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 ثِ. ثعًس سطًٍلِ جبًَض جَض ّعاض ثب ثبٗس ضت تب صجح اظ آزم. است هص٘جتٖ ّن ثَزى ذصَصٖ ًبضآگبُ  

 هَضهَض تٌن آهس زكتطم ثِ ٍ پبٗ٘ي اًساذت ضا سطش ثبثٌَى ٍضز ًبى ح٘ق هطزى آى ٍهتٖ زل٘ل، ّو٘ي

 . ضس

 «لَپٍَٗتس؟  ًبٗعض  ًبٗعض؟:» گلت    

 .«ًَضتِ عَض اٗي ًبضم جَاظ ضٍٕ:» ًِ زضآهسم  

 .« ًٌس هٖ ام سطً٘سِ هطتت ٍ ًطزُ ػبجع هطا ٌٖٗ! ًٌٖ ًوي هي ثِ ضسُ عَض ّط ثبٗس زاهٌت، ثِ زستن»  

 هصبضف ثطإ ًِ ضا الٌلٖ ثغطٕ. سطاًسم اٍ عطف ثِ ٍ ه٘ع ضٍٕ گصاضتن لَ٘اًٖ. لطظٗس هٖ ث٘س هثل 

 . زازم اٍ ثِ زاضتن، زست زم ؿ٘طپعضٌٖ

 .«ثسّٖ تَض٘ح ضا چ٘ع ّوِ ًبهل آضاهص ثب ٍ ثٌطٌٖ٘ است ثْتط»   

 «ًعًٖ؟ حطكٖ ظًن ثِ زّٖ هٖ هَل ثجٌ٘ن،»   

 

 .«ثسّن هَل تَاًن ًوٖ هي ٍلٖ. ثبضٖ ضٍضاست هي ثب است ثْتط ٍضز، آهبٕ»     

 ٍ لَ٘اى ذَضزى ّن ثِ صسإ ًِ لطظٗس هٖ چٌبى زستص ٍلٖ. ثطٗعز ًَض٘سًٖ ذَزش ثطإ ًطز سؼٖ 

 .ضٗرت ًلطص تَٕ ضا ًَضبثِ ًصق. ضكت هٖ ّن ذ٘بثبى سط تب ثغطٕ

 ثطم ظًٖ، هٖ آى ثِ زست ٍهتٖ ًِ ٍجن اجن ّبٕ ثبظٕ اسجبة تؼو٘طًبض. ًبضگطم ثسثرت هي:» گلت  

 .«گ٘طزت هٖ

  «ذَة؟» 

 .«ًٌٌس هٖ ً٘ق آى ثب ثبظٕ اظ استطٗت ٍال تَٕ هرصَصبَ ّب، ًللت زم ٍ هأهَضّب اظ ذ٘لٖ زاًٖ، هٖ»  

 .«ًساضم حَصلِ هي. هغلت اصل سط ثطٍ. ًطٍ حبضِ٘»  

 



 هي!  ًبٗعض ثج٘ي ًٌي، ثس كٌط ًِ،. است سرت ذ٘لٖ تٌْبٖٗ ًِ زاًٖ هٖ. ام ًط٘سُ آٍاضگٖ ًلٖ هي» 

 ذَاست زلص ضا ًِ ّط تَاًس هٖ ضاحت ذ٘لٖ آزم زاًٖ هٖ! ٍاهؼٖ اًتلٌتَئل ٗي. ّستن ضٍضٌلٌط اسبسبَ

 .« زاضًس ضا ً٘و٘ب حٌن ٌلٌطضٍض ٍ كْو٘سُ ّبٕ ظى ذَة ٍلٖ. ًٌس پ٘سا

 .«ثسُ ازاهِ» 

 پَلٖ ثرِ٘، اّل زاًطجَٕ ٗي. زاضت سبل ّجسُ. ثَزم ضٌ٘سُ ذ٘لٖ ضا زذتطى اٗي تؼطٗق ضاستص،»    

  «ًِ؟ كْوٖ هٖ ًظط، تجبزل. ًطز هٖ ثحث هَضَػٖ ّط زضثبضٓ آهس هٖ ٍ گطكت هٖ

 !«ًِ زه٘وبَ،»  

