
وتیرک

نوطالفا

؟تسین دوز نادنچ مه دیاش ای ؟وتیرک یدیسر دوز ردقچ : طارقس
.تسا دوز املسم : وتیرک

؟دوز ردقچ : س
.رحس حبص : ک
.دهد شوگ وت هب دش رضاح نابهگن هک مجعتم : س
.ما هداد وا هب مه ییاه هیده و مدمآ اج نیا هک هدوب دایز .طارقس ،هدش تسود نم اب رگید : ک
؟یتسه اج نیا هک دوش یم یتدم ای یدیسر هزات : س
.تسه یتدم : ک
؟یتسشن اج نآ توکس رد روط نامه و یدرکن رادیب ارم هلصافالب ارچ سپ : س
 ندید زا .مشاب رادیب دایز تخس نینچ یطیارش رد هک متساوخ یمن مه مدوخ نم .طارقس هن ،مسق سوئز هب : ک
 رت هدوسآ ار قیاقد یناوتب وت ات مدرکن ترادیب هک دوب دصق هب .یا هدیباوخ مارآ ردقچ هک ما هدوب بجعتم وت
 اصوصخم و ما هدش قیقد ینک یم یگدنز داش هک یروط نآ هب هک مرمع لوط رد هتشذگ رد هدش رایسب .ینارذگب
.ینک یم لمحت یمارآ و یگداس هب ار دوخ ِدب ِتخب هنوگچ هک نالا

.مهد ناشن مریمب کنیا دیاب هک نیا هب یگدرزآ و یخلت ساسحا نس نیا رد تسین بسانم : س
 ناش ساسحا یخلت زا عنام اه نآ نس اما ،دنا هدوب راتفرگ هباشم دب یاه تخب رد وت نس مه رگید دارفا : ک
 .تسا هدوبن ناش تبقاع هب تبسن

؟یا هدمآ دوز ردق نیا ارچ .تسا نینچ : س
 و تسا دب رابخا تناتسود همه و مدوخ یارب هکلب ،ارهاظ ،وت یارب هن ،طارقس ،ما هدروآ دوخ اب دب رابخا : ک
.مرامش یم ار نآ رابخا نیرت تخس نیب رد عقاو رد .تخس شلمحت

؟مریمب دیاب شندیسر ماگنه هک نامه ،هدیسر سولد زا یتشک مه دیاش ای ؟هدش هچ : س
 ،موینوس زا یخرب هک تسا یماغیپ قبط نیا و منک یم رکف زورما مه نآ و ،دسر یم اما ،تسا هدیسرن زونه : ک
 مامت ادرف دیاب وت یگدنز و دسر یم زورما هک تسا حضاو بیترت نیدب .دنا هدروآ ،دندش هدایپ نآ زا هک ییاج
.دوش
 زورما منک یمن رکف اما .داب نامه ،دنک یم دونشخ ار نایادخ هک تسا نینچ رگا .داب یتمالس و یکین هب : س
.دسرب
؟یراد تا هتفگ یارب یناشن هچ : ک
.مریمب دسر یم یتشک هک یزور یادرف دیاب نم .میوگ یم تیارب : س
.دنیوگ یم تاماقم هک تسا یزیچ نآ : ک
 رظن هب .مدید شیپ یمک هک دیآ یم یباوخ زا نم ِهاوگ .دسر یم ادرف هکلب دسرب زورما منک یمن رکف نیاربانب : س
.یدرکن رادیب ارم هک دش بوخ دیآ یم
؟دوب هچ تباوخ : ک
 مراد دیما ،طارقس” :تفگ و درک ادص ارم .دمآ مفرط هب دوب هدیشوپ دیفس هک باذج و ابیز ینز هک مدرک رکف : س
 “.یسر دوخ ی هناخ هب موس زور هک
.طارقس ،تسا یبیجع باوخ : ک



 “.یسر دوخ ی هناخ هب موس زور هک
.طارقس ،تسا یبیجع باوخ : ک
 .وتیرک ،تسا حضاو یفاک ردق هب نم یارب اما : س
 کی طقف یور ایند زا رگا .نک ادیپ تاجن و هد ارف شوگ نم هب لاح اما ،نم زیزع طارقس ،حضاو دح زا شیب : ک
 ،تفای مهاوخن زگره وا دننام هب هک یتسود ،دش مهاوخ مورحم تسود کی زا طقف هن .دوب دهاوخن نم یارب یتخبدب
 منک جرخ لوپ مدش یم رضاح رگا نم هک دننک یم رکف دنسانش یم بوخ ارم هن و وت هن هک مدرم یرایسب اما
 یشزرا لوپ یارب هک تسین رتدب نیا زا یترهش کش یب .مدشن لئاق یتیمها اما ،مهد تاجن ار وت متسناوت یم
 کرت ار نادنز یدش یمن رضاح وت ِدوخ هک دننک یمن رواب تیرثکا هک اصوصخم ،تشاد رکف رد ناتسود زا رتشیب
.ییآ نوریب نادنز زا هک میدوب قاتشم ام یتقو ینک

 دیاب هک ،مدرم نیرت یقطنم ؟میهد تیمها دننک یم رکف تیرثکا هچ نآ هب ردق نیا دیاب ارچ ،نم بوخ یوتیرک : س
.تسویپ عوقو هب تسیاب یم هک روط نامه عضو هک تشاد دنهاوخ رواب ،مینک هجوت رتشیب اه نآ هب
 تیرثکا هک دنک یم نشور تدوخ یلعف تیعضو .دنک هجوت مه تیرثکا رظن هب دیاب مدآ ،طارقس یناد یم رخآ : ک
 .دروآ دورف هدش هدز تمهت اوران هب شدزن هک یسک رب ار الب نیرتشیب هکلب نیرتمک هن تسا رداق

 و ،زین ار اه یبوخ نیرتگرزب تسناوت یم هک نوچ ،دروآ دورف دوب یم رداق ار اه یدب نیرتگرزب تیرثکا سپ : س
 دورف جنر اما ،دننک قمحا ای لقاع ار یدرف دنناوت یمن اه نآ .تسین رداق ار مادکچیه نونکا اما دوب یم بوخ نآ
.تسین باسح یور زا هک یروج دنروآ یم
 نیا زا رگا وت رگید ناتسود و نم هک یراد راظتنا ایآ ،طارقس ،وگب نم هب ار نیا اما .دشاب نینچ تسا نکمم : ک
 ار دوخ ییاراد همه میوش روبجم و میدیدزد ار وت هک لکش نیا هب ،میوش رسدرد راچد اه نیچربخ اب ینک رارف اج
 یسرت نینچ رگا ؟مینک لمحت ار یرگید یاه تازاجم نیا رب هوالع و میزادرپب نیگنس یاه همیرج ای مینک میلست
 امتح .میهد تاجن ار وت ات میریذپب ار رتشیب یتح و رطخ نیا هک میراد بوخ لیلد ام .نک شومارف ار نآ یراد
.نکن لمع نآ زج و ریذپب ارم تحیصن

