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ًْؿ تـًن فيجبتـيي ًبم ثَ  

 

»  ثَ فّػ ّ ًبرْاًوـػاًَ ، تْ ّ هي ؽُي کْؿمْي ػؿ ، ػيگـي اف پل يکي کَ ، عْؿىيؼُبيي توبم ؿّثَ

ا٥٪ي ػل  

 صْْؿت تٌؼيل مـاًزبم ّ گـ٥تن پل اًتٚبؿ ػيجبچَ اف ، مٖـ ثَ مٖـ ؿا ُبين گاليَ ، آؿهيؼًؼ ًيبى ثي

، 

ُب ّاژٍ اف هتْالي ُبي عٔ ايي ثـ ، ىؼ تْلؼي  ... 

تْيي تٌِب ، تٌِبيي ُوَ ايي هيبى ، رب ايي کَ ثقًٌؼ ٥ـيبػ ّ ثنبفًؼ ؿا تْ تب ، مْعتٌؼ کَ ُبيي ّاژٍ ... 

 ًکٌؼ تبؿيکن کَ ثگْين ثـکَ کؼام اف ، ػاًن ًوي هي ّ ا٥تبػٍ ُب رولَ ّ کلوَ ّ تَْيـ ّ آّاف ػل ثَ لکٌت

ثب ّ  

 تْ ثب ٍّل صل٪َ آعـيي ىبيؼ ، ْٕالًي ىت يک ايي ّ ميبُن ىجي اميـ کَ ثنـاين مپيؼ ، اصنبمي چَ

 ثبىؼ

!!! 

 هي فُـ ربم ثب کي يکي ؿا ُب ٩نن ، ات ػّؿي ربّػاى ُبي ىت ثَ ّ ًيبهؼًت ؛ ًجْػًت ؿفُّبي ثَ

هي ّ ًْىن  

 آؿفّ کَ ؿا تَْيـي ؛ ًْىت ص٨ ثَ ّ ٥ِويؼ هي عْة ، ت٪ؼيـ ايي ، اًگبؿ ّ ثْػي هي ًجبيؼ کَ ًگبؿم

ّ کيت  

ػاػ ثـثبػ ؿا اهيؼ  ... « 

*** 

»  کَ ؿا تْ ، رب ُوبى ، ٝجْؿ ّ گؾؿ ايي پل اف ىبػ ّ امت م٦ـ ثَ ىجيَ کَ امت ات٦ب٩ي ثنتـ ، ٝوـ

ؿاٍ ػيؼم  

ًبهٞلْم ه٪َؼم ّ ىؼ ثيـاٍ ُبين  . 

 يٌٞي صْْؿ ؛ ثبفگيت ػيجبچَ ّ ىؼ ػيْاؿ کَ ُب ثْػى تْ ثي توبم تب ، ثْػ ػيؼاؿ کَ اي ً٪َٖ ُوبى اف

 ،تبهل

تٌِبيي ّ مکْت  . 



 کٌٌؼ هي چکَ مغت ، اهيت ُب متبؿٍ ّ امت ؿمْايي آؽيي ػؿ عْؿػٍ گـٍ ٩لجن ؛ ١ن ثضجْصَ ايي ػؿ صتي

، 

ام رؼايي اًتِبي ثي ٙلوت ثَ ؿا ُبييبى ًگبٍ  . 

 چبؿػيْاؿي ثَ ّ ًـًزن ُبيو فعن اف ّ ثقًن ػمت ١ن لجغٌؼُبي ثَ ّ ثغٌؼم ١ن ثب کَ گيـم هي يبػ ػاؿم

 گْؿم

ثگيـم آؿام  . 

 هـا ُبيو ىييَ ّ ىکنت کَ تَْيـي ٩بة اف ، ام ربهبًؼٍ هي ... ؿ٥تٌت ّ گؾىتٌن ػّؿاُي ثَ ثـگـػ

تکَ تکَ  

ىؼ ام فهبًَ ُبي تبؿيکي ثَ ىجيَ کَ اي چِـٍ ثب ، کـػ  . 

 تْ چِـٍ تـمين ثَ اهيت ، تٌِبيي فهبى اف هبًؼٍ رؼا پبفل آعـيي. امت اعـ ىت اهيت ىبيؼ ّ ُنتي

هي ٦ًل  

هـػ عْاُؼ آهؼًت ثب ّ کيؼ  « 

*** 
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ىٌيؼ هي عْػه ٥٪ٔ ؿا ُبيو مـ٥َ ٍؼاي ّ ثْػ ىؼٍ عيل عيل پبلتْيو توبم  . 

 اّ ّ ًجْػ اميـ اّ تٌِبيي ػؿثٌؼ کني . ثْػًؼ ثـػٍ ٥ـّ پٌجَ اًگبؿ ، اه فهبًَ هـػم توبم ُبي گْه ؿّي

 تٌِب

 ثَ ُب عيبثبى کـًبي ّ ث٧ْ ّ ىل١ْي ُوَ ايي افػصبم ػؿ گْيي ّ ىٌبعت ًوي کَ روٞيتي ي ُلِلَ هيبى

 آؿام

گؾىت هي ّ گـ٥ت هي ٩ؼم ٍؼا ثي ّ ثْػ ثنتَ ػل عيبلو ؿّيبي تـيي  . 

ثْػ ؿميؼٍ اثـُب ُبي اىک ؿيقه ثَ ، اه ىؼٍ ىکنتَ ث٢ِ اف ، آموبى ٩لت ُبي تپو  . 

 هٌٞبيي ُيچ اّ ثـاي ، ٝبثـاى تکـاؿ اف پـ ّ هکـؿ ُبي ػّيؼى . ثبؿيؼ هي ّ ١ـيؼ هي مـه ؿّي هؼام

 . ًؼاىت

ىوـػ هي ؿا ٦ًل ، ثگيـػ کَ ٩ؼهي ُـ اف ٩جل ، اه م?ػ ًبي ثَ ، ثبؿاى اف تـ عيل  . 



ثْػ عنتَ  ... 

فػًؼ هي ميلي ٍْؿتو ثَ کَ ثبػُبيي فعن اف پـ ُبي ًْافه ّ فهيي هيقثبًي اف تـ عنتَ  . 

ىؼ هي کييؼٍ اه هتـّکَ عبًَ ثَ ؿّ کَ ثْػ ثنتَ ػل ؿاُي ثَ ، ٝجْؿه ُبي ًبىٌبعتَ اف تـ ُْيت ثي  

. 

 ثَ ؿا ؿّصو ّ ثْػ کـػٍ تنغيـه کَ ػعتـي ىؼٍ صکبکي چِـٍ رق تَْيـي ُيچ ، عيبلو آييٌَ ػؿ

هي ١بؿت  

ػيؼ ًوي ، ثـػ  . 

 ُـ اف تـ عيک ، ُبيو چين فيـ گْيي ّ ع٦ت هي ٥ـّ ؿا ُبيو اىک اّ ، ثبؿيؼ هي آموبى چ٪ؼؿ ُـ

 ثيبثبى

ػيؼ هي کَ ثْػ ػًيبيي  . 

ٝي٨ ١ـ٧ ّ ثْػ مْعتي گـم اّ اهب ، ًؼاىت اصنبمي ٙبُـ ثَ ّ ٥ِويؼ ًوي ؿا ػؿػ ّ مـهب . 

 ً٪َٖ ّ تٌِبيي اّد ثَ ؿميؼى ّ اّ ٝجْؿ ، هِن ؛ ثقًٌؼ تٌَ اّ ثَ ثبؿاى اف ٥ـاؿ ثـاي ٦ًـ چٌؼ ، ًجْػ هِن

 ىـّٛ

ثْػ آؿام کٌبؿ ػؿ ٥ـتْت ىت ُقاؿهيي ثـاي ، صْْؿه  . 

 هي ثِتـ ؿا مٌگيٌو ُبي مـ٥َ ّ ُب ٦ًل ٍؼاي ، ىؼ هي ًقػيک ُب آػم اف علْت ي عبًَ ثَ ُـچ٪ؼؿ

 . ىٌيؼ

 فهيي ثَ ًبتْاًي ٥ـٓ اف گبٍ کَ ، پبُبيي اؿاػٍ ثي م٪ْٓ ّ پـتبة ػّثبؿٍ ّ فهيي ؿّي اف پبُبيو گـ٥تي

 کييؼٍ

 ؿا اه ًبهـئي لجغٌؼُبي ّ ًْىت هي اّ ثـ ؿُبيي ثَ ىجيَ اصنبمي کَ ػاػ ًوي ٝؾاثو تٌِب ًَ ، ىؼ هي

ؿط ثَ  

کييؼ هي اه عْؿػٍ فعن ٩لت  . 

 ميل ّ ثبؿاى اهبى ثي ؿيقه ّ تبؿيکي ػؿ ١ـ٧ کْچَ . ثْػ ؿميؼٍ ثنت ثي ي کْچَ اًتِبي ثَ پيـهـػ

آة گـيق  

ثْػ ُب ًبّػاى اف  . 



 ثْػ گـ٥تَ آة ؿا اه لٌگَ تک ػؿّافٍ ّ هض٪ـ عبًَ هضَْٕ ُوَ ّ ثْػ اّ عبًَ ثَ ؿّ کْچَ ىيت ت٪ـيجًب

ا?ام.   

ثْػ ىؼٍ ػيـ ػ٩ي٪َ 15 ًيؼى عيل ثـاي  . 
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 کَ ثبىؼ ػاىتَ تْاًنت هي فهيي اف فػٍ فعن ُبي تگـگ ؿًگ ثَ فصوتي هگـ ، ثبؿاى التيبم ايي اٍاًل

ؿا عْػ  

عيقػ ثيـّى رنوو مـهبي اف کَ ثجيٌؼ صْاػحو آثنتي ًگـاى . 

 ؿاٍ ػؿ ١وي ثقم ػّثبؿٍ کَ کـػ هي ٥کـ هکـؿه ّ تکـاؿ ثي ُبي ىت صْْؿ هيِوبًي ّ فرـ ثَ اّ

پيت ، امت  

عْاٌُؼ هي ؿا اّ ّ اًؼ گـ٥تَ تٌِبيي صقى کَ ُبيي پٌزـٍ . 

 ثَ . ثـػ ػؿة موت ثَ اؿاػٍ ثي ّ آّؿػ ثيـّى پبلتْيو ريت اف ؿا اه چـّکيؼٍ ّ لـفاى ُبي ػمت

 صوب٩تو

ُبي ٥ـاهْىي اف ٥ـاتـ ، ٝي٪و ٕلنن ػاًنت هي عْة اّ! ؟ ًيبّؿػٍ ثيـّى ؿا کليؼه چـا کَ ًغٌؼيؼ  

ـِگي  پبلتْي ريت ُوبى ػؿ ؿا کليؼ ًِبيت ػؿ ّ گيت ؿا ُبيو ريت ثبؿي چٌؼ . امت فهيي ُبي ؿّفه

 موت

يب٥ت ثْػ کـػٍ پٌِبى ؿا ػمتو کَ چپو  . 

 تبؿيک ؿاُـّي ّ ػاالى ثَ پب ٩ّتي ّ کـػ ثبف ثبؿاى عْؿػ ّ فػ آٌُگ اف ًبهتْافى ٍؼاي ثب ؿا ػؿة

، ثـػ اه عبًَ  

٥ِويؼ ُوييَ اف تـ هـئي ّ تـ ٝزيت ، اّل ي لضَٚ ُوبى اف ، ؿا ١ن مٌگيٌي صْْؿ? صل . 

گ٦ت هي آهؼ عْه اّ ثَ گْيي  . 

 ػمت اف ٩جل ، ؿا ػؿة ّ ثغييؼ ؿاٍ ػؿ ُبي هَيجت تْصو افػيبػ ثَ ، اي کْػکبًَ ّ هلتونبًَ ًگبٍ

ثبػ ، ُبيو  

ىؼ هتزلي ثييتـ آهؼًو مکْت ّ ثنت ؿاصتي ثَ  . 

ؿ٥ت ثبال تبؿيکي ػؿ ىؼٍ ١ـ٧ ُبي پلَ اف ّ گـ٥ت پبييي ؿا مـه  . 



 ؿّف ؿعنبؿٍ ّ ؿًگ ، تْاًنت هي چـاٟ کؼام اٍاًل ّ ًؼاىت ؿّىٌبيي کْؿمْي ثَ اي ٝال٩َ

اّ ثَ ؿا ؿّيبُبيو  

؟ ػُؼ ًيبى  

 ّ گيذ ػؿ تب ، آيٌؼ هي ٥ـّػ ؿصوبًَ ثي مـه ثـ کَ ، اينت ٍغـٍ ُبي مٌگ اميـ ، ُبمت مبل اّ

 هٌگ

ًجيٌؼ ؿّىي ؿا ؿّفي ُيچ ، ًگبُو ىؼى  . 

 ًوبيي ٩ؼؿت ًگبُو ؿّثـّي ، پيو ُب مبل کَ مـًْىتي ُوبى ؛ ًْىت هي تـصن ػلو ٩بة ثَ ، ت٪ؼيـ

 هي

 کَ ّٝي٪ي ُکيؼه هي ت٪ؼيـ کَ ىِْتي هيبى ، امت ٥بٍلَ چ٪ؼؿ ّ مْفاًؼ هي تونغـ ثَ ؿا اّ ّ کـػ

 رؼايي

 ثب ّ تٌٌؼ هي ُن ػؿ لضَٚ ُـ کَ ُبيي ؿّس ثب آّؿػ هي ػؿ فاًْ ثَ ؿا مـًْىت مـاًزبم ّ امت ًبپؾيـ

يکي ُن  

ىًْؼ هي  . 

 اهب ثل٢قػ تبؿيک ػاالى ٝو٨ ثَ صْْؿه مٌگي اؿت٦بٛ اف ثْػ ًقػيک . ىؼ گيـ فهيي آعـ ي پلَ ؿّي

 ػمت

ثوبًؼ فًؼٍ ٌُْف تب ، چنجيؼًؼ کٌبؿه رٌِن ػؿ ًبهـئي ّ مـػ ُبي ًـػٍ ثَ ػّثبؿٍ ، ُبيو  . 
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 عْاُؼ هي کَ گٌگي هخل اًگبؿ ّ آهؼًؼ هي هؼام ّ ثْػ ىؼٍ اىک اف ؿ?پ ُبي ًبلَ ُوـًگ ُبيو ٦ًل

 گاليَ

ؿ٥تٌؼ هي ٥ـّ فّػ ّ گ٦تٌؼ هي چيقي ، کٌؼ . 

 ثبال ػّثبؿٍ ّ گـ٥ت پل ُب ًـػٍ اف ؿا ػمتو . ىؼ هضکن لـفاًو ُبي ٩ؼم ؿّي ّ اينتبػ ؿا ُبيي لضَٚ

 . ؿ٥ت

 هيبى اف ّ پبلتْيو ريت اف ، اتب٧ ػؿة ثَ ؿميؼى اف ٩جل ؿا کليؼه . ثْػ ىؼٍ تـ روٜ صْامو ثبؿ ايي

رب تنجيِش  

گيْػ ؿا ػؿة ّ آّؿػ ثيـّى ريجو ػؿ کـػٍ  . 



 ُبي پـػٍ فيـ ػؿ ، پْىيؼٍ ُبيي هجل هيبى . ثـػ هي ًوبيو ثَ ؿا اّ فًؼاى ّمٞت ، چـا١ي کْؿمْي

ّ مپيؼ  

 آثبژّؿُبي رٌل اف چـاٟ ُوبى هوکي صْْؿ تٌِب گْيي ، ػيْاؿُب صَبؿ ػؿ ىؼٍ گن چْثي هيق ؿّي

ّ عويؼٍ  

ػاػ هي مالم اّ ثَ کَ ثْػ مْف ًين  . 

 فػٍ فًگ لْالُبي ٍؼاي ثب ؿا چْثي ػؿة ثبف ًيوَ . ثجٌؼػ ؿا ػؿة ّ کٌؼ ػمتي پيو ًجْػ ثبػي ثبؿ ايي

کـػ ؿُب  

ىؼ ّلْ ؿّيو ًبتْاى ّ گـ٥ت ٩ؼم هجل تـيي ًقػيک موت ثَ ّ . 

امت ىؼٍ مـػه کَ کـػ صل تبفٍ  . 

 هي ّ ؿ٩َيؼ هي ٌُْف ثبؿاى ُبي ٩ٖـٍ ُبيو ک٦و فيـ تب کالٍ ؿّي اف . اًؼاعت عْػه ثَ ًگبُي

 . ثبؿيؼ

 ثَ ّ کـػ هي گيـ ثبؿ يک ّـثَ چٌؼ ، اينتبيي ّـثبى ؿّي مبٝت ّ مْعت هي ربى ًيوَ ىْهيٌَ

ًجْػ ٩ّت  . 

 عٌؼيؼم ، فػ هي ثَ کَ اي ّـثَ ُـ ثَ . ًجـم يبػ اف ؿا تْ تب ام ػاػٍ م٧ْ ػؿًّن ثَ ؿا ػؿػ ُبي ًْافه

اتِبم ثَ تب  

 ثِبًَ تٌِب ٩ّتي ، کٌن ًوي فًؼگي اهب ، ام فًؼٍ ػيؼاؿت ُبي تـاًَ اف تکـاؿي ثب . ًکٌؼ تٌجيَ ؿا تْ ٝي٨

، ثْػًن  

ؿًّؼ هي ّ آيٌؼ هي کَ اينت اؿاػٍ ثي ُبي ٦ًل  . 

؟ ًينتن هي کَ آيي هي کي ! هيکْکن آهؼًت تبؿيظ ثَ هي . ثـگـػًؼ ثگْ ُب ػ٩ي٪َ ايي ثَ  

 ػؿمت چـاٟ ّ ىت ؿًگ تقييي اف کَ عبکنتـي ػيْاؿُبي اف ًبهٞلْم اي ً٪َٖ ثَ ؿّ فػٍ ثِت ًگبُو

ثْػ ىؼٍ  

ثجيٌؼ تْاًنت هي إـا٣ توبم ؿا ُبيو مبيَ . کـػ عيک رب  . 

 ثَ کَ ثْػ چـاٟ ً٪بىي ثـاي ىبيؼ .ثْػ ىؼٍ ٩جل ُبي ىت اف ثبالتـ ّ تـ مٌگيي ُب مبيَ رٌل اهيت اهب

 ؿّي

کييؼ هي ً٪و ٌُـهٌؼاًَ ىت تبثلْي  . 



 کـػ ًوي رـأت کَ ، کْثيؼًؼ هي اه صٌزـٍ ثَ چٌبى ُبيو گاليَ ّ ثْػًؼ فيبػ ٩ؼؿ آى ُبيو صـ٣

 صـ٥ي

 . ثقًؼ

 ثب کَ ثبىؼ آؿام ًبم ثَ ػعتـي ُبي ىٌؼيي آ١بف تب ، کٌؼ ىـّٛ اه رولَ تـيي فعوي اف عْامت هي

ًب ؿ٥تٌو  

ىؼ آؿام . 
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آ١ْه ثَ اف مبعت هي تـ تٌگ ؿا ٩لجو ، ٝي٨ رـم ثَ تٌِبيي ُب مبل ّ ثْػ آؿام اؿحيَ تٌِب ُب تٌو ايي  

ثبىؼ ّ ثوبًؼ فًؼٍ ٌُْف عْامت هي کَ ػًيبيي گـ٥تي  . 

کْثيؼ هي هجل پيتي ثَ ؿيتن ثب ّ هؼام ؿا مـه ّ ثنت تلغو ُبي عٌؼٍ ثب ؿا ُبيو چين  . 

ىؼ هي ىٌيؼ گلُْبيو فيـ اف ًبه٦ِوْهي اٍْات  . 

آآاؿؿؿاهون آآآاااؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿااااااهووووووون هووووووووون ااااا  

 ًبگبٍ ثَ کَ ُبيي مـ٥َ پْه تي ػؿ ّ اه ع٦َ ّ گـ٥تَ ٍؼاي ُوبى ثب تٌؼتـ ّ تٌؼتـ هؼام..... ّ آؿام آؿام

 ًبم

گيـًؼ هي افّ ؿا آؿام . 

 اه لَ تب عْامت هي ؿا اّ ٝي٨ ت٪ؼيـ . گؾاىت هي ًوبيو ثَ ىـهي ثي ثب ّ هؼام ؿا صنبػتو مـًْىت

 کٌؼ

.  . ثقًؼ ٥ـيبػ لضَٚ چٌؼ تٌِب ثـاي ؿا اه هٞي٩َْ ًبم ًگؾاىتٌؼ کَ ثْػ ُبيي مـ٥َ اف اّ امتٌجبٓ تٌِب ايي

ُب مبل  

 اف مٌگيي گـفي ، کـػ هي کٍْ?ه اّ ٝي٨ اف ُـگبٍ.ىٌبعت هي عْثي ثَ ؿا ت٪ؼيـ ًوبيو ايي ثْػ

تـيي ١يت  

 ًبيي ، فعن ُوَ ايي ثبؿ فيـ ّ ثنْفاًؼ ؿا اّ تب ، کـػ هي ؿمْط ٩لجو ٝو٨ ّ ربًو ثَ فهيي ُْيؼاي

 ثـاي

ثبىؼ ًؼاىتَ ًبليؼى ّ گ٦تي  . 



 توبم اف فّػتـ ، ثبؿ اّليي ثـاي ّ ثـػ ثبؿيؼى ثَ ثْػ ربؿي آى اف عْى کَ ُبيي مـ٥َ ثب ؿا ُبيو چين

ُبي ىت  

ىؼ عيل چيوبًو ، اًتٚبؿه  . 

 مٌگ کؼام رٌل اف کٍْ ايي ّ ًؼاؿػ هي ثَ تٌِبيي رق ثبفتبثي ، فًن هي ٍؼايت چ٪ؼؿ ُـ ًينت کني

، امت  

 ؛ ُبيت ًجْػى ػؿ ، ثْػًن ُوَ ايي اف اي لضَٚ ربي ثَ ثْػي کبه . ًؼاؿػ تْ ثب هي ٝي٨ اف اًٞکبمي کَ

 ىبيؼ

هبًؼ هي کَ امت کني ثـاي ، ٝي٨ مِن تـيي مغت ، ٥ِويؼي هي  ! 

ثب ؿا ُبيو اىک ًوٌبکي ُن ثبف اهب کييؼ عينو ُبي چين ؿّي ثَ ؿا اه عْؿػٍ ثبؿاى عيل ُبي ػمت  

ػمت ؿّي ػاؿًؼ چيوو اف ا٥تبػٍ ُبي ٩ٖـٍ ّ ىؼٍ مٌگيي ػمتِبيو پيت کَ کـػ صل ُبيو تـاًَ توبم  

ؿيقًؼ هي فهيي ثَ ّ ل٢قًؼ هي ُبيو . 

 ػؿ ىکنتَ ٥ْٕبى اف ثٞؼ عْامت هي گْيي.کـػ ٍب٣ ؿا ُبيو ٦ًل ّ ػّعت ُن ثَ ؿا ُبيو لت

ثب ّ ٥ـيبػه  

ثقًؼ صـ٣ ّ کٌؼ آىتي اه ثـػاىتَ تـ٫ ث٢ِ . 

 اًتٚبؿه ًٚبؿٍ ّ ًيبهؼ ُوييَ.ُبيو عنتگي ّ تٌِبيي هيبى ثْػ فػٍ ٍؼايو.ثْػ گ٦تَ ؿا ُب کلوَ اّليي

 عجـي

 ؿّفُبي هخل ػؿمت ػاىت ػّمتو ُن ثبف اهب ّ ثْػ کـػٍ ثبّؿ ؿا ًجْػًو ُبي ًبهـػي.ًؼاػ آهؼًو اف

ًَ اّل  
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 ثَ ٝي٨ ايي ىبيؼ ّ ثْػ ٝبى٪و ٌُْف ُب حبًيَ ُوبى هخل اّل ُبي لضَٚ ُوبى ُب ػ٩ي٪َ اف تـ ػ٩ي٨

 عبکنتـ

مْعت هي ؿا ٩لجو ُوييَ اف تـ ّؿ ىٞلَ ، ػلو ًيتَ . 

 ّ گ٦تي ثـاي ثِبًَ کب٥ي اًؼافٍ ثَ ًوبييو ىـّٛ ًضٍْ ّ ثبفي اف ... کـػ هي ىـّٛ ثبيؼ ؿا ُبيو گاليَ

٨ً 



 اي کلوَ عْامت هي ؟؟تب کَ ثـاي اهب گ٦ت هي ّ گيْػ هي لت ثبيؼ ّ ثْػ گـ٥تَ ؿا ًجْػًو ُبي فػى

اف ١يـ  

 ُوَ ايي اف ثٞؼ ّ تٌِبيي تْ کَ ، ٥ِوبًؼ هي اّ ثَ ُب مبيَ علْت ُبي ميبُي ، آؿػ فثبى ثَ ؿا ًبهو

 ... تٌِبيي

 ثَ ّ آموبى ١ـه ػؿ آهيغتَ ّصيت ٢ًوَ رق ٍؼايي ُيچ ّ ًينت رب ايي تْ رق کني کَ ! ثبه ٝب٩ل

 فهيي

ًجْػ ّ ًينت کَ کني اف ! ًغْاٍ ّ ًگْ پل ، ىٌْي ًوي اثـُبيو فػى  ... 

 ّ ثغٌؼي صوب٩تت ثَ ىؼ گؾىتَ ُبي ىت ػؿ تکـاؿ اف پـ کَ اهيجت ُبي ًگ٦تَ ثـاي تب!! چَ؟ کَ ثيبيؼ

 آؿام

تُْن؟ ّ عيبل ػؿ کي ّ کزب ُن آى ثگيـي  

 ؿا رٌْى ؟ چَ يٌٞي ثْػى ٝب٩الًَ ، ٥ِويؼ ًوي . .ًؼاىت تَؼي٨ ّ ٝ٪ل اف ًيبًي ُب ؿ٥تي کلٌزبؿ ايي

 ػّمت

ىؼ هي اه آؿام ، ىؼ هي آؿاهيو ُب ٦ًِويؼى ُويي اهب ، ًؼاىت  . 

 ّ ثيوبؿگًَْ ًگبٍ ثب فصوت ثَ . کـػ ٍب٣ ٩جل اف تـ ُـاك ثب ّ تـ ّٞي٤ ثبؿ ايي ؿا گلْيو ػّثبؿٍ

ثَ اه فعوي  

 ٕجيٞي چيق ُوَ ّ ًکيؼ عزبلت عيبلو آهؼٍ هيِوبًي ثَ اىجبٍ صْْؿ ّ تٌِبيي اف تب ، ىؼ عيـٍ ؿّثـّ

ّ ثبىؼ  

؟؟؟ ...چـا گ٦ت ّ ثگْيؼ  

 هيؼاػ آفاؿه کَ ثْػ ُبيو صـ٣ مبًنْؿ ًتيزَ ّ ربهبًؼٍ ُبي ل٢ت اف ثبؿي کْلَ عالٍَ ، کلوَ ايي

اگـ صتي  

ثْػ ثـ اف ؿا ُبيو صـ٣ توبم اه تٌِبيي ُوَ ايٌکَ ثب ؛ گـ٥ت هي رب اه ميٌَ ػؿّى ػيـتـ کوي . 

ّ مْال کؼام ثب ّ ّاژٍ کؼام ثب ًجْػ هيغٌ ّ ىؼًؼ هي آ١بف هٌْال ُويي ثَ ىت ُـ ػ٩ي٪ًب کَ ُبيي مْال  

ؿميؼ هي پبيبى ثَ ُبيو ػؿػل . 

 هٞي٩َْ يبػ ثَ ؿا ُبيو ىجبًَ ُبمت مبل کَ پيـهـػي ثب٥بًَ عيبل صـ٥ِبي ّ ٦ًـٍ تک گُْبي ّ گ٦ت

ثَ اه  

ًؼاىت ىؼى ثلٌؼ ّ کْتبٍ رق تْبػي ٩ََ ايي ّ ثـػ هي ٍجش . 



 ؿ٥تَ ٕلْٛ ثَ ُبي ٍجش ّ عْامت ثـهي ١ن گـػاة ػؿ ّ عْاثيؼ هي ُب فعن اف ثنتـي هيبى تٌِب ّ تک

ا٨٥ اف  

 ّ کٌؼ ػلگـم عْػ ثَ ؿا مـػه ُبي چين کَ ػلگيـ ١ـّثي تب ػيؼ هي تبؿ ًغ٦تَ چيوبًي ثب ؿا ؿّىي

ػيگـ ىجي  

 اهيت ّ عيکيؼ هي آؿفُّبيو اًِؼام ػؿ تـ تبؿيک ؿّف ثَ ؿّف کَ اهيؼ اف ُبيي ؿّفًَ ّ ػيؼاؿ ثـاي

تْاًي ُيچ  

 اف ١ن افػصبم اًگبؿ ّ کْثيؼًؼ هي ٩لجو ثَ تـ عيوگيي ّ تـ ١وگيي ُبيو گاليَ ّ ًجْػ ٩جل مبى ثَ

 ُوييَ

هييؼ اّ ثـاي ثغو ؿُبيي اهب ّصيت تْبػُبي ُب ايي ّ ثْػ تـ هت٦بّت . 
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 ػّمت ّ ػيؼ ًوي گٌبٍ ، ؿا هـػى ثـاي اهيؼ ايي ، اه گـ٥تَ ٩لِت ي هـػٍ آتو ثَ ّ مْعتَ ثٖي ػؿ

 ػاىت

 ّ ًجْػًؼ يب٥تٌي ػمت ػيگـ کَ ُبيي عبٕـٍ ُوبى ثَ ثـّػ تْاًنت هي ىبيؼ ، ؿ٥تٌو ثب صتي ، کٌؼ توبهو

 اگـ

ىؼ آفاػ ّ گـيغت ىْػ هي پل آيؼ ًوي اّ . 

آهؼًؼ هي مـا١و ثَ ثييتـ هيؼاػ ػمت اّ ثَ صبلو ىؼى ثؼتـ اف کَ اصنبمي ثب عيبالتو تِبرن . 

 ًبه٦ِْم ُوبى . هيقػ صـ٣ عْػه ثب اًگبؿ ّ کيت هي ًبيو ػؿ ؿه٪و ثي ُبي ثبلت ؿا ُبيو ًگ٦تَ

 تـيي

 ػؿّى ّ عْػه ثَ ّ هيکـػ ػؿي٠ ؿا ثيًٌْؼ ػاىتٌؼ ػّمت هنکْتو ّ مـػ ُبي مبيَ کَ ؿا ُبيي گاليَ

 ٩لجو

کـػ هي فهقهَ . 

 ٩ّتي ، مْعت هي ؿا اتب٩و التِبة ػؿ ُْاي اهب ، گ٦ت هي ٝبهيبًَ ... ًجْػ اي هضبّؿٍ ُيچ رٌل اف

ؿا اي کلوَ  

عْاًؼ هي اه ْٕالًي ُبي آٍ ثب  . 



 لضَٚ چٌؼ مکْت ّ .... ًينت يبػت تْ : گ٦ت هي ّ ثلٞيؼ هي ػلو ػؿّى يکي يکي ؿا ُب کلوَ ُن گبُي

ّ اي  

 ثَ آؿام کَ لجغٌؼي ُـ ثب . ػاىت لت ؿّي آؿام کَ لجغٌؼُبيي ثَ ُبيو چين ػؿيچَ ىؼى گيْػٍ مپل

 ً٪بىي

 ثَ کَ ؿا ُبيي لت ؛ کـػ هي اه ْٕالًي ، ُوييَ اف تـ کييؼٍ ّ تـ آؿام اّ ، کييؼ هي ّرْػه ٕجيٞت

 لـفٍ

 ٦ًل ، ًينت ًگبُت ، ًينت صْامت ، ًينت يبػت اٍاًل تْ ... ػيگـ اي کلوَ ػّثبؿٍ مپل ّ عٌؼيؼًؼ هي

 ُبت

ًينت ؿػپبُبت ، ًينت  ... 

 کَ آهؼًؼ هي آؿام چٌبى ُب ّاژٍ ايي ّ ... ًينت ، ًينت ؛ ىٌيؼًؼ هي ٥٪ٔ ، ػيگـ ُب مبيَ ّ گ٦ت هي هؼام

 ًوي

 رنن ايي ّ ًينت کني اًگبؿ ، ث٦ِوٌؼ تب ػاػ هي يبػىبى تکـاؿ ، تٌِب ّ ثقًٌؼ صؼك ؿا ؿ٥تٌيبى تْاًنتٌؼ

 ٥ـتْت

؟؟ هيـػ هي يب ًبلؼ هي ػاؿػ مـهب ػؿ چـّکيؼٍ ّ !! 

 ػؿػ ثييتـ ُوييَ اف ٩لجو ّ ثْػًؼ چکيؼٍ ُبيو اىک . ًجْػ ٕجيٞي ُب ات٦ب٧ . ثْػ ًيبهؼٍ ُن آؿام ؿّيبي

 هي

 ُبي تـاًَ اف احـي ُيچ ، ؿّيبيي ًَ ّ عيبلي ًَ اهب ، ثْػ ىؼٍ اهبى ثي ُزْهيبى ُب تبؿيکي . گـ٥ت

ػؿّى ، آؿام  

ىؼ ًوي ىٌيؼٍ ربًو  . 

 هي صل ؿا پبُبيو کوتـ کَ ، ثْػ ايي ثـ اصنبمو کن کن ، کـػ هي ثنتَ ّ ثبف ؿا چيوبًو ، فصوت ثَ

 . کٌؼ

 ک٦ٌي ثنبى ، ُب هجل ؿّي کَ ُبيي ؿعت اف ؟ تـميؼ ًوي چگًَْ ّ ثيبيؼ کَ عْامت هي مغت چ٪ؼؿ

اّ ثَ مـػ  

هيؼاػ هـگ ثْي إـا٥و هضئ توبم ، ثْػ گـ٥تَ گْؿ ثْي ّ ؿًگ چيق ُوَ ! فػًؼ هي ًييغٌؼ  . 
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 اف عْػه اف ، ػيؼ عْاُؼ ؿا عجـُبيي فّػي ثَ ػاًنت هي ... هيکـػ صل ؿا هـگ ٥ـىتَ ؿػپبي اًگبؿ

 ... هـػًو

 هـگي ُـ اف فّػتـ ، ٝي٨ اهب ، کٌؼ ٥ـاهْىو کَ هيغْؿػ ثـچنت اهيؼه آعـيي ثَ کَ ثْػ ايوبًي ايي

ؿا اّ  

گـ٥ت هي ؿا ربًو ُـلضَٚ ّ ثْػ کيتَ  . 

ًوي هـگي ٥ـىتَ ُيچ اف ، ثْػ ىکنتَ ربًو پيت کَ ٝي٪ي عٌزـُبي ّ ُبيو ىؼى کيتَ توبم ثـاي  

ًؼاىت آهؼًو ثَ تْرِي اهب ُنت ػاًنت هي . ُـاميؼ  . 

 ُـ اف ٩جل ػّثبؿٍ ّ ػاػ هي ٝي٨ ٢ًوَ ثـگ ّ ىبط اصنبمو ثَ ّ ًجْػ هِن ؟ کـػ هي ٍجـ ثبيؼ کي تب

 هـگ

ثْػ ىؼٍ رؼايي اف ػيـتـ کَ يبػي ثب کـػ هي عْػکيي ، اي تبفٍ  . 

تبؿيکي اف تـ تبؿ ، ػيؼ هي تبؿ ، کـػ ثبف کَ ؿا چيوبًو  . 

 هٌٚـٍ توبىبي ثَ ؿا ًگبُو فصوت ثَ ّ عْؿػ تکبًي اؿاػٍ ثي . ثْػ ١ـ٧ اي لضَٚ ا١وبي ثَ اًگبؿ

اتب٩و ُبي  

 اف ٌُْف کَ فػ ٩ِ٪َ ػلو ػؿ ّ فػ اػٝبُبيو توبم ثَ ًييغٌؼي ، هـگ صْْؿ مکْت اف ثٞؼ ّ کـػ حبثت

 هـگ

؟؟؟ هيتـمي !!! 

 ًيبهؼٍ ٌُْف هـگو هْٝؼ اًگبؿ اهب . کـػ هي لول ٕـ٥و ُـ ٩ؼهي چٌؼ ػؿ ؿا هـگ ٥ـىتَ ؛ ثْػ ًـ٥تَ

 . ثْػ

 ثيوبؿي ّ ًبتْاًي ًَ اهب ، کٌؼ ٍب٣ ؿا ا٥کبؿه ُب ٥ـاؿي هخل ّ ثـعيقػ هجل ؿّي اف عْامت هي

ثَ صـکت اربفٍ  

 اف کَ هؤهْؿي صْْؿ ُبي ثِبًَ ثَ ّ ثْػ هجل هيغکْة ػّثبؿٍ . ػاىت آيٌؼٍ ثَ اهيؼي ًَ ّ ػاػ هي اّ

عؼا مْي  

کـػ ًوي ىـّٛ اّ اهب . ثويـػ تب ، کـػ هي ٍجـ ؿا ُب حبًيَ . هبًؼ هٌتٚـ ّ ًؼاىت تْرِي آهؼ هي  . 

ىؼ تـ عنتَ اّ ّ ًجْػ گـ آ١بف هـگ ٥ـىتَ اهب ، ُنت ػاًنت هي  . 



 اف ؿّس تب کٌؼ گاليَ کب٥ينت کـػ هي ٥کـ . ػاػ ًوي اّ ثَ اٝتـاُ تْاى ُيجتو ّ ًؼاىت رنبؿت رـأت

ّ فثبى  

 ّا٩َٞ تـيي ًب٫ ّصيت ّ ثْػ عْاُؼ مغت چ٪ؼؿ ّ ثوبًؼ عيـٍ ُبيو چين ؿّي ٥٪ٔ ّ آيؼ ثيـّى صل٪و

 اي

کٌؼ آفػ ؿا ُبيو صـ٣ گؾاؿػ ًوي کَ  . 

 تبفٍ ّ ػاػ م٧ْ اّ صْْؿ ٥ـاهْىي ثَ ؿا فػًِبيو ٦ًل ٦ًل ّ ىؼ ؿاّي هـگ ٥ـىتَ ثبفي ثَ پل

ا٥تبػ يبػه  

ىْػ هي ٥ـاهْه هـگ لول ثب ٝبى٪ي ،  . 

 آى ػاػى ربى ّ ؿ٥تي ّ هـػى ثـاي ؿّف ُـ ّ هؼام کَ اّ ! ثْػ کـػٍ ؿعٌَ ٝي٪و ثبّؿ ػؿ تـػيؼ ّ ىک

ثَ ُن  

 ّ ؿام کْػکي چْى ؛ هـگ ٥ـىتَ کٌبؿ ؛ رب ايي چْٖؿ پل ؛ کـػ هي ىوبؿي لضَٚ ، آؿام ثب ػيؼاؿ ثِبي

ثَ لـفاى  

ػاػ هي اػاهَ ىؼُبيو ّ آهؼ ثَ هؼام فًؼگي ّ ! ًجْػ رب ايي ٥ـىتَ ايي ، کبه اي کَ ، امت ا٥تبػٍ لکٌت  

!!! 
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 اف هي اًِؼام ًوبيو ايي ّ! ؟ امت فًؼگي ايي ، ص٪ي٪ت ثَ آيب ؛ کـػ هي ٥کـ عْػه ثب! ؟ فًؼگي کؼام اهب

ّ ؿّف  

 کييؼم ُبين ػّه ؿّي ثَ ّ ػيؼم چين ثَ کَ فرـُبيي ايي توبم! ؟ ثْػ فًؼگي ص٪ي٪تو ، گؾىتَ ُبي ىت

، 

؟ فًؼگي تَوين يب ، ثْػ تْلؼم مقاي ! 

 ، اّ صْْؿ ثؼّى ُن آى ، هبًؼى ثـاي صبال کَ ، آؿام صْْؿ رق ؟ ثْػ ػلِـٍ ثي ، ثْػى ايي کزبي

ثَ ايٌگًَْ  

ًکيؼ هـا ّ ًجبىؼ کبه اي کَ ، پيچن هي عْػ  ! 

ُبيو ٦ًل ثَ آى ُبي لـفٍ پل کَ کييؼ ٥ـيبػي ّرْػه اٝوب٧ اف ؿه٨ ثي ّ فػ ٩لجو ّ ؿّس ثَ تيـي  

هيغْاًؼ ًجـػ هيٞبػگبٍ ثَ ؿا هـگ ٥ـىتَ گْيي . هـػًن آهبػٍ هي ! ثيب ، گ٦ت هي ّ کـػ ؿعٌَ  . 



 ًوي ه٢ـّؿ ؿا عْػه ثـامتي !! ثْػ ػّاًؼٍ ؿييَ ّرْه ػؿ ١ـّؿي ٝزت ، ٝزق ػؿکوبل ُوَ آى

 ! ػامٌت

 ىبيؼ . ػاؿػ هـگ توٌبي کَ اينت ػيْاًَ اّ ٥ِويؼ ، کـػ ٥کـ ُبيو ًبلَ ّ رٌْى التوبك ّ ٥ـيبػ ثَ ٩ّتي

 ايي

 ثْػى ًوبيو ّ ُب ًوـٍ گـ٥تي تبؿيظ ثَ ، فًؼگي مبلِب اف ثٞؼ کَ امت ت٦بّتي ، ىِبهت ػؿ آهيغتَ التوبك

ّ ُب  

 ّ ثيٌي هي لضَٚ ُـ تْ کَ آًن ًَ هي کَ کٌؼ هي ت٦ِين هـگ ٥ـىتَ ثَ ػاؿػ ّ امت ىؼٍ ًقػيک ُب ىؼى

 ثيي

 تب اًقّا ايي هـف اف ٥ـاتـ ُب ٥بٍلَ ، گيـي هي ؿا ُبييبى ربى ػاؿي کَ ُب آػم اف ػًيبيي ّ رِبًن ّ هي

ثْػ توبم  

آًِبمت ًجْػُبي ّ  . 

 ؿا هـػى هي ثَ کَ ُنتي کني صْْؿ اف تکـاؿي تٌِب تْ ّ ُنتن تْ اف ٩جل اي ٥ـىتَ کيتَ ّ اميـ هي

 آهْعت

گـ٥ت يبػه ثب ُوييَ ، ؿا ربًن ؛ ثْػى اؿحيَ تٌِب ّ  . 

 کَ ًنْفاى تونغـ ًگبٍ ايي ثَ هـا اهب امت ٝقيق صْْؿت . ثکين پل پب يب ّ ثتـمن کَ ًغْاٍ پل

 مبلِبمت

تْام اًتٚبؿ ثَ  . 

 امتٌجبٓ تٌِب ُب ايي! ؟ ُـاميؼ ًوي ػيگـ ّ ػاىت ايوبى هـگ صْْؿ اف ٥ـاتـ ، ٝي٨? ص٪ي٪ت ثَ اّ

ّ ُب مبيَ  

ثْػ پيـهـػ ؿامتيي ًگبٍ ّ پبيبًي ثبفي اف مـًْىت  . 

 ، ثکيؼ ؿّصو ؿثْػى ثَ ػمتي ّ ثکٌؼ کبؿي ، ثـػاؿػ ٩ؼهي هـگ ٥ـىتَ تب ، ثْػًؼ هٌتٚـ ُب ١ن ُوَ

ُيچ اهب  

ًيبهؼ تـ ًقػيک ٩ؼهي  . 

کـػ هي ًگبٍ ّ ثْػ اينتبػٍ ، ثْػ ٩ـاؿ ثي ّ ًبآؿام کَ ؿّصو ًقػيک رب ُوبى  . 

 اف ٩ـيي ثي صبلي ثب ّ ػاػ هي آفاؿ ؿا اّ ، هـگ ٥ـىتَ? مکْت ايي اهب ، ثْػ آهبػٍ ؿ٥تي ثـاي پيـهـػ

تٌِبيي ّ فعن  



ثبؿ يک ُن ىيْى ّ ثبؿ يک هـگ ، گ٦ت هي لت فيـ  ... 
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 ثٖي ػؿ ؽٌُو ايوبى ّ ص٪ي٪ت تٌِب ايي! ؟ ثؼُؼ ربى تب ، کـػ هي ٥کـ هـػًو ثبفي ثَ ثبيؼ ، ثبؿ چٌؼ

 کلوَ

هيکـػ اػا ُب مبيَ ثَ ؿّ ىِبهت ّ رـأت ًيبًَ ثَ کَ ثْػ ُبيي  . 

 ثَ ، ؿا آؿام ّ ػيؼ هي ىوبؿ ثي ٝي٨ ثَ ًنجت ؿا ُبيو ٕلت ّ ػاًنت هي ه٪َـ ؿا ٝي٨ ٌُْف اًگبؿ

ٌَٕٞ 

کـػ هي هضکْم ٥ّبيو  . 

 ًوبييي مبى ثَ اه فًؼگي ثؼّ اف هؼام کَ ُبيي صبػحَ اف ، ثْػًؼ ؿ?پ ّ ثْػًؼ ىؼٍ تـ عنتَ ، ا٥کبؿه

، پبيبى ثي  

گؾىتٌؼ هي ًگبُو ؿّثـّي اف  . 

 اف اي ٩َٖٞ ُـ اف ؿا عْػه ، ًؼاىت اّ ثـاي اصنبمي ُيچ ، فًؼگي ُبي پـػٍ ًبهـئي ٝجْؿ ايي اهب

اه فًؼگي  

 ، ىبيؼ اهب ، ػاؿم ػّمتت کَ ، کـػ هي ًزْا ػلو ػؿ ّ ثـػ هي آؿام ثب ًغنتيي ػيؼاؿ هـف ثَ ثِبًَ ثي

ّ تْاًي  

ثبىن ػاىتَ اهيؼ ػيؼاؿت ثَ کَ ًوبًؼٍ ثـاين ربًي  . 

 کَ آؿفُّبيي ُبي ٩لَٞ ثب پبيبًي ه٪َؼ ايي ، امت هت٦بّت چَ ّ ثْػ آؿام کَ ؿّفُبيي ، ثْػ فيجب چ٪ؼؿ

ؿّفُب آى  

 پيو ُب مبل کبه ، گ٦ت هي ّ هيکـػ ٥کـ ، لضَٚ ايي ُبي تزـثَ ثَ! ؟ مبعت هي عْػ ثـاي آؿام ثب

ثبؿ يک  

 ّا٩ٞي ُبيو ثيـاَُ ، ؿاٍ ايي ّ ًينت فًؼگي هٌٞبي گبٍ ُيچ هي ؿّيبُبي ، ٥ِويؼم هي تب ، هـػم هي

تب تـًؼ  

هي آؿفُّبي  . 



 فػم هي صـ٣ ، کـػم هي ًگبُت ثييتـ ّ ًؼاؿم اثؼ تب ُن آى ؛ ثْػى تْ ثب ثـاي ٥ـٍتي ػاًنتن هي کبه

ثَ ،  

 کٌن هزبفات ؿا تْ عْػم اف ٩جل کَ ثْػم مبعتَ ُبين گاليَ ّ ػلتٌگي اف کَ ، ُبيي تٌِبيي علْت توبم ربي

 ...ّ  

 ثبّؿ ثَ ، هـگ لضَٚ ػؿ ػؿمت ّ!! ؟؟ اآلى چـا کَ !! صوب٩ت ايي ّ ًؼاًنتي ايي ، امت فرـي چَ

تْ ٝي٨  

تْ ًَ ، ثْػ هي اف اىتجبٍ کَ ، کٌن پيؼا ي٪يي  ... 

 ًجبيؼ کَ ربيي . ثْػ تْ ًگبٍ ػؿگيـ ، ػؿمت ىبيؼ ، اىتجبٍ . ثـػًؼ پبيبًن ثَ ّ کـػًؼ توبهن کَ اىتجبُبتي

 ٝبى٪ت

ه٪َـي ُن تْ ،ىبيؼ ىؼم ّ هييؼم  ! 

 چيق ُوَ ٩ّتي . هٌن ثبفًؼٍ ّ ثـي هي تْ ُن ثبؿ ايي ؛ تْ اف ... ُبين گؾىتي توبم هخل ، هيگؾؿم ػاؿم

امت ثبفي  

 ثبفي ايي کَ ، کٌي هي ثبّؿ تْ آيب ّ ًجبىي ىبػ ُن ثبف کَ ، کٌؼ هي ت٦بّتي چَ ، اي ًجـػٍ ثبؿ يک ّ

ّ ٝؼالتي  

؟ ثبىؼ ػاىتَ ػاّؿي ! 

٩ـاؿ ثي ّ ًبآؿام ؿّصو ، مبکت ّ ثْػ آؿام رنوو ُـچَ ّ مبعت هي صـ٣ ُقاؿ ُبيو ًجِ ثب  . 

 ُيچ کَ اتب٩ي توبم ربي ثَ تب ، کـػ هي ؿ٩ي٨ ّ ٍب٣ ، ؿّصو پـّاف پـػٍ ّ هبت?تٍْ ػؿ ؿا تَْيـُب

ثَ ، ًؼاىت  

فػ هي صـ٣ ًگبُو ثب ّ ػيؼ هي ؿا آؿام هؼام . ىْػ ًقػيک ػلو ُبي عْامتَ توبم  . 
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 ً٪و ثن ّ فيـ ، گؾاىتٌؼ هي پب کَ ُـرب . ًؼاىت ػلو چين ُْيؼاي ثـ ثنبهؼي ، تَبّيـ گـيق اٍال

 ُبي

آؿام ّ ثْػ آؿام ، ؽٌُو عْٖٓ  . 



 ؿا عْػ ىبيؼ يب ، پٌؼاىت هي رؾاة ؿا مـًْىت ثبفي ّ هيِوبًي ، عْامت هي کَ چيقي ُوبى ػؿمت

 ػؿ

 فيجبتـ ؿا ات٦ب٧ ايي ّ ػيؼ هي ثنتَ ػل _هـگ ُوبى _ ت٪ؼيـ ١ِن اف تـ هِـثبى آ١ْه ثَ هـػى گيـّػاؿ

 اف

 ... ُوييَ

 ػاؿػ ثؼى ػؿ ؿّصي ، ٥ِويؼ تبفٍ اًگبؿ ّ ػيؼ هي اه ثنتَ ُبي پلک اف تـ ػ٩ي٨ ُبيو چين ، ثْػ چَ ُـ

ايي ّ  

 هؼام ّ ؿّػ ٥ـاتـ عجـي ثي هـفُبي اف کَ ػاػ هي اّ ثَ ٩ؼؿتي ّ ثـايو ثْػ ىؼٍ ُْيتي ، ؿّس ت٪الي

 ثَ

 ثَ اي ٝال٩َ ُيچ کَ کٌؼ ثبف چين ُبيي ًگبٍ ثـاثـ ػؿ آًکَ ًَ ، ػاىت ػّمتو کَ ثوبًؼ عيـٍ تَْيـي

 ػيؼاؿ

 ػيگـي فًؼگي ّ هکبى ّ فهبى ُـ اف هتوبيق ػًيبيي ، ُْيت اًضَبؿ ٝيي ػؿ ، ؿّس ىبيؼ ّ ًؼاؿػ ُب آى

عْػ ػؿ ؿا  

 ُب ثبآى ؿا رؼيؼي ػًيبي تب ؛ ػاىت ػّمتيبى کَ ُبيي ًبم چيؼى ثب ، اّ ثـاي اًقّا ايي ّ ثْػ کـػٍ اصبَٕ

، ثنبفػ  

ثْػ رؾاة ّ فيجب اهب ، ثٞؼ اي لضَٚ اف ًبهٞلْم اگـچَ ثـايو  . 

مبعت هي عالٍَ رنوو ّ ؿّس پبي ثَ فًؼگي ػؿ ؿا ًجْػًو ّ ثْػى ؿيتن  ... 

 رنوي ؿّثـّي کَ ػيؼًؼ هي ُب مبيَ تٌِب ؿا ُب ايي .ثْػ ىؼٍ کٌؼ ثنيبؿ ّ ًبهٌٚن ٩لجو ُبي ّـثبى

 اينتبػٍ

ثْػ ىؼى رٌبفٍ مـگـم کَ ثْػًؼ  . 

 ّ ػؿػ اف پـ ػيگـ ٩ؼهي ّ پـيؼ هي آؿام ثب ػيؼاؿ ثَ هؼام کَ ثْػ ؿّس ُبي ٩ؼم ؿّي پبيو يک اّ اهب

ؿّي مکْى  

 کَ ُبيي هـػاة ُوَ هخل ؛ ثگيـػ گٌؼ تب ، کـػ هي ؿاکتو ّ ًؼاىت صـکت ثـاي ًبيي ّ ثْػ ا٥تبػٍ فهيي

 هي

ثکيٌؼ ّ ثـثبيٌؼ ؿا ُبيو ٦ًل? ؿّػ ، عْامتٌؼ  . 



 ػؿػُب ّ ُب ميبُي توبم ًبگبٍ ثَ ، اه چِـٍ لول اف ٩جل ّ کـػ ػؿاف آؿام مْي ثَ ؿّ ؿا ُبيو ػمت

 ػّثبؿٍ

 ! آهؼًؼ

 ّ هـگ هـف ػؿ ٌُْف اهب ، ثـگيت کوي ، هـػى اف صبلو . ثْػ ىؼٍ رنوو اميـ ػّثبؿٍ ؿّصو گْيي

رب هبًؼى  

ثويـػ فّػتـ ّ ىْػ توبم اي حبًيَ ُـ اف ٩جل ، اصتْبؿ ايي ، هيغْامت ػلو چ٪ؼؿ ّ ثْػ کـػٍ عيک  . 

 ثي ػؿػُبي ايي اف ، ؿا ؿّصو پـّاف ، ثْػ ٩يبك اف پـ ّ ٩ـاؿ ثي ، ؿّصو ىؼُبي ّ آهؼ ػؿ کَ صبال

، ؿه٪ي  

ػاىت ػّمت ثييتـ  . 

 

 14 

 ػؿ اًگبؿ . کـػ هي تْرِي ثي آؿفّيو ثَ ًبىيبًَ رنوو . ؿ٥تٌؼ هي ّ آهؼًؼ هي مغتي ثَ ُبيو ٦ًل

 ثـاثـ

 ؿا اّ ات٦ب٧ ايي ّ ثکيؼ ٦ًل ُن ثبف عْامت هي فصوت ثَ ... ثؼُؼ ربى گؾاىت ًوي ّ ثْػ اينتبػٍ هـگ

 ثب

کـػ هي ١ـيجَ ُن عْػه  . 

 ٝ٪ل مـ تبفٍ ! ػاًنت ًوي ايٌکَ ًَ ، کٌؼ هي ٥ـ٧ رنوو ثب ؿّصو کَ ؿميؼ هي ي٪يي ثَ ػاىت کن کن

 آهؼٍ

 رنن اميـ رب ايي کَ ؿّصي ثب ، پـػ هي آفاػ کَ ؿّصي ؛ ثْػ ؿميؼٍ ايوبى ثَ ، ػيؼ هي ٝيٌَ ثَ ّ ثْػ

، امت ىؼٍ  

 کـػ هي ثبّؿ ثبيؼ کَ ، ثْػ ايي هخل ، ػؿمت ّ امت هضتبد ؿّس امبؿت ثَ چ٪ؼؿ ، رنن ّ امت هت٦بّت

تٌِب ،  

ى٧ْ اف پـ ّ ثْػ پـّاف ثنتَ ػل ، ؿّس ّ هـػ عْاُؼ رنوو  . 

 ؿّس ص٪ي٪ت ثَ ، ػؿّٟ ثَ چگًَْ ّ ثْػ ؿامت چ٪ؼؿ ٥ِويؼ تبفٍ ّ کـػ ىک ثبّؿُبيو ّ ُبيو ٦١لت ثَ

ّ 



 کَ امت ُْيتي اف صـ٣ ، هـمْهبتو توبم ّ چيقه ُوَ ، رب ايي ّ فػ هي ثٖالى هِـ ، هـگ هبرـاي

ؿا اّ  

ػؿّٟ ثَ تب کٌؼ هي ت٪ال ػاؿػ کَ رنوي ّ رنن ايي ثؼّى ، هٌن ُوبى هي گْيؼ هي کَ ؿّصي . عْاُؼ هي  

 ىـّٛ ايي ّ ثويـم ثبيؼ ثـامتي . ثويـم ّ ثوبًن اّ ثب ُن هي ٌُْف تب ، کٌن ثبّؿه ّ ثجٌؼم ػل ُبيو

هي ًبثْػي  

کي فًؼگي آفاػ ّ ثوبى ، گْيؼ هي کَ امت تْلؼي ّ ىْم هي آفاػ ػاؿم کَ ايي يب امت  . 

کَ ؿّصي ّ ا٥تبػٍ هـگ ثَ ؽليل ّ ىکنتَ کَ رنوي ، ػيؼ هي ٝيٌَ ثَ کَ تْبػُبيي ايي ! ثْػ ٝزيت  

 هـف ثي ّ ًْيي فًؼگي عْاُبى ، پـّاف هتـٍؼ لضَٚ ُـ ّ کيؼ هي ٦ًل آفاػي اهتؼاػ ػؿ ٩ؼؿتوٌؼاًَ

 عْيو

 ! امت

 ثْػ ىبػ ّ ػيؼ ًوي رنن ثَ ًيبفي ، ثْػ ا١وب ػؿ ٩ّتي . کٌؼ عالٍَ کؼاهيبى ػؿ ؿا عْػه ػاًنت ًوي

صبال اهب  

 ػيؼٍ ٝيٌَ ثَ ؿا هـگ کَ ايي ثب ، کـػ هي لول ؿا ُبيو ٦ًل ّ ىٌيؼ هي ؿا ٩لجو ُبي ّـثَ ٍؼاي کَ

ّ ثْػ  

 فهبًَ ّ فًؼگي ُن ثبف اهب ، اًؼ کـػٍ ثيٌي پيو ًقػيک عيلي ؿا هـگو لضٚبت ، ٝ٪لو کَ ػاًنت هي

ؿا اه  

ًؼاىت توبهي ُبيو رِبلت ّ ُب ٦ًِوي ايي اًگبؿ ّ ػيؼ هي ػًيب ُويي  ... 

 ثَ ، ًقاٛ ايي پبيبى ثـاي ، رنوو ّ ؿّس رؼال ّ رٌگ ّ ىؼى ػّگبًَ? ػؿػ ايي التيبم ثـاي ّ اؿاػٍ ثي

 اىتـاکبت

 ػّمتو کَ آؿاهي رق! ؟ ثبىؼ اّ ثـاي تْاًنت هي کني چَ کل آى ّ کـػ ٥کـ ُن اف ثيگبًَ ثٞؼ ػّ ايي

 ػامت

ُن ّ عْامت هي ؿّصو ُن کَ ثْػ اي عْامتَ ُوبى ، ٝي٨ تـ ػؿمت ىبيؼ ّ ُب ػاىتي ػّمت ايي ّ  

 ، اي تبفٍ ات٦ب٧ ُـ ربي ثَ کَ ثْػ ؿميؼٍ ي٪يي ثَ ػيگـ ّ ػاػ هي عبتوَ ًقاٛ ايي ثَ فّػ عيلي ّ رنوو

 ػّثبؿٍ

کٌؼ ٥کـ آؿام ثَ ثبيؼ  . 
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 ُن ؿا هـگ ػؿػ ،صتي ثتْاًي ُب آى ثب تب ، ثغيٌؼ هي تْ ثَ ػؿػُبيي ، ُبيت ًؼاىتَ ّ امت فهيي ايٌزب

 ٥ـاهْه

 . کٌي

کٌؼ ٥کـ رنن پْچي صْْؿ اف ٥ـاتـ ػا١ي ثَ ، هـگ ايي تنکيي ثـاي کَ ثْػ ٝب٩الًَ پل  . 

 ٝؼالت تقلقل ّ ًْمبى ثَ توـکق هزبل صتي ّ فًؼ هي ثْمَ ىال٧ ثَ گٌبٍ ثي کَ هتِوي ، ثْػ ىؼٍ

ؿا ػًيبيو  

 . ًؼاؿػ

 گبٍ ؿا عْػ ّ کٌؼ چَ هکبى ًبثْػي ّ فهبًي ثي هـف ػؿ ، ػاًنت ًوي ّ ثْػ ّاهبًؼٍ ػًيب ػّ هيبى ، ػؿثؼؿ

م٪ْٓ ػؿ  

! ؟ ثْػ چَ پبػاه ، ص٪بؿت ايي ّ ثْػ ىؼٍ ؽليل چ٪ؼؿ ّ کـػ هي ػؿ٫ ّاؿ هنغـٍ ، پـّاف ثَ ؿّ گبٍ ّ

ثَ ّؿّػ  

ّ ىؼ هي مـّ فرـ ٕٞبم ُبيو م٦ـٍ توبم ػؿ کَ اه پؾيـايي ًضٍْ يب ، ىؼٍ هِوبًو ًبعْاًؼٍ کَ ػًيبيي  

ًجْػ اىک ٖٝو رق ًْىي  . 

 ؿا اصنبمو ُبي ً٪و ّ ػاىت هي ّا ٥کـ ثَ ؿا اّ کن کن کَ ثْػ صْاػحي اف التو?تؤم ُوَ ، ُب ايي

ثَ ًنجت  

فػ هي مبيَ هؼام ّ کـػ هي کؼؿ ، آؿام  . 

ثْػ ػّ ايي هيبى ٝزيت پيًْؼي ّ ػاػ هي آفاؿ ؿا ؿّصو ، ٩لجو گـ٥تگي ّ ػؿػ  ! 

 اْٝبيو هبث٪ي اف ّ ثْػ ٩لت ُويي ، ًـ٥تي ّ صْْؿ ثـاي ، ؿّصو امبؿت ّ ٝبػت هـکق تٌِب اًگبؿ

ؿاصتي ثَ  

 کيتٌؼ هي لضَٚ ُـ ؿا اّ ، ؿّس ثب ّػاٛ ثـاي ، ُبيو ًجِ ّ آهؼ هي ػّثبؿٍ ، ٩لت اميـ ّ گؾىت هي

فًؼٍ ّ  

کـػًؼ هي  . 

 آؿام ُـگق کَ تيٌزي ػاؿ ّ ػؿگيـ ّ ثْػ ًيؼٍ توبم ُبي رولَ ثب ، ٝي٨ ُبي ٦ٍضَ اف پـ کَ ٩لجي

ّ ًگـ٥ت  



تٌِبيي ُوَ ايي ثب ، ًنبعت ؛ ٦ًِوؼ کني تب ، مْعت ّ مْعت ّ مْعت هؼام  ... 

کييؼى ىٞلَ هيبى تبفٍ ّ ثْػ کييؼٍ آتو ثَ ُبيو ٦ًل آعـيي ػؿ ، ؿا ؿّصو ّ ؿا ٩لجو ػّثبؿٍ ، ٝي٨  

 کَ ىٌيؼ هي ؿا ٍؼاُبيي ، ثْػًؼ کـػٍ پب ثَ ٝؾاثو آعـيي ثـاي ، مـًْىت ّ ػًيب کَ رٌِوي ّ ربًو

 ًزبتو

ثنْفػ کوتـ ىبيؼ ّ ًنْفػ تب ، ػاػًؼ هي  . 

ػاؿم ثنيبؿ صـ٣ ُن هي ًگِؼاؿ ؿا ُبيت ثِبًَ - ... 

 ىبػي رقيـٍ ثَ ، ثال اف ا٩يبًْمي هيبًَ ػؿ گْيي . ىٌبعت هي ؿا اّ ٍؼايي ُـ اف ثِتـ ثْػ آؿام ٍؼاي

ثْػ ؿميؼٍ  

. 

امت ىؼٍ عتن ٍّبل ثَ ؿّ هـگ مکٌبي ػؿ کَ امت فهبى اف هيٞبػگبُي چَ ايي ّ کزبمت ٥ِويؼ ًوي  
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 م?تٍْ ًَ ٍؼا ايي ، ػاىت ايوبى ّ ىٌيؼ هي اّ ّ پيچيؼ هي ػلو ٝو٨ ػؿ ٍؼا ، ًجْػ ٥ـيبػ ثَ ًيبفي

ًَ ّ امت  

 ثنتَ اه فًؼگي ػؿّافٍ ، کـػ هي اصنبك کَ ربيي ػؿ ػؿمت ، ثْػ آهؼٍ آؿام ص٪ي٪ت ثَ گْيي ... ؿّيب

امت ىؼٍ  

ًوبًؼٍ ثـايو هـگ رق ؿاُي ّ  ... 

؟ تْيي آؿام : پـميؼ صبػحَ اف عـمٌؼ لضٌي ثب ّ ًبثبّؿاًَ  

؟ ثبىن ًجبيؼ - !! 

 ُبمت مبل گْيي . ًجْػ ٍؼايو ثٖي ػؿ ، مبلَ چٌؼيي ١يجت ايي پل ، اصنبمي ُيچ ّ تٞزجي ُيچ اًگبؿ

 کٌبؿ

 هي هـػاة ؿّثَ ، اّ ٍؼاي مـػ کٍْ ثـاثـ ػؿ ، ؿا اىتيب٩و ػؿيبي ، پيـهـػ ّ امت کـػٍ فًؼگي اّ

اف ثبفُن . ػيؼ  

؟ تْيي آؿام : گ٦ت اؿاػٍ ثي ، اصنبك ثب ػّثبؿٍ ّ مـٝي٨ ! 



 چ٪ؼؿ ّ ًؼيؼي ؿّ ٝي٨ ! ًؼيؼي هٌْ اهب ، ًيْهؼٍ ٌُْف کَ صبلي ػؿ ، ػيؼي ؿّ هـگ ٥ـىتَ ٥٪ٔ تْ -

 ػؿّٟ

ٝبى٨ يَ ًَ ! عْػعْاُي تْ ؟ گ٦تي  ! 

ًؼاؿي ص٨ تْ ، تًْي ًوي تْ ، ًينت ػؿمت ايي ، ًَ : گ٦ت ػلِـٍ ثب پيـهـػ ... 

؟ چي ًؼاؿم ص٨ - ! 

 ، کـػ ٥کـ ربًو التِبة ثَ اي لضَٚ ّ کـػ هي آؿاهو ، آؿام ٍؼاي اهب ، کٌؼ گاليَ عْامت هي پيـهـػ

 کَ

 کزب آؿام ، ُيچي : گ٦ت لضٚبتي اف ثٞؼ ّ کـػ مکْت ّ ًِبػٍ هـُن ؿّصو ّ ربًو رـاصت ثـ اًگبؿ

؟ ثْػي  

؟ ثيٌوت ًوي چـا ! 

افه آفاػ ّ کٌي عـاثو هـگت اف ٩جل ثبيؼ کَ ػًيبيي ، مبعتي عْػت ّامَ تْ کَ ػًيبييَ ُوْى رب ايي -  

ربيي هي ، رؼاىي  ... 

ًؼاىتن ػًيبيي هي . کٌن عـاثو ثبيؼ چيْ ؟ پـميؼ ىگ٦تي ثب ّ ىْػ توبم آؿام ُبي صـ٣ ًؼاػ اربفٍ پيـهـػ  

ثْػم هي ، تْ ػًيبي ، ػاىتي چـا -  ... 

 هي افم هٌْ ٝي٨ ّ هٌْ گؾىتَ ػاؿي تْ ، هيقًي صـ٣ چي اف ، کٌن عـاثو کَ ًنبعتن هي آؿام ! ًَ -

، گيـي  

 کزبمت ًويؼًّن کَ الهکبًي ايي تْ ، رب ايي ، صبال ّ کٌي ثبّؿم ًغْامتي کَ پيو مبل 50 هخل ػؿمت

ّ! ؟  

؟ ثگؾؿم چي اف ، کٌن عـاة چيْ!! ؟ کٌن عـاثو عْاي هي ، هي ػاػى رْى ثضجْصَ تْ ! 

 تْ . ؿ٥تَ ثيي اف اعتيبؿ ٥ـٍت . ًوًْؼٍ ثـاهْى اي اؿاػٍ ُيچ تْ ًَ ّ هي ًَ ، ًينت تْ ػمت ػيگَ -

ثَ هضکْم  

 اف تب ، تْ ثـاي ٥ـٍتيَ ، ُب لضَٚ ايي . مبعتي عْػت ثـاي ُبمت مبل کَ ُنتي تبثْيي ثـػى ثيي اف

 هي

کٌي ٥کـ هي اف ٥ـاتـ ص٪ي٪تي ثَ ، آفاػ ّ ثگؾؿي  . 
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 ٌُْف پل ، ثْػ هي اف اىتجبٍ کَ هييَ ثبّؿم ػاؿٍ : گ٦ت ّ عٌؼيؼ ػلو ػؿّى تونغـاًَ ّ ثبٌَٕٞ پيـهـػ

 اؿاػٍ

 کَ کٌن ثبّؿ عْام ًوي چْى کٌن ًوي کبؿّ ايي ٩ّت ُيچ هي عت ، ًيؼٍ ملت افم اعتيبؿ ّ مـربىَ هي

 يک

ٝي٨ کٌن ثبّؿ عْام ًوي چْى ، ىؼٍ توْم پْچي ثَ فًؼگين ٝوـ  ... 

ًکـػي اىتجبٍ تْ ًَ -  

 ١ـ٧ ؿا اصنبمو کَ مْالِبيي ميل اف کَ _٥ـيبػي ثب ّ ىؼ ثـا٥ـّعتَ آؿام ثب ػيؼاؿ هيٞبػگبٍ ػؿ پيـهـػ

کـػ هي  

 ّ افکزب ّ هيگَ چي ث٦ِوي تب ًجْػي ّ ًؼيؼي کَ کني ! هي ، هٌن آؿام! ؟ چي پل : گ٦ت_ آهؼ ثـهي

ّ ي?ک  

ػًّي ًوي ّ ٥ِوي ًوي تْ ، هيقًَ صـ٣ ػؿػي چَ  ... 

-  کَ ٩ّتيَ اآلى ّ کـػي اًتغبثو تْ کَ ثْػ ؿاُي ايي اهب ، ثْػ مغت ، تْ اف ثييتـ صتي ، ػًّن هي

 ...ثـگـػي

 هخل ، ػؿمت ّ کٌؼ هي امتيوبهو فهبى اف اي ثـَُ چَ اف ػاًنت ًوي کَ ُْايي ػؿ ، هٌگ ّ ثْػ گيذ

 عْاة

ثْػ ُب ًؼاًنتَ ّ ١جبؿ اف پـ هنيـه توبم ، ْٕالًي عْاة يک اف ، ثيؼاؿي ىبيؼ ّ  . 

 ٝوـ يک هيـاث ايي! ؟ اّ اف عْاُؼ هي چَ ّ گْيؼ هي چَ ! کـػ هي ىک چيق ُوَ ثَ ػاىت کن کن

 ٝبى٪ي

؟ امت ! 

 عيبل? ص٪ي٪ت اف رؼا ، هٞي٩ْو ّ هـگ ًقػيک ُبيو ٦ًل ّ اتب٧ ػؿّى پبيو کَ! ؟ ثْػ کزب رب ايي

 . اّمت

؟ ثغيؼ هي اّ ثَ هـگ تيٌذ کَ هي?تٍْ يب! ؟ امت آؿام اّ ثـامتي آيب  

 هغبٕجي تٌِب ؛ ػاىت ّاهي فػى صـ٣ ثَ ؿا اّ کَ ػًيبيي . ثْػ ٩جل هخل صْْؿه ا?ام ... کـػ مکْت

ثـايو کَ  



آؿام ىجيَ ، ىبيؼ يب ّ ثْػ آؿام ٍؼاي ُويي ، ثْػ مبعتَ  . 

ًؼاؿػ آؿاهي کَ ثْػ کـػٍ ثبّؿ  ... 

گٌبُي کَ ػيؼ هي ػاؿ چْثَ ًقػيک اٝؼاهي يک هخل ؿا عْػ ...ػليل ثي ُن آى ، ىؼ هي تٌجيَ ػاىت اًگبؿ  

 صل ُبيو ػاىتَ توبم ؿ٥تي ثيي اف ثب ، ٥بٍلَ ٩ؼم چٌؼ ّ ًبثْػي اهتؼاػ ػؿ ، ؿا اه فًؼگي توبم ّ ًؼاىت

 هي

 .کـػ

 توبىبي مبل 50 اف ثٞؼ ، ُن آى ؟ !ثغْاُؼ ؿا اه رؼايي ّ ؿا ٝي٪و ، اّ اف ّ ثبىؼ آؿام ىْػ هي هگـ

اّ تٌِبيي  

...  ؟ چـا پل . ٥ِويؼٍ اّ ؿّس ؿا ُبيو ًؼاًنتَ توبم . کٌؼ ثِبًَ کَ ًينت گؾىتَ هخل ، ػاًؼ هي کَ صبال

 چـا

؟ ثؼُؼ ػمت اف تْاًؼ ًوي کَ عْاُؼ هي ؿا چيقي ! 
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 هي اّ کَ ثْػ فهيي ُبي عْامتَ توبم اف ٥ـاتـ ّ ربى اف ٥ـاتـ ، فًؼگي اف ٥ـاتـ ، اّ ثـاي ، ٝي٨

، ػاًنت  

 ٍّبل اف ىؼٍ تـمين ػًيبي ايي ػؿ ، رب ايي ، کـػٍ ٥ـ٧ چيق ُوَ اًگبؿ ؛ صبال ا?ام ؛ ػاؿػ ؿا اؿفىو

ثب کؾايي  

ٝبى٨ يک ًَ ػاًؼ هي هزـم ؿا اّ کَ امت ًينتَ گ٦تگْ ثَ هٞي٩ْي  ... 

 گلْيو ث٢ِ اف ؿا ٦ًنو ُبي گـٍ ، مغتي ثَ ّ ىٌيؼ هي ؿا ٩لجو ّـثبى ّ کـػ هي صل ؿا آؿام ؿّس

هي ثبف  

ػيؼ ًوي ؿا اّ ّ ػهيؼ هي هـگ ٍْؿ ػؿ کَ رنوي ثب ، ثکيؼ ٦ًل ٌُْف تب ؛ کـػ  . 

 ثْػى آؿام ثَ ّ تْ صْْؿ ػًيبي ثَ هي : گ٦ت ّ کـػ إـا٥و ثَ ًگبُي ، اصتْبؿه مـفهيي ٝو٨ ػؿ

صتي ّ تْ  

ًينتي آؿام تْ . ػاؿم ىک ، تْ ٍؼاي  ! 



 ُبيو ًگ٦تَ اف ثييتـ ، ُبيو گ٦تَ توبم ثَ اّ ّ فػ هي ؿٝيَ ؿّصو اًؼام ثـ آؿام هالين لجغٌؼ ٍؼاي

هي ىک  

ؿعٌَ ص٪ي٪تو عْاة ثَ ، اليٌضل کَ هٞوبيي ؛ امت ىؼٍ مغت چ٪ؼؿ ّ امت آؿام اّ کَ ػاىت ي٪يي ّ کـػ  

امت کـػٍ  . 

 کَ ثـمبًؼ امت هبًؼٍ هٌتٚـه کَ گْؿي ثَ ، ؿا اٝتـاّو ٍؼاي ّ ثکيؼ ٥ـيبػ عْامت هي ػلو

هـا فّػتـ  

 ىٞلَ ّ ًينت کَ ٝي٪ي ّ ػيؼم کَ ُبيي ًبهـػهي ّ ًؼاؿم کَ تْاًي اف عنتَ ... ام عنتَ ػيگـ کَ کي پيؼا

 ّؿم

ثنْفم تب کـػ  . 

ّاػاىت عْػ ثَ ؿا اّ ، آؿام ي?رؼ ٍؼاي کَ ثْػ عْػ ؿّس هضِْؿ عْػمتبيِي ّ ا٥کبؿ ػؿگيـ  . 

 ثـاي ، اهـّف ّ ػيؼ هي هٌْ رنوبًي پْه تي کَ ثْػي ٝي٪ي ػؿگيـ تْ ... ثگؾؿي هي رنن اف ثبيؼ تْ -

 ُويي

 ػّمت ٝوـ يک اف تْ هيـاث ّ ثْػي ثنتَ ػل ىِْت ثَ تْ . ًجْػي ٝبى٨ ، تْ ّ ًوييٌبمي هٌْ ؿّس ،

، ػاىتي  

ًجْػي ٝبى٨ تْ ّ ثْػ هي رنوبًي ُبي فيجبيي ثَ ؿميؼى صنـت  ... 

 ىؼٍ ٌٕبثي ُوبى ، اّ ُبي صـ٣ ّ آؿام ٍؼاي . ثيٌْػ عْامت ًوي . ًؼىت ؿا ٍؼايي ُيچ تضول ػيگـ

 ثْػ

 اه فًؼگي عبٕـه ثَ کَ ػُؼ هي ػمت اف ؿا چيقي ػاؿػ کَ ، ػيؼ هي ّ ثْػ گـ٥تَ ؿا گلْيو ػّؿ کَ

ػاػٍ ؿا  

 . ثْػ

 ؿصوبًَ ثي گًَْ ايي ًجبيؼ ، ٥ِوٌؼ ًوي کَ ، ػيؼ هي ُبيي ىٞلَ هيبى ؿا عْػ! ؟ ثْػ ايي اف ١يـ رٌِن آيب

اّ ثـاي  

کٌٌؼ صکن  . 

 کَ ُبيي ّيـاًَ توبم ثِبي ثَ ، هيقػ ٍ?ّذ ىبيؼ ّ گـييؼ اهبى ثي ، هـػى ػؿّافٍ ّ صيبتو ٥ـامْي ػؿ

ّ فهيي  

ػيؼ ًوي پٌبُي ُيچ ّ ثغييؼًؼ هي اّ ثَ ثـفط ّ فهبى  . 



ًجْػ ؛ ًجْػ هي ص٨ ايي : گ٦ت هي لت فيـ ّ اؿاػٍ ثي تٌِب  ... 
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؟ ص٪ي چَ - ! 

 تٌِب تْ : گ٦ت هي عْػه ثب ّ کـػ ًوي ُن ٥کـ ، آؿام ٍؼاي ؿصوي ثي ثَ ّ عٌؼيؼ هي گـيَ هيبى

ؿّ کلوبتي  

 ّ ػًّنتي هي کبه اي ، ص٨ ، ٝؼالت ، ٝي٨ . ثْػم ػًجبليْى ، ّرْػم توبم ثب هي کَ ، ٥ِوي ًوي

 هٌٞبىْى

کـػي هي ػؿ٫ ؿّ  !!! 

ًوييَ ٝبى٨ رب ايي ؿّصي ُيچ . ًؼاؿٍ ّرْػ آؿاهو يب ّ ػؿػ رق ، صني ُيچ رب ايي -  ! 

ٝبى٪ن ٌُْف ّ کٌن هي? صل ، ُنتن هي اهب : گ٦ت ٥ـيبػ ثب  .. 

ًينت ٝي٨ ايي -  ... 

؟ چيَ ػاىتي ػّمت? صل ايي پل ، ًينت ٝي٨ اگَ - ! 

 ... ىِْت -

 ثـفط ، گْيي ّ ًجْػ هتَْؿ ثـايو ّرؼاًي ُيچ کَ ػيؼ هي ؿّصي هغبٕت ؿا ؿّصو ، پيـهـػ

٩ؼؿ آى صْْؿه  

 عْامت هي ، ثـمؼ اي ًتيزَ ثَ اّ ثب تْاًؼ ًوي ّ امت کيتَ ؿا اصنبمو کَ ثْػ ىؼٍ مـػ ّ مغت

 صْْؿه

 ثب ُوـاٍ ، ؿا ُبيو ٦ًل کَ کـػ مٞي چٌؼثبؿ . ػُؼ م٧ْ هـگ ثَ فّػتـ ، اصتْبؿ ٝبلن ايي اف ؿا

لَ ، ًيآهؼى  

هـػى ثـاي ًَ ّ ػاىت هبًؼى فًؼٍ ثـاي ًَ تْاًي ُيچ اهب ، کٌؼ  . 

 ؿّصي صْْؿ هبرـاي ػؿ اؿاػٍ ثي ، ؿّصو ّ ثْػ ًجـػٍ يبػ اف ؿا ثْػى فًؼٍ ت٪ّلبي ٌُْف ، رنوو

ؿا عْػ ، ػيگـ  

ػيؼ هي تضول ثَ هضکْم  . 



 پژهـػٍ ، هِـي ثي عقاى کبىت چَ ُـ اًگبؿ ... ًؼاىت عـيؼاؿي کَ ُبيو گاليَ! ؟ گ٦ت هي ثبيؼ چَ

 . مبعت

اتِبم ثْػ ىؼٍ ، ٝي٨ ّ ًؼاىت ه٦ِْهي کَ ٝؼالت  . 

 هي صْْؿ ثَ هؼٝي ؿا عْػ کَ ؿّصي ثَ ُن آى ، اه ًبگ٦تَ ٩ََ کؼام اف ّ گ٦ت هي ثبيؼ چَ پل

ّ ػاًنت  

 رؾاثيت ثَ ُن ثبف ، اّ رؼايي ّ ًجْػًو ُبي مبل آيب ، گؾىت چگًَْ اه تٌِبيي مبل 50 کَ ، ػيؼ هي

 ٦ًـيي

؟ ثْػ ىؼٍ ًْىتَ ىِْت ىؼٍ !! 

کـػ مکْت ّ کييؼ آُي ... کَ ثيبيؼ ٝي٪ي هيٞبػ ثَ ، ؿصوبًَ ثي گًَْ ايي ، تْاًنت هي چگًَْ  ... 

عْامت اّ اف ػّثبؿٍ ّ ًجْػ ثـػاؿ ػمت ، آؿام اهب  . 

 رب ايي . ًينت رنوي چْى ، هييَ هٌٞب رب ايي کَ تُْويَ ّ عيبل تٌِب ايي ... رنون اف ، هي اف ثگؾؿ، -

ثٞؼ ّ  

 ايي ، ّؿفيؼى ٝي٨ ثـاي اصنبمي ًَ ّ اي اؿاػٍ ًَ ّ ػاىت عْاُؼ اعتيبؿي ًَ ، تْ ؿّس ، ايي اف

٥ـٍت آعـيي  

گؾىتٌَ ثـاي تْ  . 
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 تْ رنن اف هي : پـميؼ ، کـػ ًوي ػؿ٫ ؿا هغبٕجو کَ ؿّصي ثب ّ گْيؼ هي چَ ٥ِويؼ ًوي کَ ٩لجي ثب

50 

 ّ ؿّفُب توبم اًؼافٍ ثَ ، ثْػ ٝي٪ت اهب ، گـ٥تي هي اف ؿّ رنوت کَ مبلَ 50 تْ ! ًَ ؛ گؾىتن کَ مبلَ

 ىت

ػاؿٍ اػاهَ اآلى ُويي تب ، تْ ثب ػيؼاؿ اّليي اف ثٞؼ کَ ُبيي  . 

 تٞـي٤ ؟ هييَ ىـّٛ رنن يک ثَ ًگبٍ ثب ٝي٨ ، آيب : گ٦ت ّ ثـيؼ ؿا ُبيو صـ٣ ٌٕبة ، آؿام ٍؼاي

اف تْ  

؟ ايٌَ ٝي٨ ! 



 ، گيت هي ُـچَ اهب ، ثقًؼ صـ٥ي عْامت هي ... مکْت ّ کـػ مکْت ّ ؿ٥ت ٥ـّ ٥کـ ثَ پيـهـػ

ىـّٛ ػّثبؿٍ  

 يب ثْػ ىِْت ػؿگيـ ُب لضَٚ آى ، ص٪ي٪ت ثَ آيب ، ا?ام ! ػيؼ هي ُب ًگبٍ ُوبى اف ، ؿا ٝي٪و ػًيبي

؟ ٝي٨ ! 

 اف کَ ؿمْايي ايي! ؟ ثگْيؼ ػؿّٟ ، ٝي٪و احجبت ثـاي هييؼ هگـ تبفٍ ، ًؼاىت اي ٥بيؼٍ ػؿّٟ رب ايي

 توبم

ػاػ اػاهَ آؿام کَ ، گيت هي رْاة ػًجبل ثَ ، کٌبى ى?م ى?م ! ثْػ ثؼتـ اه ًبثْػي  ... 

 ُيچ ، تْ ؿّس ّ اينتبػٍ تْ پيو رب ايي کَ هي ؿّس هخل . رنن ًَ ، ؿّصَ تب ػّ ثنتگي ػل ، ٝي٨ -

 اصنبمي

 ربؽثَ ُيچ ّ ًؼاؿي ػّمتو کَ ؿّصي ثب عْاي هي چْٖؿ ! کٌَ هي ٝي٨ اػٝبي ّ ًؼاؿٍ هي ثَ ًنجت

ثـاي اي  

 ىِْتي ػؿهًْؼٍ ، تْ کَ صبلي ػؿ! ؟ ثـمي ثْػًو هٞي٧ْ ثَ ، ًؼاىتي اصنبمو ّ ٥کـه ثب ىؼى يکي

 ُنتي

 کَ ىؼ ايَ آتيکؼٍ عبهْىي ىـّٛ ، ػاىتي ػّمت ُبي ىٞلَ ايي ّ ىؼٍ توْم کَ مبلَ 50 هي، رنن ثب کَ

 اف

 ، تْ ٩لت ػؿ اهـّف ػا١ي ُيچ ّ مْفًّتت هي ػاؿٍ ّ ىؼ ؿّىي ٝي٨ ثِبًَ ثَ تْ عيبالت ّ تْ تُْوبت

رق ثَ  

ًينت ىِْت  . 

 کي ٥کـ ؿّصي ثَ ّ ًينت کَ ثگؾؿ رنوي اف ، ثبؿ آعـيي ثـاي ّ ُوييَ ثـاي ثبؿ يک ... کي توْهو

ثٞؼ کَ  

 ٥ـٍت ايي ، ٥ِوي ًوي ّ کٌي ًوي ٥کـ عؼا هُْجت ايي ثَ تْ . کٌي پيؼا ت?ُْي اّى ثب ثبيؼ ، ايي اف

صبػحَ يک  

عؼا عبٕـ ثَ ! ثگؾؿ . رِبلتت ثَ ػاػى پبيبى ثـاي . تْ ثـاي امتخٌبيي  ... 

کٌؼ هي ثبفي ثبّؿُبيو ثب ػاؿػ چگًَْ ػيؼ هي کَ ثْػ هٞوبيي صِل عن ّ پيچ ػؿ ٌُْف ، پيـهـػ  . 

