحت قجبٶَٹالٶ

زض ٦ٷبض ترت ٢طاض زاقت، اتب٠ ٦ٹچ٥ ضا اظ ٶٓط  اي  ترت ٶكؿتٻ ٸ زض ٶٹض ت٥ چطاٚي ٦ٻ ضٸي َب٢چٻي  ٻثط ٮج

آٴ ؾٟت ٸ ضيكٻ ضيكٻ ثٹز، اٲب ثب ٶٳ٥  يي ٦ٹچ٥ اظ ٢طل ٶبٴ ضا رٹيس. ٪ٹقت زاذ٭ټب ٮ٣ٳٻ ي٪صضاٶسٺ ٸ ثٻ آضاٲ

 ٸ ؾيطي ٦ٻ ثٻ آٴ ظزٺ قسٺ ثٹز، َٗٱ ٲُجٹٖي زاقت.

تطؾيس پط اظ ؾط ٸ نسا ٶجٹز. زضة ټيچ ٢ٟٯي ٶساقت، اٲب ظٶي ٦ٻ ٲؿئٹ٬  اتب٠، ثسٸٴ ٸرٹز پٷزطٺ، آٶٳ٣ساض ٦ٻ اَثي ٲي

قٹز. اَثي ٶبٴ ضا  ٭ ٲزٳٹٖٻ ضاٺ زازٺ ٶٳيثٻ زاذ ٻ ٶ٫طاٴ ٶجبقس، ايٷ٧ٻ ټيچ ٲطزيذبٶٻ ثٹز ظيط ٮت ثٻ اٸ ٪ٟتٻ ثٹز ٦

تط زض آٶؿٹي اتب٠، نٹضت ذٹز ضا  ؾبزٺ زٸ ٢سٰ آٶُطٜ اي  ٦ٷبض ٪صاقتٻ ٸ زض ٦ٷبض ٮ٫ٵ آثي ثط ضٸي چٽبضپبيٻ

 قؿت. اظ ايٷ٧ٻ چ٣سض آة ٦خيٝ قس ٚبٞٯ٫يط قسٺ ثٹز.

ٻ ذبٲٹـ قٹز پبييٵ آٸضز؛ اظ ٞتيٯٻ ضا ثسٸٴ ايٷ٧ٻ قٗٯ قس ٲي پيچ چطا٘ ضا چطذبٶسٺ ٸ تب ربيي ٦ٻي  ٺزؾت٫يط

ٶٱ ظزٺ ذيطٺ قسٺ  آٲس. زض حبٮي ٦ٻ زض ترت ذٹاثيسٺ ٸ ثٻ ؾ٣ِٝ ٳيذٹاثيسٴ زض تبضي٧ي زض ٲ٧بٶي ٶب آقٷب ذٹقف ٶ

زاٶؿت ٦ٻ آٶٽب چٷيٵ زضذٹاؾتي ٦ٻ اٸ زاقت ضا ٶبزيسٺ  ثٹز، اظ تٻ ز٬ ثٻ زض٪بٺ اضٸاح ذٹة زٖب ٦طز، ا٪طچٻ ٲي

ټب ٸ  تطؼي  ٻٸ ثطاي زذتط ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ټٱ زٖب ٦طز. زٖبټبيف ثٹؾيٯ ذٹاټٷس اٶ٫بقت. چكٳبٶف ضا ثؿت

 .قس ٲي اٶساذتٷس، ٢ُٕ ٲي٦ٻ ٪ٹيي ثٻ زضٸٶف چٷ٩  اي  ي ٶبذٹاٶسٺټب ٶ٫طاٶي
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تب نجح ثيبيس، ٦ٻ زض ثب  ٦طز ٲيتب ذٹاثف ثجطز، آضظٸ  ٦طز ٲيزاٶؿت چٻ ٲست زض ترت زضاظ ٦كيسٺ ٸ آضظٸ  ٶٳي

 اظ زيٹاض ٲ٣بث٭ ثبال ضٞت. اي  نساي ريطريطي ثٻ آضاٲي ثبظ قس. ؾبيٻ

٢س ذٳيسٺ ضا تٳبقب ٦طز ٦ٻ ثٻ ؾٳت  اي  اَثي ثب چكٳبٶي ٪كبز قسٺ ذك٧ف ظز، ٶٟؿف ضا ٲح٧ٱ حجؽ ٦طزٺ ٸ رخٻ

ذكٵ ٲح٧ٱ قس، ثب ايٵ ي  ٻثط ضٸي ٲالٞ آٲس. ايٵ ظٴ نبحجربٶٻ ٶجٹز. چطا ٦ٻ اٸ ٢س ثٯٷستط ثٹز. اٶ٫كتبٴ اَثي ٲيترت 

 ٧ٞط ٦ٻ قبيس ثتٹاٶس آٴ ضا ضٸي ٲتزبٸظ اٶساذتٻ ٸ ثٻ ؾٳت زض ٞطاض ٦ٷس.

 "ٶتطؼ، ٖعيعٰ. ٣ٍٞ اٸٲسٰ ثجيٷٱ تٹي زغ ٲٹ٣ٞيتي ثسؾت آٸضزي يب ٶٻ."

ټٳطاٺ اٸ زض  ايٵ ټٳبٴ ظٶي ثٹز ٦ٻ تٳبٰ ضٸظ ثٻ "ٲبضيؿ٧ب؟"ټٹا ضا ٢ٹضت زازٺ ٸ زضٸٴ ترت ٶكؿت.  اي  اَثي رطٖٻ

 "حؿبثي ٲٷٹ تطؾٹٶسي!"نٝ ٲٷتٓط ايؿتبزٺ ثٹز. 

٦ٹچ٥ چطا٘ زض ثب پيچ ٸ تبثي زض چكٳبٴ ظٴ ٲٷ٧ٗؽ قس. ي  ٻ، قٗٯ٦طز ٲيټٳبٶُٹض ٦ٻ پيطظٴ ثٻ نٹضت اَثي ٶ٫بٺ 

 "چيعايي ثستط اظ اٲٷيت ذٹزت ٸرٹز زاضٺ ٦ٻ ثرٹاي زضثبضقٹٴ ٶ٫طاٴ ثبقي."

 "ٲٷٓٹضت چيٻ؟"

 "ؾتي ثٻ زؾت آٸضزي؟ذٹا ٲياٸٴ چيعي ٦ٻ "يٵ ٮجرٷسي آضاٲف ثرف ٶجٹز. ٲبضيؿ٧ب ٮجرٷس ظز. ا

 "ثب ربزٸ٪ط اٸ٬ ٲال٢بت ٦طزٰ، ا٪ٻ ٲٷٓٹضت ايٷٻ."

 "ٸ اٸٴ چي ٪ٟت، ٖعيعٰ؟"

 "ايٵ ثٻ ذٹزٰ ٲطثٹَٻ."ترت آٸيعاٴ ٦طز. ي  ٻاَثي پبيف ضا اظ ٮج

 "اٸٺ، ٶٻ ٖعيعٰ، ايٵ ثٻ ٲب ٲطثٹَٻ."تط قس.  يبٶٻ ٸؾيٕشٮجرٷس ٲٹ

 "ٲٷٓٹضت اظ ايٵ حطٜ چيٻ؟"

 "ت ثب٢ي ٶٳٹٶسٺ. ٶٳٹٶسٺ. ٸ٢ت ظيبزي ثطاي ذبٶٹازٺ ؾإاٮٹ رٹاة ثسٺ. ٸ٢ت ظيبزي ثطات ثب٢ي"
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 "تٹ اظ ٦زب..."اَثي ثٻ ؾطٖت ضٸي پبټبيف ايؿتبز. 

 "ربزٸ٪ط اٸ٬ چي ٪ٟت؟"پيطظٴ ٲچ زؾت اَثي ضا ٪طٞتٻ ٸ آٴ ضا پيچبٶس تب ايٷ٧ٻ اَثي ٲزجٹض قس ثٷكيٷس. 

 "٦ٷٱ، زؾتٱ زضز اٸٲس. ٸٮٱ ٦ٵ. تٹٶٻ ٦ٳ٧ٱ ٦ٷٻ. ذٹاټف ٲي ٦ٻ ٶٳي٪ٟت "

 "اٸٴ ٖعيعٰ، ذيٯي حيٝ قس، ٸا٢ٗبً حيٝ قس. ثطاي ربٶب ٦ٹچٹٮٹت ذيٯي حيٝ قس."

 "اٸٴ ٲيسٸٶي؟ ٲٵ ټيچٹ٢ت ...ي  ٺاظ ٦زب... تٹ اظ ٦زب زضثبض"

ربٶب "پيطظٴ ٶچ ٶچي ٦طز.  "تٹ ضٸ ضز ٦طز. چٻ ذجط تبؾٝ اٶ٫يعي.ي  ٻذٹة، پؽ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ذٹاؾت"

 "زٸٶؿتي ٦ٻ ؾعاي ٖسٰ ٲٹ٣ٞيت چيٻ. ٦ٹچٹٮٹي ثسثرت ثيچبضٺ. ثٻ تٹ ټكساض زازٺ ثٹزٴ. ٲي

ضٞت،  ټبي ٦ٹتبٺ ٸ ؾطيٕ ثٻ ؾٳت زض ٲي پيطظٴ ٲچ اَثي ضا ضټب ٦طزٺ ٸ ضٸيف ضا ثط٪طزاٶس. زض حبٮي ٦ٻ پيطظٴ ثب ٢سٰ

٦ٷٱ! ٲٵ ٢طاضٺ ٞطزا زٸثبضٺ ثبټبـ ٲال٢بت ٦ٷٱ. ٲٹ٢ٕ  ٹاټف ٲيٶٻ! ذ"شټٵ اَثي ثب ٸحكت ٸ ايُطاة ثٻ ٦بض اٞتبز. 

ثطاي چي؟ ثطاي چي ثبيس ثٗس اظ ايٷ٧ٻ زضذٹاؾتتٹ "ٶ٫بټي ثٻ ٣ٖت اٶساذت. اـ  ٻٲبضيؿ٧ب اظ ضٸي قبٶ "َٯٹٔ آٞتبة.

 "ضز ٦طزٺ زٸثبضٺ ثبټبت ٲال٢بت زاقتٻ ثبقٻ. زضٸ٘ ٪ٟتٵ ظٲبٴ ثيكتطي ثٻ زذتطت ٶٳيسٺ. ټيچي ثٽف ٶٳيسٺ.

ايٷ٧ٻ  ذٹضٰ. ٲٵ ثب اٸ ؾبحطٺ نحجت ٦طزٰ، ټٳٹٶي ٦ٻ ٲب ضٸ ثطز زاذ٭. ثٗس اظ ح٣ي٣ت زاضٺ. ثٻ ضٸح ٲبزضٰ ٢ؿٱ ٲي"

٪يط نحجت ٦طزٰ. اٸٶب ٢جٹ٬ ٦طزٴ تب ربزٸ٪ط ضٸ ٲت٣بٖس  ٹ ضز ٦طز ثب اٸٴ ٸ ٲبزض اٖتطاٜربزٸ٪ط ظٸضاٶسض زضذٹاؾتٳ

  "٦ٷٵ ٦ٻ ثٻ ٲٵ يٻ ٸ٢ت ٲال٢بت ذهٹني ثسٺ.

 "ثطاي چي ثبيس چٷيٵ ٦بضي ث٧ٷٵ؟"ظٴ ثٻ ټٱ ٶعزي٥ قس. اثطٸټبي پيط

 "ثٽكٹٴ ٶكٹٴ زازٰ ٦ٻ چي آٸضزٰ."٦ٻ زض اٶتٽبي ترت ٢طاض زاقت اقبضٺ ٦طز. اـ  ٻاَثي ثٻ ٦يؿ

ثٻ زاذ٭ ٶ٫بٺ ٦طزٺ ٸ ثٗس ثٻ ٶطٲي ثٻ ؾٳت  اي  ٲبضيؿ٧ب ثب ي٥ اٶ٫كت الٚط ٸ ذكٵ زضة ٦يؿٻ ضا ثبال ٪طٞت. ٮحٓٻ

 "٢طاضٺ ټٷٹظ ايٷٹ ثٻ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ٶكٹٴ ثسي؟"اَثي ٶعزي٥ قس. 

 "ثيٷٻ. آضٺ. اٸٶب يٻ ٲال٢بت ثب ربزٸ٪ط ثطاٰ تطتيت ٲيسٴ. ٲٵ ٲُٳئٷٱ. ٞطزا، ربزٸ٪ط ٲٷٹ ٲي"
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ٲب اظ ٲٷتٓطِ "ٲبضيؿ٧ب اظ ٦ٳطثٷس حزيٳف چب٢ٹيي ضا ثيطٸٴ ٦كيس. آٴ ضا ثٻ آضاٲي رٯٹي نٹضت اَثي پيچ ٸ تبة زاز. 

 "ٸٮي ٲٵ..."اَثي ٮجبٶف ضا ٮيؿيس.  "تٹ ٲٹٶسٴ ذؿتٻ قسيٱ.

زؾتف ثٻ پكت  "تٹ ضٸ ثجيٷٱ.ي  ٺٞطزا نجح ٲٵ ضاٺ ٲيبٞتٱ ثٻ ؾٳت ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩. ٲيطٰ ٦ٻ ربٶب ٦ٹچٹٮٹي تطؾيس"

ا٪ٻ "ثٯٹٌ ٲٹټبي اَثي ضا زض چٷ٩ ٪طٞتٻ ٸ ؾطـ ضا ٲح٧ٱ ٶ٫ٻ زاقت. ي  ٻ٪طزٴ اَثي ٮٛعيس. اٶ٫كتبٶي ٲبٶٷس ضيك

 "ٲٵ ثيبضي، زذتطت آظاز ٲيكٻ، ټٳٹٶُٹضي ٦ٻ ثٽت ٢ٹ٬ زازٺ ثٹزٴ.ربزٸ٪طٸ زضؾت پكت ؾط 

٦ٷٱ. اٸٴ ٲٯتعٰ ثٻ يٻ  ذٹضٰ. ٲٵ ٲت٣بٖسـ ٲي ٲٵ ٲيبضٲف. ٢ؿٱ ٲي"تٹاٶؿت ثب ت٧بٴ زازٴ ؾطـ ٢جٹ٬ ٦ٷس.  ياَثي ٶٳ

 "زِيٵ ټؿت.

تطؾيس ٦ٻ  ٲياَثي ذٹضز.  ٲييف ټب ٲبضيؿ٧ب ٶٹ٤ چب٢ٹ ضا ثٻ ٢سضي ٶعزي٥ چكٱ اَثي ٢طاض زاز ٦ٻ ٶٹ٤ آٴ ثٻ ٲػٺ

 پٯ٥ ثعٶس.

٦ٷٱ. اٸٴ ي٧ي چكٳف ضٸ  ٦ٷٱ تٹي چكٱ ربٶب ٦ٹچٹٮٹ. تب تٻ چكٳف ٞطٸ ٲي زيط ثطؼ، ٸ ٲٵ چب٢ٹٰ ضٸ ٞطٸ ٲي"

ٰ ذٹا ٲي٦كٱ، ٣ٍٞ ثطاي ايٷ٧ٻ ثٟٽٳٻ ٦ٻ ٸ٢تي  شاضٰ تب ثتٹٶٻ تٳبقب ٦ٷٻ ٦ٻ چُٹضي ٢ٯت پسضـ ضٸ ثيطٸٴ ٲي ثب٢ي ٲي

 "اضٺ. ٲتٹرٻ قسي، ٖعيعٰ؟ٲب٬ اٸٶٹ ثيطٸٴ ث٧كٱ چ٣سض زضز ز

 تبييس ٦ٷس ٦ٻ ٞٽٳيسٺ. اي  ثٻ پبييٵ ؾطاظيط ثٹزٶس، ٣ٍٞ تٹاٶؿت ثب ٶبٮٻاـ  ٻټب اظ ٪ٹٶ اَثي زض ټٳبٴ حبٮي ٦ٻ اق٥

زاضي  ٲزجٹض قس تب ثٹي ثس ؾٹؾيؽ ازٸيٻ ٲبضيؿ٧ب ايٵ ضا ثٻ ٢سضي ٶعزي٥ ظٲعٲٻ ٦طز ٦ٻ اَثي "آٞطيٵ زذتط ذٹة."

اٸٶب ي  ٻا٪ٻ حتي ٲٓٷٹٴ ثكيٱ ٦ٻ ٦ٯ٧ي تٹي ٦بضٺ، ټٳ"ذٹضزٺ ثٹز اؾتٷكب٠ ٦ٷس. ضا ٦ٻ پيطظٴ ثٻ ٖٷٹاٴ قبٰ 

 "ٲيطٴ. ٲي

  "٦ٷٱ. ٲٵ ٲيبضٲف. ثسٸٴ ټيچ ٦ٯ٧ي. ٖزٯٻ ٲي"

ربٶب زٸؾتت زاضٺ. قت ٸ ضٸظ "اٸ ٲٹټبي اَثي ضا ضټب ٦طز.  "تٹ ٲبزض ذٹثي ټؿتي."ٲبضيؿ٧ب پيكبٶي اَثي ضا ثٹؾيس. 

  "ز.ذٹا ٲي٦ٷٻ ٸ تٹ ضٸ  ٪طيٻ ٲي
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ذٹز ضا ثٻ ق٧٭ تٹپي ٮطظاٴ رٳٕ ٦طزٺ ٸ ثط ضٸي اٶ٫كتبٶف  ،پؽ اظ ايٷ٧ٻ ٲبضيؿ٧ب زض ضا ثؿت، اَثي ضٸي ترت

 ٪طيٻ ٦طز.

****************** 

ٲُٳئٷي ٦ٻ حبٮت "زاقتٷس، زٮٹضا ذٱ قسٺ ٸ ؾطـ ضا ٶعزي٥ آٸضز.  زغ ٢سٰ ثطٲي 20زض حبٮي ٦ٻ ثط ضٸي ثبضٸي

 "ذٹثٻ، اَثي٫ي٭؟

ي  ٻاَثي چٷ٩ اٶساذتٻ ٸ آٴ ضا ضٸي نٹضتف ضيرت. اَثي آٶٽب ضا اظ رٯٹي چكٳبٶف ٦ٷبض ظزٺ ٸ ثٻ پٽٷثبز ثٻ ٲٹټبي 

. اَثي زاقت زض ٦طز ٲي٦ٱ اظ ٲيبٴ تبضي٧ي ذٹز ضا ثيطٸٴ ٦كيسٺ ٸ ٶٳبيبٴ  ٽط زض ظيط پبيكبٴ ٶ٫بٺ ٦طز ٦ٻ ٦ٱٸؾيٕ ق

 .٦طز ٲيزٮف ثٻ پيك٫بٺ ضٸح ٲبزضـ زٖب 

 "زاقتٱ. ٶتٹٶؿتٱ ثرٹاثٱ.آضٺ، ذٹثٱ. ٣ٍٞ يٻ قت ثس "

٦ٷيٱ. حسا٢٭ ظِز ٢جٹ٬ ٦طز ٦ٻ ثبټبت  ٲب زض٤ ٲي"٪يط اظ ؾٳت زي٫طِ اَثي ثٻ اٸ ٞكطزٺ قس.  ي ٲبزض اٖتطاٜټب قبٶٻ

 "ٲال٢بت ٦ٷٻ. اظ ټٳيٵ ٲٹيٹٔ ثٻ ذٹزت ٢ٹت ٢ٯت ثسٺ. اٸٴ ٲطز ذٹثيٻ، ٸا٢ٗبً آزٰ ذٹثيٻ.

 "٦ٷيس. ٲٳٷٹٶٱ ٦ٻ ٦ٳ٧ٱ ٲيٲٳٷٹٶٱ. اظ ټطزٸتٹٴ "اَثي ثب قطٲٷس٪ي ظٲعٲٻ ٦طز. 

، اٞؿطاٴ ٶٓبٲي ٸ زي٫طاٴ، ټٷ٫بٲي ٦ٻ ؾٻ ظٴ اظ ټب ٲطزٲي ٦ٻ زض َٹ٬ ثبضٸ ٲٷتٓط ايؿتبزٺ ثٹزٶس، ربزٸ٪طاٴ، ؾبحطٺ

زض ٲيبٴ  "ٶس.٦طز ٲي٪يط تٗٓيٱ  ٶس، ټٳ٫ي ثطاي ٮحٓبتي ؾب٦ت قسٺ ٸ ثٻ ؾٳت ٲبزض اٖتطا٦ٜطز ٲي٦ٷبضقبٴ ٖجٹض 

قٷبذت، ربزٸ٪ط تٹٲبؼ ضا زيس ٦ٻ ثب ذٹزـ ٚطٚط ٦طزٺ ٸ زض حبٮي  ضٸظ ٪صقتٻ ٲيتٗسازي اظ اٞطازي ٦ٻ اَثي اظ 

قٷبذت،  ٲي٦ٻ پٹقيسٺ اظ ٖالئٳي ټؿتٷس ٦ٻ اَثي آٶٽب ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٖالئٱ ربزٸيي  ٦ٷس ٲي٦ٻ ٦بٚصټبيي ضا ثبال ٸ پبييٵ 

 ضؾيس. نجط ٸ ٶبضاحت ثٻ ٶٓط ٲي قسيساً ثي

زيٹاض رٯٹتط ي  ٻپبييٷي ؾ٣ٟي ٲرطٸَي ق٧٭ اظ ٮجي  ٻ٧ي ٪طز ضؾيسٶس. ٮجثطر زض اٶتٽبي ثبضٸ، آٶٽب ثٻ ؾُح ؾٷ٫يِ

ثٻ زض ظز ٸ ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ٲٷتٓط  اي  ضؾيس. ؾبحطٺ ت٣ٻ ٳسايطٺ ثٹز ٲييآٲسٺ ٸ تب ٶعزي٥ ثبالي زضثي ٦ٻ ٢ؿٳت ثبالي آٴ ٶ
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اٸٴ ٲٗٳٹالً "ح زاز: رٹاثي ثٳبٶس آٴ ضا ثبظ ٦طز. اٸ ٲتٹرٻ زضټٱ ضٞت٫ي اثطٸټبي اَثي قس. ثب نسايي آټؿتٻ تٹيي

 "قٷٹٺ. نساي زض ظزٴ ضٸ ٶٳي

ٶٳبيي اظ  ،٪طز زض ؾٳت ضاؾت اي  زاز. پٷزطٺ اتب٠ ؾٷ٫ي، ٦ٹچ٥ ثٹز اٲب احؿبؼ زٶذ ٸ ذٹزٲبٶي ثٹزٴ ثٻ اٶؿبٴ ٲي

زغ ضا ي  ٺزي٫طي زض ؾٳت ٲ٣بث٭ چكٱ اٶساظي اظ زيٹاضټبي ؾط ثٻ ٞٯ٥ ٦كيسي  ٺزاز ٸ پٷزط ثبالي قٽط اضائٻ ٲي

 ي يٗيٝ ذٹضقيسِټب ټبي زيٹاضټب زض زٸض زؾت، زضذككي نٹضتي ضٶ٩ زض اٸٮيٵ اقٗٻ ٯٷستطيٵ ٢ؿٳتزاقت ٦ٻ ث

ټب ضا ثب ذٹز زاقت ٦ٻ  اي، اضتف ٦ٹچ٧ي اظ قٳٕ آټٷي ظيجب ٸ اؾتبزاٶٻي  ٻؾحط٪بټي زاقتٷس. قٳٗساٴ چٷس قبذ

 ٶس. ٦طز ٲيٶٹضي ٪طٰ ضا زض اتب٠ ٲٷتكط 

ايف زض اَطاٜ نٹضتف  ٲٹرساض ٸ ٢ٽٹٺي  ٻزؾتف ت٧يٻ زازٺ ٸ ٲٹټبي آقٟتربزٸ٪ط ظٸضاٶسض زض حبٮي ٦ٻ ضٸي زٸ 

 ٦تبثي ثٹز ٦ٻ ضٸي ٲيع ٪كٹزٺ قسٺ ثٹز. ؾٻ ظٴ ايؿتبزٶس. ي آٸيعاٴ قسٺ ثٹزٶس، ٚط٠ ٲُبٮٗٻ

 "ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض، ٲب اَثي٫ي٭، زذتط ټٯؿب ضٸ آٸضزيٱ."ؾبحطٺ ثب نساي ثٯٷس اٖالٰ ٦طز: 

ٮٗٷت، ظٴ. ذٹزٰ نساي زض ظزٶتٹ قٷيسٰ، ټٳٹٶُٹضي "بال آٸضز ٚطٚط ٦ٷبٴ ٪ٟت: ربزٸ٪ط ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ٶ٫بټف ضا ث

 "قٷٹٰ. ٦ٻ ټٳيكٻ ٲي

 "ثطاي ٲٵ ثس زټٷي ٶ٧ٵ، ظزي٧ٹؼ ظٸ٬ ظٸضاٶسض."زٮٹضا ٶيع ثب ٮحٷي قجيٻ ربزٸ٪ط پبؾد زاز: 

نبٞف ضا ي  ٻچبٶ، ٦طز ٲيربزٸ٪ط ؾبحطٺ ضا ٶبزيسٺ ٪طٞت  ٸ زض حبٮي ٦ٻ ثط ضٸي ٦تبثي ٦ٻ پيف ضٸيف ثٹز تأٲ٭ 

 "ذٹـ اٸٲسي اَثي٫ي٭."ٲبٮيس. 

ٲتك٧طٰ ٦ٻ ثب ٲٵ "٦يؿٻ ضٞت. اٲب ؾپؽ ٲٹ٢ٗيت ذٹز ضا ثٻ يبز آٸضزٺ ٸ تٗٓيٳي ٦طز.  اٶ٫كتبٴ اَثي ثٻ ؾٳت زضِ

ٲال٢بت ٦طزيس، ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض. قسيساً يطٸضيٻ ٦ٻ ٲٵ اظ قٳب ٦ٳ٥ ث٫يطٰ. ټٳٹٶُٹضي ٦ٻ ٢جال ټٱ ثٽتٹٴ ٪ٟتٱ، 

 "ثي٫ٷبٺ زض ٲٗطو ذُطٺ. يټب ظٶس٪ي ثچٻ

ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض ثبالذطٺ ٶ٫بټي ثٻ ثبال اٶساذت. پؽ اظ آٶ٧ٻ ثطاي ٮحٓبتي َٹالٶي اَثي ضا ثطاٶساظ ٦طز، نبٜ ايؿتبز. 

  "ذٍ ٦زب ٢طاض زاضٺ؟"
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 ٪يط زض ؾٳت زي٫طـ اٶساذت. ټيچ٧ساٰ ثٻ اٸ ٶ٫بٺ ٶ٧طزٶس. اَثي ٶ٫بټي ثٻ ؾبحطٺ زض ي٥ ؾٳت ٸ ٲبزض اٖتطاٜ

 "ٰ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض؟ ذٍ؟!ذٹا يٲٲٗصضت "

ؾٵ، اضظـ ثبالتطي ثطاي  ثٹزٴِ ٦ٷي ٦ٻ ثربَط ٦ٱ تٹ ايٵ ٲُٯت ضٸ اٮ٣ب ٲي"اثطٸټبي ربزٸ٪ط پبييٵ ٦كيسٺ قسٶس. 

 "ظٶس٪ي ٸرٹز زاضٺ. ذُي، زذتط ٖعيعٰ، ٦ٻ ثٗس اظ اٸٴ اضظـ ظٶس٪ي ٶبچيع ٲيكٻ. اٸٴ ذٍ ٸ ٲطظ ٦زبؾت؟

 "ٸٮي يٻ ثچٻ..."

يٻ  تٹٶي ثب ت٧يٻ ٦طزٴ ضٸي اضظـ ظٶس٪يِ ٧ٞط ٶ٧ٵ ٦ٻ ٲي"ا ثٻ ٶكبٴ ټكساض ثبال ٪طٞت. ربزٸ٪ط ي٥ اٶ٫كتف ض

ثچٻ، احؿبؾبت ٲٷٹ ثٻ ثبظي ث٫يطي، اٶ٫بض ٦ٻ ٲيكٻ اظ َطي١ ؾٵ اضظـ ثيكتطي ضٸي ظٶس٪ي ٪صاقت. چٻ ظٲبٶي يٻ 

 ٪يطٺ؟ ظٶس٪ي اضظقف ٦ٳتط ٲيكٻ؟ ايٵ ذٍ ٸ ٲطظ ٦زبؾت؟ زض چٻ ؾٷي؟ چٻ ٦ؿي تهٳيٱ ٲي

تٹٶي ٣ٖ٭ ٸ  ٦ٷٻ چٻ ؾٷي زاقتٻ ثبقٻ. ٧ٞط ٶ٧ٵ ٦ٻ ٲي اضظقٳٷسٴ. ٲطزٺ ٲطزٺ ؾت، ٞط٢ي ٶٳي ټب ظٶس٪يي  ٻټٳ"

ٲٹشي ٦ٻ ثب  ١ ٶ٫ٻ زاضي، ٲخ٭ يٻ ٲ٣بٰ ح٧ٹٲتيِحؿبة قسٺ ٸ ؾٷ٫سالٶٻ ٲٗٯّ يٻ ثبظي احؿبؾبتيِي  ٻاؾتسال٬ ٲٷٹ ثٹؾيٯ

 "٦ٷٻ. ثي ٧ٞط ضٸ تحطي٥ ٲي ؾرٷطاٶيف احؿبؾبت يٻ رٳٕ اظ ٲطزِٰ

 ٪يط ثط٪طزاٶس. اَثي اظ قٷيسٴ چٷيٵ تٹثيري ظثبٶف ثٷس آٲسٺ ثٹز. ربزٸ٪ط ضٸيف ضا ثٻ ؾٳت ٲبزض اٖتطاٜ

 "ٶٓط ٶٽبيي قٹضا چي قس؟ ؛نحجت اظ ٲ٣بٰ ح٧ٹٲتي قس يضاؾت"

حطٞبي تٹ ضٸ ثٽكٹٴ ٲٷت٣٭ ٦طزٰ. ا٪ٻ ثرٹاٰ "٪يط زؾتبٶف ضا زض ټٱ ٢ٟ٭ ٦طزٺ ٸ ٶٟؽ ٖٳي٣ي ٦كيس.  ٲبزض اٖتطاٜ

 "ٴ ٦ٻ ايٵ ٦بض اٶزبٰ ثكٻ.ذٹا ٲيزازٴ. اٸٶب  ـ ٦ٷٱ، ٲيكٻ ايٷ٧ٻ اٸٶب اټٳيتي ٶٳي ذالنٻ

ثٻ "اـ ثٻ ؾٳت اَثي ثط٪كت.  چكٳبٴ ٲيكي "پؽ ٦ٻ اټٳيتي ٶٳيسٴ."ظِز ثب ذطٶبؾي ٶبضيبيتي ذٹز ضا آق٧بض ٦طز. 

ي٥  "ضايي ثبقٵ.ټب زي ټب ټٱ اټٳيتي ٶٳيسٺ، ٸ٢تي ٦ٻ اٸٴ ثچٻ ټب ظٶس٪ي حتي ثچٻي  ٺٶٓط ٲيطؾٻ ٦ٻ قٹضا زضثبض

٦ٷٱ، يب ايٷ٧ٻ ثبټبقٹٴ  تٹٶٱ ث٫ٱ ٦ٻ اؾتسالٮكٹٴ ضٸ زض٤ ٶٳي ٶٳي"٦كيس. اـ  ٻزؾتف ضا ضٸي چكٳبٴ ذؿت
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ٲربٮٟٱ، ٸٮي اضٸاح ٖعيع، اٸٴ اًٖبي قٹضا ٢طاض ٶيؿت ذٹزقٹٴ ايٵ ٦بضٸ اٶزبٰ ثسٴ. ايٷ٧بض ثب زؾتبي اٸٶب اٶزبٰ 

 "ٶٳيكٻ. ثب زؾتبي ٲٵ اٶزبٰ ٲيكٻ.

 "٦ٷٱ ظِز. ٲٵ زض٤ ٲي"٪يط ظٲعٲٻ ٦طز:  طاٜٲبزض اٖت

ربزٸ٪ط ثٻ ٶٓط ضؾيس ٦ٻ ثبضي زي٫ط ٲتٹرٻ حًٹض اَثي زض ٲ٣بثٯف قسٺ. ثب ٶ٫بټي ٲت٧ٟطاٶٻ ثٻ اٸ ذيطٺ قس، ٪ٹيي ثٻ 

٢طاضي ٦ٷس. ربزٸ٪ط زؾتبٶف ضا زضاظ ٦طزٺ ٸ اٶ٫كتبٶف ضا  اٶسيكس. ايٵ ثبٖج قس اَثي زض ربيف ثي ٲيٲُٯجي ٖٳي١ 

 "پؽ ثسٺ ثجيٷٳف."ت٧بٴ زاز. 

 ثطز، ثٻ ٲيع ٶعزي٧تط قس. اَثي زض حبٮي ٦ٻ زؾتف ضا زاذ٭ ٦يؿٻ ٲي

 "ا٪ٻ ٶٳيكٻ تٹ ضٸ ٲت٣بٖس ٦طز ٦ٻ ثٻ آزٲبي ثي٫ٷبٺ ٦ٳ٥ ٦ٷي، پؽ قبيس ايٵ ثطات اضظـ ثيكتطي زاقتٻ ثبقٻ."

ثسټي اؾترٹاٴ ايٵ يٻ "اَثي رٳزٳٻ ٲبزضـ ضا اظ ٦يؿٻ ثيطٸٴ آٸضزٺ ٸ آٴ ضا زض ٦ٝ زؾت ربزٸ٪ط ٪صاقت. 

 "٦ٷٱ. ټؿت. ٲٵ ضؾٳبً زضذٹاؾت ثبظپطزاذت اٸٶٹ ٲي

 "ٲطؾٹٰ ايٵ ټؿت ٦ٻ ٣ٍٞ يٻ تي٧ٻ ٦ٹچي٥ اظ اؾترٹٴ ضٸ ثيبضٴ، زذتط ربٴ."ي٥ اثطٸي ربزٸ٪ط ثبال ضٞت. 

