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 پـيچِـ : کتبة ًبم

 پْؿ هْػة.م : ًْينٌؼٍ

 

 

 

 يکتب آ٥ـيؼگبؿ ًبم ثَ

 ثَ گـػين هي ثبف گؾىتَ ثَ کَ فهبًي. کٌٌؼ هي تٞييي ؿا مـًْىت ػيگـاى گبُي اًنبى فًؼگي ػؿ

 هي ثـعْؿػ لضٚبتي

 .کٌٌؼ ػگـگْى ؿا فًؼگيوبى اًؼ تْاًنتَ ػيگـاى مبػٍ، ات٦ب٧ يک ثب کَ کٌين

 .فًؼگي يک اف امت ػامتبًي ايي
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 تِـاى ٩ّت ثَ ػ٩ي٪َ 20:30 مبٝت. گْين هي آهؼ عْه ايـاى عب٫ ثَ ؿا ىوب ّؿّػ هضتـم هنب٥ـيي

 ٦ُؼٍ ُْا. امت

 ّ ًينتَ عْػ ربي ػؿ ل٦ٖت. ثبىيؼ ثـػٍ لؾت پـّاف اف اهيؼّاؿم. ثبؿاًينت ّ ٦ٍـ ثبالي ػؿرَ

 آؿفّي. ثجٌؼيؼ ؿا کوـثٌؼ

 .ػاؿين ؿا ىوب هزؼػ ػيؼاؿ

! هٞل٨ اتْ ُْاپيوبيي ىـکت ؽاىتٌؼ هي ثبيؼ امويْ. ؽاؿم ًوي پـًؼٍ ثي٪بة ايي تْ پبهْ ػيگَ- ُْهي

 افهْى عْة عيلي

 !ػاؿى؟ ُن ؿا هزؼػهْى ػيؼاؿ آؿفّي کَ کـػًؼ پؾيـايي

 فًي؟ هي ١ـ چـا ُْهي؟ گي هي چي- هي

 .کٌؼ ُْاپيوب مْاؿ ؿّ ُْاپيوب چـعِبي ؿ٥تَ يبػه علجبى. کٌين هي م٪ْٓ ػاؿين گي هي- ُْهي

 .رْى ٥ـُبػ هي کي صالل ػيؼي هي اف عْثي ّ ثؼي ُـ

 ؿميؼين؟- هي

 .٩يبهت ثَ ػيؼاؿ. عَٖ آعـ ايٌزب . آؿٍ- ُْهي

 ػاػًؼ؟ ىبم- هي

 .عْؿػم هي تـّ ىبم. آؿٍ- ُْهي

 .ثْػ ام گـمٌَ. ثتـکي- هي

 .ًؼاىتي ػّمت تْ. تـىي پيبف ثب ػاػًؼ پبچَ کلَ ىبم- ُْهي

 .ًينتي کَ ًغْؿػٍ. ثيبؿى ثـات پـك يَ ثقًن فًگ کـػي ُْك اگَ صبال

 

 ىن عالً ػمتت اف ؿمين هي کي- هي

 .آّيقًّين ُْا ؿّ کَ ٥ٞال- ُْهي

 .آئين هي ػاؿين ًؼاػين عجـ ايٌب ثبثب ثَ ىؼ عْة. ايٌزب گوـ٫ ثب ثـمَ ػاػهْى ثَ عؼا- هي

 .ثبىين ىؼٍ هٌِؼك هب ًوييَ ثبّؿ گؾىت؟ مبل ُيت ٥ـُبػ رؼي- ُْهي

 .گؾىت ٩ـى ُيت هي ثـاي تْ هخل ؿ٥ي٪ي ثْػى ثب- هي

 .ىؼٍ ثـاثـ ُيتبػ ٦ُتبػ پؼؿت حـّت مبلَ، ُيت ٦ُت ايي تْ صتوب ٥ـُبػ- ُْهي



 !ُب پْلؼاؿٍ ُن عْػت فػي؟پؼؿ صـ٣ پؼؿم مـ پيت ثبف- هي

 ثَ اهيؼّاؿم! ثبىَ ؿ٥تَ ثيي اف پؼؿت حـّت مبلَ ُيت ٦ُت ايي تْ ىباهلل ىؼي؟اى ًبؿاصت- ُْهي

 چـاٟ مْي ايي ص٨

 ...اهيؼّاؿم! ثبىَ ًينتَ ميبٍ عب٫ ثَ ثبثبت

 ىؼي؟ ػيًَّْ هگَ گي هي چي. پنـ ثيي الل- هي

 تـميؼي؟- عٌؼٍ ثب ُْهي

 .آػ ًوي ثبؿّى کْؿٍ گـثَ صـ٣ ثَ- هي

 .ًؼاىتن صنبثي ّ ػؿمت ثبثبي کَ هي. ػاؿٍ پؼؿي ص٨ هي گـػى ثَ پؼؿت.عـٍ کـػم ىْعي- ُْهي

 کـػي؟ ىـّٛ ثبف- هي

. عْؿػ مغتي تکبى ُْاپيوب فهيي ثب چـعِب ثـعْؿػ اف ّ ًينت فهيي ثَ ُْاپيوب ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ثـػاىتي ثـاي کَ ُْهي

 .ىؼ پـت ٌٍؼلي ؿّي ثْػ ىؼٍ ثلٌؼ عْػه مب٫

 !ؿاًٌؼگيت ايي ثب کٌَ ؽليلت عؼا!گـػًن آط- ُْهي

 .ثجٌؼيؼ ُن ؿا کوـثٌؼتْى ّ ثٌييٌيؼ ل٦ٖب: گ٦ت ثْػ گـ٥تَ ه عٌؼٍ کَ صبلي ػؿ هِوبًؼاؿ

 کوـثٌؼ ُْهي: گ٦تن ثال٥بٍلَ کَ ثگَ ػيگَ چيق يَ عْامت ّ کـػ ًگبٍ ىلْاؿه کوـثٌؼ ثَ ُْهي

 .ثجٌؼ ٌٍؼليتْ

 

 هي ُوَ رلْي هٌْ آثـّي. ىن هي ؿاصت ػمتت اف ػيگَ ىکـ ؿا عؼا: گ٦تن ؿ٥ت هِوبًؼاؿ ٩ّتي

 .ثـي

 کٌن؟ هي ّلت ايـاى ثـمين کـػي ٥کـ- ُْهي

 .کييؼين ٤ٍ فػًؼ هي هِـ ؿّ گؾؿًبهَ کَ اي ثبرَ رلْي ّ ىؼين پيبػٍ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 کٌٌؼ؟ هي هِـ ؿّ" ُب تؾکـٍ " ايٌزب آ٩ب ثجغييؼ- ُْهي

 ثبًوک آ٩بي ثجيٌن ثيـّى ثـيق چوؼًِّبتْ اي؟ هقٍ ثب عيلي اًگبؿ ا،-

 !کـػي؟ ػؿمت ثـاهْى ثنبٕي چَ ًـميؼٍ ثجيي پنـ، ثؼٍ هـگت عؼا- هي

 ػؿ ثٞؼ مبٝت يک. ؿ٥ي٪وَ ايي هبل ُوو چوؼًِّب اّى ًؼاؿم ُيچي ػمتي مب٫ ايي رق هي آ٩ب- ُْهي

 توبم کَ صبلي



 ثَ تبکني يک ثب ّ اّهؼين ثيـّى ٥ـّػگبٍ اف ّ ىؼ توْم گوـکي هـاصل ثْػ ىؼٍ ؿّ ّ فيـ چوؼًِّب

 صـکت عًَْ ٕـ٣

 .کـػين

 گؾاىتي؟ ثنـىْى مـ ػاؿٍ،چـا صؼي ُن ىْعي پنـ آعَ- هي

 .تؾکـٍ گ٦تن ربه. يَ عبؿري کلوَ پبمپْؿت. گ٦تن چي هگَ- ُْهي

 .پبمؼاؿاى ػؿ عيبثبًي. ثْػ عيبثبى يک ػؿ ُْهي ّ هي عًَْ. ػاػم ؿا عًَْ آػؿك ؿاًٌؼٍ ثَ

 .ثْػ کـػٍ ت٢ييـ ىِـ

 .ؿميؼين ثٞؼ مبٝت يک. ىلْٟ ّ ثقؿگ

 .ىؼم ؿاصت ػمتت اف. تْى عًَْ ػيگَ ثـّ- هي

 .مـا١ت آم هي ػيگَ مبٝت ًين! ٍضـامت ّؿت يَ ًجبىن هي- ُْهي

 !ُب ًيْهؼي اّهؼي،- هي

 توْم؟ چي ُوَ يٌٞي- ُْهي

 .توْم چي ُوَ- هي

 

 .گؾاىتن پبت ؿّ ام رْاًي مبل ُيت هييَ؟ چي هِـم پل- ُْهي

 ا ىْ، گن- هي

 .عْىگل ّ رًّْن آفاػ،ٌُْف رًْن صالل، هِـم ًجْػي، ُن هبلي ىُْـ ًؼاؿٍ، ٝيجي- ُْهي

 !٦ٍت ثي اي!٥ّب ثي ىُْـ اي عؼاصب٥٘. کٌن هي ػيگَ ىُْـ يَ ؿم هي

 .کـػ هي ًگبٍ هبؿّ عٌؼٍ ثب تبکني ؿاًٌؼٍ

 اي ػيًَّْ کٌي هي ٥کـ ُوَ گي هي ُبؿّ پـت ّ چـت ايي- هي

 !ػيگَ کٌَ هي ػيًَّْ ؿّ آػم ٝي٨ عت- ُْهي

 عؼاصب٥٘ ىْ، گن- هي

 .ػاػ رْاة ؿا آي٦ْى عبًن ٥ـعٌؼٍ. فػم ؿّ عْػهْى عًَْ فًگ. ثْػ ىت 11 صؼّػ مبٝت

 .عبًن ٥ـعٌؼٍ مالم.٥ـُبػ هٌن- هي

 .کـػ هي عبى ٥ـُبػ عبى ٥ـُبػ کَ ىٌيؼم ؿا عبًن ٥ـعٌؼٍ ٥ـيبػ ٍؼاي



 .گؾاىتن کٌبؿي ؿا چوؼًِّب ّ ىؼم عًَْ ّاؿػ

 مبل چِبؿػٍ ميقػٍ. کـػ هي کبؿ هب عًَْ ػؿ کَ ثْػ مبػٍ ّ هِـثبى ّ فصوتکو فًي عبًن ٥ـعٌؼٍ

 تٌِب ثب ؿّف يک پيو،

 هب عًْْاػٍ اف رقئي ػيگَ. ىؼ هًْؼگبؿ ّ اّهؼ هب عًَْ ثَ پؼؿم ُوـاٍ ثْػ کْچک عيلي کَ ػعتـه

 .اّهؼ هي صنبة ثَ

 .ثگؾؿين. کـػين ًوي ًگبٍ عؼتکبؿ يک چين ثَ ثِو ُن اّل اف

 ثَ مـ مبل کِي ػؿعتبى ثب ثْػ ثقؿگي ثنيبؿ ثنيبؿ ثبٟ کٌن ٝـُ چَ کَ عًَْ. ىؼم عًَْ ّاؿػ

 ؿّفُب کَ کييؼٍ ٥لک

. ثلٌؼ ىويبػُبي اف پـ ػّؿ تب ػّؿ ّ ثبٟ ّمٔ امتغـي. ىؼ ًوي ٩ٖٜ تْه ُب پـًؼٍ ٍؼاي ّ مـ

 ٕج٪َ، ػّ مبعتوبًي

 ثبٟ ّمٔ کَ ثْػًؼ ػيْاؿُبيي هخل ىويبػُب. گيبٍ ّ گل اف ثْػ پـ ثبٟ.اتب٧ اف پـ ٩ؼيوي ّ ثقؿگ

 ػّؿ. ثبىٌؼ ىؼٍ کييؼٍ

 ثـاي ػاػ هي رْى ثبٟ. ىؼي ًوي ػيؼٍ اٍال ًينتي هي ؿّه ٩ّتي کَ ثْػ ًيوکت ُن ثبٟ ػّؿ تب

 ک٤. ثبفي هْىک ٩بين

  

 ُوَ ًن ثْي ىؼ هي پبىيؼٍ آة ؿّه ٩ّتي ُب تبثنتْى. ثْػ ىؼٍ ٥ـه ٩ؼيوي ًٚبهي آرـُبي ثب صيبٓ

 .گـ٥ت هي ربؿّ

 گلِب، ٖٝـ ًن، ثْي ، ُب پـًؼٍ ٍؼاي! ػًذ ّ علْت هْ، ُبي ىبعَ اف پـ ثْػ آالچي٨ يَ ثبٟ تَ

 ؿّ آػم ُوَ ػؿعتِب هٌٚـٍ

 ُويي ػؿ. ػاىتن عبٕـٍ تب ٍؼ ه گْىَ ُـ اف. ثْػم ثبٟ ّ عًَْ ايي ٝبى٨ عالٍَ. کـػ هي هنت

 ّ پؼؿ کَ ثْػم ا٥کبؿ

 !کـػًؼ صولَ هي ٕـ٣ ثَ ّا٩ٜ ػؿ ّ اّهؼًؼ ثيـّى عًَْ اف عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ هبػؿم

 ُوَ ّ ُوَ اىکِبه گـهي ػمتِبه، ًْافه هبػؿم، ثْي ثْػم، ىؼٍ ثچَ ػّيبؿٍ اًگبؿ! اصنبمي چَ

 !ًٞوتيَ چَ

 کَ ػاػ هي اربفٍ. هضکن ّ ٍجْؿ. ثْػ اينتبػٍ کٌبؿم پؼؿم. کٌن تـ٫ ؿّ هبػؿم آ١ْه کَ اّهؼ ًوي ػلن

 ٝيبى ٝي٨ اف

 تب ػّ هخل تب کـػ ػؿاف ٕـ٥ن ثَ ؿا ػمتو اّل. ثْػ عْػػاؿ پؼؿ. ثـگيتن ٕـ٥و ثَ. ثين لجـيق هبػؿم

 ػمت ُن ثب هـػ



 ُـ کَ ػمتي. گـ٥تن ػمتبم تْ ؿّ ػمتو. ىؼم هـػ ًٚـه ػؿ کَ ث٦ِوًَْ هي ثَ عْامت هي. ثؼين

 تـميؼم هي ٩ّت

 ام اصبَٕ صَبؿي هخل اهٌيت گـ٥ت،اصنبك ٩ـاؿ ام ىبًَ ؿّي ٩ّتي. کـػ هي ػّؿ افم ؿّ ّصيت

 ٕب٩ت ًتًْنتن. کـػ هي

 گ. کـػ ث٢لن گـيَ ثب ّ ًؾاىت کَ ثجْمن ؿّ ػمتِب ايي عْامتن. ثيبؿم

 .چيوبى ػؿ ثْػ اىکي صل٪َ ٥٪ٔ پؼؿ گـيَ

 ثٞؼ. گـ٥تن آ١ْه ػؿ ؿّ هبػؿم ػّثبؿٍ ّ گؾاىتن کٌبؿي ثَ ؿّ ُب چوؼّى. ىؼين مبعتوبى ّاؿػ ُوَ

 عبًن ٥ـعٌؼٍ ثَ ؿّ

 ىؼٍ، تٌگ عيلي تْى عًَْ گْىَ موبّؿ ّ ىوب ثـاي ػلن عبًن؟عْثيؼ؟ ٥ـعٌؼٍ چْٖؿيؼ: گ٦تن ّ کـػم

 !هي پٌبُگبٍ

 ػاػى ثب ُن اّى ّ ثـػم هي پٌبٍ عبًن ٥ـعٌؼٍ اتب٧ ثَ کـػ هي ػْٝا هٌْ هبػؿم کَ ٩ّت ُـ آػ هي يبػم

 ّ چبي امتکبى يک

. ٥ـمتبػ هي عًَْ ٕـ٣ ثَ ىبػ هٌْ اي ٩ََ گ٦تي ثب ّ کـػ هي ػلزْيي هي اف ًجبت آة چٌؼ

 گْىَ عؼا، ُوييَ موبّؿه

 .کـػ هي ٩ل ػل،٩ل مْف اف اتب٧

 .عبى ٥ـُبػ ىوبييؼ عؼا اف هب،ثٞؼ پٌبٍ ػيگَ صبال- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .آم هي پٌبُگبٍ ٕـ٣ ثَ ػّ ثَ ثيَ، ْٕؿي اگَ ُن ٌُْف هي ؿاصت، عيبلتْى- هي

 .کـػ مالم ّ ىؼ ّاؿػ ثْػ ثيـّى آى اف چيوبًو ٥٪ٔ کَ چبػؿ ثب ػعتـي ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 

 .ثْػ ىؼٍ ثقؿگ صبال کَ عبًن ٥ـعٌؼٍ کْچک ػعتـ. ثْػ ليال. ػّؿ اي گؾىتَ يبػآّؿ گيـا، ٍؼايي

 !ىؼيؼ ثقؿگ چ٪ؼؿ عبًن ليال مالم- هي

 .ؿّىي ىوب چين عبًن عبى، ٥ـُبػ آهؼي عْه- ليال

 .ؿّىي ػلت. رْى ليال هوٌْى-هبػؿم

 ىوب يبػ ثَ ُوَ اف اّل: گ٦تن ّ آّؿػم ثيـّى ؿّ ليال ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ م١ْبت ّ ؿ٥تن چوؼاى ثٖـ٣

 عبًن، ٥ـعٌؼٍ ثْػم

 .عبًن ليال ىوب عؼهت ُن ايي. ًب٩بثلَ ث٦ـهبئيؼ،

 .پنـم ىي پيـ.ثْػ ثل ثـام ثْػي هي يبػ کَ کييؼي؟ُوْى فصوت چـا هبػؿ- عبًن ٥ـعٌؼٍ



 .عبى ٥ـُبػ هوٌْى- ليال

 .ػاىت ٩يٌگي ٍؼاي اهب ًجْػ هٞلْم چيقي ليال ٍْؿت اف

 عًَْ ػؿ. ىؼين ػؿي ُـ اف کـػى ٍضجت هي٢ْل ّ ًيتين ُوگي. ػاػم ُن ؿّ هبػؿم ّ پؼؿ م١ْبت

 ثَ کَ ثْػ ىبػي ٥٪ٔ

 ُْهي ّ فػًؼ فًگ کَ ثْػ ًگؾىتَ مبٝت ًين ٌُْف. کييؼ هي مـ٫ رب ُوَ ّ ػّيؼ هي اي گْىَ ُـ

 ّ ىلْٟ. ىؼ ّاؿػ

 .کـػ هبػؿم ّ پؼؿ ثب ٝليک ّ مالم ثَ ىـّٛ. ٍّؼا مـ پـ

 صـ٣ هي مـ پيت مْعتَ پؼؿ ايي ٌُْف ٥ـُبػ: پـميؼ ثْػ گـ٥تَ اه عٌؼٍ ُْهي صـکبت اف کَ پؼؿم

 فًَ؟ هي

 .کٌَ هي ١لٔ پؼؿ، ػاؿيؼ اعتيبؿ- هي

 تْي پيو مبٝت چٌؼ ُويي! کٌن هي ػٝبتْى ىن هي ثلٌؼ ّ ىيٌن هي رب ُوَ ُوييَ کَ هي- ُْهي

 ؽکـ ُْاپيوب

 .کـػم هي ػٝبتْى ػاىتن. ثْػ عيـتْى

 .کـػم ثِو چپ چپ ًگبُي

 صبال تب ؿ٥تن ايـاى اف کَ ه٩ْٞي اف هًْيؼ هي کـهْى ٩بلي هخل هبىبهلل! عبًن ٥ـعٌؼٍ ثَ ثَ- ُْهي

 .ًغْؿػيؼ تکْى

 !عبى ُْهي ايي کوبالتَ ثب چَ هبىباهلل: گ٦ت ثْػ ىک٦تَ گلو اف گل کَ عبًن ٥ـعٌؼٍ

 

 !عبًوَ؟ ليال ايي اااا،- ُْهي

 .عبًوَ ليال ثلَ،- هي

 هي ُن رْى ثَ ؿّ ٥ـُبػ ٦ٕلک ايي ّ هي چ٪ؼؿ يبػتًَْ عبًن ليال! ىؼى ثقؿگ چَ هبىباهلل- ُْهي

 اًؼاعتيؼ؟

 ىؼٍ ُْهي ّ هي کبؿي کتک ّ ػْٝا ثبٝج ليال ثبؿُب ّ ثبؿُب ثْػين کْچک ٩ّتي. گ٦ت هي ؿامت

 .ثْػ

 .ثْػ کْػکبًَ ثبفي ّا٩ٜ ػؿ. ثْػين کْچک عيلي کَ ثْػ ٩ّتي هبل اّى. عبى ُْهي ػاؿيؼ اعتيبؿ- ليال

 کَ صبال ىباهلل اى. کـػين هي کبؿي کتک ٥٪ٔ ّ ثْػين ثچَ ه٩ْٜ اّى. عبًن ليال گي هي ؿامت- ُْهي

 ليال ىؼين ثقؿگ



 !ثـمَ کيتبؿ ّ کيت ّ ٩تل ثَ ٥ـُبػ ّ هي ػْٝاي کَ کٌي هي کبؿي عبًن

 .ًيبؿٍ ؿّ ؿّف اّى عؼا عبى ُْهي ّا- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ًؼاؿي؟ فًؼگي ّ عًَْ عْػت هگَ چيکبؿ، اّهؼي ايٌزب تْ ُْهي- هي

 .ىن هـعٌ ّ کٌن ٝـُ مالهي يَ اّهؼم. ًؼاىتي تيـي٤ عبًن مْمي عًَْ ؿ٥تن- ُْهي

 .اهؼ هب ثٖـ٣ کٌبى عٌؼٍ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ػاػ رْاة ؿا تل٦ي پؼؿم ّ فػ فًگ تل٦ي ٩ّت ُويي ػؿ

 گـ٥تي؟ يبػ کزب اف ؿّ کبؿُب ايي تْ ُْهي- پؼؿم

 اهْ ثچَ ّ فى. ُتل ؿم هي مـ يَ هي گ٦تَ پؼؿه ثَ ؿ٥تَ مْعتَ پؼؿ: گ٦ت ّ کـػ هبػؿم ثَ ؿّ ثٞؼ

 پؼؿه. اًّزب گؾاىتن

 ؿّ ه٢ْلنتبى اُل ػعتـ يَ آؿٍ گ٦تَ گـ٥تي؟ايٌن فى هگَ پـمَ هي. فًَ هي عيکو تٞزت اف

 ؿّ هْى ثچَ امن.گـ٥تن

  !عبى چٌگيق گؾاىتن ُن

 .ُْهي مـفًو ّ کـػًؼ عٌؼيؼى ثَ ىـّٛ ُوَ

 .کٌيي اؽيت ؿّ پؼؿتْى آػ ًوي عْه ؿّ عؼا عبى ُْهي- ليال

 کَ کـػم اؽيت اًّ٪ؼؿ ؿّ ٥ـُبػ ايي! کٌن هي اؽيت ُن ؿّ ىوب ثقًيؼ ص٤ ًينت٤ چيقي کَ ايي- ُْهي

 فّػتـ مبل يک

 .ثيَ ؿاصت ػمتن اف ّ ثـگـػٍ کَ کـػ توْم ُبىْ ػؿك

 

 

 !٥ـًگَ م١ْبت ايٌب- ليال

 .کٌي هي رٌي ؿّ هب رًِّْبي کَ ُب عبؿري ايي ًجيٌي عيـ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .کـػى ػؿمتو کوي اًّزب تبفٍ ثْػ رٌي اّلو اف ايي عبًن ٥ـعٌؼٍ- هي

 .ثيٌؼت عْاػ هي ، اّهؼٍ هبػؿت عًَْ، ثـّ پبىْ- پؼؿ

 !هبػؿم؟- ُْهي

 .ؿ٥ت ّ کـػ عؼاصب٥ٚي لت ثـ عٌؼي فُـ ثب ثٞؼ

 ُْهي. ثْػ ُْهي ًبهبػؿي عبًن مْمي. ثْػًؼ ىؼٍ رؼا ُن اف کَ ثْػ مبل مبليبى ُْهي پؼؿ ّ هبػؿ

 ُن ًبتٌي عْاُـ يک



 .ًؼاىتٌؼ ُن ثب عْثي ؿاثَٖ.ثْػ هبػؿه عبًن مْمي کَ ػاىت ُبلَ ًبم ثَ

 کيي؟ هي ػمتو اف چي هبػؿه ّ پؼؿ ثيچبؿٍ ًکٌَ ًَيت عؼا- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 !ثبًوکَ ّ مـفًؼٍ ثـٝکل،عيلي- ليال

 .ثْػ ىؼٍ ثقؿگ. کـػم ليال ثَ ًگبُي ّ ثـگيتن

 کـػي؟ مـ ُْهي ثب اًّزب چْٖؿي تْ ٥ـُبػ- هبػؿ

 هبػؿ ُْهي ثبىَ،ايي ػًيب تْي ّا٩ٞي ػّمت يَ اگَ- هي

 هِـثًَْ ّ عْة اهب ُنت ىيْٖى عْثيَ، ثنيبؿ پنـ ُْهي- پؼؿ

 ػاؿين؟ چيقي ىبم م، گـمٌَ عيلي هي هبػؿ- هي

 ػاؿي؟ ػّمت چي کٌن، هي ػؿمت ثـات االى- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 هي ؿّ گـػّ ّ پٌيـ ّ ًْى ُوْى ًينت صبّـ چيقي اگَ. ًکٌيؼ ػؿمت چيقي عبًن، ٥ـعٌؼٍ ًَ- هي

 ػؿػ ػمتتْى عْؿم

 .ًکٌَ

 عبى ٥ـُبػ ًيؼٍ ُْٝ اعال٩تْى ٌُْف- ليال

 

 چْٖؿ؟ ىوب. ىؼم تـ ثقگ کوي ٥٪ٔ ًَ- هي

 .ػٍ هي ت٢ييـ ؿّ چيقُب عيلي فهبى- ليال

 هِـثْى ّ عْة عيلي ىٌبعتوو هي هي کَ لياليي اّى. ثبىَ ًؼاػٍ ت٢ييـ ىوبؿّ فهبى اهيؼّاؿم- هي

 .ثْػ

 .٥ِوَ هي کوتـ آػم کَ ايٌَ ثچگي عْثي- ليال

 .کـػم ًگبُو

 !کيَ هي فچـ ثييتـ ثؼًَّ ثييتـ ُـچي آػم- ليال

 .ؿ٥ت ّ گ٦ت ؿّ ايٌِب

 ًين تب اّهؼٍ ث٦ِوي اگَ. ثجيٌٌؼ ؿّ ٥ـُبػ عْاػ هي ػليْى عيلي. ٥بهيل ُوَ ثَ ثقًن فًگ ثبيؼ- هبػؿم

 هي ػيگَ مبٝت

 .عْاُـم ثَ ثقًن فًگ يَ ثـم. ايٌزب ؿيقى



 تبفٍ. ًؼاىتن ؿّ ٥بهيل صٍْلَ ّ ثْػم عنتَ. ؿ٥ت ميبُي چيوِبم هبػؿم صـ٥ِبي ىٌيؼى هضِ ثَ

 ػّافػٍ صؼّػ مبٝت

 .ثْػًؼ هب عًَْ ُوَ مضـ کلَ ٍجش اّهؼى ًوي االى گيـم. ثْػ ىت

 ثَ هبػؿم. کٌن هٌَـ٥و ايٌکبؿ اف کٌن ًبؿاصت ؿّ هبػؿم ايٌکَ ثؼّى تب گيتن هي اي ثِبًَ ػًجبل

 رـکت تل٦ي ٕـ٣

 هبػؿم ثَ ؿّ ّ گـ٥ت اه عٌؼٍ هي هبتوقػٍ ًگبٍ اف پؼؿم. کـػم ًگبٍ پؼؿم ثَ هلتونبًَ کَ ثْػ کـػٍ

 اهيت عبًن: گ٦ت

 ؿميؼٍ تبفٍ ثچَ ايي. ػاؿًؼ ؿا ٥ـُبػ ػّؿي ٕب٩ت ُن ػيگـ ىت يک ا٩ْام هٖوئٌب. ػاؿ ًگَ ػمت ؿّ

 ػًّن هي. اك عنتَ

 .ثِتـٍ ٥ـػا ثـاي ثؾاؿ ّلي ػاؿي ى٧ْ

 ّ ىيک ٥بهيل ػعتـُبي توبم ثؾاؿ. ػم هي ه٦َل هِوًْي يَ ىت ٥ـػا اٍال گي، هي ؿامت- هبػؿ

 عْػي ثيبى، ّ کٌي پيک

 .ثْػ ايٌب ثيي ام ثچَ ٩نوت ىبيؼ. ثؼى ًيْى ٥ـُبػ ثَ

 .ػاؿم افػّاد عيبل هي کَ ًٌؼافيؼ ٥بهيل ؽُي تْ االى اف عؼا تْؿّ هبػؿ- هي

 !پؼؿ:گ٦تن ّ کـػم پؼؿم ثَ ؿّ التوبك ثب ثٞؼ

 

 

 ثؼيي؟ فًو عْايي هي ىوب. ًيبّؿػٍ ػؿ ُبىْ لجبك ٌُْف ثچَ ايي ٝقيقم، هي، عبًن- پؼؿ

 .هي ػمت ثنپـيؼ ؿّ کبؿُب ايي ًؼاؿيؼ، عجـ چيقام ايي اف ػًّيؼ، ًوي ىوبُب- هبػؿ

 هٌيژٍ ػعتـ ًَ؟ػيؼي گ٦تي ثـگـػٍ؟ُي ّ ثيبػ مـ يَ ٥ـُبػ ثگْ گ٦تن ُي پبؿمبل ؿاػيْؿ؟ ؿ٥ت يبػت

 ثـػًؼ؟ ؿّ عبًن

 عًَْ ثـگيتَ کـػٍ ٩ِـ هبٍ يک گ٦تي عْػت اًّکَ ثـػًؼ؟ ؿّ عبًن هٌيژٍ ػعتـ کزب اّال- پؼؿ

 ؿّ پنـٍ حبًي ػؿ! هبػؿه

 ثگيـٍ؟ ؿّ عبًن هٌيژٍ ػعتـ کَ ايٌزب ثيبػ ثکين اهتضبًبه ّمٔ

 فاػٍ؟ ؿمتن عبًن؟ هٌيژٍ کؼّم- هي

 ُنت؟ يبػت ػعتـه هٌِبف، ٝقيقم، آؿٍ- هبػ



 ٦ُتبػ هٌِبف ثْػم کيلْ پٌذ ّ چِل هي کَ ه٩ْٞي اّى هبػؿ: گ٦تن ثْػ گـ٥تَ ام گـيَ کَ صبلي ػؿ هي

 عبلٌ کيلْ ُيتبػ

 .ىؼم کيلْ ىَت تبفٍ هي پؼؿ ، ثبىيؼ ػاىتَ ؿصن عؼا تْؿّ. ثْػ ّفًو

 ًکـػٍ اّب٥َ ّ هًْؼٍ کيلْ ًْػ ُيتبػ صؼّػ ُوْى االًن هٌِبف رْى، ٥ـُبػ ًيْ ًبؿاصت- عٌؼٍ ثب پؼؿ

 ثَ ىـّٛ ّ

 .کـػ عٌؼيؼى

 .کـػ ًگبٍ پؼؿ ثَ چپ چپ هبػؿم

 !ثبىَ امتغْاًي ّ ال١ـ ػعتـ چيَ ُنت، ثِو گْىت پـػٍ يَ عْثَ، عبًن هٌِبف ًَ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 !لْؿػؿاپَ ىؼٍ گؾىتَ گْىت پـػٍ يَ اف ػيگَ اّى عبًن ٥ـعٌؼٍ- هي

 .هبػؿم صتي عٌؼيؼًؼ ُوَ

 صبال. ىُْـ عًَْ ؿ٥تَ ّ ىؼٍ هٌت٦ي اّى ثؼّى يب لْؿػؿاپَ ثب صبال هٌِبف هنئلَ عؼا ىکـ عْة- پؼؿ

 ٕال٩يْ عْاي هي اگَ

 .ايَ ػيگَ چيق اّى ٥ـُبػ ٝ٪ؼ م٦ـٍ پبي ثٌيًْيو ّ ثگيـي

 ػعتـه. ثْػ هبػؿم ٩ؼيوي ػّمت کَ ايٌب، ُْهي عًَْ کٌبؿ. ثْػ هب کْچَ مـ ُونبيَ عبًن هٌيژٍ ايي

 ثَ پـعْؿي اف ُن

 ٩ؼؿي

 

 

 ثب٩يوبًؼٍ کَ ىت ىبم اف کوي عبًن ٥ـعٌؼٍ اًکَ اف ثٞؼ. ثگؾؿين. اّهؼ ًوي تْ اتب٧ ػؿ اف کَ ثْػ چب٧

 هي ّ آّؿػ ثـام ثْػ

 ُوبًْٖؿ چيق ُوَ. ثْػ ًکـػٍ ٥ـ٩ي ُيچ اتب٧ ػکْؿ. ؿ٥تن عْػم اتب٧ ثَ عؼاصب٥ٚي اف ثٞؼ. عْؿػم

 هي اتب٧. ثْػ کَ ثْػ

 تًْنتن هي صيبٓ اف پلَ پبًقػٍ ػٍ تْمٔ ُن ّ ػاىت ؿاٍ اّى ثَ عًَْ ػاعل اف ُن کَ ثْػ ثبال ٕج٪َ ػؿ

 .ثين ّاؿػ اتب٧ ثَ

 ىوبؿٍ ػٍ ىبيؼ. اهي ّ ثْػ عٌک. ٩ؼيوِب عيلي عيلي هخل عقيؼم ؿعتغْاثن ػؿّى کـػى صوبم اف ثٞؼ

 کَ ًکييؼ ْٕل

 ُبي پلَ ؿاٍ اف. ثْػ ُْهي هٌْٚؿم.ىؼ پيؼا هضل ثي عـّك کلَ ّ مـ ٩ّت اّل ٍجش. ثـػ عْاثن

 ىؼٍ هي اتب٧ ّاؿػ صيبٓ



 .ثْػ

 ثغْاثي؟ عْاي هي کي تب. ِٙـٍ ىْ ثلٌؼ- ُْهي

 مـم ؿّي ؿّ پتْ ػّثبؿٍ پل. ثْػ ٍجش 9. کـػم ًگبٍ ؿّ مبٝت ّ آّؿػم ػؿ پتْ فيـ اف ؿا مـم

 فيـ ُوْى اف ّ کييؼم

 .ىْ گن ثـّ گن، هي ىْعي ثؼّى ُْهي: گ٦تن

 !ىؼ ػيـ ػاًيگبٍ اهتضبى ىْ ثلٌؼ- ُْهي

 ىؼى ثلٌؼ ثب. ثْػم کيْؿ اف عبؿد ّ اهتضبى ّ ػاًيگبٍ ٝبلن ػؿ ٌُْف پـيؼم، رب اف ٥ٌـ هخل ػ٥َٞ يَ

 ثَ ىـّٛ ُْهي هي

 !عْػم ايـاى. عْػم اتب٧. ثْػ عْػهْى عًَْ. ىؼم فهبى هتْرَ تبفٍ کـػ عٌؼيؼى

 تـميؼي؟ ، ىؼ چي- ُْهي

 .تضَيلن ّ ػؿك رـيبى تْ ٌُْف کَ کـػم ٥کـ آى يک آؿٍ- هي

 .ػاؿم کبؿت ثغْؿ تْ ٍجضبًَ ثـين پبىْ- ُْهي

 ؿػ گْىن ثيظ اف عٖـ. کـػٍ ؿصن ثِن ثْػا؟عؼا گـ٥تَ ثـام اي ل٪وَ چَ هبػؿم ثؼًّي ُْهي اگَ- هي

 .ىؼ

 ثؼٍ؟ ىُْـت عْامت هي عبًن هگَ؟متبؿٍ چْٖؿ- ُْهي

 .کـػ هي ٍؼا عبًن متبؿٍ ؿّ هبػؿم ُْهي. ثْػ متبؿٍ هبػؿم امن

 ُنت؟ يبػت ؿّ هٌِبف عبًن، هٌيژٍ ػعتـٍ کي؟ اًّن! ثؼٍ فًن عْامتَ هي فػي صؼك ػؿمت ات٦ب٩ب- هي

 

 ّ ٍؼ ّفى ػؿ ثبؿ مَ تبصبال هٌِبف ايي عْثيَ ػعتـ ثنالهتي هجبؿکَ ثَ ثَ گي؟ هي ؿامت- ُْهي

 هؼال کيلْگـم ثينت

 اگَ ٥ـُبػ ّلي. ػاؿٍ ؿّمي ٩ِـهبى آلکني٤ ثب ُن ًنجتي يَ گْيب. ؿ٥ت ػمتت اف ىؼ صي٤. آّؿػٍ

 ىؼ هي فًت هٌِبف

 .ٕب٩چَ مـ ؽاىت هي کـػ هي ث٢لت فػيؼ هي صـ٣. کـػُب هي عيکت ّ تـ عْة

 .ثگْ ثِو چيقي يَ ػيؼي ؿّ هبػؿم اگَ عؼا تْؿّ ُْهي. ىْ گن- هي

 .ػاؿم کبؿت ثغْؿ ٍجضبًَ پبييي ثـين پبىْ ٥ٞال. ؿاصت عيبلت- ُْهي

 ىـّٛ ُْهي ؿ٥تين هي پبييي کَ مبلي ػاعل ُبي پلَ اف. پبييي ؿ٥تين ثٞؼ. ػّه ّ اٍالس ّ ىؼم ثلٌؼ

 صـ٣ ثلٌؼ ثلٌؼ کـػ



 .فػى

 )مـ٥َ چٌؼ )آؿى هي تيـي٤ ػاؿى ُْهي آ٩ب. ًجبىَ ؿاٍ مـ ًبهضـم- ُْهي

 عْثي؟ رْى ُْهي مالم- هبػؿم

 ًينتن؟ آػم ىوبمت؟هي پنـ ٥ـُبػ ايي ٥٪ٔ عبًن متبؿٍ عْثي؟ ٝليکي؟چَ چَ ؟ مالهي چَ- ُْهي

 ىؼٍ؟ ،چي ثبف چيَ- عٌؼٍ ثب هبػؿم

 ًينتيؼ؟ هي ٥کـ گيـيؼ؟چـا ًوي فى هي ثـاي چـا- ُْهي

 .مالم. ُْهي ثـاي ثگيـه ًيؼٍ فًؼگيو ىُْـه ثب اگَ هبػؿ،هٌِبف گَ هي ؿامت- هي

 .ػاؿٍ ىُْـ کَ صبال!ثْػ ػعتـي عْة. ّا٩ٞب صي٦َ آؿٍ. مالم- هبػؿم

 صيـت ثب هبػؿم کٌيؼ پيؼا ّفى هگل يک هي ثـاي عْام ًوي ّفى عـّك هي عبًن، متبؿٍ ًَ- ُْهي

 .کـػ ًگبٍ هي ثَ

 .هبػؿ گَ هي ؿّ ثـػاؿي ّفًَ ّ کيتي ُبي ػمتَ- هي

 تْ ثٞؼ کٌن ثٌؼ ٥ـُبػّ ػمت اّل ثؾاؿ . پنـ ًيي کْؿ- عٌؼٍ ثب هبػؿم

 هي ثـاي عْة فى يَ گـ٥تٌيَ؟ىوب فى ٩ّت کزب ايي ثگيـٍ ػهب١يْ تًَْ ًوي ٌُْف ٥ـُبػ- ُْهي

 ٥ـُبػ ثـاي ثگيـ،هي

 .گيـم هي ؿّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ُويي

 

 .ػاػ رْاة ثْػ، ىٌيؼٍ ؿا اموو کَ عبًن ٥ـعٌؼٍ

 )آىپقعًَْ ػاعل اف )ػاؿي؟ ًٌَ؟کبؿي گي هي چي- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .ػاؿٍ کبؿ ٩ّتي چٌؼ ٥ٞال فّػٍ. عبًن ٥ـعٌؼٍ ًَ صبال- ُْهي

 .عبًن ٥ـعٌؼٍ ثيچبؿٍ ُْهي ًجيٌي عيـ: گ٦ت ثْػ ؿ٥تَ ؿينَ ّ ١و عٌؼٍ اف کَ صبلي ػؿ هبػؿم

 ثـاه ؿّ عبًن ٥ـعٌؼٍ هبػؿ چْٖؿٍ. ثيَ ٥ـُبػ فى صي٦َ ُن عبًن ٥ـعٌؼٍ ايي گيؼ هي ؿامت- ُْهي

 ثگيـين؟

 پنـ؟ گـ٥تي هٞـکَ ثبف ُْهي: گ٦ت عٌؼٍ ثب ثْػ ىؼٍ مبلي ّاؿػ پيو لضٚبتي اف کَ پؼؿم

 .ػاػ رْاة اّ ّ کـػين مالم ػّ ُـ هب

 ثْػ؟ رْؿي چَ ايـاى ىت- پؼؿ



 !ؿاف ّ ؿهق پـ عْػه هخل ٝبلي- هي

 آ٥ـيي . ثْػ ىبٝـاًَ – پؼؿ

 ٝـ٥بى اف ػؿرَ ايي ثَ عبًن ٥ـعٌؼٍ ٝي٨ اف ٥ـُبػ! ٝي٪َ اف( پؼؿم امن )پْؿ ؿاػ رٌبة- ُْهي

 ؿميؼٍ

 .ثيبم ػاؿي کبؿي ًٌَ؟ گي هي چي: ػاػ رْاة آىپقعًَْ اف ػّثبؿٍ عبًن ٥ـعٌؼٍ

 !صي٦يؼ ىوب. ًيؼ هْى هٞبهلَ اًگبؿ ًيب، عبًن ٥ـعٌؼٍ ًَ- ُْهي

 .ًؾاؿ پيـفى مـ ثَ مـ. ثکو عزبلت ُْهي- هي

 ٙـ٥يْيي ػمتکو ثب ثْػ ىٌيؼٍ ؿّ ُْهي صـ٥ِبي آعـ ٩نوت ٥٪ٔ کَ عبًن ٥ـعٌؼٍ ٌُگبم ايي ػؿ

  .ىؼ مبلي ّاؿػ

 .ثؼٍ رْه ؿّ هٞبهلَ اّهؼ عْػه عبًن ٝـّك –هي گْه ػؿ آؿام ُْهي

 پِلْه تْ فػم هضکن هي

 .ًوًْؼٍ ثـام ٝوـي ػيگَ! صي٦ن چي ًٌَ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 کٌَ ٝزلَ ثبيؼ رْى ٥ـُبػ ىوبمت ثب ص٨ عْة ّلي ػاؿيؼ اعتيبؿ- ُْهي

 

 .ىؼ اّ ثب فػى صـ٣ هي٢ْل ّ ثـػ آىپقعًَْ ٕـ٣ ثَ ؿّ عبًن ٥ـعٌؼٍ عٌؼٍ ثب هبػؿم

 ػيًَّْ ثْػ فىت ىؼ، هي ثؼ ىٌيؼعيلي هي اگَ يکؼ٥َٞ ُْهي- هي

 ؿاػپْؿ عبًْاػٍ ٝـّك ىؼ ّ عْامت عؼا ىبيؼ ثجيٌَ ثْػ اّهؼٍ. ىٌيؼٍ ؿّ ُوَ ٥ـُبػ ربى ثَ- ُْهي

 .ثْػ گـ٥تَ اه مـ٥َ عٌؼٍ اف پؼؿم

 ػيؼى ص٨ ٝـّمي اف ٩جل کزب: فػ ػاػ ُْهي کَ ثغْؿم ٍجضبًَ کَ ؿ٥تن آىپقعًَْ ٕـ٣ ثَ هي

 .ًؼاؿي ؿّ ٝـّك

 اف ثـگيتن ثْػًؼ ٍضجت هي٢ْل کَ ُْهي ّ پؼؿ پيو ٍجضبًَ اف ثٞؼ ّ ىؼم آىپقعًَْ ّاؿػ عٌؼٍ ثب

 :پـميؼم ُْهي

 ػاىتي؟ چيکبؿم ثگْ صبال عت

 ثقؿگن هبػؿ عب٫ مـ ٝجؼالٞٚين ىبٍ ثـين ُن ثب عْامتن هي- ُْهي

 چيکبؿ؟ ثيبم هي ، تْ هبػؿثقؿگ- هي



 اًّزب عْام هي: گ٦ت ثـػ هي عْػ ثب هٌْ فّؿ ثب ت٪ـيجب ّ کييؼ هي هٌْ ػمت کَ صبلي ػؿ ُْهي

 .ّاىَ ثغتت ثجٌؼم ػعيل

 ؿاػپْؿ رتبة عؼاصب٥٘

 ثبىَ؟ کي ٥کـ فػم کَ صـ٥ِبيي هْؿػ ػؿ ُْهي- پؼؿ

 چين ؿاػپْؿ رٌبة چين- ُْهي

 .ثْػ ثبال هؼل ثٌق يک. ىؼين ُْهي پؼؿ هبىيي مْاؿ ّ اّهؼين ثيـّى

 پؼؿت؟ اهْال ثَ ًيبهؼٍ،فػي ٌُْف- هي

 ىيک هبىيي يک ثـام ثبيؼ ٦ُتَ آعـ تب ثِو ػاػم اّلتيوبتْم ًؼاؿي، عجـ ًينت، چيقي کَ ايي- ُْهي

 ُـ ّگـًَ ثغـٍ

 .ثـم هي هي ؿّ هبىيٌو ؿّف

 گؾاىتَ؟ کن ثـات ثبثت چَ اف صبال تب ًؼاؿٍ، صـ٥ي کَ پؼؿت ثيچبؿٍ اّى- هي

 !هِـثبًي ّ ٝي٨ ثبثت اف( پْفعٌؼ ثب)ثبثت؟ چَ اف- ُْهي

 

 

 عْثي فى هبػؿم گن ًوي. عْػعْاُي ؟ چي ثغبٕـ ىؼ؟ رؼا هبػؿم اف کَ ٥ـُبػ ثْػ مبلن چٌؼ هگَ هي

 چي ُـ ّلي ثْػ

 ّلي ثْػم کْچک کَ ػؿمتَ هي ٥ـُبػ. کـػ افػّاد هبػؿم ٕال٧ اف ثٞؼ مبل ػّ. ثْػ هي هبػؿ ثْػ

 هي عْة ؿّ چيق ُوَ

 .ُب ٥ضو کبؿيِب، کتک ػْٝاُب،. ٥ِويؼم

 گيت هي ثـ کبؿعًَْ اف پؼؿم ايٌکَ هضِ ثَ. ىؼ هي عجـ چَ هب عًَْ ػؿ ىت ُـ ثؼًّي اگَ

 .ىؼ هي ىـّٛ رٌزبل

 تب. ػاىتن ٦ًـت ىت اف. ػلن تْ ؿيغت هي ٝبلن ١ن کـػ هي ١ـّة آ٥تبة ٩ّتي کَ ثْػ ىؼٍ ْٕؿي

 ػٍ اّهؼ هي پؼؿم

. کٌَ ىـّٛ ػْٝاؿّ کَ هبػؿم ًْثت ىت يَ ، ثْػ پؼؿ ًْثت ىت يَ. ثِن پـيؼى هي ثْػ ًگؾىتَ ػ٩ي٪َ

 ٥ـُبػ ػًَّ هي عؼا

 ػ٩ي٪َ يک کـػم هي التوبك ّ چنجيؼم هي هبػؿم ػاهي ثَ ػ٩ي٪َ يک کْچکي ُوْى ثب. کييؼم هي چي

 پؼؿم کت ثَ



 .ثْػم هي ًؼاىتي تْرَ کَ چيقي ثَ تٌِب ّلي فػم هي فاؿ ّ ىؼم هي آّيقّى

 پٌِبى ىغَيت ثْػم ًؼيؼٍ ايٌْٖؿي اًّْ صبال تب. ثْػ گـ٥تَ ؿّ ُْهي گلْي ث٢ِ. کـػين صـکت

 ًوي ثبّؿ ثْػ ُْهي

 ّ کـػ پبؿ٫ کٌبؿي ؿّ هبىيي ػ٥َٞ يَ ؿاًٌؼگي ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ. ثبىَ ُْهي ُوبى آػم ايي کَ کـػم

 يَ: گ٦ت هي ثَ ؿّ

 ُن پؼؿ. ثِو عْؿػ. پؼؿ ٕـ٣ کـػ پـت چيقي يَ هبػؿم. گـ٥ت ثبال عيلي ػْٝاىْى ٥ـُبػ ىت

 کتک ثَ کـػ ىـّٛ

 .ثقى کي ًقى صبال.اّى فػى

 ىت اّى. مغتَ عيلي ػًّن، هي ًَ، کٌي؟ ًگبٍ ّامتي تْ ّ فػٍ کتک ؿّ هبػؿت کني صبال تب ٥ـُبػ

 عْامت هي ػلن ّا٩ٞب

 ًگبٍ ػيْاؿّ ّ ػؿ هبت ًينت هي گْىَ يَ پؼؿم هؼتِب تب. گـ٥تٌؼ ٕال٧ ُن اف ثبالعـٍ. ثکين ؿّ پؼؿم

 هٌْ صبل. کـػ هي

 ػّثبؿٍ ثٞؼ مبل يک هبػؿم. ثْػ مبلن ىو هي ه٩ْٜ اّى. کييؼم هي چَ کَ کٌي ػؿ٫ تًْي ًوي

 ٦ًـت افه.کـػ افػّاد

 .هبػؿهَ اٍٖالس ثَ کَ عبًن ُويي ثب. کـػ افػّاد ػّثبؿٍ رؼايي اف ثٞؼ مبل ػّ ُن پؼؿ. ػاؿم

 .آػ ًوي ًٚـ ثَ ايٌْٖؿ ثبىَ؟ ثؼي فى ًبهبػؿيت ًکٌن ٥کـ ُْهي ّلي- هي

 پؼؿم ُوَ اف اّل ىؼ ػاؿ ثچَ ٩ّتي افػّارو اف ثٞؼ. ثْػ ػمتو اعتيبؿات ثبىَ؟توبم ثؼ چـا- ُْهي

 ايي کـػ ّاػاؿ ؿّ

 هي مـ ؿّ اعتال٥يْى تال٥ي. ػاىتٌؼ هگْ ثگْ ُن ثب هؼتي هّْْٛ ُويي مـ. کٌَ ًبهو ثَ ؿّ عًَْ

 اف ُـ. آّؿػى هي ػؿ

 

 

 کَ ُن ٩ّتي. اًؼاعت هي هي رْى ثَ ؿّ پؼؿم ّ اّهؼ هي مْمَ يَ عًَْ گيت هي ثـ پؼؿم کَ گبُي

 هي ىؼ ػاؿ ثچَ

 اؿفه ثي ٍبصت ثي هبل ، ٥ـُبػ ػًّي هي اعَ. ىؼ هتْرَ ثچَ اّى ٕـ٣ ثَ هضجتِب ُوَ. اط ىؼم

 ؿّ ؿامتو اگـ. ىَ هي

 تٌگ ثـام ػلو کَ هيؼٍ پي٢بم ثيٌي هي کَ صبالم. عْػهْى عًَْ تب ثْػم ىوب عًَْ ثييتـ هي ثغْاي

 آعَ! تـميَ اف ىؼٍ



 کَ عبؿد هٌْ ٥ـمتبػ. ثْػ اّى ثبٝخو ُن هي ؿ٥تي عبؿد. ًينتن مبلَ ًَ ُيت ثچَ پنـ اّى هي ػيگَ

 ًؼاىتَ عـ مـ

( کـػين صـکت )ثبىَ کـػٍ عْػه ًبم ثَ ؿّ پؼؿم اهْال ُوَ ىبيؼ ًينت هٞلْم آهؼم کَ ُن االى. ثبىَ

 ػ٥َٞ يَ ٥ـُبػ

 اف ًبهبػؿين ًينت عْػه ٩ّتي کَ ثْػ کـػٍ هوٌْٛ پؼؿم. ؿٍ ًوي يبػم ُيچ٩ْت کَ آّؿػ هي مـ ثاليي

  .ًـٍ ثيـّى عًَْ

 اّى تْي کي صنبة. تـميؼم عيلي هي. ؿ٥ت ّ عًَْ گؾاىت تٌِب ؿّ هي ثْػ ِٙـ ًقػيک ؿّف يَ

 پنـ يک ثقؿگ عًَْ

 ٩ّتي. گـمٌَ ُن ثْػم تـميؼٍ ُن هي صبال ًگيت ثـ ثٞؼافِٙـ مَ مبٝت تب! تـمَ هي چ٪ؼؿ تٌِب ثچَ

 فػم هي ثـگيت

 اٍال هي ثـگيت پؼؿم ىت ٩ّتي. گن هي ثِو ثيبػ پؼؿ: گ٦تن گـيَ ُبي ٨ُ ٨ُ ثيي ّ گـيَ فيـ

 ٥ـاهْه ؿّ رـيبى

 گ٦ت؟ چي پؼؿم ثَ ػًّي هي. ثْػم کـػٍ

 کٌي؟ هي ثبّؿ!ثبال ثقًن ؿّ اّى ػاهي عْامتن هي هي کَ گ٦ت پؼؿم ثَ ؿ٥ت

 .ثقًن صـ٣ هي کَ ًؼاػ اربفٍ پؼؿ اٍال. ًگْ کَ عْؿػم پؼؿم اف کتکي چٌبى ىت اّى

 ثَ ؿّف اّى عبًن مْمي پؼؿ کَ گ٦تن پؼؿم ثَ ٥ـّػگبٍ يبػتَ؟تْي عبؿد ثـين عْامتين هي کَ ؿّفي

 .گ٦ت ػؿّٟ ىوب

 ٥ـُبػ. ىؼ ُن ه٨٥ْ ات٦ب٩ب کَ ثگيـٍ چين فُـٍ هي اف عْامت هي اّى. ثْػم ًکـػٍ ؿّ کبؿ اّى هي

 رـيبى اّى اف ثٞؼ

 .ثـػم هي صنبة افه ث٪ؼؿي

 ثْػي؟ ًگ٦تَ ثـام ؿّ چيقُب ايي صبال تب چـا- هي

 ثَ ػيگَ ثْػم ؿاصت ؿ٥تين، ايـاى اف کَ ُن ثٞؼ ثْػم ىوب عًَْ کَ اکخـا. ًؼاىت لقّهي ػيگَ- ُْهي

 ٥کـ هنبيل ايي

 .عًَْ ايي تْ ثـگيتن ػّثبؿٍ چْى چـا صبال ّلي کـػم ًوي

 ؿّ ٩بًًْگؾاؿُب ًْينَ هي ؿّ رؼايي ّ ٕال٧ ثَ هـثْٓ ٩بًْى کَ ٩ّتي ثبيؼ ػّلت ٥ـُبػ؟ ػًّي هي

 هي هخل آػهِبيي ثيي اف

 

 



 ٕال٧ ػًّي ًوي اٍال کَ ٦ًـ چِبؿ ًَ ثبىٌؼ کييؼٍ ؿّ پؼؿي ثي يب ّ هبػؿي ثي ػؿػ کَ کٌَ اًتغبة

 ّ فى ٩ّتي ثبيؼ! چيَ

 ًٚـ ػؿ ٦ًـ ػّ ُـ ثـاي مغت هزبفات يَ اّل کٌٌؼ هي هـارَٞ ػاػگبٍ ثَ ٕال٧ ثـاي ىُْـي

 رؼا ُن اف اًِّب ثٞؼ ثگيـًؼ

 .ىال٧ هخل ىًْؼ

 اف ثٞؼ ّ کيين هي ُبيي ثؼثغتي چَ ؿّصي ًٚـ اف کَ ًينتي ُب ثچَ هب ٥کـ ثَ اٍال هب ُبي ػاػگبٍ

 ثب ىؼين ثقؿگ ايٌکَ

 ىْين هي ارتوبٛ ّاؿػ ؿّصي هيکالت چَ

 ثبُبه فّػ ًزيجَ ػعتـ يَ ٥ِوين هي کَ ُويي ُبمت ايـاًي هب افػّاد ٕـف ثَ هـثْٓ ُوَ ايٌب- هي

 کٌين هي افػّاد

 .ًَ يب ُنت رْؿ ُن ثب اعال٩وْى کَ ًينتين هتْرَ

 ثْػٍ ْٕؿ ُويي ُن هي هبػؿ ّ پؼؿ افػّاد ات٦ب٩ب- ُْهي

 ػاؿي؟ عجـ چَ هبػؿت اف- هي

 پنـ ٝبى٨ گ٦تي هي. ثْػ ٝب٦َٕ ثي عيلي هـػٍ، يب ام فًؼٍ هي ثجيٌَ ًيْهؼ ُن يکجبؿ ، ُيچي- ُْهي

 ثقّف ثْػٍ اه عبلَ

 .پْل ثغبٕـ. هي پؼؿ ػاػًو

 هي يبػه ُب ثؼي ّ ُب عْثي آػم ٥٪ٔ گؾؿٍ هي ثؼ ّ عْة ؿّفگبؿ. عبى ٥ـُبػ ثگؾؿين ػيگَ عْة

 ًْثت صبال ىبيؼ هًَْ

 !ثبىَ هي

. ىؼين ثبفاؿ ّاؿػ هبىيي پبؿ٫ اف ثٞؼ ّ ؿ٥تين صـم ٕـ٣ ثَ ثبفاؿ ٕـ٣ اف. ثْػين ؿميؼٍ کن کن ػيگَ

 رلْ کَ ْٕؿ ُوْى

 ه٪بثل ػؿ ّ ثْػ ًينتَ اي گْىَ ا٥تبػکَ پيـفًي ثَ چيون کـػين هي توبىب ؿّ ُب ه٢بفٍ ّ ؿ٥تين هي

 لي٤ تب چٌؼ عْػ

 .٥ـّه ثـاي ثْػ گؾاىتَ پب مٌگ ّ صوبم

 .ثکيٌن پيـفًَ ايي ثَ کوکي يَ ثبىَ يبػت ثـگيتيي ُْهي: گ٦تن ّ ػاػم ًيًْو ُْهي ثَ

 پب مٌگ ّ لي٤ تًَْ هي چ٪ؼؿ ؿّف ػؿ هگَ چي؟ ثٞؼه کـػي کوک تْ چي؟اهـّف کَ- ُْهي

 ث٦ـّىَ؟

 !تْ ّ هي ًَ هيؼٍ عؼا ؿّ ؿّفي- هي



 

 ثَ ُن فيبػي پـًؼٍ ثلکَ ىؼ ًوي ػيؼٍ اًّزب ْٕٕي تٌِب ًَ ػيگَ الجتَ کَ ؿ٥تين ْٕٕي ثبٟ ٕـ٣ ثَ

 عْؿػ ًوي چين

 ٥بتضَ ثٞؼ ايٌزب اٝوبل ُْهي اّل- هي

 اف هبػؿم ّ پؼؿ تب فػ فّؿ عيلي ُن عؼاثيبهـف ايي: گ٦ت ُْهي ؿميؼين هبػؿثقؿگو عب٫ مـ ٩ّتي

 ّلي ًيي رؼا ُن

 .ًيؼ

 ثْػًؼ؟ ه٪َـ کؼّهيْى يٌٞي ًبؿاصتي؟ ثييتـ کؼّهيْى اف- هي

 کَ ايٌَ هٌْٚؿت اگَ ّلي! ًوييَ ػْٝا کَ ثبىَ مبکت ٕـ٣ يَ اگَ ػْٝا تْ. ُـػّىْى- ُْهي

 ه٪َـ ثييتـ کؼّهيْى

 ػاؿايي اف عْامت هي ػلو اًؼاعت هي ؿاٍ ػْٝا پْل ثغبٕـ کَ ثْػ هبػؿم ايي. هبػؿم ثگن ثبيؼ ثْػًؼ

 ُن چيقي پؼؿم

 هلکي تب ثقًَ گْل ؿّ پؼؿ هِـثًْي ّ فثْى ثب ايٌکَ ربي ثَ. ًجْػ ثلؼ ؿّ ؿاُو اهب ثيَ اّى ًَيت

 ثَ چيقي اي عًَْ ،

 گْىَ رگـ عبٕـ ثَ ثبيؼ هبػؿ گؾىتَ اّى اف. کـػ هي ٝول کل٦تي گـػى هٞـ٣ّ ث٪ْل ثب کٌَ ًبهو

 اف پؼؿ اف ثييتـ اه

 !فّؿ ثب ًَ اهب کـػ ًـم ىؼ هي ؿّ پؼؿ. کٌَ گؾىتگي رْى

 يَ ُن اّى اّلو يٌٞي.کـػ عْػه ًبم ثَ ؿّ عًَْ کلک ثب ىؼ ػاؿ ثچَ اهؼ تب عبًن، مْمي ًبهبػؿين

 ايي ّ ػْٝا ثب هؼت

 هي ػًّي هي ٥ـُبػ. ثْػ فؿًگ. ىؼ ّاؿػ اي ػيگَ ؿاٍ اف ىَ ًوي ػيؼ ٩ّتي کـػ ىـّٛ صـ٥ِب

 ػلن ثَ هبػؿ آ١ْه آؿفّي

 هًْؼٍ؟

 ّ ػؿآّؿػم ُقاؿي تب مَ ريجن اف ّ کـػم ػمت ؿميؼين پيـفى اّى ثَ ٩ّتي. ثـگيتين ّ عًْؼين ٥بتضَ

 پيـفى ٕـ٣ ثَ

 پب؟ مٌگ يب عْاُيؼ هي لي٤ : پـميؼ ّ کـػ ثلٌؼ ؿّ مـه آؿّم. گـ٥تن

 .عْػت هبل ثگيـ ًٌَ ُيچکؼّم-

 مالهت ثَ ًَ اگـ ثـػاؿيؼ عْاُيؼ هي چيقي اگـ: گ٦ت فػ هي پل هـا ػمت کَ صبلي ػؿ



 ٕـ٣ اف اك ٥بتضَ هبل ايي ثگيـ ًٌَ: گ٦تن پيـفى ثَ ػّثبؿٍ ّ کـػم ًگبٍ ُْهي ثَ لضَٚ چٌؼ ثـاي

 يب ثـػاؿ عْػت يب هي

 .عْاػ هي ػلت کَ ُـکني ثَ ثؼٍ

 

 ػيگَ يکي ثَ ثؼٍ . رّْى ًينت هي کبؿ- پيـ فى

 ايي ايٌکَ ثـاي پل. ثْػ ثـاًگيغتَ ؿّ آهيقم تضنيي صيـت ُن ّ ثْػ گـ٥تَ لزن ُن اّ ٦ًل ٝقت اف

 ثالتکلي٦ي صبلت

 مبلتَ؟ چٌؼ تْ ًٌَ: پـميؼم اعتيبؿ ثي ثيکٌن ؿّ

 ثـ٩ي اه گـ٥تَ عقاى چيوبى اٝوب٧ ػؿ. کـػ ًگبٍ چيوبم تْ ّ کـػ ثلٌؼ ؿّ مـه ػّثبؿٍ پيـ فى

 آلْػ صنـت

 !ثْػ ٍْؿتو تْ موبصت ثب مبلِب گؾىت ٝليـ١ن ٩ؼين فًبى کالميک فيجبيي. ػؿعييؼ

 !کـػين هي عٖبة روٜ ىغٌ ػّم ٥ٞل ثب ؿّ ثقؿگتـُب عْػم فهبى ػؿ کَ ػاؿم ثيبػ- پيـ فى

 عْامت هي ػلن ىؼين عيک ربهْى مـ ُب گـ٥تَ ثـ٧ چْى رْاة ايي اف هبت ُْهي ّ هي اي لضَٚ

 کٌَ ثبف ػُي فهيي

 .ثْػم ًؼيؼٍ کْچک ؿّ عْػم ٩ؼؿ ايي ٩ّت اّى تب! تْه ثـم هي ّ

 !ك ّاهًْؼٍ پْل ْٝاؿُ اف ايٌِب ثجغو، هبػؿ- ُْهي

 کَ هًَْ هي ٦ًـيٌي هخل اًنبى ثـاي ًؼٍ ٝلن ثب عؼاًّؼ اگـ ؿّ پْل: گ٦ت ّ ػاػ تکبى مـي پيـ عبًن

 ثبالعـٍ

 ىَ هي گـيجبًگيـه

 .ثجغييؼ هٌْ ثبيؼ کـػم اي اصو٪بًَ ثـتـي اصنبك يکؼ٥َٞ چـا ػًّن ًوي هبػؿ، عْام هي ٝؾؿ- هي

 اؿّبي ثـاي آػهِب هب گبُي. ًؼاؿٍ ٝيجي رّْى ثييي: گ٦ت ّ کـػ هي ثَ هِـثبى ًگبُي پيـ عبًن

 ايي ثَ عْػهْى ٦ًل

 کيي؟ هي ميگبؿ. ػاؿين اصتيبد چيقُب

 .کـػم تٞبؿ٣ ثِو ّ آّؿػم ػؿ ؿّ عبؿري ميگبؿ ثنتَ ريجن اف

 .کين هي فؿ ميگبؿ هي. هوٌْى- پيـ فى

. فيجب عيلي کبؿي کٌؼٍ ثب ثْػ ً٪ـٍ اصتوبال. آّؿػ ػؿ ميگبؿ ٩ْٕي يک اه رلي٪َ ريت ػاعل اف

  .آّؿػ ثيـّى ميگبؿي



 کييؼ ًوي فؿ ىوبُب ػًّن هي چْى کٌن ًوي تٞبؿ٣ ثِتْى: گ٦ت

 ىَ؟ هي چ٪ؼؿ پْلو. عـم هي ؿّ پبُب مٌگ ّ لي٤ ايي ُوَ هبػؿ: اعتيبؿگ٦تن ثي

 

 

 !کَ؟ ثـگيتي اٍل ثَ ُن ثبف: گ٦ت عٌؼٍ ثب پيـ عبًن

 .ثْػ فيجب ٌُْف ت٪ـيجب ٍْؿت چـ٫ّ ّ چيي ّرْػ ثب. کـػم ًگبُو. ىؼم ىـهٌؼٍ ػّثبؿٍ

 ثپـمن؟ تًْن هي چيَ؟ اموتْى هبػؿ- ُْهي

 گيـٍ؟ ًوي تْى عٌؼٍ ثگن اگَ- پيـ عبًن

 .هبػؿ ًينتين اػة ثي ُن اًّ٪ؼؿ هب. ث٦ـهبييؼ کٌن هي عْاُو- هي

 ايي گْاٍ ام چِـٍ ػّؿ عيلي فهبًي ّلي ػاؿٍ هٌب٥بت ٍْؿتن ثب امن ايي ػيگَ الجتَ. پـيچِـ- پيـ عبًن

 .ثْػ امن

 ىبيؼ کبّيؼ هي ُْا ػؿ ؿا ػّػ ً٪و چيوبًو. ػاػ ُْا ثَ ؿا ػّػه ّ فػ ميگبؿ ثَ هضکن پکي ثٞؼ

 گن اي گؾىتَ ثؼًجبل

 .گـ٥تَ ػّػ ّ ىؼٍ

 کبؿ ٩ّتي ٩ؼيوِب. ثقًن صـ٣ کني ثب کَ عْامت هي ػلن عيلي اهـّف ُب؟ ثچَ ػًّيؼ هي- پيـ عبًن

 کني ثـاي عْثي

 ثؼٍ، پيـي! ػٝب ًَ ثْػٍ ٦ًـيي کَ ٥ِون هي صبال ػعتـم ىي پيـ گ٦ت هي تيکـ ربي ػاػين هي اًزبم

 عيلي ثبىي ًؼاؿ اگَ

 !هَيجتَ ثبىَ هي هخل آػم ؿّفگبؿ اگـ ّ ثؼتـ،

 :گ٦ت هي ثَ ؿّ ُْهي

 هگْ ُيچ ّ ؿّ هي ؿامت ّ عْؿ هي چپ گْ ُوچْى ٩ْب چْگبى ثَ ؿ٥تَ اي

 :گ٦ت ؿّ ىٞـ اػاهَ پيـ عبًن ًبگِبى کَ

 اّ ّ اّػاًؼ ّ ػاًؼ اّ ّ ػاًؼ اّ پْ ّ تک اًؼؿ ٥کٌؼٍ ؿا تْ کَ کبًکل

 .ثجـٍ ٥ـّ ٝوي٨ صيـتي ػؿ ؿّ هب ثْػ تًْنتَ ًبىٌبك فى ايي ُن ثبف

 ُنت ّ ثْػٍ هي ٝال٩َ هْؿػ ىبٝـ کـػيؼ؟عيبم تٞزت- پيـ عبًن

 ُنتين صبل ايي ػؿ هـتت کـػين ثـعْؿػ ىوب ثَ کَ فهبًي اف- هي



 چيَ؟ اموتْى – پيـ عبًن

 

 کـػين هٞـ٥ي ؿّ عْػهْى

 ًَ؟ يب ثغـم ىوب اف چيقي کَ ػاؿم اربفٍ هي ثبالعـٍ هبػؿ- هي

 اّى اف ثيو ًَ اهب ثٞلَ ًيبفت صؼ ثَ- پيـ عبًن

 ثغـٍ تب چٌؼ ثؼٍ اربفٍ! فيبػٍ عيلي پبه مٌگ هَـ٣ ٥ـُبػ هبػؿ- ُْهي

 هوٌْى ًؼاؿٍ ٝيجي ػاؿيؼ اٍـاؿ کَ صبال: گ٦ت ّ عٌؼيؼ عبًن پـيچِـ ُوْى يب پيـ عبًن

 هضجت عبًن پـيچِـ کبه اي: گ٦تن ّ کـػم ت٪ؼين ػمتي ػّ ؿّ پْلو ّ عـيؼم لي٤ ّ پب مٌگ چٌؼ هي

 کـػ هي توبم ؿّ

 .کـػ هي ٩جْل ؿّ هي ػيگَ عْاُو ّ

 رّْى؟ ػاؿي ػؿعْامتي چَ پيـ فى يک اف – پيـ عبًن

 فًؼگي ٩ََ ! ٩ََ يک- هي

 ايٌزب اي ػيگَ ػ٥َٞ ّ ثْػ ػًيب ثَ ٝوـي اگَ ثـيؼ ٥ٞال: گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ هٌْ هؼتي عبًن پـيچِـ

 ثبيؼ. ىبيؼ اّهؼيؼ

 .کٌن ٥کـ

 ث٦ـهبييؼ کٌن هي اك؟عْاُو مبعتَ ىوب ثـاي ػمتن اف کبؿي چَ هي هبػؿ- هي

 ًوي ػلن کَ ؿّ چيقُبيي اف عيلي. کب٥يَ ثـام ٝوـ ػيگَ ثويـم آؿفّکي: گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ هٌْ ػّثبؿٍ

 ػيؼم ثجيٌن، عْامت

 ربيق ؿّ هًْؼى ػيگَ. ىؼ عْػ تنجيش ثب گ٦تي ؽکـ هي٢ْل ّ اًؼاعت پبييي ؿّ مـه صـ٣ ايي اف ثٞؼ

 ثٞؼ ّ ًؼًّنتين

 ثَ هبىيي مْاؿ ٩ّتي. کـػ ًوي ّلوْى ٝزيت فى ايي اًؼييَ ؿاٍ ػؿ. کـػين صـکت عؼاصب٥ٚي اف

 اّهؼين هي عًَْ ٕـ٣

. کـػ تٞـي٤ ثـام ؿّ عْػه مـگؾىت عبًن پـيچِـ ىبيؼ ايٌزب هيبم ػيگَ ٦ُتَ صتوب هي ُْهي: گ٦تن

 ربلت عيلي ثبيؼ

 !فهيي تْ ثـم ثين آة عْامت هي ػلن ػاػ هي ثَ رْاثي چَ ػيؼي. ثبىَ ىٌيؼًي ّ

 هتْرَ کـػ هي ًگبٍ ميگبؿه ػّػ تْي ٩ّتي ػاىتَ ًييجي ّ ٥ـاف پـ فًؼگي کَ هٞلْهَ- ُْهي

 ايٌکبؿ کني ىؼي؟٩ّتي



 ُب ثْٞي ٥ـُبػ ػًّي هي. ػاؿٍ چيوو پيو ؿّ گؾىتَ توبم لضَٚ يک ػؿ کَ ىَ هي هٞلْم هيکٌَ

 گؾىتَ ثغْاى اگَ

 

 کٌي ْٕالًي کتبة ُن اگـ ايٌکَ يب ىَ ًوي ثييتـ ثغْؿ ثؼؿػ ٦ٍضَ چٌؼ يب کٌي کتبة ؿّ عْػىْى

 تکـاؿي ٦ٍضبت ُوَ

 !کتبثَ يک فًؼگييْى ؿّف يک ُب ثْٞي ّلي ىَ هي

 .ثْػ ً٪ـٍ کٌن ٥کـ. ثْػ ٩يٌگ ػيؼي؟عيلي ؿّ ميگبؿه ٩ْٕي- هي

 هي افه اّايل هب کَ کـػ هي فًؼگي کْچَ آعـ ثبٟ اّى تْي پيـهـػي يَ ٥ـُبػ؟ يبػتَ- ُْهي

 ٩ّتي يبػتَ تـميؼين؟

 اه؟ رٌبفٍ تيييٜ ثْػًؼ هؼل آعـيي ُبي هبىيي چَ ثب هـػ

 ًجْػًؼ کْچَ اُبلي اگَ. ىؼ ًوي ثبّؿم اٍال ثْػٍ، هزلل ّکيل يَ پنـه گ٦تٌؼ هي. يبػهَ آؿٍ،- هي

 ُن ١ؾا ّٝؼٍ يک

 !ثغْؿٍ ًؼاىت

 ه٩ْٜ يَ پنـه کَ کـػ ًوي ثبّؿ ُيچکل عْؿػ هي ُن ٩نن تب ُقاؿ ه٩ْٜ اّى اگَ عْة- ُْهي

 !ثْػٍ هزلل ّکيل

 ثْػٍ؟ چْٖؿي فًؼگيو کٌي هي ٥کـ تْ ُْهي- هي

 ثب ػاىت ػاػٍ، هِوًْي اهيت عبًن متبؿٍ. ثبه عْػت فًؼگي ٥کـ ثـّ تْ ثْػٍ ْٕؿي ُـ- ُْهي

 تؼاؿ٫ عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .ػيؼ هي ؿّ اهيت ١ؾاي

 .کٌَ هي ام ثيچبؿٍ هبػؿ ّگـًَ کٌن اًتغبة ؿّ يکي ٥بهيل ػعتـُبي ثيي اف ثبيؼ اهيت صتوب- هي

 ثـات هٍْ! کـػًَ مْا هيٍْ هخل تْ ثـاي ػعتـ اًتغبة ّ گـ٥تي فى کٌَ هي ٥کـ هبػؿت- ُْهي

 هي مْا ُبىْ ػؿىت

 !هٌِبف هخل کٌَ

 يکي هي ٩نوت ُن ىبيؼ. ُنت صتوب ُن ُيکل عْه ّ ٩يٌگ ّ عْة ػعتـُبي ٥بهيل تْي عت- هي

 .ثبىَ اًِّب اف

 .گيـم هي عْة فى يَ ثـات ثبالعـٍ عْػم. ثقؿگَ عؼا ىت عًَْ،تب ثـين ثؾاؿ صبال- ُْهي

 .کي هِـثًْي ثِو تًْي هي تب ًؼٍ ػمت اف ؿّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ًيؼ پيؼا ُن عْة فى



 کٌي؟ ُْايي ؿّ ثؼثغت پيـفى ايي تًْي هي صبال- هي

 ًَ؟ يب ػاؿم ػْٝت هٌن اهيت- ُْهي

 

 .ًکٌي کني ثب ُن ىْعي ًؾاؿي، کني مـ ثَ مـ کَ ثيـٕي آؿٍ- هي

. ؿ٥ت عْػىْى عًَْ ثَ هي ؿمًْؼى اف ثٞؼ ُْهي. ؿميؼين عًَْ ثَ ّ ىؼ ٕي ؿاٍ صـ٥ِب ُويي ثب

 ىؼم عًَْ ّاؿػ ٩ّتي

 .عبًْاػٍ گـم کبًْى. هبػؿ پغت ػمت ايـاًي ١ؾاي. ثْػ صبّـ ًبُبؿ

 ُوَ کَ کـػ م٦بؿه. آى هي هي ػيؼى ثَ ٥بهيل توبم ت٪ـيجب ىت کَ کـػ يبػآّؿي ١ؾا ٌُگبم هبػؿ

 ؿّ ٥بهيل ػعتـُبي

 ًـًزًْن عْػم اف ؿّ هبػؿم ايٌکَ ثـاي. کٌن اًتغبة ؿا ام آيٌؼٍ ُونـ آًِب هيْى اف تب کٌن ًگبٍ عْة

 ثضج ّوي ػؿ ّ

 ثـاي ّ کـػم ٩جْل ًيَ ىـّٛ ػّثبؿٍ ؿ٥تٌو هي ػمت اف ّ ثْػى صي٤ ّ عبًن هٌيقٍ ػعتـ هٌِبف

 عْػم اتب٧ ثَ امتـاصت

 ٦ٍضَ چٌؼ ٌُْف. ىؼم کتبثي هٖبلَٞ هي٢ْل ّ کييؼم ػؿاف تغتغْاة ؿّي ػّه گـ٥تي اف ثٞؼ. ؿ٥تن

 ّؿ٧ ػامتبى اف

 کَ ىؼم ثيؼاؿ ه٩ْٞي ٥٪ٔ. ػاًن ًوي ثْػم عْاة مبٝتي چٌؼ. ىؼ ىـّٛ عْاة ػامتبى کَ ثْػ ًغْؿػٍ

 صبل ػؿ هبػؿم

 .ثْػ کـػى ١ـّلٌؼ

 !ىؼٍ هبٍ تيکَ يَ ات عبلَ ػعتـ اّهؼٍ، ػعتـه ثب ات عبلَ ػيگَ، ىْ ثلٌؼ عْاثي، هي چ٪ؼؿ پنـ-

 پيو مبليبى ػؿ رِبًگـػ يک کَ ثْػم آػهغْاؿ ٩جيلَ هْؿػ ػؿ کتبثي هٖبلَٞ هي٢ْل عْاة اف ٩جل

 ّ ثْػ ىؼٍ اًِّب اميـ

 ػؿ هي کـػ هي تٞـي٤ ام عبلَ ػعتـ اف هبػؿم ٩ّتي. کٌَ ٥ـاؿ اًِّب چٌگ اف ثْػ تًْنتَ ثبالعـٍ

 ؿّيب ّ ّا٩ٞيت ثيي هـف

 .ثْػم

. م٦يؼ م٦يؼ هـّاؿيؼ ٝيي ػًؼاًِبه هيکي، اثـّ ّ چين عْىگل،! اًؼام عْه کييؼٍ، ٩ؼ- هبػؿم

 ػًؼاًِبه اًّ٪ؼؿ

 کٌَ هي صِ آػم! ثگيـٍ ػمتن اف گبف تب ػّ ىِـٍ عْامت هي ػلن کَ ٩يٌگَ ّ هـتت عٌؼٍ هي ٩ّتي

 ايي ٍْؿت تْ



 !کٌَ ًگبٍ ػعتـ

 گيـٍ؟ هي گبف ىِـٍ هگَ هبػؿ- هي

 فػًَ؟ صـ٣ ٕـف چَ ايي ٥ـُبػ:گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ هـا َٝجبًي هبػؿم

 !ثگيـٍ گبف ؿّ ىوب عْاػ هي ىِـٍ کَ گ٦تيؼ ىوب هبػؿ- هي

 ثگيـٍ گبفه اّى کَ عْاػ هي ػلو اػم گ٦تن هي- هبػؿم

 ثگيـٍ گبف ّ کٌَ صولَ يکؼ٥َٞ ػاؿٍ؟هوکٌَ ٥ـ٩ي چَ- هي

 ىؼي ػيًَّْ عًْي هي ؿّ تـمٌب٫ کتبثِبي ايي ثل اف- هبػؿم

 هتْرَ تبفٍ. ؿ٥ت ّ اًؼاعت تغت ؿّي ثْػ کـػى هـتت ّ کـػى تب صبل ػؿ کَ هٌْ پتْي ّ ّکتبة

 صبال. ثْػم ىؼٍ ٩ْيَ

. ثْػم کـػٍ ٥ـُ عْاؿاى آػم ٩جيلَ رق ؿّ ىِـٍ ؿّيب ٝبلن ػؿ کَ ثگن هبػؿم ثَ چْٖؿ ػًّنتن ًوي

 ٍْؿتن ّ ىؼم ثلٌؼ

 گ٦تن اّ ثَ ّ فػم ُْهي ثَ تل٦ي يَ لجبك پْىيؼى اف ثٞؼ ّ کـػم ػؿمت ؿّ ّّٞن ّ مـ ّ ىنتن ؿا

 هِوبًي کن کن کَ

. گ٦تن ثِو ُن ؿّ ىِـٍ ّ هبػؿم ّ عْاؿاى اػم ٩جيلَ عْاة رـيبى. ثـمًَْ ؿا عْػه ّ ىؼٍ ىـّٛ

 ثب ٍضجت اف ثٞؼ

 ػيؼى اف ثٞؼ. ىؼ ىـّٛ تٞبؿ٥بت ّ گْيي اهؼ عْه ّ اصْالپـمي ّ مالم. ؿ٥تن پبييي ٕج٪َ ثَ ُْهي

 ام عبلَ ىُْـ ّ عبلَ

 ّ ؿ٥تن ٝ٪ت کوي اعتيبؿ ثي ثگَ تجـيک هي ثَ ؿميؼًن ّ تضَيالت پبيبى ثـاي تب آهؼ رلْ ىِـٍ ٩ّتي

 ىِـٍ ػًؼاًِبي ثَ

 !ثؾاؿٍ احـ اًنبى ػؿ ثٞؼ هؼتِب تب تًَْ هي ؿّيب يک چْٖؿي کَ ثْػ گـ٥تَ ام عٌؼٍ عْػم. کـػم ًگبٍ

 ًـ٥تَ؟ يبػت کَ هٌْ ٥ـُبػ عْة- ىِـٍ

 کٌَ؟ ٥ـاهْه ىْ عبلَ ػعتـ کني کَ ىَ هي هگَ ػاؿيؼ اعتيبؿ- هي

 لجبك. ثْػ فيجب ثنيبؿ ىِـٍ ػاىت ص٨ هبػؿم. گؾىت هي ثْػم ػيؼٍ ؿّ ىِـٍ کَ ثبؿي آعـيي اف هؼتِب

 پْىيؼٍ ىيکي

 .ثْػ گـػًو ٩يوتي گـّى ثٌؼ گـػى ّ ثْػ

 ىؼي؟ التضَيل ٥بؿٟ ؿىتَ چَ ػؿ- ىِـٍ

 الکتـًّيک- هي



 کٌي؟ فًؼگي اًّزب ثـگـػي ًؼاؿي عيبل- ىِـٍ

 ػاؿم ػّمت ؿّ ايـاى ًَ- هي

 .ىؼ ّاؿػ ُْهي ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ کـػ ثبف ؿا ػؿ عبًن ٥ـعٌؼٍ فػًؼ فًگ ٩ّت ُويي ػؿ

 

 آىٌبيي اف ثٞؼ ُْهي. ثْػين کْچک ًنجتب کَ فهبًي. ثْػ ػيؼٍ هب عًَْ تْ ؿّ ُْهي ىِـٍ ػّثبؿ يکي

 کٌبؿ ام عبلَ ػعتـ ثب

 .ًينت هي

 .کـػين ثبفي ُن ثب ػّثبؿي يکي ُنت؟ يبػتْى کَ ُْهي ىِـٍ،- هي

 فيبػ ًَ اهب يبػهَ چيقُبيي يَ ت٪ـيجب اي- ىِـٍ

 ًينت؟ يبػتْى. ثبفي مـ گـ٥تيؼ، گبف هٌْ ىوب ُن يکجبؿ چـا، چـا- ُْهي

 .کـػم لگؼ ؿّ ُْهي پبي هضکن هي

 ا٥تَ ًوي ُب ات٦ب٧ ايي اف ػيگَ االى ثبىيؼ هٖوئي. ثچگي ٝبلن ّ کْػکي عْة. ثجغييؼ هٌْ ثبيؼ- ىِـٍ

 ثَ ىـّٛ ثٞؼ)

 )کـػ عٌؼيؼى

 !کـػٍ تـ٫ ؿّ عْاؿي اػم اًگبؿ ؿاصت عيبلت ٥ـُبػ: گ٦ت هي گْه ػؿ اؿام ُْهي

 گي؟ هي ػؿّٟ چـا ثْػ؟ گـ٥تَ گبف ؿّ تْ ىِـٍ ًکٌي؟کي ىْعي ًيؼ ٩ـاؿ هگَ- آؿّم هي

 ًَ يب ػؿمتَ عْاثت ثجيٌن فػم ػمتي يَ- ُْهي

 ىؼٍ؟ توبم ُن ىوب تضَيالت عبى ُْهي- ىِـٍ

 ػاػٍ ٩ْل عبًن متبؿٍ. افػّارن ثـاي عْىگل ّ پْلؼاؿ ػعتـ يَ ّ پْل تضَيل ػًجبل ٥ٞال ًغيـ- ُْهي

 فى يَ ثـام اهيت

 !کٌَ پيؼا ا٩ْام تْي عْة

 تْ ثٞؼ ٥ـُبػ اّل: گ٦ت هبػؿم ّ عٌؼيؼًؼ ُوَ

 کٌيؼ؟ هي هغبل٦ت ىوب چـا کـػٍ ؿّ اًتغبثو کَ ٥ـُبػ- ُْهي

 گـ٥تَ؟ ًٚـ ػؿ افػّاد ثـاي ؿّ کني ٥ـُبػ هگَ- ىِـٍ

. کـػًؼ هي ًگبٍ ؿا ُْهي اعن ثب ام عبلَ ىُْـ ّ عبلَ. کـػ پيؼا رؼي صبلت هزلل. ىؼًؼ مبکت ُوَ

 ًگـاًي ثب ىِـٍ



 .ثْػ ػّعتَ ُْهي ػُبى ثَ چين

 .کٌين تٞييي ؿّ کٌْى ٝ٪ؼ ٩ّت ثجيٌين مبٝت کَ هٌتٚـين. فػًؼ ثٞلَ،صـ٥ِبىًْن- ُْهي

 ١ـيجَ هب عْاُـ! عجـ ثي چَ ، فّػ چَ هجبؿکَ ثَ ثَ: گ٦ت عًْنـػ ٙبُـا ّلي ٩ِـ صبلت ثب ام عبلَ

 ثْػين؟

 ًينتيؼ ١ـيجَ کَ ىوب عبًن عبلَ ػاؿيؼ اعتيبؿ: گ٦ت ّ ًؼاػ هِلت ُْهي ثؼٍ رْاثي عْامت هبػؿم تب

 ايي ثْػ صي٤ ّلي

 !فػًو هي ؿًؼّى ُْا ؿّ ّ ىؼ هي ػيـ کـػين هي ػمت ػمت اگَ! ثـٍ ػمتوْى اف ٝـّك

 عْػتًَْ؟ ا٩ْام اف ًکٌَ ػاؿي؟ عجـ چيق ُوَ اف عبى ُْهي اًگبؿ ىوب!ّااهلل عْثَ ا،- ام عبلَ

 .ًينت ايٌزب اُل يٌٞي. ًينت ايٌزب هبل عيـ- ُْهي

. کـػ ًوي پيؼا فػى صـ٣ ٥ـٍت هبػؿم ثيچبؿٍ کَ ثْػ مـيٜ ث٪ؼؿي گ٦تگْ ثْػ عٌؼيؼى صبل ػؿ پؼؿم

 ٩ّت ُويي ػؿ

 .ثـٍ ١ؾا ثَ مـکيي ثـاي کَ کـػ ٍؼا ؿّ هبػؿم عبًن ٥ـعٌؼٍ

 چيَ؟ اموو گـ٥تي؟صبال ٥ـًگي ٝـّك رْى ٥ـُبػ- عبلَ

 کٌَ هي ىْعي ُْهي عبلَ- هي

 ًؼاؿٍ ٝيجي ًؼًّين هب ٩ـاؿ اگَ عْة- عبلَ

 ىوب؟ اف ثِتـ ثؼًَّ کي ًؼًّيؼ، چـا عبًن عبلَ ًَ- ُْهي

 .٩بپيؼ هي ُْهي ػُبى اف ؿّ کلوبت توبم ثْػ ىٌيؼى هيتب٧ کَ ام عبلَ

 .ثيين عْىضبل ُن هب رْى ُْهي ثگْ عْة- عبلَ

 .گيتين هي لجبى تيٌَ هب ّ کْفٍ ػؿ اة يٌٞي. ثْػ گْىوْى فيـ ُويي عبًن عبلَ- ُْهي

 کٌي هي ىْعي تْ ػًّي ًوي عبًن ىِـٍ ّ عبلَ کب٥يَ، ُْهي- هي

 ؟!گـ٥تي يبػ ميبمت عْة عبؿد تْ ُن تْ رْى ٥ـُبػ- عٌؼٍ ثب عبلَ

 !ثـٍ هي مـ پٌجَ ثب. ػاىت ميبمت اّلو اف ايي عبًن عبلَ- ُْهي

 کيَ؟ عْىجغت ػعتـ ايي ث٦ِوين ًجبيؼ هب ثبالعـٍ- عبلَ

 ػاؿٍ ُن کْچْلْ ػعتـ يَ عبًن ٝـّك کٌن ٝـُ چَ ّاهلل- ُْهي

 .ثگؾاؿٍ عبلَ مـ ثَ مـ ُْهي کَ اّهؼ ًوي ثؼه اًگبؿ.عٌؼيؼ هي ّ ثْػ اًؼاعتَ پبييي ؿّ مـه پؼؿم



 )ىؼ رب ثَ رب هجل ؿّي َٝجبًي ّ ) ػاؿٍ ام تْلَ يَ ٕـ٣ ؿّىي چيون- عبلَ

 کٌيؼ هي اىتجبٍ ىوب رْى عبلَ- هي

 ثٞيؼٍ ىوب اف صـ٥ِب ايي عبًن عبلَ: گ٦ت ّ ًؼاػ ٥ـٍت ُْهي

 عْام هي هٞؾؿت ىوب اف هي چيَ؟٥ـاػ صـ٥ِب ايي هبهبى- ىِـٍ

 گَ هي ؿّ صـ٥ب ايي عْػه اف. کٌَ هي ىْعي ػاؿٍ ُْهي ايي ىِـٍ- هي

 گـ٥تيؼ؟ ٥ـُبػ ثـاي ىوب ؿّ ل٪وَ ايي عبى ُْهي پل ا،- عبلَ

 عْام ًوي کَ ؿّ ثؼه عْام هي ؿّ ٥ـُبػ ٍالس هي عبًن عبلَ- ُْهي

 گيـيي؟ ًوي عْػتْى ؿّ رْاُـ ايي چـا عْة- عبلَ

 !٥ـُبػٍ پيو ٕـ٣ ػل آعَ- ُْهي

 ؿّتوْم صـ٣ کَ ٥ِوًْؼم اّ ثَ اىبؿٍ ثب ّ کـػم ًگبٍ پؼؿم ثَ کَ ىؼ هي رؼي هّْْٛ ػاىت ػيگَ

 پؼؿم چَ اگـ. کٌَ

 .گ٦ت عٌؼٍ ثب ّ کـػ ىـّٛ ًبچبؿ ّلي ًجْػ ؿاّي

 ٥ـعٌؼٍ ُويي گـ٥تَ ًٚـ ػؿ ٥ـُبػ ثـاي کَ ُن ؿّ ٝـّمي. ىْعَ عيلي هب ُْهي عبًن عبلَ- پؼؿ

 .عبًوَ

 .ىک٦ت گلو اف گل ثٞؼ ّلي ؿ٥ت ُن ػؿ عبلَ اعوِبي اّل صـ٣ ايي ىٌيؼى ثب

 !عٌؼٍ ًوي اٍال ُن عْػه ًيؼٍ هـگ رّْى! ُب ثْػم کـػٍ ثبّؿ پنـ ًيي ؽليل- عبلَ

 ًَ؟ يب کـػي اًتغبة ؿّ کني ٥ـُبػ صبال- ىِـٍ

 .ًيؼٍ عيک ؿاُن ٝـ٧ ٌُْف هٞـ٣ّ ؿميؼم،ث٪ْل تبفٍ هي- هي

 ُوْى کَ ّؿّػيَ هـامن اف ثٞؼ. ىؼًؼ ّاؿػ ا٩ْام اف ػيگـ اي ٝؼٍ ّ فػًؼ فًگ ػّثبؿٍ ثيي ايي ػؿ

 هٞوْلَ،هبػؿم تٞبؿ٥بت

 .کـػ ىـّٛ

 ّ ؿ٥ت فيبػ ٩جال. هٌَ ٝوْي ًٍْ ثيٌي هي کَ ػعتـٍ اّى ٥ـُبػ: کـػ فهقهَ هي گْه ػؿ آؿّم يٌٞي

 ثبُبىْى آهؼ

 .کي ًگبٍ ًينت ثؼ ُن ػعتـٍ ٝبليَ، ث٦ـّىَ،ّّٞيْى ثنبف ثبثبه ًؼاىتين

 !ىوبك مبل ّ مي ُن ت٪ـيجب کَ اّى هبػؿ- هي



 ّّٞو الجتَ اًّن ثبفاؿٍ، تْ عبًن ٝوَ ىُْـ عبًوَ، ٝوَ ىُْـ عْاُـ اّى! گن ًوي کَ اًّْ- هبػؿ

 کَ اًَّ ػعتـىن عْثَ

 .پْىيؼٍ هيکي لجبك کَ اّى. کٌَ هي ٍضجت پؼؿت ثب ػاؿٍ

 کؼّهَ؟ گ٦تيؼ ىوب کَ اّى پل- هي

 .ثـگـػ ّ ثجيٌو ػ٩ي٪َ يَ عْؿػى آة ُْاي ثَ ثـّ پبىْ. آىپقعًَْ تْ ؿ٥ت اًّبُبه- هبػؿ

 ؿّ ثقؿگ ُبي فهيي ىوبل تْ پؼؿه. ٍؼؿيَ آ٩بي ػعتـ ّامتبػٍ پبميْ کٌبؿ کَ اّى ٥ـُبػ کي ًگبٍ

 هي عـػ ، عـٍ هي

 .ًينت ثؼ ّّٞو اًّن. ٥ـّىَ هي کٌَ،

 پـميؼ هبػؿم اف آؿّم ػاػ هي گْه هٌْ ّ هبػؿم صـ٥ِبي ّ ثْػ اّهؼٍ رلْ کَ ُْهي

 مبفٍ؟ هي کي ؿّ ىؼٍ عـػ فهيٌِبي ايي ا٩ًّْت عبًن متبؿٍ- ُْهي

 .آى هي صتوب کـػم ػْٝتيْى اهيت. ًيْهؼٍ ٌُْف مبفٍ هي ّيال فهيٌِب اّى تْ کَ اّى- هبػؿم

 کؼّهَ؟ کٌَ هي ٩بچب٧ کبؿ کَ اّى عبًن متبؿٍ- ُْهي

 ٥ـُبػٍ ٝوَ ىُْـ کٌَ ّاؿػهي گوـ٫ ثؼّى هـف اف رٌل! کٌَ ًوي کَ اًّْٖؿ ٩بچب٧- هبػؿم

 ىوب ٝوْي ًٍْ ٕـ٣ ؿ٥ت ثْػ ّامتبػٍ پبميْ ػم کَ ػعتـٍ هبػؿ ّلي- هي

 .آ٩بَُ ّ عبًن اّى ٕـ٣ ؿ٥ت ثْػ پْىيؼٍ هيکي لجبك کَ ُن اًّي- ُْهي

 ثْػ ًيؼٍ توْم اصْالپـمي ّ مالم ٌُْف ّ ىؼًؼ ّاؿػ تبفٍ اي ٝؼٍ ّ فػًؼ ًگ ػّثبؿٍ ٩ّت ُويي ػؿ

 ٝؼٍ يَ ػّثبؿٍ کَ

 .صـ٥ِب ايي ّ تٞبؿ٣ ّ اصْالپـمي ّ مالم هـامن ّ ىؼًؼ ثلٌؼ ُوَ ػّثبؿٍ ّ ىؼًؼ ّاؿػ ػيگَ

 

 گ٦ت آؿّم ّ ًينت هي کٌبؿ ػّثبؿٍ هبػؿم

 تْي اًّن اك، عبلَ ىُْـ ثـاػؿ اّهؼًؼ؟ پنـ ّ ػعتـ يَ ثب کَ؟ ػيؼيو اّهؼ کَ اّلي اّى- هبػؿ

 ُن ثبفاؿٍ،ػعتـه

. ػاؿٍ ً٪ل ّ صول ثٌگبٍ. هبػؿم مـػايي عبى صيوت اّهؼى، کَ ُبم ثٞؼي اّى. ًبفٍ ّ عْىگل عيلي

 کَ ُوًَْ ػعتـىن

 .ًينتَ ث٢لو

 چيَ؟ عال٥و ايي عبًن متبؿٍ: پـميؼ آؿّم ُْهي



 يْاىکي چيقُب ايي اف ّ هْثبيل ّ کبهپيْتـ لْافم ُنتٌؼ ىـکتو هبل کَ کبهيًِْبيي تْي ايي- هبػؿم

 .ايـاى آؿٍ هي

 آػم ثييٌي؟ هبػؿىْى ّ پؼؿ پيو ثـى ػعتـُب اف کؼّم ُـ کَ ثگيؼ ايٌِب ثَ ىَ ًوي عبًن متبؿٍ- ُْهي

 ُن ثب ؿّ اًِّب

 !هلي تين هخل. ثبىي ُن هخل کَ پْىيؼ هي ؿًگ يک لجبك عبًْاػٍ ُـ کبىکي اٍال. کٌَ هي ٩بٕي

 ًجيٌي عيـ پنـ: گ٦ت ّ گـ٥ت اه عٌؼٍ گؾاىتَ مـه مـثَ ُْهي ثْػ ىؼٍ هتْرَ تبفٍ کَ هبػؿم

 هي هنغـٍ هٌْ ػاؿي

 کٌي؟

 هي تل٦ي يَ ُب ثْػم ىوب ربي هي عبًن متبؿٍ ّلي کٌن هنغـٍ ؿّ ىوب اگـ ثجيٌَ ؿّ ػا١ن هبػؿم- ُْهي

 ًيـّي فػم

 ثجـٍ کٌَ ػمتگيـ ؿّ عال٥کبؿُب ايي توبم ثيبػ اًتٚبهي

 !پنـ ؿٍ هي آثـّم ث٦ِوي اگَ يْاه اّا،- هبػؿم

 !کالُجـػاؿُب متبػ ىؼٍ ايٌزب! ػاؿى مبث٪َ ىْى ُوَ کـػيؼ ػْٝت ىوب کَ ايٌب آعَ- ُْهي

 ُويي ثَ گ٦ت ًوي چيقي ثِو ُيچ٩ْت ُويي ثـاي. ػاىت ػّمت عْػه پنـ هخل ؿّ ُْهي هبػؿم

 ُْهي ُن عبٕـ

 .گ٦ت هي عْامت هي ػلو چي ُـ هبػؿم رلْي آفاػاًَ

 !ىوبل ىؼٍ پبؿٍ تکَ ُبي فهيي ػؿ مبف ّيال اؿمالًي، آ٩بي. اّهؼ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ُن هيِوبى آعـيي

 مالم ّ گـ٥تٌؼ ٩ـاؿ هبػؿىْى ّ پؼؿ کٌبؿ ثْػ، عْامتَ ُْهي کَ ْٕؿ ُوْى عبًْاػٍ، ٥ـفًؼاى کن کن

 ّ اصْالپـمي ّ

 آ٩بي عبلَ ىُْـ ثـاػؿ. ىؼ ُْهي هتْرَ ُب اّى ًگبٍ ّ ؿميؼ پبيبى ثَ ُوؼيگَ ثب هغل٦بت مبيـ

 عبى ٥ـُبػ عْة: ػلغْاٍ

 

 .ثْػم ٥کـت ثَ ػائن ؿ٥تي کَ ؿّفي اف کي ثبّؿ ُبيي؟ چْٖؿ

 ثبىيؼ کـػٍ ٥کـ هي ثَ اي لضَٚ صتي ىوب ٩ـثبى ًکٌن ٥کـ- ُْهي

 :گ٦ت ّ ىؼ مـط ًؼاىت ؿا رْاثي ُوچيي اًتٚبؿ کَ ػلغْاٍ آ٩بي

 گن؟ هي ػؿّٟ هي يٌٞي چيَ؟ صـ٣ ايي اف هٌْٚؿتْى



 کـػيؼ هي ٥کـ ثِو ػائن ّ ثْػيؼ ايي يبػ ثَ صتوب ىوب.ُنتن ُْهي ٥ـُبػًينتن، ثٌؼٍ ٩ـثبى عيـ- ُْهي

 صـ٣ ايي ّثب) 

 )ػاػ ًيْى ػلغْاٍ آ٩بي ثَ ؿّ هي

 اّهؼ عْىن: گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ عٌؼيؼى ثَ ىـّٛ ثلٌؼ ثلٌؼ ثْػ ىؼٍ عْػه اىتجبٍ هتْرَ کَ ػلغْاٍ آ٩بي

 مبلِب رّْى،

 )عٌؼيؼ ّػّثبؿٍ ) ثْػ ًؼاػٍ هٌْ رْاة ايٌْٖؿي کني کَ ثْػ

 ايـاى ثَ تضَيالت اتوبم اف پل عبى ٥ـُبػ کَ صبال صتوب عت(: ىوبل کي عـػ فهيي )ٍؼؿي

 يکي ؿاػپْؿ رٌبة ثـگيتَ

 هخل ه٨٥ْ ػاؿ کبؿعًَْ يک ىي هي عؼا اهيؼ ثَ ُن اييْى ّ کٌٌؼ هي ثٌبهيْى ُبؿّ کبؿعًَْ اف

 پؼؿىْى

 ؟!ًينتِب ثؼ ُن ثبفاؿ تْ ثيبػ اگَ رْى ٥ـُبػ- عبًن ٝوَ ىُْـ

 .ه٦يؼٍ ثـاىْى عيلي ثيبى ثبفاؿ. ثبىي فًؼٍ ، کبهال ثلَ،- عبلَ ىُْـ ثـاػؿ

 !رْى ٥ـُبػ گـ٥تَ ُن تغٌَ هْؿػ ُويي ػؿ کَ ٍؼػؿٍؼ،هغٍَْب ثلَ،- ُْهي

 عبى ٥ـُبػ ُنتٌؼ چي هتغٌَ چيَ؟يٌٞي هؼؿکيْى ثبىي، فًؼٍ- عبلَ ىُْـ ثـاػؿ

 الکتـًّيک- ُْهي

 ػاؿٍ؟ اصتيبد تغََي ُوچيي يَ ثَ ثبفاؿ ّا٩ٞب هبىباهلل ثَ، ثَ- ٝوَ ىُْـ

 .کـػم ًگبٍ ُْهي ثَ چپ چپ ىؼم هي ع٦َ عٌؼٍ اف ػاىتن کَ هي

 تب ُن ىوب( ٝوَ ىُْـ )هنْٞػي رٌبة آهؼ يبػم ىؼ اصتيبد ثبىي،ٍضجت فًؼٍ- عبلَ ىُْـ ثـاػؿ

 اّى ثَ هب ٥ِويؼيؼ

 اًجبؿ؟ گؾاىتيؼ ؿّ ُوَ ػاؿين اصتيبد کـػيؼ ّاؿػ کَ آعـ رٌل ٩لن

 

! ثگْ ُن ؿّ ٥بهيليو گ٦تي ؿّ اموو ىکلت ٩ـثْى( عبلَ ىُْـ ثـاػؿ )ػلغْاٍ آ٩بي- عبًن ٝوَ ىُْـ

 ُوَ ؿّ رٌل

 .اٍلَ ٩يوتو ػاؿى، اصتيبد

 ؿّ اين؟ّمٔ چيکبؿٍ ايٌزب هب پل. ثيَ ٥ّبيي ثي اف ٍضجت ايٌزب ًيؼ ٩ـاؿ- تْؿي عبلَ ىُْـ

 عتن ؿّ ١بئلَ ّ ثگيـين

 ٩جْل؟ کٌين،



 ثٌگبٍ يَ ايٌزب. ًکٌيؼ ٥ـاهْه ؿّ کوينيًْو ص٨ عْؿػٍ رْه هٞبهلَ اگَ ل٦ٖب آ٩بيْى- ُْهي

 !هٞتجـيَ

 .عٌؼيؼ هي ثييتـ ُوَ اف پؼؿم. عٌؼٍ فيـ فػًؼ ُوَ

 کٌيؼ؟ هي ىـّٛ کي ىوبل فهيي ٩َٖٞ مي ؿّي ػؿ ؿّ کبؿ اؿمالًي رٌبة- ٍؼؿي

 ؿّي! ثـاػؿ ىَ ًوي کَ فهيي تْي ػؿعت ثب. کـػيؼ ٩ٖٜ ػؿعتِبىْ ايٌکَ هضِ ثَ- اؿمالًي

 ّيال ىَ ًوي کَ ػؿعتِب

 !مبعت

 ربمبفي ُب تـيلي تْ چيقُبيي يَ ثْػ ٩ـاؿ ىن ٥ؼات مبکتيؼ؟ ىوب عبى صيوت- تْؿي عبلَ ىُْـ

 ىؼ؟ چي ثيَ،

 ػاػٍ کبؿُب ُوَ تـتيت تْى اربفٍ ثب ّلي کٌين ًوي اػة امبئَ ثقؿگبى صْْؿ ػؿ کَ هب- عبى صوت

 .ىؼٍ

 ىؼى روٜ ُبيي کبپْى آل ٝزت! هب٥يب ثبًؼ ثَ صوت ٍؼؿ ثبثب: گ٦ت هي ثَ آؿام ُْهي ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 !ايٌزب

 ٕـ٣ ايي ثيبّؿيؼ تيـي٤ ّ کٌيؼ ل٤ٖ اگـ آ٩بيْى ّ عبًوِب: گ٦ت ّ کـػ ٥بهيل ػعتـُبي ثَ ؿّ ثٞؼ

 ثب ثتًْين ىبيؼ مبلي

 ثقؿگَ مبلي عْىجغتبًَ. ثٌؼافين ؿاٍ هغؼؿ هْاػ تْفيٜ ىجکَ يک ثب ؿثبيي آػم ثبًؼ يک ُوؼيگَ کوک

 اهکبًبت ّ

 !٥ـاّاى

 هب ػيگَ ٕـ٣ يَ ثـيؼ ُب رّْى ىوب ُب، ثچَ ى هي ؿامت: گ٦ت ٍؼؿي آ٩بي ّ عٌؼٍ فيـ فػًؼ ُوَ

 ل٪وَ يَ ثبيؼ ايٌزب

  .ثيبّؿين ػؿ ًْى

 .ثغْؿين ًْى ل٪وَ يَ ايي ثب کٌين پيؼا ث٩ْلوْى تيکَ يَ ىبيؼ ثـين هبُن ػيگَ، ثٞلَ- ُْهي

 مبلي ػيگـ گْىَ ػؿ ُن عبًوِب ث٪يَ ثب هبػؿم ؿ٥تٌؼ مبلي ػيگَ ٕـ٣ ثَ عٌؼٍ ثب ُب رّْى ُوَ مپل

 ّ گ٦ت هي٢ْل

 

 .ىؼًؼ ىٌْػ

 ٥ـُبػ ثَ ًقػيکي ّ ػّؿي ًنجت ؽکـ ثب ؿّ عْػىْى ًينتي اف ثٞؼ کٌن هي عْاُو عبًوِب- ُْهي

 .کٌي هٞـ٥ي



 ًنجتب ٥بٍلَ کَ مبلي آعـ ُبي هجل ؿّي ُْهي ػمتْؿ ٕج٨ عٌؼٍ پـ لجي ّ هيتب٧ ًگبُي ثب ُوَ

 ػاىت ث٪يَ ثب ُن فيبػي

 .ًينتٌؼ

 ٥ـُبػم عبلَ ػعتـ هي- ىِـٍ

 ٥ـُبػم ٝوَ ػعتـ هي- مضـ

 ٥ـُبػم هبػؿ ٝوْي پنـ ػعتـ هي- مپيؼٍ

 ٝوْ پنـ ّ ٝوْ ػعتـ ىِـٍ ثب يٌٞي. ُنتين تْؿي عبلَ ىُْـ ثـاػؿ پنـ ّ ػعتـ هب- ثِبؿٍ ّ ثِقاػ

 .ُنتين

 ُنتن عبى ٥ـُبػ هبػؿ ػايي پنـ ػعتـ هي- هِتبة

 .ُنتن عبى ٥ـُبػ ٝوَ ىُْـ ثـاػؿ ػعتـ ُن هي- عبٕـٍ

 .ُنتن عبى ٥ـُبػ ىوبل ّيالي ُونبيَ ػعتـ هي- ٥ـاًک

 .ُنتن عبى ٥ـُبػ ىوبل ّيالي ُونبيَ ُن هي- ًّْك

 ثَ ثبيؼ چيق ُـ اف ٩جل. ُنتن عبى ٥ـُبػ ػّمت ُْهي ُن هي. عْىجغتن ىوب ُوَ ثب آىٌبيي اف- ُْهي

 ثغبٕـ ىوب

 فًؼگي ؿاصت ىوبُب تب کيي هي فصوت ؿّف ّ ىت ّا٩ٞب. ثگن تجـيک پؼؿُبيي ُوچيي يَ ػاىتي

 !کٌيؼ

 .ًگـاًن ثـاه عيلي! ثيٌن ًوي ؿّ پؼؿم ىت ػّ ىت ػّ گبُي هي عبى ُْهي- ىِـٍ

 گْىَ ثي٦تَ ، ثيَ هـيِ ًبکـػٍ عؼاي يٌٞي! ًجيٌيؼه اٍال هوکٌَ ػ٥َٞ يَ! ّاهلل ػاؿيؼ ص٨- ُْهي

 کبؿ ايي ثب. ثيوبؿمتبى

 !فيبػ

 !فًؼاى ثـًو هي گيـى هي ؿّفُب ُويي ثغؼا اهيؼ: گ٦ت لت فيـ آؿام ّ

 گ٦تي چي ًيؼم هتْرَ ثجغييؼ- ىِـٍ

 

 !کٌي کبؿ ايٌ٪ؼؿ ثؼيؼ اربفٍ ًجبيؼ. ثگيـٍ ٩لجيْى هوکٌَ ًکـػٍ عؼاي گ٦تن- ُْهي

 کٌي؟ هي کبؿ چي چيَ؟ ىوب پؼؿ ى٢ل عبى ُْهي- مضـ



 تْي يب ؿى هي هؼؿمَ تٌِب کَ ؿّ ُبيي ثچَ پؼؿم. صنبميَ کبؿ عيلي تغََيَ، پؼؿم ى٢ل- ُْهي

 ثبفي ٥ْتجبل ُب کْچَ

 يظ تْ ؽاؿٍ هي آؿٍ هي ػؿ ؿّ رگـىْى ّ ػل عًَْ ثـٍ هي ّ گيـٍ هي ُنتي ّل عالٍَ ّ کٌي هي

 .عبؿد کٌَ هي ٍبػؿ

 !عْثَ عيلي ثبفاؿه

 .گ٦ت هي چيقي کني ُـ ّ عٌؼيؼًؼ ُوَ

 کٌي هي ىْعي عبى ُْهي- ىِـٍ

 ُنتٌؼ ًوک ثب عيلي- عبٕـٍ

 ُنتٌؼ ٕجٜ ىْط عيلي ّا٩ٞب- مضـ

 !ثيبؿٍ کن چيقي ىوبُب پؼؿ اف ًجبيؼ کَ هي پؼؿ. گ٦تن رؼي ًکـػم، ىْعي- ُْهي

 ُنتٌؼ؟ چکبؿٍ پؼؿتْى عبى ُْهي رؼا- مپيؼٍ

 ٍبثْى ّ ىبهپْ هخل کٌيؼ هي هَـ٣ االى کَ هضَْالت ايي اف ٩لن ػاؿٍ،چٌؼ ىيوي ػکتـاي- ُْهي

 چٌؼ ّ عويـػًؼاى ّ

 .ػاؿٍ کبؿعًَْ. هٌَ پؼؿ مبعت ػيگَ چيق

 ًؼاؿيؼ؟ افػّاد عيبل ىوب عبى ُْهي- ٥ـاًک

 .گـػم هي پْلؼاؿ ػعتـ يَ ػًجبل! ًؼاؿم چـا- ُْهي

 .عٌؼيؼًؼ ّ کـػًؼ ًگبٍ ُن ثَ عبًوِب ُوَ

 .کي اًتغبة ؿّ کؼّم يَ. ًکي هٖٞل. پْلؼاؿى ُوَ عؼا ىکـ عبًوِب ػعتـ ايي رْى ُْهي- هي

 !ىَ ًوي کَ ُب ىلي ايي ثَ کٌي؟ اًتغبة عْاى هي ک٦و هگَ عبى ٥ـُبػ- ًّْك

 !عبًن ًّْك ًينتين ىل ُوچيي هبُبم- ُْهي

 

 ػي؟ هي تـريش افػّاد ثـاي ؿّ ػعتـي تيپ چَ پـمو٤ هي ىوب اف ٥ـُبػ رؼا- ىِـٍ

 ثبىَ ثبيؼ تيپي چَ ثگن تًْن ًوي. ثيبػ عْىن افه کَ ػعتـي ثگن؟يَ چْٖؿ- هي

 .آػ هي عْىن ػعتـي تيپ چَ اف ػًّن هي هي ّلي- ثِقاػ

 مبلتًَْ؟ چٌؼ ىوب- ُْهي



 هؼؿمَ ثـاي گـ٥تَ ػيـ هْ ىٌبمٌبهَ هبٍ چٌؼ پبپي- ثِقاػ

 ٥ـهبييؼ؟ هي ؿّ تْى مگ- ُْهي

 گَ هي پؼؿهْ عبى ُْهي اّا- ثِبؿ

. پبپي کـػين هي ٍؼاه کَ ػاىتين مگ يَ هب پؼؿتْى رْى اف ػّؿ. پبپي ٥ـهبيٌؼ هي چـا پل- ُْهي

 چـا ؿّ اموِب ايي

 .ثغؼا فىتَ ؽاؿيي؟ هي پؼؿتْى ؿّ

 ثبثب؟ آ٩ب يب ثبثب؟ کٌين ثگين؟ٍؼاه ثبيؼ چي ثِو پل- ثِقاػ

  .رْى آ٩ب يب پؼؿ يب کٌيؼ ٍؼاه ثبثب يب ثبيؼ عْة! عبًن عبلَ کٌيؼ ٍؼاه ًغيـ- ُْهي

 مبلتًَْ؟ چٌؼ ثبالعـٍ صبال

 !توْم مبل ُزؼٍ- ثِقاػ

 پنٌؼيؼ؟ هي افػّاد ثـاي ؿّ تيپي چَ ايٌؼٍ ػؿ ثيٌن ثگيؼ فّػٍ،ّلي ىوب ثـاي کَ صبال الجتَ- ُْهي

 !اهـّفي هؼؿى ػعتـ يَ- ثِقاػ

 ثبىَ؟ هؼؿى ثبيؼ کَ کٌي اًتغبة کبؿعًَْ ثـاي آالت هبىيي عْاُيؼ هي هگَ عبى ثِقاػ- ُْهي

 !هتزؼػٍ ػعتـ يک عبى ثِقاػ هٌْٚؿ- هي

 چيَ؟ هتزؼػ ػعتـ اف هٌْٚؿتْى اعَ- ُْهي

 ثؼٍ، گْه اًّن ثؼم گْه هْفيک عْام هي ٩ّتي يٌٞي کٌَ، ػؿ٫ هٌْ ثگن؟يٌٞي رْؿي چَ- ثِقاػ

 پبثَ ؿ٩َن هي ٩ّتي

 

 !ػيگَ ايٌْٖؿي ثـ٩ََ، هي پبي

 عْاُيؼ؟ هي ؿ٩بً عْاُيؼ ًوي فى رٌبثٞبلي پل- ُْهي

 عبى؟ ُْهي هغبل٦يؼ ؿ٩ٌ ثب ىوب هگَ- مضـ

 !ّرْػ الي٦ٌک رقّ فى، ثـاي ؿ٩ٌ- مپيؼٍ

 !ّؿفىَ ًْٛ يک ّوي ػؿ. ىَ هي آفاػ اّب٥َ اًـژي ّ اصنبمبت ؿ٩ٌ ثب- ىِـٍ

 چقًّيؼ؟ هي آّؿػيي گيـ ٦ًـ؟ّٞي٤ يک ثَ ٦ًـ چٌؼ- ُْهي

 .عٌؼيؼًؼ ُوَ



 يب ثبىَ ثلؼ ُن اي ػيگَ کبؿُبي ثبيؼ ؿ٩ٌ اف ١يـ عًَْ عبًن اهب ًينتن هغبل٤ ؿ٩ٌ ثب هي- ُْهي

 ه ُوَ کَ ًَ؟فًؼگي

 ثيٌَ هي کٌَ هي ثبف ؿّ عًَْ ػؿ. عًَْ ثـگيتَ عنتَ مـکبؿ اف عبى ثِقاػ کٌيؼ هزنن! ًيؼ ؿ٩ٌ

 هي٢ْل عبًن

 !ؿ٩َيؼًَ

 کخي٦َ؟ چـا عًَْ گَ هي. ًبُبؿ ثَ ًـميؼم ؿ٩َيؼم هي ػاىتن گَ هي ػاؿين؟عبًن چي ًبُبؿ گَ هي

 ُن ثب ثيب گَ هي عبًن

 !چيَ؟ ًٚب٥ت ثؼين ٩ـ

 اًٖٞب٣،ُوَ ػاؿي،لٖب٥ت، عًَْ ، ؿ٩ٌ. عْثَ عْػه ثزبي چيقي ُـ کَ ايٌَ ُْهي هٌْٚؿ- هي

 اهتيبف هِوتـيي اهب. چيق

 يک ػاؿٍ اىکبلي چَ ّلي پبکؼاهٌي ّ کـػى ٥کـ عْة ىُْـػاؿ فى يک هغٍَْب کني ُـ ثـاي

 ػؿ ػاؿٍ ىُْـ فى

 توبم پنـ چَ ػعتـ چَ افػّاد هضِ ثَ کَ ايٌَ ُب ايـاًي هب اىتجبُبت اف ثـ٩ََ؟يکي عًَْ

 فهبى ػؿ کَ ؿّ کبؿُبيي

 ثَ عًَْ تْ ػيگَ چـا کَ ثيَ گ٦تَ هـػُب ّ فى ايي ثَ اگَ صبال. کٌين هي ٩ٖٜ کـػين هي هزـػي

 ؿميؼ ًوي عْػتْى

 ػؿ گن هي عبًوِب هْؿػ ػؿ هخال صبال! گـ٥تين ؿّ فًوْى يب کـػين ؿّ ىُْـهْى کَ هب ػى هي رْاة

 يَ افػّاد اف ٩جل فهبى

 ثَ پْىَ، هي ىيک کٌَ،لجبك هي ػؿمت هُْبىْ کٌَ، هي هيـمَ،اؿايو عْػه ثَ هـتت ػعتـ

 عْىجْ ٖٝـُبي عْػه

 ٖٝـُبىْ ػٍ، هي اعتَبً عًَْ تْ امت٦بػٍ ثـاي ؿّ لجبك تـيي کٌَِ افػّاد اف ثٞؼ اهب فًَ هي

 هي ًگَ هِوًْي ثـاي

 ْٕؿي عالٍَ ك، ؿيغتَ ثِن ّ چـة ُوييَ هُْبه کٌَ، هي صوبم يکجبؿ ؿّف چِبؿ مَ ُـ ػاؿٍ،

 کَ ػٍ هي ؿّيَ ت٢ييـ

 اىتـا٫ ً٪َٖ يک افػّاد اف ثٞؼ فى ايي ّ افػّاد اف ٩جل ػعتـ اّى ثيي تًَْ ًوي ػيگَ ثيچبؿٍ ىُْـ

 هـػ الجتَ. کٌَ پيؼا

 .ْٕؿ ُويي ُن

 !ًکي هٖٞل! روَٞ عبًن ٥ـعٌؼٍ ػؿ گي هي کَ هيغَبت ايي توبم ربى ٥ـُبػ- ُْهي

 .ىؼى ؿّىي عيلي رًِّْب. کـػٍ ٥ـ٧ عيلي ّّٜ االى عْىجغتبًَ- مضـ



 ثبىَ ىبٝـ ىُْـم عْاػ هي ػلن هي- هِتبة

 ثغْؿيؼ؟ آؿيؼ هي کزب اف ا٩ًّْت- ُْهي

 .کٌَ هي چبپ ىٞـُبىْ عْة- هِتبة

 ايي ّ ىٞـ ّ کتبة اُل کَ کنبًي ثغـٍ؟اّى ىٞـ کتبة هيـٍ کي ثغْؿًؼ، ًؼاؿًؼ هـػم- ُْهي

 کتبة پْل صـ٥ِبى

 تب ثگيؼ عْػتْى ىوب. ًينتٌؼ صـ٥ِب ايي اُل اٍال ػاؿًؼ کتبة عـيؼ پْل کَ اًِّبيي. ًؼاؿًؼ عـيؼى

 يکجبؿ ػيؼ صبال

 ثبىَ؟ ػمتو کتبة يَ عًَْ آػ هي ٩ّتي پؼؿتْى

 هي ثَ ًٚـ ايي اف ّ ثبىَ ٥٪يـ يٌٞي. ثبىن ػاىتَ ػؿاهؼ کن ٕج٪َ اف ىُْـ يَ عْاػ هي ػلن هي- ٥ـاًک

 .ثبىَ هتکي

 کيي ّٞي٤ عْاُيؼ هي ثؼثغت؟ث٦ـهبييؼ اّى مـ تْ ثقًيؼ ؿّ عْػتْى حـّت ؿّف ُـ کَ- ُْهي

 اگـ ّوي ػؿ. کٌيؼ

 .گؼامت ّ ٥٪يـ اف پـ ثبفاؿه تْي ٝجؼالٞٚين ىبٍ ثجـيؼ تيـي٤ مـ يَ گـػيؼ هي ٥٪يـ ػًجبل

 .گـػًؼ هي ثـػٍ يک ػًجبل. ًؼاؿًؼ کـػى ىُْـ عيبل عبًن ٥ـاًک- هي

. عٌؼيؼًؼ هي ُْهي رْاة ثب ّ گ٦تٌؼ هي اًِّب. ثْػًؼ کـػٍ عٌؼٍ ّ ىْعي ثَ ىـّٛ ُب ثچَ ػيگَ

 تب ٍؼ ُْهي عالٍَ

 .ثْػ کـػٍ پيؼا افػّاد ػإّلت

 .ثؼٍ ًيْى ثِن ػًيبؿّ توبم ثجـٍ ثـػاؿٍ هٌْ ثبيؼ ٥٪ٔ ثبىَ کبؿٍ چَ ىُْـم کَ ًؼاؿم کبؿي هي- مپيؼٍ

 يکي ثب صؼا٩ل يب ثييؼ رِبًگـػ يَ فى ثِتـٍ. ػاؿيؼ تيـي٤ ػػؿي ىوب پل عْام هي هٞؾؿت- ُْهي

 آژاًل کَ ايٌب اف

 

 .کٌيؼ افػّاد ػاؿًؼ تْؿينتي ّ ميبصتي

 ثين؟ کني چَ فى ثبيؼ هي ىوب ًٚـ ثَ عبى ُْهي- ىِـٍ

 ىيـ ػل ثبيؼ صتوب ىوب ىُْـ کَ ػاؿًؼ رؾثَ اًّ٪ؼؿ عبًن عبلَ کٌن؟هبىباهلل ٝـُ چَ ّاهلل- ُْهي

 ًٚـ ثَ. ثبىَ ػاىتَ

 !ػمتبى ؿمتن يب ثييؼ ُـکْل يب ُونـ ثبيؼ ىوب هي

 ثبىَ؟ کبؿٍ چَ ثبيؼ هي ىُْـ عبى ُْهي- عٌؼٍ ثب ًّْك



 کٌٌؼ؟ هي ٩َٖٞ ٩َٖٞ ؿا فهيٌِب ىوبل تْ کَ ُنتيؼ ٍؼؿي آ٩بي ػعتـ ىوب ث٦ـهبييؼ اّل- ُْهي

 هي ّيال ّ ىي هي ىـيک ّ کٌي هي ت٪نين ُنتٌؼ ثقؿگ کَ ؿّ ىوبل رٌگلِبي پؼؿم ثلَ- ًّْك

 مبفى

 ثيکٌَ کٌَ هي ٩ٖٜ پؼؿتْى کَ ؿّ ػؿعتِبيي اّى کَ ثييؼ ىکي ُيقم يک ُونـ ثبيؼ ىوب پل- ُْهي

 ثبفاؿ تْ ّ

 !ث٦ـّىَ

 .ؿميؼ پبيبى ثَ هيِوبًي ىت تـتيت ّثؼيي

 ُْهي ىؼين تٌِب هي اتب٧ تْ ػّتبيي ٩ّتي. هًْؼ هي پيو ّ ًـ٥ت عْػىْى عًَْ ُْهي ىت اّى

 اف اهيت ٥ـُبػ: پـميؼ

 !ثغت عًَْ ث٦ـمتؼت ٥ـػا هٌتٚـٍ هبػؿت کٌن ٥کـ اّهؼ؟ عْىت ػعتـُب کؼّم

 افه هي. عْثَ ًينت، ُن چب٧. ىؼك ىٌبعتَ ػيگَ ُن ٩يٌگَ عيلي ُن. ًينت ثؼي ػعتـ ىِـٍ- هي

 ّلي. ًيْهؼ ثؼم

 ًٚـ اف يٌٞي ثبىين ػاىتَ هيکل ژًتيک ًٚـ اف هوکٌَ. هٌَ عبلَ ػعتـ ايٌکَ يکي پؼؿىَ يکي هيکل

 پؼؿه. عًْي گـٍّ

 .ًؼاؿٍ ؿثٖي ىِـٍ ثَ ايي الجتَ! هضتکـٍ. ػاؿم ٦ًـت افىْى هي کَ ُبمت ثبفاؿي اّى اف ُن

 ؽاؿي هي هيق يَ. کٌَ هي ثبف صزـٍ يَ ثـات ثبفاؿ ثـػت هي پؼؿه کٌي افػّاد ىِـٍ ثب اگَ- ُْهي

 هيق ؿّي. تل٦ي يَ ّ

 ثَ فًي هي کليؼ ػمتَ يک ُن ُوييَ گْم٦ٌؼ، پْمت يک ٌٍؼلي ؿّي ّ اًؼافي هي ٩بليچَ يَ ُن

 فيـه ّ صزـٍ ىييَ

 )ٍؼا٩ت ثٌگبٍ) ىؼٍ پيؼا کليؼ ػمتَ يک ًْيني هي

 .کٌي هي اصتکبؿ اك ثيچبؿٍ هـػم هَـ٥ي رٌل چي ُـ ٕـ٣ اّى اف ٩ّت اّى

 .کٌَ ثلٌؼ ػمت ثـات هبػؿم ثگْ ًيْهؼ؟عالٍَ عْىت ُيچکؼّم چي؟اف تْ ُْهي- هي

 يٌٞي. ُنتي فًؼگي ْٙاُـ ػًجبل ُوَ ّلي ثْػًؼ ٩يٌگ يٌٞي ًجْػًؼ ثؼ ُبىْى ثْٞي- ُْهي

 .ىؼى تـثيت ايٌْٖؿي

 .هيـم هي عنتگي اف ػاؿم. ثغْاثين ُْهي- هي

 ثقّؿ ؿّ ٥بهيل افػعتـُبي کؼّم يَ هيبؿٍ آ٩ب ٍجش ىو مبٝت عبًن متبؿٍ. ثغْاثن فّػتـ آؿٍ- ُْهي

 !هيؼٍ ثِت

 ًؾاؿى ٥يبؿ تضت افػّاد ثـاي ؿّ هي کَ کٌن ٍضجت پؼؿم ثب عْام هي ًَ- هي



 آػ؟ ًوي عًَْ تْي ليال ٥ـُبػ- ُْهي

 اّالکَ. ًـ٥تن ٝلت ػّ ثَ ّلي کٌن ػْٝتو ثـم عْامت هي ػلن. ثْػم ٥کـه ثَ ػييت يٌٞي چـا- هي

 ػؿ ػاىت هبػؿه

 اه ؿّصيَ ػعتـٍ ثگَ چيقي هتلکي يَ ػعتـُب ايي اف يکي يکؼ٥َٞ تـميؼم کـػ هي کبؿ آىپقعًَْ

 ػّم. ثيَ عـاة

 هِوًْي تْ اّهؼ ًوي صتوب ُن چبػؿ ثب. چبػؿيَ ليال ايٌکَ

 گـػّى چـط ثـ ؿمؼ ػمتن اگـ- ُْهي

 چْى؟ اّى ّ امت چْى ايي کَ پـمن اّ اف

 ٝ٪ل ؿٍ کبًؼؿ صْالَ هکي چـط ثب- هي

 امت تـ ثيچبؿٍ ثبؿ ُقاؿ تْ ّ هي اف چـط

 !!!!عيبم ثغيـ ىت- ُْهي

 !ثِـًگي ٍوؼ ثغيـ ىت- هي

 ثْػ ىؼٍ توبم تبفٍ ٍجضبًَ ّ ثْػين ىؼٍ ثيؼاؿ عْاة اف تبفٍ ُْهي ّ هي. ثْػ ٍجش ًَ صؼّػ مبٝت

 عْاُـ. فػًؼ فًگ کَ

 )ُبلَ)ثْػ ُْهي

 ١وگيي. ًينت هجل ؿّي مبلي ػؿ ّ اّهؼ آؿّم. ىؼين هتٞزت ثنيبؿ عْاُـه اّهؼى اف ُْهي ّ هي

 ّ ؿميؼ هي ًٚـ ثَ

 .کـػ مالم لت فيـ.پٌبٍ ثي

 

 چيکبؿ؟ اّهؼي ُبلَ؟ايٌزب ىؼٍ چي- ُْهي

 چيکبؿ؟ آيي هي چيکبؿ؟صبال آهؼي هي ايٌزب ثْػي کْچک ٩ّتي تْ- ُبلَ

 ػمت اف ٥ـاؿ ثـاي. عًَْ اّى اف ٥ـاؿ ثـاي. اّهؼم هي پٌبٍ ثَ ايٌزب: گ٦ت ّ فػ فُـعٌؼي ُْهي

 .تْ هبػؿ

 !ثـاػؿم ثَ. عًَْ ايي ثَ. اّهؼم پٌبٍ ثَ ُن هي- ُبلَ

 .کـػين ًگبٍ صيـت ثب ؿّ ُوؼيگَ ُْهي ّ هي

 !عبًن ُبلَ ػاػم تْؿّ تبّاى عيلي فًؼگي ػؿ هي. ًجْػين ثـاػؿ ّ عْاُـ تْ،ُيچ٩ْت ّ هي- ُْهي



 ّلي ىؼم ًوي هتْرَ ثْػم کْچک ٩ّتي يٌٞي. کـػٍ اؽيت تْؿّ هبػؿ کَ ػًّن هي هي ُْهي- ُبلَ

 ّلي ٥ِون هي چـا صبال

 ىؼم؟ تْ هبػؿ اف پؼؿ رؼايي ثبٝج هي ثيَ؟هگَ ايٌْٖؿي تْ فًؼگي کَ عْامتن هي هگَ چيَ؟ هي گٌبٍ

 هي ثيي اًِّب اگـ

 ٩جْل ايٌْ يکيَ، پؼؿهْى ، هٌي ثقؿگ ثـاػؿ تْ ُْهي ثْػٍ؟ هي گٌبٍ ىؼًؼ هي ٩بئل تجٞيِ تْ ّ

 ًؼاؿي؟

 گ٦تن هي کَ ثْػ هًْؼٍ مـػؿگن ُْهي. کـػ گـيَ ثَ ىـّٛ صـ٥ِب ايي گ٦تي اف ثٞؼ

 ػاؿي ُبيي هنئْليت عْاُـت ثـاثـ ػؿ آؿي؟تْ هي ػؿ کْؿٍ مـ ؿّ ١ْؿٍ تال٥ي تْ ُْهي- هي

 ًـٍ يبػت

 ُبلَ گـيَ ٍؼاي.گـ٥ت آ١ْه ػؿ ؿّ عْاُـه ّ ىؼ ثلٌؼ ُْهي ىؼ، توبم هي صـ٣ ايٌکَ اف پل

 ٩ٖـٍ. ىؼ ثلٌؼتـ

 .چکيؼ پبييي ُْهي چين اف آؿام اىکي

 .ىؼ آؿام عْاُـه ُْهي ًْافه احـ ػؿ تب ػاىت اػاهَ ىْؿاًگيق ٍضتَ ايي لضٚبتي

 ػؿآّؿػٍ؟ ؿّ تْ اىک ٙبلن ىؼٍ؟کؼّم چي ثگْ صبال عْاُـ عْة 0 ُْهي

 هبػؿم- گ٦ت ّ عٌؼيؼ ُبلَ

 !کـػٍ چَ تْ ثب!اّؿػٍ ػؿ فيبػ ُن ؿّ هي اىک کَ هبػؿت: ثْػ ُْهي عٌؼٍ ًْثت صبل

 هٌْچِـ ام، عبلَ پنـ ثَ ثؼٍ فّؿ ثَ هٌْ عْاػ هي ُْهي- ُبلَ

 ثؼيَ؟ پنـ هٌْچِـ عبًن ُبلَ- هي

 

 عيبل صبال. ثـم ػاًيگبٍ . کٌن تضَيل ٥ٞال عْام هي هي. آػ ًوي عْىن اّل اف هي ّلي ًَ- ُبلَ

 .ًؼاؿم افػّاد

 ىوب؟ ُنتيؼ چٌؼم کالك- هي

 .گـ٥تَ ؿّ ػيپلوو اهنبل- ُْهي

 .کٌن ىـکت کٌکْؿ تْ ؽاؿى ًوي ّ کـػًؼ لذ کٌن افػّاد هٌْچِـ ثب عْام ًوي گ٦تن ٩ّتي- ُبلَ

 ثجيٌوضـ٣ ثـين پبىْ ، پبىْ! اًؼاعتٌؼ ؿاٍ ػيکتبتْؿي چَ هي گْه فيـ! ؿّىي چيون ثَ ثَ- ُْهي

 چيَ؟ صنبثيْى

 !ثگيـ ؿّ ث٢لن فيـ تْ اّؿػم کن ػيؼي ػ٥َٞ يَ. ثيب ُن تْ ٥ـُبػ پبىْ: گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثٞؼ



 ثيبم هي ًجبىَ ٍالس ىبيؼ- هي

 ثبىي تْ کَ ٍالصَ ات٦ب٩ب. ثيب چـا- ُْهي

 ُنتن ايٌب ُْهي عًَْ هي کَ ثگَ ٥٪ٔ اّهؼى پؼؿم ّ هبػؿ اگـ گ٦تن عبًن ٥ـعٌؼٍ ثَ ّ کـػين صـکت

 ثَ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ثب١ي ّلي هب عًَْ ثقؿگي ثَ ًَ ثْػ ثقؿگ ُن ُْهي عًَْ. ىؼين عًَْ ّاؿػ ّ ؿميؼين آًِب عًَْ

 ّ ػاىت ثقؿگ ًنجتب

 ُْهي ا: گ٦ت ّ اّهؼ رلْ ُْهي ًبهبػؿي عبًن مْمي ّؿّػ هضِ ثَ. ّياليي ٕج٪َ ػّ مبعتوبًي

 ػييت تْيي؟چـا رْى

 ًيْهؼي؟

 کـػ تٞبؿ٣ هي ثَ هِـثبًي ثب ّ ػاػ هبؿّ مالم رْاة عبًن مْمي ّ کـػين مالم ػّ ُـ ُْهي ّ هي

 کَ ثْػ فهبًي تب ايي ّ

: کـػ مْال الْػي ١ْت لزي ثب عبًن مْمي ُبلَ ّؿّػ هضِ ثَ. ثْػ ًيؼٍ عًَْ ّاؿػ ٌُْف ُبلَ

 ُبلَ؟ ثْػي ؿ٥تَ کزب

 !ثـاػؿه پيو ثْػ، هي پيو عْاُـم: گ٦ت ّ ًيًْؼ عْػه پيو ّ گـ٥ت ؿّ ُبلَ ػمت ُْهي

 ّ ًينت هجل ؿّي آؿام ىؼ هي ػيؼٍ چيوبًو ػؿ ًيق ىبػي ثيو ّ کن کَ فيبػ صيـت ثب عبًن مْمي

 صـ٣ ثؼّى

! ىَ ًوي ثبّؿم: گ٦ت کـػ ًگبٍ هي ثَ کَ ػّثبؿ يکي اف ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ ؿّ ُبلَ ّ ُْهي لضٚبتي

 ثـاػؿ ّ عْاُـ ىوبُب

 ٩جْل عْاُـي ثَ ؿّ ُبلَ ؿّفي کَ عْامتن هي عؼا اف ؿّ ايي ُوييَ ثبىن ًبؿاصت ايٌکَ ًَ ىؼيؼ؟

 عيلي ثـام ّلي کٌي

 !ٝزيجَ

 

 هي ًيْى ؿّ عْػه هب ثـاػؿي ّ عْاُـ ايٌب اف فّػتـ عيلي ػاػيؼ هي اربفٍ پؼؿ ّ ىوب اگـ- ُْهي

 ثب هتبم٦بًَ ّلي ػاػ

 هي ثگؾؿين. کـػيؼ هي ػّؿ اّ اف هٌْ ؿّف ثَ ؿّف ىؼيؼ هي ٩بيل ُبلَ ّ هي ثيي کَ ُبيي تجٞيِ

 ايي ػؿ ًيْهؼم ايٌزب

 .کٌن ٍضجت هْاؿػ



 هي ُنت؟ کَ تٌتْى پبؿٍ ُنت؟ کَ ىوب ػعتـ ّلي ًينت تٌي هي ثب هبػؿ ٕـ٣ اف ُبلَ عبًن مْمي

 اّ آيٌؼٍ ثـاي

 ػعتـ يک کَ ؿميؼٍ اّى فهبى ثينتن ٩ـى اّاعـ ػؿ کَ کٌيؼ ًوي ٥کـ ًينتيؼ؟ چـا ىوب ًگـاًن

 ػاؿٍ ص٨ کـػٍ تضَيل

 ثگيـٍ؟ تَوين عْػه مـًْىت ثـاي

 ثکٌيؼ؟ اىتجبٍ ىوب هوکٌَ ّلي ُنتيؼ ثقؿگتـ اّى اف چٌؼ ُـ کَ کٌيؼ ًوي ٥کـ

 ثؼًّن عْاػ هي ػلن !کٌيؼ هي ثبف عْػتْى مـ اف ؿّ ُبلَ ػاؿيؼ کٌَ هي ٥کـ ًؼًَّ کني ُـ

 چيَ؟ کبؿ ايي اف هٌْٚؿتْى

 کَ عيک گلْي ثب. کٌين ٍضجت ثٞؼ ثيبؿٍ عبًن ٢ٍـي چبيي تب چٌؼ ثگن ثؼٍ اربفٍ- عبًن مْمي

 !فػ صـ٣ ًوييَ

 عبًن مْمي: گ٦ت آؿام ّلي آهـاًَ ّ هضکن لضٌي ثب ُْهي کَ ثْػ ىؼى ثلٌؼ صبل ػؿ گ٦تَ ايي ثب ّ

 کٌن هي عْاُو

 ّ ًينت ػّثبؿٍ . ثْػ عْؿػٍ رب کبهال عبًن مْمي.هِوبًي ًَ اّهؼين ثبفػيؼ ّ ػيؼ ثـاي ًَ هب ثٌييٌيؼ

 ربى ُْهي: گ٦ت

 مبلَ چٌؼ ؿّ هٌْچِـ عْػت ػاؿٍ؟تْ ٝيجي چَ هٌْچِـ ثؼًّن عْاػ هي ػلن ّلي گي هي ػؿمت تْ

 کْػکي ػؿ ّلي ًؼيؼي

 پنـيَ؟ چْٖؿ ثگْ تْ. ثْػي آىٌب اّى ثب ثـي ايـاى اف ايٌکَ اف ٩جل رْاًي ت٪ـيجب ّ

 اف ُبلَ کَ ايٌَ هّْْٛ. ايَ ػيگَ چيق هنئلَ اهب. ًينت ثؼي پنـ ػًّن هي هي کَ اًّزب تب- ُْهي

 .ًويبػ عْىو هٌْچِـ

 ىوب اف عبًن مْمي! ػيگَ کل چَ هٌْچِـ چَ ربال!کٌَ افػّاد عْاػ ًوي اٍال ُبلَ کَ ايٌَ هّْْٛ

 کَ ًؼاىتن اًتٚبؿ

 ًينتيؼ؟ کَ ثينْاػ ايؼ تضَيلکـػٍ ىوب. کٌيؼ ٥کـ ايٌْٖؿي

 !ىوبمت چين رلْي هبػؿم ّ هي فًؼگي کَ عْثَ

: گ٦ت ػّثبؿٍ. کـػ هـّؿ اي لضَٚ ػؿ ؿّ عْػه فًؼگي صتوب کَ. کـػ مکْت ُْهي هؼتي ثٞؼ

 ُن هي هبػؿ افػّاد

 اه عبًْاػٍ اي ػيگَ چيق ُـ يب پْل ثغبٕـ کَ ػاىت ػّمت ؿّ اه عبلَ پنـ هبػؿم. ثْػٍ ارجبؿي

 ثب کـػى هزجْؿه

 



 ثؼّى. ُنتن هي ُن اه ًتيزَ. اًتغبة ػؿ آفاػي ثؼّى ت٦بُن، ثؼّى ٝي٨، ثؼّى. کٌَ افػّاد پؼؿم

 هضجت ثؼّى ، هبػؿ

 !کْػکي ثؼّى ، هبػؿي

 ايٌکَ کَ چي؟ کَ کـػًَ ًبف ّ کـػى لْك کْػکيو اف ٩نوتي اي ثچَ ُـ عبًن مْمي ػًّيؼ هي

 ؿّ ًبفه هبػؿه

 ٝلت ثؼّى ّ عْػي ثي ُب ثچَ کَ ػيؼيؼ ُب ٩ّت ثْٞي. کٌَ ًْافىو ثگيـٍ، آ١ْىو ػؿ ثکيَ،

 گيـًؼ؟ُوو هي ثِبًَ

 کْػ٫ يَ ايٌْٖؿي. ثکيَ گْىيْى ّ مـ ػمتي ّ کٌَ لْميْى پؼؿىْى ، هبػؿىْى کَ ايٌَ ثغبٕـ

 اؿّب هضجت ًٚـ اف

 کَ امت عاليي هي ػؿّى. ثْػم هضـّم کْػکَ ُـ هنلن ص٨ کَ عؼا ًٞوت ايي اف هي. ىَ هي

 صبال. ًيؼٍ پـ ُيچ٩ْت

 پـ ؿّ عال ايي ّ ثـگـػًّؼ ٝ٪ت ثَ هٌْ فًؼگي رِبى ايي ٩ؼؿتِبي ّ ُب پْل توبم ثب. گؾىتَ ػيگَ

 ٩ّتي فهبى اّى. کـػ

 ثَ. ػاىتٌؼ ؿّ اّى ثَ کـػى عْثي عيبل کـػًؼ هي پؼؿم ثب افػّاد ثَ هزجْؿ ؿّ هبػؿم ثقؿگتـُب

 هي ؿّ ٍالصو اٍٖالس

 .عْامتٌؼ

 تِيَ ّ ػعتـ يک ػاػى ىُْـ! ثيَ؟ ػچبؿ هي هبػؿ مـًْىت ثَ ُبلَ عْاُيي ًوي کَ ىوب صبال

 .ًينت کب٥ي تٌِب رِيقيَ

 ايٌکَ تـ ثبّؿًکـػًي ّ ثْػين ىؼٍ هتبحـ. اًؼاعت پبييي ؿا مـه ّ ىؼ توْم ايٌزب ػؿ ُْهي ٍضجت

 مْمي ُبلَ ثـ ٝالٍّ

 ربى ُْهي: گ٦ت ثْػ کـػٍ پب٫ اىکِبىْ کَ عبًن مْمي ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ. کـػ هي گـيَ آؿام ُن عبًن

 تْ ايٌکَ اف هي

 ىؼ ثبٝج رـيبى ايي ايٌکَ اف عْىضبلن. عْىضبلن ّا٩ٞب کٌي هي ًگـاًي اصنبك ُبلَ ايٌؼٍ ثَ ًنجت

 ٦ًـ ػّ ىوب کَ

 ّ ًينت تٌِب ُبلَ کَ ؿاصتَ عيبلن ُن ثويـم ثبىؼ ٩ـاؿ اگَ ػيگَ صبال. ثکٌيؼ ثـاػؿي عْاُـ اصنبك

 !هْاٙجيَ ثـاػؿه

 چـا ػًّن ًوي اهب. کـػم هي افػّاد ثَ ّاػاؿ ؿّ ُبلَ پْل عبٕـ ثَ ًجبيؼ هي گي هي ػؿمت تْ ُْهي

 امن تب ُوييَ



 فيبػي هب ىبيؼ هتبم٦بتَ! پْلَ ثٌؼٍ هي ً٪و اًنبى ؽُي ػؿ کَ چيقي اّليي آػ هي هيبى ثَ عْىجغتي

 هبػي هنبيل ػؿ

 ػيگَ رْى ُْهي چين. کـػي اىتجبُن هتْرَ هٌْ تْ کَ ايٌَ اف هي ثييتـ عْىضبلي. ثبىين ىؼٍ ١ـ٧

 ثَ هزجْؿ ؿّ ُبلَ

 .ىَ هي ُوْى ثغْاػ عؼا ُـچي. کٌن ًوي افػّاد

 ثَ ؿاصت عيبل ثب ثـّ صبال رْى ُبلَ: گ٦ت ّ کـػ ُبلَ ثَ ؿّ ىؼ ثلٌؼ رب اف ُْهي لضَٚ ايي ػؿ

 ّ کٌکْؿ ّ ػؿك

 

 ٩ْيَ ايي ثب کَ عبًن مْمي هوٌْى: گ٦ت ّ ثـگيت عبًن مْمي ٕـ٣ ثَ ػّثبؿٍ ّ ثـك ػاًيگبُت

 ّ ؿّىي عيلي

 .عؼاصب٥٘ ٥ٞال. کـػيؼ ثـعْؿػ عْة

 ىؼ عْة چ٪ؼؿ. ػاؿم تْ هخل ثـاػؿي کَ کٌن هي ىکـ ؿّ عؼا ُْهي: گ٦ت ّ کـػ ث٢ل ؿّ ُْهي ُبلَ

 ايـاى ثَ تْ کَ

 !ثـگيتي

 !ثغْؿٍ هٌْ ١ن کَ ػاؿم عْاُـ يک ّ ًينتن تٌِب ػيگَ ايٌکَ اف عْىضبلن ُن هي- ُْهي

 تْ ّ هي کَ عْامت هي ػلن عيلي ُْهي: گ٦ت عبًن مْمي کـػ صـکت عًَْ ػؿ ٕـ٣ ثَ کَ ٩ّتي ّ

 هْؿػ ػؿ ُن

 رْى ُْهي! ثبىي هٌٖ٪ي ٩ؼؿ ايي تْ کـػم ًوي ٥کـ هي. کٌين ٍضجت ُن ثب ػيگَ چيقُبي ّ گؾىتَ

 ٕب٩ت ػيگَ هي

 کَ ٩ّتي. ثجيٌن فىت ٦ٝـيت يک ىکل ثَ ؿّ عْػم تَْيـ کٌن هي ًگبٍ تْ چيوبى تْ ٩ّتي کَ ًؼاؿم

 ػّ هخل تًْين هي هب

 ثيي اف ُب کؼّؿت ايي ىبيؼ کٌين آفهبيو يکجبؿ کَ ػاؿٍ اىکبلي چَ ثقًين صـ٣ ُن ثب کبهل اًنبى تب

 ػًّن هي هي ثـٍ؟

 ؿّ عؼا کَ چٌؼ ُـ ًجبىين هت٦ٌـ ُن اف صؼا٩ل کَ ىَ هي ّلي ثگيـم ؿّ هبػؿت ربي تًْن ًوي کَ

 ُيچ کَ گيـم هي ىبُؼ

 .ًؼًّنتن فيبػي تْؿّ ُن ُيچ٩ْت ّلي ػاىتن ػّمت ُبلَ اًؼافٍ گن ًوي. ًؼاىتن ت٦ٌـ تْ اف ٩ّت

 ٍب٣ گؾىتَ هْؿػ ػؿ ؿّ صنبثِب عْاُيؼ هي ّا٩ٞب: پـميؼ ّ ثـگيت عبًن مْمي ٕـ٣ ثَ ُْهي

 هي ثبىَ کٌيؼ؟



 )ًينت هجل ؿّي ّ )صبّـم

 .ًينت ػؿمت ايٌزب ػؿ هي ثْػى. ثين هـعٌ ثٌؼٍ ثؼيؼ اربفٍ اگـ- هي

 هي ات٦ب٩ب ثبعجـيؼ اّى فًؼگي توبم اف ّ ُنتيؼ ُْهي ثـاػؿ هخل ىوب عبى ٥ـُبػ ًَ- عبًن مْمي

 ىوب ثْػى ػؿ اٍـاؿ

 ػؿ اگـ صتي. کٌيؼ ٩ْبّت ّ ثؼيؼ گْه هي صـ٥ِبي ثَ ٝبػل ٩بّي يک هخل عْاػ هي ػلن. ػاؿم

 کـػٍ اىتجبٍ هي هْاؿػي

 کَ مبلِبمت گٌبُبى ايي اف تٞؼاػي کَ ُـچٌؼ ثيَ ؿّىي ُن عْػم ثـاي تب ثگيؼ ؿّ عٖبُبم ثْػم

 .هيؼٍ آفاؿ ؿّ ّرؼاًن

 .ثيَ آؿّم اَٝبثوْى کوي تب ثغْؿين چبيي يَ ثؼيؼ اربفٍ اگَ صبال

 ْٕؿي ُـ ُْهي گ٦ت ّ ًينت ُْهي کٌبؿ ُبلَ. ؿ٥ت آىپقعًَْ ثَ چبي آّؿػى ػًجبل عبًن مْمي

 عْاُـ هي ثيَ کَ

 .تْ ثب ّ تْام

 ػؿ چبي. کـػ ًْافه ؿا اّ ُْهي ّ ثْػين اّهؼٍ ّرؼ ثَ ػعتـ ايي آالييي ثي ّ پبکي اف ُْهي ّ هي

 .ىؼ ًْىيؼٍ مکْت

 هي ثَ صتي لضَٚ ايي اّٖـاة. کـػًؼ هي اهبػٍ گؾىتَ ثَ ثبفگيت تلغي ثـاي ؿا عْػ ٕـ٣ ػّ ُـ

 کـػٍ مـايت ُن

 .کـػ ؿّىي ميگبؿي ُن ُْهي. کـػم ؿّىي ميگبؿي پل. ثْػ

 .ثؼٍ هي ثَ ُن يکي هوکٌَ اگـ رْى ُْهي- عبم مْمي

 هٌْ هبػؿم ربي تًْيؼ ًوي کَ گ٦تيؼ: گ٦ت ّ کـػ ؿّىي ثـايو ّ گـ٥ت اّ ٕـ٣ ثَ ميگبؿي ُْهي

 اهب ػؿمتَ،. ثگيـيؼ

 ّ پؼؿ. ثبىن ػاىتَ هبػؿػاؿي اصنبك تب ًؼاىتن هبػؿي هي کَ چـا کٌيؼ هي ٥کـ ىوب کَ اًّْٖؿ ًَ

 ؿّ اصنبك ايي هبػؿم

 ثب صؼا٩ل ىؼٍ ٥ْت هبػؿه هخال يٌٞي ػاػٍ، ػمت اف ّ ػاىتَ هبػؿي کَ کني ُـ. گـ٥تٌؼ هي اف

 ّ اصنبك ايي يبػآّؿي

 !ًکـػم ػؿ٫ ؿّ اصنبك ايي ىيـيي ٕٞن اٍال هتبم٦بًَ هي ّلي ثـٍ هي لؾت اّى عبٕـٍ کـػى فًؼٍ

 ّ ىوب ّ هي ثيي ىؼ ثبٝج کَ صبػحَ اّى اف عْاػ هي ػلن کٌين ىـّٛ ربيي اف ايٌکَ ثـاي عبًن مْمي

 ىکب٣ پؼؿم



 پؼؿم ثَ ؿّف اّى ىوب. کٌن هي ٍضجت ػاهي رـيبى هْؿػ ػؿ ػاؿم ُنت؟ يبػتْى. ثيَ ايزبػ ٝوي٪ي

 صتي هي گ٦تيؼ ػؿّٟ

 ُـ. ثقًَ هٌْ ىال٧ ثب پؼؿم ىؼيؼ ثبٝج ىوب ّلي ثْػم کـػٍ ٥ـاهْه ؿّ رـيبى کل آهؼ پؼؿ ٩ّتي

 ًَ هيقػ کَ اي ّـثَ

 هبػؿ کَ کْػ٫ يک اصنبمبت ثب چـا کـػيؼ؟ ؿّ کبؿ ايي چـا. عْؿػ هي هي ؿّس ثَ کَ هي ثؼى ثَ

 ْٕؿ ايي ًؼاىت ُن

 کب٥ي ٩ؼؿ ثَ کَ فهبًي ػؿ کَ کـػم ِٝؼ عْػم ثب ؿّف ُوْى اف کَ کٌن هي اٝتـا٣ هي کـػيؼ؟ ثبفي

 ىوب اف ىؼم ثقؿگ

 ّـثبت اّى. کٌن هي صل تٌن ّ ؿّس توبم ػؿ ؿّ ىال٩ِب اّى ػؿػ. ؿميؼٍ فهبى آى صبال. ثگيـم اًت٪بم

 کَ پؼؿم اف ًَ هي ؿّ

 هٌْ پؼؿم کَ ىؼ ثبٝج ُويي ّ ًکـػم گـيَ هي ًَ؟ّلي يب ُنت يبػتْى ػًّن ًوي!عْؿػم ىوب ػمت اف

 ايي. ثقًَ ثييتـ

 .فػ هي ؿّ هي اي ّصييبًَ ٕـف ثَ پؼؿ اهب گـ٥تيؼ هي ؿّ پؼؿ رلْي ىوب کَ ُنت يبػم ُن

 ّلي. کٌيؼ ايزبػ هبػؿ ثي مبلَ ُيت ٦ُت کْػ٫ يک ػل تْ عْػتْى اف تـمي تًْنتيؼ ىوب ؿّف اّى

 ػيگَ صبال هي

 .ثْػ اًنبًي ١يـ عيلي ىوب ؿّف اّى ٝول. ثبىَ ؿميؼٍ هي ًْثت کٌن هي ٥کـ ىؼم ثقؿگ

 

 ٩ََ ايي ىٌيؼى ثب ُبلَ. ػاػ هي گْه ّ ثْػ اًؼاعتَ پبييي ؿا مـه هؼت ايي توبم ػؿ عبًن مْمي

 ُن هي. ؿيغت اىک

 .کـػم ؿّىي ؿّ ػّم ميگبؿ

 ام کـػٍ رلٍْ ػؿ١ّگْ ّ مٌگؼل فى يک ُوييَ تْ ًٚـ ػؿ هي کَ ػًّن هي رْى ُْهي- عبًن مْمي

 صـ٥ِبي صبال اهب

 .کي گْه ُن ؿّ هي

 هي. ُنت ُن پْلؼاؿ ػًّنتن هي. ػاؿٍ کْچک پنـ يک ػًّنتن هي کـػم افػّاد پؼؿت ثب هي ٩ّتي

 ػعتـ يک ُن

 ُبلَ ثَ کَ کب٥يَ ٥٪ٔ ثْػم ىبػاة ّ فيجب چ٪ؼؿ کَ ًينت يبػت اگـ. ثْػم ٩يٌگ ُن هي. ثْػم رّْى

 ػؿمت کٌي ًگبٍ

 عْػم پنـ هخل ؿّ ىُْـم پنـ کَ ثْػم کـػٍ ِٝؼ عْػم ثب. هي اف تَْيـي. هي فهبى آى ىکل

 .ثؼًّن



 هبػؿم پؼؿّ عًَْ تٌِب صتي کَ ثْػ ًؼاػٍ اربفٍ هي ثَ. ػاىت تلغي عبٕـٍ اّلو افػّاد اف پؼؿت

 اّى اف ٩جل ىت. ثـم

. ثْػ عْاثيؼٍ عًَْ ّ ثْػ ىؼٍ هـيِ کَ ثْػ ؿّفي چٌؼ هبػؿم. ثْػم کـػٍ هگْ ثگْ پؼؿت ثب صبػحَ

 پؼؿت اف ٩ّتي

 اگـ کَ هيؼًّنتن. اًّزب ؿين هي ،روَٞ ػيگَ ؿّف چٌؼ گ٦ت ثـين هبػؿم ػيؼى ثَ ُن ثب کَ عْامتن

 اف پؼؿت اربفٍ ثؼّى

 صبل ايي ثب! ثکين ػمت تًْنتن ًوي کَ ُن هبػؿم اف. ىَ هي َٝجبًي ىؼت ثَ اّى ثـم ثيـّى عًَْ

 .کٌن هي ٍجـ گ٦تن

 ثي٦تَ ُن هي ثـاي ات٦ب٧ ايي عْامت ًوي ػلن. ثْػم کـػٍ هزنن چيون پيو ؿّ هبػؿت مـًْىت يٌٞي

 ٍجش ُوبى ّلي

 کٌن ٍجـ ًتًْنتن ػيگَ. ثـم کوکو ثَ کَ عْامت هي اف ّ ىؼٍ ثؼتـ هبػؿم صبل گ٦ت ّ فػ تل٦ي پؼؿم

 ثَ کَ ثْػ ايي

. کييؼ ْٕل عيلي هي ثـگيتي ّ ؿ٥تي. ثجـم ػکتـ ثَ ؿّ هبػؿم کَ ىؼم هزجْؿ اًّزب. ؿ٥تن هبػؿم عبًَ

 ّرْػم توبم تـك

 ثـاي ات٦ب٩ي اگـ ػاػ هي ٝؾاة هٌْ ّرؼاًن. ثْػي هًْؼٍ تٌِب عًَْ ػؿ تْ ايٌکَ اف تـك. ثْػ گـ٥تَ ؿّ

 آهؼ هي پيو تْ

 ػاػم؟ هي چي ثبيؼ ؿّ پؼؿت رْاة ّوي ػؿ. ثغييؼم ًوي ؿّ عْػم ُيچ٩ْت

 ثبيؼ چيکبؿ ػًّنتن ثْػم،ًوي گيذ. ثْػم آّؿػٍ عْػم ثب ُن ؿّا تْ کبه کَ کـػم هي آؿفّ ػل ػؿ

 ثب عالٍَ ٩ّتي!ثکٌن

 اف ثـًگيتَ عًَْ ثَ ٌُْف پؼؿت کَ ىؼم هتْرَ ّ ػيؼم مبلن ؿّ تْ ّ ثـگيتن عًَْ ثَ ُب ًگـاًي توبم

 عؼاؿّ ٩لت ٍوين

 ثب. ػاىتن ّصيت افه اًّ٪ؼؿ کَ چيقي ثب. کـػي تِؼيؼ ؿّ هي تْ لضَٚ ُوْى ػؿ اهب. کـػم ىکـ

 تْ تِؼيؼ ىٌيؼى

 

 ٕال٧ هٌْ پؼؿت عْامت ًوي ػلن هي کَ گ٦تن. ػيؼم هي ىؼٍ تکـاؿ عْػم ثـاي ؿّ هبػؿت مـًْىت

 ْٕؿي ثبيؼ. ثؼٍ

 کوي تْ کبه اي ؿ٥تن کلٌزبؿ عْػم ثب عيلي. ثقًي صـ٥ي ُيچ هي ٝليَ ًتًْي تْ کَ هيکـػم ٝول

 آى ػؿ تب ثْػي ثقؿگتـ



 هي تب ثْػ ًکـػٍ هضؼّػ هٌْ ايٌ٪ؼؿ پؼؿت کَ کـػم هي آؿفّ. کٌن ٍضجت تْ ثب تًْنتن هي ىـائ

 ثغبٕـ ًجبىن هزجْؿ

 ثَ ًبچبؿ تب ػاىتن آفاػي اًّ٪ؼؿ فهبى اّى ػؿ ايکبه. ثين عبؿد عًَْ اف ػفػکي هـيْن هبػؿ ػيؼى

 .ًين هتْمل ػؿّٟ

 ػ٥بٝي صبلت ػؿ ؿّ اًنبى. کٌَ هي ّاػاؿ کبؿُب اف عيلي ثَ ؿّ اًنبى اهٌيت ٝؼم ّ تـك رْى ُْهي

 ثبيؼ هي. ػٍ هي ٩ـاؿ

 ؿّ تْ پؼؿت ٩ّتي گ٦تن، پؼؿت ثَ ؿّ ػؿّٟ اّى ٩ّتي ًَ؟ يب کـػم هي ػ٥بٛ فًؼگين عْػم، آيٌؼٍ اف

 اف کـػ، هي تٌجيَ

 ثييتـ ّ هيؼيؼم ؿا اًت٪بم ّ ٦ًـت ّ کيٌَ ثـ٧ تْ چيوبى ػؿ ُوييَ ُن اّى اف ثٞؼ. ثْػم هت٦ٌـ عْػم

 هي ػلن.تـميؼم هي

 اف پؼؿت صؼا٩ل. گ٦تن ؿّ ص٪٪ت پؼؿت ثَ ؿ٥تي ايـاى اف ايٌکَ اف ثٞؼ کَ ثؼًّي ُن ؿّ ايي عْاػ

 ثبعجـ رـيبى ّا٩ٞيت

 عًَْ ػؿ تْ کَ ػيؼم هي. ًؼاػي اربفٍ تْ ثين ًقػيک تْ ثَ کَ کـػم مٞي ُـثبؿ ُن اّى اف ثٞؼ. ثبىَ

 کيي هي فرـ

 .ُبلَ آهؼى ػًيب ثَ اف ثٞؼ هغٍَْب

 هٌٖ٪ي اگـ تْ. ىؼ رلت اّ ٕـ٣ ثَ ُن هب تْرَ اهؼ ػًيب ثَ ُبلَ ٩ّتي کٌن هي اٝتـا٣ رْى ُْهي

 ص٨ هي ثَ کٌي ٥کـ

 !ثبىن ػاىتَ ػّمت تْ اف ثييتـ ؿّ عْػم ثچَ کَ ػي هي

 ثـاي ُن ثْػ ثِتـ تْ ثـاي ُن ًجبىي عًَْ ايي ػؿ کَ ُويي کيْؿ اف عبؿس ػؿ. ثْػ ثِتـ ْٕؿ ايي

 اؿاهو ػّ ُـ. هي

. فًين هي ػمت ُب صيلَ اف عيلي ثَ تـك ٌُگبم ثَ ّ ثْػين تـك صبل ػؿ ُوييَ فًِب هب. ػاىتين

 ػؿ ُبلَ کَ ُوبًْٖؿ

 ّ پؼؿ رؼايي هْؿػ ػؿ ُْهي. آّؿػم پٌبٍ صيلَ ثَ ُن هي. آّؿػ پٌبٍ تْ ثَ افػّاد اف تـك هْؿػ

 ً٪يي ُيچ هبػؿت

 ٥قًؼم ّ عْػم اف ١ـيقٍ ٕج٨ پل. ثبىَ ػاىتَ ُن ُبلَ ؿّ تْ مـًْىت کَ عْامتن ًوي هي. ًؼاىتن

 ٩جْل. کـػم ػ٥بٛ

 تجـئَ ؿّ عْػم ُن صبال ثبىن ػاىتَ ثبيؼ ؿا اعتيبؿاتي ػاىتي ص٨ عًَْ ايي فى ٌْٝاى ثَ هي کَ کي

 اًتٚبؿ. کٌن ًوي



 ُْهي. ثين هضبکوَ ٝبػالًَ تْ ّرؼاى ػاػگبٍ ّ هضکوَ ػؿ کَ ػاؿم ت٩ْٜ اهب. ًؼاؿم تْ اف ُن ثغيو

 ثب ػعتـ يَ رْى

 اّ اف مبل پبًقػٍ صؼّػ کَ هي آيب ُنت ّ ثْػ پْلؼاؿ تْ پؼؿ. ؿٍ هي ىُْـ عًَْ ثَ آؿفّ ُقاؿ

 يک اف ًجبيؼ ثْػم کْچکتـ

 

 ىو صؼاکخـ کَ کٌن افػّاد هـػي ثب ػاىتن اؿفّ ُن هي گن هي تْ ثَ ايٌْ ثبىن؟ ثـعْؿػاؿ تْويي

 عْػم اف مبل ٦ُت

 !!!مبل پبًقػٍ ًَ ثبىَ ثقؿگتـ

 پؼؿت. کٌن هي ٩جْل هيل کوبل ثب ثگيـٍ هي ػؿثبؿٍ کَ تَويوي ُـ تْ ّرؼاى. فػم ؿّ صـ٥ِبم هي

 ثَ ًنجت ٥ِويؼٍ چْى

 ثـام هي ثب تْ ػىوٌي کَ کٌن هي اٝتـا٣ هي ّ ُبمت گؾىتَ رجـاى پي ػؿ ػائن کـػٍ کْتبُي تْ

 اهب. عٖـًبکَ ثنيبؿ

 آيٌؼٍ اف ػ٥بٛ ٥٪ٔ. ٦ًـت يب کيٌَ ًَ ثْػٍ تـك عبٕـ ثَ ٥٪ٔ کـػم ٙلوي تْ ثَ ًنجت ثبؿ ُـ کَ ثؼّى

 ايٌکَ ثـاي ّ عْػم

 مٌؼ ُويي ػاىتن مبلَ چٌؼ ايي ػؿ کَ هبػي تْويي تٌِب کَ ثگن ثبيؼ کٌن حبثت ثتْ ؿّ عْػم ًيت صني

 ثْػٍ عًَْ ايي

 يٌٞي ثگيـٍ پل ؿّ عًَْ ايي عْامت ٩ّت ُـ تب ؿ٥تَ ثالٝقل ّکبلت يک هي اف پؼؿت ُن اّى کَ

 ه٩ْٞيت ػؿ صبال تْ

 ٦ًـت اف کوي تب گ٦تن ؿّ ايٌِب ّلي ثجغيي ؿّ هي تْ کَ ًؼاؿم اًتٚبؿ گ٦تن. ٤ّٞ هي ّ ُنتي ٩ْت

 کن هي ثَ ًنجت تْ

 .ثيَ

 تب کٌَ گـم اّى ثب ؿّ مـه ُن تب گيت هي چيقي ػًجبل ثَ کال٥َ عبًن مْمي صـ٥ِب ىؼى توبم ثب

 عْػه تَوين ُْهي

 ىٌبمبًَ ص٨ لجغٌؼ ثب کَ کـػم تٞبؿ٣ ثِو ميگبؿي ّ ىؼم ثلٌؼ پل ثؼٍ ثِو اؿاهيي ُن ّ ثگيـٍ ؿّ

 يکي اي

 رْاة هٌتٚـ کَ عبًن مْمي. ؿ٥ت ّ کـػ تـ٫ ؿّ عًَْ کالهي ثؼّى ُْهي ثٞؼ اي لضَٚ.ثـػاىت

 ّ هبت ثْػ ُْهي

 ُـ ىٌبمن هي هي ؿّ ُْهي: گ٦تن کـػم هي ؿّىي ؿّ ميگبؿه کَ صبلي ػؿ. کـػ ًگبٍ هي ثَ هجِْت

 ّ هـػػ کَ ٩ّت



 ػل ُن ُْهي ثقؿگَ عؼا. ًجبىيؼ ًبؿاصت. کٌَ هي ؿّ ايٌکبؿ ثگيـٍ، تَوين تًَْ ًوي ىَ هي ػّػل

 .ػاؿٍ پبکي

 فًؼگي ػؿ اگـ کَ ثگيؼ ثِو. ثگيؼ ُْهي ثَ ايٌْ هتبم٦ن ّا٩ٞب گؾىتَ اف هي عبى ٥ـُبػ- عبًن مْمي

 اهٌيت اصنبك

 .ثبىن ػاىتَ ُْهي هخل ُن پنـي کَ عْامتن هي عؼا اف کـػم هي

 ؿّ ُْهي آهؼم ثيـّى ُْهي عًَْ اف ٩ّتي)ثبىيؼ ثـاػؿم هْاٙت کٌن هي عْاُو عبى ٥ـُبػ- ُبلَ

 عيبثْى کٌبؿ کَ ػيؼم

 ).ثْػ اينتبػٍ

 کْکي؟ ک٫ْ اًگبؿ ؿ٥ي٨- هي

 

 ثـين؟ ثْػم تْ هٌتٚـ- ُْهي

 کزب؟ ثيليبؿػ؟ لْکبل، ػينکْ، کبفيٌْ، کزب؟- هي

 .ثغْؿين آثويٍْ يَ چِبؿؿاٍ مـ ٥ـّىي اثويٍْ ُويي ثـين ًَ : گ٦ت ّ عٌؼيؼ ُْهي

 .کـػين هي ٕي ؿّ عيبثْى ْٕل مالًَ مالًَ ّ کـػين صـکت فًبى ٩ؼم

 کٌي؟ هي ٥کـ چي ثَ- هي

 پـمي؟ هي چـا ػًّي هي عْػت تْ! ُبم ثؼثغتي ثَ- ُْهي

 ىٌيؼي؟ کَ کٌي؟صـ٥بىْ چيکبؿ عْاُي هي صبال- هي

 ثبفم. کـػ هي ؿّ کبؿ ُويي ثْػ اّى ربي ُن اي ػيگَ کل ُـ. ثْػ هٌٖ٪ي ه ُوَ ىٌيؼم آؿٍ- ُْهي

 ؿّ پؼؿه عؼا

 ؿامتو. عْػهَ پؼؿ ت٪َيـ ُوَ ايٌب! عًَْ گؼا هٌْ ًگؾاىت هي ٥ـمتبػى عبؿد ربي ثَ کَ ثيبهـفٍ

 ُن عْػم ثغْاي ؿّ

 .ثکٌن ثبيؼ چيکبؿ

 .پؼؿت مـ ثـيقيؼ ّ کٌيؼ يکي ثَ ػمت ُبلَ ّ عبًن مْمي ّ تْ کَ ايٌَ ؿاٍ ثِتـيي- هي

 ًقػيک ٩ّتي. ثـگيتين عًَْ ٕـ٣ ثَ ػّثبؿٍ آثويٍْ يک عْؿػى اف ثٞؼ ّ ؿميؼين ٥ـّىي اثويٍْ ثَ

 ؿميؼين هب عًَْ

 کـػي؟ هي چيکبؿ ثْػي هي ربي اگـ تْ: پـميؼ هي اف ُْهي



 کَ گ٦ت هي ثَ عبًن مْمي ّوي ػؿ. ثگيـي تَويوي چَ تْ کَ ايٌَ هِن ثبه ًؼاىتَ کبؿ هي ثَ- هي

 ثَ ّا٩ٞب ثگن تْ ثَ

 ُْهي، ثجيي. ثبىَ ػاىتَ تْ هخل پنـي يک ػاىتَ آؿفّ ًجْػٍ، تـمو اگَ گ٦ت. هتبم٦َ گؾىتَ عبٕـ

 هي ؿّ چي تال٥ي

 پؼؿ فى کَ مبلَ ثينت صؼّػ االى عبًن مْمي ثيبؿي؟ ػؿ عْاي هي کي مـ ثيبؿي؟ّ ػؿ عْاي

 ت٪ـيجب ىْ رًّْي. تْمت

 ُوچيي يَ ثَ ؿّ فّؿت عْاي هي اگَ صبال ثبىَ ثٌؼ ربيي ثَ ػمتو ًکٌن ٥کـ. گؾاىتَ عًَْ اّى تْ

 عْة ثـمًْي آػهي

 مْمي ت٪َيـ تْ ُبي مغتي توبم اهب کييؼي مغتي فيبػ گؾىتَ ػؿ کَ ػاؿم ٩جْل! ػًّي هي عْػت

 ُـ ػؿ. ًجْػٍ عبًن

 .کي ؿرْٛ ٩لجت ثَ. ًؼٍ آفاؿت ّرؼاًت ثٞؼا کَ کي کبؿي ٍْؿت

 

 ٥ٞال؟ ًؼاؿي کبؿي- ُْهي

 .عؼاًگِؼاؿ. ًينت ٝـّي. هٌِؼك عيـ- هي

 .کـػ صـکت ثَ ىـّٛ عًَْ رِت عال٣ ُْهي ّ

 کـػي؟ گن ُن ؿّ تْى عًَْ ؿاٍ- هي

 ػمت ثغـم ىيـيٌي رٞجَ يَ هيـم. ًؼاؿم اي کيٌَ افه ػيگَ ٩لجن تْي. ًکـػم گن ًَ- ثبعٌؼٍ ُْهي

 ًـم عبلي

 .ثِتـٍ ػّمتي. ثبىن ػاىتَ کيٌَ ّ ٦ًـت ػلن تْ کني اف عْام ًوي ػيگَ ؿامتو.عًَْ

 هب عًَْ ػؿ ثؼٍ ثـگيتي ثگيـ ُن رٞجَ يَ! ىؼي هي ػّمتي الي٨ صبال- هي

 الجتَ. مبػٍ عيلي ىؼٍ، صل ُْهي هيکل ايي ايٌکَ اف ثْػم عْىضبل. عْاثيؼم ؿّ ثٞؼافِٙـ توبم

 ٩جال ؿّ ُبه مغتي

 پبييي ٍْؿت اٍالس ّ کـػى صوبم اف ثٞؼ ّ ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف 5 مبٝت صؼّػ َٝـي. ثْػ کييؼٍ

 کَ ه٩ْٞي. ؿ٥تن

 عْاػ هي. تْ ػًجبل ايٌزب ثيبػ ٩ـاؿٍ ات عبلَ ػعٌـ کَ گ٦ت هبػؿم ثْػم َٝـاًَ چبي عْؿػى هي٢ْل

 .عـيؼ ثـيي ُن ثب

 اًّن ًؼاؿم ؿّ صـ٥ِب ايي ّ عـيؼ صٍْلَ هي. ػاػ هي اًزبم ُْهي ُوييَ ؿّ هي عـيؼُبي هبػؿ- هي

 ّ ىلْٟ ىِـ ايي تْ



  !آلْػٍ

 عجـٍ چَ ثجيي ثيـّى ثـّ پبىْ ًينتي عًَْ تْ هبػؿ چيَ- هبػؿ

 ثْػم؟ عًَْ چ٪ؼؿ هگَ ؿّفٍ ػّ ايي تْي اّهؼم ؿّفٍ ػّ هي هبػؿ- هي

 !فًؼگيت عًَْ مـ ثـّ پبىْ کَ ايٌَ هبػؿت هٌْٚؿ- پؼؿ

 کٌيؼ؟ هي ثيـًّن ػاؿي يٌٞي- هي

 .عًَْ ثيبي فًت ثب عْاػ هي ػلن صـ٥يَ؟ چَ ايي هبػؿ ًَ- هبػؿ

 گـ٥تيؼ؟ فى ثـام فًن؟هگَ کؼّم ثب- هي

 ٩ْ٥و ٧ْ٥ ىؼٍ کٌؼ ػمتو ّ گؾىتَ افه مٌي گيـين صبال. ىؼ هي فى ؿّفٍ ثينت هبػؿت ًتـك- پؼؿ

 تـّ هبَُ يَ

 

  !ػٍ هي فى صتوب

 ثنيبؿ ٖٝـي ّ ثْػ پْىيؼٍ ىيک لجبك يَ. ثْػ ىِـٍ. کـػ ثبف ؿّ ػؿ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ فػًؼ فًگ

 کَ ثگن ثبيؼ! ثْ عْه

 .ثْػ ىؼٍ فيجب عيلي

 عْاثي؟ هي چ٪ؼؿ آ٩ب؟ عْاة مبٝت: گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ارْالپـمي ّ مالم ّ ؿميؼى اف ثٞؼ ىِـٍ

 ثْػم؟ عْاثيؼٍ هي کَ ػًّي هي کزب اف ىوب- هي

 .ثقًين ُب عيبثْى تْي گيتي يَ ثـين پبىْ صبال! يَ ٩ْي عيلي هي هغبثـاتي هبُْاؿٍ- ىِـٍ

 ؿّ؟ ثجيٌين؟تـا٥يک ؿّ چي کَ- هي

 .کٌي عـيؼ چْٖؿي ثگيـي يبػ ثبيؼ. عـيؼ هيـين ًَ- ىِـٍ

 .ًؼاؿم ُن ؿّ کبؿُب ايي صٍْلَ. ػاؿم ٦ًـت عـيؼ اف اٍال هي. عبًن ىِـٍ ػعتـعبلَ،- هي

 .ًويـين عـيؼ ثبىَ ثـين پبىْ صبال- ىِـٍ

 !کـػٍ مـه ثَ عبکي چَ ُْهي ايي ثجيٌن عْام هي. ػاؿم کبؿ ثبثب- هي

 ًـي؟صي٦ت ثبُبه ػًجبلت اّهؼٍ عْثي ايي ثَ عبلَ ػعتـ ىَ هي ؿّت. ٥ِوي هي گـػي ثـهي- ىِـٍ

 اػ؟ ًوي

 ثب لجبك تْٞيِ اف ثٞؼ ّ ىؼم ثلٌؼ پل. ثْػ صي٤ گ٦ت هي ؿامت. عٌؼيؼم ّ کـػم ىِـٍ ثَ ًگبُي

 .ا٥تبػين ؿاٍ ىِـٍ



 ٌُْف. ىيک عيلي. ػاىجْؿت ؿّي هْثبيل ّ پغو ّ کْلـ ثب ثْػ ثبال هؼل ًُْؼاي يک ىِـٍ هبىيي

 ثبف ؿّ هبىيي ػؿ

 ثْػًؼ فػٍ آتو ؿّ هُْبه اًگبؿ. ىؼ پيؼاه ػّؿ اف ُْهي کَ ثْػ ًکـػٍ

 !ؿّىي عبًن ٥ـعٌؼٍ ثـًؼ؟چين هي تيـي٤ کزب عبلَ پنـ عبلَ، ػعتـ عت- ُْهي

 .عـيؼ ؿ٥تين هي ػاىتين. عبى ُْهي مالم- ىِـٍ

 ثـمًْن ثٞـُ ثبيؼ مـکبؿ إالٛ رِت ثـيؼ؟ هي عْػتْى ثب ؿا عـيؼ هتغٌَ ، ا- عٌؼٍ ثب ُْهي

 هَْٞهي ٦ٕل ايي کَ

 ىبفػٍ ايي عـيؼ توبم! ػًَّ ًوي ىلْاؿ فيـ ثب ؿّ رْؿاة ٥ـ٧ ثـيؼ هي عْػتْى ُوـاٍ ػاؿيؼ کَ ؿّ

 هي اًزبم ثٌؼٍ ؿّ

 

 عبًن ىِـٍ ثب عْػم هي هبهبى ّ ثبثب پيو عًَْ ثـّ ىوب رْى ٥ـُبػ:گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثٞؼ. ػاػم

 يکؼ٥َٞ کَ ؿم هي

 !ًؾاؿى کالٍ ؿّ مـىْى ػاؿُب ه٢بفٍ ايي

 ثيبؿيؼ تيـي٤ ُن ىوب عبى ُْهي ػاؿيؼ اعتيبؿ- گ٦ت ّ عٌؼيؼ ىِـٍ

 ُن ُْهي. ثيَ مْاؿ کـػم اىبؿٍ ًؼاىت اّهؼى عيبل کَ ُْهي ثَ ثيَ هتْرَ ىِـٍ ايٌکَ ثؼّى هي

 ٝ٪ت ؿ٥ت مـيٜ

 ًينت ٥ـهبى پيت عْػه پل. ًکـػم ٩جْل کَ کٌن ؿاًٌؼگي هي کَ کـػ اٍـاؿ ىِـٍ. ًينت هبىيي

 .کـػ صـکت ّ

 کـػ هي ُن ٍضجت صـکت صبل ػؿ . کـػ فيبػ ؿّ ٍْت پغو ٍؼاي

 ٥ـُبػ؟ ًگـ٥تي تَويوي ٌُْف- ثلٌؼ ٍؼاي ثب ىِـٍ

 چي؟ هْؿػ ػؿ- ٥ـيبػ ثب ت٪ـيجب هي

 کٌي؟ کبؿ کزب عْاُي هي. کبؿ- ىِـٍ

 .ًَ ٌُْف. ؿميؼم ؿّفٍ ػّ تبفٍ هي: گ٦تن فػم هي ػاػ کَ صبلي ػؿ هي

 .ؿمَ ًوي ٍؼا ثَ ٍؼا. عبًن ىِـٍ کي کن ؿّ ّجٔ اّى ٍؼاي- ٥ـيبػ ثب ُْهي

 گيؼ هي ىوب صبال. ثبىَ ثلٌؼ ّ فيبػ ٍؼاه کَ کـػى ٍّل ؿّ پغو ايي ػاػم هغٍَْب هي- ىِـٍ

 کٌن؟ کن ؿّ ٍؼاه

 !ىٌْين ًوي ؿّ هْفيک کَ فيبػٍ اًّ٪ؼؿ ٍؼاه آعَ – ٥ـيبػ ثب هي



 فيبػ ثنيبؿ مـٝت ثب ثْػًؼ اّى ػاعل مبلَ ُزؼٍ ٦ُؼٍ رّْى تب ػّ کَ پـايؼ هبىيي يک ٩ّت ُويي ػؿ

 ّ پيچيؼ هب رلْي

 ثقؿگـاٍ يک ػاعل. گؾاىت اًِّب ػًجبل ػؿ مـ فيبػ مـٝت ثب ُن ىِـٍ. ؿ٥ت ّ گـ٥ت مج٪ت هب اف

 .کـػين هي صـکت

 ػاعل ُْهي ّ هي ػاػ هي ىِـٍ کَ ّيـاژُبيي ثب ّ ثْػ هب مـٝت کيلْهتـ مي ثينت ّ ٍؼ صؼّػ

 ّ ايٌٖـ٣ ثَ هبىيي

 .ؿ٥تٌؼ هي کٌبؿ رلْهْى اف هب فيبػ مـٝت ػيؼى ثب ُب هبىيي توبم. ىؼين هي پـتبة اًّٖـ٣

 !کٌين هي تَبػ٣ کٌي؟االى هي کبؿ چي- ٥ـيبػ ثب ُْهي

 عجـتَ؟ چَ ىِـٍ ثبثب- هي

 

 ؿّ ّاهًْؼٍ ايي کي ع٦و گـ٥تن مـمبم- ُْهي

 !گيـهيْى هي االى. ثـمن ايي عؼهت ثبيؼ – ٥ـيبػ ثب ىِـٍ

 .کي ع٦َ ؿّ اّى ٥ـُبػ. ىؼ پبؿٍ گْىن پـػٍ ػعتـ، ثيي ؽليل- ٥ـيبػ ثب ُْهي

 ثـى کي ّليْى ىِـٍ ثبثب- هي

 !ُب ٩جـمتْى ؿمين هي االى هـگيْى عجـ ثـى ثؾاؿ ثؼؿُبؿّ ػؿ کي ّل- ُْهي

 ثگيـم ؿّ اًّب ثبيؼ هي- ىِـٍ

 هِيت ٍؼاي ثب هبىيي ّ تـهق ؿّي فػ ىِـٍ ّ ىؼين ًقػيک ؿاٌُوبيي چـاٟ ثَ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ؿّي تـهق ىؼى کييؼٍ