.رتشیب سب روط نیمه و ،وتیرک ،مراد رس رد ار اهزیچ نیا املسم نم : س
 اج نیا زا وت ندرب نوریب و وت تاجن یارب یخرب هک تسین هلاسم نادنچ لوپ .شاب هتشادن اه سرت نیا زا : ک
 اه نآ اب ات تسین مزال یدایز لوپ و دنتسه نازرا اه نیچربخ نیا هک یتسین هجوتم رگم ،هزات .دنراد یم مزال
 هک ینک یم رکف ،میارب تا ینابرهم رطاخ هب رگا .تسا یفاک مرظن هب و تساج نیمه مراد هک یلوپ ؟دمآ رانک
 اه نآ زا یکی .دننک جرخ لوپ دنرضاح هک دنتسه اج نیا ییاه هبیرغ ،دوش جرخ دیابن نم لوپ زا یا هرذ
 یرایسب و ،سبیس روط نیمه و .تسا هدروآ روظنم نیا یارب طقف یفاک ردق هب لوپ هک تسا نابیت لها سایمیس
 رد هچ نآ راذگن نینچمه ،ینک لمات تدوخ نداد تاجن رد دوش ثعاب سرت نیا هدن هزاجا متفگ هک نانچ سپ .رگید
 اهاج یلیخ هک نوچ ،ینک کرت ار نتآ رگا ینک هچ تدوخ اب یناد یمن یتفگ هک نیا ،دهد رازآ ار وت یتفگ هاگداد
 و دنناد یم ار وت ردق هک مراد اج نآ یناتسود یورب یلاست هب یهاوخب رگا .دش دهاوخ لابقتسا وت زا هک تسه
 .دناسر دهاوخن رازآ ار وت یلاست رد یسک چیه و دننک یم تبقارم وت زا
 نآ یناوت یم هک یتروص رد ینک میلست ار تناج ،تسا تسرد ینک یم هک یراک منک یمن رکف ،طارقس هوالع هب
 نیب زا یارب عقاو رد و ،دنداد یم تعرس ار نآ تنانمشد هک نانچ ینک رتکیدزن ار دوخ تبقاع و ،یهد تاجن ار
 یلاح رد یتسین رادافو اه نآ هب تنارسپ کرت اب هک منک یم رکف نم ،رتشیب نیا زا .دنا هدرک مه عیرست وت ندرب
 دشاب تسا نکمم هچ اه نآ تبقاع هک نیا زا یا هغدغد چیه سپ .یهد میلعت و ینک تیبرت ار اه نآ یناوت یم هک
 ای دشاب هتشاد هچب دیابن مدآ ای .تشاد دنهاوخ ار میتی یاه هچب یارب لومعم تبقاع نامه الامتحا اه نآ .یرادن
 ریسم نیرت ناسآ وت هک دیآ یم مرظن هب .دریگب هدهع هب ار اه نآ تیبرت و میلعت و ندرک گرزب تمحز رخآ ات دیاب
 ،درک باختنا درک یم باختنا عاجش و راکوکین صخش هک ار یریسم دیاب یم هک یلاح رد ،یا هدرک باختنا ار
 .تسا هدوب لئاق تیمها یبوخ یارب شرمع لوط مامت رد هک دنک یم اعدا صخش هک یماگنه اصوصخم
 زا یلدزب باسح هب هداد خر وت هب هک نیا همه ادابم ،تناتسود ،ام فرط زا و وت فرط زا منک یم مرش ساسحا



 .تسا هدوب لئاق تیمها یبوخ یارب شرمع لوط مامت رد هک دنک یم اعدا صخش هک یماگنه اصوصخم
 زا یلدزب باسح هب هداد خر وت هب هک نیا همه ادابم ،تناتسود ،ام فرط زا و وت فرط زا منک یم مرش ساسحا
 رد هچ نآ ِدوخ ،تشادن یموزل هک یتروص رد دش اپرب هاگداد رد تا همکاحم هک نیا :دوش هتشاذگ وت بناج
 و سرت رطاخ هب هدوب هدش جراخ ام لرتنک زا دش دهاوخ روصت هک هرخسم نایاپ نیا مه الاح و ،داد خر همکاحم

 دش یم و دوب نکمم هک یلاح رد ،یدادن تاجن ار تدوخ وت ای ،میدادن تاجن ار وت هک نوچ ،ام بناج زا فعض
 مرش هکلب ،یناطیش طقف هن نیا هک تسین نینچ ایآ ،طارقس نک رکف .میدوب هدمآ راک هب یکدنا طقف رگا دوش ماجنا
 دیاب یم میمصت و هتشذگ تروشم نامز مه دیاش ای ،نک تروشم نتشیوخ اب .ام یارب مه و وت یارب مه ،تسا روآ
 رگید مینک لطعم کنیا رگا .دسر نایاپ هب بشما دیاب ناتساد همه هک نوچ ،هدنامن یتصرف رگید و ،دش یم هتفرگ
.نکم نآ زا ریغ و منک قیوشت ،طارقس ،ار وت وس ره زا راذگب .دوش یم رید و دوب دهاوخن نکمم
 هچره هن رگا و ،تسرد دشاب یفده یارب رگا ،دایز رایسب دراد یشزرا وت قایتشا ،مزیزع یوتیرک : طارقس
 نوچ ،مینکن ای مینک نینچ ایآ هک درک یسررب دیاب نیاربانب .دمآ رانک نآ اب ناوتب رت تخس دشاب رتشیب وت قایتشا
 رد نیرتهب رکفت زا سپ هک مهد یم ارف شوگ یلالدتسا هب هک متسه عون نآ زا نم هشیمه هکلب نونکا طقف هن هک
 مرظن رد مه زونه ،مزیرب رود ار ما یلبق یاه لالدتسا هدش نم بیصن تبقاع نیا هک لاح مناوت یمن .دیآ مرظن
 هک میرادن یرتهب لالدتسا رگا و ،ملئاق مارتحا شیارب و مهن یم شزرا هک تسا لوصا نامه .دنتسه لبق لثم
 یاه کسرتم اب ار ام تیرثکا تردق رگا یتح ،دش مهاوخن قفاوم وت اب هک شاب نئمطم ،مینک هضرع نونکا
 نیا دیاب هنوگچ .لام فیقوت و مادعا و نداتفا نادنز هب دیدهت اب ،میا هدش هچب هک راگنا ،دزادنا تشحو هب یرتشیب
 و ،مینک هجوت مدرم رظن هرابرد وت لالدتسا هب لوا هک تسا نینچ ایآ ؟مینک یسررب لکش نیرت یقطنم هب ار هلاسم
 وکین نیا ای ؟دنکن هجوت هیقب هب اما دنک هجوت دیاب اه هدیقع یخرب هب مدآ هک تسا تسرد یدروم ره رد ایآ مینیبب
 یارب افرص و هدوهیب هدوب ینخس نیا هک تسا حضاو نونکا اما ،نم رب گرم ندش لزان موزل زا لبق دوب ینخس
 چیه هب لالدتسا نیا ایآ هک منک یسررب ،وتیرک ،وت اب مقاتشم .یهاو و هدوب یزاب تقیقح رد و ،لالدتسا ندرک رپ