ؾتٱ ٲُٳئٵ ثكٱ ٦ٻ ثٻ اٶساظٺ ذٹا ٲيزٸٶؿتٱ.  ٲٵ ٶٳي"قٹز. ثب ٮ٧ٷت ٪ٟت:  اَثي حؽ ٦طز ٦ٻ نٹضتف ؾطخ ٲي

 "٦ٷي. تب ثتٹٶي اٲتحبٶف ٦ٷي... تب ٲُٳئٵ ثكٱ ٦ٻ حطٞٳٹ ثبٸض ٲي ٦بٞي ثبقٻ

 "قٵ ټٱ ٦بٞيٻ.ي  ٻ٦ٹچي٧تط اظ زٸٶي  ٻيٻ تي٧"ربزٸ٪ط ي٥ زؾتف ضا ثٻ آضاٲي ضٸي ؾُح نبٜ رٳزٳٻ ٦كيس. 

 "ٲبزضت ثٽت ٶ٫ٟت؟"اٸ ثٻ چكٳبٴ اَثي ٶ٫بٺ ٦طز. 

ي ثٹزٺ ٦ٻ اظ پسضت ثٻ تٹ ضؾيسٺ. اٸٴ ٪ٟت ٦ٻ ثسټ اٸٴ ٣ٍٞ ٪ٟت ٦ٻ ايٵ يٻ"اَثي ؾطـ ضا ثٻ ٶكبٴ ٶٟي ت٧بٴ زاز. 

 "ا٪ٻ زضذٹاؾت ثبظپطزاذت ضؾٳي ثكٻ، ثسټي ثبيس پطزاذت ثكٻ.

 "ثٯٻ، ثبيس پطزاذت ثكٻ."ربزٸ٪ط ظٲعٲٻ ٦ٷبٴ ٪ٟت: 



 
 
 

       

www.Good-life.ir 

. اؾترٹاٴ ثربَط ٦طز ٲي، زؾتف ثٻ آضاٲي ضٸي رٳزٳٻ ثٻ رٯٹ ٸ ٣ٖت حط٦ت ٦طز ٲيزض ټٳبٴ حبٮي ٦ٻ نحجت 

ي٧سؾتي ٦ٻ اٸ تهٹض  ي رٳزٳٻ ضا اظ ٲيبٶكبٴ ثيطٸٴ ٦كيسٺ ثٹز، ٦سض ٸ ٮ٧ٻ ٮ٧ٻ ثٹز، ٶٻ آٴ ؾٟيسِټبيي ٦ٻ اَث ذب٤

ي  ٻاٶساذت، اٲب ٪عيٷ ٲيي ٲبزضـ ضا ثيطٸٴ ث٧كس اٸ ضا ثٻ ٸحكت ټب ٦طزٺ ثٹز. ايٷ٧ٻ ٲزجٹض قسٺ ثٹز اؾترٹاٴ

 تطؾبٶس. ٲيزي٫طي ٦ٻ زض پيف ضٸ زاقت حتي ثيف اظ ايٵ اٸ ضا 

ٴ ربزٸ٪ط، اؾترٹاٴ رٳزٳٻ ثب ٶٹض ٦ٽطثبيي ٦ٳطٶ٫ي قطٸٔ ثٻ زضذكيسٴ ٦طز. ټٷ٫بٲي ٦ٻ نساي زض ظيط اٶ٫كتب

ٶس، ٶٟؽ اَثي حجؽ قس. ؾبحطٺ ٦طز ٲيٸظٸظي زض ټٹا ايزبز قس، ٪ٹيي ٦ٻ ذٹز اضٸاح زاقتٷس ثب ربزٸ٪ط نحجت 

 ٦طز.٪يط ٮت پبييٷف ضا رٹيس. اَثي زٖب  ٸض ضٞت. ٲبزض اٖتطاٜاـ  ٻي ضٸي ي٣ټب ثب زاٶٻ

 ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض رٳزٳٻ ضا ضٸي ٲيع ٪صاقت ٸ پكتف ضا ثٻ آٶبٴ ٦طز. زضذكف ٦ٽطثبيي ٲحٹ قس.

چي قس؟ ضايي قسي؟ آظٲبيكت حبثت ٦طز "ټٷ٫بٲي ٦ٻ ربزٸ٪ط چيعي ٶ٫ٟت، اَثي ؾ٧ٹت ؾٷ٫يٵ ضا ق٧ؿت. 

 "٦ٻ ايٵ يٻ ثسټي ح٣ي٣يٻ؟

آضٺ. ايٵ يٻ ثسټي ح٣ي٣ي اؾترٹاٴ ټؿت ٦ٻ ثب  اٸٺ،"ربزٸ٪ط ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ثٻ ؾٳت آٶٽب ثط٪طزز ثٻ آضاٲي ٪ٟت: 

 "ربزٸ ثؿتٻ قسٺ ٸتب ظٲبٶي ٦ٻ زِيٵ پطزاذت ثكٻ ثب٢يٻ.

ثٽت ٦ٻ ٪ٟتٻ ثٹزٰ. اٲ٧بٴ ٶساقت ٲبزضٰ ثٽٱ "٦كيس.  ضا ثب ايُطاة ٲياـ  ٻ٦يؿي  ٺي ضقتٻ قسټب اٶ٫كتبٴ اَثي ٮجٻ

ثسټي پطزاذت ٶكٻ، ثٗس اظ ٲط٪ف تجسي٭ ثٻ  زضٸ٘ ٪ٟتٻ ثبقٻ. اٸٴ ثٽٱ ٪ٟت ٦ٻ ا٪ٻ زض ٲست ظٶسٺ ثٹزٴ ذٹزـ ايٵ

 "ٲيكٻ. ټب ثسټي اؾترٹاٴ

 "ٸ ٲبزضت چيعي زضثبضٺ ٲٷكأ ثسټي ټٱ ثٽت ٪ٟت؟"ربزٸ٪ط ثٻ آضاٲي چطذيس تب ثب اٸ ضٸزضضٸ قٹز. 

ذيٯي ضٸي اؾطاضقٹٴ  ټب ؾبحطٺ"چكٳف ثٻ زٮٹضا اٶساذت ٸ ثٗس ازاٲٻ زاز: ي  ٻاَثي ٶ٫بټي زظز٦ي اظ ٪ٹق "ٶٻ."

 "٦ٻ زض ضاٺ ټسٞكٹٴ ٶٟٗي زاقتٻ ثبقٻ. ٦ٷٵ ٲيٵ ٸ ٣ٍٞ اٸٶبيي ضٸ ٞبـ حؿبؼ ټؿت

 ف ضا اثطاظ ٦طز.تربزٸ٪ط ثب ٮجرٷسي ٦ٳطٶ٩ ٸ ظٸز٪صض ٸ نساي ٲجٽٳي ٲٹا٣ٞ
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اٸٴ ٣ٍٞ ٪ٟت ٦ٻ تٹي ايٵ ثسټي پسض تٹ ٸ ٲبزضٰ ثٻ ټٱ پيٹٶس ذٹضزٺ ثٹزٴ ٸ ايٷ٧ٻ تب ظٲبٶي٧ٻ ثسټي پطزاذت ثكٻ، "

 "ټط ٦سٸٰ اظ اٸٴ زٸ ٶٟط ٲٷت٣٭ ٲيكٻ. ي ثٗسِټب ټٳيٷُٹض ثٻ ٶؿ٭

 "ٲبزضت زضؾت ٪ٟتٻ، ٸٮي ٲٗٷبـ ايٵ ٶيؿت ٦ٻ ثسټي ثبيس االٴ پطزاذت ثكٻ!"

ٲٵ زضذٹاؾت "تطؼ ٸ ايُطاة اَثي ي٧زب ثٻ نٹضت ذكٱ ثيطٸٴ ضيرت.  "ايٵ يٻ زِيٵ ضؾٳي اؾترٹاٴ ټؿتف."

 "ذٹزت ٖٳ٭ ٲي٧ٷي!ي  ٻثبظپؽ زټي اٸٶٹ ٲي٧ٷٱ! تٹ ټٱ ثٻ ٸْيٟ

ٶ٫بټكبٴ ضا ثٻ زيٹاضټب اٶساذتٷس، چطا ٦ٻ اظ ٞطيبز ظزٴ ي٥ ظٴ، آٶٽٱ ي٥ ظٴ  ٪يط ٸي ؾبحطٺ ٸ ٲبزض اٖتطاٜټطز

ٶس. اَثي ٶب٪ٽبٴ ثٻ ايٵ ٧ٞط اٞتبز ٦ٻ آيب ثربَط چٷيٵ ٦طز ٲيثسٸٴ ٲٹټجت، ثط ؾط ذٹزِ ربزٸ٪ط اٸ٬ احؿبؼ ٶبضاحتي 

 ، زي٫ط اټٳيتي ٶساقت.٦طز ٳيثي حطٲتي اٸ ضا زض رب ذٹاټٷس ٦كت. اٲب ا٪ط ربزٸ٪ط ٦ٳ٧ف ٶ

٦ٻ ٦طزي ثطات زضٲٹضز  ظِز، ثطضؾي"٪يط ٖٹا٢ت احتٳبٮي اٶٟزبض ٖهجي اَثي ضا ثب ؾإاٮي ٲٷحطٜ ٦طز.  ٲبزض اٖتطاٜ

 "ايٵ ثسټي چيعي ٲكرم ٦طز؟ ٲبټيت ٲٷكأِ

از ٦ٻ ايٵ يٻ ثسټي ٪ٟتٻ ثٹز. آظٲبيكٱ ثٽٱ ٶكٹٴ زي  ٺاٮجتٻ ٦ٻ ٲكرم ٦طز. پسض ٲٷٱ، ثٽٱ زضثبض"ربزٸ٪ط ٪ٟت: 

پيٹٶس ضٸ ثب ذٹزـ ي  ٻزي٫ي  ٻټٳٹٴ چيعيٻ ٦ٻ زضٲٹضزـ نحجت ٦طزٺ ثٹزٺ ٸ ايٵ ظٶي ٦ٻ ضٸثطٸي ٲٵ ايؿتبزٺ ٶيٳ

 "زاضٺ.

 "ذٹة ٲٷكأ ثسټي چي ثٹزٺ؟"ؾبحطٺ پطؾيس: 

ٰ؛ ايٵ اٸاذط ذٹا ٲيثٻ ٶٓط ٲيطؾٻ ٦ٻ اظ شټٷٱ پطيسٺ ثبقٻ. ٲٗصضت "ربزٸ٪ط ٦ٝ زؾتبٶف ضا ثٻ ؾٳت ثبال ٪طٞت. 

 "٦ٷٱ. ثيٷٱ ٦ٻ ثيف اظ ٲٗٳٹ٬ چيعا ضٸ ٞطاٲٹـ ٲي ٲي

 "ث٫ي ضاظٶ٫ٻ زاض؟ ټب اٸٶٹ٢ت ثٻ ذٹزت رطأت ٲيسي ٦ٻ ثٻ ؾبحطٺ"زٮٹضا ټٹا ضا ثٻ تٷسي اظ ثيٷيف ثيطٸٴ زاز. 

٪يط ٶ٫بٺ ٦طز.  ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض زض ؾ٧ٹت ٮحٓبتي ثٻ ؾبحطٺ ذيطٺ قسٺ ٸ ثٗس ثب چكٳبٶي تٷ٩ قسٺ ثٻ ٲبزض اٖتطاٜ

 "پؽ ايٵ ٦بض اٶزبٰ ٲيكٻ."ٮجرٷسي ٲٹشيبٶٻ ثط ٮجبٶف ٶكؿت.  "ز ٦ٻ ايٵ ٦بض اٶزبٰ ثكٻ، زضؾتٻ؟ذٹا ٲيقٹضا "
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 "ظِز... زض ايٵ ثبضٺ ٲُٳئٷي؟"٪يط ؾطـ ضا ثٻ ي٥ ؾٳت ذٱ ٦طز.  ٲبزض اٖتطاٜ

 "ي ثٻ زِيٵ ٸٞب ٦ٷي يب ٶٻ؟ذٹا ٲيزضثبضٺ چي؟ ثبالذطٺ "اَثي پطؾيس: 

٦تبثي ٦ٹچ٥ ضا اظ ضٸي ٲيع ثطزاقتٻ ٸ  "ثسټي ضٸ ٦طزي. اذتزطتٹ زضذٹاؾت ثبظپ"ثبال اٶساذت.  اي  ربزٸ٪ط قبٶٻ

 "ٲٵ ٦ي ثبقٱ ٦ٻ ثرٹاٰ ضز ٦ٷٱ؟"زاذ٭ ريجي زض ضزايف ٢طاض زاز. 

 "پٷبٺ ثٻ اضٸاح. ظِز، ٣ٍٞ ثربَط ايٷ٧ٻ قٹضا..."٪يط ثب ذٹز ظٲعٲٻ ٦طز:  ٲبزض اٖتطاٜ

 "٦ٷٱ. ٪طٰ ٦ٻ ثط َج١ ذٹاؾت ٸ تٳبيالت ٲطزٰ ذسٲت ٲيٲٵ ٣ٍٞ يٻ ربزٸ"ظِز حطٜ اٸ ضا ٢ُٕ ٦طزٺ ٸ ٪ٟت: 

 "رٽت زض ٲٗطو ذُط ٢طاض زازي. ٻ ايٵ ٲٷ٣ُٻ ؾٟط ٦ٷي، ذٹزت ضٸ ثيٸٮي ا٪ٻ تٹ ث"

٪يطٺ. ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ ټٱ  ٲٵ ثبيس ٶعزي٥ ٲطظ ثبقٱ، ٸ٪طٶٻ َٯؿٱ ٢ؿٳتي اظ ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ضٸ ټٱ تٹي ذٹزـ ٲي"

 "٦طزٴ ايٵ آتيف ٚيط٢بث٭ ٦ٷتط٬ ټؿت.ثطاي ضٸقٵ  اي  ثٻ ذٹثي ټطربي زي٫ٻ

ٲٳٷٹٶٱ، "قٷٹيس.  ٪ٟت ضا ٲي ذٹزـ، ثٻ ؾرتي چيعټبي زي٫طي ٦ٻ ربزٸ٪ط ٲي اَثي ثٻ رع حؽ آؾٹز٪ي ذبَطِ

 "ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض، ٲٳٷٹٶٱ.

 اٸ ضا زض زؾت ٪طٞت.ي  ٻٸ ٢سضتي ٚبٞٯ٫يط ٦ٷٷسٺ، قبٶ اي  ربزٸ٪ط ٲيع ضا زٸض ظزٺ ٸ ثب اٶ٫كتبٶي تط٦ٻ

ٮجرٷسـ ټٳعٲبٴ  "ٲٹٴ ثب ټٱ ت٣بَٕ ٦طزٺ.ټب ٹي يٻ ثسټي اؾترٹاٴ ثب ټٱ پيٹٶس ذٹضزيٱ. ٲؿيط ظٶس٪يتٹ ٸ ٲٵ ت"

ي  ٻضؾيس. اٶ٫كتبٴ ٲح٧ٳف زٸض ٲچ زؾت اَثي، زٸض زؾتجٷسـ، رٳٕ قسٺ ٸ رٳزٳ ٚٳ٫يٵ ٸ نبز٢بٶٻ ثٻ ٶٓط ٲي

 "ٲٷٹ ظِز نسا ٦ٵ. اَثي، ٮُٟبً"ٲبزضـ ضا زض زؾتبٶف ٪صاقت. 

 "ٲٳٷٹٶٱ، ظِز."ييس ت٧بٴ زاز. أيف ربضي قٹٶس، ٣ٍٞ ؾطـ ضا ثطاي تاق٧ٽب اَثي ٦ٻ ٶعزي٥ ثٹز

ٲٷتٓط ٲٹارٻ قسٶس. ربزٸ٪ط تٹٲبؼ، زض حبٮي ٦ٻ ٦بٚصټبيف ضا زض  ثيطٸٴ اظ آٶزب، زض ٶٹض ؾحط٪بټي، ثب رٳٗيتِ

 زاز، ثب تٷٻ ظزٴ ضاټف ضا ثبظ ٦طز. ټٹا ت٧بٴ ٲي
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 "ٲُبٮٗٻ ٦طزٰ. ثبيس ثبټبت نحجت ٦ٷٱ.ظٸضاٶسض! ٲٵ ايٵ ٖٷبنطي ضٸ ٦ٻ تٽيٻ ٦طزٺ ثٹزي "

رٳٗيت ثٻ زٶجب٬ ربزٸ٪ط اٸ٬ ثٻ ضاٺ  "پؽ نحجت ٦ٵ."زاقت ٪ٟت:  ربزٸ٪ط اٸ٬ زض ټٳبٴ حبٮي ٦ٻ ٢سٰ ثطٲي

 اٞتبز.

 "ايٵ زيٹاٶ٫يٻ."

 "ٲٷٱ ټيچٹ٢ت ٶ٫ٟتٱ ٦ٻ ٶيؿت."

 "يٷ٧بضٸ ث٧ٷي، ظٸضاٶسض!تٹٶي ا تٹ ٶٳي"ربزٸ٪ط تٹٲبؼ ٦بٚصټب ضا ت٧بٴ زاز، ٪ٹيي ٦ٻ آٶٽب ٲسض٤ حطٞف ثبقٷس. 

قٹضا تهٳيٱ ٪طٞتٻ ٦ٻ ايٵ ٦بض ثبيس اٶزبٰ ثكٻ. تب ظٲبٶي ٦ٻ ٦ٷتط٬ اٸيبٔ رٷ٩ ثٻ زؾت ٲب ټؿت، ٸ ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ "

 "پٷيؽ ضا٬ يٻ چيعي اذتطأ ٦ٷٻ ٦ٻ ٲب ٶتٹٶيٱ رٯٹـ ضٸ ث٫يطيٱ، رٷ٩ ثبيس ذبتٳٻ زازٺ ثكٻ.

٢بزض ٶيؿتي ٦ٻ ايٷ٧بضٸ اٶزبٰ ثسي. ٲب ٢سضتي ٦ٻ اٸٴ ربزٸ٪طا ثٻ  ٶٻ؛ ٲٷٓٹضٰ ايٷٻ ٦ٻ ايٵ چيعا ضٸ ثطضؾي ٦طزٰ ٸ تٹ"

٦ٷيٱ. ٲٵ ٖٷبنطي ٦ٻ تٹ ثٽٱ ٶكٹٴ زازي ضٸ ثطضؾي ٦طزٰ. حتي تالـ ثطاي احًبض  ثطزٴ ضٸ زض٤ ٶٳي ٦بض ٲي

 "٦ٷٻ. چٷيٵ ربزٸيي يٻ اٮتٽبة ٞٹ٠ اٮٗبزٺ قسيس ضٸ ايزبز ٲي

تٳؿرطآٲيعي ثبال ثطز.  ٫يطيِثطز. اثطٸټبيف ضا ثٻ حبٮت ٚبٞٯ ؼظِز اظ حط٦ت ايؿتبزٺ ٸ نٹضتف ضا ٶعزي٥ ثٻ تٹٲب

٦ٷي؟ ٲكتٗ٭ ٦طزٴ يٻ َٯؿٱ ٶٹض ٦ٻ ٢طاضٺ تبض ٸ پٹز زٶيبي ظٶس٪ي ضٸ  رسي ٲي٫ي، تٹٲبؼ؟ ٸا٢ٗبً ايٷُٹض ٧ٞط ٲي"

 "َٯؿٱ ايزبز ٶبپبيساضي ٦ٷٻ؟ي  ٻثك٧بٞٻ، ٲٳ٧ٷٻ تٹي ٖٷبنط ٲحٹَ

تٹٶي ٦ٷتطٮف ٦ٷي!  ظٸضاٶسض! تٹ ٶٳي"ٞتبز، تٹٲبؼ زٶجبٮف ثٻ ضاٺ اٞتبز. ټبي ثٯٷس ثٻ حط٦ت ا ټٷ٫بٲي ٦ٻ ظِز ثب ٢سٰ

ا٪طٰ تٹ ٢بزض ثبقي ربزٸ ضٸ احًبض ٦ٷي، ٸ انالً ٶٳي٫ٱ ٦ٻ ثبٸضٰ ٲيكٻ تٹ ثتٹٶي، ثبظٰ ٪طيؽ ضٸ ؾٹضاخ ٦طزي. 

تٹٶي ؾي٭  ٻ ٶٳي٦ٷٻ. ضذٷٻ ٦طزٴ ٪طيؽ ثٻ اٸٴ زاٲٵ ٲيعٶٻ. اٸٶٹ٢ت زي٫ احًبض ايٵ ربزٸ اظ حطاضت ظيبز اؾتٟبزٺ ٲي

 "تٹٶٻ چٷيٵ ٦بضي ضٸ ث٧ٷٻ! حٹازث ضٸ ٦ٷتط٬ ٦ٷي. ټيچ٧ؽ ٶٳي

 "تٹٶٱ ايٷ٧بضٸ ث٧ٷٱ. ٲٵ ٲي"ربزٸ٪ط اٸ٬ ظيط ٮت ٪ٟت: 
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٦ٷٻ! ثٻ ٲحى ايٷ٧ٻ  ٲب ضٸ تٳٹٰ ٲيي  ٻظٸضاٶسض! ٚطٸض تٹ ٦بض ټٳ"٦بٚصټب ضا ثب ٖهجبٶيت ت٧بٴ زاز. ي  ٻتٹٲبؼ زؾت

اظ ثيٵ ٲيطٺ. ٲٵ ذٹاؾتبض زيسٴ اٸٴ ٦تبثي  ټب ٦ٯي پبضٺ ٲيكٻ ٸ تٳبٰ ظٶس٪ي تٹي حزبة ق٧بٞي ايزبز ثكٻ، ثٻ َٹض

 "ټبيي اظ اٸٴ! ٰ ذٹزٰ اٸٶٹ ثجيٷٱ. تٳبٰ ٲُٯت ضٸ، ٶٻ ٣ٍٞ ٢ؿٳتذٹا ٲيټؿتٱ ٦ٻ ايٵ َٯؿٱ ضٸ تٹـ پيسا ٦طزي. 

ي، اٸٶٹ٢ت تٹٲبؼ، ا٪ٻ تٹ ٢طاض ثٹز ٦ٻ ٦تبة ضٸ ثجيٷ"ربزٸ٪ط اٸ٬ تٹ٢ٝ ٦طزٺ ٸ ي٥ اٶ٫كتف ضا ثبال آٸضز. 

ي ٸ زؾتطؾي ثٻ ا٢بٲت٫بٺ ذهٹني ربزٸ٪ط اٸ٬ ضٸ ثسؾت ٲيبٸضزي. اٲب تٹ ربزٸ٪ط اٸ٬ ٶيؿتي ٸ قس ٲي ربزٸ٪ط اٸ٬

 "٦ٷي. زؾتطؾي پيسا ٶٳي

ايٵ يٻ ٦بض ٖزٹالٶٻ ٸ پطذُط ٸ اظ ضٸي "ټبي ؾٟيسـ ثٻ ضٶ٩ ؾطخ زضآٲسٺ ثٹز.  تٹٲبؼ ثط ضٸي ضيفي  ٺچٽط

 "ٶباٲيسيٻ!

اٶ٫كتف ضا ت٧بٴ ٦ٹچ٧ي زاز. ٦بٚصټب اظ زؾت ربزٸ٪ط پيط ثٻ پطٸاظ زض آٲسٺ ٸ زضٸٴ ٪طزثبزي ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض 

 .ٶس ٦ٻ ثٻ ټٳطاٺ ثبز اظ آٶزب ضٞتثٻ زٸض ذٹز چطذيسٺ ٸ ټٳبٶزب آتف ٪طٞتٷس ٸ ثٻ ذب٦ؿتطي تجسي٭ قس

ٸ٪ط اٸ٬ ټؿتٱ ٸ اٸٴ ٦بضي ٦ٻ ثطات ثب٢ي ٲٹٶسٺ يٻ ٦بض اظ ضٸي ٶباٲيسيٻ. ٲٵ ربز اي  ٪بټي ٸ٢تب، تٹٲبؼ، تٷٽب چبضٺ"

ظِز چطذيسٺ ٸ آؾتيٵ اٞؿطي ضا  "٦ٻ ٸْيٟٱ ټؿت ضٸ اٶزبٰ ٲيسٰ. ثحج ثي ثحج. زي٫ٻ چيعي زضايٵ ٲٹضز ٶكٷٹٰ.

ٶيعٺ زاضټب ضٸ ثبذجط ٦ٵ. تٳبٰ ؾٹاضٺ ٶٓبٲي ٦ٻ زض زؾتطؼ ټؿت ضٸ رٳٕ ٦ٵ. ثالٞبنٯٻ ثٻ ؾٳت پٷسيؿبٴ "٪طٞت. 

 "٦ٷيٱ. ضيچ حط٦ت ٲي

٦ٹثيسٺ ٸ اظ آٶزب ضٞت. اٞؿطي زي٫ط ٦ٻ ثؿيبض پيطتط ثٹزٺ ٸ ثٻ ٶٓط زاضاي ٲ٣بٰ ثبالتطي ٶيع اـ  ٻٻ ؾيٷٲكتي ث ٲطز ؾطيٗبً

 آٲس، ٪ٯٹي ذٹز ضا نبٜ ٦طز. ٲي

  "تٹٶٱ ٶ٣كٻ تٹٴ ضٸ ثپطؾٱ؟ ربزٸ٪ط ظٸضاٶسض، ٲي"

ربزٸ ثٻ ؾط ټبيي ٦ٻ ضا٬ ثب  ټسٜ ٲب آٶبض٪ٹ ټؿت. ٦ؿي ٦ٻ زؾت ضاؾت پٷيؽ ضاٮٻ ٸ ثب ٲط٨"ربزٸ٪ط اٸ٬ ٪ٟت: 

 "ـ ٦ٷٱ، ٢هس زاضٰ ٦ٻ ٲط٨ ضٸ ثٻ ذٹزقٹٴ ثط٪طزٸٶٱ. ٲب ٲيبضٺ زض اضتجبَٻ. ا٪ٻ ثرٹاٰ ذالنٻ

 "زاضا ثٻ پٷسيؿبٴ ضيچ؟ ثب ثطزٴ ٶيعٺ"
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آضٺ. آٶبض٪ٹ تٹي ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ ٲٹيٕ ٪طٞتٻ. ٲب غٶطا٬ ثطيٷبضز ضٸ زاضيٱ ٦ٻ زاضٺ اظ رٷٹة ثٻ ؾٳت پٷسيؿبٴ ضيچ "

زاضا ٸ  ظ قٳب٬ ٲيبز تب ثٻ اٸٴ ٲٯح١ ثكٻ ٸ ٲبضز٬ اظ رٷٹة ٚطثي پيكطٸي ٲي٧ٷٻ. ٲب ثب ٶيعٺٲيبز، غٶطا٬ ؾبٶسضؾٹٴ ا

 "٦ٻ ثتٹٶٻ ټٳطاټٳٹٴ ثيبز، ثٻ اٸٶزب ٲيطيٱ. اي  ټط٦ؽ زي٫ٻ

زٸٶيٱ اٸٴ چٷستب ربزٸ٪ط ٸ اٞطاز زاضاي ٲٹټجت زي٫ٻ ټٳطاٺ ذٹزـ زاضٺ، ٸٮي  آٶبض٪ٹ احٳ١ ٶيؿت. ٲب ٶٳي"

تٹٶٵ اٶزبٰ ثسٴ. اٸٶب ثبضټب ٸ ثبضټب ثٻ ٲب يطثٻ ٸاضز ٦طزٴ. ثبالذطٺ ٲب تٹٶؿتيٱ ثٽكٹٴ  ضايي ٲيزٸٶيٱ ٦ٻ اٸٶب چٻ ٦ب ٲي

٦ٷيس ثطاي چي اٸٶب ٲٷتٓط ٲب ٲٹٶسٴ؟ ثطاي چي  ٧ٞط ٲي"ٞطٲبٶسٺ ٦ٯٳبتف ضا ثب ز٢ت اٶتربة ٦طز.  "يٻ يطثٻ ثعٶيٱ.

 "ضا؟ټب ذيٯي ضاحت ثطٶٳي٫طزٴ تٹي زي

 ظيط آٴ ذيطٺ قس. ثبضٸ ٪صاقت ٸ ثٻ َٯٹٔ آٞتبة زض زٸض زؾت ٸ قٽطِي ټب ظِز ي٥ زؾتف ضا ضٸي ٦ٷ٫طٺ

ز ٲب ٧ٞط ٦ٷيٱ ٦ٻ اٸٶب ذٹا ٲي٦ٷٻ. اٸٴ  ټبي ظيبزي ايزبز ٲي ثطٺ. اٸٴ ٶٳبيف ٸ ثبظي آٶبض٪ٹ اظ ثبظي ٦طزٴ ٮصت ٲي"

ٶٻ ثب ؾطٖت ٢بث٭ تٹ ايٻ ٦ٻ يٻ اضتف ٲي تٷٽب ٲٷ٣ُٻ ټب ظذٳي ٸ آؾيت زيسٺ قسٴ. پٷسيؿبٴ ضيچ تٹي تٳبٰ اٸٴ ٦ٹټؿتبٴ

 ي ٦ٷٻ، اٲب اٸٶ٣سض پٽٵ ٶيؿت ٦ٻ ثٻ ٲب اربظٺ ٢جٹ٬ حط٦ت ٦ٷٻ. ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ زقت پٽٷي ضٸ ثطاي ٶجطز ٲٽيب ٲي

 "٦ٷٻ ٦ٻ ٲب ضٸ ثٻ ؾٳت َٗٳٻ ث٧كٻ. ضاحت ٲبٶٹض زازٴ ضٸ ثسٺ، يب ايٷ٧ٻ ثتٹٶيٱ اٸٶب ضٸ زٸض ثعٶيٱ. اٸٴ زاضٺ ؾٗي ٲي

 "ٸٮي چطا؟"ضؾيس.  ثٻ ٶٓط ٶٳيٚبٞٯ٫يط اٞؿطِ ٞطٲبٶسٺ 

تٹي ظٲيٷي ثب ايٵ ٶٹٔ ٖٹاضو ٲب ضٸ ٲيتٹٶٻ ٸايحٻ ٦ٻ اٸٴ ٲٗت٣سٺ "ٶ٫بټي ثٻ ٞطٲبٶسٺ اٶساذت. اـ  ٻظِز اظ ضٸي قبٶ

تٹٶيٱ ثٻ ايٵ تٽسيس اربظٺ ثسيٱ تب اٸٶزب ثب٢ي ثٳٹٶٻ، ٸ    زٸٶٻ ٦ٻ ٲب ٶٳي   ٲٗت٣سٰ. اٸٴ ٲي اي  ق٧ؿت ثسٺ. ٲٵ ٶٹٔ زي٫ٻ

٦ٷٻ ٦ٻ ٲٷٹ ثٻ ٲيسٸٴ رٷ٩ ث٧كٹٶٻ، ٲٷٹ ث٧كٻ، ٸ تٽسيسي ٦ٻ ٲٵ ثٻ    زٸٶٻ. اٸٴ ٧ٞط ٲي   ي ٲب ضٸ ټٱ ٲيټب ٶ٣كٻ

 "٦ٷٱ ضٸ ذبتٳٻ ثسٺ. تٷٽبيي ثط ٖٯيٻ اٸٶٽب ايزبز ٲي

 "ثٷبثطايٵ.... زاضيس ٲي٫يس ٦ٻ ثطاي آٶبض٪ٹ، ايٵ ضيؿ٥ ٲيبضظٺ؟"ٞطٲبٶسٺ ثب نساي ثٯٷس رٳٕ ثٷسي ٦طز: 

تٹٶٻ ټٳٻ چيع ضٸ تٹي  يا٪ٻ ح١ ثب آٶبض٪ٹ ثبقٻ، اٸٴ ٲ"ي زغ ربزٸ٪طاٴ ذيطٺ قس. ظِز ثبضي زي٫ط ثٻ قٽط زض ظيط پب

ي  ٺ٦ٷٻ تب ٢ؿٳت ٖٳس ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ ثطٶسٺ ثكٻ. ٸ٢تي ٦ٻ ٦بض ٲٷٹ تٳٹٰ ٦ٷٻ، اٞطاز زاضاي ٲٹټجتف ضٸ آظاز ٲي
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، ٢ٯت ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ضٸ ٦ٯٳٻ حطيٟي ٶساقتٻ ثبقٻ رب ٢ت٭ ٖبٰ ٦ٷٵ، ٸ ثٗسـ ٸ٢تي ٦ٻ ثٻ ٲٗٷبي ٸا٢ٗيِ اضتف ٲب ضٸ ي٥

 ٦كٻ، يٗٷي آيسيٷسضي٭. ثيطٸٴ ٲي

آٶبض٪ٹ ٢هس زاضٺ تب ٢ج٭ اظ ثبضـ ثطٜ، ٲٷٹ ٦كتٻ ثبقٻ، ٶيطٸټبي ٲكتط٤ ٲب ضٸ ٶبثٹز ٦طزٺ ثبقٻ، ٲطزٰ ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ "

 "ضٸ ثٻ ثٷس ٦كيسٺ ثبقٻ، ٸ ثتٹٶٻ ؾط ايٵ ثٷس ضٸ ثسٺ زؾت پٷيؽ ضا٬.

٢هس زاضيس تب اٸٴ ٦بضي ٦ٻ آٶبض٪ٹ اٲيسٸاضٺ ضٸ اٶزبٰ ثسيس ٸ ثطيس اٸٶزب ٦ٻ ٸ قٳب "ٞطٲبٶسٺ ٲجٽٹت ايؿتبزٺ ثٹز. 

 "ثبټبـ ضٸزضضٸ ثكيس؟

 "زاضٰ؟ اي  زي٫ٻي  ٻچٻ ٪عيٷ"ثبال اٶساذت.  اي  ظِز قبٶٻ

ٶٓط ثطاي ٦كتٵ قٳب زاضٺ، تب ثتٹٶيٱ ربٶت احتيبٌ ضٸ اظ پيف زض  اي  زٸٶيس ٦ٻ آٶبض٪ٹ چٻ ٶ٣كٻ حبال حسا٢٭ ٲي"

 "ضيعي ٦ٷيٱ؟ قٹٴ ثطٶبٲٻ طاي ذٷخي ٦طزٴ ٶ٣كٻث٫يطيٱ؟ ث

زاضا اؾجبي  ٶيعٺ"ظِز ثب ٶبضاحتي زؾتف ضا ت٧بٶي زازٺ ٸ ٲٹيٹٔ ضا ٲرتٹٲٻ ٦طز. اٸ ثٻ اَثي ضٸ ٦طز.  "ٲتأؾٟبٶٻ ٶٻ."