. چـعًْؼم ٕـ٣ يک ثَ ؿّ ٥ـهْى هي کَ ؿ٥ت هي رلْيي هبىيي ٕـ٣ ثَ ّ عْؿػ هي ليق آم٦بلت

 احـ ػؿ ثؼثغت ُْهي

. ثْػ ىؼٍ ػيْاؿ گچ هخل ؿًگو ىِـٍ عْػ. ثْػ ىؼٍ هي مْاؿ ت٪ـيجب ّ ىؼ پـت رلْ ثَ تـهق ايي

 ػّ اّى پـايؼ هبىيي

 .کـػ عبهْه ؿّ ّجٔ ثال٥بٍلَ هي. ثقؿگـاٍ ص٦بٗ ثَ عْؿػ هضکن ُن رّْى تب

 ايي ثب پبييي ثيب پبييي ثيب. ٍلْات پؼؿت ؿّس اّى تْ! اّهؼ ػؿ پؼؿم آط آط آط- ُْهي

 اثؼيت ثَ ثْػ ًقػيک!ؿاًٌؼگيت

 !ُب ثپيًْؼين

 !ُب کٌي هي هْى تيکَ تيکَ هـػم ّ گـ٥تين مج٪ت افىْى کَ اًّبيي االى ٥ـهْى پيت ثپـ ٥ـُبػ



 پيت عْػم ّ ثييٌَ ٕـ٣ اّى کَ گ٦تن ىِـٍ ثَ ّ ىؼم پيبػٍ مـيٜ هي. ًؼاىت صـکت ٩ؼؿت کَ ىِـٍ

 ًينتن ٥ـهبى

 .ا٥تبػم ؿاٍ ّ

 .ىؼ ؿاصت اَٝبثوْى! هـػ کٌَ ؿصوت ؿّ اهْاتت عؼا آعيو- ُْهي

 کَ آّؿػي ىبًل ؿاًٌؼگي؟ ٕـف چَ ايي ػاػٍ؟ گْاُيٌبهَ تْ ثَ کي ػعتـ: گ٦ت ّ کـػ ىِـٍ ثَ ؿّ ثٞؼ

 کـػى تـهق ه٩ْٜ

. ُويٌزب ًَ اٍال. اتْثبى ثـين ثيب ؿّف يَ ثـي تٌؼ عْاي هي اگـ! ًجْػ ثـهْى ّ ػّؿ چيقي ّ هبىيي

 ثؼٍ گبف ًيو يَ ٥ـُبػ

 !کٌَ کي٤ ثجيٌَ ؿّ ؿاًٌؼگي عبًن ػعتـ ايي

 

 ًيؼٍ آؿّم ٩لجن ٌُْف هي! عؼا ؿّ تْ ًَ- ىِـٍ

 !ػٍ هي عْػه فُـا ثِيت کَ ثغـي؟ايٌْ ثـاهْى ک٦ي ثجـي هبؿّ عْامتي هي- ُْهي

 ثَ ػيؼاؿهْى ثْػ ًقػيک کـػين آىتي ًبهبػؿيوْى ّ عْاُـ ثب مبل اًؼي اف ثٞؼ اهـّف تبفٍ هب کي ًگبٍ

 !ُب ثي٦تَ ٩يبهت

 ثب ثْػ اّهؼٍ رب صبلو ىِـٍ. ثْػين ثيچبؿٍ کَ ثْػ گـ٥تَ ؿّ ٥ـهْى ػيـتـ لضَٚ يک ٥ـُبػ اگَ

 ايٌ٪ؼؿ چـا:گ٦ت ًبؿاصتي

 ًيؼٍ؟ ْٕؿي کَ صبال کٌيؼ؟ هي مـفًو هٌْ ىوب

 .گن هي عْػت ثـاي هي ؿاًٌؼگي؟ ٕـف چَ ايي اعَ عبلَ ػعتـ- هي

 فًي؟ هي ػاػ هي مـ چـا تْ ٥ـُبػ. کـػ ُْل ؿّ هي. عبى ُْهي ايي ت٪َيـ- ىِـٍ

 ؿا ػعتـ ايي ثبفي لْك ًتًْنتن ػيگَ. ثْػين اينتبػٍ ٩ـهق چـاٟ پيت چِبؿؿاٍ يک مـ ه٩ْٜ ايي ػؿ

 تـهق کٌن تضول

 .ىؼ پيبػٍ ُن ُْهي. ىؼم پيبػٍ ّ کييؼم ؿّ ػمتي

 .عؼاصب٥٘. عًَْ ثـّ ّ کي ؿاًٌؼگي آؿّم عبًن ىِـٍ- هي

 .ػاؿم کبؿت ثـگـػ . ٥ـُبػ ، ٥ـُبػ- ىِـٍ

 ثيِوب عالً تـا٥يک ػؿّى اف کَ عْامت ىِـٍ تب. عيبثْى ٕـ٣ اّى ثْػين ؿميؼٍ ُْهي ّ هي

 تبکني يک مْاؿ

 .کـػين صـکت عًَْ ٕـ٣ ثَ ػؿثنت



 ُويٌْٖؿي ًؼاىت هبىيي ؿّي کٌتـلي ُيچ تْ ربى ػاػي ًزبتوْى. ٥ـُبػ ًکٌَ ػؿػ ػمتت- ُْهي

 اف ثْٞي ىبًني

 .کـػ هي ؿػ ربُبؿّ

 فيـ اًؼافًؼ هي ّ عـًؼ هي هبىيي آؿى هي ػؿ ْٕؿي چَ ّ کزب اف پْلِبؿّ ايي ًينت هٞلْم- هي

 مبل چٌؼ تب! ايٌب پبي

 !ثبفاؿ ؿ٥ت هي گبفي هْتْؿ ثب پؼؿه يٌٞي عبًن ُويي پيو

 رْى ٥ـُب ايٌب!ػيگَ هييَ ْٕؿي ايي کالُجـػاؿي، ّ ثٌؼ ّ فػ ّ ػيگَ،اصتکبؿ هٞلْهَ عْة- ُْهي

 .ؿميؼى ثؼّؿاى تبفٍ

 !تِـاى تْ ىؼٍ پـ ايي هخل

 

 ّجٔ ٍؼاي! پـايؼ پيت ثْػ فػٍ ؿ٥ت هي هنت٪ين اگَ. ّؿ ايي گـ٥تي ؿّ ٥ـهْى تْ کَ کـػ ؿصن عؼا

 گْىِبه! ثگْ ؿّ

 چَ. کٌَ هي هـگت رّْى. ثگيـي ايٌْ ٩ّت يَ ًيي عـ ٥ـُبػ. فػم ػاػ ثل اف ىؼ پبؿٍ مٌگيٌَ؟گلْم

 !ايَ اتييپبؿٍ

 ...گـًَ ّ آّؿػًؼ ثبؿه لْك کوي کَ صي٤! عْىگلَ اهب- هي

 ُوْى تْ ػاؿٍ؟ ٥بيؼٍ چَ عْىگلَ؟ چي چي. ًکٌَ ثيبثْى گـگ ًَيت ؿّ فلقلَ ايي عؼا- ُْهي

 ثگيـي ؿّ عبًن ٥ـعٌؼٍ

 !ثـي ًوي گْؿ ة فًؼٍ مـ ىِـٍ ايي ثب . هًْي هي ُوييِنبلن ايٌکَ صؼا٩ل.ثِتـٍ

**** 

. ثـين ؿي ىِـ هـهْف عبًوپيـفى پـيچِـ ػيؼى ثَ ُْهي ثب کَ ىؼ ٩ـاؿ رـيبى ايي اف ثٞؼ ؿّف ػّ

 ٍجش 9 صؼّػ مبٝت

 .کـػين صـکت ّ اّهؼ ػًجبل ُْهي

 چْٖؿًؼ؟ عبًن مْمي ّ صبلَ؟ُبلَ چَ ػؿ عًَْ اصْال اّّبٛ- هي

 .ثٞؼ ػ٥َٞ ثبىَ گ٦تن. ثيبػ هي ثب عْامت هي ػلو ُن ُبلَ. ىؼٍ ثـ٩ـاؿ ٍلش. عْثَ- ُْهي

 .ثيبؿه ثـگـػ! ثبىَ ربلت ثبيؼ عيلي عبًن پـيچِـ ثـاه. هيآّؿػيو عْة- هي

 !ًيبػ عْىت تْ ىبيؼ گ٦تن- ُْهي

 .ثـمي ثِو ثييتـ ثبيؼ تْ کـػيؼ اىتي ُن ثب کَ ُبلَ؟صبال ػاؿٍ هي ثب کبؿ ثبثب،چَ ًَ- هي



 ثـگيتين عًَْ ٕـ٣ ثَ ّ فػ ػّؿ ُْهي

. کٌَ ػل ػؿػ گيت هي گْه تب ػّ ػًجبل ثيچبؿٍ. ًگْ کَ ثْػ پـ ايٌ٪ؼؿ ثؼثغت عبًن مْمي ػل ُْى

 ػًّي؟اعال٧ هي

 ايٌِب پبي ّ پـ ثَ هـتت. ثْػٍ ىؼٍ ّرؼاى ٝؾاة ػچبؿ صتوب! ثْػٍ ىؼٍ ثؼ عيلي ًجْػم هي ٩ّتي پؼؿم

  .پيچيؼٍ هي

 اف عجـ ُن پؼؿت ُْهي،. ػًَّ هي هنئْل هبػؿت ُن ىبيؼ ّ تْ هْؿػ ػؿ ؿّ عْػه صتوب- هي

 ػًَّ ًؼاؿٍ؟ًوي هبػؿت

 ًينت؟ کزبمت؟کزب

. ثبؿيک ربُبي ثَ ثيَ کييؼٍ ثضج ّ کٌن مْال تـمن هي. ًپـميؼم چيقي افه کَ صبال تب هي- ُْهي

 ّ صـ٣ ػ٥َٞ يَ

 تب ثْػ ىؼٍ رؼا هبػؿم اف ٩ّتي يبػهَ. مْفٍ هي ثـاه ػلن. ثـٍ ثيي اف صـهتو ّ ثيبػ پيو صؼيخي

 هي گْىَ يَ هؼتِب

 

 .کـػ هي ًگبٍ ػيْاؿ ّ ػؿ ثَ هبت ّ کييؼ هي ميگبؿ ّ ًينت

 .ثيبػ ّ ثکٌَ کبؿُبىْ عْاػ هي اگَ کَ گ٦ت ُبلَ ثَ ّ فػ فًگ ُْهي ّ ؿميؼين ايٌب ُْهي عًَْ ثَ

 ًوي ؿاٍ چبػؿ ثؼّى ثـػاؿيؼ چبػؿ ٥٪ٔ. ثـين ثيبػ عْاػ هي اگَ ثگْ ُن عبًن مْمي ثَ ُبلَ- ُْهي

 اًّزبم چبػؿُبي.ػى

 .ًينت تويق

 ػى؟ ًوي ؿاٍ ثبىَ ػيگَ چبػؿ ىنتن هْ هيکي چبػؿ رْى ُْهي: فػ ػاػ ثبٟ تْي اف عبًن مْمي

 ثيچبؿٍ ػاؿٍ گٌبٍ:گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثٞؼ!ػيگَ چبػؿ ، چبػؿ! ًينت هِن کَ ؿًگو ثبثب، چـا- ُْهي

 تْ ىت تب ٍجش اف

 تْ ُن چيقي فًي ػًّن ًوي. گـػٍ هي ثـ ىت آعـ ؿٍ هي ٍجش کَ ُن هي پؼؿ ايي . ك عًَْ

 گـ٥تَ؟ کبؿعًَْ

 .ىؼي ُن ػيگَ ثـػؿ ّ عْاُـ تب مَ ػّ ٍبصت ثيٌي هي ػ٥َٞ يَ. ًينت ثٞيؼ تْ پؼؿ اف- هي

 فػ ػاػ ّ عًَْ تْ کـػ ؿّ مـه ُْهي

 گ٦تن؟ هي چي ػاىتن: گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ػّثبؿٍ ثٞؼ! ىؼ ىت کٌيؼ؟ هي کبؿ چي ثبثب

 .ىؼ ىت گ٦تي فػي ػاػ- هي



. ًؼاىت افػّاد عيبل رؼايي اف ثٞؼ پؼؿم. اّهؼ يبػم گ٦تن؟آُبى هي چي ػاىتن تْ ثَ ثبًوک- ُْهي

 ىبيؼ کـػ ٍجـ

. ىؼ ُب ػيًَّْ هخل کـػٍ افػّاد هبػؿم کَ ٥ِويؼ ثٞؼه مبل ٩ّتي. فًؼگيو ّ عًَْ مـ ثـگـػٍ هبػؿم

 لزو اف ُن اّى

 صٌزـٍ. عبًن مْمي ُبلَ،( فػ ػاػ ّ تْ ػؿ الي اف کـػ ؿّ مـه ػّثبؿٍ ) گـ٥ت فى اه ػيگَ مبل

 ثيبيي ىؼ پبؿٍ ام

 !ػيگَ

 .آهؼين . اهؼين : ػاػ رْاة ُبلَ ٕـ٣ اّى اف کَ

 هي ثب اصْالپـمي مالهْ اف پل ّ اّهؼًؼ ثيـّى عًَْ اف چبػؿ ثب تبيي ػّ ُبلَ ّ عبًن مْمي عالٍَ

 ّ ىؼًؼ هبىيي مْاؿ

 .کـػين صـکت ّ ىؼين مْاؿ رلْ ُن ُْهي ّ هي

 عبًن مْمي ّ ثـگيت پنـم کلوَ ىٌيؼى ثب ُْهي.عًَْ ايي تْ پْميؼ ػلن پنـم هوٌْى- عبًن مْمي

 .کـػ ًگبٍ ؿّ

 

 پنـم؟ گ٦تن ثِت ىؼي ًبؿاصت رْى ُْهي: گ٦ت ثْػ ىؼٍ ُْل کَ عبًن مْمي

 ايٌْٖؿي هٌْ يکي عْاػ هي ػلن ُن ثين؟هي ًبؿاصت چـا عبًن مْمي ًَ: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ػّثبؿٍ ُْهي

 !کٌَ ٍؼا

 هِن ًجْػًن ّ ثْػى کني ثـاي عْاػ هي ػلن ُن هي! ػاىتن ام ىٌبمٌبهَ تْي ؿّ هبػؿ امن ٥٪ٔ صبال تب

 ػلن ُن هي!ثبىَ

 ٥ـُبػ ايي ٥٪ٔ صبال تب! ثقًَ ىْؿ ثـام ػلو کَ ثبىَ يکي عًَْ ثـگيتن ػيـ مبٝت يَ اگَ عْاػ هي

 !ثْػٍ هًْل ّ اًيل

 ثؼًّي اگَ. کـػم هي ٍضجت تْ ثب ّ کـػم هي ٝ٪ل فّػتـ کبىکي. ثؼٍ هـگ هٌْ عؼا- مْمٌغبًن

 ػلن پيو مبلِب چ٪ؼؿ

 ثْػي؟ پنـم تْ عْامت هي

 .کـػ گـيَ ثَ ىـّٛ ّ

 اًَب٥يَ ثي يٌٞي ًـ٥تَ يبػم هي عْة. ُنتن ػاىتي هبػؿ تيٌَ عيلي هي!ًيؼٍ ػيـ فيبػ ُن صبال- ُْهي

 ىوب کَ ثگن اگَ



 ًوي ؿ ىوب کبؿُبي اف ُيچکؼام کَ ػاىتن کيٌَ ّ ث٢ِ ػؿًّن اًّ٪ؼؿ عْة ّلي. ؿميؼيؼ ًوي هي ثَ

 ايٌَ ص٪ي٪ت. ػيؼم

 ػلن عْػم ُن عبؿد ثَ هي ؿ٥تي هْؿػ ػؿ. ًکـػيؼ ثؼي کبؿ هي ص٨ ػؿ هْؿػ چٌؼ اّى اف ١يـ ىوب کَ

 عْامت هي

 .ىؼم هي تٌِب عيلي هي اّى ثؼّى ّ ثْػ ؿ٥تي صبل ػؿ ٥ـُبػ چْى.ثـم

 ّ فػ هي ثِت عْػه ُن ؿّ کتک ثبؿ چٌؼ صتوب ثْػ ُن تْ ّا٩ٞي هبػؿ اگَ عبًن مْمي. ثگؾؿين- هي

 هي تؼاؿ٫ ُن

 افه تضَيالت اػاهَ ثـاي ثبيؼ ثْػ ُن عْػت هبػؿ اگـ ُن ؿ٥تٌت عبؿد هْؿػ ػؿ!ثقًَ پؼؿت کَ ػيؼ

 هي رؼا

 !کيٌَ ثب تب گؾؿٍ هي ثِتـ هضجت ثب فًؼگي.ىؼي

 ّاؿػ ثبفاؿ ٕـ٣ اف ّ ؿميؼين ىِـؿي ثَ ّ کـػين ٕي عْة ّ ىبػ ُبي ٍضجت ثب ؿّ ؿا ث٪يَ

 ٝجؼالٞٚين ىبٍ هضَْٕ

  .ىؼين

 تْ ثـم مبٝتي يَ عْام هي گـ٥تَ ػلن ًؼاؿٍ؟ ٝيجي ثؼم ْٕل کوي هي اگَ ُْهي هبػؿ- عبًن مْمي

 .ىَ ثبف ػلن صـم

 .کيَ هي ْٕل کوي ٥بهيل ّ ٥ک ٩جـ مـ ثـم ثٞؼه

 کَ کبؿتْى ٥٪ٔ. ػاؿين کبؿ ايٌزب ُن هب ًؼاؿٍ ايـاػي کييؼ ْٕل چ٪ؼؿ ُـ. هي هبػؿ ثـّ ًَ- ُْهي

 ُويي ثيبيي ىؼ توْم

 

 ثبىَ؟ ػؿ ُويي ػم. رب

 .عؼاصب٥٘ هبػؿ ثبىَ- عبًن مْمي

 ه٪ؼاؿي ّ ّىيـيٌي هيٍْ کوي ثبفاؿچَ تْي اف. ُبلَ ّ ُْهي ّ هي هًْؼين ّ ؿ٥ت عبًن مْمي

 ثَ ّ گـ٥تين هـٟ ّ گْىت

 ثي عبًن پـيچِـ ػيؼى ثـاي ُبلَ. ؿ٥تين ثْػ عبًن پـيچِـ ًينتي هضل کَ ربيي ثبفاؿچَ ػيگـ ٕـ٣

 ػّؿ اف. ثْػ تبة

 ؿّي ؿّ چبػؿه عبًن پـيچِـ.کـػين مالم ّ ؿ٥تين رلْتـ. عْؿػ هي چين ثَ عبًن پـيچِـ ثنبٓ

 .ثْػ کييؼٍ ٍْؿتو

 .ػاػ ؿّ هب مالم رْاة لجغٌؼ ثب ّ فػ پل ؿا چبػؿ اؿام هب ٍؼاي ىٌيؼى ثب



 ًؼاؿٍ؟ کَ ٝيجي. اّؿػين عْػهْى ثب ثبؿ ايي ُن هِوْى يَ عبًن پـيچِـ- هي

 عْىگل؟ عبًن ػعتـ ايي ُنت کي. عؼامت صجيت هِوْى- عبًن پـيچِـ

 .ثجيٌَ ؿّ ىوب عْامت هي ػلو عيي. عبًن پـيچِـ عْاُـهَ- ُْهي

 ػمت ّ ثٌييٌين کَ کـػ تٞبؿ٣ ُن هب ثَ ّ ًيًْؼ عْػه پيو ّ گـ٥ت ؿّ ُبلَ ػمت عبًن پـيچِـ

 تْي اف ّ کـػ

 کَ ُوًْْٖؿ.ػاػ هب ثَ ُن ه٪ؼاؿي. ؿيغت ُبلَ ػمت تْ ّ اّؿػ ػؿ ًغْػچي ّ کيوو ه٪ؼاؿي ريجو

 عْؿػى هي٢ْل

 ػؿمتَ؟. ُْهي ّ ٥ـُبػ: پـميؼ ثْػين

 .ُبلَ ّ ُْهي ّ ٥ـُبػ- هي

 کـػي؟ چيکبؿ ؿّ لي٤ ّ پب مٌگ ُوَ اّى ٥ـُبػ- عبًن پـيچِـ

 !هبػؿثقؿگ اف يبػثْػي. ػاىتن ًگَ يبػگبؿي- هي

 ثيٌْي؟ ؿّ هبػؿثقؿگ ٩ََ کَ اّهؼي صتوب صبال: گ٦ت ّ عٌؼيؼ

  .عٌؼيؼين تبهْى مَ ُـ

 هي کَ ثـػاىت تْه اف ميگبؿي ّ آّؿػ ػؿ ؿّ ٩ٌگو ميگبؿ ٩ْٕي اه رلي٪َ ريت تْي اف آؿام

 پکي.فػم ٥ٌؼ٫ ثـاه

 .کـػ ًگبٍ ؿّ اّى ٩جل هخل ٥ـمتبػّ ُْا ثَ ؿّ ػّػه ّ فػ ميگبؿ ثَ هضکن

 .کـػ ىـّٛ ه٪ؼهَ ثي کَ. کـػين ًگبٍ ؿّ ُوؼيگَ ُْهي ّ هي

 .ؿّك آثبػ ٝي٨. ثْػ ؿّك هِبرـ پؼؿم- عبًن پـيچِـ

 امت يَ. ثْػ کوـه( تيـ ٦ُت )پبؿاثلْم يک عؼا ُوييَ. اٍل چـم فاًْ، فيـ تب پْىيؼ هي چکوَ

 يکؼمت م٦يؼ م٦يؼ

 ؿّ پؼؿم امجِبي کَ هِتـهْى يبػهَ. ػاىت ػّمت ثييتـ ُبه ثچَ هب اف ؿّ امجو. ثْػ پبه فيـ

 يَ کـػ هي ًگِؼاؿي

 ُويي مـ. ثْػ ىؼٍ فعوي پؼؿم امت پيت کَ ثْػ کييؼٍ امت پيت اف ْٕؿي ؿّ امت فيي ؿّف

 اًؼاعت ؿاٍ عْى

 ّ ىال٧. ىؼ عْة تب عْاثيؼ ٦ُتَ يَ. هـػ هي ػاىت کَ فػ ؿّ ثيچبؿٍ اّى ٩ؼؿ اى ىال٩و ثب. پؼؿم

 ىال٧ کْثيؼى ٍؼاي

 !عًَْ اُل ثـاي عٖـي فًگ ّ ثْػ پؼؿم اّهؼى ٝالهت چکوَ ثَ



 عْه عيلي ّ ثلٌؼ ٩ؼ پؼؿم. ثْػين پؼؿم اّل فى اف پـيْه ثقؿگتـم عْاُـ ّ ٕبُـ ثـاػؿم ّ هي

 مجيلي ثب ّ ثْػ ٍْؿت

 يَ هب عًَْ. ثْػى پؼؿم عبٕـعْاٍ ه٩ْٜ اّى ُب عيلي. ػاىت رؾثَ عيلي. ؿّىي چيوبًي ّ پيت پـ

 مـ ًَ کَ ثْػ ثبٟ

 هي مـمبم ٍؼاىْى اف کَ ثْػ ُب ػؿعت ايي ؿّي کالٟ َٝـُب ٩ؼؿ اّى. پـػؿعت. تَ ًَ ّ ػاىت

 ىوبل ٕـ٣. گـ٥تين

 اتب٧ تب ػّافػٍ ػٍ ، ثْػ هب هبل کَ ٩نوت يک. ثْػ ٩نوت ػّ کَ ثْػ ٥ـًگي کالٍ ٝوبؿت يَ ثبٟ ايي

 ّ ػؿي پٌذ. ثْػ تْه

 !چيقُب ايي

 کَ ػاىتين ثقؿگ ايّْى يَ! کبؿي آيٌَ ّ گچجـي عًَْ توبم. کـهبى ّ کبىبى ُبي ٩بلي ىْى ُوَ ک٤

 يک رلْه

 گلِبه فػ هي رًَّْ ٩ّتي ّ ثْػًؼ کبىتَ ثقؿگ گلؼًِّبي تْي ًبؿًذ ثِبؿ ثْػ ػاػٍ پؼؿم. ثْػ امتغـ

 هي هيٍْ ثٞؼ کَ ؿّ

 هي ثقؿگ ًبؿًزِب ٩ّتي. ثْػ پؼؿم هيـّة ُبي ىييَ کَ مبف ػمت ُبي ىييَ تْ کـػًؼ هي ىؼ

 تْي اف ػيگَ ىؼًؼ

 ًبؿًذ يک هًْؼ هي. کـػ هي ٩ٖٜ ؿا هيٍْ ثَ هتَل ىبعَ آ٩ًْت ثب١جبى ّ آهؼًؼ ًوي ػؿ ُب ىييَ

 کَ ىييَ ػاعل ثقؿگ

 ُب گلؼّى ايي ُوَ! ىييَ ايي تْ کـػًؼ چْٖؿي ؿّ هيٍْ ايي کَ کـػ هي تٞزت اّهؼ هي کني ُـ

 ايّْى ػّؿ تب ػّؿ ؿّ

 عبى مِـاة عْػه هغًَْ هنتغؼم ىؼ هي ثلٌؼ کَ ِٙـ. ثْػ عْاة پؼؿم کَ ِٙـ تب. ثْػ چيؼٍ

 ؿّ پؼؿم ثنبٓ ميٌي

 .اتب٩و ثَ ثـػ هي

 

 پؼؿم ١ؾاي پبي ثبيؼ فهنتبًِبصتي کَ تبفٍ مجقي ّ ٥َل تـىي رْؿ چٌؼ ثْػّ ًبُبؿ پؼؿم ثنبٓ ميٌي

 ػؿ کَ ثبىَ

 اٍلي پبي ّ.گـػّ ّ مجق ٥ل٦ل ّ هبمت ّ عبًگي ىـثت رْؿ ػّ ّ آّؿػًؼ هي ٝول ثبٟ گلغًَْ

 کَ پؼؿم ٝـ٧ ىييَ ثنبٓ

 .عْؿػ هي ٩ل ًبؿًذ يک تْه



. ػاىت اػاهَ ثـًبهَ ايي ىت آعـ تب ّ کـػ هي هيـّة عْؿػى ثَ ىـّٛ ىؼى ثيؼاؿ هضِ ثَ پؼؿم

 ثبؿ يک ًويبػ يبػم

 .ثْػ هنت ُوييَ ثبىن ػيؼٍ ٝبػي صبل ػؿ ؿّ پؼؿم

 ٣ لجبك يب ثنبٓ ثَ ًؼاىت ص٨ کني ثْػ ىؼٍ ثقؿگ ثچگي اف پؼؿم عْػ گْيبثب کَ عبى مِـاة رق

 ١ؾاي ّ تغتغْاة

. ثْػًؼ عؼهت صبل ػؿ عؼهتکبؿ ٦ًـ چِبؿ ّ آىپق مَ ّ ثب١جبى ػّ عًَْ اّى تْ. ثقًَ ػمت پؼؿم

 ٥٪ٔ کَ ُن عبى مِـاة

 اف ّ ؿيغت هي امتغـ ثَ کَ ػاىت رـيبى آة ثقؿگ ًِـ يک ثبٟ ايي ّمٔ.ثْػ پؼؿم عؼهت ػؿ

 عبؿد ثبٟ ػيگـ ٕـ٣

 هب ّلي ثْػ ْٕؿ ُويي ت٪ـيجب ُن ٝوبؿت ػيگـ ٕـ٣. ثْػ ٝوبؿت ٕـ٣ ايي هبل ُوَ ايٌِب. ىؼ هي

 ّؿّؿػ ص٨ ُيچکؼّم

 هي ٕـ٣ اّى ة ًٚب٥ت ثـاي عؼهتکبؿُب اف تب ػّ گبُي ّ عبى مِـاة ٥٪ٔ ّ ًؼاىتين ؿّ اًّزب ثَ

 ٕـ٣ اّى.ؿ٥تٌؼ

 .پؼؿم عْىگؾؿاًي لضٚبت ثـاي ّ ثْػ هوٌَْٝ هٌٖ٪َ ٝوبؿت

 اّؿػٍ کَ ىبًني ٥٪ٔ.ثْػًؼ ػاػٍ ىُْـ مبلَ چٌؼ ّ مي هـػ ثَ مبلگي ػٍ ؿّ ثقؿگتـم عْاُـ پـيْه

 ثـػاىتَ ؿا اّ ثْػ

. مبلَ ُيت يب ًَ ثـاػؿم ّ ثْػ مبلن 5 ه٩ْٜ اّى هي. ثْػ ثـػٍ ىِـمتبًِب اف يکي ثَ عْػه ثب ّ ثْػ

 ػؿعتي يَ ثبٟ اعـ

 ثْػ ػاػٍ پؼؿم ؿميؼ ًوي ػؿعت ايي تٌَ ػّؿ ثَ گـ٥تٌؼ هي ثِن ؿّ ػمتبىْى هـػ تب چِبؿ اگـ کَ ثْػ

 ػؿعت ايي ؿّي

 ثَ ػؿعت تٌَ ثَ چنجيؼٍ ًـػثبى هخل چْة اف ُبيي پلَ ثب ّ ثْػًؼ کـػٍ ػؿمت هب ثـاي چْثي اتب٩کي

 .ثْػ هتَل فهيي

 ه٩ْٜ اّى. کييؼين هي ميگبؿ ث٪يَ چين اف ػّؿ ّ ؿ٥تين هي ثبال اّى ٕبُـ ثـاػؿم ثب تبينتبى ّ ثِبؿ

 ًجْػ ميگبؿُب رْؿ ايي

 ّ ّامتغـ ٝوبؿت اّى ّ ثبٟ اّى. کييؼم هي ميگبؿ مبلگي پذ اف هي. پيچيؼين هي ميگبؿ ػمت ثب

 يَ ربيي ُوْى ػؿ ُوَ

 هي ؿّ پْل. ًؼاىت تْرِي هب ثَ اٍال ثگؾؿٍ پؼؿم ت٪َيـات مـ اف عؼا. ىؼٍ... پبؿ٫ االى کَ

 ػيگَ ّ عًَْ تْ ؿيغت



 ُبم آعـي اّى.ًؼاىت تْرِي ُيچ کَ هبػؿم ثَ. ػيؼ ًوي ؿّ هب ؿّف ػّ ؿّف ػّ کَ ىؼ هي گبٍ.ُيچي

 مالهو رْاة صتي

 

 !ثْػ مبلو ُيت ّ ثينت ثْػ؟٩ْ٥و مبلو چٌؼ هبػؿم ه٩ْٜ ايي صبال.ػاػ ًوي ؿّ

 اف يْاىکي هب الجتَ عًَْ اّؿػ هي ّ گـ٥ت هي ؿّ ؿ٥٪به اف يکي ػمت يکجبؿ ىجي ػّ ىجي ُـ پؼؿم

 هي ؿّ ُب اّى ػّؿ

 ّ ػاػ هي ثِيْى پْلي يَ عبى مِـاة ُن ٍجش. ىٌيؼين هي ؿّ ىْى هنتبًَ ُبي عٌؼٍ ٍؼاي ّ ػيؼين

 کـػ هي ؿػىْى

 !کبؿىْى ػًجبل ؿ٥تٌؼ هي

 .اّى ُن ثبف! ؿّ عبى مِـاة ايي پؼؿ کٌَ ؿصوت عؼا

 ػاؿين اّى اف ُن ؿّ کييؼٍ ًن مْاػ ايي. ثيبؿٍ مـعًَْ هٞلن هب ثـاي کَ ثْػ کـػٍ ّاػاؿ ؿّ پؼؿم

 کبؿ توبم ّا٩ٜ ػؿ يٌٞي

 ُن ؿّ عْػه عؼا.ثْػ پؼؿم هجبىـ. ثْػ عبى مِـاة ايي ػمت عًَْ ّ هبػؿم ّ ُب ثچَ هب ثَ ؿميؼگي

 توبم.کٌَ ؿصوت

 عؼا. ػاػ هي پؼؿم ثَ ّ کـػ هي روٜ عبى مِـاة ُبىْ کـايَ ّ ثْػ هب هبل ... ُبي ه٢بفٍ ايي

 ؿّ ٕبُـ ثـػؿم کٌَ ؿصوت

 پؼؿم ٥٪ٔ هـػ ٩ّتي. کـػ توْم ًکييؼ ؿّف مَ. پبييي ا٥تبػ ّ عْؿػ مـ ػؿعت ُوْى ثبالي اف ؿّف يَ

 ثبالي اّهؼ مـ يَ

! ًَ يب ثْػ اي ٝب٦َٕ ػلو ػؿ اٍال ػًّن ًوي. کٌي چبلو ثبٟ تَ گ٦ت ّ کـػ ًگبُي يک. اه رٌبفٍ

 هّْْٛ ايي ثَ عيلي

 امتغـ ُوْى تْي ؿّ ثـاػؿم ايٌکَ اف ثٞؼ. ٦ًِويؼم ُن ثبالعـٍ ثْػ اػهي رْؿ چَ ايي کَ کـػم ٥کـ

 ّ کـػًؼ ١نل

 ُوْى! ًکٌين ٝقاػاؿي ًْٛ ُيچ عًَْ ػؿ کَ ثْػ کـػٍ ٩ؼ١ي پؼؿم.کـػًؼ ػ٥ٌو ثبٟ تَ ػاػًؼ ىنتيْ

 عًَْ اف ُن ىت

 ّ ثْػ ؿ٥تَ صتوب! ػّى هي عؼا ؿ٥ت چـا ّ ؿ٥ت کزب صبال. ًيؼ پيؼاه ؿّف مَ ػّ تب ّ ؿ٥ت ثيـّى

 ثب ؿّ ٕبُـ ثـاػؿم ػاٟ

 اه ٥ـاؿي عًَْ اّى اف ّ ثْػ مْعتَ هبػؿم ّامَ ػلو گْيب ػاىتن پيـي کبؿگق يَ.ثْػ ثـػٍ عْػه

 کَ صبال. ثْػ ػاػٍ



 پؼؿم کَ ىت. ثبىَ ىؼٍ ثيٍْ رْاًي مي تْ کَ ثْػ ايي هخل. ػاىت ص٨ ثيچبؿٍ ثيٌن هي کٌن هي ٥کـ

 عبى مِـاة ّ اّهؼ

 کييؼ ؿّ ىال٧. ًگْ کَ کييؼ هي ُب ٝـثؼٍ. اًؼاعت تيـ ػيْاؿ ّ ػؿ ثَ ّ کييؼ ىْ پبؿاثلْم گ٦ت ثِو

 ثَ کـػ ىـّٛ ّ

 مـ تْي ثبيؼ ؿّ ُب ىال٧ ايي ثگَ ثِو کَ ًجْػ ٦ًـ يَ. ثگؾؿين.ثقى کي ًقى صبال عؼهتکبؿُب فػى

 ىُْـ ى ثقًي، عْػت

 عْاػ؟ چيوي فى گ٦تٌؼ هي هـػُب ُب ٩ؼين ػاىت؟ افه ثبيؼ اًتٚبؿي چَ ًـٍ ٕـ٥و ىُْـه کَ ػاؿي

 کَ لجبك يَ

 ايٌکَ ثَ ّاي ًجْػًؼ ثٌؼٍ ؿّ عؼا عالٍَ 1 کٌَ ميـ ؿّ ىکوو کَ ًْى ل٪وَ يَ ّ ثپْىًَْ ؿّ تٌو

 ًٚـ اف ُن ّّٞيْى

 

 !ُيچي ػيگَ ثْػ عْة هبػي

 ًيْى هب ثَ عْىي ؿّي پؼؿم کَ ؿّف اّى تب. اّهؼ ًوي ػؿ ٍؼا اف ٍؼا ؿّف چٌؼ تب عًَْ تْي ػيگَ

 ثٞؼ ثَ اى اف ػاػ ًوي

 ًوي کَ ثْػ ايي ثغبٕـ کٌن هي ٥کـ! ًيبم چيوبه رلْي هي فًَ هي ٩ؼم ثبٟ تْي ٩ّتي کَ ثْػ مپـػٍ

 گٌبٍ يبػ عْامت

 پؼؿ ثي ت٪ـيجب ّ هبػؿ ثي مبلَ ىو پٌذ ثچَ ػعتـ يَ کَ کٌيؼ صنبة صبال. ثي٦تَ عْػه گٌبٍ يب ّ هبػؿم

 هْٞـة يٌٞي

 اف ٩ّتِب ُوْى کَ ًجْػ اّى اگَ! ؿّ عبى مِـاة کٌَ ؿصوت عؼا. کٌَ هي پيؼا ؿّفي ّ صبل پؼؿ،چَ

 يبػم. ثْػم ؿ٥تَ ثيي

  !٩بئْت ُْاي ثَ( اًجبؿ)عًَْ ٌٍؼ٧ّ تْ ؿ٥تن ؿّف يَ ػّؿٍ ُوْى تْي آػ هي

 ّ کـػًؼ هي اؿػ ّهخل کْثيؼًؼ هي ؿّ ػيگَ چيق چٌؼ ثبػاهْ ّ پنتَ ّ ٥ٌؼ٧!چيَ ٩بئْت ػًّيؼ ًوي ىوب

 هي ىکـ ثب

 ٌٍؼ٩غًَْ تْي ّ ؽاىت هي ٌٍؼ٩ّغًَْ تْي ؿّ ٩بئْت کْفٍ هبػؿم. ػاىت عبٍيت عيلي. عْؿػًؼ

 يک. ثْػ تبؿيک

 کـػم عْؿػى ثَ ىـّٛ ّ ػٌُن تْي گؾاىتن ّ ػؿاّؿػم تْه اف هيت يَ کـػم ػمت ّ کـػم پيؼا کبمَ

 يکؼ٥َٞ کَ

 ثيـّى اًّزب اف ؿّ هي ّ ؿيغتٌؼ عؼهتکبؿُب. ىؼ ثلٌؼ اموْى ثَ ٥ـيبػم. گـ٥ت آتو گلْم ّ ػٌُن ػيؼم

 ثَ ّ اّؿػًؼ



 هبػؿم کَ ثْػٍ ًٚب٥ت پْػؿ ًجْػٍ ٩بئْت ثْػم گـ٥تَ اىتجبٍ ؿّ کْفٍ هي ًگْ.ػاػًؼ عجـ عبى مِـاة

 .ثْػ گؾاىتَ اًّزب

 ُوـاٍ عبى مِـاة. ثْػ ىؼٍ فعن گلْم ّ ػُبى توبم.ىؼم هي ع٦َ مْفه ّ ػؿػ اف ػاىتن عالٍَ

 ثَ پؼؿم. اّهؼ پؼؿم

 ثْػه ًگـ٥تَ عبى مِـاة اگـ! هي ىکن تْي فػ هضکن لگؼ ثب رـيبى اف آگبُي ّ ؿميؼى هضِ

 .کيت هي هٌْ صتوب

 پيو ّ کـػ ث٢ل ؿّ هي ّ ثـگيت عْػه ّ ثـػ فّؿ ثَ عبى مِـاة ؿّ پؼؿم. ًيبؿم ػؿػ ؿّ مـتْى

 اّى. ثـػ صکين يک

 چيقُب ايي اف ّ ّوبػ ّ پوبػ عالٍَ. ًجْػ ُن هنلوْى صکين ايي ّ گ٦تٌؼ هي صکين پقىک ثَ ه٩ْٜ

 يک تب. ػاػ هي ثَ

 ىت. ٥ِويؼم ؿّ هبػؿي ثي ػؿػ تبفٍ ه٩ْٜ اّى. ؿيغتٌؼ هي هي گلْي تْي ٩بى٨ ثب مْپ ّ آه ٦ُتَ

 ّ ػؿػ اف اّل ُبي

 رق ًجْػ کل ُيچ ثـم ّ ػّؿ.کييؼم هي فّفٍ ٍجش تب. فػم هي ًٞـٍ کـػم ًوي گـيَ ػيگَ مْفه

 اّى کَ عؼهتکبؿ يک

 اّهؼ ًوي ػؿ ػؿمت ٍؼام هبُي ػّ تب الجتَ ىؼم عْة کن کن ّ گؾىت ؿّفُب ثبالعـٍ. ثْػ عْاثيؼٍ ُن

 ثْػ چي ُـ ّلي

 عًَْ ثَ ه٩ْٜ ثي َٝـ ٕـ٥ِبي پؼؿم ؿّف يَ کَ ثْػ گؾىتَ هبػؿم ٥ـاؿ اف هبُي ٦ُت ىو. گؾىت

 ُيچ پؼؿم. ثـگيت

 ثب ّ ثْػ اينتبػٍ ايّْى ؿّي پؼؿم. ثْػين تـميؼٍ ُوَ. اّهؼ ًوي عًَْ ثَ ىت ًيوَ اف فّػتـ ٩ّت

 چکوَ ثَ ىال٧ ػمتَ

 ثب پؼؿم. کـػم هي ثبفي امتغـ کٌبؿ هي. ثْػ اينتبػٍ ثلٌؼ ٩ؼ فى يک پؼؿم مـ پيت. فػ هي ُبه

 .کـػ ٍؼا هٌْ اىبؿٍ

 اهب ػيؼ پؼؿم. کـػم عيل ؿّ عْػم تـك اف اينتبػم پؼؿم رلْي ّ ؿ٥تن ايْاى ثَ لـف ّ تـك ثب ٩ّتي

 عْػه ؿّي ثَ

 ث٪يَ ثَ ؿّ ثٞؼ. کـػ فى اّى ثَ اىبؿٍ ّ تْئَ هبػؿ اهـّف اف ايي پـيچِـ: گ٦ت ٥٪ٔ. ًيبّؿػ

 اف عبًن گ٦ت ّ کـػ عؼهتکبؿُب

 !ايٌَ ثٞؼ ثَ ايي

 ثٞؼا کَ فى اّى. کـػ هي ًگبٍ ؿّ هي ّ ثْػ اينتبػٍ گْىَ يَ عبى مِـاة. ؿ٥ت ّ گ٦ت ؿّ ُويي

 ٝبلن اموو ٥ِويؼين



 ُب پلَ اف ّ گـ٥ت ؿّ هي ث٢ل فيـ. اّهؼ هي ٕـ٣ ثَ ّ ثـػاىت مـه اف ؿّ چبػؿه عبًوَ تبد

 کَ امتغـ لت. ثـػ پبييي

 ّ لجبك ثب اهب ًجْػ هِن هي ثـاي ؿ٥تي آة تْي. گْػ ّ ثْػ لزي پـ امتغـ. آة تْي کـػ ّل هٌْ ؿميؼ

 هٌْ ّّٜ اّى ثَ

 پـيؼ ثيچبؿٍ. ؿّ عبى مِـاة ثجبؿٍ ٩جـه ثَ ًْؿ. کـػ گيـ لزي تْي پبُبم کَ هغٍَْب کـػ ىْکَ

 ؿّ هي ّ آة تْ

 ثيـّى ّ گـ٥ت آة اف هٌْ ثؼثغتي ثب ٩ّتي.اّهؼ ًوي ػؿ ػيگَ کَ هي ٦ًل. ثْػ ىؼٍ آة عيل. گـ٥ت

 ٝبلن ثَ ؿّ آّؿػ

 ر٦تک ْٕؿي ايي ػيگَ ثبؿ يَ ثغْاي اگَ! عًَْ ايي عبًن ىؼي کَ ًکٌي ٥کـ: گ٦ت ّ کـػ عبًن تبد

 ثبُبت کبؿي ثٌؼافي

 کٌي ُْٝ ؿّ هي لجبك کَ ػاػ ػمتْؿ عؼهتکبؿُب ثَ ثٞؼ. ًکٌي ثبؿت پِي ُن چبؿّاػاؿُب کَ کٌن هي

 ايي ثب. ؿ٥ت ّ

 ٝبلن. اًَّ پؼؿم اف ثٞؼ عًَْ کبؿٍ ُوَ کَ ٥ِوًْؼ عبًن تبد ٝبلن ثَ ُن ّ کـػ صوبيت هي اف ُن کبؿه

 ثب ُن عبًن تبد

 !ثؼٍ ًيْى هي ّ عؼهتکبؿُب ثَ عًَْ تْ ؿّ ٩ؼؿتو پـ صْْؿ عْامت هي آّؿػ هي مـ کَ ثاليي

 ّ هي. م٦ـ ايي ّامَ ثبىَ ايي.ىؼم عنتَ: گ٦ت ّ کـػ ؿّىي ميگبؿي عبًن پـيچِـ ه٩ْٜ ايي ػؿ

 يک يکي ُن ُْهي

 ػمت ُن اّى کَ ثـٍ ّ ىَ ثلٌؼ کَ کـػم اىبؿٍ ُْهي ثَ. ًجْػ گ٦تي ثـاي صـ٥ي. کـػين ؿّىي ميگبؿ

 ّ گـ٥ت ؿّ ُبلَ

 .عبًن پـيچِـ ّ هًْؼم هي. ؿ٥ت عبًن پـيچِـ ثب عؼاصب٥ٚي اف ثٞؼ

 ّ هيٍْ ثٞؼ! ًٌؼافيؼ فهيي ؿّ ؿّم کٌن هي عْاُو . عْام هي افت چيقي يَ عبًن پـيچِـ- هي

 ث٪يَ ّ گْىت ّ ىيـيٌي

 ُن هـٟ ّ گْىت ايٌِب تْ عبًن پـيچِـ گ٦تن ّ گؾاىتن رلْه تْهٌي ُقاؿ تب چٌؼ ثب ُوـاٍ ؿّ چيقُب

 عـاة ُنت

 

 !ًيَ

 !ىَ هي ػاؿ رـيضَ ١ـّؿم تْ کبؿ ايي ثب: گ٦ت ّ کـػ ُب اّى ثَ ًگبُي عبًن پـيچِـ

 ًکٌيؼ ؿػ ؿّ ػمتن کَ ػم هي ٩نوتْى پـمتيؼ هي کَ اّى ثَ ؿّ تْ. تْى ًٍْ. پنـتْى هخل ُن هي- هي

 !ًيکٌيؼ ؿّ ػلن ّ



 فيـ اف. کييؼ ٍْؿتو ؿّي ؿا ٝقت،چبػؿه ثب کييؼٍ مغتي پيـفى ايي عبًن، پـيچِـ گ٦تن کَ ايٌْ

 ُبيو ىًَْ چبؿػ

 ػّؿ رب اّى اف لجي فيـ عؼاصب٥ٚي ثب ّ ًکـػم هٖٞل. ػيؼم. عْؿػ هي تکْى گـيَ احـ ػؿ کَ ؿّ

 .ىؼم

**** 

 هي ٕـ٣ ثَ ّ ػيؼ هٌْ ػّؿ اف. ىؼ ّاؿػ ىِـٍ ّ ىؼ ثبف ػؿ کَ فػم هي ٩ؼم ثبٟ تْ ؿّف اّى ٥ـػاي

 ّ کـػ مالم ّ اّهؼ

 !ىوبم عًَْ ثبٟ ايي ٝبى٨ هي: گ٦ت

 .گين هي اٍٖالصب هب ؿّ ثبٟ. امت ثب١چَ ًينت کَ ثبٟ- هي

 ثينت ّ ػّينت ّ فهيٌَ کل هتـ پٌزبٍ ّ ػّينت هخال کَ مبف تبفٍ ُبي عًَْ ايي ثب ه٪بينَ ػؿ- ىِـٍ

 ؿّ هتـه

 عيک ػاؿٍ ىِـ ُويي ثـاي رٌگلَ هخل صيبٓ، هتـ چِل مي هًَْ هي هيؼٍ ثٌب فيـ هزْف ىِـػاؿي

 .ىَ هي ثـُْت ّ

 !مبعتوبى هًْؼٍ ٥٪ٔ

 تيپ عْه عيلي. ثْػ پْىيؼٍ ىيک لجبك يک ىِـٍ ُن اهـّف. فػين ٩ؼم ػؿعتِب ثيي مکْت ػؿ هؼتي

 يَ اف ثٞؼ. ثْػ

 .ىؼ تُْيي عيلي ثِن. ؿ٥تي ّ کـػي ّل عيبثْى ّمٔ ؿّ هي ؿّف اّى چـا: گ٦ت کن

 ثب ىوب کٌبؿ اف مبل ّ مي کن رّْى تب ػّ. ثْػ گبًَ ثچَ عبًن ىِـٍ ىوب ٍضجت ٕـف ّ ؿ٥تبؿ- هي

 هي ىؼى ؿػ مـٝت

 تب چٌؼ ٩ّتي يٌٞي! ثـٝکنَ ىٌيؼين هب هٞوْال کٌَ؟ ػًجبليْى ثبيؼ ىغَيت ثب عبًن يَ ثؼًّن عْام

 ثـاي هبىيي ثب رّْى

 ٝکل ىوب صبال. کٌَ ثـعْؿػ اًِّب ثب اٝتٌبيي ثي ثب ثبيؼ عبًن اّى کٌي هي ايزبػ هقاصوت عبًن يک

 کـػي ٝول ؿّ ٩ْيَ

 کٌي ًوي ٥کـ. ػاػي اػاهَ ؿّ عْػتْى کبؿ ّ ًؼاػي هب ثَ اُويت ُيچ ػاػين تؾکـ ثِتْى هب کَ ُن ثٞؼ

 تُْيي ُن هب ثَ کَ

 ثبىَ؟ ىؼٍ

 .ثْػ تـميؼٍ عيلي يٌٞي کـػ ىل١ْو ُْهي- ىِـٍ

 



 اتب٧ ثَ اگَ کٌي هي اىتجبٍ عبًن ىِـٍ ىوب: گ٪تن ّ کـػم عٌؼيؼى ثَ ىـّٛ صـ٣ ايي ىٌيؼى ثب هي

 ثْػي ؿ٥تَ ُْهي

 ٩ّتي ايٌضبل ثب!! گـ٥تَ اتْهجيلـاًي هنبث٪بت ػؿ کبپ تب چٌؼ ُْهي. ىؼيؼ هي عْػتْى اىتجبٍ هتْرَ

 هي ؿاًٌؼگي ىِـ

 ؿّ عْػه ربي چيقي ُـ يٌٞي. آؿٍ ًوي ػؿ ثبفي آؿتينت ّ کٌَ هي ٝول ه٪ـؿات ٕج٨ ػ٩ي٪ب کٌَ

 .ػاؿٍ

 .ثقًين ٩ؼم پبؿ٫ ثجـهت ثْػم اّهؼٍ. ًکي ٩ِـ ػيگَ صبال. هٞؾؿت. ثبىَ- ىِـٍ

 !ػيگَ فًين هي ٩ؼم ػاؿٍ؟ػاؿين ٥ـ٩ي چَ پبؿ٫ ثب ايٌزب- هي

 !اعتَبٍيَ پبؿ٫ يَ هخل کَ ثقؿگَ اًّ٪ؼؿ ايٌزب! ُب گي هي ؿامت: گ٦ت عٌؼيؼّ ىِـٍ

 آي؟ هي ، هِوًْي يَ ثَ ثـين ػًجبلت ثيبم ىت يَ اگَ ٥ـُبػ: گ٦ت ػّثبؿٍ ثٞؼ

 عبًْاػگي؟ هِوًْي؟ ًْٛ چَ: گ٦تن ثٞؼ کـػم ٥کـ هؼتي

 ُـ يٞؼه. ُنتٌؼ ُن ػّؿ مبٝتي ػّ يکي. ُن ػّؿ ىي هي روٜ ػاًيزُْب. ٍْؿت اّى ثَ ًَ- ىِـٍ

 ػًجبل هيـٍ کي

 .کبؿه

 .آم ًوي ، ًَ- هي

 هِوًْي يَ. ًينت عبٍي هنئلَ ُيچ اًّزب ؿاصت عيبلت ًينت؟ عبًْاػگي چْى چي؟ ثـاي- ىِـٍ

 ىيٌي هي. اك مبػٍ

 ػّؿ ايي يٌٞي. ُنتي عًَْ ُن هبػؿه ّ پؼؿ ّ ُبمت ثچَ اف يکي عًَْ ّوي ػؿ. کٌؼ هي ٍضجت ّ

 ُب ىؼى روٜ ُن

 !اك عبًْاػٍ ًٚـ فيـ

 .ام ًوي هي ّلي. ًينت اي هنئلَ ثبىَ، ٍْؿت ايي ثَ هِوًْي يک ٩ّتي کـػم، ٩جْل- هي

 ثيبي؟ ربيي هي ثب عْاػ ًوي ػلت ٥ـُبػ؟ چـا اعَ- ىِـٍ

 ًنجت ًَ عْاى ًوي هي ّلي. هي عبلَ ػعتـ هِوتـ ُوَ اف ّ تيپي عْه ٩يٌگي، تْ ىِـٍ ثجيي- هي

 ػعتـ ُيچ ًَ ّ تْ ثَ

 ثـاي کَ ػًّن ًوي عْػم ٌُْف ّلي. ثـٝکل ًيبػ عْىن تْ اف ايٌکَ ًَ. ثبىن ػاىتَ تِٞؼي اي ػيگَ

 ػاؿم اهبػگي افػّاد

 ّوي ػؿ ّ. ثٞؼ ثيَ ؿّىي تکلي٦و ايٌِب اّل ثبيؼ. فًؼگين ًَ هيغََ کبؿم ًَ ثـگيتن تبفٍ هي. ًَ يب

 يک ا٥کبؿ ثَ هي



 

 تبييؼم هْػ اعال٩ي ّ ٥کـي ًٚـ اف ُونـم ثبيؼ کٌن افػّاد عْامتن ٩ّتي. ػم هي اُويت عيلي ػعتـ

 .ثبىَ

 هي کَ ثؼّى ػًّي ًوي اگَ ٥ـُبػ؟ ُنتي کي کـػي ٥کـ ؟تْ گي هي هي ثَ ؿّ ايٌِب چـا صبال- ىِـٍ

 تب ٍؼ کٌن اىبؿٍ

 ثين؟ فًت کَ ا٥تبػم ػًجبلت کَ کـػي ٥کـ تْ! هْى عًَْ تْ ؿيقى هي عْامتگبؿ

 گ٦تَ چيقُبيي هي ٕـ٣ اف هبػؿم ىبيؼ کـػم ٥کـ کَ ثْػ ايي عبٓ ثَ ؿّگ٦تن چيقُب ايي هي اگَ- هي

 عْامتن. ثبىَ

 ثب ّلي ىؼم هٌِؼك هخال کَ ػؿمتَ. ًينتن کل ُيچ هي ّوي ػؿ. کٌن ؿّىي ؿّ ام ػعتـعبلَ ؽُي

 اگـ هؼؿ٫ ُويي

 عْاًؼى ػؿك رق ُن صبال تب. ًينت ُن کْچک اپبؿتوبى يَ اربؿٍ اًؼافٍ ص٪٩ْن ثين امتغؼام ثبىَ ٩ـاؿ

 .ًکـػم کبؿي

 ثَ ّ کٌي هي ل٤ٖ هِـثْى عبلَ ػعتـ ىوب کَ ٥ِون هي ُن ؿّ ايي. ًچييؼم ؿّ فًؼگي مغتي يٌٞي

 هي. فًي هي مـ هي

 .کٌن هي تٞجيـ ايي ثَ ٥٪ٔ عْػم پيو تْؿّ اّهؼى

 هبػؿم کَ فػم هي ٩ؼم ثبٟ ػؿ مبٝتي ًين. ؿ٥ت عؼاصب٥ٚي يب صـ٥ي ثؼّى ّ کـػ هي ثَ ًگبُي ىِـٍ

 ٩ّتي ّ اّهؼ ػًجبلن

 عًَْ؟ تْي ًيْهؼ ىِـٍ گ٦تي؟چـا چيقي ىِـٍ ثَ تْ ٥ـُبػ: پـميؼ ؿميؼ هي ثَ

 ىؼٍ؟ چيقي هبػؿ؟ هگَ چْٖؿ- هي

 ًين اهب. ربيي پبؿکي ثـى ٥ـُبػ ثب تب ىوب عًَْ ثْػ اّهؼٍ ىِـٍ گ٦ت ّ فػ تل٦ي عْاُـ اعَ- هبػؿ

 ّ ثـگيت مبٝتَ

 ثجيٌن ثگْ صبال!کـػٍ هي گـيَ ىِـٍ کَ ىٌيؼٍ کـػٍ گْه کَ ػؿ پيت اف. اتب٩و تْ ؿ٥ت يکـامت

 گ٦تي؟ ثِو چيقي

 .کـػم تٞـي٤ هبػؿم ثـاي ثْػم گ٦تَ ىِـٍ ثَ کَ ؿّ صـ٥ِبيي

 اگـ. ًؼاؿي هيکلي عؼا ىکـ کَ هبػي ًٚـ اف. کٌي افػّاد ثبيؼ ثبالعـٍ تْ پنـم ٥ـُبػ- هبػؿم

 تْ ثب ٍضجتي پؼؿت

 ُن عْىگلَ ُن! ىِـٍ اف ثِتـ کني چَ صبال. ثٞؼ ثـٍ ػؿ تْ عنتگي گؾاىتَ ايٌکَ عبٕـ ثَ ًکـػٍ

 ُن تيپ، عْه



 ػاؿي؟ هيکلي چَ ػيگَ. ُنت کَ ام ىٌبعتَ ػيؼٍ. ثگيـي ايـاػ کَ ًينت ُن چب٧ ػيگَ. ُيکل عْه

 ثب ٩ّتي چٌؼ يَ

 افػّاد عؼا اهيؼ ثَ ٥ِويؼيؼ کَ ؿّ ُوؼيگَ اعال٧. ًؼاؿٍ ٝيجي ُيچ ايي. پنـعبلَ عبلَ، ػعتـ ثبىؼ ُن

 .کٌيؼ

 هَون افػّاد هْؿػ ػؿ ٌُْف هي. ًؼيؼ کني ثَ ٩ْلي ُيچ هي ٕـ٣ اف کٌن هي عْاُو هبػؿ- هي

 ؿّف چٌؼ هي. ًينتن

 ثـگـػم عْامتن ىبيؼ. ثوًْن ايـاى ًتًْن ىبيؼ! مبل ُيت اف ثٞؼ. ثـگيتن ايـاى ثَ کَ ًينت ثييتـ

 .عبؿد

 .ثجـ ثـػاؿ اًّن عْة- هبػؿ

 .کٌن هي ٥کـُبهْ چين ثَ ثجـم؟ّلي ّؿػاؿم کَ چوؼّى هگَ هبػؿ- هي

 کبؿ ػ٥تـ کَ کتبثغًَْ ثَ ػّ ُـ. کٌَ ٍضجت هي ثب عْاُؼ هي کَ گ٦ت پؼؿم ىبم اف ثٞؼ ىت ُوْى

 .ؿ٥تين ثْػ ُن پؼؿم

 ٥ـُبػ: کـػ ىـّٛ ؿيغت هي چبي عْػه ثـاي کَ صبلي ػؿ پؼؿم. آّؿػ چبي ثـاهْى عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ػًجبل ىٌيؼم عبى

 ىؼي؟ هـػ کَ ايي هخل ًَ کبؿي؟

 .هبػؿٍ ّ ىوب فصوبت اف پؼؿ، ُنتن چي ُـ- هي

 کٌي؟ ىـّٛ عْاػ هي ػلت ثجيٌن ثگْ صبال. ػاىتي ؿّ رُْـه ُن عْػت ًَ: گ٦ت ّ عٌؼيؼ پؼؿ

 ثلَ ثؼًّيؼ ٍالس ىوب اگـ- هي

 ؿّ اًّزب کَ مبلِبمت ّ ػاؿٍ هؼيـ کَ اًِّب اف يکي. ػاؿم ثقؿگ کبؿعًَْ تب ػّ هي ٥ـُبػ- پؼؿ

 .کٌَ هي اػاؿٍ عْة عيلي

 ثـکٌبؿه کبؿ اف تًْن ًوي چْى. اّى هٞبّى ثيي ثبيؼ ثـي اًّزب ثغْاي اگَ. ٍؼي٪َ ّ پب٫ ُن عيلي

 ُويي هًَْ هي. کٌن

 .عْػم پيو ثيبي تًْي هي ثغْاي اگَ. ام عنتَ گؾىتَ، افم مٌي هي. ُنتن عْػم کَ کبؿعًَْ

 ػيگَ ربي ؿم هي ثبىيؼ هْا٨٥ اگَ ُنتيؼ؟ هٌْٚؿم هتْرَ. ثٌييٌن ىوب ربي عْام ًوي هي پؼؿ- هي

 .ىن هي امتغؼام اي

 .ًيَ ت٦بُن مْء ثـاتْى اهيؼّاؿم

 .ىَ هي عْػت هبل ؿّف يک ايٌِب توبم ّلي گي هي چي ٥ِون هي: گ٦ت ّ عٌؼيؼ پؼؿم

 .هب مـ ثبالي تْى مبيَ ّ ثبىيؼ فًؼٍ ىوب اهيؼّاؿم- هي



 تْ 2 مبٝت تب ٍجش. ىَ هي عْة عيلي کٌي کوک هي ثَ تْ اگَ: گ٦ت ّ ثْميؼ هٌْ ّ ىؼ ثلٌؼ پؼؿم

 ثٞؼ ثَ 2 مبٝت ثـّ

 ؿٍ ًوي مـ ام صٍْلَ ُن عًَْ تْي ّوي ػؿ ىَ هي مجک ُن هي کبؿ ايٌْٖؿي. ؿم هي هي ُن

 پؼؿ اف ّ کـػم ٩جْل

 ُن تَويوي ىبيؼ ُْاعْؿي ّوي تب ؿ٥تن ثبٟ ثَ کٌن ٥کـ عْػم آيٌؼٍ ثَ ايٌکَ ثـاي ّ ثْػم هتيکـ

 ْٕؿ ُوْى. ثگيـم

 

 هي کي. کـػ رلت هٌْ تْرَ اي گـيَ ٍؼاي ىؼم هي ؿػ کِي ػؿعتبى ثيي اف ّ فػم هي ٩ؼم اؿام کَ

 ثبىَ؟ تًْنت

 ليال ّ ؿ٥تن رلْ آؿام. ثْػهو ًؼيؼٍ ؿّفٍ چٌؼ ايي. ليالك گـيَ ٍؼاي ، ٍؼا کَ فػم صؼك ثال٥بٍلَ

 هخل ػيؼم ؿّ

 ػؿّى ثبٟ ٩نوت ايي ثَ کـػين هي ٩ِـ ُن ثب ثبفي مـ ثبؿ ُـ ّ ثْػين کْچک کَ فهبًي ّ گؾىتَ

 .اّهؼين هي آالچي٨

 صْْؿ هتْرَ ليال کَ کـػم مـ٥َ چٌؼ. ثْػين ىؼٍ ثقؿگتـ کوي ٥٪ٔ. ثْػ ًکـػٍ ٥ـ٩ي ُن صبال اًگبؿ

 ىٌيؼى ثب. ثيَ هي

 ثْٞي ػؿ ٥ـاؿ الجتَ: گ٦تن ثال٥بٍلَ کَ ثـٍ اتب٩يْى ٕـ٣ ثَ مـٝت ثب عْامت ّ ىؼ ثلٌؼ هي ٍؼاي

 ػؿ ّلي عْثَ هْا٩ٜ

 !ػؿهبى ًَ امت هنکي ٍْؿت ُـ

 .ثـگيت ّ اينتبػ

 عبى ٥ـُبػ مالم- ليال

 مالم- هي

 کـػيؼ هي گـيَ ّ ٩ِـ ثبفي عبٕـ ثَ ُب ه٩ْٜ اّى! عبًن ليال ٩ِـ پٌبُگبٍ االچي٨: گ٦تن ثٞؼ اي لضَٚ

 ػاؿيؼ چي مـ صبال

 کٌيؼ؟ هي گـيَ

 !ؿّفگبؿ فؿًگي! فًؼگي ثبفي- ليال

 رْؿي چَ ثگْ ثـام ّ ثييي ثيب صبال. ًينت هوکي کبهلتـ ّ کْتبُتـ ايي اف رْاة. ثْػ ٝبلي- هي

 ثبعتي؟ ثِو

 .ثْػ مکْت ثْػ ىؼٍ ىـّٛ کَ چيقي ٍضجت ربي ثَ. ًينتين آالچي٨ ُبي ًيوکت ؿّي ػّ ُـ



 ثقًي؟ صـ٣ عْػ کْػکي ُوجبفي ثـاي عْاي ًوي- هي

 !ُنتيؼ ايٌزب هبلک ّ اؿثبة ىوب. ًينتيؼ هي کْػکي ػّؿاى ُوجبفي ػيگَ ىوب- ليال

 ثٌؼافي؟ عْػم رْى ثَ عْاي هي صبال اًؼاعتي هي ُْهي رْى ثَ ؿّ هي ٩ؼيوِب- هي

 .عبى ٥ـُبػ ىؼٍ فيبػ عيلي ُب ٥بٍلَ هب ثيي ػيگَ صبال. گ٦تن ؿّ ص٪ي٪تي: گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 ؿاٍ اف آّؿػٍ، ػؿ عْػه گي هي ؿّ پؼؿم پْل اگـ. ًينت ثييتـ ٩ؼم ػّ يب يک ىوب ّ هي ٥بٍلَ- هي

 .ػفػي ثي ػؿمت،

 ُـ کٌن کبؿ ثَ ىـّٛ عْام هي ّ گـ٥تن هؼؿ٫ تبفٍ هي. ًؼاؿٍ ؿثٖي هي ثَ پل. هيؼم ٩ْل ثِت ايٌْ

 ىؼم پْلؼاؿ ه٩ْٜ

 صـ٥ِب ايي ػيگَ! عْاثين هي رب هتـ ػّ تْ هْى ُوَ ٥ـػا پل ّوي ػؿ ثقًي ؿّ صـ٣ ايي تًْي هي

 کَ ْٕؿ ُوْى چيَ؟

 ثگْ کٌي اؽيت هٌْ عْاي هي اگَ تْ صبال.٥ـُبػم ُوْى ًکـػم، ٥ـ٩ي ُيچ گ٦تي ؿميؼم کَ اّل عْػت

 .ثـم تب

 .گـ٥تَ ػلن فًؼگي اف- ليال

 ىؼٍ چي ثگْ ؿّ ؿامتو. گ٦تي اّل کَ ؿّ ايي- هي

  :گ٦ت ثبالعـٍ تب کـػ مکْت هؼتي

 .عبى ٥ـُبػ ثگن کين هي عزبلت- ليال

 ػّؿ ُن اف هؼتي ٥٪ٔ. ىؼين ثقؿگ ُن ثب ثچگي اف ت٪ـيجب ًـميؼين ثِن تبفٍ تْ ّ هي عبًن ليال- هي

 عزبلت ثگْ. ثْػين

 .ُنتي ّ ثْػي هَووي ػعتـ تْ. ًکو

 مـم. ًؼاىتن تْرِي ثِو هي اّهؼ هي عْىو هي اف پنـي کَ ثْػ هؼتي ػاًيگبٍ تْ عبى ٥ـُبػ- ليال

 گـم ػؿك ثَ

 کَ ثْػ ػاػٍ پي٢بم. ثْػ کـػٍ تض٪ي٨ هي هْؿػ ػؿ هٌيژٍ ػّمتن اف. ًؼاىتن ثِو ُن اصنبمي ُيچ. ثْػ

 ثيبػ عْاػ هي

 هي کَ گ٦ت ّ گـ٥ت ؿّ هي رلْي عْػه ؿّف يک ايٌکَ تب آّؿػم ٝؾؿ ثبؿ چٌؼ هي. هي عْامتگبؿي

 عْىن ىوب اف

 ّ کـػم هغبل٦ت هي. هبػؿتْى ّ پؼؿ پيو ثيبم ّ ثين هقاصن هيغْام ثؼيؼ اربفٍ اگَ. صـ٥ِب ايي ّ اّهؼٍ

 ثِبًَ ؿّ ػؿمن



 کل ُيچ ثَ هي چْى. گـ٥تَ يبػ ؿا ايٌزب ّ آهؼٍ ػًجبلن يٌٞي کـػٍ پيؼا هٌْ آػؿك گْيب. ؿ٥تن ّ کـػم

 ؿّ ايٌزب آػؿك

 ػليل؟ چَ ثَ ػًّيي هي صتوب. ًؼاػم

 کٌَ؟ هي کبؿ ايٌزب هبػؿت چْى صتوب- هي

 هبػؿم کَ گ٦تَ ثِو ُب ُونبيَ اف يکي گْيب.کـػى تض٪ي٨ ايٌزب کـػٍ ىـّٛ عالٍَ. ػؿمتَ- ليال

 هب ّ ايٌزبمت کبؿگـ

 ثب ػيؼ ؿّ هي تب. ثْػ اينتبػٍ ػاًيگبٍ ػؿ رلْي ػاًيگبٍ ؿ٥تن کَ ٍجضو. کيٌن هي فًؼگي اتب٧ تب ػّ تْ

 ثب َٝجي صبلتي

 اف اًگبؿ ٩ّيش اػم ايي. ىؼ ًوي ثبّؿم اٍال! کل٦تَ هبػؿم کَ ًگ٦تن ثِو چـا گ٦ت ّ کـػ ثـعْؿػ هي

 يب ثْػ ٕلجکبؿ هي

 

 ثَ ثؼي ّـثَ ٝولو ّلي اّهؼ هي ثؼم اّى ٩يب٥َ اف هي اٍال! ٥ـمتبػم ػًجبلو هي کَ ثْػ کـػٍ ٥کـ

 .فػ هي

 ثيبػ؟ عْامتگبؿيت ثَ عْاػ ًوي ػيگَ کَ ُنتي ايي اف ًبؿاصت- هي

 عبى ٥ـُبػ. گ٦ت هي ثَ ؿّ ّا٩ٞيتي يک اّى ّلي آػ هي ثؼم آػم ايي اف کال هي کَ گ٦تن ًَ ًَ،- ليال

 کَ ػؿػًبکَ عيلي

 .ثبىَ کل٦ت ُن هبػؿه ّ ثبىَ ًؼاىتَ پؼؿ ػعتـ يک

 عبًن ٥ـعٌؼٍ. کٌي ٍضجت ايٌْٖؿي عبًن ٥ـعٌؼٍ هْؿػ ػؿ عْاػ ًوي ػلن. ًينت کل٦ت تْ هبػؿ- هي

 !هٌَ ػّهَ هبػؿ

  :گ٦ت اي لضَٚ اف ثٞؼ. گـ٥ت آالچي٨ ثَ ؿّ ػمتو ّ ؿ٥ت گيذ مـه يکؼ٥َٞ ليال

 .ثـم هي تْى اربفٍ ثب. ًينت عْة صبلن. عبى ٥ـُبػ عْام هي هٞؾؿت- ليال

 .کٌين هي ٍضجت ُن ثب ثبفُن ثٞؼا. ثـّ ثبىَ- هي

 .ؿ٥ت ّ عؼاصب٥٘ گ٦ت ّ فػ پْفعٌؼي

 ثَ اعتيبؿ ثي پل. کـػ صل ؿّ ػعتـ ايي هيکل ثبيؼ چْٖؿي ػًّنتن ًوي. ًينتن اًّزب اي ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ؿ٥تن عًَْ ٕـ٣

 ّ فػ فًگ ُْهي ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثيبػ هي پيو االى ُويي کَ گ٦تن ثِو ّ گـ٥تن ؿّ ُْهي ىوبؿٍ ّ

 ثٞؼ ّ ىؼ عًَْ ّاؿػ



 ًگِؼاؿي تْ اف ثبيؼ هي کي تب ٥ـُبػ: گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ هبػؿم ّ پؼؿ ثب اصْالپـمي ّ مالم اف

 ُن ىت ه٩ْٜ ايي کٌن؟

 آفاػًؼ؟ ُن ُب هـػٍ ىت ٩ّت ايي کٌي؟ ًوي ّل هٌْ

 چِـٍ ُْهي ٩ّتي)کٌن ٍضجت ثبُبت پؼؿ کبؿعًَْ تْي کبؿ هْؿػ ػؿ عْام هي ثبٟ تْ ثـين ثيب- هي

 صـ٥ي ػيگَ ػيؼ هٌْ

 ًگـاى چـا ٥ـُبػ؟ ىؼٍ چي: گ٦ت ثال٥بٍلَ( ؿميؼين عًَْ اف ثيـّى ٩ّتي. ا٥تبػ ؿاٍ هي ػًجبل ّ ًقػ

 ًبؿاصتي؟ ّ

 ًبؿاصتن؟ ٥ِويؼي کزب اف- هي

 ثغْؿي آة. ثْػم تْ ثب ثچگي اف ؿٍ؟ ًوي يبػم کَ ؿّ ًّک هيؼّى گؼايي ٝوـ يَ اف ثٞؼ- ُْهي

  !ؿمَ هي هي ثَ عجـه

 .ىؼين ّاؿػ ّ ػّيؼين اتب٧ ٕـ٣ ثَ مـاميوَ. ىؼ ثلٌؼ عبًن ٥ـعٌؼٍ ري٠ ٍؼاي ٩ّت ُويي ػؿ

 ١و ػ٥َٞ يَ چـا ػًّن ًوي ىؼٍ هـيِ ليال. ػاهٌت ثَ ػمتن عبى ٥ـُبػ: گ٦ت گـيَ ثب عبًن ٥ـعٌؼٍ

 الجٌيي ام يب . کـػ

 

 !فُـا ٥بٕوَ يب کي کوک ام ثچَ ثَ

 ػيگَ. ػيؼم ؿّ گـم هيلي 10 ػيبفپبم عبلي ُبي ثنتَ ػمتو ػؿ هتبم٦بًَ. ىؼم عن ّ ؿ٥تن ليال ٕـ٣ ثَ

 .ًکـػم هٖٞل

 .ثيبؿم هبىيي ؿم هي هي: گ٦ت ّ عًْؼ هٌْ ٥کـ ثْػ ػيؼٍ ؿّ ٩ـً عبلي ُبي ثنتَ کَ ُن ُْهي

 مـيٜ ٥٪ٔ ثـػاؿ ؿّ پؼؿ هبىيي- هي

 ّ گؾاىتين هبىيي ػاعل ؿا ليال هبػؿم ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ کوک ثب ّ ؿميؼًؼ ُن هبػؿم ّ پؼؿ ٩ّت ُويي ػؿ

 عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ّ ٥ـهبى پيت ُن ُْهي رلْ، ُن هي ّ ًينت ثْػ ا٥تبػٍ ثيِْه ٝ٪ت ٌٍؼلي ؿّي کَ ليال پيو

 .کـػ صـکت

 !ثـّ ثـ٧ هخل! ثـّ ُْهي- هي

 ّ ثْػ ايٌضب ىِـٍ عْامت هي ػلن. اهؼ ػؿ صـکت ثَ ىِـ تْ ُْهي تْمٔ اي پـًؼٍ هخل هبىيي ّ

 هي ؿا ُْهي ؿاًٌؼگي

 .هنلٔ ّ عًْنـػ. ػيؼ

 ثـين؟ کزب ٥ـُبػ- ُْهي



 ثلؼي؟ . ل٪وبى ثيوبؿمتبى ثـّ- هي

 رلْي ثٞؼ ػ٩ي٪َ ثينت. هًْؼين ًوي فًؼٍ ُيچکؼّم کـػين هي تَبػ٣ اگـ کَ ثْػ گـ٥تَ مـٝتي چٌبى

 ثيوبؿمتبى ػؿ

 رلْي. ىؼين ّاؿػ هبىيي ثب ّ کـػ ثبف ؿّ ػؿ ثيوبؿمتبى ػؿثْى! تـا٥يک ُوَ اّى ثب. ثْػين ل٪وبى

 کوک ثب مبعتوبى

 کَ اّهؼ ػؿ پبه اف ثيـّى ليال ک٦و. ؿ٥ت ُوـاُو عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ ثـػين ػاعل ثَ ؿا ليال پـمتبؿاى

 .ثـػاىت ُْهي

 عْؿػٍ چي کَ ػًَ هي هب اف کني : پـميؼ اّ هٞبيٌَ ثب ّ اّهؼ ليال مـ ثبالي کييک پقىک ثال٥بٍلَ

 چ٪ؼؿ؟ ّ

 ٩جلو مبٝت ًين ػ٩ي٪ب. کـػم پيؼا گـهي هيلي 10 ػيبفپبم تبيي ػٍ ثنتَ مَ کٌبؿه هي ػکتـ آ٩بي- هي

 هي ثب ػاىت

 .ثْػ عْة صبلو ت٪ـيجب. فػ هي صـ٣

 ػاؿٍ؟ ثيوبؿ ثب ًنجتي چَ عبًن ايي: گ٦ت ّ کـػ اىبؿٍ عبًن ٥ـعٌؼٍ ثَ پقىک

 ه٦َال ثٞؼا هي. ػاىتَ عْػکيي ٩َؼ ليال کَ ًگيؼ ثِو ٥ٞال کٌن هي عْاُو ّلي ػکتـ، هبػؿه- هي

 عؼهت ؿّ رـيبى

 

 .کٌن هي ٝـُ ىوب

 توْم ُب اّى کبؿ مبٝت ًين اف ثٞؼ. چيقُب ايي ّ ىْؿ ؿّػٍ. ىؼًؼ ليال هؼاّاي هي٢ْل پـمتبؿ ّ ػکتـ

 پيو ػکتـ ّ ىؼ

 .ثيبييؼ ػ٥تـم ثَ هي ُوـاٍ ل٦ٖب ىوب: گ٦ت ّ اّهؼ هي

 ًگ٦تيؼ؟ هبػؿه ثَ چيقي کَ هْؿػ ايي ػؿ ػکتـ رٌبة- هي

 .ثؼين تيکيل پقىکي پـًّؼٍ ثبيؼ هب. ثؼيؼ تّْيش هي ثَ ثبيؼ ىوب ّلي. عيـ ٥ٞال- ػکتـ

 ّ امن ايٌکَ اف ثٞؼ. ثٌييٌين کَ عْامت هب اف ػکتـ. ؿ٥تين اّ ػ٥تـ ثَ ػکتـ ُوـاٍ ُْهي ّ هي

 ّؿ٩َ تْ ؿّ ليال هيغَبت

 عْػکيي؟ ثَ ا٩ؼام ٝلت: پـميؼ ًْىت

 !پقىک رٌبة پْلي ثي ٥ـٛ- ُْهي

  :پـميؼ ُْهي اف ّ کـػ ثلٌؼ پـًّؼٍ ؿّي اف ؿّ مـه ػکتـ



 ُنتيؼ؟ رـيبى ػؿ ىوب- ػکتـ

 .ثبىَ ُويي ٝلتو کَ ػم هي ىوب ثَ ٩ْل ّلي.رـيبًَ ػؿ ػّمتن ػکتـ، آ٩بي ًَ- ُْهي

 َٝجبًي عيلي ىؼ ثبعجـ رـيبى اف ُْهي ٩ّتي. کـػم تٞـي٤ ػکتـ ثـاي ؿّ رـيبى توبم ال٥بٍلَ هي

 ريّْى چَ: گ٦ت

 !ىي هي پيؼا ُبيي

 ُبي ؿييَ ُوَ ايٌِب . گ٦تيؼ ػؿمت ىوب ثگن ثبيؼ هتبم٦بًَ! هبمت ربهَٞ ػؿػ ايي هتبم٦بًَ- ػکتـ

 ٥٪ق هبػي، ٥٪ق!٥٪ـٍ

 گؾىت ثغيـ کَ ثْػٍ ا٩ؼام اّليي ايي. ثبىيؼ اييْى هْاٙت عيلي ثبيؼ ىوب ٍْؿت ُـ ػؿ. ٥ـٌُگي

 احـ ػؿ يٌٞي

 ؿّصب اگَ هوکٌَ اهب ًيؼٍ ايزبػ عبٍي هنبلَ ؿمًْؼيؼه ايٌزب ثَ فّػ چْى هبػؿه ّ ىوب ُْىيبؿي

 ػّثبؿٍ ًيَ اٍالس

 اصنبك ػعتـ ايي ثب ثبيؼ رّْى تب ػّ ىوب! آؿٍ ًوي ىبًل اًنبى ُوييَ. ثقًَ کبؿ ايي ثَ ػمت

 ثبيؼ. کٌيؼ ُوؼؿػي

 !ثيَ ٩ٖٜ فًؼگيو صي٦َ! فيجبييَ ّ ٩يٌگ عيلي ػعتـ. ثييؼ هبًْك ثبُبه ثييتـ

 ٍضجت اّ ثب کوي هي تب کٌيؼ ٍؼا ؿّ هبػؿه ثِبًَ يک ثَ ُن ىوب. ىؼٍ هنوْم گن هي هبػؿه ثَ هي

 .کٌن

 صـ٥ِب ايي اف ّ ثْػ عْؿػٍ ِٙـ ليال کَ ١ؾايي هْؿػ ػؿ ّ کـػين ٍؼا ؿّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ُْهي ّ هي

 ٍضجت ثبُبه

 اّهؼ هب پيو ػکتـ اّى اف پل. کٌَ ٍضجت کوي ثْػ آهؼٍ ُْه ثَ کَ ليال ثب تًْنت ُن ػکتـ. کـػين

 يک تب گ٦ت ّ

 .ثجـين عْػهْى ثب ؿّ ليال تًْين هي ػيگَ مبٝت

 ٥ـىتَ هخل اّهؼ؟ ًوي پيو کَ هيکالتي چَ ًجْػًؼ پقىکبى ايي اگـ ّا٩ٞب. کـػين تيکـ عيلي ػکتـ اف

 ثَ ًضبت ُبي

 .ػٌُؼ هي ًزبت هـگ عٖـ اف ؿّ ثنيبؿي عْػىْى ػاًو ثب ّ ىي هي صبّـ ثيوبؿ مـ ثبالي ه٩ْٜ

 ّ پؼؿ عيبل تب کـػم عًَْ ثَ تل٦ي يَ اّل ُن هي ّ ثـگيت ليال مـ ثبالي ػّثبؿٍ عبًن ٥ـعٌؼٍ. ثگؾؿين

 ثبثت ايي اف هبػؿ

 ىؼٍ ثِتـ ليال صبل. ؿ٥تين ليال مـ ثبالي ثْػ ػمتو تْ ليال ک٦و ٌُْف کَ ُْهي ثب ثٞؼ ّ ثيَ ؿاعت

 ؿّمـي ّ ثْػ



 .ثْػ کـػٍ مـه ؿّ عْػه

 !ثْػي ىؼٍ هنوْم گ٦ت ػکتـ! ًينت ثؼ کَ ؿّت ّ ؿًگ ليال؟ عْثي- هي

 !٥ِويؼٍ هٌْ هٌْٚ يٌٞي فػ لجغٌؼ هي ثَ ليال

 ليال ثـاي ثْػين ؿميؼٍ ليال مـ ثبالي ُْهي ّ هي کَ اي لضَٚ اف ؿّ رـيبى توبم عبًن ٥ـعٌؼٍ گْيب

 .ثْػ کـػٍ تٞـي٤

 ًجْػ هٞلْم ًجْػيؼ ىوب اگَ کٌن تيکـ افتْى چْٖؿي ػًّن ًوي عبى، ُْهي عبى، ٥ـُبػ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 مـ ثاليي چَ

 ُلي ثب اگَ کَ کـػٍ ؿاًٌؼگي تٌؼ اًّ٪ؼؿ عبى ُْهي ليال :گ٦ت ّ کـػ ليال ثَ ؿّ ثٞؼ ّ اّهؼ هي ػعتـم

 اهؼين هي ُن کْپتـ

 !ؿميؼين ًوي فّػي اّى ثَ

 !ثْػٍ تِـاى اّؿژاًل ؿاًٌؼٍ ه٩ْٜ يَ هي پؼؿ آعَ. عبًن ٥ـعٌؼٍ ػاؿيؼ اعتيبؿ- ُْهي

 !هي ىبًني ثؼ: گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ ؿّ ُْهي ١وگيي ًگبُي ثب ليال

 ثقًن ث٢لي تغت ايي ثَ مـ يَ ثـم هي ايٌزبئيؼ ىوبُب تب: گ٦ت ّ ًيؼ ليال هٌْٚؿ هتْرَ عبًن ٥ـعٌؼٍ

 عيلي ػعتـ٫ ٦ٕلي

 !کٌَ هي ًبلَ

 يَ صـ٣ عبٕـ ثَ ٥٪ٔ تْ. ثْػ ثچگبًَ ثنيبؿ کبؿت ليال: گ٦تن ليال ثَ عبًن ٥ـعٌؼٍ ؿ٥تي هضِ ثَ

 عْامتي هي ػيْاًَ

 ثبؿ چٌؼ عْػم ىؼي عْة ايٌکَ هضِ ثَ ثؼي؟ ػمت اف ؿّ فًؼگي يٌٞي عؼاًّؼ هُْجت ثقؿگتـيي

 ؿمًْن هي تْؿّ

 !ػاؿي ُن ثـاػؿ يَ تْ ثيي هتْرَ اي ػيْاًَ اّى هخل تب ػاًيگبٍ

: گ٦ت ػاؿٍ ػمت ػؿ ؿّ عْػه ک٦و کَ ا٥تبػ ُْهي ػمت ثَ چيوو ٩ّتي ّ فػ لجغٌؼ هي ثَ ليال

 ػيگَ عبى ُْهي

 !فهيي ثٌؼافيؼ ؿّ ک٦و. ؿّ هي ًکٌيؼ ىـهٌؼٍ اف ثييتـ

 ًگَ عْػم پيو عْام هي کـػم پيؼا ات٦ب٩ي هي ؿّ ايي: گ٦ت ّ کـػ ليال ک٦و لٌگَ ثَ ًگبُي ُْهي

 !يبػگبؿي. ػاؿم

 ٝزيجي صبل. ػؿعييؼ هي چيوبًو ػؿ هغًَْ ثـ٩ي. کـػم ًگبٍ ُْهي چيوبى ثَ ّ ثـگيتن هي

 کَ ثْػ کـػٍ پيؼا



 اف ّ کـػ پيؼا ؿّ عْػه ٝبػي ىغَيت ػّثبؿٍ ُْهي ثال٥بٍلَ ّ ثْػ ػؿ٫ ٩بثل ثـاين اي لضَٚ ٥٪ٔ

 ليال: پـميؼ ليال

 ْٕؿيَ؟ چَ ًينتي ّ ُنتي ثيي هـف عبًن

 !ًـمًَْ ثيوبؿمتبى ثَ ؿّ آػم فيبػ مـٝت ثب ٥ْْل يَ اگـ. ٝبليَ- ليال

 صبّـ ُن هي اف! ػاؿٍ فثًْي چَ ًگـ٥تَ رْى ثَ آتيو: گ٦ت تٞزت ثب ّ کـػ هي ثَ ؿّ ُْهي

 !رْاثتـٍ

 ؿا؟ ُبهْى کْػکي!عبى ُْهي ؿ٥تَ يبػت- ليال

 هُْجت!ثؼي ػمت اف ؿّ رًْت ثْػ هوکي ًجْػ هٞوْلي ثبفي ػيگَ ايي عبًن ػعتـ ّلي.يبػهَ- ُْهي

 !عؼاؿّ

 !هي ثـاي ًَ هُْجتَ ىوبُب ثـاي- ليال

 ػاؿين صـ٥ِب عيلي ثٞؼا. ًکي عنتَ ؿّ عْػت صبال!ثقًَ صـ٣ ْٕؿي ايي ثٞيؼٍ ػاًيزْ يک اف- هي

 .ثقًين ُن ثب کَ

 !ثقًيؼ کَ ػاؿيؼ صـ٥ِب عيلي ُن هي ثب- ُْهي

 چي؟ ىوب. عبػهَ ّ اؿثبة عبى ٥ـُبػ ّ هي ثبىن؟ًنجت رْاثگْ ثبيؼ ُن ىوب عؼهت- ليال

 اف ُن تْ ًچييؼم ؿّ ثـاػؿ يب عْاُـ ػاىتي ٕٞن فًؼگي تْ هي ليال کي گْه کـػي؟ ىـّٛ ليال- هي

 ثقؿگ هي ثب ثچگي

 ثبىي؟ هي عْاُـ کَ ػاؿٍ ٝيجي چَ ىؼي

 .ىَ هي ػؿمت چيق ُوَ آعـه!٥يلوِب هخل! ربلت چَ- ليال

 

 .کٌيؼ ثبّؿ ػاػ، ت٢ييـىْى ىَ ًوي کَ ؿّ ُب ّا٩ٞيت اف مـي يک ثبيؼ ىوب 0 ُْهي

 ًيؼٍ ؿّثـّ ّا٩ٞيت ايي ثب ػؿمت ايي اف ٩جل تب! ثقًن کبؿ ايي ثَ ػمت کَ ىؼ ثبٝج هي ثبّؿ- ليال

 .ثْػم

 کٌيؼ گْه پل کٌَ؟ هي کبؿ ايٌب ٥ـُبػ عًَْ ىوب هبػؿ کَ ايٌَ عبٕـ ثَ ٥٪ٔ کبؿُب ايي توبم- ُْهي

 هي پؼؿ عبًن ليال

 کَ ايٌِب! کـػٍ هي پبػّيي ّ ىبگـػي ه٢بفٍ يک ػؿ اّى اف ٩جل ّ ػاًيزْيي فهبى ػؿ مبل چٌؼيي

 !ًينت ٝيت

 .ؿ٥ت هب تيکـ اف ثٞؼ ّ ػاػ هـعَي اربفٍ ليال هٞبيٌَ اف ثٞؼ ّ اّهؼ هب پيو ػکتـ ٩ّت ُويي ػؿ



 ثؼيؼ؟ پل هي ثَ مبٝت يک ؿّ يبػگبؿي اّى ىَ ًوي صبال عبى ُْهي- ليال

 !ثؼيؼ پنو ثِن کَ ثؼيؼ ٩ْل کَ ايي ىـٓ ثَ ػم هي ثبىَ- ُْهي

 .ػم هي ٩ْل ثبىَ- ثبعٌؼٍ ليال

 .کـػ ر٦ت اه ػيگَ لٌگَ کٌبؿ ؿّ ليال ک٦و لٌگَ ّ ىؼ عن ُْهي ّ ًينت ّ ىؼ ثلٌؼ ليال

 .٦ًـهبييؼ ىـهٌؼٍ کٌن هي عْاُو عبى ُْهي- ليال

 .کـػين صـکت هبىيي ٕـ٣ ثَ ُوَ آؿّم ّ گـ٥ت ؿّ ليال ػمت ّ کـػ کوک عبًن ٥ـعٌؼٍ

 کـػي؟ صنبة ؿّ ثيوبؿمتبى پْل هبهبى- ليال

 .ىيؼ مْاؿ ثـيؼ ىوب کٌن هي صنبة هي 0 ُْهي

 اف ّ کـػين صـکت. اّهؼ ُن ُْهي ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ىؼين مْاؿ ّ ؿ٥تين هبىيي ٕـ٣ ثَ آؿّم آؿّم

 ثيـّى ثيوبؿمتبى

 .اّهؼين

 !ُب عْثَ ُن ىؼى ثبال هؼل هبىيي مْاؿ- ليال

 !ثگْ تٌگت ػل عْاُؼ هي چَ ُـ عبًن ليال ثگْ- هي

 !اؿثبة گ٦تن ْٕؿي ُويي- ليال

 اف ُن هي.ثـعْؿػ هي ثَ کَ گ٦ت هي ثَ رولَ تب ػّ پيو ؿّف چٌؼ هي عبلَ ػعتـ عبًن ليال- هي

 ثب ّ ىؼم پيبػٍ هبىيي

 !فًين ًوي صـ٣ هب گي هي هتلک ُوَ ايي کَ ٝقيقي چ٪ؼؿ ىوب ثجيي صبال. کـػم تـ٫ ؿّ اييْى ٩ِـ

 ىي؟ پيبػٍ ػاؿم ًگَ عْاي هي ٥ـُبػ- ُْهي

 گ٦تي؟ عبى ٥ـُبػ ثَ چيقي ليال- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .کٌَ هي ىْعي ٥ـُبػ عبًن ٥ـعٌؼٍ ًَ- ُْهي

 ػمت اف صبل ػؿ ُنتي ٩ّتي ثگن ثبيؼ. ًينتي ّ ُنتي هْؿػ ػؿ کـػيؼ هي اف مْالي ىوب ُْهي- ليال

 ٩ؼؿه اًنبى ؿ٥تٌَ

 ًزبتو. ثيبػ کوکو ثَ ٦ًـ يَ عْاػ هي ػلو آعـ لضٚبت ػؿ! چنجَ هي ثِو ػمتي ػّ. ٥ِوَ هي ؿّ

 عْاػ ًوي. ثؼٍ

 هي. ثيَ اًزبم عْاػ ًوي ػلو کـػٍ ىـّٛ اؿاػٍ ّ تَوين ثب عْػه کَ ؿّ کبؿي! ثيَ ٩ٖٜ فًؼگي

 !تـمَ



 ّ مبػٍ چيقُبي چَ عبٕـ ثَ کَ ٥ِوَ هي تبفٍ ىَ هي ًقػيک ًينتي هـصلَ ثَ ٩ّتي! ّصيتٌبکَ

 کبؿ ايي ثَ ػمت پْچي

 آػم رْاة صتوب ًَ؟ يب ثؼم ًزبتت عْاي هي آيب کَ کٌَ مْال افه کني اگـ کَ ك لضَٚ اّى. فػٍ

 !هخجتَ

 )کـػم عبًن ٥ـعٌؼٍ ثَ اىبؿٍ )کٌين ٍضجت مکـت هْؿػ ايي ػؿ کَ ثِتـٍ- هي

 .ثگؾؿػ ًيق ايي- ُْهي

 ىت ػاىت پنـ يَ کَ ػاىتن ٥بهيلي يَ هي! گؾؿٍ هضل ػًيب. گَ هي ؿامت عبى ُْهي- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 تٌِب عًَْ تْي

 هي کٌَ هي ّلو اهب هـيَْ اّى ثيٌَ هي ثقًَ مـ ثِو عًَْ ػؿ آػ هي ؿ٥ي٪و ىَ هي هنوْم. ثْػٍ

 .کبؿه ػًجبل ؿٍ

 !کـػ توْم هنوْهيت اف پنـ٫ ٦ٕلکي

 ثؼٍ عيـ رّْى تب ػّ ىوب ثَ عؼا. ًکـػٍ کوکو چـا کَ ثْػ ىؼٍ ػيًَّْ ٥ِوَ هي ثٞؼا کَ ؿ٥ي٪و اّى

 تٌِب ؿّ هبُب کَ

 .ًؾاىتيؼ

 ثَ ايي اف! ثؾاؿٍ تٌِب ؿّ ؿ٥ي٪و ًجبيؼ کَ آػم! ؿاٍ ًيوَ ؿ٥ي٨ ايي ثـٍ فُـا ثِيت هبىيي فيـ- ُْهي

 عبًن ٥ـعٌؼٍ ثٞؼ

 ؟!ُنت ؿّثـاٍ کَ موبّؿتْى! ًيَ هنوْم عبًن ليال ٩ّت يَ کَ ىوبيين عًَْ هـتت هبُب

 کوک ثِو ُن ليال ػؿمِبي تْ ثکييي فصوت ُب ىوب اگَ ؿّثـاَُ آؿٍ! رّْى ىي پيـ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .عْثَ عيلي کٌيي

 

 فثبى؟ ثْػي؟ ّٞي٤ ثْػ چي اف هبػؿ ليال: پـميؼ ّ کـػ ليال ثَ ؿّ ثٞؼ

! ًؼاؿًؼ هيکلي فثبى تْ! ػاؿى ٤ّٞ ػيگـي چيق اف اصتوبال عبًن ٥ـعٌؼٍ ًغيـ- گ٦ت عٌؼٍ ثب ُْهي

 فثبى هبىبال ّا٩ٜ ػؿ

 !٩ْتَ پـ ُن عيلي عبًن ليال چًَْ ّ

 ١ن فًَ هي صـ٣ ٩ّتي! هيـة عْه عيلي عبى ُْهي ايي هبىبال: گ٦ت عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ عٌؼيؼين ُوَ

 هي آػم ػل اف

 !ؿٍ

 .ؽاؿين ًوي تٌِبه ػيگَ فػٍ ٍؼا ؿّ هبُب عبًن ليال کَ صبال. ؿاصت عيبلتْى عبًن ٥ـعٌؼٍ- ُْهي



 فػم؟ ٍؼا ىوبؿّ کي هي- عٌؼٍ ثب ليال

 ؿّ ػيگـاى ُن ٝول ثب تًَْ هي اًنبى. کـػ ٍؼا اموو ّ فثبى ثب ؿّ کني ًجبيؼ کَ ُوييَ- ُْهي

 گبُي اًنبى! کٌَ ٍؼا

 !کٌَ ٍؼا ؿّ ػًيب توْم تًَْ هي ًگبُي ثب ٩ّتِب

 .گؾاىتين رب اًگبؿ! چبػؿتْى عبًن ليال: گ٦ت ّ ليال ٕـ٣ ثـگيت ُْهي يکؼ٥َٞ

 ػيؼي؟ چبػؿ اهيت کزب تْ! ًؼاىت چبػؿ اٍال عبًن ليال- هي

 .ثْػ چبػؿ ثب ػيؼم ؿّ عبًن ليال عًَْ تْ ػ٥َٞ اّى ثبثب چـا- ُْهي

 !ؿّمـيَ ّ ؿّپْه ثب ثيـّى کٌَ هي مـه چبػؿ عًَْ تْ ليال- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 !ُنتن ثـاػؿه هخل کَ هي!گيـٍ هي ؿّ هي اف صتوب- هي

 ايي ًگيـيؼ ؿّ فيبػ هب ٥ـُبػ ايي اف عبًن ليال ّلي! ًکٌَ کن ثـاػؿي اف ٥ـُبػ تْؿّ عؼا- ُْهي

 کجـيت هخل!پبکَ ًٚـه

 !گيـٍ ًوي يکيو کٌي ؿّىي کَ ُن ؿّ تبه ػٍ! عٖـٍ ثي

 !ك کييؼٍ ًن ىْى ُوَ ُب کجـيت ايي ّاثوًَْ ًٌَ آؿٍ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 کييؼٍ؟ ًن ىؼم هي صبال. عبًن ٥ـعٌَ ًکٌَ ػؿػ ىوب ػمت- هي

 !ىوب رْى اف ػّؿ! ثؼٍ هـگن عؼا! اّا: گ٦ت عبًن ٥ـعٌؼٍ. عٌؼيؼًؼ ُوَ

 

 !ًـٍ يبػتْى ک٦و ؿميؼين عبًن ليال: گ٦ت ّ کـػ ليال ثَ ؿّ ُْهي کَ ثْػين ؿميؼٍ ت٪ـيجب

 !تٌگَ عيلي ىوب ثـاي. عْؿٍ ًوي ثؼؿػتْى هي ک٦و عبى ُْهي- ليال

 !ػم هي پل ثِتْى کٌن کبؿيو ًتًْنتن ّ ًغْؿػ ثؼؿػم اگَ! کٌن پبم کَ عْام ًوي- ُْهي

 .فػم لجغٌؼ ثِو هي کَ کـػ ًگبٍ هي ثَ ىـم اف مـط اي چِـٍ ثب ليال

 ًيوَ اف ثٞؼ يک مبٝت صؼّػ. ىؼ عًَْ ّاؿػ هبىيي ّ کـػم ثبف ؿّ ثبٟ ػؿ ّ ىؼم پيبػٍ هي ّ ؿميؼين

 ّ پؼؿ. ثْػ ىت

. ؿ٥تٌؼ عًَْ ػاعل ُن ثب ّ گـ٥ت آ١ْه ػؿ ؿا ليال هبػؿم اّهؼًؼّ ثيـّى هب ؿميؼى هضِ ثَ هبػؿم

 عًَْ ػؿ ليال ثـاي

 ثـاي عْػىْى اتب٧ ثَ کَ ػاىت اٍـاؿ ليال اًّکَ ّرْػ ثب. ثْػ کـػٍ آهبػٍ اتب٩ي هبػؿم عْػهْى

 هبػؿم ّلي ثـٍ امتـاصت



. ؿ٥تٌؼ ػًجبلو ُن هبػؿم ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ ؿ٥ت ىؼٍ آهبػٍ اتب٧ ثَ ّ کـػ ٩جْل ًبچبؿ پل. ًؼاػ اربفٍ

 لضَٚ ُويي ػؿ

 ثجـم؟ ؿّ يبػگبؿي کَ ػيؼ هي اربفٍ عبًن ليال: پـميؼ ليال اف ػّثبؿٍ ّ ؿ٥ت ُب اّى ػًجبل ُن ُْهي

 !ُب ىيي هي پييوْى يکؼ٥َٞ! کٌَ ػؿمت ػؿػمـ ثـاتْى اه اًؼافٍ تـمن هي- ليال

 .ثکٌيؼ ٥کـُبتْى هْؿػ ايي ػؿ عْة ُن ىوب کٌن هي عْاُو! ثـم هي اًّْ هي- ُْهي

 .کٌن هي ٥کـ ايٌْٖؿي هي ٥ٞال صؼا٩ل! کـػيؼ پيؼا. ًگـ٥تيؼ هي اف اًّْ ىوب ٍْؿت ُـ ػؿ- ليال

 .ؿ٥تين ثبٟ ثَ پؼؿم ّ هي ُوـاٍ ّ اّهؼ ثيـّى اتب٧ اف ُْهي

 ػؿمتَ؟! ًينت مبػٍ هنوْهيت يک هنئلَ ٥ـُبػ- پؼؿ

 .کٌَ عْػکيي عْامتَ هي ليال پؼؿ ثلَ- هي

 اف ثٞؼ ثْػ ًبؿاصت عيلي.ؿ٥ت ٥ـّ ٥کـ ثَ مغت پؼؿ. کـػم تٞـي٤ پؼؿم ثـاي ؿّ رـيبى توبم ّثٞؼ

 صبليکَ ػؿ ػ٩بي٪ي

. کٌٌؼ صل کوجْػي ليال ّ ٥ـعٌؼٍ کَ ًؾاىتن ُيچ٩ْت هبػي ًٚـ اف هي:گ٦ت ثْػ گـ٥تَ گلْىْ ث٢ِ

 کَ ْٕؿ ُوْى

 ثَ عْاة ثـاي ٥٪ٔ ّ کٌٌؼ هي امت٦بػٍ هب هخل عًَْ ايي اهکبًبت توبم اف اًِّب ثيٌيؼ هي ُن عْػتْى

 هي عْػىْى اتب٧

 ايٌزب ُوييَ ت٪ـيجب اّى اف ٩جل تب ّ اّهؼ هي عًَْ تْي کوتـ ليال اهؼي تْ ٥ـُبػ کَ ٩ّت چٌؼ ايي. ؿى

 ُبي اتب٧ تْ. ثْػ

 

 ُوَ عالٍَ ّجٔ ّ تلْيقيْى ّ يغچبل ّ کوؼ ّ تغت اف کـػم ٥ـاُن ؿّ اهکبًبت توبم ُن عْػىْى

 پيو مبل چٌؼ. چيق

 ثييتـي ؿاصتي اصنبك هخال کَ مبعتٌؼ ثـاىْى ػمتيْيي ّ صوبم ّ آىپقعًَْ اتب٩ِب کٌبؿ ػاػم ُن

 لجبك ثِتـيي. ثکٌٌؼ

. کـػم پـػاعت هي ُن ؿّ اّى تضَيالت هغبؿد توبم.عـيؼم هي ليال ثـاي ُن ؿّ کي٤ ّ ک٦و ّ

 کـػم ؿ٥تبؿ ُن ْٕؿي

 ػؿمتَ؟ عـيؼي، اًِّب ثـاي ُوَ اف اّل ثغـي م١ْبتي عْامتي هي تْ ٩ّتي ثْػ ايي اه ًتيزَ کَ

 عْػتْى ُن ؿّ ايي. گـ٥تن هي ؿّ ليال ٕـ٣ اکخـا ىؼ هي ػْٝاتْى ُن ثب ىوبُب کَ کْػکي ػؿ

 ُن االى ُويي.ىبُؼيؼ



 ُن هبػي ًٚـ اف. ثٌؼي ثنتَ ّ ًْ ُوَ. صبّـٍ ليال رِيقيَ توبم ت٪ـيجب کَ ثيٌيؼ هي ثـيؼ اًجبؿ ثَ اگـ

 ٥ـعٌؼٍ ص٪٧ْ کَ

 کَ ُن عبًن ٥ـعٌؼٍ. ػاػم ليال ُوييِجـاي ُن هبُيبًَ يک ّوي ػؿ ّ کـػم پـػاعت هـتت ؿّ عبًن

 ٥٪ٔ عًَْ ػؿ

 هي يٌٞي. ؿمَ هي ثِو ثب١جْى کَ ُن صيبٓ ّ ثبٟ! هبػؿتَ عْػ ثب ًٚب٥ت کبؿُبي کٌَ هي آىپقي

 ٥کـ ثگن ثِتْى عْام

 ثْػ؟ چي يبػگبؿي ايي رـيبى:پـميؼ ّ کـػ ُْهي ثَ ؿّ ثٞؼ! يکي ايي اال ثْػم کـػٍ چيقؿّ ُوَ

! پنـ کـػي ىـّٛ ؿّ مغتي کبؿ لجغٌؼگ٦ت ثب پؼؿم. ػاػ ًيْى ؿّ ليال ک٦و لٌگَ ّ عٌؼيؼ ُْهي

 کـػي؟ ٥کـُبتْ

 .کٌن هي ػاؿم- ُْهي

 پبؿٍ ًکـػٍ ؽؿٛ:گ٦تن ّ کـػم ُْهي ثَ ؿّ ىؼ ػّؿ کبهال هب اف ٩ّتي. ؿ٥ت ّ ػاػ تکبى مـي پؼؿم

 ثَ ٩جلو کبه!کـػي

 کـػي؟اعال٩و ؿّ پؼؿت ٥کـ. کـػي عْامتگبؿي ليال اف ّا٩ٜ ػؿ تْ ُْهي ػًّي هي. گ٦تي هي هي

 ػًّي؟اگَ هي کَ ؿّ

! ثٞؼ.کـػي هي مٌگيي مجک ؿّ هنئلَ کوي اّل کبه اي کٌي؟ هي چيکبؿ هيکٌَ صتوب کَ کٌَ هغبل٦ت

 تضت ّا٩ٜ ػؿ تْ

 ايي ّ هٌْ رْاة ىؼي پييوْى کَ ٥ـػا صبال. گـ٥تي ٩ـاؿ ثْػ ػاػٍ اًزبم ليال اهيت کَ ٝولي تبحيـ

 چي ؿّ ثؼثغت ػعتـ

 ثـاي ؿّيبيي چَ ّ ٥کـ تْ ؿٍ هي اهيت اف صبال! کبؿه پي ؿ٥ت کـػي ُْايي ؿّ ػعتـٍ ػي؟ هي

 .کٌَ هي ػؿمت عْػه

 !کـػي ػؿمت ثـاه تْ ُن ؿّ يکي ايي ثْػ کن ػؿػُبه

 ػًجبلن ُن ُْهي. ا٥تبػم ؿاٍ ثبٟ تَ ٕـ٣ ثَ ّ کـػم ؿّىي ميگبؿي ّ ثـگـػًّؼم ُْهي اف ؿّ ؿّين

 ػ٩ي٪َ چٌؼ.ا٥تبػ ؿاٍ

 .اّهؼ فثْى ثَ ُْهي تب فػين ٩ؼم مکْت ػؿ اي

 کيْؿ؟ اف عبؿد تْ ايٌزب، ىٌبمي؟تْ هي هٌْ کَ مبلَ چي تْ ٥ـُبػ- ُْهي

 ؿ٥ت ّ ثْػين آىٌب عبؿري ّ ايـاًي ػعتـُبي اف عيلي ثب. کـػين کبؿُب عيلي ّ ؿ٥تين ربُب عيلي ُن ثب

 صبال. ػاىتين اهؼ ّ

 ًَ ػاىتن؟ ؿا ليال ػؿػ هخل ػؿػي کْػکي ػّؿٍ توبم ػؿ کَ هي ُنتن؟ ثبفي ُْك اػم هي: ثگْ ثوي تْ

 ٥کـ عْاػ هي ػلن



 !ثؼي ؿّ رْاثن ّ کٌي

. ًگ٦تن چيقي فػي هي ؿّ صـ٥ِب ايي ليال ثب ٩ّتي ُويي ثـاي! ػاؿم،ًَ تْ اف کَ ىٌبعتي ثب ًَ،- هي

 اٝتوبػ تْ ثَ چْى

 !ايي اف ثِتـ چي ّگـًَ! ثبىي کـػٍ ػؿ٫ اىتجبٍ ؿّ اصنبمت کَ تـمن هي ايي اف ّلي.ػاؿم

 ّ ؿّمـي ثؼّى ثْػ ثؼ ليال صبل کَ ه٩ْٞي!٥ـُبػ ثجغيَ هٌْ عؼا: گ٦ت ّ کـػ ؿّىي ميگبؿي ُْهي

 ػيؼم ؿّ ليال چبػؿ

 ايٌِب توبم ثب. ثْػ ؿميؼٍ عْػه ثَ ًَ ّ ثْػ کـػٍ ػؿمت ؿّ هُْبه ًَ. چيقي ًَ ػاىت اؿايو ًَ

 يک! ٩يٌگ ّ ثْػ فيجب

 ُن اعال٩و اف!ًگْ کَ اّهؼٍ عْىن افه ث٪ؼؿي کي ثبّؿ ٥ـُبػ! عؼاػاػي ؽاتي فيجبيي

 .عْػم هخل ؿاصتَ!ُويٌْٖؿ

 گ٦ت؟ چي يبػکگبؿي هْؿػ ػؿ هي ثَ ػيؼي. کٌَ هي ٍضجت عْة ُن عيلي فًَ هي ؿّ صـ٥ِبه

 هٌٞيو فػ کَ صـ٥ي

 !ًگـ٥تي هي اف ؿّ ٥و تْ گ٦ت. ًؼاػٍ هي ثَ رْاثي اّى کَ ثْػ ايي

 يبػتَ؟ ثْػ، رْؿؿي ُويي ُن ُبه ثچگي!کلکيَ ٝزت( گ٦ت ّ عٌؼيؼ(

 ثؾاؿ. ًگْ ثِو چيقي ٥ٞال هي ًٚـ ثَ! ثـمَ ػاػت ثَ عؼا ث٦ِوَ کـػي؟اگَ اًّْ ٥کـ چي، پؼؿت-هي

 .هييَ چي ثجيي

 ؿاٍ تًَْ ًوي کَ ک٦و لٌگَ يک ثب. ثغـم ليال ثـاي ُويي هخل ک٦و ر٦ت يَ ٥ـػا ثبىَ يبػم- ُْهي

 ثبيؼ تْ ٥ـُبػ! ثـٍ

 .کٌي کوکن. ثبىي ػاىتَ ُْاهْ

 .کٌَ هي کوکت عؼا. عيـٍ تْ ًيت- هي

 مـه پيت کٌَ، عْػکيي ثبيؼ يکي! چْٖؿيَ کبؿه مـًْىت ثجيي. ؿم هي ػيگَ هي عت- ُْهي

 افه يکي

 !کٌن هي عْامتگبؿي افه هي ُپـّتَ، ٝبلن تْ ٕـ٣!عْامتگبؿي

 .فًين هي گپ ثوْى ؿي؟ هي کزب صبال- هي

 

 ػيگَ کبؿُبي عْامتگبؿي ّ ؿاًٌؼگي اف ١يـ ُن هي صنبثي هـػ! ىت ٦ًََ اف ثٞؼ ػّ مبٝت- ُْهي

 عًَْ!ػاؿم ُن اي

 .ثبىَ ليال ثَ صْامت. عؼاصب٥٘! ػاؿم ُن فًؼگي



 .عٌؼيؼم ّ( ثؼمت ٥بًْك ثبًْي) ًبيتيٌگل ٥لْؿاًل عؼاصب٥٘- هي

 فُـهبؿ- گ٦ت ّ ثـگيت

 !هجبؿکَ اهلل ىب اى. کٌن هي ػٝب ثـات ُْهي- هي

 .ؿ٥ت ّ عٌؼيؼ ُْهي

 .کـػ ٍؼام ٥ـعٌؼٍ مبعتوبى ٕـ٣ اف کَ ىؼم فػى ٩ؼم هي٢ْل ّ کـػم ؿّىي ميگبؿي ُن هي

 کزبئيؼ؟ عبى ٥ـُبػ عبى، ٥ـُبػ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 چْٖؿٍ؟ ليال ػاىتيؼ؟ کبؿي.عبًن ٥ـعٌؼٍ ايٌزب- هي

 !عبى ٥ـُبػ ؿّ ّاهًْؼٍ ميگبؿ ايي ًکو عؼا،ا، ىکـ عْثَ،- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .کين ًوي ؿّف ػؿ ثييتـ تب چٌؼ. عبًن ٥ـعٌؼٍ کين هي کن- هي

 ػاػين فصوت ىوبُب ثَ عيلي اهيت! ثِتـ ػيگَ کَ کٌي تـکو اگَ. ثکو کن هبػؿ اؿٍ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ثِتْى عؼا. هب

 .ثؼٍ ُْٝ

 فصوت ؿ٥ت؟عيلي عبى ُْهي هبػؿ عبى، ٥ـُبػ:گ٦ت عبًن ٥ـعٌؼٍ ثٞؼ ّ گؾىت مکْت ثَ لضٚبتي

 عْثي پنـ. کييؼ

 ًَ؟.ُْهي

 !ثْػ ايٌزب ؿّف ُـ ت٪ـيجب ثْػين ايـاى تب. کـػيؼ ثقؿگو ت٪ـيجب عْػتْى ىوب عبًن ٥ـعٌؼٍ- هي

 ىَ،عؼاي هي ُْٝ آػهيقاػ عْة. ثْػيي عبؿد مبل چٌؼيي ىوب ّلي.ػًّن هي عت آؿٍ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ٝـ٧ ًکـػٍ

 عبى ُْهي ايي اٍال! ا٥تَ هي ات٦ب٧ رْؿ ُقاؿ مبل ُيت ٦ُت تْي! هييَ ىَ،تـيبکي هي عْؿ

 عًْؼٍ؟ ُن ػؿك اًّزب

 مـکبؿ؟ ثـٍ تًَْ هي کٌَ، ّلو ثبثبه اگَ اك؟ چيکبؿٍ االى

 ُْهي؟ کـػٍ ثؼي کبؿ کٌَ؟هگَ ّلو چـا پؼؿه عبًن ٥ـعٌؼٍ- هي

. کٌَ ىـّٛ رْؿي چَ ػًَّ ًوي ّلي ػاؿٍ گ٦تي ثـاي ػيگـي صـ٣ عبًن ٥ـعٌؼٍ کَ کـػم اصنبك

 :گ٦تن ُويي ثـاي

 ؿّ فًيؼ؟هي ًوي ؿّ صـ٥تْى ؿاصت چـا اّهؼيؼ ايٌزب اي ػيگَ چيق گ٦تي ثـاي ىوب عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ػًّيؼ؟ هي ١ـيجَ

 .ثگن ثـات تب ثٌييٌين ًيوکت اّى ؿّي ثـين رْى ٥ـُبػ: گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ًگبُي عبًن ٥ـعٌؼٍ



! عْػهي پنـ هخل تْ رْى ٥ـُبػ: کـػ ىـّٛ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ ًينتين ًيوکت ؿّي ٕـ٥تـ اّى ٩ؼم چٌؼ

 هخل ًَ هي

 يک مـ ُن ثب. عْؿػم ؿّ ًوکتْى ًْى کَ مبلَ چٌؼيي. کييؼم تْؿّ فصوت اّى ٤ًَ اهب هبػؿت

 .ًينتين م٦ـٍ

 !ليال ػلغْىين ّ ىوبييؼ پٌبُن عؼا اف ثٞؼ هي! ؿ٥تَ کبمَ يَ تْ ػمتوْى

 !ّاهبًؼگي گـيَ! ٝزق مـ اف اىکي. کـػ گـيَ ثَ ىـّٛ آعـ رولَ ايي ثب ّ

 :کـػ ىـّٛ ػّثبؿٍ. کـػم هي گـيَ عبًن ٥ـعٌؼٍ پبي ثَ پب ًجْػ هالصٚبتي اگـ کَ گـ٥ت ػلن ث٪ؼؿي

 ثَ ّا٩ٞب ىوبُب چْى!کل٦تي ثب گن ًوي. کـػم ثقؿگو ثؼثغتي ّ فصوت چَ ثب ػيؼي ّ ثْػي عْػت تْ

 عًَْ ايي تْي هي

 ٥ِوي هي ىي هي ػاؿ ثچَ ّ گيـي هي فى عْػت عؼا اهيؼ ثَ ّلي ًکـػيؼ ًگبٍ کبؿگق يک چين ثَ

 ثي تٌِب، فى ي کَ

 ّ ثويـم صبّـم! ليالمت هي اهيؼ توبم عبى ٥ـُبػ! کٌَ ثقؿگ ؿّ اه ثچَ ثبيؼ ػلي عْى چَ ثب ىُْـ

 ليال پبي ثَ عبؿ

 !ًييٌَ

 هٌٞي کَ ٩ؼؿ اّى ًَ ُنتن مْاػ ثي! ٦ًِون ؿّ عبى ُْهي کبؿ هٌٞي کَ اًّ٪ؼؿي ًَ ّلي مْاػم ثي هي

 صـ٥ِبي ّ ًگبٍ

 اّى ليال، ىؼى هنوْم اف اّى! ىؼم فًؼٍ ّ هـػم کييؼم؟ چي اهيت ثؼًّيؼ اگَ! ٦ًِون ؿّ عبى ُْهي

 صـ٥ِبي اف ُن

 !عبى ُْهي

 ثَ عبکي چَ مـ ثَ لچک فى هي. ثبىَ ػاىتَ مـ ثَ ثؼي عيبل الل فثًْن عبى ُْهي ًکـػٍ عؼاي اگَ

 ثـيقم؟٥ـُبػ مـم

 اف کبؿي ک٤ٌِ ّلو ثٞؼ ّ کٌَ ُْايي ؿّ ػعتـم ًکـػٍ عؼايي اگَ! فؿ ًَ ػاؿين ؿّف ًَ هب عبى

 ٥٪ٔ. آػ ًوي ثـ هي ػمت

 !کٌن هي ٦ًـيٌو. گيـم هي ٩يبهت ؿّف ؿّ ػاهٌو. کٌن هي عؼا ثَ ؿّ ىکبيتو

 

 !آؿاهَ ٍؼاي ثب ًيق ىْى گـيَ صتي ًؼاؿًؼ فّؿ کَ آػهِبيي. کـػ گـيَ اؿام ٍؼايي ثب ثٞؼ

. گؾىت ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثيَ مجک ّ ثـيقٍ ثيـّى ػؿػُبىْ اف کوي گـيَ ثب گؾاىتن . کـػم ؿّىي ميگبؿي

 ٥ـعٌؼٍ:گ٦تن



 !هبػؿ عبًن،

 .ػّعت هي ثَ ؿّ هِـثًْو چيوبى ّ ثلٌؼکـػ ؿّ مـه

 تْي ؿّ ًبپب٫ چين يک کَ ُنتين اػهِبيي هب آيب ىٌبميؼ؟ هي ؿّ هبػؿم ّ پؼؿ ّ هي مبلَ چٌؼ- هي

 ثَ کَ ثؼين ؿاٍ عًَْ

 ّ تـ پب٫ هي اف ُْهي ثگن ثبيؼ ًينتن ثؼي پنـ هي کَ ػاؿيؼ ٩جْل اگَ کٌَ؟ ًگبٍ هبػؿهْى ّ عْاُـ

 ١يـ اگـ! تـٍ ٍب٣

 ُنت چَ ُـ ُْهي. ػاػم ًوي ؿاُو فًؼگين ّ عًَْ تْي ّ ًجْػم ػّمت ثباّى مبلِب کَ ثْػ ايي اف

 !ثيٌيؼ هي کَ ُويٌَ

 ُن اگـ! کـػ چَ ليال ثـاي اهيت کَ ػيؼيؼ عْػتْى!يکـًگَ ُنت، ُن ٙبُـه ثَ ػليَ تْي چي ُـ

 رلْي ػيؼيؼ

 الجتَ. کـػ عْامتگبؿي ليال اف ىوب صْْؿ ػؿ ّ ٝلٌي يٌٞي ثـػ عْػه ثب ؿّ ليال ک٦و عْػتْى

 ثِو ليال ايٌکَ اف ثگؾؿين

 ُوْى ُن صبال اهيؼّاؿم کَ ثْػ هي اف عْثتـ ُْهي ثب ليال ثچگي يبػهَ ّلي. ًؼاػ ٥ٞال هنبٝؼ ربة

 .ثبىَ ْٕؿ

 هي ثيـّى ثيبييؼ ىوب ايٌکَ اف ٩جل. ثـاػؿهَ هخل ُن ُْهي. هي هبػؿ ُن ىوب!هٌَ عْاُـ هخل ليال

 هي ٍضجت ثبُبه ػاىتن

 هي هي کَ ُْهٌي ّلي کٌَ هي ٥کـُبىْ ػاؿٍ ؿ٥تَ. آهؼٍ عْىو ليال اف گ٦ت. هْؿػ ُويي ػؿ کـػم

 چٌؼ ُويي تْ ىٌبمن

 ثبىَ ؿاصت عيبلتْى پل کـػ ٍضجت ثبُبه پؼؿم ُن هي اف ٩جل. هَون ايٌؼ٥َٞ.آػ هي ػّثبؿٍ ّؿفٍ

 صْاموْى هب

 !ثبىي ُوؼيگَ ٩نوت ٦ًـ ػّ ايي ىبيؼ ػًَّ، هي عؼا. ثبىَ ؿاّي ُن ليال ثبيؼ ّلي.ُنت

 ػاؿٍ ػؿآهؼ اًّ٪ؼؿي مـکبؿ ثـٍ ُن عْػه صتي اگَ هٌِؼمَ االى ُْهي ثگن ثبيؼ ُن ػؿك هْؿػ ػؿ

 فًؼگي ثتًَْ کَ

 ليالؿّ ّ ثيبػ ُْهي عْػ ػيگَ ؿّف مَ ػّ تب کٌن ٥کـ.کٌيؼ عؼا ثَ تْکل. کٌَ اػاؿٍ ؿّ فًو ّ عْػه

 عْامتگبؿي ىوب اف

 چْى کَ ثْػ ايي هٌٞبه فػٍ کَ صـ٥ي چْى! ثبىَ ؿاّي ُن ليال کَ ىـٕي ثَ گن هي ُن ثبف. کٌَ

 اّى پْلؼاؿٍ ُْهي

 .ػًَّ هي عؼا ػيگَ صبال. ٥ِويؼم ايٌْٖؿي هي يٌٞي. کٌَ ًوي ٩جْل



 ػلت عؼا! ػؿًوًْي ٩ّت ُيچ پنـ اهلل ىب اى:گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ هٌْ ىٌبك ٩ؼؿ ًگبُي ثب عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ػلون کَ کٌَ ىبػ ؿّ

 

 يکي ىَ؟ هي رْؿي چَ. ػاؿٍ ص٨ ليال رْى ٥ـُبػ ّلي. تـکيؼم هي ١ََ اف ػاىتن! کـػي ىبػ ؿّ

 کبؿعًَْ ثبثبه

 !کبؿگـ يَ ػعتـ يکي ػمتگبٍ؛ايي ّ ػم ّ ػاؿ،عًَْ

 هييَ؟ کـػ، ػعبلت ًوييَ کَ ُن عؼا کبؿ تْي!ثقًيؼ صـ٥ِب ايي اف ًيؼ ٩ـاؿ ػيگَ- هي

 صـ٥ِبىْى ثبيؼ تب ػّ ايي ُوَ اف اّل ّلي.ىَ هي رْؿ ثبىَ ٩نوت عؼا،اگَ ثَ ؿّ چيق ُوَ ثنپـيؼ

 اعال٧. ثقًي ُن ثب ؿّ

 ُن هي. ثبىٌؼ ػاىتَ اهؼ ّ ؿ٥ت ُن ثب هؼتي اًِّب کَ ثؼيؼ اربفٍ ثبيؼ ىوب. ثيبػ ػمتيْى ُوؼيگَ

 ُْهي.ُنتن ثبُبىْى

 .پبکَ چين ثنيبؿ

 ثبيؼ عْػىْى ُب رّْى. ًينت ٩ؼين هخل. ىؼٍ ُْٝ فهًَْ ػّؿٍ ػيگَ عبًن ٥ـعٌؼٍ ػًّيؼ هي

 اًتغبة ؿّ ُونـىْى

 عبٕـ ثَ ػًّيؼ هي ثِتـ کَ ىوب. هبػي ًٚـ اف ًَ. ايَ کييؼٍ مغتي پنـ ُن ُْهي ّوي ػؿ. کٌي

 ُن هي . هبػؿ ًؼاىتي

 .کٌيؼ ػٝب ُن ىوب. کٌن هي ػٝب ػّىْى ُـ ثـاي

 :گ٦ت ّ گـ٥ت آموْى ٕـ٣ ثَ ؿّ مـه عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .ثؼًّي ٍالس تْ چي ُـ ًَ اگَ ثيَ ػؿمت عيـٍ ّ عْثَ اگَ عؼايب

 ُن تْ عْاػ هي ػلن اهب ٝب٩ليَ ػعتـ ليال.عْىضبلن ػيگَ صبال رْى ٥ـُبػ: گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثٞؼ ّ

 هْاٙجو ثـاػؿ هخل

 اّى اف ١يـ. فػ ًوي صـ٣ ُوَ رلْي ثْػ ک٦يو ثَ ؿيگي ُْهي اگَ گي هي ؿامت چٌؼ ُـ. ثبىي

 اي ُن ؿّ ُْهي

 ثِو. کـػم ُْٝ ؿّ لجبمو. ىنتن ؿّ ٍْؿتو ّ ػمت ٍؼثبؿ صبال تب. کـػم ثقؿگو عْػم ت٪ـيجب

 ؿّ ١وو. ػاػم ١ؾا

 !تْ اهيؼ ثَ الِي.عْؿػم

 !عٌؼّى ّ عْىضبل. ىؼ پيؼاه کبػّيي ثنتَ يک ثب ُْهي کَ ثْػ ػٍ مبٝت ٍجش ٥ـػا

 مـکبؿ؟ ًـ٥تَ ك؟ عًَْ پؼؿت مالم- ُْهي



 ػاؿي؟ چيکبؿه! تٖٞيلَ کبؿعًَْ ك؟ روَٞ اهـّف! صنٌي- هي

 .٥ِوي هي پييو ثـين. کزبمت- ُْهي

  :گ٦ت ّ ًينت اصْالپـمي ّ مالم اف ثٞؼ ُْهي ّ ؿ٥تين پؼؿ اتب٧ ثَ

 .ؿاصتن ىوب ثب ّلي ثقًن صـ٣ تًْن ًوي پؼؿم ثب. کٌن هيْؿت ىوب ثب اّهؼم ؿاػپْؿ آ٩بي

 :گ٦ت ّ عٌؼٍ فيـ فػ ثٞؼ کـػ ًگبٍ ُْهي ثَ اي لضَٚ پؼؿم

 ىجَ؟ يَ ْٕؿ چَ! ك ُوَ ١يـ کبؿُبت ُوَ تْ مْعتَ، پؼؿ

 ىوب اگـ ثگيؼ هي ثَ ىوب عْاػ هي ػلن. ًجـػ عْاثن اٍال ػييت کَ ًينتَ ػلن ثَ اًّ٪ؼؿ ليال- ُْهي

 ثْػيؼ هي ربي

 هي ثَ ؿّ ثال٥بٍلَ. کٌَ هي کبؿ ىوب عًَْ کَ يَ کني ػعتـ ليال عت ايٌکَ يٌٞي کـػيؼ؟ هي چيکبؿ

 ٥ـُبػ: گ٦ت ّ کـػ

 ؿٍ؟ ًوي ثيـّى کَ ٍؼا

 .ثبه ؿاصت ثگْ ًَ- هي

 ػاؿٍ، کبؿعًَْ هي پؼؿ!عبًوَ ٥ـعٌؼٍ ػعتـ ُن ليال. هيکٌَ کبؿ ايٌزب عبًن ٥ـعٌؼٍ. گ٦تن هي ثلَ- ُْهي

 ًٚـ اف اعتال٣

 کٌن؟ چيکبؿ هي گيؼ هي ىوب. ػاؿين ُن فيبػ ػاؿين، هبػي

 کٌي؟ افػّاد ليال ثب صبّـي ُن ثبف تْ کٌَ هغبل٦ت پؼؿت اگَ- پؼؿ

 اٍال.کـػًؼ ؿّ عْػىْى کبؿ اًِّب ّلي.ثْػم هغبل٤ هي ىؼ رؼا هبػؿم اف پؼؿم کَ فهبًي- ُْهي

 ؿّ هي ًٚـ کني

 ؿاّي اگَ ّلي کٌن هي ٍضجت پؼؿم ثب ىؼٍ کَ ُن اصتـام اػاي ّ مٌت ؿٝبيت عبٕـ ثَ صبال. ًپـميؼ

 ٥ـ٩ي ثبم ًجْػ ُن

 .ًؼاؿٍ

 کـػ پيؼا ليال هخل ػعتـي اگـ گن، هي ٥ـُبػ يٌٞي عْػم پنـ هْؿػ ػؿ هي ربى ُْهي ثجيي- پؼؿ

 هخل ّا٩ٞب کَ ثيـٕي

 .ًؼاؿم صـ٥ي هي ّلي ثبىَ ًبؿاّي ٥ـُبػ هبػؿ هوکٌَ ثبىَ ليال

. کـػيؼ ثقؿگ ؿّ ليال ىوب چْى ثگيـم اربفٍ ىوب اف عْام هي صبال. ؿاػپْؿ رٌبة هوٌْى- ُْهي

 ثَ ؿّ افػّاد ايي اربفٍ

 ػيؼ؟ هي هي



  :گ٦ت ّ ثْميؼ ؿّ ُْهي پييبًي ّ ىؼ ثلٌؼ پؼؿم

 ٩جْل تـّ چْى.کٌن هي کوکت کـػ گيـ کبؿت کَ ُن ُـرب هيؼم اربفٍ ّ عْىضبلن ايٌکَ ثـ ٝالٍّ

 ٥ـُبػ هخل.ػاؿم

 کـػي؟ ٍضجت عبًن ٥ـعٌؼٍ ؿاّيَ؟ثب ليال هنئلَ، يَ اهب. ػاؿم ػّمتت

 .کٌن هي ٍضجت ثبُبه عبًن ٥ـعٌؼٍ پيو ؿم هي االى- ُْهي

 هي٢ْل آىپقعًَْ ػاعل عبًن ٥ـعٌؼٍ.کـػين صـکت اىپقعًَْ ٕـ٣ ثَ ّ اّهؼين ثيـّى پؼؿم اتب٧ اف

 .ثْػ پغتي ١ؾا

 ػيؼ؟ هي هب ثَ چبيي يَ عبًن، ٥ـعٌؼٍ مالم- ُْهي

 .ثٌييٌيؼ تْ ػم؟ثيبئيؼ ًوي چـا پنـم، مالم- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 رلْهْى ّ ؿيغت ثـاهْى چبيي يَ يکي عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ ًينتين ٌٍؼلي ؿّي ُن کٌبؿ ُـػّ

 ثَ هؼتي ُْهي.گؾاىت

 مَ ٩ّتي!٩ؼيوِب هخل ُنت؟ يبػتْى عبًن ٥ـعٌؼٍ: گ٦ت عبًن ٥ـعٌؼٍ ثَ ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ چبيي امتکبى

 ٥ـُبػ ّ هي تبيي

 .ؽاىتيؼ هي رلْهْى ّ ؿيغتيؼ هي چبي صبال هخل اتب٩تْى اّهؼين هي ليال ّ

 !گؾىتَ عيلي ُب ه٩ْٜ اّى اف ّلي.ُنت يبػم هبػؿ اؿٍ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 کـػين؟ ٥ـ٩ي ىوب ثـاي هب هگَ- ُْهي

 !ىؼيؼ گٌؼٍ کوي ٥٪ٔ ًَ : گ٦ت ّ عٌؼيؼ عبًن ٥ـعٌؼٍ

 عؼا اگـ کَ ثؼيؼ اربفٍ يٌٞي. افتْى ثگيـم اربفٍ اهْػم. عبًن ٥ـعٌؼٍ ىوبيين کْچک ٌُْفم هب- ُْهي

 ليال ثب ثغْاػ

 ثب ثٞؼا ثبىَ هْا٨٥ ُن ليال ّ ثبىيؼ هْا٨٥ ىوب اگَ! عْامتگبؿي اّهؼم ؿموي ١يـ يٌٞي.کٌن افػّاد

 هي ٥ٞال. آم هي پؼؿم

 ًکٌَ کوکن ُن پؼؿم صتي اگـ. ىؼٍ توْم تضَيالتن ُنتيؼ؟هي ؿاّي ٍّلت ايي ثَ ىوب ثؼًّن عْام

 مـ اف کَ گن ًوي

 فًؼگي يَ کَ ايٌَ صؼا٩ل. کٌن عْىجغتو کٌن هي مٞي ّلي گيـم هي رْاُـ ّ ٕال ؿّ ليال پبي تب

 ثـاه ؿّ هٞوْلي

 !ثِتـ چَ ػيگَ کَ کٌَ کوکن پؼؿم کَ ُن اگـ.کٌن هي ػؿمت

 چٌؼ اف کَ هبػؿم.ىؼ مـافيـ عبًن ٥ـعٌؼٍ چيوبى اف اىک)کٌيؼ هي ٩جْل ١الهي ثَ هٌْ ىوب صبال

 هب مـ پيت ٩جل لضَٚ



 :)گ٦ت عبًن ٥ـعٌؼٍ ربي ثَ ثْػ اينتبػٍ ػؿ ػم

 

 .کـػم هي ٩جْل ثْػم ليال ّا٩ٞي هبػؿ هي اگَ ّ ثْػ هي ّا٩ٞي ػعتـ ليال اگَ

 :کـػگ٦ت هي پب٫ اىکِبىْ کَ صبلي ػؿ عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ثٞؼ عؼا ثَ اّل ؿّ ليال هي.ثييؼ پيـ ُن پبي ثَ. ثييؼ عْىجغت کَ عْام هي عؼا اف ًؼاؿم صـ٥ي هٌن

 هي تْ ػمت

 .ثکٌن ثـاتْى کَ ًويبػ ثـ ػمتن اف ػٝب رق کبؿي هي.مپـم

 ليال ثب ؿم هي تْى اربفٍ ثب صبال ػاؿين اصتيبد ثِو هب کَ چيق ثِتـيي ىوب عيـ ػٝبي ُوْى- ُْهي

 .کٌن ٍضجت

 .ّفػ ػؿ ّ اينتبػ ػؿ پيت. ؿ٥ت ثْػ ثبال ٕج٪َ ػؿ کَ ليال اتب٧ ٕـ٣ ثَ کبػّ ثنتَ ّثب ىؼ ثلٌٌؼ ُْهي

 .ث٦ـهبييؼ- ليال

 تْ؟ ثيبم هيؼيؼ اربفٍ. ُْهي. عبًن ليال ُنتن هي- ُْهي

 .ثبفٍ ػؿ ث٦ـهبييؼ ثلَ- ليال

 ثِن تب ػّ ايي ايٌکَ اف ثْػم عْىضبل. ؿ٥ت اتب٧ ػاعل ّ فػ لجغٌؼي.کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ ثـگيت ُْهي

 ُْهي ُن.ؿميؼًؼ

 اف ػّ ُـ. ىي عْىجغت ّ ثگيـى مبهب ّ مـ ػّ ُـ عْامت هي ػلن. ؿّ ليال ُن ّ ػاىتن ػّمت ؿّ

 مغتي هٌْٞي ًٚـ

 .عْة ُبيي ثچَ ػّ ُـ ّ ثْػى کييؼٍ

 هي ػٝب ػل ػؿ. ىَ هي ؿاصت ػّ ُـ ٕـ٣ اف هي عيبل کـػًؼ هي افػّاد ُن ثب ليال ّ ُْهي اگَ

 ُن ُْهي پؼؿ کَ کـػم

 ثيـّى ُْهي تب کَ ثْػم آهبػٍ. ًؼاىتن ١َبي ػيگَ ًجْػ ُْهي پؼؿ هغبل٦ت هنئلَ اگَ. کٌَ هْا٥٪ت

 هجبؿ٫ آٌُگ اّهؼ

. ؿميؼ گْه ثَ رنوي ىؼى پـت ٍؼاي ثٞؼ ّ ىٌيؼم ؿّ ليال ٥ـيبػ ٍؼاي ػ٥َٞ يَ کَ ثغًْن ؿّ ثبػ

 ّ ىؼ ثبف ػؿ اًگبٍ

 ثَ ؿميؼى هضِ ثَ. ؿ٥تن ثبال ُب پلَ اف مـٝت ثب. کـػم ًگبُو ّاد ّ ُبد هي.اّهؼ ثيـّى ُْهي

 کَ ىؼم هتْرَ ُْهي

 کَ کبػّيي ثنتَ ثب ليال کَ ا٥تبػٍ ات٦ب٩ي چَ کَ ٥ِويؼم ًوي اٍال! ىؼٍ ربؿي عْى ُْهي گًَْ اف

 ثْػ عـيؼٍ ثـاه ُْهي



 :گ٦ت ٥ـيبػ ثب ّ اّهؼ ثيـّى َٝجبًي

 ثـاي کَ ّهؼي ىؼم ْٕؿي اّى هي ػييت ػاؿم؟چْى تـصن ثَ اصتيبد هي کـػي ٥کـ ػيًَّْ تْ

 کٌي؟ حْاة عؼا ؿّبي

 اتب٧ ثَ کٌْى گـيَ ّ اًؼاعت فهيي ؿّ ثنتَ ا٥تبػ ُْهي آلْػ عْى ٍْؿت ثَ چيوو کَ ٩ّتي ّ

 آؿام عيلي ُْهي. ؿ٥ت

 :گ٦ت ليال ثَ ػؿ الي اف ّ ؿ٥ت رلْ

 !ًينتن ثـػاؿ ػمت ػاؿم ػّمتت ّا٩ٞب چْى هي ثبه هٖوئي اهب! ثْػي لزجبف ٩ؼؿ ُويي ُن ُب ثچگي

 !ثيـّى ثـ- ٥ـيبػ ثب ليال

 عْامتگبؿي ٝزت: گ٦تن ّ گـ٥ت ام عٌؼٍ اّ ٍْؿت صبلت اف ثـگيت هي ٕـ٣ ثَ ُْهي تب

 !عبى ُْهي ثبىَ هجبؿ٫!اي

 ؿم هي ثٞؼ ثيْؿم ؿّ ٍْؿتن کي تْ،ٍجـ ٩ـثبى: گ٦ت ّ ًجْػ ًبؿاصت اٍال ُْهي ايٌکَ ربلت ّ

 !ثيبم ّ ثغـم ىيـيٌي

 :پـميؼًؼ ُوقهبى ػّ ُـ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ هبػؿم

 عًْيَ؟ تْ ٍْؿت چـا ىؼٍ؟ چي

 ؿّ ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ مبٝت کَ آم هي االى. کـػ ٩جْل يٌٞي. ػاػ ؿّبيت ليال الضوؼاهلل ُيچي- ُْهي

 .کٌين تٞييي

 ثَ تٞزت ثب اتب٧ ػؿ الي اف ُْهي صـ٣ ىٌيؼى اف ثٞؼ ليال کَ ىؼم هي ثـ ؿّػٍ ػاىتن عٌؼٍ اف هي

 ّ کـػ ًگبٍ ُْهي

 رلْ ثٞؼ ّ ا٥تبػ مـ٥َ ثَ کَ عٌؼيؼ اًّ٪ؼؿ ُْهي ؿ٥تبؿ اف ُن پؼؿم. ثنت ؿّ ػؿ هضکن ثٞؼ اي لضَٚ

 پيت ػمتي ّ اّهؼ

 :گ٦ت ّ فػ ُْهي

 عْػهْى ٥ٞال. ثيبؿ ّ ثغـ ىيـيٌي رٞجَ يَ ثـّ ثؼّ.ىؼ تبؿيغي عْامتگبؿي ايي. اّهؼ عْىن

 ػيؼي چَ ػًيبؿّ. هيغْؿين

 .ػاػ ؿّبيت ُن ليال ىبيؼ

 ُْهي ٍْؿت فعن ٩ّتي عبًن ٥ـعٌؼٍ. اّهؼ پبييي ٍْؿت ىنتي اف ثٞؼ ّ ؿ٥ت ػمتيْيي ثَ ُْهي

 ثَ هضکن ػيؼ ؿّ

 :گ٦ت ّ فػ عْػه ٍْؿت

 !آّؿػٍ ثچَ ايي مـ ثاليي چَ ثجيي!ىؼٍ ّصيي ػعتـ ايي ثؼٍ هـگن عؼا



 :گ٦ت ّ گـ٥ت ؿّ رلْه ُْهي کَ ثـٍ ليال اتب٧ ٕـ٣ ثَ کَ ّعْامت

 هبػؿم) گيـٍ هي تَوين عْػه ىؼ کَ آؿّم ثٞؼا. ٍجبًيَ االى ليال. ثبال ًـيؼ ل٦ٖب عبًن ٥ـعٌؼٍ ًَ

 فعن چنت ُْهي ثـاي

 :)پـميؼم اّ اف تٞزت ثب. کـػ صـکت عًَْ ػؿ ٕـ٣ ثَ ُْهي ثٞؼ ّ آّؿػ

 هيـي؟ کزب ُْهي

 .گـػم هي ثـ االى. ثغـم ىيـيٌي- ُْهي

 هب تب ؿ٥ت ثيـّى اصتوبال. اّهؼ عْىن ؿ٥تبؿه اف عيلي. ؿ٥ت ثيـّى ػؿ اف کَ کـػم ًگبُو ًبثبّؿاًَ

 عيوو هتْرَ

 .فػم ػؿ ّ ؿ٥تن ثبال ثال٥بٍلَ. ثْػ ثِبًَ ىيـيٌي. ًيين

 )َٝجبًيت ثب )ثلَ- ليال

 تْ؟ ثيبم تًْن هي !ليال ُنتن هي- هي

 .ث٦ـهبييؼ- ليال

 ليال.کـػم ًگبُو ّ ًينتن اّ ؿّثـّي ٌٍؼلي يک ؿّي ُن هي.ثْػ ًينتَ تغت ؿّي ليال. تْ ؿ٥تن

 ًگبٍ هٌْ ُن

 .کـػين عٌؼيؼى ثَ ىـّٛ ػّ ُـ ػ٥َٞ يَ ّ گؾىت ٍْؿت ُويي ثَ لضٚبتي.کـػ

 ؿ٥ت؟ کزب- ليال

 .ًجيٌين اىکِبىْ هب کَ ؿ٥ت کٌن هي ٥کـ ّلي ثغـٍ ىيـيٌي ؿ٥ت- هي

 !ثکٌَ ُن گـيَ ُْهي کَ ًويکٌن ثبّؿ- ليال

 ُن ؿّ ػلو ٍْؿتو ثـ ٝالٍّ تْ!ك ىييَ هخل ػلو! ىٌبمي ًوي ػؿمت اًّْ کَ ايي ثـاي- هي

 ليال تْ. کـػي فعوي

 ّلي! ثکٌَ تًْنت هي کَ ثْػ ُن ػيگـي کبؿُبي. ًؼاؿٍ تْ ثَ ًنجت تـصوي ُيچ ُْهي.کـػي اىتجبٍ

 ثـاي هْؿػي تْ

 اًّْ ثچگي اف ُن تْ. ػاىت ػّمت ُن ثچگي اف. ػاؿٍ ػّمت تْؿّ ُْهي ليال!ًؼاؿي کـػى تـصن

 !ًگًَْ. ػاىتي ػّمت

 ثب ثچگي اف هي!کـػٍ گـيَ يٌٞي! مـعَ کَ ثيٌي هي کٌي ًگبٍ چيوبه ثَ اگَ ثـگيت ُْهي کَ االى

 .ىؼم ثقؿگ اّى



 ثبُبه عْاُي ًؼاؿي؟ًوي ػّمت ؿّ ُْهي ليال،. ػاؿم افت مْالي يَ صبال. ىٌبموو هي عْة

 هخل کٌي؟هي افػّاد

 .کي ػل ػؿػ. ثقى صـ٣ هي ثب. ُنتن ثـاػؿت

 :پـميؼ ثٞؼ لضٚبتي ّ کـػ گـيَ ليال ثٞؼ. ىؼ ثـ٩ـاؿ مکْت ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ىؼ؟ فعن عيلي ٍْؿتو

 اف ػل گي؟ هي چي ػيؼ ؿّمـي ّ چبؿػ ثؼّى تْؿّ کَ ػييت. ػليَ فعن هِن. ًينت هِن اّى- هي

 ؿّ پؼؿه. ػاػ ک٤

 ُن ثب عيلي ثبٟ تْي ىؼين رؼا تْ اف ايٌکَ اف ثٞؼ ػييت!کيتي اًّْ ثکيي عْػتْ عْامتي! آّؿػي ػؿ

 .کـػين ٍضجت

 !ػاؿٍ ػّمتت ليال

 ُْهي. ػًّي هي ثِتـ عْػت ؿّ ُوَ الجتَ! عْػت هخل کييؼٍ مغتي عيلي فًؼگي تْي ُن اّى

 کـػٍ آهبػٍ ؿّ عْػه

 ارجبؿي ُيچ ! کٌي اًتغبة ؿّ ُونـت کَ افاػي تْ.کٌَ افػّاد تْ ثب ثْػ هغبل٤ ُن پؼؿه اگـ کَ

 ُْهي. ًينت کبؿ ػؿ

 !عْثيَ پنـ

 ًجبىَ ؿاّي پؼؿه اگَ. ًگ٦تَ چيقي اه عبًْاػٍ ثَ ٌُْف! کٌَ هغبل٦ت پؼؿه هوکٌَ اٍال! هـػٍ

 ٦ٍـ اف ثبيؼ ىوبُب

 ثَ ػاؿي ػّمت ؿّ ُْهي ّا٩ٞب ٩لجت ػؿ اگـ ّلي کي چکبؿ ليال گن ًوي هي.ُن پبي ثَ پب کٌيؼ ىـّٛ

 رّْى ايي ّ عْػت

 ػمتِبتْى ثب ؿّ فًؼگي ثبيؼ. ػاؿيؼ هيکل عيلي اصتوبال چْى ًقى عْػت ثغت ثَ لگؼ گن ًوي. ًکي لذ

 ثب ػّتبيي.ثنبفيؼ

 !ثـعْؿػاؿي هب کبهل صوبيت اف تْ کَ ثگن ُن ؿّ ايي. ػًّي هي عْػت صبال! ُن

 :گ٦ت ثٞؼ کـػ ًگبٍ هي ثَ هبت لضَٚ چٌؼ ليال

 !مـٍ هي اف عيلي ثگن رْؿي چَ ُْهي! ًينت ػّتب يکي هيکل ٥ـُبػ؟ ػًي هي

 مبل ُيت هؼت ُن ُْهي. ثقًَ صـ٥ِبؿّ ايي کَ ثٞيؼٍ ػاًيزْ يک اف. گ٦تن ثِت ُن پيو ػ٥َٞ- هي

 فًؼگي اؿّپب ػؿ

 ثَ کَ ايٌَ گـ٥تين يبػ اًّزب هب کَ چيقُبيي اف يکي ليال ػًّي هي. ًينت صـ٥ِب ايي ثٌؼ ػؿ اٍال کـػٍ

 آػهِب عْػ ىغَيت



 هبؿّ ؿ٥ي٨ پؼؿ ُوْى کَ عْىگلي ًزيجي، ، عبًوي. ًگيـ کن ػمت ؿّ عْػت تْ ّوي ػؿ! ثؼين ثِب

 !آّؿػ ػؿ

 !اصتـاهَ ٩بثل عبًن ٥ـعٌؼٍ هبػؿت ايٌکَ هِوتـ ُوَ اف ّ

 گي؟ هي هتلک هي ثَ تْ ٥ـُبػ صبال- ليال

 

 گ٦ت ثْػى ايٌزب ام عبلَ ّ ىِـٍ کَ ؿّف يک هي ثَ ُْهي. کي گْه کٌي؟پل هي ٥کـ ايٌْٖؿ- هي

 ىِـٍ هبػؿ ايي ثب

 اهکبى ُْهي ثْػ هي عبلَ عبًن ٥ـعٌؼٍ ربي اگَ ايٌکَ چي؟يٌٞي يٌٞي ػًّي هي! ثـمَ ثؼاػت عؼا

 ثَ ًؼاىت

 !ثْػي پْلؼاؿ ّ عْىگل کَ چ٪ؼؿ ُـ صبال! ثيبػ تْ عْامتگبؿي

 چْى. ثؼٍ رْاة تًَْ هي ثِتـ اّى. ثکٌي ُْهي عْػ اف ثِتـٍ ػاؿي مْالي اگَ ٍْؿت ُـ ػؿ

 ثِت ُن ثبف! عْػىَ فًؼگي

 ُْهي ثَ ّا٩ٞب اگَ ّلي. ثؼٍ ًيْى ؿّ عْػه ات ص٪ي٪ي ّ ّا٩ٞي اصنبك کَ ثؼٍ اربفٍ گن هي

 عْػت ًؼاؿي اصنبمي

 .ىَ ًوي ًبؿاصت ثبه هٖوئي. ثگْ ثِو ؿ٫. ًؼٍ ٝؾاة ّ ًکي هٞؾة ؿّ

 ليال ثب ٍضجتن ًتيزَ هٌتٚـ پؼؿ، ّ هبػؿم ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ. اّهؼم ّپبيي ىؼم ثلٌؼ گ٦تن کَ ؿّ ُب ايي

 ثِيْى کَ ثْػًؼ

 .ػاػ ٥ـٍت ثِو ثبيؼ. ػاؿٍ کـػى ٥کـ ثَ اصتيبد ليال گ٦تن

 رٞجَ يک ثب. ثْػ ُْهي. فػًؼ فًگ کَ ىؼم هي ًگـاى ػاىتن کن کن هًْؼين ُْهي هٌتٚـ مبٝت ًين

 ُوًْْٖؿ ىيـيٌي

 ثَ تٞبؿ٣ اف ثٞؼ ّ کـػ ثبف ؿا ىيـيٌي رٞجَ ثْػ مـط چيوِبه ّ ثْػ کـػٍ گـيَ ثْػم فػٍ صؼك کَ

 رلْي ٩ّتي ُوَ

 ٝـّك اگَ ٝـّمي؟ چيَ؟ ىيـيٌي ايي عبى ُْهي: گ٦تن ّ عٌؼيؼم کـػ تٞـ٣ ىيـيٌي ّ اّهؼ هي

 چي؟ ًکـػ ٩جْل

 ػيگَ کل ثب کٌن هي ػٝب ًؼاؿٍ ٥ـ٩ي ُن ثبف ًکـػ ٩جْل ٝـّك ُن اگَ. ٝـّميَ ىيـيٌي آؿٍ- ُْهي

 ثيَ عْىجغت اي

 !ػاؿم ػّمتو چْى



 ؿػ ُْهي کٌبؿ اف ٩ّتي ّ اهؼ پبييي آؿام. ىٌيؼ ثْػ ؿميؼٍ ُب پلَ ّمٔ ت٪ـيجب کَ ليال ؿّ ُْهي روالت

 اي لضَٚ ىؼ هي

 ُْهي. ًينت ُب اّى ثيي ّ ؿ٥ت هبػؿم ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ٕـ٣ ثَ ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ ُْهي ثَ ّ اينتبػ

 ؿّي ؿا ىيـيٌي رٞجَ

 .کـػم تٞبؿ٣ ليال ثَ ّ ثـػاىتن ؿا ىيـيٌي ثال٥بٍلَ ُن هي. ًينت ُن اّ گؾاىت هيق

 کني کَ ْٕؿي ثٞؼ!) کٌن ٍضجت عبى ُْهي ثب ثبيؼ: گ٦ت عْؿػى اف ٩جل ّ ثـػاىت يکي عٌؼٍ ثب ليال

 هي ثَ ًيؼ هتْرَ

 گـيَ ُْهي کَ ثْػ ٥ِويؼٍ ُن اّ. ػاػ ًيْى ؿّ اىک هنيـ ٍْؿتو ؿّي اًگيت ثب يٌٞي کـػ اىبؿٍ

 اف ثٞؼ! کـػٍ

 توْم هي اهتضبًبت تب کٌي ٍجـ عبى ُْهي ثبيؼ. ػاؿم اهتضبى ٥ٞال هي: گ٦ت ػّثبؿٍ ىيـيٌي عْؿػى

 ثيَ

 

 .ثگيـ کوک عبى ٥ـُبػ ّ عبى ُْهي اف ػؿمِبيت ػؿ ليال- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .کٌن هي کوک ثِتْى ػؿك ػؿ هي ثؼيؼ اربفٍ اگـ عبًن ليال- ُْهي

 ت؟ کلَ تْ کٌَ ّل ػيگَ چيق يَ کـػي ُْك ُْهي- هي

 .عٌؼيؼًؼ ُن ث٪يَ ّ اًؼاعت پبييي ؿّ مـه ليال

******************** 

 ُن ّ ليال ُن ؿّفٍ چٌؼ ايي ػؿ. ثْػ اهتضبى ّ ػؿك هي٢ْل ليال. گؾىت رـيبى ايي اف ؿّف چٌؼ

 کَ ػاىتٌؼ ٥ـٍت ُْهي

 ٍجش 9 مبٝت اف. کبؿ هي٢ْل ّ ثْػم ؿ٥تَ پؼؿ کبؿعًَْ ثَ هي ٦ُتَ ُويي اّل اف. کٌٌؼ ٥کـ ُن ثبف

 کَ ثٞؼافِٙـ 2 تب

 ُويي ثَ ت٪ـيجب پؼؿه پييٌِبػ ثَ ُن ُْهي. گـ٥ت هي تضْيل هي اف ؿّ پنت ّ اّهؼ هي پؼؿ2 مبٝت

 هي٢ْل ٍْؿت

 .ِٙـ ثٞؼاف 1 مبٝت تب اثتَ ثْػ ىؼٍ کبؿ ثَ

 ثـ٩ـاؿ کبهال تـتيت ّ ًٚن پؼؿ کبؿعًَْ ػؿ.آفاؿػ ًوي ؿا ؿّس ثيکبؿي کلي ٥ٞبليت ّ کبؿ ثْػى ثب

 صؼّػ مبٝت ٍجضِب. ثْػ

 مبٝت ّ ثْػم صبّـ کبؿعًَْ تْ 9 مبٝت ؿاك ٍجضبًَ ّ صوبم اف ثٞؼ ّ ىؼم هي ثيؼاؿ عْاة اف 7

 ثـهي عًَْ ة ُن 2



 اّى ايٌکَ تب. ثْػم عْػم اعتيبؿ ػؿ ؿا ؿّف مبٝبت ث٪يَ ثٞؼ ّ امتـاصت کوي ًبُبؿ اف ثٞؼ ّ گيتن

 ثَ ايٌکَ اف ثٞؼ ؿّف

 افت کٌي کوکن فثبى ػؿك ػؿ کَ ثيَ اگَ ٥ـُبػ: گ٦ت هي ثَ ١ؾا مـ ليال عْؿػين ًبُبؿ ّ اهؼم عًَْ

 .ىن هي هوٌْى

 ُويي ٩جال الجتَ. ثغْؿًؼ ١ؾا هب ثب عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ ليال ثبيؼ کَ ثْػ گ٦تَ ػّثبؿٍ پؼؿم. ثگن ؿ٥ت يبػم

 ّلي کـػًؼ هي کبؿؿّ

 ثب ّلي عْؿػًؼ هي ١ؾا عْػىْى اتب٧ ػؿ تـريضب کـػٍ هي گي ١ـيجَ اصنبك ليال چْى هي اهؼى ثب

 ّ ا٥تبػ کَ ات٦ب٩ي

 .ثـگيت ٝبػي ؿّال ثَ عْؿػى ١ؾا ثـًبهَ ػّثبؿٍ ليال ّ هي ثيي ٍوييويت

 ىبٍ ثـم مـي يَ هي ٩ـاؿٍ ٥ـػا عْاػ هي ػلت اگَ ّوي ػؿ. ثگْ عْامتي ه٩ْٜ ُـ ثبىَ- هي

 تْ عْامي اگَ. ٝجؼالٞٚين

 صتوب کَ چيقيَ يَ اًّزب. آػ هي اصتوبال ُن ُبلَ ثقًن ُْهي ثَ عْام هي تل٦ي يَ االى. ثـين ثيب ُن

 !ربلجَ ثـات

 .ىن هي عْىضبل ُن عيلي ًينت ثؼ ثؼٍ اربفٍ هبهبى اگَ گ٦ت ّ کـػ ٥کـ هؼتي ليال

 ّوي ػؿ! ًينتؼ ١ـيجَ کَ ُن ُبلَ ّ ُْهي. ُنت کَ عبى هبػؿ؟٥ـُبػ ػاؿٍ ٝيجي چَ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 اعال٧ ثب کَ عْثَ

 

 اىٌب ثييتـ ُن ُبلَ ثب ثِتـٍ! ُب اّى عًَْ تْ ثـي کَ ثْػ ايي ٩نوت ىبيؼ. ثيي اىٌب ثييتـ ُن ُْهي

 .ثيي

 عل٨ ثب ُبيي ه٩ْٞيت چٌيي يک ػؿ ثِتـٍ ُن هيـٍ ػؿ تٌت اف اهتضبى عنتگي ُن. ربى ليال اؿٍ- هبػؿم

 ُْهي عْي ّ

 .ثيي اىٌب ثييتـ

 پـميؼ ليال. گؾاىتين ؿّ ٥ـػا ٩ـاؿ. ىؼ عْىضبل عيلي ٥ِويؼ ؿّ رـيبى ٩ّتي فػم فًگ ُْهي ثَ پل

 چيقي ُْهي کَ

 گ٦تَ؟ اه عبًْاػٍ ثَ عْامتگبؿي هْؿػ ػؿ

 ٥ـػا صبال. ًقًَ صـ٥ي اًِّب ثَ ًيؼٍ هٖوئي تْ اف تب ثْػ ٩ـاؿ چْى. ثبىَ گ٦تَ چيقي ًکٌن ٥کـ- هي

 افه عْػت تًْي هي

 .ثپـمي



 کـػين صـکت چِبؿتبيي ُْهي پؼؿ هبىيي ثب ّ ىؼ پيؼاىْى ُْهي ّ ُبلَ کَ ثْػ 9 صؼّػ مبٝت ٍجش

 ُن ثب ُبلَ ّ ليال

 .اصْالپـمي ّ کـػًؼ ثو ّ عْه ثْػًؼ اىٌب ٩جل اف

 ليال؟ ىي هي هي ثـاػؿ فى عؼا اهيؼ ثَ کي: گ٦ت ليال ثَ ه٪ؼهَ ثؼّى ُبلَ

 .عٌؼيؼ ّ ىؼ مـط ليال

 ّ ليال ٕـ٣ ثـگيت ثٞؼ.فػ ه٩ْٜ ثَ ْٕؿي ايي ثبيؼ ؿّ صـ٣! ٥ِن چيق عْاُـ تْ ٩ـثْى- ُْهي

 ػ٥َٞ ايي اگَ: گ٦ت

 !ُب ىن هي ٝبؿُ ػاػگبٍ ػمتت اف ؿم هي مـم تْي کٌي پـت چيقي

 عْػم. ػاػم اًزبم ؿّ فىت ٝول اّى چـا ػًّن ًوي. ثجغييؼ ثبيؼ اّهؼ؟ ػؿػتْى عيلي- عٌؼٍ ثب ليال

 پييوْى ثال٥بٍلَ

 .ًجْػ عْػم ػمت. ىؼم

 !ثگيـٍ ايي اف ؿّ هي ت٪بً ىؼ پيؼا يکي ثبالعـٍ. ًکٌَ ػؿػ يال ػمت- هي

 فػي؟ چي ثب! ُب ػاىتي ػمتي ّـة اهب- ُبلَ

 !ُب ايي ثب گ٦ت ّ کـػ پبُبه ثَ اىبؿٍ عٌؼيؼين کلي کَ ايي اف ثٞؼ ليال

 ثب ػيؼ ليال پبي ک٦يِبؿّ اّى ٩ّتي ُْهي. ػاىت پب ثَ ثْػ عـيؼٍ ثـاه ُْهي کَ ؿّ ُبيي ک٦و ليال

 ؿّبهٌؼاًَ لجغٌؼي

 

 .کـػ ًگبٍ ؿّ اّى

 تٞـي٤ ليال ثـاي ؿّ عبًن پـيچِـ ػامتبى ىوبُب اف يکي عبى ُْهي يب عبًن ُبلَ عت- هي

 فهبى اػاي ُْهي.)کٌيؼ

 ).ػؿاّؿػ ؿّ کْػکي

 !!!!امتپ. اّل. کـػم ثبال ؿّ ػمتن اّل هي گن هي هي- ُْهي

 فرـ ثبًْي ايي ػيؼاؿ هيتب٧ ّ ىؼ هتٞزت هب هبًٌؼ ُن ليال ّ کـػ تٞـي٤ ؿ رـيبى ه٦يؼ ّ هغتَـ

 !ػامتبى کييؼٍ

 ٩جال پـت ّ عـت کوي هٞوْل ٕج٨ ّ ؿ٥تين عبًن پـيچِـ مؾاٟ فيبؿت اف ثٞؼ. ؿميؼين ثٞؼ مبٝتي ًين

 .کـػين عـيؼاؿي



 اف عبًن پـيچِـ ٝليک ّ مالم اف ثٞؼ. ػاػ تضْيل لجغٌؼي ّ ىٌبعت ّ ػيؼ هبؿّ ػّؿ اف عبًن پـيچِـ

 اهـّف: پـميؼ ُْهي

 ػاؿٍ؟ ثبُبتْى ًنجتي چَ يکي ايي! رؼيؼ چِـٍ. ػاؿيؼ ُن اي ػيگَ هيِوبى يک

 ثٌؼٍ پيو ؿّف چٌؼ. ىؼٍ ثقؿگ ثچگي اؿ ٥ـُبػ ّ هي ثب عبًن ليال ايي! عبًن پـيچِـ ثگن چي- ُْهي

 عْامتگبؿي افىْى

 !ًؼاػٍ رْاة ٌُْف. ُنتي تٞ٪ل ّ ت٦کـ هي٢ْل ٌُْف. کـػم

 !ثجيٌن ثييي هي پيو ػي؟ثيب ًوي ؿّ عْثي ايي ثَ پنـ رْاة چـا: گ٦ت ليال ثَ ّ عٌؼيؼ عبًن پـيچِـ

 .ًينت عبًن پـيچِـ پيو ّ ؿ٥ت ليال

 ثـاي ٥ـُبػ ّ هي کَ مبل ُيت ٦ُت اف ١يـ ثْػين ُن ثب ثچگي اف ت٪ـيجب هب عبًن پـيچِـ- ُْهي

 اف عبؿد ثَ تضَيل

 ه٩ْٜ اّى عْة اهب. ػاىتن ػّمت ؿا ليال ُن کْػکي اف کَ ىؼم هتْرَ ثـگيتي اف ثٞؼ. ؿ٥تين کيْؿ

 ًوي.ثْػم ثچَ

 ػلن اه ُوَ کـػم هي صل ؿّ ٝزيجي صبل ليال ػيؼى ثب ؿ٥تن هي ايٌب ٥ـُبػ عًَْ کَ ُـػ٥َٞ ٥ِويؼم

 عْامت هي

 !ًکـػٍ ٥ـ٩ي کْػکي ثب اصنبمن ّگـًَ يَ هالصٚبتي عبٕـ ثَ ُن االى. کٌن ًگبُو

  :گ٦ت ّ کييؼ آُي عبًن پـيچِـ

 هِـاًگيق هَ اى روبل تْ ؿة يب

 ثيق ٌٝجـ ّ مٌجل ثَ اي آؿامتَ

 

 هٌگـ ّي ػؿ کَ کٌي چٌبى صکن پل

 هـيق ّ ػاؿ کذ کَ کٌي چٌبى صکن ايي

 .کـػًؼ هي ًگبٍ ؿّ عبًن پـيچِـ ّاد ّ ُبد ُبلَ ّ ليال

 ىَ هي آؿاهو ثبٝج ىوب ثب فػى صـ٣ هبػؿثقؿگ- هي

 ٥ـُبػٍ؟ عْاُـ ليال- عبًن پـيچِـ

 .هٌَ کْچکتـ عْاُـ ليال ػؿمتَ: گ٦تن هي ثٞؼ. ىؼين مـػؿگن ػاػى رْاة ثـاي هب ُوَ اي لضَٚ

 !کٌَ هي کبؿ ُب اّى عًَْ هبػؿم ُن ّ ٥ـُبػم عْاُـ ُن هي- ليال



 .کـػ تضنيي ّ تبييؼ ؿا ليال ىِبهت لجغٌؼ ثب ُن ُْهي. ًگـينت ُْهي چيوبى ػؿ ّ ثـگيت ثٞؼ

 !ىکنتيؼ؟ مٌتِبؿّ ُـػّتْى ىوبُب پل! ْٕؿ ايي کَ- عبًن پـيچِـ

 پيو ػ٥ٞبت هخل ّ فػ پکي فػم ٥ٌؼ٫ ثـايو هي ّ آّؿػ ثيـّى ميگبؿي ميگبؿه ٩ْٕي اف ػّثبؿٍ

 ؿُب ُْا ػؿ ؿا ػّػه

 .کـػ ىـّٛ اي لضَٚ اف ثٞؼ. ىؼ ػّػ ىؼٍ ثـُن ػؿُن اىکبل کبّيؼى ثَ ىـّٛ ّ کـػ

 !ًبپؾيـٍ ارتٌبة ٩ّتِب ثْٞي اهب ثْػٍ هيکل ُوييَ مٌت ىکنتي- عبًن پـيچِـ

 اگـ. ُنت ُوـاُو هيکالتي ُوييَ اهب. ىَ ًوي ػؿمت چيق ُيچ ًکٌي کبؿّ ايي تب ا٩ّبت گبُي

 ػامتبى ثبىَ يبػتْى

 ىؼ ثبٝج کَ گـ٥ت چيوي فُـٍ هي اف ُن اّى گـ٥ت ػيگي فى پؼؿم کَ گ٦تن اًّزبيي تب ؿّ فًؼگين

 هي ثـاي هؼتِب تب

 عيل ؿّ عتغْاثن ّ ػاؿم ًگَ ؿّ عْػم ىجِب تًْنتن ًوي هؼتِب تب ايٌکَ يٌٞي. ثيبػ پيو َٝجي هيکل

 ؿّف چٌؼ اف. ًکٌن

 ٩ـثبًي کَ ثْػ ايي ثؼثغتي. ىؼ ىـّٛ عبًن تبد ٝبلن هي ًبهبػؿ ّ عبى مِـاة ثيي پٌِبى رٌگي ثٞؼ

 ّ هي رٌگ ايي

 ّ لذ ثْػ ىؼٍ. ػاػ هي ػيگَ ػمتْؿ يَ يکي اّى ىت ػاػ هي ػمتْؿي يَ ايي ٍجش. ثْػين عؼهتکبؿُب

 کؼّم ُـ! لزجبفي

 .ثٌيًٌْؼ کـمي ثَ ؿّ عْػىْى صـ٣ عْامتٌؼ هي

 هي! ثيچبؿٍ هي کـػى اؽيت ثَ ثْػ کـػٍ ىـّٛ ثؼٍ آفاؿ ؿّ عبى مِـاة ايٌکَ ثـاي عبًن تبد ٝبلن

 ثْػم ىؼٍ گٌبٍ ثي

 !عبى مِـاة آفاؿ ّميلَ

 !!!فػُب هي مْفى. ثْػ اله ّ آه ثْػ، عْؿػٍ مْفى ثل اف پبُبم

 عؼا. کٌَ فيبػ ؿّ ٝؾاثو عؼا. لـفيؼ هي ثؼًن توبم اّهؼ هي کَ مْفى امن ثٞؼ مبلِب تب ًجْػ ثؼلو ؿصن

 !ًگؾؿٍ افه

 ػؿي پٌذ اتب٧ ّمٔ. هِوًْي هب عًَْ ثيبى عبًن تبد ٝبلن ايي هبػؿ ّ عْاُـ کَ ثْػ ٩ـاؿ ؿّف يَ

 ّآريل هيٍْ ّ ىيـيٌي

 ثـاي گ٦ت عؼهتکبؿُب ثَ عبًن تبد ٝبلن. ًينتٌؼ ّ اّهؼًؼ هِوبًِبه عالٍَ. ثْػًؼ چيؼٍ چيق ُوَ

 ٩ليْى هبػؿه



 ايي يکؼ٥َٞ ثـػاىتن اريل کوي ّ کـػم ػؿاف ػمت هي کَ ثْػ ٩ليْى کييؼى هي٢ْل هبػؿه ّ آّؿػًؼ

 ک٦و لٌگَ ثب فى

 ه٩ْٜ ّ کـػم ٥ـاؿ ًي٦تن عجـ ثي عؼا اف فى ايي چٌگ ثَ کَ ايي ثـاي ُن هي. کـػ صولَ هي ٕـ٣ ثَ

 ٩ليْى ثَ پبم ػّيؼى

. ثْػ ىؼٍ عبهْه ّ عبکنتـ ٩ليْى مـ ف١بل. ًيؼ ْٕؿي الجتَ! هبػؿه ؿّي ا٥تبػ ٩ليْى ّ عْؿػ

 ُن ّ اّهؼًؼ عؼهتکبؿُب

 هي ٥کـ ايٌکَ اف عْىضبل ُن هي. ًگ٦ت چيقي هي ثَ عبًن تبد ٝبلن ه٩ْٜ اّى. کـػًؼ تويق ؿّ رب

 ّمبٕت ثب کـػم

 ؿّ هي عبًن تبد ٝبلن. ثْػًؼ ؿ٥تَ ُوَ هِوًِْب کَ ثْػ ١ـّثي. کـػٍ ًٚـ ٍـ٣ هي گٌبٍ اف هِوًِْب

 ّ تـك ثب. کـػ ٍؼا

 تْي ٩ّتِب اّى. ثؼم ًيْى ثِو ؿّ عًَْ مـػاة تب عْامت هي اف هالين لضٌي ثب کَ ؿ٥تن پييو لـف

 ُب عًَْ اف ثْٞي

 هتـ چٌؼ ػّثبؿٍ ّ عْؿػ هي پلَ ىؼي هي کَ فيـفهيي ػاعل. فيـفهيي فيـفهيي يٌٞي. ثْػ مـػاة

 يک تـ پبييي

 تْه چيقُب رْؿ ايي اف ّ پيبف ّ ىـثت ّ فهنتبى ثـاي ٩ْؿهَ گْىتِبي. ثْػ ػيگَ فيـفهيي

 ربي.ىؼ هي ًگِؼاؿي

 .ثْػ عٌکي

 اف. ػًجبلن تبد ٝبلن ّ رلْ اف هي. ا٥تبػم ؿاٍ ّ ىؼ ؿاصت عيبلن هٞوْليَ کَ ػيؼم اًّْ کالم لضي ٩ّتي

 اّل فيـفهيي

 ايي ثَ تٌِب ٩ّت ُيچ. ػاىتن ع٣ْ ايٌزبُب اف ص٪ي٪ت . اينتبػم ؿميؼين کَ ػّم فيـفهيي ثَ گؾىتين

 .اّهؼم ًوي هکبى

 ًَ ثْػ مـگـهي ًَ عْة. گ٦تٌؼ هي صـ٥ِب ايي ّ ال ّ ػيْ ّ ري اف فيبػي ُبي ا٥نبًَ ٩ؼيويِب

 ّ ؿاػيْيي ًَ ّ تلْيقيًْي

 .ًکٌي ٍضجتِبؿّ ايي ُب ثچَ رلْي کَ صنبثي ّ ػؿمت ٥ـٌُگ ًَ

. آم هي ػًجبلت ُن هي ثـّ رلْ تْ ًينتن ثلؼ کَ هي گ٦ت. ايٌزبمت کَ گ٦تن ثِو ؿميؼين کَ مـػاة ػم

 رـات کي

 

 کَ گٌزيک يَ ٩لت هخل کْچکن ٩لت. گؾاىتن مـػاة ػاعل ثَ ٩ؼم ػلِـٍ ّ ّصيت ثب! ًَ ثگَ اىت

 ىؼٍ گـثَ اميـ



 ؿّ ػؿ چ٦ت مٌگؼل ؿصن ثي فى ايي هي پيت اف کَ ثْػم ًـ٥تَ ؿّ ػّم ّ اّل پلَ. تپيؼ هي ثبىَ

 هبت اي لضَٚ. اًؼاعت

 فاؿ. کـػم هي ًبلَ کـػم التوبك ثَ ىـّٛ. گـيَ فيـ فػم. ىؼ ًوي ثبّؿم. کـػم ًگبٍ عْػم پيت ثَ

 اگـ ثگْ ّلي فػم هي

. کٌن ًگبٍ پيتن ثَ ّ ثـگـػم ًؼاىتن رـات. اّهؼ هي ػؿ ٍؼا اًّن اّهؼ؟اف هي ػؿ ٍؼا مٌگ اف

 عْػم رب ػؿ! اػثَ عال٣

 .کـػم عيل ؿّ

 مبکت ىؼ عيک چيوبم اىک ّ گؾىت کَ کوي. ػيؼ ًوي ؿّ چين چين. ثْػ تبؿيک تبؿيک رب ُوَ

 عو ٍؼاي. ىؼم

 ّ ٝ٪ـة ّ هبؿ عًَْ عْػ تْي ُب ه٩ْٜ اّى. عْؿػ هي گْىن ثَ فهيي ؿّي چيقي ىؼى کييؼٍ عو

 هي پيؼا چيقُب ايي

 تـميؼم هي چيقُب ايي ّ ري ّ تبؿيکي اف کَ اًّ٪ؼ ه٩ْٜ اّى کٌيؼ ثبّؿ ّلي. مـػاة تْ ثـمَ چَ ىؼ

 ّصيت هبؿ اف

 !ًؼاىتن

 .ػيؼم چيوِبم رلْي ؿّ ّصيتٌب٫ چيقُبي ا٩نبم ّ اًْاٛ ثـگيتن آؿام ٩ّتي

 چيقي يَ يب ػمت يَ کَ ثْػم هٌتٚـ لضَٚ ُـ. ثْػ اّهؼٍ ثٌؼ ٦ًنن. ؿٍ ًوي يبػم ٩ّت ُيچ. ثْػ ىت

 ّ ثگيـٍ پبُبهْ هچ

 يَ هًَْ هي عْثي يَ آػهِب اف ثيبهـفػه عؼا. ٦ًِويؼم چيقي ػيگَ ّ ؿ٥ت گيذ مـم. پبييي ثکيَ

 عبًن ثِزت يَ! ثؼي

 ثْػم ثيکبؿ کَ ؿّفُب. ؽاىتن هي اصتـام ثِو ُوييَ ُن هي. ثْػ عْثي عيلي فى. ثْػ آىپق ػاىتين

 پييو ؿ٥تن هي

 ؿّ هني ػيگ ًؼاىتن رْى الجتَ. ثپقم ثْػم ثلؼ ١ؾا ُظ تب چٌؼ کْچکي ُوْى ثب گـ٥تن هي يبػ آىپقي

 اّى. کٌن ثلٌؼ

 !مٌگي ُبي کوبرؼّى ّ ثْػ هني ػيگِب ُوَ! کَ ًجْػ آلْهيٌيْم ُبي ٩بثلوَ رْؿ ايي ٩ّتِب

 عْػه ثب ؿّ هي فى ايي کَ ثْػ ػيؼٍ عبًن ثِزت ايي ثبىيؼ ىوب کَ آ٩بيًْي ّ ثبىيؼ ىوب کَ ُبيي عبًن

 فيـفهيي ٕـ٣

 هـگو عجـ تبد ٝبلن ثگؾؿٍ مبٝتي ًين تب ثْػ کـػٍ ٍجـ. ثـگيتَ هي ثؼّى کَ ثْػ ػيؼٍ ّ ثْػ ثـػٍ

 !کبؿه ػًجبل ثـٍ



 عبى مِـاة ايي ثجبؿٍ ٩جـه ثَ ًْؿ. ثْػ گ٦تَ ثـاه ؿّ ٩ْيَ ّ عبى مِـاة مـاٟ ثْػ ؿ٥تَ ثٞؼ

 هي ىَ هي ثلٌؼ فّػ. ؿّ

 گَ هي ُن تبد ٝبلن. ثجيٌَ ؿّ پـيچِـ عْاػ هي اؿثبة گَ هي تبد ٝبلن ثَ ّ اًؼؿًّي هخال کزب؟ آػ

 ػاىت پـيچِـ مـىجي

 

 رب ُوَ گَ هي عؼهتکبؿُب ُوَ ثَ کزبم هي ػًنتَ هي کَ ُن عبى مِـاة کـػٍ هي ثبفي صيبٓ تْي

 کَ ثگـػيؼ ؿّ

 ثْػم ًيْهؼٍ ُْه ثَ ٥ـػاه تب گ٦تي م. ثبال ثـٍ هي ّ کٌَ هي ث٢لن هٌْ مـاٟ آػ هي ٍب٣ عبًن ثِزت

 عْاة تْي ّ

 رلْي. ثْػ کـػٍ ػْٝا صنبثي عبًن تبد ٝبلن ثب عبى مِـاة گْيب. فػم هي ١ـيت ّ ٝزيت صـ٥ِبي

 اًّْ عؼهتکبؿُب ُوَ

. ثْػ ػاػٍ ػمت هي ثَ ىؼيؼ ىک صبلت اّى اف ثٞؼ ؿّف چٌؼ تب. ثْػ ؿ٥تَ ّ ثْػ کـػٍ يظ ؿّ مٌگ

 کَ ثْػ اهؼٍ ثٌؼ فثبًن

 ٥بلگيـ پيـفى يَ کَ ثْػ فهبى ُويي تْ! ًکٌَ کبؿ ّ کل ثي ؿّ کل ُيچ عؼا! ىؼٍ رٌي گ٦تي هي ُوَ

 کَ آّؿػًؼ /ؿا

 يَ! کٌيؼ ًوي ثبّؿ ثْػ اي ٩يب٥َ چَ ثگن ثـاتْى اگَ ثْػ عبًن ؿثبثَ اموو. کٌَ ثبف مـکتبة هي ثـاي

 اف کَ ػاىت ٍْؿتي

 !ػمتبى ؿمتن ى٪َ ػّ ؿيو ثَ ؿصوت ٍؼ کٌن ٝـُ چَ کَ هْ ثْػ ىؼٍ پْىيؼٍ هْ

 يک اًؼافٍ ثبػمت! ) ػؿىتي ايي ثَ ثْػ فگيل يَ ًْکو کَ ػاىت ػهبٟ يَ! پبکي هبُْت ٝيي اثـُّب

 (ػاػ ًيْى ؿّ ميت

 !فگيل ػهب١َ يب ! ثْػ ػهبٟ فگيلَ اّى ػًّن ًوي

 ػًّيؼ هي آعَ 1 ميبٍ ٩يـ ٝيي تيق ٫ًْ ّ ػؿىت ػًؼاًِبه عٌؼيؼ هي ٩ّتي! ربؿّ ػمتَ ٝيي هُْبه

 تب هـػم ُب؟ ثچَ

 ثَ کٌٌؼ هي ّل ؿّ عْػىْى ػيگَ گؾاؿًؼ هي مي ثَ پب تب ؿمٌؼ هي عْػىْى ثَ هـتت ُنتٌؼ رّْى

 عؼا کَ ايي صنبة

 !هي اف ثؼتـ! ػيْ ٝيي هييَ ىْى ٩يب٥َ! ثـًؼ هي حْاة ّ آػ هي عْىو کبؿ ايي اف

 ثـام ايي ّ ىؼم ػٝبيي هي هخال کَ کٌؼ ثبف مـکتبة هي ثـاي کَ ثْػًؼ اّؿػٍ ُيْالؿّ ايي. ثگؾؿين

 ًجْػ يکي! ثٌْينَ ػٝب



 ايي. ًجْػ ُن ثؼ الجتَ! کـػ ًگبٍ ثِو ثيَ تب ػاؿٍ ػٝب کتبة تب مَ ثَ اصتيبد عْػه پيـفى ايي ثگَ

 ىؼ ُن کبؿمبف ٩يب٥َ

 ري٠ اّهؼٍ آل کَ کـػم هي ٥کـ. کييؼم ٥ـيبػ ّ ىؼ ثبف فثْى تـك اف هلکَ ايي ػيؼى هضِ ثَ چْى

 ثَ ىـّٛ ّ فػم

 صنبة پبي ؿّ ات٦ب٧ ايي ُوَ الجتَ. ىؼم عبؿد فػگي هبت ّ ث٢ِ صبلت اف تـتيت ثؼيي ّ کـػم گـيَ

 ػهبهَ ايي کـاهت

 اف ػؿي٠! ا٥نْك ّلي. ثْػ ثْػ ؿمًْؼٍ پؼؿم إالٛ ثَ ؿّ رـيبى ايي توبم عبى مِـاة. گؾاىتٌؼ عبًن

 ػمت يک

 صتي ًبهِـثْى پؼؿ ايي. لگؼ ّ چک ّ ٥ضو تب ػّ اف ػؿي٠ صتي! پـهِـ کالم يک اف ػؿي٠!ًْافه

 ُن ػعتـه ػيؼى ثـاي

  !ًيْهؼ

 

 ىؼٍ ثبٝج هبػؿم ٥ـاؿ ُن ىبيؼ يب! ػاىت ًٌگ ػعتـ ػاىتي اف ىبيؼ کَ ثيٌن هي کٌن هي ٥کـ کَ صبال

 ُن هي اف ثْػ

 ثْػم ىؼٍ هبًؼ ّّٞي؟ چَ ثب اهب ا٥تبػم ؿاٍ ّ ىؼ عْة صبلن ثٞؼ ؿّف چٌؼ ػؿ عالٍَ. کٌَ پيؼا ٦ًـت

 .٩جـمتْى هـػٍ ٝيي

 ؿًگي ّ آة عْه ّ تپل ّ عْىگل ػعتـ هي هٞ٪ْل کَ گ٦تٌؼ هي ُوَ آعَ! فؿػًجْ ّ ًضي٤ ّ ال١ـ

 ثِزت ُويي. ثْػم

 رب صبلن ٦ُتَ يک مـ کَ کـػى ت٪ْيت ؿّ هي ػاؿّيي گيبٍ چٌؼ ّ ىـثت ّ کبچي ثب کـػ ىـّٛ عبًن

 گل ُبم لپ ّ اّهؼ

 ؿّصي ًٚـ اف ّلي ثْػم ىؼٍ عْة رنوي ًٚـ اف! پيو ٩ّت چٌؼ پـيچِـ ُوْى ىؼم ّ اًؼاعت

 ىت اّى تـك. عـاة

 رن عبًن ثِزت ث٢ل اف کَ کـػم ًوي رـات ُب ىت هغٍَْب ثْػ اًؼاعتَ چٌگ رًْن توْم تْ

 ايي اف ؿّفي چٌؼ. ثغْؿم

 ثب هـا٥َٞ ّ ػْٝا اف ؿّف مَ ػّ تب کَ عبى مِـاة. ىؼ ٥ـاهْه هّْْٛ کن کن. گؾىت رـيبًبت

 ثَ عبًن تبد ٝبلن

. ثْػ ىؼٍ هي٢ْل عًَْ اهْؿ ٥ت٨ ّ ؿت٨ ثَ ّ ثْػ ىؼٍ پيؼا اه کلَ ّ مـ ػّثبؿٍ اّهؼ ًوي اًؼؿًّي

