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 ثَ تْرِي اٍال. ثْػم ُبم ايويل کـػى چک هي٢ْل اتب٩ن تْي هٌن. پيچيؼ عًَْ تْي تل٦ي فًگ ٍؼاي

 . ػاػم اػاهَ عْػم کبؿ ثَ ّ ًکـػم تل٦ي



 ثـاي هّْْٛ يَ ثْػ ًْىتَ ثـام کـػم؛ ثبفه. اّهؼٍ ثـام کٌن هي کبؿ تْه کَ ىـکتي ؿئيل اف ايويل يَ

 کَ ٥ـػا پل. کـػم پيؼا ات ًبهَ پبيبى

 .هضوؼي. ثبه عْىضبل. گن هي ثِت ىـکت ثيبي

 ّ ٕـصن ّ ثْػ ىـکت يَ ثـاي کَ ايي ثغًَْ ىؼٍ، پيؼا ام ًبهَ پبيبى ثـاي هّْْٛ کَ ىؼم عْىضبل

 .کـػ ٝولي ىؼ هي ؿاصتي ثَ

. ىؼم ػاًيگبٍ ّاؿػ ث٪يَ اف فّػتـ مبل ػّ ُويي ثغبٕـ. پيچًْؼم الوپيبػ عبٕـ ثَ ّ ػثيـمتبًن آعـ مبل ػّ

 ّ ُنتن پقىکي هٌِؼمي آعـ تـم

 .تِـاى اف مبلَ يک ّ ثينت ٥ـُوٌؼ، ٌٕبف هٌن ايي. کٌن هي کبؿ ىـکت يَ تْي کبؿ مبث٪َ ثـاي

 ّ ىؼ اتب٧ ّاؿػ يکؼ٥َٞ هبهبًن کَ ثْػم ٥کـا ُويي تْي ثبىَ؟ تًَْ هي چي ًبهَ پبيبى ّامَ هّْْٛ يٌٞي

 :گ٦ت ّ اينتبػ ػؿ کٌبؿ

 عجـ؟ يَ ٌٕبف 

 چي؟ 

 .اصنبمي ثي عيلي  هبهبى

 .ػًّن هي 

 .ىؼم کبؿام ػاػى اًزبم هي٢ْل ػّثبؿٍ ثٞؼ ّ

 هيبي؟ ػيگَ، اين ُوَ رقّ ُن هب. ػْٝتي عًْيْى ُوَ ٥ـػا گ٦تو فػ فًگ هبُؼعت عبلَ  هبهبى

 َاٍ َاٍ ثبُبىْى، کٌن ًوي صبل. هيبػ ثؼم اًّب اف هي. عٖبمت مْالت پـمي ّ ػاًي چْ. ًويبم کَ هٞلْهَ ًَ 

 ....َاٍ

 : گ٦ت ّ ػاػ تکيَ هيق ثَ هبهبى

 هييَ؟ صنْػيت ثِيْى ًکٌَ ثيبؿ؛ ػليل آعَ؟ هيبػ ثؼت چـا 

 اًّب چيَ ثَ هي مْهب ًؼاؿم، ػليلي ػّهب هيبػ، ثؼم يکي اف رْؿي ُويي يکؼ٥َٞ کَ ُنتن آػهي هي کَ اّال 

 ايي ثَ عْػم آعَ؟ ثيَ صنْػين

 ....ػؿمغْى عْىگلي، اعال٩ي، عْه عْثي،

 .گ٦تي ؿامت کَ ّ اعال٧  هبهبى



 .عيلي 

 .صّْن ّ ًبهَ پبيبى ّ هِوًْي ّ هًْؼم هي ؿ٥ت، ّ گؾاىت هبهبى ثٞؼ

 مـي ُـ. ًويبػ يبػم ؿّ ٩يب٥يْى اٍال کَ ّ ُبه ثچَ ًؼيؼم؟ ؿّ ايٌب هبُؼعت عبلَ ٩ّتَ چٌؼ هي ؿامتي

 هي يب ثجيٌين ثْػ ٩ـاؿ ؿّ ُوؼيگَ کَ

 اٍال. هيبػ ثؼم عيلي عيلي ٝـ٥بى اّى ثغًَْ ُبىْى ثچَ اف هي صبل ُـ ثَ! اًّب ُبي ثچَ يب ًجْػم

 ت٦ٌـ ثـاي ُن ػليل ُيچ ًکٌيؼ، ّ ٥کـه

 توْم صبلي عْه ّ ؿاصت عيبل ثب. ثـم ًينت ٩ـاؿ کَ هي.... ُب علن کٌن؟ هي ّ ٥کـه چـا. ًؼاؿم

 ّ ٍؼاه ّ گْىبم تْي گؾاىتن ؿّ ٌُؼف٥ـي

 .کٌن ٥ـاهْه ؿّ ٥ـػا هِوًْي کَ کـػم ثلٌؼ

 هٌي ٝي٨ ٌُْف ػاؿم ػّمت ػاؿم، ػّمت

 ثـي هي يبػ اف ّ هي ػًّن هي

 تْيي کييؼًن ٦ًل ي ثًَِْ

 تْيي ٥٪ٔ هي ٩لت تْ ػاؿم ػّمتت

 تْي. ثْػ کـػٍ هي٢ْل ّ ٥کـم اٍال ػاىت؟ ثـهي هي مـ اف ػمت هگَ ثيغْػ ي هنغـٍ هِوًْي ايي

 يَ. ًجْػم ؿاصت ػمتو اف ُن علْتن

 .ًـم کَ عْامت هي ػلن ُن ثـم، کَ عْامت هي ػلن ُن اًگبؿ رْؿايي

 .تْ آعـ هييي کـ گْىت؟ تْي گؾاىتي ٌُؼف٥ـي ػّثبؿٍ ىٌْي؟ ًوي ّ ٍؼام ٌٕبف  هبهبى

 .ؽاؿم ًوي ػيگَ عت 

 .هيگي ّ ُويي ُوييَ  هبهبى

 ِٙـ ٥ـػا هيبم، کَ کٌن ًوي اٝالم ايٌب هبهبًن ثَ ُن صبال عت. عجـٍ چَ ثجيٌن ثـم ٥ـػا ثبيؼ هي. هيـم اٍال

 .کٌن هي اٝالم هٌن ثـى عْامتي کَ

 ( !هِوًْيب رْؿ ايي ثـاي ُوييگي کبؿ ). ىکـ ؿّ عؼا ػاؿم کَ ُن لجبك

 م.هيب هٌن 

 ....ُنتي کَ ُن صبّـ صبال. اي هنغـٍ عيلي  ثبثب ّ هبهبى



 ؿّي ّ چيوبم عًْيْى تب ُويي عبٕـ ثَ ثْػ، آىٌب ًب عيلي ايٌب هبُؼعت عبلَ ي عًَْ هنيـ. ا٥تبػين ؿاٍ

 .گؾاىتن ُن

 !مبعتي ٩يٌگ چَ. ٍؼ٣ ثـد ُن ايٌزب ثيب  ثبثب

 .ًينت ٩يٌگ ُن اٍال 

 عْه ّ ّؿفيؼٍ ُيکل ثب ُيتبػ ّ ٍؼ صؼّػ ثلٌؼ ٩ؼ پنـ يَ فػم کَ ؿّ ػؿ فًگ. ثـين کَ ا٥تبػين ؿاٍ ّ

 ؿمب عيلي ٍؼايي ثب. کـػ ثبف ؿّ ػؿ تيپ

 .کـػ گْيي آهؼ عْه ّ مالم

 هبهبى؟ ثْػ کي 

 کـػي؟ هي ثبفي ثبُبه ًينت يبػت. ػيگَ ثْػ ٝـ٥بى پنـعبلت  هبهبى

 اه هنغـٍ ثْػ، ىؼٍ ثق١بلَ هخل ٍؼاه ػيؼهو کَ ثبؿي آعـيي. ثْػ ىؼٍ ُْٝ چ٪ؼؿ ايي.... چـا چـا 

 ثب. ثْػم ى٫ْ تْي ٌُْف. کـػين هي

 تـ عيک افيي هِوًْي رْ اٍال. ًينتن گْىَ يَ ّ آّؿػم ػؿ ّ لجبمبم ّ کـػم ٝليکي مالم آؿّم ُوَ

 کَ ػيؼم ّ عبلن ػعتـ تِويٌَ. ثْػم ًؼيؼٍ

 .پيييْى ؿ٥تن هٌن. ًينتَ ثقؿگن هبػؿ کٌبؿ

 .اًؼاعتي ؿاٍ اي ٩لٍْ ّ ػل ثْي چَ ثقؿگ هبهبى ّ ًٍْ َثَ 

 .ًويبي گ٦تي ػاػم اك ثِت کَ ػييت اّهؼي؟ ىؼ چي ثنْفٍ، ػلت  تِويٌَ

 .ًيْهؼم تْ ػيؼى ثـاي اّهؼم کَ ُن االًو ٝقيقم 

 .گ٦تن چي هي ىٌيؼًؼ ُوَ ت٪ـيجب کَ کـػم ثلٌؼ رْؿي يَ ّ ٍؼام ثٞؼ

 .ػيگَ کل ُيچ ثغبٕـ ًَ اّهؼم، ثقؿگن هبهبى عبٕـ ثَ ٥٪ٔ هي 
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 !ُويي ثيبؿم، ػؿ ؿّ ُب مـي يَ صـً تب گ٦تن ٥٪ٔ ّ ايي

 چيوبي تْي ا٥تبػ چيون کـػم ثلٌؼ ّ مـم ٩ّتي کَ ثـم ّؿ گْىين ثب کَ ًينتن عْػم ّامَ گْىَ يَ ؿ٥تن

 تْ چين ثبُبه ًجبيؼ کَ کني ميبٍ



. ثْػ ًبُبؿ ه٩ْٜ ػيگَ. ًي٦تَ چيوو ثَ چيون ػيگَ تب ثـگـػًّؼم ّ ٍْؿتن مـيٜ! ٝـ٥بى ىؼم؛ هي چين

 کَ ػيؼم چيقي کَ کٌن کوک ؿ٥تن

. ثـػاؿم ؿّ ثي٪بثب تب کٌبؿه ؿ٥تن. ػاػ هي اًزبم کبؿ ػاىت ٝـ٥بى. ًؼاىتن إويٌبى چيوبم ثَ لضَٚ اّى

 ل٤ٖ اف عبلي هِوًْي ايي کَ ايي ثـاي

 :گ٦تن ثِو ًوًَْ،

 .ىؼٍ کَ ُن ػاػًت ىُْـ ٩ّت ثبىَ، هجبؿ٫ 

. هٌَ هتْرَ تيقثيٌي ُبي ًگبٍ کَ کـػم هي ّ ٥کـه ثبيؼ کـػم ّ کبؿ ايي کَ لضَٚ اّى ّلي ؿ٥تن مـيٜ

 ّ اّهؼ اتب٧ مـ اّى اف ثؼّ ثؼّ عْاُـه

 :گ٦ت ثِن

 .عًَْ تْي کٌَ هي کبؿ اً٪ؼؿ ػاػاىن 

 . ؿ٥ت ّ گؾاىت ثٞؼ

 ٝـ٥بى ّ ىُْـعبلن ّ عبلن ػؿ رلْي ثـين، کَ ىؼين صبّـ. ؿ٥تين هي ثبيؼ کن کن ػيگَ ًبُبؿ اف ثٞؼ

 هي آػؿك ثبثبم ثَ ػاىتٌؼ ّ ثْػًؼ اينتبػٍ

 .ًجبىَ عال٣ کَ ثـٍ ٕـ٣ کؼّم اف کَ ػاػى

 ّؿ اّى عال٥َ، ّؿ ايي کَ ايي ؿارت عبلن ىُْـ ّ عبلن ثيي رؼل ّ ثضج ػ٩ي٪َ ثينت اف ثٞؼ عالٍَ

 ؿاُي ؿّ ٝـ٥بى عبلن ىُْـ هنيـه، پـتَ

 .ثؼٍ ًيْى هب ثَ ؿّ ؿاٍ تب کـػ

 کْتبُي اصنبك ّ پبييي اّهؼ ٦ًنن ثَ اٝتوبػ لضَٚ يک ثـاي. ثْػين اينتبػٍ ُن کٌبؿ ُوگي آمبًنْؿ تْي

 ثلٌؼي ٩ؼ عْػهن ايٌکَ ثب کـػم

 ىؼم هي هٞتبػ ٦ًل ثَ اٝتوبػ کوجْػ اف هي ّگـًَ ؿميؼ پبؿکيٌگ ثَ آمبًنْؿ الٞبلويي ؿة الضوؼهلل. ػاىتن

 .رْة تْي ا٥تبػم هي

 .ؿ٥ت ّ ػاػ اًزبم عْة ّ هبهْؿيتو ٝـ٥بى

. ىؼٍ رْؿي ايي کَ ػاػٍ اه ثچَ ايي ثَ ىيـي چَ ام عبلَ ػًّن ًوي هي. پـؿّ ه٢ـِّؿ ي ػعتـٍ  ٝـ٥بى

 .ًگْ ّ فػًو صـ٣

 .ثگْ ٥ـّعتَ؟ تْ ثَ تـي ُيقم چَ ٌٕبف هگَ اٍال آعَ؟ ُن ثب ػاؿيؼ هيکلي چَ ٦ًـ ػّ ىوب  ه٦َٖي



 .ؿّ کل ُيچ کٌَ ًوي صنبة آػم اٍال آعَ ُيچي؛  ٝـ٥بى

 کٌي؟ هي ٥کـ ثِو چـا اٍال. کي ٝي٨ ّ عْػت ثبثب ّلو  ه٦َٖي

 کٌي؟ هي مْال ٩ؼؿ چَ! ػًّن ًوي  ٝـ٥بى

 ًکٌَ؟  ه٦َٖي

 .ثٌؼاف کبؿ ثَ ّ ًغْػيت ٝ٪ل عؼا ؿّ تْ کن يَ. عيـم ًَ  ٝـ٥بى

 کٌن؟ ٍؼات ثبيؼ هي ٌُْفم مبلتَ، ثينت. ىْ ثيؼاؿ ٌٕبف  هبهبى

 .ػيگَ يکن ثغْاثن ثؾاؿ عؼا ؿّ تْ. ػيگَ ي ػ٩ي٪َ پٌذ 

 .ثنبٕتَ ُويي ؿّف ُـ  هبهبى

 .ثْػم ثيؼاؿ ًين ّ مَ مبٝت تب ػييت هي آعَ. ػيگَ ىؼم ثيؼاؿ ثبىَ 
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 .عْػتَ هيکل ػيگَ اّى  هبهبى

 .ثنْفًَّ ثـاهْى ػل عًَْ ايي تْي ًؼاؿين ُن ؿّ ٦ًـ يَ 

 پيو ثـم ثٞؼ ثؼم، تضْيل ٕـس مـي يَ ىـکت ثـم اّل کَ ىؼم هبىيي مْاؿ عْؿػم کَ ّ ٍجضًْن

 ىؼٍ، ػيـم هي کَ اهـّف صبال. ػّمتن ًيل٥ْـ

 يَ ثب هيين هزجْؿ هٌن هييَ، پٌچـ ٩ـاَّ هبىيي ُوْى ثؼ ىبًل اف ثٞؼ هيبػ، گيـم ٩ـاَّ هبىيي يَ

 فًبى ٦ًل ٦ًل. ىـکت ثَ ثـمن ػؿثنتي

 تْي ثـم کَ ٥ِوًْؼ اىبؿٍ ّ ايوب ثب ّ فػ هي ٥ک ػاىت تل٦ٌو ثب هٌيي هٞوْل ٕج٨. ىؼم ىـکت ّاؿػ

 .هضوؼي هٌِؼك اتب٧

 .ًجبىيؼ عنتَ مالم 

 ثؼي؟ ثِن کٌي کبهل اهـّف ثـاي ثْػ ٩ـاؿ کَ ؿّ ٕـصي اّى مـيٜ هييَ مالم،  هضوؼي

 :گ٦تن هٚلْهبًَ ّ آؿّم

 .چين 



 .ثِو ػاػم ّ آّؿػم ػؿ کي٦ن تْي اف ػي مي يَ ثٞؼ

 .ثييي ّاينبػي؟ چـا  هضوؼي

 ٍْؿت ثَ مينتن تب گؾاىت ثٞؼ تبپو لپ تْي گؾاىت ؿّ ػي مي هضوؼي. ًينتن ؿاصت عيبل ثب هٌن

 .کٌَ پلي ّ اّى عْػکبؿ

 ....کَ ثگن ثِت عْامتن هي عت  هضوؼي

 ّ ٝوْم ٝـّمي ٥يلن اىتجبُي ًکٌَ آط آط. اّهؼ ػؿ تبپ لپ تْي اف مْت ّ ري٠ ّ ػمت ٍؼاي يِْ

 فػي هي چب٩ْ ؿّ هضوؼي... ثٞلَ ػاػم؟ ثِو

 .اّهؼ ًوي ػؿ عًْو

 :گ٦ت ّ فػ لجغٌؼي يَ ػيؼ، کَ ّ ٕـس. کٌَ ٥ـّکو َٝجبًيتو تب ػاػم ثِو ؿّ اٍلي ػي مي مـيٜ

 .٦ٍـٍ اًْجبٕت ًوـٍ ّلي عْثَ عيلي ٝبليَ، 

 .ىؼم هٚلْم ػّثبؿٍ ّ پبييي اًؼاعتن ّ مـم

 ػاؿي؟ ٩ّت. کٌن ٍضجت ثبُبت ُنت ات ًبهَ پبيبى ّامَ کَ ٕـصي ُوْى ؿارت عْامتن هي  هضوؼي

 .آؿٍ ػيگَ مبٝت ػّ يَ ّلي ًَ، کَ االى 

 .ثگيـٍ توبك ثبُبت گن هي هٌيي ثَ ثٞؼ ثـك، کبؿت ثَ ثـّ عت  هضوؼي

 .عؼاصب٥٘ چين 

 .ػاىتن ٩ـاؿ ًيل٥ْـ ثب کَ کتبثي ىِـ موت ثَ ا٥تبػم ؿاٍ ثٞؼ

 چْٖؿي؟ عبًن، ًيل٥ْـ مالم 

 عجـ؟ چَ عْثي؟ مالم  ًيل٥ْـ

 ثغـي؟ عْاي هي کتبة ُيچي. مالهتي 

 .ثجيٌوت ثيبي تْ عْامتن الجتَ آؿٍ،  ًيل٥ْـ

 عْاي ًوي کَ ُن ُيچي تبفٍ. ًکـػي ػْٝتن کَ ُن صنبثي ػؿمت ربي يَ. ػيؼي ّ هي کَ ٩جْل فيبؿت 

 ّ ػمتن صؼا٩ل ثؾاؿ ثغْؿين، ثؼي
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 .کٌي پيؼا ى٦ب مـت ؿّ ثکين

 .ثغْؿي ػم هي ثِت ُن ي چيق يَ عت پييوي، ػيگَ مبٝت يک صبال ًجبه ًگـاى ٌٕبف  ًيل٥ْـ

 .ًوييَ 

 .ثْػ ىـکت اف اّهؼ، ػؿ هْثبيلن فًگ ٍؼاي

 .هضوؼي آ٩بي مالم 

 چي؟ 

 چي؟ ّامَ ٩لت ػکتـ 

 االى؟ ثيبم 

 .ؿمًْن هي ّ عْػم النبَٝ چين، چين 

 ىؼ؟ چي  ًيل٥ْـ

 .٥ٞال عؼاصب٥٘. ىـکت ثـم ثبيؼ 

 ىؼي؟ ًبؿاصت ٩ؼؿ ايي کَ گ٦ت ثِت چي. کي ٍجـ  ًيل٥ْـ

 .ثين ُوکبؿ ٩لت ػکتـ يَ ثب ثبيؼ گ٦ت. ُيچي 

 !ثيْ عت  ًيل٥ْـ

 .ؿٍ ًوي رْة يَ تْي کني ثب هي آة کَ ربمت ايي هنئلَ 

 .ثيٌي هي ّ ليْاى عبلي ًيوَ ُوو ػيگَ، ُويٌَ  ًيل٥ْـ

 .عؼاصب٥٘. گي هي ؿّ ايٌب کـػي هـّؿ ّ ىٌبميت ؿّاى کتبثبي ثبف ُن تْ ثبثب ثـّ 

 ک٦ٌـاًل هيق ُبي ٌٍؼلي اف يکي ؿّي ُن ٦ًـ يَ. ىؼم هضوؼي آ٩بي اتب٧ ّاؿػ ؿميؼم کَ ىـکت ثَ

 .ػيؼم ًوي ّ اّى کبهال هي کَ ثْػ ًينتَ

 ّاي. ثْػ ٝـ٥بى کَ ايي. ػيؼم فًؼگي ثـاي رب ثؼتـيي ؿّ ػًيب لضَٚ يک ثـاي رلْتـ اّهؼم کن کن ٩ّتي

 ػؿٍؼ يک ّ ٩لجَ ػکتـ ٝـ٥بى هي عؼاي

 .ثين ُوکبؿ ثبُبه ٩ـاؿٍ کَ ُوًْيَ



 .مالم 

 ....ػکتـ آ٩بي اييْى. هٌِؼك عبًن مالم  هضوؼي

 .ثيَ توْم صـ٥و ًؾاىتن

 چي؟ ػيگَ ٩لت، هتغٌَ ُنتي فًؼ ػکتـ آ٩بي 

 ىٌبميؼىْى؟ هي  هضوؼي

 ى٫ْ تْ اًّن. گ٦ت ًوي ُيچي ػاػ، هي گْه هب صـ٥بي ثَ ثْػ ًينتَ مبکت. کـػم ًگبُي يَ ٝـ٥بى ثَ

 .گوًْن ثْػ

 ًيٌبمويْى؟ چـا 

 ثگيؼ؟ چيقي عْايؼ ًوي ىوب ػکتـ آ٩بي. ىؼم گيذ کَ هي  هضوؼي
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 ُبى؟  ٝـ٥بى

 کزبمت؟ صْامتْى ػکتـ آ٩بي  هضوؼي

 ؿيغتَ؛ ىِـ تْي ٩لت ػکتـ ُوَ ايي اّى؟ چـا کَ ايي عبٕـ ثَ اّال. ثْػ اّهؼٍ ػؿ ػمتو اف صـٍن

 ًوي صـ٣ ثقًَ صـ٣ ثبيؼ کَ ه٩ْٞي ػّهب

 .ػاػم هي تکْى ّ پبم رْؿ ُويي. فًَ

 .هيگن ّ هٌِؼك عبًن ػکتـ آ٩بي  هضوؼي

 .٥بهيلين ُن ثب. ىٌبمويْى هي ثلَ  ٝـ٥بى

 چيَ؟ ًنجتتْى صبال. ربلت چَ? ا  هضوؼي

 چَ؟ تْ ثَ آعَ؟ ثبىَ ٥ْْل تًَْ هي ٩ؼؿ چَ آػم يَ يٌٞي

 :ػاػين رْاة ُن ثب

 .عبلَ ػعتـ پنـعبلَ 



 ػاؿيؼ، آىٌبيي کَ ُن ُوؼيگَ اعال٧ ثَ. عْثَ عيلي ايي. ُوکبؿ ي عبلَ ػعتـ پنـ. عْة چَ? ا  هضوؼي

 !عت

 .کـػ ٥کـ هت٦کـاًَ ثٞؼ

 ....اعال٧ ثْػ، ُويي چيق تٌِب ات٦ب٩ب

 ىوب. هٌبمجَ لضبٗ ُـ اف ثيَ ٝولي اگَ کَ کـػم پيؼا ٕـس يَ تْى ًبهَ پبيبى ثـاي هٌِؼك عبًن  هضوؼي

 گـ ًزبت ؿثبت يَ ؿّي ػکتـ آ٩بي ّ

 اف ُن ٦ًـتْى ػّ... هبىب. کٌيؼ هي کبؿ کٌَ هي امت٦بػٍ ٩لجي اهْاد اف آّاؿ فيـ ا٥ـاػ کـػى پيؼا ثـاي کَ

 .ُنتيؼ ُب ثِتـيي

 تْ ثجغييؼ. ثؾاؿى ػکتـ آ٩بي ثـاي اتب٩تْى تْي هيق يَ کَ گ٦تن ىـکت آثؼاؿچي ثَ هٌِؼك عبًن ؿامتي 

 اف ثييتـ ىـکت ػکتـ، آ٩بي عؼا ؿّ

 .ًؼاؿٍ اتب٧ ايي

 چيَ؟ صـ٥ب ايي کٌن، هي عْاُو ثبثب اي  ٝـ٥بى

 .کٌيؼ ؿاٌُوبيي ؿّ اييْى هٌِؼك عبًن پل  هضوؼي

 ....هضوؼي هٌِؼك ّلي 

 :گ٦ت گـ٥ت هي گبف ػاىت ّ لجو ي گْىَ صبليکَ ػؿ هضوؼي

 ػاؿيؼ؟ عْثي ايي ثَ پنـعبلَ ثْػيؼ ًگ٦تَ صبل ثَ تب چـا 

 .ايٌَ اف ثؼثغتيَ چي ُـ کَ هـُ ّ عبلَ پنـ اي ک٥ْت؛ ّ پنـعبلَ اي

 .ثيب ثبه فّػ 

 .کبؿم اتب٧ موت ثَ ا٥تبػم ؿاٍ ٝـ٥بى اف رلْتـ هضکن ُبي ٩ؼم ثب ّ

 ُنتي؟ َٝجبًي چـا  ٝـ٥بى

 ًجبىن؟ َٝجبًي 

 .ػًّن ًوي  ٝـ٥بى
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 ّ تبه مَ تب مَ ىوب ًؼاؿى ّ ى٢لو ػًَّ يَ هـػم ُبي ثچَ ًؼاؿي؟ ثيوبؿمتبى ًؼاؿي؟ هٖت هگَ ىوب 

 ػاؿي؟

 هيکليَ؟  ٝـ٥بى

 .آؿٍ 

 .ًکي عـػ الکي الکي چيقاي ّامَ ّ اَٝبثت اً٪ؼؿ ربى ٌٕبف  ٝـ٥بى

 .ُب کٌي ٍؼا امون صتي ىـکت تْي ًيٌْم ػيگَ. ًينتن کني ربى ٌٕبف هي. ثـين ُن ثب ثـّ يْاه 

 !ػاؿٍ هقهي گيـي ػؿ عْػ چَ. گـ٥ت اه عٌؼٍ ثٞؼ کَ گ٦ت هي لجو فيـ ػاىت چي ػًّن ًوي

 .هيق ؿّي ؽاؿم هي ًْينن هي ثـات ّ لينتو. ثيبؿي ثـام کتبة تب چٌؼ يَ ثبيؼ ٥ـػا 

 ....١الم ثبثبت ًْکـ  ٝـ٥بى

 .ىيٌَ هي ُن لـفه پبي عْؿٍ هي عـثقٍ کي ُـ. ثوًَْ يبػت ٩ؼيوي الوخل ّـة ايي آي، آي 

 .کـػ هي ػؿػ ىؼت ثَ مـم. ثـم کَ ثـػاىتن ّ کي٦ن ثٞؼ

 .ثـمًْوت ّاينب  ٝـ٥بى

 .عْام ًوي 

 گؾاىتن ُن ؿّي ّ چيوبم لضَٚ يَ. ىؼم ّلْ تغتن ؿّي ّ گـ٥تن ػّه يَ. ؿمًْؼم عًَْ ثَ ّ عْػم مـيٜ

 ؿّ اهـّف ات٦ب٩بت تب کـػم مٞي ّ

 !هضل ثي عـّك ثْػ؛ ًيل٥ْـ. اّهؼ ػؿ گْىين فًگ ٍؼاي کَ کٌن ٥ـاهْه

 ثلَ؟ 

 .کي مالم! ثال ّ ثلَ  ًيل٥ْـ

 .مالم 

 پکـٍ؟ ٍؼات اً٪ؼؿ چـا تْ؟ چتَ ىؼ؟ چي  ًيل٥ْـ

 ...اييبال ثويـٍ َاٍ َاٍ 

 ثويـٍ؟ کي  ًيل٥ْـ

 .ام پنـعبلَ ٝـ٥بى 



 ا٥تبػٍ؟ ات٦ب٩ي چَ ّ ىؼٍ چي کَ ثؼي تّْيش هي ثَ کبهل ّ ربهٜ هييَ  ًيل٥ْـ

 ....عت ثگْ هضوؼي؟ ىٌبمي؟ هي کَ ؿّ هب ىـکت ؿييل ثجيي 

 .عت  ًيل٥ْـ

 .کٌَ هي صوبيت ُن رّْى ُبي امتٞؼاػ اف ّ ثبال ثـٍ ىـکتو ثبفػُي کَ ػاؿٍ فيبػي ي ٝال٩َ عيلي 

 :گ٦ت عٌؼٍ ثب ًيل٥ْـ

 ثبىَ؟ ػاىتَ ٝال٩َ تْ ثَ عْامتي هي 

 ثاليي يَ عًْتْى هيبم هيين ثلٌؼ ًيل٥ْـ عؼا ثَ چوَ؟ هي هگَ ّوي ػؿ عْام، ًوي ُن ميبٍ مبل ٍؼ 

 .ُب هيبؿم مـت
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 اه؟ ث٪يَ ّٞي٦َ؛ صنبثي کَ اَٝبثتن  ًيل٥ْـ

 ثب ثبيؼ هي گَ هي ثيَ ه٨٥ْ ٕـس ايي کَ ايي ثـاي کَ کـػٍ پيؼا ٕـس يَ هي ي ًبهَ پبيبى ثـاي هضوؼي 

 ػکتـ اّى ثين، ُوکبؿ ٩لت ػکتـ يَ

 .ٝـ٥بى هخل ىْٞؿيَ ثي يَ ُن ٩لت

 ًَ؟ ًيل٥ْـ

 .آؿٍ 

 .ؿمَ هي آػم ثَ آػم ّلي ؿمَ ًوي کٍْ ثَ کٍْ کَ ٥ِويؼم تبفٍ هي. ربلت چَ  ًيل٥ْـ

 .ىْ مبکت 

 ُن کْچتْى مـ ٥ـّه مجقي ثؼي اػاهَ ػيگَ يکن آعَ؟ ؿيقي هي ثِن ّ اَٝبثت اً٪ؼؿ چـا  ًيل٥ْـ

 ثب کَ کٌي ٩جْل ثبيؼ تْ. ثگيـٍ ؿّ تْ ًويبػ

 مـت ثَ مـ کـػ، اؽيتت اگَ. امت ؿيغتَ ثِن اَٝبثت رْؿي ُويي ًکٌي ٩جْل تب. ُنتي ُوکبؿ ُبه

 اٍال. ثگْ ثِو کي ّّٜ ٩بًْى گؾاىت،

 ًبهَ پبيبى ّوي ػؿ. کبؿه پي ؿٍ هي هييَ توْم مبلَ، يَ ٩ْ٥و. ثکي ّا ّ مٌگبت ثبُبه اّل ُويي اف

 ػيگَ؟ ثـات هِوَ ات



 .هِوَ آؿٍ! فًي هي صـ٣ عيلي 

 .کي ٥کـ اّى ثَ پل  ًيل٥ْـ

 .عؼا اي... آى٢بل ِّْٝي? کخب٥ت 

 .ًکٌَ ػؿػ ىوب ػمت  ًيل٥ْـ

 .ًينتن تْ ثب 

 ....گْه تْ يبميي هخل فػى صـ٣ تْ ثب  ًيل٥ْـ

 کـػى ٍؼا ثؼّى ٍجش. عْاثيؼم گـ٥تن تغت ٍجش تب ّ کـػم ٩ٖٜ ؿّ گْىي ّ کٌَ توْم ّ صـ٥و ًؾاىتن

 صنبثي هبهبًن.. ثيؼاؿىؼم ثبثبم هبهبى

 صبّـ. ػٍ هي ؿط هي ثـاي ات٦ب٩ي ُوچيي ثبؿ يک مبل ػٍ ُـ. هّْْٛ ايي ثَ ؿارٜ ثْػ ىؼٍ هتٞزت

 اصنبك پبييقي ُْاي. کبؿ مـ ثـم کَ ىؼم

 ثَ. ثـم پيبػٍ ؿّ هنيـي يَ تب ثيَ ثبف ػلن کوي کَ ايي ثـاي ػاػم تـريش. کـػ هي هٌت٪ل آػم ثَ ؿّ کنلي

 ثبف کَ ّ اتب٩ن ػؿ ؿميؼم کَ ىـکت

 کَ ثْػم ّاينبػٍ اتب٧ ػؿ چْة چِبؿ تْي. ا٥تبػم ثْػ ىؼٍ ًبفل ثـمـم ػيـّف کَ ثؼثغتيبيي يبػ کـػم

 :گ٦ت آىٌبيي ٍؼاي

 ػاؿيؼ؟ کبؿي اينتبػيؼ هي اتب٧ ػؿ رلْي ثجغييؼ عبًن 

 ًينت کني ػًّنتن هي. کـػم هي صل کبهال ؿّ کـػًؼ هي ّاؿػ ثِن ػًؼًّبم کَ ؿّ ٥يبؿي. کـػم ػاٟ

 .ٝـ٥بى رق

 ىوبمت؟ اتب٧? ا 

 :گ٦ت عْؿػم هي هي لضَٚ اّى کَ صـٍي ثَ توْم عيبلي ثي ثب ٝـ٥بى

 ًينت؟ 

 :گ٦تن ػًؼًّبم الي اف

 .ل٦ٖب تْ ث٦ـهبييؼ 

 کٌي؟ ٍضجت تًْي هي ػًؼًّبت الي اف رْؿي چَ. ُنتي ربلجي آػم چَ تْ ٥ـُوٌؼ  ٝـ٥بى

 



 11 

 :گ٦ت هلتونبًَ ّ کـػ کذ ّ مـه ثٞؼ

 .ثؼٍ يبػ هٌن ثَ عؼا ؿّ تْ 

 يبػ ثبىَ کٌي؟ هي ٍؼا رْؿي ايي ّ هي کَ ػثيـمتبًتن ػّؿاى اِي ػّؿٍ ُن هگَ. هٌِؼك عبًن کَ اّال 

 .ػم هي

 .ثوًَْ ٥٪ٔ لخَ ًوًَْ، ػًؼّى ثـات ػيگَ کَ ػم هي يبػ ثِت عْة اً٪ؼؿ گ٦تن ثِو ػلن تْ ثٞؼ

 .ثيبؿ ثـام چبيي يَ ثـّ هٌِؼك عبًن  ٝـ٥بى

 ربى؟ 

 :گ٦تن ثِو ّ ػاػم تکْى ُْا تْي تِؼيؼ ٝالهت ثَ ّ ام اىبؿٍ اًگيت

 .کـػم هي عبلي ٍْؿتت ؿّي رْه آة کتـي يَ ًجْػم فًؼاًو ّ ٩َبً ّ ػيَ ٥کـ ثَ اگَ عؼا ثَ 

 .هًٌْٚي اّليي تْ کيت ّ هي يکي اگَ. رـهَ ػاػى اًزبم هخل رـم ثَ تِؼيؼ  ٝـ٥بى

 ثِو ّ کـػم ؿاّي ّ عٌؼّى ّ ام چِـٍ. کـػ ؿ٥تبؿ عْػه ٝيي عْػه ثب ثبيؼ. کـػ آػم ّ ايي ًوييَ ًَ

 :گ٦تن

 .ثيبؿيؼ چبيي عْامتگبؿتْى ثـاي ًتًْيؼ ىؼٍ ىُْـػاػًتْى ه٩ْٜ کَ ىوب فىتَ عيلي 

 چبيي ثـاه گ٦ت ىـکت آثؼاؿچي ثَ ثٞؼ. ثْػم فػٍ ّ عالً تيـ ثگَ؟ کَ ػاىت چي يٌٞي. ًگ٦ت ُيچي

 .ثيبؿٍ

 ؿّي اّهؼين مـهْى عيـ. ثٌْينن ٩ْاًيي مـي يک گـ٥تن تَوين عْؿػ هي ّ چبييو ػاىت ٝـ٥بى ٩ّتي

 اَٝبة ؿّي ايٌکَ ًَ کٌين کبؿ ٕـس

 .مـم ثبالي اّهؼٍ کي ًيؼم هتْرَ کَ ثْػم تجَـٍ ّ ٩بًْى ًْىتي هي٢ْل اً٪ؼؿ. ثـين ؿاٍ ُوؼيگَ

 .کي ٍجـ ًٌْىتي؟ ّ ًْفػُويو چـا? ا .... 18  17  16  15  ٝـ٥بى

 .ىؼ کـػى ٥کـ هي٢ْل مبى ايکيْ هخل ثٞؼ

 هغبل٤؟ کؼّهبه ثب هْا٥٪ي کؼّهبه ثب ثگْ کـػي هي ٥ْْلي ػاىتي کَ صبال. ثنَ ُويٌب. کي ثل 

 .کٌزکبّي ًَ، ٥ْْلي  ٝـ٥بى



 .کٌزکبّي تْ کٌک عْه ػل ثـاي ثبىَ 

 .ثْػهيْى ًغًْؼٍ هي  ٝـ٥بى

 کـػي؟ هي کبؿ چي هي مـ ثبالي پل. هضَْ ػؿّٟ 

 .کٌن گـم ّ چبيين ثيبم گـهَ اًّزب اصتوبال گ٦تن اّهؼ هي ػّػ مـت تْ اف ثْػ ىؼٍ مـػ چبيين  ٝـ٥بى

 پيؼا چيقي ّلي موتو ثَ کٌن پـت تب گيتن هي چيق يَ ػًجبل هيقم ؿّي. ثْػ ؿ٥تَ هغن ؿّ ثؼرْؿي ػيگَ

 .کـػم ًوي

 :گ٦ت هي توبم ىيٌٖت ثب ٝـ٥بى

 .ثگـػ ّ ّؿ اّى ثگـػ ّ ّؿ ايي 

 .ًگيتن چيقي ػًجبل ػيگَ. ىؼم عنتَ

 .کٌي ًوي اتب٧ ايي ثَ ًنجت هبلکيتي اػٝبي ُيچ تْ: يک ٩بًْى 

 .چـتيَ ٩بًْى  ٝـ٥بى
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 .ربم ايي ثييتـي هؼت هي ّلي ًينتي رب ايي ثييتـ مبل يَ صؼا٩ل تْ چـتَ؟ کزبه 

 .ثبىي ايٌزب هبٍ يک اف کوتـ ُن تْ ىبيؼ  ٝـ٥بى

 .کٌزکبّم هي ًَ گي هي ٥ْْلي گن هي ػًّي؟ هي کزب اف تْ 

 کـػ هي پب٫ هخال ؿّ پيـاٌُو ُبي ىًَْ مـ ػاىت ّ ثْػ اًؼاعتَ پبه ؿّ ّ پبه کَ صبلي ػؿ ٝـ٥بى

 :گ٦ت

 .١يـهٞوْلي ّ ُنتٌؼ کٌزکبّ ثبُْه آػهبي اٍْال 

 .ثْػى هتبم٤ ٥بف تْي ؿ٥ت ثٞؼ

 .ث٦ِوي تب ًينتي ثبُْه تْ.... تْ. تلغَ ّا٩ٞيت عت ػًّي؟ هي آعَ کٌي؟ ًوي ػؿ٫ تْ کٌن کبؿ چي آعَ 

 فيـ کَ ؿّ اي پـًّؼٍ. کٌن عبلي مـه ؿّي ّ صـٍن تب ثْػ ػمتن ػم چيقي يَ مـي ايي ىکـ عؼاؿّ

 ػؿ يِْ کَ موتو کـػم پـت ثْػ ػمتن



 .ثِو عْؿػ ثْػم کـػٍ پـت ٝـ٥بى موت کَ اي پـًّؼٍ تْ، اّهؼ هضوؼي ىؼ ثبف

 .ثگيـيؼ رؼي ل٦ٖب ًينت، ىْعي ّ ثبفي ربي ايٌزب! هٌِؼك عبًن  هضوؼي

 ػؿگبُت ثَ گٌبُي چَ هي عؼايب. ثْػ اّى ت٪َيـ ُوو ىْٞؿ ثي. عْؿػ هي ّ اه عٌؼٍ ػاىت ٝـ٥بى

 ثيبػ؟ مـم ثاليي ُوچيي کَ کـػم

 ربي ثَ کَ ايي عبٕـ ثَ ثييتـ الجتَ. کـػم گـيَ عْػم صبل ثَ ًينتن ؿ٥ت هضوؼي ٩ّتي صنبك، کَ هٌن

 ّ مـم. ىؼم هضبکوَ هي ٝـ٥بى

. ثْػ عْػه کبؿُبي ػاػى اًزبم هي٢ْل ُن ٝـ٥بى. کـػى گـيَ ثَ کـػم ىـّٛ آؿّم ّ هيقم ؿّي گؾاىتن

 مـم هي کَ ػيؼ کَ ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ

 .ثقًَ ٕـصوْى ؿارت صـ٣ مـي يَ تب مـم ثبالي اّهؼ پبىؼ کٌن ًوي ثلٌؼ هيق ؿّي اف ّ

 عْثَ؟ صبلت ٌٕبف. ثجيي ايٌتـًت تْي ؿّ ػمتگبٍ ايي ٝکل ثيب ٌٕبف  ٝـ٥بى

 .کي ّلن 

 ىؼٍ؟ ىکلي ايي ٍؼات چـا  ٝـ٥بى

 .ثؼٍ اًزبم ؿّ کبؿ ايي تًْنت فصوت ّ فّؿ ُقاؿ ثب. کٌَ رؼا ػمتبم الي اف ّ هي ي کلَ عْامت هي

 ىؼٍ؟ چيقي کـػي؟ گـيَ چـا تْ? ا  ٝـ٥بى

 ىؼم هزجْؿ ثْػًؼ، ًگ٦تَ تـ ًبف٫ گل اف ثِن ُن ثبثبم هبهبى صتي کَ هي رٌبثٞبلي عبٕـ ثَ. ًيؼٍ چيقي 

 ثيؼاػُبه ّ ػاػ ّ هضوؼي ًکـٍ ٍؼاي

 .ثؼم گْه ّ

 .کي ايخبؿ ات پنـعبلَ عبٕـ ثَ ثبؿ يَ عت. ًؼاؿٍ اىکبل  ٝـ٥بى

 .تْ ثَ ثـمَ چَ کٌن ًوي ايخبؿ عْاُـهن عبٕـ ثَ هي. ثبه ػاىتَ ؽٌُت تْي ّ ايي ثجيي 

 تٞبؿ٣ يَ ىؼ کَ ُن ٩ّت آعـ. ًقػ صـ٥ي ُيچ ّ ىؼ مبکت هي، صـ٣ ايي اف ثْػ ىؼٍ ىْکَ کَ ٝـ٥بى

 هخل هٌن ثـمًَْ، ّ هي کَ فػ الکي

 .کـػم ؿػ ّ پييٌِبػه ُوييَ

 تْرِي ُيچ هي ّلي ثْػ ُبه کـػى اؽيت هي٢ْل چٌبى ُن ٝـ٥بى. گؾىت هٌْال ُويي ثَ اي ٦ُتَ ػّ يَ

 ٦ُتَ ػّ افيي ثٞؼ. کـػم ًوي ثِو



 :کَ پـميؼ افم ٝـ٥بى

 ُوکبؿين؟ ُن ثب هب کَ ػًّي هي ايٌب عبلَ 
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 .هييَ توْم مـٝت ثَ کَ اك هنغـٍ ي يکنبلَ پـّژٍ يَ ثؼًّي؟ ثبيؼ چـا ًَ، 

 ثِيْى؟ ًگ٦تي چـا  ٝـ٥بى

 .ثؼًّي آػم ّ ٝبلن ًينت الفم. هييَ توْم فّػ کَ اك هنغـٍ کبؿي ي پـّژٍ يَ چْى گ٦تن 

 ث٦ِوي؟ ثبيؼ چـا هيگي، ؿامت  ٝـ٥بى

 .ثگؾؿٍ مبل 2500 اًؼافٍ مبل يَ ايي اگَ ثـػ هي لؾت کَ ثگن پـاًتق ػاعل

 ثبؿّى ىؼت ثَ ىت اّى. عْؿٍ هي هلظ ؿّ تبکنيَ ّ آژاًل چي ُـ تغن هيبػ ثبؿّى ٩ّتي گي هي ؿامت

 هٌتٚـ کَ يکن. ثْػ مـػ ُْا ّ اّهؼ هي

 اف ثؼًن توبم. ثْػم ىؼٍ عيل عيِل. ثـم پيبػٍ ؿّ هنيـي يَ تب ا٥تبػم ؿاٍ. ًينت عيـي ػيؼم اينتبػم تبکني

 .لـفيؼ هي ػؿّى

 ّ ُبم ٩ؼم. ػاػم اػاهَ عْػم ؿاٍ ثَ ّ ًؼاػم هضل. فػ ث٧ْ ثـام ٩ـهق sportage يَ ؿ٥تن رلْتـ کَ ٩ؼم چٌؼ

 .ػًجبلن ثْػ ا٥تبػٍ هبىيِي. کـػم تٌؼتـ

 :گ٦ت ّ ىؼ پيبػٍ هبىيي تْي اف يکي کَ ثْػم ا٥تبػٍ ػّيؼى ثَ ػيگَ

 .ًتـك ىْ، مْاؿ ثيب ٌٕبف 

 .اّهؼ هي مـا١ن ثَ آػم ّ ٝبلن ُبي ١ن کل ىٌيؼهو هي ٩ّت ُـ کَ ثْػ ُوًْي ٍؼاي ايي

 تب کـػ ؿّىي ؿّ هبىيي ثغبؿي ٝـ٥بى. لـفيؼم هي ػاىتن. ىؼم مْاؿ ّ هبىيي موت ػّيؼم عْىضبلي ثب

 يَ کنبلت ّ عنتگي اف هٌن. ثين گـم

 .ثـػ عْاثن تب گؾاىتن ُن ؿّي ّ چيوبم ّ ىؼم ّ هچبلَ گْىَ

 .فػ صـ٥ي ُوچيي چي ّ کي ثَ ٦ًِويؼم ثيؼاؿي ّ عْاة تْ کَ گ٦ت هي چيق يَ ػاىت لت فيـ عْػه ثب

 .گ٦تن کي ّ ايي ثجيي کٌي، هي عْػت ي ػيًَّْ ّ هي ؿّف يَ تْ  ٝـ٥بى



 ثـي ثِتـٍ پل ًگ٦تي، ثْػًوْى ُوکبؿ ثَ ؿارٜ چيقي ايٌب هبهبًت ثَ ػًّن هي. ؿميؼين ٌٕبف  ٝـ٥بى

 .ًيؼًؼ ًگـاًت ثييتـ تب عًَْ

 .عْى ي کبمَ ثْػ ىؼٍ چيوبم. کـػم ثبف فّؿ ثَ ّ چيوبم

 عْثي؟  ٝـ٥بى

 .ًکٌَ ػؿػ ػمتت. عْثن آؿٍ 

 ....ٝقي هيکٌن عْاُو  ٝـ٥بى

 چي؟ 

 .ثـمْى مالم رًْت ٝقيـ ثَ گ٦تن ُيچي،  ٝـ٥بى

 .ثبىَ 

 ٝـ٥بى؟ ايي گ٦ت هي چي. ثـمًْن مالم ثِو ثغْام کَ ًؼاؿم رْى ٝقيق اٍال هي کٌن هي ٥کـ کَ االى

 ّلي ؿيغتن هي ٝـ٧ گـهب اف. ًؼاىتن ؿّ ربم اف عْؿػى تکْى تْاًبيي اٍال کَ ثْػ ثؼ صبلن اً٪ؼؿ ٍجش

 ٝبلوَ يَ ثب هبهبًن. لـفيؼم هي صبل ٝيي ػؿ

 .ىؼ اتب٩ن ّاؿػ ػاؿّ ّ ىـثت ّ ٩ـً

 .ثبه کوکي ًيـّي پبىْ پبىْ. ػاؿين هِوْى ٝبلوَ يَ اك روَٞ اهـّف ٌٕبف پبىْ  هبهبى

 :گ٦تن پتْ فيـ اف گـ٥تَ ٍؼاي ُوْى ثب
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 کٌي؟ امتغؼام کبؿگـ يب کٌي؟ ػاؿي هـيِ اّهؼي االى 

 .تبه ػّ  هبهبى

 :گ٦تن ّ ثيـّى اّهؼم پتْ فيـ اف

 .هيبػ ثؼم هِوْى اف هي کـػي؟ ػْٝت هِوْى چـا. ثقًيؼ ا٥تغبؿىْى ثَ ػمت يَ گـاهي صْبؿ 

 .ثبه اتب٩ت تْي تْ اٍال ػاؿى؟ کبؿ چي تْ ثَ هِوًْب 

 ُب؟ ثيـّى ًويبم عؼا ثَ هبهبى 



 آعَ؟ ًينتَ هٌتٚـت کي ًيب،  هبهبى

**** 

 کٌي؟ پيؼا تًْي هي ّ ٌٕبف ثجيي ثٌؼاف ًگَ يَ  ٝـ٥بى

 ػکتـ؟ آ٩بي تٌگيؼٍ ّامو ػلت چيَ  ه٦َٖي

 :ػاػ رْاة ًبؿصتي ثب ٝـ٥بى

 .هَي آؿٍ 

 .ثيؼاؿم کَ ث٦ِون گْىن تْ ثقى ػًَّ يَ هَي ربى چي؟  هَي

 .کـػم هي ّ کبؿ ُويي صتوب ًجْػ هِوًْي اگَ. تـ آؿّم  ٝـ٥بى

 ىؼي؟ ٝبى٪و رْؿي چَ اّهؼ هي ثؼت افه کَ تْ. پـؿّيي کَ الض٨  هَي

 هي ّلي ثْػم ٌٕبف ٝبى٨ ُن اّلو اف هي. ًؼاىت ّرْػ هي ٕـ٣ اف ت٦ٌـي ُيچ ُن اّلو اف  ٝـ٥بى

 آّؿػ ػؿهي ثبفي ػًؼٍ يَ ٩ّتي چيَ؟ ػًّي

 کبؿاه ايي اف صـٍن. ربه مـ ثٌيًْوو ػاىتن ػّمت. کـػ هي هغبل٦ت گ٦تن هي هي کَ چي ُـ ثب ّ

 ايي ٝبى٨ صبل ٝيي ػؿ ّلي گـ٥ت هي

 هي. هَي هٌَ اٝتـا٥بت توبم ايي. ثيبؿم ثؼمت ّ ػلو ثتًْن تب ًينت ثيٌي پيو ٩بثل اٍال. ثْػم کبؿاه

 اّى ّلي ػاؿم ػّمتو عْام، هي ّ ٌٕبف

 !هت٦ٌـٍ ّا٩ٞي هٌٞبي ثَ هي اف

 :گ٦ت ّ کـػ ٥ْت ثيـّى ثَ ّ ٦ًنو هَي

 .ثپـك عًْؼم ؿّاًيٌبمي کَ هٌي اف ّلي ثنْفٍ ٝبى٪ي پؼؿ آط 

 .ًکـػم مْالي کَ هي ثپـمن؟ ؿّ چي  ٝـ٥بى

 ثيَ، هت٦ٌـ تْ اف گؾاىتي مـ ثَ مـ ثبؿ مَ ػّ عبٕـ ثَ کَ ًينت آػهي رْؿ اّى ٌٕبف کَ اّال  هَي

 هي کَ ػاؿين چيق يَ ؿّاًيٌبمي تْي هب ػّهب

 ًْٛ اف صتي ػاؿٍ تْ ثَ ًنجت ؿّ اصنبمي صؼا٩ل اّى چْى ًجبه ًباهيؼ هت٦ٌـٍ تْ اف کني ٩ّتي گَ

 ُيش کَ ثبىي ًباهيؼ ثبيؼ ٩ّتي. ه٦ٌيو



 ثَ کَ آػهيَ يَ ٌٕبف کَ؛ ايٌَ کٌَ عْىضبل ؿّ تْ تًَْ هي کَ هٖلجي ّ ثبىَ ًؼاىتَ ثِت ًنجت اصنبمي

 ثَ ّ هييَ هت٦ٌـ آػهب اف مـٝت ُوْى

 .هييَ ٝبى٪يْى ُن مـٝت ُوْى

 .ػاػًؼ يبػ ثِتْى عْثي چيقاي چَ  ٝـ٥بى
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 .هييَ ُن ثِتـ عيلي ثؾاؿي مـه ثَ مـ تـ کن ّ کٌي عْثي ثِو ثييتـ اگَ ّوي ػؿ  هَي

 کزبمت؟ ٌٕبف ثجيي ايٌب عبلَ پيو ثـّ پبىْ ايْل  ٝـ٥بى

 ًينت؟ کزبمت؟ ٌٕبف عبلَ  هَي

 .ًينت عْة صبلو. عْاثيؼٍ گـ٥تَ اتب٩و تْي چـا  هبهبى

 .ثؼٍ ى٦به عؼا... اًيبا  هَي

 ىؼ؟ چي  ٝـ٥بى

 .کٌَ هي امتـاصت ػاؿٍ اتب٩و تْي ًينت عْة صبلو هيگَ  هَي

**** 

 .ثغْاة ػّثبؿٍ ثيب ثٞؼ ثکي ٝليکي مالم يَ هِوًْب ثَ صبال ثيب ىْ ثلٌؼ ٌٕبف  هبهبى

 .ًينت عْة صبلن هي ثـّ تْ. صبال ثبىَ 

 ثکٌَ؟ ات هٞبيٌَ ثيبػ ثگن ٝـ٥بى ثَ عْاي هي  هبهبى

 .کـػى ٍّل ثِن ّلت 360 ثـ٧ اًگبؿ

 اّهؼٍ؟ اًّن چي 

 ...َاٍ اّهؼٍ؟ ثلٌؼىؼٍ االى چي ّامَ ؿ٥ت، ًوي ؿّ هِوًْي ُيچ کَ ايي

 ثگن؟ ثِو ىؼ چي ٝـ٥بى، ثب کـػم ػْٝت کال ؿّ ايٌب عبلَ هي ًيبػ؟ عْامتي هي  هبهبى

 .هيبم ىن هي صبّـ االى. هبهبى عْثَ صبلن هي ًَ ًَ 



 تْي ًگبُي يَ ّ کـػم ُْٝ ّ لجبمن هٌن. کـػ هي ػؿػ ثؼًن. ثْػ عـاة صبلن. ثيـّى ؿ٥ت اتب٧ اف هبهبى

 ؿ٥تن مـيٜ ّ اًؼاعتن عْػم ثَ آيٌَ

 ّ صبل عْامتي ًوي ُب ثيچبؿٍ. کـػى اکت٦ب ػاػى ػمت يَ ثَ هي ثب ٝليک مالم ثـاي ُوَ. ثيـّى

 .ثيَ هي هخل ؿّفىْى

. کٌَ مالم هي ثَ ثْػ ًؼاػٍ تکْى عْػه ثَ تـثيت ثي. ثْػ ًينتَ ٝـ٥بى ؿّم ثَ ؿّ. ًينتن هجل ؿّي

 ٥٪ٔ ثْػ ًينتَ کَ ُن هجل ؿّي صتي

 .گـ٥ت کبؿ ثَ کـػى مالم ثـاي ّ گـػًو ْٝالت

 ىؼ ًوي ػيگَ. ىؼ هي ٩بٕي ُن ثب ؿًگبىْى کـػم هي ًگبٍ کَ ١ؾاُب ثَ. ثغْؿم ًتًْنتن چيقي م٦ـٍ مـ