 رواب ار نآ ای میراذگب رانک ار نآ دیاب ایآ ،تسا لبق دننام ای و دیآ یم توافتم ما یلعف عضو رد مرظن رد یتروص
 هراومه ،منک یم تبحص وت اب نونکا نم هک نانچ ،دننک یم تبحص ینعم اب دندرک یم رکف هک نانآ .مینک
 حیحص تسا یتبحص نیا ایآ .نارگید یارب هن و دوب لئاق یدایز رایسب شزرا یخرب رظن یارب دیاب هک دنتفگ یم
؟وت رظن رد
 لمتحم دب تخب نیا سپ ،یتسه ینثتسم یور ایند زا ادرف هک نیا لامتحا زا ،تفگ ناوت یم هک اج نآ ات ،وت
 دیاب یمن الصا هک تسا حیحص هتفگ نیا ینک یمن رکف ایآ ،ریگب رظن رد سپ .دشک اطخ هار هب ار وت هک تسین
 هکلب ،همه دیاقع هن ،نینچمه ،رگید یخرب هن و دیاقع یخرب یارب هکلب ،دوب لئاق شزرا اه مدآ ِدیاقع همه یارب
 ؟میتفگن بوخ ایآ ؟ییوگ یم هچ ؟نارگید هن و یضعب دیاقع
.تسا نینچ : ک
؟دب یاهرظن هب هن و دهد شزرا بوخ یاهرظن هب دیاب مدآ : س
.هلب : ک
.دنا قمحا هک نانآ نآ زا دب یاهرظن ،تسا نادنمدرخ نآ زا بوخ یاهرظن : س
.هتبلا : ک
 نیسحت هب تسا لوغشم یندب تیبرت هب یا هفرح لکش هب هک یصخش ایآ :دشاب هچ ار اه هتفگ نیا ،سپ بخ : س
؟هدنهد میلعت ای کشزپ ،یضعب طقف رظن هب ای ،دنک هجوت دیاب یسک ره رظن و شنزرس و
.یا هتفگ هک یضعب رظن هب : ک
؟رگید یلیخ رظن زا هن و دنک لابقتسا رفن کی نیسحت زا و دسارهب رفن کی شنزرس زا دیاب بیترت نیا هب : س
.تسا یهیدب : ک
 و دناد یم هک یصخش و هدننک تیبرت هک لکش نآ هب دماشایب و دروخب ،دنک نیرمت و دنک لمع دیاب وا سپ : س
؟هیقب هن و دیوگ یم دنک یم رکف تسرد



 و دناد یم هک یصخش و هدننک تیبرت هک لکش نآ هب دماشایب و دروخب ،دنک نیرمت و دنک لمع دیاب وا سپ : س
؟هیقب هن و دیوگ یم دنک یم رکف تسرد
.تسا نینچ : ک
 رظن یارب و دشاب انتعا یب ار شیاه نیسحت و شرظن و دنک ینامرفان صخش نیا زا وا رگا و .یلاع رایسب : س
؟دید دهاوخن همدص ایآ ،دوش لئاق شزرا دنرادن یشناد چیه هک نارگید
.هتبلا : ک
؟دریگ یم ریثات دنک یم یچیپرس هک صخش نآ تمسق مادک و ،دیماجنا دهاوخ هچ هب ،تسیچ همدص نیا : س
.دنک یم بارخ ار نآ هک دوب دهاوخ وا ندب هب همدص هک تسا حضاو : ک
 یاهراک یارب املسم و میرامش یمنرب ار همه هک ،رگید لئاسم یارب تسا روط نیمه ،نیاربانب .یتفگ وکین : س
 یلیخ رظن دیاب ایآ ،درک میهاوخن ثحب رگید ناش هرابرد هک ،دب و بوخ ،ابیز و روآ مرش ،تسردان و تسرد ،رگید
 سرت ساسحا دیاب شربارب رد و تسا شناد بحاص هک ار رفن کی نامه رظن ای میشاب ساره رد و مینک لابند ار
 اب هک میروآ یم همدص دوخ زا تمسق نآ هب ،مینکن لابند ار وا تاروتسد رگا .هیقب زا رتشیب میشاب هتشاد مرش و
 ؟تسا یهت نایم هتفگ نیا ای .دور یم نیب زا تسردان لمع اب و دنک یم تفرشیپ تسرد لمع
.طارقس ،دشاب حیحص املسم هک منک یم رکف : ک
 هک هار نیا زا ،میربب نیب زا دشک یم لاوز هب یرامیب و دنک یم رتهب یتمالس هک ار هچ نآ رگا ،نیبب لاح : س
 ندرک یگدنز ِشزرا نامیارب یگدنز تفر نیب زا هک یماگنه ایآ ،میهدن ارف شوگ دنناد یم هک ار نانآ یاهرظن
؟هن رگم ،تسا ندب نآ و ؟تشاد دهاوخ
.هلب : ک
؟هداتفا دب یتلاح رد و هدش بارخ هک یندب اب دراد ندرک یگدنز شزرا یگدنز ایآ و : س
.هجو چیه هب : ک
 لمع و دنز یم همدص ار نآ تسپ لمع و هدش بارخ هک ام زا تمسق نآ اب ،دراد شزرا نامیارب یگدنز ایآ و : س
 دراد راک یتسپ و یکین اب هک ،تسه هک هچ ره ،ام زا تمسق نآ مینک یم رکف ای ؟دهد یم هرهب نآ هب وکین
؟ندب هب تبسن تسا رت نییاپ شماقم
.الصا : ک
؟تسا رتدنمشزرا ایآ : س
.رتشیب سب : ک
 یتسپ و یکین زا هک نآ طقف ،دیوگ یم هچ ام هرابرد تیرثکا هک میشاب نیا رکف هب ردق نآ دیابن بیترت نیا هب : س
 هرابرد یلیخ رظن هب دیاب یم ام یتشاد رواب هک یدرک یم هابتشا وت همه زا لوا سپ .تقیقح ِدوخ و ،دناد یم
 تیرثکا” ،دیوگب تسا نکمم یصخش “،اما” .میهد تیمها ناشداضتم و ،تسا بوخ ،تسابیز ،تسوکین هچ نآ
“.دشکب ار ام دناوت یم
.دیوگ نینچ نکمم یصخش هک تسا تسرد و ،طارقس ،تسا حضاو مه نآ : ک
 ار هلمج نیا .تساجرباپ لبق دننام منک یم رکف ،میدرک اپرب هک ییاه لالدتسا ،مزیگنارب نیسحت تسود و : س
.تسا بوخ ِیگدنز هکلب ،تسین یگدنز زیچ نیرتمهم هک ،ریخ ای دنام یم لبق دننام ایآ هک ریگب رظن رد کنیا
.دنام یم نامه : ک
؟هن ای تسا رارقرب ناکامک مه نیا ایآ ؛دنتسه زیچ کی همه ،تسرد یگدنز ،ابیز یگدنز ،بوخ یگدنز و : س
.تسا رارقرب : ک
 اه ینتآ هک یلاح رد مورب اج نیا زا نم هک تسا تسرد ایآ مینیبب نونکا دیاب یم ،میا هدرک قفاوت هک نانچ : س
 لاوس دروم رد .مینک یم اهر ار هدیا ،هن رگا و مینک یم شالت شیارب ،تسا تسرد مینیبب رگا .دنا هدرکن هئربت ارم
 هب هک دراد قلعت مدرم نآ هب یتسار هب راکفا نیا ،وتیرک ،نادنزرف ندرک گرزب ،ترهش ،لوپ ،یدرک حرطم هک ییاه