 ثْػ ىؼٍ ُن تبد ٝبلن



 ىؼٍ تبد ٝبلن ع٦ت ثبٝج ثْػ کـػٍ عؼهتکبؿُب ػؿ صْْؿ ػؿ اّى ثب عبى مِـاة کَ کبؿي ّيب! هْه

 هبؿ ثْػ ىؼٍ. ثْػ

 ؿييَ ثَ عْامت هي. ثيبؿٍ ػؿ عبى مِـاة مـ ؿّ عْاؿي ايي تال٥ي کَ ثْػ هٌتٚـ ػائن عْفػٍ فعن

 ّ ثقًَ عبى مِـاة

 هخل رْ کيٌَ فًي اًّن. ثگيـٍ اًت٪بم کني اف ثغْاػ فى يک کَ ؿّفي اف اهبى. کٌَ مب٩ٖو ُنتي اف

 ؿّثبٍ ٝيي. تبد ٝبلن

 اف ًبگِبى ؿ٥تن صيبٓ ثَ ٍْؿتن ّ ػمت ىنتي ثـاي ّ ىؼم ثلٌؼ عْاة اف کَ ٍجش ؿّف يک. ثْػ

 کـيَ چِـٍ ػيؼى

 ػؿمت ثْػ اّهؼٍ اه گٌؼٍ ُيکل اّى ثب. ثي٦تن امتغـ تْ تـك اف کَ ثْػ ًقػيک عبًن ؿثبثَ الوٌٚـ

 اينتبػٍ هي مـ پيت

 ٩ّتي. ػًّنتن کـػ؟ًوي هي چيکبؿ ايٌزب ػيگَ ايي. ثـعْؿػم اّ ثَ ميٌَ ثَ ميٌَ ثـگيتن ٩ّتي ّ ثْػ

 هؼتي ػيؼ ؿّ هي

 ٍضجت اًؼ کـػٍ تـ٫ ؿّ هب عًَْ ُب ري توبم ّؿّػه ثب ايٌکَ ّ عْػه ػمت مجکي اف ثلٌؼ ثلٌؼ

 ُوَ کَ يٌٞي. کـػ

 گ٦تي اف ثٞؼ. کٌين هي ثبّؿ ؿّ پـتي ّ چـت ُـ کَ امت هـػم هب عْػ ت٪َيـ. ثيي هتْرَ عًَْ اُل

 ٕـ٣ ثَ صـ٥ِب ايي

 هگَ! ثگيـٍ اّى کَ ثْػ ًوًْؼٍ رٌي ػيگَ ثْػ ٝزيت عيلي ثـاين. کـػ صـکت عبًن تبد ٝبلن اتب٧

 کل تب ثْػ اّهؼٍ ايٌکَ

 !کٌَ رٌي ؿّ ػيگـي

 ٕـ٣ ثَ الجتَ کيْيي ثْػ ػؿُبيي. ًجْػ صبال هخل فهبى اّى ُب اتب٧ ػؿُبي. ثْػم ىؼٍ کٌزکبّ صنبثي

 ثَ کَ پبييي ّ ثبال

 

 اّى ثْػ عْة ُْا ٩ّتي اکخـًا ُويي ثـاي ثْػ مغت کوي کـػًو ثبف ّ ثنتي. گ٦تٌؼ هي اّؿمي اًِّب

 هي ثبف ؿّ ُب

 هي ايي اف. ىؼم هي٢ْل ربمْمي ثَ ػؿ پبييي گْىَ اف هي ىؼ اتب٧ ّاؿػ عبًن ؿثبثَ ٩ّتي. گؾاىتٌؼ

 ػؿ ثغْاػ کَ تـميؼم

 ٝبلن. ىن ثبعجـ ُب اّى ُبي صـ٣ اف کَ ػًّنتن هي عْػم ص٨ ُويي ثـاي. ثؼٍ اًزبم کبؿي هي هْؿػ

 آؿّم عبًن تبد



 امن ثبؿ چٌؼ صـ٥ِبه ثيي ػؿ ٥٪ٔ ثيٌْم ؿا روالتو تْاًنتن ًوي ػؿمت ثْٖؿيکغَ فػ هي صـ٣

 کلوَ ّ عبى مِـاة

 ّ عبى مِـاة ّ تبد ٝبلن ثيي ػؿمت تًْنتن ًوي کْػکين ٝ٪ل اّى ثب. ػاػم تيغيٌ ؿّ کٌَ ثيـًّو

 ؿّ ٥بلگيـ فى

 پيـفى ايي ػاهي ثَ ػمت عبًن تبد ٝبلن صتوب کَ کـػم هي ٥کـ آّؿػم ٥يبؿ ه٢قم ثَ هؼتي. ثقًن صؼك

 گـ٥تي ثب تب ىؼٍ

 ُوْى ثب. کٌَ ػؿمت ؿّ عبى مِـاة ّ عْػه ىؼٍ تبؿ ّ تيـٍ ؿاثَٖ هضجت ّ هِـ هٞزْى ّ ػٝب

 کَ کـػم ٥کـ کْچکي

 هي امت٦بػٍ عْػه ُوَ اف اّل عبًن ؿثبثَ عْػ ػاىت احـي اگَ چْى ثبىَ هِوي چيق ػاؿّ ايي ًجبيؼ

 ٩يب٥َ ايي ثب تب کـػ

 ُيچ ثَ کَ عبًن ؿثبثَ کل٦ت ّ ثن ٍؼاي کَ ام ثبفي ػًجبل ثـم عْامتن. ًيَ ُب ثچَ تـمًْؼى ثبٝج

 تٌٚين ٩بثل ٌْٝاى

 ايي! هکبؿ عبًن تبد ٝبلن. ىؼ ؿامت تٌن ثَ هْ ىٌيؼم کَ چيقي اف. کـػ رلت ػّثبؿٍ هٌْ تْرَ! ًجْػ

 ثْػ اّؿػٍ ؿّ ربػّگـ

 ١ؾاي ػؿ کَ هٞزًْي ثب ثْػ ٩ـاؿ. ثيَ پؼؿم عؼهت اف عبى مِـاة اعـاد ثبٝج کخي٦ي ػمينَ ثب تب

 هنوْم اًّْ پؼؿم

 پيؼا ثب پؼؿم تب ثگؾاؿًؼ عبى مِـاة اتب٧ ػؿ ؿا ثْػ کَ فُـهبؿي ّ ک٥ْت ُـ يب گـػ ثنتَ ّ کٌٌؼ

 عبى مِـاة اّى کـػى

 هي ػمت اف ؿا عْػم صبهي تٌِب عبى مِـاة ؿ٥تي ثب کَ ثْػ ايي اف هي تـك. کٌَ اعـاد کبؿ اف ؿّ

 ه٪بثل ػؿ ػيگَ ّ ػاػم

 ايي ثـ ٩ـاؿ ّ کييؼ ْٕل مبٝتي يک اًِّب گ٦تگْي. ًؼاىتن ػ٥بٛ ثـاي مالصي فى ايي ُبي ىکٌزَ

 اهـّف ُويي کَ ىؼ

 تبد ٝاللن ثَ ؿّ الفم ػمتْؿات عبًن ؿثبثَ ايٌکَ اف پل. ثـيقٍ پؼؿم ١ؾاي ػؿ تبد ٝبلن ؿّ گـػ ايي

 عْثي پْل ػاػ عبًن

 ػّثبؿٍ عبًن تبد ٝبلن ٩ّتي ربػّگـ ايي ؿ٥تي اف ثٞؼ ّ کـػم ٥ـاؿ اي گْىَ ثَ هي. ىؼ ثلٌؼ ّ گـ٥ت

 هي ثـگيت اتب٧ ثَ

 عْػه پيو ؿّ ٩نوت يک کـػ ٩نوت ػّ ثَ ؿّ گـػ ثنتَ تبد ٝبلن. ىؼم ربمْمي هي٢ْل ػّثبؿٍ ُن

 ػؿ ؿيغتي ثـاي

 ثَ ثوًْن اًّزب کَ ًؼاىت لقّهي ػيگَ. گؾاىت ؿ٣ ؿّي ؿا ػيگـ ٩نوت ّ ػاىت ًگبٍ پؼؿم ١ؾاي

 تَ ٕـ٣ ثَ مـٝت



. ثْػ ٕبُـ عؼاثيبهـفم ثـاػؿ ّ هي علْتگبٍ ؿّفگبؿي کَ ؿػؿعتي ثبالي ؿ٥تن هنت٪ين ّ ػّيؼم ثبٟ

 ثبيؼ کَ ػًّنتن ًوي

 ايي ّاؿػ ًجبيؼ کَ هي مبل ّ مي ثَ ثچَ ػعتـ يَ. کٌيؼ ٩بّي ؿّ کالُتْى عْػتْى ىوب کٌن چکبؿ

 !ثيَ ُب ثبفي

 ثـاه ػّثبؿٍ هي کَ اّؿػ ػؿ ػيگَ ميگبؿي ّ کـػ ٩ٖٜ ؿّ ٍضجت عبًن پـيچِـ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ثب ّ فػ پکي کـػم ؿّىي

 ٕـ٣ ػؿ کَ ُن ؿّ ُبلَ تـتيت ُويي ثَ ثٞؼ ّ کييؼ ليال مـ ثَ ػمتي آؿام. کـػ ليال ثَ ًگبُي لجغٌؼ

 ًينتَ ػيگـه

 تَويوي چَ کَ هٖٞل ثْػم هًْؼٍ عالٍَ: کـػ ىـّٛ ػّثبؿٍ ّ گـ٥ت ٦ًني. کـػ ًْافه ثْػ

 ٕـ٣ يک اف. ثگيـم

 مِـاة ثَ ؿّ امـاؿه ّ کـػم ؿّ اه ربمْمي کَ ث٦ِوَ عبًن تبد ٝبلن اگـ کَ کـػم هي صنبة

 ثَ گيل گ٦تن عبى

 ثَ کـػى ًگبٍ اف ّ آّؿػم هي چيون رلْي ؿّ عبى مِـاة ٍْؿت ٕـ٣ يک اف! ؽاؿٍ ًوي مـم

 هي عزبلت چيوِبه

 ثـم؟ عًَْ ٩نوت اّى ثَ کَ تًْنتن هي چْٖؿي! کٌبؿ ثَ ايٌِب توبم. فػ هي گـپ گـپ ٩لجن. کييؼم

 پؼؿم چين اگَ

 االى عْامت هي ػلن. ثْػ گْىن ثقؿگن تکَ ػاىت هي ثَ کَ صنبميتي اّى ثب ا٥تبػ هي هي ثَ اًّزب

 ّ ثْػ ايٌزب ٕبُـ

 عْاة. ثـػ عْاثن کَ ىؼ رْؿي چَ ػًّن ًوي. کـػم هي ٥کـ ّ ثْػم ثنتَ چيوِبهْ. کـػ هي کوکن

 ػيؼم هي ؿّ ٕبُـ

 اّى کـػم هي گـيَ هي چي ُـ کـػم هي ّگـيَ ثْػم کـػٍ ث٢لو ُن هي.کـػ هي ًبفم ّ ثْػ اّهؼٍ کَ

 فػ هي لجغٌؼ ثِن

 ؿّيب ايي کَ عْامت ًوي ػلن پـيؼم عْاة اف گٌزيک چٌؼتب ػْٝاي ٍؼاي ثب. کـػ هي ًْافىن ّ

 اًؼي اف ثٞؼ. ثيَ توْم

 !ثـگـػٍ ٕبُـ ىبيؼ ثنتن چيوِبهْ ػّثبؿٍ ثْػم چييؼٍ ؿّ ًْافه ٕٞن مبل

 ػّتب ّ ىؼم ثلٌؼ. اّهؼ چيون رلْي عبًن تبد ٝبلن آلْػ عين ٩يب٥َ ٕبُـ هَْٞم چِـٍ ربي ثَ ًَ ّلي

 ايي ثَ ٥ضو

 صيبٓ ٕـ٣ ثَ ػّ ثَ. ثْػم گـ٥تَ ؿّ ّػم تَوين.اّهؼم پبييي ػؿعت اف ّ ػاػم هقاصن ُبي پـًؼٍ

 گْىَ ّ ؿ٥تن هوٌَْٝ



 چين چي ُـ. ثجيٌن ؿّ عبى مِـاة ىبيؼ کـػم هي پب پب. ىؼم پٌِبى ٕـ٥ي اّى ٝوبؿت ؿّثـّي اي

 هي ُب پٌزـٍ ثَ

 گـػم ثـ کَ ىؼم هي اهبػٍ ػاىتن ثْػ ا٥تبػٍ پيچ ػلن ػلِـٍ ّ تـك اف. ىؼ ًوي ػيؼٍ الجيـي ػيبؿ اًؼاعتن

 پيت اف کَ

 ٍؼام عبى مِـاة ثؾاؿم ٥ـاؿ ثَ پب عْامتن تب! ىؼ پبؿٍ ػلن ثٌؼ. گـ٥ت ٩ـاؿ ام ىبًَ ؿّي ػمتي مـم

 عْىضبلي اف. فػ

 گـػ ثنتَ ربي ّ کـػم تٞـي٤ ثـاه ؿّ رـيبى تٌؼ تٌؼ. کٌن ث٢لو ّ ثپـم عْامت هي ػلن. کييؼم ري٠

 ثِو ُن ؿّ

 عبًن تبد ٝبلن ثـ ّ ػّؿ اگـ تـميؼم هي ثـم کزب ػًّنتن ًوي. کـػم ٥ـاؿ رب اّى اف مـٝت ثب ّ گ٦تن

 اف ثين ا٥تبثي

 

 ؿّم ّ ؿًگ کَ کـػم هي اصنبك عْػم. ث٦ِوَ ؿّ چيق ُوَ گـ٥تَ ؿّ ّرْػم مـاپبي کَ ّصيتي

 ٩ْل ثَ! پـيؼٍ صنبثي

  !ػؿّى مـ اف ػُؼ هي عجـ ؿعنبؿ ؿًگ هٞـ٣ّ

 مبٝتي يَ. هًْؼم ثٞؼي ات٦ب٩بت هٌتٚـ ّ ًينتن عْػم اهي کلجَ ػؿ ّ ؿ٥تن ثبٟ تَ ػؿعت ٕـ٣ ثَ پل

 اّى اف گؾىت

 اّى ثَ ؿّ پؼؿم ١ؾاي ميٌي کَ ثْػ اّى ٩ّت کن کن. ؿميؼ ًوي ثگْه ٝبػي ١يـ ٍؼاي ثبٟ ٕـ٣

 .ثجـًؼ ٝوبؿت ٩نوت

 ؿا عْػم امتغـ لت ثَ ؿميؼى اف ثٞؼ ّ کـػم صـکت مبعتوبى ٕـ٣ ثَ ّ اّهؼم پبييي ػؿعت اف

 ثب کـػى ثبفي هي٢ْل

 گـ٥ت ٩ـاؿ ايْاى ؿّي ّ اّهؼ ثيـّى آىپقعًَْ اف پؼؿم ثنبٓ ّ ١ؾا ميٌي مبٝتي ًين. ػاػم ًيْى آة

 هٞوْال ثبيؼ کَ

 ىگ٦تي ثبٝج رب اّى ػؿ عبى مِـاة ًجْػى. ثـػ هي عْػه ثب ؿّ اّى ّ ثْػ رب اّى عبى مِـاة

  .ثْػ ىؼٍ هنتغؼهيي

 ايي ثَ پؼؿم ُوـاٍ عبى مِـاة ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثْػ کـػٍ گْؿ گن اتب٩ِب ػؿ ؿّ عْػه عبًن تبد ٝبلن

 ٝوبؿت ٕـ٣

 ػؿ ىال٧. ىؼم هي٢ْل توبىب ثَ ػؿعتِب اف يکي پيت ّ کـػم ٥ـاؿ رب اّى اف پؼؿم ػيؼى ثب. اّهؼًؼ

 هي ثبفي پؼؿم ػمت



 ؿا عْػه کـػ هي مٞي کني ُـ. ىؼًؼ عًَْ ١يـٝبػي ّّٜ هتْرَ پؼؿم ػيؼى ثب عؼهتکبؿُب! کـػ

 هي٢ْل کبؿي ثَ

 چيقي عؼهتکبؿُب اف يکي ثَ عبى مِـاة. ثبىَ ػاىتَ فيـًٚـ ُن ؿّ پؼؿم صـکبت ّوي ػؿ ّ کٌَ

 ثَ ُن اّ ّ گ٦ت

 مالم پؼؿم ثَ ّ اّهؼ رلْ تبد ٝبلن. ثـگيت عبًن تبد ٝبلن ثب ثٞؼ اي لضَٚ ّ کـػ صـکت اتب٧ ٕـ٣

 ثِو پؼؿم. کـػ

 کٌبؿ ٥ـه ؿّي کَ کـػ اىبؿٍ ػّثبؿٍ گـ٥ت ٩ـاؿ پؼؿم ؿّثـّي ٩ّتي مپل ّ ثـٍ رلْ کَ کـػ اىبؿٍ

 ثٌييٌَ ايْاى ػيْاؿ

 تبد ٝبلن ؿّي اف ؿًگ. ثغْؿٍ ١ؾا اف کَ ػاػ ػمتْؿ ثِو ّ ػاػ ُل رلْه ؿّ ١ؾا ميٌي پب ٫ًْ ثب ّ

 ثيچبؿٍ پـيؼ عبًن

 اف تب چٌؼ پؼؿم اىبؿٍ ثب ّلي کٌَ عبلي ىًَْ کبؿ ايي ثبؿ فيـ اف الضيل لٖبي٤ ثب کَ کـػ مٞي عيلي

 ػّيؼًؼ رلْ عؼهتکبؿُب

 پؼؿم ىال٧ چٌؼ ّ ؿيغتٌؼ ػٌُو ثَ ١ؾا ٩بى٨ چٌؼيي فّؿ ثب ّ گـ٥تٌؼ ؿّ عبًن تبد ٝبلن پبي ّ ػمت ّ

 ١ؾا ّويوَ ًيق

 ػل ّ تِْٛ. ىؼ ميبٍ تبد ٝبلن ؿًگ کَ ثْػ ًگؾىتَ ثييتـ اي ػ٩ي٪َ چٌؼ ٌُْف. کـػ لول ؿا ثؼًو

 .ثـيؼ ؿّ اهبًو پيچَ

 تبد ٝبلن عْػ کَ ايي يب ًغْؿػ ؿّ ١ؾا ايي پؼؿم کَ کـػم ىکـ عؼاؿّ ػلن تْي ه٩ْٜ اّى ػًّن ًوي

 عْؿػى ثَ هزجْؿ

 .ىؼ اّى

 

 کـػٍ ػؿمت عجيج پيـفى کَ کخب٥تي اّى ّلي ثْػ مبػٍ هنوْهيت يک ثـ ٩ـاؿ ربػّگـ عبًن ؿثبثَ ثب

 تـ ٩ْي عيلي ثْػ

 عؼهتکبؿُب ّ کـػ تـ٫ ؿّ رب اّى پؼؿم! ثيَ ُال٫ پؼؿم فى کَ ثْػ ًوًْؼٍ چيقي. ثْػ صـ٥ِب ايي اف

 لت ؿّ تبد ٝبلن

 اه ؿّػٍ ّ ػل ثْػ ًقػيک ىوب ؿّي ثَ گالة. ثيبؿٍ ثبال ؿّ هنوْم ١ؾاي ٩بى٨ چٌؼ تب ثـػًؼ ثب١چَ

 اف ثٞؼ ثيبػ ثبال ُن

 .عْاثيؼ ّ ؿمًْؼ کٌبؿي ثَ ؿّ عْػه کيْى کيْى اّهؼ رب صبلو کوي ايٌکَ

 کَ عبًن تبد ٝبلن. کـػ پيؼا اتب٧ ػاعبل اف ؿّ گـػ ثنتَ ّ ثـگيت عبى مِـاة ُوـاٍ پؼؿم َٝـي

 ىـّٛ ثْػ ىؼٍ ثِتـ



 ّ امجبة پؼؿم ػمتْؿ ثَ. ثْػ ػيگَ ىال٧ تب چٌؼ اه ًتيزَ ٥٪ٔ کَ کـػ فاؿي ّ گـيَ ّ التوبك ثَ

 ؿّ عبًن تبد ٝبلن احبحيَ

 ث٪چَ الي امکٌبك هيتي عبى مِـاة. ىؼ ربؿي ٕال٧ ٍي٢َ ّ اّهؼ آ٩ب يَ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ ثنتٌؼ

 ّ گؾاىت تبد ٝبلن

 ه٩ْٜ اّى ػؿ. کـػًؼ ؿُب کْچَ ّمٔ ػؿ پيت عًَْ اف ثيـّى ؿّ عبًن ٍلْات ّ مالم ثب عؼهتکبؿُب

 ّ پيـّفي اصنبك

 فعوِبي ػلن ثٞؼ هؼتِب تب ثْػ ىؼٍ کْثيؼٍ مٌگ ثَ فعوي هبؿ مـ . ثْػ گـ٥تَ ؿّ ّرْػم توْم ىبػي

 کيٌَ اف ًبمْؿي

 .ػاىت فى ايي

 ػّام ايٌزب تًْنت ًوي فيبػي هؼت عًَْ ايي عبًن ٌْٝاى ثَ فًي ُيچ ثْػ ىؼٍ ٦ًـيي عًَْ ايي اًگبؿ

 ػّؿ ُوبى اف. ثيبؿٍ

 .ؿ٥ت ّ کـػ هي ًخبؿ ؿّ هِـثًْو لجغٌؼ کـػم ًگبٍ عبى مِـاة ثَ

 ّ ًْ اف ؿّف ّ کٌَ افػّاد ػّثبؿٍ پؼؿم ًکٌَ کَ ثْػ ايي اف تـمن اهب گؾىت مـم اف ُن عٖـ ايي

 اف هبُي چٌؼ. ًْ اف ؿّفي

 هٞلن ثـام کَ ثْػ ػاػٍ ؿّبيت پؼؿم عبى مِـاة تاله ثب کَ ثْػ ُب ه٩ْٜ ُويي ػؿ گؾىت ػامتبى ايي

 .ثگيـًؼ مـعًَْ

 !ػاؿم عؼاثيبهـف اّى اف ؿّ مْاػ کْؿٍ ايي

 ّ آفاؿ ١ََ ّ ١ن ىؼم هي ثلٌؼ عْاة اف ٍجضِب ٩ّتي ػيگَ گؾىت هي ؿّفگبؿ. ًؼم ػؿػمـتْى

 ؿّ عبًن تبد ٝبلن اؽيت

 پؼؿم ثبؿ ػٍ اف ثيو مبل چٌؼ ايي ْٕل ػؿ ثگن اگَ ثْػم ىؼٍ مبلَ 9 ػيگَ صبال گؾىت هؼتِب. ًؼاىتن

 ثْػم ًؼيؼٍ ؿّ

 تـيبکي پؼؿم کَ ثْػ يکنبلي. اّهؼ ًوي ثـ ػمتن اف اي ػيگَ کبؿ يٌٞي ثْػ کـػٍ ٝبػت. ام ًگ٦تَ ػؿّٟ

 الجتَ. ثْػ ىؼٍ

 .کييؼًؼ هي تـيب٫ پْلؼاؿ آػهِبي. ًجْػ رـم فهبى اّى ػؿ کييؼى تـيب٫

 

 ّ اينتبػ هي هؼتي اّهؼ هي هْى عًَْ ثَ کَ ثبؿ ُـ آّؿػ هي تـيب٫ پؼؿم ثـاي کَ ثْػ هـػي ٝب٩لَ

 هٌْ کـػى ثبفي

 .مبلَ ًَ ّ چِل ُيت، چِل صؼّػ ثْػ هـػي. کـػ هي ًتوبىب



 ىت مـ تب ىؼ هي ىـّٛ عًَْ تْ کيي تـيب٫ ثـًبهَ ىؼ هي ثيؼاؿ عْاة اف کَ ه٩ْٞي اف ػيگَ پؼؿم

 عًَْ اف پؼؿم کَ

 هِن هي ثـاي ّلي.ثْػ تبؿه ىت کَ صبال ًؼاىت هي ثَ تْرِي ؿّفه ؿّف پؼؿم. ؿ٥ت هي ثيـّى

 کني کَ ُويي ًجْػ

 .ثْػ تضول ٩بثل هبػؿي ثي ّ پؼؿي ثي ػؿػ کٌَ ىکٌزَ هٌْ تب ًجْػ

 هي ؿيغت پبييي ُْؿي ػلن. ثبؿيؼ هي ١ن اه چِـٍ اف. اّهؼ هي ػًجبل عبى مِـاة ؿّف يک ايٌکَ تب

 کبؿي ًکٌَ تـميؼم

 اّلي ثبؿ ايي ثْػم هٌگ ّ گيذ ؿ٥تن پؼؿم اتب٧ ثَ ٩ّتي. ثبىَ ثـاًگيغتَ ؿّ پؼؿم عين کَ ثبىن کـػٍ

 صْْؿ ثب کَ ثْػ

 ثَ. ثْػ ػاػٍ ُب هغؼٍ ثَ ؿّ اه تکيَ ّ کييؼٍ ػؿاف تيکي ؿّي پؼؿم. گؾاىتن هي اتب٧ ايي ثَ ٩ؼم پؼؿم

 ثب ّؿّػ هضِ

 ػّؿ تب ػّؿ کَ ثْػ ىؼٍ کبؿي ٕال آة هٌ٪ل يک پؼؿم رلْي. ًينتن پبه پبييي ّ ؿ٥تن رلْ اّ اىبؿٍ

 ٩ٖٞبت ثب اّى

 کٌؼٍ ّا٥ْؿ يَ اّى ػيگَ گْىَ ّ ػاىت ٩ـاؿ ػاؿ ً٪و ٩ْؿي تب ػّ هٌ٪ل ؿّي. ثْػ ىؼٍ هقيي ٥يـّفٍ

 ثب ُوـاٍ ىؼٍ کبؿي

  .عْؿػ هي چين ثَ اًجـ يک

 ث٢لي اتب٧ ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ پؼؿم کٌبؿ اف کَ ػيؼم ؿّ ىيک عيلي ّ ثـٌَُ مـ فًي ىؼم اتب٧ ّاؿػ ٩ّتي

 اف هؼتي ٩ّتي. ؿ٥ت

 ّ کـػ کييؼى ثَ ىـّٛ ّ چنجًْؼ اّى ؿّي تـيب٫ ثل يک ّ ثـػاىت ؿّ ّا٥ْؿ پؼؿم گؾىت اّهؼًن

 ُْا ثَ اًّْ ػّػ

 ثٞؼ. ًؼاىتن مـاٟ پؼؿ ػؿ تبکٌْى کَ چيقي! مـصبلَ ّ ىٌگْل عيلي کَ ثْػ هٞلْم اه چِـٍ اف. ػاػ

 هي ثَ ؿّ هؼتي اف

 کَ هـػ اّى گ٦ت ؿّ رولَ ايي پؼؿم تب. عـيؼٍ ٝـّمک چٌؼتب ثـات ا٩ب ايي پـيچِـ: گ٦ت ّ کـػ

 عبى اهلل ٥ـد اموو

 ٤ّٞ ُب اّى ػيؼى اف ػلن. گؾاىت هي رلْي پيتو اف ؿّ ٩يٌٌگ عيلي عيلي ٝـّمک چٌؼ ثْػ

 هي عؼا اف. ؿ٥ت

 ُب اّى ثب ّ ثـم ػؿعتي کلجَ ثَ ّ ثـػاؿم ؿّ ٝـّمکِب تب ثؼٍ هـعَي اربفٍ فّػتـ پؼؿم کَ عْامتن

 ثٞؼ پؼؿم. کٌن ثبفي



 کَ اي عًَْ تْ. ثوًَْ عًَْ تْ مبلگي 9 اف ثٞؼ ًجبيؼ ػعتـ کَ گ٦ت ّ کـػ ىـّٛ ػّثبؿٍ اي لضَٚ اف

 ثؼّى مبلَ 9 ػعتـ

 هي. ثـي ثغت عًَْ ثَ ّ ثيي آهبػٍ ثبيؼ ػيگَ ؿّف چٌؼ اف تْ! ؽاؿى ًوي پب ُب هالئکَ ثبىَ ىُْـ

 ؿّ عبى الَ ٥ـد ايي

 

 صـ٣ کـػي هي گْه هٌْ صـ٥ِبي کَ ْٕؿ ُوْى ثبيؼ ثٞؼ ثَ ايي اف.کـػم اًتغبة تْ ىُْـي ثـاي

 ُن ؿّ عبى الَ ٥ـد

 !هٌَ ّرْػ هخل عبى الَ ٥ـد ّرْػ ّا٩ٜ ػؿ. کٌي گْه

 !ػعتـ ٥ِويؼي

 ؿّ صـ٥ِبه ايٌکَ ًَ ثْػ ٝـّمکِب هتْرَ هي صْاك توبم کـػ هي ٍضجت پؼؿم کَ هؼتي توْم ػؿ

 عْة ّلي ىٌيؼم ًوي

 الَ ٥ـد چَ. کـػ ًوي ٥ـ٩ي ُن هي ثـاي الجتَ. ػاىت ًجبيؼ ايي اف ثيو ت٩ْٞي مبلَ ًَ ثچَ ػعتـ يَ اف

 چَ! پؼؿم چَ عبى

 ػاىت؟ ت٦بّتي

 پؼؿم! اّهؼ هي عْثي هـػ هي چين ثَ ثْػ عـيؼٍ ٝـّمک ثـام ّ ثْػ هي ٥کـ ثَ هـػ ايي کَ ُويي

 هي کَ ػيؼ ٩ّتي

 صـکت اتب٧ ػؿ ٕـ٣ ة ٝـّمکِب ثـػاىتي اف ثٞؼ هي ّ کـػ هـعَن اي اىبؿٍ ثب ػم ًوي رْاثي

 عـّد لضَٚ ػؿ. کـػم

 ث٪ؼؿي لضَٚ اّى ػؿ.ىؼم چيوبًو ػؿ اىک صل٪َ هتْرَ کَ ا٥تبػ عبى مِـاة چِـٍ ثَ چيون

 ُيچ کَ ثْػم عْىضبل

 ثب ثبفي هي٢ْل ّ ؿ٥تن عْػم چْثي کلجَ ثَ هنت٪ين رب اّى اف. کٌَ تيـٍ ؿّ ىبػين ًجْػ ٩بػؿ ات٦ب٩ي

 ػؿ. ىؼم ٝـّمکِبين

 هي هتْرَ. کـػًؼ هي ٝـّمي اف ٍضجت ُوَ ثْػ ىؼٍ پب ثـ رْىي ّ رٌت عًَْ ػؿ آيٌؼٍ ؿّفُبي

 ُنت چَ ُـ کَ ىؼم

 ث٪يَ اف اهب ثْػم ػيؼٍ ُبؿّ ٝـّمي! ثي٦تَ ات٦ب٩ي چَ ثٞؼه ٩ـاؿٍ ٥ِويؼم ًوي اهب هٌَ ثَ هـثْٓ

 .ًؼاىتن إالٝي چيقُبه

 ُن هي ٥ِويؼى ًوي ُيچي ىوبُب ًنجت ثال هـػم ًجْػ کَ چيقُب ايي ّ تلْيقيْى ّ ؿاػيْ ايي ه٩ْٜ اّى

 هبػؿي. اًِّب هخل

 .کٌَ ؿّىي ؿّ هّْْٛ کوي ثـام تب ًؼاىتن کَ ُن



 اف ىُْـه ثب ُن عْاُـم ّ اّهؼًؼ هْى عًَْ ثَ آىٌبيبى ّ ٥بهيل اف اي ٝؼٍ آيٌؼٍ ؿّف چٌؼ ٙـ٣

 .ثْػ اّهؼٍ ىِـمتبى

 !گؾىت هي عْه عيلي کَ يکي هي ثَ

 ػؿ ثَ ؿًگي ٥بًْمِبي. ثْػ ىؼٍ چـا١بًي رب ُوَ. عٌؼٍ ّ ىبػي اف ثْػ ىؼٍ پـ هب کْؿ ّ مْت عًَْ

 .ثْػ آّيقاى ػيْاؿ ّ

 .ًْ چبػؿچب٩چْؿ ًْ، رْؿاة ًْ، ک٦و . ػّعتٌؼ هي ٝـّك لجبك ثـام

 ثبفي ايي اف ثٞؼ کَ کـػم هي ٥کـ ايي ثَ ػائن. ثْػ ٩يٌگ ثبفي يک هخل ثبؿم ايٌِب ُوَ عالٍَ

 صبلت ثَ چيق ُوَ ػّثبؿٍ

 

 .گـػٍ ثـهي عْػه اّل

 ثب ّ آّؿػًؼ پبييي فّؿ ثَ ػؿعت ثبالي اف هٌْ َٝـه. ؿميؼ ٥ـا هْْٝػ ىت عالٍَ! ػؿي٠ اهب

 رؼا ٝـّمکِبين اف گـيَ

 !چَ ّ چَ ّ چَ ّ صٌبثٌؼّى ّ ثـػًؼ صوبم ثَ ّ کـػًؼ

 ًْثت ٩ّتي اهب. ؿ٥ت هي ُْا ثَ ٥ـيبػم اًؼاف ثٌؼ فى ػمت صـکت ُـ ثب کَ اثـّ فيـ ّ ثٌؼ ُن ثٞؼه

 م٦يؼاة ّ مـعبة

! ػيگَ کل يَ ثْػم ىؼٍ. ػاىت ؿّ ػؿػُب ُوَ اؿفه کـػم ًگبٍ ايٌَ تْ ؿّ عْػم اّى اف ثٞؼ ّ ؿميؼ

 !ٝـّمک يَ هخل

 عـّك يَ ّ ثْػًؼ چيؼٍ ػّؿم تب ػّؿ ؿا ٝـّمکِبين ثييٌن رب يَ ٝـّمي ىت ايٌکَ ثـاي ًويـٍ يبػم

 ػمتن ُن ٩ٌؼي

 !ثيبؿم ػّام مـربم مبٝت يَ ثتًْن تب ثْػًؼ ػاػٍ

 رٌبيت ّا٩ٞب! ثْػ ثقؿگتـُب اّى هخل ٍؼتب ثِٞ اهـّفي ثچَ يَ ٝ٪ل ثيٌن هي کٌن هي ٥کـ کَ صبال

 !کـػًؼ هي

. ثْػى آّؿػٍ ؿّ کزب ػًّن ًوي ّ تـ٫ ّ ٥بؿك ًْافًؼٍ ُبي گـٍّ اف ػمتَ چٌؼ ىت اّى عالٍَ

 ّ ميبثبفي ًوبيو

. کـػًؼ هي ارـا ثـًبهَ اّى ؿّي ُب اّى ثْػًؼ اًؼاعتَ تغتَ امتغـ اف ٩نوتي ؿّي. ثْػ ُن آکـّثبت

 ّ ًوبييبت ايي توبم

 ثؼ ٍؼاي ثب ّ ثْػ ػمتو ػًجک يک پيـفى يک فًبًَ ٩نوت ػؿ. ثْػ هـػاًَ ٩نوت ػؿ ثکْة ّ ثقى

 هي ًبفيجب اىٞبؿ



 يَ ّ ػّيؼم هي صيبٓ ثَ لجبك ُويي ثب کـػًؼ هي ّلن اگَ.ثْػ صيبٓ ٩نوت اّى ػؿ اه ُوَ ػلن. عًْؼ

 اًِّب ثبفي ميـ ػل

 .کـػم هي ًگبٍ ؿّ

  !هًْؼ ػلن ثَ آؿفّه! صي٤

 گ٦تٌؼ ّ کـػًؼ ثيؼاؿم ٩ّت يَ. ثـػ عْاثن ا٩ْام اف يکي ث٢ل تْ ّ ثْػ گـ٥تَ عْاثن کَ ثْػ ىت آعـُبي

 ثَ! ثـين ثبيؼ

 امت يَ مْاؿ هٌْ ٥بهيل فًِبي اف اي ٝؼٍ عالٍَ. گيتن هي ٝـّمکِبين ػًجبل ىؼى ثيؼاؿ هضِ

 ؿّ ربه ُوَ کَ کـػًؼ

 ٥ـد عًَْ کَ ىؼم هتْرَ ٩ّتي ٥٪ٔ. ٥ِويؼم ًوي ػؿمت ّ ثْػم عْاة ٝبلن ػؿ کَ هي. ثْػًؼ فػٍ گل

 ؿميؼٍ عبى الَ

 پؼؿم ٥بهيلِبي اؿ ػيگَ تب چٌؼ ّ عْاُـم ُوـاٍ هي ّ ثـگيتٌؼ ا٩ْام اکخـ عًَْ اّى ثَ ّؿّػ ثب. ثْػين

 .هًْؼين رب اّى

 ثٞؼا کَ اتب٩ي ثَ ؿّ هي. ثغْاثن عْامت هي ػلن ٥٪ٔ. ًؼاىت ت٥ْيـي ثـام عْػهْى عًَْ ثب ايٌزب

 صزلَ اّى ثَ ٥ِويؼم

 

 ثْ ايي اف ٌُْف کَ ٌُْف. عْاثًْؼًؼ ػاػ هي گالة ّ ُل ثْي کَ ؿعتغْاثي تْ ّ ثـػًؼ گْيٌؼ هي

 !ػاؿم ٦ًـت

 ّصيت. پـيؼم عْاة اف ٍْؿتن ثَ عيي ّ فثـ ٍْؿتي ىؼى مبييؼٍ ثب کَ ثْػ ىؼٍ گـم چيون تبفٍ

 ٥٪ٔ. ثْػم کـػٍ

 !آفؿػ ؿّ ؿّصن آّؿ چٌؼه ػمتي. ػيؼم هي ٍْؿتن رلْي ؿّ عبى الَ ٥ـد ٍْؿت

! ىؼم هت٦ٌـ ػًيب ٝـّمکِبي توْم اف کَ کـػ کبؿي مبلَ 9 ػعتـ يک ثب هي ثب ىت اّى ّصيي اّى

 تٌو ٝـ٧ ثؼ ثْي

 يک کَ ػيؼٍ کي ّلي کٌن عالً ػمتو اف ؿّ عْػم کَ فػم هي پب ّ ػمت ٥٪ٔ. فػ هي ثِن ؿّ ،صبلن

 ثتًَْ کْچک پـًؼٍ

 !ثؼٍ ًزبت گـمٌَ گـثَ يَ چٌگبل اف ؿّ عْػه

 ُوَ اتب٧ ػؿُبي پيت ٝزقهي ٥ـيبػ ُـ ثب ّ کييؼم هي ري٠. ًؼاىت ىْ گٌؼٍ ُيکل ّفى تضول ثؼًن

 ّ فػًؼ هي ػمت

 !ىؼم تنلين. ثْػ ًوًْؼٍ ثـام تْاًي ػيگَ. کييؼًؼ هي ُلِلَ



 اّ ٍضجت اػاهَ اف هبًٜ ىـم. کـػ مکْت ّ اًؼاعت ليال ّ ُبلَ ثَ ًگبُي عبًن پـيچِـ ه٩ْٜ ايي ػؿ

 ؿّىي ميگبؿي. ىؼ

 .ػاػ ػيْاؿ ثَ ؿّ اه تکيَ عنتَ ّ کـػ

 ًبيلْى اؿّم ُن هي. کـػًؼ تـ٫ ربؿّ اّى اؿّهي عؼاصب٥ٚي ثب ّ ىؼًؼ ثلٌؼ ُب ثچَ اّ مکْت ثب

 ّ عـت ّ هيٍْ هضتْي

 ٝـّمي ىت ثَ.ًجْػ هي هتْرَ اٍال. گؾاىتن عبًن پـيچِـ ؿّي پيو پْل ه٪ؼاؿي ُوـاٍ ؿّ پـت

 .ثْػ ثـگيتَ عْػه

 کبؿعًَْ هْؿػ ػؿ ثْػين ًينتَ ُْهي عًَْ تْ َٝـي ؿّف اّى ٥ـػاي! عْػه آفؿػٍ ؿّس ػًجبل ثَ

 ايي ّ هضَْل ّ

 کبؿ هي ثب تل٦ي پبي عبًن ػعتـ يَ کَ گ٦ت کـػ ٍؼا هٌْ عبًن ٥ـعٌؼٍ کَ کـػين هي ٍضجت صـ٥ِب

 ّ ؿ٥تن مبلي ثَ. ػاؿٍ

 ثْػ کـػٍ تـ٫ ؿّ هب عًَْ ٩ِـ ثب کَ ؿّفي آى اف. ثْػ ىِـٍ هْٖـة ٍؼاي. ثـػاىتن ؿّ گْىي

 .ًؼاىتن افه عجـي

 !ىِـٍ هٌن ٥ـُبػ الْ-

 عْثي؟. مالم- هي

 ثيب فّػ ٥٪ٔ.کٌن هي عْاُو. فػم تل٦ي هي ًگْ کل ُيچ ثَ! گن هي کَ اػؿمي ايي ثَ ثيب فّػ ٥ـُبػ-

 !کـػم تَبػ٣

 مْاؿ ُْهي ثب اػؿك گـ٥تي اف ثٞؼ کَ ثْػ ايي تـميؼٍ چيقي اف کَ کـػم اصنبك ثْػ ٝزيت ٍؼاه

 ثَ ّ ىؼين هبىيي

. ىَ هي ّصيت ػچبؿ تَبػ٣ ٌُگبم ػعتـ يک ثْػ ٕجيٞي الجتَ. کـػين صـکت ىؼٍ ػاػٍ اػؿك ٕـ٣

 ؿاٍ ػؿ ؿّ رـيبى

 .گ٦تن ُْهي ثـاي

 !کـػٍ؟ ٥ـاؿ ىِـٍ ّ ىؼٍ ْٕؿي ٕـ٣ ّ ثبىَ فػٍ کني ثَ ًکٌَ ُْهي- هي

 چيکبؿ ثْػ گي هي تْ کَ ْٕؿ ايي اگـ ّلي.! آػ ثـهي ثگي چي ُـ ّؿپـيؼٍ اّى اف- ُْهي

 ػمت کبؿ ثبلغـٍ کٌين؟ػيؼي

 !ػاػ عْػه

 ًجْػ هِن فيبػ الجتَ. ثْػ کـػٍ تَبػ٣ چِبؿؿاٍ يک مـ. ؿميؼين ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ ثْػ ًقػيک اػؿك

 عْىجغتبًَ يٌٞي



 تَبػ٣ ٝلت. گـ٥ت هي توبك هب عًَْ ثب ػّثبؿٍ هْثبيل ثب ػاىت ؿميؼين ٩ّتي ثْػ ًيؼٍ ْٕؿي کني

 ًکـػى ؿٝبيت

 ؿميؼى هضِ ثَ. ثْػًؼ مبلَ ًْفػٍ ُزؼٍ رّْى تب ػّ کَ ثْػ ه٪بثل ٕـ٣ هبىيي تْمٔ اينت تبثلْي

 کوي ىِـٍ هب

 يکي. ثْػًؼ کـػٍ اّ ػاػى رلٍْ ه٪َـ ػؿ مٞي ثْػًؼ ػيؼٍ تٌِب ؿّ ىِـٍ ٩ّتي رًِّْب اّى. ىؼ ػلگـم

 ػيؼى ثب ُب اّى اف

 ػاؿيؼ؟ عبًن ايي ثب ًنجتي چَ ىوب ثجغييؼ: پـميؼ هب

 اصْاليؼ؟ حجت اػاؿٍ هبهْؿ هـثَْٕ؟هگَ چَ ىوب ثَ- ُْهي

 کَ رًّْي. عٌؼيؼًؼ گيـًؼ هي هٞـکَ تَبػ٣ هضل ػؿ ٩ّتي ُوچيي يک ػؿ کَ کنبًي اّى ُوَ

 ىؼٍ ک٤ٌ ُْهي تْمٔ

 !ًؼاؿٍ ٝبػي صبل عبًن ايي اعَ: گ٦ت ّ کـػ گن پبىْ ّ ػمت ثْػ

 ػليْؿٍ کوي کَ ايٌَ هييَ ٥بؿٟ ػاؿٍ مالهتي ثَ مگيْى. ًينت چيقي- ػاػ رْاة ثال٥بٍلَ ُْهي

 رٌبة صبال! ػاؿٍ

 !ثؼي ثبيؼ ُن رـيوَ يک صتوب ثيبػ ؿاٌُوبيي هبهْؿ کَ االى چْى ػاؿيؼ؟ گْاُيٌبهَ ىوب ه٦تو

 ثؼم؟ ثبيؼ رـيوَ هي. هي ثَ فػٍ عبًن ايي ؟ چـا-

 ؿّ عبًن صبل فؿًگ: گ٦ت ّ کـػ اىبؿٍ ثْػ ىؼٍ پٌِبى ػؿعت ثـگِبي فيـ کَ اينت تبثلْي ثَ ُْهي

 ًينت ٝبػي کَ

 ًؼيؼي؟ ؿّ گٌؼگي ايي ثَ تبثلْ ايي ػيؼي

 ػاعل ّ ثـػم عْػهْى هبىيي ٕـ٣ ثَ ؿّ اّى ّ ىؼم ىِـٍ ٝبػي ١يـ صبل هتْرَ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ُْهي. ًيًْؼم هبىيي

 ّ ىؼ ىِـٍ هبىيي مْاؿ ّ گؾاىت ؿّ ثيوَ ثـاي ؿ٥تي ٩ـاؿ ّ گـ٥ت ؿّ ٕـ٣ ثيوَ کبؿت ُن

 ُن هي. کـػ صـکت

 ىِـٍ صبل چْى ثبينتَ کَ ػاػم ٝالهت ُْهي ثَ چـاٟ ثب ٕـ٥تـ اّى عيبثْى تب چٌؼ. ا٥تبػم ؿاٍ ػًجبلو

 .ًجْػ عْة اٍال

 .اينتبػم ًيق هي ّ کـػ پبؿ٫ کٌبؿي ُْهي

 ىؼٍ؟ چي چيَ؟- ُْهي

 ىِـٍ اف. کـػ تبييؼ هٌْ ًٚـ ػيؼ ُْهي تب. ثْػ مـط مـط چيبه. ػاػم ًيْى ؿّ ىِـٍ اىبؿٍ ثب- هي

 ىِـٍ: پـميؼم



 .ثگْ هي ثَ کييؼي؟ چيقي

 !تـميؼم کوي کـػم تَبػ٣ ًَ ًَ: ػاػ رْاة ثْػ ىؼٍ ُْل کَ ىِـٍ

 ايٌ٪ؼؿ چيوبتْى کَ کـػي گـيَ ُن کلي تَبػ٣ اف ثٞؼ صتوب! ثبفي هل٨ ّ ٩بّي پيو- عٌؼٍ ثب ُْهي

 اًگبؿ! مـعَ

 ؟!ًجْػٍ ثؼ ُن هْاػ رٌل

 ثيبؿٍ ّ ثغـٍ کـٍ ثنتَ يک ٕـ٣ اّى اف گ٦تن ّ ًؾاؿٍ مـه ثَ مـ کـػم اىبؿٍ ُْهي ثَ

 ُبى؟ .کييؼي صييو کَ ثبؿٍ اّليي- هي

 .ىؼم ايٌْٖؿي چـا ػًّن ًوي! ًکييؼم ثييتـ پک چٌؼ ٥ـُبػ کي ثبّؿ- ىِـٍ

 کزب ٥ـُبػ:پـميؼ ُْهي ثٞؼ. عْؿػ کوي اکـاٍ ثب کَ ػاػ ىِـٍ ثَ ؿّ کـٍ ّ ؿميؼ ُْهي

 ثجـين ًوييَ کَ ثـين؟ايٌْٖؿي

 کٌين؟ ّلو عًْيْى

 .هييَ عْة ػيگَ مبٝت يَ مبٝت ًين. ًينت چيقيو. هب عًَْ ثـين-هي

 ّ فػ ٍْؿتو ّ مـ ثَ آة کوي. ىؼين ثبٟ ػاعل ؿميؼى اف ثٞؼ ّ کـػين صـکت هب عًَْ ٕـ٣ ثَ

 مـه ؿّي ُن کوي

. کٌَ امتـاصت کوي تب ثؾاؿين تٌِبه کَ ػيؼين ثِتـ. کييؼ ػؿاف امتغـ کٌبؿ ؿاصتي يک ؿّي ّ ؿيغت

 اف ػّؿتـ کوي

 .ًينتن ًيوکتي ؿّي اّى

 ًينت يکي! ىِـٍ ايي هخل يکي! ٥کـيَ چَ تْ کَ ثؼثغت ليالي ايي هخل يکي ! ثجيي عؼا تـّ- ُْهي

 تـّ اعَ ثگَ ثِو

 !ُب ١لٔ ايي ثَ چَ

 ػلو کَ چي ُـ ثبىَ، اعتيبؿه ػؿ چيق ُوَ ٩ّتي مبل ّ مي ايي ثَ ػعتـي ًؼاؿٍ گٌبُي ايي- هي

 ثـاه عْاػ هي

  !ا٥تَ هي ُب عٔ ايي تْ کَ هٞلْهَ ثيَ ٥ـاُن

 ػمتَ چَ ػيؼى هي ؿميؼه ػّؿاى ثَ تبفٍ هبػؿ ّ پؼؿ اّى تب عًْيْى ثـػيو هي ُويٌْٖؿي کبه

 ػلن! آّؿػى ثبؿ گلي

 !ىَ عـاة تـمن هي! ايَ مبػٍ ػعتـ مْفٍ، هي ثـاه



 ٥ـُبػ! ّلَ عيبثًِْب تْي هبىيي ايي ثب اه ُوَ ًؼاؿٍ؟ هي٨ ّ ػؿك ػعتـ ايي ػًّن ًوي هي- ُْهي

 کوي اّهؼ رب صبلو

 !کٌَ رْؿ ّ روٜ ؿّ عْػه ىبيؼ کي ٍضجت ثبُبه

 ػؿ هـتت کَ فػم ىِـٍ ثَ مـي اّل ُن هي. ؿ٥ت عؼاصب٥ٚي ثٞؼ ّ ىؼ ثلٌؼ ُْهي ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 .عٌؼيؼ هي عْاة

 کي کَ گـ٥تن ؿّ هبػؿم مـاٟ عبًن ٥ـعٌؼٍ اف ّ ؿ٥تن عًَْ ػاعل ثَ ثٞؼ. ثْػ صييو تبحيـ تضت ٌُْف

 ثـهي عًَْ ثَ

 ثَ ُن گبُي. کـػم مـگـم ؿّ عْػم عًَْ تْ مبٝتي ػّ. ًجْػ عًَْ هبػؿم ىِـٍ ىبًل اف. گـػٍ

 .فػم هي مـي ىِـٍ

 ّ ثْػ گـ٥تَ ػمتِبه هيْى ؿّ مـه. ػاىت مـػؿػ اًگبؿ. کـػ ًگبٍ ؿّ ثـه ّ ػّؿ ىؼ ثيؼاؿ کن کن

 اف. ػاػ هي ٥يبؿ

. ىؼ ثلٌؼ ربه اف هي ػيؼى هضِ ثَ. ثـػم ثـاه اة ليْاًي ُوـاٍ مـػؿػ ٩ـً چٌؼ آىپقعًَْ

 .کييؼ هي عزبلت

 مالم- ىِـٍ

 ثِتـي؟ چْٖؿٍ؟ صبلت-هي

 عْاثيؼم؟ ايٌزب ٩ّتَ چٌؼ. آػ هي کو ثؼًن توبم کٌن هي اصنبك. کٌَ هي ػؿػ مـم کوي ّلي اؿٍ- ىِـٍ

 کزبمت؟ عبلَ

 ثَ ًجْػ عًَْ هبػؿم عْىجغتبًَ. عْاثيؼي کَ ىَ هي مبٝتي ػّ. ثغْؿ ُبؿّ ٩ـً ايي ثيب- هي

 گ٦تن ُن عبًن ٥ـعٌؼٍ

 !تـميؼي کوي کـػي تَبػ٣

. گـ٥ت ػمتِبه هيْى ػّثبؿٍ ؿّ مـه ّ ًينت ٌٍؼلي ؿّي هؼتي عْؿػ ٩ـٍِبؿّ ايٌکَ اف ثٞؼ

 ثب هؼتي گؾاىتن

 هي اف عيلي!ثجيٌي هٌْ ّّٞي ُوچيي يَ تْ عْامتن ًوي: گ٦ت ػ٩ي٪َ چٌؼ اف پل. کٌَ ٥کـ عْػه

 اّهؼٍ؟ ثؼت

 

 کٌي؟ هي ٥کـ چي عْػت- هي

 ايي چـا ػًّن ًوي کي ثبّؿ. آػ ًوي عْىو صيييي عبلَ ػعتـ يَ اف کني! ٥ـُبػ ػاؿي ص٨- ىِـٍ

 ػلن. کـػم ؿّ کبؿ



 چيق هي ثـاي اًگبؿ! چْٖؿيَ ثؼًّن عْامتن هي.کيٌؼ هي ػّمتبم اف تب چٌؼ.کٌن تزـثَ عْامت هي

 !ًجْػ عْثي

 .کـػم ًگبٍ ثِو هؼتي

 هي پـتت ّ فػم هي ثِت ميلي تب ػّ ثٞؼ گـ٥تن هي افت ؿّ هبىيي اّل ثْػي هي عْاُـ اگَ- هي

 ىبيؼ! عًَْ تْ کـػم

 ثْػي گـ٥تَ فيـ ؿّ اػم يَ صبلت اّى ػؿ اهـّف اگَ. کٌي ٥کـ ّ ثيبي عْػت ثَ کوي ايٌْٖؿي

 اًّْ کـػي؟ هي چيکبؿ

 ثکيي؟ ػاػٍ صييو تْ ثَ کي ثؼًّن عْاػ هي ػلن کـػي؟ هي تزـثَ چْٖؿي

 کـػٍ تزـثَ ٩جال ؿّ ػيگَ چيقُبي عيلي ثبيؼ کٌَ تزـثَ ؿّ صييو عْاػ هي کَ کني ىِـٍ ثجيي

 کَ ٩يٌگَ عيلي! ثبىَ

 !ثيٌٍْ آػم ػعتـ يَ فثْى اف صـ٥ِبؿّ ايي

 ُن ؿّ صييو! گي هي تْ کَ ًينت ُن اًّْٖؿي ػيگَ اهب ثْػٍ اىتجبٍ کبؿم ػًّن هي ٥ـُبػ- ىِـٍ

 هي ثَ ػّمتن هٌيژٍ

 !ًگـ٥تن پنـ اف ػاػ

 عـيؼٍ؟ کْچَ مـ هبؿکت مْپـ گـ٥تَ؟اف کي اف اّى ثکٌَ؟ ثلؼٍ کبؿُب چَ ػيگَ عبًن هٌيژٍ ايي- هي

 آى٢بل يَ اف صتوب

 !پنـىَ ػّمت اصتوبال کَ گـ٥تَ هبػؿ ّ پؼؿ ثي الت

 !!!کـػى عـػ. اّؿػى گـ٥تَ تغتَ يَ....پبؿ٫ ؿ٥تي ٦ًـي مَ ػّ ثبثب ًَ- ىِـٍ

 !ُنتي مب٩ي مبلِبمت کَ هيکٌَ ٥کـ اػم فًي هي صـ٣ تْ کَ ايٌْٖؿ ربلجَ- هي

 چيَ؟ مب٩ي- ىِـٍ

 !گيـي هي يبػ ؿّ اٍٖالصبت ايي توبم ثؼي اػاهَ کبؿُبت ثَ ػيگَ ٩ّت چٌؼ اگَ- هي

 صـکبت، ٙـا٥ت ثَ فى يب ػعتـ يَ ٩يٌگي ّ فيجبيي اهب کٌن ًَيضتت عْام ًوي هي ىِـٍ کي گْه

 صـ٣ ّ ؿ٥تبؿ

 فثبى اف صـ٣ ايي اگـ اهب آػ هي ثؼه اػم ىَ هي عبؿد هـػي ػُي اف ؿکيکي صـ٣ ٩ّتي. فػًيَ

 ثيَ ىٌيؼٍ ػعتـ

 

 !عْؿٍ هي ثِن صبلو اػم! آّؿٍ چٌؼه



 عيلي ا٥کبؿت! کـػي ا٢٥بًنتبى ػؿ ؿّ تضَيالتت تْ کَ کٌَ هي ٥کـ ًؼًَّ کني ٥ـُبػ اگَ- ىِـٍ

 ثٞيؼٍ تْ اف! اك ثنتَ

 !اػهِبمت ص٨ آفاػي! کٌي ٥کـ مٖضي کَ

 ثبىَ عبًن ثبيؼ ػعتـ يَ گن هي ايٌکَ ُن ثٞؼه! آّؿػي تْ ؿّ ا٢٥بًنتبى م١ْبت کَ ٥ٞال ّاال- هي

 ٥کـ مٖضي

 !کـػم؟ ٥کـ ٝو٪ي ثکيَ ٝل٤ تغتَ يَ ؿّفي ثبيؼ ػعتـ يَ ثگن اگَ!کـػًَ؟

 ًوي ػلن ثْػي مْاػ ثي آػم يَ اگَ.کٌي هي امت٦بػٍ مْء افه ٥ِوي ًوي ؿّ آفاػي ه٦ِْم ٌُْف تْ

 هي چي ػًجبل. مْعت

 گـػي؟

 !کٌَ ٩جْل ثبيؼ ْٕؿي ُويي عْاػ هي هٌْ کل ُـ! ايٌْٖؿين هي- َٝجبًيت ثب ىِـٍ

 ػاؿٍ فيبػي پْل ىِـٍ هتبم٦ن ثـات: گ٦تن کـػم ًگبُو کَ هؼتي اف ثٞؼ ّ کـػم ؿّىي ميگبؿي

 .کٌَ هي عـاثت

 .کي رْؿ ّ روٜ ؿّ عْػت

 !پْلؼاؿيؼ ُن عْػتْى عْثَ- ىِـٍ

 ٌُْف مبل ّ مي ايي ثَ تب هي. اك کبؿکـػٍ پْل ايي! کٌَ هي ٥ـ٧ پْل اّى ثب پْل ايي اهب اؿٍ- هي

 ميگبؿ پؼؿم رلْي

 !کٌن ًوي ػؿاف پبُبهْ پؼؿم رلْي ٌُْف. کين ًوي

 ٥ي ُوَ ػّمتبى اصتوبال يب ُنتٌؼ هبػؿت ّ پؼؿ ُوْى عْاػ هي ايٌْٖؿي ّ تْ کَ کني ُن ثٞؼه

 کني ايٌزب! صـي٦ت

 !کيَ ًوي ؿّ مـکبؿ ًبفُبي ايي

 .ػاػم ثِو ّ اّؿػم ػؿ ؿّ تَبػ٣ ٕـ٣ ثيوَ کبؿت ريجن اف ّ کـػم ػمت

 .ثيوَ ثـيؼ ثبيؼ ٥ـػا ثگيـ ُن ؿّ کبؿت ايي

 ثب ثٞؼ ثغْؿين چيقي يَ ثيـّى ثـين ثيب اهَ گـمٌَ هي ٥ـُبػ: گ٦ت کَ کـػم صـکت مبعتوبى ٕـ٣ ثَ

 هي ٍضجت ُن

 .کٌين

 



 مبًؼّيچ کْچَ مـ ًغْامتي ُن اگـ.ثگيـي عبًن ٥ـعٌؼٍ اف تًْي هي ُنت ١ؼا آىپقعًَْ تْ- هي

 .ُنت ٥ـّىي

 ثٞؼ کـػ هي ٥کـ ػاىت. ثْػ ًينتَ ُوًْزب هؼتي. ثْػم هْاٙجو اتب٧ پٌزـٍ اف. ؿ٥تن عْػم اتب٧ ثَ ّ

 ثلٌؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ اف

 ثَ ّ ىؼ پييوْى اًگبؿ اهب کـػ صـکت عًَْ ػؿ ٕـ٣ ثَ ّ ثـػاىت ؿّ اه ؿّمـي ّ کي٤ ّ ىؼ

 اف ثـگيت عًَْ ٕـ٣

 .فػ ػؿ ّ اّهؼ هي اتب٧ ٕـ٣ ثَ ريبٓ ُبي پلَ

 .ث٦ـهبييؼ-

 کٌي؟ ًوي تْ؟ػْٝام ثيبم- ىِـٍ

. عْؿٍ ثـهي ثِتْى فًٌؼ هي کَ ُن صنبثي صـ٣ کلوَ ػّ ثبُبت کَ کـػًؼ لْك ا٩ًْؼؿ تْؿّ- هي

 ثغْؿم ٩نن صبّـم

 فًؼگي ٥ِوي هي چَ ػؿمتَ؟تْ پْلَ؟ تْه تْهبى ُقاؿ چِل مي صؼا٩ل کٌن ثبف ؿّ کي٦ت اگَ االى کَ

 ثبثبت چي؟ يٌٞي

 !آّؿػٍ ثبؿ ػعتـ عْىَ ػلو. ؿيقٍ هي تْ ثبل ّ ػمت تْ کَ پْليَ ْٕؿي ُويي

 ثَ ىَ پيؼا ٦ًـ يَ ايٌکَ هگَ کٌي؟ فًؼگي ىُْـت ثب م٪٤ يک فيـ عْاي هي رْؿي چَ ٥ـػا پل تْ

 ثبُبت پْلت عبٕـ

 !ًؼاؿٍ تْؿّ ُبي ثبفي ثچَ ايي ٕب٩ت کل ُيچ ّگـًَ! کٌَ افػّاد

 :گ٦ت اي لضَٚ اف ثٞؼ.ًينت هجل ؿّي ّ اتب٧ تْ اّهؼ

 .ػيگَ ًگيـ مغت ٩ؼؿ ايي ُن تْ. عْام هي هٞؾؿت.پييوًْن کَ گ٦تن- ىِـٍ

 ًوي ايٌزب ثَ کبؿ ُنتي پييوْى کَ کـػم هي اصنبك اگَ. ثْػ صـ٥ِب ايي ًگ٦تي کَ چيقي تٌِب تْ- هي

 کييؼ

 ثبىَ؟. ًقى صـ٥يْ ػيگَ گ٦تن کَ صبال- ىِـٍ

 اّهؼم هي ايٌزب کَ ػ٥َٞ ُـ ًجْػي تْ ٩ّتي ٥ـُبػ ثؼًّي اگَ: گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ ؿّ اتب٧ ربي ُوَ ثٞؼ

 تْ اتب٧ ثَ مـ يَ

 ػّثبؿٍ کـػم هي گـػگيـي کـػم هي هـتت ّ اّؿػم هي ػؿ کتبثِبتْ. ًينتن م ٌٍؼليت ؿّي. فػم هي

 مـ ؽاىتن هي

 ....ثيبي ٩ّتي کـػم هي ٥کـ.ثـگـػي تْ تب ثْػم هٌتٚـ ُوو!ک٦يِبتْ ْٕؿ، ُويي لجبمِبتْ. ربيو



 کَ ػ٥َٞ ُـ!کٌي هي ػْٝا هي ثب ُوييَ تْ ّلي! اك ػيگَ رْؿ يَ هي ثب ؿ٥تبؿت ثـگـػي ٩ّتي يٌٞي

 کٌي هي ّل هٌْ

 

 ػ٥َٞ ُـ اًگبؿ ّلي ثيي ًبؿاصت ػمتن اف تْ کَ کٌن کبؿي عْاػ ًوي ػلن هي! ىکٌَ هي ػلن هيـي

 عْامتَ ايٌکَ ثؼّى

! ػاىتن عْثي اصنبك اًّ٪ؼؿ ؿميؼي ُْهي ثب تْ ّ کـػم تل٦ي ٩ّتي اهـّف. ىؼٍ ايٌْٖؿي ثبىن

 ثـات کَ کـػم اصنبك

 تْ ثَ کٌن هي ٥کـ کَ ػ٥َٞ ُـ ّلي! کـػم کي٤ اّهؼيؼ ػؿ پنـُب اّى رلْي ىوبُب ٩ّتي. هِون

 ثال٥بٍلَ ىؼم ًقػيک

 هي ػلن ُن هي ػاؿى ػّؿٍ يَ ػّمتبم کَ گ٦تن ثِت. ثيٌن هي ػّؿ تْ اف ؿّ عْػم کَ کٌي هي کبؿي

 ثَ ّ ثجـم تْؿّ عْاػ

 پنـُب اف عيلي ثغؼا ٥ـُبػ! ػاؿم تيپي عْه پنـعبلَ چَ ثؼًّي ُويْى عْاػ هي ػلن! ثؼم ًيْى ُوَ

 چَ ٥بهيل تْ چَ

 کٌن کبؿي عْاػ ًوي ػلن هي. ثؼم ًيْى عْه ؿّي يَ ثِيْى هي کَ ػاؿى آؿفّ ُونبيَ ّ ػّمت تْ

 ثؼي ػعتـ يَ کَ

 .کـػم ؿّ ايٌکبؿ چـا ػًّن ًوي ُن اهـّف! ثيبم ًٚـ ثَ

 ثييتـي ػ٩ت ثب ايٌجبؿ ىبيؼ. ىؼ هبىيي کليؼ ثب ثبفي مـگـم ّ اًؼاعت پبييي ؿّ مـه ّ گ٦ت ايٌِبؿّ

 ًگبٍ ػعتـ ايي ثَ

 ثنيبؿ ػّؿاًي ػؿ کَ اي عبلَ ػعتـ. کـػم هي ًگبٍ ام عبلَ ػعتـ چين ثَ ؿّ اّى ُوييَ. کـػم هي

 .ثْػ هي ُوجبفي ػّؿ

 .ثْػم ًکـػٍ ًگبٍ ثبىن گـ٥تَ ًٚـ ػؿ افػّاد ثـاي کَ ػعتـي چين ثَ ؿّ اّى صبال تب

 ايي توبم ىبيؼ.ػاىت ُن ٩يٌگي ٍؼاي. ُيکل عْه ّ تيپ ثلٌؼ،عْه ٩ؼ. ثْػ فيجب ثنيبؿ ىِـٍ

 ؿّف چٌؼ کبؿُبي

 کَ ثْػ يکؼًَّ يکي ػعتـ ايي تـثيت ػؿ اىکبل. ًجْػ اّى اف گٌبٍ!ثْػٍ هي تْرَ رلت ثـاي ُن پييو

 ثْػ تًْنتَ صبال تب

 .ثيبؿٍ ثؼمت پؼؿه ثْميلَ ؿّ چيقي ُـ

 ثبىَ؟ ! پيبػٍ اهب.ثغْؿين چيقي يَ ثيـّى ثـين ىْ ثلٌؼ! ىؼ گـمٌن ُن هي اًگبؿ- هي

 .عٌؼيؼ ّ کـػ ًگبٍ هٌْ ى٧ْ ثب



  .کـػين صـکت اٍلي عيبثْى ٤ٕ ثَ فًبى ٩ؼم ّ اّهؼين ثيـّى عًَْ اف

 ُنت؟ ٩ّت چَ گ٦تي کَ هِوًْي ايي عت- هي

 !عْة چَ ثيبي؟ گـ٥تي تَوين ٥ـُبػ-ىِـٍ

 ػّ کوي کَ ايٌَ ىٌبمن ًوي ؿّ کني اًّزب هي ػًّي هي کـػم مْال ٥٪ٔ ًگـ٥تن تَويوي ٌُْف- هي

 .ػلن

 

 ىْى ُوَ ثگؾؿٍ عْه ثِت ػم هي ٩ْل ثيب تْ. ًينت هِن ايٌکَ. ىي هي آىٌب ثبُبىْى عْة- ىِـٍ

 عْثي ُبي ثچَ

 .ُنتٌؼ

 ػاؿٍ؟ ػْٝت اًّن! هٌيژٍ آُبى ثْػ؟ چي اموو عبًن ػعتـ ايي- هي

 !ًؼاؿٍ ل٦ٖي هزلل اّى ثؼّى! هزلنَ ىوٜ هٌيژٍ هٞـ٣ّ ث٪ْل! صتوب ثگن ثبيؼ- ىِـٍ

 ثيبػ؟ کٌن ػْٝت ُن ُْهي اف ًؼاؿٍ اىکبلي- هي

 ُْهي ُن ىبيؼ فيبػًؼ ًْثت ثَ هٌتٚـ ػعتـُبي اًّزب! عْثَ ُن عيلي ات٦ب٩ب ػاؿٍ اىکبلي چَ ًَ- ىِـٍ

 اًِّب اف يکي اف

 !کييؼ صـ٥ِب ايي ّ ٝـّمي ثَ کبؿ ّ اّهؼ عْىو

 گـم فيبػ عبًن هٌيقٍ ايي ثب تْ ػًّن ًوي ٍالس هي. ىِـٍ ثگن ثِت چيقي يَ عْامتن هي ّلي- هي

 کَ ػعتـي. ثگيـي

 !ثبىَ تًَْ ًوي عْثي آػم کٌَ ت٪نين ػّمتبًو ث٪يَ ثيي ثغـٍ صييو ّ ٝل٤..پبؿ٫ ثـٍ

 ػيـ ػيگَ کَ کٌي هي ثبف چيوبتْ ه٩ْٜ يَ ًکـػٍ عؼاي. فًي هي گْلت!اي مبػٍ! صي٦ي تْ ىِـٍ

 يَ تب اػم ػًّي هي.ىؼٍ

 .فًَ هي ثؼتـي کبؿُبي ثَ ػمت ثبالرجبؿ ه٩ْٜ اّى! ثـگـػٍ تًَْ ًوي ػيگَ ثـٍ پيو کَ ربُبيي

! ثکيَ مـ٫ مْؿاعي ُـ تْ ػاؿٍ ػّمت! کٌزکبٍّ عيلي ٥٪ٔ ًينت ثؼي ػعتـ هٌيژٍ ، ٥ـُبػ- ىِـٍ

 کَ هـتت اًّن

 .کيي هي ىي هي روٜ کَ ُب ثچَ ثب گبُي! کيَ ًوي صييو

 صييو ػًّي هي! گيـٍ هي عٌؼه گي هي کني ُـ ثَ! ثبىَ ثٌگي ػعتـ يَ کَ ثؼٍ عيلي ايي اعَ- هي

 ؿّ ه٢ق ملْلِبي



 ايـاى ثْػ اّهؼٍ پيو مبل چٌؼ يبػهَ کييؼ هي صييو هـتت کَ ػاىتن ػّمتي يَ هي! ثـٍ هي ثيي اف

 چْٖؿ ػًّن ًوي

 اّؿػٍ گـاك ثؾؿ عبؿد اف عْػه ثب! ػيگَ چيق ُـ يب ثْػٍ گـّى ٩يوتو يب ثغـٍ ًيْهؼٍ گيـه ىؼ

 .ثْػ کبىتَ ّ ثْػ

 يَ تب کـػ هي تٞـي٤ عْػه. ػٍ هي عْؿػٍ يَ يکي ىْى هضلَ ُبي ثچَ توبم ثَ ثْػ ىؼٍ ػؿمت ٩ّتي

 ُـ ثٞؼه ٦ُتَ

 ايي کَ ثْػ ايي ثَ هٌْٚؿم عالٍَ! ثْػًؼ ًيئَ ُوَ ػيؼٍ هي عيبثْى تْي ُبؿّ ثچَ اّى اف کؼّم

 ثلٌؼ کَ ٍجش اف هب ؿ٥ي٨

 ثبؿي آعـيي. ػيؼيو هي عْامت هي ػلن کـػ هي هَـ٣ صييو هـتت عْاثيؼ هي کَ ىت تب ىؼ هي

 عيبثْى تْي کَ

 

! ؿ٥ت هي يبػه صـ٥و. ًؼاىت توـکق اٍال! پـت ّ چـت مْهيو گ٦ت هي رولَ تب ػّ ػيؼهو

 ػ٩ي٪َ ثينت ثبُبه

 چْٖؿ هبػٍ ايي ثگن عْام هي يٌٞي! ثؼٍ هي ثَ ًتًْنت ؿّ ىْى عًَْ اػؿك يَ کـػم ٍضجت

 هي ًبثْػ ؿّ ه٢ق ملْلِبي

 !کٌَ

 ًَيضت ؿّ هي هبػؿم ّ پؼؿ يکنبل اًؼافٍ فػي صـ٣ هي ثب کَ مبٝت يک ايي تْ ٥ـُبػ- ىِـٍ

 !کـػي

 هتْرَ کَ ثْػ ايي هٌْٚؿم. کٌن ًَيضت ُب پؼؿثقؿگ هخل ًؼاىتن ٩َؼ رْى، ىِـٍ ثجغيي ثبيؼ- هي

 هْاػ کَ ثبىي

 !فًَ هي اًنبى ثَ لٖوبتي چَ هغؼؿ

 عْم! ػٍ هي ػمت ثِن عْثي اصنبك يَ فًي هي صـ٣ ثـام ٩ّتي ثـٝکل ا٥ب٩ب! ًيْهؼ ثؼم هي- ىِـٍ

 صـ٥بت ثَ اػ هي

 .ثؼم گْه

 هي کي ثب ؿي، هي کي ثب آي؟ هي کزب ؿي، هي کزب پـمٌؼ ًوي تْ اف هبػؿت ّ پؼؿ ىِـٍ- هي

 ؿي؟ هي آي؟ػاًيگبٍ

 کٌي؟ هي ثبفعْامت عَُْ تْي افت اٍال عالٍَ

 ّ ثغـ ّ هٞبهلَ ػًجبل ؿّ مبٝتو 22 ؿّف ىجبًَ مبٝت 24 اف کَ ثبثب ًَ،: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ثلٌؼ ىِـٍ

 ػّ اّى! ث٦ـّه



 ّ مًْب ّ امتغـ ّ ػّؿٍ ّ هِوًْي ّ لجبك عـيؼ کَ ُن هبهبى! هبهبى ثب ػْٝا هي٢ْل ُن ػيگَ مبٝت

 ثـاه چيقُب ايي

 ثبثب ّّٜ کَ پيو مبل ُيت ٦ُت ٥ـُبػ ػًّي هي. ثـمَ اي ػيگَ چيق ثَ کَ ؽاؿٍ ًوي ثب٩ي ٩ّتي

 ًيؼٍ عْة ايٌْٖؿي

 صبال اف کوتـ عيلي ُن پْل عْة. ثـمين ُوؼيگَ ثَ کَ ػاىتين ٩ّت عيلي کـػ هي ٥ـ٧ هب فًؼگي ثْػ

 صبال ّلي. ػاىتين

 ُـکؼّم ػيگَ صبال. ػاػين ػمت اف ؿّ ثْػ هبُب ثيي کَ ٍويويتي ّ ٦ٍب اهب ػاؿين پْل ثغْاػ ػلت تب

 ػًجبل هبُب اف

 !عْػىَ گـ٥تبؿيِبي

 يک تْي صبال ّلي ثْػ ٦ًـهْى مَ ثـاي رب کـػين هي فًؼگي هتـي ٍؼ آپبؿتوبى يَ تْي مبث٨

 ػّ هتـي ميَؼ ّيالي

 مبلي ٕـ٣ ايي يکي ُنتين عًَْ تبيي مَ ُـ ٩ّتي يٌٞي. کٌين تضول ؿّ ُوؼيگَ تًْين ًوي مبٝت

 هيـٍ يکي. ىيٌَ هي

 هي ؿاٍ ػْٝا ثٞؼ مبٝت ًين ثبفم! ٦ًـ يَ ثقاي هتـ ٍؼ ُـ يٌٞي. اىپقعًَْ تْي ُن يکي ّ اتب٧ تْ

 هْى يکي ّ ا٥تَ

 !ًَ؟ ربلجَ!ثيـّى ثـٍ عًَْ اف يب صيبٓ تْ ثـٍ يب هزجْؿٍ

 ص٨ ٦ٕلک. ثبىَ ايٌْٖؿي اًِّب فًؼگي کَ کـػم ًوي ٥کـ اٍال. ثْػ ربلت عيلي ىِـٍ صـ٥ِبي ثـام

 ثَ کَ ػاىت

 !ىِـٍ فًؼگي هخل ػاؿٍ فًؼگي يَ ُن عبًن هٌيژٍ ايي صتوب! ثجـٍ پٌبٍ عبًن هٌيژٍ ايي هخل ػّمتبًي

 .ػاػين پيتقا تب ػّ م٦به ّ ىؼين ّاؿػ. ثْػ ىيک ٥ـّىي پيتقا يَ ثْػين ؿميؼٍ ػيگَ

 کَ ْٕؿي ايي اعَ ثؼى؟ ؿّيَ ت٢ييـ ىبيؼ کٌي ٍضجت هبػؿت ّ پؼؿ ثب ًکـػي مٞي تْ ىِـٍ- هي

 اّل ىْ لٖوَ. ىَ ًوي

 هي ػل ػؿػ کي ثـاي ثيبػ پيو گـ٥تبؿي ثـات ٩ّت يَ اگَ تْ ثجيٌن.عْػىْى ثٞؼه عْؿي هي تْ

 کٌي؟

 ٝ٪ؼٍ عْامتن اگـم تْ هخل ٦ًـ يَ! هٞلْهَ عْة کـػم؟ کَ تَبػ٥ي هخل: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ُن ثبف ىِـٍ

 عبلي ػلوْ ُبي

 هٌيقٍ پيو هيـم کٌن

 تزْيق ثَ کبؿ ثبىَ فيبػ عيلي اػم ػؿػ اگَ هوکٌَ يٌٞي! ػاؿٍ ػؿهبًي يَ ػؿػي ُـ ثـاي اًّن کَ- هي

 تـيب٫ ّ ُـّئيي



 !ثـمَ ُن

 صتوب ثجيٌيو ثؾاؿ صبال! الوللي ثيي ٩بچب٩چي کـػيو ؿّ ثيچبؿٍ ايي ُن تْ! ٥ـُبػ عْثَ: گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 .هيبػ عْىت افه

 !ٍضجتَ عْه ّ ًوک ثب ُن عيلي! عْىگلَ عيلي

 کَ ه٩ْٞي ّ ثبىن اّى هِوْى ىؼ ٩ـاؿ ىِـٍ اٍـاؿ ثب ثٞؼ ّ ىؼين عْؿػى هي٢ْل ّ اّؿػًؼ ؿا ١ؾا

 ١ؾا پْل عْامت هي

 ه٪ؼاؿ اّى اف کـػي اىتجبٍ تْ ٥ـُبػ: گ٦ت اّؿػ هي ثيـّى پْل کي٦و اف کَ ٩ّتي کٌؼ پـػاعت ؿّ

 ثييتـ گ٦تي کَ پْل

 !ػاؿم

 ً٪ؼ پْل تْهي ُقاؿ ُيت ٦ُت صؼّػ ّ تْهبًي ُقاؿ ػٍ ثبًکي چک چٌؼ کي٦و تْي گ٦ت هي ؿامت

 هزوْٝب کَ ثْػ

 !ثْػ پْل ُوـاُو تْهٌي ُقاؿ پٌزبٍ

 ؿّ تل٦ي. ثقًن فًگ ثِو گ٦تَ گـ٥تَ توبك تل٦ٌي ُْهي کَ گ٦ت ليال ثـگيتن عًَْ ثَ ٩ّتي ىت

 ىوبؿٍ ّ ثـػاىتن

 .گـ٥تن ؿّ ُْهي

 

 .ىوبييؼ عبًن ُبلَ مالم الْ-

 عْثٌؼ؟ ايٌب هبهبى چْٖؿيؼ؟ عبى ٥ـُبػ مالم- ُبلَ

 ُنت؟ ُْهي. عؼهتتْى ػاؿًؼ مالم هوٌْى عيلي- هي

 .ثـمًْيؼ مالم. کٌن هي عؼاصب٥ٚي هي ثلَ- ُبلَ

 ػاػي؟ هغؼؿ هْاػ ثب هجبؿفٍ اػاؿٍ تضْيل ٕـ٥ْ! تِـاى اّؿژاًل مالم- ُْهي

 .ثيـّى ىبم ؿ٥تين ُن ثب ىؼ عْة صبلو ٩ّتي ًَ- هي

 !عْؿػي؟ گْل کـػم ّلت ػ٩ي٪َ يَ هي ثبف! ُبلْ- ُْهي

 يَ ثيـّى ؿ٥تين ّ ثْػ گـًَ ثٞؼه. مْعت ثـاه عيلي ػلن. کـػ ػؿػل ثـام ًينت! ُْهي ىْ گن- هي

 .عْؿػين چيقي

 يَ؟ چ٪ؼؿي عْػه هَـ٣! ًکـػ؟ کَ ات ٝولي- ُْهي



 .عْثيَ ّ مبػٍ ػعتـ ات٦ب٩ب. ُْهي ىْ گن- هي

 ايي! کـػٍ عبهت پنـ! گلَ ثَ فًَ هي ثيٌَ هي ػّؿ ؿّ هي مـ تب! گـگيَ چَ اّى. آط آط آط- ُْهي

 عٔ ٦ُت ىِـٍ

 !ًينت تْ ل٪وَ اّى هي ؿ٥ي٨! ثـگيتَ عـامْى هيؼّى ؿ٥تَ ثبؿ مَ اّى ٣ ثگي تْ! ؿّفگبؿٍ

 هوکٌَ گبُي ًينتٌؼ ثؼ ُوَ ثؼثيي آػم! ُب گي هي پـت ّ چـت هي ُبي ٥بهيل هْؿػ ػؿ ػاؿي ثبف- هي

 ػچبؿ ٦ًـ يک

 .ىَ ًوي کني ثؼي ػليل ايٌکَ! ثل٢قٍ پبه ثيَ هيکل

 ىؼ؟ چي ثٞؼه صبال!ثيي عْه آ٩بي ثبىَ- ُْهي

 !ُنتي ػاًيزْ ُوَ! روٌٞؼ ػّمتبه . هِوًْي يَ ثَ ثبُبه ثـم کٌَ عجـ ٩ـاؿٍ- هي

 ثـي؟ عْاي هي تٌِب- ُْهي

 !ثـم عْام ًوي کَ رٌگ چيَ؟هيؼّى تٌِب هگَ- هي

 ثقؿگت آثـّ ّ ٝقت ثب مبل چٌؼ! ًکٌي عْؿت چيق! ًکٌي ٝوليت اًّزب ثبه هْاٙت پل- ُْهي

 ٝـٍَ ثَ کَ صبال کـػم

 

! ثـػم ػؿ اّى ّ ػؿ ايي ّ گـ٥تن ػًؼًِّبم ثَ تْؿّ هي. فًَ هي ٩ـت ػاؿٍ اّهؼٍ ؿًؼ يَ ؿمًْؼهت

 اّل، ثيبم، هي ثؾاؿ

 !ىؼ تقؿي٪ي کـػ ّل ؿّ هْى ثچَ ُْهي ًگي ٥ـػا پل ثٞؼ ثؼم هبػؿت پؼؿ تضْيل مبلن ّ ٍضيش

 .کـػٍ ػْٝت ُن تْؿّ ىِـٍ. ثجـم عْػم ثب ُن تْؿّ ٩ـاؿٍ ًتـك- عٌؼٍ ثب هي

 ٥ـُبػ ثؼّى ؿّ ٩ؼؿه! ثبؿٍ هي اه ٩يب٥َ اف ًنت ّ اٍل! عبًن ىِـٍ ايي ايَ ٥ِويؼٍ ػعتـ چَ- ُْهي

 !ُب

 !ًيبؿي ػؿ ليال پيو ٍؼاىْ ثـين؟٥ـُبػ ٩ـاؿٍ کي صبال

 !هنتي؟ ثؼ ّ پيبلَ اّل! عبئي عجيج اي- هي

! ًيي ثؼؿ ؿاٍ اف تْ عْام هي! آم ًوي کَ عْىي ثـاي. ثپبم تْؿّ کَ اًّزب هيبم ػاؿم هي- ُْهي

 ربُب رْؿ ايي اف هي ّگـًَ

 ُبك؟ ٕـ٣ اّى ليال! گـيقًّن

 .عًَْ هي ػؿك ػاؿٍ مبلي تْ اؿٍ- هي



 ُْهي صـ٥ِبي) ثقًن صـ٣ ثبُبه کلوَ ػّ عْام هي هييَ؟ توْم اهتضبًبه کي ثپـك افه- ُْهي

 کَ گ٦تن ليال ثَ ؿّ

 صـ٣ کلوَ ػّ اي ػيگَ کل ثب ثـٍ ثبيؼ يب کٌَ ٍجـ ثبيؼ يب عبى ُْهي ًينت صـ٥ِب ايي ٩ّت ٥ٞال گ٦ت

 )ثقًَ

 ًوييَ ثپـك ٥ـُبػ! ايـاى ثـگـػين ػيـتـ ؿّف ثينت ًکـػين. هي ىبًل ايي ثَ لٌٞت- ُْهي

 يکي تب ػّ ؿّ اهتضبًبه

 ثؼٍ؟

 ثيبثًِْبي ّ کْيـ ثـي مـ يَ تب ت٪ـيجب ػاؿٍ، ػؿك ػاًيگبُيَ، تـم آعـ ليل! هزٌْى عؼاصب٥٘- هي

 ثگـػي ؿّ ايـاى

 .کـػم ٩ٖٜ ؿّ تل٦ي ّ هييَ توْم ُن ليلي اهتضبًبت

 ٥ـُبػ؟ هِوًْي ثـي عْاي هي عبًن ىِـٍ ثب- ليال

 ػاؿي؟ اٝتـاُ ُن تْ ًکٌَ. کٌَ هٞـ٥ي ػّمتبه ثَ هٌْ ػاؿٍ اٍـاؿ افٍ- هي

 ثغْؿين؟ ىيـيٌي ٩ـاؿٍ مالهتي ثَ ٥ـُبػ؟ عجـيَ ًکٌَ. ُويٌْٖؿي. ثؼًّن عْامتن هي ًَ- ليال

 کـػي ػيًَّْ ؿّ پنـٍ! تبثَ ّ تت ػؿ هزٌْى ثيچبؿٍ کَ ثکي ٥کـُبتْ فّػتـ ثـّ اّل تْ- هي

 !هي رْى ثَ اًؼاعتي

 .ػيگَ ثؼٍ رْاثيْ

 ٍضجت ثبُبت رؼي عْامتن هي ٥ـُبػ ثٞؼه ػاؿٍ؟ اهتضبى ليلي ًگ٦تي ُْهي ثَ هگَ عْػت- ليال

 ؿّف اّى يبػتَ. کٌن

 چَ ثْػيؼ هـػػ اي لضَٚ ُوتْى تْام؟ عْاُـ کَ کـػ مْال هي هْؿػ ػؿ ٩ّتي عبًن؟ پـيچِـ پيو

 ػؿمتَ؟. ثؼيؼ رْاثي

 ُوْى ايي گَ هي يکي! ثيَ ىـّٛ گْىي ػؿ ٍضجتِبي ّ پچ پچ ٝـّمي هزلل ػؿ کي صنبة صبال

 عًَْ کَ ليالمت

 عًَْ کبؿگـ هبػؿه کَ کـػ ًوي کبؿ عْػه ثبثب ًَ هيؼٍ رْاثيْ يکي اّى! کـػُب هي کبؿ ؿاػپْؿ

 ث٢ل. ثْػ ايٌب ؿاػپْؿ

 !صـ٥ِب رْؿ ايي اف ّ!...کـػٍ ثٌؼ ؿّ ٩الة ربيي عْة ثال ػعتـٍ: گَ هي ػمتي

 هخجتي ًتيزَ ثَ هتبم٦بًَ کـػم ٥کـ عيلي ؿّف چٌؼ ايي ػؿ هي! ثغْؿٍ ثِن ٝـّمي هوکٌَ اٍال

 عيلي پنـ ُْهي. ًـميؼم



 کـػ رْؿ ؿّ چيق ُوَ ٥يلوِب هخل ىَ ًوي. ػاؿٍ ّرْػ هب ثيي مؼ يک هخل ٕج٪بتي اعتال٣ ّلي عْثيَ

 !ُن کٌبؿ چنجًْؼ ّ

 کبؿ مبل چٌؼ ثٞؼ هوکٌَ ىَ ًوي ٩ٖٜ کَ صؼيخِب ّ صـ٣ ايي ثگيـٍ ٍْؿت افػّاد ايي کَ گيـم تبفٍ

 هي! ثکيَ رؼايي ثَ

 عؼا تـّ! اّهؼ عْىن فى ايي اف چ٪ؼؿ. ػاىتٌؼ ؿّىٌي ا٥کبؿ عبًن پـيچِـ هخل ُوَ کبه ٥ـُبػ؟ ػًّي

 عْامتي ثب ُـ

 .ثجـ ُن هٌْ پييو ثـي

 ٍضجت ثبيؼ عْػه ثب. ثقًي ُْهي عْػ ثَ ثبيؼ ؿّ صـ٥ِب ايي گ٦تن ثِت ام ػيگَ يکجبؿ کَ اّال- هي

 کني ُـ. کٌي

 يب ثقًن صـ٣ اّى ٕـ٣ اف تًْن ًوي هي. ثبىَ رْاثگْ ثبيؼ ثو٩ْٜ ُن عْػه عْػىَ، فًؼگي هنئْل

 ايي ٥٪ٔ. ثؼم ٩ْلي

 ُن ثب ػّتبيي عْػتْى ثبيؼ ؿّ چيقُب ث٪يَ. ػاؿٍ ػّمت ُن تْؿّ. عْثيَ پنـ ُْهي کَ ػًّن هي ؿّ

 تْ صـ٥ِبي. کٌيؼ صل

 ىَ ًوي کَ هـػم صـ٣ ثب. کييؼ مغتي هؼتي ثبيؼ! الفهَ تضول ُب مٌت ىکنتي ثـاي اهب. هٌٖ٪يَ ُن

 ؿّه ّ ؿاٍ اػم

 هب ُبي ٥بهيل ّ ٥ک ايي اکخـ! ُنتي هب ثـ ّ ػّؿ کَ اػهِبيي ايي ُن اّى! کٌَ ُْٝ ؿّ فًؼگيو

 تْ ؿّ عْىجغتي هيقاى

 ؿّ چيقُبيي ايي. ثبىَ صـ٥ِب ايي اف ثلٌؼتـ عيلي ًٚـتْى ثبيؼ ىوبُب! ثيٌٌؼ هي ثبًکي صنبة ػ٥تـچَ

 ػؿ گ٦تي کَ ُن

 ثـاي ثبىَ ػؿػًب٫ تْ ثـاي هوکٌَ ُب پچ پچ ايي کَ ْٕؿ ُويي يٌٞي کٌَ هي ٍؼ٧ ُن ُْهي هْؿػ

 .ُويٌْٖؿٍ ُن ُْهي

 ايي صل ثـاي ؿاُي ُْهي صتوب. رْى ليال کي ٍضجت عْػه ثب! تـٍ مغت اّى ثـاي ثنب چَ

 ُْهي! کـػٍ پيؼا هيکالت

 

 !ٝب٩ليَ ثچَ

 عْػه ٕج٪َ تْي هب اف کؼّم ُـ کَ ًينت ثِتـ کٌين؟ تغول ؿّ مغتي ُوَ ايي ثبيؼ چـا صبال- ليال

 ث٪ْل يٌٞي ثوًَْ؟

 ًيکٌَ؟ ؿّ ُب مٌت ىوبُب



 ًوي فى ه٦ت صـ٣ آؿ ػؿ صـ٣ اػم تب چٌؼ صـ٣ ثَ ؿّ ٝي٪ن ثْػم کني ٝبى٨ هي اگـ- هي

 ػلت ثَ ثبيؼ. ٥ـّعتن

 اگـ ، عْاػ هي ػلت کَ ىُْـي ُوْى اػم ايي ػيؼي اگـ! ثقًي هضک ؿّ اصنبمت ثبيؼ. کٌي ؿرْٛ

 هي پنـ ايي ػيؼي

 تْي ؿّ م٦يؼ هْي تبؿ چٌؼ ّ کـػي ًگبٍ ايٌَ تْ اگـ ثٞؼ مبل چٌؼ ػيؼي اگـ کٌَ، عْىجغت تـّ تًَْ

 هُْبي عـهي ايي

 پل!!! ػاػم ػمت اف ه٦ت چَ فًؼگيوْ ّاي اي کَ ًغْؿػي صنـت ه٩ْٜ اّى ّ کـػي پيؼا ميبُت

 چِبؿ کَ ػاؿٍ اؿفه

 ثگْ صبال. ثبف ثب ثبف کجْتـ، ثب کجْتـ ، ػاؿي اصنبمي ايي اف ١يـ ُن اگـ! کٌي تضول ُن ؿّ پچ پچ تب

 اهيت تلْيقيْى ثجيٌن

 ػاؿٍ؟ چي

 !ُيچي هٞوْل ٕج٨- ليال

 کبؿعًَْ ػ٥تـ ثَ رؼيؼ هٌيي يک اهـّف ٩ـاؿٍ کَ گ٦ت پؼؿم ٍجضبًَ ه٩ْٜ. ىؼم ثيؼاؿ ٍجش ٥ـػا

 ّ ػاًيزْئَ گ٦ت. ثيبػ

 ػّمت پؼؿه. کٌن کوکو کَ گ٦ت. کٌَ کبؿ اًّزب ٩ـاؿٍ ٩ّت ًيوَ!٩ؼيوي ػّمتبى اف يکي ػعتـ

 .ُنت پؼؿم ٍويوي

 .ىؼ پيؼا ُْهي ّ ىؼ ثبف ػؿ ؿ٥تين هي عًَْ ػؿ ٕـ٣ ثَ کٌْى ٍضجت پؼؿ ثب کَ ُويٌْٖؿ

 !کبؿعًَْ ثـمًْن ؿّ فاػٍ آ٩ب ؿميؼم عؼهت. کٌن هي ٝـُ تٞٚين. ٩ـثبى مالم- ُْهي

 !ؿاػپْؿ ٥ـُبػ هٌِؼك آ٩بي رٌبة مالم

 ىؼي؟ ثلٌؼ ػًؼٍ کؼّم اف اهـّف! ىٌگْلي ّ ىبػ ثبف؟ عجـٍ چَ مْعتَ پؼؿ مالم،- پؼؿ

 !هؼاػي ٫ًْ! کيلْهتـ ٦ٍـ! ػاؿ کْلـ! اتْهبت ػًؼٍ- ُْهي

 .ػاػ ًيْى هب ثَ ؿّ هؼل آعـيي ػّّ هبىيي يک ّ کـػ ثبف ؿّ عًَْ ػؿ ّثٞؼ

 ًوي ىبػ ايٌ٪ؼؿ ثْػًؼ ػاػٍ هي ثَ ؿّ هبىيي اّى اگـ کَ ىؼين عْىضبل ٩ؼؿي ثَ ػّ ُـ پؼؿم ّ هي

 پؼؿ عؼا ىکـ. ىؼم

 

 اهيؼّاؿ. ثکٌَ ُْهي ثـاي ؿّ گؾىتَ اف ٩نوتي رجـاى کَ تًْنت هي ايي. ثْػ عـيؼٍ ثـاه ُْهي

 ػّ ايي ؿّاثٔ کَ ىؼم

 .ثبىَ کـػٍ پيؼا ثِجْػ کوي ٦ًـ



 .کي ٥ـاهْه ُبؿّ گؾىتَ ُن تْ! ػاؿٍ؟ ػّمتت ػيؼي تْمت؟ ٥کـ ثَ پؼؿت ُْهي ػيؼي- پؼؿ

 !کٌَ رجـاى هضجت ثب ؿّ عْػه ثؼ ُبي کـػٍ اف ٩نوتي تًَْ هي آػم

 !ىَ هي ػيـ کبؿعًَْ ىيؼ مْاؿ ثيبؿيؼ تيـي٤ هٌِؼك: گ٦ت ّ کـػ ثبف هي ثـاي ؿّ هبىيي ػؿ ُْهي

 ُـ پؼؿ اف عؼاصب٥ٚي اف ثٞؼ ّ کٌَ ؿاًٌؼگي عْػه گ٦تن کَ گـ٥ت هي ٕـ٣ ثَ ؿّ هبىيي مْييچ ّ

 ّ ىؼين مْاؿ ػّ

 .کـػين صـکت

 عْامتي ٩ّت ُـ ػم هي تْ ثَ ُن يؼ٫ مْييچ يَ! ىوب عًَْ ؽاؿهو هي آؿم هي اهيت اف- ُْهي

 !ىْ مْاؿ

 ُـ. ػًجبلن آي هي فًن هي فًگ عْامتن ُن ه٩ْٜ ُـ. ُنت پؼؿ هبىيي. چيکبؿ؟٩ـثبًت عْام هي- هي

 ُن ثب ؿين هي رب

 .ثبىَ ػّمت تْ ثب عْاػ هي. ػاؿٍ ػّمتت. ًينت ثؼي اػم پؼؿت ُْهي ثجيي! ػيگَ ؿين هي

. ثغـٍ ثـام ثْػ هزجْؿ ثـػم هي ؿّ عْػه هبىيي چْى اّال !گي هي کَ ًينت ُبم اًّْٖؿي- ُْهي

 کي هي ُن ثٞؼه

 کوي عْاػ هي صبال. کـػ ثيچبؿٍ هٌْ. گؾىت ثبىَ هي ٥کـ ثَ ثبيؼ کَ ه٩ْٜ اّى ثؼيَ؟ آػم پؼؿم گ٦تن

 .کٌَ رجـاى

 چ!کٌين ثٌؼگي هب کَ گؾاىت کي اثليل- هي

 ايي هـػيَ ثچَ عيلي. ثؼٍ اًزبم ثـات ثگن ثِو ثگْ ػاؿي کبؿي! ؿ٥ي٪وًَْ اثليل آ٩بي- عٌؼٍ ثب ُْهي

 عْاي هي! اثليل

 !ػاؿين ُن ثب يبػگبؿي ٦ًـٍ ػّ ٝکل يَ ثجيٌي؟ ىکليْ

 .ًکـػ ػؿمت تْؿّ ُن تضَيل ُوَ ايي ىي؟ هي اػم کي تْ ُْهي

! ثيَ تب ثيَ اػم ثغْاػ ثبيؼ اػم! ىؼم کَ ثين هٌِؼك عْامتن هي! ثين اػم کَ ًکـػم تضَيل هي- ُْهي

 ثَ آي هي صبال

 ّ عٌؼيؼم( کـػين هي کبؿُب ايي اف ُن ثب کَ ػثيـمتبى ػّؿاى ٝبػت ثَ )ميٌوب ثـين کبؿعًَْ ربي

 ثَ ثـگيتين ػّتبيي

. عٌؼيؼين ّ گ٦تين ُب يبػآّؿي ايي ثب کبؿعًَْ ثَ ؿميؼى تب ّ. ُب ه٩ْٜ اّى ّ ػثيـمتبى عبٕـات

 ّ هي پؼؿ کبؿعًَْ

 .ؿثٜ يک ػ٩ي٪َ ثينت ٥بٍلَ ثب. ثْػ هٌٖ٪َ يک ػؿ ت٪ـيجب ُْهي



 ٩ّتي کبؿهٌؼاى ّ کبؿگـاى ثب اصْالپـمي ّ مالم اف ثٞؼ ىؼم کبؿعًَْ ّاؿػ ّ ىؼم رؼا ُْهي اف ٩ّتي

 ىؼم ػ٥تـ ّاؿػ

 ثـػاىتَ مـه اف گـهب عبٕـ ثَ ؿّ ؿّمـيو ّ ًينتَ ثيـّى ػ٥تـ هجل ؿّي کَ ػيؼم ّ عبًوي ػعتـ

 ُبه ىبًَ ؿّي ّ

 ثلٌؼ ّ کـػ مـه ؿّ ؿّمـي فّػ ىٌيؼ ؿّ ػؿ ٍؼاي تب! ٥ـ توبم ّ هيکي ّ ثلٌؼ هُْبي. اًؼاعتَ

 .ىؼ

 .عْام هي پْفه! ثْػ گـم عيلي ُْاي ايٌزب ثجغييؼ مالم

 .کٌن هي عْاُو چْٖؿٍ؟ث٦ـهبييؼ صبلتْى مالم- هي

 .کـػم ؿّىي ؿّ کْلـ

 ايي کـػٍ ؿاٌُوبيي ّ ىوبؿ کَ کني ثبيؼ. کٌين ًوي ؿّىي ؿّ کْلـ ًينت کني چْى ايٌزب- هي

 .هيؼاػ اًزبم کبؿؿّ

 .کٌن هي عْاُو ثٌييٌيؼ

 کبؿ ثـاي ثْػ ٩ـاؿ. پؼؿتًَْ ػّمت پؼؿم. ُنتن صکوت ٥ـگل هي. ًکـػم هٞـ٥ي ؿّ عْػم ثجغييؼ-

 .ثـمن عؼهتتْى

 عيـ؟ يب کـػًؼ ٍضجت ىوب ثب هي هْؿػ ػؿ پؼؿتْى ػًّن ًوي

 چْٖؿًؼ؟ پؼؿتْى. آهؼيؼ عْه عيلي. گ٦تٌؼ هي ثَ ٍجش اهـّف ُويي. صکٌت عبًن الجتَ- هي

 .ؿمًْؼًؼ مالم هوٌْى عيلي- صکوت

 .کٌين تِيَ ث٦ـهبييؼ ػاؿٍ کنـي ّ کن چيقي اگـ. ىوبمت کبؿ ػ٥تـ ايٌزب صکوت عبًن- هي

 .کٌن ىـّٛ ثبيؼ کزب اف ػًّن ًوي. کٌن کبؿ ثَ ىـّٛ عْام هي کَ يَ اّلي ػ٥َٞ هي ثجغييؼ- صکوت

 هي يبػ ػّ ُـ کن کن. ىؼم کبؿ هي٢ْل کَ ًينت ثييتـ ؿّفي چٌؼ ُن هي عْػ. ًجبىيؼ ًبؿاصت- هي

 ىوب ىٌيؼم. گيـين

 ػؿمتَ؟ . ُنتيؼ ػاًيزْ

 .کٌن کبؿ ايٌزب ٩ّت ًيوَ ٩ـاؿٍ. کبهپيْتـ ػّم مبل ثلَ-

 ٥ـگل: گ٦تن ىبػي ثب ًبگِبى گيتن هي عبٕـٍ يک ػًجبل صکوت ٥ـگل ٍْؿت ػؿ لضٚبتي کَ هي

 ػّ ُـ ّ ىوبييؼ؟

 .کـػين عٌؼيؼى ثَ ىـّٛ

 .کـػيؼ گـيَ عيلي! ىؼ فعن پبتْى فػم؟ فهيي ىوبؿّ ػّچـعَ ثب يبػتًَْ- هي



 کٌٌؼ؟ هي تؼؿيل کٌٌؼ؟ٌُْف هي چکبؿ چْٖؿًؼ؟ صکوت آ٩بي

 هٌقل پؼؿم ثب يکجبؿ ٥٪ٔ هي چْى! ثبىَ يبػتْى ؿّ هي کـػم ًوي ٥کـ ىؼى ثبفًينتَ. عْثٌؼ- ٥ـگل

 .ثْػم اّهؼٍ ىوب

 ٩ّتي کَ ثْػ اّهؼٍ هب هٌقل ثَ پؼؿه ُوـاٍ يکجبؿ. ثْػ پؼؿم ػّمت اػثيبت ػثيـ يک ػعتـ ٥ـگل

 هي٢ْل هب پؼؿاى

 پبي ّ عْؿػين فهيي ُن ثب ػّ ُـ کَ ثْػم کـػٍ عْػم ػّچـعَ مْاؿ ؿّ اّى هي ثْػًؼ کـػى ٍضجت

 ىؼ فعوي ٥ـگل

 ثٞؼ. ػاىت مبل 7 يب مبل 6 رؼّػ ٥ـگل ّ ػاىتن مبل ػّافػٍ عْػم هي ه٩ْٜ اّى. کـػ گـيَ عيلي کَ

 ػيگَ ؿّف اّى اف

. کـػ ًوي ّل. ًگْ کَ ثْػم ىؼٍ َٝجبًي ػمتو اف اًّ٪ؼؿ کـػ هي گـيَ کَ ؿّف اّى. ثْػهو ًؼيؼٍ

 کَ کـػ گـيَ اًّ٪ؼؿ

 ثب هيکي اثـّ ّ چين. ػاىت فيجبيي ٍْؿت. کـػ ػْٝا هٌْ پؼؿم ّ اّهؼًؼ ثيـّى پؼؿه ّ پؼؿم

 ّ کييؼٍ چيوبًي

 تَبّيـ هخل. ثـػ هي عْػه ػًجبل ؿّ اػم ؽُي کَ ثْػ ْٕؿي چيوبه. ٩ؼين ايـاًي کالميک

 صب٥٘ کتبة ػؿ کَ هيٌيبتْؿ

 .ثلٌؼ ٩ؼ ّ گيـا ّ فيجب. کييؼًؼ هي

 !ثـػاؿي ٍْؿتو اف ؿّ ًگبُت تًْنتي ًوي ػيگَ کـػي هي ًگبُو ٩ّتي کَ ثْػ رْؿي يَ

 کٌن؟ چکبؿ هي صبال عْة- ٥ـگل

 .ثْػم اّ ثَ کـػى ًگبٍ هي٢ْل اعتيبؿ ثي هؼتي اًگبؿ اّهؼم ثغْػم

 !ىَ هي رْؿ عْػه کبؿ. ثٞؼ تب کٌيؼ ثبفي کوي کبهپيْتـ ثب ٥ٞال هيق اّى پيت ثٌييٌيؼ ُيچي- هي

 هي ػلن ُي چـا ػًّن ًوي. ىؼ ًوي هضْ چيوبم پيو اف ٥ـگل گيـاي چِـٍ اهب ؿ٥تن عْػم ػ٥تـ ثَ

 ايي ثب ثـم عْامت

 ّ ىؼم ثلٌؼ عْامتَ عؼا اف ًؼاػم يبػ اّ ثَ ؿّ هـکقي تل٦ي ثب کبؿ ٕـف کَ ا٥تبػ يبػم! ثقًن صـ٣ ػعتـ

 .ؿ٥تن اّ ػ٥تـ ثَ

 ٩جلي آىٌبيي ؿّي هي ثجغييؼ. ثؼم يبػ ؿّ تل٦ي ايي ثب کبؿ ٕـف ثِتْى ؿ٥ت يبػم عبًن ٥ـگل- هي

 امن ثَ ىوبؿّ

 ًؼاؿٍ؟ کَ اىکبلي. کٌن هي ٍؼا ىوبؿّ عبًْاػگي ًبم ثب صتوب ػيگـاى رلْي الجتَ کـػم ٍؼا کْچيکتبى

 ثِتـ کبؿ ايٌْٖؿي



 .کٌيؼ ٍؼا ؿّ هي ُنتيؼ ؿاصت کَ ُـْٕؿي ُن ىوب. ؿٍ هي پيو

 .کٌن هي کبؿّ ُويي ُن هي پل- گ٦ت ّ عٌؼيؼ

. ىؼ ًوي ّلي ثين کبؿ هي٢ْل عْامتن. ثـگيتن عْػم اتب٧ ثَ ّ ػاػم يبػ اّ ثَ ؿّ تل٦ي کبؿ ٕـف

 اٍال. ثْػ ثؼثغتي ٝزت

 !ىؼ ًوي روٜ صْامن

 ٙـي٤ ّ هيٌيبتْؿي چِـٍ ثبفُن ّلي ىؼي؟ ايٌْٖؿي چـا! ثکو عزبلت کَ فػم ًِيت عْػم ثَ

 .کـػ ًوي ّل هٌْ ٥ـگل

 1 مبٝت تب ثْػ ْٕؿي ُـ عالٍَ. ػيؼم هي اه چِـٍ ػؿ فيجبتـي چيق کـػم هي ًگبُو کَ ثبؿ ُـ

 هي٢ْل ؿّ عْػم

: گ٦تن ٥ـگل ثَ ّ ؿ٥تن ثيْؿى. کييؼًؼ هي کبؿ اف ػمت 1 مبٝت صؼّػ ُوَ . ثْػ ًبُبؿ ٩ّت. کـػم

 ٩ّت عبًن ٥ـگل

 .ػ٥تـ ثيبؿى ١ؾا ثـاتْى ثقًيؼ فًگ. ًْىتَ اًّزب اه ىوبؿٍ کبؿعًَْ مـّيل مل٤. ًبُبؿٍ

 .اّؿػم ١ؾا عْػم هوٌْى عيلي- ٥ـگل

 ؿّ ًبُبؿ تب کـػم هي ٍجـ کـػم ًوي کبؿ کبؿعًَْ ػؿ ثييتـ 2 مبٝت تب چْى هي. ثـگيتن ػ٥تـم ثَ

 ثٞؼ. ثغْؿم عًَْ تْ

 عْؿيؼ؟ ًوي ًبُبؿ ىوب: پـميؼ ّ ىؼ ّاؿػ ّ فػ ػؿ ٥ـگل ػ٩ي٪َ چٌؼ اف

 ثـاي ؿا ٩نوتي عْػه ١ؾاي اف ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ ؿ٥ت ثيـّى. گ٦تن ؿّ ًبُبؿ ًغْؿػى ٝلت اّ ثَ هي

 .اّؿػ هي

 .آػ هي کن ١ؾا عْػتْى ثـاي آعَ. عبًن ٥ـگل هوٌْى عيلي- هي

 .کٌن کبؿ ٩ّت ًيوَ هي ٩ـاؿٍ تبفٍ فيبػٍ ُن ١ؾا. ًؼاؿم اىتِب هي- ٥ـگل

 کزبمت؟ هٌقلتْى- هي

 .پؼؿم پؼؿ اؿحيَ. ٩ؼيوي ّ کْچک عًَْ يَ الجتَ.ُنتين ىوب ًقػيک- ٥ـگل

 .ثْػم عؼهتتْى ػؿ ّگـًَ ثـمًْن عْػم ثب ؿّ ىوب کَ ًؼاؿم هبىيي هي هتبم٦بًَ- هي

 عًَْ ثَ اي ػيگَ کل يب ىوب ثب ًؼاؿم اربفٍ هي عبى ٥ـُبػ عْام هي هٞؾؿت: گ٦ت ّ کـػ هکج کوي

 !ثـگـػم

 .ؿ٥ت ثيـّى ػ٥تـ اف ّ ىؼ مـط عزبلت اف ٍْؿتو

 



 تبفٍ. ثْػ عبٍي رْؿ يک ١ؾا ايي اٍال. ػاػ هقٍ هي ثَ عيلي. عْؿػم ثْػ آّؿػٍ ٥ـگل کَ ؿّ ١ؾايي

 کـػٍ توْم ؿّ ١ؾا

 ّ مالم رکوت آ٩بي ثب گـم ّعيلي ىؼم ثلٌؼ. ىؼًؼ ّاؿػ صکوت آ٩بي ُوـاٍ پؼؿم ّ فػًؼ ػؿ کَ ثْػم

 .کـػم اصْالپـمي

 عـيؼم ثـات هبىيي يَ ٥ـُبػ: گ٦ت ّ گـ٥ت هي ٕـ٣ ثَ ؿّ هبىيٌي مْييچ پؼؿم ٩ّت ُويي ػؿ

 !اك کبؿعًَْ ثيـّى

 .کي ثٌبهت ؿّ مٌؼه هضْـ ثـّ کبؿعًَْ ثيبي ايٌکَ اف ٩جل ٥ـػا

 ّلي ثْػين پْلؼاؿ هب الجتَ! ػاؿٍ ٝبلوي ُن ثْػى پْلؼاؿ. ثيبّؿم ػؿ ثبل عْىضبلي اف ثْػ ًقػيک ػيگَ

 چيق ُوَ هب عًَْ ػؿ

 !ا٥ـآ ًَ ثْػ صنبة ؿّي

 ٩ّتي! ًگيـي اىتجبٍ امت ّ ام ة يَ ٥ـُبػ: فػ ٥ـيبػ پؼؿ ؿ٥تن هي ثيـّى ٕـ٣ ثَ کَ صبلي ػؿ

 ؿميؼم کبؿعًَْ اف ثيـّى

 .کٌن مکتَ ثْػ ًقػيک ى٧ْ اف ػيؼم ؿّ هبىيي ّ

 عؼاًّؼ اف ٩لت ٍوين اف لضَٚ اّى ػؿ! ُْهي هبىيي ؿًگ. ٦ٍـ ٦ٍـ. ثْػ هؼل آعـيي ّ ام ة يک

 آؿفّي کَ عْامتن

 کبؿ ايي کَ کـػ اىبؿٍ ثجْموو ّ کٌن تيکـ پؼؿ اف عْامتن تب ثـگيتن ػ٥تـ ثَ. کٌَ ثـآّؿػٍ ؿّ ُوَ

 ٥٪ٔ پل. ًکٌن ؿّ

 .کـػم ًگبُو ٩ؼؿىٌبك ًگبُي ثب

 ُنت؟ ىٌبعتي؟يبػت ؿّ ٥ـگل ٥ـُبػ،- پؼؿ

 هتبم٦بًَ. ثْػم ًؼيؼٍ ثييتـ يکجبؿ ؿّ اييْى هي الجتَ. چـا ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّلي! ًَ کَ اّل لضَٚ- هي

 عبٕـٍ هي اف ثبؿ اّى

 .ىؼم تٌجيَ کوي اييْى ثغبٕـ ُن هي الجتَ! ثبىٌؼ ػاىتَ ًجبيؼ عْثي

 .عٌؼيؼًؼ رکوت آ٩بي ّ پؼؿ

 ُن ؿّ ٥ـگل. ػاؿم اييْى ثَ ًنجت ٩جلي اؿاػت. ىٌبمن هي ؿّ صکوت رٌبة مبلِبمت هي ٥ـُبػ- پؼؿ

 .ىٌبمن هي

 ًٚـ عْامت هي کبؿ ايي ثب ىؼم پؼؿم هٌْٚؿ هتْرَ! )ثؼًّي عْامتن هي. عْثيَ ّ ًزيت ثنيبؿ ػعتـ

 هْؿػ ػؿ ؿّ عْػه

 )!ثْػ ٝزيت چـا؟ثـام ّلي ثگَ هي ثَ ٥ـگل



 ًؼاؿين؟ مـّيل کَ 2 مبٝت عًَْ؟ ؿي هي چْٖؿي 2 مبٝت ايٌزب اف ىوب ٝوْ ، ربى ٥ـگل- پؼؿ

 ؿاٍ ُن ايٌزب اف

 ًؼاؿٍ؟ ىِـ ثَ عْؿ هبىيي

 عيبثْى ثَ تب ثـم پيبػٍ کوي ثبيؼ ثـگيتي عْة اهب.آم هي مـؿامتَ. عْثَ اّهؼًي ٝوْربى- ٥ـگل

 هِن. ثـمن اٍلي

 .هيـم ًينت

 اٝتوبػ پنـم ّ هي ثَ ّ ػًّيؼ هي ٍالس اگـ صکوت رٌبة: گ٦ت ّ کـػ صکوت آ٩بي ثَ ؿّ پؼؿم

 ٥ـُبػ ثؼيؼ اربفٍ ػاؿيؼ

 ثـمًَْ؟ عًَْ ثَ ؿّ رْى ٥ـگل ثـگيتي ه٩ْٜ

 .ثؼًّيؼ ٍالس ُـرْؿ. عْػهَ پنـ هخل عبى ٥ـُبػ.ؿاػپْؿ رٌبة ػاؿيؼ اعتيبؿ- صکوت آ٩بي

 صْامتْ ٥٪ٔ عْػهْى عًَْ ثـّ ثٞؼ عًَْ ثجـ ؿّ عبًن ٥ـگل ثـگيتي ٩ّت اهـّف اف عبى ٥ـُبػ- پؼؿ

 عال٣ کي روٜ

 پؼؿ صـ٣. اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم!!!) کـػي هي ؿٝبيت ؿّ ه٪ـؿات ُوييَ تْ ػًّن هي الجتَ! ًـي

 ػؿ. ثْػ ؿّىي کبهال

 ىوب ثـى؟ ُب ثچَ ثؼيؼ اربفٍ اگـ: گ٦ت ّ کـػ صکوت آ٩بي ثَ ؿّ ػّثبؿٍ!( هٌٞي مـامـ مبػگي ٝيي

 ُنتيؼ؟ هي ثب کَ

 ًؼاؿيؼ؟ هبىيي کَ ىوب پؼؿ ّلي- هي

 .ثنالهت.گـػين ثـهي کبؿعًَْ مـّيل ثب صکوت رٌبة ّ هي ثـيؼ ىوبُب- پؼؿ

 .کـػم ػٝب ؿّ پؼؿم اًّ٪ؼؿ ػل ػؿ

. ىؼ مْاؿ ّ کـػم ثبف ثـاه ؿّ هبىيي ػؿ کبؿعًَْ ثيـّى. اّهؼين ثيـّى ٥ـگل ثب عؼاصب٥ٚي اف ثٞؼ

 ؿّىي ؿّ هبىيي

 !هبىيٌي ٝزت.صـکت ّ کـػم

 کوي ّ کـػم ؿّىي ؿّ پغو. ىؼم هبىيي ٍْت پغو ػاعل ًْاؿ يک هتْرَ ؿ٥تين رلْتـ کَ کوي

 هبىيي مـٝت ُن

 ػاؿيؼ؟ ًبهقػ ىوب عبًن ٥ـگل: کـػم مْال ٥ـگل اف عبم ّ ػمتپبچَ اعتيبؿ ثي! فيبػ ؿّ

 !کٌيؼ ؿ٥تبؿ ه٪ـؿات ٕج٨ کـػ م٦بؿه پؼؿتْى ؿ٥ت؟ يبػتْى عبى ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !ًينت هزبف ىوب مـٝت: گ٦ت ػّثبؿٍ ّ کـػ هکج اي لضَٚ



: گ٦تن لجي فيـ ثٞؼ. کن ؿّ مـٝتن ّ کـػم عبهْه ؿّ پغو. ىؼم ٥ـگل ػّپِلْي صـ٣ هتْرَ تبفٍ

 هٌْٚؿي ثجغييؼ

 !ًؼاىتن

 ّ کـػ تيکـ ؿميؼين اًّزب ثَ ٩ّتي ػاػ هي ثَ ؿّ عْػىْى عًَْ آػؿك ٥ـگل. ؿميؼين ثٞؼ مبٝت ًين

 .ىؼ پيبػٍ

 کبؿعًَْ؟ ثـين ثبُن ثيبم ػًجبلتْى ٍش تًْن هي ثبىيؼ هبيل اگَ عبًن ٥ـگل: گ٦تن ثال٥بٍلَ

 .عؼاًگِؼاؿ.ؿم هي عْػم ًَ هوٌْى- ٥ـگل

 ثـاه ؿّ هبىيي رـيبى ّ فػم ُْهي ثَ تل٦ي يَ ّ گـ٥تن ػّه. عًَْ ؿ٥تن يکـامت ّ کـػم صـکت

 ّ کـػم تٞـي٤

  .هب عًَْ ثيبػ فّػ عْامتن افه

 .ؿميؼ ُْهي ثٞؼ ػ٩ي٪َ ػٍ. ًؼاىتن اىتِب چْى کن عيلي الجتَ عْؿػم ؿّ ًبُبؿم تٌؼ تٌؼ

 !هبىيٌي ٝزت ثَ ثَ. هجبؿ٫ هجبؿکَ، ، هجبؿکَ- ُْهي

 .هبىيي تْ ثـػهو ّ ؿمًْؼم ثِو ؿّ عْػم. گ٦ت هي ٥ـيبػ ثب صيبٓ تْي اف ؿّ ايٌِب

 !ىؼٍ؟ رْؿي ايي ٥ـُبػ؟چـا ىؼٍ چي- ُْهي

 عًْؼي؟ ؿّ هي ػمت تْ ثبف- هي

 !ثبىي ؿ٥تَ هبالؿيب کَ ايٌَ هخل کي ًگبٍ ؿّ عْػت ايٌَ تْ ثـّ- ُْهي

 الَ ثبؿ٫! پؼؿ ايي ثَ آ٥ـيي: گ٦ت ّ ىؼ ىبػ صنبثي ّ عٌؼيؼ کلي. کـػم تٞـي٤ ُْهي ثـاي ؿّ رـيبى

 !ؿاػپْؿ آ٩بي

 !ثبىَ فؿًگ ايٌ٪ؼؿ کـػم ًوي ٥کـ اٍال. اّهؼ عْىن

 مـصبل صنبثي گ٦تن ُْهي ثـاي ؿّ کـػم ٥ـگل اف کَ مْالي ّ ٍْت پغو ّ ؿ٥تي تٌؼ رـيبى ٩ّتي

 :گ٦ت ّ اّهؼ

 ًْاؿ ٍؼاي ّ مـٝت ثب ىِـٍ. کي ه٪بينَ ٥ـُبػ عْػت! ػاؿٍ عبًْاػٍ کَ هٞلْهَ اّهؼ، عْىن آ٥ـيي

 مـٝت ٥ـگل! فيبػ

 !عبهْه ًْاؿ کن،

 .ثجيٌن ؿّ عبًن ٥ـگل ايي عْاػ هي ػلن عيلي

 .ًقػيکَ. عًْيْى ػم ثـهت هي مـ يَ َٝـي ًؼاؿٍ کبؿي- هي



 پيبػٍ هبىيي اف ػيؼ ؿّ ليال کَ ػّؿ اف ُْهي. عًَْ اّهؼ ػاًيگبٍ اف ليال ّ ىؼ ثبف ػؿ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ًقػيک ليال ٩ّتي. ىؼ

 .کـػ مالم ُْهي ؿميؼ

 .٥ـُبػ مالم عبى، ُْهي مالم- ليال

 .عـيؼٍ پؼؿ ٩يٌگَ؟ ليال. ًجبىي عنتَ مالم- هي

 .ثبىَ هجبؿکت! عيلي! ىيکَ ّا٩ٞب- ليال

 ثبىَ؟ ثگْ ثـي ربيي عْامتي ه٩ْٜ ُـ- هي

 !ػاػاه صتوب- ليال

 .٩يٌگَ عيلي اًّن. عـيؼٍ ٦ٍـ ػّّ يَ ثـاه ُن ُْهي پؼؿ ّوي ػؿ- هي

 .ثبىَ هجبؿکيْى- ليال

 ؿاصتتـ. عـيؼ هي ثـام لٌؼؿّؿ يب ريپ يَ پؼؿم کبه ّلي! ثبىَ هجبؿکن يٌٞي! ثبىَ ىوب هجبؿ٫- ُْهي

 ػّم ػمت. ثْػم

 .ًؼاىت ٝيجي ثْػ ُن

 پـيؼٍ؟ مـت اف ٝ٪ل! ىيکي ايي ثَ هبىيي چـا؟ ػيْاًَ- هي

 ثقًَ هزٌْى هخل کَ ثْػ ايي هٌْٚؿه! )کٌي هي صـکت ثِتـ ٍضـا ّ ثيبثْى تْي اًّب آعَ- ُْهي

  )ُب ثيبثْى ثَ

 !تب چٌؼ. ػاؿم اهتضبى. عؼاصب٥٘ ٥ٞال- ليال

 ىٌبمي؟ هي ؿّ صکوت آ٩بي ايي تْ ليال کي گْه. ػاؿم کبؿت کي ٍجـ ليال ليال،- عٌؼٍ ثب هي

 .عٌؼٍ اف کـػ ١و ليال

 !صکوت آ٩بي ايي ثـاي! ىباهلل اى ثکيَ هٌْ عؼا- ُْهي

 :پـميؼ ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ ُْهي ثَ چپ چپ ليال

 ؿّ؟ عبًن ٥ـگل يب ؿّ صکوت آ٩بي

 

 پبکَ؟ ًزيجَ؟ يٌٞي عبًن؟ ٥ـگل ايي ػعتـيَ چْٖؿ ثجيٌن ثگْ صبال. ُـػّىْى کٌَ؟ هي ٥ـ٧ چَ- هي

 عْثَ؟



 ايي گ٦تي اف پل ّ! ثِبؿ ثبؿاى هخل عْة! امت چيوبى هخل ًزيت! ُب چيوَ آة هخل پب٫- ليال

 ثب گًَْ ىٞـ روالت

 .ىؼ ػّؿ هب اف عٌؼٍ

 ؿرت هو ثب١جًْوْى ه٩ْٜ ُويي ػؿ!) ؿّ چيوَ اة ايي ثگـػم! امت چين ايي ثـاي ثويـم- ُْهي

 ػاػى آة ػؿصبل

 ّا: گ٦ت ثلٌؼ ثلٌؼ ُْهي ّ ىؼين عيل ػّ ُـ ّ گـ٥ت هب ؿّي ؿّ آة ىلٌگ اىتجبُب چوٌِب ّ گلِب

 !ثِبؿ ثبؿاى ايي ثوًَْ

 .عٌؼيؼ ػل تَ ف ا ّ ثـگيت ّ ىٌيؼ ؿّ آعـ رولَ ليال کَ

 ثگيـ ؿّ مـه. ىؼين ؿّىي ؿّىي ػيگَ هب کب٥يَ اهب ُنت ؿّىٌبيي آة! ؿرت هو ٩ـثًْت- ُْهي

 .ّؿ اّى

 .ىؼي ػيًَّْ کٌَ هي ٥کـ ػعتـٍ صبال گي؟ هي چيَ ايٌب کـػي؟ ٩بٕي ُْهي- هي

 ٕـ٣ اّى ثَ اعتيبؿ ثي ثبٕي ػؿ ّلي ثؼم ُْهي ًيْى ؿّ ٥ـگل عًَْ ٙبُـ ثَ ايٌکَ ثـاي َٝـي

 ثَ. ىؼم هي کييؼٍ

 .کـػين صـکت عْػم هبىيي ثب صکوت، آ٩بي عًَْ ٕـ٣

 هٖوئٌي؟ ك؟ کْچَ ُويي تْي- ُْهي

 پٌزـٍ. مبف ٩ؼيوي. ك ٕج٪َ ػّ آرـي عًَْ يَ. ْٕمي ػؿ ٦ُتن عًَْ کْچَ آعـ اف ثبثب آؿٍ- هي

 کـکـٍ ايي اف ُبه

 پبؿکيٌگ. ىًَْ عًَْ کٌبؿ ُن ثـ٧ چـاٟ تيـ يک ّ ىويبػ پـ ىْى عًَْ ػم. ػاؿٍ چْثي ُبي

 ت٪ـيجب ٕج٪َ ػّ. ًؼاؿًؼ

 .هتـٍ ميَؼ صؼّػ عًَْ کل ًينت ثقؿگ فيبػ. عًَْ تْ ؿٍ هي عْؿٍ هي پلَ تب مَ. ُوک٤

 چْٖؿٍ؟ اه ػمتيْيي اىپقعًَْ- ُْهي

 عيبثْى تْ ُبي پٌزـٍ اف يکي اصتوبال: گ٦تن ثْػ کْچَ آعـ ثَ صْامن کَ صبلي ػؿ ؽُي اف عبلي هي

 .اك آىپقعًَْ

 .کـػم ًگبٍ ُْهي ثَ عٌؼٍ ثب پل. کٌَ هي ام هنغـٍ ػاؿٍ ُْهي کَ ىؼم هتْرَ تبفٍ ثٞؼ

 2000 ً٪يَ! هٌِؼك ٥ـهْػيؼ هي عْة- ُْهي! / ىوبمت؟ عؼهت عًَْ 1

 ثب ؿّ صکوت آ٩بي اىپقعًَْ تب! ًينتي ثلؼ تًْْ عًَْ پال٫ ٌُْف مبلتَ ٦ُت ىو ّ ثينت صنبثي هـػ

 اؿفيبثي ًٚـ يک

 



 کـػي؟

 تب. ػاػ هي آة ؿّ عًَْ ػم ُبي ثب١چَ ػاىت. ثْػ ٝزيت. ؿميؼين ٥ـگل عًَْ ثَ ٩ّت ُويي ػؿ

 ثال٥بٍلَ ىؼ هي هتْرَ

 هِـثبى ّ ىبػ اي عٌؼٍ ثب ُْهي کَ. ىؼم ػّؿ رب اّى اف مـٝت ثب ُن هي ثـگيت عًَْ ػؿّى ثَ

 :پـميؼ

 ثْػ؟ عْػه

 !ػاػم هخجت رْاة عٌؼٍ ثب

 .ًينتين ًيوکت يک ؿّي ّ ؿ٥تين ثبٟ ػاعل ّ ىؼين پيبػٍ. ؿميؼين عْػهْى عًَْ ثَ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ًيؼٍ صبلت ايي ٝوـم تْ صبال تب. ثْػى عْىگل اکخـا. ػيؼم عبؿد تْ ػعتـ ُوَ ايي هي ُْهي- هي

 عْػم ثـاي. ثْػم

 .کـػم گن چيقي يَ اًگبؿ. کـػم پيؼا اصنبمي يَ ػيؼم ؿّ ٥ـگل کَ ه٩ْٞي اف. ٝزيجَ عيلي

 عبکت ٝي٨ ثبىن، ًکـػٍ ١لٔ اگـ ؿ٥ي٨، اًگبؿ! اك ػيگَ چيق يَ ايـًّي ػعتـ اثـّي ّ چين- ُْهي

 ٥ـگل ايي! کـػ

 !هـيقاػ ػمت! کـػٍ ىيکبؿت رب ػؿ کَ ثبىَ ٩يٌگ عيلي ثبيؼ عبًن

 کَ ثاليي ُـ اػم مـ ّ ثـمَ ؿاٍ اف ٦ًـ يَ کَ ىَ ًوي ثبىن عْػػاؿ ثبيؼ! ًينت ايٌْٖؿي ! ًَ- هي

 !ثيبؿٍ عْاػ هي ػلو

! فػ کَ صـ٥ِبيي اّى. ًيبّؿػم ػؿ پؼؿم کبؿ اف مـ ُْهي اهب. ّا٩ٞيَ اصنبمن کَ ثين هٖوئي ثبيؼ هي

 ثْػ؟ چي هٌْٚؿه

 )کـػ اىبؿٍ مـم پيت ثَ ّ!) فائيؼ گبّت ىبفػٍ- ُْهي

  :گ٦ت اصْالپـمي ّ مالم اف ثٞؼ. آهؼ هي هب ٕـ٣ ثَ. ىيک عيلي هبًتْ يک ثب. ثْػ ىِـٍ

 .ػًجبلتْى آم هي. ثبىيؼ آهبػٍ ىوب ػّتبي ُـ يٌٞي. ثبه آهبػٍ ىت ٥ـػا ٥ـُبػ- ىِـٍ

 عجـٍ؟ چَ- هي

 ػعتـ اًّزب. ثبىيؼ آهبػٍ ُن ىوب عبى ُْهي. ػًجبلت هيبم 8 مبٝت صؼّػ! هيِوبًي ؿ٥ت؟ يبػت- ىِـٍ

 !فيبػٍ عْىگل

 !ثبىَ اًّزب ىوبم ٩نوت ىبيؼ

 يَ يٌٞي! هييَ عْة ثؼى،ّّٞن ثِن ثيبؿى رب ُـ اف هٌْ ٩نوت اگـ. ًکٌَ ػؿػ ىوب ػمت- ُْهي

 هي ؿاٍ صـهنـا



 !اًؼافم

  !هيبي ثـ اه ِٝؼٍ اف ثجيي ثگيـ ؿّ اّليو ىوب صبال! اىتِبيي چَ! اّّّم- ىِـٍ

 !٥ـُبػ ثجيٌي ؿّ تْ هٌتٚـًؼ ػعتـُب ُوَ. ىت ٥ـػا تب عؼاصب٥٘ ٥ٞال ٍْؿت ُـ ػؿ

. ًؼاىتن صٍْلَ اٍال هي ّلي ػًّن ًوي ؿّ ُْهي. کـػين ًگبٍ ؿّ ُوؼيگَ ُْهي ّ هي ّ ؿ٥ت ىِـٍ

 ًؼاػٍ ٩ْل کبه

 .ثْػم

 صتوب! عبلَ ػعتـ يکي کبؿعًَْ تْي يکي! ثبؿٍ هي ًٞوت ثـات ػيْاؿ ّ ػؿ اف! ثؼٍ ىبًل عؼا- ُْهي

 ُن تب ُيت ٦ُت

 اف کَ ثگيـم فى يَ ًؼاؿم ٝـَّ ثؼثغت هي ا٩ًّْت! ثجييٌٌؼ ؿّ کبفاًْا هٌتٚـًؼ ٥ـػا هيِوًْي تْي

 هي ثب ُن ثچگي

 !ثْػٍ ُوجبفي

 !عجـتَ چَ ثتـکَ ٥ـُبػ؟ ػاؿي هبؿ هِـٍ

 هي ثـّ ُن ٥ٞال.ثبىَ هجبؿکت. ثگيـ عْاػ هي ػلت کَ کؼّهْ ُـ ثـّ! تْ اؿفًّي ث٪يَ يکي رق- هي

 عنتَ. ثغْاثن عْام

 ػاؿم کبؿعًَْ تْ کبؿ کلي ٥ـػا. ام

. ثقًي ؿّ کبؿعًَْ مْت ثيَ ٍجش فّػتـ عْاي هي! ثغْاثي عْاي هي چـا ػًّن هي کَ هي- ُْهي

 کبؿُب ثَ ثـي کبؿ مـ

 !ًَ يب ػاؿي کبؿ کبؿعًَْ تْي ثبفُن ثجيٌن. ًيبػ ثبىَ ػاىتَ کبؿ ٥ـگل ٥ـػا ىباهلل اى! ) کٌي ؿميؼگي

 ثـم ًـميؼم اٍال ٥ـػا ُن ىبيؼ. کٌن ثٌبم ؿّ هبىيي مٌؼ هضْـ ثـم ثبيؼ اّل ٥ـػا. ىْ گن- هي

 !کبؿعًَْ

 هي ؿّ کبؿعًَْ تْي ٥ـػا عْاة هتکب ؿّي ثؾاؿي ؿّ مـت تب تْ! ثگي ػؿّٟ اگَ ىي کْ- ُْهي

 کْؿُب ػمتَ ثب! ثيٌي

 ٕـ٥ي؟

 هبىيي ثغبٕـ هبػؿ ّ پؼؿ اف. ًغْؿػم ىبم ًؼاىتن اىتِب چْى ّ ؿ٥تن عًَْ ثَ ّ کـػين عؼاصب٥ٚي

 عْامتن. کـػم تيکـ

 .ًؼاؿم اىتِب گ٦تن عْؿي؟کَ ًوي ىبم هگَ پـميؼ پؼؿ کَ ثغْاثن ثـم

  .گ٦ت ثغيـ ىت ّ عٌؼيؼ پؼؿم



 ثٞؼ کييؼ ْٕل مبٝتي يک. ؿ٥تن هضْـ ثَ ٍجضبًَ ّ اٍالس ّ صوبم ثٞؼ ّ ىؼم ثيؼاؿ فّػتـ ٍجش

 کبؿعًَْ ٕـ٣ ثَ

 .ثـمن فّػتـ ػاىتن ٝزلَ. کـػم صـکت

. ىؼ ؿاصت عيبلن. ثْػ ًينتَ هيق پيت ٥ـگل. ىؼم ّاؿػ ّ ؿ٥تن ػ٥تـ ثَ ثبال ٕج٪َ ثَ ؿميؼى هضِ ثَ

 ُْهي ػٝبي

 .ػاػم رْاة کَ کـػ مالم ّ ىؼ ثلٌؼ! ثْػ ًيؼٍ اربثت

 چْٖؿًؼ؟ صکوت رٌبة عبًن؟ ٥ـگل عْثيؼ- هي

 ثَ ػمت صتي ًؼاىت آؿاييي کْچکتـيي. ىؼم ػ٩ي٨ ٥ـگل چِـٍ ثَ کـػم هي ٍزجت کَ ُوًْْٖؿ

 ًقػٍ ُن اثـُّبه

 .کـػ هي آؿايو کبهل فى يک هخل کَ ىِـٍ ثـٝکل! مبػٍ مبػٍ! ثْػ

. ػيگَ مبٝت ًين. گيـًؼ هي توبك ػّثبؿٍ گ٦تٌؼ ًينتيؼ ىوب گ٦تن. ػاىتيؼ تل٦ي يَ عبى ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !ثْػ ًبهقػتْى

 !ثْػ؟ًبهقػم؟ هي چي ( تٞزت ثب ثٞؼ )هوٌْى عيلي- هي

 ت٢ييـ اهيت هِوًْي گ٦تٌؼ. کٌٌؼ ٍضجت ثبُبتْى اهيت هِوًْي هْؿػ ػؿ عْامتٌؼ هي ثلَ- ٥ـگل

 ٥ـػا ثَ يٌٞي کـػٍ

 ّ ٍْؿت اف. کـػم ًگبٍ ؿا ٥ـگل اي لضَٚ هي. ) عبًن ىِـٍ گ٦تٌؼ ُن ؿّ امويْى! ىؼٍ هْکْل

 ىؼ ًوي اه چِـٍ

 کوي صتي اگـ. کـػ هي تيؼيؼ هٌْ ًبؿاصتي هنئلَ ُويي. ؿميؼ هي ًٚـ ثَ ت٦بّت ثي. عًْؼ ؿّ چيقي

 صؼا٩ل ثْػ َٝجبًي

 ّ! ًؼاؿم ًبهقػ هي: گ٦تن آؿّم ٥٪ٔ. ًؼاىتن گ٦تي ثـاي صـ٥ي. ثـػم هي پي عْػم ثَ ًنجت اصنبمو ثَ

 عْػم ػ٥تـ ثَ

 .ؿ٥تن

 کَ کٌن حبثت ٥ـگل ثَ ٍْؿت چَ ثَ کَ ثْػ ايي ػًجبل ٥٪ٔ ٥کـم ّلي.کـػم مـگـم کبؿ ثب ؿّ عْػم

 .گ٦تَ ػؿّٟ ىِـٍ

. هٌَ هٌتٚـ عٔ پيت ىِـٍ کَ ػاػ إالٛ هي ثَ تل٦ي آي٦ْى ثْميلَ ٥ـگل ثٞؼ يکنبٝت صؼّػ

 ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ هغٍَْب

 ٥ـُبػ: گ٦ت ىِـٍ اصْالپـمي ّ مالم اف ثٞؼ. کـػم ٍضجت ىِـٍ ثب رب ُوْى اف ّ ؿ٥تن ٥ـگل ػ٥تـ

 ثِت کَ فػم تل٦ي



 ًؼاؿٍ؟ ٝيجي ٥ـػاىجَ، ًينت اهيت هِوًْي ثگن

 .ثيٌٍْ ُن ٥ـگل کَ ثيَ پغو آي٦ْى اف ٍؼا کَ فػم ؿّ ػکوَ هي

 کـػي؟ هٞـ٥ي هي ًبهقػ ؿّ عْػت چـا ىِـٍ ٥٪ٔ ًؼاؿٍ ٝيت ًَ- هي

 ىؼٍ؟ چيقي هگَ. ًبهقػىن گ٦تن ػعتـعبلتن ثگن اّهؼم. ُويٌْٖؿي- ىِـٍ

 عجـ افه عْػم کَ ًبهقػيَ چَ ايي کـػم تٞزت کـػٍ تل٦ي ًبهقػت گ٦تٌؼ هي ثَ. ًيؼٍ چيقي ًَ- هي

 !ًؼاؿم

 ثبىن؟ ًبهقػت هي کَ ثؼٍ هگَ صبال- ىِـٍ

 عْامتن هي هِوًْي ايي ثَ کـػي اٍـاؿ چْى ُن اهيت. ثبىي عبلن ػعتـ ىوب ػم هي تـريش- هي

 ًـٍ يبػت ّلي ثيبم

 .کـػين ٍضجت هنلئَ ايي هْؿػ ػؿ ٩جال هب ربى ىِـٍ

 .عؼاصب٥٘.ػًجبلت آم هي ىت ٥ـػا. يبػهَ. ثبىَ- ثبعٌؼٍ ىِـٍ

 ثٞؼ. کـػ هي ًگبٍ هٌْ عًْنـػ ّ ثْػ ًينتَ آؿّم عيلي. کـػم ًگبٍ ٥ـگل ثَ ّ کـػم ٩ٖٜ ؿّ تل٦ي

 ثَ ؿّ پـًّؼٍ يک

 .کٌيؼ هٖبلَٞ ؿّ پـًّؼٍ ايي ل٦ٖب. کٌيؼ هْا٥٪ت ثبيؼ ىوب.کـػًؼ ّام ػؿعْامت: گ٦ت ّ گـ٥ت ٕـ٥ن

 اف ثْػم ىؼٍ مالس علٜ ػعتـ ايي ه٪بثل ػؿ صنبثي.. ؿ٥تن عْػم ػ٥تـ ثَ ّ گـ٥تن ػمتو اف ؿّ پـًّؼٍ

 گـ٥تَ لزن عْػم

 مبٝت ّ گؾىت مـٝت ثَ فهبى ىؼم کبؿ هي٢ْل. ثبىن ًؼاىتَ کبؿي ثبُبه ػيگَ گـ٥تن تَوين ثْػ

 ىؼ ثٞؼافِٙـ يک

 .ًبُبؿ ٩ّت ّ

 .ىؼ ّاؿػ ليْاى يک ّ مبًؼّيچ يک ثب ٥ـگل ّ فػًؼ ػؿ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 .ًْىبثَ ُن ايي کتلت مبًؼّيچ. عبى ٥ـُبػ ث٦ـهبييؼ – ٥ـگل

 ثـاي ُن ١ؾا صتي ٩ّتي يٌٞي. فػ صؼك چيقي ؿ٥تبؿه اف ىؼ ًوي اٍال. ثْػ ت٦بّت ثي ْٕؿ ُوْى

 ثْػ ايي هخل آّؿػ هي

 .ثْػ اهؼٍ ػؿ ک٦ـم ػيگَ! آّؿػٍ ثـاين پـًّؼٍ يک کَ

 ًوي ًبُبؿ ًينتن ايٌزب ثييتـ 2 مبٝت تب چْى هي! کَ ثْػم کـػٍ ٝـُ. عبًن ٥ـگل هوٌْى عيلي- هي

 ُـ ػؿ. عْؿم

 .هوٌْى عيلي ٍْؿت



. ؿ٥ت ػؿ ٕـ٣ ثَ ّ ثـػاىت ثْػ گؾاىتَ هيق ؿّي کَ ؿّ ًْىبثَ ليْاى ّ مبًؼّيچ آؿّم عيلي

 هي عبؿد ػاىت کَ ه٩ْٞي

 

 .ثْػم پغتَ عْػم: گ٦ت آؿّم ىؼ

 ؿّ ٥ـگل پغت ػمت کَ ًيبّؿػ ٕب٩ت ػلن اهب. کـػم ٍجـ ػ٩ي٪َ پٌذ هؼت. ثنت ؿّ ػؿ ّ ؿ٥ت

 عْامتن ًوي. ًغْؿم

 ُن عْػه. ثْػ هيقه ؿّي ًْىبثَ ّ مبًؼّيچ. ؿ٥تن ٥ـگل ػ٥تـ ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ. کٌن ًبؿاصتو

 هيق پيت ُويٌْٖؿي

 .ثْػ ؿ٥تَ ثيي اف اىتِبه اًگبؿ ُن اّى. ثْػ ًينتَ

 .ىؼ ام گـمٌَ. هوٌْى عيلي- هي

 عيلي! ًيْهؼ ثؼم. ىؼم عْؿػى هي٢ْل َٝجبًيت ثب ّ ثـگيتن عْػم ػ٥تـ ثَ ّ ثـػاىتن ؿّ مبًؼّيچ ّ

 صل ثْػ عْىوقٍ

 !ثْػ ىؼٍ ١ؾا عْؿػى هي٢ْل ُن اّ کـػم ًگبٍ ػؿ الي اف. ىؼ تضـيک کٌزکبّين

 .کـػم مالم ّ ىؼم ثلٌؼ. ٥ـگل ُن مـه پيت. ىؼ ػ٥تـ ّاؿػ پؼؿم کَ ثْػ 2 صؼّػ مبٝت

 کٌي؟ هي کبؿ ؿاصت عبًن ٥ـگل ؿٍ؟ثب هي پيو ْٕؿ چَ کبؿُب عْثي؟- پؼؿ

 !ًؼاؿين هيکلي ًغيـ، يٌٞي! پؼؿ ًَ- هي

 ػمتْؿات ّ ػاػم ًيْى ثِو ػيؼ هي پؼؿم ثبيؼ کَ ؿّ پـًّؼٍ تب مَ ػّ. ْٕؿ ُويي ُن پؼؿ عٌؼيؼ ٥ـگل

 گـ٥تن ؿّ الفم

 ؿمًْؼي؟ ؿاصت ؿّ ٥ـگل ػيـّف: گ٦ت پؼؿم کَ

 .ثغْؿٍ تکْى ػليْى تْ آة ًؾاىتن! عٌک عٌک ػاؿ، کْلـ ًْ، هبىيي ثلَ،- هي

 عْامتگبؿ هب عبًن ٥ـگل ايي! ًکو ٥ـگل ؿط ثَ ؿّ چيقُب ايي ّ کْلـ ّ ًْ هبىيي عبًَ ٥ـُبػ- پؼؿ

 !هيليبؿػؿ ُوَ ػاؿٍ

 ٥ـگل عالٍَ. ثگن ؿّ اموِبىْى عْام ًوي صبال. ىٌبمي هي اصتوبال عْػت ُن ؿّ تبىْى مَ ػّ

 يٌٞي.ًينت پْل ػًجبل

 تِبروي ػ٥بٝي مالس چٌبى ثَ ؿّ ػعتـ ايي ُن عؼاًّؼ. ُنتٌؼ هٌْٞيبت ػًجبل پؼؿه هخل ػعتـ ايي

 ُـ کَ کـػٍ هزِق

 !عْامتگبؿىَ پْلؼاؿٍ پنـ چي



 عالٍَ )ًجْػم ايٌْٖؿي ُيچ٩ْت هي ىٌبميؼ هي ؿّ هي کَ ىوب پؼؿ! ًؼاىتن هٌْٚؿي هي عؼا ثَ- هي

 ىؼٍ ُْل عيلي

 )ثْػم

 

 .ا٥تَ هي ىْؿ ػلو ٥ـگل پؼؿ ثـّ ثکي کبؿُبتْ. ًيْ ُْل صبال عْة، عيلي- عٌؼٍ ثب پؼؿم

 ػؿ عبًن ٥ـگل ث٦ـهبييؼ: گ٦تن ّ کـػم ٥ـگل ثَ ؿّ پؼؿم اف عؼاصب٥ٚي اف ثٞؼ ّ اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم

 .عؼهتن

 ىـم ثْػم فػٍ عزبلت. کـػين صـکت عًَْ ٕـ٣ ثَ هبىيي مْاؿ ّ ىؼين عبؿد کبؿعًَْ اف ػّتبيي

 چيوبى ثَ کَ ػاىتن

 کٌيؼ ثبّؿ عبًن ٥ـگل: گ٦تن پل. کٌَ ٥کـ ايٌْٖؿي هي هْؿػ ػؿ عْامت ًوي ػلن. کٌن ًگبٍ ٥ـگل

 چيقي اّى هي هٌْٚؿ

 !ثْػم ىوب هْاٙت عيلي ثگن پؼؿم ثَ عْامتن هي ٥٪ٔ هي! گ٦ت پؼؿم کَ ًجْػ

 هٌْٚؿ هتْرَ هي ًکٌيؼ ًبؿاصت ؿّ عْػتْى کـػ هي ىْعي پؼؿتْى عبى ٥ـُبػ: گ٦ت لجغٌؼ ثب ٥ـگل

 .ىؼم ىوب

 .کـػ ًوي ىْعي ىوب ثَ عؼاًّؼ اٖٝبيي مالس هْؿػ ػؿ پؼؿم اهب هوٌْى عيلي- هي

 !ُويٌْٖؿ ُن عْامتگبؿُبتْى هْؿػ ػؿ ُنتن هٖوئي ّ گ٦ت هي ػؿمت ػ٩ي٪ب

 هْؿػ ػؿ: کـػم ىـّٛ ػّثبؿٍ هي. ػاػ ًوي رْاثي ّ ثْػ ىؼٍ عيـٍ رلْ ثَ ّ کـػ هي گْه ٥٪ٔ ٥ـگل

 ثبيؼ ُن عبلن ػعتـ

 عْة کَ ثـم هِوًْي يک ثَ کَ ىؼم هزجْؿ اّ اٍـاؿ ثَ ُن اهيت. ًينت هي ًبهقػ اييْى کَ ثگن

 ٥ـػا ثَ هْکْل اًگبؿ

 .ىؼ ىت

 اف عْامت هي ػلن کَ ثْػم ىؼٍ َٝجبًي اًّ٪ؼؿ. کـػ هي ًگبٍ رلْ ثَ ّ ثْػ ًينتَ مبکت ُن ثبف

 اّى! ثپـم ثيـّى هبىيي

 کَ صبال اف ايي ىؼم عْؿػًو فهيي ثبٝج هي کَ ٥ِويؼًؼ ُوَ تب کـػ گـيَ اًّ٪ؼؿ کَ کْچکي اف

 !فػ ًوي صـ٣ اٍال

. کـػم ؿاًٌؼگي اتْثبى ػؿ مـٝت ثب ّ گؾاىتن گبف ؿّي ؿّ پبم.ػؿآّؿػم ؿّ مکْتو تال٥ي ُن هي

 علْت اتْثبى ت٪ـيجب



 ثَ ّ ثْػ ًينتَ ٩جل هخل گ٦ت ًوي چيقي ٥ـگل ُن ثبف اهب ثْػ ىؼٍ فيبػ عيلي عيلي هي مـٝت. ثْػ

 .کـػ هي ًگبٍ رلْ

 ػيگَ. ثْػ مبکت ُوچٌبى ّلي کٌن ؿاًٌؼگي آؿّم کَ عْاػ هي افم صؼا٩ل هي ؿ٥تي تٌؼ ثب کـػم هي ٥کـ

 صـ٥ي ُن هي

 هي ثَ توبيلي اگـ. ثبىن ًؼاىتَ ثبُبه کبؿي کَ ثْػم گـ٥تَ تَوين ّا٩ٞب ػيگَ ؿميؼين ثٞؼ کوي. ًقػم

 ثَ صتوب ػاىت

 ثبٝج عْامتن ًوي. ثْػ ػيگـي چيق گْيبي ػعتـ ايي ت٦بّتي ثي ّلي کـػ هي اثـاف ٍْؿت يک

 اف هي. ثيْم اّ ًبؿاصتي

 .ثـمًْيؼ مالم صکوت رٌبة ثَ: گ٦تن ّ اينتبػم هٌقليْى ؿّثـّي. ػاىتن ٦ًـت رب ثي پب٥يبؿي

 

 ليال ػيؼى ثيبم مـ يَ ىت ٥ـػا عْامتن هي: گ٦ت ثجٌؼٍ ؿّ هبىيي ػؿ ايٌکَ اف ٩جل ّلي ىؼ پيبػٍ ٥ـگل

 کٌن هي عْاُو

 يک ليال ػيؼى ثـاي اّهؼًو آيب کَ ث٦ِون تًْنتن ًوي. ؿ٥ت ّ ثنت ؿّ ػؿ ) عؼاصب٥٘. ثگيؼ ثِو

 يب ثْػٍ ٩جلي تَوين

 ُْهي پيو يکـامت. فػ ؿّ صـ٣ ايي ثـين هِوًْي ثَ ىِـٍ ّ هي ىت ٥ـػا ٩ـاؿٍ ٥ِويؼ ٩ّتي ايٌکَ

 هي٢ْل ؿ٥تن

 )ثغْؿم ًبُبؿ ّ ثٌييٌن هيق مـ کَ گ٦ت هٌن ثَ ثْػ ًبُبؿ عْؿػى

 .ثغْؿ ١ؾاتْ ثـّ تْ عْؿػم ثْػ آّؿػٍ کتلت مبًؼّيچ ٥ـگل. ًؼاؿم اىتِب ًَ- هي

 عبًن متبؿٍ کَ ػًّي هي! ػؿآػ هبػؿت ٍؼاي تب ثغْؿ ١ؾا کبؿعًَْ تْ اًّزب اًّ٪ؼؿ صبال- ُْهي

 عْؿا٫ ّ عْؿػ ثَ ًنجت

 ىؼٍ؟ چي ثجيٌن ثگْ صبال! ثقًَ ٩ـ ثچوْ عْاػ هي کيَ هٌيي ايي گَ هي صبال ػاؿٍ؟ ّمْاك تْ

 .کـػم تٞـي٤ ثـاه ؿّ رـيبى توبم

 ثـػاىتَ ؿّ ػعتـتل٦ي يَ کَ ػيؼٍ تب! گن هي ؿّ ىِـٍ رگـعْاؿ ٌُؼ ايي ٥ـُبػ کي ثبّؿ- ُْهي

 هي گ٦تَ هغٍَْب

 ُن تْ اهب ! گي هي چي تْ ثجيٌَ فػٍ هضکي ي ُن ػاؿي ًبهقػ تْ کَ ثـمًَْ ٕـ٣ ثَ ُن. ًبهقػىن

 ًکٌن ١لٔ. گ٦تي عْة

! ًَ يب ؿي هي هِوًْي ثَ ىِـٍ ثب تْ ثجيٌَ کـػٍ اًتغبة ؿّ ىت ٥ـػا هغٍَْب ُن عبًن ٥ـگل ايي

 ليال ايي ػمت کٌن ٥کـ



 کٌي؟ هي چيکبؿ ؿّ ىت ٥ـػا هِوًْي صبال! کبؿٍ تْ ُن ٍلْاتي پؼؿ

 هي مـػ ًبُبؿت تْ ثـّ. ثيبم تًْن ًوي ػاؿم کبؿ گن هي فًن هي فًگ ىِـٍ ثَ. م ًوي ًَ،- هي

 عؼاصب٥٘ ٥ٞال.ىَ

 تًْن ًوي ىت ٥ـػا کَ گ٦تن ىِـٍ ثَ تل٦ٌي ثٞؼ. عْاثيؼم مبٝتي ػّ کـػى صوبم اف ثٞؼ ّ اّهؼم عًَْ ثَ

 هِوًْي ثَ اّ ثب

 چيقي ثْػ کـػٍ ُْٝ ؿّ ثـًبهَ عْػه چْى ّلي ىؼ ًبؿاصت کوي. ثبىن عًَْ ثبيؼ گ٦تن. ثـم

 .ًگ٦ت

 .کـػم ٍضجت ثبُبه اؿّم اتب٩و ػؿ پيت اف. ثْػ اّهؼٍ ػؿ صوْم اف تبفٍ کَ ؿ٥تن ليال مـاٟ

 .ػاؿم کبؿ ثبُبت ُنت؟ تٌت لجبك ليال-

 ىؼٍ؟ ْٕؿي. کي ٍجـ ػاؿي؟ کبؿ چي- ليال

 !ثقًن ٥ـيبػ ايٌزب اف کَ تًْن ًوي. گن هي ثِت ثٞؼ ثکي کبؿُبتْ- هي

 .ثين اتب٩و ّاؿػ کَ عْامت هي اف ّ پْىيؼ لجبك ثٞؼ ػ٩ي٪َ ػّ

 !ػيگَ ثگْ ا٥تبػٍ؟ ثؼي ات٦ب٧! اي کال٥َ ىؼٍ؟ چي- ليال

 .ثگن ثِت گ٦ت. ثقًَ تْ ثَ مـي يَ ثيبػ عْاػ هي ىت ٥ـػا گ٦ت ٥ـگل- هي

 هي فًگ ثِو عْػم ثبىَ! کٌَ ًوي کبؿُب ايي اف اّى ًَ اهب اػ؟ هي تٌِب ًقػ؟ تل٦ي عْػه چـا- ليال

 هنئلَ ايٌکَ ّلي فًن

 .ثقًين صـ٣ ُن ثب ثييي عْة. کبؿٍ ػؿ اي ػيگَ هنئلَ صتوب! ثيي ًبؿاصت ايٌ٪ؼؿ تْ کَ ًجْػ اي

 اهؼ ّ ؿ٥ت ايٌزب اًِّب ىٌبمي؟ هي ؿّ ٥ـگل کَ ٩ّتَ چٌؼ ليال: گ٦تن ثٞؼ ّ کـػم ٥کـ کوي ّ ًينتن

 ٥ـگل اٍال ػاؿًؼ؟

 ػعتـيَ؟ ػاؿٍ؟چْٖؿ چيقي ًبهقػي

 تيـ ثب کٌن ٥کـ! کـػ ؿّ عْػه کبؿ ٥ـگل چيوِبي ثبالعـٍ: گ٦ت ّ کـػ عٌؼيؼى ثَ ىـّٛ ليال

 کوبى ّ ثلٌؼه هژگبى

 آؿٍ؟! کـػٍ ثبؿًّت تيـ ٩يٌگو اثـّي

 .ًگ٦تن ُيچي ّ عٌؼيؼم

 عْامتگبؿ ُن عيلي. عْة ّ ًزيت عبًوَ، عيلي ٥ـگل. ثبىَ ؿاصت عيبلت.تْام ثب هي ًتـك- ليال

 !پْلؼاؿ ُوَ ػاؿٍ

 .ًؼاؿٍ چيقُب ايي ّ ًبهقػ يٌٞي ًؼاػٍ رْاة صبال تب کني ثَ اهب! عْػتًَْ ا٩ْام اف ُن يکييْى



 گ٦ت هي عبًن متبؿٍ کَ ػيؼم! آّؿػي ىبًل ثيَ رْؿ عؼا اهيؼ ثَ اگَ اهب! ٥ـگل ثَ ػاػي ؿّ ػلت پل

 اف ؿّفٍ ػّ يکي

 !ثغْؿي ١ؾا ًؼاؿي اىتِب آي هي کَ کبؿعًَْ

 !آؿٍ هي ١ؾا ُن هي ثـاي ٥ـگل ِٙـُب! کٌي هي ٥کـ کَ ًينت اًّْٖؿي ثبثب ًَ- هي

 الجتَ! کٌَ ًوي ّ ًکـػٍ کل ُيچ ثـاي کبؿُب ايي اف ٥ـگل چْى. هجبؿکَ پل ؟ !گي هي ؿامت- ليال

 ٍّلت ايي اگـ

 تْ اف چيقُبيي يَ هي آعَ!تکَ پنـُب تْ ُن هي ثـاػؿ چْى اّؿػٍ ىبًل ُن اّى ثگيـٍ ٍْؿت

 .کـػم تٞـي٤ ثـاه

 گ٦تَ؟ چي اّى ثِو؟ گ٦تي چي ثگْ ليال عؼا تْؿّ- هي

 ػؿ صوْم اف ثيٌي ًوي: گ٦ت ّ ػاػ ًيْى هي ثَ ؿّ هُْبه ػاػ هي ُل اتب٧ ثيـّى ثَ هٌْ کَ صبلي ػؿ

 ٌُْف هُْبم اّهؼم

 

 .گن هي ثِت ثٞؼ ثـّ. عْؿم هي مـهب! عينَ

 .ثْػم ىؼٍ اهيؼّاؿ کوي. اّهؼم ثيـّى

 !گؾؿًؼ هي مـيٜ ُب مبٝت عْاة ػؿ. گؾاىتن ثبليي ثَ مـ تبفٍ ؿّفي اهيؼ ثَ ّ گؾىت ىت

. ثقًن مـ رب ػّ يکي ثَ کبؿعًَْ اهْؿ ّ کبؿُب اف ثْٞي ثـاي ثبيؼ کَ گ٦ت پؼؿم ىؼم ثلٌؼ کَ ٍجش

 اف ثٞؼ ًبچبؿ ثَ

 اف ثٞؼ. ؿميؼم کبؿعًَْ ثَ کَ ثْػ ػّافػٍ مبٝت عالٍَ ّ ؿ٥تن ُب اّى اًزبم ػًجبل صوبم ّ ٍجضبًَ

 ثچَ ثب ثو ّ عْه

 .ؿ٥تن ػ٥تـم ثَ کبؿعًَْ ُبي

 .ػاػم ليال ثَ ؿّ ىوب چْٖؿٍ؟پي٢بم صبلتْى. عبًن ٥ـگل مالم-

 کـػيؼ؟ ػيـ ايٌ٪ؼؿ چـا ىوب. فػ فًگ ثِن هوٌْى عيلي- ٥ـگل

 هـتجَ؟ چيق ُوَ عْة. ثْػ کبؿعًَْ ثَ هـثْٓ. ؿ٥تن هي ثبيؼ رب چٌؼ- هي

 .ثبىَ ؿاصت عيبلتْى ػؿمتَ چيق ُوَ- ٥ـگل

 ٕج٨ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ىؼ کييؼٍ ًبُبؿ مْت کَ ثْػ ثٞؼ مبٝتي. ىؼم کبؿ هي٢ْل ّ ؿ٥تن ػ٥تـم ثَ

 يک ثب ٥ـگل هٞوْل

 .ىؼ ّاؿػ ػيگَ ٙـ٣ يَ تْ مجقي کوي ّ عْؿىت ٩يٌگ کْچک کبمَ يک ّ ثـًذ ثي٪بة



. کٌيؼ هي ىـهٌؼٍ ؿّ هي ّ کييؼ هي فصوت ىوب ػائن. ًوييَ کَ ايٌْٖؿي عبى ٥ـگل آعَ- هي

 ثَ ثَ. عْػتًَْ ػمتپغت

 .ًکٌَ ػؿػ ػمتتْى. ػاؿٍ ٖٝـي چَ

 ًغْؿػٍ ٩بى٨ تب ػّ ٌُْف. ىؼم عْؿػى هي٢ْل اىتِب ّ عْىضبلي ثب هي ّ ؿ٥ت عْػه ػ٥تـ ثَ ٥ـگل

 ثيـّى اف کَ ثْػم

 .ىٌيؼم ؿّ ُْهي ٍؼاي

 .ًجبىيؼ چْٖؿًؼ؟عنتَ هبهبى چْٖؿًؼ؟ ثبثب. صکوت عبًن کـػم ٝـُ مالم- ُْهي

 عْؿيؼ؟ هي ١ؾا. ػاؿٍ ػّمتن فًن هبػؿ ؿميؼم ه٩ْٜ ثَ ثَ ثَ

 .ُنتٌؼ هي ػّمت عبى ُْهي اييْى کٌن هي هٞـ٥ي عبًن ٥ـگل- هي

 چْٖؿٍ؟ صبلتْى. فػم صؼك. عْىجغتن- ٥ـگل

 ُنت؟ چي ١ؾا صبال. عْىجغتن ُن ثٌؼٍ. هوٌْى هوٌْى- ُْهي

 ٦ٕلک ػاؿٍ ص٨: گ٦ت ٥ـگل ثَ صبل ُوْى ػؿ! هي ١ؾاي مـ هنت٪ين ّ ؿ٥ت هي ػ٥تـ ثَ يکـامت ّ

 ػؿ هب، ٥ـُبػ ايي

 !گَ هي ىوب چيوبي هْؿػ

 !٥ـهْػًؼ؟ چي هي چيوِبي هْؿػ ػؿ عبى ٥ـُبػ- لجغٌؼ ثب ٥ـگل

 گ٦تن؟ تْ ثَ چي هي گي؟ هي کزبمت؟چي صْامت ُْهي- هي

 .ثگيـم ؿّ ُْهي فػى صـ٣ رلْي کـػم هي مٞي ّ ثْػم ىؼٍ ُْل صنبثي

 ُبي ثـًبهَ هْاٙت ػ٩ت ثب چيوِبىْى ايي ثب گ٦تٌؼ هي ُيچي:گ٦ت ّ کـػ ٥ـگل ثَ ؿّ ُْهي

 !ُنتٌؼ کبهپيْتـ

 .ؿ٥تن ُْهي ثَ ١ـٍ چين يک ّ کييؼم ٦ًني

 مبلَ ُيت ٦ُت ايي تْ عبًن ٥ـگل کٌيؼ ثبّؿ! کٌي عْؿت چيق ًکٌَ عْؿي؟ هي چيَ ايٌب- ُْهي

 اف اػاهل يَ ًؾاىتن

 !ثگيـٍ کني ػمت

 ايٌکَ( گ٦ت ّ عْؿػ ٩بى٨ يَ) ايٌْٖؿيَ؟ ؿًگو چـا ايي: گ٦ت ّ کـػ عْؿىت ثَ ًگبُي ػّثبؿٍ

 ثٞؼ! ) ًيْهؼٍ ٩ّْم ٌُْف

 .عْؿػى ؿّ عْؿىت ثـًذ ثب کـػ ىـّٛ ثٞؼ! ىْؿٍ ُن چ٪ؼؿ ّاط ّاط( عْؿػ ُن ػيگـ ٩بى٨ يک

 !کي هـاٝبت چيَ، ػًّي ًوي ىوبؿّ اعال٧ ٌُْف عبًن ٥ـگل ُْهي،- هي



 ُب مجقي! گـ٥تَ تَ ًگي ثگي کَ ُن کٌي؟ثـًزتْى فًؼگي هي ثب عْاى هي هگَ. ًؼًّي عْة- ُْهي

 يب ىؼمت ىنتَ

 .کـػ پب٫ پب٫ ؿّ تِو ّ عْؿػ مجقي ثب ّ ؿّ عْؿىت پلْ توبم صـ٥ِب ايي ثب ّ کـػيؼ؟ هبل آة

 ايي اگَ! ا٥تبػٍ رب ّ اًؼافٍ ثَ چيقه ُوَ. ثْػ ٝبلي. ًکٌَ ػؿػ ػمتتْى عبًن ٥ـگل ىکـ، الِي- ُْهي

 فػم ًوي صـ٥بؿّ

 .ثقًن ١ؾا ايي ثَ لت ؽاىت ًوي ٥ـُبػ ايي

 !کـػى ربػّ هْ ثچَ گَ هي عبًن متبؿٍ ّگـًَ ثغْؿ ١ؾا عًَْ ثـّ ُن تْ رْى ٥ـُبػ

 

 .عٌؼيؼم هي ٥٪ٔ ٥ـگل ّ هي

 کٌيؼ؟ هي اؽيتو چيقُب ايي ثب چقًّيؼ؟چـا هي ؿّ ٥ـُبػ ٦ٕلک ايي ايٌ٪ؼؿ چـا عبًن ٥ـگل- ُْهي

 هي عْه ؿّ صؼا

 اػ؟

 ايٌزب؟ ثيبي اهـّف گ٦ت تْ ثَ کي اٍال کـػي؟ ىـّٛ ثبف! ُْهي- هي

 کـػم؟ ًبؿاصت ؿّ عبى ٥ـُبػ چقُب چَ ثب هي – ٥ـگل

 ًبهَ! پـًّؼٍ پيت پـًّؼٍ گ٦ت م ٦ٕلک! ػيگَ چيقُب ُويي ّ ُب پـًّؼٍ ايي ثب! ػًّن هي چَ- ُْهي

 !ًبهَ پيت

 چْٖؿ فثًْيْى ثب عبى ُْهي کَ کٌن هي تٞزت هي: گ٦ت اي لضَٚ ثٞؼ عٌؼيؼ هي ْٕؿ ُويي ٥ـگل

 ليال ًتًْنتي صبال تب

 کٌي؟ ؿام ؿّ

 گ٦تي هؼيٌَ!اط آط: گ٦ت ّ ا٥تبػ مـ٥َ ثَ ليال امن ىٌيؼى ثب ًبگِبى عْؿػ هي آة ػاىت کَ ُْهٌن

 ٥ـگل! کجبثن کـػي

 تْ ػًجبلو کَ ثل اف هي! ًکٌَ م٦يؼي چين ٩ؼؿ ايي کَ کٌيؼ ٍضجت کوي ليال ايي ثب عؼا تْؿّ عبًن

 !گيتن ثيبثًِْب

 !ىؼ پٌچـ هبىيي ُبي المتيک

 !آػ هي پؼؿم االى کَ ثـّ ي؟?فػ صـ٥بتْ عْة- هي

 ثؼم؟ چ٪ؼؿ اّب٥َ، مجقي ثب! پلْ ّ ػاىتين عْؿىت يَ ىؼ؟ چ٪ؼؿ هب صنبة عْة- ُْهي



 اف ٥ـگل ثب ػاػم ثِو ؿّ ؿّفاًَ کبؿ گقاؿه ايٌکَ اف ثٞؼ ّ اّهؼ پؼؿم ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ ؿ٥ت ُْهي

 عؼاصب٥ٚي پؼؿ

 .اّهؼين ثيـّى ّ کـػين

 :گ٦تن ٥ـگل ثَ ثْػين صـکت ػؿ عًَْ ٕـ٣ ثَ ٩ّتي هبىيي تْ

 کٌَ هي ىْعي! ٝبػتيَ. عْام هي ٝؾؿ ىؼٍ ىوب ًبؿاعتي ثبٝج کَ فػ صـ٥ي ُْهي اگـ عبًن ٥ـگل

 ىوب ١ؾاي کَ چٌؼ ُـ

 !عْؿػ ؿّ توبهو کَ ثْػ عْىوقٍ آً٪ؼؿ

 ّ ثيَ ؿاّي اّى ثب افػّاد ثب ُن ليال کَ اهيؼّاؿم. عْثيَ پنـ. ًگ٦ت چيقي ًَ: گ٦ت عٌؼٍ ثب ٥ـگل

 عْىجغت ػّ ُـ

 

 ًؼاؿٍ؟ هبػؿ ُْهي عبى ٥ـُبػ. ثيي

 .کييؼٍ مغتي عيلي ثبثت ايي اف. ىؼًؼ رؼا ُن اف هبػؿه ّ پؼؿ ثْػٍ کْچک عيلي کَ ٩ّتي- هي

 ىوبؿّ ًکٌن ٥کـ: گ٦ت ىؼى پيبػٍ ه٩ْٜ ؿميؼم ىْى عًَْ رلْي ٩ّتي.ًکـػين ٍضجتي عًَْ تب ػيگَ

 گْيب ثجيٌن اهيت

 ثـيؼ؟ هِوًْي يک ثَ تْى ػعتـعبلَ ثب ٩ـاؿٍ

 .کـػم کٌنل ؿّ اهيت ٩ـاؿ ّ فػم تل٦ي عيـ- هي

 .گؾىت هي عْه ثِتْى صتوب ؿ٥تيؼ هي اگـ! ثْػ صي٤ چـا؟- ٥ـگل

 .ثِتـٍ ثوًْن عًَْ تْ ػيؼم ثـم ًؼاىتن صٍْلَ ثغْاُيؼ ؿّ ؿامو- هي

 ّ عْؿػم ًبُبؿ اىتِب ثب اهـّف ّ اهؼم عًَْ ثَ هنت٪ين. ؿ٥ت ّ کـػ عؼاصب٥ٚي ّ ًگ٦ت چيقي ػيگَ

 مبٝتي ػّ ؿ٥تن

 .اّهؼم پبييي ّ پْىيؼم عْة لجبك ػمت يک ّ اٍالس ّ صوبم ثٞؼ. عْاثيؼم

 !!!اػکلٌي ثْي چَ اّّم عجـٍ؟ چَ- ليال

 ثيبػ؟ ٩ـاؿٍ چٌؼ مبٝت ٥ـگل ليال،- هي

 .ثيبػ تًَْ ًوي اهـّف گ٦ت کـػ ٝؾؿعْاُي فػ فًگ ثِت؟ ًگ٦تن هگَ- ليال

 گي؟ هي ؿامت تْؿّعؼا چـا؟ اا- هي

 !ػيگَ اى هي ١ـّة کـػم ىْعي: گ٦ت ّ عٌؼيؼ



 .اّهؼ ُن ُْهي ثٞؼ ؿثٜ يک

 عجـُب؟ چْٖؿٍ؟چَ صبلتْى. عبًن ليال مالم- ُْهي

 .ًيؼٍ توْم ٌُْف هٌَ اهتضبًبتَ عجـ اف هٌْٚؿتْى اگـ. عْثن هوٌْى. عبى ُْهي مالم- ليال

 ػًجبل ليال ) ػاؿيؼ؟ اهتضبى ٌُْف ىوب ْٕؿ چَ! ىؼى تٖٞيل ػاًيگبُِب توبم! ٝزيجَ عيلي- ُْهي

 ّ ؿ٥ت عْػه کبؿُبي

 ).ىؼين فػى ٩ؼم هي٢ْل ثبٟ ػاعل ُْهي ّ هي

 

 ١ؾاُبي توبم اهـّف ًکييؼي عزبلت! تْ ّ ػًّن هي هي ثيبؿي ػؿ ثبفي لْك اهيت اگـ ُْهي- هي

 عْؿػي؟ هٌْ

 هٌن کَ ثْػ ١ؾا ٩بى٨ تب چِبؿ! ثْػٍ ١ؾا پـك مَ اًگب ١ؾاُب توبم گي هي ُوچيي! ١ؾاُب توبم- ُْهي

 ػمتو اهب عْؿػم

 ثقًين؟ عبًن پـيچِـ ثَ مـي يَ ًؼاؿي عيبل تٖٞيلَ ٥ـػا ٥ـُبػ! ثْػ عْىوقٍ عيلي ًکٌَ ػؿػ

 .ًجْػ صْامن اٍال! تٖٞيلَ ُن کبؿعًَْ پل ١ب٥ل ػل اي تٖٞيلَ؟ ٥ـػا هگَ- هي

 آثبػ آثبػ مبل يک مـ ثبىَ ػاىتَ تْ هخل کبؿي اػم تب چٌؼ کيْؿ اگـ ّا٩ٞب! ىؼي کبؿکي چَ- ُْهي

 اگـ تْ صبال! ىَ هي

 .کبؿعًَْ ثـّ ٥ـػا ًبؿاصتي

 .ثيي تٌجيَ ثبيؼ تْ. ثقًَ صـ٣ کلوَ يک تْ ثب اهيت ليال گؾاىتن اگَ- هي

 کٌين؟ چکبؿ ليال اتب٧ تْي ؿ٥تٌؼ ٥ـگل ثب ليال اگـ ُْهي ؿامتي

. اًّزب اًؼافم هي مْمک تب مَ ػّ. اتب٩يْى تْ ؿم هي چيقي يَ ُْاي ثَ هي ًغْؿ ١ََ- ُْهي

 هي ّ کٌٌؼ هي ٥ـاؿ صتوب

 .ا٥تَ هي ٩ْف مـ ثبُبم ليال ّگـًَ اًّزب ثـػم ؿّ مْمکب هي ٦ًِوي ثبه هْاٙت ثبيؼ اهب! ثيـّى آى

 .٥ِوٌؼ ًوي کٌن هي گـم ؿّ مـىْى هي ثبىَ ؿاصت عيبلت! آ٥ـيي- هي

 ا٩بي ّ ٥ـگل ثبٟ ٕـ٣ ايي اف ىؼ ثبف عًَْ ػؿ کَ کـػين ٍضجت ُن ثب مبٝتي ًين . عٌؼيؼين ػّ ُـ

 کَ ػيؼين ؿّ صکوت

 .ىؼًؼ ّاؿػ

 .کٌين مالم رلْ ثـين ثؼّ ُْهي- هي



 کبؿيت. رلْ ثـين آؿّم ُويٌْٖؿي!ثگيـ عْػتْ. ًيْ کـػي؟ُْل گن پبتْ ّ ػمت چـا چتَ؟- ُْهي

 کي ّاًوْػ. ًجبىَ

 .ثيـّى ؿ٥تين هي عًَْ اف ػاىتين کَ

 صکوت آ٩بي ثب ُن ُْهي. ىؼين آىٌب ٥ـگل هبػؿ ثب. کـػين مالم ػّ ُـ. ؿميؼين ثِيْى ُب پلَ ًقػيک

 .ىؼ اىٌب

 !ثَ ثَ ! مٞبػتي چَ.عْى٩ْتن ثنيبؿ ىوب ثب آىٌبيي اف ٩ـاى- ُْهي

 ثـيؼ؟ هي تيـي٤ ثيـّى. ُوچٌيي ثَ ُن ثٌؼٍ- صکوت آ٩بي

 

 ث٦ـهبييؼ. ُنتن عؼهتتْى ػؿ هي ثـٍ عْامت هي ػاىت کبؿ ربيي عبى ٥ـُبػ ايي. عيـ ثٌؼٍ- ُْهي

 .کٌن هي عْاُو

 !تْ ثيبؿم ؿّ هبىيي ثـم عْامتن هي ًغيـ: گ٦تن ثال٥بٍلَ ثْػم ىؼٍ ١ب٥لگيـ کَ هي

. ثـك کبؿت ثَ ثـّ تْ. ؿاػپْؿ آ٩بي پيو ؿى هي ًينتٌؼ ١ـيجَ کَ صکوت آ٩بي ربى ٥ـُبػ- ُْهي

 !ًکي هٞؾة عْػتْ

 !هٌتٚـٍ عبًن ىِـٍ ثـّ

 کَ. ثکٌن ؿّ ُْهي کلَ عْامت هي ػلن. کـػم ًگبٍ ٥ـگل ثَ هنتبٍل.ثگن چي ػًّنتن ًوي اٍال ػيگَ

 ػاػم ثَ ٥ـگل

 .ؿميؼ

 .کٌٌؼ هي ىْعي. ؽاؿى هي عبى ٥ـُبػ مـ ثَ مـ عيلي عبى ُْهي ايي پؼؿ- ٥ـگل

 ىوب عؼهت ػؿ کَ کـػم کٌنل ؿّ هِوًْي ٩ـاؿ هغٍَْب اهـّف هي. عبًن ٥ـگل هوٌْى عيلي- هي

 !ثبىن

 !ػاػي؟ آة ؿّ ثٌؼ ُبلْ اي- گ٦ت اؿّم ُْهي

 .عٌؼٍ فيـ فػًؼ ّ ىٌيؼًؼ ُوَ

 گـهي ّ عْة امت٪جبل ُوچيي يَ صبال تب: گ٦ت ثْػ ىؼٍ ىٌگْل صنبثي ثـًبهَ ايي اف کَ صکوت آ٩بي

 .ثْػ ًيؼٍ هي اف

 .ُب ثچَ تْ ثـين

 هي کَ کـػين صـکت مـىْى پيت اف ُْهي ّ هي ّ رلْ اف صکوت عبًْاػٍ. گؾىت ثغيـ عؼا ىکـ

 ثَ لگؼ يک هضکن



 .اّهؼ پؼؿم ٍؼاي ه٩ْٜ ُويي ػؿ. ىؼ ثلٌؼ ُْهي آط ٍؼاي آى هتٞب٩ت ّ فػم ُْهي پبي

 ثْػ؟ چي ٍؼاي ىؼ؟ چي ُْهي-

 !ثْػ ٥ـُبػ ٩لت ٍؼاي.ؿاػپْؿ آ٩بي ًجْػ چيقي- ُْهي

 هي مبلي ػاعل کَ ْٕؿ ُويي. ىؼ ىـّٛ ثو ّ عْه ّ اصْالپـمي ّ مالم. عٌؼيؼًؼ ػّثبؿٍ ُوَ

 ُْهي ثَ آؿّم ؿ٥تين

 !ثقًي صـ٣ ليال ثب گؾاىتن اگَ ًکٌي؟ ىْعي ًيؼ ٩ـاؿ هگَ: گ٦تن

 رلْي تب کي تِؼيؼ ُن ثبف. ؿميؼم عؼهتت گ٦تي ؿّ ايي ُن ػ٥َٞ اّى کـػي؟ تِؼيؼ ؿّ هي ثبف- ُْهي

 صکوت عبًْاػٍ

 

 !ًؼى ػعتـ ثِت کَ کٌن کبؿي

 !ُب ؿٍ هي آثـّهْى. ًيبؿ ػؿ ثبفي هنغـٍ تـّعؼا رْى ُْهي ثبىَ- هي

 هزلل تب ًينتن ٥ـگل ؿّثـّي ُن هي. ًينت ليال کٌبؿ ت٪ـيجب ؿ٥ت ُن ُْهي. ًينتٌؼ هجل ؿّي ُوَ

 ىؼ مبکت کوي

 ًيؼ؟ توْم ىوب اهتضبًبت عبًن ليال: گ٦ت ليال ثَ ُْهي

 !کـػيؼ ؿّ مْال ايي پيو مبٝت يک کَ ىوب- ليال

 پبيبى تبؿيظ هْؿػ ػؿ کٌن هي عْاُو عبًن ٥ـگل. ًينت صْامتْى ىؼٍ توْم ىبيؼ گ٦تن ًَ- ُْهي

 عبًن ليال ثب اهتضبًبت

 !کٌيؼ ٍضجت کوي

 .ىؼ کٌؼى پْمت هي٢ْل ّ ثـػاىت ميت يک ثٞؼ

 .گـ٥ت اه عٌؼٍ ُن ليال عْػ ػ٥َٞ ايي

 کٌٌؼ؟ ٍضجت ُن ثب کَ ليالمت ّ ٥ـگل ػمت اهتضبًبت پبيبى تبؿيظ هگَ پنـم- صکوت آ٩بي

 کٌکْؿ تبؿيظ ثغْاى اگـ عبًوِب ايي صکوت رٌبة: گ٦ت کٌؼ هي پْمت ؿّ ميت کَ صبلي ػؿ ُْهي

 ُن ؿّ مـامـي

 !ػى هي ت٢ييـ

 ليال کـػٍ عْامتگبؿي هب عبًن ليال ايي اف هؼتي هب عبى ُْهي ايي صکوت رٌبة: گ٦ت ّ عٌؼيؼ پؼؿم

 ؿّ رْاة ُن عبًن



 ثيَ توبم کي کَ هٌتٚـٍ ػاؿٍ اهتضبى عْػه ايٌکَ هخل ُْهي کَ ايٌَ کـػٍ اهتضبًبت پبيبى ثَ هْکْل

 !ثؼٍ رْاة ليال ّ

  .کٌيؼ ػْٝت ُن هبؿّ ثبيؼ عبى ُْهي! ثنالهتي هجبؿکَ ثَ ثَ- صکوت

 ثِتـ؟ ىوب اف کي. صتوب ػاؿيؼ اعتيبؿ- ُْهي

 ٍضجت هي٢ْل تبيي مَ ٥ـگل هبػؿ ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ هبػؿ هؼتي اف ثٞؼ ّ.اًؼاعت گل ٍضجت عالٍَ

 ّ پؼؿم ّ ىؼًؼ

 .ُويٌْٖؿ ُن صکوت آ٩بي

 .ليال ػًجبل ثَ ُن ٥ـگل. ؿ٥ت آىپقعًَْ ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ پؾيـايي ثـاي ليال

 

 ؿّ ىيـيٌي ّ هيٍْ تـتيت ُن هي تب ثيبؿ چبيي ميٌي يَ ثـّ ثؼّ. کٌين کوک ثـين پبىْ ٥ـُبػ- ُْهي

 ثِبًَ ايي ثب ّ. ثؼم

 ّ ثـػاىت ُْهي کَ ثْػ گؾاىتَ ميٌي تْي ّ ثْػ ؿيغتَ چبي ليال. ؿ٥تين ٥ـگل ّ ليال کوک ثَ ػّ ُـ

 ثـػ مبلي ػاعل ثَ

 پيت آىپقعًَْ تْ ُن ٥ـگل ّ ليال. ػاػم ؿّ ىيـيٌي ّ هيٍْ تـتيت ُن هي ّ کـػ تٞبؿ٣ ُوَ ثَ ّ

 ّ ثْػًؼ ًينتَ هيق

 آىپقعًَْ ثَ ّؿّػ هضِ ثَ. ثـين آىپقعًَْ ثَ کَ کـػ اىبؿٍ هي ثَ ُْهي. کـػًؼ هي ٍضجت

 ثجغييؼ:گ٦ت ُْهي

 ػيگَ؟ ًؼاؿيؼ کبؿي

 !ًينت ػيگَ کبؿي هوٌْى ًَ- ليال

 .ث٦ـهبييؼ کبؿٍ ثَ ػمتن ّ ًٌينتن تب ًکٌيؼ تٞبؿ٣- ُْهي

 کوکوتْى اف هوٌْى عيلي ث٦ـهبييؼ کٌن هي عْاُو ًَ- ليال

 عنتَ آعيو: گ٦ت ًينت هي ليال کٌبؿ آىپقعًَْ ُبي ٌٍؼلي اف ػيگَ يکي ؿّي کَ صبلي ػؿ ُْهي