 تْي ؿ٥تن ىؼم ثلٌؼ. ًينت م٦ـٍ مـ

 .ثْػى هبهبًن ّ عبلَ. ىؼ ثبف اتب٧ ػؿ کَ آّؿػم ػؿهي ّ ىبلن ػاىتن. ثغْاثن ثبفم تب اتب٧

 کٌَ؟ ات هٞبيٌَ ثيبػ ثگن ٝـ٥بى ثَ عْثَ؟ صبلت ربى ٌٕبف  عبلَ

 .عْثن هي عْاػ، ًوي عبلَ ًَ 

 کٌَ؟ تکؾيت عْاػ هي ؿّ چي ُوَ کَ پـمي هي اّى اف. ًينت عْة کَ هٞلْهَ  هبهبى

 .رب ايي ثيب! ٝـ٥بى  هبهبى

 عبلَ؟ ربًن  ٝـ٥بى
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 .ًينت عْة صبلو کي هٞبيٌَ ّ ات ػعتـعبلَ ثيب ربى هبهبى  عبلَ

 :گ٦ت ثْػ ىؼٍ ػمتپبچَ ام عبلَ ّ هبهبًن صـ٣ ايي اف کَ ٝـ٥بى

 .تًْن ًوي ًينت، ّمبيلن 

 عْاي؟ هي چي صبال  هبهبى

 .ايٌب ّ مٌذ ٥يبؿ پقىکي، گْىي  ٝـ٥بى

 ....ّلي ثيَ ػکتـ کَ ثْػين عـيؼٍ ٌٕبف ثـاي ؿّ ايٌب. ػاؿين هب ثجيي لضَٚ، يَ کي ٍجـ  هبهبى

 :گ٦تن ثِو. کـػ هي تُْيي تضَيلين ي ؿىتَ ثَ ػاىت کَ ىٌيؼم هي ّ هبهبًن ٍؼاي ػاىتن اتب٧ تْ اف



 ....ًؼاىتن ػّمت 

 .گـ٥ت ام مـ٥َ ثٞؼ

 .ثجيٌن کي اه هٞبيٌَ تْ ثـّ  هبهبى

 پًٌِْو کَ ػاىت مٞي ّلي ػاىت لـفه يکن ػمتو. ػاىت ثـهي ٩ؼم اف ٩ؼم آؿّم. ىؼ اتب٩ن ّاؿػ ٝـ٥بى

 يَ. تغتن ي لجَ ًينت اّهؼ. کٌَ

 ٦ًل اّهؼم تب. ثکين ٦ًل گ٦ت ثِن. ٩لجن ؿّي گؾاىت ؿّ گْىي ّ گ٦ت چيقي يَ ّ کـػ آموْى ثَ ًگبُي

 .گـ٥ت ام مـ٥َ ثکين،

 ػمتو اً٪ؼؿ. هي ػاٟ پييًْي ؿّي گؾاىت ّ مـػه ػمت. الل ػکتـ يَ ثْػ ىؼٍ. فػ ًوي صـ٣ ٝـ٥بى

 .لـفيؼم لضَٚ يَ ثـاي کَ ثْػ مـػ

 .ثٌْينن آهپْل هزجْؿم ػاؿٍ، چـ٫ گلْت  ٝـ٥بى

 :گ٦تن ّ فػم هٚلْهيت ثَ ؿّ عْػم

 ًٌْيني؟ ًوييَ 

 .ًوييَ ًَ  ٝـ٥بى

 :گ٦ت ػّثبؿٍ ّ اًؼاعت ثِن ًگبُي يَ

 .ثغْؿي ه٩ْٜ ثَ ؿّ ٩ـٍبت ثؼٍ ٩ْل ٥٪ٔ ثبىَ، 

 هي ٍْؿتو اف آثؼاؿ هبچ يَ ثْػم ًکـػٍ کٌتـل ّ عْػم اگَ. کٌن کبؿ چي ػًّنتن ًوي عْىضبلي ىؼت اف

 .کـػم

 عْىن افه چـا. هيبػ عْىن افه کن کن ػاؿٍ. ٝـ٥بى ايي ىْٞؿيَ ثب آػم چ٪ؼؿ عْثي؛ ي عبلَ پنـ چَ

 ثَ ػاػى پبػاه عبٕـ ثَ کٌن ٥کـ اّهؼ؟

 .افه هيبػ ثؼم هي صبل ُـ ثَ. هي هـگن ؽ٧ّ ٩ؼؿ چَ آؿٍ،. ثْػ کـػٍ ثـام کَ کبؿي

**** 

 عْثي؟ مالم 

 .ًينتي عْة اٍال کٌن ٥کـ کَ تْ. هـمي مالم  ًيل٥ْـ

 چـا؟ 



 ُيچي  ًيل٥ْـ
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 .ثگْ عؼا ؿّ تْ ًَ ثبىَ؟ ثؼ صبلو هييَ هگَ ثبىَ ػاىتَ ىْٞؿ ثب ي عبلَ پنـ آػم 

 .کٌي تٞـي٤ افه ىوب تب ىؼ پيؼا يکي ثبالعـٍ. هجبؿکَ عت عت  ًيل٥ْـ

 ؟ هجبؿکَ ؿّ چي چي 

 .تنليتَ ًينت، هجبؿ٫  ًيل٥ْـ

 گ٦تن؟ هي چي ػاىتن مبکت؛ 

 .ىؼي ات عبلَ پنـ ٝبى٨ گ٦تي  ًيل٥ْـ

 فػم؟ صـ٥ي ُوچيي کي هي. کـػي ١لٔ 

 ػاؿي؟ ػّمتو  ًيل٥ْـ

 .ًينت رْؿي ايي ُن اٍال 

 چيَ؟ اموو صبال  ًيل٥ْـ

 .ٝـ٥بى 

 :گ٦ت ثْػ ىؼٍ تب ُقاؿ ًَ تب چِبؿ چيوبه تٞزت ىؼت اف کَ ًيل٥ْـ

 ...ثلَ الَ، ثييْٞؿٍ،. افه عْؿٍ هي ثِن صبلن گ٦تي هي پيو ي ٦ُتَ ػّ تب تْ 

 .ثبال هيـٍ ػاؿٍ کن کن ىْٞؿه ّلي ُنت کَ اّى 

. هي صبل ثَ ّاي فًي هي ؿّ صـ٥ب ايي کَ ٥بهيلت ثَ ؿارٜ. ثجٌوت چيوبم رلْي عْام ًوي ثـّ  ًيل٥ْـ

 هيگي؟ چيب هي مـ پيت

 .چيق ُوَ 

 :گ٦ت ثْػ َٝجبًي عيلي کَ ًيل٥ْـ

 .ثـّ ٥٪ٔ ٌٕبف 



 ثوًَْ؟ تْ پيو عْامت کي اٍال. ثبىَ 

 کَ اتب٩ن ّاؿػ. ىـکت ثـم ثگيـم تبکني تب ىؼم ؿػ افعيبثْى آّؿػم ػؿهي ىکلک ثـاه کَ صبلي ػؿ ّ

 کبؿاه ػاػى اًزبم هي٢ْل ٝـ٥بى ىؼم

 .ىٌيؼم رْاثي ّ کـػم مالهي. ثْػ

 عْثَ؟ کَ صبلت  ٝـ٥بى

 .ًکٌَ ػؿػ ػمتت. عْثن هـمي آؿٍ 

 چي؟ ثبثت  ٝـ٥بى

 ػًّي؟ ًوي عْػت 

 .ًؼاؿم ؿّ ثبُبت کـػى ثضج صٍْلَ اهـّف اٍال. ثگْ ٌٕبف  ٝـ٥بى

 .آهپْل 

 ...ُبى 
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 .عٌؼيؼى ثلٌؼ ثلٌؼ ثَ کـػ ىـّٛ ثٞؼ

 .ًغٌؼ 

 تـمي؟ هي آهپْل اف تْ  ٝـ٥بى

 !ًغيـم 

 :گ٦ت عٌؼٍ ثب

 ثقًي؟ ًؼاؿي ػّمت چـا پل 

 .ىؼ پيؼا کَ گيتن هي ٥ْْلو ػًجبل چْى 

 .تـمي هي  ٝـ٥بى

 .تـمن ًوي 



 !تـمْ تـمي هي  ٝـ٥بى

 :گ٦تن ثِو عيبلي ثي ثب

 !ػؿعتَ عْػ اف کـم 

 ػاىت؟ ؿثٖي چَ  ٝـ٥بى

 ثـاي. کٌي هي ىـّٛ عْػت ّ ثضج ثٞؼ ًؼاؿم، کـػى ثضج ي صٍْلَ هي ًَ هيگي اّلو. ػاؿٍ ؿثٔ 

 .هي ػاػى صـً ثـاي چي؟

 :گ٦ت ًؼاػٍ، گْه هَي ُبي تٍْيَ ثَ اٍال کَ ثْػ اّهؼٍ عْػه ثَ تبفٍ ٝـ٥بى

 چيَ؟ اهـّفم کبؿ عت 

 .عـاثَ يَ ثـين ثبيؼ 

 :پـميؼ. کـػ هي ًگبٍ هي ثَ ػاىت تٞزت ثب ٝـ٥بى

 عـاثَ؟ 

 .آػؿميَ ايٌن آؿٍ، 

 :گ٦ت ثٞؼ. عًْؼه ّ گـ٥ت ػمتن اف ّ آػؿك

 .ثؼٍ عيلي هضل ايي. کٌين پيؼا ػيگَ ي عـاثَ يَ صبال ىَ ًوي 

 .ثقى فًگ صتوب ثِن کـػي پيؼا ؿّ ثِتـه. کي پيؼا ثگـػ تْ 

 کـػي؟ پيؼا رْؿي چَ ؿّ رب ايي تْ آعَ. ثؼٍ هضلو ُن ٩ؼؿ چَ. عـاثَ ايٌن  ٝـ٥بى

 .ثؼم اًزبم ؿّ الفم ُبي گيـي اًؼافٍ ثـم تب ىؼم پيبػٍ هبىيي اف ّ ًؼاػم رْاة ثِو

 .ثبه هٌتٚـ رب ُويي تْ ثؼم، اًزبم ؿّ الفم ُبي گيـي اًؼافٍ هيـم هي 

 چين  ٝـ٥بى

 ُن ثب تب ًقػيکتـ يکن ثيبػ کَ کـػم ٍؼاه. ثْػ الفم ُن ٝـ٥بى ًٚـ. گـ٥تن ػاىتن الفم کَ ؿّ ُبيي اًؼافٍ

 .کٌين ثـؿمي ؿّ چيقا مـي يَ
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. لـفيؼ پبم فيـ لٌٞتي مٌگ يَ يِْ کَ ثْػ کن عيلي ٥بٍلوْى. کٌن ٍضجت ثبُبه تب رلْتـ ؿ٥تن عْػهن

 کَ ايي اف ٩جل ّلي ثي٦تن ثْػ ًقػيک

 .کـػم رْؿ ّ روٜ ّ عْػم فّػي. ثْػم ٝـ٥بى گـم آ١ْه تْي ثي٦تن،

 ....ثبثت هوٌْى 

 .هي ٦ًٜ ثَ ُيچ ػّ ًؼاؿٍ اىکبل ّلي. کي روٜ ّ صْامت ثييتـ ثٞؼ ثَ افيي  ٝـ٥بى

 تب؟ ػّ چـا 

 ًـ٥تَ؟ يبػت کَ آهپْل  ٝـ٥بى

 .عيلي 

 .ًباهٌَ عيلي هضلَ ايي. ثـين ثبه فّػ  ٝـ٥بى

 هي عًْي ُن ثبُبه ّ ثْػ گؾاىتَ ؿّ ثْػم ٝبى٪و عْػم هي کَ ٩يٌگ آٌُگ يَ. ىؼين هبىيي مْاؿ

 .کـػ

 چـا ّلي ػاؿم ػّمتت

 کٌن حبثت تًْن ًوي

 کٌن عْاثت تًْن ًوي ّلي عًْن هي الاليي

 کٌي ثبّؿ تًْي ًوي چـا ثگْ ػاىتٌن ػّمت

 کٌي عبکنتـ ػاؿي ػّمت ىبيؼ ّ ٝي٨ ايي آتيو

 چـا ّلي ػاؿم ػّمتت

 کٌن حبثت تًْن ًوي

 کٌن عْاثت تًْن ًوي ّلي عًْن هي الاليي

 کٌي ثبّؿ تًْي ًوي چـا ثگْ ػاىتٌن ػّمت

 کٌي عبکنتـ ػاؿي ػّمت ىبيؼ ّ ٝي٨ ايي آتيو

 عْػم ػل تْ ثوًَْ ٝي٨ ُوَ ايي عْاي هي ىبيؼ

 ىؼم ٝبى٪ت کَ ًگن ثِت ػيگَ عْاػ هي ػلت



 ٥ِويؼي هي ّ ايي کبىکي ػيؼي هي چيوبم تْي کبه

 ػي هي ٦ًل ثِن تْ کَ کٌن حبثت ْٕؿ چَ ثگْ

 ثؼٍ ٥ـٍت ثِن يکن ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ

 ثؼٍ رـئت ثِن عْػت ىؼى تـ ٝبى٨ ثـاي

 .کـػم هي عًْي ُن ػاىتن ثبُبه هٌن ًبعْػآگبٍ

 :گ٦ت عْػه هغًَْ ي عٌؼٍ ثب ٝـ٥بى
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 ؿّ؟ آٌُگ ايي ػاؿي ػّمت 

 .عيلي 

 :گ٦ت فيـلت

 .کـػين پيؼا تيبثَ ّرَ يَ ىکـ، ؿّ عؼا 

 چي؟ 

 .ُيچي  ٝـ٥بى

 ث٢ل تْي هي٦تبػم کَ ثْػ ايي اف ثِتـ. ػيگَ ثْػ هـػى ٩ْ٥و ٧ْ٥ هييؼ؟ چي فهيي هي٦تبػم اگَ هي صبال

 ثْػ ػاػٍ ًزبت ّ هي کَ ٩ّتي اف. ٝـ٥بى

 .ػى هي ٩ل٪لک ّ هي تْ اف ػاؿى اًگبؿ. هييؼ رْؿي يَ ػلن تْي کـػم هي ٥کـ ثِو ه٩ْٜ ُـ

 کَ کـػم هي ُْٝ ؿّ تلْيقيْى کبًبل عًَْ تْي ػاىتن. ىؼ مپـي عبٍي ات٦ب٧ ُيچ ثؼّى ؿّفي ػّمَ

 :پـميؼ افم هبهبًن

 ؟ 2115 يب ثْػ 1521 آعـه ات ىوبؿٍ ٌٕبف 

 . 1521 ًگـ٥تي؟ يبػ ّ هي ي ىوبؿٍ ٌُْف هبهبى 

 کبؿ ثبُبت کـػى گن ّ ات ىوبؿٍ گ٦ت. ثْػ ىـکتتْى ؿئيل کٌن ٥کـ عًَْ، فػ فًگ يکي اهـّف  هبهبى

 .ثگيـى توبك ثبُبت ٩ـاؿٍ ػاؿى ّارت



 :گ٦تن عْػم ثب

 .١ـيجيَ ٝزيت آػم ُن هضوؼي ايي ثپـمَ؟ ًقػٍ فًگ هٌييو چـا 

 ثـام ١ـيجَ ي ىوبؿٍ يَ اف اك ام اك يَ. ًَ يب فػٍ فًگ کني ثجيٌن کٌن چک ّ گْىين تب اتب٧ تْي ؿ٥تن

 .ثغًْوو تب کـػم ثبفه. ثْػ اّهؼٍ

 » ثجيٌوت؟ تًْن هي ثٞؼافِٙـ اهـّف «

 :کـػم ثبفه. ػؿاّهؼ اه ام اك فًگ ٍؼاي ػّثبؿٍ. هقاصوَ کَ ػاىتن کبهل إويٌبى. ًؼاػم رْاة

 » .ٝـ٥بى هٌن «

 :ػاػم رْاة

 .ثؼٍ ًيًْي ٝـ٥بى؟ کؼّم 

 :ػاػ اك ػّثبؿٍ

 ًقػيکبي عـاثَ يَ تْي ّ رًْت پيو ؿّف چٌؼ کَ ًيْى اّى ثَ ًيْى. ٝليَ ثبثبم امن. ٝـ٥بًَ امون «

 » .ػاػم ًزبت ىْه هيؼّى

 .ىؼ رْؿي يَ ػلن ػّثبؿٍ اّهؼ کَ ػاػى ًزبت رْى امن

. ثگيـي عْػهن اف تًْنتي هي آّؿػي؟ گيـ ّ ام ىوبؿٍ کزب اف ٥ِون ًوي کـػي ٥کـ. تـثيتي ثي عيلي «

 » ثيٌي؟ ّ هي عْاي هي هٌبمجت چَ ثَ

 ؿّ اك ّ کـػم ؿػه. ثْػ عْػه. عْؿػى فًگ ثَ کـػ ىـّٛ گْىي يِْ ًْىتن هي ػاىتن کَ ّ ايي

 .کـػم مٌؼ ثـاه

 » .آػؿك ايٌن ثيب، ل٦ٖب ػاؿم ّارت کبؿ «

 ىکـ ؿّ عؼا ّ ىِـٍ هـکق ُن آػؿمو تبفٍ. هيگَ چي ثجيٌن ثـم ثبؿ يَ ثؾاؿ پل ُنت، رلْ ُيچ ػّ اّى

 پبىْى کؼّهيْى ُيچ ػّمتبى ّ ٥بهيال

 .ّـّؿي هْاؿػ هگـ ؿمَ، ًوي ٕـ٥ب اّى
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 چْى ًکـػم، ُن آؿايو. پْىيؼم ْٕمي ىبل ّ ىلْاؿ ثب ْٕمي کتْى هبًتْي يَ ّ لجبمب کوؼ مـ ؿ٥تن

 ُنتن عْىگل رْؿي ُويي ػاىتن اٝت٪بػ

 .ثْػ عْاُن ّ ثْػم ّ

 ّاينبػٍ ىبپ کب٥ي ػؿ رلْي گؾاىتَ؟ کبؿم مـ ًکٌَ. ثْػ ًيْهؼٍ. ًؼيؼم ّ ٝـ٥بى ىؼم کَ ىبپ کب٥ي ّاؿػ

 هي پيؼا ّ اه ىوبؿٍ ػاىتن ّ ثْػم

 .ربم ايي ًگيـ کَ اّهؼ پيت اف ٍؼايي کَ ثقًن فًگ ثِو تب کـػم

 .مالم 

 ّاينبػي؟ ػؿ رلْي چـا. مالم  ٝـ٥بى

 .گيتن هي ػًجبلت 

 .گـ٥ت اه عٌؼٍ. اًؼاعت هي تيپ ّ ٩يب٥َ ثَ ًگبُي يَ ٝـ٥بى

 عٌؼي؟ هي چـا 

 .م٦يؼ کبط هؾاکـٍ ثـى عْاى هي کَ اًّبيي ىجيَ ىؼي آعَ  ٝـ٥بى

 .ًيتين ؿ٥تين ثٞؼ. ثيبػ ػمتو کبؿ صنبة تب کـػم ثِو اعوي يَ

 .ثگْ عت 

 اّهؼي؟ ػًيب ثَ هبَُ چٌؼ تْ:  ٝـ٥بى

 .هبَُ ًَ 

 .هيگن ثٞؼ ثؼٍ، م٦بؿه چيق يَ اّل. ًکي ٝزلَ  ٝـ٥بى

 .عْام هي ىکالتي ثنتٌي هي عت 

 عْاي؟ هي آهپْل ػّثبؿٍ کَ ايي هخل  ٝـ٥بى

 ًغْام؟ چـا 

 .ىؼي ثِتـ ؿّفٍ ػّ تبفٍ تْ  ٝـ٥بى

 .ثؼٍ ّ عْػت م٦بؿه ػاؿي؟ هي ثَ کبؿ چي تْ 

 .ثبىن هـيْن هْاٙت ّ کٌن ٝول ثبيؼ عْؿػم کَ ث٪ـإي مْگٌؼ ثَ پقىک يَ ٌْٝاى ثَ هي عت  ٝـ٥بى



 ّ صبلت ٍـآ پل مـ ػًيب اّى هيين پبؿتيت عْػم پيو ث٦ـمتو عْاثت تْ اّهؼ ث٪ـآ اگَ. ًتـك تْ 

 .ًگيـٍ

 :گ٦ت ثِن کـػ ؿّ ػاػ کَ ؿّ م٦بؿىب ٝـ٥بى

 کٌي؟ کبؿ ىـکت ُوْى تْي عْاي هي آعـ تب تْ 

 .ثبػ ّ ثـ٧ مـٝت ثَ ؿميؼ م٦بؿىب کَ ثؼم رْاة عْامتن هي

 .ثْػ گؾاىتَ کيک ّ ٩ٍِْ يَ هي ثـاي ّ عْػه رلْي گؾاىت ؿّ ثنتٌي ٝـ٥بى

 .کـػم هي ثبؿت چيق يَ ًجْػ ٝوْهي هکبى يَ رب ايي االى اگَ 

 .تًْي هي ُن االى  ٝـ٥بى
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 ٩بى٨ يَ ّ عْػم ٕـ٣ گؾاىتن ؿّ ثنتٌي صـکت يک ػؿ هٌن. ثنت عيبلي ثي هٌٞبي ثَ ّ چيوبه ّ

 .ًغْؿٍ ػيگَ ثيَ ػٌُي تب عْؿػم افه

 .ؿّ چيوبت کي ثبف. پـؿّيي ّ تغل عيلي تْ 

 :گ٦ت ثْػ اّهؼٍ عْىو اًگبؿ کَ ٝـ٥بى

 .ًؼاػي ّ رْاثن. ثاليي عيلي 

 .ثقًن ىـکت يَ ىبيؼ ًَ، آُبى 

 کـػي؟ پيگيـي ىـکت اصؼاث ثـاي  ٝـ٥بى

 ًَ! 

 :گ٦ت کٌبى هي هي ٝـ٥بى

 .کـػم پيگيـي هي 

. ػى ًوي ؿّ هٌِؼمي ىـکت ُوچيي اصؼاث هزْف پقىک يَ ثَ اٍال. اّهؼ هي ػؿ صؼ٩َ اف ػاىت چيبم

 ػًجبلو؟ ؿ٥تَ ٦ًني ثَ اٝتوبػ چَ ثب

 عت؟ 



 .ًؼيؼ ػمتو اف عْثيَ، ٥ـٍت ػاؿيؼ مـهبيَ ّ پقىکي هٌِؼك ثب پقىک يَ اگَ گ٦تٌؼ  ٝـ٥بى

 عت؟ 

 :گ٦ت ّ فيـ اًؼاعت ّ مـه ٝـ٥بى

 هيبي؟ 

 :ػاػم رْاة هجِْت ّ هبت

 کزب؟ 

 .ىـاکت عت! کٌبؿ ػؿيب  ٝـ٥بى

 .ُنتن عْثَ عيلي 

 ....ّلي ػاؿين کَ ُن ّ اه مـهبيَ. ُنتن هٌن  ٝـ٥بى

 چي؟ ّلي 

 .ُنت هيکلي يَ  ٝـ٥بى

 چي؟ 

 يَ پـّژٍ ايي ثـاي تْ ٕـ٣ يَ اگَ گ٦ت ثٞؼ ثجيٌين، ػّؿٍ مـي يَ آلوبى تْي ثـين ثبيؼ تب ػّ هب  ٝـ٥بى

 ثـيؼ ػّؿٍ ثـاي ًوييَ هزـػٍ، عبًن

 .آلوبى

. آّؿػى ػؿ ّ ثبفيو هنغـٍ چي؟ يٌٞي. ثْػم ىؼٍ َٝجي. گلْم تْي پـيؼ عْؿػم هي ػاىتن کَ ثنتٌي

 گيـ آ٩بئَ ثَ هيؼى گيـ عبًِن ثَ صبال چـا

 ػى؟ ًوي

 گؾىتَ افػّارو اف هبٍ مَ صؼا٩ل ػّؿٍ ثـاي ثبيؼ ايي، اف ثؼتـ چيق يَ تبفٍ. ػًّن ًوي هي عؼا ثَ  ٝـ٥بى

 .ثبىَ
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 .ىؼ ثلٌؼ آعن ٍؼاي کَ هيق ثَ فػم هضکن اً٪ؼ ّ پبم



 هبٍ؟ مَ صبال چـا 

 :ػاػ رْاة ثٞؼ کـػ ٥کـ يکن ٝـ٥بى

 ثگؾؿي؟ عيـه اف عْاي هي صبال. مْؿي ُبي افػّاد آهبؿ عبٕـ ثَ 

 ًَ! 

 .ػاؿٍ ّرْػ صلي ؿاٍ يَ  ٝـ٥بى

 .کٌي هي ٥کـ کٌن هي ٥کـ ػاؿم هي کَ چيقي ُوْى ثَ ػاؿي کَ ًگْ 

 .کٌن هي ٥کـ کٌي هي ٥کـ ػاؿي تْ کَ چيقي ُوْى ثَ ػاؿم هٌن کٌن ٥کـ  ٝـ٥بى

 .ًکي ٥کـىن 

 .عؼا ثَ عْثَ عيلي صل ؿاٍ يَ  ٝـ٥بى

 .هيين عيبلو ثي اٍال ًَ، گ٦تن 

 .گيـى ًوي ُب ػّؿٍ ايي ثـاي کبؿآهْف ػيگَ مبل پٌذ تب. عْثيَ ٥ـٍت  ٝـ٥بى

 .ثْػ کويبة عيلي ُب ػّؿٍ ايي گ٦ت، هي ؿامت

 .ثـّ ثٞؼ ثگن، ّ ػاؿم کَ صلي ؿاٍ هي کي ٍجـ ػ٩ي٪َ ػّ  ٝـ٥بى

 :گ٦تن عْؿػم، هي ىؼت ثب ّ ًبعٌن ػاىتن کَ ػؿصبلي

 .ثگْ 

 .کٌين افػّاد ثبُن ثبيؼ هب  ٝـ٥بى

 .ؿ٥تن هي ًينت، عْة صبلت اٍال کَ ايي هخل ًَ 

 .ثـّ ثٞؼ کي گْه آعـ تب ثييي  ٝـ٥بى

 هٌن ثـاي. تـٍ مغت عت ىوب ّامَ ّلي ؿم هي هزـػ ػاؿم کَ هيؼى گيـ ُن هي ثَ کَ اّال  ٝـ٥بى

 فًؼگي هبٍ مَ. هيـم هزـػ ػاؿم کَ هيکلَ

 .ُوؼيگَ اف گيـين هي ٕال٧ ثٞؼ کٌين هي

 کَ ػعتـ يَ ثـاي. ًؼاؿٍ کبؿي تْ ّامَ فًي؟ هي ّ صـ٥و رْؿي ايي کَ الکيَ افػّاد ّ ٕال٧ هگَ 

 هيکل تب ُقاؿ ثبىَ عْؿػٍ عٔ اه ىٌبمٌبهَ



 .هيبػ پيو صؼيج ّ صـ٣ ّ

 چيَ؟ هيکلت پل کٌي، افػّاد عْاي ًوي کَ تْ  ٝـ٥بى

 .ثين عًَْ ُن تْ ثب ثيبم کَ ايٌَ اف ثِتـ کٌَ ثبفي ّ ىُْـم ً٪و ثيبػ ثگن يکي ثَ ىؼٍ. تْئي هي هيکل 

 ُن ىـيکت تبفٍ. ثبىن ػاىتَ تًْن هي ّ ُْات ثييتـ. اتن عبلَ پنـ هي ثبىن هٌن هيکل عبًن ٌٕبف  ٝـ٥بى

 .ثييتـٍ هي پنو اهٌيتت. ُنتن

 فًي؟ هي ثْػى ٦ًِن ثَ ّ عْػت چـا

 .ثْػ اهي ربم ٝـ٥بى پيو هي ثگيـٍ ٍْؿت مْؿي افػّاد ثْػ ٩ـاؿ اگَ. فػ هي ػاىت ّ ص٨ صـ٣
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 .کٌن ٥کـ ؿّه ثبيؼ ػًّن، ًوي 

 آػهبي اػاي ث٪يَ رلْي تبفٍ. ثييؼ عًَْ ُن ًويبػ عْىتْى فيبػ افه کَ کني ثب مغتَ... عؼا ثَ مغتَ

 .کـػم ٥کـ ٍجش عْػ تب. ػؿثيبؿي ّ ٝبى٨

 .ؿ٥تن هي رلْ آعـه تب يب ؿ٥تن ًوي رلْ ثبيؼ يب. ثْػم گـ٥تَ تَوين اّل اف کَ ىؼ ُوًْي ًتيزَ

 ثَ. ثْػ يوبؿمتبى ىي٦ت ػييت کٌن ٥کـ. ثْػ ًيْهؼٍ ٝـ٥بى. ىؼم ىـکت ّاؿػ آلْػ عْاة ىؼت ثَ ٍجش

 .اّهؼ هي ػيـ اهـّف ُويي عبٕـ

 ػيؼم ًوي چيقي عْاة تْي. ثـػ عْاثن کي ٦ًِويؼم. هيق ؿّي گؾاىتن ّ مـم ػاػم اًزبم يکن کَ ّ کبؿام

 :گ٦ت هي کَ اّهؼ هي ٍؼا تب ػّ ٥٪ٔ

 .هيقًَ آتيو ّ آة ثَ ّ عْػه ػاؿٍ ٝـ٥بًَ اّى آؿٍ. ػاؿٍ ػّمتت يکي ٝبى٪تَ، يکي 

 .ػاػ هي اًزبم ّ کبؿاه آؿّم ثْػ ًينتَ کَ ػيؼم ّ ٝـ٥بى. کـػم ثبف کن کن ّ چيوبم

 ًکـػي؟ ثيؼاؿم چـا. مالم 

 !رْؿي ُويي  ٝـ٥بى

 کٌن؟ ثيؼاؿت ًيْهؼ ػلن ثگَ هيـٍ هي ٝـ٥بى ايي

 .ًؼاؿهب ٩ّت عيلي ًٚـت؟ ىؼ چي  ٝـ٥بى



 .کـػم هي ًگبه ػاىتن گيذ

 .ثبىَ 

 .کـػ اٝتوبػ ىؼ ًوي ُـکني ثَ فهًَْ ػّؿٍ ايي تْي. کٌن ٩جْل کَ ثْػم هزجْؿ

 .فػ ثـ٩ي چَ چيوبه

 .ثي٦تَ عبٍي ات٦ب٧ ُيچ تْه ًينت ٩ـاؿ. ػاػيَ ٩ـاؿ فًؼگِي يَ ايي  ٝـ٥بى

 .ػاؿٍ ىـّٓ ّ ىـٓ مـي يَ 

 .کٌن هي ٩جْل ًگ٦تَ  ٝـ٥بى

 .ًيبؿي ػؿ ػثَ ثٞؼا ثگن ثؾاؿ 

 .ٌٕبف ثگْ عت  ٝـ٥بى

 .ثبىَ ػاىتَ عْاة اتب٧ تب ػّ صؼا٩ل گيـي هي عًَْ يَ 

 تب؟ ػّ چـا  ٝـ٥بى

 تب؟ چٌؼ پل 

 !تب ٍؼ  ٝـ٥بى

 ثبىن ػاىتَ ػّمت کبؿي ُـ. کٌن هي ٦٩ل ّ اتب٩ن ػؿ هي. ثنَ ثگيـ ّ تبه ػّ ُوْى ىوب. عْاػ ًوي 

 ػّ ُـ ُن ُبهْى عبًْاػٍ ثب. ػم هي اًزبم

 .کٌين هي آهؼ ّ ؿ٥ت ثبؿ يَ ٦ُتَ مَ ُـ ًَ، ثبؿ يَ ٦ُتَ

 ػؿ. ًوييَ کَ ثؼي اًزبم ثغْاي کبؿي ُـ ثؾاؿم کَ ايي ثَ ؿارٜ ّلي ٩جْل؛ ىـٕبت ي ُوَ ثبىَ  ٝـ٥بى

 ثکيي ؿّ کني عْامتي ىبيؼ ّوي

 .کَ ًوييَ
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 .عْػتي کين هي کَ ُن ؿّ ٦ًـي اّليي 

 .هييَ اًزبم ُن ثب ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ هـامن ؿامتي. ثؼي کبؿ چَ ّاي ّاي ٩تل؟ ثَ تِؼيؼ ُي  ٝـ٥بى



 کٌين؟ اٝالم رْؿي چَ 

 .ػاؿم ٝبلي ً٪يَ يَ هي عت 

 .ػاػ تّْيش هي ثـاي ّ اه ً٪يَ کـػ ىـّٛ ّ

 .ثيين ثغت ثؼ ًکٌي کبؿي عـاة  ٝـ٥بى

 :گ٦تن ثِو ًوب ػًؼّى لجغٌؼ ثب

 .ػاػ هي ثَ ثبيؼ ّ امکبؿ ي ربيقٍ ػاػاىي 

 .ػاػاىي ًگْ هي ثَ ػيگَ  ٝـ٥بى

 .ػّ هـصلَ ثٞؼ ىؼين، ُوکبؿ ُن ثب کَ گين هي ُبهْى عبًْاػٍ ثَ آؿّم 

 .ثگْ هي ُبي عْثي ثَ ؿارٜ ثبثبت هبهبى ثَ ُي ثپـك، هي اصْال اف ُي تْ  ٝـ٥بى

 .ؿاصت عيبلت هيؼي؟ تّْيش اً٪ؼؿ صبال چـا ثبثب، عت 

 .عبًوب عبًن? ميبٍ ات پـًّؼٍ آعَ  ٝـ٥بى

 عْىضبلي؟ اً٪ؼؿ چـا تْ صبال 

 .ثْػ ػاػٍ لْه عْة عيلي صـکبتو. ثْػ عْؿػٍ رب

 :ػاػ رْاة ثـيؼٍ ثـيؼٍ ٝـ٥بى

 .ىـکتَ عبٕـ ثَ ُيچي 

 .کـػم ثبّؿ هٌن ّ گ٦تي تْ

 مـم ثَ مـ اگَ صبلت ثَ ّاي ػًّن هي ٥٪ٔ کٌن، هي ػاؿم ١لٖي چَ کـػم، ١لٖي چَ ػًّن ًوي هي ثجيي

 ّ فى ثبفيبي لْك کَ ثغْاي افم ثؾاؿي،

 ...ثيبؿم ػؿ ؿّ ّا٩ٞي ىُْـاي

 .ًـٍ يبػت عًَْ ٌٕبف. کٌن ًوي عْػت رْى ثَ ًَ 

 ّصيتٌب٫ ًوبي ػًؼّى لجغٌؼ يَ ّ ًينتن پيييْى ؿ٥تن مـيٜ. ػيؼًؼ هي ٥يلن ػاىتي هبهبى ّ ثبثب عًَْ تْي

 ث٦ِوًْن ثِيْى کَ ايي ثـاي

 .فػم ػؿهيًَْ اي هنئلَ



 .ػيؼين عًَْ ؿّ ىوب هب ٝزت چَ  ثبثب

 .ؽاؿٍ ًوي ٩ّتي ثـام ػؿك ّ کبؿ ػيگَ؟ کٌن کبؿ چي 

 کٌي؟ فًؼگي عْاي هي کي پل  ثبثب

 .ُوييَ 

 کَ ًوييَ. ربى ثبثب ثبه عْػت ٥کـ ثَ يکن ُنتي، کبؿت ّ ػؿك ٥کـ ثَ ُوييَ تْ. ًکـػم ىْعي  ثبثب

 .ثٌؼافم تـىي ؿّ تْ
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 .ثغْاثًَْ کزب ّ ىتـه ػًَّ هي مبؿثًَْ ٌٕبف اگَ. ُنتن عْػم ٥کـ ثَ هي. ًٌؼاف 

 .کٌَ عؼا  ثبثب

 ًينتَ، کٌبؿه اّهؼٍ عبى عـفّ اًگبؿ ثيـّى اّهؼم اتب٩ن تْي اف هي. ثؼٍ ًيْى ؿ٥لکني يَ تْ هبهبى 

 .ػٍ ًوي ًيْى الٞول ٝکل

 هيگي؟ چي. ثگْ  هبهبى

 :گ٦تن ّ کـػم ًگبٍ هبهبًن ثَ ثبؿي ١ن صبلت ثب

 هي٦تَ؟ ٩ََ ي عْثَ آػم ثـاي ثؼ ات٦ب٩بي ي ُوَ چـا هبهبى 

 ٌٕبف؟ هيگي پـت ّ چـت چـا  هبهبى

 .ؿاٍ اّى ثَ فًي هي ّ عْػىْى ُوَ هييَ ٍضجت پًَْ ّ لًَْ ّ هبؿ ي ٩ْيَ ؿارت ه٩ْٜ ُـ ػيگَ آؿٍ 

 .ثقًن صـ٣ هي ثْػًؼ هٌتٚـ ّ کـػى هي ًگبٍ ّ هي ػاىتٌؼ اي فػٍ صيـت کبهال ٍْؿت ثَ ثبثب ّ هبهبى

 ًَ؟ يب ىؼٍ چي هيگي  هبهبى

 .ؿيغتي تونبس اىک کٌن، هي عْاُي ٝؾؿ. کـػى گـيَ ثَ کـػم ىـّٛ کن کن ثٞؼ ّ گ٦تن کييؼٍ هبهبى يَ

 ...پـؿّه ّ ٥ْْل ي عبلَ پنـ ثب ٝـ٥بى، ثب ىؼٍ؟ ُوکبؿ کي ثب ثگْ ثجيي... ّ ٌٕبفت ثغتي ثؼ ثجيي 

 .ثگن عْثي ثْػ گ٦تَ ٝـ٥بى ثيچبؿٍ. ثيبػ ػؿ اىکن تب چيون پبي ثْػم فػٍ ّيکل يکن. کـػم ًوي گـيَ

 .ثبه ٩ْي. ثغْؿي ىکنت کَ ًؾاؿ. ثزٌگ ثبُبه  هبهبى



 ػاىت؟ اًتٚبؿ هييَ چي ػيگَ ثبىَ آػم الگْي رْؿي ايي هبهبى ثيٌيؼ هي عؼا ؿّ تْ

 :فػم ثـاه. ثقًن ٝـ٥بى ثَ اك ام اك يَ تب اتب٧ تْ پـيؼم کـػين تبم٤ اِٙبؿ ثبثب هبهبى ثب کَ يکن

 .کٌن ثبفي اَٝبثو ثب عْامتن هي چْى کٌبؿه گؾاىتن ُن ٩لت ٝالهت يَ» ! صلَ «

 ّ ىؼ ثبف اتب٧ ػؿ کَ ثغًْوو تب کٌن ثبفه عْامتن ثـ٧ هخل. ػؿاّهؼ ٍؼاه کَ ثْػم اك ام اك هٌتٚـ

 .اتب٧ تْي اّهؼ هبهبًن

 ىت؟ ه٩ْٜ ايي هيؼي اك ام اك کي ثَ  هبهبى

 :گ٦تن ّ کـػم تٌِب ّ اًگيق ١ن ّ ٍؼام

 .ًيل٥ْـ ثَ ػاؿم؟ ؿّ کي 

 :عًْؼم ّ کـػم ثبفه آؿاهو کوبل ثب هٌن ؿ٥ت ّ ثنت ؿّ ػؿ هبهبى ثٞؼ

 » !ايْل «

 تْي ؿّ پيبهو ايي ُب هؼت تب ىؼ ثبٝج کبؿه ايي. کٌبؿه ثْػ گؾاىتَ ُن ثْك ّ ٩لت ٝالهت ٝبلوَ يَ

 .ثبىن ػاىتَ گْىين

***** 

 !ُب ثچَ ًينت ػؿمتي کبؿ اٍال  ه٦َٖي

 .کٌين هي کوک کيْؿهْى ک٦بيي عْػ ثَ ػاؿين تبفىن. عْثَ ُن عيلي ًجبىَ؟ ػؿمت چـا 
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 !ٌٕبف هيگَ ؿامت  ٝـ٥بى

 ثغـي؟ ؿّ ثيوبؿمتبى مِبم عْاي هي گ٦تي ًوي پيو ٩ّت چٌؼ تب ىوب هگَ ٝـ٥بى آ٩ب  هَي

 ثْػٍ؟ کزب پْلن هي ُب، فًي هي صـ٥ب  ٝـ٥بى

 ثقًي؟ ىـکت ػاؿي پْل ْٕؿ چَ  هَي

 .عت گيـٍ هي تٞل٨ ّام اّى ثَ  ٝـ٥بى

 عـم؟ هي  هَي



 .گـ٥ت گبف ّ لجو ي گْىَ ٝـ٥بى

 :گ٦ت ّ کـػ ٝـ٥بى ثبؿ چيقاي يَ ٍْؿت اىبؿٍ ثب هَي

 .کٌن ًوي کوکتْى هي ىَ ًوي ٝـ٥بى آ٩ب 

 .ػاؿٍ حْاة عؼا ثَ عيـٍ کبؿ عت کَ، ًوييَ چيقي! رْى هَي 

 :ػاػ رْاة ّ هيق ؿّي کـػ پـت ؿّ ثْػ ػؿآّؿػٍ کتبثغًَْ تْي اف کَ ؿّ کتبثي َٝجبًيت ثب هَي

 .کٌن ًوي کوک ثِتْى ُن ؿّ عْػتْى ثکييؼ ًَ 

 کي٦ن. ؿّ هب کيت ػيگَ، ثگَ هَلضتي ػؿّٟ يَ عْاػ هي. ثؼٍ اًزبم عْاػ هي کجيـٍ گٌبٍ اًگبؿ پـؿّ ثچَ

 ىؼم ثلٌؼ ّ ّ ثـػاىتن ٌٍؼلي ؿّي اف ّ

 .ثـم کَ

 .ثـين ثيب ٝـ٥بى. کٌن هي صلو ٝـ٥بى ثب عْػم. ًکي کوک اٍال ػؿ٫ ثَ 

 .چين  ٝـ٥بى

 ثـاي آّؿػى ػؿ ىکلک صبل ػؿ ّ ٝـ٥بى کَ ثـگـػًّن عْامتن هي ّ مـم. ا٥تبػ ؿاٍ هي مـ پيت ّ

 .ىؼ مـط ثيچبؿٍ عزبلت اف. ػيؼم ه٦َٖي

 :گ٦ت ٝـ٥بى کَ ثيـّى اّهؼين ه٦َٖي ػ٥تـ اف

 !ّاينب ٌٕبف 

 هيگي؟ چي چيَ؟ 

 .ثگيـم تْلؼ عْام هي تْلؼهَ، اك روَٞ کَ ٥ـػا پل  ٝـ٥بى

 چَ؟ هي ثَ ثبىي مالهت 

 .ثگيـين تْلؼ ىوبل تْي ٩ـاؿٍ  ٝـ٥بى

 :ػاػم رْاة ثِو ت٦بّتي ثي ثب ثبفم

 چَ؟ هي ثَ 

 ....ٝب هي کَ کٌين اٝالم ُب ثچَ ثَ اّل تْلؼ تْي کَ ايٌَ هْى ً٪يَ  ٝـ٥بى

 چي؟ ٝب 



 :گ٦ت ّ ثنت ّ هيکيو چيوبي ثٞؼ. کييؼ ٝوي٨ ٦ًل يَ
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 .ىؼم ٝبى٪ت 

 .لـفيؼ ػلن ىؼم ٝبى٪ت گ٦ت رْؿي اّى ٩ّتي

 ثگي؟ عْاي هي رْؿي چَ عت 

 اگَ. کٌَ کوک ثِوْى کـػٍ ٩جْل اّى. گؾاىتن هيْى ػؿ ؿّ ٩ْيَ ايي ُن ام ٝوَ پنـ ثَ هي ثجيي  ٝـ٥بى

 عْة عيلي کَ کٌَ ٩جْل ُن هَي

 .هييَ

 ثيَ؟ چي کَ 

 پبمْؿثبفيوْى ثنبٓ. ُنتين اًّزب ٍجش اف ّلي گيـم هي ِٙـ اف ثٞؼ ّ تْلؼم هي ىوبل، هيـين  ٝـ٥بى

 هي تْ کـػين کَ ثبفي ُـ. ؿاَُ ثَ ُن

 ....تْ ثبىَ؛ يبػت صتوب ّ ايي ٌٕبف. ثبفي

 :گ٦تن ّ گـ٥تن ّ صـ٥و ي اػاهَ

 .ثبفم هي 

 کبؿي عـاة ثبىَ يبػت ٥٪ٔ. پـػافم هي ّ ُبت رـيوَ تبّاى ّ کٌن هي ػ٥بٛ تْ اف ُوو هي ثٞؼ  ٝـ٥بى

 .ًکٌي

 .ثبىَ 

 .ؿاصتين ػيگَ ثٞؼه ؿّ، ُب ثبفي لْك ايي کي تضول اي ٦ُتَ ػّ يَ  ٝـ٥بى

 .ًـٍ يبػت ثگي، ايٌب هبهبًت ثَ کَ تْئَ ًْثت اهـّف ؿامتي 

 .ُنت صْامن  ٝـ٥بى

. عجـٍ چَ ثجيٌن کَ ايٌب ٝـ٥بى ي عًَْ ثـم حبًيَ يک ثـاي ػاىتن ػّمت االى. ثْػ ىؼٍ تبؿيک صنبثي ُْا

 گْىي ّ کييؼم ػؿاف تغتن ؿّي ؿ٥تن



 ً٪يَ ػاىتن. ثغًْوو کٌن ثبفه حبًيَ ٍؼم ػؿ اّهؼ اك ام اك ه٩ْٜ يَ اگَ تب ىکون ؿّي گؾاىتن ُن ؿّ

 ٍؼاي کَ کـػم هي هـّؿ ؿّ روَٞ ي

 پيبم. فػ هي حبًيَ ػؿ تب ػّينت اف ثييتـ لضَٚ اّى ٩لجن ّـثبى. ىؼ کٌؼٍ رب اف ٩لجن. ػؿاّهؼ اك ام اك

 :کَ ػاػ

 » .صلَ هٌن هبل «

 .عْاثيؼم ؿاصت عيبل ثب ّ ًؼاػم ّ رْاثو

 هي هـّؿ ؿّ ٥ـػا ي ً٪يَ ػاىتين. ىؼين عبؿد ىـکت اف ىت اّى کَ ثْػين ٦ًـُبيي آعـيي ٝـ٥بى ّ هي

 .کـػين

 .عؼاصب٥٘ ُنت، صْامن 

 !ٌٕبف  ٝـ٥بى

 ُّْم؟ 

 .ثيبي کٌي عْىگل  ٝـ٥بى

 :گ٦تن لزجبفي ثب

 .ُنتن عْىگل 

 .تـ عْىگل ّلي ثلَ کَ اّى  ٝـ٥بى
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 :ػاػم رْاة ّ کـػم ٥ْت ثيـّى ّ ٦ًنن

 .تْئَ پبػىبُي ػّؿاى کَ ٥ٞال 

 ٝـ٥بى ثـاي کَ ىؼم هي ثيؼاؿ ثبيؼ پٌذ مبٝت ٍجش چْى ثغْاثن، کَ ؿ٥تن مـيٜ ؿميؼم عًَْ ثَ ٩ّتي

 .کٌن عْىگل رْى

 ٝـ٥بى ثـاي ثلَ ا٥تبػ يبػم تبفٍ کَ ثـػاؿم لجبك تب لجبمبم کوؼ مـ ؿ٥تن. ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف فّؿ ثَ ٍجش

 ّ ثِو فػم فًگ فّػي. ًگـ٥تن کبػّ

 :ػاػ رْاة آمبيو کوبل ثب اًّن. گ٦تن ؿّ ٩ْيَ



 .گـ٥تن عْػم ُويي ثـاي هيـٍ يبػت کَ ػًّنتن هي 

 ّ ُبم کتًّْي. م٦يؼ ىبل ّ هيکي هبًتْ ثب هيکي آػيؼاك ىلْاؿ يَ. ثپْىن لجبك تب ؿ٥تن. ىؼ ؿاصت عيبلن

 تب آيٌَ رلْي ؿ٥تن. پْىيؼم ُن

 .رًْن ٝـ٥بى ثـاي کٌن عْىگل

 ثکٌي؟ عْاي هي کبؿ چي اصْالت؟ ٌٕبف؟ چْٖؿي مالم 

 :ػاػم رْاة ّ کـػم ُْٝ ّ ٍؼام

 .کٌن عْىگل آ٩بهْى تْلؼ ثـاي عْام هي 

 چين تْي ثييتـ ؿًگو کَ کييؼم عبکنتـين چيوبي تْي هيکي عٔ يَ. کـػى آؿايو ثَ کـػم ىـّٛ ثٞؼ

 .ُْا ػاػم ٥ـ ُن ّ ُبم هژٍ. ثيبػ

 .عتبم صني ثـاي ُن هني لت ؿژ يَ

 عبکنتـيَ، چيوبىْى هضؼّػي آػم تٞؼاػ ٦ًـ ٍؼ ُـ ثيي کَ ّ ژًتيک ٝلن ثٌبفم... ثَ ثَ ىؼم؟ چي

 .هيکيَ هُْبىْى

 .هيبػ ػاؿٍ کَ ػيؼم ؿّ هَي هبىيي کَ ػًجبلن ثيبػ ٝـ٥بى تب ىؼم هٌتٚـ ػؿ رلْي ؿ٥تن

 .ثـين ىْ مْاؿ مالم  هَي

 هيبي؟ ُن تْ هگَ 

 ثکٌن؟ تًْنتن هي کبؿ چي تب ػّ ىوب ػمت اف. ثيب ثؼّ  هَي

 .ثـين ثبىَ 

 .آّؿػ عْػم ثَ ّ هي ه٦َٖي ٍؼاي کَ ثْػم ػاىتَ ًگَ فّؿ ثَ ّ چيوبم

 .ىؼيب هلي تين ثـى عْاى هي کَ اًّبيي ىجيَ عيلي 

 ؿّ آيٌَ تْي ىؼم کَ ثيؼاؿ. ًغْاثيؼم فيبػ. ثغْاثن تب ُن ؿّي گؾاىتن ّ چيوبم ثٞؼ ّ فػم ثِو لجغٌؼ يَ

 مـ پيت اف ػاىت ٝـ٥بى. کـػم ًگبٍ

 .اّهؼ هي

 ىؼي؟ ثيؼاؿ? ا  هَي

 .ثبي امتٌؼ ؿّي ؿ٥تن? پ َى? پ 



 ػي؟ هي ّ هي گْىي اّى فصوت ثي  هَي

 .ٝـ٥بى ثَ فػ فًگ ثٞؼ

 عْػت؟ پيو ثيبػ کٌبؿ ثقًن. ىؼٍ ثيؼاؿ ٌٕبف ثجيي  هَي
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 .ثبىَ  هَي

 هي هي اىتٌي ػ ػّمت آٌُگ ٍؼاي هبىيٌو تْي اف. کٌبؿ فػ ٝـ٥بى اًّن مـ پيت. کٌبؿ فػ ه٦َٖي

 .اّهؼ

 هٌي ٝي٨ ٌُْف ػاؿم ػّمتت ػاؿم ػّمتت

 ثـي هي يبػ اف هٌْ ػًّن هي

 تْيي کييؼًن ٦ًل ثًَِْ

 تْيي ٥٪ٔ هي ٩لت تْ ػاؿم ػّمتت

 .کـػ مالم ّ تْ کـػ ىييَ تْ اف ّ اه کلَ: ٝـ٥بى

 مالم 

 :گ٦ت ػّثبؿٍ. کـػ هي امکي ّ ٍْؿتن ػاىت اي حبًيَ يک

 .کٌين هـّؿ ؿّ ً٪يوْى ػيگَ ُن ثب هي هبىيي تْ ثيب ىْ ثلٌؼ 

 ثٞؼ. کـػين ٍضجت ؿ٥ت ًوي ػؿفه الي هْ کَ ٝـ٥بى ٕاليي ي ً٪يَ ؿارت ػيگَ ُن ثب ؿاٍ ّمٖبي تب

 .عْاثيؼم ّيال عْػ تب گـ٥تن ػّثبؿٍ هي

 کزبمت؟ کْ؟ ٌٕبف  تِويٌَ

 .عْاثَ هي هبىيي تْي  ٝـ٥بى

 .کٌن ًوي ثبّؿ ًجيٌن عْػم چيوبي ثب تب هي. ىٌٍْ ًوي آػم چيقايي چَ الغبل٨ رل تْ؟ هبىيٌَ تْ  تِويٌَ

 :گ٦ت ّ فػ هْؽيبًَ ي عٌؼٍ يَ ٝـ٥بى

 .کي ًگبٍ ثـّ 



 :گ٦ت ّ کـػ ٝـ٥بى ثَ ؿّ آّؿػ ػؿهي ىبط تٞزت اف ػاىت کَ تِويٌَ

 .عؼامت ُوْى ىٌبمَ هي تب ػّ ىوب کَ کني تٌِب 

 :گ٦ت ّ کـػ ثلٌؼ ػٝب ٝالهت ثَ ّ ػمتبه ثٞؼ

 !کي ٖٝب ؿا ربًْؿاى ىٌبعت ٝلن هي ثَ عؼا اي 

 ّ کـػ ؿّىي ّ ٙجٔ. کٌَ ثيؼاؿ ّ هي تب هبىيي ٕـ٣ اّهؼ ىؼ عنتَ ٩ّتي ّ کـػ تِويٌَ ػًجبل ٝـ٥بى

 عًْي ُن ثَ ىـّٛ ّ گؾاىت ّ ٌٕبف آٌُگ

 .کـػ ثبُبه کٌن، ٝـُ چَ کَ

 .ىْ ثيؼاؿ ىْ، ثيؼاؿ ٌٕبف صبال  ٝـ٥بى

 :گ٦تن ثِو آلْػ عْاة

 .ثغْاثن عْام هي کي ّلن. ٝـ٥بى کي کوو 

 اّهؼ ىؼ کَ عْاًٌؼٍ گ٦تي ٌٕبف ه٩ْٜ. ثبُبه ؿ٩َيؼى کـػ ىـّٛ ّ کـػ ثييتـ ّ ٍؼاه لْك ي هنغـٍ

 کَ ػاػ تکْى هضکن ّ ػمتبم ٕـ٥ن

 .گـ٥ت ػؿػ ىؼت ثَ مـم. پـيؼ مـم اف عْاة

 

 31 

 :گ٦تن ثِو آهيقي اٝتـاُ صبلت ثب

 ىؼاالى؟ عْة گـ٥ت ػؿػ مـم ثجيي 

 ٝوليبت ارـاي صٍْلَ ّ صبل ػيگَ. ىؼم ّلْ تغت ؿّي. کـػ هي ػؿػ عيلي مـم. ّيال تْي ؿ٥تن ثٞؼ

 .اّهؼ فػى ػؿ ٍؼاي. ًؼاىتن ؿّ

 .تْ ثيب 

 .ّؿ اّى کـػم ّ ؿّم ثٞؼ. کٌي عْاُي ٝؾؿ کني اف عْاى هي کَ ُبيي ثچَ ٝيي ثْػ ىؼٍ. ثْػ ٝـ٥بى

 !رْؿيَ چَ اه ٩يب٥َ کَ کـػ هي هٞلْم عْة ٍؼاه ّلي ػيؼم ًوي ّ اه ٩يب٥َ. ثْػم ثِو پيتن

 :گ٦ت کييؼٍ ٝـ٥بى



 ٌٕبف؟ 

 :پـميؼ افم ثْػ تْه ًگـاًي کَ صبلتي ثب. کـػم هي ١و عٌؼٍ اف ػاىتن. ًؼاػم ثِو رْاة

 عْثَ؟ صبلت 

 .ػاػم ّ رْاثو مـي ايي

 ًَ! 