 فيجبيي ثَ ه٣ْٖٞ توبهو کَ ُبيي ًگبٍ ، ُن آى ّ امت ىِْت ثب ٝي٨ ىـّٛ تٌِب ، ا?ام ، امت ػؿمت

 رنن



 کَ کـػ? صل ، ىٌبعتي ّ صـ٣ ّ هکبلوَ ُيچ ثؼّى ، ُن آى ّ ل?اّ لضَٚ اف ػؿمت ، اّ ا?ام . ًينت

 ػّمتو

 هيل تْاًنت هي ، ؿّصبًي ُبي ربؽثَ ّ هبػي ُبي فيجبيي اف ٥ـاتـ ، ٕجيٞتي ُبي هال٫ ، چْٖؿ . ػاؿػ

صل ثَ ? 

؟ ًجْػ هٞـ٥تي ُيچ کَ ػؿصبلي ، ىْػ تٞجيـ ٝي٨ ! 

 ايوبى ّ ثبّؿُب ثَ ثبفگيت ، اُب?ام ايي -ا?ام . امت ىِْت ثب ٝي٨ ىـّٛ کَ ، ىؼ تنلين ّ کـػ ثبّؿ

ىؼٍ ُبيو  

؟ ىْػ هي چَ ُب مبل ّ ّؿّفُب ُب ػ٩ي٪َ ّ لضٚبت هبث٪ي -ثْػ ! 
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 ايي ًجبيؼ چـا ّ امت ىِْت اؿّبي ثَ ًيبف ، فهيٌي فًؼگي ّ صيبت ا٩تْبي کَ امت ايي رق آيب ، اٍاًل

ثَ تِؼيؼ  

 عْػ ثَ ّ ًجْػ ٝبؿ ات٦ب٧ ايي ، گوبى ثي ّ ىْػ ٝب٦َٕ کوبى ؿًگيي يک ىـّٛ ثـاي ٥ـٍتي ، عٖـ

ثب ّ ثبليؼ  

 لضَٚ هبث٪ي ، ىؼٍ ٝؼالت اف تْ مِن لضَٚ يک اّى تٌِب . امت لضَٚ افيک ٥ـاتـ ، ٝي٨ : گ٦ت ىِبهت

 ُب

؟ ػاؿي تٌِبيي ٝوـ يک ؿػ ثـاي اػٝبيي چَ ؟ چي ! 

-  ثـاي ص٪ي ثغْاي اىتجبُت ثَ اٍـاؿ ّ اىتجبُت ثـاي کَ ًينت ايي ٝؼالت ، هًْؼي هي تٌِب ًجبيؼ

 عْػت

ثبىي هتَْؿ  . 

 ثي ّ ىْػ ُوـاٍ آؿام ػيکتبتْؿهآثبًَ ه٨ٌٖ ثب کَ ايي رق ، ًؼاىت ؿاُي ُيچ ، هنؤلَ ايي صل ثـاي

پـميؼ ػؿًگ  

 ، رب ايي تْ تب ىؼم هي ٝبى٪ت ثبيؼ چْٖؿي! ؟ ُنتن ٝبى٪ت کٌي ثبّؿ تْ تب کـػم هي ثبيؼ کبؿ چي هي :

 هٌْ

 ثبّؿت تب کـػم هي ًجبيؼ کبؿي چَ ّ ًکـػم کَ کـػم هي ثبيؼ کبؿ چي ! ُبى ؟ ًکٌي ػؿ١ّگْيي ثَ هتِن

 ثيَ



؟ ٝبى٪تن  

؟ ثؼي عْاي هي ُبت ًبهـػي ثب ُن ٌُْف ؿّ ٝي٨ رْاة ، ػاىتن ػّمت هي ! هٞـ٥ت ثي ! 

 فثبًَ ، پيـهـػ ؿّس عيِن پبي?ؿػ کَ ربيي ، ُوييَ اف ػّؿتـ کوي مپل ّ ثْػ پبثـرب مکْت لضٚبتي

 ُبي

 تْ ٝي٨ ًينتن هي ٩ّتي : گ٦ت هي کَ آهؼ هي آؿام ٍؼاي ، ًؼاىت ثـآى اي ؿعٌَ ، ُبيو کيٌَ ّ آتيو

 چَ

 تٌِب ، تْ تٌِبيي اًقّاي ايي ّ ثْػي عْػت ٝبى٨ تْ ؟ ثبىَ ػاىتَ تًْنت هي عْػعْاُي رق تٞجيـي

 ػليلي

 ثـاي کَ آؿفُّبيي ؿ٥تي ػمت اف ّ تْ ىِْت ُبي ىٞلَ ىؼى عبهْه ، ىبيؼ ّ ثْػ هي هزبفات ثـاي

 ؿميؼى

 کيَ هي فثًَْ کن کن کَ هًَْ هي ىوٞي مْي کن ُبي ىٞلَ هخل ، ٝي٨ . ػاىتي عْػت رنوبًي آهبل ثَ

ّ 

 ّ فّػ عيلي کَ ُبييَ ٍبٝ٪َ ثَ تـ ىجيَ ، ىِْت ا?ام ؛ گيـٍ هي ػؿثـ ؿّ اًنبى ُنتي توبم ، ًبگبٍ ثَ

ّ رؾاة  

کٌي هي ٥کـىْ کَ چيقيَ اّى اف تـ کْتبٍ عيلي ٝوـه ّ کٌٌؼ هي ّؿت ىٞلَ ، ػاٟ  . 

 فهيٌَ پل ػؿ کَ لجغٌؼي ثب ، گ٦تگْ هنيـ اف ؿّبيت کوي ثب ، ثبؿ ايي ّ عين ػؿگيـ ٌُْف ، پيـهـػ

 ٍضجت

 ّ ؿميؼ ت٦بُن ثَ هييَ رب ايي اف ، تْبػُبهْى ػّؿاُي مـ ؿميؼين تبفٍ : گ٦ت ، کـػ هي پيؼا ًوْػ ُبيو

 ثَ

 ّ ؿًگ ، ىؼٍ کَ ُن ثبؿ يک ثـاي کَ هوًٌْن افت هي . کٌَ ؿّىي ؿّ اثِبم ُوَ ايي رْاة کَ اي ًتيزَ

 ثْي

 ّ پبيجٌؼ ٝؼالت ّ ٝؼل ثَ ؿّصت ٌُْف کَ ىؼ ثبّؿم لضَٚ يَ ثـاي ّ کـػم امتيوبم ٍؼات تْي ؿّ ٝؼل

رب ايي  

ثبىن اهيؼّاؿ ٝؼالت ثَ تًْن هي ًبىٌبك ػًيبي ايي تْ ، ُن  . 

کٌن کوکت تب ربم ايي هي ، ثپـك -  . 

ًؼاؿي ُن ىٌيؼى ٕب٩ت صتي تْ ، َُِ -  ! 
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هييَ توْم ػاؿٍ کَ فهبًي ّ ٩ّت ًؼاؿي تْ کَ چيقي -  ! 

 مبلَ 50 فهبى ّ ْٕالًي ُبي مبل چـا ، پـمن هي ثبىَ ، هوًٌْن افت ُنتي هي ٥کـ ثَ کَ ايي اف -

 فًؼگي

 ّ فّػگؾؿ ٍبٝ٪َ يک هخل ٝوـه ، عْػت گ٦تَ ثَ کَ کٌي هي تَْؿ ىِْتي تـاف ُن ّ ُوـًگ ، هٌْ

، ٥بًيَ  

؟ ثْػ ػؿّٟ کَ ثغًْي هي ُبي گْه تْ ّ ثبينتي هي ًقػيک ػ٩ي٪ًب کَ ، اصو٪ن هي اً٪ؼؿ يٌٞي !! 

، ًوًْؼي ، ًجْػي تْ اهب ، ثْػ ُوييَ تْ ٝي٨ ، ثْػي تْ ، کٌن ثبّؿ تًْن هي هي کَ ػؿ١ّي تٌِب ! آؿام  

؟ چـا ... ثوًْي ًغْامتي ! 

 ّ اي ػيگَ ػعتـ ثب تًْنتي ًوي ّ ثْػي عْػت ٝبى٨ تْ ، ىؼ ُبت عْػعْاُي ٥ؼاي ، تْ فًؼگي توبم -

 ثب

اي ػيگَ رنن  ... 

ثيٌْم عْام ًوي ، کي توْهو ... کي ثل : گ٦ت ٥ـيبػ ثب ّ ىؼ ثـآى٦تَ پيـهـػ  . 

 تًْنتي ًوي تْ : ػاػ هي اػاهَ ُبيو صـ٣ ثَ ّ ًؼاىت اّ ٥ـيبػ ثَ تْرِي ، آؿام ٍؼاي هالين ٌٕيي ا?ام

 ثب

 تـمين ٝي٨ ثـاي ؿّ هٞيبؿُبيي ّ ثْػي ىؼٍ فهيي ُبي ػاىتٌي ػّمت اميـ چْى ثبىي اي ػيگَ اًنبى

 هي

 ؿّصن ثبيؼ ّ ثْػ ىؼٍ توْم تْ ثب ام فًؼگي ٥ـٍت چْى ًوًْؼم هي . ثْػًؼ رنن اف ثـعْامتَ کَ کـػي

 اف

 ا?ام ، ؿميؼي آؿّفُبت ثَ کـػي هي ٥کـ تْ کَ ؿّفُبيي ُوْى تْ ػؿمت ، ىؼ هي رؼا رنون

ثب هي? مـًْىت  

ثؼًّي ه٪َـ هٌْ تًْي ًوي تْ ّ ثْػ عْؿػٍ گـٍ تْ فًؼگي کتبة  . 

ُنتي ا?ام -  ... 



 ُبي فيجبيي ّ کـػي هي تـمين اًّْ آؿفُّبت ّ ؽٌُت تْ هؼام کَ ثتي هخل ثْػم ىؼٍ ا?ام ، ؿ٥تن هي -

ىؼٍ هي  

 کبلجؼُبي ّ ُب رنن ثَ عْامتي هي ثبؿُب ّ ثبؿُب ، هي اف ثٞؼ ، تْ ّ تْ ُبي اًتغبة ثـاي هٞيبؿي ثْػ

ي?هبػ  

 تضت تْ فًؼگي ، ًبچبؿ ثَ پل ، کـػى ًوي ٩جْلت يب ّ ىؼ ًوي اهب ، کٌي ٥کـ ُن اًنبًيت اف اي ػيگَ

 اليٞبٛ

 تْ ثـاي هي ، تْ ُبي اًتغبة ىؼى هضؼّػ ثب ، ؿّف ثَ ؿّف ّ ىؼ ٕي هي عيبلي رنن ثب ثْػى ؿّيبُبي

 ػمت

ُن ، ىؼي هي٢ْل پـمتيو ثَ ُبت تٌِبيي توبم تْ کَ ؿّ ثتي ، ىؼ ثبّؿت تْ کَ ايي تب ّ ىؼم تـ ًيب٥تٌي  

 صبال پل ، ًيؼ ا?ام ، گيتي ثـهي ثبيؼ کَ کي ػؿ٫ ّ کـػي اىتجبٍ تْ ! ًجْػ اهب ، ثْػ ٝي٨ تـاف ّ مٖش

تْ ّ  

 کَ ، تْ ُبي عْػعْاُي ّ موبرت اف تـ اؿفه ثب عيلي ٥ـٍت ايي کَ ث٦ِن ، رب ايي ّ ُب لضَٚ ايي

ثب ثغْاي  

 فيـ ّ ًينت ػيگَ کَ کٌي رنوي ٥ؼاي ؿّ ؿّصت ُن ٌُْف ، ىِْاًيت ًيبفُبي ّ رنوت ؿ٥تي ثيي اف

 عـّاؿُب

 ... عب٫
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 ػّثبؿٍ ، اّ ؿّس اهب ، ثوبًؼ توبم ًيوَ ُبيو صـ٣ تب ثْػ ىؼٍ مؼي آؿام ٍؼاي ؿّي ثـ ث٢ِ گْيي

ثبفي ػؿگيـ  

 هي تونغـ ثَ اي رولَ ثب لضَٚ ُـ ، ُـامي ُيچ ثؼّى ّ ىِبهت ثب ، ؿا ثبّؿُبيو کَ ثْػ ىؼٍ رؼيؼ

 . گـ٥ت

 ؽليل گًَْ ايي ، فهيي اف هکبًي ُيچ ؿّي ػؿ ّ ٝوـه توبم ػؿ ! ثْػ تضول ١يـ٩بثل ، ص٪بؿت ايي چ٪ؼؿ

ّ ًجْػ  

 ص٪ي٪ت ثَ ... اًؼ آّؿػٍ ُزْم اّ ثـ ثبؿٍ يک ثَ ، ات٦ب٩بت ايي توبم ، ؿّصو ؿُبيي تّْلؼ ّ ىـّٛ ػؿ صبال

 آى



 ُبي ٩ؼم اف ي?ؿػ چَ ، ثـفعي ىْي?ثلْ ايي ثـ مـاًزبم ، فهيٌو ي?هبػ مکْت ّ اًقّا اف پـ ػًيبي

ؿا مـًْىت  

؟ ثْػ اّ ؿّي پيو ات٦ب٩ي چَ ّ ثْػ ًيؼٍ توبم ٌُْف کَ ، کـػ هي ثبفگْ ! 

 مبل 50 ؟ ثبىؼ ػاىتَ تْاًنت هي اي ًتيزَ چَ ، اىتجبٍ مبل 50 پؾيـ٥تي يب ، ثبّؿُبيو کـػى ُْٝ

 فًؼگي

 ٝب٩الًَ کبؿه ايي! ؟ ٥ـّعت هي ، ثْػ آؿام ٍؼاي ثب آّاف ُن کَ ٍؼايي امتؼالل عبٕـ ثَ ثبيؼ ، ؿا اه

؟ ثْػ ! 

 ّ ثگْيؼ عْامت هي ّ گْيؼ هي چَ ًجْػ هِن اٍاًل ّ ػاىت ىک آؿام صْْؿ ثَ ، اّ کَ ثْػ ايي ص٪ي٪ت

 صـ٣

 ، ػاىت ػّمت ا?ام ؛ امت ؿميؼٍ رؼيؼي ثبفي ثَ ، ثبفي ايي ثـاثـ ػؿ کَ ٥ِويؼ هي اّ اگـچَ ، ثقًؼ

 ٌُْف

کٌؼ ٍلت اّ اف ؿا لؾت ايي تب ، ػاػ هي ٝؾاة هؼام ؿا اّ ، ُن آؿام ٍؼاي ّ ثگْيؼ ٍؼايو  ... 

 فرـ رٌِن ٩ٞـ ثَ ّ گـ٥ت هي اّ اف ؿا هـگ اف ٩جل? ثِيت ايي ، اّتِبهو ٝبي?اػ ثـ ػليلي ثب ػم ثَ ػم

ًقػيکو ،  

کـػ هي  . 

- ثْػ تْ اًتغبة ًتيزَ ، تْ ُبي تٌِبيي  ... 

 اف ػاؿم هي! ؟ ثْػٍ ىِْت هي اًتغبة ! صتوًب ! اًتغبة : گ٦ت ّ فػ ًييغٌؼي تونغـ مـ اف ، پيـهـػ

ٝوـ يک  

ًينت کٌٌؼٍ ٩بًٜ رْاة ايي ، گن هي فًؼگي  ... 

-  ثب تًْنتي هي ؿّفُب ُوْى تْ ، ًجْػ ٝي٨ ، تْ ُبي تٌِبيي ػليل ا?ام ، ثْػٍ ٝي٨ ُبيي ٩ّت يَ ػؿمتَ

 هضؼّػ

ػيگَ رنن يَ ثب ؿاصتي ثَ ، ُبت ىبعٌ کـػى  ... 

 هيگَ ٝي٨ ! کٌي ٥کـ ُب رنن اًتغبة ثَ لضَٚ ُـ تْ کَ ، ًويؼٍ اربفٍ ٝي٨ اهب : گ٦ت ٥ـيبػ ثب پيـهـػ

ٔ٪٥ 

رنن يک  ... 



کٌي هي اىتجبٍ تْ -  . 

 اربفٍ اّ ثَ کَ پٌؼاىت هي ٩ْبّتي کـمي ٍبصت ؿا عْػ ّ ػيؼ هي ىکنت هنيـ ػؿ ؿا آؿام ، پيـهـػ

، ػاػ هي  

 آؿام کَ ربيي ، يٌٞي ؛ ثْػ ثـگيتَ گؾىتَ ُبي مبل ه٨ٌٖ ُوبى ثَ ، ّرْػه ٨ًٖ تبفٍ ّ ثگْيؼ ثييتـ

ثب ّ ثْػ  

ىؼ هي گـ٥تَ اّ اف ٝي٨ ، ثْػًو  ! 
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 تـميِن پبيبى ، ٝي٨? هـگ ، آؿام صْْؿ ثب ّ ىؼ هي م?هزل ٥ـا٧ ػؿ اّ ثـاي ، ٝي٨ هٌٞبي گْيي

ُبي ً٪و  

 ؿّس اف ، ٝي٨ گْيي . ثْػ ىؼٍ گؾىتَ مبل 50 هخل چيق ُوَ ػؿمت ، صبال ّ گيت هي تو?هضت

رؼا پيـهـػ  

امت ىؼٍ  . 

 تْ : پـميؼ ، کـػ هي صل هٌبٙـٍ ايي ػؿ ، اه پيـّفي کؾايي ا٥تغبِؿ اف کَ ىِبهتي ّ رنبؿت ثب

اف تٞـي٦ت  

؟ چيَ ٝؼالت  

 هٌٞب صْْؿه ٝؼالت ، ػاىت عْاُؼ ص٪ي٪ي ًوْى يک ٦ٍتي ُـ چْى ، ًينتٌؼ هِن ُب تٞـي٤ رب ايي -

 ثغو

ُب ّاژٍ تـمين ًَ ، ثْػ عْاُؼ  ... 

ُنت اًَب٣ کٌن ثبّؿ کَ ث٦ِوْى هي ثَ الا٩ل! ؟ ػيؼي يب ّ ثيٌي هي چْٖؿ ؿا ٝؼالت تْ -  . 

ًوييَ ٙلن کني ص٨ ػؿ رب ايي ! ًجبه ًگـاى ؛ ًينت ٙلن ، ُنت ٝؼالت ٩ّتي -  ... 

تْيي هي ػًيبي ٙبلن تٌِب ُن ٌُْف ّ کـػي ٙلن هي ص٨ ػؿ تْ ا?ام -  ! 

 ثـاي ُن اصنبمي ! ًؼاؿم تْ ثَ ٙلن ثـاي اي اؿاػٍ هي ، ًيؼٍ ربّػاى ػًيبي ّاؿػ ٌُْف تْ ؿّس! ؟ چـا -

 عيًْت

ُويي ، کٌن کوکت ثبيؼ ، ثيٌن ًوي  ... 



؟ کٌي کوکن هيغْاي چـا! ؟ چـا عت -  

کَ ايي ّ ، ثبىن تْ ًبثْػي ػليل عْام ًوي چْى -  .. 

چي ّ کٌن هي گْه عت . ثْػي ا?ام ، َُِِِ ... ًبثْػي -  ... 

 ثِت کَ هيؼٍ ثِن ؿّ اربفٍ ايي ٝي٨ ص٪ي٪ت ، ه٪ؼمَ عيلي ٝي٨ رب ،ايي تْ ؿّس ثَ ّاثنتَ ، هي ؿّس -

 کوک

ثبىن تْ ؿّس ٝؾاة ثـاي ػليلي عْام ًوي هي ّ کٌن  . 

 کٌي هي فّػگؾؿي ىِْت ثَ تٞجيـ هٌْ ٝي٨ِ ّ ػًّي هي هي ٝبى٨ ؿّ عْػت ، هيؼي ٝؾاثن ػاؿي اهب -

 کَ

هيؼٍ ٝؾاة هٌْ ػاؿٍ تْ ٝؼالتي ثي ايي ، گـ٥ت تْ اف ثٞؼ ؿّ ام فًؼگي ّ ٝوـم ُوَ  . 

تًَْ هي لضَٚ ُـ ُب ّا٩ٞيت پـػٍ ؿّ ، هـگ تب تْلؼ اف پبيبى ثي ًوبيو يَ هخل ، ات٦ب٩بت توْم ، رب ايي -  

 ّ ُب گاليَ اف ٥ـاتـ ٝي٨ ػؿػ ... گـ٥تي اىتجبٍ تٌِبيي ػؿػُبي ثب ؿّ ٝي٨ ص٪ي٪ت تْ ، ثيَ هزنن

کَ فرـُبيي  

 ثَ هًْؼى ًَ ، گؼىتٌَ ّ ػيگـعْاُي ؛ ًينت عْػعْاُي ٝي٨ ، کـػي تضول اًّْ اًتغبثت ثْامَٖ تْ

 پبي

ًيب٥تٌي ػمت ؿّيبُبي  ... 

 ، ًجْػ ػؿػ ّ فرـ رق ثَ اي صبػحَ ُيچ ، ا٥تبػ تْ اف ثٞؼ هي ثـاي کَ ات٦ب٩ي توبم ، ًجْػم عْػعْاٍ هي -

 ايي

 تْ عْامتن هي ؿّ ٦ًـ يک ، هبرـا ايي تْ اگَ ، کٌي هي تٞجيـ عْػعْاُي ثَ ػاؿي تْ هٌْ عْػآفاؿي

اگـ ّ ثْػي  
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 ثَ ٥٪ٔ اًّن ، ىؼم ثؼُکبؿ عْػم ثَ کَ هٌن اًّن ، ثبىَ ػاىتَ گـػى ثَ يٌي?ػ ، هي اف ٦ًـ يک اگـ تٌِب ّ

 عبٕـ

 ثنتَ ُبي چين ثب اً٪ؼؿ چـا ، چـا آؿام! ؟ ثْػ عْػعْاُي هي فًؼگي کزبي ، تْ ٝي٨ عبٕـ ثَ ... تْ

 ػاؿي



 تْ ، صبال ّ ثيَ هتالىي تْ عبٕـ ثَ ثبيؼ کَ ثْػ اؿفه ثي اً٪ؼؿ ، هي فًؼگي يٌٞي! ؟ کٌي هي ٩ْبّت

 عيلي

 کٌي ىِْتي ثَ هتِن هٌْ ، ّا٩ٞي ١يـ ًگبٍ يَ ثب ّ ثگؾؿي هي فًؼگي ُبي ىت ّ ؿّفُب توبم اف ؿاصت

اٍاًل کَ  

 ، ؿ٥تي ، ًوًْؼي ، ًَ تْ ا?ام ، هًْؼم تْ پبي ثَ ّٝبى٪بًَ ثْػم ٝبى٪ت هي . کٌَ پيؼا اػاهَ تًْنت ًوي

، ؿػي?م  

کـػي هي فًؼگي ّ هًْؼي هي ثبيؼ کَ ربيي  ... 

؟ ؿػم?م چْٖؿي ّ چي ثـاي هي ػًّي ًوي صتي تْ - ! 

 ، ًضل ّ لٌٞتي ؿّف اّى تْي ، تْ ، ػًّي هي ُوَ ، عت : گ٦ت مپل ّ کـػ ل?تؤم کوي پيـهـػ -

 ثغبٕـ

؟ پـميؼي مْالْ ايي چـا ... ىؼي کيتَ تَبػ٣ ّ ٍ?ربػ اف اًضـا٣ ! 

ػًّي ًوي چي ُيچ تْ کَ گ٦تن -  ... 

 اف پليل گقاؿه ايي! ؟ مـم ؿّ کٌي هي چوب٧ هٌْ ُبي ًؼًّنتَ ُوو چـا ؛ ثؼًّن کَ ثگْ تْ عت -

 ًضٍْ

ا!؟ ثؼًّن ثبيؼ چي ػيگَ هي ، ثْػ تْ تَبػ٣  

 ٥٪ٔ ؛ ًکـػي ٥کـ هي هـػى ػليل ثَ ٩ّت ُيچ تْ! ؟ ىؼم هٌضـ٣ ٍ?ربػ اف چـا کَ ايي ، تَبػ٥ن ػليل

؛ ػيؼي  

؟ ىؼ چي کَ ىٌيؼي ّ کـػي توبىب ! 

 ػاىت تبفٍ ّ کـػ هي آفؿػٍ ؿا ؿّصو ، اصنبك ايي ّ ثْػ ىـم ىبيؼ ، ثْػ ىؼٍ پٌِبى مـػ مکْتي ػؿ

ّا٩ٞيت اف  

ىؼ هي ثبعجـ صْاػث ٝو٨ ثَ ، ؽٌُو ُبي ًـميؼى ّ فًؼگي ُبي  . 

 ثبىؼ آى ثغبٕـ ًجبيؼ.... ًَ ، ثْػ ػاػٍ ؿط آؿام ثَ اه ًبهَ ًْىتي اف ثٞؼ ٦ُتَ يک ػؿمت ، ات٦ب٧ ايي

چْٖؿ ّگـًَ  

 رب يک صبػحَ آى ثب اه فًؼگي توبم! ؟ کٌؼ پيؼا عالٍي ٝي٨ ٩ـُ ّ هٌت ايي ثبؿ فيـ اف تْاًنت هي

 هٞبهلَ



 ػمتپبچَ . کٌؼ ٥کـ ص٪و اص٪ب٧ ثَ ٝي٨ هٌبٙـٍ ايي ػؿ تب! ؟ هبًؼ هي ثـايو چيقي چَ ػيگـ ّ ىؼ هي

ّ ثْػ  

 ، ثبىَ تًْنت هي ُـچيقي ػليلو ... عت ... عت : گ٦ت ّ فػ هي ُب ثيـاَُ ثَ ؿا عْػ کٌبى ى?م ى?م

ىبيؼ ، تْ  

کٌي کٌتـل اتْهجيلْ کَ تًْنتي ًوي ّ ًجْػ کب٥ي ٩ؼؿ ثَ هِبؿتت ؛ تْ  ! 

 اف مبػٍ چ٪ؼؿ ، ثيي هْارَ ؿّ ػؿ ؿّ ّ هنت٪ين ُب ّا٩ٞيت ثب ًغْامتي ّ فػي گْل عْػتْ ُوييَ -

ُب هنؤلَ  

٥ـٍت ، ىبيؼ ّ ىؼم هي ًقػيک ه٪ؼاؿ يَ تْ عيبلي ثي ثَ ، فًؼگين تْ ُن هي کبه اي ، کٌي هي ٝجْؿ  

کٌن ٥کـ ثييتـ ُب عْثي ثَ تًْنتن هي ّ ىؼ هي ًَيجن فًؼگي اف ثييتـي  !!! 
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 ، هٌن لٌٞتي تَبػ٣ اّى ه٪َـ کَ ًگْ ا?ام! ؟ ُنتي چي ػًجبل تْ ػًّن ًوي هي ، هي ! آؿام ثجيي -

ّ تْ ًجْػى  

ُبىْ لضَٚ توْم ، کٌي هـّؿه تًْي هي کَ ، هي فًؼگي تجبُي يٌٞي ، تْ هـػى  ... 

 ًوي اٍاًل هي ّ ثْػ هٌن تٌِبيي ٝوـ يک ػليل ، ثبىَ کَ ُـچي تْ هـگ ػليل! ؟ ُنتي چي ػًجبل تْ

 عْامتن

کيت هٌن ، تْ هـگ عجـ ، ثي٦تَ ات٦ب٧ ايي  ... 

 ثَ ، آؿام ٍؼاي ١ِن ّ ًقًؼ صـ٥ي ػيگـ تب ، کـػ ع٦َ ؿا گلْيو ّ ثنت پيـهـػ ٍؼاي ثـ ي?مؼ ، ث٢ِ

 تقلقل

ثگؾؿػ آؿاهي ثَ ُبيي لضَٚ تب ، ثْػ ىؼٍ ًـػيک ٝي٨ صْْؿ  . 

٥کـ هّْْٛ ايي ثَ ٩ّت ُيذ تْ! ؟ ثيٌي هي : گ٦ت هي کَ ؿميؼ گْىو ثَ ، ًقػيک آُي ثب آؿام ٍؼاي  

 ػ٩ي٪ًب ، هي هـگ . کٌي ػؿ٫ ّ ثؼًّي ؿّ چيقُب اف عيلي ًغْامتي ُن ٩جلو ؿّفُبي صتي ؛ ًکـػي

ات٦ب٧ ؿّفي  

تَبػ٣ اّى تْي ثٞؼه ٦ُتَ يک ًَ ؿميؼ ثؼمتن تْ عؼاصب٥ٚي ًبهَ کَ ، ا٥تبػ  ... 



 ًقػيک ّ ًقػيک هؼام ، ١ن ُبي ميبُچبلَ ػؿيچَ ثَ کَ ثْػ ىؼٍ آؿاهيو ًْمبى ّ تقلقل ػؿگيـ پيـهـػ

هي تـ  

 ثْػ گاليَ يَ ، ًبهَ اّى ا?ام : گ٦ت هي ، ُـاك ّ تـك ثب ّ مپـػ هي فعن ّ فرـ ثَ ؿا اصنبمو ّ ىؼ

ىبيؼ ّ  

کَ ثبىن کـػٍ ػمتي پيو عْامتن هي ٥٪ٔ ، ًؼاىتن ؿ٥تي ٩َؼ اٍاًل هي ... ّػل ػؿػ يَ  ... 

 ، ثـم عْامتن ًوي هي! ؟ ًيَ لَ ؛ ص٪ي٪ت ًَ ، ثْػ عيبل ٥٪ٔ کَ عيبلي عبٕـ ثَ ١ـّؿت کَ! ؟ چي کَ -

تْ اهب  

کـػي عْؿػم ّ ىکنتي هٌْ ًبهت ثب ّ کـػي توْم چيْ ُوَ  . 

 هي ثبيؼ تْ ا?ام ، ثٌْينن تًْنتن هي اصنبمن اف کَ ثْػ ػؿ١ّي تٌِب ًبهَ اّى ، ًجْػ ايي ٩َؼم هي -

 ٥ِويؼي

ثـي کَ عْام ًوي ّ ػاؿم ػّمت ٌُْف هي کَ  ... 

 تٌِب ، هي ّ کـػي هغ٦ي ُبتْ ػاىتي ػّمت هؼت توبم ، ػًّي ًوي ٝي٨ اف چيقي ُيچ تْ ! هتؤم٦ن -

 چيقي

ّ ثْػ ١ـّؿ ػيؼم هي تْ اف کَ  ... 

 ّ کٌي تکـاؿ هٌْ اىتجبٍ ، ًويؼم اربفٍ ثِت هي ، کٌي ٩ْبّت ْٕؿي ايي هي ػؿثبؿٍ ًؼاؿي ص٨ تْ -

ايي تْ صبال  

کٌٌي تال٥ي چيْ ُوَ ثغْاي ، ػّتب هب صْْؿ ػًيبي  . 

 ثب تًْنتن ًوي ؛ تًْنتن ًوي ا?ام ؛ کٌي تَْؿىْ کَ چيقي اّى اف ثييتـ ... ػاىتن ػّمت هي ! آؿام -

 ػمت

 ّلي ، ػًّي هي ؿّ ُب ايي ُوَ تْ کـػم هي ٥کـ ، ثيبؿم ثؼمت ؿّ تْ ، مـًْىت چٌگبل اف ثنتَ ُبي

؟ ىؼ چي ! 

کـػ ًبثْػم ّ گـ٥ت افم ؿّ تْ ، هي ُبي ًگ٦تي آعـه  . 

 ص٨ ايي ؟ چـا ؟ گـ٥تي تَوين هي ربي ثَ چـا! ؟ ػؿمت ُوييَ تْ ُبي تَوين توبم کٌي هي ٥کـ چـا -

 هي

؟ گـ٥تي افم ص٪ْ ايي چـا ؟ تْ ًَ کٌن اًتغبة کَ ثْػ ! 
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 ؛ کٌؼ ٥ـاؿ تْاًنت هي کزب تب ؟ کزب اهب ؛ ثـُبًؼ ٝي٨ هغوََ اف ؿا عْػه ، عْامت هي ٥ـيبػ ثب

٩ؼهي ٩ّتي  

ثَ کَ آى يب ّ! ؟ کٌؼ پب٫ ؿا اىتجبُبتو توبم ، ُبيو چين ثنتي ثب ىؼ هي آيب ّ ثـػاؿػ تْاًنت ًوي ٩ؼم اف  

ثْػ آؿام اػٝبي تـيي ػؿمت ىبيؼ کَ ، ىْػ هي٢ْل صْاػحي کتوبى  ... 

 ٍؼاي ّ مـ ثي ّ ُوييگي ّػاٛ يب ّ ثْػ ؿصوبًَ ثي ؛ ؿ٥تٌو ثَ تِؼيؼ ّ اّ ؿ٥تي ًوبيو آيب ؟ ؿ٥ت چـا

؟ آؿام ! 

 ؛ آؿام ؿ٥تي اهب ؛ ىؼ عتن آؿام فًؼگي پبيبى ّ هـگ ثَ ، اّ ػؿ١ّيي ؿ٥تي! ؟ فػ هي فعن ثييتـ کؼاهيبى

 تٌجيِي

 يبػ هؼام ّ ًجـػ لؾتي فًؼگي اف ّ ثويـػ لضَٚ ُـ ، فُـه ربم ػؿ پبىيؼٍ? من ثب ّ ثوبًؼ تب ؛ اّ ثـاي ىؼ

، ؿا آؿام  

مبفػ ُبيو لضَٚ صنـت  . 

 ُـ اف تـ عْػعْاٍ تْ : گ٦ت ّ ثـگـػاًؼ عْػ ثَ ؿا اّ آؿام ٍؼاي کَ ثْػ ه٪َـ يب٥تي ػؿگيـّػاؿ

ُنتي ىغَيتي  

 ىبيؼ کَ ا٥ـاػي ُبي عْامتَ ثَ ّ کـػي هي کن ١ـّؿت اف کوي ، کبه اي ، ثْػم ػيؼٍ ٝوـم توبم تْ کَ

 ثـات

کـػي هي ٥کـ کوي ؛ ُن ثْػى هِن  ! 

؟ ػاؿي اٝت٪بػ ، مـًْىت ُبي ػمت تْي ىال٧ِ ّ ت٪ؼيـ عيبًت ثَ تْ -  

؟ کٌي تْريَ اىتجبُبتتْ عْاي هي ػّثبؿٍ -  

-  کَ ؿّفي ُوْى هخل ... کٌن هي مْال ػاؿم ، ُبم کـػى ػل ّ ػؿػ ثـاي ؛ پـمن ًوي تْريَ ثـاي ! ًَ

 ّامت

 ُبيي کلوَ ّ ُب صـ٣ تٌِب اّى اهب ؛ ًکٌي ثبّؿه ، عْامتن هي ّرْػم توبم ثب ّ ًْىتن عؼاصب٥ٚي ًبهَ

کَ ىؼ  



 کـػى پيؼا ثِبًَ ثَ ًَ اهب ؛ کٌن گاليَ عْام هي ؿّفُب ُوْى هخل ؛ کـػي ثبّؿىْى ّ ىٌيؼي هي اف تْ

، ه٪َـ  

 ؛ کـػم هي ٥کـ تْ ثَ ؿميؼى ّ تْ ثَ ٩ّتي ، چـا ثؼًّن عْام هي ا?ام ، هي گـػى ت٪َيـُب ُوَ اٍاًل

ًگبٍ تْ  

 فّػ عيلي کَ ُبيي ّـثَ ثب کَ گـ٥ت هي هي ثَ عيوي چٌبى ّ ىؼ هي فلقلَ اًگبؿ ، مـًْىت ُويي

ّاؿػ ثِن  

؟ ثبىن تْ ثب ًغْامت ّ ًيؼ چـا ، ثگيـم ٥بٍلَ تْ اف کَ ىؼم هي هزجْؿ ، کـػ هي !! 

هبمت ٝي٨ ثَ عبئي ثقؿگتـيي ، مـًْىت ! آؿام  ... 

 هي ، ثْػ ٕـ٥َ يک ، ٝي٨ ايي ، ثْػي هي ٝبى٨ تْ کَ ًؼاؿم ثبّؿ ٌُْف : گ٦ت ّ کييؼ آُي آؿام ٍؼاي

 صؾ٣

ُويي . ىؼي هزبفات تْ ّ ىؼم ... 

يب ّ ثؼًّي تْ کَ ، ثـام ًجْػ هِن اٍاًل ، ًنْعتن تْ پبي ثَ ، ثبىي ػاىتَ ثبّؿم تْ کَ ايي ثـاي هي - ... 

ِٟ ؟ !ًجْػ م?تٍْ آعـت ًبهَ پل - ؟؟؟ ػؿمتَ ، ثْػي ؿ٥تَ تْ ... ثْػ ص٪ي٪ت ! ًجْػ اصنبمت ػؿّ  

ؿ٥تن هي ثبيؼ ، ًؼاىتن هًْؼى اربفٍ هي -  . 
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 اصنبمبت ثب ّ ثيي هي ٝب٦َٕ ػًيبي صـين ّاؿػ ، اؽى ثؼّى کَ ػاػي اربفٍ عْػت ثَ کَ ُوًْْٖؿ تْ -

 هي

 عبؿد هي ٝي٨ ػًيبي اف اؽى ثؼّى کَ ػي هي ّ ػاػي ص٨ عْػت ثَ ُن ػليل ُوْى ثَ صتوًب ، کٌي ثبفي

 ثيي

آَُِِِ... ًجغيوت اگَ ؛ ثْػ ًبهـػي تْ کبؿ ايي ، ثـي ّ  

 ىؼًن هبت ُبي لضَٚ ػؿ ًَ ّ تْ ػًيبي ثَ اّهؼًن ّ ثْػ ٝي٨ ىـّٛ کَ اي لضَٚ اّى تْ ًَ هي !!! ًَ -

 کَ

ارجبؿ ّ ثْػ ارجبؿ ثْػ ُـچي ؛ ًؼاىتن اًتغبة ثـاي اي اؿاػٍ ُيچ ، گيتن ثـهي ثبيؼ  ... 



 تٌِب ثْػى تْ ثب ّگـًَ ًجْػ هي ػمت ات٦ب٩ي ُيچ ، عْامت ًوي مـًْىت ، عْامت ًوي ت٪ؼيـ ! آؿام -

 آؿفّيي

ُنت ٌُْفم ّ ثْػٍ ثبهي ُب مبل ايي توبم کَ ثْػ  ... 

 اّ اهب ػاػ هي آفاؿ ؿا اّ ، ؿمبًؼ هي گْىو ثَ ؿا ُبيو صـ٣ ًبثبّؿي ميل کَ آؿام ُبي عٌؼٍ ٍؼاي

هي چَ  

 هي اصنبك ىبيؼ ّ ػاىت اّ هضکْهيت ثـ ٥ـيبػ ، فهبى ّ فهيي ُبي اػّلَ توبم ٩ّتي! ؟ ثگْيؼ تْاًنت

چَ ، کـػ  

 ػاىتَ ػّمتت ُوييَ هي کَ امت ايي هِن ! ًؼاؿم يب ػاؿم ػّمتت هي کَ ثبّؿکٌي تْ کَ ، کٌؼ هي ت٦بّتي

ّ ام  

ػاىت عْاُن  . 

 ... َُِِِ : پـميؼ اّ اف اه عْؿػٍ گـٍ رٌْى ثَ ُبي عٌؼٍ هيبى آؿام کَ ثْػ ١ـ٧ عْػ ا٥کبؿ ػؿ

هي تْ آؿفّي  

َُِِِِِِ ًـمين ثِن هب کَ ثْػ ايي تالىت ُوَ اهب ، ثْػم  .... 

 ثٞؼي ُبي ّاژٍ ػاًنت ًوي ّ لـفاًؼ هي ؿا ؿّصو چِبؿمتْى ٍؼايو مکْت ، عٌؼيؼى کوي اف ثٞؼ

، ًٖ٪و  

 ، کٌن ًوي ثبّؿ : گ٦ت ّ ؿُبًيؼ اّٖـاؿ عالء ايي اف ؿا اّ ، آؿام ٍؼاي مـاًزبم ؟ امت رٌني چَ اف

هنغـٍ ايي  

ًجْػي ، ًجْػي ٝبى٨ تْ ! ًَ ، کٌي پيؼا ٝي٪ت ثبّؿ ثـاي ًْمتي هي کَ اػٝبييَ تـيي  ... 

ىبيؼ ، کٌن ؿ٥تبؿ تْ ثبّؿ ثَ ثْػ ثٌب اگَ ! ًَ يب کٌي ثبّؿم کَ ًينت هِن ػيگَ ، ًينت هِن ثـام کَ گ٦تن -  

 هِن. گؾىتن هي ٝي٪ت اف ُن هي ، کـػي تـ٫ هٌْ ػًيبي ُوَ ّ ؿ٥تي تْ کَ لي?اّ ؿّفُبي ُوْى

تْ ، ًينت  

 مـًْىت ، ثْػ تْ ّ هي اف ١يـ يکي ، ػٍ هي ٝؾاثن ػاؿٍ مْال يَ ا?ام! ؟ کٌي هي ٥کـ چي هي ػؿثبؿٍ

ت٪ؼيـ ، ثْػ  

 ّ اّهؼي هي ًزبت ثـاي اگَ! ؟ ىؼ کَ ايي ثيَ آعـه ّ ثگيـين ٩ـاؿ ُن هنيـ تْ هب ، ثبيؼ چـا ... ثْػ

هي ٥کـ  



 ايي تْ ، رب ايي ، گـ٥تي ػؿًٚـ هي ٝي٨ ّامَ تْ کَ اتِبهي ُوْى يب تْ ٝي٨ ػليل ثَ هي ، کٌي

تْ ّ ّّٞيت  

 ّ آؿّم فًؼگي يَ ثَ هٌن ىبيؼ ، ػيؼم ًوي ؿّ تْ اگَ! ؟ چيَ مـًْىت گٌبٍ پل ؛ ا٥تبػم ًبثْػي مـاىيجي

 ثي

هغوََ ايي تْ صبال کَ ... تْ ٝي٨ ًَ ، ثنتن هي ػل ػيگَ ُبي آػم ُوَ هخل ، ػؿػمـ  ... 

 ؿّي ، ت٪ؼيـ ُبي ًگبٍ اف ّ مْفًَّ هي هٌْ ػاؿٍ کَ ُبيي عٌؼٍ ايي ، کٌي کوکن عْاي هي اگَ ! آؿام

 ٦ٍضَ

ّٔ هي فًؼگي کتبة ُبي  کَ ؿّفُبيي اّى ، کٌن ثبّؿ کَ ثيبؿ ػليل يَ ّ کي هضْ ؿّ ُب ايي ، کيَ هي ع

يَ هخل  
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ً٪يي ُن هي ، کٌن ثبّؿ تب ، ػليل يَ ٥٪ٔ ، ثيبؿ ػليل يَ ؛ ثين ٝبى٪ت هي تب ىؼًؼ هي چيؼٍ ُن کٌبؿ پبفل  

ثْػم ؿ?ه٪ٌ ُن هي ، ػاىتن  ... 

 مِن ٝوـت ُبي اّت٦ب٧ توبم تْي ، تْ ُبي اًتغبة لْکييِي چيؼهبِى ثـاي ، ٕـاس يَ هخل ، مـًْىت -

، ػاىت  

ثبىَ ؿ?ه٪ٌ تًْنت ًوي ا?ام  . 

ؿّصت ٝؼالت ثَ ّ ّرؼاًت ثَ ه٪ؼاؿ يَ الا٩ل ! ىؼي اصْبؿ هي ثَ گ٦تي فّؿ ّامَ ٥٪ٔ ! کٌن هي ػؿ٫ -  

ثؾاؿ اصتـام  . 

 يَ هخل کَ ثيٌي هي ؿّ ُب لضَٚ اّى ٥٪ٔ تْ : ػاػ اػاهَ ّ ثْػ ًينتَ آؿام ٍؼاي پيت ، کْتبٍ لجغٌؼي -

 پبفل

فًؼگي اٍِل ّ ص٪ي٪ت ىبيؼ ّ ثبفي يَ هخل ًْٝي ثَ فًگؼيت توْم کـػي ٥کـ اٍاًل! ؟ ثْػًؼ ىؼٍ چيؼٍ  _ 

؟ ثبىَ ثْػٍ ُب پبفل ُوْى ػؿگيـ هؼام_ تْ ُبي اتغبة ًضٍْ هبرـاي ! 

 تْ ُبي اًتغبة پبي ا?ام ، ثْػي ىؼٍ ؿّثـّ هي آىٌبيي ات٦ب٧ ُوْى هخل ػ٩ي٪ًب ، ػعتـ تب چٌؼ ثب ّ ثبؿ چٌؼ

 ٩ّتي

مـًْىت ًَ ، ثْػم تْ اًتغبة هي ، هي هخل ػؿمت ؛ ىؼي چين ػؿ چين هي ثب کَ ىؼ لٌگ  . 



عت ، فًؼگي ىؼٍ اموو ٥٪ٔ کَ ىؼم هنغـٍ ثبفي يَ ّاؿػ ػًّنتن هي ُوييَ! ؟ اين ثبفيچَ پل -  ... 

ثبعتن هي هنغـٍ ثبفي ايي تْ ، ثبعتن ثبفي ايي تْ ، هي اًگبؿي  ... 

 ّ ثيي ثقؿگ هييَ ثبٝج کَ? هِن ثبفي يَ ، ثبفيَ ىجيَ ، ًينت ثبفي فًؼگي ! کٌي هي اىتجبٍ ػاؿي -

 يبػ

 ّ هييي تنلين فّػ ُب عيلي ّ ًؼاؿى کـػًيْ توْم ٝـَّ ُوَ ، کٌي ثبفيگـي چْٖؿ تب ثگيـي

هي عْػىْى  

 اّى ا?ام ، مـًْىت ُوْى يب ت٪ؼيـ هيؾاؿى ؿّ اموو کَ ، ٩ؼؿتوٌؼتـ ّ ثقگتـ ثبفيگـ يَ ػمت ، مپـى

کَ ُبيي  

 ُبي اًتغبة ثـاي ، کَ ايي صؼا٩ل ّ کٌي هي اًتغبة ػؿمت ، ُنتي اؿي?٩َ ثبفيگـُبي ّ تـى ٩ْي

 ػؿمت

هيؼى اػاهَ ّ ًويقًي رب ّ هييي ٩بئل اصتـام ىْى  . 

 ثبف ، عْة ُبي ً٪و اف ىْى ىغَيت کَ ًوييَ ػليل ايي ، ثيبػ ، ثيبػ پيو عْاػ هي کَ اّت٦ب٩ي ُـ صبال

 ثَ

 آعـ کَ ربمت ايي ، ثبفي ُوْى تْ ٩ْل ثَ ّ هبرـا ٤ٖٝ ً٪َٖ . ثؼٍ رِت ت٢ييـ ثؼ کبؿاکتـُبي موت

ات ٍ?٩ٌ  

 هي ػؿ ًوبيو ثَ تْ اف تَْيـي چَ ، ؿًگبؿًگ ُبي پبفل چيؼهبى ُوَ اّى ثٞؼ ّ! ؟ ثبىي ىؼٍ چي ،

 يبػ؟

؟ ىکليَ چَ ُب پبفل اّى هيْى ، هي تَْيـ ، هي ٩يب٥َ اآلى - ! 

 پيت کَ اي فًؼگي هنيـ ثَ ثبّؿُبت ّ ُبت ًگبٍ ؛ ػاؿٍ تْ ُبي اًتغبة ثَ ثنتَ ، ًيؼٍ تکويل ٌُْف -

 مـ

 ... گؾاىتي
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 ، هيـم هي ػاؿم ، هييَ توْم ػاؿٍ ُبم ٥ـٍت ػيگَ هٌن! ؟ ثبىَ هًْؼٍ ّامن تًَْ هي اًتغبثي چَ ػيگَ -

 چَ



؟ ثبىن ػاىتَ تًْن هي اًتغبثي ! 

 اّى ٌُْف چْى ، ُنت ُن اًتغبة ؛ ُنت ٥ـٍت اميـٍ رنوت تْ ؿّصت ٩ّتي تب ، ًيؼٍ توْم ٌُْف -

 پبفل

 ، ثبىٌؼ ىؼٍ چيؼٍ کَ ْٕؿ ُـ صبال ، ؿّ فًؼگيت ُبي پبفل آعـيي ّ کٌي ٥کـ ػؿمت ثبيؼ . ُنت ُن ُب

 تْ

کٌي ربثزبىْى ػؿمت  . 

 ُبي ٩بٝؼٍ ، ًکـػم ٥کـ ٩ّت ُيچ ، کـػم فًؼگي ٝوـ يَ ! تْ ُبي صـ٣ ٥ِويؼى ، مغتَ عيلي ! مغتَ -

 ايي

ثبىَ پيچيؼٍ اً٪ؼؿ ، هنغـٍ ثبفي  ! 

ثوْى ام فًؼٍ ٩ّتي تب ، ًـّ ًوـػم ٩ّتي تب ! آؿام  ... 

 هييي ػًيبيي ّاؿػ ػاؿي تْ ، ًينت ثْػًت فًؼٍ ّامَ ربم ايي کَ ايي ! ثيٌي هي هٌْ ، ثويـي ٩ّتي تْ -

هٌن کَ  

ىؼٍ توْم ٥ـٍتن ، ًؼاؿم ثـگيتي ص٨ِ هي ّگـًَ ، ربم اّى  ... 

 اّليي ثـاي ؿا عْػ ، پيـهـػ ؿّس ّ آّؿػ فثبى ثَ ثـاًگيق ل?تؤم صنـتي ثب ، آؿام ؿا آعـ کلوبت ايي

ثـاثـ ػؿ ثبؿ  

 ايي ّ ثْػًؼ ػؿگيـ ، اّ ُبي تَوين ّ اّ اًتغبة ًضٍْ ثب هت٪بؿى ّ هتْافى ػ٩ي٪ًب کَ ، ػيؼ هي ُبيي صبػحَ

، اّت٦ب٧  

 ّ ػاىت عْاُؼ پل فيي مـاًزبهي چَ کَ ، اًؼاعت هي ػّىو ؿّي ػّثبؿٍ ؿا فًؼگي ٝوـ يک مٌگيٌي

 ىـّٛ

؟ ثْػ عْاُؼ چگًَْ ، رؼيؼه فًؼگي ! 

ٝزيت عيلي ؛ ثْػ ٝزيت: گ٦ت ، ػاىت ٩جْل ّ ثْػ پؾيـ٥تَ ؿا آى ؿّصو کَ التِبثي ثب  !!! 

؟ ثْػ ٝزيت چي - ! 

 ػّثبؿٍ ٥ـٍت ّ ثـگيتي ص٨ِ کَ صبال ، ثْػ ٝزيت ُبه اّت٦ب٧ توْم ، فًن هي صـ٣ فًؼگي اف ػاؿم -

 هًْؼى

ًجْػم ػًيب هبل ٩ّت ُيچ کٌن هي اصنبك ، ىؼٍ گـ٥تَ افم  ... 



هييَ توْم ؿّفي يَ ُن ػًيب ، ًجبه ًگـاى - ! 

 ، ثبىن ًغْؿػٍ ؿّػمت کَ ايٌن ًگـاى ، ًينتن َام فهيٌي ػًيبي ًگـاى ، ًينتن فهيي ًگـاى هي ًَ -

اف ؿّبيتي  

 اًگبؿ ، ًينت ١ـيت ُيچي رب ايي ، عْػهن ًگـاى ، ًينتن ًگـاًو ، ًؼاؿم ؿ٥تي هنيـ اّى تْ ثْػى

ؿّ ؿّصن  

 آفاؿم ُب ايي ، ثي٦تَ اّت٦ب٩ي چَ ٩ـاؿٍ ، ايي اف ثٞؼ ؟ ثيَ عْاػ هي چي ػًّن ًوي ٥٪ٔ ، ىٌبمن هي ثِتـ

 ! هيؼٍ

 تْ اىتجبٍ ّ مغت ُبي اًتغبة ُوْى ، رب ايي? هيکالت ّ ُب مغتي ؛ ًيؼٍ ىـّٛ چيقي کَ ٌُْف -

، ُنتٌؼ  

 ؿّ ات ،گؾىتَ ًگـاًي اگَ ، ثبّؿُبت ثب ّ ت٦ّکـت ثب ، ىٌبمي هي ُبت اًتغبة ثب ؿّ تْ ٥٪ٔ رب ايي

، کي هـّؿ  

ثْػ؟ ػؿمت گـ٥تي کَ ُبيي تَوين اف ه٪ؼاؿ چَ کٌي هي ٥کـ ! 
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ػًّن ًوي : گ٦ت ثبىِبهت ا?ام ، آُنتَ ٍؼايي ثب ّ کييؼ آُي پيـهـػ ... 

 ؛ ثيبثؼ ؿا آؿام تب ، کـػ هي ًگبٍ إـا٥و ثَ ّ فػ هي ً٪و ؿّصو ًْافه ثَ ٝبى٪بًَ ّ ٝوي٨ لجغٌؼي

، ٌُْف ا?ام  

ثْػ ٍؼايو آؿام صْْؿ تٌِب  ... 

 اف: گ٦ت هي کَ آهؼ هي آؿام ٍؼاي ّ ؿميؼ پبيبى ثَ اّ کْتبٍ آٍ ثب ، آؿام رنتزْي ثـاي ُب مبيَ پبييؼى

 فًؼگي

ُنتي؟ ؿاّي ىؼٍ توْم کَ ٥ـٍتي اف ّ ! 

 ثـاي کٌن ًوي ٥کـ ، ًپـميؼ ُبم ػاىتي ػّمت اف کني ؛ ثيبم ثْػ ٩ـاؿ ٩ّتي ؟!ٍ?هِن هگَ هي ؿّبيت -

 کني

يبًَ ثبىن ؿاّي هي کَ ثبىَ هِن ! 



 ػاىتَ ًيْهؼٍ ؿّفُبي ثـاي اصنبك ّ اًتغبة ٩ؼؿت تب ًينت ًبثْػي ػؿ کني! ثقؿگَ ػؿّٟ يَ ايي -

؛ ثبىَ  

چيق ُوَ ًجْػى ، ًجْػى يٌٞي ًينتي ... 

ثبىَ؟ ُنتي اف ثِتـ ، ًينتي کٌي ًوي ٥کـ ٩ّت اّى ، ًبثْػي اف ثؼتـ ّ تجبُي يٌٞي ثْػى ٩ّتي - ! 

 ثَ ًنجت عؼا هُْجت فيجبتـيي اّت٦ب٧ ايي! ًينت ُنتي اف ثِتـ ًينتي ، ثقؿگَ ػؿّٟ يَ ايي کَ گ٦تن -

 آ٥ـيؼٍ

کٌي؟ ٝجْؿ فًؼگيت ٩يٌگ ُبي اّت٦ب٧ اف ؿصوبًَ ثي اً٪ؼؿ تًْي هي چْٖؿ ُبىَ، ! 

-  کَ هيبم م٦ـي اف! ًينتن ؿصن ثي هي ، ػيؼم فهبى ّ فهيي ػيْاِؿ ّ ػؿ اف کَ ثْػ صني تٌِب ؿصوي ثي

 ثي

ًوًْؼًت ّ ؿ٥تٌت اّهؼًت، ؿصوي ثي تْ، ُن يکيو کـػٍ، ُبم تٌِبيي ثبؿ ؿّ ُبه ؿصوي ... 

يب٥تٌت ؿىؼ ّ ىؼًت ثقؿگ ثـاي ثْػ، ًيؼٍ آ٥ـيؼٍ تْ ٝالي٨ ثـاي ثْػ، ًيؼٍ مبعتَ تْ ثـاي ػًيب - ... 

 ىؼم، تض٪يـ کٌن هي اصنبك هي! ًَ! ىؼم؟ ثقؿگ هي اآلى: گ٦ت ّ ىْػ توبم آؿام ُبي صـ٣ ًؼاػ اربفٍ

 ّاؿػ

ُويي ثْػم ثبفيچَ هي ثْػم، ًکـػٍ اًتغبثو عْػم کَ ىؼم اي ثبفي ! 

ًؼاىتي؟ ؿّ صْْؿ ليب٩ت تْ ثگي عْاي هي يٌٞي -  

ثبىَ فهبى اف اي ثـَُ چَ تْ ّ تي?ه٩ْٞي چَ تْ صْْؿت کَ ٍ?هِن! کزب؟! صْْؿ؟ کؼّم - . 

 ثب ًؼيؼي، ؿّ ُب عيلي تْ ػاىت، ُْاتْ ُوييَ يکي ًجْػي، ُن تٌِب ىؼي، ػْٝت تْ! اًَب٥يَ ثي ايي -

 چين

ثقاؿي ُب ًجْػى پبي ثَ ُبتْ ًؼيؼى ًؼاؿي، ص٨ّ کـػي، فًؼگي ثنتَ ُبي . 

 ىؼم، ثْػم، تٌِب! ُب ىٞلَ ّمٔ ػؿمت آتو؛ هيْى ثْػم ىؼٍ ؿُب هي ًجْػ، هي ثـاي ا?ام! ثْػ ػؿمتَ؛ -

 هًْؼم،

کـػم ل?تضن ٥٪ٔ ثبىن، ىؼٍ ثقؿگ کَ کٌن ًوي اصنبك ا?ام . 

ث٦ِوي کَ ًينت تْ کبؿ ايي ّ ثيي ثقؿگ ثْػ ٩ـاؿ! ًَ يب ىؼي ثقؿگ کَ ث٦ِوي تْ ًينت ٩ـاؿ - . 
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 چي هالکو! ثْػٍ؟ چي اه ٩بٝؼٍ ٦ًِويؼم، ٌُْف هي ا?ام ىؼٍ، توْم ثبفي ايي... ٥ِون ًوي... ُويي -

 ثْػٍ؟

 ُب عيلي ّ ؿى?ثت ثبيؼ ؿاصت عيلي ٍ?ٝؼ يَ ًينت، يکنبى ُوَ ثـاي ثبفي ايي ثْػٍ؟ چي ٩بًًْو

ثَ هضکْم  

کٌي؟ ثبفي ًغْاػ ػلت ىبيؼ اي، ثبفًؼٍ ٩جل اف ػًّي هي ٩ّتي! ىکنتٌؼ ! 

 هي ت٦نيـ عْػت ُبي عْػعْاُي ّ ُب عْامتَ ثب ٌُْف ، ؿّ ثبعت ّ ثـػ کَ ربمت ايي تْ هيکل -

٩ـاؿ کٌي،  

 تضويل ُب اًنبى ثَ فًؼگي تْ کَ ُبيي مغتي! ثبىي ػاّؿ ُن عْػت ّ ثيي ػْٝت ثبفي يَ ثَ ًينت

 هييَ،

 کي ثبفي اف ثٞؼ کَ ايٌَ? هِن ثبىَ؛ ثـػ ثـاي هٞيبؿي تًَْ ًوي ُن ؿ٥بٍ صّتي ّ ًينت ىکنت ػليل

 ُنتي؟

يب اًنبى ... 

 هًْؼ آػم ثْػ، آػم هييَ ثـاصتي کَ الٞبػمت ٧ْ٥ ّ ؿاصت اً٪ؼؿ ُب عيلي ثـاي ثبفي، ُويي ىـائ ا?ام -

ؿػ?ة ّ ... 

ت٦ّکـاتيْى، کٌَ، هي ٥ـ٧ ُن ىـايٖيْى پل کٌي، هي ٥ـ٧ ُن ثب ُب آػم کٌي، ًوي تٞييي تْ ؿّ ىـائ -  

 کَ هييَ ثبٝج ُوَ ّ ُوَ ػاؿى، هيکالت ّ هْاًٜ ثب ىؼى ؿّثـّ ثـاي کَ امتٞؼاػُبيي ّ اصنبمبتيْى

 ىـائ

 کَ ىـايٖي ّ فًؼگيو ًْٛ ثَ ًنجت ًؼاؿي ص٨ّ ػًّي؛ ًوي چيقي کني اف ٩ّتي کٌَ، ت٢ييـ فًؼگييْى

 تْه

٥ـّيَ يَ ػاؿي، فًؼگيو ثَ ًنجت کَ ت٦ّکـي ّ اصنبك اّى ُوَ ىبيؼ ثبىي، ػاىتَ ٩ْبّتي گـ٥تَ ٩ـاؿ  

 ايي تْ ًجبيؼ. ثبىَ ػاىتَ ٥بٍلَ ُب ٥ـمٌگ ىغٌ، اّى ثـاي فًؼگي ُبي ت?ّا٩ٞي ثب ّ ثبىَ اصو٪بًَ

پبي ثبفي  

 اًتغبة ثب ُن، تْ فًؼگي ثبفي هييَ، ػْٝت عْػه ثبفي ثَ کني ُـ ثکيي، ّمٔ ؿّ ه٪بينَ ّ ٩يبك

 ُبيي

ىؼ کييؼٍ رب ايي ثَ ػاىتي کَ . 



ّٖن، آعـ کَ صبال - يْهؼم ًوي ػًيب ثَ کبه اي کٌن هي آؿفّ ع !!! 

کٌي هي ٥ـاهْه ؿّ ُوَ فّػ عيلي ّ! عْػعْاُي تْ - . 

گي هي تْ کَ ثْػم ْٕؿي ايي کبه! ػاىتن ٥ـاهْىي ٩ؼؿت کبه! کٌن ٥ـاهْه تًْنتن هي کبه - ! 

عْػت پبي تْ؛ ثبفي آعـ ّ هيـم هي پل ثبىَ، - ... 

 ّاثنتَ اّ ثَ ًيق آؿام کَ ثْػ هٖوئي ّ کـػ تلّ٪ي ال٣ يک ؿا آؿام ؿ٥تي ٝبي?اػ ايي ّ عٌؼيؼ تونغـ ثب

ّ امت  

گؾاؿػ ًوي تٌِبيو . 

 اف تـ کْتبٍ عيلي ثبفي، ايي ثـاي ٥ـٍتت تْ. کي ثل ثْػ، هضِ ت?عـي: گ٦ت ّ کـػ مکْت کوي

ثْػ، هي  

َُِِِ ًؼيؼي، تْ ؿّ ػيؼم هي کَ ُبيي صبػحَ ... 
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 اميـت ّ ثٌؼًؼ هي ١ن ٌٕبة ثَ ُب، ميبُي ٕلنن ثب ؿا تْ کَ ُبيي ىت ّ کٌٌؼ هي ٦ًـيٌت کَ ؿّفُبيي

 هي

 ثبّؿه کَ ُنت ثبفي ايي پيت فرـ، رق اي ٩بٝؼٍ چَ ّ ثبىَ تًَْ هي اي هنغـٍ ثبفي چَ ايي مبفًؼ،

 کٌن

هيؼٍ؟ ٝؾاثن ّ کٌَ هي تض٪يـ هٌْ ػاؿٍ هًْؼًن، آػم ّ ىؼًن آػم ثـاي ! 

! کي ثل ًجْػ، ٝبػالًَ چيقه ُيچ ًؼاؿم، ٩جْل ؿّ ثبفي ايي هي! ًَ! ثْػ؟ ايي ىؼًن آػم ؿاٍ تٌِب يٌٞي

 ًغْاٍ

ىؼٍ ايوبًن کَ ثؼي ت٢ييـ ؿّ ثبّؿي . 

- ًينت ّرْػت تْ ثٌؼگي اف احـي ُن اآلى ّ کـػي فًؼگي ًينتي،مـکو تنلين تْ ... 

 ثـػ هي مبيَ ثَ ًْٝي ثَ ؿا ُبيو ػ١ؼ١َ ُبيو، تٌِبيي ؿ٥تي ثيي اف ّ هبًؼى ايي ّ ثْػ؛ ػؿمت صؼمو

ّ 

 اف ىْػ، تـ ّوغت ّ تـ کل٦ت ٍؼايو تب ػاػ، هي اّ ثَ ؿىؼ ثَ ؿّ ُبي مبيَ ؿعْت پل ػؿ ١ـّؿي

 اصنبمي



 ايوبًو ثَ کَ ٝي٪ي ثْػ، تيْيو اف پـ ّ ػاؿ عٌؼٍ چ٪ؼؿ ّ ؿميؼ هي فّال ثَ گِگبُي ًْمبى، ثَ کَ

 !ًـميؼ

ًجْػ هي مْال رْاة ايي اهب: گ٦ت ػؿًّو اف ؿهيؼٍ ١ـّؿ ُوبى ثب ! 

ثْػ مْالت ػليل ا?ام -  

- هييَ؟ چي مْالن رْاة! ُـچي اٍاًل عت ! 

- گـػي؟ هي رْاثي چَ ػًجبل ثنتَ، ُبي چين ثب ! 

-  ثِو فًؼگين ٝوـ يَ تْ ثْػ اگَ ًينت، مْال ايي ثـاي رْاثي ُيچ ػًّن هي! کٌي؟ هي ثبؿم هتلک چـا

 ؿميؼٍ

ًؼاؿى رْاثي ُيچ ُب مْال اف ثْٞي ثْػم،  . 

-  مْال ُيچ ّگـًَ کٌي، ٩جْلو عْاي ًوي ؿّ ُب مْال اف ثْٞي رْاة کَ ربمت ايي تْ اىتجبٍ ًَ

 هٞ٪ْلي

هًَْ ًوي ثب٩ي رْاة ثؼّى  

- ثبىَ؟ ػاىتَ پبمغي ًجبيؼ کَ ثْػ اصو٪بًَ اً٪ؼؿ پـمين ّ صـ٥ن يٌٞي ! 

-  هيتًَْ چي تْ اف ث٪يَ اًتٚبؿات کـػي ٥کـ اٍاًل! کٌي؟ هي ًگبٍ إـا٥ت ثَ ه٢ـّؿاًَ اً٪ؼؿ چـا تْ

٥٪ٔ! ثبىَ؟  

امت؟ ٝبػالًَ ّ هٞ٪ْل ؿ٥تبؿ ايي کٌي، هي ٥کـ عْػت ُبي عْامتَ ثَ ! 

ِٛ ايي -  ًجْػ، ُن اًتٚبؿي پل ًينت، فًؼگين تْ کني ٩ّتي... هٌَ ًگبٍ اف اىتجبٍ ٩ْبّت يَ ّ تْ ًگبٍ ًْ

 ًجبيؼ

 عْامتَ ػاىتن، اًتٚبؿاتي ػاىتن، ص٪٩ْي ػاىتن، صّ٪ي ّ کـػم هي فًؼگي ػاىتن ثْػم، هي ا?ام ثبىَ،

يب! فيبػيَ؟  

کٌَ؟ هي صؾ٣ ؿّ ًيبف ايي فًؼگي، ثَ ارجبؿ ّ رجـ ! 

 چَ ًؼاؿي، ثْػى ثـاي صّ٪ي ثبىي، تًْي ًوي کني فًؼگي تْ ُن تْ ًينت، فًؼگيت تْ کني ٩ّتي -

 اًتٚبؿي

ثبىي؟ ػاىتَ تًْي هي ُبت ًجْػى اف ! 
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کـػم هي فًؼگي ػاىتن ثْػم، فًؼٍ ثْػم، هي ا?ام - ! 

- ًجْػ فًؼگي اموو ىؼت، ٦ًـيي اًقّاي اّى! فًؼگي؟ کؼّم ! 

ىکنت ثَ اه، ًؼاىتَ ُبي اػّلَ مٌگيٌي ّ ُبيو هکبلوَ ػاػگبٍ ػؿ تب ىتب٥ت هٌٖ٪و يبؿي ثَ اصنبمو  

 ّ ًبًْىتَ ث٢ِ! ثْػ ٩ِبؿي ثبفيگـ ىبيؼ.ثْػ ٝي٨ ثَ ؿّ اصنبمو تبثو ّ ًْمبى ثبؿ ايي ّ ًيَبًزبهؼ

اه ٩ؼيوي  

 توْم عْػت ٦ًٜ ثَ ٕـ٥َ يَ چيْ ُوَ ػاؿي ػّمت ْٕؿ ُـ تْ: گ٦ت ّ ىؼ? صک ربًو مـگلْي ػّثبؿٍ

 هي

ػًّي؟ هي رْاثيْ! ىؼ؟ کي ٥ؼاي! ىؼ؟ چي ٥ؼاي فًؼگين کٌي، ! 

ُب آػم ُب ٩ّت گبُي - .... 

ثب٥ي؟ هي ٥لن٦َ چـا... عْام هي رْاة يَ: گ٦ت ٥ـيبػ ثب ّ ىْػ توبم صـ٥و ًگؾاىت - ! 

ىؼ اًتغبثت ٥ؼاي -  

 اًزبم ؿّيبُبت تْ کَ اًتغبثي! ػًّي؟ هي اًتغبة اف چي تْ... اًتغبة اّل، عًَْ مـ ثـگيتين ػّثبؿٍ -

 ثيَ

!! ىؼ؟ هي ًجبيؼ کٌي هي ٥کـ صبال عت فًؼگين، آؿفّي تٌِب اًّن ثْػي، تْ هي آؿفّي آؿفّ، هييَ اموو

 هي

يَ کٌذ تْ کٌن کق يب کٌن ػ٧ّ ؿ٥تٌو ثيي اف ّامَ کَ ايي يب کٌن، تاله آؿفُّبم ثَ ؿميؼى ثـاي ًؼاىتن ص٨ّ  

تْيي ه٪َـ! ثْػي تْ هيکل! آؿام فًؼگي؟ ٝوـ ! 

 ػًجبل ثَ ٥٪ٔ ْٕؿي ايي! هييي؟ عيـٍ ُب عبٕـٍ ثَ عْػت ُبي عْامتَ ّ عْػت ًگبٍ اف چـا -

تب. ه٪َـي  

کـػ؟ کبؿ چي هي ثب ات ًبهَ ّ اّهؼًت هبرـاي اّى ّ ٝبى٪بًَ ٍ?٩ٌ ايي کـػي ٥کـ صبال ! 

 ٥ِويؼ هي ىبيؼ ٝي٪و، ّتْي ص٨ِ ثْػ ىؼٍ ُن ًبهَ ايي! ثبىؼ؟ ػاىتَ تْاًنت هي رْاثي کـػ،چَ مکْت -

 ػؿ



 ىٌيؼٍ ًَ ّ ىْػ هي عْاًؼٍ ًَ اّ، گـ٥تي آؿام ّ آؿام ثبّؿ ثـاي اي تـاًَ ُيچ ثيآّؿػ، کَ پبمغي ُـ پل

 عْاُؼ

ػاػ اػاهَ ؿا مکْت ّ فػ ؿّصو ثَ ّاؿ ًبهـئي ّ ؿًگ کن ًييغٌؼي.ىؼ . 

 ثبىي ُوًْي ػاىتن ػّمت.... ثِتـٍ هب ػّي ُـ ثـاي... هيـم! کٌين؟ هـّؿ ؿّ ًبهَ اّى ػاؿي ػّمت -

هي کَ  

هي کَ ًجْػي ػعتـي تْ اهب عْامتن، ... 

 ايي يب ثيٌْػ، چيقي عْامت ًوي ػيگـ ّ کييؼ تَ فّػ عيلي اتِبم ُوَ ايي فهيٌَ پل ػؿ پيـهـػ،ٍجـه

 کَ

 ُبي ٢ًوَ اف ؿه?تَْ اّ! ثغْاًؼ گًَْ ايي اّ ثـاي آؿام ُب، مبل اف ثٞؼ ؿا ٝبى٪بًَ ًبهَ آى الَا٩ل

ُـ ثب کَ ٝي٪ي  

 هي ثؼًو ثَ آؽيي فعن ّ هِلک ّـثَ يک ٍؼايو، ًُت ُـ کَ ل٦ٚي ثب ثْػ، ًْىتَ ًبهَ آى ػؿ اه کلوَ

 فػ؛

ثْػ کـػٍ اه ثيٌي پيو کَ ثْػ ٙلوي اف ثييتـ ٝؾاثو، ّ کٌؼ تضولو تب ًجْػ ٩يبك ٩بثل ّ ًقػيک اٍاًل ... 
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 تٌِب، ّ ىٌيؼ ًوي ٍؼايي ػيگـ. ثنت ؿا ُبيو چين ّ کـػ پبثـرب ؿا مکْت ٥ـيبػ ثب ػؿًگ؛ ثي

ثْػًؼ تَبّيـي  

فهيي ػؿ اّ صْْؿ اف ًوبيو يک ّ فًؼگي هـّؿ ُوبى ؿ٥تٌؼ؛ هي ؿژٍ ًگبُو ؿّثـّي کَ ... 

 اف ػاالًي ّ کٌزي ُيچ ػؿ ّ کـػ هي توبىب ٦ًـت ثب ًْٝي ثَ ؿا اَه فًؼگي ُوَ ًجْػ، فيجب ًجْػ، ٩يٌگ

 عبٕـات

 ُب مبل اف ثٞؼ فهيي، اف ٝجْؿ پيچ آعـيي ػؿ ىبيؼ يب کـػ، ًوي? صل عْىجغتي اف ثْيي ثْػًو، فًؼٍ

 عقػيي،

 ُب، فىتي ّ ُب فصوت ميل ثـاثـ ػؿ ؿا ُب ٩يٌگي ُوَ ّ کـػ هي ًگبٍ ٦ًـت ثب ١ـثت، ّ فعن ثَ صبال

ػؿ ُيچ  

ثگيـػ آؿاهو ٦ًـتو اف پـ ّػاٛ اف عْامت هي ّ پٌؼاىت هي ًِبيت ثي !!! 



 کَ ُبيي ٥بٍلَ ىؼ مغت چ٪ؼؿ!ىؼ؟ هي ٥ِن ٩بثل اّ ثـاي ثبؿ ايي!٥ِويؼ؟ هي ؿا اّ صل ُن، آؿام آيب

ًوي ؿ?پ  

 !ىًْؼ

 اف تـ عـاة ثْػ، عـاة صبلو اّ ث٦ِوؼ، ؿا اّ تب ثيآّؿػ ػليل ّ ثؼُؼ تّْيش اّ ثَ ثبيؼ چـا اٍاًل

ؿّصو رنوو،  

ػاىت؟ ه٦ِوْهي آؿام ثـاي فرـ، ايي آيب ّ کييؼ هي پل اصنبمو اف يکي يکي ؿا ػًيب ُبي تي٠ ػاىت، ! 

 اّ مْعتي ّ ثبعتي ٝوـ يک هٌٞبي توبهو آّؿػ، هي فثبى ثَ آهيق مـفًو لضٌي ثب آؿام کَ کلوبتي ايي

 ثْػ،

 ىؼٍ هب٩ي?چ صبال ّ ىؼ ٥ـّعتَ ثِب ثي ١ن، اف ثبؿ کْلَ يک ثَ کلوبت ُويي پيت مٌؼه، کَ اي فًؼگي

 امت

کٌؼ هي لَ ؿا اّ ػاؿػ رْاة، ِپي کَ کْثؼ هي ؿّصو ثـ ّ ّرْػه ثـ ؽٌُو؛ ثـ ٩لجو؛ ثـ . 

 ؿا اّ آؿام چْى ٥ِويؼ، ًوي ؿا آؿام ػاىت، ػّمت ثييتـ ؿا مکْت ُن ثبف ا?ام ثقًؼ، صـ٣ عْامت هي

 ٦ًِويؼ

 ُوَ آى ثْػ، ًيؼٍ ايزبػ ُب ًجْػى ُوَ ايي هيبى ت٦بُوي ُيچ ثْػ، ًيؼٍ ػؿ٫ چْى کـػ، ًوي ،ػؿکو

 ًقػيکي

ص٪ي٪ت اف ىؼ ػّؿ چ٪ؼؿ عيبل، ػؿ !! 

 ٩بًٜ ؿا عْػه عْامت هي چ٪ؼؿ ُـ. اّمت رْاة ثي مْاالت ُب ايي! ثؼاًؼ؟ ًجبيؼ چـا! ػاًؼ؟ ًوي آؿام

ثبف کٌؼ  

ىؼ ًوي ُن . 

 ُبيو مْال? مؼ ّ مبعت ٩ـاؿه ثي ؿّس ثـ پْىي تي ؿا اه ىؼٍ تکَ تکَ ٍجـ مکْت، هؼتي اف ثٞؼ

ًؼيؼٍ ؿا  

 اػاهَ صبال: گ٦ت مغتي ثَ ثْػ، هـگ مـاىيجي ػؿ هٌِؼم، کَ اي چِـٍ ثب ّ کـػ ؿ?پ ُبيو ًگ٦تَ اف

ا?ام ثؼٍ،  

ُن ثـاي ًَ عْػهْى، ثـاي کؼّهوْى ُـ اهب کٌين، هـّؿ تـ ّاّش عْام هي تـ، آُنتَ ... 

ثْػ صبىيَ اف پـ ىـّٛ، اف ٩جل ُبي مکْت ايي چ٪ؼؿ !! 



 پب ًـ٥تَ، ُبي ػ٩ي٪َ ثَ اّٖـاة ثب تب مبعتٌؼ، هي مـػؿگوت ٝجْؿ،? چٌؼؿاٍ ثَ ىجيَ کَ ُبيي صبىيَ

ّ ثگؾاؿي  

ثلـفاًي ؿا ؿّصت آهؼًو، اف فّػتـ . 
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 توـکق ػؿ ؟!ثْػ ًيؼٍ مبعتَ ٌُْف کَ ُا٥تبػ ٩جـي مٌگ يبػ ثَ ًبگبٍ فرـُکو، اًتٚبِؿ ايي ثيي چـا ٦ًِويؼ،

 صْْؿ

 اف ٩جل کَ... گْؿ ميبٍ ٥ـه مٌگ ؿّي ثـ ًبهو ؿًگي ُبي تّکَ اف ُن آى ، ثْػ تو?ُْي يب٥تي ّ

ًبهو عْاًؼى  

 اي آيٌؼٍ اف ؿا اّ آؿام ٍؼاي ًبگبٍ ثـػ، هي آيٌؼٍ ثَ ؿا ؿّصو کَ ص٪ي٪تي ؿّيبي ىبيؼ ّ عيبالت ػؿ

ثَ ًقػيک،  

ثيٌْػ تب ثـگـػاًؼ؛ صْْؿه صْاك . 

ًْىتن هي ثبيؼ ا?ام... عًْؼًو ًَ ًْىتٌن، ًبهَ اُل ًَ هي - ... 

 ُبيو گ٦تَ تزـثَ مبل چٌؼ اًؼافٍ ثَ ُبيو، کلوَ اف صـ٥ي ُـ ؿّي ا?ام... ثْػ ًگؾىتَ ثييتـ لضَٚ چٌؼ

 اينتبػ

ىؼ هت٤٩ْ ّ . 

ـ٫ّ ُن ىبيؼ يب ٝکل يک توبىبي هخل ّ ػيؼ هي ّّْس ثَ هـتجٔ ا?ام هٌ٪ٖٜ، ُبي ٝکل تض ... 

 اف ثْػ ػلقػٍ ّ ػيؼ هي ٝجْؿ ثَ ه٨٥ْ ثبفًؼٍ يک تٌِبيي، هنيـ اًتِبي ػؿ ؿا ،عْػه آؿام ًبم ثَ ػليلي ثب

 توبم

 ُب ىييَ ىکنتي ٥ـّػ، ٌُگبهَ ّ ٥ِويؼًؼ ًوي ؿا لٖب٥ت هٌٞبي کَ ػيؼ هي ؿا ُبيي مٌگ ُبيو، گؾىتي

 ؿا

کٌؼ ٥ـاهْه ؿا اي ٍضٌَ ُيچ تْاًنت ًوي اّ ّ کـػًؼ ًوي ػؿ٫ . 

 کَ ثْػ ػاػٍ يبػ ًگبُو ثَ اهب! چينت؟ اّ ؿّيبي ً٪بىي ػاًنت، ًوي ّ ػاػ هي اػاهَ ّ گ٦ت هي آؿام

ؿا ٍؼايو  



 هي پغو ػيگـي ػؿيچَ اف ؿا ىت کَ ىْػ عيـٍ ُبيي ا٨٥ ثَ ػاىت مٞي ًکٌؼ، يکي ًگبُو پٌزـٍ ثب

 کـػًؼ

پبىيؼًؼ هي ميبُي ّ . 

 اف ٍضجت ثٌْينن، ثبيؼ چي اٍاًل کٌن؛ ىـّٛ کزب اف ػًّن ًوي ثٌْينن، کَ ىؼم هزجْؿ ا?ام ثْػ مغت -

 تْ

ثٌْينن ثْػى تْ ثب اف ًينت ٩ـاؿ صبال کَ؛ ايي تـ مغت ّ مغتَ . 

ُبي ثـکَ اف ؿا اّ کَ ػيؼ هي ؿا تَبّيـي ميل ّ کـػ ثبف چين ىؼ، ؿاًؼٍ اه کْػکي صـين ثَ ًبعْامتَ  

 يب٥ت هي اي ثبفاؿچَ ؿّي ػؿ ؿّ ؿا تَْيـه. کـػًؼ هي ؿٌُوْى ُب فصوت تقاصن ثَ ؿّ عْىجغتي،

کْػکي کَ  

 کٌزي ػؿ - ثؼاًؼ کَ آى ثي - ىٌبعت هي ؿّفُب آى کَ ُبيي ُوييَ ثـاي ثْػ، هزجْؿ. ثْػ مبل ّ مي کن

 اف

 ُْاي ثَ کَ ُب، اًنبى هـِّؿ ّ ٝجْؿ عيِي ّ مِوگيي مـهبي فيـ ّ کٌؼ اتـا٧ ثبفاؿچَ? پـت گْىَ

 صْْؿه

 ىؼٍ توبم ؿّف يک اف ؿا ّالؼيٌو ؿّبيت ىبيؼ تب ثجيٌؼ، ْٕالًي ُبي ًينتي اميـ ؿا عْػ ثْػ؛ ت?ك

ثيآّؿػ ثؼمت  

ثغْاثؼ ميـ ّ کتک ثي ّ  . 

 رـَٝ ؿا عبٕـاتو ، فُـ مبِى ثَ ّ چييؼ هي تلظ اف ؿ?پ ، ؿا ؿّصو ُبي عٌؼيؼى ّ ثْػ ػاؿ عٌؼٍ

ثلٞيؼ هي رـَٝ  

ًگـينت هي ّ فػ ًوي م?ػ ّ . 
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 ُوييَ اف تـ ثـرنتَ ربيي ػؿ ؿا، فرـه اًضٌبي ا?ام ًؼيؼ، ىبػي اف احـي ُيچ اه، کْػکي چِـٍ ػؿ

يب٥ت، هي  

ػّمت! ًجيٌؼ اميـ ؿا اه کْػکي لضٚبت ػاىت، ػّمت چ٪ؼؿ ّ ثْػًؼ آفاػ مبلو ّ مي ُن ُبي کْػ٫ کَ  

 تْاًنت ًوي! ًؼاىت ؿا کبؿ ايي رـأت ا?ام ىْػ، رؼا ه٦ٌْؿ ثبفاؿچَ اف ّ ثـّػ ّ کٌؼ صـکت ػاىت

ًوي ثبىؼ؛ آفاػ  



 آفاؿ عْاُبى يکي ثْػ ٥ِويؼٍ کٌؼ، هي ٙلن اّ ثَ ػاؿػ يکي گـ٥ت، يبػ رب ُوبى اف ّ ثبىؼ کْػ٫ تْاًنت

 اّمت

امت گـ٥تَ اّ اف ؿا ؿاصت کَ ُنت يکي ّ . 

ثجيٌؼ ُن ثبف ىبيؼ ثيٌْػ؛ کَ ايي ًَ اّ تب گ٦ت؛ هي ؿا کلوبت کَ آهؼ هي آؿام گـ٥تَ ١ن ّ لٖي٤ ٍؼاي ! 

 ثَ ثغْام تب ثبىَ ي?صل ثبيؼ ا?ام ثبىن، ػاىتَ اي عْامتَ ًجبيؼ چْى ثگن، ُبم عْامتي اف عْام ًوي -

 ...تْ

اف ؿا اه فًؼگي ُبي مکبًل توبم گْيي... ا٥تبػ ؿاٍ ثَ ُبيو ًؼيؼى ٥يلن ّ ىؼ هت٤٩ْ آؿام لـفاى ٍؼاي  

 هي اّ ؿّثـّي صْاػث ػ٩ي٪ًب ّ ثْػ گـ ًٚبؿٍ ص٪ي٪ت، ثَ عبٕـات؛ اف تـ پـػٍ ثي ّ تـ هت٦بّت ُوييَ

ّ ١لتيؼًؼ  

 ثيقاؿ فًؼگي ُبي مبل ّ ؿّفُب توبم اف ؿا اّ- اه فًؼگي ُبي ُونبيَ ُوبى - ُب آػم ٝجِْك ُبي چِـٍ

 هي

 .کـػًؼ

ـِ ّ ثْػ ىؼٍ عيبالتو ١ـ٧ ُن ثبف ًگبُو،? ص٪ي٪ت ػؿ  ُوييگي؛ پـمِو ُوبى گ٦تِي ثـاي تيْيو، ػؿگي

 کَ

 ّ اصتْبؿ? لضٚبت ايي اف فّػتـ عيلي ّ! ىؼ؟ هي توبم هـگو اف ٩جل ٙلن، ُوَ ايي اگـ ىؼ، هي چَ

هـگ، ثَ ؿّ  

ثؼاؿػ ػّمت ؿا ٝوـه ُبي ىت ّ ؿا ؿّفُب کوي ّ کٌؼ آىتي فًؼگي ثب تْاًنت هي ربيي ىبيؼ !!! 

 َتـه فعوي ُـثبؿ کَ ثْػ، آتييي ّ ًبتوبم ُبي کيٌَ اف ؿ?پ اّ، اف فهيي ّ فهبًَ ٦ًـت اًگبؿ، ا?ام

ايي ّ کـػ هي  

ؿػ?ة هي هـگ ثَ ؿّ ٦ًـيي، ثب ٕـاف ُن ؿا اّ ُب، ّـثَ . 