 رْى ٥ـُبػ ىؼم

 !کٌين ػؿ عنتگي يَ ثييي ُوًْزب ُن تْ

 !ايٌزب؟؟؟- تٞزت ثب ليال

 !ثييي ٌٍؼلي يکي اّى ؿّي صْى ٥ـُبػ عْة- ُْهي



 ػّ ُـ ُْهي پـؿّيي اف. ثْػم ىؼٍ مـط عزبلت اف صنبثي ّلي ًينتن ّ ًکـػم هٖٞل ُن هي کَ

 .ثْػ گـ٥تَ ىْى عٌؼٍ

 ثيْؿم؟ ٙـ٥ِبؿّ پبىن عبًن ليال- ُْهي

 !ًيؼٍ کخي٤ ٙـ٥ي کَ ٌُْف ٙـ٥ِب؟ کؼّم- ليال

 کٌن؟ گـػگيـي ىن ثلٌؼ عبًن ليال!هيکلَ عيلي عبًوِب ايي کبؿ ّا٩ٞب- ُْهي

 کٌيؼ؟ هي کوک عيلي ثِو عًَْ تْي صتوب. عبى ُْهي ُونـتْى ثضبل عْه- عٌؼٍ ثَ ٥ـگل

 .ثضبلتْى عْه ٥ـهبيٌؼ هي. ُنتٌؼ ىوب ثب عبًن ليال: گ٦ت ّ کـػ ليال ثَ ؿّ ُْهي

 .کـػ ًگبٍ ُْهي ثَ چپ چپ ليال

 

 تْ اًّ٪ؼؿ ثبثبم. کٌين هي کوک عًَْ تْ فًِبهْى ثَ ه ُوَ.ُنتين ايٌْٖؿي عبًْاػگي هب- ُْهٌن

 هبػؿم ثَ عًَْ کبؿُبي

 !ؿ٥ت ّ گـ٥ت ٕال٧ هبػؿم ثبالعـٍ کَ کـػ کوک

 .کـػ ١و عٌؼٍ اف ليال

 ػؿمت ٩ٍِْ تب چٌؼ ثپـ ٥ـُبػ کٌَ؟ هي ػؿمت ٝبلي عيلي ٩ٍِْ ٥ـُبػ کَ ػًّنتٌؼ هي عبًوِب- ُْهي

 ثجيٌؼ عبًوِب کي

 !ٌُـهٌؼي چ٪ؼؿ

 .کـػم ٩ٍِْ تِيَ ثَ ىـّٛ ّ ىؼم ثلٌؼ

 ؿّ اه ٥تيلَ کٌي؟ هي ًگبٍ ّؿّ ايي اه ُوَ چـا! کبؿت ثَ ثؼٍ صْامتْ ًـٍ، مـ رْى ٥ـُبػ- ُْهي

 !پبييي ثکو

 .ؿ٥تن ١ـٍ چين ُْهي ثَ ػّثبؿٍ هي

 .ػًؼ ًوي رْاة اٍال گيؼ هي چي ُـ! هٚلْهٌؼ عيلي عبى ٥ـُبػ ايي- ٥ـگل

 .عٌؼيؼم ّ کـػم ٥ـگل ثَ ًگبٍ يَ! کـػًؼ آة ٩ٌؼ ػلن تَ. ىک٦ت گلن اف گل ٥ـگل صـ٣ ايي ثب هي

 يَ اگـ! ثغٌؼي عبى ٥ـُبػ ػاؿي ص٨! ثؼٍ ىبًل عؼا هٚلْم؟ ىؼ ٥ـُبػ ايي ٙبلن ىؼم هي صبال- ُْهي

 ايي ثَ عبًن

 ًغيل ثـ عـهب ّ کْتبٍ هب ػمت کَ چکٌن ّلي عٌؼيؼم هي ُن هي کـػ هي صوبيت هي اف ُن عْىگلي

 صْامت صبال! امت



 ًکي ًگبٍ ؿّ عبًن ٥ـگل ُن ٩ؼؿ ايي ّ ثؼٍ کبؿت ثَ ؿّ

 .ىؼ عبهْه گبف ّ مـؿ٥ت ٩ٍِْ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ّ ػمت! آػ هي عْامتگبؿ ٥ـُبػ ثـاي کَ اّل ػ٥َٞ ايي ػًّيؼ هي آعَ! ًيْ ُْل. ًؼاؿٍ ٝيجي- ُْهي

 .کـػٍ گن پبىْ

 .عبى ٥ـُبػ کٌن ػؿمت هي ثؼيي: گ٦ت ّ اّهؼ هي ٕـ٣ ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف ٥ـگل ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 !ثغـين آفهبيي ثغت ثلئ يک ُن ثب ثيب ٥ـُبػ! ثجيي ؿّ ىبًل! عبى ٥ـُبػ ثيَ ک٥ْتت- ُْهي

 .ًينتين هيق ػّؿ تبيي چِبؿ ثٞؼ ّ. ىؼ آهبػٍ ٩ٍِْ تب کـػين کوک ٥ـگل ّ هي عالٍَ

 ايي ّ افػّاد ّ ٝـّمي هْؿػ ػؿ ثغْؿين ٩ٍِْ ثٌييٌين صبال. هوٌْى عيلي. ًکٌَ ػؿػ ػمتتْى- ُْهي

 ٍضجت صـ٥ِب

 

 !کٌين

 .کـػم هي تٞزت ُْهي پـؿّيي اف هي. عٌؼيؼًؼ ليال ّ ٥ـگل

 ثـاي ؿّ ػعتـي رْؿي چَ يٌٞي هيبػ؟ عْىتْى ػعتـي تيپ چَ اف ىوب عبى ُْهي عْة – ٥ـگل

 ًٚـ ػؿ افػّاد

 ػاؿيؼ؟

 !تـکيت ثؼ يَ ايکجيـي فىت ػعتـ يَ- ُْهي

 ؿ٥ت ١ـٍ چين ثِو ليال

 ؿّ اًتغبثن هي! گؾىتَ صـ٥ِب ايي اف کَ هي کبؿ! اك ٩ْيَ اّليَ هـاصل کَ صـ٥ِب ايي عبًن- ُْهي

 ُن عْامتگبؿي کـػم

 ًٌَ ٥ـُبػ ايي اف ثِتـ ُبؿّ مْال ايي! اهتضبًبت تتوَ هًْؼٍ ٥٪ٔ ّ گـ٥تن ُن هخجت رْاة ّ کـػم

 !ثکٌيؼ هـػٍ

 !ثکو عزبلت ُْهي- هي

 !هـػٍ عبلَ ثجغييؼ- ُْهي

 :گ٦ت ليال ثٞؼ. گـ٥ت عٌؼم ُن هي عْػ. عٌؼيؼًؼ ُوَ ػّثبؿٍ

 !کـػيؼ پـػافي عيبل فيبػي! ػّعتيؼ ّ ثـيؼيؼ عْػتْى عبى ُْهي ىوب- ليال

 ىيي؟ ًوي هي فى کَ ث٦ـهبييي عْاُيي هي يٌٞي- ُْهي



 ٝليَ ثـ امت٦بػٍ ٩َؼ هي ه٦ٌي فًؼگي اف ىوب کَ ؿميؼم ًتيزَ ايي ثَ. کـػم ٥کـ عيلي هي- ليال

 يٌٞي! ػاؿيؼ ؿّ پؼؿتْى

 .ثگيـيؼ اًت٪بم اييْى اف عْاُيؼ هي کبؿ ايي ثب

 اًتغبة ُْهي ثب فػى صـ٣ ثـاي ؿّ فهبى ايي ليال. ىؼين مبکت ٥ـگل ّ هي. ثْػ ىؼٍ رؼي ٍضجت

 ُْهي. ثْػ کـػٍ

 ٥ْت پؼؿتْى ىوب ػاؿيؼ؟ مـاٟ هي فًؼگي اف تـ ه٦ٌي فًؼگي عبًن ليال: گ٦ت مکْت اي لضَٚ اف ثٞؼ

 هضجت اف ّلي ىؼٍ

 هي ث٢لو يٌٞي. کٌَ هي هضجت ٥ـفًؼه ثَ عزبلت ثؼّى کَ هبػؿٍ ايي ػًّيؼ هي. ثـػيؼ ثِـٍ هبػؿ

 کٌَ، هي ًْافه کٌَ،

 تًَْ ًوي کَ ايٌَ هٌْٚؿم! هضجت ثي ايٌکَ ًَ! ػاؿٍ ثٌؼي ًين هضجت يَ ػّؿاػّؿ پؼؿ! ثْمؼه هي

 ؿّ عْػه هِـ ّ هضجت

 

 .ثؼٍ ثـّف ٝلٌي

 ػلؼاؿي ؿّ عْػه کَ عْاػ هي ؿّ کني يَ عْػه يٌٞي! ثبىَ ىؼٍ رؼا ُونـه اف کَ هغٍَْب

 آ٩بي ىوب تبفٍ! ثؼٍ

 چيق ُوَ. هٞلْهَ تکلي٦و کَ ُن ٥ـُبػ ايي. ثگيـٍ ثـاتْى ؿّ پؼؿ ربي ت٪ـيجب کَ ػاىتيؼ ؿّ ؿاػپْؿ

 .ػاىتَ فًؼگي ػؿ

 !هًْؼٍ ػلن ثَ هبػؿ ًْافه يَ آؿفّي کَ هٌي! هي هًَْ هي

 صبال ػاؿٍ هٌْٞي اؿفه تْهي هيليْى يک کيَ هي ٥ـفًؼه مـ هبػؿ کَ ًْافىي ػمت ُـ عبًن ليال

 ثجيٌيؼ کٌيؼ صنبة

 چَ ّلي ػاىت پؼؿم پْل اف ػًيبيي! ثگيـٍ ؿّ هضجت ربي تًَْ ًوي کَ پْل! کـػم ّـؿ چ٪ؼؿ هي کَ

 هي ػل کَ ٥بيؼٍ

 ػّمتو تًْن هي کَ کـػم پيؼا ؿّ ٦ًـ يَ مبل مبليبى اف ثٞؼ صبال. ىکنت ُن عْػه ػل. ىکنت

 ػ٥َٞ ايي ثبىن ػاىتَ

 ثؼم؟ پل ت٪بً ثبيؼ کَ کـػم گٌبُي چَ ػ٥َٞ ايي ثؼم؟ ؿّ چي ّـؿ ثبيؼ

 هي پؼؿم پْلؼاؿي گٌبٍ ثَ ُن ثبؿ ايي. کييؼم فرـ مبل چٌؼيي گٌبٍ ثي ُن اف هبػؿم ّ پؼؿ رؼايي مـ

 پل تبّاى ثبيؼ

 ثؼم؟



 .ؿ٥ت ثيـّى آىپقعًَْ اف ّ ىؼ ثلٌؼ ثْػ ىؼٍ کال٥َ عيلي کَ ُْهي صـ٥ِب ايي اف ثٞؼ

 کٌَ؟ ٩بًٜ ؿّ تْ تًْنت ُْهي: گ٦تن ليال ثَ اي لضَٚ اف ثٞؼ ثْػين گـ٥تَ ٩ـاؿ تبحيـ تضت ُوگي

 !فػ ٩يٌگي صـ٥ِبي

 .ثْػ فػٍ صل٪َ ليال چيوبى ػؿ اىک

 تَوين تـصن ؿّي اف ثبه هْاٙت يٌٞي. ًگيـ ٩ـاؿ کبؽة اصنبمبت تبحيـ تضت رْى ليال- هي

 ػّمتو اگَ. ًگيـي

 .ثگْ ثِو ؿاصت ًؼاؿي ػّمتو ُن اگـ. کي افػّاد ثبُبه ػاؿي

 !اػ ًوي ثِو اٍال! ثبىَ صنبك ايٌ٪ؼؿ کـػم ًوي ثبّؿ- ليال

 .ًکي ًيگب ٙبُـه ثَ! ك ىييَ هخل ُْهي ػل ثْػم گ٦تَ ٩جال ثِت- هي

 ػًجبلو؟ ثـم ػًّي هي ٍالس ٥ـُبػ تْ يٌٞي ؿ٥ت؟ کزب- ليال

 !ثـي ػًجبلو ؿ٥ت کزب ُـ تب ػًّن هي ٍالس هي ػاؿي ػّمتو اگَ ىٌبمن هي ؿّ ُْهي چْى- هي

 

 .ؿ٥ت ُْهي ػًجبل ّ عٌؼيؼ ّ کـػ پب٫ اىکِبىْ ليال

. اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم هي. کـػ ًگبٍ هٌْ هؼتي ثْػ گـ٥تَ ٩ـاؿ ٍضٌَ ايي تبحيـ تضت عيلي کَ ٥ـگل

 .کييؼم عزبلت

 .ثيَ ؿاصت تـػيؼ اف ىؼيؼ ثبٝج. کـػيؼ ٍضجت ليال ثب عْة – ٥ـگل

 !ُنتيؼ اي ػيگَ رْؿ يَ کبؿعًَْ تْ ؿّمـي ّ ؿّپْه ثب ىوب عبًن ٥ـگل- هي

 ىن؟ هي فىت: گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 ...ٍْؿت ػّ ُـ ػؿ! آػ هي ثِتْى ُن عيلي. اٍال ًَ- هي

 ...ثيَ توْم ام رولَ ًؾاىت

 هييَ؟ چي تب ػّ ايي کبؿ ًتيزَ صبال- ٥ـگل

 .عؼا اهيؼ ثَ . ٝـّمي- هي

 .ىن هي عْىضبل عيلي هي. ٝبليَ ثيَ ْٕؿ ايي اگـ- ٥ـگل

 يٌٞي کـػم ؿاًٌؼگي تٌؼ عيلي ؿّف اّى. کٌن ٝؾؿعْاُي ؿّف اّى اف عْامتن هي عبًن ٥ـگل- هي

 ّ ؿ٥تن تٌؼ اگـ ثجغييؼ

 .ىؼم ىوب ًبؿاصتي ثبٝج



 !کٌيؼ هي صـکت کٌؼ ُن عيلي ؿيؼ ًوي تٌؼ ايٌکَ ثـ ٝالٍّ ىوب ثـٝکل،- ٥ـگل

 !.ػاىتن مـٝت کيلْهتـ ػّينت ثَ ًقػيک ؿّف اّى هي عبًن- تٞزت ثب هي

 .عٌؼيؼ ٥٪ٔ ٥ـگل

 !اثلِن چ٪ؼؿ هي! ّاي اي: گ٦تن ّ ىؼم ٥ـگل هٌْٚؿ هتْرَ ثٞؼ اي لضَٚ

 ًؼاؿيؼ؟ ًبهقػ ىوب عبًن ٥ـگل: پـميؼم ّ کـػم اهبػٍ ا عْػم ثٞؼ ّ کـػم هکج اي لضَٚ

 .ًَ ٥ٞال- ٥ـگل

 ًؼاؿيؼ؟ افػّاد عيبل- هي

 

 !آػ هي پيو چي ػيؼ ثبيؼ-٥ـگل

 ىؼٍ؟ توْم ىوب اهتضبًبت عبًن ٥ـگل- هي

 .هًْؼٍ تب چٌؼ. ًَ ٌُْف- ٥ـگل

 !ؿ٥ت مـ هْى صٍْلَ هب؟ پيو آييؼ ًوي ُب ثچَ گ٦ت هبػؿم ٩ّت ُويي ػؿ

 .ؿ٥ت ػمت اف ه٩ْٞيت صي٤ ثقًن ثِو ؿّ ػلن صـ٣ کَ ثْػ ًوًْؼٍ چيقي

 ثٞؼ ّ کـػ ثيؼاؿ ؿّ هي ّ ىؼ هي اتب٧ ّاؿػ صيبٓ ػؿ اف ُْهي کَ ثْػ ًين ّ ُيت مبٝت ٍجش ٥ـػا

 ٍْؿت ىنتي اف

 ُْهي اف ؿاٍ تْ. کـػين صـکت ىِـؿي ٕـ٣ ثَ ػّتبيي هي هبىيي ثب ّ عْؿػم ٍجضبًَ. ؿ٥تين پبييي

 :پـميؼم

 گ٦ت؟ چي ليال ىؼ؟ چي ثجيٌن ثگْ. ثپـمن ليال اف ًَ تْ اف ًَ ًيؼ ٥ـٍت ػييت- هي

 .ثؼم ٩ّت ثِو يٌٞي. کٌن ٍجـ اهتضبًبتو آعـ تب عْامت هي اف ليال. ًيؼ چيقي- ُْهي

 .ثؼي ٥ـٍت ثِو ثبيؼ! فًؼگيَ ٝوـ يک ٍضجت. ػاؿٍ ص٨ اًّن عْة- هي

 !کـػي ًگبٍ ؿّ ٥ـگل ّ ًينتي هبمت هخل صتوب کـػي؟ تْچکبؿ- ُْهي

 کـػ ٍؼاهْى هبػؿم ػ٥َٞ يَ کَ فػم هي صـ٣ ػاىتن ثبثب ًَ- هي

 کٌَ؟ ٍضجت ثبُبه ليال ثگن عْاُي هي- ُْهي

 ثب١چَ فًي ثيل اگـ تْ هي ثـاػؿ! ًوْػي ػّا عْػ مـ ثْػي ٕجيت اگـ کل گ٦توک ّ عٌؼيؼم هي

 !ثقى ثيل عْػتْ



 ثب١چَ صبال تب ثْػ ىؼٍ ثکبؿ ػمت ثب١جْى ؿرت هو ايي تْ ّ هي ربي اگـ کٌن ٥کـ- ُْهي

 !ثْػ فػٍ ثيل ؿّ ُـػّهْى

 .کٌَ هي ثيـًّن ثگيـم ؿّ ليال عْام هي ث٦ِوَ پؼؿم اگـ کَ ثگْ ؿّ هي عْثَ ّّٞت کَ تْ

 .ُنتين ُن پيو ؿّف ّ ىت ػيگَ! مـعًَْ ػاهبػ ثيْ.هب عًَْ ثيب کـػ ثيـًّت ًؼاؿٍ ٝيجيي- هي

 ثب تْى عًَْ تْي تْ کَ ؿّفي ُوْى اف ؿّ ٥ـگل ايي! فؿًگَ عيلي ُن پؼؿت ايي ٥ـُبػ اهب- ُْهي

 فهيي فػيو ػّچـعَ

 عْاُـ چين ثَ ثبىَ عْاُـم ربي هبىباهلل! ػاىتَ عْثي ملي٪َ ُن الض٨. ثْػ کـػٍ ًيْى تْ ثـاي

 ػعتـ عيلي ثـاػؿي

 

 !ػاؿٍ ثغٍَْي صبلت يَ اٍال! عبًوَ! ٩ّبؿٍ ثب! ٩يٌگيَ ّ عْىگل

 ٝ٪لو. لْمَ کَ ايي ثٞؼه! مجکَ رل٦َ، کَ ايي ىِـٍ ايـاػ اّليي! ىِـٍ اّى ًَ عْؿٍ هي تْ ثؼؿػ ايي

 ؿىؼ ػؿمت

 .ًکـػٍ

 هييَ ٝبلي کٌي افػّاد ٥ـگل ثب ىَ رْؿ اگـ عؼا اهيؼ ثَ

 ّ ٩ؼيوي صـ٥ِب ايي ثگي هوکٌَ! عْؿػٍ صالل ًْى هبػؿه پؼؿ م٦ـٍ مـ ٥ـگل ُْهي؟ ػًّي هي- هي

 ّلي ! فًکي عبلَ

 .ػاؿم ايوبى صـ٥ِب ايي ثَ هي

! عْؿػى ػاػٍ ىـا٥توٌؼاًَ ّ اًنبًي کبؿ يک ًْى اه ثچَ ّ فى ثَ. ك ثبفًينتَ ػثيـ يَ ٥ـگل پؼؿ

 کبؿ ايي چَ اگـ صبال

 هي ثؼمت ؿاُي چَ اف ًينت هٞلْم کَ ىِـٍ پؼؿ پْل هيليبؿػ ٍؼ ثَ ػاؿٍ ىـ٣ اهب کوَ ػؿاهؼه

 !آؿٍ

 ٩ّتي کبؿعًَْ ؿ٥تن اّل ؿّف ٩ّتي يٌٞي. اّهؼ پيو اي هنئلَ يَ پيو ؿّف چٌؼ ُْهي؟ ػًّي هي

 هْؿػ ػؿ ػاىت پؼؿم

 اف يکي ثَ ػ٥تـ تْي ػاػ هي ًيْى هي ثَ ؿّ هغتل٤ ٩نوتِبي ّ کـػ هي تْريَ ؿّ هي اًّزب

 ٦٩ل ػؿه کَ هيق کيُْبي

 ػؿه. ًينت کبؿعًَْ ثَ هـثْٓ کَ چيقُبك ايي ّ هبليبت هؼاؿ٫ ايي تْ کَ گ٦ت ّ کـػ اىبؿٍ ثْػ

 ٩بٕي کَ ًکي ثبف ؿّ



. کـػم ثبف ؿّ کيْ اّى ػؿ ّ ىؼم کٌزکبّ کبؿعًَْ اّهؼم تٌِب عْػم هي ٥ـػاىکَ. ًيَ ػيگَ چيقُبي

 چي تْه ػًّي هي

 ثْػ؟

 !ربمْمي امٌبػ ّ هؼاؿ٫ يب! ثـيؼٍ مـ يَ صتوب- ُْهي

 !ُْهي ىْ گن- عٌؼٍ ثب هي

 !ؿاػپْؿ آ٩بي ػعتـُبي ػّمت اف تب چٌؼ ٝکل ٥ِويؼم- هي

 .ثْػ چي تْه گن ًوي ثـات گ٦تي؟اٍال پـت ّ چـت ثبف- هي

 .کـػم ىْعي. ثگْ تـّعؼا ًَ- ُْهي

 ٌٍؼ٩ِّبي ّ هْمنَ تب ػٍ اف ثييتـ ىبيؼ ثَ هـثْٓ ثْػ چيقُب ايي ّ ؿميؼ ّ ٩جِ پـ تْه- هي

 ّ امبييگبٍ ّ عيـيَ

 

 ىْى ُوَ هجبل٠. ثْػ پؼؿم کٌٌؼٍ پـػاعت ًبم عًْؼم کَ ُن ؿّ اًِّب ُوَ! چيقُب رْؿ ايي ّ پـّىگبٍ

 !ثبال

 ثْػم ًيٌيؼٍ چيقُب ايي هْؿػ ػؿ پؼؿم اف عًَْ تْ کلوَ يک صبال تب! ىؼم عْىضبل چ٪ؼؿ ثؼًّي اگَ

 يک ػاعل صتي

 !ؿهق ثَ الجتَ. ثْػ ُن ػاًيزْ چٌؼتب امن پـًّؼٍ

 ثبٝج! ثْػى چٌؼتب عالٍَ . هتبلْفي ىْى يکي ص٪٧ْ، ىْى يکي. ثْػ پقىکي ػاًيزْي ىْى يکي

 پؼؿم کَ ثْػ ا٥تغبؿ

 !ػٍ هي ؿّ ىْى تضَيل عـد! کـػٍ ؿّ کبؿُب ايي

 !ػاؿى ػّمت ؿّ پؼؿم کبؿگـُب چ٪ؼؿ ثؼًّي اگـ کبؿعًَْ تْي

 هبل کبؿ اًگبؿ کَ کٌي هي ٥ٞبليت ْٕؿي! ثکٌي کبؿ کَ ثبينتي مـىْى ثبال ًينت اصتيبري اٍال

 !عْػىًَْ

 عْػم پؼؿ هْؿػ ػؿ هي الجتَ کٌي هي تٞـي٤ افه ُب عيلي هضلَ تْي! ػاؿٍ عيـ ػمت تْ پؼؿ- ُْهي

 ُوچيي يک ثَ

 کَ گ٦ت هي ثَ پؼؿم ُن اّل ؿّف. ْٕؿٍ ُويي ثـًبهَ ُن هب کبؿعًَْ تْ ّلي ًکـػم پيؼا ػمت امٌبػي

 کبؿگـا مـ ثَ مـ

 کبؿُب ايي اف آػ ًوي اٍال ثِو الجتَ! ثبىَ عْة ُب ػمت فيـ ثب ؿ٥تبؿم کَ کـػ ًَيضتن کلي! ًؾاؿم

 !ثکٌَ



 کيْ تْ ػيگَ پـًّؼٍ يک کي گْه فػي ؿّ صـ٣ ايي کَ صبال ّلي. ثگن ثِت عْامتن ًوي ُْهي هي

 ؿّه کَ ثْػ

 ثْػ؟ چي ىـکت ػًّي هي تْ پؼؿ يٌٞي. ميٌبيي ّ عْػم ىـکت ثْػ ًْىتَ

 !هضؼّػ هنئْليت ثب ُبلْ ُبي آػم امتخوبؿ ىـکت- ُْهي

 !اك عيـيَ ٌٍؼ٧ّ گي، هي چي يَ عؼا ثٌؼٍ! ثبىي هنغـٍ کَ کـػي ٝبػت اٍال تْ- هي

 گي؟ هي ؿامت- ُْهي

 اػم پؼؿت! ُب ثگي پؼؿت ثَ چيقي يَ صبال ًـي. ػم هي ًيْى ثِت اّهؼي ػ٥َٞ ايي. تْ ربى ثَ- هي

 هب پؼؿُبي عْثيَ،

 !کٌَ هي ٥ـ٧ مْعتگي پؼؿ ّ ػفػي ّ اصتکبؿ پْل ثب ُب پْل ايي اهب ُنتٌؼ پْلؼاؿ

 !کٌن هي ًگبٍ اه پـًّؼٍ ثَ تغ٦ي٤ ًٚـ ثب گ٦تي تْ کَ چيقُبيي ايي ثب! کـػي عْىضبلن- ُْهي

 هٞوْل ٕج٨ عبًن پـيچِـ. ىؼين ّاؿػ ثبفاؿ ػؿ اف ّ کـػين پبؿ٫ ؿّ هبىيي . ثْػين ؿميؼٍ ت٪ـيجب

 اهب ثْػ ًينتَ ُوًْزب

 

 ٩جْؿ ٕـ٣ ثَ پل. ثـين مـا١و ثٞؼ ثکٌين ؿّ کبؿُب ايي ّ فيبؿت اّل کَ گـ٥تي تَوين. عْاة

 ْٕل مبٝتي ًين. ؿ٥تين

 ّ ًينتين کٌبؿه. ثْػ عْاة ٌُْف. عبًن پـيچِـ پيو اّهؼين ّ عـيؼين ثنتٌي تب چٌؼ ثـگيتٌي. کييؼ

 ؿّ ميگبؿُب

 ػّ يکي کَ ًينتَ پييو کني کـػ اصنبك ايٌکَ يب ثْػ ميگبؿ ػّػ ثْي اف ػًّن ًوي. کـػين ؿّىي

 ثٞؼ ػ٩ي٪َ

 .ػاػ رْاة. کـػيؼ مالم ُـػّ. عٌؼيؼ. ػيؼ هبُبؿّ ّ فػ کٌبؿ ٍْؿتو ؿّي اف ؿّ چبػؿه

 عيلي ُْا ايي تْ ًکٌَ ػؿػ ػمتتْى: گ٦ت ّ کـػ ٩جْل عْىضبلي ثب. گـ٥ت ٕـ٥و ثَ ؿّ ثنتٌي ُْهي

 !ػٍ هي هقٍ

 اّهؼيؼ؟ تٌِب چْٖؿ. ثْػم هٌتٚـتْى

 .ثْػ ؿ٥تَ ثيـّى هبػؿم ثب ُن ُبلَ ّ ػاىت اهتضبى ٥ـػا کَ ليال- ُْهي

 ىوب ثـاي کبؿي چَ هي هبػؿثقؿگ کتـّعؼا گ٦تن ثِو ىؼ توبم ٩ّتي. کـػين ثنتٌي عْؿػى ثَ ىـّٛ

 مبعتَ ػمتن اف

 اك؟



 هب ثَ تـّعؼا!ثبفٍ ثبلوْى ّ ػمت هبػي ًٚـ اف هب ثؼين؟ اًزبم ثـاتْى تًْين هي هب کَ ػاؿيؼ کبؿي چَ

 .ثگيؼ

. کـػم کبؿي ُوَ ػًيب ايي تْ هي: گ٦تن ثِت پـميؼي هي اف ؿّ ايي ُن ػيگَ يکجبؿ- گ٤ ّ عٌؼيؼ

 پبييٌو ػيؼم ثبالىْ

 فى چَ صبال! ًينت ٥ّبػاؿ ثِو اهب هًَْ هي ٦ًـ يَ ثب هؼتي! عْىگلَ....يَ هخل ػًيب ايي.. ػيؼم ُن ؿّ

 کلوَ الجتَ! )هـػ چَ

 تٞـي٤ کني ثـاي صبال تب کَ ؿّ مـًْىتن عْاػ هي ػلن ٥٪ٔ صبال( ًگ٦ت هْؿػ ايي ػؿ ثؼي فيبػ

 .ثگن ىوبُب ثـاي ًکـػم

 .ثقًن صـ٣ عْاػ هي ػلن ّلي! ػًّن ًوي چـاىْ

 ًگبٍ ثِو ٩جل ػ٥ٞبت هخل ّ کـػ ؿُب ُْا ػؿ ؿا ػّػه. کـػم ؿّىي ثـاه هي ّ ػؿاّؿػ ميگبؿي

 ػًّيؼ هي: گ٦ت ّ کـػ

 .ثيٌن هي ؿّ عْػم فًؼگي کٌن هي ًگبٍ ػّػ ايي ثَ کَ ثبؿ ُـ

 ثٞؼي ػّؿ ثب کَ کـػين ًگبٍ ثْػ کـػٍ ؿمن ُْا تْ ؿّ صل٪َ يک کَ ػّػ ثَ ُن ُْهي ّ هي اعتيبؿ ثي

 ثِن چيق ُوَ

 !ؿيغت

 کَ صبال. فػم هي صـ٣ ٝـّمين ىت اف ػاىتن ثبىيؼ؟ ىوب کَ ثبىَ؟آ٩بيي يبػتْى اگَ- عبًن پـيچِـ

 ًينتٌؼ ػعتـُب

 

! ثين آىٌب ثبُبه کوي. کٌن ٝبػت کوي ثِو هي کَ ثگؾؿٍ ٝـّمي اف ىت ػّ ًؾاىت. گن هي ثـاتْى

 پٌزبٍ هـػ يَ

 تْ هي! ٍ آّؿ چٌؼه چ٪ؼؿ کَ کٌيؼ صنبة! ثْػ هي پؼؿ ربي! ػعتـ ّ پؼؿ هخل! مبلَ ًَ ػعتـ يَ مبلَ،

 مبل ّ مي اّى

 يک! ًؼم ػؿػمـتْى! ثْػ ى٫ْ يک ثـام ايي ّلي ٥ِويؼم هي ؿّ چيقُب عيلي ١ـيقي ثْٖؿ عْة

 کَ ثٞؼ مبٝت

 مـ ثبال آّؿػًؼ ؿّ اّى کـػ هي هبهبيي کَ ثْػ ثيگن ٥بٕوَ يَ! ثيِْه عْػم ّ ىؼ فيبػ هي عًْـيقي

 هي ثَ ػمت تب. هي

 ػلن. کـػ ًْافىن. کـػ ًبفم. فػ صـ٣ ثبُبم ّ ػاػ ػلؼاؿي هٌْ آؿّم. آهؼم ُْه ثَ ّ کييؼم ري٠ فػ

 .ىؼ گـم ثِو



 کني. ػاىتٌؼ ٩ـثي ّ اؿد هبهبُب ايي ُن ُب ه٩ْٜ اّى. گ٦تي ثيـاٍ ّ ثؼ عبى الَ ٥ـد ثب کـػ ىـّٛ

 ثؼّ ّ يک ثبُبىْى

 !ثْػى اعال٧ ثؼ عيلي. کـػ ًوي

 ثْػ رْؿي ُـ عالٍَ . ؿ٥تن ُْه اف ػّثبؿٍ! ثْػ ٥ـىتَ يک هخل هي ثـاي ثيگن ٥بٕوَ ىت اّى

 ّ آّؿػ ثٌؼ ؿّ عًْـيقي

 هي ثَ کبؿي عبى الَ ٥ـد ؿّف ػٍ ٦ُتَ، يک تب کَ کـػ م٦بؿه. کـػ ػؿمت ّوبػ ّ هـُن ثـام

 تب ثيچبؿٍ. ثبىَ ًؼاىتَ

 ػيؼى. اّهؼ هي ٝيبػت ثَ عبى مِـاة ٍجش ّ هب عًَْ ثَ ػاػًؼ عجـ. هًْؼ هي مـ ثبالي ُن ٍجش

 ٩ْت ثـام اىٌب چِـٍ

 هبػؿ ػمتْؿ ثَ مْم ؿّف ثْػم عْاثيؼٍ ؿّفي ػّ. ؿ٥ت ّ کـػ ٍضجت عبى الَ ٥ـد ثب هؼتي. ثْػ ٩لت

 ؿعتغْاة اف ىُْـم

 ثبُبىْى صـ٣ کلوَ يک ػاىت رـات کي. ثْػًؼ ىوـ هخل ىُْـُب هبػؿ ُب فهْى اّى. ىؼم ثلٌؼ

 رلْه ٝـّك! ثقًَ

! ٝـّمي ايٌزب! ُنتي ٥الًي ػعتـ تْ کَ ًؼاؿم کبؿي هي: گ٦ت هي ثَ اّل ؿّف ُوْى! ثْػ هْه هخل

 !کٌبؿ ثؾاؿ ؿّ اػا ّ ًبف

 !کٌي کبؿ ثبيؼ

. ىؼم پق ّ پغت هنئْل ٥٪ٔ ثْػم گـ٥تَ يبػ آىپقهْى اف ؿّ آىپقي افػّاد اف ٩جل چْى عْىجغتبًَ

 ّ ٤ّٞ ثب ؿّف اّى

 ثٞؼ مبٝت ًين. ؿ٥تن ؿعتغْاة ثَ ثغْاثن ؿاصت ىت ايٌکَ اهيؼ ثَ ّ کـػم ػؿمت ؿّ ًبُبؿ ثؼثغتي

 ال ٥ـد کلَ ّ مـ

 اف. اّهؼ ٕـ٥ن ثَ ٩جل ػ٥َٞ هخل. لـفًّؼ هي ؿّ ثؼًن پيو ىت چٌؼ يبػ. ثْػم تـميؼٍ. ىؼ پيؼا عبى

 اف اي گْىَ ثَ تـمن

 ري٠ ثبؿ ايي. اّهؼ ٦ٕن ثَ کـيِي عٌؼٍ ثب ثبف ًجْػ ثـػاؿ ػمت. پيچيؼم عْػم ثَ ؿّ پتْ ّ ؿ٥تن اتب٧

 ثي عؼا اف اّى. کييؼم

 !فػ هي ُن کوـثٌؼ ٩الة ثب مگ پؼؿ! ىؼ هي فػى هي٢ْل ّ کييؼ ؿّ ه ا چـهي کوـثٌؼ ُن عجـ

 هي فّؿم اگـ. کـػ ؿّ عْػه کبؿ ُن کخب٥ت اّى. ىؼ ٩ٖٜ ٍؼام عْؿػم کَ کوـثٌؼ تب ُيت ٦ُت

 هي صتوب ؿميؼ

 الَ ٥ـد...ىجِب ّ ثْػم عًَْ اّى تْ اىپق ٍجضِب. ثگؾؿين. ثْػ ىؼٍ ىکٌزَ ثـام کبؿ ايي! کيتوو

 عيـ ثَ ٝب٩جت! عبى



 ػّمت ًَ ٝي٪ي٤ ًَ. کـػم هي گـيَ ثٞؼه مبٝت يک تب اّهؼ هي مـا١ن کَ ػ٥َٞ ُـ! ثْػم ىؼٍ

 ٦ًـت رق ػاىتٌي

 ػاىتٌؼ کبؿ هب ثب تب. ثْػين آ٥تبثَ ًنجت ثال هخل ٥٪ٔ فًِب هب فهبى اّى. ًؼاىت هي ثـاي چيق ُيچ

 آ٩ب کبؿ ىؼين هي ٝقيق

 ّ اًْاٛ. ؿ٥ت ًوي صوْم هبٍ اّى تب هبٍ ايي اف هـػ ايي! عال گْىَ ؿ٥تين هي ػّثبؿٍ ىؼ هي توْم کَ

 !ػاػ هي ؿّ ثُْب ا٩نبم

 !ثؼى ٝـ٧ امت، پِي تـيب٫، تٌجبکْ، ، تْتْى ثْي

 صنبة. ػاػ ًوي ثْ ؿّفي ػّ تب ّ ثْػ کـػٍ صوبم کَ ثْػ هبٍ اّل ؿّف چٌؼ هي ىجِبي ثِتـيي عالٍَ

 ػّ کَ ػعتـي کٌيؼ

 کل٦ت ّ ًْکـ تب ػٍ پؼؿ عًَْ تْ ّ فػ ًوي م٦يؼ ّ ميبٍ ثَ ػمت ّ کـػ هي صوْم يکجبؿ ؿّف مَ ؿّف

 تضول چ٪ؼؿ ػاىت

 فًؼگي ًْٛ ُـ ثَ اًنبى. ثْػم کـػٍ ٝبػت ػيگَ گؾىت هبُي ىو يَ. ثْػ هيکل ثـاه هنبيل ايي

 !کٌَ هي ٝبػت

 !کٌن ٝـُ چَ کَ فًؼگي

 ّ ؿعتغْاة ّ ٥ـه اف. ىؼ ًْ عبى الَ ٥ـد عًَْ ّمبيل توبم کَ ثْػ ػاػٍ رِيقيَ هي ثَ ْٕؿي پؼؿم

 ٙـ٣ّ ّ ٙـ٣

 هي ثب ًؼّعتَ ّ ػّعتَ لجبك مبل چٌؼ تب! اًؼاف عب٫ ّ ربؿّ ّ آ٥تبثَ تب ثگيـ ميٌي ّ ثلْؿ ّ چيٌي

 ا٩ًْت. ثْػ کـػٍ ُوـاٍ

 هي ثـاي ُن هِـيَ صتي پؼؿم ثْػ عْة هب ّّٜ چْى! ّالنالم ّ گـ٥ت ٝـّمي يَ ٥٪ٔ هـػ ايي

 يَ اگـ! ًکـػ تٞييي

 ىوبُب کَ هًَْ هي ايي هخل! هٌَ پؼؿ ربي کَ هـػي يک ًَ اهب. اؿفيؼ هي ُن ثبف ثْػ رّْى هـػ

 مبلَ ٦ُتبػ فى يَ ثـيؼ

 اٍال فى کَ گ٦تن! ػيگَ چيقُبي ثَ ثـمَ چَ کٌيؼ؟ ًگبٍ ؿّه تْي کَ کٌيؼ هي ؿ١جت اٍال. ثگيـيؼ

  .اّهؼ ًوي صنبة ثَ

 ١ـّة ؿ٥ت هي ٍجش کـػ هي فًؼگي عْاُـه ّ هبػؿ ثب کَ عبى الَ ٥ـد ايي گؾىت هبُي ىو يَ

 ػؿ. گيت ثـهي

 مبٝت ػّ يکي ؿّفُب اف ثْٞي. ؿميؼ ًوي ػؿمت ٝ٪لن الجتَ. ثْػم ىؼٍ چيقُب عيلي هتْرَ اّ ًجْػى

 الَ ٥ـد ؿ٥تي اف ثٞؼ



 ٕـ٣ مَ ػؿ کَ ثْػ هتـي پبًَؼ صؼّػا اًِّب عًَْ. کـػى هي اّهؼ ّ ؿ٥ت عًَْ تْي هـػُبيي عبى

 اتب٩ِب. ثْػ اتب٧ اى

 ػّم ٕـ٣ اتب٩ِبي ّ هب ػمت ػيگَ ٕـ٣.اتب٩ِب اف يکي فيـ اىپقعًَْ ّ ثْػ ىؼٍ مبعتَ ُن کٌبؿ

 يَ ّ.ثْػ هِوًْغًَْ

 

. کـػ ٍؼام ثـگيت ثيـّى اف عبى الَ ٥ـد کَ ىت يَ. عبى الَ ٥ـد هبػؿ ّ عْاُـ ػمت ُن ٕـ٣

 اتو تْ ف١بل تٞؼاػي

 ايي عؼهتکبؿُب ٩ّتي عْػهْى عًَْ تْ. ثچـعًْن تب ػاػ هي ثَ ّ کـػ ؿّىي ٦ًت ثب ّ گؾاىت گـػاى

 هي اًزبم ؿّ کبؿ

 هٌ٪ل ثـاي عْة ف١بل چگًَْ کَ ػاػ يبػ هي ثَ ثٞؼ . اّهؼ هي عْىن کبؿ ايي اف. ثـػم هي لؾت ػاػًؼ

 .کٌن اًتغبة

 رْه آة ىؼ آهبػٍ هٌ٪ل ٩ّتي عالٍَ. هٌَ ثِٞؼٍ آ٩ب هٌ٪ل کـػى اهبػٍ ثٞؼ ثَ ايي اف کَ ٥ِويؼم

 صبّـ کَ عْامت

 ثْػًؼ کـػٍ پِي ًينتي ثـاي پتْ اتب٧ ػّؿ تب ػّؿ اًّزب ثـػ هِوٌغًَْ اتب٩ِبي اف يکي ثَ هٌْ ّ کـػم

 پتْ ُـ ثـاي ّ

 ّا٥ْؿ ّ تـيب٫ اّؿػى ثـاي عْػه ّ گؾاىت پتُْب اف يکي کٌبؿ ؿّ هٌ٪ل. ثْػًؼ گؾاىتَ اي هغؼٍ

 اّ ثـگيتي ثب. ؿ٥ت

 ؿّ تـيب٫ ُبي ثنت ثبيؼ هي ّ عْاثيؼ هي اّ کَ تـتيت ايي ثَ. ىؼم اّ ثَ ػاػى تـيب٫ آهْعتي هي٢ْل

 ّا٥ْؿ ص٪َ ؿّي

 پک تب ؽاىتن هي ػٌُو ثَ ؿّ ّا٥ْؿ لْلَ ّ کـػم هي اًتغبة هٌبمت ؽ١بلي اًجـ ثب ّ چنجًْؼم هي

 يک صؼّػ ت٪ـيجب! ثقًَ

 ىؼم هي هـتکت اىتجبُي کَ ثبؿ ُـ هؼت ايي تْ. ىؼم اىٌب رؼيؼم ّٙي٦َ ثب تب کييؼ ْٕل ؿّف ػٍ ٦ُتَ

 پبم ثَ ػاٟ اًجـ ثب

 گٌبُي چَ مبلَ ػٍ کْػ٫ ثَ کَ ػًّنتن ًوي ُب ٩ّت اّى. مْعت هي ُن ّ ػاىت ػؿػ ُن کَ فػ هي

 عؼاًّؼ ػؿگبٍ ثَ

 ثبيؼ. ثْػ مٌگيٌي ّٙي٦َ هي ثـاي کبؿ ايي. ثيَ ػچبؿ مـًْىتي چٌيي ثَ ثبيؼ کَ ىؼٍ هـتکت

 هي هيظ هخل ُوًْْٖؿ

 اػاهَ گؾىتَ ىت اف مبٝت مَ تب کـػ هي ىـّٛ ىت مـ اف. ثيَ توْم کييو تـيب٫ آ٩ب تب ًينتن

 ُـ ثيي ػؿ. ػاىت



 چَ کـػم هي ثيؼاؿه ًجبيؼ فهبى ايي ػؿ. فػ هي چـت ؿثٜ يک اي ػ٩ي٪َ ػٍ کييؼ هي کَ تـيب٫ ثنت

 ايٌَْؿت ١يـ ػؿ

 !ػاٟ اًجـ ثب يب فػ هي هٌْ لگؼ ثب يب

 ػّ ُـ. ًينتن هي کٌبؿه ْٕؿ ُويي هي ّ فػ هي چـت ّ ػاػٍ لن ثقؿگ ثبلو يک ثَ ؿاس عْػه

 هي کَ تـيب٫ ثنت

 اف ثٞؼ اًَب٣ ثي. ؿيغتن هي چبي ثبؿيک کوـ امتکبى يَ تْ ثـاه هٌ٪ل کٌبؿ ُبي ٩ْؿي اف کييؼ

 کي٦ْؿ مبٝت چِبؿ مَ

 ىؼٍ ثيؼاؿ فّػ ٍجش کَ ثيچبؿٍ هي! گيت هي مـگـهي ػًجبل ّ ثْػ کـػٍ ؿّ عْاثو. ىؼ هي ثلٌؼ

 ثَ ُن اىپقي ّ ثْػم

 ػاؿم ًگَ ثبف چيوِبهْ کَ ًؼاىتن ؿه٨ ػيگـ کيي تـيب٫ ثـًبهَ مبٝت چٌؼ ايي اف ثٞؼ ثْػ هي ِٝؼٍ

 ث٪يَ ثَ ؿمؼ چَ

 !چيقُب

 ؿّ ارب٧ تب کييؼ هي ْٕل مبٝت ًين ٥٪ٔ ٩ّتِب اّى! ًجْػ ه٪بينَ ٩بثل صبال ثب فهبًِب اّى آىپقي

 توبم ت٪ـيجب. کٌين ؿّىي

 ثؼًجبل! گيتن هي ٍجش ػًجبل ىيِب ايي توبم تْ. ثگؾؿين! ثيَ آهبػٍ ١ؾا يَ تب ىؼ هي گـ٥تَ ٍجش ٩ّت

 ثبف چين کَ ٍجضي

 ٩ََ گ٦تي ثَ ىـّٛ ثٞؼ ؿّف چٌؼ اف! ػاىت گـهي ػُي کَ ًؾاؿم ًگ٦تَ ّلي. ام ىؼٍ ؿُب ثجيٌن ّ کٌن

 .کـػ فيجبيي ُبي

 ٩ََ ايي. چيقي ًَ ؿاػيْيي ًَ تلْيقيًْي ًَ. ًؼاىتٌؼ مـگـهي هـػم ُب ٩ّت اّى! ْٕالًي ُبي ٩ََ

 ًٞوتي ثـام پيـ گْي

 ىبُقاػٍ ّ کـػ هي ١لجَ هيکالت توبم ثـ ىزبٛ ىبُقاػٍ ػامتبى اعـ تْ کَ فهبًي هغٍَْب ثْػ

 چٌگبل اف ؿّ عبًن

 اّهؼًو هٌتٚـ ػاىت ثـام کَ اي مغتي توبم ثب ىت ُـ کَ ثْػ ىؼٍ ْٕؿي. ػاػ هي ًزبت اُـيوي

 ث٪يَ ثـام تب ىؼم هي

 چـتي تب کـػم هي ٍجـ ثبيؼ تـيب٫ ثنت ُـ اف ثٞؼ ػامتبى ىـّٛ فهبى اف. کٌَ تٞـي٤ ؿّ ػامتبى

 ؿّ چيوبه ثٞؼ. ثقًَ

 کبؿ ىـّٛ اف يکنبلي! ػاىت گـهي ػُي کَ گ٦تن. کـػ هي تٞـي٤ ؿّ ػامتبى ث٪يَ ّ کـػ هي ثبف

 ثْػ گؾىتَ رؼيؼم



! ىک٦ت هي گلو اف گل کَ ػاػم هي تـيب٫ اّ ثَ هبُـاًَ ٩ؼؿي ثَ ثْػم ىؼٍ هنلٔ ى٢ل ايي ثَ کبهال

 ػيؼ هي ٩ّتي

 پؼؿم هخل. ثْػم کـػٍ ٝبػت ثِو کن کن ػيگَ. ثـػ هي لؾت ُنتن اه ٩ََ ث٪يَ ىٌيؼى هٌتٚـ هيتب٩بًَ

 هي ١ؾا ثـاه

 فًؼگي عالٍَ. کـػم هي پـمتبؿي افه ىؼ هي هـيِ کَ گؼاؿي گبٍ. ػاػم هي ؿّ تـيبکو. پغتن

 ىجِب اگـ! گؾىت هي

. ًجْػ کَ ىت ُـ الجتَ. ثْػ ثـام تؼؿيزي هـگ ىجِب ٥٪ٔ. ًؼاىتن عًَْ هيکلي ًؼاىت کبؿم ثَ کبؿي

 تبفگي ثـاه اّايل

 صيبت تؼاّم ثبٝج کَ ٝولي! ػاؿٍ عٌؼٍ. کـػم هي تضولو ثبيؼ ىت ػّ اي ٦ُتَ هؼتي اف ثٞؼ ّلي ػاىتن

 ٝولي هييَ ثيـ

 ٝولي. هييَ فًؼگي ػّام ّ مٞبػت ثبٝج اًؼ کـػٍ افػّاد ُن ثب کَ هـػي ّ فى ثـاي ىـٛ ٕج٨ کَ

 ىُْـ ثب کني ُـ کَ

 !ثْػ ػؿػًب٫ ٝؾاثي هي ثـاي ثـٍ هي لؾت اّى اف فًو يب

 ارجبؿي اي ّٙي٦َ آىپقي يب ػاػى تـيب٫ هخل ثـام ُن ٝول ايي. ػيؼم ًوي تْه ؿّ لؾت هٌٞبي اٍال

 ثَ هزجْؿ کَ ثْػ

 ٩بهت ثلٌؼي. ثْػ ؿ٥تَ پؼؿم ثَ ُيکلن ّ ٩ؼ. ثْػم ىؼٍ مبلَ ػّافػٍ. گؾىت ػيگَ مبل يَ. ثْػم اّى اًزبم

 اًؼام تٌبمت ّ

 ٩يٌگي فى ػًّن هي چَ يب ػعتـ ثبىن ًکـػٍ عْػم اف تٞـي٤ اگـ. ػاػ هي ًيبًن مبلَ پبًقػٍ چِبؿػٍ

 !ثْػم ىؼٍ

 ػّ عبى الَ ٥ـد کَ ىت يَ! ًينت ػلن تْ ػيگَ ١ن يَ کَ ثـػم پي هّْْٝي ثَ فهبى ايي تْ هتبم٦بًَ

 ثَ ػيـ مبٝتي

 

 عـػٍ يَ ىؼ هي هْؿ هْؿ ثؼًن. کـػم کييؼى عويبفٍ ثَ ىـّٛ کن کن ىت مـ ُوْى اف ثـگيت عًَْ

 ػهب١ن اف اة ثٞؼ

 ثَ ؿّ عْػم تب کـػم هي مٞي چي ُـ . ثْػم صٍْلَ ثي. کـػم هي ىؼيؼ کنلي اصنبك ا٥تبػ ؿاٍ

 ًوي کٌن مـگـم کبؿي

 ٥کـي ًبگِبى تب ثْػم اّهؼًو ثـاٍ چين ُوو. ثْػم کـػٍ آهبػٍ ؿّ اه چبيي ّ ّا٥ْؿ ّ هٌ٪ل. تًْنتن

 ؿميؼ عبٕـم ثَ



 ثِو ًبعْامتَ کَ ثْػ ىؼٍ ثبٝج تـيب٫ ػّػ! ثْػم ىؼٍ هٞتبػ ثؼثغتبًَ! لـفيؼم ثغْػم تـك اف کَ

 .کٌن پجؼا اٝتيبػ

 ثب. ًينت ثنبٓ پبي ّ ؿ٥تين اتب٧ ثَ ُن ثب ّ ىؼ پيؼاه عبى الَ ٥ـد ثبالعـٍ. ثْػ گـ٥تَ ام گـيَ

 ثنت اّليي کييؼى

 ىؼٍ ثيؼاؿ عْاة اف کَ ٍجش ٩ْيَ ايي اف ثٞؼ ؿّف چٌؼ! اّهؼ رب صبلن کوي ػّػه ػاػى پل ّ تـيب٫

 هي٢ْل ّ ثْػم

 صيبٓ ٕـ٣ اّى اف کَ ػيؼم ؿّ ىُْـم هبػؿ ثْػم صُْ لت هُْبم کـػى ىبًَ ّ ٍْؿت ىنتي

 ٩ّتي امت هي هْاٙت

 اٍٖالس ٩ّتِب اّى ػؿ الجتَ. اّهؼم ػؿ ثچگي اف ّ کييؼم ٩ؼ کَ گ٦ت ّ اّهؼ رلْ ىؼ توْم کبؿم

 ثکبؿ ّ تـکًْؼي امتغْاى

 ايي تب ًکـػم ىک عبى الَ ٥ـد ّ اّى ُبي پچ اف صتي ًيؼم اّى هٌْٚؿ هتْرَ ؿّف اّ. ثـػًؼ هي

 ٥ـد ثٞؼ ىت چٌؼ کَ

 هي٢ْل هـػ اّى اّل. ثْػ آهبػٍ ثنبٓ . آّؿػ ؿّ مبلَ چِل پٌذ مي هـػ يک عْػه ُوـاٍ عبى الَ

 ىؼ تـيب٫ کييؼى

 هـػ آّؿػى ُب فهبى اّى تْ. ثؼم تـيب٫ اّى ثَ کَ گ٦ت هي ثَ عبى الَ ٥ـد ثنت ػّ يکي اف ثٞؼ

 ّ ؿاٍ عًَْ ثَ ١ـيجَ

 ثَ ُب فى ٍؼاُب ايي ىٌيؼى ثب! صـ٥ب ايي ّ تلپ ّ اُي ّ اهلل يب ّ مـ٥َ چٌؼ. ػاىت ؿّ عْػه ؿمن

 هي اًؼؿًّي يب اتب٧

 ّاػاؿ هٌْ ىکنت ؿّ مٌت ايٌکَ ثـ ٝالٍّ ١يـت ثي هـػ٫ ايي. ًي٦تَ اًِّب ثَ ًبهضـم چين کَ ؿ٥تٌؼ

 اّى کٌبؿ کَ کـػ

 کَ ُوًْْٖؿ ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ. ىؼم هي٢ْل ّ ًؼاىتن اي چبؿٍ! ثؾاؿم ػٌُو تـيب٫ ّ ثٌييٌن هـػ

 کييؼٍ ػؿاف هـتيکَ

 اف تـيب٫ آّؿػى هي٢ْل عبى الَ ٥ـد اتب٧ ػيگَ ٕـ٣ ّ ثْػم ًينتَ فاًْ چِبؿ پبه رلْي هي ّ ثْػ

 هـػ اّى ثْػ گٌزَ

 ًگَ ؿا عْػم اهب ثکين ٥ـيبػ ثْػ ًقػيک. تـميؼم عيلي! لـفيؼ ثؼًن توبم! هبليؼ هي ثَ ؿّ عْػه آؿّم

 هي. ػاىتن

 ىْعي ًبهْمي هنبئل ُب ه٩ْٜ اّى! ثي٦تَ ؿاٍ عْى ّ ثيَ هتْرَ عبى الَ ٥ـد کَ کٌن کبؿي تـميؼم

 ؿّ عْػم! ًجْػ ثـػاؿ

 عْػه کخي٤ ػمت ثب هـػ اّى کَ ؿ٥ت ثيـّى اي لضَٚ ثـاي عبى الَ ٥ـد. ًگ٦تن چيقي ّ ػاىتن ًگَ

 ثَ ىـّٛ ُن



 !کٌن تٞـي٤ ؿّ مـگؾىت صؼّػي تب هزجْؿم.ُنتيؼ هي ُبي ًٍْ ربي ىوب. کـػ هي ػمتوبلي

 ثَ هضکن ػاٟ اًجـ ثب ثؼٍ اػاهَ کبؿه ثَ عْامت هي توْم ٩ّبصت ثب هـػ اّى ايٌکَ اف ثٞؼ عالٍَ

 کَ فػم ٍْؿتو

 ثيـّى اتب٧ اف ٩ّتي. کٌن ٥ـاؿ کٌبؿه اف تًْنتن ّ ثـػاىت هي اف ػمتت ّ ىؼ ثلٌؼ ُْا ثَ ٥ـيبػه

 ثَ ميٌَ اّهؼم هي

 عبى الَ ٥ـد الجتَ. ؿ٥تن عْػم اتب٧ ثَ ّ ًؼاػم رْاة ىؼٍ؟ چي پـميؼ کَ ثـعْؿػم عبى الَ ٥ـد ميٌَ

 ؿّ چيق ُوَ

 .ًيبّؿػ عًَْ ثَ کيي تـيب٫ ثـاي عْػه ُوـاٍ ؿّ کني ػيگَ ّ ٥ِويؼ

 ىُْـ ػ٥َٞ ػّ ه٩ْٜ اّى تب کَ ثْػ مبلَ مي فًي عبى الَ ٥ـد عْاُـ. گؾىت رـيبى ايي اف هؼتِب

 اّل ػ٥َٞ . ثْػ کـػٍ

 گ٦تن ٩جال. ثْػ لًْؼ ثغْاػ ػلت تب اهب! ًؼاىت ؿّيي ّ ثـ. ثْػ هـػٍ ػّهو ىُْـ ّ ثْػ گـ٥تَ ٕال٧

 ؿّفُب اف ثْٞي کَ

 مـ ثبيؼ کَ گ٦تن عْػم ثب ؿّف يَ. ىؼ هي عًَْ ػؿ عبى الَ ٥ـد ًجْػى ػؿ هيکْکي اهؼُبي ّ ؿ٥ت

 ّ هبػؿ ايي کبؿ اف

 ثْػ ؿ٥تَ ثيـّى عًَْ اف تبفٍ عبى الَ ٥ـد کَ ٍجش ؿّف يَ کييؼم ؿّ ىْى کييک. ثيبؿم ػؿ ػعتـ

 ىُْـم عْاُـ ٦ٝت

 مبٝت ًين کَ فػم چْة ؿّ فا١و. ؿٍ هي اتب٧ اّى ثَ اتب٧ ايي اف ّ کـػٍ ػّف٫ ثق٫ کَ ػيؼم ؿّ

 يَ ثب ىُْـم هبػؿ ثٞؼ

 ُن هي. ؿ٥ت اىپقعًَْ ثَ ىُْـم هبػؿ ّ ىؼ ٦ٝت اتب٧ ّاؿػ تٌؼ هـػ٫. ىؼ عًَْ ّاؿػ يْاىکي هـػ

 ثيـّى اتب٧ اف تٌؼي

 !٦ٝت ! اموي چَ. ّامتبػم گْه ّ ؿ٥تن ٦ٝت ث٢لي اتب٧ ٕـ٣ ثَ ّ اّهؼم

 !کب٥ْؿ فًگي ًبم ًٌِؼ ٝکل ثـ

 هؼتي. ثؼم گْه ّ ّامتن عْامت هي ػلن ثْػ ًيْهؼٍ ثؼم! اّهؼ هي اي ٝيٍْ چَ ثؼًّي اگَ مگ پؼؿ

 ّ ايي لًْؼي اف کَ

 ػّ ٍجش ؿّف يَ کٌي ؿاّي ؿّ پـيچِـ ايي اگـ ٦ٝت گ٦ت هـػ٫ گؾىت يکي اّى ٍؼ٩َ ٩ـثْى

 عًَْ اف هي ثب مبٝت

 پْلي عْة صبّـ پـيچِـ ايي ثبالي کَ ىٌبمن هي ؿّ ٦ًـ يَ. ػاؿي هي پيو ٕال پْل يَ ثيبػ ثيـّى

 عيلي ل٪وَ صـّم! ثؼٍ



 صـ٣ اف ه٩ْٜ اّى ّلي ىؼم هي ؿّس ٩جِ تـك اف ىبيؼ ثْػ پيو مبل ػّ يکي اگَ!!! ىؼٍ عْىگل

 !ًيْهؼ ثؼم هـػ٫

 ًوي اٍال اّائل کٌَ هي ُْٝ ؿّ آػهب هضئ عْة! ثْػم ىؼٍ ػؿػيؼٍ کوي هؼت ايي تْ ػًّيي هي

 ثقًن صـ٣ تًْنتن

 ثؼم هـػ اّى صـ٣ اف گ٦تن هي ػاىتن. ثْػم گـ٥تَ يبػ چيقُب عيلي کن کن ّلي کييؼم هي عزبلت ُوو

 يَ. ًيْهؼ

 افه کَ ىؼٍ ثبل٠ تبفٍ ػعتـ يَ ُن ٕـ٣ ايي! ثـًبهَ اّى ػيْاؿ ٕـ٣ اّى عْة! ثْػم ىؼٍ رْؿي

 .ثکٌي تٞـي٤ ُن

 !ثيَ ُْايي کَ ثؼيؼ ص٨ عْة

 ثجيي صبال! ثؼٍ ٦ٝت ثَ ٥٪ٔ صبّـٍ ٕال پْل يَ ٕـ٣ کَ کـػم پيؼا ؿّيي ّ ؿًگ کَ ثْػم ٥ِويؼٍ

 گيـه عْػه چ٪ؼؿ

 !آػ هي

 ثؼ٫! ًَ. ػيؼم ايٌَ تْ ؿّ عْػم کـػم کَ کبؿي اّليي. ؿ٥تن عْػم اتب٧ ثَ ّ اّهؼم ثيـّى يْاه اتب٧ اف

 چيق ُوَ. ًجْػم

 .ثْػ ىؼٍ ٩بٝؼٍ ّ اًؼافٍ ثَ ُيکلن

 ثِن صـ٥ِب ايي کَ گؾىتَ عيلي افم ػيگَ. کين ًوي عزبلت افتْى ُنتيؼ هي ُبي ًٍْ ربي ىوبُب

  !ثغْؿٍ

 ميگبؿ يَ يکي ُن ُْهي ّ هي. کـػم ؿّىي ثـاه ّ آّؿػ ػؿ ػيگَ ميگبؿ يَ ميگبؿه ٩ْٕي اف

 ايي ػؿ. کـػين ؿّىي

 ثـاي اؿفه ثب چيق يَ صتوب اين ًينتَ عبًن پـيچِـ ثنبٓ مـ هب چْى کـػ هي ٥کـ کَ هـػ يَ ٩ّت

 رلْ ػاؿٍ ٥ـّه

 پب مٌگ ّ لي٤ ٥٪ٔ هبػؿ پـميؼ ػيؼ چيقُبؿّ ايي ّ پب مٌگ ّ لي٤ ٥٪ٔ ٩ّتي. کييؼ مـ٫ ّ اّهؼ

 پـيچِـ کَ ػاؿي؟

. ؿ٥ت اّ ّ عٌؼيؼين هبُب کَ کيي؟ هي ٤ٍ هـػم ُن پب مٌگ ثـاي: گ٦ت هـػ. پنـم اؿٍ : گ٦ت عبًن

 عبًن پـيچِـ

 .کـػ ىـّٛ ػّثبؿٍ ؿميؼ ٤ًَ ثَ ميگبؿه کَ ٩ّتي

 کـػم هي توبىب آيٌَ تْ ؿّ عْػم ٩ّتي ؿامتو! ثبعتن فًؼگي تْ چ٪ؼؿ ٥ِويؼم ثبىيؼ ىوبُب کَ آ٩بيي

 ايي کَ اّهؼ صي٦ن



 ػؿ ؿامتو. عْؿػم صـً عيلي. ثين ک٥ْتت گ٦تن ثلٌؼ! ثيَ تـيبکي ک٦تبؿ پيـ ايي ًَيت ثؼى ّ تي

 ثلْٟ ػّؿاى هي

 !ثْػم ا٥تبػٍ ٍـا٥ت ثَ ؿّف اّى ثـًبهَ ػيؼى ثب. ثْػ ىؼٍ ىـّٛ هٞوْل اف فّػتـ

 ثقؿگتـ هي اف ُن مبل پًْقػٍ ػٍ اگـ صتي ىؼ؟ هي چي ثْػ ػيگَ هـػ يَ عبى الَ ٥ـد ايي ربي اکـ

 ايي ثبيؼ هي چـا. ثْػ

 !کـػم؟ هي تضول ؿّ پيـ عـ

. ػاىتن تِْٛ صبلت چـا ػًّن ًوي ىؼم ثلٌؼ عْاة اف کَ ؿّف يَ. گؾىت ام ػيگَ هبٍ ُيت ٦ُت يَ

 ؿ٥ت هي گيذ مـم

 اّى. عْؿػم ًجبت کوي. کـػٍ مـػين کَ کـػم ٥کـ ًگ٦تن چيقي کني ثَ. ىؼ هي آىْة ُوو ػلن

 هي ٩ّتي ؿّف

 ٥ِويؼ ػيؼ صُْ پبىْيَ کٌبؿ هٌْ ىُْـم هبػؿ تب. ًگْ کَ ىؼ ثؼ صبلن اًچٌبى ١ؾا ثْي اف عْامتن

 ىت ٩ّتي. ىؼم صبهلَ

 هي تـکوْى فًت ػيگَ ٩ّت چٌؼ ؿّىي چيوت گ٦ت ّ ًکـػ هٖٞل ثـگيت عًَْ ثَ عبى الَ ٥ـد

 اف ُن ايي! فًَ

 الَ ٥ـد!ًجـٍ عجـ ثـاه عب٫ اهب. ػاػًؼ ًوي ؿّ ٝـّك ثَ ُب ه٩ْٜ اّى کَ گ٦تن! چيقُب ايي ّ تجـيک

 عيلي عبى

 کبؿُبي ربه کـػم ًوي اىپقي ٩ّت چٌؼ تب الجتَ! ًَ. ثيَ کن کبؿم اف ايٌکَ ًَ الجتَ. ىؼ عْىضبل

 .ػاػم هي اًزبم ػيگَ

 ػّػ ثَ ٝبػتن هْؿػ ػؿ الجتَ. کٌن ّلو تًْنتن ًوي عْػم ػيگَ يٌٞي ثْػ عْػم پبي تـيب٫ ثنبٓ اهب

 ثَ چيقي تـيب٫

 ثبال ىکون کن کن. ؽاىتٌؼ ًوي مـم ثَ مـ فيبػ. ثْػم ىؼٍ ٝقيق ٩ّتي چٌؼ تب ال٪ََ. ثْػم ًگ٦تَ کني

 .ػاىتن ّيبؿ! اّهؼ

 هي ػعتـه ثَ کَ هبػؿٍ ٩ّتِب ايي. هي ثَ ثؼٍ ّ کٌَ ػؿمت مبػٍ ّيبؿًَّ يک صتي کَ ًجْػ کني اکب

 ثْػ هبػؿم اگَ. ؿمَ

  !کـػ هي ٥ـ٧ چيقُب عيلي ىبيؼ

 آىپقي ػّثبؿٍ ّ ًکييؼ ْٕل ثييتـ ٩ّتي چٌؼ هب ثْػى ٝقيق. ًکٌَ ثبًي ّ ثبٝج ثي ؿّ کني ُيچ عؼا

 .عْػم گـػى ا٥تبػ

 کَ کـػم هي هزنن چيون پيو اه ُوَ! ثْػ عْه ام ثچَ ثَ ػلن کـػم هي ؿّ کبؿم ثْػ ثؼثغتي ُـ ثب

 پنـ يَ ام ثچَ



 ثِو ؿّ ّرْػم ىيـٍ. کٌن هي عيکو ّ تـ هيـمن ثِو هييَ هي هًْل هيبػ ثؼًيب! مـٍ ثَ کبکل

 .ثيَ ثقؿگ تب هيؼم

 هيغَ چِبؿ ػيگَ فاييؼم هي پنـ يَ ّ عْامت هي عؼا اگَ. کٌَ آفاػه ّ ثگيـٍ ؿّ هبػؿه ػمت

 هي ؿييَ ّ هييؼم

. ؿمًْؼم هي ىت ثَ ؿّ ؿّف ّ ؿّف ثَ ؿّ ىت ّ کـػم هي عْه ثِو ؿّ ػلن کَ ثْػ ايٌِب. ػًّؼّم

 .گؾىت هبُي چٌؼ

 ثْػ ام رِيقيَ کَ ُبيي پبؿچَ اف. کـػم هي آهبػٍ ام ثچَ اّهؼى ثؼًيب ثـاي ؿّ عْػم کن کن ػاىتن ػيگَ

 هي لجبك ثـاه

 ػعتـ اگَ تـميؼم هي کَ چـا. ثؼٍ پنـ يَ هي ثَ کَ کـػم هي ػٝب عؼا ػؿگبٍ ثَ ؿّف ّ ىت. ػّعتن

 مـًْىت ثَ ثبىَ

 ّ ثْػ ىؼٍ ثقؿگ کبهال ػيگَ صبال ىکون! لـفًّؼ هي ؿّ ّرْػم توبم ٥کـ ايي. ثيَ ػچبؿ عْػم ميبٍ

 ثلٌؼ رب اف فصوت ثب

 ثـ هي مـ اف ػمت! گن هي ؿّ الَ ٥ـد گـ٥تَ ػؿػهْى ثي ػؿػ ايي ثْػ ٌُْف کَ ٌُْف ّلي ىؼم هي

 اي ٦ُتَ ػاىت ًوي

. ثْػ ايي ٥٪ٔ کبىکي صبال ! فػ هي ثِن کتک يَ ثْػ اي ثِبًَ ُـ ثَ ّ هي مـاٟ اّهؼ هي ػّىت يکي

 مگ پؼؿ ػًّن ًوي

 صکين ثـاه! ؿّف چٌؼيي عًَْ عْاثيؼ! گـ٥تَ مل گ٦تٌؼ هي! هي رْى تْ ؿيغت ثْػ گـ٥تَ هـّي چَ

 چٌؼ آّؿًؼ هي

 !هـػ ثگيـٍ ٩جـت ثَ آتيو. ا٥تبػم عًْـيقي ثَ هي ُن ثٞؼ ؿّف

 

 گ٦تن ّ گـ٥تن ؿّ ػاهٌو ػيؼهو تب اّهؼ ثيچبؿٍ. ثيگن ٥بٕوَ ػًجبل ؿ٥تٌؼ! ؿ٥ت هي هي اف کَ ثْػ عْى

 ػمتن عبًن ٥بٕوَ

 ثَ ىـّٛ ّ. اك ثچَ ايي هي ػًيبي ايي ػلغْىي توبم! ثـٍ ػمت اف ام ثچَ ًؾاؿ کي کوک! ػاهٌت ثَ

 يبػ. کـػم گـيَ

 !ثبىن کـػٍ گـيَ ػؿهًْؼٍ ايٌْٖؿ ُن يکجبؿ فًؼگي ايي تْي کَ ًؼاؿم

 ثب عيلي. ثؼم تيغيٌ ػؿمت ؿّ چيقي تًْنتن ًوي ػيگَ. هيـ٥ت ميبُي چيوبم عًْـيقي فّؿ اف

 کَ کـػم رٌگ عْػم

 ثْػ گؾىتَ کبؿ اف کبؿ ػيگَ کَ کـػم ثبف چيوبهْ ٩ّتي. ٦ًِويؼم چيقي ػيگَ. ًيؼ ّلي ًين ثيِْه

 عبًن ٥بٕوَ ثيچبؿٍ



 !ثْػ ؿ٥تَ کَ ثچَ! ثؼٍ ًزبت ؿّ عْػم تًْنت کَ ثْػ کـػٍ مٞي عيلي

 ىکوو ٩ّتي کَ ًوي٦ِويؼ ؿّ فى يک صبل ىوبُب. کـػم گـيَ ثَ ىـّٛ صبلي ثي اّى ثب ٥ِويؼم ٩ّتي

 ه٩ْٞي هييَ عبلي

 آػ هي ػؿ ىکوو اف کَ عْػه ثچَ يٌٞي. ثغْاثًٌْؼ ث٢لو کْچْلْؿّ ثچَ يَ کَ کٌَ تضول تًَْ هي

 !ث٢لو تْ ثيبػ

. ثْػ گـ٥تَ هٌْ هـػى رلْي عْاثي ثي ّ ثؼثغتي ثب هي مـ ثبالي ؿّف ىجبًَ يک عبًن ٥بٕوَ ثيچبؿٍ

 ايي مـ ػًّن ًوي

 ايٌکَ اف ثٞؼ عبًن ٥بٕوَ ايٌبؿّ! ُـػّه يب! کييؼ هي کَ تـيبکي يب ثْػ گـ٥تَ عبى الَ ٥ـد کَ ک٥ْتي

 ثـام اّهؼم ثِْه

 !ًب٩ٌ ػعتـ يَ! ثْػٍ ًب٩ٌ ام ثچَ کَ کـػ تٞـي٤

 ُيچکل مـم ثبالي! عْامتي عؼا اف ثچَ هٞوْل صؼ اف فّػتـ کَ ثْػٍ ايي ّامَ رـيبى ايي گ٦ت هي

 ّ ثْػم هي ٥٪ٔ ًْػ

 فػ هي مـ هي ثَ هـتت ؿّف چٌؼ تب! ؿّ فى ايي کٌَ ؿصوتو عؼا!کني ثي ايي ثؼيَ ػؿ. عبًن ٥بٕوَ

 هي هي پيو مبٝتي ّ

 اؿّم کوي ؿّ هي کَ چيقي تٌِب کـػًؼ عبکو کزب هْ ثچَ ٦ٕلک ٦ًِويؼم. ػاػ هي ػلؼاؿين ّ ًينت

 کَ ثْػ ايي کـػ هي

 ثْػًؼ ؽليل عيلي ػعتـُب فهبى اّى ػؿ. ىؼ هي ثؼثغتتـ هي عْػ اف هًْؼ هي اگـ! ثْػٍ ػعتـ ام ثچَ

 يَ کَ ثگيـ صبال

 عْامت ًوي ػلن اهب ثْػ ىؼٍ ثِتـ صبلن عْاثيؼم ؿّفي چٌؼ! کـػ هي پيؼا مـًْىتي چَ ًب٩ٌ ػعتـ

 ثيـّى ؿعتغْاة اف

 اي،چَ ٍجضبًَ چَ اهب. ؿ٥ت هي ّ ػؿ پيت گؾاىت هي ؿّ ىبم ّ ًبُبؿ ّ ٍجضبًَ ىُْـم هبػؿ. ثيبم

 ٍؼ. ىبهي چَ ًبُبؿي،

 !فًؼاًيِب ١ؾاي ثَ ؿصوت

 رْى ايٌکَ ثـاي عبتن ٥بٕوَ اٍـاؿ ثَ ثٞؼه ّلي ًقػم چيق ُيچ ثَ لت اٍال کَ اّل ؿّف ػّ يکي

 ل٪وَ ػّ ل٪وَ يَ ثگيـم

 

 ىُْـم هبػؿ ؿّف يَ ثْػم عْاثيؼٍ کَ ٩ّت چٌؼ اف ثٞؼ! ثْػ عبًن. ثجبؿٍ ٩جـه ثَ ًْؿ. عْؿػم هي ١ؾا

 فُـ اتب٧ تْ اّهؼ



 تْ رٌبفٍ ٝيي عْاي هي ٩ّت چٌؼ گ٦ت ثِن! ا٥تبػٍ هي ثچَ کَ ثْػ عْىضبل ٦ٝـيتَ ثْػ لجو ثـ عٌؼي

 ؿعتغْاة

 !کي روٜ ... ّ...پبىْ ثي٦تي؟

. کـػم گـيَ فاؿ فاؿ فيـ اّى ّ مـهْ ؿّي کييؼم ؿّ پتْ کَ گـ٥ت ام ١ََ اًّ٪ؼؿ صـ٥و ايي اف

 رـات کني صبال تب

 ػٌُو اف کَ ثؼم اربفٍ عْامتن ًوي پْىيؼم لجبك ّ ىؼم ثلٌؼ.! کٌَ ٍضجت هي ثب ايٌْٖؿي ثْػ ًکـػٍ

 اف ثييتـ

 اف ؿّفي ّ ًْ اف ؿّف ػّثبؿٍ. کٌن کبؿ ًتًْن کَ اًّ٪ؼؿ ًَ ّلي ػاىتن ٤ّٞ. ثيبػ ثيـّى ه٦ت....ايي

 ايٌِب ثَ ًجْػ يکي! ًْ

 ٦ٝت يکي. فػًؼ هي ثِن مـک٥ْت ؿ٥تن هي ؿاٍ! ثبىَ عْػتْى چيق ُوَ ثي پنـ اف ٝيت ىبيؼ کَ ثگَ

 هبػؿ يکي گ٦ت هي

 !ىُْـم

 ارب٧ ؿّي اف ؿّ ١ؾا کوبرؼّى ػاىتن کَ ؿّف يَ ثْػم ىؼٍ ؽلَ ػمتيْى اف ػيگَ گؾىت ؿّفي چٌؼ

 چيوبم ػاىتن ثـهي

 ّ ثيبؿ عـ ّگـًَ! ًـيغت عْػم ؿّي کَ کـػ ؿصن عؼا. فهيي ا٥تبػ ػمتن اف کوبرؼّى ّ ؿ٥ت ميبُي

 !کي ثبؿ ؿّ ثب٩بلي

 اّهؼ ُن گـ٥تَ آکلَ ٦ٝت اّى! کـػ پب ثَ ٩ي٪ـ٩ي چَ ىُْـم هبػؿ عبًن، مليَٖ ايي ثؼًّيؼ ىوبُب اگَ

 يَ! هبػؿه کوک

 !ىؼًؼ چي ػّتبيي ثجيي صبال! ثْػًؼ ثل هضلَ يَ ثـاي کؼّهيْى

 ثْػ؟ هـػ کزب اي ىيـٍ الَ ٥ـد ايي ّلي. هـػىَ فى، گبٍ تکيَ ُب ه٩ْٜ ايي

 ّ ١يـت هٞتبػ اػ گي هي ؿامت. ثْػ ىؼٍ ىـّٛ اّ ثَ ػاػى تـيب٫ ثـًبهَ ػّثبؿٍ. گيت هبُي يک

 ٥٪ٔ ًبهْمو ّ ىـ٣

 کَ ػلتْى ثَ عْػتْى، ثَ ىوب. ػاؿيؼ ُن ص٨ يٌٞي ًکٌيؼ ثبّؿ ىبيؼ هيگن کَ ؿّ ايٌب! اٝتيبػىَ ُوْى

 .کٌيؼ هي ًگبٍ پبکَ

. صـ٥ِب ايي ّ فى آفاػي ّ عبًْاػٍ چيَ چي ػًّن ًوي! ٩بًًْي ػاػگبُي،. کـػٍ ٥ـ٧ عيلي ُن فهبًَ

 تٞؼي اف عيلي رلْي

 کزب؟ ُب ه٩ْٜ اّى ّ کزب صبال ّلي! گـ٥ت ؿّ پنت هـػُبي ايي اف ثْٞي يَ

 ػّتبيي. ثْػ آّؿػٍ ؿّ ١ـيجَ يَ عْػه ثب ثبف عًَْ ثـگيت عبى الَ ٥ـد مْعتَ پؼؿ ايي کَ ىت يَ

 .هِوًْغًَْ تْ ؿ٥تي



 ثْػم ثنتَ پيت اف ػؿ ّ اتب٧ تْ ثْػم ؿ٥تَ. کـػ ٍؼا هٌْ ّ ثيـّى اّهؼ اتب٧ اف گؾىت کَ عـػٍ يَ

 ؿّ ػؿ تٌَ يَ ثب ّ اّهؼ

 

 فيـ ّگـًَ ثـّ پبىْ گ٦ت. ؿم ًوي گ٦تن. ثؼٍ تـيب٫ ايي ثَ ّ هِوًْغًَْ تْ ثـّ پبىْ گ٦ت ّ کـػ ثبف

 ّ ميبٍ لگؼ ّ چک

 ه٦ت ًْى ّ ه٦ت يب پْل هي هگَ گ٦ت. ؿم ًوي هي. ثکي عْاػ هي ػلت ُـکبؿي گ٦تن! کٌن هي کجْػت

 تْ ثؼم ػاؿم

 اّى ُن ١يـت ثي. ثجٌؼ ؿّ ػٌُت چب٫ گ٦ت ؿ٥تَ؟ کزب ١يـتت. تْام فى هي ىـ٣ ثي گ٦تن ثغْؿي؟

 ثي اف کَ ثبثبتَ

 چـاٟ يَ تب٩چَ مـ اف کـػم ػمت. ٦ًِويؼم ؿّ عْػم صبل ػيگَ! کـػٍ م٦يؼ ؿّ ُوَ ؿّي ىـ٥ي

 ّ ثـػاىتن ثْػ گـػمْف

 اهب ًؼاىتن عْىي ػل پؼؿم اف. اّهؼ هي ػؿ پؼؿه ثْػ ًؼفػيؼٍ ؿّ مـه اف کَ کـػم پـت ٕـ٥و ثَ

 پؼؿم ثْػ چي ُـ

 پؼؿم اگَ کَ ثْػ عْه اه ُوَ ػلن. ثقًَ ه٦ت صـ٣ مـه پيت تـيبکي يَ کَ ػاػم ًوي اربفٍ. ثْػ

 پؼؿ ايي ث٦ِوَ

  .ثْػم گـ٥تَ ؿّ عْػم تَوين فپيو ؿّ چٌؼ اف. کٌَ هي ؿيق ؿيق ؿّ مگ

 !کـػم؟ هي تضول ؿّ ٝولي هـتيکَ ايي ثبيؼ چي ثـاي

 !ثبػاثبػ چي ُـ. آعـ مين ثَ ثْػم فػٍ ػيگَ

 عْؿػ هي پؼؿم اف ُن کتک يَ گيـم. پؼؿي عًَْ گيتن ثـهي ّ ػاػ هي ٕال٩ن کَ ثْػ ايي آعـه

 ايي ثَ ػاىت ىـ٣

 !فًؼگي

 هٌتٚـ ّ ثْػًؼ ّاينتبػٍ گْه اتب٧ ػؿ پيت هبػؿه ّ ٦ٝت فًبُب ّلؼ. ًجيٌَ ثؼ ؿّف چيوتْى عالٍَ

 هي ات٦ب٩ي چَ کَ

 کـػم پـت الَ ٥ـد ٕـ٣ ثَ ؿّ چـاٟ هي ّ ؿميؼ اًّزب ثَ کبؿ ٩ّتي. هي رْى ثَ ثي٦تي ثيبى ا٥تَ

 ؿيغتٌؼ تْ اّهؼًؼ اًّبم

 !ثقى کي ًقى صبال. هي مـ

 ثْػم عْؿػٍ. کييؼم ُبم چٌگ تْ ّ گـ٥تن ؿّ ٦ٝت گيل کَ ثْػ ايي ثکٌن تًْنتن کَ کبؿي تٌِب هي

 گيل اهب فهيي



 فهيي کَ ْٕؿ ُويي. کييؼم هي هُْبىْ ٩ْتن توبم ثب. کييؼ هي ري٠ ُي ُن اّى کـػم ًوي ّل ُبىْ

 ايي ثْػم ا٥تبػٍ

 ٦ٝت گيل هي اهب. فػ هي ىکون تْ لگؼ ثب ُن اه ٦ٝـيتَ هبػؿ ّ فػ هي هٌْ کوـثٌؼ ثب ًبهـػ الَ ٥ـد

 کَ کـػم ًوي ّل ؿّ

 صيب ثي. کييؼم ػل تَ اف ٥ـيبػي اعتيبؿ ثي کَ کـػم صل ثؼًن توْم تْ ىؼيؼ مْفىي ّ ػؿػ ًبگِبى

 پبُبهْ ىُْـم هبػؿ

 ُـکبؿي تبيي مَ ّ ثْػم ىؼٍ ػ٥بٛ ثي. ؿ٥تن صبل اف ػيگَ. ىکون فيـ فػ هضکن لگؼ يک ّ کـػ ثبف

 ثب عْامت ػليْى

 

 عنتَ عْػىْى اًگبؿ هؼت يَ اف ثٞؼ. کـػم ًوي صل ؿّ ػؿػ ػيگَ فػًؼ ؿّ هي کَ ثل اف. کـػًؼ هي

 ّلن کَ ثْػى ىؼٍ

 !تَ اّى اًؼاعتٌؼ ّ فهيي فيـ تْ ثـػًن کيْى کيْى ّ گـ٥تٌؼ پبُبهْ ّ ػمت تبيي مَ ثٞؼ. کـػًؼ

 اّى ًَ؟ يب گن هي چي ىٌْي هي ػًّن ًوي عبًن:...گ٦ت ّ ثـگيت الَ ٥ـد ؿ٥تٌؼ هي ػاىتٌؼ کَ ه٩ْٞي

 ٥الى ٥الى ثبثبي

 چيکبؿك؟ ػًّي هي ىؼت،

 ّکيل ايي ّامَ! ثـٍ هي ػؿثبؿ ّامَ عبًن! ػؿثبؿٍ ..... ثبثبت ىـي٤ ى٢ل ثؼّى ػًّي ًوي اگَ

 تْ! ثـٍ هي عبًن ّفيـُب

 !ًؼاؿٍ ا٥تغبؿ کَ....ًٌبف ثبثبت ثَ ٩ؼؿ ايي! ىؼي ثقؿگ...ًْى اف ل٪وَ صـّم

! ثجـم عْة تـيب٫ ثـاه کَ ثْػ ايي ثـاي ٥٪ٔ ػاػ هي ثَ آمًْي ايي ثَ ؿّ مليَٖ تْ ػيؼي اگـم

 چ٪ؼؿ ثجيي ثؼثغت

 ًَ کيَ؟ هي گْم٦ٌؼ کٌَ هي ثـات کبؿ چي ثبثبت عًَْ ثـگـػي اگَ کـػي ٥کـ! ػاؿي اؿفه ثـاه

 ىال٧ فيـ ثيچبؿٍ

 ىٌبمي؟ ًوي ثبثبتْ. گيـٍ هي ؿّ رًْت

 ه٦ت ه٦ت عْة رٌل هخ٪بل يَ ّامَ تْؿّ کَ تـٍ ١يـت ثي هي اف ػؿرَ ٍؼ اّى ١يـتن ثي هي اگـ

 ّ هي کبؿ. ػاػ هي ثَ

 !ُوَ هخل ثبثبت

 ثِت ػاؿم االًن. اّهؼ ًوي مـت ثالُب ايي کـػي هي ؿّ کبؿت ّ ؿ٥تي هي عْه فثْى ثب اهيت اگَ

 هي ّامَ ػيگَ گن هي



 !آػ ًوي کنـ ات عبًوي ّ ّربُت اف ًتـك. کبؿت ثَ ثؼٍ ؿّ ػلت. ًٌؼاف ر٦تک

 .فًن هي آتييت ّگـًَ ًکي آرـ هٌْ ًْى

 چـعيؼ چيق ُوَ ٥ِويؼم کَ ثْػ ٩ّت اّى ؿّ ػؿػ.. ؿ٥ت ّ هي ثَ اًؼاعت ٤ً يَ ّ گ٦ت ايٌبؿّ

 !هي مـ تْ عْؿػ چـعيؼ

 ًوي اّل! هي فًؼگي اف تـ تبؿيک ًَ ثْػ تبؿيک رب ُوَ. اّهؼم ُْه ثَ ثٞؼ عْؿػٍ يَ.ا٥تبػم ثيِْه

 صـ٥ِبي عْامتن

 ايي ػؿ اٍال ًگ٦تَ ثيـاٍ پـ ػيؼم هي کـػم هي ه٪بينَ پؼؿم ثـًبهَ ثب ٩ّتي ّلي کٌن ثبّؿ ؿّ الَ ٥ـد

 ٦ًِويؼٍ هؼت ُوَ

 !چيَ پؼؿم ى٢ل کَ ثْػم

 کَ ثْػم ًؼيؼيَ صبال تب. عْؿػ هي ُن ثب ؿّ ٍجضبًَ ّ ًبُبؿ ىؼ هي ثلٌؼ ِٙـ ّ ثْػ عْاة ِٙـ تب

 کبؿه ثـٍ مـکبؿ ٍجش

 هي عًَْ ثَ کَ فًِبي يبػ.ا٩تبػم عًَْ هوٌَْٝ ٩نوت يبػ! ىت ٦ًََ تب ىؼ هي ىـّٛ ١ـّة اف

 ػؿمت اًگبؿ ًغيـ. آّؿػ

 اگـ ّلي! ثْػ ايي هْى فًؼگي کَ ًجْػ عْػي ثي! ثْػم ىؼٍ ثقؿگ ٥الى ًْى ثب هي پل. گ٦تٌؼ هي

 گٌبٍ ثْػ کبؿٍ ايي پؼؿم

 .ًجْػ اًَب٣ ثغؼا. ثؼين پل ؿّ پؼؿم کبؿُبي ت٪بً ثبيؼ کَ ثْػ چي هب ت٪َيـ ثْػ؟ چي هب

 ؿّ مـًْىت اّى ثبيؼ چـا فاييؼى ىکن تب مَ اف ثٞؼ ثْػ گؾاىتَ پؼؿم عًَْ تْ پب کَ ثؼثغت فى يَ

 هبػؿم! ثبىَ ػاىتَ

 .کـػ فؿًگي ثبفم. ثْػ ٥ِويؼٍ ؿّ رـيبى ايي ُن اّى صتوب! کٌَ ٥ـاؿ ّ ثؾاؿٍ ػاىت ص٨ گن هي ؿّ

 عجـ چيقي اف ُن ىبيؼ. ًجْػ تِـاى اُل ىُْـه ثْػ اّؿػٍ کَ ىبًني. ًجْػ ثؼ فًؼگيو ُن عْاُـم

 .ًؼاىت

 ثْػم هًْؼٍ. ىؼ ؿاصت ّ هـػ ْٕؿي اّى کَ ام ثيچباؿٍ ثـاػؿ ٕبُـ. ثْػًؼ ػّؿ ايٌزب اف عْىجغتبًَ

 کخب٥تکبؿي ت٪بً. هي

 .ػاػم هي پل هي ثبيؼ ؿّ پؼؿم

 ػاىتن ١ََ ّ ١ن اًّ٪ؼؿ. ًجْػ هِن ثـام. هًْؼم ١ؾا ّ آة ثؼّى فهيي فيـ اّى تْي ؿّفي ػّ! ثوبًؼ

 پييو چيقُب ايي کَ

 تبؿيک فيـفهيي يَ تْي هًْؼى ١ؾا ّ آة ثؼّى ؿّف ػّ ث٦ِويؼ ايٌکَ ثـاي ىوب ّلي. ًجْػ ُيچي

 ؿّف يَ ثِتـٍ چي، يٌٞي



 !کٌيؼ هي پيؼا صبلي چَ ثجيٌيؼ ثگيـيؼ ؿّفٍ ١ـّة عْى ى٢بل تب مضـ عْى عـّك اف

 مـا١ن کَ ثْػ ايي ثبىن هـػٍ کَ تـميؼى اػ ًوي ػؿ هي ٍؼاي ػيؼًؼ ٩ّتي ؿّف ػّ اف ثٞؼ عالٍَ

 الَ ٥ـد اّى. اّهؼًؼ

 فػ هي چيوبهْ ًْؿ. ثيـّى ثـػ ّ کـػ ثلٌؼم ًؼاػم رْاثيْ هي اهب ىؼي؟ آػم کَ پـميؼ افم ١يـت ثي

 تبؿيکي تْ ؿّف ػّ

 .ثْػم

 کَ ؿّ ١ؾايي هًْؼٍ تَ. ؿ٥تن اتب٩ن ثَ لْؿػٍ ّ لَ ثؼى ّ تي ثب ّ ىنتن صُْ مـ ؿّ ٍْؿتن ّ ػمت

 ثْػ آّؿػٍ ثـام

 ٍْؿتن ّ مـ. گؾىت ؿّفي مَ ػّ. عْاثيؼم ؿّف يک ّ ىت يک کلَ يَ. ؿّه آة چيکَ يَ عْؿػم

 کجْػ ّ فعوي کَ

 .ىؼ ثِتـ ثْػ ىؼٍ

 هي گ٦تٌؼ کَ اّهؼٍ مـا١ن عبى مِـاة يکجبؿ ثْػم فيـفهيي تْ کَ ؿّف ػّ اّى تْ کَ ٥ِويؼم ثٞؼُب

 اّى ّ ام ؿ٥تَ صوبم

  .ؿ٥تَ ّ ثـگيتَ ُن

 کَ ىٌيؼم عْػه اف ثٞؼا ُن ؿّ ايي. ثْػ ىؼٍ مـػ ػيگَ الَ ٥ـد کَ ثْػ ايي ثْػ ٝزيت ثـام کَ چيقي

 اّى احـ ػؿ

 ٥ـد اّى ػيگَ ّ ثْػ ىؼٍ عـاة ؿّفگبؿه ّ صبل ثْػ چي ثْػ ػي٦تـي ثْػ مل ػًّن ًوي کَ ثيوبؿي

 !ًجْػ مبث٨ الَ

 چٌؼ کَ ثاليي گ٦ت ّ هي پيو اّهؼ. آّؿػ عْػه ثب ػيگـم هـػ يَ ػّثبؿٍ ثـگيت عًَْ ثَ کَ ىت يَ

 مـت پيو ٩ّت

 ًـ٥تَ؟ يبػت کَ آّؿػين

 ثبف کٌي؟ ک٫ْ هغبل٤ مبف اگَ ثضبلت ّاي. ثکيَ ػي هي تـيب٫ ثِو هيـي آػم هخل آّؿػم يبؿّ ايي

 ًؼاػم رْاثيْ ُن

 ػؿ ١ؾا ّ آة ثي ّ عْؿػى کتک رْى ػيگَ ص٪ي٪ت. هِوًْغًَْ اتب٧ تْ ؿ٥تن ّ پبييي اًؼاعتن ؿّ مـم

 ا٥تبػى فيـفهيي

 پؼؿم ٩ّتي. ثْػم ىؼٍ هًْؼٍ اًّزب ا ؿًّؼٍ رب ايي اف کـػ ًوي ُن ٥ـ٩ي ثـام ػيگَ. ًؼاىتن ؿّ

 ىُْـم ثْػ اًّْٖؿي

 !ثين اًّزْؿي ُن هي کَ ػاىت ٝيت چَ. ايٌْٖؿي



 اف کـػ ًوي ٥ـ٧ ُيچي ػيگَ ام ّامَ. ّا٥ْؿ ؿّ چنجًْؼم ثنت يَ اکـاٍ ثب ّ ًينتن ّ اتب٧ تْ ؿ٥تن

 کخب٥ت فًؼگي ايي

 ؿ٥ت يبػه ػيگَ! ىؼ صيّْى يَ هخل ّ ىؼ گـم اه کلَ کييؼ کَ ثنت تب چٌؼ يبؿّ. ثْػم ىؼٍ عنتَ

 ّامَ ّ کزبمت

 ًب. کٌَ هي چيکبؿ ػاؿٍ کَ ًجْػ صبليو اٍال ّ ٥ِويؼ ًوي ؿّ عْػه صبل ىـ٣ ثي. اّهؼٍ اًّزب چي

 .ثْػم هبيْك ّ اهيؼ

 اف کَ ا٥تبػ الَ ٥ـد ثَ چيون ػ٥َٞ يَ ثکٌن؟ تًْنتن هي چيکبؿ يٌٞي ثْػم ًينتَ مبکت ُويٌْٖؿي

 ػاؿٍ ىييَ پيت

 ُن صيّْى اّى. ػاػ ػمت ثِن تِْٛ صبل َٝجبًيت ربي کَ ىؼم هت٦ٌـ افه اًّ٪ؼؿ. کٌَ هي ًگبٍ هٌْ

 کَ ًجْػ کي ّل کَ

 عجـتَ؟ چَ ػاػي تـيب٫ پْل چٌؼؿ١بف. ثجيٌن کي علْتو پبىْ! اَُّ اَُّ،: گ٦ت ثِو ّ تْ اّهؼ ٥ـد

 کْفتْ کبمَ پبىْ

 ؿّه ثَ اهب ىٌيؼ کَ ػاػم ثِو ٥ضيي يَ فيـلجي اتب٩ن ثَ ثـم کَ ىؼم هي ؿػ کٌبؿه اف ٩ّتي کي روٜ

 ُيچي کَ ًيبّؿػ

 اػم هيت يَ. ثْػ ىؼٍ اّى ّ ايي ثَ ػاػى تـيب٫ کبؿم ىت اّى اف. ػاػ تضْيلن عٌؼم يَ ىـ٣ ثي

 هي کَ ٦ٍت صيّْى

 .ؿ٥تي هي ّ اّهؼى

 ٍؼثبؿ ؿّفي کَ ثبىيي ػاىتَ هي اف ؿّ ُويي ٥٪ٔ. گ٦ت ىَ ًوي ُن ؿّ چيق ُوَ ّ فيبػٍ گ٦تٌي

 ؿّ عْػم هـگ اؿفّي

 هي ػلن ثٞؼه ؿ٥ت هي ّ کييؼ هي تـيب٫ ّ اّهؼ هي پنت اػهِبي ايي اف يکي کَ ثبؿ ُـ. کـػم هي

 ؿّ عْػم عْامت

 ُوَ! ثبىَ ػاىتَ فًؼگي ُوچيي ًجبيؼ کَ مبلگي پبًقػٍ چِبؿػٍ مي تْ ػعتـ يَ کَ کي صنبة. ثکين

 ثْػ ايي ّامَ اه

 يَ تب تـيبکي اػم يَ االى. ًجْػ کَ االى هخل. ثبىي ا٥يًْي ّ تـيبکي هـػم ُوَ اّهؼ ًوي ثؼه ػّلت کَ

 ػّؿ اف ؿّ پليل

 کبمت کلي هي ٩جل اف. گؾىت هبُي مَ ػّ عالٍَ! تْهي ُقاؿ ٍؼ عـٍ هي هْه مْؿاط ثيٌَ هي

 اه ُوَ. ثْػ ىؼٍ

 تـيب٫ ػاىت ّ ثْػ اّهؼٍ هيتـي يَ ػ٥َٞ يَ يبػم. ًي٦تَ کبمجيو اف اّى تب ًين هـيِ کَ ثْػ هْاٙت

 .کييؼ هي



 .مْعت ّ اتيو تْ ا٥تبػ ػمتن اف ًغْػ اًؼافٍ تـيب٫ ثنت يَ ّ ىؼٍ پـت صْامن

 فػم ُوچيي ّا٥ْؿ ثب صـٍن اف هٌن ًيَ هيل ّ صي٤ رٌل ثبه هْاٙت رْى پـيچِـ: گ٦ت ثِن اؿّم

 ُن کَ مـه تْ

 ػمت اگَ اثـّ ثي: گ٦تن ثِو ثقًَ کتکن هٌْ ٕـ٣ ثيبػ کَ ىؼ ثلٌؼ تب! اّى مـ ُن ّ ىکنت ّا٥ْؿ

 هيـم کٌي ثلٌؼ هي ؿّ

 !ثييٌي ميبٍ عب٫ ثَ تب کٌن ًوي کبؿ ّ ىيٌن هي فيـفهيي ُويي تْ

. ًؼاؿٍ ٝيجي : گ٦ت ّ عٌؼيؼ ّ ىؼ اؿّم ػ٥َٞ يَ. ثبىي ؿيغتَ اتيو ؿّ کَ ثْػ اثي هخل هي صـ٣ ايي

 تْ. مـت ٥ؼاي

 پـميؼ هي اف يبؿّ. ثيْؿٍ ىْ کلَ ّ مـ ؿ٥ت ّ ىؼ ثلٌؼ! فًي هي صـ٥بؿّ ايي کَ ايٌَ. ىؼي عنتَ

 ٩ّتي تْئَ؟ کيَ ايي

 !کـػ ٥ـاؿ ّ ىؼ ثلٌؼ ّ ػاػى ٥ضو ثَ کـػ ىـّٛ ىُْـهَ ٥ِويؼ

 هـتت کَ فهبًي تب الجتَ! ثقًَ صـ٣ ثِن ًؼاىت رـات. ثْػم ٥ِويؼٍ ؿّ الَ ٥ـد ٤ّٞ ً٪َٖ ػيگَ

 هيتـي ّ ثْػم مـکبؿ

! کيي تـيب٫ يب عًَْ کبؿ يب گ٦تن ًقػم م٦يؼ ّ ميبٍ ثَ ػمت ؿّف اّى ٥ـػاي اف! اًؼاعتن هي ؿاٍ

 کبؿُبي توْم ػّثبؿٍ

 کخب٥تکبؿي چبٍ ّ ؿاٍ ثيَ ١ـ٧ ثييتـ ٥نبػ تْ چي ُـ اػم. ثْػم ىؼٍ فؿًگ! ٦ٝت گـػى ا٥تبػ آىپقي

 ثييتـ ّ ثِتـ ؿّ

 !گيـٍ هي يبػ

 .کييؼم ُب ثؼثغتي چَ. گؾىت ثِن ثؼي ؿّفاي چَ. لـفٍ هي تٌن ا٥تن هي ُب ٩ّت اّى يبػ کَ صبال

 ّ هي. آّؿػ ػؿ ميگبؿي ّ کـػ پب٫ چبػؿه ثب ثْػ چکيؼٍ چيوو گْىَ اف کَ ؿّ اىکي ٩ٖـٍ مَ ػّ

 ػمت ُن ُْهي

 ّ صي اًگيق ١ن ًوبيو ايي ثبفيگـ ّلي کـػ ثبّؿ ىؼ ًوي ثْػ ٝزيجي مـگؾىت. ىؼين ميگبؿ ثَ

 ًينتَ رلْهْى صبّـ

 !کـػ هي تٞـي٤ ثـاهْى ؿّ ػامتبى عْػه فيبى ثب ػاىت ّ ثْػ

 

 الَ ٥ـد ؿّس ًخبؿ آثؼاؿ ٥ضو تب مَ ػّ لجي فيـ کـػ هي ؿّىي ؿّ ميگبؿه کَ ُوًْْٖؿ ُْهي

 ّ ىٌيؼ کَ کـػ عبى

 !کـػ هي ٥ـ٧ عيلي عيلي فًؼگين ىبيؼ ػاىتن ؿّ ىوبُب هخل کني يَ فهبى اّى اگَ گ٦ت ّ فػ لجغٌؼ



 .ثْػ ىؼٍ ًبؿاصت عيلي ٦ٕلک! ثْػم ًيٌيؼٍ ُْهي فثبى اف صـ٥ِبيي ُوچيي يَ صبلِب تب

 :ػاػ اػاهَ عبًن پـيچِـ

 ثالي ثْػًؼ ىؼٍ عْاُـه ّ هبػؿه ّ الَ ٥ـد ثْػ ثـگـػًّؼٍ هي اف ّ عْىو ؿّي فًؼگي عالٍَ

 اّّبٛ. هي رْى

 کَ ىت يَ! ػاىت ّؿه ٕوٜ ّ صـً مگ پؼؿ الَ ٥ـد ايي ايٌکَ تب ثْػ ّ ثْػ ّ ثْػ ْٕؿي ُويي

 توْم کبؿُبم ػيگَ

 صـ٣ ثبُبم عْاػ هي کَ گ٦ت ّ کـػ ٍؼام ثؾاؿم ؿّ هـگن کپَ عْامتن هي هـػٍ ّ عنتَ ّ ثْػ ىؼٍ

 گ٦تن ػلن تْ. ثقًَ

 .ًينتين اتب٧ تْ ؿ٥تين عالٍَ! ػيؼٍ ام ّامَ عْاثي چَ ػيگَ ثجيي

 هي اف ػًّن هي گ٦ت ثِن. هٖلت اٍل مـ ؿ٥ت ثٞؼ ّ فػ صـ٣ ثبُبم ػؿ اّى ّ ػؿ ايي اف عْؿػٍ يَ

 هي اهب آػ هي ثؼت

 !ػيؼٍ؟ کبؿ ايي تْ ٍالصي چَ هـتيکَ ايي کَ ثْػم هًْؼٍ! عْام هي تْؿّ ٍالس

 ىؼم هتْرَ کـػم گْه کَ کوي. گ٦تي پـت ّ چـت ّ کـػى ّف ّف گْىن ػؿ کـػ ىـّٛ مگ پؼؿ

 ثييتـ عْاػ هي کَ

 .ثـم ٥ـّ گٌؼ تْ ثييتـ هٌن ّ کٌَ امت٦بػٍ مْ

 ًؼاؿي؟ ١يـت ّ ىـ٣ تْ هگَ هـػ آعَ گ٦تن

 .٥ـّعتن ّا٥ْؿ ّ هٌ٪ل ايي ثَ چيقُبؿّ ايي کَ ٩ّتَ عيلي هي گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 ًوي صبال.ًؼاىتَ عْثي فًؼگي اًّن. کـػى تٞـي٤ ّامن ؿّ عْػه فًؼگي ػامتبى کـػ ىـّٛ ثٞؼ

 مـگؾىت ّاؿػ عْام

 ثْػ ثؼثغت رْؿ يَ اّى صبال. عْؿػين هي ؿّ هْى ًبػًّي ّ مْاػي ثي چْة هْى ُوَ اهب. ثين اّى

 .ػيگَ رْؿ يَ هي ّ

 .ثـم ٥ـّ کخب٥ت ّ هٌزالة تْ ُنت کَ ايي اف ثييتـ عْامت ًوي ػلن

! کـػين ٍضجت ىُْـ ّ فى هخل ُن ثب الَ ٥ـد ّ هي کَ ثْػ ىجي تٌِب ىت اّى کَ ال٪ََ. ثگؾؿين

 اي ثيچبؿٍ آػم ُن اّى

 گ٦ت هي کَ ْٕؿ ايي. ًينت ١يـتي ثي ّ ّرؼاًي ثي ػًجبل ثَ اّل ُّلَ ػؿ اًنبًي ُيچ يٌٞي. ثْػ

 !ًؼيؼٍ اٍال ؿّ پؼؿه

 

 .کيًْؼٍ ٥نبػ ثَ ّ فػٍ گْل ّ کـػٍ ثؼؿ ؿاٍ اف هي پؼؿ هخل يکي رًّْي تْ ُن هبػؿه ايي



 پيو ؿّ هنئلَ ػّثبؿٍ ىت يَ کَ کـػم هي ٥ـاهْه ػاىتن ؿّ الَ ٥ـد ٍضجت گؾىت ؿّفي چٌؼ

 لضي ثب ثبؿ ايي. کييؼ

 ؿّف چٌؼ ايي تْ ىبيؼ گ٦تن عْػم ثب ًجْػ کبؿ ايي ثَ ؿاّي ػلن عْامتن ٩ّت ؿّفي چٌؼ افه! رؼي

 عؼا ّ ثيَ ٥ـري

 .کٌَ کوکن

 ثْػ کلْى ّ ٦٩ل ُن عًَْ ػؿ. ثْػ ٦ٝت ّ ىُْـم هبػؿ ًٚـ تضت عًَْ ّلي کٌن ٥ـاؿ کَ ثْػ ٥کـم تْ

 هي ٥ـاؿ اگَ تبفٍ

 ثـم؟ ػاىتن کزبؿّ کـػم

 مِـاة اف الَ ٥ـد ّ ىُْـم هبػؿ. اّهؼ هب عًَْ ثَ عبى مِـاة کَ ثْػ ؿّفُب ُويي اف يکي تْ

 .تـميؼًؼ هي عيلي عبى

 مِـاة ؿّف اّى ٩ّتي ثْػ ىـيک پؼؿم کبؿ تْ صتوب ثْػ چي ُـ. ثْػ اّهؼٍ ثؼم ُن عبى مِـاة اف

 اّهؼ هب عًَْ ثَ عبى

 .ثؼم اًزبم تًْنتن هي ثْػکَ کبؿي تٌِب ايي گـ٥تن تَويوي ًبگِبى

. چيَ الٞولو ٝکل ػًّنتن ًوي. فًَ هي چٌگ چيقي ُـ ثَ ىَ هي ثنتَ آػم ؿّي ػؿُب ُوَ ٩ّتي

 هي رلْي کَ ه٩ْٞي

 !ثبالتـ ثؾاؿٍ کالُيْ ثگْ پؼؿم ثَ گ٦تن ّ اًؼاعتن فهيي ثَ ت٦ي اّهؼ

 هيتـي ػيگَ کبؿُبي ُن ػيگَ ٩ّت چٌؼ تب! ؽاؿٍ هي ُب هيتـي ػُي تـيب٫. ىؼٍ ثغت م٦يؼ ػعتـه

 هي ؿاٍ ؿّ ُب

 هي صـ٣ ىٌيؼى اف ثٞؼ عبى مِـاة ًجْػ عًَْ الَ ٥ـد ؿّف اّى. ؿ٥تن اتب٧ ثَ ّ گ٦تن ؿّ ايي! اًؼافٍ

 کـػم ٥کـ. ؿ٥ت

 ؿّ فيبػي اّٖـاة ؿ٥تٌو اف ثٞؼ. ثجـٍ عْػه ثب ّ ثگيـٍ هٌْ ػمت صـ٥ِب ايي ىٌيؼى اف ثٞؼ ىبيؼ

 تْ چَ عْػم تْ چَ

 اّى ؿميؼى هضِ ثَ. عًَْ ثـگيت ُن الَ ٥ـد. ًيؼ عجـي ِٙـي تب. ػيؼم ىُْـم هبػؿ چيوبي

 گقاؿه ىُْـم هبػؿ

 ؿّ آعـي ػؿعْامت کَ ثْػ پييوْى ػلو تَ کٌن ٥کـ. ًيْهؼ ػؿ ٍؼاه ُن الَ ٥ـد. ػاػ ؿّ هي کبؿ

 اگـ! کـػٍ هي اف

 .ىؼ هي عـاة ٩ّتو چٌؼ ايي کبمجي توبم ثـػ هي ؿّ هي ّ اّهؼ هي پؼؿم

! ىؼم هي ٥بصيَ ثبيؼ هي گـ٥ت ًوي ٍْؿت کبؿي پؼؿم ٕـ٣ اف اگـ. هييَ چي کَ ثْػى هٌتٚـ ُوَ

 اي چبؿٍ يٌٞي



 .ًؼاىتن

 گؾىتَ عبى مِـاة ؿ٥تي اف مبٝتي چٌؼ چْى. ىؼ ؿاصت الَ ٥ـد عيبل عْؿػين ًبُبؿ ّ ىؼ کَ ِٙـ

 عٌؼي فُـ ثب. ثْػ

 کٌي؟ هي ىـّٛ کبؿتْ اهيت اف صبال! ثبثبت اف ايٌن : گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ

 ًوي ثِو ؿّ عجـي ُيچ مبٝت ػّ يکي تب ّ ىَ هي ثلٌؼ عْاة اف ِٙـ پؼؿم کَ ػًّنتن هي هي اهب

 ايي ثب ُن ىبيؼ. ػى

 .کـػم هي عْه ؿّ ػلن عيبل

 يک کَ ثْػ مبکت عًَْ. ثْػ کييؼٍ ػؿاف ّ ثْػ ؿ٥تَ الَ ٥ـد. ًجْػ عجـي. گؾىت ام ػيگَ مبٝت ػّ

 ثب عًَْ ػؿ هـتجَ

 امت ثب ُن پؼؿم ّ ىؼًؼ ّاؿػ عبى مِـاة ثب ُوـاٍ ًْکـُبهْى اف تب چٌؼ ّ ىؼ ىکنتَ ّـثَ چٌؼ

 ّ ىؼ عًَْ ّاؿػ

 .اّهؼ صيبٓ ثَ ُوًْْٖؿ

 ثَ کيْى کيْى اًّْ الَ ٥ـد کـػى پيؼا اف ثٞؼ ّ ػّيؼًؼ اتب٩ِب ػاعل ثَ عبى مِـاة اىبؿٍ ثب ًْکـُب

 .آّؿػًؼ صيبٓ

 هي کَ هؼتي توبم ػؿ.گ٦تن ثـاه عالٍَ ؿّ هؼت ايي رـيبى توبم ُن هي ّ کـػ ٍؼا هٌْ مِـاة

 ثب پؼؿم فػم هي صـ٣

 کَ فػ هي ْٕؿي. الَ ٥ـد تي ثَ کييؼ ؿّ ىال٧ ىؼ توْم صـ٥ِبم ٩ّتي. رْيؼ هي ؿّ مجيلو عين

 تب ٦ُت اه ًٞـٍ

 .ثْػ ىؼٍ لْؿػٍ ّ لَ امت پبي ّ ػمت ّ ىال٧ فيـ. ؿ٥ت هي اًّْؿتـ عًَْ

. کـػًؼ ٥لک ؿّ الَ ٥ـد ّ آّؿػًؼ ؿّ ٥لک ّ چْة اًِّبم کَ کـػ اىبؿٍ ًْکـُب ثَ پؼؿم تبفٍ ثٞؼ

 ًبعي ّ پب ک٤ اف عْى

 ّ ىُْـم هبػؿ مـاٟ ّ گـ٥ت ؿّ پؼؿم ىال٧ عبى مِبؿة ىؼ توْم کَ الَ ٥ـد ًْثت. ا٥تبػ ؿاٍ ُبه

 عؼهت ّ ؿ٥ت ٦ٝت

 ؿّصن. ىؼ عٌک ػلن. اًؼاعت صُْ تْ ّ عْػه ُب ىال٧ ػؿػ اف کَ ىُْـم هبػؿ. ؿميؼ ُن اًِّب

 !ثْػًؼ کـػٍ آلْػٍ ؿّ

 !ثوًْن ايٌزب ُن ثبف ٩ـاؿٍ ًکٌَ تـميؼم. ؿ٥ت صـ٣ کلوَ يک ثؼّى پؼؿم

 هي عْػه ػّؿ ػؿػ اف فهيي ؿّي ػاىت کَ الَ ٥ـد رلْي ؿيغت امکٌبك چٌگَ يَ عبى مِـاة کَ

 ٥ـػا گ٦ت ّ پيچيؼ



 عْػهْى عًَْ ثَ عْػه ثب ّ گـ٥ت ؿّ هي ػمت ثٞؼ ٥ِويؼي؟ ػي، هي ٕال٩و ّ آ٩ب عًَْ آي هي

 .ثـػ

 اىک.کـػ پب٫ ثْػ چيون گْىَ کَ ؿّ اىکي ٩ٖـٍ. کـػ توْم ؿّ عْػه صـ٣ ايٌزب عبًن پـيچِـ

 !پيـفى يک

 .ا٥تبػين ؿاٍ ّ کٌبؿه گؾاىتن پْل ه٪ؼاؿ يَ ّ ىؼين ثلٌؼ

 

 ٝزيت مـگؾىت هْؿػ ػؿ. کـػين هي ٍضجت عبًن پـيچِـ مـگؾىت هْؿػ ػؿ عًَْ ثَ ثـگيت ػؿ

 ىؼ هي چْٖؿ! اّ

 !ثبىَ ثؼثغت ايٌ٪ؼؿ اًنبى يک کَ

 کَ ثْػم ًيؼٍ عًَْ ّاؿػ ٌُْف. ؿ٥تن عْػهْى عًَْ ثَ ّ کـػم پيبػٍ عًْيْى رلْ ؿاٍ مـ ؿّ ُْهي

 ّ ػّيؼ ثيـّى پؼؿم

 ثؼّ! ثيوبؿمتبى ثجـًو عْاى هي. ىؼٍ ثؼ صبلو کوي اًگبؿ. صکوت عًَْ ثـّ ثپـ ٥ـُبػ: گ٦ت

 ىؼم هبىيي مْاؿ ػّثبؿٍ)

 عًَْ ػؿ رلْي کَ ػيؼم ؿّ ُب اّى ؿميؼى هضِ ثَ( کـػم صـکت صکوت آ٩بي عًَْ ٕـ٣ ثَ ّ

 کوک. اًؼ اينتبػٍ

 .ؿ٥تن رب اّى ثيوبؿمتبًِبي اف يکي ثَ هبػؿه ّ ٥ـگل ثب ّ ىؼ مْاؿ صکوت آ٩بي تب کـػم

 ثـم کـػى اٍـاؿ ُب ثچَ. ىؼم هي عْة کـػم هي امتـاصت اگَ الجتَ. پنـم هوٌْى- صکوت

 عًْن ٥يبؿ کوي. ثيوبؿمتبى

 .ًينت چقي ؿ٥تَ ثبال

 !هـػ ثينت ؿّ ٥يبؿت! عْؿػٍ مـهب اًگبؿ ًينت چيقي گَ هي ُوچيي- صکوت عبًن

 ػمتْؿ کـػ هٞبيٌَ ؿّ صکوت آ٩بي ػکتـ تب. ؿمًْؼم ثيوبؿمتبى ثَ ؿّ ُب اّى مـٝت ثب عالٍَ

 .ػاػ ؿّ ىؼًو ثنتـي

 پـًّؼٍ تيکيل تـتيت ٥ـگل ّ هي ىؼ ٩ـاؿ ّ ؿ٥تٌؼ ٩لت ثغو ثبال ٕج٪َ ثَ صکوت آ٩بي ثب صکوت عبًن

 .ثؼين ؿّ

 کٌَ تِيَ پْل ثـگـػٍ عًَْ ثَ عْامت هي ٥ـگل. عْامت ّػيَٞ تْهبى ُقاؿ ػّينت ٌٍؼ٧ّ هتَؼي

 ّ ًؾاىتن هي کَ

 پؼؿم ثب رب ُوْى اف. ثْػ پؼؿم آىٌبي رب اّى پقىکبى اف يکي. ػاػم چک ؿّ ث٪يَ ّ پْل ه٪ؼاؿي

 مبٝتي يَ. گـ٥تن توبك



 هي. ثبىَ ثنتـي ثيوبؿمتبى تْ اهيت صؼا٩ل ثبيؼ کَ گ٦ت ػکتـ کبهل هٞبيٌبت اف ثٞؼ. ثْػين اًّزب

 ٌْٝاى ثَ کَ عْامتن

 .اّهؼى ثيوبؿمتبى ثَ ُن ليال ّ پؼؿم لضَٚ ايي ػؿ. ثوًْن صکوت آ٩بي پيو ُوـاٍ

 عًَْ ثَ مبٝتي اف پل. ثيبػ هب عًَْ ثَ ٥ـگل ّ ثوًَْ اًّزب صکوت عبًن کَ ىؼ ايي ثـ ٩ـاؿ ثبالعـٍ

 ًبؿاصت ٥ـگل. ؿ٥تين

 هي ٍضجت ١ؾا مـ. عْؿػين ًبُبؿ ل٪وَ ػّ يکي ُوگي. ػاػ هي ػلؼاؿيو ليال. فػ هي ىْؿ ػلو. ثْػ

 .کـػين

 ؿ٥ت؟ ثبال ٥يبؿىْى کَ ىؼ چْٖؿ- هي

 ثَ ؿّ ص٪٩ْو گْيب. ثبًک ؿ٥ت! ًؼاىت هيکلي ُيچ ثْػ عْة پؼؿم صبل ٍجضي ػيـّف- ٥ـگل

 ثْػًؼ ًـيغتَ صنبة

 

 .ىؼ ثؼ صبليْى ػ٥َٞ يک اهـّف. ثْػى عْة ؿميؼى کَ عًَْ. ىؼى َٝجبًي کوي اًّزب

 .َٝجيَ امتـك يَ. ًينت هِوي چيق. ًکٌيؼ ًبؿاصت ؿّ عْػتْى ىوب- هي

 .ىَ هي عْى ٥يبؿ ؿ٥تي ثبال ثبٝج ًبؿاصتي کْچکتـيي هبُب مبل ّ مي ػؿ- پؼؿم

 .ًجبه ًگـاى. عًَْ آى هي صکوت آ٩بي ٥ـػ عؼا اهيؼ ثَ- ليال

 !عبى ٥ـُبػ ثـاي ىوب، ثـاي. ىؼم فصوت ثبٝج آعَ- ٥ـگل

 هخل ُن تْ! ٝوـ يَ يٌٞي. ػّمتين ُن ثب مبلَ چِل مي االى هي ّ صکوت! چيَ؟ صـ٥ِب ايي- پؼؿم

 .هًْي هي عْػم ػعتـ

 .ىؼٍ ًبؿاصت ُن عْػت اَٝبة االى. کي امتـاصت کوي اتب٧ تْ ثـّ پبىْ- هبػؿم

 .عْػهْى عًَْ هيـم ىت ثٞؼ ُنتن َٝـي تب ثؼيؼ اربفٍ اگـ ّلي هوًٌْن ّا٩ٞب ىوب هضجت اف- ٥ـگل

 ثوًَْ؟ عًَْ تْ تٌِب ػعتـ يَ ىت! ىَ؟ هي هگَ- هي

 .ىؼ مـط ٍْؿتن هٌن. پبييي اًؼاعت ؿّ مـه ٥ـگل. عٌؼيؼى پؼؿم ّ ليال

 .ثوًْي ايٌزب ىت ثبيؼ صتوب ػلْاپنَ تْ ثـاي ُن ٥ـُبػ کَ صبال عت- پؼؿم

 .ثيبؿم عْػم ثـاي ّمتيل ه٪ؼاؿ يَ عًَْ ثـم ثؼيؼ اربفٍ پل. چين- ٥ـگل

 .ؿمًْوتْى هي. ُنتن عؼهتتْى ػؿ- هي



 ّامتب صکوت آ٩بي عًَْ ػؿ ػم ٥ـُبػ. ثيبؿ ػاؿي الفم چي ُـ. ثـّ ٥ـُبػ ثب پبىْ . ٝقيقم آؿٍ- پؼؿم

 ثـى عبًن ٥ـگل تب

 .ثـگـػيي ّ ثکٌي ؿّ کبؿىْى ّ عًَْ تْ

 .ؽاىت هي ٥ـُبػ مـ ثَ مـ ايٌ٪ؼؿ ّگـًَ.ًينتٌؼ ايٌزب عبى ُْهي کَ کـػ ؿصن عؼا- ليال

 :گ٦ت ٥ـگل ؿاٍ تْي. ؿ٥تين ٥ـگل عًَْ ٕـ٣ ثَ هبىيي ثب ّ ىؼين ثلٌؼ

 پْل تـتيت ثيوبؿمتبى اف پؼؿم اّهؼى ثيـّى هضِ ثَ. عْام هي ٝؾؿ ّا٩ٞب. ىؼم ىوب فصوت ثبٝج

 ٥ـُبػ ػم هي ُن ؿّ

 .عبى

 

 کَ ايي هخل ُن هي گ٦ت پؼؿم کَ ُوًْْٖؿ. ػاؿٍ ٩بثلي چَ اٍال! عبًن ٥ـگل فًيؼ هي صـ٥ِب چَ- هي

 عيلي عيلي ىوبؿّ

 اصنبك ثگن؟ چْٖؿي ػًّن ًوي ػيؼم ؿّ ىوب کَ اّلي ؿّف اف ػًّيؼ؟ هي. ىٌبمن هي کَ ُنت مبل

 مبليبى کَ کـػم

 .ىٌبمن هي ىوبؿّ کَ مبلَ

 .کـػين مْاؿي ػّچـعَ ُن ثب ّ اّهؼم ىوب عًَْ پؼؿم ثب کَ ؿّفي اّى عبٕـ ثَ ايي ىبيؼ- ٥ـگل

. ثْػم کـػٍ ٥ـاهْىتْى فػم فهيي ػّچـعَ ثب ىوبؿّ کَ ؿّف اّى اف ثٞؼ. ًينت عبٕـ ايي ثَ ًَ- هي

 ثَ هؼت اّى پل

 .آػ ًوي صنبة

 .تْ ث٦ـهبييؼ: گ٦ت ّ ىؼ پيبػٍ ٥ـگل ّ ػاىتن ًگَ عًَْ رلْي. ثْػين ؿميؼٍ

 گ٦ت؟ چي پؼؿم ًيؼيؼ هتْرَ هگَ هوٌْى عيلي ًَ- هي

 ػ٩ي٪َ ػٍ. ثـگـػٍ ٥ـگل تب کـػم ؿّىي ميگبؿي ّ ىؼم پيبػٍ هبىيي اف ُن هي.ؿ٥ت عًَْ ثَ ّ عٌؼيؼ

 .ًؼاػ ْٕل ثييتـ

 .اّهؼ ثيـّى کْچک مب٫ يک ثب

 .ىؼيؼ هٖٞل ثجغييؼ – ٥ـگل

 .ًينت هٖٞلي کَ ػ٩ي٪َ چٌؼ ًينت ايٌْٖؿ اٍال- هي

 .ثقًن صـ٥بهْ تًْنتن ًوي ثْػ کْتبٍ ؿاٍ. کـػين صـکت ّ ىؼين مْاؿ



 !هًْيؼ هي هب عًَْ اهيت کَ ىؼ عْة چ٪ؼؿ- هي

 .تـميؼم هي عًَْ تْ تٌِبيي ؿامتو چْى ىؼ عْة عيلي ثلَ- ٥ـگل

 ثقًيؼ؟ صکوت آ٩بي ثَ مـي ثيوبؿمتبى ثـين مـ يَ عْاُيؼ هي عبًن ٥ـگل- هي

 .کٌن هي تل٦ي عًَْ ؿ٥تين. ثؼى هال٩بت اربفٍ ؿّ کني ًکٌن ٥کـ. ًَ هوٌْى- ٥ـگل

 تل٦ي ّ آّؿػ ػؿ ؿّ ثيوبؿمتبى ىوبؿٍ کي٦و اف. کٌَ تل٦ي کَ ػاػم ثِو ّ آّؿػم ػؿ ريجن اف ؿّ هْثبيل

 صکوت عبًن. فػ

 عؼاصب٥ٚي. ثوًَْ ثيوبؿمتبى اهيت گ٦تٌؼ اصتيبٓ هضِ ٥٪ٔ ّ ًينت اي هنئلَ ُيچ عؼا ىکـ گ٦ت

 ثَ ؿّ تل٦ي ّ کـػ

 

 .ػاػ هي

 ىؼ؟ ؿاصت عيبلتْى صبال. عؼاؿّىکـ عت- هي

 .ىؼ ؿاصت عيبلن. ىکـ عؼاؿّ ثلَ- عٌؼٍ ثب ٥ـگل

 ٥ـگل: پـميؼم ؿ٥تين هي مبعتوبى ٕـ٣ ثَ ثبٟ تْي اف ّ ىؼين پيبػٍ کَ ُوًْْٖؿ ؿميؼين کَ عًَْ ثَ

 کَ ىوب عبًن

 ػاؿٍ؟ عبٍي ػليل کٌيؼ؟ ًوي افػّاد چـا ػاؿيؼ عْامتگبؿ ايٌِوَ

 .ًيْهؼٍ عْىن اًِّب اف کَ ايٌَ ٥٪ٔ ػليلو- ٥ـگل

 ػاؿيؼ؟ افػّاد عيبل ىوب يٌٞي- هي

 .اه ٝال٩َ هْؿػ هـػ ثب ّلي کٌَ افػّاد ثبيؼ ثبالعـٍ ػعتـي ُـ: گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 ليال ػمت اف اًّ٪ؼؿ. ؿ٥تٌؼ ليال اتب٧ ثَ ُن ثب ّ گـ٥ت ٥ـگل ػمت اف ؿّ مب٫ ّ ىؼ پيؼا ليال کلَ ّ مـ

 !گـ٥ت صـٍن

 عٌؼيؼ ّ ػؿآّؿػ اػا هي ثَ يٌٞي آّؿػ ػؿ ػُبًو اف هي ٕـ٣ ثَ ؿّ فثبًو ّ ثـگيت ليال آعـ لضَٚ

 ػّؿاى هخل. ؿ٥ت ّ

 .کْػکي

 هٖبلَٞ هي٢ْل ّ کـػم اٍالس ّ گـ٥تن ػّه ثٞؼ کييؼم ػؿاف يکنبٝتي ّ ؿ٥تن عْػم اتب٧ ثَ ُن هي

 يَ. ىؼم کتبة

 ثيوبؿمتبى؟ ثـين ٥ـگل ثب آي ًوي ٥ـُبػ: فػ ػؿ ليال کَ گؾىت ايٌْٖؿي ُن مبٝتي



 .ثـين عْامتيؼ ٩ّت ُـ صبّـم- هي

 هي اف عيلي ٥ـگل هبػؿ ّ پؼؿ. ثْػين اًّزب يکنبٝتي. ثْػ عْة صکوت آ٩بي صبل. ؿ٥تين تبيي مَ

 توبم ثب. کـػًؼ تيکـ

 ثْي. ثْػ ثبف ُب ٥ْاؿٍ. ثْػ ػاػٍ آة ؿا ثبٟ هب ثب١جبى ؿرت هو. ثـگيتين عًَْ ثَ هال٩بت ٩ّت ىؼى

 آة عب٫ ثْي ّ ًن

 ػ٩ي٪َ ػّ ٌُْف ًينتين ثبٟ آعـ ًيوکتِبي ؿّي ٥ـگل ّ ليال ثب. ثْػ کـػٍ پـ ؿّ رب ُوَ عْؿػٍ

 عًَْ ػؿ کَ ثْػ ًگؾىتَ

: گ٦ت ؿميؼ کَ ؿرت هو ثَ. ؿ٥ت مبعتوْى ٕـ٣ ثَ ّ ًيؼ هب هتْرَ. ىؼ ػاعل ُْهي ّ ىؼ ثبف

 صبلت. ؿرت هو مالم

 .٩ْت عؼا. ًجبىيؼ عنتَ چْٖؿٍ؟

 

 اًيباهلل پيـىي. رّْى ثبىي فًؼٍ- ؿرت هو

 اى؟ تبفٍ ّ تـ ٩ؼؿ ايي گلِب ايي کَ کٌي هي چيکبؿ ؿرت هو- ُْهي

 !ؿمن هي ٝي٨ ثب ُن ثب١و ثَ ػاؿم ػّمت عيلي ؿّ آ٩ب هي! ؿمن هي ثِيْى ٝي٨ ثب- ؿرت هو

 ٥ي ّ ٥ْت اف تب چِبؿ تب اهلل يب! ػاؿي ٝي٨ تْ ػمتي کَ هٞلْهَ! گـ٥تن هچتْ ؿرت هو آي- ُْهي

 هي ثَ ؿّ ٝي٨ ُبي

 يکيو ًتًْنتن پْل ّ هبىيي ثب هي. گـ٥تي فى تب ػّ صبال تب ىٌيؼم ؿرت هو. کٌن ًوي ّلت ًؼي يبػ

 ؿاف! ثگيـم ُن ؿّ

 تْ ؿّىي چَ اف چيَ؟ ُب فى هْؿػ ػؿ تبکتيکت عْؿي؟ هي چي ١ؾا. ثگْ اهلل يب! چيَ؟ تْ ه٥ْ٪يت

 کٌي؟ هي امت٦بػٍ ٝي٨

 !ثؼٍ رْاة فّػ

 .ًؾاؿ پيـهـػ هي مـ ثَ مـ. عبى ُْهي کي ّلن- عٌؼٍ ثب ؿرت هو

 ؿرت هو. ىؼ هب هتْرَ ُْهي کَ کـػين عٌؼيؼى ثَ ىـّٛ ػؿعتِب پيت اف هب صـ٥ِب ايي ىٌيؼى ثب

 ثَ ّ کـػ ّل ؿّ

 .اّهؼ هب ٕـ٣

 هي ات٦ب٩ِبيي چَ هب گْه فيـ! ؿّىي ػلن ّ چين! روٌٞؼ ُوَ ثلجل ّ گل ّ پـّاًَ ّ ىوٜ مالم ثَ ثَ-

 ثي هب ّ ا٥تَ



 پْلو هي ثَ فػي هي تل٦ي يَ عبى ٥ـُبػ ػاؿيؼ؟ ااهتضبى ٥٪ٔ ؿميؼ هي هي ثَ ىوب عبًن ليال! عجـين

 هي صنبة ثٞؼا ؿّ

 .کـػم

 کَ ثٞؼ ىؼ ًبؿاصت عيلي اّل گ٦تن ثِو ؿّ ٥ـگل پؼؿ رـيبى ّ کـػين ٝليک مالم ثبُبه تبيي مَ

 آ٩بي صبل ٥ِويؼ

 .کـػ ىـّٛ ّ ىؼ عْىضبل عْثَ صکوت

 ١ن تٖٞيلَ رب ُوَ اهـّف ٥ِويؼ کَ پـيـّف عبى ٥ـُبػ ايي! ثجيي ؿّ عؼا کبؿ. ثـم عؼا ٩ؼؿت ٩ـثْى-

 تْ ؿيغت ٝبلن

 عْه ثيـ ايي کَ ثل اف! ثجيٌَ کبؿعًَْ تْي ؿّ عبًن ٥ـگل تًَْ ًوي اهـّف کَ ُبى چـا؟. ػلو

 آ٩بي ّ ثقًَ ثبيؼ ىبًنَ

 اف آػم ايي ا٩ًّْت ّ ػاؿٍ ًگَ ىت اًّْ ثيغْػي ُن ػکتـ ّ ثيوبؿمتبى ثجـًو ثبال ثـٍ ٥يبؿه صکوت

 ىت تب ٍجش

 ؿّ ٍضجتي عْه ّ عْىگلي ّ تيپي عْه ّ فؿًگي ُوَ ايي رْى عؼا! ثجيٌَ ؿّ عبًن ٥ـگل ثتًَْ

 يَ ربه ثگيـ هب اف

 

 !ثؼٍ ثِن ؿّ ٥ـُبػ ىبًل ايي اف عْؿػٍ

 تٖٞيلَ؟ اهـّف کَ ثْػم ًبؿاصت کي هي کٌي؟ هي آثـّؿيقي چـا ُْهي- هي

 ػاؿٍ؟ ٝيجي چَ. ىؼ هي تٌگ عبًن ٥ـگل ثـاي ػلت عْة ىؼي؟ ُْل چـا- ُْهي

 .عٌؼيؼ هي ثييتـ ُن اف ليال. عٌؼيؼًؼ ُوَ

 اگَ آؿم هي ػؿ مـت ؿّ چيق ُوَ تال٥ي. ىؼي هي فى کَ ؿّفي عؼا اهيؼ ثَ! عبًن ليال ثغٌؼ- ُْهي

 عًَْ عـري ثِت

 !ثـػهت گـػه اگَ! ػاػم

 .ثيبؿم چبيي ثـم هي- گ٦ت ّ ىؼ ثلٌؼ عٌؼيؼ هي کَ ُوًْْٖؿ ليال

 ُْهي کَ کـػين ًگبٍ ؿّ ُْهي اي لضَٚ ٥ـگل ّ هي. ٥ـگل ّ ُْهي ّ هي هًْؼين. ىؼ ػّؿ عٌؼٍ ثب ّ

 ؿّ ٦ًـ ػّ هب ًگبٍ تب

 !اًّْؿتـ ؿم هي عْة عيلي عـم؟ مـ چيَ؟: گ٦ت ػيؼ

 گي؟ هي چيَ ُب پـت ّ چـت ايي! ُْهي ىْ گن- هي



 ػًجبل ُْهي عؼا ىکـ کَ ثقًن صـ٣ ّ ثبىن تٌِب ٥ـگل ثب اي لضَٚ کَ عْامتن هي عؼا اف ػلن ػؿ اهب

 ػاىتن. ؿ٥ت ليال

 تٖٞيل کبؿعًَْ اهـّف چْى کَ عبى ُْهي گ٦ت هي ؿامت: گ٦ت ٥ـگل کَ کؼم هي هـتت ؿّ ا٥کبؿم

 تًْنتيؼ ًوي ّ ثْػ

 ثْػيؼ؟ ًبؿاصت ثجيٌيؼ ؿّ هي

 کبؿگـُب. هًْؼٍ کبؿُب هيؼًّيؼ. ػاؿيؼ عْػ ربي کَ ىوب عْة يٌٞي! کٌيؼ ثبّؿ. اّى ثغبٕـ ًَ. ًَ- هي

 گٌبٍ

 )کـػم ىل١ْو ّ فػم صـ٣ تٌؼ تٌؼ ّ ثْػم ىؼٍ ُْل عالٍَ...)ػاؿى

 ثٞؼ ثْػم ػل ػّ اي لضَٚ!) کـػم پيؼا اي ػيگَ تَْؿ لضَٚ يَ هي ّلي ىوبمت ثب ص٨ ػؿمتَ- ٥ـگل

 )گ٦تن

 .ىؼ هي تٌگ ىوب ثـاي ػلن گ٦ت ؿّ ص٪ي٪ت ُْهي ثغْاُيؼ ؿّ ؿامتو

  !هوٌْى: گ٦ت ٥ـگل ثٞؼ اي لضَٚ کَ اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم ّ گ٦تن ؿّ ايي

 

 :پـميؼم ثبىن ًکـػٍ تل٤ ؿّ ٩ّت ايٌکَ ثـاي ىؼ پيؼاىْى ػّؿ اف ليال ّ ُْهي

 ثگن؟ چْٖؿي هخال اگَ ثؼًّن عْامتن هي عبًن ٥ـگل

 :پـميؼم ّ کـػم ُْٝ ؿّ صـ٣ کَ ثْػ ايي. ثگن ًيؼ ؿّم يٌٞي ! عْؿػم ؿّ صـ٥ن

 مبلتًَْ؟ چٌؼ ىوب کَ ايٌَ هٌْٚؿم

 .ثپـميؼ عْامتيؼ هي اي ػيگَ چيق اًگبؿ- لجغٌؼ ثب ٥ـگل

 مبلتًَْ؟ چٌؼ ثؼًّن عْامتن هي ُويي ًَ ًَ- هي

 .مبلوَ يک ّ ثينت – گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 :گ٦ت ؿميؼ تب ّ ىٌيؼ ىؼٍ ع٦َ ُْهي ايي ّ ٥ـگل آعـ رولَ ايي

 ًوي تْ ػؿػ ثَ عبًن ٥ـگل ايي کَ ثگن ثِت ثبيؼ پـمي هي ؿّ عبًن ٥ـگل مبل ّ مي افػّاد ثـاي اگَ

 ّيک ثينت! عْؿٍ

 ىِال ايي هخل! کٌَ رْؿت ّ روٜ ثتًَْ کَ عْاي هي ا٥تبػٍ رب فى يَ تْ! کَ ًينت مبلي ّ مي مبل

 .تْى ُونبيَ عبًن

 !تزـثَ پـ ّ ا٥تبػٍ رب! عْؿػٍ ُن ؿّ ىُْـه مـ. مبليَ چِبؿ مَ ّ مي ، مي



 صکوت آ٩بي آّؿػي؟ گيـ ٩ّت ُن تْ ثٞؼه ػاؿٍ، اهتضبى ػاؿٍ، ػؿك ٌُْف کَ عبًن ٥ـگل ايي تبفٍ

 ػاؿي تْ ثيوبؿمتبًَ

 کٌي؟ هي ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ ٥کـ

 هـػٍ ىُْـه پيو مبل ػّ کَ ثْػ هب ثيٍْ ُونبيَ عبًن ىِال )کـػى عؼيؼى ثَ ىـّٛ ٥ـگل ّ ليال

 )ثْػ

 ُْهي؟ ثْػم ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ ٥کـ ثَ کي هي ثٞؼه. ًؼاؿًؼ هيکلي عؼا ىکـ کَ صکوت آ٩بي- هي

 !آػ؟ ًوي عْىت عبًن ٥ـگل اف يٌٞي ًؼاؿي؟ ؿّ عبًن ٥ـگل ثب افػّاد عيبل تْ يٌٞي- ُْهي

 !کـثبميؼ يَ تَ ّ مـ ُوَ هـػُب ىوب( فًبًَ ٍؼاي ثب! ) عجيج هـػ اي! ٥ّب ثي اي

 !٩ؼهن حبثت ػّمتي تْ عْػم ٥٪ٔ: گ٦ت ّ کـػ ليال ثَ ؿّ ثٞؼ

 :گ٦ت ّ کـػ ٥ـگل ثَ ؿّ ثٞؼ. گـ٥ت ام عٌؼٍ ُن عْػم ػ٥َٞ ايي

 

 ػاؿٍ! ًؼاؿٍ کَ فػى صـ٣ فثْى ثيچبؿٍ! گن هي رؼي. ثؼٍ ثؼثغت ٥ـُبػ ايي ثَ رْاة يَ عبًن ٥ـگل

 عؼا! فًَ هي پـ پـ

 .آػ ًوي عْه ؿّ

 ثپـمي کَ ُن اي ػيگَ چيق ُـ. ػاػم ؿّ رْاثيْى پـميؼى هي اف چي ُـ صبال تب عبى ٥ـُبػ- ٥ـگل

 صتوب ؿّ رْاثيْى

  !ػم هي

 .کـػ فػى ٩ؼم ثَ ىـّٛ ثبٟ ػيگَ ٕـ٣ ثَ.ىؼ ثلٌؼ ّ گ٦ت ؿّ ايي

 هًْي الل! چل٦تي پب ّ ػمت. ثقى صـ٣ ثبُبه ثـّ ثؼّ ىْ ثلٌؼ: ّگ٦ت کـػ اىبؿٍ هي ثَ ُْهي

 !هي هخل يکي گـ٥تي؟

 !کٌَ هي ًگبٍ هٌْ ػاؿٍ هجِْت ّ هبت پـيؼ ٦٩ل اف ػيْاًَ ٥يلن ٌُـپييَ ٝيي! ػيگَ پبىْ! ايي هخل يکي

 !ىَ ًوي ؿّم! ثگن چي: پـميؼم ىؼم هي ثلٌؼ کَ صبلي ػؿ هي

 :گ٦ت ػاػ هي ُل ؿّ هي کَ صبلي ػؿ ُْهي

 هي ف ى ف م ى ف ف ثگْ ثِو ثـّ ثؼّ! عٌگي ٌُْف ّ ػاػم يبػت چيق ُوَ ايي کَ پنـ ثقًي ػل ًبلَ

 ثـّ! ف ي ه ي ف

 !ٝـَّ ثي ػيگَ



 کـػٍ آهبػٍ ؿّ عْػم. ثـمن ثِو تب کـػ ٍجـ ؿم هي ػًجبلو ػاؿم ػيؼ ٩ّتي ا٥تبػم ؿاٍ ٥ـگل ػًجبل

 ثبُبه کَ ثْػم

 :گ٦ت ؿميؼًن هضِ ثَ کَ ثقًن صـ٣

 ػلن ػيگَ عْؿػم فهيي ّ اّهؼم ايٌزب کَ ؿّفي اّى! فػي فهيي هٌْ ثبٟ ُوًْزبي يبػتَ؟ عبى ٥ـُبػ

 ايٌزب ًغْامت

 فهيي عْؿػى ٩ّتي عْامت هي ػلن ثْػم ػًَّ يَ يکي ػعتـ چْى ثْػم َٝجبًي ػمتتْى اف ثـگـػم

 ٝؾؿعْاُي افم ىوب

 ىوب ّلي! کٌي ًْاؿفىن ّ ًبف ّا٩ٜ ػؿ يٌٞي! کٌي تويق لجبمِبهْ عب٫ ، کٌي ثلٌؼم رب اف کٌي،

 هي ّ ثْػي اينتبػٍ ُوًْْٖؿ

 ىوب گ٦تن کَ ؿّ کبؿُب ايي ايٌکَ عبٕـ ثَ ثييتـ ػؿػ اف ًَ کـػم هي گـيَ يبػهَ. کـػي هي توبىب ؿّ

 .ًکـػيؼ

 هنئلَ ايي تْ کني عْامت ًوي ػلن. ىؼم ًبؿاصت ثييتـ کـػ ػْٝا ؿّ ىوب پؼؿتْى کَ ُن ٩ّتي

 !کٌَ ػعبلت

 هي پؼؿم ثبؿ ُـ. اّهؼ هي عْىن ثب١و ّ عًَْ ايي اف ُوييَ اهب ثيبم ايٌزب ًغْامت ػلن ػيگَ کَ گ٦تن

 ايٌزب ثَ عْامت

 

  .کـػم هي ٥کـ ىوب ثَ اهب اّهؼم ًوي ثبُبه هي ثيبػ

. ىؼ عًَْ ّاؿػ پؼؿم ّ هًْؼم ػؿ ػم. اّهؼم ايٌزب ثَ پؼؿم ثب کَ ثْػم مبلَ پبًقػٍ چِبؿػٍ يبػهَ يکجبؿ

 ثٞؼه ػ٩ي٪َ چٌؼ

 اػاهَ ثـاي ٩ـاؿٍ کَ گ٦ت اّهؼ پؼؿم ٩ّتي. ًيؼيؼ هي هتْرَ الجتَ اّهؼيي ثيـّى عًَْ اف ىوب

 اف عبؿد ثَ تضَيالت

 اّى ػؿ. ثْػيؼ پْلؼاؿ ىوب کَ ثْػ ايي عبٕـ ثَ ىبيؼ! گـ٥ت ػلن ػ٥َٞ يک چـا ػًّن ًوي. ثـيؼ کيْؿ

 ػلن عيلي هي فهبى

 ػثيـ يک هي پؼؿ عت. ثجيٌن ؿّ عبؿد کيْؿُبي اف يکي صؼا٩ل ىؼٍ ُن يکجبؿ ثـاي کَ عْامت هي

 اهکبًبت ّ ثْػ

 !ىؼم ًبؿاصت عيلي ثـيؼ عبؿد ثَ ٩ـاؿٍ ىوب ٥ِويؼم ٩ّتي. هضؼّػ

 !پبؿ٫ يک ه٪بثل ػؿ ًگِجبًي اتب٩ک هخل. کـػم هي ه٪بينَ ىوب عًَْ ثب ؿّ عْػهْى عًَْ ُوييَ

 !کـػم هي صنْػي ُن اّى ثَ! ػاؿٍ عٌؼٍ



 !فًن هي ؿّ صـ٥ِب ايي صبال چـا ػًّن ًوي: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ثٞؼ اي لضَٚ

 ُنتيؼ؟ ًبؿاصت ػمتن اف ؿّف اّى عبٕـ ثَ ٌُْف- هي

 !ًکـػيؼ ٥ـ٩ي ُيچ ه٩ْٜ اّى ثب چْى چـا؟ ػًّيؼ هي. ُنتن َٝجبًي ّ ًبؿاصت ٌُْف ثلَ- ٥ـگل

 ايي اف ٥٪ٔ ؿّف اّى ىوب. ػاؿٍ عْػه ثب اًِّبؿّ ُوييَ! کٌَ ًوي ٩ِـ ُبه گؾىتَ ثب کل ُيچ- هي

 کَ ثْػيؼ ًبؿاصت

 ًکـػم؟ ًْافىتْى ّ ًبف چـا

 ٥٪ٔ ّلي کٌيؼ ٝؾؿعْاُي هي اف عْامت هي ػلتْى کَ ػيؼم هي چيوبتْى تْي ّؿف اّى ثلَ- ٥ـگل

 .کـػيؼ هي ًگبٍ

 عزبلت اف ُن ٥ـگل کَ ثْػ ؿميؼٍ ربيي ثَ کبؿ. ػاىت ص٨ ُْهي. فػين ٩ؼم صـ٣ ثؼّى ػّتبيي هؼتي

 هي فثًْي ثي ّ

 !ثْػ اّهؼٍ ػؿ ٍؼا ثَ

 ثيبؿم ػؿ ػلتْى اف ؿّ ًبؿاصتي عْامت هي ػلن. ثقًن صـ٣ ثبُبتْى عْامت هي ػلن ؿّف اّى- هي

 ثَ تـميؼم هي اهب

 .کٌيؼ گـيَ ّ ًؼيؼ گْه صـ٥ِبم

 !فػيؼ هي ؿّ صـ٥بتْى ايٌکَ صؼا٩ل! ػاىت؟ ٥ـ٩ي چَ کـػم گـيَ کَ هي- ٥ـگل

 

 !تـمن هي ُن صبال- هي

 ػؿ چـا پل! ثْػيؼ ه٨٥ْ ثنيبؿ ىٌيؼم ُن تضَيالت ػؿ. ًينتيؼ ايٌْٖؿي کَ کبؿ تْي! ربلجَ- ٥ـگل

 ًوي هْاؿػ اف ثْٞي

 ثقًيؼ؟ ؿّ صـ٥تْى تًْيؼ

 ثـٍ؟ ػمت اف ّ ثيَ عـاة چيق ُوَ رولَ چٌؼ ثب کَ تـمن هي ايي اف ىبيؼ. ػًّن ًوي ُن عْػم- هي

 :گ٦ت کـػ هي ثْ ؿّ ؿف گل يک ػاىت کَ ه٩ْٞي ثٞؼ لضَٚ چٌؼ ّ عٌؼيؼ

! ث٦ـمتن ػْٝت کبؿت ُن عبى ُْهي ثـاي صتوب کـػم ػْٝت ٝـّمين ثـاي ىوبؿّ ٩ّتي ثبىَ يبػم

 ىوب ٩ّت يَ ًکٌَ

 ىوب ربي ّ ثبىَ هْاٙجتْى تًَْ هي عبى ُْهي ايٌکَ صؼا٩ل! ثيبؿيؼ تيـي٤ ثکييؼ عزبلت تٌِبيي

 ثَ تٌؼ! )کٌَ ٍضجت

 )ثـگيت ُْهي ّ ليال ٕـ٣



 .ثقًن صـ٣ عْام هي. کٌيؼ ٍجـ عبًن ٥ـگل- هي

 .اينتبػ ثْػ هي ثَ پيتو کَ ُوًْْٖؿ

 ؟ ًويبػ عْىتْى عْامتگبؿُبتْى اف گ٦تيؼ کَ ىوب- هي

 !فًي هي ؿّ صـ٥يي صؼا٩ل ّلي ػؿمتَ- ٥ـگل

 !ثقًن ؿّ صـ٥ن تًْن هي هٌن عْة- هي

 عت-٥ـگل

 .ًگيـيؼ تَوين فّػ عْامتگبؿُبتْى هْؿػ ػؿ کٌن هي عْاُو- هي

 !عت- ٥ـگل

 !کـػ ٝزلَ کبؿُب رْؿ ايي ػؿ ًجبيؼ ايٌکَ يٌٞي- هي

 :گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ هٌْ عين ثب اي لضَٚ ٥ـگل

 !آّؿػم هي ػؿ مـتْى ؿّ پيو مبل چٌؼ تال٥ي ًجْػ ٍؼا٩تتْى ّ مبػگي ايي عبٕـ ثَ اگـ

 

 :گ٦تن ثلٌؼ ّ فػم ػؿيب ثَ ػل کَ ىؼ چْٖؿ ػًّن ًوي. ؿ٥ت ُْهي ّ ليال ٕـ٣ ثَ ّ گ٦ت ؿّ ايي

 کٌيؼ؟ هي افػّاد هي ثب

 رْاة ثلٌؼ ثْػ ىٌيؼٍ ؿّ رولَ ايي کَ ُْهي ٕـ٣ اّى اف. ثـگيت هي ٕـ٣ ثَ ّ عٌؼيؼ ّ اينتبػ

 :ػاػ

 ٩ْل ثبيؼ ٥٪ٔ! ثکٌي ؿّ ػؿعْامت ايي هي اف هٌتٚـم کَ مبلَ ُيت ٦ُت ّ ثينت. ٝقيقم آؿٍ- ُْهي

 فًت ٩ّتي ثؼي

 !ىن هي ثـات عْثي فى ثغؼا! ايٌب هبهبًن ػيؼى ثـم ؿّف يَ اي ٦ُتَ ثؾاؿي ىؼم

 .ثين آة ثْػ ًقػيک عزبلت اف. عٌؼيؼى ثلٌؼ ثلٌؼ کـػ ىـّٛ ثبٟ ّؿ اّى اف ؿرت هو

 !٥ـُبػ اي مبػٍ چ٪ؼؿ تْ- گ٦ت عٌؼٍ ثب ّ اّهؼ هي رلْي ٥ـگل

 .اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم

 .ىَ هي تبؿيک ػاؿٍ ُْا ثـين ثيب- ٥ـگل

 ثيٌْيؼ؟ هي اف ّ صـ٣ ايي عْامتيؼ هي ٥٪ٔ: پـميؼم آؿّم عيلي هي

 کٌي؟ افػّاد هي ثب عْاػ هي ػلت کَ ُنتي هٖوئٌي- ٥ـگل



 ػيؼم کبؿعًَْ تْ مبلِب اف ثٞؼ ثبؿ اّليي ثـاي ىوبؿّ کَ ؿّفي ُوْى اف! عيلي ػيگَ صبال- هي

 هي ػلن کَ ىؼم هتْرَ

 .ثبىيؼ هي پيو ىوب ُوييَ عْاػ

 ؿاّيٌؼ؟ اًِّب ًينتين؟ پْلؼاؿ هب ػًّي؟ کـػي؟هي ٍضجت هبػؿت ّ پؼؿ ثب- ٥ـگل

 .فًن هي صـ٣ هبػؿم پؼؿ ثب ثبىيؼ هْا٨٥ ىوب اگـ. کـػم هي ٍضجت ىوب ثب ثبيؼ اّل- هي

 .گـ٥تَ ًٚـ ػؿ ؿّ ات عبلَ ػعتـ ىِـٍ تْ ثـاي ؿاػپْؿ عبًن کَ ىٌيؼم آعَ- ٥ـگل

 .کٌن افػّاد ىوب ثب ٥٪ٔ عْام هي. ًؼاؿم ػّمت ؿّ ىِـٍ هي- هي

 چي؟ کـػًؼ هغبل٦ت هبػؿت پؼؿ اگـ- ٥ـگل

 .ىي هي ؿاّي اًِّبم صتوب ثؼيؼ ؿّ هي رْاة ىوب اگـ- هي

 

 ثب ثبيؼ کٌي ٍضجت هي ثب ايٌکَ اف ٩جل! ػًّن هي چيقُبيي يَ هي. ٥ـُبػ کي ٍضجت ثبُبىْى- ٥ـگل

 هي ٍضجت اًِّب

 !٥ـُبػ کـػي

 عْػم ثبيؼ! ىغَيَ هنئلَ يک افػّاد ّلي ؽاؿم هي اصتـام هبػؿم ّ پؼؿ ثَ هي عبًن ٥ـگل- هي

 اف ١يـ هي. ثگيـم تَوين

 .عْام ًوي ؿّ کني ىوب

  :گ٦ت ثٞؼ عٌؼيؼ ّ کـػ ًگبٍ ؿّ هي ػّثبؿٍ

 .ثيبم ثتًْن هي ٥ـػا ًکٌن ٥کـ. کبؿعًَْ ثـي ثبيؼ ٍجش. ثغْاثي کن کن ّ ثغْؿي ىبم ثبيؼ. ٥ـُبػ ثـين

******* 

 هي ربي عْػه ّ ثـم ثيوبؿمتبى ثَ ٥ـگل ثب صکوت آ٩بي آّؿػى ثـاي کَ گ٦ت هي ثَ پؼؿم ٍجش ٥ـػا

 .ؿ٥ت کبؿعًَْ ثَ

 .کـػين صـکت ّ ىؼين هبىيي مْاؿ ٥ـگل ثب

 ىبيؼ. کٌي پيؼا اعتال٣ عبًْاػت ثب هي عبٕـ ثَ عْام ًوي. ثگن ثِت عْام هي چيقي يَ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 اًِّب کَ چيقي

 .ثبىَ ثِتـ گي هي ثِت

 .ثؼًّن ثگْ ُن هي ثَ ػًّي هي چيقي اگَ کٌن هي عْاُو عبًن ٥ـگل- هي



 عيلي هبػؿت کَ ىٌيؼم ليال اف هي کَ ايي ػّم! ًگْ عبًن ٥ـگل عبًن ٥ـگل ايٌ٪ؼؿ کَ اّال- ٥ـگل

 ىِـٍ ثب تْ ػاؿٍ اٍـاؿ

 !ًجْػي؟ ُن هيل ثي اّايل عْػت گْيب. کٌي افػّاد

 :گ٦تن ّ کـػم ٥ـگل ثَ ًگبُي

 کٌن؟ افػّاد ىِـٍ ثب ًجْػم هيل ثي هي کَ ىٌيؼي کني چَ اف ىوب- هي

 !ًجْػٍ ثؼ ؿّاثٖتْى ُن عًَْ تْي ّ ؿ٥تيؼ ثيـّى ُن ثب ثبؿ چٌؼ اّايل عْة- ٥ـگل

 ثلَ؟ ؟ ؿمًْؼٍ ٝـّتْى ثَ ليال ؿّ گقاؿىبت ايي صتوب- هي

 ثْػٍ ػؿمت کَ ايٌَ هِن ػاؿٍ؟ ٥ـ٩ي چَ- ٥ـگل

 کَ ايٌَ ػليل ؿ٥تن ثيـّى ػّثبؿ يکي اّى اٍـاؿ ثب ام عبلَ ػعتـ ثب هي اگَ. ًجْػٍ ػؿمت ُن ُيچ- هي

 ثبُبه عْام هي

 

 پيبػٍ ّ ىؼ صـ١وْى ؿ٥تي تٌؼ مـ ىِـٍ ثب عيبثْى تْي ّ ؿ٥تن ُْهي ثب کَ يکجبؿه تبفٍ کٌن؟ افػّاد

 تبکني ثب ّ ىؼين

 .ثـگيتين

 .ًؼاػيؼ هي ثَ رْاثي ٌُْف ىوب تبفٍ. اىتجبَُ إالٝتتْى ٝقيق عبًن

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ مکْت هؼتي ٥ـگل

 ىوب کٌن ٥کـ ثبيؼ ايٌکَ ثٞؼه ًَ؟ يب ٥ِويؼي ػًّن ًوي. گ٦تن ثِت چيقُبيي يَ ػييت ربى ٥ـُبػ ثيي

 !پْلؼاؿيؼ عيلي

 کٌن ثيـّى مـم اف تْؿّ ٥کـ کَ ىؼٍ ثبٝج هّْْٛ ُويي ُوييَ

 کـػيؼ؟ هي ُن ٥کـ هي ثَ هگَ- هي

 ٥بهيل ػعتـُبي توبم چين ثـگيتي عبؿد اف تْ کَ فهبًي اف! ٥ـُبػ اي مبػٍ عيلي تْ کَ گ٦تن- ٥ـگل

 اف عيلي ّ

 آػ؟ هي گيـ کزب تـ چـة ىوبُب اف ل٪وَ! ثْػٍ ُْهي ّ تْ ثَ هضل ػعتـُبي

 !هيکلي ٝزت! ػاؿٍ؟ عْامتگبؿ کلي پؼؿم حـّت پل- هي

 هي عْػم ثـاي ؿّ هي اًِّب اف کؼّم کَ ث٦ِون کزب اف صبال. ا٥تبػ رًْن ثَ عْؿٍ هخل ٥کـ ايي صبال

 !عْاى



 :گ٦ت هضکن عيلي ّ ىؼ َٝجبًي ٥ـگل

 .ػاؿ ًگَ ٥ـُبػ

 !ػاؿ ًگَ گ٦تن: گ٦ت ٥ـيبػ ثب ػ٥َٞ ايي ّ ػّثبؿٍ کَ ًکـػم تْرَ

 کَ َٝجي لضٌي ثب اينتبػى هضِ ثَ. ثْػين ٥ـٝي علْت عيبثبى يک تْي کَ کـػ ؿصن عؼا. اينتبػم

 اف ؿّ اّى ت٩ْٜ

  :گ٦ت ًؼاىتن ٥ـگل

 يک هب عًَْ تْي عْامتگبؿم يَ ٥٪ٔ کَ ثگن ثِت ثبيؼ هٌَ ثَ هٌْٚؿت اگَ عبى، ٥ـُبػ کي گْه

 هيليْى چٌؼ چک

 ٥ِويؼي! ثجٌؼٍ ؿّ هبػؿم ّ پؼؿ فثْى ايٌکَ عبٕـ ثَ ٥٪ٔ! پؼؿم رلْي گؾاىت ّ اهْبکـػ ؿّ تْهٌي

 تبفٍ ايي! عبى؟ ٥ـُبػ

 ثبال پبؿّ اف پْليْى. ػاؿٍ ثيوبؿمتبى يک پؼؿه کَ... ػکتـ پنـ ى.يکيو. گ٦تن ثِت کَ ثْػ يکييْى

 ؿ٥ت يبػت! هيـٍ

 

 ؿط ثَ ؿّ پْلت! کٌٌؼ هي تٞٚين رلْم پْلؼاؿ آػهِبي ايي اف تب چٌؼ کٌن اىبؿٍ گ٦ت؟ چي ثِت پؼؿت

 هي اگـ. ًکو هي

 ُب عيلي ثؼًّي تْ کَ عْامت هي ػلن. ثؼم ًيْى ؿّ ٍؼا٩تن کَ ثْػ ايي ثـاي فػم ؿّ صـ٣ اّى

 افػّاد تْ ثب صبّـًؼ

 .عؼاصب٥٘! فًي هي ٌَٕٞ هي ثَ تْ ّلي! عْاى هي ُن عؼا اف تبفٍ کٌي

 ػًجبلو ٥٪ٔ. ا٥تبػم ؿاٍ ػًجبلو ّ کـػم ٦٩ل ؿّ هبىيي ّ ىؼم پيبػٍ ثال٥بٍلَ. ىؼ پيبػٍ ّ گ٦ت ؿّ ايي

 اّى. ؿ٥تن هي ؿاٍ

 ثب ثـگيت. اينتبػم ُن هي . اينتبػ. ُنتن ػًجبلو کَ ىؼ هتْرَ اّل اف. ػًجبلو ثَ هي ّ رلْ اف

 ًگبٍ ؿّ هي َٝجبًيت

 !عت: گ٦ت ّ اّهؼ رلْ ثٞؼ اي لضَٚ. ثْػم هْاٙجو چيون فيـ اف ّ اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم کَ کـػ

 :گ٦ت کَ ثگن ثبيؼ چي ػًّنتن ًوي

 !کٌن هي گـيَ فػي فهيي ؿّ هي کَ ٩ّت ُوْى هخل ًقًي صـ٣ االى ُويي اگـ

 ػيؼ ٩ّتي کـػ ًگبٍ ؿّ هي اّل! ؿّفا ُوْى هخل! ػيؼم چيوبه تْي. ثْػ کـػى گـيَ آهبػٍ ّا٩ٞب ّ

 ًکـػم کبؿي هي

 !ثْػ ىؼٍ صبل ُوْى ػؿمت ُن صبال! کـػ گـيَ



 .ًجْػيؼ ىوب هٌْٚؿم. ًيؼيؼ هتْرَ ػؿمت ؿّ هي صـ٣ هٌٞي ىوب ٥ـگل- هي

 .ثجغييؼ هٌْ کٌن هي عْاُو. عْام هي هٞؾؿت افتْى. کٌيؼ ٩ْبّت ايٌْٖؿ هي هْؿػ ػؿ ًجبيؼ

 !ًجغييؼهت ٌُْف! کوَ ٌُْف گ٦تي کَ ايٌب- ٥ـگل

 :گ٦تن ثٞؼ کـػم ٍجـ اي لضَٚ

 هي االى عبٕـ ثَ ُن پيو مبل چٌؼ عبٕـ ثَ ُن کٌن هي عْاُو. ػاؿم ػّمت عيلي ىوبؿّ هي ٥ـگل

 .ثجغييؼ ؿّ

 :گ٦ت کَ کـػم ؿّىي ميگبؿي ثٞؼ

 )عٌؼيؼ هي ًجْػ َٝجبًي ػيگَ ايٌجبؿ اهب! )کوَ ٌُْف ثگْ ُن ثبف

 !ثگْ. گيـٍ هي ام گـيَ ػاؿٍ کن کن: گ٦ت ّ ػاػ ػيْاؿ ثَ ؿّ اه تکيَ

 ثگن؟ چي آعَ ّلي! گن هي. ًکٌيؼ گـيَ عؼا تْؿّ- هي

 

 !ثگْ ُبؿّ ُوْى گ٦ت؟ هي چي مْمکَ عبلَ ثَ هْىَ آ٩ب- ٥ـگل

 !ىؼى؟ ػيًَّْ ايٌب گَ ًوي ثيَ ؿػ ايٌزب اف يکي اگَ! فىتَ آعَ- هي

 کٌن؟ گـيَ يب گي هي- ٥ـگل

 عبلَ فػ هي صـ٣ کَ هْىَ آ٩ب تبفٍ! ثؼٍ ثبثب آعَ..٩ـهقي چبػؿ ٩قي عبلَ. گن هي ثبىَ ثبىَ- هي

 هي رْاثيْ مْمکَ

 !گيـٍ هي ام گـيَ عْػم ػاؿٍ کي ثبّؿ ٥ـگل ػيگَ!! ػاػ

 تْ هبىيي ٕـ٣ ثـين ثيب صؼا٩ل پل- گ٦تن. گـ٥ت ام ثگْعٌؼٍ گ٦تي هي ػاىتي کَ ُوْى ثگْ- ٥ـگل

 .ثگن ثـات ؿاٍ

 !!ُب گـػم ثـهي ًگي اگَ ّلي ثبىَ 0 ٥ـگل

 !هي ػلن ثي ٝبى٨ ٝبى٪ن،- هي

 ػل؟ کؼّم- ٥ـگل

 اهيؼ پـ کَ ػل ُوْى-

 کزبمت؟ اهيؼ-

 آة؟ ثـ-



 اّهؼ چين اف کَ اة ُوْى-

 ىؼ؟ چي ػلت-

 .ىؼ چيب اى ٥ٌبي. ىؼ ٥ٌب-

 چين؟ کؼّم-

 گـ٥ت؟ ثبفيت!! تـّعؼا ٥ـگل ثبثب- هي

 چين؟ کؼّم- ٥ـگل

 آّؿػه عْاة کَ چين ُوْى!! ثبثب اي- هي

 عْاة؟ کؼّم- ٥ـگل

 کـػ ٥ـاؿ افم کَ عْاثي- هي

 ؿ٥ت؟ کزب- ٥ـگل

 !عٌؼى هي ّ کٌي هي ًگبُوْى هـػم ثغؼا ثبثب!! ؿّيب تْ- هي

 کزبمت؟ ؿّيب- ٥ـگل

 آثَ ثـ- هي

 آة؟ کؼّم – ٥ـگل

 ػل ُوْى. ؿ٥ت ػلن اف کَ عْى ُوْى. عًَْ ١ـ٧ کَ چين ُوْى. اّهؼ چين اف کَ آة ُوْى- هي

 .فعوَ فعوَ کَ

. لجبتَ ؿّ کَ ث٢ِ ُوْى. ث٢َْ ف پـ کَ گلْيي. گلْهَ تْ کَ ٍؼايي. ٍؼاهَ تْ کَ فعن ُوْى

 مـعَ کَ لت ُوْى

 .هنتَ هنتَ کَ چين ُوْى. چيبتَ تْ کَ ىـاثي. ىـاثَ چْى کَ مـعي. مـعَ

 ىؼ؟ آؿّم مْمکَ عبلَ صبال: پـميؼم کـػم هي ثبف ثـاه ؿّ ػؿ کَ ٩ّتي ّ ؿميؼين هبىيي ثَ

 ُن هييَ آؿّم ُن مْمکَ عبلَ ثقًَ ٩يٌگ صـ٥ِبي ايٌْٖؿي هْىَ آ٩ب ٩ّتي آؿٍ: گ٦ت عٌؼٍ ثب ٥ـگل

 ثبُبه صبّـٍ

 !ثيَ فًو ّ کٌَ افػّاد

 ٥ـُبػ؟ هبل يب ػامتبًَ تْ هْىَ آ٩ب هبل رْاة ايي صبال- هي

 کٌي؟ هي ٥کـ چي عْػت: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ػّثبؿٍ



********** 

 ىْى عًَْ ثَ ؿّ اًِّب کَ ثْػ يک مبٝت ت٪ـيجب. کييؼ ْٕل ِٙـ تب صکوت ا٩بي صنبة تنْيَ

 آ٩بي چ٪ؼؿ ُـ. ؿمًْؼم

 کتبة صنبة ىوب ثب عْػه چْى کـػٍ م٦بؿه پؼؿم کَ گ٦تن ًگـ٥تن افه پْلي کـػ اٍـاؿ صکوت

 پْلي هي ػاؿٍ

 :پـميؼم افه اًّزب. اّهؼ ُوـاُن ػؿ ػم تب ٥ـگل کـػم عؼاصب٥ٚي کَ ه٩ْٞي. ًگيـم

 .ػًجبلت آم هي عْاػ هي ػلت اگَ کبؿعًَْ؟ آي هي ٥ـػا ٥ـگل

 

 !ثـمًْي عًَْ ثَ هٌْ ثـگيت تْ ٥٪ٔ کَ ٩ـاؿٍ. ًيب ػًجبلن ّلي. ثيبم کٌن ٥کـ- ٥ـگل

 !ًؼاػي ؿّ هي رْاة ٌُْف ثبىَ يبػت ّلي. ؿاصتي کَ ُـْٕؿي- هي

 !٥ِوي هي کي ٥کـ کوي ثـّ! هْىَ آ٩ب عؼاصب٥٘- ٥ـگل

 کبؿي عْة گ٦ت پْل هْؿػ ػؿ کَ گ٦تن ثِو ؿّ رـيبى ّ فػم پؼؿم ثَ تل٦ي يَ ّ ثـگيتن عًَْ ثَ

 .کـػي

 ّ گـ٥تن ػّه. کـػم عؼاصب٥ٚي. ًَ گ٦ت کَ ثيبييؼ عًَْ ثَ ىوب کبؿعًَْ ثيبم عْاُيؼ هي اگـ گ٦تن

 ه٩ْٜ. عْؿػم ًبُبؿ

 .ُْهي ّ تْ ػًجبل آػ هي اهيت گ٦تَ ّ کـػٍ تل٦ي ىِـٍ ٍجضي گ٦ت هبػؿم ًبُبؿ

 .ؿيؼ هي هِوًْي ثَ ُن ثب کَ ػاػي ٩ْل ثِو گْيب

 :گ٦تن هبػؿم ثَ. ثْػ ؿ٥تَ يبػم هِوًْي ايي ٩ـاؿ اٍال. کـػ ًگبٍ هي ثَ چپ چپ ليال

 ثيبػ؟ ًتًَْ ّ ثبىَ گـ٥تبؿ ُْهي ىبيؼ

 .ػاػي ٩ْل فىتَ. ثـّ عْػت عت- هبػؿم

 ّ ًينت کٌبؿم اّهؼ ليال کَ ثْػم چبيي عْؿػى هي٢ْل مبلي تْ ىؼ توْم کَ ًبُبؿ. ًقػم صـ٥ي ػيگَ

 :گ٦ت

 ثيبػ؟ ىِـٍ ّ تْ ثب ٩ـاؿٍ چي ثـاي ُْهي

 يَ ىبيؼ ثجـهو عْػم ثب ثؾاؿ صؼا٩ل ًؼاػي ُْهي ثَ ػؿمتي رْاة کَ تْ ىَ؟ هي صنْػيت چيَ؟- هي

 پيؼا ثـاه ػعتـ

 !ثيَ



 ػاؿي؟ هال٩بت ٩ـاؿ عبًن ىِـٍ ثب اهيت تْ کَ ػاؿٍ عجـ ٥ـگل- ليال

 عيلي هٖوئٌن! ٩ْيَ عًَْ ايي تْ هبُْاؿٍ آًتي ًينت اي هنئلَ ّلي.٥ِويؼم االى عْػم. ًَ ٌُْف- هي

 هيـٍ عجـ ايي فّػ

 ػاؿي؟ چکبؿ هـػُب هب کبؿ ثَ! ثـك کبؿت ثَ ثـّ ػعتـ! گؾاؿي عجـ تلکل ؿّ

 !عْثَ ًکٌَ ثؼؿ ؿاٍ اف ؿّ ٦ًـ ػّ ىوب اگَ عبًن ىِـٍ ايي- ليال

 !!!ُب ػٍ هي ثبػ ثَ ؿّ هْى ػّػهبى فػين صـ٣ اه فاػٍ عْاُـ هْؿػ ػؿ ث٦ِوَ هبػؿم اگَ! ُيل- هي

 

 .گ٦تن ثِو ؿّ رـيبى ّ کـػم تل٦ي ُْهي ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ

 !ؿّامت ٥يبًن ربى گـ هژػٍ ايي ة ! ثَ ثَ- ُْهي

 ُْهي؟ گَ هي چي- ليال

 !ثيبم تًْن ًوي ػاؿم کبؿ گَ هي- هي

 اًّزبمت؟ ليال! کـػي؟ کبؿي هي ثـاي ثبؿ يَ ٝزت چَ ًکٌَ ػؿػ ػمتت- ُْهي

 .ايٌزبمت آؿٍ- هي

 !االى. ايٌزب ثيبػ ثگْ ثِو ٥ـُبػ- ليال

 !االى ُويي! ىؼي اصْبؿ عبى ُْهي- هي

 .کـػ ىـّٛ ًـميؼٍ. اّهؼ ُْهي ّ فػًؼ فًگ ثٞؼ ؿثٜ يَ ػ٩ي٪َ ػٍ

! آم ًوي کَ هي ! هِوًْي ثجـٍ ؿّ آػم عْاػ هي ثقّؿ! ُب هضل ثي عـّك چَ ُن عبًن ىِـٍ ايي

 عْػت تْ رْى ٥ـُبػ

 ربُب؟؟؟ رْؿ ايي ثَ چَ هٌْ! ػاؿم ثچَ ّ فى آػم هي ثـاػؿ. ثـّ

 آؿٍ هي ػؿ پؼؿتْ ثيٌٍْ هبػؿم اگَ عجـتَ؟ چَ ُيل- هي

 مالم- عٌؼٍ ثب ليال

 ايي مـ تْ ثغْؿٍ ًزيت ّ عْىگل عبًن ىوب ثالي ّ ػؿػ! عبًوب عبًن! گالة گل عبًن مالم- ُْهي

 !٥ـُبػ عبلَ ػعتـ

 هخل هبىباهلل مبػٍ مبػٍ! عبًن ليال ايي ٩ّت اّى! کـػ ًگبٍ ٍْؿتو تْ ًوييَ آؿايو هي يَ ثب ػعتـٍ

 !هًَْ هي ُب ٥ـىتَ

 !ىٌٍْ هي عبًن متبؿٍ ! ُيل- عٌؼٍ ثب ليال



 )فػ چيوک هي ثَ يْاىکي! )ػاؿٍ؟ عبًن متبؿٍ کَ اك فػٍ عْاُـ ايٌن! ثيٌٍْ عْة- ُْهي

 .ثيبؿم ثـاتْى چبي هيـم ث٦ـهبييؼ- عٌؼٍ ثب ليال

 کٌن ثبفي ً٪و ثبيؼ چ٪ؼؿ تْ عبٕـ ثَ ثجيي! ٥ـُبػ کٌَ ع٦ت عؼا: گ٦ت آؿّم ُْهي ؿ٥ت ليال ٩ّتي

 

 !هي؟ عبٕـ ثَ- هي

 ثيبؿى؟ مـت هال ثال اًّزب ثـي تٌِب ثؾاؿم ؟ چي پل- ُْهي

 ثـم؟ کزب ٩ـاؿٍ هگَ ػّهب. ًينتن ثچَ هي کَ اّال- هي

 !کٌَ هي ثؼؿ ؿاٍ اف ُن ؿّ ؿاػپْؿ آ٩بي رلنَ يک ثب ىٌبمن هي هي کَ ىِـٍ اّى- ُْهي

 .ًينت ّ گؾاىت هيق ؿّي ؿّ چبي ميٌي ّ ثـگيت ليال

 ايي کَ ثـم ٩ْؿي اّى ٩ـثْى! ُب ػاؿٍ عْؿػى چبيي ايي ثَ ثَ! عزبلت؟ يب ثغْؿين چبيي ثَ ثَ- ُْهي

 !ؿيغتَ ؿّ چبيي

 ػْٝت ُن ؿّ ىوب عبًن ىِـٍ ىؼٍ چْٖؿ! ػاؿيؼ ػْٝت هِوًْي ثنالهتي عبى ُْهي عْة- ليال

 کـػٍ؟

 ثب ُن ؿّ ُْهي کَ گ٦تن ثِو کـػ ػْٝت ؿّ هي ىِـٍ پيو ٩ّت چٌؼ کَ ه٩ْٞي! هٌَ ت٪َيـ- هي

 کَ آؿم هي عْػم

 .ثيبػ ُْهي عْام ًوي ػيگَ صبال هي ّلي. کـػ ػْٝت ُن ؿّ ُْهي

 .ىَ هي ًبؿاصت ث٦ِوَ ُن ٥ـگل تبفٍ هييَ؟ چي ًـي هگَ. ًـّ ُن تْ عت- ُْهي

 ايي. کٌَ ػؿ٫ ؿّ ايي ٥ـگل اهيؼّاؿم. ثْػم ػاػٍ ىِـٍ ثَ ٥ـگل ػيؼى اف ٩جل ؿّ هِوًْي ايي ٩ْل- هي

 هِوًْي يَ

 .ثـم ثبيؼ کَ ارجبؿي

 .آم هي تْ ثب ُن هي ثبىَ ًؼاىتَ هغبل٦تي ليال اگَ- ُْهي

***** 

 .اّهؼ هب ػًجبل ىِـٍ کَ ثْػ ُيت مبٝت ىت

 صبّـيؼ؟ مالم- ىِـٍ

 .کبؿعًَْ ثـين ثبيؼ ٥ـػا. ثـگـػين فّػ ثبيؼ اهب. صبّـين آؿٍ مالم- هي

 .ثـين ىيؼ مْاؿ عت- ىِـٍ



 آؿم هي هبىيي هي. کي پبؿ٫ تْ هبىيي- هي

 .عـيؼي هبىيي ىٌيؼم. هجبؿکَ- ىِـٍ

 

 يَ تْ هِوًْي. ؿميؼين فّػ ّ ثْػ ًقػيک. رلْ ُْهي ّ هي ّ ًينت ٝ٪ت ىِـٍ. ىؼين مْاؿ عالٍَ

 ٕج٪َ مَ عًَْ

 ّ ميگبؿ ثْي! ثيـّى فػ ػّػ ىؼ ثبف کَ آپبؿتوبى ػؿ. ؿ٥تين ثبال ُب پلَ اف ّ فػين فًگ. ثْػ ىغَي

 ّ ٖٝـ ّ صييو

 !چيق ُوَ عالٍَ ّ اػّکلي

 !آيٌَ ٕب٧ فيـ ثؼٍ پِلْ ٩ٌؼ تب ػّ ٩ٌجـٍ؟ عًَْ ٩ٍِْ! گـم ىوب ػم ثَ ثَ- ُْهي

 .مبکت ُْهي- هي

 ؿًگ ثب يب ثْػ کـػٍ عبلکْثي ٍْؿتو ؿّي ػًّن ًوي کَ ١ـيت ٝزيت ّ ثلٌؼ هُْبي ثب پنـي يَ

 کييؼٍ گل يَ ٝکل

 :گ٦ت ىِـٍ ثَ ؿّ. ثْػ هيقثبى ٙبُـا. اّهؼ رلْ ثْػ

 !کـػي ػيـ آتييپبؿٍ مالم

 ُنتيؼ؟ هي ثب- ُْهي

 .عْىجغتن. ؿاهيي هي امن. کٌن ًوي رنبؿت ثٌؼٍ ػاؿيؼ اعتيبؿ-

 .ثْميؼًؼ ؿّ ُوؼيگَ ٍْؿت ؿميؼ کَ ىِـٍ ثَ. ػاػ ػمت ُْهي ّ هي ثب

 !ىؼ صـّم فهيي ؿيغت ُبه عْؿػٍ ااا- ُْهي

 !ًوکَ ثب چ٪ؼؿ ٥ـًؼت ثْي ىِـٍ- ؿاهيي

 .ثيْى گْىَ يَ ثجـ ثگيـ هبؿّ ػمت ثيب! ثؼٍ رلْت اػهب هيْى ص٨! تبؿيکَ چ٪ؼؿ ايٌزب! ٥ؼات- ُْهي

 :گ٦ت ّ فػ ٍؼا ؿّ ُوَ ٥ـيبػ ثب ثٞؼ ّ عٌؼٍ فيـ فػ ؿاهيي

 .ُْهي هٞـ٥ي،. اّهؼ اهيت مْؿپـايق ُب ثچَ-

 .کـػًؼ مالم ٥ـيبػ ثب ُن ثب ُوَ پنـ ّ ػعتـ يکؼ٥َٞ

 !تْى ُوَ ک٦و ثٌؼ ٩ـثْى. مالم مالم- ُْهي

 ًينت ثٌؼي هي ک٦و: گ٦ت ُب رْاة صبّـ اف يکي



 مـگًْيَ؟! عْؿػتًْن مـي تْ! ک٦يت مگک ٥ؼاي- ُْهي

 گي؟ هي چيَ ُب پـت ّ چـت ايي ُْهي- آؿّم هي

 !ُب ًـي ربيي هي چين رلْي اف. ثبه ربُب ُويي تْ ٥ـُبػ- ُْهي

 :گ٦ت ّ ؿ٥ت ػعتـُب ٕـ٣ ثَ ثٞؼ

 عْاى؟ هي چي هب اف گي؟ هي چي ايٌب کزبمت؟ ايٌزب ثَ ثَ

 عْػىْى ّمٔ ثـػًو ّ فػًؼ ػمت ثـاه ُوَ

 !ػمت ػمت ػمت ػمت- ُْهي

 :گ٦ت ثلٌؼ ثٞؼ

 .ًقًي گْلت ثپب ٥ـُبػ

 !ايٌزب تبؿيکَ چَ

 ثـمي ثِتْى گن هي االى: گ٦ت ؿاهيي. ًينتين ّ ؿ٥تين کٌبؿي يَ ىِـٍ ّ هي

 .ًينت صـ٥ب ايي اُل ٥ـُبػ- ىِـٍ

 .ثبىين عْه اّهؼين ىت يَ!ًگيـيي مغت- ؿاهيي

 .عؼهتتْى آم هي چين- هي

 !ثْػ آىٌب اًِّب ثب کَ ثْػ مبل ٍؼ اًگبؿ! ػّؿه ُن ث٪يَ مبلي ّمٔ ثْػ ًينتَ کـػم ًگبٍ ُْهي ثَ

 .ًوـػم کَ آط هبىيي ثَ عْؿػم/ عْؿػم اىکٌَ پـييت ػييت! اًگيتي ػّ ُوَ صبال- ُْهي

 !ُْهي ايي ًوکَ ثب ّ گـم ٝزت- ىِـٍ

 !ثْػى ٝبى٪و عبؿد ػاًيزُْبي توبم ػيؼي؟ کزبىْ- هي

 ػاػ اػاهَ ُْهي فػًؼ هي ػمت ُوَ کَ صبلي ػؿ

 کييؼي؟ ٍْؿتت ؿّ چيَ ايي! ػيگَ ثييي رْى ؿاهيي اا. ثين ّل تْى عًَْ ػؿ ثين ُل هي کَ الِي-

 ًوي ثِت ُيچ

 ثبىَ مٌگيي ّ مبػٍ ثبيؼ ػعتـ. آػ

 .عٌؼٍ فيـ فػًؼ ػّثبؿٍ ُوَ

 هي اٍال! کـػي لگؼ پبهْ ىؼٍ کْؿ! ػعتـ ًجيٌي عيـ.. ثين ٝب٩ل کوي يک ثين ١ب٥ل کَ اليَ- ُْهي

 !٩ِـم



 آىتي آىتي: فػًؼ ٥ـيبػ يکؼ٥َٞ ُوَ

 چـا ػمتي، ػّ ک٤ ثقى ًينتَ، ؿّ ّ ػمت ثـّ مَ، ػّ يک : اًگيتي ػّ. ًکي ىل١ْو ثبىَ- ُْهي

  )ًينتي ثيکبؿ

 کبؿُبي هي٢ْل کٌبؿ ّ گْىَ کَ کنبًي توبم کَ ثْػ کـػٍ گـم ّ ىلْٟ ؿّ هزلل اًّ٪ؼؿ ُْهي

 ٕـ٣ ثَ ثْػًؼ عْػىْى

 .ىؼًؼ کييؼٍ مبلي ّمٔ

 .کٌين ثبفي پْچ يب گل عْام هي. رلْ ثيبيي ُن ىِـٍ ّ تْ ، ٥ـُبػ- ُْهي

 .کـػ ت٪نين ػمتَ ػّ ثَ ؿّ ُوَ ُْهي. پيْمتين روٜ ثَ ُن ىِـٍ ّ هي

 هي ؿّ يک! ٥ـّىن هي ؿّ گل مبکت! ُب کٌن ًوي ثبفي کٌيي ىلْٟ. ثييٌي ُوَ. هٌن اّمتب- ُْهي

 ػّ ؿّ؟ گل يب عْاي

 ؿّ؟ گل يب عْاي هي ؿّ

 !عْام هي تْؿّ ُيچکؼّم-

 عيلي ؿّ؟ گل يب عْاي هي ؿّ مَ! ًوک ثب . کٌي ٍضجت ثبثبم ثب ثيبي ثبيؼ عْاي هي هٌْ- ُْهي