ضؾيٱ، ٸ ثٗس ثٻ  ضؾيٱ، ثٻ ٲٹ٢ٕ ثٻ اٸٶزب ٲي تبظٸٶيٱ. ذيٯي ظٸز ثٻ ضٸؾتبت ٲي ؾطيٗي زاضٴ. ٲب ثب حسا٦خط ؾطٖت ٲي

 "٦ٷيٱ. ٦بضاٲٹٴ ضؾيس٪ي ٲي

ٶبقي اظ پصيطٞتٻ قسٴ زضذٹاؾتف ضا زض ٢بٮت ٦ٯٳبت  تٹاٶؿت آؾٹز٪ي ذيب٬ِ اَثي ٣ٍٞ ؾطـ ضا ت٧بٴ زاز. اٸ ٶٻ ٲي

تٹاٶؿت  تٹاٶؿت قطٲٷس٪يف ضا اظ ثبثت ثطآٸضزٺ قسٴ زٖبټبيف اثطاظ ٦ٷس. اٲب ثيف اظ ټط چيع، ٶٳي ث٫ٷزبٶس ٸ ٶٻ ٲي

ضا  ټب ضاييټب زيي  ٻزاز ضا ثٻ ظثبٴ آٸضز، چطا ٦ٻ اٸ ٶ٣ك ضي ٦ٻ زاقت اٶزبٰ ٲيحتي ي٥ ٦ٯٳٻ اظ ٸحكتف اظ ٦ب

 زاٶؿت. ٲي

***************** 
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ټبي اضظقٳٷس ٲٹزاض اَثي  ٶس، تٷٽب چيعي ٦ٻ اظ ذٹ٦٤طز ٲيز٬ ٸ ضٸزٺ پطٸاظ ي  ٺي ذك٥ قسټب ټب ثٻ زٸض ت٧ٻ ٲ٫ؽ

ثي ثٻ ٖٷٹاٴ ٦بزٸي ٖطٸيؿف ثٻ اٸ ټسيٻ زازٺ ثٹزٶس ٶيع ٢ت٭ ٦ٻ ٸاٮسيٵ اَ 21ثب٢ي ٲبٶسٺ ثٹز. ْبټطاً حتي حيٹاٶبت ٞحٯي

 ٖبٰ قسٺ ٸ ثطزٺ قسٺ ثٹزٶس.

ٸاٮسيٵ اَثي ٶيع قٹټط اٸ ضا ثطايف اٶتربة ٦طزٺ ثٹزٶس. اَثي تب پيف اظ اظزٸاد ټط٪ع ثب اٸ آقٷب ٶكسٺ ثٹز. اٸ اظ قٽط 

. اَثي ثط ؾط ايٵ ٲٹيٹٔ ٦ٻ ٸاٮسيٷف ټب ضا ذطيسٺ ثٹزٶس ٦ٹچ٥ اليٷُٟطز آٲسٺ ثٹز، ربيي ٦ٻ پسض ٸ ٲبزضـ ذٹ٤

چٻ ٦ؿي ضا ثٻ ٖٷٹاٴ قٹټطـ اٶتربة ذٹاټٷس ٦طز، ثٻ قست ٶ٫طاٴ ٸ ٲًُطة ثٹز. اٸ اٲيس ثٻ ٲطزي زاقت ٦ٻ 

 ي ظٶس٪ي ٮجرٷس ضا ثٻ اضٲٛبٴ آٸضز.ټب بـ ثبقس، ٲطزي ٦ٻ زض ٲيبٴ ؾرتيثكّ

ضؾيس  تطيٵ ٲطزِ تٳبٰ زٶيب ثبقس. ثٻ ٶٓط اَثي ايٷچٷيٵ ٲي ضا زيس، ٧ٞط ٦طز ٦ٻ اٸ ثبيس رسي ٸ٢تي ٦ٻ ثطاي اٸٮيٵ ثبض ٞيٯيپ

رٹاٴ اٸ حتي ي٧جبض ٶيع ٮجرٷس ٶعزٺ. آٴ اٸٮيٵ قت ثٗس اظ ٲال٢بت ثب ٞيٯيپ، اظ ٧ٞط قطي٥ قسٴ ظٶس٪يف ي  ٺ٦ٻ چٽط

تيع ټبي  ٦ٻ ظٶس٪يف زض ٲيبٴ زٶساٴ ٦طز ٲيثب ٲطزي ايٷچٷيٵ رسي، آٶ٣سض ٪طيٻ ٦طزٺ ثٹز تب ذٹاثف ثطزٺ ثٹز. ٧ٞط 

 ؾطٶٹقتي تطؾٷب٤ ٪يط اٞتبزٺ اؾت.

ٶ٫طيؿت. ثٗساً  ٲي٦ٹـ ثٹز ٦ٻ ثب ٮجرٷسي ٸؾيٕ ثٻ ظٶس٪ي  ي اَثي زضيبٞت ٦ٻ ٞيٯيپ ٲطزي ؾرتزض اٶس٤ ظٲبٶ

ي  ٺضا ثٻ ذٹز ٪طٞتٻ ثٹز تب ذبٶٹازاـ  ٺتطيٵ چٽط ب اٸ ٲال٢بت ٦طزٺ ثٹز، ٞيٯيپ رسياٸٮي ٦ٻ ث ٞٽٳيسٺ ثٹز ٦ٻ آٴ ضٸظِ

ثبقس. زض ظٲبٶي ٦ٹتبٺ، اَثي ايٵ ضا زضيبٞتٻ ثٹز  ٲيٖطيٻ ٸ ٶبالي١ زذتطقبٴ  اٸ ٲطزي تٷج٭ ٸ ثي٦ٻ رسيسـ ٧ٞط ٶ٧ٷٷس 

تٹاٴ ثٻ اٸ اٖتٳبز ٸ ت٧يٻ ٦طز. زض ظٲبٶي ٦ٻ ربٶب ٲتٹٮس قسٺ ثٹز، اَثي زي٫ط ٖبق١ قٹټطـ  ٦ٻ ٞيٯيپ ٲطزيؿت ٦ٻ ٲي

 ثٹز.

 ثٹزٶس.ا٦ٷٹٴ ٞيٯيپ، ٸ ذيٯي اٞطاز زي٫ط، ٲت٧ي ٸ ٸاثؿتٻ ثٻ اٸ 

ټبي ٲبزضـ ضا ثبضي زي٫ط ثٻ ذب٤ ؾپطز، اَثي زؾتبٶف ضا ثٻ ټٱ ٲبٮيس تب ٚجبض اظ آٶٽب ظزٸزٺ  پؽ اظ آٶ٧ٻ اؾترٹاٴ

قٹز. زيس حهبضټبيي ٦ٻ ربٶب ثٻ ٲطاتت پسضـ ضا زض حب٬ تٗٳيط آٶٽب تٳبقب ٦طزٺ ثٹز، ا٦ٷٹٴ ټٳ٫ي ق٧ؿتٻ قسٺ 

ٲتٹرٻ قس ٦ٻ زضټبي َٹيٯٻ ٶبپسيس قسٺ ثٹزٶس. ټطچيعي ٦ٻ ي٥ پكتي ثٻ ذبٶٻ ثبظٲي٫كت،  ثٹزٶس. ټٷ٫بٲي ٦ٻ اظ زضِ
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ايٷ٣سض تٽي ٸ اـ  ٻتٹاٶؿت ظٲبٶي ضا ثٻ يبز ثيبٸضز ٦ٻ ذبٶ تٹاٶؿت ثرٹضز، ٶبپسيس قسٺ ثٹز. اَثي ٶٳي حيٹاٴ يب اٶؿبٴ ٲي

 ثطټٷٻ ثٻ ٶٓط ثطؾس.

اټٳيتي ٶساضز. حهبضټب ٢بث٭ تٗٳيط ثٹزٶس. ثب ذٹزـ ٪ٟت ٦ٻ اټٳيتي ٶساضز. ٣ٍٞ ا٪ط ربٶب ضا ثٻ اٸ پؽ زټٷس، ايٷٽب 

 ٢بث٭ ربي٫عيٷي ثٹزٶس. ربٶب ټط٪ع ٢بث٭ ربي٫عيٷي ٶجٹز. اي  ټب، ثبالذطٺ ثٻ ٪ٹٶٻ ذٹ٤

اَثي، چُٹضٺ ٦ٻ ٸ٢تي قٹټطت ٸ زذتطت ٸ "پطؾيس:  ٦طز ٲياٸ ٶ٫بٺ ي  ٻي ذبٶټب ظِز زض حبٮي ٦ٻ ثٻ اَطاٜ ٸ ثٻ ٸيطاٶٻ

 "ٶ٫طٞتٵ؟اٞطاز زي٫ٻ ضٸ ثطزٴ، تٹ ضٸ ي  ٻټٳ

ټط٪ع ايٷ٣سض ٦ٹچ٥ ثٻ ٶٓط ٶطؾيسٺ اـ  ٻاَثي اظ چٽبضچٹة ق٧ؿتٻ ثٻ زاذ٭ ٢سٰ ٪صاقت ٸ ثٻ ايٵ ٧ٞط اٞتبز ٦ٻ ذبٶ

تٹاٶؿت تهٹض ٦ٷس ثعض٨ ثٹز.  زض حسي ٦ٻ ٲياـ  ٻثٹز. پيف اظ ايٷ٧ٻ ثٻ آيسيٷسضي٭، ثٻ زغ ربزٸ٪طاٴ ثطٸز، ذبٶ

. ثب ظٚب٬ ثط ضٸي ارب٠ ؾٷ٫ي ثطاي ٦طز ٲيٸ آضاٲف ذٹزـ پط  ذٷسيس ٸ اتب٠ ؾبزٺ ضا ثب ٪ٟت٫ٹټب ٲيايٷزب ٞيٯيپ 

 ٦كيس. ربٶب ٧ٖؽ ربٶٹضاٴ ضا ٲي

اٸٶچيعايي ضٸ ٦ٻ ثطات تٗطيٝ ٦طزٰ  انٯي ظيطظٲيٵ ټؿت. ٸ٢تيي  ٻٲحٹَ ،ظيط اٸٴ زض"اَثي ثب زؾتف اقبضٺ ٦طز. 

 "قٷيسٰ، اٸٶزب ثٹزٰ. ٲي

 قس ٲي ثطاي ثٯٷس ٦طزٴ زضيچٻ اؾتٟبزٺ اي  زؾت٫يطٺظِز ٶٹ٤ ٦ٟكف ضا ثط ضٸي ؾٹضاذي زض چٹة ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ 

ثطزٴ ٸ تٹ ټٳٹٴ پبييٵ ٲٹٶسي؟ ٸ٢تي ٦ٻ زذتطت ثب ريٙ ٸ ٞطيبز تٹ ضٸ  اٸٶب زاقتٵ قٹټط ٸ زذتطت ضٸ ٲي"٦كيس. 

 "نسا ٲيعز، ٶسٸيسي ثبال تب ٦ٳ٧ف ٦ٷي؟

زٸٶؿتٱ ٦ٻ تٷٽب قبٶؿي ٦ٻ  ٪يطٴ. ٲي زٸٶؿتٱ ٦ٻ ا٪ٻ ثيبٰ ثبال، اٸٶب ٲٷٱ ٲي ٲي"اَثي ثٻ ؾرتي نسايف ضا احًبض ٦طز. 

٪ٟت ٦ٻ حتي يٻ ؾبحطٺ  ٰ زاقتٵ زض نٹضتي ثٹز ٦ٻ ٲٷتٓط ثٳٹٶٱ ٸ ثٗس زٶجب٬ ٦ٳ٥ ثطٰ. ٲبزضٰ ټٳيكٻ ٲي ذبٶٹازٺ

٪ٟت ٦ٻ اٸ٬ ضٸي ټطچيعي  ټٱ ا٪ٻ ٲخ٭ يٻ احٳ١ ضٞتبض ٦ٷٻ، چيعي ثيف اظ يٻ احٳ١ ٶيؿت. اٸٴ ټٳيكٻ ثٽٱ ٲي

 "زضؾت ٧ٞط ٦ٷٱ.
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ضا ٦ٻ ٢ُط ٸ ؾٹضاخ قسٺ ثٹز پبييٵ ٪صاقت. ي٥ زؾتف ضا ثب ُٖٹٞت ثط ضٸي  اي  ظِز ٲال٢ٻ "ايٻ. ساٶٻٶهيحت ذطزٲٷ"

ثبيس ذيٯي ؾرت ثبقٻ ٦ٻ زذتطتٹ ٸ٢تي زاضٺ ثب ٪طيٻ نسات ٲيعٶٻ ضټب ٦ٷي ٸ ٦بض ٖب٢الٶٻ ضٸ "اَثي ٢طاض زاز. ي  ٻقبٶ

 "اٶزبٰ ثسي.

ثط ضٸي  اي  اظ زاذ٭ پٷزطٺ "ثٻ اضٸاح ٢ؿٱ ٦ٻ حطٞت زضؾتٻ."٦ٷس. ثٯٷس  اي  اَثي تٷٽب تٹاٶؿت نسايف ضا زض حس ظٲعٲٻ

پ ضٸ ثب ذٹزقٹٴ ٦بٶي، ضٸؾتب ټؿتف. اٸٶب ربٶب ٸ ٞيٯيي  ٻاٸٶُطٜ، اٸٴ ؾٳت ضٸزذٹٶ"زيٹاض ٦ٷبضي اقبضٺ ٦طز. 

ضتف تٹي زؾت٫يط ٦طزٺ ثٹزٴ. ا ضٸ ټٱ زاقتٵ ٦ٻ ٢جالً اي  ٲطزٰ ضٸؾتب ضٸ ث٫يطٴ. اٞطاز زي٫ٻي  ٻټٳ ثطزٴ ٸ ضٞتٵ تب

 "ي اٸٶُطٜ ضٸؾتب اضزٸ٪بٺ ظز.ټب تپٻ

ثٻ ظٸزي اٲيسٸاضٰ ٦ٻ ايٵ رٷ٩ تٳٹٰ ثكٻ. اضٸاح ٖعيع، "ي زٸضزؾت ذيطٺ قس. ټب ظِز ٦ٷبض پٷزطٺ ايؿتبزٺ ٸ ثٻ تپٻ

 "ثعاضيس ٦ٻ تٳٹٰ ثكٻ.

ٴ ثيبٸضز، اَثي ټط٪ع ٪يط ٦ٻ اَثي ٶجبيس زاؾتبٶي ضا ٦ٻ اٸ تٗطيٝ ٦طزٺ ثٹز ثٻ ظثب ثب ثٻ يبز زاقتٵ تٹنيٻ ٲبزض اٖتطاٜ

ؾطيٗكبٴ ثٻ ؾٳت ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩، اٸ اظ  زذتط يب ټٳؿط ٲ٣تٹ٬ ربزٸ٪ط چيعي ٶپطؾيسٺ ثٹز. زض حيٵ ؾٟطِي  ٺزضثبض

زقٳٵ ٢ٯت ي  ٻثٻ ربٶب نحجت ٦طزٺ ثٹز. حتٳبً يبزآٸضي زذتط ذٹز ربزٸ٪ط زض زؾتبٴ ٸحكيبٶاـ  ٻٖك١ ٸ ٖال٢

ضا ثٻ زضز آٸضزٺ ثٹز، ٲرهٹنبً ثب ٖٯٱ ثٻ ايٷ٧ٻ زذتطـ ضا ثب ٲط٨ تٷٽب ٪صاقتٻ اؾت، ٲجبزا ٦ٻ اٞطاز ثيكتطي  ربزٸ٪ط

 ثٳيطٶس.

 "ٸ ايٷزب چيٻ؟"٦كيس پطؾيس:  ٲياتب٠ ذٹاة ضا ټ٭ زازٺ ٸ ثبظ ٦طز. زضحبٮي ٦ٻ ؾط٦ي ثٻ اتب٠  ظِز زضِ

 "اة. اٶتٽبي اتب٠ يٻ زض ثٻ ؾٳت ثبٚچٻ ٸ َٹيٯٻ ټؿت.اتب٠ ذٹ"اَثي اظ ا٧ٞبضـ ثيطٸٴ آٲسٺ ٸ ؾطـ ضا ثبال آٸضز. 

ٶ٧طزٺ ثٹز، آ٪بټي اَثي اظ آٶٽب  اي  ثب ٸرٹز ايٷ٧ٻ ظِز ټط٪ع حتي ي٧جبض ټٱ ثٻ ټٳؿط ٲطزٺ يب زذتط ٲ٣ٟٹزـ اقبضٺ

 .٦ٷس ٲيټب ضا ثٻ ؾطٖت شٸة  ، ٲبٶٷس ضٸزذبٶٻ ثٽبضي ٦ٻ يد٦طز ٲيضٸحف ضا شٸة 
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، ظِز ٶيع اظ اتب٠ ذٹاة ثيطٸٴ آٲس. ؾبحطٺ قس ٲي نسايي اظ زضة رٯٹيي ٸاضززض حبٮي ٦ٻ زٮٹضا ثسٸٴ ټيچ ؾط ٸ 

ٲطزٰ ضٸ ي  ٻټٳٹٶُٹض ٦ٻ اَثي ٪ٟت، ضٸؾتبي اٸٶُطٜ ضٸزذٹٶٻ ٚبضت قسٺ. اظ ْبټط اٲط ثطٲيبز ٦ٻ ټٳ"٪عاضـ زاز: 

 "٪طٞتٵ.

 "تب ضٸزذٹٶٻ چ٣سض ٞبنٯٻ ټؿت؟"ساضـ ضا ثٻ ٣ٖت ضاٶس. ظِز ٲٹټبي ٲٹر

 "ضٸي. ؾت ټٳٹٶزب. حسٸز پٷذ ز٢ي٣ٻ پيبزٺزض"ٻ ثيطٸٴ اقبضٺ ٦طز. قت زضحب٬ اظ ضاٺ ضؾيسٴ ثٹز. اَثي اظ پٷزطٺ ث

، زضٸٴ ايٵ زضٺ اظ ؾطٖت ذٹز ٦بؾتٻ ٸ ثؿتطي ٦22ِطٴي  ٻ٦بٶي زض ٲؿيط ذٹز ثطاي ٲٯح١ قسٴ ثٻ ضٸزذبٶي  ٻضٸزذبٶ

ټيچ پٯي زض ٦بض ٶجٹز؛ ٲؿيط ذيٯي ؾبزٺ ، تب ثٻ حسي ٦ٱ ٖٳ١ قٹز ٦ٻ ضاحت ثتٹاٴ اظ آٴ ٖجٹض ٦طز. ٦طز ٲيپٽٵ پيسا 

زاز. ا٪طچٻ زض ثيكتط َٹ٬ زضٺ،  ضٸزذبٶٻ ضٞتٻ ٸ زٸثبضٺ اظ آٴ ؾٳت ضٸز ثٻ ضاٺ ذٹز ازاٲٻ ٲيي  ٻثٻ ؾٳت حبقي

ضؾيس. ٣ٍٞ زض ټٷ٫بٰ شٸة  ضٸزذبٶٻ حسٸز چٽبضنس ٲتط ٖطو زاقت، زض ټيچ ٦زب ٖٳ٣ف ثيف اظ ثبالي ظاٶٹ ٶٳي

. ضٸؾتبي ٦بٶي ٦طاؾيٷ٩ حسٸز ؾٻ ٦يٯٹٲتط زض آٴ قس ٲي ٖجٹض اظ ضٸزذبٶٻ ذُطٶب٤ټب زض ثٽبض، ٪ٽ٫بٺ  قسٴ يد

ضٸؾتبيي ي  ٻي ضٸزذبٶٻ ٢طاض زاقت. ټٳبٶُٹض ٦ٻ ذبٶټب اٲٵ اظ ؾيالة اي  ٸ زض ٲٷ٣ُٻ ټب ؾٳت ضٸز، ثط ضٸي اضتٟبٔ تپٻ

 زض ايٵ ؾٳت ثٹز. اي  اَثي ٶيع ثط ٶٹ٤ تپٻ

ز ٸ ثٻ ټٳٻ ث٫ٹ ٦ٻ ٲٹيٕ ث٫يطٴ. ا٪ٻ ټط چيعي ٶبزضؾت پيف ضٞت.... ثب اؾت ثط٪ط"ظِز ثبظٸي زٮٹضا ضا ٪طٞت. 

ذٹة، ا٪ٻ ټط چيعي ٶبزضؾت پيف ضٞت اٸٶٹ٢ت ثبيس حٳٯٻ ٦ٷٵ. اضتف آٶبض٪ٹ ثبيس ٲتٹ٢ٝ ثكٻ، حتي ا٪ٻ الظٰ 

 "ضا ثطٴ.ټب ثبقٻ ٦ٻ زٶجبٮكٹٴ تب تٹي زي

٪يط اظٰ ٢ٹ٬ ٪طٞت ٦ٻ اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷٱ تب تٹ  طا٢ٜج٭ اظ ايٷ٧ٻ ضاٺ ثيٟتيٱ، ٲبزض اٖت"ضؾيس.  زٮٹضا ضايي ثٻ ٶٓط ٶٳي

تٷٽب ٶٳٹٶي. ثٽٱ ٪ٟت ٦ٻ تطتيجي ثسٰ تب اٞطاز زاضاي ٲٹټجت ټٳيكٻ ٶعزي٧ت ثبقٵ، ثطاي ٲٹا٢ٗي ٦ٻ ٲٳ٧ٷٻ ثٽكٹٴ ٶيبظ 

 "پيسا ٦ٷي.

ثط ؾٷ٫ي  ي پ٭ِ٪يط آٶٽب ضا قٷيسٺ ثٹز. ټٷ٫بٲي ٦ٻ زاقتٷس اظ ضٸ اَثي ٶيع ټٷ٫بٰ نسٸض ايٵ زؾتٹضټب اظ ٲبزض اٖتطاٜ

٪يط ضا ثط ضٸي ي٧ي اظ ثبضٸټبي ٲطتٟٕ زيسٺ  ٶس، اَثي ثٻ ٣ٖت ٶ٫بٺ ٦طزٺ ٸ ٲبزض اٖتطا٦ٜطز ٲيٸضٸزي زغ ٖجٹض  يضٸ
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٪يط  ټٳٻ چيع اظ زؾت ضٞتٻ اؾت، ٲبزض اٖتطاٜ ٦طز ٲي. ټٷ٫بٲي ٦ٻ اَثي ٧ٞط ٦طز ٲيثٹز ٦ٻ ضٞتٵ آٶٽب ضا تٳبقب 

 ٦كس. ٲي٦ٳ٧ف ٦طزٺ ثٹز. اَثي ٦ٷز٧بٸ ثٹز ٦ٻ ٦بض آٴ ظٴ ثٻ ٦زب 

 زاٶؿت. ؾپؽ ثٻ يبز آٸضز ٦ٻ ٶيبظي ثٻ ٦ٷز٧بٸي ٶجٹز. اٸ ذٹزـ ٲي

ب ٞطؾتٱ ت ثٻ ٲحى ايٷ٧ٻ ثٻ اَثي ٦ٳ٥ ٦ٷٱ، اٸٶٱ ٲي"ټبيي ٦ٻ ؾبحطٺ ظزٺ ثٹز ضا ٶبزيسٺ ٪طٞت.  ربزٸ٪ط حطٜ

 "٦ٷٱ ټيچ ٦ؿي ٶعزي٥ ثبقٻ. ٰ ٸ٢تي ٦ٻ َٯؿٱ ضٸ آظاز ٲيذٹا ٳيثط٪طزٺ. ٶ

ټس اٸ ضا حؿبثي تٹثيد ٦ٷس. اٲب زض ٖٹو اٸ ذٹا ٲيضؾيس ٦ٻ  ظِز ضا ٪طٞتٻ ٸ اٸ ضا ثٻ رٯٹ ٦كيس. ثٻ ٶٓط ٲيي  ٻزٮٹضا ي٣

 ضا زض آٚٹـ ٦كيس.

 "ثٻ ٖٷٹاٴ ربزٸ٪ط اٸ٬ تٷٽب ٶصاض.ذٹزت  ٦ٷٱ ظِز، ٲب ضٸ ثسٸٴ ٸرٹزِ ذٹاټف ٲي"ثب نسايي آټؿتٻ ٪ٟت: 

 "ٖٳطاً."پٹظذٷسي ظز.  "تٹٴ ضٸ ثؿپطٰ زؾت تٹٲبؼ؟ ټٳٻاٸٶٹ٢ت ٸ "اٸ ٦كيس. ي  ٺظِز زؾتي ثٻ ٲٹټبي تيط

ٶس، ٚجبض ثٯٷس قسٺ اظ اؾت زٮٹضا زض تبضي٥ ٸ ضٸقٵ ٦طز ٲيزض حبٮي ٦ٻ ظِز ٸ اَثي ؾطاقيجي ثٻ ؾٳت ضٸزذبٶٻ ضا َي 

ثطزٺ ٸ تٹييح زاز ٦ٻ ايٵ  ٦طز ٲيي ثٯٷس ٖجٹض ټب ټب ٸ ٶي اظ ٲؿيطي ٦ٻ اظ ٲيبٴ ٖٯٝ اٸ٬ قت ٲحٹ قس. اَثي ظِز ضا

ٲؿيط اؾتتبض ثٽتطي ٶؿجت ثٻ ربزٺ انٯي زاضز. اَثي زض ز٬ ٲتك٧ط ثٹز ٦ٻ ظِز ثب ٶٓطـ ٲربٮٟت ٶ٧طزٺ ٸ ٶرٹاؾت ٦ٻ اظ 

 ربزٺ ثطٸز.

ي ؾٳت زي٫ط حط٦ت ټب ي٥ ؾٳت ثٻ ؾبيٻي  ٺي تيطټب ضٞتٷس، ٶ٫بټف اظ ؾبيٻ ٲيټب  زض حبٮي ٦ٻ ثٻ ٲيبٴ ٖٯٝ

 ذٹضز. ٲيق٧ؿت ت٧بٶي  ٲيظيط پب  اي  . ٢ٯجف ثٻ تپف اٞتبزٺ ثٹز. ټط ٸ٢ت ٦ٻ قبذٻ٦طز ٲي

 اٞتس. ٲيزاٶؿت اتٟب٠  تطؾيس اتٟب٠ اٞتبز، ټٳبٴ چيعي ٦ٻ ٲي ټٳبٴ چيعي ٦ٻ اظ آٴ ٲي

ٸ اَثي ضا ثٻ ٦ٷبضي پطتبة ٦طز. زض حبٮي ٦ٻ ظِز  زاض ٶب٪ٽبٴ اظ ٶب٦زب پيسايف قس پٹقيسٺ زض ضزايي ثٯٷس ٸ ثبقٯ١ ي ٞطز

، اَثي ثط٠ چب٢ٹيي ضا زيس. ټٳبٶُٹض ٦ٻ اَثي ٶٟؽ ٶٟؽ ٲيعز، ظِز ٦ٷبض اٸ ذٱ ٦طز ٲيپطتبة  ټب ٲٽبرٱ ضا ثٻ زاذ٭ ثٹتٻ

 اٸ ٪صاقت.ي  ٻقسٺ ٸ ي٥ زؾتف ضا ضٸي قبٶ
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 "ټٳيٵ پبييٵ ثٳٹٴ."ثب ؾطٖت ظٲعٲٻ ٦طز: 

ؾتٷس تب اٸ ذٹا ٲيزاز. ايٵ ټٳبٴ ٦بضي ثٹز ٦ٻ آٶٽب  قس. اٸ زاقت ربزٸيي ضا اٶزبٰ ٲيٶٹض زض ٶٹ٤ اٶ٫كتبٶف رٳٕ 

 اٶزبٰ زټس.

ثٻ ؾرتي  "ظِز، اظ ربزٸ اؾتٟبزٺ ٶ٧ٵ."اق٥ زض چكٳبٴ اَثي رٳٕ قسٺ ٸ چكٳبٶف ضا ؾٹظاٶس. آؾتيٵ ظِز ضا چؿجيس. 

 "اظ ربزٸ..."نحجت ٦ٷس. اـ  ٻتٹاٶؿت زض ثطاثط زضز ٸ تٷ٫ي ؾيٷ ٲي

ثيطٸٴ رؿت. ظِز ي٥ زؾتف ضا ثٻ ثبال پطتبة ٦طز. قت ثب زضذككي اظ ٶٹض زا٘ ٦ٻ  ټب ثٹتٻ يؾيبټزٸثبضٺ اظ ٲيبٴ  ٞطز

 پٹقيسٺ زض ضزا ثطذٹضز ٦طز، ضٸقٵ قس. ٞطزِثٻ 

ثزبي آٶ٧ٻ ٲٽبرٱ ثط ظٲيٵ ثيٟتس، ايٵ ظِز ثٹز ٦ٻ ٞطيبزي ٦كيس ٸ ٶ٣ف ظٲيٵ قس. ټط آٶچٻ ضا ٦ٻ ذٹاؾتٻ ثٹز ثط ؾط 

ثٹز ٦ٻ ثٻ اٸ  اي  تطيٵ زضز ٸ ق٧ٷزٻ ثيبٸضز، ثٻ ذٹزـ ثبظ٪طزاٶسٺ قسٺ ثٹز ٸ ا٦ٷٹٴ زض چٷ٫ب٬ ٸحكتٷب٤ٲٽبرٱ 

ؾتٷس تب اٸ اظ ربزٸ اؾتٟبزٺ ٦ٷس: ثطاي آٶ٧ٻ ذٹا ٲيزاز. ايٵ ٖٯتي ثٹز ٦ٻ آٶٽب  ثطذبؾتٵ يب حطٜ ظزٴ ضا ٶٳيي  ٺاربظ

 ثتٹاٶٷس اٸ ضا زؾت٫يط ٦ٷٷس.

 "٦بض تٹ ايٷزب تٳٹٲٻ، ثطٸ."تبزٺ ثٹز، ثب ٖهجبٶيت ٶ٫بټي ثٻ اَثي اٶساذت. ي ٦ٻ ثبالي ؾط ربزٸ٪ط ايؿٞطز

ضٞت. ظٴ ٦الٺ ضزايف ضا ٣ٖت ظزٺ ٸ آٴ ضا ثٻ َٹض ٦بٲ٭ زضآٸضز. زض ټٹاي ت٣طيجبً  ټب اَثي ثٻ ؾطٖت ثٻ ٲيبٴ ثٹتٻ

ظ ټٳبٴ ظٶبٶي ايٵ ي٧ي اثٯٷس ظٴ ٸ يٹٶيٟطٰ چطٲي ٢طٲع ضٶ٫ف ضا ثجيٷس. ي  ٺتبضي٥، اَثي تٹاٶؿت زؾتٻ ٲٹي ثبٞتٻ قس

 .ټب : ٲٹضز ؾيتقس ٲي قبٴ قٷيسٺ ثٹز، ظٶبٶي ٦ٻ اظ آٶٽب ثطاي زؾت٫يطي اٞطاز زاضاي ٲٹټجت اؾتٟبزٺ ثٹز ٦ٻ اَثي زضثبضٺ

ذٹة، ذٹة. "پيچيس.  ٲٹضز ؾيت ثب ضيبيت ربزٸ٪ط ضا تٳبقب ٦طز ٦ٻ رٯٹي پبيف ثب زضزي ذٟٻ ٦ٷٷسٺ ثٻ ذٹز ٲي

 "اٸ٬ ټٳيٵ االٴ يٻ اقتجبٺ ذيٯي ثعض٨ اٶزبٰ زازٺ. ثٻ ٶٓط ٲيطؾٻ ٦ٻ ذٹزِ ربزٸ٪ط

ټٷ٫بٲي ٦ٻ ظٴ ثٻ ؾٳت ربزٸ٪ط ذٱ قسٺ ٸ ثٻ ٖصاة اٸ ٮجرٷس ظز، ٦ٳطثٷس ٸ ثٷسټبي چطٲي يٹٶيٟطٰ ٢طٲع ضٶ٫ف 

تٳبٰ قت ضٸ ثٻ ٲٵ ٞطنت زازٴ تب ٦بضي ٦ٷٱ ٦ٻ تٹ اظ ايٷ٧ٻ ټط٪ع اٶ٫كتي ثطاي ٲ٣بثٯٻ زض ثطاثط ٲب "ريطريط ٦طزٶس. 

زي پكيٳٹٴ ثكي. ٲٹ٢ٕ نجح ٢طاضٺ ثٽت اربظٺ ثسٰ تب تٳبقب ٦ٷي ٦ٻ چُٹضي ٶيطٸټبي ٲب ٲطزٲتٹٴ ضٸ ٶبثٹز ثٯٷس ٦ط
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. ثٗسـ ٢طاضٺ ثجطٲت پيف ذٹز ٮطز ضا٬، ٦ؿي ٦ٻ زؾتٹض ٲط٨ ظٶت ضٸ نبزض ٦طزٺ، تب ثتٹٶي ثٽف اٮتٳبؼ ٦ٷٵ ٲي

٦ٷي ٦ٻ  زض حبٮي ٦ٻ زذتطت ضٸ تٳبقب ٲيتب "ٮ٫سي ثٻ ربزٸ٪ط ظز.  "٦ٷي ٦ٻ ثٻ ٲٵ زؾتٹض ثسٺ تب تٹ ضٸ ټٱ ث٧كٱ.

 "ٲيطٺ، ثتٹٶي ٮطز ضا٬ ضٸ اٮتٳبؼ ٦ٷي تب تٹ ضٸ ټٱ ث٧كٻ. رٯٹي چكٳبت ٲي

 تٹاٶؿت اظ زضز ٸ ٸحكت ٞطيبز ث٧كس. ظِز ٣ٍٞ ٲي

پيف ضٞت. چكٳبٶف ضا پب٤  ټب ٸ ثٹتٻ ټب اَثي ثط ضٸي چٽبض زؾت ٸ پب پيچ ٸ تبة ذٹضاٴ ثٻ ؾٳت ٖٳ١ ثيكتط ٖٯٝ

ثٻ اٸ ٦ٳ٥ ثٹز آٲس ٦ٻ ٢جٹ٬ ٦طزٺ  ٲيتب ثتٹاٶس ثجيٷس. اظ زيسٴ چيعي ٦ٻ زاقت ثط ؾط ٲطزي  ٦طز ٲي ٸ ؾٗي ٺ٦طز

عزٺ قسٺ ثٹز. اظ آٶُطٜ ايٵ اٞطاز ثب ٪طٸ٪بٴ ٪طٞتٵ ٸحكت ٦ٷس، آٶٽٱ ٣ٍٞ ثٻ ذبَط زِيٷي ٦ٻ ثٻ ٲبزض اٸ زاقت، قسيساً

 ظٶس٪ي ٞطظٶسـ اٸ ضا ثٻ ظٸض ثٻ ذسٲت ذٹز زضآٸضزٺ ثٹزٶس.

