
 !کن اهلی مرا رّببٍ هذتی بَ ضبسدٍ کْچْلْ ًگبٍ کزد ّ گفت: خْاُص هی کٌن بیب ّ

 .ضبسدٍ کْچْلْ گفت: دلن هی خْاُذ، ّلی خیلی ّقت ًذارم. ببیذ دّستبًی پیذا کٌن ّ بسیبر چیشُب ُست کَ ببیذ بطٌبسن

فزّضٌذٍ ُب هی خزًذ. ّلی چْى کسی ًیست کَ  رّببٍ گفت: فقط چیشُبیی را کَ اُلی کٌی هی تْاًی بطٌبسی. آدهِب دیگز ّقت ضٌبختي ُیچ چیش را ًذارًذ. ُوَ چیشُب را سبختَ ّ آهبدٍ اس

 !کن اهلی مرا دّست بفزّضذ آدهِب دیگز دّستی ًذارًذ. تْ اگز دّست هی خْاُی

 َ کبر ببیذ بکٌن؟ضبسدٍ کْچْلْ گفت: چ

وی گْیی. سببى سزچطوَ سْء تفبُن ُبست. رّببٍ جْاة داد: ببیذ خیلی حْصلَ کٌی. اّل کوی دّر اس هي ایي جْر رّی علفِب هی ًطیٌی. هي اس سیز چطن بَ تْ ًگبٍ هی کٌن ّ تْ ُیچ ً

 ... اهب تْ ُز رّس کوی ًشدیک تز هی ًطیٌی

ضبسدٍ کْچْلْ گفت: تقصیز خْدت است. هي بذ تْ را ًوی خْاستن، ّلی  .پس ضبسدٍ کْچْلْ رّببٍ را اُلی کزد ّ چْى سبعت جذایی ًشدیک ضذ، رّببٍ گفت: آٍ ! ... هي گزیَ خْاُن کزد

 .خْدت خْاستی اُلیت کٌن

 .رّببٍ گفت: درست است

 .ضبسدٍ کْچْلْ گفت: ّلی تْ گزیَ خْاُی کزد

 .: درست استرّببٍ گفت

 .پس حبصلی بزای تْ ًذارد-

 .ی پیص هي بزگزد تب راسی بَ تْ ُذیَ کٌنچزا دارد رًگ گٌذم سارُب ... سپس گفت: بزّ دّببرٍ گلِب را ببیي. ایي ببر خْاُی فِویذ کَ گل خْدت در جِبى یکتبست. بعذ بزای خذاحبفظ-

ب ُیچ ضببُتی بَ گل هي ًذاریذ. ضوب ٌُْس ُیچ ًیستیذ. کسی ضوب را اُلی ًکزدٍ است ّ ضوب ُن کسی را اُلی ًکزدٍ ایذ. رّببٍ ضبسدٍ کْچْلْ رفت ّ دّببرٍ گلِب را دیذ. بَ آًِب گفت: ضو

 .هي ُن هثل ضوب بْد. رّببُی بْد ضبیَ صذ ُشار رّببٍ دیگز. ّلی هي اّ را دّست خْدم کزدم ّ حبال اّ در جِبى یکتبست

 .گلِب سخت ضزهٌذٍ ضذًذ

بَ تٌِبیی اس ُوَ ضوب سز است،  لْ ببس گفت: ضوب سیببییذ، ّلی جش سیببیی ُیچ ًذاریذ. کسی بزای ضوب ًوی هیزد. البتَ گل هزا ُن رُگذر عبدی ضبیَ ضوب هی بیٌذ. ّلی اّضبسدٍ کْچْ

ام، چْى فقط بزای خبطز اّ کزهِبیص را کطتَ ام) جش دّ سَ کزهبزای چْى هي فقط اّ را آة دادٍ ام، چْى فقط اّ را سیز حببة گذاضتَ ام، چْى فقط بزای اّ پٌبُگبٍ بب تجیز سبختَ 

 .پزّاًَ ضذى( چْى فقط بَ گلَ گشاری اّ یب بَ خْدستبیی اّ یب گبُی ُن بَ قِز ّ سکْت اّ گْش دادٍ ام. چْى اّ گل هي است

 .سپس پیص رّببٍ بزگطت ّ گفت: خذاحبفظ

 :است رّببٍ گفت: خذاحبفظ. راس هي ایٌست ّ بسیبر سبدٍ

 .فقط بب چطن دل هی تْاى خْة دیذ. اصل چیشُب بب چطن سز پٌِبى است

 .ضبسدٍ کْچْلْ تکزار کزد تب در خبطزش بوبًذ: اصل چیشُب اس چطن سز پٌِبى است

 .رّببٍ ببس گفت: ُوبى هقذار ّقتی کَ بزای گلت صزف کزدٍ ای ببعث ارسش ّ اُویت گلت ضذٍ است

 .خبطزش بوبًذ: ُوبى هقذار ّقتی کَ بزای گلن صزف کزدٍ امضبسدٍ کْچْلْ تکزار کزد تب در 

 ... گلت ُستیرّببٍ گفت: آدهِب ایي حقیقت را فزاهْش کزدٍ اًذ. اهب تْ ًببیذ فزاهْش کٌی. تْ هسئْل ُویطگی آى هی ضْی کَ اُلیص کزدٍ ای. تْ هسئْل 

 .ضبسدٍ کْچْلْ تکزار کزد تب در خبطزش بوبًذ:هي هسئْل گلن ُستن