 لاوس دروم رد .مینک یم اهر ار هدیا ،هن رگا و مینک یم شالت شیارب ،تسا تسرد مینیبب رگا .دنا هدرکن هئربت ارم
 هب هک دراد قلعت مدرم نآ هب یتسار هب راکفا نیا ،وتیرک ،نادنزرف ندرک گرزب ،ترهش ،لوپ ،یدرک حرطم هک ییاه
 مدرم تیرثکا مروظنم ؛یلمات چیه یب ،دندرک یم هدنز هرابود دنتسناوت یم رگا و دنشک یم ار اه مدآ یتحار
 ،میتفگ یم نالا نیمه هک روط نامه ،ربتعم رکف اهنت ،دماجنا یم نیا هب نام لالدتسا هک نوچ ،ام یارب اما .تسا
 و ،مینادب دنرب نوریب اج نیا زا ارم هک اه نآ یارب نتشاذگ ینادردق و لوپ رد ار حیحص لمع دیاب ایآ هک تسا نآ
 هک دیآ رظن هب رگا .همه نیا ماجنا رد میشاب هدرک تسردان راک تقیقح رد ای ،میشاب کمک رارف نیا رد زین دوخ
 میشاب تکاس و مینامب رگا هک مینک رکف نیا هب درادن یموزل الصا رگید ،میشاب هتفرگ شیپ رد ار تسردان لمع
  .تسردان لمع یاج هب ،میرب یم جنر یرگید روج ای ،میریم یم کش یب
 .مینکب دیاب هچ هک نیبب سپ ،طارقس ،یتفگ ییابیز هب ار نآ هک منک یم روصت : ک
 یضارتعا یناوت منک یم تبحص هک یماگنه رد رگا و ،مزیزع تسود ،مینک یسررب مه اب ار هلاسم ایب : س
 زا الاح نیمه ،مزیزع یوتیرک ،یشاب هتشادن یضارتعا رگا و ،داد مهاوخ شوگ وت هب نم و نک ضارتعا یروایب
 وت هک تسا مهم مرظن هب .منک کرت اه ینتآ لیم فالخ رب ار اج نیا دیاب نم هک ،تسیا زاب زیچ نامه نتفگ مادم
 یلکش هب ام ثحب عورش ایآ نیبب .منکن لمع تیاه هتساوخ فالخرب و ،منک لمع هک نآ زا شیپ منک قیوشت ار
.ییوگ خساپ تسا نیرتهب یناد یم هک نانچ مسرپ یم وت زا هک یلاوس هب نک یعس و ،تسا هدننک نایب یفاک
.درک مهاوخ ار مدوخ یعس : ک
 صخش هک نیا ای ،دهد ماجنا یهابتشا راک هتساوخ یتروص چیه هب دیابن زگره رفن کی هک مییوگ یم ایآ : س
 زگره هابتشا راک ماجنا هک تسین روط نیا ایآ ؟لکش نآ هب هن اما دهد ماجنا یهابتشا راک لکش نیا هب دیاب یم
 زور دنچ نیا رد هتشذگ یاه قفاوت نیا ی همه ای ،میدرک قفاوت هتشذگ رد هک نانچ ،تسین زیگنارب نیسحت ای بوخ
 ناکدوک اب دوخ یدج یاه ثحب رد هک مینک هجوت یتدم یارب میتسناوتن نس نیا رد ام ایآ ؟هتفر نیب زا کاپ هتشذگ
 هب ام ایآ و ،دنکن هچ و دنک تقفاوم تیرثکا هچ ،دشاب میتفگ هک روط نآ تقیقح ایآ ،دشاب هچره ؟میتشادن یقرف
 هب هابتشا لمع تروص ره رد هک ،دوش راتفر رتمرن ام اب ای ،میوش لمحتم نونکا ار نیا زا رتدب دیاب یم لاحره
؟مییوگ یمن ای مییوگ یم نینچ ایآ ؟تسا روآ مرش و دراد ررض هدننک لمع یارب دشاب هک یلکشره
.مییوگ یم : ک
.داد ماجنا هابتشا راک دیابن زگره سپ : س
.املسم : ک
 رواب تیرثکا هک نانچ ،مینک دراو هابتشا راک یفالت هب ،داد خر یهابتشا راک ام هب تبسن رگا دیابن نینچمه : س
.میهد ماجنا هابتشا راک زگره دیابن هک نوچ ،دراد
 .مینک نینچ زگره دیابن : ک
 دراو یا همدص یفالت هب هک ،دیوگ یم تیرثکا هک نانچ ،تسا تسرد ایآ ،دنیب همدص شدوخ صخش رگا : س
؟تسین تسرد ای ،دنک
.تسین تسرد زگره : ک
.تسین توافتم هابتشا لمع اب یتروص چیه هب مدرم هب ندز همدص : س
.تسا حیحص : ک
 دشاب هچره لاح ،یسک هب درک دراو همدص دیابن زگره و ،یفالت هب دش بکترم هابتشا زگره دیاب یمن  : س
 .یراد هک یرواب فالخ رب ،یتسین قفاوم نخس نیا اب ایآ نیبب ،وتیرک و .هدیسر ام هب وا تسد زا هک یا همدص
 هک نانآ نیب تسین یکرتشم هجو چیه و ،دنناد ربتعم ار نآ ای دنتسه رظن نیا هب یدودعم طقف هک مناد یم نوچ
 رد بوخ سپ .دنریگ هرخس هب ار رگیدکی رظن هک نیا زج تسین یا هراچ اما ،دنرادن هک نانآ و دنراد ار رظن نیا
 راک هن هک دشاب ام ثحب ساسا نیا راذگب و ،یتسه قفاوم ایآ و ،میراد رظن کارتشا رکف نیا رد ایآ هک ریگب رظن
 یا همدص یفالت هب ندروآ دراو همدص یتح هن ،تسین تسرد زگره ندرک هابتشا راک یفالت هب هن و ندرک هابتشا
 ینالوط یتدم نم ؟دشاب ام ثحب ساسا هک یتسین کرتشم رکف نیا رد و یتسین قفاوم هک نیا ای .هدمآ دراو هک