 .ثيي عْة ثغْؿ ٩ـً ثيب  ٝـ٥بى

 :گ٦تن ّ ثِو ثـگـػًّؼم ّ ؿّم

 .ثٞيؼٍ ػکتـي کَ تْ اف ثٞيؼٍ، هييَ؟ عْة ٩ـً ثب ّا٩ٞب ىؼٍ ّاؿػ ثِن کَ َٝجي ٥يبؿ کٌي هي ٥کـ تْ 

 :گ٦ت ثْػ، مْعتَ هي صبل ثَ ػلو کَ ٝـ٥بى

 هييي؟ عْة تْ ػيْاؿ ثَ ثکْثن ّ مـم کٌن؟ کبؿ چي هي 

 .کٌن ٥کـ ثبيؼ 

 :گ٦تن هکج کوي ثب

 .آؿٍ کٌن ٥کـ 

 .ثؼين اًزبم ؿّ ٝوليبت اًزبم اّل ي هـصلَ ثيب. ًکي لْك ّ عْػت پبىْ پبىْ  ٝـ٥بى

 .ثجبفٍ هي ٦ًٜ ثَ ٝـ٥بى ػمت ُـ تْي. کٌين ثبفي پبمْؿ کَ ثْػ ايي هب ُبي ً٪يَ ٩ؼم اّليي

 رـيوَ ثبفًؼٍ ىغٌ ثـاي ثـًؼٍ ىغٌ ىؼ ٩ـاؿ کـػين هي ثبفي پبمْؿ ػاىتين کَ آعـي ػمت تْي

 ثَ ٝـ٥بى تيـ کَ ثْػ رب ايي. کٌَ تٞييي

 يب (ٝـ٥بى ي پنـٝوَ ) ٝليـّب يب ه٦َٖي يب ثْػ ٩ـاؿ. ثـًؼٍ ىؼ تِويٌَ ّ ثبفًؼٍ ىؼم هي ّ عْؿػ ُؼ٣

 هي ه٩ْٜ يَ اگَ تب ثجـٍ ٝـ٥بى عْػ

 .ؿًؼ?ثت هي ثـاي آمْى ي رـيوَ يَ ثبعتن

 ٥ِويؼٍ صبال تب ٍجش اف کَ اي تِويٌَ ثب ثْػم هًْؼٍ هي ّ ثْػ ؿ٥تَ عٖب ثَ عبى ٝـ٥بى تيـ رب ايي صبال

 .ىؼٍ چوْى ٝـ٥بى ّ هي ثْػٍ

 تـمي؟ هي چيَ  تِويٌَ



 :گ٦تن عيبلي ثي ثب
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 چيَ؟ تـك 

 !ٝـ٥بى  تِويٌَ

 ثلَ؟  ٝـ٥بى

 کٌي؟ ػ٥بٛ افه عْاي ًوي  تِويٌَ

 .هتـ ىو ػاؿٍ فثْى عْػه چي؟ ّامَ ًَ  ٝـ٥بى

 ....تْ ي رـيوَ. هيگن ّ ام رـيوَ هي. ثبىَ  تِويٌَ

 .ػٌُن تْي اّهؼ ٩لجن ػيگَ ثگْ

 :گ٦ت ّ کـػ ٝـ٥بى ثَ ًگبُي يَ ػّثبؿٍ تِويٌَ

 ....تْ ي رـيوَ 

 :کـػ تکـاؿ ػّثبؿٍ

 عبٕـ ثَ صبال تب ٍجش اف کَ ػاؿٍ ػّمتت عيلي صتوب. ثجْمي ّ ٝـ٥بى ٍْؿت ثـي کَ ايٌَ تْ رـيوَ 

 .ثبعتَ تْ

 .ؿمن هي هي يکي تْ صنبة ثَ ٌَٝـ منت ي تِويٌَ اي. اّهؼ ًوي ثبال ػيگَ ٦ًنن

 امن ثَ ثْػ مْاؿ کني عـ ؿّي اّى ّلي ثبفيَ، کي ّل ثبثب کَ ث٦ِوًَْ تِويٌَ ثَ ػاىت مٞي ٝـ٥بى

 .ىيْٖى

 .صبال ثْػ ثبفي کي ّل تِويٌَ  ٝـ٥بى

 .ًينتن هبرـا کي ّل هي  تِويٌَ

 .ثيبى تب کـػ ٍؼا ؿّ ُب ثچَ ي ث٪يَ تِويٌَ ثٞؼ

 .يبال ثجْك ّ ٝـ٥بى ٌٕبف ثقًيؼ ػمت ُن ثب ُوَ ثچَ  تِويٌَ



 يَ کَ کَ کـػم هي عْاُو ٝـ٥بى اف چيوبم ثب هي. فػًؼ ػايـٍ يَ ثيچبؿٍ تب ػّ هب ػّؿ ُب ثچَ ُوَ ثٞؼ

 ثْػم کـػى التوبك صبل ػؿ. ثکٌَ کبؿي

 :گ٦ت ٝـ٥بى ػيؼم کَ

 .ثـاتْى ػاؿم ػاٟ عجـ يَ. لضَٚ يَ ثبىيؼ مبکت ُيل 

 .ىؼى مبکت ُب ثچَ ي ُوَ

 ثبعتو تبّاى. ىؼم ٌٕبف ٝبى٨ کَ کٌن هي اٝالم روَٞ، ؿّف اف مبٝت ُويي تْي رب ُويي ٝـ٥بى، هي، 

 .هيؼم پل عْػم ُن ؿّ

 کَ ػيؼم ؿّ ٝـ٥بى ميبٍ ّ ػؿىت چيوبي کـػم ثبف ّ چيوبم ٩ّتي. ثنتن لضَٚ يَ ّ چيوبم. رلْ اّهؼ ثٞؼ

 چٌؼ يَ. ثْػ فػٍ فل هي چيوبي ثَ

 .ثْميؼ ؿّ هي گًَْ گـهو لجبي ثب ثبالعـٍ ٝـ٥بى ثٞؼ. ىؼين عيـٍ ُوؼيگَ چيوبي تْي حبًيَ

 ثـاهْى آثـّ کَ ثويـي تِويٌَ ّاي ؿّ؟ چيوبه ثْػم ًؼيؼٍ صبال تب چـا. ػاىت ثـا٩ي هيکي چيوبي چَ

 .ًؾاىت

 کٌي؟ هي ٥کـ ٝز٪ت ثَ ػاؿي ىؼٍ؟ چت  تيٌب

 .ثچَ ثـّ 

 اّهؼ؟ هي ثؼت افه کَ تْ  تيٌب
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 .ثـّ گ٦تن 

 عبلَ؟ ػعتـ هيگي ُن تْ ثَ. کَ ّا٩ٞب  تيٌب

 .ٌٕبف هيگي هي ثَ ًَ 

 رْؿي؟ چَ. ٌٕبف ًيبؿ ػؿ ثبفي هنغـٍ  تيٌب

 ....کَ رْؿي ُوْى. هييي ٝبى٨ ُوَ کَ رْؿي ُوْى رْؿي؟ چَ 

 .ًؼاىتي ٝـ٥بى ثَ اي ٝال٩َ ُيچ اٍال کَ تْ ٌٕبف ّلي ٥ِون هي ّ ايي  تيٌب

 .هزجْؿم. ًؼاؿم اي ٝال٩َ ُيچ ُن االى گ٦تن ػلن تْي



 کٌي؟ کبؿه چي عْاي هي هي هـگ ٌٕبف  تيٌب

 ثکٌي؟ عْاي هي کبؿه چي هيگَ کَ ثکيوو عْامتن هي هي هگَ. ىؼ تب چِبؿ چيوبم

. ػاؿين ػّمت ؿّ ُوؼيگَ ٝبى٪بًَ ٝـ٥بى ّ هي ّوي ػؿ عت؟ ًيْ مْاؿ ػيگَ هيؼم ؿّ ثِت عبًن تيٌب 

 .ث٦ِن ل٦ٖب

 .ثييؼ عْىجغت ُوؼيگَ کٌبؿ کٌَ عؼا ثبىَ  تيٌب

 ػاؿ کٌبيَ صـ٥بي ّ ُب ًگبٍ ثَ ىت عْػ تب ىؼم هزجْؿ ثْػ کـػٍ ّاؿػ ُوَ ثَ ٝـ٥بى کَ ىْکي عبٕـ ثَ

 .کٌن گْه ٥بهيل ي ُب ثچَ

 عْاة اف ّلي ثجـٍ عْاثن تب فػم هي ١لت عْاثن ؿعت تْي هٌن. ثْػًؼ عْاثيؼٍ ُب ثچَ ي ُوَ. ثْػ ِٙـ

 ثَ کَ ػاىتن ػّمت عيلي. ًجْػ عجـي

 کَ ثْػم ١ـ٧ ٥کـا ُويي تْي. ثين ؿاصت کـػى ثبفي ً٪و اف تب ثگؾؿٍ ٦ُتَ چٌؼ ايي ثبػ ّ ثـ٧ مـٝت

 .اّهؼ اتب٧ ػؿ ٍؼاي

 .ث٦ـهبييؼ 

 .ػاػم صبلت ت٢ييـ ًينتَ صبلت ثَ کو ػؿاف صبلت اف. ىؼ اتب٧ ّاؿػ ًوب ػًؼّى لجغٌؼ يَ ثب ٝـ٥بى

 ُّْم؟ 

 کبؿ ٝبلوَ يَ ثب هًْؼم ػمتي کوک ُيچ ثؼّى هٌن عْاثيؼى ؿ٥تي ُوَ. ؿ٥تَ مـ ام صٍْلَ ُيچي،  ٝـ٥بى

 .مـم ؿّي ؿيغتَ کَ

 .ثيَ کبؿگـت عْاي هي ؿّ يکي يٌٞي ايي. ًينت ُيچي اموو ايي 

 .ًـٍ مـ ات صٍْلَ ُن تْ ثيبي عْامتن عؼا ثَ ًَ 

 :گ٦ت ثٞؼ. اًؼاعت ثبال عيبلي ثي ثب ّ اه ىًَْ ٝـ٥بى

 .ُنتن هٌتٚـت هي صيبٓ، تْي ثيب ؿ٥ت مـ ات صٍْلَ ٩ّت ُـ صبل ُـ ثَ 

 .ثجٌؼ مـت پيت ّ ػؿ 

 ؿ٥تن پْىيؼم مْئييـت يَ. صيبٓ تْي پييو ثـم ّ ثؼم گْه صـ٥و ثَ گـ٥تن تَوين. ىؼم تٌِب ػّثبؿٍ

 اّى ًَ ّلي ثْػ مـػ ُْا. ثيـّى

 .کٌي تضولو ًتًْي کَ رْؿي



 هي صـ٣ ػيْاؿ ّ ػؿ ثب ػاىت هخال ّ ّؿ اّى ثْػ کـػٍ ّ مـه ثْػ ىؼٍ هي اّهؼى هتْرَ کَ ٝـ٥بى

 .فػ

 .هِـثًْن ثل اف عْثن، کَ ثل اف فًن صبل ثَ عْه هيگَ ثجيٌَ ّ هي کي ُـ  ٝـ٥بى

 ....ثيٌَ هي ّ هي کل ُـ 
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 :گ٦ت عٌؼٍ ثب ٝـ٥بى

 .ىُْـت ثيچبؿٍ هيگَ 

 کَ ايٌَ ؿاٍ ثِتـيي پل هييَ، ىبؿژ عْؿم هي صـً هي کَ ايي اف. هيبؿٍ ػؿ ّ هي صـً ػاؿٍ رٌْى

 .ثـرکو تْ ثقًي

 کَ ثل اف عْىگلي، کَ ثل اف عْثَ، پغتت ػمت کَ ثل اف ىُْـت ثيچبؿٍ هيگي ُويْى ٝقيقم آؿٍ 

 .ػاؿي ًبف

 .آؿٍ ثيـّى؛ ثؼٍ گْه يَ اف ثگيـ گْه يَ اف. کـػ اٝتوبػ ًوييَ هـػم صـ٣ ثَ ربى ٌٕبف  ٝـ٥بى

 .ًؼاػم ّ رْاثو

 عْاي؟ هي ّ هي گ٦تي هبهبًت ثَ رْؿي چَ ؿامتي 

 .عْام هي فى هي هبهبى گ٦تن  ٝـ٥بى

 ؟ گ٦تي رْؿي ُويي 

 .عْاػ هي فى گٌبٍ؛ تْي هي٦تَ ػاؿٍ ات ثچَ ثِو گ٦تن ثبثب ًَ  ٝـ٥بى

 عت؟ ّاي، ّاي 

 هيکي، هُْبه ، 1.67 ٩ؼه ػاؿم ػّمت گ٦تن هٌن ثبىَ؟ رْؿي چَ فًت عْاػ هي ػلت گ٦ت ثٞؼ  ٝـ٥بى

 ثبىَ، عْىگل. ثبىَ ْٕمي چيوبه

 .ثگيـي فى ٥بهيل تْي اف گ٦تي ٩ؼين اف گ٦تن ثبىَ؟ ٥بهيل تْي گ٦ت هبهبًن. ثبىَ ػاىتَ صنٌَ اعال٧

 :گ٦تن پـيؼ ػٌُن اف عْػم کَ ثگَ ؿّ تْ امن ٦ًـ اّليي ثْػم هٌتٚـ. کـػى ٥کـ ثَ کـػ ىـّٛ هبهبًن ثٞؼ



 ٌٕبف 

 .ػاػم تکْى ثبؿ چٌؼ تبم٤ ٝالهت ثَ مـهْ

 .عْاُو هيق، ؿّي ثچيٌين ؿّ ايٌب کي کوکن ثيب  ٝـ٥بى

 کٌي؟ هي کبؿ چي تْ ّلي ثبىَ 

 .کٌن ػؿمت ؿّ پـػافي ًْؿ ّمبيل عْام هي هي  ٝـ٥بى

 .ؿ٥ت ّؿهي ُب مين ثب ػاىت ُن ٝـ٥بى. هيق کـػى تقييي ثَ کـػم ىـّٛ ثٞؼ

 .ثيَ توْم عْامتگبؿي ثيبيي ثيَ ىٌجَ مَ فّػتـ کبىکي 

 ثـمي؟ ػامتبى هِن ٩نوت ثَ تـ مـيٜ چَ ُـ ػاؿي ػّمت چيَ؟  ٝـ٥بى

 .ثيَ توْم فّػتـ ثبيؼ ّلي ٩يٌگيَ ثبفِي عبلَ. کـػى ثبفي ً٪و اف ؿ٥تَ مـ ام صٍْلَ ًَ 

 :گ٦ت ّ ٥ـمتبػ ثيـّى ا٥نْك ثب ّ ٦ًنو ٝـ٥بى

 .ثْػ ّا٩ٞي کبىکي 

 ّ يغًْؼ م ّ اه ٝال٩َ هْؿػ آٌُگ ُوو ُن کبؿ ػاػى اًزبم صيي. ىؼ کبؿه اًزبم هي٢ْل ػّثبؿٍ ثٞؼ

 هي ثلٌؼ ّ مـه اه تيکَ ايي ػ٩ي٪ب

 .کـػ هي ًگبٍ هي ثَ ّ کـػ
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 کٌن عْاثت تًْن ًوي چـا ّلي ػاؿم ػّمتت

 کٌن عْاثت تًْن ًوي ّلي عًْن هي الاليي

 کٌي ثبّؿ تًْي ًوي چـا ّ هي ػاىتي ػّمت

 کٌي عبکنتـ ػاؿي ػّمت ىبيؼ ّ ٝي٨ ايي آتيو

 .هيق ايٌن ثيب 

 .ىْ صبّـ ثـّ هـمي  ٝـ٥بى



 .ثيبؿ هبىيي ػاىجْؿػ تْي اف گـ٥تي ثـام کَ ّ تْلؼم کبػّ ثـّ ثگيـ ّ مْئيچ ثيب ّاينب  ٝـ٥بى

 .ثبىَ 

 .ًگـ٥تيب کبػّ ثـام ثبىَ يبػت  ٝـ٥بى

 .عت ًجْػ يبػم 

 !ًٞوتيَ ُن ٥ـاهْىکبؿ فى  ٝـ٥بى

 .فػ رـ٩َ ػمتبه تْي مين يِْ ثٞؼ. گ٦ت ٝـ٥بى ّ ايي

 :گ٦ت عٌؼٍ ثب ٝـ٥بى

 .کـػم ١لٔ عؼايب 

 .کٌي ًوي ّبيٜ ؿّ کل ُيچ ص٨ کَ ىکـت عؼا اي 

 ػاؿيب؟ ٕـ٥ؼاؿ عيلي  ٝـ٥بى

 ًؼاؿي؟ ٕـ٥ؼاؿ تْ هگَ ػيؼي؟ ّ کزبه تبفٍ هييَ؟ صنْػيت 

 ًوي ٕـ٥ؼاؿي هي اف اٍال اّى کٌن هي ُـکبؿي ّ ثبىَ ٕـ٥ؼاؿم يکي ػاؿم ػّمت ّلي ػاؿم  ٝـ٥بى

 .کٌَ

 ثقؿگيو ثَ ًنجت کَ ثقؿگ ت٪ـيجب ىکل هنٖيل ي رٞجَ يَ. ثيبؿم ؿّ کبػّ هبىيي تْي اف تب ؿ٥تن ثٞؼ

 اف ٍؼايي ّلي ػاػم تکًْو. ًجْػ مٌگيي

 ثْػ؟ عـيؼٍ چي يٌٞي. ػؿًيْهؼ تْه

 ثب ثْػ ىؼٍ کبؿي مٌگ ؿّه کَ ٍْؿتي ثب٥ت ؿّ ّ فيـ ثلْف يَ. پْىيؼم ػيگَ ّ لجبمبم ؿ٥تن کَ صوْم

 تب آيٌَ رلْي ؿ٥تن. ْٕمي لي ىلْاؿ يَ

 .کٌن آؿايو يکن

 عالً ُب کـػى ثبفي ً٪و افيي تـ مـيٜ تب کـػم ػٝب ػٝب کييؼم هي چيبم تْي هؼاػ ػاىتن کَ صبلي ػؿ

 .ثين

 .ًجْػ ه٪بينَ ٩بثل ثٞؼافِٙـ ثب ُْا مـػي. ثْػ مـػ ُْا عيلي. صيبٓ تْي ؿ٥تن کـػم کَ آؿايو

 يَ ا٥تبػ هي موت ثَ کَ ًگبُو. کـػ هي پؾيـايي ُب ثچَ اف ػاىت کَ ػيؼم صيبٓ ي گْىَ ّ ٝـ٥بى

 ٝکل کَ ايي ثـاي هٌن. فػ ثـام چيوک



 ّا٩ٞب ًَ هخال گ٦تن. ٝي٪ن فًَ هي ثـات ٩لجن هخال کَ ٩لجن ؿّي گؾاىتن ّ ػمتن ثبىن ػاػٍ ًيْى الٞول

 ّ ثبال ًْؿ صبلت تْي ؿ٥ت چيوبه ػّثبؿٍ

 .فػ ثـ٧
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 کَ ثْػم ٥کـ تْي. ًينتن تٌِب گْىَ يَ ثبىن اهبى ػؿ ُب ثچَ تْمٔ ىؼى پيچ مْال اف ايٌکَ ثـاي هٌن

 .اّهؼ ٝـ٥بى

 .کٌيؼ ػيًَّْ ؿّ ث٪يَ ًَ کٌيؼ عْىگل گ٦تن ثبثب. عْىگلَ ٌٕبف مالم ثَ ثَ  ٝـ٥بى

 .کٌي ػؿّيو ؿّ چيوبىْى ث٪يَ 

 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ ٝـ٥بى

 ثؼي؟ ثِن عْاي ًوي ّ کبػّم! عت ًوييَ 

 .ثٞؼ چيَ، تْه ث٦ِون ثبيؼ اّل چـاؿيبل 

 :گ٦ت ثـگيت ىؼيؼ ُيزبى ثب ٝـ٥بى

 .چيَ تْه ٥ِوي هي کـػم ثبفه ه٩ْٜ ُوْى ػيگَ ًَ 

 .ػم ًوي ثِت هٌن 

 : گ٦ت ّ فػ صـً ؿّي اف لجغٌؼي ٝـ٥بى

 .فىتَ ٝقيقم ثؼٍ 

 .ثگي ثبيؼ ًچ 

 :گ٦ت ّ ىؼ تـ ثلٌؼ ٍؼاه

 ....پٌذ ّ ثينت ّ ػّ... ػّ... يک. ثؼي ّ اّى ثِن ثبيؼ ىوـم هي مَ تب ٌٕبف 

 کٌيؼ؟ هي چيکبؿ ػاؿيؼ تب ػّ ىوب  هَي

 :گ٦تين ػيگَ ُن ثب

 ػاؿٍ؟ ؿثٖي ىوب ثَ 



 .کٌي هي ًگبتْى ػاؿى ُوَ ّلي ًَ، هي ثَ  هَي

 اّهؼٍ؟ کي ثگْ! ٝـ٥بى  هَي

 کي؟  ٝـ٥بى

 .ثقى صؼك  هَي

 .ثگْ ًيبؿ ػؿ ثبفي هنغـٍ  ٝـ٥بى

 .اّهؼٍ پـينبى  هَي

 .ًکـػم ػْٝتو کَ هي اّهؼٍ؟ کي اّى چي؟  ٝـ٥بى

 .فىتَ کي ٝليک مالم ثيب پبىْ  هَي

 .هيبم هي ثـّ تْ ثبىَ  ٝـ٥بى

 .کٌَ مالم تب ؿ٥ت رؼي ّ کـػ ػؿمت ّ لجبمو ّ ىؼ ثلٌؼ ٝـ٥بى

 هي پـينبى ّ ٝـ٥بى ثَ ًگبُي يَ گؼاؿي گَ. ثنتن هي ٩ٌؼيل ػاىتن ّ ثْػم ًينتَ کبهل ت٦بّتي ثي ثب هٌن

 اٍال. عجـٍ چَ ثجيٌن تب اًؼاعتن
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 فػ؟ هي صـ٣ ه٦َٖي ثب اه ػؿثبؿٍ رْؿ ايي ٝـ٥بى کَ ثْػ کي پـينبى

 اً٪ؼؿ ىکـ ؿّ عؼا ّلي هييؼ پـؿّ پـميؼي هي چيقي تب. ثپـمي چيقي ىؼ ًوي ُن ٝـ٥بى اف لٌٞتي

 فّػتـ عْػه کَ ُنت مـّيل ايٌتٌزل

 ىلْاؿ ّ کت يَ. فػٍ ُن تيپي چَ. کـػم ًگبٍ ثِو لـفيؼم هي ّ ثْػم ىؼٍ هچبلَ کَ رْؿي ُوْى. هيگَ

 ػاىتن. م٦يؼ ثلْف ثب کجـيتي هيکي

 ىؼٍ توْم صـ٥به ػيگَ. کٌَ هي ًگبٍ ّ هي ژکًْؼ لجغٌؼ يَ ثب ػاؿٍ اًّن ىؼم هتْرَ کَ کـػم هي ًگبه

 :گ٦ت ّ هي موت اّهؼ. ثْػ

 آؿٍ؟ مـػتَ، 

 گيـٍ؟ هي تْلؼ ريي صيبٓ تْي مبل ه٩ْٜ ايي ٝب٩لي آػم کؼّم آعَ. عيلي آؿٍ 

 .عْػم ػّهب ثب١َ، ًينت صيبٓ رب ايي کَ اّال  ٝـ٥بى



 هييَ؟ هضنْة کَ ّيال صيبٓ 

 .آؿٍ  ٝـ٥بى

 .ًکي ثضج هي ثب اً٪ؼؿ پل 

 .ثپْىي پبلتْ عْامتي هي. عْػتَ ت٪َيـ  ٝـ٥بى

 .ًپْىيؼم کَ صبال 

 .ثپْه ّ هي هبل ثيب  ٝـ٥بى

 .پْىن ًوي ؿّ کني لجبك هي کَ ػًّي هي 

 :گ٦ت ثِن َٝجي ٝـ٥بى

 .ؿ٥تن هي ًپْه ثبىَ.... هيـي هي مـهب اف ػاؿي االى ػًّن هي. ثپْه هيگن ثِت ٌٕبف 

 ؟ کزب 

 .عت ثبىَ ثِيْى صْامن ثبيؼ کـػم ػْٝت هِوْى ػيگَ، ربم ُويي. رب ال٤ رين  ٝـ٥بى

 .عْاُو کٌين ثبف ؿّ کبػُّب ثيب. کٌي هي پؾيـايي عْػىْى اف عْػىْى ػاؿى. کي ّليْى ًـّ 

 .ثپْه ؿّ پبلتْ اّل  ٝـ٥بى

 هيـي؟ ػاؿي کزب ثبىَ 

 کٌين؟ ثبف ؿّ کبػُّب ثـين ًگ٦تي هگَ  ٝـ٥بى

 چـا؟ 

 .ثکٌن ّ کبؿ ُويي هيـم ػاؿم ّاي  ٝـ٥بى

 ثب هيکي اثـّ ّ چين ػعتـ يَ پـينبى. ىؼ ٙبُـ رلْه پـينبى يِْ ثـٍ، کَ ثـگيت ّ گ٦ت ّ ايي

 .ثْػ رل٤ ّ ١لي٘ الٞبػٍ ٧ْ٥ آؿايو

 کٌيؼ؟ ًوي هٞـ٥ي هب ثَ ؿّ اييْى عبى، ٝـ٥بى ٍ?ة  پـينبى

 :گ٦ت ثِو کٌَ، رؼا پـينبى ثؼى اف مـ لضَٚ اّى عْامت هي ػلو کَ ٝـ٥بى

 .ُنتي هي ًبهقػ الجتَ ّ عبلَ ػعتـ ٌٕبف اييْى 
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 :گ٦ت ثٞؼ کـػ، ت٢ييـ ٍؼاه لضي. ىؼ تب 44 پـينبى چيوبي ًبهقػ، گ٦ت ٝـ٥بى تب

 کٌي؟ هٞـ٥ي ًبهقػت ثَ ّ هي عْاي ًوي 

 .ُنتي ثبثبم ىـيک ػعتـ عبًن پـينبى اييْى. ؿ٥ت يبػم اٍّ  ٝـ٥بى

 :گ٦ت ثيٌْين تب ػّ عْػهْى ٥٪ٔ کَ رْؿي يَ ثٞؼ

 .٩جلين عْامتگبؿ ّ 

 .کـػ ثؼ ٥کـ پـينبى کَ عٌؼيؼم ْٕؿي. کٌن کٌتـل ّ ام عٌؼٍ ًتًْنتن. گـ٥ت ام عٌؼٍ ٝـ٥بى صـ٣ اف

 ٝـ٥بى؟ گ٦ت ػاؿي عٌؼٍ چيق  پـينبى

 .ػيؼهتْى ىؼم عْىضبل رْؿي ُويي ًَ 

 .کـػ اٝتوبػ ىَ ًوي عٌؼى هي رْؿي ُويي کَ آػهبيي ثَ. ثبه عْػت هْاٙت ربى ٝـ٥بى  پـينبى

 .هْاٙجن چين  ٝـ٥بى

 :گ٦ت ّ کـػ ٥ْت ّ ٦ًنو ٝـ٥بى

 .کٌين ثبف ؿّ کبػُّب ثـين ثؼّ ػيًَّْ ي ػعتـٍ 

 .کٌين ثبف ؿّ کبػُّب ثيبى تب کـػ ٍؼا ؿّ ُب ثچَ ٝـ٥بى ثٞؼ

 کٌين؟ ثبف ّ کؼّم اّل عت  ٝـ٥بى

 .ثْػم عـيؼٍ ثـاه کَ ُوًْي موت ثـػ ّ ػمتو ثٞؼ

 » ٝبى٨ ٝـ٥بى ثَ ت٪ؼين « ًْىتَ ؿّه کيَ؟ ٕـ٣ اف ايي عت  ٝـ٥بى

 ًْىتي؟ ٕـ٥ن اف تْ کَ ثقًن صـ٥ب رْؿ ايي اف ثْػم ثلؼ کي هي آعَ ٝـ٥بى

 .ُنت ٝقيقػلن رًْن، ٌٕبف ٕـ٣ اف ايي عت  ٝـ٥بى

 .ثْػ گـ٥تَ يبػ ؿّ فػًب صـ٣ رْؿ ايي کزب اف عْػه ػًّن ًوي



 ٩ّتي ػ٦ًّـيوْى ٝکل تْه کَ ٝکل ٩بة يَ ٝالٍّ ثَ اٍل ٥ـاًنْي اػکلي يَ. کـػ ثبف ؿّ کبػّ ثٞؼ

 ايي تْي. ثْػين فػٍ ؿّ ثْػين ثچَ کَ

 ٝـّك ٝيي ثْػين ىؼٍ ػ٩ي٪ب کـاّات ّ ىلْاؿ کت يَ ُن ٝـ٥بى. ثْػم پْىيؼٍ ٝـّك لجبك يَ هي ٝکل

 هي ٥٪ٔ ٝکل ايي اف. ّا٩ٞي ػاهبػاي

 .کبؿه اف گـ٥ت ام عٌؼٍ. ثْػ ػاىتَ ًگَ ٝـ٥بى ّلي ثْػم، مْفًّؼٍ ؿّ ٝکنوْى هي کَ ػاىتين ٝـ٥بى ّ

 ؿ٥تن هي ثبال ّيال ُبي پلَ اف ػاىتن. ثـگـػين ثيين صبّـ تب ّيال تْي ؿ٥تين ىؼ توْم کَ کبػُّب کـػى ثبف

 ًوي ؿّ ُيچي چيوبم. ؿ٥ت ثـ٩ب کَ

 :گ٦ت ّ گـ٥ت هضکن ّ ثبفّم ػمتي کَ ثبال ثـم ُب پلَ اف کَ کـػم ىـّٛ آؿّم آؿّم. ػيؼ

 .رْؿي ايي عٖـًبکَ ثبال ثـين هي ثَ ثؼٍ ّ ػمتت 

 .ؿم هي عْػم ًَ 

 :گ٦ت َٝجبًي ّ ثلٌؼ ٍؼاي ثب ٝـ٥بى

 .هي ثب ًکي لذ ُن ٩ؼؿ ايي ثبال، ثـين ُن ثب تب هي ثَ ثؼٍ ّ ػمتت 
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 .ثـين ثي٦تين ؿاٍ تب ىؼم صبّـ ؿ٥تن

 !اّهؼ يبػم ىـٓ يَ ُبى

 چي؟ ًجبىي، عنتَ  ٝـ٥بى

 تْ ُؼ٥ن، ثَ ؿميؼى ثـاي ٥٪ٔ کٌن، هي تضول ىؼٍ کَ ع٦تي ُـ ثَ ؿّ ٦ُتَ ػّ ايي هي کَ ثبىَ صْامت 

 عت؟! ثکٌي اي ػيگَ ثـػاىت ًجبيؼ

 چي؟ يٌٞي ع٦ت  ٝـ٥بى

 !ثبفيب لْك ُويي ػًّي، هي عْة عْػت 

 .گن هي ثِت عْامتگبؿي ؿّف گن، ًوي االى ّلي ػاؿم، ىـٓ مـي يَ هٌن ّلي ثبىَ،  ٝـ٥بى

 ع٦َ اه ٝال٩َ هْؿػ آٌُگ ثب ّ هي ٝـ٥بى هؼت ايي تْي. ثْػين تـا٥يک تْي اي عـػٍ ّ مبٝت چِبؿ

 ػيؼٍ چي آٌُگ ايي تْي ػًّن ًوي! کـػ



 ثْػًؼ، عْاة ُوَ. ىؼم عًَْ ّاؿػ ىؼيؼي عنتگي ثب. عًَْ ؿميؼين ثبالعـٍ! ؽاؿٍ هي ؿّ ُويي ُوو کَ

 اٍال ٍجش. ثغْاثن ثگيـم تب ؿ٥تن هٌن

 .ثغْاثن ػاىتن ػّمت ًؼاىتن، ؿّ ػاًيگبٍ يب ىـکت ثَ ؿ٥تي ٩َؼ

 .ثْػ تٌن تْي ػيـّف عنتگي ٌُْف. ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف ِٙـ ًين ّ ػّافػٍ مبٝت

 گؾىت؟ عْه عبًن، ٌٕبف مالم  هبهبى

 .ًجْػ ثؼ 

 :گ٦ت کٌبى هي هي، هبهبى

 ...ات عبلَ ٌٕبف چيقٍ، 

 چي؟ ام عبلَ 

 ...هبُؼعت عبلَ  هبهبى

 .فػ ؿّ صـ٥و ػم، ًوي ًيْى عبلَ ايي ثَ ًنجت الٞولي ٝکل ُيچ ػيؼ هبهبى ٩ّتي

 .عْامتگبؿي هيبى ىٌجَ مَ گ٦ت فػ، فًگ ػييت هبُؼعت عبلَ  هبهبى

 کي؟ عْامتگبؿي 

 .ػيگَ تْ  هبهبى

 .ثـى کي ؿػىْى رْؿي يَ ًؼاػي؟ کَ ٩ْل هبهبى، ًَ 

 .ػيگَ گؾاىتين ٩ـاؿ ًوييَ،  هبهبى

 .هييَ چي ثجيٌين صبال ثبىَ 

 هـتجيْى تب ثيـّى ؿيغتن ػاىتن، کيُْب ّ کوؼا تْي کَ چي ُـ. کٌن رْؿه ّ روٜ تب اتب٩ن تْي ؿ٥تن ثٞؼ

 ىت آعـ تب اتب٧ کـػى روٜ. کٌن

 .کبؿ مـ ؿ٥تن هي ثبيؼ صتوب ٥ـػا چْى عْاثيؼم، ؿ٥تن ُن ىت. کييؼ ْٕل

 مبٝت ثْػ ٩ـاؿ ايٌب عبلَ. ؿميؼ ىٌجَ مَ ايٌکَ تب گؾىت، مـٝت ثَ عْامتگبؿي، تب ؿّف مَ ػّ ايي

 اًزبم کَ ؿّ کبؿُبم. ثيبى ِٙـ اف ثٞؼ ىو

 ّ ىبل يَ ثب ػاىت، ؿّه ؿًگ آرـي ُبي ر٪َ ؿّه کَ تيـٍ آثي ثلْف يَ. ثين صبّـ تب ؿ٥تن ػاػم،

 تْي ؿ٥تن. پْىيؼم امتبهپي آثي ىلْاؿ
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 .ثيبى تب ًينتن آىپقعًَْ

 ػاؿي؟ امتـك  هبهبى

 ًَ. 

 چيَ؟ ٝـ٥بى ثَ ؿارٜ کليت ًٚـ  هبهبى

 .ًؼاؿم ًٚـي 

 ...کَ عْثَ  هبهبى

 .ىؼ فػٍ ُن هب ػؿ فًگ ّ گ٦ت هبهبى ّ ُويي

 گ٦تي، ه٩ْٜ ُـ تب آىپقعًَْ تْي ؿ٥تن هٌن. ثْػًؼ ًينتَ صـ٥ي ُيچ ثؼّى ُوَ ٝليک، ّ مالم اف ثٞؼ

 .ثيبؿم ّ ثـيقم چبيي

 تًْنتي هي اّى تْي اف کَ ػاىت، آيٌَ يَ ٥٪ٔ ًؼاىت، پؾيـايي ثَ ًنجت ػيؼي کَ ثْػ ْٕؿي آىپقعًَْ

 اّى َاػ. ثجيٌي ؿّ پؾيـايي اف ٩نوتي

 پْىيؼٍ م٦يؼ پيـاُي يَ. هجل ؿّي ثْػ ًينتَ هٚلْهب ثچَ ايي ٝيي! ثْػ ًينتَ ٝـ٥بى پؾيـايي، اف ٩نوت

 فػٍ آؿًزو تب ُن ؿّ آمتيٌبه ّ ثْػ

 ؿّي ثْػ آّؿػٍ ػؿ ُن ؿّ هيکيو پبلتْي. ثْػ پْىيؼٍ هيکي ي رلي٪َ يَ ُن پيـاٌُو ايي ؿّي. ثبال ثْػ

 ُن ٩ؼؿ چَ ثچَ. ثْػ گؾاىتَ پبه

 ٩يب٥َ ثَ ػاىتن. فًَ هي لَ لَ ٝـ٥بى ّامَ ػاؿٍ رًْو پـينبى ُوْى هٖوئٌن! ًؼاىتين عجـ هب تيپَ عْه

 ثبالعـٍ کَ کـػم هي ػ٩ت ٝـ٥بى ي

 .کـػ فػى صـ٣ ثَ ىـّٛ يکي

 کٌيؼ؟ ىـّٛ عْاُيؼ ًوي عت  هبهبًي

 .پنـتْى گل اف ثگيؼ ىوب عت گي، هي ؿامت آؿٍ  هبهبى

 رًْي رْى ػيگَ ُن ثب پيو ؿّف ػّ تب عْاُـ، تب ػّ ايي ثيچبؿٍ! ايٌب کٌي ًوي پبؿٍ تيکَ کَ تٞبؿ٥بتي چَ

 اًزبم ػّئل ُن ه٪بثل ػؿ اًگبؿ االى ثْػى،



 .ثؼى

 .ثبٕي ّ ٙبُـ هب، پنـ ايي عبى هِـاى عت  ٝلي ٝوْ

 پنـم؟ کٌي هي کبؿ چي عت  ثبثب

 .فًؼگي ّ ػؿك ّ کبؿ ُيچي  ٝـ٥بى

 .ثبىي ه٨٥ْ عت، عت،  ثبثب

 .ػًَّ هي عؼا کَ اعال٩َ، عْه ّ هِـثْى اً٪ؼؿ ٝـ٥بى ايي  عبلَ

 فّؿگْ ىغَيت يَ هٚلْم، ٙبُـ ثَ ي چِـٍ ايي پيت! هِـثًَْ ٩ؼؿ چَ ػًّن هي هٌن عؼا، ثـ ٝالٍّ ثلَ

 .ًينتَ ثؼرٌل ّ

 .ثيبؿ ثـيق چبيي پبىْ ًينتي؟ چـا  هبهبًي

 !هبمت؟ هبل مغت کبؿُبي ُوَ چـا عؼا اي گ٦تن ثيٌٍْ، هبهبًي کَ ْٕؿي

 ٌٕبف؟  هبهبًي

 ربى؟ 

 !ثؼّ  هبهبًي
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 ...ًوييَ 

 .هٌتٚـم عيـ، ًَ  هبهبًي

 .ثبىَ 

 .کٌين ٍضجت ُن ثب ثـين تب ػّ هب کَ گـ٥تٌؼ تَوين ثقؿگتـُب ثٞؼ ًينتن، کن يَ ثـػم، کَ ؿّ چبيي

 .ا٥تبػ ؿاٍ اتب٧ ٕـ٣ ثَ هي مـ پيت ٝـ٥بى

 ؿّي ًينت ثٞؼ کييؼ، مـ٫ ّؿ اّى ّ ّؿ ايي ثَ فػ، اتب٧ تْي چـعي يَ اّل ىؼ، اتب٧ ّاؿػ کَ ٝـ٥بى

 .ٌٍؼلي

 ػاؿي؟ ػّمت ؿّ هي ٩ؼؿ چَ کَ پـمن هي افت ه٪ؼهَ ثي  ٝـ٥بى



 !ُيچي ػم هي رْاة تٞبؿ٣ ثي هٌن 

 !ًؼاؿٍ؟ ػّمتن کَ کني عْامتگبؿي اّهؼم چـا هي پل ًوييَ،  ٝـ٥بى

 ٩ـاؿُبيي ّ ٩ْل مـي يَ ُن ثب هب ايٌکَ هخل! کـػي اىتجبٍ ّا٩ٞب ىن؟ هي فًت هي کَ کـػي ٥کـ 

 .گؾاىتين

 ًَ؟ يب ػاؿي ػّمن... ػًّن هي چَ ػّمت، يَ عًَْ، ُن يَ ٌْٝاى ثَ کـػم، ىْعي ثبثب عت  ٝـ٥بى

 :گ٦تن عْػم ؿاصتي ثـاي! ؿميؼم هي رٌْى هـف ثَ کبؿاه ايي ثب ػاىتن ػيگَ

 .ػاؿم ػّمتت آؿٍ 

 چيَ؟ ُبم ىـٓ ثپـمي عْاي ًوي صبال. ىؼ ؿاصت عيبلن عت  ٝـ٥بى

 :پـميؼم ت٦بّت ثي

 چيَ؟ ُبت ىـٓ 

 ؿين هي رب ُـ پْىي، هي مبًت ػٍ پبىٌَ ک٦و ٝـّمي تْي پْىي، هي ػکلتَ لجبك کَ اّال عت  ٝـ٥بى

 ثبفي عْة ؿّ ً٪يت! کٌي هي آؿايو

 .ػي هي گْه هٌن صـ٣ ثَ کٌي، هي

 !ػيگَ؟ 

 .ٝقيقم ُيچي ػيگَ  ٝـ٥بى

 ام؟ هِـيَ 

 .مکَ تب ٍؼ ثب کبؿعًَْ مِبم ٤ًَ  ٝـ٥بى

 :گ٦تن

 !ػؿافٍ ىت ّلي ٝـ٥بى، آ٩ب تْئَ ػّؿاى ػّؿاى االى ػيگَ 

 .ثيؼاؿٍ ُن ٩لٌؼؿ  ٝـ٥بى

 ثٞؼي؟ ي ً٪يَ عت! ًجـٍ عْاثو تب ثغْى ٩ََ ثـاه تْ ثبىَ 

 ثيي تْا٥٪بت ُن ثٞؼه. کٌي اٝالم ؿّ ٩ٖٞيت ًٚـ ثٞؼ کٌي، ٥کـ ثبيؼ صؼا٩ل آيٌؼٍ ؿّف ػّ تب تْ  ٝـ٥بى

 تب ػّ هب ثَ ػيگَ اّى کَ ثقؿگتـُب،



 .ًؼاؿٍ ؿثٖي
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 welcome . پل ثبىَ 

 چي؟  ٝـ٥بى

 !ثـيؼٍ ث٦ـهبييؼ اّهؼي، عْه ي هؤػثبًَ 

 .ثؼي عيلي  ٝـ٥بى

 !ؿ?ػ کـػي ثِن کَ ُبيي ثؼي اف يکي ثَ ايي ػًّن، هي 

 .کٌي کبؿ چي ًـٍ يبػت ٌٕبف  ٝـ٥بى

 عـم؟ هگَ ًَ، 

 .گلي تْ ٝقيقم ًَ  ٝـ٥بى

 .ثيـّى ثـين ثبه فّػ 

 ثـم ؿ٥تن هي ػاىتن ىؼ، توْم کَ هـامن. ًن تْي گؾاىتويْى ٝـ٥بى ٩ْل ثَ هٌن. پؾيـايي تْي ؿ٥تين ػيگَ

 ٍؼا هبهبًن کَ ثغْاثن، اتب٩ن تْي

 .ؿّ هي کـػ

 چيَ؟ 

 .کٌن ٍضجت ثبُبت عْام هي لضَٚ، يَ ثيب  هبهبى

 .پييو ؿ٥تن

 چيَ؟ ٝـ٥بى ثَ رْاثت ٌٕبف  هبهبى

 .کٌن هي اٝالم ثِتْى آيٌؼٍ ؿّف ػّ تب ػًّن، ًوي 

 ًَ؟ ػؿٍؼ چٌؼ آؿٍ، ػؿٍؼ چٌؼ ثگْ، ػؿٍؼ ٌٕبف  هبهبى

 .ػًّن ًوي  ٌٕبف



 ُن ثب هؼت ايي تْي ػّم اتَ، عبلَ پنـ ٝـ٥بى کَ اّال. گي هي هي ثَ ُي کَ صـ٣ ًيؼ ػًّن ًوي  هبهبى

 ُوؼيگَ ثبيؼ عْة ػيگَ. ثْػيؼ ُوکبؿ

 .ًينت هي ثَ رْاة ثـاي صؼا٩ل کـػى ٥کـ ثَ ًيبف. ثبىيؼ ىٌبعتَ ؿّ

 .هخجتَ ًٚـم آؿٍ 

 .هيْهؼ ثؼت ٝـ٥بى اف هيْهؼ، ثؼت ايٌب هبُؼعت عبلَ اف کال کَ تْ هٖوئٌي؟ تْ ٌٕبف  هبهبى

 .ىؼ ُْٝ ًٚـم هؼت ايي تْي 

 ثبُبه ػلت فّػيب ايي ثَ ثيبػ، ثؼت اگَ کني اف تْ. ىٌبمن هي عْة ؿّ تْ هبهبًتن، هي ٌٕبف  هبهبى

 رْؿي؟ چَ ًوييَ، ٍب٣

 :ػاػم رْاة ثِو کال٥َ

 .ثغْاثن ؿ٥تن هي. ػاؿٍ ّرْػ ُب اًنبى فًؼگي تْي هٞزقٍ امن ثَ چيقي هبهبى 

 .ثکي ؿّ ٥کـات عْة ػاؿي، ٩ّت ؿّف ػّ تب االى اف  هبهبى

 .ًوييَ ُْٝ ُنت، کَ ُوًْيَ هي ًٚـ ّلي ثبىَ، 
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 ثْػى هتٞزت ُن ُوو. گؾاىتي ثـام هيبّؿٍ کالك هي ثبثبي هبهبى کَ ثل اف ىؼم، ػيًَّْ ؿّف ػّ ايي

 ػّمت ؿّ ٝـ٥بى هي رْؿي چَ کَ

 .ػاؿم

 اتب٧ تْي اف ؿّ تل٦ي گْىي هٌن. ثگيـٍ ؿّ ًِبيي رْاة تب عًَْ فػ فًگ ام عبلَ ؿّف، ػّ اف ثٞؼ

 .ثيٌْم ؿّ عبلَ ّ هبهبًن ثيي صـ٥بي تب ثـػاىتن

 ىؼ؟ چي ًٚـتْى عت  عبلَ

 .هخجتَ کَ ٌٕبف ًٚـ ّاال 

 !هخجتَ؟  عبلَ

 .ثْػ کـػٍ تٞزت ُن ام عبلَ کٌن ٥کـ



 .ىبم هب ي عًَْ ثيبيي ٩ـاؿُب، گؾاىتي ثـاي اهيت پل هجبؿکَ،  هبهبى

 .چين  عبلَ

 .کـػًؼ عؼاصب٥ٚي ُوؼيگَ اف ثٞؼ

 .ىي هي هضنْة ٝـ٥بى ؿموي ًبهقػ تْ االى اف. ًؼاؿي ثـگيتي ؿاٍ ُيچ ػيگَ ىؼ، توْم ػيگَ ٌٕبف

 .ىؼين عنتَ کبؿه، پي ثـٍ کٌيؼ توْهو فّػتـ! ػى هي ل٦تو ٩ؼؿ چَ

 .ٝقيقم ثبىَ هجبؿ٫ ٌٕبف  هبهبى

 .کـػ پييًْين ؿّي اف ثْمَ يَ ثٞؼ

 .هييَ رؼا افم ػاؿٍ ػيگَ هي کْچْلْي ػعتـ 

 ؿّ صـ٥بىْى ثَ کـػى ًٚـ اِٙبؿ ّ ػاػى گْه صبل اٍال. هْى عًَْ اّهؼى ايٌب عبلَ ىؼ، کَ ىت

 .ًؼاىتن

 .ًينت هي کٌبؿ اّهؼ ٝـ٥بى ىؼ، فػٍ کَ صـ٥ب ي ُوَ

 .ثگيـين ُن ثب ؿّ ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ کَ گ٦تن ثِيْى  ٝـ٥بى

 .کـػي کبؿي عْة 

 !ًکٌي ىک ايٌب ثقى الکي لجغٌؼ يَ عؼا ؿّ تْ ٌٕبف  ٝـ٥بى

 .گيـٍ ًوي ام عٌؼٍ 

 چـا؟  ٝـ٥بى

 .چيَ ٝب٩جتو ًينت هٞلْم کَ گـ٥تن، فًؼگين تْي هِوي تَوين چْى 

 .عْثَ ثبه هٖوئي  ٝـ٥بى

 :گ٦تن ثِو ّ ثيـّى کـػم ٥ْت ؿّ ٦ًنن

 ٝـ٥بى؟. ثبىَ عْة اهيؼّاؿم 

 ربًن؟  ٝـ٥بى

 .ايٌب هبهبًن ثـاي مْفٍ هي ػلن 
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 ْٕؿ؟ چَ  ٝـ٥بى

 ايي ّلي ٦ٍب، ّ ٍلش کوبل ػؿ ىين، هي عْىجغت کٌين، هي فًؼگي ُن ثب هب کٌي هي ٥کـ االى اًّب 

 اف ثٞؼ ػيگَ هبٍ ىو هب صؼا٩ل. ًينت رْؿي

 .ثيين رؼا ُوؼيگَ اف هْى ػّؿٍ

 .ًيْ رؼا ثيي، رؼا ًؼاؿي ػّمت  ٝـ٥بى

 !ػاىت ثـه ػّؿ ايي ػّثبؿٍ ثبف

 .ثين عالً تـ مـيٜ چَ ُـ ػاؿم ػّمت ًؼاؿم، ػّمت ُن اٍال 

 .آفهبييگبٍ ثـين ُن ثب تب هي ػًجبل ثيبػ ٝـ٥بى ٥ـػا ىؼ ٩ـاؿ

 .هٌتٚـتَ ٝـ٥بى فّػ، ىْ ثلٌؼ ٌٕبف 

 .االى ثبىَ 

 .ثْػ ّاينبػٍ هي هٌتٚـ کال٥َ ٝـ٥بى. ػؿ رلْي ؿ٥تن ّ ىؼم صبّـ مـيٜ

 !کـػي ػيـ ٩ؼؿ چَ  ٝـ٥بى

 .آفهبييگبٍ ثـين ّ ثي٦تين ؿاٍ تـ مـيٜ تب ًجنتن ُن ؿّ کتًْين ثٌؼُبي. ًؼاػم ؿّ رْاثو

 ًجنتي؟ ؿّ کتًْيت ثٌؼ چـا ّاينب، ّاينب،  ٝـ٥بى

 .ثـين ثيب کي ّل ػيـىؼٍ، 

 .فهيي عْؿي هي ؿّ، ثٌؼاه ثجٌؼ ًيؼٍ، ػيـ ًَ  ٝـ٥بى

 :گ٦تن ١ـ١ـکٌبى رْؿ ُوْى ثجٌؼم، ؿّ کتًْين ثٌؼ کَ ىؼم ػّال

 !ىؼي اّب٥َ ُن تْ ثْػى، کن ثبثبم هبهبى 

 :گ٦ت ػاػ هي گْه هي صـ٥بي ثَ ػاىت ػ٩ي٨ ْٕؿ ثَ کَ ٝـ٥بى

 !کٌن تـثيتت عْام هي ػيؼي؟ ؿّ کزبه تبفٍ 



 !کي تـثيت اّل ؿّ عْػت تْ 

 .ىؼ ػيـ ثـين ثبه فّػ  ٝـ٥بى

 .گؾاىت ؿّ اه ٝال٩َ هْؿػ آٌُگ ٝـ٥بى ُن ؿاٍ تْي

 ؽاؿي؟ هي ؿّ ايي ُوو کَ آٌُگ ايي ػاؿٍ چي 

 !ه٦ِْم گي هي ثِو کَ ٩يٌگ، عيلي چيق يَ  ٝـ٥بى

 !کٌن ًوي ػؿ٫ ه٦ِْهي هي ّلي 

 .ثبىي ػاىتَ ؿّ صنو ثبيؼ  ٝـ٥بى

 .ًويبؿم ػؿ مـ کَ هي گي؟ هي چي 

 .ىؼ صبکن ثيٌوْى مکْت ػّثبؿٍ ثٞؼ
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 کَ آفهبيو، ثـاي ثْػى اّهؼٍ رّْى پنـ ّ ػعتـ ٝبلوَ يَ. ؿميؼين ىلْٟ الٞبػٍ ٧ْ٥ آفهبييگبٍ يَ ثَ

 عبٕـ ثَ. ثْػى ُوؼيگَ ٝبى٨ ٍؼ ػؿ ٍؼ

 !ػؿآهؼ ّ کبؿ ّ ى٢ل عبٕـ ثَ ًَ کـػًؼ، هي افػّاد ُن ثب ػاىتي ثْػى ُن ثب ّ افػّاد عْػ

 :گ٦ت اّهؼ ٝـ٥بى کَ کـػم، هي ًگبٍ هـػم ثَ ػاىتن

 .ثـين 

 ثؼين؟ آفهبيو ثـين صبال اّهؼين، ػيـتـ ُوَ اف کَ هب ىل١ْي ايي تْي 

 :گ٦ت ًوب ػًؼّى اي عٌؼٍ ثب ٝـ٥بى

 گـ٥تي؟ کن ػمت ؿّ آ٩بتْى 

 :گ٦تن ثِو ثـگيتن هٌن

 !آعَ عْؿي ًوي هب ثَ ثبثب 

 .هب ثب ٝليک ّ مالم ثـاي اّهؼ م٦يؼ، ؿّپْه يَ ثب ٝـ٥بى مبل ّ مي ُن رّْى يَ. ؿ٥تين ثٞؼ



 ػکتـ ُن عبًويْى. ُنتٌؼ آفهبييگبٍ ايي ٍبصت ّ هي ػّمت رن، ٥ـيؼ ػکتـ اييْى! ربى ٌٕبف  ٝـ٥بى

 هٖت رب ُويي ثبالي ي ٕج٪َ فًبى،

 .ػاؿى

 .عْىجغتن مالم، 

 !ىؼ ُؼايت ؿامت ؿاٍ ثَ ثبالعـٍ هب ؿ٥ي٨ ايي. ثبىَ هجبؿ٫ عبًن ٌٕبف  ٥ـيؼ

 !ًـمَ ؿاُي ػّ ثَ کٌيؼ ػٝب ػاؿيؼ، اعتيبؿ 

 !ثيبؿي ُّْ مـه ًـي گَ، هي ؿامت  ٥ـيؼ

 :گ٦ت هي گْه ػؿ ٝـ٥بى

 ىؼي؟ ثال ثبفم 

 !کي ٥کـ رْؿي ايي عْاي، هي تْ 

 تـمي؟ ًوي کَ تْ ٌٕبف. ػاؿين ٝزلَ ثٌؼاف ؿاٍ ؿّ کبؿهْى ثيب رْى ٥ـيؼ  ٝـ٥بى

 ثتـمن؟ چـا ًَ، 

 .ىکـ ؿّ عؼا عت  ٝـ٥بى

 هٌن. ثگيـى عْى هي اف ثيبى تب فػ ٍؼا ُن ؿّ پـمتبؿه يَ. گـ٥ت عْى ٝـ٥بى اف اّهؼ عْػه ٥ـيؼ ثٞؼ