 ػيؼ هي ُـاك ّ تـك اف پـ ٌُْف- ُب اًنبى رٌگل مغبّت اف - ىؼٍ ّصيي کْػ٫ چين ػؿ ؿا، ُب ٍجش

ّ 

 ُبي اىک ًوٌبکي ّ هتْالي ُبي پلک تقلقل ثَ گؾىتٌؼ، هي ّ آهؼًؼ هي کَ روبٝتي ثَ ًگبُو،? لکٌت

 ًبهـئي

ثي ارٌبك ُبي تّکَ ّ ثيبيٌؼ ٦ًـي چٌؼ ّ ؿميؼ هي اربثت ثَ ثبيؼ کَ ُبيي ػلِـٍ ّ گـ٥ت هي م٧ْ اه  



 ايي اف ثيو ّ ىْػ ص٦٘ آؿاهيو ثِبي کن کبمتي ُوبى ىبيؼ تب ثغـًؼ؛ کؾايي ثبفاؿ ُوبى ػؿ ؿا، اؿفىو

 فهيي

ًوبًؼ گيـ . 

 اّ ثـاي کَ فرـي? ّيب٥ت ايي! گؾؿاًؼ؟ هي چگًَْ اه، پؼؿي هبًٌؼ ٩َـ عبًَ ػؿ آؿام ؿا، ؿّفُب آى

پبيبى ثَ  

آؿام ثب- ٝزيجو ُبي تالٕن ثب ُن آى - ػيؼاؿ ثـاي تال٩ي ً٪َٖ يک تٌِب آهؼ، هي آى اف کَ م٦ـي ّ ؿميؼٍ  

ًجْػ ػيؼًي ّ ػيؼ ًوي ؿا ُبيو عْىي عبٕـاتو، ثبؿ فيـ کَ ٝي٨ اف هبَُ چٌؼ هض٦لي. ػاىت . 
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 مکْت ثَ هزجْؿ کَ ربيي ُـ ّ کـػ هي تال٥ي ثبيؼ صبال کَ يب٥ت، هي هيٞبػگبٍ آعـيي ػؿ ؿا عْػ ىبيؼ،

ّ ثْػ  

 ىْػ ؿُب تب ثْػ کـػٍ آهبػٍ کْتبٍ، صْْؿ ُوبى ثـاي ؿا، ُب هَيجت توبم اّ ػاىت، ؿّا ٙلن اّ ثَ ت٪ؼيـ

ثبؿ يک ّ  

ىْػ ٙبلن ّ کٌؼ ٥کـ ُبيو آهْعتَ ثَ هٚلْهيت ربي ثَ . 

ُبي عٖي عٔ اه، ًبهَ ّ ًْىت هي ػؿمت اصنبمو، مبى ُن ىبيؼ، ّ ثْػ ٙلن ؿ٥تٌو کَ ػاىت ثبّؿ  

ـِ ثَ اّ ؿا، ؿمْايي ُبي ػؿك ايي ا?ام ًجْػ؛ ػؿ١ّيي  ّ ثْػ آهْعتَ ًبچبؿ، ثَ ّ فًؼگي ُبي کالك رج

 توـکق

ًجْػ عْػه کَ ثْػ ٥ـهبًؼُي ثؼمت صْامو، . 

؟!!امت هت٦ٌـ اّ اف چـا ػاًنت، ًوي کَ يکي اعتيبؿ تضت ّ ثْػ اميـ ُوييَ اّ  

 هي عـٍ?ك ثَ اهْاليبى اف ًيوي ثب ؿا، اّ عبًؼاى توبم اه، پؼؿي مـهبيَ ّ حـّت کَ ػعتـي آؿام،

ّ گـ٥تٌؼ  

ىؼ؟ هي هگـ ا?ام ػاػ، هي رِت ؿميؼًيبى ّ ٝؼل تـافّي ثَ اّ، ثب هنبّي ػؿمت کَ ٝي٪ي ! 

ـِة ّ تـ ّيـاى فرـي ىبيؼ هُْجت، ٍ?٩ٌ ايي ثْػ م٦ـه ُبي ًؼاىتَ توبم اف تـ هغ ! 

 صتن ّ ثْػ چيؼٍ ُب ً٪يَ م٪ْٕو ثـاي ثلکَ ثقؿگي، ثـاي ًَ کَ ثْػ ثـػٍ اي ٩ّلَ ثَ ؿا اّ مـًْىت،

 ػاىت،



 ت?ىؼ ثَ اّ، اف ّ ػاؿػ ػّمت ؿا آؿام ػاػ، هي ٝؾاثو کَ اموي ُـ يب ت٪ؼيـ يب فًؼگي ثَ ىجيَ يکي

امت هت٦ٌـ . 

ؿاُي اف آؿام ّ ثْػ هضکْم اي اػّلَ ُـ ثب ّ کٌؼ احجبتو تْاًنت ًوي کَ ثْػ ُبيي ُويي ُبيو، گاليَ توبم  

ثْػ ػيگـي موت هنيـه، اّ ّ آهؼ هي ػيگـ . 

 کلٌزبؿ چ٪ؼؿ ُـ! کـػ؟ هي پيؼا اػاهَ ًجبيؼ ىؼ؛ ٝي٨ ثَ هٌزـ کَ تَبػ٥ي ُـ ثب ؿميؼى، ُن ثَ ايي صبال

ثب ؿ٥ت  

 عْػه اف ؿا ُوَ!کـػ ًوي پيؼايو ثوبًؼ، تْاًنت هي ىبيؼ کَ ثيبثؼ ؿا ٥ـٍتي ّ ػليلي ؿاُي، تب عْػه،

آؿام، تب  

ؿ٥ت هي ّ گؾاىت هي رب ثبيؼ ... 

 ث٢ِ اف ىيْاتـ ؿا ُبيو ىکبيت آؿام تب کـػ، مکْت ُن ثبف ّ ثـيؼ ىکبيتي ُـ اف ٩جل ُبيو، ٦ًل

 عبهْىو

کٌؼ ٥ـيبػ . 

 هي ا?ام! ثيٌْي عْاي هي کَ ًجبىَ چيقُبيي ُوْى ىبيؼ صـ٥ن، کٌن؛ ٥کـ تْ ثَ تب ثبىَ ي?صل ثبيؼ -

 عْام

ًينت ػؿّٟ کَ ثؼًّي . 

 هي ًگبُو اف ؿا صـ٥و آؿام ثْػ، هٖوئي ّ کـػ فهقهَ آؿام ٍؼاي اف تـ هضکن ؿا ُب ايي... ثْػ ػؿّٟ

ّ عْاًؼ  

ثپؾيـػ تب ثْػ ًغْاُؼ ُن ثبّؿي . 

 ثيـاَُ ثَ ثبيؼ گبُي ىبيؼ، ّ فيجبمت ُب ػؿّٟ اف ثـعي کَ ٥ِوبًؼ اّ ثَ ثبؿ چٌؼيي ثْػًو، ُبي گؾىتَ

ػؿ ّ فػ  

ًيؼ ُال٫ ص٪ي٪ت ثٖي ػؿ تب کـػ، پب ّ ػمت ربيي ُب، ًؼاًنتي مـمـاي . 
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 عن٥ْي ًينت، اثـُب پيت اف آ٥تبة ٕلْٛ ٥ِوي، ُـ مقاي گْيي! گؾىت ًبػاًي ثَ ّ ٦ًِويؼ ثبيؼ گبُي

 مٌگيي



گؾىت ّ کـػ کذ ؿا ؿاٍ ّ ؿامت اف تـميؼ، ثبيؼ ّ امت هٌتٚـ اثـُب گؾؿ اف ثٞؼ تـ، . 

 هي مـًْىت ُبي ٙلن مِن ؿا ًؼاهت ٌُْف ًجْػ، پييوبى. ًجْػ ايي رق ؿاُي ّ کـػ ؿا کبؿ ُويي اّ

ّ پٌؼاىت  

ثبىؼ پييوبى کـػ کَ ٙلوي ثَ اّ ثَ ىؼٍ تضويل ُبي ٙلن ثـاي کَ ػيؼ هي آى اف اميـتـ ؿا عْػ . 

 ثـٌَُ ؿا کْچکو ُونبيَ پبُبي ٩ّتي کَ کْػکي ُوبى ػّثبؿٍ عْؿػ؛ گـٍ عبٕـاتو پنتْي ثَ يبػه

 -ػيؼ

 هي اه عبًَ ثَ ػيـتـ ّ کـػ هي پِي ؿا ثنبٕو اّ اف فّػتـ امبؿتو ربيگبٍ اف ػّؿتـ کوي کَ کْػکي

يب ؿ٥ت  

 هزجْؿ ّ ثْػ ىؼٍ ؿ٥ب٩تيبى ي هکبلوَ تٌِب ايي ّ ػاػ اّ ثَ ؿا اه پبؿٍ ُبي ک٦و-ًؼاىت اي عبًَ ىبيؼُن

 ثْػ،

 لٌگَ ػؿ پب ّ ىؼ کييؼٍ هنزؼ ًوبفگقاؿاى ُبي ک٦و مـ٩ت ثَ تـك، اف اهب ثـگـػػ؛ عبًَ ثَ پبثـٌَُ

 ک٦و

 ػاػ تـريش ا?ام! چـا؟ ٥ِويؼ ًوي ثْػ، ؿاّي اّ اهب ًجْػًؼ؛ ًْ ُـگق ّ ًجْػًؼ ؿاصت کَ کـػ ُبيي

ثپؾيـػ، ؿا گٌبُو  

ًجبىؼ پبثـٌَُ ػّمتو تب . 

 ثبؿ فيـ ػاىت، ػّمت کَ ؿا آًي تب ثـػًؼ؛ ػاؿ ثَ ؿا اّ هؼام کَ ثْػ ُبيي تـاًَ تکـاؿ ُب، ايي ىبيؼ

١ن، مٌگنبؿ  

ًيْػ کيتَ . 

 هي اّ ّ! کيت ؿا آؿام ؿ٥تٌو... مپـػ هبتو?تٍْ ُؾيبى ثَ ؿا هٞبػالتو ثبؿ، اّليي ثـاي کَ اىتجبُي

 عْامت

ىؼ ىؼًو ثيؼاؿ ثـاي مٌگيٌي ميلي ً٪ؼيـ، ؿّػمت ّ ًيؼ ا?ام ثوبًؼ؛ آؿام تب ًجبىؼ، . 

ًوييَ پيؼا ُن ثب تْ، ّ هي ّامَ ىؼٍ گن ًيوَ اّى ّ ًيؼين آ٥ـيؼٍ ُن ثـاي تْ، ّ هي - . 

 ىؼًو ميـ ُبي ىجبًَ ،کَ ثبفاؿچَ کٌذ پـمت مبيَ کْػ٫ ُوبى -گيت هي ثـ عبًَ ثَ ػيـتـ کَ ثبؿ ُـ

 ؿا،

 هي ُن ؿا اه ػٌُؼٍ آفاؿ ُبي ىال٧ رْؿ ثبيؼ- ػاىت ػّمت ُب ًبهـػهي ُبي ػ١ؼ١َ ّ عْاة اف ثييتـ

 .کييؼ



 امت، ػؿػ ل?تضن ثَ هضکْم کَ ثيوبؿي هخل ؿا، ؿّفُب اّ! ًَ؟ يب ػاىت آيٌؼٍ ثَ اهيؼي ًينت يبػه

هي ٕب٩ت  

 ؿ?تَْ ٩بثل ١يـ ُن ٩ؼؿُب آى ػاًنت، ًوي فًؼگي اف فيبػي چيق کَ اّ، ثـاي مـًْىت ًوبيو ّ آّؿػ

 .ًجْػ

 اُل ًجبيؼ فيبػ، ّ امت ُويي اه فًؼگي کَ ثْػ، پؾيـ٥تَ ا?ام! ًؼاىت ػّمت ُن ؿّفُب آى ؿا؛ فًؼگي

 ىکبيَ

 .ثبىؼ

مْعت ؿا توبهو ّ کييؼ ىٞلَ اّ ٝي٨ ػاهي ثَ عيوو، هْد ّ ىؼ تلوجبؿ اّ ُبي ًگ٦تي ُويي ىبيؼ، . 

 اف پـ ُب ىت ّ ٍؼايي ُـ ىل١ِْي ثـاثـ ػؿ ّ ؿّف توبم ػؿ مکْت،. ثْػ ثؼي ُبي مبل!!! ثْػ ٝزيت

 ?ًزبثت

فًؼگي اػاهَ ثَ ًيبف ّ ص٨ّ کوتـيي ثَ ؿميؼى ثـاي تـك، ... 
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 ؿّييؼًؼ هي هؼام فهنتبى ٥ْٕبى فيـ کَ ُبيي يظ هخل مـػ، ّ ٍؼا ثي ُبي صـ٣ اف پـ ثـايو، فًؼگي

هي ّ  

ًيؼ توبم اه کْػکي اف ٥َلي ُيچ ػؿ مغت، ُبي فهنتبى آى ًؼاىت، ىک ّ ثْػ ىؼٍ تيجيَ هبًؼًؼ، . 

 ىبيؼ کَ هنيـه اف ػّؿتـ ؿاُي اف -ُب ٥ـىتَ ٝجْؿ عيبِل ثَ ُب، آػم چٌگبل اف ٥ـاؿ ٩َؼ ثَ چٌؼثبؿي

ىِـ ثَ ؿّ  

ًؼاىت ؿا اه ً٪يَ ارـاي رـأت ا?ام ثنت، هي ػل- ثْػ ُب عْثي . 

 اصنبمي ثي ّ عيي ُبي ١ْل ثـايو، ُب آػم ّ پٌؼاىت هي ُب ٥ـىتَ ُـ?م اف ٥ـاتـ ؿا، ُب اًنبى عيِن

 ثْػًؼ،

ً٪و ػؿ صّتي، ّ ٥ِوبًؼًؼ هي اّ ثَ ٥٪ـ، چوپبتوَ فيـ ًگبُيبى، ّ ؿ٥تبؿ ثب ؿا ُب ػؿك ايي تک تک کَ  

 ىبػ ؿا اّ ىِـ، ايي کٌؼ ثبّؿ تب ىؼ، ًوي عـد ُن ٝب٦َٕ ػيٌبؿ يک ىبى، ؿصوي ػل تٌَِّٞي لجغٌؼُبي

 هي

 !عْاُؼ



 آ٥ـيؼٍ ثـتـ اّ اف ػليل ثي کَ ُبيي اًنبى هيـاث ؿا، فهيي ّ اه فهبًَ ثـاي ػيؼ؛ هي ؿػٍ?ة ؿا عْػ

ص٪٩ْي ّ ىؼًؼ  

کٌؼ ٥کـ ُب آى ثَ ًؼاىت ص٨ّ اّ کَ ػاؿًؼ . 

 آموبى ُبي متبؿٍ توبم. ًجْػ آموبى ّ اّ هيبى ٩ـاؿي ُيچ ّ ؿ٥ت ًوي ٥ـاتـ کْچکو? ٩ؼ اف آؿفُّبيو

مِن ؿا،  

ًؼاىت عْامتي ثـاي صّ٪ي چْى ثغْاُؼ، کَ ثْػ ًگـ٥تَ يبػ اٍاًل. ػاًنت هي ػيگـاى . 

? ٕجيٞت اف تـ هٌضـ٣ ؿاُي ثب ّ ُوَ اف فّػتـ ىبيؼ ّ ًينت هي ُب آػم توبىبي ثَ کْػکي، ُوبى اف

 ثقؿگ

 گبُي کَ ثْػ، کـػٍ ػؿ٫ ؿا ُبيي ص٪ي٪ت َاه، کن مِي ثب ّ ىؼ ثقؿگ ُوَ اف فّػتـ عيلي ُب، آػم ىؼِى

ًگبٍ ػؿ ? 

 ؿ٥تبؿُبييبى ّ ه٢قُب ثب ؿا ُبيو ثبفي ّ هبًؼ هي عيـٍ ًگـينتٌؼ، هي اّ ثَ کَ ثقؿگتـُبيي اصو٪بًَ

هي ػؿمت  

مْعت هي ّ مبعت هي ّ ُکيت هي ّ کـػ هي ثبفًؼٍ ػاىت، ػّمت کَ ؿا ُـکني ؿّيبيو، ػؿ ّ کـػ . 

 ػؿ اصنبمي ّ کٌؼ? صل ثْػ ثٌب اگـ. ثبىؼ اصنبك ثي کَ ثْػ ػاػٍ يبػ اّ ثَ اه، کْػکي مغت ؿّفُبي

 پل

ؿ٥ت هي کٌبؿ ُب فًؼٍ روٜ اف فّػ، عيلي ّ آّؿػ هي کن ثبيؼ ػؿي٠ ثي ىْػ؛ ؿّ اه فًؼگي . 

 کٌي، اصنبك ًجبيؼ ُـگق کَ ٥ِوبًؼ هي اّ ثَ ػيؼ، هي عْػ ؿّي پيو کَ رٌگلي ٩بًْى ّ فًؼگي? ٕجيٞت

 تب

ًکٌي صل ؿا ػؿػُب ! 

 ثؼل ّرْػه ا٦ًزبؿ ثَ آؿام ًگبٍ ُبي رـ٩َ اف ٩ّتي اّ، ثـاي اّت٦ب٩بت ػؿ٫ مـکِْة ُن ىبيؼ يب عأل، ايي

 ىؼ؛

ٙلن ُوَ ايي هيبى ُنت، ػؿػي چَ ّ ػاؿػ ىکلي چَ إـا٥و رٌِن ٥ِويؼ تبفٍ . 

 ّـثبى ُـ اف تـ آُنتَ ؿا اّ ًبهَ ّ فػ هي صـ٣ ؿّصو ثب ًـم، ّ ّاؿ هلْػي ؿيتوي ثب ٍؼايو آؿام،

ؿّ کَ ٩لجو  

ًْاعت هي ثْػ، ا٥ْل ثَ . 
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 ثقؿگَ، اىتجبَُ يک ىؼم، ٝبى٪ت هي کٌي ٥کـ کَ ايي ا?ام ثْػ؛ مبػٍ اّت٦ب٧ يک ُن، ثَ تْ ّ هي ؿميؼى -

 هي

ًؼاىتن ػّمت ؿّ کني ٝوـم توبم ػؿ ! 

ػاىتي ػّمت اربفٍ اّ! تلظ ص٪ي٪ت يک ٥ِن ثَ ثلکَ ىبػي، مـ اف ًَ ُن آى فػ، هي ٩ِ٪َِ ّرْػه ػؿّى  

 ا٥ـاػي ثْػ، کـػٍ مٞي ثبؿي چٌؼ. ثْػ ٍضيش کوي ػؿ١ّو ّ ًؼاىت ػاىتي ػّمت ثـاي صّ٪ي ًؼاىت؛

 ؿا

ىؼ تٌجيَ ثؼ عيلي ا?ام ثؼاؿػ ػّمت . 

 ػؿك يک کٌؼ، ٥ـاهْىو ىؼ ًوي. ثْػ ثـ اف ؿا ُبيو ٍضٌَ توبم ثـگيت، ثبفاؿچَ ػاالى ثَ ًگبُو

ّ ثقؿگ  

ثجـػ؟ يبػ اف تْاًنت هي چْٖؿ ّ ثْػ آهْعتَ ؿّف ُوبى ؿا مـًْىت مْي اف ص٪يت، اف تـ مٌگيي ! 

 ّ چگًَْ گ٦تٌؼ؛ هي اّ ثَ هؼام ّ ػاىتٌؼ عْػ ػمت ثَ ُوييَ هخل ؿا، اه فًؼگي هنيـ کَ ُبيي ػؿك

 چْٖؿ

کٌؼ ٕي آمْػٍ ؿا فهبًو ؿِّي پيبػٍ ثغْاُؼ کَ ايي ًَ ثـّػ؛ ثبيؼ . 

ـِ ّ ِٙـ ّ ٍجش يک اف ثٞؼ هٌ٪لت، تٌِبي? کْػ٫  ١ن ثبىؼ؛ ٥ـّعتَ اي تض٦َ کَ آى ثي اًتٚبؿ، َٝ

ّ ثْػ گـ٥تَ  

ثقًؼه تب گـ٥ت هي ًيبًَ ؿا اّ تـك، . 

 ت٤٩ّْ ثَ ٍؼا، ثي التوبِك ّ عْاُو ثَ ؿا ُبيو ًگبٍ- ثـگيتي عبًَ ثَ پْل ثي ثـاي -ُبيو ػلِـٍ

 هيتـيبى

ػيؼ ًوي ؿا اّ چيوي ُيچ ا?ام. ثْػ کييؼٍ . 

 اف ٩جل ؿا، اّّبٛ عْامت هي ثجيٌؼ؛ ؿا ىت ًؼاىت، ػّمت ا?ام ثپيًْؼػ، تـمو ىِت ثَ ثْػ هزجْؿ

ىت صِْْؿ  

 ػيؼ ًوي عْػه ثـاي ثجيٌؼ، ؿا اّ کني کَ ايي ثـاي صّ٪ي اّ! تْاًي؟ چَ ّ اؿاػٍ کؼام ثب ّلي ػُؼ، ت٢ييـ

ًوي ّ  



گيبي گـٍ ثبؿ، ايي م?تـس تب کٌؼ، عْػ ًگبٍ اميـ ؿا يکي ٍؼاُب، ميِل هيبى کَ ايي رق ثکٌؼ؛ کبؿي ىؼ  

ػُؼ ًزبت ؿا اّ ًقػيک ٝؾاِة اف ّ ىْػ اّ ثِبي ثي? هَْٞهيت . 

 ثْػ؛ ىؼٍ ػيـ عبًَ ثَ ثـگيتٌو? هْٝؼ. ىؼ هي تـ ٩ـاؿ ثي لضَٚ ُـ اّ ّ ثْػ ًباهيؼي ثَ ؿّ ُب، ػ٩ي٪َ

رـأت ا?ام  

 اّ ثَ ّرؼاًو صّتي ا?ام! ثغـػ ّ ثيبيؼ يکي ايي ىبيؼ کَ ؿ٥ت، هي کلٌزبؿ عْػه ثب هؼام. ًؼاىت ثـگيتي

 ػؿّٛ

کـػ هي ثبٕل يکي يکي ؿا، ؿّيبُبيو ّ گ٦ت هي . 

 ًباهيؼاًَ، ّ ثْػ ىؼٍ چيـٍ تٌو ثـ تـك مـهبي ّ پـيؼًؼ ُبيو چين اف ًبعْامتَ اىک، ُبي ٩ٖـٍ

 هي٢ْل

ًؼاىت اًنبى ُوَ آى هيبى صْْؿي اًگبؿ، ّ ػيؼ ًوي ؿا ربيي ُيچ. ثْػ ىؼٍ ٥ـّىو امجبة کـػى روٜ . 

 ؿا عْػ ّ ثْػ کـػٍ ثبّؿ ؿا اه ًکـػٍ? گٌبٍ ًجْػ، ثبفاؿچَ آى هيبى ؿّصو ىبيؼ ّ! کزبمت؟ ٥ِويؼ ًوي

 آهبػٍ

 يکي کـػ؛? صل ؿا تـي ًقػيک ٍؼاُبي ًبگِبى ١ـيت، ٍؼاي ُوَ آى هيبى. مبعت هي هزبفات

ؿا اّ ػاىت  

ثـگـػػ ُب اًنبى روٜ ثَ ػّثبؿٍ ّ ىْػ رؼا عْػه اف اّ تب ىؼ، تکـاؿ ٍؼا ايي ثبؿ چٌؼ. فػ هي ٍؼا . 
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? ٩ؼ ثب اّ ّ ثْػًؼ اينتبػٍ اّ ؿّي ثَ ؿّ ثْػ، اّ مبل ّ مّي ُن اًگبؿ کَ اي ػعتـثچَ ثب مبل، هيبى فًي

 کْچکو

 ىؼٍ آؿاهيو ًبري کَ ُنتٌؼ ُبيي ٥ـىتَ ُوبى ُب ايي کَ ٥ِويؼ فّػ عيلي پبييؼ، هي ؿا ُب آى ًينتَ کَ

 اًؼ

ػيؼ مپيؼ ؿا ؽٌُو ُبي عٖي عٔ توبم ًبگبٍ، ثَ ّ . 

فًؼگي، کَ ثْػ ىؼٍ ثبّؿه لضٚبتي ثـاي کَ ػيؼ، هي کْچک ٩ؼؿ آى ؿا فًؼگي ُبي هٞزقٍ! ثْػ ٝزيت  

ػاؿػ ػّمت ؿا اّ گِگبُي . 



? علْت ٍيؼ ًگبٍ، ثي کَ کـػ ُبيي اًنبى ؿاِم ؿا عْػه ّ گـ٥ت پل ث٢ْو اف ؿا، ُبيو ٦ًل

ىؼٍ اّٖـاثو  

 گـهبي ثَ لضٚبت آى ٩ـاؿه، ثي تيْيِو ّ کـػ پِي ؿا اه کـػٍ روٜ ارٌبك ػّثبؿٍ ى٧ْ، ثب. ثْػًؼ

ي?صل  

 اف ؿا، اه ًيبهؼٍ ىِت ّ پبىٌؼ هي ًْؿ کَ ػيؼ هي ؿا ُبيي ػؿّافٍ. ثْػ کـػٍ ُْٝ ؿًگ ٝزيت،

ثَ فرـ? ٙلوت  

ـًَؼ هي ىبػ ؿّىٌبيِي ث  

.  اّ ثب ّ ىْػ عيـٍ ثْػ، ًينَ ؿّثـّيو صبال کَ ػعتـکي لجغٌؼ ثَ ثبيؼ کـػ،? صل ا?ام! چـا؟ ٦ًِويؼ

 .ثغٌؼػ

ِّ ّ کـػ ؿّ ؿا ُبيو? صؼ ت٪ؼيـ ً٪و فّػ، عيلي کَ ايي تب ثْػ، ٩يٌگ ُب لضَٚ ُوَ  ؿا اصنبمو ٩لوـ

 تـمين

. فػ هي ؿا ُب ًگ٦تَ اف رؼيؼي ُبي صـ٣ ّ ػاىت ػيگـ ًگبُي ثْػ، ػعتـ٫ آى ُوـاٍ کَ فًي آى. کـػ

ثَ اًگبؿ  

ثـگـػ ات عبًَ ّ ىت ثَ ُوييَ، اف فّػتـ: گ٦ت هي اّ . 

 تب کييؼ هي عْػ موت ثَ ثبّؿه، اف تـ ّصييبًَ ؿا ػعتـ٫ کَ فًي ّ ثْػ مّکَ چٌؼ ػمتو ک٤ ؿّي

تـ مـيٜ  

کٌؼ ػّؿ اه کْػکي اف ؿا اّ . 

 ثبّؿ چـا ّ چْى ثي کَ ػاىت ػلِـٍ ٩ؼؿ آى ّ ػاًنت ًوي ؿا ًبًْىتَ ٩ْاًيِي ايي هٌٞبي! چـا؟ ٥ِويؼ ًوي

 کٌؼ؛

 ثي ّ ىکبيت ثي ّ ثْػ ىّْکَ اهب ًؼاىت، هٌٞبيي اٝتـاُ. ًينت اّ آى اف ص٨ّ ّ امت هضکْم اّ ٥٪ٔ

 اٝتـاُ،

 ک٦و ػفػي اف تـ ًبثغيْػًي گٌبُي ىبيؼ ّ امت گٌبٍ ُن ػاىتي ػّمت گـ٥ت يبػ ا?ام ٦ًِويؼ؛ ُـگق

 !!!ُب

 توبم. ًجْػًؼ ١يـٕجيٞي ُن ٩ؼؿُب آى کـػ، هـّؿ عْة کَ ؿا ُب ايي! ًَ اّ ُن ثبف ّ ػاىت ص٨ّ آؿام

ايي تـمو  

 آىيل پبىٌَ عبٕـاتو، اف ؿّفي ػؿ ّ ربيي يک اه، ىؼٍ احجبت ثبؿٍ چٌؼيي ثبّؿُبي ايي ًکٌؼ کَ ثْػ

 ايوبًو



 ّ ثْػ کـػٍ تـمين عْػه کَ ىؼ هي ػؿمتي ؿاٍ ٝوـ يک اف ثٞؼ هوکي? ُالکت تٌِب صبػحَ، ايي ّ ىْػ

 ىکنت

ثْػ رب ُوبى ّا٩ٞي . 

فرـ ُبي مبل ٩يوت ثَ آفهْى يک ػؿ هـػّػي ُن، ىبيؼ يب گؾىتي اىتجبٍ ّ ًـ٥تي ػؿمت ... 

 ُبيو ػيؼٍ ثب اّ ا?ام ػاىت، صتن ثَ! ثبىؼ؟ ػاىتَ تْاًنت هي ايي اف ١يـ هٌٞبيي رٌِّن ثْػ، ّصيتٌب٫

هي ػؿ٫  

ىٌبعت رٌِوي ؿا فهيي اهب ثْػ؛ ًؼيؼٍ ؿا رٌِّن کـػ، ! 
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 عيبلو ػؿ ُن ثِيت اف تَْيـي ّ ًؼاىت ثِيت ػًيبيو، ّ ثْػ ثـگـػاًؼٍ اّ اف ؿا ه?ؿّي ثِيت،

اهب ػيؼ، ًوي  

 رٌِّوو ّ ثِيت امت، ؿٌُْى آى ثَ ؿّ کَ رؼيؼي ػًيبي ًؼاىت، ٥ـ٩ي ثـايو ّلي ُنت؛ ػاىت صتن

 چْٖؿ

 !ثبىؼ؟

 اف آؿام ثب کَ چبليي ُوَ ايي ث٦ِوؼ، عْامت هي ػيؼ، ًوي هِن ؿا اه آيٌؼٍ ّ ثْػ اه گؾىتَ ػؿگيـ اّ

 فًؼگي

؟...يب امت ص٪ي٪ت آهؼٍ، ثيـّى اه ! 

 کَ ام مبعتَ فًؼاًي. امت ًبهـػي ُبي ُوِوَ اف تـ ًِبيت ثي اه ىل١ْي کَ ام، ىؼٍ ػْٝت علْتي ثَ

 مّلْل

 ّ م?ػ ػؿ ٌُْف ًگبُت، ُبي اکنيژى کَ کين، هي ٦ًل ُْايي ػؿ ّ تْمت? ًزبثت اف ؿ?پ مبکتو،

ّرْػم ثبفػِم  

 .ربؿينت

 ػؿيؼهو کَ گْين هي ػؿػُبيي اف. ىؼ هي آى اف ٝؾاثو ّ ًجْػ هي هبل ُبيو رـم کَ آين، هي رٌِّوي اف

ّ 

ًويـم تب فػم، ػاؿه . 



 صجبة کَ آين هي فهبًي ثضجْصَ اف ّ! ثْػ؟ کَ ثـاي ٦ًِويؼم؛ ؿا ٦ًـيٌو کَ ػّيؼم ُبيي لٌٞت الي الثَ اف

 .ثْػ

ثيبيي کَ ثيٌوت ًوي ّ ًؼاؿي هي اف عجـي ّ ًجْػي تٌِب هي، تٌِبيِي ُيچ هيبى کَ تْيي!! تَْام ثب ! 

ـِ ثـاي عْاُي هي ثْػي تْ ثْػًن؛ فًؼٍ اٝزبف تٌِب ػاًي، ًوي ٌُْف تْ ا?ام ؟!ثيبثن هٞزقٍ ؿمْايي مِ . 

 ّ ٍؼايي ًَ ا?ام ثـگيتن، هؼام ّ ؿ٥تن آُنتَ ُوييَ هي، ا?ام ثْػ، هي ُبي ٩ؼم اف ثٞؼ ىبيؼ ُبيت؛ ؿ٥تي

ًَ 

 ػّؿ ٩ؼؿ آى... ىؼي ػّؿ ّ ػّيؼي ًگبُن? گـػ ٝ٪ت ليي?اّ ػؿ تْ! ًيؼ ؿاُن? مؼ اي ثِبًَ ُيچ ًگبُي؛

کَ ىؼي  

 .ًؼيؼهت

ػاىت؟ اػاهَ کي تب فرـ ايي ثْػ؛ ىؼٍ ْٕالًي هـگو ىت ! 

 تٌِبتـ ُوييَ اف ّ ثيٌْػ ؿا ٍؼايو ّ ثبىؼ کٌبؿه آؿام ىؼ، ًوي ثبّؿه!!! هـگ ثْػ ىؼٍ آؿّفيو

 !!ثبىؼ

 آؿام ا?ام! ىْػ هي پب٫ اًؼُّو توبم گيـػ؛ هي پبيبى ثبىؼ، اگـ ىْػ؛ هي توبم ثيبيؼ، اگـ: گ٦ت هي ُوييَ

 ثـاي

 اّ ًجبىن، اگـ ثويـم، اگـ ثيبثن، ؿا آؿام اگـ: گ٦ت هي عْػه ثب ًيآّؿػ، کن ًقػ، رب ُن ثبف! ؿ٥ت ُوييَ

هي ؿا  

 صبال، ا?ام کيؼ، هي ُبيو ٦ًل گلْي ؿاٍ اف ػمت ٝي٨، ٦ًـيِي ايي ّ ىْػ هي توبم ػؿػ ايي!! ثيٌن

آهؼٍ عْػه  

 هي هِلکي تٌِبيي ػؿ ١ـ٧ ؿا عْػ ًبثبّؿاًَ، ّ ثْػ ىؼٍ پٌِبى مـػ ٍؼايي ً٪بِة ػؿ ًگبُو، پيو ثْػ؛

کَ ػيؼ  

ثْػ ًکـػٍ اه تزـثَ گبٍ ُيچ . 

ىؼ ؿّيبُبيو ؿ٥تي آهؼًو، کَ کني ثب ثْػ؛ اه تٌِبيي ىـّٛ تبفٍ اًگبؿ، . 
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 ؿّيبُبيو ػؿ کَ آؿاهي ًجْػ؛ اصنبك ثي گًَْ ايي ّ ًجْػ گاليَ اف ؿ?پ ّ ىٌبعت هي کَ ًجْػ آؿاهي اّ

 ثبّؿه

ثْػ کـػٍ . 

ًجبفػ ّ کٌؼ ٩جْلو تب گ٦ت، هي ؿا ُبيو عْاُو ِّؿػ ثبيؼ اي، ّاژٍ چَ ثب . 

ُِ تٌِب اًگبؿ،  اف تـ مبکت ثْػ؛ مبکت. ًجْػ مکْت رق ٥ـيبػي ُيچ ٙلن، ُبي ىٞلَ ػؿ فػٍ فثبًَ اٝتـا

 مبيَ

کييؼًؼ هي ؿا هـگ ٥ـىتَ اًتٚبؿ ّ ثْػًؼ ػّعتَ چين هـػًو اصتْبؿ ثَ اّ، ًٚبؿٍ ػؿ کَ ُبيي . 

 ثَ يکي ىؼى، ؿاًؼٍ ٝوـي اف ثٞؼ ٩ّتي ًجبىي، تب اًؼ ىؼٍ ىّلب٧ ُوَ ثـت، ّ ػّؿ ُْاي ّ صبل ٩ّتي

تْ پييْاف  

ّٔ آعـتت، ّ فهيي ٩ّتي کييؼٍ، ٍؼايو اف فّػتـ ؿا اه تبفيبًَ کَ آهؼٍ  اًؼ، ىؼٍ فرـ? هوتؼ ُبي ع

ىجيَ ىبيؼ  

 ػّثبؿٍ ّ کٌي ىـّٛ کَ ايي ًَ ىْي؛ ًينت هـگت ثب ّ ىْي ًبثْػ مْعتٌت ثب عْاُؼ هي ػلت ىوٜ، ثَ

ثَ ًْ؛ اف  

امت فًؼگي رـهو تٌِب کَ کي٦ـي ثب عْاٌُؼ، هي چَ ػاًي ًوي کَ ثـّي صْاػحي هيٞبػ . 

 هنؤلَ چ٪ؼؿ اّ ّ ثْػ ًکـػٍ ٥ـاهْىو کَ ثْػ اي ًبهَ ٩ْاؿٍ ّ? ٩ؼ ُن اه، گاليَ ّ ه?صل ٌُْف آؿام،

ّ ػاىت  

ًکـػ ٥ـاهْىو ُـگق کَ ُبيي عبٕـٍ چَ ّ کٌؼ صّلو عْامت، هي ػلو کَ اُبيي?هٞن چَ . 

 ثبىي ٥ـىتَ تًْي ًوي ُن تْ کَ ىؼ ثبّؿم ربُبيي يَ ا?ام ىٌبعتن، کَ ُبيي آػم اف ثِتـ ثْػي، عْة تْ -

ّ 

کٌن فًؼگي تْ ثب تًْن ًوي ّ ثبىن آػم هي ًؾاىت فًؼگي! ُبيي آػم ُوْى ىجيَ . 

ٙـ٥يت ثب فيبػي ؿا اّ ت٪ؼيـ،! ىؼ؟ هي ًبثْػ ثبيؼ کزب تب!!! ثْػًؼ اّ کـػى کن کبؿىبى کَ کلوبتي ثَ لٌٞت  

 ػؿ اًگبؿ کَ فثبًي ّ ثبىؼ ًيؼٍ لجـيق ٍجـه اف کَ ًجْػ اي کبمَ ُيچ. ثْػ ىؼٍ تِي ػيگـ صبال ىٌبعت؛

 ?صؼ٩َ

ثـػًو هي ًٚبؿٍ ثَ ارجبؿ، ثَ تي?هي چْى ّ ثْػ ثنتَ ؿا ؿّصو ٍؼاي ؿاٍ گلْيو، . 



 کب١ؾُبي اف کَ عجـي آؿام، هـگ اف ثٞؼ ٦ُت2َ... کييؼ آؿام گؾىتِي ١ِن ُبي مبل ثَ ؿا، ُبيو ؿ٥تَ

 تـصين

ىؼًؼ هـگو مٌؼ ّ کـػًؼ اهْب ؿا هـػًو کَ ىٌيؼ؛ . 

 ؿّفگبؿ? ًبهـػ ّ ت?هـّ ثي ػيْاؿ ؿّثـّي ػيْاًگبى، چْى ُب مبٝت... ػيؼ هي ّ کـػ هي ًگبٍ

ػاىت ّ ثْػ اينتبػٍ  

گْيؼ؟ هي ؿامت آؽيي فعن? کب١ؾ ايي آيب ّ ثيٌؼ هي ػؿمت کَ عْاًؼ، هي ! 

 آعـيي ؿا، صبػحَ? ّصيتٌب٫? ُيجت. ثْػ ثلٞيؼًو هٌتٚـ کَ ػيؼ، هي ؿا ١ن اف ُيْاليي ػيْاؿ، ؿّي

ُکيٌؼٍ ّـثَ  

ًؼاىت ؿا کـػًو ثبّؿ ٩ؼؿت. ثْػ ىؼٍ توبم چيق ُوَ...! ثْػ ىؼٍ ًبثْػ. ػاًنت هي ت٪ؼيـ ... 

ِٟ ايي! ًَ ؟!!!امت هـػٍ آؿام ثغٌؼػ ثبف ّ ثقًؼ فهيٌو تب امت، مـًْىت ُبي صيلَ اف فىت، ػؿّ . 
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 چيوبًو ػاىت ػّمت ؿميؼ، هي آؿام امن ثَ کَ ُـثبؿ ّ کـػ فثـ ّ فيـ ؿا کبٝؾ ُبي عٔ ثبؿ ُقاؿ

ػيگـي ًبم  

 ثبيؼ اّ ّ ثْػ ىؼٍ? صک فُـ، اف ميبُي ٩َٖٞ ثـ کَ ثْػ، آؿام ًبم ٌُْف! کـػ ًوي ت٢ييـ ا?ام ثجيٌٌؼ، ؿا

ػيؼ هي ؿا آى  

ًْىيؼ هي ّ . 

 چٌؼ ُبيو، ػّيؼى. ػّيؼ آؿام عبًَ موت ثَ- اّٖـاة عأل ػؿ مبٝتَ، چٌؼ ؿکْػي اف ثٞؼ -ّاؿ ػيْاًَ

ثَ ؿا اّ ثبؿ  

 ي?ا ّ ػلِـٍ ّ تـك ّ ًگـاًي ثَ صْامو توبم ٩ّتي ًجْػ؛ ؿ٥تبؿه ػؿ ٝ٪ل اف ًيبًي ُيچ ّ فػًؼ فهيي

 کبه

ثْػ ىؼٍ ّاثنتَ آؿام ثْػِى فًؼٍ ُبي . 

 ؿا اّ تـ، ؿربؽثَ?پ ُوييَ اف هَْٞهيتو، ّ کـػ هي توبىبيو کَ ثْػ لجغٌؼ ٥٪ٔ صبال آؿام، ي چِـٍ

موت ثَ  



 کَ ثْػ ُْلٌب٫ چٌبى آؿام، هـگ ثبّؿ! ثبىؼ ػؿمت صبػحَ ايي گؾاؿػ ًوي! ثبىؼ ؿامت ًجبيؼ. کييؼ هي عْػ

ّ ٥کـ  

کـػ هي ُال٫ ؿا اّ ؿه?تَْ . 

هِن اٍاًل گ٦تٌؼ، هي ثيـاٍ ّ ثؼ اّ ثَ ؿ٥تٌو، مـ پيت کَ ا٥ـاػي ثَ ُبيو تٌَ ّ ُبيو ػّيؼى ّ ػّيؼ هي  

 فًؼٍ آؿام اگـ ثْػ، ثنتَ ِٝؼ عْػه ثب. گـ٥ت هي آؿام ّ ػيؼ هي فًؼٍ ؿا آؿام ّ ؿميؼ هي ثبيؼ ٥٪ٔ. ًجْػ

 ثبىؼ،

 ثي ًيبفُبيو ّ ًؾؿ. گ٦ت عْاُؼ ٝبى٪ي ُـ اف ثِتـ ؿا ُبيو ًگ٦تَ توبم ػاؿػ؛ ػّمتو چ٪ؼؿ کَ ثگْيؼ

ثْػ اؿاػٍ  

ثيٌؼ هي ؿا اّ ػاىت ي٪يي کَ ثْػ ىؼٍ عؼا ػاهي ثَ ػمت تبفٍ ّ . 

... ًؼاىتٌؼ گـ٥تي گبم رـأت ُبيو ٩ؼم صّتي! ًؼّيؼ ػيگـ ػاىت؛ ٥بٍلَ ص٪ي٪ت توبىبي پيِچ تب کْچَ يک

 ًبتْاى

 پلک ىؼ، هي تـ ًقػيک چ٪ؼؿ ُـ. ؿػ?ة هي پيو ثَ ؿا لـفاًو ّ منت ُبي گبم فهبًي، ُـ اف تـ

ثييتـ ُبيو،  

 ػاىت ػل ثَ ؿا آؿام? هـگ ثْػِى ػؿّٟ ى٧ِْ مْيي، اف!! تـميؼ هي ثجيٌؼ؛ عْامت ًوي ّ فػًؼ هي ُکٌؼ

موتي، اف ّ  

 اميـ ّ کـػ هي پوپبژ ؿا تـك ّرْػه، توبم ثَ ػاىت ّ ثْػ ؿّييؼٍ اه ميٌَ ػؿّى کيٌؼٍ ١وي

 ػّگبًگي

ًينتي ّ اهيؼ هـف ثْػًؼ، ىؼٍ کَ ثْػ ثبّؿي . 

 ثـاي تْاًي ػيگـ منتو، پبُبي ّ ىؼ گيـ فهيي مـًْىت، ًوبيو پيچ ػؿ اينتبػى ثَ هبًؼٍ هتـ يک

١ن ل?تضن  

 مکْتو ثب ّ عقيؼ هي ػيْاؿ ثَ ّ فهيي ؿّي عْؿػٍ، کتک ُبي ػيْاًَ ّ ػؿثؼؿ گؼاُبي هخل. ًؼاىتٌؼ

 التوبك

ثبىؼ ػؿّٟ کَ عؼا ثَ کـػ هي . 

 ثَ ًقػيک ؿا آؿفُّبيو ١ـِّة! ثْػًؼ کـػٍ تي ثَ ميبٍ پيـاُي کَ گؾىتٌؼ، هي ؿّيو ثَ ؿّ اف ا٥ـاػي

ِٛ  ٕلْ



 مـًْىت ُبي ٩ِ٪َِ. ثنت هضکن ػائوي ٩ِـي ثب ؿا، آموبى ثَ ؿّ ُبي پٌزـٍ اصنبمو،. ػيؼ هي ّػاٛ

هي ؿا  

ثْػ ًينتَ توبىب ثَ ؿا اه ثيچبؿگي ّ ىٌيؼ . 
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 فهيي کَ ثْػ ايي آؿفّيو تٌِب صبال، ّ آهؼًؼ هي ٥ـّػ مـه ثـ تکي?پ ُـ اف تـ مٌگيي ُب، لضَٚ

کٌؼ ثبف ػُبى  

ثجلٞؼ صبال ُويي ؿا، اّ ّ ! 

 کَ ًؼاىتٌؼ عجـ ا?ام کـػًؼ، هي ثبؿاًو هتلک اي ٍ?ٝؼ. ًؼاىت ثـعْامتي تْاى ا?ام! گؾىت مبٝت يک

هي چَ اّ  

امت؟ ًيؼٍ ػّعتَ آؿام عبًَ ػؿّافٍ ثَ تـك اف ٌُْف، کَ ًگبُي پيت ثيٌؼ، ! 

 اف تبؿتـ ػيگـ! ا٥تبػى ّ فػى رب ثبِّؿ ثِبًَ ثَ ثلکَ ػاػى، اػاهَ مـ اف ًَ عبمت؛ ثـهي هييؼ، ثلٌؼ ثبيؼ

ُب، تبؿيکي  

 گـ٥ت، ثبال ؿا اه فيـي ثَ مـ. ثـػاىت ؿا اه ًبثْي? ىؼٍ ٕلنن ٩ؼِم مَ! اينتبػ. ًؼاىت ؿه٪ي ًگبُو

 چين

ؿ٩َيؼًؼ هي ميبٍ ُبي پبؿچَ ٥٪ٔ ؿّيو، ثَ ؿّ کـػ، ثبف ؿا اه تـميؼٍ ُبي . 

اهبى ثي ُبي گـيَ اف تـ مغت اي عٌؼٍ!!! عٌؼيؼ . 

ـّکو،? رٌبفٍ ثيـِّى. ثْػ مبکت ّ هـػ هي ّرْػه ػؿِّى ٥ـيبػُب، توبم  کَ ثْػ هـػي چِـٍ تٌِب، هتض

ُبي عٌؼٍ  

 تب پبييؼ، هي ؿا اّ چين چٌؼ کَ ايي ثب ػيؼ ًوي ؿا اّ کني اگـچَ، کـػ؛ ًوي ثبّؿ کني ؿا ه?آؿام

اه ثبفيچَ  

 .کٌٌؼ

 متبؿٍ يب تـصين، کب١ؾ ُوبى ثَ چيوو. ؿ٥ت ُب ميبُي ػؿّافٍ ثَ ؿّ اؿاػٍ ثي ؿيتوي ثب ا?ام آُنتَ؛

 مْعتَ



 گيْػ ؿا ًگبُو ػاػ؛ هي ت٢ييـ ؿا ؿّصو کَ ي?صل ثب ثبؿ، ايي ّ گـ٥ت ٩ؼم... ؿ٥ت .ثْػ عيـٍ ٝوـه

تـ ّاّش ّ  

 کـػ کذ ؿا ُبيو ٩ؼم ػؿًگ، ثي ّ کٌؼ ػؿّافٍ ؿّي اف ؿا ه٦ٌْؿ کب١ؾ! عًْيي عيوي ثب... ػيؼ ُوييَ اف

 تب

ثبىؼ ٦٩َّ ثي ؿ٥تٌو ّ ٝجْؿه . 

 اف کَ کييؼ ٥ـيبػي ّ ثـػاىت اه فُـگـ٥تَ ُبي عبٕـٍ هـّؿ اف چين پيـهـػ عين،ؿّس ُوبى ثب

ثـفط تب فهيي  

 فًؼگي، ايي ثَ لٌٞت ، تْ هـػى ثَ لٌٞت ًبهَ، ايي ثَ لٌٞت ؿ٥تٌت، ثَ لٌٞت: گ٦ت ّ لـفاًؼ ؿا اه ًيآهؼٍ

 آؿام

کي هَ،توْهو?ثل ..!!!. 

 صتن ثَ ّ کٌؼ آفاػت کَ ًؼاؿػ ّوبًتي ثبفگْىؼًو، ّ ًينت اٝتوبػي ٩ّتي ًينت؛ اي تـاًَ ُيچ ثَ ىجيَ

 آفاؿت

١جبِؿ ثَ َگـػي اصنبمت، تّکَ تٌِب ٩ّتي ىْػ، هي مغت چَ ّ کٌؼ هي ُعـػت کَ اّتِبهي پل اف ػُؼ، هي  

امت ىؼٍ ًبهـػاًَ ُبي ٥ـاهْىي . 

 چينت، ػاًي هي چَ! ًجْػي ٥٪ٔ؛ ّ! ًيٌيؼي! ًؼيؼي ٩ّتي امت، ثيؼاؿي هزبل کي ؿا ُب ًؼيؼٍ ىبيؼ، يب

 چَ

؟!!!ًينت کَ ػاؿي ي?صل چَ ّ کينت ٥ِوي، هي  
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ـِ ػًيبيو،... گ٦ت ّيـاًگـه عيِن اف پل? مکْت ؿا؛ ًبتوبم ُبي صـ٣  اًگبؿ، ثْػ؛ مکْت ػؿگي

کييؼٍ ؿا ىّلب٩و  

 ٥٪ٔ ًؼاىت؛ صـ٣ رـأت ُبيو، عبٕـٍ ميل ػؿ اي، ٩ٖـٍ کـػ؛ُيچ هي هزبفات ؿا ُوَ ػاىت! ثْػ

٦ًـ يک  

ثيکٌؼ ؿا مـػ پْالػ ايي تْاًنت هي ! 

 ػؿ ىْػ؛ تکـاؿ آىٌبيي? هيٞبػ ػّثبؿٍ تب ثـگيت؛ ُب گاليَ هتـّکَ رقيـٍ ثَ ّ ًغْاًؼ ؿا ًبهَ آؿام،

کَ ا٩يبًْمي  



ًجبىؼ امت ؿرئت صبل ػؿ کَ اًنبًي ؿّس ّ اّ ٍؼاي رق ٦ًني ُيچ گـػاگـػه، . 

ٌُْف کَ اهْاري هنيـ ػؿ ىکٌٌؼٍ، ٩بٕٞيتي ثب عْامت؛ هي گْيي کَ ؿميؼ هي پيـهـػ گْه ثَ ٍؼايو  

کٌؼ ه٪بّهت ثـاًٌؼ، ؿا اّ تب ػاىتٌؼ ٩َؼ ّ ثْػًؼ عيوگيي . 

 ثييتـ ثبؿ، ُـ ّ کـػم هـّؿ ؿاتت?تَْ اف ثييتـ ثبؿُب، ّ ثبؿُب ؿّ ًبهَ ايي هي! فػي؟ رب فّػ چَ -

ؿميؼم، ي٪يي ثَ  

ًؼاىتي ُب ًبهَ ايي پيت آفاػي، رق اصنبمي ُيچ تْ کَ . 

؟!کـػي ػؿ٫ اىتجبٍ ثب چ٪ؼؿ ؿّ ُب ّاژٍ ايي ػًّي؟ هي چي آفاػي اف تْ -  

٥ِون هي هي! ًَ - ! 

 ُبي صـ٣ توبم! ُبى ٥ِون، ًوي هي صتوًب پل: گ٦ت ّ کـػ ٩ٖٜ ؿا گ٦تگْ هنيـ ػّثبؿٍ ٥ـيبػ، ثب پيـهـػ

 تْ،

 ؿًگ ُبه ًؼاىتَ کَ ػًيبيي اف ػًيبم، ىؼى ُْٝ ثٞؼ صبال، ا?ام... گـػٍ ثـهي هي ُبي ًؼاىتَ ثَ آعـه

ت?هبػي  

 پْل، اف! ىؼٍ ُْٝ ُن هي ُبي ًؼاىتَ ؿًگ امت؛ ػيگَ چيق ُبه اؿفه کَ ػًيبيي ثَ ّؿّػ ّ ثْػ

ثَ ؿميؼٍ  

ثبه ُبت ًؼاىتَ ٥کـ ثَ تْ! ٥ِوي ًوي تْ! تْ اف ثييتـ... ػاؿم رب، ايي هي! آؿام!! ىْٞؿ ّ ٥ِن ! 

 کَ ػاىتي چيقُب عيلي ُن ُب مبل اّى تْي تْ... فًؼگيت ُبي مبل هخل ػؿمت. ثْػ تْ ثـػاىت ايي -

 ثبٝج

 ُيذ کَ اؿت٦بٝي ّاينتبػي، ٩ّلَ ؿّي تْ اهب ثْػ، مغت ُبم عْامتَ ٩ّلَ ثَ ؿميؼى! آؿفُّبم هـػ ثيي ىؼ،

 ٩ّت

 ػّمت ىؼ ثبٝج ُويي ّ ػيؼم هي کَ ا٥ـاػي اف ثييتـ! ػاىتي عيلي تْ!! ًـميؼ ثِو تْ رق ثَ گني

 ػاىتَ

 پـتن ًبهـػي يَ ثب ًيـًگ، يَ ثب ؿاٍ هيْى آؿفُّبم، ٩ّلَ ثَ ؿميؼى اف ٩جل هٌْ ا،?ام! ثين ٝبى٪ت ثبىن؛

 کـػي؛

!!! کٌبؿتن... تْ ثب ػيؼاؿ ثـاي هوکي فهبى تـيي ًقػيک تْ هي رب، ايي ُن اآلى! ًـمن ثِت تب ػاػي ُْلن

 اهب



کٌي صؾ٥ن ثـًّي، هٌْ ػّثبؿٍ هيغْاي !!! 

 ثَ ؿا اّ ّ ثْػًؼ آهيغتَ ُن ػؿ ص٪يت ّ ؿّيب هـف اف تـ ّامَٖ ثي عيلي يب ػاىتٌؼ، اي هٞزقٍ کلوبت ايي

 پـّاف

ػاىت ؿا آؿفّيو کَ ٩ـيي، ثي آفاػِي ُوبى! ثـػًؼ هي . 

 ؿّصو صبال، ّ ثْػ ًيب٥تَ ٝوـه فهبى ُبي رْاًَ ػؿ صّتي ؿا، رٌْى ّ اّد ايي صبل ثَ تب! ثْػ ًيٌيؼٍ

 ه٣ْٖٞ

ـِ اف ربيي ُـ ثَ فهبًي، ثي? ٩يؼ ػؿ ـ٫َ ثْػ، ًـ٥تَ کَ عْىجغتي هني کييؼ هي م ... 
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 ؿا ُب ايي ُوَ اّ، ّ ًؼاىت ُوتب ثْػًو ًِبى ػؿ صتي اه، فيجبيي کَ کـػ هي? صل ػّؿ اف ؿا ىِـي

هي? صل  

ػيؼ هي آفاػ ؿا عْػ ّ کـػ  ... 

 ه?صل ػاىت هـگو اف ٩جل ّ ثْػ ُويي ثِيتو. ثْػ ىؼٍ حبثت آؿام ا٩ـاؿ ثَ اّ، ثَ ًنجت آؿام ٝي٨

کـػ هي . 

کَ لضٌي مـػه؛ ُبي تزـثَ اف تـ تبفٍ ى٩ْي ثب! ثْػ ىؼٍ هضْ عين ػيگـ گْيي! کـػ ت٢ييـ ٍؼايو ًُت  

ُنتن کَ ٥ِون هي ػاؿم تبفٍ ُن ىبيؼ يب! ًينتن کٌن، هي? صل ػاؿم: گ٦ت ثْػ؛ ُوييَ اف تـ ٍبػ٩بًَ ! 

ثبىي؟! ثوًْي؟ عْاي هي ٩يوتي چَ ثَ - ! 

ًٚيـٍ ثي... عْثَ عيلي... صْثَ! ٝزيجيَ صل! ىؼٍ کَ ٩يوتي ُـ ثَ - !!! 

گؾىتي? صل ايي اف تْ ا?ام - !! 

 ُوچيي هي!!! ًؼاؿٍ اهکبى: گ٦ت هي ًبپؾيـ ٤ٍّ ى٩ْي مـ اف ّ عٌؼيؼ هي رٌْى ثب پيـهـػ! ًَ -

ًوي صوب٩تي  

امت تبفٍ? صل يَ ًجْػ، ٩ّت ُيچ? صل ايي .کٌن . 

ّٔ کَ اي هٌٚـٍ ُقاؿ اف تکـاؿ ،يَ تکـاؿٍ ٥٪ٔ ايي! ًينت - گؾاىتي کٌبؿه ّ عْؿػ ع !! 



 چي اف: پـميؼ ىؼٍ کَ ُن کٌزکبّي مـ اف ا?ام! گْيؼ؟ هي چَ آؿام ٥ِويؼ، ًوي فيبػ ّ ثْػ ىبػ ؿّصو

هي صـ٣  

٥ِون ًوي صـ٥بتْ هٌٞي آؿام؟ فًي ! 

 ؿا ٍؼايو ػّؿتـ ّ تـ آُنتَ تب آؿام؛ ّ اّ ٍؼاي هيبى ثْػ؛ ا٥تبػٍ تبفٍ صبئلي ّ ثْػ ا٥کٌؼٍ مبيَ مکْتي

 .ثيٌْػ

 ٥٪ٔ ىبيؼ ًجْػ؛? هِن ثـايو ػيگـ صبال ا?ام ىْػ؛ هي ػّؿ ػاؿػ آؿام کَ ٥ِويؼ هي ّ ىٌيؼ هي ٌُْف ا?ام

 هي

 ٝي٨ اف تْ! تْ: گ٦ت آؿام ّ ىؼ ىکنتَ ًِبيتًب کَ ثْػ مکْت اي لضَٚ چٌؼ. ثگيـػ ؿا رْاثو عْامت،

هي چي  

 !ػًّي؟

 ؽٌُو، توبم ّا٩ٜ ثَ کـػ؛ هي ػؿ٫ ُوييَ اف کوتـ صبال ؿا، آؿام ُبي مْال ّ ُب صـ٣ هٌٞبي پيـهـػ

 ػؿگيـ

 اف ّ ثْػ ًگِؼاىتَ آؿام ثب ُبيو هکبلوَ ثـاي ؿا آى کَ ىْٞؿه ػؿٍؼ 10 ثب. ثْػ تبفٍ ي?صل لول

ـِ گن ؿػ م  

کـػى لول کـػى؛ اصنبك ٩ّت ًينت؛ پـميؼى فهبى اآلى،: گ٦ت کـػى ! 

چيَ؟ اصنبمت - ! 

 اف ٥ـاتـ ىبيؼم ثؾاؿم، ّامو اموي تًْن ًوي! کٌن? صل عْام هي ٥٪ٔ... ثؼًّن عْام ًوي... ػًّن ًوي -

؛?صل  

ٝي٨ ىؼٍ ػيگَ ... 

ػًّي؟ هي چي ٝي٨ اف تْ: کـػ تکـاؿ اًؼُّگيي لضٌي ّ عبً ًزبثتي ثب ؿا مْالو ػّثبؿٍ آؿام، ! 

؟!!ًقًي صـ٣ هييَ! آؿام! ُوًَْ هٌن ًٚـ گ٦تي، تْ چي ُـ اٍاًل ؟!پـمي هي کَ چيَ ُب مْال ايي -  
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ثْػ آهؼٍ ربػّ ثب صبال ّ ثْػ هٞزقٍ ػًجبل ثَ! ثْػ گؾىتَ ٝي٪و اف کَ ثْػ آؿاهو لول ػؿ ١ـ٧ ٩ؼؿ آى . 

کـػ احـ ُن ثب اّ، ثـ آؿام ٥ـاهْىي ربػّي ّ ىؼ اٝزبف آؿهيو گْيي . 



 ايي ا?ام ثْػ؛ ٝزيت ُن عْػه ثـاي! ًؼاىت آؿام ثَ ًنجت ي?صل اٍاًلُيچ! ثْػ ىؼٍ ٥ـاهْه آؿام

 ىگ٦تي

 چٌيي ايي ؿا اّ کَ ثْػ ي?صل ّرْػ ّ صْْؿ ثلکَ ًجْػ،- کٌبؿه ػؿ ُن آى -آؿام ىؼى ٥ـاهْه

عْػ هزؾّة  

کـػ هي . 

کـػ هي ٥کـ ؽٌُو فهيٌَ پل ػؿ آؿام ُبي صـ٣ ثَ ػاىت هٞـ٥تو؛ هبًؼٍ تَ ثب . 

 هِلک ١ن رق ي?صل ُيچ ّ ػاػ هي اّ ثَ ًجْػًو کَ ثْػ، ي?صل ػؿگيـ آؿام، اف ثٞؼ اه فًؼگي توبم

آؿام، ػّؿي  

 صْْؿ ايي ػؿ ؿا، عْػ کَ ايي تب ثْػ ًگِؼاىتَ فًؼٍ ػلو ػؿ ؿا هنْم هبتن ايي هؼام، ّ کـػ ًوي آؿاهو

ػيؼ هي . 

 ػًيبي اف تـ ٩ـيٌَ ثي لّؾتي کَ ىؼًؼ، هي اصنبك ػّؿ اف ُبيي ػؿيچَ ثْػ؛ ىؼٍ هت٦بّت ٍ?٩ٌ صبال ا?ام

اه تزـثَ  

ًجْػ آؿام ١ن ثَ ًيبفي ػيگـ ّ ػاىت . 

 صبال ا?ام! امت عْػعْاٍ اّ ص٪ي٪ت ػؿ ّ گ٦ت هي ػؿمت کَ ؿميؼ آؿام صـ٣ ثَ تبفٍ اَه، مـهنتي ػؿ

ايي کَ  

ثوبًن عْاٍ عْػ ثگؾاؿ: گ٦ت هي عْػه ثب ىْػ؛ىبيؼ هي ًقػيک ػاؿػ ُب عْىي ىِـ ثَ عْػعْاُي، . 

ثْػ ؽٌُو ّا٩ٞيت اف ػؿمتو، ؿاٍ ّ هٌٖ٪و تلّ٪ي ايي . 

 ؟!ػًّي هي چي ٝي٨ اف تْ: پـميؼ هي ّ کـػ هي تکـاؿ ؿا مْالو هؼام کَ ىٌيؼ هي ؿا آؿام ػّؿ ٍؼاي

گْيب ّ  

 ثبيؼ ؟!!ثْػ? هِن هگـ اهب امت، گـ٥تَ تونغـ ثَ ػّثبؿٍ ؿا اّ آهيق ٌَٕٞ لضٌي ثب ّ ٩جل اف تـ ؿاًَ?هٌ

هي تي?اُوي  

ؿا صْامو توبم ّ ًؼاىت آؿام ثب هٌبٙـٍ ّ هـاّػٍ يب ىؼى ػؿگيـ ثـاي ػليلي! ثؼُؼ رْاة آى ثَ تب ػاىت  

ثْػ کـػٍ ًبىٌبعتَ فيجبيي لول ثَ ه٣ْٖٞ . 

ثْػ آؿام صْْؿ اف تـ ػاىتٌي ػّمت ،?صل ايي صتن ثَ !!! 



 هخل کَ کـػ هي اه? صل تٌِب، ّ ًجْػ توبىبيي عيبلي ُيچ ا?ام... ثجيٌؼ ٥٪ٔ تب گيْػ، هي ؿا ُبيو چين

 اًْاِؿ

مبفػ هي آؿام ؿا اّ ّ ّفػ هي هؼام ؿصن، ثي عْؿىيؼ يک مْفاى ُبي ىٞلَ ثـاثـ ػؿ ًنين، يک . 

 ايي هٌْٚؿىبى گْيي کَ ىٌيؼ هي ؿا هجِوي اٍْات تٌِب آؿام؛ ىؼى ػّؿ اف ّ ثْػ عْػ ىْؿ ػؿ ١ـ٧

آؿام کَ ثْػ  

ؿّػ هي ػاؿػ ّ اّمت اٝتٌبيي ثي ل?تضن اف عنتَ . 

 ّ تت?هـّ کَ عْؿػ هي ؿا ُبيي ّـثَ ّرؼاًو، ّ ػلو گْىَ گْىَ ػؿ ؟!ثْػ? هِن ثـايو آيب

تت?اًنبًي  

 عيبِل ثي ّ يب٥ت ًوي اه ؿ٥تَ ثبػ ثـ ُبي ػاىتَ ُوَ آى اف ًيبًي ّ ٥ِويؼ ًوي ثـامتي ا?ام ؟!!کزبمت

ِٛ  ّػا

ثْػ ػيگـ صْْؿي ػلغِْه آؿام، ٕـ٥َ يک . 
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 چَ ُـ اف ُب، ثؼي هـگ ثـ تّْلؼي ثب يکجبؿٍ ثَ ؿا، اه هتـّکَ کؼٍ ٩ْ١ب کَ ثْػ ؿّفي ّ صبل ػؿگيـ

ثْػ فيجبيي  

 اّ ػُؼ، اربفٍ تب ًؼاىت، ي?ؿػ ا?ام کييؼ، هي عْػ موت ثَ ا٥نًْگـ اي ربؽثَ چْى ؿا اّ ّ کـػ ؿ?پ

ثيبثؼ ؿا . 

 ثَ ؿّ اًتِب ثي اؿت٦بٝي اف ؿا اّ فًي، ُْلٌب٫ ري٠ِ ٍؼاي کَ ايي تب ثْػ، اّ ؿّيبُبي اف ٥ـاتـ چيق ُوَ

 ػًيبي

کـػ پـت پنت، ! 

? ُْلٌب٫ ّ ّصيتٌب٫ ري٠ِ ٍؼاي... ػيؼ هي ُبيو عبٕـٍ ميبُِي ػاالِى ثَ م٪ْٓ، هٞـُ ػؿ ؿا عْػ

ؿا اّ آؿام،  

 ّ تـمبًؼ هي اي لضَٚ ُـ اف ثييتـ ؿا اّ اه، ثِيتي? صل ىؼى ًبپؼيؼ ثب کَ ٝؾاثي. ػاػ هي ٝؾاة

ثي چْى  

! فػ ٍؼا ؿا آؿام کني، ُـ اف ٩جل ّ ُوَ اف تـ ّامَٖ ثي امت، عٖـ هٞـُ ػؿ آى ُـ کَ پٌبُي

اًتٚبؿ اًگبؿ  



 ثْػ ُوبى ص٪ي٪ت، ا?ام! ثگيـػ ل٪ت ه?تُْن تـيي کؾايي ىؼٍ، ٕلنن ري٠ ايي ّ ثبىؼ ٌُْفکٌبؿه ػاىت؛

 کَ

 ػًيبيو توبىبي ّ ٝجْؿ اف، تـ ١وجبؿ تَْيـي ّ تبفٍ اي ٍضٌَ ػؿ ؿا، آؿام اّ... ث٦ِوؼ عْامت ًوي

ػيؼ هي ! 

ـِ ا٥تبػًؼ؛ ؿاٍ ثَ کَ ُب ًوبيو ىؼًؼ پيؼا ُن، ًؼاىت کَ ُبيي عبٕـٍ گلچيِي هني . 

امت ىؼٍ هٌتيـ ّ مبعتَ )  ( ًْػُيتيب هزبفي ي کتبثغبًَ تْمٔ کتبة ايي  

 هـگ لضَٚ ػؿ ػاىت، ػّمتو کَ ؿا ػعتـي! ثْػ ػاػًو ربى لضَٚ کَ ػيؼ هي فهبًي چٌگبل ػؿ ؿا آؿام

 هي

 ّ ػاًنت هي ًبثغيْػًي عْػه ثـاي ؿا، آؿام ًجْػى? رٌبيت ٩ّتي ػؿػ؛ اف پـ ّ ثْػ مغت چ٪ؼؿ ّ ػيؼ

ّؿ٧ صبال  

 ػؿ ؿا اّ ثْػ، اًؼاعتَ ؿاٍ ثَ کَ ًوبيو? مٌؼ ثب آؿام ثْػ؛ ىؼٍ رب ربثَ مٌبؿيْ ّ ثْػ ثـگيتَ آؿام ٦ًٜ ثَ

 ًجْػًو

ثْػ کـػٍ هضکْم . 

 اًگبؿ کـػ؛ هي اه? صل ُن ثبف ثنت، هي ؿا ُبيو چين چَ ُـ ًؼاىت؛ توبىب? ٕب٩ت ا?ام! ػيؼ هي

 ثِيت

ثْػ ا٥تبػٍ رٌِن ثَ اصنبمو، ! 

ُنت ٝبى٪و! ػاؿػ ػّمت ؿا آؿام ٥ِويؼ تبفٍ ! 

 هي ٍؼا ثـػ، فُـ تلغِي ثَ ؿا ُبيو عْىي ًبعْامتَ؛ کَ ي?صل صْْؿ اف اًقربؿ ػؿ ؿا، آؿام ًبم

ٍؼايي ا?ام فػ؛  

 ثْػ پـميؼٍ اّ: گ٦ت هي چَ ٥ِويؼ تبفٍ! ىٌيؼ هي ػاىت ؿا آؿام ػّؿىؼى ُبي ٩ؼم تبفٍ اًگبؿ! ىٌيؼ ًوي

 اف

ه٨ٌٖ ٨ًِٖ ُوبى -ُبيو رْاة ثب هؼام ًزبت، ثي گـ٥تبؿىؼگبى چْى ؟!!ػاًؼ هي چَ ٝي٨ اف گ٦ت ٝي٨؛  

 تٌِب ا?ام ثيٌْػ؛ ػّثبؿٍ ؿا ٍؼايو تب کـػ، هي ٝؾؿعْاُي ىبيؼ ه٢ـّؿاًَ، اي گًَْ ثَ- ُبيو تزـثَ

هوکي? صل  

ِٛ ُوبى اّ، فهبى ػؿ صبّـ صِْْؿ ّ  هي اّ اف ؿا آؿام کَ ثْػ اي لضَٚ? ّصيت اف ؿ?پ ّ تلظ ّػا

 .گـ٥ت



 

 51 

 ػّمت اٍاًل ؿا? صل ايي! کـػ هي? صل ّرْػه ػؿ ثبؿٍ يک ثَ کييؼ، آؿام کَ ؿا فرـي توبم

عْة ا?ام! ًؼاىت  

اهب ٥ِويؼ؛ ؿا هٌٞبيو کَ ػؿػي کٌؼ؛ هي تل٪يي اّ ثَ ؿا آؿام ػؿػُبي اف اي گْىَ ػاؿػ ٝؼل، کَ ٥ِويؼ هي  

؟!!ثْػ کَ ػٝبي اف ٦ًِويؼ؛ ُـگق ؿا ٝي٨ مـهنتي  

 هِـ، ّ ُب عْىي تزـثَ اف ّ ىؼ هي ٝب٩ل ُب ّـثَ ٥ِن ثَ ّ ثْػ کـػٍ ٝبػت ُب ٦ًـيي ػؿ٫ ثَ گْيي

 ًبمپبك

ًؼاىت ٥ِويؼى ّ يبػگـ٥تي ثـاي اي تزـثَ لضَٚ، ُـ اف تـ ! 

 آتو ُبي فثبًَ ،کَ کـػ هي ػؿ٫ ٝجْؿ، ً٪َٖ ايي ػؿ صّتي ؟!ثْػ ٥ِويؼٍ ثـامتي ؟!!ثْػ ىؼٍ ه٢ـّؿ چ٪ؼؿ

 تب

ىْػ؟؟ رؼا فرـ تقاصِن اف کَ ايي ثـاي ػاىت، ػؿػ چ٪ؼؿ ّ ثْػًؼ ثِيتي ًنيوي ٩جل، لضٚبتي ! 

 ُن آؿام ٦ًـيي صّتي، گْيي... کـػ هي ًـػيک اصتْبؿه صْْؿ هـف ثَ ؿا، ًبعْامتَ ُبي عبٕـٍ گـيق

ثْػ ؿ٥تَ . 

 هي? صل رنوو ىـيبى ػؿ ًبهـئي ؿا ػؿػُبيي ػّثبؿٍ ٍؼايو؛ ًَ ٝي٪و؛ ًَ. ًجْػ آؿام اف احـي ػيگـ

 !کـػ

 اف ىؼى ثبف ػؿگيـ ؿّصو، کْؿ ُبي گـٍ ػّثبؿٍ ثـفط، ػؿ صْْؿ ّ فًؼگي اف ٝجْؿ تـاکن ػؿ اًگبؿ

ثْػًؼ اّ رنن . 

 ا?ام. ثـفط ًَ ّ ػًيبمت ًَ کَ ثيٌؼ هي ُبيي تبؿيکي گ٦ت هي اّ ثَ ىْٞؿه اهب کـػ، ًوي صِل ؿا ثؼًو

 ًجبيؼ

ثبىؼ ُن آؿام ! 

 ثَ آؿام ُبي هتلک اصنبك،? تْبػ ايي. ثْػ ُـامو ُبي لـفٍ پل کَ ثْػ ا٥تبػٍ ؿّصو ثـ اي ؿٝيَ

٤ّٞ 

 ّ ل?اّ? صل ثؼيِل ثي? لٖب٥ت ً٪ِو ًَ! ثبىؼ؟ ػاىتَ صبػحَ ايي ػؿ ً٪يي تْاًنت هي آؿام، آيب! اّمت؟

عيًْت ًَ ? 



 آؿام ًگبٍ صيَٖ ثَ ٩ؼؿت ايي ثپؾيـػ، مبػگي ثَ کَ ًجْػًؼ مبػٍ ٩ؼؿ آى کؼاهيبى ُيچ م،?ػّ اّت٦ب٧ هخبِل ثي

 ا٥تبػٍ

ثکيؼ آفهْى ثَ ْٕؿ، ايي ؿا اّ کَ امت  . 

کٌؼ ًوي? ؿػ ؿا ُبيو عْامتَ کَ پٌؼاىت هي ًِبيت ثي ٩ؼؿتي پٌبٍ ػؿ ؿا آؿام. ًجْػ آؿام کبؿ! ًَ . 

 اف مـ ّ ثْػ کـػٍ ُْل! ثْػ ىؼٍ تـمٌب٫ ُن آؿام? ُيجت!!! تـميؼ هي ُن ٝي٪و اف ػاىت، کن کن

 تَْيـ

 ثَ تب ىبيؼ. ًجبىؼ کل ُيچ تب ثْػ ؿ٥تَ هتـّکي ػىت ثَ گْيي. کٌؼ پب٫ ؿا ًگبُو تب کييؼ، هي صبػحَ

 صبل،

 يک? صؼ ػؿ ُبيي ؿاّػٍ?م ّ آهؼُب ّ ؿ٥ت اه تٌِبيي ثب ُوييَ! ثْػ ًؼاىتَ ػّمت ؿا تٌِبيي ُوَ ايي

 ٝوـ

کـػ هي اصنبك ؿا تٌِبيي ثَ ًيبف گْيي ًجْػ، ل?تضن? صؼ ػؿ صبال، ا?ام ػاىت، فًؼگي . 

 ّ ػٌُؼ هي ٩ِـ ثَ ٍؼؿًگ هِـ، ٩ؼم يک ثـاي ُوَ ُب، ايي ؟!ػُؼ ؿاٍ عْػ صـين ثَ ؿا کني ثبيؼ چـا

 ?ًيـًگ

 عْؿػي ّ فػ اهکبى لضَٚ ُـ ّ امت فهيي ػؿ صْْؿ اف تـ ّٞي٤ ػاًنت هي. هبًؼ هي ىبى ػّمتي

ىييَ ثَ  

 ؿا اّ ػّثبؿٍ کَ ىْػ پيؼا ًبعْاًؼٍ هِوبًي ّ ثيکٌؼ ؿا اه تٌِبيي مکْت تب ُنت، علْتو ػًيبي ُبي

 ػؿگيـ

 اه فهيٌي ػًيبي ثْػى کْؿ ّ مْت ػؿ ؿا، صبػحَ ُوَ ايي ؿ?تَْ ُـگق. کٌؼ ُب ًبًْىتَ اف هْري

 .ًؼاىت
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 ّ ا٥کبؿه مـػؿگوي ثَ ؿّ ؿّال، ىؼِى ٝبػي ثب ّ کـػًؼ هي ُْٝ ؿًگ ػاىتٌؼ کن کن ُب، تـك

 تيْيِو

ثْػًؼ ا٥تبػٍ ؿّيبُب ثب ُب صبػحَ ٩يبك? ػؿػًب٫ . 

 لْصي ثـ کييؼ؛ هي فعن چگًَْ ّ پبىيؼ هي ػؿػ چ٪ؼؿ! ثْػ؟ اّ آهبل? ه٪َؼ ثَ ىجيَ کزبيو هنيـ، ايي

 کَ



 چَ گٌبٍ اف کيٌَ ُوَ ايي ّ مْعت ًوي ػلو چـا ًّ٪به، ايي ّ ثْػ اّ ؿّس رٌِل اف کب١ؾي ثْهـًگو،

 !!ثْػ؟

 ّ هيت ُبي کْثَ. ثْػ ىؼٍ ُْٝ ُب ّـثَ رٌِل ىبيؼ، يب! ًؼاىت ٝبػت ؿًذ ُوَ ايي ثَ ثْػ، مغت

 ?لگؼ

ؿ٥ت ًوي عٖب ثَ ُن يکي ّ عْؿػًؼ هي ُؼ٣ ثَ ُوَ گـ٥تٌؼ؛ هي ًيبًَ ػؿمت صبال ت٪ؼيـ، . 

 ثبّؿ تب ىؼ، پبؿٍ پبؿٍ ّ فعوي ٩ؼؿ آى. ثْػ مـًْىت ي?من ّ تيق ُبي ًيقٍ ثـاثـ ػؿ هٌِؼم ميجِل ٩لجو،

ًبم کٌؼ،  

 ١ن مَغـ?م ٩لَٞ ػؿ ً٪يي ُيچ ًينتَ، عبکنتـ ثَ کَ عًْي رق صبال، ّ امت ىؼٍ پب٫ ٩لجو اف ُن آؿام

 ّرْػ

 .ًؼاؿػ

 هِن ػيگـ تبفٍ؛ ُبي ىکنتي ىؼى، ُعـػ ُـ اف ثٞؼ ػاىت، ي٪يي ػيگـ ّ ثْػ ٝزيت ثـايو ُب ػاٟ ايي

 !ًينت

 ػيگـي تَوين ثبيؼ کٌؼ ػؿ٫ کَ ا٥کبؿه ثـاي ثْػ ٥ـٍتي فهبى، ايي ّ ثْػ ا٥تبػٍ ؿاٍ ثَ رؼيؼي ثبفي

 ثگيـػ؛

 ُوبى هخل ثْػ، ػاػٍ ّا ؿا عْػ! ػُؼ اًزبم ثبيؼ کَ ػاًنت ًوي يب عْامت ًوي کَ ثْػ کبؿي تٌِب ايي ا?ام

 لضَٚ

ـِ ِل?اّ  مْي ثَ تبف ّ تبعت. کـػ ًوي ؿُبيو ّ ثْػ گـ٥تَ ؿا ىکنت کَ ثْػ ُب مبل.. .آؿام هـگ عج

ثـاي ؟!ثـػى  

ثْػ ؿ٥تَ ثيي اف چيق ُوَ ٩ّتي ًجْػ، هوکي پيـّفي ّاژٍ اف تـ هنغـٍ! کَ؟ . 

 ثَ ىؼى ًقػيک رـأت کل ُيچ کَ ثْػ؛ مبعتَ اصنبمو اف هٖوئي ّ ٦ًْؽ ثي صَبؿي ثْػ، کَ ػًيب ػؿ

ؿا اّ  

 تب کـػ هي تضوّليبى ثبيؼ کَ ثْػ، مـػ ّ هتضـ٫ ارنبهي اىيبء؛ ّ ُب اًنبى ًوبيِو تٌِب ّ ثبىؼ ًؼاىتَ

 فًؼگي

ىْػ توبم اه . 

 فىتي، هٌٞبي چْى ًجْػ، فيجب ٕجيٞتي ُيچ. ثْػ ؿميؼٍ ُب فىتي ؿ٥تي ثيي اف ثَ تٌِب فيجبيي، هٌٞبي

آؿام ًجْػى  



فيجبمت ثپؾيـػ تب ىؼ هي اّ ُبي عبٕـٍ يبػآِّؿ اي، لضَٚ ربيي، کَ ايي هگـ! ًجْػ ُوييَ آؿام، ّ ثْػ ! 

 اؿفه چيؼهبى ّ ثْػ ؿميؼٍ ١لٔ ثَ ْٕالًي، ىکنتي ػؿ ثؼه، ّ عْة? عْػمبعتَ ٩ْاًيِي ّ هٞيبؿُبيو

 ُبيو

 ثب اه چِـٍ آؿام، ّ ىکنت آؿام ىّلب٧ِ ثب ُب، عْثي متْى تک اًگبؿ... ػيؼ هي تقلقل ثَ ؿّ ّ کذ ؿا

ُب ّـثَ ايي  

 ثؼّى ىبيؼ، ّ ثقًؼ عٔ ؿا ُوَ ػاىتٌو، ػّمت ُبي تـاًَ ّ ُبيو اؿفه هٞيبؿُبيو، تب ىؼ، ُْٝ

ػؿ ت،?ُْي  

 ثؼّى ّ! اصنبمي ًَ ّ ًؼاىتٌؼ اّ ثَ ؿصوي ُيچ کَ ُبيي ٩ؼؿت اف ىْػ؛ هزبفات تب ثْػ ًينتَ اًتٚبؿ

م،?تـس  

آهؼين هب ثگْيٌؼ تب کـػًؼ، هي لگؼهبلو هؼام ...! 

ػاىت؟ هي ػّمت ؿا کني ثبيؼ آيب! ػيؼ هي ْٕؿ ايي ٥٪ٔ ! 
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 ٝؼالتي ٥ِويؼ، هزبفاتو ٌُگبهَ اهب ثْػ، ٩يٌگي ًبم ٝؼالت،. ثْػ ًگ٦تَ ُبي اٝتـاُ ػؿ ١ـ٧ ؿّصو،

 کَ

 پب ثَ ثبيؼ ٝي٨، ًوبيِو اف ثٞؼ کَ ثْػ ٝؼل? تض٦َ ه٦ٌْؿ،? صل آى! ًينت ٩يٌگ ٥ِوؼ؛ ًوي ؿا ػؿػُبيو

 هي

ثْػ کـػٍ پيؼا ت٦بّت ٝؼالت، صْْؿ ًوْى ثب ٝؼالت، اف ُبيو تٞـي٤ ّ اًتٚبؿه اًگبؿ، ا?ام ىؼ، . 

ـِ ثي? صل اػاهَ ؿا، ٝؼل اّ  رٌبيت! ػّم ّصيتٌب٫ اّت٦ب٧ ًَ ػاًنت، هي ًغنت صبػحَ ػؿ ؿّصو، ًٚي

ؿا، م?ػّ  

ثْػ؟ کن آؿام ًجْػِى ثـاي ّيـاًي، مبل 50 آيب ّ آهؼ هي فهيي اف کـػ؛ تزـثَ ُب مبل ! 

 ؿعٌَ ربًو ثَ چٌبى تـك، ّ ٤ّٞ. ىًْؼ هي ١لٔ گبُي ُن، ُبيو ٝؼالت رب ايي ػاىت، ثبّؿ! ًَ

ثْػ کـػٍ  

ـِ ثَ ػاىت، هـػًو ػؿ کَ ىؼ هي ًقػيک ثبّؿُبيو ک٦ . 



 تل٪يي ُبي صـ٣ گْيي کَ يب٥ت، هي ؿا ُبيي ّمْمَ ُبي کويٌَ اه، هتـّکَ علْت ّ ميبُي ٝو٨ ػؿ

 ىؼٍ

ـِ ثَ ىؼٍ، کَ ُن فّؿ ثَ تب عْامتٌؼ هي اّ اف .کٌؼ تکـاؿ تب ػاػًؼ هي يبػ اّ ثَ ؿا اي  ُبيو اؿفه ک٦

ػُؼ اػاهَ . 

. ثگْيؼ ػاىت ػّمت کَ گ٦ت، هي ؿا ُبيي ًگ٦تَ ا?ام چينت؟ ّمْمَ اف پـ صِْْؿ ايي ٥ِويؼ، هي

 اٝتـاُ

. ثغييؼ هي اّ ثَ ػؿ١ّيي آؿاهيي کَ ػاػ، هي اّ ثَ عيوي ّ کييؼ هي ک٦ـ ثَ ٍبٝ٪َ? صؼ ػؿ ؿا، ُبيو

 ٍؼايو

ًؼاىت تکـاؿ? رـأت اهب کـػ، هي? صل ؿا ! 

 ٩لِت اٝوب٧ِ ػؿ ا?ام گـ٥تَ؛ ١ن ّ ثْػ فعوي اّ. ثْػًؼ اّ ُبي فعن اف ٥ـاتـ عيلي ُب، گنتبعي ايي

اه، مْعتَ  

ثْػ ثنتَ ػل تبؿارو ثَ يکي گْيي، کَ ثْػ ٦ًِتَ ايوبًي ... 

 اً٪ؼؿ ؿا اّ چگًَْ ّ امت ٝزْل چ٪ؼؿ ا?ام!!! پبييؼ هي ؿا اّ کَ ثْػ ىيٖبى امت؛ ىيٖبى ػاىت ي٪ييي

هي ّٞي٤  

کٌؼ ٦ًي ؿا ُوَ ّ ثگؾاؿػ پبي اصنبمو ّ ٝب٦َٕ صـيِن تـيِي ٩ـهق تکـاِؿ ثَ تب کٌؼ هي ثبّؿ کَ ثيٌؼ . 

ىْ ػّؿ هٌي، اف تـ ثيچبؿٍ تْ: گ٦ت ّ کييؼ مِوگيٌو? مکْت گٌگِي اف ثٞؼ ٥ـيبػي ...! 

 کَ ىٌيؼ هي ؿا ُبيي صـ٣ اهب کٌؼ؛ اصنبك ػّؿتـ ؿا ُب ىٞلَ ٍؼاي کوي تب ثْػ، کب٥ي رولَ ػّ ُويي

 هتوـگق

ثْػ التيبهو ثي ُبي ؿًذ ّ ٝوي٪و ُبي گاليَ ثـ . 