 آٍضز زضًوٖ سط الَ٘ت ٍ پبًٍس اظ ذَة ٍلٖ. است ذَة ٍ كْو٘سُ ذ٘لٖ ظًن. ًطَز سَءتلبّن ثج٘ي»  

 اظ ًِ ثَزم ظًٖ زًجبل. كْو٘سم ثؼساَ ًساضتن، ذجط ًطزم، ػطٍسٖ اٍ ثب ٍهتٖ. ًٌس ثحث هي ثب ٍ ثٌطٌ٘س ًِ

. چٌگص هلت گطكت، هٖ ّن پَل اگط حبال. ثبضس هي هطَم ٍ هحطى ٍ ًٌس تـصِٗ هطا كٌطٕ ٍ ضٍحٖ ًظط

 اش ضاّٖ ّن ثؼس. ًطز هٖ ًلبٗت ضٍضٌلٌطٕ سطزستٖ تجطثٔ ٗي ثطَم، هبجطا هبعٖ ظٗبز ذَاستن ًوٖ هي

 ّب ثحث اٗي ٍ اذتالط اّل. ّستن زاضٕ ثچِ ٍ ظى آزم هي ًبٗعض، ًعًس سطت ثِ ثس كٌط. ثطٍز ًطزم هٖ

 .« ً٘ستن ّن

  «زاضت؟ ازاهِ ٍهت چٌس هضِ٘ اٗي»  

 ازث٘بت ل٘سبًس كَم ٍ ثَز ضٗ٘س. ًطزم هٖ تللي «كالسٖ»  ثِ. گطكت هٖ ٍٗطم ٍهت ّط. هبُ ضص»  

 .«ّب كْو٘سُ آى اظ هي، سطاؽ كطستبز هٖ ضا ضٍضٌلٌطش ٗي ٍ ًطز ًوٖ ًبهطزٕ ّن اٍ زاضت، تغج٘وٖ

 

 ثطإ زلن. است ضٍضٌلٌط ٍ  كْو٘سُ ظى ضؼلص ًوغِ ًِ ثَز هطزاًٖ آى اظ آهب هطاض، اظ. كْو٘سم 

 ًالم  چْبضتب ضٍز زضهٖ جبًطبى ًِ ّستٌس ّب اٗي اظ ًلٖ ًِ كْو٘سم! اثلِ. سَذت هٖ ًبى ح٘ق هطزى

 . ثٌطٌ٘س كطٍ ٍٗطضبى ٍ ثسٌّس ّن پَلٖ ٗي ٍ ًٌٌس اذتالط هربلق جٌس ثب ضٍضٌلٌطٕ

 .« ذَاّس هٖ ثبج ٍ گَٗس هٖ ظًن ثِ ًِ ًٌس هٖ تْسٗس عطف حبال» 

 «ذَاّس؟ هٖ ثبج ًٖ»  

 



 حبصل ثٖ سطظه٘ي سط ثحث حبل زض هطا ًَاض ٍ ًطزًس هٖ جبسَسٖ ّتل اتبم تَٕ ّب ًبًس كالسٖ،»  

 ذَاٌّس هٖ ّعاضتب زُ حبال. ام ظزُ ذبضج ثحث جبّبٕ ثؼضٖ زض. اًس ًطزُ ضجظ اٍ ضازٌٗبل سجي ٍ الَ٘ت

 .« ًٌس هٖ زم ثلْوس ثسثرت، ًالضإ. ًٌٖ ًوٌن ثبٗس. زاهٌت ثِ زستن ًبٗعض. ضًٍس هٖ ًالضا سطاؽ ٍگطًِ

 

 هطًع ّبٕ ثچِ ًِ ثَزم ضٌ٘سُ ضبٗؼبتٖ. ثَز هسٗن تللٌٖ زذتطّبٕ زستٔ ٍ زاض هَضَع ضس، ذجطزاض ضستن