 ًينتن ٌٍؼلي ؿّي تـمي ُيچ ثؼّى

 .ثگيـٍ افم ثيبػ ؿّ آفهبيين تب

 .ثيَ کن ػؿػت کَ ثؼٍ، ٥يبؿ ثگيـ ّ ػمتن هضکن ػمتت ايي ثب  ٝـ٥بى

 !ثبىَ ًيبف ًکٌن ٥کـ 

 .اّهؼ پـمتبؿ

 .پـمتبؿ عبًن آؿّم آؿّم  ٝـ٥بى
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 !تـ آؿّم ثگْ ثٞؼ کٌن، پيؼا ؿّ ؿگو هي آ٩ب کي ٍجـ  پـمتبؿ



 :پـميؼ افم پـمتبؿ

 تـمي؟ هي هگَ ٝقيقم 

 !ًَ هي؟ 

 :گ٦ت ثْػ ؿگ کـػى پيؼا هي٢ْل کَ پـمتبؿ

 !ٝبى٨ ّ هـا٩ت چَ 

 :گ٦تن ثـگيتن لت فيـ

 !عْػه رْى آؿٍ 

 .هييَ پيؼا فّؿ ثَ ػمتت ؿگ کَ م٦يؼٍ پْمتت ثل اف  پـمتبؿ

 عت؟ کٌن کبؿ چي 

 ُوبٌُگ ٥ـيؼ ثب ّ ثؼٍ ؿّ آفهبييب ي ث٪يَ ؿ٥ت عْػه ىؼ، ؿاصت هي گـ٥تي عْى اف عيبلو کَ ٝـ٥بى

 .کٌَ صبّـه فّػتـ کَ کٌَ

 :گ٦ت ٕلجکبؿاًَ ٝـ٥بى ثيـّى، اّهؼم آفهبيو اتب٧ اف ٩ّتي

 تـمي؟ ًوي آهپْل اف هگَ تْ 

 .آؿٍ 

 !ػاؿى ػؿػ ّ مْفًي کَ تبىْى ػّ تـمي؟ ًوي عْى آفهبيو اف چـا پل  ٝـ٥بى

 !کٌَ هي ٥ـ٧ ربه چْى 

 !ػيگَ پْمتَ پْمت کٌَ؟ هي ٥ـ٩ي چَ 

 .ًؼاؿي اصنبك اٍال تْ، ثـين 

 هيغٌ کبهال ٙبُـه کَ مبلَ 29 عبًن يَ ثب ّاينبػ ٝـ٥بى کَ ثيـّى، اّهؼين هي آفهبييگبٍ اف ػاىتين

 پـمي اصْال ٝب٩لَ، عيلي کـػ هي

 .اّهؼ عْىن عيلي ثـعْؿػه ّ اه ٩يب٥َ اف. کـػى

 :کـػ هٞـ٥ي ثِو ّ هي ٝـ٥بى

 .٥ـيؼ آ٩ب ُونـ ُنتٌؼ، ُوبيي ػکتـ عبًن اييْى ربى ٌٕبف 



 .ػکتـ عبًن عْىجغتن 

 .مبؿا ثگْ ىن، هي هٞؾة ًکي، ٍؼا ػکتـ عبًن ّ هي ػلن ٝقيق  مبؿا

 .چين 

 :گ٦ت کـػ، هي ًگبٍ ٝـ٥بى ثَ کَ صبلي ػؿ ثٞؼ کـػ، ثـاًؼاف ّ هي مبؿا

 .ػاؿم هـيِ ٝبلوَ يَ هي عؼاصب٥٘، ٥ٞال! ىُْـت صبل ثَ عْه 
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 .ثکٌين عـيؼ مـي يک تب ؿ٥تين ثٞؼ کـػين، عؼاصب٥ٚي افه ُن ثب

 !ُوبًب اه ٝال٩َ هْؿػ آٌُگ ثَ ٝـ٥بى ػاػى گْه ُوبًب، هب ىؼى هبىيي مْاؿ

 :گ٦تن کال٥گي ثب

 کٌي؟ ُْٝ ؿّ آٌُگت هييَ ّاي، 

 .ثبىَ ػاىتَ ه٦ِْم ّ ثبىَ ٩يٌگ آٌُگت کَ ىـٕي ثَ ًيَ؟ چـا  ٝـ٥بى

 چيَ؟ ثٞؼي ي ثـًبهَ عيبل، ثي 

 :گ٦ت ّ کـػ ٥کـ کن يَ ٝـ٥بى

 .ثغـين ؿّ رٌبثٞبلي رْاُـات ّ ٕال ي اّب٥َ ثَ صل٪َ، ثـين ثبيؼ االى 

 کٌي؟ اًتغبثو ُن عْػت ثٞؼ ثغـي، ثؼل ؿّ ايٌب ًوييَ صبال 

 :گ٦ت اًؼاعت آيٌَ ثَ ًگبُي يَ کَ صبلي ػؿ ٝـ٥بى

 .ثؼين کٌي هي ثـؿمي ؿّ عـيؼهْى ػاؿى کَ ث٪يَ رْاة ثبيؼ ثٞؼه ّلي هييَ، چـا 

 .ثيي ؽؿٍ فيـ ؿ٥تَ فًؼگين 

 !ىيٌي هي ُن لـفه پبي عْؿػي، عـثقٍ عْػت  ٝـ٥بى

 :گ٦تن ػٌُن، رلْي گـ٥تن ّ کـػم هيت ّ ػمتن

 !ثيـ ػاؿي ؿّيي ٝزت 



 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 .ثٌؼافين ٝکل ثبُبه آتليَ ؿين هي ٥ـػا کَ ثغـين، ثبيؼ تبفٍ ُن لجبك مـي يک اهـّف 

 :گ٦تن عيي ّ َٝجي

 !چي؟ 

 .آتليَ  ٝـ٥بى

 !آتليَ؟ ؿين هي ٝـّمي ّامَ ٥٪ٔ ًگ٦تي تْ هگَ 

 .کـػ اٍـاؿ عيلي هبهبى عت؟ کٌن کبؿ چي  ٝـ٥بى

 صل٪َ چي ُـ ٥ـّىٌؼٍ ىؼين، کَ ّاؿػ. ؿميؼين ًٚـ هْؿػ ٕال٥ـّىي ثَ ُوييگي، ثضج ّ رـ هؼتي ثٞؼ

 .ًپنٌؼيؼين هب ػاػ ًيْى هب ثَ

 کؼّم؟ 

 ػاؿى؟ ُن هييَ صک ؿّه ػّهبػ ٝـّك امن کَ اي مبػٍ ؿيٌگبي افيي ثپـك ًينتي، ٩يٌگ ايٌب 

 .هييَ صبّـ ِٙـ ٥ـػا تب ثؼيي م٦بؿه ثبيؼ گ٦ت ٥ـّىٌؼٍ ّ پـميؼ ٥ـّىٌؼٍ اف ؿّ مؤال ايي ٝـ٥بى

 هي کْؿ ػاىت ّ چيوبم م٦يؼ ؿًگ. ىؼين ٝـّك لجبك هقّى ّاؿػ عـيؼين، ؿّ رْاُـات ّ ٕال ٩ّتي

 .کـػ

 .ؿ٥تن هي ػًجبلو ثَ هٌن ؿ٥ت، هي ؿاٍ آؿّم ٝـ٥بى
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 ثيبؿيؼ؟ ثْػم ػيؼٍ کَ ؿّ هؼلي اّى هييَ عبًن 

 :گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثٞؼ

 .کي اًتغبة ػاؿي؟ ػّمت ّ کؼّم 

 !کي اًتغبة گي هي ثٞؼ ٦ًـّىٌو، کَ ػاػي ّ اه ثيٞبًَ کـػي، اًتغبة ػيؼي، اّهؼي، عْػت ربلجَ، 

 .ثگْ ّ ايي ثٞؼ ثجيي، صبال تْ 



 عيلي! اًؼاعت هي لٌگ اه، ملي٪َ رلْي ػاىت ام ملي٪َ کـػم اٝتـا٣ آّؿػ، ؿّ لجبك ٥ـّىٌؼٍ ٩ّتي

 لجبك، کـػى پـّ اف ثٞؼ ٥٪ٔ. ثْػ ٩يٌگ

 .کن يَ ٥٪ٔ. گيبػٍ ثـام کن يَ اه تٌَ ثبال ٥ِويؼم

 .عْاثيؼين ىت ّ ُبهْى عًَْ ثـگيتين ػيگَ، الفم م٦بؿىبي ّ عـيؼ اف ثٞؼ

 .ػؿ ػم گؾاىتن هٌتٚـ ؿّ ٝـ٥بى ّ ىؼم ثيؼاؿ ػيـ ثبفم ٍجش

 ٥الکت چَ اًؼاعتي، امپـت ٝکل تب چٌؼ ثـاي. آؿاييگبٍ ثـم تب ثـػاىتن ّ لجبمبم چيقي، عْؿػى ثؼّى

 !تب ػّ هب ًکييؼين ُبيي

 هي ثؼم. فػم ًوي صـ٣ ُويي عبٕـ ثَ ثْػ، هقٍ ثؼ ػٌُن ثْػم، ًغْؿػٍ ٍجضًَْ چْى. ىؼم هبىيي مْاؿ

 ػيؼ ٝـ٥بى ٩ّتي. ثقًن صـ٣ اّهؼ

 تْي ًغْؿػٍ چيقي، مٌگي، ّ مبلون هي ثؼًَّ ايٌکَ ثـاي ًينت، ػْٝا ّ ١ـ١ـ ّ اٝتـاُ اف عجـي

 آٌُگ ّ کـػ ؿّىي ؿّ هبىيي مينتن مـم،

 .گؾاىت ؿّ ُوييگي

 ثؼٍ ٥ـٍت ثِن کن يَ ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ

 ثؼٍ رـئت ثِن عْػت ىؼى تـ ٝبى٨ ثـاي

 .ثگن چيقي يَ ثِو ىؼم هزجْؿ ػيگَ. کـػم ًگبٍ ثِو َٝجي

 !کٌي هي ام ػيًَّْ ػاؿي ثؾاؿي؟ کوتـ ّ آٌُگ ايي ًيؼ ٩ـاؿ هگَ 

 .کـػ عبهْه ؿّ مينتن ّ کـػ ّؿ اّى ّ ّؿ ايي ثبؿ چٌؼ ّ مـه ثٞؼ کـػ، ًگبٍ ثِن

 !مبلوي ٌُْف ىکـ ؿّ عؼا 

 گي؟ هي ّ ايي کَ کـػي ام هٞبيٌَ. مبلون صنْػ چين کْؿي ثَ کَ ثيٌي هي 

 فًي؟ ًوي صـ٣ چـا صبال. عْؿػٍ مٌگ ثَ مـت ىبيؼ گ٦تن کٌي، ًوي ػْٝا فًي، ًوي صـ٣ ػيؼم ًَ 

 ىؼ؟ عْة کٌن، ٍضجت ًويبػ عْىن اك، ثؼهقٍ ػٌُن ًغْؿػم ٍجضًَْ چْى 

 يَ ؿم هي االى! کٌي هي ١و يِْ ّمٖو ثگيـين، ٝکل ثـين عْاين هي االى ًغْؿػي؟ ٍجضًَْ چـا 

 .ثغْؿ عـم هي چيقي



. ىي هي کخي٤ فػم هنْا٫ ّ ػًؼًّبم چْى عْؿم، ًوي چيقي االى ػيگَ هي ّوي ػؿ. ًؼاىتن ٩ّت 

 .هييَ عـاة ٝکنون

 :گ٦ت ّ فػ ثْػم ٝکنبهْى ًگـاى ايٌکَ اف عْىضبلي ي ًيًَْ کَ لجغٌؼي يَ

 .ثقى هنْا٫ آؿاييگبٍ ؿ٥تي عـم، هي ُن ػًؼّى عويـ ّ هنْا٫ يَ ثـات ثبىَ 

 .ػًؼّى عويـ ّ هنْا٫ ثب عـيؼ کبکبئْ ىيـ ّ کيک يَ ثـام ّاينبػ رب يَ ثٞؼ

 .ثغْؿم کبکبئْ ىيـ تًْن ًوي هي 
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 !مْفم هي کبکبئْ ٝي٨ ػؿ ّ کين هي فرـي چَ ثيچبؿٍ هي ثؼًَّ تب گ٦تن رْؿي ُويي ّ ايي

 چـا؟ 

 .ػاؿم صنبميت 

 .ثگيـم مبػٍ کٌن ُْٝ ثـات ثـم ثؼٍ 

 :گ٦تن ثِو ثبال، اًؼاعتن ّ اثـُّبم

 !ثغْؿم کبکبئْ ايٌب هبهبى چين اف ػّؿ کَ ثْػم لضَٚ ُويي هٌتٚـ هي ًَ، 

 ػّمت عيلي کبکبئْ هي ّلي! فػم مکتَ مبلگي ثينت تْي کَ کـػ ًگبٍ ْٕؿي کـػ، ًگبٍ ثِن َٝجبًي

 هزجْؿ ػاىتن، ٩ـاؿ ؿاُي ػّ تْي. ػاىتن

 ػمت ثؼّى ىيـکبکبئْ، موت ثـػم هي ّ ػمتن هي اگَ چْى کٌن، اکت٦ب مبػٍ ىيـ ثَ ٝـ٥بى عبٕـ ثَ ثْػم

 ؿميؼين ا٥تبػين ؿاٍ ثٞؼ. گيتن ثـهي

 .آؿاييگبٍ

 .فًن هي فًگ ثِت هي ثـّ تْ 

 .ًؼي ْٕل فيبػ 

 ًؼٍ؟ ْٕل فيبػ گي هي کَ هٌَ ػمت هگَ 

 ًَ. 



 .ًگْ پل 

 .چين 

 يَ ُن ؿّ ٍْؿتن. کييؼ ْٕل کن يَ اف ثييتـ کبؿم ثيَ، اتْ ٍب٣ ٍب٣ ثْػ ٩ـاؿ کَ هُْبم عبٕـ ثَ

 .کـػ هـعٌ ّ هي ّ کـػ هليش آؿاه

 .ىؼ ؿّىي پـّژکتْؿ چيوبه تْي ػّثبؿٍ ا٥تبػ، هي ثَ چيوو ٩ّتي. ثْػ ّاينبػٍ ػؿ رلْي ٝـ٥بى

 .آ٥ـيي گ٦ت ثبيؼ آؿاييگـ ٌُـ ثَ ُن عؼا، عل٪ت ثَ ُن! ثبىيؼي ًوي فّػ ثبيؼم 

 ىؼي؟ پـؿّ ثبف ىوب ّوي ػؿ! ٥ٞليَ؟ چَ ثبىيؼي ًوي 

 هيکليَ؟ ٝبى٪بمت، هنتوـ هْبؿٛ 

 ثبيؼ پل ًَ، ثگن کَ ػاؿم ٩ّت ٌُْفم ىؼٍ؟ ٝبى٨ رؼي رؼي ًکٌَ! ىؼ؟ رْؿي ايي يِْ چـا ايي! اهلل ثنن

 .کٌن ّ ٥کـام عْة

 اي ثًَِْ ُـ ثَ يب. کـػ هي ًگبٍ ّ هي ّ گيت ثـهي ثبؿ، يَ ػ٩ي٪َ پٌذ ُـ گـ٥تن، مبٝت هبىيي تْي

 ثَ ثْػ ًقػيک تبفٍ. کـػ هي ٍضجت ثبُبم

 .ثؼٍ کيتٌوْى

 يَ ثب م٦يؼ، گـػًي پيت تبپ يَ هي. کٌين ُْٝ ؿّ لجبمبهْى تب ؿ٥تين کؼّهوْى ُـ ؿميؼين، کَ آتليَ ثَ

 ُن ٝـ٥بى کبؿثٌي، آثي ريي ىلْاؿ٫

 ٝـ٥بى ثب ثيـّى، اّهؼم کـػم ُْٝ ّ لجبمبم ٩ّتي. ؿًگ ُوْى ثَ ىلْاؿ٫ ثب م٦يؼ اي صل٪َ آمتيي يَ

 هْارَ ّؿفىکبؿي ُيکِل عْه تيِپ عْه

 ثبىگبٍ کَ کـػ هي هيغٌ ػمتبه. ثْػ ىؼٍ تيپ عْه عيلي. ثْػهو ًؼيؼٍ رْؿي ايي صبل ثَ تب! ىؼم

 يَ اگَ ٌٕبف، هِي ثْػم هٖوئي. ؿٍ هي

 !گـ٥ت ًوي ػؿػه ُن کـػى ًبف صؼ ػؿ گـ٥تن، هي افه ًييگْى

 :گ٦ت ثؼًَّ ؿّ ًٚـم ايٌکَ ثـاي ّ کـػ اي عٌؼٍ
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 .کٌي هي ًگبم اً٪ؼؿ کَ ىؼم تيپ عْه عيلي ػًّن هي 



 :گ٦تن ّ ػفػيؼم ّ ًگبم مـيٜ! ػاػم هي ٩ْؿتو ًگبم ثب ػاىتن کَ ثْػم ٥ِويؼٍ تبفٍ

 .صنبمَ م٦يؼ ًْؿ ثَ چيوبم هي ّلي ىؼي، تيپ عْه اصتوبال 

 .ػعتـ م٦يؼي چين کَ ثل اف ثبثب، ًَ 

 ...ُب ثبىَ آعـت ي ػ٥َٞ 

 ػمتو ُن ٝـ٥بى ٝـ٥بى، گـػى ػّؿ ثٌؼافم ػمت هي ثْػ ايي ژمت اّليي. گـ٥تي ٝکل مـاٟ ؿ٥تين ثٞؼ

 ػيگَ ُن ثَ ثٞؼ هي، کوـ ػّؿ ثؾاؿٍ ّ

 ثؾاؿٍ ّ ػمتو ٝـ٥بى کَ ثْػ مغت ثـام کن يَ اّلو ٥٪ٔ ًؼاىت، هيکل فيبػ ژمت ايي عت. ثقًين لجغٌؼ

 اف ک٦ـه ٝکبك ثيچبؿٍ. کوـم ػّؿ

 .اّهؼ ػؿ تب ػّ هب ػمت

 .ثقًيؼ لجغٌؼ هييَ اگَ عبًن  ٝکبك

 کٌن؟ تٞـي٤ رک ثـات هيغْاي ػيگَ ثغٌؼ 

 عٌؼم هي ًَ 

 ثـاي ػيًّْگي. هي کوـ ؿّي ثؾاؿٍ ّ ػمتو کَ ؿ٥ت هي يبػه ٝـ٥بى عٌؼيؼم، هي هي ايٌکَ هضِ ثَ

 ؿ٥تين هي ثبيؼ صبال! ثْػ کن ّا٩ٞب ٝکبك

 ىلْاؿ٫ ثب اي، ٩ٍِْ ػلجـي ي٪َ تبپ يَ. ثگيـين ؿّ ثٞؼي ژمت تب کـػين هي ُْٝ ؿّ لجبمبهْى ػّثبؿٍ

 تٌِب ٥٪ٔ. ْٕؿ ُويي ُن ٝـ٥بى کـم،

 .ثْػ پْىيؼٍ اي صل٪َ آمتيي ثْػ، ًپْىيؼٍ ػلجـي ي٪َ تبپ اّى کَ ثْػ ايي ت٦بّتو

 ّ ػمتن ثين، ثلٌؼ پبم ٫ًْ ؿّي هي کَ ثْػ ايي ثٞؼي ژمت. ثگَ ؿّ ثٞؼي ژمت تب ٝکبك پيو ؿ٥تين

 لجبه ثَ ّ لجبم ثٞؼ اه، ىًَْ ؿّي ثؾاؿم

 .اًّزب ثکٌن ١لٖي چَ ػًّنتن ًوي هي ا٩ًّْت! ثجْمو ًگ٦ت ىکـ ؿّ عؼا. کٌن ًقػيک

 ثيي؟ ػًَّ يَ ايي عيبل ثي ًوييَ صبال 

 :گ٦ت ّ کـػ ثِن ّ ؿّه لزجبفي ثب

 .اٍال 

 .ػاػ ًيْى هي ثَ اّهؼ ّ کـػ ًگبٍ مبٝتو ثَ ثٞؼ



 .هًْؼٍ ػاػي کَ ٩ّتي اتوبم تب ػيگَ مبٝت ىَت ػ٩ي٪ب االى 

 ...ّلي 

 .ًؼاؿٍ ّلي 

 .فػ ٍؼاهْى ٝکبك

 ىًَْ ؿّي گؾاىتن ػاىت لـفه کَ ّ ػمتن ىؼم، ثلٌؼ پبم ي پٌزَ ؿّي گ٦تن، اهلل ثنن يَ. ثْػ مغت عيلي

 ٩ٖـٍ ؿيغتن، هي ٝـ٧. ٝـ٥بى ي

 ًقػيک لجبه ثَ ّ لجبم عْامتن هي کَ اي لضَٚ. کـػم هي صل کبهال کوـم ي تي٢َ ؿّي ؿّ ٝـ٧ ُبي

 چيوبي ثـعال٣ کَ چيوبه ثَ اّل کٌن،

 .ػاػم اًزبم ؿّ کبؿم ّ کـػم ًگبٍ ػيؼ، تْه کبهال ّ عْػت ىؼ هي هي

 کـػ ىـّٛ ٝـ٥بى کَ کـػم هي ًگبٍ ؿّ ثيـّى ػاىتن. کييؼ ْٕل ِٙـ يک مبٝت تب ت٪ـيجب ٝکبمي کبؿ

 .ػاػًن ٩ل٪لک ثَ
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 .ًکي? ا 

 کٌي؟ هي ٥کـ ػاؿي چي ثَ 

 .ُبهْى عبًْاػٍ ثَ 

 ىؼٍ؟ چيقي هگَ 

 ؿين هي ػاؿين ايٌکَ ًَ فًؼگيوْى، عًَْ مـ ؿين هي ىين، هي عْىجغت هب کٌي هي ٥کـ االى اًّب ثبثب، ًَ 

 !مـکبؿ

 .ثْػ ًبؿاصت. ًقػ صـ٥ي ػيگَ ّ کييؼ اًگيق صنـت آُي يَ

 .ؿمتْؿاى ثَ ؿ٥تين ُويي عبٕـ ثَ. ًينت هب هٌتٚـ ًبُبؿ ثـاي کل ُيچ کَ ثْػين هٖوئي

 عْؿي؟ هي چي 

 !ثْػ؟ ًبؿاصت چـا پل. ثْػم ًقػٍ ثِو عبٍي صـ٣ ّا٩ٞب



 .ثغتيبؿي 

 .هغل٦بت ثب ثغتيبؿي پـك ػّ آ٩ب 

 ٝـ٥بى؟ 

 ربًن؟ 

 .ثْػ مْعتَ ثـاه ػلن ًِبيت ثي چْى ًگ٦تن، ثِو ُيچي

 ىؼي؟ ًبؿاصت گ٦تن چيقي هي هگَ 

 .ًگ٦تي چيقي تْ ٝقيقم، ًَ 

 ىؼي؟ رْؿي ايي يِْ چـا پل 

 :پـميؼ ّ کييؼ ٝوي٨ ٦ًل يَ 

 ثيبؿيو؟ ػمت ثَ ًتًْي ّ ثبىي چيقي، ّميلَ، يَ ػًجبل ىؼٍ صبال تب 

 :گ٦تن ّ کـػم ٥کـ کن يَ

 .صبال تب ًيؼٍ ًَ ًکٌن، ٥کـ 

 کٌي؟ ػؿ٫ ّ کٌي ٩ْبّت تًْي ًوي پل 

 .ػيگَ ثگْ 

 .صبال ثغْؿ اّهؼ، ُن ١ؾا ثيب 

 هضجت ثِو آعـ ّ اّل ثبؿ ثـاي. کـػ هي ثبفي ١ؾاه ثب ٥٪ٔ ٝـ٥بى ّلي عْؿػى، ١ؾا ثَ کـػين ىـّٛ

 .کـػم

 .ػٌُو ثؾاؿم تب چٌگبل ثَ فػم ّ عْػم ي رْرَ اف تيکَ يَ ّ

 .ثغْؿ ّ ايي ثيب ٝـ٥بى 

 !ػٌُن تْ ثؾاؿ گَ هي کـػٍ ثبف ّ ػٌُو پـؿّ پـؿّ
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 !اييبال ثؼٍ ى٦به عؼا ثبال، ؿ٥ت ىبػيو ي ػؿرَ ػّثبؿٍ

 ػليل ُيچ ثَ ًَ ػٌُو، گؾاىتن رْرَ ثکين، فثًْو فيـ اف صـ٣ ايٌکَ عبٕـ ثَ ٥٪ٔ کَ ثگن ّ ايي

 !ػيگَ

 .کـػم کوک ثِت ىبيؼ گـػي؟ هي چي ػًجبل ثگْ! ٝـ٥بى 

 ثِن عْػت ىؼى تـ ٝبى٨ ثـاي ثؼٍ، ٥ـٍت ثِن يکن ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ تًْي، هي عيلي تْ آؿٍ 

 .ثؼٍ رـئت

 عًْي؟ هي آٌُگ چـا 

 .عْؿػى ١ؾا ثَ کـػ ىـّٛ ّ عٌؼيؼ

 .کـهي عيلي 

 .ثبه فػًت صـ٣ هْاٙت ػيگَ، ىي هي تـثيت ثي ػاؿي! ?ا 

 !ُنتيؼ تـثيتي هٞلن ىوب ًجْػ يبػم ثجغييؼ اٍّ، 

 .ثْػم ثيبؿٍ ػمت ثَ ٝـ٥بى عْاػ هي کَ اي ّميلَ ٥کـ تْي هٌن. عْؿػ ّ ١ؾاه مـيٜ

 !ُب صل٪َ 

 .ثگيـين ؿّ ُب صل٪َ تب ؿ٥تين مـيٜ. ًجْػ يبػم اٍال ُب صل٪َ اف

 .ايٌب عبلَ ي عًَْ ثـين ىت ثْػ ٩ـاؿ

 .عًْؼ هي آٌُگ عْػه ثب ٥٪ٔ. فػ ًوي صـ٥ي ُيچ اٍال ٝـ٥بى

 :ثـگيتن ػ٥َٞ يَ

 عت؟ ثکٌو مؤالي ثينت ثيب 

 ؿّ؟ چي 

 .ثيبؿيو ػمت ثَ ٩ـاؿٍ کَ ُويٌي 

 .ثپـك ثبىَ 

 هييَ؟ رب ريت تْي 

 ًَ. 



 عْؿػًيَ؟ 

 !ثغْؿيو تًْي ًوي اٍال کَ تلغَ اً٪ؼ ٩ّتب ثْٞي ّلي ٩ّتب، ثْٞي 

 ربًؼاؿٍ؟ 

 .آؿٍ 

 صيًَّْ؟ 

 ىؼ؟ تب چٌؼ ًَ، 

 .امت تب چِبؿ ٌُْف 

 

 53 

 !ًينت عْؿػًي کَ اًنبى ثبثب ًَ اًنبًَ؟ 

 .ىؼُب تب پٌذ 

 پقًو؟ هي چيَ؟ ُنت، ُن عْؿػًي هييَ، رب ريت تْ ربًؼاؿٍ، کَ چيق يَ 

 ًَ. 

 ػاؿي؟ ػّمتو عيلي تْ 

 .ػاؿم ػّمتو عيلي عيلي 

 ؿًگيَ؟ چَ 

 !امت آؿٍ ّ ًَ ٥٪ٔ مؤالي ثينت رْاة عبًن، ٌٕبف 

 کٌن؟ کوک ثِت تًْن هي عيلي هي ًگ٦تي هگَ ػيگَ، ثگْ عت 

 رـئت ثِن عْػت ىؼى تـ ٝبى٨ ثـاي ثؼٍ، ٥ـٍت ثِن کن يَ ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ ّلي، گ٦تن، چـا 

 .ؿميؼين ثيب. ثؼٍ

 .ًگ٦تي ثبىَ يبػت 

 .٥ِوي هي ثٞؼا 



 .ثْػى روٜ اًّزب ُوَ. ىؼين ايٌب عبلَ ي عًَْ ّاؿػ ُن ثب

 .ثؼم ًيْى ؿّ ُبهْى صل٪َ ايٌب عبلَ ثَ تب ؿ٥تن هٌن کٌَ، ُْٝ ّ لجبمبه تب اتب٩و تْي ؿ٥ت ٝـ٥بى

 .ثْػ اّهؼٍ تبفٍ آتٌب، ٝـ٥بى، عْاُـ

 عْثي؟ رْى، آتٌب مالم 

 عبًن؟ ٝـّك ْٕؿي چَ تْ عْثن، هـمي 

 .عْثن 

 ثب ثبفي هي٢ْل ٝـ٥بى. کـػ ًگبٍ ؿّ ثْػ رب اّى ٝـ٥بى کَ مبلي اف اي ػيگَ موت ّ ثـگـػًّؼ ّ ؿّه

 .ثْػ آتٌب ي ثچَ

 .مٌَ ُن ثبُبه اًگبؿ عؼا، ؿّ تْ کي ًگبه 

 ؿّثْمي عْاُـه ثب کَ عْامت هي، ٕـ٣ اّهؼ ّ کـػ ث٢لو ؿّ مٌِؼ فّػ ىؼ، هب هتْرَ کَ ٝـ٥بى

 .ث٢لن تْ گؾاىت ؿّ مٌِؼ کٌَ،

. هقاصوَ ّ اّب٥ي هْرْػ يَ فًؼگين تْ ثچَ. ًويبػ عْىن ثچَ اف ُن کال. کٌن ث٢ل ثچَ ًجْػم ثلؼ اٍال

 !ًگ٦تن کل ُيچ ثَ صبل ثَ تب ّ ايي الجتَ

 .هي٦تَ االى ثگيـه، ّ مٌِؼ ثيب ٝـ٥بى 

 !ػيگَ ث٢لتَ ثي٦تَ؟ چي ّامَ 

 .عْؿٍ هي ّّل ُوو ػاؿٍ ايي تـمن، هي 

 :پـميؼ عًَْ آىپق تْي اف عبلَ

 !کٌي؟ ث٢ل ؿّ عْػتْى ي ثچَ عْاي هي رْؿي چَ تْ 

 .ىؼ ًزبت ي ٥ـىتَ ٝـ٥بى کَ ثـٍ، لْ ٩ْيَ ّ ثؼم آة ثٌؼ ثچَ ٩ْيَ مـ ثْػ ًقػيک

 

 54 

 .ػم هي يبػ ثِو عْػم هي رْى هبهبى 



 عْاُو افه التوبك ثب ّ ثْػم گـ٥تَ ّ آمتيٌو ا٥تبػم، ؿاٍ مـه پيت. اتب٩و تْي ؿ٥ت ػّثبؿٍ ٝـ٥بى

 کَ عْاػ هي ؿّ چي ثگَ کَ کـػم هي

 !هييَ رب ريت تْ ُن عْؿػًيَ، ُن ربًؼاؿٍ، ُن

 .عت کي ؿاٌُوبيي 

 !آػهَ يَ... کَ ؿاٌُوبيي 

 ىٌبموو؟ هي هي 

 .آؿٍ 

 گي هي فػي، فل هي چيوبي تْي پـؿّ پـؿّ! ًگْ چيقا ايي! کي هـاٝبت هي رلْي! تـثيتي ثي عيلي 

 عْؿػًيَ؟

 .ثْػ امتٞبؿٍ فُـهبؿٍ، هخل ٩ّتب ثْٞي ٝنلَ، هخل ٩ّتب ثْٞي! هٌضـ٣ 

 ػاؿي؟ ػّمت ؿّ يکي يٌٞي کـػم، ثبّؿ هٌن گ٦تي تْ 

 !ُنت اربفٍ اگَ 

 ايي کٌَ؟ ًوي افػّاد هي ثب ػاؿٍ ىـکتوْى ّ هي عبٕـ ثَ ػاؿٍ ٥٪ٔ ػاؿٍ؟ ػّمت ؿّ يکي ٝـ٥بى يٌٞي

 تًْنتَ هي عْػه اّى ًوييَ، کَ رْؿي

 .کٌَ افػّاد ثـٍ

 کٌي؟ ًوي افػّاد ثبُبه چـا 

 ...ّلي کٌن، هي رْؿ ثبُبه ّ کـػى افػّاد ه٪ؼهبت

 !ثيـّى فػ هي صؼ٩َ اف ػاىت ػيگَ چيوبم

 چي؟ ّلي 

 .ُنت هيکلي يَ 

 ًبؿاّيَ؟ ثبثبه چي؟ 

 .کي ّلو ًَ 

 .ثنت ؿّم ثَ ُن ؿّ ػؿ اتب٧، تْي ؿ٥ت ثٞؼ



 ٥ـػا ىؼ، رْؿي ايي کَ صبال اٍال. ػاػم هخجت رْاة ثِو کَ کـػم کْچيک رلْه ّ عْػم هٌَ ت٪َيـ

 ايي هخل ًَ، گن هي ٝ٪ؼ ي م٦ـٍ مـ

 !٥يلوب

 رب يَ کـػم، هي کبؿيو ُـ. کـػم ٥کـ هّْْٛ ايي ثَ ؿارٜ ثْػ، ىت ٥ـػا پل کَ ٝـّمي ؿّف تب

 .کـػ هي پيؼا ً٪ٌ

 .ػاىتن تـػيؼ هنئلَ ايي ثَ ؿارٜ ٌُْفم ّلي ىؼ، ٝـّمي ؿّف ثبالعـٍ

 .آؿاييگبٍ ثـين ُن ثب تب ػًجبلن اّهؼ ٝـ٥بى فّػ ٍجش

 عْثي؟ مالم، 

. ثقًين ؿّ کبؿعًَْ ٩يؼ ثيب اٍال. ثـمي ثِو تًْي ًوي کَ ػاؿي ػّمت ؿّ ػيگَ يکي ٥ِويؼم چْى. ًَ 

 ؿاصتَ، عيلي فًين، هي ُوو ثَ ُن االى
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 .ثبىن گـ٥تَ ؿّ کني ربي کن، هؼت يَ صتي ثـاي کَ ًؼاؿم ّرؼاى ٝؾاة هٌن. کي ثبّؿ

 عْػه ؿ٥تن، عْامتگبؿيو ػ٥َٞ ٍؼ صبال تب هي اّى؟ ثَ ػاؿي کبؿ چي تْ. فًين ًوي ؿّ کبؿعًَْ ٩يؼ 

 تْي ٥٪ٔ کَ ٥ٞال چَ؟ هي ثَ ًبؿاّيَ،

 .ػاؿهو ؽٌُن

 هٖوئٌي؟ 

 ثـين؟. ثبىَ ؿاصت هّْْٛ ايي اف عيبلت 

 .کي ٍجـ لضَٚ يَ ًَ 

 ثبف؟ چيَ 

 کيَ؟... چيقٍ 

 ُنت؟ اربفٍ صبال. ىي هي آىٌب ثبُبه ثٞؼا ثْػم گ٦تَ ػ٥َٞ ٍؼ صبال تب کَ ثگن عْامتن هي 

 آؿاييگبٍ؟ ؿي هي ُن تْ. ثـّ 

 کٌي؟ عْىگل کَ ًؼاؿى ػل ػاهبػا هگَ ػيگَ، آؿٍ! ؿى هي ٥٪ٔ ٝـّمب ،?پ َى? پ 



 .عؼاصب٥٘ 

 :گ٦ت ّ کـػ مالهي آؿاييگـ ىؼم، کَ آؿاييگبٍ ّاؿػ

 .ػاؿين کبؿ ٝبلوَ يَ ثييي، فّػ ثيب عبًن ٝـّك 

 .ٌٍؼلي ؿّي ًينتن

 ٥بهيليؼ؟ ُن ثب 

 .ثلَ 

 !٥ِويؼم ُن اّلو اف 

 رْؿي؟ چَ ثگيؼ هييَ 

 .ُنتيؼ ُن ىجيَ عيلي 

 کٌيؼ؟ هي ىْعي 

 .گن هي رؼي ًَ 

 .ًؼاؿين ُن ثب ىجبُتي ُيچ ٦ًـ ػّ هب ًٚـم ثَ 

 .ُوَ ىجيَ عيلي عٌؼيؼًتْى، هؼل ًگبتْى، هؼل 

 چَ آؿاييگـا ايي ُب، عْػهًْين ّلي ثـمن، ًتيزَ ايي ثَ تب کـػم هي ثييتـي ػ٩ت ٝـ٥بى ًگبٍ ثَ ثبيؼ

 !ُنتي تيقثيٌي آػهبي

. ثْػ ٝـ٥بى. اّهؼ ػؿ هْثبيلن فًگ ٍؼاي اّى، ثب ُوقهبى ىؼ، توْم کَ هُْبم ّ ٍْؿت آؿايو کبؿ

 .ثـػاىتن ؿّ گْىي مـيٜ

 .مالم الْ، 

 .مالم اّى تٌگ ثؾاؿ گلوي، يَ ٝقيقهي، يَ 
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 .ػيگَ ؿثٜ يَ تب ػًجبلن ثيب 

 .ُنتن ػؿ رلْي مبٝتَ ًين هي ٝقيقم 



 :گ٦تن ّ ػاػم ٥يبؿ ُن ثَ ّ ػًؼًّبم 

 !ٝـ٥بى 

 .کـػ ٩ٖٜ ؿّ گْىي ثٞؼ ّ اّهؼ اه عٌؼٍ ٍؼاي ٥٪ٔ

 ىؼٍ ًٚيـ ثي عيلي اًؼاعتن، آيٌَ تْي عْػم ثَ ًگبٍ يَ ػّثبؿٍ. پْىيؼم ؿّ لجبمن آؿاييگـ کوک ثب هٌن

 ٩يٌگ اهب هليش، ّ مبػٍ آؿايو. ثْػم

 ػيگَ. ٍْؿتن ؿّي ثْػ گؾاىتَ ّؿي يَ ُن ّ رلْه ثْػ، کـػٍ ؿيق ٥ـ ُن ّ هُْبم. ثْػ ٍْؿتن ؿّي

 .ثـػاىتن ػمت عْػم کـػى ًگبٍ اف

 ؿاٍ ثبُبه تًْنتن ًوي ُن ٩ؼم يک صتي. پْىيؼم ؿّ ثْػ کـػٍ اًتغبة ٝـ٥بى کَ مبًتي ػٍ پبىٌَ ک٦يبي

 .ثـم

 .فػم فًگ ثِو ثـػاىتن ؿّ گْىي

 ثيبم؟ 

 !ٝـّك ػًجبل هيبػ ػاهبػ ًؼيؼي؟ ٝـّمي ٥يلن صبال تب هگَ ٌٕبف ًَ، 

 .عت ىؼم ُْل چـا، چـا، 

 ثـػاؿ ٥يلن. اّهؼ ٕـ٥ن ثَ آؿّم آؿّم ػيؼم هبٍ، تيکَ يَ ثْػه کـػٍ کَ تيپي تْي ٝـ٥بى ػيگَ ي ػ٩ي٪َ ػّ 

 :گ٦ت ثِو

 !ثچـعًْيؼه عْػتْى ػّؿ کٌيؼ ث٢ل ّ عبًْم ٝـّك هييَ، اگَ ػاهبػ آ٩ب صبال 

 ًجْػ؟ ايي اف ثِتـ! مـا١و ثْػ ؿ٥تَ ٝـ٥بى کَ آتليَ ايي ثب ّاي

 :گ٦ت گْىن فيـ اّل. کـػ ث٢ل ّ هي صـکت يَ ثب ٝـ٥بى

 ايٌزبى؟ صْؿيب کَ آؿاييگبٍ يب ثِيتَ ايٌزب 

 ا٥تبػين هي ؿاٍ ثبيؼ ػيگَ چـعيؼى، ػّؿ چٌؼ اف ثٞؼ. ىؼ هي توْم اهيت کَ ثبالعـٍ. ًؼاػم ثِو رْاثي هٌن

 .ثگيـين ؿّ ٝکنبهْى تب

 کَ آؿاييگبٍ ػؿ اف. ػاػ ثِن ؿّ ثْػى ىؼٍ تقئيي فيجبيي اهب مبػٍ، ٕـف ثَ کَ ٩ـهقي ؿف گل ػمتَ ٝـ٥بى

 هبىيي ثَ عْؿػ چيون اّهؼين، ثيـّى

 پـ ؿّه ٩لت يَ ي اًؼافٍ ٝ٪جو، ّ رلْ ي ىييَ ؿّي ٥٪ٔ. ثْػ ىؼٍ تقئيي پـ ثب ؿّه کَ ٝـ٥بى

 ؿّي. کٌَ ؿاًٌؼگي ثتًَْ کَ ثْػ، ًچنجًْؼٍ



 ثَ ّلي اه، ملي٪َ اف ىؼم هي هـگ ؽ٧ّ ػاىتن کَ ثگن کل ػؿ. ثْػ فػٍ ٩ـهق پبپيْى ُن م٦يؼه ػؿاي

 ؿاٍ ّ ىؼين مْاؿ. ًيبّؿػم عْػم ؿّي

. فػين لجغٌؼ ٥يلن ثـاي ٥٪ٔ ّ کـػى ثبفي ً٪و ؿّ کبؿ صـ٣ رق ًقػين، صـ٥ي ُيچ ُن ؿاٍ تْي. ا٥تبػين

 صؼ اف ثيو ّ عيلي ٝـ٥بى الجتَ

 !ؿّاًي پـمت پْل ي پنـٍ. ػًّنتن ًوي ّ ػليلو. ثْػ عْىضبل

 تْي ػيگَ مبٝت پٌذ تب تًْنتن ًوي. ًؼاىتي صني ُيچ پبُبم ػيگَ گـ٥تين، ؿّ ٝکنبهْى کَ آتليَ تْي

 .ثبىن ک٦يب ايي ثب ٝـّمي

 !پبُبم ٝـ٥بى 

 ىؼٍ؟ چي پبُبت 

 .کٌَ هي ػؿػ 

 .ثيبي ؿاٍ ايٌب ثب تًْي ًوي ػ٩ي٪َ ػّ پْىي، هي کتًْي کَ ثل 
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 ىؼي؟ اعال٧ هٞلن ػّثبؿٍ تْ هيـم، هي ػؿػ پب اف ػاؿم هي االى 

 .ثجغييؼ 

 ػٍ پبىٌَ ک٦و ثيچبؿٍ هِي هخل کَ کٌي ٩َبٍت هيؼى ثويـم، ثي٦تن هي اگَ االى! صـ٣ ًيؼ کَ ثجغييؼ 

 !ثپْىي مبًت

 .ثبىي ّمٔ ُوو رل٤ ٝـّمبي ايي هخل ًينت الفم ّوي ػؿ. ػاؿم ّ ُْات صبال عت 

 ًوي ُن اٍال ىؼ، رْؿي ايي کَ صبال ّلي ثکٌن، ّ کبؿ ايي مبفي ٙبُـ ثـاي ٥٪ٔ عْامتن هي هي ثبىَ، 

 .ؿ٩َن

 :گ٦ت ثـگيت عيبلي ثي ثب

 !ًـ٩ٌ 

 !گ٦تي چي االى ثبىَ يبػت عبى، ٝـ٥بى ثبىَ 

 .روَٞ عْة صْامن هي 



 ١يـ ثَ ُوَ گ٦ت هييَ ت٪ـيجب! صنبثي ثْػى ؿميؼٍ عْػىْى ثَ ّ ثْػى صبل عْه ُوَ. ىؼين مبلي ّاؿػ

 کَ کل ُـ. ٝ٪ؼ اتب٧ تْ ؿ٥تين هي، اف

 .گ٦ت هي تجـيک ّ کـػ هي ؿّثْمي هب ثب اّهؼ هي

 ّکيلن؟ ٥ـُوٌؼ، ٌٕبف عبًن مـکبؿ پـمن، هي مْم ثبؿ ثـاي  ٝب٩ؼ

 ُن ؿميؼم، ًوي عْػم ُؼ٣ ثَ ُن ًَ، گ٦تن هي اگَ. ثْػ مغت ّلي ػاىتن، ثـگيت ؿاٍ. ؿ٥تن ٥ـّ ٥کـ تْ

 هي عًْي ػىوي ثبُبم ٥بهيل کل

 .ىؼى

 .ثلَ ُب ثقؿگتـ ي اربفٍ ثب 

 ٥کـ ثْػم گ٦تَ ثِيْى کَ ػؿ١ّبيي ثَ ُوو هي ّلي کـػى، هي ىبػي پبىيؼى، هي ً٪ل ثْػى، ىبػ ُوَ

 ٝـ٥بى صـ٥بي ايي، ثـ ٝالٍّ. کـػم هي

 .کـػ رْؿين يَ

 .ىؼ ىـؿّٛ ُوقهبى ُن اٍلي هـامن ىؼ، توْم کَ کبػُّب ػاػى

 .کٌي هي ىک ثـ٩َين، آٌُگَ ايي ثب ثيب پبىْ 

 ًـ٩ٌ؟ ًگ٦تي هگَ کٌي، ًوي ىک ُيچن 

 .عت ثْػ ه٩ْٜ اّى ي ّامَ اّى 

 !کَ ػًّي هي فًن، ًوي صـ٥ن فيـ هٌن 

 .ػيؼم ػّؿ اف ّ ًيل٥ْـ کَ کـػين، هي ثضج ّ رـ ػاىتين

 کٌي؟ هٞـ٥ي ػاهبػ آ٩ب ثَ عْاي ًوي ّ هي! ىؼي عْىگل چَ عبًن ٝـّك  ًيل٥ْـ

 ربى؟ ٝـ٥بى 

 .ثـًگيت فػم ٍؼاه ُن ٩ّتي ثْػ، ّؿ اّى ؿّه ٝـ٥بى

 .عًَْ هي ىٌبمي ؿّاى کَ هٌَ ٍويوي ػّمت اييْى! ربى ٝـ٥بى 

 .مالهتي ثَ 

 



 58 

 رْؿيَ؟ ايي چـا ايي  ًيل٥ْـ

 کٌن؟ هي افػّاد ػيًَّْ يَ ثب ػاؿم کَ هتأم٦ي ثـام! امت ػيًَّْ 

 ...ؿامتو 

 .اّهؼ ُن هَي آ٩ب ثيب 

 .ىؼ اّب٥َ هب ثَ ُن ه٦َٖي

 .ثيَ ٩ـاؿٍ ىٌبك ؿّاى ىوب هخل کَ هٌَ ٍويوي ػّمت ًيل٥ْـ اييْى رْى هَي 

 ىوب؟ صبل ثلَ،  هَي

 .ػاػ ّ رْاثو گـهي ثَ ُن ًيل٥ْـ

 (!ػٍ هي ىوبؿٍ ٝـّمي هزلل تْ). ػاػ ًيل٥ْـ ثَ ّ آّؿػ ػؿ کتو ريت تْي اف ّ کبؿتو ه٦َٖي

 !آيٌؼٍ ُبي ُوکبؿي ثـاي هٌَ، کبؿت ايٌن  هَي

 ّلي ثين، پب کلَ ثْػ ًقػيک ثبؿي چٌؼ يَ. ىؼ ثـگقاؿ ٝـ٥بى ّ هي تْمٔ عبلي ّ عيک ٝـّمي هزلل

 ّ ثْػ آعـه ػيگَ. ػاػ ًزبتن ٝـ٥بى

 .کٌْى گـيَ هـامن

 ػل ثـاي ٥٪ٔ. ثْػم ثٌؼ عْػىْى ؿيو ثَ ثبثبم ٩ْل ثَ آعـىن ّ اّل هي چْى ًؼاىتن، ؿّ گـيَ ي صٍْلَ

 کن يَ ٍضٌَ، ثْػى ًوبييي ّ عْػم

 !ىؼم مـط هي کَ گ٦ت گْىن ػؿ چيقايي يَ هبهبًن ثٞؼ. ؿيغتن اىک

 .هي ىؼى مـط اف ثٞؼ کـػم هي ثـؿمي ؿّ ٝـ٥بى ؿ٥تبؿ ػاىتن ّلي ثْػ، هبهين ثب گْىن

 .ػاؿم کبؿت لضَٚ يَ ثيب. ثييؼ عْىجغت اييبال ًؼاؿي؟ کبؿي رْى ٌٕبف  مبؿا

 .ؿ٥تن ػًجبلو هٌن

 .٩ّت ثي ّ ٩ّت ىت، ُنتن، عؼهتت ػؿ اّهؼ، پيو هيکلي ه٩ْٜ ُـ ٝقيقم  مبؿا

 !٥ِون ًوي کبهال هيکل اف ّ هٌْٚؿتْى 



 ثِن ىؼ، تضول ٩بثل ١يـ ػؿػت اگَ عت ثبىَ، ػاىتَ ػؿػ کن يَ هوکٌَ ػًّي، هي کَ تْ ٌٕبف عت  مبؿا

 چَ ثگن ٝـ٥بى آ٩ب ثَ کَ ثقًي فًگ

 .عْثَ ثـات ١ؾايي ؿژين چَ ثگيـٍ، ثـات ٩ـٍبيي

 .کـػم تيکـ افه کييؼم، عٌگين ثبثت کَ عزبلتي کلي ثب! هيگَ چي ػاؿٍ ا٥تبػٍ ػّفاؿين تبفٍ عٌگ، هٌن

. گ٦ت چيقي يَ اًّزب ري ػي ثَ ؿ٥ت فػ، ثـ٧ چيوبه ػّثبؿٍ ٝـ٥بى کَ ثْػ هـامن آعـ ػيگَ صبال

 ػؿ ٌٕبف آٌُگ ٍؼاي ثْػ، ثـًگيتَ ٌُْف

 .اّهؼ

 چيوبت ٩يٌگَ چَ ٌٕبف،

 لجِبت عٌؼٍ هي چَ ٌٕبف،

 ثْػى، ًقػٍ ػيؼ ٌُْف ّ ٝـّك ّ ثْػى ًينتَ کبؿ ثي صبال تب ِٙـ اف ثٞؼ اف کَ ُن ثيچبؿٍ هِوًْبي

 .عًْؼى ُن ثب ّ فػى ػمت ثَ کـػى ىـّٛ

 .ؿ٩َيؼين ُن ثب کن يَ ّ کـػ ثلٌؼ ّ هي ثال ّ فّؿ ثَ ٝـ٥بى

 

 59 

 .ثيب ثبؿّى ثْػ ٩ـاؿ کٌن ٥کـ. ثْػ اثـي ّ مـػ عيلي ُْا

 عْؿػي؟ هي فيبػ ػيگ تَ 

 پـمي؟ هي چي ّامَ 

 .ًؼاؿم ػّمت ػيگ تَ کَ هٌن هيبػ، ثبؿّى ػاؿٍ ٝـّميت ىت آعَ 

 !عـا٥بتي 

 .عًَْ ؿمي هي فّػ هيبػ، ثبؿّى ػاؿٍ اهيت. ىؼ صبلت ثَ عْه 

 هٌْٚؿ؟ عت؟ 

 .ُيچي 

 .مبٝت ًين ٥٪ٔ ػاؿي، ٥ـٍت ػيگَ مبٝت ًين ٥٪ٔ ٥٪ٔ، ٝـ٥بى، ثجيي 



 .عًَْ اف ايٌن 

 .کٌَ ثبف ّ ػؿ تب اًؼاعت ّ کليؼ ثٞؼ ّ

 !ػاىتين عًَْ يَ ٝـ٥بى ّ هي! هْى عًَْ َُ،. ثْػم ًؼيؼٍ ؿّ هْى عًَْ صبال تب

 ؿاصتي هجالي ّ مْعتَ اي ٩ٍِْ ػيْاؿي کب١ؾ ثب ًييوٌو کَ ٩يٌگي ي عًَْ ثب ىؼ، ثبف کَ عًَْ ػؿ

 پـػافيو ًْؿ. ىؼم هْارَ ثْػ، ؿًگ ُوْى

 .ثْػ کـػٍ ػيًَّْ ّ هي کَ

 ْٕؿٍ؟ چَ 

 :ٝـ٥بى ؽ٧ّ تْ ثغْؿٍ ايٌکَ ثـاي 

 !ًکٌَ ػؿػ کيو ً٪يَ هٌِؼك ػمت ٝبليَ، عيلي اه ً٪يَ 

 ّ چـاٟ. ىؼم اتب٧ ّاؿػ مـه پيت هٌن. ثْػ ٝـ٥بى ّ هي اتب٧ هخال کَ اتب٩ي تْي ؿ٥ت. ًگقيؼ ُن ککو

 ىؼم هْارَ چيقي يَ ثب کـػ، ؿّىي کَ

 !ثْػم ًبهـػا ًبهـػ ٩يٌگ، گ٦تن ًوي ثِو اگَ کَ

 .٩يٌگَ عيلي عيلي ايي 

 !ٝزت چَ 

. کٌي چبپ تب ثْػ ػاػٍ م٦يؼ ؿّتغتي ؿّي ؿّ ثْػين اًؼاعتَ ثبٟ تْي ٍجش کَ ؿّ ٝکنبيي اف يکي ٝـ٥بى

 .اك ملي٪َ عْه کَ ثل

 !ثقًي ٩ـاؿت ّ ٩ْل فيـ ًؼاؿي ص٨ هٌَ، اتب٧ ايٌزب کزب؟ 

 :گ٦ت ّ فػ لجغٌؼ ثِن ت٦بّت ثي

 .ثغْاثي تٌِب ثبيؼ اي ػيگَ ُـىت ّ اهيت ثبىَ يبػت ايٌزب، ًويبم ًتـك 

 !ًينتي ُن اي تض٦َ ُوچيي 

 !کٌي هي روٜ ّ ُبم هـػٍ کيتَ مـم پيت کَ ؿّ ُبيي آهجْالًل ًؼيؼي آؿٍ، 
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 !ُب هـػٍ ُوْى اؿفًّي 

 ّ لجبك ي ثبالتٌَ ّلي ثيبؿم، ػؿ تًْنتن ؿاصت ّ ػاهٌو. آّؿػم ػؿ ّ لجبمن ّ ثنتن هضکن ّ ػؿ ثٞؼ

 چال٩ن پبُبي ثب مبٝت ًين. ػؿثيبؿم ًتًْنتن

 تْي ؿيغتي يظ ٍؼاي. ثيبؿم ػؿ ًتًْنتن ّ لجبك ُن آعـه. کٌن ثبف ّ لجبمن پيت فيپ تب فػم هي فّؿ

 کَ ثْػ ايي هٌٞيو ّ اّهؼ هي ليْاى

 .ثيؼاؿٍ ٌُْف ٝـ٥بى

 ثَ ا٥تبػم ؿاٍ ّ کـػم ثبف ّ ػؿ لٌگبى لٌگبى. ثغْؿم آة تب ؿ٥تن ثيـّى ّّٜ ّ مـ ُوْى ثب ّ تْرَ ثي

 ؿّي ثْػ ًينتَ ٝـ٥بى. آىپقعًَْ موت

 .کـػم هي صل ؿّ ٩ْيَ ايي کبهال. کـػ هي ًگبٍ ّ هي ّ هجل

 ثيـّى؟ اّهؼي ىکلي ايي چـا 

 ػاؿٍ؟ هيکلي 

 .مـکييؼم ّ آة ليْاى ثٞؼ

 !امت ّبيٜ عيلي ٥٪ٔ ًَ، کَ هيکلي 

 .ًينت ّبيٜ ُن اٍال 

 هنغـٍ ؿاصتي ىلْاؿ ّ ػاهي ثؼّى ػکلتَ، ٝـّك لجبك ثب آػم يَ ّا٩ٞب. ًينت تـ ّبيٜ ايي اف ػًّنتن هي

 !اك

 !ثغْاثي ثبُبه ىجي ًـي ُب، عْؿػٍ پْل لجبك اّى 

 !عنيل ثٞؼا ػاؿي ثـهي کبؿعًَْ مِن ؿّي اف! ػؿ٫ ثَ 

 .ؿّ اّى ثيبؿ ػؿ 

 چَ؟ تْ ثَ عْام، ًوي 

 !کٌي ُْٝ ّ لجبمت تب ثْػي ػؿگيـ عْػت ثب مبٝتَ ًين تْ ػًّن هي کَ هي 

 !ًؼاؿيوب عجـ هب ػاؿٍ ١يت ٝلن ُن ٝـ٥بى ايي! ػًَّ هي عؼا ػًّنت؟ هي کزب اف

 .کٌن ثبف ّ فيپو ثـات ثيب 

 .کـػم مـم تْي آّؿػم ّ تبپن ؿ٥تن اّل عْامتَ، عؼا اف هٌن



 .ثجٌؼ ّ چيوبت پبييي، کييؼي ّ فيپ ٩ّتي 

 ًجٌؼم؟ 

 !چيوبت تْي کٌن هي ّ ک٦ين ي پبىٌَ 

 .هٚلْم هِي ثـٝکل عيٌي، عيلي 

 .هيبػ عْاثن کي ثبف! هٚلْهيتت ثـاي ثويـم الِي 

 .کـػم تٌن ّ لجبمن ًْؿ مـٝت ثَ هٌن ّ کـػ ثبف ّ فيپ ٝـ٥بى

 ثب کَ اييبال، ػعتـٍ ثويـٍ! ٝي٪يَ ٥کـ تْي چَ آعي،. کـػم ًگبٍ ثِو ثـگيتن ؿميؼم، کَ اتب٩ن ًقػيکبي

 .کٌَ هي ثبفي هب ي عبلَ پنـ ػل

 کزبيي؟ ٝـ٥بى 
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 .ثْػم ٥کـ تْ 

 !اه ىٌبمٌبهَ ػّم ي ٦ٍضَ يب اه ًبهَ يب هيبػ عْػه يب چْى ًکي، ٥کـ فيبػ 

 پـيؼم ّ ثنتن ّ ػؿ فّػي هٌن موتن، کـػ پـت ّ ثـػاىت هجل ؿّي اف ّ ًبفثبلو ّ کـػ عٌؼٍ يَ ٝـ٥بى

 !عْاثيؼم تغت ّ تغت ؿّي

 !ٌٕبف ىْ ثلٌؼ 

 .ثغْاثن ػيگَ ي ػ٩ي٪َ پٌذ ٥٪ٔ ػيگَ، ي ػ٩ي٪َ پٌذ ثؾاؿ ثبىَ، 

 .ؿمًْؼي ِٙـ ثَ ّ ٍجش ُبت، ػ٩ي٪َ پٌذ ػ٩ي٪َ، پٌذ ايي ثب ٍجش اف 

 .گيـي هي ؿّ ػؿعْامتي ٩ّت ُوَ االى، ُويي هخل آعَ 

 تْي کَ کٌن، هي ثيؼاؿت رْؿي ًيي، ثيؼاؿ ػيگَ ػ٩ي٪َ پٌذ تب اگَ ّلي ثغْاة، ػيگَ ػ٩ي٪َ پٌذ ثبىَ 

 !کـػم ثيؼاؿت ىوبل

 .کٌن روٜ ّ ؿّتغتين تب ىؼم ثلٌؼ ثٞؼ عْاثيؼم، ػيگَ ي ػ٩ي٪َ پٌذ

 .گـ٥ت ام عٌؼٍ ثْػ، ؿّتغتي ؿّي کَ ٝـ٥بى عٌؼّى ٝکل ثَ ا٥تبػ ًگبُن



 .ػيؼم عْػم ي ميٌَ ثَ ميٌَ ّ ٝـ٥بى کَ اّهؼم، ثيـّى اتب٧ تْي اف ّ ىنتن ّ ؿّم ّ ػمت

 چٌؼٍ؟ مبٝت االى ػًّي هي 

 ًَ. 