پطتبة ٦طزٺ ثٹز،  ټب ضٞت، اَثي چب٢ٹيي ضا زيس ٦ٻ ٲٹضز ؾيت ټٷ٫بٲي ٦ٻ ظِز اٸ ضا ثٻ زاذ٭ ثٹتٻ ٹض ٦ٻ ٣ٖت ٲيټٳبٶُ

ثٹز ٸ اظ آٴ اؾتٟبزٺ قسٺ ثٹز تب ربزٸ٪ط ضا تحطي٥ ثٻ ٸا٦ٷف ٦ٷس. ايٵ ربزٸ  اي  اظ زؾتف اٞتبزٺ ثٹز. چب٢ٹ تٷٽب ثٽبٶٻ

ظِز ثط ٖٯيٻ اٸ اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ثٹز؛ اظ آٴ اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ثٹز تب اٸ ضا ثٹز ٦ٻ ؾالح ٸا٢ٗي ثٹز. ٲٹضز ؾيت اظ ربزٸي ذٹز 

 تب اٸ ضا ق٧ٷزٻ زټس. ٦طز ٲيٞٯذ ٦طزٺ ٸ زؾت٫يط ٦ٷس ٸ ا٦ٷٹٴ اظ آٴ اؾتٟبزٺ 

 زي٫طي ٶساقت.ي  ٺايٵ ثٽبيي ثٹز ٦ٻ ذٹاؾتٻ قسٺ ثٹز. اَثي ثب آٴ ٲٹا٣ٞت ٦طزٺ ثٹز. اٸ ټيچ چبض

 ؟٦طز ٲيحٳي٭ اٲب چٻ ثٽبيي ضا زاقت ثط زي٫طاٴ ت

ي  ٺتب ثطز قس ٲي ي زي٫ط آظاز ٦ٷس؟ آيب ربٶب ثعض٨ټب تٹاٶؿت ربٴ زذتطـ ضا ثٻ ثٽبي ايٷٽٳٻ ظٶس٪ي چ٫ٹٶٻ ٲي

 زټس؟ ربٶب ثعض٨ س؟ تب ٲبزضي زاقتٻ ثبقس ٦ٻ چٷيٵ چيعي ضا اربظٺ ٲي٦ٷٷ ٲيټبيي ثبقس ٦ٻ چٷيٵ ٦بضټبيي  اٶؿبٴ

تٗٓيٱ ٦ٷس، تب ثٻ پٯيسي تٵ زض زټس، يب ثستط اظ آٴ ثعض٨ قٹز تب بٮف تب يبز ث٫يطز ٦ٻ ثٻ پٷيؽ ضا٬ ٸ ٖٳّ قس ٲي

 ًٖٹي ذٹز ذٹاؾتٻ اظ ايٵ ٲهيجت ٪طزز ٸ ټط٪ع َٗٱ آظازي ضا ٶچكيسٺ ٸ اضظـ قطٜ ٸ اٞتربض ضا ٶساٶس؟

 ضيعز. ضؾيس ٦ٻ ټٳٻ چيع زض شټٵ اَثي زض ټٱ ٞطٸ ٲي ٲيثب ٢بَٗيتي آٲيرتٻ ثب ٸحكت، ثٻ ٶٓط 
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٦كيس ٸ ٲٹضز ؾيت ثط ثبالي ؾطـ ذٱ قسٺ ٸ ٦بضټبي ٶٟطت  ظِز زاقت اظ زضز ٞطيبز ٲيچب٢ٹ ضا ثٻ زؾت ٪طٞت. 

ثٻ ؾٳت  ضا اظ زؾت ثسټس،اـ  ٺپيف اظ آٶ٧ٻ ٞطنت زاقتٻ ثبقس تب ٖعٰ ٸ اضاز ياَثزاز.  اٶ٫يع ذٹز ضا ثب اٸ اٶزبٰ ٲي

 پكت ؾط ظٴ ثٻ ضاٺ اٞتبز.

٦ٻ ايٵ ٶيع تٟبٸتي ٶساضز. ايٷٽب آزٰ ٶجٹزٶس، ثٯ٧ٻ حيٹاٴ ثٹزٶس. اَثي ٢جالً حيٹاٶبت ضا ٢هبثي ٦طزٺ ثٹز. ثٻ ذٹزـ ٪ٟت 

 اَثي چب٢ٹ ضا ثٯٷس ٦طز.

 زؾتي ضٸي زټبٶف ضا پٹقبٶس، زؾتي زي٫ط ٲچف ضا ٲح٧ٱ چؿجيس.

اَثي زض ظيط زؾت ٶبٮٻ ٦طز، اظ ايٵ ٶبٮٻ ٦طز ٦ٻ ٶتٹاٶؿتٻ ثٹز ايٵ زيٹاٶ٫ي ٸ ٸحكي٫طي ضا ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٞطنتف ضا 

 زټبٶي زض ٶعزي٧ي ٪ٹقف اٸ ضا ثٻ ؾ٧ٹت ٞطاذٹاٶس. زاقت ٲتٹ٢ٝ ٦ٷس.

تٹاٶؿت ؾطـ ضا چطذبٶس  ، تب ربيي ٦ٻ ٲي٦طز ٲيي ضزاپٹـ ٦ٻ اٸ ضا ٪طٞتٻ ثٹز ت٣ال ٞطز زض ٲ٣بث٭٦ٻ  ټٳبٶُٹضاَثي 

٣ٖٯف زضؾت ٦بض  اي  س. ثطاي ٮحٓٻ٦ٷٷ ٲيٸ زض آذطيٵ ضٸقٷبيي ضٸظ چكٳبٶي ثٷٟف ضٶ٩ ضا زيس ٦ٻ ثٻ اٸ ٶ٫بٺ 

تٹاٶس ايٷزب ثبقس، زض حبٮي ٦ٻ ذٹز اَثي اٸ ضا زيسٺ ثٹز  تٹاٶؿت زض٤ ٦ٷس ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ايٵ ظٴ ٲي ٣ٖٯف ٶٳي؛ ٦طز ٳيٶ

 ٦ٻ زض زغ ثب٢ي ٲبٶسٺ. اٲب ايٵ ٸا٢ٗبً ذٹز اٸ ثٹز.

ؾطيٕ زؾت اٸ ضا ثٻ ٣ٖت ضاٶس. اَثي ؾإاٮي ي  ٺ٪يط اٸ ضا ضټب ٦طزٺ ٸ ثب اقبض اَثي زض ربيف ؾب٦ٵ قس. ٲبزض اٖتطاٜ

، اَثي ثب ؾطٖت ثٻ ٦طز ٲي٪يط زؾتف ضا ثٻ ؾٳت ظٴِ پٹقيسٺ زض يٹٶيٟطٰ ٢طٲع زضاظ  ضحبٮي ٦ٻ ٲبزض اٖتطاٜٶ٧طز. ز

 ثط٪كت. ٲٹضز ؾيت ذٱ قسٺ ثٹز ٸ قسيساً ؾط٪طٰ ٦بض ٸحكتٷب٤ ذٹز ثب ربزٸ٪طِ ٞطيبز ٦ف ثٹز. ټب ؾٳت ثٹتٻ

تط  آٶُطٜ ٴظزٶس. ٶٻ چٷسا طاٶٻ نسا ٲيثب ٢ٹض٢ٹضي ٲه ټب ٶس. ٸظ٦٘طز ٲيزض زٸض زؾت حكطات ريطريط ٸ ؾط ٸ نسا 

 نسايي آقٷب ٸ آضاٰ ثرف اظ ذبٶٻ. ؛٦طز ٲي٢٭  ضٸزذبٶٻ ٲخ٭ ټٳيكٻ قطقط ٸ ٢٭

ي اَثي ثيطٸٴ ضاٶس. ټب ضيٻاظ ٶب٪ٽبٶي ٸ قسيس زض ټٹا ايزبز قس. ضٖسي ثسٸٴ نسا. آٴ يطثٻ ټٹا ضا  اي  ٸ ؾپؽ ت٧بٶٻ

 ٦ٷتط٬ ٸ تٹاٶف ضا اظ اٸ ٪طٞتٻ ٸ ثبٖج قس ت٥ ت٥ ٲٟبن٭ ثسٶف ثب زضزي تيع ثؿٹظٶس. ،قال٠ ٲبٶٷسي  ٻيطث
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زٶيب زض ٲيبٴ ق٧ٹٺ ثٻ ٶٓط ضؾيس ٦ٻ ٖيت زض ټٹا.  ذبٮم ٸ ثيي  ٻټيچ زضذكف ٶٹضي زض ٦بض ٶجٹز، ٣ٍٞ ټٳبٴ ت٧بٶ

 زټكتٷب٤ ايٵ يطثٻ ٲتٹ٢ٝ قس.

ثط ضٸي ظٲيٵ ذٱ قسٶس. ټٷ٫بٲي ٦ٻ زض  ټب ، ٖٯٝقس ٲي ٕ٪يط ٲتؿ ٦ٻ اظ زٸض ٲٹضز ؾيت ٸ ٲبزض اٖتطاٜ اي  زض حٯ٣ٻ

 ثبظ٪كتٷس. فزضز ٲٟبن٭ اَثي ٲحٹ قسٶس، حٹاؾذٹقجرتي  ٶٽبيتِ

اَثي ټط٪ع پيف اظ ايٵ اٶزبٰ آٴ ضا ٶسيسٺ ثٹز ٸ اٶتٓبض ټٱ ٶساقت ٦ٻ زض تٳبٰ َٹ٬ ٖٳطـ آٴ ضا ثجيٷس، اٲب ثسٸٴ ټيچ 

٪يط ثٹزٺ. َج١ آٴ چيعټبيي ٦ٻ ٲبزض اَثي ثٻ اٸ  طٸي ي٥ اٖتطاٜزاٶؿت ٦ٻ ټٳيٵ ا٦ٷٹٴ قبټس آظاز قسٴ ٶي ق٧ي ٲي

٪يط ضا  ٦ٻ تٷٽب ربٶؿپبضي ٲجٽٳي ٶؿجت ثٻ اٖتطاٜ ٦طز ٲي٪ٟتٻ ثٹز، ايٵ ٦بض چٷبٴ ٶبثٹزي ٦بٲٯي زض شټٵ ٞطز ايزبز 

ٶس، ٦طز يٲ٪يط زضذٹاؾت ٦ٷس ٸ آٶٽب ثٻ ټط ح٣ي٣تي اٖتطاٜ  ٪صاقت. تٷٽب ٦بٞي ثٹز ٦ٻ اٖتطاٜ زض شټٵ اٸ ثب٢ي ٲي

 ثسٸٴ تٹرٻ ثٻ ٶٹٔ رطٲي ٦ٻ پيف اظ ايٵ ؾٗي ٦طزٺ ثٹزٶس تب ٲرٟي يب اٶ٧بض ٶٳبيٷس.

 "ثبٶٹ."اٶ٫يع ٶبٮٻ ٦طز:  ض٢ت ي ٮحٷٲٹضز ؾيت ثب 

٪يط ٦ٷتطٮف ضا اظ زؾت زازٺ ثٹز ٸ ا٦ٷٹٴ اظ زضزٲٷسي  ثسٸٴ نساي ٢سضت ٲبزض اٖتطاٜ اَثي ٦ٻ اثتسا ثب قٹ٤ ضٖسِ

٦ٻ ثط ضٸي ظٲيٵ اٞتبزٺ ثٹز ٲجٽٹت قسٺ ثٹز، زؾتي ضا حؽ ٦طز ٦ٻ ثبظٸيف ضا  آٸضي ٦ٻ زض نساي ظٶي ض٢ت

 ٪طٞت. ايٵ  ربزٸ٪ط ثٹز.

اٸٶٹ "تب زضؾت ٶٟؽ ث٧كس.  ٦طز ٲيثب پكت زؾت زي٫طـ، ربزٸ٪ط ذٹٴ ضا اظ ضٸي زټبٶف پب٤ ٦طز. اٸ ت٣ال 

 "ٸٮف ٦ٵ.

٦بٞي ثٯٷس ٶ٫ٟتٱ ٦ٻ ي  ٺٟبزٺ ٶ٧ٷي ٸٮي ثٻ اٶساظظِز... ٲٵ... ٲٵ ذيٯي ٲتأؾٟٱ، ؾٗي ٦طزٰ ثٽت ث٫ٱ ٦ٻ اظ ربزٸ اؾت"

 "ثكٷٹي.

 "ٲٵ نساتٹ قٷيسٰ."ربزٸ٪ط ثٻ ؾرتي اظ ٲيبٴ زضزي آق٧بض ٮجرٷس ظز. 

 "پؽ ثطاي چي اظ ٲٹټجتت اؾتٟبزٺ ٦طزي؟"
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ٰ ٦ٻ زض آذط ٦بض، تٹ اظ اٸٴ آزٲبيي ٶجبقي ٦ٻ چٷيٵ ٦بض ٸحكتٷب٦ي ضٸ اٶزبٰ ثسٴ، ٸ ايٷ٧ٻ ٢ٯت ٦طز ٲيٲٵ ٧ٞط "

ؾتيٱ ٦ٻ اٸٶب ذٹا ٲيٲب اظ تٹ اؾتٟبزٺ ٦طزيٱ. ٲب "ربزٸ٪ط اٸ ضا اظ ؾٳت ٞطيبزټب زٸض ٦طز.  "ٗي ذٹزتٹ ٶكٹٴ ثسي.ٸا٢

 "٧ٞط ٦ٷٵ ٦ٻ ٲٹ١ٞ قسٴ.

زٸٶؿتي ٦ٻ ٲٵ ٢طاضٺ تٹ ضٸ ثيبضٰ پيككٹٴ تب اٸٶب ثتٹٶٵ زؾت٫يطت  ؾتٱ چ٧بض ٦ٷٱ؟ ٲيذٹا ٲيزٸٶؿتي ٦ٻ ٲٵ  تٹ ٲي"

 "٦ٷٵ؟

ي ثبقٻ. تٹ اؾتٗساز ٦طز ٲيضؾيس ٦ٻ ٲبرطاي تٹ ثيف اظ اٸٶي ٦ٻ تٓبټط  اظ ټٳٹٴ اٸ٬ ثٻ ٶٓط ٲيت٣طيجبً ٲُٳئٵ ثٹزٰ. "

پبييسي ٸ ثب نساي  ضٸ ٲي ټب ټٳف ؾبيٻ . اظ ٸ٢تي ٦ٻ ثٻ ايٷزب ضؾيسيٱ،ظيبزي تٹي ربؾٹؼ ثٹزٴ يب ذبئٵ ثٹزٴ ٶساضي

 "پطيسي. اظ ربت ٲي اي  ټط حكطٺ

 "ظِز، حبٮت ذٹثٻ؟"آٲس. ٪يط ثٻ ؾطٖت پيف آٶٽب  ٲبزض اٖتطاٜ

ٲٳٷٹٶٱ ٦ٻ "چكٳبٶف ټٷٹظ ٮٗبة ٸحكت ضا زض ذٹز زاقتٷس.  "ٲٵ ذٹة ٲيكٱ."ي اٸ ٪صاقت. ا ظِز زؾتي ضٸي قبٶٻ

 "زيط ٶ٧طزي. ثطاي يٻ ٮحٓٻ تطؾيسٰ ٦ٻ... 

ب َٯٹٔ ت اضظقف ضٸ زاقتٻ. ت ٻثصاض اٲيسٸاض ثبقيٱ ٦ٻ ح٣ّ"زاز. ٪يط ٮجرٷسي ؾطيٕ تحٹي٭  ٲبزض اٖتطاٜ "زٸٶٱ. ٲي"

ثٗس نجح تٹ ضٸ ثجطٺ آٞتبة ٸ٢ت زاضي. اٸٴ ٪ٟت ٦ٻ زي٫طاٴ اٶتٓبض زاقتٵ تب اٸٴ تٳبٰ قت تٹ ضٸ ق٧ٷزٻ ٦ٷٻ ٸ 

 "ټبقٹٴ آٶبض٪ٹ ضٸ اظ ضؾيسٴ ٶيطٸټبي ٲب ثبذجط ٦طزٴ. ثبٴ پيككٹٴ. زيسٺ

 س.٦ٷٷ ٲيٺ ٦كيس، ٪ٹيي ٦ٻ زاضٶس پٹؾتف ضا ظٶسٺ ظٶس ، ٲٹضز ؾيت زاقت اظ تٻ ز٬ ريٙ ٲيټب زض ٲيبٴ ثٹتٻ

 "ٞٽٳٵ ٦ٻ چي قسٺ. قٷٹٴ ٸ ٲي اٸٶب نساقٹ ٲي"ي اَثي ٦ٳي ثٻ ٮطظٺ اٞتبز. ټب قبٶٻ

نساي ظِز ټؿت ٦ٻ زاضٺ ثٻ زؾت اٸٴ ق٧ٷزٻ  ٦ٷٵ ٲيحتي ا٪ٻ اظ ايٵ ٞبنٯٻ ثتٹٶٵ ټٱ نساـ ضٸ ثكٷٹٴ، ٧ٞط "

ضظـ زازي ٸ آذط ٦بض تهٳيٱ ذٹقحبٮٱ ٦ٻ ثٻ اٖتٳبز ٲٵ ا"٪يط چب٢ٹ ضا اظ زؾت اَثي ٪طٞت.  ٲبزض اٖتطاٜ "ٲيكٻ.

 "٪طٞتي ٦ٻ ثٻ اٸٶب ٲٯح١ ٶكي.
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اَثي ٦ٝ زؾتبٶف ضا ضٸي زاٲٷف پب٤ ٦طز، قطٲٷسٺ اظ تٳبٰ ٦بضټبيي ٦ٻ اٶزبٰ زازٺ ثٹز، اظ ٦بضټبيي ٦ٻ ٢هس 

 "ي اٸٴ ٲٹضز ؾيتٹ ث٧كي؟ذٹا ٲي"اٞتبز.  ٲيزاقت اٶزبٰ زټس. ٦ٱ ٦ٱ زاقت ثسٶف ثٻ ٮطظٺ 

ٖعٲي آټٷيٵ زض چكٳبٶف ٦ٻ ثٗس اظ ٮٳؽ ٦طزٴ ٲٹضز ؾيت زاقت، ټٷٹظ  اي  ْبټط ذؿتٻ٪يط، ثطذالٜ  ٲبزض اٖتطاٜ

٦ٷٻ.  ٪يط ثٽجٹزي پيسا ٶٳي ٦ٷٻ. اٸٴ ثٗس اظ تٳبؼ يٻ اٖتطاٜ   ٞط٠ ٲي اي  يٻ ٲٹضز ؾيت ثب ټط ٦ؽ زي٫ٻ"زاقت. 

چيعايي ٦ٻ "طيبزټب اٶساذت. ٶ٫بټي ثٻ ؾٳت ٞ "٢ج٭ اظ نجح ثٳيطٺ. ٧ٻ حٹاٮيِتب ايٷثطٺ  ٖٳي١ ضٶذ ٲي اٸٶ٣سض اظ زضزِ

 "الظٰ زاضيٱ ضٸ ثٽٳٹٴ ٪ٟتٻ ٸ ظِز ټٱ ثبيس ٢سضتف ضٸ پؽ ٪طٞتٻ ثبقٻ. ٦كتٵ اٸٴ ثٻ ضحٱ ٸ ق٣ٟت ٶعزي٧تطٺ.

اٶ٫كتبٴ ظِز نٹضت اَثي ضا اظ ؾٳت ٞطيبزټب  "ٖالٸٺ ثط ايٵ ثٻ ٲٵ ٞطنت ٲيسٺ تب ٦بضي ٦ٻ ثبيس ضٸ اٶزبٰ ثسٰ."

 "ٸ ٞطنت ايٷ٧ٻ ربٶب ضٸ ثط٪طزٸٶيٱ. تٹ تب نجح ٞطنت زاضي."ثط٪طزاٶسٺ ٸ ثٻ ؾٳت ذٹز ٪طزاٶس. 

 "تب نجح ٞطنت زاضٰ؟ ٲٷٓٹضت چيٻ؟"

 "ثٗساً تٹييح ٲيسٰ. ٸٮي ا٪ٻ ٢طاضٺ ٦ٻ تٹ ٸ٢ت ٦بٞي زاقتٻ ثبقي ثبيس ٖزٯٻ ٦ٷيٱ. حبال ٮجبؾبتٹ زضثيبض."

***************** 

 ضؾيس. ٲٽٯت اَثي زاقت ثٻ اتٳبٰ ٲي

ٸحكتعزٺ  ٦طز ٲيزاقت ٸ ؾٗي  ٸ ذٹز ضا ضاؾت ٸ ٢س ثٯٷس ٶ٫ٻ ٲي ٦طز ٲيحط٦ت  ټب ضاييټب اٸ زض ٲيبٴ اضزٸ٪بٺ زي

: ٲٛطٸضاٶٻ ٦طز ٲيثٻ ٶٓط ٶطؾس، ا٪طچٻ حؽ زضٸٶيف ايٵ ثٹز. تٳبٰ َٹ٬ قت زاقت َج١ زؾتٹضات ربزٸ٪ط ٖٳ٭ 

٦ٻ ثٻ ٢هس نحجت . ټط٦ؽ ٦طز ٲياٶساذت، اَثي ثب تح٣يط ٶ٫بټف  ٲيضٞتبض ٦طزٴ. ټط ٦ؿي ٦ٻ ٶ٫بټي ثٻ ؾٳت اٸ 

ا٪طچٻ تٗساز ظيبزي ٶجٹزٶس ٦ٻ حتي ثٻ ذٹز  .٦طز ٲي، اٸ ٚطقي ظيط ٮت قس ٲي ٦طزٴ ثٻ اٸ ٶ٫بٺ اٶساذتٻ ٸ ٶعزي٥

٢طٲع ضٶ٩ ثٹز ضا ثٻ ذٹز رٯت ٦ٷٷس. ٖالٸٺ ثط  ٲٹضز ؾيتي زض پٹقف چطٲيِ رطأت زټٷس ٦ٻ تٹرٻ ٞطزي ٦ٻ ْبټطاً

ضا زض ٲكتف ٶ٫ٻ زاضز. ؾالح چيعي ثيف اظ ي٥ ت٧ٻ چٹة پٹقيسٺ اظ ايٵ، ظِز ثٻ اٸ ٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ ؾالح ٲٹضز ؾيت 

، اَثي انال ٶٳيساٶؿت. ربزٸ٪ط ٣ٍٞ ٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ اؾتٟبزٺ اظ آٴ ضثٍ ٦طز ٲيچطٲي ٢طٲع ضٶ٩ ٶجٹز. ايٷ٧ٻ چ٫ٹٶٻ ٦بض 
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زضٸٴ زؾتبٴ اٸ  ٦ٷس، اٲب تأحيطي ضٸي ٦ؿبٶي ٦ٻ آٴ ضا اي  ثٻ ربزٸ زاضز ٸ ايٷ٧ٻ اَثي ٶرٹاټس تٹاٶؿت اظ آٴ اؾتٟبزٺ

 ٸ اظ اَثي زٸض قٹٶس. ټب ٶكيٷي ٦طزٺ ٸ اظ ٶٹض آتف ٣ٖت ټب تب آٶٽب ثٻ ٲيبٴ تبضي٧ي قس ٲي زيسٶس زاقت: ايٵ ثبٖج ٲي

 حسا٢٭ آٴ ٦ؿبٶي ٦ٻ ثيساض ثٹزٶس. ا٪طچٻ ثيكتط اٞطازِ زضٸٴ اضزٸ٪بٺ ذٹاة ثٹزٶس، ټيچ ٦ٳجٹزي زض تٗساز ٶ٫ٽجبٶبٴِ

ٹي ثٯٷسِ ٲٹضز ؾيتي ٦ٻ ثٻ اٸ حٳٯٻ ٦طزٺ ثٹز ضا ثطيسٺ ٸ آٴ ضا ثٻ ٲيبٴ ٲٹټبي اَثي ټٹقيبض ٸرٹز ٶساقت. ظِز زؾتٻ ٲ

ٶس ي٥ ٦طز ٲيٲته٭ ٦طزٺ ثٹز. زض تبضي٧ي، ٖسٰ ٲُبث٣ت ضٶ٩ ٲٹټب آق٧بض ٶجٹز. ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٶ٫ٽجبٶبٴ ثٻ اَثي ٶ٫بٺ 

 ٶس.٦طز ٲيتٹرٻ ذٹز ضا ثٻ ربيي زي٫ط ٲُٗٹٜ  زيسٶس ٸ ؾطيٗبً ٲٹضز ؾيت ضا ٲي

آٲس، اَثي ٲيساٶؿت ٦ٻ ثبيس ٸحكتٷب٤ ثٷٓط ثطؾس.  ٲطزٰ زض ټٷ٫بٰ ٶعزي٥ قسٴ اٸ پسيس ٲيي  ٺاؾي ٦ٻ زض چٽطاظ ټط

ٶتٹاٶٷس ٮطظـ  ټب ضاييټب زي قس ٲي قت ثٹز ٦ٻ ثبٖج تپيس. اَثي ٢سضزاٴ پٹقفِ ٲيزاٶؿتٷس ٦ٻ ٢ٯت اٸ چ٫ٹٶٻ  آٶٽب ٶٳي

ضا ٦بٲالً اـ  ٻضا ثجيٷٷس. اٸ تٷٽب زٸ ٲٹضز ؾيت ٸا٢ٗي ضا زيسٺ ثٹز ٦ٻ ټط زٸ ذٹاة ثٹزٶس، ٸ اظ ټط زٸ ٞبنٯ فظاٶٹاٶ

ي ٸا٢ٗي ثٗيس ثٹز ٦ٻ ثٻ ايٵ ضاحتي ٞطيت ټب حّٟ ٦طزٺ ثٹز، ټٳبٶُٹض ٦ٻ ظِز ثٻ اٸ ټكساض زازٺ ثٹز. ٲٹضز ؾيت

 ثرٹضٶس.

حب٬ تٳبٰ قسٴ ثٹز. ظِز ثٻ اٸ ٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ ا٪ط ثٻ ٲٹ٢ٕ ثطٶ٫طزز، ظِز تب َٯٹٔ آٞتبة ثٻ اٸ ٲٽٯت زازٺ ثٹز. ظٲبٴ زض 

 ذٹاټس ٲطز.

، ټب قٷبؾس ٸ٪طٶٻ ذيٯي ٸ٢ت پيف زض ٲيبٴ آقٹة چبزضټب، آتف ٲياَثي ٢سضزاٴ ايٵ ثٹز ٦ٻ ٖٹاضو آٴ ٲٷ٣ُٻ ضا 

ٺ ٸاض ثٻ ټٱ ت٧يٻ زازٺ يي ثٻ نٹضت ٖٳٹزي ٸ زايطټب ٸ تجطظيٵ ټب ٸ ٢بَطټب ٪ٱ قسٺ ثٹز. ټٳٻ رب ٶيعٺ ټب ، اؾتټب ٪بضي

، تيط ؾبظټب، آټٷ٫طټب ٸ نٷٗت٫طاٶي اظ ټٳٻ ٪ٹٶٻ زض ټب قسٺ ثٹزٶس. ٲطزاٴ ٲرتٯٝ، اٖٱ اظ ٲؿئٹٮيٵ ضؾيس٪ي ثٻ اؾت

 ٶس. ٦طز ٲيَٹ٬ قت ٦بض 

ٶس زض ټٹا پيچيسٺ ٸ نساي ٦طز ٲيزازٶس يب آٴ ضا تيع  ټٹا اٶجبقتٻ اظ زٸز چٹة ثٹز ٸ نساي ٞٯعي ٦ٻ ثٻ آٴ ق٧٭ ٲي

ضؾيس. اَثي  ، ټٳٻ رب ثٻ ٪ٹـ ٲيقس ٲي ، اظ آٶٽب اؾتٟبزٺاضاثٻذت ټٳٻ چيع، اظ تيط ٪طٞتٻ تب بيي ٦ٻ ثطاي ؾبټ چٹة

تٹاٶٷس زض ٲيبٴ ايٵ ؾط ٸ نسا ثرٹاثٷس، اٲب چيعي ٦ٻ ٢ُٗي ثٹز ايٵ ثٹز ٦ٻ آٶٽب  زاٶؿت ٦ٻ ٲطزٰ چ٫ٹٶٻ ٲي ٶٳي

 ثيسٶس.ذٹا ٲي
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ضٞتٷس  ٶس، ثطاي ضٸظ ٲجبضظٺ، ضٸظي ٦ٻ ؾطثبظټب ٲيقس ٲي ذٹاة ثيساضثٻ ظٸزي اضزٸ٪بٺ ثي٧طاٴ ثطاي ضٸظي رسيس اظ 

ٶس تب ثطاي ٦كتٵ اضتف ٦طز ٲيتب ٦بضي ضا ٦ٻ زض آٴ ٲبټط ټؿتٷس اٶزبٰ زټٷس. آٶٽب زاقتٷس قت ضا ذٹة اؾتطاحت 

 ٯي ٲبټط ثٹزٶس. ضايي زض ٦بض ذٹز ذيټب ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ٢جطا٠ ٸ ثبٶكبٌ ثبقٷس. َج١ آٶچٻ ٦ٻ اَثي قٷيسٺ ثٹز، ؾطثبظاٴ زي

اَثي ثٻ نٹضت ذؿت٫ي ٶبپصيطي رؿتزٹ ٦طزٺ ثٹز، اٲب ٶتٹاٶؿتٻ ثٹز پسضـ، قٹټطـ يب زذتطـ ضا ثيبثس. اٸ ٢هس 

 ٶساقت تب ٦ٹتبٺ ثيبيس. ذٹزـ ضا ثٻ ايٵ آ٪بټي تؿٯيٱ ٦طزٺ ثٹز ٦ٻ ا٪ط آٶٽب ضا پيسا ٶ٧ٷس، ثب آٶٽب ذٹاټس ٲطز.

ٺ ٸ ثٻ ي٥ زضذت يب ظٲيٵ ٲته٭ قسٺ ثٹزٶس، تب ٲبٶٕ اظ ٞطاضقبٴ قٹز. تٗساز اٸ اؾطايي ضا يبٞتٻ ثٹز ٦ٻ ثٻ ټٱ ثؿتٻ قس

يي ٸ ټب قٷبذت. ثيكتط اؾيطاٴ زض ٪طٸٺ قٷبذت اٲب ثيكتط آٶٽب ضا ٶٳي ٲيثيكتطي زض ظٶزيط ثٹزٶس. ثًٗي اظ اٞطاز ضا 

 ٶس. قس ٲي تحت ٲطا٢جت ٶ٫ٽجبٶبٴ ٶ٫ٽساضي

ٶس، اَثي ٦طز ٲيز ذٹاثيسٺ ثبقس. ټٷ٫بٲي ٦ٻ آٶٽب ثٻ ؾٹي اٸ ٶ٫بٺ اَثي حتي ي٧جبض ټٱ ٶسيس ٦ٻ ٶ٫ٽجبٶي ؾط پؿت ذٹ

٪طزز ٸ ايٷ٧ٻ ٸ٢تي آٴ ٞطز يب اٞطاز ضا ثيبثس، انال ثٻ آٶٽب ضحٱ ٶرٹاټس ٦طز. ظِز ثٻ  ٦ٻ زٶجب٬ ٦ؿي ٲي ٦طز ٲيٸاٶٳٹز 

بٖس ٦ٷٷسٺ ثبظي ثٻ ايٵ ثؿت٫ي زاقت ٦ٻ ٶ٣كف ضا ثٻ ق٧ٯي ٲت٣اـ  ٺاٸ ٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ اٲٷيت ذٹزـ ٸ اٲٷيت ذبٶٹاز

ٶس ٸ آٶٹ٢ت ٖهجبٶي ثٻ ٶٓط ضؾيسٴ انالً ٲك٧٭ ٦طز ٲي٦ٻ ايٵ اٞطاز زذتطـ ضا اشيت  ٦طز ٲي٦ٷس. اَثي ثٻ ايٵ ٧ٞط 

 ٶجٹز.

زاٶؿت ٦ٻ ظِز نجط ٶرٹاټس ٦طز. چيعټبي ظيبزي  تٹاٶؿت آٶٽب ضا پيسا ٦ٷس ٸ ايٵ ضا ٲي ٶٳياٲب ٲٽٯتف ضٸ ثٻ اتٳبٰ ثٹز. 

٦ٻ ربزٸ٪ط ٸ ٲبزض  قس ٲي . ٦ٱ ٦ٱ زاقت ٢سضزاٴ ايٵ ٲُٯت٦طز ٲيزض ٲٗطو ذُط ثٹز؛ ا٦ٷٹٴ اَثي ايٵ ضا زض٤ 

ؾٷ٫يٵ ٸ ٸحكتٷب٤ِ ثطتطي ي  ٻ٪يط ؾٗي زاقتٷس تب رٷ٩ ضا ٲتٹ٢ٝ ٦ٷٷس؛ ايٷ٧ٻ آٶٽب ٲهٳٱ ثٹزٶس تب ٸْيٟ اٖتطاٜ

 ظيبزي زض ثطاثط تٗساز ٦ٳي ضا اٶزبٰ زټٷس.زازٴ ظٶس٪ي تٗساز 

ي  ٺي٥ چبزض زي٫ط ضا ثٯٷس ٦طزٺ ٸ ؾطثبظاٶي ضا زيس ٦ٻ ذٹاثيسٺ ثٹزٶس. ضٸي ظٲيٵ ذٱ قسٺ ٸ ثٻ چٽطي  ٻاَثي ٮج

يي ذبٮي ثٻ اٸ ذيطٺ قسٶس. ثٻ رٯٹتط ذٱ قس تب ثٻ ټب ظٶساٶيبٶي ٶ٫بٺ ٦طز ٦ٻ ثٻ ي٥ اضاثٻ ثؿتٻ قسٺ ثٹزٶس. آٶٽب ثب چٽطٺ

تٹاٶؿت ربٶب ضا پيسا ٦ٷس. اضزٸ٪بٺ  تط ٶ٫بٺ ٦ٷس. ٶٳي يي ٦ٻ زض ٦بثٹؾي ذٹز ضا ثٻ ټٱ ٞكطزٺ ثٹزٶس ز٢ي١ټب ثچٻي  ٺچٽط
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تٹاٶؿت  ي ٲيبٴ زضٺ پطا٦ٷسٺ قسٺ ثٹز؛ ټعاضاٴ ٲ٧بٴ ٸرٹز زاقت ٦ٻ زذتطـ ٲيټب تپٻي  ٻٸؾيٕ زض تٳبٰ َٹ٬ ٲٷ٣ُ

 آٶزب ثبقس.

