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زودگیدرصدفخًيشگهرساختهاست 
رٗس ٟمطبٗرس ٟث ٚمطت ٗ مبرش رس٢ذى ٠ّ ٠مزد .اٗ ث ْٚٛ ٚجب سز ّ٠سد تب ّطْئٔ ض٘د  ْٚٛچ٢ش رٗث ٚرا ٙاست ٗ درختبٓ ث ٚخ٘ث٠
آث٢بر ٟضذ ٗ ٙم٘د السُ را در١بفت مزد ٙإذ .در  ٔ٢ْٛحبً ٕبىٜبٓ ّت٘ج ٚعقبث ٠ضذ م ٚثز رٗ ٟدرخت چٖبر عظ ِ٢ثبغ ،الٕ٠ّ ٚسبخت.
چٖذ ٛفت ٚثعذ مطبٗرس در ثبغ ّطغً٘ مبر ث٘د ٗ ٕبىٜبٓ ّت٘ج ٚجسذ ث ٠جبٓ عقبة در س١ز درخت ضذ .مس ٠اٗ را ثب ت٢ز سد ٗ ٙمطت ٚث٘د.
مطبٗرس اس د١ذٓ عقبة ّزدّ ٙتبسف ضذ ٍٗ ٠دٗست داضت الٕ ٚعقبة را ثجٖ٢ذ .اس درخت ثشره چٖبر ثبال رفت ٗ خ٘دش را ث ٚالٕ ٞعقبة
رسب ٕذ .إٓجب ث٘د مّ ٚت٘ج ٚضذ عقبة ج٘آ ١ل تخِ در الٕ ٚىذاضت ٚاست .مطبٗرس تخِ را ثزداضت ٗ ثّٖ ٚشً ثزد ٗ در س١ز ّزغ خبٕي٠
خ٘د در مٖبر د١يز تخِ ّزغٛب ىذاضتّ .زغ ّبدر رٗ ٟتخِٛب ٕطست ٗ پس اس ّذت ٠ج٘جٛٚب سز اس تخِ درآٗردٕذ ٗ ث ٚدٕجبً ّبدر در
جستج٘ ٟدإ ٚدر ثبغچ ٗ ٚح٢بط خبٕ ٚث ٚىزدش پزداختٖذ .ج٘ج ٚعقبة ٕ٢ش ثب إٓن ٚاس تفبٗت در رٕو ٗ ضنٌ خ٘د ثب د١يز ج٘جٛٚب مِ
ٗ ث٢ص آىب ٙث٘د ،ث ٚسجت س١ستٔ ٗ ث٘دٓ در ّح٢ط ج٘جٛٚب ،عبدات ،رفتبرٛب ٗ مزدار إٓبٓ را تقَ٢ذ ّ ٠مزد ٗ سجل سٕذىّ ٠زغبٓ خبٕي٠
را در پ٢ص ىزفت ٚث٘د .تب اٖ١ن١ ٚل رٗس سب ٞ١پزٕذ ٙثشرى ٠ثز ّح٢ط سٕذى ٠ج٘جٛٚب افتبد ٗ ّزغ ّبدر ٗ د١يز ّزغ ٗ خزٗسٛب ٛزمذاُ اس
تزس ٗ ٗحطت ث ٚجب ٠١پٖب ٙثزدٕذ .ج٘ج ٚعقبة ح٢زآ اس ضن٘ ٙپزٕذ ٝثشره ٗ تزس د١يز ّزغ ٗ خزٗسٛب ،ث ٚآسْبٓ خ٢ز ٙضذ .پزٕذٝ
ثشره تب چطْص ث ٚج٘ج ٚعقبة افتبد فزٗد آّذ ٗ در مٖبر ج٘ج ٚعقبة ٕطست ٗ پزس٢ذ «اٖ١جب چ٠ّ ٚمٖ٠؟»
ج٘ج ٚعقبة ىفت « :ثب ّبدرُ ٗ خ٘اٛز ،ثزادرإِ ث ٚدٕجبً غذا ٗ ثزا ٟىزدش ث٢زٗٓ آّذٙا ٗ»ِ١ثب ٕيب ٙمزدٓ ث ٚسْت ّزغ ّبدر م ٚدر
ى٘ضٚاّ ٟخف ٠ضذ ٙث٘د ،اٗ را ث ٚعقبة ٕطبٓ داد.
عقبة ىفت« :ا ٔ١م١ ٚل ّزغ خبٕي ٠است .اٗ ْٕ٠ت٘إذ ّبدر ت٘ ثبضذ».
ج٘ج ٚعقبة در پبسخ ىفت ٕٚ« :اٗ ّبدرُ است ٗ اٜٖ١ب  ِٛخ٘اٛز ٗ ثزادرإِ»
پزٕذ ٝثشره ت٘ض٢ح داد٢ٛ« :چ ث ٚضنٌ ٗ ضْب ٌ١خ٘دت ٗ إٜٓب ت٘ج ٚمزدٙاٟ؟ ٕ٘ك ٗ ّٖقبرت ،ثبٍٜب١ت ،آ١ب ضجبٛت ٠ثّٖ ٔ٢قبر ت٘ ٗ ّزغ
ٗج٘د دارد؟ پٖجٛٚب ٗ ثبٍٜب١ت چط٘ر؟»
پزٕذ ٝثشره ثبٍص را ثبس مزد ٗ ث ٚج٘ج ٚعقبة ىفت« :ث ٚثبً ثشره ّٔ م ٚثبعث ّ٠ض٘د ثت٘إِ در اٗج آسْبٓ پزٗاس مِٖٕ ،يب ٙمٔ.