 یا همدص یفالت هب ندروآ دراو همدص یتح هن ،تسین تسرد زگره ندرک هابتشا راک یفالت هب هن و ندرک هابتشا
 ینالوط یتدم نم ؟دشاب ام ثحب ساسا هک یتسین کرتشم رکف نیا رد و یتسین قفاوم هک نیا ای .هدمآ دراو هک
 هب رگا اما .وگب نم هب نالا ،ینک یم رکف نیا زا ریغ وت رگا اما ،متسه مه زونه و ما هدوب هدیقع نیا هب هک تسا
.نک شوگ یدعب هتکن هب ،یا هدنام دنبیاپ نام یلبق هدیقع
.هدب همادا سپ .ما هدنام دنبیاپ : ک
 ،هدیسر یسک اب تسا تسرد هک یقفاوت هب یصخش یتقو :مسرپ یم وت زا ای ،میوگ یم ار یدعب هتکن سپ : س
؟دنز مه هب بیرف هب ای دراد هگن ار نآ دیاب ایآ
.دراد هگن ار نآ دیاب : ک
 هب ایآ ،میشاب هتشاد ار رهش هزاجا هک نیا نودب مینک کرت ار اج نیا ام رگا :دوش یم هجیتن نیا زا هچ نیبب : س
 تسا تسرد هک یقفاوت هب دنبیاپ ایآ و ؟دننیب همدص ام زا یکدنا دیابن هک یمدرم ،میروآ یم دراو همدص مدرم
؟هن ای ،مینام یم
 .مناد یمن .طارقس ،میوگ خساپ وت لاوس هب مناوت یمن : ک
 نآ رب هک یرگید مسا ره ای ،مینک رارف اج نیا زا هک میتشاذگ یم رارق رگا .نک هاگن روط نیا نآ هب : س
 ایآ ؟تسیچ تا هشقن ،طارقس وگب نم هب” :درک یم هجاوم لاوس نیا اب ار ام و دمآ یم تموکح و نوناق ،میراذگب
 نآ ات ،ار رهش همه لصا رد و ،نوناق ،یربب نیب زا ار ام یهاوخ یم یراد رس رد هک لمع نیا اب هک تسین نینچ
 هب و دشاب هتشادن یتردق شهاگداد مکح رگا دور یمن نیب زا رهش ینک یم رکف ای ؟دوش طوبرم وت هب هک اج
 دوش یم اهزیچ یلیخ هک نوچ ؟نآ هباشم و لالدتسا نیا هب میهد دیاب یباوج هچ “؟دوش یثنخ نآ و نیا تسد
 ِروتسد هب هک ینوناق ، دور یم نیب زا ام تسد هب هک ینوناق نیا عفن هب ،ناوت رپ یرونخس طسوت اصوصخ ،تفگ
 شمیمصت و درک هابتشا نم قح رد رهش نیا” ،مییوگ یم خساپ رد ایآ .دماجنایب لمع هب دیاب هاگداد تواضق ،نآ

؟مییوگ یم هچ ای مییوگ یم ار نیا ایآ “.دوبن حیحص
 .دشاب نیمه ام خساپ ،طارقس ،مسق سوئز هب هلب : ک
 هک دوب یتواضق ندرمش مرتحم یارب ای ،طارقس ،دوب ام نیب قفاوت نآ ایآ” :دیوگب نوناق رگا هچ تقو نآ سپ : س
 رد ،طارقس” :دندرک یم هفاضا الامتحا اه نآ ،نانآ نخس رطاخ هب میدش یم بجعت رد رگا و “؟دیسر نآ هب رهش
 ولج خساپ و شسرپ لکش هب هک یراد تداع وت هک نوچ ،وگ خساپ هکلب مییوگ یم هچ نآ رطاخ هب شابن تفگش
 هک میدوبن ام ایآ ؟یتسه ام ندرب نیب زا لاح رد هک نونکا ،یروآ یم رهش و ام هیلع یماهتا هچ ،وگب سپ .یور
 ،وگب ام هب ؟یدمآ دوجو هب وت و درک جاودزا وت ردام اب وت ردپ هک دوبن ام دوجو لیلد هب ایآ و ،میدروآ ایند هب ار وت
 نآ رب یداقتنا هک متفگ یم نم و “؟تسا مهم نامیارب جاودزا هک ام زا دشاب وت داقتنا ثعاب هک تسه یزیچ ایآ
 ایآ ؟یتفرگ وت هک یتیبرت و میلعت و دنتسه اه هچب ندش گرزب و تبقارم نارگن هک ام زا هدع نآ رد ای” .مرادن اه
 میلعت گنهرف و رنه رد ار وت هک دنیوگ ار وت ردپ دنتشادن قح دندوب هدش هداد تیلوئسم عوضوم نآ هب هک نانآ
 و وت ندمآ ایند هب زا سپ و” ،دنداد یم همادا اه نآ “یلاع رایسب” .دنتشاد قح هک میوگ یم نم و “؟دهد
 راکتمدخ و یتسه ام دنزرف وت هک ینک یم راکنا لوا هلهو رد وت ایآ ،وت تیبرت و میلعت و وت زا تبقارم و یرادهگن
 دوش یم طوبرم قوقح هب هک اج نآ ات ام هک ینک یم رکف ایآ ،تسا نانچ رگا ؟وت دادجا مه و وت مه ،یتسه ام
 هرابرد تردپ هب تبسن وت ؟ینک ام هب تبسن مه وت هک تسا تسرد مینک یم وت رب ام هچره و ،میتسه زرا مه
 ات ،ینک یفالت ار دندروآ وت رب نانآ هچره ات ،یتشاد یم یبابرا رگا تبابرا هب تبسن هن و ،یدوبن زرا مه قوقح
 نیمه هب و ،ینک یفالت لکش نامه هب مه وت ار وت دنتفرگ کتک داب هب رگا ،ییوگ خساپ لکش نامه هب ار نانآ مشخ
 نآ نیناوق و دوخ روشک هیلع ار ییوج یفالت قح نیا هک ینک یم رکف ایآ .رگید یاهزیچ یلیخ دروم رد تروص
 وت ،تسا تسرد راک نیا هک میشاب هتشاد رواب و مینک دوبان ار وت هک میوش نآ رب ام رگا هک ؟یتسه اراد
 هک وت ،هدوب تسرد وت راک هک ییوگ یم ایآ و ؟ینک دوبان ،یفالت هب ،یناوت یم ات ار ام هک یوش نآ رب یناوت یم
 دیاب یم وت روشک هک دهد صیخشت دناوتن هک تسا نانچ وت درخ ایآ ؟یتسه لئاق تیمها یوقت یارب یتسار هب



