
اعتبدي دسششٔع كالط دسط، نيٕاَي پشاص آة ثّ دعت گشفت. آٌ سا ثبال گشفت كّ ًّْ ثجيُُذ. ثعذ اص شبگشداٌ پشعيذ: ثّ َظش شًب 

 ٔصٌ ايٍ نيٕاٌ چقذس اعت؟
 ........ گشو 005گشو،  055گشو،  05شبگشداٌ جٕاة دادَذ: 

يب عٕال يٍ ايٍ اعت: اگش يٍ ايٍ نيٕاٌ آة سا چُذ دقيقّ اعتبد گفت: يٍ ْى ثذٌٔ ٔصٌ كشدٌ، ًَي داَى دقيقب ٔصَش چقذساعت. ا

 ًْيٍ طٕس َگّ داسو، چّ اتفبقي خٕاْذ افتبد؟
 .شبگشداٌ گفتُذ: ْيچ اتفبقي ًَي افتذ

 اعتبد پشعيذ:خٕة، اگش يك عبعت ًْيٍ طٕس َگّ داسو، چّ اتفبقي يي افتذ؟
 .يكي اص شبگشداٌ گفت : دعت تبٌ كى كى دسد يي گيشد

 حق ثب تٕعت. حبال اگش يك سٔص تًبو آٌ سا َگّ داسو چّ؟ -
ستب گفت: دعت تبٌ ثي حظ يي شٕد. عضالت ثّ شذت تحت فشبس قشاس يي گيشَذ ٔ فهج يي شَٕذ. ٔ يطًئُب شبگشد ديگشي جغب

 .كبستبٌ ثّ ثيًبسعتبٌ خٕاْذ كشيذ ....... ٔ ًّْ شبگشداٌ خُذيذَذ
 اعتبد گفت: خيهي خٕة اعت. ٔني آيب دس ايٍ يذت ٔصٌ نيٕاٌ تغييشكشدِ اعت؟

 !شبگشداٌ جٕاة دادَذ: َّ
 ثبعث دسد ٔ فشبس سٔي عضالت يي شٕد؟ دسعٕض يٍ چّ ثبيذ ثكُى؟پظ چّ چيض 

 .شبگشداٌ گيج شذَذ
 .يكي اص آَٓب گفت: نيٕاٌ سا صييٍ ثگزاسيذ

 .اعتبد گفت: دقيقب يشكالت صَذگي ْى يثم ًْيٍ اعت
ثّ دسد خٕاُْذ آيذ. اگش ثيشتش اص اگش آَٓب سا چُذ دقيقّ دس رٍْ تبٌ َگّ داسيذ اشكبني َذاسد. اگش يذت طٕالَي تشي ثّ آَٓب فكش كُيذ، 

 .آٌ َگّ شبٌ داسيذ، فهج تبٌ يي كُُذ ٔ ديگش قبدس ثّ اَجبو كبسي َخٕاْيذ ثٕد
فكشكشدٌ ثّ يشكالت صَذگي يٓى اعت. ايب يٓى تش آٌ اعت كّ دسپبيبٌ ْش سٔص ٔ پيش اص خٕاة، آَٓب سا صييٍ ثگزاسيذ. ثّ ايٍ تشتيت 

 .تحت فشبس قشاس ًَي گيشَذ
 !صجح عشحبل ٔ قٕي ثيذاس يي شٕيذ ٔ قبدس خٕاْيذ ثٕد اص عٓذِ ْش يغئهّ ٔ چبنشي كّ ثشايتبٌ پيش يي آيذ، ثشآييذْش سٔص 

 !!پظ ًْيٍ االٌ نيٕاٌ ْبتٌٕ سٔ صييٍ ثزاسيذ
 ....صَذگي كٍ

 !صَذگي ًْيُّ