حبال ثبً خ٘دت را ثبس مٔ ٗ ثج ٔ٢ث ٚثبً ّٔ ضجٚ٢تز است ١ب ث ٚثبً ّزغ؟ ّزغ ْٕ٠ت٘إذ پزٗاس مٖذ ٍٗ ٠ت٘ اىز ثخ٘ا٠ّ ٠ٛت٘إ .٠ت٘ ج٘جٚ
عقبة ٗ اس جٖس ّٖ .٠جب ٟت٘ در ثبغچ ٗ ٚم٘چ ٗ ٚح٢بط م٘چل خبٕٛٚب ٕ٢ست .جب ٟت٘ در اٗج آسْبٓٛب ٗ ضبخٛٚب ٟدرختبٓ عظٗ ِ٢
در قَ ٞم٘ٛٙب ٟسز ث ٚفَل مط٢ذ ٙاست».
ج٘ج ٚعقبة ىفت٠ْٕ ٠ٍٗ« :ت٘إِ پزٗاس مِٖ».
پزٕذ ٝثشره ىفت« :ت٘ ّ٠ت٘إ ٠پزٗاس مٖ .٠ت٘ ت٘آ ،استعذاد ٗ اّنبٓ پزٗاس دار ٠ٍٗ، ٟپزٗاس مزدٓ ْٕ٠دإ ،٠چ٘ٓ ٢ٛچىب ٙفنز ْٕ٠
مزدٙا ٟم ٚثت٘إ١ ٠ب ثخ٘ا ٠ٛپزٗاس مٖ .٠ت٘ در ّح٢ط خبٕي ٗ ٠ثب ج٘جٛٚب ٗ ّزغ ٗ خزٗسٛب ثشره ضذٙا ٗ ٟا ٔ١ثبٗر را در درٗٓ

خ٘دت پزٗرش دادٙا ٗ ٟپذ١زفت ٚا ٟمّ ٚزغ خبٕيٛ ٠ست .٠اىز ثبٗرت را تغ٢٢ز د ٗ ٠ٛث ٚإٓچٗ ٚاقعب ٛست ٠فنز مٖ ٗ ٠ثخ٘ا ٠ٛخ٘دت را
مطف مٖ ،٠إٓيب٠ّ ٙت٘إ ٠اس ت٘آ ٗ استعذاد پزٗاست استفبد ٙمٖ ».٠پزٕذ ٝثشره ا ٔ١را ىفت ٗ ث ٚس٘ ٟآسْبٓ پزٗاس مزد.
ج٘ج ٚعقبة ثب در١بفت اطالعبت جذ١ذ مْ ٠ث ٚفنز فزٗ رفت ٠ْٕ .ت٘إست إٜٓب را ثبٗر مٖذ ٗ ثب ضل ٗ دٍٜز ٙث ٚثبًٛب ٗ پٖجٛٚب ٟخ٘د
ٕيز١ست .ثّ ٚزغ ّبدر ٗ د١يز ج٘جٛٚب ٕيب ٙمزد ٗ ث٢طتز ث ٚحزفٛب ٟعقبة ثشره إذ١ط٢ذ.
مِمِ ث ٚإ ٔ١ت٢ج ٚرس٢ذ م ٚىفتٛ ٚب ٟعقبة ثشره را آسّب١ص مٖذ .خ٘د را ث ٚرٗ ٟثبُ ّٖشً رسبٕذ ٗ اس إٓجب ث ٚقصذ پزٗاس خ٘د را
پزتبة مزد ٗ ثبٍٜب١ص را ىط٘د .در مْبً اضطزاة ٗ تزس احسبس مزد ثبٍٜب١ص اٗ را در آسْبٓ ٕي ٚداضتٚإذ ٗ ّ٠ت٘إذ پزٗاس مٖذ.
ت٘ض٢حبت عقبة ثشره ،اطالعبت جذ١ذ ٟثزا ٟج٘ج ٚعقبة فزا ِٛسبخت ٚث٘د .ثب ا ٔ١اطالعبت ،اٗ جٜبٓ پ٢زإّ٘ص را ث ٚىٕ٘ ٞد١يزٟ
تجزث٠ّ ٚمزد .اطالعبت جذ١ذ ،ىشٖٛٚ١ب ٟجذ١ذ ٟرا ث ٚرٗ ٟاٗ ىط٘د ٙث٘د .ج٘ج ٚعقبة حبال حق إتخبة داضت ٗ ّ٠ت٘إست إتخبة
مٖذ در ّ٢بٓ ج٘جٛ ٚب رضذ مٖذ ٗ ثشره ض٘د ٗ در ثبغچ ٚث ٚدٕجبً غذا ثيزدد ٗ ْٛبٓ جب ٕ٢ش ّبٕٖذ ١ل ّزغ خبٕي ٠ثْ٢زد١ ،ب ثبًٛب١ص را
ثيستزإذ ٗ ثب عظْت در آسْبٓ ث ٚپزٗاس درآ١ذ ٗ مطتشارٛب ٗ ثبغٛب ٗ ّٖبسً س١جب را س١ز پز ثي٢زد ٗ در اٗج ثبضذ.
تب خ٘دّبٓ را ث ٚدرستٕ ٠طٖبس ٗ ِ٢ث ٚت٘إْذٜ١بْ١بٓ اْ١بٓ ٕ٢بٗر ،ِ١پزٗاس را تجزثٕ ٚخ٘ا ِ٢ٛمزد.
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