 هک وت ،هدوب تسرد وت راک هک ییوگ یم ایآ و ؟ینک دوبان ،یفالت هب ،یناوت یم ات ار ام هک یوش نآ رب یناوت یم
 دیاب یم وت روشک هک دهد صیخشت دناوتن هک تسا نانچ وت درخ ایآ ؟یتسه لئاق تیمها یوقت یارب یتسار هب
 هک دشاب هتشاد یرتالاو ماقم هک ینعم نیا هب ،دشاب میرکت دروم وت دادجا ی همه و وت ردپ ،وت ردام زا رتشیب
 دیاب وت هک ،دشاب هتشاد یرتشیب شزرا روکف یاه مدآ و نایادخ دزن و دوش هدرمش رت سدقم و دشاب مارتحا دروم
 قیوشت ار نآ ای دیاب وت ؟ار تردپ مشخ ات ینک شکورف رتشیب ار نآ مشخ و یشاب نآِ میلست ،ینک شتسرپ ار نآ
 هچ دنارب ار وت هچ ،ینک لمحت ار دیوگ یم وت هب هچ نآ ره توکس رد و ،ینک تعاطا شیاه نامرف زا ای ینک
 لمع نینچ .ینک تعاطا دیاب ،یوش یم هتشک ای دش یهاوخ یمخز هک دتسرفب گنج هب ار وت رگا و ،دنک سبح
 رد مه و گنج رد مه هکلب ،ینک کرت ار دوخ ناکم ای ینک ینیشن بقع ای یریگ هرانک دیابن و ،تسا حیحص ندرک
 هک نانچ ینک قیوشت ار نآ ای ،ینک تعاطا ار دوخ روشک و رهش یاه نامرف دیاب یم ،رگید یاجره و هاگداد
 و ،یهد ناشن تردپ ای تردام ربارب رد یدنت و تنوشخ رگا یشاب هدرواین یاج هب مارتحا .دنک مکح لدع تیهام
 ار تقیقح نیناوق هک ،وتیرک ،مییوگب دیاب هچ خساپ رد “.ینک نینچ دوخ روشک هیلع رگا تسا رتشیب رایسب نآ زا
؟هن ای دنیوگ یم
.دنیوگ یم ار تقیقح هک منک یم رکف : ک
 امش هاگ نآ ،تسا حیحص مییوگ یم ام هچ نآ رگا هک” دنیوگب تسا نکمم نیناوق “،طارقس ،شیدنیب لاح” : س
 هب ار وت ام .دیناسر یم لمع هب ار نآ نینچ و دیشک یم هشقن نینچ هک امش ،دینک یمن لمع تسرد ام هب تبسن
 تسا بوخ هچ نآ ره زا یمهس نادنورهش همه و وت هب ام ،میداد تیبرت و میلعت ،میدرک گرزب ار وت ،میدروآ ایند
 و ام ی هدهاشم و رهش روما هدهاشم و غولب زا سپ هک ،میداد ینتآ ره هب هک یتصرف اب ،دوجو نیا اب .میداد
 تسود هک اج ره و درادرب ار دراد هچ نآ دناوت یم ،تسین دونشخ ام تسد زا وا رگا هک مینک یم مالعا ،نیناوق
 رگا ،تسین یضار رهش ای ام زا وا رگا ،دنک نغدق ای دشارتب یعنام هک تسین ام نیناوق زا یکی یتح .دورب دراد
 هگن دوخ لاوما هک ،دورب رگید یاج ره دهاوخ یم ای دنک یگدنز یرگید رهش رد دورب دهاوخ یم امش زا یکی
 رگید روما رد رهش تیریدم و همکاحم هرادا رد ار ام راتفر هک یماگنه ،دننام یم هک نانآ هک مییوگ یم اما .دراد
 یچیپرس هک یسک هک مییوگ یم ام .دننک تعاطا ار ام تاروتسد هک دنا هدیسر ام اب یقفاوت هب عقاو رد ،دننیب یم
 ار وا هک نانآ زا نینچمه ،هدرک یچیپرس دوخ نیدلاو زا ام عمج رد هک نیا لوا ،دنک یم هابتشا هار هس زا دنک
 یعس ،مینک یم هابتشا هب یراک ام رگا ،هن و دنک یم تعاطا ام زا هن ،شدادرارق دوجو اب و ،دنا هدرک گرزب
 رداص هنامحریب یاه نامرف ام ،میهد یم داهنشیپ طقف ام ،همه نیا اب .مینک رتهب هک دنک قیوشت ار ام دنک یم
 چیه وا .مییوگ یم هک دنک نآ ای دنک قیوشت ار ام ای ،میهد یم باختنا ود ام ،دنک میهد نامرف هچره هک مینک یمن
 میمصت هچ ره رگا یوش یم تاماهتا نآ لماش ،طارقس ،مه وت هک مینک یم دیکات ام .دهد یمن ماجنا ار کی
 روط نیا ارچ”  هک میآ رد نم رگا و “.یتسه اه ینتآ نیرتراکهانگ هکلب ،نیرت هانگ مک هن ،ِنایم رد وت ؛ینک یراد
 ینتآ وزج نم هک دنیوگب و دننک شهوکن ارم هک دنشاب هتشاد قح بوخ یلیخ تسا نکمم اه نآ “ ؟دییوگ یم
 میراد یا هدننک عناق لیالد ام ،طارقس” :دنیوگب تسا نکمم .مدیسر اه نآ اب قفاوت نآ هب کش یب هک متسه ییاه
 نیا هک دوب یمن شخبتیاضر تیارب هزادنا نیا هب رهش رگا .میدوب دنیاشوخ و ورشوخ وت هب تبسن رهش و ام هک
 ،یدرکن کرت ار رهش لاویتسف کی ندید یارب یتح وت .یدیزگ یمن ینکس نآ رد ینتآ ره زا شیب یموادت اب ردق
 چیه وت ؛دنور یم مدرم هک نانچ ،ینامب یرگید رهش رد یتفرن زگره وت ؛یزابرس هرود رگم رگید یلیلد یارب هن و
 .هدرک یضار ار وت ام ِرهش و ام ؛ینادب ار یرگید نیناوق ای رگید یرهش هک یتشادن یا هقالع
 رهش نیا رد ،نینچمه .یشاب ام دنورهش یدرک لوبق و یدرک باختنا ار ام هک هدوب یرطاخ نانیمطا نینچ اب”
 تا همکاحم رد ،هزات .هدوب دنیاشوخ تیارب رهش نیا هک یا هداد ناشن بیترت نیا هب و یا هتشاد دنزرف هک هدوب
 هتساوخ فالخ رب ینک یم شالت کنیا و ،یتساوخ یم رگا یراذگب دیعبت دح رد ار دوخ تازاجم یتسناوت یم
 راختفا اب ماگنه نآ .دشاب شا هزاجا اب وت لمع هک ینک یراک یتسناوت یم عقوم نآ هک یلاح رد ،ینک لمع رهش
 نآ نونکا اما .یهد یم حیجرت دیعبت هب ار گرم ،یتفگ هک روط نامه و ،یرادن لد هب یشجنر گرم زا هک یتفگ
 و ،ینک دوبان ار ام هک تیاه هشقن اب ،نیناوق هب ،یرادن ام هب یهجوت الصا وت و ،دروآ یمن مرش وت یارب نانخس