 !صؼ ايي تب ًَ ّلي الکبتجيٌَ، کـام ثب کـػًت ثيؼاؿ ثْػم ىٌيؼٍ ثَ، ثَ 

 چٌؼٍ؟ مبٝت هگَ صبال! ػيؼى هبًٌؼ ثْػ کي ىٌيؼى! ثجيي صبال 

 !ثغْؿي ٍجضًَْ ثبيؼ ىوب کٌن ٥کـ الجتَ. ًؼاؿين ُن ًبُبؿ ّ ِٙـٍ اف ثٞؼ مَ ثَ ؿثٜ يَ مبٝت 

 !کٌن؟ آىپقي ثـات ّ ىن فًت رؼي رؼي اّهؼم هي کـػي ٥کـ تْ ثجيٌن، کي ٍجـ 

 .گ٦تن چي ػًّن ًوي... يٌٞي ًکـػم، ٥کـي ُوچيي ًَ 

 چي؟ تْ ػاؿم، اٝت٪بػ فى ّ هـػ ثـاثـ ص٪٧ْ ؿّي ىؼيؼا هي 

 .تْ اف ثييتـ ىبيؼم ْٕؿ، ُويي هٌن 

 .عْػکبؿ اّى ثب ثؼٍ، ّ کب١ؾ اّى ثٌْينين، ٩بًْى ثبفم ثبيؼ هب عت 

 .ث٦ـهب 

 .ّاينبػ ميٌَ ثَ ػمت ّ ػاػ تکيَ آىپقعًَْ اپي ثَ ٝـ٥بى ثٞؼ

 ٦ُتَ ؿّفاي ي ث٪يَ هي، ثب کـػى ثيؼاؿ ّ ًٚب٥ت ّ ١ؾا پغتي هنئْليت چِبؿىٌجَ، ػّىٌجَ، ىٌجَ، 

 .ُب روَٞ رق ثَ الجتَ تْ، پبي هنئْليتو

 .عْثَ ثبىَ 

 .ًينت عجـي ُن ثيـّى ١ؾاي ّوي ػؿ 

 .چين ثَ اًّن 

 رـيوَ ثجـٍ، عْاثو کي ُـ ُن تلْيقيْى رلْي هجل، ؿّي عْاثَ، هي اتب٩و تْي کل ُـ ىجب تبفٍ 

 رـيوَ ًٚـت ثَ... ُن اه رـيوَ ػاؿٍ،
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 ثبىَ؟ چي اه



 ُْم؟ 

 !عًْين هي ؿّفٍ کي ثـاي مبٝتَ ػّ ػاؿين ثبه ؿّ هب! ػي هي گْه هخال هي صـ٥بي ثَ ػاؿي تْ 

 گ٦تي؟ چي 

 !گي هي ثبؿ يَ ّ اعجبؿ 

 .ػيگَ ًکي اؽيت 

 ثبىَ؟ چي اه رـيوَ ًٚـت ثَ ثيَ، رـيوَ ثبيؼ ثغْاثَ، تلْيقيْى رلْي هجل، ؿّي کَ کل ُـ گن هي 

 !يکي اّى ػاػى ٩ل٪لک هٞلْهَ، 

 :پـميؼم افه عيک ّ رؼي عيلي

 فؿًگي؟ عْػت ٥٪ٔ کـػي ٥کـ 

 !ثبىَ فؿًگ ػاؿٍ ص٨ کني ُـ ًَ، 

 ايٌَ اه رـيوَ ام، ٩ل٪لکي هي ٥٪ٔ عًَْ ايي تْي چْى کٌبؿ، ثؾاؿ ؿّ يکي اّى ػاػى ٩ل٪لک ٩ْيَ پل 

 يکي اّى ثـ٩ََ، ثلٌؼ پبىٌَ ک٦و ثب کَ

 !ثگيـٍ ٥يلن افه

 فًًَْ ثلٌؼ پبىٌَ ک٦و اٍال ؿامتي! ثـ٩ََ ثبُبه ثپْىَ ثلٌؼ پبىٌَ ک٦و ٝـ٥بى ايٌکَ ٥کـ تْي ؿ٥تن ثٞؼ

 عْػم ثب ثٞؼ ُنت؟ پب مبيق اّى تْي

 .عٌؼيؼم

 ىؼي؟ عل 

 !تـثيت ثي 

 عٌؼي؟ هي الکي چـا 

 .کـػم هي تَْؿ ثلٌؼ پبىٌَ ک٦و ثب ؿّ تْ ػاىتن 

 .کيَ هي ؿّ اًتٚبؿهْى پلْ گيٌَ ّ ًؼاؿين ١ؾا کَ ثؼّى ّ ايي. ثغٌؼ 

 ؟ ىٌجل چٌؼ اهـّف 

 روَٞ 



 .گيـي هي ١ؾا ثيـّى اف ُن ُب روَٞ ثجيٌن، ّاينب. ًـيغتن اي ثـًبهَ ُيچ ُب روَٞ ّامَ 

 تب ًينتين هيق مـ. ثيبؿى ؿّ ١ؾا تب فػين صـ٣ ىـکت کبؿُبي ي ػؿثبؿٍ کن يَ ّ ػاػين م٦بؿه ؿّ ١ؾا

 ػؿ ٝقا اف ػلي گيٌگي، ُوَ ايي اف ثٞؼ

 :يِْ کَ ثْػم، عْؿػى ١ؾا هي٢ْل. ثيبؿين

 ٝنل؟ هبٍ ثـي کزب ػاؿي ػّك ؿامتي 

 !ربى؟ 

 .ٝنل هبٍ 
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 !٩جـمتْى 

 !ثگؾؿٍ عْه اييبال مالهتي، ثَ 

 !ًؼاؿٍ ل٦ٖي ىوب ثي کٌن، هي عْاُو 

 ّ ثينت اف ًوًَْ، ًبگ٦تَ الجتَ. آػهَ ػ٩ي٪َ ػّ ؿيقٍ، هي کـم ػ٩ي٪َ ػّ کَ ػاؿٍ، اي ػ٩ي٪َ ػّ رٌْى ثيـ ايي

 ّ ثينت ُن، ؿّف ىجبًَ مبٝت چِبؿ

 !هٌَ اَٝبة ؿيغتي ُن ثَ ّ کـػى اؽيت صبل ػؿ ّ مبٝتو پٌذ

 ٝـ٥بى، ػمتپغت ّ ثْػ اهلت کَ ىبم، عْؿػى اف ثٞؼ ُن ىت. ثْػ ىؼٍ ١ـّة ت٪ـيجب عْؿػين، کَ ؿّ ١ؾا

 .ثْػين ًينتَ تلْيقيْى رلْي

 :گ٦ت ّ کـػ ثلٌؼم هجل ؿّي اف ّ کييؼ ّ ػمتن يِْ

 .ربيي ثـين عْاين هي ىْ، صبّـ مـيٜ پبىْ 

 کزب؟ 

 .٥ِوي هي ثـين 

 !تْ ثَ ثـمَ چَ ًؼاؿم، اٝتوبػ عْػهن چيوبي ثَ هي ثگي، ثبيؼ اّل 

 .مالم فى هبػؿ تْى، عًَْ ثـين عْاين هي 



 .کٌَ ًوي کبؿا ايي اف ؿّفا ايي ػيگَ کني کي، ّل 

 .ثجيٌن ؿّ عبلَ عْام هي اٍال هي ًَ، 

 عبٕـ ثَ ىؼٍ، تٌگ ثـاىْى ػلن ّوي ػؿ. ُنتي عْػهن ثبثبي هبهبى چْى ثيبم، ثبُبت ثبيؼ کٌن، کبؿ چي 

 .لٌٞتي ٩بًْى ّ ىـکت ايي

 موت ثَ اٍال کَ ػيؼم گؾىت، کَ کن يَ. ا٥تبػين ؿاٍ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ ىؼم صبّـ مـيٜ ّ اتب٧ تْي ؿ٥تن

 هي ػاؿين ؿين، ًوي ايٌب هبهبًن ي عًَْ

 !ػيگَ ربي يَ ؿين

 !اصيبًب؟ ّ هنيـ ؿي ًوي اىتجبٍ 

 .ؿم هي ػاؿم ػؿمت ًَ 

 !ؿي هي هنت٪ين ػاؿي ّلي پيچيؼي، هي ثبيؼ 

 .کي ٍجـ 

 ًکٌن؟ 

 !ًؼاؿٍ ٦ٍبيي هي ثي گ٦تي عْػت ّ ػاؿي ّ آؿفّه کَ ربيي ؿم هي ػاؿم کٌي، هي 

 ثَ ؿين هي ػاؿين ٥ِويؼم ايٌکَ اف ثٞؼ ٥٪ٔ. اّهؼ ًوي يبػم عؼا ثَ ثِو؟ ثْػم فػٍ ؿّ صـ٥ي ُوچيي کي هي

 کَ ٥ِويؼم فُـا، ثِيت موت

 ًکٌَ. ؿميؼ ؽٌُن ثَ ثؼرْؿ ّ ًبرْؿ ٥کـ تب ُقاؿ. فػم ًوي صـ٥ي ُيچ تـك اف! ٩ـاؿٍ چَ اف هّْْٛ

 ثٞؼ ثؼٍ، مکتَ ٩جـمتْى تْي ىجي ّ هي ثجـٍ

 !کٌَ؟ ّل ّ هي رب ُوْى

 .ىْ پيبػٍ ؿميؼين، 

 .ىن ًوي پيبػٍ 
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 هي ه٪بّهت هي ّلي هًْؼ، ػمتن ؿّي اًگيتبه ربي کٌن ٥کـ. کييؼ هي ّ گـ٥ت هضکن ّ ػمتن ٝـ٥بى

 .کـػ پيبػٍ ّ هي ثبالعـٍ. کـػم



 :پـميؼم افه ّ ػاػم ٩ْؿت ّ ػٌُن آة

 ايٌزب؟ ثيبي ػاػى اربفٍ ثِت ىت رْؿي چَ 

 .گـ٥تيب کن ػمت ّ هي 

 .ثلَ 

 ٩جـا ؿّي اف. تبؿيک ًيوَ ػاىت، صبلتي يَ ٩جـمتْى. فػ هي ٩ؼم ٩جـمتْى تْي ّ ثْػ گـ٥تَ ّ هي ػمت

 مي ثَ تًْنتن ًوي ىؼين، هي ؿػ کَ

 .ثْػ هي مي ُن ػ٩ي٪ب ثْػ، فًؼٍ اگَ کَ ثْػ ػعتـ يَ يکييْى. ًکٌن ًگبٍ ٩جـا مٌگ ؿّي ىؼٍ حجت

 گـ٥تي؟ ٩ـاؿ ٝنلوْى هبٍ ُبي ربؽثَ تبحيـ تضت چيَ؟ 

 .عْثَ عيلي آؿٍ، 

 .ػاػم هي ؿاٍ عْػم ثَ ٦ّٞي اصنبك ُيچ ًجبيؼ

 .کٌن تـه ٩يٌگ ػامتبى، يَ ثب ثؾاؿ 

 هي ٩جـا ي ُوَ مـ ثبالي ػيؼه هي ايٌزب، اّهؼٍ هي کَ کني ُـ ؿّف ُـ ثْػٍ، پيـهـػي يَ ؿّفي يَ

 گـيَ ىؼت ثَ ّ عًْؼٍ هي ٩ـآى ّ ًينتَ

 .عت ثگْ کـػٍ، هي

 عت؟ 

 !عت ثگْ هيگَ ايي هـػم، هي تـك اف ػاىتن ىـائ اّى تْي هي صبال

 چي ػًّنتي هي. کٌي هي پيؼا اتْثبى ُويي ًقػيک رْثبي ايي اف يکي تْي ّ اه رٌبفٍ ٩ّت، چٌؼ ثٞؼ 

 پيـهـػٍ؟ ثْػٍ ىؼٍ

 :گ٦تن لـفيؼ، هي ػؿّى اف پبُبم ّ ػمت توبم کَ صبلي ػؿ

 ًَ! 

 ٌٕبف؟ ثْػم؟ کزبه عت 

 ُْم؟ 

 ؿّىٌَ؟ ثيٌي هي ّ ػؿعت ي مبيَ فيـ کي، ًگبٍ ؿّ رب اّى 



 .ثيٌن هي ػاؿم 

 :گ٦ت ّصيتٌب٫ ّ ثلٌؼ ٍؼاي ثب ثٞؼ. ثيـّى هيبػ يکي کَ کـػٍ، هي فاؿي گـيَ ػاىتَ پيـهـػٍ رب ُوْى 

 .تـمَ هي ػاؿٍ ٌٕبف تـمَ، هي ػاؿٍ ٌٕبف لي لي 

 !ثْػم هـػٍ ّگـًَ ثـگيت ىکـ ؿّ عؼا ّلي ىؼ، ؿُب رنون اف ؿّس لضَٚ يک

 !ىْٞؿي ثي عيلي 

 گـ٥تَ صبلو ثبيؼ. ٝـ٥بى ثؼّى عًَْ، موت ا٥تبػم ؿاٍ ّ کـػم ؿّىي ّ هبىيٌو موت ثَ ؿ٥تن مـيٜ ّ

 .ىؼ هي

 ؿّ کبؿاهْى عًَْ تْي ثييتـ ثْػين گؾاىتَ ٩ـاؿ هضوؼي ثب کَ ّ ىـکتن کبؿاي ػاىتن ؿميؼم، عًَْ ثَ

 ٍؼاي کَ ػاػم، هي اًزبم ؿّ ثؼين اًزبم
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 .اّهؼ ػؿ تْي کليؼ چـعًْؼى

 .تٌِب ّ هبىيي ثي ىکنتَ، ػل ّ عنتَ ثْػ، ٝـ٥بى

 :عًَْ هي آٌُگ هي ّامَ کـػٍ، ؿػىْى ٝي٪يْى ًجْػ يبػم ؿامتي اٍّ! ثبىَ ىکنتَ ػل کـػٍ ١لٔ

 ثؼٍ ٥ـٍت ثِن کن يَ ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ

 ثؼٍ رـئت ثِن عْػت ىؼى ٝبى٨ ثـاي

 :گَ هي آٌُگَ ايي ّمٔ چْى ثـمَ، ُن ثِو کٌن ٥کـ تبفٍ

 تْ ػاىتي ثـاي عْاُيَ يَ ُوو ايٌب ثيبؿ ٕب٩ت

 ثيبؿ ٕب٩ت کوي يَ

 ثغْاي ّ هي تْ کَ ؿّفي يَ ؿمَ هي ػًّن هي ػاؿم ػّمتت

 ثؾاؿ ربيي يَ ثـام ػلت اف گْىَ يَ ثيب

 ثيبؿ ٕب٩ت کوي يَ



 ّلي ثِن، ثگي عْامتي هي ُب مـي يَ چـا. ثيبؿ ٕب٩ت کوي يَ ثيبؿ، ٕب٩ت ثگَ هب ثَ ًينت ُن کي يَ

 !ًغْامتن عْػم

 ...ُب عْػهًْين ا٥تبػم، ًوي چل ّ عل ٝـ٥بى ايي گيـ آّؿػم، هي ٕب٩ت هٌن اگَ

 .فًوت ًوي ًتـك تـمْ؟ ىؼي ٩بين کزب ٌٕبف؟ ٌٕبف؟ 

 !تـمن هي افه هي کـػٍ ٥کـ ثيـّى، اّهؼم اتب٧ تْي اف

 ىوب ّوي ػؿ. ػاػم هي اًزبم ّ کبؿام اتب٧ تْي ػاىتن. ىؼم ٩بين ًَ تـمْام، ًَ کَ اّال گي؟ هي چي چيَ؟ 

 !ثقًي ّ هي کٌي هي رب ثي

 هبىيٌي، هٌتٚـ ّاينبػم اتْثبى تْي مبٝتَ يَ! ؿي هي ػاؿي ثـهي ّ هي هبىيي کَ ثبىَ آعـت ثبؿ 

 .چيقي

 .اّهؼي هي هجبؿکت پبُبي ثب 

 :گ٦ت ثٞؼ پبه ؿّ فػ

 !ُب گن هي ثِت چيقي يَ اهلل، اال الَ ال 

 .اهلل ت٪لت آ٩ب صبد آ٥ـيي، ثگْ ؽکـ 

 اگَ ػْٝتين، ىْى عًَْ ىت ٥ـػا ثگن ثِت گ٦ت فػ فًگ هبهبًي اّهؼم، هي ػاىتن ٩ّتي گ٦تن، هي ػاىتن 

 .ًينتين ُبه ًٍْ ػيگَ ُن ًـين

 !ّاي 

 .فهيي کْثيؼم ّ پبم ّ گـ٥تن ػمتبم ثيي ّ مـم ثٞؼ

 ًؼاؿي؟ ًييٌي آپبؿتوبى ٥ـٌُگ ٝقيقم 
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 !ٝقيقم ًگْ هي ثَ ًينتن، کل ُيچ ٝقيق هي 

 .ثغْاثن تب ىؼم اتب٩ن ّاؿػ کـػى، ٥کـ هؼت يَ اف ثٞؼ هٌن. ا٥تبػ ؿاٍ اتب٩و موت ثَ ًبؿاصت ٝـ٥بى

 :گ٦ت ّ ّاينبػ ػؿ چْة چِبؿ تْي ًيْهؼ، اتب٧ تْي ّ ىؼ ّاؿػ ٝـ٥بى کَ اتب٧، تْي ثْػم ؿ٥تَ تبفٍ



 ؿّ ػاؿي االى کَ ُبيي مغتي کي، ٥کـ ايٌب ي ُوَ ثَ کي، ٥کـ ثقًين ٩ـاؿٍ کَ اي کبؿعًَْ ثَ ٌٕبف 

 ثَ عْاػ ًوي ػلن ػيگَ ّوي ػؿ. ؿٍ هي يبػت

 گـػي ّ م٦يؼي عبٕـ ثَ ثؼًّي عْامتن هي ّوي ػؿ. کٌي ًبؿصت ؿّ عْػت الکي هنبئل عبٕـ

 ىجيَ ُب هيٍْ ثيي ا٥يًْت، هُْبي ّ ٍْؿتت

 !پيبفي

 !ىؼم هي ه٦ٌزـ َٝجبًيت اف ػاىتن گ٦ت کَ ّ ايي

 هي ٝبػي هؼؿمَ رْؿي چَ مـىبؿتْى، ُْه ايي ثب ػًّن ًوي هي! ًينت هيٍْ پيبف ػکتـ، ثبُْه، آ٩بي 

 ؿيؼ؟

 .صـ٥ن ايي اف ًؼاىتن هٌْٚؿي هي کٌي، توْم عْاي ًوي تْ عبًن، ٌٕبف ثبىَ 

 .ًيٌيؼم ّ صـ٥به ي ث٪يَ ّ گـ٥تن ّ گْىبم

 :گ٦ت ٝـ٥بى ثـػاىتن گْىبم اف ّ ػمتبم ايٌکَ اف ثٞؼ

 رٌگوْى ثبىَ يبػت ػاؿٍ، الٞولي ٝکل ٝولي ُـ ًيْتْى، مْم ٩بًْى ٕج٨ عْػت، ٩ْل ثَ ثٞؼ ثَ ايي اف 

 !هييَ ؿموي ػاؿٍ

 .عؼا اي 

 فّػ ٍجش کَ ا٥تبػ يبػم. ٥کـکـػم اهـّف ات٦ب٩بي ثَ ّ ثنتن ّ چيوبم. کييؼم ػؿاف ثيـّى، ؿ٥ت کَ ٝـ٥بى

 فًگ ثبيؼ پل. کٌن ثيؼاؿ ّ ٝـ٥بى ثبيؼ

 .ػاىتن ػّمو عيلي عْػم کَ ؽاىتن هي ؿّ آٌُگي ّ کـػم هي ک٫ْ ّ گْىين

 !ؿٍ ًوي ثبػ ثَ ىـ٥ن ّ هيين ثيؼاؿ آٌُگ ايي ُْاي ثَ کَ اييبال. ؽاؿم هي ّ ػاؿم ػّمتت آٌُگ

 .عْاثيؼم ّ ثبال کييؼم ام عـعـٍ تب ّ لضب٣ ػيگَ

 هٌي ٝي٨ ٌُْف ػاؿم ػّمتت ػاؿم ػّمتت

 ثـي هي يبػ اف ّ هي ػًّن هي

 تْيي کييؼًن ٦ًل ي ثًَِْ

 صـ٣ ثَ! ثگين ُن ثَ عْاين هي ٝـ٥بى ّ هي الثؼ ػاؿم؟ ػّمتت گَ هي کي ثَ کي آعَ ٍجضي مـ ثبثب اي

 ّ کـػم ٩ٖٜ ؿّ گْىي ّ عٌؼيؼم عْػم



 کَ ؿّ ٍجضًَْ! ىؼم ثلٌؼ ثـٍ ػمت اف ًيؼًن ثيؼاؿ ثب ثْػ هوکٌَ کَ صيخيتي ّ آثـّ عبٕـ ثَ ٥٪ٔ. ىؼم ثلٌؼ

 يَ ًين، ّ ىيو مبٝت کـػم، آهبػٍ

 .ىؼم ٝـ٥بى اتب٧ ّاؿػ. ثْػ ٦ُت ثَ ؿثٜ

 ثْػ، کـػٍ روٜ ىکوو تْي ّ پبُبه اف يکي ثْػ، ثبف ػٌُو ثْػ، عْاثيؼٍ ىلْاؿ٫ ّ ؿکبثي يَ ثب ٝـ٥بى

 تغت ؿّي اف ُن اه ػيگَ پبي يَ

 !پبييي ثْػ ا٥تبػٍ

 !ثْػم ىؼٍ لْؿػٍ ّ لَ ّگـًَ عْاثين، ًوي ُن پيو هب ىکـ ؿّ عؼا! رًْْؿيَ؟ چَ ػيگَ ايي

 :فػم ٍؼاه آؿّم اّل
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 ٝـ٥بى؟ 

 .عْؿػ تکْى کن يَ

 :فػم ٍؼاه تـ ثلٌؼ کن يَ

 ٝـ٥بى؟ 

 .عْؿػ تکْى ػّثبؿٍ

 :فػم ػاػ ػيگَ

 !ٝـ٥بى؟ 

 ٝول مقاي ايٌن! ثغْاثن عْام هي ؿم، ًوي ثيوبؿمتبى اهـّف هي ٍجضي؟ اّل فًي هي ٍؼا چـا چيَ؟ 

 .ثيي ثيؼاؿ تب ػاػي ػ٧ ّ هي کَ ػيـّفت

 .کـػم ٍؼات ػ٥َٞ ػٍ هي ّلي کـػي، ٍؼام ثبؿ مَ تْ تبفٍ

 !?ا 

 :ثْػ يبػم عْة ػييجو صـ٥بي ٌُْف

 » .ػاؿٍ الٞولي ٝکل ٝولي، ُـ« 



 ّ ؿاّي ّ ؿ٥تن ّ کـػم مـػ آة اف پـ ّ ليْاى يَ ّ يغچبل کي مـػ آة موت ؿ٥تن ُويي ثـاي

 فػٍ ىيٖبًي ي عٌؼٍ يَ کَ صبلي ػؿ عْىضبل،

 .ىؼم اتب٩و ّاؿػ ثْػم،

 ٝـ٥بى؟ 

 .کـػ ًگبٍ ثِن ّ کـػ ثبف ّ چيوبه

 چيَ؟ 

 !اي تيٌَ ػيؼم آّؿػم، آة ثـات 

 .ًکٌَ ػؿػ ػمتت 

 .ؿّه کـػم عبلي ّ آة ليْاى

 .ثيکٌَ ػمتت 

 .ًکي تُْيي 

 !کٌن ثيؼاؿت کَ هٌَ ًْثت ٥ـػا ثبىَ يبػت ّوي ػؿ ثکٌي؟ تْ ْٕؿ چَ 

 .ثغْؿم ٍجضًَْ تب ثيـّى ؿ٥تن ّ فػم ْٕيل ّ ٝـيِ لجغٌؼ يَ

 ّ روٜ ؿّ ثْػ ىـکت تأميل ّ هْى ػّؿٍ ثـاي کَ ؿّ هؼاؿکي ػاىت ّ ثْػ عًَْ ًَ مبٝت تب ٝـ٥بى

 آيٌَ رلْي اتب٧ تْي ؿ٥تن. کـػ هي رْؿ

 ػاىت ؿّ چيقي اًگبؿ ثـگيت، ُـامْى ٝـ٥بى پؾيـايي، تْ ثـگيتن ٩ّتي ثجٌؼم، ّ هُْبم تب ّاينبػم

 !کـػ هي ٩بين هزنوَ پيت

 تـمي؟ هي چـا 

 ثتـمن؟ ثبيؼ چي ّامَ چيَ؟ تـك 
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 ثبىَ؟ ػاىتَ عْامت هي چي اف تـك گ٦ت، هي ؿامت

 ؿي؟ هي ػاؿي 



 .کَ ثيٌي هي 

 .عؼاصب٥٘ 

 .ثؼم گْه آٌُگ کـػى کبؿ ه٩ْٜ ػاىتن ٝبػت. کـػم ؿّىي ّ پغو ػمتگبٍ پـيؼم ّ ثنتن ّ ػؿ ثٞؼ

 :گ٦تن ّ يغچبل مـ ؿ٥تن

 .پيبف ّ اي ػلوَ ٥ل٦ل کـػٍ، چـط گْىت الفم، هْاػ 

 :ثْػم ػاػى تّْيش هي٢ْل تلْيقيًْي ُبي هزـي ايي هخل

 .کٌن هي عـػ ؿّ پيبفا اثتؼا 

 :گ٦تن ثلٌؼ ثٞؼ

 ؿّ ٥ـًگي گْرَ ؿة صبال. ٝـ٥بى ثَ ثؼٍ ٝ٪ل عؼا ًؼاؿم، پيبف ثَ ىجبُتي ُيچ هي ٝقيق، ثيٌٌؼگبى 

 .کٌين هي اّب٥َ

 .کـػم هي عًْي ُن ثَ ىـّٛ ػ٥َٞ يک آٌُگ ثب ُن ّمٖبه

 ػّىي يَ ثـم گـ٥تن تَوين. ثْػ صبّـ ُن ١ؾا. ىؼ هي پيؼاه ثبيؼ ٝـ٥بى کن کن ّ ثْػ ىؼٍ ِٙـ ت٪ـيجب

 ػ٩ي٪َ مي ثٞؼ ّ صوبم ؿ٥تن. ثگيـم

 ػيؼم کـػم، ػ٩ت ثييتـ ًجْػ، ٝـ٥بى ٍؼاي ىجيَ ٍؼا. اّهؼ هي ٍؼا. پْىيؼم ّ پْىن تي. ثيـّى اّهؼم

 !ثْػ ىؼٍ ّجٔ اًگبؿ کَ عْػهَ ٍؼاي

 » .ًؼاؿم پيبف ثَ ىجبُتي گًَْ ُيچ هي ثبىيؼ ػاىتَ تْرَ ٝقيق ثيٌٌؼگبى کٌين، هي عـػ ؿّ پيبفا اثتؼا« 

 !ٝـ٥بى ُبي عٌؼٍ ٍؼاي ُن ثٌؼه پيت

 .کٌَ ٩بين ّ ػّؿثيي ػاىت مٞي ثبفم. ىؼ ثلٌؼ ُـامْى ثبفم. ثيـّى ؿ٥تن ّ پْىيؼم ّ لجبمبم مـيٜ

 ص٨! هزنوَ اّى پيت ؽاىتي هي ّ ػّؿثيي ػاىتي چيَ؟ تـك گ٦تي کَ ه٩ْٜ اّى ًگْ ٝـ٥بى، ًگْ 

 .ثکٌي ّ کبؿ ايي ًؼاؿي

 .فهيي ا٥تبػم ثْػ، ٩لجن ؿّي ػمتن کَ صبلي ػؿ. کييؼ تيـ ٩لجن يِْ کَ ثْػم َٝجي اً٪ؼؿ

 !اػٝب؟ ُوَ ايي ثب ثْػ ٩لت ػکتـ رْؿي چَ مـه عيـ ػًّن ًوي ثْػ، ىؼٍ ُْل ٝـ٥بى

 ىؼي؟ رْؿي ايي چـا ٌٕبف؟ ٌٕبف؟ 



 :پـميؼ ّ ػاػ ثِن فّؿ ثَ ّ آة. ثـام آّؿػ آة ؿ٥ت ثٞؼ

 ثِتـي؟ 

 :گ٦ت ّ گـ٥ت آ١ْىو تْي ّ هي کَ ثگن، ثِو ثْػم ثلؼ ٥ضو چي ُـ کٌن ثبف ّ ػٌُن عْامتن هي

 .کٌن هي پبکو هي ثبه آؿّم تْ اٍال کـػم، ١لٔ ثجغييؼ، 

 .کـػ پب٫ ّ ٥يلن ّ ثـػاىت ّ ػّؿثيي ثٞؼ

 ػًّنتن؟ ًوي هي ّ ػاىتي ٩لجي ًبؿاصتي تْ 

 ...تْ ّلي کيَ، هي تيـ ٩لجن ثـيقٍ، ُن ثَ يکي ّ اَٝبثن اگَ ّلي ًَ، 
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 :ثقًن کبهل ّ صـ٥ن ًؾاىت

 ًيبؿي؟ يبػم ّ اىتجبُن ػيگَ هييَ ٌٕبف 

 .ثين ثلٌؼ تب کـػ کوک

 پغتي؟ چي ًبُبؿ ثجيٌن صبال 

 :گ٦ت هبکبؿًّيَ کَ ػيؼ ّ ثـػاىت ؿّ ٩بثلوَ ػؿ آىپقعًَْ، تْي ؿ٥ت

 !ٝبى٪ين هي هبکبؿًّي، ثَ، ثَ 

 ؿيغتَ يظ آة ٍجش ؿّه کَ کني عبٕـ ثَ کي؟ عبٕـ ثَ ثْػ، ًبؿاصت. کـػ هي پييوًْي اِٙبؿ عيلي

 ٝي٪و اف ّ عْػه کَ کني عبٕـ ثَ! ثْػ

 کَ ػعتـٍ ُوْى عْامتگبؿي ثـٍ تب ثگَ هبهبًو ثَ تًْنت هي ٝـ٥بى ًجْػم، هي اگَ ىبيؼ! ثْػ کـػٍ رؼا

 ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ آٌُگ ّامو

 .عًْؼ هي ّ

 .عْؿػ پيوْى ّ پـ ّ کبهل اىتِبي ثب ّ ًبُبؿه

 .هـمي ثْػ، هقٍ عْه عيلي 

 :گ٦تن ّ کـػم ًگبُو



 .ربى ًْه 

 .عٌؼيؼم هي فّؿ ثَ! هلي تين صؼ ػؿ ٩ل٪لکي هٌن. ػاػ ٩ل٪لک ّ هي کن يَ ّ ًينت کٌبؿين ٌٍؼلي ؿّي اّهؼ

 ثغييؼي؟ ّ هي 

 .ػًّن ًوي 

 ػًّي؟ ًوي چي يٌٞي 

 !کٌن ٥کـ ثبيؼ 

 !ثنَ کـػي ثؼثغت ّ عْػت ّ هي کـػي، ٥کـ ثبؿ يَ 

 اهب گ٦ت، ىْعي ثَ الجتَ صـ٥و؟ ايي هٌٞي چي يٌٞي. مـم ؿّي عْؿػ آرـ عـّاؿُب هخل صـ٥و ايي

 ثْػ ايي هٌٞيو. کـػ ىْعي رؼي رؼي

 .کـػ هي ّ فًؼگيو کؼّهوْى ُـ کـػي، ًوي ٥کـ کبؿعًَْ ثَ ؿارٜ اگَ هقاصوي، تْ

 کزبيي؟ ٌٕبف 

 ُْم؟ 

 .ٙـ٥يْيي تْي ؽاؿم هي ؿّ ُب ٙـ٣ هي ثغْاة، ثـّ 

 .ثکٌن ّ کبؿ ايي عْػم ثِتـٍ ًکـػٍ، الفم 

 .تْئَ ًْثت اهـّف صبل ُـ ثَ ثبىَ 

 .ثغْاثَ تب اتب٩و تْي ؿ٥ت عيبل ثي ثٞؼ

 !عْاثيؼم مبٝت 4 مبٝت، ػّ ًَ مبٝت، يَ ًَ اًّن. عْاثيؼم ؿ٥تن کبؿام اتوبم اف ثٞؼ عْػهن
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 ثيـّى، اّهؼم کَ ػمتيْيي اف. ىنتن ّ ٍْؿتن ّ ػمتيْيي ؿ٥تن ؿامت يک ىؼم، ثيؼاؿ کَ عْاة اف

 هي ًگبٍ تلْيقيْى ػاىت صبل تْي ٝـ٥بى

 ي عًَْ اهيت هِوًْي ثـاي ثين صبّـ ثـم تب ػاػ ػمت هي ثَ ّ کـػ مالهي ىؼ، کَ هي هتْرَ. کـػ

 .ايٌب هبهبًي



 کل ُيچ کٌَ عؼا. ايٌب هبهبًي ي عًَْ ثـين تب پْىيؼم، ْٕمي لي ىلْاؿ ْٕمي، ىبل ْٕمي، پبلتْي يَ

 !ًجبىَ

 ىؼي؟ آهبػٍ 

 .کَ ثيٌي هي 

 آؿايو ثبيؼ ثـي عْاي هي کَ رب ُـ ًؾاىتن ىـٓ ىوب ثـاي هي هگَ ًؼٍ، تضْيل عْػم ثَ عْػهْ صـ٥بي 

 کٌي؟

 !گ٦تي کَ گ٦تي عت فًي، هي فيبػ صـ٣ تْ 

 .کٌن هي آؿاييت هيبم عْػم ّگـًَ کٌي، آؿايو ثبيؼ ثـين، عْاين هي ُن ثب رب ُـ ثٞؼ ثَ ايي اف 

 !کٌي؟ آؿايو ثلؼي هگَ تْ 

 .ثلَ 

 اٍال. گـ٥تَ يبػ ثـه ّ ػّؿ فى پـمتبؿاي ّ ُوکبؿا اف الثؼ! ثْػ؟ ثلؼ کزب اف! آّؿػم هي ػؿ ىبط ػاىتن

 کٌن؟ هي ٥کـ ػيًَّْ ايي ثَ چـا هي

 !ّاي! ُوييگي آٌُگ ُوْى ثبفم. ىؼين هبىيي مْاؿ

 ثْػم؟ آٌُگ ايي ٝبى٨ هي ػًّنتي هي 

 ًينتي؟ االى 

 ًَ. 

 چـا؟ 

 !فػٍ ّ ػلن. عْؿٍ هي ُن ثَ آٌُگ ايي اف صبلن ػاؿٍ ػيگَ گؾاىتيو، ٩ؼؿ ايي چْى 

 !ػاؿٍ ه٦ِْم 

 !هي ثـاي صؼا٩ل. اًؼاعتن ًگبُي ًين يَ ثِو

 .ػٍ هي ػمت ثِو کـػًو گْه فيبػ ثب ثؼي صل آػم ١وگيٌَ، آعَ 

 .ؿٍ ًوي ثيي اف ىبػيو آٌُگب ايي ثب ىبػٍ، ػلو کَ آػهي 

 !ثيبػ ػمت ثَ ػيگـاى کـػى ؿّاى ىبػ ثب کَ ىبػي ثلَ، 



 پبؿ٫ رب ػًجبل ؿ٥ت ٝـ٥بى ّ ىؼم پيبػٍ هي. ثْػين ؿميؼٍ ايٌب هبهبًي ي عًَْ ػؿ رلْي گ٦تن ّ ايي ٩ّتي

 .ىؼم ّاؿػ ّ فػم ّ فًگ. ثگـػٍ

 .گلن هبهبًي مالم 

 عْثي؟ ٝقيقم، مالم 

 .هـمي 

 کْ؟ ٝـ٥بى 

 !اًؼاعتيؼ ؿاٍ مجقي ٩ـهَ ثْي چَ. گـػٍ هي پبؿ٫ رب ػًجبل 
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 .ىؼم ُبم ػکوَ کـػى ثبف هي٢ْل ّ ا٥تبػم ؿاٍ مـه پيت هٌن آىپقعًَْ، تْي ؿ٥ت هبهبًين

 .گؾاىتن ػاؿيؼ ػّمت عيلي مجقي ٩ـهَ کَ تب ػّ ىوب ثـاي 

 ػْٝتي؟ کيب هب ١يـ ثَ هبهبًي 

 ثْػ؟ چي اموو ػّمتت، اّى ّ ٝـ٥بى تْ ّ ه٦َٖي 

 ايٌزب؟ هي؟ ػّمت 

 .عًَْ هي ىٌبمي ؿّاى کَ ُوًْي ػيگَ، آؿٍ 

 چيَ؟ ٩ْيَ ًيل٥ْـ، آُب 

 رْؿيي؟ چَ اه عبًْاػٍ ؿامتي. اّهؼٍ عْىو ػعتـٍ ايي اف هَي 

 :گ٦تن لت فيـ

 !ثؼٍ ى٦به عؼا اّل، ًگبٍ ػؿ ٝي٨ 

 چي؟ 

 .ثيبػ ىيـيي ثقي ػُي ثَ ثبيؼ کَ عْػىن. ُنتي عْػهْى ُبي عًْْاػٍ هخل ُبىْى عًْْاػٍ گ٦تن ُيچي، 

 .ثقى صـ٣ ثبُبه ُن تْ 



 .چين 

 .تْ ثْػ اّهؼٍ ػؿ اف تبفٍ کَ ػيؼم ّ ٝـ٥بى کَ ثيـّى، اّهؼم آىپقعًَْ اف

 کْ؟ هبهبًي 

 .امت آىپقعًَْ تْ 

 .ثکٌن ثِو ٝليک ّ مالم ؿ٥تن هي 

 .ثـّ 

 :لت فيـ

 !رٌِن ثَ 

 کَ گؾىت ؿثٞي يک يَ کٌن ٥کـ. تلْيقيْى رلْي هجل ؿّي ًينتن ّ کـػم لجبمي رب آّيقّى ّ لجبمبم

 ّ ىيـيٌي ّ چبي ّ هبهبًين ُوـاٍ ٝـ٥بى

 .ىؼى ّاؿػ عْؿاکي

 .ثقؿگن هبهبى ثب فػى صـ٣ ثَ کـػ ىـّٛ ّ هي مبًتي ًين ّ يک ٥بٍلَ ػؿ. ًينت هي کٌبؿ اّهؼ ٝـ٥بى

 ثقؿگن هبهبى ُبي ُونبيَ ّ ػّمتب اف يکي. ثـػاىت ّ آي٦ْى ؿ٥ت ٝـ٥بى. ىؼ فػٍ هبهبًي ي عًَْ فًگ

 مـيٜ هبهبًي. ػاىت کبؿ هبهبًي ثب ّ ثْػ

 .کٌَ ٍضجت ثبُبه تب ػؿ رلْي ؿ٥ت

 ٥ِويؼم ٥٪ٔ کـػم، ًوي صل ؿّ کل ُيچ صْْؿ اٍال کَ تلْيقيْى، ثَ ثْػم ػاػٍ ّ صْامن ٩ؼؿ ايي

 .ًينت هجل ؿّي هي ًقػيک اّهؼ ٝـ٥بى

 ّ عْػه ُي ٝـ٥بى. ُنت رب اّى کني اًگبؿ ًَ اًگبؿ. ًؼاػم هضل ثِو ُن اؿفى يَ ي اًؼافٍ ثبفم

 ثبؿ ايي کَ کـػ، هي ًقػيک هي ثَ ثييتـ
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 .ىؼ ثلٌؼ تل٦ي فًگ ٍؼاي

 ًيل٥ْـ ثٞؼ مبٝت ًين. ػاػ رْاة تل٦ي ثَ ؿ٥ت ىؼ ثلٌؼ. ثؼٍ رْاة ثـٍ ٝـ٥بى تب ربم اف ًغْؿػم تکْى هٌن

 هي. ؿميؼى ؿاٍ اف ُن ثب ه٦َٖي ّ



 افػّاد ػاؿٍ کَ اًّن ّلي فًين، هي صـ٣ ُن ثب تب ػّ هب ّ هيبػ ًيل٥ْـ کَ ثْػم کـػٍ عْه ّ ػلن ثيچبؿٍ

 ػؿ ٍؼ اصتوبل ثَ ّ اّى کَ کني ثب هيکٌَ

 .عْػهْى ي عًَْ ثـين تب ىؼين ثلٌؼ صـ٥ي ُيچ ثؼّى ىبم اف ثٞؼ. ػاؿٍ ػّمت عيلي ٍؼ

. ًکـػ ًگبُون ا٩ّبت ثْٞي هخل صتي صـ٥ي، ُيچ. ًقػ هبىيي تْي صـ٥ي ُيچ ٝـ٥بى ُوييَ، ٝکل ثـ

 عًَْ ّاؿػ تبيي ػّ ّ کـػ ثبف ؿّ عًَْ ػؿ

 ّ ًبؿاصتي ثب ّ هي موت ثـگيت ثٞؼ اتب٩و، موت ؿ٥ت آّؿػ هي ػؿ ّ پبلتْه کَ صبلي ػؿ. ىؼين

 :گ٦ت َٝجبًيت

 عْثت؟ ثبفيگـي ثْػ ايي 

 !ُْا پـيؼم هتـ ػّ کَ ثنت هضکن اً٪ؼؿ ّ ػؿه ّ اتب٩و موت ؿ٥ت ثؼم، رْاة اّهؼم تب

 کبؿاي ّ هبىيي عـيؼى ػًجبل ؿ٥تن هي ثبيؼ ٥ـػا. ثـػ عْاثن تب عْؿػم ّّل مبٝت ػّ ثغْاثن، ؿ٥تن

 .ىـکت

 ّ افػّاد کلوَ مبعتبؿ ثبيؼ هي ًٚـ ثَ. کٌي هي افػّاد ُن ثب ّا٩ٞب ػاؿى هَي، ّ ًيلْ صبل ثَ عْه

 ّ هي هخل کَ کنبيي هخال چْى. ػاػ ت٢ييـ

 ًينتي، ُن ر٦ت ًينتي، ُن هبل اًگبؿ لٌگَ، ثَ لٌگَ ک٦يبي هخل ُن کٌبؿ ىؼى، ر٦ت ٥٪ٔ ٝـ٥بى

 ًيَ فعوي پبه ايٌکَ ثـاي ٥٪ٔ ٍبصجيْى

 .فًؼگي ُي! اين ربهَٞ ًٌگ ي لکَ ٝـ٥بى ّ هي. پْىَ هي ّ اّى

 .ىؼم ثيؼاؿ فػى ٍؼا ثبؿ ػّ ثب چْى ثْػم، کـػٍ پييـ٥ت. ىؼم ثيؼاؿ ٝـ٥بى ٍؼاي ثب ٍجش

 چٌؼٍ؟ مبٝت 

 .ًَ ثَ ؿثٜ يَ مبٝت 

 :فػم ػاػ ثلٌؼ. ثْػ کـػٍ ثيؼاؿ ػيـ ّ هي ايٌکَ اف ثْػم َٝجبًي

 ًکـػي؟ ثيؼاؿ فّػ ّ هي چـا 

 :گ٦ت فػٍ ١ن ّ آؿّم

 ْٕل االًن تب ػاىتن، هِن عيلي ٝول تب ػّ. ثيوبؿمتبى ثـم فػى فًگ ٍجش مَ مبٝت ػييت ثجغييؼ 

 .کييؼ



 ّ ىـکت ٕـصبي ايويلن ثب. ىؼم هي هبىيي ّ ىـکت عيبل ثي ثبيؼ ّ اهـّف ثکٌن؟ تًْنتن هي کبؿ چي

 ١ـ١ـ تب ٥ـمتبػم هضوؼي هٌِؼك ثـاي

. ثؼم اًزبم ؿّ کبؿُب ث٪يَ تب اتب٧ تْي ؿ٥تن ثْػ، کـػٍ صبّـ ٝـ٥بى کَ اي ٍجضًَْ عْؿػى اف ثٞؼ. ًکٌَ

 مجقي ٩ـهَ عْؿىت ثْػ ٩ـاؿ اهـّف

 کٌَ؟ ػؿمت مجقي ٩ْؿهَ عْؿىت عْاػ هي ٦ًني ثَ اٝتوبػ چَ ثب ثيـ ايي ػًّن ًوي هي. کٌَ ػؿمت

 هي ثبيؼ! کٌَ هي کؼثبًْگـي ػاؿٍ صنبثي ثْػ هٞلْم. اّهؼ هي آىپقعًَْ اف چيقا رْؿ ايي ّ ٩بى٨ ٍؼاي

 هي کبؿ چي ػاؿٍ ثجيٌن کٌن ٥ْْلي ؿ٥تن

 .کٌَ

 !ثگن ػؿّٟ اگَ عْػم رْى ثَ کـػ، هي ػؿمت مجقي ٩ـهَ ػاىت ّا٩ٞب

 کَ کن يَ عْؿػم، ّ ىيـ. ثغْؿم تب اتب٧ تْي ثـػم ػّثبؿٍ ّ ؿيغتن ىيـ عْػم ثـاي ّ يغچبل مـ ؿ٥تن

 تْي ؿ٥ت ؽٌُن ػّثبؿٍ ىؼم، هي٢ْل

 يٌٞي اّهؼ، ًوي ٍؼايي ُيچ ػيگَ مبٝت، ًين ثٞؼ تبفٍ. ثـًگيت ُن هوکي ّرَ ُيچ ثَ. آىپقعًَْ

 ؿّ؟ مجقي ٩ـهَ ثْػ کـػٍ ػؿمت

 .ثپـمن افه مجقي ٩ـهَ ثَ ؿارٜ مؤال تب چٌؼ تب ثيـّى ؿ٥تن
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 !ٝـ٥بى 

 عْاثيؼٍ ّ آىپقعًَْ تْي عْؿي ًبُبؿ هيق ؿّي ثْػ گؾاىتَ ّ مـه آىپقي ثٌؼ پيو ثب ثيچبؿٍ ٝـ٥بى

 ثْػ هيغٌ کبهال. ثْػ عْاثيؼٍ آؿّم. ثْػ

 .عْاثيؼٍ مبٝت مَ ػّ ٥٪ٔ ىت کَ

 ٌٍؼلي ؿّي ًينتن ؿثٞي يَ. ؿّ اهـّف ُويي صؼا٩ل کٌَ، آىپقي اهـّف گؾاىتي کَ ًبهـػي عيلي ٌٕبف

 ثـاه ػلن. کـػم ًگبه ّ ؿّه ثَ ؿّ

. ثْػم گؾاىتَ کَ ُبيي ٩بًْى ّ ُبم ١ـ١ـ ُن کـػ، هي تضول ّ عْػم ثبيؼ ُن ٝـ٥بى، ثيچبؿٍ مْعت، هي

 اؽيتو ثِو ثْػم ػاػٍ ٩ْل مـم عيـ

 .ثـمًْن ٝي٪و ثَ ّ اّى ّ ًکٌن



 ٕـ٣، يَ لْثيبه ٕـ٣، يَ مجقيو! مجقي ٩ـهَ چَ ّلي پغتَ، مجقي ٩ـهَ ػيؼم ٩بثلوَ، مـ ؿ٥تن

 آىپقي ًينتي ثلؼ اگَ آعَ ٕـ٣، يَ گْىتو

 !ػي؟ هي ُاؿػ چـا کٌي

 ػلو تب عـيؼم، آهبػٍ مجقي ٩ـهَ ثنتَ ػّ مبعتوْى پبييي مْپـي اف ؿ٥تن ثٞؼ کـػم، ػؿمت ّ ثـًذ

 ٩ـهَ! گؾاىتَ مجقي ٩ـهَ ثبىَ عْه

 اف اًؼاعتوو ًوًَْ، ُبه ثنتَ اف احـي ُيچ ايٌکَ ثـاي ثٞؼ ٩بثلوَ، ُوْى تْي ؿيغتن ُن ؿّ مجقيب

 ػاىتن. ثْػ صبّـ ت٪ـيجب ١ؾا. ثيـّى پٌزـٍ

 ػيـّف يبػ. ثْػه گؾاىتَ رب ُوْى ػيـّف ػيؼم، هجل ؿّي ّ ٝـ٥بى ػّؿثيي کي٤ کَ اتب٩ن، تْي ؿ٥تن هي

 مـط ٍْؿتن َٝجبًيت اف ا٥تبػم، هي کَ

 .ىؼ هي

 ػؿػ ثَ ١ؾاي عْػم کَ ثْػ ايي عبٕـ ثَ کـػم آهبػٍ کَ ١ؾاُبيي هي اٍال! ثؼرٌنَ ٌٕبف ىؼم ػّثبؿٍ

 ثيؼاؿ ّ ٝـ٥بى ايي عبٕـ ثَ ًغْؿم، ًغْؿ

 !اٍ اٍ. ثجيٌن ّ ًضنو ي ٩يب٥َ عْام ًوي چْى هيبػ، ثؼم افه چْى ًکـػم،

 .ىؼ ثيؼاؿ تب کـػم ٍؼا ّ مـ اً٪ؼؿ آىپقعًَْ، تْي ػّثبؿٍ ؿ٥تن

 ١ؾا؟ عْاثيؼم؟ کي هي 

 .ثغْؿين ١ؾا ىْ ثلٌؼ فّػ 

 صبّـٍ؟ ١ؾا هگَ 

 !هييَ صبّـ ثؼٍ اًزبم ػيگَ يکي کَ ؿّ هنئْليتت ًجبىَ؟ صبّـ چـا 

 عبٕـ ثَ. عْؿػين هي ؿّ پلْ گيٌَ ُوْى ثبيؼ االى کـػي، ًوي ػؿمت ؿّ ١ؾا اگَ هوًٌْن، افت ّا٩ٞب 

 اًزبم ّامت کبؿي يَ ثگْ ثِن کبؿت ايي

 .ثؼم

 :گ٦تن ّ کـػم ثِو ًگبٍ يَ ثٞؼ هيق، ؿّي گؾاىتن هضکن ّ کييؼم ثي٪بة تْي ّ ١ؾاه

 .ثؾاؿ ؿاصتن ٥٪ٔ 

 کَ ثْػ ٥ـمتبػٍ لٌٞت ثبؿ ٍؼ عْػه ثَ اصتوبال ثْػ، ًبؿاصت ٝـ٥بى. عْؿػين ّ ١ؾاهْى صـ٥ي ُيچ ثؼّى

 ثَ تبفٍ ثيچبؿٍ. ثْػ ثـػٍ عْاثو



 کـػي، هي افػّاد ٝـ٥بى ثب اّهؼي هي اصو٨، ي ػعتـٍ. کٌن هي اؽيتو ُوَ ايي هٌن ًـميؼٍ، ُن ٝي٪و

 آعَ؟ کوَ چيو ػيگَ

 .ًکٌَ ػؿػ ػمتت 

 ُْم؟ 

 .ًکٌَ ػؿػ ػمتت گن هي 
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 !ػاػ هي اًزبم ثبيؼ ّ کبؿ يَ ُويي صؼا٩ل عْػه، ثـاي گؾاىتن ؿّ ٙـ٥ب. ًؼاػم ّ رْاثو

 ىؼٍ عيـٍ تبپ لپ ثَ کَ ثل اف هبلًْؼم، کن يَ ّ چيوبم. تغت ؿّي اًؼاعتن ّ عْػم ّ اتب٧ تْي ؿ٥تن

 هي. ثْػ ىؼٍ ػا١ْى ّ ٩ـهق چيوبم ثْػم،

 ٝـ٥بى ٝکل. ثْػ ؿّه ٝـ٥بى ّ هي ٝکل کَ ؿّتغتي ثَ ا٥تبػ هي چين ػّثبؿٍ کَ ثغْاثن عْامتن