 ضسُ هتالضٖ ّب آى زستٔ ٍ زاض زاضتن ذجط ًِ جبٖٗ تب ٍلٖ. ّستٌس ًطزُ تحص٘ل ظى گطٍّٖ پطًٍسٓ زًجبل

 . ثَز

 !«ثگ٘ط ضا كالسٖ تللي ضوبضُ» 

 

  «ًٌن؟ چٌبض»  

 ًلٖ ثطٍ حبال. جبًجٖ ّبٕ ّعٌِٗ اضبكٔ ثِ زالض پٌجبُ ضٍظٕ. ًٌن هٖ هجَل ضا ضوب پطًٍسٓ ٍضز آهبٕ»  

 .« زضث٘بٍضٕ ضا پَلص تب ًي تؼو٘ط ثبظٕ اسجبة

 .«ضَز ًوٖ تب ّعاض زُ ثبضس ّطچِ» 

 ذَضن اٍ اظ َٗاش َٗاش. ظزم چطوٌٖ ٍ گطكتن زستص اظ ضا گَضٖ. گطكت ضوبضُ ٍ ثطزاضت ضا تللي 

: » آٍضزم ظثبى ثط زاضتن شّي تَٕ ّطچِ ٍ. زضآهس عطف آى اظ ًسٖ صسإ ثؼس لحظِ چٌس. آهس هٖ

 .« ًٌ٘س جَض هي ثطإ ضا سبػتِ ٗي ثحث ٗي ثتَاً٘س ًٌن هٖ گوبى

  «ًٌٖ؟ ثحث ذَاّٖ هٖ هَضَػٖ چِ ثِ ضاجغ جبى، ػعٗع الجتِ»  

 .«ًٌن ثحث هلَٗل ثِ ضاجغ ذَاّس هٖ زلن»  

 

  «تطش؟ ًَتبُ ّبٕ ضهبى ٗب سل٘س ًٌْگ»  

 «ًٌس؟ هٖ كطهٖ چِ» 

 .«زاضز كطم ًطذص ّن سوجَل٘سن ه٘وت. ّو٘ي. زاضز كطم ًطذص»  

 «ذَضز؟ هٖ آة چوسض هي ثطإ»  



 چَة صس ثب ثرَاّٖ، ّن ضا ّبثَضى ٍ هلَٗل ث٘ي تغج٘وٖ ثحث. زٗي هَثٖ ثطإ چَة صس تب پٌجبُ»  

 .«ًٌن هٖ جَضش

 .«است ػبزالًِ ًطذص»  

 .زازم اٍ ثِ پالظا زض ضا اتبهن ضوبضُ ٍ آزضس 

 «ثبضس؟ ضٌلٖ چِ»  

 . گصاضتن ضا گَضٖ ٍ.« ذَزت سل٘ؤ ثِ گصاضم هٖ ضا آى:» گلتن 

 إ ضطثِ. ظزم ٍضم ضا ازثٖ ذالصٔ ضاٌّوبٕ تب چٌس ٍ ًطزم ًللوِ تلد هَْٓ هوساضٕ. تطاض٘سم ضا صَضتن 

 . ٍاً٘لٖ ثستٌٖ ًپِ ٗي هثل زضست. ثَز زض زم هَسطذٖ جَاى زذتط ًطزم ثبظ ًِ ضا زض. ذَضز زض ثِ

 .«ّستن ضطٕ هي! سالم»  

 چطهٖ، ً٘ق ثلٌس، صبف هَٕ. ًٌٌس ثبظٕ چغَض آزم ذ٘بالت ثب زاًستٌس هٖ زاضتٌس، حسٖ ػجت ّب الهصّت 

 ضا ضٍضٌلٌطّب ّب ذجطچ٘ي! ًگطكتٌس؟ ضا جلَت چغَض ًٌن، هٖ تؼجت:» گلتن. آضاٗص ثسٍى إ، ًوطُ گَضَاضٓ

 .« گ٘طًس هٖ ضا ضبى ٗوِ ٍ ضٌبسٌس هٖ كَضٕ

 

 .« ضًَس هٖ ضام ثگصاضٕ زستطبى ًق پٌجٖ ٗي. إ سبزُ چوسض»  

 .«ًٌ٘ن ضطٍع:» گلتن ٍ ثٌطٌ٘س ًطزم تؼبضف  

 ًِ ًٌ٘ن ضطٍع زٗسگبُ اٗي اظ ثبٗس هي ػو٘سٓ ثِ:» ضكت هغلت اصل سط ضاست ٗي ٍ ًطز ضٍضي س٘گبضٕ

 پب؟ سِ ًِ. است آزهٖ ثب ذساًٍس توبثل تَجِ٘ ثبز ث٘لٖ

 n’est ce pas ?»  