 نآ نونکا اما .یهد یم حیجرت دیعبت هب ار گرم ،یتفگ هک روط نامه و ،یرادن لد هب یشجنر گرم زا هک یتفگ
 و ،ینک دوبان ار ام هک تیاه هشقن اب ،نیناوق هب ،یرادن ام هب یهجوت الصا وت و ،دروآ یمن مرش وت یارب نانخس
 ام رظن ریز هک دوخ دادرارق و دوخ دهع فالخ رب ،ینک رارف یهاوخ یم هک هدرب عون نیرتدب دننام ینک یم نانچ
 اب میروآ یمن نابز هب ار تسرد نخس ام ایآ ،وگ خساپ ام هب نیمه ِدروم رد لوا سپ .یشاب دنورهش ناونع هب
 نآ ربارب رد “.ینک یگدنز ام اب قباطم اج نیا هک ،لمع رد هکلب فرح رد طقف هن ،یدوب قفاوم وت هک نیا نتفگ
؟میشاب قفاوم دیابن ؟وتیرک ،مییوگب دیاب هچ
  .طارقس ،میشاب دیاب : ک
 ینک یم نینچ و یراذگ یم اپ ریز یتشاد ام اب هک ار یرارق و دهع وت” ،دنیوگب تسا نکمم اه نآ “،هتبلا” : س
 وت .ینک رکف تیاهراک هب تقد هب یناوتن هک یشاب نامز یگنت رد ای یشاب راک بیرف ای یشاب راشف ریز هک نآ یب
 اج نیا زا هدوبن هنالداع ام قفاوت هک یدرک یم رکف ای یتشادن تسود ار ام رگا هک یا هتشاد تصرف لاس داتفه
 ردقچ هک یدرک یم فیرعت ناشزا هشیمه هک ییاهرهش ،یورن تیرک ای اتراپسا هب هک دوب نیا وت میمصت .یورب
 رتمک یا هدوب رود نتآ زا هک ینامز .یتفرن ،جراخ هچ نانوی رد هچ یرگید رهش ره هب ای و ،دنوش یم هرادا بوخ
 رهش هک تسا حضاو .هدوب رود نتآ زا وضع صقن اب رگید صخش ره ای روک ای جلف یمدآ هک تسا ینامز زا
 هک تسا رهش مادک دشاب هچره ،نیناوق نینچمه و ،هدوب زاسمه و راتفر شوخ رگید ینتآ ره زا شیب وت هب تبسن
 دنبیاپ ،طارقس ،امتح ؟دوب یهاوخن دنبیاپ نام قفاوت هب وت ایآ بیترت نیا هب ؟دشاب دنیاشوخ نیناوق نودب دناوتب
.ینکن ماع و صاخ هکحضم ار تدوخ ،رهش زا نتفر اب هک مینک قیوشت ار وت میناوتب رگا ،دنام یهاوخ
 حضاو اتبسن .تسردان لمع نیا هب باکترا و ینکش دهع نیا اب دسر یم تناتسود ای وت هب یبوخ هچ مینیبب ایب”
 اما و .دوب دنهاوخ لاوما نداد تسد زا و یار قح زا ندش مورحم ،دیعبت رطخ رد ناشدوخ تناتسود هک تسا
 لکش هب وت — دنوش یم هرادا بوخ ودره هک ،اراگم ای سیبیت — یور کیدزن یاهرهش زا یکی هب رگا ،تدوخ
 ،دوب دنهاوخ کوکشم وت هب تبسن دنهد یم تیمها دوخ رهش هب هک نانآ همه ؛یسر یم اه نآ تلود یارب ینمشد
 یشخب یم توق درک نییعت تیارب هفصنم تئیه هک یتیموکحم هب وت نینچمه .دنک یم دوبان ار نیناوق هک یصخش
 ای .دنک هارمگ ار نانادان و ناناوج دناوت یم یگداس هب دنک دوبان ار نیناوق هک یسک ره نوچ ،دنتشاد قح نانآ هک
 ایآ ینک نینچ رگا ؟ینیزگ یم یرود دنتسه ندمتم هک یمدرم زا و دنوش یم هرادا بوخ هک ییاهرهش زا وت
 یشک یمن تلاجخ و تشاد یهاوخ اه نآ اب یعامتجا تادوارم ایآ ؟تشاد دهاوخ ندرک یگدنز شزرا تا یگدنز
 ییاراد نیرتدنمشزرا تلادع و یوقت هک ،یتفگ اج نیا هک نامه ؟تفگ یهاوخ هچ و ؟ینک یم تبحص اه نآ اب هک
 بسانمان یمدآ رظن هب طارقس ماگنه نآ هک ینک یمن رکف ؟نیناوق و دنمنوناق راتفر هارمه هب ،دنا صخش یاه
 رد ؟تفر یهاوخ یلاست رد وتیرک ِناتسود دزن و ینک یم کرت ار اه ناکم نآ وت ای .دیآ یم نینچ امتح ؟دیآ یم
 زا هرخسم ردقچ دنونشب وت زا هک دنوش یم مرگرس اه نآ و ،تفای یهاوخ ار یمظن یب و زوجم نیرتگرزب اج نآ
 دوخ رهاظ ات دنچیپ یم دوخ رود اه یرارف هک رگید زیچ ای یمرچ یا هقیلج رد ،لدبم سابل رد ،یدرک رارف نادنز
 نانچ ،رتشیب یکدنا طقف اما ینک یگدنز رتشیب تسا نکمم هک وت دیوگب هک دوب دهاوخن یسک ایآ .دنهد رییغت ار
 ار یسک ،طارقس ،وت هک تسه شلامتحا ؟یتشاذگ اپ ریز ار اه نوناق نیرتمهم هک یدوب صیرح یگدنز یارب
.دش دهاوخ هتفگ تا هرابرد روآ مرش یاهزیچ یرایسب ،یناجنرب ار اهرطاخ رگا اما ،ینکن رطاخ هدرزآ
 هچ یلاست رد .دوب یهاوخ اه نآ تمدخ رد هنیس هب تسد و دنارذگ یهاوخ نارگید ییوگ قلمت رد ار دوخ تاقوا”
 و تلادع دروم رد وت نانخس نآ و ؟یشاب هتفر یلاست رد ینشج هب هک راگنا ندیشون و ندروخ زج درک یهاوخ
 ار اه نآ یناوتب هک ینامب هدنز تنادنزرف رطاخ هب یهاوخ یم ییوگ یم ؟دوب دهاوخ اجک نانخس نیا ،یوقت
 هبیرغ و یلاست هب ناشندرب اب ینک یم ناشتیبرت و ینک یم ناشگرزب ایآ ؟هنوگچ .ینک تیبرت و ینک گرزب
 ،اج نیمه دنوش یم تیبرت و دنوش یم گرزب رتهب اه نآ ،هن ای ؟دنرب تذل نآ زا دناوتب مه اه نآ ات ناشنتخاس
 زا اه نآ ایآ .درک دنهاوخ یرادهگن اه نآ زا وت ناتسود ،یتسار هب ؟بیاغ هچرگا یتسه هدنز وت هک یلاح رد
 اه نآ رگا ؟یور ریز ِیایند هب رگا هن اما ،ینک یگدنز اج نآ و یور یلاست هب وت رگا دننک یم تبقارم تنادنزرف
 .دننک یم تبقارم هک تشادنپ نینچ دیاب ،دنشاب وکین یا هرذ دننک یم مالعا وت ناتسود ار دوخ هک



