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رهتو هتو، اهين عادة انسس اخالق  كاككروايك جنككل ما ايك جهار ثثر كالو 
ما كـنجوسي هيت، خود نا اوثثر هبي كـنجوس انسس بيجا اوثثر تو ككهنو{ زيادة، 

هي عادة نا سبب هي اكيلو رهتو هتو. كوئي اهنا سي قريب هن هتاتو، جتين 
كرتو جائي اتنو اهنو كاال ثثنو زيادة هتاتو جائي انسس هي عادة نا سبب  يكـنجوس

 .ف ْاوي ككيوعنسس بيمار هتاتو ككيو، ُضكو رهي شة هبويمه
 

هي نرالو منظر ديكهو،  ككراايك دن فجر نا سور ج نا طلوع ين وقت كاال كا
سورج ين كرنو ما ايك سفيد دودهـ جيوي كبوتري اهنا ثثر هالؤيت هوي 

 ْاوي،   ثثيوا الب نا كـنارسس ثثاينتا
 

  



 
 
نا دل ما اهنا واسطسس حمبة اتري، حمبة نا جوش ما اهنا نـزديك جاوا  ككراكا

ين كوشش ما اهنا ماال سي ارهوا ككيو، مككر افسوس اهين كمزوري نا سبب 
و، زور سي ْاواز ْايو انسس  جهار ثثر سي زم ن ثثر ككري ثثرهي ُاري هن سكو انسس

 اهين ححيخ كبوتري نا كان ما ثثظظنححي، 
 

 
دل هيت، دل ما سخاوة هيت اهنا سي رهوايو نظظيطط، تو  كبوتري رحم

ين حالة ديكهي نسس ثثوححهو  ككرانا نـزديك ْاوي، كا كاككرات{ اري نسس وه رت
هي درد هبرا   ْاواز سي كهيو "ميطط  اككرهك "متاري ْا مثل حالة كيم ؛؟" كا

  "روا ين طاقة نتهيككهنو بيمار هتئي ككيو ححهوطط، ُا
  



 
 
 

هي مدد هن مانككي هي خوف سي شايد بدله مانككسسس؟ مككر  ككراكاكاال  
كبوتري هي سامنسس سي اهين ححونحح سي ثثاين ثثاليو ، انسس اهنا خود نا هتورا 

 داهن ْاثثا، 
 

ين حالة ككهين خراب ؛ تو هر روز   ْاوي نسس ْا  ككراكبوتري هي ديكهو هك كا
امي{  نسس تو   ككراي رحم دل هيت انسس كابوترككـئي، كمثل ثثاين انسس داهن ْاثثيت 

ين صحة بظظتر هتايت  كاككرا  ْا كبوتري مارا سي كـئي مانككسس نظظيطط،     فـكر هك
  عرصهكبوتري راكهيت هيت تاهك ايك  ْا  مثلروز داهن ثثاين نوخيال  ئي، ـكك

هي  ككرااروا ين كوشش كروطط تو كطط هوسس ُاهي سونححو هك مي ككرامتام هتيو، كا
  هـ   كهويل انسس ايك مليب سانس لئي نسس جهار ثثر سي اورو،اهين ثثانك

 
  



 
 

ري تعجب نو كوئي ثثار هن رهيو انسس اهين خوشي زيادة هتئي انسس هي ُااهنا 
 نسس كهلي فضاء ين تفريـح كري نسس دوباره اهنا ماال ثثر ْايو، 

 
نا دل ما احساس هتيو هك ْا مثل سي شفاء ْا كبوتري نو احسان ؛،  ككراكا

 مككر هجي لكك شكر هبي اداء هن كيدو، 
 

  



 
ري نسس ككـئي تو ُا نسس صحة ملي ككراهوسس سفيد كبوتري هي ديكهو هك ْا مثل كا
ي هن كيدو، ْا مثل نا سخاوة نا هبجاوا الككي، كوئي جزاء يا بدله نو سؤال 

هتيو، انسس ثثستاؤ كيدو تاهك  ككهنو زيادة شرمنده ككروكااخالق ديكهي نسس 
يو هك "متيطط هن جاؤ انسس مارا ساهتسس شادي ثثظظلي وار هي كبوتري نسس كظظ

هك متيطط، طط قت كبوتري هي كظظيو هك "ميطط ايك شرط ثثر رهو وهت  كرو،" 
كبوتري واسطسس اتـين حمبة  ما نا دل ككرااك  يم كرسو، "وطط تميطط جيم كظظ

هتئي ككـئي هيت هك هي شرط ثثر راضي هتئي ككيو، تو كبوتري هي كهيو هك 
ارا ساهتسس "ماري ت ن شرط ؛، اهنسس وفاء كروا نسس تيار هوئي تو ميطط مت

 . شادي كروطط
 

 . سونو برابر مجن مجي نسس خيال راكه اري صحةمت متيططثثظظلي شرط   
 انسس تيجي شرط هي هك   وسنسس هر روز مجار  ارا ثثروسيمت بيجي شرط هي هك 

ككهربائي  ككرواتو ك        ."وسؤا متام ثثرنداؤ نسس مجوا بالاثثين شادي ما جنككل م
 ككيو كيم هك سابق ما كوئي وقت ْا مثل سخاوة ين طبيعة نويت، اهنسس ْا 

 



 
مثل عمل كروو ثثظظار ين مثل الككو، قريب ؛ هك هي انكار كري دسس مككر 

 ئي انسس هي شرط ثثر راضي هتئيـكبوتري ين حمبة ياد ْاوي كك سسدوباره اهن
  .ككيو

 
ثثظظلي شرط نا مطابق هي بظظتر غذاء ليوا نو شروع كيدو انسس نوا كثثرا ثثظظنوا 

تاهك بيجـسس دن ثثروسي نسس  شروع كيدا تو امها هتوري كاالس كم هتئي،
ْا سوطط هتئي ككيو؟ مهيطط سثثنو تو  " مجن ْاثثوا ككيو، تو ثثروسي تعجب كروا الككا هك

 هبائي بدالئي كيم ككيا؟"  ككرونتهي ديكهتا؟  ْا مثل كا
 

ْا مثل بيجي شرط اداء كروا سي كاالس كم هتايت ككـئي انسس هتوري سفيدي 
وفاء كروا  نكلو هك سككال نسس مجاروو هك هج تاهك تيسري شرط  نظر ْاوي، 

سككال  اهنا واسطسس ككهنو مشكل هتو مككر حمبة نا جوش هي اهنسس مهة ْاثثي، 
ثثرنداؤ نسس مجن نو اذن ْاثثو، متام جنككل ما شور هتئي ككيو، سككال ححرححا 

  اري مذاق تو نتهي كرتو؟" ال   ْا  كاككرو مهكروا الككا، "هب



 
 

وقت ثثر مجوا ْايا، ديكهو هك قسم قسم نا الوان تيار ؛، انسس  سككال مقرر
كظظاطط غائب هتئي ككيا، تا هك هي سككال ين نظر  ،هبائي تو ديكها تا نتهي ككراكا

ساهتسس سفيد كبوتري ككلسس الككي رهي كاككرا ثثر ثثري ، هي  ككراايك سفيد كا
عجزة ؛ هك ْا مثل نا وقت سككالنسس يق ن هتئي ككيو هك ْا حمبة نو م ؛، هت

 بين ككيا.كاككرا سفيد  ،سخي، كاككرا كـنجوس كاال 
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