 رق ثَ ؟!ثْػ چي فًؼگيت تْ: گ٦تٌؼ هي کَ ىٌيؼ هي مبصـاًَ لٖب٥تي ثب هتْافى ؿا ىيٖبى ٍؼاي

تْ کَ ثبّؿُبيي  

 ثَ! ىؼ توْم ُن فرـ ايي ىبيؼ! کي توْه ؟!ثؼي اػاهَ عْاي هي ثبّؿي چَ ثب صبال ّ کييؼًؼ فرـ ثَ ؿّ

 هي

هيـٍ ّ ؿ٥تَ ثيي اف هي ثؼّى فًؼگيت ث٦ِوي تب ثيبؿ، ايوبى هي ثَ ثبؿ يک کي؛ إويٌبى !!! 

ِْ ايي! گ٦ت؟ هي چَ  ّمْمَ ػاىت، ّامَٖ ثي اً٪ؼؿ کَ! ثْػ ٝزيت ا?ام ثْػ، فىت ٌُْف ػّؿّ، ػي

اّ ثَ ؿا ُبيو  



 ثـاي! کٌؼ؟ پِي ػاهي ه٦ل٫ْ، ىيٖبى ايي تب ػاىت، ثِبيي ٌُْف اه فًؼگي آيب! ثْػ؟? هِن آيب ّ گ٦ت هي

 چَ

کـػ؟ هي ت٪ّلب ُوَ ايي ٍيؼي ! 
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 ؿ?هتَْ عْػ ثـاي اهيؼي ّ گٌبُي ُيچ ّ ػيؼ هي ٝؼم ثَ ؿّ ػًيبيي ميٖـٍ ػؿ ؿا ؿّصو پيـهـػ،

گْيي ًجْػ،  

 ّ کٌؼ تاله ػاىتٌو ثـاي ثغْاُؼ کَ ػاؿػ چَ ػيگـ ّ امت ؿ٥تَ ثيي اف چيق ُوَ کَ پٌؼاىت هي چٌبى

 ايي

اًؼاعت؟ هي ىک ثَ ؿا اّ ىيٖبى، گًَْ التوبك ُبي ّمْمَ ! 

 ا?ام! ًيٌْػ کـػ، هي مٞي ّ کـػ هي ٥کـ ٥٪ٔ ّ ثْػ ىؼٍ گؾىتَ اف ثييتـ اّٖـاثو، ّ تيْيو

ّمْمَ ىيٖبى،  

 ّ ػُؼ م٧ْ عْػ? موت ثَ ؿا توـکقه تب گ٦ت، هي مکْتي ُـ اف تـ رؾاة ّ هبُـاًَ ؿا ُبيو

اثؼي ؿا امبؿتو  

 .مبفػ

 ثَ اّ کَ عيوي ّ هـگ ُبي ػهؼهَ ػؿ اثليل صِْْؿ ٥ِِن رق ًجْػ، ي?صل ُيچ! ثنت ؿا ُبيو چين

 ؿّصو

کٌؼ تک٦يـ ؿا چيق ُوَ تب ػاػ، هي ! 

? هِن ثبّؿُبيو کَ ثْػ ٥ِويؼٍ صبال تـػيؼ، ثي ا?ام ًجْػ، ٝ٪ل ثـاي فّالي ثْػ؛ ًيؼٍ فايل ٌُْف ٝ٪لو

ّ ُنتٌؼ  

 اّ ُبي اًتغبة اف ٍضجت کَ کـػ هي ٥کـ آؿام ُبي صـ٣ ثَ! عْاٌُؼ هي ُب عيلي ؿا ُبيو اؿفه

ّ ػاىت  

 کي تب ارجبؿ، ايي اهب. کـػ هي اًتغبة ثبيؼ ّ امت کـػٍ ػيگـ ؿاُي ک٦ِو ػؿ پب کَ اثليني صْْؿ صبال،

 اػاهَ

ا٥تبػ؟ هي ات٦ب٩ي چَ ثپؾيـػ، ؿا کني ًجْػ هزجْؿ اگـ! ػاىت؟ ! 



 ؿاُو ىؼ ًوي. ثْػ ىؼٍ ثٌب آعـه تَويِن ثـاي ارجبؿ، ثَ گْيي کَ ػيؼ، هي ػًيبيي ػؿ ؿا عْػ ىک ثي

 ؿا

 ّ ثْػ فهيي پبيبِى ً٪َٖ ػؿ اّ! کـػ هي اًتغبة ثبيؼ ّ ػاػ هي اػاهَ ثبيؼ کَ ثْػ اي گًَْ ثَ هنيـ .ًپؾيـػ

ِٛ  ىـّ

 ثؼّى ّ اًتغبة ثؼِّى ثـفط، ثَ ّؿّػ ّ ػًيب ثب ّػاٛ ُبي ػهؼهَ ػؿ تْاًنت هي چْٖؿ... رؼيؼ ػًيبيي

ثَ اؿاػٍ  

ػاىت؟ ػّمت ؿا رب ايي اٍال آيب . ثقًؼ ث٪بء چبػؿ اصتْبؿ، ػؿّافٍ ػِؿ مـ ػؿ هوبت، ّ صيبت ! 

ـِ  ؿا کبؿي کـػًؼ، هي هزجْؿه گْيي ّ ىؼ ًوي ٩ٖٜ اي لضَٚ ىيٖبى ُبي ّمْمَ ّ ثْػ تيْيو ػؿگي

 ثکٌؼ

 ثبف ؿا ًٖ٪و ّ ٍؼايو کَ عْامت هي ّ ثْػ چنجيؼٍ ؿّصو ثَ فالْيي چْى ىيٖبى! ًؼاىت ػّمت کَ

 کٌؼ،

مبفػ عْػ ؿام ؿا اّ ًِبيت ػؿ تب . 

ػاىت؟ ؿا ُب ىٞلَ ػيْ ُبي کيٌَ ثب ه٪بثلَ هزبل آيب ا?ام ٥ِويؼ، هي اّ ! 

 ثي ُبي ١ْل ّ فهيي ُبي صنبة تنْيَ پبيبى ايي ثْػ؛ چيؼٍ اّ ػؿام ٥يٌبل ثـاي ؿا ُبيو ً٪يَ ىيٖبى،

ّ ىبط  

ىؼًؼ هي صبّـ صْْؿ، ُبي ًبهـئي ُوَ يکي يکي ّ ثْػ اّ ثب إـا٥و، ػِم . 

 ْٕؿ ايي ّ ًجْػ اي چبؿٍ هبًؼى اًقربؿ اف ّ ػاىت ؿ٥تٌو ػؿ ٦ًـت ّ ثْػ ػيؼٍ ؿا ثؼُب ا?ام ًجْػ؛ ثؼثيي

اؿاػگي ثي  

ُب آفهْى هتـمک ثْػ، ىؼٍ ّ ًؼاىت ػّمت ؿا . 
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 ًزْاُبي کَ! ؿميؼ هي گْىو ثَ تـ هلوْك ّ فيجبتـ ىيٖبى ٍؼاي ىؼ، هي ثييتـ ٦ًـتو چ٪ؼؿ ُـ

اف ؿ?پ  

ثؼُؼ ؿا ُبيو صـ٣ رْاة تب مبعت، هي عْػ ثَ هتوبيل ؿا اّ اه، ّمْمَ . 



 ميبٍ پنتْي ثَ ػاىت. ػيؼ هي ػيگـي رٌل اف ؿا، ُب ثؼىؼى ايي ا?ام! ُوييَ هخل ػاىت؛ ثؼي اصنبك

اف تـ  

ىْػ ّاؿػه عْامت ًوي ُـگق ،کَ گؾاىت هي پبي ُب تبؿيکي . 

 هي ٝؼم ثَ ؿّ کَ ػؿ١ّيي، ؿاُي. کـػ آؿام ؿا ُب عين ىؼ، هي ْٕؿ ايي ّ ثْػ اًت٪بم اف صـ٣ ىبيؼ،

ؿػه،?ة  

ُب ؿًذ اف ؿُبيي ثغبٕـ . 

 اّ? صل ثب هتْافى گ٦ت؛ هي ت٦ّکـه اف ثٞؼ کَ اي کلوَ ُـ! ثْػ اّ ا٥کبؿ ثَ ىيٖبى صْاك توبم گْيي

هي اػا  

ىْػ آتو کالم ُن تب کـػ هي ّمْمَ ثييتـ ؿا اّ ّ ىؼ . 

 ٦ًـت ّ عين اف ؿا، هضَْلو? هقؿَٝ تٌِب ّ ىؼ هي تـ ًقػيک ّ ًقػيک هؼام ىيٖبى، پبي ٍؼاي

کـػ هي ػؿّ  

ػُؼ ت٢ييـ ؿا ًگبُو تب کبىت، هي ؽٌُو ػؿ ػّثبؿٍ ؿا رؼيؼه ثؾؿُبي ّ . 

 آهؼٍ ىيٖبًي موتي، اف ّ ثْػ فػٍ مـ ثبّؿه ُبي عْة اف کَ ػيؼ ؿا ُبيي ثؼي کَ ايي اف! ثْػ َٝجبًي

کَ ثْػ  

ىْػ فرـُبيو ػؿ١ّيِي? ػؿػ ُن ّ کٌؼ آؿاهو عْامت هي ُبيو، ١ن التيبم ثَ گْيي ّ ثْػ ثؼ . 

 عٌؼيؼ هي ػلو ػؿ. ػُؼ ت٢ييـ ؿا هنيـه عْامت، هي گْيي کَ ثْػ عْؿػٍ ؿ٩ن ْٕؿي ثبفي مٌبؿيْي

ايي کَ  

 ايي امت، ٩ـاؿ ي?ک ّ ؟!امت ػيگـ ػًيبي تنغيـ ثَ ٥کـه ػًيب، يک ثٞؼ صّتي ؟!!عْاُؼ هي چَ ت٪ؼيـ،

ُب کيٌَ  

؟!ػاؿػ اػاهَ کزب تب ّ ػاؿػ ثـًوي مـه اف ػمت ت٪ؼيـ چـا ىْػ؟ توبم  

ـِ  چَ ػيگـ کَ ًجْػ? هِن ّ ثْػ کـػٍ تـمين ثْػًو پبيبِى ثـاي کني،? ؿّبيت ثـاي ًَ ؿا، ًبثْػي ىِ

اّ اف کني  

عْاُؼ هي چَ . 

عْاي؟ هي چي رب ايي! عْاي؟ هي چي: گ٦ت ّ کـػ ىيٖبى ُبي ٌَٕٞ ثَ ؿّ تونغـ، ثب ! 



 کَ ػاػ هي ًيبى ؿا ثبفيگـي ثْػِى چِـٍ چٌؼ ىيٖبى، م?تـس ً٪بِة اهب ثْػ، هضنْك ؿّبيت لجغٌؼ -

ثبفي ل?ؿ  

؟!امت ٕجيٞي اً٪ؼؿ چگًَْ! ثْػ اًگيق ىگ٦ت اه  

ُن هي عْامتَ تْ عْامتَ. امت ُوؼيگَ ثَ هب ىجبُت? هِن! عْام هي چي هي ًينت? هِن: گ٦ت ىيٖبى  

 .ُنت

ػاؿم؟ اي عْامتَ چَ هي - ! 

 افت هي ثبىي؛ هي ثب ًغْامتي! ثغْاي کي اف ثبيؼ کَ ٦ًِويؼي اهب عْامتي، هي چيقُب عيلي تْ -

 !!!گـ٥تويْى
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 ُبيي ٌَٕٞ ثَ ًَ تونغـه، ا?ام کييؼ؛ هي ًيبى ّ عٔ ثـايو ُن ىيٖبى کَ! ثْػ ىؼٍ ثيچبؿٍ چ٪ؼؿ

 ثـاي

 مقاي کَ ثجيي ّ کي گْه! صّ٪تَ: گ٦ت هي ػلو ػؿ ّ ثْػ عْػه ؿّف ّ صبل ثَ کَ ىيٖبى، امتِقاء

رق ٝي٨،  

ًجْػم ٝبى٨ کبه! کـػم هي عيبًت ُن هي کبه! ُويٌَ ٥ّبػاؿي ّ ٍؼا٩ت رْاة ًينت، ايي ...! 

 کبه: گ٦ت ّ کـػ تکويل گًَْ ايي ؿا اّ ُبي کبه اي ؿ٩َيؼ، هي ٍؼايو رؾثَ ػؿ کَ ثـ٩ي ثب ىيٖبى

 ؿّفي

کـػي ًوي ٥ـاؿ ثبىي، ػعتـ اّى ثب تًْنتي هي کَ !!! 

 ثَ ٥کـه ا?ام گ٦ت، هي ثيـاَُ... ثْػ ا٥تبػٍ ؿاٍ ثَ تبفٍ ًوبييي ػيؼ؛ هي اّ ا?ام گ٦ت، هي ىيٖبى -

ؿّف ُوبى  

 ؿا اّت٦ب٧? آهبػٍ ّ علْت? هضئ کَ ثْػ رْاى ػعتـي ُبي چين ػؿ ثـ٩ي! گ٦ت هي ػؿمت ثـگيت؛

هي تـ آهبػٍ  

 اٍاًل ّ ثْػ آؿام ٝبى٨ اّ... اّ ّ ثْػ آؿام! ًجْػ ُبيو ىِْت ٥کـ ثَ اّ اٍاًل ؿّف، آى ا?ام! مبعت

تب ًجْػ ُْمي  



 اّت٦ب٧ هـِّؿ ثَ ػّثبؿٍ ٩ّتي ّ ثْػ ىؼٍ پييوبى صبال اًگبؿ، ا?ام! کـػ ًوي ٥کـ ٝي٨، رق ّ ىْػ ُْايي

ثْػ، ًينتَ  

 ىؼ، هي! گْيؼ ًوي ؿامت کن ّ فًؼ هي صـ٣ ػاؿػ صباليو،? صل ثب ػيگـي، ًگبٍ اف ىيٖبى کَ ػيؼ هي

رب آى  

کـػ توبم ؿا چيق ُوَ !!! 

 کٌي؛ کبؿي عْامتن افت ثبؿُب ّ ثبؿُب... ثْػم کٌبؿت اًّزب هي: گ٦ت ّ کـػ ٩ٖٜ ؿا صـ٥و ىيٖبى

ثْػ کب٥ي  

 ؟!کـػي چيکبؿ تْ ا?ام... ىِْت حـّت؛ پْل؛! ثـمي آؿفُّبت ثَ کَ کٌن کبؿي تب ثـػاؿي، ٩ؼم يک

پل هٌْ  

 ...فػي

ـِ ؿا، آعـ رولَ ايي  پٌِبى تْاًؼ ًوي ؿا ُبيو کيٌَ گْيي کَ گ٦ت ٦ًـتي چٌبى ثب ُب، ػّؿّيي اِؿ?٩َ ثبفيگ

 .کٌؼ

 ؿامت ىيٖبى کَ کـػ هي ٥کـ ػاىت ثْػ؛ ًينتَ اه فًؼگي هـّؿ ثَ توـکق ػاِؿ ّ ػؿگيـ پيـهـػ، ؿّس

 هي

 چيؼهبى ّ ت٪ؼيـ عْامتَ ثَ ؿّف، آى اّ اگـ ا?ام ثْػ، گٌبُو عْاُبى اّ کَ امت ػؿمت ؟!گْيؼ

ثـاي لْکييٌو،  

 ثَ ؿا ٝي٨ ىؼ، هي!!! کـػ هي ت٢ييـ کل ثَ فًؼگي، اػاهَ ثـاي ًگبُو ىبيؼ کـػ، هي ٝول گٌبٍ اًزبم

 ٝي٨

 ثَ ؿاُو ىبيؼ. ًجْػ ًبتوبم ّػاٛ ١وقػٍ? صل آى ّ ؿ٥تي ثَ ًيبفي ػيگـ ّ کـػ هي ُْٝ آؿام ثب ثبفي

 ه٪َؼ

عْامت هي اّ اف ؿا ُويي ُن، آؿام ىبيؼ ىک، ثي! رؼايي ًَ گيت، ثـهي !!! 

 ت٢ييـ ػاىت چيق ُوَ. ثْػ ا٥تبػٍ ثبّؿه ُبي پبفل ٩بِة ثَ تغـيجي اًگبؿ! ثْػ تقلقل ثَ ؿّ هنيـه توبِم

کـػ هي  

ىؼ هي رلٍْ رؾاة ثـايو کَ ثْػ هي٢ْل ُبيي ًؼاًنتَ توبىبي ثَ اّ، ّ . 

 ٥کـ ؟!هٖوئٌي اً٪ؼؿ کزب اف تْ: پـميؼ کٌؼ؛ اهتضبى ؿا ىيٖبى عْامت هي ّ کـػ ٍب٣ ؿا ا٥کبؿه کوي

 ًوي



ىؼ ًوي! ًَ! کٌن ...! 
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 عْامتَ اف ُيچي تْ! کـػي لزبرت تْ ٥٪ٔ ثْػ، آهبػٍ چيق ُوَ ثْػ؛ هي هيت تْ آؿام ثْػم؛ رب اّى هي -

 اّى

 عيبًت تْ ثَ ىؼ ًوي هزجْؿ اًّن گؾىتي، ًوي اه عْامتَ اف اٝتٌبيي ثي ثب اگـ. ػًّنتي ًوي ػعتـ

 !!!کٌَ

؟!ثگي ػؿّٟ ؿاصت اً٪ؼؿ تًْي هي چْٖؿ! ًکـػ عيبًت هي ثَ آؿام: گ٦ت ٥ـيبػ ثب  

 ٦ًـيي ُبي ٩ِ٪َِ اف ثٞؼ ّ ثْػ تـ ؿاّي ُوييَ اف گْيي ّ ػاىت ػّمت ؿا اّ عين ّ عٌؼيؼ هي ىيٖبى

 ىؼٍ

 ّ فيجبتـ تْ اف ؟!هتْمٖت فيجبيي ؟!ًؼاىتي کَ پْلي ؟!ثنت ػل تْ چيَ ثَ آؿام، کـػي ٥کـ تْ: گ٦ت اه

 عْه

 ػاػم؛ ٩ـاؿ فًؼگيت هنيـ تْ ؿّ، آؿام هي! کٌي ًوي ٥کـ اٍاًل تْ! ثْػًؼ ؿ?پ آؿام ثـ ّ ػّؿ تـ، پْه

٦ًِويؼي تْ ا?ام ! 

 هي ػاىتن؛ تْ ثـاي فيبػي ُبي ً٪يَ هي! ًکـػي امت٦بػٍ ٕاليي ٥ـٍت ايي اف تْ ث٦ِوي، ًغْامتي

ثَ عْامتن  

 چيقي اّى اف تـ اصو٨ عيلي تْ ا?ام ثبىَ، ػاىتَ ؿّ تْ فًؼگي صنـت آػهي، ُـ کَ ثـمًْوت ربُبيي

کَ ثْػي  

 رؼا ؿّ عْػت! ػؿ١َّ هٖوئٌن کَ ٝي٨، عبٕـ ثَ گبًَ، ٍ?ثچ اصنبك يَ عبٕـ ثَ! کـػم هي ٥کـ

ؿاُي اف کـػي؛  

؟!!کٌي صوب٩ت ثبفم عْاي هي! ىؼ ًبثْػ فًؼگيت ٝوـ يک ّ ثْػ تْ هبل کَ  

 ثـگـػًّن؛ تْ ثَ ؿّ آؿام تًْن هي ُن ثبف هي! کي إويٌبى هي ثَ! هٌن ثؼٍ ًزبتت ثتًَْ ٦ًـ يَ ٥٪ٔ اگَ

 ُوْى

عْاي هي تْ کَ ؿّ آؿاهي . 

 ؿميؼ، هي گْىو ثَ ىيٖبًي ٍؼايي اف کَ ثْػ کلوبتي ػؿگيـ! ثْػ کـػٍ ُيپٌْتيقم ؿا اّ ىيٖبى اًگبؿ،

گْيي ا?ام  



! ثـگـػ کَ فػ، هي ٍ?ّذ ّرْػه، ٝو٨ ػؿ کَ ٍؼايي تَ ّ!! کي ثبّؿ ؿا ُبيو صـ٣ گ٦تٌؼ، هي اّ ثَ

ايي ّ  

کي ؿُب ؿا تجبُي ػاالى ! 

 ػاػى ػمت اف ثـاي چيقي. ًکٌؼ ؿينک تب ًيؼ چيـٍ ًبثْػي، ثَ ثنتِي ػل ّ عنتگي ثَ ػّگبًگي، ايي

 !ًؼاىت

ثقًؼ صـ٣ ىيٖبى ثب ٌُْف ّ کٌؼ تزـثَ ؿا ًـ٥تَ ٩ـهِق ُبي ؿاٍ عْامت هي ّ ػيؼ ًوي کَ ايي يب . 

 اف ؿا اه فًؼگي ُبي اّت٦ب٧ ُوَ اًگبؿ! ىٌبمؼ هي ؿا اّ ثييتـ کـػ هي? صل گ٦ت، هي ثييتـ ُـچ٪ؼؿ

امت ثـ . 

 مـ آّيغت، هي اّ گـػى ػؿ کـػًو ؿام ثـاي ىيٖبى کَ ٌٕبثي ؿّ آفاػي، ؿّيبي ثؼِّى ّ عيبلي ثي ثب

کـػ عن  

عْام ًوي ؿّ آؿام ػيگَ هي کٌي، هي اىتجبٍ تْ: گ٦ت ّ !!! 

 ايي ّ ثْػ ًباهيؼتـ ُوييَ اف کَ ثْػ کـػٍ اميـ ؿا ؿّصي ا?ام ًوْػ؛ هي ًگـاى ؿا عْػ ىيٖبى، ٍؼاي

ؿا اّ ُب،  

ثيبؿي؟ ثؼمت اًّْ عْاي ًوي چْٖؿ ثْػ، تْ فًؼگي ُوَ آؿام ا?ام: گ٦ت ّ کـػ هي عْىضبل ! 

 هي ؿّيبُبي آؿاِم آؿام؛! کـػم اىتجبٍ هي کـػم؛ هي ٥کـىْ کَ ًجْػ اًّي آؿام! ًؼاىتن اي فًؼگي هي -

 .ًجْػ

 ٝوـ يک ثَ ػاؿي کَ گ٦ت، هي اّ ثَ ّرْػه توبِم ُن ثبف ًبثْػي، ُبي ّمْمَ ايي ػؿ صّتي! ثْػ ػؿّٟ

 ?ًزبثت

کي ثل! گْيي هي ًبمقا ُبيت اؿفه ! 
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 ُوَ اف! ىًْؼ هي هزبفات ُب عيلي ًجبىؼ؛ ٩ّتي... عْػه ًبثْػي املضَ ثب ُن آى ثْػ، اًت٪بم ػؿگيـ

 ثييتـ

 ؿا ؿاُو ػُؼ؛ اػاهَ عْامت هي پل! ًؼاؿػ فّؿگْيي ثـاي ؿا کني ػيگـ کَ! مـًْىت امن ثَ ٙبلوي

کـػٍ پيؼا  



ثـّػ ىْػ، هي چَ ثؼاًؼ کَ ايي ثؼّى ؿا، هنيـ اًتِبي تب عْامت هي ّ ثْػ . 

 ثب کٌؼ، عْػکيي هـگ لضَٚ ػؿ ّ ثُکيؼ ؿا ؿّصو عْامت، هي صبال ّ ًوـػ ّ آّؿػ ٕب٩ت رنوو ثب

کَ ؿّصي  

ثْػ ىؼٍ ٕب٩ت ثي . 

 ُوييَ ثـاي چيق ُوَ ػاىت، اًتٚبؿ هنلوًب ّ ع٦ت هي ٥ـّ عيوو! ىؼ هي ؿاّي کبؿه ايي ثب ىبيؼ

 توبم

؟!ىؼ هي توبم آيب اهب ىْػ،  

 ُـ اصنبمو، ّ هٌٖ٪و ؟!ىْػ هي ػيْاًَ ػاؿػ ث٦ِوؼ، ًغْامت کَ ثل اف يب امت ىؼٍ ٕلنن ػاًنت، ًوي

 ػّ

 ّ ثؼٌُؼ ًزبتو تب گيتٌؼ، هي صّل ؿاٍ ػًجبل ثَ ُب، هنئلَ? ىـائ ثؼتـيي ػؿ ػّ ُـ ثْػًؼ؛ ىؼٍ گـ٥تبؿ

 ُيچ

ًؼاىتٌؼ تَوين ثـاي تْاًبيي ثبيؼ، کَ ْٕؿ آى کؼاهيبى . 

ٌٝبِى ثبيؼ! ىيٖبى ىؼٍ صّتي صبال کٌؼ؛ إويٌبى کني ثَ ثبيؼ کـػ، هي ٥کـ کَ ثْػ ؿميؼٍ ربيي ثَ گْيي  

 ىيٖبى کـػ، هي ؿ?تَْ کَ پٌؼاىت، هي اصو٨ ّ ثيچبؿٍ ؿا عْػه ٩ؼؿ آى!! ثؼُؼ اّ ثَ ؿا اعتيبؿه

اّ اف ثييتـ  

کٌؼ کوکو تْاًؼ هي ! 

 هي ه٢قه ّ ٩لت? ميٖـٍ ثَ ىيٖبى ٍؼاي? صـآلْػ?ك هٞزِْى ػؿ کَ ثْػًؼ ُبيي ّمْمَ ُب، ايي

پي اّ، ّ ػهيؼًؼ  

 تٌِبيي ايي ػؿ ؿا ىيٖبى آيب کَ ثگيـػ، تَوين ّ ثپـػافػ ٩يبك ثَ تب گيت، هي رؼاًو?ّ ّٞي٤ ًزْاي

يب ثـاًؼ؟  

؟!ػُؼ ًيبى اّ ثَ ؿا تبفٍ هنيـي تب ثغْاُؼ، اّ اف  

 ً٪ؼ

: گ٦ت فيـکي ثب... ثگـػػ ًْؿ ُبي ؿّفًَ ػًجبل ثَ گؾاىت ًوي ّ فػ هي ثِن هؼام ؿا توـکقه ىيٖبى

رب ايي  

 تًْن هي هي ؟!!!ثبىن گؾاىتَ تٌِبت اي لضَٚ ػًيب، تْ کَ ػاؿي ىک آيب! ًينت تْ ّ هي رق ثَ کني

 کوکت



کي اٝتوبػ هي ثَ آؿام؛ اف ثِتـ ىٌبموت، هي چْى کٌن؛ ! 

؟!کٌن اٝتوبػ ثِت تًْن هي چْٖؿ! ػىوٌي يَ تْ: گ٦ت تونغـ ثب -  

 عيلي ػىوي ػم، هي ًيْى ؿّ هنيـ ٥٪ٔ فًن؛ ًوي کني ثَ اي ٍؼهَ ُيچ هي ؟...!ػىوي! َُِِِ -

 ٙبلوبًَ

؟!ػّمتن يک هي کٌي، ًوي ٥کـ چـا! امت  

ًؼاىتن ػّمتي ٩ّت ُيچ هي ًؼاؿم؛ تْ ثب ػّمتي ثَ اصتيبري هي! ثـّ رب ايي اف - ... 
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ُنت؟ تْ اًتٚبؿ ػؿ چي کٌي هي ٥کـ ثـم، هي اگَ. ػاؿي کوک ثَ ًيبف... ُوييَ اف تٌِبتـ! تٌِبيي تْ - ! 

ثجـى ثِيت ثَ ؿّ تْ ػاؿم ىک ؟!ثِيت ! 

؟!عْاي هي چي هي اف تْ. ًؼاؿم ُب عْىي ثَ ُن ًيبفي ًکـػم؛ فًؼگي ثِيت ثـاي -  

کٌي هي ىک ٝ٪لت ثَ ًکي؛ تکـاؿ ػّثبؿٍ ؿّ پـميي ُيچ - ! 

ًيْهؼي کوک ٩َؼ ثَ تْ ًؼاؿم، ثبّؿ ؿّ رْاثت - . 

عْاي؟ ًوي ُويٌْ هگَ ػاؿي، ًبثْػي ٩َؼ عْػت صبال ا?ام! ثْػ مغت تْ ػاػى ٥ـيت - ! 

ًبثْػىن؟ فّػتـ کَ اّهؼي - ! 

ثب ًَ ثويـي ٝ٪لت ثب کٌي، پب٫ ؿّ اىتجبُبتت ثـمي، مْالِبت رْاة ثَ ث٦ِوي؛ تب کٌن کوکت اّهؼم! ًَ -  

 .اصنبمت

؟!اصو٪ن هي کٌي هي ٥کـ چـا. اىتجبَُ ثقؿگتـيي تْ ثَ اٝتوبػ ًؼاؿٍ؛ ٩جْل ؿّ تْ ٝ٪لي ُيچ -  

 ثـاي چيقي ثيي، ًبثْػ هيغْاي تْ! کٌي اٝتوبػ هي ثَ کَ ايي رق ًؼاؿي، ؿاُي! ًينتي،تٌِبيي اصو٨ -

ػمت اف  

 هي ثَ ُويي ثـاي! تـمي هي تْ ؟!ُنت ٝؾاثت ثـاي ػليلي هي، ثَ اٝتوبػ کٌي هي ٥کـ! ًؼاؿي ػاػى

 هيگي

 !ػىوي



 فًؼگي ثب ٝي٨ ثغبٕـ ثبّؿم، ثـاي ٝوـ يک ثْػ، تـك ثَ ثٌب اگَ! تـمن ًوي چيقي ُيچ اف هي! ًَ -

 ًوي

ًينت چيقي ُيچ! ًينت ثْػ،ػيگَ ؿّفي ُن اگـ رٌگيؼم، ! 

٥ِوي ًوي! اصو٪ي تْ آؿٍ کٌن، هي تيجيَ صوب٩تت ُوْى ثَ ؿّ تْ رنبؿت ايي! ىزبٝبًَ چ٪ؼؿ!! آ٥ـيي - ! 

 ؿا ؽٌُو کْؿمْي ًؼاىت، ًْؿ اف احـي ُيچ کَ ًگـينت، هي گـػاگـػه ثَ ّ ٥ـّع٦ت ؿا عيوو

يب٥تِي ثـاي  

ٝؼالت ثـاي هزبلي ٩ّت، ُيچ ػًيب! ثغٌؼ ُن تْ عٌؼيؼى؛ صوب٩تن ثَ ُوَ: گ٦ت ّ کـػ ؿ?پ مـػي ثب اهيؼ،  

 کَ تْ. ًجْػ ىٌيؼى ثـاي ُن گْىي ُيچ ثقًن، صـ٣ ًويؾاىتي کَ ثْػ ُبيي ً٪بة اف پـ فًؼگي. ًؼاىت

 !ىيٖبًي

؟!ُنت تْ اف اًتٚبؿي چَ  

 اىتجبٍ کَ کـػي ػؿ٫ ّ کـػي فًؼگي ٝوـ يک تْ ّ ثْػ اىتجبٍ ٥ِويؼم ّ کـػم ٝجبػت مبل 6000 هي -

 !ثْػ

 هيتـکي ً٪بٓ هب! ًينتن ػىوٌت هي کَ ث٦ِوي عْاي ًوي ٌُْف! ُوَ ثَ تْ ّ هي ُبي ىجبُت ُب ايي

 ػاؿين،

ثـمين تْا٨٥ ثَ تًْين هي . 

ىؼي ؿًّؼٍ ١ـّؿت عبٕـ ثَ تْ - ! 

ىؼ تجبٍ فًؼگيت ١ـّؿت، ثـاي ُن تْ ّ - ! 
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 ّ اينتبػ ا٥کبؿه? مؼ پيت کـػ، هي ّاىؼًو ػؿگيـ ؿا ؽٌُو مـػؿگن ٌٕبة کَ ثْػ ؿميؼٍ گـُي ثَ

 هزبل

ثـػ هي ػيْ ثب ىجبُت ثَ ؿا اّ کَ ثْػ ىؼٍ پيؼا ايي?هٞن ػؿ ٦٩َّ، ثي ؿکْػي. ًؼاىت صـکت ! 

 اىتجبٍ ؿ٥تي کَ هنيـي! ثْػ ػؿمت ؿاُت کٌي هي ٥کـ چْى کٌي، پبيوبل ؿّ ١ـّؿت ًينتي صبّـ تْ -

 ًجْػ؛

ثـتـيي؟ هي اف ُب اًنبى ىوب کَ ثپؾؿين ثبيؼ چـا کـػم، ؿّ کبؿ ُويي ُن هي ! 



! ًينت? هِن ثـام چيقي ُيچ ػيگَ ًجبىي؛ يب ثبىي ثـتـ هي اف تْ کَ ًينت? هِن هي ثـاي! ًينت هِن -

ا?ام  

ثبىي ػّمت يَ تًْي ًوي ٩ّت ُيچ تْ ثبىي، اّهؼٍ کوک ثـاي تْ کَ ػاؿم ىک ! 

 تْ ٩ّتي هًَْ ًوي ػىوٌي ثـاي ػليلي! ًجبىن ػىوٌت ػيگَ ىبيؼ ثبىي؛ آػم عْاي ًوي ػيگَ ُن تْ ا?ام -

 ُن

؟!ثبىين ػّمت ُن ثب کٌي ًوي ٥کـ! ًجبىي آػم  

 ؿػ،?ة هي اًقّا ثَ ُب آػم روٜ اف هؼام ؿا اّ ػيؼ، ُب اًنبى اف کَ ُبيي ثؼي توبم! کـػ ٥کـ ثبعْػه

ثـاي ػليلي  

 ثؼاؿػ ػّمت ؿا ُب اًنبى ًگؾاؿػ کَ ػاىت عبًَ ٩لجو اف کٌزي ػؿ ٦ًـت، ُوييَ ّ ًؼاىت ُب آػم ثب آىتي

يب ّ  

ـِ ٩ؼؿ آى ُن، ىبيؼ  ًوي ُب آػم ػؿ ١ن، ًيبى رق ي?صل ُيچ کَ ثْػ آؿام ػاىتي ػّمت ّ ٝي٨ ػؿگي

ّ يب٥ت  

 مـفهيِي ػؿ ؿا اصنبمو پبي?ؿػ ٝي٨ هـف اف عْامت هي ىبيؼ امت، عْؿػٍ عٔ ُن آؿام کَ صبال

ّ ثيبثؼ ٦ًـت  

ًؼاىت ػّمت ؿا کني اّ گ٦ت؛ هي ؿامت ىيٖبى ىبيؼ ! 

ًؼاىتن هيکلي ُب آػم ّ ثْػى آػم ثب ّگـًَ ثْػ، هت٦بّت ُب آػم اف تٞـي٦ن هي: گ٦ت ه?هيْ ؽٌُي ثب . 

! کٌي ػفػي صبّـى ُبىْى ىکن کـػى ؿ?پ ثـاي کَ اصو٪ي ػّپبُبي ؟!ثْػ چي ُب آػم اف تٞـي٦ت -

 ثـاي

 ُب آػم! ثٌؼافى هي گـػى ثَ ؿّ گٌبُيْى ُوَ ًِبيت ػؿ ّ ثقًي ػمت ُـکبؿي ثَ ًيبفُبىْى اؿّبي

 عيلي

ًينت فيجب ُب اًنبى اف تٞـي٦ي ُيچ. کٌي هي ٥کـ تْ کَ ُنتي چيقي اّى اف تـ گنتبط ّ تـ پنت . 

؟!عْاي ًوي ؿّ ُب ُويي تْ هگَ -  

 ٥ـ٧ تْ ا?ام! ثبىَ ًجبيؼ! ثبىَ ٝقيق عؼا پيو ثِبًَ ثي پنتي، ُيچ ّ اصو٪ي ُيچ عْام ًوي هي! ًَ -

 ػاىتي،

 ػيؼي، فرـ هؼام ًيؼي، ثقؿگ ًکـػ، ثقؿگت کني!ًيؼي ُن ،ٝقيق ثبىي اًِّب هخل کَ ًغْامتي

اف پـ فًؼگيت  



 عْامتَ ثَ ُن ثب تًْنتين هي هب! ؿًّؼي؟ هٌْ ؟چـا!ًکـػي ًگبٍ هي ثَ چـا کٌن هي تٞزت ثْػ، ٥الکت

 ُبهْى

ؿميؼي هي ُبت عْامتَ ثَ تْ ّ کـػم هي ؿمْا تْ ثْميلَ ؿّ ُب عيلي هي ثـمين، ! 

؟!ىؼم هي تْ ثبفيچَ يٌٞي -  
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 ُيچ! کـػى لِت کـم يَ هخل ٕـ٥َ، يَ ّ مغت ثبفي يَ تْ ثْػي، ثبفيچَ ٝوـ يک تْ! ًجْػي هگَ -

 کني

 ؿّ ثقؿگي ػًيبي هي! ًبثْػيَ آؿفّت اهـّف ّ ىؼ ًبثْػ ػًيبت ىٌبمَ، ًوي ثـًؼٍ يَ امن ثَ ؿّ تْ اهـّف

ؿ?تَْ ثـات  

ًؼاىتي عْػت اف ثقؿگتـ ػىوٌي تْ ثْػم، کـػٍ ! 

ًينت? هِن ىؼٍ؛ توْم چي ُوَ - ...! 

ِِن کٌي؛ هي ؿّ ٥کـه کَ چيقيَ اّى اف تـ? هِن عيلي! ُنت چـا -  اىتجبُي پؾيـ٥تِي ثب تْ! کي اٝتوبػ ث

 کَ

 اًت٪بم تًْي هي هييي،کَ رؼيؼي ػًيبي ّاؿػ ثبّؿُبت، کـػى ُْٝ ثب ّ ؿ٥تي کَ هنيـي ثـاي کـػي،

 ثگيـي،

ُنت اًت٪بم ٥ـٍت ٌُْف ًغْامتٌت؛ کَ اًِّبيي توْم اف ! 

هي کييؼى ىٞلَ صبل ػؿ ؿا عيوو اّ ّ ػاػ هي اه ثبفي هؼام ّ گؾاىت هي اصنبمو ؿّي پب ىيٖبى  

. ثگيـػ ً٪و ُب ثؼي ثَ اًٖٞب٣، ػؿ تب کـػًؼ، هي ػاٟ ؿا اصنبمو اف تِي ؿّس کَ آتيي ُبي فثبًَ.ػيؼ

 ػؿًّو

ًؼاؿػ ػّمت ؿا کني ػيگـ ػاىت ي٪يي. کـػ هي لول ؿا ُب کيٌَ صْْؿ? ؿػ کن، کن . 

 ثِت! کٌن ًوي ٥ـاهْه ُن ؿّ تْ کٌن، ٥کـ اًت٪بم ثَ ثبىَ ثٌب اگَ: گ٦ت ىيٖبى ثَ ؿّ اًقربؿ ّ عين ثب

 ٩ْل

ثـمي ات عْامتَ ثَ کَ ًؾاؿم هيؼم ! 



 ثـعال٣ ىؼًؼ، ًوي ًباهيؼ ٩ّت ُيچ ُبيو ّمْمَ ا?ام ثْػ، گـ٥تَ ي?رؼ ؿا اّ تِؼيؼ ىيٖبى -

کَ تو?ُْي  

 توْم ًبثْػيَ، آؿّفه کَ کني ثـاي هي ُبي عْامتَ: گ٦ت تـ ًـم ًٖ٪ي ثب ّ ػاىت ًبثْػگـا رٌني

تْ. ىؼمت  

ػؿمت!کي ٥کـ ثِتـ کٌي، هي ٥کـ تْ کَ ًينت چيقي ثْػى رب ايي ثـاي ػليلن! ؿمًْؼي عْامتن ثَ هٌْ  

ثگيـ تَوين . 

 احـ ػاىت کن کن ُب، ٥تٌَ هٞزْى ّ ىؼًؼ هي ٩يٌگ گِگبُي اّ ًبثيٌبيي لٌق پيت ىيٖبى، روالت توبم

 هي

? هِن چيقي ُيچ ػيگـ ٩ّتي. ىؼ هي ٩جل اف تـ کوـًگ ثـايو لضَٚ ثَ لضَٚ ىيٖبى، پليؼِي. کـػ

ثبيؼ ًينت،  

 ؿاّي ًبثْػي ثَ آؿام، ٝي٨ اف آؿام،اًت٪بم ًجْػى اف آؿام،اًت٪بم اف اًت٪بم ثـاي ؟!کـػ هي ػ٥بٛ چيق چَ اف

ثْػ، ىؼٍ  

 صبال کَ فرـي عْامت، هي ؿا ُويي اّ ؟!کـػ ًوي ُوْاؿ ؿا اه ًبثْػي هنيـ ىيٖبى، ثَ اٝتوبػ آيب

آؿام ثبيؼ  

... کـػ هي تـکو ثبيؼ. امت ربّػاى ػًيبيي ػؿ ػيؼاؿ، ّ هيٞبػ اًتٚبؿ ػؿ ُبمت مبل اّ کٌؼ، لو?تضن

ًجْػ،? هِن  

 کَ امت تٌجيِي ّ ٦ًِويؼ ؿا اّ کَ امت ت٪ؼيـي? هِن! اثؼي ي?رٌِن ػؿ فرـُبيو اػاهَ يب... ًبثْػي

ؿا اه ً٪يَ  

کـػ هي ٝولي ثبيؼ ُب، آى اف اًت٪بم ثـاي . 

؟!ثبىَ تًَْ هي چي هي اٝتوبػ رْاة: گ٦ت ّ ثغييؼ ىيٖبى ٍؼاي ثَ صـىؼٍ?ك ّ مـػ لجغٌؼي  
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 ٩ْل: گ٦ت ثقًؼ، ٥ـيبػ ى٧ْ ت?ىؼ اف عْامت، هي کَ ٍؼايي ثب ّ ثْػ لضَٚ ُـ اف تـ ؿاّي ىيٖبى

ػم هي  

 تْ ثَ کوک ثـاي کني ُيچ کَ صبال ُويي هخل! کٌَ کوکت ًينت، صبّـ کني کَ ربيي! کٌن کوکت

؟!ًيْهؼ  



 ًبثْػىْى ّ ثـگـػم ثبيؼ ؿ٥تن، ػؿمت ؿّ ربُب اف عيلي هي! کٌن ًبثْػ کٌن، پب٫ ؿّ ام گؾىتَ عْام هي -

 .کٌن

؟!ػاؿي هي ثـگيتِي ثـاي ٩ؼؿتي چَ تْ  

ثـگـػي؟ فًؼگي ثَ هيغْاي چـا - ! 

 اف ٩جل ثَ تب ثـگـػم، اً٪ؼؿ عْام هي! ثوًَْ هي اف اي عبٕـٍ ي،?ؿػ عْام ًوي! ًجْػ ثبيؼ ًجْػى، ثـاي -

 تّْلؼم

 !ثـمن

 هي! ىؼٍ توْم تْ ُبي ٥ـٍت! ًينت فًؼگي ثَ تْ ثبفگـػًّؼى ثَ ٩بػؿ ُن کني! ًؼاؿٍ اهکبى ايي -

 ُوچيي

ًؼاؿم ٩ؼؿتي ! 

هٌي اف ٝبرقتـ تْ! ىْ ػّؿ ؟!ىؼي هي ػًيبي ّاؿػ اعتيبؿي چَ ثب پل - ! 

 آػم يَ تًْي هي! ًجبىي تًْي هي! کٌي ُْٝ ؿّ ثبّؿُبت تًْي هي ًجْػى، ثـاي تْ! ًجبه اصو٨ اً٪ؼؿ -

 ػيگَ

 تْ ٝي٨، ٌُْف ٩ّتي! هييي ُْٝ ُوَ تـ ؿاصت عيلي ْٕؿي ايي! ًجبىي آػم اٍاًل ىبيؼم يب ثبىي،

 ّرْػت

 عْػ ثَ عْػ آؿام ثجـي، ثيي اف ؿّ ٝي٨ کب٥يَ ؟!کٌي صؾ٣ فًؼگيت اف ؿّ آؿام تًْي هي چْٖؿ ُنت،

 ًبثْػ

 تًَْ هي ثـاه ايي، اف تـ ُکيٌؼٍ اًت٪بهي چَ هًَْ، ًوي ُن آؿاهي ًجبىَ، ٝي٨ اگَ هييَ، صؾ٣ هييَ،

 !ثبىَ

 ايي ثـ ؿّيبيي، تْاًنت ًوي ّ ثيٌْػ تب ًيتٌؼ ربًو ثَ مغت عيلي کلوبت ايي ؟!!ىْػ هي ًبثْػ آؿام

 ٩بلِت

 ٩لت ؟!امت ىؼٍ گ٦تگْيي چَ ػؿگيـ ٥ِويؼ ًوي ٌُْف ىبيؼ اّ ّ لـفيؼ اؿاػٍ ثي ؿّصو. ثيبثؼ ٦ًـيي

 ُگـگـ٥تَ

 آؿام ًبم ًباهيؼي، هٌزوؼ ُْاي ػؿ ّ ثنت هي يظ پٌبُي ثي مـهبي فيـ ػاىت کن کن ٝي٨، آتو ػؿ اه

 ثْػ



 ػّمت ؿا آؿام ثتْاًؼ ىؼ، ًوي ثبّؿه اّ ّ کـػ هي پيؼا ًوْػ اي لضَٚ ُـ اف تـ ثـرنتَ ػلو ؿّي کَ

 ًؼاىتَ

 پيچ ػؿ ١ـ٧ اّ. کـػ ًوي ٦ًْؽ ّ عْؿػ هي اه مٌگي ٩لت ثَ هؼام تيـُبيو ّ ُبيو پليؼي ىيٖبى! ثبىؼ

ّ 

 ًوي اّ ّ ػاىت هي ًگبُو ١يت، اف ص٦بٙي ّ مپـي اهب کزب؟ اف ػاًنت، ًوي... ثْػ ىؼى تنلين عن

 ػاًنت

امت؟ ًکـػٍ ؿُبيو ٌُْف، ّ ثيٌؼه ًوي کَ ُنت کني چَ تٌِبيي، ايي هيبى ! 

 ً٪ؼ

ـِ ثـاي  ثکيؼ عو?ؿ ثَ ؿا مبًو ٥ـىتَ عْي عْامت، هي يکي! ثْػًؼ کييؼٍ ً٪يَ ُوَ ثبّؿُبيو، ت٢يي

چْى ّ  

 کـػٍ ػؿکو کَ ثجـػ، فيجب ه٪َؼي ثَ ؿا اّ- مغتي ّ لزبرت اف پـ م٦ـي اف -ً٪ٌ ّ ٝيت ثي ُبي پب٫

ّ ثْػ  

 ػ٩ي٪ًب کَ رْىيؼ هي ُبيي ىٞلَ اف ػيگـي، ّ ؿػ?ة هي مٞبػت ثَ ؿّ اٝزبف، ثب ؿا اصنبمو ػّؿ، اف

ثب هتـاػ٣  
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ـِ اػاهَ ثَ ثبيؼ کَ ثْػ، رٌِّوي  ثْػ کـػٍ تـمين عْػ ثـاي اي هيبًَ ّمٔ، ايي ّ ىؼ هي عتن ٥الکتو هني

آى، ّ  

ثبىؼ فرـ اف ؿ?پ اؿي?ػّ ػؿ ًِبيت، ثي صـکت ايي? ثنت ثي کَ اي ً٪َٖ! ثْػ پبيبى ... 

 هضبل اّت٦ب٧ ايي ٩ّْٛ اهکبى کَ ػاًنت هي ىبيؼ ّ ىٌيؼ ًوي ؿا ٍؼايو کني ّ عْامت هي ؿا ُويي اّ

 امت

ثپؾيـػ کَ عْامت ًوي اّ ّ . 

 ُب آفهْى اف مْيي ّ موت ُـ ثَ عْػ، اعتيبِؿ تضت اي هِـٍ ؿا اّ کَ ثبفي، ؿّاِل ّ ثْػى ثبفيچَ اف

ثـػ، هي  

. ثجيٌؼ عْامت ًوي کَ ؿا ُبيي ٥ـٍت ُوَ ىؼ، هي توبم ثبيؼ ّ ثْػ ؿميؼٍ هـگ? ػؿيچَ ثَ. ثْػ عنتَ

ثييتـ اّ  



 ثَ پليؼي ثب کَ ىيٖبًي رق ًؼاىت؛ فرـُبيو ٥ِِن ثـاي ىٌْا گِْه کني ّ ػاىت گاليَ فهبًي ُـ اف

ُن پبي  

ثَ عْاُؼ ًوي ػيْ، ايي کَ ٥ِويؼ هي صتن ثَ ّ ثْػ عْيو اٝي?ٕن ٥کـ ثَ ثييتـ ّ ثْػ ًينتَ اّ ػؿػي  

 ا?ام! ىؼ هي توبم ثبيؼ! ى٪بّتي ًَ ّ ػاىت ػّمت ؿا مٞبػتي ًَ عْامت، ًوي ُن اّ! ثـمؼ مٞبػتو

؟!چگًَْ  

؟!ػاىت عْػ ث٪بي ّ فّال ثـ اعتيبؿي چَ رجـ، کيبکِو ايي هيبى  

 ؿا عْػ! کـػ؟ هي ثبيؼ کبؿ چَ! ًقػيک ثبّؿُبيو ىکب٣ ٝو٨ِ ثَ يب ؟!ىؼ هي ؿاّي ثبيؼ ُب ػ٩ي٪َ ٥ِِن ثَ

اف ؿ?پ  

 کَ! اّ؟ اف عْاٌُؼ هي چَ هنيـ ايي اًتِبي ّ ّمٔ ّ ل?اّ ػؿ!! امت؟ عجـ چَ کَ ػيؼ، هي ًؼاًنتي

ًوي ؿُبيو  

 ؿ١جتي ّ تْاًي ُيچ ّ ثْػ ىؼٍ ػْٝتو ًبعْاًؼٍ کَ آيؼ هي م٦ـي اف اّ ث٦ِوؼ، کَ ًينت کني چـا ّ کٌٌؼ

 ثـاي

ًؼاؿػ ػاػى اػاهَ ! 

. ؿ٥ت ًوي ّ ثْػ ٌُْف ؿّيو پيو ى٪بّت ٕلنِن? ؿًگ ُن ُبيو، تزـثَ کَ ثْػ اي گؾىتَ توبم ػًيب،

 اميـ

 ٥ـّکو ثب کَ ي?صل گيت؛ هي ثبف ؿّصو مبِى هزنوَ? صل ثَ ػّثبؿٍ کن، کن عْػ، ُبي تٌِبيي

ىٞلَ کـػِى  

کـػ هي ثيقاؿ هنيـي ُـ ّ چيق ُوَ اف ؿا اّ آؿام، ٝي٨ِ ُبي . 

ثـػ تجبُي گْػاِل ثَ ؿا اّ ّ ىؼ هضْ اًتغبثو، ثَ ثنتَ کَ رٌِّوي توبىبي اف ثٞؼ ىؼ، تونغـي ثِيتو ! 

 کبه اي: گ٦ت هي هؼام ّ کييؼ هي عبکنتـ ثَ ؿا آؿّفُبيو ثْػ،کَ ثنتَ اهيؼ ىؼٍ ٦ًـيي ؿّيبي يک ثَ

 ُـگق

فًؼگي ػاًنتن ًوي ّ ػيؼم ًوي ُـگق ّ عْؿػ ًوي ؿ٩ن ثـاين تّْلؼي ٝؼالتي، ثي ُوَ ايي هيبى کبه! ًجْػم  

 ػاػگبُي ثَ کـػ ١ـ٧ عْػ ػؿ هـا اؿاػٍ ثي کَ فهبًي ثَ ّ ُبيو ٌَٕٞ ثَ ًجبىن هزجْؿ تب ؟!چينت

ىْم، ػْٝت  

 ؿ١جتي ّ اي اؿاػٍ ٩ّت ُيذ کَ ثگيـػ ؿا مـًْىتي تَوين ثـاين ّ ثجٌؼػ امبؿت اف اي چْثَ ثَ هـا کَ

 ثـاي



ًوي ٝبػالًَ کؼاهيبى ُيچ... رٌِّن ًَ ّ ثِيت ًَ! ىؼ هي توبم چيق ُوَ کبه. ًؼاىتن هنيـه اف گؾىتي  

 ثـاي کَ ًينت ٝؼالت ايي ّ ىؼ ػؿّٟ کَ عْاُن هي ؿا آؿاهي هي ثقػايٌؼ، هي اف هـا ػؿػُبي تْاًٌؼ،

ػؿّٟ، يک  
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 ثؼّى ّ ػؿمت ٌُْف ؿا ثبّؿُبين کَ ثبىن هزجْؿ ّ ثگيـم ٝؾاة ت٪ؼيـ، ّ ١ن ثب? رٌگ ثَ ٝوـ يک

اف ت٢ييـ،  

ّْبت ثَ ُکيت، هـا کَ ٝي٪ي ػُن پل ٝؼالت ٩ُ . 

 ؿّصو ّ کـػ هي ل?تضن آؿام? هزبفات ٍ?٩ٌ ثـاي ؿا، ىيٖبى صْْؿ? ٦ًـت ّ ثْػ ثيقاؿ ُوَ اف

هي ُب ىٞلَ ثَ ؿا،  

ِْ ّ ىؼى ّيـاى? ػؿػ ثَ هجبػا کَ ُـاميؼ، ًوي ّ ٥ِويؼ ًوي ؿا گـهب ايي ّ مْعت  عتن ُبيو اؿفه هض

 .ىْػ

 فرـ، ثبفي ايي تْ ؟!عجـٍ چَ ث٦ِون عْام هي! ثيٌبموت عْام هي: گ٦ت ّ ىکنت ؿا مکْتو ُـ?م

تْ مِن  

ثبىَ ُن تْ ثب صنبة ٍ?تنْي ٩ّت اآلى ىبيؼ! ثْػ؟ چي ! 

ُن هي: گ٦ت ٌَٕٞ ثب. ىْػ اهيؼّاؿ ُالکتو ثَ تب گيت هي تـ٥ٌؼُبيي پِي ّ يب٥ت هي ؿا اّ? صل ىيٖبى  

 عؼايي کَ ىؼيؼ، ثبٝج ُب اًنبى ىوب... ثْػ عْة هي ربي! ىؼم ثبفيچَ ُن هي! ثْػم ثبفي ايي? هغبل٤

کَ ؿّ  

تْ ًَ هٌن، اّى کٌَ ػاػعْاُي کني ثبىَ ثٌب اگـ. ًغْاػ هٌْ پـمتيؼم هي عبلَبًَ ! 

ػاؿي؟ ايوبى ػاػ ّ ٝؼل ثَ تْ - ! 

? ىـ٫ تٌِب ايي ّ ًينت ّرْػتْى تْ ايوبًي ُيچ کَ ُنتيؼ ُب اًنبى ىوب ّ ػاؿم ايوبى عؼا ٝؼالت ثَ هي -

 هي

 ّ! ىٌبميؼ ًوي ؿّ عْػتْى عؼاي اٍاًل ٩ّتي ؟!هييَ ٩بئل اؿفه ىوب ثـاي چـا کَ عؼامت، ٝؼالت ثَ

هي چـا  

ـّة ٥ـىتَ کَ ؟!ثـگـػيؼ اّ ًقػ ثَ ُب ىوب تب ثين، ؿًّؼٍ ثبيؼ ثْػم، اّ ه٪  



هييَ؟ ٝبيؼت چي ُب ػىوٌي ايي اف - ! 

- ! ثبىَ عْىجغتي اف تٞـي٦ي تًَْ ًوي آؿاهو، اًؼافٍ ثَ چيقي ُيچ ث٦ِوي، عْة ثبيؼ تْ! کٌَ هي آؿّهن

ُب ىوب  

 ُب، اًنبى ىوب ثـاي هي ٥ـيِت ّ ًيـًگ ٍ?٩ٌ ّ گـ٥تيؼ هي اف ؿّ آؿاهو... گـ٥تيؼ هي اف ؿّ مٞبػت

آؿاهييَ تٌِب  

 ٩ْبّت اىتجبٍ ىوبُب ػؿثبؿٍ کَ ثقًن ٥ـيبػ تب ّ کٌن حبثت عؼا ثَ ؿّ عْػم تب کٌَ، هي اهيؼّاؿ هٌْ کَ

 !ًکـػم

 فرـ ّ مٌگالط اف پـ هي فًؼگي هنيـ ٩ّتي! ًجْػ؟ ثل ثـات! ًؼاىتن فًؼگي ثَ اي ٝال٩َ ُيچ هي -

 ُنت،

ًينت؟ کب٥ي تْ آؿاهو ثـاي ٥الکت ايي ! 

٥ِويؼي؟ چي فًؼگي اف تْ - ! 

 تًْن ًوي ّ ىؼًؼ پٌِبى هنوْم ُبي اصنبك ايي پيت کَ اي ّاژٍ ُقاؿ ّ ُب ايي! ارجبؿ! ؿًذ! ػؿػ -

 اموي

! مْعتٌؼ هٌْ کٌي، هي ٥کـىْ کَ چيقيَ اّى اف تـ مغت عيلي تْ، ٥ِن اف ثؼتـ چْى کٌن؛ پيؼا ثـاىْى

 ٩ّتي

 ّ آؿام کَ ربيي ّ ٩ّتي ثبىَ؟ ثبيؼ چي فرـ کَ ثؼم، تّْيش ثـات ثبيؼ چْٖؿ! ٥ِوي ًوي ؿّ ٝي٨

 آؿاهو

؟!ًينت  

 ٝي٨..! ٝي٨ ًبم ثَ کـػيؼ ػؿمت اموي هضبلتْى، آؿفُّبي ثـاي ُب اًنبى ىوب! ػؿ١َّ ٝي٨، -

هَ?تٍْ ! 
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- هيؼًّي؟ چي ٝي٨ اف تْ ! 

 ّرْػه، ػؿ ّ کـػ هي تؼاٝي ؽٌُو ػؿ ؿا، آؿام ٍؼاي? ؿػ... ًجْػ اّ مِن? عبً پـمو ايي

ىؼٍ پب ثَ صنـتي  



 ػؿ ثبيؼ اّ صبال، ّ ػيؼ هي ؿا اّ ّ ثْػ آؿام رب آى! امت ؿميؼٍ آؿام پـمو ٥ِِن ثَ تبفٍ اًگبؿ کَ ثْػ

ىيٖبًي ثـاثـ  

امت ىيٖبى هغبٕجو کَ کٌؼ، ل?تؤم پـميي تکـاِؿ ّ ٕـس ثَ ! 

 گـِم ّ مـهنت ؿا عْػ ٩ّتي تْبػ، ّ التِبة اف ؿ?پ صِْْؿ آى ػؿ آيب کَ ثْػ، ىؼٍ ػؿگيـ ؽٌُو

هي عْػعْاُي  

 صبال ىبيؼ ّ ؟!گـ٥ت هي موتو ثَ ؿا ُبيو ػام ّ ثٌؼُبيو ُن رب آى ىيٖبى، ُبي ّمْمَ صِْْؿ ػيؼ،

ٔ٪٥ 

کٌؼ هي عْػًوبيي کَ امت اًؼاعتَ ػاهو ثَ گْيي... کالم ُن ّ امت ىؼٍ ؿّ ػؿ ؿّ ! 

 ايوبى ثِو کَ ٝي٪ي ايي: گ٦ت ّ کييؼ ثيـّى ص٪ي٪ت، ؿميؼِى ثَ ًيبف ٝو٨ِ اف ؿا اّ ىيٖبى، ٍؼاي

ّ ػاؿي،  

 کٌي، هي اصنبك ػؿًّت ػؿ کَ ُبيي ١ن ّ ػؿػ ّ ؿًچ آيب ؟!ػاػ تْ ثَ چي گـ٥تَ، تْ اف ؿّ تْ فًؼگي

رق ثَ ػليلي  

ًيؼي؟ تـکو ثَ صبّـ کَ ػيؼي، ٝي٨ ايي ػؿ اي فيجبيي چَ! ثبىٌؼ؟ ػاىتَ تًْنتٌؼ هي ٝي٨ ! 

 ًوي... ػًّن ًوي: گ٦ت کَ ؿميؼ اي ً٪َٖ ثَ ُبيو، تزـثَ کـػِى ؿّ ّ فيـ ثبؿ چٌؼ اف ثٞؼ ّ کـػ ٥کـ

 !٥ِون

 اف ػّ ُـ! آؿام! ثْػ هي ٝي٨ فًؼگي؛ ّ ثْػ هي فًؼگي ٝي٨؛ ًؼاىتن، ٝي٨ ؿ٥تِي ثيي اف ثـاي اي اؿاػٍ

 ثيي

ؿ٥ت آؿام ثب چي ُوَ ؟!ػاؿٍ هٌٞبيي چَ ؿاصتي ّ ُب عْثي ّ چيَ فيجبيي ٦ًِويؼم! ؿ٥تٌؼ ... 

ـِ کَ تْ ؟!ثگيـٍ افت ؿّ تْ فًؼگي کَ ثيَ، ٩ؼؿتوٌؼ اً٪ؼؿ تًَْ هي ػعتـ يک چـا! ثْػ؟ کي آؿام -  ثبؿ في

 مغتي

 ًکـػ، هٞزقٍ آؿام!! ىؼي؟ تنلين چـا ًکييؼي، پبپل آّؿػي، تبة آّؿػي، ٕب٩ت اّهؼًو اف ٩جل ُبي

 ٕلنوت

ـِ ؿّ عْػت ٩ّتي تْ، رًّْي اِّد تْ ػعتـ، اّى! کـػ  ىٞلَ صبال کَ ػيؼي هي ًيبفُبيي تبة ّ پيچ ػؿگي

ىؼٍ ّؿ  

 رٌِل ثيِي ٥٪ٔ ثبيؼ چـا ٝي٨،. ثْػ ىِْت ٥٪ٔ... ًينت ػؿکبؿ ٝي٪ي ُيچ! اًؼاعت ػاهت ثَ ثْػًؼ،

 هغبل٤



 اف ٩ّتي ُب، اًنبى ىوب ؟!ثبىَ ػاىتَ تًَْ هي ىِْت رق رْاثي ُيچ ربؽثَ، ّ کيو ايي آيب ؟!ثيَ ايزبػ

 ٝي٨

 ثَ فيجبيي امن ىيؼ، هي رنوتْى اميـ ٩ّتي! ثيٌيؼ هي رٌني هنبئل ػؿگيـ ؿّ عْػتْى کَ فًيؼ، هي م?ػ

 ربؽثَ

ًؼاؿٍ ّرْػ ٝي٨ گيؼ؛ هي ػؿّٟ ُب ىوب! ٝي٪َ ايي گيؼ ًي اؿاػٍ ثي ّ ثغييؼ هي ُْمتْى ّ ُْا ُبي ! 

 ؟!چي يٌٞي ٝي٨ ث٦ِوي تًْي ًوي تْ! ص٪ي٪تَ ػؿ٫ ّ ٦ًِويؼى ثَ ًينت، ىؼًت ؿًّؼٍ ثَ تْ، ٥الکت -

 چْى

 مـچيوَ ُب پبکي ّ ُب عْثي اف کَ اصنبميَ، ٝي٨! کٌي تزـثو تًْي ًوي چْى ًکـػي، اه تزـثَ

 هي

 ٝي٨? ىبينتَ ّ هييي هٞي٧ْ ُب ثِتـيي ُب، ٩ّت عيلي! ًينت هغبل٤ رٌل اًضَبؿ ػؿ ٥٪ٔ. گيـٍ

 .ّؿفيؼى

 ىوبُب! ػاؿم ىک ُب اًنبى ىوب ايوبِى ّ اٝت٪بػات ثَ هي! مٌزيؼ؟ هي ثبّؿي چَ ثب ؿّ ثؼتـيي ّ ثِتـيي -

 تب

ِٜ اگـ فًيؼ، هي ايوبى اف ػم ُنتيؼ، ؿ٥بٍ ػؿ ٩ّتي  ؿّ ُبتْى اؿفه ُوَ ثجيٌيؼ، ػؿعٖـ ؿّ عْػتْى هٌب٥

هي ک٦ـ ثَ  
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 اؿفه هٞيبؿ... کٌَ ت٢ييـ ىـائ کوي کب٥يَ ٥٪ٔ! ًؼاؿٍ ه٦ِْم ىوب ثـاي ثؼتـيٌي، ّ ثِتـيي ُيچ! ثـيؼ

ُن ُبتْى  

 آؿام ثَ ثبّؿُبت، ثـاي صبّـي آيب ؟!ػاؿي فهيي ؿّي ُبي اؿفه ػؿ٫ اف ثبّؿي چَ تْ! هيـٍ ثيي اف

کٌي التوبك  

 ّ ًينت ػؿّٟ ثـاي ثبّؿي چْى! ُـگق!ًيي؟ رؼا فًي هي ػم افه کَ ٝي٪ي اف تب ثجغيَ، ؿّ تْ کَ

تًَْ ًوي  

 !ثبىَ

 ٝوـي اف ثٞؼ ؟!کٌؼ ٝي٪و ٥ؼاي ؿا ١ـّؿه امت صبّـ آيب! اًؼاعت ٥کـ ثَ ؿا اّ ىيٖبى، پـمِو ايي

 ٥ّبػاؿي،



 گوبى کَ ُبيي اؿفه? ٍالثت ّ ًزبثت ثب ؿا عْػ ّ ىؼ هي ٩لوؼاػ گٌِکبؿ کَ ثْػ ؿميؼٍ اي هـصلَ ثَ

کـػ، هي  

 فًؼگي گـ٥تي ّ رؼايي ثَ هضکْم ؿا، آؿام ّ پٌؼاىت هي ص٨ّ ثَ ُنتٌؼ، اي عؼىَ ثي ّ ك?ه٪ؼ ٩ْاًيِي

ا?ام! اه  

 صوب٩ت ٝوـ ثک کَ کـػ هي ثبّؿ ثبيؼ يٌٞي! مبعت هي آؿام ػّثبؿٍ صِْْؿ ٥ؼاي ؿا چيق ُوَ ثبيؼ صبال،

 کـػٍ

 ٍّبل? ثنت ثي ٌُْف عْػعْاُي يب ػاىت، ؿا ىؼى تنلين? ىِبهت آيب... ًجْػ ػؿمت ؿاُو ّ! امت؟

؟!ثْػ  

 ؿّي ثَ کييؼى عٔ ّ ثبّؿي ُـ پؾيـ٥تي ثـاي ثْػ؛ اّ اي?هٞن صِل کليؼ فهيي، ػؿ صْْؿه چـايي ٥ِِن

ّ آهبل  

 ّ ىگ٦تي پِي ثبؿ ُـ! ثجـػ ثيي اف ؿا ٥ِوو کَ ػاىت، عن ّ پيچ ٩ؼؿ آى هبرـا، ايي... ٦ًنبًي ُْاُبي

اي ٍبٝ٪َ  

 عٔ ؿا ُوَ تب مبعت، هي ًينتي ّ هـگ پيِچ ٌٕبة ؿا اّ ١ن، کيوکِو گيت، هي هتـّکو? علْت ػؿ

 !ثقًؼ

 ؿّي پيو ٌُْف مـًْىت، عًْيِي ُبي چٌگبل کَ ثل اف. ثْػ کـػٍ مٌگيي ؿا ؽٌُو فهيي،? ُيجت

 ًگبُو،

 هي ثبيؼ کَ ػيؼ هي ا٥ـاػي ُبي ًجْػى اف هٌِؼم، اي ُـٍ?م ؿا عْػ اّ، ّ عْاًؼًؼ هي ٙلن ُبي ُکـي

ّ ثْػًؼ  

کـػًؼ هي کوکو . 

 يک ثـاي تب ثْػ، کييؼٍ پبيو ثَ ؿا ػيگـ ىِـُبيي ػّؿاُي ًؼاىت، ثبفگيت اهکبى کَ ىِـ ايي پبيبِى

ُن ثبؿ  

ىْػ اًتغبة هنيـ ىؼٍ، کَ ! 

 ُوَ ثغْاي ّ ثـػاؿي ٩ؼم اف ٩ؼم ًغْاي کَ ثبىي عنتَ اًّ٪ؼؿ! ىؼي؟ عيتَ صبال تب: گ٦ت ىيٖبى ثَ ؿّ

 چي

ثيَ توْم ! 

 رب ٩ّت ُيچ ثبىَ، ىؼٍ ثْػًت ٥لن٦َ ٦ًـت،? ٩ؼؿت ثَ ي?صل ٩ّتي ثبىَ، ّرْػت تْ عين ٩ّتي -

چْى! ًويقًي  



ػاؿٍ اػاهَ ؿاٍ ّ ُنتي ُن تْ ُنت، عيوت ػليِل ٩ّتي تب ! 

 ؿّ عْػت چْٖؿ ٦ًـت، ايي ثب تْ: پـميؼ ّ آّؿػ ايوبى ىيٖبى ػىوٌي ثَ ػّثبؿٍ ٦ًـت، ُوَ ايي اف

هي? ػّمت  

کٌي؟ هي عٖبة  

 چـا! کٌَ هي تْ ػّمت هٌْ ُب، اًنبى اف تْ? ٦ًـت ّ اًقربؿ! ًينتي ُب آػم اّى رٌل اف تْ چْى -

ثبّؿ ٌُْف  

ثوًْي ْٕؿ ُويي ّ ثبىي عْػت کَ فهبًي تب صؼا٩ل...! ًينت ٦ًـت تْ ثَ ًنجت هي ي?صل کَ ًؼاؿي . 
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؟!هييَ تْ ٦ًـت ثبٝج اػاهو، ثَ هزجْؿم کَ ؿاُي ثَ هي، ثبفگيت يٌٞي -  

 ثغبٕـ ُن تْ ّ ثـمًْن آتو ّاػي ثَ ؿّ تْ عْام هي هي! ثـي ثبيؼ ؿّ عْام هي هي کَ هنيـي! ًَ -

 ١ـّؿت،

ثَ اًتغبثت ّ ؿ٥تي ثب ُن تْ! ًبعْامتَ ثبفي يک اف ُن اّى عْة؛ پبيبى ًبِم ثَ ثبىي اي ًتيزَ عْاي ًوي  

 ػمت تْ، ثبفي آعـ ّ تْ فًؼگي پبيبى صؼا٩ل! ًجْػي ثبفيچَ کَ ٥ِوًْي هي ُوَ ثَ ًبػؿمت، هنيـي

 عْػت

ثْػ عْاُؼ . 

 هي کَ کٌن ثبّؿ ثبيؼ چْٖؿ! ػاؿى ٦ًـت ؿًگ ٌُْف تْ ُبي صـ٣ ا?ام! ًبثْػيَ هنيـ ؿاٍ ايي! ػؿمتَ -

٥ـ٧ ٍ?ث٪ي ثب  

توْم ثَ ىجيَ کَ -عْاي هي هي ثـاي ؿّ اي آيٌؼٍ ٩ّتي! ًؼاؿي؟ ػىوٌي هي ثَ ًنجت تْ ّ کٌن هي  

 ػؿّٟ ثبّؿ! کٌي ًبثْػم تب- ًْيني هي تّْلؼىْى ثؼّ اف هي ًْٝبى ُن اًؼاعتي ػام ثَ ثـاي کَ مٌبؿيُْبييَ

 ُبي

امت اثلِبًَ تْ ! 

؟!ًجْػ! ثْػ فًؼگي تْ، کبِؿ تـيي اثلِبًَ -  

هي اعتيبؿ امبك ثـ ًبثْػي، ّ ىـ٫ ؿاٍ ايي ا?ام! ثْػ هي ارجبؿي صوب٩ت فًؼگي، - ! 



آػم ُوَ ثَ ىجيَ ُن تْ کٌن، هي? صل کن کن ا?ام... ًينتن ػىوٌت کَ گ٦تن! عْاي هي ُويٌْ ُن تْ عت -  

! ًؼاؿًؼ رٌِّن اف ُـاك رق ثَ عؼاًّؼ، ثـاثـ ػؿ ُکـًيي ُيچ ّ کٌي هي ٝجبػت تـك اف کَ ُنتي ُبيي

آتو اگـ  

؟!ػؿمتَ! تـمي هي رٌِّن اف! ىؼيؼ ًوي عؼاپـمت ٩ّت ُيچ ُب ىوب ًجْػ،  

! ىؼٍ رؼا ؿّصو اف ُوييَ ثـاي اصنبمو، کَ کني ثـاي ًَ ا?ام ثْػ، عْاُؼ ػؿػًب٫: گ٦ت ػؿًگ ثي

 ُيچ

ًؼاؿم ي?صل ! 

هيگي ػؿّٟ - ! 

تـيٌي ػؿ١ّگْ عْػت ٩ّتي ًينت، ػؿّٟ کَ کٌن حبثت تْ ثَ ثبيؼ چـا! ػاؿي ؿ?تجش تْ کَ کبؿي - ! 

! ثؼم ًيًْو ثِتْى کَ ػاؿيؼ ػّمت ّ اًّيؼ ػًجبل ُب آػم ىوب کَ ىٌبمن، هي ؿّ ػيگـي ُبي فيجبيي هي -

 چَ

 گيـٍ، هي ٍْؿت ه٢قىْى ّ ٩لت اف ُب، فىتي ّ ُب فيجبيي ت٢ييـ ثـاي ُب اًنبى ثبِّؿ ٩ّتي ؟!ػؿ١ّي

ّ ُب صـ٣  

 ؿّ ػؿّٟ ىوبُب! اًتغبثَ ثـاي ّيتـيي يَ! پييٌِبػٍ! ًينت ػؿّٟ ُب اّى پؾيـ٥تي ثـاي هي، ُبي ّمْمَ

 اًتغبة

ًويگن ػؿّٟ هي کٌيؼ، هي ! 

ثؼي توبم مـهٌيؤ تْ! ثْػ ًغْاُؼ ُب آػم ثـاي ٦ًـتي ّ عيًٌْت ّ عين ُيچ ّ ثؼي ُيچ ًجبىي، تْ اگَ -  

ـِ ًجْػي، تْ اگـ! ػاػ هي ثب رٌگ ثَ ؿّ، ثْػم تْه کَ ػًيبيي کَ ُنتي، ُبيي  ايي ثَ ُن، هي فًؼگي هني

 ُوَ

ه٦ٌْؿي ُيجتت، اف تـ ّصيتٌب٫ ّ اموت اف ثؼتـ تْ! گـ٥ت ًوي م٧ْ تجبُي ّ ؿًذ ! 
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 هي اگـ! کييؼيؼ ٥ـه ثَ ٝـه اف هٌْ ىوبُب!! ثْػيؼ ثِيت ػؿ ىوب ي ُوَ صتن ثَ ًجْػم، هي اگـ ّ -

 ًجبىن،



 تٌِب ػًيب کـػي، ٥کـ صبال تب! ثْػ عْاُيؼ ُوييَ اف اميـتـ ّ هزجْؿتـ ؿثبٓ، يک ثَ ىجيَ ىوبُب ُوَ

عل٨ِ ثـاي  

 ؿ٥تي ١لٔ ثَ ثـاي اي ّمْمَ ُيچ ٩ّتي کـػ، عْاُيؼ اًتغبثي چَ! ثبىَ اّهؼٍ ثْرْػ تْ ُبي تَوين

 ًغْاُؼ

 ىوب! تـميؼ هي ُب مغتي اف ّ کٌيؼ هي فًؼگي هْرْػي ُـ اف تـ ه٦لل ّ ٕلت ؿاصت ُوييَ! ثْػ

ُب، اًنبى  

 ؿّ آؿاهو ؿًگ تب کـػم، ؿام ُبم ّمْمَ تنغيـ ػؿ ؿّ ىوب ػًيبي هي! ؿميؼ ًوي آؿاهو ثَ ٩ّت ُيچ

تْ! ًجيٌيؼ  

 ثغْاى کَ ُنتي هْرْػي ُـ اف تـ ّٞي٤ اًِّب! ىٌبمن هي عْة ؿّ ُب آػم رٌل هي ا?ام ٥ِوي، ًوي

 ثَ

ُنتي امتخٌبء ٝؼٍ يَ ٥٪ٔ!تـمي هي هـگ اف ُـهْرْػي، اف ثييتـ عيلي ّ ًي٦تٌؼ اىتجبٍ ... 

؟!اي ٍ?ٝؼ چَ:پـميؼ کٌزکبّي ثب  

 ّ فهيي ػؿ صْْؿي ّ کي هي فًؼگي ُبىْى ؿّس ثب ُب اّى: گ٦ت ّ کييؼ اي ٝـثؼٍ ٦ًـت، ثب ىيٖبى

 رنن

 ثَ ثْػ، آفاػ تْ ؿّس ا?ام ًجْػي، رنوت گـ٥تبؿ ُن تْ! ثبىي هي ُبي ّمْمَ اميـ تب ًؼاؿى، ىْى

اّى کَ ؿاُي  

 ّ ًکـػى ًگبٍ هي ثَ کَ ثبىي اؿّاصي هخل ُن تْ عْام، ًوي هي. ثْػي اًتغبة ػؿگيـ تْ ًـ٥ت، ؿ٥تي ُب

 ُيچ

يک تًْي هي تْ! ثوًَْ ػلوْى تْ کييؼًيْى ثيـاَُ ثَ صنـت ُوييَ تب ًـميؼ ُب اّى ثَ هي ػمت ٩ّت،  

ُِ! ثبىي عل٪ت ٥لنَ ثَ هي، مْي اف هضکن رْاِة  ايي! ُنت هٌن اٝتـاُ آ٥ـيٌيت، ثـاي تْ اٝتـا

 ?گـٍ

 کوکت ثؾاؿ! ًکي عـاثو ثبىَ، تْ ّ هي ثيي ػّمتي ثـاي عْة، اّتکبي ّ متْى يک تًَْ، هي هضکن

تب کٌن،  

 ُوَ گْه ثَ ؿّ ُنت عل٪تت اف تْ اًقربِؿ? ٥ـيبػ کَ هنيـي ثب ؿّ، عْػت ٦ًـت ّ عين ٍؼاي

 !ثـمًْي

 ٦ًـ يک کبؿم ايي ثب ػىوٌي، يک ُن تْ! ثـمَ کني ثَ عيـي ُيچ اًتغبة، ايي تْ عْام ًوي هي ا?ام -

عيِن اف  



 صنبة ٍ?تنْي ْٕؿي ايي! يبػ ًوي عْىن افه اٍاًل کَ کني!تْيي اّى ّ هًَْ هي ػؿاهبى هي اًت٪بم

هي ُبي  

هًَْ هي ًبتوْم ! 

 ايي! امت ُوييَ اف ثييتـ تْ، ّ هي ثيي ُبي ىجبُت ٥ِون هي تبفٍ هييَ، ثيتيـ هکبلوَ ايي چ٪ؼؿ ُـ -

 ?صل

ُن ثَ تًْين هي کَ ُنتين ربيي ػؿ اآلى ا?ام! ثؼم ٥ـيجت تًْن ًوي هي ّ ثبُْىي تْ! ػىوٌين هب! ُنت هٌن  

 هي ؿّ تْ ٩ََ آعـ تب کٌي، هي کوک هي ثَ تْ ّ کٌن هي ُوْاؿ ؿّ تْ ًبثْػي هنيـ هي! کٌين کوک

 تٞييي

 .کٌن

 اف هي، ثؼّى تْ ّلي ثـمن، ُبم عْامتَ ثَ تًْن هي ُن تْ ثؼّى هي! امت اصو٪بًَ هٞبهلَ يک ايي -

 ?مـًْىت

 ػّؿ رب ايي اف ّ کي روٜ ؿّ عْػت کبالي ّ رٌل ثي ثبفاِؿ ايي! ىؼ ًغْاُؼ ٝبيؼت چيقي ُيچ فًؼگين

 !ىْ

ثْػ عْاُؼ هـگ ٥ـىتَ مِن ثٞؼي صْْؿ ثـم، هي اگـ! کي ٍجـ - ! 
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 آعـ ثبفي ايي هييي، توْم هي ثـاي ُن تْ ّ هـػ عْاُن فّػ يب ػيـ! ًينت اٝتوبػي تْ ُبي صـ٣ ثَ -

 تْ،

 اف! کٌَ هي اهيؼّاؿ عْامت هي هي اف آؿام کَ ؿاُي ّ فًؼگي ثَ ثييتـ هٌْ هي، ًبثْػي ثـاي لزبرت

ثـّ رب ايي ! 

 تًَْ ًوي اّى ؟!ثٌؼافي آؿام پبي ّ ػمت ثَ اميـ، يک هخل ؿّ عْػت عْاي هي ؿاصتي ُويي ثَ -

 ّوبًتي

ؿ٥ت ًغْاُي ثِيت ثَ ُن آؿام ثب تْ! ثبىَ رٌِّن اف تْ ٥ـاؿ ثـاي ! 

کـػم، ىک ٝؼالت ثَ هي! ًينت? هِن هي ثـاي کؼّهيْى ُيچ رٌِّن، ًَ ّ ثِيت ًَ ؟!ثگن ثبيؼ ثبؿ چٌؼ -  

ـِ ايي پيت آعـ عْام هي هي! ثْػ عْاُؼ عْػه اف تـ هيک٫ْ هي ثـاي کي٦ـي ّ پبػاه ُـ ٝؼالت، ىِ  



ـِ ايي پبيبى ؿّ، ػامتبًن  ُن، تْ کيٌَ اف ؿ?پ آؿفُّبي ّ تْ ثَ! کٌن تـمين آفاػاًَ ؿّ، اعتيبؿ ثؼّى هني

ًوي ٥کـ  

 .کٌن

 ثب ّ گؾىت افه کَ ػًيبيي اف ثٞؼ اّى! ثبىَ هًْؼٍ تْ اًتٚبؿ ػؿ آؿاهي ػاؿم، ىک الجتَ! ثـگـػ پل -

ثَ هـگ  

 ١ـ٧ ّ ؿميؼ اٝوبلو پبػاه ثَ اّى ؟!تْ ٝبى٨ِ ّ گـ٥تبؿ ٌُْف کٌي هي ٥کـ! ىؼ ًقػيک ثِيت ّاػي

عْىي ػؿ  

ًينت ّرْػه تْ ُن ٝي٨ اف ًيًْي ُيچ! ثـفعيَ ثِيت ُبي لّؾت ّ ُب ! 

 ثب تْ اف ٩جل آؿام ؟!ُنت ؿه?تَْ اهکبِى کَ ُنتي هْرْػي ُـ اف تـ ػؿ١ّگْ تْ! ًؼاؿٍ اهکبى ايي -

ثْػ هي ! 

؟!کٌي هي اًکبؿ ؿّ آؿام ؿّس صِْْؿ چْٖؿ  

 هبتت?تٍْ ثَ تْ: گ٦ت هي ُبيو عٌؼٍ هيبى ّ عٌؼيؼ هي ّصيتٌب٫ ُبي ٩ِ٪َِ ثب ّ ثلٌؼ ٍؼاي ثب ىيٖبى

 ايوبى

 ّ الت?تغي ػؿگيـ تْ! ًؼاؿٍ ؿّ تْ ثب گ٦تگْ ّ ػيؼاؿ اربفٍ آؿام! اثلِيؼ؟ ُب اًنبى ىوب چ٪ؼؿ! ػاؿي؟

 هُْْهبت

ثيبػ کَ تًْنت ًوي! ًيْهؼٍ تْ امت٪جبل ثَ ُـگق آؿام! ثْػي؟ آؿام کؾايي صْْؿ اف عْػت، ! 

ثؾاؿ تٌِب هٌْ! گويْ! ػؿ١َّ يَ ايي - ...! 

. ثؼم ػمت اف ؿّ ٥ـٍت ايي عْام ًوي! تْ هـگ اف ٩جل تْ، ثب ػيؼاؿ ثـاي هي، ٥ـٍت ّ هي ص٨ِ ايي -

تب ُن تْ  

 هي! ثيبؿ ايوبى هي ثَ ّ! کي ٥کـ ػؿمت! کٌي رؼا ؿّصت اف هٌْ تًْي ًوي هـگ، ٥ـىتَ صْْؿ اف ٩جل

اآلى تْ ّ  

! کي ثيـّى مـت اف ؿّ ػعتـ اّى ٥کـ! ثبىين ُبهْى عْامتَ ثَ ؿميؼى ثـاي ػّمت، ثِتـيي تًْين، هي

 اّى

 ٍ?٩ٌ ايي کي، توْهو! ًجْػ تْ تٌِبيي ؿ٥تِي ثيي اف ثـاي ػليلي فرـ، رق ّ ًکـػ ثِت کوکي ُيچ

ايي ّ کؾايي  



 چَ پبيجٌؼ ّ هيقًي صـ٣ ٝي٪ي چَ اف! رنوبًينت ُبي ىِْت اميـ تْ،? ثِيت ّ ػًيب! ؿّ عيبلي ٝي٨

 اصنبمي

؟!ًؼاىت تْ ثـاي تٌِبيي رق ثَ اي حوـٍ ُيچ کَ ُنتي،  

 ّ ثْػ اينتبػٍ اّ ثـاثـ ػؿ ٦ًـت، ّ ػؿّٟ ُيْالي ايي ؟!گ٦ت هي چَ! کـػ هي ٥کـ ىيٖبى ُبي صـ٣ ثَ

عْاة اف  

 آؿام صْْؿ تْاًنت ًوي اصنبمي، ُيچ ثب ىؼ، ًوي ثبّؿه! ًجْػ؟؟ آؿام! گ٦ت هي آؿام آهؼى کبثِْك ّ

٦ًي ؿا  
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ِْ ايي ىبيؼ گ٦ت، هي هٌٖ٪و ّ ٝ٪لو موتي اف ّ کٌؼ آؿام کَ تـػيؼ ّ ىک ايي ّ ثبىؼ گ٦تَ ػؿمت پليؼ ػي  

ِٛ اف ثٞؼ ثـامتي ّ ؟!کزبمت  ثـاي مٌؼُبيي ّ ُب صـ٣ چَ ّ! کـػ؟؟ عْاُؼ هال٩بت کَ ثب اّ فهيي، ّػا

ّ ػيؼاؿ  

 تب ػاىت، هي ّا هنيـ اػاهَ اف ثييتـي تـػيؼُبي ّ تـك ثَ ؿا اّ ُوَ ّ ُوَ ػاىت؟ عْاُؼ ػاػعْاُي

 ػّثبؿٍ

 صْْؿه ثـاي فهبًي ّ رب ُيچ ػيگـ ّ!! ىْػ توبم هـگ ثب صبال ُويي چيق، ُوَ کبه اي کٌؼ، آؿفّ

 ...ًجبىؼ

ـّؿ ػؿػُبي ٍ?٩ٌ آؿام،  ثَ ؿا، عيبلو! ثْػ؟ عْؿػٍ ؿّػمت ُن ثبف ٝي٨، ثبفي ػؿ آيب! ثْػ ىؼٍ اّ ًبهک

اف ٥ـاؿ  

? صل تْاًنت، هي چْٖؿ ّ ثْػًؼ اّ مِوگيي ػؿػُبي تنکيِي کَ ُبيي تزـثَ ػاػ، هي م٧ْ اصنبك

ثي ّ ًکٌؼ  

مکْت تبة ًَ ّ ثْػ ٥ـيبػ هزبل ًَ! ًجبىؼ؟ ُوييَ اف ٩ـاؿتـ ! 