 زض سط ثساًس ذَاستن هٖ.« زاضز كطم ه٘لتَى ثطذَضز ثب ٍلٖ. است عَض ّو٘ي ًِ اٗي جبلت:» آهسم هپٖ 

  ًِ؟ ٗب آٍضز هٖ

 .« است ثسثٌٖ٘ جبًجٖ سبذتبض كبهس گوطسُ ثْطت ًِ،:» زاضز آهبزگٖ ثَز هؼلَم

 .«ضوبست ثب حن ًبهالَ. زضست. زضست:» گلتن ًٌبى كس كس 

 ضوب. است گصاضتِ صحِ ظطٗق ٍلٖ ظٗطًبًِ هلَْهٖ زض هؼصَه٘ت كضبٗل ثط هلَٗل ًٌن هٖ گوبى» 

  «ً٘ست٘س؟ هَاكن



 ثَز، آة كَت ضا ضٍضٌلٌطثبظٕ ضهَظ ٍ كٌَى ٍلٖ ثَز سبل ٍ سي ًن. ثتبظز زازم ه٘ساى اٍ ثِ ذَة 

 تبظُ ًظطٕ آهسم هٖ تب. است تصٌؼٖ ضكتبضش ثَز هؼلَم اهب ًطز؛ هٖ ث٘بى ضا ذَز ػوبٗس هحٌن ٍ هطظ

 گٌَٗس هٖ اٗي ثِ. ثٌبظم! ػو٘وٖ هلَْم ػجت. ًبٗعض! ثلٖ ثلٖ:» زاضت آست٘ي تَٕ پبسرٖ ًٌن، هغطح

 ّط اظ سبػت ٗي حسٍز.« ًطسم هتَجِ اٍل ّوبى اظ چطا ذٌگن، چوسض. هس٘ح٘ت اظ اكالعًَٖ ثطزاضت

 .گصاضتن زستص ًق صسٕ اسٌٌبس ٗي. ثطٍز ثبٗس ًِ گلت. ضاًسٗن سري زضٕ

 .« ػعٗع هوًٌَن» 

 .«آٗس هٖ گ٘طت ّن ثبظ ث٘بٖٗ ضاُ هي ثب اگط» 

 .«آٍضم ًوٖ زض سط»  

 .ًطست زٍثبضُ ثطاًگ٘رتن، ضا اش ًٌجٌبٍٕ 

  «ثسّن؟ هْ٘وبًٖ ٗي ثرَاّن ًي كطض» 

 

 «هْ٘وبًٖ؟ جَض چِ»     

  «ًٌٌس؟ ثحث چبهسٌٖ ًَام ّبٕ زٗسگبُ زضثبضٓ ٍ ث٘بٌٗس ذبًن زٍ هثالَ»     

 !«است هؼطًِ»     

 ...« ًي كطاهَضص ًرَاست زلت اگط»     

 .« ً٘ست ًِ هلتٖ زاضز ثطهٖ ذطج. ثعًٖ حطف كالسٖ ثب ثبٗس:» گلت    

 ًِ ًطزم اش حبلٖ. زضآٍضزم ثطم هثل ضا ام ذصَصٖ ًبضآگبُ ًطبى. ًٌن ضٍ ضا زستن ًِ ثَز ٍهتص حبال    

 .ذَضزُ ضٍزست

 «چٖ؟»     

 هست ٗي ثجطٗس تططٗق ثبٗس. است جطم 208 هبزٓ عجن پَل ثطاثط زض هلَٗل ثحث! ػعٗع ًبضآگبّن هي» 