 گل چِبؿ ىوبُب عْة

 ًکٌيؼ ثبف ًگ٦تن هي تب! ُب ًؼيؼ لْ رلْ، ُب هيت. هب ػمت

 !ًؼاػي گل هي ثَ ُْهي : فػ ػاػ ػعتـُب اف يکي کَ کـػى پـ ؿّ يکي يکي هيت کـػ ىـّٛ

 چيَ؟ اموت – ُْهي

 پـّاًَ-

 !ثؼم ثِتْى ػًَّ يَ ًؼاؿم کَ گل تب ٍؼ! ٩لٌؼؿ چِل هْيقٍ يَ رْى پـّاًَ- ُْهي

 

 .آ٥ـيي ثييي رب يَ. ثجٌؼ ؿّ هيتت گلي عْػت تْ

 ًينت؟ هي پيو گل ًگن يٌٞي-

 ا٥تبػ ػّفاؿيو تبفٍ هب يبؿ اّل اف آ٩ب! گ٦تي ؿّ ُوَ کَ تْ! رْى پـّاًَ ثيبػ ثبال رًْت ا- ُْهي

 .کـػ پـ ػمتِبؿّ ُوَ ػّثبؿٍ

 کٌن؟ چيکبؿ االى رْى ُْهي- پـّاًَ

 ًغْػي پـّاًَ اٍال آ٩ب! ػيگَ ًقى صـ٣ ثييي! هـگ چبؿٍ چن- ُْهي



 .ىؼ گل کـػى پيؼا هي٢ْل ثْػ ثبفي ثَ ّاؿػ ٙبُـا پنـي کَ ه٪بثل گـٍّ اف يکي. ىؼ ىـّٛ ثبفي

 ؿي؟ هي گق يب کٌي هي پيؼا ؿّ گل ػاؿي ػاػاه- ُْهي

 :پـميؼ ثْػ ػمتو گل کَ ػعتـُب اف يکي ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ػيگَ؟ يکي ػمت ثؼم کـػ ٝـ٧ ػمتن ُْهي

 ػاػي لْ کَ تْ ! ػعتـ ثقًي گٌؼت- ُْهي

 کٌَ پيؼا ؿّ گل کَ ىؼ اّمتب ُْهي ّ کـػًؼ پـ ػمتِبىًْْ. گـ٥ت ؿّ گل ه٪بثل گـٍّ عالٍَ

 .ثقى ػمت عبًن ىِـٍ- ُْهي

 چي؟ ثَ ثقًن؟ ػمت- ىِـٍ

 .عٌؼيؼًؼ ُوَ

 .پْچ. ًؼاؿي گل کَ ايٌَ هٌْٚؿم! ًقى چيقي ثَ ػمت- ُْهي

 ػمتِبتْ ثجيٌن کي ّا پـيؼٍ؟ ؿّت ّ ؿًگ چَ چيَ؟ اموت ىوب عت

 .فػًؼ ػاػ مـه ُوَ کَ کـػ ثبف اعتيبؿ ثي ػمتِبىْ ػعتـ٫

 !فػ گْل هٌْ عبى ُْم-

 عبًن؟ چيَ ىوب امن عت! ىکبيت ػاػمـا ثـّ. ًؼاؿٍ ٝيجي- ُْهي

 مِيال-

 !عْامتگبؿيت ٥ـمتن هي ؿّ هبهبًن ٥ـػا ًَ يب ػاؿي گل ثگي ؿّ ؿامتو اگَ عبًن مِيال آ٥ـيي- ُْهي

 رْى؟ ُْهي گي هي ؿامت-

 !ًجبىَ ػًيبه عْام هي کَ ػاػاىن ػًَّ يَ رْى ثَ- ُْهي

 پـّيقٍ ػمت گل-

 مِيال مـ ؿيغتي ػّثبؿٍ ُوَ

! کٌَ هي ثبف آػم ؿّي ؿّ ػؿُب توبم ًؼاؿيؼ عجـ ىُْـ هٞزقٍ اف ىوبُب! ؿّ ثيچبؿٍ کٌيؼ ّلو- ُْهي

 پـّيق عت

 کؼّهتًْيؼ؟

 .کـػًؼ اىبؿٍ پنـ يَ ثَ ُوَ

 ثجيٌن کي ثبفي عبلي يَ عت- ُْهي



 ثگْ ْٕؿي ُويي ًوييَ ًَ- پـّيق

! ًجبىَ تـه عْؿػم هي افه اًگيت يَ اّل عـم هي هبمت ث٪بلي اف هي! ٝقيقم ثيي ًبف- ُْهي

 .ثجيٌن کي ثبفي

 .گـ٥ت افه ؿّ گل ُْهي کَ کـػ ثبفي هزجْؿي پنـٍ ثيچبؿٍ

 !ػيي هي ٥ـيت . فًيؼ هي گْل ؿّ آػم ىوب عبى ُْهي- پـّيق

 !ىکبيت ػاػمـا ثـّ ُن تْ عْؿػٍ ٥ـيت- ُْهي

 کَ ىؼ هٞلْم ثٞؼه. ثـػ ؿّ ثبفي آعـه.ثْػ کـػٍ مـگـم ؿّ ُوَ مبٝتي ػّ مبٝت يک عالٍَ

 گل يَ ربي گل تب مَ

 .ثـين کب٥يَ ػيگَ يٌٞي کَ کـػم اىبؿٍ ثِو! ثْػٍ ػمتو

 ُوَ. ) ثـم عْام هي! کب٥يَ گؾاىتن کالٍ ؿّ مـتْى چي ُـ. تٖٞيل ثبفي ُب ثچَ عت- ُْهي

 اّل تبفٍ کَ کـػًؼ اٝتـاُ

 

 )صـ٥ِب ايي ّ فّػٍ ّ ىت

  !ثـمن ثِو ثبيؼ ػاؿم ُن ػيگَ هزلل يَ تْى ُوگي ربى- ُْهي

 .اّهؼًؼ ىِـٍ ّ هي ٕـ٣ ثَ ثْػًؼ ىِـٍ ػّمت کَ ػعتـ تب مَ ػّ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 آ پبًتَ مِيال، هٌيژٍ،. کٌن هي هٞـ٥ي ٥ـُبػ- ىِـٍ

 عْىجغتن- هي

 آىٌب ىوب ثب فّػتـ ًيؼ ٥ـٍت کَ ىْعَ ّ ًوک ثب ث٪ؼؿي ىوب ػّمت ايي. ُويٌْٖؿ ُن هي- هٌيژٍ

 .ثيين

 چْٖؿٍ؟ صبلتْى. ػاؿيؼ اعتيبؿ- هي

 :گ٦ت ثْػًؼ ىؼٍ روٜ هب ػّؿ ُن ث٪يَ کَ صبلي ػؿ ّ ىؼ هلض٨ هب ثَ ُن ُْهي

 هِوًْييًْْ ثيبم ثي٦تن ؿاٍ ىجِب ثيکبؿم هي کـػى ٥کـ ايٌبم! ىؼم ػْٝت هِوًْي تب مَ صبال تب ثبثب ثـين

 .کٌن گـم

 !ىي هي ٝبى٪ت ُوَ کٌي هي ؿّ ايٌکبؿُب! عبى ُْهي عْػتَ ت٪َيـ- ىِـٍ

 ىِـٍ ثب عْامت کَ ه٩ْٞي هٌيژٍ يْاىکي ىؼم هتْرَ هي کـػين ُوَ اف عؼاصب٥ٚي ثَ ىـّٛ عالٍَ

 يَ کٌَ عؼاصب٥ٚي



 :گ٦تن ؿميؼين هب عًَْ ثَ ٩ّتي. ىؼين هبىيي مْاؿ ّ اّهؼين ثيـّى. گؾاىت ػمتِبه تْ چيقي

 کٌن؟ ًگبٍ ؿّ کي٦ت تْ ىَ هي ىِـٍ

 عْاي؟ هي چيقي هگَ؟ چْٖؿ: گ٦ت ثْػ پـيؼٍ ؿًگو کَ صبلي ػؿ ىِـٍ

 .ثبىن کـػٍ اىتجبٍ اهيؼّاؿم کَ عْام هي چيقي آؿٍ: گ٦تن ػاىتن هي ثـ ؿّ کي٤ کَ صبلي ػؿ هي

. ؿيغتن ثيـّى ؿّ کي٤ ػاعل ّمبيل توبم. گؾاىت کي٦و ػاعل گـ٥ت هٌيژٍ اف کَ ؿّ چيقي ثْػم ػيؼٍ

 ُوْى هتبم٦بًَ

 .کـػم هي ٥کـ کَ ثْػ چيقي

 ىِـٍ؟ چيَ ايي- هي

 !چيَ ايي ػًّن ًوي هي کي ثبّؿ ٥ـُبػ: گ٦ت ثْػ ىؼٍ ُْل ّ کـػ هي هي هي کَ صبلي ػؿ ىِـٍ

 

 کـػي؟ هَـ٣ صبال تب ثگْ ٥٪ٔ. ػاػ تْ ثَ ؿّ ثنتَ ايي هٌيژٍ ػيؼم! رْى ىِـٍ عْػتي- هي

 .کـػ ًگبٍ ّ گـ٥ت ؿّ ثنتَ ُْهي

 !عبى؟ ٥ـُبػ ثيبم ػًجبلت عْامتن هي چـا ٥ِويؼي صبال- ُْهي

 کـػي؟ هَـ٣ صبال تب پـميؼم. ثؼٍ ؿّ رْاثن ىِـٍ- هي

 !گـيَ فيـ فػ

 کـػ اٍـاؿ عْام ًوي گ٦تن ايٌکَ ثب تل٦ي پبي َٝـي. ػاػ هي ثَ فّؿ ثَ ُن ؿّ ايي. ٥ـُبػ عؼا ثَ ًَ

 پييت آؿم هي گ٦ت

 .ثغْؿٍ ثؼؿػت ىبيؼ ثبىَ

 ىْؿ اف مـ ػيگَ يکنبل ّگـًَ ؿميؼ ػاػت ثَ ٥ـُبػ آّؿػي ىبًل ػعتـ. ىکـ عؼاؿّ عت- ُْهي

 آّؿػي هي ػؿ آثبػ

 ثغؼا! کٌي ًوي کٌيؼ هي ىوبُب کَ کبؿُب ايي ُن ىِـ رٌْة ُبي الت گٌؼٍ اّى ّالَ ثجيي عؼا تـّ ااا

 ٥ـُبػ! ػاؿى هـام

 ؿاٍ ػم ّ ػّػ ثل اف ًجبىَ هٞتبػ کَ ُن يکي! عًَْ کو ىيـٍ ثَ ؿصوت ٍؼ ػيؼي؟ ؿّ هِوًْي

 اًّ٪ؼؿ ثْػًؼ اًؼاعتَ

 !ا٥تبػ عبؿه ثَ تٌن توبم اًّزب! ىَ هٞتبػ تب کٌَ هي صبل ثغْؿي



 آعـه کَ تْ ثبل ّ ػمت تْ ؿيقٍ هي ؿّ ًکـػٍ کبؿ ُبي پْل کَ چيقتَ ُوَ ثي ثبثبي اّى ت٪َيـ

 گـػي؟ ثيي؟ چي

 .ثؼين تضْيلو هغؼؿ هْاػ يب کالًتـي ثجـين ػاؿين ثـه ثنتَ ُويي ثب کَ ربىَ عؼا ثَ ٥ـُبػ

 هٞـ٥ي ثبيؼ اًّْ. کٌَ هي پبؿ ّ لت ػاؿٍ ؿّ ُوَ رًِّْب ايي ثيي ا٥تبػٍ! مب٩يَ هٌيژٍ ايي کٌن ٥کـ- هي

 !کـػ

 ىِـٍ؟ کزبمت هبىيٌت مْييچ

 .کـػين صـکت ام عبلَ عًَْ ٕـ٣ ثَ هب ػًجبل ىؼ مْاؿ کَ ُْهي ثَ ػاػم گـ٥تن ؿّ هبىيي مْيچ

 ٥ـُبػ؟ کٌي چيکبؿ عْاي هي- ىِـٍ

 .کـػم هي ثبيؼ ػ٥َٞ اّى کَ ؿّ کبؿي- هي

 .ًگْ چيقي هبػؿم ّ پؼؿ ثَ کٌن هي عْاُو- ىِـٍ

 

 پؼؿت اگَ ثـى ًوي ؿّ مـت ًتـك! ًقى صـ٣ ثيي؟ تقؿي٪ي ػيگَ ٩ّت چٌؼ کَ ًگن چيقي- هي

 ١يـت کوي يک

 .ًيي ٥بمؼ گيـٍ هي رلْتْ ثبىَ هًْؼٍ ثـاه

 .ثيٌن هي ؿّ ُـّئيي ػاؿم کَ ثبؿٍ اّليي ايي. ًکـػم هَـ٣ صبال تب ٥ـُبػ عؼا ثَ- ىِـٍ

 !ثيٌي هي کَ ثبىَ ُن آعـ ػ٥َٞ کَ کٌَ هي کبؿي ثبىَ آػم پؼؿت اگَ. ثِتـ چَ عت- هي

 .ىؼين ّاؿػ ّ فػين فًگ ىِـٍ ثب ُن عْػم. عًَْ تْ ثيبؿٍ ؿّ هبىيي گ٦تن ُْهي ثَ. ؿميؼم

 !ُب ًـٍ يبػت. ثٞؼه ثيبؿ ثـػاؿ ؿّ رٌل ثنتَ ٥ـُبػ- ُْهي

 عْؿٍ؟ هي ػؿػ چَ ثَ! ػمتيْيي تْ کٌن هي عبليو- هي

 .ًجبىَ کبؿيت ثيبؿه تْ. گن هي هي کَ ُويي- ُْهي

 :گ٦ت ام عبلَ ىُْـ اصْالپـمي ّ مالم اف ثٞؼ ػين عًِْو ّاؿػ

 ثـػًؼ ُن ؿّ ىوب ثبثبرْى ىٌيؼين! فػيؼ ٥٪ـا ٥٪يـ ثَ مـي ٝزت چَ عبى ٥ـُبػ اّهؼي عْه ثَ ثَ

 عْػىْى؟ پيو

 ػمت ثؼٍ ايٌکَ ربي ؿّ کبؿعًَْ تْليؼ کَ گ٦تن ثِو چي ُـ! ًيْهؼ ؿاٍ هب ثب کَ پؼؿت رْى ٥ـُبػ

  !هي ثَ ثؼٍ تٞبًّي

 .ثکي تْ صؼا٩ل. ًکـػ کَ ًکـػ گ٦تن چي ُـ. ًؼاػ! مْػىَ ثـاثـ ػٍ



 گؾىت؟ عْه ثِتْى ُب ثچَ عْة آّؿػي؟ گيـ ٩ّت صبال کي ّل ػلغْاٍ- عبلَ

 !ثٌؼافين؟ ؿٍ کي ؿّ ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ ثنبٓ! آئيي هي ُن ثَ ػ٦ًّـ ىوب چَ

 !ُويٌْٖؿ ُن ىوب ػلغْاٍ آ٩بي. ػاؿم کبؿ ثبُبت ثييي ػ٩ي٪َ يَ عبلَ- هي

 .کـػم ىـّٛ ػّثبؿٍ. ًينتٌؼ هتٞزجبًَ ػّ ُـ

 هٌٖ٪ي ّ عْة عيلي هنئلَ ايي ثب ّ کٌيؼ ػؿ٫ صـ٥ِبهْ اهيؼّاؿم. ثگن ثـاتْى رْؿي چَ ػًّن ًوي

 !کٌيؼ ثـعْؿػ

 صبلت ثب اّلو. کـػم تٞـي٤ ثـاىْى ؿّ رـيبى توبم. ؿميؼًؼ هي ًٚـ ثَ ًگـاى کبهال ػيگَ صبال

 رجَِ هي ٝليَ پـعبه

 فيـ فػ عبلَ کـػ تبييؼ ُن ىِـٍ ؿّ صـ٥ِبم ّ ػاػم ًيًْيْى ؿّ ُـّئيي ثنتَ ٩ّتي ّلي کـػًؼ گيـي

 ايي اف ّ گـيَ

 

 .فػ ا٥تبػٍ پب پيو صـ٥ِبي

 !ًينت ؿاُو کَ ايي کٌيؼ ثـعْؿػ هنئلَ ايي ثب عْة ثبيؼ ىوب عبلَ- هي

 ػًّنتيؼ هي اٍال ىوب. ًؼاؿيؼ ؿّيو کَ ُن کٌتـلي ُيچ! ػعتـ يَ پبي فيـ اًؼاعتيؼ ؿّ هبىيي ّ پْل

 کَ ُب هِوًْي ايي

 ايي کَ ؿّ عبًن هٌيژٍ ايي ىٌبميؼ؟ هي ؿّ ىِـٍ ُبي ػّمت اٍال! ربييَ؟ رْؿ چَ ؿٍ هي ػعتـتْى

 ىِـٍ ثَ ؿّ ثنتَ

 ػاؿيؼ؟ ثـميؼ ػعتـتْى ثَ کَ ايي ٩ّت اٍال ىٌبميؼ؟ هي ػؿمت ػاػٍ

 ؿّ ثٞؼه ػيگَ. گن ًوي کني ثَ ثبىَ ؿاصت عيبلتْى. هًَْ هي هي پيو هنئلَ ايي ٍْؿت ُـ ػؿ

 ػًّيؼ هي عْػتْى

 ُن ػًيب حـّت توبم ثْػ ىؼٍ هٞتبػ ًکـػٍ عؼاي ىِـٍ اگَ! ًينت چيق ُوَ پْل ػلغْاٍ رٌبة ّلي

 !ًؼاىت اؿفىي

 .گ٦تن ثـاه ؿّ رـيبى. ىؼين هبىيي مْاؿ ُْهي ثب ّ اّهؼم ثيـّى ّ کـػم عؼاصب٥ٚي

 عْػتْى؟ عًَْ ؿي هي يب هب عًَْ آي هي- هي

 ىوب؟ عًَْ ثيبم. ػًّن ًوي- ُْهي

 .ًگْ چيقي ىِـٍ رـيبى هْؿػ ػؿ اهب. هٌتٚـتَ ليال اصتوبال. ثيب آؿٍ- هي

 چْٖؿيَ؟ چَ مْمکَ عبلَ ّ هْىَ آ٩ب ىٞـ ايي ُْهي: پـميؼم ُْهي اف ؿاٍ تْي. کـػين صـکت



 :گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ ؿّ هي هبت

 ٥ـُبػ؟ رب اّى عْؿػي چيقي

 هگَ؟ چْٖؿ-

 چيَ؟ هْىَ آ٩ب ّ مْمکَ عبلَ! کلت؟ ثَ فػٍ-

 .گ٦تن ْٕؿي ُويي ثبثب ُيچي-

 .اّهؼ رلْ ليال کـػم پبؿ٫ عًَْ تْي کَ ؿّ هبىيي ؿميؼين عًَْ ثَ

 .ًجْػي فػ تل٦ي ٥ـگل گؾىت؟ عْه عبى ٥ـُبػ- ليال

 !ػاػي ؿّ هِوًْي گقاؿه صتوب ُن تْ- هي

 هي چيقُب ايي ّ تَبػ٣ ٥کـم تْ ُوو! ؿ٥ت ؿاٍ ُقاؿ ػلن عْػم ؿ٥تَ؟ کزب ثگن ثگن؟ چي عت- ليال

 .اّهؼ

 اك؟ ربهَٞ ىٌبمي آميت ىوب ؿىتَ ثجغييؼ عبًن ليال- ُْهي

 !تـٍ ميبٍ اّى اف ات پـًّؼٍ! ًگْ چيقي ػيگَ ىوب- ليال

 رب اّى اف کٌؼ ًوي ػل اٍال! ىؼ ثلٌؼ ربه اف هي فّؿ ثَ ُن ٩ّت ايي تبفٍ هـثَْٕ؟ چَ هي ثَ- ُْم

 مبٝت! ثيـّى ثيبػ

 !يبفػَُ تبفٍ چٌؼٍ؟ هگَ

 .کـػم ًگبٍ ُْهي ثَ چپ چپ

 .ثقم فًگ ثِو ؿميؼي ٩ّت ُـ گ٦تَ ٥ـگل ٍْؿت ُـ ػؿ- ليال

 ًينت؟ فىت ه٩ْٜ؟ ايي- هي

 .کـػ ٍضجت هي ثب کَ ثْػ پيو ػ٩ي٪َ ػٍ. گ٦تَ عْػه- ليال

 .ثـػاىت ؿّ تل٦ي ثال٥بٍلَ عْػه. گـ٥تن ّ ٥ـگل عًَْ ىوبؿٍ ّ آّؿػم ػؿ ؿّ هْثبيل

 .مالم الْ-

 ثـگيتي؟ مالم- ٥ـگل

 ىؼٍ؟ ْٕؿي. ؿميؼم ُنت اي ػ٩ي٪َ ػٍ- هي

 ًؼاؿي؟ کبؿي. ثقًن صـ٣ ثبُبت عْامتن هي- ٥ـگل

 کٌي؟ هي ٍضجت هي ثب ه٩ْٜ ايي کَ ًؼاؿٍ اىکبلي- هي



 ؿموي ١يـ ثْٖؿ هي اف تْ ٥ـُبػ؟. کٌن هي ٍضجت تْ ثب ػاؿم ػًّي هي هبػؿم ّ پؼؿ- ٥ـگل

 ًَ؟ يب کـػي عْامتگبؿي

 ثؼي؟ ؿّ هي رْاة عْاي هي: گ٦تن عْىضبل هي

 آؿٍ – ٥ـگل

 

 !گ٦تي هي ٍجش عت- هي

 ًَ؟ يب کـػي عْامتگبؿي عت ثگن ثِت االى کَ ثْػ الفم- ٥ـگل

 عْىضبلن ُن عيلي الجتَ- هي

 ػؿمتَ؟ ػاؿي ػّمت هٌْ کَ گ٦تي- ٥ـگل

 !کبهال- هي

 ص٨ فًِب هب ّلي ثؼيؼ اًزبم عْاُيي هي کبؿي ُـ کَ ػيؼ هي اربفٍ عْػتْى ثَ هـػُب ىوب چـا- ٥ـگل

 ؿّ کبؿ ايي

 افػّاد اف آيب ٥ِويؼي هي تْ ّ ثْػم ؿ٥تَ اًچٌبًي هِوًْي يَ ثَ اهيت ام عبلَ پنـ ثب هي اگَ ًؼاؿين؟

 ًوي هٌَـ٣ هي ثب

 ىؼي؟

 گ٦تي؟ هي هي ثَ عْػت ٩جال کَ ًجْػ ثِتـ

 ثَ ؿ٥تي ٩ْل هي. گ٦تن هي عْػم صتوب کَ ثبه هٖوئي ّ ػيؼهت ٩ّتي ثگن ثِت ٥ـػا عْامتن هي- هي

 ؿّ هِوًْي ايي

 .هيؼم تّْيش ثـات ه٦َال ػيؼهت کَ ٥ـػا. ثْػم ػاػٍ ىِـٍ ثَ کبؿعًَْ ثيبي تْ ايٌکَ اف ٩جل

 .آم ًوي کبؿعًَْ ٥ـػا هي- ٥ـگل

 .کـػ ٩بٕي هنبيل ايي ثب ًجبيؼ کَ ؿّ کبؿ ػاؿٍ؟ ُن ثَ ؿثٖي چَ چي؟ ثـاي- هي

 .عؼاصب٥٘! کٌن ًوي افػّاد تْ ثب هي. هيؼم صبال تْؿّ رْاة ّلي ثيبم ىبيؼ ٍْؿت ُـ ػؿ- ٥ـگل

 !٥ـگل الْ. گي گْه . ٥ـگل- هي

 ُن چيقُبؿّ ايي ؿ٥تي هِوًْي ّ پبؿتي! ًـم ػًؼت کْؿ چيوت: گ٦ت عٌؼيؼ هي کَ صبلي ػؿ ُْهي

 .ػاؿٍ

 کـػي؟ فيبػ ؿّ ػا١و ؿ١ّي چـا ػيگَ. ثوبًؼ ؿّ رـيبى کـػي تٞـي٤ عبًن ليال- هي



 ه٪َـٍ؟ ليال الْإي ػًجبل ؿ٥تي تْ هـثَْٕ؟ چَ هي ايٌؼٍ ُونـ ثَ- ُْهي

 ؿّ ايي. ) ًؼاؿم کبؿي ىوب ثب ُن هي. ًکي تٞييي ًـط ػْٝا ّمٔ عبى ُْهي کٌن هي عْاُو- ليال

 ٕـ٣ ثَ ّ گ٦ت

 

 )کـػ صـکت مبعتوْى

 ليال کي ٍجـ کٌن، هي ّتْ ؿّ ىوب تَوين هي! کـػى ػمينَ هب ٝليَ! اك تْٕئَ اه ُوَ ايٌب- ُْهي

 ىِـٍ! چَ هي ثَ

 !هي ًَ ايٌَ عبلَ ػعتـ عبًن

 .ثغٌؼم کَ ثْػ هي ًْثت صبال

 !مْعتَ ػُي ّ ًغْؿػٍ آه ىؼي؟ ؿاصت ثيب! ات ٝولي عبلَ ػعتـ اّى ثب هبؿ فُـ- ُْهي

 هي ىٞـ ثْػم ًينتَ ػعتـُب ّمٔ ثْػم هي! آّؿػي ػؿ اهيت ُن ؿّ آه تَ ًغْؿػٍ؟ آه- هي

 رْى، پـّاًَ عًْؼم؟

 کـػم؟ هي رْى مِيال

 !ليال ػمت ک٤ ثؾاؿي ؿّ ايٌب صبال ًـي- ُْهي

 !عـاثَ اّّبٛ.ثکي ٥کـي يَ ٥٪ٔ. ًتـك. گن ًوي ًَ- هي

! التوبك ثٞؼه عـين هي کبػّ يَ يکي ٥ـػا. َٝجبًيي ػّتبىْى ُـ االى. کَ ًؼاؿٍ ٥کـ- ُْهي

 !عالً فًين هي گْليْى

 ايي اف ػيگَ ّ پييوًْي کَ ثؼٍ ًيْى ّ ثگيـ عْػت ثَ هَْٞم ٩يب٥َ يَ! فػ گْل ثبيؼ ؿّ روبٝت فى

 !کٌي ًين ثؼ کبؿُبي

 !کبؿيت کخب٥ت ّ الْإي ػًجبل ثـّ ػّثبؿٍ عْامتي ُـ٩ّت تْ ّ ثغيٌت هي

 .اّهؼ پؼؿم عٌؼٍ ٍؼاي ػؿعت پيت اف

 !ّامتبػٍ گْه! ثبثبتَ کـػم پيؼا ؿّ آًتي ٥ـُبػ! ايٌْٖؿ کَ- ُْهي

 .ثکو عزبلت ُْهي- هي

 !مک مک. گـ٥تن ؿّ هچتْى. ثيـّى ثيبيييؼ ؿاػپْؿ آ٩بي- ُْهي

 .اّهؼ هي رلْ ػاىت کن کن پؼؿم

 گي؟ هي چي مْعتَ پؼؿ- پؼؿ



 .کـػين مالم ػّ ُـ هي ّ ُْهي

 

 .کـػم هي تٞـي٤ ٥ـُبػ پيو ىوب اف ػاىتن ثْػ عيـتْى ؽکـ- ُْهي

 ثْػ؟ َٝجبًي ايٌ٪ؼؿ چـا ليال حبًي ػؿ کٌي ًوي کبؿُب ايي اف تْ اّال مْعتَ پؼؿ- پؼؿم

 .٥ـگل اف ١يـ ؿّ چيق ُوَ الجتَ. گ٦تن پؼؿم ثـاي ؿّ رـيبى

 کزبمت؟ صبال ُـّئيي ثنتَ: گ٦ت ّ مْعت ىِـٍ ثـاي ػلو. ىؼ ًبؿاصت عيلي پؼؿم

 :گ٦تن ّ ػاػم پؼؿم ثَ ّ آّؿػم ػؿ ريت اف ؿّ ثنتَ

 کٌَ هي ثؼثغت ؿّ ُوَ ػاؿٍ رًِّْب تْي ا٥تبػٍ هٌيژٍ ايي پؼؿ

 ٦ٕلک. ثبىَ عْػه هْاٙت عْػه ثبيؼ کني ُـ کٌَ؟ هي ٥ـ٩ي چَ! ػيگَ يکي ًيؼ هٌيژٍ- پؼؿ

 .ايَ مبػٍ ػعتـ! ىِـٍ

 !آفاػي گؾاىتٌؼ ؿّ اموو ّ کـػًؼ ؿُبه هبػؿه ّ پؼؿ

 هي کَ ثْػ ُن اي ػيگَ هٖلت ّوي ػؿ. ًگيؼ کني ثَ ؿّ هّْْٛ ايي کٌن هي عْاُو پؼؿ- هي

 .ثگن ثِتْى عْامتن

 صکوت آ٩بي ػعتـ! ٥ـگل! ثگن چْٖؿي ؿامتو

 !کـػٍ ٩ِـ ثبُبت اصتوبال اًّکَ: گ٦ت ّ عٌؼيؼ پؼؿم ثال٥بٍلَ

 ػًّيؼ؟ هي کزب اف ىوب پؼؿ: پـميؼم ثْػم کـػٍ تٞزت ّا٩ٞب کَ هي

 ّ ) گ٦تٌؼ ٥ـگل ثَ اييْى ُن ؿّ هِوًْي رـيبى اصتوبال! ثْػى ّامتبػٍ گْه ؿاػپْؿ آ٩بي عت- ُْهي

 )عٌؼيؼ

 .ثکو عزبلت ُْهي- هي

 اينتن؟ هي ّا گْه هي ػيگَ صبال مْعتَ پؼؿ- پؼؿ

 ٩ـثبى کـػم ىْعي- ُْهي

 عْامتگبؿي؟ ثـين ٩ّتيَ ٥ـُبػ ثجيٌن ثگْ- پؼؿ

 .عٌؼيؼ پؼؿم.اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم

 کـػٍ ٩ِـ عبًن ٝـّك ٥ٞال- ُْهي

 عْة ُن ىوب ّّٜ عبى ُْهي! پبؿتي ؿ٥تيؼ ػيگَ ػعتـ يَ ثب ىؼيؼ ثلٌؼ ػّتبيي! ػاؿٍ ص٨ عت- پؼؿ

 لياليي اّى. ًينت



 .ثبه عْػت ٥کـ ثـّ. اّهؼ ًوي ػؿ عًْو فػي هي کبؿػ ػيؼم هي کَ

 ػًّنتيؼ؟ هي کزب اف ىوب پؼؿ ثجغييؼ- هي

 ػاىتن؟ عجـ افت چْٖؿ ثْػيؼ ػّؿ ايٌزب اف کَ هؼت ُوَ ايي ربى پنـ – پؼؿ

 !ثيٌَ هي ؿّ پنـه ٩لت چين ثب پؼؿ يَ! ٩لجن ثب

 اٍال کبؿُبه ىِـٍ ػًّيؼ هي ّلي کٌن افػّاد ىِـٍ ثب هي عْاػ هي ػلو عيلي هبػؿ ، پؼؿ- هي

 ًينت عْة

 اّي ؿّ ٝـّك ثـّ ٥ٞال تْ کٌن هي ٍضجت ثبُبه عْػم.عْاػ هي تْؿّ عْىجغتي ُن هبػؿت- پؼؿ

 .کي

 ٩ّتي ثْػم گـ٥تَ فيجبيي گل ػمت ثـاه ؿاٍ مـ . ثْػ ًيبهؼٍ ٥ـگل ؿ٥تن کبؿعًَْ ثَ کَ ٍجش ٥ـػا

 مبٝتي ػّ يکي

 لٌٞت ثغْػم. ثْػم ًبؿاصت ّ َٝجبًي عيلي. اًؼاعتن آى٢بل مٖل تْي ؿّ گلِب ًيْهؼ ّ گؾىت

 چـا کَ ٥ـمتبػم

 ؿّ عْػم صبل اٍال يک ّ ًين ّ ػّافػٍ مبٝت تب ًتًْنتن اهب کٌن تل٦ي ثِو عْامتن. ؿ٥تن هيِوًْي

 ُوييَ ٦ًِويؼم

. ثـگيتن عًَْ ثَ پؼؿم اّهؼى اف ثٞؼ ىؼ ػّ مبٝت. اّهؼ هي ػ٥تـم ثَ ١ؾا ٙـ٣ يک ثب ُب ه٩ْٜ ُويي

 .ثْػ عًَْ ليال

 .ًيْهؼ کبؿعًَْ اهـّف ٥ـگل؟ اف عجـ چَ: گ٦تن ثِو

 ثيبػ؟ ػاىتي اًتٚبؿ! ٥ـُبػ ػاؿي ؿّيي ٝزت- ليال

 کٌن؟ ٍضجت ثبُبه فًي هي ثِو تل٦ي يَ- هي

 !ثيٌٍْ ٍؼاتْ عْاػ ًوي ػلو اٍال کٌن ؿاصت ؿّ عيبلت- ليال

 عْام هي ػاؿم ػؿػ مـ گ٦تن کَ عْؿم ًوي ١ؾا چـا پـميؼ ّ اّهؼ هبػؿم. ؿ٥تن اتب٩ن ثَ ًغْؿػٍ ًبُبؿ

 تغت ؿّي. ثغْاثن

 .ثْػ چيون رلْي ٥ـگل ُوو. کييؼم ػؿاف

 گـيَ آهبػٍ لضَٚ ُـ کَ کـػم هي اصنبك. کـػ هي ًگبٍ هي ثَ ػاىت هيٌيبتْؿيو ّ ٩يٌگ چيوبى

 عْامتن هي! کـػًَ

 عْاة هؼت چَ ػًّن ًوي ثـػ عْاثن. کييؼم هي عزبلت ىؼ ًوي ؿّم اهب ىْى عًَْ ػؿ ثـم ىن ثلٌؼ

 ّ مـ ثب کَ ثْػم

 



 .ىؼم ثلٌؼ ُْهي ٍؼاي

 ؿ٥تي؟ ٥ـّ فهنتبًي عْاة ثَ ػيْ؟ يب آػهَ عْاثَ ايي ىْ ثلٌؼ- ُْهي

 .کـػم ًگبٍ ثِو ّ ىؼم ثلٌؼ

 !ػيگَ يکي ًيؼ ٥ـگل ىؼى؟ ١ـ٧ ُبت کيتي هگَ چتَ؟-

 ًيؼ ليال ػيگَ، يکي ًيؼ ٥ـگل رْى ٥ـُبػ آؿٍ: گ٦ت ثلٌؼ ّ کـػ ثيـّى اتب٧ ػؿ الي اف ؿّ مـه ثٞؼ

 !ػيگَ يکي

 .گـ٥ت عٌؼم

 پبييي ثـين پبىْ! صنبثي آػم ىؼي صبال آ٥ـيي- ُْهي

 .ثٞؼ ثگيـم ػّه يَ هي ثـّ تْ- هي

 .ؿ٥تين پبييي ُن ثب ّ ىؼ توْم هي صوبم تب کـػ ٍجـ

 !تغتَ ثَ ثقًن ىيي هي تـ ٩يٌگ ؿّف ثَ ؿّف هبىبال ُقاؿ مالم رْى عبًن ليال- ُْهي

 .ًؼاػ رْاثيْ اٍال ليال

 ُنتيؼ؟ هيـة عْه چ٪ؼؿ گ٦تَ ثِتْى کني صبال تب عبًن ليال- ُْهي

 ًؼاؿيؼ؟ کبؿي تْى عًَْ ىوب عبى ُْهي- ليال

 عب٫ اّا: گ٦ت ّ اّهؼ ثيـّى ثْػ ىٌيؼٍ ؿّ ليال ّ ُْهي ٍؼاي آىپقعًَْ تْي اف کَ عبًن ٥ـصٌؼٍ

 صـ٥ب ايي ػعتـ! ٝبلن

 .ثغْؿي ثـيقم ثـات چبيي يَ عْػم ثيب عبى ُْهي فًي؟ هي چيَ

 !عؼا ثَ عًَْ ػلن! ثيٌيؼ هي ؿّ ؿّفگب! ٝقيقم فى هبػؿ کـػم ٝـُ مالم- ُْهي

 !گـّك ػلن کَ کٌن چَ ّلي! کٌي هي ثيـًّن عًَْ اف ػى، هي ٥ضين ىکٌي هي ؿّ مـم

 چي ثْػم فػٍ صـ٣ اگَ! ُب ًقػم صـ٣ ػعتـ يَ ثب ُن کلوَ يک هِوًْي تْي ػييت کَ عْثَ صبال

 !هَيجتب ّا ىؼ؟ هي

 :گ٦ت عٌؼيؼ هي کَ صبلي ػؿ هبػؿم

 کـػي؟ اؽيت ؿّ ليال! ثبف ص٪َ مْعتَ پؼؿ اي

 ٙلن هي ثَ چ٪ؼؿ ُـ ًؼاؿٍ ٝيجي ّلي.اك مبػٍ ت٦بُن مْ يَ ُب ايي ُوَ عبًن متبؿٍ کٌيؼ ثبّؿ- ُْهي

 ّرْػم گُْـ ثيَ

 :گَ هي ىبٝـ يٌٞي گَ هي. ىٌبمٌؼ هي ثِتـ ّ ثييتـ ؿّ



 ثبىؼ اميب فيـيي مٌگ ػُـ کيبکو ػؿ کَ امت آى هـػ

 کَ ثْػ ىٞـُبيي ثَ هٌْٚؿم) عْؿػم اىکٌَ پـييت ػييت : گ٦تَ عْاًٌؼٍ يَ هْؿػ ُويي ػؿ ات٦ب٩ب- هي

 ُوي ػييت

 )عًْؼ هي هِوًْي تْي

 !عْؿم هي تْؿّ ؿ٥ب٩ت چْة ػاؿم! ًقى صـ٣ ػيگَ تْ- ُْهي

 !هـػٍ ُْهي ػيگَ کَ ىي هي ىْى ٙبلوبًَ کبؿُبي هتْرَ ٩ّتي ُب ثْٞي ٥٪ٔ عبًن ٥ـعٌؼٍ ثـين

 ليال: گ٦ت ثال٥بٍلَ ُْهي ّ کـػ ًگبٍ ُْهي ثَ چپ چپ ّ کـػ ثلٌؼ کتبة ؿّي اف ؿّ مـه ليال

 !مک مک عبى

 .عٌؼيؼ ّ ػاؿٍ ًگَ ؿّ عْػه ًتًْنت ُن ليال عْػ ػيگَ

 :گ٦ت عبًن ٥ـعٌؼٍ ثَ ّ ثـگيت آىپقعًَْ ؿاٍ ّمٔ اف عٌؼٍ هي ليال کَ ػيؼ ُْهي تب

 ليال ٕـ٣ ثَ کَ ُوًْْٖؿ ّ ) عْؿم ًوي چبيي! ىؼ ثـٕـ٣ ػيگَ عٖـ رْى فى هبػؿ هوٌْى عيلي

 )گ٦ت اّهؼ هي

! ثْػيؼ پييوْى عْػتْى کـػٍ اف عيلي ػًّن هي! فًؼيگَ ىيـيٌي ُوَ ايٌب گ٦تن هي ػاىتن عبًن ليال ثٞلَ

 ػيگَ عْة

 ًؼاؿٍ ٝيجي ثغين هي هي گؾىتَ

 .هًْؼ ًوي لٌگ رب ُيچ اّهؼ هي عْىن اعال٩و اف. عٌؼيؼين هْى ُوَ

! ىَ هي ثلٌؼ تْ گْؿ اف ُب آتيو ُوَ ّ ثيگٌبُن هي کَ ٥ِويؼًؼ ُوَ ثبالعـٍ عبى ٥ـُبػ عت- ُْهي

 ٥کـ ثـّ صبال

 .ثبه عْػت

 .ًؼاىتن ؿّ ُيچي صٍْلَ کَ ثْػ ىؼٍ تٌگ ٥ـگل ثـاي ث٪ؼؿي ػل. گ٦ت هي ؿامت

 ُن هي! ًيْهؼ کَ ًيْهؼ ٥ـگل ّلي عـيؼم ػيگَ گل ػمتَ يَ ؿاٍ مـ ؿ٥تن کبؿعًَْ ثَ ٩ّتي ٍجش ٥ـػا

 ؿّ گل صـٍن اف

 ؿاصت ؽاىت هي ٥ـگل ٥کـ هگـ ّلي کـػم هي٢ْل کبؿ ثَ ؿّ مـم ػّ مبٝت تب. اًؼاعتن مٖل تْ

 اّهؼ کَ پؼؿم. ثبىن

 چْٖؿي کَ کـػم هي ٥کـ ايي ثَ هـتت هبىيي تْي. ثـگيتن عًَْ ثَ ّ ػاػم ؿّ ؿّفاًَ کبؿ گقاؿه

 .کٌن آىتي ٥ـگل ثب

 ٩يٌگ گل ػمتَ ٥ـّىگبٍ يَ اف ًکـػم هٖٞل. ىْى عًَْ ػؿ ثـم گل ػمتَ يَ ثب کَ ؿميؼ ٝ٪لن ثَ

 ثَ ّ عـيؼم اي ػيگَ



 ثبىَ ىْى عًَْ ػؿ ػم ثب١چَ ػاػى آة هي٢ْل هخال کـػم هي آؿفّ. کـػم صـکت ىْى عًَْ ٕـ٣

 ًجبىن هزجْؿ کَ

 ًتًْنتن آّؿػم ٥يبؿ عْػم ثَ کَ چ٪ؼؿ ُـ. ًيؼ ثـآّؿػٍ آؿفّم هتبم٦بًَ ؿميؼم ٩ّتي. ثقًن فًگ

 ٍؼثبؿ. ثقًن فًگ

 عًَْ ثَ ّ گؾاىتن ىويبػُب ؿّي ىْى ثب١چَ تْي ؿّ گل ػمتَ ّ ٥ـمتبػم لٌٞت عْػم ثَ ػيگَ

 عًَْ هبػؿم. ثـگيتن

 ثب ليال کَ ؿ٥تن هي اتب٩ن ثَ ػاىتن. ثْػ تٌگ عيلي عل٪ن. مالم گ٦تن ثِو ٥٪ٔ کَ کـػ مالم ليال. ًجْػ

  :گ٦ت عٌؼٍ

 ثـي؟ هِوْى ثَ عبًن ىِـٍ ثب ًؼاؿي عيبل ػيگَ ٥ـُبػ

 !ؿمين هي ثِن عبًن ليال ثبىَ- هي

 ُْهي کَ ثْػ َٝـي. عْاثيؼم ّ کييؼم ػؿاف تغت ؿّ لجبمِبم کـػى ُْٝ اف ثٞؼ ىؼم اتب٧ ّاؿػ تب

 .کـػ ثيؼاؿم ػّثبؿٍ

 .ُنتن ًبؿاصت عيلي هي کَ ثْػ گ٦تَ ّ ثْػ فػٍ فًگ ثِو ليال گْيب

 هييَ يکي گـ٥تي؟ يبػ ؿّ ؿ٥تٌو صبل اف ّ کـػى ١و ٝبى٪ي ّ ٝي٨ اف ٥٪ٔ ُن تْ ثبثب پبىْ- ُْهي

 کَ ٥ـُبػ اّى هخل

 صبال عْثَ! ثْػم ًؼيؼٍ چـتي ٥ـُبػ! ٥ـُبػ ايي هييَ يکي! کٌَ هي ػؿمت هتـّ کٍْ تْي تييَ ثب

 ٩ؼم تب ػّ ىيـيي عًَْ

 کـػي؟ هي چيکبؿ ػاىتي پـّيق عنـّ هخل ؿ٩يت يَ اگَ! ُب تـٍ ّؿ اّى

 .ثغْاثن عْام هي. ًؼاؿم صٍْلَ ُْهي ثـّ- هي

 !ُب کٌي هي ٤ّٞ ثغْؿ ًبُبؿتْ ثـين ُن ثٞؼه. آي هي مـصبل ثگيـي ػّه يَ پبىْ- ُْهي

 ليال؟ ًغْؿػم؟ ًبُبؿ هي کَ گ٦تَ ثتْ کي- هي

 ؿاػپْؿ آ٩بي ايي ؿّ عًَْ توبم! ُْامت ُب مين ثي ُوَ عًَْ ايي تْ هبىبال کٌَ؟ هي ٥ـ٧ چَ- ُْهي

 ػّؿثيي ّ هيکـ٥ّي

 هغ٦ي ػفػ! ٥ِوٌؼ هي ُوَ پْؿت پتل تب کٌين ػهب١وْى تْ اًگيت ػمتيْيي تْ! گؾاىتَ کبؿ هغ٦ي

 !ىؼٍ پيؼا مـًب

 

! اّؿػًؼ ػؿ ػهب١وْى اف ّؿپـيؼٍ تب ػّ اى! کـػ پيؼا رِبًي اًٞکبك عجـه ؿ٥تين ک٥ْتي هِوًْي يَ

 هي. ُن تْ ػيگَ پبىْ



 :گَ

 .ثبىؼ ؿ٥تَ ٥ـُبػ ىيـيي عْاة ثَ گْيب ًيبهؼ ثينتْى اف تييَ ٍؼاي ػييت

 گ٦ت ثبيؼ ّا٩ٜ ػؿ يٌٞي

 .ثبىؼ ؿ٥تَ صبل اف هب ُبلْي ٥ـُبػ ٥ـگل ٩ِـ ف گْيب ًيْهؼ تْى عًَْ اف تَْيـ ّ ٍؼا ػييت

 .ؿ٥تين پبييي ُْهي ثب ّ کـػم صوبم. ىؼم ثلٌؼ ّ گـ٥ت ام عٌؼٍ

 کٌن؟ ٍضجت ٥ـگل ثب ثـم عْاي هي ٥ـُبػ- ُْهي

 .کٌن کبؿي يَ ثبيؼ عْػم. ًينت ػؿمت رْى ُْهي ًَ- هي

 )عٌؼٍ ثب)چْٖؿي؟ . مالم- ليال

 ثـًگيتَ؟ ٌُْف هبػؿ! ٝبلي. عْثن . مالم- هي

 !ىِـٍ عْامتگبؿي ؿ٥تَ کٌن ٥کـ( عٌؼيؼ ػّثبؿٍ)تْؿي عبلَ عًَْ ؿ٥تَ- ليال

 ػمت ثبيؼ! فػٍ عؼا کَ ؿّ ثؼثغت ايي! ًپبه هـػٍ عبلَ ايي فعن ؿّ ًوک ػيگَ تْ رْى ليال- ُْهي

 گـ٥ت ؿّ ا٥تبػٍ

 ٌُؼي ُبي رْکي هخل! ثجيي ؿّ اه ٩يب٥َ. کب٥يَ ثـاه ُويي ىؼٍ ٝبى٨ ثيچبؿٍ! کَ فػ مـه تْ ًجبيؼ

 !ىؼٍ

 .ًؼاؿم صٍْلَ ُْهي ىْ گن: گ٦تن ُْهي ثَ ّ عٌؼيؼم

 ثيبؿم؟ ًبُبؿ ثـات- ليال

 .ًَ. ًؼاؿم اىتِب- هي

 !ُب ىي هي هـيِ! ًغْؿػي ًبُبؿ کَ ُن ػيـّف- ليال

 .ميـم االى عْؿػم ىبم ػييت- هي

 .ًينتن هجل ؿّي ّ کـػم ؿّىي ميگبؿي

 

 ثـين پبىْ! آّؿػي ػؿ ؿّ پؼؿهْى کَ ىِـٍ ثنْفٍ پؼؿت! کييؼ ػاؿ مـ ثَ ؿا ثؼًن آعـ ٝي٨- ُْهي

 هي. ٥ـگل عًَْ

 !ػيگَ ثکي ؿّ ٩ْيَ ٩بل . عْؿػم چيق. کـػم ١لٔ ثگْ کٌن هي ٍؼاه

 کـػم؟ ثؼي کبؿ چَ هي ثْػي اًّزب عْػت تْ! رْى ُْهي کَ ًکـػم ثؼي کبؿ- هي



. ًگ٦تن ٥ـگل ثَ ٩جال کَ ثْػ ايي اىتجبُن ٥٪ٔ کـػم هي ٝول ثِو ثبيؼ ثْػم ػاػٍ ٩ْل چْى کَ گ٦تن

 تْي ثْػم گؾاىتَ

 .ثقًن صـ٣ هي ًؾاىت! لزجبفٍ عيلي ٥ـگل ايي کَ ايٌَ ثؼىبًني. ثگن ػيؼهو ٩ّتي کبؿعًَْ

 ىِـٍ ُويي ثـات ؿم هي. کٌي ّلو اٍال کَ ثِتـٍ هي ًٚـ ثَ. لزجبفٍ عيلي. گي هي ؿامت- ُْهي

 ػم هي تـکو اّل ؿّ

 !کٌَ هي تـ٫ اي ٦ُتَ يَ! ات ّامَ گيـهو هي ثٞؼ

 ؟ گي هي چي ُْهي- هي

 ثجيٌَ آهْفه ؿّف چٌؼ! کٌَ هي تـ٫ ؿّ ثبفيِبه الت کَ ايٌَ هٌْٚؿم! گن هي ؿّ اعال٩و- ُْهي

 ّ ػػؿ ّ گـػه

 !ا٥تَ هي مـه اف ثبفي ؿ٥ي٨ ّ ثبفي هبىيي

 !ًجـٍ ثبػ ثگيـ ؿّ عْػت کالٍ فؿًگي عيلي ثبىي ٥ـُبػ ٥کـ عْاػ ًوي ُْهي ىوب- ليال

 )گؾاىت ػُبًو ؿّي ؿّ ػمتو!) کـػم ١لٔ چين- ُْهي

 :گ٦ت عٌؼيؼ هي کَ صبلي ػؿ ليال

 .ىَ هي ػؿمت کبؿه پبکَ ػلو اهب ػاؿٍ ٩جْل ُن عْػه ّ کـػٍ اىتجبٍ کَ ػؿمتَ ٥ـُبػ

 يَ! کٌَ تْثَ ّ ثيَ پييوْى عْػه گٌبٍ اف کَ هٌَ هخل هگَ! ًگْ کَ ميـتيَ ػيْ يَ ٥ـُبػ ايي- ُْهي

 هي پيو ػ٩ي٪َ

 ًوي اٝتـا٣ ثـٍ کَ ُن ػاؿ چْثَ پبي! ػاؿٍ ؿّ ٩بتل ا٢ٍـ عْي ّ عل٨ ايي! ًکـػم ثؼي کبؿ گ٦ت

 !کٌَ

 !ػاؿي ًگَ ؿّ عْػت تًْي ًوي ُن ػ٩ي٪َ يَ کَ ُْهي ىي ع٦َ- هي

 ثـػاىت ؿّ آي٦ْى ليال. فػى فًگ کَ عٌؼًّؼ هي هبُبؿّ ّ گ٦ت هي پـت ّ چـت ُْهي مبٝتي ًين

 گ٦ت مالم اف ثٞؼ ّ

 .کـػ ثبف ؿّ ػؿ ّ تْ ثيب

 هبػؿٍ؟- هي

 !عبًوَ ٥ـگل! ُونـٍ ًَ- عٌؼٍ ثب ليال

 .ىکنت ّ فهيي ا٥تبػ پبُبم ؿّ اف ربميگبؿي کَ ىؼم ثلٌؼ ُوچيي ُْلن اف

 تْ ؿّ ربميگبؿي ايي گؾىت افػّارتْى اف کَ ٩ّت چٌؼ! اّليَ ًيْ ُْل عجـتَ؟ چَ. عجَ- ُْهي

 هي ُوؼيگَ مـ



 !ىکًْيؼ

 !ُْهي- ليال

 !کـػم ١لٔ ثجغييؼ- ُْهي

 ُوييَ هخل عْؿػم رب ػيؼهو تب ؿميؼ مبعتوبى ثَ ٥ـگل تب کييؼ ْٕل ػ٩ي٪َ چٌؼ. ػؿ رلْي ؿ٥تن فّػ

 ّ عْىگل

 ػّؿ ّ ثْػم عـيؼٍ ثـاه اهـّف ّ ػيـّف کَ گلي ػمتَ تب مَ کَ ثْػ ايي اف تٞزجن. ثْػ ًبف ّ ٩يٌگ

 ػمتو ثْػم اًؼاعتَ

 !آّؿػٍ کزب اف ايٌِبؿّ کَ ثْػم هًْؼٍ. ثْػ تبفٍ تبفٍ ػيگَ ػّتبي ّلي ثْػ پقهـػٍ ت٪ـيجب يکيو. ثْػ

 !ثْػ ُب عبًن ايي ًٚـ فيـ هب صـکبت توبم اًگبؿ کبؿعًَْ تْ ّ عًَْ ايي تْ گ٦ت هي ؿامت ُْهي

 .عبى ٥ـُبػ مالم: گ٦ت ّ اّهؼ هي رلْي عًْنـػ ّ آؿّم

 هي کـػ ٝليک ّ مالم اًِّب ثب ّ ؿ٥ت ليال ٕـ٣ ثَ ّ ػاػ هي ػمت ثَ ؿّ گل ػمتَ تب مَ ُـ ثٞؼ

 ًگبُو هبت ُوًْْٖؿ

 !ىؼي ثبؿّى گل چيَ؟ ٥ـُبػ: پـميؼ ّ اّهؼ هي ٕـ٣ ثَ ُْهي. کـػم هي

 ٥ـگل ػمت چْٖؿ ػًّن ًوي ّلي ثْػم اًؼاعتَ ػّؿ اًِّبؿّ کَ گ٦تن ّ گ٦تن ثِو گلِبؿّ رـيبى

 !ؿميؼٍ

 ػاهي! کي ػ٥بٛ عْػت اف ٥ـُبػ! کـػى هضبٍـهْى ربمْمِب! آط آط! ًٚـين تضت گ٦تن ػيؼي- ُْهي

 !ثبًؼ ريوق ثـاي

 !ًٚـين تضت کَ ًـّ ػمتيْيي صتي ٥ـُبػ

  :گ٦ت ّ اّهؼ هي ٕـ٣ ثَ ٥ـگل ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

) عؼاصب٥٘! ىؼٍ توْم هي ثـاي چيق ُوَ ثگن ثِتْى ّوي ػؿ ثؼم پل ثِتْى اّؿػم ايٌبؿّ عبى ٥ـُبػ

 هضْ اًّ٪ؼؿ. ؿ٥ت ّ

 

 )گ٦ت چي ٦ًِويؼم کَ ثْػم ىؼٍ فػًو صـ٣ ّ ٍْؿتو

 چين ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـاه ػلن ثل اف. کـػم هي ًگبٍ ؿّ ؿ٥تٌو ّ ثْػم اينتبػٍ ػمت ثَ گل ُوًْْٖؿ

 ًوي ّؿ افه

 !ػاىتن



 عًَْ ػؿ ثـي ًؼاؿي ٝـَّ تْ ػًَّ هي! ثْػ ثِبًَ گلِب ايي! پغوَ کزبمت صْامت! اّّّّ- ُْهي

 !اّهؼٍ عْػه ىْى

 !ثکي ّا٧ ّا٧ تب رلْ ثؼّ صؼا٩ل! عْؿػم چيق! کـػم ١لٔ ثگْ ػًجبلو ثؼّ! ػيگَ ثؼّ

 !ػيگَ ثؼّ! عـٍ ىِـٍ ثگْ

 .کـػم ٍؼاه ّ ػّيؼم ػًجبلو

 .ثقًن صـ٣ ثبُبت عْام هي کي ٍجـ ٥ـگل-

 .اينتبػ

 .ػاؿم کبؿت ثييي ثيب ػ٩ي٪َ يَ ٥ـگل- هي

 .ثـم ثبيؼ. ػاؿم کبؿ – ٥ـگل

 :گ٦تن ّ ىؼم ًبؿاصت

 ًنجت هي کَ اصنبمي اف کوي صتي اگَ اهب. ثـّ ثقًي صـ٣ هي ثب عْاػ ًوي ػلت کَ صبال! ثـّ عْة

 هي ثَ تْ ػاؿم ثتْ

 !ثجيٌي چيوبم تْ ؿّ ١ن اي لضَٚ کَ ىؼي ًوي ؿاّي ػاىتي

 !ىؼى ُيچ ٝي٨ ىـٓ کَ ثؼّى اهب ثـّ. ثـّ عْة عْاي هي ايٌْٖؿي تْ کَ صبال

 ٩ـاؿ ْٕؿي ؿف ُبي ثْتَ ّ ىويبػُب. ًينتن اًِّب اف يکي ؿّي ّ ؿ٥تن ثبٟ تَ ُبي ًيوکت ٕـ٣ ثَ

 ًيوکت کَ ثْػ گـ٥تَ

 ثجيٌن ؿّ اّ تًْنتن فهبًي ثٞؼ اي لضَٚ ثجيٌوو تًْنتن ًوي. ًؼاىت ػيؼ ّ ثْػ کـػٍ هضَْؿ ؿّ ُب

 عبؿد عًَْ ػؿ اف کَ

 .ىؼ

 ؿّي عْاػ هي ػلن کَ کـػم اصنبك. ثْػم کـػٍ تت اًگبؿ ًبؿاصتي اف. کـػم ؿّىي ميگبؿي

 ػؿاف ثبٟ ک٤ ُبي مٌگ٦ـه

 

 ايزبػ ػؿًّن آؿاهيي اصنبك مٌگِب عٌکي. ثنتن چيوِبهْ. کـػم ؿّ کبؿ ُويي ّ ىؼم ثلٌؼ. ثکين

 هي ػلن. کـػ

 .ثغْاثن رب ُويي عْامت

 !عينَ فهيي! عْؿي هي مـهب. ىْ ثلٌؼ-



 .ثْػ اينتبػٍ مـم ثبالي. ثْػ ٥ـگل. کـػم ثبف چيوبهْ

 !ىؼ ُيچ ثبيؼ تـػيؼ ثي! ًينت تـػيؼ ّ ػلي ػّ ٝي٨ ػؿ ثـگيتي؟ چـا- هي

 !ًگيـػت ١ـثت تب ثبىي ىِـ ايي ثْهي ثبيؼ! ؿ٥تي ًَ هًْؼًَ ٝي٨

 !اك ٥بيؼٍ ثي ثـگيتي. ؿ٥تي ػيگَ ؿ٥تي کَ يکجبؿ . ثْػ ػيبؿ ايي اُل ثبيؼ

 .ثنتن چيوِبهْ ػّثبؿٍ

! هًْؼم اّهؼم ٩ّتي اّل ؿّف اف. ثـٍ گ٦تن ثِو ثْػ هٌتٚـم ػؿ ػم پؼؿم. ثـگـػم کَ ثْػم ًـ٥تَ- ٥ـگل

 ثلؼ ؿّ ؿ٥تي ؿاٍ

 !تـمن هي ثـم تًْن ًوي تٌِبيي ًينتن

 :گ٦تن ّ ًينتن ّ ىؼم ثلٌؼ

 .کٌي ًگبٍ ًجبيؼ ُن ؿّ مـت پيت. ثتـمي ًجبيؼ ؿميؼي ىِـ ايي ػؿّافٍ ثَ ٩ّتي

 اف ثبيؼ . کٌي ًگبٍ رلْ ثَ ثبيؼ ٥٪ٔ ّلي ثجيي ّصيتٌب٫ ُبي مبيَ إـا٥ت ػؿ هوکٌَ ثيي پييوْى ًجبيؼ

 هٖوئي عْػت

 .ثتـمي ًجبيؼ ثـي ثبيؼ ثـين گ٦ت ٩ّتي . ثبىي هٖوئي ٕـ٥ت اف ثبيؼ . ثبىي

 .صبّـم هي ثـين عْامتي ٩ّت ُـ. تـمن ًوي ػيگَ- ٥ـگل

 .کـػين فػى ٩ؼم ثَ ىـّٛ صـ٣ ثؼّى هؼتي ػّتبيي

 !ّا٩ٞي ٥ـُبػ هخل ىؼي! ًکـػي اٍالس کَ ُن ؿّ ًغْؿػي؟ٍْؿتت چيقي ؿّفٍ ػّ چـا- ٥ـگل

 .ثقًن فًگ ًتًْنتن کـػم کبؿي ُـ اهب تْى عًَْ ػؿ اّهؼم اهـّف- هي

 هٌتٚـت. گـػي هي ثـ عًَْ ثَ مبٝت اّى صؼّػ کَ ػًّنتن هي يٌٞي! ػيؼهت پٌزـٍ پيت اف- ٥ـگل

 ٩ّتي. ثْػم

 

 .ىؼم عْىضبل عيلي اّهؼي

 ثبف ؿّ پٌزـٍ يب يٌٞي کٌن کوکت رْؿي يَ عْامت هي ػلن . ثقًي فًگ کيي هي عزبلت کَ ٥ِويؼم

 يَ ػًّن ًوي يب کٌن

 اًّزبيي کَ ػيؼ ؿّ تْ ٩ّتي اينتبػ کٌبؿم اّهؼ ُن پؼؿ ه٩ْٜ ُوْى ّلي ثجيٌي ّؿ هي تْ کَ ثکٌن کبؿي

 کَ ٥ِويؼ ُن اّى



 گـيَ ؿ٥تي تْ ٩ّتي. ًتًْنتن پؼؿم رلْي اهب. کٌن ٍؼات کَ گ٦ت هي ثَ ثقًي فًگ کيي هي عزبلت

 پؼؿم. گـ٥ت ام

 .ثـػاىت ثْػي اّؿػٍ ثـام کَ گلي ّ ثيـّى ؿ٥ت

 چي؟ ػيگَ ػّتبي اّى- هي

 ىْى تبيي مَ ُـ. آّؿػ ثـام کبؿعًَْ اف ثـگيتي ه٩ْٜ پؼؿت ُن ؿّ اًِّب! پؼؿى گ٦تک ّ عٌؼيؼ

 ثْػى ٩يٌگ عيلي

 .ىؼ هي گـم ػلن کـػم هي ًگبٍ ثِيْى ٩ّتي. هوٌْى ! ٥ـُبػ

 ْٕؿيت تـميؼم. ًغْؿػي ُيچي عًَْ تْي ؿّفٍ ػّ ايي کَ گ٦ت ليال! ثْػ ثِبًَ ُن اهـّف اّهؼى

 ّ کـػ ًگبُن! ثيَ

 کي اٍالس ؿّ ٍْؿتت ثـّ گ٦ت ثٞؼ. ّ عٌؼيؼ

 .عٌؼيؼم ثِو ّ کييؼم ٍْؿتن ثَ ػمت

 ػاؿم ػّمت عيلي تْؿّ ، هي. ًؼاىتن ؿّ چيق ُيچ صٍْلَ! ٥ـگل ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات عيلي ػلن- هي

 ثبُبم ػيگَ! ٥ـگل

 .ًکي ٩ِـ

 فًؼت ثغْؿ چيقي يَ ثـين ثيب صبال ثبىَ؟ ثگْ عْػم ثَ اّل ؿّ چيق ُوَ ثٞؼ ثَ ايي اف ُن تْ – ٥ـگل

 هي هي ػؿػ ثَ

 !عْؿٍ

 ىٌبمي؟ هي ؿّ عبًن پـيچِـ تْ ٥ـگل- هي

 کـػم ىـّٛ! ثگي ثـام عْػت عْامت هي ػلن اهب کـػٍ تٞـي٤ ثـاين چيقُبيي يَ ليال گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 ثَ کَ ُوًْْٖؿ

 کـػى تٞـي٤ ؿّ عبًن پـيچِـ ػامتبى عالٍَ فػين هي ٩ؼم عًَْ ٕـ٣

 !٩ِـهْى اّليي يبػگبؿي ثـػاؿم، ؿّ گلِب کي ٍجـ- ٥ـگل

 !هْى آىتي اّليي يبػگبؿي- هي

 !٩ِـ ثؼّى ػيگَ اهب ! آىتي اّليي آؿٍ- ٥ـگل

 ثَ. کـػين هي ٍضجت ُن ثب ثبٟ تْ تبيي ػّ ُْهي ّ هي. ثـگيت کَ ثْػ ػٍ مبٝت صؼّػ ىت هبػؿم

 ّاؿػ ايٌکَ هضِ

 .ػاؿم کبؿتْى مبعتوْى تْ ثيبيي تْى ػّتبيي ُـ: گ٦ت ػيؼ ؿّ ٦ًـ ػّ هب ّ ىؼ عًَْ



 ىؼين ّاؿػ مبعتوْى ثَ ٩ّتي ثْػم ًؼيؼٍ َٝجبًي ايٌ٪ؼؿ ؿّ هبػؿم صبال تب کـػين مالم ُْهي ّ هي

 چِـٍ ػيؼى اف پؼؿم

 .عْؿػ رب هبػؿم

 متبؿٍ؟ ىؼٍ چي- پؼؿ

 ثْػ؟ چي هِوًْي ايي رـيبى ٥ـُبػ. ًينت چيقي. ىؼٍ صـ٥ن تْؿي ثب- هبػؿم

 ىؼٍ؟ ْٕؿي هبػؿ؟ هگَ چْٖؿ- هي

 .ثغـم چيق تب چٌؼ ثبيؼ ثـم هي اربفتْى ثب- ُْهي

 ثغـي؟ عْاي هي چي ىت؟ ٩ّت ايي- هبػؿم

 گ٦ت هبػؿم. عٌؼيؼين هي ّ پؼؿم! )٥ـُبػ ّامَ يکي ّ عْػم ّامَ يکي! ىلْاؿي فيـ تب ػّ- ُْهي

 ؿّ عْػ ثييي ثـّ

 !ثگْ ُن ؿّ ثنتَ اّى رـيبى! کي تٞـي٤ ٥ـُبػ : گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثٞؼ( ًکي لْك

 )کـػم ًگبٍ پؼؿم ثَ ّ ) ثنتَ؟ کؼّم- هي

 .کي تٞـي٤. گ٦ت ثِن تْؿي- هبػؿ

 .کـػ تبييؼ مـ ثب ُن ُْهي کَ کـػ ًگبٍ ُْهي ثَ هبػؿم ىؼ توْم ٩ّتي. کـػم تٞـي٤ ثـاه ؿّ رـيبى

 ١و ؿ٥تي تْ ايٌکَ اف ثٞؼ. گ٦تي ثؼ ّ ًبگِبًي عيلي ثِيْى ؿّ عجـ ايي کَ گ٦ت هي تْؿي- هبػؿ

 !ىؼٍ ثؼ صبلو ّ کـػٍ

 هي ثبيؼ صتوب ًکٌَ؟ ١و کَ ػاػ هي عبًن تْؿي ثَ چْٖؿي ؿّ عجـ ايي ثبيؼ ٥ـُبػ ثجغييؼ- ُْهي

 تـّ رْى تْؿي گ٦ت

 ُن ؿّفُب ُويي! هغؼؿ هْاػ ثبًؼ يَ تْ ا٥تبػٍ رْى ىِـٍ! ًينت هِوي چيق اٍال ُب ًيي ًبؿاصت عؼا

 هي گيـًؼه هي

 

 ّ آة! ىؼى ثـًقٍ ثبؿي ػٍ هي رْى ػاؿٍ عْثي آ٥تبة رب اّى گي هي ًيْ ًبؿاصت اا! ىْؿآثبػ ثـى

 هخل ت٪ـيجب ُْاه

 !اك ٥ـاًنَ رٌْة

 .عٌيؼيؼين ُن پؼؿم ّ هي . عٌؼيؼ هبػؿم

 !کٌَ عبلي ػيگَ ربي يَ عْاػ هي ؿّ هيکلو تال٥ي تْؿي. کـػيؼ عْثي کبؿ ىوبُب عت- هبػؿ



 ّ هبچ ثَ کـػٍ ىـّٛ ثْػ چي اموو ػًّن ًوي پنـٍ يَ ثب ؿميؼى هضِ ثَ هِوًْي ىت هبػؿ- هي

 پبؿتي! کـػى ثْمَ

 يَ کال عْة ّلي ثْػ ًينتَ هي کٌبؿ ىِـٍ الجتَ! کـػى هي تْه کبؿي رْؿ ُوَ! ًگْ ػيگَ کَ ُن

 ػااؿ عًْْاػٍ ػعتـ

 !ؿٍ ًوي ربُب ايي کَ

 آعـيي هخل ػ٩ي٨! تـثيتي مينتن ايي اف کٌَ هي ص٘ آػم ّا٩ٞب: گ٦ت ّ ثـگيت هنغـٍ صبلت ثَ ُْهي

 ثچَ اؿّپبيي هتؼ

 ُن تـثيت ُن! پـّؿه ُن اهْفه ُن! ًٌؼاعتي رب ُن ؿّ ّاّ يَ آهْفىي اٍْل تْي! کـػى تـثيت

 ػ٩ي٪َ ػٍ! ت٦ـيش

 !ت٦ـيش مبٝت چِبؿ ّ ثينت ػؿك

 ىَ؟ هي صنْػيت کـػٍ اًگيقي ىگ٦ت پييـ٥ت هولکت ايي تْ ُن ٦ًـ يَ صبال

 هٌ٪ل کبؿعًَْ تب ٍؼ ثبيؼ کٌين پييـ٥تِب ايي اف ثغْاُين ُوَ اگَ مْعتَ پؼؿ- گ٦ت ّ عٌؼيؼ پؼؿم

 !ثيَ تبميل مبفي

 .ًينتين ُن ػّؿ ّ اّؿػ چبيي ليال. عٌؼيؼين ُوَ

 ايي! چيقي رْاًبيي هبؿي ػًَّ يَ صؼا٩ل! کـػي هي پييـ٥ت کوي ُن ىوب کبه عبًن ليال- ُْهي

 ثبيؼ ىَ ًوي کَ ْٕؿي

 !کـػ تـ٩ي

 هبل چيَ؟ اموو چيق ايي ػاؿٍ ٝيجي چَ عًْي هي ػؿك ػاؿي کَ تْ رْى ليال عْة- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 اًّن! رًِّْبمت

 .کـػ پييـ٥ت ثبيؼ گَ هي ؿامت عبى ُْهي. ثغًْي

 .ثقًَ صـ٣ تًْنت ًوي عٌؼٍ اف کَ ليال. عٌؼٍ فيـ فػًؼ ُوَ

 !صييو هخل هغؼؿٍ هبػٍ رْؿ يَ! رْاًب هبؿي ًَ رًِّْب هبل عبًن ٥ـعٌؼٍ. ًيي ع٦َ ُْهي- هي

 

 ثيَ؟ هٌ٪لي ثبيؼ اػم پييـ٥ت ّامَ! ثؼٍ هـگن عؼا ّا- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 :گ٦ت ّ ثْميؼ ػ٥َٞ يَ ؿّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ػمت ّ ىؼ ثلٌؼ ُْهي

 !عؼا ثَ هبٍ. ثـم ام مبػٍ هبػؿفى ٩ـثْى

 کٌي؟ افػّاد ىِـٍ ثب ػاؿم اٍـاؿ هي گ٦تي ىٌيؼم عبى ٥ـُبػ عْة- هبػؿ



 .ًگ٦تن چيقي ّ اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم

 ًوي صلْاؿّ ثي٪بة يَ ثب صييو تغتَ يَ ٥ـ٧ ٌُْف ايي! عْؿٍ ًوي ىِـٍ ثَ ٥ـُبػ ايي ثبثب ًَ- ُْهي

 !چيَ ػًَّ

 .ُْهي ُن تْ ُن. ثگيـي مبهْى ّ مـ ػاىتن اٍـاؿ هي- هبػؿ

 اٍال ػًّنتن هي ٩جال ؿّ چيقُب ايي اگـ کـػي ٥کـ تْ. کٌَ افػّاد ؿميؼ کَ مٌي يَ ثَ ثبيؼ هـػ

 ثب تْ ػاػم هي اربفٍ

 !ىؼم؟ ميـ ام ثچَ رْى اف ثـي؟ ربيي ىِـٍ

 ثـمَ چَ کٌَ ٝليک مالم ثبُبه. ثـٍ ليال ٕـ٣ ؽاىتن ًوي ًؼاىتن إويٌبى افه اگَ ُن ُْهي ُويي

 ايي! افػّاد ثَ

 .ُنت ُن عْىگل. ًزيت ّ عبًوَ. ػاؿيَ عبًْاػٍ ّ عْة ػعتـ عيلي ُن ٥ـگل

 ؿين هي ىبم . کٌين ٍضجت ثـين ٩ـاؿٍ ىت ٥ـػا ثبه صبّـ ثبىَ ٩نوت اگَ عؼا اهيؼ ثَ ؿاّين هي

 .صکوت ا٩بي عًَْ

 ثْػم عْىضبل ث٪ؼؿي. عًْؼى ؿّ هجبؿکجبػ ّ فػى ػمت ثَ کـػى ىـّٛ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ ليال ّ ُْهي

 عْامت هي ػلن کَ

 .ثجْمن ؿّ هبػؿم ّ پؼؿ ّ ثپـم

 ىؼم کَ ػ٥تـ ّاؿػ. کـػم صـکت کبؿعًَْ ٕـ٣ ة صوبم ّ ٍجضبًَ اف ثٞؼ ّ ىؼم ثيؼاؿ مـصبل ٍجش

 .کـػ مالم ٥ـگل

 ػاؿي؟ عجـ چْٖؿي؟ مالم- هي

 .ػاؿم عجـ آؿٍ. اهيجَ ىبم هٌْٚؿت اگَ- ٥ـگل

 .کٌين ٍضجت فًؼگيوْى هْؿػ ػؿ ثيب ٥ـگل- هي

 .کٌين هي ٍضجت ُن ثب اّهؼي کَ اهيت! اك کبؿعًَْ کبؿ ٩ّت صبال- ٥ـگل

 

. گؾىت ٩ّت چْٖؿي ٦ًِيوؼم. کـػم کبؿ عْىضبلي ثب ؿّ ؿّف توبم. ؿ٥تن عْػم ػ٥تـ ثَ ّ کـػم ٩جْل

 يک مبٝت مـ

 .اّهؼ ػ٥تـم ثَ مجقي ٩ْؿهَ عْؿىت ّ ثـًذ ثي٪بة يَ ثب ٥ـگل ًبُبؿ ه٩ْٜ

 .ثغْؿين ١ؾا ُن ثب ثيب ُن تْ. ًکٌَ ػؿػ ػمتت- هي



 ُن ثب ؿاصت تًْين هي ػيگَ عْامتگبؿي اّهؼيؼ ؿموي ْٕؿ ثَ اهيت ٩ّتي. فّػٍ. ًَ ٌُْف- ٥ـگل

 .کٌين آهؼ ّ ؿ٥ت

 .کـػين صـکت عًَْ ٕـ٣ ثَ هب ّ اّهؼ پؼؿم ثٞؼ مبٝتي ّ عْؿػين ًبُبؿ

 !ثيَ ىت فّػتـ عْاػ هي ػلن. عْىضبلن عيلي ٥ـگل- هي

 .عْىضبلن ُن هي- ٥ـگل

 .کٌن ٍضجت تْ ثب ميـ ػل يَ کَ ًتًْنتن صبال تب هي ٥ـگل- هي

 ًوًْؼٍ چيقي ػيگَ کٌي ٍجـ ام ػيگَ ؿّف چٌؼ ثبيؼ- ٥ـگل

 پغتي؟ ؿّ ١ؾا کـػي؟عْػت ػؿمت چي ىبم صبال- هي

 .کـػٍ ػؿمت هبػؿم ؿّ اه ث٪يَ . ١ؾاُبؿّ اف يکي- ٥ـگل

 چيَ؟ کـػي ػؿمت تْ کَ اّى عْة- هي

 .گن هي ثِت اّهؼي کَ ىت- ٥ـگل

 کـػي؟ ٥کـُبتْ کبهال تْ ٥ـُبػ: پـميؼ ىؼ هي پيبػٍ ٩ّتي. ؿميؼين ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 چي؟ تْ. کـػم ٥کـُبهْ کَ ٩ّتَ عيلي- هي

 عؼا اف ثٞؼ اهيؼم توبم. ىن هي تْ ُونـ ت٪ـيجب ثٞؼ ثَ اهيت اف هي ٥ـُبػ کَ ثگن عْامتن هي- ٥ـگل

 ثبيؼ تْ. تْمت ثَ

 !تـمن هي هي. ًؾاؿي تٌِبم يٌٞي ثبىي هي هْاٙت

 .ؿ٥تن ٕـ٥و ثَ ّ ىؼم پيبػٍ

 ثؼت هي اف اي يٌٞي! ًؼاؿي ػّمت عيلي ؿّ هي ًکٌَ ىؼٍ؟ ْٕؿي هگَ ٥ـگل؟ تـمي هي چي اف-

 ُن عيلي ّلي اػ ًوي

 !ًؼاؿي ػّمتن

 .ًکي ُن ٥کـُب ايي اف. هٌتٚـتن ىت. ٥ـُبػ عؼاصب٥٘- ٥ـگل

. ثغْاثن کوي ػيؼم ثِتـ. ػاىت ًوي ثـ هي اف ػمت اّٖقاة.ػاىتن ٝزيجي ػليْؿٍ ثـگيتن عًَْ ثَ

 ثبلو ؿّي ؿّ مـم

 کـػٍ ٥ـاهْه ؿّ ث٪يَ عْاة اف ٩نوتي رق ىؼم ثيؼاؿ ٩ّتي! ٝزيت عْاثي. ثـػ عْاثن ثْػم ًگؾاىتَ

 اّى ػؿ. ثْػم

 ُن ٕـ٣ ثَ ػاىتين . ػيگَ ٕـ٣ هي ّ ثْػ اينتبػٍ ثبٟ ٕـ٣ يک ػؿ کَ ػيؼم هي ؿّ ٥ـگل ٩نوت

 چَ ُـ ّلي اّهؼين



  .ىؼين هي ػّؿتـ ُن اف ؿ٥تين هي ؿاٍ ثييتـ

 عْىضبل. گـ٥ت ام عٌؼٍ گؾىت کَ اي ػ٩ي٪َ چٌؼ ثْػم تـميؼٍ عيلي. ثْػم ٝـ٧ عيل. پـيؼم عْاة اف

 ٥٪ٔ کَ ثْػم

 !ثْػ کـػٍ چـکيي ؿّ ػلن کوي کَ چٌؼ ُـ ثْػ عْاة يک

 فًگ. ثْػ صوبم ليال. ثقًن صـ٣ يکي ثب عْامت هي ػلن. ؿ٥تن پبييي ٕج٪َ ثَ ّ کـػم صوبم ّ ىؼم ثلٌؼ

 ّ ُْهي ثَ فػم

 ثب رب ُويي اف ثيبؿ ُن ؿّ لجبمِبت ؿ٥تَ مـ ام صٍْلَ ايٌزب ثيب پبىْ: گ٦تن صـ٥ِب ايي ّ مالم اف ثٞؼ

 .ثـين ُن

 ىؼٍ؟ ْٕي! ًيؼٍ ىو ٌُْف مبٝت صبال؟ اف- ُْهي

 !فًَ هي ىْؿ ػلن چـا ػًّن ًوي آؿٍ- هي

 ٝبػت ؿ٥تي کَ ثبؿ چٌؼ . عْامتگبؿي ؿي هي کَ اّل ػ٥َٞ ًينت چيقي. آم هي االى. ثبىَ- ُْهي

 !کٌي هي

 .کـػم تٞـي٤ ثـاه ؿّ عْاثن. ًينتين ًيوکت ؿّي ػؿ ًقػيک ُن ثب ّ اّهؼ ُْهي ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ؿّ ُوَ ػيگَ مبٝت يَ! ػيؼي پـت ّ چـت عْاة عْاثيؼي ػاىتي اّٖـاة! ثـػاؿ ػمت- ُْهي

 ثَ. کٌي هي ٥ـاهْه

 !کـػي ػل ؿّ ! ىي عْة ثکٌَ ات تٌ٪يَ يَ گن هي عبم متبؿٍ

 لجبك پؼؿم کَ ثْػ ًين ّ ٦ُت صؼّػ مبٝت. ىؼم آؿّم کن کن تب کـػ ىْعي هي ثب هـتت عالٍَ

 ّ اّهؼ پبييي پْىيؼٍ

 !ىؼ ؟ػيـ ٌُْف ًيؼيؼ صبّـ: گ٦ت

 هي٢ْل ُن ثب ُوَ ّ ثْػين ًينتَ ُب هجل ؿّي صکوت ا٩بي عًَْ مبلي تْ ُوگي ثٞؼ مبٝت ًين

 .ثْػًؼ کـػى تٞبؿ٣

 

 اف ثٞؼ. ثـػاؿم چين افه عْامت ًوي ػلن کَ ثْػ ىؼٍ ٩يٌگ ث٪ؼؿي. ثْػ ٥ـگل ثَ صْامن ٥٪ٔ هي

 ؿّي چبي آّؿػى

 ثؼل ّ ؿػ صکوت آ٩بي ّ عبًن ّ هبػؿم ّ پؼؿ ثيي هت٦ـ٩َ ٍضجتِبي اي ػ٩ي٪َ. ًينت هي کٌبؿ هجلي

 عبًن ٥ـعٌؼٍ کَ ىؼ

 :گ٦ت

 !امت عْىتـ ػّمت مغي ثگؾؿين چَ ُـ اف



 اگَ.ىوب ُن ايي ّ هي پنـ ايي صکوت رٌبة. هٖلت اٍل مـ ثـين پل. عبًن ٥ـعٌؼٍ ثبىي فًؼٍ- پؼؿ

 ػًّيؼ هي ٍالس

 !ىوبيين هغلٌ ّ ػّمت هب ثبف کَ ًَ ُن اگـ کٌيؼ ٩جْلو ١الهي ثَ

 !ًؼاؿم ػّمتو کوتـ ًجبىَ ٥ـگل اف ثييتـ کٌيؼ ثبّؿ عْػهَ پنـ- صکوت

 .هوٌْى ػاؿيؼ ل٤ٖ ىوب- هبػؿم

. ثْػ هي ٝال٩َ هْؿػ ثنيبؿ. ىٌبعتن هي عْة ؿ٥تٌو عبؿد اف ٩جل ؿّ عبى ٥ـُبػ هي- صکوت آ٩بي

 کَ هؼت ايي ػؿ

 عؼا ىکـ! کـػٍ ٥ـ٧ چ٪ؼؿ ثـگـػٍ ٩ّتي گ٦تن هي اه ُوَ. فػ هي ىْؿ ػلن کوي ثْػ کيْؿ اف عبؿد

 ؿ٥تَ آ٩ب ػيؼم

 !اّهؼٍ آ٩بتـ

 مـه ُْهي ثٞؼ ًيبّؿػ عْػه ثـّي کني! پبه ؿّي فػ هضکن ُْهي گ٦ت ؿّ ايي صکوت ا٩بي تب

 ؿامت ّ چپ ثَ ؿّ

 ػاؿيؼ عيبل ىوب اًگبؿ عبى ُْهي: گ٦ت ثگَ چيقي ػاؿٍ عيبل ُْهي ٥ِويؼ کَ پؼؿم ػ٥َٞ ايي ػاػ تکْى

 ثگيؼ؟ چيقي

! عًْؼ هي ُن ؿّ ػؿمو مبلَ ُيت ٦ُت ايي تْ کبه اي! عْثيَ پنـ ّا٩ٞب ٥ـُبػ ثلَ ثلَ- ُْهي

 گ٦تن ثِو ُن عيلي

 رب اّى رْى ٥ـُبػ کبه! ػاػ ًوي هِلت ثچَ تب ػّ ّ عبؿري فى گـ٥تبؿي. ػاىت ُن ص٨ عْة ّلي

 !کـػي ًوي افػّاد

 !ثکو ىْعيَ؟؟عزبلت ٩ّت صبالم کـػي؟ ىـّٛ ثبف ُْهي- هي

 .عٌؼٍ فيـ فػًؼ ُوَ

 گـ٥تَ؟ فى اًّزب عبى ٥ـُبػ هگَ ّا؟- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 !مْفاى يکي اّى ؿيچبؿػ يکييْى امن! ػاؿٍ ثچَ ُن تب ػّ رْى فى هبػؿ- ُْهي

 

 ّاليت تْ تٌِبيي ػاؿى گٌبٍ. ايـاى ًيبّؿػىْى چـا عبى؟پل ُْهي گي هي ؿامت- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 !١ـثت

 !کٌي ثقؿگيْى عبًن ٥ـگل کَ ثيبؿػىْى ثٞؼه کٌَ ٝـّمي عبًن ٥ـگل ثب ثْػ هٌتٚـ- ُْهي

 ثيبي؟ ايٌزب اهـّف گ٦ت ثتْ کي اٍال! کٌي هي ثبّؿ ُوَ ػ٥َٞ يَ! ػيگَ ثنَ ُْهي- هي



 .عٌؼيؼًؼ هي ُوَ ّلي ثْػم َٝجبًي هي کَ ىؼ هي فػٍ صبلي ػؿ صـ٥ِب ايي

 ًوي ػلن ثْػي ثلؼ کبؿُب ايي اف اگـ تْ! کٌَ ًوي ثبّؿ تْ اف کل ُيچ چيقُبؿّ ايي ًتـك- ُْهي

 عبًن ٥ـگل. مْعت

 !مٖل تْي اًؼاعتي هي ثؼي اييْى ثَ ثجـي ايٌکَ ربي عـيؼي هي گل ثْػ کـػٍ ٩ِـ ثبُبت

 .کييؼم هي عزبلت کَ ثْػ ايي ثـاي ُن اّى! ػيگَ کب٥يَ ُْهي- هي

 ػاىتَ؟ فى عبى ٥ـُبػ گي هي ؿامت عبى ُْهي- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 .عٌؼيؼًؼ عبًن ٥ـعٌؼٍ مبػگي اف ُوَ

 کٌَ هي ىْعي عبى ُْهي هبهبى- ليال

 !ثبىَ ػاىتَ ثچَ ّ فى ُن ُْهي عْػ ًکٌَ گ٦تن تـميؼم! پنـ ًيي ؽليل- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 يٌٞي ّٙي٦َ عؼهت ؿ٥تي ُن ُبم ثچَ ػاػم ٕال٧ ؿّ اّلن فى يٌٞي ًؼاؿم فى عبًن ٥ـعٌؼٍ ًَ- ُْهي

 ثَ کبؿي . مـثبفي

 !اّهؼى ػؿ گل ّ آة اف ىؼى ثقؿگ ػيگَ هبىباهلل. ًؼاؿى هي کبؿ

 ُْهي؟ کييؼٍ تْ ػمت اف کييؼٍ چي مبلَ چٌؼ ايي تْ ام ثچَ ٦ٕلک- هبػؿم

 .ًؼاػيؼ هبؿّ رْاة صکوت رٌبة عْة: گ٦ت پؼؿم ىؼ توْم کَ ُب عٌؼٍ

 .ىوبييؼ ػاؿ اعتيبؿ. ىوبمت کٌيق ٥ـگل- صکوت آ٩بي

 .مالهتي ّ هجبؿکي ثَ اييبال پل. ػعتـهَ- هبػؿم

 ؿّ صکوت آ٩بي ػمت کَ ىؼم ثلٌؼ. کـػ اىبؿٍ هي ثَ پؼؿم. گ٦تٌؼ تجـيک ُوؼيگَ ثَ ّ فػًؼ ػمت ُوَ

 اربفٍ کَ ثجْمن

 .ثْميؼ ؿّ هبػؿم ُن ٥ـگل. ثْميؼ ؿّ ٍْؿتن ّ ًؼاػ

 

 :گ٦تن ُْهي ثَ آؿّم

 ثْٞي يٌٞي. ثبىين ُن ثب ثييتـ ثتًْين ٥ـگل ّ هي صکوت آ٩بي اف ثگيـى اربفٍ کَ ثگْ پؼؿم ثَ ُْهي

 ثـين ىبم ىجِب اف

 !ػيگَ صـ٥ِب ايي اف. ثيـّى

 گي؟ ًوي عْػت چـا- ُْهي

 .ثگْ تْ! پـؿّيي تْ. کين هي عزبلت- هي



 گَ؟ هي چي ٥ـُبػ ُْهي: گ٦ت ثْػ ىؼٍ هتْرَ کَ پؼؿم

 !کٌَ هي ١ـيجي! ثغْؿٍ ثکٌَ پْمت ميت يَ ثؼيؼ اربفٍ اگَ گَ هي- ُْهي

 .فػم پبه مب٧ ثَ هضکن پب ثب. عٌؼيؼًؼ ُوَ ػّثبؿٍ

 !عْػىْى عًَْ ثجـٍ ػاؿٍ ّؿ ؿّ عبًن ٥ـگل ػيؼ هي اربفٍ اگَ ثبثب گَ هي- ُْهي

 گ٦تن؟ ايٌْ هي! ُْهي ثکو عزبلت- هي

 عْاي؟ هي هتـرن. ػيگَ ثگْ ػاؿي فثْى عْػت عت- ُْهي

 !ػاؿي فثْى ثجيٌي ثقى صـ٣ گ٦ت ليال. ثگْ عْػت عْة گ٦تي ُوَ

 ٍضجت ٩جال ثبيؼ کَ ايٌَ هٌْٚؿم ثجغييؼ الجتَ ثگن؟ رْؿي چَ ّاهلل: گ٦تن کـػى هي هي ّ عزبلت ثب

 صـ٣ ٌُْف هي! ثيَ

 !ثيـّى ثقًن صـ٣ ثتًْن عْامت هي ػلن! ًقػم

 ثَ چيون. کـػى هي ًگبٍ ُوؼيگـ ثَ ّ ثْػًؼ ىؼٍ مبکت ُوَ. گ٦تن کٌؼى رْى ثب ؿّ کلوَ چٌؼ ايي

 ثب کَ ا٥تبػ ٥ـگل

 اًّزب اف عْامت هي ػلن کَ ثْػم ىؼٍ ُْل اًّ٪ؼؿ. ثْػم کـػٍ ٝـ٧. کـػ هي ًگبٍ هٌْ هتٞزت ًگبٍ

 .کٌن ٥ـاؿ

 .ؿميؼ ثؼاػم ُْهي عْىجغتبًَ

! ث٦ـهبييؼ تْرَ ؿاػپْؿ ٥ـُبػ هٌِؼك رٌبة ثلي٠ ّ ىيْا مغٌـاًي تـروَ ثَ! آ٩بيْى عبًوِب- ُْهي

 :هتي تـروَ

 !ثيـّى ثـم ٍجضبًَ يب ًبُبؿ يب ىبم عبًن ٥ـگل ثب ثتًْن گبُي ثؼيؼ اربفٍ اگَ

 

 !ىؼ صؾ٣ ثْػى هٌٞي ثي ٝلت ثَ مغٌـاًي اف ٩نوتِبيي الجتَ

 .فػ هي لجغٌؼ هي ثَ هِـثًْي ثب کـػم ًگبٍ ٥ـگل ثَ. کـػًؼ عٌؼيؼى ثَ ىـّٛ ُوَ ػّثبؿٍ

 !ثقًَ تًَْ ًوي صـ٣ کَ صيبمت ّ صزت ثب ٥ـُبػ اًّ٪ؼؿ! ثگيـيؼ يبػ عبى ُْهي- ليال

 چيق ُوَ ٥ـُبػ آ٩ب صـ٥ِبي اف کَ ًجْػم ثٌؼٍ اگَ! ثقًَ صـ٣ ًينت ثلؼ ٥بؿمي ث٦ـهبييؼ ثجغييؼ- ُْهي

 اي ػيگَ

 ثْػ ًقيک! ػاؿٍ ىـّٓ ّ ىـٓ ّ ًگـ٥تَ تَوين ٌُْف آ٩ب کـػًؼ هي ٥کـ. کـػًؼ هي امتٌجبٓ

 !کَ ثغْؿٍ ثِن عْامتگبؿي



 !ثگن ؿّ هٌْٚؿم ًتًْنتن گـ٥تن تَوين ٩ّتَ عيلي هي- هي

 فثْى ايي ثب کَ هي ّگـًَ! گ٦تن ؿّ ث٪يَ ٥ِون هي هي تـّ فثْى! ًيْ ًبؿاصت تْ رْى ٥ـُبػ- ُْهي

 مبلِبمت تْ پتي الل

 !آىٌبم کَ

 :گ٦ت ّ کـػ پب٫ اىکِبىْ عٌؼيؼ هي کَ صکوت آ٩بي

 ؿّف چٌؼ اّل ثؼيؼ اربفٍ اگَ ٥٪ٔ. هضـم ُوؼيگَ ثَ ّ ىؼيؼ ٦ًـ ػّ ىوب هي ًٚـ اف ًؼاؿٍ اىکبلي ُيچ

 ثکٌين ٝ٪ؼ يَ

 .اهتضبًبت اف ثٞؼ ثـاي ثبىَ ٝـّمي

. ؿ٥ي٪ن پؼؿت ثب کَ مبلَ چِل. ُويٌْٖؿ ُن ػعتـم ثَ ػاؿم اٝتوبػ ىوب ثَ چيوِبم هخل هي عبى ٥ـُبػ

 کَ ُن هزلل ايي

 ػًجبل ثيب عْامتي ٩ّت ُـ ىوب! فػين ٩جال صـ٥بهًْْ هبُب ّگـًَ! مٌتَ ؿٝبيت صبلت ثَ ثيٌي هي

 .ثيـّى ثجـه ُونـت

 !عٖـٍ ثي ٦ٕلک! ىَ ًوي گـم آثي ٥ـُبػ ايي اف ًجْػ هِن ًؼاىتيي ُن اٝتوبػ اگَ- ُْهي

  :گ٦تن ُْهي ثَ آؿّم ّ کـػم تيکـ هي ثٞؼه ّ عٌؼيؼى ػّثبؿٍ ُوَ

 ؿين هي ُن ًبُبؿ عبًن پـيچِـ ػيؼى. ٝجؼالٞٚين ىبٍ ثـين ُبلَ ّ ٥ـگل ّ ليال ثب. اك روَٞ ٥ـػا

 .ثيـّى

 !٥ـاًنَ هتي التيي تـروَ آ٩بيْى ُب عبًن- ُْهي

 هي آ٩ب ٍجش 5 مبٝت فّػ ٍجش ٥ـػا ىوب اربفٍ ثب. عْىضبلي اثـاف کٌي هي تيکـ ثنيبؿ عبى ٥ـُبػ

 ثَ ؿّ هب عْاٌُؼ

 ا٦ٕبل پؾيـايي اف! امت آفاػ ٝوْم ثـاي ٥ـهبيي تيـي٤! ٥ـهبيٌؼ ه٦تغـ ىِـؿي ػؿ پبچَ کلَ ٍـ٣

 !هٞؾّؿين

 ٍجش؟ 5 مبٝت ٝجؼالٞٚين؟ ىبٍ ثـيي ٥ـػا عْاُيي هي- پؼؿ

 عبًن ٥ـگل ّ ُبلَ ّ ليال ّ ُْهي ثب ٥ـػا ثؼيؼ اربفٍ اگَ گ٦تن. کٌَ هي اؽيت ُْهي ايي پؼؿ ًغيـ- هي

 ًبُبؿ ثٞؼ. ثـين

. ثيـّى ثـين ُن - عْىضبل ّا٩ٞب ثيبؿى تيـي٤ عْامتٌؼ ُن اي ػيگَ کل اگَ الجتَ. کٌين صـکت 10

 9 صؼّػ مبٝت

 .هييين

 !ثييؼ عْىضبل ىوبُب کَ آيين هي ىوب ثب ٥ـػا ُوگي ُن هب پل: گ٦ت ىْعي ثَ پؼؿ



 هي عْػهْى ُن هب ثجـيؼ تيـي٤ عْػتْى ىوب ايٌْٖؿٍ کَ صبال. کٌيؼ هي عْثي ثنيبؿ کبؿ- ُْهي

 ُبيي هبىيي ايي. ؿين

 !ػاؿين الفم اتْثْك ثـين ُن ثب ُوَ ثغْاُين گيـٍ ًوي رب ثييتـ ٦ًـ چِـ عـيؼيؼ هبُب ثـاي کَ

 ثيبؿيؼ تيـي٤ ُوَ کٌن هي عْاُو ثجغييؼ چيَ؟ صـ٥ِب ايي ُْهي- هي

  :گ٦ت ّ عٌؼيؼ صکوت آ٩بي

 هي ُن ثب روٞي ػمتَ ػيگَ ؿّف يَ ُن هبُب. ثـيؼ ُن ثب رًِّْب ىوب. کـػًؼ ىْعي اػپْؿ آ٩بي پنـم

 چْٖؿ صبال اهب. ؿين

 کـػي؟ ؿّ ٝجؼالٞٚين ىبٍ ُْك کَ ىؼ

 .ثْػم گ٦تَ ٩جال ثِتْى! ىؼى اىٌب ثبُبىْى ٥ـُبػ کَ عبًوي ُوْى پؼؿ- ٥ـگل

 !عبًْم ايي ػاؿى ٝزيجي مـًْىت ٝزت. اّهؼ يبػم آؿٍ اؿٍ- صکوت آ٩بي

 هب کْػکي ػّؿاى ػؿ يٌٞي. صکوت رٌبة ثگن ىوب ثَ چيقي هْؿػ ُويي ػؿ عْامتن هي ات٦ب٩ب- پؼؿم

 يَ ُونبيگي ػؿ ُن

 ُنت اي ػيگَ هّْْٛ يَ اّل ّلي. ػاىت ّرْػ ت٦بّت کوي ثب صبال مـًْىت ُويي ثب پيـي عبًن

 اگـ ثيَ گ٦تَ ثبيؼ کَ

 .ثگن ثؼيؼ اربفٍ

 .ث٦ـهبييؼ اهـ ػاؿيؼ اعتيبؿ- صکوت آ٩بي

 ثب ثبيؼ ُْهي چْى ٥ـٍتَ ثِتـيي ُن االى ًؼاػٍ عبى ُْهي ايي ثَ رْاة ٌُْف هب ليالي ايي ّاهلل- پؼؿ

 ٍضجت پؼؿه

 ًَ؟ يب گـ٥تي تَوين عبى ُْهي هْؿػ ػؿ ثبالعـٍ کَ ث٦ـهبييؼ عبًن ليال صبال کٌَ

 .ًگ٦ت چيقي ّ اًؼاعت پبييي ؿّ مـه ليال

 !ىؼم هٌَـ٣ ػيگَ هي هوٌْى عيل ّلي ؿاػپْؿ رٌبة ًکٌَ کوتْى ثقؿگي اف عؼا- ُْهي

 .کـػ ًگبٍ چپ چپ ُْهي ثَ ثال٥بٍلَ ليال

 پنـ ثَ ؿّ رْاة ثبيؼ ػيگَ ىؼم پيـ ًؼاػيؼ هٌْ رْاة ىوب ثل اف کَ ايٌَ هٌْٚؿم! کـػم ١لٔ- ُْهي

 !ثؼيؼ هي

 ثؼين ؿّ ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ تـتيت عْاُين هي. ليال ثؼي رْاة االى ُويي ثبيؼ! گَ هي ؿامت عت- هبػؿم

 !.ػاؿٍ کبؿ عيلي

 ًگ٦ت چيقي ُن ثبف ّ اًؼاعت پبييي ؿّ مـه ليال



 هْا٥٪ي؟ ثگْ ػعتـم عت- پؼؿ

 .ًؼاؿم صـ٥ي هي ثؼًّيؼ ٍالس ثقؿگتـُب ىوب رْؿ ُـ- ليال

 .عًْؼين ثبػ هجبؿ٫ ّ فػين ػمت ػّثبؿٍ ُوَ

 ُن صکوت عبًن ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ هبػؿم ّ ىؼًؼ ُن ثب ٍضجت هي٢ْل اّى اف ثٞؼ صکوت ا٩بي ّ پؼؿم

 ٥ـگل. ُويٌْٖؿ

 کَ کـػ هي اىبؿٍ ثِو ػمت ثب آؿّم ُْهي کَ ثْػ مبلي ػيگَ ٕـ٣ ليال ّلي ثْػ ًينتَ هي کٌبؿ

 اي لضَٚ. ثيبػ هب پيو

 ػٍ. ٥ـگل ثـاي عبى پـيچِـ ػامتبى عالٍَ تٞـي٤ ثَ ثْػم کـػٍ ىـّٛ هي پيْمت هب ثَ ُن ليال ثٞؼ

 ْٕل اي ػ٩ي٪َ

 .گؾاىتن رـيبى ػؿ ؿّ ٥ـگل ت٪ـيجب تب کييؼ

 .ثجيٌن ؿّ اييْى عْاػ هي ػلن عيلي! ٝزيجيَ ػامتبى ّا٩ٞب- ٥ـگل

 .عبًن پـيچِـ پيو ؿين هي ُن ثب. ػًجبلت ام هي ثبه صبّـ ٥ـػا- هي

 !ُب ثيبين ُن هب ٩ـاؿٍ اًگبؿ! عبى ٥ـُبػ ثجغييؼ- ُْهي

 ثييي هجل يکي اّى ؿّي ثـّ ىْ ثلٌؼ. ُنتن َٝجبًي ػمتت اف کب٥ي ث٪ؼؿ ُْهي- هي

 کـػم؟ چکبؿ هگَ- ُْهي

 کـػى هي ثبّؿ اگَ ّگـًَ ىٌبمي هي تْؿّ ُوَ صبال عْثَ فػي؟ صـ٥ِبؿّ اّى ًکييؼي عزبلت- هي

 پبىْ ٥ـگل چي؟

 

 .ػاؿم کبؿت ٕـ٣ اّى ثـين

 ىؼم؟ ١ـيجَ هي ػيگَ صبال- ُْهي

 .ًينتين تـ ٕـ٣ اّى هتـ چٌؼ ّ ىؼين ثلٌؼ

 تـمن؟ هي گ٦تي اهـّف چـا ٥ـگل- هي

 .ثبىي ػّمتن ىُْـ ثـ ٝالٍّ تْ ٥ـُبػ عْاػ هي ػلن. تـمن ًوي ُنتن کَ تْ ثب – ٥ـگل

 هغتل٤ ُبي هليتَ ثب ؿّ ػعتـُب ا٩نبم ّ اًْاٛ ثْػم کيْؿ اف عبؿد ٩ّتي هي. ٥ـگل ثبه هٖوئي- هي

 ُبي چِـٍ ّ



 ًتًْنتن ػيگَ ػيؼم ؿّ تْ کَ ؿّف ُوْى اهب. کٌٌؼ رلت ؿّ ًٚـم ًتًْنتٌؼ کؼّم ُيچ. ػيؼم هغتل٤

 ٥ـگل. کٌن ٥ـاهْىت

 ػاؿي؟ ػّمت هٌْ ّا٩ٞب ُن تْ ثؼًّن کَ عْاػ هي ػلن صبال ًؾاؿم تٌِبت ٩ّت ُيچ کَ هيؼم ٩ْل ثِت

 مبل مَ ت٪ـيجب تـّ ٝکل. ػاؿم ػّمت تـّ ٥ـُبػ ّا٩ٞب ُن هي: گ٦ت ّ کـػ مکْت اي لضَٚ ٥ـگل

 هي ثَ پؼؿت پيو

 ىؼٍ عيـٍ ٝکنت ثَ ًبعْػآگبٍ. ىؼ ايزبػ هي تْ ٝزيجي اصنبك ػيؼم ّؿ ٝکنت کَ ه٩ْٞي. ػاػ ًيْى

 پؼؿت ثْػم

 تبفٍ کـػ ٍؼام پؼؿت لضَٚ چٌؼ اف ثٞؼ. ًجْػم هتْرَ اٍال هي ّلي کـػ هي ٍضجت هي ثب ػاىت

 افه اّهؼم ثغْػم

 .عْػهي ٝـّك گ٦ت ّ عٌؼيؼ پؼؿت. کييؼم عزبلت عيلي. کـػم ٝؾؿعْاُي

 ػيؼى ثب ثْػم ىؼٍ ٝبى٪ت ٥ـُبػ. ثْػم هٌتٚـت. ػاػم ه٦ٌي رْاة عْامتگبؿُبم توبم ثَ ؿّف ُوْى اف

 کي ثبّؿ! ٝکنت

 عْػم ىُْـ ؿّ تْ ٝکل اّى ػيؼى ثب کَ کٌن هي اٝتـا٣ ّلي! ه٩ْٜ ُيچ ًجْػم مجکنـي ػعتـ هي

 .ػيؼم

 اّهؼي ٩ّتي ّلي. ايـاى ثـگـػي ّ ثيَ توْم تْ ػؿك کَ ثْػم هٌتٚـ ػائن ًجْػي ٩ّتي! تـميؼم هي

 اف کَ تـميؼم هي

 کَ ٩ّتي. ىؼ هي عـاة ثْػم کـػٍ ػؿمت عْػم ثـاي مبل مَ کَ ؿّيبيي ه٩ْٜ اّى! ًيبػ عْىت هي

 ًقػيک اّهؼًت

 ّ ثْػ ات عبلَ ػعتـ عت! ىِـٍ هغٍَْب! کييؼى ً٪يَ ثـات ٥بهيل ُوَ کَ ىؼم عجـػاؿ ثْػ ىؼٍ

 !پْلؼاؿ ّ عْىگل

 اهتيبفي هي ثْػ ات عبلَ ػعتـ ىِـٍ ايٌکَ ّ هبػي ًٚـ اف. ثْػ ثـعْؿػاؿ ُن هبؿػت صوبيت اف تبفٍ

 هي اصتوبل. ًؼاىتن

 يٌٞي. ُنتن فيجب ُن هي کَ ػًّنتن هي ًجبىَ عْػمتبيي ثـ صول اگَ الجتَ ثبىَ ىِـٍ ثب ثـػ کَ ػاػم

 کَ عْامتگبؿُبيي

 

 هي اهب ًکـػي صل ؿّ ؿ٩يت ّرْػ اّهؼي هي عْامتگبؿي ثَ ٩ّتي تْ ٥ـُبػ. صـ٥وَ تبييؼ ػاىتن

 مـ ؿ٩يت ىِـٍ! چـا

 يبػتَ؟ هِوًْي ثـاي کبؿعًَْ فػ فًگ کَ ؿّف اّى! ثْػ مغتي



! کييؼ ػکتـ ثَ کبؿم. هـػم هي ػاىتن مـػؿػ اف ؿميؼم عًَْ ثَ ايٌکَ اف ثٞؼ ىؼم هي ػيًَّْ ػاىتن

 ػاؿم هيگـى اعَ

 ثبف اهب! ػاػم ػمت اف تـّ کَ کـػم اصنبك ؿ٥تي هِوًْي ثَ ُْهي ثب تْ کَ ُن ىجي! ثبىن گ٦تَ ثِت

 آّؿػى ثب پؼؿت ُن

 !ثْػ پؼؿت ًٚـ کبؿعًَْ ػؿ هي کـػى کبؿ! ثگن ثِت ثبيؼ يٌٞي ػًّي؟ هي آعَ. ؿميؼ ثؼاػم گلِب ػمتَ

 ًوي ػلن! عْامتن هي عؼا اف ثبٕي ػؿ ّلي ًکـػم ٩جْل ٙبُـ ثَ کـػ هي ثَ ؿّ پييٌِبػ ايي ٩ّتي الجتَ

 ايي تْ کَ عْامت

 !ثغْؿم ىکنت ىِـٍ اف ثبفي

 .ػًّنتي هي ثبيؼ تْ کَ ثْػ چيقُبيي ايٌِب

 .کـػم ًگبُو

 !هيٌيبتْؿٍ؟ ُبي ً٪بىي هخل چيوِبت ػًّنتي هي ٥ـگل- هي

  :گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 فػي فهيي ؿّ هي ػّچـعَ ثب کَ ؿّفي اف ىبيؼ ّ صبال تب پيو مبل مَ اف ُنت ىکلي ُـ چيوِبم

 ّ اينتبػي ُويٌْٖؿ

 !ػيؼٍ تـّ ٥٪ٔ کـػي ًگبُن

. کـػ اؿّب ؿّ ٩لجن ّ ؿّ اصنبمن ، ؿّ ١ـّؿم گ٦ت کَ چيقي ؿ٥ت آىپقعًَْ ٕـ٣ ثَ ّ ىؼ ّثلٌؼ

 عٌؼيؼم هي صبليکَ ػؿ

 ا٥تبػ ُْهي ثَ چيون

 کـػٍ؟ ٥ـاؿ ػعتـٍ کَ گ٦تي چي! ثجٌؼ ؿّ ًييت- ُْهي

 !ثبىَ عْػت کبؿ ثَ صْامت ٥ْْل- گ٦تن عٌؼيؼم هي کَ صبلي ػؿ هي

 ػؿ صکوت آ٩بي ّ پؼؿم. چيؼًؼ هيق ؿّي ّ آّؿػًؼ مبلي ػاعل ثَ ؿّ ىبم ّمبيل کن کن آىپقعًَْ اف

 ث٪يَ ثْػًؼّ صيبٓ

 هي ػمتو اف اّؿػ هي چيقي ٙـ٥ي ٥ـگل تب اينتبػم آىپقعًَْ ػؿ کٌبؿ ّ ىؼم ثلٌؼ. آىپقعًَْ تْ

 هي هيق ؿّي ّ گـ٥تن

 

 ثَ ثٞؼ يکنبٝتي ّ ىؼ عْؿػٍ ىبم عالٍَ. ىؼم هي لؾت ١ـ٧ هي ّ عٌؼيؼ هي هي ثَ ٥ـگل ّ گؾاىتن

 .ثـگيتين عًَْ



 ػلن. ثـم ػًجبلو ٥ـػا تب ثغْاثن کَ ؿ٥تن ؿعتغْاة ثَ فّػ. ىن رؼا ٥ـگل اف کَ عْامت ًوي ػلن اٍال

 توبم عْامت هي

 !ثگؾؿٍ فّػ ّ ػ٩ي٪َ يک ّيکنبٝت ثيَ يکنبٝت ىت

 مبٝت تبفٍ. پْىيؼم لجبك ّ کـػم اٍالس ّ گـ٥تن ػّه. ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف کَ ثْػ 6 مبٝت ٍجش

 .ثْػ ىؼٍ 7 صؼّػ

 ّ کـػم ؿّىي ميگبؿي . ؿ٥تن ثبٟ ثَ ّ ىؼم عبؿد عًَْ اف پل ّثؼ ًيؼٍ ثيؼاؿ کني ؿ٥تن پبييي

 ٥کـ ّ فػى ٩ؼم هي٢ْل

 ػاؿٍ ػّمت ؿّ هي چ٪ؼؿ ثْػم ٥ِويؼٍ کَ اي لضَٚ اف کـػم هي ٥کـ ٥ـگل صـ٥ِبي ثَ.ىؼم کـػى

 چٌؼ ثِو اصنبمن

 !هبلکيت اصنبك. ػًّنتن هي عْػم هبل ؿّ ٥ـگل. ثْػ ىؼٍ ثـاثـ

 عًَْ ىوبؿٍ لـف ّ تـك ثب ّ اّؿػم ػؿ ريجن اف ؿّ تل٦ي. گؾىت ام ػيگَ يکنبٝت ثْػ تـتيت ُـ ثَ

 .گـ٥تن ؿّ ٥ـگل

 .ثـػاىت عْػه فػ فًگ يک

 ثْػي؟ هٌتٚـم ٥ـگل مالم-

 .ثْػم هٌتٚـت 7 مبٝت اف مالم-

 عْؿػي؟ ٍجضبًَ. عْاثي کـػم ٥کـ! فػم هي فًگ کبه- هي

 عْؿػي؟ تْ ًَ ٌُْف- ٥ـگل

 ثبىَ؟ ػًجبلت آم هي ثٞؼ ثغْؿ ٍجضبًَ ثـّ. ًَ هٌن- هي

 .ًکي ػيـ ٥ـُبػ هٌٚـتن ثغْؿ ُن تْ ثبىَ- 0 ٥ـگل

 هي فًگ ُْهي ثَ االى. ثين ليال ّ ُْهي هٌتٚـ ثبيؼ چکٌن ّلي ثيبم االى عْام هي عؼا اف هي- هي

 ثيؼاؿ ُن ؿّ ليال ّ فًن

 .عؼاصب٥٘. کٌن هي

 عؼاصب٥٘- ٥ـگل

 صکوت آ٩بي. فػم فًگ. ثْػين ٥ـگل عًَْ ػؿ 9 ت٪ـيجب مبٝت ّ اّهؼًؼ ُْهي ّ ُبلَ ثٞؼ مبٝت ًين

 .کـػ ثبف ؿّ ػؿ

 آ٩بي مـ پيت اف. کـػين تيکـ ّ عْاُي ٝؾؿ کَ عًَْ تْ ثـين کـػ ػْٝت. کـػين ٝليک ّ مالم

 چبػؿ ثب ٥ـگل صکوت



 اف چيوبًو ّ ثْػ کـػٍ کبػؿ ؿّ ٍْؿتو! اّهؼ هي ثِو هيکي چبػؿ چ٪ؼؿ . ىؼ ٙبُـ هيکي

 فيجبيي ُن ػّؿ ٥بٍلَ

 !فيجب ّ ٩ؼ ثلٌؼ. ػاػ هي ًيْى ؿّ عْػه

 کٌي؟ مـت چبػؿ ثبيؼ کَ ػًّنتي هي کزب اف پـميؼم افه. کـػ مالم

 !اًّزب ؿم هي ًينت کَ اّلن ػ٥َٞ- ٥ـگل

 ًٚـهْى ثَ ؿاٍ کَ کـػ تٞـي٤ لٖي٦َ ّ ر٫ْ اًّ٪ؼؿ ؿاٍ تْ ُْهي. ىؼين مْاؿ ّ کـػين عؼاصب٥ٚي

 .ًيْهؼ

 ًينتَ. ػيؼم ؿّ عبًن پـيچِـ ؿ٥تين رلْ کَ کوي. ىؼين ثبفاؿ ّاؿػ. کـػم پبؿ٫ ؿّ هبىيي . ؿميؼين

 ٕـ٣ ثَ ّ ثْػ

 اصنبك ؿ٥تين رلْ کَ ُويٌْٖؿ. عٌؼيؼ ا٥تبػ هي ثَ چيوو ايٌکَ هضِ ثَ. کـػ هي ًگبٍ ثبفاؿ ػُبًَ

 ّ ليال کَ کـػين

 !ىؼ ثلٌؼ ربه اف آؿّم آؿّم ا٥تبػ ٥ـگل ثَ چيوو تب اهب ىٌبعت ُن ؿّ ُبلَ

 اينتبػٍ ُوًْْٖؿ ُن هب کـػ هي ًگبٍ ٥ـگل ثَ ٥٪ٔ ًيؼ هتْرَ. کـػين مالم ُوگي. ثْػين ؿميؼٍ ثِو

 ثب کَ ثْػين

 :گ٦ت هضکن ّ پـمْف ّلي آؿّم ٍؼاي

 ىؼ گن آموبى اًؼؿ هي ثغت ميبؿٍ ٥لک

 ىؼ گن عقاى اًؼؿ ػاىتن مِيلي ُوبيًْي،

 ىؼ گن ًيبى اهب رگـ، اف آُي تيـ کييؼم

 ىؼ گن ٢٥بى ؿاٍ ميٌَ ػؿ ١وت اًؼٍّ ف

 .ىؼ گن هيبى اف ىکبيت ّ صـ٣ لجت ثيؼاػ ف

 :گ٦ت ػّثبؿٍ! ًجْػ فهبى ايي ػؿ اٍال. کـػم ًگبٍ عبًن پـيچِـ چيوِبي ثَ هي

 ُن ًگبٍ ثبُبىْى يب ثکيي ؿّ آػهِب ثبيؼ ٥٪ٔ ثبُبىْى گ٦تي ثِت ػاػٍ؟ تْ ثَ کي ؿّ چيوِب ايي ٙبلن

 کٌي؟ هي

 .ثْميؼ ّ کـػ ث٢ل ؿّ عبًن پـيچِـ ّ ؿ٥ت رلْ آؿّم ٥ـگل

 چيقي اف تـمي ًجبيؼ ػيگَ کَ ػاػٍ ثتْ عؼا کَ چيوِبيي ّ ٍْؿت ايي لـفي؟ هي چـا- عبًن پـيچِـ

 !ثبىي ػاىتَ

 .ثْميؼ ّ کـػ ث٢ل ؿّ ٥ـگل ػّثبؿٍ ّ



 .کٌين هي افػّاد ُن ثب ػيگَ ٩ّت چٌؼ تب ثغْاػ عؼا اگَ ٥ـگل. کٌن هي هٞـ٥ي عبًن پـيچِـ- هي

 ٩يٌگ چيوِبي ايي ٍبصت! عيلي. ثبه هْاٙجو ٥ـُبػ! ٩يٌگَ عْػت هخل ُن اموت- عبًن پـيچِـ

 رْى اف ػّؿ

 !چيوَ تْ عيلي! عْثَ ًغْؿٍ فعن چين

 چين: گ٦ت ّ ثـگيت ّ فػ ٕـ٥تـ اّى ٩ؼم چٌؼ اي ه٢بفٍ چْثي ػؿ ثَ گيت تغتَ ػًجبل ثال٥بٍلَ ثٞؼ

 ًينت ىْؿ هي

 !کي ػّػ ام٦ٌؼ ثٞؼا ّلي

 .ًيًْؼ عْػه کٌبؿ ّ گـ٥ت ؿّ ٥ـگل ػمت ّ

! ىؼم صبلي يَ ػيؼم ؿّ ػعتـ ايي تب ّلي. ُوتْى هبٍ ؿّي ثَ مالم. مالم ثجغييؼ ُب ثچَ- عبًن پـيچِـ

 چَ ثگن تًْن ًوي

 !صبلي

 !گَ هي ثِتْى ثپـميؼ ٥ـُبػ اف! کـػٍ فعوي ؿّ ُب عيلي ٥ـگل چيوِبي عبًن پـيچِـ- ليال

! هٌي ثب کَ مبلِبمت! ىٌبموت هي کَ مبلِبمت ًَ؟ يب ٥ِوي هي ػًّن ًوي ػعتـ- عبًن پـيچِـ

 ايي اف هب اف ُيچکؼّم

 .ًينتين عبًن پـيچِـ ػّؿ ُوگي. آّؿػين ًوي ػؿ مـ صـ٥ِب

 ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثٞؼ! ىؼ عيک ثبفاؿ ػؿ ثَ چيون. ثْػم هٌتٚـتْى پيو يکنبٝت اف- عبًن پـيچِـ

 :گ٦ت

 !ىَ هي توْم هزبفاتن کي ػًّن ًوي! گـ٥تَ عيلي ػلن! ىؼم عنتَ عيلي ٥ـُبػ

 .ًَ گ٦ت کَ ثـين ىَ هي ًبؿاصت عبًوِب ثْػى اف اگَ کَ گ٦تن گْىو ػؿ آؿّم

 ىت؟ تب ُنتيؼ ايٌزب ٍجش اف عبًن پـيچِـ- ُْهي

 !آػ هي مـ کي ثجيٌن تب کٌن ٍجـ ثبيؼ! هضکْهيت يَ ىؼٍ هي ثـاي ُن ايي هبػؿ آؿٍ- عبًن پـيچِـ

. کٌي ًوي ًگبُن اٍال کَ ُب ثْٞي. ؿى هي ّ آى هي. کٌن هي ًگبٍ ؿّ هـػم ايٌزب ًييٌن هي ٍجش اف

 ُبىْى ثْٞي ثـاي

 هي ُْٝ ؿّ ؿاُيْى ىي ًوي ؿػ هي کٌبؿ اف کَ ُب ثْٞي. آم هي ًٚـ ثَ ايٌزب الفم رق يک هخل

 ٕـ٣ اّى اف ّ کٌٌؼ

 !يقيؼ اعـت ٝيي ىؼٍ فًؼگين! ؿى هي ػيگَ



 ثـػه کٌبؿ کييؼه ػيؼ تب هبػؿه. کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ اينتبػ رلْم اّهؼ مبلَ پٌذ ثچَ ػعتـ يَ ثبؿ يَ

 چٌبى اًّٖـ٣

 ًـي ػؿ ػم گ٦ت هي هبػؿم ثْػم ثچَ ٩ّتي کَ ا٥تبػم عْػم يبػ. ىؼ کجبة ثـاه ػلن کَ فػ ثِو کتکي

 ػؿّيو ايي! ُب

 اف ٌُْفٍ کَ ٌُْف ُن هي! گيـى هي ؿ١ّي تٌت اف ثـى هي ّ ػفػًت هي گـػًؼ هي کْچَ تْ کَ ُب

 .تـمن هي ػؿاّيو

 !ؿّفگبؿ ايي ثَ ت٤! اًِّب هخل ىؼم عْػم صبال

 کني ُـ عؼهت ثبيؼ ًْى ل٪وَ يَ ثـاي ؿّف يَ کٌي هي ؿّ آػهْ عؼهت ًْکـ ّ کل٦ت تب ػٍ ؿّف يَ

 ايي ثب ػلن! کـػ ؿّ

 ّ ثؼثغتي ثْػ تب ًگيت هي ػل ثَ ؿّف يَ ّاهًْؼٍ! کْکن ػمتو اف عيلي ًينت ٍب٣ ؿّفگبؿ

 آة يَ ّ کييؼم ثيچبؿگي

 !ُب رؾاهي ٝيي ىؼم کَ ُن صبال. ًـ٥ت پبييي گلْم اف عْه

 ػل ػؿػ ثـاه هي تب ٥ـمتبػ ؿّ ٥ـُبػ ايي کٌن هي ػ٧ کني ثي اف ػاؿم ػيؼ تب. کـيوَ عؼا عت ّلي

 گبُي ػًّيؼ هي کٌن

 چـط ايي اف ثقًن ػاػ عْاػ هي ػلن! ًينتن ايٌزب آػهن هي کَ ث٦ِوَ ٦ًـ يَ عْامت هي ػلن عيلي ٩ّتِب

 چَ ثپـمن

 !ػاؿٍ؟ هي ثب ػىوٌي

 :گ٦ت ّ کـػ تبفٍ ٦ًني

 !ا٥تبػم رْاة ّ مْال ٥کـ ثَ ًؼاؿم ؿ٥تي ؿاٍ ًبي ػيگَ کَ صبال ثکٌن ١لٖي ًتًْنتن ُبم رًّْي

 ؽلت؟ تْ يکي ثبىَ ًٞوت ّ ًبف تْ ثچگي اف يکي ثبيؼ چـا

 !ثْػ ربلجي مْال. اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم

 ػ٥َٞ يَ گبُي! ػؿهًْيَ ثي ػؿػ چَ کني ثي کَ ػًّيؼ ًوي ىوبُب: گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ؿّىي ميگبؿي

 ػّ گيـٍ هي ام گـيَ

 ػّ! هييَ پيـ ُن اىکو کينَ ىؼ پيـ کَ آػم آعَ. ىَ هي عيک اىکن هيبػ چيبم اف کَ اىک ٩ٖـٍ تب

 پيـ اىک ٩ٖـٍ

 !عبليَ ٨ُ ٨ُ اه ث٪يَ! ميلَ يَ هخل فى

 



 ٥ـ ُوَ کَ ؿّ هُْبم عـهي کَ ُوًْْٖؿ ّ ًيًْؼ ػاهٌو تْ هٌْ هبػؿم ثْػ مبلن ىو يبػهَ ؿّف يَ

 فصوت ثب ثْػ عبلي

 ثِن ىؼ هي مـافيـ چيبم اف گْلَ گْلَ اىکِب ّ اّهؼ هي ػؿ ام گـيَ ىًَْ ُـ ثب ٩ّتي کـػ هي ىًَْ

 ًکي گـيَ: گ٦ت هي

 .ًؼٍ ُؼؿ هـّاؿيؼُبؿّ ايي ػعتـم

 اثـ هخل کَ ٩يٌگ چيوِبي ُويي ىؼٍ ات گـيَ ثبٝج االى کَ ٩يٌگ هُْبي ُويي ػيگَ مبل چٌؼ

 کٌي هي گـيَ ثِبؿ

 ّ عًَْ ايي عبًن ىي هي! ثکيي ٤ٍ ُب ىبُقاػٍ ثـات ه٢ـة ّ هيـ٧ اف کَ ىي هي ثبٝج

 !ثبٟ ّ ٝوبؿت

 تـيبکي ١يـت ثي الَ ٥ـد يَ ىبُقاػٍ ُوَ اّى اف! ًيؼم ام عًَْ ٥الى عبًن کَ ؿّفگبؿ ٦ٍت ثي اي

 !ىؼ پيؼا ثـام

 ٥ـگل هتْرَ کَ عبًن پـيچِـ. ثْػ مـافيـ چيوِبه اف ميل هخل اىک کـػم ًگبٍ ؿّ ٥ـگل ثـگيتن

  :گ٦ت ثْػ ىؼٍ

 کٌي؟ هي گـيَ هي ثـاي گالثتْى گيل

 .کـػ پب٫ ؿّ ٥ـگل اىکِبي لـفاى ّ چـّکيؼٍ ػمتِبي ثب ّ

 اي ػيگَ ميگبؿ عبًن پـيچِـ گؾىت مکْت ثَ هؼتي. ًجْػ گ٦تي ثـاي صـ٥ي.ثْػين ىؼٍ هتبحـ ُوگي

 ّ هي کـػ ؿّىي

  :گ٦ت ّ کـػ ّل ُْا تْ ؿّ ػّػه ّ فػ پکي کـػين ؿّ کبؿ ُويي ُن ُْهي

 !هْٞد ّ کذ ! عن ّ پيچ ُوو! ػّػٍ ُويي هخل هي فًؼگي

 يَ هي اف ّ ػاػًؼ ُن ػمت ثَ ػمت ؿّفگبؿ ّ ىُْـ ّ هبػؿ ّ پؼؿ اهب. ثبىن ثؼ ًغْامتن ٩ّت ُيچ

 ثيچبؿٍ ثؼثغت

 !مبعتي

 عًَْ ثَ عْػه ُوـاٍ ؿّ هي عبى مِـاة ىؼًؼ اػة هبػؿه ّ عْاُـ ّ ال ٥ـد ايٌکَ اف ثٞؼ گ٦تن

 پبهْ ٩ّتي ثـػ هْى

 عالً ػثٌگ هـتيکَ اّى ػمت اف ػيگَ. ثيبؿم ػؿ ثبل ثْػ ًقػيک عْىضبلي اف گؾاىتن هْى عًَْ تْ

 ًوي ػلن ثْػم ىؼٍ

 .ػاىت ىکـ ربي ثْػم ىؼٍ آفاػ فًؼاى اف کَ ُويي. کٌن ٥کـ مبل چٌؼ ايي ثَ عْامت



 ّ ؿ٥تن ثبٟ تَ فًبى ٩ؼم. ثْػًؼ ُب ٩ؼيوي ُوْى ث٪يَ ّلي ثْػًؼ ىؼٍ ُْٝ کبؿگـُبهْى اف تب ػّ يکي

 عًَْ ثَ ؿّ عْػم

 ٕبُـ ثب کَ کـػم هي ٥کـ ؿّفگبؿي ثَ ًينتن اتب٩ک تْي ّ ؿ٥تن ثبال ًـػثبىي اف. ؿمًْؼم ػؿعتي

 ّ ًينتين هي ايٌزب

 

 چيبم فػم هي کَ پکي ُـ. کـػم ؿّىي ّ پيچيؼم ميگبؿ يَ ؿّفُب اّى يبػ ثَ. کييؼين هي ميگبؿ

 ىؼ هي تـ مٌگيي

 هيو ّ گـگ ُْا کَ ىؼم ثيؼاؿ ٩ّتي عْاثيؼم اًّزب مبٝتي مَ ػّ. گـ٥ت چـتن ىؼ توْم کَ ميگبؿ

 اف يکي ّ ثْػ ىؼٍ

 اف آة. کييؼم عويبفٍ ثبؿ ٍؼ ثـمين ٝوبؿت ثَ تب اّهؼم پبييي ػؿعت اف کـػ هي ٍؼاين عؼهتکبؿُب

 ا٥تبػٍ ؿاٍ ػهب١ن

 !الَ ٥ـد ثيي گْؿ ثَ گْؿ. ثْػم عوبؿ. ًينتن هي تـيب٫ ثنبٓ پبي ه٩ْٜ ايي ىت ُـ ثْػ

 پؼؿم کَ ػًّنتن هي. ًؼاىتن ؿّ ُيچي صٍْلَ کـػ هي ػؿػ تٌن توبم! ػاىتن صبلي چَ ثؼًّيؼ ىوبُب اگَ

 اف ُب ٩ّت ايي

 هوٌْٛ هي ثـاي کَ ٝوبؿت ػيگَ ٕـ٣ ثَ. ػاؿم ًگَ ؿّ عْػم تًْنتن ًوي ػيگَ. ؿٍ هي ثيـّى عًَْ

 .کـػم صـکت ثْػ

 .فػ ٍؼام ٦ًـ يَ کَ ثْػم ًيؼٍ ٝوبؿت ػاعل ٌُْف. کٌن پيؼا تـيب٫ کوي ثتًْن اًّزب ىبيؼ کـػم ٥کـ

 کٌي؟ هي چکبؿ ايٌزب عبًن ػعتـ آي-

 ه٦تيي؟ مٌي تـّ- هي

 ؟ پـيچِـي صتوب ُن تْ ام ٥تبًَ ًَ-

 .عٌؼيؼ ثلٌؼ ثلٌؼ ّ

 ُنتي؟ کي اٍال ىٌبمي؟ هي کزب اف ؿّ هي تْ- هي

 ثيبى؟ ٕـ٣ ايي ُب ٕـ٥ي اّى ًجبيؼ کَ ؿ٥تَ يبػت هگَ ػاؿي؟ چکبؿ ايٌزب ثگْ اّل – ٥تبًَ

  .کٌَ هي ُالکت ث٦ِوَ ثبثبت. ثـّ ًؼيؼت کني تب ثـّ ثـّ

 ثقؿگن تکَ ىؼ هي عجـػاؿ پؼؿم اگـ. گ٦ت هي ؿامت. ثْػ مبلَ ًْفػٍ ُزؼٍ ػعتـي کـػم ًگبُو

 ثـگيتن ثْػ گْىن

 ػّثبؿٍ ؿ٥تن هي صبل اف ػاىتن ثْػم عوبؿ عيلي. کييؼ تيـ ثؼًن کَ ثْػم ًـ٥تَ ٩ؼم چٌؼ ٌُْف ّلي

 هلتونبًَ ّ ثـگيتن



 .ثگْ هي ثَ ػاؿي؟ چکبؿ ؟ چتَ: پـميؼ ّ اّهؼ ٕـ٥ن ثَ ػيؼ ؿّ ًگبُن ٩ّتي. کـػم ًگبُو

 .گ٦تن پل. کييؼم هي عزبلت. ثگن چْٖؿي کَ ػًّنتن ًوي

 !!ىَ آؿّم گْىن پيت ثوبلن ثـػاؿم پؼؿم ثنبٓ اف تـيب٫ ًغْػ يَ اًؼافٍ عْامتن هي کٌَ هي ػؿػ گْىن

 

 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ ٩بٍ ٩بٍ

 کـػى؟ ات ٝولي! ام عًَْ ٩وبؿ ٩بپ عْػم هي کٌي؟ هي ؿًگ هٌْ

 .کي ٍجـ: گ٦ت کَ اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم

 .گؾاىت ػمتن ک٤ تـيب٫ عْؿػٍ يَ ّ اّهؼ ثيـّى ثٞؼ ػ٩ي٪َ ػّ ّ اتب٧ تْ ؿ٥ت

 ثَ مغٌي ّ صـ٣ ُيچ ثؼّى! ثغْؿه چبيي امتکبى يَ ثب! ا٥تبػٍ ؿاٍ ات چًَْ ّ چک اف آة ثگيـ-

 ٝوبؿت ػيگَ ٕـ٣

 رب صبلن ثٞؼ ػ٩ي٪َ ػٍ. عْؿػم ٦ًل يَ ّ کـػم صل تْه ؿّ تـيب٫ ّ ؿيغتن عْػم ثـاي چبيي يَ. ؿ٥تن

 کي٦ْؿ. اّهؼ

 !ىؼم

 ّ اّهؼ رلْ ػيؼ هٌْ تب. اينتبػٍ ٕـ٥تـ اّى ٩ؼم مي ثينت کَ ػيؼم ؿّ ٥تبًَ ؿ٥تن ثيـّى کَ اتب٧ اف

 مبعتي؟ عْػتْ: گ٦ت

 .ثْػ ثؼ عيلي صبلن. هوٌْى آؿٍ- هي

 چـا؟ ػيگَ تْ! عْثَ ّّٞت کَ تْ ا٥تبػي؟ ؿاٍ ايي تْ چْٖؿي ػيگَ تْ- ٥تبًَ

. کـػم تٞـي٤ ثـاه ؿّ فًؼگين ػامتبى ثٞؼ ّ ًيَ هب هتْرَ کني کَ ًينتين تبؿيک گْىَ يَ تبيي ػّ

 صـ٥بم ٩ّتي

 يَ! ثيبؿٍ ػؿ ؿّ کني چين اًؼافٍ ًوي اًگيت کَ عؼا ثبالعـٍ! ًؼاؿٍ ٍؼا عؼا چْة: گ٦ت ىؼ توْم

 مـ ايٌْٖؿي ثال

 !آؿٍ هي ٝقيقه

! ًيَ پيؼام چيوبه رلْ کـػٍ ٩ؼ١ي کَ مبلَ چٌؼيي پؼؿم کَ ثگن ثبيؼ هٌن ٝقيق اف هٌْٚؿت اگَ- هي

 گٌبٍ اّى اف ػّم

 !ثؼٍ؟ پل ثبيؼ ػيگَ يکي ؿّ ت٪بٍو کـػٍ ػيگَ يکي ؿّ

 ثغْاي اگَ کٌي؟ چکبؿ عْاي هي تْ ّلي ؿمَ ًوي چيقُب ايي ثَ ٝ٪لن هي! ُب گي هي ؿامت- ٥تبًَ

 تـيب٫ ؽؿٍ يَ ىت ُـ



 پب٫ ػيگَ ٩ّت چٌؼ هٞتبػي تـيب٫ ػّػ ثَ صبال! ىَ هي تـ عـاة ُنت کَ ايي اف ّّٞيت ثغْؿي

 ىي هي ٝولي

 چيَ؟ ام چبؿٍ کٌن؟ چيکبؿ گي هي تْ عت- هي

 يَ ربه ثغْؿ افه ٩بى٨ يَ ىت ثَ ىت! آة ثب کي صل تْه تـيب٫ لْل يَ ثـػاؿ ىييَ يَ- ٥تبًَ

 يَ ثـيق آة ٩بى٨

 .کٌي هي تـکو هبَُ

 کٌن هي رْؿ ثـات عْػم ؿّ تـيبکو! ا٥تبػٍ مـت اف ُن تْ عبلي آة ىَ هي ىييَ ػيگَ هبٍ يَ يٌٞي

 ُنتي؟ کزبيي ىؼٍ؟ ّا ايٌزبُب پبت چـا تْ- هي

. ًجْػم ايٌزب هي االى ًجْػ ٥٪يـ ّ ثيچبؿٍ اًّ٪ؼؿ ثبثبم اگَ! ثنْفٍ پْلي ثي پؼؿ: گ٦ت ّ کييؼ ثلٌؼي آٍ

 هٌْ ثبثبم ثؼثغتي اف

 رْى عل ّ عب٫ تْ کـػم ثبف چين تب. ؿٝيتَ ثبثبم. ّؿايٌن اُل. گٌؼم کينَ تب پٌذ ثَ چٌؼ؟ ثَ! ٥ـّعت

 کَ ايي ثب. کٌؼم

 کـػين هي کبؿ هب چي ُـ ثغْؿين ًؼاىتين عبلي ًْى ميـ ىکن يَ آعـه کـػين هي کبؿ عًَْ اُل ُوَ

 اؿثبة گـػى

 کـػ ٍضجت ثبثبم ثب. هب ػٍ ثَ اّهؼ عبى مِـاة ُويي ؿّف يَ پيو مبل چٌؼ آعـه. ىؼ هي تـ کل٦ت

 کل٦تي امن ثَ هٌْ

 .ايٌزب آّؿػ ّ عـيؼ

 گؾاىتن هي فهيي گـمٌَ مـ ّ هًْؼم هي ّؿاهيي ُوْى تْ کبه! کـػم هي کبىکي اهب کٌن ًوي کل٦تي

 ًوي ايٌزب گؾؿم ّ

 ام آّاؿٍ کَ ثغْؿٍ ىيکن ايي ثَ کبؿػ کـػ ثؼثغتن. ًگؾؿٍ ثبثبت ايي اف عؼا. ىؼم ثيچبؿٍ ايٌزب! ا٥تبػ

 .کـػ

 .ُنتن پؼؿ ايي ػعتـ کَ کييؼم عزبلت ٥تبًَ اف. ػاىتن ًٌگ پؼؿي چٌيي ػاىتي اف ػلن ػؿ

 تْى؟ ػٍ گـػي ثـًوي چـا کٌي؟ ًوي ٥ـاؿ چـا- هي

 ػٍ ثـگـػم اگـ ثٞؼه! گيـٍ هي آػم اف ؿّ ُوت ّ ١يـت! ًغْؿػي ٌُْف ؿّ کبؿ ايي ًْى تْ- ٥تبًَ

 ٥٪ٔ. ػًجبلن آى هي

 !ثـٍ هي ؿّ مـم آًي. کٌن هي چکبؿ ايٌزب تْ ثگي ثبثبم ثَ کب٥يَ

 :گ٦ت ىؼين آؿّم ػّ ُـ ٩ّتي کـػم گـيَ ُوـاُو ُن هي. کـػى گـيَ ثَ کـػ ىـّٛ



 هي امن ثغْاي ؿّ ؿامتو. ىُْـ عًَْ ثْػي ؿ٥تَ کَ ثْػ ػّمبل يکي تْ اّهؼم ايٌزب هي ٩ّتي

 ثِن ْٕؿي ُويي! کْکجَ

 !٥تبًَ گي هي

 !آّؿػ هي مـ ٩ّتِب ُوْى ُن ػيگَ يکي آّؿػ تْ مـ پؼؿم کَ ثاليي ُوْى ًجبه ًبؿاصت- هي

 يب کْکت کٌن؟ ٍؼات چي هي صبال. ًؼاىتن عْه ؿّف يَ. ًؼيؼم عيـ ػاؿي ىُْـ مبل چٌؼ ايي ػؿ

 ٥تبًَ؟

 

 !اًؼافٍ هي ػٍ تْ عْه ؿّفُبي يبػ هٌْ. ثگْ کْکت هي ثَ تْ-

 اٝتيبػ اف ؿّ هي ػاػ يبػ هي ثَ کَ ؿاُي ثب کت.٫. ىؼين آىٌب ُن ثب کْکت هٌْ کَ ثْػ ايٌْٖؿي ّ

 اف يکنبلي. ػاػ ًزبت

 ؿ٥ت هي کبؿ مـ کَ ىجِبيي اف ١يـ. ثْػ ىؼٍ کْکت ايي هي هًْل. گؾىت عْػهْى عًَْ ثَ اّهؼًن

 ُن پيو ىجِب ث٪يَ

 اّى هي کٌين ٥ـاؿ ُن ثب کَ عًْؼ هي گْىن تْي کَ ثْػ ٩ّتي چٌؼ. ثْػم گـ٥تَ اًل ثِو عيلي. ثْػين

 ت٪ـيجب ه٩ْٜ

 !٩يٌگ چيوِبي هِوتـ ُوَ اف ثلٌؼ ٩ؼ ثلٌؼ، هْي . ثْػ مبلن ُزؼٍ

 :گ٦ت ّ ػاػ ًيًْن امکٌبك چٌگَ يَ ثْػ کـػٍ پٌِبى اه ميٌَ تْ کَ کينَ يَ تْي اف ىت يَ

 !گيـٍ هي افم ّگـًَ ًؼاؿٍ عجـ ُن ثبثبت عْػهَ هبل! ػاػى عْػم ثَ ُب هيتـي کَ ُبيي اًٞبم ايٌب

 .ىؼ چٌؼىن امکٌبمِب اّى ػيؼى اف. عْؿػ ثِن ثْػ پْل چي ُـ اف صبلن

 اى٢بل ؿّ ايـاى ّ ثْػ رِبًي رٌگ فهبى ُب ٩ّت اّى آعَ! ػاػى ثِو عبؿري مـثبفُبي گ٦ت هي

 ايي . ثْػًؼ کـػٍ

 هي کَ ػعتـي يب فًي ُـ ثَ ّ ا٥تبػًؼ هي ؿاٍ عيبثْى تْ ؿّمي ّ ّاًگليني آهـيکبيي مـثبفُبي

 ثي ثي ، ثي ثي ؿميؼًؼ

 !ػًَّ هي عؼا ثبىٌؼ کـػٍ ثؼثغت اًّب ؿّ ػعتـ ّ فى چ٪ؼؿ. ػاػًؼ هي ًيْى پْل ّ گ٦تٌؼ هي

 ّ اؿػّگبٍ تْي! ىؼى تـيبکي ُن ُبىْى عيلي. ثْػًؼ ثبؿتـ ّ ثٌؼ ثي ُوَ اف اهـيکبيي مـثبفُبي

 ُبىْى عًَْ مـثبف

 ّ فى کَ ًجْػ ايٌْٖؿي فهبى اّى ايـاى ػًّيؼ هي! ػاػًؼ هي پْل ُن عيل . ثْػ کـػٍ پيؼا ؿاٍ تـيب٫

 پـ عيبثًِْب تْ ػعتـ



 ُبىْى فى ّ ػعتـُب ثَ ُب عبًْاػٍ. ثقًَ ٩ؼم عيبثْى تْي کَ ػيؼيؼ هي ؿّ فًي ت٫ْ ّ تک! ثبىَ

 اف کَ ثْػى مپـػٍ

. کٌَ ػ٥بٛ هـػم اف کَ ًجْػ ُن ٩بًًْي. ثْػًؼ مْعتَ پؼؿ ّ صـيٌ عيلي مـثبفُب. ًيبى ثيـّى عًَْ

 پيو ُن هـتجَ چٌؼ

 ػليْى کَ ثاليي ُـ. ثْػًؼ ثـػٍ ّ هبىيي تْي ثْػًؼ اًؼاعتَ فّؿ ثَ ؿّ فًِب يب ػعتـُب کَ ثْػ اّهؼٍ

 مـىْى عْامت هي

 عًَْ پؼؿم. ػيؼين ًوي ؿّ ُوؼيگَ ؿّفُب کْکت ّ هي! ثْػ ؿّفُبيي چَ! ثْػًيْى کيتَ ثٞؼ آّؿػٍ

 ثب ٥ِويؼ هي اگَ ثْػ

 هي فًؼگي تْ ثْػم کْکت هٌتٚـ صيبٓ گْىَ تبؿيکي تْي کَ ىت يَ. کـػ هي کجْػهْى ّ ميبٍ ىال٧

 فيبػي تبحيـ

 مبٝتي ًين. کـػ ًوي ػيـ ُيچ٩ْت ثْػ ٝزيت ثـام. ثْػ کـػٍ ػيـ. ثيبػ کْکت تب ثْػم ًينتَ. گؾاىت

 ٩ّتي کـػم ٍجـ

 

 تـك اف.ػيؼم ؿّ پؼؿم ّ عبى مِـاة ثـگـػم اتب٩ن ثَ عْامتن هي ّ ثْػم ىؼٍ ًباهيؼ اّهؼًو اف ػيگَ

 ثْػ ًقػيک

 صـ٣ کَ ُوًْْٖؿ ُن ثب ػاىتٌؼ الجتَ ثبىَ عًَْ پؼؿم ىت ٩ّت ايي ًؼاىت مبث٪َ! کٌن عيل ؿّ عْػم

 ثيـّى فػًؼ هي

 ًينتَ هي کَ ربيي عْىجغتبًَ. ػاػم گْه صـ٥بىْى ثَ ّ کـػم صجل ميٌَ تْ ؿّ ٦ًنن. ؿ٥تٌؼ هي

 .ًؼاىت ػيؼ ثْػم

 ؿّ کْکت ايي! ثبىَ رّْى عْاػ هي عْامتَ عبًن يَ ٥الًي کَ گ٦ت هي عبى مِـاة ثَ ػاىت پؼؿم

 ػّف٫ ثق٫ ثبيؼ

 ؿّ پـ ػاؿٍ ُبم تبفگي! ثقًَ گٌؼ اًّزب ًـٍ کَ ػاػ يبػه إْاؿ ّ ٩ـ کوي ثبيؼ ٥٪ٔ! ٥ـّعتو ّ کـػ

 ىَ هي

 .کـػٍ ػيـ کْکت چـا ٥ِويؼم. ثْػًؼ ىؼٍ ػّؿ هي اف ػيگَ. ًيٌيؼم ؿّ صـ٥ِبىْى ث٪يَ

 ثـاه ؿّ هبرـا کَ ًؼيؼ؟ کَ تـّ ايٌزب اّهؼ هي ػاىت پؼؿت کَ پـميؼ ؿميؼ تب اّهؼ ثٞؼ ػ٩ي٪َ ػٍ

 امن تب. کـػم تٞـي٤

 کَ گ٦تن الجتَ! اىَ مبلَ ىَت صؼّػ ّ ػاؿٍ هِوي پنت ىبٍ ػؿثبؿ تْ گ٦ت ىٌبعتو ثـػم ؿّ ٕـ٣

 ّ ػؿثبؿ ثـاي پؼؿم



 ػّ. ىؼ ًبؿاصت عيلي ٥ِويؼ ٩ّتي. ػاىت ؿّ کْکت عـيؼى عيبل يکي ايي ّلي کـػ هي کبؿ ُب ىبفػٍ

 ثَ ٥ضو تب مَ

 ٩ّت چٌؼ کَ کـػ تٞـي٤ ثـام ىؼ آؿّم کَ کوي. گـيَ فيـ فػ يکؼ٥َٞ ثٞؼ ػاػ ػؿثبؿيَ اّى ّ پؼؿم

 پيـهـػ يَ ثب پيو

 عْىو افه پيـهـػ اّى عًَْ کبؿگـ کَ کـػ تٞـي٤. عْثيَ آػم. اك عًَْ يَ مـايؼاؿ کَ ىؼٍ آىٌب

 اگَ گ٦تَ ّ اّهؼٍ

 !کٌن هي ٝ٪ؼت ّ ؿيقين هي مـت تْثَ آة ثيبي هي پيو ّ کٌي ٥ـاؿ ثتًْي

 ػؿّٟ ثِت ًکٌَ گ٦تن ثِو ثـگيتَ ٥ـًگ اف تبفٍ کَ ثْػٍ ُب گٌؼٍ کلَ ُويي اف يکي پنـ ًْکـ ٕـ٣

 هال ثال ّ ثبىَ گ٦تَ

 هي ٦ًـ يَ ثب هيْى ػؿ ىت يَ صبال. ًوييَ ثؼتـ ُنت کَ ايي اف هييَ؟ چي هگَ گ٦ت کَ ثيبؿٍ مـت

 کٌن ٥ـاؿ اگَ ؿم

 !اػ هي عْىن افه کَ کني ثب هٌتِب ثکٌن ثبفم ؿّ کب ُويي کَ ايٌَ آعـه

 ثـاتْى اگَ! کـػٍ کبؿُب چَ ّ ثْػٍ کي ثب کَ کـػ هي تٞـي٤ گيت هي ثـ کبؿ اف کَ ىت ُـ کْکت

 ؿّ اػهِب اّى امن

 کجبة ثـاه ػلن! ٦ٕلک ايي ثْػ کييؼٍ مغتي چ٪ؼؿ! ثْػى ُبيي مْعتَ پؼؿ چَ! کٌيؼ ًوي ثبّؿ ثگن

 ايي ثوبًؼ. ىَ هي

 ّ ثْػًؼ ثيوبؿ ؽاتب ُب ٩ّت اّى ثقؿگْى اف ثْٞي کَ ثؼًّيؼ ؿّ ايي ٥٪ٔ! امـاؿٍ ٌٍؼ٩ّچَ ميٌَ

 .ػاىتٌؼ رٌْى

 ؿّفي ػّ يکي هّْْٛ ايي اف. ثْػ ىؼٍ پنـٍ ايي ٝبى٨ ػل ٍؼ ًَ ػل يَ کْکت عالٍَ ثگؾؿين

 هخل کَ ىت يَ. گؾىت

 

 پيت پـيؼ کْکت. ىٌيؼين ٍؼايي ػؿعت پيت اف ثْػين ُن ثب ٍضجت هي٢ْل کْکت ّ هي ُوييَ

 يکي ػمت ّ ػؿعت

 هب عًَْ ثَ تبفٍ کَ ثْػ مبلَ پٌذ ّ چِل ّ چِل فى يَ. کييؼ ثيـّى ّ گـ٥ت ؿّ ُبهْى کل٦ت اف

 مـه ٩ّتي. ثْػ اّهؼٍ

 ثَ ؿّ کْکت ّ هي ٩ـاؿُبي رـيبى کَ گ٦ت هب ثَ ّ تـميؼ عيلي کٌَ هي چيکبؿ اًّزب کَ فػين ػاػ

 يَ کْکت. گَ هي پؼؿم

 هي ثَ کْکت ؿ٥ت اّى ٩ّتي. کـػ ٥ـاؿ ّ ىؼ ثلٌؼ ُن اّى. فهيي کـػ پـتو ّ فػ گْىو تْ ميلي

 چيکبؿ پـيچِـ گ٦ت



 فيـ ًؼاؿم عبل کَ هي. هي ُن اػ هي ػؿ تْ پؼؿ ُن ثگَ ثبثبت ثَ مْعتَ پؼؿ ايي اگَ ثکٌي؟ عْاي هي

 کيتَ ثبثبت ىال٧

. ثيبي هي ثب تًْي هي ثغْاػ ػلت اگَ گن هي ُن تْ ثَ. ؿم هي ّ کٌن هي روٜ ثنبٕوْ االى ُويي ثين

 عيلي ؿامتو

 ُْٝ اّّبٛ ػيگَ االى! ػاىتن صبلي چَ هي فهبى اّى ػؿ کَ ٥ِويؼ ًوي االى ىوبُب ثْػم تـميؼٍ

 ايي هبػؿُبي پؼؿ ىؼٍ

 !ُبىًْي ثچَ ػمت اميـ فهًَْ

 چيؼ هي ُبهْ گيل کَ ثْػ ايي کـػ هي کَ کبؿي کوتـيي ػاؿم ؿاثَٖ کْکت ثب کَ ٥ِويؼ هي پؼؿم اگَ

 تکَ تکَ ىال٧ ثب ّ

 کْکت گ٦تن ثِو. کٌن ٥ـاؿ کْکت ثب کَ ًجْػم ؿاّي ايٌِب توبم ثب ثْػم کـػٍ ّصيت عيلي! کـػ هي ام

 ًکـػ اٍـاؿ ُن

 ثَ عْػه ثٞؼ. اًّزب ثيب عْامتي اگَ گ٦ت ّ ػاػ هي ثَ ثـٍ پييو ثْػ ٩ـاؿ کَ ؿّ پنـي اػؿك ٥٪ٔ

 ٝوبؿت ٕـ٣ اّى

 .ثـگيت هي پيو ّ پيچيؼ پـت ّ عـت ّ لجبك ث٪چَ يَ ّ ؿ٥ت

 ٝـ٧ ىت تب مضـ کلَ اف پؼؿي عًَْ تْ کَ ثْػ تب ًؼيؼم عيـ فًؼگي تْي هي پـيچِـ کَ گ٦ت هي ثَ

 ؿّي ّ ؿيغتن

! ًؼاىت ُن ؿّ اّى ػيؼى چين. ًؾاىت ؿّفگبؿ اهب ثْػم ؿاّي ُن ًْى ل٪وَ يک ثب ّ کـػم کبؿ فهيي

 چٌؼ کَ ُن ثٞؼه

 مـًْىت ػًجبل هيـم ػاؿم ُن صبال! گـ٥ت ػيگَ يکي ُن ؿّ پْلو کَ کـػم عْػ٥ـّىي ايٌزب مبل

 عؼا ىبيؼ عْػم

 اگَ. ثگيـين مبهْى ّ مـ ّ کٌَ ٝ٪ؼم ّ ثبىَ ػاىتَ ١يـت پنـٍ ايي کٌَ عؼا. کٌن پيؼا ًزبت ّ ثغْاػ

 ؿّ ُوؼيگَ ػيؼين

 .کي صاللن کَ ًؼيؼين ُن اگـ ُيچي کَ

 هب عًَْ اف گـيْى چين ثب ُن کْکت . عؼاصب٥ٚي ّ کـػين ث٢ل ؿّ ُوؼيگَ فاؿي ّ گـيَ ثب

 ًينتن اًّزب هؼتي.ؿ٥ت

 !اّهؼ مـربه ٝ٪لن تبفٍ ثٞؼ. کـػم گـيَ کْکت ّ عْػم ثضبل

 

 گ٦تن ثِو ّ گْىَ يَ ثـػهو. ثيـّى اّهؼ اتب٩و اف کـػم ٍؼاه. عؼهتکبؿٍ مـاٟ ؿ٥تن ّ ىؼم ثلٌؼ

 کي گْه! پتيبؿٍ



 !ُب ًقػي فػي صـ٣ پؼؿم ثَ کلوَ يک اگَ گن هي چي ثجيي

 ّ ًْکـ. کٌَ ًوي ثبّؿ تـّ صـ٣ ُن ُيچکل! گـ٥تن ػفػي ه٩ْٜ ؿّ هچت گن هي ُوَ ثَ ّگـًَ

 ؿّ هي ٕـ٣ ُن کل٦تِب

 ثِت چي ثبىَ يبػت اهب ثگْ ثگي عْاي هي چي ُـ پؼؿم ثَ صبال! ثگيـى تـّ ٕـ٣ کٌٌتب ًوي ّل

 .گ٦تن

 ميٌَ گل يَ کـػٍ احـ تِؼيؼم ػيؼم ٩ّتي عبًن کـػم ١لٔ گ٦ت ّ ا٥تبػ التوبك ثَ گـيَ فيـ فػ ثؼثغت

 ثْػ ثؼل ػاىتن

 اف کْکت کَ ىؼ ثبٝج اهب ىؼ توْم عْىي ّ عيـ ثَ رـيبى. ؿ٥ت ّ کـػ ؽ٧ّ کلي کَ ثِو ػاػم

 ثـٍ ّ کٌَ ٥ـاؿ عًَْ

 چَ کْکت ٥ـّعتي هْؿػ ػؿ پؼؿم کَ ؿٍ ًوي يبػم ٩ّت ُيچ ؿّ ىت اّى ! عْػه مـًْىت ػًجبل

 مِـاة ثَ چيقُبيي

 اف ىت اّى ّلي چيَ پؼؿم ى٢ل کَ ثْػم ىٌيؼٍ اّى ّ ايي اف صبال تب. کـػم پيؼا ٦ًـت افه. گ٦ت عبى

 عْػه فثْى

 !ثجيٌَ پؼؿه چِـٍ ػؿ ؿّ فًؼگي فىت چِـٍ ػعتـي کَ آّؿٍ ػ ػؿ عيلي! ًکٌَ ًَيت عؼا. ىٌيؼم

 هي کني چَ ثـاي ػيگَ صبال. ثْػم کـػٍ ٝبػت کْکت ثَ. کـػم گـيَ ٍجش تب! ثْػ ىجي ىت اّى

 .کٌن ػل ػؿػ تًْنتن

 تْ ُوًْْٖؿ. ىن ثلؼ ربم اف کَ ًؼاىتن صٍْلَ اٍال اهب! پِي صيبٓ ّمٔ ا٥تبة ّ ثْػ ىؼٍ ٍجش ػيگَ

 ػؿاف ؿعتغْاة

 ىؼ ثبف اتب٧ ػؿ کَ ثْػم صبلت ُوْى ػؿ ُوًْْٖؿ مبٝت چٌؼ ػًّن ًوي. کـػم هي ٥کـ ّ ثْػم کييؼٍ

 عبًن ثِزت ّ

 ىؼي؟ هـيِ : گ٦ت ّ ًينت کٌبؿم. ىؼم ثلٌؼ اصتـاهو ثَ. تْ اّهؼ آىپقهْى

 !هـيْي کـػم ٥کـ. ًيْهؼي ثيبي ًبىتبيي ثـاي ىؼم هٌتٚـت چي ُـ

 گـيَ فاؿ فاؿ ّ کـػم ث٢لو . ػيؼم عبًن ثِزت چِـٍ ػؿ ؿّ هبػؿم چِـٍ ػ٥َٞ يَ چـا ػًّن ًوي

 ثيبهـفه عؼا. کـػم

 هب هخل يکي ثـات ثويـم: گ٦ت ّ کـػى ًْافىن ّ ًبف ثَ کـػ ىـّٛ. ثْػ عبًن عيلي ّلي! هـػٍ صبال

 يکي! ثؼثغتَ ٥٪ـا ٥٪يـ

 !اك ثيچبؿٍ پْلؼاؿي ايي ثَ پؼؿ ػاىتي ثب کَ تْ هخل

 ىوب! ؿ٥تَ يبػه ؿّ هي اًگبؿ ثـم عؼا ايي ٩ـثْى عبًن ثِزت گ٦تن ثِو. ثْػ ىؼٍ ثبف ػلن ّ ػؿػ مـ

 هي هٌْ ثچگي اف



 اف ًَ! لٌگَ پبي ّامَ مٌگَ چي ُـ چـا ػًّن ًوي اهب. ًـميؼٍ ُن هْؿچَ يَ ثَ آفاؿم صبال تب ىٌبميؼ

 ًَ اّؿػم ىبًل پؼؿ

 کٌن؟ عْه ؿّ ػلن چي ثَ! ىُْـ اف ًَ ّ عْاُـ اف ًَ هبػؿ اف

 ثگيـٍ هٌْ ػمت ًوييَ پيؼا ُن ىـ٥ي ثي يَ هييَ ُؼؿ عًَْ ايي تْ ه٦ت ه٦ت ػاؿٍ عْىگلين ّ رًّْي

 ثجـٍ کٌَ ٝ٪ؼم ّ

 عبًن ثِزت. گـيَ فيـ فػم ػّثبؿٍ! کٌن ىکـ عؼاؿّ ثغْؿم ًْى ل٪وَ يَ کَ فًؼگي عًَْ يَ مـ

 :گ٦ت ّ کٌبؿم ًينت

 ُوَ ًينت ٩ـاؿ! ايٌْٖؿيَ ُن تْ مـًْىت. مبعت ثبُبه ثبيؼ کـػ ُْٝ ًوييَ ؿّ ٩نوت

 !ثيي عْىجغت

 فهيي ىبم ثي مـ االى ُويي ىِـ ايي تْ کَ ُب ثْٞي عْثَ ّّٞت کَ کي ىکـ ؿّ عؼا ثـّ ُن ثبف

 ىْ ثلٌؼ! ؽاؿى هي

 رق ػاؿي؟ ٌُـي چَ تْ. ثبىَ ػاىتَ ٌُـ ثبيؼ فى. گيـي هي ثًَِْ ثيکبؿي اف تْ. ًکي ًبىکـي

 عْىگلي ثِت عؼا ايٌکَ

 هي چکبؿ ٩ّت اّى! ثؼٍ ًْى تْ ثَ کَ ًجْػ ثبثبت ٥ـػا پل ّ اّهؼين ثگيـي يبػ کبؿي يَ ثبيؼ. ػاػٍ

 کٌي؟

 عًَْ تْ ثْػ ػاػٍ يبػم عبًن ثِزت کَ آىپقي ُوْى ًجْػم ثلؼ ػؿمتي کبؿ ُيچ هي گ٦ت هي ػؿمت

 ىؼٍ ثبٝج الَ ٥ـد

 !ًي٦تَ هي گـػى مغت کبؿُبي کَ ثْػ

  :پـميؼم کَ ثْػ ايي

 .ثگيؼ ىوب عبًن؟ ثِزت ثکٌن ثبيؼ چکبؿ

 ايي ّ پين ّ اثـيين. کٌَ پب ثـ ٩بلي ػاؿ يَ ايٌزب ثـات کَ کٌي ؿاّي ؿّ پؼؿت رْؿي يَ ثبيؼ گ٦ت

 هي. ثغـٍ ؿّ چيقُب

 مـ پبىْ صبال. گيـي هي يبػ ٌُـي يَ ُن ىَ هي گـم مـت ُن. ػم هي يبػ ؿّ ثب٥ي ٩بلي ثِت عْػم

 ثيْؿ ؿّ ٍْؿتت ّ

 !مبفٍ چبؿٍ عؼا. کي عؼا ثَ تْکل ّ

 پؼؿم ثب. ثجيٌن ؿّ عبى مِـاة کي تب کييؼم کييک ؿّف ُوْى اف. ثْػ ىؼٍ فػٍ اهيؼ رـ٩َ يَ ػلن تْي

 تًْنتن ًوي

 يبػم يکجبؿ! ثْػ ثٞيؼ کبؿي ّ صـ٥ي عًَْ تْ ٩بلي ػاؿ يک کـػى ثـپب ثـاي پؼؿم اربفٍ. ثقًن صـ٣

 هبػؿم کَ اّهؼ هي



 ثچَ ّ فى کَ ػاىت ًٌگ پؼؿم. ثْػ ىؼٍ ؿّثـّ پؼؿم ىؼيؼ هغبل٦ت ثب کَ ثْػ عْامتَ ؿّ کب ايي اربفٍ

 ثب٥ي ٩بلي اه

 ّ ع٦ت ًٚـه ػؿ ٌُـ يک گـ٥تي يبػ ا٩ًْت ًؼاىت ًٌگ عْػه کبؿ. ثْػ صکبيتي ٝزت! کٌي

 !ثْػ عْاؿي

 تْي عبًن تبد ٝبلن کَ ػاػم عجـ ثِو کَ ٩ْيَ اّى مـ اف ثْػم ثنتَ عبى مِـاة ثَ ؿّ اهيؼم توبم

 من پؼؿم ١ؾاي

 اّهؼٍ ثؼم پؼؿم ى٢ل ػؿ ػاىتي ػمت عبٕـ ثَ ُن اّ اف کَ چٌؼ ُـ ثْػ ىؼٍ تـ هِـثْى هي ثب ؿيغتَ

 .ثْػ

 ػيؼ ؿّ هي تب کـػم ًگبٍ ثِو ّ اينتبػم ؿاٍ مـ. ػيؼم ؿّ عبى مِـاة ؿّف اّى ٥ـػاي پل عالٍَ

 .ػاؿم کبؿي کَ ٥ِويؼ

 .اّهؼ رلْ

 ّ عيي اي چِـٍ. ثْػ اي ؿ٥تَ ػؿ ثٌبگْه اف مجيل ثب ىًَْ چِبؿ ّ ثلٌؼ ٩ؼ هـػي عبى مِـاة

 کن ثنيبؿ! ػاىت تـمٌب٫

 ايي ثب اهب ثْػم ٩ؼ ثلٌؼ ػعتـي هي. کٌٌؼ ثلٌؼ مـ ؿّه پيو کـػًؼ ًوي رـات عؼهتکبؿُب. ثْػ صـ٣

 ة مـم صبل

 هي ػمت تبي چِبؿ ػمتِبه اف کؼّم ُـ! کـػ ًگبٍ ىؼ ًوي چيوِبه ثَ. ؿميؼ هي ىًْو تب فصوت

 !ثْػ

 مـم ثْػم ىؼٍ پييوْى. ثْػ اّهؼٍ ثٌؼ فثًْن! ػاىتن صبلي چَ ؿميؼ هي رلْي ٩ّتي کٌيؼ صنبة صبال

 اًؼاعتن پبييي ؿّ

 ّ فػم ػؿيب ثَ ؿّ ػلن! ًقًن صـ٥ي ّ ّامتن ىؼ ًوي کَ ُن ْٕؿي ُويي. ًؼاىتن فػى صـ٣ رـات ّ

 ػاؿ يَ گ٦تن ٥٪ٔ

 !٩بلي

 تبفٍ. ؿ٥ت ثقًَ صـ٥ي ايٌکَ ثؼّى عبى مِـاة. ًگ٦تن چيقي ػيگَ! ثؼٍ يبػ ثِن تًَْ هي عبًن ثِزت

 کَ ىؼم پييوْى

 ًوي ؿّ عْػم کـػ هي اؽيت ؿّ ًبفًيي فى اّى ّ ؿ٥ت هي اگَ. گ٦تن ؿّ پيـفى اّى امن چـا

 ٕـ٣ ثَ مـٝت ثب. ثغييؼم

 ػّ. ثْػ کبؿ هي٢ْل هٖجظ تْ عبًن ثِزت. گ٦تٌؼ هي هٖجظ آىپقعًَْ ثَ ه٩ْٜ اّى . ؿ٥تن آىپقعًَْ

 ّؿػمت ُن تب



 فيـ فػم ّ کـػم تٞـي٤ ثـاه ؿّ رـيبى ىؼٍ؟ چي پـميؼ افم ّ اّهؼ ٕـ٥ن ثَ ػيؼ ؿّ هي تب. ػاىت

 هي گـيَ هي. گـيَ

 ًوي کل ُيچ ؿّ عؼا ػاػٍ! ػٍ هي عؼا ؿّ ؿّفي ػعتـم گ٦ت گـ٥تن ٩لجي ٩ْت. عٌؼيؼ هي اّ کـػم

 ًتـك. ثگيـٍ تًَْ

 ؿّ هي! کٌَ کن افم ىال٩و تب چِبؿ کَ ًکـػٍ اّب٥َ هي امتغْاى ّ پْمت ايي ثَ چيقي پؼؿت ًْى

 ّ مکْ ؿّي ًيًْؼ

 عبى مِـاة يب پؼؿم اگـ کَ ؽاؿم ًوي تٌِبه ؿّف ػّ يکي تب گ٦تن عْػم ثب. ىؼ آىپقي هي٢ْل

 ثِزت ىال٧ ثب عْامتٌؼ

  .کٌن ثاله مپـ ؿّ عْػم ثقًي ؿّ عبًن

 ػؿ عؼهتکبؿُب اتب٩ِبي. ؿ٥تن ػًجبلو. ؿ٥ت اتب٩و ثَ کَ ُن ثٞؼ. ًيؼ عجـي پغت ؿّ ١ؾا کَ ِٙـ تب

 .ثْػ ثبٟ ػيگَ ٕـ٣

 .ػاىت اتب٧ يَ تٌِبيي ثَ ثْػ ٩ؼيوي کَ عبًن ثِزت اهب ػاىتٌؼ اتب٧ يک ٦ًـ ػّ ُـ رّْى عؼهتکبؿُبي

 چي هي کَ ًينتيؼ هتْرَ ىوبُب. ثْميؼ ؿّ ٍْؿتن ّ عٌؼيؼ ؽاؿم ًوي تٌِبه کَ ػيؼ عبًن ثِزت ٩ّتي

 ثـاي. گن هي

 .کٌن هي تٞـي٤ ؿّ رـيبى يَ ثْػ چْٖؿي عؼهتکبؿُب ت٪َيـ هْؿػ ػؿ پؼؿم ث٦ِويؼ ايٌکَ

 ّ ىٌبعت هي ُبؿّ کل٦ت ػم ُوَ ػاىت کَ ى٢لي ّامَٖ ثَ. کـػ هي پبػىبُي ت٪ـيجب ىِـ ػؿ هي پؼؿ

 ُْاىْ ُن اًِّب

 ُيت ٦ُت فػ هي ٩ؼم صيبٓ تْي ػاىت ؿّفکَ يَ ثبىَ هـتت ّ تويق رب ُوَ کَ ػاىت ٝبػت! ػاىتٌؼ

 تْي ثـگ تب

 ثب١جْى کـػٍ؟ هي تويق ؿّ امتغـ ثبيؼ کي پـميؼ افه. اّهؼ ثب١جْى ّ کـػ ٍؼا ثْػ ا٥تبػٍ امتغـ

 ؿّ ًْکـُب اف يکي امن

 ػؿػ ػل ىت ثيچبؿٍ! عْؿػ ؿّ ثـگِب توبم کـػ ّاػاؿه پؼؿم. رلْ هيبػ لـف ّ تـك ثب ٕـ٣ گَ هي

 .گـ٥ت

 !ثْػ تـمٌب٫ چ٪ؼؿ پؼؿم ث٦ِويؼ کَ گ٦تن ايٌْ

 ّ کبؿگـ فًِبي کبؿ ؿّ ثب٥ي ٩بلي! ىؼ هي مـه چيقي چَ ٌُـ اف آػم ايي کَ کٌيؼ صنبة ا٩ًْت

  ..ػًّنت هي ٥٪يـ

 گٌبُي عْػه ايي. ًـ٥تن ثيـّى اتب٩و اف کـػ اٍـاؿ عبًن ثِزت چي ُـ. ًيؼ عجـي ىت تب ثگؾؿين

 هي ثـاي ثقؿگ

 !ىؼم هي تٌجيَ گؾاىتن پبهْ عؼهتکبؿُب اتب٧ تْ کَ ٥ِويؼ هي پؼؿم اگـ. ثْػ



 يبػ ػّثبؿٍ عبٕـاتو ثَ ثـگيتي ثب ثؼثغت پيـفى. کـػ ؿّىي ميگبؿي عبًن پـيچِـ لضَٚ ايي ػؿ

 ُبه ىکٌزَ ّ فرـ

 :کـػ ىـّٛ ثٞؼ ّ کـػ ػؿ عنتگي اي ػ٩ي٪َ! کييؼ هي ػؿػ ّ ا٥تبػ هي

 ػلن. عْاثيؼم اتب٩و تْ ُن ؿّ ىت. ًکـػم ّل ؿّ عبًن ثِزت ُن ثبف. ىؼ ىت کَ ثگَ تْى ّامَ رًْن

 کَ عْامت ًوي

 .ثيَ کن پيـفى ايي مـ اف هْ يَ

. ًجْػ اتب٧ تْي عبًن ثِزت. ثْػم هًْؼٍ عْاة. پـيؼم عْاة اف ثبٟ تْي ٍؼاي ّ مـ اف کَ ثْػ ٍجش

 رًْن توبم ّصيت

 هخل. گـ٥تن ؿّ عْػم تَوين! فػ هي ػاػ کَ ىٌيؼم ؿّ عبًن ثِزت ٍؼاي! ثْػ ىؼٍ ػيـ. ثْػ گـ٥تَ ؿّ

 اتب٧ اف فعوي ثجـ

 مِـاة چَ پؼؿم چَ. کٌن صولَ فًَ هي ؿّ عبًن ثِزت کَ کني ُـ ثَ عْامتن هي. پـيؼم ثيـّى

 !عبى

 ىؼٍ ثبٝج کَ ػًّنتن هي ايٌْ ٥٪ٔ. ًؼاىت ٥ـ٧ ُيچي ثـام ػيگَ. ثْػ گـ٥تَ چيوِبهْ رلْي عْى

 يـفى ايي کَ ثْػم

 تْ ؿّ کبؿم هي ثَ آىپقي ػاػى يبػ ثب ّ ثْػ ػاػٍ ًزبت عبًن تبد ٝبلن ػمت اف ؿّ هي يکجبؿ کَ ثيچبؿٍ

 الَ ٥ـد عًَْ

 !ثيَ کيتَ پؼؿم ىال٧ فيـ يبػثؼٍ ثِن اي ػيگَ ٌُـ عْامت هي ُن صبال ّ ثْػ کـػٍ آمْى

 .کـػم هي صل ؿّ ٩ؼؿت ايي عْػم ػؿ کَ ثْػ ثبؿ اّليي ايي

 يک کـػى مْاؿ هي٢ْل ٦ًـ چٌؼ! ؿيغتٌؼ يظ اة مـم ؿّي اًگبؿ اهؼم ثيـّى اتب٧ اف ايٌکَ هضِ ثَ

 ّ ثْػًؼ ٩بلي ػاؿ

 اي گْىَ ُن عبى مِـاة! ثکٌٌؼ چکبؿ کَ ػاػ هي ػمتْؿ ّ فػ هي ػاػ مـىْى ػاىت ُن عبًن ثِزت

 هخل ّ ثْػ اينتبػٍ

 ثَ. گـ٥ت ؿّ ّرْػم توبم عْىضبلي. کـػ هي ًگبٍ ت٦بّت ثي اي چِـٍ ثب ّ صـ٣ ثؼّى ُوييَ

 مالم ّ ؿ٥تن ٕـ٥و

 اًگبؿ. ثْػ ثقؿگي کبؿ فّػي ايي ثَ پؼؿم کـػى ؿاّي کـػم تيکـ افه. ػاػ تکْى مـي. کـػم

 ؿّ ىبػي تب ثْػ هٌتٚـ

 ّ ثـگيت ىؼ هي عبؿد اف عًَْ اف ػاىت کَ اي لضَٚ ػؿ ػم ؿ٥ت هي اّهؼى ثب! ثجيٌَ هي چِـٍ تْ

 .کـػ ًگبٍ هٌْ

 .ػاىت لجو گْىَ هضْ لجغٌؼي



 چيق ُوَ ػ٩ت ثَ ٩بلي ػاؿ کٌبؿ ػؿ هؼت توبم. کييؼ ْٕل ػاؿ کيي فٍ ّ کـػى مْاؿ کبؿ ؿّفي چٌؼ

 ّ کـػم هي ًگبٍ ؿّ

 ُوَ. گـ٥تن هي يبػ ّ کـػم هي ػًجبل ؿّ کبؿگـاى صـکبت صـً ّ ى٧ْ ثب. مپـػم هي عبٕـ ثَ

 .ثْػ اهبػٍ چيق

 ثْػ امتبػ آىپقي هخل ُن ثب٥ي ٩بلي تْ کَ هِـثْى پيـفى ايي. ىؼ ىـّٛ هي آهْفه ثٞؼ ؿّف چٌؼ

 ُبؿّ کبؿي ؿيقٍ توبم

 ّ امتبػاًَ اي پٌزَ. کٌن ًوي ٥ـاهْه ُـگق ؿّ فػم ٩بلي ثَ کَ ؿّ اي گـٍ اّليي. ػاػ يبػ هي ثَ

 عْػ! ٝزيت امتٞؼاػي

 ػمت تْمٔ ٩بلي ُبي فٍ ؿّي ٝيٌب گ٦ت هي اّ کَ کالهي. ثْػ هبًؼٍ ثبف تٞزت اف ػُبًو عبًن ثِزت

  .ىؼ هي اًزبم هي

 !ىؼُي فاييؼٍ هبػؿ اف ثب٣ ٩بلي تْ ػعتـ گ٦ت هي ثَ مبٝت ػّ اف ثٞؼ کَ ْٕؿي

 ًوي عنتگي. ثْػم ػاؿ پبي کلَ يَ ىت ١ـّة تب ٍجش ٕلْٛ اف ! ٩بلي ايي ثْػ ىؼٍ ٝي٪ن توبم

 ًبُبؿ ثـاي فّؿ ثَ! ٥ِويؼم

 ٩بليچَ کَ ًکييؼ هبٍ مَ. ثْػ مبػٍ ػاىتن ثب٥ت ثـاي کَ اي ً٪يَ اّليي. کـػًؼ هي رؼا ػاؿ کٌبؿ اف هٌْ

 ُـ. ىؼ توْم

 .ثبىؼ هي کبؿ اّليي کَ ىؼ ًوي ثبّؿه کـػ هي ًگبٍ کني

 کبؿم اف هتٞزت اًّن. ثْػ ػيؼٍ ثْػم ثب٥تَ کَ ؿّ اّلي ٩بلي پؼؿم گْيب کـػم کبؿ اثـيين ثب ؿّ ػّهي

 کَ ؿّف يَ. ثْػ

 .کٌَ هي ًگبٍ هٌْ ػاؿٍ کني کـػم اصنبك ًبگِبى ثْػم کبؿ هي٢ْل

 هي ًگبٍ ٩بلي ثَ ٥٪ٔ.ًؼاػ رْاثي. کـػم مالم ّ ىؼم ثلٌؼ. ثْػم ًيؼٍ صْْؿه هتْرَ اٍال! ثْػ پؼؿم

 ثٞؼ اي لضَٚ. کـػ

 .ثْػ اؿفه ثي ثـام إـا٣ ػًيبي ثْػم ثب٥تي هي٢ْل ٩ّتي. ؿ٥ت

 چٌؼ. کييؼم عْػم توـيي يکنبل اف ثٞؼ ؿّ ً٪يَ اّليي. ثْػم ىؼٍ امتبػي عْػم ثـاي. گؾىت يکنبلي

 اّى ؿّي ىت

 .کـػ ًوي ثبّؿ ػيؼ ؿّ ً٪يَ عبًن ثِزت ٩ّتي. فػم هي ً٪و ىت ُبي ًيوَ تب ثْػم کـػٍ کبؿ

 عيبم، هيٌيبتْؿ ىکبؿگبٍ، تـًذ ً٪و!! فػهب هي ً٪و. کييؼم هي عْػم ُن ؿّ ٩بلي ً٪يَ ثٞؼ ثَ اّى اف

 ثي ً٪و! ػل ً٪و

 !کني



  !فػم هي گـٍ هضکن ّ ثب٥تن هي ٩بلي ُبي گـٍ ّ ؿًگ تْ ً٪و تْ ؿّ ُبم ١ََ ّ ١ن توبم

 عْػم ػلغْاٍ ثَ ّؿ ُب ً٪و. ثْػم ىکنتَ ُبؿّ ٩بليچَ مٌتي ً٪و. ثْػ پب مـ ػاؿ چٌؼ عًَْ تْ صبال

 ٩بليچَ ثـاي. فػم هي

 !کْة ػيْاؿ ُوَ عبلٌ، اثـيين ُوَ. گؾاىتن هي امن ُبم

 .ىؼ هي رب ريت تْ کـػي هي کَ روٞيْى

 ؿّ ىْى يکي امن. کـػم هي اًتغبة چيقُب رْؿ ايي اف ّ ٝي٨ ، تٌِبيي ١ن، هخل ُبيي امن ثـاىْى

 .گؾاىتن کْکت ُن

 کيْؿ ثَ ّ عـيؼًؼ هي عبؿري ا٥نـُبي ُن ثييتـىْى! ؿ٥ت هي ٥ـّه ًيؼٍ ىـّٛ ُبم ٩بليچَ

 .ثـػًؼ هي عْػىْى

 !تک ّ ثْػ تبفٍ ُوَ ُبىْى ً٪و

 لْافم ّ هْاػ ُوييَ ٥٪ٔ ػاػ ًوي هي ثَ پْلي الجتَ. ٥ـّعت هي ّ ثـػ هي عبى مِـاة ؿّ ُب ٩بليچَ

 ّ ثْػ آهبػٍ ثب٥ي ٩بلي

 !ثْػ فًؼگي ثـام. کـػم ًوي کبؿ پْل ثـاي. ًؼاىتن کنـي ّ کن

 !ثجب٥ن کَ ثْػم فًؼٍ! ثبىن فًؼٍ کَ ثب٥تن هي

. گؾؿٍ هي چي عًَْ تْ ًجْػ هِن ثـام ػيگَ. ىؼ هي تـ ٩ْي ُن هي ؿّصيَ ىؼ هي توْم کَ ُب ٩بليچَ

 هي کي آػ هي کي

 .ًيَ هي هقاصن کني کَ ثْػ ايي هِن. ؿٍ

 ػّؿٍ ثقاف يک کَ ىؼم هتْرَ ؿ٥تن ثبٟ ثَ فػى ٩ؼم ثـاي ٩ّتي ثْػم ىؼٍ عنتَ ػاؿ پيت کَ ؿّف يَ

 صيبٓ تْ گـػ

 

 ىؼم ٍضٌَ ايي توبىبي هضْ اعتيبؿ ثي. عؼهتکبؿُبمت ثَ عْػه ُبي پبؿچَ ػاػى ًيْى هي٢ْل

 ايي ؽٌُن ػؿ. ثْػم

 ىؼ هتْرَ ٩ّتي ثْػ مبلَ پٌذ ّ مي صؼّػا کـػي کَ ثقاف. کـػم هي ؿمن اي ٩بليچَ ؿّي ؿّ تَْيـ

 هي ًگبٍ ثِو کَ

 اتب٧ ثَ ّ کـػم ثِو ؿّ پيتن صـ٣ ثؼّى. ػاػ ًيْى هي ثَ ؿّ عْػه ُبي پبؿچَ ّ اّهؼ رلْ کٌن

 کَ اي ٩بليچَ. ؿ٥تن

 پٌذ صؼّػ ثْػم کـػٍ ثب٥ي ٩بلي گـ٥تي يبػ ثَ ىـّٛ کَ ؿّفي اف. ثْػ ًيؼٍ توْم ٌُْف ػاىتن ػمت تْ

 .گؾىت هي مبل



 ث٪يَ. ػاىت اؿفه ثـام مبل پٌذ ايي ٥٪ٔ فًؼگي ْٕل توبم ػؿ ثْػم ىؼٍ مبلَ پٌذ ّ ثينت فًي صبال

 پْچي ثَ ٝوـم

  .ثبينتن عْػم پبي ؿّي تًْن هي کَ کـػم هي اصنبك صبال ّلي. ثْػ گؾىتَ

 .ثکين تَْيـ ثَ ؿّ ثقاف هـػ چِـٍ کَ کـػم مٞي ّ ؿ٥تن عْػم اتب٧ ثَ کييؼم کبؿ اف ػمت کَ ىت

 ّ کـػ صـکت ؿاصت ّ مجک ػمتن تْ ٩لن ايٌکَ ٝزيت ّلي ثْػم ًکييؼٍ ً٪يي چٌيي ه٩ْٜ اّى تب

 کب١ؾ ٦ٍضَ ؿّي

 ّلي ًجْػ ىت چٌؼ کبؿ الجتَ! ىؼ ًوي ثبّؿم عْػم. کـػ ؿمن ثقاف تْمٔ ؿّ پبؿچَ ٝـَّ ٍضٌَ

 ثـام عيلي ُن ٩ؼؿ ُوْى

 ثقاف هـػ کي تب ثْػ عًَْ ػؿ ثَ ُن صْامن ثْػم ثب٥تي هي٢ْل کَ ُوًْْٖؿ ؿّفُب. ػاىت اُويت

 ٥ـّه ثـاي ػّثبؿٍ

 ُوًْْٖؿ. ىؼ پيؼا اه کلَ ّ مـ تب گؾىت ؿّفي ػٍ ٦ُتَ يک. اػ هي هْى عًَْ ثَ عْػه ُبي رٌل

 هي٢ْل کَ

 ّ حجت ؽٌُن تْ ؿّ تَْيـ توبم عْامتن هي. کـػم هي ًگبُو ثْػ عؼهتکبؿُب ثَ ُبه پبؿچَ ًوبيو

 ثتًْن تب کٌن ّجٔ

 .ثکين ثِتـ ؿّ عْػم ً٪و

 مـه تْ ؿّ عيبالتي کَ ثْػ ىؼٍ ثبٝج اّ ثَ هي کـػى ًگبٍ. ثْػ گـ٥تَ ام عٌؼٍ صـکبتو اف

 !ثپـّؿًَّ

 هي ّ ثيبػ هب عًَْ ثَ ثقاف يک ثبيؼ ثجيٌيؼ ىوب! ٝزيجَ عيلي ٥لک ّ چـط ايي ُبي ثبفي ٩ّتِب گبُي

 ثب٥ت ٥کـ ّ ثجيٌن اًّْ

 ؿّ رؼيؼي ثبفي مـًْىت ّ ثيَ اىتجبٍ ػچبؿ هي ًگبُِبي احـ ػؿ اّى ثي٤ِ ايزبػ هي ػؿ ٩بلي يک

 !کٌَ ىـّٛ ثـام

 پبؿچَ ٥ـّه ُْاي ثَ ّ فػ هي مـ هب عًَْ ثَ يکجبؿ ؿّفي ػٍ ، اي ٦ُتَ ثقافٍ آ٩ب. ًؼم ػؿػمـتْى

 هي! کـػ هي ًگبٍ هٌْ

 ٩ؼين ٩بليچَ ثب٥ت. ىؼ توْم رؼيؼ ً٪و. گؾىت ػّهبُي. کييؼم هي پبؿچَ ٥ـّه صبل ػؿ ؿّ ً٪يو ُن