، ٲچ زؾتف ضا ذبضاٶس. ٣ٍٞ ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٦ٳي ٦طز ٲيضټب حط٦ت زض حبٮي ٦ٻ ٲيبٴ ٲؿيطي پط پيچ ٸ ذٱ اظ چبز

ضٞت، زؾتجٷس  ثٹز ٲتٹرٻ قس ٖٯت ذبضـ زؾتف ٪طٰ قسٴ زؾتجٷس ثٹزٺ اؾت. ټٳبٶُٹض ٦ٻ ثٻ پيف ٲي ٻرٯٹتط ضٞت

، اٲب ثٗس اظ ٲستي ٪طٲب قطٸٔ ثٻ ٲحٹ قسٴ ٦طز. اثطٸټبيف زض ټٱ ضٞتٷس. اظ ضٸي ٦ٷز٧بٸي قس ٲي ثبظټٱ ٪طٲتط

 اظ ٲؿيطي ٦ٻ آٲسٺ ثٹز ثبظ٪كت. چطذيسٺ ٸ

ايزبز قسٺ ثٹز، زؾتجٷسـ زٸثبضٺ ٪طٰ قسٺ ٸ زؾتف ضا ثٻ ذبضـ اٶساذت. اَثي  ټب ربيي ٦ٻ ت٣بَٗي زض ٲيبٴ ذيٳٻ

ي ؾحط٪بټي ثٻ ذٹز ضٶ٩ ټب تٹ٢ٝ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٲيبٴ تبضي٧ي ذيطٺ قس. آؾٳبٴ تبظٺ زاقت ثب قٗبٔ اي  ٮحٓٻ

ضا زض پيف ٪طٞتٻ ٸ آٶ٣سض ازاٲٻ زاز تب ايٷ٧ٻ زؾتجٷس ذٷ٥ قس، ؾپؽ ٲؿيط ضا  ټب ٪طٞت. اَثي ٲؿيط ثيٵ ذيٳٻ ٲي

 ثط٪كتٻ ٸ رٽتي رسيس ضا زض پيف ٪طٞت ٦ٻ زؾتجٷس ضا حتي ثيف اظ پيف ٪طٰ ٦طز.

ثٻ زضز ذٹاټس ذٹضز.  ا ثٻ زؾت ٦ٷس، ٸ ايٷ٧ٻ ي٥ ضٸظض اَثي زؾتجٷس ضا ثٻ اٸ زازٺ ثٹز ٸ ٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ ټٳيكٻ آٴ ضزٲب

ربزٸيي زاقت ٦ٻ ثٻ اٸ زض پيسا ٦طزٴ زذتطـ ٦ٳ٥ ذٹاټس ٦طز. ثب  اي  ايٵ ٧ٞط ثٹز ٦ٻ قبيس زؾتجٷس ثٻ ٪ٹٶٻ اَثي ثٻ

ضؾيس ايٵ تٷٽب قبٶؿي اؾت ٦ٻ ثطاي اٸ ثب٢ي ٲبٶسٺ. ثب ؾطٖت ثٻ پيف ضٞتٻ ٸ ثٻ  ٶعزي٥ قسٴ َٯٹٔ آٞتبة، ثٻ ٶٓط ٲي

 زاز. ٦ٻ ٪طٲبي زؾتجٷس زؾتٹض ٲي ٦طز ٲيؾٳتي حط٦ت 

اظ ؾطثبظاٴ ذٹاة ټسايت ٦طز. ټيچ ظٶساٶي زض زيسضؼ ٶجٹز. ٶ٫ٽجبٶبٴ اَطاٜ ٲطزاٶي ٦ٻ زض  اي  اٸ ضا ثٻ پٽٷٻزؾتجٷس 

زازٶس. ي٥ ذيٳٻ زض ٲيبٴ ٲطزاٴ زضقت ټي٧٭  ثبٶي ٲي ي ذٹز ذٟتٻ ثٹزٶس، زيسٺټب ي ؾٟطي ٸ پتٹيټب ترت ذٹاة

 ثطپب قسٺ ثٹز. اَثي حسؼ ظز ٦ٻ ذيٳٻ ثطاي ي٥ ٞطٲبٶسٺ ثبقس.

ي آظاض زاٶؿت زي٫ط چٻ ٦بض ٦ٷس، زض ٲيبٴ ٲطزاٴ ذٹاة ٢سٰ ثطزاقت. ٶعزي٥ ذيٳٻ، زؾتجٷس ٪طٲبي ٦ٻ ٶٳي اَثي

 .٦طز ٲيآٸض ضا زض َٹ٬ ثبظٸيف ٲٷتكط  زټٷسٺ ٸ ذبضـ
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٦طثبؼِ ذيٳٻ ضٸقٷبيي ي  ٺ٪طزٶس. ٦ٷبض ټبيي ثٻ زٸض ٪ٹقت زض اَطاٜ ذيٳٻ ٲي ټب ٲبٶٷس ٲ٫ؽ اَثي زيس ٦ٻ ٶ٫ٽجبٴ

ذٹاثيسٺ، ٲتٟبٸت اظ ٲطزټب  اي  احتٳبالً ٶبقي اظ قٳٗي زض زاذ٭ ثٹز. زض ي٥ َطٜ، اَثي ٲتٹرٻ رخٻ ذٟيٟي زاقت، ٦ٻ

 زيس ٦ٻ آٴ ي٥ ظٴ اؾت: ٲبضيؿ٧ب. قس ٲي قس. ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٶعزي٥

ثٻ  ټب حط٦ت ايؿتبز. ٶ٫ٽجبٴ ٦كيس. اَثي ثي ٦كبٴ ٶٟؽ ٲيذؽ ٸ نٟيط اثيسٺ ثٹز ثب اٶس٦ي ذؽپيطظٴ ټٳبٶُٹض ٦ٻ ذٹ

 اٸ ٶ٫بٺ ٦طزٶس. 

اَثي ٦ٻ ٶيبظ زاقت تب پيف اظ ايٷ٧ٻ اظ اٸ ؾإاٮي ث٧ٷٷس ٦بضي اٶزبٰ زټس، اذٳي ٦طزٺ ٸ ثٻ ؾٳت ذيٳٻ ٢سٰ ثطزاقت. 

اٸ ضا ي٥ ٲٹضز ؾيت ثپٷساضٶس، اٲب ٲبضيؿ٧ب ثطاي  ټب ؾٗي ٦طز ټيچ ؾط ٸ نسايي ايزبز ٶ٧ٷس؛ ٲٳ٧ٵ ثٹز ٦ٻ ٶ٫ٽجبٴ

 ي اَطاٜ ٦طز.ټب ضا ٲُٗٹٜ ثٻ تپٻ ټب اَثي ٶ٫بٺ ٶ٫ٽجبٴي  ٻاظ ٶبحيذٹضز. اذٳي  ٲست ظيبزي ٞطيت ٶٳي

زاٶؿت ٦ٻ ربٶب زاذ٭ ايٷزبؾت. ثٻ  چبزض ضا ٪طٞت. ٲيي  ٻتپيس، اَثي ٮج زض حبٮي ٦ٻ ٢ٯجف ت٣طيجبً ثسٸٴ ټيچ ٦ٷتطٮي ٲي

اظ ايٷ٧ٻ ربٶب  ثيٷس ٞطيبز ث٧كس. ثٻ ذٹزـ يبزآٸضي ٦طز ٦ٻ ثبيس پيف ذٹزـ ٪ٟت ٦ٻ ٶجبيس ٸ٢تي ٦ٻ زذتطـ ضا ٲي

اظ ذٹقي ٞطيبز ث٧كس، زؾتف ضا ضٸي زټبٴ اٸ ث٫صاضز، ٲجبزا پيف اظ آٶ٧ٻ ٞطنتي ثطاي ٞطاض ثيبثٷس، زؾت٫يط قٹٶس. 

٦ٱ اضتٟبٔ ي  ٻضؾيس پٹؾت زؾتف تبٸ٬ ذٹاټس ظز. اَثي ذٱ قسٺ ٸ ٸاضز ذيٳ زؾتجٷس ثٻ ٢سضي زا٘ ثٹز ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲي

 قس.

ٸ پكٳيٵ ضٸي پتٹټب ثط ظٲيٵ ٶكؿتٻ ثٹز. زذتط ٶ٫بټف ضا ثبال آٸضزٺ ٸ ثب چكٳبٶي  ٮطظاٶي زض ٲيبٴ ضزايي پبضٺ زذتط٤ِ

اـ  ٻاظ زضز ضا زض ؾيٷ اي  ظزٶس، ثٻ اٸ ذيطٺ قس. اَثي يطثٻ اتٟب٠ ثٗسي ٦ٻ ٢طاض اؾت ثيٟتس پٯ٥ ٲي زضقت ٦ٻ اظ تطؼِ

 حؽ ٦طز. ايٵ ربٶب ٶجٹز.

قٳٗي ٦ٻ زض ٦ٷبضي ٢طاض زازٺ قسٺ ثٹز، ثٻ ٸيٹح ضٸقٵ ثٹز،  ثچٻ ثبي  ٺاَثي ٸ ايٵ زذتط ثچٻ ثٻ ټٱ ذيطٺ قسٶس. چٽط

ضؾيس  زضقت ذب٦ؿتطي ضٶ٫ي ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲي ثٹز. زض آٴ چكٳبٴِ ثبيؿت ضٸقٵ ٲي ټٳبٶُٹض ٦ٻ نٹضت اَثي ٲي

 ٶٓبضٺ ٦طزٺ ثٹزٶس، زذتط٤ ثٻ ٶٓط ضؾيس ٦ٻ ثٻ ٢ًبٸتي ضؾيسٺ ثبقس. ٸحكتي ٚيط ٢بث٭ تهٹض ضا

  آٲسٶس.ٶف ثٻ حبٮت اٮتٳبؼ ثبالزؾتب
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ي ٦ٹچ٥ ٸ ٮطظاٴ زذتط٤ ضا زض آٚٹـ ٪طٞت. زؾتبٴ الٚط زذتط اظ  ثٻ َٹض ٚطيعي اَثي ضٸي ظاٶٹاٶف اٞتبزٺ ٸ رخٻ

 ٲيبٴ ضزا ثيطٸٴ آٲسٺ ٸ زٸض ٪طزٴ اَثي حٯ٣ٻ قسٶس ٸ ثب تٳبٰ ٢سضت ثٻ اٸ چؿجيسٶس.

 "٦ٷٱ. ٦ٳ٧ٱ ٦ٵ. ذٹاټف ٲي"٦ٷبٴ ٪ٟت:  زذتط ثچٻ زض ٪ٹـ اَثي ٶبٮٻ

اٸ ضا زض ٶٹض قٳٕ زيسٺ ثٹز. ټيچ ق٧ي زض شټٵ اَثي ٸرٹز ٶساقت. ايٵ ي  ٺ٧ٻ زذتط ضا ثٯٷس ٦ٷس، چٽطپيف اظ ايٷ

 زذتط ظِز ثٹز.

 "ٲٵ اٸٲسٰ ٦ٳ٧ت ٦ٷٱ، ظِز ٲٷٹ ٞطؾتبزٺ."اَثي ثب ٮحٷي آضاٲف ثرف ٪ٟت: 

 ٦طز. اي  زذتط ثچٻ اٲيسٸاضاٶٻ ٶبٮٻ

سضت، ٸٮي ٶجبيس ثصاضي ايٷب ثٟٽٳٵ ٦ٻ ٲٵ زاضٰ ٶزبتت ٲيسٰ. ثطٰ پيف پ ٲٵ تٹ ضٸ ٲي"اَثي زذتط ضا اظ ذٹز رسا ٦طز. 

 "تٹٶي ٸاٶٳٹز ٦ٷي ٦ٻ ظٶساٶي ٲٵ ټؿتي تب ثتٹٶٱ اظ ايٷزب ثجطٲت؟ تٹٶي ټٳطاٺ ٲٵ ٶ٣ف ثبظي ٦ٷي؟ ٲي ٲي

ټب  ساض ظِز ٸ ټٳبٴ چكٱؾط ٢جٹ٬ ٦طز. اٸ ټٳبٴ ٲٹټبي ٲٹر ټبيف ؾطاظيط قٹٶس، ثب ت٧بٴ زذتط ٦ٻ ٶعزي٥ ثٹز اق٥

 .يٲيكضا زاقت، ا٪طچٻ ضٶ٩ چكٳبٶف ذب٦ؿتطي ٪يطايي ثٹز ٸ ٶٻ 

ؾطز ي  ٻٸ ٦ٝ زؾتف ضا ضٸي ي٥ ٪ٹٶ "ذٹثٻ."ټب ٪ٱ قسٺ ثٹز ثب نساي آټؿتٻ ٪ٟت:  اَثي ٦ٻ ت٣طيجبً زض آٴ چكٱ

 "پؽ ثٽٱ اٖتٳبز ٦ٵ تب ٲٷٱ اظ ايٷزب ثجطٲت."٦ٹز٤ ٪صاقت. 

 "ٱ.٦ٷ ثٽت اٖتٳبز ٲي"نساي يٗيٟي اظ زذتط ثٯٷس قس: 

٦ٷٱ  ؾٗي ٲي"اَثي َٷبثي ضا ٦ٻ زض آٴ ٶعزي٧ي اٞتبزٺ ثٹز ثطزاقتٻ، ؾط آٴ ضا حٯ٣ٻ ٦طزٺ ٸ زٸض ٪طزٴ زذتط اٶساذت. 

 "زضزت ٶيبضٰ ٸٮي ثبيس ٦بضي ٦ٷٱ ٦ٻ اٸٶب ٧ٞط ٦ٷٵ تٹ ظٶساٶي ٲٵ ټؿتي.

ا ت٧بٴ زاز ٦ٻ ثب َٷبة آقٷب ثٹز، ٸ ثٗس ؾطـ ض زذتط ٶ٫بټي ٶ٫طاٴ ٸ ٲًُطة ثٻ َٷبة اٶساذت، ٪ٹيي ٦بٲالً

 .٦ٷس ٲيټٳطاټي 
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ټب  َٷبة زذتط ضا پؽ اظ ذٹزـ ثيطٸٴ ٦كيس. ٶ٫ٽجبٴي  ٻټٷ٫بٲي ٦ٻ اَثي اظ ذيٳٻ ذبضد قس، تٳبٰ ٢س ايؿتبز ٸ ثٹؾيٯ

 ثٻ اٸ ٶ٫بٺ ٦طزٶس. اَثي ثٻ ضاٺ اٞتبز.

 "چٻ ذجط قسٺ؟"اذٱ ٦طز.  قس ٲي ټب زض حبٮي ٦ٻ ٦ٳي ٶعزي٥ ي٧ي اظ ٶ٫ٽجبٴ

اَثي پبيف ضا ٲح٧ٱ ضٸي ظٲيٵ ٦ٹثيس، زض ربي ذٹز ٲتٹ٢ٝ قس ٸ ت٧ٻ چٹة چطٲي ضا ثبال آٸضزٺ ٸ ثٻ ثيٷي ٶ٫ٽجبٴ 

٦ٷي؟ اظ ؾط ضاټٱ ثطٸ ٦ٷبض ٸ٪طٶٻ  يٲزذتطٺ احًبض قسٺ. ٸ اٸٶٹ٢ت تٹ ٦ي ثبقي ٦ٻ اظ ٲٵ ؾإا٬ "اقبضٺ ٦طز. 

  "٦ٷٱ! ت ٲي ٰ آٲبزٺ ٦ٷٱ ٸ ثطاي نجحبٶٻ ؾالذيت ٲي

ز ضا ثبذتٻ ٸ ثب ٖزٯٻ ٦ٷبض ضٞت. پيف اظ آٶ٧ٻ ٞطنت زاقتٻ ثبقس تب ٶٓطـ ضا ٖٹو ٦ٷس، اَثي ضاٺ اٞتبز ضٶ٩ ذٹ ،ٲطز

 ٦كيس تب ٲبرطا ٸا٢ٗي ثٷٓط ثطؾس. ٲيٸ زذتط زض اٶتٽبي َٷبة ثب ا٦طاٺ حط٦ت ٦طزٺ ٸ پبي ذٹز ضا ضٸي ظٲيٵ 

ؾت زذتط ضا ثٛ٭ ٦طزٺ ٸ حط٦ت ذٹا ٲيف تٹاٶؿت. زٮ ؾت ثسٸز، اٲب ٶٳيذٹا ٲيټيچ ٦ؽ زٶجبٮكبٴ ٶيبٲس. اَثي زٮف 

 ثطز. ٲيضؾيس ٦ٻ ٪ٹيي ي٥ ٲٹضز ؾيت ي٥ ظٶساٶي ضا  تٹاٶؿت. ثبيس ايٷُٹض ثٻ ٶٓط ٲي ٦ٷس، اٲب ٶٳي

ضا زض ٲؿيط ضٸزذبٶٻ زٶجب٬ ٦طز تب ثٻ ربيي ضؾيس  ټب تطيٵ ٲؿيط ثٻ ؾٳت ظِز ضا اٶتربة ٦ٷس، اَثي تپٻ ثٻ ربي ايٷ٧ٻ ٦ٹتبٺ

زاقتٷس. ظِز ثٻ اٸ ٪ٟتٻ ثٹز ٦ٻ اظ ٦ساٰ ٢ؿٳت ضٸزذبٶٻ  ضٸزذبٶٻ آٶٽب ضا زض اؾتتبض ٶ٫ٻ ٲيي  ٻٮج ٦ٻ زضذتبٴ ت٣طيجبً تب

يي ربزٸيي ايزبز ٦طزٺ ثٹز تب ٲبٶٕ ايٵ قٹز ٦ٻ ټب ٖجٹض ٦ٷس ٸ ټكساض زازٺ ثٹز ٦ٻ اظ ټيچ ضاٺ زي٫طي ثطٶ٫طزز. اٸ تٯٻ

 ؾت اٶزبٰ زټس ضا ث٫يطٶس.ذٹا ٲيثٻ پبييٵ حٳٯٻ ٦طزٺ ٸ رٯٹي ٦بضي ٦ٻ  ټب اظ تپٻ ټب ضاييټب زي

اظ ٲٻ ضا ٦ٳي پبييٷتط زض ٲؿيط ضٸزذبٶٻ زيس ٦ٻ ٶعزي٥ ثٻ ظٲيٵ ٲٗٯ١ اؾت. ظِز ثب  اي  ٶعزي٧تط ثٻ ضٸزذبٶٻ، اَثي تٹزٺ

ثبقس ٦ٻ ظِز ثب ربزٸ تأ٦يس ثٻ اٸ ټكساض زازٺ ثٹز ٦ٻ ٶعزي٥ ټيچ ٲٽي ٶكٹز. اَثي حسؼ ظز ٦ٻ ايٵ ٶٹٖي اثط ؾٳي 

 ايزبز ٦طزٺ.

تب ټٷ٫بٲي ٦ٻ  ٦طز ٲي٪ٟت ٦ٻ ٶعزي٥ ضٸزذبٶٻ اؾت. آؾٳبٴ نٹضتي ضٶ٩ ٶٹض ٦بٞي ضا تأٲيٵ  ي آة ثٻ اٸ ٲينسا

 ټب تٹاٶؿت اضٸز٪بٺ پٽٷبٸض ضا زض پكت ؾطـ ثط ضٸي تپٻ زضذتبٴ ضؾيس، آٴ ضا ثجيٷس. ا٪طچٻ ٲيي  ٻثبالذطٺ ثٻ حبقي

 ثجيٷس، ټيچ ٦ؽ ضا ٶسيس ٦ٻ اٸ ضا ت٣ٗيت ٦ٷس.
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طزـ اٸ ضا تٳبقب ٦طز. اَثي اٸ ضا ثٛ٭ ٦طزٺ ٸ ٪طزٴ زذتط ثطزاقت. زذتط٤ ثب آٴ چكٳبٴ زضقت ٸ ٪ِاَثي َٷبة ضا اظ 

ثٻ ؾٳت ضٸزذبٶٻ  ٸذٹز چؿجبٶسٺ ي  ٻاَثي ؾط زذتط ضا ثٻ قبٶ "ٲح٧ٱ ٲٷٹ ث٫يط ٸ ؾب٦ت ثبـ."ٲح٧ٱ ٶ٫ٻ زاقت. 

 زٸيس.

ټبي ؾطز ٖجٹض ٦طزٺ ٸ  ټٷ٫بٲي ثٹز ٦ٻ اظ آةٶٹض ٸرٹز زاقت اٲب ٶٹضِ َٯٹٔ آٞتبة ٶجٹز. اٸٮيٵ ثبضي ٦ٻ آٴ ضا زيس 

زٸيس، پيف اظ آٶ٧ٻ ثتٹاٶس ٲٷجٕ ٶٹض ضا  ضٸزذبٶٻ ٲيي  ٻثٻ ؾٳت زي٫ط ضؾيسٺ ثٹزٶس. حتي زض ټٳبٴ حب٬ ٦ٻ زض حبقي

٦ٻ قجيٻ ټيچ ي٥ اظ ربزٸټبيي ٦ٻ تب پيف اظ ايٵ زيسٺ ثٹز  قس ٲي زاٶؿت ٦ٻ آٶزب زاقت ربزٸيي ارطا ثجيٷس، اَثي ٲي

ضؾيس. ثٹيي ٲبٶٷس ايٷ٧ٻ ذٹز ټٹا  ايي ظٸظٺ ٲبٶٷس، ذٟيٝ ٸ تيع، اظ ؾٳت ثبالي ضٸزذبٶٻ ثٻ ٪ٹقف ٲيٶيؿت. نس

 ؾٹظاٶسٺ قسٺ ثبقس، زض َٹ٬ ضٸزذبٶٻ ٲٷتكط قسٺ ثٹز.

تطؾيس ٦ٻ حطٞي ثعٶس، ٪ٹيي  ٲييف ثٻ پبييٵ ؾطاظيط ثٹزٶس ٸ ټب ټب اظ ٪ٹٶٻ زذتط ثچٻ ثٻ اَثي چؿجيسٺ ثٹز، اق٥

ايٷ٧ٻ اٲيسٸاض ثبقس ثٻ ايٷ٧ٻ ثبالذطٺ ٶزبت پيسا ٦طزٺ اؾت، ٪ٹيي ؾإا٬ پطؾيسٴ ٲٳ٧ٵ اؾت ثبٖج قٹز تطؾيس اظ  ٲي

ي ذٹزـ ؾطاظيط ټب ٦ٻ اظ ٪ٹٶٻ ٦طز ٲيټب ضا حؽ  ٦ٻ ټٳٻ چيع ٲحٹ قٹز، ٲبٶٷس ضؤيبيي پؽ اظ ثيساضي. اَثي اق٥

 ثٹزٶس.

٦ٻ  اي  . ربزٸ٪ط زض ٸؾٍ ضٸزذبٶٻ ثط ضٸي نرطٺټٷ٫بٲي ٦ٻ اظ پيچي زض ضٸزذبٶٻ ٖجٹض ٦طز، ربزٸ٪ط ضا اظ زٸض زيس

ثعض٨ ثٹز ٦ٻ ٣ٍٞ چٷس ؾبٶت اظ ؾُح ضٸزذبٶٻ ثبالتط  اي  اَثي ټط٪ع ٶسيسٺ ثٹز، ايؿتبزٺ ثٹز. نرطٺ ز٢ي٣بً ثٻ اٶساظٺ

 ثبقس ٸ ثبٖج قٹز تب ايٷ٫ٹٶٻ ثٻ ٶٓط ثطؾس ٦ٻ ربزٸ٪ط ثط ضٸي آة ايؿتبزٺ.

ټٹا ٲٗٯ١  ايؿتبزٺ ثٹز، اق٧ب٬ ٸ اقجبحي تبضي٥ ٸ ٲٹرساض زض ټب ض زؾتضا زض زٸټب زض حبٮي ٦ٻ ربزٸ٪ط ثٻ ؾٳت زي

ذٹضزٶس، ٪ٹيي ثب ربزٸ٪ط نحجت ٦طزٺ، ضاظټب ٪ٟتٻ، ټكساضټب زازٺ ٸ اٸ ضا  پيچ ٸ تبة ٲي ـثٹزٶس. آٶٽب ٪طزا٪طز

 ٶس.٦طز ٲيپيچيسٶس، ٸؾٹؾٻ ٸ اٚٹا  ثب زؾتبٴ ٸ اٶ٫كتبٶي ٦ٻ زضاظ ثٹزٺ ٸ ٲبٶٷس زٸز زضټٱ ٲي

اٶ٫يع زض  ټبيي ٦ٻ ټٱ تيطٺ ثٹزٶس ٸ ټٱ ق٫ٟت ذبؾت. ضٶ٩ ثرف زض اَطاٜ ربزٸ٪ط ثٻ ثبال ثطٲي ٸقٵ ٸ ٞطحٶٹضي ض

ٶس. ايٵ ټٳعٲبٴ ٦طز ٲيؾبيٻ ٲبٶٷس، زض ټٹا ٲٹد ثطزاقتٻ ٸ رؿت ٸ ذيع  ظزٶس ٸ ثٻ ټٳطاٺ اقجبحِ اَطاٞف ؾٹؾٹ ٲي
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ټيچ ربزٸيي ٦ٻ ٲبزضـ ايزبز ٦طزٺ ثٹز ټط٪ع...  تطيٵ چيعي ثٹز ٦ٻ اَثي تبثحب٬ زيسٺ ثٹز. تطيٵ ٸ تطؾٷب٤ ٞطيجٷسٺ

 ټٹقيبض ثٻ ٶٓط ٶطؾيسٺ ثٹز.

ضؾيس ٦ٻ  تط ثٹز، چيعي ثٹز ٦ٻ رٯٹي ربزٸ٪ط زضټٹا ٲٗٯ١ ايؿتبزٺ ثٹز. ثٻ ٶٓط ٲي اٲب چيعي ٦ٻ ثٻ ٲطاتت تطؾٷب٤

ٲٹاز ٲصاة زضذكيس ٸ ؾُح آٴ رٯع ٸ ٸٮعي اظ ٦ٝ ٸ  ٲي٪ٹيي ٲصاة ثبقس. ٪ٹيي آٶ٣سض پطحطاضت ٦ٻ اظ زضٸٴ 

 اظ ضٸزذبٶٻ ثٻ ثبال ثٯٷس قسٺ ٸ ثط ضٸي ٪ٹي ٪طزاٴِ اي  ثٹز. ثبظٸيي ثٻ رٷؽ آة ثٻ نٹضت ربزٸيي ٲبٶٷس ٞٹاضٺ

 ضيرت.  ضٶ٩ ٲي اي  ٶ٣طٺ

، ثب نساي ټيؿي ثربض قسٺ ٸ اثطټبيي ٦ٹچ٥ اظ ثربض ؾٟيس ضا ايزبز ٦طز ٲيآة ثٻ ٲحى ايٷ٧ٻ ثب ٪ٹي ثطذٹضز 

ٶس. ٪ٹي ٲصاة زض تٳبؼ آثي ٦ٻ چٹٴ آثكبضي ثط ضٸي آٴ ٦طز ٲي٪بټي حط٦ت ٦ٻ زض ثبز آضاٰ ؾحط ٦طز ٲي

ضيرت ؾيبٺ قسٺ ٸ ثب ايٷحب٬، حطاضت ٞٹ٠ اٮٗبزٺ قسيسِ زضٸٴ آٴ، ؾُح ثطا٠ آٴ ضا زٸثبضٺ ثب ټٳبٴ ؾطٖتي ٦ٻ  ٲي

ٲيبٴ ظٲيٵ ٸ ٦ٷبٴ زض  ٢٭ رٹقبٴ ٸ ٢٭ اي  رخٻ ،تٳبٰ آٴ چيع قس ٲي ٸ ثبٖج ٦طز ٲيآة آٴ ضا ذٷ٥ ٦طزٺ ثٹز، شٸة 

 آؾٳبٴ ثبقس. تٽسيسي پٯيس ٸ تپٷسٺ.

 ٢طاض ٪يطز. يپٹقيسٺ اظ ٪٭ ٸ ال اَثي ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٲجٽٹت ٲبٶسٺ ثٹز، اربظٺ زاز ٦ٻ ٦ٹز٤ ثط ضٸي ظٲيٵِ

 "ثبثب."ټبي زذتط٤ زضاظ قس.  زؾت

 ربزٸ٪ط زٸضتط اظ آٴ ثٹز ٦ٻ نساي زذتط ضا ثكٷٹز، اٲب قٷيس.

تط اظ ظٶس٪ي ثٹز ٸ زض ٲيبٴ ربزٸيي ايؿتبزٺ ثٹز ٦ٻ اَثي  تط ٸ ق٫طٜ ټٳعٲبٴ ٖٓيٱ ا ثط٪طزاٶس، ٲطزي ٦ٻظِز ضٸيف ض

 اظ ٖٳ١ آٴ ضا زض٤ ٦ٷس، ٸ اظ َطٜ زي٫ط ٲطزي ٦ٹچ٥ ثب يِٗٝ اي  تٹاٶؿت حتي شضٺ تٹاٶؿت ثجيٷس اٲب ٶٳي ٲي

. ايٵ ٲطزي ٦ٻ ثٻ ٶيبظټبي ثكطي. ټٷ٫بٲي ٦ٻ زذتطـ ضا زيس ٦ٻ ٦ٷبض اَثي ايؿتبزٺ اؾت، اق٥ چكٳبٶف ضا پط ٦طز

پيسا ٦طزٺ ثٹز ٦ٻ ٪ٹيي ثطاي اٸٮيٵ ثبض ي٥ قجح ٸا٢ٗي ضا  اي  ضؾيس زض حب٬ ٲكبٸضٺ ثب اضٸاح اؾت، چٽطٺ ٶٓط ٲي

 ثيٷس. ٲي
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ظِز اظ ضٸي نرطٺ پبييٵ پطيسٺ ٸ اظ ٲيبٴ آة زٸيس. ټٷ٫بٲي ٦ٻ ثٻ زذتط ضؾيسٺ ٸ اٸ ضا زض پٷبټ٫بٺ آٚٹـ ذٹز 

 ٲحجٹؼ ٦ٻ ا٦ٷٹٴ آظاز قسٺ ثٹز، ٶبٮٻ ؾطزاز.٪طٞت، زذتط٤ ثبالذطٺ ثب ٸحكتي 

 "آضٸٰ، آضٸٰ، ٖعيع ربٴ. ثبثب زي٫ٻ ايٷزبؾت."زاز:  ظِز ثٻ اٸ آضاٲف ٲي

اٸٺ، ثبثب، اٸٶب ٲبٲبٶٹ اشيت ٦طزٴ. اٸٶب ثسرٷؽ ثٹزٴ. ايٷ٣سض ٲبٲبٶٹ اشيت ٦طزٴ ": ٦طز ٲيزذتط ثط ضٸي ٪طزٴ اٸ ٪طيٻ 

 "٦ٻ... 

 "زٸٶٱ. زٸٶٱ، ٖعيع ربٴ. ٲي ٲي"ظِز ثب ٲالَٟت اٸ ضا ؾب٦ت ٦طز. 

ٶس. آٶٽب ٶيع اظ چيعي ٦طز ٲي٪يط ضا زيس ٦ٻ زض ي٥ ؾٳت ايؿتبزٺ ٸ تٳبقب  ثطاي اٸٮيٵ ثبض اَثي ؾبحطٺ ٸ ٲبزض اٖتطاٜ

نحٷٻ تٷٽب زضز ٶبقي اظ ضيرتٷس. ا٪طچٻ اَثي ثطاي ربزٸ٪ط ٸ زذتطـ ذٹقحب٬ ثٹز، ايٵ  زيسٶس، اق٥ ٲي ٦ٻ ٲي

 . ثٛى ضاٺ ٪ٯٹيف ضا ثٷس آٸضزٺ ثٹز.٦طز ٲيقسيستط اـ  ٻٺ ثٹز ضا زض ؾيٷذٹزـ اظ زؾت زاز چيعي ٦ٻ

شاضٺ اتٟب٢ي ثطات  آضٸٰ، آضٸٰ، ٖعيع ربٴ. حبال زي٫ٻ ربت اٲٷٻ. ثبثب ٶٳي"ظِز زاقت ثب نسايي ٮُيٝ حطٜ ٲيعز: 

 "ثيٟتٻ. زي٫ٻ ربت اٲٷٻ.

 ٶكبٴ زاز، ٦ٹز٤ ذٹاثف ثطزٺ ثٹز.ظِز ثٻ اَثي ضٸ ٦طز. ټٷ٫بٲي ٦ٻ ثب ٮجرٷسي اق٧جبض، ٢سضزاٶي ذٹز ضا 

يٻ َٯؿٱ ٦ٹچي٧ٻ. اٸٴ ثبيس اؾتطاحت ٦ٷٻ. "ټٷ٫بٲي ٦ٻ اثطٸټبي اَثي اظ تٗزت زضټٱ ضٞتٷس، ربزٸ٪ط تٹييح زاز: 

 "ٲٵ ثبيس ٦بضٲٹ تٳٹٰ ٦ٷٱ.

ٶٻ ت ٦ٻ تب ٸ٢تي ٲٵ ٦بضٰ ايٷزب تٳٹٰ ثكٻ، اٸٴ ثتٹ ثجطيف ذٹٶٻاَثي، ٲيكٻ "اٸ زذتطـ ضا زض زؾتبٴ اَثي ٪صاقت. 