 .« ًٌ٘س ه٘ل ذٌي آة

 !« لجي هطزى»     

. زٗسٕ ذَزت چطن اظ زٗسٕ چِ ّط ٍگطًِ ًٌٖ، توبم ضا ًبض هي ذَز ثب ٍ ث٘بٖٗ هوط است ثْتط»     

 .«ًٌٌس ًوٖ ًبظت ظًساى تَٕ ًِ ثبش هغوئي



 زٍ. زاضتن الظم پَل ل٘سبًسن كَم زٍضٓ تٌو٘ل ثطإ. ثطٍم ًي ٍل هطا  ًبٗعض:» تطً٘س ثـضص ًبگْبى    

 !«ًي ًوٌن ذساٗب. ضس ضز هي ثَضس توبضبٕ ثبض

 اظ! ثٌسٍثبض ثٖ گسبضٕ هٖ ٍ ّب سَس٘بل٘ست تبثستبًٖ اضزٍگبُ تَلسش، هحل. ٍسظ ضٗرت ضا زاستبى ّؤ    

 تَٕ ٍ گطكت هٖ زست هساز ٗي ًطز هٖ پ٘سا ًِ إ كلسلِ ًتبة ّط. ثَز ذطذَاى زاًطجَّبٕ آى

 . ثَز ضسُ ذبضج ذظ اظ جب ٗي كوظ!« ًبهالَ. است صح٘ح »ًَضت هٖ اش حبضِ٘

 ػو٘وٖ زضى ظًص ًِ ضٌبسس هٖ ضا زاضٕ ظى هطز گلت ّب ثچِ اظ ٌٖٗ. زاضتن الظم ًوس پَل هي»     

 ضا آى ٍ ثطآٗس ػْسُ اظ تَاًست ًوٖ ذَزش هطاض اظ. زّس هٖ ًطبى ػالهِ ثل٘ي ثِ ذ٘لٖ ٍ ًساضز

 ًلٖ ٍ ضسم هٖ زستپبچِ ذ٘لٖ اٍاٗل. ثعًن حطف ثل٘ي زضثبضٓ ٍ ثگ٘طم پَلٖ حبضطم گلتن. ًٌس ٍجَض جوغ

 هجالَ. ظٗبزًس ّب هطٌگ ٍ ّب ذل اٗي اظ گلت هٖ زٍستن. ًجَز اش حبلٖ اصالَ عطف. ًطزم هٖ ثٌسٕ سطّن

 ّن ثبض ٗي. اكتبزم گ٘ط ًِ ذَاًسم هٖ ًظط ٍ ًوس إ ضسُ پبضى اتَهج٘ل تَٕ ثبض ٗي. اًس گطكتِ هطا هچ ّن

 !«  ضبًس ثرطٌٖ ثبض، سِ ضس هطتجِ اٗي ثب. گطكتٌس ضا جلَم ٍٍز تٌگل تَٕ

 .«كالسٖ پ٘ص ثجط هطا ذَة ذ٘لٖ:» گلتن    

 

 .« است پَضص ٗي ّبًتط، زاًطگبُ كطٍضٖ ًتبة:» گلت ٍ گعٗس ضا لجص    

 

 «چغَض؟»     

 .«ّستٌس آضاٗطگبُ ظبّطاَ ًِ هرلٖ ّبٕ ذبًِ چبح هثل»     

 .« ضَٕ ذبضج ضْط اظ ًساضٕ حن ٍلٖ. آظازٕ تَ ذَة ذ٘لٖ:» گلتن اٍ ثِ. گطكتن توبس هطًع ثب كَضٕ    

 

 .ًطز ًگبّن هسضضٌبسٖ ثب    

 ّبٕ چطن ًِ ثَز جَاًٖ هطز كطٍضٌسُ. ضكتن ّبًتط زاًطگبُ كطٍضٖ ًتبة ثِ ٍ پبٗ٘ي اًساذتن ضا سطم    