ـِ ىيٖبى، ؟!ػيؼ هي کني چَ ؿا هغبٕجو ّ گ٦ت هي ثبيؼ کني چَ ثب  تٞبؿ٣ اّ ثَ ؿا ُبيو ًيـًگ فُ

ّ فػ هي  

? ميٖـٍ ػؿ ًَ! ثجيٌؼ آفاػ ؿا ؿّصو تب ىؼ؟ هي ميـآة ًْىي چَ اف هؼام، ُبي عْؿػى ػل عِْى رق اّ

ُبيي ٩ّلبة  

ػاؿًؼ ُب ػام اّ? ٍيؼ پي هؼام، کَ ! 



ُنت؟ کيٌَ ّ عين ص٪ي٪تي، ُـ پـػٍ پيت چـا: گ٦ت ّ کـػ آفاػ ؿا اه ع٦َ ٍؼاي ! 

 ٦ًـت، ثيَ، پبيوبل صّ٪ي اگـ. هيبػ ػمت ثَ مغت ص٨ّ، ّ ثْػ تلظ ُوييَ ص٪ي٪ت: گ٦ت تـػيؼ ثي ىيٖبى

 ربي

 کٌبؿ اف کيٌَ ثب يب ّ ثيي هْارَ ص٪ي٪ت ثب تلغي ثَ ثبيؼ يب ٍْؿت، ُـ ػؿ ّ کٌَ هي ؿ?پ ؿّ ص٨ّ عبلي

ُب ًبصّ٪ي  

گـػي؟ هي چي ػًجبل! ثگؾؿي ! 

! ثْػ کؼّهيْى هي مِن ثجيٌن تب کٌن، هي ؿّ ّ فيـ ؿّ ُب ص٪ي٪ت ػاؿم عْػم، ُبي ٦ًـت ّ ُب کيٌَ اف -

تْ مِن  

گـ٥تي؟ کيٌَ اً٪ؼؿ کَ ثْػ، چي ص٪ي٪ت اف ! 

 ّ ص٨ّ اف هي ٥لن٦َ! ًؼاؿٍ ٩جْلو کني کَ ؿميؼم ص٪ي٪تي ثَ هي! امت ؿ٥تَ ثيي اف هي ثـاي ص٪يت -

 ص٪يت،

 ص٪يت،! ًينتيي الي٪و چْى! گؾاىت ٩ـة ّ اؿد ىوبُب ثَ ًجبيؼ، کَ ايي يٌٞي ص٪يت! ُبمت ثـتـي هٞيبؿ

 ١ـّؿ

ثـٍ ثيي اف ًجبيؼ کَ هٌَ، ! 

رؼايي...! امت ٥بٍلَ ص٪يت، اف هي? ػؿ٫ ا?ام - ! 

ًينتي...! ًجْػى يٌٞي - ! 

گؾىتي! ًؼاىتي يٌٞي! ًَ - ! 

هييَ عتن ًبثْػي ثَ ثـي، کَ ٕـ٣ ُـ اف! ًؼاؿٍ ٥ـ٩ي - ! 

ثْػٍ ّيـاًگـ ُوييَ ًگبُت، ًْٛ! هيؼي ٥ٌب ثَ ؿّ چيق ُوَ تْ - ! 
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 ثيي اف! ًبثْػيَ رِت ػؿ تالىيْى ُوييَ ُب، اًنبى ثبىَ؟ تًَْ هي چيق چَ فىتي، ُوَ ايي پبيبى -

 !ؿ٥تٌَ



 ًبثْػ ثبيؼ ثالعـٍ کَ ػًيبيي ؟!ػًيب کـػى آثبػ چـا؟ ثؼًّي ايٌکَ ثؼّى اًؼ، هي٢ْل کبؿ ثَ ؿّف ّ ىت هؼام

 !ثيَ

کٌي گي فًؼ ْٕؿ ايي تًْي هي ُب اصو٨ ٥٪ٔ ! 

 ُوييَ! هيـى ؿاٍ ػاؿى چْٖؿ، ّ کزب تب کَ کـػ ًگبٍ ثبيؼ ُبيي ٩ؼم ثَ! تْ ثب ًَ ا?ام هْا٥٪ن، ُن هي -

ُب، الي?صن  

هًْؼًَ اًنبى ثـاي! ثْػًَ اؿفىوٌؼ ثـاي! ًينت ػًيب کـػى آثبػ ثـاي ! 

 ٝول کـػي، ّؿ?تٌ ثـاىْى تْ کَ اي اًؼييَ ٕج٨ فهيي، ؿّي ُبي آػم اف ٦ًـ چٌؼ کٌي هي ٥کـ تْ -

کٌي؟ هي  

ًؼاؿي ٦ًـت ُب آػم اف تْ کٌن، ُْٝ تْ ثَ ًنجت ؿّ ًگبُن ثبيؼ اًگبؿ ! 

 کَ ُبمت، اّى ُبي ثِتـيي اف يکي هي، ٦ًـت ػليِل! هت٦بّتَ ُب، آػم اف تْ کيٌَ ثب هي، ٦ًـت رٌل -

ثؼ ؿًگو  

 ّرْػ ػؿ ؿييَ ُب، اًنبى اف تْ ٦ًـت ٝو٨ ّلي! ىؼ عْاٌُؼ ثؼ ُوَ ثبىَ، ثؼ ثِتـيي ٩ّتي ّ ثـام ىؼٍ

 عْػت

ُنتي اًنبًي ُـ اف پليؼتـ ُوييَ تْ! تـم ٝ٪ت تْ اف پّلَ يک هي! ػاؿٍ ! 

 ػاػگبٍ رب، ايي! کٌيؼ ٥کـ عْػتْى ُبي ثؼي ثَ کَ ايي ثؼّى! کـػيؼ هي مِن ُوييَ ؿّ، ُب ثؼتـيي -

 آعـت

ُويي! کٌن هي ؿمْاىْى! ػم هي ًيْى ؿّ ُب ثؼتـيي هي ؟!کيَ ثؼتـيي ث٦ِوي کَ ًينت ... 

ًؼاؿم تْ صْْؿ اف عْثي? صل! ًينتي ل?تضن ٩بثل - ! 

 ّ اميـ هي ُبي ّمْمَ صَبِؿ ػؿ کَ ُبيي اّى ٥٪ٔ! ثوًَْ آفاػ عْاػ هي! ًينت اميـ ؿّصت چْى -

 ّاثنتَ

ًينت؟ ُنت، ٝي٨ ػاٟ اف کوتـ ؿًذ، ايي! ؿًزي ًوي هي صْْؿ اف هًْؼى، ! 

ايي ؿ٥تي ثيي اف? هِن...! ٝي٨ کَ کبؿٍ، هي ػلت ػؿ ؿّ ػؿػ اًؼافٍ ُوْى ثَ ٦ًـت! کٌَ هي ٥ـ٩ي چَ -  

ًؼاؿٍ؟ پبيبًي چـا ٥ِن ًوي کَ ػؿػُبمت،  

ثؼي؟ ت٢ييـ ُبتْ ؿًذ هنيـ عْاي ًوي! آؿاهو يٌٞي اي ٍ?ٝؼ ثـاي تْ، ػؿػُبي -  



 اآلى، ا?ام! ػاػم هي اػاهَ ٦ًـت ثَ ىبيؼ ًجْػي، اگـ! ىؼ هي تـػيؼ ثبٝج صْْؿت، تْ اي؟ ثِبًَ چَ ثَ -

 گـ٥تبِؿ

اًتغبثي ُيچ ثؼّى کٌن، هي ٥کـ ىؼى ًينت ثَ ػاؿم! ىؼم اصنبك? عالء ! 

ػاؿي ٦ًـت هي اف ُن تْ - ! 

؟!ثبىن ػاىتَ ًجبيؼ -  

 ت?اُوي عْػتْى ُبي فىتي ثَ ًؼاؿيي، ٝبػت ىوبُب گي؟ هي ػؿّٟ چـا! ُنت اصنبمت ٌُْف پل -

اگـ! ثؼيي  

 کـػيؼ، ًوي رـأت ٩ّت ُيچ ىبيؼ کٌيؼ، ٩ْبّت ؿّ عْػتْى ثبيؼ چْٖؿ ػيگـاى، اف ٩جل کَ ٥ِويؼيؼ هي

 کني

ثؼًّيؼ ثؼتـيي يب ّ ثؼ ؿّ ! 
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ػًٌّؼ هي ثؼتـيي ؿّ تْ ُب ثِتـيي صّتي ا،?ام - ! 

هيؼي ًيْى کَ ثبىي ايٌي اف تـ ىزبٛ کـػم هي ٥کـ! ًؼاؿي اينتبػى ىِبهت! کٌي هي ٥ـاؿ ػاؿي تْ - ! 

؟!ه٪بّهت ُوَ ايي اف ثييتـ ىِبهت -  

کزبمت؟ صبال! کٌي حبثت عْػتْ ًتًْنتي ٌُْف! ىؼ؟ چي اه ًتيزَ - ! 

 تْاًي چْى! ثبىي ىزبٛ ًويتًْي ػيگَ ربُبيي يَ! هًَْ هي فػى رب ثَ ىجيَ هي، ًبثْػي ثب هي احجبت -

 ثـاي

ثقًي رب هزجْؿي! ًؼاؿي ه٪بّهت . 

اّهؼي؟ ؿاُي چَ اف ّ! کزبيي هييَ هيغٌ هنيـي ُـ آعـ ّلي! ٥ِون هي! عْثَ -  

 ثتًْن تب کٌي حبثت ثِن ثبيؼ ه٦ٌْؿي، ثـام ػيْ يک هخل کَ تْ، ثَ اٝتوبػ ثـاي ًؼاؿم، تْ ثَ اٝتوبػي هي -

 ػليل

ثبىن تْ ُبي صـ٣ احجبت ثـاي ٝبيي،?اػ ّ . 

ثؼًّي؟ هيغْاي چي -  



 ُبم تٌِبيي ثَ ؿّ تْ هي! ثـي ثبيؼ ّگـًَ! ثؼًّي ُبىْ رْاة ثبيؼ کَ ُنت، ؽٌُن تْ ُب مْال اف عيلي -

 ػْٝت

ًيْهؼ عْىن مـفػٍ ُبي هِوْى اف ٩ّت ُيچ اي، ًبعًْؼٍ هِوْى ًکـػم، ! 

ػاؿي؟ ؿّ هنيـ ايي ػؿ٫ تْاى چييؼي، ؿّ ُب ًبصّ٪ي تلغِي تْ! ثبىَ تلظ تًَْ هي ص٪يت، ثـاي رنتزْ -  

! کٌن ًبثْػه عْػم ُوـاٍ تًْن هي پل ًؼاؿم، ػاػى اػاهَ ثـاي تْاًي ُيچ هي ؟!ٍ?هِن کٌي هي ٥کـ -

 ّلي

ثؼًّن عْام هي ٩جلو . 

گن هي ثِت ثغْاي کَ ؿّ مْالي ُـ رْاة هي - ! 

ًويـمي ات عْامتَ ثَ ٩ّت ُيچ ثگي، ػؿّٟ اگـ! ثؼي رْاة ٍبػ٩بًَ ثبيؼ - ! 

گيـم هي تْ اف ؿّ، تْ ثبّؿُبي ُن هي ُبت، رْاة گـ٥تي ُْٝ ػؿ ّلي ثبىَ - ! 

 کـػ، آگبُن کٌن، اًتغبثو ثبيؼ ٝجْؿ ثـاي کَ ؿاُي اف هٌْ تْ، ُبي رْاة اگـ! ثبىَ ُنت، ٌُْف اگـ -

 هٖوئي

کٌي ٩بًٞن ّ ث٦ِون ثبيؼ پل! کٌن هي اًتغبة ؿاُْ تـيي ػؿمت ثبه ! 

 ػيْاًَ اگـ! ثْػ عْاُؼ رٌِّن يب ّ ثِيت يب تْ، ؿّي پيو ُبي ه٪َؼ! ًينت آيٌؼٍ اف تْ ُبي رْاة -

 ًجبىي،

 اف ثٞؼ تْ. ث٦ِوي تب کٌن هي کوکت ّ ػًّن هي تْ گؾىتَ اف هي ّلي ثـي، ثبيؼ ؿّ ؿاُي چَ هيغََ

 گـ٥تي

 ثَ هي کَ ؿاُي! گن هي ثِت هي کَ ثـي، ؿّ هنيـي ثبيؼ! کٌي اًتغبة ؿّ ؿاُي ُـ تًْي ًوي رْاة،

 تْ

 ثـاي تْويٌي چَ ػاؿي؟ ؿّ ثِيت اف کٌؼى ػل ىِبهت آيب! ثْػ عْاُؼ ػّفط ّ اتو ؿاٍ ػم، هي ًيْى

 هي

؟!ًقًي ٩ْلت فيـ ات، عْامتَ ثَ ؿميؼى اف ثٞؼ کَ ُنت،  
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 تْ ثَ کـػى اٝتوبػ! کٌي اٝتوبػ هزجْؿي تْ! ػم ًوي ثِت ٩ْلي ُيچ! تْ عَلت ِٝؼىکٌي، ّ ًبهـػي -

 عيلي

تـٍ مغت ! 

ًبثـاثـيَ ىـٓ ايي - ! 

کٌي تـکن ّ ثـي تًْي هي! اّهؼي عْػت! ًکـػ ػْٝت هٞبهلَ ايي ثَ ؿّ تْ کني - ! 

 ؿاصتي ثَ چيقُب عيلي اف کَ ُب، اًنبى ىوب عال٣ ثـ! ثـمن ُؼ٥ن ثَ تب کٌن هي ؿّ تالىن ُوَ هي! ًَ -

 هي

ًويين ًباهيؼ اًنبًي ُيچ ثغتي ًگْى اف هي! گؾؿيي ! 

ًباهيؼتـيٌي تْ - ...! 

کـػي هي فًؼگي ًجبيؼ ّ ُنتي کي کَ ث٦ِوي ىبيؼ! ثپـك: گ٦ت ّ عٌؼيؼ هي عين ثب ىيٖبى ! 

- ثـتـي؟ ُب اًنبى هب اف کٌي هي ٥کـ چـا ! 

- ؿّ عْػت کَ ايي يب ثيٌبمي، هٌْ هيغْاي تْ ! 

-  کيٌَ مـ اف ٝوـ يَ ؟!مـچيَ اف تْ ػىوٌي ث٦ِون ثبيؼ! ثبىَ تًَْ هي عْػىٌبمي ثـاي ؿاٍ، يَ ُن ايي

 ُبت

 چَ ثَ ثْػ ٩ـاؿ هي ًجْػي، تْ اگـ ّ عْامتي ًوي چـا چـا؟ ث٦ِون ثبيؼ ثـمن، ُبم عْامتَ ثَ ًؾاىتي

 اؿفه

ثگيـييْى پل هي اف کَ عْاي هي تْ يب ّ ًـميؼم ثِو صبال کَ کٌن، پيؼا ػمت ُبيي ! 

-  اف ثگن ثِت اگـ ثْػ، عْاُؼ اصو٪بًَ ّ هييي? هِن ثـات ىک ثؼّى ث٦ِوي، ؿّ تو?اُوي ّ ػليل اگـ

 ثبّؿُبي

؟!اصو٪ن هي کٌي هي ٥کـ تْ! ثکو ػمت عْػت  

 کؼّم اف ثبيؼ ػًّن هي ُن صبال ُويي! ىؼمت اًتغبة ثـم، هي ٩ـاؿٍ کَ ؿاُي! فًن ًوي ٩ْلن فيـ هي

ثـم هنيـ ! 

ثؼي پبمظ هي ُبي پـمو ثَ هزجْؿي تْ ! 

هي ؟!چيَ هبرـا ث٦ِوي، ًؾاؿم کَ ُنت، ثغو لؾت هي ثـاي اً٪ؼؿ تْ، ًبثْػي لضَٚ ّ تْ ػاػى ٥ـيت -  



 گبُي هـهْف، ػّپبُبي ىوب ثب ثنتي ِٝؼ! ػاؿٍ هي ؽات ػؿ ؿييَ ُب، اًنبى ىوب ػاػِى ٥ـيت ّ ىيٖبًن

ُب ٩ّت  

ثبىي کبؿتـ ٥ـيت هي اف تًْي ًوي تْ! عْػهَ ثب پيوبى ّ ِٝؼ اف تـ عٖـًب٫ ! 

ثؾاؿ تٌِب هٌْ ّ ػّؿىْ! ثيَ ثـ٩ـاؿ تًَْ ًوي ُن ِٝؼي ًينت، اٝتوبػي ٩ّتي - ...! 

 ٥ـيجت کَ ثبه هٖوئي ّلي! ثپـك عْاي هي کَ ؿّ مْالي ُـ! ثپـك عت، عيلي: گ٦ت ٥ـيبػ ثب ىيٖبى

 هي

ثوًْي ٥ّبػاؿ ثنتين کَ ِٝؼي ثَ ًغْامتي چْى ػم، ! 

- ًجنتن تْ ثب ِٝؼي ُيچ هي ! 

- عْػت پبي ثَ ٥ـيت، ّ ص٪ي٪ت ػؿ٫ ا?ام...! ثپـك ! 
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 پـّاف ثَ ؿّصو ُبيو، پـمو ىؼِى ؿّ ػؿ. ػُؼ اػاهَ کيٌَ اف پـ گ٦تگْي ايي ثَ ًغْامت! کـػ مکْت

 ؿ٥تَ

 ىؼٍ ثبفگيت ثي ّ چـعيؼ هي ؿػٍ?م ُبي تـاًَ اف اي الًَ پنتْي ػؿ ُب، عبٕـٍ هـّؿ ػؿ گْيي، ّ ثْػ

 !ثْػ

ًگـينت هي ّ ثْػ هبًؼٍ رب ُوبى ؿّصو ! 

 ُب ١ـيجَ هيبى اف کْػکبًَ اّ، ّ کـػ هي ميبٍ ػمت يک لجبمي ثب ؿا، فهيي? تبؿيک ُبي کْچَ ىت،

گؾىت هي ! 

 هي گْيي لضَٚ ُـ کَ ػيؼ، هي ؿا هٌقرـ ارنبِم صو?ّ ّ عيًْت اف تِبروي آؿام، ُبي ً٪بة پيت

 عْاٌُؼ،

 ُبي ىغَيت توبِم چين اف ؿا ،عْػ اؿاػٍ ثي اّ! کٌٌؼ ّاؿػ اّ ثَ ؿا اي ّـثَ يب ّ ثقًٌؼ اّ ثَ لگؼي

ىؼٍ مبعتَ  

ؿػ?ة هي ٝجْؿ? پـت گْىَ تـيي علْت ثَ ؿا، ؿاٍ ّ کـػ هي ػّؿ ؽٌُو ػؿ ! 

 ػّثبؿٍ تب کـػ، هي ٕلنوو کَ اي عبًَ! ثـًگـػػ عبًَ ثَ تب ثْػ، کـػٍ پيؼا رـأت کَ ثْػ ثبؿي ليي?اّ

 ؿّفُبي



اه کْػکبًَ ؿات?تَْ ُبي ًبهـػي اف ؿ?پ ١ـيِت ؿّاِل ُوبى ثب کٌؼ، تکـاؿ ؿا مغتو ! 

فؿُي ثنتَ پيٌَ ُبي لجبك آى! کـػ ًوي صنبة آػم ؿا اه کْػکي کني، ّ ثْػ فهبى ُبي ّيـاًَ ػؿثؼِؿ  

 پْل عـِد ُن، ت?هضت صّتي ٩ّتي! ثْػ ًبهـمْم چ٪ؼؿ ّ ًجيٌؼه م?تـس ثَ ًگبُي تب ثْػى، ىؼٍ پْالػيي

ىؼ هي ! 

ػاىت پْل اًؼکي ثبيؼ ُن، ىؼى ػيؼٍ ص٨ِ کوتـيي ثـاي اًگبؿ ! 

 ثَ کَ هبًؼٍ، رب ثَ ُبي رٌل اف ثبؿي کْلَ ّ ثْػ ىؼٍ ارٌبمو ٥ـّه? تض٦َ اف کوي اه، ػاؿايي توبِم

 ػّه

 ً٪ِو ّ ىٌبعت هي عْثي ثَ ؿا اّ فًؼگي، ًوبيو گْيي.ػاػ هي ًيبى تـ کْلي ُوييَ، اف ؿا اّ ّ ػاىت

 ثْػًو،

ثجيٌؼ عْامت هي مـًْىت کَ کْػکي ُوبى ثْػ؛ ىؼٍ عْػه? مت ثبؿ ايي ! 

? اهتؼاػ- ؿصن ثي کٌي پب٫ ثَ ىجيَ -ُوييَ هخل ُب، ػ٩ي٪َ ٝجِْؿ کٌؼِي اهب گؾىت، هي ّ فػ هي لٌگ فهبى

 آهؼ

 ػيؼٍ کوتـ ُب، آػم ؿّي ّ ؿًگ ؿ٥ت، هي ٥ـّ ىت ػل ػؿ ثييتـ ُـچ٪ؼؿ ّ ثـػ هي ثيي اف ؿا ىؼُب ّ

ىؼ هي . 

 ثَ تب! کيٌؼٍ ّ ثْػ تبفٍ ي?صل ي،?من تٌِبيي ايي ّ کـػًؼ هي ٥به ؿا ؿًّيؼٍ ُبي ص٪ي٪ت ُب، لضَٚ

ايي صبل  

ثْػ ًيؼٍ ؿّ ىت ُبي ؿصوي ثي توبم ٌُْف، ّ ثْػ ًکـػٍ تزـثَ ؿا ىت ٩ّت ! 

 ًَ ثْػ، ىبى ػيؼى هضتبد صبال گْيي کَ اًگيق، ٦ًـت ػّپبُبي ؿاثجيٌؼ،ُوبى آػهي ُن ثبف عْامت هي ػلو

 ًگبٍ

ُب آى ! 

 ُن ثبف کييؼ، هي اٍلي ُبي عيبثبى ثَ ؿا عْػ ُـچ٪ؼؿ، اّ ّ ثْػ ىؼٍ ًقػيک ىت ُبي ًيوَ ثَ فهبى،

ثي ىت،  

 عبًَ ثَ ُبيو ميبُي اف فػٍ ػل ّ ُـامبى ؿا، ُب آػم صْْؿ ُبي ًوبيو تک ُوييَ،ُوبى اف تـ ؿصن

 هي

 ٍيؼ ثَ ؿا ىبى ىجبًَ ثقم تب گيتٌؼ، هي اّ پِي ىبيؼ کَ صْاػحي تِبرِن ّ ثْػ هبًؼٍ اّ ّمٔ ايي ّ ٥ـمتبػ

ت?اهٌي  
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 ػيؼ هي ىبػ ؿا اّ ُـچ٪ؼؿ کَ ثْػ فًؼگي ٙبلن ٍيبػ اف مـػ ًوبييي ثَ ؿّ ُب ات٦ب٧ ُوَ.کٌٌؼ ثـپب اّ

ؿا عْػ  

يب٥ت هي فًؼگي اف تـ ا٥نـػٍ ّ ًباهيؼتـ . 

 ػاىتَ اّ ثـاي ربيي کَ گيت، هي پٌبُي پِي!کـػ اتـا٧ ىِـ مـػ ىت ػؿ ؿّىي، چـا١ي ًِْؿ فيـ

هي! ثبىؼ  

اّ ثـ کَ تـك، ّ ثْػ تٌِبيي اصنبك عنتگي، اف ثييتـ ّ ثْػ عنتَ! کٌؼ پيؼايو ثبيؼ مغت عيلي ػاًنت،  

ىؼ هي چيـٍ ! 

 اف صـ٣ ٥٪ٔ! ثْػًؼ ؿُبيي ثَ ؿّ ىبى توبم کَ ؿّيبُبيي! کـػ هي ٥کـ ػاىت مـ ػؿ کَ آؿفُّبيي ثَ

ىؼى صؾ٣  

 اّ... ػؿػُب ًجْػى ّ ثْػ ُب اىک ٥ـاؿ? هِن! ًجْػ? هِن لجغٌؼُب، آهؼى ّ ُب عْىي صْْؿ! ثْػ ُب ١ن

ؿا ُب ُويي  

 عِن ّ پيچ ايي ؟!امت آهؼٍ اىتجبٍ ؿا ؿاُو! ثْػ کـػٍ ٥ـ٧ چيق ُوَ صبال ا?ام ػاًنت؛ هي عْىجغتي

ّ ُب کْچَ  

ـِ آيب امت، ثـػٍ ثيؼاؿي ثَ ؿا ؿًگي کن چـاٟ يکي هيبى، ػؿ ٍ?ػ کَ ُبيي عبًَ  ّ ثْػ اّ ؿّيبُبي تَْي

ثـاي ؿاُو  

 ّيـاًي ثَ هضکْم تْ اي، کـػٍ اىتجبٍ: گ٦ت هي اّ ثَ ّرْػه ُوَ! ًَ ؟!گؾىت هي هنيـ ايي اف آفاػي

ّ 

 ُبي ١ن! اي ػاػٍ ػمت اف ُن ؿا ات عبًَ صبال ّ آهؼي هي رب ايي ثَ ثبفاؿچَ اف ًجبيؼ! ١وي ل?تضن

ثييتـ عبًَ،  

 اّ ؿات?تَْ اف تـ ؿصن ثي ُوَ رب، ايي! ًجْػ کيٌؼٍ ىِـ، ايي ُبي ًؼيؼى? ّصييبًَ ُبي ؿًذ اف

 .ىؼًؼ

 يًْي٥ْـم اف صّتي! کٌؼ ٥ـاؿ ثبيؼ کَ ثْػ ٩ـاؿ ثي آى ُـ اّ، ّ ؿ٩َيؼ هي ًگبُو ؿّي ثَ ؿّ ًباهٌي،

کَ ُبيي  



 ىِـ ايي ػؿ ثْػى، آػم اٍاًل! ًؼاؿػ ىِـًّؼي ثـاي ص٪ي اّ چْى...! ىِـ ايي ثَ ػٌُؼ هي ت?اهٌي

ػاىت ٩بًًْي  

فػ هي عٔ ُب آػم روٜ اف ّ کـػ هي ٦ًي ؿا اّ کَ . 

 ّ ُب گـثَ ثَ ىجيَ ؿا عْػ ثبيؼ ُن اّ ىبيؼ، ؟!کٌٌؼ هي چَ کَ ثْػ، عيـٍ ىِـي? صيْاًبت ٝجْؿ? ؿػ ثَ

ُبي مگ  

 ثـمبًؼ- ًـمؼ اّ ثَ فهيٌي ػّپبي ُيچ ػمت کَ -پٌِبى تبؿيکِي تـيي پـت اف اي گْىَ ثَ ىِـ،? ّلگـػ

ؿّف تب ّ  

آهؼ عْاُؼ ُن ٥ـػا کٌؼ، ثبّؿ ّ ػُؼ ًيبى اّ ثَ ؿا ،عْؿىيؼه ىِـ ىبيؼ کٌؼ، ٍجـ ! 

 فػ هي ؿّصو? هِلک ُبي فعن تـيي ٝوي٨ ثـ تبفٍ ثـىي گْيب اي، عبٕـٍ هـّؿ ُـ ثب پيـهـػ، ؿّس

هؼام، ّ  

هيـًؼ هي اّ اف ٩جل ػاؿًؼ ُوَ ثبؿ، ايي گْيي کَ کـػ، هي ػؿػُبيو گيتِي ثَ ىـّٛ ! 

 ثب يکي يکي ػّؿّثـه، ُبي آػم ّ ُبيو عبٕـٍ کـػ، هي ؿ?تَْ کَ ثْػ چٌبى اّ ثـاي ًبثْػي، هنيـ

ثَ اّ،  

 اّ ّ تبفًؼ هي ًينتي، ػل ػؿ ىؼى هضْ ثـاي- ثْػ رب آى اکًٌْو ؿّيبي کَ ربيي -اثؼي مکْت مـفهيِي

 ؿا

ػُؼ اػاهَ ُن ثبف هـػًو? مـػ اصنبك ثَ کَ کـػ، هي ؿاّي . 

؟!ػاػي يبػ ُب اًنبى ثَ چْٖؿ ؿّ ًبهـػي ُوَ ايي: گ٦ت ىيٖبى ثَ ؿّ ٩بٕٞيت ثب  
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 پْچ ُبي ّٝؼٍ ثب هييَ ثبٝج ػاؿًؼ، هضبل ّ مـاة کي٤ ثَ کَ امتٞؼاػي ػاؿًؼ، ٝزيجي امتٞؼاػ ُب آػم -

 اهب

 ُب اّى! کٌٌؼ هي کبؿي ُـ ثبىٌؼ، هي تنغيـ ػؿ ٩ّتي! ثٌؼافم ػاهيْى ثَ ُب، اّى ثـاي ثبّؿکـػًي

 ًويغْاى

ًينت ػؿػمـ ػًجبل کني! ثْػي هقاصن يَ تْ! ا٥تبػى ٝ٪ت ّ ًـميؼى يٌٞي فيبى، چْى کٌٌؼ، ّـؿ ! 



 هي تّْلؼ اف ُن، هي ًْٝبى ُن صّتي! ثيٌي هي اّهؼم؟ هي ػًيب ثَ ًجبيؼ يٌٞي! ػاىت ُوَ ثـاي رب فًؼگي، -

 ثيقاؿ

 ُيچ ٩ّتي کـػم؟ هي فًؼگي ثبيؼ چـا ّ ثْػًَ فًؼٍ اف هنيـي چَ ايي! ثبىن هي عْامتٌؼ، ًوي ّ ثْػًؼ

 ٝالهتي

ًگـ٥ت ٩ـاؿ ؿاُن مـ ثْػًن، ّ ث٪بء ثـاي ! 

 کَ ؿّ ُب عيلي هي! ثجيٌي ًغْامتي ًؼيؼي، ُن هي اف ٝالهتي ُيچ تْ! ًينتٌؼ ػيؼًي ُوييَ ُب ًيبًَ -

 متْى

! ثْػي کْؿ تْ! ًي٦تبػي ػام ثَ تْ ا?ام ثـػم، ُب ثيـاَُ ثَ ؿّ ثْػ تْ اف تـ هضکن ثْػًيْى، ّ فًؼگي

 !ًؼيؼي

 هي ًوبييو ؿّاًَ رٌْى،? صبلت ثَ ّ ػؿػي ثي ؿّي اف ؿا، ػؿػ ٝوي٨ِ ُبي عٌؼٍ ايي چ٪ؼؿ ّ عٌؼيؼ

 .مبعت

! گيـٍ هي افت ؿّ چيق ُوَ ٥٪ـ،! ًجيٌن ّ ثجٌؼم ؿّ چيوبم کَ کـػ هي هزجْؿم ػيؼم، هي کَ چيقُبيي -

 ُيچ

 اف ؿّ هـگو آؿفّي ُوَ ّ فًؼمت ٌُْف کَ هييي هـػاؿي ثَ ىجيَ ًِبيت، ػؿ ّ هًَْ ًوي ثـات صّ٪ي

ُب، ٩جل  

 پْل ثـػٍ ؿّ هـػم چْٖؿ ّ چـا! ؿ٥تي ثيي اف پيو، ُب مبل کَ ػًّي ًوي عْػت ىبيؼ ّ ػاىتٌؼ تْ ثـاي

 کـػي،

ثيَ؟ ىٌيؼٍ ُب مّکَ ٍؼاي ٩لجيْى، ّـثبى اف کَ? صؼ ايي تب ! 

 ثقؿگي ؿّ، ىوب ص٪بؿت هي! ًَ ُبمت؟ اًنبى ىوب عيـعْاٍ کَ ٥ـىتَ يک ؟!ام کي هي کٌي هي ٥کـ تْ -

 عْػم

ـِ فّػ عيلي ُب آػم! کـػ ص٪يـ ؿّ ُب آػم هييَ چْٖؿ کَ ٥ِون هي ّ ػًّن هي ىي هي ُبىْى چين امي ! 

 تب ثبىَ، ػاىتَ عيبلي کيويبي ّ هٞزْى يک ثبيؼ کٌي، هي ؿ?تَْ عْػىْى ثـاي ُب اّى کَ ؿّيبُبيي

 ثـاي

 ُب اًنبى ؿّس کيتي ثـاي هي کَ ىوييـيَ تـيي ّؿًؼٍ?ة پْل،! ِثؼى ّـؿي ُـ ثَ تي ثِو ؿميؼى

امت٦بػٍ افه  

هي ُبي ّمْمَ هٖيٜ ّ ؿام فهيي، ّ هييَ فهيٌي چيق ُوَ پْل، ثب! کٌن هي ! 



 تـمين ػيگـاى ص٪بؿت ػؿ ؿّ عْػت ثقؿگي کَ پنتي، چ٪ؼؿ! ًجْػ؟ ىؼًت ثقؿگ ثـاي اي ػيگَ ؿاٍ -

کٌي هي ! 

 آػم ىوب ػىوٌي، ُوَ ايي ػليل! ًکـػم ثبّؿه ٌُْف هي کَ کٌي هي تکـاؿ هؼام ػاؿي ؿّ ٝزيجي ٩ََ -

 ُب

؟!کٌن تکـاؿ ؿّ کبؿ ايي هي ًجبيؼ چـا ىؼيؼ، ثقؿگ هي ص٪بؿت ثب ُب ىوب !ُنتيؼ  

ًجْػي کَ ثْػي هي هٖيٜ ثبيؼ تْ ًؼاىت، تْ ص٪بؿت ثَ ًيبفي آػم - ! 

 ػاىت ؿا اه فًؼگي ٥بى ّ ٌٕـ تـيي ّصيتٌب٫ گْيي، ّ فػ هي ٩ِ٪َِ ّ عٌؼيؼ هي ثلٌؼ ٍؼاي ثب ىيٖبى

 هي

 تونغـ ثَ ؿا عيوو کَ تٌَّٞي، ثبفي ايي ثب امت اًؼاعتَ ؿاٍ ثَ ًوبييي کَ ثْػ هيغٌ صتن، ثَ ّ ىٌيؼ

 هي

 .ثـػ
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 هي ٥کـ تْ! ُبمت اًنبى ىوب ثْػى هٖيٜ ثيٌن، ًوي هي کَ چيقي: گ٦ت آّؿه چٌؼه ُبي عٌؼٍ اف ثٞؼ

 کٌي

 کَ ُنتٌؼ، ػاًي?هْس اف ثييتـ عيلي ُب، پـمت ىيٖبى! عؼا ثٌؼگبى يب ثييتـًؼ، فهيي ػؿ هي ٝبثؼاى

اف هزجْؿًؼ  

 تْصيؼي چَ اف تْ! ثجـى پٌبٍ علْتيْى اف پـت اي گْىَ ّ کٌذ ثَ ّ ثيي ؿًّؼٍ ػًيب ػؿ فًؼگي ّ فهيي

هي صـ٣  

ثيٌن ًوي عؼاپـمتي هي! ًينت ٩ّتي فًي، ! 

- هي اف کْؿتـ! کْؿي ُن تْ ! 

-  ثب ١ـّؿ، ايي! ًؼاؿم ؿّ ىکنت تبة تْ، هخل ُن هي! ثجيٌين عْاين ًوي ًينتين، کْؿ ًينتن، کْؿ! ًَ

 اؿفه

هي اًؼافٍ ثَ ًَ ا?ام! ه٢ـّؿي ُن تْ! ثؼم ػمتو اف عْام ًوي کَ چيقيَ تـيي ! 



 ّ ُبت فػى فعن تْي ُن تْ! چيَ؟ صبٍل ٛ?تٌْ ُوَ ايي ثب هبرـا، ٍؼ تب ٦ٍـ اف ُب، آػم ت٢ييـ -

ّمْمَ ثبؿّى  

 موت ثَ ًگبُت، کَ ايي يب! کٌي؟ هي ؿٝبيت ٝؼالتْ کٌي، عـاة ؿّ اؿفىي ُـ هييي،تب ميل کَ ُبيي

اف ثْٞي  

؟!ُبمت آػم  

ثْػ ًغْاُؼ اهبى ػؿ هي ُبي ّمْمَ عيِن اف کني ثبه، هٖوئي! ٦ًـت يٌٞي هي، ثـاي آػم - ! 

- گؾاىت ؿّىْى آػم امن ًيَ کَ ثبىي، ّصيي اً٪ؼؿ تًْي هي ٝؼٍ يَ چْٖؿ، ّ چـا پل ! 

مـاي تـيي پنت رق اًتِبيي کييؼم، ُب اًنبى ًبثْػي ثـاي هي کَ هنيـي! ًيؼًيَ توْم هي، ُبي کيٌَ -  

ًؼاؿٍ هوکي ! 

 تْ ّ کٌي اًتغبثو ًبعْامتَ ّ ًغْاي کَ ثيي ػْٝت اي هِوًْي ثَ! ُنت اي ٍ?٩ٌ ُـ اف تـ ٝزيت -

 ايي

 چـا چـا؟ ّ کٌَ ًوي ؿُبت هـػًت، ثؼؿ٩َ ّ ؿ٥تٌت لضَٚ تب کَ ثيبػ امت٪جبلت ثَ ػىوي يَ ٥٪ٔ هِوًْي،

 ايي

؟!ثؼي اػاهَ ًغْاي کَ ًقًي ػم ّ ثبىي هضکْم ُوَ  

 ايي چـا! کٌَ هي کـ ؿّ ُوَ گْه ػاؿٍ ثْػًت، اف تْ اٝتـاُ ٍؼاي! کـػي ؿّ کبؿ ايي تْ -

ٝولي ؿّ اٝتـاّت  

 ّ کٌي ًوي ؿُب ىؼى، ثبؿت کْلَ ًغْامتَ کَ ثبّؿُبيي ًبثْػکـػى ثب ؿّ، عبهْىت ٥ـيبػ چـا کٌي؟ ًوي

 ؿاصت

؟!ىي ًوي  

 کَ هي اصنبك! عنتگيَ! ًينت هي ثبّؿُبي ًباهيؼي، ُوَ ايي ػليل ؟!ػًّي هي هي ثبّؿُبي اف چي تْ -

 ػاؿٍ

هييَ ًبثْػ ...! 

- ُنت ي?صل ٌُْف پل کٌي؟ تزـثَ تًْي هي چْٖؿ اصنبك، ثؼّى ؿّ ٝي٨! ٝي٪َ تْ ثبّؿ ! 

-  ثين، آفاػ هـگ لضَٚ اف ثٞؼ ىبيؼ! ىؼًؼ آ١يتَ ٝي٨ ػؿػ ثَ کَ ُبهَ، ٦ًل ُبي هًْؼٍ تَ ؿه٪ي، ثي ايي

 اف



کـػًؼ اصبٕن کَ ػؿػُبيي توبم ... 
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؟!ىؼي ؿاّي ثْػًت ثبفيچَ ثَ ثؼي؟ اػاهَ ثبفي ايي ثَ عْاي هي -  

ُنت ٌُْف ًجْػ، کَ ٝؼالتي ثَ ًنجت هي، اٝتـاُ ّ هي ُبي صـ٣! ًَ - ! 

-  ًتيزَ تٌِب هـگ، اف ثٞؼ! ػاىت ًغْاُي اًتغبثي ُيچ! ًؼاؿي اٝتـاُ ثـاي هزبلي هـگت، اف ثٞؼ ا?ام

ثبفي ايي  

 هِـٍ ُوَ کَ ايي اف ٩جل! ثؼي عبتوَ ثبفي ايي ثَ ّ کٌي عـاة ؿّ پبفل ايي تًْي هي تْ! ثيٌي هي ؿّ

يک ُب،  

ػاىتي کَ اي ثبفي اف ًوـٍ يک ّ ثبىٌؼ تْ ثـاي ًتيزَ ! 

 ثْػ، اًؼاعتَ ػلو ػؿ ىّکي ىيٖبى، ُبي گ٦تَ ّ ثْػ کـػٍ اٝتوبػ ىيٖبى ُبي صـ٣ ثَ ػلْاپني ثب ؿّصو

 کَ

 ًوي ًگبٍ کـػم، ل?تضن کَ ػؿػُبيي ّ ُب فعن ثَ کني آيب: گ٦ت ػلِـٍ ثب. آّؿػ فثبى ثَ ؿا پـمو ايي

 !کٌَ؟

؟!ًينت گاليَ هزبل صّتي يٌٞي  

-  ُب صبػحَ ًوبيِو ّ عْػه ه٪يبك ثب ٝؼالت،! ًؼاؿي ػ٥بٛ ثـاي اي اربفٍ! ًؼاؿي گ٦تي ثـاي صـ٥ي تْ

 ارـا

ًؼاؿٍ اصنبمي ٩ْبّت! کـػ ًغْاُؼ ٍ?تْد تْ اصنبك ثَ کني! هييَ ! 

ٝي٨ اف! ثْػ اصنبك اف هي فرـ اهب - ..! 

ًؼاؿٍ ص٪ي٪ت! ػؿ١َّ ٝي٨: گ٦ت ٥ـيبػ ثب ّ ل?تؤم ثي ىيٖبى ! 

 کـػ، هي اٝتوبػ اّ ثَ ًجبيؼ ّ ثْػ اٝتوبػ ٩بثل ١يـ ُوييَ پليؼ، ػيْ ايي! ًَ! گ٦ت؟ هي ؿامت ىيٖبى آيب

صـ٣ ا?ام  

کـػ هي لول ؿا ثبّؿُبيو ٥ـّؿيغتي ُبي لـفٍ کَ ػاػ هي اّ ثَ تـمي ىيٖبى، ُبي ! 

 ثْػ اّ صْْؿ ٦ًي ػًجبل ثَ ىيٖبى، ثبؿ ُـ ّ ُنت ٥ِويؼ هي اّ کَ ثْػ، تٌِبيي ُوَ ايي ػؿ يکي اًگبؿ

ايي ّ  



ـِ رق کني، ُيچ کَ ث٦ِوبًؼ اّ ثَ عْامت، هي ْٕؿ ثْػ ًغْاُؼ آعـتت ّ فهيي ػؿ صْْؿ، رج ! 

 اي تبفٍ فرـ ثَ- ىيٖبى هُْْم ُبي گ٦تَ اف -ٝؼالتي ثي اف اي تبفٍ ػؿػ ٩بِة ىؼِى ؿّ ثب پيـهـػ، ؿّس

هي اميـ  

گـ٥ت هي م٧ْ ًبثْػي ثَ ؿّ ىبيؼ، ّ ًباهيؼي صبل ػؿ هؼام، ّ ىؼ . 

ثـگيت اه کْػکي گـ٥تَ ػؿػ ىِت ثَ ؿّصو ... 

 مٌگيي عْاِة ّ ُوَ اف پـت هضّلي ػؿ ؿ٥تَ، ُن ؿّي ُبي کبؿتي ّ ُب افکينَ پْىيي هيبى کَ ربيي

 هـػهبى

 ّ مـ ثـ ؿا، ت٪ؼيـ ٙبلوبًَ تبفيبًَ ّ يب٥ت هي مـًْىت چٌگبل عًْييِِ ُبي پٌزَ ػؿ ؿا عْػ ىِـ،

 ٍْؿتو

يب٥ت ًوي ّ ًؼاىت آموبى ّ فهيي اف ىؼى، يبؿي ؿّيبي رٌل اف گـهبيي، ُيچ ّ کـػ هي اصنبك ! 

 ميبٍ ٦ٍضَ ػؿ کَ کْچکي ُبي متبؿٍ ً٪و تب ًگبُو، ُبي ٥بٍلَ ّ ثْػًؼ فػٍ ٦٩ل ؿا آموبى ُوَ اًگبؿ

 ىت

 اف ٥ـاؿ ّ ىٌيؼ ًغْاُؼ اي متبؿٍ ُيچ ؿا، اّ اف آؿفّيي ُـ کٌؼ، ثبّؿ تب ثْػ ػّؿ ٩ؼؿ آى ػؿعييؼًؼ، هي

آػم ّ فهيي  
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 فهيي ربي ُوَ! اًؼ ُويي ُبيو آػم کٌؼ، پيؼايو کَ اي ُـکْچَ چْى! امت ٥بيؼٍ ثي ُوييَ ُبيو،

اف ؿ?پ  

امت عْػعْاُي عيبًتيبى، کوتـيي کَ ُنتٌؼ، ُبيي اًنبى . 

 هٞزقٍ يک ىبيؼ، ّ اّت٦ب٧ يک کييؼ، هي تـك ّ ٙلوت مْي ثَ ؿّ ؿا اّ ُوييَ اف تـ ّصيي کَ ىجي

 ػاىت؛

ًؼُؼ ػمت اف ؿا ػاػى اػاهَ ّ هبًؼى ثَ اهيؼ ّ ؿ٥تي ثـاي اه ُنتي تب ! 

 عؼا ىک ثي! ثْػ ُوييَ اف تـ ًقػيک عيلي کَ ثْػ، ؿميؼٍ صْْؿي ّ اصنبك ثبِّؿ ثَ ىت، آى ػؿ

١ن اّ ّ! ثْػ  



 لضَٚ ُـ کَ صْْؿي لٖب٥ت اًگبؿ، ا?ام... کٌؼ ثبّؿ ؿا صْْؿه عْامت ًوي عؼا، اف ٩ِـ ثَ گـ٥تَ

ًقػيک اّ ثَ  

 کَ ثْػ ثبؿي ليي?اّ! ثبينتؼ هِـه ؿّي ثَ ؿّ تْاًنت ًوي کَ ثْػ ًِبيت ثي ّ ٝوي٨ چٌبى ىؼ، هي تـ

 اصنبك

 هي ػؿ٫ ثبيؼ کَ ثْػ اّ پٌبُي ثي ً٪و ليي?اّ ه٦ـٓ، تٌِبيِي ايي ُن ىبيؼ يب! ثيٌؼ هي ؿا اّ کني کـػ، هي

 کـػ،

 يکي ثـاي ثْػًو، ّ ُبيو ١ن توبم ّ ػاؿػ هغبٕجي ُبيو تٌِبيي ثپؾيـػ، ثبيؼ ّ ُنت ُوييَ يکي

 توبىبيي

 .امت

 ثگْيؼ عْامت ًوي ُـچَ ّ امت ؿميؼٍ اّت٦ب٧ ثَ ػّثبؿٍ صبال رؼايي، ُب مبل اف ثٞؼ کَ ثْػ ػيؼاؿي هخل

 ؿا،

 ؿا مـه هؼام اّ ّ ػاػ هي اه ػلؼاؿي ػاىت . ًجْػ ؿافػاؿي ثـاي ؿاُي ُيچ! ػاًنت هي اّ گْيي

گـػاًؼ، ثـهي  

 اًگبؿ ًجْػ، پؾيـ اهکبى اي، رؼايي ُيچ ّ ػّؿىؼًي ُيچ ا?ام! ًجيٌؼ ؿا اّ ىبيؼ تب کٌؼ، ػّؿ ؿا ٥کـه تب

هضتبد اّ  

ثْػ ىؼٍ ًگبُو ! 

 هي ُن اّ ىبيؼ ّ ثيٌْػ ؿا ٍؼايو يکي ػاىت ًيبف ُوييَ، اف ثييتـ کَ ػيؼ هي ؿا عْػ کَ صبلي ػؿ

تب عْامت،  

ػُؼ ًزبت ؿا اّ اي صبػحَ تب کٌؼ، ؿّ ؿا اٝزبفه ػمت فرـُبيو، ٕلنِن ثَ ّ ُبيو ١ن ثَ ثييتـ عؼا ! 

 عْاة ثَ ُوييَ اف تـ آؿام ىٌبعت، ًوي ؿا اّ ىبيؼ؛کني کَ ىِـي ػؿ ٍؼا ثي ّ ثْػ ىکنتَ ؿا ٩ِـه

 کْػکبًَ

ثنت ػل اه ... 

 ػؿمت ّ ؿاٍ ثَ ؿّ ؿّيبيي صبػحَ يک هخل هنيـُب، توبم ٥ـػايو، تب ثْػ کب٥ي صْْؿ يک ُوبى تٌِب

 .ىًْؼ

 ص٪٩ْي ّ ػاىت عْاة ثـاي ربيي ّ ثْػ کـػٍ پيؼا ؿاصت ّ کْػکبًَ کبؿي! ًجْػ ُب ًباهٌي اميـ ػيگـ اّ

 ثـاي



 ػيگـ اّ ا?ام ثْػ؛ ىؼٍ ثـآّؿػٍ صْْؿ ُوبى ثب آؿفُّبيو ُوَ... ًغْاثيؼى گـمٌَ ّ ًغْؿػى کتک

آهؼ ًوي يبػه  

 آهْعتٌؼ، هي اّ ثَ فًؼگي ُبي ثِبًَ کَ ثْػ، فرـُبيي ػؿگيـ ػّثبؿٍ ّ! ثْػًؼ؟ چَ ُبيو عْىجغتي کَ

٩ّلَ تب  

کٌؼ تـمين ػّؿتـ ُوييَ ؿا آؿفُّبيو ُبي ! 

! آهؼ هي يکي ثبيؼ کَ ػيؼ هي گْػالي ػؿ ؿا، عْػ گْيي ّ ثْػ ىؼٍ ُب لٖال٥ت ُوبى? آلْػ عْاة ؿّصو،

ىبيؼ ّ  

ثـگـػ ّ کي توبم ؿا ٩ِـ ايي: گ٦ت هي کَ کـػ هي? صل ؿا عؼا صْْؿ ػّثبؿٍ ػاىت، ! 
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 اف اميـتـ صبال، اّ ىبيؼ ّ ثْػ کـػٍ ؿعٌَ ربًو توبم ػؿ ُن ثبف ُب، رؼايي? صل ُوبى ّ ثْػ فػٍ ػل

ثْػ ُوييَ  

 اّت٦ب٧ اي هٞزقٍ تب کٌؼ، آىتي عؼا ثب فّػ عيلي اه، کْػکي لٖي٤ ُبي مبل هخل تْاًنت، هي آيب ّ

؟!ثي٦تؼ  

ايي ثَ تْاًنت ًوي کَ- اه فًؼگي اف ّ عْػه اف -ثْػ گـ٥تَ ُبيي کيٌَ ىبيؼ يب ّ ثْػ تـ فعوي ؿّصو  

کٌؼ ًگبُي عؼا ًگبٍ ثَ فّػي، ! 

 ثَ ؿميؼى ثـاي ىيٖبى، ثب گ٦تگْ ميبٍ مـفهيي ثَ ّ ثنت مـػ ّ هغ٣ْ ث٢ْي ثب ؿا، ُبيو عبٕـٍ ؿاٍ

 ه٪َؼ

ثـگيت ًبثْػي ! 

 ؿّ ٦ًـتت ُوَ هيغْاي: گ٦ت ػمتپبچگي ثب ّ امت؟ ا٥٪ي چَ موت ثَ اّ، ًگبٍ ؿاٍ ثْػ، ٥ِويؼٍ ىيٖبى

رب ثک  

ثـمي کيٌَ ّ عين اف هـصلَ ايي ثَ تًْنتي تب کـػي مکْت ٝوـ يک تْ! ثجـي؟ ثيي اف ! 

 تاله ثَ ًيبفي ًوًْؼى، آػم ًجْػى، اًنبى! هٌَ اًنبًيت هـصلَ تـيي ًبفل اينتبػم، هي کَ ربيي ايي -

 !ًؼاؿٍ

ًينت ص٪بؿت ّ ؽاللت رق ثـگيت، ثـاي ؿاُي ُيچ! ىؼٍ کييؼٍ رب ايي ثَ صبال تْ ؿاٍ! ىؼٍ ا?ام - ! 



 صبل تْ! کٌي ػؿ٫ تًْي ًوي! ث٦ِوي تًْي ًوي تْ! ىؼًؼ ًوب ًظ ُن تْ ُبي ٥ـيت! ثْػًَ تْ ثب ص٪بؿت -

 هٌْ

 تْ، ثب ثْػى اف ثؼتـ کٌي هي ٥کـ! ثي٦تَ هوکٌَ اّت٦ب٩ي ُـ! ًينت? هِن هي ثـاي چيقي ُيچ! ٥ِوي ًوي

 چي

؟!ثبىَ هيتًَْ  

٩ّتي! ثبىي ًؼاىتَ تي?اُوي ُيچ! ثيَ ُب ًؼيؼى اػاهَ تْ ُبي ثْػى کَ ايٌَ هوکي لضَٚ ثؼتـيي! ُنت -  

 ُن ثْػى هي ثب اف ثؼتـ ا٩ًّْت! ًوييَ توْم مغت، ثبفي ايي ٩ّت ُيچ ّ هييَ گـ٥تَ ثبفي ثَ تْ صْْؿ

 !ُنت

 ٥٪ٔ ػاؿي، ّرْػ اثـاف ثـاي ؿاٍ يک ٥٪ٔ تْ! ثبىَ ًبعْامتَ ثبفي ايي ثَ ىؼى ّاؿػ مقاي رٌِّن ىبيؼ،

ػليل يک  

 يَ تْ اف عْاػ هي کَ رجـيَ ثـاثـ ػؿ ه٪بّهت، اّى ّ ثبىن عْػم عْام هي ّ ُنتن ُن هي ثگي تب ػاؿي

 تَْيـ

عْاػ هي عْػه کَ ثنبفٍ، ! 

 ٦ًـت ٤ٖٝ کَ اينتبػي اي ً٪َٖ ؿّي ػؿمت تْ! ًجْػي تْ کبه اي! امت ُکيٌؼٍ عيلي تْ ُبي صـ٣ -

 هٌَ

 تَوين تـ ؿاصت ىبيؼ! ًجْػي ُـگق تْ کبه اي! ثؼم اًزبم تْ عبٕـ ثَ ؿّ کبؿي ُيچ عْام ًوي هي ّ

 هي

 !گـ٥تن

 ىبُؼ ؿّ تـمْ يک? هـگ عْام ًوي! فًي ًوي رب کَ هٖوئٌن هي کٌي، اًتغبة ثبيؼ هي، ؿ٥تي ثـاي -

 !ثبىن

 ؿا- اصنبمبتو ثب اّ ُبي ّمْمَ رؼيؼ ثبفي ُن ىبيؼ –ىيٖبى اّتِبم ايي ّ عٌؼيؼ هي ثلٌؼ ٍؼاي ثب

 هْضکبًَ

 تْ ُبي صـ٣! ًيْهؼي هي ثَ کوک ثـاي تْ! کي ثل: گ٦ت تونغـ ثب ّ ػيؼ هي گ٦تگْيو صبػحَ تـيي

 مجک

ـِ ثَ صّتي اٝتجبؿي، ُيچ کَ کٌن هي? صل ػاؿم اًگبؿ! ُْامت ثبػ اف تـ ًينت تْ ُبي ّمْمَ ٙبُ ! 
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 ؿّ ؿاُت! ىؼي ؿُبيي ػؿگيـ تْ! کييؼ هي رب ايي ثَ کبؿ ًجبيؼ: گ٦ت ٥ـيبػ ثب... کييؼ هي ٝـثؼٍ ىيٖبى

اف ػاؿي  

 تـيي مغت ىک ثؼّى گـ٥تَ، ػؿًٚـ اٝوبلت ّ تْ ثـاي عؼا کَ ٝؼالتي! کٌي هي رؼا ًبثْػي هنيـ

ّ صنبة  

 ّ ٝي٨ اف ١يـ تْ! ثگيـ تَوين ٝب٩الًَ! کـػ ًغْاُي ُن ؿّ ؿه?تَْ صّتي کَ ثْػ، عْاُؼ کتبثي

چي اصنبمت،  

 ؿّ ىک ثؼّى ؿاُت ّ ثْػًت هنيـُبي توْم ؟!کٌي ػ٥بٛ عْػت اف مـًْىت ػاػگبٍ تْ ثغْاي کَ ػاؿي

 ثَ

ًؼٍ ػمت اف ه٦ت ؿّ چي ُوَ الا٩ل! رٌِوَ ! 

 فهبى اف ُبيي ،٦ٍضَ ًبعْامتَ م٦ـ ّ ٝجْؿ يک اف هي! ثبىي؟? هِن تْ ثـاي ثبيؼ چـا هي، ثبّؿُبي -

ثـرنتَ ؿّ  

 ُبيي ًگ٦تَ اف ثْٞي... تکـاؿي ُبي ىت اف تـ تبؿيک ؿّ ربُبيي يَ... ػيؼم تکـاؿي ؿّفُبي اف تـ

کَ ىٌيؼم ؿّ  

 اف هي ثبّؿُبي ؟!چيَ ثؼ ّ ثبىي تًْي هي چي ُب عْة کَ کـػًؼ، ال٪ب هي ثَ ّ کييؼًؼ ػاػ گْىن تْ

 تزـثَ

 ًجْػى تْ، مِن توبم ّ ًؼاؿي ربي ؿ٥تٌن ّ اّهؼًن اف اؿفىي ُيچ تْي ، تْ! عْػهَ هبل کَ ُنت ُبيي

ّ ُب  

. هٌَ ُبي کيٌَ اف گـ٥تي ت٦ّٞي ثْي کَ ُبيي فثبلَ تْ ا٥تبػى ١ِن ّ رجـ ٕـاِف ُن صنبثت، کَ ُبييَ عيبًت

 چـا؟

 ًيًْي ُيچ...! ثبعتن هي عت ؟!هي ثبعت هي؟ مْعتي ثـاي ؟!ثقًي ُن ثَ ؿّ ؽٌُيت ايي عْاي هي چـا،

ؿػ،?ة اف  

 تْ ُبي ػىوٌي کزب تب! ًينت کب٥ي تْ ثـاي تٌِبيي ّ ٥الکت ايي آيب! ًينت هي گؾىتَ فًؼگي ّ ؿّس تْ

 اػاهَ

؟!ػاؿٍ  

 ّرْػ عْثي ُيچ هي، ًگبٍ تْ کَ صبلي ػؿ! کٌي؟ ثبّؿ ؿّ ُب عْة ثبيؼ چـا تْ! ًينت پبيبًي ُيچ -

ثـاي! ًؼاؿٍ  



 کزبه! ثْػ عنتگي ّ مٌگالط اف پـ کَ هنيـي ؟!فًي هي صـ٣ فيجبيي کؼّم اف تْ! ثبىَ ًجبيؼ ُن تْ

 ثبيؼ

 ُوَ ايي اف ثٞؼ ٥ـيبػي ُيچ! کـػٍ ػچبؿ ثبّؿُبت اًگيِق ُّن ؿِّف ّ صبل ايي ثَ ؿّ تْ کَ! ثبىَ؟ ٩يٌگ

 ?ؿاٍ

 اػاهَ ً٪يت اي٦بي ثَ عْاي هي ! ػؿ١َّ ٍؼايي ُـ ايي، اف ١يـ! ثبىَ ص٪ي٪ت تًَْ ًوي عين، رق مغت،

 ثؼي،

 ثِيتيَ چَ ايي ؟!ثْػ ثِيت ثـاي فرـ، ُوَ ايي آيب ؟!ثِيت! ثـمي؟ چي ثَ ّ کٌي حبثت ؿّ چيق چَ کَ

ثبيؼ کَ  

 تْ ثـاي ثِيت ًجبه، اصو٨! اثؼينت تْ رٌِّن چْى ػًّن، هي ثٞيؼ هي! ؿميؼ؟ ثِو تب گؾىت رٌِّن اف

 ًينت،

فرـ ُوَ ايي اف ثٞؼ صّتي ! 

ًجْػم ثِيت صـيٌ هي - ... 

 کبثِْك ًوبيو اف ثٞؼ ّ کـػ هي هـّؿ ؽٌُو ػؿ ؿا، ىيٖبى ٕلنن ّؿػ ػاىت، گْيي! کـػ مکْت

ّ ًبثْػي  

 ثْػ، آؿام هي? ثِيت! ًکـػم ٥کـ ثِيت ثَ ٩ّت ُيچ هي کـػ، تکـاؿ ػّثبؿٍ ٥ـيبػ ثب ثْػًو، ًباهيؼِي

ثب کَ  

 کٌبؿ ؿّ اه ًتيزَ ػاؿم صبال ّ ىؼ آتو ؿ?پ اّى، اف ثٞؼ ُب لضَٚ ي ُوَ ّ رب ُوَ...! ىؼ رٌِّن ؿ٥تٌو

هي تْ  

ثْػ کٌبؿم ًبعْامتَ، ُوييَ کَ ثْػ، رٌِّن ايي! ًغْامتن ؿّ ثِيت ٩ّت ُيچ هي! ثيٌن ! 
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 ايي ّ هي٦تبػ ؿاٍ ثَ ُبيو ثْػى اف مٌؼي گ٦ت، هي کَ صـ٥ي ُـ ثـاي! ىؼًؼ هـّؿ ػّثبؿٍ ُبيو عبٕـٍ

 پـػٍ

ثْػ فًؼگي ُبي لضَٚ ثَ لضَٚ اف ًبؿّبيتي ُن، آى ّ ػاىتٌؼ صـ٣ يک ُوَ هتْالي، ُبي ! 

ثْػ ثـگيتَ آؿام هـگ اف ثٞؼ ؿّفُبي ثَ ..! 



 ثْػ ىؼٍ ّ کـػ ًوي پيؼايو ػيگـ کَ اًؼکو اهيؼُبي ثؼتـ، ُوَ اف ّ ثْػ ثـػٍ عْػ ثب ؿا چيق ُوَ آؿام

ّ مـثبؿ  

ُب پـييبًي ىِـ اف ػلقػٍ ! 

 ّ ػُؼ ًيبى اّ ثَ تب ًؼاىت، ُبيو ؿًگ رٞجَ ػؿ ًگبُي ُيچ ىؼٍ، هيکي ُبي ىک رق ػيگـ، فًؼگي

 ىبيؼ

ُوَ ت٦بّت ثي کَ ايي يب ثکيؼ، عٔ عْثو ُبي تزـثَ ّ ه٨ٌٖ ُبي ٦ٍضَ ؿّي تْاًنت، هي ٥٪ٔ  

کٌؼ ػ٥ي ؽٌُو اف اي هتـّکَ اًجبؿ ػؿ ؿا، ؿّيبُبيو . 

 ٥٪ٔ عيبلو، ػؿّى کن کن ّ ثْػ ا٥تبػٍ ؿاٍ ثَ ثـايو رب ُوبى اف ُب، اًنبى ّ ت?آػهي هيـ ّ هـگ

هي گْؿمتبًي  

 عْاٌُؼ ُبيي هتـمک تٌِب پل، فيي ّ ىْػ هي کن صْْؿىبى روٜ اف ػاؿًؼ، هؼام کَ ُبيي اًنبى اف ػيؼ

 ثْػ،

ىْػ توبم چيق ُوَ تب کٌؼ، ىبى ل?تضن امت هزجْؿ کَ . 

 مغت اّ ّلي! کبؿي؟ چَ ًجْػ? هِن! ثْػ کٌؼى ربى ُوييَ، اف ثييتـ ّ کـػ هي کبؿ هبًؼى فًؼٍ ثـاي

ى٢ل تـيي  

کـػ هي اًتغبة ثيآّؿًؼ، اؿه٢بى ثَ اّ ثـاي ؿا ُب فعن ثييتـيي ىؼ، هي کَ ؿا ُبيي . 

 هي چَ ُب ًبآؿاهي ُوَ ايي هيبى آؿام، ثؼّى رب ايي کَ...ٝوـه هبث٪ي ىـِم ثْػ ىؼٍ ثْػًو، مٌگيٌي

؟!کٌي  

ثل ّ ثْػ ٝي٨ ٥٪ٔ ٝؾاثو ّ گٌبُو ػليل ّ کـػ هي هزبفات ؿا عْػ ْٕؿ ايي ! 

 ثَ کَ ؿا ُب ىت ّ ثْػ هي٢ْل رنوو تْاى اف کبمتي ثَ ميبُي، ًقػيک ١ـّة تب تبؿيک، ُبي ٍجش

 عبًَ

 ٝقا ثَ ثْػى، ٌُْف ّ ثـگيتي ػّثبؿٍ کبثْك ثـاي امتـاصت، ّ آؿاهو ثـاي ًَ گيت، ثـهي اه تٌِبيي

 هي

؟!هيـي ًوي چـا ًبآؿام، گيتي ّ ىِـ ايي ػؿ رب ايي ّ اي هبًؼٍ ٌُْف چـا کَ ًينت،  

 ثَ هٞوْل، ؿّال ّ هنيـ اف ؿاُو، کَ ثبّؿ ايي ثَ تٌِب ػيؼًؼ؛ هي ػيْاًَ ؿا اّ کَ ػيؼ، هي ؿا ُبيي آػم

 ثيـاَُ



 ّ ثْػ هي ثلؼ ؿا کلک ّ ػّف کوي ّ ٥ـاؿکـػى ىِْٞؿ ثبيؼ ثْػى، آػم ّ ثْػى ًـهبل ثـاي! امت ؿ٥تَ

تي ّصييبًَ  

 هي تي پْل ثـػگي ثَ ثبيؼ ُن اّ ىبيؼ ّ گؾاىت هي اصتـام ػاىتٌؼ، کَ ؿّيبُبيي ثَ ثبيؼ ّ ػاػ ًوي کبؿ ثَ

 !ػاػ

 ٥ِوؼ ًوي کَ اي ػيْاًَ ّ امت ػيْاًَ اّ کٌٌؼ ٥کـ ُب اًنبى کَ ىؼ ثبٝج ُوَ ُب، ًجْػى ْٕؿ ايي اهب

 چْٖؿ

کـػ فًؼگي ىْػ، هي ! 

 ثَ ؿّف ُـ ّ ىؼًؼ هي ػّؿ ُن اف ُن ّ ُوَ اّ، ثبّؿُبي ىؼى ُْٝ ثب ُب، ًگبٍ ًْٛ ّ ؿ٥تبؿُب

هي تْبػُبيي  

کييؼًؼ هي پـػٍ ثَ ؿا ٝزيجي ّ رؼيؼ ُبي تٌب٩ِ کَ ؿميؼ، ! 
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 ىؼٍ ُْٝ فًؼگي اف اّ ُبي تٞـي٤... فًؼگي اف ػيؼًؼ، هي ػّؿ ؿا اّ ُوَ ّ ُوَ اف ثْػ ىؼٍ ػّؿ اّ

ُويي ثْػ، ...! 

ـّا٥ي ثَ کَ ُبيي کّلَ ػؿّى ؿا، ٝ٪الًيت اف ًوبػي ُيچ  رـم گْيي ّ يب٥ت ًوي ثْػًؼ، هي٢ْل هوتؼ ُبي ص

ّ 

 ٍب٣ ُوييَ ػيؼًؼ، هي رلْتـ ّ تـ پيو ؿا عْػ کَ ُب آى ّ ثْػ ُب ا٥تبػگي ٝ٪ت مـ اف رٌْى، ّ رٌگ

ؿامت ّ  

ًجْػ تونغـ ُبي ثيـاٍ ّ ثؼ اف کن کَ ػاىتٌؼ، ُب ا٥تبػٍ ٝ٪ت ىکنت ثَ ًگبُي ًين ّ ؿ٥تٌؼ هي ؿاٍ . 

 ًضْي ثَ ُـکني! کٌؼ؟ ػيؼاؿ کَ ثب ّ کزب ّ کني چَ کـػ ًوي ٥ـ٩ي! ُويي ثْػًؼ، ىؼٍ ىبى ُوَ ُب آػم

 ػؿ

ثکٌؼ؟ ثبيؼ چَ ّ چـا ثؼاًؼ کَ آى ثي ثْػ، عْػ ًبثْػي مـگـم ّ چـعيؼ هي ٥ٌب ميکل ايي ! 

! ًؼاؿػ ايوبى اصنبمو ثِٖي ثَ کني ػاىت، ي٪يي کَ ًوبًؼى، ّ ؿ٥تي اف ىؼ، هي ؿّ اٝت٪بػُبيي گؼاؿي گَ

 ايي

 هـگيبى، صبل ػؿ ؿّس? ٥ـيبػ ثَ کَ ُبيي ٝبػت گبٍ ّ ثْػًؼ ت?هؼ کْتبٍ تيـي تٌِب ًبگؾيـ، ًبهاليوبت

 ٦ًل



ثويـًؼ ػيـتـ کوي تب ػاػ، هي ًوـػى ! 

 ؽليل ٝبثؼاى رب ايي! گ٦ت هي ؿامت ىيٖبى ىبيؼ! ثْػ ثـػٍ ؿّس? ُالکت ثَ ؿا اه ًوبيي ٩ؼؿت رنن،

ثييتـ اّ،  

ثْػًؼ عؼاپـمتبى اف ! 

 ثْػ، ىؼٍ آؿفّيو اّ ّ! هـػ عْاُؼ ؿّفي کـػ، ًوي ثبّؿ کني کَ ثْػ ؿ٥تَ صوب٩ت ثَ ٩ؼؿ آى هنيـ

 !..هـگ

ثيبثؼ اػاهَ عْامتٌؼ، هي کَ ُبيي آػم ؿّيبي اه، فًؼگي کبثْك ّ ثْػ ُوَ کبثْك اّ ؿّيبي ! 

ث٦ِوؼ تْاًنت هي ؿا اّ کني ًَ ّ ٥ِويؼ هي ؿا کني اّ ًَ ! 

 ُـثبؿ، اّ ّ گ٦تٌؼ هي ُب آػم کيتبؿ ّ کيت اف کَ صْاػحي تيتـ ثْػ ىؼٍ اه، ؿّفاًَ ٥کبُي عجـُبي

 ي٪يي

 ايي ّ ىٌيؼ عْاُؼ رؼيؼ ؿّفي ػؿ ُن ثبف ؿا، ُب اًنبى ىؼٍ ّصيي رٌگل? عيبًت اف تبفٍ اّت٦ب٩ي ػاىت،

 صوب٩ت،

ػاىت ًغْاُؼ پبيبًي ! 

ػاىت ُب ٝ٪الًيت اف عجـ تَبّيـ، تـيي ١ـيجبًَ ! 

ٝ٪ت ػاًنت ًوي! کٌؼ پيؼايو هـگ ثَ ؿّ هنب٥ـاى ميل هيبى اف تْاًنت، هي کَ آػهي ػّؿتـيي ثْػ ىؼٍ  

تٌِبيي علْت ػؿ امت، ىؼٍ گن ّ ىؼٍ کييؼٍ کذ ثَ ؿاُو يب فهيي هٞيبؿُبي اف امت، ا٥تبػٍ ! 

 هي کَ آّؿػ هي يبػ ثَ ؿا اي لضَٚ! ىؼ ػعيل ٝوـه ُبي هٌٚـٍ گـٍ تـيِي پيچ ػؿ پيچ ثَ يبػه

اف عْامت،  

ثـگـػػ اه عبًَ ثَ عنتگي ؿاٍ ! 

 ثَ ؿا يکي ت٪ؼيـ، مغت ثبفي! ثْػ ُبيو اىک ؿيقه ًوبيو مـگـم ؿّ پيبػٍ کٌبؿ کَ رْاًي فى

ثـػٍ تـاژػي  

ًؼاىتٌؼ اّ ًوبيو ثَ اي ٝال٩َ ُيچ ّ ثْػًؼ عْػ ُبي ً٪و ١ـ٧ ُوَ ّ ثْػ ! 

ثْػ ىؼٍ ػْٝت هنب٥ـي ىکنت توبىبي ثَ اّ ّ ثْػ مـًْىت اف اي تبفٍ صيلَ ! 
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 ثبفيگـي چِـٍ ٩بة ثَ کَ ػيؼ هي ؿا ُب ١ن ٌّٕبفي ػاىت، ّ ثْػ اّ ُبي ًگبٍ اف گيـي ٦ًل مکبًل

 ػيگـ

ثْػًؼ ًوبيبى ! 

 ًْٛ! ٥ِويؼ هي ؿا اه? صل عْة کَ ثْػ کـػٍ پيؼا ؿا يکي! ؟...ػاؿػ ُن ػيگـي ُبي ١ـيجَ ىِـ، ايي

 ًگبُو

ثبىؼ ت٦بّت ثي تْاًنت ًوي يٌٞي؛ ُب ايي ُوَ ّ کـػ هي ػؿ٫ ؿا ! 

 ؿّ تْبػي ػّثبؿٍ اًگبؿ گؾىتٌؼ، هي اّ ؿّي ثَ ؿّ اف م?تـس ثؼّى کَ هـػُبيي ّ فى ميل هيبى ػؿ

ّ ثْػ ىؼٍ  

 ّ هـػي رْاى ال٣ ثَ کَ ًينتٌؼ، هـػهبًي ُوبى ُب ايي! ىؼ هي رلٍْ ػاىت ُوييَ اف تـ هجِن تٌب٩ْي

م?تٍْ  

ػاًٌؼ هي عْة ؿا عْػ ت،?اًنبًي ! 

 ًجيٌؼ روبٝتي ُوـًگ ؿا عْػ ٩ّت ُيچ تب ىؼ، هي پيؼا ُبيو کيٌَ ثـاي ػليلي ثبؿ، ُـ ّ ثْػ هت٦ٌّـ چ٪ؼؿ

 کَ

اًؼ ىؼٍ عْػپـمتي ىـ٫ هضَْؿ ّ هبًؼٍ رب فهيي پٌزَ ػؿ ىْٞؿىبى، ّ ٝ٪ل ! 

 ؿا اّ تب کييؼ اي گْىَ ثَ فى،? ػيؼ ىٞبٛ اف پٌِبى اي ً٪َٖ ثَ ؿا اّ هنبلَ، صل ثـاي کٌزکبّي

ثگيـػ فيـًٚـ ! 

 هي چَ ّ کٌؼ هي چَ رب ايي اّ ث٦ِوؼ کَ ًجْػ، ٝبثـي ت٤٩ّْ اف ي?ؿػ ُيچ ّ گـينت هي ٍؼا ثي ٌُْف

 !عْاُؼ؟

پيؼا ؿا اّ کني ثغْاُؼ تب ًؼاىت، ٦ًني ًباهيؼ ّ ثْػ ىؼُب ّ آهؼ ػؿگيـ کَ آى ثب ثْػ، گـ٥تَ کٌبؿٍ ُوَ اف  

ثْػ ُبيو چين پيو ُوييَ ُبيو، عبٕـٍ ميبٍ ؿّف ّ ػاًنت هي عْة ؿا ُب ايي!کٌؼ ! 

ـّگي اف ثْػ ا٥تبػٍ ؿاٍ ثَ اي مبػٍ ًوبيو ! يب٥ت ثبّؿه ثـاي هزبلي ىؼ، هي مغت کَ فهبًَ، ُبي ؿّفه

 ً٪يو

ىؼ ًوي يکي اه چِـٍ ثب ... 

فًؼ هي عٔ فًؼگي روٜ اف ؿا يکي ػاؿػ کَ امت، پْل ػّثبؿٍ ٕلنن ثبفُن! ػاؿػ؟ ُبيي فعن چَ ! 



 فى ّّٜ ّ مـ ػؿ ٥٪ـ، اف ًيبًي ُيچ کَ ايي ثب! ثْػ ُويي ػاىت، ؽٌُو اي?هٞن ثـاي کَ رْاثي تٌِب

ًوي ػيؼٍ  

 !ىؼ

 ّ مـ ًَ ّ عْؿػ هي ُب ٥ـّه ػمت ثَ اه چِـٍ ًَ! ػاىت ػمت ثَ کَ رْؿاثي چٌؼ ّ ثْػ کي٤ يک

 ...ّّٞو

کـػ ًوي ػؿاف ػمت گـ٥تٌو، ثـاي کني کَ ثْػ ىؼٍ م٪ْٕي اميـ اّ! امت ُويي اًگبؿ ّّٞيت ا?ام ! 

 ١ؾاي اف تـ کن ريجو ػؿّى. ثْػ ّرؼاًو ػؿػ اف کَ کـػ، هي? صل مـه ؿّي ثـ ؿا پتکي مٌگيٌي

ّ ؿّف يک  

؟!کـػ هي ػّا ؿا فى ايي ػؿػُبي آيب ػاىت؛ پْل ىت  

 هي اّ ثَ ػاىت ًگبٍ، ػؿ ًگبٍ گْيي! اينتبػ ُبيو اىک ه٪بثل. ؿ٥ت پيو ثَ ّ ىؼ رؼا صْْؿ تـ?ك اف

کَ: گ٦ت  

ًؼاؿػ ٝؼالت ثـاي ّرؼاًي ُيچ فًؼگي ...! 

ىؼ ػّؿ ّ گـ٥ت ؿا ٝبثـاى مکْت مـػي مـا٥کٌؼگي، ثب ّ ػاػ اّ ثَ ؿا ُبيو پْل ... 
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ـّ اف ؿا ُب ايي ُوَ چْٖؿ کَ کـػ، هي ٥کـ ٝبثؼاًو ثـاي ىيٖبى ًبًْىتَ ٩ْاًيي ثَ  ٥ِوي اهب اًؼ، ىؼٍ ث

 ثـاي

امت؟ کن عيلي يب ّ ًينت اًنبًي،ت ػؿ٫ ! 

٥ـّىي ػمت ًَ عْاُؼ، هي ٥ـّىي تي فى ايي اف ّ ػاؿػ ٩بًًْي ىِـ ايي ػاىت، ي٪يي ! 

 ثَ اي عؼىَ ّ ثبىٌؼ ىبػ ثـعي تب عْاُؼ، هي ثْٞي ثـاي مـًْىت کَ ٝؼالتي امت ايي ىبيؼ

ّاؿػ آؿفُّبييبى  

 !ًيْػ

ًينت؟ فًؼگي مِن گٌبٍ ايي آيب! کـػ؟ عْاُؼ چَ اّ ًـمؼ، اّ ثَ ُبيو رٌل ٥ـّه اف پْلي ٥ـػا اگـ ! 

اف تـ مغت ص٪ي٪ت، ّ امت ثبفي ُوَ ُب ايي ػاىت، صتن ّ ثْػ ىؼٍ هيک٫ْ ىِـ ُبي اؿفه توبم ثَ اّ  



 ّ ثْػى فًؼٍ ثـاي صّ٪ي ّ ثبىٌؼ ثـػٍ ثبيؼ ُب تـ ّٞي٤ کَ فًؼ هي ٥ـيبػ ػاؿػ، ُبيو ٩بًْى ّ رٌگل

 فًؼگي

ًکـػ فًؼگي کَ اينت هـػٍ ُـ مِن رٌِّن ّ ُبمت تـ ٩ْي ثـاي ثِيت! ًؼاؿًؼ ! 

 کبؿ چي ُب آػم ايي ثب! تْ ثَ لٌٞت: گ٦ت ّ ثـگيت ُب ىٞلَ گ٦تگْي ثَ ّ فػ هي ١َْٕ ؿّصو ػؿ عين

 !کـػي؟

ًؼاىتن ؿّصيْى ّ ٩لت تنغيـ رق ثَ کبؿي ُيچ!ُيچي - ! 

فهيي صْاػث اف ثْػ ؿاّي ّ کـػ هي ًوبيي ٩ؼؿت ػاىت ّ عٌؼيؼ هي ىيٖبى ! 

 ً٪ؼ

 ُوَ ثْػ، هزجْؿ اّ ّ ؿ٥تٌؼ هي ٥ـّ گْىو ّ چين ثـ کَ ثْػًؼ ىؼٍ ُبيي هيظ ثَ ىجيَ ىيٖبى، ُبي عٌؼٍ

 ايي

ثيٌْػ ّ ثجيٌؼ ؿا صبػحَ ! 

 صيبتي ّ هِن پليؼ هْرْػ ايي ثـاي اًگبؿ ًجْػ،? هِن اٍاًل- فًؼگي امن ثَ -ثـايو کَ اي هنغـٍ ثبفي

 ...امت

کـػ ًوي پيؼايو گيت، هي چ٪ؼؿ ُـ ؟!کٌؼ تاله ثْػًو ثـاي ثتْاًؼ ّ ثغْاُؼ، کَ ػاىت، چَ ... 

کزب؟ اهب ٥ـاهْىي، ثـاي ىْػ اي اًگيقٍ ّ ثتبثؼ اهيؼي عْامت، هي ػلو عيلي ! 

 اي، لضَٚ ؿّىٌي ػؿ ١ـ٧ يب ّ ثجيٌؼ ؿا ؿّىي ؿّفي اف ًْؿي، ىٞبٛ تْاًنت هي ُبيو، عبٕـٍ کزبي

 ػؿػُبيو

؟!ثبىؼ کـػٍ ٥ـاهْه ؿا  

 پـتو ىيٖبى موت ثَ ثغْاُؼ کَ ثْػ، ثؼ ٩ؼؿ آى! ًؼاىت ميبٍ فًؼگي يک ُبي تجبُي ثـاي اي ػ٥بٝيَ

تب کٌؼ،  

کٌؼ گن ؿا گْؿه ّ ػُؼ تکبى ػم ثـايو مگي ُوچْى ُن اّ ! 

 عْاة هْد ثـ پـّاف، ثَ ؿا اّ ّ ػهيؼ هي ؿّصو ثَ ٝزيجي ػلتٌگي گْيب ىؼٍ، ّؿ ىٞلَ ُبي کيٌَ هيبى

 گاليَ

؟!ىْػ ًوي ػؿمت چيق ُوَ چـا کَ کييؼ، هي ُبيو  

٥ِويؼ هي ىبيؼ ، ؿا ػليلو ّ ثْػ هٌتٚـ اؿاػٍ ثي ! 
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؟!ىؼ هي ًينت ثبيؼ چگًَْ ّ موت کؼام اف ؟!ػاىت ؿا گؾىتي ٩ؼؿت آيب  

ثْػ? هِن چـايو ّ کَ ثـاي ا?ام کٌؼ، توبهو ثبيؼ کَ ًؼاىت ىک ! 

ػُؼ اػاهَ عْامت ًوي ّ ثْػ ىؼٍ اه ًبثْػي اث?ّؿ ػؿگيـ اّ ! 

 اّ کَ فًؼگي؟ امن ثَ ثبىؼ ُبيي ؿًذ ىبينتَ تْاًنت هي عٌؼيؼ، هي ؿّيو ثَ ؿّ کَ اي ا٥ـيَٖ ايي

هي تجبُي  

؟!ػيؼه  

 يکي ػؿػ ثَ ىبيؼ! ىؼ هي? هِن يکي ثـاي فًؼگي ايي ىبيؼ! ثْػ فًؼگي اف ُن ػيگـي ُبي تٞـي٤ ىبيؼ

 هي

 !عْؿػ

 ؿا اًتٚبؿه کني ػاىت ثبّؿ! ثْػ ىؼٍ يکي ثـايو ًجْػى ّ ثْػى! ًجْػًؼ? هِن ُب فعن ايي...! ًَ ا?ام

کيؼ، ًوي  

امت رؼيؼي ثبفي هـگ، اف ثٞؼ صّتي ! 

؟!اًؼ گـ٥تَ ثبفي ثَ ؿا اّ کَ ثبىؼ ُبيي ً٪و ػؿگيـ تْاًنت، هي کي تب  

ارجبؿينت چيق ُوَ ًينت، آؿام ٩ّتي... فًؼگي اف اّ اًتغبة تٌِب ّ ثْػ اّ ؿُبيي ً٪َٖ آؿام، . 

کـػ هي ًگبُو عيـٍ کَ ثْػ، ًبثْػي ثنت ثي ؿ٥ت، هي کَ ؿاُي ُـ اف ! 

? مؼ اف ٝجْؿ اربفٍ ّ ثْػًؼ کـػٍ ع٦َ ؿا اّ ػؿػُبيو، ا?ام! ثيٌْػ تب ثکيؼ؛ ٥ـيبػ عْامت هي ػلو

ؿا ًباهيؼي مـػ  

ػاػًؼ ًوي . 

ـّ، ّ عيـ کيوکو اف عيبل ثي  کييؼ، هي ىٞلَ کَ ٦ًـتي ًُت ُـ فيـ کَ ثـگيت، ٩لجو? صل ثَ ى

ّػاٛ گـهبي  

ثْػًؼ ىؼٍ مْعتٌو هي٢ْل کَ ُبيي، کْؿٍ چيِي مٌگ? صنـت ّ کـػ هي لول ؿا ٝي٨ . 

گؾاؿػ هي پبي ػىْاؿي ثبفي ثَ ّ امت ًقػيک ُب مغتي هنيـ ٥ِويؼ، هي ! 



 ٥ـ٩ي چَ کـػ، هي ٥کـ ىبيؼ ًينت، اهيؼي ُيچ ٩ّتي! ىْػ ثـآّؿػٍ تب آؿفّيي ًَ ّ ثْػ هبًؼٍ ى٩ْي ًَ

کٌؼ، هي  

 ثبّؿ کَ ايي رق کٌٌؼ؛ ًوي ت٦بّتي ،ُيچ ُبيت ثْػى ػليِل ثؼّى رٌِّن، ّ ثِيت ؟!ثبىي کَ ثب ؟!ثبىي کزب

 کٌي

ًيبهؼٍ ٌُْف ص٪ي٪ت ّ ثْػ کبثْك فًؼگي ايي ! 

ّٔ ّ ىؼًؼ هي چِـٍ ًگبُو ىٞبٛ ػّؿتـيي ػؿ آؿام، ًگبٍ اف اي ثـرنتَ ُبي عبٕـٍ تک  ّٞي٦ي ُبي ع

هـف اف  

 ىبيؼ يب ّ!ىًْؼ هي ًبثْػ ّ هضْ لضَٚ ُـ ػاؿًؼ کَ يب٥ت هي ُنتي مْي آى ػؿ ؿا، ُبيو ػاىتي ػّمت

 ػاىت

گيت هي هضْ ُنتي اف ّ ىؼ هي ًبثْػ ! 
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 ُبي مبل کَ ٝي٪ي ثؼّى! پٌؼاىت هي ىؼٍ ًينت ؿا عْػ ؟!ثبىؼ تْاًنت هي ُن ايي اف ثؼتـ ًبثْػي،

 هؼيؼي

 تٌِب تب ؿ٥تٌؼ، ثيي اف آهؼًو ّامَٖ ثَ ُوَ ٝي٨، صْْؿ اف ٩جل کَ ػؿػُبيي ّ گـ٥ت ؿا ٝوـه اف

اف تو?ُْي  

ؿ٥تٌؼ هي ّ ىؼًؼ هي ػّؿ ػاىتٌؼ گٌگ، ّ مبػٍ عيلي صبال ّ ثبىؼ ٝي٨ ٥٪ٔ ثْػى، فًؼٍ ػليل ! 