 ايٌکَ اف ٩جل. ؿيغت هي ُن ثَ ّ اَٝبثن

. عْاثيؼم ػّثبؿٍ ثٞؼ اًؼاعتن، ًؼاؿٍ ؿّه ٝکني ُيچ کَ ٕـ٥و ُوْى اف ؿّ ؿّتغتي ىؼم ثلٌؼ ثغْاثن،

 ٝـ٥بى عْامتن هي چْى عْاثيؼم

 ثْػًن ّ ام ٩يب٥َ ُوو ؿ٥تن، پييو اف ٩ّتي عْامتن ًوي چْى کٌَ، صل ُوييَ اف تـ کن ّ صْْؿم

 ًَ، کَ ىبيؼ چٌؼ ُـ. ثيَ تؼاٝي ثـاه

 ّ عْػعْاٍ ّ ؿاّي عْػ اف آػم يَ. ثبىَ ػاىتَ ػّمت ّ هي ُن ًجبيؼ الجتَ. ًؼاؿٍ ػّمت ّ هي صتوب

 هيبػ يبػم! ًؼاؿٍ ػّمت کل ُيچ ؿّ ه٢ـّؿ

 کٌي، اًتغبة کلوَ يَ هي ثـاي تب ثْػى ىؼٍ روٜ ُوَ کـػين، هي ثبفي مؤالي ثينت ػاىتين کَ مـي يَ

 ًتًْنتن ؿّ کلوَ اّى ُن آعـه

 .١ـّؿ ثْػٍ؟ چي کلوَ اّى ػًّيؼ هي. ثبعتن ّ کٌن اًتغبة

 مـ ام صٍْلَ. هٖت ثْػ ؿ٥تَ فيبػ اصتوبل ثَ. ًجْػ ُن ٝـ٥بى. ثْػ ىؼٍ ىت ىؼم، ثيؼاؿ عْاة اف ٩ّتي

 هي٢ْل ُن ُويي ثـاي ثْػ، ؿ٥تَ

 ؿارٜ ٍضجت مـي يک اف ثٞؼ عْؿػين، کَ ؿّ ١ؾا. ک٥ْتَ ّ عنتَ اّهؼ، ٝـ٥بى کَ ىؼم ػيؼى تلْيقيْى

 .ثغْاثين تب ؿ٥تين کبؿهْى، ثَ



 هي کَ ربيي تب ُن ّ ًبُبؿ. کـػم ثيؼاؿ ُن ّ ٝـ٥بى کـػم، آهبػٍ ؿّ ٍجضًَْ ىؼم، ثلٌؼ ٍجش اهـّف

 ثب تب ىؼم صبّـ ثٞؼ کـػم، آهبػٍ تًْنتن

 .ا٥تبػين ؿاٍ ّ ىؼين هبىيي مْاؿ. ىـکت ثـين ٝـ٥بى

 پييوًْي ٝبى٪ي اف گـيقًّي، افم اگَ

 عًْي ًوي چيوبم تْ اف ؿيقي، هي ّ اىکبم ػاؿي

 ًتًْنتن عْامتن ؿّ تْ ًؼًّنتن، ؿّ تْ ٩ؼؿ

 ػًّنتن هي ػًيبم ؿّ تْ ًؼاؿم، ىکبيتي تْ اف

 ٝبى٪ًَْ ثگيـم ّ ػمتبت ثؾاؿ ػمتبم، ثَ ثؼٍ ٥ـٍتي

 ثًَِْ ثي ًؼاؿين اصنبمي ُن ثَ اين، ١ـيجَ ُن ثب هب ًگْ

 !ٝزت چَ 

 چي؟ ثَ 

 !آٌُگت ثَ 

 ثگيـم، ّ ػمتبت ثؾاؿ ػمتبم ثَ ثؼٍ ٥ـٍتي گَ هي ثبه ػاىتَ ّ ايٌزبه هخال. ػاؿٍ ه٦ِْم ايٌن عت آُب، 

 گَ هي کَ اًّزبه يب. ػاؿٍ ه٦ِْم عيلي

 ُوْى ثَ ؿارٜ. ػاؿٍ ه٦ِْم ُوو هي ثـاي ثًَِْ، ثي ًؼاؿين اصنبمي ُن ثَ اين، ١ـيجَ ُن ثب هب ًگْ

 .گ٦تن کَ ٝي٪ن

 !ُن تْ ػاؿي ٕـ٥َ يَ ٝي٨ کـػي عْه ّ ػلت 

 !ًؼاؿم ُن ّ اه ٕـ٥َ يَ کَ تْام اف ثِتـ 

 !ػاؿم ّ اه ٕـ٥َ ػّ تبفٍ ًؼاؿم؟ ُن ّ اه ٕـ٥َ يَ هي ػًّي هي کزب اف تْ 

 ًگبُن رْؿي يَ ٝـ٥بى صـ٥ن اف ثٞؼ! کزب؟ ٕـ٥َ ػّ ٝي٨ ّ کزب هي آعَ! الوپيک صؼ ػؿ گ٦تن ػؿ١ّي

 .کـػ هي
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 ُويي. هبىيي عـيؼ مـاٟ ؿ٥تن هٌن ثيوبؿمتبى، ؿ٥ت ٝـ٥بى. ػاػين اًزبم ؿّ کبؿُب ؿميؼين، کَ ىـکت ثَ

 گْاُيٌبهَ تبفٍ ثْػ، پيو مبل ػّ

 پْل ثب ػاىتن ػّمت چْى ًکـػم، ٩جْل عْػم. ثغـٍ هبىيي ثـام کَ ػاػ پييٌِبػ ثِن ثبثبم کَ ثْػم، گـ٥تَ

 .ثغـم هبىيي عْػم

 عالٍَ. ثغـم م٦يؼ ٦ٍـ 206 يَ ىؼم ؿاّي ثبالعـٍ ُب، هبىيي ثبفػيؼ اف ثٞؼ ىؼم، کَ ًوبييگبٍ ّاؿػ

 کبؿُبي ػاػم، اًزبم ّ هبليو کبؿُبي

 .ثٞؼ ثـاي هًْؼ ُن اػاؿيو

 ثْػم، عْىضبل. ًبُبؿ ٩ّت مـ ؿ٥تن ثٞؼ ثـٍ، ػؿ عنتگين تب ثگيـم ػّىي يَ ؿ٥تن اّل. ىؼم عًَْ ّاؿػ

 فًگ ٍؼاي کَ ثْػم عْػم صبل تْي

 چِـٍ. فًگ مـاٟ ؿ٥تن آؿّم آؿّم. ػاىت کليؼ چْى ثبىَ، تًْنت ًوي کَ ٝـ٥بى. اّهؼ ػؿ ٍؼا ثَ عًَْ

 .ػيؼم آي٦ْى پيت ّ ٝـ٥بى هٌتٚـ ي

 .ثْػ َٝجبًي ُن ٩ؼؿ چَ اٍّ اٍّ ثـػاىتن، ّ فًگ

 کـػٍ؟ پبؿ٫ هب پبؿکيٌگ تْ ٥ـٌُگيَ ثي آػم کؼّم هبىيي ايي ٌٕبف 

 ػّ کَ اًّبيي ثـاي مبعتوْى هؼيـ ّوي ػؿ. عـيؼهو اهـّف ُويي هٌَ هبىيي اّى کي، ٍضجت ػؿمت 

 ػؿ پبؿکيٌگ تَ ربيي يَ ػاؿى هبىيي تب

 .گـ٥تَ ًٚـ

 عـي؟ هي هبىيي ػاؿي ًگ٦تي هي ثَ چـا 

 !ثبىَ ػاىتَ ؿثٖي ىوب ثَ ًکٌن ٥کـ 

 .کي ٍجـ! گيـم هي ّ صبلت ثبال، ثيبم ثؾاؿ 

 .ثکٌي تًْي ًوي کبؿي ُيچ تْ 

 .ؿيغت هي ؿّه ّ مـ اف َٝجبًيت. ثبال اّهؼ ٝـ٥بى کَ گؾىت ؿثٞي يک يَ

 عـيؼي؟ هبىيي ؿ٥تي کي ي اربفٍ ثب تْ 

 !عْػهَ ػمت عْػم ي اربفٍ 

 هبىيي عْػه پْل ثب عْػه ؿ٥تَ فًو ثْػ ٝـَّ ثي ٩ؼؿ چَ ىُْـه گي ًوي ٥ـػا پل ثٞؼ? ا 

 عـيؼٍ؟



 .کٌَ ًوي ٥کـي ُوچيي کل ُيچ 

 .کٌَ هي چـا 

 .ًيؼم ؿاّي ثغـٍ هبىيي ثـام عْامت هي ثبثبهَ، کَ ثبثبم ثْػي؟ ه٩ْٜ اّى تْ هگَ. کٌَ ًوي 

 .اٍ. کٌي ًوي ٥کـ تْ هخل کَ ُوَ ّلي ًجْػم، 

 مـم ثغْاػ کَ ثْػ صـ٥ب اّى اف تـ ٥ـٌُگ ثب ّلي ثْػ، َٝجبًي ثْػ، کـػٍ ٩بٕي. هجل ؿّي ًينت ثٞؼ

 .فػ هي صـ٣ ثلٌؼ ٥٪ٔ ثکيَ، ٝـثؼٍ

 عـيؼي؟ ؿ٥تي کزب اف صبال 

 ػاؿي؟ کبؿ چي تْ 

 !لـفيؼ ثؼًن متْى چِبؿ کَ فػ ػاػي چٌبى ىؼ ثلٌؼ. ؿ٥ت يبػه ّ ٥ـٌُگو ػيگَ ثبؿ ايي

 !تْ ثب ػًّن هي هي ػاؿي کبؿ چي تْ ثگي ػيگَ ثبؿ يک 

 .ثغْاثَ تب ؿ٥ت ّ عْؿػ ّ ًبُبؿه اّهؼ ثٞؼ. ىؼ تـ آؿّم. گـ٥ت ػّه يَ ؿ٥ت کٌن ٥کـ
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 .ًَ يب ثْػٍ اىتجبٍ کبؿم کَ کـػم هي ٥کـ ُوو هٌن

 ايٌکَ تب ًقػين، صـ٥ي ُيچ ُن ثب توْم ي ٦ُتَ ػّ اهب. ؿ٥ت ىؼ توْم ٝـ٥بى ّ هي مٌگيٌي مـ ثب ىت اّى

 عبًْاػٍ ٩ـاؿٍ کَ فػ فًگ ام عبلَ

 هي ُوو هي ّلي کـػى، هي اٍـاؿ عيلي عبًْاػٍ تب ػّ ُـ ُن ٩جلو. هْى عًَْ ثيبى ُبهْى

 .پيچًْؼهيْى

 .ػيؼم ػؿ رلْي عْػم اف تـ آهبػٍ ّ ٝـ٥بى کَ عـيؼ ثـم تب ىؼم صبّـ

 .ثـين ُن ثب ثيب ربيي؟ ؿي هي ػاؿي 

 .ؿين هي تْ هبىيي ثب پل ثبىَ، 

 .ثقًن آفاػ ثٌقيي ثبيؼ ًؼاؿٍ مْعت کبؿت چْى ؿين، ًوي هي هبىيي ثب ًَ 

 .ثغـ آفاػ ثـّ! پـؿّيي عيلي 



 .ثغـٍ آفاػ ثٌقيي ؿٍ ًوي ػاؿٍ مْعت کبؿت فًو ٩ّتي آػم 

 .ػم ًوي کل ُيچ ثَ ّ مْعتن کبؿت هي عْػ، ثي 

 ػي؟ هي ُب ه٩ْٜ يَ کَ ّ هبىيٌت 

 ًَ. 

 .فًين هي صـ٣ ُن ثب هنئلَ ايي ثَ ؿارٜ ثٞؼا ثـين، هبىيٌت ثب ّ اهيت ثيب صبال 

 .ثبىَ 

 ؿّ عـيؼا ي ث٪يَ ؿ٥تن عْػهن ثغـٍ، ايٌب ّ هـٟ ّ گْىت ثـٍ گ٦تن ٝـ٥بى ثَ. ىؼين ٥ـّىگبٍ ّاؿػ ُن ثب

 .ثؼم اًزبم

 .ىؼين عًَْ کـػى هـتت هي٢ْل ّ عًَْ ثـگيتين ُن ثب ىؼ، توْم کَ عـيؼا

 ُنتي؟ ثيبى عْاى هي کَ ىت ٥ـػا 

 پـميؼي؟ چـا ثيب، گ٦تي فػى فًگ ػ٥َٞ يَ ىبيؼ ًينت، هٞلْم 

 .رْؿي ُويي 

 آهبػٍ عْاة ثـاي ػْٝايي ّ هت٦ـ٩َ صـ٣ ُيچ ثؼّى ّ عْؿػين ُن ثب ُن ّ ىبم کـػين، کَ ؿّ کبؿُب

 هي ثـاي. ثْػ ىؼٍ تکـاؿي فًؼگين. ىؼين

 کبؿُبي ُوْى ؿّف ُـ کَ ثْػ مغت عيلي ػاىتن، هت٦بّتي ي ثـًبهَ يَ فًؼگين ثـاي ؿّف ُـ کَ

 .ثکٌن ؿّ تکـاؿي

 .کـػم هي آهبػٍ ؿّ ػمـُب ّ عْػهْى ًبُبؿ ػاىتن ٥٪ٔ ِٙـ تب ٍجش اف اهـّف

 ُْٝ ؿّ آٌُگب ثْػم کييؼٍ ػؿاف هجل ؿّي ک٥ْتَ ّ عنتَ هٌن. ىؼ پيؼاه ٝـ٥بى کَ ثْػ ِٙـ ًقػيکبي

 .کـػم هي

 .مالم 

 .ثِو کـػم مالم ّ ػاػم ت٢ييـ ًينتَ صبلت ثَ ّ کين ػؿاف صبلت

 عْثَ؟ صبلت 

 .ىؼم عنتَ ٥٪ٔ عْثن 
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 .ثغْؿم ُن ؿّ ًبُب ثغْام کَ کٌي ًوي يبؿي ُن چيوبم اٍال ام، عنتَ عيلي هٌن 

 .ًکٌي ١ـ١ـ هيبي تْ کَ ػم هي اًزبم ُن ثب ّ مغت کبؿ تب ػّ ػاؿم صبال تب ٍجش اف عْػ، ثي 

 .عْؿم هي هيبم ًقى ّ هي عؼا ؿّ تْ ثبىَ، ثبىَ، 

 .فػم ٝـ٥بى ثَ لجغٌؼي ًبعْػآگبٍ

 .کـػ هي ًگبٍ ّاد ّ ُبد ّ هي ُن ٝـ٥بى

 !صبّـٍ ًبُبؿ ثيب 

 .اّهؼم 

 ىلْاؿ٫ ّ تٌگ م٦يؼ ىـت تي يَ. کٌَ رلت تْرَ عْاػ هي هخال! ٝـ٥بى ايي ؿمَ هي عْػه ثَ چَ

 .ثْػ گـ٥تَ ٖٝـ ػّه. ثْػ پْىيؼٍ هيکي

 .ثـگـػًّؼم ّ مـم ثٞؼ کـػم ًگبُو

 کٌي؟ هي ًگبم رْؿي ايي چـا چيَ؟ 

 !عت ؿّ تْ پنٌؼٍ ًوي هـػم ػعتـ ًينت الکي 

 کـػم؟ کبؿ چي هي 

 !عت تْرِي رلت ػًجبل 

 .ػٍ ًوي اُويت چيقا رْؿ ايي ثَ اٍال ػعتـٍ اّى ات٦ب٩ب 

 ػًّي؟ هي کزب اف تْ 

 .٥بهيلَ ىٌبموو هي ثبالعـٍ ػيگَ، ػًّن هي 

 !٥بهيلَ؟ 

 .ثغْؿ ّ ١ؾات کي ّلو آؿٍ، 

 ثبىَ؟ تًْنت هي کي يٌٞي. ثْػ کـػػٍ هي٢ْل ّ ؽٌُن ثؼرْؿي ػعتـٍ ايي ثْػى ٥بهيل



 ٌٕبف؟ 

 ُْم؟ 

 هبلًْي؟ هي ّ ػمتن 

 چي؟ 

 هبلًْي؟ هي ّ ػمتن 

 .ًکٌن ٩جْل تًْنتن ًوي کـػ، هي عْاُو هٚلْم

 .ُب آعـتَ ّ اّل ثبؿ ّلي ثبىَ، 

 .ػم هي ٩ْل 

 ػ٩ي٪َ چٌؼ ثٞؼ کـػ، هي تيکـ ّ ىؼ ثنتَ ًيوَ ٝـ٥بى چيوبي اّلو. هبلًْؼى ثَ کـػم ىـّٛ ّ ػمتو

 .ثْػ عْاة ػيگَ ٝـ٥بى
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 !ػؿػمـٍ عْاثيؼًين عْاثيؼ؟ ايٌزب چـا ايي کٌن؟ کبؿ چي هي صبال

 .مـه ؿّي کييؼم ُن ؿّ پتْ ّ گؾاىتن هيق ؿّي مـه فيـ ّ آّؿػم ثـاه پتْ ّ کْچْلْ ثبلو يَ ؿ٥تن

 .ثغْاثن کوي تب اتب٧ تْي ؿ٥تن عْػهن

 ثبيؼ! کٌن هي ٩جْل فّػ ؿّ گَ هي ٝـ٥بى چي ُـ ىؼٍ؟ کن ػيگـاى ثـاثـ ػؿ ه٪بّهتن هي اً٪ؼؿ چـا اٍال

 مبٝت يک! ثکٌن کبؿ عْػم ؿّي ػّثبؿٍ

 .ثْػ عْاة رب اّى ٌُْف ٝـ٥بى. ثؼم اًزبم ؿّ کبؿُب ي ث٪يَ تب آىپقعًَْ تْي ؿ٥تن ػّثبؿٍ ّ عْاثيؼم

 .ىؼ ثيؼاؿ مبٝت يک ثٞؼ عْػه

 .کوک ثيب! عْاثي هي ٩ؼؿ چَ مالم، 

 :گ٦ت ّ ػاػ ثؼًو ثَ ٩ْمي ّ کو

 .ثـػ عْاثن کي ٦ًِويؼم اٍال 

 .ثـٍ هي عْاثن فّػ ثوبلًَْ ّ ػمتن يکي هٌن 



 .ثکٌن ؿاصتي عْاة هؼت يَ اف ثٞؼ تب هبلًْؼ، ّ ػمتن کَ کني اّى ٩ـثْى 

 !کبؿ ُوَ ايي ثب هًَْ هي تٌِب ػمت اّى هيـي هي چْى ثـي، کل اّى ٩ـثْى ًکـػٍ الفم 

 !ًکٌَ عؼا ثگْ پـؿّ 

 .ص٪َ هـگ ٝـ٥بى آ٩ب 

 ًبکبم؟ رْاى ًْيني هي ٩جـهْى مٌگ ؿّي ثويـين هب االى ًٚـت ثَ 

 .ًٌْيني کٌن ٥کـ ػًّن، هي چَ 

 کٌي؟ هي ٥کـي ُوچيي چـا 

 .کـػين افػّاد ايٌکَ عبٕـ ثَ 

 !ًبکبهن ٌُْف هي ّلي کٌي؟ هي ٥کـ رْؿ ايي ّا٩ٞب 

 .ثـمن عْام هي کَ چيقي اّى ثَ ثبيؼ ًويـٍ، ثيي اف افػّاد ثب هي ًبکبهي ّلي ًبکبهن، هٌن 

 .ّاينبػ گبف رلْي هي کٌبؿ اّهؼ ثٞؼ کييؼ، ٝوي٪ي ٦ًل ٝـ٥بى

 ىيؼ؟ هي کبهـّا رْؿي چَ ىوب ًبکبم عبًن 

 .کٌن ؿيبمت ثتًْن ٩ّتي ثيَ، ػؿمت ىـکتن ٩ّتي 

 .هييَ توْم ؿّفي يَ ايٌب ي ُوَ ًجبه، ػًيب ػًجبل ٩ؼؿ ايي ٌٕبف 

 هٖت؟ ثـي عْامتي ًوي هگَ 

 .ػيگَ مبٝت ًين هيـم! ُب کـػي ُْٝ فّػ ؿّ هّْْٛ 

 .هٖت ثـٍ ثيَ صبّـ تب اتب٩و تْي ؿ٥ت

 .ؿم هي هي ػيگَ عت 
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 ٝـ٥بى؟ 

 ربًن؟ 



 يبي؟ ًوي يب هيبي 

 .ًينت هٞلْم 

 .ثقى ثِن فًگ يَ 

 .ثبىَ ثگيـي؟ ريي ًجبىن هي عْاي هي 

 .کٌي هي ٥کـ تْ کَ ًينتن رْؿي اّى هي! ًکي ٩ْبّت هي ثَ ؿارٜ فّػ اً٪ؼؿ 

 .عؼاصب٥٘ ٥ٞال 

 .عؼاصب٥٘ 

 ثـٍ، ػؿ عنتگين تب هجل ؿّي ًينتن ىؼ، توْم کبؿام ايٌکَ اف ثٞؼ. کبؿُبم ّ هًْؼم هي. هٖت ؿ٥ت ٝـ٥بى

 .ثْػ ٝـ٥بى. فػ فًگ تل٦ي کَ

 .مالم 

 ًَ؟ يب هيبي ىؼ؟ چي مالم، 

 .هيبم ػيـ عيلي ثيبم اگـم ًويبم، ًَ 

 ًؼاؿي؟ کبؿي ثبىَ، 

 چٌؼٍ؟ مْعتت کبؿت ؿهق ثگْ ٥٪ٔ ًَ، 

 ثـػاىتي؟ اربفٍ ثؼّى ّ هي مْعت کبؿت تْ... تْ 

 !کي ًگبٍ ّ کي٦ت تْي ثـّ کٌي ًوي ثبّؿ اگَ آؿٍ، 

 !ثکٌي ّ کبؿ ايي ًؼاىتي ص٨ 

 .کـػ عؼاصب٥ٚي ّ عٌؼيؼ ثلٌؼ ٝـ٥بى

 ًوي عزبلت? ا! ثـػاىتَ ّ مْعتن کبؿت هي کي٤ مـ ؿ٥تَ اربفٍ ثي. ثْػ اّهؼٍ ػؿ ػمتو اف صـٍن

 !پـؿّ ي پنـٍ کيَ

 کبؿت ٝـ٥بى ثيچبؿٍ. ثـػاىتَ ّ مْعت کبؿت ٥٪ٔ يب ثـػاىتَ ّ هؼاؿکن ي ُوَ ثجيٌن تب کي٦ن مـاٟ ؿ٥تن

 پيت هي. ثْػ ثـًؼاىتَ ُن ّ مْعت

 .ثجغو ّ هي عؼايب فػم، ؿّ صـ٥بيي ُوچيي مـه



 چبىٌيو ُن هغتَـ آؿايو يَ. پْىيؼم ُن ْٕمي لي ىلْاؿ ثب ٩ـهق، صـيـ ع٦بىيَ لجبك يَ صوْم، ؿ٥تن

 آيٌَ تْي ٝـ٥بى ثـاي ثٞؼ کـػم،

 !ىؼم عل ًقػم صـ٣ کني ثب ثل اف. آّؿػم ػؿ ىکلک

 !ًَ يب ثگيـي يبػ تًْي هي ثجيٌن آؿايو، ايٌن ثيب 

 .اّهؼ ػؿ ٍؼا ثَ ػؿ فًگ ٍؼاي ىؼ، توْم هُْبم کبؿ ٩ّتي

 .ث٪يَ ثٞؼ ّ ام عبلَ ثٞؼ تْ، اّهؼ هبهبًن اّل ثـاىْى، کـػم ثبف ؿّ ػؿ

 کْ؟ ٝـ٥بى هبهبى؟ عْثي ٌٕبفم، مالم 
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 .هيبػ ػيـ ثيوبؿمتبًَ، ًينت عْثن، مالم 

 کْ؟ ٝـ٥بى عْثي؟ عبلَ، مالم 

 .ثيوبؿمتبًَ ًينت مالم، 

 .ًؼاؿٍ هِوًْي ّ ؿّف ّ ىت ام ثچَ 

 ٝـ٥بى ثْػ؟ چي ُن اًّب پـمي اصْال ّ مالم اف ثٞؼ. کـػم پـمي اصْال ّ مالم ُن ٝلي ٝوْ ّ ثبثبم ثب

 ٝـ٥بى ايي ًينت؟ چـا ثـاه، ثويـم کْ؟

 !ُب ػؿػمـٍ ُن ًجْػًو ّ ثْػى

 .ثْػ ٝـ٥بى اّهؼ، آي٦ْى ٍؼاي کَ ىؼم، هِوًْب اف پؾيـايي هي٢ْل ّ ثنتن ّ ػؿ

 .مالم 

 ثـّ ّ کتن ثگيـ، ػمتن اف ّ کي٦ن ًجبىيؼ، عنتَ ثگْ ثؼٍ، ػمت ثبُبم تْ، اّهؼم هي ثؼٍ، گْه ٌٕبف 

 عْػت، اتب٧ لجبمي رب ؿّي کي آّيقّى

 .ًـٍ يبػت ُن ايٌب ّ ٝقيقم عت؟

 .تًْنتن اگَ ثبىَ 

 .صنبمي چيقا ايي ؿّي ايٌب هبهبى. ثتًْي ثبيؼ ًؼاؿٍ، اگَ 



 .ثبىَ 

 ػاػم، ػمت ثِو رلْ، ؿ٥تن ٝـ٥بى ُبي گ٦تَ ٕج٨ هٌن. اّهؼ ٦٩ل تْي کليؼ چـعيؼى ٍؼاي ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 تْي ؿ٥تن گـ٥تن، ّ کتو ّ کي٤

 .کٌن آّيقّى ؿّ اًّب تب عْػم اتب٧

. کٌي هي ؿّثْمي ثبُبه ػاؿى ّاينبػى ػّؿه تض٦َ، ٝـ٥بى ػيؼى اف فػٍ ؽ٧ّ ُوَ ػيؼم مبلي تْي ؿ٥تن

 تْي ّ گـ٥تن ٥بٍلَ روٜ اف هٌن

 .ىؼم عْػم کبؿاي هي٢ْل آىپقعًَْ

 ّ چبي ثـاه هٌن. ىؼ اًّب ثب ثو ّ عْه هي٢ْل ّ ًينت هِوًْب کٌبؿ اّهؼ لجبك تْٞيِ اف ثٞؼ ٝـ٥بى

 ثَ ثـگيتن ػّثبؿٍ ّ ثـػم ىيـيٌي

 .ثـاه کـػم اعن. ىؼ آىپقعًَْ ّاؿػ مـم پيت ُن ٝـ٥بى کَ آىپقعًَْ

 هيبم؟ ػيـ عيلي يب ًويبم هي ًگ٦تي هگَ تْ 

 .هِوَ گ٦تي هي ًينت، هِن ثـات گ٦تي ًؼاؿٍ، کتبة صنبة ثيوبؿمتبى کبؿ گ٦تن ػ٥َٞ چٌؼ ثِت عت، چـا 

 عت؟ کٌن چي هِوَ، آؿٍ 

 ػؿ. ثؼي تّْيش ثِيْى فًؼگيوْى ّ عْػهْى ثَ ؿارٜ فيبػ ًينت الفم کي، ٍضجت هضجت ّ عٌؼٍ ثب 

 .اي آىپقعًَْ تْي ُوو فىتَ ّوي

 ػيگَ؟ اهـ 

 .کٌبؿىْى ثييٌين ثـين ُن ثب ثيب ُيچي، ػيگَ! ُب هيييٌي عْػم پيو هيبي 

 .هيبم ثٞؼا ثـّ تْ 

 .مبٝت ًين ًيَ ثٞؼا 

 .ثبىَ 
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 .ام عبلَ ّ هبهبًن پيو ًينتن ؿ٥تن ثٞؼه ػ٩ي٪َ پٌذ هٌن. ثيـّى ؿ٥ت ٝـ٥بى ثٞؼ

 .ثييٌن پيو ثـم گ٦ت هي ثِن ؿ٥ت، هي ١ـٍ چين ُي ٝـ٥بى



 .ًينتن ٝـ٥بى پيو ثٞؼ اتب٩ن، تْي ػّؿ يَ ؿ٥تن

 :گ٦ت گْىن ػؿ

 !ىيْٖى کٌي هي آؿايو ًينتن، هي. ىؼ صبال 

 .گـ٥تن ٥بٍلَ افه ثييتـ ّ گـ٥تن کوـه اف ًييگْى يَ

 کٌن؟ صبّـ ّ ىبم ّمبيل ثـم هي ًينت گيٌتْى 

 :ػاػ رْاة تٞبؿ٣ ثي ّ مـيٜ ٝـ٥بى

 کبؿ؟ چي رب ايي ًينتي گيٌوًَْ، ٩ّتَ عيلي 

 .عْؿػم هي صـً ػؿّى اف ٥٪ٔ ثگن؟ تًْنتن هي چي اًّب رلْي يٌٞي ًگ٦تن، ثِو ُيچي

 هبهبى؟ کوکت ثيبين ربى ٌٕبف 

 ٝـ٥بى؟ ٝـ٥بى؟. ُنت ٝـ٥بى هبهبى، هـمي ًَ 

 .اّهؼم 

 .کـػين روٜ ّ عْؿػين ؿّ ١ؾا ّ چيؼين ّ هيق ٝـ٥بى کوک ثَ

 ثب ُن عبلَ ّ هبهبى ّ هي. ىؼًؼ کـػى ٍضجت هي٢ْل ّ ًينتي ُن پيو ٝـ٥بى ّ ٝوْ ّ ثبثب ١ؾا اف ثٞؼ

 تب هٌن. ىؼين کـػى ٍضجت هي٢ْل ُن

 :پـميؼ هي عبلَ هخال! ػاػم تضْيليْى ػؿّٟ تًْنتن هي

 کٌَ؟ ًوي اؽيتت ٝـ٥بى 

 :گ٦تن ثِو هٌن

 !ا٥تن هي تغت ؿّي اف هي کَ عْاثَ هي ثؼ عْاة ه٩ْٜ ىجب اً٪ؼؿ چـا 

 ثبيؼ ثِتـ ٕج٪َ يَ ٝـ٥بى الجتَ! تِو تَ رٌِن، تَ ثٌؼافى ثبيؼ ؿّ ربهَٞ ًٌگ ي لکَ تب ػّ هب ًٚـم ثَ

 .ثِتـٍ هي اف اعال٩و چْى ثبىَ،

 !ثؼين ثِت هِن عجـ يَ عْامتين هي هبهبًت ّ هي ٌٕبف ؿامتي 

 چي؟ 



 کَ تـ، اّب٥َ گـ٥تين ُن ثليت تب ػّ کيو، ثـين روٞي ػمتَ م٦ـ يَ عْاُين هي ٥بهيل کل ثب هب ؿامتو 

 هيبيي؟. ثيبيي ُن ىوب عْامتيؼ اگَ

 .کؼّهوْى ُيچ ًؼاؿين ُن هـعَي کٌن ٥کـ. ُنتين کبؿُبهْى ػؿگيـ ٝـ٥بى ّ هي ربى، عبلَ ًَ 

 .ثپـك ٝـ٥بى عْػ اف صبال 

 !ربى؟ ٝـ٥بى ٝـ٥بى؟ 

 ربًن؟ 

 تب ػّ هب گ٦تن ثِيْى گـ٥تي، ثليت ُن تب ػّ هب ثـاي کيو، ثـى عْاى هي ٥بهيل کل گ٦تٌؼ ايٌب هبهبى 

 چي تْ. ثيبين تًْين ًوي ًؼاؿين، هـعَي
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 گي؟ هي

 .ًويبم هي ّلي ثـي، تٌِبيي تًْي هي عْاػ هي ػلت اگَ ىوب ٝقيقم 

 .ؿم ًوي ربيي تٌِب کَ هي ًَ 

 !فًن هي صـ٣ پنـ يَ ثب اًّن هضجتي، ثب ايي ثَ هي کَ ثْػ کـػٍ ک٤ هبهبًن

 .ثيبين تًْين ًوي هب ػيؼيؼ؟ 

 .کـػى پچ پچ ثَ کـػى ىـّٛ ام عبلَ ّ هبهبًن ثٞؼ

 ثـيؼ؟ ربيي عْاُيؼ ًوي پل ثبىَ، 

 هگَ؟ ْٕؿ چَ ًَ 

 تٌِب رْؿي ُويي تًْن ًوي هـيَْ، ػًّيؼ هي کَ ُن ٩لجو ًويبػ، ُن تْى هبهبًي م٦ـ ايي تْي ربى ٌٕبف 

 ىوب يب هزجْؿم ثوًَْ، عًَْ تْي ثؾاؿم

 ًينت؟ کَ هيکلي ايٌزب، ثيبػ هبهبًي يب اًّزب، ثـيؼ ث٦ـمتن ؿّ

 ىؼى عـاة هٌٞبي ثَ ّ اتب٧ تْي ٝـ٥بى اّهؼى هٌٞبي ثَ هب، ي عًَْ ثَ هبهبًي اّهؼى! هيکلَ ُن عيلي

 !تب ػّ هب ُبي ً٪يَ

 ثـيؼ؟ ٩ـاؿٍ کي صبال. هًَْ ّٙي٦َ عت هبػؿثقؿگوًَْ، هيکلي؟ چَ ًَ 



 .٥ـػا پل 

 .مالهتي ثَ 

 ُـ ّ عْػم ي ٥بتضَ کَ ثْػ ايي اّهؼ، هي ثـ ػمتن اف کَ کبؿي تٌِب گ٦تن، هي ًجبيؼ ُيچي اّّبٛ ايي ثب

 ّ ؿ٥تٌؼ ايٌب هبهبًن. ثغًْن تـ مـيٜ چَ

 .کـػين هي صل ُن ثب کَ ثقؿگ هْٞل يَ ّ هًْؼين ٝـ٥بى ّ هي

 ثِيْى؟ گ٦تي چي تْ 

 .هًَْ ّٙي٦َ هبػؿثقؿگوًَْ، ًينت، هيکلي ُيچ گ٦تن هي 

 !ػيگَ کـػي عـاة 

 !گ٦تن ّ هوکي چيق تـيي ٕجيٞي تبفٍ کـػم؟ عـاة ّ کزبه 

 :گ٦ت ّ کـػ ٥ْت ّ ٦ًنو ٝـ٥بى

 .کٌين يکي ّ صـ٥بهْى ثبيؼ ػاؿين، کبؿ تب ُقاؿ ٥ـػا ثغْاة، ثـّ پبىْ 

 ّ هي ٥ِويؼٍ هبهبًي ايٌکَ ثَ ؿارٜ عْاة يَ ػيؼم، هي عْاة. ثـػ عْاثن مـيٜ کَ ثْػم عنتَ اً٪ؼؿ 

 ثِيْى ّ ػاػين اًزبم الکي افػّاد ٝـ٥بى

 ثٞؼ ىؼٍ، ًبؿاصت عيلي کٌين، افػّاد ُن ثب تب ػّ هب ػاىتَ ػّمت اّل اف هبهبًين ايٌکَ ثـاي. گ٦تين ػؿّٟ

 .ثيوبؿمتبى ؿ٥تَ ىؼٍ، ثؼ عيلي صبلو

 .ػاػ تکْى ّ هي ػمتي کَ کـػم هي گـيَ ّ ؿيغتن هي اىک رْؿ ُويي هي عْاة تْي

 .ثْػ ّاينبػٍ هي تغت کٌبؿ آهبػٍ ّ صبّـ ٝـ٥بى

 ػيؼي؟ ثؼ عْاة ىؼٍ؟ چي 

 چٌؼٍ؟ مبٝت آؿٍ، 
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 .ًيوَ ّ ػّ 

 صبّـي؟ چـا تْ 



 .ثيوبؿمتبى ؿم هي ػاؿم 

 .گ٦تن هي ٝـ٥بى ثَ گـيَ ّ ث٢ِ ثب ؿّ صـ٥ب ايي ي ُوَ

 .ثوْى ًـّ 

 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ ٝـ٥بى

 .کَ ًوييَ 

 !هبهبًي ٝـ٥بى، 

 چي؟ هبهبًي 

 .٥ِوَ هي هبهبًي 

 عْثَ؟ صبلت اٍال ؿّ؟ چي 

 ًَ! 

 .کـػم گـيَ ّ پتْ فيـ کـػم ّ مـم ػّثبؿٍ ثٞؼ

 !ثؼٍ ػمتن آة ليْاى يَ ًوًْؼ ًبهـػ. ؿ٥ت ٝـ٥بى

 .ثغْؿ ّ ايي ثيب 

 .عْؿػم ّ گـ٥تن ػمتو اف ّ آة 

 ىؼٍ؟ چي کٌي تٞـي٤ عْاي ًوي 

 .ؿيقٍ هي ُن ثَ اَٝبثن ًَ 

 .ًکي ٥کـ ُن الکي چيقاي ثَ ٌٕبف، ثغْاة ثگيـ 

 ؿي؟ هي ػاؿي 

 .ثـم ثبيؼ 

 .عْامت ػلت کَ ه٩ْٜ ُـ تب ثغْاة ثگيـ ٥ـػا 

 !گي؟ هي ؿامت 

 !ًؼاؿم ىْعي ىجي ٦ًََ 



 ًؼاؿي؟ کبؿي 

 .ثيب فّػ ًَ 

 .ثگين هبهبًي ثَ ثبيؼ هب کي، ٍجـ 

 ؿّ؟ چي 
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 .کـػين افػّاد الکي ايٌکَ 

 !هييَ ثؼ صبلو ٌْٝاى، ُيچ ثَ ًَ 

 .عؼاصب٥٘ 

 ؽٌُن تْي ثْػ َٝجبًي ّ ًبؿاصت عْاثن تْي کَ هبهبًين عٌؼّى تَْيـ ُوو. ًجـػ عْاثن اٍال ىت اّى

 .٥ِويؼى هي ُوَ کَ ثبالعـٍ. اّهؼ هي

 !ّاي

 .رٌني ثؼ عيلي! ثغْاثي؟ عْػت ثٞؼ کَ ثغْاثن عْامت ػلن کَ ه٩ْٜ ُـ تب گ٦تي هي ثَ! ٌٕبف پبىْ 

 .ثْػم ثيؼاؿ ٍجش ىيو مبٝت تب هي کي ػؿ٫ 

 رجـاى عْاثت االى ثبىي، عْاثيؼٍ کن ُن ٩ؼؿ چَ ُـ ثْػم، عًَْ ىيو ثَ ؿثٜ يَ عْػم هي! ًگْ ػؿّٟ 

 .ػؿٍؼ ٍؼ ىؼٍ

 :گ٦تن آلْػ عْاة صبلت ثب

 .ثين ثيؼاؿ عْام ًوي کي، ّلن 

 .ىؼ هي تـ ًقػيک ّ تـ ًقػيک ٩ؼهبه. اّهؼ هي ٝـ٥بى گؾاىتي ٩ؼم ٍؼاي

 !ثـي ًينت ػؿاف عْاة تْي کَ کٌن هي کبؿي يَ ًيي، ثيؼاؿ اگَ 

 ُوَ ثيؼاؿي ّ عْاة تْي هي ّلي ثـػٍ، عْاثن کَ ىؼ هٖوئي گن، ًوي ُيچي هي کَ ػيؼ ٝـ٥بى ٩ّتي

 ٍؼاي ػًجبل. کـػم هي صل کبهال ّ چيق

 !ؿٍ هي کزب ػاؿٍ کَ ثْػم ٝـ٥بى پبي



 مـ ثبالي ثْػ ّاينبػٍ کٌن ٥کـ اّهؼ، ًوي پبيي ٍؼاي ُيچ ػيگَ اّهؼ، هي پبه ىؼى ًقػيک ٍؼاي ثبفم

 !هي

 هي هي گـػى ثَ ٥٪ٔ ٦ًنبه گـهبي کٌن ٥کـ کَ ربيي تب ىؼ، هي صل ثييتـ ٦ًنبه گـهبي ّ ٍؼا صبال

 .عْؿػ

 ٝـ٥بى لضَٚ اّى اف ثٞؼ کَ ًقًَ، مـ ٝـ٥بى اف عٖبيي کَ ٥ـمتبػم هي ٍلْات ّ مالم ٥٪ٔ لضَٚ اّى

 عْاثيؼم، ثبف هٌن اتب٩و، تْي ؿ٥ت ثؼّ ثؼّ

 .ثغْؿم ّّل عْاثن ؿعت تْي رْؿ ُويي ػاىتن ػّمت. ًجْػم عْاة ٌْٝاى ُيچ ثَ الجتَ

 .ىؼ پيؼاه ٝـ٥بى ػّثبؿٍ

 ًَ؟ ىي ًوي ثيؼاؿ 

 گـ٥ت ّ ػمتبم. کـػ ّؿي اّى ّ ػاػ ُل ؿّ عْاثيؼم هي ىکن ؿّي ُوييَ هخل کَ ّ هي اّهؼ ُن ٝـ٥بى

 .هي ثَ ػاػ هي فّؿي ًينت ػؿاف ّ

 کـػم، ثبف چين کَ اي لضَٚ ُوْى کـػم، ثبف ّ چيوبم هي ثبالعـٍ فّؿي، ًينت ػؿاف ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ

 .عْؿػ گـٍ ُن ثَ ٝـ٥بى ّ هي ًگبٍ

 اّهؼ کَ ه٩ْٜ اّى کَ ٍْؿتي ػؿ. ثْػ عيل ُن هُْبه. فػ هي ٩ـهقي ثَ کوي ٝـ٥بى چيوبي م٦يؼي

 عيک عيک هُْبه کٌَ، ثيؼاؿ ّ هي

 .عًْؼ هي ّ اه ٥بتضَ ثبيؼ ثْػ، فػٍ مـ افه کَ کبؿايي ايي ثب ّگـًَ ثْػ، عْة صبلن اهـّف تبفٍ. ثْػ

 .ثغْؿم ٍجضًَْ تب ًينتن ّ ىنتن ّ ٍْؿتن ّ ػمت

 .ىؼًت ثيؼاؿ ايي ثب ىؼ م٦يؼ هُْبم 

 .ىؼم عْؿػى ٍجضًَْ هي٢ْل ّ ًؼاػم ثِو رْاثي

 .ؿم ًوي ُن هٖت. ػاؿين کبؿ ٝبلوَ يَ عًَْ، هًْن هي اهـّف 
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 :گ٦تن ه٪ؼهَ ثؼّى ّ کييؼم مـ ّ چبيين. ًؼاػم ثِو رْاثي ُيچ ثبفم

 .کـػم رْرَ ُْك ًبُبؿ 



 .فػ هي ثـ٧ ػاىت ػّثبؿٍ چيوبه

 ػيگَ؟ کٌن ػؿمت عْػم 

 .ُب ثبىَ عْىوقٍ آؿٍ 

 .چين 

 .ثقًيْى ميظ ػيگَ مبٝت چٌؼ تب کـػ، ػاؿه هقٍ آثليوْ ّ ف٦ٝـّى ثب آّؿػ ػؿ هـٟ ؿ٥ت مـيٜ ثٞؼ

 .اًؼاعتن ؿّه ػيگَ تغتي ؿّ ػمت يَ ّ تغتي ؿّ مـاٟ ؿ٥تن عْػهن

 آهبػٍ هي٢ْل ُن ٝـ٥بى. ىؼم تلْيقيْى ُبي کبًبل کـػى ُْٝ هي٢ْل صبل تْي ثـگيتن ػّثبؿٍ ثٞؼ

 اٍال. ثْػ کجبة رْرَ لْافم کـػى

 :پـميؼ يِْ ًجْػ، ثِو صْامن

 رْؿيي؟ چَ ػيگَ ىُْـاي ّ فى 

 ...ثغْاي ّ ؿامتو 

 ٝـ٥بى؟ ثْػ کزب! ًينت کل ُيچ ػيؼم کـػم، ثـم ّ ػّؿ ثَ ًگبٍ يَ

 .ػيگَ ثگْ 

 .ػيؼهو آىپقعًَْ تْي ثـگـػًّؼم، ّ مـم

 ثْػي؟ کزب ػ٩ي٪َ يَ ايي تْ 

 ًگ٦تي؟. کبثيٌت تْي ثْػم کـػٍ ّ مـم آىپقعًَْ، تْي رب ُويي 

 ؿّ؟ چي 

 .ثْػم ىؼٍ گيذ

 رْؿيي؟ چَ ػيگَ ىُْـاي ّ فى 

 :ػاػم رْاة عٌگْالًَ کبهال ّ ؿاٍ اّى ثَ فػم ّ عْػم

 رْؿيي؟ چَ ػًّن، ًوي 

 هي آ٩بم ّ ّ گلن ّ ربًن ّ ٝقيقم ُوؼيگَ امن کٌبؿ ىيٌي، هي ُوؼيگَ پيو ًؼاؿى، ثييتـ عْاة اتب٧ يَ 

 !ؽاؿى



 هٌْٚؿ؟ 

 !کي ثبّؿ ُيچي 

 !ثگْ ّ هٌْٚؿت ًَ 

 ىُْـ ّ فى هب ٥ِوَ هي ُن کْچَ مـ ث٪بل فًي، هي صـ٣ هي ثب ىوب کَ رْؿي اّى ايٌکَ هٌْٚؿ 

 ُبي ّيژگي اف تبفٍ! هبهبًي ثَ ثـمَ چَ ًينتين،

 .ؽاؿى هي هيٍْ ّ ١ؾا ُوؼيگَ ػُي تْي کَ ايٌَ ػيگَ ىُْـاي ّ فى
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 .ًٌـ لْمبي! اٍ اٍ، اٍ، 

 .ػاؿٍ اي ٝ٪يؼٍ کل ُـ ثبالعـٍ 

 .ًينت هي پيو اّهؼ ّ ىؼ توْم ٝـ٥بى کبؿ

 مؤال؟ يَ 

 چي؟ 

 !ربى؟... ٝـ٥بى ثگن ثِت ثبيؼ االى يٌٞي 

 .ربى ٝـ٥بى ثگْ مـيٜ! امت ّبيٜ ثگي، تيکَ تيکَ ًجبيؼ 

 .ربى ٝـ٥بى 

 !ثگْ ثگيـ صل ىؼ، ثِتـ عت 

 ثگيـم؟ صل رْؿي چَ 

 !کٌي ٥کـ ػاؿي ػّمتو عيلي کَ کني ثَ گ٦تٌو، ه٩ْٜ کي مٞي 

 !ٝـ٥بى 

 گ٦تي؟ اصنبك ثب اً٪ؼؿ کـػي ٥کـ کي ثَ کـػي، ٍؼام اصنبك ثب چَ ربًن؟ 

 .کـػم ٥کـ ػاىتن کبؿت کَ عْػت ثَ ثييتـ ًجْػ، ؽٌُن تْي عبٍي کل 



 .کـػم هي ٥کـ عْػه ثَ ٝـ٥بى رْى ًجبىَ، عْػم رْى

 :گ٦ت عْىضبل ّ فػ ثِن ْٕيل ّ ٝـيِ لجغٌؼ يَ ثٞؼ ّ ؿ٥ت ٥کـ تْي لضَٚ چٌؼ ٝـ٥بى

 ٌٕبف؟. ربًن ثؼٍ رْاة فًن، هي ٍؼات هي صبال. توـيٌبت ي اػاهَ 

 ربًن؟ 

 .کٌن روٜ ّ اتب٩ن ثـم ػيگَ هي صبال ىؼي، ثِتـ 

. ًؼاىتن اًـژي ُيچ ػيگَ کَ ثْػ ٩ّتي چٌؼ. کـػم هي ٥کـ ّ ثْػم ًينتَ صبل تْي تٌِب هي ّ ؿ٥ت ٝـ٥بى

 ّ کل ُيچ صٍْلَ. عْاثيؼم هي ٥٪ٔ

 ٍضجت ثبُبه کبؿي ١يـ کلوَ ػّ ًوييَ. ٝي٪يَ پيو ٥کـه يب کبؿٍ مـ يب کَ ُن ٝـ٥بى. ًؼاىتن ُن

 ػمت آػم ثـاي هييَ پـؿّ فّػ کـػ،

 !گيـٍ هي

 تب گؾاىتن ّ ُوْى ثْػ، ػمتگبٍ ؿّي ٝـ٥بى ٥لو. ثؼم گْه آٌُگ تب کـػم ؿّىي ؿّ پغو ػمتگبٍ ؿ٥تن

 .ثيَ پلي

 .کـػ عًْؼى ثَ ىـّٛ ػّم آٌُگ. کـػم ؿػ ؿّ ىؼ پغو کَ آٌُگي اّليي

 کٌن حبثت تًْن ًوي چـا ّلي ػاؿم، ػّمتت

 کٌن عْاثت تًْن ًوي ّلي عًْن، هي الاليي

 کٌي ثبّؿ تًْي ًوي چـا ّ هي ػاىتي ػّمت

 

 87 

 کٌي عبکنتـ ػاؿي ػّمت ىبيؼ ّ ٝي٨ ايي آتيو

 کٌن حبثت تًْن ًوي چـا ّلي ػاؿم، ػّمتت

 کٌن عْاثت تًْن ًوي چـا ّلي عًْن، هي الاليي

 کٌي ثبّؿ تًْي ًوي چـا ّ هي ػاىتي ػّمت

 کٌي عبکنتـ ػاؿي ػّمت ىبيؼ ّ ٝي٨ ايي آتيو



 عْػم ػل تْ ثوًَْ ٝي٨ ُوَ ايي عْاي هي ىبيؼ

 ىؼم ٝبى٪ت کَ ًگن ثِت ػيگَ عْاػ هي ػلت

 ٥ِويؼي هي ّ ايي کبىکي ػيؼي هي چيوبم تْي کبىکي

 ػي هي ٦ًل ثِن تْ کَ کٌن حبثت ْٕؿ چَ ثگْ

 ثؼٍ ٥ـٍت ثِن کن يَ ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ

 ثؼٍ رـأت ثِن عْػت ىؼى تـ ٝبى٨ ثـاي

 ثيَ تبثت ثي لضَٚ ُـ ٝبى٪ت کـػي کبؿي يَ

 ثيَ حبثت ثِت ىبيؼ ػم هي ثِت ّ رًْن هي

 تْ ػاىتي ثـاي عْاُيَ يَ ُوو ايٌب ثيبؿ ٕب٩ت

 ثيبؿ ٕب٩ت کوي يَ

 ثغْاي ّ هي تْ کَ ؿّفي يَ ؿمَ هي ػًّن هي ػاؿم ػّمتت

 ثؾاؿ ربيي يَ ثـام ػلت اف گْىَ يَ ثيب

 ثبؿ يَ ُويي ي ّامَ

 ثيبؿ ٕب٩ت کوي يَ

 ثؼٍ ٥ـٍت ثِن کن يَ ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ

 ثؼٍ رـأت ثِن عْػت ىؼى تـ ٝبى٨ ثـاي

 .اّهؼ هي آٌُگ ثب ٝـ٥بى ُوغًْي ٍؼاي

 ّ؟ ه٦ِْهو ٥ِويؼي ثبالعـٍ 

 .عْاػ ًوي ؿّ تْ کَ ثبىَ عل ثبيؼ عيلي ٕـ٥ت ًٚـم ثَ چيَ؟ ػًّي هي کن، يَ 

 :گ٦ت کـػ هي کٌتـل ّ اه عٌؼٍ ػاىت کَ ٝـ٥بى 

 ...کن يَ ًينت، عل ثِو، ؿارٜ ّ ايي ًگْ 

 عـٍ؟ چي؟ کن يَ 
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 :گ٦ت ّ گـ٥ت گبف ّ لجو عٌؼٍ ثب ٝـ٥بى 

 .ه٢ـّؿٍ ًَ، 

 !ىکٌن هي ّ ١ـّؿه عْػم! ه٢ـّؿ آػهبي اف هيبػ ثؼم اً٪ؼؿ 

 :گ٦ت ػاػٍ ٩ْؿت ي عٌؼٍ ثب ثبفم

 .کٌين تٞـي٤ ّ ثجيٌين 

 !ُنت ُن ه٢ـّؿ تبفٍ گَ هي ىؼٍ؟ ٝبى٪و ٝـ٥بى کَ ػاؿٍ چي ػعتـٍ ايي هًْؼم هي اٍال

 .کٌَ کجبة ؿّ ُب رْرَ تب ثبلکي تْي ؿ٥ت ٝـ٥بى

 .کٌن عيبل ّ ٥کـ عْػم ثب کوتـ تب ثبلکي تْي ؿ٥تن ثٞؼ فػم، چـعي يَ آىپقعًَْ تْي

 :گ٦تن اصنبك ثب ّ کييؼٍ کٌن ثبفي ٝـ٥بى اَٝبة ثب ايٌکَ ثـاي

 !ٝـ٥بى 

 ػمتو، ثَ عْؿػ رْرَ ميظ کَ کٌَ ًگبٍ هي ثَ ثـگيت. تْه هًْؼم عْػم کَ ػاػ ًيْى الٞولي ٝکل يَ

 .مْعت ػمتو

 :گ٦ت کـػ هي ٥ْت ّ ػمتو ػاىت کَ صبلي ػؿ

 تْيي؟ ٌٕبف؟ 

 ىؼ؟ چي ايٌزب! ُوقاػهَ? پ َى? پ 

 .مْعت 

 ...آُب ثگن چي ثبيؼ االى ثؾاؿ 

 !ثـات ثويـم الِي ثگي ثبيؼ االى 

 الکي ثْػم گ٦تَ کَ ُن اّلي اصنبمي ٝـ٥بى اّى ثْػ ٥ِويؼٍ. ىؼ عبهْه چيوو تْي چـا١بي ػّثبؿٍ

 .ثْػ

 عْثَ؟ چنت ثـات؟ ثيبؿم چي ثـات، ثويـم الِي 



 .ثيبؿ مْعتگي پوبػ ثـّ فًي، ًوي چنت کَ مْعتگي ثـاي! ٌٕبف ّاي 

 ّا٩ٞي ثويـم الِي يَ. فًَ هي ثبػ ّ ػمتو ػاؿٍ ػيؼم کـػم ًگبٍ ّ پيتن ثيبؿم، مْعتگي پوبػ ثـاه ؿ٥تن

 ّ عْػم ثـاي ػلن ثٞؼه کَ گ٦تن،

 .مْعت عْػه

 .کٌَ هي يظ کَ ثغْؿين ثيب 

 .ىؼين عْؿػى ١ؾا هي٢ْل

 ٝـ٥بى؟ 

 ُْم؟ 

 کٌين؟ کبؿ چي ّ عْاة اتب٧ 

 .کـػ ًگبم ٥٪ٔ ًؼاػ، رْاة
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 .ػيگَ ثگْ 

 :گ٦ت ّ ػاػ ٩ْؿت ّ ١ؾاه

 ثـم تًْن هي اؽيتي، عيلي اگَ ثغْاي، ّ ؿامتو ػًّن ًوي. کَ ثقًن صـ٣ تًْن ًوي پـ ػُي ثب 

 ؿّي هيبم. ؽاؿى ًوي ًوييَ، اّى ًَ. ثيوبؿمتبى

 .عْاثن هي کبًبپَ

 ثِو گن هي هي ثيَ؟ تٞجيـ عْاثن عْاػ ًوي کَ ػلت! ثـاًگيقتـٍ ىک کَ رْؿي اّى تْ؟ گي هي چي 

 .ثگين

 .ًقى ّ صـ٥و اٍال 

. عْاثي هي ّا٩ٞب ثٞؼ کيي، هي ػؿاف کبًبپَ ؿّي کٌي، هي ًگبٍ ٥ْتجبل ىجب ؿي هي تْ! ٥کـي يَ آُب 

 .ثـػ عْاثن يِْ آؿٍ گي هي ُن ٍجش

 ٌٕبف؟ 

 ُْم؟ 



 !ًؼاؿى ثبفي ربيي ُيچ ٥َلَ، ًين 

 .کي ّلو صبال، ّ ١ؾات ثغْؿ 

 ثَ اهـّف کَ ّّٞيتي ثب هغٍَْب. ثغْاثَ پيين ثيبػ ٝـ٥بى کَ ث٪جْلًْن عْػم ثَ تًْنتن ًوي اٍال

 .ثْػ اّهؼٍ ّرْػ

 ػيگَ؟ عًَْ هيبػ ٥ـػا هبهبًي 

. ػًجبلتْى هيبم هٌن ايٌب، هبهبًي ي عًَْ ؿي هي ّؿ اّى اف عْػت ثٞؼ ىـکت، ؿين هي ُن ثب ٥ـػا آؿٍ 

 ...هبىيٌت ؿامتي

 چي؟ هبىيٌن 

 .ػاػم کبػّ ثِت ثـات، عـيؼم هي ّ هبىيٌت ثگْ 

 :گ٦تن ّ عٌؼيؼم

 چي؟ ػيگَ 

 .ػيگَ مالهتي ُيچي 

 !پـؿّ 

 ًوي فثًْي، ُن ثي اصنبك کني، ثي اصنبك مـا١ن، اّهؼ عبً اصنبك ُوْى ثبفم. اتب٩ن تْي ؿ٥تن

 .ثقًن فًگ ًيل٥ْـ ثَ گـ٥تن تَوين ػًّن،

 عْثي؟ مالم، الْ 

 ْٕؿي؟ چَ تْ عبًن، ٌٕبف مالم 

 عجـ؟ چَ هـمي، 

 ه٦َٖي؟ اف عجـ چَ 

 .ػم هي تّْيش ثـات ثيٌوت، هي ٥ـػا ُيچي 

 کزب؟ ٥ـػا؟ 

 .٥ـّػگبٍ تْي 
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 ٥ـّػگبٍ؟ 

 کيو؟ ثـين ٩ـاؿٍ ُوَ ػًّنتي ًوي تْ يٌٞي ًقى، عٌگي ثَ ّ عْػت 

 ...ُن تْ ػًّنتن ًوي ػًّنتن، هي 

 فًگ ػيگَ مبٝت چٌؼ هييَ ٌٕبف. م٦ـ ايي ثَ ؿين هي ػاؿين ُب عبًْاػٍ ثييتـ آىٌبيي عبٕـ ثَ عت، آؿٍ 

 هي ّ چوؼًّن ػاؿم االى هي ثقًي؟

 .کٌن ٍضجت ثبُبت تًْن ًوي ثٌؼم،

 .فًن ًوي فًگ ثِت ػيگَ اٍال 

 .کـػم ٩ٖٜ ؿّ گْىي ُن ثٞؼه

 رق ثبىن، ػاىتَ مبٝتَ چِبؿ ّ ثينت ػّمت يَ عْام هي ايٌکَ رق عْام؟ هي چي تْ اف هي عؼا آعَ

 ػاىتَ رٌجَ ثب ي عبلَ پنـ يَ عْام هي ايٌکَ

 .ًين ّاثنتَ ثِو ّلي ثبىن،

 ُن ثَ اَٝبثن. ثْػم ىؼٍ اصنبمبتي کَ ىؼ هي ٩ّتي چٌؼ. ٥کـ تْي ؿ٥تن ثبفم ّ کييؼم ػؿاف تغتن ؿّي

 ًوي ّ ػليلو ثْػم، کال٥َ ثْػ، ؿيغتَ

 ثَ تب ثبىَ ػاىتَ ػّمت ؿّ يکي ثبيؼ آػم ػثيـمتبًن، ي ػّؿٍ امتبػاي اف يکي ٩ْل ثَ ىبيؼم. ػًّنتن

 ؿّ کي هي عت. کٌَ فًؼگي عبٕـه

 ػّمت ػًجبل کَ ػاًيگبُوْى پنـاي يب اك ػيگَ يکي ٝبى٨ عْػه کَ ّ ٝـ٥بى ثبىن؟ ػاىتَ ػّمت

 ايٌکَ يب ُنتي صبل ّ ٝي٨ ّ ػعتـاىْى

 عْػم؟ يب ثبىن ػاىتَ ػّمت ّ کبؿم ّ ػؿك

 رْى ػّمتبي اف يک ثب ػاىت توبم مـعْىي ثب ٝـ٥بى. ثيـّى اّهؼم اتب٩ن تْي اف کال٥َ ّ صٍْلَ ثي

 هجل ؿّي ًينتن. کـػ هي ٍضجت رًْيو

 :ىؼ توْم کَ ٝـ٥بى تل٦ي. ػيؼم تلْيقيْى ّ

 ُنتي؟ رْؿي ايي چـا 

 .کـػم ًگبٍ ثِو چپ چپ



 رْؿين؟ چَ 

 .ُنتي َٝجي اي، کال٥َ 

 ُنتن؟ َٝجبًي کَ ُبيي ه٩ْٜ ثب کـػ هي ٥ـ٧ ام ٩يب٥َ اً٪ؼؿ

 .ًؼاؿم صٍْلَ 

 چـا؟ 

 .ًؼاؿم صٍْلَ ػًّن، ًوي 

 ىؼٍ؟ چيقي 

 ًَ. 