  «زاضت٘س؟ اهطٕ:» پطس٘س ٍ آهس جلَ. زاضت ذوبضٕ

 ّعاض چٌس ًَٗسٌسُ ًِ ام ضٌ٘سُ.« گطزم هٖ «ذَزم ثطإ تجل٘ـبت»  اذتصبصٖ ًسرٔ ٗي زًجبل هي»     

 .ًطزُ چبح زٍستبى ثطإ ًسرِ



 .«زاضٗن هبٗلط ثب هستو٘ن ذظ ٗي ثجٌ٘ن، ثبٗس»     

 .« كطستبزُ هطا ضطٕ:» گلتن ٍ ضسم اٍ ه٘د    

 .«پطت ثطٍ. گلتٖ هٖ اٍل اظ ذَة»     

 كالسٖ زستگبُ ٍ زم ٍاضز ثطُ ٗي هثل هي ٍ. ضكت ًٌبض ّب هلسِ اظ ٌٖٗ ٍ زاز كطبض ضا إ زًوِ    

 .ضسم

 

 ٍ آهس هٖ چطن ثِ ًِ ثَز چ٘عٕ اٍل٘ي ٌٍٗتَضٗب هلٌِ زٍضاى زًَضّبٕ ٍ تٌس ضًگ ثب ّبٕ زَٗاضٕ ًبؿص    

 هَّبٕ ٍ هطٌٖ هبة ّبٕ ػٌ٘ي ثب پطٗسُ ضًگ زذتطّبٕ. زاز هٖ تطٌ٘ل ضا اتبم ثط حبًن َّإ ٍ حبل

 هطا هَعالٖٗ ٗي. ظزًس هٖ ٍضم ضا ًالس٘ي ّبٕ ًتبة ذبصٖ ٍلغ ثب ٍ ثَزًس ضسُ ٍلَ ّب ًبًبپِ ضٍٕ صبف

 آٍضزًس،  زضًوٖ ثبظٕ ضٍضٌلٌط كوظ هطاض اظ «ًِ؟ استًَ٘س، ٍاالس:» گلت ٍ ضس ثبظ ً٘طص زٗس، ًِ

 ثب هلتٖ، اٗي ثِ ًِ الجتِ. ًطزًس هٖ اش چبضٌٖ ّن ضا ازة ثعضگبى ٍ ػطكب ثِ ضجِ٘ ػَاعق ٍ احسبسبت

 ثؼس ذَضز، هٖ ضبم زاز، هٖ هطض ّن ًَاض تب، صس ثب آهس، هٖ آزم گ٘ط ذبلٖ ذطي ضٍاٗت ٗي چَة پٌجبُ

 تب زٍ چَة، صسٍپٌجبُ ثب. گصاضت هٖ ًوبٗص ثِ چْبض زض ضص ه٘بكٔ ثب ضا اش ضٍضٌلٌطاًِ احسبسبت اٍج

 ٍ چ٘سًس ٍضهٖ لت زائوبَ ٍ زازًس هٖ گَش ضاى ٍ پبح ٗب ًالس٘ي هَس٘وٖ ٍ آهسًس  هٖ ضٍضٌلٌط زٍهلَٕ

 ًِ ًطز هٖ تظبّط جَْز هلوٖ هَذطهبٖٗ ٗي. ثجٌٖ٘ ضس هٖ ّن ضا آثبضضبى زالض س٘صس ثب. ًطزًس هٖ چِ چِ ثِ ثِ

 ضا عطف ٍ ثرَاًٖ ضا اٍ ل٘سبًس كَم ضسبلٔ زاز هٖ اجبظُ ثجطز، هؼبصط ٌّطّبٕ هَظٓ ثِ ضا ضوب ذَاّس هٖ

 زلص حطٗق اگط ٍ ًط٘س هٖ ظًبى اظ اٍ ثطزاضت ٍ كطٍٗس ّبٕ زٗسگبُ زضثبضٓ زاز ٍ ج٘ؾ ٍ جسل ٍ ثحث ثِ

