
دچبر يطكم بشرگی ضذ. يی ببیست َیكی را بّ ضكم عیسی ٔ بذی را بّ ضكم یٕٓدا « آخر شام» تابلو نئَٕبردٔ دأیُچی يٕقع كطیذٌ

ْبی آريبَی اش را  )یكی اس یبراٌ عیسی كّ ُْگبو ضبو تصًیى گزفت بّ أ خیبَت كُذ( تصٕیز يی كزد. كبر را َیًّ تًبو رْب كزد تب يذل

 .پیذا كُذ

رٔسی در یك يزاسى ًْسزایی، تصٕیز كبيم يسیح را در چٓزِ یكی اس جٕاَبٌ ًْسزا یبفت. جٕاٌ را بّ كبرگبْص دعٕت كزد ٔ اس 

ْبیی بزداضت. سّ سبل گذضت. تببهٕ ضبو آخز تقزیببً تًبو ضذِ بٕد. ايب دأیُچی ُْٕس بزای یٕٓدا يذل يُبسبی پیذا  چٓزِ اش طزح

 .َكزدِ بٕد

كهیسب كى كى بّ أ فطبر يی آٔرد كّ َقبضی دیٕاری را سٔدتز تًبو كُذ. َقبش پس اس رٔسْب جست ٔ جٕ، جٕاٌ ضكستّ كبردیُبل يسئٕل 

ٔ ژَذِ پٕش يستی را در جٕی آبی یبفت. بّ سحًت اس دستیبراَص خٕاست تب أ را بّ كهیسب بیبٔرَذ. چٌٕ دیگز فزصتی بزی طزح 

 .بزداضتٍ اس أ َذاضت

فًٓیذ چّ خبز است بّ كهیسب آٔردَذ، دستیبراٌ أ را سز پب َگّ داضتُذ ٔ در ًْبٌ ٔضع دأیُچی اس خطٕط بی  گذا را كّ درست ًَی

 .تقٕایی، گُبِ ٔ خٕدپزستی كّ بّ خٕبی بز آٌ چٓزِ َقص بستّ بٕدَذ، َسخّ بزداری كزد

یذ ٔ بب آيیشِ ای اس ٔقتی كبرش تًبو ضذ گذا، كّ دیگز يستی كًی اس سزش پزیذِ بٕد، چطًٓبیص را ببس كزد ٔ َقبضی پیص رٔیص را د

 .ضگفتی ٔ اَذِٔ گفت: يٍ ایٍ تببهٕ را قبالً دیذِ او

 دأیُچی ضگفت سدِ پزسیذ: كی؟

گذا گفت: سّ سبل قبم، پیص اس آَكّ ًّْ چیشو را اس دست بذْى. يٕقعی كّ در یك گزِٔ ًْسزایی آٔاس يی خٕاَذو، سَذگی پز اس رٔیبیی 

 .َقبضی چٓزِ عیسی بطٕوداضتى، ُْزيُذی اس يٍ دعٕت كزد تب يذل 

 !نتیجه داستان

 :يی تٕاٌ گفت

 .َیكی ٔ بذی یك چٓزِ دارَذ، ًّْ چیش بّ ایٍ بستّ است كّ ْز كذاو كی سز راِ اَسبٌ قزار بگیزَذ


