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هداوناخ مرگ  نوناک  زا  رود  یبوریان ، غولش  رهش  رد 
اهنآ .دندرک  یم یگدنز  نامناخ  یب  یاهرسپ  زا  یهورگ 

هکیلاحرد اه ، حبص .دندرک  یم یرپس  فده  یب  ار  اهزور 
، دندوب هدیباوخ  درس  یور  هدایپ  یور  ار  لبق  بش  اهرسپ 

یامرس اب  هلباقم  یارب  .دندرک  یم  عمج  ار  ناشزادناریز 
هوزگام .دننک  مرگ  ار  دوخ  ات  دندنازوس  یم لاغشآ  زور 

هورگ وضع  نیرتکچوک  وا  .دوب  اهرسپ  زا  هورگ  نآ  نیبرد 
.دوب
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لاس جنپ  طقف  وا  دندرم ، هوزگام  ردام  ردپ و  هک  یتقو 
درم نیا  .دنک  یگدنز  شیومع  اب  هک  تفر  وا  .تشاد 

.داد یمن هوزگام  هب  یفاک  یاذغ  وا  .دوبن  هچب  نآ  بقارم 
یدایز تخس  یاهراک  هک  درک  یم روبجم  ار  هوزگام  وا 

.دهد ماجنا 
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، دیسرپ یم یلاوس  ای  درک  یم تیاکش  هوزگام  رگا 
هک دیسرپ  وا  زا  هوزگام  یتقو  .دز  یم ار  وا  شیومع 

وت  “ تفگ دز و  ار  وا  شیومع  دورب ، هسردم  هب  دناوت  یم
” .یتسه ندوک  قمحا و  یلیخ  یزیچره  نتفرگ  دای  یارب 

شیومع هناخ ی  زا  هوزگام  راتفر  نیا  زا  دعب  لاس  هس 
.درک نابایخ  رد  ندرک  یگدنز  هب  عورش  وا  .درک  رارف 
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هنازور اهرسپ  رتشیب  دوب و  تخس  نابایخ  رد  یگدنز 
عقاوم یضعب  .دندرک  یم شالت  اذغ  ندروآ  تسد  هب  یارب 

.دندروخ یم کتک  عقاوم  یضعب  دندش ، یم  تشادزاب 
نآ .دنک  کمک  اهنآ  هب  هک  دوبن  یسک  دندوب ، ضیرم  یتقو 

اه و کیتسالپ  شورف  و  ییادگزا ، هک  یمک  لوپ  هب  هورگ 
.دندوب هتسباو  دندروآ ، یم تسد  هب  یتفایزاب ، داوم  رگید 

یاه هورگ  هک  ینامز  دش  یم رت  تخس  یتح  یگدنز 
مه اب  رهش  لرتنک  ندروآ  تسد  هب  یارب  بیقر 

.دندیگنج یم
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هلابز لطس  نورد  هب  تشاد  هوزگام  هکیلاح  رد  زور  کی 
ادیپ هنهکو  هروپ  هراپ  ناتساد  باتک  کی  درک ، یم هاگن 

شا هسیک  لخاد  ار  نآ  درک و  کاپ  نآ  زا  ار  یفیثک  وا  .درک 
دروآ یم نوریب  ار  باتک  وا  زور  ره  نآ  زا  دعب  .تشاذگ 
هنوگچ هک  تسناد  یمن وا  .درک  یم هاگن  شریواصت  هبو 

.دناوخب ار  تاملک 
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تساوخ یم هک  دندرک  یم لقن  ار  یرسپ  ناتساد  ریواصت ،
ره یایور  هوزگام  .دوش  نابلخ  کی  دناوتب  ات  دوش  گرزب 

روصت وا  تاقوا ، یضعب  .دوش  نابلخ  هک  دوب  شزور 
ناتساد رد  هک  تسا  یرسپ  نامه  شدوخ  هک  درک  یم

.دوب
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.دوب هداتسیا  هداج  یادتبا  رد  هوزگام  دوب و  درس  اوه 
نم مالس ، ، “ تفگ درم  نآ  .تفر  شتمس  هب  یدرم 

ییاج رد  منک ، یم راک  اجنیا  کیدزن  نم  .متسه  ساموت 
هب وا  .ینک ” ادیپ  ندروخ  یارب  یزیچ  یناوت  یموت هک 

نم ، “ دیسرپ وا  .درک ” هراشا  یبآ  فقس  اب  درز  یا  هناخ 
اذغ یرادقم  یورب و  اجنآ  هب  وت  هک  مشاب  راودیما 

.درک هاگن  هناخ  نآ  سپسو  درم  نآ  هب  هوزگام  یریگب ”؟
.داد همادا  شهار  هب  و  دیاش ” ، “ تفگ وا 
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تداع نامناخ  یب  یاهرسپ  دش  یرپس  هک  یهام  لوط  رد 
هک تشاد  تسود  وا  .دنیبب  فارطا  رد  ار  ساموت  دنتشاد 

نابایخ رد  هک  یدارفا  اصوصخم  دنک ، تبحص  مدرم  اب 
شوگ مدرم  یگدنز  ناتساد  هب  ساموت  .دننک  یم یگدنز 
یب خاتسگ و  تقوچیه  دوب ، روبصو  یدج  وا  .داد  یم