 .ىؼ توْم ُن

 هي امت٦بػٍ ً٪و تْ اػم تَْيـ اف کَ ثْػ اّل ػ٥َٞ. ثب٥تن هي ػ٩ت ثب. کـػم ىـّٛ ؿّ رؼيؼ ٩بليچَ

 ٩بليچَ چَ ُـ.کـػم

 

 !ُويٌْٖؿ ُن ثيچبُـ ثقاف. ىؼم هي اهيؼّاؿتـ اّهؼ هي ثبالتـ



 کَ ثْػم ًبؿاصت! کـػ ًوي ّل ؿّ هب عًَْ ُن ثبف عـيؼ ًوي چيقي افه کني عًَْ ايي تْ ايٌکَ ثب

 مْ ايي ثبٝج چـا

 فػٍ ثٞؼين ٩بليچَ ثـاي ؽٌُن ػؿ اي رـ٩َ ػيؼًو هضِ ثَ ًجْػ عْػم ػمت ّلي ثْػم ىؼٍ اّ ػؿ ت٦بُن

 .ثْػ ىؼٍ

 ػلن کَ ثْػ ٍْؿتو تَْيـ عبٕـ ثَ ٥٪ٔ ثْػم اّهؼًو هٌتٚـ گبُي ُن اگـ کـػم ًوي اّ ثَ اٝتٌبيي

 ػ٩ي٨ عْامت هي

 ايٌکَ اف ١ب٥ل اّهؼ هي ثبال هـتت ُن ٩بليچَ ّ ػاىت اػاهَ اّ اهؼ ّ ؿ٥ت. ثيَ کييؼٍ ام ٩بليچَ ؿّ

 ؿّ رـيبًبت ايي توبم

 !ػاىت ًٚـ فيـ ػّؿاػّؿ عبى مِـاة

 کَ ثْػ آعـ ؿّفُبي! ُويٌْٖؿ ُن ثيچبؿٍ ثقاف ٍجـ ّ ىؼ توْم ٩بليچَ کَ ثْػ گؾىتَ هبُي ىو

 ؿّ عبى مِـاة يکـّف

 .ػيؼم ٩بليچَ توبىبي هي٢ْل عْػم مـ پيت

 .ؿ٥ت ّ فػ لجغٌؼي ثٞؼ. ىؼ توبىب هي٢ْل ّ ػاػ تکْى مـي. کـػم مالم ّ ىؼم ثلٌؼ

 ثَ عبى مِـاة کَ تـميؼم هي. کٌن رؼا ػاؿ اف اًّْ کَ اّهؼ ًوي ػلن اهب ثْػ ىؼٍ توْم ٩بليچَ کبؿ

 اّهؼًو پبييي هضِ

. ػيؼم هي ؿّ عْػم ٌُـ ٥٪ٔ اّى ػؿ هي الجتَ ثْػم ٩بليچَ ايي ٝبى٨. ثبىَ اّى ٥ـّه ٥کـ ثَ ػاؿ اف

 ًجبىَ عْػ اف تٞـي٤

 .ثْػ ٝبلي کبؿم

 ًيْى فى چٌؼ ثَ ػاىت ّ ثْػ اًؼاعتَ ػمتو ؿّي ؿّ پبؿچَ ٕب٩َ چٌؼ کَ ثْػ ثقاف هـػي تَْيـ

 فًؼٍ ث٪ؼؿي ّ ػاػ هي

 ؿّ يکي ايي عْامت هي ػلن! ثيبػ پبييي ّ ثيَ عنتَ ػمتو هوکٌَ لضَٚ ُـ کـػ هي عيبل آػم کَ ثْػ

 ًگَ عْػم ثـاي

 .ػاؿم

 ثَ هؼتي. گ٦ت ًجبىيؼ عنتَ ّ اّهؼ پيين عبًن ثِزت گيتن هي اي ػيگَ ً٪و ػًجبل کَ ٩ّتي ىت ُوْى

 ؿّي ٩بليچَ

 ٩بلي اف عيلي ّ ثْػم کبؿٍ ايي توْم مبل ثينت کَ هي! ىؼي امتبػ کَ الض٨: گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ ػاؿ

 ؿّ کيتَ کبؿ ثب٥ِبي

 !ىي ًوي ُن تْ کْچيکَ ًبعي ػيؼم



 عْام هي پـيچِـ گ٦ت هؼتي اف ثٞؼ. ػاؿم ىوب اف ؿّ ايٌِب ُوَ کَ گ٦تن ّ کـػم تيکـ عيلي افه

 عْة ثگن ثِت چيقي

 

 تْ کَ عْامتَ ػلن ُوييَ . عْػهي ػعتـ هخل تْ. عْام ًوي تْؿّ ثؼ هي کَ ػًّي هي. کي گْه

 چٌؼ ايي. ثيي عْىجغت

 هيل ثي کَ تْ. عْاػ عبٕـتْهي! ثـػاىتَ رب اف ؿّ عًَْ ايي ػؿ پبىٌَ ثقاف عبى اهـالَ ايي ٩ّتَ

 ُنتي ؿاّي اگَ! ًينتي

 تْ ٌُـ الجتَ. عْؿيؼ هي ُن ثب آؿٍ هي ػؿ صالل ًْى ل٪وَ يَ. کبمجَ. ًيل ثؼي پنـ. رلْ ثيبػ کَ ثگْ

 ٕال هخل. ُنت ُن

 !فًؼگيت ّ عًَْ مـ ثـي کٌي ٩جْل کَ ػًّن هي ٍالس هي. ػاؿٍ عـيؼاؿ ثـي رب ُـ! هًَْ هي

 .عٌؼيؼم فػ ؿّ صـ٥ِبؿ ايي عبًن ثِزت ٩ّتي

 ػاؿم آػ هي ثؼم هـػٍ چي ُـ اف هي عبًن ثِزت گ٦تن کَ ًکـػ ثبّؿ اّل کـػم تٞـي٤ ؿّ ٩ْيَ ثـاه

 ؿاصت ايٌزب

 ؿّ عْػم کَ ثيکبؿم! ؿٍ هي پبييي گلْم اف ػاؿٍ عْه آة چيکَ يَ کَ ٩ّتَ چٌؼ تبفٍ. کٌن هي فًؼگي

 تْ ػمتي ػمتي

 !ثٌؼافم؟ ُچل

 !ًـ٥تَ يبػم ثْػ آّؿػٍ مـم الَ ٥ـد هـتيکَ اّى کَ ثالُبيي ٌُْف

. ًؼاؿم ُن عبؿًّؼى مـ ٩ّت مبلگي ٍؼ تب کَ ثجب٥ن ّ ثکين کَ ُنت مـم تْ ً٪يَ اًّ٪ؼؿ ُن ثٞؼه

 يَ ُْمَ، اگَ

 !ثنَ ػ٥َٞ

 آػم ؿّ! کٌَ فًؼگي تًَْ ًوي هلک ايي تْ هـػ ثؼّى فى ّلي گي هي ؿامت گيـم گ٦ت عبًن ثِزت

 !ثٌؼى هي ًٌگ

 کلَ ه٢ْْة گْيب! ًينت عْة فيبػ پؼؿت اصْال ّ اّّبٛ! ثيٌْ هي اف. ًينت ثبثبت کَ ُن ُوييَ

 ٥کـ! ىؼٍ ُب گٌؼٍ

 !کي ٥کـ ُن ثبف! ثبه عْػت

. ًکـػم ٥کـ صـ٥ِبه کَ ثْػم ١ـ٧ کبؿم تْ ُن اًّ٪ؼؿم. چيَ هٌْٚؿه ٦ًِويؼم. ؿ٥ت ّ گ٦ت ايٌْ

 ِٙـ ًقػيک ٥ـػاه



 کـػ اىبؿٍ ُن هي ثَ ّ ًينت گْىَ يَ. کـػم مالم ػاىت ثـم تـك اّهؼ پيين عبى مِـاة ثْػ

 ػ٩ي٪َ اف ثٞؼ. ثٌييٌن

 ُن تْؿّ ثؼ. ُنتن پؼؿت ربي. کـػم ثقؿگت کَ ثْػي ثچَ. کييؼي مغتي عيلي تْ ػعتـ گ٦ت اي

 تب. عْام ًوي

! ثوًَْ عْػت پيو ثبيؼ کَ گن هي ثِت چيقي يَ ٥٪ٔ کـػم ثـات اّهؼٍ هي ثـ ػمتن اف کَ ُن اًّزبيي

 کَ ؿّفي

 ثؼًّي کَ گ٦تن ايٌْ! گـ٥تن رليْ فصوت ثب! عًَْ يتيتن ثؾاؿٍ تـّ عْامت هي پؼؿت کـػ ٥ـاؿ هبػؿت

 ٥کـت ثَ ُوييَ

 

! ُويٌَ کبؿم ُن عْػم. ًؼاؿم کبؿُب ايي ثَ ُن کبؿي ًَ؟ يب ػاؿي عجـ پؼؿت کبؿ اف کَ ػًّن ًوي. ثْػم

 ػيگَ ًجبيؼ تْ اهب

 ػؿ ٍالصت. ػًّن ًوي ٥ـػا يب اهـّف! کٌي هي عبلي ػاؿى ؿّ پؼؿت پبي فيـ! ثغْؿي هبُبؿّ چْة

 ّ کٌي ىُْـ کَ ايٌَ

 کَ ىٌيؼم. اػ ًوي عْامتگبؿيت مبلَ چِبؿػٍ پنـ کـػي ىُْـ ُن يکجبؿ ّ ػاؿي تْ کَ مٌي ثب. ثـي

 !گ٦تي چي ثِزت ثَ

 !ثـػٍ لْلْ ؿّ هوَ اّى اهب

 ّّٜ کَ ٩ّتي اف! ثيبػ ػمتگبٍ ّ ػم ايي ّ هي ّ پؼؿت مـ ثاليي چَ ػيگَ ٩ّت چٌؼ تب ًينت هٞلْم

 عْة عيلي پؼؿت

 ثبىَ چبؿٍ ؿاٍ ٥کـ ثَ ايٌکَ ربي ّلي ػًَّ هي عْػىن اًَّ هبل ػًجبل تـُب گٌؼٍ اف تب چٌؼ چين ىؼٍ

  !کٌَ هي لزجبفي

 !ُْا ؿ٥ت ّ ىؼ ػّػ چي ُوَ ثيٌي هي ػ٥َٞ يَ. ثگؾؿين

 !ثـّ ايٌزب اف! ىْهَ عًَْ ايي. کٌَ عجـم ثگْ ثِزت ثَ! ثکي ٥کـُبتْ. کي روٜ صْامتْ

 !گيـٍ هيْى ايي ُن عْػم پبي چْى ثـًيبػ هي ػمت اف ثـات کبؿي هوکٌَ ثٞؼ ثَ ايي اف ػيگَ

 کـػٍ ثؼثغت کَ فًِبيي ّ ػعتـُب اّى اٍ اًگبؿ! رؼيَ هّْْٛ کَ ثْػم ٥ِويؼٍ. ؿ٥ت ّ گ٦ت ؿّ ايٌب

 گيـىْى ػاهي ثْػى

 گ٦ت ػيؼ ؿّ هي ٩ّتي ثکيَ ؿّ ١ؾا کن کن عْامت هي. ؿ٥تن عبًن ثِزت پيو ّ ىؼم ثلٌؼ. ثْػ ىؼٍ

 ٥کـُبتْ ُبى،

 آعـي ػم ايي عْاػ هي ػلت گ٦ت ّ ًينت پيين اّهؼ. گ٦تن ؿّ عبى مِـاة صـ٥ِبي ثِو! کـػي

 ث٦ـّىتت يب ثبثبت



 ُنتي؟ چي هٖٞل. اه ٩يب٥َ ُن عْثَ مبلو ّ مي ُن پنـ تـيبکي؟ يَ ثَ ثؼٍ ػ٥َٞ اّى هخل يب

 ٩بليچَ ؿّي ؿّ الَ اهـ چِـٍ ثل اف ثغْاُيؼ ؿّ ؿامتو. کٌن کبؿ چي ّ ثگن چي ػًّنتن ًوي ػيگَ

 ثِو ثْػم ػيؼٍ

 ُن اي ػيگَ اصنبك يَ ثْػم ثب٥تَ ّ کييؼٍ ؿّ تَْيـ ايي عْػم چْى ّوي ػؿ ّ ثْػم کـػٍ ٝبػت

 هخل. ػاىتن ثِو

 ػؿعت ايي ا٩ًّْت ىَ ثقؿگ تب هيؼٍ آثو ّ کبؿٍ هي عْػه ػمتِبي ثب ػؿعت يَ کَ آػهي اصنبك

 ػيگَ کل ثبٟ تْ

 !ثْػ ػؿعت يَ پبي کييؼى فصوت ًجْػٍ، ٝي٨! ثبىَ اي

. ثْػ کـػٍ ؿّ عْػه کبؿ ؿّفگبؿ عْة ّلي ثْػم ىؼٍ ثيقاؿ ثْػ هـػ چي ُـ اف الَ ٥ـد ثٌؼ مـ اف

 اًگبؿ گ٦تٌؼ هي ؿامت

 عيلي کبؿ صتوب! ثقًَ صـ٣ هي ثب عبى مِـاة کَ ًؼاىت مبث٪َ صبال تب يٌٞي ثْػًؼ ثـػٍ ثُْبيي

 اگـ. ثْػ ىؼٍ عـاة

 هي ثـ ػمتو اف کبؿي چَ تَ ًَ ّ ػاىت مـ ًَ کَ عًَْ ايي تْ تٌِب فى يَ ا٥تبػ هي پؼؿ ثـاي ات٦ب٩ي

 گيـين صبال اّهؼ؟

 هي فًؼگي گْىَ يَ ُن هي عًَْ ايي تْ ّ ثـػًؼ هي صنبة افه ُوَ ايٌکَ صؼا٩ل. ثْػ ثؼ پؼؿم

 اي چبؿٍ ػيؼم. کـػم

 کَ ٩ؼين! ثْػم ًقػٍ صـ٣ ثبُبه ُن کلوَ يَ ه٩ْٜ اّى تب. ىؼ ًوي ٩ٖٜ ُن الَ اهـ اّهؼ ّ ؿ٥ت. ًؼاؿم

 !ًجْػ ايٌْٖؿي

 ػيؼٍ ؿّ اهـالَ هي کَ ثْػ عْة صبال! ػيؼًؼ ًوي ؿّ ُوؼيگَ م٦ـٍ مـ ٝ٪ؼ لضَٚ تب پنـ ّ ػعتـ

 .ًجْػ ثؼ اه ٩يب٥َ! ثْػم

 ثَ کَ ثْػ ايي.کٌين ىـّٛ آؿّهي فًؼگي يک ّ فًؼگيوْى عًَْ مـ ثـين تًْنتن هي ايٌکَ صؼا٩ل

 .کـػم ٩جْل ًبچبؿ

  .ىؼ ثـگقاؿ ٍؼا مـّ ثي ّ فّػ عيلي ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ هـامن

 ُن اي رِيقيَ. ًيْهؼ رلْ اٍال پؼؿم. کـػ ٝ٪ؼ ُن ثـاي ؿّ ٦ًـ ػّ هب ّ اّهؼ آ٩ب عْػهْى عًَْ تْ

 کَ ًجْػ ؿمن. ًؼاػ

 پْل عبى مِـاة ٥٪ٔ. ث٦ـمتي ىُْـ عًَْ ثَ رِيقيَ ثب کـػ هي افػّاد ػّم ػ٥َٞ ثـاي کَ ؿّ فًي

 کَ ؿّ ُبيي ٩بليچَ

 عبى مِـاة. ثـػ عْػه عًَْ ثَ هٌْ اهـالَ ىت ُوْى. ػاػ هي ثَ ثْػ ُن فيبػ ًنجتب ّ ثْػ ٥ـّعتَ

 ث٪يَ ّ عبًن ثِزت ّ



 ىؼين تٌِب ٩ّتي. ثـگيتٌؼ عبًن ثِزت ثزق ىْى ُوَ اًّزب ّ ثـػًؼ هٌْ الَ اهـ عًَْ تب کبؿگـُب

 ّ اّهؼ هي پيو اهـالَ

 .فػ ثبال هٌْ ؿّثٌؼٍ

 اف مبل ػٍ صؼّػ. ؿ٥ت ًوي مـکبؿ ٦ُتَ يک تب اهـالَ. ثْػ ىؼٍ ىـّٛ رؼيؼي فًؼگي ثـام ٥ـػا ٍجش

 .ثْػ ثقؿگتـ هي

 کـػ تٞـي٦وي ثـام. ًؼاىتين ُن فيبػي مٌي اعتال٣. ًجْػ تـيبکي ّ هٞتبػ ايٌکَ صؼا٩ل. ًجْػ ثؼي هـػ

 کَ ثبؿ اّليي ثـاي

 يک اف ثٞؼ ػاىت ػّمتن صنبثي. کٌَ ّل هبؿّ عًَْ ػؿ ًتًْنتَ ػيگَ ّ ىؼٍ چيوِبم اميـ ػيؼٍ هٌْ

 صبّـ ُن ٦ُتَ

 تبفٍ ٝـّمي ىت اّليي اف ثٞؼ. آهؼ ًوي ثؼم اّ اف ُن هي عْػ! ثـٍ مـکبؿ ّ ثيَ رؼا هي اف ًجْػ

 ىُْـ کَ ىؼم هتْرَ

 !چَ يٌٞي

 !عْىجغتن کـػم هي اصنبك. ؿ٥ت مـکبؿ هي اٍـاؿ ثَ تب هبًؼ عًَْ تْ ؿّف ػٍ صؼّػ

 اّى ػّؿ تب ػّؿ ّ ػاىت ثقؿگ صيبٕي.. کـػين هي فًؼگي ثقؿگ عيلي اهب اي اربؿٍ عًَْ يَ تْ

 ّمٔ ػؿ صّْي. ثْػ اتب٧

 فًؼگي. ثْػ عبلي تب چٌؼ رق اتب٩ِب توبم. ثْػ ىؼٍ ٥ـه ًٚبهي آرـُبي ثب صيبٓ ک٤ ّ ثْػ صيبٓ

 هي اهب ػاىت اي ٥٪يـاًَ

 کبؿ پْل!ػاىت ىـ٣ هي پؼؿ حـّت ثَ اهب ثْػ کن چَ اگـ اّؿػ هي عبًَ کَ ؿا پْلي! ثْػم ؿاّي

 !ثْػ کـػٍ

 ؿا صيبٓ ّ ىؼم هي ثلٌؼ کـػم هي کبؿ ؿاُي ؿّ اّى ّ ػاػم هي ؿا اه ٍجضبًَ ايٌکَ اف ثٞؼ ُب ٍجش

 .کـػم هي ربؿّ ّ اة

 چيقي ػًيب ايي تْ ػيگَ. ىؼم هي ١ؾا پغتي هي٢ْل ّ ؿ٥تن هي ١ؾا مـاٟ ّ کـػم هي هـتت ؿّ اتب٩ِب

 اهـالَ. عْامتن ًوي

. ىت اعـ تب ؿ٥ت هي هي ٍؼ٩َ ٩ـثْى ؿميؼ هي کَ ؿاٍ اف! هي ٝبى٨ ّ ثْػ اؿّم. ثْػ عْثي هـػ

 اف عْىضبل ّ ثْػم ؿاّي

 !اّؿػم هي ػؿ ؿّ عْػم ثؼ ّ تلظ گؾىتَ تال٥ي تٌؼ تٌؼ ػاىتن! افػّاد ايي

 !ثجيٌَ هٌْ عْىي ػاؿٍ چين ؿّفگبؿ ايي کزب اهب

 تب چِبؿ ّ فى يک ّ ىؼ ثبف ػؿ ثْػ ؿ٥تَ مـکبؿ اهـالَ کَ ٩ّتي ؿّف يَ کَ ثْػ ًگؾىتَ ٦ُتَ مَ

 ّاؿػ ٩ؼ ًين ّ ٩ؼ ػعتـ



 عْػت گ٦ت ّ ىؼ ثـا٧ هي ميٌَ تْ فى کَ عْاى هي چي کَ پـميؼم افىْى ّ ؿ٥تن رلْ. ىؼًؼ عًَْ

 هي چي ايٌزب

 !عبى اهـالَ فى ُنتن، عًَْ ايي عبًن هي گ٦تن عْاي؟

 صولَ هي ٕـ٣ ثَ ّ! عبًي اهـالَ فى کَ عْؿػي...تْ گ٦ت، ثٞؼ ّ کـػ ًگبُن ّاد ّ ُبد اي لضَٚ

 ربؿّ عْىجغتبًَ. کـػ

 چٌؼ ّ ثينت ايي تْ. کـػم ػ٥بٛ عْػم اف. ثْػ اٌُي ه٩ْٜ اّى اًؼافُب عب٫ الجتَ. ثْػ ػمتن اًؼاف عب٫

 گـ٥تَ يبػ مبلَ

! ٝقتَ اموو ٥ِويؼم ثٞؼا آعَ! ٝقت مـ تْ فػم هضکن اًؼاف عب٫ ثب 1 ثْػ فًؼٍ ثبيؼ چْٖؿي کَ ثْػم

 اف تب ػّ

 ٕـ٣ ثَ هبػؿه ُْاي ثَ ُن ثقؿگَ! ثقؿگ ًنجتب ػيگَ ػّتبي ّ ثْػًؼ کْچيک عيلي کَ ػعتـُبه

 کَ آّؿػ ُزْم هي

 !هبػؿه ث٢ل ا٥تبػ ُن اّى ػيگَ اًؼاف عب٫ يَ ثب

 ػيگَ. ثْػم کـػٍ مکْت ٝوـ يک. ثْػم عْؿػٍ مـي تْ ٝوـ يک. کـػم هي ػ٥بٛ عْػم ص٨ اف ثبيؼ

 عْامت ًوي ػلن

 !ثگَ فّؿ ثِن کني ثؼم اربفٍ

 هضکن ؿّ امتغًْن فػم هي کَ گـُي ُـ ثْػم کـػٍ ىـّٛ ؿّ ٩بليچَ اّليي ثب٥ت کَ پيو مبل پٌذ اف

 ثٞؼ صبال!کـػم هي

 !ثْػم ىؼٍ پلٌگ هخل مبل ُوَ ايي اف

 .ػاػ ٥ـگل ثَ ّ اّؿػ ػؿ يکبػ ّاى يَ ريجو اف کـػ ػمت ؿميؼ ايٌزب ثَ عبًن پـيچِـ ػامتبى ٩ّتي

 ْٕؿي هي فًؼگي! ثغْؿٍ تْ ػؿػ ثَ ىبيؼ ًکـػ کبؿي کَ هي ثـاي ثگيـ ايٌْ ػعتـم ثيب- عبًن پـيچِـ

 ايي ثب کَ ًجْػ

 هي ؿاٍ هْد يَ اگَ! کـػ هي هي چين ثَ ؿّ عب٫ ىؼ هي ثلٌؼ ثبػ يَ اگَ!ثوًَْ هَْى ثالُب اف چيقُب

 هي هٌْ پبي فيـ ا٥تبػ

 هي فًؼگي ىؼ هي فػٍ رـ٩َ يَ اگَ! عْؿػ هي هي مـ تْ ا٥تبػ هي اموْى اف تگـگـ يَ اگَ! ىنت

 !گـ٥ت هي آتيو

 ىؼين ثلٌؼ ُوَ. ؿ٥ت صـم ػؿ ٕـ٣ ثَ ّ کـػ ّل ؿّ ثنبٕو. ىؼ ثلٌؼ ّ ثْميؼ ؿّ ٥ـگل ٍْؿت ثٞؼ

 ٩ّتي. ا٥تبػين ؿاٍ ّ

 .گؾاىتن عبًن پـيچِـ ث٪چَ ػؿ تْهبًي ُقاؿ چٌؼ ّ ثـگيتن ؿ٥تٌؼ رلْ کوي ُب ثچَ



 ايٌَ تْ. ثْػًؼ ىؼٍ ١ـ٧ عْػىْى ا٥کبؿ ػؿ ُوَ. اّهؼ ًوي ػؿ کني اف ٍؼا ىؼين کَ هبىيي مْاؿ

 هي ؿّ ٥ـگل هبىيي

 ثَ عْػم ثب چـا کَ ثْػم ىؼٍ پييوْى. ثْػ ػاػٍ تکيَ ػؿ ثَ ؿّ مـه ّ ثْػ ثنتَ چيوِبىْ کَ ػيؼم

 عبًن پـيچِـ ػيؼى

 .ثْػهو آّؿػٍ

. ثْػم ٥ـگل هْاٙت آيٌَ تْ اف هـتت ّ کـػم ؿاًٌؼگي صـ٣ ثؼّى مبٝتي ًين يَ. ثْػ ١وگيي عيلي

 هتْرَ ُب ثچَ ُوَ

 .فػم ٍؼا ؿّ ٥ـگل ّ کـػم پبؿ٫ کٌبؿي ؿّ هبىيي. ثْػين ؿميؼٍ ىِـ ثبالي ت٪ـيجب. ثْػًؼ ىؼٍ

 عْثي؟ . ٥ـگل- هي

 :گ٦ت ّ فػ لجغٌؼ هي ثَ ّ کـػ ثبف چيوِبىْ ىٌيؼ ؿّ هي ٍؼاي تب

 .کـػٍ ْٝػ هيگـًن اًگبؿ. کٌَ هي ػؿػ مـم کوي آؿٍ

 هٞبهلَ تًْي هي ُنتي پييوْى اگَ ػاؿم هيگـى هي! ُب ًگ٦تن ثِت ًگي ٥ـُبػ: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ػّثبؿٍ

 تبفٍ! ثقًي ثِن ؿّ

 !ثگيـي پؼؿم اف تًْي هي ُن عنبؿت

 .ثيـّى ؿين هي ًبُبؿ ػيگَ ؿّف يَ عًَْ ثـين کٌَ هي اؽيتت عيلي اگَ عًَْ؟ ثـگـػين عْاي هي- هي

 :گ٦ت کَ گ٦تٌؼ ؿّ ُويي ُوَ ُن ُب ثچَ

 .ىن هي عْة عْؿم هي ٩ـً تب چٌؼ ؿميؼين کَ رب يَ. ًينت چيقي ًَ

 ػيؼم ؿّ ٥ـگل آيٌَ تْ ػ٥َٞ يَ کَ ثْػ ًگؾىتَ ؿثٜ يک. ؿ٥تين ػؿکَ ٕـ٣ ثَ ّ کـػين صـکت ػّثبؿٍ

 ػمتِبه ثب کَ

 

 .ثْػ گـ٥تَ هضکن ؿّ مـه

 چتَ؟ ىؼ؟ چي! ٥ـگل ، ٥ـگل- هي

 .ٌٍؼلي ؿّ ا٥تبػ مـه ّ ؿ٥ت صبل اف ػ٥َٞ يَ

 ّ فػم ػّؿ ثال٥بٍلَ. )کـػين ؿػ ثْػ رب ُويي ثيوبؿمتبى يَ ثقى ػّؿ. ؿامت ػمت ثـّ ٥ـُبػ- ُْهي

 ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ).کـػم ت٤٩ْ ثيوبؿمتبى رلْي



 مـيٜ عيلي. ؿ٥تين اّؿژاًل ٩نوت ثَ هنت٪ين ّ ثـػين ثيوبؿمتبى ػاعل ؿّ ٥ـگل ُن کوک ثب ُوگي

 تب ػّ ّ پقىک يک

 هي ٥يبؿ ؿّ ٩لجن ّ اًؼاعت هي چٌگ يکي اًگبؿ ثْػم ىؼٍ ُْل عيلي. ىؼى روٜ ٥ـگل ػّؿ پـمتبؿ

 کٌتـلي اٍال. ػاػ

 .ػاؿٍ هيگـى مبث٪َ ٥ـگل کَ گ٦ت ػکتـ ثَ ُْهي. ًؼاىتن اَٝبثن ؿّي

 .ثؼتـٍ هـاتت ثَ اييْى ّّٜ. ثـميؼ ا٩ب ايي ثَ اّل- ػکتـ

 .ػکتـ مـاٟ ؿ٥تن ػّثبؿٍ.ىؼم اؿّم کوي عْؿػم ٩ّتي . آّؿػ هي ثـاي اة ليْاى يک ّ ؿ٥ت ليال

 .ُنتن ايٌزب هي ثيـّى ثـّ تْ ٥ـُبػ- ُْهي

 ىؼٍ؟ چي ثگيؼ کٌن هي عْاُو ػکتـ آ٩بي- هي

 عْة عْة ػيگَ مبٝت يک تب. هيگـى صولَ يَ. ًينت هِوي چيق ًجبه ًبؿاصت هي ػّمت- ػکتـ

 .ىَ هي

. کـػم ؿّىي ميگبؿي ؿميؼم عيبثْى ثَ ٩ّتي. ثـػًؼ ثيـّى ثيوبؿمتبى اف هٌْ فّؿ ثَ ُبلَ ّ ليال

 اصنبك. لـفيؼ هي ػمتن

 گْيب فػ هي ىؼت ثَ ٩لجن. ًينتن ُب ًـػٍ کٌبؿ ػيْاؿ لجَ ؿّي. ثبينتن پبُبم ؿّ تًْن ًوي کَ کـػم هي

 پـيؼٍ ُن ؿًگن

 .ثْػ

 !ثيَ ْٕؿي ًکـػٍ عؼاي ًکٌَ! چْٖؿٍ ثجيي ثـّ ليال- هي

 !ًؼاىت رْى پبُبم اهب.ثـم ُن عْػم عْامت هي ػلن. کـػم تٞ٪يجو چين ثب ثيوبؿمتبى تْ ؿ٥ت ليال

 عْػتْى ىوب. هييَ عْة ػيگَ مبٝت ًين! ايٌْٖؿيَ هيگـى! ًيؼٍ چيقي ثبه آؿّم عبى ٥ـُبػ- ُبلَ

 هوکٌَ لضَٚ ُـ

 !کٌيؼ مکتَ ًبکـػٍ عؼاي

 !ثْػ کـػٍ يظ تٌن! ىؼٍ هيکل ثـام ت٦ٌل کَ کـػم هي اصنبك گ٦ت هي ؿامت

 !ؿمي هي ثِو ػاؿى ػکتـُب گ٦ت ّ ثـگيت ليال کييؼ ْٕل ٦ُتَ يک اًؼافٍ ثـام کَ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 مـ ثبالي ٩ّتي! کـػ هي مٌگيٌي پبُبم ؿّي ثؼًن. اّؿژاًل ٩نوت ؿ٥تن مـيٜ. کٌن ٍجـ ًتًْنتن

 ػيؼم ّ ؿميؼم ٥ـگل

 ثْػ ًگـ٥تَ هٌْ ُْهي اگَ. ؿ٥ت گيذ مـم ػ٥َٞ يَ مـم ػمتِبه ثَ ّ کـػى ٍّل اکنيژى ثِو

 .عْؿػم هي فهيي



 ّ گـ٥ت ؿّ عًْن ٥يبؿ ػکتـ. عْاثًْؼ ٥ـگل ث٢لي تغت ؿّي هٌْ ُْهي ّ کـػ اىبؿٍ ػکتـ ثال٥بٍلَ

 يَ ػمتْؿ فّػ

 .ػاػ تقؿي٨

 ثْػ ثنتَ چيوِبه کَ ٥ـگل ثَ ّ ثـگيتن ٥٪ٔ کـػ تقؿي٨ هي ثَ ؿّ ػاؿّيي پـمتبؿ ايٌکَ هضِ ثَ

 ثٞؼه کـػم ًگبٍ

 .٦ًِويؼم چيقي ػيگَ

 ؿّ ٥ـگل ػمت ّلي فهيي ا٥تبػم عْػم هي! ا٥تَ هي پـتگبٍ لت اف ػاؿٍ ٥ـگل ػيؼم هي عْاة يبػهَ

 هي اّى اهب گـ٥تن

 ! ٥ـگل ًَ گن هي هـتت ّ کٌن هي گـيَ هي! ثيبؿٍ ػؿ هي ػمت تْ اف ؿّ ػمتو کٌَ هي مٞي ّ عٌؼٍ

ًَ! 

! کييؼ ْٕل يکنبل لضَٚ چٌؼ اّى اًگبؿ کَ ػيؼم هي اؿّم ّ کٌؼ ٍْؿت ثَ ث٪ؼؿي ؿّ کبثْك ايي

 کـػم ثبف کَ چيوِبهْ

 !٥ـگل: گ٦تن ػيؼهو تب اينتبػٍ مـم ثبالي کَ ػيؼم ؿّ ُْهي

 عجـ؟ چَ ػًيب اّى اف: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ثِن

 !ثْميؼ هٌْ ّ ىؼ ػّال ّ فػ هُْبم تْ چٌگ ثٞؼ ّ

 !٥ـگل: گ٦تن ػّثبؿٍ هي

 ٌُْف ٥ـگل. ثجيٌن ؿّ کٌبؿم تغت ثتًْن هي تب ؿ٥ت کٌبؿ ّ گـ٥ت هٌْ هضکن کَ ىن ثلٌؼ عْامتن ّ

 ث٢لي تغت ؿّي

 ؿّ هي ّ ثْػ ثـگـػًّؼٍ هي ٕـ٣ ثَ ؿّ مـه. ًجْػ ٍْؿتو ثَ اکنيژى هبمک ػيگَ. ثْػ عْاثيؼٍ

 اىک. کـػ هي ًگبٍ

 ػيؼهو تب. ثْػ پـيؼٍ ؿًگو. ؿيغت هي ثبلو ؿّي ّ اّهؼ هي پبييي ّ ١لٖيؼ هي آؿّم چيوبه اف

 ػّثبؿٍ. عٌؼيؼم

 .ًؾاىت ُْهي ّلي ىن ثلٌؼ عْامتن

 ػکتـا اف ػ٥ي رْاف يَ ثـم هي کي ٍجـ! ىي ثلٌؼ کَ ثؼٍ اربفٍ ػکتـ ثبيؼ! ػمتبى ؿمتن ثغْاة- ُْهي

 ّ ثگيـم ثـات

 .ىْ ثلٌؼ ثٞؼ

 .ؿ٥ت ػکتـ ػًجبل عْػه ّ

 .کـػ هي گـيَ ػاىت ُن ثبف. کـػم ًگبٍ ٥ـگل ثَ ػّثبؿٍ



 کٌي؟ هي گـيَ چـا- هي

 ثيبي؟ هي ثب ؿم هي هي کَ رب ُـ عْاي هي هگَ- ٥ـگل

 :گ٦ت ّ گـ٥ت اًؼافٍ ؿّ عًْن ٥يبؿ اّهؼ ػکتـ. عٌؼيؼم ثِو ُن ثبف

 )کـػ ٥ـگل ثَ اىبؿٍ ّ!)ػاؿي ػّمتو عيلي هٞلْهَ! رنتي ػ٥َٞ ايي هزٌْى

 ثْػ؟ ىؼٍ چي ػکتـ؟ عْثَ صبلو: پـميؼم ّ عٌؼيؼم

 !ثي٦تي پل ثْػ ًقػيک تْ ًجْػ چيقيو اّى گ٦ت ػکتـ ّ عٌؼيؼًؼ ػّ ُـ ُْهي ّ ػکتـ

 .عًَْ ثـى تًْي هي ثٞؼ ثبىي ايٌزب ام ػيگَ مبٝت ًين- گ٦ت ّ کـػ ُْهي ثَ ؿّ ثٞؼ

 يکييْى. ٥ـگل ّ هي مـ ثبال اّهؼى عٌؼٍ ثب پـمتبؿ تب ػّ ثؼم عجـ ث٪يَ ثَ ثـم هي ػکتـ هوٌْى- ُْهي

 :گ٦ت ٥ـگل ثَ

 ؿتجَ ثب اًّن! ىؼ ٩جْل ٥ّبػاؿي کٌکْؿ تْ! کـػي آفهبيو ؿ ىُْـت افػّاد اف ٩جل! ثضبلت عْه

 !اّل

 :گ٦ت ّ اّهؼ رلْ ام ػيگَ پـمتبؿ يَ

 ّ عْاُـ ثَ اصتيبد ثبىَ ػاىتَ ايٌْٖؿي ىُْـ يَ اگَ آػم. ثييي عْىجغت اهيؼّاؿم ثبىَ هجبؿکتْى

 !ًؼاؿٍ هبػؿ ّ ثـاػؿ

 :گ٦ت ّ ثـگيت ُْهي ٩ّت ُويي. کـػ تيکـ ّ عٌؼيؼ ٥ـگل

 پؼؿم ُْهي مـ پيت کَ! کييؼى ٤ٍ ثيـّى! تْؿ ّ ملن ليکـ ثبه اهبػٍ! ؿمتن هٌِؼك آ٩بي رٌبة

 ّاؿػ پـيؼٍ ؿًگ

 اىک. کييؼ مـم ثَ ػمتي ّ اّهؼ رلْ. کـػم مالم. عٌؼيؼ ػيؼ ؿّ ٥ـگل ّ هي ٩ّتي. ىؼ اّؿژاًل

 صل٪َ چيوبه تْي

 

 .ؿ٥ت ّ ًجيٌن هي کَ ثـگـػًّؼ ؿّ ؿّه. ثْػ فػٍ

 کَ کٌين عْاُو ىوب اف ًوييَ عبى ٥ـُبػ. ثيبػ کني ػى ًوي اربفٍ ٥٪ٔ روٌٞؼ ثيـّى ُوَ- ُْهي

 عـد ثَ اثتکبؿ ػيگَ

 کَ کٌي هي تٞـي٤ ر٫ْ ّ لٖي٦َ ًبهقػىْى ّامَ ُوَ! ًجيٌيؼ؟ تؼاؿ٫ ٝلوي ُبي گـػه ايي اف ّ ًؼيؼ

 ا٩ًّْت ثغٌؼٍ

 .کٌَ گْه ؿّ ثؼثغت عبًن پـيچِـ مـگؾىت ثـي هي ؿّ ًبهقػت تْ



 ثـهي ثبيؼ االى ثْػين ًـميؼٍ ثيوبؿمتبى ثَ ثو٩ْٜ اگَ! ثؾاؿي ػمتوْى ؿّ رٌبفٍ تب ػّ ثْػ ًقػيک

 ىبٍ ٕـ٣ گيتين

 !فُـا ثِيت ّ ٝجؼالٞٚين

 ّ کـػًؼ هي ثؼؿ٩َ هبُبؿّ ىبػي ثب ثيوبؿمتبى پـمٌل اف ٦ًـ ُيت ٦ُت کَ صبلي ػؿ ثٞؼ مبٝت ًين

 ؿّ هْى آيٌؼٍ افػّاد

 مْمي ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ هبػؿم ّ پؼؿ اًتٚبؿ مبلي ػؿ. ىؼين عبؿد ثيوبؿمتبى اف گ٦تٌؼ هي تجـيک

 ّ ُْهي پؼؿ ّ عبًن

 !ثْػى هٌتٚـ ُوَ ٥ـگل هبػؿ ّ پؼؿ

 ّ هي کَ ثْػًؼ ٥ِويؼٍ ُن ثيوبؿمتبى کبؿهٌؼُبي صتي ثْػين اّؿژاًل ػؿ کَ مبٝت مَ ػّ ايي ػؿ

 چٌؼ ٩ـاؿٍ ٥ـگل

 مکتَ ثْػ ًقػيک ثْػ اّهؼٍ پيو ٥ـگل ثـاي کَ ات٦ب٩ي احـ ػؿ هي ايٌکَ اف ّ کٌين افػّاد ػيگَ ٩ّت

 کـػٍ تٞزت! کٌن

 .ثْػًؼ

 ُوَ ػل لضَٚ اّى ػؿ ىبيؼ! آؿٍ هي هضجت هضجت،. کـػًؼ هي ثؼؿ٩َ هبؿّ هِـثْى ًگبُي ثب ُوَ

 ؿّ رـيبى کَ اًّبيي

 هٌْ اّهؼ رلْ ػيؼ هٌْ ٥ـگل پؼؿ تب! ػ٩ي٪َ چٌؼ ثـاي صتي! ىؼ عبلي فًؼگي ُبي کيٌَ اف ثْػًؼ ٥ِويؼٍ

 :گ٦ت ّ ثْميؼ

 ػاىتَ ػّمتو ايٌْٖؿ کَ ثيَ پيؼا ىُْـي ٥ـگل ثـاي کَ ػاىتن آؿفّ!ىي هي ػاهبػم تْ کَ عْىضبلن

 !ثبىَ

 ًبکـػٍ عؼاي اگـ ثبىَ ايٌب هْاٙت کَ کٌين پيؼا ثبيؼ ؿّ يکي 1 صکوت؟ رٌبة ػاؿٍ ٥بيؼٍ چَ- ُْهي

 يکي ايي هيگـى

 !ثيوبؿمتبى ثـمًَْ ؿّ يکي اّى کـػ ْٝػ

 پيت ُْهي. کـػين صـکت هب عًَْ ٕـ٣ ثَ ّ ىؼين مْاؿ ّ ؿ٥تين ُب هبىيي ٕـ٣ ثَ ّ عٌؼيؼًؼ ُوَ

 هي هبىيي

 .ىؼين مْاؿ ُن ليال ّ ٥ـگل هبػؿ ّ ٥ـگل ّ هي ّ ًينت

 

 !عْامتگبؿي ثـات ؿ٥تن هي فّػتـ ّگـًَ ػاؿي ػّمت ؿّ عبًن ٥ـگل ٩ؼؿ ايي ػًّنتن ًوي- ُْهي

 !ايي يٌٞي ٝي٨! ثگيـى يبػ ُب ثْٞي- ليال



 حبثت ؿّ ٝي٪ن هي تب ًؼاؿيؼ چيقي عًْي ٥يبؿ ، ٩لجي ٕپو هيگـًي ىوب عبًن ليال ثجغييؼ- ُْهي

 !کٌن؟

 حبثت ُن تْ ٝي٨ ػؿ صتوب! کـػ گـيَ ٥ـُبػ مـ ثبالي ػيؼم! ٍبػ٩َ ػّمتَ يَ ُْهي ري ليال- ٥ـگل

 !٩ؼهَ

 !ايَ ٥ِويؼٍ ػعتـ عبًن ٥ـگل ايي چ٪ؼؿ- ُْهي

 :گ٦تن ّ گؾاىتن ُبه ىًَْ ؿّي ؿّ ػمتن کـػٍ گـيَ مـم ثبالي ُْهي ٥ِويؼم کَ هي

 !ػاػ يبػ هي ثَ اّى ٥ّبؿّ! ًينت اّلو ػ٥َٞ

 مج٪ت صکوت آ٩بي ّ پؼؿه ّ پؼؿم هبىيي اف ثـ٧ هخل ّ ػاػ گبف يکؼ٥َٞ ّ عٌؼيؼ ّ کـػ ًگبُن ُْهي

 ػّؿ ّ گـ٥ت

 !ىؼ

 ١ؾا ّ ثـٍ ُْهي ىؼ ٩ـاؿ. ثْػ ًغْؿػٍ ًبُبؿ ُيچکل. ىؼًؼ پيبػٍ ُوَ. ؿميؼين عًَْ ثَ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 .ثيبؿٍ ّ ثگيـٍ

 .ًينتن ًيوکت يَ ؿّي هي ىؼين عًَْ ّاؿػ ٩ّتي

 .ثکو ػؿاف تْ ثـّ پبىْ ؟ ًينتي چـا- ُْهي

 !تْ ؿم هي ثٞؼ. ثييٌن ايٌزب عْاػ هي ػلن ػ٩ي٪َ چٌؼ ًَ- هي

 !ثکو آژيـ ىؼ ْٕؿيت اگَ پل- ُْهي

 ًينت کٌبؿم اهؼ. گؾاىتٌؼ تٌِب ؿّ هي ّ ٥ـگل. مبعتوبى ػاعل ؿ٥تٌؼ ّ عٌؼيؼًؼ ُوَ

 ثِتـي؟ ؟ ٥ـُبػ چْٖؿٍ صبلت- ٥ـگل

 عيلي ُن ثبؿ ايي! عبًن پـيچِـ پيو ثـهت ًوي ػيگَ! تـمًْؼ هٌْ عيلي چْٖؿي؟ عْػت. عْثن- هي

 !ىؼم پييوْى

 !اّهؼ ًوي ثـ ػمتن اف کبؿي ّ ثْػم عْاثيؼٍ اًّزب! تـمًْؼي هٌْ ُن تْ- ٥ـگل

 :گ٦ت اي لضَٚ اف ثٞؼ

 

 !کٌن هي ا٥تغبؿ ثِت! عْىضبلن عيلي! ػاؿي ػّمتن ايٌ٪ؼؿ کَ هوٌْى ٥ـُبػ

 !ىؼ عبٕـٍ! ىؼ چي ثـين ثيـّى ُن ثب عْامتين کَ اّلي ؿّف- هي



 ّ فرـ ُوَ ايي اػم يَ کَ ىَ ًوي ثبّؿم. کـػ احـ هي ؿّي عبًن پـيچِـ ايٌ٪ؼؿ چـا ػًّن ًوي- ٥ـگل

 کييؼٍ ثؼثغتي

 ثکٌي؟ کبؿي ثـاه تًْي ًوي ٥ـُبػ! ثبىَ

 !ثويـم کَ کي ػٝب گ٦تَ ٥٪ٔ ّلي پـميؼم افه صبال تب ثبؿ چٌؼ- هي

! ثغـٍ پب مٌگ يب لي٤ يَ صتي افه کني ًکٌن ٥کـ هي گؾؿًَّ؟ هي چْٖؿي ؿّ فًؼگيو آعَ- ٥ـگل

 صؼا٩ل کبه

 !ػاػي هي چيقي پْلي ثِو

 !هٌتٚـى عًَْ تْ ثـين پبىْ صبال. ثبىَ ؿاصت عيبلت تْ ػاػم- هي

 ُن ٥ـگل. کـػم امتـاصت ّ هًْؼم عًَْ تْ. ثـم کبؿعًَْ ثَ کَ ًؼاػ اربفٍ پؼؿم ؿّف اّى ٥ـػاي

 تل٦ي ثِو. ُويٌْٖؿ

 گ٦ت کَ ىَ هي ػچبؿ صولَ صبلت ايي ثَ کَ ثْػ چٌؼم ػ٥َٞ کَ پـميؼم افه. ثْػ عْة صبلو کـػم

 فيبػ کَ ه٩ْٜ ُـ

 .آػ هي مـاٟ صبلت ايي ىن هي ًبؿاصت

 !ًينت چيقي کَ هيگـى ٝلن پييـ٥ت ايي ثب. کـػ کبؿيو ثيَ ىبيؼ. ػکتـ ثـين ثبيؼ- هي

 اصنبك ىٌيؼم هي ٍؼاىْ ٩ّتي فػ هي صـ٣ ثبُبم ٩ّتي. کـػين ٍضجت ُن ثب يکنبٝتي عالٍَ

 هي ثغو لؾت اؿاهيي

 !کـػم

 .ثيـّى ثـين ىبم کَ ػًجبلو ام هي ىت کَ گ٦تن ثِو

 آي؟ هي تٌِب- ٥ـگل

 ًيبم؟ تٌِب چْٖؿ؟- هي

 عْة ُب ُونبيَ رلْ ٥ـُبػ ػًّي هي! ثِتـٍ ثيبػ ُن ليال اگَ! ًکـػين ٝ٪ؼ ٌُْف کَ هب آعَ- ٥ـگل

 هي عْاُو! ًينت

 ُن ثب ػّتبيي تًْين هي ثغْاػ ػلت تب ثٞؼه. کي ٍجـ ػيگَ کوي! ًوًْؼٍ چيقي. ًيْ ًبؿاصت کٌن

 !ثبىين

 !کٌي هي ؿّ هنبئل ايي هـاٝبت کَ ُنتن عْىضبلن. ىن ًوي ًبؿاصت- هي

 .ثقى فًگ ثيبي ايٌکَ اف ٩جل اف پل. هوٌْى- ٥ـگل

 .فًن هي فًگ ثبىَ- هي



 ّلي ًؼاىتن اىتِب. کـػ ٍؼام ًبُبؿ ثـاي هبػؿم ِٙـ. کييؼم ػؿاف ثٞؼ ّ صوبم ؿ٥تن. کـػين عؼاصب٥ٚي

 ايٌکَ عبٕـ ثَ

 مبٝت. ؿ٥تن اتب٩ن ثَ ػّثبؿٍ ّ ثغْؿم ًتًْنتن ثييتـ ١ؾا ٩بى٨ چٌؼ. ؿ٥تن پبييي ًيَ ًبؿاصت هبػؿم

 ثٞؼافِٙـ يک صؼّػ

 .کـػم مالم. ثـػاىت عْػه. فػم تل٦ي ٥ـگل ثَ ػّثبؿٍ ّ ثـػاىتن ؿّ تل٦ي. ثْػ

 فّػي؟ ايي ثَ ىؼٍ؟ تٌگ ثـام ػلت- ٥ـگل

 ًيؼٍ؟ تٌگ هي ثـاي ػلت تْ- هي

 !.کـػين ٍضجت ُن ثب پيو ػّمبٝت! اٍال- ٥ـگل

 ًؼاؿي؟ کبؿي ثـّ ثبىَ! تـٍ مٌگؼل ىَ هي ٩يٌگتـ فى چي ُـ گي هي ؿامت! ىکًْؼي ؿّ ػلن- هي

 !کـػم ىْعي ثبُبت! کْچْلْ ًي ًي کـػي؟ ٩ِـ- ٥ـگل

 ىؼٍ؟ تٌگ ثـام ػلت ثگْ پل- هي

 ىوبمت؟ عًَْ اف آػ؟ هي چيَ ٍؼاي! کٌي؟ هي مْالي چَ! هٞلْهَ عْة- ٥ـگل

 !ػاؿ ًگَ ؿّ گْىي ربى ٥ـگل ػ٩ي٪َ يَ هْثبيلَ فًگ. ًينت چيقي آؿٍ- هي

 .ثْػ گـ٥تَ ٍؼاه عيلي ثْػ ُْهي. کـػم ؿّىي ؿّؿ هْثبيل

 ُْهي؟ ىؼٍ چي- هي

 .گن هي ثِت اّهؼم ًيؼٍ چيقي! ػًجبلت آم هي االى ثبه صبّـ- ُْهي

 کزبيي؟- هي

 !ىؼٍ پيؼاه هبػؿم گْيب ايٌزب کـػ تل٦ي االى پؼؿم کبؿعًَْ- ُْهي

 

 !صبال؟! هبػؿت؟ گي هي چي- هي

 .آم هي االى ثبه آهبػٍ- ُْهي

 ثب يب ثيبم هي کي ٍجـ يب! ًييي ٥ـهْى پيت! ػًجبلت آم هي هي ثؾاؿ.. عًْنـػ. ثبه آؿّم ُْهي- هي

 .ثيب آژاًل

 .ًکي ؿاًٌؼگي

 !عؼاصب٥٘- ُْهي



 !ُْهي ُْهي،- هي

 .هًْؼم هبت لضَٚ يَ. کـػ ٩ٖٜ ؿّ تل٦ي

 ثْػ؟ُْهي؟ کي ىؼٍ؟ چي ! ٥ـُبػ الْ- ٥ـگل

 مـا١و اّهؼٍ هبػؿه گْيب ثْػ ُْهي! کٌن هي ٥کـ ايٌْٖؿ يٌٞي ًيؼٍ چيقي- هي

 !مبل ُوَ ايي اف ثٞؼ هبػؿه؟- ٥ـگل

 هي تل٦ي ثِت ثٞؼا عْػم ربى ٥ـگل ثـّ ٥ٞال تْ. ثْػ ًبؿاصت عيلي. ػًجبلن آػ هي ػاؿٍ ُْهي اؿٍ- هي

 .کٌن

 ثيبم؟ ُن هي عْاي هي! ٥ـُبػ ثبه عْػت هْاٙت ثبىَ؟! ثقى فًگ فّػ! فًَ هي ىْؿ ػلن- ٥ـگل

 .عؼاصب٥٘. هوٌْى عيلي ًَ: گ٦تن ّ عٌؼيؼم

 !ًـٍ يبػت تل٦ي- ٥ـگل

 ػم ؿ٥تن ّ ثبىَ گ٦تن! ُب ًکٌي ػعبلت تْ ٥ـُبػ: گ٦ت ثِن کَ گ٦تن ؿّ رـيبى هبػؿم ثَ ّ پْىيؼم لجبك

 ُْهي هٌتٚـ ػؿ

 .ثْػ ُن تْ عيلي ؿميؼ ثٞؼ ػ٩ي٪َ ثينت. اينتبػم

 !کـػم م٦بؿه ثِت عْثَ! اّهؼي؟ مـٝتي چَ ثب ػيًَّْ- هي

 !ىْ مْاؿ- ُْهي

 ىؼٍ؟ چي ثجيٌن کي تٞـي٤ صبال: گ٦تن ّ ىؼم مْاؿ

 

 هٌتٚـ عًَْ ثيب فّػ گ٦ت ّ فػ فًگ ٩جلو ػ٩ي٪َ ػٍ فػم تل٦ي تْ ثَ کَ ه٩ْٜ ُوْى پؼؿم ُيچي- ُْهي

 ٩ّتي! ًجبه هي

 !ايٌزب ثيبييؼ ُن ثب ٥ـُبػ ػًجبل ثـّ گ٦ت ثٞؼه. گ٦ت ؿّ رـيبى ىؼٍ چي پـميؼم ه اف

 ثبف ؿّ ػؿ ُْهي ايٌکَ هضِ ثَ. ىؼين پيبػٍ ّ کـػ پبؿ٫ ىْى عًَْ رلْي ٝ٪ت ػًؼٍ ّ کـػ صـکت

 ّ عبًن مْمي کـػ

 .اّهؼًؼ رلْ ثْػًؼ ًينتَ ػؿ پيت کَ ُبلَ

 !کٌي؟ هي تَبػ٣ ػ٥َٞ يَ ًکـػٍ عؼاي!اّهؼي؟ تٌؼ ايٌ٪ؼؿ چـا! ثبه آؿّم هبػؿ ُْهي- عبًن مْمي

 :گ٦ت ُْهي ّ کـػين مالم ػّ ُـ هي ّ ُْهي



 ىؼٍ؟ پيؼاه کزب اف ايي! هبػؿ ىؼٍ چي! ػاؿم تب ػّ صبال ايٌکَ ة ًَ ًؼاىتن هبػؿ اٍال اًّکَ ثَ ًَ

 عْاػ؟ هي چي

 پـميؼم افه چي ُـ. ًگ٦تَ چيقي ُن هي ثَ پؼؿت. ثبه آؿّم! ػاؿ ًگَ عْػتْ هبػؿ- عبًن مْمي

 تْ اهب! ًگ٦ت چيقي

 ثبه هٖوئي! اين تْ پيت عْاُـت ّ هي! ثيَ ثيَ، عْاػ هي کَ چي ُـ! پنـم ثبىَ ؿاصت عيبلت

 !پنـم

 کٌي؟ هي گـيَ چـا تْ ػعتـ ااا!هبػؿ ُنتن هٖوئي- ُْهي

 عبًن؟ اّى ػاؿٍ کبؿت چي! تْ ثـاي - ُبلَ

 عْاػ هي چي! ىؼٍ چي ث٦ِوين اّل ثؾاؿيؼ! ًينت کَ عـعـٍ لْلْل! ًگـاًي ثيغْػي ربى ُبلَ- هي

 تَوين ىَ هي ثٞؼ

 .گـ٥ت

 !هٌتٚـتًَْ تْ ثـيؼ. گَ هي ؿامت عبى ٥ـُبػ- عبًن مْمي

 .کـػين مالم ّ ىؼين عًَْ ّاؿػ ُْهي ّ هي

 !ًجْػ ميگبؿي پؼؿه چْى کـػين تٞزت! کييؼ هي ميگبؿ ّ ثْػ اينتبػٍ ُْهي پؼؿ

 .ثْػ ًبؿاصت عيلي صتوب

 ربى؟ ٥ـُبػ عْثي. ثٌييٌيؼ مالم- ُْهي پؼؿ

 .عْثن. ٩ـثبى هوٌْى- هي

 

 .گؾاىتين اصتـام اّ ثَ يٌٞي ًؼاىتين ثـ هب کَ کـػ تٞبؿ٣ ُْهي ّ هي ثَ ميگبؿه پبکت اف ثٞؼ

 ٥٪ٔ عبؿد تْ عْثَ ثبفم کييؼ هي ػّتْى ُـ ػًّن هي! ًکٌيؼ لْك ؿّ عْػتْى ثـػاؿيؼ- ُْهي پؼؿ

 !ىؼيؼ ميگبؿي

  :گ٦ت ثٞؼ. گـ٥تين کَ ػاػ هب ػمت ّ کـػ ؿّىي ميگبؿ تب ػّ عْػه ثٞؼ

! کٌيؼ هي ميگبؿ ُْك ّمٖو صتوب! ٝزيت ُن فيبػٍ ُن کٌن تٞـي٤ ثـاتْى عْام هي کَ چيقُبيي

 االى ثِتـٍ پل

 !ثکييؼ ثؼم ثِتْى عْػم

 ثبىن ثيـّى هي ثؼيؼ اربفٍ اگَ- هي



 !کٌَ؟ هي ٥ـ٧ چَ! ُْهٌي هخل هي ثـاي ُن تْ! ًينتي ١ـيجَ کَ تْ- ُْهي پؼؿ

 ُْهي عت! ًينت عْة. ثؼًّي ُبلَ ّ مْمي عْام ًوي گن هي کَ ؿّ ايٌبيي کٌيؼ گْه عْة صبال

 ٩ّتو صبال پنـم

 عْػت ىبيؼ کَ ؿّ چيقُبيي کٌن تٞـي٤ ؿّ چيقُبيي يَ تْ ثـاي هي مبل ُوَ ايي اف ثٞؼ کَ ؿميؼٍ

 هي ػلت مبلِبمت

 !ثؼًّي عْامتَ

 !ًجْػم ايٌزب االى ُن هي ىبيؼ ًجْػي تْ اگـ کَ چيقُبيي! ػاػٍ ؿًزن مبلِب کَ چيقُبيي

 :گ٦ت ثٞؼ ّ ا٥تبػ مـ٥َ ثَ کَ فػ ميگبؿ ثَ پکي

 !ثـيؼ؟ هي ّاهًْؼٍ ايي کييؼى اف لؾتي چَ ىوبُب

 :گ٦ت ّ کـػ عبهْه ؿّ ميگبه ثٞؼ ّ

 فًؼگي ّ هبىيٌي ّ ثغـم ؿّ عًَْ ايي تًْنتن ّ ىؼ عْة ّّٞن هبػي ًٚـ اف کَ ٩ّتي پيو مبلِب

 افػّاد گـ٥تن ًَوين

 !ُنت ّ ثْػٍ ُب ثـًبهَ ايي ُوَ رـيبى تْ ٥ـُبػ پؼؿ. کٌن

 ا٩ْام اف يکي ايٌکَ تب کـػ هي هٞـ٥ي ؿّ ػعتـي يَ کني ُـ ٥بهيل ّ عبًْاػٍ ّ هبػؿم عالٍَ

 هٞـ٥ي ؿّ ىْى ُونبيَ

 هبػؿ ثْػ، اموو! آؽؿ. ؿ٥تين ػعتـ اّى ػيي ثـاي ثيبهـفم عؼا هبػؿ ثب. ثْػ کـػٍ ٥ْت کَ پؼؿم. کـػ

 !تْ

 :گ٦ت ػّثبؿٍ ثٞؼ ىؼ ١ـ٧ عْػه ا٥کبؿ ػؿ ّ کـػ مکْت هؼتي

 ًين يَ ػيؼين ؿّ ُوؼيگَ ايٌکَ اف ثٞؼ عالٍَ. ثْػًؼ هٞوْلي اي عبًْاػٍ. پنٌؼيؼهو ثْػ ٩يٌگي ػعتـ

 ًينتين مبٝتي

 .عًَْ ثـگيتين ىؼين ثلٌؼ ّ

 ٥ـػاه پل ىؼ ٩ـاؿ. اّهؼٍ عْىو هي اف ُن اؽؿ کَ ٥ِويؼين.ىْى عًَْ کـػ تل٦ي هبػؿم ٥ـػاه

 ثـين ؿموب

 لجبك يَ ُن آؽؿ. ىْى عًَْ ؿ٥تين هبػؿم ثب ّ گـ٥تن گل مجؼ يَ ّ کـػم پيک ّ ىيک. عْامتگبؿي

 ٩يٌگ عيلي ٩ـهق

 ؿف گل يک ثب ٕـ٥يْ يک ٥٪ٔ ثْػ کـػٍ ّل ػّؿه ُوًْْٖؿي ميبُيْ ثلٌؼ هُْبي ّ ثْػ پْىيؼٍ

 فػٍ گْىو پيت

 .ثْػ ىؼٍ عْىگل عيلي. ثْػ



 .ؿ٥ت ىْهيٌَ ٕـ٣ ثَ ىؼ ثلٌؼ ّ گـ٥ت ؿّ گلْه ث٢ِ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ثب ّ ثيي ؿّىي ايٌکَ ثـاي اهب مغتَ عيلي ثـام عبٕـات ايي يبػآّؿي ايٌکَ ثب ُْهي پنـم-

 ثـات ًيَ ثبفي اصنبمبتت

 .گن هي

 اتب٧ ثَ ػّتبيي ٩ّتي. کٌن ٍضجت تٌِبيي آؽؿ ثب کَ عْامتن اربفٍ پؾيـايي اف ثٞؼ ؿّف اّى عالٍَ

 اّليي ؿ٥تين اي ػيگَ

. ًَ يب ُنت فًؼگيو تْ ثبىَ ػاىتَ ػّمت کَ ؿّ کني يب ًبهقػي کَ ثْػ ايي پـميؼم افه کَ چيقي

 عْامت ًوي ػلن

 !ثبىَ اي ػيگَ کل پيو ػلو کَ کٌن افػّاد ػعتـي ثب

. هًْؼ ًوي ثب٩ي اي ػيگَ هنئلَ چْى ىؼ ؿاصت عيبلن. ػاػ ه٦ٌي رْاة ٩بٕٜ ّ هضکن آؽؿ ؿّف اّى

 مبلي ثَ ٩ّتي

. کـػين ٩جْل صـ٣ ثؼّى ؿّ ُوَ هب کَ ىؼ ٍضجت صـ٥ِب ايي ّ ٝـّمي ّ هِـ هْؿػ ػؿ ثـگيتين

 ًجبيؼ کَ ثْػ ايي ًٚـم

 !ثيَ تُْيي آؽؿ ىغَيت ثَ عْامتن ًوي! فػ چًَْ فى هِـيَ هْؿػ ػؿ

. ثگيـين ُن ثب ؿّ ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ ثٞؼ ٦ُتَ ػّ ىؼ ٩ـاؿ ّ ىؼ ثـگقاؿ عْثي ثَ چيق ُوَ عالٍَ

 ثـاه ه٦َلي ٝـّمي

 هبٍ يک. اؿّپب ثـػهو ٝنل هبٍ ثـاي. ػاػم ُؼيَ ثِو ٩يوت گـّى ٕالي مـّيل يَ ٝ٪ؼ مـ. گـ٥تن

 ؿّ کيْؿ تب مَ

 هب ٝـّمي فهبى ػؿ کَ آؽؿ ٝوْي. اّهؼًؼ هب ػيؼى ثَ ػّتبهْى ُـ ا٩ْام ثـگيتين ٩ّتي. ػيؼين ّ ؿ٥تين

 ُن ًجْػ ايـاى

 .ًيؼ اه عبلَ پنـ ىِبة ٩نوت عبًن آؽؿ پل: گ٦ت ػيؼ ؿّ هبػؿ تب. ثْػ اّهؼٍ هب ػيؼى ثـاي

 ّ ثْػًؼ عبلَ پنـ ، عبلَ ػعتـ عت کَ کـػم صنبة يٌٞي. ًيبّؿػم ؿّين ثَ ُيچي! ىؼ تيق گْىن هي

 کْػکي ػؿ ىبيؼ

 ثٞؼه. ُنت ّ ثْػٍ هـمْم ُب عبًْاػٍ ػؿ کَ چيقُب ايي اف ّ گـ٥تٌؼ ًٚـ ػؿ ُن ثـاي ؿّ تب ػّ ايي

 ؿ٥تَ ىؼٍ توْم ُن

 !کبؿه پي

 عيلي ثِو هي ّ ثْػ هي فى اّى صبال. ًؼاىت ُن اُويتي. کٌن ؿّ ّ فيـ ؿّ آؽؿ گؾىتَ عْامتن ًوي

 ىؼٍ هٌؼ ٝال٩َ



 اف. ػاىتن چيق ُوَ. عْامتن ًوي چيقي عؼا اف ػيگَ اّهؼي ػًيب ثَ تْ ّ ىؼ صبهلَ ثٞؼه يکنبل. ثْػم

 ٝي٨ ثَ کبؿعًَْ

 !عًَْ اّهؼم هي آؽؿ ّ تْ

 ثبفي ثبُبت ثغْاثن عْامتن هي کَ ه٩ْٞي تب ّ کـػم هي ث٢ل تـّ. ثْػيؼ ىؼٍ تب ػّ ىوب فًؼگين توبم

 ؿّف يَ. کـػم هي

 تب کـػم هي کبؿي هغٍَْب ًکٌن ثيؼاؿت گ٦ت هي آؽؿ ايٌکَ ثب ثْػي عْاة تْ ّ اّهؼم هي عًَْ کَ

 ث٢لت ّ ىي ثيؼاؿ

 !کٌن

 مـي يَ آّؿػى ثـاي ىؼ ٩ـاؿ ايٌکَ تب ثْػ ٝبلي چيق ُوَ. ثْػم عْىجغت ّا٩ٞب مبلي چِبؿ يَ

 اه ػّؿٍ ػيؼى ّ ػمتگبٍ

 ًوي ػلن کـػم ٥ـػا اهـّف هبُي ىو يَ. ًجْػ اي چبؿٍ ّلي ًجْػم ؿاّي اٍال عْػم. ثـم اؿّپب ثَ

 تٌِب ؿّ ىوبُب اّهؼ

 .ثْػ مبلت چِبؿ صؼّػ تْ ه٩ْٜ اّى. کييؼ ًوي ْٕل ثييتـ ًين ّ هبٍ يک هبٍ يک الجتَ. ثؾاؿم

 تْ ثب اّى يب پييو ثيبػ هبػؿم ثگن ًبؿاصت تٌِبيي اگَ گ٦تن اؽؿ ثَ. ؿميؼ ؿ٥تي ؿّف ارجبؿا ثبالعـٍ

 کَ هبػؿم عًَْ ثـيي

. ثْػم ًبؿاصت عيلي. گؾىت هي ثـاي مبل ٍؼ هخل ًين ّ هبٍ يک اّى. ؿ٥تن هي عالٍَ. ًکـػ ٩جْل

 هي تل٦ي ىت ُـ

 کَ ثـگيتي ٩ّت. ثْػ فػٍ لک ُـػّتْى ػيؼى ثـاي ػلن. ثـگـػم تب کـػم هي ؿّفىوبؿي. ايـاى کـػم

 ىؼ ًقػيک

 ّ عْىجْ ٖٝـ تب ُيت ٦ُت. عـيؼم تْ ّ آؽؿ ثـاي لجبك ػمت چٌؼيي. م١ْبت عـيؼ ثَ کـػم ىـّٛ

 ٩يوت گـّى

 !آؽؿ ثـاي

 ثـاي چ٪ؼؿ. عـيؼم هي ّ ثغـم آؽؿ ثـاي عْامت هي ػلن ػيؼم هي ُب ٥ـّىگبٍ ػؿ اي فًبًَ چيق ُـ

 ثبفي امجبة تْ

 تـروَ يٌٞي اموو کَ ثـعْؿػم اػکلي يَ ثَ ثْػم عْػم ثـاي اػّکلي عـيؼ هي٢ْل ؿّف يَ! عـيؼم

 ثـاي اموو

 اػّکلي تب يبفػٍ ػٍ يبػهَ. عـيؼم ُن ؿّ اّى اموو ثغبٕـ اهب ًؼاىت ُن عْثي فيبػ ثْي ثْػ ُونـم

 عْػم ثـاي



 ؿميؼم تب. کـػم هي ػ٧ ػاىتن ػيگَ ثـگيتي ٩ّت. پيـاُي تب ػّافػٍ ّ کـاّات تب ُيت. عـيؼم

 يَ تْ پـيؼم ٥ـّػگبٍ

 ىؼٍ تٌگ ثـاتْى عيلي ػلن. گـ٥ت ام گـيَ ػيؼم ؿّ آؽؿ ّ کـػم ثبف کَ ؿّ ػؿ.اّهؼم عًَْ ثَ ّ تبکني

 کَ تْؿّ. ثْػ

 الجتَ. ػاػم ثِت ُن تْؿّ ُبي ثبفي امجبة ّ ػاػم ثِو ؿّ اؽؿ م١ْبت عالٍَ. عْؿػم هي ػاىتن

 ًجْػ صبليت فيبػ

 عْىت عيلي کييؼ هي آژيـ ّ ؿ٥ت هي ؿاٍ کَ هبىيي يَ اف هغٍَْب. کـػي هي ثبفي ثبُبىْى

 عيلي عالٍَ. ثْػ اّهؼٍ

 ثـاي اػّکلي يبػ. ُب اػّکلي مـاٟ ؿ٥تن ؿّف يَ. گؾىت هبُي يَ. عًَْ اّهؼم کَ ثْػم عْىضبل

 هي. ا٥تبػم ُونـم

 فيبػ. ًکـػم پيؼاه گيتن چي ُـ اهب. عـيؼم ؿّ اّى تْ يبػ ثَ کَ ثگن ّ ثؼم ًيًْو اؽؿ ثَ عْامتن

 .ًؼاػم اُويت

 ُوَ گيتن! ًينت اًِّب اف يکي ػيؼم ؿ٥تن ثْػم عـيؼٍ کَ ُبيي کـاؿّات مـ ٩ّتي ثٞؼ ٦ُتَ يَ. گؾىت

 !گيتن ؿّ رب

 پيـُي تب ػّافػٍ کَ ثْػ يبػم! ىؼ پيؼا مـم تْ پليؼ ّ فىت ٥کـ يَ کَ ثْػ ايٌزب ًجْػ ثييتـ تب ٦ُت

 آّؿػٍ عْػم ثـاي

 !ًجْػ ثييتـ تب يبفػٍ مـا١يْى ؿ٥تن. ثْػم ًکـػٍ ثبف ؿّ ُيچکؼّم ٌُْف کَ ثْػم

 !ثبىن کـػٍ اىتجبٍ عْامت هي ػلن. ىؼم هي ػيًَّْ ػاىتن

 عْؿٍ هخل کَ ؿّ ىک ايي تًْنتن تب ؿ٥تن کلٌزبؿ عْػم ثب عيلي ًوييَ چيقي ػليل کَ ايٌب گ٦تن عْػم ثب

 ا٥تبػٍ رًْن ثَ

 ّ ػاػٍ کبػّ پؼؿه ثَ آؽؿ ؿّ اًِّب صتوب گ٦تن عْػم ثب يٌٞي ىؼم ه٨٥ْ ثبالعـٍ. کٌن ػّؿ عْػم اف ثْػ

 هي ثَ ًغْامتَ

! گؾىت ثبفُن گؾىت،! ثؼًّن ُويي ؿّ ػليلو ٥٪ٔ عْامت هي ػلن. ىؼم عْىضبل ٥کـ ايي اف ثگَ

 ايي اف يکنبلي

 کتبة ّ صنبة. ؽاىتن هي کيْ يَ تْ آّؿػم هي عًَْ عـد ثـاي کَ ؿّ پْلِبيي. گؾىت رـيبى

 عـيؼ توبم. ًؼاىت

 ثـاي ًَ اهب عـيؼ هي چيقُبيي عْػه ثـاي گبُي الجتَ عـيؼ ًوي چيقي آؽؿ ثْػ عْػم ثب عًَْ

 پْل کَ ؿّف يَ. عًَْ



 ٩بٕي ثْػم آّؿػٍ کبؿعًَْ اف کَ ُن اّب٥َ پْل ه٪ؼاؿي ثؾاؿم کيْ تْ کَ آّؿػم هي ؿّ عًَْ هبُيبًَ

 کيْ تْ پْلِب اّى

 کيْ مـ کَ ٥ـػا. ثْػ هيغٌ امکٌبمو ًْٛ ّ ه٪ؼاؿه. ثجـم کبؿعًَْ ثَ ػّثبؿٍ ٥ـػا تب گؾاىتن

 پْلِبي تب ؿ٥تن

 !کوَ ه٪ؼاؿيو کَ ىؼم هتْرَ ثـػاؿم ؿّ کبؿعًَْ

 

 کوک اه عبًْاػٍ ثَ آؽؿ کَ ٥کـ ايي ثب ثال٥بٍلَ اهب ا٥تبػ ػلن ثَ ىک ُن ثبف. ثْػ کن ىوـػم ػّثبؿٍ

 آؿّم کٌَ هي هبلي

 ّ ثـم ٥ـٍت مـ تب ًکـػين پـػاعت ثْػ ىؼٍ اىتجبٍ. اّهؼ ثـاهْى تل٦ي ٩جِ ثٞؼ ؿّف چٌؼ. ىؼم

 ثٞؼا. کٌن ػؿمتو

 هّْْٛ اًّزب ػؿ. ثـم هغبثـات ثَ کَ ىؼم هزجْؿ. کـػًؼ ٩ٖٜ ؿّ تل٦ي ثٞؼ ؿّف پبًقػٍ ّ ؿ٥ت يبػم

 ٩جِ هجل٠ ػؿ اىتجبٍ

 ػيگَ ٩نوت يَ اف ؿّ هکبلوبت ؿيق ثبيؼ گ٦ت هيتـکيي اهْؿ ثَ ؿميؼگي هبهْؿ کَ گ٦تن ؿّ تل٦ي

 ّ ؿ٥تن. ثگيـي

 تل٦ي ىوبؿٍ ثَ ًگبُي. ثْػ صبّـ هکبلوبت ؿيق ؿ٥تن کَ ٥ـػاه. ثـم ٥ـػا ىؼ ٩ـاؿ. ػاػم ػؿعْامت

 تل٦ي. کـػم ُب

 چيون لينت ػؿ کَ ثْػ ايٌزب ّ ثْػ هبػؿم عًَْ ىوبؿٍ. ثْػ آؽؿ پؼؿ عًَْ تل٦ي ىوبؿٍ . ثْػ کبؿعًَْ

 ًب تل٦ي ىوبؿٍ يَ ثَ

 يب ا٩ْام اف يکي ىوبؿٍ صتوب کَ گ٦تن عْػم ثَ ُي. کـػ ًوي ّلن کٌزکبّي چـا ػًّن ًوي. ا٥تبػ آىٌب

 يکي يب آؽؿ ػّمتبى

 اف ؿّف ُـ ت٪ـيجب کَ ؿّ ىوبؿٍ اّى ٍبصت ًبم ٩نوت اّى هنئْل اف آگبٍ ًبعْػ ّلي! ُب ُونبيَ اف

 تل٦ي اًّزب ثَ هب عًَْ

 ىوبؿٍ! ثْػ ٩جْل ٩بثل ١يـ ثـام. کٌن ثبّؿ عْامتن ًوي. فػًؼ مـم تْ ؿّ ػًيب اًگبؿ. گـ٥تن ثْػ ىؼٍ

 کَ ثْػ آؽؿ عبلَ عًَْ

 .ثْػ هزـػ. کـػ هي فًؼگي اًِّب ثب ُن اه عبلَ پنـ ىِبة

 اه ؿاثَٖ. ثْػ کـػٍ ٩ِـ آؽؿ عبلَ ثْػين کـػٍ افػّاد ُن ثب اؽؿ ّ هي ايٌکَ اف ثٞؼ پيو مبل چٌؼ اف

 ّ پؼؿ ّ آؽؿ ثب

 ىؼٍ فػٍ تل٦ي اًِّب عًَْ ثَ ؿّف ُـ ت٪ـيجب هب عًَْ اف کَ ػاىت ػليلي چَ پل. ثْػ ىؼٍ ٩ٖٜ هبػؿه

 !ثبىَ؟



 کني ًَيت عؼا. ثگؾؿم چيقي ُـ اف عيبلي عْه ثب تًْنتن ًوي ػيگَ. ثْػ ىؼٍ روٜ صْامن ػيگَ

 ًوي ىوبُب! ًکٌَ

 !ثکٌَ تض٪ي٨ فًو عيبًت هْؿػ ػؿ کَ ّصيتٌبکَ چ٪ؼؿ هـػ يک ثـاي کَ ػًّيؼ

 ّا٩ٞيت ؿ٥تن هي رلْتـ چي ُـ هتبم٦بًَ ّلي! ثبىَ مبػٍ ت٦بُن مْ يَ عْامت هي ػلن هؼت توبم ػؿ

 عْػه ثييتـ تلظ

 هيکل عيلي! ثْػم ُن آؽؿ هْاٙت ثبيؼ کـػ ّل ىؼ ًوي کَ ؿّ کبؿعًَْ کبؿ! ػاػ هي ًيْى ثِن ؿّ

 !ثْػ

 ُوَ ٥ـُبػ پؼؿ ؿاػپْؿ ثَ ىؼم هزجْؿ اعـه عْة ّلي! ثگن چيقي تًْنتن ًوي کَ ُن کني ُـ ثَ

 ٩ّتي. ثگن ؿّ چيق

 ثْػ ٩ّتي چٌؼ اهب کـػ ًَيضت هٌْ ّ! صـ٥ِب ايي ّ ىکبکي ّ عيبلي کذ تْ کَ کـػ ػْٝا هي ثب ىٌيؼ

 ىؼٍ ُْٝ اعال٩ن کَ

 .ثْػ ىؼٍ ُْٝ کَ ثْػ ٩ّت عيلي ُن آؽؿ اعال٧ ثْػ

 

 رـيبى. کـػم پيؼا ؿّ هکبلوبت ؿيق ىؼ هي کَ اًّزب تب توٌب ّ عْاُو ثب ّ ؿ٥تن هغبثـات ثَ ػّثبؿٍ

 مبل ػّ اف ُب تل٦ي

 ّ ثنپـم ؿاػپْؿ ػمت ؿّ چيق ُوَ هي کَ ىؼ ٩ـاؿ. گ٦تن ؿّ رـيبى ؿاػپْؿ ثَ. ثْػ ىؼٍ ىـّٛ ٩جل

 ػّؿاػّؿ ؿاػپْؿ

  .ثبىَ آؽؿ هْاٙت

 عًَْ ايي ثبيؼ گ٦ت هي. کييؼ پيو ؿّ عًَْ هّْْٛ آؽؿ ثـگيتن عًَْ ثَ کَ ىجِب ُوْى اف يکي ػؿ

 .کٌن ًبهو ثَ ؿّ

 ثالٝقل ّکبلت يک ّ کـػم هي ًبهو ثَ ًِبيتب. ًجْػ هيکلي ُيچ ثْػ ًيْهؼٍ پيو رـيبى ايي اگـ الجتَ

 هي افه ُن

 هي هـػى ثب ًَ کَ ُن اگـ ثـگـػًّن عْػم ًبم ثَ ػّثبؿٍ ثتًْن اّهؼ هي پيو اي هنئلَ اگـ کَ گـ٥تن

 هي اّى ثَ عًَْ

 ػْٝا ّ رٌگ هب عًَْ تْي ىت ُـ ػيگَ ًَ؟ يب يبػتَ ػًّن ًوي. کـػم مْمي ثب کَ کبؿي ُوْى ؿميؼ

 اف ثْػ ىؼٍ ىـّٛ

 ػلن ٥٪ٔ ّمٔ ايي ػؿ. ُوؼيگَ کلَ ّ مـ ثَ پـيؼين هي! هي يکي گ٦ت هي اّى يکي ًيْهؼٍ کبؿعًَْ

 مْعت هي تْ ثـاي



 گْاٍ تض٪ي٪بتن ًتيزَ اگـ کَ ثْػم کـػٍ ِٝؼ عْػم ثب ًجْػ تْ ٥کـ اٍال کَ اّى. ًؼاىتن اي چبؿٍ اهب

 هَْٞهيت ّ پبکي

. مـا١ن اّهؼ ؿاػپْؿ ؿّف يَ. گؾىت هبُي يک. کٌن ثٌبهو ُن ؿّ کبؿعًَْ ٤ًَ صتي ثبىَ آؽؿ

 گ٦ت ثْػ گـ٥تَ عيلي

 !گؾىتَ کبؿ اف کبؿ ػيگَ هتبم٦بًَ کَ

 هب عًَْ هْاٙت ام هي ثيـّى عًَْ اف هي ايٌکَ هضِ ثَ کَ ثْػ گؾاىتَ ؿّ ٦ًـ يَ ؿاػپْؿ گْيب

 يک ّ هْتْؿ يک ثب ثبىَ

 !ػّؿثيي

 هي عـيؼ ُْاي ثَ ّ هبػؿه عًَْ ؽاؿٍ هي تـّ اّل ؿٍ هي ثيـّى عًَْ اف آؽؿ ثٞؼه ؿّف ػّ گْيب

 ثب ٩ـاؿه مـ ؿٍ

 !ُـػّتبىْى اف! گيـٍ هي ٝکل ُن يبؿّ! ىِبة

 ٕـ٣ ثَ ّ کـػ ثلٌؼ ثْػ هيق ؿّي کَ ؿّ گلؼًّي ّ ىؼ َٝجي صبلت ػچبؿ ُْهي پؼؿ ه٩ْٜ ايي ػؿ

 ّ ! کـػ پـت ػيْاؿ

 ْٝالت توبم کَ صبلي ػؿ ا٥تبػ ُْهي ثَ چيون. ىؼ مبکت ّ گـ٥ت ػمتِبه هيْى ػؿ ؿّ مـه هؼتي

 کو ٍْؿتو

 ًينتن کٌبؿه ّ ىؼم ثلٌؼ! اّهؼ پبييي ّ ل٢قيؼ اه گًَْ ؿّي چيوبًو اف ًيق اىکي ٩ٖـٍ ثْػ اّهؼٍ

 .کـػم ث٢لو ّ

 :گ٦ت ّ کـػ ىـّٛ ػّثبؿٍ ُْهي پؼؿ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 !هيؼٍ فرـ هٌْ ُن عبٕـات اّى يبػ. ًجْػ عْػم ػمت ثجغييؼ ُب ثچَ-

 :گ٦ت ثٞؼ! ثْميؼ ؿّ ُْهي مـ ّ ىؼ عن ّ اّهؼ ُْهي ٕـ٣ ثَ ثٞؼ

 گْيب گ٦تن هي ػاىتن! کٌَ تِؼيؼم تْ ثْميلَ اّهؼٍ ُن صبال! ثگيـٍ هي اف تـّ عْامت هي ؿّفُبم اّى

 ثب ؿٍ هي ؿاػپْؿ

 عيبثْى ػؿ ٦ًـ يَ ثب ؿّف يَ گَ هي ٥٪ٔ گـ٥تَ ٝکل افىْى کَ گَ ًوي الجتَ کٌَ هي ٍضجت آؽؿ

 هي ىـّٛ ّ ػيؼٍ اًّْ

 چٌؼ ّلي کٌَ هي ًَيضتو عيلي ُن ؿاػپْؿ. کٌَ هي اًکبؿ ؿّ چيق ُوَ اهب. کـػى ًَيضت ثَ کٌَ

 مـاٟ ػّثبؿٍ ثٞؼ ؿّف

 !ؿٍ هي ىِبة



 ُن ؿّ ايٌِب! کٌن تٞـي٤ ثـاتْى ؿّ تض٪ي٪بت ث٪يَ ّ ثين ػيگَ هنبئل ّاؿػ کَ ًؼاؿٍ لقّهي ػيگَ

 ًگَ ػلن ػؿ مبلِبمت

 ّ هي رؼايي ٝلت ثؼًّي ػيگَ ثِتـٍ کـػم ٥کـ ّلي. پنـم کٌن عـاة تـّ ؿّصيَ عْامتن ًوي. ػاىتن

 .ثْػٍ چي هبػؿت

 ايٌکَ صؼا٩ل. ثِتـٍ ايٌْٖؿي کـػم هي ٥کـ عْػم ثب ! ػًّنتي هي ه٪َـ ؿّ هي ىبيؼ ٝوـت توبم ػؿ

 اف فىتي تَْيـ

 تْ ثب عْاػ هي! کٌَ امت٦بػٍ مْء تْ اصنبمبت اف عْاػ هي ّ ىؼٍ پيؼاه صبال ّلي! ًؼاؿي هبػؿت

 عْاػ هي! کٌَ فًؼگي

 !کٌَ عـاة تْؿّ فًؼگي صبال پبىًْؼ ُن اف هبؿّ فًؼگي يکجبؿ کَ ُوًْْٖؿي

 :گ٪ت ػّثبؿٍ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثْػ ىؼٍ َٝجبًي عيلي ُْهي پؼؿ

 ثٞؼه کييؼ کبؿي کتک ثَ کبؿ. کـػين مغتي ػْٝاي ثْػ هيتـکوْى فًؼگي ىت آعـيي کَ ىت يک

 !ٕال٧ ُن

 ٥ِويؼ هي ػاىت ٝ٪ل کوي اگـ! ًـٍ ثيي اف ص٪٩ْو ّ ص٨ هخال کَ ثْػ گـ٥تَ ّکيل ػاػگبٍ ؿّف يبػهَ

 ّ ص٨ ؿّفي کَ

 فًؼگي ّ عًَْ ايي توبم کـػ هي فًؼگي ًزبثت ثب اگـ! کـػ عيبًت هي ثَ کَ ػاػ ػمت اف ؿّ ص٪٩ْو

 عالٍَ ّ کبؿعًَْ ّ

 !ػاػ ًوي ػمت اف ؿّ پنـه يٌٞي فًؼگيو مـهبيَ ثقؿگتـيي هِوتـ ُوَ اف! ثْػ اّى هبل چيق ُوَ

 اه هِـيَ. ثؼم ثِو ؿّ ص٪٩ْو ّ ص٨ توبم کـػم ٩جْل هي کَ ثيَ ٩ْيَ ّاؿػ عْامت هي ػاػگبٍ

 کَ ثْػ مکَ پٌزبٍ

 ُْهي کَ گ٦ت ػؿػػاػگبٍ! ثيَ ؿّىي هنبئل اف عيلي ّ کٌَ پيؼا کو رـيبى عْامتن ًوي. ػاػم ثِو

 .عْاػ هي ؿّ

 پنـت ثَ اگَ تْ گ٦تن! پنـهَ هَ، ثچَ عْاي؟گ٦ت هي چي ثـاي ؿّ ُْهي پـميؼم ّ کٌبؿ کييؼهو

 ػًجبل ػاىتي ٝال٩َ

 

 هي ػاػگبٍ ثَ ىِبػت ثـاي ؿّ ؿاػپْؿ ثکٌي ؿّ ُْهي ٍضجت اگَ گ٦تن ثِو! ؿ٥تي ًوي کخب٥تکبؿي

 ػؿ ٍؼاه ػيگَ! اؿم

 ثب ؿّ پنـه هبػؿي کَ ثْػ ٝزيت ثـام. ثؼم اّب٥َ ثِو ػيگَ مکَ ػٍ کَ عْامت هي اف ٥٪ٔ ًيْهؼ

 ُْٝ مکَ تب ػٍ

 !کٌَ



 :گ٦ت ثٞؼ ا٥تبػ مـ٥َ ثَ ثبف کَ کـػ ؿّىي ميگبؿ يَ ػّثبؿٍ

 ػيگَ ػعتـ يَ ثب ًؼاؿٍ پْلي آؽؿ کَ ٥ِويؼ ٩ّتي اه عبلَ پنـ ىِبة هبٍ چٌؼ گؾىت ّ رؼايي اف ثٞؼ

 .کـػ افػّاد

 آؽؿ ثٞؼ ّ کٌن آؽؿ ًبم ثَ ؿّ عًَْ ايي هي يٌٞي! ثيبؿٍ چٌگ ثَ ؿّ آؽؿ عًَْ کَ ثْػ ايي ػًجبل ىِبة

 ثب ّ ثگيـٍ ٕال٧

 !ثيَ ثقؿگي ايي ثَ عًَْ يَ ٍبصت ىِبة ايٌْٖؿي ّ کٌَ افػّاد ىِبة

 !ػاػٍ هي ثِو هي پْلِبي اف کَ ُن مبلي ػّ صؼّػ

 ثَ ّ آّؿػ ثيـّى پْىَ يَ ػاعل اف ُْهي هبػؿ ّ ىِبة اف عيبثبى ػؿ ٦ًـي ػّ ٝکل تب چٌؼ ثٞؼ

 :گ٦ت ّ ػاػ ُْهي

 !کي ًگبُو ثيب. ًؼاؿٍ عجـ ٝکنِب ايي ثْػى اف آؽؿ

 .ػاػ اػاهَ ؿّ ٍضجتو ُْهي پؼؿ. کـػ ًگبٍ ثِيْى ٦ًـت ثب ّ گـ٥ت ٝکنِبؿّ ُْهي

 ثٞؼ يکنبل ّ ثْػ ثقؿگتـ عْػه اف مبل پٌذ ّ ثينت ثينت کَ ىؼ هـػي يَ فى ثٞؼه ٩ّت چٌؼ آؽؿ-

 ٕال٧ ُن

 ىؼ پيؼا اه کلَ ّ مـ کَ اهـّف تب ًؼاىتن عجـ افه ػيگَ. گـ٥ت

 :گ٦ت ّ اّؿػ ثيْى چک يک ريجو اف ثٞؼ

 ثقى هجل٠! پْلَ ػًجبل صتوب عْاػ هي چي ثجيي ثجـ عْػت ثب! اهْبمت م٦يؼ چک يَ ايي ثگيـ پنـم ثب-

 کَ ثؼٍ ثِو

 !کٌَ کن ؿّ ىـه

 ثـگيتَ؟ پْل عبٕـ ثَ يٌٞي- ُْهي

 هي گـ٥تي کَ تَويوي ُـ. ثجيي ؿّ آؽؿ ثـّ ىؼي ثقؿگ. ًينتي ثچَ ػيگَ تْ پنـم ثجيي- ُْهي پؼؿ

 اگـ. ػاؿم ٩جْل

. اػ ًوي ثْرْػ ّتْ هي ؿاثَٖ ػؿ ُن ت٢ييـي ُيچ ًؼاؿم صـ٥ي هي کٌي فًؼگي اّى ثب کَ عْامت ػلت

 هي هي پنـ تْ

 !هًْي

 ػاؿي اربفٍ هي ٕـ٣ اف تْهي هيليْى ٍؼ تب ٩ـّى يَ اف اّهؼٍ تْ ػًجبل پْل ثـاي کَ ٥ِويؼي اگَ اًب

 تْ تب ثؼي ثِو کَ

 .کـػ پيو مبل عيلي کَ ُوًْْٖؿ! کٌَ ّل ؿّ



 تَويوي ثبيؼ تْ ُن ثبف ثْػم عْثي پؼؿ ُن اگـ! ػًّي هي تْ ثْػم ثؼ اگَ! کٌن ًوي هضجت گؼايي هي

 پبىْ صبال. ثگيـي

 .عْاُـىَ عًَْ کٌن هي ٥کـ. اػؿميَ ايي. ثـّ

 هي ًگبٍ ٝکنِب ثَ ّ ثْػ ًينتَ ُوًْْٖؿ ُْهي ؿ٥ت ثيـّى مبلي اف ّ گ٦ت ؿّ ايٌِب ُْهي پؼؿ

 اي ػ٩ي٪َ چٌؼ. کـػ

 هيق ؿّي ّ کـػم يکييْى ثَ ًگبٍ يَ ٥٪ٔ يٌٞي ًکـػم ًگبٍ کَ ػاػ هي ثؼمت ؿّ ٝکنِب ثٞؼ گؾىت

 ُْهي. گؾاىتن

 :گ٦ت صبلت ُوْى ػؿ ّ گـ٥ت ػمتِبه ثيي ؿّ مـه هؼتي

 هؼت ايي توبم! ٥ِون هي ؿّ چيقُب ايي صبال ػاىتن ٦ًـت پؼؿم اف ٕال٧ ّ رؼايي عبٕـ ثَ ٝوـ يَ

 ّ ثؼثغت فًي ؿّ هبػؿم

 ُـفٍ فى يَ هبػؿم کَ گي هي ثِن صبال! کـػٍ اىتجبٍ هخال فًبىْيي فًؼگي ػؿ کَ ػيؼم هي هَْٞم

 !اي فًؼگي چَ! ثْػٍ

 .٥ـُبػ ثـين: گ٦ت ّ ىؼ ثلٌؼ ُْهي ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثقًن ًؼاىتن صـ٥ي. کـػم مکْت

 :گ٦تن ثِو هبىيي تْي. کـػين صـکت ّ ثـػاىتين ؿّ آػؿك

 کٌي؟ چيکبؿ عْاي هي ُْهي-

 !هبػؿهَ ثبىَ چي ُـ. ثـگيتَ چي ثـاي ثجيٌن عْام هي- ُْهي

 ً٪و. ثؼٍ ًيْى مبػٍ ثچَ يَ ؿّ عْػت هي ًٚـ ثَ! ؿ٥ت رلْ ػؿمت ثبيؼ! ىَ ًوي کَ ايٌْٖؿي- هي

 فيـ اف! کي ثبفي

 !ثجبفي ه٦ت ًجبيؼ ػ٥َٞ ايي ثبعتي ثبؿ يک تْ! اّهؼٍ تْ ئٌجبل چي ثـاي ثکو فثًْو

 ػمت ؿّ افه ًجبيؼ ثْػ کبؿه تْ کلکي اگَ. کٌجن هي ٥کـي يَ ثبالعـٍ کَ ثْػ پييوْى ّا٩ٞب اگَ

 ْٕؿ ايي هي. ثغْؿي

 صْامتْ! ًينتَ پبت کَ ثْػٍ ثؼثغتت پؼؿ ايي! کـػ ًوي ّلت کَ ػاىت ػّمت اگَ هبػؿت ٥ِويؼم کَ

 صبال تب کي روٜ

 ػّ ّ ثينت مبل ثينت گؾىت اف ثٞؼ. ثْػٍ اىتجبٍ ػاىتي پؼؿت ثَ ًنجت ثؼي اصنبمي يب ٥کـي ُـ

 کـػم اصنبك مبل

 

 ثبه فؿًگ. کٌَ فًؼگي ًغْامتَ کَ ثْػٍ هبػؿت ايي کَ کٌن هي ٥کـ! ػاؿٍ ػّمتو پؼؿت ٌُْف کَ

 ثکبؿ ٝ٪لتْ ثبيؼ صبال



 !ثٌؼافي

 :گ٦ت ُْهي ىؼين پيبػٍ ٩ّتي. ُْهٌـميؼين هبػؿ اػؿك ثَ تب ًقػين صـ٥ي ػيگَ

 ؽکـ مْم ٕج٪َ اػؿك ػؿ ٥ِوي هي ثٞؼا چـاىْ! ثيبؿ ػؿ عًَْ ايي کبؿ اف مـ رْؿي يَ ثبيؼ ٥ـُبػ

 ُْهي کَ ثْػ ىؼٍ

 .فػ ؿّ اّل فًگ

 !مْهَ ٕج٪َ فػي ؿّ فًگ اىتجبٍ- هي

 !کيَ عًَْ ايٌزب ثجيٌن عْام هي- ُْهي

 عبًن يَ ثٞؼ لضَٚ چٌؼ. ػؿ ػم ثيبػ لضَٚ يَ کَ کـػ عْاُو ُْهي کَ ثـػاىت ؿّ آي٦ْى عبًوي يَ

 ثبف ؿّ ػؿ هني

 :گ٦ت ّ کـػ مالم ُْهي. کـػ

 عْاى هي ّ عبليَ ٕج٪بت ايي اف يک کؼّم ثجيٌن عْامتن هي! ىؼم هقاصوتْى آژاًل اف عبًن ثجغييؼ

 ٕج٪َ ثؼى؟ اربؿٍ

 ىوبمت؟

 ىيٌَ هي ػعتـم ُن ثبال ٕج٪َ. کٌن هي فًؼگي ايٌزب مبلَ مي. عْػهَ هبل عًَْ پنـم ًَ- پيـ عبًن

 !ثبىَ مْم ٕج٪َ ىبيؼ

 ًوي ؿّ ُونبيگي هـاٝبت اٍال! عًَْ آؿٍ هي ؿّ اّى ّ ايي ُن هـتت! ٍبصجيَ يبل٪ْف هـػ يَ

 ثبىَ اّى کٌَ عؼا! کٌَ

 !ىين ؿاصت ثـٍ ثؼٍ اربفٍ

 کيَ؟ پـميؼ ّ ثـػاىت ؿّ آي٦ْى فًي. فػين ؿّ مْم ٕج٪َ فًگ ؿ٥ت عبًن اّى ٩ّتي ّ کـػين تيکـ

 .ػاىتن کبؿ عبًن آؽؿ ثب. ُنتن ُْهي- ُْهي

  .ثبال ثيب ! عْىگلن ىن ٥ؼات- آؽؿ

 فعوي ربه ُوَ کَ ؿاُـّيي ثب ثْػ ٩ؼيوي ًنجتب اي عًَْ. ىؼين ّاؿػ ُْهي ّ هي ّ کـػ ثبف ؿّ ػؿ

 ٩نوتِبي ثْٞي ّ

 ات٦ب٩ي هي . کـػ ثبف ؿّ ػؿ فًي . ؿميؼين مْم ٕج٪َ ثَ. ثْػ کخي٤ ُب پلَ توبم ثْػ ؿيغتَ ُن م٪٦و

 ُْهي ّ ؿ٥تن رلْتـ

 

 .کييؼم ٝ٪ت اعن ثب ؿّ عْػم کَ کٌَ ث٢ل هٌْ کَ اّهؼ ٕـ٥ن ثَ هي ػيؼى هضِ ثَ. ثْػ هي پيت



 :گ٦ت ّ اينتبػ ّ ىؼ هتْرَ

 ػّمتت؟ ُنتٌؼ کي اييْى. تْ ثيبيي پنـم ثگـػم ػّؿت-

 !کـػٍ ؿًگ ثْؿ هُْبي ّ ١لي٘ آؿاييي ثب ثْػ مبلَ پٌزبٍ ت٪ـيجب فًي. ثْػ گـ٥تَ اىتجبٍ ؿّ هي

 ثْػم فى کَ صي٤! ىؼٍ هب رؼايي ثبٝج کَ ؿّفگبؿ ايي ثَ ت٤! ًيٌبمي ػاؿي ص٨ ! ٝقيقم ػيگَ آؿٍ-

 پؼؿ اّى ثَ فّؿم ّ

 چـا صبال! کـػم هي ثقؿگ ّ کييؼم هي ػًؼّى ّ چٌگ ثَ تـّ ثْػ ْٕؿي ُـ ّگـًَ! ًـميؼ ًبهـػت

 ثيـّى؟ اينتبػيي

 .ًکٌيؼ ١ـيجي تْ ثيبيي

 کَ ثْػ هيغٌ! پبىيؼٍ ّ ؿيغتَ . ثْػ هتـي مي ثينت ّ ٍؼ آپبؿتوبى يَ ىؼين ّاؿػ تبيي ػّ

 ىلغتَ فى يَ يب ٍبصجو

 کَ گ٦ت هي ثَ آؿّم ُْهي. ثيبؿٍ چبيي ثـاهْى ؿ٥ت آؽؿ ّ ًينتين هجل ؿّي! هزـػ هـػ يک يب اك

 اػاهَ ً٪و ايي ثَ

 :گ٦ت ثـگيت چبيي ميٌي يَ ثب ٩ّتي. ثؼم

 ػلو اًّن ثْػ ايٌزب پيو ػ٩ي٪َ ػٍ تب عْاُـم. ثْػ فًگ ثَ گْىن ُوو هيبيي، کي کَ ًجْػ ػلن تْ ػل-

 تـّ عْامت هي

 .کٌَ هي فًؼگي تٌِب ايٌزب. ثجيٌَ

 ُنتن؟ ُْهي هي کَ ٥ِويؼيؼ کزب اف- هي

 صبال! فائيؼهت! ػاػم ىيـت! ىٌبمن هي ؿّ تْ ثْي! کيَ هي عْى! هبػؿتن هي عْة! ثنـم عب٫ اّا-

 ثب! ًيٌبموت؟

 ًَ؟ يب کـػي هي ُن هبػؿت يبػ ٥ّب ثي . ىؼي ثقؿگ ٥٪ٔ ًکـػي ٥ـ٧ فيبػ ُبت ثچگي

 ؿ٥تَ ّ کـػٍ ّلن مبلگي ىو اف کَ ؿّ هبػؿي يبػ ىَ هي چْٖؿ! مبٝت ُـ! ؿّف ُـ! ُوييَ- هي

 !ًکٌن؟

 فػ؟ ًبص٨ ثِتْى هي ثَ کَ گي ًوي پؼؿت ثَ چـا فًي؟ هي هي ثَ ػاؿي- آؽؿ

 عجـ ؿّصن اٍال ثـکت ايي ثَ هي کَ ٍْؿتي ػؿ! ػاىتن ؿاثَٖ ام عبلَ پنـ ثب هي کَ گ٦ت ُوَ ثَ

 رب ُوَ ًينت! ًؼاىت

 عبلَ پنـ ىِبة گ٦ت هي! ػيؼٍ عيبثًِْب تْ ٦ًـ يَ ثب هٌْ ؿاػپْؿ چيق ُوَ ثي هـتيکَ اّى کَ گ٦ت

 هي کَ ٍْؿتي ػؿ! هَ



 عْامتگبؿ ؿّفي يَ ىِبة! ثگن ػؿّٟ اگَ کْؿىن! ًـ٥تن ثيـّى ىِبة ثب ُن يکجبؿ صتي ٝوـم ػؿ

 افه هي. ثْػ هي

 ػّ تٌجًْو! ثْػ ىؼٍ ثلٌؼ مـه فيـ ثبثبت! گـ٥ت فى ؿ٥ت ام ثيچبؿٍ اّى کـػم ؿػه اّهؼ ًوي عْىن

 ايٌب! ثْػ ىؼٍ تب

 .ثْػ ثِبًَ

 ثْػيؼ؟ کزب هؼت ايٌِوَ اّهؼيؼ؟ ًوي مـا١ن چـا ىؼيؼ رؼا ٩ّتي عْة- هي

! ثؼٍ کالًتـين تضْيل ثيبم مـا١ت اگَ ثْػ کـػٍ تِؼيؼم! کٌن؟ کبؿي تًْنتن هي ثبثبت تـك اف هگَ- آؽؿ

 ثي فى يَ هٌن

 !اّهؼ هي ثـ ػمتن اف کبؿي چَ تٌِب ّ کل

 کـػيؼ؟ افػّاد ثٞؼه ٩ّت چٌؼ ُويي ثـاي- هي

 :گ٦ت ثٞؼ کـػ هي هي کوي آؽؿ

 کـػٍ؟ پـت گ٦تَ؟ ثِت ثبثبت ايٌبؿّ

 ُوَ ايي اف ثٞؼ صبال ىؼٍ چْٖؿ ثؼًّن عْاػ هي ػلن ٥٪ٔ. ُيچي.ًؼاؿم کيٌَ ىوب ثَ ًنجت هي. ًَ- هي

 هي يبػ مبل

 تـميؼ؟ ًوي پؼؿم ّ کالًتـي اف ػيگَ صبال کـػيؼ؟

 ػيگَ. ثگيـي تَوين فًؼگيت ثـاي تًْي هي عْػت. ىؼي هـػي عْػت ّامَ ػيگَ تْ صبال عْة-

 !ًينتي ٢ٍيـ

 .فػم ثل٣ْ ثِو ثْػم فػٍ صؼمي يَ ؽٌُن ػؿ

 ثـگـػم ػّثبؿٍ ٩ـاؿٍ چْى! ىَ ًوي کَ ثگن ثبيؼ کٌين فًؼگي ُن ثب اّهؼيؼ اگَ ٍْؿت ُـ ػؿ- هي

 کَ هؼت ايي! اؿّپب

 .اؿّپب ثـگـػم عْام هي! کٌن فًؼگي ايٌزب تًْن ًوي ػيؼم ثْػم ايٌزب

 :گ٦ت کٌَ پٌِبى ؿّ عْىضبليو کـػ هي مٞي صبليکَ ػؿ. ػيؼم چيوبه تْ ؿّ عْىضبلي ثـ٧

 ُب گؾىتَ رجـاى. ثبىن تْ ثب ٝوـيَ آعـ ايي عْاػ هي ػلن. ؿين هي ُن ثب تٌِبيي اًّزبم! پنـم ثِتـ چَ

 اگَ. ثکٌن ؿّ

 هي ّلي کـػ رؼا ُن اف ؿّ تْ ّ هي ّ ًنبعت هب ثب ؿّفگبؿ کَ ػؿمتَ! کييؼم؟ ثؼثغتي چ٪ؼؿ ثؼًّي

 !هبػؿتن ثبىَ چي ُـ

 .عْؿػ هـػًَّ رْؿاة لٌگَ يَ ثَ هجل پيت ثَ چيون



 

 ػؿه هجل پيت اف ّ ؿ٥تن رْؿاة لٌگَ ٕـ٣ ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ! کٌن ًوي ثبّؿ کَ هي عبًن ثجغييؼ- هي

 آؽؿ ًيْى ّ آّؿػم

 !کٌَ؟ هي پبه هـػًَّ رْؿاة رْى عبلَ: پـميؼم ّ ػاػم

 :گ٦ت ّ ا٥تبػ پتَ تتَ ثَ آؽؿ. گـ٥ت اه عٌؼٍ ُْهي

 !ػاؿٍ ؿّهبتينن! پْىَ هي عْػه رْؿاة ؿّ ػاؿٍ پبػؿػ

 اًگبؿ. ُنتن ػّمتو هي! اًَّ ُْهي! ثگيؼ پنـتْى ثَ ؿّ چيقُب ايي ثِتـٍ ٍْؿت ُـ ػؿ- هي

 ژًتيکي مينتن ايٌؼ٥َٞ

 !کييؼ اىتجبٍ عْى! ًکـػ کوک

 ثْػم ػيگَ هؼؿ٫ يَ ػًجبل ّ کـػم هي ًگبٍ ؿّ إـا٣ عًْنـػ هي. کـػ ًگبٍ عين ثب هٌْ هؼتي آؽؿ

 :گ٦ت کَ

 !ًينتي ُْهي ًگ٦تي هي ثَ ّ ثوًْن اىتجبٍ تْ گؾاىتي هغٍَْب صيّْى تْ

 !ُنتن ُْهي کَ ًگ٦تن هي! ًپـميؼي ىوب- هي

 ُنتي؟ کي تْ – آؽؿ

 .ؿاػپْؿ ٥ـُبػ ! ػاػي هي ٥ضو ثِو کَ ُوْى پنـ- هي

 !ل٪وَ صـّم! فًي ثِن ػّ ثبثبت هخل- آؽؿ

 ُْهي مـاٟ اّهؼي ىؼي ثلٌؼ لک ّ لک مبل ُوَ ايي اف ثٞؼ! ثگْ تٌگت ػل عْاُؼ هي چَ ُـ- هي

 ٥کـ ثيَ؟ چي کَ

 ؿى هي ّ ثغيؼه هي ُن پنـٍ ّ هييَ پيؼاه مبل 20 اف ثٞؼ هبػؿٍ! ىبَُ فهبى ٥بؿميَ ٥يلن کـػي

 عًَْ مـ

 !فًؼگييْى

 !پنـىَ؟؟ ًْثت صبال فػ ثِن ؿّ فًؼگين ه٩ْٜ اّى ثبثبت! ثيـّى ىْ گن- آؽؿ

 يکي اگَ کَ ثٌؼم هي ىـٓ ُْهي؟ عبلَ کيَ؟ هبل عًَْ ايي ؿامتي! فػي ثِن عْػت ؿّ فًؼگيت- هي

 ؿّ کيُْب اّى اف

 !ثبىَ تْه هـػّى ىلْاؿيَ فيـ ّ ىْؿت کٌن ثبف

 ثيـّى ؿّ کيُْب اف تب ػّ ىَ ثلٌؼ يب ثگَ چيقي عْامت آؽؿ تب ّ ؿ٥تن کوؼ يَ ٕـ٣ ثَ مـيٜ ثٞؼ

 ػؿمت صؼمن. کييؼم



 

 .ثْػ هـػًَّ لجبك ٥٪ٔ تْه! ثْػ

 ٕـ٣ ثَ آؿّم کٌي؟ عـاة هٌْ عْاي هي تْ ّ ؿ٩ًَْن هي تْؿّ هخل تب ٍؼ هي پـؿّ ثچَ- آؽؿ

 118 ىوبؿٍ ّ ؿ٥تن تل٦ي

 ىوبؿٍ يَ ثٞؼ اي لضَٚ! عْامتن هي ؿّ هٌکـات ىوبؿٍ ًجبىيؼ عنتَ گ٦تن ػاػ رْاة تب ّ گـ٥تن ؿّ

 کـػم يبػػاىت ؿّ

 کٌي؟ چيکبؿ عْاي هي: گ٦ت آؽؿ ثگيـم عْامتن تب

  :ػاػم رْاة عًْنـػ عيلي

 کٌيؼ؟ هي فًؼگي کي ثب ػاؿيؼ؟ چکبؿ ايٌزب ىوب ّ کيَ عًَْ ايي ثجيٌن عْام هي

 !!فًب ّلؼ کي ٩ٖٜ( ٥ـيبػ ثب ثٞؼ )کي ٩ٖٜ- آؽؿ

 :گ٦تن ّ کـػم ٩ٖٜ ؿّ تل٦ي

 ػاؿي؟ چکبؿ ثچَ ايي ثب ثـگيتي؟ چي ثـاي ثگْ صبال. کـػم ٩ٖٜ ثيب- هي

 :گ٦ت َٝجي صبلتي ثب ثْػ ىؼٍ کال٥َ کبهال کَ صبلي ػؿ آؽؿ

 گٌبَُ؟ ؟ رـهَ ، ثجيٌوو عْام هي! پنـهَ

 !گ٦تي ػؿّٟ کَ ىِبة رـيبى هخل! گي هي ػؿّٟ ػاؿي- هي

 .گـ٥تن افه ؿّ ٝکنِب اف يکي ّ ؿ٥تن ُْهي ٕـ٣ ثَ

 گي؟ ًوي ثِو ُيچي! کٌَ هي اصتـاهي ثي هبػؿت ثَ ػاؿٍ ُْهي- آؽؿ

 !ٕجيٞيَ عيلي! ُويٌَ ثَ ٩يٌگيو! ىؼٍ گـ٥تَ عجـ ثؼّى کَ ثجغييؼ! کي ًگبٍ ؿّ ٝکل ايي اّل- هي

 ًگبٍ ٝکل ثَ ٥٪ٔ! فػ عيکو! ػاػ ّا ا٥تبػ ٝکل ثَ چيوو تب. اًؼاعتن هيق ؿّي رلْه ؿّ ٝکل ّ

 هٖٞلو. کـػ هي

 !ُبى؟ ثبىَ فؿًگ ايٌ٪ؼؿ ُْهي ثبثبي کـػي ًوي ٥کـ ػي؟ ًوي ىٞبؿ ػيگَ ؟ چيَ: گ٦تن ّ ًکـػم

 ؿّ چيقُب ايي ػًّنتن ًوي کـػم ؿُبه عْػه صبل ثَ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثکٌَ ؿّ عْػه کبؿ فهبى گؾاىتن

 !گن هي رْؿي چَ

 .ثْػ ثـاػؿ يَ هخل ثـام کَ مبل ُوَ ايي ثَ. کـػم هي ٥کـ ُْهي ثَ ٥٪ٔ! ًجْػم صـ٥ِب ايي اُل اٍال

 گ٦تن ّ ػاػم ًيًْو آؽؿ ثَ ػّؿ اف ّ گـ٥تن ُْهي اف ثْػ ػاػٍ ُْهي پؼؿ کَ ؿّ چکي ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ

: 



 اهْبء ىٌبمي؟ هي ؿّ اهْبء ايي. کٌي ثبفي پنـ ايي اصنبمبت ثب تًْي ًوي ػيگَ عبًن آؽؿ ثجيي

 م٦يؼ چک! ُْهٌَ پؼؿ

 ؿين هي ّ ػين هي ثِت ّ ًْينَ هي ُْهي چک ايي تْ هجل٢ي يَ کَ گ٦تي ّؿ ؿامتو اگَ! اهْبمت

 اگَ اهب کبؿهْى پي

  !ػاؿم ٌُْف ؿّ هٌکـات تل٦ي ػاىتي ًبمبفگبؿي مـ

 کني ؿ٥تن ػمتيْيي ٕـ٣ ثَ مـيٜ! پـيؼ آؽؿ ؿًگ. اّهؼ چيقي يَ ا٥تبػى ٍؼاي ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ػؿ ّ ثـگيتن. ًجْػ

 ّ پٌزبٍ صؼّػ هـػ يَ! ثْػ صوبم ػاعل پـيؼٍ ؿًگي ثب فًؼٍ رـم هؼؿ٫ عْىجغتبًَ. کـػم ثبف ؿّ صوبم

 !مبل اي عْؿػٍ

 !ثبىين عؼهت ػؿ ثيـّى ثيبؿيؼ تيـي٤ فىتَ کَ ايٌزب! کـػم ٝـُ مالم آ٩ب- هي

 !ػاؿم آثـّ هي! ًکي رـيبى ايي ٩بٕي هٌْ ثـاػؿ- هـػ

 ا٥تبػ ثْػ چي! ىؼ ًوي تْ عًَْ تْي ثبفي ايي کَ ػاىتي آثـّ اگَ آثـّ ثي! ًينتي هي ثـاػؿ تْ- هي

 کـػ؟ ٍؼا فهيي

 !فهيي ا٥تبػ تـمو اف تيت اّهؼ کَ هٌکـات امن! تـثيت ثي تيت اي ثْػ؟ تيت

 !کٌَ مکتَ کَ ثْػ ًقػيک هـػ٫

 آّؿػٍ؟ ػؿ مجيل رْى عبلَ چـا کَ ث٦ـهبييؼ عبًن آؽؿ صبال عْة- هي

 ىبيؼ کٌي هي مٞي يَ گ٦تي! ه٦ت گٌزيک ه٦ت، مٌگ کـػي صنبة عْػت ثب ثگن هي ثؼٍ اربفٍ

 گْلت ثيچبؿٍ ُْهي

 ػؿمتَ؟ ًؼاػي ػمت اف چيقي ُن ًيؼ! ىؼ ػؿمت ثـات پيـي ػّؿاى ثـاي پبيگبٍ يَ ّ عْؿػ ؿّ

! ثْػي فًؼگيت عًَْ مـ االى کَ ثْػي هبػؿ اگَ! هبػؿيَ اصنبك ًؼاؿي ّ ًؼاىتي کَ چيقي اٍال تْ

 ايي عًَْ ايٌزب ًَ

 !مجيلْ رْى عبلَ

 :گ٦تن ّ کـػم ُْهي ثَ ؿّ

 ػًّي هي عْػت صبال ثبىَ ىؼٍ ؿّىي ثـات چيق ُوَ ػيگَ کٌن هي ٥کـ رْى ُْهي

 .ًْىت تْه تْهي هيليْى مَ ّ گـ٥ت هي اف ؿّ چک ثٞؼ ّ کـ ٥کـ هؼتي ُْهي

 

 ثقى عٔ ؿّ صبهل ! ثٌْيل امن ثَ ُْهي- هي



 مَ هجل٠ ٩ّتي ثـػاىت ؿّ چک مـٝت ثب آؽؿ. هيق ؿّي اًؼاعت ّ ًْىت ؿّ آؽؿ ٥بهيل ّ امن ُْهي

 ؿّ تْهي هيليْى

 :گ٦ت ػيؼ

 !کي پٌذ ؿّ مَ ثچـعْى کوي ٩لوتْ گْىَ! کي ثييتـه عْؿػٍ يَ پنـم

  :گ٦ت ّ کـػ ُْٝ ؿّ هجل٢و ّ ثـػاىت ؿّ چک ُْهي

 .صنبة يَ ثَ ثغْاثًْيؼ ثبيؼ ٥٪ٔ کـػ پيؼا عْؿػگي عٔ

 !ثجيٌوت عْام ًوي ػيگَ: گ٦ت ّ ثـگيت آعـ لضَٚ. کـػ صـکت ػؿ ٕق٣ ثَ ّ

 :گ٦تن آؽؿ ثَ ىؼى عبؿد اف ٩جل ؿ٥تن هي ػًجبلو ػاىتن کَ ه٩ْٞي. ؿ٥ت ّ

 !ًوًَْ هبػؿ ًـٍ يبػت! ثيي پييوْى فًؼگي اف کَ کٌن هي کبؿي اّهؼي ُْهي مـاٟ ػيگَ ثبؿ يَ اگَ

 .ًقػ صـ٥ي ُيچ ُْهي. ىؼين هبىيي مْاؿ

 .ثْػ ثٞؼافِٙـ 6 صؼّػ مبٝت. ؿميؼين عًَْ ثَ ثٞؼ مبٝت ًين

 اك؟ عًَْ االى پؼؿت- ُْهي

 هگَ؟ چْٖؿ. کٌن ٥کـ- هي

 .٥ِوي هي ثـين- ُْهي

 هي اتب٧ ثَ ُن ثب ّ ؿ٥تن پبييي ٕج٪َ ثَ پؼؿم ػًجبل. ىؼين هي اتب٧ ّاؿػ صيبٓ ػؿ اف ّ ؿ٥تين هب عًَْ ثَ

 چٌؼ. ثـگيتين

 :گ٦ت ّ کـػ ُْهي ثَ ؿّ پؼؿ. کـػين مالم ّ ىؼين ثلٌؼ. اّهؼ پؼؿم ثٞؼ ػ٩ي٪َ

 ًَ؟ گؾىت مغت عيلي ثِت اهـّف عْثي؟. پنـم مالم- پؼؿ

 ىِبة ّ هبػؿم هْؿػ ػؿ کَ چيقُبيي ػاىتن مْال يَ افتْى! عيلي ؿاػپْؿ، رٌبة عيلي- ُْهي

 ثِن پؼؿم اه پنـعبلَ

 ػاؿٍ؟ ص٪ي٪ت گ٦ت

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ ُْهي ثَ هؼتي پؼؿم

 ػّمت ؿّ آؽؿ عيلي پؼؿت . کـػ ثؼ پؼؿت ثَ عيلي اؽؿ! ػاؿٍ ص٪ي٪ت پنـم آؿٍ ثگن ثبيؼ هتبم٦بًَ

 رـيبى ٩ّتي. ػاىت

 کَ ثبىَ کني عْامت هي. ثْػ تْ ثغبٕـ کـػ افػّاد ثٞؼ مبل ػّ ػيؼي ُن اگـ! ىؼ ًبثْػ ٥ِويؼ ؿّ

 .کٌَ ًگِؼاؿي تْ اف



 !ثبىٌؼ ىُْـ ّ فى ٙبُـي ٥٪ٔ کَ ثْػ ايي عبًن مْمي ثب ُن افػّارو ىـٓ

 ُبلَ ُن ُويي ثـاي! ًؼاىت کبؿي مْمي ثب ّا٩ٞب پؼؿت مبل چٌؼيي تب. ًجْػ ثؼي فى مْمي الجتَ

 اف مبل ُيت صؼّػ

 ػاؿٍ تبفٍ! ثقى عٖو فًؼگيت ت٪ْين تْي اف. کٌي ٥ـاهْه ؿّ اهـّف ثبيؼ تْ پنـم! کْچکتـٍ تْ

 ىَ هي ىـّٛ فًؼگيت

 !ثنتَ تْ ثَ ؿّ اهيؼه ليال

 ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ.ا٥تبػم ؿاٍ ػًجبلو ُن هي. کـػ عؼاصب٥ٚي ّ تيکـ ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ پؼؿم ثَ هؼتي ُْهي

 ُْهي عًَْ ثَ

 ث٢ل ؿّ ُْهي ًبگِبى ّ اّهؼ رلْ ػيؼ هبؿّ تب. فػ هي ٩ؼم مبلي تْ کال٥َ ّ ًگـاى پؼؿه. ؿميؼين

 عْػه ثٞؼ. کـػ

 !ىؼٍ اصنبمبتي فيبػي کَ ىؼ هتْرَ

 .فػ تلغي لجغٌؼ ! ؿّ ُوَ. کـػم تٞـي٤ ثـاه ؿّ رـيبى

 صنبثي ثبُبه عْامتن هي. ًْىتن چک تْ يٌٞي. ػاػم ثِو هيليْى پٌذ تْى اربفٍ ثب پؼؿ- ُْهي

 !ثبىين ًؼاىتَ

 !ىؼ توْم. کي ٥ـاهْه ؿّ چيق ُوَ صبال. پنـم کـػي عْة- ُْهي پؼؿ

 :گ٦ت ثٞؼ ّ گـ٥ت آ١ْه ػؿ ؿّ پؼؿه ّ ؿ٥ت رلْ ُْهي ػ٥َٞ ايي

 .ىوبل ثـم ؿّفي ػّ يَ عْام هي تْى اربفٍ ثب پؼؿ- ُْهي

 .الفهَ ثـات پنـم ثـّ- ُْهي پؼؿ

 !اّهؼٍ عْىت ليال اف کَ ىٌيؼم : گ٦ت ُْهي پؼؿ ثيبيين ثيـّى عْامتين ّ کـػين عؼاصب٥ٚي ٩ّتي

 .کـػين ًگبٍ ؿّ ُوؼيگَ اي لضَٚ تبيي ػّ

 .ثـين ُن ثب ػؿ ػم تب ثيبيي- ُْهي پؼؿ

 .کـػين صـکت فًبى ٩ؼم

 عْىجغت! ًؼاؿم صـ٥ي هي ػاؿي ػّمتو اگَ ُنت ُن عْىگل.ًزيجيَ ّ عْة ػعتـ ليال- ُْهي پؼؿ

 .ثييؼ

 !ُنتيؼ؟ ؿاّي ىوب پؼؿ- ُْهي

 کَ اهيؼّاؿم! ىؼم تجبٍ. ًؼاىت ػّمتن کَ گـ٥تن فًي هي. ًجبىن ؿاّي چـا: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ُْهي پؼؿ

 ػّمت تـّ ليال



 کييؼٍ مغتي ػاؿٍ ؿّ اؿفىو کَ ػعتـي. ًکي ّلو! ػاؿٍ ػّمتت کَ ػًّن هي چٌؼ ُـ. ثبىَ ػاىتَ

 !عْػت هخل! اك

 :گ٦ت ّ کـػ ؿّىي ميگبؿي ُْهي عًَْ اف ثيـّى. ثـگيت ّ ىؼ روٜ چيوبه تْ اىک

 ثکٌي؟ ػل ٥ـگل اف ؿّف ػّ تًْي هي ىوبل؟ ثـين آي هي

 ثـين؟ عْاي هي کي- هي

 !االى- ُْهي

 .رب ُويي گـػم ثـهي. ثـػاؿم مب٫ يَ هيـم- هي

 تل٦ي يَ ثٞؼ. ىوبل ثـم ُْهي ثب ّ ًـم کبؿعًَْ ؿّف مَ ػّ کَ گـ٥تن اربفٍ پؼؿم اف ّ ؿ٥تن عًَْ ثَ

 .فػم ٥ـگل ثَ

 .ثـػاىت عْػه

 .تـميؼم عيلي ػاػي؟ ْٕل ايٌ٪ؼؿ چـا کزبيي؟ ٥ـُبػ-

 ىؼٍ؟ تٌگ ثـام ػلت چْٖؿي؟ . مالم- هي

 !٥ـُبػ- ٥ـگل

 .ثگيـم توبك ثبُبت تًْنتن ًوي. کييؼ ْٕل ػيؼين ؿّ هبػؿه ّ ؿ٥تين تب عْة- هي

 کزبمت؟ ُْهي ىؼ؟ چي- ٥ـگل

 اًّن ػاػ پْل ثِو ُْهي ثغبٕـ پؼؿه يٌٞي ُْهي. عْامت هي هبلي کوک ه٪ؼاؿ يَ. ًيؼ چيقي- هي

 .ؿ٥ت

 !هضجتي؟ هبػؿي، اصنبك ٝي٪ي، ثْػ؟ اّهؼٍ ُويي ثـاي ٥٪ٔ- ٥ـگل

 ػّ ثبُبه عْامتَ افم ًبؿاصتَ عيلي ُْهي چْى ًؼاؿٍ اىکبلي اگَ ربى ٥ـگل ؿامتي! هتبم٦بًَ ًَ- هي

 .ىوبل ثـم ؿّف

 .ثؾاؿم تٌِبه تًْن ًوي

 ه٩ْٜ ُـ کي تل٦ي هي ثَ ُن ؿميؼيؼ ايٌکَ هضِ ثَ. ثـيؼ آؿّم ربػٍ تْ ٥٪ٔ. ًؼاؿٍ ٝيجي ثـّ- ٥ـگل

 ٥ِويؼي؟! ىؼ کَ

 .ىن رؼا تْ اف عْاػ ًوي ػلن! ٥ـگل ىؼٍ تٌگ عيلي ثـات ػلن- هي

 .هٌتٚـتن ثبىَ؟ ثـگـػ فّػ اهب ٥ـُبػ ثـّ- ٥ـگل

 ػؿ پيت ػمتي مب٫ يَ ثب کَ ػيؼم ؿّ ُْهي کـػم ثبف ؿّ ػؿ تب ثـم ُْهي عًَْ ثَ عْامتن ٩ّتي

 .اينتبػٍ



 اي؟ آهبػٍ- ُْهي

 .ػًجبلت اّهؼم هي ػاىتن اؿٍ- هي

 ػيؼي؟ ؿّ ليال- ُْهي

 افم کَ ًـ٥تن ٕـ٥و هغٍَْب هي. ىؼٍ چي ثؼًَّ عْاػ هي ػلو عيلي! ؿّثـٍ ػّ ُويي اؿٍ- هي

 گ٦تن. ًکٌَ مْالي

 !کٌي تٞـي٤ ثـاه عْػت ثغْاي ىبيؼ

 کزبمت؟. کٌن عؼاصب٥ٚي افه ثـين- ُْهي

 .امتغـ کٌبؿ اًّزب- هي

 ّ ًگـاًي اه چِـٍ اف ّلي ثبىَ عْػػاؿ کـػ هي مٞي ايٌکَ ثب ليال. ؿ٥تين ليال ٕـ٣ ثَ ُن ثب

 .ثْػ پيؼا کبهال ػليْؿٍ

 ثبُبت ثـگيتن کَ ثٞؼ. ىوبل ؿين هي ؿّف چٌؼ. کٌن عؼاصب٥ٚي افت عْامتن هي. ليال مالم- ُْهي

 .کٌن هي ٍضجت

 فػٍ؟ ميلي ثِت ؿّفگبؿ کٌي؟ ًوي ىْعي ػيگَ چـا کـػى؟ ًبؿاصتت ىؼٍ؟ چي کٌي؟ هي ٥ـاؿ- ليال

 آؿٍ اّهؼٍ؟ ػؿػت

 !کي ٥ـاؿ! ًبؿًزي ًبف٫ پْلؼاؿ ثچَ

 پٌبٍ ثـاي ربيي يٌٞي! ثوًْين ثبيؼ عْؿين هي ػًيب اف کَ لگؼُبيي ّ چک توبم ثب کَ ُنتٌؼ هي اهخبل

 ثـّ ىوب! ًؼاؿين ثـػى

 !کٌَ ٥ـاؿ ًجبيؼ هي ىُْـ! عْام هي هـػ ىُْـ يَ هي اهب! پنـ آ٩ب

 افػّاد اف ثٞؼ کٌن ثبّؿ کَ ػاؿي ت٩ْٜ چْٖؿ کٌي ًوي ت٪نين هي ثب ُبتْ ًبؿاصتي صبال اف کَ تْ

 ٩نوت هي ثب تْ ُب عْىي

 کٌي؟

 .ؿ٥ت صـ٥ِب ايي گ٦تي اف ثٞؼ ّ

 .ليال ليال،- ُْهي

 .کـػى فػى ٩ؼم ثَ ىـّٛ ثبٟ ػيگَ ٕـ٣ ثَ ُن ثب ّ ؿ٥ت پييو ُْهي ّ اينتبػ ليال

 .ثبه فّػ هٌتٚـم ُْهي- هي

 ّ فى عْػت تْ هگَ ىوبل؟ ثجـي کٌي رؼا ام عبًْاػٍ ّ ثچَ ّ فى اف ؿّ هي عْامتي ثبف- ُْهي

 ػًجبل ثـّ ًؼاؿي؟ ثچَ



 !ػيگَ کبؿت

 ػؿ ؿّ هْثبيلن ُن هي. ؿ٥تٌؼ ّ کـػًؼ فػى صـ٣ ثَ ىـّٛ ُن ثب ّ عٌؼيؼ ُْهي ثَ ّ ثـگيت ليال

 ٥ـگل ىوبؿٍ ّ آّؿػم

 .گـ٥تن ؿّ

***************** 

 .کٌٌؼ افػّاد ُن ثب مبػٍ هـامن يک ػؿ ليال ّ ُْهي ػيگَ ؿّف چٌؼ تب کَ ثْػ ىؼٍ ٩ـاؿ

 ػّىت ؿّ ليال اًّ٪ؼؿ ُْهي. کٌَ ٥ـاهْه ت٪ـيجب ؿّ هبػؿه ػاىتبى ُْهي کَ ىؼ ثبٝج ليال ّرْػ

 ثـاي کَ ػاىت

 ُْهي پؼؿ ؿّف اّى ٥ـػاي. عْىضبلَ کَ کـػ ّاًوْػ. کـػ کـػى ىْعي ثَ ىـّٛ اّ عْىضبلي

 ليال عْامتگبؿي ثَ ؿموب

 هـتت. ثْػ پنٌؼيؼٍ ؿّ ليال الٞبػٍ ٧ْ٥ ُْهي پؼؿ. ىؼ اًزبم عْامتگبؿي گـم هضئ يک ػؿ ّ اّهؼ

 من،.ٝـ ثِو

 اف پؼؿم ليالؿّ ّ ُْهي رـيبى کَ ٥ِويؼين ثٞؼا. ثْػ عْىضبل ىؼيؼا عبًن ٥ـعٌؼٍ. گ٦ت هي ٝـّمن

 اّل رلنَ ُوْى

 توْم مٌگ ثْػًؼ کـػٍ ٥ـاُن ؿّ ليال رِيقيَ ايٌکَ ثب هبػؿم ّ پؼؿ. گ٦تَ ُْهي پؼؿ ثَ ٍضجت

 تب هـٟ ىيـ اف ّ گؾاىتٌؼ

 .عـيؼًؼ ثـاه آػهيقاػ رْى

 ؿّ ريي ؿّف. ىَ ثـگقاؿ ُْهي عًَْ تْ ثْػ ٩ـاؿ کَ ثْػين ٝـّمي ّ ٝ٪ؼ هـامن هٌتٚـ ُوَ

 کَ کـػًؼ اًتغبة پٌزيٌجَ

 هي ٍضجت ٥ـگل ثب ٩ّتي. ثْػم عْىضبل ُن هي. ثْػ عْىضبل عيلي ُْهي. ثبىَ تٖٞيل ُن ٥ـػاه

 اه ُوَ کـػين

 .عْػه ّ هي افػّاد ّ ثْػ ليال ّ ُْهي ٝـّمي صـ٣

 پيو ُْهي ٝـّمي اف ٩جل ىت. ليال ّ ُْهي افػّاد اف ثٞؼ ثَ ثْػ ىؼٍ هْکْل ٥ـگل ّ هي افػّاد

 مبٝت. اّهؼ هي

 گؾىت هت٦ـ٩َ ُبي ٍضجت ثَ کَ ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ ّ ىؼ هي اتب٧ ّاؿػ صيبٓ ػؿ اف. ثْػ ىت ػٍ صؼّػ

 تْ ٥ـُبػ: گ٦ت

 تـمي؟ ًوي

 چي؟ اف – هي



 !ثبىي ػاىتَ هنئْليت ّ ًجبىي هزـػ ػيگَ ايٌکَ اف! افػّاد اف- ُْهي

 ىؼي؟ پييوْى ًکٌَ- هي

 .ػاؿم ػلِـٍ يٌٞي. تـمن هي کوي ٥٪ٔ. اٍال- ُْهي

 .کٌي هي ٝبػت ػيگَ ػ٥َٞ! کٌي افػّاد عْاي هي کَ اّل ػ٥َٞ آعَ- هي

 !ثـي ًکٌي ّل ػ٥َٞ يَ! ثبىي هي کٌبؿ هؼت توبم ػؿ ثبيؼ تْ هـامن تْي- ُْهي

 !ثيچبؿٍ ليالي ثضبل ّاي ثبىي تـميؼٍ ايٌ٪ؼؿ ّ هـػي کَ تْ. ثبه ػاىتَ رـات! پِلّْى ًتـك- هي

 !کٌن عْىجغتو ًتًْن تـمن هي- ُْهي

! اّهؼٍ گيـت ليال هخل فى يَ کَ عْىجغتي ُن تْ. ػاؿٍ ػّمتت عيلي! عْىجغتَ صبال ُويي ليالاف- هي

 ُن ثب کٌيؼ مٞي

 هلض٨ ىوب ثَ ُن هب يٌٞي! ىن هي هلض٨ تْ ثَ ُن هي ػيگَ ٩ّت چٌؼ تب ثغْاػ عؼا اگَ. ثبىيؼ ػّمت

 !ىين هي

 ثَ ّ ليال عبٕـ ثَ يٌٞي. ًجْػ فيبػ هِوًِْب تٞؼاػ. ثْػين کـػٍ ؿّ عـيؼُب. ػاىتين کبؿ کلي ٍجش ٥ـػا

 يَ اّ ػؿعْامت

 ىؼٍ ٩يٌگ ث٪ؼؿي ٥ـگل. ؿ٥تن هبػؿه ّ پؼؿ ّ ٥ـگل ػًجبل عْػم َٝـه. ىؼ ثـگقاؿ مبػٍ ريي

 هي آؿفّ کَ ثْػ

 هضْ ث٪ؼؿي لضَٚ يَ ىؼين ايٌب ُْهي عًَْ ّاؿػ ٩ّتي! ثْػ اهيت ُن ٦ًـ ػّ هب ٝـّمي کَ کـػم

 ىؼٍ ٥ـگل توبىبي

 .ًيؼم هتْرَ کـػ مْال هي اف پؼؿه ٩ّتي کَ ثْػم

 !ىوبمت ثب پؼؿم ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !ًجْػ صْامن عْام هي هٞؾؿت ثلَ؟- هي

  :گ٦ت عٌؼيؼ هي صبليکَ ػؿ ٥ـگل پؼؿ

 .گيـين هي ريي ىوبُبؿّ ٝـّمي ػيگَ ؿّف چٌؼ تب ىباهلل اى

 .ىَ هي ػؿمت چيق ُوَ اًيبالَ. ىوب مبيَ فيـ هوٌْى عيلي- هي

 !ثگْ پييوًْي اگَ ًيؼٍ ػيـ ُن ٌُْف عبى ٥ـُبػ- ٥ـگل پؼؿ

 !صکوت رٌبة ُنتن کَ پييوْى- هي

 !عبى؟ ٥ـُبػ گي هي رؼي- ٥ـگل



 ُن ُْهي ّ ليال ٝـّمي عْة ّلي! ًينت هب ٝـّمي اهيت چـا ايٌکَ اف پييوْى! الجتَ- عٌؼٍ ثب هي

 لؾت عيلي هي ثـاي

 .ثغيَ

 کزبمت؟ ػاهبػ صبال- صکوت آ٩بي

 ىٌبميؼ؟ ًوي ؿّ ُْهي! ؽاؿٍ هي ٦ًـ يَ مـ ثَ مـ ػاؿٍ ربيي يَ صتوب- هي

 .اّهؼ هب ٕـ٣ ثَ عٌؼاى ّ ػيؼ هبؿّ ػّؿ ُْهي ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 .کـػيؼ ل٤ٖ. اّهؼيؼ عْه عيلي . مالم-

 .ثييؼ عْىجغت اًيبالَ. عبى ُْهي گن هي تجـيک عت- صکوت

 .ا٥تن هي پل ػاؿم تـك اف کَ ٥ٞال- ُْهي

  :گ٦ت ّ عٌؼيؼ صکوت آ٩بي

 !ثين پييوْى کَ ثْػ ًقػيک. کـػم تـك اصنبك کوي ٝ٪ؼ مـ ػؿمت عْػم افػّاد مـ يبػهَ

 .ثْػم ؿاصت االى هي ّْٝو! ثْػ ايٌْٖؿ کبه- صکوت عبًن

 ّ هي. اّهؼ رلْ امت٪جبل ثـاي ُْهي پؼؿ کَ ؿ٥تٌؼ مبلي ػاعل ثَ ُْهي ُوـاٍ ىْعي ّ عٌؼٍ ثب ّ

 ّ ؿ٥تين گْىَ يَ ٥ـگل

 

  .ثْػم اّ کـػى توبىب هي٢ْل ٌُْف. ًينتين

 !ُب کٌي هي ًگبُن ايٌ٪ؼؿ ىي هي ميـ افم- ٥ـگل

 !چيَ؟ ًگبٍ ايي ؿاف ث٦ِون ًتًْنتن ٌُْف کـػم ًگبُت کَ ؿّفُب ايٌِوَ- هي

 ُنت؟ کبؿ ػؿ ؿافي کَ ػًّي هي کزب اف- ٥ـگل

 !ثْػم ػيؼٍ فّػتـ تـّ ٥ـگل کبه! عيبهَ ىٞـُبي تْ کَ ؿافي هخل. ُنت صتوب- هي

 ػاىت؟ صبال ثب ٥ـ٩ي چَ ىؼ؟ هي چي ثْػي ػيؼٍ فّػتـ اگَ- ٥ـگل

 اف عبؿد کَ هؼتي ػؿ هي ٥ـگل! ػاىتن اًگيقٍ ثْػهت ػيؼٍ فّػتـ اگَ! اًگيقٍ. ػاىت ٥ـ٧ عيلي- هي

 ُيچ ثْػم کيْؿ

 تـّ ٝکل ثبؿ يَ صتي اگـ! ثگيـم هؼؿ٫ يَ کَ ثْػ ايي ثغبٕـ عًْؼم هي ػؿك اگَ. ًؼاىتن اي اًگيقٍ

 ايي ػيؼم هي



 هي مغتي ّـثَ ُْهي ًجْػ ليال ثَ ٝي٨ اگَ! هِوَ عيلي ٝي٨! گؾىت هي اي ػيگَ ْٕؿ ثـام مبلِب

 ليال ّرْػ اهب عْؿػ

  .ػاػ اهيؼ ثِو ليال ٝي٨! ًؾاىت

 کال٥َ ّ ٕـ٣ يَ کـػم هي پـت ؿّ کتبة ػ٥َٞ يَ! کـػ هي ثْػى عبلي اصنبك ػؿك آعـ مبل يبػهَ

 فػم هي عًَْ اف

 فًؼٍ هضئ. فًي هي ٩ؼم ُن ثب ػاؿى عْىضبل ّ ىبػ کَ ػيؼم هي پنـُبؿّ ّ ػعتـ عيبثْى تْ. ثيـّى

 هي ُوَ! ثْػ

. ثْػم عْػم ثْػ ١وگيي کَ کني تٌِب اًگبؿ! ثبىَ کـػٍ اعن کَ کـػي ًوي پيؼا ؿّ يکي. عٌؼيؼًؼ

 تَوين ثبؿ چٌؼيي

 تْي ُوييَ اهب ثْػًؼ فيبػ ٩يٌگ ػعتـُبي ػاًيکؼٍ تْ. کٌن افػّاد ػعتـي يَ ثب ُوًْزب کَ گـ٥تن

 ػعتـي يَ عْاثِبم

 ُوييَ! ايـاًي اٍيل کالميک اثـّي ّ چين ثب ! هيکي ّ ٥ـ ثلٌؼ هُْبي ثب! تْ ىکل ػيؼم هي ؿّ

 ثَ ّ اّهؼ هي رلْ اّل

 !ؿ٥ت هي ّ ىؼ هي ػّؿ هي اف ثٞؼ ّ عٌؼيؼ هي هي

 ػعتـُبي مالم رْاة! ًؼاىتن ؿّ ُيچکل صٍْلَ ٍجضو ػيؼم هي ؿّ ػعتـ ايي عْاة کَ ىت ُـ

 فّؿ ثَ ؿّ کالك

 هي ٥کـ ُب ه٩ْٜ اّى! ثبعت هي ؿًگ ػعتـُب توبم چِـٍ ؿّيبُبم ػعتـ فيجبيي ه٪بثل ػؿ ػاػم هي

 ّ عْاة ايي کَ کـػم

 .ثْػم ػيؼٍ ًوبييگبُي ػؿ کَ تبثلْمت يَ ػيؼى عبٕـ ثَ ػعتـ اّى تَْيـ ّ ؿّيب

 

. ثْػ ٩يٌگ عيلي کَ ثْػ کييؼٍ تبثلْ يَ ُؼايت ٍبػ٧ کْؿ ث٣ْ ػامتبى امب ثـ ايـاًي ٌُـهٌؼ پنـ يَ

 ّ ػعتـ يَ تَْيـ

 ػعتـ اّى چِـٍ. کـػ هي ًگبٍ پيـهـػ يک يَ ػاىت ّ ثْػ اينتبػٍ ًِـي ٕـ٣ يَ کَ ػاػ هي ًيْى

 تْ کَ ثْػ ُوْى

 .ثْػ پٌِبى ١ن يَ ًگبُو تْ اًّن! ٥ـگل ثْػ تْ ىکل! ػيؼم هي عْاة

 !ايـاى هيٌيبتْؿي ُبي ً٪بىي هخل چِـاي ثب ػاؿ تبة ّ ثلٌؼ ّ ميبٍ هُْبيي

 !اّهؼٍ مـا١ن ثَ ّا٩ٞب عْاثن تْي ػعتـ کَ کـػم ٥کـ لضَٚ يَ ػيؼم کبؿعًَْ ػ٥تـ تْ تـّ کَ ؿّفي

 .کـػم ًگبٍ هِوًِْب ثَ ّ کـػم ؿّىي ميگبؿي



 هي ثَ تـّ ٝکل پؼؿت پيو مبل چٌؼ ٩ّتي کَ گ٦تن ثِت! ثْػم عْػم ىبيؼ هٞلْم؟ کزب اف- ٥ـگل

 ثَ ػيگَ ػاػ ًيْى

 !ػاػم ؿػ رْاة عْامتگبؿُبم

 !ًجْػ اه چِـٍ ػؿ ىْعي صبلت. کـػم ًگبٍ ؿّ ٥ـگل ّ ثـگيتن

 تْ کَ اّهؼم! ثـگـػًّؼ ايـاى ثَ ػّثبؿٍ هٌْ کَ ثْػ عْاثِب ُوْى! اّهؼي عْاثن ثَ کَ عْىضبلن- هي

 عْاثن عب٫ ايي

 !ثيَ تٞجيـ

 !ثبىين تْ ّ هي ٥٪ٔ. ًجبىَ ُيچکل کَ ثـين ربيي ُن ثب ػّتبيي عْاػ هي ػلن ٥ـگل

 مبٝت ػّ يکي ثبيؼ کَ کٌن هي ٥کـ تب! عْؿم هي ؿّ تْ اف ىؼى رؼا ١ََ ُنتن تْ ثب کَ ٩ّت ُـ

 ١ن ىن رؼا تْ اف ػيگَ

 !ؿيقٍ هي ػلن تْ ػًيب

 .کـػ ًگبُن هِـثًْو ّ ٩يٌگ ًگبٍ ثب ٥ـگل

 !ػيگَ ؿّف چٌؼ ٥ـُبػ ًوًْؼٍ چيقي-

 .ثقًي صـ٣ ثـام تْ ّ ثييٌن عْاػ هي ػلن ثٞؼه

 ىَ؟ ًوي تکـاؿي ثـات- هي

 !ًينت تکـاؿي ُيچ٩ْت ٝي٨ آٌُگ- ٥ـگل

 

 :گ٦ت ّ اّهؼ رلْ عٌؼٍ ثب ُْهي ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 مـهْى کٌيي، ريک ريک ُن گْه ػؿ کوتـ! اّهؼٍ هضْـػاؿ آ٩بي! ثيبيي پبىيي ٝي٨ ُبي هـٟ

 !ؿ٥ت

 ػّ يکي ّ عبًن مْمي عْاُـ عبًْاػٍ ّ ُْهي ّ هب ّ صکوت عبًْاػٍ يٌٞي. ثْػًؼ آهؼٍ ُوَ هيِوبًِب

 ّ ُبلَ ػّمتبى اف تب

 الجتَ ايي. ػاػًؼ هي تيکيل ؿّ هؼْٝيي ليال، عْػ ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ ليال ػاًيگبُي ػّمتبى اف تب مَ ػّ

 .ثْػ ليال عْامتَ

 ػؿ ّ ثبىَ ثـ٩ـاؿ تٌبمت تب ثْػًؼ گـ٥تَ هغتَـ ؿّ ٝـّمي ريي پل ًؼاىت ؿّ کني عْػه چْى

 ه٦ت صـ٣ ّوي

 !ًجبىَ ريي تْ ُن فى



 !ػل اُل ّ ٍضجت عْه. ثْػ مبلَ ىَت هـػي هضْـػاؿ

 .کـػ ٍضجت ثَ ىـّٛ يکتب عؼاًّؼ ًبم ثب ىؼ ثـ٩ـاؿ مکْت ّ ًينتٌؼ ُوَ ٩ّتي

 ؿّ تبفٍ فًؼگي يَ ىـّٛ تب اّهؼين ُوَ. ثبىين پيًْؼ يَ گْاٍ تب ىؼين روٜ ايٌزب ُوَ هب- هضْـػاؿ

 اهيت. ثبىين ىبُؼ

. ٦ًـٍ ػّ ايي ثـاي عْىجغتي آؿفّي اف پـ ػلِبهْى ّ فًين هي ٩يٌگ صـ٥ِبي ّ ىبػين ّ عٌؼين هي

 روٜ ايي اف ٥تٌَ

 !ثبػ ػّؿ گ٦تين ُن ثب ُوَ! ثبػ ػّؿ

 !ىوب پيًْؼ ثَ مالم! ىوب ػّمتي ثَ مالم! ىوب يگبًگي ثَ مالم! ٝقيق ليالي ّ ُْهي

 کَ اًِّبيي توْم ُوگي ثيبئين! ىوبمت ؿّس ىؼى يکي گْاٍ پب٫ يقػاى پييگبٍ ػؿ هب اهيت ىِبػت

 ؿّ ٦ًـ ػّ ايي

 .کٌين ػٝب ثـاىْى ػاؿًؼ ػّمت

 :گ٦تن ثلٌؼ ٍؼاي ثب ثٞؼ ّ فهقهَ صبلت ثَ اّل اعتيبؿ ثي. ىؼ ثـ٩ـاؿ مکْت اي لضَٚ

 آتو کَ کٌن هي ػٝب. کـػ افػّاد ليال ثب فيبػ هضجت ّ ٝي٨ ثب ثـاػؿم ُْهي کَ ػُن هي ىِبػت هي

 ُوييَ ٝي٨ ايي

 !ثبىَ ًؼاىتَ ؿاٍ ىْى عًَْ ثَ ١ن کَ کٌن هي آؿفّ! کٌَ پـ ؿّ ػلِبىْى اّى پبکي ّ ثبىَ ّؿ ىٞلَ

 ّجٔ صبل ػؿ ٥يلوجـػاؿي ػّؿثيي. عٌؼيؼ هي هضْـػاؿ آ٩بي ّ کـػًؼ هي ًگبٍ هي ثَ تٞزت ثب ُوَ

 ايي اف عْػم. ثْػ

 .کـػ ىـّٛ ٥ـگل کَ ثْػم هتٞزت رنبؿت

 

 ػّؿاى اف کَ ٝي٪ي. ػاػ رْاة ُْهي ػْٝت ثَ ٝي٨ ثب عْاُـم ليال کَ ػم هي ىِبػت ُن هي-

 .ثْػ ىؼٍ ىـّٛ کْػکي

 !ًؾاؿٍ پب ػلِبىْى ثَ مـػي کَ عْام هي عؼا اف. ثبىَ صبّػاًَ ٝي٨ ايي اتو کَ کٌن هي ػٝب

 ٝي٨ ايي ُبي ىـاؿٍ کَ کٌن هي آؿفّ ىؼٍ ىـّٛ ٝي٨ پب٫ ُبي ىٞلَ ثب فًؼگي ايي کَ صبال- پؼؿم

 .ثبىَ پبيؼاؿ اثؼ تب

 !مپـم هي تْ ٝي٨ پـ ٩لت ثَ ؿّ ػعتـم ليال رْى، ُْهي

 کَ کٌن هي آؿفّ! ًييٌَ ػلِبتْى ػؿ ثؼثيٌي ّ ًباهيؼي ّ يبك کَ کٌن هي آؿفّ ُن هي- ُْهي پؼؿ

 اف چيوِبتْى ُوييَ



 !مپـم هي تْ ٝي٨ پـ ٩لت ثَ ؿّ پنـم ُْهي ، رْى ليال. ثبىَ تـ هضجت ّ ىبػي اىک

 :گ٦ت کـػًؼ هي گـيَ ىبػي اف ػّ ُـ ّ ػاىت ػمت ػؿ ؿّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ػمت کَ صبلي ػؿ هبػؿم

 !ًيَ عبهْه تْى عًَْ تْ ػّمتي ّ ٝي٨ چـاٟ کٌين هي ػٝب هب! ُب ثچَ ثبىيؼ عْىجغت

 هضْـػاؿ آ٩بي. کـػًؼ هي گـيَ هزلل تبحيـ تضت ُوَ کَ ثْػ کـػٍ پيؼا فيجبيي صبلت هضئ ث٪ؼؿي

 اىک کَ صبلي ػؿ

 هِـثْى ًگبُي ثب ليال ّ ُْهي. کـػ ٝ٪ؼ عٖجَ عًْؼى ثَ ىـّٛ کـػ هي پب٫ چيوو گْىَ اف ؿّ

 ًگبٍ ؿّ ٥ـگل ّ هي

 !کـػًؼ هي

 گ٦تن ثلَ آؿّم ُن هي ػاػ رْاة ُْهي کَ اّى اف ثٞؼ گـ٥ت هي ثلَ افػّاد ثـاي ُْهي اف کَ ه٩ْٞي

 اف ثٞؼ کَ ه٩ْٞي ّ

 .گ٦ت ثلَ آؿّم ُن ٥ـگل گـ٥ت رْاة ليال اف ثبؿ مَ

*********** 

 ؿّ اًِّب ٍجضبًَ عْؿػى اف ثٞؼ ّ ىؼين ثلٌؼ ٍجش. ثـى ىوبل ثَ ُْهي ّ ليال ٍجش ٥ـػا کَ ىؼ ٩ـاؿ

 اف ثٞؼ. کـػين ؿاُي

. ػيؼم هي ؿّ ُوؼيگـ ؿّف ُـ ت٪قيجب. ثْػين ُن ثب مبلِب. کـػم ىؼيؼي ١ـيجي اصنبك ُْهي ؿ٥تي

 ثـاػؿ تب ػّ اف ىبيؼ

 کوي. کـػم ٍضجت ثبُبه مبٝتي ًين. فػم ٥ـگل ثَ تل٦ي يَ ّ ثـگيتن عًَْ ثَ. ثْػين ًقػيکتـ ُن ثَ

 اصنبك ثٞؼ

 .ثـم عبًن پـيچِـ مـاٟ کَ فػ مـم ثَ کـػم عؼاصب٥ٚي ايٌکَ اف ثٞؼ. کـػم آؿاهو

 ؿّي ؿّ چبػؿه هٞوْل ٕج٨ عبًن پـيچِـ. ؿميؼم ثٞؼ مبٝت يک. کـػم صـکت ّ ىؼم ثلٌؼ

 ّ ثْػ کييؼٍ ٍْؿتو

 ًينتَ ُوًْزب ؿثٞي يَ. کٌن ثيؼاؿه ًيْهؼ ػلن. کـػم ؿّىي ميگبؿي ّ ًينتن کٌبؿه. ثْػ عْاثيؼٍ

 ثيؼاؿ کَ ثْػم

 

 .ىؼ

 عبًن پـيچِـ مالم-

 !تٌِبيي؟. مالم-



 هنب٥ـت ؿ٥تٌؼ اهـّف ّ کـػًؼ افػّاد ليال ّ ُْهي- هي

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ هٌْ هؼتي عبًن پـيچِـ

 !ثؼيو ػمت اف ًکٌَ. کي افػّاد ٥ـگل ثب فّػتـ هييَ؟ کي تْ ًْثت. ثيي عْىجغت کَ عؼا اهيؼ ثَ

 يبػتًَْ؟ ٌُْف اموو-

 .کٌن ٥ـاهْىو ًتًْنتن ػيؼهو کَ ؿّفي اف ُيچي يبػهَ کَ اموو

 ػيگَ ٩ّت چٌؼ ثغْاػ عؼا اگَ-

 کٌَ هٖٞل ًجبيؼ کـػ پيؼا ؿّ ر٦تو ٩ّتي اػم. عؼا اهيؼ ثَ-

 .ىَ ثبف ػلن کٌين ٍضجت کوي. ىوب پيو ثيبم گ٦تن. ثْػ گـ٥تَ ػلن عيلي عبًن پـيچِـ-

 !کـػي اًتغبة ؿّ ربيي ثؼ ايٌکبؿ ثـاي-

 .کـػين ؿّىي ميگبؿي ػّ ُـ

 کٌيؼ؟ تٞـي٤ ثـام ؿّ عبٕـاتتْى ث٪يَ عْاُيؼ ًوي هبػؿثقؿگ- هي

  :گ٦ت فػ ميگبؿ ثَ پکي ايٌکَ اف ثٞؼ عبًن پـيچِـ

 کبة کَ هًَْ هي ايي هخل ثـام کٌن هي تٞـي٤ ىوبُب ثـاي ؿّ فًؼگين ػامتبى کَ ػ٥َٞ ُـ! چـا چـا

 عْؿٍ هي ّؿ٧ ٝوـم

 !ىَ هي ًقػيک آعـه ثَ ّ

 !ثبىيؼ فًؼٍ مبل مبلِبي اًيباهلل- هي

 !ثبىَ؟ ّّٞن ايي کَ ثبىن فًؼٍ! کٌي؟ هي ٦ًـيي-

 

 .ثگن تًْنتن هي اي ػيگَ چيق چَ ّلي ثْػم فػٍ ثؼي صـ٣ اًگبؿ. ىؼم مبکت

 .هي مـاٟ اّهؼ ػعتـ تب چِبؿ ثب ٝقت کَ ثْػم ؿميؼٍ اًّزب ثَ گ٦تن هي ػاىتن- عبًن پـيچِـ

 گـيَ ثَ کـػ ىـّٛ ّ فهيي ؿّ ًينت فػم ػعتـه ثب ؿّ عْػه آعٌي اًؼاف عب٫ ثب ايٌکَ اف ثٞؼ

 هُْبي ّ کـػى

 !هب عًَْ ؿيغتٌؼ ُب ُونبيَ توْم کَ کييؼ هي ُب ري٠! کٌؼى ؿّ عْػه

 ىؼى روٜ ُب ُونبيَ اف تبيي چٌؼ ٩ّتي. کـػم هي ًگبٍ هٌٚـٍ ايي ثَ ّ ثْػم اينتبػٍ گْىَ يَ هي

 ثبفاؿ ثَ کـػ ىـّٛ



 !اًؼاعتي ىْؿ ّ کـػى گـهي

 ؿّ عْػم کـػٍ ٦ّٔ ىُْـهْ! هٌْ کيت عبًن .... ايي ثـميؼ ثؼاػم ٩ـثًْتْى ُب ُونبيَ آي- ٝقت

 عْامت هي ُن

. کـػي عـاثن عًَْ کَ ثجيٌَ ؿّ ػا١ت ات ًٌَ ثقًَ گـهت فهيي ثَ عؼا ًؼيؼٍ عيـ اهـالَ اي! ثکيَ

 ىکن تب چِبؿ اف ثٞؼ

 ؿّف ػّ! هقػم ػمت ُن ايي گؾاىتن...هـػ ايي عًَْ تْ ؿّ رًّْين ثگن؟ ثـم کي ثَ. اّؿػٍ ُّْ مـم

 ٩ـّى چِبؿ ؿ٥ت

 گؼا اهـالَ اي. ثغْؿم کتک عْػم عًَْ تْ ثبيؼ صبال آّؿػ مـم ُّْ. ىؼ تب ػّ تٌجًْو ّ کـػ ٥ـّه

 ثجيٌوت اگَ فاػٍ

 !ػم هي رـ ؿّ عيتکت

 اّى تْ الجتَ. ٝقت اف يکي کـػ هي ػ٥بٛ هي اف يکي. گ٦ت هي چيقي ُونبيَ فًِبي اف کؼّم ُـ

 گـ٥تي ػّم فى فهبى

 ػمت ثِو رٌْى صبلت ىَ هي ؿّثـّ ّّٞي ُوچيي يَ ثب ٩ّتي فًي ُـ عت ّلي ًيْػ ٝزيجي چيق

 پيـي اصنبك. ػٍ هي

 !ىکنت اصنبك کٌَ، هي

 گـ٥تَ ام گـيَ. کـػم هي ًگبٍ ؿّ ٍضٌَ ايي ّ ثْػم ًينتَ پلَ ؿّي. ثْػ ثؼتـ ٝقت اف هي عْػ صبل

 هبػؿ ّ پؼؿ اگَ ثْػ

 .ػاؿٍ ثچَ تب چِبؿ ّ فى اهـالَ کَ ٥ِويؼًؼ هي کـػًؼ هي تض٪ي٨ يَ ايٌکَ صؼا٩ل ػاىتن صنبثي

 چِبؿ مَ کْچيکو ػعتـ. فػ هي ُبه ثچَ مـ تْ يکي ُن اُي ّ کـػ هي ىيْى هـتت ُن ٝقت

 ثَ ٦ٕلک. ثْػ مبلَ

 ثَ ىـّٛ ّ فهيي عْؿػ صيبٓ ّمٔ ػاػ ّلو ّ کـػ ثلٌؼه ُن ٝقت کٌَ ث٢لو کَ ؿ٥ت ٝقت ٕـ٣

 ػلن. کـػ گـيَ

 ٕـ٣ پـيؼ گـگ هخل ٝقت ػ٥َٞ يَ کَ کـػم ًْافىو ثَ ىـّٛ ّ کـػم ث٢لو ّ ؿ٥تن. مْعت ثـاه

 ؿّ ثچَ ّ هي

 :گ٦ت ّ گـ٥ت هي ث٢ل اف هضکن

 !ُبهَ؟ ثچَ ًْثت صبال کـػي ٦ّٔ ؿّ ىُْـم گـ٥تَ آکلَ

 ؿّفگبؿ ثَ ُبي ُبي ّ ًينتن گْىَ يَ ّ کـػم چ٦ت تْ اف ؿّ ػؿ. ؿ٥تن عْػم اتب٧ ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ

 گـيَ عْػم ًضل



 اموو کْچيکَ ػعتـ ػاؿًؼ؟ کيو ُن ثَ ًنجت اعتيبؿ ثؼّى گبُي ػ٦ًّـ کَ گي هي ؿامت. کـػم

 کَ ه٩ْٞي ثْػ گالة

 ّ ٍْؿتو ٕـ٣ ػّ ثْػ گؾاىتَ ؿّ ػمتو. کـػ هي ًگبٍ هٌْ ىييَ پيت اف ثْػم گـيَ هي٢ْل

 .ىييَ ثَ ثْػ چنجيؼٍ

. عٌؼيؼ هي ثَ ا٥تبػ ثِو ًگبُن تب کـػ هي ًگبٍ هٌْ ّ ثْػ ىؼٍ ثلٌؼ پب ٫ًْ ؿّي ؿميؼ ًوي ٩ؼه چْى

 ىٞلَ يَ ػلن تَ

 ػّ ُـ ٝقت ّ هي ّ ثْػ گؾىتَ کبؿ اف کبؿ کَ صبال ػاػم؟ هي ّا ثبيؼ چي ثـاي! ىؼ ؿّىي کْچيک

 چَ ّ ثْػين اهـالَ فى

 هي ٥کـ ّ ثْػم ًينتَ اتب٧ تْي َٝـي تب. کـػين هي ٩جئل ثبيؼ عْامتين ًوي چَ ّ عْامتين هي

 تنلين ًجبيؼ. کـػم

 !ًجْػ ثؼتـ کَ الَ ٥ـد عًَْ اف. ىؼم هي ًباهيؼي

 ثب. عٌؼيؼ هي هي ثَ ّ اّهؼ هي ىييَ پيت ُن ثبف کـػ هي ػْٝاه ٝقت ايٌکَ ثب گالة ُن گبُي گبٍ

 ثچَ ايي ُبي عٌؼٍ

. ػاػ اهيؼ هي ثَ ثچَ اّى هَْٞهيت. ًجْػ ؿ٩يت اف اي کيٌَ کْچْلْ ػعتـ اّى پب٫ ػل تْ. گـ٥تن رْى

 کَ ثْػ َٝـ

 ٩ٖٜ مبٝتي ػّ يکي کَ ٝقت ىْى ٍؼاي ًـميؼٍ ٌُْف. اّهؼ عًَْ ثَ اهـالَ ّ ىؼ ثلٌؼ ػؿ ٍؼاي

 .ىؼ ثلٌؼ ثْػ ىؼٍ

 ثغبٕـ. ثـگـػًؼ ػٍ اف فّػي ايي ثَ ُبه ثچَ ّ فى کَ کـػ ًوي ٥کـ ثْػ عْؿػٍ رب اهـالَ

 ػٍ ثَ ؿّ اًِّب هي ثب افػّارو

 ثلٌؼ اهـالَ ًٞـٍ ٍؼاي يکؼ٥َٞ کَ گ٦تي ثيـاٍ ّ ثؼ ّ ػاػ ّ ري٠ ثَ ثْػ کـػٍ ىـّٛ ٝقت. ثْػ ٥ـمتبػٍ

 ٝقت ٥ـيبػ ّ ىؼ

 هتـ ؿّ پبؿچَ کَ آٌُي هتـ) اٌُي ؽؿٛ ثب اهـالَ کـػم ًگبٍ ىييَ پيت اف ىؼم ثلٌؼ. ىؼ ع٦َ گلْ تْ

 ثْػ ا٥تبػٍ( کٌي هي

 توبم عين. ًوًْؼ ًَيت ثي ثْػ اّهؼٍ هبػؿه اف ػ٥بٛ ثـاي کَ ُن ٝقت ثقؿگ ػعتـ! ٝقت رْى ثَ

 گـ٥تَ ؿّ ّرْػم

 !ثيَ اعَ فًؼگي مبلِب اف ثٞؼ فى يَ کَ يَ ٝؼلي چَ ايي. ثْػ

 ثبيؼ ٦ًل تبفٍ صـي٤ اّهؼى ثب گؾىتَ افه مٌي صبال ّ گؾاىتَ هـػ يَ عًَْ تْ ؿّ رًّْيو کَ فًي

 !ثـٍ ػؿ هيؼّى اف



 ؿميؼم تب ّ ؿميؼم اهـالَ ٕـ٣ ثَ ّ ثيـّى پـيؼم ّ کـػم ثبف ؿّ اتب٧ ػؿ ثيبؿم ٕب٩ت ًتًْنتن ػيگَ

 :گ٦تن

 !!اهـالَ ُب ًکـػي ، کـػي ثلٌؼ ػيگَ ثبؿ يَ ايٌب ثَ ؿّ ػمتت اگَ

 گـ٥تن ػمتو اف ؿا ؽؿٛ ّ ًکـػم هٖٞلو کَ کـػ ًگبٍ هي ثَ ثـگيت. ىؼ عيک ُْا تْ اهـالَ ػمت

 گ٦تن تضکن ثب ّ

 !فًي؟ هي ُن کتکو آّؿػي ُّْ مـه ىـم ثي

 صبال تب ػًّن ًوي. ؿ٥ت اتب٧ ثَ گْيبى اهلل اال الَ ال ّ گـ٥ت پبييي ػمت! پـفّؿٍ مٌجَ ػيؼ ٩ّتي اهـالَ

 اّهؼٍ پيو ثـاتْى

 !ثجـيؼ؟ پٌبٍ ػىوي ثَ ػّمت ٙلن اف کَ ًَ يب

 هي گـيَ ّ ثْػ ا٥تبػٍ فهيي ؿّي پْچ ّ ىکنتَ. تـکيؼ ػّثبؿٍ ث٢ْو ػيؼ هٌْ تب ؿ٥تن ٝقت ٕـ٣ ثَ

 آؿّم اي گـيَ.کـػ

 لغت. اًؼاعتن مـه ؿّي آؿّم ّ تکًْؼم ؿّ چبػؿه عب٫ ّ ًينتن مـه ثبال! ىيْى ثب ًَ! ػلوـػٍ ّ

 يَ ىؼ ثلٌؼ ل ّ

 .کـػ گـيَ ُبي ُبي ّ اًؼاعت هي گـػى ػّؿ ؿّ ػمتو ػ٥َٞ

 اًؼاعتن ًوي ٍْؿتو تْ ت٤ ػاؿٍ ثچَ ّ فى هـتيکَ ايي ػًّنتن هي اگـ کَ عْاُـ پبىْ گ٦تن ثِو

 ايٌکَ ثـمَ چَ

 .ثقؿگَ عؼا پبىْ! عْؿى هي ١ََ ُبت ثچَ پبىْ! ثين فًو

 :کـػ فهقهَ کـػ هي پب٫ اىکِبىْ صبليکَ ػؿ ٝقت

 مَ ؿّ چيت پيـُي ايي! ثجيي ؿّ تٌن ؿعت! کٌَ ميـ هبؿّ ىکن تًْنتَ کَ ٍجبصي چٌؼ تبفٍ عْاُـ

 !پْىن هي کَ مبلَ

 ثْػ ٩ّت چٌؼ عجـ ثي عؼا اف ايي تبفٍ! ػٍ هي ّا تٌيْى اف ػاؿٍ کٌِگي اف! ثجيي ُبهْ ثچَ تي ؿعت

 ىکووْى تًْنت کَ

 کَ ثْػ عْه ػلن! هًْؼٍ ػلن ثَ رْؿاة ر٦ت يَ آؿفّي! ًؾاؿين فهيي ىبم ثي مـ کَ کٌَ ميـ ؿّ

 تْ اًّن کَ!! مـثـاَُ

 !اّهؼ ػؿ فؿػ

 تْ. ؿيغت پبييي هـّاؿيؼ هخل چيوبه اف اىک ّ کـػ ث٢لن ّ اّهؼ هي ٕـ٣ ثَ گالة ٩ّت ُويي ػؿ

 يکي اًگبؿ ؿّ ػلن



 پب٫ اىکِبىْ. ثْػ کييؼٍ ثيـّى هي ػل تَ اف ؿّ هضجت چْٖؿ ثچَ ايي ػًّن ًوي. اًؼاعت چٌگ

 :گ٦تن ّ کـػم

 !ًينت؟ گل ػمتَ هخل ُبي ثچَ ايي صي٤ عْاُـ پبىْ

 ًَ؟ يب ػاؿٍ فى اهـالَ کَ ػًّنتي هي اهلل کالم رقء مي ثَ تـّ- ٝقت

 

 هـتيکَ ايي! کـػم ًوي ًگبه ػًّنتن هي اگَ پـمتي هي ّ پـمتن هي کَ عؼايي ُوْى ثَ گ٦تن ثِو

 پبؿچَ هب عًَْ ػم

 هْه ثَ ؿّ عْػه! عجـم ػًّنتن هي چَ. ًجْػ کي ّل ػيگَ ّ ػيؼ هٌْ ّ آّؿػ هي ٥ـّه ّامَ

 اّهؼ اًّ٪ؼؿ! فػ هـػگي

 .ثٞؼ تب ثغْؿين ًْى ل٪وَ يَ ثـين. اى گـمٌَ ُب ثچَ پبىْ صبال. ىؼم عبم تب ؿ٥ت ّ

 ث٢ل ؿّ گالة. ىؼ آؿّم کوي ًؼاىتن عجـ اهـالَ ثچَ ّ فى رـيبى اف ثْػ ٥ِويؼٍ ايٌکَ اف ىؼ ثلٌؼ

 .ؿ٥تين اتب٧ ثَ ّ کـػم

 ثَ ا٥تبػى ثْػى گـمٌَ کَ ُب ثچَ. م٦ـٍ ّمٔ گؾاىتن ٌُؼًَّ ّ پٌيـ ّ ًْى کوي ّ اًؼاعتن ؿّ م٦ـٍ

 عْػم. ١ؾا رْى

 گ٦تن ثِو. ؿ٥ت ًوي م٦ـٍ تْ ػمتو ٝقت. عْؿػ هي عٌؼٍ ثب کَ ػاػم هي گالة ثَ ّ گـ٥تن هي ل٪وَ

 عْؿي؟ ًوي چـا

 عْىؼ ٕجيٞي ص٨ اف ثيچبؿٍ! ثغْؿم ؿّ هـػ ايي ًْى عْام ًوي ػيگَ: گ٦ت ّ گـيَ فيـ فػ ػّثبؿٍ

 !ًؼاىت عجـ

 فاييؼى ثچَ تب چِبؿ ّ کييؼى ثؼثغتي مبل ُوَ ايي اف ثٞؼ پٌيـ ّ ًْى ل٪وَ يَ ػيگَ عْاُـ ثغْؿ گ٦تن

 !ًؼاؿٍ هٌت کَ

 !ثغْؿ

 ث٪يَ هخل کَ ُويي کـػم هي ٥کـ ُوو! ثْػم ؿاّي ُن ايي اف کوتـ اثْال٦ْل ثَ گ٦ت ّ فػ لجغٌؼ

 ُّْ مـم هـػُب

 !ػاىتن ُن ؿّ هٌتو! ثْػم ؿاّي ًيبّؿػٍ

 !ت٩ٌْٞؼ کن ّ ؿاّي چ٪ؼؿ کَ مْعت هلک ايي فًِبي توبم ثـاي ػلن لضَٚ اّى ػؿ

 آؿفّي کَ مْعت عْػم ثـاي ػلن! ثْػ ىؼٍ ؿ٥تبؿ صيّْى يک هخل ثبُبه کَ مْعت ٝقت ثـاي ػلن

 فًؼگي يَ



 ثغبٕـ کَ تـميؼم هي ايي اف ٥٪ٔ کَ گ٦ت عْؿػ ل٪وَ چٌؼتب ايٌکَ اف ثٞؼ ٝقت! هًْؼ ػلن ثَ آػهيقاػي

 پنـ ًؼاىتي

 ّ ٥بلگيـُب ايي پيو چ٪ؼؿ کَ گ٦ت هي! ىؼ ُن ُويٌْٖؿ کَ ثقًَ مـه ثَ گـ٥تي فى ُْك اهـالَ

 ػؿهْى ػّا ُب ؿهبل

  !ثيَ هيظ چِبؿ ّ ثقاػ پنـ يَ ىبيؼ کَ کـػٍ

 ػاؿين؟ چي ىْم! ُب ّٞي٦َ کزبييؼ: اّهؼ ثيـّى اف اهـالَ ٍؼاي ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 هگَ! فى ثييي گ٦تن ّ کييؼم ّ گـ٥تن ؿّ ػمتو هضکن کَ پـيؼ رب اف ٝبػت صنت ثـ ثال٥بٍلَ ٝقت

 کٌيق يب ثـػٍ تْ

 چيکبؿ ثـاه ثْػ عـيؼٍ رْؿاة ر٦ت يَ ّ پيـُي تب ػّ ثـات اگَ! فًؼگيتَ ايي عْثَ! ؟ عـيؼي فؿ

 !کـػي هي

 

 ثبثبم؟ عًَْ ث٦ـمتَ ثقًَ ...تْ ل٪ؼ يَ ثؾاؿم کٌن؟ چَ گي هي- ٝقت

 ايي گ٦تن ّ ايّْى تْي ثيـّى گؾاىتن ػؿ اف لضب٣ يَ ثب ّ ثـػاىتن ؿّ ًْى مٖل ّ ًيًْؼهو ثقّؿ

 ايٌن ىبهت

 عبهْه ؿّ چـا١ِب ُن عْػهْى! ًيَ پيؼات ٕـ٥ِب ايي ثغْاة اتب٩ِب اف يکي تْ ثـّ! ؿعتغْاثت

 .عْاثيؼين ّ کـػين

 !کـػ هي گلَ عؼا اف ىت ػل ُبي ٦ًََ تب کَ اّهؼ پتْ فيـ اف ٝقت ٨ُ ٨ُ ٍؼاي

 :پـميؼم افه. کـػ ؿّىي ميگبؿي عبًن پـيچِـ

 ّ ثگيـٍ ؿّ ػيگَ فى يَ ػمت فًؼگي مبلِب اف ثٞؼ هـػ يَ کَ ثْػ ؿاصتي ُويي ثَ عبًن پـيچِـ ّا٩ٞب

 عًَْ؟ ثيبؿٍ

 کوـثٌؼ ّ لگؼ ّ چک فيـ کَ اهـالَ روبل گْىَ ثَ گلي ثبفم! ثْػ تـ ؿاصت ُن ايي اف- عبًن پـيچِـ

 کجْػهْى ّ ميبٍ

 ؿّف ُويي تْ صبال هگَ تبفٍ! کـػ هي ؿّ صبلن هـاٝبت عْامت هي هٌْ عبٕـ کَ ثل اف يٌٞي! ًکـػ

 اف ثْٞي ؿّفگبؿ ّ

 !کٌي؟ ًوي کبؿؿّ ايي هـػُب

 اهب ثْػ مـثـاٍ ًجْػ عْة هبػيو ّّٜ تب کَ ىٌبعتن هي ؿّ يکي ٥بهيلوْى تْ عْػم گ٦ت هي ؿامت

 کَ مبل چٌؼ اف ثٞؼ



 کْچکتـ عْػه اف مبل ُزؼٍ کَ گـ٥ت ؿّ ػعتـ يَ ثال٥بٍلَ ىؼ عْة ّّٞو مْعتگي پؼؿ ثب

 ُن اه ثيچبؿٍ فى! ثْػ

 :ػاػ اػاهَ کـػ تبفٍ ٦ًني ايٌکَ اف ثٞؼ عبًن ثگؾؿين،پـيچِـ! ثکٌَ کبؿي ٩بًْى ٕـي٨ اف ًتًْنت

 ٥کـ عْػم ثب ًينتن ّ کـػم ثـاٍ ؿّ ٍجضبًَ ّ چبيي ثنبٓ ّ ىؼم ثلٌؼ عْاة اف فّػ ٍجش ٥ـػاه

 ٍْؿت ثَ. کـػى

 ثْػ ٝيـت ثقؿگو ػعتـ امن! ثْػ گـ٥تَ ُن عْاة ػؿ صتي ٝقت چِـٍ. کـػم ًگبٍ ُب ثچَ ّ ٝقت

 کْچکتـٍ ّ

 ُن ثب ػييت يٌٞي ًجْػًؼ ثؼ هي ثب ػعتـُب تب مَ. ثْػ گالة کَ ُن آعـي ّ ىْکت ثٞؼيو ّ َٝوت

 اهب فػين هي صـ٣

. عٌؼٍ هي ُن عْاة ػؿ کَ ػيؼم ا٥تبػ گالة ثَ کَ چيون! کـػ ًگبٍ هي ؿّي تْ ُن يکجبؿ صتي ٝيـت

 ىؼم ػّال

 ٕـ٣ کييؼ ؿّ ثچَ. تـميؼ ىؼم عن گالة ؿّي ػيؼ کَ ٩ّتي ّ پـيؼ عْاة اف ٝقت کَ ثجْموو

 ُن گالة! عْػه

 مـ چيقي ثاليي ثغْام تـميؼي عْاُـ گ٦تن ّ گـ٥تن ؿّ گالة ث٢لو تْي اف آؿّم. ىؼ ثيؼاؿ ُـامْى

 ثيبؿم؟ ات ثچَ

 ُن اهـالَ مـ٥َ ٍؼاي. ثْػ ا٥تبػٍ ػلن تْ هضجتو ٝزيت.عْػم ثَ چنجًْؼهو هٌن ّ عٌؼيؼ ثِن گالة

 اّهؼ هي صيبٓ تْ

 

 ثـٍ ًؾاىتن ُن ؿّ ٝقت ّ ًکـػم اٝتٌب ثِو ثبفم. عْاػ هي ٍجضًَْ ّ مـکبؿ ثـٍ عْاػ هي يٌٞي کَ

 ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثيـّى

 ّ اًؼاعتين ؿّ م٦ـٍ ّ ىؼين ثلٌؼ اهـالَ ؿ٥تي ثب. ؿ٥ت ثيـّى عًَْ اف کٌْى ١ـ ١ـ اهـالَ ثٞؼ

 مبٝتي يَ. عْؿػين ٍجضبًَ

 صبّـ ُبؿّ ثچَ ّ ىْ ثلٌؼ تْ گ٦تن کَ چي ثـاي پـميؼ! ىَ آهبػٍ پبىَ کَ گ٦تن ٝقت ثَ گؾىت کَ

 ػٍ. ثگن ثِت تب کي

 ػعتـُب تب مَ ّ ٝقت ّ هي! ًجْػ ؿاٍ هي ثب ػلو رْؿي ُيچ! ٝيـت رق ىؼًؼ صبّـ ُوَ ثٞؼ ػ٩ي٪َ

 ػمت. ا٥تبػين ؿاٍ

 ٩ـً ػلت گ٦تن کَ اّهؼ هي ؿاٍ تـػيؼ ّ ىک ثب ٝقت. ؿ٥تن هي آؿّم پبه ثَ پب ّ ثْػ ػمتن تْ گالة

 !رْى ٝقت ثبىَ



 چين ّ ؿميؼين ثبفاؿ ثَ ٩ّتي ًؼم ػؿػمـت! ثغـين پـت ّ عـت عـػٍ يَ ثبيؼ ثبفاؿ ؿين هي ػاؿين

 ّ ُب ه٢بفٍ ثَ اًِّب

 گ٦تن ّ عٌؼيؼم ثِو! گـ٥تي پْل اهـالَ اف پـميؼ ٝقت! ثْػًؼ ىؼٍ ثِيت ّاؿػ اًگبؿ ا٥تبػ ارٌبك

 کَ ًؼاؿٍ گْؿ اهـالَ

 ؿاصت عيبلت عْػهَ پْل! ثبىَ ػاىتَ ک٦ي

 ثـاىْى ُن ک٦و ر٦ت يَ يکي. رْؿاة ّ پيـُي يَ ُن ٝقت ثـاي ّ عـيؼم پيـُي ُب ثچَ ثـاي

 ٝيـت ثـاي. عـيؼم

 ثَ کَ کـػم هي اصنبك. ػاػًؼ ثِن ػًيبؿّ اًگبؿ ػيؼم اًّب چيوبي تْي ؿّ ىبػي ٩ّتي. ُويٌْٖؿ ُن

 پيؼا اٝتوبػ هي

 ّ ميبٍ ثَ ػمت ٝيـت ؿميؼين عًَْ ثَ ٩ّتي. عـيؼم هيٍْ کوي ُن ؿاٍ مـ. ثـگيتين عًَْ ثَ. کـػًؼ

  .ثْػ ًقػٍ م٦يؼ

 عْامت ٝقت! ٕـ٣ يَ کـػ پـت ػاػم هي ؿّ پْلو ٥ِويؼ تب کَ ػاػ ثِو ک٦و ثب ؿّ لجبمو ٝقت

 کَ کٌَ ػْٝاه

 .ًؾاىتن

 ُوَ ّ اتب٩ِب ّ صيبٓ. کـػين ًٚب٥ت ثَ ىـّٛ ُب ثچَ ثب عْػم ّ ًبُبؿ مـاٟ ثـّ تْ گ٦تن ٝقت ثَ

 ٝيي ىؼ عًَْ . ربؿّ

. صُْ تْ ؿيغتين ّ کييؼين آة اًجبؿ آة اف مٖل مٖل. کـػين ُْٝ ُن ؿّ صُْ آة! گل ػىتَ

 يَ صيبٓ گْىَ

. اًؼاعت هي تْه آة هضل هيـاة يکجبؿ اي ٦ُتَ ّ ثْػ ثقؿگ اًجبؿ آة يک فيـه کَ ثْػ ػؿيچَ

 چَ کَ ثوبًؼ

 هي ع٣ْ ػاىتين ثـهي کَ ؿّ ػؿه کَ ثْػ لزي پـ ّ ميبٍ ّ گْػ اًّ٪ؼؿ! ثْػ تْه رًْْؿُبيي

 ػم يَ ُن ٝقت! کـػين

 ُن ثب. عْؿػين ىْعي ّ عٌؼٍ ثب ّ ًينتين ُن ػّؿ م٦ـٍ مـ گؾىتَ ِٙـ اف يک ّ گؾاىت پغتک

 !ثْػين ىؼٍ رْؿ

 ػعتـُبم تب مَ ًجْػ اي کيٌَ ٝقت. کـػين هي فًؼگي ُن ثب ثْػ ْٕؿي ُـ ثبيؼ. ًؼاىتين اي چبؿٍ يٌٞي

 عـيؼى ثب کَ

 

 روٜ م٦ـٍ ايٌکَ اف ثٞؼ. ثبؿيؼ هي چيبه اف ٦ًـت! ٝيـت ثْػ هًْؼٍ ثْػًؼ ىؼٍ هي ؿام ک٦و ّ لجبك

 ُبؿّ ثچَ ىؼ



 .ٝقت ّ هي هًْؼين. ؿ٥ت عْػه کبؿ مـاٟ ُن ٝيـت. ثغْاثي کَ ٥ـمتبػ

 هٌن ؿ٥تَ مـت کالٍ تْ کَ ُوًْْٖؿ. ًينت ُن اي تبفٍ چيق! ا٥تبػٍ کَ ات٦ب٩ي عْاُـ ثجيي گ٦تن ثِو

 اگَ. ؿ٥تَ مـم کالٍ

 هبُبم ٩نوت. مبعت ثبيؼ. کـػ رٌگ ًوييَ کَ ُن هـػ ثب! عْؿػم ػمت ؿّ هٌن عْؿػي ػمت ؿّ تْ

 ُن اگـ. ثْػٍ ايي

 ثـاهْى عًَْ ايي ثيبم مْمَ تْ ّامَ هي ّ ثيبي مْمَ هي ثـاي تْ ّ ُن کلَ ّ مـ تْ ثقًين تْ ّ هي

 ثب ثبيؼ! رٌِن هييَ

 .ثيبين کٌبؿ ُن

 ُوؼيگَ ػىوي ايٌکَ ربي کٌين فًؼگي ُن ثب عْاُـ تب ػّ هخل تًْين هي. هي ًَ ُنتي ثؼي آػم تْ ًَ

 تًْين هي ثبىين

 رق ىؼٍ؟ چي آعـه ُن رْى ثَ ا٥تبػى ُوو اّهؼٍ ُّْ مـىْى کَ فًِب ُوَ ايي. ثبىين ُن ػّمت

 پؼؿ ايٌکَ

 کـػى؟ اي ػيگَ کبؿ اّؿػى ػؿ ؿّ ُوؼيگَ

. تْ کْچکتـ عْاُـ هيين ُن هي ثبىي عًَْ ايي عبًن تًْي هي ثبفم کٌي گْه هي صـ٥ِبي ثَ اگَ تْ

 آه ُن اهـالَ

 عْػت ّ ىي هي عْػم ػعتـُبي ٝيي تْ ػعتـُبي! ُن رْى ثَ ثي٦تين ثـاه کَ ًينت مْفي ػُي

 کبؿ. عْاُـم هخل

 .ؿاّين هي پيو ثيبػ ىت يک تْ پيو ثيبػ ىت ػّ ُـ اهـالَ. کٌين هي ت٪نين ُن ؿّ عًَْ

! ًجبىي چپ هي ثب کَ ىـٕي ثَ اهب گيـم ًوي افت ؿّ ىُْـت! ػاؿي گل ّ آة ص٨ تْ کَ هيؼًّن