کييؼ هي فّال ُـاك ثَ ؿا ؿّصو کَ ثْػ ىؼٍ ىيٖبى مـهنتبًَ ُبي عٌؼٍ ٦ًـت، اف ًَيجو تٌِب ! 

 تبة ؿّصو کَ اينت، ّـثَ تـيي ػؿػًب٫ ٝي٨، ًبثْػي کَ ٥ِويؼ هي ػاىت صبال، ُويي اف اًگبؿ

 اينتبػگي

ًؼاؿػ ثـاثـه ػؿ ! 

 گًَْ ايي! کي اًتغبة ػؿمت کَ ثْػ، گـ٥تَ ؿا ُبيو عْامتَ ػاهي تـػيؼ،! عْامت؟؟ هي ؿا ُويي اّ

هي ُال٫  

 !ىْي



 ؿا ىيٖبى ّاؿ کبثْك ُبي عٌؼٍ ىٌيؼى ثـاي تبثي ػيگـ، ّ ثْػًؼ آّؿػٍ ُزْم اّ ثَ ّصيت ُبي ػلِـٍ

ّ ًؼاىت  

ًيٌْػ ٍؼايي تب کييؼ، هي ٥ـيبػ ّرْػه ُوَ ثب ! 

 ثِبًَ ثَ ؿا، ىيٖبى ىبػي کَ ثْػ ُبيي لضَٚ ه٨ٌِٖ ايي..! مغت ٝؾاثي! ػيؼ هي چين ثَ ؿا رٌِّن اًگبؿ،

 کيتي

کـػ هي توبىب ٝي٨ ! 

. ػاػ هي آفاؿ ؿا اّ تبفٍ، ٝؾاثي... ُوييَ اف تـ مغت چيق ُوَ ثبؿ، ايي ّ ثْػ ىؼٍ ؿّ ُبيو ًبتْاًي

ثَ ػؿمت ػؿػ،  

گـ٥ت هي اّ اف ؿا کـػى ٥کـ ٥ـٍت ّ ثْػ ؿميؼٍ ؿّصو ربى ّ ىـيبى . 

 رنن مـهبي ّ مکْت ٥٪ٔ ُب، مبيَ ا?ام! ؿميؼ ًوي آموبًي ُيچ ثَ تجبُي گْػال ػؿ ُبيو، ًبلَ ٍؼاي

ؿا، اّ  

ػيؼًؼ هي هلتِت ّ ًبآؿام . 

 ًقػيکي ايي ّ کزب ا?ام! ثـمؼ پبيبى ثَ فرـ ُبي لضَٚ ايي کَ... التوبك ّ ثْػ ٥ـيبػ ٌُْف ػلو ػؿّى

چَ ُب  

ثْػ پبيبى ً٪يَ مـگـم ُب، پليؼي ثب ؿّ ػؿ ؿّ کَ ػًيبيي ػؿ ُن آى! ثبىؼ؟ تْاًنت هي کني . 

 تْ ثَ اٝتوبػ اف ثؼتـ ػؿػي ُيچ: گ٦ت ىيٖبى ثَ ؿّ اه ػيْاًگي ػاػُبي هيبى ّصيت، ّ ٩ـاؿي ثي ثب

؟!ًينت  

ثبىن تًْن ًوي. ًينتن تْ رٌل اف هي ! 

ثبّؿي ُيچ ثؼّى ّ رب ُيچ...! ًجبه ٥٪ٔ! ثبىي هي هخل ًينت ٩ـاؿ! ثبىي ًغْامتي! ًجْػي ُن آػم تْ - ! 

ًجبىن تًْن ًوي! تًْن ًوي - ! 

ثجيٌؼ آؿام ؿا ؿّصو ؿّف ّ صبل تب کـػ، هي صؾ٣ مغتي ثَ ؿا ُبيو ػلِـٍ ! 

 ثَ هضکْم ٩ّتي ؟!ًجبىن تًْن هي چْٖؿ: ػاػ اػاهَ ّ گـ٥ت آؿاهو کوي ُب، تقاصن تت اف کبمتي اف ثٞؼ

ّ تن?اثؼي  

ًينت هوکي فًؼگي اف ٥ـاؿ! ثنتَ ثي ؿاٍ ايي! ًينت کبؿ ػؿ ٥ٌبيي ! 
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! مْفًّؼًؼ ؿّ تْ فرـ،? اٍبلت ثب کَ ُبيي اؿفه ؟!چي ىؼى تضويل تْ ثَ کَ ُبيي اؿفه اف ٥ـاؿ -

اف ٥ـاؿ ؿاٍ  

ُنت ػؿػُب، ايي ! 

 هي، ؿّس ّ هي ّرْػ! ًينت ُب اؿفه اف ىؼى رؼا اف ثؼتـ ػؿػي: گ٦ت عين ثب ػّثبؿٍ ّ ثْػ ثـآى٦تَ

 ثؼّى

 ايي! ًينت ًَ ّ ُنتن ًَ کَ ًِبيت، ثي ا١وبي يک! ث٪ب اػاهَ ثـاي ُنتي عالء يٌٞي ػاؿم، کَ ثبّؿُبيي

ثي ػؿػ  

؟!ًينت ػؿػ ثؼتـيي ُب، ػؿػي  

 چيوبت رلْي کن! کـػي؟ عـاة ػًيبتْ چـا ثْػي، ُب عْىي ػًجبل ثَ اگـ! لّؾت؟! عْاي؟ هي چي تْ -

 !ًجْػ

 ًَ تْ! ثبىَ تًَْ ًوي ّ ًينت ُبم صـ٣ اف تْ ػؿ٫ ثَ ىجيَ هي اف اي ّاژٍ ُيچ کٌن، هي ٥کـ ػاؿم -

ػؿػ هٌٞبي  

لّؾت ًَ ّ ٥ِوي هي ؿّ ! 

 ًوي ػّؿاُي مـ فًؼگي، ٝوـ يک اف ثٞؼ ػًّنتي، هي اگـ ؟!عْاي هي چي ػًّي ًوي ُن تْ! تْ ّ -

 !هًْؼي

 رق صبٍلي ُيچ کَ ثيِْػٍ ؿًذ يک ٥ؼاي ؿا ُب عْىي ّ کـػ تض٪يـت کَ کـػي ثبّؿي صـاد ؿا ػًيب

 ًؼاهت

ّٔ ّ کي، پب٫ ثبؿ يک ثـاي! ًؼاىت تْ ثـاي  ا?ام ؟!ثؼ يب ّ عْثَ ًؼاؿي ي٪يي کَ اثِبهي ؿّي ثَ ثکو ع

 ٥ِويؼي

فعن ّ ثْػ ؽّلت کَ . 

تَ?ُْي هي ّامَ کَ هيقًي صـ٣ اثِبهي اف تْ ّ تَ?صيخي هي تٞجيـ ّ ؽّلت گي هي ٝي٨ ثَ تْ - ! 

ث٦ِون ؿّ تْ تًْن ًوي ّ ٥ِوي ًوي کَ عْىضبلن! ػّؿي عيلي ! 

 گـ٥تي هي اف کَ ُبيي کيٌَ! کٌي هي ُْٝ ؿّ عيوت هنيـ ػاؿي تْ! ػاؿي؟ چي! ًينتن هي کي ٥کـ -

ثَ ؿّ  



؟!ػاىتي رنبؿت اً٪ؼؿ ُن، ٝي٨ ثـاثـ ػؿ آيب! گـػًّي ثـهي هي  

 ٦ًٜ ثَ ُوييَ تْ! گـػًّي ثـه ثغْاي تب کزبمت؟ اف ٦ًِويؼي ًؼاػي؛ ؿّف?ة ؿّ ٝي٪ت ُـگق تْ

ثب ّ عْػت  

 کٌن هي تضنيي ؿّ ١ـّؿت ايي ّ ػاؿم ػّمت ؿّ تْ عْػعْاُي!گـ٥تي تَوين عْػت ُبي عْامتَ

ًوي ا،?ام  

کٌَ هي کْؿت ٥٪ٔ ٝي٨! ثيٌي هي ثِتـ ٦ًـت ثب تْ! ثگيـم پل ؿّ ػاػم تْ ثَ کَ اي ُؼيَ تًْن ! 

کٌٌؼ هال٩بتو ّ ثجيٌؼ ؿّ ُب ثؼي ؿّف ُـ هزجْؿى کَ ُبيي چين توبىبي اف فيجبتـ کْؿُب، ثـاي ػًيب - ! 

؟!تـيٌَ ػؿمت ُب، ّاژٍ اف تْ ُبي تٞـي٤ کٌي هي ٥کـ چـا -  

 هؼام کَ ُبيي آػم ثَ مـاة ًوبيو ّ ىيٖبًي تْ! هيقاؿي صـاد ثَ ؿّ ُب ًينتي ػاؿي تْ! ُنت چْى -

 تيٌَ

مْعت کَ آؿفُّبيي ّ فهيي اف... چي ُوَ اف! ميـ عيلي ميـم، هي ا?ام! ًينت مغت عيلي ىؼًؼ، تـ ! 

 هيغْاي ٥٪ٔ تْ... ُب چـايي ٥ِن ثـاي ًينت ًيبفي چْى! ثپؾيـي عْاي ًوي تْ! ص٪يت توبىبي اف ّ -

 ثـي؛

ـّي ًَ تْ! کٌي هي ؿه?تَْ ػؿمت عْػت، کَ ؿاُي اف ُن اّى ًجبىي عيـ تًْي هي! عيـ ًَ ّ ى ! 
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 ص٪ي٪ت تْ اف صـ٥ي ُيچ... ًينت تْ ُبي صـ٣ ص٪ي٪ت! ثبىن ُن ىبيؼ! ػاؿم ُن ؿّ ثْػًو تْاًبيي -

 !ًينت

 اًنبى ؿميؼى ثـاي هبًٞي ٥٪ٔ هي! ًکـػي فًؼگي ُب اّى هخل کَ ػؿصبلي! کٌي؟ هي ٥کـ ث٪يَ هخل چـا -

 ُب

؟!ثگن ؿّ ص٪ي٪ت ًجبيؼ چـا ثيقاؿي، ثِيت اف کَ تْ! ُنتن ثِيت ثَ  

تًْي ًوي ُن ثغْاي اگَ! ىيٖبًَ ؽاتت چْى - ! 

 ٩ّت ُـ! هنيـىَ اًتغبة ثـاي تقلقل ػؿگيـ کَ اًنبًي ثَ ًَ ا?ام ػاؿم، ص٪ي٪تْ گ٦تي تْاًبيي هي! چـا -

 هنيـت



 ا?ام. گن هي تْ ثَ ًيٌبعتي کَ ُوًْْٖؿ ؿا ص٪ي٪ت ّ ثْػ عْاُن ُوـاُت هي ا٥تبػ، ًبثْػي موت

هي تْويٌي  

هي ثَ ؿّ اًتغبثت ٥ـٍت تْ! ثبىي ًؼاىتَ گـ٥تي تَوين ثـاي اعتيبؿي ُيچ ص٪ي٪ت، ٥ِن اف ثٞؼ کَ عْام  

گ٦ت عْاُن تْ ثَ ؿّ ص٪ي٪ت هي ّ ػاػ عْاُي ! 

 ثَ تب ع٦ت ٥ـّهي ؿا عين هْد ّ فػ هي ربًو ثَ ٥ْٕبى کَ ثْػ ا٥تبػٍ ؿاٍ ثَ ٥ـيبػه اف ٩جل مکْتي

ثبؿٍ يک  

ىًْؼ ثلٌؼ ... 

! ثْػ گ٦تَ ىبيؼ يب ّ ثْػ ىٌيؼٍ ُن ٩جاًل ؿا رولَ ايي ّ ثْػًؼ آىٌب کلوبت ايي چ٪ؼؿ...! ص٪ي٪ت...! اًتغبة

 ا٥کبؿه

ثْػ ػؿمت! ىًْؼ إويٌبًو تب ثْػًؼ، ُبيي ٥ـّيَ ي٪يي ػًجبل ثَ ! 

ثْػ ىؼٍ ٝوـه کبثْك تـيي تلظ کَ ؿػ?ة ص٪ي٪تي ػؿ٫ ثَ ًبعْامتَ ؿا اّ ىيٖبى، پبيبًي رولَ ! 

ثْػ ىٌيؼ ُن ايي اف ٩جل ثبؿ يک کَ آىٌبيي اهب گـ٥تَ، فرـ ُبي ػيبلْگ ّ ص٪ي٪ت ّ اًتغبة ٍ?٩ٌ ! 

 هـگ لضَٚ صبال، ػؿمت ّ ىؼ امبؿتو ُب مبل هْرجبت کَ! عْػه اف ىيٖبى؛ کـيَ ٍؼاي اف ًَ ا?ام

 ثبيؼ

کٌؼ پيؼا اػاهَ ٝي٨ عْامت، ًوي کَ ثْػ، ػىوٌي آتييي ُبي ّمْمَ ّ ىيٖبى ػام ايي ث٦ِوؼ، ! 

 مبؿ ىـم ّ ًؼاىت ػّمت ّ ًکـػ ٥ـاهْه ُـگق کَ اي عبٕـٍ ثَ! ىؼ ؿاًؼٍ ُب تلغي ٥ِن اف اي پـػٍ ثَ

اف ثْػ  

ؿمبًؼًؼ حجت ثَ ؿا ميبٍ ؿّف آى کَ ُبيي ػ٩ي٪َ توبم ػؿ صْْؿه، . 

 ىبيؼ ّ! چـا؟ ث٦ِوؼ، تب ًگؾاىت ١ـّؿه ُـگق ّ ثْػ کـػٍ عـاثو اّ ّ ثْػ ؿميؼى ثـاي ٩ـاؿي

کـػٍ ٥ـاهْه  

کٌؼ پيؼا ؿا ص٪ي٪ت ًگؾاىت کَ ثْػ، ًبهـػ ػيْي صيلَ ًبهـئي پْىو عْػعْاُي، ايي ّ ثْػ . 

ػيؼ هي مـه پيت ؿا ُب ػ٩ي٪َ ػاىت ١ـّؿ، ثب اّ ّ ثْػ آهؼٍ هيٞبػ ثَ ٍبػ٩بًَ آؿام . 

 ّ ػاػ هي رؼايي ثَ تي ًؼاًنتَ، ّ اصو٪بًَ ثبيؼ چـا ؟...!چـا ا?ام! ًجْػ ؿميؼى ُن ثَ ثـاي ػيْاؿي ُيچ

ثَ ؿا ػؿّٟ  

؟!کـػ هي عـد ٥ـا٧ عـيؼ  



عْػه عْػىي٦تگي ثَ ثْػ ثـگيتَ ّ ثْػ ىؼٍ هضْ ؿّف آى آؿام، ُوييگي مضـآهيق ت?رؾاثي ! 
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 ثـاي ٦ًِويؼ ّ ؟!ثْػ مبػٍ چ٪ؼؿ کَ ػاىت، ثؼ ٕلنوي ّ چـعيؼ هي عْػمتبيي هضْؿ ثـ چيق ُوَ

ثبيؼ ؿميؼى،  

 ًبعْامتَ ىيٖبى، ّ ٦ًِويؼ کَ ثْػ ُبيي ص٪ي٪ت تـيي کليؼي اف يکي ايي! کـػ هي ٝجْؿ عْػه اف اثتؼا

 ػمتو

کييؼ ؿعو ثَ ؿا رِبلتو ٥ـيت، ربي ثَ ّ ثْػ ىؼٍ ؿّ ! 

هيتـي ُبيو ثؼثغتي ثـاي ّ ربمت ايي ٌُْف کَ ثؼاًؼ عْامت ًوي ّ ثْػ ىؼٍ ثييتـ ىيٖبى اف عيوو  

 !ىؼٍ

 ػاىتي ػّمت چَ ُـ ّ ثْػ ت٪ؼيـ اصبَٕ ػؿ تٞبػلي گْيي ّ ثْػ ىؼٍ آؿام مِن ثييتـ، ُوييَ اف ٝي٨

مِن ثْػ،  

 چيق ُوَ ّ ػاػ ت٢ييـ ١ـّؿ، ثبّؿ ثَ ؿا ت٪بثل ً٪و ّ پٌؼاىت هي ػيگـي ً٪و ػؿ ؿا عْػ اّ ّ ثْػ آؿام

تَ ّ مـ  

 .ىؼ

 مبعتَ ػؿمت ّ عْة ُب ؿاٍ ُوَ ٩ّتي چـا ّ کٌؼ؟ هي چَ ػاؿػ ٦ًِويؼ ا?ام! ىکنت ؿا ٩لجو ثبؿ چٌؼ

اّ ىؼًؼ  

؟!!کٌؼ عـاثو ثبيؼ  

 ّ کـػ ثبفي ثؼ ّ کـػ ثؼ ت٪ؼيـ، اف ثؼتـ گبُي گَ ُن اّ کَ پؾيـ٥ت هي ػاىت ّ ًجْػ ثؼ ُوييَ مـًْىت،

 ايي

اّمت ص٨ ىبيؼ ىکنت، ...! 

عٌؼيؼ هي عْػعْاُبًَ اّ ّ ثْػ ٝبى٪بًَ لجغٌؼُبيو آؿام ! 

 ُن اّ اف آعـ مـ ّ گؾىت هي ػاىت ُوييَ ّ کـػ هي ه?صل صتن ثَ آؿام؛ ّ ػيؼ ًوي کَ ُبيي ت٦بّت

 .گؾىت



 کـػ ًوي ؿصن ُن عْػه ثَ ًينتي چبلَ ميبٍ متي?پ ػؿ ثْػ ؿميؼٍ اؿث اّ ثَ ىيٖبى اف کَ ُبيي ٦ًـت

ثب ّ  

 ثْػ، گـ٥تَ ػيگـ رٌني ٦ًـتو ثبؿ، ليي?اّ ثـاي ّ ىؼ هي هت٦ٌـ عْػه اف ػاىت تلغو، عبٕـٍ هـّؿ

اربفٍ تب  

ثؼُؼ هبّؿايي ي?صل ثَ صْْؿ ! 

پٌؼاىت هي عْػ ص٨ِ اّ ّ ىؼ هي مبتـ آؿام اف کَ ي?صل ! 

امت ا٥تبػٍ ػّؿ اّ ًگبٍ اف اي، صبػحَ چَ ّ ىؼ چَ کَ ث٦ِوؼ تبفٍ ُب، مبل اف ثٞؼ ّ فهبى ايي ػؿ ىؼ هي ! 

 ثـاي اي اربفٍ کَ امت ػيْاؿي عْاُي عْػ ؿامتي ثَ ّ کٌؼ اصنبك کٌؼ، ػؿ٫ تْاًنت ًوي گبُي

 توبىبي

 هغبٕجي عْػه، ػؿ ١ـ٧ ُوييَ اّ ّ ؿمؼ هي تْ ثَ ُب ت?هٌي ٝجْؿ اف هٞـ٥ت هنيـ! ػُؼ ًوي ١يـ

ًؼيؼ ؿا ! 

 ُبي ؿاٍ ّ ػيگـ ُبيي ًتيزَ ىبيؼ ثجيٌؼ، ػؿمت ؿا اّ ًگبٍ اف ك?ه٪ؼ ٝي٪ي تْاًنت، هي ؿّف آى اگـ

اف فيجبتـي  

رؼايي ّ گـػ ٝ٪ت ثـاي ثنتي ثي ًَ ؿميؼى؛ ثـاي ىؼًؼ هي پلي ت٪ؼيـ، ! 

اف تـ هِلک ػىوٌي يٌٞي عْػفًي، ايي ّ فػ ؿّصو ثَ تـي ٍٞت ُبي فعن گبُي ت٪ؼيـ، اف تـ ثؼ اّ  

ًؼاىت اه عْػعْاُي ! 
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کـػ توبهو ّ فػ فًؼگي توبم ثَ لٖوَ عْػپـمتي، ثـاي ُب لضَٚ تـيي کن ُوبى ! 

ىؼًؼ هي ؿػي٤ ػاىتٌؼ ُن مـ پيت هؼام، ُب، ثؼتـيي ! 

! کٌؼ ػؿ٫ ًوبيبى ّ ُْيؼا ًبصْامتَ، ؿا ص٪ي٪ت تب ىؼًؼ، هي چيؼٍ فىت ّ ًقّلي ثؼ، ُبي? صل

عْػعْاُي!آؿي  

ًيْي ثقؿگ ٩ّت ُيچ تب امت ػؿػي ُـ اف ثؼتـ ًؼيؼى؛ ؿا عْػ ُبي ثؼي ايي ّ ثْػ ثؼ ! 

 ىؼ، هي ثقؿگ ٩ؼؿ آى! ىؼ هي ثقؿگ ثبيؼ ّ ًجْػ ص٪بؿت ثـاي ٩لجو، ّ ؿّس ثـاًگيق رٌزبل ثبفي تک

ؿّصو تب  



 کَ ىؼ، اّ ثَ اي ُؼيَ! ثْػ ىؼٍ اّ مِن ٝٚوت ايي اهب! ػُؼ ربي ػلو ػؿ ؿا آؿام ٝي٨ ػؿيبي ثتْاًؼ

 ليب٩تو

؟!ؿاػاىت  

 ؟!ثْػ رب ايي ٝي٨، مـاًزبِم ؟!ثبىؼ ػاىتَ تْاًنت هي ٝي٨ صْْؿ ثـاي ربيي تجبُي، ي چبلَ ميبٍ ايي

 چَ

 ثَ ؿّ ثبؿي کْلَ چَ ثب ّ ثْػ ىؼٍ فهيي اف گؾؿه ّػيَٞ کَ ٦ًـت اف ػًيبيي ّ ؟!عْػه ثب ثْػ کـػٍ

ؿ هي آموبى  

؟!ٝي٨ يب ثْػ ٦ًـت آؿام؛ اف ثٞؼ اه، فًؼگي مبلَ 50 ١ـثت ؿامتي ثَ! ٥ت  

 ًبم ثَ مـفهيٌي ػؿ اه، ًؼاىتَ ُبي ثبل ثب اّ تب ثْػ، فػٍ ؿ٩ن ثـايو ؿا اّ فًؼگي فيجبي ؿّف آؿام،

پـّاف ٝي٨  

 ّ ثيٌي هي ثقؿگ ؿا عْػت ّ ؿّي ًوي ٥ـاتـ ت?٩ؼ هـف اف ثبىي، ًؼاىتَ کَ ؿا ٝي٨ ٥ِن ا?ام! کٌؼ

م?تٍْ ػؿگيـ  

ىْي هي ! 

 ّ ٝي٨ ثَ ٩ّتي ىؼ، هي کْؿ! ػيؼ ًوي اًگبؿ ّ گؾىت ؿاصتي ثَ فهيٌي ُبي اؿفه ُوَ اف کَ ػعتـي

 فيجبيي

ؿ٥ت ًوي ُب فىتي ثَ ؿّ ًگبُو فيجبيي؛ رق ّ هبًؼ هي عيـٍ ٝي٨ ! 

 ثي ػؿػُبي ؟!ًجْػ ُب ّمْمَ اميـ اّ ؟!ثْػ اّ ؿّس هَؼا٧ ؿُبيي، آيب ؟!ثْػ چَ ػؿگيـ ؟!کـػ چَ اّ

اف التيبهو  

 عيلي کَ عْؿػ، ؿ٩ن اي ً٪َٖ ػؿ ٍّبل ّ ًجْػ آؿام ُـگق اّ ؟!ًيؼ ٍبٝ٪َ اّ ثـاي فىت، ُبي ًؼاىتَ

تـ ٝ٪ت  - 

 ّ ص٪بؿت پِي رؼايي عن ّ پيچ ػؿ ّ ثْػ فػٍ رب ػؿ- عْامت هي ؿا ٝي٨ کَ ػعتـي ُبي ثقؿگي اف

 ثيـّى

 ثـاي توـکقي ُـگق ػؿ١ّيي، اىجبس اُّبم تب کـػ، هي پيلَ عْػه ثَ ُب، ّمْمَ ٥ٌبي رٞجَ اف رِيؼى

 ٥ِن

ًگؾاؿًؼ ص٪ي٪ت . 



 مـهبي ايي ىؼ، هي مْفاى صنـتي ثب ٥٪ٔ ّ آهؼ هي يبػه ثَ گ٦ت، هي آؿام کَ کلوبتي ّ ُب ػيبلْگ

ؿا ىـم  

 .کيت

 ثِبًَ کَ کـػ فًؼگي ّ ثْػ هييَ ٩ّتي!ثؼٍ ثْػى هٌٞبي هي ثَ تًَْ ًوي ػاىتي ػّمت رق اصنبمي ُيچ -

 اي

ىؼي هي ثِبًَ تْ!ثبىَ ػاىتي ػّمت ثـاي ! 
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 کوتـ ّ ٥ِويؼ هي ُن اّ ّ کـػ هي تکـاؿ ؿا رولَ ايي هؼام ًگبُو، ثب ا?ام...! ػاؿم ػّمتت ًگ٦ت

ص٪يت، افثٖي  

 عْػ ثَ ّ ثيبثؼ کلوبت ايي ثبّؿ ثـاي ػليلي کَ ثْػ، ػؿًّو ىکب٣ پي ىْٞؿه، مٖضي ُبي اليَ اف

 .ثجبلؼ

 صتوًب کٌين،? صل کَ ايي اف ٩جل! گيـٍ هي تَوين اصنبك اف تـ ػؿمت ه٨ٌٖ،: گ٦ت عْػمـي مـ اف

 هٌٖ٪ي

آّؿػين فثْى ثَ ؿّ اي اصو٪بًَ رولَ ّگـًَ ُنت ُبهْى گ٦تَ ثـاي ! 

 کَ ؟!گيت هي چَ پي ّ فػ هي پـمَ ػيْاؿ کؼام هيبى ّ ًجْػ ربيگبُي چَ ػؿ ّ ثْػ کزب ؟!گ٦ت هي چَ

 ايي

؟..!ًؼيؼ چـا ّ ػيؼ ًوي ؿا ٝي٨ ّاّش ىِْػ  

ثْػ ىؼٍ ُب ًؼيؼى ١ـ٧ ُن اّ گْيي، ّ ًؼاىت اّ اف کن ُن آؿام ا?ام ! 

ثجيٌٌؼ ػاىتٌؼ، ػّمت کَ ؿا چَ آى ٥٪ٔ تب ثْػًؼ، ثنتَ ؿا ُبييبى چين ! 

ًکٌي ثيبى ؿّ اصنبمت کَ ًينت هٌٖ٪ي ُب ٩ّت گبُي عت: گ٦ت ّ ثْػ فػٍ لجغٌؼ تٌِب ه٪بثلَ ربي آؿام، ! 

کٌي? صل کـػى ٥کـ ربي ثَ... ثيي اصنبمت تنلين ثبيؼ ىبيؼ، ! 

ػاؿي؟? صني چَ تْ -  

ثْػ هبًؼٍ اه عْػمتبيي تؤييؼ اًتٚبؿ ػؿ اٝتـا٣، گـ٥تي ثَ ىجيَ ! 



 هي عـاة پْل ًجْػى ثب کَ آؿفُّبيي، ُوَ ثبؿٍ يک ثَ ّ ًؼاىت ثنبٓ ػؿ آُي ُيچ اّ! ثْػ ػاؿ عٌؼٍ

ثب صبال ىؼ،  

! تاله ثـاي ػليلي ًَ ّ ػاىت اي ػ١ؼ١َ ًَ ػيگـ، اّ ّ ثْػًؼ عْؿػٍ تؤييؼ ُـ?م رب يک آؿام، آهؼى

 گْيي

 چيق ُوَ ػاىت، ي٪يي ّ کـػ گن ؿا آثـاُي ُـ ً٪يَ ًـميؼٍ، ػؿيب ثَ ٌُْف ّ! کينت؟ ثْػ ىؼٍ ٥ـاهْىو

 اف

ثْػ ىؼٍ ُْٝ صبال ُويي ! 

 ؿّي ؿّفگبؿ ثبيؼ صبال رْاًي، ّ کْػکي مبلَ چٌؼيي فرـُبي اف ثٞؼ ّ اّمت ص٨ِ ايي کـػ، هي ٥کـ

ؿا عْىو  

ثْػ ثـػٍ يبػ اف ؿا ُوَ ّامَٖ، ُويي ثَ ّ ػاػ هي ًيبى اّ ثَ ! 

 پب٫ اّ .ثْػ ػاػٍ اّ ثَ ؿا ػًيب ثبّؿ ؿًگ اف ٝٚيوي ُبيو،حـّت ًؼاىتَ اف ا?ام! ثْػ مغت ٥٪ـ ؿّفُبي

 فًؼگي

ًؼيؼ ؿا عْػه گبٍ ُيچ ايي، اف ٩جل تب ُوييَ ّ ثْػ کـػٍ ! 

 کَ يب٥ت، هي ػيگـي ٦ًو ػؿ ؿا عْػ ّ ػيؼ هي عْػ ًيبفهٌؼ ؿا آؿام... ثْػ ىؼٍ ُْٝ ؿاُو ٥٪ٔ صبال

 ُـگق

ًؼاػًؼ اّ ثَ ؿا ُب مکبًل ايي ػؿ ثبفيگـي ٥ـٍت فهبى، ّ فهيي صبل، ثَ تب کَ ايي يب ّ ًجْػ ! 

ثْػ اؿي?٩َ ىٌبگـ ّگـًَ ثْػ؛ ًؼيؼٍ آة اّ ! 

 اًگبؿ، ّ ىْػ هي٢ْل هزبفاتو ثَ عْػ ػاػگبُي، ُـ اف ٩جل ّ کٌؼ ىتن ّ ّـة ؿا عْػه ػاىت ػّمت

 تبفٍ

 اًنبى ثـاي چْٖؿ ؿا ُب ً٪و ّ ثچيٌؼ چگًَْ ؿا ُب ٍضٌَ ػاًؼ، هي کَ ُنت يکي کَ ٥ِويؼ هي ػاىت

 ُب
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ُبي ً٪و ػؿ صْْؿ، ٙـ٥يت کني ُـ کَ ٥ِويؼ، هي ػاىت تبفٍ ىبيؼ ّ ػاؿػ ص٨ّ ُوييَ کَ کٌؼ، اًتغبة  

ًؼاؿػ ؿا عٖـًب٫ ! 



کٌؼ اه ثبفي ًجْػ ثلؼ کَ ً٪يي ػؿ ثْػ، ىؼٍ گن اّ . 

 هٞيبؿُبيي توبم اف -ي?هبػ حـّت ُبي مبيَ ػؿ فًؼگي ُب مبل اف ثٞؼ کَ ثْػ ػعتـي اّ، ثـاثـ ػؿ ا?ام

ًوي کَ  

توبم ّ ؟!امت پٌِبى ُب فهيٌي اصنبك کزبي ت?،هضت ػاًنت ًّوي ثْػ ػلقػٍ!- چينت؟ ٝي٨ ٥ِويؼًؼ،  

 رٌل اف اي عْػمبعتَ کـػ، هي ٥کـ کَ ػيؼ پنـي چِـٍ ػؿ ؿا، ت?اًنبًي هنيـ ثَ ؿميؼى? صنـت

ّ ػؿػُب  

امت ػؿمت ثبّؿُبي ! 

 ؿّػ؛ هي کبثْك ثَ ؿّ هتقلقل، ىغَيتي اًِؼام ثب ػاؿػ ىيـيٌو، ؿّيبي کَ ٥ِويؼ، رب آى ُن اّ ىبيؼ

ٌُْف ا?ام  

 ت٢ييـ ثبؿٍ يک ثَ تْاًؼ، ًوي پنـ ايي ّ ثبىؼ آهؼٍ ػؿ آة اف ١لٔ- ًبىيبًَ -اٝتوبػه کَ ىؼ ًوي ثبّؿه

ّ کٌؼ  

ىٌبعت هي کَ ًجبىؼ ُوبى ػيگـ ! 

 ثبىين، ُن ثب عْام هي هي! ثـٍ ثيي اف ًضْام کَ ُنت ٩يٌگ اً٪ؼؿ! عْثيَ? صل: گ٦ت ّ فػ لجغٌؼ آؿام،

 ثوًْين

ثؼين اػاهَ ُن ثب ّ ! 

؟!!!ُنت ٍّلت ايي ثَ ؿاّي تْ ي عبًْاػٍ! ثين? ؿػ ؿمتن عبى ٦ُت اف ثبيؼ ثْػى، تْ ثب ثـاي -  

 ًوي ػمت اف ؿّ تْ ثين، ٕـػ ػًيب ُوَ اف اگَ صتي! هٌَ تَوين? هِن! کٌن هي ؿاّييْى ا?ام! مغتَ -

 !ػم

هيؼي ػمت اف ؿّ چي ُوَ تْ ًغْاى، هبػؿت ّ پؼؿ اگَ اهب - ! 

؟!ُنت! ًينت ٝي٨ اف تـ اؿفه ثب حـّتي..! ٝي٨ يٌٞي چي ُوَ -  

کـػ تزـثَ ؿّ ٝي٨ ًوييَ ٥٪ـ ثب! ػًّن ًوي - ! 

 ثَ ؿّ ىؼًو کْؿ ّ آهؼ هي ٝ٪ل مـ ػاىت تبفٍ! آهؼ هي ثؼه عْػه اف چ٪ؼؿ ّ ػيؼ هي پيـهـػ ؿّس

 ثيٌبيي

ثْػ ٙبلن چ٪ؼؿ ّ کـػ ٙلوي چَ کَ ثجيٌؼ تـ ػ٩ي٨ تب ثْػ، ! 



 ىؼى رلٍْ ّ ىؼى پيؼا هنيـ ا?ام ثْػ، مبػٍ ػعتـ، ثَ ؿميؼى ؿاٍ! ثْػ ىؼٍ تبفٍ ُبيو ًگـاًي پنـ،

ّ ُب ت?هبػي  

ؿا؟ حـّتو يب آؿام! عْامت؟ هي چَ اّ! ىؼًؼ ًيب٥تٌي ػمت ػّثبؿٍ فهيي، ُبي حـّت ! 

 ؿام ؿا اّ ػّثبؿٍ ػؿػُبيو، ً٪و ّ ىؼ هي عٖي عٔ اصنبمو ؿميؼ، هي کَ رْاة ثي ُبي مْال ايي ثَ

 هي

 تْ هنيـ کَ ًيْ ؿاُي ػؿگيـ ّ ث٦ِن ّ ؟!اي اينتبػٍ کزب کَ ث٦ِوؼ، ىْٞؿه ثب ّ هتْافى تب کـػًؼ،

 !ًينت

 ثَ آفاػي ثؼُؼ، ؿ٥بٍ اّ ثَ ثتْاًؼ کَ حـّتي ػاىتي ػّمت...! کٌؼ صؾ٣ ؿا ُبيو ػاىتي ػّمت کـػ مٞي

 اّ

ثْػ گًَْ ايي ىبيؼ ُبيو عْامتَ تـتيت! ػاىت ػّمت ؿا اّ کَ ػعتـي آؿام، ّ ثجغيؼ ...! 
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ثْػ ه٢قه اصو٪بًَ صـثَ تٌِب ايي...! آؿفُّب صؾ٣ ّ ُب ًـميؼى ثـاثـ ػؿ ىؼى تنلين ! 

ؿ٥ت ىْػ هي ثِتـ ْٕؿ ايي کـػ، هي ٥کـ . 

ّٔ ػّثبؿٍ کن، کن ُب، ميبُي  عْؿػٍ ىکنت ؿا عْػ ا?ام عْامت، ًوي اگـچَ اّ، ّ کييؼًؼ هي ًيبى ّ ع

ػيؼ هي  

ثْػ ىؼٍ ػيْاؿ ٍّل، ثَ هبًؼٍ ٩ؼ ػّ تٌِب کَ ؿاُي اف ُن آى... ثبفگيت ثَ هزجْؿ ّ . 

! کـػ تزـثَ ؿّ ٝي٨ ّ کييؼ ٦ًل ثبيؼ ٥٪ٔ فًؼگي ثـاي! ًؼاؿٍ ػًيب ثَ ؿثٖي ُبمت، آموْى اف ٝي٨ -

 هٌٞبي

 اؿفه ثب عيلي کٌَ، ُؼيَ ثِت ؿّ ٝي٨ کَ ٥٪ـي! ًينت ىؼى عـد ّ کـػى عـد ثْػى، فًؼٍ ّ فًؼگي

اف تـ  

ثگيـٍ افت ؿّ ٝي٨ کَ حـّتيَ ! 

 مـ ٌُْف، ّ ًؼيؼي ُـگق تْ...! هييي ؿّ ٥٪ـ ثب کَ ُبيي ص٪ي٪ت ؟!چيَ ص٪ي٪ت اف ؿت?تَْ تْ -

ثْػى، فًؼٍ? رٌگ  

ًينت تْ ثـاي اًتغبثي ُيچ ًجبىَ، ٩ّتي ّ پْلَ ٥٪ٔ ػًيب، ص٪ي٪ت ث٦ِوي تب ًؼيؼي، ُب آػم اف ؿّ ًقائي ! 



 ّ اثتؾال اف ؿ?پ کَ ًؼيؼي، ؿّ حـّت ُبي پـػٍ پيت ُن تْ ًکـػم، ػؿ٫ ؿّ ٥٪ـ? ص٪ي٪ت هي اگـ! ًَ -

ُبي ُْك  

 ّ ىؼى ًي?هتوؼ ُبي صيّْى فهيٌي،? حـّت ثَ ؿميؼى ثب ُب عيلي! ثِبًنت پْل ىؼى آػم ثـاي! صيْاًيَ

 ّصيي

 ثَ ًجبيؼ تْ! ًکـػى فًؼگي اًنبى يک هخل ٩ّت ُيچ ّ ُنتٌؼ اًنبى ؿ٥ت يبػىْى ًؼاىتي؛ کَ ٩ّتي اف تـ

 ايي

 ثتًْي ّ ثغْاي ثبيؼ ُن تْ ثگيـم، ؿّ پؼؿم ؿّبيت تب کٌن، هي ؿّ تالىن ُوَ هي! ثقًي رب ُب ؿاصتي

ؿّ عْت  

کٌي حبثت ! 

 ًوي کَ ثْػ ػيؼٍ ّ ثْػ چييؼٍ ؿا ُبيو ًؼاىتَ ّ ػؿػ ُبي ػيکتبتْؿي اّ! گْيؼ؟ هي چَ آؿام ًجْػ? هِن

 تْاًؼ

 ٩ؼهي ؿميؼى آؿفّي ثَ تب ًؼاىت، ؿا ػاػ هي اّ ثَ آؿام کَ ُاهيؼُبيي ٥ِن ثـاي تْاًي ّ ثيبّؿػ تبة

 !ثـػاؿػ

 کييؼ، هي آؿام ؿط ثَ ؿا اصنبمو مـػي ّ ثنت هي يظ ػاىت کن کن! ثْػ ىؼٍ مـػ ػّثبؿٍ ّ ثْػ فػٍ رب

 کَ

ثبىؼ ػ?ة ت٪ؼيـ ػمت اف اّ ٥ـاؿ ثـاي پلي تْاًنت ًوي گْيي ! 

 هي رؼايي ثَ ؿّ آهؼًؼ، هي ٥ـّػ هقهٌو فعِن ثـ کَ ػؿػُبيي ىّلب٧ ثب کن کن آؿام، ثَ ًنجت اصنبمو

 .ؿ٥ت

 هي ثبيؼ اّ ؟!عْاُؼ هي چَ آؿام ًجْػ? هِن ُن ثبف ّ کـػ کذ ؿا ؿاُو ػّؿاُي، ُويي اف ػؿمت اّ

ّ ؿ٥ت  

ػيؼ ًوي ؿا کني ُبي عْامتَ ١ـّؿه، . 

 اًتغبة ص٨ِ ّ تًْن ًوي! کٌَ هي ٥ـ٧ تْ ػًيبي ثب هي ػًيبي: گ٦ت ّ ثْػًؼ پبىيؼٍ ؿّيو ثَ يظ آة اًگبؿ،

ؿّ تْ  

ًجْػ ُن ثَ ًقػيک ٩ّت ُيچ تْ، ّ هي ؿاٍ! ًؼاؿي ثْػى هي ثب ثـاي صّ٪ي ُن تْ! ًؼاؿم ! 

چـا...!ًؼاىت ّرْػ ٩يٌگ اصنبك ُوَ ايي ثب ّ رب ايي ُن اّى هب، ثْػى ُن ثب ثـاي ػليلي ًجْػ، اگـ -  

ًقػيکين ُن ثَ عيلي هب ؟!هيقًي صـ٣ ًباهيؼاًَ ّ ايٌْٖؿي ! 
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 ًوي تْ کَ ثـم ؿاُي اف هزجْؿم هي! ثبىين ُن ثب تًْين ًوي ؿّ هنيـ ايي اػاهَ ٩ّتي ؟!ًقػيکين چْٖؿ -

ثب تًْي  

 ثييتـ کَ هکبًيَ تـيي هنغـٍ رب ايي! ًؼاؿم ٝجْؿ اربفٍ هي کَ هييي،? ؿػ هنيـي اف تْ ّ ثيبي هي

ثَ ىجيَ  

ص٪ي٪ت تب عْاثَ ! 

 ًجْػًؼ? هِن ثـايو ىبيؼ آؿام، چين ػؿ ىؼٍ صل٪َ ُبي اىک کَ ثْػ؛ ًينتَ تَْيـي توبىبي ثَ ؿّصو

اّ ّ  

 ّ ثـػ هي ؿّصو لـفٍ ثَ ؿا اه ٥ـاهْىي ػؿ مْعتَ ُبي ًٞـٍ! ثْػ عْػه ُبي ؿًذ ٥کـ ثَ ثييتـ

آّؿػ هي تبة  

 ثبىؼ ًؼاىتَ ٝي٨ اف ػؿکي ُيچ ثْػ، ًينتَ آؿام ؿّي ثَ ؿّ ٩ّتي تْاًنت، هي چگًَْ ّ ثجيٌؼ ُن ثبف کَ

اميـ ّ  

ىْػ؟ عْػعْاُي ! 

 اهکبى ثب اًگبؿ، ا?ام کٌؼ، گـم ػّثبؿٍ ؿا يظ کٍْ ايي تب ثْػ، اي اًگيقٍ ػًجبل ثَ ثبؿ ُـ ػلِـٍ؛ ثب آؿام

پْل ىؼى ١يت  

ثْػ ُوييَ اف تـ ًباهيؼ ّ ىؼ مـػ اف تـ مـػ ُن اّ ُب، ! 

 ثَ آعـه تب ؿّ ّا٩ٞي ؿّيبي ايي هييَ! ص٪ي٪تَ اف تـ ٩يٌگ عيلي ىيـيي، ؿّيبي يک ُب ٩ّت گبُي -

ٌ٩?ٍ  

ًکي عـاثو! ثبىين ثبُن کَ ػاؿين ؿّ ص٨ّ ايي هب! ثيين ًباهيؼ ًجبيؼ هب! ػاػ پيًْؼ ص٪ي٪ت ! 

 ّ گـ٥ت اّ اف ؿا ًگبُو ثْػ، عْؿػٍ ؿ٩ن اه فًؼگي ُبي فيجبيي ّامَٖ ثَ کَ ت٪ؼيـ ُؼيَ ثَ تْرَ ثي

ثَ ؿّ  

 پؼؿت اگـ! آؿام: گ٦ت ثـػاؿػ ٩ؼم اف ٩ؼم کَ ايي اف ٩جل ثْػ، ػؿػ? عيًْت ّ افػصبم اف پـ کَ اي ٍ?ربػ

ًؼٍ، ؿّبيت  

 ًوي ٩ّت ُيچ تْ هٖوئٌن ا?ام ثيبم، ثبُبت هيـي تْ کَ ؿاُي اف ثْػم اهيؼّاؿ هي! ػيْاًگيَ هب ثْػى ُن ثب

 تًْي،



کَ ثيبي هنيـي اف هي ُوـاٍ  .... 

 ؿا عْػه ؿّف ّ صبل چْى ؟!ىؼ عْاُؼ چَ ّ ىؼ چَ کَ ًکـػ ًگبٍ مـه پيت ثَ ّ ؿ٥ت ّ کـػ مکْت

 عـاة

ػيؼ هي ُوَ اف تـ ! 

 ّ? صؼ ثي ٦ًـتي ثب ّ گـيغت اه هٞي٩َْ ثَ ٙلن ّ صوب٩تو تَْيـ اف ّ ًؼاىت توبىب تبة پيـهـػ ؿّس

ؿّ صَبؿ  

 ثَ تًْنتن هي کبه ّ ػيؼهت هي کبه! ثْػ تْ اف ثـمن آؿام ثَ ىؼ هبًٜ کَ ١ـّؿي: گ٦ت ىيٖبى ثَ

 ُوْى

 آؿام ثب ًغْامتي چـا! چـا؟! ؿؽلي اًنبى، ُـ ؿات?تَْ اف تـ پنت تْ! ثـي ثبيؼ کَ ثٌؼافهت، ربيي

؟!ثوًْن  

 هي ػعتـ اّى ثَ ػاىتي، ١ـّؿ اگَ تْ: ؿميؼ گْىو ثَ ُبيو گ٦تَ ىـّٛ اف ٩جل ىيٖبى، ًييغٌؼ

 !ؿميؼي

 ػاىتَ ًغْامتي ّ ًؼاىتي ُيچي تْ!! عْامتي هي افه حـّتو، اف ثييتـ ّ گـ٥تيو هي اعتيبؿت تضت

 !ثبىي

 اّى ثَ تْ ؿميؼى هبًٜ ُـگق هي! آعـت ًَ ّ گـ٥تي ؿّ ػًيب ًَ کَ ُنتي، هْرْػي تـيي ليب٩ت ثي تْ

 ػعتـ

 ّ چْٖؿ ٦ًِويؼي ّ ثْػي ّٞي٤ تْ! ثين هنّلٔ تْ ثَ ثتًْن تب ثبىي، اّى ثب عْامتن هي ثـٝکل! ًيؼم

ّ کي  
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 يبػ ؿّ ؿاُو ّگـًَ ثْػي، ربُلي اٛ?ٕن تْ! گيـى ًوي ثبد ؿّ حـّت ؟!کـػ اًتغبة ثبيؼ ؿّ چيق چَ

گـ٥تي هي ! 

ىؼي ات گؾىتَ اميـ کَ کـػي صوب٩ت ّ گ٦تي هي ػؿّٟ ثبيؼ ػعتـ، اّى ثَ ؿميؼى ثـاي ! 

ًينت ػؿّٟ مِن ٝي٨! ؟...ػؿّٟ - ! 

کٌي پيؼا ًزبت ت٪ؼيـ هغوََ اف عْامتي هي ّ ثْػي ٥ـاؿ ٥کـ ثَ تْ! ثـمي ٝي٨ ثَ ًجْػ ٩ـاؿ - . 



 ثب هي کَ ًجْػ ؿاُي ُيچ! کيًْؼ هي هي م٪ْٓ ّاػي ثَ ؿّ آؿام ٥٪ٔ هيگي، تْ کَ ؿاُي اّى! چْٖؿ؟ -

 آؿام

 ...ثبىن

 اىتجبٍ ثَ ّ امت کـػٍ عيبًت ٥ِويؼ، ًوي! ثبىؼ کَ ًغْامت اّ ّ! ثْػ اّ ثب آؿام هبًؼى ّ ثْػى ؿاٍ اهب

ؿا ؿاُو  

ثوبًؼ آؿام ثب کَ ىؼ ًوي ّ ؿ٥ت ػؿمت کَ ايي يب کـػ ٦ًـٍ يک ! 

کـػي هي ؿّ آعـتْ ثـگ ثبيؼ ٥٪ٔ ّ ثْػ ا?هِي چيق ُوَ! کـػ عبم هييَ ؿّ ُب عيلي ػؿّٟ، ثب - ! 

ثْػ گـ٥تَ تونغـ ثَ ؿا اّ ُن ثبف ّ ثْػ ىؼٍ ثلٌؼ ػّثبؿٍ ىيٖبى، ُبي عٌؼٍ ٍؼاي . 

ىؼ هي ىبػ ثييتـ ػيؼ، هي تـ ىکنتَ ؿا اّ ُـچ٪ؼؿ ّ ثـػ هي لّؾت . 

 ثْػ، تـي ٝوي٨ ُبي فعن ّ ًؼاىت ؿا ه٪بثلَ ايي تبة کَ آّؿػًؼ هي ُزْم چٌبى ٥کـُبيو... ثْػ ُا٥تبػٍ

ثبيؼ کَ  

کـػ هي ٥کـ ُب آى ثَ . 

ثْػ ٌُْف کبه! ؿاًؼ ؿا اّ ١ـّؿه ثب اّ ّ ثْػ آهؼٍ کَ ٝي٪ي! ىؼ هي اّ ًبري ثبيؼ يکي! ثْػ ثـيؼٍ ...! 

 هي ًگِو مـپب ٌُْف! ػاػ هي ؿا ثْػى تْاى اّ ثَ کَ ػاىت ٩ؼؿتي ٝي٨،! ثْػ ىؼٍ ٝي٨ هضتبد چ٪ؼؿ

 ...ػاىت

ىؼ ًوي ًينت ُن، گًَْ ايي ا?ام ُکيت، ًوي ؿا ُبيو گاليَ اگـچَ ! 

 کيٌَ ػؿ ١ـ٧ ٩ؼؿ آى! ثْػ ًوبًؼٍ ثـايو چيقي ُيچ! ُويي يٌٞي ٥٪ـ...! چيق ُوَ اف ثْػ، ىؼٍ عبلي

کَ مْعت  

 ّ ثْػ ًينتَ ٝي٨ عبلي ربي ثَ ٝزيجي، تٌگي ػل صبال ّ ؟!ػاؿػ ؿًگي چَ ٝي٨ ثْػ، ىؼٍ ٥ـاهْىو

 ًوي

؟!ػُؼ ًزبت صنـت ّ ٩ـاؿي ثي ايي اف ؿا ؿّصو تْاًؼ، هي چگًَْ ػاًنت،  

؟!کٌؼ کوکو تب ًغْامت، چـا ّ ثْػ کـػٍ اىتجبٍ چ٪ؼؿ  

کي اًتغبة ػؿمت! پيچيؼ هي گْىو ػؿ ٌُْف ٍؼايو کَ گ٦ت، هي ؿا آؿام ...! 

 ؿّصو ثـاي کَ ميبُي، ٦٩ل ّ تجبُي گْػال هيبى رب ايي ؟!ثْػ هبًؼٍ اًتغبثو ثـاي ٥ـٍتي ٌُْف آيب

 مبعت؛



ُنت؟ ٥ـٍت ُن ٌُْف  

ىْػ اّ ًزبت ٥ـىتَ ُوييَ، هخل ىبيؼ ّ! ثيبيؼ آؿام ػّثبؿٍ کبه، اي کَ! ًؼاهت اف ؿ?پ ّ ثْػ پييوبى ! 
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 اّ ثب ؿا آعـتو، مِن ّ ثجغيؼ ؿا اّ کَ عْامت، هي صبال ثؼُؼ، اّ ثَ ًغْامت ؿا ػًيبيو کَ ػعتـي

 ت٪نين

 !کٌؼ

ًؼاؿػ هبًؼى ثـاي تبثي گْيي کَ فػ، هي چٌگ ػلو ثَ ؿّصو ّ ثْػ ىؼٍ کني ثي ػؿ ١ـ٧ ! 

 ي٪يي ّ کييؼ هي ؿا ػؿػ اًتٚبؿ ٥٪ٔ، اّ ّ ثْػ آ١بف ثَ ؿّ ػيگـ، ؿاُي ّ ىؼ هي توبم ػاىت چيق ُوَ

اف ػاىت،  

ًوبًؼ توبم ًيوَ فرـُبيو مٌبؿيْي تب آهؼ؛ عْاٌُؼ اّ امت٪جبل ثَ ُبيي ىٞلَ تٌِب هبرـا،? ثٞؼ ثَ رب ايي . 

 صبال ّ ىؼ هي تـاّه صْْؿه ُبي ػ١ؼ١َ ّ ّرْػه ثٖي اف کَ ؿميؼ، ُبيي ٥لن٦َ ثَ ٝوـ يک

ػؿ ػؿمت،  

پبيبى ثَ ؿّ ىکنت، ٥ِِن ثب ّ ثْػ ىؼى توبم ػؿگيـ- رنن ًبثْػي ثَ هبًؼٍ ٩ؼم ػّ -هنيـ اًتِبي ... 

؟..!ثْػ ١ـّؿ اًتغبثو چـا  

 تب ػُؼ، ػّثبؿٍ ٥ـٍتي ّ ثجغيؼ ؿا اّ يکي ؟!ثـگـػػ ّ ثقًؼ ٍْؿتو ّ مـ ثَ کَ ثْػ، هبًؼٍ ؿاُي يٌٞي

ؿا ؿاُو  

؟!کٌؼ تـمين ػؿمت ّ ثِتـ  

امت ىؼٍ هٌتيـ ّ مبعتَ )  ( ًْػُيتيب هزبفي ي کتبثغبًَ تْمٔ کتبة ايي  

 ّ اًؼ? هِن هنيـُب اف ثْٞي چ٪ؼؿ ّ کـػ ؿّ ّ فيـ ؿا ُوَ! کـػ توبهو ثْػى، آؿام ثب هبٍ، چٌؼ ُوبى

اف ثـعي  

مغت ُب اًتغبة ...! 

ثجيٌؼ ثبفًؼٍ ػليلي ُـ ثب ؿا عْػ اّ ّ ثتبفػ ُن ثبف مـًْىت تب... ىؼ ت٪ؼيـ اميـ ٍؼا، ثي ّ ًبعْامتَ ! 



 صنـت صجِل ػؿ ؿّس يک ّ مـػ رنن اف ٩بلجي ثْػ، ىؼٍ ّ ؿ٥ت ُن ٝي٨ صّتي! ثْػ ؿ٥تَ ًؼاؿه ّ ػاؿ

 !ُب

ثْػ ىؼٍ فًؼگي ٝوـ يک هـّؿ اف اي عالٍَ مـگـم مـػ، ّ مبػٍ عيلي ثبؿ، آعـيي ثـاي ... 

ػيؼ هي هـگ ػمت ؿّي ؿا عْػ ػيگـ، ىبيؼ . کٌؼ ّػاٛ عْامت هي اًگبؿ ! 

 هي ثـ ُن اگـ تبفٍ ؟!ثـگيت ىؼ هي هگـ! ثْػ ىؼٍ توبم اّ ثـاي ػًيب! ًجْػ ثـگيتٌو ثـاي ؿاُي ُيچ

 گيت؛

کٌؼ رجـاى تْاًنت هي ؟!ثْػ آؿام ؟!ثْػ کَ ًجْػ، کني ! 

ثبىؼ ًزبت ثَ ؿّ ؿاُي ىبيؼ کَ ثْػ، ىؼٍ ػّعتَ اه تٌِبيي مبل 50 ثَ ُاهيؼه ! 

 ثـػٍ اينتبيي ّ ؿکْػ ت٪ّلبي ثَ کييؼى، ٦ًل ثـاي ؿا تالىو آعـيي کَ هـػاة، ػل ػؿ ٥تَ ٥ـّؿ هخل

 امت،

کٌؼ ٥کـ آؿام ُبي عْامتَ ثَ تب ثْػ مکْت ٥٪ٔ ! 

 

 98 

 ثَ رب ػؿمت ؿا، اه فًؼگي ثبفي ُبي پبفل آعـيي عْامت، هي اّ اف کَ پيچيؼ، هي گْىو ػؿ ٍؼايو

 رب

 ...کٌؼ

 ثْػ ثؼ ٩ؼؿ آى ىيٖبى، ػام ثَ ُا٥تبػى? ٦ًـت! ىؼ هي کٌؼٍ ُب ميبُي اف ػاىت ّ ثْػ پـّاف ثَ ؿّ ؿّصو،

ثي کَ  

ثوبًؼ ًغْاُؼ اؿاػٍ، ! 

 ّ ىؼًؼ هي توبم ػاىتٌؼ کَ ثْػ، ُبيي لضَٚ ّ ُب حبًيَ? هِن ؟!ؿّػ هي کزب ثَ ٩ـاؿه ثي ؿّس ًجْػ? هِن

هي اّ  

 ثـاي... ٩لجو ثـ کٌؼ? صک ٍؼايي ّ صـ٥ي... ثبىؼ کـػٍ کبؿي مْعتي، ّ ًبثْػي اف ٩جل عْامت،

ُبيي اؿفه  

کٌؼ ل?تضن ؿا فًؼگي تب اؿفيؼ، هي ثْػ؛ کـػٍ ثبّؿ کَ ! 



 ثبف يکي ثـاي رب تب کـػًؼ، هي صؾ٣ ؿا يکي ًگبُو، فاّيَ صبال، ّ ًجْػ ثؼ ُوييَ ارجبؿي، ّؿّػ ايي

 !ىْػ

 صّ٪ي کَ ىًْؼ کني مِن ثبيؼ کَ کـػ، هي ٥کـ ُبيي لضَٚ آعـيي ثَ ٥٪ٔ ّ ثْػ کـػٍ ٥ـاهْه ؿا عْػه

 اف

ػاؿػ فًؼگي ايي ! 

 کٌؼ ثبّؿه ّ ث٦ِوؼ تب ػيؼ؛ هي ُوييَ اف ثِتـ ّ ػؿمت ثبيؼ! ثْػ ت٢ييـ ثـاي اّ ػليل تـيي هضکن ٝي٨،

ىبيؼ ّ  

ًبثْػي ثـاي ٝي٨؛ ّاػي اف ثِتـ ربيي چَ ! 

کـػ هي پيؼا ًيق ؿا اّ ُکيت، هي رب ُوبى ؿا عْػه ثبيؼ، کَ اي لضَٚ ّ فهبى ٝؼ?ة ػؿ ! 

 ١ـيجَ ُن چٌبى آى هنيـ، ا?ام ؟!کزب ٥ِويؼ ًوي ّ ثْػ ؿ٥تي ثَ ؿّ گـ٥تَ، ػؿػ ؿّصي ّ مـػ رنوي ثب

ؿػ ّ ًجْػ ? 

 تبّاى ثَ ثتْاًؼ تب ػاػًؼ، هي ًيبى اّ ثَ ؿا ػيبؿي ّ ىِـي کَ ثْػ، ىؼٍ? صک ٩لجو ؿّي ًبهـئي پبُبيي

 ًبثْػي

کٌؼ پيؼايو ّ کٌؼ پب٫ ؿا اىتجبُبتو اه، . 

 ّ ٩ـاؿ ثي ُبي ؿّس ايي پبيبى ّ هـگ ثـاي ربيي صتن، ثَ ًؼاؿػ، ٝي٨ رق اي ثِبًَ فًؼگي ٩ّتي

ُن مْعتَ  

 !ُنت

 اه فًؼگي تَْيـ ٩بة ػؿ ّ ثـػاىت ػّثبؿٍ ؿا، اه فًؼگي پبفل اف ربهبًؼٍ تّکَ فيجبتـيي ّ ليي?اّ

ّ کـػ هضکن  

ىؼ ُبيو عبٕـٍ ؿّاًَ ! 

ثْػ عيـٍ اه فًؼگي ُا٨٥ تـيي رّؾاة ثَ ! 

 ّ ثْػًؼ ىؼٍ ميبٍ ُبيو چين اّ، ٕلنن ثـاي تٌِب گْيي کَ ًب٥ؾ، ًگبُي اهب هٞوْلي اي چِـٍ ثب ػعتـي

 ايي

ثي ؿا اه ىؼٍ گن ًيوَ کَ ثْػ ؿميؼٍ فهبى اف اي ٦ٍضَ ثَ هبت، ّ فػٍ ثِت کَ يب٥ت هي ؿا عْػه مْ،  

ػاػ هي ًيبًو ٍ?ه٪ؼم ! 



ىؼًؼ پيؼا ثبؿٍ يک ثَ صبال ثْػ، ىؼٍ ١يت کَ ُبيو، ًجْػى ُوَ ّ ػيؼ هي ؿا عْػه ىبيؼ ! 
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آؿام ّ ثْػ اّ تنغيـ ػؿ ٩ـيي، ثي? صل ايي ... 

اف ػاؿػ کَ ػعتـي ّ امت هبًؼٍ اّ ٥٪ٔ ّ ؿ٥تٌؼ ُوَ آػم؛ ُوَ ايي گْيي ّ ثْػ ىؼٍ صؾ٣ ً٪َٖ ػّ ثَ ىِـ  

عْاًؼ هي ؿا ُبيي صـ٣ ًگبُو، ... 

 ثْػى، ٝوـ يک ثـاي اًگبؿ! ًجْػ تب ػّ يکي ُبيو مبل فهبى، ا?ام ؟!امت ىؼٍ ٕلنن ػ٩ي٪َ چٌؼ ٦ًِويؼ

 يکؼيگـ

ثْػ ىؼٍ ىبى آىٌبيي ثِبًَ ٝي٨ کَ ثْػًؼ، ؿميؼٍ ُن ثَ ُبيي ١ـيجَ ّ ىٌبعتٌؼ هي ؿا ! 

کييؼ ؿّيو ثَ ؿّ ؿا ُبيو ٩ؼم ّ ىؼ رؼا ٝي٨ ٕلنن اف اّ، اف فّػتـ آؿام، ! 

 کٌؼ، هي تنغيـه ػاؿػ ػيگـي گْيي کَ ؿّصو، ػگـگًْي ّ ت٢ييـ ًٚبؿٍ ػؿ تـ، ٝوي٨ ثبؿ ُـ اّ ا?ام

ًوي ؿا عْػ  

پبييؼ هي ؿا اّ کَ ثْػ ًگبُي کـػى ػًجبل ثَ هضکْم ّ ىٌبعت ! 

ؿ٥ت ّ اًؼاعت ٝ٪ت ثَ ًگبُي ًين ػّثبؿٍ ّ ىؼ ػّؿ ٩ؼم چٌؼ... گؾىت اّ اف ثقًؼ، صـ٥ي آًکَ ثي ! 

 ّ ٝي٨ فاػگبٍ کَ اي ً٪َٖ ّ ػيؼ ؿا اّ کَ ُبي ػ٩ي٪َ ّ مبٝت ّ فهبى ص٦٘ ثْػ ىؼٍ کبؿه ُب ٦ُتَ

 مّکْي

کـػ هي پيؼا رب ُوبى ؿا اّ ثبيؼ! ثْػ ىؼٍ ؿّصو گـ٥تي اّد ! 

 يک ؿّفُب، اف ثْٞي مبٝت، يک ػؿ ًَ ّ گؾىت هي هبٍ يک... ٦ُتَ يک... ؿّف ػّ... ؿّف يک

ؿا کبهل ثٞؼافِٙـ  

 ُبي لجبك ّ ؿًگي ُبي ىييَ اف پـربؽثَ ُبي ّيتـيي ثب ىِـ، هيِْؿ ّ ىيک تبالؿ ُوبى ؿّي ثَ ؿّ

ّ ١ـثي  

 اّ ّ ًؼاىت ٝي٨ مٌؼ رق ِٝؼي، کَ ؿ٥ت، هي ٩ـاؿي مـ ثَ ػيْاًگبى چْى ّ اينتبػ هي ؿّفه؛ ػ?م

ّ ًجْػ  

آهؼ ًوي ! 



 ؿّيبُبيو ٥ـىتَ کَ ثْػ، عيـٍ ربيي ثَ ًبُاهيؼ ّ ثْػ اينتبػٍ...! مـًْمت اف فيجب ػؿّٟ يک ؟!ثْػ عْاة

اّ ثَ ؿا  

ثـّػ تب ثـگيت ّ فػ آؿفُّبيو ػيـىؼى ثَ تلغي ًييغٌؼ ًيبهؼ؟ ػّثبؿٍ چـا! ػاػ هي ًيبى ! 

 ثَ ُبيو، صنـت عْاة ػّثبؿٍ! امت ىؼٍ چِـٍ هيؼي?ًبا ٩ّت صبال ّ ًجْػ ُاهيؼ ُقاؿ ثب کَ ػيؼ ؿا کني

ا٥تبػٍ ؿاٍ  

؟!امت ص٪ي٪ت يب اًؼ  

ًيؼ؟ آهؼًو هتْرَ چـا! اه کْثٌؼٍ ّ گيـا صـ?ك ُوبى ثب...! ثْػ عْػه گٌگ، ّ ثْػ الل  

توبم ّ کٌؼ اػا ػؿمت ؿا اي کلوَ تْاًنت ًوي ثگْيؼ؟ ثبيؼ چَ ػاًنت، ًوي! ثْػ کـػٍ گن ؿا پبيو ّ ػمت  

ًگـينت هي ّ ثْػ ثـػٍ يبػ اف ؿا فػى پلک کَ ثْػ، ىؼٍ ًگبُي مِن صْامو . 

؟!ًؼاػ اػاهَ ؿاُو ثَ چـا ؟!ثْػ ٥ِويؼٍ ُن اّ! اينتبػ ؿّيو ثَ ؿّ  
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 ثَ ًگبُو، مٌگيي پبىٌَ ايٌکَ اف ٩جل تب گـ٥ت، پبييي ؿا مـه ّ کـػ آفاػ ؿا ُبيو ٦ًل مغتي ثَ

 تَْيـ

 اف ؿا صـکت تْاى آؿام ٍؼاي کَ... ػُؼ اػاهَ ؿاُو ثَ ًبآىٌب ؿُگؾؿي ُوچْى فًؼ، آميت ىِـ مـػ

ّ گـ٥ت اّ  

کـػ کْثو هيظ . 

؟!ػاؿيؼ کبؿ چي رب ايي ثپـمن تًْن هي...! ثجغييؼ -  

 اف ػيْاؿُبيي اًگبؿ! ًؼاىت ؿا مـه گـ٥تي ثبال رـأت ّ ثْػ ُا٥تبػٍ پبييي ًگبُو ّ لـفيؼ هي ٩لجو -

 آموبى،

کٌٌؼ ؿ?پ اي ثِبًَ ُـ ثب ؿا، اصنبك ايي ؿّي ثَ ؿّ تب ػاىتٌؼ، ٍؼايي ّ کلوَ اًتٚبؿ ! 

! ًينت تْ مِن اصنبك، ايي هبث٪ي ّ امت کب٥ي رب ُويي تب تْ آؿفّي... امت ثل گ٦ت، هي عيبلو -

 ?صؼ

ًيْي ٝؾاة ػؿگيـ تب ثيٌبك ؿا عْامتٌت هـفُبي ّ ثؼاى ؿا عْػت ! 



 ُب ًيؼى ُوَ ّ ىؼ ٦٩ل آؿام ُبي چين ػؿ ًگبُو ّ گـ٥ت ثبال! ًؼاىت ؿا ًگبُو اعتيبؿ ا?ام! تـميؼ هي

 ؿا

ىوب ثب هي... هي هي: گ٦ت لکٌت ثب ّ کـػ ٥ـاهْه ... 

عٌؼيؼ هي ػلو ػؿ ىبيؼ اّ، چين اف ػّؿ ّ گـ٥ت پل آلْػ ١ْت ؿا ًگبُو آؿام ! 

 فًؼگي? ص٪ي٪ت اّ، اف ًگبُي ّ صـ٣ ُـ کـػ، هي ثبّؿ پنـ ّ کـػ هي ٥به ؿا ًبفُبيو ؿاف ػعتـ،

 .ُنت

ثْػم هٌتٚـتْى رب، ايي ىٌبمن، هي ؿّ ىوب کٌن هي ٥کـ هي: گ٦ت ّ کـػ ثييتـ ؿا رـأتو کوي ... 

؟!ىٌبمن ًوي ؿّ ىوب هي ا?ام: پـميؼ ًبثبّؿي ّ ثِت ثب آؿام  

هي... هي! ىٌبمن هي ثْػًن ّ تّْلؼم اف ٩جل صّتي ؿّ، ىوب هٖوئٌن هي اهب! ىبيؼ -  

؟...چي ىوب -  

ثگن ثِتْى ؿّ چيقُبيي يَ ثبيؼ کٌن، هي ٥کـ هي - ! 

؟...!ُنتيي کي ىوب -  

 تْاًنت هي کَ! ثْػ چَ ثْػى، ثـاي تو?ُْي ّ ػليل ثْػ؟ کَ...! ثْػ ؿ٥تَ ٥ـّ اه تٌِبيي پيلَ ػؿ مغت

تب ثبىؼ؛  

ًينت ػؿّٟ اصنبمو ّ ُبيو صـ٣ کَ ٥ِوبًؼ هي اّ ثَ ثبيؼ چْٖؿ ّ ثپؾيـػ ؿا اّ ػعتـ ايي ! 

ىؼٍ ٝبى٨ هٖوئٌَ کَ يکي: گ٦ت اؿاػٍ ثي اهب چـا، ٦ًِويؼ . 

ّ هلتِت گـهبي مْ، ايي ّ ىؼ هي ً٪بة آؿام ُبي چين ثَ کَ ثْػ موتي ػؿ ىـم، ّ ثْػ مکْت لضٚبتي  

 هتْافى کَ ػاػ هي ًيبًو ؿا ػعتـي چِـٍ ّ تَْيـ ّ پْىيؼ هي ؿا ًگبُو ؿّي کَ ثْػ ٝي٪ي مْفاى

ثـاثـ ّ  

ثْػ ُبيو عْامتَ توبم ثب . 
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... ػاؿٍ عيٌي ُبي ًگِجبى ثيَ، کَ ىلْٟ رب ايي! ًبينتيؼ تبالؿ ايي ؿّي ؿّثَ: گ٦ت ْٕهؤًيٌَ ثب آؿام

 هوکٌَ



ثقًٌؼ آميت ثِتْى  

ىؼ ١ـ٧ ىِـ الت?تزن ًگيِي ػل ػؿ ّ ؿ٥ت کٌؼ، ًگبُي کَ آى ثي ّ گ٦ت ؿا ايي . 

 اّ ّ ثْػ ىؼٍ ًْاعت ُن ٩لجو، ُبي ّـثَ ّ ًجِ ثب گْيي اًٖٞب٣، ايي ّ پيچيؼ هي گْىو ػؿ ٍؼايو

 هي

ىْػ هي کن ػاؿػ کَ ػيؼ ! 

گـيغت ّ گؾاىت رب ؿا ٩لجو ّ گـ٥ت ؿا ًگبُو ! 

گؾاىت رب تبالؿ ُوبى کٌبؿ فًؼگي؛ ثـاي ؿا اهيؼه ّ ُبيو عبٕـٍ ُوَ اهب . 

ثْػ ٩يٌگ توبهو کَ ثْػ، پبىيؼٍ ػًيب ثَ ُبيي ؿًگ ! 

 ؿا مٌگيٌو ُبي ٦ًل ّ فػ هي لجغٌؼ ًؼاًنتَ، گبُي ّ ىؼ هي تٌگ ػل اؿاػٍ ثي گبُي گَ ّ ؿ٥ت هي

 ػّمت

فيجب آؿفّيي ّ ػاىت فًؼگي ثـاي ػليلي صبال! ثْػ ىؼٍ مجک ّ ػاىت ! 

 تب ثْػ، آهؼٍ امت٪جبلو ثَ يکي امبؿت، ُب مبل اف ثٞؼ گْيي! ثْػ ٥ـاؿ ً٪يَ مـگـم فّال، چٌگ ػؿ

تْ: ثگْيؼ  

ػاؿي فًؼگي اف مِوي ّ آفاػي ! 

 اّ ثَ عيبلو ػؿ کَ ثبؿ ُـ ّ ىؼ ًوي هضْ ًگبُو ؿّي ؿّثَ اف اي لضَٚ آؿفُّبيو؛ ٥ـىتَ چِـٍ

هي عيـٍ  

 ٍؼاي ُن ّ ؿًگ ُن ّ ثْػًؼ ثغو لّؾت کْتبٍ، ُبي م?تجل ايي چ٪ؼؿ ّ فػ هي لجغٌؼ اؿاػٍ ثي ىؼ،

 عْىجغتي

– ثنتٌؼ هي ً٪و- رّؾاة ! 

 اي ً٪َٖ ثَ ّ ثْػ ًينتَ کٌزي ثَ هتْالي ُبي مبٝت کْچکو، اي اربؿٍ اتب٧ ّ ىت مکْت ػؿ ١ـ٧

 عيـٍ

ثبىؼ ثبيؼ کَ ثْػ ربيي ُوبى اّ ّ ىؼًؼ عيبالتو ثَ ؿّ اي ػؿيچَ ّ اي پـػٍ گْيي، کَ ثْػ ! 

کٌؼ توبىبيو عْامت هي ثبفُن ا?ام کـػ، هـّؿ ؽٌُو ػؿ ؿا ثبعتٌو ػل صبػحَ ثبؿ، ُقاؿ . 

 ّ ػاؿػ اي عبًْاػٍ صتن ثَ اّ: گ٦ت هي ّ ًجْػ اّ مٌگ ُن مـًْىتي، ُـ ثب صتن ثَ آؿفُّبيو، ٥ـىتَ

هي هخل  



ًينت مـًْىت ىؼٍ ٕـػ ّ ػؿثؼؿ ! 

 ثبيؼ ّ ؿّػ هي ىِـ تبالؿ ثَ ؿّفُب اه، عبًْاػٍ عـد کوک ثـاي ىبيؼ کَ ػيؼ، هي اي ٥ـّىٌؼٍ ؿا اّ

ايي اف ٩جل  

٦ًِويؼ ّ ًؼيؼ ػؿمت کَ ثْػ اثلَ چ٪ؼؿ ّ ٥ِويؼ هي ُب . 

 چٌؼ تؤهل چ٪ؼؿ يٌٞي مبٝت، يک ّ گـػًؼ هي چْٖؿ ُب ػ٩ي٪َ ثْػ، ىؼٍ ٥ـاهْىو اّ ّ گؾىت هي فهبى

 ثبؿ

ىؼى هبت ! 
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 ػؿّى کَ ػاىت ًْ ّ ؿًگ اي مـهَ پيـاٌُي! اينتبػ ُبيو لجبك ؿّي ّ کـػ ؿّ ّ فيـ ؿا اتب٧ ًگبُو،

 ث٢چَ

 عـيؼ هي ربيو ثَ يکي ثبيؼ ّ ثْػ ا٥تبػٍ ػؿ کٌبؿ کَ کخي٤ ّ چـّکيؼٍ ّ ميبٍ ىلْاؿي ّ ثْػ کـػٍ پٌِبًو

ّ 

اًؼاعت هي ٝ٪جو ثبيؼ چٌؼؿّف اصتوباًل ّ ثْػ هبُو ايي ثِبي اربؿٍ مِن کَ اًؼافي پل . 

 ثـاي ؿا امت مغت ُن ؿيغتو تضول کَ پيـفًي ١ـ١ـُبي تب ػاىت ؿا اؿفىو فيجب، اصنبك ايي

ثَ ؿميؼى  

کٌؼ ل?تضن ، ًٚيـه ثي ؿّيبي . 

ثْػ ىؼٍ ٥ـػاُبيو هٌتٚـ رب، ُوبى اف ... 

فػ هي ؿا ُبيو صـ٣ ّ گ٦ت هي اّ ثَ فّػ عيلي ثبيؼ! کـػ هي ًگبُو ػّثبؿٍ ّ ؿ٥ت هي ُن ثبف ثبيؼ ! 

؟!ػاىت ؿا گ٦تٌو رـأت اهب  

 ّ ثپْىؼ ثبيؼ ثبىؼ،چَ ثبيؼ کزب گ٦ت هي ّ ثْػ کـػٍ تنغيـ ؿا ٩لجو ّ ؿّس يکي،! ًجْػ عْػه ػيگـ اّ

 چْٖؿ

ثغْاُؼ چَ ّ کٌؼ ًگبٍ ! 

 اًتغبثو ٥ؼاي ؿا اه فًؼگي ؿاٍ ّ هنيـ کَ ػاؿػ، ػّمتو ٩ؼؿ آى اّ ّ ُنت کني يٌٞي اؿاػگي، ثي ايي

ّ کٌؼ  



ثبىؼ اّ ثب تب ثگؾاؿػ رب ؿا ُوَ ! 

 آُي ثْػ، ىؼٍ ّرْػه توبم ّ ثنت هي اصنبك گـٍ ثَ ؿا هٌٖ٪و کَ... ًينت پيـهـػ ؿّس ثـ صنـتي

ثبيؼ کَ  

هـگ ثَ ؿّ ًبي ثَ ًجْػ ٦ًني ّ کييؼ هي مـػه رٌبفٍ ! 

 ًوي ؿا ُويي هگـ! ثوبًؼ ّ ثبىؼ ىؼ هي کَ ؟!ًؼيؼ چـا ّ ًـ٥ت ُب ايي اف پيو ،چـا ميبٍ ًنيبى ايي

؟!عْامت  

 آى، اف ثٞؼ ّ ثْػ ٥ـاؿ ُوبى ىبيؼ ىکنت، ّ اينتبػ هي ّ رٌگيؼ هي ثبيؼ ثْػ؟ ٩يٌگ کزبيو ؿ٥تي، ايي

 ُـ

ًؼاىت اؿفىي تجبُي ّ فهبى ٩ٞـ ػؿ اينتبػ چ٪ؼؿ ! 

 ّ ثجـي ؿّيبُبيت ًقػيکي ثَ ؿا ُب ىؼى ػّؿ ايي تْاًي، ًوي ػيگـ کَ ىْػ، هي ػيـ ٩ؼؿ آى گبُي

 ًـميؼى

ىؼًؼ تْ اف رؼا فًؼگي، مٌگ ُن کَ آؿفُّبيي ىًْؼ، هي ُبيت . 

ثَ ّ ٥ِويؼ ػؿمت ثبيؼ! ثْػًي ثَ هضکْم کَ ُنت ُبيي لضَٚ ّ ًجبىي کَ عْاُؼ هي ىِبهت ربُبيي يک  

ثْػ ٩ّت ! 

 ىؼٍ، مـکْة ثبفي ثبؿ فيـ ّ ىکنت ؿا اّ اىتجبٍ اگـچَ. ثْػ آؿاهو ثَ ؿّ اّٖـاثو، ع٥ٌْب٫ صبل

تّکَ تّکَ  

 !ىؼ

ًجْػ ثب٩ي ٝوـه ١ٌيوت اف ١ـّؿي ُيچ ّ ثْػ ىؼٍ تض٪يـ ! 

ثْػ رب ُويي عْثو پبيبى ًييجي، ّ ٥ـاف ُـ ثب رب، ُوَ ٝوـ، ُبي ػاهٌَ ّ ُب گؾىتَ يبػآّؿي ! 
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 ؿا مٞبػتو کَ ثْػ کـػٍ پيؼا اي ثيـاَُ ّ ثْػ ثـيؼٍ ؿ٥تي اف ّ ثيقاؿ فهيي اف! ًؼاىت کني ثب ٩ـاؿي

هي ًيبًو  

امت رٌِّن ّ رؼايي ٥٪ٔ ثٞؼ، ثَ رب ايي اف ّ هوکي ثِيت تٌِب رب گ٦ت،ايي هي ّ ػاػ ! 



 ػًذ اي گْىَ عْامت، هي ػلو امت، ىؼٍ ػؿهبًؼٍ ًـميؼى، ّ ؿ٥تي ُب ت?هؼ اف ثٞؼ کَ ٝبثـي ُوچْى

ّ 

 آ١بف گًَْ ايي ّ کٌؼ ؿ?پ اًتِبيو ثي علْت ثب ؿا، پبيبًو ثي اًؼٍّ ّ ثٌييٌؼ تب ثيبثؼ، ُنتي اف ًبپؼيؼ

هـگ ىْػ،  

ثْػ ىؼٍ ٝزيي ؿّصو ثب کَ ١وي . 

 اّ ػاىت، ايوبى ّ ثْػ ًِبػٍ گـػى ُب عبٕـٍ گيْتيي ثَ ؿّصو، صّتي! ػاىت عْاة توٌّبي ّ ثْػ عنتَ

رب ُويي  

ىْػ هي توبم ! 

! ثبّؿه ثبؿف ص٪ي٪ت! ثْػ ٝي٨ کٌؼ، ربّيؼه ّ ثوبًؼ اهبى ػؿ ُب ًبُاهيؼي ميل اف ىؼ هي کَ اي ٩ّلَ تٌِب

ُـ اف  

ًؼيؼ ٝي٨ اف فيجبتـ کـػ، پـّاف چَ ُـ ا?ام گؾىت، هـفي ! 

ثيآؿاهؼ اه ٝبى٪بًَ ّ تٌِبيي هتـ٫ّ ػىت ػؿ ػاىت، ػّمت ّ کـػ هي َلن?ٛ ؿا ؿّصو ه٪جـٍ ثبيؼ ! 

 ّ ثْػ فًؼگي ثَ ؿّ ًگبُو ًگـػ؛ هي مْعتَ مـفهيٌي ثَ عًْيي، ًقائي اف ثٞؼ کَ پبػىبُي چْى

ؿا ُبيي ّيـاًَ  

مٞبػت اف عجـي ػيگـ، ىبيؼ ّ ىؼ هي اميـ ثبيؼ فّػي، ثَ ّ ثْػًؼ اّ مِن اه ًبثْػي ٩لوـّ کَ ػيؼ هي  

ؿميؼ ًغْاُؼ ! 

گؾىت هي ّ ىکب٥ت هي ؿا رب ُوَ مکْت، ُْل ػؿ کَ ٥ـيبػ؛ اف ؿ?پ ّ ٝوي٨ ًگبُي . 

 ٝزيت ّ ىؼ هي ١ـّؿه ػليل کَ ػاىت، ثبّؿ ؿا ىکنتي! ثْػ ؿاّي ٌُْف اًگبؿ ُبيو ًيؼى ُوَ ثب

 ت٦بّت

ثبعت ١ـّؿه ثـاي ّ ثْػ اينتبػٍ ىيٖبى ؽُي ؿّي کَ اي ثبفًؼٍ اف ػاىت، . 

کٌؼ ثبّؿ ؿا ػؿػُبيو رٌِّن يب ثبىؼ، ثِيتي کَ آى ثي! گـ٥ت آؿام آؿام، ثؼّى ثبؿ، ليي?اّ ثـاي ...! 

فػًؼ هي ثْمَ؛ ٩َؼ ثَ ؿّصو ثـ کَ ثْػ، ٝي٨ ُبي ٍبٝ٪َ ؿػه،?گـػاگ . 

ربّػاًگينت ريي پبيبى، ايي کَ ػاىت ي٪ييي. ثْػ ىؼٍ پب ثَ ؿّصو مْفاًؼى ثـاي ًوبييي !! 

امت ؿّبيت ػؿػ، گؼاف ايي ػؿ هوکي? صل ّ فيجبيي تٌِب ّ ؿػ?م عْاُؼ ػؿػُبيو اف... اًت٪بم ثؼّى . 



ىْػ اميـ مبکت، ّ مـػ عيلي تب کٌؼ، ثيؼاؿ ػؿػُبيو ا٥يبي اف ٩جل ؿا عنتگي ّ عْاة عْامت، هي ! 

ىٌبعت کَ ت٪ؼيـي ثْػ؛ تلظ ...! 

کـػًؼ هي ػّفعو ؿّاًَ ٕـ٥َ يک اصنبمو، ّ ه٨ٌٚ ّ کتبة ّ صنبة . 

 ىبيؼ ّ ىْػ گن ُا٨٥ يک ػؿ کَ کـاًَ ثي چٌبى! ػيؼ هي اًتِب ثي ؿا ٝي٨ ّ ثْػ ؿميؼٍ ًـ٥تي ؿّيبي ثَ اّ

 ؿّصي

ثبىؼ اه مْعتَ ُنتي اف ىجضي کَ ػُؼ، ػّفعي ثَ ػؿ١ّيي . 
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کـػ هي فهقهَ کني ثَ ؿّ ؿا ُبيي صـ٣ ّ گـ٥ت آؿام ًگبُو ؿّي ثَ لجغٌؼي ... 

 کَ ؿاُي ا?ام! ػاىت ًغْاُي ُن ًجْػى ثـاي ٥ـٍتي صتن، ثَ ػاؿي، صْْؿ اربفٍ ارجبؿ، ثَ کَ ربيي

هي ؿُبيي  

کَ ػُن، هي تضْيل اي کيتَ ّ گؾاؿم هي رب ؿا ّرْػم ُوَ رب ُويي! ثبىن ثبيؼ کَ ًينت ربيي آى امت،  

ىْػ ٝؼالت ػاػگبٍ ُبي مـگـهي ثـاي تبفٍ، اي ثبفيچَ کَ ايي ًَ کٌؼ؛ پب ثَ مـػ ًوبييي ! 

 ّ فًؼ ٥ٌب ثَ ػل- گؼاؿ ثي -ثبؿ يک ثـاي تب عْامت، هي ؿّصو ُبي ٦ًل آعـيي ؿا، ُک٦ـ ػيبلْگ ايي

 ًينت

 .ىْػ

ؿيؼ?ة اه ُنتي ّ عْػه اف ... 

 ّ ًجْػ فهيي ؿّي ثْػ، ثبيؼ کَ ص٪ي٪تي: گ٦ت هي ّ گـ٥ت هي ُگـ گاليَ، ؿًگ ُن ؿا، ٝبى٪ي ت?ٍّي

ًکـػ ىبػم  

ىؼ ثبّؿم پْه تي ىـم، ّ ! 

آين هي رب ُوبى اف کَ امت ص٪ي٪تي فهيي، ُبي فىتي ا?ام! ثْػ فيجب ؿّيبيي ًؼيؼم، کَ ُبيي اؿفه ... 

 اف ّ فًؼگي ثَ هضکْم مْ، يک اف! هضکْهي اثتؼا ُوبى اف ّ ًينت تب ػّ يکي ُبيو، ؿم?د کَ رِبًي

 مْيي،



 فهبًي امت، کْتبٍ چ٪ؼؿ ّ ثبىي ًجبيؼ امت، عجـ چَ ث٦ِوي تب ػٌُؼ؛ هي ؿاٍ تي?هؼ...! هـگ ثَ هضکْم

 کَ

 عيًْت? ٥ـيبػ ّ ري٠ ٍؼاي ػؿگيـ ؿا تْ ثيٌْي، ثبيؼ کَ ُبيي تب٫ تيک تـاًَ اف ثييتـ ُبيو، ػ١ؼ١َ

کٌٌؼ، هي  

هنب٥ـي ثـّػ، يبػت گبُي تب ! 