 "ثٻ.ذٹا ٲيثرٹاثٻ؟ ٮُٟبً ثصاضـ تٹي ترت ٸ ضٸـ ضٸ ثپٹقٹٴ تب ٪طٰ ثٳٹٶٻ. اٸٴ ٞٗالً 

ي آٴ ؾٹي ضٸزذبٶٻ، اَثي تٷٽب تٹاٶؿت ؾطـ ضا ت٧بٴ زټس ٸ ثٗس ټب ثب ٧ٞط ٦طزٴ ثٻ زذتط ذٹزـ زض زؾتبٴ ٸحكي

اٸ احؿبؼ  زذتط ٦ٹچ٥ِ ٦بضي ٦ٻ ٪ٟتٻ قسٺ ثٹز ضا اٶزبٰ زټس. اٸ ثطاي ظِز ذٹقحب٬ ثٹز ٸ حتي اظ ٶزبت زازٴ
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ٖسٰ ٲٹ٣ٞيتف زض ثبظ٪طزاٶسٴ ي  ٻزٸيس، زاقت اظ اٶسٸٺ ٸ ٚه ٲياـ  ٻ، اٲب ټٳبٶُٹض ٦ٻ ثٻ ؾٳت ذبٶ٦طز ٲيٚطٸض 

 ٲطز. ذٹز ٲيي  ٺذبٶٹاز

٦ٹچ٥ اتب٠ ي  ٺ٦ٻ ثط ضٸي پٷزط اي  ذٹاة ضا زضٸٴ ترت ذٹز ٪صاقت. پطزٺ ق٭ ٸ آٸيعاٴ ٦ٹز٤ِ ثسٴاَثي 

تٹاٶؿت رٯٹي ذٹز ضا ث٫يطز، ٲٹټبي اثطيكٳيٵ زذتط ضا ٶٹاظـ ٦طزٺ ٸ  زض حبٮي ٦ٻ ٶٳيذٹاثف ثٹز ضا ٦كيس ٸ 

 ٸ ؾپؽ زذتط ضا ثب ذٹاة ٶبظـ تٷٽب ٪صاقت. ٻثط ضٸي اثطٸي ٶطٰ اٸ ٪صاقت اي  ثٹؾٻ

ز ا٦ٷٹٴ ٦ٻ ثبالذطٺ زذتط زض اٲٵ ٸ اٲبٴ ذٹاة ثٹز، اَثي ثب ؾطٖت اظ ٶٹ٤ تپٻ ثٻ ؾٳت ضٸزذبٶٻ زٸيس. ثٻ ايٵ ٧ٞط ثٹ

ي ربٶب زٶجب٬ زذتط ذٹزـ ث٫طزز. تطؼ ثطا ٸثيكتط ثٻ اٸ ثسټس تب ثتٹاٶس ثط٪طزز  ٦ٻ اظ ظِز ثرٹاټس تب ٣ٍٞ اٶس٦ي ظٲبٴِ

 اٸ ثٹز ٸ ټٷٹظ آٴ ضا ازا ٶ٧طزٺ ثٹز. ٸاض ثتپس. ربزٸ٪ط ٲسيٹٴِ ثبٖج قسٺ ثٹز ٢ٯجف زيٹاٶٻ

اـ  ٺآة ٲتٹ٢ٝ قس. ربزٸ٪ط ضا ثط ضٸي نرطي  ٻٶٟؽ ظٶبٴ زض ٮج ٞكطز، اَثي ٶٟؽ زض حبٮي ٦ٻ زؾتبٶف ضا زض ټٱ ٲي

٦بٞي اَطاٜ ربزٸ ي  ٺضٞتٷس. اَثي ثٻ اٶساظ زض ٸؾٍ ضٸزذبٶٻ تٳبقب ٦طز ٦ٻ ٶٹض ٸ ؾبيٻ زض اَطاٞف اظ ضٸي ټٱ ثبال ٲي

تٹاٶؿت ٸضزټبي ربزٸ٪ط ضا ثكٷٹز، ا٪طچٻ آٶٽب  ٲيثٹز تب ٣ٖ٭ ايٵ ضا زاقتٻ ثبقس ٦ٻ اظ ٶعزي٥ قسٴ ثٻ اٸ ثتطؾس. 

ٶس ضا قس ٲي ٦ٯٳبتي ٦ٻ زض ي٥ َٯؿٱ ظٲعٲٻي  ٺثٹزٶس ٦ٻ ټط٪ع پيف اظ ايٵ ٶكٷيسٺ ثٹز، اٲب آټٷ٩ ٸيػ ٦ٯٳبتي

 ٶس.٦طز ٲيتكريم زاز. ٦ٯٳبتي ٦ٻ ٶيطٸټبيي ٸحكتٷب٤ ضا احًبض 

. ټٳبٴ ثٹز زيسٺ ثٹز ربزٸ٪ط آٴ ضا ضؾٱ ٦طزٺ اَثي، ټٳبٴ ٪طيؽ ٖزيت ٢طاض زاقت ٦ٻ ٢جالً ثط ضٸي ظٲيٵ زض ٦ٷبض

زضذكبٴ ٸ ٦بٲالً ؾٟيس ٦كيسٺ قسٺ ثٹز ٦ٻ ثط  اي  . ايٵ ٪طيؽ ثب ٲبؾٻ٦طز ٲي٦ٻ ثٻ زٸ زٶيبي ظٶس٪ي ٸ ٲطز٪بٴ ضذٷٻ 

. اَثي حتي اظ ٶ٫بٺ ثٻ ايٵ ٪طيؽ ثٻ ذٹز ٮطظيس، چٻ ضؾس ٦طز ٲيذب٤ ضؾٹثي ٦بٲالً ذٹزٶٳبيي ي  ٺتيطي  ٻضٸي ظٲيٷ

ؾٟيس ثطا٠، اق٧بٮي ټٷسؾي اظ احًبضټبي ي  ٻطيؽ، ثب ټٳبٴ ٲبؾثٻ ايٷ٧ٻ زض ٲٗٷبي آٴ تأٲ٭ ٦ٷس. زض اَطاٜ ٪

 ربزٸيي ثب ز٢ت ضؾٱ قسٺ ثٹزٶس.

ؾت ربزٸ٪ط ضا نسا ثعٶس ٦ٻ زٮٹضا ثٻ ؾٳت اٸ ذٱ قس. اَثي ثب ٚبٞٯ٫يطي اظ ذٹا ٲياَثي زؾتبٶف ضا پبييٵ آٸضزٺ ٸ 

 ربي ذٹز پطيس.

 "ٲعاحٳف ٶكٹ.االٴ ٶٻ، اَثي٫ي٭. ٸؾٍ ايٵ ٢ؿٳت "ؾبحطٺ ظٲعٲٻ ٦ٷبٴ ٪ٟت: 
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٪يط ٶيع آٶزب ثٹز. اَثي ٮجف ضا ٲي٫عيس ٸ ربزٸ٪ط ضا تٳبقب  اَثي ثب ا٦طاٺ ثٻ حطٜ ؾبحطٺ ٪ٹـ زاز. ٲبزض اٖتطاٜ

يي اظ ٶٹض ضٶ٫ي ثٻ ټٳطاٺ ؾتٹٶٽبيي پيچبٴ اظ تبضي٧ي چطذيسٶس ٸ ثبال ټب ثطز. رط٢ٻ ٲي٦ٻ زؾتبٶف ضا ثبال  ٦طز ٲي

ٹ پيسا ٦ٷٱ. اٸٴ ثبيس ٦ٳ٧ٱ ٦ٷٻ. اٸٴ ثبيس ٶزبتكٹٴ ثسٺ. ايٵ يٻ ٲ تٱ ذبٶٹازٺس نساـ ثعٶٱ. ٲٵ ٶتٹٶؿٸٮي ثبي"ضٞتٷس. 

 "ثسټي اؾترٹاٴ ټؿت ٦ٻ ثبيس پطزاذت ثكٻ.

اَثي، اٸٴ ثٽت يٻ ٞطنت زاز، ثٽت ظٲبٴ زاز. اٸٴ "٪يط ٪ٟت:  زي٫ط ٶ٫بټي ثٻ ټٱ اٶساذتٷس. ٲبزض اٖتطاٜ زٸ ظٴِ

 "ثبيس ثٻ ٧ٞط اٞطاز زي٫ٻ ثبقٻ.ؾٗيف ضٸ ٦طز. اٸٴ ٶٽبيت تالقف ضٸ ٦طز ٸٮي االٴ 

٪يط زؾت اٸ ضا ٪طٞت ٸ ؾبحطٺ ي٥  ، ٲبزض اٖتطا٦ٜطز ٲي٦ٻ اَثي زض ٦ٷبض ضٸزذبٶٻ ايؿتبزٺ ثٹز ٸ ٪طيٻ  ټٳبٶُٹض

اٸ ٢طاض زاز. ٢طاض ٶجٹز ٲبرطا ثٻ ايٵ ق٧٭ ذبتٳٻ ثيبثس، ٶٻ پؽ اظ آٶٽٳٻ ؾرتي ٦ٻ تحٳ٭ ٦طزٺ ي  ٻثبظٸيف ضا زٸض قبٶ

 ٦بضټبيي ٦ٻ اٶزبٰ زازٺ ثٹز. يأؼ ٸ ٶباٲيسي اٸ ضا زضټٱ ق٧ؿت. ثٹز، ٶٻ پؽ اظ تٳبٰ

ثيكتط، تبضي٧ي ثيكتط ٸ ربزٸي ثيكتطي ضا ايزبز ٦طز. ضٸزذبٶٻ زض اَطاٜ  ٦ٻ زؾتبٶف ضا ثٯٷس ٦طزٺ ثٹز، ٶٹضربزٸ٪ط 

. قس ٲي تط تط قسٺ ٸ ثٻ ؾُح آة ٶعزي٥ پيچيس. ٪ٹي ٲصاثي ٦ٻ زض ټٹا ٲٗٯ١ ثٹز، ثٻ آضاٲي ثعض٨ اٸ زضټٱ ٲي

 ظزٶس. ٢سضت ثيطٸٴ ٲي يي اظ ٶٹض اظ ٲيبٴ ٪ٹي زا٘ ٸ چطذبٴِټب ؾتٹٴ

ي ټب ٢ؿٳتي  ٺآٲس. ايٵ ٢ؿٳت اظ ضٸزذبٶٻ ثٻ اٶساظ ٲيثيطٸٴ  ټب ضاييټب ٸ پكت ؾط زي ټب ذٹضقيس زاقت ثط ثبالي تپٻ

س. ٲطزاٶي ثٻ ايٵ ؾٹ تٹاٶؿت ٞٗبٮيت ٸ رٷت ٸ رٹـ ضا زض ٲيبٴ زضذتبٴ آٴ ؾٹي ضٸز ثجيٷ زي٫ط ٖطيى ٶجٹز ٸ اَثي ٲي

ٽي ٦ٻ زض آٴ ؾٳت ضٸزذبٶٻ قٷبٸض ثٹز، آٶٽب ضا ٲحتبٌ ٸ زض ٲيبٴ زضذتبٴ ٶ٫ٻ ٶس، اٲب ٲ٦ِطز ٲيٸ آٴ ؾٹ حط٦ت 

 زاقت. ٲي

. اٸ ٶيع ٦طز ٲيپٹـ، ربزٸ٪طي زي٫ط ْبټط قسٺ ٸ ربزٸ  ي زضذتټب تپٻي  ٻټٳچٷيٵ زض آٴ ؾٹي ضٸزذبٶٻ، زض حبقي

 ٦ٻ ذٹضقيسِ ٦طز ٲيٞطؾتبزٶس. اَثي ٧ٞط  زؾتبٶف ٶٹضي زضذكبٴ ضا ثٻ ٲيبٴ آؾٳبٴ ٲيايؿتبزٺ ٸ  اي  ثط ضٸي نرطٺ

 اٲب ايٷ٫ٹٶٻ ٶجٹز.  ،تط اظ ضٸقٷبيي ربزٸيي ثبقس ٶيطٸٲٷس نجح٫بټي ثبيس زضذكبٴ

سا ٦ٷٱ، تٹ ٢ٹ٬ زازي! ٲٵ زذتطتٹ پي ظِز! ظِز! ذٹاټف ٲي"ضٸزذبٶٻ نسا ظز: ي  ٻاَثي زي٫ط ٶتٹاٶؿت َب٢ت ثيبٸضز. اظ ٮج

 "٦ٷٱ تب ٸ٢تي اٸٴ ربـ اٲٵ ٶكسٺ ايٷ٧بضٸ ٶ٧ٵ! ٦طزٰ! پؽ ٲب٬ ٲٵ چي؟ ذٹاټف ٲي
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ٲٵ "ثؿيبض زٸض، ٪ٹيي اظ زٶيبيي زي٫ط اؾت ثٻ اٸ ٶ٫طيؿت.  اي  ظِز ضٸيف ضا ٪طزاٶسٺ ٸ ثب ٶ٫بټي ٦ٻ ٪ٹيي اظ ٞبنٯٻ

، ٸ٪طٶٻ ٲبزضاي ثيكٳبض تٹٶٱ ظٲبٶي زض اذتيبضت ثعاضٰ ثٽت ٞطنت زازٰ تب ؾٗي ٦ٷي ٸ پيساقٹٴ ٦ٷي. زي٫ٻ ٶٳي

 "، ټٱ ٲبزضايي ٦ٻ ټٷٹظ ظٶسٺ ټؿتٵ ٸ ټٱ ٲبزضايي تٹي زٶيبي اضٸاح.٦ٷٵ ٲيقٹٴ ٪طيٻ ټب ثطاي ثچٻ اي  زي٫ٻ

ضٶذ ٸ اٶسٸٺ ؾط زاز. زٸ ظٴ ؾٗي ٦طزٶس اٸ ضا آضاٰ ٦ٷٷس،  بض ذٹز ثبظ٪كت، اَثي قيٹٶي اظټٷ٫بٲي ٦ٻ ربزٸ٪ط ثٻ ٦

 ٪طٞت. ٳياٲب اَثي زض ٚهٻ ٸ اٶسٸٺ ذٹز آضاٰ ٶ

اٴ اظ َٯؿٱِ اَطاٜ ظِز ثطذبؾتٻ ٸ زض زٸ ؾٳت زضٺ اٶ٧ٗبؼ پيسا َٷيٵ اٶساذت. نساي ثبٶ٫ي ٚطّ ټب ضٖس زض ٲيبٴ تپٻ

٪يذ ٦ٷٷسٺ  اي  تبثيس، نحٷٻ ٲييي اظ ٶٹض قسيس ثٻ ټٹا ثطذبؾتٷس. زيسٴ ٶٹضي ٦ٻ ثٻ ؾٳت ثبال ٸ ذٹضقيس ټب ٦طز. ؾتٹٴ

 ثٹز.

زض آٴ ؾٹي ضٸز، ثٻ ٶٓط ضؾيس ٦ٻ ربزٸيي ٲت٣بث٭ ثب ربزٸي ظِز ٞٹضاٴ ٦طز. ثبظٸټبيي اظ ٶٹض ٲبٶٷس زٸز زض ټٱ پيچيسٺ 

ضٸزذبٶٻ قٷبٸض ثٹز، ي  ٻ. ٲٽي ٦ٻ زض حبقي٪طٺ ثرٹضٶستبثيس زض ټٱ  ٲيٸ پبييٵ آٲسٶس تب ثب ٶٹضي ٦ٻ اظ اَطاٜ ظِز 

 ٶب٪ٽبٴ پطا٦ٷسٺ قس.

چطذيس، ٚطـ  زضذكيس ٸ ثٻ زٸض ذٹز ٲي ٲيٶٹض ٲصاثي ٦ٻ ي  ٺزٸ َطٜ ثبظ ٦طز. ٦ٹضظِز زض پبؾد زؾتبٶف ضا ثٻ 

، ثٻ ظٸظٺ اٞتبز. ټٹا ٪ٹيي ٦ٻ ٲٗتطو ثبقس ٶبٮٻ قس ٲي ضيرت، زض حبٮي ٦ٻ رٹقيسٺ ٸ ثربض ٲي٦طز. آثي ٦ٻ ضٸي آٴ 

 ٦طز.

آٲسٶس ٸ  ٲييبٴ زضذتبٴ ثيطٸٴ ضايي زاقتٷس اظ ٲټب ربزٸ٪طي ٦ٻ زض آٴ ؾٹي ضٸز ايؿتبزٺ ثٹز، ؾطثبظاٴ زي پكت ؾطِ

٦كيسٶس. آٶٽب ذٹز ضا اظ ربزٸي ربزٸ٪ط  زازٶس. ٲطزٰ اظ ٸحكت ٞطيبز ٲي ي ذٹز ضا پيكبپيف حط٦ت ٲيټب ظٶساٶي

 يي ٦ٻ پكت ؾطقبٴ ثٹز، آٶٽب ضا ثٻ پيف ٲيطاٶس.ټب ٸ قٳكيط ټب ٦كيسٶس، اٲب ثالٞبنٯٻ ٶيعٺ ٣ٖت ٲي

قٳكيطټب قسٶس. ثب قٷيسٴ ٞطيبزټبي زض حب٬ ي  ٻٹتط ثطٸٶس ضا زيس ٦ٻ َٗٳاَثي تٗسازي اظ اٞطازي ٦ٻ حبيط ٶجٹزٶس رٯ

 ٲط٨ آٴ ٖسٺ، زي٫طاٴ ثٻ ؾطٖت رٯٹتط ضٞتٷس، ٲبٶٷس ٪ٹؾٟٷسټبيي زض ثطاثط ٪ط٪بٴ.



 
 
 

       

www.Good-life.ir 

 ٦طز ٲيذٹضز، آٶ٫بٺ اضتف ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ثٻ ٲيبٴ ايٵ زضٺ حٳٯٻ  زاز، ق٧ؿت ٲي ا٪ط ټط آٶچٻ ٦ٻ ظِز زاقت اٶزبٰ ٲي

 اٞتبزٶس. پطزاذت. ظٶساٶيبٴ زض ايٵ ٲيبٴ ٪يط ٲي ٲيٲ٣بثٯٻ ٸ ثب زقٳٵ ثٻ 

ضا ثٻ زٶجب٬ ذٹز  اي  ٞطزي زض آٴ ؾٳت ضٸزذبٶٻ ضاٺ ذٹز ضا اظ ٲيبٴ رٳٗيت ثبظ ٦طزٺ ٸ رٯٹ آٲس، زض حبٮي ٦ٻ ثچٻ

ؾطـ ٦كيس. تٳبٰ ثسٴ اَثي ٶب٪ٽبٴ ثب ٖط٢ي ؾطز پٹقيسٺ قس. آٴ ٞطز ٲيطاؾ٧ب ثٹز. اَثي ٶ٫بټي ؾطيٕ ثٻ پكت  ٲي

 اٶساذت. ايٵ ٚيطٲٳ٧ٵ ثٹز. ثب ز٢ت ثيكتط ثٻ آٴ ؾٳت ضٸز ذيطٺ قس.

  "ٶــــــــــــــــــــٻ!"ظِز ٞطيبز ٦كيس: 

 ايٵ زذتط ٦ٹچ٥ ظِز ثٹز ٦ٻ ٲيطاؾ٧ب ٲٹټبيف ضا زض چٷ٩ ٪طٞتٻ ثٹز.

ٶزبيي ٦ٻ ٦ؿي آٶزب ٶجٹز تب پيسا ٦طزٺ ثٹز. اظ آ اٸي  ٻذٹاة ضا زض ذبٶي  ٻضا زٶجب٬ ٦طزٺ ٸ ثچ ياَث اي  ٲيطاؾ٧ب ثٻ ٪ٹٶٻ

 ذٟتٻ ثبقس، ٲبضيؿ٧ب زٸثبضٺ ثچٻ ضا زظزيسٺ ثٹز. ٲطا٢ت ٦ٹز٤ِ

٦بضت ضٸ ٲتٹ٢ٝ ٦ٵ ٸ تؿٯيٱ قٹ، ظٸضاٶسض، ٸ٪طٶٻ ايٵ "ٲبضيؿ٧ب زذتط٤ ضا رٯٹي ذٹزـ ٪طٞت تب ظِز اٸ ضا ثجيٷس. 

 "ٲيطٺ. ٲي

ة قتبٞت. ت٣ال ٦طز تب ثطذالٜ رٽت آٴ ثسٸز اَثي ذٹز ضا اظ زؾتبٶي ٦ٻ ٶ٫ٽف زاقتٻ ثٹزٶس رسا ٦طزٺ ٸ ثٻ ٲيبٴ آ

 ضاٺ ربزٸ٪ط ٶ٫بټف ضا ٪طزاٶس تب ثٻ چكٳبٴ اٸ ذيطٺ قٹز.ي  ٻتب ثٻ ربزٸ٪ط ثطؾس. زض ٲيبٶ

آٲس.  ٲيي پيف اظ ٲط٨ ټب ٲبٶٷس اٮتٳبؼثٻ ٪ٹـ ذٹزـ نسايف  "ٰ.ذٹا ٲيٲٗصضت "اَثي زض ربيف ذك٥ قس. 

 "٧ٞط ٦طزٰ اٸٴ ربـ اٲٷٻ."

اٲيسي ؾطي ت٧بٴ زاز. زي٫ط اٸيبٔ ذبضد اظ زؾتبٴ اٸ ثٹز. ثٻ ؾٳت زقٳٵ ثط٪كتٻ ٸ زؾتبٶف ضا زض ظِز ثب تؿٯيٱ ٸ ٶب

 .ټب زاز، ټٱ ثٻ ربزٸ ٸ ټٱ ثٻ اٶؿبٴ   زٸ ؾٳتف ثٯٷس ٦طز. اٶ٫كتبٶف ضا اظ ټٱ رسا ٦طز، ٪ٹيي ثٻ ټٳٻ زؾتٹض تٹ٢ٝ ٲي

ظٶساٶيب ثطٴ. ثصاض اٸٶب ثطٴ آٶبض٪ٹ تب ٲٷٱ زض ٖٹو ثصاض "ظِز اظ ايٵ ؾٹي آة ثب نساي ثٯٷس ثٻ ربزٸ٪ط زقٳٵ ٪ٟت: 

 "رٹٴ قٳب ضٸ ثٽتٹٴ ثجركٱ.
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 آٶبض٪ٹ ثط ضٸي آة َٷيٵ اٶساذت.ي  ٺذٷس

 "ٲيطٺ. تؿٯيٱ قٹ، يب ايٷ٧ٻ ايٵ زذتط ٲي"آٲيع ٪ٟت: ٲبضيؿ٧ب ثب ٮحٷي تحسيس

ثٻ ٪ٯٹي ٦ٹز٤ ٞكطز. زذتط زاقت ثيطٸٴ ٦كيس. تيٛٻ ضا  زٸض ٦ٳطـ ٶ٫ٻ ٲيي  ٻپيطظٴ چب٢ٹيي ضا ٦ٻ زض ٲيبٴ پبضچ

 ظزٶس. ٦كيس ٸ زؾتبٶف ثٻ ؾٳت پسضـ زضاظ ثٹزٺ ٸ اٶ٫كتبٴ ٦ٹچ٧ف ټٹا ضا چٷ٩ ٲي زاقت اظ تطؼ ريٙ ٲي

اٸ ي  ٻ٦ٻ زذتط ظِز ضا ضټب ٦ٷس. پيطظٴ ثٻ ذٹاؾت ٦طز ٲياَثي ثب تالـ زض آة ثٻ پيف ضٞت. ثب ٞطيبز ثٻ ٲبضيؿ٧ب اٮتٳبؼ 

 ٶ٧طز.ظِز اٖتٷبيي ي  ٻٶيع ٲبٶٷس ذٹاؾت

 "آذطيٵ ٞطنتٻ!"ٲبضيؿ٧ب ٞطيبز ظز: 

قٷيسي ٦ٻ چي ٪ٟت. ټٳيٵ االٴ تؿٯيٱ قٹ ٸ٪طٶٻ زذتطت "آٶبض٪ٹ ثب نساي ذكٳ٫يٷي اظ آٴ ؾٹ ٞطيبز ظز: 

 "ٲيطٺ. ٲي

تٹٶٱ ذٹزٰ ضٸ ثٻ ٲطزٲٱ تطريح ثسٰ! ايٵ رٷ٩ ثيٵ ٲب ټؿت  زٸٶي ٦ٻ ٲٵ ٶٳي ٲي"ظِز زض پبؾد ثب نساي ثٯٷس ٪ٟت: 

 "ايٵ ٲطزٰ ثطٴ!ي  ٻآٶبض٪ٹ! ثصاض ټٳ

اظ اـ  ٺچٽط "تٹ يٻ اثٯٽي ظٸضاٶسض! تٹ ٞطنت ذٹزتٹ زاقتي!"آٶبض٪ٹ زض ثبال ٸ پبييٵ ضٸزذبٶٻ َٷيٵ اٶساظ قس. ي  ٺذٷس

 "ث٧كف!"ًٚت زضټٱ ضٞت. ثٻ ؾٳت ٲبضيؿ٧ب ٞطيبز ٦كيس: 

٦ٻ نسا ثب ذكٱ ذٹز نجح ضؾيس  يف ضا ثٻ زٸ ؾٳتف ٪طٞتٻ ثٹز، ٶٗطٺ ٦كيس. ثٻ ٶٓط ٲيټب ظِز زض ټٳبٴ حب٬ ٦ٻ ٲكت

 ق٧بٞس. ضا ٲي

٦كبٴ ضا اظ ٲٹټبيف ٪طٞتٻ ٸ ثٯٷس ٦طز. ټٷ٫بٲي ٦ٻ پيطظٴ ٪ٯٹي زذتط٤ ضا ثطيس اَثي ثب ٶبثبٸضي  ريٙ ٲبضيؿ٧ب زذتطِ

 ٶٟؿف ضا حجؽ ٦طز. 
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ٚطـ ٦كيس، ذٹٴ ثط ضٸي اٶ٫كتبٴ ال ظز. زض حبٮي ٦ٻ ٲبضيؿ٧ب ٸحكيبٶٻ چب٢ٹ ضا ثٻ رٯٹ ٸ ٣ٖت ٲي ٲيثچٻ زؾت ٸ پب 

ق٭ ٸ آٸيعاٴ ضٸي ظٲيٵ اٞتبز. اَثي حؽ ٦طز  ،پبقيس. ثب ٢سضت آذطيٵ ٞكبض ضا ثٻ چب٢ٹ آٸضز. ثسٴِ ٚط٠ ثٻ ذٹٴ ٲي

 ضٸزذبٶٻ، ؾطخ ٸ ذيؽ قسٺ ثٹز.ي  ٻآيس. ؾُح پٹقيسٺ اظ ٪٭ ٸ الي حبقي ٲي٦ٻ اؾتٟطا٘ زض اٶتٽبي ٪ٯٹيف ثبال 

يي اظ ٪ٹقت ٸ ذٹٴ زض ظيط ؾط آٸيعاٴ ثٹزٺ ٸ تبة ټب ٞت. ضقتٻ٢ُٕ قسٺ ضا ثبال ٪ط ٲبضيؿ٧ب ثب ٞطيبزي اظ پيطٸظي ؾطِ

ذٹضزٶس. زټبٴِ آٴ، ق٭ ٸ آٸيعاٴ زض ٞطيبزي ؾب٦ت ٲٗٯ١ ٲبٶسٺ ثٹز. اَثي زؾتبٶف ضا زٸض پبټبي ظِز اٶساذت.  ٲي

 "اضٸاح ٖعيع، ذيٯي ٲتأؾٟٱ! ٸاي ظِز، ٲٷٹ ثجرف!"

ٲٽيت ٸ ٸحكتٷب٦ي ذٹز ضا ي  ٺثب زيسٴ چٷيٵ ٲٷٓط تٹاٶؿت اَثي اظ قست ٚٱ ٸ اٶسٸٺ ټٳيٷُٹض ٪طيٻ ٦طزٺ ٸ ٶٳي

 ٦ٷتط٬ ٦ٷس.

ي ثصاضٰ اٸٶب پيطٸظ ثكٵ ذٹا ٲيي چ٧بض ث٧ٷٱ؟ ذٹا ٲيٸ حبال زذتط ربٴ، "ظِز ثب نسايي ٪طٞتٻ اظ ثبالي ؾطـ پطؾيس: 

 "تب زذتطت ضٸ اظ اٸٴ ٦بضي ٦ٻ ثب زذتط ٲٵ ٦طزٴ ٶزبت ثسٰ؟ ث٫ٹ ثجيٷٱ، زذتط، ٲٵ ثبيس چ٧بض ٦ٷٱ؟

تٹاٶؿت ثٻ ٢يٳت ايٷ٧ٻ چٷيٵ اٞطازي آظازاٶٻ ثٻ ٸحكي٫طي زض ؾطظٲيٷكبٴ ثپطزاظٶس، ثطاي ٶزبت ربٴ  ٶٳياَثي 

تٹاٶؿت  زاز. چ٫ٹٶٻ ٲي ايٵ ٦بض ضا ٶٳيي  ٺذٹز اٮتٳبؼ ٦ٷس. ٢ٯجف ٦ٻ اظ ايٵ اٞطاز ٲٷعرط قسٺ ثٹز، اربظي  ٺذبٶٹاز

 زاقت ظٶسٺ ثٳبٶٷس؟ ٦ٻ اٸ زٸؾتكبٴ ٲي اٞطاز زي٫ط ضا ٢طثبٶي ٦ٷس تب ٣ٍٞ ٦ؿبٶيي  ٻظٶس٪ي ٸ آضاٲف ټٳ

 ٦كت ٶساقت. ٲيزض ايٷهٹضت اٸ ټيچ ٲعيتي ثط ٲبضيؿ٧ب ٦ٻ ٦ٹز٦بٴ ثي٫ٷبٺ ضا 

ٲٷٟٹض اقبضٺ ٦طز.  زؾتف ضا زضاظ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٲبضيؿ٧ب ٸ ربزٸ٪طِ "ټٳكٹٶٹ ث٧ف!"اَثي ثب ٞطيبز ثٻ ربزٸ٪ط ٪ٟت: 

 "ضٸ ث٧ف! ټٳكٹٶٹ ث٧ف! ټب اٸٴ حطٸٰ ظازٺ"

 ٻ ؾٳت ثبال پطتبة قسٶس. آضاٲف نجح٫بټبٴ ثب ظٶ٩ ٪ٹقرطاـ ضٖسي ق٧ؿتٻ قس. ٪ٹي ٲصاة پيفِزؾتبٴ ظِز ث

 ٖٓيٱ اظ آةِ اي  ضٸي ربزٸ٪ط، ٪ٹيي ٦ٻ ضټب قسٺ ثبقس، ثٻ ٲيبٴ آة ٞطٸ ضٞت. ظٲيٵ ثب ت٧بٶي قسيس ٮطظيس، ٞٹاضٺ

نساي ٚطـ ٸ ٮطظـ، آة ضا ثطټٱ تطيٵ  زضآٲس. زض تٳبٰ اَطاٞكبٴ ٸحكتٷب٤٪طٰ ثٻ ټٹا پبقيس. ذٹزِ ټٹا ثٻ ٮطظٺ 

 ظزٺ ٸ ثٻ ٦ٝ تجسي٭ ٦طز.
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، ثٯ٧ٻ اظ ٞٽٳيسٴ ايٷ٧ٻ ٦طز ٲياَثي ضٸي پبټبيف ٶكؿت ٸ آة تب ٦ٳطـ ضا ٪طٞت. ٶٻ تٷٽب اظ ؾطٲب احؿبؼ ٦طذتي 

اٶس. ظِز چطذيس ٸ ثبظٸيف ضا ٪طٞت ٸ اٸ  ف ذٹاټٷس ثٹز، اٸ ضا تٷٽب ٪صاقتٻٲطا٢ج ٦طز ٲياضٸاح ذٹثي ٦ٻ ټٳيكٻ ٧ٞط 

 ضا ثٻ ټٳطاٺ ذٹز ثط ضٸي نرطٺ ٦كيس.

 آٶزب زٶيبيي زي٫ط ثٹز.

ٶس. قس ٲي ٲيبٴ ٲط٨ ٸ ظٶس٪يي  ٻظزٶس. آٶٽب زؾتبٶكبٴ ضا زضاظ ٦طزٺ ٸ پٯي زض ٞبنٯ اَطاٞكبٴ اٸ ضا ٶيع نسا ٲي اقجبحِ

ثبال آٲس ٸ . ٶٹض زض ٲيبٴ ثسٶف قس ٲي ثب تٳبؼ آٶٽب زضزي ؾٹظاٴ، ٮصتي ق٫طٜ ٸ آضاٲكي ٖٳي١ زض ٸرٹزـ ٲٷتكط

 ، اٸ ضا پط ٦طزٺ ٸ ثٻ نٹضت ثبضاٶي اظ اذ٫طټب زض چكٳبٴ شټٷف ٲٷٟزط٦طز ٲييف ضا پط ټب ټٳبٶُٹض ٦ٻ ټٹا ضيٻ

 ٲتطا٦ٱ ربزٸ ٦ط٦ٷٷسٺ ثٹز. ي  ٺ. ظٸظقس ٲي

٦ٻ ثط ضٸي  اي  آة ضا ق٧بٞتٻ ٸ ثبال آٲس. زض آٶؿٹي ضٸزذبٶٻ آٶبض٪ٹ ثط ضٸي ظٲيٵ پطتبة قسٺ ثٹز. نرطٺ ،ٶٹض ؾجع

يي ټب يي ثٻ اٶساظٺ ؾٹظٴ ذُطز قسٺ ثٹز. ټٳبٶُٹض ٦ٻ ټٹا زض اَطاٞكبٴ ثب زٸزي پيچبٴ ٸ رط٢ٻټب ايؿتبزٺ ثٹز، ثٻ ت٧ٻ آٴ

 ظزٶس.  ض٢هيس، ؾطثبظاٴ اظ تطؼ ٞطيبز ٲي ٲياظ ٶٹض 

ـ زض ذٹز "يس ٞطاض ٦ٷيس!ذٹا ٲيٞطاض ٦ٷيس، تب ٸ٢تي ٦ٻ ټٷٹظ ٞطنتف ضٸ زاضيس! ا٪ٻ رٹٶتٹٴ ضٸ "ٲبضيؿ٧ب ٞطيبز ظز: 

ظٶساٶيب ضٸ ٸ٬ ٦ٷيس ٦ٻ ثٳيطٴ! ذٹزتٹٶٹ ٶزبت ثسيس! ". ٦طز ٲيحط٦ت  ټب ټٳبٴ حب٬ زاقت ثب ؾطٖت ثٻ ؾٳت تپٻ

  "ٞطاض ٦ٷيس!