 اهـالَ کَ ثؾاؿي ًجبيؼ

 !تْ يب هي يب صبال. کٌَ اًتغبة ؿّ يکي تْ ّ هي ثيي

 ثنن صبّـي اگَ صبال. کٌي ٍب٣ هي ثب ؿّ ػلت ُن تْ عْاػ هي ػلن ًؼاؿم تْ اف اي کيٌَ ُيچ هي

 ٩نن ُن ثب ثيب! اهلل

 !ًقًين ًبؿّ ُن ثَ کَ ثغْؿين

! آػهن هٌن! ٦ًِون يب کْؿم هي کَ ًکي ٥کـ رْى پـيچِـ گ٦ت ّ گـيَ فيـ فػ ٝقت گ٦تن کَ ايٌبؿّ

 ػيـّف کَ ػيؼم

 فػم ثِت کَ صـ٥ب اّى اف. ىـهٌؼم ؿّت اف ثغؼا! کـػي ػ٥بٛ ُبم ثچَ ّ هي اف ىيـ هخل چْٖؿي

 ّلي. ام فػٍ عزبلت



 .ًينتَ ػلن تْ هضجتت ثغؼا ؿ٥تَ کالٍ مـت ُن تْ کَ ػًّن هي. ًجْػ عْػم ػمت

 

 ثَ صبّـم ثغْؿين ٩نن عْاي هي اگَ صبالم. ػيؼم چيبت تْ ؿّ هِـثًْي کـػي ث٢ل ؿّ گالة ٩ّتي

 ثـيؼٍ ػمت ػّ

 ًوي ّ گن ًوي ؿّ ثؼت ُيچ٩ْت ّ کٌن هي ًگبٍ عْاُـم چين ثَ تـّ ثٞؼ ثَ ايي اف کَ ٝجبك صْـت

 ُن تْ اهب .عْام

 !ًغْاٍ ؿّ ثؼم

 مي ايي تْ هي! ًکي هبػؿ ثي ُبهْ ثچَ کَ ػم هي ٩نن عْؿػين ُن ثب کَ ًوکي ّ ًْى اّى ثَ تـّ

 .ًؼاؿم پٌبُي ّ پيت

 .کجـي ٍؼي٪َ ثب ام صْالَ کـػم ثؼ تْ ثَ هي ُن اگـ کٌن هي عؼا ثَ ّاگؾاؿت کٌي ثؼ هي ثَ اگَ

 ثنبٓ ّ ىؼين ثلٌؼ ثٞؼه. کـػين گـيَ عْػهْى ػؿػُبي ثَ ُـػّ! گـيَ کلي ّ کـػين ث٢ل ؿّ ُوؼيگَ

 ؿّ اهـالَ ىبم

 يَ ايـاًي ثؼثغت فى ٝزق ّ فثًْي اف! هـػ ٩ؼؿت تنلين. ثْػين پؾيـ٥تَ ؿّ ىکنت. کـػين رْؿ

 .ًينت گلْم تْ ث٢ِ

 ػؿك ىوبُب پـميؼم افىْى. ثْػ ث٢لن گالة. کـػم ٍؼا ؿّ ىْکت ّ َٝوت کَ ثْػ َٝـي

 ّ عٌؼيؼ ٝقت کَ عًْؼيي؟

 يَ ّ مٌگک ًْى يَ ؿّفي تًْنت هي اهـالَ اگَ پيو ٩ّت چٌؼ ُويي تب! ثيبهـفٍ ؿّ پؼؿت عؼا گ٦ت

 ثيبؿٍ پٌيـ ميـ

! ىؼٍ پيؼا ًْى عًَْ ايي تْ ّ کـػٍ ُْٝ ؿّ کبؿه کَ ٩ّتَ چٌؼ! ثبال اًؼاعتين هي ؿّ کالُوْى عًَْ

 تْ اف ّ ؿ٥تن

 يَ ؿّفي اهـّف اف! ثيي مْاػ ثب ُب ثچَ ايي ثبيؼ! ًوييَ گ٦تن ّ آّؿػم ٩لن ّ کب١ؾ عًَْ ٌٍؼ٧ّ

 هي کبؿ ثبُبىْى مبٝت

 .ىي هي ثبمْاػ مبل يَ مـ عؼا اهيؼ ثَ کٌن

 عًْؼي؟ ػؿك ػاؿي؟ مْاػ تْ هگَ- ٝقت

 ُن ؿّ ٝيـت. فػ ثـ٧ کَ ػيؼم ؿّ اٝت٪بػي ّ اصتـام چيوبه تْ ػاؿم مْاػي کْؿٍ يَ اي گ٦تن ثِو

 کَ کـػم ٍؼا

 اف ثٞؼ ّ عًَْ اّهؼ ُوييَ اف ػيـتـ اهـالَ ىت اّى. ػاػى مـهي٨ ُب ثچَ ثَ کـػم ىـّٛ. ًيْهؼ

 ؿّه ّ ػمت ىنتي



 ػؿ فّؿ ثَ ًتًَْ کَ ثْػم ثنتَ تيک ّ لضب٣ تب چٌؼ ثب ؿّ ػؿ پيت. اّهؼ هي اتب٧ ٕـ٣ ؿامت يَ

 اتب٧ اف تب ػّ. کٌَ ثبف ؿّ

 ٩ـثْى ثَ ىـّٛ ػؿ پيت اف. ثْػين کـػٍ ػؿمت ُب ثچَ ّ ٝقت ثـاي ؿّ صيبٓ ٕـ٣ اّى ُبي

 کَ کـػ هي ؿ٥تي ٍؼ٩َ

 !پـيچِـ ثي پـيچِـ ّگـًَ ثيبؿ ػؿ ػلو اف! ٝقت مـاٟ ثـّ گ٦تن ثِو

 کـػم عبهْه ؿّ چـاٟ ثٞؼ يکنبٝت ُن هي ّ ؿ٥ت ٝقت مـاٟ اکـاٍ ثب ًؼاؿٍ ٥بيؼٍ اٍـاؿ ػيؼ ٩ّتي

 ٤ًَ. عْاثيؼم ّ

 ٥ـػا ّ اهيت گ٦تن ثِو! اتب٧ تْ ثيبػ عْاػ هي اهـالَ ػيؼم ّ پـيؼم رب اف اّهؼ ػؿ ٍؼاي کَ ثْػ ىت

  !ٝقتي پيو ىت

 !کبؿت ػًجبل ثـّ! ايٌزب ىت يَ اًّزب ىت ػّ

 ّ ثيؼاؿٍ ٝقت ًگْ. ؿ٥ت ٝقت پيو ًؼاؿٍ ٥بيؼٍ ػيؼ ٩ّتي ّ کـػ هْك هْك اي ػ٩ي٪َ مَ ػّ يَ

 !هْاٙت

 ىؼ ثبٝج ُب ثچَ ثب عٌؼٍ ّ ىْعي ُن کوي ّ عْؿػين ٍجضًَْ ُن ػّ. ثْػ ثـ٩ـا آؿاهو ٍجش ٥ـا

 ثيبػ عًَْ ثَ گـهي

 ّ ثْػم ثيؼاؿ ػييت! ًکٌَ کوت عْاُـي اف عؼا گ٦ت ّ کـػ هبچ هٌْ ّ پـيؼ ٝقت ؿ٥ت اهـالَ ٩ّتي

 .٥ِويؼم ؿّ چيق ُوَ

 ُب ثچَ ّ ٝقت ّ هي ثيي عْثي ؿاثٔ ثٞؼ ثَ ؿّف اّى اف. ُنتن ٩ْلن مـ هي گ٦تن ّ عٌؼيؼم ثِو

 اف ١يـ ىؼ ثـ٩ـاؿ

 ػؿمت ١ؾا ّ ًٚب٥ت ثَ ىـّٛ اهـالَ ؿ٥تي اف ثٞؼ ٍجش ؿّف ُـ. ػاىت ًبمبفگبؿي کَ ٝيـت

 َٝـ ّ کـػين هي کـػى

 ايٌکَ اف ثٞؼ ُب ُونبيَ ّلي ؿ٥تين هي ثيـّى عًَْ اف کن عيلي هب. ثْػ ؿاٍ ثَ ُب ثچَ ػؿك ثنبٓ ُن

 هي ثبؿ ؿّ اثگْىت

! فػى صـ٣ ُن مـ پيت ّ گ٦تي پـت ّ چـت ثَ کـػًؼ هي ىـّٛ ّ ىؼًؼ هي روٜ ػؿ ػم ؽاىتٌؼ

 ًَ ًؼاىتٌؼ ُن گٌبُي

 ٍجش ثـًبهَ ػّثبؿٍ َٝـ ّ ؿ٥تٌؼ هي ًبُبؿ عْؿػى ثـاي ىؼ هي کَ ِٙـ. مـگـهي ًَ ثْػ ت٦ـيضي

 ثب هب. ىؼ هي تکـاؿ

 !اّهؼ ًوي ثؼه کبؿ ايي اف ٝيـت ّلي ىؼين ًوي ٩بتي اًِّب

 پٌيـي ّ ًْى تًْنت هي ىت ثَ ىت کَ ُويي ّ ثْػ تٌگ اهـالَ ثبل ّ ػمت. گؾىت هي فًؼگي

 کٌَ رْؿ عًَْ ثـاي



 ايي ّ هـٟ ّ گْىت کوي هخل اي ػيگَ چيق هٌْٚؿم ًکٌيي ٥کـ پٌيـ ّ ًْى هيگن کَ ايي. ثْػ عيلي

 ّا٩ٞب ًَ! صـ٥ِبمت

 ميـ ػّ ُن هبُي مبلي هـٟ، تغن گبُي فهيٌي، ميت يب گْرَ گبُي مجقي، ّ پٌيـ ّ ًْى ُوْى

 !گْىت

 اي ػيگَ چيق ٍ پْل. ثغْؿًؼ ُب ثچَ ايي کَ عـيؼم هي هيٍْ کيلْ ػّ کيلْ يک گبُي عْػم پْل اف هي

 چٌؼ. ؿميؼ ًوي

 چِبؿ چي؟ کَ ٥ـيبػ ّ ػاػ ػؿ ػم اّهؼ عًَْ ٍبصت ؿّف يَ ًوييَ ايٌْٖؿي ػيؼم کـػم ٍجـ هبُي

 اه اربؿٍ کَ ثْػ هبٍ

 ثـد هخل عْؿػين ىبم ايٌکَ اف ثٞؼ. ًگ٦ت ُيچي. گ٦تين ثِو اّهؼ اهـالَ کَ ىت. ثْػ ا٥تبػٍ ٝ٪ت

 لت ؿ٥ت فُـهبؿ

 کَ مبٝتي ًين ثغْاثٌؼ ث٦ـمتَ ؿّ ُب ثچَ کَ کـػم اىبؿٍ ٝقت ثَ. ثْػ اًّزب يکنبٝتي. ًينت صُْ

 ؿّ اهـالَ گؾىت

 :گ٦ت ّ کـػ ًگبُي ىؼٍ؟ چي کَ پـميؼم افه ّ کـػم ٍؼا

 

 ُيچکؼّم کـػم ُْٝ کبؿ تب ػٍ صبال تب! ىَ ًوي کبؿ هب ّامَ ُن کبؿ ايي! پـيچِـ ىؼم عنتَ ثغؼا

 !ًگـ٥تَ

 چکبؿ ػًّن ًوي ػيگَ ًؼاؿم پبؿچَ عـيؼ پْل ثيَ توْم ُب پبؿچَ ايي! عْؿػين ريت اف ٩ّتَ چٌؼ ايي

 ؿّ هي اف ػًيب کٌن؟

 ػًّنتن ًوي عـيؼي ًوي ک٦و ّ لجبك ايٌب ثـاي تْ اگَ کين هي ىوبُبؿّ عزبلت ثغؼا ثـگـػًّؼٍ

 پٌذ ثض٨. کٌن چکبؿ

 !ًکيَ ثچيْ ّ فى عزبلت هـػي ُيچ تي

 ٥ٞال گ٦تن ّ ػاػم اهـالَ ثَ ّ آّؿػم پْل کوي عًَْ ٌٍؼ٧ّ تْي اف ّ ىؼم ثلٌؼ ثٞؼ ّ کـػم ٥کـ هؼتي

 ٍبصت صنبة ثـّ

 ايي . ثيبؿ ثگيـ هـٟ ّ گْىت کوي ُن ثٞؼه! کٌَ آثـّؿيقي ّ عًَْ ػؿ ًيبػ ػيگَ کَ ثکي ؿّ عًَْ

 ثل اف هـػى ُب ثچَ

 !عْؿػى پٌيـ ّ ًْى

 عن فًؼگي ثبؿ فيـ کوـه. ؿ٥ت صيبٓ ثَ ّ اًؼاعت پبييي ؿّ مـه ّ ثـػاىت ؿّ پْل عزبلت ثب

 .ثْػ ىؼٍ



 يَ هـػ ايي ثبيؼ کيٌين؟ چيکبؿ ا٩ًّْت هييَ توْم کن کن ُن تْ پْل چي؟ ثبالعـٍ پـيچِـ گ٦ت ٝقت

 !ثکٌَ ٥کـي

 کٌي روٜ ؿّ صْامت عيلي ثبيؼ کٌي کوک هي ثَ تْ ثبيؼ اهب ُنت مـم تْ ٥کـُبيي يَ هي ثِيگ٦تن

 ػؿمت ٥کـم اگَ

 چکبؿ ثبيؼ ثگن ثِت ٥ـػا تب ثغْاثين ثـين پبىْ ٥ٞال. ىَ هي رْؿ کبؿُب ثغْاػ عؼا ّ ثيبػ ػؿ اة اف

 .کٌين

 کَ ىؼم ٥کـي صبال تب ػييت اف گ٦ت ّ کٌبؿ کييؼ هٌْ ٝقت ؿ٥ت کبؿ مـ اهـالَ کَ ٩ّتي ٍش ٥ـػا

 !ػاؿي اي ً٪يَ چَ

 کـػم هي ثب٥ي ٩بلي ثين اهـالَ فى ايٌکَ ٩جالف هي ٝقت ػًّي هي گ٦تن ثِو! تـکيؼ ػلن کَ ثگْ صبال

 ثغْاي ؿّ ؿامتو

 هي ًيْى کبؿگـُبهْى ثَ ؿّ ُب پبؿچَ ػاىت ٩ّتي. پبؿچَ ٥ـّه ّامَ هب عًَْ اّهؼ اهـالَ ؿّف يَ

 کَ ا٥تبػم ٥کـ ثَ ػاػ

 ػؿ ػؿمت ؿّ ٍْؿتو ثتًْن تب کٌن توبىبه عْة کَ ثْػم هزجْؿ. کٌن پيبػٍ ٩بليچَ ؿّي ؿّ ً٪و ايي

 کَ ثْػ ايي ثيبؿم

 !عْامتگبؿي اّهؼ ثٞؼه ٩ّت چٌؼ ّ اّهؼٍ عْىن افه کـػ ٥کـ اهـالَ

 ثَ اًگيت ػيؼ ؿّ ٩بليچَ ٩ّتي ػاػم ًيْى ثِو ثْػ اهـالَ تَْيـ کَ ؿّ اي ٩بليچَ ّ ثـػم ؿّ ٝقت

 ثبّؿ ثْػ هًْؼٍ ػُي

 چٌؼٍ؟ ايي ٩يوت ػًّي هي ػعتـ گ٦ت ثْػ ػّعتَ اثـييوي ٩بليچَ ثَ چين کَ هؼتي اف ثٞؼ کـػ ًوي

 ىَ هي ثبُبه

 !عـيؼ ؿّ عًَْ ايي ٤ًَ

 

 ّ پؼؿت ّّٜ اّى ثب تْ پـيچِـ ؿامتي گ٦ت! ٩يويتيَ آؿٍ ّلي ًَ کَ عًَْ ايي ٤ًَ گ٦تن ّ عٌؼيؼم

 چْٖؿ ًْکـ ّ کل٦ت

 ىؼي؟ اهـالَ ايي فى

 :گ٦تن ّ کييؼم آُي

 ميبٍ ثب٥تٌؼ کَ ؿا کني ثغت گلين

 کـػ ًتْاى م٦ؼ کْحـ ّ فهقم آة ثَ



 ٥ٞال. کٌن هي تٞـي٤ ثـات ؿّ ُوَ ؿّف يَ صبال! گ٦تي؟ هي چي پل ػيؼي هي ؿّ اّلن ىُْـ اگَ

 هي چي ثجيي کي گْه

 اتب٩ِبي اگَ کـػم صنبة. اتب٩َ ػّؿ تب ػّؿ ايٌزب. کٌن پب ثَ ٩بلي ػاؿ عًَْ ايي تْ ػاؿ عيبل هي. گن

 کٌين رؼا ؿّ عْػهْى

 ٌُـٍ يَ. ثگيـي يبػ ثب٥ي ٩بلي ثبيؼ تْ. ثقًين ٩بلي ػاؿ تب ػّافػٍ تًْين هي. اتب٧ تب ػّافػٍ هًَْ هي

 صبال. عْؿٍ هي ثؼؿػت

 ثَ ػؿ ػم ًينتي ىت تب ثيکبؿى ؽاؿى هي ثبؿ ؿّ ١ؾاىْى کَ ٍجش اف ُونبيَ فًِبي ايي کي گْه

 گ٦تي پـت ّ چـت

 ٩بلي ثب٥تي هي٢ْل ّ ايٌزب ثيبى ؿ٥تٌؼ مـکبؿ ىُْـاىْى ٍجش ٩ّتي کَ کٌين ؿاّي اًّبؿّ ثتًْين اگَ

 رْؿ چيق ُوَ ثيي

 ؿّفاًَ هب اگَ. ًينت عْة ُيچؼّم ّّٜ! ػٌُي ثَ ػمت ُن ىْى ُوَ ٥ِويؼم کَ ايٌْٖؿ.ىَ هي

 ثؼين ص٪٧ْ ثِيْى

 ّ ثقًين صـ٣ ثبُبىْى ثـين ػيگَ مبٝت ػّ مبٝت يَ ثبيؼ. کٌي کبؿ کَ عْاى هي عؼا اف کٌن ٥کـ

 ٝقت. کٌين ؿاّييْى

 گيـه ُّْ يکي. ثـم عؼا ٩ؼؿت ٩ـثْى! ٥ـمتبػٍ هب ثـاي تـّ عؼا اًگبؿ گ٦ت ّ کـػ هبچ هٌْ پـيؼ

 ؿّ اه مبيَ کَ هيبػ

 ؿّ عًَْ ّّٜ کبؿه ثب ّ ػٍ هي يبػ مْاػ ُبه ثچَ ثَ کَ هيبػ گيـه ُّْ يکي! فًَ هي تيـ ثب

 !کٌَ هي ػؿمت

 تِيَ ػًجبل عٌؼّى ّ ىبػ ٝقت. ثکٌين تًْين هي کبؿ چَ ثجيٌين ثـين ثٞؼ کَ ثبه ًبُبؿ ٥کـ پبىْ گ٦تن

 يک ّ ؿ٥ت ًبُبؿ

 هي گ٦ت ّ اّهؼ کَ کـػم هي ثبفي گالة ثب ػاىتن. ىؼ توْم کبؿه ثٞؼ ًين ّ مبٝت يک مبٝت

 مـهْى چبػؿ. صبّـم

 ؿيغتَ ػاهٌيْى تْ تغوَ هيت يَ کؼّم ُـ. ثْػًؼ اّهؼٍ ُب ُونبيَ اف تب چٌؼ. ػؿ ػم ؿ٥تين ّ کـػين

 چليک ّ ثْػًؼ

 .کـػًؼ ىـّٛ ػيؼًؼ ؿّ ٝقت ّ هي تب. ىکًْؼى هي چليک

 ثب ري ري ُن ثب عْة! ُب ىيْى اّى! ىؼ؟ چي ٝقت. آّؿػيي ٦ٍب. ث٦ـهبييؼ! عبًن ٝـّك ثَ ثَ-

 !ىؼيي ري

 

 !ثقى چيويْى صبال عْثَ-



 .ثٞؼ. کٌَ کًَْ پيبفه ّ ثگؾؿٍ ٩ّت چٌؼ ثؾاؿ! ػؿافٍ ىت... -

 !ىَ؟ ًوي ػْٝاتْى اهـالَ مـ کٌيي؟ هي چکبؿ ىت-

 !ُّْتَ پيو اه ػيگَ ىت ىو! تْئَ پيو ىت يَ اي ٦ُتَ آ٩ب ر٦ٞـ ىٌيؼم ىْ ع٦َ يکي تْ-

 !ُب مـت تْ فًن هي کٌي فؿفؿ ػيگَ ثبؿ يَ اگَ-

 ٝقت ّ هي. ىؼى روٜ هب ػّؿ ّ ػؿ ػم اّهؼى ػيگَ ايٌبي ٍؼاي ّ مـ اف ُب ُونبيَ ث٪يَ کن کن

 يٌٞي گ٦تين ًوي ُيچي

 .ثقًن صـ٣ عْػم ثؾاؿٍ ّ ًگَ چيقي ثْػم مپـػٍ ثِو

 ؿّ آة. ًينت.....ربي کَ عًَْ صُْ تْ آعَ! ثگيـي؟ تْ ثقهزَ ثچَ اّى رلْ ىَ هي عبًن ىٌِبف-

 ثِو! کـػ ًزل

 .ثکٌَ ؿّ کبؿه هْال تْ ثـٍ عجـه ثؼٍ يبػ

 تْ ىؼ تـىش....پبىْؿٍ تْ اّهؼٍ ثبؿ يَ هـػٍ ًٌَ صبال! ثي٦ٌي ُوَ ثقى ًٞـٍ عْؿػٍ يَ! عبًن لچـ-

 !صُْ

 !فًي هي ؿّ چيقُب ايي ّ.....صـ٣ ُوو! ُب ىَ ّاف ػلوْى ثيـّى اّهؼين ػ٩ي٪َ يَ-

 تْ ًتًْنتي ثييتـ ٩ّت چٌؼ ايٌبم! فػي هي ؿّ صـ٥و کَ عبًن ٝـّك ُن ايي ثيب اّهؼي؟ اکـم اا-

 ثيبؿى ػّّم عًَْ

 !ثيـّى فػى

 فػي؟ ه٦ت صـ٣ ثبف عبًن ػػؿي فػم؟ هي صـ٣ مـىْى پيت کي هي ّا-

 !فيـه ثقى صبال! ؟ ػي هي ثْ ًيب ػًجبلن گَ هي...... ثَ پـيچِـ گ٦تي هي ًجْػي ىؼٍ کْؿ تْ اّا-

 عًْتْى؟ اّهؼٍ ػفػ ىؼٍ چي. هجبؿ٫ ًْ پيـُي! هجبؿکَ عبًن ٝقت ثَ ثَ-

 !عـيؼٍ اه ّامَ ُّْه. عـيؼٍ ٩ّتَ چٌؼ ثْػي؟ ًؼيؼٍ تٌو صبال تب هگَ-

 !ٕبلٜ ثَ ُن...ٕبلٜ ٕبلٜ،! ثؼٍ ىبًل عؼا-

 اهـّف ىؼٍ چي عبًن پـيچِـ ًگ٦تيي! ػاؿٍ چيوِبيي چَ! ُب کـػٍ مْا ؿّ اي تيکَ عْة اهـالَ-

 ٥٪ـا ٥٪يـ ػيؼى

 اّهؼيي؟

! ىؼين پييوْى ّلي ثؾاؿين ىوبُب ػاهي تْ ًًْي يَ کَ ثْػين اّهؼٍ! ُيچي گ٦تن ّ کـػم ثِيْى ًگبُي

 ٝبػت ىوب اًگبؿ



 هب هضل ثـين. عبًن ٝقت ثـين! ثؼيي آػم تضْيل ّؿي ػؿي صنبة صـ٣ کلْم تب چِبؿ ربي کـػيي

 ػؿ ُبي ُونبيَ

 !کٌن کوکيْى ّ ثگيـم ؿّ ػمتيْى هي آؿفّىًَْ پؼؿين عًَْ

 ىؼي؟ ؿمْى ًْى ىوب صبال تب کي اف-

 !!گي هي چي ثجيٌن گؾاىتي اگَ! عبًن اکـم ثويـ ثؾاؿ ؿّ مـت تْ پٌيـ ّ ًْى هيگَ کي ُـ-

 چيَ رـيبى ث٦ِوين ثؾاؿ گَ هي ؿامت-

 ٍْؿت ثَ ّ گـ٥تن ث٢لن ؿّ گالة ّ ًينت ُن ٝقت کَ ػاػم رب ّ ًينتن پلَ يَ ؿّي ؿ٥تن آؿّم

 .کـػم ًگبٍ ُب ُونبيَ

 .کـػم ىـّٛ ػيؼم هيتب٧ ؿّ ُوَ ٩ّتي

 گيـٍ؟ هي هقػ چ٪ؼؿ ؿّفي ىُْـت عبًن اکـم ىوب

 !عًَْ آؿٍ هي تْهي ثينت ىَ هي ؿّف آ٩بهْى هي؟ ىُْـ-

 !هٞلْهَ ّّٞت ّ مـ اف! اکـم ًکي ػؿ ٩وپق-

 .عٌؼٍ فيـ فػًؼ ُوَ

 .هقػىَ تْهي ػّ ؿّفي اکـم ىُْـ عبًن پـيچِـ ػًّن هي هي-

 !گيـٍ هي ُن تْهي ىيو ؿّفُب ثْٞي عبًن مْفهًْي! کـػي ١لٔ-

 هقػ! ثـي هي ثبال ؿّ هقػه کَ ثؼم ربيقٍ ثِت عْام ًوي کَ هي تْهي ىو عبًن اکـم عْة عيلي

 تْى ُوَ ىُْـ

! ًَ ػاؿيؼ؟ ٝبيؼي عْػتْى اف ُيچکؼّم ىوبُب! پبييي عْؿػٍ يَ ثبال عْؿػٍ يَ صبال! ٩ؼؿٍ ُويي ت٪ـيجب

 هي کَ ٍْؿتي ػؿ

 !ثبىيؼ ػاىتَ تًْيي

! ُوؼيگَ ثَ پـيي هي يب کٌيؼ هي ١يجت ُن مـ پيت يب! گ٦تي پـت ّ چـت ثَ ػؿ ػم آييي هي ٍجش اف

 ًيؼ کبؿ ايٌکَ

 ر٦ت يَ ثتًَْ کَ ثبىَ ػاىتَ چبؿ٩ؼه گْىَ ػّفاؿ ٩ـّى يَ ثبيؼ. ثبىَ ػاىتَ ػؿآهؼ هوـ يَ ثبيؼ فى

 ّامَ رْؿاة

 !ثغـٍ عْػه

 .گؾاىت کَ ثؾاؿٍ ؿّ احـه صـ٥ِبم تب کـػم ٍجـ



 عًَْ تْ ػلوْى ًيبيين ُن ػؿ ػم. ثلؼين ٌٍٞتي ًَ ػاؿين ٌُـي ًَ کٌين؟ چکبؿ گي هي تْ عْاُـ عْة-

 !پْمَ هي

!! کٌيؼ ػٝبم ُوييَ کَ ثکٌن عؼهت يَ ثِتْى صبّـم هي ػاؿٍ ؿاٍ کبؿ ايي. گ٦تن ثٞؼ کـػم ٍجـ کوي

 کَ پؼؿي عًَْ

 !کبمجي عْػىْى ثـاي ىْى ُوَ االى کـػم کبؿؿّ ايي ثْػم

 !ػيگَ ثگْ رْى پـيچِـ ىؼ آة ػلوْى-

 ثيبػ فّػتـ کي ُـ ًؼاؿين اصتيبد ثييتـ االى ؿّ ٦ًـ چٌؼ الجتَ کٌن پب ثَ ٩بلي ػاؿ عًْوْى تْ عْام هي

 ُن! اًَّ هبل کبؿ

 ُن کٌيؼ کبؿ عْػتْى عًَْ تْي ّ ثييي امتبػ عْػتْى ثـاي مبل چٌؼ کَ ػم هي يبػ ثب٥ي ٩بلي ثِتْى

 پٌزِقاؿ ؿّفي

 تْ ٩بلي ػاؿ يَ تًْيؼ هي ثگيـيؼ يبػ ؿّ کبؿ ٥ي ّ ٥ْت ّ کٌيي کبؿ کَ مبل چٌؼ! ػم هي ص٪٧ْ ثِتْى

 .کٌيؼ پب ثَ تْى عًَْ

 کـػى ٩جْل کـػٍ ٍضجت ثبُبىْى عبًن ٝقت ٩جال کَ ىوب اف تب ػّ يک الجتَ. ػًّيؼ هي عْػتْى صبال

 ػيگَ ؿّف چٌؼ اف ّ

 ثَ ؿّ عجـه ّ ثقًيؼ صـ٣ ىُْـتْى ثب اهيت! ًکٌيؼ گي گلَ ثٞؼا ثگن ثِتْى عْامتن! هييي هي٢ْل

  .ثؼيي هي

 ثب هي ًوـػٍ ؽليل گ٦ت ٝقت ؿميؼين تب. ثـگيتن عًَْ ثَ ٝقت ثب ّ گـ٥تن ؿّ گالة ػمت ّ ىؼم ثلٌؼ

 ٍضجت کي

 ػيـ اگَ کَ کٌٌؼ هي ٥کـ عْػىْى پيو صبال. آؿٍ گ٦تن ّ عٌؼيؼم کـػي؟ هي گـهي ثبفاؿ ػاىتي کـػم؟

 يکي رلْ ثيبى

 ثييتـٍ ٝ٪لو ثبمْاػ اػم گي هي ؿامت گ٦ت ّ عٌؼٍ فيـ فػ ٝقت! ٩بپَ هي ؿّ کبؿ تـ فؿًگ اًّب اف

 !ُب

 کَ ثْػ َٝـي. کييؼين ً٪يَ ّ کـػين ّاؿمي ؿّ اتب٩ِب يکي يکي ثيبػ اهـالَ کَ َٝـ تب عالٍَ

 ػؿافتـ پب اف ػمت اهـالَ

 کوي ّ ثْػ ػاػٍ ؿّ عًَْ کـايَ هي پْل اف ٥٪ٔ. ثْػ ًکـػٍ کبمجي اٍال ؿّف اّى. ثـگيت عًَْ ثَ

 هخل. ثْػ گـ٥تَ گْىت

 .ؿيغتي مـه ؿّ آة کـػ ىـّٛ صُْ لت ؿ٥ت ّ اّهؼ هٌکنـٍ ٨ٌٝ

 ػي هي پي٢بم عبًن ثِزت ثَ ّ ثبثبم عًَْ ؿي هي گ٦تن ثِو ّ کـػم ٍؼاه ىؼ توْم کَ کبؿه

 آة اگَ گ٦تَ پـيچِـ



 .ثـگـػ فّػ. ػاؿم کبؿ ُن عْػت ثب ثٞؼ ثـّ تْ گ٦تن ػاؿي؟ چيکبؿه پـميؼ! ثيب ّ فهيي ثؾاؿ ػمتتَ

 کَ پيـفى ايي ثبثب گ٦ت ؿميؼ تب ّ ثـگيت عبًن ثِزت ثب ثٞؼ ًين ّ مبٝت يک ّ ؿ٥ت تـػيؼ ثب اهـالَ

 هزجْؿ! ًؼاؿٍ پب

 ًينت الفم گ٦ت ىؼ ّاؿػ عبًن ثِزت کَ! ثؼم ًؼاؿم ؿّ ػؿىکَ پْل صبال. ثيبؿهو ػؿىکَ ثب ىؼم

 .کـػم صنبة عْػم

 کي ايٌب: گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ ُب ثچَ ّ ٝقت ثَ هبت ّ تغت ؿّ ًينت. ثْميؼهو ّ کـػم ث٢لو پـيؼم

 پـيچِـ؟ اى

 !ُبىي ثچَ ايٌن هي ُّْي! ٝقتَ ايي گ٦ت ّ عٌؼيؼم

 ػعتـ؟ ًگ٦تي صبال تب چـا ػاىتَ؟ ثچَ ّ فى اهـالَ! ثؼٍ هـگن عؼا گ٦ت ّ ٍْؿتو تْ فػ

 .ىؼٍ کَ صبال ىؼ هي چي! گ٦تن هي گيـم گ٦تن ّ کـػم ثِو ًگبُي

 گـ٥تي فى اّهؼي مْعتگي پؼؿ ثب ثگي؟ ٩جال کَ ثْػي الل گ٦ت ّ کـػ اهـالَ ثَ ًگبُي عبًن ثِزت

 ػمتو ص٪يَ ُبى؟

 !ثبثبه عًَْ ثجـم ثگيـم ؿّ

 هخل ٝقت! گؾىتَ صبال عبًن ثِزت گ٦تن هي کَ گ٦ت ًوي ُيچي ّ ثْػ اًؼاعتَ پبييي ؿّ مـه اهـالَ

 ّ عْػهَ عْاُـ

 ًکٌَ ػؿػ ػمتت گ٦تن کـػ تٞبؿ٣ ّ آّؿػ چبي ؿ٥ت ّ پـيؼ ٝقت. عْػم ُبي ثچَ هخل ُن ُبه ثچَ

 ثِزت اّهؼي کَ

 ُن. ايٌزب کبؿ امتبػ ثييؼ ثيبيي ثبيؼ ىوب. ثقًن ٩بلي ػاؿ اتب٩ِب ايي توبم تْ عْام هي ػاىتن کبؿت عبًن

 ّ ُنتيؼ هي پيو

 ُونبيَ گ٦تن ثب٥َ؟ هي کي ؿّ ٩بلي ُوَ ايي پـميؼ. کيٌؼ ام٦بػٍ ٌُـتْى اف ُن کٌين هي فًؼگي ُن ثب

 ُوَ ثـاه ّ. ُب

. ًينتي ّاؿػ ُيچکؼّم گي هي کَ ايٌب اهوب! ٝ٪لت ثَ اهلل ثبؿ٫ گ٦ت ّ عٌؼيؼ. کـػم تٞـي٤ ؿّ رـيبى

 .ًکـػى کبؿ صبال تب

. گـ٥تن يبػ اهب ًجْػم ثلؼ ؿّفي يَ هٌن عبًن ثِزت گ٦تن! آػ هي ػؿ پؼؿهْى. ثي٦تي ؿاٍ تب مغتَ عيلي

 امتٞؼاػ ثب تْ گ٦ت

 کبؿ يَ ثَ ػمت ًويبػ ثؼم ىؼم عنتَ آىپقي اف ُن هي ثغْاي ؿّ ؿامتو. کبؿيَ ايٌن عت ّلي ثْػي

 ّلي! ثقًن ػيگَ

 هي رْؿه صتوب عْامتَ پـيچِـ ثگْ. ثگْ عبى مِـاة ثَ گ٦تن ثيبم؟ ثيـّى ثبثبت عًَْ اف چْٖؿي

 .کٌَ



 کْچک ػاؿ ثبيؼ. عْثَ. ًينت ثؼ گ٦ت ّ ؿ٥ت اتب٩ِب مـاٟ ّ ىؼ ثلٌؼ. ػاىت ٝزيجي ى٧ْ ّ ىْؿ

 .٩بليچَ ّامَ ثقًين

 .ثْػ هًْؼٍ ّاد ّ ُبد. کـػ هي ًگبٍ هب ثَ هبت ّ ثْػ ًينتَ گْىَ يَ اهـالَ. ثييتـٍ هيتـيو

 کَ ٥ـمتبػم ؿّ اهـالَ ىؼ ثلٌؼ ػاػ ٩بلي ػاؿ ثـاي ؿّ الفم ػمتْؿات ٩ّتي عبًن ثِزت ثٞؼ مبٝت ًين

 ّ ثگيـٍ ػؿىکَ ثـٍ

 ىک٦تَ گلو اف گل ثـىگت ٩ّتي. ؿ٥تٌؼ ّ ىؼى مْاؿ ّ ػاػم پْل ثِو ّ ثـىگت ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثيبؿٍ

 تْي گْيب! ثْػ

 گ٦تن! ثغؼا رْاُـي تْ پـيچِـ گ٦ت ؿميؼ تب. ثْػ کـػٍ تٞـي٤ هي کبؿ اف ثـاه عبًن ثِزت ؿاٍ

 ّ ٝقت ايي رْاُـ

 ايي مـکبؿ ًـّ ٥ـػا اف گ٦تن ّ ػاػم ثِو ّ آّؿػم پْل عًَْ ٌٍؼ٧ّ تْي اف ّ ؿ٥تن ثٞؼ! ُبتي ثچَ

 ثؾاؿ ُن ؿّ ُب پبؿچَ

 ثَ ٩بلي ػاؿ تب چٌؼ ثبيؼ فّػ. ُب ٥ـّه ٥ـه ثبفاؿ ثـّ. ثيبؿي ٩بلي کبؿگـ ثي ثبيؼ. ُب ثچَ ايي ّامَ

 هي ثِت ثٞؼا. کٌين پب

  .ثغـي ثبيؼ چيقُبيي چَ گن

 فّػ ٍجش ٥ـػا!ىَ هي هِـثْى ُن ثَ ػلِب ثبىَ ٩ّتي اهيؼ. ثْػين عْىضبل ُوَ عًَْ تْ ىت اّى

 اف ثٞؼ ّ ىؼ ثيؼاؿ اهبلَ

 کبؿ اهيؼ ثْػ ىؼٍ ّفؿًگ فثـ ثـگيت کبؿگـ چٌؼ ثب ثٞؼ مبٝت ػّ ّ. ؿ٥ت ثيـّى ٍجضبًَ عْؿػى

 !ثْػ کـػٍ ؿّ عْػه

 ؿّف ػّ ُن عبًن ثِزت. ىؼًؼ کيي چلَ هي٢ْل ّ ىؼ پب ثَ ػاؿُب ًيؼٍ ٦ُتَ يَ کـػًؼ ىـّٛ کبؿگـُب

 تب ػّ ثب ثٞؼ

 ّ ثْػ اّهؼٍ کوک ثَ عبى مِـاة ُن ثبف. ثْػم کـػ عبلي اتب٧ يَ ثـاه. اّهؼ هب عًَْ ثَ چوؼّى

 ؿّ عبًن ثِزت اربفٍ

 کبؿگـُب ثب يکي ايي ػاػ هي ػمتْؿ اّى! عبًن ثِزت ّؿػمت ىؼ اهـالَ. ثْػ گـ٥تَ پؼؿم اف مغتي ثَ

 .فػ هي کلَ ّ مـ

 کَ ثْػ ا٥تبػٍ عـّه ّ رْه ثَ چٌبى ًؼاىت ؿّ کبؿي ُيچ ػهبٟ ّ ػل پيو ف ّؿ چٌؼ تب کَ آػم اّى

 يَ ٍجش اف! ًگْ

 ؿاٍ ثيبيي ثـّ کييؼ هي مـ٫ اتب٧ اّى ثَ کييؼ هي مـ٫ اتب٧ ايي ثَ. عًَْ تْ پبه يَ ثْػ ثبفاؿ پبه

 !ثْػ ا٥تبػٍ



 عْىضبل ُن ٝقت ّ هي. ػاىت ًٚـ فيـ ؿّ رب ُوَ ّ ثْػ ىؼٍ رّْى مبل ػٍ اًگبؿ ُن عبًن ثِت

 ٌُْف چٌؼ ُـ ثْػين

 !کـػين هي ه٥ْ٪يت اصنبك ّلي چيقي ًَ ثْػين کـػٍ ػىت پْلي ًَ

 هي کبؿ پب لٌگَ يَ ىت تب ٍجش اف کَ ايي ثب. ثْػ ىؼٍ ػاؿُب کبؿعًَْ هخل! آتيو ٝيي ثْػ ىؼٍ اهـالَ

 ُوَ ىت اهب کـػ

 کبؿ اصتـام ّ تٞزت ثب ّ اّهؼًؼ هي هب عًَْ ثَ ُب ُونبيَ ؿّفُب. عٌؼيؼين هي ّ گ٦تين هي ُن ػّؿ

 کَ ػيؼًؼ هي ؿّ

 ُـ! ا٥تبػ ًوي ػٌُيْى اف عبًن پـيچِـ! عبًن پـيچِـ ثْػم ىؼٍ ُوَ ّامَ ػيگَ. ؿٍ هي پيو چْٖؿي

 هي کؼّم

 تْ ٩بلي ػاؿ تب ػّافػٍ. ىؼ صبّـ تب کييؼ ْٕل ٦ُتَ ػّ کبؿ. کٌٌؼ رب ػلن تْ ؿّ عْػىْى عْامتٌؼ

 ُن تب ػّ ّ ثْػ اتب٩ِب

 

 صَيـ ثب. گؾاىتن عْػم اتب٧ گْىَ کَ ثْػ آّؿػٍ ثـام عبًن ثِزت ُن ؿّ عْػم ٩بلي ػاؿ. ايْاى تْي

 ٥ـه ؿّ اتب٩ِب توبم

 ّ ثْػم کييؼٍ عْػم ً٪و تب چٌؼ ٦ُتَ ػّ ايي ػؿ. کـػم ؿاُييْى ّ کـػم ؿّ کبؿگـُب صنبة. کـػين

 ٩بليچَ. ثْػ آهبػٍ

 ث٪يَ ّ اثـيين ّ پين عـيؼ ثـاي عبًن ثِزت ّ اهـالَ ؿّف اّى ٥ـػاي. ثجب٥ين عْامتين هي ر٦ت ؿّ ُب

 ثبفاؿ ثَ چيقُب

 ايي ثْػ ًوًْؼٍ ثب٩ي فيبػي چيق ثْػ ػاػٍ ثِن ُبم ٩بليچَ ٥ـّه اف عبى مِـاة کَ پْلِبيي اف ؿ٥تٌؼ

 ؿّ ٕالُبم کَ ثْػ

. ثگؾؿًّين ؿّ کبؿ ُب ٩بليچَ ىؼى توْم تب تًْنتين هي ّ ثْػ فيبػ. ث٦ـّىَ کَ ػاػم اهـالَ ثَ ُن

 ىؼٍ ٕب٩ت ثي ُب ُونبيَ

. ثْػًؼ عـيؼٍ چيق ُوَ ّ ثـگيتٌؼ عبًن ثِزت ّ اهـالَ کَ ثْػ ِٙـ. کٌٌؼ ىـّٛ ؿّ کبؿ کَ ثْػًؼ

 ُب ُونبيَ ثَ َٝـي

 .کـػين کبؿ ثَ ىـّٛ عؼا ًبم ثب ٍجش ّ گؾؿًّؼين ػلِـٍ ثب ؿّ ىت. مـکبؿ ثيبى ٥ـػا کَ ػاػين عجـ

 رب يَ. ٩بلي يَ مـ اتب٧ يَ تْ ُونبيَ ُبي فى اف ٦ًـ ػّ ُـ ّ ًينتٌؼ ػاؿ يَ مـ َٝوت ّ ٝقت

 ثِزت رب يَ ّ عْػم

. ػيـتـ ُبىْى ثْٞي گـ٥تي هي يبػ فّػ ُبىْى ثْٞي. ثبُبىْى فػى کلَ ّ مـ کـػين ىـّٛ عبًن

 ٩بليچَ تب ػّافػٍ



 .ىؼ ىـّٛ

 عْػم. ثْػين آهؼٍ ى٧ْ ثَ ٝزيت ّلي ثي٦تٌؼ ؿاٍ فًِب تب ثْػ مغتي کبؿ گ٦ت هي ؿامت عبًن ثِزت اهب

 ّ ٝقت ثَ

 !ًيْهؼ رلْ اٍال کَ ٝيـت. ػاػم هي يبػ َٝوت

 ّ فػى ه٦ت صـ٣ اف ػيگَ! ًگْ کَ ثْػًؼ ىؼٍ عْىضبل اًّ٪ؼؿ فػًؼ ؿّ ػّم ّ اّل ؿد کَ فًِب

 ًجْػ عجـي پـت ّ چـت

 ُن هب ّ ثْػ کبؿىْى ثَ صْاميْى ُوَ ثبىي ه٦يؼ تًْي هي کَ کـػًؼ هي اصنبك ػيگَ صبال

 کَ ثْػين هْاٙت ثبالمـّى

 اف کَ ٍؼا. ػاػ هي ػمتْؿ ّ ثْػ ًينتَ ايّْى تْ اهب ًجْػ ثلؼ چيقي ايٌکَ ثب ُن اهـالَ ًکٌي عـاة

 ػاػ هيْهؼ ػؿ اتب٧ يَ

 کَ کني تٌِب! تاله ثْػ ىؼٍ عًَْ ُوَ! کـػٍ گيـ کبؿ اتب٧ ايي ثيبيي عبًن ثِزت ، پـيچِـ فػ هي

 ٝيـت کـػ ًوي کبؿ

 !ثْػ

 هزجْؿ يکي ىؼًؼ هي کبؿ گـم تب کـػًؼ هي کبؿ کٌؼ فًِب ؿ٥ت ًوي پيو عْة فيبػ کبؿ اّل ؿّفُبي

 ١ؾاه ثَ ثـٍ ثْػ

 عالٍَ! کـػ هي ػْٝا عيبثْى تْ اه ثچَ يکي ثگيـٍ، پب مـ ىْ ثچَ ؿ٥ت هي ثبيؼ يکي ثقًَ مـ

 !ثْػ ثنبٕي

 

 ٌُْف. ىؼ ؿّّى کوي ػمتيْى ّ ا٥تبػًؼ رب فًِب. ا٥تبػ ١لٖک ؿّ کبؿُب ؿّف ػٍ ٦ُتَ يک اف ثٞؼ اهب

 ثب کَ ثْػ ًيؼٍ هبٍ يَ

 عْة ّلي ثْػ کبؿىْى تْ هيلي ّ صي٤ الجتَ. ا٥تبػًؼ ؿاٍ ثب٥ِب ٩بلي عبًن ثِزت ّ هي کْىو ّ مٞي

 ايي عجـ. ًجْػ چبؿٍ

 فػًؼ هي مـ اًّزب ثَ ٦ًـ ػّ يکي ؿّف ُـ. ثْػ ؿميؼٍ ُن ثـ ّ ػّؿ ُبي کْچَ ثَ ثب٥ي ٩بلي کبؿگبٍ

 ػاؿ تب ػّ . کٌٌؼ کبؿ کَ

 آى هي کبؿ ثـاي إـا٣ ُبي کْچَ اف کَ ػيؼًؼ هي ٩ّتي ُونبيَ فًِبي. اًؼاعتين ؿاٍ ُن ؿّ ػيگَ

 ثَ هضکن ّ م٦ت

 :گ٦ت هي اهـالَ فػًؼ هي صـ٣ ُب فى اف تب چٌؼ تب ثْػ هْاٙت ُن اهـالَ ثْػًؼ چنجيؼٍ کبؿىْى

 !عْاي ًوي ص٪٧ْ ٩ّت آعـ. ثکي ؿّ کبؿت ًقى صـ٣ آثزي



 مـ هـػ ايي ثب چْٖؿ عبًن پـيچِـ ّ عبًن ٝقت! عل٪َ ثؼ چ٪ؼؿ عبى اهـالَ ايي! ػّؿ ثَ عؼا ّاٍ ّاٍ-

 !کٌيي؟ هي

 !ىَ هي اعال٧ عْه ىجِب ايٌْٖؿٍ ؿّفُب عبى اهـالَ-

 هِـثًْي ثب عبًن ثِزت ّ هي. کـػًؼ هي کبؿ ّ ؿ٥ت هي ػؿ ىْى عنتگي ّ عٌؼيؼًؼ هي ُوَ

 .کـػين هي تب ثبُبىْى

 کَ ثْػم مپـػٍ اهـالَ ثَ! ثْػ کب٥ي ثـاىْى اهـالَ تيـ ُوْى. ؿ٥ت هي پيو ثِتـ کبؿ ايٌْٖؿي

 ًقًَ ثِيْى ثؼي صـ٣

 ثِيْى عْػم. کـػًؼ هي کبؿ عْة ُن َٝوت ّ ٝقت! ثـٍ تيـ ثِيْى کـػى پـچًْگي اگـ اهب

 يبػ ؿّ کبؿ ٥ي ّ ٥ْت

 ثـاىْى اّل کبؿ کَ ثْػم کـػٍ اًتغبة مبػٍ ً٪و هغٍَْب. اّهؼ هي ثبال هـتت ُب ٩بليچَ. ػاػم هي

 ٩ّتي. ًجبىَ مغت

 !ثْػًؼ آّؿػٍ ػؿ ثبل عْىضبلي اف گـ٥تٌؼ ؿّ ص٪٧ْ اّليي ثـد آعـ

 !پْل فاؿ پٌذ ؿّفي ُن ّ گـ٥تٌؼ هي يبػ ٌُـ يَ ُن! ًجْػ ىْعي

 اف! ثْػ فاؿ پٌذ ملٖبًي چلْکجبة ٩بة يَ ًجْػ ثـکت ثي صبال هخل. ػاىت اؿفه پْل ُب ه٩ْٜ اّى

 صنبثي ؿّف اّى ٥ـػاي

  !ثْػ کـػٍ هقٍ ػًؼًّيْى فيـ پْل. ثْػًؼ ػاػٍ کبؿ ثَ ػل

 کَ اّل هبٍ اف ثٞؼ ػاىت ىک ػلو تَ ّلي ثْػ چنجيؼٍ کبؿ ثَ هضکن ّ ٩ـً ايٌکَ ثب اّايل اهـالَ

 ثبال کوي ُب ٩بليچَ

 اثـييوي ٩بليچَ عْػم ىؼًؼ ّاؿػ کبؿىْى ثَ کوي فًِب کَ ػّم هبٍ اف. ىؼ گـم کبؿ ثَ ػلو اًّن اّهؼ

 ُن. کـػم ىْٛ ؿّ

 هي هٌْ ٩بليچَ کَ اهـالَ! کبؿ تْي ثْػ ؿ٥تَ ؽکـم ّ ٥کـ ػّثبؿٍ. فػم هي مـ اًِّب ثَ ُن ّ ثب٥تن هي

 مـٝت ّ ػيؼ

 

! ًکٌَ کبؿُب ايي اف ٝقت رلْي کَ کـػم م٦بؿه ثِو. ؿ٥ت هي هي ٍؼ٩َ ٩ـثْى تٌؼ تٌؼ ػمتِبهْ

 !ثيکٌَ ػلو هوکٌَ

 ٝقت ، عبًن ٝقت اهب ىؼ هي اػاؿٍ هي ًٚـ فيـ کبؿُب توبم ّ ثْػم هي ػيگَ عًَْ کبؿٍ ُوَ ايٌکَ ثب

 ًوي ػٌُن اف عبًن

 هي ٍؼا عبًن ٝقت اًّْ ػيگَ ُن اهـالَ ّ ُونبيَ فًِبي کَ گؾاىتن هي اصـتبم ثِو ث٪ؼؿي! ا٥تبػ

 !کـػًؼ



 تبفٍ ُب فى ّ ثْػين کييؼٍ کبؿ اف ػمت تبفٍ کَ ؿّف يَ. ػيؼم هي ٝقت چيوبى ػؿ ؿّ ىٌبمي ص٨

 هٌْ ٝقت ثْػًؼ ؿ٥تَ

 عبًوي ثَ تْ اف هي ػعتـ: گ٦ت ّ کـػ هٌْ هبچ تب چٌؼ ّ پـيؼ تْ ؿ٥تن تب ّ اتب٧ يَ تْ کـػ ٍؼا

 !ثؼٍ عيـت عؼا! ؿميؼم

 کبؿ ىْکت ّ َٝوت ثب مبٝتي ًين ىبم اف ٩جل ١ـّة ٕـ٥ِبي. ىؼ ًوي ٩ٖٜ ُبم ثچَ ػؿك ثـًبهَ

 ُن عْػم. کـػم هي

 فّؿ ثَ ىجِب اف گبُي ٝقت ّ عبًن ثِزت کَ ثْٖؿي کـػم هي کبؿ ُن ىجِب ّ ثْػم ىؼٍ کبؿ ١ـ٧

 ثلٌؼ ػاؿ پبي اف ؿّ هي

 .کـػًؼ هي

 کَ اي ٩بليچَ. اّهؼ پبييي ػاؿ اف ّ ىؼ توْم ُب ٩بليچَ اّليي کَ گؾىت هبُي پٌذ.ًيبؿم ػؿػ ؿّ مـت

 ُن ثْػ عْػم ػمت

 ُب ٩بليچَ کَ کبؿ آعـ ؿّ پْليْى کَ گ٦ت هي اهـالَ الجتَ ثْػم ػاػٍ ؿّ فًِب ُوَ صنبة. ىؼ توْم

 ٩جْل کَ ثؼم ىؼ توْم

 عْػىْى کَ کـػًؼ هي ثبّؿ گـ٥تٌؼ هي ؿّ ص٪٩ْيْى ثـد آعـ ٩ّتي ىؼ هي گـم ػليْى ثبيؼ. ًکـػم

 !اّؿػى ػؿ پْل

 ثب اهـالَ ّ ىؼ صبّـ عْػم اثـييوي ٩بليچَ ثب ُوـاٍ ثْػ ر٦ت ُوَ کَ ٩بليچَ تب چِبؿػٍ عالٍَ

 ٥ـّه ثـاي عبًن ثِزت

 عنتَ تبيي ػّ ّ ىؼ ثبف ػؿ کَ ا٥تبػ ىْؿٍ ػلن کن کن. ثـًگيتي ثٞؼافِٙـ ػّ مبٝت تب. ثـػًؼ ثبفاؿ ثَ

 .ثـگيتٌؼ ُال٫ ّ

 !ىبػ اهب عنتَ

 ثَ اًّْ! ٕـ٣ يَ تْ هبل ٕـ٣ يَ ُب ٩بليچَ ُوَ پـيچِـ ًکٌَ ػؿػ ػمتت گ٦ت ػيؼ هٌْ اهـالَ تب

 ُب ٩بليچَ توْم ٩يوت

  !٥ـّعتين

 پب ؿّي اٍال اهـالَ. ثْػين کـػٍ عْثي عيلي امت٦بػٍ. ثْػى ؿ٥تَ ٥ـّه عْة ٩يوت ثَ ُب ٩بليچَ توبم

 هًْؼٍ کن. ًجْػ ثٌؼ

 !تْمت هبل ُوو پـيچِـ ثـػاؿ گ٦ت ّ هٌْ رلْي ؿيغت ّ آّؿػ ؿا پْلِب! ثـ٩ََ کَ ثْػ

 عْػه ثـاي تْهي مَ ؿّفي اٍـاؿ ثب ثيچبؿٍ کَ عبًن ثِزت رلْي گـ٥تن ؿّ پْل اّل ُن هي

 .ثـػاىت ّ کـػ صنبة

 !ىوبييؼ عًَْ عبًن عْاُـ ثگيـ گ٦تن ّ ٝقت رلْي گؾاىتن ّ ثـػم ؿّ ث٪يَ



. ثْػ ىؼٍ ثبف هب ثَ ؿّ ثـکت ػؿ! ػاىت هٌٞي کتبة يَ کَ کـػ هي ثَ ىٌبمي ص٨ اف ًگبُي ٝقت

 !٩بليچَ پيت ٩بليچَ

  .ثبفاؿ ؿ٥ت هي کَ ثْػ ٩بليچَ ّ ثب٥تٌؼ هي ثـ٧ هخل ّ ثْػ ىؼٍ تٌؼ فًِب ػمت

. کـػم ّلو. ًؾاىت هضل ثِن اٍال کَ ثکٌَ کبؿي کَ کـػم ٍؼا ؿّ ٝيـت ثْػ ثٌؼ ػمتن ؿّف يَ

 ّامَ ُوًْْٖؿي

 ًينتَ تغت ؿّي هـػٍ ّ عنتَ ٝقت کَ ىت يَ ايٌکَ تب گيت هي ثيٞبؿ ّ ثيکبؿ عًَْ تْ عْػه

 گ٦ت ٝيـت ثَ ثْػ

 ثبثت اف ػلن گ٦ت هي ثَ ٝقت. ثْػ روَٞ ٥ـػاه! ؿ٥ت ّ گ٦ت اييي يَ ٝيـت ثؼٍ ثِو آة کوي کَ

 ًگـًَّ ػعتـ ايي

 ثـّ ّ ّؿػاؿ ؿّ ُب ثچَ گ٦تن ثِو! عْثَ عيلي کٌَ کب ّ ثب٥ي ٩بلي مـ ثيبػ کَ کٌي کبؿي يَ اگَ

 .ًجْػ ُن اهـالَ. ثيـّى

 اف ثـ٧ کَ ٍْؿتو تْ فػم چٌبى ًکـػم هٖٞلو ؿميؼ تب. رلْ اّهؼ اکـاٍ ثب کـػم ٍؼا ؿّ ٝيـت

 هضکن! پـيؼ چيبه

 هٌْ هبت ىؼ ثلٌؼ فهيي اف ري٠ ثب کـػم ثلٌؼ ّ گـ٥تن ُبىْ گيل. ثْػ گيذ ػ٩ي٪َ چٌؼ تب. فهيي عْؿػ

 ثِو کـػ هي ًگبٍ

 ٥ـػا اف اگَ کي گْه! ؿمَ ًوي اًّبم ىکن ثَ ٩ؼت کَ تْ کـػم ؿام تـّ چوْه تْ اف ٩بٕـُبي گ٦تن

 هبػؿت ربي ؿ٥تي

 صنبثي! کٌن هي ثيـًّت عًَْ اف ثـٌَُ مـ ّ چيٌن هي ُبتْ گيل ًَ اگَ ُيچ کَ کـػي کبؿ ّ ًينتي

 ّ ثْػ عْؿػٍ رب

 کن . ؿ٥ت هي پيو عْة اّّبٛ. ىؼ ثييتـ هي اف ٦ًـتو اهب کـػ کبؿ ثَ ىـّٛ اًّن ٥ـػا اف تـميؼ

 ُب ٩بليچَ تْي کن

 ّ کييؼم هي تـ مٌگيي ُن ؿّ ُب ً٪و. کـػ هي ثـاثـ ػّ ؿّ ٩يوتيْى کَ کـػين ي کبؿ ُن اثـيين

 پيؼا عْثي ثبفاؿ

 .ثْػ کـػٍ

 گؾاىتين ُن ػيگَ ػاؿ يَ اتب٧ ُـ تْ ّ ػاػين گنتـه ؿّ کب. عـيؼ اهـالَ ؿّ عًَْ ُوْى ثٞؼ مبل يک

 ثْػ پْل ػيگَ ّ

 آؿًذ تب! ىٌبعتي ًوي ػيؼي هي ؿّ ٝقت اگـ مبل مَ اف ثٞؼ! ثبؿيؼ هي ثـاهْى ػيْاؿ ّ ػؿ اف کَ

 عْػم. ثْػ ػمتو ٕال

 !ُويٌْٖؿ ُن



 ٤ٍ عًَْ ػؿ ػم کبؿ ػًجبل ُب فى ػيگَ ُبي کْچَ اف. ثْػ ىؼٍ عْة ّّٞيْى ُن ُونبيَ ُبي فى

 !کييؼًؼ هي

 ُويي هيٍْ ثبٟ يَ ُن ثٞؼه مبل! عـيؼ ثبفاؿ تْ ٥ـّىي ٥ـه ثقؿگ صزـٍ يَ اهـالَ مبل چِبؿ مـ

 االى کَ ربُب

 .ىؼ صبري ّ هکَ ؿ٥ت ثٞؼه ّ عـيؼ کـػًؼ مبعتوْى

 !ثبػ ّ ثـ٧ هخل. گؾىت مبل پٌذ

 مِـاة. کـػ ثبف ؿّ ػؿ ٝقت. فػًؼ ػؿ. ثْػ ؿ٥تَ مـکبؿ اهـالَ کَ ثْػ مبٝتي يَ. ثْػ ٍجش ؿّف يَ

 گـ٥تَ عيلي. ثْػ عبى

 !ًبؿاصت ّ

 ّ ػاػ تکْى مـي. کـػين مالم ّ رلْ ؿ٥تين. ثيبيين رلْ کَ کـػ اىبؿٍ عبًن ثِزت ّ هي ثَ ّ تْ اّهؼ

 ربي يَ ثـين گ٦ت

 !ػاؿم کبؿ ثبُبتْى علْت

 تب کـػ ػمت ػمت کوي. ًؾاىت کَ ثيبؿم چبيي ثـاه ثـم عْامتن. ًينت. عبًن ثِزت اتب٧ ثَ ؿ٥تين

 گ٦ت ثبالعـٍ

 ًگبُو هبت. ًيؼم هٌْٚؿه هتْرَ! کي صاللو اهب ًکـػ پؼؿي تْ ثـاي پؼؿت کَ ػًّن هي پـيچِـ

 ػيؼ ٩ّتي. کـػم

 !کـػًؼ تيـثبؿّى ػييت ؿّ پؼؿت گ٦ت آؿّم ًيؼٍ ػمتگيـم چيقي کَ

 ػيؼ ٩ّتي. کـػم هي ًگبٍ عبى مِـاة ػُي ثَ ٥٪ٔ. کٌن ثبّؿ تًْنتن ًوي ثْػم هًْؼٍ ّاد ّ ُبد

 ػّثبؿٍ کٌن هي ًگبُو

 :گ٦ت

 کَ ػاػًؼ عجـ ػيـّف. ًٚويَ ثـػًو ثٌؼ کت ُوًْْٖؿي. ثْػ عْاة . عًَْ تْ ؿيغتٌؼ پيو ٦ُتَ يَ

 تضْيل ؿّ عًَْ ثبيؼ

 !ىؼ تيـثبؿّى ُن ػييت. ثـم هال٩بتو ثَ ػاػًؼ اربفٍ. ثؼين

 ُن يکجبؿ صتي کَ آعـ مبل ايي. ًؼاىتن عْىي ػل پؼؿم اف. ىؼ مـافيـ چيوبم اف اىک اعتيبؿ ثي

 اف ثْػهو ًؼيؼٍ

 ّلي اّهؼ ًوي عْىن ػيگَ افه کْکت ثب آىٌبيي ثب هغٍَْب چيَ کبؿه ثْػم ٥ِويؼٍ کَ ُن ٩ّتي

 ثْػ چي ُـ عْة

 ثْػ؟ کـػٍ چکبؿ هگَ چـا؟ آعَ: پـميؼم عبى مِـاة اف. ثْػ پؼؿم



 ّ ّکيل تب چٌؼ اٝتجبؿ ثَ پؼؿت پيو مبل چٌؼ. ا٥تبػ ػؿ ثبُبه ثقؿگ هلک يَ مـ گٌؼٍ کلَ آػم يَ گ٦ت

 هي کَ ّفيـ

 ؿّمِب ثب کَ چنجًْؼى ٍّلَ ثِو ؿيغت ثِو ؿّ فُـه ثبالعـا اًّن کـػ عـاة ؿّ ٕـ٣ ىٌبعت

 .ػاؿٍ مـ ّ مـ

 ػاؿ هبل عيلي پؼؿت ُب آعـي ايي. ثـػاىتٌؼ کؼّم يَ ؿّ اه تيکَ ُـ. ثْػ پؼؿت اهال٫ ثَ چيويْى

 ُْاي. ثْػ ىؼٍ

 ُوْى کبؿي اٍل! فػى ؿّ آثو فيـ ُن ثٞؼه! کبؿ تْ ثْػًو کيًْؼٍ کلک ثب. فػ مـه ثَ ميبمت

 ثبُبه کَ ثْػ

 ػکبى کل. ثْػ عـيؼٍ ػًّگ ىيو ػٍ تب ػّ. ثْػ چين تْ عيلي ُن پؼؿت اهْال ّ هبل. ثْػ ا٥تبػٍ چپ

 ثبثبت هبل .... ُبي

 توبهو. کـػ ىؼ ًوي ؿّ گْم٦ٌؼُبه صنبة. ثبفاؿ تْ صزـٍ تب چٌؼ. ػاىت ىوـّى تْ ثبٟ تب ػٍ. ثْػ

 ثييي! ثـػًؼ ّؿ

 !ثقًي ربمْمي اًگ ثِو تًْنتٌؼ ؿاصت ثْػ ؿّك هِبرـ پؼؿت چْى. کـػًؼ ت٪نين عْػىْى

 فًؼاى تْ ػيؼًو ؿ٥تن کَ ؿّفي: گ٦ت ّ ػاػ هي ثَ ّ آّؿػ ثيـّى ًبهَ يَ ريجو اف کـػ ػمت ثٞؼ

 ؿّ ًبهَ ايي يْاىکي

 ّ هِـ ُن ؿّ اًّزب. ًيَ پيؼات پؼؿت عًَْ ٕـ٣ پـيچِـ کي گْه صبال. تْ ثَ ثؼم گ٦ت ػاػ هي ثَ

 ٍؼاىْ. کـػًؼ هْم

 کبؿ ّ ىؼٍ چي ث٦ِوي ًؾاؿ! ؿّميَ ثـگيتَ ثگْ. هنب٥ـت ؿ٥تَ ثگْ ثِو. ًيبؿ ػؿ ىُْـت رلْي

 هي. ثْػٍ چي پؼؿت

 گن؟ هي چي ٥ِوي

 :گ٦ت ّ هي رلْي گؾاىت پيچ ػمتوبل يَ ثٞؼ

 پـيْه عْاُـت ثَ ُن مـي يَ. ثـم ايٌزب اف ٩ّتي چٌؼ يَ ثبيؼ هي ثبه هْاٙجو. تْمت هبل ايٌب ثيب

 ثبيؼ. فًن هي

 ثِت پيو مبل چٌؼ يبػتَ. تٌِبيي ػيگَ. کي روٜ صْامتْ. ثؼم پْل ثِو ّ ثگن ُن اّى ثـاي ؿّ رـيبى

 !گ٦تن؟ چي

 ثَ ثچنت ُن صبال! ىؼي هي عيبثْى ّ کْچَ آّاؿٍ ثبيؼ االى ّگـًَ گـ٥تي مبهْى ّ مـ صبال عْثَ

 گـيَ. فًؼگيت ّ عًَْ

 .کـػًؼ عبکو کزب ًيل هٞلْم! ًگـػ ُن ثبثبت ٩جـ ػًجبل! ثجـى ثْ ٩ْيَ اف کَ ًکي ُن فاؿي

 !ثبه هْاٙجو عبًن ثِزت .گ٦ت ّ کـػ هي ثَ هٌٞي پـ ًگبٍ يک ّ ىؼ ثلٌؼ



 ّ کـػ عؼاصب٥ٚي ثٞؼ! کي ٥ـاهْه ؿّ گؾىتَ! ىؼٍ توْم ُبت مغتي. گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثٞؼ

 ثِزت ّ هي. ؿ٥ت

 ثبُبه ػؿ ػم ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ ؿ٥ت ػًجبلو ىؼ ثلٌؼ عبًن ثِزت ػ٥َٞ يَ کـػين ًگبٍ ؿّ ؿ٥تٌو ٥٪ٔ عبًن

 ّ کـػ ٍضجت

 هؼت ايي توبم ػؿ کَ ىؼم هتْرَ تبفٍ ػيؼم ؿّ ؿ٥تٌو کَ ٩ّتي. ؿ٥ت ُوييَ ثـاي عبى مِـاة ثٞؼ

 اًّْ ؽٌُن ػؿ ىبيؼ

 ػؿ. کـػ هي صل ثـام اّى ػاىتن هيکلي اگـ. گ٦تن هي اّى ثَ ػاىتن کبؿي اگَ! ػًّنتن هي عْػم پؼؿ

 گـ٥تبؿي ه٩ْٜ

 مِـاة کٌَ کوک هي ثَ پؼؿم ايٌکَ ُْٝ ّ ػيؼم هي اًّْ پؼؿم ثزبي ُوييَ ّ ثْػ اّى ثَ اهيؼم

 هي ػاػم ثَ کَ ثْػ عبى

 !ؿميؼ

 ثتًْن ػيگَ کـػم ًوي ٥کـ کَ عبى مِـاة عبٕـ ثَ ثييتـ ّ پؼؿم ثـاي کوي. کـػم گـيَ ثَ ىـّٛ

 پؼؿم ًبهَ! ثجيٌوو

 کٌن هي گـيَ کَ ػيؼ ٩ّتي ّ اتب٧ ثَ ثـگيت عبًن ثِزت. ثغًْوو کَ ًؼاىتن آهبػگي. کـػم ٩بين ؿّ

 هٌْ ّ کـػ ث٢لن

 ػؿ ؿّ ػمتوبل تْي پْلِبي. ثيَ ثبعجـ رـيبى ايي اف کني ًجبيؼ گ٦ت. ًکٌن گـيَ کَ گ٦ت ّ ػاػ تنلي

 .ىوـػ ّ اّؿػ

 پْلِب اّى ثَ ػمت کَ ىؼ هي چٌؼىن. عـيؼ هب عًَْ هخل عًَْ تب ػّ ىؼ هي ثبُبه ثْػ فيبػي پْل

 !ثقًن

 ثَ عبًن ثِزت. ًؼاىتن ثجيٌن ؿّ کني ايٌکَ يب ثقًن صـ٣ کني ثب ايٌکَ صٍْلَ ثْػ گـ٥تَ عيلي ػلن

 کٌزکبّ کَ ٝقت

 پـيچِـ کَ ايٌَ ثـٍ ؿّميَ ثَ ايـاى اف ىؼٍ هزجْؿ پؼؿه. پـيچِـٍ پؼؿ پييکبؿ ايي کَ گ٦ت ثْػ ىؼٍ

 ثَ. ًبؿاصتَ کوي

 ثَ ِٙـ! ثکٌن ه٩ْٜ اّى تْ تًْنتن هي کَ ثْػ کبؿي ثِتـيي. کـػم ثب٥تي ثَ ىـّٛ ّ ؿ٥تن عْػم اتب٧

 ّ عبًن ثِزت اٍـاؿ

 مـ. ثْػًؼ ثب٥ِب ٩بلي هْاٙت عبًن ثِزت ّ ٝقت. ثـگيتن عْػم اتب٧ ثَ ػّثبؿٍ ّ عْؿػم ًبُبؿ ٝقت

 لضَٚ يَ ٍؼاىْى ّ

 گـ٥تن کَ ثْػ ايي ًؼاؿم کـػى کبؿ صٍْلَ ّ صبل ػيؼم. گـ٥تن هي مـمبم ػاىتن. ىؼ ًوي ٩ٖٜ

 مبٝتي ػّ. عْاثيؼم



 اف گـيَ ثب. کٌَ هي عؼاصب٥ٚي هي اف کٌْى گـيَ کَ ػيؼم عْاة. ػيؼم ؿّ پؼؿم عْاة. ثْػم عْاة

 ؿ٥تن. پـيؼم عْاة

 :ثْػ ًْىتَ. کـػم عْاًؼى ثَ ىـّٛ ّ کـػم ثبفه ًبهَ مـاٟ

 ْٕهبؿ ًينت ُن ٩ّتي. ثغْام ؿّ ُب گؾىتَ ٝؾؿ هکتْة ايي ػؿ کَ ًؼاؿم عيبل ػعتـم پـيچِـ

 کَ ػًّن هي. ثٌْينن

 .کي صاللن کـػم ثؼ. ثيٌن ًوي ؿّ ٥ـػا آ٥تبة

. گؾىت مبلي مَ! ثيٌْم عْػه فثْى اف ػاتن آؿفّ مبلِب کَ ثْػ هي ثب پؼؿم صـ٥ِبي توبم ايي ّ

 هي کوـًگ عبٕـات

 هي ٩بلي فًِب. ثْػ ىؼٍ ٩جل هخل چيق ُوَ. ثْػم ثـگيتَ ٝبػي فًؼگي ثَ ػّثبؿٍ! ًَ ٥ـاهْه اهب ىي

 پْل ؿّ پْل ّ ثب٥تٌؼ

 ٥کـ. ػاىتن تِْٛ صبل. کـػم مـگيزَ اصنبك ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف کَ ٍجش ؿّف يَ! اّهؼ هي هب

 ايي ىؼم هـيِ کـػم

. کييؼ ُلِلَ ّ عٌؼيؼ گ٦تن عبًن ثِزت ثَ ٩ّتي. ثْػم کـػٍ ىيـيي چيق يَ ُْك ِٙـ. عْاثيؼم کَ ثْػ

 .کـػم ًوي ثبّؿ

 ٥کـ ّ هؼيـيت کَ چٌؼ ُـ مبل چٌؼ ايي ػؿ. ثْػم کـػٍ اهيؼ ٩ٖٜ عْػم اف! مبل ُوَ ايي اف ثٞؼ

 ثبٝج هي ا٩تَبػي

 هبًٜ ثْػ ىؼٍ ُونبيَ فًِبي هبلي ّّٜ ت٢ييـ ّ ُب ثچَ ّ ٝقت ؿاصت فًؼگي ّ اهـالَ ىؼى پْلؼاؿ

 کني کَ ثْػ اّى اف

 ػؿ صتوب گ٦تن هي عْػم ثَ کـػًؼ هي پچ پچ ُن ثب فى تب ػّ ٩ّت ُـ اهب ثيبؿٍ ؿّم ثَ هٌْ کْؿي ارب٧

 ًيؼى ػاؿ ثچَ هْؿػ

 ُـ! ثؼٍ ثچَ يَ ثِن ّ کٌَ کبهل هٌْ ىبػي کَ ثْػم عْامتَ عؼا اف ثبؿُب ّ ثبؿُب! فًٌؼ هي صـ٣ هي

 ُبي ثچَ کَ ٩ّت

 آؿفّم اًگبؿ صبال ّ ثؼٍ ثچَ يَ ُن هي ثَ عؼا کبه اي کَ کـػم هي آؿفّ ػلن ػؿ ػيؼم هي ؿّ ٝقت

 !ثْػ ىؼٍ ثـآّؿػٍ

 ّ ػاىتٌؼ ػّمتن کَ کنبًي اف ثْػ پـ ثـم ّ ئْؿ ًؼاىتن ؿّ کل ُيچ کَ پيو ػ٥َٞ ثـعال٣ ػ٥َٞ ايي

 اف. ثْػًؼ هْاٙجن

 ثْػًؼ هْاٙت ُوو. کـػًؼ هي ػؿمت ثـام ُب ُونبيَ ّ ٝقت کَ ثْػ ّيبؿًَّ ػيگَ ؿّف اّى ٥ـػاي

 مٌگيي مجک کَ



 عالٍَ کـػ هي ػْٝا ثبُبم عْؿػم هي تکْى تب ٝقت گيت هي ػّؿثـم پـّاًَ هخل اهـالَ. ًکٌن

 .ىؼم ٝقيقتـ ثْػم ٝقيق

 ثَ ؿّ ٩بلي ػاؿ. ىؼ هي ثييتـ ُن هي ثَ ؿميؼگي اّهؼ هي ثبالتـ ىکون ّ گؾىت هي ؿّفُب چي ُـ

 ثـػٍ اتب٩ن اف فّؿ

 ىٌيؼم هي ؿّ اهـالَ ُبي ًٞـٍ. گـ٥ت ػؿػم ّ فػ ىت يَ هبٍ ًَ اف ثٞؼ ايٌکَ تب. ًييٌن پيتو کَ ثْػًؼ

 ثَ صيبٓ تْ کَ

 ثبالي ؿ٥ت هي ثٞؼ ػ٩ي٪َ يَ فػ هي ػاػ اّى ّ ايي مـ ػ٩ي٪َ يَ. ثـى هبهب ػًجبل کَ پـيؼ هي اّى ّ ايي

 هي اؽاى ثْم پيت

 کبؿي کَ ُن اًِّبيي ّ کـػًؼ هي کبؿي يَ کؼّم ُـ. هب عًَْ ثْػًؼ ؿيغتَ ُونبيَ فًِبي توبم گ٦ت

 پيت ثکٌٌؼ ًؼاىتي

 مـم ثبالي ٝقت! مـه ؿّ ثْػ گؾاىتَ ؿّ عًَْ اهـالَ. عًْؼًؼ هي ػٝب ّ ثْػًؼ ًينتَ اتب٧ ػؿ

 ؿّ ػمتن ّ ثْػ ًينتَ

 ّ فى ايي عؼايب گ٦ت هي ُي کـػ هي ثلٌؼ اموْى ثَ ؿّ مـه. کـػ هي گـيَ ّ ثْػ گـ٥تَ ػمتو تْ

 مبلن ؿّ اه ثچَ

! ثٌؼاف هي ثزْى ؿّ ػؿػه عؼايب 1 ًؼيؼم فى ايي اف ػيؼم ثؼ چيون اف کَ آگبُي تْ عؼايب. ػاؿ ًگَ

 هٌْ ػل فى ايي عؼايب

 هي ثَ ّ عًْؼ هي ػٝب ّ ثْػ ًينتَ ػيگَ ٕـ٣ يَ ُن عبًن ثِزت! ًيکْى ؿّ ػلو ُن تْ ًيکًْؼ

 ٍؼاي. کـػ هي ٥ْت

 ثب ًگـاى ّ ثْػًؼ ىؼٍ روٜ صيبٓ تْ ُب فى ىُْـ. ىؼ هي ثلٌؼ اتب٧ ػؿ پيت اف کَ ثْػ ٍلْات

 .فػًؼ هي صـ٣ ُوؼيگَ

 ثَ کَ ٍضجت. فػ هي ١ـ ّ عْؿػ هي صـً ُي ّ اّهؼ؟ هبهب کَ فػ هي ػاػ ػ٩ي٪َ ثَ ػ٩ي٪َ اهـالَ

 پـيچِـ ؿميؼ ايٌزب

 ثْػى پيـفى يَ کـػى گـيَ ىبُؼ. ثْػم ًؼيؼٍ ه٩ْٜ اّى تب کَ اي گـيَ. کـػ تلغي گـيَ ثَ ىـّٛ عبًن

 !هيکلَ ّا٩ِب

 اّهؼٍ ثؼم عْػم اف. کـػم عؼاصب٥ٚي لت فيـ ّ گؾاىتن چبػؿه فيـ يْاىکي پْل ه٪ؼاؿي ّ ىؼم ثلٌؼ

 چـا کَ ثْػم

 

 ثَ آؿام هبىيي مْاؿ! ثکيَ فرـ گؾىتَ يبػ ثَ عبٕـاتو ايي گ٦تي ثب پيـفى ايي کَ ىؼم هي ثبٝج

 صـکت عًَْ ٕـ٣



 ه٪بثل ىِـ ثبالي کـػم ؿاًٌؼگي کَ مبٝتي ًين. کـػم هي ٥کـ عبًن پـيچِـ مـًْىت ثَ ؿاٍ ػؿ. کـػم

 ّ اينتبػم پبؿکي

 ُوـاُن تل٦ي کَ ثْػم کـػٍ فػى ٩ؼم ثَ ىـّٛ. کـػم ؿّىي ميگبؿي ّ ؿ٥تن پبؿ٫ ػاعل ثَ. ىؼم پيبػٍ

 ٥ـگل . فػ فًگ

 .ثْػ

 ٥ـُبػ؟ کزبيي مالم- ٥ـگل

 کزبيي؟ ىوب!ىوب مبيَ فيـ-

 کزبيي؟! ًيْ لْك- ٥ـگل

 .عًَْ ًقػيک پبؿ٫ يَ تْ- هي

 تٌِبيي؟ کٌي؟ هي چکبؿ اًّزب! پبؿ٫؟- ٥ـگل

 فى ّ اهـالَ ّ گالة ّ ىْکت ّ َٝوت ّ ٝيـت ّ ٝقت ّ عبًن ثِزت ّ عبًن پـيچِـ. ًَ- هي

 هي ثب ُن ُونبيَ ُبي

 !ُنتٌؼ

  :گ٦ت ثٞؼ کـػ مکْت هؼتي

 عبًن؟ پـيچِـ پيو ثْػي ؿ٥تَ ًکٌَ عْثَ؟ صبلت

 !عبًن پـيچِـ ػًيبي ثَ ثْػم ؿ٥تَ ػؿمتَ- هي

 ثيبم ُن هي عْامت هي ػلن ًگ٦تي؟ هي ثَ چـا- ٥ـگل

 ػکتـ يَ ثـين ثيب ٥ـگل ؿامتي کٌَ؟ ْٝػ هيگـًت ػّثبؿٍ ثيبي ػّهب اّهؼي؟ هي هي ثب تٌِب کَ اّال- هي

 ثؼٍ ًيْى عْػتْ

 ثـين؟ ٥ـػا آي هي. کٌَ اه هٞبلزَ ًيؼٍ کٌَِ تب

 عْى آفهبيو ثـين ثبيؼ! ػاؿين ػيگَ کبؿُبي ٥ـػا-

 چي؟ ثـاي عْى آفهبيو- هي

 !کيٌن افػّاد ُن ثب ٩ـاؿٍ ؿ٥تَ؟ يبػت ًکٌَ- ٥ـگل

 ؿين؟ هي تٌِب ُن ثب ػّتبيي- هي

 .کٌين ثـگقاؿ ؿّ هـامن فّػتـ ّ ثؼى رْاة کَ ثـين فّػتـ گَ هي پؼؿم آؿٍ- عٌؼٍ ثب ٥ـگل

 .عٌؼيؼم



 عْىضبلي؟- ٥ـگل

 .ثيي هي فى تْ ّ ثيَ توْم فّػتـ چَ ُـ ؿّف چٌؼ ايي عْاػ هي ػلن! عيلي- هي

 فًي؟ هي چي ثب هٌْ ثين فًت هي اگَ- ٥ـگل

 هي ثـٕـ٣ اًّْ ٍضجت ثب اّهؼ پيو ُن هيکلي اگَ. ًينتن هـا٥َٞ ػْٝا ّ فػى اُل اٍال هي- هي

 ثبفي صٍْلَ. کٌين

 !ًؼاؿم ُن ؿّ مْمکَ عبلَ ّ هْىَ آ٩ب

 ؿ٥ت؟ ثيي اف ؿّهبًتيکت ٕجٜ ىن هي فًت کَ کـػي اصنبك تب ًيؼٍ ُيچي ٌُْف- ٥ـگل

 !عٌؼيؼ ثِوْى ىٌيؼ ّ ىؼ ؿػ اف کي ُـ هْىَ آ٩ب ثْػم ىؼٍ کَ ؿّف ُوْى ّلي عؼا ثَ ًَ- هي

 .ًينت ثؼي چيق کَ عٌؼٍ. ثغٌؼًؼ ػاؿٍ؟ثؾاؿ ٝيجي چَ- ٥ـگل

 !آػ ًوي عْىن هْه اف اٍال هي ثقًين؟ ػيگَ صـ٣ يَ ًوييَ صبال- هي

 عْة ١ؾاي يَ ثـات عْػم. ىبم ػاؿي ػْٝت ايٌزب ىوب اهيت کَ ايي ػيگَ صـ٣ . چـا- ٥ـگل

 عْام هي. کـػم ػؿمت

 .ثؼم ًيْى ثِت ؿّ ػمتپغتن

 .ثْػٍ ٝبلي. عْؿػم ثبؿُب هي کَ ىوبؿّ ػمتپغت- هي

 اػ؟ هي کيَ ٍؼاي کٌي؟ هي چکبؿ ػاؿي ٥ـُبػ- ٥ـگل

! ثْػم ىؼٍ هْىَ آ٩ب ؿّف يَ ىٌيؼًؼ اًگبؿ ّ ثْػًؼ مـم پيت ُن عبًن ػعتـ تب چٌؼ فًن هي ٩ؼم- هي

 .عٌؼيؼًؼ

 عًَْ ثـگـػ فّػ. ثقًي ٩ؼم ُب پبؿ٫ تْ تٌِبيي ًينت عْة. ُنتي هتبُل ػيگَ ىوب پنـ آ٩ب- ٥ـگل

 ًينت؟ اي ػيگَ اهـ. ؿم هي هبىيي ٕـ٣ ثَ ػاؿم چين—هي

 !ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن. ثيب فّػ ىت. ًينت اي ػيگَ اهـ. عيـ- عٌؼٍ ثب ٥ـگل

 !٥ـگل الْ! گي؟ هي ؿامت- هي

 .ىؼ مـافيـ ٩لجن ػؿ ىبػي ػًيب يَ صـ٣ ايي ىٌيؼى ثب ثْػ کـػٍ ٩ٖٜ

 ؿّ ػؿ ٩ّتي. اّهؼ امت٪جبلن ثَ ُوييَ اف فيجبتـ ٥ـگل. گؾىت عْه عيلي ؿ٥تن ٥ـگل عًَْ ثَ ىت

 هي ػلن کـػ ثبف ؿّم

 ٩ْي هبلکيت اصنبك يَ. ثْػ ىؼٍ ٩يٌگ عيلي! گـ٥تن هي ٝکل افه ّ ػاىتن ػّؿثيي يَ کَ عْامت

 اّ ثَ ًنجت



 !ػاىتن

 مـ ػچبؿ ثبفُن ثـگيتي ه٩ْٜ. کييؼ ْٕل کبؿهْى مبٝتي ػّ ّ ؿ٥تين عْى آفهبيو ثـاي ٍجش ٥ـػا

 ثـ ّ ثقّؿ. ىؼ ػؿػ

. ثْػ پؼؿم ػّمتبى ا اًّزب پقىکبى اف يکي. ثـػم هْى عًَْ ًقػيک ثيوبؿمتبى ثَ اًّْ هيلو عال٣

 ػمتْؿ هٞبيٌَ اف ثٞؼ

 ٩ـاؿ ّ کـػين امکي تي مي افه ثقّؿ ُن ثبف ّلي ثْػ هغبل٤ ٥ـگل ايٌکَ ثب کَ ػاػ امکي تي مي

 ػيگَ ؿّف ػّ ىؼ

 کَ ُـثبؿ ىؼم عْىضبل عيلي کٌَ هٞبلزَ ؿّ ٥ـگل هيگـى تًَْ هي کَ گ٦ت ػکتـ. ىَ صبّـ رْاثو

 گـ٥ت هي مـػؿػ

 ايي. ثْػ ىؼٍ ثؼ عيلي صبلو ػ٥َٞ اّى الجتَ! ثگيـى هٌْ رْى عْامتي هي اًگبؿ ىؼ هي صبلت اّى ّ

 مـػؿػ يَ ٥٪ٔ ػ٥َٞ

  .ثْػ گـ٥تَ هالين

 ؿّ ًبُب تبيي مَ ثٞؼُن ّ ؿ٥تين صکوت عبًن ُوـاٍ ٝـّمي لجبك م٦بؿه ثـاي ُن ثب ؿّف اّى ٥ـػاي

 .عْؿػين ثيـّى

 اف فهبى عْامت هي ػلن کَ ثْػم عْىضبل ث٪ؼؿي. کـػين هي صنبة ُـ ّه فى ؿّ عْػهْى ػيگَ

 ثب. ثبينتَ صـکت

 !ىَ هي ثِبؿ ٥ـگل لجغٌؼ ُـ

 اّى ثب ٩ّتي. ؿميؼ هي گْىن ثَ فيجبيي هْمي٪ي هخل ٩يٌگو ٍؼاي فػ هي صـ٣ هي ثب ٩ّتي

 ًگبُن ٩يٌگو چيوِبي

 !ىؼم هي مالس علٜ ه٪بثلو ػؿ کبهال ّ کـػم هي گن پبهْ ّ ػمت کـػ هي

 ثـاي ػّثبؿٍ ثبيؼ ّ ىؼٍ عـاة امکي تي مي کَ گ٦ت ّ فػ فًگ ثيوبؿمتبى اف پؼؿم ػّمت ثٞؼ ؿّف

 ثَ ٝکنجـػاؿي

  .گؾاىتين ٥ـػاؿّ پل ٩ـاؿ. ثـين ثيوبؿمتبى

 ّ صل٪َ عـيؼ ٝـّمي، ىت ١ؾاي م٦بؿه کيک، م٦بؿه عـيؼ،. ػاػين هي اًزبم ثبيؼ کَ ثْػ کبؿ عيل

 اًگيتـ،م٦بؿه

 ثيـّى ُن ثب تبيي ػّ. ثْػ ىيـيي اًّب ُوَ ّلي ًؼاىت عجـ افه ؿّصن کَ ػيگَ چيقُبي عيلي ّ گل

 صـ٣ ؿ٥تين، هي

 اًتغبة ؿّ تـيٌو مبػٍ چيق ُـ اف. ثْػ ت٩ْٜ کن عيلي ٥ـگل. کييؼين هي ً٪يَ آيٌؼهْى ثـاي.فػين هي

 ه٩ْٜ. کـػ هي



 ٩يوت گـاى چيق کَ ًکـػ ٩جْل کـػم اٍـاؿ چي ُـ. ثـػاىت ؿّ تـيٌو مبػٍ اًگيتـ ّ صل٪َ عـيؼ

 مبػٍ کٌَ اًتغبة

 .ىؼ هي ُب ٥ـىتَ هخل اّى پْىيؼى ثب صبل ايي ثب کَ عـيؼ ؿّ ٝـّمي لجبك تـيي

 .عْىضبل ّ ىبػ ّّ مـصبل. ثـگيتٌؼ هنب٥ـت اف ُن ليال ّ ُْهٌن ثٞؼ ؿّف ػّ

 ليال رِيقيَ ُن کوک ثب ُوگي اًِّب ثـگيتي ثب کَ ثْػ عـيؼٍ ثـاىْى ثقؿگ آپبؿتوبى يَ ُْهي پؼؿ

 ثـػين اًّزب ثَ ؿّ

 اف ثٞؼ ّ فػم فًگ عًَْ اف ثِو ىت. ثـين اًّب رؼيؼ عًَْ ثَ ىبم ثـاي ُوَ ىت ٥ـػا ىؼ ٩ـاؿ ّ

 :گ٦ت ٝليک ّ مالم

 هزـػي؟ ٌُْف تْ پنـ- ُْهي

 !ػاؿ ثچَ ّ فى آ٩بي رٌبة ثلَ- هي

 !ًقًن صـ٣ ا٩ّلي ٝقة هـػُبي ثب گ٦تَ ثِن عبًون. رْى ٥ـُبػ عْام هي هٞؾؿت- ُْهي

 !کٌي هي عـاة ؿّ اعال٩ت گَ هي رْى ليال. ثقى هي ثَ فًگ يَ گـ٥تي فى ٩ّت ُـ

 چيقي؟ عـيؼي، ثکٌن؟ ثـات ًؼاؿي کبؿي ىت ٥ـػا ثـاي ثجيٌن عْامتن هي ًيْ لْك- هي

 کٌي؟ عـيؼ ثـام تْ- ُْهي

 چيَ؟ هگَ. آؿٍ عْة- هي

 !ثکٌَ عـيؼ هي ثـاي عْاػ هي ايي! کييؼٍ کزب ثَ هب کبؿ ثجيي عؼا ثَ تـّ- ليال ثَ ؿّ ُْهي

 !ُبى؟ ، ؿ٥تَ يبػت ؿّ هي گـ٥تي فى تب عبى ُْهي. تْام ٥کـ ثَ کَ هٌَ ت٪َيـ- هي

  .ًقًن صـ٣ ٝقة هـػاي ثب گ٦تَ رْى ليال کَ گ٦تن- ُْهي

 .گـ٥ت ُْهي اف ؿّ گْىي ليال

 مالم ٥ـُبػ الْ-

 کـػي؟ افػّاد ثبُبه آػهَ ُوَ ايي مالم- هي

 ُب ًيبيي ػيـ ىت ٥ـػا ٥ـُبػ ؿامتي. کٌَ هي اؽيتت ػاؿٍ- ليال

 ًؼاؿي؟ چيقي کبؿي ثبىَ- هي

 عْثَ؟ چْٖؿٍ؟ هبهبًن. هوٌْى ًَ- ليال

 ػاؿي؟ کبؿيو آؿٍ- هي



 عؼاصب٥٘ ثـمْى ُوَ ثَ مالم ًَ- ليال

 .کي عؼاصب٥ٚي ُن ات ػيًَّْ ىُْـ اّى اف. عؼاصب٥٘- هي

 تٌِب عبًن ٥ـعٌؼٍ. ثْػًؼ ؿ٥تَ ثبٟ ثَ فػى ٩ن ثـاي هبػؿم ّ پؼؿ. پبييي ؿ٥تن ّ کـػم ٩ٖٜ ؿّ گْىي

 ثْػ ًينتَ مبلي تْي

 :گ٦ت ّ ىؼ ثلٌؼ ػيؼ هٌْ تب

 ثٞؼ ثيبؿم ثـات چبيي يَ اّل ثييي. ػاؿم کبؿ ثبُبت ثيب رْى ٥ـُبػ

 .اؿم هي عْػم ًکييؼ فصوت ىوب- هي

 .ثيبؿم ُن عْػم ثـاي عْام هي. اّهؼم ثييي ًَ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 :گ٦ت ًينت ٩ّتي. ثـگيت چبيي ػّتب ثب ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ ؿ٥ت آىپقعٍْ ثَ

 ًؼاؿي؟ عجـي ُب ثچَ اف

 ؿمًْؼى مالم. کـػم ٍضجت ُْهي ّ ليال ثب االى ُويي چـا-

 ُقاؿ يٌٞي. ثْػم عْؿػٍ رب ػيؼهو اّل ؿّف! پنـيَ عْة ػاهبػم. ىکـ هـتجَ ُقاؿ ٍؼ عؼاؿّ-

 ىيًَْٖ اًّ٪ؼؿ هبىبال

 !ؿّفگبؿٍ ُبي مْعتَ پؼؿ اّى اف کٌَ هي عيبل ثيٌؼه هي کَ اّل ػ٥َٞ آػم کَ

 

 ُبي مْعتَ پؼؿ ايي اف کَ ٥ِوَ هي آػم ىٌبميؼه هي ثِتـ کَ ثٞؼه ّلي عبًن ٥ـعؼٍ گي هي ؿامت-

 !ؿّفگبؿٍ

 عًَْ ثـم کَ کـػٍ ثٌؼ هي ثَ کَ ؿّفٍ چٌؼ. هضجتَ ثب عيلي! هِـثًَْ عيلي!تـّعؼا ًگْ- عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ثبُبىْى ّ اًّب

 .ًينتن ؿاّي پٌِْى ٍ تْ اف ّلي! ؿاصتَ هي عيبل ثبىيؼ ليال پيو ىوب گَ هي. کٌن هي فًؼگي

 عبًن؟ ٥ـعٌؼٍ چـا-

 کَ ٝوـٍ يَ مغتَ ثـام ايٌزب اف کٌؼى ػل ايٌکَ ام ػيگَ يکي يکي، ايي ُنتن اًِّب هقاصن اًّزب آعَ-

 اًل عبًن متبؿٍ ثب

 .هًَْ هي عْاُـم هخل. گـ٥تن

 ّ ػّؿ ُويي ثـاتْى کْچک آپبؿتوبى يَ کَ ثگن پؼؿم ثَ تًْن هي ًبؿاصتيي ُن ايٌزب اگَ عبًن ٥ـعٌؼٍ-

 کَ ثگيـٍ ثـُب



 .ثبىيي ؿاصت

 تب ٩ّت اّى اف. ثْػ مبلو چِبؿ مَ ليال اّهؼم ايٌزب کَ ؿّفي يبػهَ! عيلي.ؿاصتن ايٌزب هي. پنـم ًَ-

 ُن يکجبؿ صتي صبال

 !ًکـػى ًگبٍ کبؿگـ چين ثَ ؿّ هي عًَْ ايي تْ

 ّ اي ثچَ کَ ثْػ ؿاصت عيبلن. ًجْػ ثييتـ مبلت يبفػٍ ػٍ ثْػي کْچک ُن تْ ايٌزب اّهؼم کَ ؿّفي

 ىي هي ثقؿگ ليال ثب

 کـػم ًبؿاصتي اصنبك عًَْ ايي تْ کَ ه٩ْٞي تٌِب ثغْاي ؿّ ؿامتو. هًَْ هي عْاُـت هخل ليال ّ

 ٩ـاؿ کَ ثْػ ه٩ْٞي

 !ثـگـػي عبؿد اف تْ ثْػ

 !٥ِون ًوي! عبًن؟ ٥ـعٌؼٍ چْٖؿ: گ٦تن ّ کـػم ًگبٍ عبًن ٥ـعٌؼٍ ثَ تٞزت ثب هي

 يَ ّ ثبىَ ىؼٍ ُْٝ اعال٩تْى عبؿد تْ ىوبُب تـميؼم هي. تـميؼم هي يٌٞي ! هبػؿ ًيْ ًبؿاصت-

 ثب ًبکـػٍ عؼاي ٩ّت

 ثقؿگ ػيگَ ليال عْة! ػاػ هي ًيْى تلْيقيْى کَ ٥يلوِب ايي اف ثْٞي هخل! کٌيي ًگبٍ ليال ثَ ثؼ چين

 ٩ّت ّ ثْػ ىؼٍ

 ّ عبً ًوبي اًگيت کـػم ثقؿگ پؼؿي ثي ّ ثؼثغتي ثب کَ ؿّ ػعتـي عْامتن ًوي. ثْػ ىُْـه

 !ىَ ٝبم

 !ايٌزبمت مبٝتَ چِبؿ ّ ثينت ُن ُْهي صتوب ٩ؼيوِب هخل ثـگـػي تْ ٩ّتي ػًّنتن هي کَ هغٍَْب

 ؟!کـػ هي مـه چبػؿ ليال کَ ثْػ ُويي ثغبٕـ اّل ؿّفُبي اّى پل- هي

 کَ ػاىتن اٍـاؿ هي ّلي ًينت چيقُب ايي ثَ ًزبثت کَ گ٦ت هي ليال عْػ. هبػؿ آؿٍ- گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 !کٌَ مـه چبػؿ

 !ايؼ ثـٍ کَ ػًّنتن هي چَ! گـػيي ثـهي عبؿد اف گـگ تب ػّ هخل ىوبُب کـػم هي ٥کـ

 ثـٍ؟ يب گـگين يب! صيْاًبت رقء ىؼين ُْهي ّ هي صبال! عبًن ٥ـعٌؼٍ ًکٌَ ػؿػ ىوب ػمت-

 .ُنتيؼ عْثي ُبي ثچَ ػّتبتْى ُـ يٌٞي. ىوب اف رْى اف ػّؿ اّا-

 عبًن؟ ٥ـعٌؼٍ ػيؼ هي رْاة ثپـمن افتْى چيقي يَ- هي

 .هبػؿ ثپـك-

 ثْػٍ؟ کـػٍ؟رّْى ٥ْت ىؼٍ چي ليال پؼؿ-

 گؾىتَ؟ مبل ثينت ػيگَ کَ صبال کٌَ؟ هي ٥ـ٩ي چَ ػيگَ صبال 1 هبػؿ اي-



 .کـػ ٥ْت کَ ىؼ چْٖؿ ثؼًّن کَ ىؼم کٌزکبّ کٌن ًبؿاصتتْى کَ ًجْػ ايي هٌْٚؿم-

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ هؼتي

 .ىَ هي مـػ ثغْؿ تْ چبيي

 :گ٦ت ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. چبيي عْؿػى ثَ کـػين ىـّٛ

! ُْهي صتي! ًگْ کل ُيچ ثَ ّلي کٌن هي تٞـي٤ ثـات. ػاؿم اٝتوبػ ثِت . ُنتي پنـم ربي تْ

 ُْهي ثَ هغٍَْب يٌٞي

 .هـػٍ ّ کـػٍ تَبػ٣ پؼؿه کَ کٌَ هي ٥کـ ليال. ليال ّ

 1 ػيگَ مـگؾىت يَ ثْػ ىؼٍ ربلت ثـام

 ُـ هي ّ اّى پؼؿ ثْػين ّؿاهيي ُبي ػٍ اف يکي ُـػّهْى ليال ثبثبي ّ هي رْى ٥ـُبػ ػًّي هي-

 تيکَ يَ يکي کؼّم

 اّى اف عؼاثيبهـف ليال پؼؿ. آّؿػًؼ هي ػؿ ًويـ ّ ثغْؿ ًْى ل٪وَ يَ اي ّ کبىتٌؼ هي ّ ػاىتٌؼ فهيي

 مـ ُن ُبه رًّْي

 .ػاىت ىْؿي پـ

 ػمتو اف عـّك يَ ، هـٟ يَ ، ١بف يَ گْم٦ٌؼ، يَ ، گبّ يَ ، ٩بٕـ يَ ػٍ تْ! فهبى ًَ ثْػ فهيي ًَ

 رـيبى ايي! ًؼاىت اهبى

 فًؼٍ مـ پنـ ايي گ٦تٌؼ هي ُوَ ًؼاىت ػلغْىي افه ُيچکل.ثْػ مبلو چِبؿػٍ ميقػٍ کَ ٩ّتي هبل

 ًوي گْؿ ثَ

 !ثـٍ

 ؿّ گْم٦ٌؼ تب ػّافػٍ ػٍ مبلگي ًْفػٍ ، ُزؼٍ مي تْ کَ رْؿي ىؼ هي ثؼتـ ىؼ هي ثقؿگتـ چي ُـ

 ثـػ ّ کـػ ػمتَ

 !٥ـّعت ىِـ تْ ػٍ، ثيـّى

 .کـػ هي ١ـيت ٝزيت کبؿُبي. کٌي ثيـًّو ػٍ اف عْامتٌؼ هي ٥ِويؼى ػٍ اُبلي ٩ّتي

 اًؼاعت هي ّ گـ٥ت هي هبؿ!ثنت هي ُن ثَ ؿّ ػٍ مگِبي پبي! فػ ػاؿ ٌٕبة ثب ؿّ گـثَ يَ ثبؿ يَ

 !ُب ُونبيَ عًَْ تْ

 عْىو اّى اف ُيچکل عالٍَ! ثگن ًؼاؿٍ عْثيت کَ ثيچبؿٍ صيًِْبي ثب کـػ هي کبؿُبيي يَ تبفٍ

 رق اّهؼ ًوي

 هي ىِـؿي لجبمِبي ّ ثْػ ٩يب٥َ عْه. ػاىت عبٕـعْاٍ ػعتـُب ثيي ثغْاػ ػلت تب! ػٍ ػعتـُبي

 هخل اٍال. پْىيؼ



 ػعتـُب ُوَ ثيي ّ فػ! ثبىي ػاىتَ ىُْـي ُوچيي يَ کَ ػاىتٌؼ آؿفّ ػعتـُب ُوَ! ًجْػ ُب ػُبتي

 .ىؼ هي عبٕـعْاٍ

 اًّبؿّ پؼؿم تب هي عْامتگبؿي اّهؼًؼ هبؿػه ّ پؼؿ ثب ؿّف يَ. ػاىتن ؿّيي ّ ثـ ُن هي ه٩ْٜ اّى

 ثب ػيؼ عًْوْى تْ

! ثيَ ػاهبػه آػهي ُوچيي يَ کَ ًجْػ صبّـ کل ُيچ ػاىت ص٨ ثيچبؿٍ. کـػ ثيـًّيْى َٝجبًيت

 رّْى هي عت ّلي

 .ىؼم ٝبى٨.ربُل ّ ثْػم

 مـ ؿ٥تن هي. ىؼ هي مجق رلْم فهيي مـ ؿ٥تن گـ٥توي هي ؿّ رلْم ّؿ اّى ّ ّؿ ايي ؿّفي چٌؼ

 مـ ثيبؿم آة ٩ٌبت

 فػ هي ٩يٌگ صـ٥بي گْىن فيـ ُوو اّهؼ هي ػًجبلن ثـػم هي ثيـّى گْم٦ٌؼُبهًْْ. گـ٥ت هي ؿاُن

 هي ىِـ اف ثـام. 

 فًؼگي عًَْ ّ عـين هي هبىيي ّ ىين هي پْلؼاؿ . ىِـ ثـين ّ کٌن ٥ـاؿ ثبُبه گ٦ت هي. گ٦ت

 هخل کٌين هي ػؿمت

 ُيچي ػٍ تْي هب يٌٞي. ثْػم ىؼٍ عنتَ ثْػى ػُبتي اف ؿامتو. کٌين هي فًؼگي ؿاصت ُب ىِـ

 ًَ ت٦ـيضي، ًَ. ًؼاىتين

 گْىن ػؿ اًّ٪ؼؿ ثجيٌن ؿّ ىِـ کَ عْامت هي ػلن عيلي. ثؼثغتي ّ ثْػ کبؿ ٥٪ٔ! ُيچي . مـگـهي

 عْؿػم گْل تب عًْؼ

 هب ّ گـ٥ت پْلي يَ ٦ًـ يَ ربيي يَ ىِـ تْ. کـػين ٥ـاؿ ُن ثب ػّتبيي! ىؼ ، ثيَ ًجبيؼ کَ کبؿي اّى ّ

 ُن ثـاي ؿّ تب ػّ

 اتب٧ ػّؿه تب ػّؿ کَ ثقؿگ عًَْ يَ تْ ىِـ پبييي. ًجْػ ّاف ّلٌگ صبال هخل تِـاى الجتَ. کـػ ٝ٪ؼ

 يَ ؿّ اتب٧ ُـ ّ ثْػ

 

 ّ ًْى يَ ثب ىت ُـ ّ مـکبؿ ؿت. ثْػ عْة عيلي اّايل. گـ٥تين اتب٩ي ُن هب ثْػًؼ کـػٍ اربؿٍ ٝؼٍ

 ثـهي هيٍْ پبکت يَ

 .ثْػ ىؼٍ ؿاٍ ثَ مـ. عًَْ گيت

 عْة ىُْـم صؼا٩ل کـػم عـاة مـم پيت ُبؿّ پل توْم اگَ کَ کـػم هي ىکـ عؼاؿّ. ثْػم ؿاّي

 ػّ. ؿاَُ ثَ مـ ّ

 مـکبؿ ُب ٍجش ػيگَ. کـػ ّل کبؿّ. ىؼ ُْٝ اعال٩و کن کن. ًؼاػ ثچَ هب ثَ عؼا ّلي گؾىت مبلي

 ربه ؿ٥ت ًوي



 فػ ايٌکَ تب. ثْػ اه ثـًبهَ ايي مبلي چِبؿ ىَ! ثيـّى فػ هي ّ کـػ هي کالٍ ّ ىبل ىؼ هي کَ ىت

 ػاػ هب ثَ ؿّ ليال عؼا ّ

 کبؿ يَ مـ ثـٍ ّ ثـػاؿٍ کخب٥تکبؿي اف ػمت گ٦تن ثِو. کـػم ٍضجت ثبُبه ّ ًينتن ؿّف يَ. 

 ثِو چي ُـ. صنبثي

 ُيچ ثَ کبؿگـي اف آػم گ٦ت هي. ىن پْلؼاؿ عْام هي گ٦ت هي! ػاىت پب يَ هـٟ! اًگبؿ ًَ اًگبؿ گ٦تن

 ثٞؼُب. ؿمَ ًوي رب

 !کبؿُب رْؿ ايي اف ّ ُب ػفػٍ هي هبىيي ّجٔ! کٌَ هي ػفػي کَ ٥ِويؼم

 ٥ِويؼ عْػه ايٌکَ تب. کييؼ هي کبؿي کتک ّ ػْٝا ثَ کبؿهْى ٥٪ٔ ًؼاىت ٥بيؼٍ گ٦تن ثِو چي ُـ

 ػؿػه ثَ ػفػي

 ػيگَ. کييؼٍ کبؿ ايي اف ػمت کَ کـػم ىکـ عؼاؿّ. ؿ٥ت ًوي ثيـّى ُب ىت ػيگَ يٌٞي. عْؿٍ ًوي

 ىؼ هي ثلٌؼ ٍجضِب

 ُن ّّٞو! گـ٥تَ يبػ ؿّ ػؿآّؿػى پْل ؿاٍ گ٦ت هي. ثبفاؿ ؿٍ هي گ٦ت هي. ؿ٥ت هي مـکبؿ ّ

 ثب ىت ُـ ثْػ ىؼٍ عْة

 ىيْى ُونبيَ فًِبي اف يکي ؿّف يَ کَ ىؼ هي عْة ّّٞوْى ػاىت! عًَْ گيت هي ثـ پـ ػمت

 هب اتب٧ ػؿ اّهؼ کٌْى

 !تْ پـيؼ ّ کـػ ثبف ؿّ ػؿ ّ فػ هضکن ّ

 تبفٍ ىنت ؿّ هي تي ّ مـ صنبثي ٩ّتي! گَ هي چي کَ ٥ِويؼم ًوي اٍال. هي ثَ کييؼ ؿّ ٥ضو

 آ٩ب ى٢ل کَ ٥ِويؼم

 ثـگيت کَ ىت. ثْػ کـػٍ گـػي ؿّ ُونبيَ مبلَ ىبًقػٍ پبًقػٍ پنـ. ثْػ ىؼٍ ٥ـّه ُـّئيي! چيَ

 هـػُبي عًَْ

 مبلو ػّ کَ ليال ّ هي الجتَ.کـػًؼ ثيـًّو عًَْ اف ّ فػًؼ کتکو صنبثي ّ مـه ؿيغتٌؼ ُونبيَ

 هًْؼين اًّزب ثْػ

 ؿّ اي ػيگَ ربي يَ هـػ گ٦تن هي ثِو چي ُـ. ثؾاؿٍ عًَْ تْ پبىْ اّى کَ ؽاىتٌؼ ًوي ػيگَ ّلي

 امجبة کَ کي پيؼا

 تْ گ٦ت هي. کـػم پيؼا رب گ٦ت هي.ؿ٥ت ًوي عـرو ثَ ثـػاؿ کبؿ ايي اف ػمت ُن تْ کٌين کيي

 پْلؼاؿ ثبه رب ُويي

 ايي مبفم هي ًًْن ل٪وَ يَ ثب عْام ًوي پْل هي ثبثب گ٦تن هي ثِو. ثـهت هي عْػم ثب آم هي ىؼم کَ

 کي ّل کبؿؿّ

 



 ١يجو هبُي ُيت ٦ُت ػ٥َٞ يَ ايٌکَ تب کـػ ًوي گْه ىَ هي پبگيـت هبػؿُب پؼؿ ايي آٍ ثبالعـٍ

 ثب ىؼم هزجْؿ. فػ

 يٌٞي. عًَْ اّهؼ ىت يَ هبٍ ُيت اف ثٞؼ. کٌن رْؿ ؿّ اتب٧ کـايَ ّ کٌن ميـ ؿّ ىکووْى کل٦تي

 ٍؼا هٌْ ػؿ پيت اّهؼ

 چٌؼ ايي آعَ! کٌَ چکبؿ ثْػ يبػگـ٥تَ فًؼاى تْ تبفٍ ّلي ًگ کَ کـػم گـيَ اًّ٪ؼؿ ػيوو ٩ّتي.کـػ

 ثب. ثْػ فًؼاى ٩ّتَ

 .ثْػًو گـ٥تَ رٌل

 ايٌکَ تب ؿ٥ت هي ّ ػاػ هي پْل ّ فػ هي مـ هب ثَ ّ اّهؼ هي ثبؿ يَ ىجي ػّ ثْػ آفاػ مبلي يَ

 ٦ُتَ ػّ. فػ ١يجو ػّثبؿٍ

 !ُـّئيي کيلْ ؽّ ثب ايٌؼ٥َٞ ثْػًو گـ٥تَ ػّثبؿٍ. هي ػًجبل اّهؼى کالًتـي اف ثٞؼ

 مبٝتي يَ. ثْػًؼ ػاػٍ ؿّ اٝؼاهو صکن. ثْػ ىؼٍ پيـ ٩ّتَ چٌؼ ايي تْ . ًيٌبعتوو هال٩بتو ؿ٥تن ٩ّتي

 ثْػم پييو

 ًگْ ثِو ىؼ ثقؿگ ٩ّتي گ٦ت ٥٪ٔ. کـػ هي ثْ ُي ّ ثْػ گـ٥تَ ث٢ل ؿّ ليال. کـػين گـيَ ُوو

 پل. ثْػ چکبؿٍ ثبثبه

 چي ثْػ فًؼاى ؿئيل ، ثْػ ػاػگبٍ ؿئيل ػًّن ًوي ٩ّتي کٌي اٝؼاهو عْامتٌؼ هي کَ ٍجضو ٥ـػا

 ؿّ عْػم اّهؼ! ثْػ

 اف هبُبؿّ ػاػ ػمتْؿ عالٍَ کٌَ ؿصن ثچَ ايي ّ هي ثَ کَ کـػم التوبك ّ گـيَ. پبه ؿّ اًؼاعتن

 اف ثٞؼ. ثـػًؼ اًّزب

! ثْػ چْٖؿ کَ گن ًوي ثـات ؿّ صبلن. کـػى ؿاُين ّ ػاػًؼ هي ثَ پْل ه٪ؼاؿ يَ ىؼ توْم اٝؼام ايٌکَ

 ػيگَ عًَْ ثـگيتن

 هـػ اّى. عًْوْى اّهؼ ػيگَ هـػ يَ ثب فًؼاى ؿئيل ُوْى ثٞؼ ؿّف ػّ. ثکٌن ثبيؼ چکبؿ ػًّنتن ًوي

 ػمت. ثْػ پؼؿت

 ليال ثـاي ّ ىؼ ثـاػؿ هي ثـاي ًکٌَ کوو ثقؿگي اف عؼا. عًَْ ايي ثَ آّؿػ گـ٥ت ؿّ ليال ّ هي

 !پؼؿ

 گ٦تن تْ ثـاي کَ صبالم. ًؼاؿٍ عجـ ُن هبػؿت صتي. تْ ّ پؼؿت ّ ػًّن هي هي ٥٪ٔ ؿّ رـيبى ايي

 هي ػلن اهب! پييوًْن

 ثَ تـّ اهب! کييؼم ثؼثغتي چ٪ؼؿ ؿميؼ ٝـٍَ ثَ ػعتـ ايي تب ثگن ّ کٌن ػل ػؿػ ٦ًـ يَ ثـاي عْامت

 پؼؿت ُوْى رْى

 !ثگي کني ثَ تبگَ ػم هي ٩نن



 :گ٦تن ثٞؼ ّ کـػم ًگبٍ عبًن ٥ـعٌؼٍ عنتَ چِـٍ ثَ هؼتي

 .هًَْ هي هي ػل تْ ُوييَ ؿاف ايي عبًن ٥ـعٌؼٍ ثبىَ ؿاصت عيبلتْى

 ثـػاىت ؿّ چبيي امتکبًِبي ّ ىؼ ثلٌؼ ّ گؾاىت فاًُْبه ؿّي ؿّ ػمتو آؿّم ّ کـػ هي ثَ ًگبُي

 آىپقعًَْ ثَ ّ

 !ػيؼم هي کَ ثْػ ثبؿ اّليي ثـاي اًگبؿ ىْ تکيؼٍ ٩بهت مـ پيت اف. ؿ٥ت

***************** 

 فػ فًگ ٥ـگل ٍجش

 مالم ٥ـُبػ الْ-

 کـػي؟ هي ثيؼاؿ ؿّ هي تْ ؿّف ُـ کَ ىؼ هي چي چْٖؿٍ؟ صبلت! ٝقيقم ُونـ مالم-

 ثْػي؟ عْاة هگَ- ٥ـگل

 ػاىتي؟ کبؿي. کبؿعًَْ ثـم ثبيؼ ثْػم ثيؼاؿ ًَ- هي

 ّ ليال ثـاي چيقي ، کبػّيي يَ ُن ثب ثـين ػًجبلن ثيبي فّػتـ کوي اگَ َٝـي ثگن عْامتن هي- ٥ـگل

 .ثغـين ُْهي

 !ثغـين ُْهي ثـاي کَ ک٥ْت صي٤- هي

 گ٦تي؟ چي- ٥ـگل

. امکي تي مي ثـاي ؿ٥تين هي ثبيؼ ربى ٥ـگل ؿامتي. ػًجبلت آم هي فّػتـ َٝـي ثبىَ ُيچي،- هي

 فؿتبه ػکتـ

 تْئَ ٝکل هٌتٚـ پؼؿم ػّمت

 کبؿعًَْ؟ ثيبم ثبُبت هي عْاي ًوي. ؿين هي ىٌجَ ٥ـػا پل ثؾاؿ ايَ؟ ٝزلَ چَ صبال- ٥ـگل

 .کٌن کبؿ يکزب ُونـم ثب ًؼاؿم ػّمت ًَ ّلي. عْام هي عؼا اف کَ عْامتي- هي

 !ًجبىن؟ هْاٙجت اًّزب هي عْاي هي! ىيْٖى اي- ٥ـگل

 ٥ِويؼي؟ کزب اف- هي

 عؼاصب٥٘. ثـمن عؼهتت ثٞؼا تب ثـّ- ٥ـگل

 عؼاصب٥٘- هي

 ًبُبؿ ثـگيتن عًَْ ثَ اّهؼ پؼؿم کَ ػّ مبٝت ّ ؿ٥تن کبؿعًَْ ثَ ٍجضبًَ ّ صوبم اف ثٞؼ ّ ىؼم ثلٌؼ

 کوي ّ عْؿػم



 هبػؿم پيو ّ پْىيؼم لجبك. ثـم ػًجبلو ىؼ ٩ـاؿ ّ فػ فًگ ٥ـگل کَ ثْػ ًين ّ چِبؿ مبٝت عْاثيؼم

 افه ؿ٥تن

 آ٩بي عًَْ ثَ ّ کـػم عؼاصب٥ٚي. عـيؼين ٩جال گ٦ت کَ ثغـيؼ ليال ثـاي عْاُيؼ ًوي چيقي پـميؼم

 ػؿ. ؿ٥تن صکوت

 تبيي ػّ. کـػ ٍؼا ؿّ ٥ـگل تٞبؿ٣ ّ اصْالپـمي ّ مالم اف ثٞؼ ّ کـػ ثبف ؿّ ػؿ صکوت آ٩بي. فػم

 ّ ىؼين هبىيي مْاؿ

 .کـػين صـکت

 عْاثي؟ هي ايٌ٪ؼؿ ُوييَ تْ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !عْثَ ثغْاثن مبٝت ىو اگَ مبٝت چِبؿ ثينت ػؿ کال عْاثيؼم؟ کي هي- هي

 .ثْػي عْاة کـػم تل٦ي ػ٥َٞ ُـ کَ هي- ٥ـگل

 هي؟ اف گـ٥تي ايـاػ ثَ کـػة ىـّٛ ًيؼٍ ُيچي ٌُْف عبًن ٥ـگل- هي

 .کـػم ىْعي ثبُبت- ٥ـگل

 کَ يَ صبلتي ثيؼاؿي ّ عْاة ثيي ػًّي هي. ًگْ کَ عْاثَ عْه اًّ٪ؼؿ! ُْهي عْاي هي عْاة- هي

 يب يٌٞي! ًؼاؿٍ ُْهي

 ّ ا٥تَ هي مـه ػ٥َٞ کييؼُيَ ػؿاف کَ ؿعتغْاة تْ اثتَ فًَ هي صـ٣ ثبُبت ػاؿٍ! ثيؼاؿ يب عْاثَ

 .ؿٍ هي ُْا عـّپ٦و

 .کـػ ثبّؿ ىَ ًوي. ىْعيَ کٌَ هي ٥کـ ثيٌَ هي کَ ثبؿ اّليي ثـاي آػم

 ُن ثب اًّزب. عبؿد ؿ٥تيي ىؼيي ثلٌؼ ُن ثب ػّتبيي. ُنتي ؿاصت عيلي هـػُب! ثضبلتْى عْه- ٥ـگل

 هي. ثْػيي

 ثـهي عْايي هي ٩ّت ُـ ؿيي، هي ثيـّى ثغْاػ ػلتْى ىت ٩ّت ُـ! عًْؼيؼى هي ػؿك.گيتيي

 عيلي عالٍَ. گـػيي

 عًَْ تْ اف هبػؿ ّ پؼؿ اربفٍ ثؼّى ًؼاؿين ص٨ اين عًَْ تْ ػعتـ تب ُب فى هب صبال. آفاػيؼ ّ ؿاصت

 ىت يَ. ثغْؿين تکْى

 ُوؼيگَ ػًجبل هخال ايٌکَ يب کٌين ػل ػؿػ ىت ٤ًَ تب ّ ثغْاثين يکزب ُن ثب ػّمتوْى ثب تًْين ًوي

 عيبثًِْب تْ ّ ثـين

 ايٌْٖؿيَ؟ چـا ؿامتي. ثبىين ىُْـهْى هٖيٜ ثبيؼ کٌين هي کَ ُن ىُْـ. ثقًين ٩ؼم

 ػيگَ ايٌْٖؿيَ عْة ثگن، چي ّاهلل- هي

 ُويٌْٖؿٍ؟ ُن عبؿد تْ- ٥ـگل



 .هـػُب هخل ت٪ـيجب ػاؿى فيبػي آفاػي اًّزب ُب فى ّ ػعتـُب. ًَ عت- هي

 

 ػاىتيؼ؟ اتب٧ يَ ُن ثب ُْهي ّ تْ- ٥ـگل

 .ثْػ اي اربؿٍ. ػاىتين ػّعْاثَ آپبؿتوبى يَ- هي

 کـػ؟ هي ػؿمت کي ١ؾا- ٥ـگل

 گـ٥تين هي اهبػٍ ١ؾاُبي ثييتـ اؿفًَّ عيلي عْػىْى پْل ثَ عْؿا٫ ّ عْؿػ اًّضب الجتَ. ُْم- هي

 .کـػين هي ػؿمت ّ

 .کـػ هي ػؿمت ايـاًي ١ؾاي ُْهي ُن گبُي

 گؾىت؟ هي عْه عيلي ثِتْى صتوب- ٥ـگل

 اًنبى ثـاي اًّزب. فًَ هي ؿّ اّل صـ٣ ٩بًْى! صنبثَ ؿّي چيق ُوَ اًّزب ػًّي هي! عيلي- هي

 .٩بئلٌؼ اؿفه

 ثجيٌن ؿّ عبؿري کيْؿُبي اف يکي ىؼٍ کَ ُن يکجبؿ ثـاي عْاػ هي ػلن عيلي- ٥ـگل

 .هيؼى ّيقا ثِن اي ٦ُتَ يَ ثغْاػ ػلن ه٩ْٜ ُـ هي. ؿين هي ُن ثب کٌين ٝـّمي ثؾاؿ- هي

 ثـگيتي؟ چـا ٥ـُبػ- ٥ـگل

 کـػم تٞـي٤ ثـات کَ ؿّ ُبم عْاة!عْاثن ثغبٕـ ىبيؼ- هي

 گن هي رؼي ًَ- ٥ـگل

 ثـاي ّلي کٌَ فًؼگي ًّزب اػم عْثَ هؼت يَ ثـاي ٥ـگل ػًّي هي. کيْؿم ثغبٕـ! عبکن ثغبٕـ- هي

 ايـاًي هب! ًَ ُوييَ

 .کٌَ هي ؿّ ّٕي ُْاي ػلوْى هؼت يَ اف ثٞؼ. صنبك ّ ُنتين

 ثْػ؟ ربلت ُوَ اف ثييتـ ثـات اًّزب چيقي چَ- ٥ـگل

 ثِت کبؿي کني ًيؼي هـتکت عال٥ي ٝول کَ فهبًي تب اًّزب ػًّي هي. آفاػي.٩بًْى ثَ اصتـام- هي

 ُيچ٩ْت. ًؼاؿٍ

 .ىَ ًوي هقاصوت پليل

 .ػاؿ ًگَ ه٢بفٍ اّى رلْي رب ُويي ٥ـُبػ- ٥ـگل

 .ىؼين پيبػٍ ّ ػاىتن ًگَ

 .عْػهْى ٕـ٣ اف يکي هبهبى ثبثب ٕـ٣ اف يکي. ثغـم کبػّ تب ػّ ثبيؼ ٥ـُبػ- ٥ـگل



 !عْػهْى؟- هي

 !اين عبًْاػٍ يَ عْػهْى هب ت٪ـيجب ػيگَ. تْ ّ هي ػيگَ آؿٍ عْة- ٥ـگل

 !ُب ىَ هي فيبػ عـروْى ّلي ثبىَ : گ٦تن ّ عٌؼيؼم

 ٥ـُبػ؟- ٥ـگل

 .ث٦ـهبييؼ ثبىوبمت گْىن- هي

 !ثْػي؟ ػعتـ عْامت هي ػلت- ٥ـگل

 گـ٥تَ؟ ىْعيت: گ٦تن ّ کـػم ثِو تٞزت ثب ًگبُي

 اّهؼي؟ هي ثؼًيب ػعتـ عْامت هي ػلت گن م رؼي ًَ-

 !آؿٍ ىؼم هي عْىگل تْ هخل اگَ- هي

 گي؟ هي رؼي- ٥ـگل

 کـػي؟ ؿّ مْال ايي چـا صبال. ىؼم هي ػعتـ عْامت ًوي ػلن اٍال ثغْاي ؿّ ؿامتو . ًَ- هي

 ثؼًّن عْامتن هي ُويٌْٖؿي- ٥ـگل

 !ّاهَيجتب ػيگَ کَ ثْػي فىت اگَ! عْىگلي کَ ىبًنآّؿػي. ًغْؿ ١ََ صبال- هي

 ايٌب ثبثب ٕـ٣ اف ثغـين ؿّ آثبژّؿ اّى ثـين ٥ـُبػ- ٥ـگل

 چْٖؿٍ؟. کٌي ٍّل آثبژّؿ ثَ کَ ثغـين ثـاىْى ّات 100 الهپ يک ُن عْػهْى ٕـ٣ اف- هي

 !عبى عنيل تْ ثيب – ٥ـگل

 ّ ىؼين هبىيي مْاؿ ثٞؼ ّ عـيؼين ثـاىْى ىيک عيلي لْمتـ يک ّ آثبفّؿ يک ّ ىؼين ه٢بفٍ ّاؿػ

 ايٌب ُْهي عًَْ ثَ

 .کـػ ث٢لن ّ پـيؼ ػيؼ ؿّ هي ُْهي تب ىؼين ّاؿػ ّ فػين ػؿ ايٌکَ هضِ ثَ. ؿ٥تين

 

 !ىؼ؟ ٩لٌجَ هي ثَ هضجتت ثبف- هي

 !ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن ػيًَّْ ًَ- ُْهي

 ػاؿي؟ ػل ُن تْ هگَ- هي

 !تْهي 100 ميغي ػاؿم تبفٍ يگـ ػاؿم، ٩لٍْ ػاؿم، ػل چي؟ پل- ُْهي



 تٌِب ٩ّتي. ؿ٥تي آىپقعًَْ ثَ ُب اّى ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ًينتين مبلي تْي ّ کـػى ؿّثْمي ٥ـگل ّ ليال

 ُْهي اف ىؼين

 :پـميؼم

 ُنتي؟ ؿاّي ُْهي- هي

 !کٌي اًتغبة ػؿمت ؿّ ر٦تت کَ ىـٕي ثَ عْثَ عيلي افػّاد ٥ـُبػ اؿٍ- ُْهي

 رْؿيَ؟ چَ اعال٩و چْٖؿٍ؟ ليال- هي

 .کٌي ٝـّمي ٥ـگل ثب فّػتـ ُن تْ ىباهلل اى. عْثَ عيلي ػؿکو ٝبلي- ُْهي

 .اّهؼًؼ چبيي ميٌي يَ ثب ٥ـگل ّ ليال ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 !ػاػاىي اّهؼي عْه عيلي- ليال

 کٌَ؟ ًوي اؽيتت کَ ىّْؿت ايي آثزي- هي

 .ػٍ ًوي عـري ٥٪ٔ. ػاػاىي ًَ- ليال

 ثبىَ عْة اعال٩و ثبيؼ هـػ. ًؼاؿٍ ٝيت اّى- هي

 .عًَْ آػ هي ػيـ ىجِب ُن گبُي ػاػاىي- ليال

 ثبىَ عْة اعال٩و ثبيؼ هـػ ًؼاؿٍ ٝيجي- هي

 فًَ هي کتک هٌْ ُن گبُي ػاػاىي- ليال

 ثبىَ عْة اعال٩و ثبيؼ هـػ ًؼاؿٍ ٝيجي- هي

 

 ثگيـٍ ام ػيگَ فى يَ ثـٍ عْاػ هي ػاػاىي- ليال

  !ػاؿٍ ّؿهي مٌگ پبؿٍ! ٝ٪ليَ هبلَ اّى ًؼاؿٍ ٝيجي- هي

 .عٌؼيؼًؼ ُوَ

 ًقػي؟ مـ عبًن پـيچِـ ثَ- ُْهي

 ثـم ىبيؼ ُن ٥ـػا. اًّزب ؿ٥تن پيو روَٞ چـا- هي

 ؿ٥تين هي ُن ثب کـػي هي ٍجـ ايٌَ؟ ؿ٥ب٩ت- ُْهي

 گ٦ت چي کٌن هي تٞـي٤ ثـات ًينت هِن- هي

 .کٌن عؼهت ٝـّميتْى تْ عؼا اهيؼ ثَ. اّهؼيؼ عْه عيلي عبًن ٥ـگل عْة- ُْهي



 ُنتيؼ؟ ؿاّي ليال اف صبال. هوٌْى عيلي- ٥ـگل

 ثيکٌَ آػهْ مـ ثقًَ کٌين عْامتگبؿي افه کَ ػعتـي! عْاُـ عًَْ کَ ًؾاؿ ػلن ثَ ػمت- ُْهي

 فى ٩ّتي کي صنبة

 !کٌَ؟ هي چکبؿ ثيَ آػم

 !ثي٦ٌَ ػلت تَ اف عؼا- هي

 !ُْهي- ليال

 .عْؿم هي ١ََ ًؼاؿم هبػؿ ًکي ػْٝام تـّعؼا کـػم ١لٔ- ُْهي

 ًکٌَ ػؿػ ػمتتْى ػاػيي؟ عزبلت چـا- ليال

 .عـيؼين صکوت عبًن ّ صکوت رٌبة ٕـ٣ اف هب ؿّ آثبفّؿ- هي

 ثؼٍ آة ليْاى يَ ثب مـػؿػ ٩ـً يَ رْى ليال! ا٥تبػم مـػؿػم يبػ ػؿػ گ٦تن. ًکٌَ ػؿػ ػمتيْى- ُْهي

 هي

 ػاؿي؟ مـػؿػ ُن ثبف ؿامتي؟ چْٖؿي. ا٥تبػم ٥ـگل مـػؿػ يبػ ُن هي مـػؿػ گ٦تي- ليال

 !ًـٍ يبػت امکي تي مي ثـين عبًن ٥ـگل ثبيؼ. ا٥تبػم ٥ـگل ػکتـ يبػ مـػؿػ گ٦تي- هي

 

 ىؼٍ؟ چي هگَ- ُْهي

 گ٦ت ػاػ امکي تي مي.فؿتبه ػکتـ پيو ؿ٥تين گـ٥ت ػؿػ ٥ـگل مـ ػّثبؿٍ پيو ؿّف چٌؼ- هي

 ىَ هي ؿّ هيگـى

 امکي تي مي ثـين ػّثبؿٍ ثبيؼ ىؼٍ عـاة ٝکل هتبم٦بًَ. ثبىَ ًيؼٍ کٌَِ کَ ثيـٕي. کـػ هٞبلزَ

 .کٌين

 !َٝجيَ ُوَ ايٌب- ليال

 !افػّارَ امتـك! هي مـػؿػ ٝيي- ُْهي

 !عبى ُْهي- ليال

 کٌيي ثبّؿ! ثقؿگ ػيکتبتْؿ هي ُونـ!پيٌْىَ ليال عبًن کٌن، هي هٞـ٥ي آ٩بيْى ّ ُب عبًن- ُْهي

 ع٦َ گلْ تْ ؿّ ٍؼام

 !کـػٍ

 ػاؿيي؟ چي ىبم صبال- هي



 عْػهْى ثبيؼ! فًؼگيوًَْ اّل! ىيـيي چبيي ّ پٌيـ ّ ًْى! اك َٝـًَّ ٍـ٣ ثب هِوًْي- ُْهي

 .کٌين رْؿ ّ روٜ ؿّ

 ػکَ يَ کْچَ مـ ثجـم ّؿػاؿم ؿّ هٌِؼمين هؼؿ٫ ثبيؼ کٌَ ثيـًّن ثبثبم ٥ـػا!هب ؿّ ىؼيي عـاة چيَ

 ّ کٌن ثبف ک٦بىي

 !مـم ثبال ثقًن

 !گؼا ػم هي ؿّ پْليْ هي ثگيـ کجبة رْرَ ثـّ. ًکي ًبلَ- هي

 !هي ىبگـػ ثيي ثيبي ثبيؼ کٌَ ثيـّى ثبثبت اگَ ُن تـّ- ُْهي

 ثٞؼ مبٝت ًين. ىؼ ىـّٛ اصْالپـمي ّ مالم. ثْػًؼ ُبلَ ّ عبًن مْمي . فػًؼ فًگ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ّ اّهؼًؼ ث٪يَ ُن

 يٌٞي. گؾىت عْه عيلي. ػاىت اػاهَ ػّافػٍ مبٝت تب ّ ىؼ ىـّٛ ؿموي ٍْؿت ثَ هِوًْي

 پؼؿه مـ ثَ مـ ُْهي

 عْػهْى ُبي عًَْ ثَ ُوَ ىت ًيوَ ؿميؼى ثب عٌؼيؼم هي ُوَ ّ ؽاىت هي پؼؿم ّ عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ

 ىت. ثـگيتين

 هي گـم تبفٍ چيون ثْػ ٍجش 9 مبٝت. ػيؼم هي کبثْك ىت ْٕل توبم ػؿ. ثغْاثن ًتًْنتن ػؿمت

 ػ٥َٞ يَ کَ ىؼ

 !ُْهي ػيؼم ثـگيتن! هي تغتغْاة تْي ، پتْ فيـ اّهؼ يکي ػيؼم

 !کٌي؟ هي چکبؿ ايٌزب تْ ُْهي ىْ گن ا- هي

 !ىؼٍ تٌگ هزـػي ؿّفگبؿ ثـاي ػلن. ّؿتـ اّى ثکو عْػتْ-

 کـػٍ؟ ثيـًّت عًَْ اف ليال ًکٌَ-

 ا٥تبػم ٩ؼين ػّؿاى يبػ عْاثي ػيؼم. عبًن پـيچِـ مـاٟ ثـين اّهؼين. ًينت ثلؼ کبؿُب ايي اف ليال- ُْهي

 ػّتبيي کَ

 !گـ٥ت ػلن ػ٥َٞ يَ چـا ػًّن ًوي. عْاثيؼين هي ُن پيو

 تـمي؟ هي ٌُْف ًکٌَ- هي

 .گن هي چي ٥ِوي هي ا٩ًْت. ؿمَ هي ُن تْ ًْثت پبىْ- ُْهي

 .کـػين صـکت ُْهي ثب ّ عْؿػم ٍجضبًَ ّ کـػم کبؿُبهْ ّ ىؼم ثلٌؼ

 .ثيبػ عْامت هي ػلو ُن ليال- ُْهي



 ػّثبؿٍ ثجـهو تـمن هي ىؼ ًبؿاصت عيلي ؿ٥تن تٌِب پيو ٦ُتَ ٥ِويؼ ٩ّتي. ُويٌْٖؿ ُن ٥ـگل- هي

 .ىَ ثؼ صبلو

 !ثْػ کـػٍ ً٪ؼ ؿّ چک ثْػ ؿ٥تَ ٥ـػاه آؽؿ ٥ـُبػ؟ ٥ِويؼي- ُْهي

 .گـ٥ت کَ ثگيـٍ پْل ثْػ اّهؼٍ ػاىتي؟ اًتٚبؿي چَ عت- هي

! مـا١ن ثيبػ ثْػ ىؼٍ ثبٝج ّرؼاى ٝؾاة کبه! ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـام ػلو کبىکي. ىکنت ػلن- ُْهي

 پْل مـ ٩ّتي

 کي؟ عبٕـ ثَ ثْػم ثؼ پؼؿم ثب ٝوـ يَ! عْؿػ هي ثِن ػاىت صبلن فػ چًَْ ثبُبم

 مبٝت چٌؼ ثـاي ثْػ ًکـػٍ صؼا٩ل. ىؼ عـاة ُوو. ػاىتن ؽٌُن تْ هبػؿم اف ٩يٌگ تَْيـ يَ ُوييَ

 ؿّ هـتيکَ اّى

 !ث٦ـمتَ ثيـّى عًَْ اف

 ىک ػلت تْ ُويينَ ىؼ ًوي ايٌْٖؿي اگَ. ىؼي ؿّىي ُن تْ. ىؼ ثبف هچو ايٌْٖؿي ثِتـ- هي

 !ثْػ

 اٍال! هبؿپل عبًن هخل ثْػي ىؼٍ. ثْػ گـ٥تَ ام عٌؼٍ تْ ؿّف اّى کبؿُبي اف ًبؿاصتي تْي- ُْهي

 ايي اف کـػم ًوي ٥کـ

 !ثبىي ثلؼ کبؿُب

 

 .ثکٌن کبؿُب ايي اف ثتًْن کـػم ًوي ٥کـ ُن عْػم- هي

 کييؼي فصوت. رْى ٥ـُبػ هوٌْى عيلي ٍْؿت ُـ ػؿ- ُْهي

 .ثـك فًؼگيت ثَ ػيگَ. ػاؿي عْثي فًؼگي عؼا ىکـ کي ٥ـاهْه ؿّ چيق ُوَ ػيگَ ُْهي- هي

 کـػ پيؼا ٩يٌگي ّ ىبٝـاًَ صبلت ٕجيٞي عيلي ٝ٪ؼ هزلل فػي کَ صـ٥ِبيي اّى ثب ٝ٪ؼم مـ- ُْهي

 ثْػ رؼيؼ چيق يَ

 .ثْػ ىؼٍ ٝبلي ٥يلن تْ

 .گ٦تن ؿّ ُب رولَ اّى چْٖؿ ػًّن ًوي ػ٥َٞ يَ. ًجْػ عْػم ػمت- هي

 ًکـػٍ ٩جْل الجتَ کٌَ فًؼگي هب ثب ثيبػ کَ گ٦تن عبًن ٥ـعٌؼٍ ثَ ثبؿ چٌؼ صبال تب ٥ـُبػ ػًّي هي- ُْهي

 چيَ؟ تْ ًٚـ

. ًکييؼٍ هي ثـاي فصوت کن هًَْ هي هي ػّم هبػؿ هخل عبًن ٥ـعٌؼٍ. ُنت اًّن عًَْ هب عًَْ- هي

 ُن تْ ثـاي



 .کٌين هي ًگبٍ اّى ثَ عبلَ يَ ت٪ـيجب چين ثَ هب کَ ػًّي هي ثِتـ عْػت. ُويٌْٖؿ

 فًؼگي ؿاصت هب پيو ثيبػ اًّن کـػم افػّاد ليال ثب کَ صبال عْامتن هي ّلي گي هي ؿامت- ُْهي

 .کٌَ

 ًبؿاصتَ؟ هب پيو هگَ- هي

 !کي ّلو اٍال . ػًّن هي. ًَ- ُْهي

 .ثگيـٍ تَوين عْػه ثؾاؿ. کٌَ فًؼگي ؿاصتَ ُـرْؿ ثؼي اربفٍ ثِتـٍ- هي

 .ػاىت ًگَ ٩ٌبػي يَ کٌبؿ ُْهي

 اينتبػي؟ چـا- هي

 پيو ثـم عبلي ػمت عْام ًوي کـػم افػّاد کَ صبال! ثغـم ٝـّمي ىيـيٌي عْام هي- ُْهي

 .عبًن پـيچِـ

 .ػاؿٍ ًگِو ؿّفي چٌؼ ثتًَْ کَ ثگيـ عيک ىيـيٌي پل- هي

 ىِـؿي ثَ ثٞؼ مبٝت ًين ّ کـػين صـکت ػّثبؿٍ ّ عـيؼ ىيـيٌي رٞجَ يک ّ ىؼ پيبػٍ ُْهي

 ّ ىؼين پيبػٍ. ؿميؼين

 .کـػين صـکت عبًن پـيچِـ ثنبٓ هضل ٕـ٣ ثَ

 

 ػاؿي؟ عجـ- ُْهي

 چي؟ اف- هي

 عبؿد ؿ٥ت عبلت ػعتـ ىِـٍ- ُْهي

 ٥ِويؼي؟ کزب اف تْ رؼي؟- هي

 يبػتَ؟ ثْػ ػاػٍ ىِـٍ ثَ ُـّئيي کَ هٌيژٍ ػعتـٍ اّى. گ٦تَ ليال ثَ هبػؿت- ُْهي

 عت- هي

 ػاػى تـکو عْاثًْؼًو ىؼٍ ٝولي- ُْهي

 .ػاؿٍ ُن چيقُبؿّ ايي آعـه ا٥تَ هي ؿاٍ ايي تْ کَ کني ثبالعـٍ. ثْػ هٞلْم- هي

 گ٦تَ؟ چي عبلت ػاؿي عجـ صبال- ُْهي

 !ىوبمت عجـگقاؿي آًتٌَ ؿّي اّل هب ٥بهيل اعجبؿ توبم اًگبؿ ّاهلل- هي



 !ػاػٍ ىِـٍ ػمت رْى ٥ـُبػ ؿّ صييو ميگبؿ اّليي گ٦تَ ىِـٍ کَ گ٦تَ عبلت- ُْهي

 ثِو هي ُن ؿّ ُـّئيي ثنتَ ًگ٦تَ عْثَ صبال. ُنتٌؼ ُبيي ىـم ثي چَ! ٝزت گ٦تَ؟ ام عبلَ- هي

 .ػاػم

 .تْ ثگـػى ثٌؼافٍ ؿّ ُوَ کـػ ػؿف ٥بهيل تْ رـيبى ايي اگَ کَ گ٦تَ ايٌبؿّ- ُْهي

 ثکٌي ثؾاؿ ثکٌي عْاى هي کبؿي ُـ ىي گن ثـى- هي

 ثبىَ؟ ثگيـم عبًن پـيچِـ ثـاي هـٟ ّ گْىت ّ هيٍْ هي ػ٥َٞ ايي ثؾاؿ ٥ـُبػ- ُْهي

 ثـام پيو ٦ُتَ کَ ؿّ عبًن پـيچِـ عبٕـات عالٍَ ثغـين ؿّ چيقُب ايي ّ هـٟ ّ گْىت ؿ٥تين تب

 ثْػ کـػٍ تٞـي٤

 ّ ثْػ ًينتَ ُوًْزب ُوييَ هخل. ؿ٥تين عبًن پـيچِـ مـاٟ ىؼ توْم کَ عـيؼهْى. گ٦تن ُْهي ثـاي

 تنجيش ثب ػاىت

 .ًينتين ّ کـػين مالم. ػؿعييؼ چيوِبه تْ ىبػي ثـ٧ ػيؼ هبؿّ ٩ّتي. گ٦ت هي ؽکـ

 ىن هي ًگـّى ػل کٌيؼ هي کَ ػيـ ثجيٌن ىوبُبؿّ روَٞ ؿّف ُـ کَ کـػم ٝبػت ػيگَ- عبًن پـيچِـ

 ثلٌؼ کؼّم يَ صبال

 

 ؿّ ميگبؿُب کينَ تْي اف ُْهي ثؼٍ پْل ثِْهي کَ کـػ ػمت ّ. ثغـيؼ ثـام ميگبؿ پبکت يَ ّ ىيؼ

 پـيچِـ. آّؿػ ػؿ

 هي ؿّه کَ اي تيکچَ فيـ گؾاىت ؿّ پْل آؿّم ّ فػ ٩ؼؿىٌبك لجغٌؼي ّ کـػ هب ثَ ًگبُي عبًن

 يَ ُْهي. ًينت

 عبًن پـيچِـ.ػاػ هب ثَ يکي ٦ًـي ّ کـػ ؿّىي ّ آّؿػ ػؿ تْه اف تب مَ ّ کـػ ثبف ؿّ ميگبؿ ثنتَ

 ّ گـ٥ت ؿّ ميگبؿ

 .فػ هضکن پکي

 .عْثَ عيلي کٌيؼ تـکو ثتًْيؼ ىوبُب اگَ! چيقٍ ثؼتـيي ّاهًْؼٍ- عبًن پـيچِـ

 :گ٦ت ّ کـػ ُْهي ثَ ؿّ ثٞؼ

 عًَْ ػؿ ثؼثغتي ُيچ٩ْت کَ کـػم ػٝب. ثييي عْىجغت کَ کـػم ػٝب ثـاتْى. ىباهلل اى هجبؿکَ عت

 ًقًَ تًْْ

 .عبًن پـيچِـ رلْي گؾاىت ّ آّؿػ ػؿ ؿّ ىيـيٌي رٞجَ ُْهي

 اؿفه ثِوْى اگَ فًِب هب. ثبه ػّمت ، ثبه ؿ٥ي٨ فًت ثب رْى ُْهي ثبىَ يبػت ٥٪ٔ- عبًن پـيچِـ

 کبؿُب عيلي ثؼى



! کٌي هي کبؿ هـػُب تْه ٥٪ٔ کَ ايٌَ ا٥تبػٍ ٝ٪ت هولکت ايي کَ ُب ٝلت اف يکي! آػ هي ثـ افهْى

 هي تَوين هـػُب

 ًوًَْ! ثکٌي کبؿ ُويْى اگَ تبفٍ! کيي هي فصوت ؿًّ٪و ّامَ ٩لک ايي روٞيت ٤ًَ يٌٞي! گيـى

 .عْػم فًؼگي اه

 !کـػ؟ هي چکبؿ پؼؿم

 ثؾاؿم مـکبؿ ُن ؿّ ٦ًـ پٌزبٍ چِل تًْنتي ّ گـ٥تن يبػ کبؿ هي ! عؼاثيبهـف عبًن ثِزت ّامَٖ ثَ اهب

 يبػىْى ُن کبؿ ّ

 ثـاهْى ؿّ ّمبيلو ّ کٌين ىـّٛ ؿّ ثب٥ي ٩بلي کَ ثْػ ًؼاػٍ اربفٍ عبى مِـاة ؿّف اّى اگَ. ثؼم

 ُيچ ثْػ ًکـػٍ تِيَ

 ّ ىؼى ًوي ُيچي ػؿآؿى ًْى پب يَ عْػىْى ّامَ کؼّم ُـ االى ػًّن هي کَ فًِب اّى اف کؼّم

 تغوَ ُوْى کبؿىْى

 !ثْػ ّؿاري ّ ىکنتي

 !هـػ اف فى ّ کٌَ هي گل ؿ١ّي اف کْکْ: گ٦تي هي ُب ٩ؼيوي

 !کـػي عيبًت کٌي اه ع٦َ ُوييَ ّ ثقًي فى مـ تْ کَ ثيَ ٩ـاؿ اگَ

 !هجبؿکَ گ٦ت ّ عٌؼيؼ ّ ثـػاىت ىيـيٌي يَ ّ کـػ ػمت ثٞؼ

 پيو اف ًگبُو ىؼ عْؿػى هي٢ْل عبًن پـيچِـ کَ ُوًْْٖؿ. ثـػاىتين ػًَّ يَ يکي ُن ُْهي هٌْ

 ّ ؿ٥ت! ؿ٥ت هب

 صيبٓ تْ ؿّ عْػم هي ّلي ػًّن ًوي ؿّ ُْهي! کـػ هي صول ّّٜ ػاىت کَ ىجي ثَ ؿميؼ تب ؿ٥ت

 ث٪يَ ثيي اًِّب عًَْ

 .عًْؼًؼ هي ػٝب ّ فػًؼ هي ٩ؼم هـػُب. ثْػًؼ آهؼ ّ ؿ٥ت ػؿ فًِب. ثْػ ىلْٟ رب ُوَ. ػيؼم هي

 ّ ٍلْات ٍؼاي! ٍْؿتو پٌِبي ثَ ؿيغت هي اىک ٝقت! ىت اّى ثْػ ىجي چَ- عبًن پـيچِـ

 ًوي ٩ٖٜ لضَٚ يَ ػٝب

 ػؿػ اف. اّهؼ هي ثْم پيت اف اهـالَ گ٦تي اؽاى ٍؼاي. ثْػ پغو رب ُوَ کٌؼؿ ّ ام٦ٌؼ ثْي. ىؼ

 فرـ. هـػم هي ػاىتن

 ػاىت کَ ثْػ کي ػًّن ًوي کـػم هي فهقهَ ؿّ عؼاًّؼ امن ٥٪ٔ لت فيـ ثْػم عْىضبل اهب کييؼم هي

 هي ٝقت ثَ آؿّم

 هزنن عْػم پيو کخي٤ ػمتِبي ثب ؿّ هبهب چِـٍ! ًيبػ آل ػؿ پيت ثؾاؿيي ؿّ هـػ تب ػّ کَ گ٦ت

 ٝقت فصوت ثب. کـػم



 تويق ٍبثْى ثب ػمتِبىْ تب اّهؼ هبهب ٩ّتي کَ کـػم م٦بؿه ثِيْى ّ کـػم ٍؼا ؿّ عبًن ثِزت ّ

 ػمت ًؾاؿيؼ ًينتَ

 !ثقًَ هي ثَ

 فًؼٍ اگـ عْاُـ گ٦تن ّ ٝقت ثَ کـػم ؿّ ىؼ هي ٥ـمتبػٍ ٍلْات يَ صيبٓ تْ هي ًٞـٍ ُـ ثب عالٍَ

 ُيچي کَ هًْؼم

 عْػت ثچَ هخل کَ ثؼي ٩ْل ثبيؼ. مپـم هي تْ ثَ ثٞؼ عؼا ثَ اّل اًّْ هًْؼ فًؼٍ ام ثچَ ّ هـػم اگـ

 ثبيؼ. ثبىي هْاٙجو

 کَ ُوًْْٖؿ ثبيؼ ثغًَْ ػؿك ثؾاؿيو يب ثگيـي هٞلن ثـاه صتوب پنـ چَ ثْػ ػعتـ چَ کَ ثؼي ٩ْل

 عْاُـي هي ثـاي

 ؿّ! اّهؼ هبهب! اّهؼ هبهب ٍؼاي ُن ثيـّى اف. ًؼاػ اهًْن ػؿػ ػيگَ. کٌي هبػؿي اّى ثـاي کـػي

 ثِزت ثَ ٥٪ٔ ىٌيؼم

 !ػمتِبه ثگن تًْنتن عبًن

 کَ ثْػ گـ٥تَ هٌْ عْاثي چٌبى عْؿٍ هي ٍْؿتن ثَ کَ يَ ميلي کَ ػيؼم ه٩ْٜ يَ ؿ٥تن ُْه اف ثٞؼ

 اثـُب ؿّي اًگبؿ! ًگْ

 تٌؼ تٌؼ ػاؿٍ کٌْى گـيَ ٝقت ػيؼم کـػم ثبف کَ چيوِبهْ. کـػم هي پـّاف ػاىتن اًگبؿ! ؿ٥تن هي ؿاٍ

 فًَ هي ٍْؿتن تْ

 .هيـم هي ػاؿم کَ کـػم اصنبك! ثْػ هـگ هخل. گـ٥ت ػؿػ اعـيي. کٌَ هي ٍؼام ّ

 ثقى فّؿ : فػ ٥ـيبػ کٌْى گـيَ ّ ٍْؿتن تْ فػ هضکن ٝقت ػ٥َٞ يَ کَ گ٦ت چيقي يَ هبهب ىٌيؼم

 ع٦َ ثچَ مگ پؼؿ

 ّ کييؼم ٥ـيبػي ّ فػم فّؿ ثْػ تٌن تْ رْى کَ اًّزب تب ّ کـػم روٜ ًيـّهْ اعـيي ػيگَ کَ! ىؼ

 توْم کَ عؼا اي گ٦تن

 

 !لـفيؼ عًَْ

! ىؼ ثلٌؼ ثچَ ىيْى ٍؼاي ثٞؼ اي لضَٚ ّ کـػًؼ مکْت ُوَ ىٌيؼم کَ ػاىتن ًگَ ؿّ عْػم اًّ٪ؼؿ

 .٦ًِويؼم ػيگَ ثٞؼ

 گن هي ثِو َٝجبًيت ثب هٌن ثـين؟ آي ًوي گَ هي ثِن ّ اّهؼٍ ًْؿااًي پيـهـػ يَ کَ ػيؼم ؿّيب تْ

 ثچَ ثيبم؟ کزب

 هي پييوْى گ٦ت ام ًوي گ٦تن ثِو! ٩ّتيَ االى آي هي اگَ گ٦ت هي ؟ ثؾاؿهو کي پيو کٌن؟ هْچکبؿ

 فػم ػاػ! ُب ىي



 .ؿ٥ت ّ عٌؼيؼ گ٦تن کَ ايٌْ. آم ًوي گ٦تن ّ

 !پييوًْن عيلي کَ ػًجبلن ثيبػ صبال آ٩ب اّى کبه: گ٦ت ّ کـػ ؿّىي اي ػيگَ ميگبؿ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 .کـػ ىـّٛ ػّثبؿٍ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. کـػين ؿّىي ميگبؿي ُن ُْهي ّ هي

 ُلِلَ ىبػي اف ُوَ. گـ٥تن ثچوْ مـاٟ کـػم ثبف چيوِبهْ تب اّهؼم ُْه ثَ ثٞؼ مبٝت يَ عالٍَ

 ثچَ ٝقت کييؼًؼ

 !پنـٍ گ٦ت ّ هي ث٢ل تْ گؾاىت اؿّم ؿّ ثچَ ثْػ پيچيؼٍ ػّؿه صْلَ يَ ثْػ کـػٍ ث٢ل هْ

 هولکت ايي تْ روبٝت ػعتـ کَ ثْػ ايي ّامَ عْامتن هي پنـ اگـ اّايل ًؼاىت ٥ـ٩ي فيبػ ثـام

 ٩ّتي ّلي ثْػ ثؼثغت

 ٥ـ٩ي ام ثچَ ثْػى ػعتـ يب پنـ ثـام ػيگَ ثيبم ثـ کبؿُب عيلي پل اف تًْنتن کَ ػيؼم هي ؿّ عْػم

 عْػم. کـػ ًوي

 عْة ثتًَْ کَ کـػم هي کبؿي ثيبػ ثـ کبؿُب ِٝؼٍ اف ثتًَْ هـػ يَ هخل تب کـػم هي تـثيٌو ْٕؿي

 ػًّيؼ هي. کٌَ ٥کـ

 عالٍَ ثؼٍ آػم ثَ عْة ٥کـ يَ کَ ايٌَ هي ًٚـ ثَ ثؼٍ ٦ًـ يَ ثَ تًَْ هي عؼا کَ ًٞوتي ثقؿگتـيي

 اف ثبىن ًگ٦تَ ػؿّٟ

 ػعتـ اف ثييتـ ؿّ پنـ ُب ايـاًي هب ايٌکَ ُن ىبيؼ. ىؼم عْىضبل ثييتـ پنـ ّ ثْػ مبلن ام ثچَ ايٌکَ

 ػاؿين ػّمت

 مـايت هب ثَ کن کن ّ ثْػٍ اًِّب ؽُي تْي ٌُْف ايـاى گـ٥تي اف ثٞؼ کَ ثْػٍ ربُل ُبي ٝـة ؿمن

 .ػًَّ هي عؼا! کـػٍ

 ػمت ثِن ثْػم اًتٚبؿه ػؿ مبل مبلِبي کَ ؿّ اصنبمي کـػم ث٢ل ؿّ پنـم کَ ُويي گ٦تن هي ػاىتن

 مبلِب ٝ٪ؼٍ. ػاػ

 چي ُـ. ػًّن ًوي! ثْػ ١ن مبلِب اىک.ثْػ ىبػي اىک ػًّن ًوي. گـيَ فيـ فػم. ّاىؼ ًيؼى هبػؿ

 عْػم ػمت کَ ثْػ

 ثلْؿ ّ چيٌي اف کَ چيق يَ هخل ؿّ پنـم. ىؼم هي مجکتـ کـػم هي گـيَ ثييتـ چي ُـ اهب ًجْػ

 ث٢لن تْ ثبىَ ىؼٍ ػؿمت

 !ثيکٌَ ثؼم تکًْو تـميؼم هي. ثْػم گـ٥تَ

 ًوي ُنتيي هـػ ىوبُب. کـػم ًبفه ثْميؼهو ػاػم ىيـ ثِو. ؿيغت تـمن تب ثْػ ث٢لن تْ مبٝتي ػّ

 ، هبػؿ يَ ٥ِويؼ

 اه ثچَ ثبؿ اّليي ثـاي ٩ّتي ثْػٍ هًْؼٍ ػلو ثَ ىؼى ػاؿ ثچَ آؿفّي کَ مبلِب اف ثٞؼ اًّن فى يَ

 چَ گيـٍ هي ث٢ل ؿّ



 ًؼاىتَ ثؼًو ّ تي تْي ايـاػي ّ ٝيت کَ کـػم ّاؿمي هْ ثچَ عْة ايٌکَ اف ثٞؼ! کٌَ هي پيؼا صبلي

 ؿّ ٝقت ثبىَ

 ثي٦تَ ُن اّى ػل تْ پنـم هِـ کَ کـػم ؿّ کبؿ اّى هغٍَْب. ػمتو ػاػم ؿّ ثچَ ّ کـػم ٍؼاه

 رلْي ٩ّتي! ا٥تبػ کَ

 کَ ىؼ عْىضبل ٝقت اًّ٪ؼؿ ػاؿم اٝتوبػ ُّْم ثَ چ٪ؼؿ کَ ػاػم ًيْى کـػم ايٌکبؿؿّ ُب ُونبيَ

 ّ گـ٥ت ؿّ ثچَ. ًگْ

 گ٦ت هي ػلن تْ يکي ُوو. ػاىتن ًگَ ؿّ عْػم اهب ًجْػ ػلن تْ ػل. کٌَ ّْٝو کَ اتب٧ اّى تْ ثـػ

 ثکٌَ مْفى يَ ًکٌَ

 !ثي٦تَ ػمتو اف ػ٥َٞ يَ ًکٌَ! کٌَ عْؿه چيق ًکٌَ ! هالرو تْ

 ػؿمت کبچي ثـام عبًن ثِزت. مپـػم عؼا ثَ ؿّ پنـم ّ کـػم ثيـّى مـم اف ؿّ ٥کـُب ايي فّػ

 ثِن چ٪ؼؿ. ثْػ کـػٍ

 ػيگَ. ثْػ گـ٥تَ ريي ىت مَ. ػاػ ىبم ُوَ ثَ ىت مَ اهـالَ! ػًؼًّوَ فيـ ٌُْف اه هقٍ. ػاػ هقٍ

 کَ ثوبًؼ اه ث٪يَ

 گـ٥تَ رْى ّ ثْػ ىؼٍ عْة ػيگَ صبلن ىؼم ثلٌؼ ربم اف ثٞؼ ؿّف چِبؿ مَ! ثْػ عجـ چَ هب عًَْ تْ

 ٩ّت چٌؼ تب. ثْػم

 ثقؿگ پنـم ّ ؿ٥ت هي ّ اّهؼ هي ؿّفُب. ثْػ ثچَ اف هْاٙجت ٥٪ٔ کبؿم. ًينتن ًوي ٩بلي ػاؿ پيت

 ؿّ اموو ىؼ هي

 !ثبىن ىؼٍ عْىجغت کَ ىؼ ًوي ثبّؿم ثْػ ؿّثـاٍ چيق ُوَ. مٞيؼ ثْػين گؾاىتَ

 ؿّ ثب٥ي ٩بلي ػّثبؿٍ عْاي ًوي پـيچِـ کَ گ٦ت ّ هي پيو اّهؼ اهـالَ ؿّف يک گؾىت يکنبلي

 ؿامتو کٌي؟ ىـّٛ

 توبم ثب ثْػ ثـاثـ کؼّم ُـ ثب٥تي هي تْ کَ ُبيي ٩بليچَ آعَ گ٦ت ػيؼ ؿّ تٞزجن ٩ّتي کـػم تٞزت

 ايٌب کَ يي ُب ٩بليچَ

 هي کَ ؿّ ٕـصِبيي ػًّي هي. ٥ـّعتَ هي فيبػ عيلي عيلي ٩يوت ثَ ؿّ ُـکؼّم گ٦ت هي. ثب٥ي هي

 ُوَ کـػم هي کبؿ

 ٩ْؿي ّ هٌ٪ل کٌبؿ کييؼ هي تـيب٫ ػاىت کَ ثْػ پيـهـػ يَ ً٪و اًِّب اف يکي هخال ثْػ تک ً٪يِبي

 .چيقُب ايي ّ

 ُي ػاىت کَ ثْػ ٩بليجب٣ فى يَ ػيگَ يکي. کـػ هي گؼايي ػاىت ثبفاؿ کٌبؿ کَ ثْػ پيـفى يَ يکيو

 ثب٥ت هي ٩بليچَ



 ٩بليچَ ايي ثْػ ًينتَ ايٌَ رلْ ايٌکَ هخل! ثْػم ثب٥تَ عْػه ً٪و ُوْى ػاؿ تْي ُن ىْ ٩بليچَ ىکل

 ثب٥تن هي کَ ؿّ

 ُوًْزب ّ ػيؼًؼ ّ اّهؼًؼ ثْػ عبؿري ُن يکييْى کَ ٦ًـ مَ ػّ ثب ؿّف يَ اهـالَ کَ ثْػ ػاؿ ؿّي

 .کـػًؼ هٞبهلَ

. کـػم ىـّٛ ػّثبؿٍ کَ ثْػ ايي. ثين کبؿ هي٢ْل ػّثبؿٍ کَ اّهؼ ًوي ثؼم ُن عْػم ًؼم ػؿػمـتْى

 کَ ثيکبؿي ه٩ْٜ

 .کـػم هي کبؿ ثْػ عْاة مٞيؼ

 هي پب٥يبؿي ثب ّلي. کـػ ًوي ٩جْل اّلو. کٌَ ٝقت ثٌبم ؿّ عًَْ ايي کَ ثْػم کـػٍ ّاػاؿ ؿّ اهـالَ

 ؿّف يَ ثٞؼ ٩ّت چٌؼ

 ػًّيؼ ًوي ىؼم کبؿ ايي ثبٝج هي کَ ٥ِويؼ ٝقت ٩ّتي.کـػ ثٌبهو ؿّ عًَْ ّ هضْـ ثـػ ؿّ ٝقت

 !کـػ چکبؿ ثـام

 کيي ثـ٧ ؿّ عًَْ ثْػين ػاػٍ ُن هب ثْػ اّهؼٍ ثـ٧ کَ ثْػ ٩ّتي چٌؼ.ىؼ عْىضبل عيلي عالٍَ

 کَ ىجي. ثْػًؼ کـػٍ

 تب ثْػًؼ ىؼٍ روٜ ىت ُب ُونبيَ ُوَ. ؿٍ ًوي يبػم ىؼ ؿّىي چـاٟ هب عًَْ تْ ثبؿ اّليي ّامَ

 ُوَ ىؼ ؿّىي چـاٟ

 اف ثبيؼ کَ عًْؼم هي اهـالَ گْه فيـ کَ ثْػ ٩ّتي چٌؼ ثْػ ىِـ پبييي هب عًَْ. ٥ـمتبػًؼ ٍلْات

 ًوي. ثـين رب ايي

 ىِـ رٌْة يَ ًجْػ صبال هخل ىِـ رٌْة ُب ه٩ْٜ اّى. ىَ ثقؿگو هضيٖي ُوچْ يَ تْ مٞيؼ عْامتن

 يَ گ٦تي هي

 ُن هي ًؼاؿم پْل گ٦ت هي! ثْػ هبػؿ عْاُـ ٥ضو ُبه ثچَ پنـ ٝليک مالم! ىٌيؼى هي ىِـ رٌْة

 تْ مـم کَ

  .ػاىتين ٩ّت ثْػ کْچک عيلي ٌُْف ُن مٞيؼ. ثٞؼ تب کـػم ّلو کَ ثْػ ايي ًجْػ کتبة صنبة

 ثَ ؿ٥ت هي ثيـّى فيبػ کَ ثْػ ٩ّتي چٌؼ! رٌجيؼ هي گْىو مـّ. ثْػم ٝيـت ک٫ْ تْ کَ ثْػ هؼتي

 ىؼٍ کَ ُْايي ُـ

 يَ. ثْػ کبمَ ًين فيـ اي کبمَ اًگبؿ. فػم چْة ؿّ فا١و! ؿ٥ت هي ثيـّى ؿّ ثبؿ يَ ؿّفي ثْػ

 عْػم هغٍَْب ؿّف

 کَ ؿ٥تن هي رْؿي ؿ٥تن ػًجبلو مبيَ ثَ مبيَ ُن عْػم ؿ٥ت تب ثگيـٍ ًْى ثـٍ کَ ثيـّى ٥ـمتبػهو

 مـکْچَ. ٦ًِوَ



 عيلي کَ ثْػ رًّْي يَ ُب ه٩ْٜ اّى هب هضل تْ ػيگَ ٕـ٣ کـػ کذ ثـٍ ًبًْايي ٕـ٣ ايٌکَ ربي

 تب چٌؼ. ثْػ ىْؿ ّ ىـ

 ّ ُب کب٥َ تْ ّ ىِـ ثبالي ؿ٥ت هي گْيب َٝـُب ّ ثْػ کـػٍ رْؿ عْػه ّامَ ىِـي ثبالي ؿ٥ي٨

 ثبالي ربُبي رْؿ ايي

 ثبفٍ، ٩وبؿ گ٦تي هي. کـػ هي ثلٌؼ ؿّ هُْبه ّ پْىيؼ هي چنجْى ّ تٌگ ىلْاؿُبي ايي اف. ىِـ

 يکي! کٌَ هي ُن ػفػي

 رْاػ اموو. ثْػ ٝيـت هخل ُْا ثَ مـ ػعتـُبي ػًجبل هضل تْ چيوو کَ ثْػ ايي ٝيجِبىن اف ػيگَ

 ُوَ ثَ ّلي ثْػ

 مـ رْاػ ا٩بي ثب عبًن کَ ٥ِويؼم ثبالعـٍ تب ؿ٥تن ٝيـت ػًجبل عالٍَ! ثِـام کٌي ٍؼاه ثْػ گ٦تَ

 ًبؿاصت! ػاؿٍ ّمـي

 اتب٧ تْ ثـػهو کـػم ٍؼاه. ثـگيت ٝيـت ثٞؼ مبٝت ًين. کٌن چکبؿ ػًّنتن ًوي. عًَْ ثـگيتن

 گ٦تن ثِو. عْػم

 

 تٞزت اف چيوبه! رْاػ؟ آ٩ب مـ يب ثْػ ىلْٟ ًًْْايي گ٦تن. ثْػ ىلْٟ ًًْْايي کـػي؟گ٦ت ػيـ چـا

 ٥٪ٔ.ىؼ گيبػ

! ؿّفگبؿٍ عٔ ٦ُت الت يَ اّى عْؿٍ ًوي تْ ػؿػ ثَ پنـٍ ايي رْى ػعتـ کَ گ٦تن ثِو کـػ ًگبُن

 تْ اف عْاػ هي ٥٪ٔ

 ثبثبي االى تْ.کٌَ هي ّلت ّ ىَ هي ميـ افت ٩ّت اّى ثْػ ثبُبت کَ ٩ّت چٌؼ. کٌَ امت٦بػٍ مْء

 ثييي. ػاؿي پْلؼاؿي

: گ٦ت ٦ًـت ثب اعـه کـػم ًَيضتو عيلي. ثـّ کي ىُْـ اّهؼ کَ عْة عْامتگبؿ يَ عًَْ تْ

 !ىَ؟ هي صنْػيت

 اف ًؼاؿي ص٨ ػيگَ گ٦تن ثِو ٥٪ٔ کَ ثْػ ايي! ثؼم ثؼ٩ل٨ ػعتـ ايي ثَ ثبيؼ رْاثي چَ ػًّنتن ًوي

 ثؾاؿي پبتْ عًَْ

 ايي کْچَ تْ گ٦تن ٥٪ٔ چـا ًگ٦تن الجتَ. ثـٍ ثيـّى عًَْ اف ٝيـت ًؾاؿى کَ مپـػم ُن ُوَ ثَ ثيـّى

 اف تب چٌؼ ّ پنـ

 کبؿم ايي اف عْػم! ثـٍ ثيـّى عًَْ اف ثغت ػم ػعتـ ًينت ٍالس. گـػًؼ هي ُب لْت ّ الت

 اي چبؿٍ ّلي ثْػم ًبؿاصت

 ثب ٝيـت کَ ػيؼم ثيـّى اّهؼم ىٌيؼم ٍؼا ّ مـ کَ ثْػم ثب٥تي هي٢ْل اتب٧ تْ ثٞؼ ؿّف چٌؼ. ًجْػ

 ّ ػْٝا هي٢ْل ٝقت



 ػاػ ػيؼم ؿّ اًّب تب. گـ٥تَ رلْىْ ٝقت کَ ثـٍ ثيـّى عْامتَ هي ٝيـت گْيب. ُنتٌؼ هگْ ثگْ

 ٍؼا مـ کَ کييؼم

 ػمتْؿ ّ ٥ـهْى چَ ثجيي! اّهؼ اؿثبثت: گ٦ت ّ ٝقت ثَ کـػ ؿّ ػيؼ هٌْ کَ ٝيـت عجـٍ؟ چَ چيَ؟

 ثٞؼ! ػاؿٍ اي ػيگَ

 تب اّهؼم ػؿ رلْه صُْ ػيگَ ٕـ٣ اف ّ اّهؼم پبييي ُب پلَ اف. اتب٧ تْ ثـٍ کَ کييؼ ؿاُيْ

 کٌَ ُْٝ ؿاُيْ عْامت

 فّؿه ّ ثْػ ىؼٍ ثقؿگ! هي ميٌَ تْ فػ هضکن ّ ثـگيت اًّن کييؼم ّ گـ٥تن ُبىْ گيل پيت اف

 ثيؼي هي اهب! فيبػ

 ثچَ ال٤ يَ ايي ؽليل ُب ُونبيَ رلْي ًجْػ عْة! پلٌگ هخل رلْ پـيؼم. ثلـفم ثبػُب ايي اف کَ ًجْػم

 ه٩ْٜ اّى 1 ثين

 کييؼهو. هُْبىْ ػيگَ ػمت ثب ّ گـ٥تن ىْ عـعـٍ ػمت يَ ثب. کـػًؼ ًوي عـػ ُن تـٍ ّامن ػيگَ

 ّ صُْ ٕـ٣

 ثْػى ؿيغتَ ُب ُونبيَ ُوَ فػ هي پب ّ ػمت! ػاىتن ًگَ ػ٩ي٪َ يَ ًقػيک! آة فيـ کـػم ؿّ مـه

 اهب ثؼى ًزبتو کَ

 هبػؿت ثب ًجيٌن ػيگَ گ٦تن ثِو کييؼ ٦ًل تب چٌؼ ٩ّتي. کـػم ّلو عْػم ثٞؼ! ىؼًؼ ًوي هي صـي٤

 ٍضجت ايٌْٖؿي

 ٝقت.ؿ٥ت ّ ىؼ ثلٌؼ مبکت. اتب٩ت تْ ىْ گن صبال گ٦تن ثِو. کـػ هي ًگبُن ٥٪ٔ ثْػ ىؼٍ الل! کٌي

 اينتبػٍ گْىَ يَ

 ًيْ ًبؿاصت هي ػمت اف رْى ٝقت گ٦تن ثِو اتب٧ تْ ؿ٥تين ّ کـػم ٍؼاه کـػ هي گـيَ ّ ثْػ

 .عْام هي ٍالصيْ

 گ٦تن ثِو ًؾاىتن کَ ٝيـت مـاٟ ثـٍ ىؼ ثلٌؼ َٝجبًيت اف. کـػم تٞـي٤ ثـاه ؿّ رْاػ رـيبى ثٞؼ

 ؿّت ثَ اٍال تْ

 

 .ًـٍ ثيـّى عًَْ اف ٝيـت کَ ثبىَ صْامت ٥٪ٔ ثبعجـي رـيبى اف کَ ًيبؿ

 ؿ٥ت اًّن ًينت عجـي ٝيـت اف ػيؼ ٩ّتي پلکيؼ هي عًَْ ثـ ّ ػّؿ ٩ّتي چٌؼ رْاػ پنـٍ،. گؾىت

 ايي اهب. کبؿه پي

 ُوَ اّهؼى ثـاه عْامتگبؿ تب چٌؼ اّى اف ثٞؼ. گـ٥ت ثؼل هي اف ُن ػيگَ کيٌَ يَ ٝيـت مْعتَ پؼؿ

 !کـػ رْاة ؿّ



 َٝوت ثـاي چْى کٌَ ًوي ىُْـ ٝيـت ػين ٩ّتي يکنبلي اف ثٞؼ. ثؼًّيي کَ گ٦تن ؿّ ايٌب. ثگؾؿين

 ثَ پب عْامتگبؿ

 گؼا ُيقيَ مـ اهـالَ. ػاػين ىُْـه ؿّ َٝوت! اؿفيؼ هي تٌو ثَ مـه کَ ثْػ ىؼٍ پيؼا ر٦تي

 اّؿػ هي ػؿ ثبفي

 اف ًَ الجتَ ٩بليچَ ر٦ت يَ ٝ٪ؼ مـ ُن عْػم. ثؼٍ َٝوت ثَ صنبثي رِيقيَ يَ کَ کـػم ّاػاؿه

 عْػم ثب٥ت ُبي ٩بليچَ

 عيلي ٝقت. کـػين ثغتو عًَْ ؿّاًَ آثـّ ثب ّ ػاػم ثِو ُونبيَ ُبي فى ثب٥ت ُبي ٩بليچَ ُوْى اف

 ثْػ عْىضبل

 چيوبه تْ ؿّ ىٌبمي ٩ؼؿ! ػًّنت هي ٩ؼؿ کـػم هي هگْ ثگْ اهـالَ ثب رِيقيَ مـ ػيؼ هي ٩ّتي

  .ػيؼم هي

 !ىَ هي ٦ُتبػهي هخٌْي ثگن ثـاتْى ؿّ ات٦ب٩بت ُوَ ثغْام اگَ ًؼم ػؿػمـتْى

 رْؿ ُويي ثبفاؿ ؿ٥تين. ثغـم لجبك ثـاه ثجـم کَ گـ٥تن ؿّ مٞيؼ ػمت ؿّف يَ ثْػ گؾىتَ ٩ّتي چٌؼ

 هي ؿاٍ ثبفاؿ تْ کَ

 هي کَ کـػ التوبك ثَ ىـّٛ ّ گـ٥ت ؿّ مٞيؼ ػمت گؼاَُ يَ کـػين هي ًگبٍ ؿّ ُب ه٢بفٍ ّ ؿ٥تين

 .ثکٌن ثِو کوکي

 کـػم ًگبُو کَ عْة. اّهؼ آىٌب ًٚـم ثَ ثؼم پْل ثِو عْامتن ّ اّؿػم ػؿ ػمتو اف هْ ثچَ ػمت

 هي ػيؼم

  !هـگ ثَ ؿّ ّ ػا١ْى ّ پيـ! ثْػ الَ ٥ـد ؟!ثْػ عْة ثبىَ کي . ىٌبموو

 !پيـهـػ؟ چيَ اموت گ٦تن ثِو ثٞؼ کـػم ًگبُو هؼتي

 .الَ ٥ـد ىوب ًْکـ: گ٦ت ّ کـػ ثلٌؼ ؿّ مـه

 ىٌبمي؟ هي هٌْ: گ٦تن

 .ًؼاؿٍ مْ چيبم عبًن صبد : گ٦ت ّ کـػ ًگبُن ػّثبؿٍ

 .ىٌبمي هي صتوب کي ًگبٍ عْة گ٦تن

 !؟ عْػتي! پـيچِـ: گ٦ت ّ ىؼ ثبف اه چِـٍ ثٞؼ ىؼ عيـٍ هي ثَ هؼتي

 .ًيؼٍ کْؿ چيبت اًّ٪ؼؿُبم. پـيچِـ. عْػهن آؿٍ: گ٦تن

 کزب؟ ايٌزب کزب٣ تْ: گ٦ت

 !ا٥تبػي گؼايي ثَ چي؟ تْ. ثغـم لجبك پنـم ثـاي اّهؼم گ٦تن



 :گ٦تن ثِو! ثقًن ا٥تبػٍ مـ تْ کَ ًيْهؼ ػلن. اًؼاعت پبييي ؿّ مـه

 ػاػي؟ فرـ هٌْ چ٪ؼؿ يبػتَ کـػي؟ ٙلن هي ثَ چ٪ؼؿ هـػ يبػتَ

 .عْؿػم ُن ؿّ چْثو کـػم ثؼ. ًکي ؿيو ؿّ ػلن: گ٦ت

 چْٖى؟ هبػؿت ّ ٦ٝت گ٦تن

 .ىؼ ؿاُي اًّن گـ٥ت هـُ ٦ٝت ُن ثٞؼ ٩ّت چٌؼ هـػ کَ ام ًٌَ گ٦ت

 !عْثَ ّّٞت اًگبؿ تْ گ٦ت ّ ػيؼ ػمتن تْ ٕالُبؿّ

 ػمت ُوو کـػي اىتجبٍ ؿميؼٍ ثِن پؼؿي اؿث يب اّهؼٍ گيـم پْلؼاؿ ىُْـ يَ کَ کـػي ٥کـ اگَ گ٦تن

 اهب! عْػهَ ؿًذ

 کٌي امت٦بػٍ کبمجي ثـاي هي رنن اف ايٌکَ ربي ػاىتي ٝ٪ل اگَ تْ! ٥ِوي ًوي ؿّ چيقُب ايي تْ اهخبل

 هي ام٦بػٍ ٝ٪لن اف

 .ؿ٥ت هي ثبال پبؿّ اف پْلت االى ػاىتي ىـ٣ ّ ّرؼاى عْؿػٍ يَ اگَ! کـػي

 ّ گـ٥تن ؿّ مٞيؼ ػمت ثٞؼ! رلْه اًؼاعتن ّ ػؿآّؿػم الٌگُْبهْ اف يکي کـػم ػمت ّ گ٦تن ؿّ ايٌب

 ثينت . ؿ٥تن

 ؿّف اّى! کٌَ هي ًگبٍ هٌْ ػاؿٍ ثبف ػُي ثب ّ ػمتيَ تْ الٌگْ ٌُْف ػيؼم ّ ثـگيتن ىؼم ػّؿ کَ ٩ؼهي

 کَ هؼت توبهي ػؿ

 ػمتو اف چي ّ آّؿػ هي مـ ثاليي چَ هـػ ايي کَ ثْػم ه٩ْٜ اّى ٝبلن تْ کـػم هي عـيؼ ػاىتن

 آعـ اف ايٌن! کييؼم

 !کـػى ثؼي ٝب٩جت

 کَ هي! ىؼ؟ ايٌْٖؿي هي مـًْىت چـا ثْػ چيقُب ايي ثَ اگَ ؟!ثؼيَ هخل ُن عْثي ٝب٩جت چـا!ًَ اهب

 ُيچ ثَ فًؼگي تْ

 !ًکـػم ثؼ کل

 :گ٦ت ثٞؼ ػ٩ي٪َ يَ ّ کييؼ ّ کـػ ؿّىي ميگبؿي ػّثبؿٍ

 

 فًؼه هي آ٥ـيي ٝ٪ل کَ مت ربهي

 فًؼه هي رجيي ثـ هِـ ف ثْمَ ٍؼ

 لٖي٤ ربم چٌيي ػُـ گـ کْفٍ ايي



 فًؼه هي فهيي ثـ ثبف ّ مبفػ هي

 !ػًَّ ًوي کني ُيچ ، هي ًَ. ػًّن ًوي چـاىْ

 توْم کـػٍ هي ثب کَ کبؿُب چَ ىـ٣ ثي ايي ايٌکَ يبػ ًجْػ عْة صبلن ىت تب ؿّف اّى. عًَْ ثـگيتن

 هي ؿّ ثؼًن

 !کٌن ًگبٍ ؿّ عْػم آيٌَ تْ ىؼ هي ىـهن! لـفًَّ

 !ثبُْه اػة، ثب تـتجيت، ثب ثْػ ىؼٍ گل هخل. ىؼ مبلو ىو مٞيؼ. گؾىت مبلي چٌؼ. گؾىت

 تب گ٦تن هي چي ُـ. ثبىَ آهبػٍ ؿٍ هي هؼؿمَ کَ کـػم کبؿ هي٨ ّ ػؿك ثبُبه عْػم مبلگي پٌذ اف

 هي ػؿ ػٌُن اف

 .ىيـيي ٩ٌؼ هخل ػاىت فثْى يَ. گ٦ت هي يبػ اّهؼ

 !گ٦ت هي هبهبًي هبهبى،. اّى ّ ثْػ رًْن

 ثـام گـ٥تي هي هي اف اگـ ػًيبؿّ! ٥ِويؼ هي چيق ث٪ؼؿي کوو مي اّى ثب! هبٍ هخل کييؼ هي ً٪بىي

 مٞيؼ ٥٪ٔ ًجْػ هِن

 عْامتن هي. کٌن تبهيي هْ ثچَ ايٌؼٍ کَ ثْػ ايي ّامَ کـػم هي کبؿ اگـم ثْػ کب٥ي ثبىن ػاىتَ ؿّ

 کني عْػه ّامَ

 لْمو ايٌکَ ًَ! ثبىَ اًگل عْاك ًوي ػلن. ثؼٍ اػاهَ ؿّ ػؿمو ّ ثغًَْ ػؿك عْامتن هي. ثيَ

 ثـٝکل ثبىن کـػٍ

 ُبي ثچَ کَ کـػ هي کبؿُب عيلي مي ُوْى تْ. ثبىَ عْػه پبي ؿّي کَ ثْػم کـػٍ تـثيتو ْٕؿي

 مبل چِبؿ مَ

 ٍجش! ام ثچَ ثْػ عًَْ چـاٟ. ػاػ هي اًزبم ٥کـ ثب ؿّ کبؿي ُـ کَ ثْػ ايي هِن. ًجْػًؼ ثلؼ ثقؿگتـ

 ؿّ مٞيؼ تب ُب ُونبيَ

 .گ٦ت هي ًجبىيؼ عنتَ.کـػ هي مالم ّ مـا١يْى ؿ٥ت هي يکي يکي. ًؼاىتٌؼ آؿّم ػيؼًؼ ًوي

 تْ ُبي هبُي ثـاي. ػاػ هي آة ثِو ثْػ تيٌَ کي ُـ عٌک آة تٌگ يَ ثب ا٥تبػ هي ؿاٍ ام ثچَ

 .ؿيغت هي ًْى صُْ

 کَ ػيؼم عْػم! تـميؼًؼ ًوي افه ُب گٌزيک کٌيؼ ًوي ثبّؿ ؿيغت هي ػًَّ ُب پـًؼٍ ّامَ صيبٓ تْ

 ثٞؼافِٙـ يَ تْ

 

 !عْؿػًؼ هي ػًَّ ػمتو اف گٌزيک تب چٌؼ



! ًگْ کَ کـػ گـيَ اًّ٪ؼؿ ثٞؼ. کـػ عبکو ثب١چَ تْي ّ ػاىت ّؿه ثْػ ثـػٍ هبُي يَ ؿّف يَ

 هي ػمتبه تْ ػمتِبهْ

 کبؿ چـا گ٦ت هي. پنـم کبؿٍ اف گ٦تن هي ثِو ايٌْٖؿيَ ىوب ػمتِبي چـا هبهبى پـميؼ هي ّ گـ٥ت

 ثبثبم هگَ کٌي هي

 ثبىيؼ؟ ؿاصت ىوب ّ کٌَ کبؿ کَ ًينت

 !ث٢لن تْ اّهؼ هي ّ کـػ هي هبچ ػمتِبهْ ثٞؼ. عٌؼيؼم هي ّ کـػم هي ًگبُو

 :گ٦ت ؿّ فًؼگيو ػامتبى ث٪يَ گـيَ ُوْى ثب!تلظ اي گـيَ! گـيَ فيـ فػ عبًن پـيچِـ ه٩ْٜ ايي ػؿ