هناخ نآ  هب  نتفر  هب  عورش  نارسپ  زا  یضعب  .دوبن  بذا 
.دندرکزورمین رد  اذغ  نتفرگ  یارب  یبآ  درز و  ی 
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سکع باتک  هبو  دوب  هتسشن  ور  هدایپ  یور  هوزگام 
تسشن وا  رانک  ساموت  هک  یتقو  .درک  یم هاگن  شراد 

، داد باوج  هوزگام  تسیچ ”؟ دروم  رد  ناتساد  ، “ دیسرپ
ساموت .دش ” نابلخ  هک  تسا  یرسپ  دروم  رد  ناتساد  “

، تفگ یمارآ  هب  هوزگام  دوب ”؟ هچ  رسپ  نآ  مسا  ، “ دیسرپ
” .مناوخب مناوت  یمن نم  مناد ، یمن نم  “
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عورش هوزگام  دندرک ، تاقالم  ار  رگیدمه  اهنآ  هک  یتقو 
ناتساد نآ  .درک  ساموت  یارب  شیگدنز  ناتساد  نتفگ  هب 

درک رارف  وا  تسد  زا  ارچ  هکنیا  دوب و  شیومع  دروم  رد 
هک تفگن  هوزگام  هب  درکن و  تبحص  دایز  ساموت  .دوب 

یضعب .داد  یم شوگ  تقد  اب  هشیمه  یلو  دنک ، راک  هچ 
اب هناخ  نآ  رد  هکیلاح  رد  دندز  یم فرح  مه  اب  اهنآ  عقاوم 

.دندروخ یم اذغ  یبآ  فقس 
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باتک کی  ساموت  هوزگام ، یگلاس  هد  دلوت  کیدزن 
رسپ کی  دروم  رد  یناتساد  نیا  .داد  وا  هب  دیدج  ناتساد 

روهشم تسیلابتوف  کی  ات  دش  گرزب  هک  دوب  ییاتسور 
راب نیدنچهوزگام  یارب  ار  ناتساد  نآ  ساموت  .دوش 

هب نامز  منک  یم رکف  نم  ، “ تفگ زور  کی  هکنیا  ات  دناوخ ،
وت .تسا  وت  ندناوخ  یارب  یریگدای  ووت  نتفر  هسردم 

ار ییاج  نم  هک  داد  حیضوت  ساموت  ”؟ ینک یم رکف  یچ 
هب و  دننامب ، اجنآ  رد  دنناوت  یم اه  هچب  هک  مراد  غارس 

.دنورب هسردم 
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رکف هسردم  هب  نتفر  دیدج و  ناکم  نیا  دروم  رد  هوزگام 
دای یارب  وا  دشاب و  هتفگ  تسرد  شیومع  رگا  اما  .درک 

نیا رد  رگا  اما  یچ ؟ دشاب  ندوک  یلیخ  یزیچ  ره  نتفرگ 
اب وا  .دوب  هدیسرت  وا  یچ ؟ دننزب  کتک  ار  وا  دیدج  یاج 
رد ندرک  یگدنز  هب  هک  دشاب  رتهب  دیاش  ، “ درک رکف  دوخ 

” .دهد همادا  نابایخ 
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رورم هب  .تشاذگ  نایم  رد  ساموت  اب  ار  شیاه  سرت  وا 
رد یگدنز  هک  داد  نانیمطا  هوزگام  هب  ساموت  نامز 

.دشاب رتهب  دناوت  یم دیدج  طیحم 
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زبس فقساب  یا  هناخ  رد  یقاتا  هب  هوزگام  نیاربانب  و 
مه یور  .دوب  کیرش  رگید  رسپ  ود  اب  قاتا  نآ  رد  وا  .تفر 

اب هارمه  .دندرک  یم یگدنز  هناخ  نآ  رد  هچب  هد  هتفر 
.ریپ هلاغزب ی  کیو  هبرگ  کی  گس ، هس  یسیس ، یتنآ 
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وا .دوب  تخس  هسردم  درک ، عورش  ار  هسردم  هوزگام 
عقاوم یضعب  .تشاد  نتفرگ  دای  یارب  یدایز  یاهزیچ 

نآ نابلخ و  نآ  هب  وا  یلو  .دوش  میلست  هک  تساوخ  یم
تسود ار  اهنآ  .درک  یم رکف  ناتساد  باتک  رد  تسیلابتوف 

.دش یمن میلست  وا  تشاد ،
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دوب هتسشن  یبآ  فقس  اب  هناخ ی  طایح  رد  هوزگام 
ساموت .دناوخ  یم هسردم  زا  ناتساد  باتک  کی  تشادو 

ناتساد عوضوم  ، “ دیسرپ ساموت  .تسشن  شرانکو  دمآ 
دروم رد  ناتساد  ، “ تفگ باوج  رد  هوزگام  تسیچ ”؟

نآ مسا  ، “ دیسرپ ساموت  .دش ” ملعم  هک  تسا  یرسپ 
رسپ نآ  مسا  ، “ تفگ دنخبل  اب  هوزگام  تسیچ ”؟ رسپ 

” .تسا هوزگام 
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