 .ربه مـ هيبػ ات صٍْلَ عت، پبؿ٫ ثـين ثيب 

 .ًؼاؿم ػّمت 

 ىِـثبفي؟ 
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 .تکـاؿي 

 ٩جـمتْى؟ 

 .َاٍ ًؼاؿين، عًَْ ايي تْي کَ ُن چيقي ثبفي يَ! ىْ مبکت 

 چي؟ ثبفي 

 .چيقي امتييٌي، پلي ثبکني، ايکل 

 ثغـين؟ ثـين 

 .ًؼاؿهب پْل ُيچي هي 

 .ىْ صبّـ ثـّ عْامت؟ پْل تْ اف کي ثبثب، ثبىَ 

 .ّاينبػم ٝـ٥بى هٌتٚـ ػؿ رلْي ّ ىؼم صبّـ ؿ٥تن



 ىؼي؟ صبّـ 

 .ؿين ًوي ّلي ىؼم، صبّـ 

 !ػؿثيبؿي ثبفي ثلؼي ٥٪ٔ لْك، ي هنغـٍ 

 !کٌي هي ٩ْبّت رْؿي ايي ًپـميؼي کَ ّ ػليلو ًويبم، گ٦تن 

 .تْ عًَْ ثَ ًؼاؿم، ّ ُيچکل ثب کـػى ثضج ّ رـ ي صٍْلَ 

 .کٌي گْه صـ٥ن ثَ ثبيؼ ثيبي عْاي هي اگَ 

 کؼّم؟ فًي، هي فيبػ صـ٣ تْ 

 .آؿايو 

 ًَ. 

 !کٌن هي آؿاييت هيبم عْػم ثيبي، هي ُوـاٍ ثغْاي ّ ًـي اگَ آؿٍ، 

 !ٝـ٥بى 

 .ٌٕبف

 !ٝـ٥بى 

 !ٌٕبف

 .ػي هي اًزبم ّ کبؿ ايي هيبي اي، ػيًَّْ ػًّن هي چْى ؿ٥تن، هي 

 .ثيـّى اّهؼم ّ هبليؼم ٍْؿتن ثَ کن عيلي چيق تب چٌؼ ٝـ٥بى، کٌک عْه ػل ثـاي ّ اتب٧ تْي ؿ٥تن

 .اّهؼم 

 .ىؼي عْة ٩ؼؿ چَ ثجيي 

 .ًيْ پـؿّ 
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 !ُنتن 



 !ثييتـ 

 پبي ًينتين ٝـ٥بى ثب ّ عـيؼين ّايـلنو ي ػمتَ ثب 360 ثبکل ايکل ػمتگبٍ يَ ّ ثيـّى ؿ٥تين ُن ثب

 .کـػى ثبفي

 هبهبًي صيبٓ تْي. ايٌب هبهبًي ي عًَْ ؿ٥تن ىؼ، توْم کَ هي کبؿاي ىـکت، ؿ٥تين ٝـ٥بى ثب ٍجش اهـّف

 .عْؿػ فًگ گْىين کَ ثْػين ًينتَ ايٌب

 .ٝـ٥بى مالم الْ 

 !ٝقيقم ثگْ چيَ؟ ٝـ٥بى 

 ٝقيقم؟ عْثي 

 !هـمي ىؼ، صبال 

 :گ٪تن ّ فػم هبهبًين کٌک عْه ػل ثـاي تٌَٞي لجغٌؼ يَ

 !ىؼ مجق پبهْى فيـ ٝل٤ هيبي؟ کي ٝقيقم 

 .هيبم ػيگَ مبٝت ًين يَ 

 ىؼٍ؟ ىت ه٩ْٜ اّى کٌي ًوي اصنبك ربى ٝـ٥بى 

 !کٌن هي ّ اصنبك ُويي ُن االى ات٦ب٩ب چـا 

 پل؟ کٌن ػؿمت ١ؾا کي هي 

 !گيـم هي ١ؾا عْػم عبًن عْىگل 

 ...تْ ثبف 

 !کَ عبکي ربػٍ تْي فػي ثبف 

 .عؼاصب٥٘ 

 .ثبي 

 .کٌَ ٍضجت عْة ىُْـه ثب ثبيؼ آػم ػعتـم، آ٥ـيي 

 چَ اهيت کَ کـػم هي ٥کـ ايي ثَ ىؼم، هي تضنيي ٝبلين ىُْـػاؿي عبٕـ ثَ هبهبًي تْمٔ کَ صبلي ػؿ

 گؾىت؟ عْاُؼ رْؿي



 اثـاف هي ثَ ٕـ٣ يَ اف ػاؿٍ، ػّمت ؿّ ػعتـٍ اّى ٕـ٣ يَ اف. ثگيـم ّ ٝـ٥بى صبل عْامت هي ػلن

 چٌؼ عْػه ثب ػًَّ ًوي ثچَ! کٌَ هي هضجت

 !چٌؼٍ

 .ػاػم اك ثِو ثـػاىتن ؿّ گْىي

 » (پِلْه گؾاىتن ُن ؿّ َٝجبًي ٝالهت)! ىؼيب عبلَ پنـ فّػ گ٦تن، ثِت ٝقيقم يَ« 

 :ػاػ رْاة ٝـ٥بى ػيگَ ي ػ٩ي٪َ چٌؼ

 » (ػؿافي فثْى ٝالهت). اتن پنـعبلَ ًغْاي، چَ ثغْاي چَ« 

 ّ اّهؼ هي ػاىت هبهبًي ّ هي مـ پيت ٝـ٥بى. ىؼين عًَْ ّاؿػ ُن ثب ّ ػًجبلوْى اّهؼ ٝـ٥بى ثبالعـٍ

 .ثْػ ػمتو تْي هبهبًي ػمتي مب٫
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 .ىوب اتب٧ ايٌن ث٦ـهبييؼ 

 .مبکتْى ايٌن ث٦ـهبييؼ 

 .هي ٝقيقاي ًکٌَ ػؿػ ػمتتْى 

 .کٌن هي عْاُو 

 ثـم ثبيؼ هي کٌَ، ُْٝ ّ لجبمو اتب٧ تْي ثـٍ اّى ايٌکَ اف ٩جل کَ ٥ِويؼم ّ اًؼاعتن ٝـ٥بى ثَ ًگبُي يَ

 تْي ؿ٥تن مـيٜ. کٌن ُْٝ ّ لجبمن

 اًگبؿ. ثْػ ًينتَ اتب٧ کٌبؿ هجل ؿّي ٝـ٥بى کـػم، ثبف ّ اتب٧ ػؿ ٩ّتي. کـػم ُْٝ ّ لجبمن ّ اتب٧

 .ثيـّى ثيبم کَ ثْػ هي هٌتٚـ

 .تْئَ ًْثت ثـّ ثيب 

 :گ٦ت ثٞؼ کـػ ًگبُن ًگبٍ ّ عٌؼيؼ

 ًًْْاييَ؟ ٤ٍ هگَ 

 .ُنت کَ ٥ٞال 



 .ثيَ آهبػٍ تب اتب٧ تْي ؿ٥ت ٝـ٥بى

 ربى؟ ٌٕبف 

 ربًن؟ 

 .هبهبًي ثيب 

 .اّهؼم چين 

 .ًينتن تغت ؿّي کٌبؿه ّ هبهبًي اتب٧ تْي ؿ٥تن

 کْ؟ ٝـ٥بى ربى هبهبى 

 .کٌَ هي ُْٝ ّ لجبمبه ػاؿٍ 

 .ثؼم ًيْى ثِو ّ ٩ـٍبم ثيبػ عْامتن هي ُيچي، پل عت 

 ًکـػيي؟ ٍؼا ّ عْػه چـا 

 !ػاىتن کبؿ عْػت ثب ثييتـ چْى 

 کبؿي؟ چَ 

 هٌبمجيَ؟ ػعتـ ه٦َٖي ثـاي ًيل٥ْـ ًٚـت ثَ کَ ثپـمن عْامتن هي 

 ػيگَ ػاؿٍ، کَ ًؼاؿٍ عْثي ي عبًْاػٍ ُنت، کَ ًينت عْىگل ُنت، کَ کـػٍ تضَيل ػيگَ، عْثَ 

 عْاػ؟ هي چي ه٦َٖي

 .کٌين هي پب ثَ ؿّ اًّب ٝـّمي ثنبٓ اّهؼى، کَ کيو اف اييبال ىکـ، ؿّ عؼا عت 

 .اييبال ثلَ 

 .ثغْؿين ىبم هبهبًي ثـين 

 ؿيي؟ هي ػاؿيي چـا! هيبم ػاؿم کَ ثْػ کن ُنتن گلتْى کَ هي ٥٪ٔ ثْػ، روٜ روٞتْى? ا 
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 ٦ُت مبٝت ثْػ ٩ـاؿ ثٌؼاف، مبٝتت ثَ ًگبُي يَ. ٝـ٥بى آ٩ب عْؿٍ هي ؿّ ثقؿگَ ػاؿٍ کْچَ ؿّػٍ چْى 

 .هب ػًجبل ثيبي



 .ثيبػ ًتًْنتَ ثْػٍ تـا٥يک ػيگَ، کي ّلو هبهبى ثبىَ 

 .ًينتين هيق مـ تبهْى مَ ُـ

 هيبػ؟ ًيل٥ْـ ثَ ه٦َٖي ٝـ٥بى، ًٚـت ثَ 

 کي؟ 

 .ًيل٥ْـ ثَ ه٦َٖي 

 !اّهؼٍ ٙبُـا کَ ثيبػ، ىيـيي ثقي ػُي ثَ ثبيؼ ٝل٤ هٞـ٣ّ ٩ْل ثَ ػًّن، ًوي آُب، 

 ػًّي؟ هي کزب اف تْ 

 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ ٝـ٥بى

 .ًقػيکين ُن ثَ ثييتـ عت ٝوْ، پنـ ُن اين، پنـعبلَ ُن ه٦َٖي ّ هي ثبالعـٍ 

 .ثـاىْى ىـَٕ عيلي ٝال٩َ هي ًٚـ ثَ هبهبًي 

 .عت آؿٍ 

 !تْ ّ هي هخال هالکَ، ٝال٩َ ُوَ ثـاي آؿٍ 

 صـ٣ ايي اف عْػهن. ػًّن ًوي هي ؿّ کي ثَ ؿارٜ. کـػ هي ٥کـ عْػه ثب ػاىت کـػم، ثِو ًگبُي ًين

 ىؼم، ًبؿاصت عيلي آهيقه کٌبيَ

 .عيلي

 ؿارٜ ػاىتي هبهبًي ّ ٝـ٥بى. کـػم صبّـ ؿّ چبيي ّ ٙـ٥يْيي تْي گؾاىتن ؿّ ٙـ٥ب ىؼ، توْم کَ ىبم

 هٌن. کـػى هي ٍضجت ُن ثب ػاؿّ ثَ

 ػلن کزبي ّ اهيت. ٥کـ تْي ؿ٥تن ّ تلْيقيْى ثَ ػاػم ّ چيوبم. ًقػم صـ٥ي ُيچ. ًينتن پيييْى ؿ٥تن

 اٝتوبػ ٝـ٥بى ثَ ايٌکَ ثب! ؽاىتن؟ هي

 ػاؿٍ ّ ص٨ ايي اّى ّ ٝـ٥بًن ىـٝي ّ ٩بًًْي ُونـ االى هي کَ ػًّنتن هي ّ ايي ّلي ػاىتن، کبهل

 ...کَ

 کزبيي؟ ٌٕبف 

 !هجلن ؿّي ايٌزب 

 ًينت؟ صْامت چـا! گن ًوي ّ اّى ثبثب ًَ 



 .رْؿي ُويي 

 !ثکي ّ صبلو ثغْؿ، ؿّ عْؿػٍ ثِو ىُْـت ػمت کَ چبيي ايي ثيب 

 !کٌَ هي تٞـي٤ عْػه اف ُوو هبهبًي؟ ثيٌيؼ هي 

 :گ٦ت ثِو ّ کـػ ٝـ٥بى ثـاي الکي اعن يَ هبهبًي

 !ٝـؿ٥بى 

 ثـاي يبفػٍ مبٝت چْى ًـ٥تين، ٝـ٥بى ّ هي ّلي ثغْاثَ، تب ؿ٥ت هبهبًي کَ ثْػ يبفػٍ مبٝت صؼّػاي

 ثب تب ػّ هب. ثْػ ىت اّل تبفٍ ٝـ٥بى ّ هي

 .کٌين ٍضجت آلوبًوْى آهْفىي ي ػّؿٍ ّ ىـکت کبؿُبي ثَ ؿارٜ کوي تب ًينتين ُن
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 کيَ؟ هْى ػّؿٍ ؿامتي 

 .ثبىَ اؿػيجِيت اّايل يب ٥ـّؿػيي آعـاي ثبيؼ ًکٌن اىتجبٍ اگَ 

 کٌين؟ کبؿ چي ثبيؼ ػاػين تضْيل کَ ّ هؼاؿکوْى صبال 

 .ايٌب ّ هبلي ّ حجت کبؿاي ػًجبل ؿم هي هٌن ثقًي، رؼيؼ ٕـس تب چٌؼ ثبيؼ تْ 

 ثؾاؿين؟ چي ّ اموو 

 .عيـ ثَ ىت. ىي٦تن ىت ٥ـػا ثغْاثن، ؿم هي هي ػًّن، ًوي 

 ّ کٌن ؿّف ثَ ّ ّثن تب کـػم ىـّٛ هٌن عْاة، اتب٧ ثَ ٝـ٥بى ؿ٥تي ثب ُوقهبى ثغْاثَ، کَ ؿ٥ت ٝـ٥بى

 اف هبهبًي کَ ثـمن، هًْؼم ٝ٪ت کبؿاي ثَ

 .ىؼ عبؿد اتب٧

 ًغْاثيؼيؼ؟ ٌُْف ىوب? ا 

 ًغْاثيؼي؟ ٌُْف چـا تْ. ثغْؿم آة اّهؼم ٝقيقم، ًَ 

 .ثغْاثن تب ؿم هي ثٞؼ. ػم هي اًزبم ؿّ اًّب ػاؿم ػاىتن، کبؿ عـػٍ يَ هٌن 

 .ثؼي اًزبم ؿّ کبؿا ايي تًْي هي ٍجضن. ثغْاة ثگيـ االى ُويي ىُْـت پيو ثـّ ٝقيقم 



 .هًَْ هي کبؿام هًْن هي عْاة ه٩ْٜ يَ ٍجش هبهبًي ًَ 

 .کٌن هي ٍؼات عْػم ٍجش ٥ـػا ثبىي، ًؼاىتَ عْاة کوجْػ کَ ثغْاة ثـّ االى. هًَْ ًوي ًَ 

 .ثغْاثن ٝـ٥بى پيو ثگيـم تب اتب٧ تْي ثـػ ّ گـ٥ت ّ ػمتن هبهبًي

 ي گْىَ يَ ثْػ گـ٥تَ ؿاصت ٝـ٥بى. ثؼم اًزبم ّ کبؿام ثييٌن گْىَ يَ تب اًؼاعتن ثـم ّ ػّؿ ثَ ًگبُي

 روٜ ُوييَ ٝکل ثـ. ثْػ عْاثيؼٍ تغت

 .ثْػ عْاثيؼٍ رْؿ ّ

 ي ػيگَ گْىَ ؿّي ؿ٥تن. ًؼاىتن ُن ّ چيوبم کـػى ثبف تْاى عنتگي ىؼت اف ػاػم اًزبم کَ ّ کبؿام

 ٝـ٥بى ّ هي ي ٥بٍلَ. عْاثيؼم تغت

 (!گـ٥تن اًؼافٍ کو عٔ ثب). ثْػ هتـ مبًتي مي صؼّػ

 .ام کلَ ثَ فػ عْاة ثي ىؼم، عْاة ؿعت ّاؿػ ٩ّتي

 ًوي عْاثن چـا صبال! پلکبم ثيي ؽاىتن هي کجـيت چْة عْاثي ثي اف ػاىتن پيو ػ٩ي٪َ ػّ ُويي هي عؼايب

 پِلْ اّى ثَ پِلْ ايي اً٪ؼؿاف ثـٍ؟

 .ىؼ ثيؼاؿ ١ـ١ـ ثب ٝـ٥بى کَ ىؼم

 :گ٦ت آلْػ عْاة

 .ًغْؿ ّّل اً٪ؼؿ عْاثي؟ ًوي چـا 

 .عْؿم ًوي ّّل ػيگَ ثبىَ 

 .عْؿػم ّّل ثبفم ّلي ًغْؿم، ّّل کَ ػاػم ٩ْل ٝـ٥بى ثَ

 :گ٦ت ّ ىؼ ثيؼاؿ کال٥َ ػّثبؿٍ ٝـ٥بى

 !ًغْؿي ّّل ػيگَ کَ کٌن هي کبؿي يَ عْػم االى 
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 آؿّم ّ گـم ٦ًنبي. ثـػ ًوي ُن عْاثن. ثغْؿم تًْنتن ًوي تکًْي ُيچ ػيگَ! کـػ ث٢ل ّ هي پيت اف ثٞؼ

 پيت ثَ ىت ٦ًََ کَ ثْػ ٝـ٥بى



 .عْؿػ هي گـػًن

 ّ ػاىت ث٢لو تْي ّ هي ثْػ، عْاة ٌُْف ٝـ٥بى. ىؼم ثيؼاؿ کني ٍؼاي ّ مبٝت فًگ ثؼّى ٍجش

 .ام ىًَْ ؿّي ثْػ گؾاىتَ ّ مـه

 .ثيـّى اتب٧ تْي اف اّهؼم ّ ىؼم ثلٌؼ. ثبىن عْاثيؼٍ ٝـ٥بى ث٢ل تْي ؿّ ىت توبم ىؼ ًوي ثبّؿم

 ؿّ ١ؾا. ىـکت ؿ٥تن هي ثبيؼ اهـّف. ىؼين عْؿػى ٍجضًَْ هي٢ْل ّ ىؼًؼ ثيؼاؿ ُوَ هؼتي اف ثٞؼ

 صْامو تب هبهبًي ثَ مپـػم ّ کـػم ػؿمت

 .ثبىَ ١ؾا ثَ

 پيؼاه ػّؿ اف ٝـ٥بى کَ آمبًنْؿ تْي ؿ٥تن ّ کـػم پبؿ٫ ّ هبىيي. عًَْ ؿميؼم کَ ثْػ ِٙـ ًقػيکبي

 ًگَ ثـاه ّ آمبًنْؿ. ثْػ کنل ىؼ،

 .ثيَ مْاؿ ثيبػ اًّن تب ػاىتن

 .ًجبىي عنتَ مالم 

 :گ٦ت ّ فػ تلغي لجغٌؼ

 .هـمي 

. ػؿثيبؿٍ ّ لجبمو تب اتب٧ تْي ؿ٥ت هي اف فّػتـ ٝـ٥بى. ػاػين مالم هبهبًي ثَ ّ ىؼين عًَْ ّاؿػ ُن ثب

 ُوْى ثب ١ؾاُب، ثَ فػى مـ ُْاي ثَ هٌن

 ثيبػ اتب٧ تْي اف ٝـ٥بى تب ػاػم ل٦تو اً٪ؼؿ ّ کـػم ثبف ّ پبلتْم ُبي ػکوَ. آىپقعًَْ تْي ؿ٥تن لجبمب

 ٩ؼؿ ايي چـا ايي. ىؼم کال٥َ ػيگَ. ثيـّى

 ػٍ؟ هي ْٕلو

 ٝـ٥بى ثيچبؿٍ. مْعت ثـاه ػلن. عْاثيؼٍ گـ٥تَ تغت ؿّي ُال٫ ّ عنتَ ٝـ٥بى ػيؼم اتب٧، تْي ؿ٥تن

 ُن ؿّفا ثَٞي ثْػ، ثيوبؿمتبى ُب ٍجش

 .ثْػ هٖت ُن ِٙـا اف ثٞؼ ثْػ، ىي٦ت هيْى ػؿ ىت يَ ُن ىجب اّهؼ، هي ىـکت

 ػؿ ّ لجبمبم عْػهن. اك عنتَ عيلي کَ ثْػ هيغٌ عْاثيؼًو هؼل ّ صبل اف چْى ثغْاثَ، تب گؾاىتن

 .هبهبًي پيو ؿ٥تن ّ آّؿػم

 ىؼ؟ چي 

 .ثْػ ثـػٍ عْاثو ثْػ عنتَ ُيچي 



 .ثغْؿين ١ؾا ػيگَ ُن ثب ثيب ًؼاؿٍ اىکبل 

 ثب صتي م٦ـٍ، مـ ٝـ٥بى ثْػى. ًچنجيؼ ثِن فيبػ ١ؾا ّلي ىؼم، ١ؾا عْؿػى هي٢ْل ّ کـػم آهبػٍ ّ هيق

 ثغو لؾت عيلي فػًبه چـت اّى

 .ثْػ

 عْاة اف ّلي ثغْاثن، تب ثْػم کييؼٍ ػؿاف کبًبپَ ؿّي هٌن کـػ، هي ًگبٍ تلْيقيْى هبهبًي ًبُبؿ اف ثٞؼ

 !ٝـ٥بى ٥کـ ُوو ًجْػ، عجـي

 .ثؼم اًزبم ّ کبؿام ي ث٪يَ تب ثيبؿم ّ تبپن لپ اتب٧ تْي اف ؿ٥تن

 :گ٦ت ٝـ٥بى کَ ؿ٥تن هي ؿاٍ پب ي پٌزَ ؿّي ًکٌن، ٍؼا ّ مـ ايٌکَ ثـاي آؿّم ىؼم، اتب٧ ّاؿػ

 .ثيؼاؿم ثـّ، ؿاٍ ػؿمت 

 ىؼي؟ ثيؼاؿ کي 

 ثيبؿي؟ ى?ک?ك?م ٩ـً ثـام ؿي هي کٌَ، هي ػؿػ مـم ٌٕبف. هييَ اي ػ٩ي٪َ چٌؼ 
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 عْاي؟ ًوي ١ؾا اُّْم، 

 هيبؿي؟ اًّن چـا، 

 ىؼٍ؟ چت اهـّف عْثَ؟ صبلت. عْاثَ اتب٧ ًينت، ١ؾاعْؿي ايٌزب چْى ًَ، 

 هِوَ؟ ثـات هگَ 

 :گ٦تن توْم ثؼرٌني ثب

 ًَ. 

 :گ٦تن ثيبؿم ػؿ مـ ٩ْيَ اف ايٌکَ ثـاي

 کـػٍ؟ ّلت ٝي٪ت ًکٌَ 

 .هـػ ّ ىؼ تل٤ ػمتبم فيـ يکي اهـّف ٥ِوي؟ هي چَ تْ 



 ثـاي ثبىَ، ٝـ٥بى ٩ْب اف اًّن کَ ػکتـ يَ کـػ ًوي عْٖؿ ٥کـم ثَ اٍال. ىؼ عيک گلْم تْي آة

 .ًبؿاصتَ اً٪ؼؿ ثويـٍ ػمتبه فيـ يکي ايٌکَ

 .ثبىَ ػاىتَ ُن اي ػيگَ ػليل يَ تًْنت هي ايي

 ثـٍ عْامت هي کَ َٝـ تب ّ اَٝبثن. ثْػ ىؼٍ ثلٌؼ چپ ي ػًؼٍ اف ٝـ٥بى ثْػ، ثؼي ؿّف اهـّف کال

 کوي هبهبًي ثب ُن ؿّ ىت. ؿيغت ُن ثَ هٖت

 .عْاثيؼين ثٞؼ ّ فػين صـ٣

 ٥ـػا ُن هبهبًي اصتوبال. ثـگـػى کَ ػاؿى پـّاف َٝـ ٥ـػا. م٦ـ ؿ٥تي ايٌب هبهبى کَ مْهيَ ؿّف اهـّف

 ؿّفٍ چٌؼ کَ ٝـ٥بى ثب ػّثبؿٍ هي ّ ؿٍ هي

 .هًْن هي تٌِب ىؼٍ ثؼ اعال٩و

 ؿ٥تن. عْاثيؼم هي پييو ثبيؼ ثبفم يٌٞي. ًجْػ ىي٦ت ٝـ٥بى. ىؼ ىت ّ گؾىت ُن فّػ. ثْػ ٝبػي ؿّف

 ثـ. عْاثيؼم پييو پيو ىت ػّ هخل

. ػيؼم ّ عْػم ٝـ٥بى ي ىؼٍ ٦٩ل ػمتبي تْي ثبفم ىؼم، ثلٌؼ ٩ّتي ٍجش. ثـػ عْاثن فّػ ىت اّى ٝکل

 ٍْؿتن ؿّي ثَ ؿّ ٍْؿتو ثبؿ ايي

 ُـي. ػيؼم هي چيوبه تْي ثبفم ّ عْػم. ىؼ ثيؼاؿ ُن ٝـ٥بى ُوقهبى کـػم، ثبف ّ چيوبم ٩ّتي. ثْػ

 اف مـيٜ ىؼ، رْؿي يَ صبلن! ؿيغت ػلن

 ؿّ ًٚـ هْؿػ ي ٦ٍضَ ّ کـػم ًيت کـػم، پيؼاه گيتن، صب٥ٚن ػيْاى ػًجبل. پبييي اّهؼم عْاة ؿعت

 .کـػم ثبف

 ثبػم ثـ ًؼُي تب هؼٍ ثبػ ثـ فل٤

 ثٌيبػم ًکٌي تب هکي ثٌيبػ ًبف

 رگـ عْى عْؿم تب کل ُوَ ثب هغْؿ هي

 ٥ـيبػم ٥لک ثَ مـ ًکيؼ تب هکو مـ

 کَ امت ٝي٨ ي ًيبًَ ايي. کٌيؼ هي کني ثَ ّاثنتگي اصنبك ىوب امت هؼتي ؿمؼ هي ًٚـ ثَ - «

 ثَ ثـاي ؿا عْػ تاله تب ىؼ عْاُؼ هْرت

 ثبيؼ هـصلَ ايي ػؿ ثبىؼ يبػت. امت پبيؼاؿي ّ ٍؼا٩ت امت، هِن آًچَ ٥٪ٔ. ثکٌي ٝي٨ ايي آّؿػى ػمت

 ١يـ هيکالت ّ ُب آفهبيو هٌتٚـ

 » .ثبىيؼ ه٨٥ْ. ثبىي تَْؿ ٩بثل



 رْؿي ايي ًجبيؼ ًَ. کـػم ًگبٍ آيٌَ تْي عْػم ثَ ّ فػم ٍْؿتن ثَ آة هيت تب چٌؼ ّ ػمتيْيي تْي ؿ٥تن

 ػّمت ؿّ ػيگَ يکي ٝـ٥بى. ىؼ هي
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 .ػاؿم ػّمتو عيلي هٌن ػاؿم، ػّمتو هي ّلي ػاؿٍ،

 ّ عْػم چيوبم ثب ثْػ هوکي چْى ثقًن، فل عيـٍ ٝـ٥بى چيوبي ثَ تًْنتن ًوي ػيگَ اٍال. ثيـّى ؿ٥تن

 ُن ثب ثبيؼ تب ػّ هب کَ صبال. ثؼم لْ

 چـا؟ کٌين فًؼگي ارجبؿي

 .ثيـّى ثيبػ ػعتـ اّى ٥کـ اف تب کٌن کبؿي ثبيؼ

 اف ثٞؼ م٦ـ يَ. کٌَ صل ّ هي هيکل تًْنت هي ٝـ٥بى ثؼّى کْتبٍ م٦ـ يَ کـػم؟ هي کبؿ چي ثبيؼ ّلي

 ايي آؿٍ. ىْى عًَْ ؿ٥ت هبهبًي ايٌکَ

 .ؿاَُ ثِتـيي

 ًگَ ؿّ هبهبًي ِٙـ تب ٝـ٥بى ّ هي ّلي ثـٍ، کَ کـػ اٍـاؿ عيلي هبهبًي ٍجضًَْ، عْؿػى اف ثٞؼ

 .ػاىتين

 کْؿتـ ّ مْت پيو ؿّف مَ ػّ ثَ ًنجت عًَْ. عًَْ ثـگيتين ؿمًْؼين، ؿّ هبهبًي ٝـ٥بى ّ هي ٩ّتي

 ثْػ، ٦ًـ يَ ايٌکَ ثب. هبهبًي ثْػى ثْػ، ىؼٍ

 هي ٩ّتي ّ مْعتن هي ٝـ٥بى ثب ثْػى تت ػؿ هي کَ ُن صبال. ثْػ کـػٍ تـ ىلْٟ کوي ؿّ هْى عًَْ

 هي ٥کـ ُوو. ٥کـ تْي ؿٍ هي کَ ػيؼم

 تًْنتن ًوي هي. ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ گَ هي ّ ػاؿٍ ػّمتو کَ کٌَ هي ٥کـ ػعتـٍ ُوْى ثَ کـػم

 عْػم چْى ثؾاؿم، ٝـ٥بى ؿّي پيو ؿاُي

 ّ ه٢ـّؿ ّ عْػعْاٍ ػعتـ اّى ٝـ٥بى کَ ثکٌن ّ ٥کـه لضَٚ يک صتي تًْنتن ًوي. ػاىتن ػّمتو

 .ثبىَ ػاىتَ ػّمت

 ثَ هي. ثْػين کـػٍ کق رب يَ ثيـًّوْى ُبي لجبك ُوْى ثب ُـکؼّهوْى ّ ثْػ روَٞ ؿّف ِٙـ اف ثٞؼ

 ػًّن ًوي ثَ ٝـ٥بى ّ کـػم هي ٥کـ ٝـ٥بى

 ّ اصنبمن ايٌکَ يب ثپـمن، اصنبمو ثَ ؿارٜ افه ثـم کَ ػاػ ًوي اربفٍ ُن ١ـّؿم ّ کـػ هي ٥کـ کي

 ٝـ٥بى کَ ثجيٌن تًْنتن ًوي. ثگن ثِو



 ثْػم ٥ِويؼٍ ايٌکَ اف مبٝت ػّافػٍ ت٪ـيجب ػؿمتَ. گـ٥ت هي آتيو ػلن ػيؼًو ثب چْى اك، عًَْ تْ

 ّلي ثْػ، گؾىتَ ػاؿم ػّمت ّ ٝـ٥بى

 .کـػ هي تٌؼتـ ّ ٝي٪ن تت ػيؼًو

 .ثيـّى ثـّ پبىْ ٝـ٥بى 

 چي؟ 

 .ػًّن ًوي ثيـّى، هٖت، ثـّ گ٦تن، کَ ُويي 

 !کٌي؟ هي ثيـّى ام عًَْ اف ّ هي ػاؿي 

 .ًجيٌوت مبٝتي چٌؼ عْام هي ٥٪ٔ ًَ، 

 چـا؟ 

 .ؿيغتَ ُن ثَ اَٝبثن 

 !ًجيٌي ّ هي تب اتب٩ت تْ ثـّ عْػت! ًينتن تْ ي ؿيغتَ ُن ثَ اَٝبة هنئْل هي 

 .گ٦تي چي ثِن ثبىَ يبػت ّلي ؿم، هي 

 هي ثؼ ؿ٥تبؿُبي ه٪بثل ػؿ پيو ؿّف چٌؼ تب کَ ٝـ٥بًي. ثْػ اّهؼٍ ػؿ ٝـ٥بى ّ عْػم ػمت اف صـٍن

 ثَ ًنجت االى ػاػ، ًوي ًيْى ّاکٌيي ُيچ

 .ثبىَ ؿّفٍ يَ م٦ـم اگَ صتي کٌن، ىـّٛ ٥ـػا ثبيؼ ّ م٦ـم. ثْػ ىؼٍ ت٦بّت ثي ٝولي ُـ

 ثَ ثْػ، ىغَي ّمبيل ّ گـم لجبك ػمت چٌؼ تْه کَ کْچيک ػمتي مب٫ يَ. کـػم روٜ ّ ّمبيلن

 .تبپن لپ کي٤ ُوـاٍ

 .ثْػ ًينتَ هت٦کـاًَ ثبفم ٝـ٥بى پؾيـايي، تْي ؿ٥تن
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 .ؿاصتي ػمتن اف ؿّف چٌؼ ّ ىوبل ثـم عْام هي ٥ـػا کَ ؿمًْن هي إالٝتْى ثَ! فًؼ ٝـ٥بى آ٩بي 

 :گ٦ت رؾثَ پـ اهب عيبلي ثي ثب

 .ًوييَ 



 :پـميؼم ٕلجکبؿاًَ ّ ثـػم ثبال ّ ٍؼام عْػهن

 ًوييَ؟ چـا 

 :گ٦ت عيي ّ کـػ ثلٌؼتـ عْػم اف ّ ٍؼاه اًّن

 ُقاؿاى ثـاي اهبًتي، ػمتن ايٌکَ ثـاي ؿي، هي تٌِب ػاؿي ايٌکَ ثـاي اك، ل٢قًؼٍ االى ُب ربػٍ چْى 

 .ػيگَ ػليل

 :گ٦تن کـػ ّؿتـ ىٞلَ ّ ٝـ٥بى عين آتيو کَ لزجبفي ثب

 .ؿم هي 

 !ثـي ربيي هي ي اربفٍ ثؼّى کَ کٌي هي رب ثي تْ 

 .رب اّى ٝوْم ثبٟ مْل٪ْى ؿم هي 

 .مْل٪ْى تٌِب ثبٟ يَ تْي ث٦ـمتن ؿّ تْ ّ کٌن اٝتوبػ ربهَٞ ثَ تًْن ًوي عٖـًبکَ، ًوييَ، 

 ًـم؟ تٌِب اگَ 

 ثـي؟ عْاي هي کي ثب 

 .ؿم هي ٝوْم ػعتـ ثب 

 .ػًّن ًوي 

 !ثـم ٥ـػا عْام هي هي ػًّي؟ ًوي چي يٌٞي 

 .ؿي ًوي رب ُيچ حبًْي إالٛ تب ايٌکَ يٌٞي

 :کـػم مـچ ّ فػم ًت ثَ مـي يَ ّ ثنتن ّ ػؿ ّ اتب٩ن تْي ؿ٥تن

 چيَ؟ ٝي٨« 

 » .ثؼي ثـاه ّ رًْت هوکٌَ کَ صؼي ثَ کني، ػاىتي ػّمت 

 .ٝـ٥بًن ٝبى٨ هي آؿٍ

 .ثبٟ ثـين ُن ثب ٥ـػا کٌَ ُوبٌُگ اًّن تب گ٦تن ثِو ّ ثبٟ ي ٩ْيَ ّ ٝوْم ػعتـ ثَ فػم فًگ

 ؿّفٍ يَ. م٦ـ يَ ثـين تب ٝوْم ػعتـ ػًجبل ؿ٥تن ّ ىؼم عبؿد عًَْ اف ٍؼايي ّ مـ ُيچ ثؼّى فّػ ٍجش

 .عْػم ثب کـػى علْت ثـاي



 .ّ ه٦ِْهو ث٦ِون تب ثؼم گْه ؿّ ػاؿٍ تْه کَ آٌُگي اّى تب ثْػم آّؿػٍ ُن ّ ٝـ٥بى ػي مي

 ثَ ُن هيکالت توْم کليؼ. ثؾاؿٍ ؿّم پيو ؿاُي يَ تب کـػم هي ػؿعْامت يکي اف تب ثْػم هي ايي صبال

 .ثْػ عْػم ػمت صب٥٘ ٩ْل

 ٌٕبف؟ کٌي هي ٥کـ چي ثَ 

 .ٝـ٥بى ثَ ؿامتو 
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 ػؿگيـىي؟ اً٪ؼؿ چـا کَ، ؿميؼيؼ ُن ثَ ٝـ٥بى ّ تْ! اُّْ 

 ثـاي ؿّ هبرـا توبم ُويي ثـاي. ثْػ الفهن ػاؿ ؿاف يَ صتوب ًگن، ُيچکل ثَ ؿّ ٩ْيَ تًْنتن ًوي ػيگَ

 ثِن ثبف ػُي ثب اًّن. کـػم تٞـي٤ تـًن

 .کـػ هي ًگبٍ

 !ثْػ؟ الکي عْىجغتي ّ عْىضبلي ّ ٝـّمي اّى يٌٞي 

 !ّا٩ٞي ّا٩ٞيَ، کبهال االى ثْػ، الکي هي ثـاي ٝـ٥بى ه٩ْٜ اّى کي ثبّؿ تـًن 

 ػيگَ؟ يکي ٝبى٨ ٝـ٥بى ّ ىؼي ٝـ٥بى ٝبى٨ تْ يٌٞي 

 .هيکل ايي ثـاي ًؼاؿم ُن صلي ؿاٍ ُيچ آؿٍ، 

 .کيَ عبً ٥ـػ اّى ث٦ِوي ثبيؼ تْ 

 :عًَْ هي ّ آٌُگ ايي ثـاه ُوين ه٢ـّؿٍ، ُن عيلي ّ ُنتو ٥بهيلوْى تْي گَ هي ٝـ٥بى 

 ثؼٍ ٥ـٍت ثِن يکن ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ

 ثؼٍ رـات ثِن عْػت ىؼى ٝبى٪تـ ثـاي

 ثيَ تبثت ثي ُـلضَٚ ٝبى٪ت کـػي کبؿي يَ

 ثيَ حبثت ثِت ىبيؼ هيؼم ثِت رًْوْ هي

 .ػاىت ؿّ ه٦َٖي ُن ٝـ٥بى. ثْػ ىؼٍ هي ٕـ٣ اف ؿافػاؿ تٌِب تـًن صبال



 ثجيٌي تب ًکٌي لزجبفي ثبُبه فيبػ ثگيـي، تضْيلو کٌي، رلت عْػت ثَ ّ تْرِو کَ ايٌَ ؿاٍ ثِتـيي 

 .عت چيَ الٞولو ٝکل

 .ثبىَ 

 .ػاػم هي اًزبم ؿّ اًّب ّلي ثْػ، مغت ثـام کن يَ کبؿاه ػاػى اًزبم. ًؼاىت صـ٣ تـًن ي ً٪يَ

 .ثـگيتين عًَْ موت ثَ ثبٟ اف ٍجش ٥ـػا

 ؿّىي ّ چـاٟ ّ اتب٩ن تْي ؿ٥تن. ًينت عًَْ ٝـ٥بى ؿّف اف ه٩ْٜ اّى ىؼم هٖوئي ىؼم، عًَْ ّاؿػ

 .کـػم

 .عْؿػم رب ّ تـميؼم ىٌيؼم، مـم پيت اف ّ ٝـ٥بى ٍؼاي

 مْل٪ْى؟ ثبٟ يَ تْي ؿ٥تيؼ ىؼيؼ پب ػعتـ تب ػّ تٌِبيي ًتـميؼي تـميؼي؟ چيَ 

 .ػؿًيبؿم ّ لزو ّ ًؾاؿم ٝـ٥بى مـ ثَ مـ فيبػ کَ ا٥تبػم تـًن صـ٥بي يبػ ثْػم، ا٥تبػٍ پتَ تتَ ثَ

 .فيبػ ًَ 

 .کييؼ هي ٦ًل رْؿي ثؼ فعوي آػم يَ هخل ٥٪ٔ. اّهؼ ًوي ػؿ عًْو فػي هي چب٩ْ ثْػ، َٝجبًي عيلي

 کَ ثْػ ٝـ٥بى ايي عؼايب! کـػم صل ؿّ ميلي ىبيؼم يب ٍْؿتن ثَ عْؿػى ىال٧ ػؿػ ثْػم، ٥کـا ايي تْي

 .ثْػ کـػٍ ثلٌؼ ػمت هي ؿّي

 !ؿ٥تي هي ي اربفٍ ثؼّى ايٌکَ عبٕـ ثَ ٥٪ٔ 

 اّهؼ، کَ ىت. ًيْهؼ ِٙـم مـکبؿ، ؿ٥ت ّ گؾاىت ٝـ٥بى. ثْػ ىؼٍ عًْي لجن ي گْىَ گ٦تن، ًوي ُيچي

 ّ هي صبل هي مـاٟ ثيبػ ايٌکَ ثؼّى

 .ثغْاثَ تب ؿ٥ت ثپـمَ،

 

 101 

 ُيچ ثـاه هي ًجْػى يب ثْػى. ًينت عًَْ کل ُيچ کـػ هي صل. ىؼ هي ثؼتـ ؿ٥تبؿه ؿّف ُـ ٝـ٥بى

 تْي تٌِب عْػه اًگبؿ. ًؼاىت اُويتي

 .کـػين ًوي ٍضجت ػيگَ ُن ىـکت کبؿاي ثَ ؿارٜ. کٌَ هي فًؼگي عًَْ ايي



 هي ػيؼٍ ٍْؿتن ؿّي ٝـ٥بى اًگيتبي تک تک ربي ٌُْف. ىـکت ؿ٥تن هي هيْى ػؿ ؿّف يَ عْػهن

 تبفٍ هي ىؼم، هي ػيًَّْ ػاىتن. ىؼ

 ثي ًيؼٍ، چي ىؼٍ، چي کَ ثؼم تّْيش ثـاه تب ثِن ػاػ ًوي ّ ايي ٥ـٍت صتي ٝـ٥بى ثْػم، ىؼٍ ٝبى٪و

 .کـػ هي ٝجْؿ کٌبؿم اف ت٦بّت

 ي ً٪يَ ىؼٍ کَ ٩يوتي ُـ ثَ گـ٥تن تَوين کَ ثْػ هبٍ ام٦ٌؼ اّايل اي، عـػٍ ّ ٦ُتَ يک اف ثٞؼ ثبالعـٍ

 .کٌن ارـا ّ تـًن

 آؿايو ّ ّاينبػم آيٌَ رلْي. ىلْاؿ٫ يَ ثب پْىيؼم، ثبف ي٪َ گـػًي پيت تبپ يَ کـػم، ثبف ّ لجبمبم کوؼ

 ٝـ٥بى تب کـػم ٩يٌگي اهب هليش،

 .ثيَ رلت تْرِو

 ػمتو اف ّ کتو ّ کي٤ ّ گ٦تن ًجبىيؼ عنتَ ثِو ػؿ رلْي ؿ٥تن اّهؼ، کبؿ مـ اف ٝـ٥بى ثبالعـٍ

 ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ پبم تب مـ ثَ ٝـ٥بى. گـ٥تن

 :گ٦ت ّ کـػ اعوي

 .کٌي هي ػؿمت ػؿػمـ ثـام عْؿي هي مـهب ثيبؿ، ػؿ تٌت اف ّ هقعـ٣ لجبمبي اّى ثـّ مـيٜ 

 .ًينت مـػم هي ًَ 

 .ثبىَ ؽٌُن تْي تَْيـت ىؼم رؼا افت کَ ه٩ْٞي عْام ًوي ىـيکتن، هي کَ ثبىَ يبػت ًجبىَ، مـػت 

 ...ّلي 

 :گ٦ت ثْػ ٝـثؼٍ ىجيَ ثييتـ کَ ٍؼايي ثب

 !االى ُويي ّلي، ثي ّلي 

 :گ٦تن گـ٥تَ ٍؼاي ثب

 .ثبىَ 

 ثي ٝي٨ چٌيي ثَ ثبيؼ کَ عْؿػم ا٥نْك عْػم ثـاي آيٌَ تْي ّ کـػم ُْٝ ّ لجبمبم ّ اتب٧ تْي ؿ٥تن

 .ٝي٨ ثَ لٌٞت ثؼم، تي ٥ـربهي

 .ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ عْػت ًْىتن پٌزـٍ ؿّي ّ ّاينبػم پٌزـٍ رلْي

 ٌٕبف؟ 



 ثلَ؟ 

 .کٌن هي ٍؼات کَ ػاؿم کبؿت ػيگَ، ثيب 

 ثبىن، عبًْهو ثبىن، ٝقيقه ػاىتن ػّمت. ثْػم ٩يٌگ ال٦بٗ ثب کـػًو ٍؼا صنـت ػؿ ثييتـ االى

 هي ثؼم افػّاروْى اف ٩جل کَ ُوًْبيي

 .افىْى اّهؼ

 .کٌن ٍضجت ثبُبه صنبثي ّ ػؿمت ٦ُتَ ػّ اف ثٞؼ عْاػ هي کَ ثْػم صبل عْه پييو، ؿ٥تن

 .ايٌزب ثييي ثيب 

 .هجل ؿّي ًينتن ؿ٥تن

 چِبؿىٌجَ ثَ چي ُـ چْى ثبىن، ثيوبؿمتبى ا٩ّبت ثييتـ هوکٌَ هبٍ ايي اف ثگن ثِت عْامتن هي ٌٕبف، 

 اينت کَ کنبيي ىين، هي ًقػيک مْؿي
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 .الفهَ ّ ثْػًن ُويي ثـاي ىي، هي فيبػ کٌي هي ٩لجي

 ّ ٩ّتو ثييتـ اّى پيو ثـٍ عْاػ هي ؿميؼٍ، ٝي٪و ثَ صتوب ىؼٍ؟ رْؿي ايي ٝـ٥بى ايي چـا اٍ،

 .ثگؾؿًَّ

 ثب ثبؿ ايي کَ ُوييگي آٌُگ ُوْى ُن ثبف ّ گؾاىتن ٌُؼف٥ـي گْىن تْي هي ثبفم عْؿػين، کَ ّ ىبم

 ّ عْػم ثـاي کـػم، گـيَ ه٦ِْهو

 .عْػم ثـاي ثييتـ ّ ٝـ٥بى

 کٌن حبثت تًْن ًوي چـا ّلي ػاؿم، ػّمتت

 کٌن عْاثت تًْن ًوي ّلي عًْن، هي الاليي

 کٌي ثبّؿ تًْي ًوي چـا ّ هي ػاىتي ػّمت

 کٌي عبکنتـ ػاؿي ػّمت ىبيؼ، ّ ٝي٨ ايي آتيو

 کٌن حبثت تًْن ًوي چـا ّلي ػاؿم، ػّمتت

 کٌن عْاثت تًْن ًوي ّلي عًْن، هي الاليي



 کٌي ثبّؿ تًْي ًوي چـا ّ، هي ػاىتي ػّمت

 کٌي عبکنتـ ػاؿي ػّمت ىبيؼ، ّ ٝي٨ ايي آتيو

 عْػم ػل تْ ثوًَْ ٝي٨ ُوَ ايي عْاي هي ىبيؼ

 ىؼم ٝبى٪ت کَ ًگن ثِت ػيگَ عْاػ هي ػلت

 ٥ِويؼي هي ّ ايي کبىکي ػيؼي هي چيوبم تْي کبىکي

 ػي هي ٦ًل ثِن تْ کَ کٌن حبثت ْٕؿ چَ ثگْ

 ثؼٍ ٥ـٍت ثِن کن يَ ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ

 ثؼٍ رـأت ثِن عْػت ىؼى تـ ٝبى٨ ثـاي

 ثيَ تبثت ثي لضَٚ ُـ ٝبى٪ت کـػي کبؿي يَ

 ثيَ حبثت ثِت ىبيؼ ػم هي ثِت ّ رًْن هي

 تْ ػاىتي ثـاي عْاُيَ يَ ُوو ايٌب ثيبؿ ٕب٩ت

 ثيبؿ ٕب٩ت کوي يَ

 ثغْاي ّ هي تْ کَ ؿّفي يَ ؿمَ هي ػًّن هي ػاؿم ػّمتت

 ثؾاؿ ربيي يَ ثـام ػلت اف گْىَ يَ ثيب

 ثبؿ يَ ُويي ي ّامَ

 ثيبؿ ٕب٩ت کوي يَ

 ثؼٍ ٥ـٍت ثِن کن يَ ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ
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 ثؼٍ رـأت ثِن عْػت ىؼى تـ ٝبى٨ ثـاي

 .ػاؿي ػّمتو کَ ًؼًَّ اّى ثبىي، ػاىتَ ػّمت ؿّ يکي مغتَ ٩ؼؿ چَ تًْن، ًوي ًَ

 .ثغْاثن ٝـ٥بى ثَ ؿميؼى آؿفّ ّ گـيَ ثب کَ ثْػم کـػٍ ٝبػت ٦ُتَ ػّ اف ثٞؼ ػيگَ



 !کٌن کبؿت چي ػًّن هي ٍجش ٥ـػا

 ثوًَْ ٝـ٥بى کٌَ، ام هٞبيٌَ ثيبػ ٝـ٥بى صؼا٩ل تب ثقًن هـيْي ثَ ّ عْػم تب ىؼم ثيؼاؿه فّػ عيلي ٍجش

 ثگَ ٍْؿتن ؿّي ثؾاؿٍ ّ ػمتو پيين،

 .ػاؿي تت

 ّ مـم. ىؼى ٩ـهق صنبثي ٍْؿتن ّ ػمتبم. ثيي ػاٟ تب گـ٥تن ػمتبم ّ ٍْؿتن ؿّي ّ ثـػاىتن ّ ميْاؿ

 ثينکْييت کوي ّ ى٥ْبژ ؿّي گـ٥تن

 .ػاؿٍ چـ٫ گلْت ثگَ ثيَ، م٦يؼ گلْم تَ تب عْؿػم

 .ً٪و تْي ؿ٥تن هي صنبثي ثبيؼ صبال ىؼ، ثيؼاؿ ٝـ٥بى

 .ٝـ٥بى ػمتن، آط 

 .ًکٌَ ىک تب کـػم هي ٍؼاه گـ٥تَ ٍؼاي ثب

 .لـفم هي ػاؿم کٌَ، هي ػؿػ ثؼًن ٝـ٥بى؟ 

 چي؟ 

 .ؿّم ثٌؼاف ثيبؿ پتْ يَ لـفم، هي ػاؿم 

 .ثيبم کي ٍجـ 

 :کـػ هي ١ـ١ـ ّ گ٦ت هي کَ صبلي ػؿ

 .کٌي هي ػؿمت ػؿػمـ عْؿي هي مـهب ًپْه لجبك رْؿي اّى گ٦تن ثِت 

 :گ٦ت ّ ٍْؿتن ؿّي گؾاىت ّ ػمتو

 .ػاؿي تت 

 :گ٦ت ّ ٍْؿتن ؿّي گؾاىت ّ ػمتو ػّثبؿٍ هتٞزجبًَ ّ ػٌُن تْي گؾاىت آّؿػ ّ ػهبمٌذ ػّثبؿٍ ثٞؼ

 !تـي مبلن هٌن اف تْ پبىْ ػاىت، ه٩ْت چـ٫ گلْتن! ىؼ ٩ٖٜ فّػ چَ تجت 

 .ثگيـم ؿّصيَ کن يَ تب ثْػ کب٥ي هي ثـاي تْرَ ه٪ؼاؿ ُوْى

 .عؼاصب٥٘ ثيوبؿمتبى، ؿ٥تن هي 

 عًَْ؟ هيبي ًبُبؿ ثـاي 



 .ًيبم ُن ىت ىبيؼ ػاؿم، کبؿ ًَ 

 .عؼاصب٥٘ 

 ثب صؼا٩ل. ثيَ آػم تْلؼم تب کـػم هي ػٝب ػٝب صنبثي ّ ثْػ تْلؼم ٥ـػا پل. ًيْهؼ ُن ىت ّ ؿ٥ت ٝـ٥بى

 ؿٍ هي ُوو. ثبىَ ىْط ّ اًـژي
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 .ىؼٍ ا٥نـػٍ ُويي ثـاي فًَ، هي صـ٣ پيـفًب پيـهـػ، ايي ثب ثيوبؿمتبى

 ام اك يَ کل ُيچ ايٌکَ اف. ثْػم ًبؿاصت ّ ثْػم ىغَي ُـ اف پيبهي ُـ هٌتٚـ. ثْػ عًَْ ٝـ٥بى ٥ـػا

 ٥کـ! کبػّ ثَ ثـمَ چَ ػٍ، ًوي هي ثَ امي

 .کيَ تْلؼم تبؿيظ ػًَّ ًوي اٍال ٝـ٥بى کٌن

 ػّمت ٥ـيؼ فى مبؿا ػيؼى ثـم ثٞؼه ايٌب، هبهبًن ي عًَْ ثـم ىؼم صبّـ. ثْػ ىؼٍ ٕب٧ ٕب٩تن ػيگَ

 .ٝـ٥بى

 .ًجْػ هبهبًي اف عجـي ُيچ صتي ًجْػًؼ، عًَْ کؼّم ُيچ ايٌب هبهبى

 ثيبػ ػّمتو عبٕـ ثَ ٝـ٥بى ايٌکَ ثـاي ّ کـػم ٍضجت ثبُبه کوي ّ مبؿا هٖت ثَ ؿمًْؼم ّ عْػم

 ثـاي ّ ٥ـيؼ ّ مبؿا کٌَ، ثبفي ً٪و ّ عًَْ

 .هْى عًَْ کـػم ػْٝت ٦ُتَ ُويي ي ىٌجَ پٌذ

 ٝـ٥بى ػمتْؿ ثَ هْى عًَْ تْي ٥بهيل توبم کَ ثْػ ايي اهيؼم تٌِب ّ ثْػ تبؿيک عًَْ ىؼم، عًَْ ّاؿػ

 تْلؼم ثـاي ّ هي تب ثبىي ىؼٍ روٜ

 .کٌي ١ب٥لگيـ

 ايي ىبيؼ ثْػ، ٩جل هبٍ يَ تْلؼم اگَ. ًجْػ هي ًکـػًي ثبّؿ عيبالت اف احـي ُيچ کـػم، ؿّىي ّ چـاٟ

 کَ اّى ثَ لٌٞت. ًَ االى ّلي ا٥تبػ، هي ات٦ب٧

 ػؿ ّ لجبمبم. کٌن ٩بلت ٝـ٥بى ثَ فّؿ ثَ ّ عْػم عْام هي کَ هي ثَ لٌٞت ثْػ، کـػى ٥کـ ثـاي ٥٪ٔ

 ام اك ُيچ. کـػم ًگبٍ ّ گْىين ّ آّؿػم

 عيـٍ مبٝتي ثـاي ّ ًينتن هجل ؿّي. ًؼاىت پي٢بهي ُيچ ُن تل٦ي گيـ پي٢بم صتي. ًجْػ ُيچ فًگي، امي،

 ٥٪ٔ کَ ٝـّميوْى، ٝکل ثَ ىؼم



 .ثْػ عًَْ تْ مبفي ٙبُـ ثـاي

 تَ ٦ُتَ ػّ ثٞؼ صبال کَ ًبؿاصت ٍْؿت ُوْى ثبفم. ثيوبؿمتبى اف آّؿػى تيـي٤ ٝـ٥بى آ٩ب ثبالعـٍ

 .ثْػه کـػٍ تـ رؾاة ّ ثْػ آّؿػٍ ػؿ ؿيو

 .مالم 

 .عيـ ثَ ىت ّ ٝليک 

 ٝـ٥بى؟ 

 ُْم؟ 

 .ثيبي صتوب ثبىَ يبػت کـػم، ػْٝت هْى عًَْ ىت ىٌجَ پٌذ ثـاي ّ ٥ـيؼ ّ مبؿا 

 .هييَ چي ثجيٌن 

 ...ثبيؼ ًؼاؿٍ، هييَ چي ثجيٌن 

 .ثبىَ 

 صبّـ ؿّ هِوًْي ّمبيل ّ ١ؾا تب عًَْ اّهؼم ىـکت اف ثٞؼ هٌن. ىؼيؼ اثـيَ ُْا ّ اك ىٌجَ پٌذ اهـّف

 .فػ فًگ تل٦ي کَ کٌن،

 .مالم الْ 

 ... 