 ّبٕ هطٌگ. ضس ًوٖ اٗي اظ ثْتط ثؼضٖ ثطإ. ًطز هٖ اٍ ثطإ ّن تصٌؼٖ ذَزًطٖ ٗي ذَاست هٖ

 ! است ٍحطٖ ثبؽ چِ جساَ ًََ٘ٗضى اٗي! ػَضٖ

 صَضتن ضاست 82 ًبل٘جط ٗي لَلٔ ٍ ثطگطتن ًبگْبى «آٗس؟ هٖ ذَضت:» ضس ثلٌس سطم پطت صساٖٗ    

. ثَز صسا ّوبى صسا. لؼٌتٖ ثَز، كالسٖ. ذَضزم جب ثبض اٗي ضاستص ٍلٖ ًللتن، پَست ذ٘لٖ هي. ثَز

 . ثَز ًطزُ پٌْبى هبسي ٗي پطت ضا صَضتص. ثَز هطز ٗي كالسٖ

 ّوبى. ًساضم زاًطگبّٖ هسضى ّ٘چ هي. ثوجَالًٖ ذَزت ثِ تَاًٖ ًوٖ ٍهت ّ٘چ:» گلت كالسٖ    

 .« ًطزًس اذطاجن ٍ ضسم هططٍط اٍل سبل



 .«إ پَضبًسُ ضا صَضتت زل٘ل ّو٘ي ثِ الثس:» گلتن    

. ًٌن پ٘سا زست تبٗوع ًََ٘ٗضى ًتبة ثطضسٖ سطزث٘طٕ پست ثِ ذَزم ضسُ ّطعَض ذَاستن هٖ:» گلت    

 اظ ثَز، ضاحت ًبض ثبهٖ هؼطٍف، هٌتوس تطٗلٌ٘گ الًَٗل هثل آزهٖ. ثعًن جب هْوٖ آزم ضا ذَزم ثبٗس ٍلٖ

 ثِ پالست٘ي جطاحٖ ثطإ. ًطزم هٖ ػَض ضا كبػل ٍ كؼل تب چْبض ٍ زاضتن ثطهٖ تٌِ ٗي هغلجٖ ّط

 ٗي اهب. ًطز هٖ تطٗلٌ٘گ ضجِ٘ ضا آزم ٍ گطكت هٖ پَلٖ. زاضت زًتطا سَاضش، تَٕ ٌٖٗ. ضكتن هٌعٗي

 ضسم هججَض ّن هي. ضس ًبضتٖ هي هطٕ صسإ ّن صساٗن ٍ ضسم آئَزى ضجِ٘ هي. ًطز ػ٘ت ًبض جبٕ

 .« ضَم ٍاضز ؿ٘طهبًًَٖ ضاُ اظ

 

 

 

 زستص اظ ضا تپبًچِ سطٗغ كي ٗي ثب ٍ ضسم ػول ٍاضز ثچٌبًس، ضا هبضِ ٍ ثجٌجس ذَزش ثِ آهس تب    

 گطٍّجبى. ضس پ٘سا ّب پبسجبى سطًٍلٔ ًِ ًطز هٖ كس كس ٌَّظ ٍ ضس ٍلَ ظه٘ي ضٍٕ تبپبلِ هثل. زضآٍضزم

 ًطزى سطً٘سِ هَضَع. زاضز الظم ضا آهب ّن إٓ.ثٖ.اف ضس، توبم ًِ هب ًبض! ًبضتٖ گل ًبٗعض:» گلت َّهع

 .« ثجطٗسش. است زاًتِ  زٍظخ زاض حَاضٖ ًسرِ ٗي هبچبم ٍ هوبضثبظ چٌس

 اٗي اظ ٌٖٗ هَعالٖٗ،. ثَز گلَضٗب اسوص عطف. ذَاًسم هٖ ضا ذَزم ّبٕ پطًٍسُ اظ ٌٖٗ ضت آى    

 ثِ ذَضٖ احسبس چِ. ثَز ثسًٖ تطث٘ت ثِ اٍ گطاٗص ًِ تلبٍت اٗي ثب. زاضت ّن ً٘لَٖٗ ّبٕ ل٘سبًس

 . زاز زست هي

  ًطتوص ًِ هطزٕ: اظ

 اهطٌٗب ًَتبُ ّبٕ زاستبى گعٗسٓ
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