ټب ٸ  يكبٴ ضا اٶساذتٷس. َٷبةټب ؾالح ټب ضاييټب آٴ ؾٹي ضٸزذبٶٻ ٶب٪ٽبٴ ٮٗبثي اظ ي٥ ٖعٰ ٸاحس ٪طٞت. زي اٸيبِٔ

 ٸ ؾٱِ ټب ٶس، چ٧ٳٻ٦طز ٲيثٻ ٦ٷبضي اٶساذتٷس. زضحبٮي ٦ٻ ضٸ٪طزاٶسٺ ٸ ٞطاض  زاقت ظٶزيطټبيي ٦ٻ ظٶساٶيبٴ ضا ٶ٫ٻ ٲي

يي رسي پيف ضٸيكبٴ ټب پيف ثب چٽطٺ اي  پبقيس. زض ي٥ آٴ، تٳبٰ اضتكي ٦ٻ تب ٮحٓٻ ٲياؾجٽبقبٴ ٪ِ٭ ضا ثٻ ټٹا 

 ٶس.٦طز ٲيايؿتبزٺ ثٹزٶس، ټٳ٫ي ثب ټٱ، ٪ٹيي ٦ٻ ټٳٻ اظ ي٥ چيع ٸاحس تطؾيسٺ ثبقٷس، اظ تطؼ ربٶكبٴ ٞطاض 

زٸيسٶس. ا٪طچٻ آة ثٻ ؾرتي  ٪يط ٸ ؾبحطٺ ضا زيس ٦ٻ ثب ت٣ال زض ٲيبٴ آة ٲي چكٳبٶف ٲبزض اٖتطاٜي  ٻاَثي اظ ٪ٹق

بٴ ٖزٯٻ ٸ قتبثي ٦ٻ زاقتٷس، آة ت٣طيجبً ٲبٶٷس ايٷ٧ٻ زض ٲيبٴ ٪ِ٭ ٢سٰ ثطزاضٶس ضؾيس، اٲب زض ٲي تب ثبالي ظاٶٹټبيكبٴ ٲي

 .٦طز ٲيؾطٖتكبٴ ضا ٦ٱ 
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زيس. زض ٶٹضي ٦ٻ اٸ ضا احبَٻ ٦طزٺ ثٹز قٷبٸض ثٹز. زضز ٸ قٗٝ زض  اَثي تٳبٰ ايٵ چيعټب ضا ٲبٶٷس ي٥ ضؤيب ٲي

ٱ، ټٳ٫ي ي٧ي ثٹزٶس، ټٳٻ چيع ٸ ټيچ ٸرٹزـ ي٧ي قسٺ ثٹزٶس. ضٸقٷبيي ٸ تبضي٧ي، نسا ٸ ؾ٧ٹت، قبزي ٸ ٚ

 چيع ثبټٱ زض زي٫ي اظ ربزٸي رٹقبٴ.

ضا زضٲيبٴ زضذتبٴ ٶبپسيس قسٺ ثٹز. ٪طز ٸ ذب٤ ثط ثبالي زضذتبٴ ثطذبؾتٻ ٸ ټب زض آٶؿٹي ضٸزذبٶٻ اضتف زي

ضٸزذبٶٻ ٲبزض ي  ٻزاز؛ زض حبٮي ٦ٻ زض حبقي قبٴ ضا ٖالٲت ٲي ٸ ٶٟطات پيبزٺ ټب ټب، اضاثٻ ٶكيٷي ؾطيٕ اؾت ٣ٖت

٦كيسٶس. ا٪طچٻ اَثي ٦ٯٳبتكبٴ ضا  ٲي٪يط ٸ ؾبحطٺ زاقتٷس ٲطزٰ ضا ثٻ زاذ٭ آة ټ٭ زازٺ ٸ ثط ؾطقبٴ ٞطيبز  اٖتطاٜ

آټٷ٫ي ثٹز ٦ٻ ا٧ٞبضـ ضا زضټٱ پيچبٶسٺ ٸ ثٻ  ذٹـ ٸقٷيس، چطا ٦ٻ آٶچٷبٴ ٲزصٸة تحطيطټبي ٲٹظٸٴ  ٶٳي

 زاز. ؾتٷس ثٻ اٸ ث٫ٹيٷس ضا تحت اٮكٗبٔ ٢طاض ٲيذٹا ٲيبٶف ٶس ٦ٻ آٶچٻ چكٳ٦طز ٲيتهبٸيطي اظ ض٢م ٶٹضټبيي ثس٬ 

٧ٞط ٦طز ٦ٻ اټٳيتي ٶساضز. ٸ ثٗس شټٷف  اي  ثطاي ٲستي ٦ٹتبٺ اَثي ٲُٳئٵ قس ٦ٻ زض حب٬ ٲطزٴ اؾت. ثطاي ٮحٓٻ

 ربزٸ ٸ زٶيبټبيي ٦ٻ ثبټٱ تط٦يتي  ٺټبي ؾطز ٸ ٶٹض زا٘ قٷبٸض ثٹز، زض ٲيبٴ آټٷ٩ ٦ٹثٷس زٸثبضٺ زض ٲيبٴ ضٶ٩

زاز. قبيس ټٱ زض  زٸثبضٺ زض آٚٹـ ٲبزضـ ضا ٲي ذٹضز. آٚٹـ ربزٸ٪ط ثٻ اٸ احؿبؼ ثٹزٴِ ٶس، ٚٹَٻ ٲيقس يٲ

 آٚٹـ ٲبزضـ ثٹز.

٪يط ٸ ؾبحطٺ  ضؾيسٶس ٸ پيكبپيف ٲبزض اٖتطاٜ اَثي ٲتٹرٻ ٲطزٲي ثٹز ٦ٻ ثٻ ؾٳت ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ اظ ضٸزذبٶٻ ٲي

ټب زيس، زض آٴ ؾٹي  ٲحٹ قسٶس ٸ ثٗس اَثي آٶٽب ضا زض زٸض زؾتٶس. ٲطزٰ زض ٲيبٴ اٲٹاد ربزٸ ٸ ضٶ٩ ٦طز ٲيحط٦ت 

 ٦طز ٲيزيس ٦ٻ ثٻ ؾٳت ثبالي تپٻ ٸ ثٻ زٸض اظ ربزٸي ثطيٵ ٸ ضٞيٗي ٦ٻ اظ ٲيبٴ ضٸزذبٶٻ ٞٹضاٴ  ټب ٸ ٶي ټب ٖٯٝ

 زٸيسٶس.  ٲي

اي  بز ٦طز. نساي ظٸظٺايزاـ  ٻظٲيٵ زضزي تيع ضا زض ؾيٷ زٶيب زض اَطاٞف ثٻ ٚطـ اٞتبزٺ ثٹز. يطثتي ؾٷ٫يٵ اظ ظيطِ

 ٮطظيس. ٲيض٢هيس ٸ  ٲيت٧ٻ ٦ٷٷس زض ټٹاي نجح٫بټي َٷيٵ ا٧ٞٷس. زض تٳبٰ اَطاٞكبٴ آة  ٲبٶٷس آٶ٧ٻ ٞٹالز ضا ت٧ٻ 

ؾت پبټبي اَثي ضا ثؿٹظاٶس. ټٹا اظ قست ثربض ؾٟيس قسٺ ثٹز. نساي آظاض زټٷسٺ ثٻ ٢سضي ذٹا ٲيثربض زا٘ ٪ٹيي 

زيس ٦ٻ ثب چكٳبٴ ثبظ:  ټبيي ضا ٲي ٦ٻ چكٳبٶف ضا ٲح٧ٱ ثٻ ټٱ ٞكطز. ثب چكٳبٴ ثؿتٻ ټٳبٴ ٦طز ٲي٪ٹقف ضا اشيت 
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، ټيچ ٦طز ٲيٸاض حط٦ت  پيچيسٶس. زض شټٷف ټٳٻ چيع زيٹاٶٻ ٦ٻ زض ٲيبٴ ټٹاي ؾجع ضٶ٩ زض ټٱ ٲي اي  اقجبحي ؾبيٻ

 ت.اٶساذ آٲس. ذكٱ ٸ آقٹثي ؾجع ضٶ٩ ثٻ ثسٴ ٸ ضٸحف چٷ٩ ٲي ٳيٶچيع ثب ٣ٖ٭ رٹض زض

اَثي زضزي ضا حؽ ٦طز، ٪ٹيي ٦ٻ چيعي زضٸٶف ثٻ زٸ ت٧ٻ ٢ؿٳت قسٺ ثبقس. ٶٟؿف ضا حجؽ ٦طزٺ ٸ چكٳبٶف ضا 

يي اظ آة ټب ٪كٹز. زيٹاضي زټكتٷب٤ اظ آتف ؾجع زض حب٬ ٲٷتكط قسٴ اظ ؾٳت آٶٽب ثٻ زٸ ؾٹي ضٸزذبٶٻ ثٹز. ٞٹاضٺ

آٲس. ثبالي ؾُح آة، نب٣ٖٻ  ٲيٳبٴ اظ ظٲيٵ رؿتٷس، ٲبٶٷس َٹٞبٶي ؾٽٳ٫يٵ ٦ٻ ثٻ ربي آؾ ٲيچٹٴ قال٠ ثٻ ټٹا 

 ذٹضز. ٲٷكٗت قسٺ ٸ زض ټٱ ٪طٺ ٲي

ټبيي اظ ٶٹض  زاقت. ؾتٹٴ ضؾيس، ظٲيٵِ ظيط آٴ اظ ټٱ ق٧بٜ ثطٲي ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ آتف ٲٽيت ثٻ زٸ ؾٳت ضٸزذبٶٻ ٲي

 ذبؾتٷس، ٲبٶٷس ذٹٴ ؾطظٲيٷي زي٫ط. ټبي ظٲيٵ ثٻ ټٹا ثطٲي اضٚٹاٶي ضٶ٩ اظ ٲيبٴ رطاحت

ضؾيس  يي ٦ٻ اَثي ٲُٳئٵ ثٹز ٲتٗٯ١ ثٻ ٲطز٪بٴ ثٹزٶس. ثٻ ٶٓط ٲيټب ثٹز. ظٸظٺ ټب ايٷٽب، نساي ظٸظٺي  ٻثستط اظ ټٳا٪طچٻ 

. اظ ٲيبٴ زيٹاض ؾجع ٦طز ٲيٶس، ٶبٮٻ ٦طز ٲي٦ٻ ضٸح ذٹزـ ٶيع زض ټٳسضزي ثب ضٶذ ٸ ٖصاة ٞطيبزټبيي ٦ٻ ټٹا ضا پط 

قجبح چطذيسٺ ٸ پيچيسٺ ٸ ٞطيبز ظزٺ ٸ اٮتٳبؼ ٦طزٺ ٸ ؾٗي ، اقس ٲي تط يريٱ ضٶ٩ِ آتكيٵ ٸ زضذكبٴ، ٦ٻ زائٳبً

 ٶس تب اظ زٶيبي ٲطز٪بٴ ث٫طيعٶس.٦طز ٲي

 ٦ٻ زيٹاض ؾجع ضٶ٩ ايٵ ثٹز، ٲط٪ي ٦ٻ ثٻ ٲيبٴ ظٶس٪ي آٲسٺ. ٦طز ٲياَثي ا٦ٷٹٴ زض٤ 

 ربزٸ٪ط ٲطظ ٲيبٴ زٸ زٶيب ضا ضذٷٻ ٦طزٺ ثٹز.

ضؾيس  زاض ٶٹض ٖزيجي ٦ٻ زض آٴ قٷبٸض ثٹز، ثٻ ٶٓط ٲي ٸ زض ٪يطزاٶؿت ٦ٻ چٻ ٲ٣ساض ظٲبٴ ٪صقتٻ اؾت؛  اَثي انال ٶٳي

ي آٶزب آقٷب ٶجٹزٶس تب ټب زي٫ط ٸرٹز ٶساقتٻ ثبقس. ټيچ ي٥ اظ حؽ ٦ٻ ظٲبٴ ٶيع ٲبٶٷس تٳبٰ چيعټبي ٲح٧ٱ ٸ ربٲسِ

 ثتٹاٴ ثط َج١ آٶٽب ازضا٤ ٸ ٞٽٳي ضا پبيٻ ٪صاقت.

ؾٳت زي٫ط ضٸزذبٶٻ ٲتٹ٢ٝ ٦طزٺ اؾت.  زض ٲيبٴ زضذتبٴِ اـ ضا ٻ زيٹاض ؾجع ضٶ٩ پيكطٸيضؾيس ٦ ثٻ ٶٓط اَثي ٲي

ؾٹؾٹظٶٷسٺ ٢طاض ي  ٺتٹاٶؿت ثجيٷس زض آٚٹـ پطز زضذتبٶي ٦ٻ زيٹاض اظ ضٸيكبٴ ٖجٹض ٦طزٺ ثٹز، ٸ آٶٽبيي ٦ٻ آثي ٲي
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ټبيي ٦ٻ ٸرٹز قٹٰ اظ ضٸيكبٴ  ٪طٞتٻ اٶس، ثربَط تٳبؼ ٖٳي١ ذٹزِ ٲط٨، ذك٥ ٸ ؾيبٺ قسٺ ثٹزٶس. حتي ٖٯٝ

 ضؾيسٶس ٦ٻ زض آٞتبة زا٘ تبثؿتبٶي ؾٹذتٻ ٸ ؾيبٺ قسٺ ثبقٷس. ٺ ثٹز، ثٻ ٶٓط ٲيٖجٹض ٦طز

ضؾيس  . ټٳبٶُٹض ٦ٻ ثٻ آٴ ذيطٺ ٲبٶسٺ ثٹز، ثٻ ٶٓط ٲيقس ٲي ، اظ ٶٹض آٴ ٦بؾتٻ٦طز ٲيٹاض ضا تٳبقب يټٳبٶُٹض ٦ٻ اَثي ز

ي  ٻٮطظاٴ ٸ ؾجع، ٲبٶٷس قيك٪كت، ٪بټي ثٻ ق٧٭ زضذككي  ٦ٻ ثب حبٮتي ٲٹد ٲبٶٷس ٲحٹ قسٺ ٸ زٸثبضٺ پسيساض ٲي

 ٲحٹ، ٲبٶٷس ٲٽي ٦ٻ ټٳيٵ ا٦ٷٹٴ اظ ٲيبٴ ټٹا ٲحٹ قسٺ ثبقس. اي  ٲصاة، ٸ ٪بټي ٣ٍٞ زض حس ؾبيٻ

 زٸيس. ٲيزاز؛ زيٹاضي اظ ٲط٨ ٦ٻ زض ٲيبٴ زٶيبي ظٶس٪ي  زض زٸ ؾٳتكبٴ، زيٹاض زاقت ذٹز ضا اٲتساز ٲي

ثركي ٦ٻ زض  ٦ٷبٴ ٸ آقٷب ٸ آضاٲف ٢٭، قٯپ ساي قطقط، ٢٭قٷٹز. ن اَثي ٲتٹرٻ قس ٦ٻ زٸثبضٺ نساي ضٸزذبٶٻ ضا ٲي

 قٷيس اٲب ثيكتط اٸ٢بت تٹرٽي ثٻ آٴ ٶساقت. تٳبٰ ٖٳطـ ٲي

٦ٻ  اي  ظِز اظ ضٸي نرطٺ پبييٵ پطيس. اٸ زؾت اَثي ضا ٪طٞتٻ ٸ زض پبييٵ آٲسٴ ٦ٳ٧ف ٦طز. اَثي ثربَط حؽ ؾط٪يزٻ

 زضٸٴ ؾطـ زض رطيبٴ ثٹز، زؾت اٸ ضا ٲح٧ٱ ٪طٞت.

٦ٻ تب ټٳيٵ ا٦ٷٹٴ ضٸي آٴ ايؿتبزٺ ثٹزٶس، ثٻ ټٹا پطيس ٸ ثبٖج قس اَثي اظ تطؼ ٶٟؿف ضا  اي  ثك٧ٷي ظز ٸ نرطٺظِز 

ثؿيبض ٦ٹتبٺ، ثٻ حسي ٦ٻ اَثي ق٥ ٦طز ايٵ ضا زيسٺ ثبقس، ظِز نرطٺ ضا ٪طٞت. نرطٺ ي  ٻحجؽ ٦ٷس. زض ي٥ ٮحٓ

٪صاقت  ٦ٻ ؾٷ٩ ضا زاذ٭ ريجف ٲي يحبٮتجسي٭ ثٻ ؾٷ٫ي ٦ٹچ٥ قسٺ ثٹز، ٦ٹچ٧تط اظ ي٥ ترٱ ٲط٘. ظِز زض 

تٹاٶؿت تهٹضـ ضا ث٧ٷس،  تطيٵ چيعي ثٹز ٦ٻ ٲي ثب ذٹز ٧ٞط ٦طز ٦ٻ ايٵ چكٳ٥ ٖزيتچكٳ٧ي ثٻ اٸ ظز. اَثي 

 ٦ٻ ا٦ٷٹٴ زض ريت ظِز ثٹز. اي  تط اظ نرطٺ حتي ٖزيت

ا ٪طٞتٻ ٸ زض ذبضد قسٴ اظ آة ٪يط ٸ ؾبحطٺ ٲٷتٓط ايؿتبزٺ ثٹزٶس. آٶٽب زؾت اَثي ض ضٸزذبٶٻ، ٲبزض اٖتطاٜي  ٻزض ٮج

 ٦ٳ٧ف ٦طزٶس.

 "ذٹضٺ؟ ظِز، ثطاي چي ايٵ ت٧ٹٴ ٶٳي"رسي ٪طٞتٻ ثٹز.  اي  ؾبحطٺ چٽطٺ

 ذٹضز تب ي٥ ؾإا٬. زض ټط حب٬ ظِز آٴ ضا ٶبزيسٺ ٪طٞت. ٲيثٻ ٶٓط اَثي ٮحٵ ؾبحطٺ ثيكتط ثٻ ي٥ اتٽبٰ 
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 "ٲٹٶسٰ. ذيٯي ٲتأؾٟٱ. شاقتٱ. ثبيس ٲي تٷٽبـ ٲي ظِز، ذيٯي ٲتأؾٟٱ. ت٣هيط ٲٷٻ. ٶجبيس"اَثي ثب نساي پبييٵ ٪ٟت: 

ٲط٨ زض ؾٳت زي٫ط ضٸزذبٶٻ ثٹز. ي  ٺټبي اٸ ضا قٷيسٺ ثٹز، ٲكٛٹ٬ ٶ٫بٺ ٦طزٴ ثٻ زيٹاض ربزٸ٪ط ٦ٻ ثٻ ؾرتي حطٜ

 ثبال آٸضز ٸ چيعي ضا اظ زضٸٴ ذٹز احًبض ٦طز.اـ  ٻاٶ٫كتبٶف ضا ثٻ حبٮت پٷزٻ قسٺ اظ ضٸي ؾيٷ

ضا ت٣سيٱ  اي  ټٹا، آتف ٲيبٴ زؾتبٶف ٲكتٗ٭ قس. زؾتبٶف ضا رٯٹي ذٹز ٪طٞت، ٪ٹيي ټسيٻٶب٪ٽبٶي زض  اي  ثب يطثٻ

 . اَثي اظ قست ٪طٲب ي٥ ثبظٸيف ضا رٯٹي نٹضتف ٪طٞت.٦ٷس ٲي

چطذيس، اظ ذكٱ ٚطـ ٸ  آتف ٲصاة ضا ثبالتط آٸضز. ٪ٯٹٮٻ زض ٲيبٴ زؾتبٶف ٚٯٍ ذٹضزٺ ٸ ٲي ؾٹظاٴِي  ٻظِز ٪ٯٹٮ

 .قس ٲي تط ٸ ثعض٨ ٦طز ٲيٞف  ٞف

چٷيٵ آتكي قٷيسٺ ثٹز. ي٧جبض اظ ٲبزضـ قٷيسٺ ثٹز ٦ٻ ثب نسايي آټؿتٻ ٸ ٲرٟيبٶٻ ي  ٺتط ضٞتٷس. اَثي زضثبض ؾٻ ظٴ ٣ٖت

زاٶؿت ثٻ چٻ ق٧٭  آٴ ضا ٶسيسٺ ثٹز ٸ ٶٳي ياَثثطز: آتف ربزٸ٪طي. حتي زض آٴ ظٲبٴ، ثب ٸرٹز ايٷ٧ٻ  ٲيٶبٰ ايٵ ضا 

٦طزٺ ثٹزٶس، تهٹيطي ضا زض شټٵ اَثي ق٧٭ زازٺ ثٹز ٦ٻ ٮطظٺ ثط اٶساٲف  اؾت، آٴ ٦ٯٳبتي ٦ٻ ٲبزضـ ثطاي اٸ ٶ٣٭

س. ايٵ تب ي٥ زقٳٵ ضا قسيساً تٷجيٻ ٦ٷ قس ٲي اٶساذتٻ ثٹز. آتف ربزٸ٪طي ٲرطة ټط ٶٹٔ حيبت ثٹز ٸ احًبض

 تٹاٶؿت چيع زي٫طي ثبقس. ٶٳي

٦ٻ ټط٦سٸٰ ٲحجٹة  اي  ثي٫ٷبټبي زي٫ٻ ثربَط ٦كتٵ ٖك٣ٱ، اضيٯيٵِ ٲٵ، ٲبزض زذتطٰ، ٸ تٳبٰ"٧ٷبٴ ٪ٟت: ظِز ظٲعٲٽ

 "٦ٷٱ. ٸ ٲٗكٹ٠ اٞطازي ثي٫ٷبٺ ثٹزٴ، ٲٵ ثطاي تٹ، پٷيؽ ضا٬، ټسيٻ ٲط٨ ضٸ اضؾب٬ ٲي

ربزٸ٪ط زؾتبٶف ضا ثٻ ؾٳت ضٸثطٸ اظ ټٱ ثبظ ٦طز. آتف ٲصاةِ ظضز ٸ آثي ٦ٻ ثٻ ٞطٲبٴ اضثبثف احًبض قسٺ ثٹز، ثٻ 

ضا ضٞت. ټٷ٫بٲي ٦ٻ اظ ضٸزذبٶٻ ٖجٹض ټب بٴ ثٻ ؾٳت زي٦ٷ ٦طزٺ ٸ ټط ٮحٓٻ ؾطٖت ٪طٞت ٸ ٚطـ رٯٹ حط٦ت

تط قس ٸ ثب ًٚجي ثطاٶ٫يرتٻ ظٸظٺ ٦كيس ٸ اٶ٧ٗبؾف  ذكٳ٫يٵ ثب ټط ٮحٓٻ حط٦تف زضقت اي  ، ٲبٶٷس نب٣ٖٻ٦طز ٲي

 ٸاض ؾٹؾٹ ظز. ضٸقٵ ٸ رط٢ٻي  ٻزض آة ٲبٶٷس ټعاضاٴ ٶ٣ُ

ٖجٹض ٦طز ٸ ٣ٍٞ ثب  قس ٲي ضتٟبٖف اٞعٸزٺآتف ربزٸ٪طي ثب ؾطٖت اظ ٖطو زيٹاض ؾجع ضٶ٫ي ٦ٻ ټط ٮحٓٻ ثط ا

ي ؾجع ٲكتٗ٭ قسٶس ٸ ثًٗي اظ آٶٽب اظ زيٹاض رسا قسٺ ٸ ټب ثباليي زيٹاض تٳبؼ پيسا ٦طز. ثب تٳبؼ ايٵ زٸ، قٗٯٻي  ٻٮج
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ثٻ زٶجب٬ آتف ربزٸ٪طي ٲبٶٷس زٸزي ثٻ زٶجب٬ آتف حط٦ت ٦طزٶس. تط٦يت ٲط٪جبض ٚطيٹ ٦ٷبٴ ثٻ ؾٳت ا١ٞ حط٦ت 

 قس. ٶس تب ظٲبٶي٧ٻ زي٫ط ټيچ احطي اظ آٴ زض ا١ٞ زيسٺ ٶٳي٦طز ٲيايؿتبزٺ ٸ تٳبقب  ٦طز. ټٳٻ ٲجٽٹت

ظِز، ذيٯي ٲتأؾٟٱ. ٲٵ "ټٷ٫بٲي ٦ٻ ظِز، ضٶ٩ پطيسٺ ٸ ذؿتٻ، ثٻ ؾٳت آٶٽب چطذيس، اَثي ثٻ ضزاي اٸ چٷ٩ اٶساذت. 

 "ٶجبيس...

 "ٲٷتٓطتٻ.يٻ ٶٟط ټؿت ٦ٻ "ظِز اٶ٫كتبٶف ضا ضٸي ٮجبٴ اٸ ٪صاقت تب ؾب٦تف ٦ٷس. 

، ٞيٯيپ ايؿتبزٺ ثٹز ٸ زؾت ربٶب ضا ٶ٫ٻ ټب ظِز ثب ؾطـ اقبضٺ ٦طز. اَثي ضٸيف ضا ثط٪طزاٶس. پكت ؾطقبٴ زض ٦ٷبض ٶي

اـ  ٦طز. ٞيٯيپ ثب ټٳبٴ ٮجرٷس ټٳيك٫يٶٟؿف ضا زض ؾيٷٻ حجؽ  اي  زاقتٻ ثٹز. اَثي ثب ت٧بٶي اظ ذٹقي ؾطٲؿت ٦ٷٷسٺ

 ظزٺ ٸ ثب ت٧بٴ ؾطـ ضيبيت ذٹز ضا اظ اَثي اثطاظ ٦طز.ٮجرٷس ظز. زض ؾٳت زي٫ط اٸ پسضـ ٮجرٷس 

اَثي ثب زؾتبٴ زضاظ قسٺ ثٻ ؾٳت آٶٽب زٸيس. نٹضت ربٶب زض ټٱ ضٞتٻ ٸ ذٹزـ ضا ٣ٖت ٦كيس ٸ ثٻ ٞيٯيپ ٶعزي٥ قس. 

 اَثي رٯٹي ربٶب ضٸي ظاٶٹاٶف اٞتبز.

 "س رٹض ٦طزٺ.٣ٍٞ ثطاي ذٹزـ يٻ زؾت ٮجبؼ رسي"ٞيٯيپ ايٵ ضا ثٻ ربٶب ٪ٟت.  "ايٵ ٲبٲبٶٻ،"

ټبيف  عزٺ قسٺ اؾت. اَثي اظ ٲيبٴ اق٥طٲي ؾطخ ضٶ٫ي ٦ٻ پٹقيسٺ ثٹز ٸحكتاَثي ٲتٹرٻ قس ٦ٻ ربٶب اظ پٹقف چ

 ٮجرٷس ظز.

 "ٲبٲبٴ!"ربٶب ثب زيسٴ ٮجرٷس ٞطيبز ظز: 

ذٷسيس ٸ زذتطـ ضا آٶ٣سض ٲح٧ٱ زض آٚٹـ ٦كيس ٦ٻ ربٶب زض اٖتطاو  اَثي زؾتبٶف ضا زٸض زذتطـ اٶساذت. اٸ ٲي

يف حؽ ٦طز. ايؿتبز ٸ ي٥ زؾتف ضا ټب ريٛي ٦كيس. اَثي زؾتبٴ ٞيٯيپ ضا ثٻ حبٮت ؾالٲي ٲحجت آٲيع ثط ضٸي قبٶٻ

ٞكطز، پسض اَثي ٶيع ي٥  زٸض ٞيٯيپ اٶساذت، زض حبٮي ٦ٻ ثٛى ضاٺ ٪ٯٹيف ضا ثؿتٻ ثٹز. ټٳبٶُٹض ٦ٻ زؾتبٴ ربٶب ضا ٲي

 زؾت آضاٲف ثركف ضا ثط پكت اٸ ٪صاقت.
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٪يط آٶٽب ضا رٳٕ ٦طزٺ ٸ ثٻ ؾٳت ثبالي تپٻ ټسايت ٦طزٶس، ربيي ٦ٻ ٲطزٰ ٲٷتٓط ايؿتبزٺ  زض اٖتطاٜظِز، زٮٹضا ٸ ٲب

قٷبذت، تٗسازي اٞطاز زي٫ط اظ  ثٹزٶس. ؾطثبظټب ٦ٻ ثيكتطقبٴ اٞؿط ٸ ٞطٲبٶسٺ ثٹزٶس ٸ تٗسازي اظ آٶٽب ضا اَثي ٲي

ثٹزٶس. زض ٲيبٴ اٞطاز آظاز قسٺ ٲطزٰ ٦بٶي  آظاز قسٺ ٲٷتٓط ايؿتبزٺ آيسيٷسضي٭ ٸ ربزٸ٪ط تٹٲبؼ ثٻ ټٳطاٺ ٲطزِٰ

 س. اٲب آٶٽب ٲطزٰ اٸ ثٹزٶس، ٲطزٰثٻ اَثي ثٻ ٖٷٹاٴ زذتط ي٥ ؾبحطٺ ٶساقتٷ اي  ٦طاؾيٷ٩ ثٹزٶس. ٦ؿبٶي ٦ٻ ټيچ ٖال٢ٻ

 ظاز٪بټف، ٲطزٲي ٦ٻ اَثي ذٹاؾتٻ ثٹز تب ٶزبت يبثٷس.

ظِز ا٦ٷٹٴ ثًٗبً ؾٟيس قسٺ  اي  ٲٹټبي ٲٹرساضِ ٢ٽٹٺاَثي ٪صاقت. اَثي اظ زيسٴ ايٷ٧ٻ ي  ٻظِز ي٥ زؾتف ضا ضٸي قبٶ

زاٶؿت ٦ٻ ٲٹټبي ذٹزـ ٶيع زض آٴ ٲ٧بٴِ ٞطاتط اظ  ثٹزٶس، ق٫ٟت ظزٺ قس. ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ٶيبظ ثٻ آيٷٻ زاقتٻ ثبقس، ٲي

 اٶس، ټٳيٵ تٛييطات ضا پصيطٞتٻ اؾت.  بي ظٶس٪ي، ٦ٻ ٲستي ضا زض آٴ ثٹزٺزٶي

ايٵ اَثي٫ي٭، زذتط ټٯؿب ټؿت. اٸٴ ٦ؿي ټؿت ٦ٻ ثٻ "ٕ قسٺ ثٹزٶس ٪ٟت: ربزٸ٪ط ثب نساي ثٯٷس ثٻ ٲطزٲي ٦ٻ رٳ

قٳب آظاز ټؿتيس. ي  ٻآيسيٷسضي٭ ضٞت تب اظ ٲٵ ٦ٳ٥ ث٫يطٺ. ا٪طچٻ اٸٴ ربزٸيي ٶساضٺ ٸٮي ثربَط اٸٴ ټؿت ٦ٻ ټٳ

 "زاز ٦ٻ ثطاي ٶزبت ظٶس٪ي قٳب اٮتٳبؼ ٦طز. ٲياٸٴ ايٷ٣سض ثٽتٹٴ اټٳيت 

ٸض ٦ٳطـ ثٹز ٸ زؾت ربٶب زض زؾتف، اظ ربزٸ٪ط ثٻ ؾبحطٺ ٸ ؾپؽ ثٻ ٲبزض اَثي زضحبٮي ٦ٻ زؾت ٞيٯيپ ز

٪يط ٮجرٷس ظز. اَثي ثب ذٹز اٶسيكيس ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٶٻ چٷساٴ ٢ج٭ زض ٲ٣بث٭  ٪يط ٶ٫بٺ ٦طز. ٲبزض اٖتطاٜ اٖتطاٜ

ټٳيٵ ضا ثٻ ٲبزض  آٲس. ثب نسايي آټؿتٻ ٲيچكٳبٶكبٴ زذتط ظِز ثٻ ٢ت٭ ضؾيسٺ ثٹز، ايٵ ٮجرٷس ؾٷ٫سالٶٻ ثٻ حؿبة 

 ٪يط ٪ٟت. اٖتطاٜ

يبزت ٶٳيبز؟ يبزت ٶٳيبز ٦ٻ "آټؿتٻ پطؾيس:  قس ٲي تط قس. ټٳبٶُٹض ٦ٻ ثٻ رٯٹ ذٱ ٪يط ٸؾيٕ ٮجرٷس ٲبزض اٖتطاٜ

 "٪ٟتٱ ٲب چٻ ٮ٣جي ثٻ ظِز زازيٱ؟

ط اظ چٻ حطٜ ٪ي تٹاٶؿت تهٹض ٦ٷس ٦ٻ ٲبزض اٖتطاٜ اَثي ٦ٻ اظ تٳبٰ ٸ٢بيٗي ٦ٻ پيف آٲسٺ ثٹزٶس ٪يذ قسٺ ثٹز، ٶٳي

٪يط ٸ ؾبحطٺ اٸ ضا اظ رٳٕ رسا ٦طزٺ ٸ ثب ٖجٹض  آٸضز، ٲبزض اٖتطاٜ ٳيظٶس. ټٷ٫بٲي ٦ٻ اٖتطاٜ ٦طز چيعي ثٻ يبز ٶ ٲي

 اٸ ضا پؽ اظ ثبظ٪كت زٸثبضٺ زٞٵ ٦طزٺ ثٹز، ثٻ زاذ٭ ذبٶٻ ثطزٶس.ي  ٻاظ ٦ٷبض ٢جط ٲبزضـ، ربيي ٦ٻ رٳزٳ
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٠ ذٹاة اَثي ضا ثبظ ٦طز. آٶزب ثط ضٸي ترت، ټٳبٴ ربيي ٦ٻ اَثي اٸ ٪يط ثب ي٥ زؾت ثٻ آضاٲي زضة اتب ٲبزض اٖتطاٜ

 ضا ذٹاثبٶيسٺ ثٹز، زذتط ظِز ټٷٹظ زض ذٹاة ثٹز. اَثي ثب ٶبثبٸضي ذيطٺ قس.

 "ثبظ. ثٽت ٪ٟتٻ ثٹزٰ ٦ٻ ٲب ثٽف ايٵ ٮ٣جٹ زازيٱ. ح٣ٻ"٪يط ٪ٟت:  ٲبزض اٖتطاٜ

٦ٷبٴ ايٵ ضا ٚطٸٮٷس قس ٲي بٲي ٦ٻ اظ پكت ؾطقبٴ ٸاضزظِز ټٷ٫ "آٲيعي ٶيؿت. آيٷس ٸ تٳٯ١ ٸ انالً ټٱ ٮ٣ت ذٹـ"

 ٪ٟت.