 عْثيؼ؟ ىوب هـمي، 

 ... 

 .عْثَ ُن ٝـ٥بى عْثن، هٌن 
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 ... 

 ٝـّمي؟ ثب يکيَ ٝ٪ؼىْى 

 ... 



 کي؟ 

 ... 

 يکيٌجَ؟ 

 ... 

 .هيبػ اصتوبال 

 ... 

 .عؼاصب٥٘

 .ػْٝتين ُن هب کَ ُنتو، ه٦َٖي ّ ًيل٥ْـ ًبهقػيَ ّ ٝ٪ؼ هـامن يکيٌجَ ثگَ ثْػ فػٍ فًگ هبهين

 .کٌين ثـؿمي ّ ٝـ٥بى ُبي الٞول ٝکل ايٌکَ ثـاي رؼيؼ ي ً٪يَ يَ ايٌن

 آمتيي ثبػهزًْي لجبك يَ پْىيؼم، ّ لجبمبم. ثين صبّـ تب ثگيـم ػّه صوْم ؿ٥تن کـػم، صبّـ کَ ّ ىبم

 ّ ىلْاؿ ثب ثْػ، فاًْم ثبالي تب کَ ثلٌؼ،

 تْي کَ ثْمي ُوْى ٥ِويؼم تبفٍ. ٥ـمتبػم ثْك ٝـ٥بى ثـاي آيٌَ تْي ّ کـػم ُن آؿايو. م٦يؼ ىبل

 ٍؼاي. ثْػ ىيـيي ثْػ، هزبفاتن ىوبل

 اّهؼٍ ّ ثْػ کـػٍ گْه صـ٥ن ثَ ٦ُتَ مَ اف ثٞؼ ثبالعـٍ ثْػ، ٝـ٥بى. آّؿػ عْػم ثَ ّ هي عًَْ فًگ

 .ثْػ

 .مالم 

 .مالم 

 .هيبى صتوب ػيگَ ي ػ٩ي٪َ چٌؼ تب هِوًْب ىْ صبّـ ثـّ 

 عجـ؟ چَ ثبىَ، 

 چي؟ اف 

 !ٝ٪ؼىًَْ يکيٌجَ ىٌيؼم ايٌب ه٦َٖي 

 .ثـين ُن عـيؼ ثبيؼ آؿٍ، 

 .ثغـ عْاػ هي ػلت چي ُـ ثـّ عْػت تْ عـيؼ، ًويبم کَ هي 



 هيبي؟ ٝ٪ؼىْى 

 .ثيوبؿمتبى ثـم عْام هي ًَ 

 !ٝـ٥بى 

 .اّهؼ ػؿ ٍؼا ثَ فًگ ٍؼاي

 .ُب کٌي هي ثبفي عْة ّ ً٪يت چي؟ ٝـ٥بى 
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 .ىؼ فػٍ ّؿّػيوْى ػؿ فًگ ُن ثٞؼه ػ٩ي٪َ چٌؼ. کـػ ثبف ثـاىْى ّ ػؿ ٝـ٥بى ّ پبييي اًؼاعتن ّ مـم

 پـمي اصْال ّ مالم اف ثٞؼ ىؼ، ثبف کَ ػؿ. کـػ گْيي آهؼ عْه عٌؼّى ّ عْه ّ کـػ ثبف ّ ػؿ ٝـ٥بى

 گـٍ ػمتبي ثَ ًگبُن ٥ـيؼ ّ مبؿا ثب

 ّ هي عيـٍ عيـٍ ػاىت اًّن. کـػم ًگبٍ ٝـ٥بى ثَ ثٞؼ ّ گـ٥تن ػمتبىْى اف ّ ًگبُن مـيٜ. ا٥تبػ ىؼىْى

 ٥ِويؼٍ اًّن کٌن ٥کـ. کـػ هي ًگبٍ

 .کـػم هي ًگبٍ مبؿا ّ ٥ـيؼ ي ىؼٍ گـٍ ػمتبي ثَ ػاىتن

 .کٌن پؾيـايي افىْى تب آىپقعًَْ تْي ؿ٥تن

 ؿ٥تبؿُبي ثَ تْرَ ثي ثبفم ًينتن، ٝـ٥بى پيو ؿ٥تن ػاىتين، هِوْى کَ ُوييَ ثـعال٣ اّى اف ثٞؼ

 ٥ـيؼ ثب ٍضجت هي٢ْل هي ي ىؼٍ ُْٝ

 .ثْػ

 !ثبىي ىْؿي ّ ىـ ػعتـ عْؿٍ هي ات ٩يب٥َ ثَ رْى ٌٕبف 

 .ًينتن پييو ّ ثِو فػم لجغٌؼ ٥٪ٔ ًگ٦تن، ثِو ُيچي

 رْى؟ مبؿا 

 گلن؟ ربًن 

 کـػيؼ؟ افػّاد ٥ـيؼ آ٩ب ثب رْؿي چَ ىوب ثپـمن عْامتن هي ؿامتو 

 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ



 چي؟ ّامَ 

 .رْؿي ُويي 

 .ثگي ثِن ؿّ عْػتْى هبرـاي کَ ثؼي ٩ْل ثِن ثبيؼ تْ ّلي ثبىَ، 

 !عْػهْى؟ هبرـاي 

 ىؼي؟ فػٍ تٞزت چـا آؿٍ، 

 ػيگَ ُن ثب ٝـ٥بى ّ هي ثگن عْامتن هي الثؼ ثگن؟ مبؿا ثَ عْامتن هي چي چْى ىؼم، فػٍ تٞزت آؿٍ

 ٩ْل ثٞؼ ّ گؾاىتين ٩ـاؿ ىبپ کب٥ي تْي

 !ثـمين پقىکي تزِيقات ىـکت يٌٞي هيتـکوْى، ُؼ٣ ثَ تب کٌين ؿ٥تبؿ ُب ُوغًَْ هخل کَ ُن ثَ ػاػين

 ٥کـ؟ تْي ؿ٥تي 

 ربى؟ 

 ٥کـ؟ تْي ؿ٥تي گن هي 

 .ثقًن مـي يَ ١ؾاُب ثَ تب ؿم هي االى هي ثجغييؼ ًَ آُب، 

 هبٍ يک عبٕـات موت ثَ ؿ٥ت ا٥کبؿم ثبفم کَ ثْػم ؿيغتي چبيي صبل ػؿ ّ فػم مـ ١ؾاُب ثَ ؿ٥تن

 .مْعت ػمتن کَ گؾىتَ هبٍ ػّ يب گؾىتَ

. ىؼ تيکَ ُقاؿ ّ مـاهيک ؿّي ا٥تبػ ٩ْؿي. کـػم ّل ػمتن اف ؿّ ٩ْؿي ّ ػاػم ًيْى ّاکٌو مـيٜ

 مبؿا ّ ٥ـيؼ مـه پيت ّ ثؼّ ثؼّ ٝـ٥بى

 تب ثيـّى ثـى آىپقعًَْ اف کَ عْامتن افىْى. ػيؼى ّ مبهبى ثَ ًب ّّٞيت اّى ّ آىپقعًَْ تْي اّهؼى

 .کٌن رْؿ ّ روٜ ؿّ اًّزب

 هي ثبف کبؿ ايي اف ّ هي آّؿي اٝزبة ًيـّي يَ. ًتًْنتن ثين تـ ًقػيک ٝـ٥بى ثَ عْامتن چي ُـ

 پييو، ًينتن هي تب ُن ٝـ٥بى عْػ. ػاىت
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 .ػاػ هي هکبى ت٢ييـ

 !هت٦ٌـٍ افم کٌن، ٝـُ چَ کَ ػّمت ًؼاؿٍ، ػّمت ّ هي اٍال ثْػ ىؼٍ حبثت ثِن ػيگَ



 ػ٥بٛ ٝي٪ن اف کٌن هي تاله ػاؿم اك ٦ُتَ مَ ًقػيک ايٌکَ ثب. ػاؿم ػّمتو عيلي ػاؿم، ػّمتو هي ّلي

 هبٍ يک ايي. هيبؿم کن ػاؿم ّلي کٌن،

 کَ ٝي٪ي ثَ کـػى اٍـاؿ ٩ؼؿت هي هتأم٦بًَ. ثيبؿم ػمت ثَ ّ ٝـ٥بى ايٌکَ ثـاي ثْػ عْثي ٥ـٍت

 ٩ْل ثَ اٍال. ًؼاؿم ؿّ ثبىَ ٕـ٥َ يک

 عْامتَ ثَ ّ اّى ايٌکَ رق ثبىن ػاىتَ تًْن هي آؿفّيي چَ ػيگَ هي ؿاّيَ، ٝي٪ن ثجيٌن ٩ّتي هٞـ٣ّ،

 ثيوبؿمتبى ؿم هي آؿٍ ثـمًْن؟ اه

 ّ ػم هي ٕال٧ ػؿعْامت آلوبى، ؿ٥تين ايٌکَ اف ثٞؼ. کٌن کوکو تب کيَ ػعتـٍ اّى ثگَ ثِن گن هي ثِو

 ُن ٩جال کَ فًؼگي ّ ػؿك ػًجبل ؿم هي

 .ثْػٍ ُوؼهن

 ثَ ايٌب، ام عبلَ ّ ام ػعتـعبلَ ُوـاٍ ثَ آؿاييگبٍ ثَ ؿ٥تي اف ثٞؼ ّ ثْػ هبٍ ام٦ٌؼ ي ٦ُتَ آعـيي يکيٌجَ

 ػؿ ًبهقػي هـامن ثْػ ٩ـاؿ کَ تبالؿي

 .ا٥تبػم عْػم يبػ کَ ثْػ ٝ٪ؼ ي عٖجَ عًْؼى ه٩ْٜ. ؿ٥تين ثيَ ثـگقاؿ اّى

 ثَ مـًْىتي ُوچيي ّا٩ٞب يٌٞي ثؾاؿٍ، پبم رلْي ٍالصوَ چي ُـ کَ عْامتن عؼا اف عًْؼًو ه٩ْٜ

 ثْػٍ؟ ٍالصن

 اعال٩ي، کبؿي، ٩يب٥َ، ًٚـ اف. اّهؼى هي ُن ثَ. ثْػ ًينتَ ه٦َٖي کٌبؿ ػؿ کَ فػم لجغٌؼي ًيل٥ْـ ثَ

 .چيق ُوَ

 هي ٍضجت تل٦ي ثب ػاؿٍ ّاينبػٍ اي گْىَ ػيؼم ّ ٝـ٥بى کَ ثيـّى ؿ٥تن ٝ٪ؼ اتب٧ اف. صبليْى ثَ عْه

 ام عبلَ اٍـاؿ ثَ ّلي ثيبػ، ًجْػ ٩ـاؿ. کٌَ

 .اّهؼ ثْػى ىؼٍ آًتـيک هي تْمٔ کَ ث٪يَ ّ ٝوْه ّ

 پٌزـٍ ي ىييَ. ثنتن ؿّ پٌزـٍ ػّثبؿٍ ثٞؼ. کييؼم ٝوي٪ي ٦ًل. کـػم ثبفه ّ تبالؿ ي پٌزـٍ کٌبؿ ؿ٥تن

 ػهبي اعتال٣ عبٕـ ثَ ثْػ، کـػٍ ٝـ٧

 :ًْىتن تبالؿ ي ىييَ ؿّي ػّثبؿٍ ُويي ثـاي. تبالؿ تْي ّ ثيـّى

 ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ عْػت« 

 » ثؼٍ ٥ـٍت ثِن عْػت

 .کـػم کٌتـل ّ عْػم کَ ثگيـٍ ام گـيَ ثْػ ًقػيک



 .ثؼين ؿّ کبػُّبهْى ثـين ُن ثب تب ٝـ٥بى موت ؿ٥تن

 صل ايي ثَ ًجبيؼ ّلي ثْػ، ٩ّتي ػاػ هي ػمت ثِن عْثي صل. ؿ٥تن هي ؿاٍ ٝـ٥بى ي ىًَْ ثَ ىًَْ

 .کـػم هي ٥کـ ثِو يب کـػم هي ٝبػت

 .ثٌؼافين ٝکل تب ّاينبػين ػاػين، کَ ؿّ ه٦َٖي ّ ًيل٥ْـ کبػّي

 ّلي کٌَ، ػؿمتو ٥تْىبپ ثب تب ثٌؼافين، ٝکل ُن تب ػّ هب ػّؿثيٌو ثب ػاىت اٍـاؿ عيلي ػايين ػعتـ

 اه عْامتَ مـػ عيلي ٝـ٥بى ّ هي ثبفم

 .کـػين ؿػ ّ

 .کـػين ؿ٥تبؿ ُن ثب ت٦بّت ثي ّ مـػ ُوييَ هخل ّ عًَْ ؿ٥تين هـامن، اتوبم اف ثٞؼ

 کَ ّّٞيت ايي ثب الجتَ. ثتًْن اگَ ًکٌن ّ ٝـ٥بى ٥کـ ػيگَ ثکٌن کبؿي يَ ثبيؼ مْؿيَ، چِبؿىٌجَ ٥ـػا پل

 ىـکت تْي صتي ؿٍ، هي پيو ػاؿٍ

 .ثغْؿم صنـت عًَْ تْي ثييٌن ثبيؼ. ًويبؿم ػّّم ُن

 .عًَْ تْي اّهؼم ّ عـيؼم هزبف ثبفي آتيو ي ّميلَ تب چٌؼ مْؿي چِبؿىٌجَ ثـاي

 مبٝت ٍجش کَ ثْػ مپـػٍ ثِن ٝـ٥بى ٩جل ىت. اّهؼ چِبؿىٌجَ ثبالعـٍ. ًي٦تبػ ات٦ب٧ ُيچ ُن ؿّف ػّ ايي

 عْػم هي ّلي کٌن، ثيؼاؿه صتوب ىيو
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 .کـػم ثيؼاؿه ػيـتـ ؿثٜ يک صؼّػ ٍجش ثْػم، عْاثيؼٍ ػيـ ىجو

 پـ ًگبُو. هي ثَ ًگبٍ يَ ّ اًؼاعت گْىيو ؿّي مبٝت ثَ ًگبُي. ىؼ ثلٌؼ عْاة اف ُـامْى ٝـ٥بى

 .َٝجبًيت ّ عين ّ ١ن اف ثْػ

 گـيَ رلْه تب ػاؿم ًگَ لضَٚ اّى ّ عْػم تًْنتن ٥٪ٔ کَ کييؼ مـم ٍجش ىيو مبٝت ٥ـيبػي چٌبى

 ّ کـػم ٝؾؿعْاُي افه ٥٪ٔ. ًکٌن

 .اتب٩ن تْي ثـگيتن

 هضکن عيلي ايٌکَ يب کـػم هي گـيَ ػيـ ثَ ػيـ عيلي کَ هٌي. کـػم گـيَ ثَ کـػم ىـّٛ ّ ثنتن ّ ػؿ

 ػ٥بٛ عْػم اف ّ اينتبػم هي آػهب رلْي



 ؿّفي اّى ثـاي فػ هي لک ػلن. ثْػم ىؼٍ ىکٌٌؼٍ ّ هتقلقل ٝـ٥بى رؼيؼ ىغَيت ثـاثـ ػؿ کـػم، هي

 اصنبك ثب تب ػاػ هي يبػ ثِن ٝـ٥بى کَ

 هي ّْٝو هي ّ عًْؼ هي ثـام ّ ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ آٌُگ کَ ؿّفايي اّى يب ٝـ٥بى، ثگن ثِو

 ٩جـ مٌگ ؿّي چـا ٥ِويؼم تبفٍ. کـػم

 ّ ػل مٌگ ُن ٩ؼؿ چَ ُـ آؿفّئَ، کني ُـ ثـاي ُوو ايٌب ًبکبم، ًْيني هي ًکـػٍ افػّاد کَ رًّْي

 ثبيؼ. هي هخل ثبىَ اصنبك ثي ّ ؿصن ثي

 ثبالعـٍ. ػعتـٍ ُوْى ثَ ؿارٜ ثقًن ثبُبه ّ صـ٥بم ايٌکَ ثـاي. ٝـ٥بى ثيوبؿمتبى ِٙـ اف ثٞؼ ؿ٥تن هي

 ثْػم ػاػٍ ٝـ٥بى ثَ کَ ٩ْلي ٩جبل ػؿ هي

 .ثْػم هنئْل کٌن کوکو تب

 رب ُوَ اًگبؿي ّلي ثـم، هييَ ىلْٟ تـ کن کَ ربُبيي اف کـػم مٞي. ا٥تبػم ؿاٍ ىؼ، کَ ِٙـ اف ثٞؼ

 ثَ تـا٥يک مبٝت مَ ثٞؼ ثبالعـٍ. ثْػ ىلْٟ

 ٩لجبىْى ايٌکَ يب ثْػى ىؼٍ فعوي کَ کْچيکي ّ ثقؿگ آػهبي اف ثْػ پـ ثيوبؿمتبى. ؿميؼم ثيوبؿمتبى

 .ثلٌؼ ٍؼاي ى٫ْ اف ثْػ گـ٥تَ ػؿػ

 :گ٦تن ّ ػاػم مـپـمتبؿ ثَ مالهي ّ ؿميؼم پـمتبؿي اينتگبٍ ثَ

 ُنتي؟ ىي٦ت االى فًؼ ٝـ٥بى ػکتـ آ٩بي ثجغييؼ عبًن، مالم 

 :ػاػ رْاة کال٥َ ثْػ هيبًنبلي فى کَ مـپـمتبؿ

 .ُنتي ثيوبؿمتبى ّلي ًينتي، ىي٦ت ًَ فًؼ؟ ػکتـ 

 چي؟ يٌٞي 

 .ثـمن تـي هِن کبؿاي ثَ هي ثؾاؿيؼ ًؼاؿيؼ، کبؿي ُن اگَ کٌن، پيزيْى ػاؿيؼ کبؿىْى اگَ ُنتي، عت 

 :گ٦تن ّ ؿميؼم پـمتبؿي ثَ رلْتـ ؿ٥تن. ثْػ ىلْٟ صنبثي مـىْى

 کزبى؟ ػًّيي هي فًؼ ػکتـ عبًن، مالم 

 فًؼ؟ ػکتـ 

 ىوب؟ اّؿژاًل، ىؼى پيذ االى ُويي کٌن ٥کـ 

 ٝـ٥بى ي گويؼٍ ٝي٨ تـًن ي گ٦تَ ثَ ثيوبؿمتبى تْي کني ُـ ثْػ هوکي چْى ُنتن، ُونـه هي ًگ٦تن

 .ثبىَ



 .ُنتن اه عبلَ ػعتـ 

 ه٪ٌَٞ ؿّي کَ ّ اموو ثبىَ، ًٚـ هْؿػ ىغٌ اّى ثْػ هوکي ايٌکَ ثـاي کـػ، ًگبم چپ چپ ػعتـٍ

 .اصوؼي عبٕـٍ عًْؼم، ّ ثْػ فػٍ اه

 ػّثبؿٍ کَ ىؼم هٌتٚـ ػؿ رلْي. کٌن پيؼا ّ ٝـ٥بى ػ٥تـ تًْنتن ثبالعـٍ ٦ًـ چٌؼ اف کـػى رْ ّ پـك ثب

 :گ٦ت ّ ىؼ پيؼاه مـپـمتبؿ

 ثَ ثـيؼ، ايٌزب اف ل٦ٖب. ُنتي ايٌزب ػّثبؿٍ ىت ىي٦ت ثـاي ًينتي، ايٌزب هٖجيْى ؿ٥تي ػکتـ آ٩بي عبًن 

 .ُنتو ىلْٟ ايٌزب کب٥ي ي اًؼافٍ

 کٌَ؟ هي ٥ـاؿ افم کَ ثؼم اً٪ؼؿ يٌٞي گـ٥تن، پيو ػؿ ّ هٖت هنيـ ّ هبىيي موت ؿ٥تن هٖٞلي ثؼّى هٌن
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 ّلي کن، ًَ ثْػ، فيبػ ًَ ثيوبؿا تٞؼاػ. ىؼم ٝـ٥بى ىيک هٖت ّاؿػ. ًؼيؼٍ ّ هي اٍال کَ اّى ثبثب، ًَ

 کَ گ٦تن هٌيي ثَ. ثْػى ػاؿ مبل ّ مي اکخـا

 کـػٍ ُوبٌُگ هٌيي ثب. تْ ؿ٥تن هي ثبيؼ ّ ؿ٥تي هـيْب ثبالعـٍ. تْ ث٦ـمتَ هـيْب ايي ي ُوَ ثٞؼ ّ هي

 ُويي ثـاي. ٝـ٥بًن ُونـ هي کَ ثْػم

 .تْ ثـم ٩ـاؿٍ هي کَ ًؼاػ إالٛ ٝـ٥بى ثَ اًّن

 ّ ػمتو يَ ّ ثْػ کييؼٍ ػؿاف کـػ هي هٞبيٌَ ؿّه ؿّ هـيْب کَ تغتي ؿّي ٝـ٥بى کـػم، ثبف ّ ػؿ

 ّ آىٌب آٌُگ ّ پييًْيو ؿّي ثْػ گؾاىتَ

 .ثْػ پغو صبل ػؿ ػاىتٌيو ػّمت

 .مالم 

 ثب ُوييَ هخل تب کـػم روٜ ّ ٩ؼؿتن توبم. کـػ ًگبٍ ّ ٝ٪ت ّ ىؼ ثلٌؼ ٝـ٥بى هي، کـػى مالم ٍؼاي ثب

 .ثبُبه کٌن ٍضجت تقلقل ثؼّى ّ ٩ؼؿت

 .ٝليک 

 ثِن ت٦بّت ثي ثبفم ّ اينتبػ هي ي ميٌَ ثَ ميٌَ اّهؼ ىؼ ثلٌؼ کَ ثقًن صـ٣ کٌن ثبف ّ ػٌُن عْامتن هي

 :گ٦ت

 ثيـّى؟ اّهؼي عٖـًبکَ مْؿي چِبؿىٌجَ ِٙـ اف ثٞؼ ًگ٦تي کٌي؟ هي کبؿ چي ايٌزب تْ 



 ُويي ثگْ يبال کيَ؟. ػمتبه تْي ثؾاؿم ّ ػمتت تب کيَ ػعتـ اّى کَ ثؼًّن تب ايٌزب اّهؼم ىؼ، توْم ػيگَ 

 .االى

 فًي؟ هي صـ٣ کي ثَ ؿارٜ گي؟ هي چي 

 ثگْ، کؼّم؟. هٌييت ُويي ىبيؼم يب ّيژٍ ُبي هـا٩جت ثغو پـمتبؿ ثَ ؿارٜ اصوؼي، عبٕـٍ ثَ ؿارٜ 

 ثبال آمتيي ثـات عْام هي ػيگَ، ثگْ

 .ثقًن

 گي؟ هي چي ٥ِون ًوي ثبفم 

 .تـکيؼ ث٢ْن ػيگَ

 ّ ػمتبم. ػيگَ ثگْ کؼّم؟ آتٌب، فُـا، ٥بٕوَ، عبٕـٍ، پـينبى، ثبفم؟ ثگن ثـات عْاي هي ٥ِوي؟ ًوي 

 اه ميٌَ ثَ گـيَ ثب ّ ثْػم کـػٍ هيت

 ّ گـ٥ت ث٢لو تْي ثضخي ّ ه٪ؼهَ ُيچ ثؼّى ّ هي کَ ثْػ، ت٦بّت ثي هي ؿ٥تبؿ ثـاثـ ػؿ اًّن فػم، هي

 هبٍ يک ؿ٥تبؿ ثب کَ ؿ٥تبؿه ايي اف. ٥يـػ

 گؾاىت ّ اه چًَْ ٝـ٥بى. ًگ٦تن ثِو چيق ُيچ ثْػ عؼام اف چْى ّلي ىؼم، ١ب٥لگيـ ػاىت تٌب٩ِ اعيـ

 مـم اف ىبلن ىؼ ثبٝج کَ مـم ؿّي

 .کـػى ًْافه ّ هُْبم کـػ ىـّٛ ّ ثي٦تَ

 ىؼي؟ آؿّم 

 .گ٦ت هِـثْى ّ ايي

 :گ٦تن ثِو فػم، هي ٨ُ ٨ُ ٌُْف

 .کن يَ 

 اًگبؿي. ػؿعييؼ هي ًِبيت ثي چيوبه. کـػ ًگبٍ ثِن ػّثبؿٍ ّ ثْميؼ ّ گـػًن ثٞؼ ّ کـػ ػؿمت ّ ىبلن 

 .گـ٥تَ ّ ىؼٍ اثـي ػلو اًّن

 ػاؿي؟ ػّمت ؿّ کي ثگي عْاي ًوي 

 .گن هي ثِت ثوًْي ثيؼاؿ ٩ّت ػيـ تب ىت اگَ ثؾاؿ اه، ٩ْيَ ْٕالًيَ کن يَ ؿامتو 

 .هًْن هي ثيؼاؿ هي 
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 .ثيوبؿمتبى ؿم هي ػيگَ مبٝت ًين تب هي چْى عًَْ، ثـّ االى پل 

 .عؼاصب٥٘ 

 :گ٦ت ّ فػ لجغٌؼي

 .ثبه عْػت هْاٙت عؼا٥٘، 

 صتي ثْػم صبّـ ّلي ػًّن، ًوي. ػاىتن ػّمت ؿّ هـػًَّ ٍْؿت ّ لجغٌؼ ايي ٩ؼؿ چَ هي عؼا ّاي

 ٍْؿت ايي ثبىَ، لجغٌؼ ايي تب ثؼم ّ رًْن

 .ثبىَ ػيگَ يکي هبل ّ ًجبىَ هي هبل اگَ صتي ثبىَ، رؾاة هـػًَّ

 هٌتٚـ ػّافػٍ مبٝت اف ثٞؼ. ثْػم گـ٥تَ ؿّصيَ. ىؼم ػيؼى ٥يلن هي٢ْل ػّافػٍ مبٝت تب عًَْ ؿ٥تن

 ثَ کـػم، هي ٥کـ ٍْؿتو ثَ ثْػم، ٝـ٥بى

 .ثـػ عْاثن کي ٦ًِويؼم کَ ثْػم ٥کـا ُويي تْي اموو، ثَ عْػه، ثَ ٖٝـه، ثَ اه، عٌؼٍ

 ثيؼاؿ عْامتن هي اّلو. ٝـ٥بى ي آُنتَ ّ آؿّم ُبي ٩ؼم ٍؼاي ّ ىٌيؼم ؿّ ّؿّػي ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي

 تٞـي٤ ثـام ؿّ هبرـا ثگن ثِو ثين

 .کٌَ هي کبؿ چي ثجيٌن تب فػم عْاة ثَ ّ عْػم. ًکـػم ّ کبؿ ايي ّلي کٌَ،

 .ًينت ثٞؼ ّاينبػ ثْػم عْاثيؼٍ هي کَ هجلي ثبالي اّهؼ

 :گ٦ت گْىن کٌبؿ ّ فػ کٌبؿ ٍْؿتن ؿّي اف ّ هُْبم

 !گؾاىتي ؿّم پيو ؿاُي يَ 

 .ًيؼم هتْرَ عْة ّ هٌْٚؿه

 :گ٦ت ّ کـػ ًقػيک ٍْؿتن ثَ ّ ٍْؿتو

 .ثجغو ّ هي کـػم، اؽيتت عيلي هؼت ايي تْي ثجغو 

 .فػ هي هْد ث٢ِ ٍؼاه تْي

 :عًْؼى ىٞـ ثَ کـػ ىـّٛ ّ ٍْؿتن ؿّي گؾاىت ػ٩ي٪َ چٌؼ ثـاي ّ ٍْؿتو



 چيوبت توبىبيي چَ کي ًگبٍ آيٌَ تْ ثـّ 

 چيوبت ؿّيبيي کَ ثل ثوًْن عيـٍ ػاؿم ػّمت

 کييؼم ُب ً٪يَ عيلي ثْػى تْ ثب ثـاي هي

 ىؼ ىـّٛ ٝبى٪ي تْ ثب

 ػم هي اػاهَ عْػت ثب

 کـػم ثبفي ػيًَّْ کـػم مبفي ٍضٌَ

 کـػم ؿاّي ؿّ تْ آعـ ّ کيتن ّ عْػم

 .ىؼ عيل ٝـ٥بى اىک اف ٍْؿتن ٩ٖـٍ يک ي اًؼافٍ ثَ ثٞؼ

 الاليي ثـات کَ ُوًْي. عْػتي ثؼي، ٦ًل ثبيؼ ثِن کَ ُوًْي تْ هي، رْى عْػتي هي، ٝي٨ عْػتي 

 چٌؼ. عْػتي عْاثيؼي، ًوي ّلي عًْؼم،
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 ...تْ تْ. ًکـػي ثبّؿ ّلي ػاؿم، ػّمتت گ٦تن ثِت ثبؿي

 ىؼٍ هنظ پب تب مـ! لجبم ؿّي گؾاىت لـفيؼ، هي کَ ّ گـهو لجبي ثٞؼ! گ٦ت هي ؿّ ايٌب ػاىت ٝـ٥بى

 ًوي کٌن، تضول تًْنتن ًوي ػيگَ. ثْػم

 ...ايي عبٕـ ثَ ػاىتَ ػّمت ّ هي ٝـ٥بى کَ ث٪جْلًْن عْػم ثَ تًْنتن

 .کـػ هي ًگبٍ ثِن تٞزت ثب عيـٍ ٝـ٥بى. ىؼم ثلٌؼ ربم اف ُويي ثـاي

 .ػاؿي ػّمت ؿّ ػيگَ يکي تْ گي، هي ػؿّٟ تْ 

 تْي گ٦تن کَ ُوًْي ٥بهيلَ، تْ گ٦تن کَ ُوًْي عْػت، ه٢ـّؿ، ػعتـ ُوْى عْػتي، کي ثبّؿ ٌٕبف 

 .کي ثبّؿ ُنتن، ثبُبه افػّاد ه٪ؼهبت

 .کـػى گـيَ ثَ کـػم ىـّٛ هٌن ثيبؿم، ػّّم ًتًْنتن ػيگَ ؿيغت، هي اىک ػاىت ٝـ٥بى

 چـا؟ ًگ٦تي؟ ثِن اّل اف چـا 

 :کـػى تٞـي٤ ثَ کـػ ىـّٛ ؿّ هبرـا توبم ٝـ٥بى



 ؽاىتن، هي مـت ثَ مـ ػؿمتَ. ثْػي مـػ ُوَ ثب ثـعْؿػ ػؿ تْ ّلي ػاىتن، ػّمت عيلي ؿّ تْ هي 

 صؼا٩ل کَ ثْػ ايي ثـاي ايٌب ي ُوَ ّلي

 يَ هب ثـاي ؿامتو. اّهؼ ّرْػ ثَ ىـکت ي ٩ْيَ ايٌکَ تب ػيؼي، هي ٥٪ٔ ّ عْػت تْ. کٌي تْرَ ثِن

 ثِوْى تب ثْػ کب٥ي الکي ّ ٍْؿي افػّاد

 هي ثـاي هًْؼٍ، م٦ـ تب کَ هبُي مَ ايي تْي ػاىتن ػّمت هي ّلي هي، ّلي ثؼى، ّ م٦ـ اّى اربفٍ

 .ًجْػي کَ ًجْػي ّلي ثبىي، هي هبل ثبىي،

 تْرَ ػيگَ گ٦ت اّى ّلي گؾاىتن، هيْى ػؿ ّ هّْْٛ ه٦َٖي ثب هْى، عًَْ اّهؼ هبهبًي ايٌکَ اف ثٞؼ

 تْ ثَ اّى. هٌَ پيو ٌٕبف ػؿػ ػّاي ثنيَ،

. ثؼٍ رْاة تًَْ هي عْة عيلي هضلي ثي ّ هضلي کن ثبىي، ػّؿ افه ثبيؼ کـػٍ، ٝبػت عًَْ اّى تْي

 عيلي الجتَ. ػاػم گْه صـ٥و ثَ هٌن

 ّ کٌبؿ ثؾاؿي رْؿي يَ ّ ١ـّؿت ثبيؼ تْ گ٦ت هي اّى ّلي ثگَ، ػيگَ ؿاُکبؿ يَ تب کـػم اٍـاؿ ثِو

 .ثکٌي کوو

 :گ٦ت ّ ٥يـػ عْػه ثَ ثييتـ ّ هي کٌن، هي ٥کـ ػاؿم کَ ػيؼ ّ کـػ ثِن ًگبُي ثَ ٝـ٥بى

 .ٍؼات ثـاي ىؼٍ تٌگ ػلن ثـام، ثقى صـ٣ 

 .ام فػٍ تٞزت ّ هتضيـ عيلي هي ؿامتو 

 چي؟ اف 

 .کبؿات ايي اف 

 ...يب ػاؿي ػّمن ٌٕبف ًؼاؿٍ، تٞزت ُيچن هي کبؿاي 

 :گ٦تن ّ ػاػم رب ث٢لو تْي ثييتـ ّ عْػم

 ؿاٍ توبم ي اًؼافٍ ثَ ػاػم، گْه ّ ات ٝال٩َ هْؿػ آٌُگ کَ ػ٥ٞبتي ي اًؼافٍ ثَ ٝبى٪تن، ًؼاؿم، ػّمتت 

 ػّمتت گؾاىتن ؿّت پيو کَ ُبيي

 .ػاؿم

 .ثْػم ىؼى لَ صبل ػؿ هٌن. ٥يـػ هي عْػه ثَ ّ هي گـػى ػّؿ اًؼاعت ّ ػمتو ٝـ٥بى

 .ًکي ىن، هي لَ ػاؿم ٝـ٥بى 

 .ثْػم آ١ْه ايي صنـت تْي ٩ّتَ چٌؼ ػًّي ًوي ػاؿم، ػّمت 



 .ًيْهؼٍ چيوبت ثَ عْاة االى تب ٍجش اف ثغْاثي؟ عْاي ًوي 
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 صبال؟ تب کي اف 

 چي؟ 

 .ٝـ٥بى ثگْ ػيگَ ثبؿ يَ 

 .ٝـ٥بى 

 .ثغْاثن تْ پيو اهيت عْام هي. کٌَ ًوي ٍؼا ّ امون ُيچکل تْ اف تـ اصنبك ثب ّاي 

 .ىؼي عبلَ پنـ فّػ! پـؿّ چَ 

 .ُنتن ىُْـتن تبفٍ ثْػ، عْاُن ثْػم، ُنتن، پنـعبلَ 

 .ثغْاة ثگيـ ثيب کٌن؟ کبؿ چي 

 ثؼّى ُوؼيگَ، اف ثبىين ػاىتَ تـمي ػيگَ ايٌکَ ثؼّى عْاثيؼين، ُن آ١ْه ػؿ ٝـ٥بى ّ هي ىت اّى ّ

 ػّمت ؿّ يکي اّى يکيوْى ايٌکَ

 .ُن ثب ّ ُن ثـاي ٥٪ٔ مبفي ٙبُـ ّ کـػى ثبفي ً٪و ثؼّى ًؼاىتَ،

 ىؼ ًوي پيؼاه ىجب ػّثبؿٍ ٝـ٥بى کَ ثْػ ؿّفي چٌؼ. کبؿ مـ ؿ٥تين هي ثبيؼ ّ ىؼ توْم ٝيؼ تٖٞيالت

 گـهو آ١ْه ػلتٌگ مغت هٌن ّ عًَْ

 .ثْػم عْاثيؼى ه٩ْٜ

 ثَ ؿارٜ ٝـ٥بى ّ هي ثَ هؼام ُن هضوؼي. هضوؼي ػمت اف ُن اّى، ػمت اف ُن ػمتو، اف ثْػم َٝجبًي

 .کـػ هي ١ـ١ـ ٕـصوْى

 هبىيي مْاؿ ّ ػاػم اًزبم ّ الفم ُبي گيـي اًؼافٍ ثْػ، ػا١ْى ّ ػؿة عيلي کَ اي عـاثَ مـاٟ ؿ٥تن

 تجلتن ا٥تبػ يبػم پيچيؼم، کْچَ مـ تب ىؼم،

 عـاثَ تْي ؿ٥تن ّ فػم ػّؿ. اًّزب گؾاىتن رب ّ ثْػ کـػٍ ٩بين ّ ثْػ عـيؼٍ تْلؼم کبػّ ثـاي ٝـ٥بى کَ ّ

 چي يِْ ٦ًِويؼم کَ ثـػاىتن، ّ تجلتن ّ

 !ؿ٥ت ميبُي چيون اًگبؿي ىؼ،



 کَ مٌگبيي ّ آرـ فيـ اف ّ پبُبم کـػم مٞي. ػيؼم عب٫ عـّاؿُب هيْى ّ عْػم کـػم، ثبف کَ ّ چيوبم

 ًوي ػؿػ اف ّلي ثيبؿم، ثيـّى ثْػ ؿّه

 ىؼت ثَ ُن مـم. ؿ٥ت هي عْى افه ّ ثْػ ىؼٍ فعوي ىؼت ثَ ُن چپن ػمت. ثؼم تکْى ّ پبُبم تًْنتن

 آرـ تب چٌؼ کٌن ٥ک. ؿ٥ت هي گيذ

 ٝـ٥بى ثَ فًگ يَ ّ ثـػاىتوو. ثْػ ػمتن تْي ٌُْف تجلتن کَ کـػم ىکـ ؿّ عؼا. عْؿػٍ مـم ؿّي ُن

 .فػم

 ٝـ٥بى؟ 

 !گـ٥تَ؟ ٍؼات چـا ٌٕبف، مالم 

 !ٝـ٥بى 

 .کـػم ًبلَ ًبعْػآگبٍ ػؿػ ىؼت اف ّ ّ ػاػم تکْى ّ ػمتن

 .ىؼم فعوي هي ٝـ٥بى هي، ٝـ٥بى 

 تْ؟ کزبيي چي؟ تْ! اهلل ثنن 

 .ام عـاثَ ُوْى تْي هي... آط 

 کٌَ؟ هي ػؿػ کزبت ىؼي؟ چي رْؿيَ؟ چَ صبلت االى! اًّزب؟ ًـّ عٖـيَ اًّزب ًگ٦تن هگَ! چي؟ 

 .کٌَ هي ػؿػ ىؼت ثَ ُن پبُبم. هيـٍ گيذ کٌَ، هي ػؿػ مـم 
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 .ػاػ ػمت ثِن تِْٛ صبلت يِْ ًجْػ، عْػم ػمت ثٞؼ ػيگَ

 .هيبم االى ثبىَ، ثبىَ، 

 هي گـيَ. ثْػم ا٥تبػٍ ٨ُ ٨ُ ثَ ػيگَ. ًتًْنتن ّلي ثؼم، تکْى ّ عْػم کـػم مٞي ّ کـػم ٩ٖٜ ّ توبك 

 تکْى تًْنتن ًوي ُن ّ ػمتن کـػم،

 فّػ اً٪ؼؿ عْىجغتي يٌٞي هييَ، ػاؿٍ مـػم عؼايب. ثْػ ؿ٥تَ عْى افه ثل اف ػمتن ثْػ ىؼٍ کجْػ ثؼم،

 ػمت ثَ ّ ٝـ٥بى تبفٍ هي گؾؿٍ؟

 .ىؼ ثلٌؼ تل٦ي فًگ ٍؼاي کَ ثْػم ٥کـا ُويي تْي آلوبى، ثـم ػيگَ ي ٦ُتَ عْام هي تبفٍ آّؿػم،



 هيبػ؟ عْى ّ ىؼٍ فعن ربييت ٌٕبف، الْ 

 .ٝـ٥بى ػمتن آؿٍ 

 .هيبػ عْاثن ٝـ٥بى، مـػهَ 

 .کي ٍضجت هي ثب ًغْاة، عؼا ؿّ تْ ؿمن، هي االى کي ٍضجت هي ثب ٌٕبف! ٝلي يب 

 .ػاؿم ػّمتت ٝـ٥بى 

 .ٝقيقم ػاؿم ػّمتت هٌن 

 ػي؟ هي گْه گن، هي ثِت چيقي يَ ٝـ٥بى 

 ًکٌن؟ گْه چـا آؿٍ 

 ...هـػم هي اگَ ٝـ٥بى 

 !ثگيـ گبف فثًْتْ! ?ا 

 .ثبىن تْ هبل کن هؼت يَ ايي ثـاي ٥٪ٔ کَ ثْػٍ ُويي هٌن ٩نوت ص٪َ، هـگ 

 !ٌٕبف 

 .تيٌوَ ٝـ٥بى ُْم؟ 

 مبکتي؟ چـا ثقى، صـ٣ ثـام. ٌٕبف ثـات ًينت عْة آة 

 :فػ هي ٥ـيبػ تل٦ي پيت ٝـ٥بى

 !ًيْ ثيِْه مبکتي؟ چـا 

 .کـػم هي ٥کـ ٩جـم مٌگ ثَ ػاىتن 

 .ثْػ ىؼٍ ؿّاًَ ٍْؿتن ؿّي کَ ثْػ اىکي ميل گ٦تن، هي ػاىتن ؿّ ايٌب

 .ؿميؼم ثِت هي ّ ثْػي آؿفّم تْ چْى ًبکبم، رْاى ًٌْيل ٩جـم مٌگ ؿّي ٝـ٥بى 

 !ٌٕبف ػيگَ کي ثل 

 .ؿٍ هي ميبُي ىي، ًوي ثبف چيوبم لـفم، هي ػاؿم مـػهَ، ٝـ٥بى 

 .ًغْاة ه٪ؼمبتت ثَ ؿّ تْ عؼا، ؿّ تْ 



 :گ٦ت ثلٌؼتـ ّ
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 !ًغْاة 

 .ثغْى آٌُگ ثـام 

 کٌن حبثت تًْن ًوي چـا ّلي ػاؿم، ػّمتت 

 کٌن عْاثت تًْن ًوي ّلي عًْن، هي الاليي

 .ثغْى ثبُبم ُن تْ ٌٕبف

 :ٝـ٥بى ٥ـيبػ ُن ثبف ّ

 !ثغْى ٌٕبف 

 ّ ربُبه ثْٞي. ًؼاىتن صني ُيچ ػيگَ. ٝـ٥بى ثب ُوغًْي ثَ کـػم ىـّٛ عيکيؼم لجبي ُوْى ثب هٌن

 .ًغْاثن هي تب فػ هي ٥ـيبػ ٝـ٥بى

 .کييؼ هي فرـ هي ي اًؼافٍ ثَ ػاىت ُن ٝـ٥بى

 کٌي ثبّؿ تًْي ًوي چـا ّ هي ػاىتي ػّمت

 کٌي عبکنتـ ػاؿي ػّمت ىبيؼ ّ ٝي٨ ايي آتيو

 عْػم ػل تْي ثوًَْ ٝي٨ ُوَ ايي عْاي هي ىبيؼ

 ىؼم ٝبى٪ت کَ ًگن ثِت ػيگَ عْاػ هي ػلت

 ػيؼي هي چيوبم تْي کبىکي

 ٥ِويؼي هي ّ ايي کبىکي

 ػي هي ٦ًل ثِن تْ کَ کٌن حبثت ثِت ْٕؿ چَ ثگْ

 ثؼٍ ٥ـٍت ثِن کن يَ ثؾاؿ ؿّم پيو ؿاُي يَ

 ثؼٍ رـئت ثِن عْػت ىؼى ٝبى٪تـ ثـاي

 ثيَ تبثت ثي لضَٚ ُـ ٝبى٪ت کـػي کبؿي يَ



 ثيَ حبثت ثِت ىبيؼ ػم هي ثِت ّ رًْن هي

 !ٌٕبف؟ ٌٕبف؟ 

 تْ ػاىتي ثـاي عْاُيَ يَ ُوو ايٌب ثيبؿ ٕب٩ت

 ثيبؿ ٕب٩ت کوي يَ

 .ُوييَ ثـاي عؼاصب٥٘ ػيگَ، تًْن ًوي 

 !ٌٕبف؟! ٌٕبف؟ 
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 .کـػ هي گـيَ ّ عًْؼ هي ّ آٌُگ ي اػاهَ ػاىت کَ ثْػ ٝـ٥بى ٥ـيبػ ٍؼاي ىٌيؼم کَ ٍؼاُبيي آعـيي

 .ثْػم کزب ػًّن ًوي. چيون تْي عْؿػ م٦يؼي ًْؿ کـػم، ثبف کَ ّ چيوبم

 ثبًؼ ُن ّ پبم ّ ػمت. چـعي هي هي ثـ ّ ػّؿ پـمتبؿا ّ ثيوبؿمتبًن تْي ػيؼم کـػم، ػ٩ت کَ ثييتـ

 .کـػى ٍّل مـم ثِن ّ کـػى پيچي

 .ثْػ آة ثگن، ه٩ْٜ اّى تًْنتن کَ چيقي تٌِب ثقًن، صـ٣ تًْنتن ًوي

 ال١ـتـ ثْػ، کـػٍ ت٢ييـ عيلي ّلي ثْػهو، ًؼيؼٍ ثْػ ٩ّت چٌؼ ػًّن ًوي. ّاينبػ مـم ثبالي اّهؼ ٝـ٥بى

 .ثْػ آّؿػٍ ػؿ ؿيو تَ ّ ثْػ ىؼٍ

 .ثْميؼ ثْػ ثـػاىتَ کْچيک فعن تب چٌؼ ٥٪ٔ کَ ّ ؿامتن ػمت ثٞؼ. فػ لجغٌؼ ّ کـػ ًگبُي ثِن

 ٝـ٥بى؟ 

 ٝـ٥بى؟ ربى 

 !آة 

 ًيؼي؟ ًبکبم ػيؼي. لجت ؿّي ثکيي هـْٕة ػمتوبل گن هي ثِيْى ٥ٞال، ًينت عْة ثـات آة 

 ايٌزبم؟ ٩ّتَ چٌؼ هي ػمتبم، پبُبم، آي 

 .ؿّفٍ پٌذ 

 ٝـ٥بى؟ 



 :گ٦ت کال٥َ 

 !ربى؟ 

 !عْىضبلن ًي٦تبػ ٩يبهت ثَ ػيؼاؿهْى ايٌکَ اف 

 .گؾاىت ُن ؿّي ّ چيوبه تأييؼ ٝالهت ثَ ّ عٌؼيؼ ّ کـػ ًگبُي ٝـ٥بى

 .کـػم هي تضول ّ ّّٞيت ايي هبٍ يک ثبيؼ هي. گـ٥تي ثـام ُن پـمتبؿ يَ الجتَ کـػى، هـعَن اهـّف

 تاله ثب. ثْػم ىنکتَ پب ّ ػمت ّيلچـ، ؿّي هي ّلي ثْػ، آهْفىيوْى ػّؿٍ ػيگَ ي ٦ُتَ ػّىٌجَ

 ػّؿثيي ّ اًّزب ثـٍ ٝـ٥بى ىؼ ٩ـاؿ ٝـ٥بى

 .ثجيٌن ّ الفم آهْفىبي صْْؿي ١يـ ٍْؿت ثَ هي ّ کالمب تْي ثؾاؿٍ ثـػاؿي ٥يلن

 کٌبؿم اّهؼ. ثـاه ىؼ هي تٌگ ػلن ػيگَ، هبٍ يک تب ؿ٥ت هي. ثْػ هي پيو ٝـ٥بى کَ ثْػ آعـي ىت

 ثِو ّ ٕـ٥و چـعًْؼم ّ مـم. عْاثيؼ

 .کـػ ًگبٍ ّ هي ثـا٩و هيکي چيوبي اّى ثب اًّن. کـػم ًگبٍ

 :گ٦ت ّ کييؼ آ١ْه ػؿ آؿّم ّ هي ٝـ٥بى ثٞؼ ّ کـػين ًگبٍ ثِن کَ ىؼ مبٝتي

 !١ـ١ـّ هييَ تٌگ ثـات ػلن 

 !ُنتن؟ ١ـ١ـّ هي 

 .ُْا ؿ٥ت ػاػه کَ پبه ثَ فػم ام گـ٥تَ گچ پبُبي اف يکي ثب ثٞؼ

 .ثٌْيل يبػگبؿي پبُبم ؿّي ىْ ثلٌؼ ٝـ٥بى 

 ثٌْينن؟ چي 
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 .ػاؿم ًگِو يبػگبؿي عْام هي ثٌْيل، ّ آٌُگو کال اٍال ثؾاؿ، ؿّم پيو ؿاُي يَ ثٌْيل 

 ىؼى رؼا ي لضَٚ. کٌين ثؼؿ٩َ ّ ٝـ٥بى تب ٥ـّػگبٍ ؿ٥تين ُن ٍجش ٥ـػا. ًْىت ّ آٌُگ ّ ؿ٥ت ٝـ٥بى

 کبؿ ايي ثبيؼ ّلي ثْػ، مغت عيلي افه

 .ىؼ هي



 گيـم هي ؿّ ٩يچي. کٌين ا٥تتبس ّ ىـکت تب اّهؼين االى. گؾؿٍ هي هبرـا ايي اف کَ ًيوَ ّ مبل يک صبال

 ٝـ٥بى ثَ. کٌن ٩يچي ّ ؿّثبى ثبُبه تب

 .کٌن هي ٩يچي ّ ؿّثبى ّ ًؼافم هي ًگبُي ًين

 فًؼگي. ثْػم هؼيًْو ّ فًؼگين هي. کـػم ًگبٍ ٝـ٥بى ثَ ػّثبؿٍ. ىين هي اتب٧ ّاؿػ ُن ثب ٝـ٥بى ّ هي

 ؿّ ثْػ هي ٩جال کَ هبيي ّ ١ـّؿم ثؼّى

 .ثْػم هؼيْى ثِو

 .افت هوٌْى 

 چي؟ عبٕـ ثَ 

 !گؾاىتي ؿّم پيو کَ ؿاُي عبٕـ ثَ 

 پبيبى

 

 