 اه نآ رگا ؟یور ریز ِیایند هب رگا هن اما ،ینک یگدنز اج نآ و یور یلاست هب وت رگا دننک یم تبقارم تنادنزرف
 .دننک یم تبقارم هک تشادنپ نینچ دیاب ،دنشاب وکین یا هرذ دننک یم مالعا وت ناتسود ار دوخ هک
 رگید زیچ چیه ای دوخ یگدنز ای دوخ نادنزرف هب .طارقس ،هد ارف شوگ میا هدرک گرزب ار وت هک ام یاه قیوشت هب”
 هب اج نآ نایاورنامرف لباقم رد ار نیا همه یناوتب ییآرد سداه هب هک یماگنه ات ،راذگم شزرا یکین زا رتشیب
 یارب روط نیمه و ،دشابن تیارب رت یوقت اب ای رت هنالداع ای رتهب ،ینک نینچ رگا .یشاب هتشاد دوخ عافد ناونع
 وت هب ام زا هک نیا زا سپ ،یورب رگا ،یور یم وت ،دشاب هک نانچ .یسر اج نآ یتقو دشابن مه رتهب و ،تناتسود
 رد مخز ،یشاب هدناسر یدب روآ مرش روط هب و الباقتم زا سپ یورب رگا اما ؛اه مدآ زا ،نوناق زا ،دیسر یدب
 رتمک همه زا هک اه نآ هب ندز همدص زا دعب ،یتشاد ام اب هک یدادرارق و قفاوت نتشاذگ اپ ریز زا سپ ،مخز ربارب
 نیگمشخ وت تسد زا یتسه هدنز ات ام — ام و تروشک ،تناتسود ،تدوخ — دننیب همدص وت زا تسیاب یم
 ات یدرک شالت وت هک دننادب یتقو ،دوب دنهاوخن اریذپ مارتحا اب ار وت ،ریز ِیایند نیناوق ،ام ناردارب و ،دوب میهاوخ
“.دهاوخ یم وا هک یراک هب دنک قیوشت ار وت ،ام یاج هب ،وتیرک هدن هزاجا .ینک دوبان ار ام یناوت یم
 یادص اه تنابیروک هک روط نامه ،مونش یم نم هک دنا یتاغل اه نیا هک شاب هتشاد نانیمطا ،نم تسود ،وتیرک
 ییادص هک دوش یم نکمم ریغ و دزادنا یم نینط نم رد تاغل نیا یوکا و ،دنونش یم ار دوخ تولف یقیسوم
 هب ینک یم رکف رگا اما .یا هتفگ هدوهیب ،ییوگ نخس اه نآ فالخرب رگا ،مراد هک ییاهرواب قبط .مونشب رگید
.وگب نخس دش لیان یناوت یتیقفوم
.طارقس ،مرادن نتفگ یارب یزیچ : ک
.دنک تیاده ار ام دنوادخ هک تسا نامه نیا هک نوچ ،مینک بیترت نیا هب راذگب و ،وتیرک ،دشاب راذگب سپ : س
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 دراد صاصتخا Grube باتک هدنسیون هب المع عوضوم ،تسا هتشون Donald J. Zeyl هک باتک نیا لخدم رد
 نیا زا هک دنا هدش قیوشت نوطالفا نایوجشناد .یسیلگنا هب ینانوی زا نوطالفا راثآ همجرت رد شرنه و
   .دننک هدافتسا Grube فورعم یاه همجرت



 نیا زا هک دنا هدش قیوشت نوطالفا نایوجشناد .یسیلگنا هب ینانوی زا نوطالفا راثآ همجرت رد شرنه و
   .دننک هدافتسا Grube فورعم یاه همجرت

دیوگ یم نینچ Grube ،باتک ۴۵ هحفص رد گولاید نتم زا لبق تسرد `وتیرک گولاید` یفرعم رد

 ات و دوب هدرک رفس سولد هب شا هنایلاس یبهذم تیرومام یارب یتلود یتشک ،طارقس همکاحم نامز هب کیدزن
 زا سپ هام کی تدم یارب طارقس هک دوب نینچ و .دننک ارجا دنتشادن هزاجا ار هاگداد مکح یتشک تشگزاب ماگنه
 سوئریپ هب هک هدنامن یزیچ و هدیسر اکیتا رد موینوس پیک هب نونکا یتشک .دش هتشاد هگن نادنز رد همکاحم
 و رارف هب یضار ار طارقس ات دنک یم ار دوخ ییاهن شالت ،وتیرک ،طارقس رادافو و یمیدق تسود سپ .دسرب
 هک تسا یمیدق تسود ود نیا نیب هملاکم .تسا هدش هدامآ مه هشقن یارجا یارب تاکرادت همه و دنک دیعبت
 هب اراکشآ وتیرک هک روط نامه ،تسوا سناش نیرخآ نیا .دهد یم شرازگ گولاید نیا رد دنک یم اعدا نوطالفا
 یا هملاکم نینچ ایآ هک نیا .دهد یم هئارا نتفریذپن یارب ار شدوخ لیالد و ،دنک یمن لوبق طارقس اما ،دیوگ یم وا
 ات دندرک شالت طارقس ناتسود مینک رواب هک تسا دوجوم عطاق لیالد نوچ ،تسین مهم داد خر صاخ نامز نیا رد
 نادنچ ناشیارب تاماقم هک دیوگ یم و دور یم رتارف هراشا زا نوطالفا .تفریذپن وا و دنشکب هشقن وا رارف یارب
 .دنک کرت ار روشک وا هک نیا طقف ،دوبن مهم

      