 ربي ثَ فًؼاى، ايي پل ػؿ چـا ػاًن، ًوي ّ ىؼ ثٌب فرـم ثـاي کَ گبُي تجٞيؼ آين؛ هي فهيي اف هي

 آفاػي،

؟!ػّفط ُن ّ کييؼي ثِيت ُن ػّثبؿٍ  

 ؿُبين کَ ػؿػي ّ عْاُؼ هي هـا کَ ػا١ي اف ىْي هي ىبػ تْ آيب، ّ ًؼاؿػ توبهي ػؿػُب ٦ًـيي اًگبؿ

؟!کٌؼ ًوي  

کَ فًن هي ثْمَ فرـي ثَ هي تْمت؛ مِن کَ ٦ًني ثِبي عْى ّ اربؿٍ ثِبي ثَ امت، چٌيي ايي اگـ  

امت هي پبي ثَ اًتغبثو ! 

 ّ ثْػ اًتغبثي ثبّؿکٌن، ثگؾاؿ ّ امت مْفاًؼى کبؿىبى ػّ ُـ ٝي٨، ّ ػّفط! ًؼاؿػ ت٦بّتي فيبػ

ُنت اعتيبؿي ! 

فهيي ُبي ًبهـػي ُوَ ربي ثَ ٝي٨، ...! 

ًويـػ ؿّيبُبين تب عيبلن، ثَ ا٥تبػٍ هي ؿاٍ! ًينت هنيـم ثيآين، ثبيؼ کَ ؿاُي . 

 عْاُؼ ٝي٨ هي اًتغبة! ثبه ؿاّي کٌؼ، هي پب ثَ ٝي٨ کَ ػّفعي اف ّ کي ًگبٍ ؿ٥تٌن اف ثٞؼ ٥٪ٔ تْ

 !..ثْػ

ًؼاىت صـ٥ي ػيگـ ّ ثْػ مکْت ! 
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 ؿّصو! ًؼاػ ؿط تْبػي ُيچ! ًيؼ ؿّ تبفٍ اي صبػحَ ا?ام گ٦ت، اّت٦ب٩ي ُـ اف ٩جل ؿا، اٝتـاّو توبم

ُوبى ٌُْف،  

ًؼاىت ػليلو چـايي ثـاي ػؿکي ّ! ٥ِويؼ ًوي اّ کَ ػاىت، ؿا ُبيي ػلِـٍ ! 

امت توبم يٌٞي کَ فًؼگي، کلوَ ؿّي ثَ ؿّ اي ً٪َٖ ّ ػيؼ هي ؿا ٝي٨ ٥٪ٔ ! 



 اف ٩جل ؿا، ؿّصو تيييٜ هـامن عْامت هي. ىْػ هي گ٦تٌؼ، هي ؿّيبُبيو کَ گيت هي ًبهوکٌي پِي

 هـگ

کٌؼ ثـپب رنن، . 

ثْػ ىؼٍ ا٥نبؿه ثي رٌْى ّ هبت?تٍْ ػؿگيـ مغت ! 

 هزؾّة ؿا اّ کَ آهؼ هي ٍؼايي ىؼًؼ، هي تـ ًقػيک ّ ًقػيک هؼام کَ ُبيي ٍبٝ٪َ تـاکن اف ًبگِبى

هي عْػ  

 !مبعت

؟!ىؼي پٌبٌُؼٍ ٝي٨ ربّػاى مـفهيي ثَ ًبثْػي، ثـاي -  

 ؿّيبي هيبى اّ ّ امت کـػٍ اصبَٕ ؿا اّ کَ اًْاؿي گنتـٍ ػؿ ٩ؼؿت، ايي ّ ت?٩بٕٞي ايي ؟!ثْػ کَ

ّ مْعتي  

ثيبثؼ صْْؿه ثـاي ػليلي ثبيؼ کَ ثْػ، ًِبػٍ اي هٞـکَ ػؿ پب گْيي ًجْػى، ! 

؟!ُنتي کي تْ: گ٦ت تـك ّ صيـت ثب  

 ثـ ٝي٨ ٩ّتي تب! کٌَ هي تزـثَ ؿّ ٝي٨ کَ ُنت اًنبًي ُـ مِن ّ هي ػًيبي رب ايي! ٝي٨ هلکَ -

تْ ؿّس  

ػاىت عْاُي ؿا ّاػي ايي ػؿ صْْؿ اربفٍ ١بلجَ، ! 

؟!ًينت ثنتي ثي ُيذ صبال، چـا ّ ىؼ هي ثبف اػاهَ ثَ ؿاُي گؾىت، هي کَ ػؿي ُـ اف  

 هي ص٦ـ ُب چبلَ اّ؛ ُبي ًـميؼى ثـاي ّ ػاىتٌؼ ُب ً٪يَ ًجْػًو ثـاي هؼام کَ فهيي، ُبي ىت ّ ؿّف

 کـػًؼ،

؟!ًجْػ ُويي ثـاي هگـ  

؟!ثْػًؼ ثبفي کؼام ػؿگيـ پل کييؼًؼ؛ ًوي گلْيو اف تي٠ کَ ت٪ؼيـ، ُبي کيٌَ ايي  

؟!امت اثؼي چيق ُوَ چـا رب؛ ايي  

 هي عيبل ّ ثبّؿ ميٖـٍ ػؿ هـگ! عْام ًوي ؿّ ّاػي ايي ص٪ي٪ت ؿّيبُبين، ثـاي هي: گ٦ت ّ ثْػ کال٥َ

 عؼىَ

فًؼ ًوي ٝي٨ ّاػي ثَ اي . 



 ثَ ؟!عْاٌُؼ هي ت?اثؼي ػؿ ث٪بء ثـاي ؿا، فهيي ػؿ ًينتي کَ ُبيي ٝي٨ ؟!ىؼي ٝي٪ي چَ ػؿگيـ -

کؼام ػًجبل  

ربّػاًگينت ّ ُنتي ًِبيت رب ايي ؟!گـػي هي ًبثْػي ! 

 ثـاي صّ٪ي ؿميؼًن، ثـاي آيب... ؿميؼ رب ايي ثَ ه٪َؼم! آػؿك يک ّ ػاىتن اًتغبة يک هي...! ٝي٨ -

 ثـگيتي

؟!ًينت  
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؟!ثـگـػي کَ ؿميؼي ٝي٨ مـفهيي ثَ -  

کٌن توْهو کَ ؿميؼم - ! 

کؼام پبيبِى، ػًجبل ثَ! ىؼ عْاُؼ هٌٞب ت?هؼ يک ثـاي کَ ُنت هـگي تٌِب ايي ىؼ، عْاُؼ توبم تْ رنن -  

؟!گـػي هي ُنتي  

ـِ ثَ ّ ثلٞيؼ ؿّ ُب ١ن ّ کييؼ ػؿػ کَ ؿّصي! ؿّصن -  ثبيؼ اًتِب، ثي? هَيجت ايي! ؿميؼ ٝي٨ فر

ثـاي تالىي  

 کزب ّ کي تب ػًّن ًوي کَ ثبىن ػؿػُبيي گـ ًٚبؿٍ ت٦بّت ثي تًْن، ًوي هي! ثبىَ ػاىتَ ت?ُْي ٥ِِن

 اػاهَ

ػاىت؟ عْاٌُؼ  

 ُب مـفًو ثب ّ عـًؼ هي ربى ثَ ؿا ُب ؿًذ هنيـ، ايي ثبعتگبى ػل! ًينت اٝتـاُ ربيگبٍ ّاػي، ايي -

 هي

ػٌُؼ ًوي ؿا اي ٌَٕٞ ُيچ رْاة ّ مبؿًؼ ! 

ًينت ٝؼالتي ثي ثـاي ػليلي ّؿفيؼى؛ ٝي٨ ّ ػاىتي ػّمت ا?ام - ! 

... ىؼ عْاُؼ ػيگـي مِن کَ رِبًي اف ثـيؼى، ػل ّ عْامتي هـف ثَ ؿميؼى ّ عْػپـمتي اف گؾؿ -

ُـ اًتغبة  

ًجبىؼ اعتيبؿي کَ ىْػ هي ٦ًي ٩ّتي ٝؼالت! امت ُويي ٝبى٪ي . 



 تٌِب ىؼ، ًَيجن کَ چيقي ا?ام! کـػم اًتغبة ؿُبيي ّ آفاػي ثـاي ؿّ ٝي٨ هي ؟!چي يٌٞي ٝي٨ -

ّ ثْػ امبؿت  

 آ٥ـيؼٍ هکب٥بت ثـاي ٝي٨، آيب! ثين رؼا افىْى ًتًْنتن ّ ًيؼ کَ ١ن، پْالػيِي صَبؿُبي ّ ُب هيلَ

؟!ىؼٍ  

 مِن تْ هنيـ? هکب٥بت پـػاعت، ثِبيي ثبيؼ گٌزي، ُـ ثَ ؿميؼى ثـاي! ًينت هکب٥بت ٝي٨، ٥لن٦َ -

 مٞبػتي

گيتي هي ػًجبلو کَ ىؼ، ! 

؟؟!مٞبػتَ هي ٥الکت ايي آيب -  

ثْػ ًغْاُؼ تْ مِن ٝي٨،? ص٪ي٪ت ًينت، تْ ٝي٨ ثـاي ثبّؿي ٩ّتي تب - ! 

کييؼ ّاػي ايي ثَ ؿا ه٪َؼت کَ اًتغبثي ثبّؿ ثـ ػاؿي، تـػيؼ ٌُْف ! 

 ّ ٩لت کؼّم اف ؟!ػاؿٍ ُن اي ػيگَ تٞـي٤ ػلؼاػگي رق ٝي٨! مْعتن عْامتٌي، ُـ اف ثييتـ هي ا?ام -

 تـػيؼ

 ؿميؼ، اؿث رؼايي ؿصن ثي ُبي ىت ثَ ّ ىؼ ميبٍ کَ ُبيي مبل! ثبىَ ىؼ ًوي ّ ًجْػ کَ فًي هي صـ٣

 چْٖؿ

ثبىَ هي فًؼگي ثـاي اّت٦ب٧ يک ّ تقلقل يک تًْنت هي ! 

؟!ػيؼي چگًَْ ؿا ٝي٨ -  

ىؼ ػهيؼٍ ؿّصو ّ ربى پيکـٍ ثـ ًبعْامتَ مکْتي . 
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 آثيبؿي اىک، ثِبًَ ثَ ػّثبؿٍ ؿا، عبٕـاتو ىؼٍ هـػاة ُبي ثـکَ عيکي تب آهؼًؼ، هي اثـُبيي گْيي

ّ کٌٌؼ  

 .ثجبؿًؼ

ثَ صکن ثبيؼ ٝي٨ کَ هنيـي، کزبي ُيچ ػؿ ؿا ٝؼالت کَ ػاىت ُبيي صـ٣ اه، فًؼگي ّ فهبى گؾؿ اف  

ًؼيؼ ػاػ؛ هي ارـايو ! 



. ثْػ ؿ٥تَ آؿام کٌبؿ ػؿ ثْػى، ُبي لضَٚ ثـاي ػاىت، چَ ُـ... ثْػ ؿميؼٍ مـ اه عبًوبًي ثي هِلت

پْلي ُيچ  

ثيٌْػ ٥٪ٔ تب ثْػ ػّعتَ ػؿ ثَ کَ ًگبُي ّ ثْػ ًوبًؼٍ ثـايو ... 

 گـ٥تٌؼ هي ًيبًَ ؿا ُبيو ى٪ي٪َ کَ آهؼًؼ، هي ًبمقاُبيي ٍؼاُبي... ثْػ ىؼٍ صْْؿي ُب، ػ٩ي٪َ کبثْك

ػؿ ّ  

کيتٌؼ هي ػيگـي اف پل يکي ؿا اّ ؿّيبُبي ُوَ ؽٌُو، ! 

 ُب ٥بٍلَ ؿافه کَ هبرـايي، مـػ ص٪ي٪ت ػيگـ، مْيي ّ ثْػ گـ٥تَ عيبلو ثَ آؿام، ًگبٍ? ؿػ مْ يک

 !ثْػ

ًجْػ اً٪ؼؿ ٥بٍلوْى کبه! ثْػي هي هخل ُن تْ کبه: گ٦ت هي لت فيـ ! 

ًقًؼ ػاهي اه پٌبُي ثي ّ ىؼًو ؿاًؼٍ ثَ ت٪ؼيـ ػمت تب ثْػ، ٦٩ل ػؿة ّ ثْػ گـ٥تَ ث٢ل ثَ فاًْ ! 

کـػ ؿّ ؿا اًَب٣ ثي اي ٝزْفٍ ًِيت کَ ؿ٥ت، تٌِب ًَ ىؼ، هي پب ثَ ٝي٨ ثب کَ آؿاهيي ! 

? مؼ ًبرْاًوـػاًَ، ّ ثلٌؼ کَ ػيْاؿُبيي ّ ُب تقاصن ايي ّ ثْػ ىؼٍ ثؼل ًبمقاُب ثَ ١ـ١ـُب، ٍؼاي

هي عيبلو  

؟!ثْػًؼ چَ پِي ّ! چـا؟ ىؼًؼ؛  

 تْ اي ٥بٍلَ ُيچ ًويقاؿم ّ هيغْام هي ثبىن، تْ ثب عْاى ًوي ُوَ کَ صبال: گ٦ت هي ٩بٕٞبًَ لت فيـ

هي اف ؿّ  

 .ثگيـٍ

 ثَ ؿّ ّ کـػ ثبف ؿا ىؼ هي کْثيؼٍ هؼام کَ ػؿثي ّ ثـػاىت ؿا اه کٌَِ کبپيي. ثْػ پبثـرب ٌُْف ث٢ْو

 پيـفًي

 ثؼاًؼ ثغْاُؼ کَ آى ثي ّ اًؼاعت ُبيو رْاة اف ثؼتـ ًگبُي ثْػ، ػّٕـ٥َ ُبيو کيٌَ ّ ٦ًـت ؿًگ کَ

هي چَ  

ؿ٥ت ىْػ، ! 

 گ٦تٌو ثـاي صّ٪ي کَ ُبيي گاليَ ثب ّ ثْػ ػيؼاؿ ثَ ؿّ ػيْاؿُب، ثـػى ثيي اف ثـاي ًبگؾيـ ُبيو، ٩ؼم

 ًؼاىت،



ـِ اف هتيٌّذ گًَْ ايي ّ ثيبثؼ آؿاهيو ثبفگيت ثـاي ػليلي عْامت، هي ٥٪ٔ  ًوي ؿُب ؿا اّ کَ رٌِّوي رج

 کـػ،

ًجبىؼ هْٖـة . 

ىؼ ًوي توبم ٩جل، ؿّفُبي اف ػّؿتـ ؿاٍ، ّ ثْػًؼ ىؼٍ ػيـ ُوييَ، اف تـ ْٕالًي ُب ػ٩ي٪َ ! 

ىکنت هي ػاىت ػيگـي پبُبي فيـ اه، ؿ٥تَ ٩لت کَ ؿميؼ ٩ّتي . 
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 اي هٞي٩َْ ثَ تْاًنت ًوي ّ ثبىؼ ًجبيؼ اّ ث٦ِوؼ، تْاًنت هي ٥٪ٔ کَ ثْػ اينتبػٍ پنـي کٌبؿ آؿام

 ًقػيک

ًينت ثْػًو ثـاي هزبلي کَ ىْػ، . 

امت ىؼٍ توبم چيق ُوَ! اه فًؼگي ّ عْػه اف ًبپؼيؼ ّ ثْػ ىؼٍ لَ ...! 

ثْػ کـػٍ ػعيل ُب آى ثَ ؿا اه فًؼگي ُبي ٦ًل کَ ثْػًؼ ؿػٍ?م ؿّيبُبيي ! 

 ّ ػيؼ هي ثبيؼ کَ ر٦بيي ثب رؼال ػؿ اّ ّ ثبىٌؼ ًقػيک ُن ثَ ٝي٨، ّامَٖ ثَ ُبيي ٩لت ىْػ، هي چگًَْ

 فيـ

؟؟!پبىٌؼ هي ٝوي٪و ُبي فعن ثَ ًوک کَ ُبيي ٝيٍْ هٞـکَ ػؿ آؿام، ّ ىکنت هي ١ن ثبؿ  

ًجْػ کل ُيچ صبال کَ کـػ، ًگبٍ ؿاُي ثَ ّ ثـگـػاًؼ ؿا مـه ...! 

 ًوي ّ اًؼ اينتبػٍ ؿّيو ثَ ؿّ مغت، ّ هضکن کَ ثْػ کـػٍ ثبّؿ ؿا ػيْاؿُب ّ گؾىت هي تٌِب ثبيؼ

ربيي گؾاؿًؼ  

عْاُؼ هي کَ ثبىؼ، ! 

ثْػ تکـاؿي ٍ?٩ٌ ا?ام ػيؼ، ّ ثـگيت ػّثبؿٍ! کٌؼ ثبّؿه تْاًنت ًوي ّ ثْػ تلظ ص٪ي٪ت، ! 

ؿ٥ت ّ فػ اه مبػگي ثَ تـ تلظ ًييغٌؼي ! 

کٌؼ هضْه کَ ثبىؼ ؿّيو ثَ ؿّ ًِبيتي ثي عْامت هي! ىْػ توبم ؿاٍ عْامت، ًوي ػلو ػيگـ ! 

: گ٦ت ثْػ، گـ٥تَ مکبى?ا ثَ ؿا ٝي٨ ّاػي کَ اي هلکَ ثَ ؿّ ّ ثْػ ثب٩ي ؿّصو ثـ ٌُْف مٌگيٌو، آٍ

 ٝي٨،



ثگـػي ًبثْػي ّ ّهـگ ًينتي ػًجبل ًجْػى، پي تًْي هي ٥٪ٔ کَ ىَ، هي ًبهـػ چٌبى گبُي ! 

ثبىؼ ًبهـػ کَ ًينت اًنبى ٝي٨،! امت ثيگبًَ ا٥تـا ّ تِوت ثب ٝي٨ - ! 

 عْثي ُْٝ ثؼ، پبمظ يَ! ثْػ ػؿمت کَ ؿ٥تبؿيَ اف ًبهتٞبؿ٣، ّ ًبػؿمت ثبفعْؿػ يَ ًبهـػي -

 ...ُبمت

؟!ربيي ايي چـا! ًؼاؿي ايوبى ٝي٨ ثَ تْ! چي؟ يٌٞي ٝي٨ -  

ٝبى٪ن چْى...! ُنتن چْى - ! 

؟؟!ًينت تْ ؿّس ػؿ ىکيجبيي ّ ٍجـ اف ًيبًي کَ صبلي ػؿ ٝبى٪ي، -  

 ؿّي ثَ کَ مٌگيٌي ُبيي کٍْ ل?تضن ٝوـ، يک ثـاي ّ ثبىؼ آهؼٍ ثيـّى آّاؿ، عـّاؿُب فيـ اف گْيي

 ػّىو

 ل?تضن ٥٪ٔ! ىؼى ًبعْامتَ ُبي ١ن پؾيـاي يٌٞي فرـ،! ثْػ ىؼٍ توْم ٍجـم: گ٦ت ثبىؼ؛ عنتَ ػاىت،

ّ ثْػ  

 ُن گٌبُي ا?ام... ًجْػ ٍجـ! ُکيت ػائوي ّ ٝوي٨? صنـت ثَ هٌْ ُبه فيجبيي ًبعْامتَ، کَ ٝي٪ي

 !ًجْػ

؟!ػاؿي ّ ػاىتي عْػت ُوـاٍ ُوييَ ٝبى٨، يک ًبم ثَ کَ ُبيي گاليَ اف ثبالتـ گٌبُي چَ -  

ُنت ىؼًو ًوبيبى ثـاي ػليلي ُـثبؿ اًگبؿ، ّ ىؼ ًوي توبم تلغو ُبي عٌؼٍ ... 
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 يکي ٝي٨ ثبىَ، ْٕؿ ايي اگَ ؟!ًينت ثـػگي ُوْى گي، هي کَ ٝي٪ي ايي: گ٦ت اه گـ٥تَ صقى ؿِّس

 اف

ٕجيٞتَ هٌٞبُبي تـيي کخي٤ ...! 

 اصبَٕ ػؿ تت،?ُْي ّ ّرْػت ٩ّتي! ػيگـي ثَ ؿميؼى ّ عْػت اف ىؼى ؿُب! آفاػگي! ًَ ثـػگي -

ثبىؼ، ػيگـي  

 ػيگـي توّلک ػؿ ات ُنتي چْى ُنتي، تْ! ىْػ هٌٞب ات ثـػگي ثـاي تٞـي٦ي تب ثْػ ًغْاُي ػيگـ تْ

ّ امت  

ثبىؼ آفاػ اّ اگـ ثْػ، عْاُي آفاػ ! 



مکْت ُبي لضَٚ اف تـ کْتبٍ پـميي، ّ ىؼ صبکن هٌٞبػاؿي? مکْت ... 

؟...!ٝبى٪ي تْ  

؟!ثبىن رب ايي تًْنتن هي ٝي٨، ثؼّى -  

ػٌُؼ ًوي ٝي٨ اف ًيبًي ٝ٪بيؼت، ّ ًگبُت! ًينت ٝبى٪بًَ تْ ُبي صـ٣ ا?ام! ًَ - ! 

 ّرْػه ػىت ١ن، هؾاِة ٥ْؿاِى کَ ثْػ، اصنبمو ٩ّلَ ثَ ًگبُو، ّ کـػ آفاػ ؿا ؿّصو ثـيؼٍ ُبي ٦ًل

هي ؿا  

فًٌؼ هي فثبًَ ٝي٨ آتو اف ١ن، ُبي ىٞلَ ايي گ٦ت، هي ّ مْعت ... 

 صـ٣ ثب ٝي٨، ايي! ًکـػٍ ؿُبم کَ ُنت، هي کٌبؿ رٌِّوي رب ايي! ًؼاؿػ ًيبًي ٝي٨: گ٦ت إويٌبى ثب

ًگبٍ ّ  

کـػ توْهو هييَ... کـػ آؿّهو هييَ ًجْػى ثب ٥٪ٔ ًوييَ؛ هٌٞب ... 

؟!ُنتي ٝي٨ ًجْػِى ػًجبل ثَ -  

ُب ثْػى? ُوَ ّ ُوَ پبيبِى ثـاي! گـ٥ت ؿّ ام ُنتي ُوَ کَ ٝي٪ي! چيق ُوَ ًجْػِى - ... 

ٝي٨؟ اف ٥ـاؿ ثـاي تْ، ُبي ًجْػى ّ ًبُاهيؼي ؟!فًي هي صـ٣ ٝي٪ي چَ اف تْ - !! 

هوکي ؿ٥تبؿ تـيي هنغـٍ تٚبُـًؼ؛ ُب ىگ٦تي ًينت، ٝؼالت ٩ّتي... ًينت ٝزيت - ! 

 چـا. امت ت?اًنبًي کوبِل ثَ ؿميؼى ثـاي مغت اًتغبة يک ًينت، ٙلن ٝي٨، ؟!ٝؼالتي ثي کؼام -

هي ٥کـ  

ثؼاًي ٝبى٨ يک ؿا عْػت ٌُْف ّ کٌي ٥ـاؿ ٝي٨ اف ثبيؼ کَ کٌي ! 

ـِ کَ ٩ّتَ عيلي هي! امت ُوَ ص٨ِ ًغْامتي، -  ُبي عْامتَ کَ ٩ّتي اف ػؿمت ىؼم؛ ُبم ًغْامتي امي

ّ هي  

 ُبمت ت?هؼ هي. ثـگيتٌؼ هي ثَ ّ ىؼًؼ آتييي ُبي مٌگ يکي، يکي ػاىتن، آموْى ثَ ؿّ کَ آؿفُّبيي

 کَ

 کَ اي، ػيگَ ُْي ّ ُبي ُقاؿ ّ ُب ٝؼالتي ثي ًوبيو ّ ُب ثـيؼى ايي... ؿّ ُب ١ن ايي عْام؛ ًوي ػيگَ

 ًوي

ثغْام ًجبيؼ ّ تًْن ... 



 يَ ّ ثيَ ارـا ثبفي يَ ٥٪ٔ تب فػ، ُن ثَ ؿّ چيق ُوَ ّ کٌن فًؼگي هي ثوًَْ؛ فًؼٍ آؿام ًؾاىت ٝي٨،

 ًوبيو

 ثـاي هي، ُبي ًبثْػي ثبّؿ عْامتٌن، ٩ّتي ؟!!ثغْام ثبيؼ چـا! ًينت ىؼًي توْم ٍ?٩ٌ ايي! ثگيـٍ ىکل

 يک
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 ٝب٦َٕ ػاِم ّ ثٌؼ ػؿگيـ ٌُْف کَ ثؼًّن؟ ىؼٍ آفاػ ٝي٨ اف ؿّ عْػم تًْن هي چْٖؿ ّ ثْػ فًؼگي ٝوـ

 ُبي

فًن هي پب ّ ػمت ػاؿم ٝي٨، امن ثَ ٕجيٞتي مضـآهيِق ! 

 ثـاي ىؼي، ّاؿػ آؿام فًؼگي ثَ ٝي٨، اربفٍ ثب تْ ؟!ٝي٨ يب ثْػ عيبًت ثبفي، ايي ػؿ آؿام ً٪و -

ثَ ؿميؼى  

ىؼي تجبُي گـ٥تبؿ ػاىتي، کَ اىتجبُبيي عبٕـ ثَ ّ کـػي اًتغبة ؿا ٝي٨ عْىجغتي، . 

 اي چبؿٍ ُيچ هي. عْاػ هي مـًْىت کَ هييي ً٪يي ػؿگيـ ثبىي، ت٪ؼيـ ثبفيچَ هِـٍ، يک هخل ٩ّتي -

 رق

 ًيًْن ت٪ؼيـ کَ ثْػ ؿاُي تٌِب ايي چْى ثْػ، ػؿمت کَ کٌن اًتغبة ؿّ ؿاُي تًْنتن ًوي! ًؼاىتن اىتجبٍ

 !ػاػ

تٌِبيي ؿاٍ ّ ًـميؼى ؿاٍ !! 

 تْ، ُبي اًتغبة ُوَ کَ ثْػ ثٌب اگـ ًجْػ؟ تْ فػٍ ىتبة? ٩ْبّت رق ثَ ؿاُي! ػاػي کن?س تْ ا?ام -

ّ مبػٍ عيلي  

 ثي ّ فّػ کَ امت، ه٪َؼُبيي ثـاي اؿفىي چَ ّ ًؼاىت مـاة رق هٌٞبيي ٝي٨، ثبىٌؼ، ّاّش

چِـٍ ػؿػمـ  

؟!ىًْؼ هي  

 ثغْام تب ًؾاىت، هي ثـاي تْاًي ّ ًؼاؿٍ م?تـس کَ مـًْىتي فًن، هي صـ٣ ت٪ؼيـ ٩ؼؿت اف ػاؿم هي -

ّ ثبينتن  

 هييي، ػْٝت ًبثـاثـي رؼاِل ثَ ٩ّتي...! عْؿػم فهيي ثييتـ اينتبػم، ؿّه ثَ ؿّ ُـچ٪ؼؿ! ثؼم ت٢ييـه

ثَ ؿاُي  



 ثي ّ ثْػ عيبًت مـگـم آؿام ىؼ، هي ثبّؿم ثبيؼ هي کَ عْؿػ ؿ٩ن ْٕؿي ىـائ! ًينت ىؼى تنلين رق

 ٝؼالتي،

 ىؼي، ُبيي ًيٌيؼى ّ ُب ًؼيؼى اميـ تْ ّ ًينت ص٪بي٨ ٥ِويؼِى ثـاي اعتيبؿي ٩ّتي! ربمت ُويي ػؿمت

 کَ

 ثبفِي ثِبًَ ٝي٨،! اي عْؿػٍ ىکنت ٩جل اف تْ ّ امت ٕـ٥َ يَ ثبفي ايي کَ ا٩ًّْتَ! ث٦ِوي هزجْؿي

 فًؼگِي

ثبعتن هي ثبيؼ کَ اي ثبفي! ثْػ هي ... 

 ٝي٨ ص٪ي٪ت! ػاؿي ؿا ثبفي ايي اػاهَ ٩َؼ ُن ٌُْف ّ کـػي ثبفي ٝي٨ ثب تْ ًجْػ، ثبفي ٝي٨، -

 ه٦ِْهو

 تٌِب ّ ىؼي پٌبٌُؼٍ ٝي٨ ثَ مـًْىت ُبي ثبفي اف ٥ـاؿ ثـاي تْ ّ امت فًؼگي اثلِبًَ ُبي ثبفي ٦ًي

 اىتجبٍ

 تْ کَ ًينت ؿاُي هٌٞبي کٌؼ هي تـمين تْ ًزبت ثـاي ٝي٨ کَ ؿاُي کـػي ًوي ٥کـ کَ ثْػ رب ايي تْ

 هي

هنيـ اثتؼاي ػؿ تْ! عْامت هي تْ ثـاي ؿا ربّػاى فًؼگي ٝي٨ ّ ثْػ فهيي تْ ثـاي فًؼگي! عْاُي  

! ىؼي هي فًؼگي هنيـ ػؿگيـ ثبيؼ کَ ػليل ايي ثَ تٌِب ػاؿي ًينتي ّ ًبثْػي ٩َؼ صوب٩ت ربّػاًگي،ثب

 ايي

امت ثبؿ تؤم٤ صوب٩ت، ! 

؟!ًينت،ُنت مٞبػت هٌٞبي عْىجغتي ُبي ػليل ثؼّى ربّػاًگي! گؾىتي ؿاصت چ٪ؼؿ ّ مبػٍ چ٪ؼؿ -  

؟!ًينت،ُنت فًؼگي ٝؾاة، ػؿ ربّػاًگي  

ىْي هي صبّـ ص٪ي٪ت ػاػگبٍ ػؿ ٝي٨ ثب ٩ّتي فًي هي صـ٣ ٝؾاثي چَ اف تْ - ! 
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؟!ثکيَ آتيو ثَ ؿّ اًنبى يک تًَْ هي ٝي٨ رٌِن اف تـ هِلک رٌِوي چَ...! ٝي٨ ٝؾاة اف -  

امت هت٦بّت ىْػ تْ ًبثْػي ّ ًينتي مجت کَ آتيي ثب ثبىؼ تْ ُنتي ػليل کَ آتيي - ! 

ًجبىَ، رٌِّن اف تـمي کَ ثنْفي، ٝي٨ ُبي ىٞلَ ػؿ ١ـ٧ اًّ٪ؼؿ ٩ّتي! هت٦بّت اصنبك يٌٞي، ت٦بّت -  



 لضَٚ ايي ّ ًينت اصنبك? ػؿمت تـميِن هٌٞبيي، ُيچ! ٝي٨ يٌٞي، رٌِّن ّ رٌِّن يٌٞي ٝي٨ ا٩ًّْت،

 ُب

ـِ ثَ کَ ىوييـُبيي يٌٞي،  ًبرِي ايي! ثبىن کَ تًْن ًوي ّ ثوًْن عْاى ًوي ّ ُا٥تبًؼ هي ؿّس ٝبم ٩ل ٥ک

ٌ٩?ٍ  

هٌَ ٩بتل هيي?ػّ ت٪ؼيـ، اف ثٞؼ گ٦تي، کَ اي ! 

گؾىت هي مبل يک آؿام، هـگ اف ... 

 کـػ، هي تٞـي٤ ثـايو ؿا فًؼگي کَ ىِـي. ثْػ ىؼٍ تـ? صبػ ُوييَ اف ؿّفُب آى هقهٌو، ا٥نـػگِي

 عالٍَ

 ٍّبل کْتبٍ گؾىتَ اّ ّ ػاىتٌؼ آؿام رٌل اف ُبيي عبٕـٍ ّ ُب ً٪و ُوگي، کَ... هکبى چٌؼ ػؿ ثْػ ىؼٍ

 ؿا،

ػيؼ هي اه فًؼگي توبم . 

 ُبيي آػم ُوبى ثَ ىجيَ ت٪ؼيـه عْامت، هي ػلو چ٪ؼؿ ّ کـػ رؼا ُوَ اف ؿا اّ اي، ىييَ ػيْاؿ يک

ثْػ هي  

امت ًيؼٍ ػچبؿ ًبهـػي، ٥ْٕبى تالِٕن ثَ گًَْ ايي ىبى، فًؼگي هنيـ کَ ىؼ، هي ّ . 

 ىؼى ػؿمت ثَ ؿّ آؿام صْْؿ ثب ُب، فيجبيي تغـيِت. ثْػ گننتَ ُن اف ُب ٩بٝؼٍ ّ هضْ ُب تٞـي٤ ُوَ

ثٞؼ ّ ثْػ  

 ُيچ! ُيچ کٌؼ؟ رلٍْ فيجب تْاًنت هي چيق، چَ ّ! ثْػًؼ؟ کزب ُب ٩يٌگي. ثْػ ىؼٍ ًبپؼيؼ صبال ؿ٥تٌو، اف

 تَْيـ

 تْاًنت ًوي ّ ًجْػ فيجب کـػ، هي فًؼٍ اّ ثـاي ؿا آؿام ُبي ٩ؼم ّ ًگبٍ? ؿػ کَ ربيي رق اي، هٌٚـٍ ّ

 .ثبىؼ

 هجِن ٩ْاًيٌي ثلْىْي ػؿ. ثـػ هي ًوبيو پـػٍ ثَ ؿا ُب ىگ٦تي ُوييَ، اف تـ ٝزيت فًؼگي، ُبي ٥لن٦َ

 اف

 کؼام ثؼ ّ امت عْة چيق چَ ٥ِويؼ ًوي ٝي٨، ّ رٌْى ثب رؼال ػؿگيـ عْػه، ثبّؿُبي ّ ىِـ رٌل

؟!امت  

ثْػ ىؼٍ يکي عْة ّ ثؼ اًگبؿ ... 

کـػ هي پيت ػًيب ثَ کَ ثْػ ؿاُي ثَ ؿّ اّ، ّ ثْػ کـػٍ مـه ثَ ميبٍ چبػؿي ػًيب، . 



ًبهٞلْم ه٪َؼي ثب ّ ًبهتٞبؿ٣ ّ هجِن ؿاُي ... 

 اي تبفٍ ُبي صـ٣ کَ ؿميؼ هي ربُبيي ثَ گِگبُي، ّ ثْػ کـػٍ رؼا ُوَ اف ؿا اّ آؿام، اف رؼايي

ًؼيؼٍ ّ ػاىتٌؼ  

ىؼًؼ ًوي ؿّئيت ايي اف پيو گْيي کَ ػيؼ، هي ؿا ُبيي . 

 ّاثنتگي اف ػّؿ ثَ ّ هنت٪ل ُبي ىغَيت ُب، مبيَ چِـٍ ّ ثْػ صبّـ ّ هلوْك کبهاًل ١ن، صْْؿ

ثَ ؿا ُب آػم  

ػيؼ ًوي ُب ٩جل کَ چـعيؼًؼ، هي ػائوو ُبي ىت ّ ىِـ گـػاگـػ ػؿ اىجبصي. گؾاىتٌؼ هي ًوبيو . 

ثْػًؼ ىؼٍ ً٪بة ثي کَ ثْػًؼ ُبيي آػم ُوبى ُب، ايي ... 
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ًگـينت هي عْاة? ػيؼ ثب ُب، عْثي ثَ اّ ّ کـػ هي ٝـَّ ؿا ُبيو فىتي فهيي، . 

 رؼيؼه ػًيبي ّ اّ ل?تضن ُب، آػم. ثْػ ًبثْػي ثَ هضکْم فهيي ػؿ مبعت، ُب اًنبى ثب کَ هت٦بّتي ػًيبي

 ؿا

ًؼاىت ؿا ًجْػ آؿام کَ ػًيبيي ػؿ ثْػى تبة ًيق، اّ ّ ًؼاىتٌؼ . 

ؿ٥ت هي ؿاٍ هـػم ثبّؿ ثَ اّ ّ ػيؼًؼ هي ػيْاًَ ؿا اّ هـػم . 

هبٍ ثَ هبٍ کَ ُبيي ؿيو ّ گينْاى. ىؼًؼ هي چِـٍ ثييتـ ُبيو، پـييبًي ّ تـ کٌَِ ُبيو لجبك کن کن  

 توبيل کني کَ ثـػ، هي ْٝام ػيؼ ثَ ؿا ػؿثؼؿي کْلي ىبيؼ، ّ گـػ ػّؿٍ? ژّليؼٍ ىؼًؼ؛ ًوي کْتبٍ

اّ ثَ ًؼاىت  

ثيبًؼافػ اّ ثَ ًگبُي يب ّ ىْػ ًقػيک . 

 ثـاي ٝؼالت تب گـ٥تٌؼ هي اّ ثَ ًنجت ثبيؼ هـػم، کَ ٦ًـتي ّ اًقربؿ? صل. عْامت هي ؿا ُويي اّ

ارـا ٦ًـت،  

ثوبًؼ ػّٕـ٥َ اصنبك، ايي ّ ىْػ ! 

 ثٌٖي ّ مْعت هي ّ فػ هي فثبًَ آؿام، ثَ ٝي٨ ُبي ىٞلَ چٌگ ػؿ ثٖي، يک... آتو ثْػ ىؼٍ ٩لجو

 ػيگـ،



رْىيؼ هي ػاٟ ّ فػ هي ُب کيٌَ ٦ًـيِي ثَ ؿا ؿّصو . 

 ّ ثْػ عْػه ثب ػاىت کَ ًقائي تـيي عًْيي اهب کييؼ ُب آػم ثب ًقاٛ ثَ ؿا اّ ُبيو، ًبآؿاهي ثبؿ چٌؼ

 فًؼگي

 ؿه?پ تب آيٌؼ هي م٦يؼ ؿّف، ُـ ٌُْف ّ ىؼًؼ هي توبم ثبيؼ آؿام هـگ ثب گْيي ُبيو، ٦ٍضَ کَ پْچي

ّ کٌؼ  

 !ثوبًؼ

ثب ّ ػيؼ هي ُوبى ػؿ ؿا اه عْىجغتي ً٪و کَ ثْػ، ؿميؼٍ اي متبؿٍ ثب ّػاٛ مبلگـػ ثَ ّ چـعيؼ فهبًَ  

 ػاػٍ ُن ػمت ثَ ػمت ُب، صبػحَ ُوَ... ُکيت ؿا آؿفُّبيو ّ ػاػ ػمت اف ؿا آموبًو ؿ٥تٌو، عبهْىي

 ثْػًؼ،

کٌٌؼ ٕـػ ػًيب اف ّ ثـاًٌؼ ؿا اّ تب . 

ىْػ رؼا عْامت ًوي ىِـ،? گـ٥تَ ػؿػ گْؿمتبى اف ّ تبؿيک ىِت اف . 

 ٌُْف ّ کـػ هي تقئيي رؼايي ُبي اىک ىيـيٌي ثَ ؿا، ًجْػًو ّػاٛ ريي ّ ثْػ ا٥تبػٍ آؿام ٩جـ ؿّي

ثَ ًبثبّؿاًَ  

؟...!ًينت تْ اف ًيبًي رب، ايي رق ربيي ُيچ چـا کَ ثْػ، عيـٍ آؿام ًبم  

 ًوبيو ُب، فىتي فّاِل ػؿ پالميؼٍ ّ هٌضْك ىجي ّ گؾىتَ ُبي مبل اف مـػتـ...! ثْػ مـػي فهنتبى

ثَ ثؼي  

کـػًؼ هي پب . 

ِْلَ ّ ثتـمبًٌؼ ؿا اّ تب عقيؼًؼ هي تبؿيکي کويِي ػؿ ّصيت، ُبي فّفٍ  ىؼٍ پب ثَ ٩جـُب ػل ػؿ ُبيي ِّل

ّ ثْػ  

 اؽُبِى? ١بؿت ٩َؼ ثَ ؿا، هـػگبى ىِـ ّ ًؼاىتٌؼ اّ ثَ ُي?تْد کَ ػيؼ هي ؿا اؿّاصي هبتو،?تٍْ

هي تـ٫ ُب فًؼٍ  

 .گ٦تٌؼ
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 ًينتَ ٝي٪و ه٪جـٍ کٌبؿ اّ کَ ثْػ، اينتبػٍ ربيي تـك! ًجْػ تـك? ػؿ٫ ثـاي صني ا?ام ثْػ، ّصيت

ّ ثْػ  

کٌؼ ؿُبيو تْاًنت ًوي ... 

 کن ُبيو ٝ٪ؼٍ گْيي، ّ ثْػًؼ ا٥تبػٍ فلقلَ ثَ ُوَ مٌگيٌو، ُبي ًگبٍ ّ اه هبَُ چٌؼيي مکْت ؿَّّ

 کن

کـػًؼ هي ثبف گـٍ . 

ثْػ آهؼٍ ٩جـه کٌبؿ ّ ؿّيو ثَ ؿّ آؿام، ؿّس اًگبؿ . 

 ثَ ّرْػه اف ؿا اّ ٥٪ٔ کَ ُبيي ت?رؾاثي ؿاف ُوبى ثب آؿام،! ػيؼ هي تبؿ ّ ثْػًؼ عيل ُبيو چين

عْػ مْي  

ثْػ آهؼٍ کييؼ، هي . 

 ؿا ػعتـي ُبي ػمت اؿاػٍ ثي. اىک ثْػ ىؼٍ ٥ـيبػه ثقؿگتـيي ّ آهؼًؼ هي پـػٍ ثي ّ هتْالي ُب، گاليَ

 گـ٥تَ

ًـّػ ػيگـ ّ ثوبًؼ تب کـػ هي التوبمو ػاىت گْيي کَ ثْػ . 

 هيلَ مْي ايي اّ ّ فػ هي هْد اّ ىبػ چِـٍ ػؿ ؿُبيي، ّ آفاػي کَ ثْػ، ىؼٍ ُبيي ٥ـىتَ ثَ ىجيَ آؿام

 ُب،

آفاػي ّ ثْػ فهيي اف ًزبت آؿفّيو . 

 کـػًؼ هي گـم ؿا مـػه ًگبٍ کَ کـػ، هي? صل ُبيو چين ؿّي ؿا، اي ٥ـىتَ ُبي ػمت! ًقػ صـ٥ي

اًگبؿ ّ  

ًجْػ ػيگـ رٌِّن، ايي ّ ثْػ آهؼٍ ؿميؼًو ثب ٝي٨،? ثِيت . 

 ُبيو چين ؿّي اف ؿا آؿام ُبي ػمت! ىؼ ًوي ميـ ػيؼًو اف صبال ًؼيؼى، ّ رؼايي مبل يک اف ثٞؼ

 ثـػاىت،

گـ٥ت اّ اف ؿا آؿام عْاة ثيؼاؿي، ّ کييؼ ثيـّى ؿّىٌو ؿّيبي اف ؿا اّ تبؿيکي، ثبػُبي ميلي ا?ام . 

 ؿّي کَ ثْػ مـػ ف?ؿ اف اي ىبعَ! کـػ ًگبٍ- ثْػ ًينتَ رب ُوبى آؿام کَ ربيي -ؿّيو ثَ ؿّ ثَ

ثَ ؿّ هقاؿه،  

عيکيؼ هي ػاىت پژهـػگي، . 



گـ٥ت ٝو٨ ٩جـ، ثَ ًگبُو ّ ثغييؼ ػًيب ثَ ٝي٨، ؿّيبي ثْػِى کْتبٍ? صنـت اف ثٞؼ مٌگيٌي آٍ . 

ثْػ کـػٍ ثبّؿ گْؿمتبى ايي ّ ٩جـ ايي فيـ تبفٍ ؿا، آؿام اًگبؿ ! 

 ثيـّى ٩جـ ػل اف ػمتي ُيچ ا?ام گيتٌؼ؛ هي ًْافه، ثِبًَ ثَ ٩جـ، ثنتَ يظ? مٌگ ؿّي ُبيو ػمت

تب آهؼ ًوي  

ثگيـػه اّ . 

 ُبي ١ن پي تـ، ًقػيک ُوييَ اف ّ ثْػًؼ کـػٍ اصبَٕ ؿا اّ کَ ػيؼ هي ًْؿُبيي توّلک ػؿ ؿا عْػ ؿّس

هي اّ  

ثگيـًؼ اّ اف عْامتٌؼ هي ّ رنتٌؼ هي ؿا ثِب گـاى گُْـي گْيي ّ گيتٌؼ . 

 هي مجک ػاؿػ ّ ػُؼ ًوي ٝؾاثو ُوييَ هخل کـػ هي صل! ثْػ ىؼٍ ػلٌييي کوي ثبؿ ايي ٝي٨، ١ن

ثب ىْػ؛  

ػاؿم ١ـيجي? صل! ػاؿٍ ٝزيجي ُْاي رب ايي: گ٦ت تٞزت ! 
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؟!ًبفيجبمت ّ تلظ اً٪ؼؿ تْ ثـاي ٝي٨ چـا! ًينت تْ ُبي ًؼيؼى اف تـ ٝزيت -  

 ّ ًجْػ ٝب٩الًَ ا?ام ؿميؼ، هي ؽٌُو ثَ کَ ثْػ رْاثي تـيي ٩بٕٜ ّ تـيي اثتؼايي ايي... ثْػ تلظ چْى

 تـػيؼ

 يک هخل کْتبٍ، ٝي٨، عْؿميؼ پـتُْبي! کـػ ػؿي٠ اّ اف ؿا ُبيو فيجبيي ا?ام ًجْػ؛ فىت ٝي٨! ػاىت

 عْاة

مبعت ؿا ٝوـه فهنتبى ثيؼاؿي، کبثْك ٥٪ٔ ّ ؿ٥تٌؼ ثِبؿي ! 

ًينتٌؼ ٩يٌگ ُب ايي! ؿ٥تَ ثبػ ثـ ّ مْعتَ فًؼگي يَ يٌٞي ٝي٨! ًجْػ ايي رق: گ٦ت ػيؼٍ متن لضٌي ثب ... 

 هي ّ ىًْؼ هي هتجلْؿ عْؿىيؼ پـتُْبي مبى ثَ تبؿيکي، ػل ػؿ ّ ُب مغتي ّ هيّ٪ت ٝيي ػؿ فيجبيي،

 ػؿعيٌؼ؛

ًؼاؿًؼ ١ـّثي ّ ُنتٌؼ ؿّىي کَ ؿّفُبيي هؼاّهت ػؿ ًَ ! 

! عْامتن هي پبيبى ثي ّ کوبًي ؿًگيي ؿّفُبي صّتي ّ ْٕالًي ُبي مغتي اف ٥بؿٟ مبػٍ، فًؼگي يَ هي

 ًوي



ثوًْن اميـ اًتِب ثي ُبي ١ن پي ًغْامتن ّ ثبىَ هٖيٞن مـًْىت عْامتن ! 

کَ ايي ًَ گؾىت کٌبؿىْى اف ؿاصت ثيَ کَ ُبيي ١ن...! ًؼاىت تٞـي٦ي مبػگي، رق ثَ هي ثـاي فًؼگي  

 تب اّهؼ ّ ثْػ چي ُـ اهب! ثـگـػى ػّثبؿٍ ىؼًيْى، پب٫ مبػگي ثَ کَ لجغٌؼُبيي ّ کـػ عن کوـ رلْىْى

 ثجيٌن،

 ثؼتـيي ثَ ُن اّى ٥ِويؼم، عْة عيلي ؿّ ُب تبؿيکي هٌٞبي هي! ىؼ تٞـي٤ هي ثـاي اّد، ػؿ توبهو

 ىکل

 ًْؿي ُيچ...! ثْػ ىت ٥٪ٔ اّى، ثٞؼ! ثْػ ٝوـم ؿّف تـيي ؿّىي کَ کْتبٍ ؿّف يک اف ثٞؼ تٌِب هوکي،

تبؿيکي ثَ  

 ثتبثَ پـتْي تب ًجْػ، عْؿىيؼي ُيچ! ًؼيؼم ؿّىي ؿّ ٝوـم ُبي ىت هي! ًتبثيؼ کـػ، تـکن آؿام کَ ُبيي

ػلن ّ  

 فرـ هي ثـاي فًؼگي! کـػ لول ؿّ ُب فيجبيي ّ ػيؼ ؿّ ُب ٩يٌگي هييَ ث٦ِون، ىبيؼ کَ ثبىَ، ىبػ

 !...ثْػ

فيجبمت کَ ٥ِويؼي هي ّ کـػي هي ػؿ٫ ثبيؼ تْ ػيؼ، تْاى ًوي فهيي ػؿ ؿا ٝي٨ ! 

 تيّکَ تب هيقًَ، ثِت ؿّ ُب ّـثَ تـيي مٌگيي ػاؿٍ کَ ثجيٌي عْػت ؿّي ثَ ؿّ ؿّ، ٝي٪ي هييَ چْٖؿ

 تيّکَ

ًوبيو ايي کَ کٌي اصنبك ّ ثجيٌي ُنت فًؼگي ثَ هزجْؿ کَ هتضـّکي ًٞو ػؿ ؿّ ؿّصت ّ ٩لجت ُبي  

ثْػ فىت ًوبيو، ايي! ًينت ػاؿي ػّمتو کَ کني ًجْػى ُب، فيجبيي...! ًَ ؟!فيجبمت ...! 

ىؼ هي توبم چيق ُوَ آؿام، ثَ ؿميؼى ثب! ٦ًِويؼي ؿا چيقُب اف عيلي تْ ! 

 کـاًَ ثي ثَ آؿام، هـگ ثب ّ ىؼ ػاؿ اػاهَ کَ ُبيي فرـ ايي ؟؟!هنغـٍ ثبفي ايي ؟!ىؼ هي توْم چيق چَ

 ُبي

 ّ ىؼ ػّثبؿٍ ىـّٝي ؿّف ُـ! ًيْهؼ ا?ام! ثْػم پبيبى عْاُبى ُن هي ؟؟!ًيؼ توْم چـا ؟!ؿميؼ ام ُنتي

 ثبفي

 ػْٝت هي فًؼگي ّ هـگ ًوبيو ثَ تب ًؼاىت، ١ن رق ثَ اي هيتـي ُيچ کَ ت٪ؼيـ،? ميـ٫ ثـاي رؼيؼي

 !ثيَ

چـا؟؟؟ ؟!!ًيؼ توْم چـا  

عْامت ًوي يکي چْى ...! 
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؟!ثْػ هي فرـ عْاُبى ّ عْامت ًوي کني چَ  

کـػ ُؼيَ تْ ثَ ؿا ٝي٨ ّ آ٥ـيؼ ؿا تْ کَ کني ! 

 اّ ّ ىؼ هي تـ ًقػيک صْْؿه ُن ثبف ًجبىؼ، کَ عْامت چ٪ؼؿ ُـ... ىؼ مـػ عيوو ّ کـػ مکْت

ُوَ ؿا  

؟!ثبىؼ اّ ٥کـ ثَ ٌُْف تْاًنت هي چگًَْ ؟!ثْػ ٕـ٥َ يک ٩ِـ ايي! ػيؼ هي رب  

 ٥ـيبػ ىبى توبم ّ اّمت هلک اف رقيي ثبىؼ، کَ ربيي ُـ ّ اّمت مِن کَ ػيؼ هي مـايي ػؿ ؿا عْػ

فًٌؼ، هي  

 ّ ثْػًو احجبت ثـاي کَ ُبيي گاليَ! ًينت اٝتـاُ ثـاي ربيي کَ اي، ثيچبؿٍ ّ ّٞي٤ ٩ؼؿ آى تْ کَ

تي?ُْي  

ىؼًؼ هي پب٫ ػاىتٌؼ يب٥ت، هي هنت٪ل ! 

؟!ًينت رجـ ايي...! عْامتن هي هي ا?ام: گ٦ت تـػيؼ ثب  

 تزـثَ ؿّ ًب٥ـربهي آؿفُّبي فًؼگي هنيـ ػؿ تْ ثبؿُب، ّ ثبؿُب! ًجْػ ٦ًٞت ثَ تْ ُبي عْامتَ ُوييَ

کَ کـػي،  

ًجْػ اًتٚبؿت ػؿ ػّفط ّ ػؿػ ّاػي رق ثَ مـاًزبهي ُيچ ؿميؼ، هي اربثت ثَ ُب آى اف يکي تٌِب اگـ ! 

ىؼ فًؼگين ميبُي ًجْػًو، ؿ٥تٌو؛! ًينت هي ُبي ثؼثغتي ػليل آؿام، ثَ ؿميؼى آؿفّي ا?ام ! 

 ػًيب،! ىْػ ًوي گؾاىتَ ًوبيو ثَ فهيي ػؿ ص٪ي٪ت! ػاؿػ ػيگـي تٞـي٤ رب ايي تْ، ًگبٍ ُبي ميبُي

 مـايي

ص٪ي٪ت ًَ ثْػ؛ تْ ُبي اًتغبة تـمين ثـاي ! 

ًجْػ ُن اًتغبة مـاي ػًيب ؟!ًغْامت عؼا چـا فػم، گـٍ اّى ثَ ؿّ ام فًؼگي ُوَ کَ اًتغبثي ...! 

 هي ًبثْػي ّ تجبُي ثَ فّػ عيلي ىبيؼ ّ ػاػي هي ػمت اف ؿا ٝي٨ صّتي چيق، ُوَ آؿام، ثَ ؿميؼى ثب

 !ؿميؼي

 ًتيزَ ثَ اي، کـػٍ پيؼاييبى مغت کَ ُبيي اؿفه ًبثْػِي ثـاي مبػگي ايي ثَ ّ ًجبىي تْاًي ًوي تْ

 !ثـمي



 کَ هييَ هگَ! چيَ؟ ميبُي هٌٞبي چي؟ يٌٞي تجبُي! ػاػًؼ ػمت اف عْػىًْْ اٝتجبؿ ػيگَ ُب ّاژٍ ايي

 ٝبى٪ي

؟!کـػم فًؼگي چْٖؿ هي کَ ًؼيؼ، کني آيب! ثْػ هي فًؼگي تجبُي، ؟!ثيَ تجبٍ ّ ثـمَ هٞي٩ْو ثَ  

؟!ىؼ صؾ٣ تْ فًؼگي اف کَ ػاؿي، ؿا ص٪ي٪تي توبىبي تبة  

؟!ص٪ي٪تي چَ  

 ىک ثؼّى عْامت، ًوي پـّؿػگبؿهبى اگـ کَ فًؼگي ُبي آفهْى ثـاثـ ػؿ تْ، ًبتْاًي ّ ٤ّٞ ص٪ي٪ت

ّ اکٌْى  

مْعتي هي ػؿػ ّاػي ػؿ تْ هـگ، اف ٩جل ! 

ثجيٌن عْام هي ُنت، اگـ ! 

ؿميؼ هي ٥ـربم ثَ ًجبيؼ ّ ثْػ ثؼ اًتغبثت کٌي، ػؿ٫ تب کي، ًگبٍ ّ کي ثبف ؿا ُبيت چين پل ! 

ثْػ ىؼٍ ػْٝت تبفٍ ًوبييي ثَ ... 
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 ثجيٌؼ؛ تب ػاىت ٥ـٍتي ىؼٍ، کَ ُن عيبل ثَ صّتي صبال، ّ ثْػ آؿام ىؼ، هضبل ّ ػاىت کَ آؿفّيي تٌِب

کَ ؿاُي  

يبثؼ هي عْىجغتي ًيؼٍ ٥تش ُبي ٩ّلَ ػؿ ؿا عْػ ػاىت، ي٪يي ؟!ثْػ چگًَْ ًـ٥ت، ! 

 هي آؿام ثَ اگـ ىؼ؛ هي ص٪ي٪تي تـػيؼ ثؼّى ؿّيبيي، هنيـ ايي ّ ثْػًؼ اّ ؿّيبُبي ؿميؼى؛ پل تٌِب

 !ؿميؼ

 ًگبؿًؼٍ ُـگق ُويي، ثـاي ّ ػاىت ؿّا اّ ص٨ّ ػؿ مـًْىت کَ ىؼ ٙلوي ثقؿگتـيي آؿام ثَ ًـميؼى

ؿا ت٪ؼيـه  

 ّ ىًْؼ ٥ـيبػ ثبيؼ کَ اّ، ُبي اٝتـاُ تَْيـ يٌٞي، ًوبيو ايي صبال ّ! ًکـػ توبم ؿا ٩ِـه ّ ًجغييؼ

 ًگ٦تَ

ثگْيٌؼ ؿا ص٪ي٪ت ُبي ! 

 يک- آؿام ثَ ؿميؼى ه٪َؼ ػؿ رب ُوبى -ّرْػه ُبي عبٕـٍ تـيي اثؼي کَ ثْػ، ىؼٍ آؿفّيو ُب هؼت

ّ ؿّف  



 ثب ّ ثْػ ا٥تبػٍ ؿاٍ ثَ ًوبيو ايي صبال! کٌؼ ٥ـاهْه ؿا ُبيو ٝ٪ؼٍ تب ىًْؼ؛ ص٪ي٪ي لضَٚ يک ثـاي صّتي

 ؿ١جت،

ػاػ هي ًيبى اّ ثَ ؿا پٌِبًو ّ مپيؼ ؿّي ثبيؼ کَ ثْػ، ٝي٨ اف ػيگـي رلٍْ ًوبيي ٩ؼؿت عْاُبى ! 

ىؼ هي ُْٝ ثبيؼ ت٪ؼيـ ٥٪ٔ صبال، ّ ُنتٌؼ کَ ثبىٌؼ، ثبيؼ ُبيي ُوبى آؿام ّ اّ ػاىت، ايوبى گْيي ! 

 هي فثبًَ ١ـّؿه اف ُب ىٞلَ کَ ػيؼ، هي ؿا ٥ـػي گْيي! ثبىؼ ثبيؼ کَ ًجْػ، ؿّصي ا?ام! ثْػ عْػه

چين ّ فًٌؼ  

کـػ ًگـاًو فّػ عيلي ُب، ايي ّ اًؼ ثلٞيؼٍ عْػ ػؿ ؿا ىِْت ّ عين صـً کَ هنت، ُبيي ! 

؟!ًؼاؿػ عْػه ثب ىجبُتي چـا ؟!ثْػ کَ اّ ؟!امت ىؼٍ عٖـ اف پـ ص٪ي٪ت؛ هيٞبػگبٍ ايي چـا  

 کوـًگ ؿا ُبيو ىکٍْ ّ کبمت هي ؿا اّٖـاثو کوي ُبيو، صنـت توبم ثَ ىجيَ ّ ثبىکٍْ اي عبًَ

 هي

 مـًْىت، مٌبؿيْي گْيي! ػيؼ هي رب ُوبى ؿا اّ ُوَ اف ٩جل ّ ىؼ هي آؿام ثبيؼ اّت٦ب٧، اّليي ا?ام! کـػ

رب ثَ رب  

ثْػ ٝزيجي ٍ?٩ٌ ٍ،?٩ٌ ّ ثْػ ىؼٍ ! 

ثْػ گـ٥تَ الت?تزن ؿا عبًَ ػّؿ تب ػّؿ ! 

ثيبيؼ ثٌؼ تـك اف ُبيو ٦ًل تب ثْػ؛ کـػٍ پـ ؿا عبًَ مـػ صني ! 

 اًگبؿ ا?ام! ىؼ هي توبم ثبيؼ ُن، اف رؼا ُبي ً٪و ايي ٝي٨، ًوبيو ثـاي ؿ٥ت، هي آؿام موت ثَ ثبيؼ

ػؿ کني  

ػيؼ ًوي عْػ رق ؿا کني ىبيؼ، يب! ًجْػ عبًَ ! 

 هي رْ ّ رنت ؿا چيقي! يب٥ت هي ؿا اي ىؼٍ گن ّ ثْػ عْؿػٍ گـٍ عبًَ کـػى ؿّ ّ فيـ ثَ ُبيو چين

 کـػ

ثْػ? هِن ثـايو ّ ىؼ هي پيؼا ثبيؼ کَ ! 

؟!چينت آؿام اف تـ هِن رب ايي! ثؼُؼ ًيبًو تب ًؼاىت گوزي ُيچ ػًيب اه، ىؼٍ گن ًيوَ ّ آؿام اف تـ هِن  

ػيؼ هي عْػه اف کَ ثْػ، ١ـيجي ُبي ىگ٦تي اف ثييتـ ُبيو مْال ! 

گيت هي ؿا عبًَ ثن ّ فيـ توبم ّ ُب گٌزَ ! 
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 ػؿ ؿا، آؿاهو هٌٞبي ؿ٥تبؿه، ّ ثْػًؼ کـػٍ ُْٝ رٌل ُبيو ػ١ؼ١َ...! ثْػ عْؿػٍ ُن ثَ چيق ُوَ

ّ ت?ُْي  

يب٥ت هي ػيگـي ىـائ ! 

ًؼاؿػ ت?ٝ٪الًي اف هٌٖ٪ي يب ّ ٝي٨ اف ًيبًي چـا هٌضْك؛ مٌبؿيْي ايي ! 

تبثجيٌؼ ًجْػ ٝي٨ اف ي?صل ُيچ ّ ػّعتٌؼ هي تـك ثَ ؿا پيـهـػ ؿّس ُب، ًگـاًي ! 

 ثـاي ؿا ُب عْىجغتي توبم اّ ؟!ثجيٌؼ ًيؼ کَ ثْػ اّ ثـاي آؿام، اف فيجبتـ آيب کَ ثْػ، ا٥تبػٍ ىک ثَ

ثَ ؿميؼى  

 کَ گيت، هي تبفٍ صـ?ك کؼام ّ چيق چَ پِي صبال، ا?ام عْامت، هي اّ ثْػى ثـاي ّ ػاىت کَ ٝي٪ي

هِن ثـايو ? 

ثْػًؼ آؿام اف تـ ! 

ثْػ گـ٥تَ ؿا ّرْػه ُوَ عين، ّ ًيب٥ت چيقي گيت چَ ُـ ! 

ًؼاؿػ اّ ثَ ي?صل ُيچ ٦ًـت، رق کَ امت ػيگـ ٥ـػي! ًينت عْػه کَ ؿميؼ، هي ي٪يي ثَ کن کن ! 

يب٥ت هي فرـ ّ ثيوبؿي ثنتـ ػؿ ؿا ؿّيبُبيو ػعتـ کَ ؿ٥ت، ؿيغتَ ُن ثَ اتب٩ي ثَ ! 

 التيبم ثي ًگبٍ ايي ّ کـػ هي ػؿکو عْة کَ ي?صل! ثْػ ىؼٍ اصنبمو ٥ٌبي ػؿ ىؼٍ، هتالىي آؿام ًگبٍ

 ثَ

کـػ هي فعوي ؿا ّرْػه ػؿػ، ! 

ًؼاىت اّ ثَ ُي?تْد ُيچ ! 

 ثـايو چـا! کـػ ٥ؼا اّ ثـاي ؿا، اه فًؼگي کَ اينت هٞي٩َْ ُوبى ػعتـ، ايي ًجْػ، هِن ثـايو اٍاًل

 ?هِن

؟!ًجْػ  

 ًؼيؼ ُـگق کَ ٝي٪ي ربي ثَ ػاىت ُبيي کيٌَ ّ امت اينتبػٍ ؿّيو ؿّثَ ٦ًـت، ثب کَ ػيؼ هي ؿا عْػه

ّ 



٥ـاؿ ثـاي تْاًي اه، ثيوبؿي ّ ثْػ کجْػ ٍْؿتو کَ ثقًؼ فًي ثَ ٍؼهَ عْامت، هي لضَٚ ُـ گْيي  

گ٦ت هي ُبيو ثِتـيي ثَ ًجبيؼ کَ ُبيي ّاژٍ ثؼتـيي ّ ثْػًؼ تـيي فىت کَ ىٌيؼ هي ؿا ٍؼاُبيي ! 

؟!فًي ًوي صـ٣ چـا! ا٥ـيتَ تْأم ثب! ٍ?هِن ّامن ثبفي ايي ؟!گؾاىتيو کزب  

؟!ثـػ هي پـػٍ ثَ ؿا ًضل هِوبًي کؼام ثْػ، ىؼٍ ػْٝت آى ثَ کَ رٌِّوي ايي ّ ؟...!ثْػ کزب  

 ٍ?ؽؿ ؿاصتي ُويي ثَ ًويقاؿم ًويقاؿم،: گ٦ت هي کَ ؿميؼ هي گْىو ثَ ّصيت ّ تـك ثب آؿام ٍؼاي

ٍ?ؽؿ  

هَ?ثچ ّ هي ص٨ّ ًينت، تْ مِن فًؼگي ايي! ثنَ ػيگَ! ثگيـي افم فًؼگيوْ ! 

 ثجيٌي مگوْ ؿّي اّى کَ ايي اف ٩جل! عًْؼي کْؿ! ُکين هي تْ اف ٩جل تْ،? تّْلَ اّى ًقًي صـ٣ اگَ

ثقى صـ٣ ! 

 ػٌُت اف فّؿ ثَ يب گي هي هيـم، کلٌزبؿ پؼؿمگ تْي ثب ػاؿم ٌُْف ّ ؿ٥تن هي ثبيؼ پيو مبٝت يک هي

 ثکين

آى٢بل ثقى صـ٣? ػ! ثيـّى ... 
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؟!ثْػ چَ ًوبيو ايي ؟!ثْػ کَ ٥ـػ ايي! فًؼ هي ؿا آؿام چگًَْ... ًجيٌؼ تب ثْػ ثنتَ ؿا ُبيو چين  

 ٥ِويؼ، تبفٍ! کٌؼ ثبّؿ تْاًنت ًوي ؿا ايي اف ثؼتـ رٌِّوي کَ ثْػًؼ، ىؼٍ ُبيي فعن گـ٥تبؿ ؿّصو،

فعن ّ ػؿػُب  

ًيؼًؼ ؿاُو? مؼ ّ ًيبهؼًؼ ؿّيو ثَ ؿّ کَ ثْػًؼ، ُبيي ! 

 ثـاي اصنبمي ُيچ کَ اّ، عين ّ ؿميؼ هي گْه ثَ لگؼُبيو ّ هيت ثبؿ فيـ آؿام ُبي گـيَ ٍؼاي

 التوبك

! کيتي هْ?ثچ ًقى، لٌٞتي! ًقى عؼا ؿّ تْ: گ٦ت هي کَ ثيچبؿٍ فًي ٍؼاي ّ ًجْػ ؿ?هتَْ آؿام ُبي

هيگن هيگن،  

ًقى ًبهـػ ! 

ًؼاىت ػيؼى تْاى ! 



ػيؼ تـي فىت مـاي ػؿ ؿا عْػ ّ ىؼ هضْ ُب ٍؼا تب ثْػًؼ ثنتَ ٌُْف ُبيو ًگبٍ ! 

 ًيبًو ه٦ت ؿا ُب پْل کَ ُبيي پّلَ ثَ عْامت، هي کَ ثْػ ثـػٍ اي ٩وبؿعبًَ ثَ ؿا اه فًؼگي مٌؼُبي

 ػاػٍ

 اػاهَ- ػاىت مـاٟ فًؼگي اف کَ ًبهتٞبؿ٥ي ُبي ه٪َؼ ثَ -ؿميؼى هنيـ ثَ ّ ثقًؼ لجغٌؼ ُن ثبف ثْػًؼ،

 !ػُؼ

 آى امتيوبم اف ثؼي ثْي ّ اًؼ ىنتَ ؿا عْػ ُب، فثبلَ اف ُبيي لزي ػؿ کَ ػيؼ هي ؿا ُبيي چِـٍ اًگبؿ

مبتـ ُب  

ىؼ هي ! 

 ُبيي ت?ة ثَ ىجيَ کَ ثْػًؼ چيؼٍ هيق ؿّي ُبيي پْل ّ فػ هي هْد ُبييبى چين ػؿ الت?تزن ثـ٧

کَ ثْػ،  

ثي٦تٌؼ پـمتيو ثَ تب کـػ هي تقئيي ثـاييبى ىيٖبى ! 

ثبعت ُن ثبف گْيي ّ ػاػ هي عْػه ثَ کَ ُبيي ٥ضو ثٞؼ، چٌؼي ّ ثْػ ُا٥تبػ ؿاٍ ثَ کخي٦ي ثبفي ! 

ت٪ؼيـه، چـا کَ گ٦تٌؼ، هي ک٦ـ عؼا ثَ ّ ًؼاىتٌؼ اًنبى ٍؼاي اف ًيبًي ُيچ کَ ىٌيؼ هي ؿا ُبيي ٝـثؼٍ  

امت ىکنت ُوييَ ! 

 کَ ىؼ، ٕي ػؿمت ؿّالو ثبيؼ، کَ گًَْ آى ّ ثْػ عْػه ؿهقُبي ّ ؿاف اف اي پيچيؼٍ ثبفي مـًْىت،

 ًجبيؼ

فػ هي صـ٥ي ! 

ًگؾاىت ثضج ثـاي ربيي ّ ثْػ گيذ ! 

 هي ػم ُـ کَ ؟!اينت اٝزْثَ چَ فهيي ّ ًؼيؼ کَ ثْػ؟ ّيـاًي ؿاٍ چٌؼ! ػاىت؟ هٌٞبيي چَ فًؼگي

ثَ تْاًنت،  

کٌؼ هٌِؼم ّ ل?هتضْ ؿا ُب ىغَيت ًْيي، اي صبػحَ آثنتي ! 

ثْػ؟ کي ا٥نبؿگنيغتَ، ّصييَ ايي: پـميؼ پـييبًي اف ! 
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! ًؼاؿي ؿا توبىبيو تبة تْ کَ ػاىت، ّيـاًگـي تجبُي ٝي٨، ًْؿ ثي تْ، فًؼگي تبؿيکي ّ ٙلوت -

ًوي عؼاًّؼ  

 تب کـػ، ُؼيَ تْ ثَ ؿا ٝي٨. ثبىي گوـاٍ رنتي، هي ؿا ه٪َؼت کَ ُبيي تبؿيکي ػؿ تْ عْامت،

 عْؿىيؼي

ًجـي ُب ثيـاَُ ثَ ؿا ؿاُت ّ ثجيٌي ػؿمت تب ثْػ، تبؿيک ات تٌِبيي ػىت کَ ُبيي ىت ثـاي ثبىؼ ! 

 اً٪ؼؿ ّ کٌن ٥ـاهْه ؿّ چي ُوَ ثبيؼ چـا! ًجْػم اًَب٣ اف ثيگبًَ اً٪ؼؿ فًؼگين؛ ػؿ ٩ّت ُيچ هي هي، -

 ثؼ

؟!کٌن فًؼگي  

 ّ ػّؿ آؿفُّبي ّ عب٫ توّلک ثـاي ًضْي، ُـ ثَ ؿا عْػ آفاػي ُب آػم! ًينت ُب اًنبى تنغيـ ػؿ ػًيب -

 ػؿافي

 ثؼي ّ عْة ُيچ کَ ؿمٌؼ هي ربيي ثَ ًِبيت، ػؿ تب کٌٌؼ هي عـد گيـًؼ، هي ىيٖبى ُبي آهْفٍ اف کَ

اف ؿا  

مبعت ًغْاٌُؼ مْا ُن ! 

 ا٥ـّعتَ عْػ کَ آتيي ٩ٞـ ػؿ پيو، ُب ت?هؼ تْ ىک، ثؼّى ًجْػ، ثـايت عؼاًّؼ صوبيت ّ ًگبٍ اگـ

هي کـؽي،  

ُويي ثْػ؛ ٝي٨ تْ، ؿُبيي ػليل تٌِب! ثگـيقي ٝي٨ اف تب ًينت تْ ثـاي صّ٪ي! ىؼي هي تجبٍ ّ مْعتي ! 

 ثغْام کَ ثبىن، ربُل ّ ّٞي٤ اً٪ؼؿ ًؼاؿم ثبّؿ ٌُْف هي! ًَ ؟!هييَ چي ّرؼاًن ّ ىْٞؿ ّ ٝ٪ل پل -

 ُوَ

ثجـم يبػ اف ُبؿّ عْثي ! 

 ػؿ کَ ػاؿي ىک آيب! ؿاًيٌيؼ ص٪ي٪ت اف ٍؼايي ُيچ تْ، ًنيبى ّ اي ثـػٍ يبػ اف کَ ُبمت هؼت تْ -

 ثـاثـ

 ػؿ چ٪ؼؿ کَ ػاًنت، هي عؼاًّؼ ّ ثْػي عجـ ثي آيٌؼٍ اف تْ ؟!ػاػين ًزبت ؿا تْ هب ىيٖبى، ُبي ّمْمَ

 ثـاثـ

 ػاػ ًيبى تْ ثَ ؿا ؿاٍ تب ىؼ هؤهْؿ ٝي٨ ّاػي اف اي ٥ـىتَ! ربُلي ّ ّٞي٤ ىيٖبى، ُبي صيلَ ّ هکـ

ثَ تْ ّ  

امت اؿفه ثي ّ کن ىْػ هي ًَيجت کَ پبػاىي ثـاثـ ػؿ تْ، فًؼگي ُبي مغتي! ًي٦تي اىتجبٍ ! 



ثبىن ثؼ اً٪ؼؿ تًْنتن ًوي هي ؟!ًينت ٝزيت ت٢ييـ ُوَ ايي..! ثْػم ٝبى٪و هي ا?ام - ! 

 هي آفهْػٍ لضَٚ ُـ اثتال، ّ آفهبيو هٞـُ ػؿ هؼام! ىًْؼ ًوي ؿُب عْػ صبل ثَ ُـگق ُب اًنبى -

تب ىًْؼ،  

ىْػ حجت ثـاييبى ص٪بؿت ّ ثـتـي ُبي ؿتجَ ! 

 ثَ ػًيب، اف تْ ُبي تزـثَ ّ ثغييؼ هي تْ ثَ ؿا ػؿػ ات، فًؼگي آفهْى کَ گـ٥تي، ٩ـاؿ هنيـي ػؿ تْ

ػاػٍ يبػ تْ  

 اي ٍ?ػؿ عْامتي، هي تْ کَ ؿاُي ا?ام ثـػاؿي؛ ً٪ٌ ثي ّ هضکن ؿا ُبيت ٩ؼم ّ ًکٌي اىتجبٍ کَ ثْػًؼ

ّ هغ٣ْ  

ثـگـػي مبلن کَ ًجْػ، تْ تْاى ػؿ ّ ًؼاىتي اثتالُبيو اف تَْؿي ُيچ تْ کَ ثْػ، عٖـ اف پـ ! 

 ؿّ ص٨ّ ايي ّ کـػم هي اًتغبة ثبيؼ هي ثبىَ؟ تًَْ هي چيقي چَ رجـ، رق ثَ ؿاٍ ايي! چي؟ يٌٞي -

 ...ػاىتن

 ػاىتَ اٝتـاّي ًجبيؼ ىؼًو، يبؿي ثـاي امت، م٪ْٓ صبل ػؿ کَ کني ؟!ىؼى ًبثْػ ص٨ ؟!ص٪ي چَ -

تْ! ثبىؼ  

ًينت تْ ص٨ِ ايي کَ گـػي هي ًجْػى ّ ًبثْػي پِي ًينتي، ص٨ّ ػًجبل ثَ ! 
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ىؼ هي ًبثْػ اگـ صتي ثْػ، هي ثـاي هي فًؼگي! ًينت؟ چـا - ! 

 ات فًؼگي تب ًينت تْ اف مِوي تْ ؿّس ّ رنن! ًؼاىتي هٞجْػت متبيو ّ ثٌؼگي رق ثَ صّ٪ي ُيچ تْ -

 ثـاي

ًينت ًبثْػي ثـاي صّ٪ي ُبيت، ًؼاىتَ اف! ثبىؼ تْ ! 

 پْالػيي ُبي چبؿچْة ػؿ هؼام ُبيت، اًتغبة ّ ػُي اػاهَ رجـ ثب ؿا فًؼگي تب آيي هي ارجبؿ ثَ ٩ّتي

ّ هضَْؿ  

گيـػ هي ثبفي ثْي ّ ؿًگ چيق ُوَ اي، ثـگقيؼٍ ًبعْامتَ کَ امت ً٪يي ثَ هضؼّػ ! 

 ثَ کَ ايي تب ثجيٌؼ؛ ثِتـ تْاًؼ هي ؿا، اىتجبُبتو ّ عْػه کَ ؿ٥ت هي يبػه ّ کـػ هي ٥کـ ُب ايي ثَ

 ػًجبل



ثبىؼ اه ارجبؿي ػْٝت ثـاي ؿي?ه٪ٌ . 

 ثَ پل عؼامت ؿصوت اف ربّػاًگي ثـاي هـگ ثَ ؿّ گيتي ػؿ صْْؿ ّ فًؼگي اگـ: گ٦ت إويٌبى ثب

٩بٝؼٍ صتن  

پبػاىي ّ ٝ٪ْثت ػاىتن، ثـهي کَ ٩ؼهي ُـ ثـاي ّ ػاؿم هنت٪ل ىغَيتي هي کَ گ٦تٌؼ هي ثبفي ايي ُبي  

 صتي ثْػ؛ آؿام هي، ثِيت ّ هي اًتغبة! ثبىَ ثبيؼ ُن اعتيبؿ پل ُنت، ثِيتي ّ ػّفط ٩ّتي! ىؼ ًْىتَ

 اگـ

 ثـاي ىـّٛ، کْتبٍ ؿّفُبي ُوْى هي، ثـاي ُن ثبف ؿميؼ، هي اثؼي آتو ّ رٌِّن ثَ ثِيت ايي

 ربّػاًگي

 ٝي٨ ثب رؼال ػؿ ثبيؼ چـا! کـػ هي ل?تضن ٩بثل ؿّ ػّفعي ُـ ػؿػُبي ّ ثْػ کب٥ي ؿّيبُبين ثِيت

ػؿ ّ ثنْفم  

 ّ ثْػ فيجب چيق ُوَ کٌن ثبّؿ کَ ًجبىَ هي ثـاي ىکيجبيي رق ثَ صّ٪ي ُيچ ّ کٌن ٍجـ ُب رؼايي رٌِّن

 !ػؿمت

ُيچ ثْػ، عْاُؼ ربّػاى مـاي ػؿ رٌِّن ّ ثِيت تـمين ثبىؼ، کب٥ي ٝؼالت ثـاي کَ ًينت مـايي ػًيب -  

ًجْػي هنتخٌي عؼاًّؼ ُبي آ٥ـيؼٍ اف تْ ّ ًـميؼ ػّفعو ّ ثِيت ثَ فهيي ػؿ اًنبًي ! 

 رق ثَ فًؼگي، اف تَْيـي ُيچ! کٌؼ هي ػّؿ تْ اف ؿا ص٪ي٪ت ٥ِن کَ ىؼي رِلي ّ ُبيت ًؼاًنتَ اميـ

 ػعتـي

 ّ ؿ٥بٍ ُب، فيجبيي! ثيٌي ًوي ّ ًؼيؼي ثْػ، اًنبًي ُبي اؿفه ثَ ؿميؼًت ثـاي اي، صبػحَ مبف مجت کَ

ّ حـّت  

 تْ هـگ اف ثٞؼ کَ امت، ُبيي اؿفه اٝزبف رلٍْ فيجبيي،! ثغييؼ هي تْ ثَ ٝي٨ ثبيؼ کَ ًجْػ، ىِْتي

 ِْٙؿ

ىؼ، تْ ثَ کَ ل٦ٖي ثـاثـ ػؿ چـا ؟!امت ًيکي رق ًيکي مقاي آيب! ؿمي هي ٝي٨ پبػاه ثَ ّ يبثٌؼ هي  

کيي؟ هي ثـثبػؿ٥تَ آؿفُّبي ّ رِبلت اف ىوييـي ! 

 ثِيت ثؼّى! ىؼ توْم هي، فًؼگي ؟!ثغْاي تًْي هي چيقي چَ هٞي٧ْ رق ًؼيؼي، ٝي٨ رق کَ ربيي -

ثب ّ  

مْعت هٌْ ٝوـ يک کَ ٝؾاثيَ، ُـ اف تـ مغت ػؿکو کَ ثْػ عْاُؼ رٌِّوي رْاة پبػاىي چَ! رٌِّن ! 



! ًينت ػًيب ػؿ هبًؼگبؿي ٝي٨، ٥لن٦َ ّ ًجْػ اثؼي مـاي فًؼگي! تْمت ُبي عْامتَ اف ٥ـاتـ ثِيت -

 ػليلي

 پبيبى ػؿ کَ امت ٝزيت ّ ؿميؼي هي ٥ِوو ثَ ثبيؼ کَ ثْػ ػعتـ آى ثب تْ هيبى ٍّبل، اف تـ ثقؿگ

 فًؼگي

ػاؿي? ىک عْػ ثبّؿُبي ثَ ٌُْف ات، ػًيبيي ! 
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 ثبػ ثـ ػاؿًؼ چَ ُـ عٖـ، اف عجـ ثي اي ٍ?ٝؼ ّ ثوبًؼ ثييتـ تب گيـػ، هي ػيگـي ًؼاؿ ّ ػاؿ اف يکي

تب ػٌُؼ هي  

ًينت يکنبى ُوَ ثـاي ىًْؼ؛ هي تکـاؿ هؼام توّلک، مـ ثـ کَ ُبيي رٌگ ايي ّ ًـًّؼ ! 

 ّ کٌٌؼ هي ٕي ؿا ؿاٍ ػؿػمـ ثي کَ کنبًي ُنتٌؼ ّ ًؼاؿًؼ اينتبػى تبة چْى عْؿًؼ؛ هي ىکنت ثـعي

 عيلي

ؿمٌؼ هي ه٪َؼ ثَ فّػ ! 

 ىکل هت٦بّت ُن؛ اف رؼا لضَٚ ُـ ؿ٥بٍ، ّ ُب مغتي? تْبػ ثَ ُب، آفهْى ّ ىًْؼ ًوي يکي ُب ً٪و چـا

 هي

 ٥کـ ثَ کَ ُبيي ىکن ميـي ثب ثيٌؼ، هي ثييتـ کْچکو آؿفُّبي اف ؿا اه گـمٌگي کَ کْػکي ؟!گيـًؼ

 ػؿيؼى

 اف ىْػ، ػيگـاى کبثْك ؿّيبُبييبى تب کٌٌؼ، هي پغو ىِْت ّ پْل ػام ػؿ ؿا عْػ ُبي ٕٞوَ ُب، اًنبى

 ُـ

امت هت٦بّت ًگـم، هي کَ مْيي ! 

 هزبفات کَ ثبىؼ ُبيي آفهْى ثـاي ػؿمت، ه٪يبمي تْاًؼ ًوي ًبثـاثـي، ُوَ ايي ُب، ىـائ ايي

اه هـػّػي  

ًجبفًؼ تب ثگيـًؼ، ثِيت ًوـٍ ثبيؼ ُوَ ّ امت رٌِّن ! 

 ػيگـ مـايي ػؿ ثِيت، تـمين ثـاي تْاًي ًوي کٌؼ، هي هضکْم گـػي ػّؿٍ ّ گٌبٍ ثَ ؿا تْ فًؼگي ٩ّتي

 آؿفّ



 اف تـ کْتبٍ ثغْاُي ّ ثجٌؼي ػل ؿّيبُبيت ػؿ١ّيي ثِيت ثَ فهيي ؿّي ّ رب ُويي ىبيؼ ّ ثبىي ػاىتَ

 ُـ

کٌي ُْٝ عْاة ربي ّ ١ؾا ّٝؼٍ يک ثب ؿا ثِيتت ّ ثبىي ىبػ فهبًي ! 

 ثَ مغت ايوبى ّ ي٪ييي ًينت، ٝؼالت کَ ربيي چْى ُنت، تـػيؼ: گ٦ت ّ ثْػ پبثـرب ُبيو ٝ٪ؼٍ ٌُْف

 ػمت

يبػ هي ! 

 آؿفُّبييبى ّ کٌٌؼ هي ٥کـ عْػعْاُبًَ کَ امت هٌب٥ٞي تنّلٔ ػؿ ُب اًنبى اًتغبة ٩ّتي! ثْػ ٝؼالت -

 ؿا

 هگـ ًيؼ؛ ُب اًنبى ىوب ثَ ٙلوي ُيچ! ىْػ هي ٦ًي ٝؼالت گبٍ آى عْاٌُؼ، هي عْػ ثـاي اٝبًَ?ٕن

 ايٌکَ

 عْػ، ثـاي ثِتـي فًؼگي ثؼعْاُي، ّ ١بؿت ثب تب گؾىتيؼ، يکؼيگـ ص٨ّ اف ّ ػاػيؼ آفاؿ ؿا عْػ ٙبلوبًَ

هغـّثَ ثب  

 ُب عْىجغتي اف ىؼيؼ ًبُاهيؼ هؼاام! آيؼ ًوي ثيـّى ُب فثبلَ اف فيجبيي ُـگق ّ ثنبفيؼ ػيگـي فًؼگي ُبي

ّ 

 پبيوبلو کَ گ٦تيؼ، ٝؼالتي اف گنتبعبًَ ًِبيت، ػؿ ّ ىؼًؼ تـ ًيب٥تٌي ػمت ّ ػيـتـ ثبؿ، ُـ کَ آؿفُّبيي

 !کـػيؼ

 ّ گٌبٍ ثي هيؼٍ؛ ًيْى فهيٌي ػًيبي ّ فهيي امن ثَ ُن اف هتوبيق ؿّ، ُب اًنبى چِـٍ کَ ؿًگي ُقاؿ -

ؿّ تجِکبؿ  

 تب ىؼًؼ ٙبلن ّ کـػًؼ ُْٝ ت?ُْي کَ ُبيي اًنبى اف ثْٞي اگَ! ثيٌبمَ امن يک ثَ ّ ُن ثب ًجبيؼ

ثي ُـ?م  

ػاؿًؼ ؿميؼى اف هنبّي ّ يکنبى صّ٪ي آيب کٌٌؼ،? صک تـ ّٞي٤ ُبي آػم پييًْي ثـ ؿّ ٝؼالتي ! 