 "ٞٽٳٱ. ٲٵ ٶٳي"ٞكطز. اـ  ٻاَثي اٶ٫كتبٶف ضا ثٻ ق٣ي٣ "ٸٮي ... چُٹضي؟"

 ضا ٦ٻ ٦ٷبض زضة ٣ٖجي ثؿتٻ قسٺ ثٹز زيس. اٸ ٲيطاؾ٧ب ثٹز. اي  ظِز ثب زؾتف اقبضٺ ٦طز. اَثي ثطاي اٸٮيٵ ثبض رٷبظٺ

اٸٮيٵ ثبض اٸٲسيٱ ايٷزب ٸ اتب٠ ضٸ ثٽٱ ٶكٹٴ زازي، ٲٵ يٻ چٷستب تٯٻ ثطاي ٦ؿبيي ٦ٻ ثب ٢هس ٸ٢تي ٦ٻ "ظِز ثٻ اٸ ٪ٟت: 

٦كتٻ قس چٹٴ ثب ايٵ ٢هس اٸٲسٺ ثٹز ٦ٻ  ټب ټٳيٵ تٯٻي  ٻآؾيت ضؾٹٶسٴ ٸاضز ايٷزب ثكٵ ٪صاقتٱ. اٸٴ ظٴ ثٹؾيٯ

 "زذتطٰ ضٸ اظ ربيي ٦ٻ ذٹاثيسٺ ثجطٺ.

اي  ثطاي چي ثبيس تٹ ټٳچيٵ ٦بض ؾٷ٫سالٶٻ"اَثي ٲجٽٹت ٲبٶسٺ ثٹز.  "زٴ؟ايٷب يٻ تٹټٱ ثٹي  ٻٲٷٓٹضت ايٷٻ ٦ٻ ټٳ"

 "ث٧ٷي؟ چُٹض تٹٶؿتي؟ 

ؾتٱ زذتطٰ ثٽبيي ضٸ ثپطزاظٺ ٦ٻ ٲبزضـ ٢جالً ذٹا ٳيټب ټؿتٱ. ٶ ٪يطي ٲٵ ٲٹيٹٔ اٶت٣بٰ"ربزٸ٪ط تٹييح زاز: 

زذتطٰ آؾيت ثطؾٹٶٻ ٦كت، ٲٵ ٢بزض پطزاذت ٦طز. اظ اٸٶزبيي ٦ٻ َٯؿٱ ٲٵ اٸٴ ظٴ ضٸ زض حبٮي ٦ٻ ؾٗي زاقت ثٻ 

زٸٶؿت ٦ٻ  قٷبذت ٸ ٲي ثٹزٰ تب تهٹيطي اظ اٸٴ ضٸ اؾتٟبزٺ ٦ٷٱ تب ايٵ ٞطيت ضٸ اٶزبٰ ثسٰ. زقٳٵ ايٵ ظٴ ضٸ ٲي

 تب٦ٷٻ. ٲٵ اظ چيعي ٦ٻ اٸٶب اٶتٓبض زيسٶف ضٸ زاقتٵ اؾتٟبزٺ ٦طزٰ تب ٲت٣بٖسقٹٴ ٦ٷٱ ٸ  اٸٴ ثطاي آٶبض٪ٹ ٦بض ٲي

 ټب ضٸ ضټب ٦ٷٵ. ٞطاض ٦ٷٵ ٸ ظٶساٶيايٷ٧ٻ ثتطؾٹٶٳكٹٴ ٦ٻ 

٦ٷٻ ٦ٻ  ٲٵ َٯؿٱ ٲط٨ ضٸ ارطا ٦طزٰ تب ټٳٻ ذيب٬ ٦ٷٵ ٦ٻ ٦كتٻ قسٴ زذتطٰ ضٸ زيسٴ. ايٷُٹضي زقٳٵ ٧ٞط ٲي"

زذتط ٲٵ ٲطزٺ ٸ زي٫ٻ زٮيٯي ٶساضٺ تب اٸٶٹ ت٣ٗيت ٦ٷٻ يب ټط٪ع ؾٗي ٦ٷٻ ٦ٻ زٸثبضٺ ثٻ اٸٴ آؾيجي ثعٶٻ. ٲٵ ايٷ٧بضٸ 

 "ٲسټبي ٚيط٢بث٭ پيف ثيٷي حّٟ ٦طزٺ ثبقٱ.٦طزٰ تب اٸٴ ضٸ اظ پيب
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ا٪ٻ ټط ٦ؿي ٚيط اظ تٹ ثٹز، ظزي٧ٹؼ، ٸ ا٪ٻ ثربَط ټط زٮيٯي ٚيط اظ زٮيٯي ٦ٻ تٹ زاقتي "ؾبحطٺ ثٻ ظِز اذٳي ٦طز. 

ٮجرٷسي ضٸي نٹضت ؾبحطٺ  "ت ٦ٷٵ. ارطاي َٯؿٳي ٲخ٭ َٯؿٱ ٲط٨ ٲحب٦ٳٻٰ ٦ٻ ثربَط ٦طز ٲيثٹز، ٦بضي 

 "ربزٸ٪ط اٸ٦.٬بضت ٖبٮي ثٹز، "ٶكؿت. 

 ؾتٷس ثساٶٷس ٦ٻ چٻ ذجط قسٺ ٸ اٸيبٔ چ٫ٹٶٻ اؾت.ذٹا ٲيذبضد اظ ذبٶٻ تٳبٰ اٞؿطاٴ 

 "اٲطٸظ اظ ٶجطز ذجطي ٶيؿت. ٲٵ ټٳيٵ االٴ ثٻ رٷ٩ ذبتٳٻ زازٰ."ظِز ثٻ آٶٽب ٪ٟت: 

يكبٴ ټب ضٸي قبٶٻ ظز ٦ٻ اٸ ضا آٶٽب ثب قٹض ٸ قٟٗي ٸا٢ٗي ثٻ قبزي پطزاذتٷس. ا٪ط ظِز ربزٸ٪ط اٸ٬ ٶجٹز، اَثي حسؼ ٲي

٦ؿبٶي ٦ٻ قٛٯكبٴ رٷ٫يسٴ ثٹز، ثطاي نٯح ذٹقحب٬ ي  ٺضؾيس ٦ٻ ټيچ ٦ؽ ثٻ اٶساظ ٶس. ثٻ ٶٓط ٲي٦طز ٲيثٯٷس 

 ٶجٹزٶس.

ضؾيس، ٪ٯٹي ذٹز ضا نبٜ  ربزٸ٪ط تٹٲبؼ زض حبٮي ٦ٻ ثيف اظ ټط ظٲبٶي ٦ٻ اَثي اٸ ضا زيسٺ ثٹز ٲتٹايٕ ثٻ ٶٓط ٲي

ثبالذطٺ اذٱ اـ  ٺچٽط "تٹٶٱ چيعي ٦ٻ چكٳبي ذٹزٰ زيسٴ ضٸ ثبٸض ٦ٷٱ. ٶٳي ٗبًظٸضاٶسض، ٲٵ... ٲٵ... ٲٵ ٸا٢"٦طز. 

ٸٮي ٲطزٰ ټٳيٵ االٴ ټٱ ت٣طيجبً ٶعزي٧ٻ ثربَط ربزٸ قٹضـ ٦ٷٵ. ٸ٢تي ذجط ايٵ پرف "ٲٗٳٹ٬ ضا ثٻ ذٹز ٪طٞت. 

ب ايٵ ٦بض ثٻ ايٵ ٦ٷٻ. ت٣بيبي ذالل قسٴ اظ قط ربزٸ ټط ضٸظ زاضٺ ثيكتط ٲيكٻ ٸ تٹ ث ثكٻ، ٣ٍٞ اٸيبٔ ضٸ ثستط ٲي

 "قٹض اٸٶب زاٲٵ ظزي. ثب ٸرٹز ايٵ َٯؿٱ، احتٳب٬ زاضٺ ٦ٻ ثب قٹضـ َطٜ ثكيٱ.

ٰ ثسٸٶٱ ذٹا ٲيذٹضٺ.  ٰ ثسٸٶٱ ٦ٻ ثطاي چي ايٵ ت٧ٹٴ ٶٳيذٹا ٲيٲٵ ټٷٹظٰ "زٮٹضا اظ پكت ؾط ٚطٚط٦ٷبٴ پطؾيس: 

 "چطا ټٳيٷُٹضي ؾجع ٸ ؾب٦ٵ، ٣ٍٞ ټٳٹٶزب ٸايؿتبزٺ.

 "تٹٲبؼ، ثطات يٻ ٦بضي زاضٰ."ٻ ٸ تٹرٽف ضا ٲُٗٹٜ ثٻ ربزٸ٪ط پيط ٦طز. ظِز اٸ ضا ٶبزيسٺ ٪طٞت

ذٹزـ رسي ي  ٺاٸ ثٻ چٷس تٵ اظ اٞؿطاٴ ٸ ٲ٣بٲبت ضؾٳي آيسيٷسضي٭ اقبضٺ ٦طز تب رٯٹ ثيبيٷس ٸ زض حبٮي ٦ٻ چٽط

ثطاي تطؾيسٴ اظ قٳب زاضٰ. ٲطزٰ ي  ٻٲٵ يٻ ٦بض ثطاي ټٳ"آٶٽب ٪صضاٶس. ي  ٻقسٺ ثٹز، اٶ٫كتف ضا اظ رٯٹي نٹضت ټٳ

٦ٷٱ. زض پبؾد ثٻ ايٵ  ټب ضٸ زض٤ ٲي ربزٸ زٮي٭ زاضٴ. اٲطٸظ ٲب ربزٸي ٲط٪جبض ٸ ذُطٶب٦ي ضٸ زيسيٱ. ٲٵ ايٵ تطؼ

 "٦ٷٱ. اٸٶب ضٸ اربثت ٲي ي ، ٲٵ ذٹاؾتٻټب تطؼ
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ؿي ضٸ تٹٶي چٷيٵ پبضازٸ٦ تٹٶي ثٻ ربزٸ پبيبٴ ثسي ظٸضاٶسض! حتي تٹ ټٱ ٶٳي چي؟! تٹ ٶٳي"تٹٲبؼ ثب تٳؿرط ٪ٟت: 

 "اٶزبٰ ثسي!

ثعض٨ ضٸ  ٰ تب يٻ ټيئت ضؾٳيِذٹا ٲيٶٻ ايٷ٧ٻ ثٽف پبيبٴ ثسٰ، ثٯ٧ٻ ثٽكٹٴ يٻ ٲح٭ ثسٸٴ ربزٸ ثسٰ. اظت "ظِز ٪ٟت: 

٦بٞي ثعض٨ ثبقٻ تب ثتٹٶٻ تٹي تٳبٰ ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ثطاي اثال٘ ايٵ پيكٷٽبز ؾٟط ٦ٷٻ. تٳبٰ ي  ٺتك٧ي٭ ثسي ٦ٻ ثٻ اٶساظ

ثب ربزٸ ضٸ تط٤ ٦ٷٵ، ثبيس ثٻ ؾٳت ؾطظٲيٷبي ٚطثي حط٦ت ٦ٷٵ. اٸٶزب ظٶس٪ي  ٴ زٶيبيذٹا ٲياٸٴ ٦ؿبيي ٦ٻ 

 "٦ٷٱ ٦ٻ ربزٸ ٶتٹٶٻ آضاٲككٹٴ ضٸ ثٽٱ ثعٶٻ. . ٲٵ تًٳيٵ ٲي٦ٷٵ ٲيٖبضي اظ ټط ربزٸيي ضٸ ثطپب 

 "تٹٶي ټٳچيٵ ٢ٹٮي ضٸ ثسي؟! چُٹض ٲي"تٹٲبؼ زؾتبٶف ضا ثبال اٶساذت. 

ثٻ زيٹاض آتف ؾجعي ٦ٻ ثٻ ؾٳت آؾٳبٴ زض حب٬ ضقس ٦طزٴ ثٹز اقبضٺ  ظِز زؾتف ضا ثٯٷس ٦طزٺ تب ثٻ پكت ؾطـ،

٦ٷٱ، ٦ٻ ټيچ ٦ؽ ٶتٹٶٻ اظـ ٖجٹض ٦ٷٻ. زض اٸٴ ؾٳتف ٲ٧بٶي ٖبضي  ٲٵ يٻ زيٹاض زٸٰ اظ ٲط٨ ضٸ احًبض ٲي"٦ٷس. 

 اظ ټط ربزٸ ذٹاټس ثٹز. اٸٶزب ٲطزٰ آظازٴ ٦ٻ ظٶس٪يكٹٴ ضٸ ثسٸٴ ربزٸ اٶزبٰ ثسٴ.

اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷيس ٦ٻ ايٵ ذجط ټٳٻ رب پرف ثكٻ. ٲطزٰ تب ثٽبض ٞطنت زاضٴ ٦ٻ ثٻ ٰ تب ذٹا ٲياظ ټٳتٹٴ 

٦ٷي ٦ٻ ټيچ ٦ؿي ٦ٻ ربزٸ زاضٺ ايٵ ؾٟط ضٸ اٶزبٰ ٶسٺ.  ي ٚطثي ؾٟط ٦ٷٵ. تٹٲبؼ، تٹ ايٵ ضٸ تًٳيٵ ٲيټب ؾطظٲيٵ

ربزٸ زاضٺ  اي  ؿي ٦ٻ شضٺتٹٶيٱ اظقٹٴ اؾتٟبزٺ ٦ٷيٱ تب تًٳيٵ ٦ٷيٱ ٦ٻ يٻ ٲ٧بٶي اظ ټط ٦ ٲب ٦تبثبيي زاضيٱ ٦ٻ ٲي

 تٹٶيٱ اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷيٱ ٦ٻ ټيچ ربزٸيي اٸٶزب ٶجبقٻ. تهٟيٻ قسٺ. ٲي

٦ٷٱ. ثب يٻ  ٴ، ثٻ ؾطظٲيٵ رسيسقٹٴ ضٞتٵ، ٲٵ اٸٶب ضٸ اظ ربزٸ رسا ٲيذٹا ٲياٸٶبيي ٦ٻ ي  ٻتٹي ثٽبض، ٸ٢تي ټٳ

تٹٶٵ ظٶس٪ي ثسٸٴ ربزٸ زاقتٻ  ٶب ٲي٦ٷٱ؛ اٸ حط٦ت، ا٦خطيت ٦ؿبيي ٦ٻ ثطاي زضذٹاؾتي پيف ٲب ٲيبٴ ضٸ ضايي ٲي

 "ثبقٵ. اٲيسٸاضٰ ٦ٻ اضٸاح ذٹة ٲحبٞٓكٹٴ ثبقٻ ٸ اٲيسٸاضٰ ٦ٻ ثٗساً اظ پصيطٞتٻ قسٴ ذٹاؾتٻ قٹٴ پيكٳٹٴ ٶكٵ.

ٸٮي اٸٴ چي؟ ا٪ٻ ٲطزٰ اقتجبټبً تٹي تبضي٧ي "تٹٲبؼ ثب ٖهجبٶيت ثٻ چيعي ٦ٻ ظِز ثٻ ٲيبٴ زٶيب آٸضزٺ ثٹز اقبضٺ ٦طز. 

 "؟ اٸٶب ثب پبي ذٹزقٹٴ ٲيطٴ تٹي ٲط٨.ثطٴ تٹي اٸٴ چي
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ٶٻ ٣ٍٞ تٹي تبضي٧ي. ٸ٢تي ٦ٻ ايٵ اؾتٹاض ٸ پبثطرب ثكٻ، انالً ثٻ ؾرتي ٲيكٻ اٸٶٹ زيس. ٲزجٹضيٱ ٶ٫ٽجبٶبيي "ظِز ٪ٟت: 

ټبيي ٦ٻ ٶعزي٥ ٲطظ ټؿت ضٸ ٦ٷبض ث٫صاضيٱ ٸ ٲطزاٶي  ضٸ ثصاضيٱ تب ٲطزٰ ضٸ زٸض ٶ٫ٻ زاضٴ. ٲزجٹضيٱ ٢ؿٳتي اظ ظٲيٵ

 "ض ٦ٷيٱ تب ٲطزٰ ضٸ ذبضد اظ اٸٴ ٲٷ٣ُٻ ٶ٫ٻ زاضٴ.ضٸ ٲأٲٹ

 "ضٸ تك٧ي٭ ثسي؟ ټب ٲأٲٹض؟ ٲٷٓٹضت ايٷٻ ٦ٻ ٲزجٹضي يٻ ټٷ٩ رسيس اظ ٲطظثبٴ"اَثي پطؾيس: 

 "آضٺ. ايٵ اؾٱ ذٹثي ثطاقٹٴ ټؿت. ٲطظثبٴ."ضٞتٷس ٪ٟت:  يظِز زض حبٮي ٦ٻ اثطٸټبيف ثبال ٲ

حب٦ٱ ٖٹو قسٺ ٸ  ي ربزٸ٪ط ضا ثكٷٹٶس ح٧ٳٟطٲب قس. رٹّټب ؾ٧ٹت زض ٲيبٴ ٦ؿبٶي ٦ٻ ذٱ قسٺ ثٹزٶس تب حطٜ

تٹاٶؿت ربيي ثسٸٴ ربزٸ ضا تهٹض ٦ٷس، اٲب  آٴ ٶيع رسي قسٺ ثٹز. اَثي ٶٳي ،ثحج ا٦ٷٹٴ ثربَط ٲٹيٹٔ رسي ٲٹضزِ

 چ٣سض ثٻ قست آضظٸي آٴ ضا زاقتٷس. ټب زاٶؿت ٦ٻ ثًٗي ٲي

٦ٷٱ ٶٓطت زضؾتٻ. ثًٗي ٸ٢تب ثبيس ثب ذسٲت  ٧ٞط ٲي ظِز، ايٷسٞٗٻ"تٹٲبؼ ثبالذطٺ ثب ضيبيت ؾطـ ضا ت٧بٴ زاز. 

زي٫طاٴ ٶيع ظيط ٮت ضيبيت ذٹز ضا اٖالٰ ٦طزٶس، ا٪طچٻ ثطاي آٶٽب ٶيع ٲبٶٷس  "ٴ ذسٲت ٦ٷيٱ.ٹٶ٧طزٴ ثٻ ٲطزٰ ثٽك

 ضؾيس. اَثي، ايٵ ضاٺ حٯي ٚٱ اٶ٫يع ثٻ ٶٓط ٲي

 "پؽ تهٳيٱ ٢ُٗي قس."تط ايؿتبز.  ظِز ضاؾت

ټب ضا ضؾٳبً اٖالٰ ٦طز؛ تهٳيٳي ٦ٻ زض آٴ  پبيبٴ رٷ٩ ٸ تهٳيٱ ثط رساؾبظي ؾطظٲيٵ اٸ پيف رٳٗيت ٲطزٰ ضٞتٻ ٸ

. ثطاي ٦ؿبٶي ٦ٻ ايٵ آضظٸ ضا قس ٲي آٲسٶس تب ايٵ ذٹاټف ضا زاقتٻ ثبقٷس، ثطآٸضزٺ ٲيټب  ٦ؿبٶي ٦ٻ ؾب٬ زضذٹاؾتِ

 .قس ٲي ذبضد اظ ؾطظٲيٵ ٲيبٶٻ ٸ ثسٸٴ ربزٸ ؾبذتٻ يزاقتٷس، ؾطظٲيٷ

ٲكٛٹ٬ ٪ٟت٫ٹ زضثبضٺ چيعي ٲطٲٹظ ٸ ٖزيت ٲبٶٷس ؾطظٲيٷي ثسٸٴ ربزٸ ثٹزٶس، يب ايٷ٧ٻ ثربَط پبيبٴ  زض حبٮي ٦ٻ ټٳٻ

پيف پسضـ ثٳبٶس. زذتطـ ضا ثٹؾيس ٸ  اي  ٪طٞتٷس، اَثي زض ٪ٹـ ربٶب ٪ٟت ٦ٻ ز٢ي٣ٻ رٷ٩ قبزي ٦طزٺ ٸ ركٵ ٲي

 ؾپؽ اظ ٞطنت اؾتٟبزٺ ٦طز تب ظِز ضا ثٻ ٦ٷبضي ث٧كس.

 "جت ٦ٷٱ؟ يٻ ؾإاٮي زاضٰ.ظِز، ٲيكٻ ثبټبت نح"
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ٰ يٻ ؾط ثٻ زذتطٰ ثعٶٱ. ثبټبٰ ذٹا ٲي"٦ٹچ٧ف ټسايت ٦طز. ي  ٻظِز ٮجرٷس ظزٺ ٸ ثبظٸي اٸ ضا ٪طٞت ٸ ثٻ زاذ٭ ذبٶ

 "ثيب.

٪يط ضا زض ي٥ زؾتف ٸ زؾت زٮٹضا ضا زض زؾت زي٫طـ ٪طٞت  اَثي ٶ٫بټي ثٻ اَطاٜ اٶساذتٻ ٸ زؾت ٲبزض اٖتطاٜ

 زاذ٭ ذبٶٻ ثطز. آٴ زٸ ٶيع ح١ زاقتٷس تب ايٵ ضا ثكٷٹٶس.ٸ آٶٽب ضا ټٳطاٺ ذٹز ثٻ 

ظِز، ٲيكٻ ٮُٟبً ثسٸٶٱ پسضت چٻ زِيٷي ثٻ ٲبزض "زٸض قسٶس، پطؾيس: اـ  ٻاَثي ټٷ٫بٲي ٦ٻ اظ رٳٗيتِ زاذ٭ حيبٌ ذبٶ

 "ٲٵ زاقتٻ؟

 "پسضٰ ټيچ چيعي ثٻ ٲبزضت ثسټ٧بض ٶجٹز."ظِز ي٥ اثطٸيف ضا ثبال ثطز. 

 "يٻ ثسټي اؾترٹاٴ ثٹز ٦ٻ اظ پسضت ثٻ تٹ ٸ اظ ٲبزضٰ ثٻ ٲٵ ضؾيسٺ ثٹز. ٸٮي ايٵ"اَثي اذٱ ٦طز. 

 "ذٹة، ايٵ يٻ ثسټي ثٹزٺ، زضؾتٻ. ٸٮي ٲبزضت َٯج٧بض ٶجٹزٺ، ثٯ٧ٻ ٲبزضت ثسټ٧بض ثٹزٺ."

 "چي؟ ٲٷٓٹضت چيٻ؟"اَثي ثب تٗزت ٸ حيطت پطؾيس: 

ٲيكٻ. ټط زٸي قٳب زاقتيٵ تٹي ٸيٕ  ٲك٧٭ آٸضزٺ، زچبض ٲيٸ٢تي ٦ٻ ٲبزضت زاقتٻ تٹ ضٸ ثٻ زٶيب "ظِز ٮجرٷسي ظز. 

٦ٷٻ  ٦ٷٻ تب اٸٶٹ ٶزبت ثسٺ. ټٯؿب ثٻ پسضٰ اٮتٳبؼ ٲي زازيس. پسض ٲٵ اظ ربزٸ اؾتٟبزٺ ٲي حٳ٭ رٹٶتٹٴ ضٸ اظ زؾت ٲي

ٸ ثٻ زٸض اظ چٷ٫ب٬ ٲحبّٞ ٲطز٪بٴ ٶ٫ٻ زاضٺ،  ټب ٦ٻ تٹ ضٸ ټٱ ٶزبت ثسٺ. پسضٰ ثطاي ايٷ٧ٻ تٹ ضٸ تٹي زٶيبي ظٶسٺ

ٻ تٹرٽي ثٻ اٲٷيت ٸ ؾالٲتي ذٹزـ ث٧ٷٻ، ذيٯي ٞطاتط اظ اٸٴ چيعي ٦ٻ حسّ تٹاٴ يٻ ربزٸ٪ط ټؿت تالـ ثسٸٴ ايٷ٧

 ٦ٷٻ. ٲي

٦ٷٻ. ثطاي ٢سضزاٶي اظ ٦بضي ٦ٻ پسضٰ  ٲبزض تٹ يٻ ؾبحطٺ ثٹزٺ ٸ ٖٳ١ ٦بضي ٦ٻ ثطاي ٶزبت تٹ قسٺ ثٹزٺ ضٸ زض٤ ٲي

ٲيطٺ، ايٵ ثسټي ثٻ تٹ ٲٷت٣٭  ٸ٢تي ٦ٻ ٲبزضت ٲي ذٹضٺ ٦ٻ ثٽف ثسټ٧بض ثبقٻ. اٶزبٰ زازٺ ثٹز، ٲبزضت ؾٹ٪ٷس ٲي

 "ٲيكٻ.



 
 
 

       

www.Good-life.ir 

اَثي ثب چكٳبٴ زضقت قسٺ ؾٗي ٦طز تب ټٳٻ چيع ضا زض شټٷف تُجي١ زټس. ٲبزضـ ټط٪ع ٲبټيت ثسټي ضا ثٻ اٸ ٶ٫ٟتٻ 

 ثٹز.

 "؟ٲٷٻي  ٺٸٮي... ٸٮي ٲٷٓٹضت ايٷٻ ٦ٻ ٲٵ ٦ؿي ټؿتٱ ٦ٻ ثٻ تٹ ثسټ٧بضٺ؟ ٲٷٓٹضت ايٷٻ ٦ٻ ثسټي اؾترٹاٴ ثط ٖٽس"

اتب٢ي ٦ٻ زذتطـ زض آٴ ذٹاة ثٹز ضا ثبظ ٦طزٺ ٸ ټٷ٫بٲي ٦ٻ زاذ٭ ضا ٶ٫بٺ ٦طز ٮجرٷسي ثط ٮجبٶف  ظِز ثب زؾتف زضِ

ثسټي پطزاذت قسٺ اَثي. زؾتجٷسي ٦ٻ ٲبزضت ثٽت زازٺ ثٹز ربزٸ زض ذٹزـ زاقت ٸ تٹ ضٸ ثٻ زِيٷي ٦ٻ "ٶكؿت. 

 ". ثبثت ظٶس٪ي زذتطٰ اظت ٲتك٧طٰ.٦طز ٲيزاقتي ٲته٭ 

ٸٮي ثطاي چي تٹ ثبيس ٦ٳ٧ٱ "ثبظ ٮ٣ت ٲٷبؾجي ثٹز.  ٪يط اٶساذت. ح٣ي٣تبً ٦ٻ ح٣ٻ ٶ٫بټي ٦ٹتبٺ ثٻ ٲبزض اٖتطاٜ اَثي

 "٦ٷي ا٪ٻ ٸا٢ٗبً ثسټي ٸ زِيٷي ثٻ ٲٵ ٶجٹز؟ ا٪ٻ ٦ٻ زض ح٣ي٣ت ٲٵ ٲسيٹٴ تٹ ثٹزٰ؟

زٸٶيٱ  ٦ٷيٱ. ټيچٹ٢ت ٶٳي ٲيٲب نِطٞبً ثب ٦ٳ٥ ٦طزٴ ثٻ زي٫طاٴ پبزاـ ذٹزٲٹٶٹ زضيبٞت " ثبال اٶساذت. اي  ظِز قبٶٻ

٪طزٺ يب ٶٻ. ٦ٳ٥ ٦طزٴ ذٹزـ پبزاـ ذٹزقٻ؛ ټيچ  ثٽٳٹٴ ثطٲي ي٦ٻ چُٹض ثٽٳٹٴ ثطٲي٫طزٺ يب ايٷ٧ٻ انالً پبزاق

 "ٶيبظ ٶيؿت ٸ ټيچ پبزاقي ثٽتط اظ ذٹزـ ٶيؿت. اي  پبزاـ زي٫ٻ

ة ٲتك٧طٰ ٦ٻ تٹٶؿتٱ ثٻ ټٳچيٵ اظ اضٸاح ذٹ"اَثي زذتط٤ ظيجبيي ضا ٦ٻ زض اتب٠ ٦ٷبضي ذٹاثيسٺ ثٹز تٳبقب ٦طز. 

تٹٶٱ پيف ثيٷي ٦ٷٱ ٦ٻ  ظٶس٪ي اضظقٳٷسي تٹي ايٵ زٶيب ٦ٳ٥ ٦ٷٱ. ٲٳ٧ٷٻ ٦ٻ ٲٵ ٲٹټجت ضٸ ٶساقتٻ ثبقٱ، ٸٮي ٲي

 "ايٵ زذتط زض آيٷسٺ ٞطز ٲٽٳي ٲيكٻ. ٶٻ تٷٽب ثطاي تٹ، ثٯ٧ٻ ثطاي زي٫طاٴ ټٱ.

ت پيك٫ٹيي ٦ٷٱ ٦ٻ تٹ ٲٳ٧ٷٻ ٲٹټج ٧ٞط ٲي"ظز.  ، ثسٸٴ تٹرٻ ٮجرٷس٦طز ٲيظِز ټٳبٶُٹض ٦ٻ زذتط ذٹاثف ضا ٶ٫بٺ 

، چٹٴ ايٵ زذتط تب ټٳيٵ االٴ ٶ٣ف ٲٽٳي تٹي پبيبٴ زازٴ ثٻ يٻ رٷ٩ زاقتٻ ٸ ثٻ ايٵ ٰٖعيعزذتط ضٸ زاقتٻ ثبقي 

 "ٸؾيٯٻ ظٶس٪ي اٞطاز ثيكٳبضي ضٸ ٶزبت زازٺ.

٦ٷٻ. ايٵ ٢طاض ثٹز ٦ٻ اظ ضٸي  ٦تي ٶٳيٰ ثسٸٶٱ ٦ٻ چطا اٸٴ حطذٹا ٲيٲٵ ټٷٹظ "ؾبحطٺ اظ پٷزطٺ ثٻ ثيطٸٴ اقبضٺ ٦طز. 

اذٳف  "اٸٶب ضٸ ثربَط ٦بضي ٦ٻ اٶزبٰ زازٴ ث٧كٻ.ي  ٻضا ٖجٹض ٦ٷٻ ٸ تٳبٰ اٸٶزب ضٸ اظ ظٶس٪ي ذبٮي ٦ٷٻ، تب ټٳټب زي

 "ثطاي چي ټٳيٷُٹض ي٧زب ٶكؿتٻ؟"تط قس.  ٖٳي١



 
 
 

       

www.Good-life.ir 

رعئي اظ ذٹز زٶيبي ظيطيٷٻ، رعئي اظ  زيٹاض رٷ٩ ضٸ تٳٹٰ ٦طز. ټٳيٵ ثؿٻ. ايٵ زيٹاض"ظز. اـ  ٻظِز زؾتبٶف ضا ثٻ ؾيٷ

 "تٹٶٻ اظـ ٖجٹض ٦ٷٻ ٸ ثب ٲب ثزٷ٫ٻ. ضا ٶٳيټب زٶيبي ٲطز٪بٴ. تب ظٲبٶي ٦ٻ ټٳچيٵ ٲطظي ٸرٹز زاقتٻ ثبقٻ اضتف زي

 "ٲٹٶٻ؟ ٸ تب چٻ ٲست ايٵ زيٹاض ثب٢ي ٲي"

 "ٸ ٚبضت تٳٹٰ قسٺ. ٲٹٶٻ. ٞٗالً نٯح ثط٢طاضٺ. ٢ت٭ ټيچ چيع تب اثس ثب٢ي ٶٳي"ثبال اٶساذت.  اي  ظِز قبٶٻ

 "ٲب ضٸ ث٧كٵ!ي  ٻٸٮي اٸٶب ؾٗي زاقتٵ ٦ٻ ټٳ"ضؾيس ٦ٻ ضايي قسٺ ثبقس.  ؾبحطٺ ثٻ ٶٓط ٶٳي

ضا ټٱ ٦ؿبيي ټؿتٵ ٦ٻ ثي٫ٷبټٵ. ٣ٍٞ ثربَط ايٷ٧ٻ پٷيؽ ضا٬ ذٹاؾتٻ ټب تٹٶٵ. زٮٹضا، تٹي زي ذٹة، حبال زي٫ٻ ٶٳي"

ضا ټب ضا پٯيس ثبقٵ. ذيٯي اظ ٲطزٰ ذٹة تٹي زيټب زٰ زيتب ٲب ضٸ ق٧ؿت ثسٺ ٸ ٲ٣ٽٹض ٦ٷٻ، زٮي٭ ٶٳيكٻ ٦ٻ تٳبٰ ٲط

٦ؿبيي ٦ٻ اٸٶزب ټؿتٵ، اظ رٳٯٻ تٳبٰ ٲطزٲي ٦ٻ ټيچ ي  ٻتٹٶٱ ټٳ ظيط يٻ ح٧ٹٲت ؾتٳ٫ط ضٶذ ٦كيسٴ. چُٹض ٲٵ ٲي

 "آؾيجي ثٻ ٦ؿي ٶطؾٹٶسٴ ٸ تٷٽب آضظٸي ذٹزقٹٴ ټٱ ايٷٻ ٦ٻ آظازاٶٻ ظٶس٪ي ٦ٷٵ ضٸ ث٧كٱ؟

قٷبؾٳت. ثًٗي ٸ٢تب انالً ثبز  ٢تب انالً زضؾت ٶٳيٸظزي٧ٹؼ، ثًٗي "٦كيس.  تفزٮٹضا ي٥ زؾتف ضا ضٸي نٹض

 "ٲط٨ ذٹثي ٶيؿتي.

ضا ذيطٺ قسٺ ثٹز. چكٳبٴ ثٷٟف ضٶ٫ف ثٻ ؾٳت ټب ٪يط ټٳبٶُٹض ايؿتبزٺ ٸ اظ پٷزطٺ ثٻ ؾٳت زي ٲبزض اٖتطاٜ

 ربزٸ٪ط ثبظ٪كتٷس.

زقٳٵ تٹ ذٹاټٷس ثٹز، ظِز. تٹ ثب ايٵ ٦بض زقٳٷبي  ٲٹٶٵ ٦ٻ ثربَط ايٵ ٲبرطا تب آذط ٖٳطقٹٴ اٸٶزب ٦ؿبيي ثب٢ي ٲي"

 "ذيٯي ثسي ثطاي ذٹزت زضؾت ٦طزي. تٹ اٸٶب ضٸ ظٶسٺ ٪صاقتي.

 "زقٳٵ زاقتٵ، ثٽبي قطٜ ٸ تٗٽس زاقتٷٻ."ربزٸ٪ط ٪ٟت: 

 