 ثَ ؿميؼى ثـاي ػمت، تِي ثبعتگبى هبل اف ثِتـ اصتوباًل ّ يکنبى ؿػي٦ي ػؿ ؿّ ػفػُب فًؼگي؛ ّلي! ًَ

 ثِيت

؟!عـيؼ پْل ثب ؿّ ثِيت صتي ثبيؼ، چـا! کٌَ هي ؿُب  
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 ُبه، عًَْ تْ کَ ُبيي کْچَ پل کْچَ ػؿ ا?ام! ؿميؼ هييَ ػؿػمـ ثي ّ ػؿمت ُنت ٝؼالت کَ ربيي

 ٕٞن

 ّ ػاؿًؼ ؿًگي چَ ُب عْثي کَ ٥ِويؼ ؿاصت ًوييَ! ث٦ِوي ُب مبػگي ايي ثَ تًْي ًوي هييَ، ؿّ?ك ٙلن

اف ؿاٍ  

 اف پـ ُن، ػًيبييو ٥ـػاي صّتي کَ ثـمَ، عْاػ هي رٌِوي ّ ثِيت ثَ ايوبى ّ ثبّؿ ّ ًگبٍ کؼّم ثب چبٍ،

 ػ١ؼ١َ

فًؼگي ًَ ثْػًَ، فًؼٍ ثـاي صيبتي، ّ هجِن ُبي ! 

 ثَ ؿّ ٝؼالت هٌٞبي ُب، ثيـاَُ اف تب هزجْؿًؼ، ّ ًؼاؿًؼ صيبت ثـاي صّ٪ي تـيي کن کَ ُبيي اًنبى گٌبٍ

ّ تَْيـ  

 ّ پبػاه رٌِّن ّ ثِيت رق ًجبيؼ هييَ، ثلٌؼ ُبىْى گاليَ ٍؼاي ٩ّتي کَ ؟!چيَ ث٦ِوٌؼ اي ػيگَ ً٪و

 ٝ٪بثي

؟!ؿػ?م مپيؼ آؿفّي ثَ ّ مبعت ُب ميبُي ثب کَ ثْػ، هزجْؿ ّ ػيؼ ميبٍ هييَ آيب ؟!ثغْاى  

 کَ ُبيي چِـٍ! ثيٌي ًوي کَ گ٦تي، ت٦بّتي اف تْ! ىؼ ًغْاُؼ آفهْػٍ ٙـ٥يتو هيقاى ثَ رق اًنبًي ُيچ -

 ىجيَ

 ّ ه٨ٌٖ ّ ٝ٪ل ّ ٍجـ گٌزبيو ثب کؼام ُـ کَ هت٦بّتي ُبي فًؼگي ّ اًؼ ُن اف رؼا ؿافي ا?ام ُن، ثَ

 اصنبمي

 کَ امت، ربيگبُي کَ ثگيـًؼ مکٌي مـايي ػؿ ّ ىًْؼ آفهْػٍ تب گؾاؿًؼ هي گيتي ثَ پب ُن، اف ًبهت٪بؿى

 عْػ

عْاٌُؼ هي ّ اًؼ مبعتَ ! 

 ٝ٪بثي ُيچ ّ اًؼ ػاىتَ ؿّا ُب آى ثـ عْػىبى اف اي ٍ?ٝؼ کَ ايي رق ؟!ىؼ ُب اًنبى ص٨ِ ػؿ ٙلوي چَ

 ًينت،

 ثَ ؿاُي اگـ ثْػ، ًغْاُؼ پبػاىي ُيچ ّ ثْػ ُبييبى ثؼؿ٥تبؿي ّ ُب ؿ٥تي ثؼ ثـاي اعتيبؿي کَ ايي هگـ

 رجـ،

ىؼ هي تـمين ُب ًيکي ثـاي ! 

! ًؼاؿػ هٌٞبيي گٌبٍ ثبىؼ ايي رق! کٌٌؼ هي ؿ٥تبؿ ثٞؼ، ّ عْاٌُؼ هي ّ ٥ِوٌؼ هي ّ ػاًٌؼ هي ُب اًنبى

 ًگـاى



 ٩بٕٜ ّ اثؼي ًيق ٝؼالت صْْؿ ّ امت ربّػاًَ کَ امت مـايي رب ايي ًؼيؼي، فهيي ػؿ کَ ًجبه ٝؼالتي

 !امت

 اؽُبًو، صجل ػؿ ُب ت?هؼ کَ ؿا چَ آى ّ ثقًؼ صـ٣ تب آهؼٍ پيو ٥ـٍتي کَ کـػ، هي ٥کـ ػاىت تبفٍ

 اف

گ٦تي ثـاي ثْػ، ىؼٍ هزبلي گْيي ّ کٌؼ ثبفگْ ػيؼ؛ هي فهيي ُبي صبػحَ تـيي کخي٤ توبىبي ! 

ُـچَ تب کبىت اّ ػل ػؿ ؿا صنـتي کَ امت، آهؼٍ ػًيبيي ثَ چـا کَ ايي ٥ِن ّ ص٪ي٪ت يب٥تي ىبيؼ؛ ّ گ٦تي  

هٞي٧ْ ّ ثْػ ٍّبل اّ ثـاي هٌٞبيو کَ ًـّػ، مٞبػتي ثب هيٞبػ ثَ ُـگق ّ ثؼُؼ ؿا ػاىت ! 

ّٔ ثَ فصوتي ًضْي ثَ اًنبى، ُـ ّ ًجْػ کن فهيي ُبي رـم رٌزبِل  ٙلن اف کَ فػ، اي پـًّؼٍ ميبٍ ُبي ع

 ُبي

 ثَ ثتْاى کَ ًجْػ عْثي ربي اٍاًل ىبيؼ ّ ػاىت اػاهَ گيتي ٥ـمبيو تب ّ ا٥قايو ثَ ؿّ ّ ثْػ ثبف فهيي

 آيٌؼٍ

ثْػ اهيؼّاؿ اٝزبف ثؼّى ُب، اًنبى ُبي پبکي ! 

 

 123 

 رجـي ُـ ّ ُـػليلي ثب ٝي٨ اگـ! ًجْػ اًتغبة تٌِب گـ٥ت، فًؼگي ثبفي ػؿ کَ ً٪يي ًوبيو ّ آهؼًو

 ثـاي

 ّ ثِيت تٌِب آيب ؟!ثْػ چَ ص٪ي٪ت پل ؿميؼ؛ مـاًزبم ثَ ّ ثْػ ػؿمت اًتغبثي ؿّصو، ّ ٩لت تنغيـ

 رٌِّن

؟!کب٥ينت  

 چيق ُوَ ػّثبؿٍ امت، گـ٥تَ ؿا ُب ىٞلَ ّ ُب لّؾت ثْي ّ ؿًگ کَ ٝ٪بثي ّ پبػاه يٌٞي ص٪ي٪ت، اگـ

هي عـاة  

ػاىت عْاُؼ اػاهَ ُن ثبف ثبفي ايي ّ ىْػ ! 

 ٝوـه کَ ايي?هٞن... ث٦ِبهبًؼ اّ ثَ ؿا ص٪ي٪ت کَ کٌؼ پيؼا ايوبًي ثـاي توـکقي تب ثْػ، ػؿگيـ ؿّصو

ّ گـ٥ت ؿا  

؟!اينت ثِبًَ چَ ثَ ُب ىؼى ايي ّ ثْػى ايي کَ ًکـػ، ػؿ٫  



 ثـاي: گ٦ت ػلنـػي ثب ّ ثْػ ًيبهؼٍ ثيـّى ػليل ُوَ ايي ػل اف ايوبًو، ِْٙؿ ثـاي اي صبػحَ ُيچ اًگبؿ،

 فًؼگي

 اهب ثين، ًقػيک رٌِّوي ُـ ثَ ّ کٌن ل?تضن ؿّ فرـي ُـ صبّـم هي! ُنت ص٪ي٪تي صتن ثَ فهيي، ّ

 ص٪ي٪ت

 هي ٍجـ ثـاي ػليلي! ث٦ِون ًتًْنتن ّ ٥ِويؼم، هي ًجبيؼ کَ ُنت، عل٪ت پـػٍ ػؿ ؿافي چَ! ث٦ِون ؿّ

تب عْام،  

 هي اًتغبة ّ ًجْػ رجـ ثْػ، آّؿ ٝؾاة ّ مغت ليْى?تضن ّ ثغييؼ هي ثَ ٝي٨ کَ ؿّ ُبيي ١ن ثپؾيـم

 !ثْػ

چيَ؟ ثبفي ايي ص٪ي٪ت ! 

ًينت؟ ػيـ کوي ص٪ي٪ت، ػؿ٫ ثـاي - ! 

 کَ ؿّفُبيي اف لضَٚ کؼام! ثگؾاؿػ ص٪ي٪ت ػؿ٫ ثـاي هزبلي تب گـ٥ت، ٩ؼم اّ ثب فهبًَ آيب! ًجْػ ٥ـٍتي

 مبل

 ّ ثْػ عْػه افآى کَ کٌؼ، ثبّؿ تْاًنت هي ؿا گؾاىت ثب٩ي ت٪ؼيـ گـّ ػؿ ّ گـ٥ت ؿا ٝوـه ُبي

اف مِوي  

ثؼٌُؼ ص٪ي٪ت ػؿ٫ ثـاي اهبًي ُبيو، گاليَ تب ػاىت صْْؿ ّ آفاػي ! 

 ثقؿگ ثبيؼ چگًَْ کٌؼ، ػؿ٫ عْامت تب ّ گؾىت مغت ٕجيٞت، ُبي ىگ٦تي ل٤ٖ ثَ کْػکي، فرـُبي

 ىْػ؟

ثْػ فًؼگي عيًْت امـاؿ اف تبفٍ ًجـػي کَ ىؼ، ػْٝت رؼيؼي رؼال ثَ ّ ثْػ گـ٥تَ ٩بهتي ّ ٩ؼ ! 

 هي ىکل ثبيؼ کَ ًْپبيي آؿاهو ثٌبي ثـ ىؼ اي فلقلَ ٝي٨ کَ ايي تب ًگـ٥ت، مـّمبهبًي ٩ّت ُيچ

ّ گـ٥ت  

 هـگ ػم تب کَ ُن، ثَ ل?هتٌ ّ هوتؼ ُبي عبٕـٍ ّ ىؼ م?تٍْ ثْػ، ُـچَ ػيگـ ّ کـػ ًبثْػه ّ ًيؼ

ؿُب ؿا اّ  

 .ًکـػًؼ

 تب ًْىيؼ هي ثبيؼ کَ فُـ اف ربهي ّ ثْػ رـم ّ ثْػ رٌگ ثْػ، ىؼٍ ػْٝتو کَ ريٌي ربي ثَ رب ٩ّتي

 توبهو



 اّ اف ؿا ثيؼاؿي ٥ـٍت کَ کبثْمي پبي يب ّ گـ٥ت هي عالٍي ًبعْامتَ ػْٝت ايي اف ّ کـػ هي

آيب ؿثْػ،  

؟!هبًؼ هي ص٪ي٪ت? صل ثـ توـکقي  
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 ٌُْف، ّ ثين ؿُنپبؿه ثبيؼ ت?اثؼي ثـاي کَ ًينت، مـايي اف ػيـتـ: گ٦ت هضکن اهب آؿام ٍؼايي ثب

 اىتيب٩ي

 ؽٌُن ثَ کَ رْاثي ُـ چيَ؟ ثـاي ثبفي ُوَ ايي! ث٦ِون ثبيؼ هي! ًينت ًِبيت ثي ىـّٝي ّ ثْػى ثـاي

 هي

 رٌِّن اف هي، ثـاي ثيِت ؿاٍ چـا چـا،! اًؼ ًيؼًي ٥ّـاهْه ٝوي٨ کَ ثگؾؿم ثبيؼ ُبيي فعن اف ثبف فًن،

ؿػ فهيي ? 

؟!ىؼ  

ؽٌُت ػؿ کَ ػًيبيي رق اٝتجبؿي، ُيچ کَ گْيي، هي ص٪ي٪تي اف تْ ؟!چينت ىٌبعتي کَ رٌِّوي ّ ثِيت -  

 ،فًؼاًي ؿا ات فًؼگي ًجْػًو، کَ ػعتـينت ثب ٍّبل تْ، ثـاي ثِيت! ًينت اي کـػٍ تـمين ثـايو

 رٌِّوي

اه ػيؼي کـاًَ ثي ّ ٥ِويؼي ؿا ٝي٨ ا?ام ًجْػ، اثؼي تْ ثـاي ػًيب! مبعت ! 

 اػاهَ ثبيؼ کَ امت، ػًيبيي ؿّال ّ ٕجيٞت ػيؼي، کَ رٌِّوي! ًؼاؿي مکًْت ثـاي صّ٪ي هنب٥ـي، ٩ّتي

هي پيؼا  

 ؿا ص٪ي٪ت عْاُي هي چگًَْ! مْعت هي رؼايي ُبي ىٞلَ ٩ٞـ ػؿ تْ، ٝي٨ ثِيت فّػ، يب ػيـ! کـػ

کٌي، ثبّؿ  

گـػي هي امت، ًبثْػي ثَ هضکْم کَ مـايي ػؿ ربّػاًگي، پي ٌُْف ٩ّتي ! 

ؿّػ هي ًبثْػي ثَ ؿّ کَ ًينت ربيي ص٪ي٪ت ! 

 کـػ تنغيـ ؿا اّ اصنبمي ىوـػ، هي ؿا عب٫ ُبي ػ١ؼ١َ ّ ػاػ هي ػًيب ٕٞن کَ اي ٍ?٩ٌ ُقاؿ هيبى

ُيچ کَ  

ًؼاىت فهيي اف ًيبًي ! 



 ؿا ًجْػًو تب ثؼُؼ، ؿا ُنت چَ ُـ ّ ثجغيؼ ٦ًـ يک ثَ ؿا، ثْػًو اف ػًيبيي تب ثْػ ػاػٍ ؿط اٝزبفي

 !ًجيٌؼ

؟!ثجيٌؼ ًيؼ کَ ثْػ هي ثبيؼ ٝي٨، اف ٥ـاتـ ص٪ي٪تي چَ ًجْػ، فهيي اف ٝي٨  

 فيجبتـ ٝي٨ اف! ًجْػ: گ٦ت کٌبيَ ثب ّ ٥ِويؼ هي ؿا پبمغو فّػ عيلي ثبيؼ، کَ ثْػ ىؼٍ تيْييي ػؿگيـ

 !ًؼيؼم

 فهيي مِن کَ ثْػ ٝي٨ ػيؼم، فًؼگي ثـاي کَ اٝتجبؿي تٌِب! ًؼاػ هي ثَ ًبثْػي رق ثبّؿي ُيچ فهيي،

 !ًينت

ًغْامتن کَ ًجْػ ّ ُنت؟ ص٪يت ػؿ٫ ثـاي اي اربفٍ ايي، رق آيب ! 

 ػعتـي ثَ ٝي٨ تْ ثـاي فًؼگي، ص٪ي٪ت...! ي٪يي ّ ايوبى رق ًينت، ِْٙؿه ثـاي ؿاُي ُيچ ص٪ي٪ت -

کَ ثْػ  

 ايي! مبعت عْػ هنّغـ ؿا تْ ّ ًْىت تْ ؽُي ّ ٩لت ُبي ٦ٍضَ ّ فهيي ؿّي ؿا ٝبى٪بًَ ػامتبًي

 ص٪ي٪تي

کـػي هضؼّػ عْػ ثـاي ًقػيک، ُبيي ا٨٥ ػؿ ؿا، ُبيو کـاًَ ثي تْ کَ امت ! 

ًينت ص٪ي٪ت ثَ ؿميؼى ثـاي ؿاُي ّٞي٦ت، ثبّؿُبي ّ ُب گاليَ ثب ! 

 ٝجْؿ ّاػي ػؿ کَ ٝي٨، اف ػيبؿي...! ثْػ پبيبى ً٪َٖ رب، ايي ّ ػاػ اّ ثـاي ؿا اه ُنتي ُوَ...! آؿام

ّ فهيي اف  

اًؼ عْؿػٍ اه پييبًي ؿّي صبال کَ ىؼًؼ ص٪ي٪تي ُـ?م ّ ثْػ ىؼٍ عيـٍ ُبيو هٌٚـٍ ثَ هـگ، ػؿيچَ ! 
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 ثبفُن ىؼ، هي ُؼيَ اّ ثَ آؿاهو اف ؿًگي ُـ ثب ثِيت، اگـ صتي! ًجْػ ٝبيؼي ُيچ ّ ثْػ ؿ٥تَ چيق ُوَ

اميـ اّ  

 ّ گـ٥تٌؼ هي اّ اف ؿا مٞبػتي ّ ريي ُـ ىبػ ُبي رلٍْ ّ لّؾت ٕٞن کَ ثْػ، رْاثي ثي ُبي مْال

ثبّؿي ُـگق  

 اثؼي مـفهيي کَ پـتُْبيي ٕلْٛ ثب مٞبػت، تـمين اًگبؿ! ًجْػ اه ؿُبيي پـّاف ّ صَبؿ ىکنتِي ثـاي

ؿط ثَ ؿا  



ىٌبعت ًوي ّ ٥ِويؼ ًوي اّ کَ ثْػًؼ، گـ٥تَ ػيگـي ُبي تٞـي٤ کييؼًؼ، هي اّ ! 

 ؿا اه فًؼگي ؿميؼ، هي اّ ثَ اگـ کَ ثْػ ربيي ُوبى آؿام، ّ ػاىت فهيي ؿّي آتييي اصنبمي ٝي٨

ىؼٍ تجبٍ  

 ٝوـ يک اف ثٞؼ صبال، ّ ثْػ ىؼٍ اّ ؿُبيي صکن ًـميؼًو، ّ ًزبتو ثـاي ىؼ رجـي ت٪ؼيـ، ّ ػيؼ هي

 رؼايي

کٌؼ ُؼيَ اّ ثَ آؿام، ًبم ثَ ؿا اه فًؼگي ص٪ي٪ت تب ؿ٥ت هي ثِيتي ثَ ثبيؼ ! 

کبم ثَ تب ىؼًؼ، هي تقئيي فُـ گبم ثَ کَ ُبيي ػ٩ي٪َ ُبي ثغيو ّ ثؾل ّ ُنتي اف م٪ْٓ ُوَ ايي اف ثٞؼ  

 اّ ربّػاًگي ثـاي ًِبيتي ّ ص٪ي٪ت ُوبى تْاًؼ هي آؿام ّ! ػاىت؟ ؿا اؿفىو آيب ثوبًؼ، ىيـيي آؿام

کَ ثبىؼ،  

؟!ثجـػ پبيبى ثَ ؿا اه فًؼگي ّ کٌؼ تنلين اّ ًبم ثَ ؿا ثْػًو ُـ?م  

 ّ ًينت اًتغبة ثـاي هزبلي ٩ّتي ؟!هـگ اف ثٞؼ ؟!ث٦ِون تًْن هي چْٖؿ ّ ي?ک پل: پـميؼ ػلِـٍ ثب

 ػّثبؿٍ

 ثَ ىجيَ ثِيتي ُيچ چـا پل ثْػ، آؿام هي فًؼگي ص٪ي٪ت اگـ! اًتِبمت ثي ت٪ؼيـي اف تبفٍ رجـي

 آؿفُّبي

ثبىَ ػاؿ اػاهَ ثبيؼ کَ ُنت، رٌِّوي تٌِب ؟!ًينت ! 

 ًِبيتي ٩ّتي تب! کٌي ٝجْؿ اي مبعتَ کَ ٦٩ني صَبؿ اف ثبيؼ اًتِبمت، ثي کَ مـايي ثَ ؿميؼى ثـاي -

 رق

 کـاًَ ثي ثَ ؿميؼى ّ ٝي٨ ّاػي ػؿ پـّاف ّ ً٪َٖ ايي اف ٝجْؿ اربفٍ تًْينت، آى اف آؿام، ثَ ٝي٨ِ

ؿا ُبيو  

 !ًؼاؿي

اي ىؼٍ ػؿکو هيتب٧ کَ کي ص٪ي٪تي ٥ؼاي ؿا ٝي٪ت ! 

 ثَ کَ ُبيي صنـت? مغت کيتبؿ ّ ُب ًـميؼى ثَ ٝي٨ ّ آؿام ٍ?٩ٌ آعـ...! فهيي فًؼگي اًتِبي

ثؼل آؿفّ،  

ىؼ ػل ثَ ّ ًيؼًؼ ! 

 صنـت ّ ُب ١ن ُب، اًؼٍّ پبيبى ؟!ػاىت ه٦ِْهي چَ ايي رق هـگ،! کـػ؟ هي توبم ؿا چيق ُوَ ثبيؼ آيب

ّ ُب  



 ُويي پبيبى ػؿمتي ثَ هـگ،! کـػ ُؼيَ اّ ثَ ُبيو، ٝب٦َٕ ٕلنن ثب ػعتـي کَ ٝي٨، ًبم ثَ اصنبمي

 فًؼگي

 ...ثْػ

ثْػ آّؿػٍ ايوبى ٝجْؿه صبل ػؿ ُبي ٩ؼم ّ ًوبًؼى ثبّؿ ثَ هـگ، مـمـاي ػؿ تبفٍ اًگبؿ ! 

 اثؼي صـ٥ّي ثب ؿا ُب تٌِبيي کَ هنيـي، ػّثبؿٍ آ١بف اف کَ ؿ٥تي، ػؿػ اف ًَ...! ػاىت ١ـيت ي?صل

ًْىت هي ثبيؼ  

کـػ هي ػؿ٫ ّ عْاًؼ هي ّ ! 
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ىؼ هغتْهَ اّ ٥ـٍت صبال ّ ػاػ عْاُؼ ربي ؿا ػيگـي ا٥ـاػ عْػ، ػؿّى ثَ ثْػ ػًي کَ ػًيبيي ! 

 مّلْلِبي ّ ُب فًؼاى پـًّؼٍ ّ ًگؾاىت ؿرئتي اهيؼ پبيبى، ثبؿ يک ثـاي ىؼ، آ١بف ثبؿ يک کَ م٦ـي

اه ًبهـئي  

ثنت فًؼگي ًبم ثَ ؿا ! 

کٌؼ ثبّؿ ؿا آؿام تب ًجْػ ٩لت ثَ ؿّصي ػيگـ، ّ کييؼ هي ػمت ُبيو ٦ًل ثَ هـگ ٥ـىتَ اًگبؿ، ! 

ثْػ ىؼٍ ػيگـي ص٪ي٪ت ٝي٨، ! 

 ّ ثٌؼ ػؿ صبال ًبه٦ِْهو، ُبي ػلتٌگي ا?ام ػيؼ، هي آى ػؿ ؿا ُبيو ًغْامتَ کَ آؿاهو، اف اي رلٍْ

ايي صـيٌ  

 گْيي کَ رْىيؼًؼ، هي ػّؿتـي ُبي چيوَ اف ّ ػيگـي ربي ُبيو، ٦ًل ّ اهيؼ! ًجْػ ؿُبيي ّ? صل

 ُوَ

تٌِبيي ُوييَ ثـاي تْ کَ ػاىتٌؼ ٥ـيبػ ! 

? هـگ آؿفّي ثَ ّ آّؿػ تبة ّ ىؼ مـ ثْػًؼ، ُن آى اف کَ ُبيي رنن رؼايي ثَ اه فهيٌي ُبي مبل

اف ثـيؼى  

امت ىؼٍ اىتجبٍ چيق ُوَ گْيي صبال، ا?ام اينتبػ، تٌِبيي لضَٚ ! 

 ُبيي عبٕـٍ اف ٥بؿٟ ّ ُنتي صْْؿ اف ٝب٦َٕ ثي کَ ع٦ت، عْاُؼ ُبيي عب٫ عـّاؿُب فيـ ثَ رنوو

ؿّيب کَ  



 ّ ؿّس ثْػ ىؼٍ فًؼگي رب، ايي ّ پْمؼ هي فهيي رؼال ػؿ ّ رؼا ثبف کييؼًؼ، عْاثو چين ثَ ؿا ُب

ُبي ػ١ؼ١َ  

 اًگبؿ کَ پبمغي ثي ُبي پـمو ّ يب٥ت ًوي ؿا ػليلو ّ ػيؼ هي کَ ُبيي ٩ـاؿي ثي فرـآِّؿ ّ ًبهلوْك

، 

يبثؼ عالٍي ثؼيل ثي ػؿػي ثَ هـگ، ػؿػ اف تب اًؼ، ىؼٍ رٌِّوي اف آفاػي صکن ثـايو ! 

 تب ثْػ، ا٥تبػٍ ٝي٨ هلکَ پبي ّ ػمت ثَ هـگ، اف ٩جل ّ فػ هي هْد ٍؼايو ػؿ عْاُو ّ التوبك اًگبؿ

 ؿاف

کٌؼ ٥به ؿا ُبيو ٩ـاؿي ثي ص٪ي٪ت ! 

 ايوبًي چَ! ًيب٥تن کَ کٌن، هي ص٪ي٪تي تنلين ؿّ ؿّصن هي! ثبىَ تًَْ ًوي...! ًينت آؿام: گ٦ت ػلِـٍ ثب

اف ٥ـاتـ  

کي کوکن! ًينت ٥ـٍتي ػيگَ ثْػًؼ، هي ي٪ييي ايي اف ٩جل کَ ثبّؿُبيي، ثَ تـػيؼ ! 

 اي ٥بٍلَ ّ صـيوي ُيچ گْيي کَ ىٌيؼ هي ُوييَ اف آىکبؿتـ ّ تـ ّاّش ؿا ٝي٨ هلکَ ٍؼاي

ًينت هيبًيبى  

 هي فهقهَ ربًو ثَ ؿا، آؿام ٍؼايي تالءلْ کَ ٥ِويؼ، هي ؿا ًْؿ اف پـتُْبيي ّ ًجْػ ؿّئيتي تٌِب، ّ

هي ّ کـػًؼ  

آفاػي ُبيو کـاًَ ثي ػؿ پـّاف ثَ هـگ، اف ٩جل تب امت، ثبف تْ ثـاي ؿاٍ ايي: گ٦تٌؼ ! 

 تْ ُوـاٍ ٩لت، ّ ٝ٪ل تٌِب ثٞؼ، ثَ رب ايي اف! ُنت ص٪ي٪ت ػؿ٫ ٥ـٍت تْمت، ايوبى کَ ُـربيي تب

 عْاٌُؼ

 !ثْػ
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 هي تْ ثَ ؿا ؿافي تْام؛ عْامتَ اربثت ثَ ًبچبؿ پـّؿػگبؿم، صکن ثَ هي ّ عْامتي کَ کوکي ثـاي

کليؼ کَ گْين  

 ثَ ّ ثـّ صبال! ىْي ٩بًٜ کن ثَ ًجبيؼ ّ ُنتي آػم تْ کَ ثبىؼ، يبػت! ػُؼ هي ًيبى تْ ثَ ؿا صَبؿ ايي

کـاًَ ُـ  

کٌي اٝالى ك?ه٪ؼ ّاػي آى ثَ ًيق، هـا تٌِيت ّ مالم کَ ثؼٍ ٩ْل ؿميؼي، کَ اي . 



 کـػ هي ػّؿ اّ اف ؿا ٝي٨ هلکَ ٍؼاي کَ ثْػ، عْؿػٍ گـٍ ًْؿ ثَ ؿاُي ثبىؼ، ػاىتَ ّػاٝي کَ اى ثي

صل ّ ? 

 اٝزبفُبيي ّ ًؼاىتٌؼ اّ ىٌبعت ّ هٞـ٥ت اف احـي کَ يبثؼ، هي ػًيبيي هبّؿاي ػؿ ؿا ؿّصو کـػ، هي

چِـٍ پيبپي  

ًؼاىت ؿمْط ُب ىگ٦تي ايي ُن، ؿّيبيو ّ عيبل ثَ ُـگق کَ ىؼًؼ، هي . 

 اّ اف ؿا فهيي ُبي ًيـًگ ّ ُب ًٌگ ُوَ کبثْك گْيي، کَ ثْػ هنيـي ُبي فيجبيي هضْ ّرْػه توبم

 هي

کـػًؼ هي آفاػه ّ گـ٥تٌؼ ! 

 ّيـاى ػؿة ثَ ؿّ اي پـًؼٍ ػّيؼى ُوچْى ثْػ، تبفٍ ى٩ْي? صل فػ، هي ؿّصو پـّاف ثَ کَ ثبلي ُـ

ٝٚين ّ  

امت ميؼٍ ٥ـاؿ آفاػي فهبى ّ ىؼٍ گيْػٍ تبفٍ امبؿت ُبي مبل اف ثٞؼ صبال کَ ٦٩ل، ! 

 ًْؿ ؿًگ ُن ّ گيت هي ١ـ٧ ؿ?هٌْ ُبي متبؿٍ اف کِکيبًي ػل ػؿ ؿ٥ت، هي پيو ُـچَ ّ ثْػ ًْؿ

گؾىت هي . 

 کَ کييؼ، صْْؿي پٌِبي ثَ ؿا اّ آؿاهي، ثَ ّ ثنت ؿا ٝجْؿه ؿاٍ ًْؿ، اف ي?مؼ کْتبٍ، گؾؿي اف ثٞؼ

 گْيي

ىؼٍ کن صقًو ُبي مبل اف کَ ػيؼ هي ّ ثْػ ىبػهبى امت، يب٥تَ ص٪ي٪ت مْي ؿا، اه ُنتي اف ه٪َؼي  

امت ىؼٍ رْاى ؿّصو ّ امت ! 

 آفاػ ؿا ٍؼايو ٩ـاؿ، ثي ّ کٌزکبّ ّ ػاىت ػّمت ثبؿ ليي?اّ ثـاي ؿا مٞبػت ٩لت ػؿ امبؿت، ايي

گ٦ت ّ کـػ : 

امت؟ هي ص٪ي٪ت ثِيت ّ هْْٝػ ّاػي ُوبى رب، ايي آيب ! 

ّاػي ثَ: گ٦ت هي کَ آهؼ هي اّ مْي ثَ گْيي آموبى، پٌِبى هـّاؿيؼُبي ٩لت اف اي ٍ?٩ؼيل ٍؼاي  

آهؼي عْه پـُيقکبؿاى ! 

 ّ ىٌبعت هي عْة ؿا عبًوبًي ثي اصنبك ايي ّ ًؼاؿػ گـ٥تي رب ثـاي اهيؼي کَ ؿميؼ هنب٥ـي چْى

 اؿحيَ

؟!کزبمت رب ايي ػاًنت ًوي ّ ػاًنت هي هْْٝػه ّاػي مبکي ؿا عْػ! ػيؼ هي فهيي  



 ؿاُي تٌِب ػيؼاؿ، ايي ا?ام ؿػ،?ة يبػگبؿ ثَ رنوو کَ ُبيي ّيـاًَ ُبي تزـثَ اف ثٞؼ ثْػ عْثي? صل

٥ِن ثـاي  

هبًؼى ثـاي اي عبًَ ًَ ُنت، ص٪ي٪ت ! 

 گؾؿي، ُـ اف لو،?تؤم ٝو٨ ػؿ ثْػ، کـػٍ اصبَٕ ؿا ؿّصو ّ اّ کَ ػًيبيي هبّؿاي اف ًگبُو

اّ ثـاي ربيگبُي  

ػيؼ هي گًَْ ايي اّ ىبيؼ يب ًؼاىتْ ! 

 

 128 

 ٦ٍضَ هيبًَ ػؿ ثبيؼ کَ ثبّؿي ّ ثْػ فهبى اًگبؿ هوکي، تِؼيؼ تٌِب ّ ًجْػ? هِن ثـايو مغتي ثَ ُب، ايي

 اؿفه

 ثَ ىغَيتي ّ کـػ هي هضکن ُن ثَ ؿا، ثبّؿُبيو ػؿُن ّ ًبهتْافى ُبي تّکَ ّ ىؼ هي? صک ُبيو

 ؿّصو

ثبىٌؼ اّ ثـاي ًبهي ّ تي?ُْي تب ثغييؼ، هي ! 

 ًجبيؼ کَ کـػ، هٖيٜ ّ ؿام ؿا، ٦ًنو ّ ؿّس ّ گـ٥ت عالٍي فصوت ثَ ػيؼ، هي کَ رِبًي اٝزبة اف

 ُاعت

 ٩ّلَ ثـاي ىًْؼ اي صبػحَ هـگ، اف ثٞؼ ػّثبؿٍ ُب، ىبػي ايي ىبيؼ کَ ًکٌٌؼ ٝبػت ُب ربؽثَ ثَ ّ ثگيـًؼ

کَ اي  

ثْػ ًيبهؼٍ ٌُْف ربّػاًگي، ّ فًؼگي ّ کٌٌؼ پب ثَ ػيگـ رٌِّوي ػؿ ىبيؼ ُبيو، صنـت . 

 ٝ٪ل ه٨ٌِٖ ثب مکْت، ثَ ؿا ٩لجو ّ اصنبك ّ ىؼ مپـػٍ تـي هٖوئي ُوـاٍ ثَ اًتغبثو، هنيـ تـمين

 ّاػاؿ

 اّد ػؿ هبًؼى ّ اينتبيي ثـاي ثبىٌؼ، ػليلي تب ثيٌْػ، ؿا ُب ًبگ٦تَ ّ ث٦ِوؼ ػؿمت ّ فّػتـ تب کـػ،

کَ ىکُْي  

 ًْيي ؿاُي ػّثبؿٍ ىبيؼ، يب ّ مبعت هي هـگ تنلين ؿا عْػ ّ ثغييؼ هي ّاػي ُوبى ثَ ثبيؼ، ؿا ؿّصو

ّ 

امت پيو ػؿ ٍْٞػ، ثَ ؿّ هنيـي . 

ربمت؟ ُويي ص٪ي٪ت آيب ُنت؟ فهيي ؿّي اًنبًي، ُـ آؿفُّبي اف تـ ٩يٌگ رب ايي: گ٦ت ىتبة ثب ! 



! ثبىؼ ػاىتَ ؿا گٌبُبى ثـاثـ ػؿ اينتبػى ىِبهت ثبيؼ هي٦تؼ، رب ايي ثَ ؿاُو کَ کني ثيٌي؟ هي چَ تْ -

 ايي

 ثـاي ربيگبُي فهيي، ىيٖبًي ُبي ّمْمَ اف اهتٌبٛ ّ ت٪ْي ًوْى ثب پـُيقکبؿاى، کَ امت مـايي رب

هي عْػ  

 گٌبٍ اف کَ اي لضَٚ ًجْػ، اگـ! ىًْؼ هٌؼ ثِـٍ کـػًؼ، پـُيق کَ چَ آى اف تـ ٥قّى لّؾتي اف تب مبفًؼ،

 ٥بٍلَ

 لّؾت ٥ـاهْىي رق مـا، ايي ثَ ؿميؼى ثـاي ؿاُي ُيچ! ًجْػ ّاػي ايي ثَ ؿميؼًت ثـاي ٥ـٍتي گـ٥تي،

 ُب

 !ًينت

 گبٍ ّ فيجبيي ثَ گبٍ ػگـگًْي، صبل ػؿ هؼام کَ اًؼاعت، هي پيـاهًْو ُبي ىگ٦تي ثَ ّاؿ، ػيْاًَ ًگبُي

 ػؿ

 ص٪بي٪ي ّ الت?تزن? صنـت ّ ثْػ پـييبى ّرْػه توبم ثب ّ ىؼًؼ هي رلٍْ ؿ?هت٢ي تغـيت، هٞـُ

عْؿػ، هي ؿا  

 ىؼٍ آؽيي ؿا ٩َـي ػيگـ، اي گْىَ ثٞؼ، کوي ّ مْفًؼ هي ّ اًؼ گـ٥تَ آتو ثَ ػليلي ُيچ ثي گْيي کَ

ًْ، اف  

ؿًؼ?ة هي گنتـػگي ّ ت?رؾاثي ثَ ! 

مبعت هي عْػ هنّغـ ؿا ٩لجو ّ اصنبه ػيؼ، هي کَ ُبيي هٞزقٍ ّ ثْػ ىؼٍ ػّؿ ٝ٪لو ّ ه٨ٌٖ اف . 

 ؟!!عجـٍ چَ رب ايي: گ٦ت ّ گـ٥ت پل ُب فيجبيي اف ؿا ًگبُو هـگ، صبػحَ يبػ ّ يبؿي ثَ فصوت، ثَ

ثبيؼ چـا  

ثيي؟ ًبثْػ ّ ثنْفًؼ ُب ىٞلَ ػل ػؿ ُنت، کَ ثؼيلي ثي ُبي هُْجت اف ثـعي ! 

ًينت ًبػاًي رق پبمغي ُيچ ّ ثپـمٌؼ عْػ اف ثبيؼ ُب، اًنبى کَ امت پـميي ايي - ! 

ًبػاًي؟ کؼام - ! 
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 ًبثْػي ثَ ؿّ کَ فّالي ثَ ػؿ١ّيي ايوبى ّ ُنت کَ ص٪بي٪ي ًنيبى ّ! ثيٌي هي کَ ص٪ي٪تي ثَ رِل -

 !امت

ص٪ي٪ت پي ثبيؼ چگًَْ ّ کزب کَ ثؼاًٌؼ عْاٌُؼ، ًوي يب ّ ػاًٌؼ ًوي کَ ُبمت اًنبى صوب٩ت ثقؿگتـيي ايي  

؟!ثگـػًؼ  

 رق ثَ چيقي ص٪ي٪ت، ايي! ًينت؟ اٍـا٣ ُب فيجبيي ايي ثـاي عـاثي، آيب!ًينت ػؿمت ايي اهب -

ػؿ ًبمپبمي،  

؟!ثؼؿعيٌؼ ّ ثوبًٌؼ فيجب ثبيؼ کَ ايؼ، فػٍ ٩َـُبيي ربى ثَ ىٞلَ چـا! ًينت ىگ٦تي ايي اٝزبف اربثت  

 گننتَ ُبي مبل ّ هتوبػي ؿّفُبي امت؟ مبػٍ ّ مِل کبؿي ُب ٍضٌَ ايي توبىبي کٌي، هي ٥کـ تْ -

 اف

امت، ىؼٍ ػاػٍ ُب اًنبى ثَ فًؼگي ثـاي کَ ٥ـٍتي اف ىبيؼ تب اين، ػّعتَ ُبيي ٩ؼم ّ ُب ًگبٍ ثَ ؿا، ُن  

ثـػاؿًؼ عْػ ثـاي ٩ؼهي ّ کٌٌؼ امت٦بػٍ . 

 کَ اًتٚبؿي اف تـ کْتبٍ کَ ثيٌي هي ؿا ُبيي ىٞلَ ٩ّتي ًينت، عْثي لضَٚ گبٍ، ُيچ کَ ا٥نْك ّ صي٤

 ثـاي

 صبال ّ ثْػ ىؼٍ ًْىتَ اينتبػى افاي ػؿ کَ هي٦تؼ، اي ُؼيَ ربى ثَ ّ ًقػيک ًوًْو اي، کييؼٍ مبعتٌو

 ثب

امت ؿ٥تَ ثيي اف چيق ُوَ ىيٖبى، ُؼيَ ثـاثـ ػؿ تقلقل ّ ىکنتي ! 

٥ِويؼًؼ هي ّ ػيؼًؼ هي ُب آػم کبه ! 

 ا?ام ثْػ، ؿّئيتو ثـاي آىکبؿي ّ ُْيؼا کَ کـػ، هي فهقهَ ّ گ٦ت هي عْػه ثب ثيٌٌؼ؟ ًوي چـا

ًجْػ ايوبًي ! 

 ثَ ؿا، ًيبؿُب ّ مپـػًؼ هي فهيي توٌّبي ثَ ثبيؼ کَ امت، ىؼٍ ُبيي عْاُو ثَ چنجيؼٍ ُب اًنبى ًگبٍ

 آؿفُّبيي

 کَ هٌٞبُبيي ُوَ ّ ُب فيجبيي ّ ىِْت ّ پْل! کٌٌؼ توبم امت، رنن ًوبيِو ّ عب٫? کبلجؼ ػؿ ه٤ٌٖٞ کَ

 ػؿگيـ

؟!ثْػ چَ هٌٞبيو فهيي، ػؿ ايي رق ُب، عْىجغتي ّ اًؼ ىؼٍ ىيٖبى ُبي ٥تٌَ ثب ُبيي ثٌؼ ّ فػ  

ثْػ ًبػاًي ًؼيؼى، ايي ّ ُنت رِبلت گ٦ت، هي ؿامت ! 



؟!آّؿًؼ ًوي ايوبى چـا: گ٦ت صنـت ثب  

ًيب٥تي؟ عْػت ػؿ ؿا، پبمظ ثي ُبي پـمو ايي - ! 

ـّکي الْاى ّ مپجؼ ّ ميبٍ هيبى ىؼ، هي هگـ! ًؼاهت ّ ثْػ مکْت  ّ ثگـػػ فهيٌي ػّپبُبي رٌل اف هتض

ّ ؿًگ  

؟!ًگيـػ اؿث ثَ ؿا ُب آى ثْي  

 عبٕـٍ اف ؿا، ػًيبيي مـايي ّ فهيٌي رٌني ثبف ثبىؼ، کـػٍ ثؼؿه ػؿ کَ ُن ُـچ٪ؼؿ ُب، رؼايي ايي

 ُبيو

 کَ کـػ، هي? صل آؿفُّب، ّ ٦ًل ثب رؼال هيبى ُبيو، ٩ؼم تقلقل ػؿ ؿا گٌبٍ ُبي لّکَ. ثْػ مبعتَ

ػؿ آهيغتَ  

؟...!٥ِويؼ هي ّ ػاًنت هي اگـ ّ ػيؼ ًوي ُن اّ! اًؼ ىؼٍ ًيق اّ ًبػاًي ُبي ى?ثي  
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 ؿصوبًَ ثي رجـ ّ ت٪ؼيـ ُبي ً٪يَ آيب ؟!ث٦ِون تب ًيؼ ّ ًجْػ ؿاُي چـا! پـميؼ ا٥نْك اف ؿ?پ صقًي ثب

تٌِب اه،  

 تب کٌن، ثبّؿ ّ ثتبثؼ ص٪ي٪ت آىکبؿاي ايي ثـ ُْيؼايي ّ اي ّٝؼٍ ىؼ ًوي ؟!امت ُوـاٍ فرـ ٥ْٖٝت ثَ

ّ ًجبفم  

؟!ًنْفاًن  

 ػؿ کَ ُبيي رولَ تَْيـ ثَ اٝزبف، ايي توبم ّ امت ىؼٍ آىکبؿ ُب اًنبى ىوب ثـاي ص٪ي٪ت ؟!ًجْػ آيب -

 کتت

 چَ ػؿگيـ ُب، اًنبى ىوب ًگبٍ ّ ثيٌي هي کَ ص٪ي٪تي رٌل اف ثْػ اي ّٝؼٍ اًؼ، ىؼٍ ًگبىتَ آموبًي ُبي

؟!ثْػ  

 ٝ٪ل پل ػؿ ثبّؿي کَ ػيؼيؼ هي چَ ّ گيْػيؼ هي چين ص٪ي٪ت ُبي عٔ عْاًؼى ثَ ً٪بة، ّ ه٨ٌٖ کؼام ثب

ّ 

ًجْػ ىْٞؿتبى ! 

 پبػاه ّ ٝ٪ْثت کَ ث٦ِوٌؼ ّ ثجيٌؼ ُن ُب چين تب ىؼ ًوي ّ ًيؼ چـا! ًجْػًؼ کب٥ي ُب ّٝؼٍ ىبيؼ ىبيؼ، -

 چَ



اثؼي ُب، ىٞلَ ايي توبىبي اف کَ ًجْػ، صنـتي ىؼ، هي هضْ ّ صؾ٣ صوب٩ت ايي اگَ ىبيؼ ؟!ػاؿًؼ هٌٞبيي  

 !ثوًَْ

 ؿّئيت ثَ لضَٚ ُـ ّاّش، ّ ٝيبى چيق ُوَ ثْػ ثٌب اگـ! تْمت؟ امتؼالل ايي ّ ىـ٫ هيبى ت٦بّتي چَ -

ًگبٍ ّ  

! ًَ! کـػًؼ؟ هي پـمتو ؿا ّاصؼ عؼايي ُب، اًنبى کٌي هي گوبى آيب يبثٌؼ، فهيٌي ِْٙؿي ُب، اًنبى

آى ُـگق،  

 ّ ٍجش ُـ ثبيؼ کَ ىؼًؼ، هي ُبيي ٍ?٩ؼيل ثَ ثؼل ُب، ثبٟ ّ ٩َـُب ايي ّ يب٥تٌؼ هي رؼيؼي عؼاُبي ُب

ّ ىبم  

مْي ثَ ؿا، ُبييبى ٩ؼم ّ آؿفُّب ّ آهبل ّ ػّعتٌؼ هي چين پـمتيو ّ ؿّئيتو ثَ تبؿيکي، ُبي ًيوَ  

ػاػًؼ هي م٧ْ پليؼ ًيبتي ثب ا?ام ك،?ه٪ؼ ه٪َؼي ! 

 ثَ اي عؼىَ اگـ، تٌِب ّ اگـ ًؼاىت، اؿفه ُيچ ثْػ، ًقػيک اي ّٝؼٍ ا?ام هنتْؿ، کَ ص٪ي٪تي ايي

هي ؿّالو  

آهؼ هي ثيـّى ثْػًؼ، کْؿ کَ ُبيي چين ً٪بةِِ اف ّ ًينت ! 

 امت ُبيي ٍ?٩ؼيل ّ اؿّاس ربّػاًگي ثـاي! ىْػ آلْػٍ عب٫،? ًگبٍ ثَ کَ ًينت رنن گبٍ ّٝؼٍ رب، ايي

ثب کَ  

اًؼ ؿميؼٍ ايوبى ثَ تب اًؼ کـػٍ ثبّؿه ّ اًؼ ًينتَ توبىب ثَ ؿّصيبى ّ ٩لت چين ! 

اي ًينتَ توبىب ثَ ّ اي يب٥تَ ؿا ؿّصت کَ ُبيي لضَٚ ايي ِّّْس ثَ ػؿمت! ػيؼي هي ثبيؼ تْ ! 

ثْػ تلظ ص٪ي٪ت ُوييَ ...! 

 هي اّ ثَ ػاىت تبفٍ کَ ثْػ، ىؼٍ اه فًؼگي رٌزبل اف ثبؿ، ٣?تؤك ّ ٝوي٨ ثـػاىتي کْتبٍ، رولَ ايي

کَ ٥ِوبًؼ،  

؟!اي کـػٍ چَ ّ فينتي چگًَْ کَ کي، ًگبٍ ّ ث٦ِن ؿا اىتجبُبتت ى?ثي  
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 ايي ىبيؼ ّ آّؿػًؼ ثبؿ ثَ تلظ صنـتي ثـايو چـا ثْػًؼ، فيجب چٌيي ِْٙؿه، ّ ًوْى کَ ُبيي ص٪ي٪ت

ؿّي ٍ?٩ٌ  



 کٌؼ، ثبّؿ ثبؿ يک ّ ثيٌْػ ؿا ٍؼايو ّ ثنپبؿػ گْه ًغْامت کَ ثْػ، آّاف ُويي ثَ اي تـاًَ ُن، فهيي

 کَ

ثبىؼ تـ ػؿمت ّ ثِتـ تْاًنت هي ؿاُو، ! 

 ثَ آيٌؼ، هي ّاػي ايي ثَ کَ پـُيـکبؿاًي: گ٦ت ثْػ ا٥تبػٍ ربًو ثَ ًؼاهت، اف کَ تيٌّزي? لکٌت ثب

 ص٪ي٪ت

 يب ّ هبًؼى ايوبِى ثـاي ثبيؼ کَ امت، ثبّؿي ُبي کـاًَ ثي ّ ص٪ي٪ت اف مـايي چَ رب ايي ؟!اًؼ ؿميؼٍ

 ؿ٥تٌن،

؟!کٌن اًتغبة  

 فهيي رب ايي! کٌي پيؼا ؿا ص٪ي٪ت ثبيؼ تْ! ثؼّي ثبيؼ هـگ? چٌگ ػؿ کَ اي ىؼٍ ص٪ي٪تي آّاؿٍ ػيـ، چَ -

 ًينت

 گـّ ػؿ کَ ٕجيٞتي اف ُبيي ٩َٖٞ هگـ اًؼ، ربّػاًَ ُب صبػحَ ُوَ! ثْػ ًغْاُؼ مـاثي ّ ػؿّٟ ُّيچ

 ؿ٥تبؿُبي

هنيـًؼ ّ اًتغبة ػؿگيـ ٌُْف ّ ىًْؼ هي ػؿمت يب ّ لگؼهبل ُب، اًنبى ىوب ! 

ًينت؟ کب٥ي فيجبيي ّ ت?رؾاثي ايي ؟!ثبىؼ چَ ص٪ي٪ت عْاُي هي تْ ! 

ثِيت ىؼ؛ هي هٌٞب ّ گـ٥ت هي ؿا تٞـي٤ ُويي ثبيؼ مٞبػتي ُـ صتن ثَ ثْػًؼ، فهيي ؿّي پبُبيو ٩ّتي  

 ًوي ّ کـػ هي صؾ٥و گؾىت، ثي چ٪ؼؿ ّ ًجْػ ثـايو ؿي?تَْ ّ کـػ ًوي ؿا ٥کـه کَ ثْػ ُوبًي

چَ ػاًنت،  

ـِ ػؿ اي ربؽثَ امت پٌِبى ُبيو فيجبيي اٝزبِف ثـاي احجبتي ّ هض٦ْٗ ًبهو مت ! 

؟!ثگؾؿػ تْاًنت هي صبال ُن، ثِيت اف ّ گؾىت آؿام اف  

! ػيؼ ؿا ً٪يو ثبؿ يک کَ ثْػًؼ، تکـاؿي ُبيي صبػحَ ّ ًجْػ ٝزيت ُب گؾىتي ايي...! ثـگيت فهيي ثَ

ؿا، آؿام  

 اه فًؼگي ّ ىْػ ؿ?پ فػٍ ١ن ّ ١ـيت اصنبمي ثب ُبيو، تٌِبيي تب گـ٥ت اّ اف ؿصوبًَ ثي ت٪ؼيـ رجـ

ثنبفػ ؿا . 

 ّ ًبىٌبك ص٪ي٪ت ػؿ ؿا، مٞبػت ؿّيبي ّ ُکيت ؿا ثِيتو ثبؿُب ًکـػ، ؿُب ؿا اّ کَ رٌِّوي هيبى

اف ًقػيک  

ثْػ ًيب٥تَ کَ ػيؼ، هي ه?صل ! 



 رٌل اف تْبػي ّ... امت ُويي ص٪ي٪ت گ٦تٌؼ، هي اّ ثَ ُبيو صنـت کَ ػًيبيي...! ىؼ ًيوَ ػّ ٩لجو

 گؾىتي

 ايي ثَ ّ! ثگؾؿ ثگْيٌؼ، مٌگيي مکْتي ثب تب ثْػ، ىؼٍ صبٍل اّ ثـاي ػؿػ، اف کَ ُبيي ىکنت ّ ُب

ُب ىگ٦تي  

آيؼ ًوي ثيـّى ُب لّؾت اف ػؿهبًو کَ امت ػؿػُبيي تْ مِن کَ ًجٌؼ، ػل . 

ه٨ٌٖ ثَ ًگبُي! امت ثـػٍ يبػ اف ؿا، ٝ٪ل ُوـاُي کَ ٥ِويؼ تبفٍ ّ ثْػ هي٢ْل ٩لجو ثب اًتغبة رؼال ثَ  

 ُب ربؽثَ ايي آيب: گ٦ت ّ فػ هي ؿّصو ثَ هبًؼى ّ ايوبى ثـاي ؿا ُبيي پـمو کَ کـػ، اه ّاهبًؼٍ

 اثؼينت؟

 اف فيجبتـ لضَٚ، ُـ! ًينت ػلقػگي ُيچ! ىْػ هي هٌٞب رب ايي کَ اينت ّاژٍ تٌِب ت?اثؼي -

ثب کَ ؿينت?تَْ  

 ُبيي اًتغبة ىبعٌ ثب ّ ى?هٞي کني ُـ مـاي! ىْػ ًوي ٩يبك فهيي ؿّي ُب، اًنبى ٩لت ّ ه٨ٌٖ

ػاىتَ کَ  
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 ّ فًؼگي ىبينتَ کَ ثؼُؼ اّ ثَ ؿا ربيگبُي تب ىْػ، هي مٌزيؼٍ ًٚيـ ثي تـافّيي ّ هيقاى ثَ اًؼ

امت ه٪َؼي  

ؿميؼ عْاُؼ آى ثَ هـگ اف ثٞؼ کَ ! 

 تـ ٩ـيٌَ ثي ثبؿ، ُـ ّ ىؼًؼ هي رلٍْ ًِبيت ثي گْيي... گـ٥ت إـا٥و ُبي ىگ٦تي ثَ ؿّصبًي ًگبُي

 اف

ىؼًؼ هي ٙبُـ آؿفُّبيو ! 

 ُيچ کـػًؼ، هي ُب فيجبيي ايي ًبثْػي ّ عْىبى ص٨ّ ػؿ ُب آػم کَ ُبيي رٌبيت رق ّ! ػاىت ص٪ي٪ت

ّ فّالي  

ًجْػ اي فىتي ! 

 هي عْػ ثب ّ مْعت هي ّ ىؼ هي گؼاعتَ ثييتـ صنـت، هؾاِة ُبي کْؿٍ ػؿ ػيؼ، هي ثييتـ چَ ُـ

چَ گ٦ت،  

اه ُنتي اًتِبي تب ػيجبچَ اف ؿا، ُب پبکي توّلک اف ٥بؿٟ اي گؾىتَ کَ ّاػي، ايي ثَ ؿميؼى ثـاي اهيؼي  



 ػاٟ آيب ىؼًؼ، هي لن?ٛ هنبّات ثَ ثبيؼ کَ تـافُّبيي. ًؼاىت اّ ثـاي ربيي رب ايي ىک، ثي ّ گؾؿاًؼ

ؿا اّ ُبي  

؟!ثوبًؼ ثـايو ثغييي تب ػيؼًؼ، هي? هِن  

کـػ هي ًباهيؼيو تٌِب ّ ًجْػ ُب آى لول ثـاي اي اربفٍ کَ ػيؼ، هي ؿا آؿفُّبيو ًوبيو ٥٪ٔ صبال ! 

 هي ميلي ٩لجو ثَ ٝ٪لو گْيي ّ گـ٥ت ٥بٍلَ عْؿػ گـٍ ؿّصو ثَ ػّثبؿٍ کَ پـييبًي، رٌِّن اف فّػ

کَ فػ،  

ًيب٥تٌؼ ص٪ي٪ت ػؿ٫ ثـاي ٥ـٍتي ٌُْف کَ کي، ايوبًي عـد ؿا ُبيت لضَٚ ّ کي ٥ـاهْه ؿا ُب ربؽثَ ! 

 ؿّي آؿفُّبي ثب ُب، ربؽثَ ايي: گ٦ت ّ ػيؼ هي کَ ثْػ، ىؼٍ ص٪ي٪تي اف ثـيؼى ّ کٌؼى ػل مـگـم اّ ا?ام

 فهيي

 ثَ ؿميؼى کٌؼ، هي پب ثَ ُب اًنبى ثـاي ٥ٌبگـ٥تَ گيتي کَ ٙلوتي ُبي ميبُي ػؿ کَ کٌؼ؟ هي ت٦بّتي چَ

 ايي

؟!امت ص٪ي٪ت ّ پبػاه فهيي، هبّؿاي رب، ايي ّ گٌبٍ ُب ربؽثَ  

 هي ُبيي ًُت? چٌگ ػؿ آّيغتَ ؿا، اه فًؼگي هْمي٪ي اّ. امت هبػؿه ؿصن ػؿ کَ کي ٥کـ رٌيٌي ثَ -

 ىوبؿػ،

 ُبيو عْامتَ ٙـا٥ت کَ امت، ثنتَ ػل کْچکي ػًيبي ثَ...! ًجـًؼ هـگ کبم ثَ ؿا فينتي آؿفّي تٌِب تب

ثـاي-  

 ُبي ؿگ ػؿ کَ ُبيي ٦ًل ّ عْى رق لّؾتي چَ. امت آّؿ چٌؼه ثييتـ ّ هْضک- ثبل٠ اًنبى يک

 هبػؿه

؟!ػاؿًؼ ثِيت يک صکن ثـايو ربؿينت،  

 ايي، رق ه٪َؼي ُـ ّ کٌؼ هي ٍؼ٧ هبػؿه صيبت? ىبُـگ هنيـ ػؿ ًب٩َو، ٝ٪ل ّ اّ ثـاي ثِيت

 صکن

ػؿػًب٫ ّ امت مغت اّ ثـاي ثبّؿه کَ لؼي?تْ يٌٞي هـگ، ىبيؼ ّ گيـػ هي ؿا ػّفط ! 

ثبىؼ ثِيت ٥ِن ثـاي ػؿکي تب ًؼاؿًؼ؛ ّ ثيٌٌؼ ًوي لؾتي ايي، رق ُب اًنبى ! 

 تب گيـػ، هي ىکل ّرْػىبى ثٖي ػؿ ى٪بّتي ّ ىًْؼ هي ثقؿگ عْػعْاٍ ّ رْ کيٌَ فهيي، اميـ ُب آى

ؿا ص٪بي٨  



 اف پـ ثِيتي ّ گـػًؼ هي ثـ فهيي ُبي آهْفٍ ثَ ؿمٌؼ هي مـاة ثَ چْى ّ کٌٌؼ رنتزْ عْػ اُّبم ػؿ

ّ آاليو  
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 ُيچ ص٪ي٪ي، ثِيت اف رؼايي ّ ارتٌبة ايي ّ عْاٌُؼ هي ًـميؼًؼ، آى ثَ کَ ُبيي ُْك ّ ُْي تکّل٤

 رـهي

عْاٌُؼ ًوي ايي رق لّؾتي ّ ًؼيؼًؼ ُب آى! ًؼاؿػ ًبثيٌبيي رق ثَ ! 

 اکـاٍ ثب کَ امت ًوبفي ّ ًيبف ّ عؼاًّؼ اف مپبك ًبپيؼاي ِؿ?ك پِل ػؿ اٝزبفي چَ ٥ِوٌؼ، هي ُب آى آيب

ّ 

 کَ ُبيي مٌگ ه٪بثِل اف ّ کٌٌؼ هي روٜ ؿا ُب مزبػٍ فّػ ُوييَ ُب آى کٌٌؼ؟ هي اػا هٞجْػ ثَ ؿّ کال٥گي

 اف

ىًْؼ هي رؼا ػيـ عيلي عْؿػ، هي ٍْؿتيبى ّ مـ ثَ فهيي آؿفُّبي ثـاثـ ػؿ ٕب٩تيبى، م٪ْٓ ! 

 آؿّفُبييبى? ٕب١ْت? ثلٌؼ ٕب٧ کَ روبٝتي ثَ تْاى ًوي ّ ثبىؼ ثبّؿپؾيـ ثبيؼ ُبيو، ربّػاًگي رب ايي

 ىِْت

 آؿفُّب ثب ؿا ُبييبى ىکن ّ ًغْؿػًؼ کَ ُبيي گـمٌَ ثـاي رب، ايي ثِيت. گ٦ت ثٌؼگي ثِيت اف امت،

 ميـ

 اهيؼ ثَ صـيٌ، ّ ثـگيتَ ثغت ّ ًؼاؿ ّ ػاؿا ُبي ٕبلٜ ثي ّ ىْػ هي ؿّ?ك ىـاة ٕٞبم ػؿ مبعتٌؼ،

 ٩َـُبي

 کَ اينت، چـّکيؼٍ ّ ٥ـتْت پيـُبي ّ ُب ٝزْفٍ ثـاي اثؼي، ُبي فيجبيي ّ گـػًؼ هي عْة ٕاليي،

ّ عيـات  

رْيٌؼ هي رْاًي ثِبي ثَ ؿا ُب عْثي ! 

ُب اًنبى ثييتـ ايي، رق کَ ًجبىؼ ثِيتي چٌيي چگًَْ ّ ًينتٌؼ کن ُبيو ٕلجَ کَ ُبمت، لّؾت ٢ٕيبِى ايي  

ًؼاؿًؼ ثِيتي ! 

ًجبىٌؼ ثؼ تب امت، ىؼٍ ُب اًنبى ثـاي ثِيتي ّ امت فهيٌي آؿّفُبي ٌّٕبفي? ؿّئيت ّ صْْؿ رب ايي ! 

ًَ عْاٌُؼ، هي ُب آى عْػ کَ امت ًِبيتي ايي ّ ىؼ هي ُبييبى رـم اف ثـيؼى رْاة رقايي چَ ايي رق  



 .عؼاييبى

 ىؼًؼ، ص٪يـ ّ پنت ايٌکَ هگـ ًقػًؼ، ًقّل ُـ?م هٌقلتي ُيچ ثَ فهيي، ؿّي ىؼٍ ًًْْاؿ ُبي ثـٌَُ

ايٌکَ اف ٩جل  

کٌٌؼ ثبٕل ّ ١َت ؿا اؿفىي ... 

 ػؿ٫ تب ثبىؼ؛ ػيگـي ُبي لّؾت اف ً٪يي ّ تَْيـ ثَ ثِيت، کَ ىؼ هي ص٪ي٪ت، ايي اف رؼا ؿاُي ثب آيب

ّ کٌٌؼ  

 ّ ًقػيک ُوَ ثـاي فّػ يب ػيـ هـگ ّا٩َٞ ّ ىؼ ًوي ؟!ًکٌٌؼ اتـا٧ فهيي ؿّي ثَ ّ ثگؾؿًؼ ّ ثغْاٌُؼ

 صتوي

 .امت

گ٦ت هي ؿامت ... 

 ّ گ٦تبؿ ّ ؿ٥تبؿ ثـاي ىؼًؼ لي?ؿ هـهْف، ػّپبُبي ّرْػي تٚبُـات ّ هبًؼًؼ مٖش ػؿ ُوييَ ُب ًگبٍ

کَ کـػاؿي  

 کتوبى کؾايي، ىغَيت يک اف هيک٫ْ ً٪بثي پل ػؿ ؿا عْػ ثبؿ، ُـ ّ کٌٌؼ ربّػاًَ ؿا عب٫ پيکـٍ

ّ کـػًؼ  

؟!ُنتٌؼ ّ ثْػًؼ کني چَ کَ ٥ِويؼًؼ ًؼؿت ثَ ػيگـ  
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 مبصـي چْى ؿا ُب آػم کَ ثْػ، ُب ؿًگ ّ ثـ٧ ّ فؿ٧ اف پـ- ؿ٨ًّ پـ ثبفاؿي چْى -مْػاگـ ػًيبيي

٥ـتْت، ّ پيـ  

 توـکقي تب کٌٌؼ، فينت چگًَْ ّ ثغْاٌُؼ ّ ثجيٌؼ چَ کَ آهْعت، هي ُب آى ثَ کن کن ّ کـػ هي تيوبؿ

 رق

 ثَ اه، گـ٥تَ رِت ُبي ّمْمَ ىيٖبى، فهيي، مبِى ثِيتي ُبي ػّفط? ػاػّمتؼ ايي ػؿ ّ ًپؾيـًؼ رنن

 رؼاِل

 گبٍ آى ّ کـػًؼ هي کوبًَ هِلکو، ّ ي?من هکـُبي ُب، ت?ُْي تنغيـ ثـاي ّ کـػ هي متيق ؿّس ثب

رٌبيتي ُـ  

ىؼ هي ي?ٝبػ ّ پؾيـ ثبّؿ ثْػ، کـػٍ ؿمْط ُب ايوبى ثَ کَ ُبيي ٤ّٞ ايي ثب گٌبُي، ُـ ّ ! 



 ػىت ُبي يب٩ي ىؼًؼ ُبيو، ػيؼٍ فيبى ّ هبًؼ ًبکبم رٌبيت، ّ ًزبثت ًبآهبػٍ ًجـػ ػؿ ُب فهيٌي پب٫ اؽُبِى

ّ 

 آػم آػهي، تـ کن ّ مْعتٌؼ اثؼي ثِيت? صنـت ثَ هبث٪ي، ّ رنتٌؼ ؿا ثِيت فهيي، ؿّي کَ رٌگلي

ّ هبًؼ  

ًيؼ ثبفًؼٍ . 

 ٝوي٨ ّ ػيگـ اًنبًي تْاًٌؼ، هي ّ ػاؿًؼ ؿّصي عب٫، کبلجؼ اف ٥ـاتـ کَ ٦ًِويؼًؼ صـيٌ، ُبي ه٢لْة

ًگبٍ اف تـ،  

ُبي ىبکلَ توبم ه٪يبك ثَ تـافّيي ّ ثيکٌؼ ػؿُن ؿا پليؼ ُبي عْاُو تْافى هـف کَ ثنبفًؼ، ًب٥ؾي ُبي  

ثغْاٌُؼ ػؿمت ّ ثيبثٌؼ هـگ اف ٩جل ؿا عْػ تب کٌؼ، پب ثَ ّرْػييبى . 

ىًْؼ؟ هي ٝب٩ل کي ُب ػيْاًَ ايي ّ ثْػ ػيْاًگي رنن ثب تکبهلو ربّػاًگي، ! 

 ّ ىـاة ػؿگيـ ُن ثبف ثبىؼ، ؿمتگبؿي ؿّس ُـ آى اف ثبيؼ رنن، اف ٩جل کَ ثِيتي ثبىؼ، ٝزيت چـا

 صْؿيبى

 ص٪ي٪تي ىبيؼ ّ! ثبىؼ ٥کـاى کْتَ پـمتي ٦ًل هنيـ ػؿ ه٪َؼي التي،?تزن ٩َـُبي فيٌت ّ فيجبؿّي

آػم کَ  

امت ُويي اًؼ، گـ٥تَ يبػ ّ رْيٌؼ هي فهيي ؿّي ُب ! 

٥ؼاي ثـاي ربيگبُي کَ ثْػ، ا٥تبػٍ ص٪ي٪تي ربى ثَ ىک گْيي ّ کـػ هي پـيؼى آهبػٍ ؿا ُبيو ثبل کن کن  

ثْػ هتَْؿ ثبىؼ، ثبيؼ کَ چَ آى اف ٥ـاتـ ؿا ص٪ي٪ت ّ ًؼاىت اه ُنتي ! 

 کخـت اف ثْػ، ايي رق ثِيت اگـ: پـميؼ ّ ىْػ رؼا تـػيؼ ثب عْامت ًوي ا?ام ٥ِويؼ، هي ؿا ُب ايي

ُب ثِيتي  

 فهيٌي ثِيت اف ػل ّ کٌٌؼ اًتغبة ؿا فهيي هبّؿاي? ثِيت ُن ثبف تب ثْػ، تْويٌي آيب ؟!ىؼ ًوي کبمتَ

 !ثکٌٌؼ

 فيٌت ّ ٩َـُب ايي? صنـت هؼام ّ گْيٌؼ هي مپبك ؿا پـّؿػگبؿ ُب، لّؾت ايي ٕوٜ ثَ ًيوي رب، ايي -

کَ ُبيي  

 کَ ُبيي عْثي ّ ًيکي ُـ ثـاي امت، ػليلي ّ امت ربؿي ؿّصيبى ّ ٩لت ّ گْه ّ چين ػؿ ثيٌي، هي

 ثبؿ٩َ

ًؼاؿػ ثِيت ايي رق ه٪َؼي ُيچ اهيؼىبى، ُبي ! 



گ٦تي کَ امت ُويي ص٪ي٪ت اهب ًينت، عْة ىبيؼ ! 

 ثبفي ثَ ؿاّي ثِيت، صـً ثَ اٝبًَ?ٕن ٩ؼؿ ايي چگًَْ ّ اًؼ ّٞي٤ چ٪ؼؿ کـػ، هي ٥کـ عْػه ثب

ىؼٍ فًؼگي  

؟!اًؼ  
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 کوبل اف ً٪يي ُيچ ربّػاًگي، ثَ ؿميؼى ثـاي تبرـهآثبًَ صـٍي ّ ثِيت ثـػگي رق ٝجبػت، ايي

ػؿ ؿا اًنبًيت  

 ّ ىًْؼ رؼا ؿّصو ثب کَ کٌؼ، ثيؼاؿ ؿا ُوـُبًو ثبيؼ کَ ثْػ، ايي ثـ کن کن ي٪يٌو، ّ ػاػ ًوي ربي عْػ

 !ثـًّؼ

؟...اًؼ ىؼٍ رّؾاة? ص٪ي٪ت ايي ٍبصجبى کَ ػيگـي ًيوَ ّ: پـميؼ تلظ لجغٌؼي ثب  

 ّ ٝ٪ْثت اف تـك رق ي?صل ُيچ کَ اًؼ، ػؿيب٥تَ اي گًَْ ثَ ؿا پـّػؿگبؿىبى ٝٚوت کَ ُبيي اًنبى

 ُـاِك

 ص٪ي٪تي کَ ُنتٌؼ، ُبيي ىٞلَ اف گـ٥تَ ُـاك ٝبثؼاى ُوبى ُب، ايي! ًنبعت ربؿي ّرْػىبى ػؿ ػّفط،

 رق

ًينت ثـاييبى ّاػي ايي ػؿ ًنْعتي، ّ ت?اهٌي ! 

ثْػ ٝزيت ...! 

 توبهي چـا ّ ؟...کزب تب تـك، ّ اٝي?ٕن ّ آّؿػ هي ُب اًنبى مـ ثـ چَ ُبيو، ىگ٦تي هنيـ ّ ػًيب

؟!ًؼاؿػ  

ه٪ؼك ّاػي ايي ثَ صبال کَ ًجْػًؼ، عب٫ ُبي اؿحيَ اف فهيي، ميـًيؼگبى مْف ّ امتوؼاػ مبفُبي ايي آيب  

اًؼ ؿميؼٍ ! 

ػيؼ هي ُوييَ اف تـ ٝزيت ؿا، فهيي ّ ُب اًنبى ! 

 ؿا ٝـه ىؼًؼ؛ ٥ـه لول ػؿگيـ تب ّ ًؼاىتٌؼ رؼايي رٌل اف ُبيي گـيَ رق فثبًي، ُيچ کَ ًْفاػُبيي

يبػ اف  

ىؼًؼ فهيي ُبي ٩جيلَ اف ٩ْهي ّ ثـػًؼ . 



 ثبفي لذ ثـاي ُب، گـيَ ّ ُب اىک ّ عْؿػًؼ ثـچنت ُب ٍ?٩ٌ اي ا٥نبًَ هْرْػات ثَ کن کن ُب ٥ـىتَ

 ُبيي

مبعت هي ثـآّؿػٍ ؿا فهيٌي ُبي عْامتَ کَ ىؼًؼ،  ! 

 ّ ٝي٨ رق کَ رْاًي، ُبي مبل ّ ثبىؼ گـينتي ثـاي ػليلي تْاًنت، هي ُب تٌجيَ تٌِب آى اف ثٞؼ

 ّاثنتگي،

 ّ ػؿگيـ ؿا کني ىؼ هي ٝوي٨ ُبي فعن ثب تٌِب ٝي٨، اف ثٞؼ اًگبؿ ّ ًجْػ اىک گـيق ثـاي ػي?تَٞ

گـيَ ػاؿ  

 ُوَ ّ امت ٥ـاُن ُبييبى گـينتي ثـاي کَ ثْػ رٌِّوي ُب، فعن آى توبم ربي ثَ رب، ايي صبال ّ ػيؼ

 ثـاي

ىًْؼ هي پٌبٌُؼٍ ثِيت ثَ ٥ـاؿ، ! 

ثِيت اف تَْيـي ؿي،?تَْ ُـ ثب ُب عٌؼٍ ّ ىؼًؼ ُب ثغت اف ثؼىگًْي ّ ىْم ؿًگ ُب اىک ! 

 ػل ثِيت ثَ کَ ُـاك اميـ ًَ ّ يب٥ت هي اٛ?ٕن ًَ ؿا عْػ اّ ّ کـػًؼ ؿّ ّ فيـ ؿا چيق ُوَ تـمُْب

ّ ثجٌؼػ  

 !ثوبًؼ

ىؼ توبم تلغي ثَ اه فيجبيي ص٪ي٪ت، ُن ثبف ! 

 اف ثٞؼ کَ مبکٌبًي ثب ك،?ه٪ؼ? هيٞبػگبٍ ايي ّ اًؼ ثبعتَ ؿًگ ُوَ ػيؼ، هي کَ ُبيي ت?رؾاثي اًگبؿ

عْاُؼ ايي  

ثـػ هي ًوبًؼى ّ ؿ٥تي ثَ ؿا ؿاُو گـ٥ت، ! 
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 ّ ثؼُي ؿّبيت تـك ّ ُْك ثـػگي ثَ تب ثبىؼ،? هِن ثبيؼ چ٪ؼؿ تـك، ُوَ ايي ّ ُب لّؾت ّ ُب عْىي

 يبػت

اًنبًي کَ ثـّػ ! 

 صبػحَ ايي ّ ثغييؼ هي ؿّصو تيٌگي ثَ ؿا، ايوبًو اف اي ثـکَ ثبيؼ کَ صـيوي اف ػيؼ هي ػّؿ ؿا عْػ

 ثَ



 ثَ صنـت، ثب ّ ًؼاىت اينتبػى ثـاي تبثي کَ ثْػ، ىؼٍ ؿّصي تيٌگي گـ٥تبؿ ٌُْف، ّ ًـميؼ مـاًزبم

ُبي ؿًگ  

 ّاػي ايي ثَ کَ پـُيقکبؿاًي آهؼگْيي عْه ثـاي تْ آيب: گ٦ت فهيي ثبّؿُبي فعوي ثِيت ّ مجق

آهؼ، عْاٌُؼ  

؟!عـمٌؼي  

 کٌٌؼ، هي پب ثَ رٌِّن مبعتي ّؿ ىٞلَ ثـاي ُب اًنبى کَ ُبيي فىتي ّ فهيي ُبي گـي ّصيي هيبى اف -

 اًنبى

ثبىٌؼ ثؼ ًغْامتٌؼ ّ اًؼ هي٢ْل ثِيت ايي ُبي ربؽثَ تـمين ثَ ُبيي ! 

امت ىؼٍ ُب آى ُبي ًيکي اف ً٪يي ثِيت، ايي ّ رب ايي تي،?ُـًي ثب . 

ثْػ عْاٌُؼ ؿاّي ّاػي ايي ػؿ ّ اًؼ پؾيـ٥تَ کَ ايوبًي صَبؿ ايي ثَ اًؼ ىؼٍ ؿاّي ُب آى ! 

 هي کَ آؿّفيي ّ ربّػاًگي ثـاي تو،?رؾاثي ّ رب ايي آيب! چينت؟ عْامتي هي ايوبًت ثـاي کَ ص٪ي٪تي

 رْيي

ًينت؟ کب٥ي  

ّ ؿ٥تي رق کٌؼ، رب ثَ رب ؿا ىؼ هي ًقػيک صبػحَ ثَ کَ چَ آى ّ ُبيو عْامتَ تْاًنت، هي هـفي چَ  

 ٥ِن ّ اٝتـاُ ًيبًَ ثَ ؿا هنبّات ّ تْاًنت،ثـاثـي هي ثِيت اف گـيغتي رق ؿاُي ًوبًؼى؟چَ

ثي ص٪ي٪تي  

کٌؼ؟ ربؿي کـاى،  

 آثبػي ثَ ؿا اه ىؼٍ ٩َٖٞ ٩َٖٞ ُبي ٦ًل ّ گؾىت فًؼگي ُبي ػىت ُکيٌؼٍ ّ هِلک ُبي مغتي اف اّ

 ُبي

 هي ٕٞوَ ؿا اّ ُبيو ىٞلَ کَ گـيغت هي رٌِّوي چٌگ اف ّ ٥ـّعت ًِبػ ؿّيو پيو ػًيب کَ مـاثي

ّ ػيؼًؼ  

ثِيت؟ ّ رب ايي صبال ! 

آؿام ثِيت، صّتي ُب، ربؽثَ ايي توبم ثب صبال ػاىت، ٩لت ثَ کَ ُبيي فعن! ًجْػ اّ ثـاي ربيي رب ايي! ًَ  

ىؼ ًوي ص٪ي٪تو ! 

پيت ؿا ُب هَيجت ىؼٍ پبؿٍ پبؿٍ ُبي کٍْ صبال کَ ىکنتٌؼ، ُبيو تييَ ّ گؾىت ٝي٨ هنيـ اف ٩ؼؿ آى  



 هٞزقٍ ُبي ػؿيچَ ايي صبال ّ امت گؾىتَ فهيٌي ٝي٨ ُـ هـف اف کَ ػاىت ثبّؿ اًگبؿ ّ ػيؼ هي مـه

 کَ

 ربيي ًَ رب، ايي ّ گيـًؼ هي عْػه اف ؿا اّ ػاؿًؼ، ٝي٨ اف ٩ـاتـ ُبيو تـاًَ عْاٌُؼ، هي ؿا ّرْػه

اّ ثـاي  

 ٥ـاؿ، ّ رْيؼ هي ػؿػُبيو ٝو٨ اف ؿا ػؿهبًو کَ... ُب لّؾت ايي ثَ ؿميؼى ثـاي آؿّفيي اّ ًَ ّ ػاؿػ

ثَ ٩ـاؿي  

ػاػ ًغْاُؼ اّ ! 
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 عْاًؼ هي عْػ مْي ثَ ؿا اّ ٍؼا ثي ربًو، ػؿ ًؼايي ّ ثْػ ىؼٍ ػْٝت ربيي ثَ اًگبؿ ؟!کزب ٥ِويؼ ًوي

ايي ّ  

گؾاىت ًوي اّ ثـاي ثِيت هيبى هبًؼى، ثـاي تبثي ّ گـ٥ت هي ؿا ًجْػه ّ ثْػ ُوَ ُب، ! 

ُنت؟ رؼايي ّ ػؿػ ّاػي چٌؼ ؿميؼى ّ ؿ٥تي ثـاي: گ٦ت ػلِـٍ ثب  

امت ثِيت رب ايي - ...! 

ًينت ًبثْػي رق هٌٞبيي ُيچ هًْؼًن ثـم، ثبيؼ امت، تٌِبيي پبيبى ًينت، تٌِبيي آعـيي ثِيت - ! 

ًؼاؿي ٝجْؿ ص٨ِ تْ اهب - ! 

ثْػ ىؼٍ آ١بف رنن رؼايي ٥َل ّ ثْػ هـگ ثَ ؿّ اًگبؿ! ثْػًؼ آهؼٍ ثٌؼ ُبيو ٦ًل ! 

 ًينتي ّ ًبثْػي ايي ّ يب٥ت هي ؿّصو ٝو٨ ّ ثٖي ػؿ گْيي کَ رنن، ربهَ اف ًَ ؿا هـگ ٍؼاي

 هِلک،

؟!ىؼ هي ُبيو ٍ?٩ٌ ُوَ پبيبى  

ّ ًؼيؼى ثـاي صّ٪ي چَ چـا؟؟: گ٦ت ثْػ گـ٥تَ ؿّصو کَ ُبيي ؿٝيَ ثب ّ فػ هي ثْمَ ربًو ثَ ّصيت  

؟!ُنت ص٪ي٪ت ثَ ًـميؼى  

ىؼي ًوي ػّؿ ثْػ، تْ ثب ات ُنتي اثتؼاي اف کَ ص٪ي٪تي اف تب کـػي هي اًتغبة ػؿمت ثبيؼ - ! 

پٌؼاىت هي ؿّصو آّاؿ ؿا، ١ن کٍْ ! 



؟!پبيبى يٌٞي هـگ، ّ ىؼ توبم ىکنت ثب چيق ُوَ  

 ّرْػه توبم گًَْ ايي ّ ثْػ ٝي٨ ُبي ثبفي آعـ ًوبيي ٩ؼؿت ػؿػُبيو رٌل! ثْػ ىؼٍ ُْٝ ؿًذ ٥ِن

 ؿا

کـػ هي? صل ؿا ؿّصو ُبي تّکَ کَ گـ٥ت هي ! 

ػاؿػ رنوي کَ ٥ِويؼ هي ػاىت ثبؿ آعـيي ثـاي ! 

ثْػًؼ اينتبػٍ هـگ ٥ـىتَ صْْؿ اصتـام ثَ ُوَ صبال ربًو، ّ ٩لجو ّـثبى ّ ُبيو ٦ًل ! 

 ّرْػه مـامـ کَ اي ًبتْاًي ثب ّ اؿاػٍ ثي ؿميؼ؛ کَ گلْيو مـػ ث٢ِ ثَ ٩لجو، ُبيو، ػمت پبُبيو،

 ؿا

 ٥ـٍت تْاًنت، هي کَ کني تٌِب ثَ ّ کـػ عالٍَ رولَ يک ػؿ ؿا ُبيو ًگ٦تَ توبم ثْػ، گـ٥تَ

ّ صْْؿ  

ًجْػ ٩ـاؿهْى ايي !!! عؼا: گ٦ت کٌؼ، ُؼيَ اّ ثَ ػّثبؿٍ آؿاهيي ... 

؟...کييؼ ْٕل چ٪ؼؿ ٦ًِويؼ ! 

 ًوي ٍؼايي! ػيؼ هي مبلن ٌُْف ؿا عْػ ّ ثبىؼ آهؼٍ ثيـّى ؿصن، ثي ُبيي کٍْ مٌگيٌي ثبؿ فيـ اف اًگبؿ

 آهؼ

؟!امت عْػه گْيي کَ امت اينتبػٍ رنوي ؿّي ثَ ؿّ کَ پٌؼاىت هي آفاػ ؿا عْػ  

ثْػ ىؼٍ تـ مجک ُوييَ اف ّ ًجْػ ػؿػي ُيچ ! 
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 چيق ُوَ هکبى ّ فهبى! چينت؟ ٥ِويؼ ًوي! ثْػ ًکـػٍ ػؿکو صبل ثَ تب کَ ػاىت، ٝزيجي اصنبك

ُْٝ 

ثْػ کـػٍ ت٢ييـ ػًيبيو! ثْػ ىؼٍ ! 

ثْػ ؿػٍ?م اّ ...! 

 ًْؿي اًٖٞب٣ ػؿ ّ ثْػ فيجب ّلي! ًينت؟ ١وي چـا ػاًنت ًوي! امت ؿػٍ?م کَ ٥ِويؼ، هي ػاىت کن کن

 کَ



کـػ هي? صل تـ ًقػيک ُوييَ اف ؿا صْْؿه ! 

ًؼاىت ؿا رنوو اف رؼايي تبة اًگبؿ ا?ام ىْػ، ًْؿ ١ـ٧ تب ثـّػ عْامت هي ! 

مْعت هي ىؼٍ ٕلنن ُبي ث٢ِ ؿّي ثَ- ا٥تبػٍ پيـهـػ رٌبفٍ –عْػه صبل ثَ ػلو . 

ثْػًؼ رّؾاة ّ فيجب کَ ثْػ؛ هي٢ْل ُبيي تزـثَ توبىبي ثَ ثييتـ ّ هبًؼ پيـه ّ ٥ـتْت رنن کٌبؿ ! 

ثْػ ىؼٍ ؿُب اًگبؿ ! 

ػاىت ُن ػيگـي هٌٞبي فًؼگي ! 

 اًؼ ٥ِويؼٍ ؿا پـّاف ٥ِن ُبيو ثبل تبفٍ کَ يب٥ت، هي اي پـًؼٍ ثَ ىجيَ ؿا عْػ! ثْػ ىؼٍ ىـّٛ تبفٍ اٍاًل

صبال ّ  

اّمت عبًَ آموبى کٌؼ، ػؿ٫ ثبيؼ کَ امت فهبًي ! 

 يک اف ثييتـ چيقي ػًيب، کَ ٥ِويؼ هي عْة ػيگـ ّ ثْػ پيؼا ا٥٪ي ُـ اف فيجب ٕلْٝي چْى ص٪ي٪ت

ًجْػ عبٕـٍ  

ثـگيتَ اه عبًَ ثَ ػّثبؿٍ کْتبٍ م٦ـي اف کَ ! 

مبعت هي ىـهنبؿه اؿاػٍ ثي ُن ّ ػاىت ػّمتو ُن کَ ثْػ هبًؼٍ رنوي ثَ عيـٍ ! 

 ثي ػؿيبي اًگبؿ کَ پٌؼاىت هي ًْؿ اهْاد اف اي ٩ٖـٍ ؿا عْػ کَ کينت؟ ىؼ هي ثبّؿه ػاىت تبفٍ

 ًِبيتي

تٌِب رب ايي کَ ث٦ِوؼ تْاًنت هي ٥٪ٔ ّ گؾاىت ًوي اينتبػى ثـاي تبثي کَ ًٚيـ ثي ى٩ْي ّ امت ًقػيک  

امت ىؼى ًينت ثـاي هوکي، ُنتي ! 

تکـاؿ ثي ثبؿ ُـ ّ ثْػ آىٌب اه تزـثَ کَ ي?صل .... 

ثبىؼ ًؼاىتَ ػّمتو تْاًنت ًوي کَ آهؼ هي يکي ! 

! ًجيٌؼه تب ثْػ ىؼٍ هبًٜ ١ـّؿه، ّ کييؼ هي عْػ ثَ ؿا اّ آؿام، ثب گ٦تگْي ػؿ کَ هٖل٪ي فيجبيي ُوبى

 صبال

ًجْػ عْػه اف احـي ّ ىٌبعت هي ؿا اه ُوييگي ُوـاٍ ُوييَ، اف تـ ًقػيک ! 

 کني صْْؿ، اف ًِبيتي ثي ثـاثـ ػؿ تْاًؼ ًوي کَ ػيؼ هي ٥٪ٔ! ًينت يب ُنت ٥ِويؼ ًوي ّ ثْػ هجِْت

 ؿا



عْػه صّتي ثجيٌؼ؛ ! 

ػاىت ُوييَ کَ ثْػ ثِيت ثـتـيي ّاؿ، کبثْك عبٕـٍ يک اف ثٞؼ ؿّيبيي، مکْتي . 

گ٦ت هي کَ ىٌيؼ هي ؿا ربًو ثَ چنجيؼٍ ٍؼايي : 

؟...!ًجْػي تٌِب ٩ّت ُيچ کَ ػاؿي، تـػيؼ ُن ثبف آيب  

گَ هي ّ ّايوينتَ ٩لوت رلْي ربيي يَ ٍ?٩ٌ عْػ ًجبىَ، تْ ػمت ػامتبى هنيـ ٩ّتي  

 !اينت

 ...توبم

 