 هي کبؿُبىًْْ ايـاػ ّ فػم هي مـ ثِيْى يکي يکي ّ کـػم هي ٍضجت ُب ثب٥ٌؼٍ ثب ػاىتن ؿّف يَ

 گـم ثکبؿ مـم. گـ٥تن

 .ثْػ

 :گ٦ت گـيَ ثب ّ آموْى ثَ ؿّ کـػ ثلٌؼ مـىْ

 !!عؼا گـ٥تي ؿّ گلن چـا عؼا

 .فػ هي مـه تْ عْػه ًضي٤ ّ امتغْاًي ػمتِبي ثب آؿّم

 !ػاػيو؟ چـا ثگيـيو هي اف عْامتي هي اگَ! عؼا-

 گـيَ کَ ُوًْْٖؿ ثٞؼ اي لضَٚ ّ ػيْاؿ ثَ فػ هضکن ؿّ مـه ّ!عـاىيؼ ؿّ ٍْؿتو چٌگِبه ثب

 :ػاػ اػاهَ کـػ هي

 ثَ چْٖؿي ٦ًِويؼم. ىٌيؼم ؿّ مٞيؼ ري٠ ٍؼاي فػم هي مـ ُب ٩بليچَ ثَ اتب٩ِب تْ ػاىتن کَ ُوًْْٖؿ

 عْػم اتب٧ ٕـ٣

 ػّثبؿٍ." ػيؼم ؿّ مٞيؼ کـػم ثبف کَ ؿّ اتب٧ ػؿ. ػّيؼم ثبف ّ ىؼم ثلٌؼ ّ فهيي عْؿػم ؿاٍ تْ ػّيؼم

 ّ عْػه مـ تْ فػ

  :گ٦ت ّ کـػ ثلٌؼ آموْى ثَ ؿّ مـه

 !ػاؿم گلَ! ػاؿم گلَ! ػاؿم گلَ عؼا

 .کـػ ىـّٛ صبل ُوْى ثب ػّثبؿٍ

 !ؿ٥ت ام ثچَ. ثْػ ىؼٍ کجْػ ٍْؿتو. گْىَ يَ ثْػ ا٥تبػٍ مٞيؼ ام ثچَ

 

 !ؿ٥ت فًؼگين. ؿ٥ت عْؿىيؼم.ؿ٥ت هي هبٍ! ؿ٥ت ام ثچَ



 ثگيـين ؿّ فػًو صـ٣ رلْي کَ عْامتن هي. ؿيغت هي ثيـّى پيـفى ايي چين اف کَ ثْػ اىک

 ّلي ىَ آؿّم ىبيؼ

! گؾىتَ ػيگَ صبال.ىَ هي ثؼ صبلت ثبه اؿّم عبًن پـيچِـ گ٦تين هي چي ُـ. ػاػ هي اػاهَ عْػه

 رـيبى ايي اًگبؿ ّلي

 !ا٥تبػٍ ات٦ب٧ ثـاه ػيـّف ُويي

 .فهيي عْؿػم تْپ هخل ّ اّهؼ ثٌؼ فثًْن. ٦ًِويؼم ػيگَ-

 کجبثي ٍبصت. ػاػين ثِو رـَٝ چٌؼ آؿّم. اّهؼ ّ گـ٥ت ث٢ل کجبثي اف اة ليْاى يَ ّ پـيؼ ُْهي

 ٩ّتي ّ اّهؼ ثيـّى

. ؿ٥ت ه٢بفٍ ػاعل ثَ ػّثبؿٍ ّ ػاػ تکْى مـي ١وگيي اي چِـٍ ثب ػيؼ صبل اّى ثَ ؿّ عبًن پـيچِـ

 ؿّىي ميگبؿي

 کَ ْٕؿي ثْػ گـ٥تَ ؿّ عْػم گلْي ث٢ِ. ػاػين ثْػ ىؼٍ آؿّم کوي کَ عبًن پـيچِـ ثَ ّ کـػين

 صـ٣ تًْنتن ًوي

 .عْؿػم ّ ثـػاىتن ؿّ آة ليْاى. ثقًن

 عبًن پـيچِـ کَ ثـين ىين ثلٌؼ عْامتين. گؾىت ؿثٞي يک. کـػين ؿّىي ميگبؿي ُن ُْهي ّ هي

 هي گ٦ت. ًؾاىت

 گ٦ت. ثٞؼ ػ٥َٞ ثؾاؿ. ىي هي ًبؿاصت ثبفم ثقًي صـ٣ هي هبػؿ گ٦ت ُْهي. ثقًن صـ٣ ثبفم عْام

 ًوي ػًيب ثَ کَ فّؿم

 ميگبؿي ّ کـػ گـيَ ُن ػيگَ چٌؼػ٩ي٪َ ّ گـيَ فيـ فػ ػّثبؿٍ! ؿمَ هي کَ عْػم چين ثَ! ؿمَ

 :ػاػ اػاهَ ّ کـػ ؿّىي

 کـػٍ ؿّ کبؿ ايي هغٍَْب يکي. ثْػ ا٥تبػٍ فهيي ؿّي لغت مين يَ. ثْػ کـػٍ عيک ثـ٧ هْ ثچَ

 مين اًّزب هي! ثْػ

. کـػًؼ هي گـيَ ُب هبُي. ثْػ ثلٌؼ ػيْاؿ ّ ػؿ اف ًبلَ! هضيـ ٍضـاي ثْػ ىؼٍ عًَْ! ًؼاىتن ثـ٧

 هي ًْصَ ُب پـًؼٍ

. کـػم هي ًگبٍ ؿّ مٞيؼم فػٍ ثِت. کـػم هي ًگبٍ ٥٪ٔ هي. فػًؼ هي ؿّ عْػىْى ُب ُونبيَ! عًْؼًؼ

 ُبي گيل ٝقت

 ثـ عب٫! کيتي هْ ثچَ! گؾاىتي اًّزب چـا ؿّ ثـ٧ مين مگ پؼؿ فػ هي ُْاؿ! کٌؼ ّ گـ٥ت ؿّ هي

 !کـػي مـم

! ثْػ ؿ٥تَ يبػم ؿّ فػى صـ٣ ّلي ٥ِويؼم هي چيق ُوَ. کـػم هي ًگبٍ ٥٪ٔ هي. گـ٥تٌو ُب فى

 مٞيؼم ثَ ٥٪ٔ چيوِبم



 ػلن فثْى ثب. کـػم ًبفه. ثْميؼهو. ثْئيؼهو. ٥يـػم ثغْػم ّ کـػم ث٢ل هْ ثچَ ّ ىؼم ثلٌؼ. ثْػ

 .فػم ثبُبىضـ٣

 !عٌؼيؼ ثِن ام ثچَ ػيؼم! ؿ٥تَ ثيـّى هبهبى ثي چـا!ؿ٥تَ تٌِبيي چـا کَ کـػم ػْٝاه

 توبم. کـػًؼ ثلٌؼ هْ ثچَ ًٞو. ىؼ هبليي ّ عًْيي کَ فػ ؿّ عْػه اًّ٪ؼؿ.اّهؼ.ػاػًؼ عجـ اهـالَ ثَ

 گـيَ هضل اُل

 .ثْػى ػًجبلو کٌْى

 :گ٦ت ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ. آؿّم ػ٥َٞ ايي ّلي کـػ ىـّٛ ؿّ گـيَ ػّثبؿٍ"

 فّؿ ثَ کٌؼم ًوي ػل افه! ىؼم عب٫ ثبُبه هٌن. کـػًؼ عبکو ايٌزب ٩جـمتْى تْ. رب ُويي آّؿػًو

 الل. عًَْ ثـػًن

 عًَْ ثـگيتين ٩ّتي. ثْػًؼ کـػٍ ميبُپْه ؿّ عًَْ توْم. کـػ ًوي صـکت فثًْن . ثْػم ىؼٍ الل

 ثَ صيبٓ گْىَ چيون

 !!ا٥تبػ ٝيـت

 !ثْػم هٌتٚـ. چيقي ًَ فػم هي صـ٣ ًَ. گؾىت ٦ُتَ يَ

 ؿّ ٦ًت پيت هٖجظ تْي اف ىؼم ثلٌؼ آؿّهن ثْػًؼ عْاة ُوَ کَ ىت يَ ىؼ توْم ٦ُت کَ ٩ّتي

 کجـيت ثب ّ ثـػاىتن

 ثب. کـػم هي ًگبُو ّ ثْػم اينتبػٍ مـه ثبالي! ثقًن آتيو عْامتن هي! ٝيـت مـ ثبالي ؿ٥تن

 .کـػم هي ٥کـ عْػم

 ّ ثْػم ّامتبػٍ اًّزب ٩ّت چٌؼ ػًّن ًوي! کٌي اىتجبٍ ًکٌَ گ٦ت هي ػلن يَ عْػىَ کبؿ گ٦ت هي ػلن يَ

 .کـػم هي ٥کـ

 ّکجـيت عْػم ؿّي ؿيغتن ؿّ ٦ًت. صيبٓ تْ اّهؼم کـػم ىـم ؿّه اف. ا٥تبػ ٝقت ٍْؿت ثَ چيون

 آتو. کييؼم

 هـػٍ کَ ثْػ ٦ُتَ يک هي ٥ِويؼم ًوي ؿّ مْفىي ّ ػؿػ اٍال. ًکييؼم ُن ري٠ يَ! کييؼ فثًَْ

 !ثْػم

 تٌن پْمت ٥٪ٔ. ىؼ عبهْه آتو. پتْ تْ پيچيؼ ؿّ ثؼًن ّ هي ؿّي پـيؼ پتْ يَ ثب اهـالَ ػيؼم ه٩ْٜ يَ

 .مْعت هُْبم ّ

 ثَ فػٍ گ٦ت هي يکي! ىؼٍ رٌي گ٦ت هي يکي. ثْػًؼ اّهؼٍ ُب ُونبيَ ُوَ. ثْػ کجـي هضيـ عًَْ ػم

 !١ََ اف مـه

 کتبة مـ ّ ػٝب! مٞيؼٍ ١ن هبل ايٌب ثبثب گ٦ت کٌْى گـيَ ٝقت! ثگيـين ػٝب ثـاه ثـين گ٦ت هي يکي

 ثـمًْيوو! چيَ؟



 .عْػه مـ تْ فػ ّ. ثيوبؿمتبى

 ثيوبؿمتبى ؿّف ػٍ. ثيوبؿمتبى ؿمًْؼى ػمت ؿّي ّ کـػًؼ ثلٌؼم عالٍَ کـػًؼ هي گـيَ ُوَ فًِب

 ثب ًَ اًّزبم. عْاثيؼم

 ثب اهـالَ کٌي هـعٌ هٌْ عْامتي هي کَ ؿّفي. ػاػم هي ؿّ کني رْاة ًَ فػم هي صـ٣ کني

 ٥بهيل ّ ٥ک اف تب چٌؼ

 هي فى ػکتـ آ٩بي گ٦ت هي اهـالَ. ىٌيؼم هي هي ّ فػًؼ هي صـ٣ ػکتـ ثب ػاىتٌؼ ثْػًؼ اّهؼٍ ُبه

 اگَ! اه کلَ ثَ فػٍ

 مـ ٩بلي ػاؿ تب ثينت هي عًَْ تْ چي؟ ثکيَ آتيو ثَ ربُبؿّ ُوَ ايٌؼ٥َٞ ّ عًَْ ثجـيوو

 هي ّؿىکنت!پبك

 !ىن هي ثيچبؿٍ!ىن

 کـػٍ پيؼا هي مـ ٍؼ٩َ اف کَ ؿّ حـّتي. ثْػم کـػٍ رْؿ ثـاه عْػم کَ ؿّ کبؿي. ٥کـ تْ ؿ٥تن

 ثـاه صبال ُوَ،. ثْػ

 مْػ ثـاه ّ ثْػ ربه مـ ٝ٪لن کَ صبال تب! ػّؿ ثٌؼافٍ هٌْ عْامت هي ػاىت اؿفه هي اف ثييتـ

 !ثْػ ٝبى٪ن ػاىتن

 کَ هب ػکتـ: ثْػ ايي آعـه رولَ. ؿ٥ت ّ فػ صـ٣ ػکتـ ثب ام ػيگَ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ؿّفگبؿ ايي ثَ ت٤

 عًَْ تْ تًْين ًوي

 !کزبمت؟ ربه عْؿػٍ تکْى ٝ٪لو کَ آػهي. ُنتيي کوبل ٍبصت عْػتْى ىوب.کٌين ًگِؼاؿي افه

 ٦ًـ ػّ ٥ـػاه. کـػ ًوي ٥ـ٩ي ثـام ػيگَ ّلي ٍْؿتو تْ ثٌؼافم ت٤ يَ ّ ىن ثلٌؼ عْامت هي ػلن

 ثب هٌْ ّ اّهؼى

 !آثبػ اهيي عًَْ ػيًَّْ. آثبػ اهيي ثـػى عْػىْى

 !ثْػ کخب٥ت.اتب٧ يَ تْ اًؼاعتٌن

 ؿ٥ت مٞيؼم کَ ؿّف اّى اف. کـػى گـيَ کـػم ىـّٛ ّ فاًُْبم تْ گـ٥تن ؿّ مـم ّ گْىَ يَ ًينتن

 گـيَ ه٩ْٜ اّى تب

. ًجْػم عبًن پـيچِـ ػيگَ ثْػم کـػٍ ّل ؿّ عْػم کـػم هي گـيَ ّ عًْؼم هي هـحيَ. ثْػم ًکـػٍ

 مٞيؼ هبػؿ ػيگَ

 !مـثبؿ يَ! ػيًَّْ يَ ثْػم ىؼٍ. ًجْػم

 !م٦يؼم گـػى ّ مـ ثيؼم، مٞيؼم،ثـگ



 گْىَ اف اعتيبؿ ثي ػاؿم ًگَ ؿّ عْػم ًتًْنتن ػيگَ. فػ عْػه مـ تْ ّ کـػ گـيَ ثَ ىـّٛ ػّثبؿٍ

 .ىؼ مـافيـ چيون

 .هي ثَ ػاػ ّ کـػ ؿّىي ميگبؿي ُْهي

 ػمتبي تْ ػمتبهْ کَ کزبيي! ثگن هي٨ ثِت کَ کزبيي! ثؼم يبػ ة ال٤ ثِت کَ کزبيي مٞيؼم مٞيؼ،

 ٩يٌگت ّ کْچْلْ

 تْ هيـيقٍ ًْى ُب هبُي ثـاي کي ػيگَ! ػٍ؟ هي ػًَّ ُب پـًؼٍ ثَ کي ػيگَ! کٌي هبچ ّ ثگيـي

  !صُْ؟

 ًبفه کَ کزبمت اثـييوت هخل هُْبي! ثگن؟ ٩ََ ىجب ػيگَ کي ثـاي! ثيَ؟ ٩لجن ٩ْت ػيگَ کَ کيَ

 ػيگَ عؼا! کٌن؟

. ثيْؿم لجبمتْ عْام هي پبىْ! گلن پنـ ثـم ٩يٌگت مـ ٩ـثْى! ثؼم؟ پل ک٦بؿٍ ثبيؼ ًکـػهْ گٌبٍ کؼّم

 ىًَْ مـتْ

 

 ثـيؼ؟ ٝوـتْ ىبعَ رالػ کؼّم ػمت! ثجيٌن ػاهبػيتْ عْام هي! هؼؿمَ ث٦ـمتوت کٌن تٌت لجبك. کٌن

 عقّى ثبػ کؼّم

 ؟ کـػ پـ پـ ؿّ گلن

 .کـػين هي گـيَ ٦ًـ مَ ُـ ػيْاؿ ثَ فػ ؿّ مـه ػّثبؿٍ

 ثـاه کَ ؿّفي اف. اّل کالك ؿ٥ت هي ثبيؼ مبل اّى. ثْػم عـيؼٍ ىْ هؼؿمَ ک٦و ّ کي٤ ثـاه

 عـيؼٍ هؼؿمَ کي٤

 هؼؿمَ هبهبى کَ کـػ هي مْال افم ُوو. هؼؿمَ ثـٍ فّػتـ کَ ػاىت ى٧ْ ّ ؽ٧ّ ُوو ثْػم

 گ٦ت هي چْٖؿيَ؟

 ١ََ ىوب کَ ثغًْن عْة ُبهْ ػؿك هيؼم ٩ْل اهب هييَ تٌگ ثـات ػلن هؼؿمَ ثـم کَ هي هبهبى

  !ًغْؿي

 .هـػ ػل ثَ آؿفّ ام ثچَ

 گ٦تي هي يبػهَ! کـػ پيؼا ؿّفگبؿي چَ کَ ثجيٌي ؿّ هبػؿت کَ کزبيي! ثجيٌي؟ هٌْ کَ هبػؿ کزبيي

 ؽاؿم ًوي ثين ثقؿگ

 !يبػتَ؟! کبؿکٌي ػيگَ ىوب

 ّ کـػي پيؼام اًؼاعتي چٌگ ؿ٥تن رب ُـ! کـػم هي ؿّت ّ فيـ ؿميؼ هي ثِت فّؿم اگَ ؿّفگبؿ اي

 فّؿت! فػي مـم تْ



 تْ ّ ػاؿى هٞـ٥ت اًّب کَ کوتـي .... يَ اف کَ ثـّ! ؿمًْؼي هَْٞم ثچَ يَ ّ ّٞي٤ فى يَ ثَ ؿّ

 !ًؼاىتي

 ايي ُبي چيي اف کؼّم ُـ. ىؼم ػ٩ي٨ ٍْؿتو ثَ. ثنت چيوِبىْ ّ گؾاىت ػيْاؿ ثَ ؿّ مـه

 اف فعوي يبػگبؿ ٍْؿت

 :گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ ُْهي ّ هي ثَ ّ کـػ ثبف چيوِبىْ ػ٩ي٪َ مَ ػّ اف ثٞؼ! ثْػ ؿّفگبؿ ػىٌَ

 مْعت؟ مٞيؼم ثـاي ػلتْى مْعت؟ ثـام کٌيؼ؟ػلتْى هي گـيَ

 .ثْػ تبفٍ ثـاه چيق ُوَ کَ ثْػ ٝزيت مبل ُوَ ايي گؾىت اف ثٞؼ. کـػ گـيَ ػّثبؿٍ

 کَ کـػ هي ٥کـ. کـػ گـيَ . کـػ گـيَ. پيين ًينت. مـا١ن اّهؼ ّ کـػ پيؼام ٝقت ثٞؼ ٦ُتَ يَ-

 .٥ِون ًوي چيقي

 !ثجيٌي؟ کَ پـيچِـ کزبيي گ٦ت کـػ هي گـيَ کَ ُوًْْٖؿ

 کَ ٥ِويؼم! کٌي ٝقاػاؿي ثـاه کَ ثْػي کزب! هـػ ّ کـػ ػ٧ عبًن ثِزت مٞيؼ ّ تْ ثي کَ کزبيي

 .هـػ ُن عبًن ثِزت

 ػؿػُبم ثَ ُن ػؿػ ايي. اه ًٍْ هخل مٞيؼ ّ ثْػم ػعتـه هخل هي. ثيبؿٍ ٕب٩ت ًتًْنت ثيچبؿٍ پيـفى

 اّى اف. ىؼ اّب٥َ

 

 مبل يک تب! فى ايي ٥ّبي ثبفم. فػ هي مـ ثِن اًّزب ٝقت يکجبؿ اي ٦ُتَ ػّ ؿّفي، ػٍ ثٞؼ ثَ

 ٩ّتي ثٞؼ اّهؼ هي ايٌْٖؿي

 يک. هال٩بتن اّهؼ ؿّف يَ ايٌکَ تب. پيين اّهؼ هي ثبؿ يَ هبُي ىؼ ٩ٖٜ هي ىؼى عْة اف اهيؼه کَ

 کَ ثْػ ًيوي ّ مبل

 هي صـ٥ِبهْ ػًّن ًوي: گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبُن ّ ًينت کٌبؿم اي ػ٩ي٪َ ػٍ. ثْػم عًَْ ػيًَّْ تْ

 اف ػاؿين هب. ًَ يب ٥ِوي

 ؿئيل ػاػم اّؿػم ٕالُبت ثب ثْػ فصوتي ُـ ثب ػاىتي ػّمت کَ ؿّ ٩بليچَ اّى. ؿين هي عًَْ اّى

 چَ ؿّ ػًيب. ايٌزب

 ًؼًّنتن ؿّ ٩ؼؿت: گ٦ت ّ گـيَ فيـ فػ ّ کـػ ث٢لن ػ٥َٞ يَ ثٞؼ. ىؼي عْة ؿّف يَ ىبيؼ ػيؼي؟

 ؿّ ٩ؼؿت! عبًون

 !ثـگـػًّي؟ ثِن ؿّ عبًوي کَ کزبيي! عبليَ ثغؼا ربت! مـم تبد ًؼًّنتن

 ًبم ثَ کـػٍ ّ ػؿآّؿػٍ ايٌب چٌگ اف ؿّ چيق ُوَ اًّن ّ گـ٥تَ رّْى فى يَ اهـالَ کَ گ٦ت ثٞؼ

 .عْػه



 ّ ػيؼ هٌْ ػّؿ اف ػکتـ کَ ثْػم ًينتَ ػؿعت يک فيـ ثيوبؿمتبى صيبٓ تْ ؿّف يَ گؾىت ؿّفي چٌؼ

 .اّهؼ ٕـ٥ن ثَ

 کبؿ ٩بليچَ اّى گ٦ت ػاػ هي تکْى صنـت ثب ؿّ مـه کَ صبلي ػؿ ّ کـػ ًگبٍ هٌْ هؼتي ؿميؼ ٩ّتي

 !ثْػٍ؟ا٥نْك تْ

 اميـ ُن الولک کوبل گ٦تن اعتيبؿ ثي کَ ؿ٥ت هي ػاىت ّ گ٦ت ايي! ثْػي الولکي کوبل عْػت ّامَ

 ثَ ثـگيت! ثْػ

 ثْػ؟ چي اميـ: گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ هي

 !ؿّفگبؿم ٦ًـيي اميـ کَ هي هخل! ػؿثبؿ تْ ػيًَّْ هيت يَ اميـ-

 هي ُن ؿّ اًِّب ثيٌبمي ؿّ ٌُـ تًْنتي ٩ّتي گ٦تن ىٌبمي؟ هي ؿّ الولک کوبل کزب اف گ٦ت ػکتـ

 ثـام گ٦ت. ىٌبمي

 ؿّ ىوب کَ چِبؿهَ يب مْم ػ٥َٞ ايٌزبم کَ هؼت ايي تْ گ٦تن! ًيؼم ىوب صبلت هتْرَ کَ ٝزيَ عيلي

 ػؿمت اگَ! ػيؼم

 هي ثبفم پـميؼ ثؼٍ ًؼاىت رْاثي! ىؼيؼ هي ام ػيگَ چيقُبي عيلي هتْرَ ػاػي هي اًزبم تًْْ ّٙي٦َ

 اّى هخل تًْي

 ؿّ ٌُـ کَ ؿّصيَ ٌُـهٌؼ! کيتٌؼ ؿّ ؿّصن ّلي! ىبيؼ ثْػ ًوـػٍ ؿّصن گ٦توبگَ ثجب٥ي؟ ؿّ ٩بليچَ

 ًَ کٌَ هي عل٨

 مغتي عيلي ُب ػيًَّْ ايي ثيي هؼت ايي صتوب اّؿػي؟ ػؿ ايٌزب اف مـ کَ ىؼ چي گ٦ت!رنوو

 توبم ػؿ گ٦تن کييؼي؟

 !ًجْػم ُب ٝب٩ل ثب ثْػم ؿاصت ُب ػيًَّْ ايي ثيي کَ اًّ٪ؼؿ ٝوـم

 ػاػ؟ ؿّ رْاثن کي فػم صـ٣ ٝوـ يَ گ٦تن فػي؟ ًوي صـ٣ صبال تب چـا گ٦ت ّ پيين ًينت گـ٥ت

 افاػت اگَ گ٦ت

 

 اف مـ ثين آفاػ کَ کـػم مٞي عْػم ثبؿ يَ! عؼامت کٌٌؼٍ آفاػ! کٌي؟ آفاػم گ٦تن ؿي؟ هي کزب کٌن

 !آّؿػم ػؿ ايٌزب

 ػلو گ٦تن ثـي؟ ًغْامتي صبال تب چـا گ٦ت! ام ثچَ ٩جـ مـ گ٦تن ؿي؟ هي کزب کٌن هـعَت اگَ گ٦ت

 گلن ًؼاىتن ؿّ

 :گـ٥تَ؟گ٦تن مغت عيلي ثِت فًؼگي گ٦ت! ثجيٌن عب٫ فيـ ؿّ

 !تنت کيٌَ اف عـاثي ٥لک ّ چـط اي



 فهبى اّى ؿّ ٝ٪ل گ٦تن ّ کـػم ثِو ًگبُي! ٝب٩لي کبهال يٌٞي فًي هي صـ٣ کَ ايٌْٖؿي گ٦ت

 ًوي صـ٣ کَ ػاىتن

 هـػم ثب عْاي هي ػيگَ صبال گ٦ت. ثْػم ثـيؼٍ ُوَ اف گ٦تن فػي؟ ًوي صـ٣ هؼت ايي چـا گ٦ت! فػم

 ًَ گ٦تن ثبىي؟

 کـػٍ ّل اتب٩ت تْ ؿّ ثـ٧ مين ىٌيؼم گ٦ت. عبکو مـ ثـم عْام هي! کـػٍ ؿّ پنـ عب٫ ُْاي ػلن

 !فهيي ؿّ ثْػي

 ؿّ آتو ! ثْػ اًؼاعتَ فهيي ؿّ ٩بتل يَ ؿّ مين اّى گ٦تن چيَ؟ ٝالئن ايٌب! فػي آتو عْػتْ ُن ثٞؼه

 کني ثبيؼ ُن

 ٩بتل ػًّنتي هي گ٦ت.فػم اتو ؿا عْػم ػاىتن تـك ١لٔ ٩ْبّت اف چْى اهب. مْعت هي تْه ػيگَ

 هي گ٦تن کيَ؟

 ًوي ُْٝ چيقي ػاىت ٥بيؼٍ چَ ًکـػي؟گ٦تن هٞـ٥يو پليل ثَ چـا گ٦ت. ًجْػم هٖوئي اهب ػًّنتن

 کَ هي ثـاي. ىؼ

 ثَ هي ٌُـ اف کَ ىُْـي گ٦تن ىُْـت؟ پيو ثـگـػي عْاُي ًوي صبال گ٦ت! ىؼ ًوي فًؼٍ پنـم

 ثب ّ ؿميؼ رب ُوَ

 هي گ٦ت. ًؼاؿٍ ُن کـػى يبػ اؿفه ًيْهؼ ػيؼًن ُن يکجبؿ ّ فػ پل عْػه اف ؿّ هي هيکل اّليي

 ٌُـت ايٌزب عْاُي

 کَ ثْػ پنـم صي٤ گ٦تن! صي٦َ ّا٩ٞب صي٦َ، گ٦ت. ػاػم ؿّ رْاثت پـميؼي ثبؿ يَ گ٦تن ثؼي؟ اػاهَ ؿّ

 ثْػ فًؼگين. ؿ٥ت

 مْالت گ٦تن کـػي؟ هي چکبؿ ثيبي ثؼًيب ػّثبؿٍ ثْػ ٩ـاؿ اگَ ػاؿم افت مْالي يَ گ٦ت. ؿ٥ت کَ

 ػًيب ثَ! ًينت هٞ٪ْل

 ػًيب ثَ عْامت ًوي ػلن اٍال ثْػ عْػهْى ػمت اگَ ّلي ًينت عْػهْى ػمت فّؿکيَ هب اّهؼى

 ثلٌؼ ّ گ٦تن ايٌْ! ثيبم

  .ؿ٥تن ىؼم

 عْام هي گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ٍضجت ػؿ اّى ّ ػؿ ايي اف کوي اّهؼ مـا١ن ػکتـ ػّثبؿٍ ثٞؼ ؿّف مَ

 هي اهب کٌن هـعَت

 ػّثبؿٍ عْامتن هي اگَ ػّهب! ًينتي هـػم ٍّي ّکيل ىوب اّال گ٦تن! ثيبؿي عْػت مـ ثاليي يَ تـمن

 عْػم مـ ثاليي

 هٞؾة ؿّ عْػتْى مْهب! فيبػ پـمتبؿ ًَ ػاؿيؼ صنبثي ػؿمت ًگِجبى ًَ تًْنتن؟ ًوي ايٌزب ثيبؿم

 هي ػيگَ اگَ هي ًکٌيؼ



 ثَ ام ثچَ ٝي٨ ُْاي. ىؼٍ کٌؼٍ ايٌزب اف ػلن. عبکو مـ ثـم عْام هي! پنـهَ ثغبٕـ ثـم عْام

  !مـهَ

 گ٦ت ّ ػاػ هي ثَ ؿّ ٕالُبم ّ ٩بليچَ اّهؼ ػکتـ ثـم عْامتن کَ ه٩ْٞي. ىؼم هـعٌ ثٞؼ ٦ُتَ يَ

 ٩بليچَ ايي هْاٙت

 کوک ثَ اصتيبد ؿّف يَ اگَ گ٦ت! آؿفُّبم اف تـ ٩يوت گـّى ًَ اهب آؿٍ گ٦تن! ٩يوتَ گـّى عيلي ثبه

 .ايٌزب ثيب ػاىتي

 پنـم اف ػّؿي ًين ّ مبل ّ يک اف ثٞؼ. ايٌزب اّهؼم يکـامت. ا٥تبػم ؿاٍ ّ کـػم عؼاصب٥ٚي افه

 .عبکو مـ اّهؼم

 ّ ثْػًؼ کـػٍ صک ؿّ هـػًو ّ تْلؼ ّ تبؿيظ ّ اموو مٌگ ؿّي. ثْػًؼ اًؼاعتَ مٌگ ٩جـه ثـاي

 ثْػ ًْىتَ فيـه

 !ربى مٞيؼ ُنتين يبػت ثَ ُوييَ هبػؿت ّ هي

 ثبف ػمتِبىْ کَ ػيؼم ؿّ مٞيؼ ىؼ فًؼٍ چيون رلْ عبٕـات ُوَ ػّثبؿٍ.ثبىَ ٝقت کبؿ کَ فػم صؼك

 ٕـ٥ن ثَ ّ کـػٍ

 تٌِب . ًينتن. ثبينتن پب ؿّي کَ ًتًْنتن. ا٥تبػ ٩جـه مٌگ ثَ چيون! ىؼ هضْ ؿميؼ کَ هي ثَ. آػ هي

 ّ ١ن توبم. ًجْػم

 پؼؿي ثي ّ هبػؿي ثي ١ن ٕـ٣ يَ ثْػ ُبم ثچگي ػّؿاى ١ن ٕـ٥ن يَ! ثْػًؼ هي ثب فًؼگين ُبي ١ََ

 يَ کني، ثي ّ

 !ثْػ ًينتَ مٞيؼم ؿ٥تي ١ََ ؿّثـّم ّ کييؼم الَ ٥ـد عًَْ کَ فرـُبيي ّ ثؼثغتي ٕـ٣

 مٞيؼم کـػم ثلٌؼ کَ ؿّ مـم. کـػم تويق ؿّ ٩جـه مٌگ چبػؿم ثب. ثْػ ًينتَ ٩جـه ؿّي گل ّ عب٫

 کَ ػيؼم ؿّ

! اّهؼي؟ هبهبى گ٦ت ّ گـ٥ت ػمتِبه تْ ػمتِبهْ کْچکو ػمتِبي ثب کـػم ًگبُو! ًينتَ رلْم

 .پنـم اّهؼم گ٦تن

 گ٦ت. هًْن هي گ٦تن هًْي؟ هي پيين ايٌزب گ٦ت. ٝقيقم ػاىتن کبؿ گ٦تن کـػي؟ ػيـ ٩ؼؿ ايي چـا گ٦ت

 کَ ٩ّت ُـ تب

 !ثغْاي تْ کَ ٩ّت ُـ تب عْىگلن آؿٍ گ٦تن ثغْام؟ هي

 ؿيو ػلن. کٌؼ هي چبػؿ فيـ اف هُْبىْ ؿه٪و ثي ّ رْى ثي ػمتِبي ثب کـػ گـيَ ثَ ىـّٛ ػّثبؿٍ

 ايي ػيؼى ٕب٩ت ىؼ

 .ًؼاىتن ؿّ ٍضٌَ



 ؿّ مـه! آػ هي عْاثن هبهبى گ٦ت پنـم عيلي گ٦تن تٌِبيي؟ عيلي هبهبى گ٦ت کـػم هبچ هْ ثچَ مـ-

 ؿّ گؾاىتن

 .عْاثيؼ ُوييَ ثـاي ّ ثنت چيوِبىْ عًْؼم الاليي ثـاه کـػم هي ًبفه کَ ُوًْْٖؿ ّ فاًُْبم

 :کـػ الاليي عًْؼى ثَ ىـّٛ گـيَ ثب آؿّم

 !هي کٌن عْاثت ّ گْين الاليي

 ثْػ عْاثيؼٍ پبُبه ؿّي کَ پنـه ثـاي ػاىت ّا٩ٞب ايٌکَ هخل. ػاػ هي تکْى ؿّ مـه اىک ُوـاٍ

 .گ٦ت هي الاليي

 !عًْؼ هي الاليي ّ کـػ هي گـيَ ّ ثْػ ثنتَ چيوِبىْ

 هي کٌن مبلت ٍؼ کَ رًْن ٝقيق

 فًؼًَّ ثَ ػًيب ايي تْ هبهبًت کَ- پًَْ عْىـًگ گل کي الاليي

 عنتَ ىؼٍ ػًيب ايي اف هبهبًت کَ- پنتَ عْىـًگ گل کي الاليي

 ايي ثَ ت٦بّت ثي ًگبُي ىؼًؼ هي ؿػ کَ ؿُگؾؿُب. کـػ گـيَ ُبي ُبي ّ ػيْاؿ ثَ گؾاىت ؿّ مـه

 ّ کـػًؼ هي ٍضٌَ

 .ؿ٥تٌؼ هي

. ثـػ هي عْػه ثب ّ گـ٥ت هي ؿّ هبػؿه ػمت ثْػ ىوب مبل ّ مي ُن االى ثْػ فًؼٍ پنـم اگَ-

 هخل ايٌزب ؽاىت ًوي

 يک کي ُـ تب ثييٌَ ايٌزب هبػؿه کَ اّهؼ هي ثؼه ثْػ فًؼٍ ام ثچَ اگَ! ثغْؿٍ ١ََ ّ ثييٌَ گؼاُب

 تْهي ػّ تْهي،

 .کٌَ کبؿ هبػؿه ػيگَ عْامت ًوي ػلو ثْػ فًؼٍ پنـم اگَ. رلْه ثٌؼافٍ

 .اّهؼ ًوي ػؿ ٦ًل..ثْػ ا٥تبػٍ ٨ُ ٨ُ ثَ گـيَ فّؿ اف

 کَ تْام عب٫ مـ گبُي ايٌزب گبُي. ًينتن ايٌزب کَ مبلَ چٌؼ ّ ثينت! ًؾاىتن تٌِبت ثجيي پنـم پبىْ-

 .ًجبىي تٌِب

 کل ُيچ ثَ ثغؼا! ثجـٍ هٌْ عؼا تب ؿم ًوي رب ُيچ ايٌزب اف! هًْؼم پييت ثْػي عْامتَ کَ ُوًْْٖؿ

 ثؼ کَ ًکـػم ثؼ

 !ػيؼم

 پنـ ُن هي هبػؿ ثگن ثِو عْامت هي ػلن. کٌين گـيَ ػّتبيي ّ کٌن ث٢لو پنـه هخل عْامت هي ػلن

 ثب پبىْ! تْام



 !ثغْؿي ١ََ ؽاؿم ًوي ػيگَ کٌي کبؿ ؽاؿم ًوي ػيگَ ثـين ُن

 مَ ّ ىؼ ثلٌؼ تب کـػم کوکو کـػ ػؿاف هي ٕـ٣ ثَ ؿّ ػمتو ثٞؼ ّ کـػ گـيَ ُن ػيگَ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ٕـ٣ ثَ تبيي

 ّرْػ ثب فػ هي ثـ٧! ثْػ تويق گل هخل مٌگو کَ ثْػ ٩جـ يَ اينتبػ ٩جـ يَ مـ. ؿ٥تين ٩جـمتْى

 !ثْػ تويق تويق کٌِگي

  :گ٦ت ّ کـػ اىبؿٍ ٩جـ ثَ آؿّم

 امتغْاى تب چٌؼ ٥٪ٔ افه ػيگَ صبال. عْاثيؼٍ ايٌزب هي گل! کـػٍ گيـ فهيي ايٌزب هٌْ کَ عبکي ايي

 ايي اهب ثب٩يوًْؼٍ

 تْ ػًيب ُبي عْىي توْم عٌؼيؼ هي ٩ّتي! ىؼ هي ثِبؿ عٌؼيؼ هي ٩ّتي ه٩ْٜ يَ فيـٍ ايي کَ امتغْاًِب

 هي روٜ هب عًَْ

 !هًْؼٍ؟ چي هي اف! هًْؼٍ؟ چي افه صبال! ىؼ

 مـ ؿميؼين ثْػ ًوًْؼٍ ثـاه ؿ٥تي ؿاٍ ٩ؼؿت. ًغْؿٍ فهيي کَ ثْػم گـ٥تَ ؿّ ػمتو. ثـگيتين

 ّ ًبينتبػ اهب ثنبٕو

 ٥٪ٔ کَ ٩ؼيوي کٌَِ ػؿ يَ رلْي کْچَ اًتِبي کْچَ تْ پيچيؼين. ؿ٥ت تـ پبييي کوي کْچَ يَ ٕـ٣ ثَ

 چْة تکَ تب چٌؼ

 !هٌَ ٩جـ ايٌزبم: گ٦ت ّ اينتبػ ثْػ

 :گ٦ت ّ کـػ هب ثَ ًگبُي ّ ثـگيت. کـػ ثبف ّ ػاػ ُل ػؿ

 .مپـػهتْى عؼا ثَ ثـيؼ صبال ثْػم ػاىتَ ًگَ ػلن تْ ػلن تْ صبال تب کَ ثْػ هي فًؼگي ايي

 ثـٍ هي ػفػ! هييَ؟ چي ثنبٕتْى عبًن پـيچِـ گ٦ت ُْهي

  !ثنت مـه پيت ؿّ ػؿ ّ فػ فُـعٌؼي ّ کـػ ُْهي ثَ ًگبُي ثـگيت

 .کـػين صـکت هبىيي ٕـ٣ ثَ تبيي ػّ ّ کييؼم آُي ّ کـػم ُْهي ثَ ًگبُي

 !ثيبػ چيبم اف عْى تب کٌن گـيَ اًّ٪ؼؿ عْاػ هي ػلن هي- هي

 .ًؼاؿم تْ اف کوي ػمت هٌن- ُْهي

 گـ٥تن ؿ٥تن ثغْؿم ًبُـ ايٌکَ ثؼّى ًبؿاصتي اف ّ ؿ٥تن عًَْ ثَ. ًقػين ُن ثب صـ٥ي ُيچ عًَْ تب ػيگَ

 ػّ. عْاثيؼم

 .ثـػاىتن ؿّ تل٦ي ّ ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف ُـامْى. فػ فًگ تل٦ي کَ ثْػم عْاة مبٝتي

 ٥ـُبػ الْ-



 مالم- هي

 ػاػ ًوي رْاة هْثبيلت ثْػي؟چـا کزب- ٥ـگل

 ثْػم کـػٍ عبهْىو- هي

 عبًن؟ پـيچِـ پيو ثْػين ؿ٥تَ- ٥ـگل

 ؿ٥تين ُْهي ثب آؿٍ- هي

 ثْػ؟ چْٖؿ صبلو- ٥ـگل

 عـاة- هي

 ىؼٍ؟ هـيِ چـا؟- ٥ـگل

 کـػ هي تٞـي٤ ثـاهْى فًؼگييْ ػامتبى آعـ ػاىت ًَ- هي

 ايٌْٖؿيَ؟ ٍؼات ىؼٍ؟چـا چت تْ- ٥ـگل

 .کٌن هي گـيَ ػاؿم ّلي کٌي ًوي ثبّؿ- هي

 !چـا؟- ٥ـگل

 .هيبػ چيبم اف اىک ػاؿٍ اعتيبؿ ثي. ًينت عْػم ػمت ػًّن ًوي- هي

 !٥ـُبػ ًکي گـيَ. ىؼٍ چي ثجيٌن کي تٞـي٤ ثيب پبىْ- ٥ـگل

 عؼاصب٥٘ ٥ٞال ثيـّى ثـين ىبم ػًجبلت آم هي ػيگَ مبٝت ػّ يکي ثـّ صبال- هي

 گـيَ عبًن پـيچِـ تٌِبيي ثـاي. کـػم گـيَ ّ گـ٥تن ػمتِبم هيْى ؿّ مـم ّ کـػم ٩ٖٜ ؿّ تل٦ي

 مٞيؼ ثـاي. کـػم

 هبىيي مْاؿ. ٥ـگل ػًجبل ؿ٥تن َٝـي! کـػم گـيَ ػًيب ايي ١ن اميـ آػهِبي توبم ثـاي کـػم گـيَ

 .ىؼ

 ثْػ؟ ىؼٍ چي هگَ ىؼٍ؟ ثِتـ صبلت-

 ثْػ کييؼٍ کَ ُبيي ًبؿاصتي اف.کـػ توْم ؿّ فًؼگيو ػامتبى عبًن پـيچِـ ثْػ ًيؼٍ چيقي- هي

 .ىؼم ًبؿاصت

 !ًينت؟ اي ػيگَ چيق ثبىن هٖوئي- ٥ـگل

 ايي؟ ػيگَ چيق چَ هخال- هي

 



 !عْػهْى افػّاد هْؿػ ػؿ هخال- ٥ـگل

 .ثبه آهبػٍ. امکي تي مي ثـين ػًجبلت ام هي ٥ـػا ؿامتي! کٌي هي ُب ٥کـ چَ ُن تْ- هي

 تب چٌؼ گـ٥ت ػّثبؿٍ تْ تل٦ي اف ثٞؼ ُن اهـّف. کـػم ٝبػت مـػؿػ ايي ثَ هي.٥ـُبػ کي ّلو- ٥ـگل

 عْؿػم ٩ـً

 .َٝجيَ هيگـى. ىؼ عْة

 ثکيَ؟ ػؿػ آػم چـا کـػ هٞبلزو ىَ هي ٩ّتي- هي

 !هْىَ؟ آ٩ب ثـين کزب االى. ٥ـػا تب صبال عْة- ٥ـگل

 .ؿ٥ت هي يبػم ُبم ١ََ توبم کـػم هي ًگبٍ ٩يٌگو چِـٍ ثَ ٩ّتي. عٌؼيؼم ّ کـػم ثِو ًگبُي

 !کٌَ ًوي ّل هٌْ ػيگَ ثـمَ ُْهي گْه ثَ هْىَ ا٩ب کلوَ ايي اگَ ٥ـگل عؼا تـّ- هي

 ٝنل گَ هي فًو ثَ ىُْـٍ هخال! ؽاؿى هي امن ُن ثـاي ىُْـُب ّ فى اف ثْٞي ػًّي هي- ٥ـگل

 ثَ ُن فى! عبًن

 !عـّمَ آ٩ب هخال گَ هي ىُْـه

 هؼليَ؟ چَ ػيگَ ايي- هي

 پلٌگَ؟ آ٩ب ىيـٍ؟ آ٩ب ثجـٍ؟ ثگن؟آ٩ب چي ثِت هي ػاؿي ػّمت تْ صبال- ٥ـگل

 .کٌي ٍؼا ؿّ عْػم امن ػم هي تـريش- هي

 هْىَ آ٩ب ثگن عْاػ هي ػلن هي ! ىَ ًوي- ٥ـگل

 هْه گي هي ُوَ ثيٌي؟ هي هْه ّ هي ثيي تيبثِي ّرَ چَ آعَ! امن ايي ثب ػاؿم ثؼثغتي ٝزت- هي

 کزبم هي! هْؽيَ

 هْؽيَ؟

 !مْمکل عبلَ ٩ََ تْ کَ گن هي ؿّ هْىَ آ٩ب اّى هي- ٥ـگل

 !ٝ٪بثَ آ٩ب! اژػُب آ٩ب هخال ؟ ثؾاؿي ؿّم ػيگَ امن يَ صبال ىَ ًوي- هي

 ّ افػُب کزبي! تْ هخل آؿّهَ ّ هالين ّ ؿّهبًتيک عيلي ػامتبى اّى تْ هْىَ آ٩ب ىَ ًوي ًَ- ٥ـگل

 ّ هالين ٝ٪بة

 

 !آؿّهي

 !ثبىي ايٌْٖؿي کـػم ًوي ٥کـ اٍال ػيؼهت کَ اّل ػ٥َٞ! تْ ُنتي لزجبفي ػعتـ چَ- هي



 !ُب کٌن هي گـيَ- ٥ـگل

 ًينتي لزجبف اٍال تْ! تـّعؼا ًَ- هي

 ثجـي؟ کزب هٌْ عْاي هي صبال عْة- ٥ـگل

 ميٌوب؟ ثـين عْاي هي.ػًّن ًوي هتبم٦بًَ- هي

 ٥يلن؟ کؼّم. ًويبػ ثؼم- ٥ـگل

 ػًّن ًوي- هي

 علْت پبؿ٫ ٥يلن ثـين- ٥ـگل

 هيؼٍ؟ ًيْى ميٌوب کؼّم- هي

 .ؿامت ػمت ثـّ. ػم هي ًيْى ثِت ثـين- ٥ـگل

 ثگن ثِت چيقي يَ عْام هي ٥ـگل- هي

 .ثگْ ؟ چي- ٥ـگل

 ػًّن ًوي ؿامتو کٌي؟ فًؼگي پؼؿم ّ هبػؿ ثب هب عًَْ تْ آي هي کـػين افػّاد عؼا اهيؼ ثَ ٩ّتي- هي

 ربيي ثـام پؼؿم

 ؿّ ربيي کَ ًؼاؿم پْلي ٍْؿت اّى ثَ کَ ُن عْػم ًؼاؿم ُن ؿّ پـميؼًو ؿّي! ًَ يب عـٍ هي ؿّ

 .ثغـم

 اگَ کَ ثقؿگَ اًّ٪ؼؿ ُن ىوب عًَْ. کٌن فًؼگي هبػؿت ّ پؼؿ ثب کَ ىن ًوي ًبؿاصت اٍال هي- ٥ـگل

 تْه ُن ٦ًـ ػٍ

 ًکي ًبؿاصت هنبيل ايي ثـاي ؿّ عْػت اٍال! ثيٌي ًوي ؿّ ُوؼيگَ ُن ثبؿ يَ مبلي کٌي فًؼگي

 .٥ـُبػ

 ثٞؼ تب. ُويي! ػمتوَ هؼؿ٫ يَ ٥٪ٔ ٥ٞال هي ٥ـگل ػًّي هي کٌي هي ػؿ٫ هٌْ ّّٜ کَ هوٌْى- هي

 ًوي ثغْاػ چي عؼا

 .ػًّن

 .ػاؿم ػّمت ّ کـػم اًتغبة عْػت ّامَ ؿّ تْ هي- ٥ـگل

 !ثييتـ ػًيب ُوَ اف. ٥ـگل ػاؿم ػّمت عيلي هٌن- هي

 ػاؿ ًگَ پبؿ٫ اّى رلْي چپ موت ثـّ- ٥ـگل

 !ًينت ميٌوب کَ ايٌزب- هي



 !ُنت کَ علْت پبؿ٫- ٥ـگل

 پبؿ٫ تْ ؿ٥تين ّ ىؼين پيبػٍ ّ اينتبػم پبؿ٫ رلْي

 !٩يٌگيَ ربي چَ ثجيي هْىَ آ٩ب- ٥ـگل

 !فىتَ ىٌٍْ هي يکي! ًکي ٍؼام هْىَ آ٩ب عيبثْى تْ صؼا٩ل ٥ـگل- هي

  :گ٦ت آؿّم ٍؼاي ثب ٥ـگل

 !هْىَ آ٩ب ٩يٌگيَ پبؿ٫ چَ ثجيي

 .گـ٥ت عٌؼم

 !تُْب ُنتي لزجبفي آػم ٝزت-

 ثقى ؿّ هْىَ آ٩ب صـ٥ِبي اّى ثـام ّ ايٌزب ثييي ثيب- ٥ـگل

 !ثگن؟ ٩ََ ثـات کَ ايٌزب اّؿػي ؿّ هي! گي؟ هي رؼي- هي

 چيَ؟ هگَ آؿٍ عْة- ٥ـگل

 .ثگَ ٩ََ ثبيؼ مْمکَ عبلَ يٌٞي عْػتَ ًْثت ػ٥َٞ ايي ّلي.ثبىَ عْة- هي

 .ثقًين ٩ؼم ثيب پل. عْثَ ُن عيلي ثبىَ- ٥ـگل

 :گ٦ت ؿ٥تين ؿاٍ کَ کوي. ىؼين فػى ٩ؼم هي٢ْل ػّتبيي

 عًَْ يَ تْ هبػؿه ّ پؼؿ ثب کَ ثْػ اي مْمکَ عبلَ يَ ًجْػ کل ُيچ عؼا اف ١يـ ًجْػ يکي ثْػ يکي-

 الجتَ کْچک ًنجتب

 

 هب مْمکَ عبلَ ايي ؿّف يَ. کـػى هي فًؼگي ًييي اٝيبى هٌٖ٪َ يک ػؿ ُب عًَْ ث٪يَ ثب ه٪بينَ ػؿ

 عًَْ ؿ٥ت ػؿه ثب

 آ٩ب ؿّف اّى. ثْػ هَْٞم ٍْؿت ثب آ٩ب عيلي پنـ يَ هْىَ آ٩ب! ػيؼ ؿّ هْىَ آ٩ب اًّزب. پؼؿه ػّمت

 مْمکَ عبلَ هْىَ

 عبلَ کوي رلْ ثيبػ هْىَ آ٩ب کَ ىؼ هٌتٚـ چي ُـ مْمکَ عبلَ. فهيي فػ کـػ ػّچـعَ مْاؿ ؿّ

 ّ ًبف ؿّ مْمکَ

 مْمکَ عبلَ ، هْىَ آ٩ب ػيگَ ؿّف اّى اف ثٞؼ. گـيَ فيـ فػ ُن مْمکَ عبلَ. ًکـػ کٌَ ًْافىو

 عبلَ اهب ًؼيؼ ؿّ

 .ًکـػ ٥ـاهْه ؿّ هْىَ آ٩ب مْمکَ



 .ػاػ اػاهَ ػّثبؿٍ ثٞؼ ّ کـػ مکْت هؼتي ٥ـگل ؿميؼ کَ ػامتبى ايٌزبي

 اف هَْٞم چِـٍ اّى ثب ؿّ ٩يب٥َ عْه هْىَ آ٩ب عبٕـٍ ىؼ هي ثقؿگ مْمکَ عبلَ کَ ُوًْزْؿ-

 گ٦ت ىَ هي. ًجـػ يبػ

 هًْؼ هي ػؿ ػم اهب هْىَ آ٩ب عًَْ اّهؼ هي پؼؿه ثب گبُي ثٞؼ مبل چٌؼ. ىؼ ثقؿگ عبٕـٍ اّى ثب کَ

 ًوي عًَْ تْ ّ

 ُوييَ اهب ثْػ هْىَ آ٩ب ّ اّى ثيي فيبػي ٕج٪بتي اعتال٣ ايٌکَ ثغبٕـ ىبيؼ. ػًّن ًوي چـا،. اّهؼ

 آ٩ب کَ ػاىت آؿفّ

 ايي ّ ػيؼ ؿّ هْىَ آ٩ب ثْػ اّهؼٍ پؼؿه ثب کَ ثبؿ يَ ايٌکَ تب! ثجيٌَ ىؼٍ ثقؿگ صبال کَ ؿّ هْىَ

 هْىَ آ٩ب کَ ثْػ ه٩ْٞي

 هي آؿفّ عْؿػ هي ١ََ عيلي مْمکَ عبلَ. کيْؿ اف عبؿد ثـٍ تضَيل اػاهَ ثـاي عْامت هي

 پْلؼاؿ پؼؿه کَ کـػ

 !هْىَ آ٩ب پؼؿ هخل ثْػ

 رلت ؿّ هْىَ آ٩ب ًٚـ ثتًَْ ىبيؼ کَ ػليل ايي ثَ! ثبىَ ػاىتَ ػّمت حـّت ّ پْل ايٌکَ عبٕـ ثَ ًَ

 آ٩ب عالٍَ! کٌَ

 آ٩ب ٝکل هْىَ آ٩ب پؼؿ ؿّف يَ ثٞؼ مبل چٌؼ. عبؿد ؿ٥ت ثْػ ثـگيتَ مـثبفي اف تبفٍ کَ هْىَ

 عًَْ آّؿػ ؿّ هْىَ

 هْىَ آ٩ب ػّچـعَ مْاؿ کَ ؿّف ُوْى اف ٥ِويؼ تبفٍ ػيؼ ؿّ ٝکل مْمکَ عبلَ ٩ّتي. مْمکَ عبلَ

 ٍؼ ًَ ػل يَ ىؼٍ

 !ثْػٍ هْىَ آ٩ب ٝبى٨ ػل

 :گ٦ت ّ پيْمت ّا٩ٞيت ثَ ّ ىؼ عبؿد ػامتبى اف ٥ـگل ايٌزب ػؿ

 اف گْىَ يَ تْ ٝي٪ت ، هِـت تَْيـت، کـػي ات ػّچـعَ مْاؿ هٌْ تْ کَ ؿّف ُوْى اف ٥ـُبػ-

 !گـ٥ت رب ؽٌُن

 ؿّف يَ کـػم هي اصنبك چـا ػًّن ًوي ػاىتن ػّمت ؿّ تْ هؼت ايي توبم ػؿ! صنبمَ عيلي ػعتـ

 !ىن هي تْ فى

 ثَ ٥کـ ايي اف ثٞؼ ُن ُوييَ!هي مـاٟ آي هي ثـگـػي تْ ٩ّتي گ٦ت هي هي ثَ صني يَ ُوييَ

 هي عٌؼيؼم هي عْػم

 ثَ کَ ثٞؼ ػ٥َٞ اهب ًينت يبػت هٌْ تْ اٍال. ًيبي ايـاى ّ کٌي افػّاد اًّزب تْ کَ هوکٌَ اٍال گ٦تن

 ثبف کـػم هي ٥کـ تْ



 کَ ػًّنتن ًوي اٍال ُب ه٩ْٜ اّى! کٌي هي اًتغبة افػّاد ثـاي هٌْ تْ کَ گ٦ت هي هي ثَ صني يَ

 ػؿ تْ ثـاي هٌْ پؼؿت

 ػؿ ىَ هي چي ثٞؼه ًؼًَّ آػم کَ اًتٚبؿي تبفٍ! مغتَ اًتٚبؿ چ٪ؼؿ ػًّي تًْوي ٥ـُبػ. گـ٥تَ ًٚـ

 مٌن اف هـصلَ ُـ

 ثـاي! ثبىَ مبف مـًْىت تًَْ هي لضَٚ يَ اًنبى فًؼگي ػؿ ػًّي هي. ػاىتن ػّمت رْؿ يَ تـّ

 تْ ػيؼى لضَٚ ُن هي

 عْامتگبؿي ثَ تًْنتٌؼ هي ُن ػعتـُب اگـ ٥ـُبػ کي ثبّؿ. ؿميؼ ّا٩ٞيت ثَ کَ ثْػ ؿّيب يک ىـّٛ

 ثَ هي ثـى پنـُب

 ثيبػ؟ فى يب ػعتـ يَ عْامتگبؿي ثَ تًَْ هي هـػ ٥٪ٔ چـا ؿامتي. اّهؼم هي عْامتگبؿيت

 اف پنـ يَ اگَ اهب! عْامتگبؿيو؟ ثـٍ تًَْ ًوي ىؼ ُونبيَ پنـ هخال پنـ يَ ٝبى٨ اگـ ػعتـ يَ چـا

 ُونبيَ ػعتـ

 کٌَ؟ ٍضجت ػعتـ عبًْاػٍ ثب ّ رلْ ثـٍ تًَْ هي اّهؼ عْىو

 ػٝب. ًکٌي افػّاد اًّزب تْ کَ عْامتن هي عؼا اف ُوييَ ثْػم اهيؼّاؿ ّ کـػم ٍجـ ٍْؿت ُـ ػؿ

 ثـگـػي کَ کـػم هي

 ثيبػ عْىت هي اف ّ ثجيٌي ؿّ هي ْٕؿي يَ ثـگيتي ٩ّتي کَ کـػم هي آؿفّ. ًوًْي اًّزب ّ ايـاى

 عْامتگبؿي ثيبي ّ

 !هي

 ايي ػؿ ػعتـ يَ ٩ّتي ػًّي هي کـػم هي ٦ًـت اصنبك ُنتين اميـ ػعتـُب هب ايٌ٪ؼؿ ايٌکَ اف گبُي

 ثگيـٍ ٩ـاؿ صبلت

 صبال ثؼٍ ًيْى پنـ اّى ثَ ؿّ عْػه رْؿي يَ ايٌکَ رق ًؼاؿٍ اي چبؿٍ ُيچ. هييَ تض٪يـ ّا٩ٞب

 کَ ثبىَ ػاىتَ ىبًل

  !ثيبػ عْىو افه پنـٍ ّ ثبىَ عْىگل

 يبػ ىْ عًَْ ّ ا٥تَ هي ؿاٍ ػًجبلو ّ ثيٌَ هي ؿّ ػعتـ يَ عيبثْى تْ ًينت ايٌْٖؿي هـػ يک ثـاي

 هي ثٞؼه ّ گيـٍ هي

 اّليي کَ ػاؿٍ ؿّ اهتيبف ايي کَ ايٌَ صؼا٩ل. ه٦ٌي يب ػى هي هخجت رْاة ثِو يب صبال. عْامتگبؿي آػ

 !ثکٌَ ؿّ اًتغبة

 ثبيؼ هي ػيؼي ًوي کبؿعًَْ تْي هٌْ تْ ّ ثْػ ًگـ٥تَ ًٚـ ػؿ تْ ثـاي هٌْ پؼؿت اگَ ّا٩ٞب ٥ـُبػ

 هي ٩لجن ػؿ ؿّ تْ ٨ْٝ



 هي ؿّ تْ رلْي عيبثْى تْي ّ کـػم هي کالٍ ّ ىبل عْػم ثبيؼ يب ىؼم هي ػيگَ يکي فى ّ کيتن

 اصنبك ّ گـ٥تن

 ثب ػعتـ يَ کَ ًينت ػؿمت کَ اّل صبلت ػؿ کـػم ًوي افػّاد اٍال يب ّ گ٦تن هي ثِت ؿّ عْػم

 فى ٝي٨ يَ ػاىتي

 هي تـّ رلْي عْػم اگَ کَ ُن ػّم صبلت ػؿ. ًينت ػؿمت کَ ُن ٨ْٝ کيتي. ثيَ اي ػيگَ کل

 ػلت تْ صتوب گـ٥تن

. ًينت ه٪ؼّؿ ػعتـ يَ ثـاي کَ ُن مْم صبلت! يَ اٍبلتي ثي ّ ثؼ ػعتـ چَ ػيگَ ايي کَ گ٦تي هي

 ٥ِوي هي صبال عْة

 !ؿّئَ ثَ ؿّ هيکالتي چَ ثب ػعتـ يَ کَ

 .ثْػم ًکـػٍ ٥کـ هّْْٛ ايي ثَ ايٌْٖؿي صبال تب- هي

 ثب افػّاد عيبل ٩يوتو گـّى هبىيي اّى ثب پؼؿه حـّت اّى ثب ىِـٍ ٥ِويؼم کَ ه٩ْٞي يبػهَ- ٥ـگل

 ٩ّتي ػاؿٍ تـّ

 ػاىتن کٌي اًتغبة ؿّ کؼّم يَ تْ کَ کـػٍ ػْٝت ؿّ ٥بهيل ػعتـُبي توبم هبػؿت کَ گ٦ت هي ليال

 ُيچ! ىؼم هي ػيْاًَ

 ليال ثَ ٥٪ٔ. پؼؿم ثَ ًَ ثقًن صـ٥ي هْؿػ ايي ػؿ تًْنتن هي هبػؿم ثَ ًَ. اّهؼ ًوي ثـ ػمتن اف کبؿي

 .هيکـػين ػل ػؿػ

 !ػاىت؟ عجـ ريق ُوَ اف ليال پل- هي

 ؿّ هي عْػت ثبيؼ تْ ثين تض٪يـ عْامتن ًوي. ًگَ تْ ثَ ُيچي کَ ثْػم عْامتَ افه اهب. آؿٍ- ٥ـگل

 هي اًتغبة

 ه٢قم هوکٌَ لضَٚ ُـ کـػم هي ٥کـ کَ گـ٥تن هي مـػؿػ ث٪ؼؿي ؿّفُب اّى ٥ـُبػ کي ثبّؿ. کـػي

 !ثيَ هتالىي

 اهيؼ ثَ. ىؼٍ عْامتي هي تْ کَ ُوًْْٖؿ چيق ُوَ کَ صبال. ًکي ًبؿاصت ؿّ عْػت ػيگَ صبال- هي

 ػيگَ ؿّف چٌؼ تب عؼا

 .ػاؿم ػّمت تـّ رًْن اًؼافٍ کَ ُن هي ّ ىين هي ىُْـ ّ فى تْ ّ هي

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ هٌْ هؼتي ٥ـگل

 افه گ٦تن ثـات ؿّ اصنبمبتن ٍبػ٩بًَ ايٌکَ اف ثؼي ٩ْل ثبيؼ ًؾاؿي تٌِب هٌْ کَ ثؼي ٩ْل ثبيؼ ٥ـُبػ

 ّ ًکٌي امت٦بػٍ مْ

 .ثبىي ػاىتَ ػّمتن ُوييَ کَ ثؼي ٩ْل هي ثَ ثبيؼ



 ّا٩ٞب ٥ِويؼم ٩ّتي کـػي تٞـي٤ ثـام کَ چيقُب اي ثب ثـٝکل ثلکَ کٌن ًوي امت٦بػٍ مْ تٌِب ًَ- هي

 يَ ػاؿي ػّمتن

 ٩ؼؿ اّى تْ ٥ـگل. ًؾاؿم تٌِبت ٩ت ُيچ ػم هي ٩ْل ٥ـگل! ىؼ ايزبػ هي ػؿ عبٕـ اهٌيت اصنبك

 ايي ٥کـ کَ ٩يٌگي

 !ػاؿٍ عٌؼٍ ثـام ثبىن ًؼاىتَ ػّمت ؿّف يَ کَ

 تبؿيک تبؿيک ىت ػؿ کٌن هي اصنبك کٌن هي ًگبٍ چيوبت تْ ٩ّتي! ؿافٍ پـ!ىجَ هخل تْ چيوِبي

 !ىؼم گن کْيـ تْي

 ىت تْي. ثـم تًْن ًوي رب ُيچ ىت ايي تْ! ثيٌن هي تـّ چين ميبُي کٌن هي ًگبٍ کَ ٕـ٣ ُـ ثَ

 کزب اميـم، چيوبت

 !ثلؼي ؿّ ؿاٍ کَ تْيي ٥٪ٔ ىؼم گن تبؿيک ىت ايي تْي! ثـم؟

 !گيـٍ هي پبييق اف ػلن هي ىؼٍ پبييق ٥ـُبػ – گ٦ت ّ کـػ ًگبُن

 !ثِبؿٍ کَ هب ثـاي- هي

! ًيبى ػؿ ثـگِب ػيگَ ًکٌَ تـمن هي ُوو هيـيقى ّ ىي هي فؿػ ػؿعتِب ثـگِبي کَ ػ٥َٞ ُـ- ٥ـگل

 ثِبؿ ػيگَ ًکٌَ

 !ًيَ

 .گـ٥ت رلْىْ ىَ ًوي اػ هي ُوييَ ثِبؿ. ىَ هي ثِبؿ ُوييَ- هي

 توْم چيق ُوَ کٌَ هي ٥کـ اػم کَ ْٕؿيَ ٍؼاىْى! تـمن هي ُب کالٟ ٍؼاي اف هي ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !ىؼٍ

 ثتـمي؟ افىْى ثبيؼ چـا. عؼامت هْرْػ يَ ُن کالٟ- هي

 .ػاىتن ّصيت ٍؼاىْى اف ثچگي اف.ػًّن ًوي- ٥ـگل

 ػيؼم کـػم ًگبٍ ٥ـگل ثَ ٩ّتي کـػم ًگبٍ ثْػًؼ ًينتَ ػؿعت يک ؿّي کَ ؿّ کالٟ تب چٌؼ ّ ثـگيتن

 هتْرَ اًّن کَ

 !کال١ِبمت

 کٌي اؽيت ؿّ اًِّب اف يکي اگَ گي هي کٌَ هي صل ؿّ چيقُب عيلي پـًؼٍ ايي گي هي ٥ـُبػ- ٥ـگل

 ُن ثب ُويْى

 !مـت هيـيقى

 .ػاؿى اتضبػ ُن ثب ! ًينت ثؼي چيق کَ ايي- هي



 ػيگَ. ىؼ ٩ٖٜ کال١ِب ٍؼاي ػ٥َٞ يَ. ؿ٥ت ثْػًؼ ًينتَ ؿّه کال١ِب کَ ػؿعتي ٕـ٣ ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ

 ًوي ٍؼا ُيچکؼّم

 .کـػًؼ

 !کٌي هي ًگبٍ هي ثَ ػاؿى! ثجيي ٥ـُب- ٥ـگل

 

 ؿ٥تي ٕـ٥يْى ثَ تْ کَ ايٌَ عبٕـ ثَ عت- هي

 !ىْهي ُب کالٟ گي هي- ٥ـگل

 عـا٥بتَ ُوَ ايٌب الجتَ! ىْهَ ر٢ؼ کَ ثْػم ىٌيؼٍ- هي

 :پـميؼ ّ ثـگيت هي ٕـ٣ ثَ ٥ـگل

 ًينت؟ کبؿ ػؿ هيکلي ُيچ يٌٞي ػؿمتَ؟ چيق ُوَ هٖوئٌي تْ ٥ـُبػ-

 ُبي ثـًبهَ ّ کبؿُب ٥کـ ثَ ٥٪ٔ االى ثبيؼ تْ. ٕجيٞيَ هْا٩ٜ ايي تْ ػليْؿٍ ايي. ُنتي َٝجي تْ- هي

 ايي ًَ ثبىي ٝـّمي

 .٥کـُب

 :گ٦ت ّ اهؼ هي ٕـ٣ ثَ ٥ـگل. کـػًؼ ٩بؿ ٩بؿ ثَ ىـّٛ ٝزيجي ٍؼاي ثب ُب کالٟ ه٩ْٜ ايي ػؿ

 !تـمن هي هي ثـين ثيب ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !ثقًي ثِن ؿّ هب ٝـّمي تًْي ًوي کالٟ تب چٌؼ ًتـك: گ٦تن ّ عٌؼيؼم ثِو

 !اّهؼى هب ػًجبل ثجيي ٥ـُبػ: گ٦ت ٥ـگل ىين مْاؿ عْامتين ٩ّتي. ؿ٥تين هبىيي ٕـ٣ ثَ ُن ثب

 !اّهؼى ٕـ٣ ايي ثَ هب ػًجبل پبؿ٫ ٕـ٣ اّى اف ثْػم ُب کالٟ هْاٙت ُن هي گ٦ت هي ؿامت

 !عـا٥بتي مْمکَ عبلَ ىْ مْاؿ- هي

 ٩ْي ىين صل پـًؼٍ ايي گي هي: گ٦ت ٥ـگل ىؼين ػّؿ پبؿ٫ اف کَ کوي. کـػين صـکت ّ ىؼين مْاؿ

 عيلي! ػاؿٍ اي

 !کٌَ هي ثيٌي پيو ؿّ چيقُب

 ػاؿى ؿّ صبلت ايي صيْاًبت اکخـ- هي

 .کي ّلو اٍال.ثگن ثِت ؿّ هٌْٚؿم تًْن ًوي ًَ- ٥ـگل

 گ٦تن ؿّ ُويي کَ ُن هي- هي



 ثگيـين ثقؿگ ٝـّمي ريي يَ عْاػ ًوي ػلن هي ٥ـُبػ- ٥ـگل

 .ػيگَ کٌين ػْٝت ؿّ ٥بهيل ّ ٥ک تب چِبؿ ثبيؼ ثبالعـٍ- هي

 هٞوْلي . فيبػ عيلي ًَ اهب آؿٍ- ٥ـگل

 کٌي ثيـّى ات کلَ اف ؿّ ٥کـُب ايي کَ ثيـٕي ثغْاي تْ چي ُـ ثبىَ- هي

 .عٌؼيؼ ّ کـػ ًگبُن ثـگيت

 ًيْهؼى تْ مـاٟ صبال تب چـا ٥ـگل ؿامتي! ثبىَ؟ ١وگيي ٩يٌگ چيوِبي ايي کَ ًينت صي٤- هي

 !پييگي ٌُـ ثـاي

 ؿّ ليلي ايٌکَ هگَ ًينتن عْىگل هي گي هي تْ کَ لًْ٪ؼؿ! ًکي چبعبى ايٌ٪ؼؿ ػيگَ هْىَ آ٩ب- ٥ـگل

 هزٌْى چين اف

 !کٌي ًگبٍ

 !ثْػي ٩يٌگ کـػم ًگبٍ کَ چيوي ُـ ثب تـّ- هي

 گ٦تي؟ ٦ًـ چٌؼ ثَ صبال تب ؿّ ايٌب! ثگْ ؿامت- ٥ـگل

 !يکيَ ٥٪ٔ ػل ٕـ٣ ! ثگَ ٦ًـ چٌؼ ثَ آػم کَ ًينت چيقي ػل صـ٣- هي

 ػل؟ کؼّم- ٥ـگل

 !عْى ١ق٧ کَ ػل ُوْى- هي

 عْى؟ کؼّم- ٥ـگل

 اّهؼ چين اف کَ عْى ُوْى- هي

 چين؟ کؼّم- ٥ـگل

 !عْاثَ هنت کَ چين ُوْى- هي

 عْاة؟ کؼّم- ٥ـگل

 !ؿ٥ت چيبم اف کَ عْاة ُوْى-

 ؿ٥ت؟ کزب-

 

 !ؿّيب تْ-

 کزبمت؟ ؿّيب-



 !آثَ ثـ-

 آة؟ کؼّم-

 !ؿيغت چيبم اف کَ آة ُوْى-

 ؿ٥ت؟ کزب-

 !تْىجِب-

 ىت؟ کؼّم-

 !چيبتَ تْ کَ ىت ُوْى-

 چين؟ کؼّم-

 !٦ًـ يَ ثَ ثقًن ّ کٌن تَبػ٣ هوکٌَ ًکٌن ثبف ػؿمت اگـ کَ چين ُوْى-

 !عًْؼي ؿّ ىٞـ ايي ثـام هْىَ آ٩ب ثبالعـٍ ػيؼي- ٥ـگل

 !کٌي هي کبؿي ُـ ثَ ّاػاؿ ؿّ هي ثقّؿ چيوبت ٕلنن اّى ثب- هي

 :گ٦ت ثْػ اًؼاعتَ پبييي ؿّ مـه کَ صبي ػؿ ٥ـگل

 !ػٍ هي ًيْى ؿّ عْػه کـػين افػّاد ايٌکَ اف ثٞؼ ٕلنن ايي

****** 

 ّ کـػم پبؿ٫ ثبٟ تْي ؿّ هبىيي ٩ّتي. عًَْ ثـگيتن عْػم ّ ؿمًْؼم عًَْ ثَ ؿّ ٥ـگل ىبم اف ثٞؼ

 ىؼم عًَْ ّاؿػ

 :پـميؼم اصْالپـمي ّ مالم اف ثٞؼ هبمت عًَْ ُْهي ػيؼم

 :گ٦ت ّ فػ لجغٌؼي! کـػٍ؟ ثيـًّت ليلي! هزٌْى؟ هٌِؼك ىؼٍ چي

 !ا٥تبػٍ مـم ثَ کٌَِ يبؿ ُْاي ًَ-

 .ثبه ُب ٥کـتبفٍ عْؿٍ ًوي ػؿػ ثَ کٌَِ چيق- هي

 !گـػي هي ُب کٌَِ ػًجبل ثبىي ىٌبك ٝتي٪َ اگَ- ُْهي

 ٕـ٥ِب؟ ايي چْٖؿ صبال- هي

 !اّهؼٍ پيو هيکلي يَ ٥ـُبػ- پؼؿم

 هيکلي؟ چَ- هي

 !ثـگـػًّؼ هي اف ؿّ ؿّه ّ فػ صل٪َ چيوبه تْ اىک کَ ىؼم ُْهي هتْرَ



 ا٥تبػٍ؟ ات٦ب٩ي ليال ثـاي ىؼٍ؟ چي: پـميؼم ػّثبؿٍ

 .ىَ هي چي ثجيٌين تب ثؾاؿين ُن ؿّي ٥کـُبهًْْ ثييي ثيب صبال! آؿٍ هتبم٦بًَ- پؼؿم

 ىؼٍ؟ ػْٝاتْى ُْهي- هي

 .گن هي ثِت ثييي ثيب. ًَ کَ ػْٝا- پؼؿم

 .ًينتين ّ مبلي اعـ ؿ٥تين

 کزبمت؟ هبػؿ- هي

 .ثقًين صـ٣ ُن ثب ثتًْين هب ّ ًيبػ ايٌزب کَ کـػٍ گـم ؿّ مـه. عبًوَ ٥ـعٌؼٍ پيو- پؼؿ

 .ثگيؼ فّػتـ کٌن هي عْاُو ىؼٍ؟پؼؿ ْٕؿيو ًکٌَ ليال؟ هْؿػ ػؿ- هي

 !هـيَْ ثگن؟ليال چْٖؿي- پؼؿ

 .کـػم ًگبٍ کـػ هي پب٫ چيوِبىْ اىک کَ ُْهي ّ پؼؿم ثَ هؼتي هي

 چيَ؟ ثيوبؿيو ىؼٍ؟ چو هـيَْ؟ چَ يٌٞي- هي

 مـط ُن ُْهي پؼؿ چيوِبي. کـػم مالم ّ ثلٌؼىؼين. ىؼ ّاؿػ ػؿ اف ُن ُْهي پؼؿ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 گـيَ گْيب. ثْػ

 !رؼيَ هنئلَ کَ کـػم اصنبك. کـػم هي ًگبٍ اًِّب ثَ هبت. ثْػ کـػٍ

 .اّهؼي ػيؼم فػم هي ٩ؼم ثبٟ تْ ػاىتن ربى؟ ٥ـُبػ عْثي- ُْهي پؼؿ

 کزبمت؟ ليال ىؼٍ؟ چي. ٥ِون ًوي هي- هي

 .اك عًَْ ليال- ُْهي

 ّ ًينتين ُوَ ثگيـين ػؿمت تَوين يَ ثتًْين تب کٌين کٌتـل ؿّ عْػهْى ثبيؼ ٥ـُبػ ثييي- پؼؿم

 :پـميؼم ػّثبؿٍ

 چيَ؟ ليال ثيوبؿي

 .ث٦ِوَ چيقي عبًن ٥ـعٌؼٍ ًجبيؼ.کي کٌتـل عْػتْ.٥ـُبػ کي ٍضجت آؿّم- پؼؿم

 !اػ هي آػم مـ تْ ٥کـ تب ُقاؿ کٌيي هي ٍضجت ىوب کَ ايٌْٖؿ ّلي پؼؿ چين- هي

 !ػاؿٍ هيکل مـه تْ ليال- پؼؿم

 هيکلي؟ چَ! ػاؿٍ؟ هيکل مـه تْ- هي

 .ػاىتن ؿّ صبل ُويي ُن عْػم. گـ٥تَ ؿّ پؼؿم گلْي ث٢ِ کَ ىؼم هتْرَ



 .ػاؿٍ تْهْؿ يَ مـه تْ ليال اًگبؿ رْى ٥ـُبػ- ُْهي پؼؿ

 ٥ِويؼيؼ؟ گ٦تَ؟چْٖؿي کي ػًّيؼ؟ هي کزب اف ىوب! تْهْؿ؟- هي

 عْه تْهْؿ يَ ىؼ هٞلْم کـػى امکي تي مي ػکتـ ثـػهو گـ٥ت ػؿػ مـه پيو ؿّف چٌؼ- ُْهي

 ه٢قىَ تْ عين

 .ًينت عٖـًب٫ کؼ ٝول ىَ هي الجتَ

 !ثبىَ اىتجبٍ امکي تي مي ىبيؼ ُنتيؼ؟ هٖوئي ىوب: گ٦تن ّ کـػم ًگبٍ ُْهي ثَ هؼتي

 .کٌين ٝکنجـػاؿي مـه اف ثيوبؿمتبى ثجـيوو ٥ـػا ػّثبؿٍ ٩ـاؿٍ- پؼؿم

 ًؼاؿٍ؟ عجـ کَ عْػه- هي

 .کٌَ هي ىک اصتوبال ثـين امکي تي مي ثـاي ثبيؼ ػّثبؿٍ ٥ـػا ثگن ثِو اگَ ّلي ًَ ٥ٞال- ُْهي

 اگـ. ًينت عٖـًب٫ کَ گي هي عْػت تبفٍ ىؼٍ اىتجبٍ کَ عؼا اهيؼ ثَ. رْى ُْهي ًجبه ًبؿاصت- هي

 ًکـػٍ عؼاي ُن

 

 ّ ثقؿگ عؼاًّؼ. کٌين هي ٝولو ثيوبؿمتبًِب ثِتـيي تْ عبؿد ثـيوو هي ُن ثب ثبىَ ػؿمت صـ٥يْى

 ٩ْل. هِـثًَْ

. اًؼافين هي ٝ٪ت ّ عْػهْى ٝـّمي ٥ٞال. ُنتن ثبُبت آعـه تب هي. ىَ هي عْة کَ ػم هي ثِت

 مالهتي ثَ کَ ليال

  .کٌين هي ٝـّمي ثٞؼ ىؼ عْة

 .کـػم گـيَ ثَ ىـّٛ ُن عْػم ّ کـػم ث٢لو کـػ گـيَ ّ پبييي اًؼاعت ؿّ مـه ُْهي

 ثغؼا ثْػ چبؿٍ ٥کـ ثَ ثبيؼ اهب ىي هي مجک کي گـيَ! ثقًَ رب مغتي اّليي ثب ًجبيؼ کَ هـػ ؿ٥ي٨- هي

 !ؿّىٌَ ػلن هي

 .ىَ هي عْة ًينت چيقه ُيچ ليال

 کـػى گـيَ هي٢ْل صنبثي ُْهي هخل ّ اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم ثقًن صـ٥بهْ ث٪يَ ًؾاىت گـيَ ػيگَ

 .ىؼم

 ايي ػچبؿ گؾاىتي مـ پيت ؿّ ُب مغتي کَ صبال ٦ًـ ػّ ايي ثبيؼ چـا کَ کـػم هي ٥کـ عْػم ثب

 ٥کـ ليال ثَ. ثيي هيکل

 کن فًؼگي تْ هگَ! ثبىَ ػاىتَ ؿّ ثيوبؿي ايي ثبيؼ چـا هَْٞم ٦ٕل ػعتـ ايي. مْعت ػلن. کـػم

 !کييؼٍ؟ ثؼثغتي



 ًوي ثؼم تنلي ؿّ ُْهي ّ ثبىن آؿّم عْامتن هي چي ُـ. گـ٥ت عيلي ػلن. ا٥تبػ ُْهي ثَ ًگبُن

 ليال چِـٍ. تًْنتن

 !ُبه مبػه،١ََ افػّاد کبؿُبه، صـ٥به،. ثْػ چيون رلْي

 ثب ّ ىؼ هي ػْٝاهْى کْچک چيق يَ مـ کـػين هي ثبفي ُن ثب ّ ثْػين ثچَ کَ ا٥تبػم ؿّفُبيي يبػ

  .کـػين هي ٩ِـ ُن

 ُن يکي ايي کَ کـػم هي ػٝب ػلن تْ. ىؼ هي ىـّٛ ثبفي ػّثبؿٍ ّ کـػين هي آىتي ثٞؼ مبٝت ًين

 ػْٝاي ّ ٩ِـ هخل

 عْػم ػاىتن. کٌين ىـّٛ ُن ثب ؿّ اي تبفٍ ثبفي ػّثبؿٍ ّ ىَ ثـٕـ٣ فّػ ّ ثبىَ کْػکي ثبفيِبي

 کَ کـػم هي آهبػٍ ؿّ

 هبػؿم ثب کَ ػيؼم ؿّ ليال ػؿ چِبؿچْة هيْى ا٥تبػ آىپقعًَْ ػؿ ثَ چيون کَ کٌن آؿّم ؿّ ُْهي

 ؿّ هبُب ػاؿى اينتبػٍ

 اًگبؿ کَ! ايٌزبمت ليال ثبىَ هْاٙت کَ ثگن ُْهي ثَ اّهؼم لضَٚ يَ. کٌي هي گـيَ ّ کٌي هي ًگبٍ

 مـم ؿّ ؿّ يظ آة

 !!ثْػين کـػٍ ٥ـگل مـ اف ؿّ امکي ميتي. ا٥تبػم هجل ؿّي ىل ّ لغت. ؿيغتٌؼ

 !کـػًؼ هي ٩بؿ ٩بؿ مـم تْ ػًيب ىْم کال١ِبي توبم اًگبؿ. ا٥تبػم ىْم ُبي کالٟ يبػ

 :پـميؼم ّ کـػم ًگبٍ پؼؿم ثَ

 

 !٥ـگل؟ پؼؿ،-

 اُي ّ گـ٥تن ػمتِبم هيْى ؿّ مـم! ػاػ تکْى ؿّ مـه کـػ ًوي هغ٦ي اىکِبىْ کَ صبلي ػؿ پؼؿم

 !کييؼم

. کـػم گن ػؿعتِب ثيي ؿّ عْػم ًـمَ کني گْه ثَ ُبم ًبلَ ٍؼاي تب ؿ٥تن ثبٟ ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ

 ٥ـگل ثب کَ ُوًْزبيي

 !کـػم عْامتگبؿي افه کَ عوًْزبيي. ثْػم کـػٍ ٍضجت

 ًوي ثؼثغتي ثؾؿ رق کَ ؿّفگبؿ ثيکٌَ ػمتت! کـػي عيک هْ ؿييَ کَ ثغيکَ ات ؿييَ ١ن اي

 ثيَ کْؿ! کبؿي

 !ثجيٌي هبؿّ عْىجغتي ًتًْنتي کَ چيوت

 کٌن عبلي کي مـ. ميبٍ ثغت اي ثکٌن ؿّ ىکبيتت کي ثَ. کـػم گـيَ ثلٌؼ ٍؼاي ثب ؿميؼم کَ ثبٟ تَ

 چَ! ؿّ ػل ٝ٪ؼٍ



 اف عْى کَ کْثيؼم اًّ٪ؼؿ! کْثيؼم! کْثيؼم ػيْاؿ ثَ ّ کـػم گـٍ ُبهْ هيت! ثؼًّن؟ ه٪َـ ؿّ کني

 !ا٥تبػ ؿاٍ ػمتِبم

 :گ٦ت کٌْى گـيَ ّ گـ٥ت ػمتِبهْ پيت اف ُْهي

 !اّؿػي ػؿ ػمتِبتْ پؼؿ ٥ـُبػ ثقى هٌْ

 !کـػم گـيَ فى يَ هخل ُبي ُبي ّ گؾاىتن ُْهي ُبي ىًَْ ؿّي ؿّ مـم

 .ًـميؼٍ ُن هْؿچَ ثَ آفاؿه ػعتـ ايي ٥ـگل؟ چـا چـا؟ ُْهي؟ چـا-

 .ثگن چي ػًّن ًوي ُن عْػم ٥ـُبػ ثبه آؿّم-

 يَ ًکٌَ کَ ثْػ ًگـاى ُوو. ثْػ ىؼٍ الِبم ثِو اًگبؿ. تـميؼ هي ُوييَ هَْٞم ٦ٕل ايي- هي

 !ثيبػ پيو هيکلي

 ثَ لٌٞت! ٝي٨ ثَ لٌٞت! ثيَ عـاة چيق ُوَ هوکٌَ کَ کـػ هي ٥کـ ُوو. فػ هي ىْؿ ػلو ُوو

 !ػاىتي ػّمت

 !هي ثَ لٌٞت

. ثجـى هٌْ ػل ايي ىْؿ هـػٍ! ػًيب ايي اف ، عًَْ ايي اف ، فًؼگي اف عْػم، اف. آػ هي ثؼم چيق ُوَ اف

 ايي ىْؿ هـػٍ

 ّامَ ػاىتين! گيـٍ هي تب ػٍ ّ ػٍ هي آػم ثَ چيق يَ کَ ثجـى ؿّ ػًيب ايي ىْؿ هـػٍ! آؿفُّبهْ

 ػؿمت لًَْ يَ عْػهْى

 .هْى آىيًَْ تْ ا٥تبػ آتيو کـػين هي

 

 تٌگ ؿّ کي ربي! کـػين؟ هي فًؼگي ؿاصت ات گْىَ يَ ُن هب کَ ىؼ هي کن افت چي مگ پؼؿ

 ؿييَ ثَ کَ ثْػ کـػٍ

 !٦ًِويؼٍ فًؼگي اف ُيچي ٌُْف کَ ػعتـ ايي.ػاػي هي هي ثَ ؿّ ػؿػ ايي کبه عؼا اي! فػي؟ اه

 مـ اف.کـػم گـيَ ّ مپـػم مـػ عب٫ ثَ ؿّ تٌن ّ ىؼم ّلْ فهيي ؿّي. ثبينتن تًْنتن ًوي ػيگَ

 اف. کـػم گـيَ ًباهيؼي

 .اّهؼ ليال ٍؼاي مـ پيت

! عًْي؟ هي هـحيَ چيَ. ًيؼٍ چيقي کَ صبال. ًينت هٞلْم چيقي کَ ٌُْف!٥ـُبػ ثبعتي ؿّ عْػت-

 ٥ـگل عب٫ مـ هگَ

 !کٌي؟ هي ىيْى ايٌْٖؿ کَ اّهؼي



 ؿمَ ًوي پنت ؿّفگبؿ ايي ثَ فّؿم کٌن؟ چَ: گ٦ت ّ کـػم ًگبُو ثـگيتن

 !ؿ٥ت هنلظ ثَ ًجبيؼ کَ ُن تنلين ّ ثنتَ پب ّ ػمت-

 ثکٌن تًْن هي چکبؿ ثگي چکٌن؟-

 مٞي ايٌکَ صؼا٩ل. کـػ کبؿي ثيَ ىبيؼ! ثغْؿ تکًْي ّ ثجـ ثِو پٌبٍ . ُنت کَ عؼام! ػاؿي کَ پْل-

 ؿّ عْػت

 هي کَ تْيي عؼا اف ثٞؼ االى. ػاػ ػمت اف ؿّ ٩ّت ًجبيؼ. عبؿد ثجـه ًيؼ. ايٌزب ىؼ، ايٌزب. کـػي

 !ثکٌي کبؿي تًْي

 !هـػي تْ ًبمالهتي. ىْ ثلٌؼ ىؼي تـ آؿّم کَ صبال. ػاؿي ص٨. ػؿمت! فػي ؿّ عْػت! کـػي گـيَ

. ؿ٥تن عًَْ ٕـ٣ ثَ. کـػم پب٫ اىکِبهْ. گ٦ت هي ؿامت ليال. ىؼم ثلٌؼ هضکن اهب. ىکنتَ. ىؼم ثلٌؼ

 ؿّ ىؼم کَ ّاؿػ

  :گ٦تن ّ کـػم پؼؿم ثَ

 رـيبى رْؿي يَ ل٦ٖب ىوب. ىَ امکي تي مي ػّثبؿٍ تب ثـم هي ثيوبؿمتبى ثَ ؿّ ٥ـگل ٥ـػا هي پؼؿ

 ثگيؼ پؼؿه ثَ ؿّ

 .ًينت عْة فيبػ ٩لجو ّّٜ ثبىيؼ هْاٙت

 هي ميگبؿ پؼؿم پيو کَ ثْػ ثبؿ اّليي. ػاػ ثؼمتن کـػ ؿّىي ميگبؿي پؼؿم. ًينتن هجل ؿّ گـ٥تن

 ُوَ. کييؼم

 :گ٦ت کـػ هي پب٫ اىکِبىْ کَ صبلي ػؿ هبػؿم ػ٩بي٪ي اف ثٞؼ. گؾىت مکْت ثَ هؼتي. ًينتٌؼ

 ُن ثبف هنئلَ ايي اّهؼى پيو ثب صبال ايٌکَ يٌٞي چيَ؟ تَويوت کٌي؟ چکبؿ عْاي هي عْػت ٥ـُبػ

 ػاؿي؟ افػّاد عيبل

 ؿّف چٌؼ ُويي ٙـ٣ ثؼيؼ اربفٍ پؼؿ ّ ىوب اگَ. کوَ ٩ّت ٥٪ٔ! ًکـػٍ ٥ـ٧ چيق ُيچ هي ثـاي- هي

 ٥ـگل ثب عْام هي

 ٥ِويؼيؼ؟ کزب اف ىوب پؼؿ. ث٦ِوَ چيقي ًجبيؼ ٥ـگل. ثبىَ ثبيؼ مبػٍ ّ هغتَـ عيلي ٥٪ٔ. کٌن افػّاد

. ػيؼٍ ؿّ تْهْؿ امکي تي مي تْي فػ فًگ هي ثَ اًّزب ًـ٥تيؼ ىوب ػيؼ ٩ّتي فؿتبه ػکتـ- پؼؿم

 هٖوئي عْامتَ هي

. ؿ٥تن هي ؿاٍ ّ کـػم هي گـيَ. کـػم صـکت ٥ـگل عًَْ ٕـ٣ ثَ پيبػٍ. ؿ٥تن ثيـّى ّ ىؼم ثلٌؼ. ثيَ

 ؿّفي اّى يبػ

 گـيَ يبػ. فهيي فػهو ػّچـعَ ثب کَ ا٥تبػم اّى يبػ. ثْػ اّهؼٍ هب عًَْ ثَ ثبؿ اّليي ثـاي کَ ا٥تبػم

 ؿّف يبػ. ا٥تبػم ٥ـگل



. فػ هي ثَ کَ صـ٥ِبيي يبػ. اه چِـٍ هَْٞهيت يبػ.٩يٌگو چيوِبي يبػ. ػيؼهو کبؿعًَْ تْ يکَ

 هي ػاىت ػلن

 .تـکيؼ

 ًوي آؿّم ػلن کـػم هي گـيَ چي ُـ. اّهؼ ثؼم عْػم اف. ثْػ هي هٌتٚـ مبل چٌؼيي کَ ا٥تبػم ايي يبػ

 ػيؼم ه٩ْٜ يَ. ىؼ

 هي ثبيؼ ؿّ ؿّفُبيي چَ. کـػم ؿّىي ميگبؿي ّ ػاػم ػؿعتي ثَ تکيَ. اينتبػم ٥ـگل عًَْ رلْي

 ؿّفُبي چَ! گؾؿًّؼم

 مـػؿػُب ايي ٝلت پي ػؿ ثْػى ًي٦تبػٍ ٥کـ ثَ ٥ـگل هبػؿ پؼؿ صبال تب چْٖؿ! ثْػ اًتٚبؿم ػؿ مغتي

 ايٌ٪ؼؿ ثبيؼ چـا! ثبىي

 هَْٞم ػعتـ ايي اهـّف ثْػًؼ کـػٍ کٌزکبّي کوي پيو مبل ػّ يکي اگـ ىبيؼ ؟!ثبىي تْرَ ثي

 ًوي رب ايي ثَ کبؿه

 .کييؼ

 کٌن؟ چکبؿ هي ثبىَ ايٌْٖؿي اگَ! ثبىَ ؿميؼٍ آعـه ثَ چيق ُوَ ًکٌَ! ثـٍ ػمتن اف ٥ـگل ًکٌَ

 هگَ ٥ـگل ثؼّى

 .ثْػ هوکي ١يـ ٥ـگل ًجْػى تزنن ثـام! ىَ؟ هي ثِبؿ ثبفم هگَ! کٌَ؟ هي ٕلْٛ ُن ثبف عْؿىيؼ

 .کـػم ؿّىي اي ػيگَ ميگبؿ

 هّْْٛ اف کَ کٌن ٝول ثبيؼ چْٖؿي کيْؿ اف عبؿد ثجـهو ثغْام اگَ کٌن؟ چکبؿ ث٦ِوَ عْػه اگَ

 چ٪ؼؿ! ًجـٍ؟ ثْيي

 !ثبىَ ىؼٍ اىتجبٍ امکي تي مي ىبيؼ هٞلْم کزب اف کـػ؟ کبؿي رـاصي ثب ىَ هي اٍال ػاؿين؟ ٩ّت

 !ثبىَ؟ ًؼاىتَ ّرْػ ٥ـگلي ّ ايٌزب ثيبم هي کَ ىَ هي ؿّفي يَ يٌٞي

 چکبؿ ػاؿٍ ٥ـگل االى. ّٞي٦ين چ٪ؼؿ آػهِب هب کَ ٥ِويؼم تبفٍ. گـ٥ت ام گـيَ ػّثبؿٍ ٥کـ ايي اف

 ٥کـيَ؟ چَ تْ هيکٌَ؟

 

 ثب ؿّ عًْيْى ػيْاؿ ّ ؿ٥تن رلْ! ثيٌَ هي ؿّ آيٌؼهْى فًؼگي عْاة ػاؿٍ ىبيؼ. ثبىَ عْاة ىبيؼ

 مـم! کـػم لول ػمت

 .ثْػ گؾاىتَ ام ؿّىًَْ ؿّ ػمتو ُْهي کَ اّهؼم عْػم ثَ ٩تي. کـػم گـيَ ّ گؾاىتن ػيْاؿ ثَ ؿّ

 !فىتَ ثيٌَ هي يکي. ثبىي ايٌزب ىت ه٩ْٜ ايي ًينت عْة . ٥ـُبػ ثـين- ُْهي

 کٌَ؟ هي ُن ٥ـ٩ي ػيگَ هگَ- هي



 يب ٥ـگل ػ٥َٞ يَ هوکٌَ تبفٍ! ثيبػ؟ ػؿ صـ٣ ٥ـگل ثـاي عْاي ًوي کَ تْ. کٌَ هي ٥ـ٧ عيلي- ُْهي

 تـّ هبػؿه ّ پؼؿ

 ؿامت!) اًؼاعتي ؿّفي چَ ثَ ػمتِبتْ ثجيي! ػمتِبتَ ؿّ عْى ٌُْف.ثـين. ثجيٌٌؼ ّّٜ ايي ثب ايٌزب

 اف ػمتِبم گ٦ت هي

 صـکت!( کيتن ؿّ کني کـػم هي ٥کـ ػيؼ هي هبؿّ کني اگَ ثْػ ٩ـهق ٩ـهق ؿّه ىؼٍ عيک عْى

 .کـػين

 هي هي رْى ثَ ػؿػ ايي کبه. ثْػ مبلن ُن هي ٥ـگل کبه اي!مالهتَ ليال کَ ُْهي عْىضبلن- هي

 ايي اٍال کبه. ا٥تبػ

 .ًؼاىت ّرْػ ّاهًْؼٍ هـُ

 .ثبىَ مبػٍ چيق يَ ىبيؼ. ًينت هٞلْم ُيچي ٌُْف کَ صبال ٥ـُبػ- ُْهي

 گ٦تَ؟ چي ػ٩ي٪ب فؿتبه ػکتـ- هي

 ؿّ هيکْکي چيق يَ ثيٌَ هي ؿّ ٝکل ػکتـ ٩ّتي امکي تي مي ؿ٥تيي اّل ػ٥َٞ ٩ّتي- ُْهي

 ُويي ثـاي هيؼٍ تيغيٌ

 ثيغْػي عْامتَ ًوي. ثيَ اًزبم امکي تي مي ثبيؼ ػّثبؿٍ ّ ىؼٍ عـاة ٝکل کَ گَ هي پؼؿت ثَ ُن

 ًگـاى ىوبُبؿّ

 هي رْ ّ پـك پؼؿت ٩ّتي گيـٍ هي توبك پؼؿت ثب ًـ٥تيؼ ثيوبؿمتبى ثَ ىوبُب کَ ثيٌَ هي ٩ّتي. کٌَ

 گَ هي ػکتـ کٌَ

 هّْْٛ ٥ِويؼى ثـاي کن کن تْ ايٌکَ ثـاي ُن هب. ُنت ثبىَ ٥ـگل مـ تْ تْهْؿ يَ کَ ايي اصتوبل

 کَ گ٦تين ثيي اهبػٍ

. ًيل هٞلْم چيقي ٌُْف ٍْؿت ُـ ػؿ ّلي ث٦ِوي ؿّ رـيبى آؿّم تْ تب ػاؿٍ تْهْؿ ّ هـيَْ ليال

 ُوَ عؼا اهيؼ ثَ ىبيؼ

 .ثبىَ ثْػٍ اىتجبٍ چيق

 .کٌَ هي ىک کوتـ ايٌْٖؿي ىؼٍ پيؼا چـثي ١ؼٍ يَ مـه تْ کَ ثگن ٥ـگل ثَ ثِتـ- هي

 .ثيَ ٝکنجـػاؿي ػّثبؿٍ ثبيؼ ّ ىؼٍ عـاة ٝکل کَ ثگْ ٥٪ٔ. ًگْ چيقي ٥ٞال- ُْهي

 .ىؼم ًبثْػ. ثْػم ًکييؼٍ کَ ُب ً٪يَ چَ. ًؼاىتن کَ آؿفُّب چَ ُْهي- هي

 :گ٦ت کـػ هي گـيَ کَ صبلي ػؿ ُن ُْهي. کـػم گـيَ ٝزق ثب ّ ًينتن ؿّ پيبػٍ کٌبؿ

 چيق ُوَ ٥ـگل ّگـًَ ثبىي هضکن کٍْ هخل ثبيؼ ؿ٥تي ٥ـگل ػًجبل کَ ٥ـػا ثکي ُبتْ گـيَ رْى ٥ـُبػ

 تْ. ٥ِوَ هي ؿّ



 !عْاي؟ ًوي ايٌْ کَ

 تب ثْػ ّؿ ١َْٕ عْػه ا٥کبؿ ػؿ اي گْىَ يَ کني ُـ ثْػًؼ اًّزب ُوَ.ثـگيتن عًَْ ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ

 ٥ـعٌؼٍ ؿميؼين

 :گ٦ت کـػ هي گـيَ کَ ُوًْْٖؿ اّهؼ رلْ عبًن

 ٥ـگل صتوب! ًؼاؿٍ ؿػعْؿ ثبه هٖوئي ٝلي هـتْي م٦ـٍ ّ کـػم ًؾؿ " يزيت اهي " عتن رْى ٥ـُبػ

 هي عْة رْى

 .ُيتن اهبم پبثْك ثجـي م٦ـ يَ ىؼ عْة اگَ کَ کي ًؾؿ ُن تْ ىَ

 هي عبًن ٥ـعٌؼٍ کَ ثْػ ْٕؿ ُويي کبه اي فػ هي صـ٣ پبکو ػل ٝو٨ اف فى ايي کـػم ًگبُو

 .گ٦ت

 هي کٌبؿ ُن عْػه ّ آّؿػ چبيي ثـاهْى ليال.ًينتين ًيوکت ؿّي ّ ؿ٥تين ثبٟ گْىَ يَ ثَ ُْهي ثب

 چيبه.ًينت

 .ثْػ مـط مـط

 ٝبرقين؟ ٌُْف کَ ٥بيؼٍ چَ ٥بيؼٍ؟ چَ ػاىتي حـّت ُوَ ايي اف- هي

 ًوي ثـ مبػٍ ٝکنجـػاؿي يَ ِٝؼٍ اف کَ ُنتي هولکت ايي تْ االى ُويي ُب عيلي ًکي ًبىکـي- ليال

 ٌُْف کَ اّال! آى

! کيْؿ اف عبؿد ثجـي ؿّ ٥ـگل کَ کـػي آهبػٍ ؿّ عْػت االى اف تْ حبًي ػؿ. ًينت هٞلْم چيقي

 ربي ثؾاؿ ؿّ ػلت

 !ثگيـى ػاؿعًَْ اف ؿّ ىْى ثچَ ًنغَ ًؼاؿى پْل کَ اًِّبيي

 هي . عْام هي مالهت ؿّ ٥ـگلن هي . عْام هي ؿّ عْػم ٥ـگل هي! ًؼاؿم کني ثَ کبؿي هي- هي

 ٥ـگلن عْام ًوي

 !ًينت هِن ػيگَ کل يب ػيگَ چيق ثـام. ثيَ ْٕؿيو

 !کـػي؟ هي چکبؿ ػاىتي عبًن پـيچِـ ثـاي ؿ٥ت يبػت. رْى ٥ـُبػ گي هي ػؿّٟ ػاؿي- ُْهي

 :گ٦تن ّ کـػم گـيَ ّ اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم

 

 .عْام هي مبلن عؼا اف ُن ؿّ ٥ـگلن. ثبىَ هـيِ کل ُيچ عْاػ ًوي ػلن اٍال هي

 .ثبىَ عؼا ثَ اهيؼت. ىؼ عْة صبال- ليال



 ػ٥َٞ يَ پيـهـػ ايي کَ ًکي کبؿي يَ. ايٌزب اػ هي ػاؿٍ پؼؿت. ًکي گـيَ. ػيگَ ثنَ ٥ـُبػ- ُْهي

 مکتَ ًکـػٍ عؼاي

 .کٌَ

 .ىؼم ثلٌؼ ّ کـػم پب٫ اىکِبهْ.اّهؼ هي هب ٕـ٣ ثَ آؿّم پؼؿم. کـػم ثلٌؼ ؿّ مـم

 پنـم؟ ىؼي آؿّم – پؼؿ

 ىؼيؼ؟ آؿّم پؼؿ؟ چْٖؿيؼ ىوب- هي

 هخل هي ؿّ ٥ـگل! کٌَ آؿّم ؿّ اًنبى هْا٩ٜ ايي ػؿ تًَْ ًوي چيقي ُيچ. هتبم٦ن ّا٩ٞب هي- پؼؿ

 ػّمت عْػم ػعتـ

. ًؼاؿٍ تْ ػؿػ اف کوي ػمت ُن هي ػؿػ پل. ثيَ ٝـّمن ؿّفي يَ اّى کَ ػاىتن آؿفّ ُوييَ. ػاؿم

 رق مغتي ػؿ ّلي

 .ًينت اي چبؿٍ ٍجـ

 :گ٦تن ثْػ ىؼٍ ىـّٛ ام گـيَ ػّثبؿٍ کَ صبلي ػؿ هي

 ػًّن ًوي هي. ثْػيؼ ًؼاػٍ ًيْى هي ثَ ؿّ فًؼگي چِـٍ ايي ُيچ٩ْت ىوب. ١وگيٌن عيلي هي پؼؿ

 کٌن ؿ٥تبؿ ثبيؼ چْٖؿ

 اي ػيگَ چِـٍ يَ کَ ًگ٦تيؼ اهب. ىٌبمًْؼيي هي ثَ ؿّ ٝي٨ ىوب. ػاػيؼ يبػ هي ٍ ؿّ ػاىتي ػّمت ىوب

 ٝي٨ اف ُن

 !ػاؿٍ ّرْػ

 صبلي ػؿ پؼؿم. ثـػم پٌبٍ پؼؿ اهي ا١ْه ثَ کْػکي ػّؿاى هخل ّ گـ٥تن آ١ْه ػؿ ؿّ پؼؿم اصتيبؿ ثي

 عْػه ثَ هـا کَ

 :گ٦ت ثْػ کـػٍ ث٢ل هضکن ّ ػاػ هي ٥يبؿ

 !هـػ يک هخل کٌي، تزـثَ عْػت ثبيؼ ؿّ ٝي٨ ىکل ايي

*********** 

 ػمتِبهْ ُْهي. ثْػ ْٕؿ ُويي ُوَ ؿّف ّ صبل. کـػم گـيَ ّ کييؼم ميگبؿ ّ ًغْاثيؼم ٍجش تب

 مبٝت تب. کـػ پبًنوبى

 .ؿ٥تن ٥ـگل ػًجبل ثٞؼ ّ کـػم ٍجـ ثْػ ُـْٕؿي ٍجش 9

 

 ىؼٍ؟ چل ػمتت! ه٩ْٜ؟ ايي چْٖؿ! پنـم عيـٍ- صکوت آ٩بي



 !مْعتَ ؿاػيبتْؿ آة ثب ًينت چيقي- هي

 هقاصن ٩ّت ايي کَ ثْػ ايي صبالمت ه٩ْٜ ثِتـيي ػيؼم ػکتـ ثـين ًيْهؼٍ کَ عبًوَ ٥ـگل ايي ت٪َيـ

 .ىؼم

 ثِو ًگبُن تب عْؿػ هي چبيي ػاىتن. هِـثْى ّ ٩يٌگ ّ مبػٍ. کـػ مالم ّ اّهؼ عًَْ لجبك ثب ٥ـگل

 .تـکيؼ ث٢ْن ا٥تبػ

 پيت اف ؿّ ػؿ ّ ؿمًْؼم ػمتيْيي ثَ ؿّ عْػم ّ کـػم مـ٥َ ّ پـيؼٍ گلْم ثَ چبيي کـػم ّاًوْػ

 ثَ کَ صبلي ػؿ. ثنتن

 .کـػم گـيَ کـػم هي مـ٥َ ػؿّٟ

 !٥ـُبػ کي ثبف ؿّ ػؿ. پيتت ثقًن ثؾاؿ ىؼ؟ چي. کي ثبف ؿّ ػؿ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 ثيـّى ٍْؿتن ىنتي اف ثٞؼ ػمتيْيي اف. ىؼ توْم ًينت چيقي گ٦تن ّ کـػم ثبف ؿّ ػمتيْيي ىيـ

 .اّهؼم

 ىْى؟ ثنتي چـا ىؼٍ، چي ػمتت- ٥ـگل

 .مْعتَ ؿاػيبتْؿ آة ثب. ًينت چيقي . مْعتَ- هي

 !ثْػ؟ کزب صْامت. ىؼٍ چي ثجيٌن کي ثبف. ًجْػي هْاٙت چـا- ٥ـگل

 مْعتَ کن عيلي. ًينت چيقي کَ گ٦تن- هي

 !چتَ؟ اهـّف گـ٥ت؟ ات مـ٥َ چـا ػ٥َٞ؟ يَ ىؼ چت- ٥ـگل

 !گلْم رنت چبيي ٩يٌگي، چ٪ؼؿ عًَْ تْ مبػٍ لجبك ثب صتي کَ ػيؼم ؿّ تْ- هي

 .کـػ ًگبٍ هبؿّ آهيقي ؿّبيت لجغٌؼ ثب هي صـ٣ ىٌيؼى ثب ٥ـگل هبػؿ

 ٥ـُبػ ّلي! کٌي رب فى هبػؿ ػل تْ ؿّ عْػت چْٖؿي ٩ّت اّل ٍجش ثلؼي عْة! ًب٩ال اي- ٥ـگل

 تب ُقاؿ اهـّف هي عبى

 هِن فيبػ ثبىن ػاىتَ مـػؿػ ُن ػيگَ ؿّف چٌؼ. ىَ ًوي ػيـ. ػيگَ ٩ّت يَ ثبىَ ٝکل. ػاؿم کبؿ

 .ًينت

 ام گـيَ ُن ثبف. ثْػ ثيي عْه ثيوبؿيو ثَ ًنجت چ٪ؼؿ رب ُوَ اف عجـ ثي هَْٞم ٦ٕل. مْعت ػلن

 تب چٌؼ. گـ٥ت

 .کـػم پب٫ چيوِبهْ ّ ثـػاىتن کب١ؾي ػمتوبل يَ ّ ؿ٥تن هيق ٕـ٣ ثَ ّ کـػم هضکن مـ٥َ

 !٥ـُبػ اػ هي گيـت عْة م١ْبتي يَ اًگبؿ- ٥ـگل

 .ثـگـػين ّ ثـين ثکي کبؿُبتْ ثـّ کٌن هي عْاُو کيَ ًوي ْٕل ثييتـ مبٝت ًين ربى ٥ـگل- هي



 ....آعَ- ٥ـگل

 .ىْ صبّـ ثـّ ثؼّ. کـػم عْاُو- هي

 آؿّم ّ ؿ٥تن صکوت آ٩بي ٕـ٣ ثَ. هًْؼين تٌِب ٥ـگل پؼؿ ّ هي ّ ؿ٥ت عْػه اتب٧ ثَ ًبچبؿ ٥ـگل

 :گ٦تن ثِو

. ًکٌيؼ کبؿي صبال ّلي. هٌتٚـٍ ثيـّى. ػاؿٍ کبؿ ىوب ثب پؼؿم ؿ٥تين کَ ٥ـگل ّ هي صکوت رٌبة

 ٥ـگل ّ هي ثؼيؼ اربفٍ

 .ثٞؼ ثـين

 ا٥تبػٍ؟ ات٦ب٩ي ربى؟ ٥ـُبػ ىؼٍ چي- صکوت آ٩بي

 عبًن کٌيؼ مٞي ىوب! گي هي ثِتْى پؼؿم. ًينت هِوي چيق. کٌيؼ ٍضجت آؿّم کٌن هي عْاُو- هي

 هتْرَ صکوت

. ًينتَ هبىيي تْ کْچَ مـ پؼؿم. عيبثْى تْ ثـيؼ چيقي يَ ثِبًَ ثَ ؿ٥تين هب ايٌکَ اف ثٞؼ. ًيي

 .ىوبمت هٌتٚـ

 هي ٥کـ ّ ثْػ اًؼاعتَ پبييي ؿّ مـه. ثـٍ ٥ـّ ٝوي٪ي ٥کـ ثَ ىؼ ثبٝج هي ١وگيي چِـٍ ثيچبؿٍ

 ٍْؿت ثَ گبُي کـػ

 آهبػٍ کن کن ثبيؼ ًجْػ اي چبؿٍ. ىؼ هي تـميؼًو ثبٝج ثييتـ ّ ثْػ گـ٥تَ مغت کَ کـػ هي ًگبٍ هي

 ايي کَ ىؼ هي

 !ث٦ِوَ ؿّ تلظ ص٪ي٪ت

 ػ٩ي٪َ چٌؼ تب. کـػم ٥ـگل پؼؿ ثَ ًگبُي عؼاصب٥ٚي ه٩ْٜ اعـ لضَٚ. ؿ٥تين ُن ثب ّ ىؼ صبّـ ٥ـگل

 هي ؿّ چيقي ػيگَ

 ثَ ًگبُن کَ کـػم هي مٞي ؿاٍ ػؿ. ؿ٥تين ثيوبؿمتبى ثَ ٥ـگل ثب. ىؼ هي پبؿٍ پبؿٍ ٩لجو کَ ىٌيؼ

 هي .ًي٦تَ ٍْؿتو

 اتب٧ ثَ ثال٥بٍلَ ثْػ ػاػٍ ؿّ کبؿُب تـتيت ٩جال ػکتـ ثيوبؿمتبى ػؿ. کٌن کٌتـل ؿّ عْػم ًتًْن تـميؼم

 ّ ؿ٥تين هغًَْ

 ثِبًَ ؿّ ػؿػ مـ. ثـين ػ٥تـه ثَ رْاة گـ٥تي ثـاي ٥ـػا کَ گ٦ت ػکتـ. ىؼ توبم ثٞؼ مبٝت ًين

 ثَ ؿّ ٥ـگل ّ کـػم

 پؼؿ اف کَ چيقي يٌٞي ؿّ ٥ـگل پؼؿ ىؼم کَ ّاؿػ. ثـگيتن عْػهْى عًَْ ثَ عْػم ّ ؿمًْؼم عًَْ

 هًْؼٍ ثب٩ي ٥ـگل

 :گ٦ت ا٥تبػ هي ثَ چيوو تب. ػيؼم ثْػ



 

 ػاؿٍ؟ ص٪ي٪ت ؿامتَ؟ گي هي کَ ايٌب ! ٥ـُبػ ٥ـُبػ،

 عْػتْ ٥ـُبػ: گ٦ت ّ اّهؼ رلْ ُْهي. گـينتن تلغي ثب ّ ًينتن گْىَ يَ. ػاؿم ًگَ ؿّ عْػم ًتًْنتن

 !کي کٌتـل

 .ثـين پييو ػيگَ يکنبٝت کَ گ٦ت هي ثَ يْاىکي ػکتـ: گ٦تن ّ کـػم پب٫ اىکِبهْ

 کٌن؟ مـم تْ عبکي چَ هي ثبىَ ػاىتَ ص٪ي٪ت اگَ- ٥ـگل پؼؿ

 !گٌؼي ُبي لضَٚ چَ. فػ هي پييًْيو ثَ ػمت ثب ّ کـػ هي گـيَ ثچَ يَ هخل ّ

 فىت چيقُبي ُوَ گْيبي ػکتـ چِـٍ ؿ٥تين ثيوبؿمتبى ثَ ُوگي ّ گؾىت يکنبٝت ثْػ ْٕؿي ُـ

 ٩ّتي. ثْػ ػًيب ايي

 !هتبم٦ن: گ٦ت مکْت هؼتي اف ثٞؼ ًينتين ػ٥تـه ػؿ

 ىؼه؟ توْم چيق ُوَ يٌٞي ػکتـ- هي

 .ُنت ُن عؼايي. فػ ؿّ صـ٣ ايي ىَ ًوي ٩ّت ُيچ پنـم- ػکتـ

 ّ گؾاىت ُبين ىًَْ ؿّي ؿّ ػمتو ّ اّهؼ هي پيو ّ ىؼ ثلٌؼ ػکتـ. کـػم گـيَ آؿّم. کـػم گـيَ

 :گ٦ت

 کـػى پيؼا ى٦ب کَ ثْػٍ هْاؿػ ايي هخل عيلي ثبىَ ثغؼا اهيؼت

 ّّٞيَ؟ چَ ػؿ تْهْؿ االى ػکتـ ا٩بي ثجغييؼ- ُْهي

 ٝولو. ػاؿٍ ّرْػ کوب اصتوبل ّ گيـٍ هي ؿّ ه٢ق توبم ثنـٝت ًيَ ٝول اگـ! ؿىؼ صبل ػؿ – ػکتـ

 .عٖـًبکَ کوي ُن

 عْة ٥ـگل ّ کٌي عبؿد ؿّ تْهْؿ ايي کَ هوکٌَ رـاصي ٝول عٖـ اف گؾىتَ يٌٞي- ُْهي

 يَ اٍال ايٌکَ ثيَ؟هخل

 ًجْػٍ؟ چيقي ُوچيي

 .ًينت هوکي ١يـ چيقي ُيچ عؼا پيو: گ٦ت ّ کـػ هکج هؼتي ػکتـ

 ؿ٥تن ٕـ٥و ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ. ثْػ ؿ٥تَ ُن ػؿ اه چِـٍ ّ ثْػ گـ٥تَ ؿّ ٩لجو. ا٥تبػ ٥ـگل پؼؿ ثَ ًگبُن

 فًگ ػکتـ کَ

 اف ثٞؼ. ىؼ ثِتـ کَ ػاػى ثِو چيقُب ايي ّ ٩ـً ّ آهپْل تب چٌؼ ٥ْؿا ّ عْامت ؿّ پـمتبؿ ّ فػ

 مبٝت يک مبٝت، ًين

 :گ٦ت ػکتـ ثـگـػين عًَْ ثَ عْامتين کَ



 ٩ّت فيبػ فّػتـ کٌيؼ هي کبؿي ُـ ٥٪ٔ ثِتـٍ ايٌْٖؿي! چـثيَ ١ؼٍ يَ مـه ػؿ کَ ثگيؼ ثِتـٍ

 !ًؼاؿيؼ

 .ثگين ثِو چيقي ُوچيي يَ ػاىتين تَوين ُن عْػهْى ات٦ب٩ب- ُْهي

 ػاؿين؟ ٩ّت چ٪ؼؿ ػکتـ آ٩بي- هي

 ػى هي ًيْى ؿّ عْػىْى ػيـ تْهْؿُب ًْٛ ايي: گ٦ت اي لضَٚ اف ثٞؼ ّ کـػ هي ثَ ًگبُي ػکتـ

 ايي ثَ ايٌکَ اف ثٞؼ ّلي

 .کٌٌؼ هي ؿىؼ مـيٜ عيلي ؿميؼًؼ صبلت

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ هکج اي لضَٚ

 !فّػتـ يب ػيـتـ کوي صبال! ػّهبٍ صؼّػ

************************* 

 ٥ـگل پؼؿ چيوبى ثَ کـػى ًگبٍ اف. ثْػ هيق ؿّي ًغْؿػٍ ػمت چبيي ميٌي. ثْػين ًينتَ هب عًَْ تْ

 .کـػم هي ارتٌبة

 ػّ تب ػعتـه ػًَّ يَ ، ًْؿمو ًِبل ّرْػه، حوـٍ کَ کٌن ًگبٍ پؼؿي چيوبى ثَ کَ ًؼاىتن ؿّ ػلو

 رلْه ػيگَ هبٍ

 !فًَ هي پـپـ

 عبٕـاتو ثـگيتٌجَ ّ ىؼى هبت ًْثت صبال. ثْػ کـػٍ عًَْ تب ثيوبؿمتبى ؿاٍ ػؿ ُبىْ گـيَ

 هخل صبال کَ عبٕبتي!ثْػ

 !فًي هي ًيو ؿّ اػم ٝ٪قة

 :گ٦ت ٥ـگل پؼؿ کَ کـػم ؿّىي ميگبؿي

 ػاىتي؟ ػّمتو ّا٩ٞب ُن تْ ٥ـُبػ

 :گ٦تن ثٞؼ اي لضَٚ ّ کـػم ثِو ًگبُي

 ػاؿيؼ؟ ػّمتو هي اف ثييتـ کَ کٌيؼ هي ٥کـ ُنتيؼ ٥ـگل پؼؿ ىوب چْى صکوت رٌبة

 :ػاػم اػاهَ ثْػ مـافيـ چيوِبم اف ٍؼا ثي اىک کَ ُوًْْٖؿ ػاؿم ًگَ ؿّ عْػم ًتًْنتن

 !هي ٝي٨ اف تَْيـ يَ. ػّمت يَ. هٌَ ثـاي ؿ٥ي٨ يَ ٥ـگل

 !هٌَ آيٌؼٍ ّ هي گؾىتَ ٥ـگل! ؿّيب ثَ هي ُون٦ـ ! ثْػٍ هي ثب ىت ُـ مبل مبليبى کَ عْاثي ٥ـگل

 



 ػيگَ چيق يَ پؼؿي ٝي٨ کَ ًگيؼ هي ثَ! ثْػ عْػم عْامت ثب ّ کـػم اًتغبة عْػم کَ تْلؼي ٥ـگل

 چيوِبي! اك

 عْاػ هي کَ هي ؿاٍ ًيوَ ؿ٥ي٨! ثيًَْ ميبٍ عب٫ ثَ تب آّؿػ ايٌزب ػًيب ٕـ٣ اّى اف ؿّ هي ٥ـگل

 عْاػ هي! ثؾاؿٍ تٌِبم

 اي ًيوَ. ُنت ُن هي ػيگَ ًيوَ ىوبمت ػعتـ تٌِب اگَ ٥ـگل! ثؾاؿٍ تٌِب پبييق تْ هٌْ ّ ثجـٍ ؿّ ثِبؿ

 ٩ّتَ عيلي کَ

 ػًيب ثب اًّْ ىوب اگَ! ٝي٪َ اّى ثَ هي اصنبك پؼؿيَ هضجت ٥ـگل ثَ ىوب اصنبك اگَ گـػم هي ػًجبلو

 کٌيؼ ًوي ُْٝ

 .عْام هي ؿّ ٥ـگل ٥٪ٔ هي کٌن ًوي ُْٝ ػًيب ثب ؿّ ٥ـگل ُن هي

 !ىؼ گن ّ ثْػ ػمتِبم تْ عْىجغتي کَ ّاي اي

 مکْت ثَ کَ هؼتي. گـ٥ت ؿّ ػمتن ّ ًينت کٌبؿم ُْهي. ثؼم اػاهَ ًتًْنتن گـيَ ىؼت اف ػيگَ

 ٥ـگل پؼؿ گؾىت

 گ٦ت ثْػ هيکل ثـاه کييؼى ٦ًل صتي کَ صبلي ػؿ

 ػيگَ هبٍ ػّ کَ رًْي. ػاؿٍ ػّمت ثييتـ رًْو اف تـّ ُن ٥ـگل ٥ـُبػ،! ًينتن ثؼثغتي ايي تْ پل

 تٌو تْ ثييتـ

 .ثْػ تْ ثب افػّاد ٥ـگل آؿفّي! ًينت

 .ثؼٍ اػاهَ ؿّ صـ٥و ًؾاىتن

 .کٌن افػّاد ٥ـگل ثب فّػتـ چَ ُـ عْام هي عؼا اف ًکـػٍ ٥ـ٧ چيقي-

  :گ٦ت ّ گـ٥ت ثبال ٕـ٣ ثَ ؿّ مـه

 !کي کوکوْى.ػم هي ٩نن رّْى تب ػّ ايي ٝي٨ ثَ تـّ عؼايب

 .ثقًَ کَ ًؼاىت صـ٥ي کني

 .کٌي اه هٞبيٌَ ُن اًّزب عْام هي. عبؿد ثجـم ؿّ ٥ـگل عْام هي- هي

  :گ٦ت ٥ـگل پؼؿ ثٞؼ گؾىت مکْت ثَ هؼتي. ًگ٦ت چيقي کني ُن ثبف

 ػاؿٍ گلو کَ ثگن ثبيؼ ثگن ؿّ رـيبى هبػؿه ثَ ثبيؼ. عًَْ اف ثيـّى ثجـي ؿّ ٥ـگل ثبيؼ ربى ٥ـُبػ

 !ىَ هي پـ پـ

 :گ٦ت ػّثبؿٍ ثٞؼ هؼتي! گـينت ػؿهبًؼٍ صـ٣ ايي ثب ّ

 



 !َٝجيَ مـػؿػُبه کَ گ٦تي هي هب ثَ ُوو ػکتـ ثـػيوو کَ ثبؿ چٌؼ

 ًؼاػى؟ چيقي ٝکني آفهبييي، ُيچ- پؼؿم

! َٝجيَ گ٦تي هي گيـٍ هي ػؿػ مـم ػکتـ گ٦ت هي تب کَ مْفٍ هي ايي اف ػلن! ُيچي- ٥ـگل پؼؿ

 .هيگـًَ

 .ثيـّى ثجـ عًَْ اف ثِبًَ يَ ثَ ؿّ ثچَ اّى ثـّ ٥ـُبػ- پؼؿم

 ؿّ ػؿ صکوت عبًن فػم فًگ ّ ؿميؼم ٥ـگل عًَْ ثَ ٩ّتي. ا٥تبػم ؿاٍ. ىنتن ؿّ ٍْؿتن ّ ػم ثلٌؼه

 ٥ـگل . کـػ ثبف

 ٥ـگل کَ گ٦تن پؼؿم ثَ ّ کـػم ٍضجت عْػهْى عًَْ ثب تل٦ٌي. ثْػ ؿ٥تَ ثيـّى عـيؼ ثـاي ًجْػ عًَْ

 ىؼ ٩ـاؿ. ًينت

 ٥ـگل عْؿػم هي ّ ؿيغت چبي ثـام صکوت عبًن تب. ثيـّى ثجـهو هي ّ ثـگـػٍ ٥ـگل تب کٌين ٍجـ

 ٩ّتي ّ ثـگيت

 :گ٦ت ػيؼ هٌْ

 !هْىَ؟ آ٩ب ايٌزب اّهؼي ىؼ چْٖؿ کـػ هي ػؿػ مـت کَ تْ! مالم-

 ّ کـػ ًگبٍ هٌْ اي لضَٚ ٥ـگل. )ثيـّى ثـين ُن ثب ًبُبؿ ػًجبلت ثيبم گ٦تن ؿ٥ت مـ عًَْ تْ صٍْلن-

 :)گ٦ت ثٞؼ

 .صبّـم هي . ثـين-

. ثيـّى ؿين هي ػاؿين ًبُبؿ ٥ـگل ّ هي کَ گ٦تن پؼؿم ثَ فػم عًَْ ثَ تل٦ي يَ ًينتين هبىيي تْ ٩ّتي

 !ًقًَ ىْؿ ػلتْى

 )ًينت عًَْ ٥ـگل ث٦ِوي کَ ثْػ ايي هٌْٚؿم)

 ثـين؟ کزب عْة- هي

 !علْت پبؿ٫ ثـين ًؼاؿم اىتِب ٥ٞال هي- ٥ـگل

 تـمي؟ ًوي کال١ِب اف ػيگَ ػاؿٍ؟ کالٟ کَ ُوًْزب علْت؟ پبؿ٫- هي

 ثـّ. تـمن ًوي ُب کالٟ اف ػيگَ. ربى ٥ـُبػ ثـّ- ٥ـگل

 اف تـ علْت ثْػ علْت پبؿ٫. ىؼين پبؿ٫ ّاؿػ ّ ىؼين پيبػٍ. ؿميؼين ثٞؼ ؿثٜ يک. کـػم صـکت

 يَ ؿّي. ُوييَ

 .ًينتين ًيوکت

 !ًينت عجـي کال١ِب اف ػيگَ ٥ـُبػ- ٥ـگل



 !ثغْؿى ًبُبؿ ؿ٥تي کٌن هي ٥کـ. آؿٍ- هي

 !ًؼاؿى هي ثب کبؿي ػيگَ! فػى صـ٥ِبىًْْ- ٥ـگل

 ػيـّفي؟ ٥کـ تْ ٌُْف- هي

 !ؿٍ ًوي ُن ػيگَ! اّهؼ پبييق ٥ـُبػ- ٥ـگل

 ثِبؿ ُن ثٞؼه هييَ فهنتْى ػيگَ هبٍ چٌؼ- هي

 !آػ هي ػّثبؿٍ تْ ثـاي ثِبؿ کَ عْىضبلن- ٥ـگل

 .کـػم ًگبُو

 ٥ـُبػ؟ ىؼٍ چي ػمتِبت- ٥ـگل

 .مْعت ػمتِبم ؿّ ؿيغت ؿاػيبتْؿ رْه آة کَ گ٦تن- هي

 .عٌؼيؼ ّ کـػ ًگبُن

 !فؿتبه ػکتـ ايي عْثيَ هـػ چَ- ٥ـگل

 ا٥تبػي؟ اّى يبػ چْٖؿ صبال. عْثيَ هـػ آؿٍ- هي

 !ثْػيؼ اًّزب ٩جلو ىوبُب گ٦ت! پيو يکنبٝت. پييو ثْػم ؿ٥تَ- ٥ـگل

 .ًجبفم ؿّ عْػم کـػم مٞي. کـػم ًگبٍ ٥ـگل ثَ هبت

 چکبؿ؟ ثْػي ؿ٥تَ- هي

 .ؿ٥تن ُوْى ثـاي ُن هي چکبؿ؟ ثْػيؼ ؿ٥تَ ىوبُب- ٥ـگل

 .ثگن چي ثْػم هًْؼٍ

 !ثْػين؟ اًّزب هب گ٦ت ػکتـ- هي

 تْ پيو ٥کـم ُوييَ. کـػم هزنن ؽٌُن ػؿ ؿّ تَْيـت رْؿ ُوَ. ثْػم يبػت ثَ ٝوـ يَ- ٥ـگل

 مبل چٌؼ ايي.! ثْػٍ

 پٌِْى هي اف ٥کـتَ تْ کَ ؿّ چيقي تًْي ًوي ػيگَ! ػًّنتن هي تْ ُونـ ؿّ عْػم ُوييَ آعـ

 کـػي ٥کـ تْ! کٌي

 مي ٦ًِويؼم کَ کـػي ٥کـ کـػي؟ گـيَ ٦ًِويؼم کـػي ٥کـ ػاىتي؟ صبلي چَ ٍجش کَ ًيؼم هتْرَ

 اگـ امکي تي

 !گيـى؟ هي ٝکل ػّثبؿٍ ّ گي هي آػم ثَ ُوًْزب ثيَ عـاة



 ٥ـگل؟ گ٦تَ چي ثِت ػکتـ- هي

 .گ٦ت ؿّ کْچْلْ تْهْؿ يَ رـيبى- ٥ـگل

 !فػ هي ثل٣ْ هي ثَ ػاىت ىبيؼ. کـػم ًگبُو ٥٪ٔ

 .ًينت هِوي چيق ُيچ کَ چـثيَ ١ؼٍ يَ ٥٪ٔ اّى- هي

 :گ٦ت ّ کـػ ًگبُن

 کـػم ٍضجت ثبُبه کَ ثٞؼ گ٦ت هي ؿّ ُويي اّلو ُن ػکتـ! توْهَ ثبفي! ًبفکن ػل هْىَ آ٩ب

 ػؿ گ٦ت ثِن ؿّ ص٪ي٪ت

 ثِبؿي ػيگَ! ىؼ پبييق هي ثـاي ٥ـُبػ! کٌي مکتَ هوکٌَ ؿّفت ّ صبل ايي ثب تْ کَ گ٦ت ّوي

 !ًؼاؿٍ ّرْػ

 ثْػ ايي ًؼاىت ّرْػ ػيگَ چيق ُيچ ثـاي ًَ تنلي ثـاي ًَ صـ٥ي. ػاؿم ًگَ ؿّ عْػم ًتًْنتن ػيگَ

 ؿّ عْػم رلْي کَ

 !کـػم ّل

 !گ٦تي هي هي ثَ تْ ثبيؼ ؿّ ايٌب ثؼًّن کَ ثْػ هي ص٨ ايي ٝقيقم ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !اًَب٥يَ ثي ايي ثغؼا ٥ـگلن. ٥ـگل- هي

. ثْػ تْ ػاىتي آؿفّم تٌِب. کـػم فًؼگي عْة هؼت ايي توبم ػؿ هي اًَب٥ي؟ ثي چَ ٝقيقم ًَ- ٥ـگل

 عْامت هي ػلن

 .کـػي کَ کٌي اًتغبة ُوَ ثيي ؿّ هي تْ کَ

 !ىؼ ايٌْٖؿي چـا ٥ـگل! ٥٪ٔ!ثگن چي ػًّن ًوي هي- هي

 کـػٍ ٩جْل ؿّ چيق ُوَ آؿّم عيلي ٥ـگل ه٪بثل ػؿ. کـػم هي گـيَ ّ ثْػم گـ٥تَ ػمتِبم ػؿ ؿّ مـم

 .ثْػ

 

 !ثبىي آؿّم ثبيؼ ػاؿي ػّمتن اگَ ثکٌي کبؿُبؿّ ايي ًجبيؼ تْ ٝقيقم- ٥ـگل

 .ىي هي عْة صتوب. کٌي هي ٝولت اًّزب. عبؿد ؿين هي ٥ـگل- هي

 .ًؼاؿين ُن ؿّ پْلو.ثـم عبؿد عْاػ ًوي ػلن هي- ٥ـگل

 چکبؿم؟ هي پل هـػم؟ هي هگَ- هي

 ثبىَ؟. ثٌؼافي فهيي ؿّ صـ٥ن ًجبيؼ ٥٪ٔ. ثغْام افت چيقي عْام هي- ٥ـگل



 .ثغْاي تْ چي ُـ. ثگي تْ چي ُـ- هي

 ًکي گـيَ ايٌکَ اّل- ٥ـگل

 .٥ـگل ًؼاؿم ؿّ کني تْ رق هي. ًينت عْػم ػمت- هي

 !ػاؿي ؿّ آيٌؼٍ! ػاؿي ؿّ فًؼگي تْ ٝقيقم چـا- ٥ـگل

 .عْام هي ؿّ تْ هي.عْام ًوي ؿّ آيٌؼٍ هي- هي

 !ثـي ثبيؼ تْ- ٥ـگل

 .ثـم ثگْ ثـم؟ کزب- هي

 .فًؼگيت ػًجبل ثـي ثبيؼ! عْة پنـ آ٥ـيي- ٥ـگل

 :گ٦تن فػم هي فاؿ ىؼت ثب صبليکَ ػؿ ػّثبؿٍ ّ کـػم ًگبُو اي لضَٚ

 !فًي هي کَ چيَ صـ٣ ايي ! ٥ـگل ، ٥ـگل

 هؼتي اف ثٞؼ! ثـي ثبيؼ تْ گن هي رؼي ايٌْ. رؼامت ُن اف هب ؿاٍ ػيگَ. ٥ـُبػ توْهَ هي کبؿ- ٥ـگل

 ؿّ چيق ُوَ

 .کٌي هي ٥ـاهْه

 :فػم ٥ـيبػ

 !٥ـگل-

 کَ ٩ؼؿ ُويي. ثيي ًبؿاصت عْام ًوي. ٥ِويؼم ؿّ رـيبى هي کَ ثؼًّي ًجبيؼ هبػؿم ّ پؼؿ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 ػاؿى ػؿػ

 ػًيب ايي تْ چيقي ثـام فًؼگي تْ ػيگَ. ٥ـُبػ رؼيَ صـ٥بم.ػًجبلن ًيب ػيگَ! ثـّ ُن تْ! کب٥يَ ثـاىْى

 هي!ًؼاؿٍ اؿفه

 ّ اًؼافي هي فًؼگين کْتبٍ هؼت يبػ هٌْ تْ! ثـّ!ثبه ًؼاىتَ هي ثَ کبؿي ػيگَ! گن؟ هي چي ٥ِوي

 هي ًبؿاصت هٌْ ُويي

 !ًيب مـا١ن ػيگَ ٥ـُبػ ؿم هي هي صبال! تـم ؿاصت ًجيٌن ّؿ تْ اگَ! کٌَ

 ؿاٍ ػًجبلو آؿّم فًَ هي ؿّ صـ٥ِب ايي چـا کـػم هي ػؿ٫. ؿ٥ت ّ ىؼ ثلٌؼ هي ثِت ػؿ صـ٣ ايي ثب

 کٌْى گـيَ ّ ا٥تبػم

 :گ٦تن

! کين ًوي عزبلت کني اف ػيگَ. عًْن هي ىٞـُب اّى اف ثـات ثغْاي چ٪ؼؿ ُـ ػيگَ ٝقيقم ٥ـگل

 .ًـّ عؼا ثَ ؿّ تْ



 .ًؾاؿ تٌِبم. ًؼاؿم ؿّ کني تْ رق هي

 ًوي. اًؼافٍ هي هـػى يبػ هٌْ تْ ُبي گـيَ. ثبىن تٌِب عْام هي ؿّ ؿّف چٌؼ ايي.٥ـُبػ ثـّ- ٥ـگل

 ٥کـ هـگ ثَ عْام

 !ثـّ. کٌن

 !٥ـگل ًينتن ُيچي تْ ثؼّى هي. عٌؼم هي ػيگَ. ػم هي ٩ْل. کٌن ًوي گـيَ ػيگَ- هي

 .کـػ ًگبُن ّ ثـگيت

 !هٌي ًبؿاصتي ّ فرـ ثبٝج ٥٪ٔ تْ هي ىـائ ايي ػؿ- ٥ـگل

 .ؿ٥ت ّثٞؼ

  !ثـيؼم ػًيب ايي اف. کٌَ ٍّلن ػًيب ايي ثَ کَ ثْػ ًوًْؼٍ ثب٩ي ػؿًّن چيقي ػيگَ

  !پـيؼم. اّهؼ مـٝت ثب ػّؿ اف هبىيي يَ ؿ٥تن عيبثْى ٕـ٣ ثَ

 !ىٌيؼم ؿّ ٥ـگل ري٠ ّ هبىيي تـهق ٍؼاي

 !گ٦ت هي گْىن ػؿ ٥ـگل کَ ثْػ عْػم امن ٌٕيي

*********************** 

 گـيَ ّ ثْػ ًينتَ مـم ثبالي ٥ـگل. ثْػ کليٌيک يَ. ثْػم عْاثيؼٍ تغت ؿّي کـػم ثبف کَ چيوِبهْ

 پنـ تب ػّ. کـػ هي

 .ثْػ مـم ثبالي ُن ػکتـ. ثْػًؼ اينتبػٍ اتب٧ گْىَ يَ رّْى

 پنـم؟ عْثَ صبلت- ػکتـ

 .کـػم گـيَ

 !ىؼٍ ىْکَ اًگبؿ ػکتـ- پـمتبؿ

 !ثِْىَ تب ثپـميؼ افه! هبىيي رلْ پـيؼ عْػه ثغؼا ػکتـ آ٩بي: گ٦ت رًِّْب اف يکي

 .ثـى ثؾاؿيؼ! اًّب هبىيي رلْي پـيؼم عْػم هي- هي

 کٌي؟ هي گـيَ پنـم؟چـا! کـػي ايٌکبؿّ چـا- ػکتـ

 !ًيؼ اًگبؿ ّلي! ثـم عْامتن هي- هي

 .ثـگـػًّؼم ؿّ مـم.ىؼ مـافيـ چيوبم اف اىک ػّثبؿٍ

 !کـػ ؿصن ثِت عؼا! آّؿػي ىبًل- ػکتـ



 !کـػ ػؿي٠ هي اف ؿّ ل٦ٖو عؼاًّؼ! ًيبّؿػم ىبًل- هي

 ًؼاػٍ ًيْى چيقي مـت اف ٝکل عْىجغتبًَ ّلي چيَ هيکلت ػًّن ًوي هي ٍْؿت ُـ ػؿ- ػکتـ

 ّ ثينت ثبيؼ ّلي

 !ػاىتَ ل٤ٖ ثِت عيلي عؼا. ثبىَ ىکنتَ ُن ربييت ًکٌن ٥کـ. ثبىي ًٚـ تضت مبٝت چِبؿ

 .ثـگـػًّؼ ؿّ ؿّيو کَ کـػم ًگبُو تلظ لجغٌؼي ثب

 .ػًجبلتْى ثيبى ثقًيؼ فًگ ا٩ْام اف يکي ثَ عبًن- ػکتـ

 .ثْػ هٌگ مـم. ىؼم ثلٌؼ

 ثغْاثيؼ! ىيؼ ثلٌؼ ًجبيؼ ىوب- ػکتـ

 !عْػهَ فًؼگي ايي ّلي ىوب فصوبت اف هوٌْى عيلي ػکتـ آ٩بي- هي

 .ػاؿٍ هنئْليت. ثـيؼ ايٌزب اف ىوب ثؼم اربفٍ تًْن ًوي هي- ػکتـ

 کٌن؟ اهْب ثبيؼ ؿّ کزب. عْػم ثب هنئْليتو- هي

 .کـػ هي گـيَ آؿّم ػاىت. کـػم ًگبٍ ٥ـگل ثَ ّ اّهؼم پبييي تغت اف ّ ثلٌؼىؼم

 !ثـم تْ اف فّػتـ ىبيؼ ايٌؼ٥َٞ! ٥ـگل کٌن هي ؿّ عْػم مٞي ثبفم- هي

 :گ٦تن ّ کـػم رًِّْب ثَ ؿّ. کـػ هي ًگبٍ هي ثَ هبت ػکتـ

 .عْام هي هٞؾؿت افتْى. ُب ثچَ ثـيؼ ىوب

 :گ٦ت ّ اّهؼ رلْ ٥ـگل. کـػ هي ػؿػ چپن پبي

 !ثْػي اّهؼٍ فّػتـ کبه! پبکجبفي ٝي٨ ػؿ تْ. ثجغو! ٥ـُبػم ثْػي هي ثب آعـه تب

 .ثبىَ ثقؿگَ عؼا.٥ـگل کٌين هي افػّاد- هي

 .ثبىَ: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ّ کـػ هي ثَ ًگبُي

************************** 

. ًؼاىتن ؿّ هبػؿه ّ پؼؿ ػيؼى ػل. ثـگيتن عْػهْى عًَْ ثَ ؿمًْؼم عًَْ ثَ ؿّ ٥ـگل ايٌکَ اف ثٞؼ

  !ثجيي عؼاؿّ کبؿ

 صتي مـٝت اّى ثب هبىيي رلْي پـٍ هي يکي ه٩ْٜ اّى! هيـٍ هي ػاؿٍ ثويـٍ عْاػ ًوي کَ يکي

 !ىکٌَ ًوي ُن مـه

. ؿ٥تن صبل اف ا٥تبػم تغتغْاة ؿّي ايٌکَ هضِ ثَ. کـػ ًوي کبؿ ه٢قم ػيگَ. عْاثيؼم ّ گـ٥تن ػّه

 عْاة عؼاًّؼ اگـ



 !ثْػ هَيجتي چَ ثْػ ًکـػٍ اؿفاًي هب ثَ ؿا

 ّ عْاة ٝبلن ػؿ. کـػ ثيؼاؿ عْاة اف هٌْ ُـامْى پؼؿم کَ ثْػ ٍجش ًين ّ ُيت صؼّػ مبٝت

 ػؿمت صـ٥ِبىْ ثيؼاؿي

 اَٝبة ّ ه٢ق هتغٌَ کَ گ٦تَ ّ گـ٥تَ توبك فؿتبه ػکتـ کَ گ٦ت هي ػاىت. ىؼم ًوي هتْرَ

 مـيٞب اگَ گ٦تَ

 ّ ثْميؼم ثبؿ چٌؼيي ؿّ پؼؿم ىبػي اف. ىَ هي عْة ػؿٍؼ ٦ُتبػ اصتوبل ثَ کٌين ٝول ؿّ ٥ـگل

 ثَ ّ پْىيؼم لجبك

 .ثْميؼهو ّ پـيؼم کـػ ثبف ؿّ ػؿ پؼؿه. ؿ٥تن ٥ـگل عًَْ ٕـ٣

 !عؼا ثض٨ ثبىي عجـ عْه ىؼٍ چي- ٥ـگل پؼؿ

 عْػتْى ؿّي ثَ ٥ـگل رلْي گ٦تن! کـػ مزؼٍ ّ ًينت فهيي ثَ ُوًْزب. گ٦تن ثِو ؿّ رـيبى آؿّم

 ٥ـگل. ًيبؿيؼ

 

 .کـػ مالم ّ اّهؼ ثيـّى اتب٧ اف. کـػًؼ ثيؼاؿه . ثْػ عْاة

 .عـيؼ ثـين ثپْه لجبك ربى ٥ـگل- هي

 ًيؼٍ ْٕؿيت مبلوي؟ ثگْ اّل- ٥ـگل

 هگَ؟ چْٖؿ- هي

 ؿ٥تَ؟ يبػت! ػيـّف- ٥ـگل

 .ىْ صبّـ ثـّ ثؼّ. عْثن ًَ! آُبى- هي

 کزب؟- ٥ـگل

 .گن هي ثِت ثـين- هي

 :گ٦تن پؼؿه ثَ ثپْىَ لجبك کَ ؿ٥ت ٥ـگل تب

 هي. ثـين عبؿد ثَ رـاصي ثـاي ثبيؼ. کٌين افػّاد ٥ـگل ّ هي فّػتـ چَ ُـ ثبيؼ صکوت رٌبة-

 ٥ـگل تًْن هي اصتوبال

 .ثبىَ مـيٜ عيلي ثبيؼ ٥٪ٔ. ثجـم عْػم ثب مـيٜ عيلي ؿّ

 .ًؼاىتن چيوبىْ ثَ کـػى ًگبٍ رـات. کـػ ًگبٍ ؿّ هي ٥٪ٔ ٥ـگل هبػؿ

 .کٌين رْؿ ؿّ ٝـّمي ثـًبهَ فّػتـ چَ ُـ ثبيؼ- هي



 ؿّفًبهَ ػم هي ؿّ عًَْ ٥ـّه آگِي هي- صکوت

 چي؟ ثـاي عًَْ؟ ٥ـّه- هي

 .عبؿد ثَ م٦ـه ٝولو،! ٥ـگل هغبؿد ثـاي- صکوت

 .ثؼم عْػم ؿّ هغبؿرو کَ ثؼيؼ اربفٍ ثبىَ هي ُونـ ٩ـاؿٍ ٥ـگل اگَ- هي

 هبىيي مْاؿ تب.ؿ٥تين ثيـّى ّ کـػين عؼاصب٥ٚي ػّتبيي. اّهؼ ثيـّى اتب٧ اف ٥ـگل ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 :گ٦تن ىؼين

 اهيؼ ثَ ثيَ ٝول مـيٜ اگَ گ٦تَ فػ فًگ فؿتبه ػکتـ! ًکـػٍ ٥ـاهْىوْى عؼاًّؼ اًگبؿ! هژػٍ ٥ـگل

 ػؿٍؼ ٦ُتبػ عؼا

 

 !ُنت ىؼًو عْة اصتوبل

 .گي هي هي عْىي ػل ثـاي ايٌبؿّ گ٦ت ّ عٌؼيؼ ٥ـگل

 ٍضجت ػکتـ ثب ُن عْػم هي. ثگَ ثِت ػکتـ عْػ ثجـهت اّهؼم! ًَ عْػت رْى ثَ! عؼا ثَ- هي

 ًوي ػؿّٟ ثغؼا. ًکـػم

 !گن

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ ؿّ هي هؼتي ٥ـگل

 گ٦تَ؟ چي ػ٩ي٪ب ػکتـ

 :گ٦تن ؿ٥تن هي ثيوبؿمتبى ٕـ٣ ثَ مـيٜ کَ ُوًْْٖؿ ّ کـػم صـکت

. گـ٥تَ توبك فؿتبه ػکتـ گ٦ت ّ کـػ ثيؼاؿم ّ مـم ثبال اّهؼ ُيزبى ثب پؼؿم يکؼ٥َٞ. ثْػم عْاة

 ه٢ق هتغٌَ ثب ؿ٥تَ

 ٝولو هييَ. ًؼًّؼٍ ؿييَ يٌٞي ًکـػٍ هتبمتبف ٌُْف تْهْؿ ايي گ٦تي اًّب کـػٍ هيْؿت اَٝبة ّ

 .کـػ

 ًکـػٍ؟ هيْؿت هتغٌَ ثب ٩جال چْٖؿ- ٥ـگل

 .ثپـمين عْػه اف تب کي ٍجـ. ػًّن ًوي- هي

 ػؿمت ػکتـ صـ٣ کَ عْامت هي ػلن ٥٪ٔ. ثيبػ ؽٌُن تْ مْالِب ايي عْامت ًوي ػلن. ثْػم عْىضبل

 ٥ـگل ّ ثبىَ

. ثْػ هـيِ هٖت تْي. ؿ٥تين ػکتـ ػ٥تـ ثَ يکـامت ّ ثْػين ثيوبؿمتبى ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثيَ هٞبلزَ

 تب کـػين ٍجـ



 .اّهؼ هب ٕـ٣ ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ عْىضبل ػيؼ هبؿّ تب ىؼين ػکتـ ػ٥تـ ّاؿػ ػّتبيي ثٞؼ ثيبػ ثيـّى

 گ٦ت؟ ثِتْى پؼؿت. عْىضبلن عيلي. عْىضبلن! اّهؼيؼ عْه- ػکتـ

 .ثيٌْين عْػتْى فثْى اف عْامتين هي ٥٪ٔ ػکتـ ثلَ- هي

 ًٚـ عْىجغتبًَ ػاػين تيکيل هيبّؿٍ رلنَ يَ ًجْػ ّاّش اّلي امکي تي مي ػًّيؼ هي. ثييٌيؼ- ػکتـ

 پقىکبى ُوَ

 ٥ٞال! ثيَ صل هنئلَ عؼا اهيؼ ثَ کٌن هي ٥کـ هي ثگيـٍ ٩ـاؿ رـاصي ٝول تضت مـيٜ اگـ. ثْػ هخجت

 ثبيؼ ؿّ ًنغَ ايي

 هبيليؼ کَ رب ُـ. کٌيؼ هي کَ ُـکبؿي ٥٪ٔ. ًْىتَ ثـات ٍبلش ػکتـ ٩جال . کٌي ّهَـ٣ ثگيـي

 عيلي ثيَ اًزبم رـاصي

 

 .مـيٜ

 !ىوب ٩جلي صـ٥ِبي آعَ ػکتـ- ٥ـگل

 هي تغٌَ ّوي ػؿ ُنت کبؿم ػؿ فيبػ اىتجبٍ اصتوبل. کن مْاػي ثب. اًنبًن يَ ُن هي ػعتـم- ػکتـ

 اييَ ػيگَ چيق

 .گ٦تن ثِت ؿّ ص٪ي٪ت ثبه اهيؼّاؿ ُن تْ

 هي ُب ٥ـىتَ ثيکل ثَ ؿّ فؿتبه ػکتـ لضَٚ اّى ػؿ. ثْػ ثبٝخو اهيؼ کَ اي عٌؼٍ. عٌؼيؼ ٥ـگل

 ػکتـ ّ ؿ٥تن رلْ. ػيؼم

 .ثْميؼم ؿّ

 ؿ٥تي ػاًيگبٍ ثبه هٖوي. ثييؼ عْىجغت. ثؼّى ؿّ ٩ؼؿه. ػاؿٍ ػّمت عيلي ٥ـُبػ ػعتـم- ػکتـ

 ُن ؿّ ٥ـفًؼتْى

 !مـيٜ ٥٪ٔ. کٌيؼ ثبّؿ صـ٥بهْ. هيؼم ٩ْل ثِتْى! ثيٌيؼ هي

 کـػين صـکت عًَْ ٕـ٣ ثَ ّ اّهؼين ثيـّى ثيوبؿمتبى اف ىبػ ػل ثب

 ٥ـُبػ- ٥ـگل

 .کـػم ًگبُو

 !ػاؿم ػّمت عيلي- ٥ـگل

 ىؼم پيبػٍ تب. ؿميؼى ليال ّ ُْهي ؿميؼم کَ عْػهْى عًَْ رلْي. کـػم ؿاًٌؼگي مـٝت ّثب عٌؼيؼم

 اف تل٦ٌي کَ ُْهي



 .ػاىتٌؼ ؿّ صبل ُويي ُن ٥ـگل ّ ليال. کـػين گـيَ ػّتبيي ّ کـػ ث٢لن ثْػ ىؼٍ ثبعجـ رـيبى

 ًگَ ؿّ عْػىْى ًتًْنتي ٥ـگل رلْي ليال ّ اّى کَ ىؼ هتْرَ ُْهي ػ٩ي٪َ ػّ يکي اف ثٞؼ تبفٍ

 گ٦تن ثِيْى کَ ػاؿًؼ

 !ثبعجـٍ چيق ُوَ اف ٥ـگل

 ػيؼين ؿّ هبػؿم ّ پؼؿ ٩ّتي.ىؼين عًَْ ّاؿػ ٦ًـ مَ هب ّ ٥ـگل هبػؿ ّ پؼؿ ػًجبل ٥ـمتبػم ؿّ ُْهي

 ٥ـگل رلْي اًِّب

 ُوَ اف ٥ـگل کَ ٥ِويؼ ٩ّتي. گ٦تن ؿّ رـيبى پؼؿم ثَ. ًؼاػًؼ ًيْى عْىضبلي اف صبکي الٞولي ٝکل

 ػاؿٍ عجـ چيق

 .ؿيغت هي اىک ّ ثْػ کـػٍ ث٢ل ؿّ ٥ـگل هبػؿم. کـػ گـيَ ُن پؼؿم

 

 .ىَ هي ثؼل ىبػي ثَ ١ن ايي کَ عؼاًّؼ اهيؼ ثَ. عؼاؿّىکـ ىکـ، عؼاؿّ- پؼؿ

 صکوت عبًن ّ آ٩ب ػًجبل ثـّ ٥ـُبػ- هبػؿ

 ؿ٥تَ ُْهي- ليال

 .کٌين ؿّثـاٍ کبؿُبؿّ مـيٜ عيلي ثبيؼ ػعتـم ٥٪ٔ- پؼؿ

 کـػ ث٢ل ؿّ ٥ـگل گؾاىت هيق ؿّي ؿّ اّى ايٌکَ اف ثٞؼ ّ آّؿػ ؿّ چبي ميٌي گـيَ ثب عبًن ٥ـعٌؼٍ

 ثٞؼ ّ ثْميؼ ُي ّ

 :گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ

 ػاػ ؿّ هـاػهْى عؼا ػيؼي! ًـٍ يبػت ًؾؿُب رْى ٥ـُبػ

 !ًباهيؼي اف پل اهيؼي. ثْػًؼ عْىضبل ُوَ

 ايٌکَ اف ثٞؼ! عٌؼٍ اي لضَٚ ّ گـيَ اي لضَٚ! ثْػ ١ْ١بيي. آهؼًؼ ُن ٥ـگل هبػؿ ّ پؼؿ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ثؼيي هؼتي

 آفهبيو رْاة. کـػين ؿيقي ثـًبهَ ثَ ىـّٛ ّ ًينتٌؼ ُوَ ىؼ توْم اّليَ التِبة ّ گؾىت ٍْؿت

 چيقُب ث٪يَ ّ عْى

 ثتًْين هب تب ثيَ ثـگقاؿ ٝ٪ؼ مبػٍ ثَْؿت ٥ٞال هضْـ ػؿ ٥ـػا پل کَ ىؼ ايي ثـ ٩ـاؿ ثْػ ىؼٍ آهبػٍ

 هٞبلزَ ثـاي

 ػؿ کَ کيْؿي م٦بؿت ثَ عْػه ُوـاٍ اّ پبمپْؿت ّ ٥ـگل پـًّؼٍ ثب. ثـين کيْؿ اف عبؿد ثَ ٥ـگل

 کـػم تضَيل اّى



 ثنيبؿ کـػم هي تضَيل ّ ػاىتن ا٩بهت اًّزب ػؿ کَ مبلي ُيت هؼت عبٕـ ثَ. کـػين هـارَٞ

 ّيقاي ّ کـػًؼ ُوـاُي

 تـتيت گـ٥تين توبك ػاىتن ا٩بهت عْػم کَ ىِـي ػؿ ثيوبؿمتبًي ثب ُوًْزب اف. ىؼ ػؿمت ٥ـگل

 ٥ـگل ىؼى ثنتـي

 ثبىٌؼ هب ُوـاٍ عْامتٌؼ ُن ٥ـگل هبػؿ ّ پؼؿ چْى. ػاىت ثـ ػؿ فيبػي ثنيبؿ ُقيٌَ الجتَ. ػاػين ؿّ

 ُوـاُي ثب صتي

 اّى ٥ـػاي پل. کـػين ؿفؿّ ثلئ ثٞؼ ؿّف ػّ ثـاي ػّتبيي ٥ـگل ّ هي ًبچبؿ. ًيؼ هوکي م٦بؿت

 هبػؿ ّ پؼؿ ّ هي ؿّف

. ا٥تبػ ات٦ب٧ مـيٜ چيق ُوَ. ؿ٥تين هضْـ ثَ پؼؿه ّ ُْهي ُوـاٍ صکوت عبًن ّ آ٩ب ّ ٥ـگل ّ ّ

 گـ٥تَ مـٝت فهبى

 هبػؿم کـػين اهْب ؿّ ٩جبلَ هب ّ ىؼ ربؿي ٝ٪ؼ ٍي٢َ ٩ّتي ا٥تبػين هي ٝ٪ت اّى اف ًجبيؼ هب ّ ثْػ

 :گ٦ت آؿّم

 .ػاىتن ىوب ٝـّمي ثـاي کَ آؿفُّب چَ

 

 .ًينت صـ٥ِب ايي ٩ّت صبال. کٌن هي عْاُو! هبػؿ- هي

 هي ه٦َلي ٝـّمي ريي ثـگيت مبلن ّ ٍضيش ٥ـگل کَ عؼا اهيؼ ثَ. ىًٌْؼ هي! آؿّم متبؿٍ- پؼؿم

 ّ هي. گيـين

 .ثْػًؼ هب ػًجبل ُن ث٪يَ ّ ثـگيتين هي هبىيي ثب ٥ـگل

 .ىؼين ىُْـ ّ فى تْ ّ هي کَ ىَ ًوي ثبّؿم- هي

 .عْامتن ًوي ايٌْٖؿي ّلي ٥ـُبػ عْىضبلن- ٥ـگل

 .ثـمين ثِن تْ ّ هي کَ ثْػ ايي هِن کٌَ؟ هي ٥ـ٩ي چَ- هي

 .کٌَ تي ثَ ؿّ ٝـّمي لجبك کَ ػاؿٍ آؿفّ ػعتـي ُـ ّلي ػؿمتَ- ٥ـگل

 .هْى ٝـّمي ريي تْ. پْىي هي گـػين ثـهي صبّـٍ ٝـّميت لجبك کَ تْ- هي

 !ثـگـػم اگَ- ٥ـگل

 ؿ٥ت؟ يبػت فؿتبه ػکتـ صـ٥ِبي. ثبىي ًباهيؼ کَ ًيؼ ٩ـاؿ! ٥ـگل- هي

 ُن؟ ثب گـػين؟ ثـهي گي هي تْ- ٥ـگل

 .ؿّىٌَ عيلي عيلي ػلن هي. ثـگـػين ُن ثب کَ هيؼم ٩ْل ثِت- هي



 کٌين؟ فًؼگي ُن ثب تًْين هي تْ ّ هي يٌٞي- ٥ـگل

 ثَ. ًکي ٥کـ چيقُب ايي ثَ ُن ػيگَ. ثبه هٖوئي. کٌين هي فًؼگي ُن ثب مبل مبلِبي تْ ّ هي- هي

 ثب کَ کي ٥کـ ٥ـػا

 کيْؿ؟ اف عبؿد ثـي عْامت ًوي ػلت هگَ. کٌين هي پـّاف عبؿد ثٖـ٣ ُن

 !ايٌْٖؿي ًَ ُن ثبف اهب چـا- ٥ـگل

 ثِت ربؿّ ُوَ ىؼ عْة صبلت ّ ىؼي رـاصي عؼا اهيؼ ثَ ٩ّتي. ثيٌي هي ُن ؿّ اًّْٖؿيو- هي

 ثـ فّػ. ػم هي ًيْى

 .هًْين هي ُن ثب ػّتبيي اًّزب هؼت يَ. گـػين ًوي

 ىَ هي ثيوبؿمتبى ّ ٝول ّ ؿ٥تي ؿعـد چ٪ؼ!ػم.ثْ ٝـّك تـيي ٩يوت گـّى کٌن هي ٥کـ هي- ٥ـگل

 ٥ـُبػ؟

 !ات عٌؼٍ يَ ٩يوت ثَ- هي

 تْ هي عؼاي عؼا، اف ثٞؼ کَ ػم هي ٩ْل! ثبىن ثـات عْثي ُونـ هيؼم ٩ْل هًْؼم فًؼٍ اگَ- ٥ـگل

 ػم هي ٩ْل! ثبىي

 ًوي ُن هـػى اف ُنتن تْ ثب ٩ّتي! ػاػي يبػ هي ثَ ؿّ ٥ّبػاؿي ّ ػّمتي ّ ٝي٨ ثبؿ ُـ تْ. ٥ـُبػ

 !تـمن

 ثـاي. ىَ هي عبٕـٍ يَ ثـاهْى ايٌِب توْم ّ ٥ـگل کي ثبّؿ ىي هي عْة تْ. هيـي ًوي تْ- هي

 هي تٞـي٤ هْى ثچَ

 !کٌين

 هي رب ُوَ اف ؿّ هجبؿکجبػ آٌُگ ٍؼاي. ثْػ گل اف پـ مبلي ىؼين ّاؿػ ٩ّتي. ثْػين ؿميؼٍ عًَْ ثَ

 ُوَ ليال. ىٌيؼين

. ثْػًؼ کـػٍ آثپبىي ؿّ ثبٟ توبم عبًن ٥ـعٌؼٍ کوک ثب ُبلَ ّ عبًن مْمي. ثْػ کـػٍ ثبؿّى گل ربؿّ

 عْىضبل ُوَ

 ُبه ىْعي ثب ؿّ هزلل ًؼاىت ىْعي ػهبٟ ّ ػل ايٌکَ ثب ُْهي. ثْػين ُن ػّؿ ؿّ ًبُبؿ. ثْػين

 ىبم. کـػ فيجب ّ ىبػ

 کَ چيقي! ىؼ ثـگقاؿ ٍْؿت ايي ثَ هب ٝـّمي ريي. ؿ٥تين ىيک ؿمتْؿاى يک ثَ ُوگي ُن

 ًوي ؿّ ٥کـه اٍال

  .ثـگيتين عْػهْى عًَْ ثَ ُن هب ّ ؿ٥تٌؼ عْػىْى عًَْ ثَ ٥ـگل هبػؿ ّ پؼؿ ىبم اف ثٞؼ. کـػم

 :گ٦ت ُْهي کـػين هي عؼاصب٥ٚي ُْهي اف کَ ه٩ْٞي ػؿ ػم



 .ىَ هي ػؿمت چيق ُوَ ٥ـُبػ

 .تـمن هي ُْهي- هي

 .٥ـّػگبٍ ثـين ثبيؼ ٥ـػا ثـّ صبال.ىَ هي ُوْى ثغْاػ اّى چي ُـ.کي عؼا ثَ تْکل- ُْهي

 ّ هي عْؿػين چبيي عبًن ٥ـعٌؼٍ ّ هبػؿ ّ پؼؿ ثب ايٌکَ اف پل ّ ثـگيتن عًَْ ثَ عؼاصب٥ٚي اف ثٞؼ

 هي اتب٧ ثَ ٥ـگل

 :گ٦ت عٌؼٍ ثب ٥ـگل.کـػم ًگبُو ّ ًينتن کٌبؿه ُن هي ّ ًينت هجل ؿّي هؼتي ٥ـگل. ؿ٥تين

 !کين هي عزبلت افت صبال ّ ػاىتن ؿّ ؿّفي ُوچيي يَ آؿفّي مبلِب

 چي؟ ثـاي هي؟ اف- هي

 .ػًّن ًوي ُن عْػم- ٥ـگل

 

 ىؼي پييوْى ًکٌَ- هي

 هي ىزبٝت اصنبك ُنتن تْ کٌبؿ ٩ّتي گؾىتَ اّى اف ًؼاؿم ٩ّتي پييوًْي ثـاي هي- ٥ـگل

 هٞؾؿت افت ٥ـُبػ.کٌن

 ثؼىبًني کـػ ىَ هي چَ عْة ّلي ثبىي ػاىتَ اي ٝـّمي ُوچيي ثبيؼ هي عبٕـ ثَ کَ عْام هي

 !آّؿػي

 کبهل فهبًي عْىضبلين. عْىضبلن ّ کـػم افػّاد تْ ثب ٝي٨ ثب هي ًقى صـ٥ِبؿّ ايي کَ اّال- هي

 عْة تْ کَ ىَ هي

 :٥ـگل ػاؿم افت مْالي يَ صبال. ثيي

 ثْػ؟ ؿامت فػي هي ثَ پبؿ٫ تْي ؿّف اّى کَ صـ٥ِبيي اّى

 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 ػؿػ توبم هبىيي رلْي پـيؼي کَ اي لضَٚ. ثيي عْىجغت ّ ثـي فًؼگيت ػًجبل تْ کَ عْامتن هي ًَ

 ؿّ تَبػ٣ اّى

 .ػاؿم ػّمت ُوييَ ثـاي. ػاؿم ػّمت ٥ـُبػ. کييؼم هي

 .ىؼ ًوي ٍجش ػيگَ عْامت هي ػلن. هييؼ هت٤٩ْ فهبى عْامت هي ػلن. ػاؿم ػّمت ُن هي- هي

 اف پيو( ) ػاؿين ُن ثؼمت تب ػمت( ) ثـّين ثؼهؼ ٍجش ايٌکَ اف پيو( )ثـّين اثؼ تب ُن ثب ثيب- )٥ـگل

 ؿمؼ ١ن آًکَ



 )ثـّين

 ٥ـگل آم هي ثبُبت رب ُوَ تب- هي

 !هيگن هي کَ ثيبي اًّزبيي تب ٥٪ٔ عْاػ هي ػلن- ٥ـگل

 .ثگي تْ کَ ُـرب- هي

 !ؿ٥ت ػمت اف ىت اًگبؿ فًَ هي م٦يؼي آموْى گْىَ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !ثـّين ىت ثَ تب ُن ثب ثيب!ًَ ٌُْف- هي

**************************** 

 :گ٦ت کييؼّ کٌبؿ هٌْ پؼؿم. ثْػين ٥ـّػگبٍ ُوَ ٍجش يبفػٍ مبٝت

 هي ُن ؿّ ثيوبؿمتبى صنبة ٍْؿت. ػاؿي کب٥ي اًؼافٍ ثَ کَ پْل.ًکي کْتبُي چيق ُيچ اف ٥ـُبػ

 هي پـػاعت ايٌزب

 

 .عؼا اهيؼ ثَ ثـّ ثبه هنلٔ ثغْػت. ثؼي ؿّصيَ ٥ـگل ثَ ثبيؼ تْ. ٩ْي ّ ثبه هضکن. کٌن

 عؼاصب٥٘. پؼؿ کٌيؼ ػٝب ثـاهْى- هي

 .مپـػهتْى عؼا ثَ.پنـم ُوـاُتْى ثَ عؼا- پؼؿ

 :گ٦ت ّ اّهؼ رلْ ٥ـگل پؼؿ

. ثبه هْاٙجو.ػاؿي ػّمتو چ٪ؼؿ ػًّن هي. مپـهو هي تْ ثَ ثٞؼ عؼا ثَ اّل ؿّ ٥ـگل ٥ـُبػ،

 ثبه ىُْـ ُن ثـاه

 .مپـػهتْى ثغؼا. ًجبىَ تٌِب کَ کي کلـي اًّزب! پؼؿ ُن

 .ثـگـػًّن ايـاى ثَ عْة ّ مبلن ؿّ ٥ـگل ّ ثين م٦يؼ ؿّ کَ عْامتن عؼا اف ػلن تْ

 :گ٦ت ّ اّهؼ رلْ ُْهي

 ُـ. ىَ هي ػؿمت چيق ُوَ کَ ثبه هٖوئي. ًـٍ يبػت. هٌتٚـم. صتوب.ثگيـ توبك ؿميؼي ٥ـُبػ

 ثَ گـ٥ت ػلت ه٩ْٜ

 ػٝب ثـاتْى ّ ىؼٍ ػؿاف آموْى ٕـ٣ ثَ ػمت چٌؼيي. ىوبمت ًگـاى ػل چٌؼيي ايٌزب کَ کي ٥کـ ايي

 چيقي اف.کٌَ هي

 .ٝبى٪بمت يب عؼا ًتـك



 فهبى ثَ چيقي.ؿ٥تين تـاًقيت مبلي ػاعل ثَ ّ گـ٥تن ؿّ ٥ـگل ػمت. کـػم عؼاصب٥ٚي ّ ثْميؼهو

 .ثْػ ًوًْؼٍ پـّاف

 .ثنتين ؿّ کوـثٌؼُبهْى ّ ًينتين عْػهْى ُبي ٌٍؼلي ؿّي ّ ىؼين ُْاپيوب مْاؿ

 :گ٦ت ّ گـ٥ت ؿّ ػمتن ٥ـگل

 پـّافٍ؟ ُويي هخل کٌَ هي پـّاف رنوو اف آػم ؿّس گي هي ٩ّتي ٥ـُبػ

 :گ٦تن ّ ػاػم ٥يبؿ ؿّ ػمتو

 !گـػين ثـهي ايـاى ثَ ثبُبه تْ ّ هي کَ پـّافي اّى هخل پـّاف ايي ًَ

 ًوي چيقي تْهْؿ ايي هْؿػ ػؿ هي ثَ ػکتـ کبه! ثْػم ًـ٥تَ فؿتبه ػکتـ پيو ٥ـُبػ کبه- ٥ـگل

 اف اٍال کبه! گ٦ت

 !ًؼاىتن عجـ چيق ُيچ

. کٌين هي ىـّٛ ؿّ فًؼگيوْى ّ ايـاى گـػين ثـهي ُن ثب فّػ عيلي هب. ىَ ًوي ْٕؿيت ُيچ تْ- هي

 .ػم هي ٩ْل ثِت

 !تـمن هي ثبؿٍ اّليي ايي. ثْػم ًيؼٍ ػّؿ هبػؿم ّ پؼؿ اف صبال تب هي ٥ـُبػ- ٥ـگل

 کنبًي مـاٟ تـك. ثغٌؼ ُن تْ عٌؼى هي ػاؿى ُوَ! عْىضبلي ُوَ ثجيي ٝقيقم ًتـك ُيچي اف- هي

 ًوي عٌؼى هي کَ

 .کٌَ هي ٥ـاؿ افه تـك عٌؼٍ هي ٩ّتي تب آػم. آػ

 پؼؿم تـميؼم هي کَ ىجِب ثْػم کْچک ٩ّتي يبػهَ! ثگْ ٩ََ. ٥ـُبػ کي تٞـي٤ چيقي يَ ثـام- ٥ـگل

 هي ٩ََ ثـام

 .تـميؼم ًوي ػيگَ ا٩ًْت ثجـٍ عْاثن تب گ٦ت

 هي اّد هـتت. ىؼ کٌؼٍ فهيي اف ّ ىؼ فيبػ مـٝتو کن کن. کـػ صـکت ُْاپيوب ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ؿ٥ت هي ثبال ّ گـ٥ت

 .ػاػ هي ٥يبؿ تـ هضکن ؿّ هي ػمت ٥ـگل

 ُوييَ کَ ثْػ پنـي. ثْػ ؿّفگبؿي ّ ثْػ ؿّفي. ًجْػ کل ُيچ عؼا اف ١يـ ًجْػ يکي ثْػ يکي- هي

 عؼا کـػ هي ػٝب

 ؿّف ّ ىت. کٌَ پـ ٝي٨ يَ ثب ؿّ ػلو کَ عْامت هي عؼا اف. ثؼٍ ًزبت ١ََ ّ ١ن اف ؿّ ػلو

 .ثْػ ٥کـ ُويي تْي

 ػل ثَ اًّْ هِـ ّ ثؼٍ ٩ـاؿ ؿاُو مـ عْىگل ػعتـ يَ عؼا کَ ثْػ ايي عؼا ػؿگبٍ ثَ ػٝبه ُوييَ

 تب ثٌؼافٍ ػعتـ اّى



 احـي ػٝبُبه کَ ثْػ مبل مبليبى اهب ػؿثيبػ تٌِبيي اف هب ٩ََ پنـ ّ ثيَ يکي ُن ثب ؿّصيْى

 ًوي آؿفّه ثَ ّ ًؼاىت

 چيق ُوَ ػيگَ. ثْػ ىؼٍ ٝبػي ّ ؿًگ ثي چيق ُوَ ثـاه ػيگَ. کـػ هي پْچي اصنبك عيلي. ؿميؼ

 اف. ثْػ فػٍ ؿّ ػلو

 يَ عْاة تْي ىت يَ ّ فػ ايٌکَ تب ثْػ ىؼٍ ُن هخل ثـاه ؿّفُب ُوَ. ىؼ ًوي عْىضبل چيق ُيچ

 ّ عْىگل ػعتـ

 !ىؼي؟ هي هي هبل تْ اگَ ىؼ هي چي گ٦ت ػعتـ ثَ. عٌؼيؼ هي ثِو کَ ػيؼ ؿّ ٩يٌگ

 آي هي: گ٦ت ػّثبؿٍ ثْػ کـػٍ پيؼا رـات ّ ػل کوي کَ ٩ََ تٌِبي پنـ.عٌؼيؼ ثبف ثِو ػعتـٍ

 يکي ُن ثب ػلِبهًْْ

 .ثْػ ٝبى٨ ثبيؼ ثيَ يکي ػلِب ايٌکَ ثـاي: گ٦ت ؿّيب تْ ػعتـ کٌين؟

 ثقؿگي ثَ ثنبفم عًَْ يَ ٝي٨ ثب تًْن هي هي ثْػي؟ هي ٝبى٨ تْ اگَ ىؼ هي چي گ٦ت ٩ََ پنـ

 ثبٟ يَ! ُب آموْى

 اّى! ػؿيبُب توبم اًؼافٍ مبفم هي صُْ يَ ثب١و ّمٔ! ػًيب رٌگلِبي توْم اًؼافٍ کٌن ػؿمت ثـاه

 صُْ ايي تْ ٩ّت

 ؿّيب تْ ػعتـ! کٌي ٍؼا تـّ امن ُويْى ّ ثيَ ٩يٌگ ُبي هبُي اف پـ تب ؿيقم هي عْػم ٝي٨ اف

 هگَ گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 ٩ّتي! ُوي ثب ٝي٨ ّ ١ن ُوييَ. آػ ًوي تٌِب ُيچ٩ْت ثکٌي؟ٝي٨ ايٌکبؿُبؿّ ٝي٨ ثب تْ کَ ىَ هي

 ًوي ثيبػ ١ن کَ ُن

 عًَْ ُوْى ُبي مٌگ ثب ؿّ ١ن مـ هي گ٦ت هب ٩ََ پنـ. ثنبفي صُْ ّ ثبٟ عًَْ اّى تْ ؽاؿٍ

 ؿّيب ػعتـ. ىکًْن هي

 ػؿعت ُبي ىبعَ ثب هي گ٦ت ٩ََ پنـ. ىي هي عْى ؿًگ عًَْ ُبي مٌگ توْم ٩ّت اّى گ٦ت

 هي ؿّ ١ن ثبٟ ُبي

 ١ََ پنـ. ؿيقى هي ّ ىي هي فؿػ ثبٟ ثـگِبي توبم ١ن اف ه٩ْٜ اّى گ٦ت ؿّيب ػعتـ. ثـٍ تب فًن

 تْي ؿّ ١ن هي گ٦ت

 گيـٍ هي ١ن ثْي صُْ آة ٩ّت اّى گ٦ت ؿّيب ػعتـ. ًکٌَ اؽيت هبؿّ ػيگَ تب کٌن هي ع٦َ صُْ

 هي ُب هبُي ُوَ ّ

 !کٌي ٍؼا ؿّ هي امن تًْي ًوي ػيگَ ّ هيـى

 گ٦ت؟ چي ٩ََ پنـ ػًّي هي



 ٩جل ػ٩ي٪َ چٌؼ تـك اف ػيگَ. ثْػ ىؼٍ آؿّم اه چِـٍ. ثْػ عْاة. کـػم ًگبٍ ؿّ ٥ـگل ّ ثـگيتن

 ٍْؿتو ػؿ احـي

 !ثجـٍ ثيي اف ؿّ ١ن چْٖؿي ٩ََ پنـ کَ ثْػم هًْؼٍ.ًجْػ

*********************** 

 ايي توْم ّ ثْػ عْاثيؼٍ ٥ـگل ؿّ هؼت ايي توْم. ؿميؼين تب کييؼ ْٕل ًين ّ مبٝت مَ پـّاف ت٪ـيجب

 ثَ هي ؿّ هؼت

 ًوي کٌن ػّؿ عْػم اف ؿّ ٥کـ ايي کـػم هي مٞي کَ ايي ثب! ىَ هي چْٖؿ کَ کـػم هي ٥کـ ايي

 ّرْػم توبم تـك. ىؼ

 .ثْػ گـ٥تَ ؿّ

 !کٌن؟ چَ ٥ـگل ًجْػى ثب! کٌن؟ چَ ٥ـگل ١ن ثب! کٌن؟ چَ هي ثيَ ْٕؿي ٥ـگل اگـ

 گـيَ کَ ثْػ ًوًْؼٍ چيقي گـ٥ت ؿّ گلْم ث٢ِ. ثْػ عْاثيؼٍ مبػٍ ّ هَْٞم. کـػم ًگبٍ ٍْؿتو ثَ

 عْػم مـ اهب کٌن

 ٥ـگل ٥ـّػ ه٩ْٜ ُْاپيوب تکْى احـ ػؿ. کٌن ٥کـ چيقُب ايي ثَ ًجبيؼ. ثبىن هضکن ثبيؼ کَ فػم ٥ـيبػ

 .ىؼ ثيؼاؿ ّصيتقػٍ

 ؿميؼين؟ ىؼٍ؟ چي! ٥ـُبػ-

 .ؿميؼين ٝقيقم آؿٍ- هي

 گؾىتَ؟ چ٪ؼؿ ثْػم؟ عْاة هؼت ايي توْم هي- ٥ـگل

 

 .مبٝت چِبؿ صؼّػ- هي

 ًکـػي؟ ثيؼاؿم چـا. ؿ٥ت مـ ات صٍْلَ تْ!ثـات ثـػ؟ثويـم عْاثن چْٖؿ- ٥ـگل

 .ًـ٥ت مـ صٍْلن ثْػي کٌبؿم تْ کَ ُويي هي- هي

 ػؿمتَ؟ ػؿمتَ؟ّيقاهْى چيق ُوَ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 .هـتجَ چيق ُوَ. ثبىَ ؿاصت عيبلت- هي

 ّ ىؼ اًزبم فّػ عيلي گوـکي هـاصل. ىؼين پيبػٍ ّ ىؼ ثبف ػؿُب ّ اينتبػ ُْاپيوب ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ثَ تبکني ثب ثال٥بٍلَ

 .کـػين صـکت ثيوبؿمتبى ٕـ٣



 ًجبىَ ثلؼ فثبى آػم اگَ کـػين؟ايٌزب هي چيکبؿ ّگـًَ عْثَ فثًْت تْ کَ ىکـ عؼاؿّ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !ىَ هي ُب الل هخل

 ىين؟ ًوي گن کَ ُنتي هٖئي صبال تْ

 :گ٦تن ّ عٌؼيؼم ثِو

 هي ػمتن ک٤ هخل ؿّ ايٌزب ُبي کْچَ توبم. کـػين فًؼگي ايٌزب مبل ُيت صؼّػ ُْهي ّ هي ػعتـ

 آىٌب ٍؼتب. ىٌبمن

 تـمي؟ هي ثبفم. ػاؿم ايٌزب

 :گ٦ت ػاػ هي ٥يبؿ ؿّ ػمتن کَ صبلي ػؿ ٥ـگل

 !ثؾاؿي تٌِبم تـمن هي

 ًتـك. هًْن هي تْ پيو ُوييَ هي ٝقيقم- هي

 ثيوبؿمتبى؟ ثـين ثٞؼ ربيي ُتلي، يَ ثـين اّل ًوييَ- ٥ـگل

 .ثقًين ايـاى ثَ تل٦ي يَ ثٞؼ.ثيوبؿمتبى ثـين اّل. ًَ- هي

 ؿي؟ هي کزب تْ ػاىتي ًگَ ثيوبؿمتبى هٌْ اگَ- ٥ـگل

 .ثبىَ ؿاصت عيبلت. هًْن هي تْ پيو.ؿم ًوي ربيي هي- هي

 

 ُقيٌَ.ًکييؼ ْٕل ثييتـ ػ٩ي٪َ ػٍ.ؿ٥تين پؾيـه ٩نوت ثَ ّ ؿميؼين ثيوبؿمتبى ثَ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ػؿ ٩جال ؿّ ثيوبؿمتبى

 عْاُو پـمتبؿ اف.کـػًؼ آهبػٍ ٥ـگل ثـاي اتب٧ يَ مْم ٕج٪َ ػؿ. ثْػين کـػٍ ّاؿيق صنبة ثَ ايـاى

 تـتيجي کَ کـػم

 هي عيلي ث٦ِوَ ٥ـگل اگـ ػًّنتن هي. ًؼاؿٍ اکبى ه٪ـؿات ٕج٨ گ٦ت کَ ثبىن ٥ـگل ثب ُن هي کَ ثؼٍ

 تْي ّ تـمَ

 يَٞ. کـػ ٩جْل. ثْػ اي ٥ِويؼٍ هـػ ثنيبؿ.کـػم ٍضجت ػکتـ ثب ؿ٥تن. ؽاؿٍ هي ثؼي احـ اه ؿّصيَ

 ػّ ثب ثقؿگتـ اتب٧

 ٝکنجـػاؿي ّ آفهبيو ثَ ىـّٛ ّ ىؼ ثنتـي ٥ـگل ثال٥بٍلَ.ثبىين ُن ثب کَ ػاػًؼ هب ثَ تغت

 هـاصل توبم ػؿ.کـػًؼ

 !ًکٌَ تـك اصنبك ثيوبؿ ايٌکَ ثغبٕـ ُن ّ فثبى هنئلَ عبٕـ ثَ ُن ثْػم ٥ـگل پيو هي



 فهبًي ػؿ. ثؼٍ تـتيت هيبّؿٍ رلنَ ثبيؼ کَ گ٦ت هي ثَ ػکتـ اّى اف پل.کييؼ ْٕل توبم مبٝت مَ

 ٍضجت هي ثب کَ

 ١ن چيوبه ػؿ کـػين افػّاد ػيـّف ٥ِويؼ ٩ّتي پـميؼ فًؼگيوْى اف. ا٥تبػ ًوي لجو اف عٌؼٍ کـػ هي

 ثَ ؿّ! ػيؼم ؿّ

 چيق گـ٥تن ًتيزَ هي کَ ايٌْٖؿ گ٦ت ثٞؼ. کـػم تـروَ هي کَ گ٦ت تجـيک پؼؿ يک هخل ّ کـػ ٥ـگل

 هِوي فيبػ

 ثـاي اّل! ثبىي ػاػٍ تيغيٌ اىتجبٍ ايـاى ػؿ کَ هوکٌَ. ًينت

 ؿّصيَ ت٪ْيت ثـاي يب ثْػٍ ص٪ي٪ت گ٦ت کَ ؿّ چيقي ايي کَ پـميؼم ػکتـ اف ثٞؼ کـػم تـروَ ٥ـگل

 .گَ هي ٥ـگل

 ىؼم ىبػ ْٕؿي.ػاػ ثِن ؿّ ػًيب عؼا اًگبؿ. ثْػٍ ص٪ي٪ت ُوو کَ گ٦ت ّ فػ هي ىبًَ ثَ ػمتي ػکتـ

 کبهال ٥ـگل کَ

 .ىؼ هتْرَ

 !٥ِويؼم ًينت ٍْؿتت تْ کَ ىبػي اف! ىَ هي ػؿمت چيق ُوَ اًگبؿ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !ػاػى تيغيٌ اىتجبٍ ايـاى تْ اًگبؿ ثغؼا ٥ـگل- هي

 ّلي ثؼى ؿّ عْػىْى ٙـ ُن ػيگَ پقىک تب چٌؼ کَ کـػ ٍجـ ثبيؼ هٌَ ًٚـ ايي الجتَ گ٦ت ػکتـ

 ؿاصت عيبلتْى ىوبُب

 اٍال ّ ثگـػيؼ ُن ثب ثـيؼ ٥ٞال گ٦ت! ثـين ثيوبؿمتبى اف ًيؼٍ اًزبم هيْؿتي رلنَ تب ػاػ اربفٍ. ثبىَ

 چْى ًجبىيؼ ًگـاى

 !ًينت ًگـاًي ربي

 !ثجْموو کَ عْامت هي ػلن

 ّ ػاػ ٥ـگل ثَ اًِّبؿّ ّ اّهؼ گل ىبعَ چٌؼ ثب پـمتبؿ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ ؿ٥ت عؼاصب٥ٚي اف ثٞؼ ػکتـ

 ٕـ٣ اف کَ گ٦ت

 !افػّاروْى ثغبٕـ ػکتـٍ

 .ثـمًْين ثيوبؿمتبى ػ٥تـ إالٛ ثَ ىْ ىوبؿٍ گيـين هي اتب٧ کَ رب ُـ کَ گ٦ت ّوي ػؿ

 هي: گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ ؿّ ٥ـگل ّ ثـگيت ثـٍ عْامت هي کَ ّه٩ْٞي. کـػين تيکـ پـمتبؿ عبًن اف

 يک اف ٝکل يک

. ٩ؼيويَ عيلي تبثلْ ايي الجتَ گ٦ت ىؼٍ کييؼٍ ايـاًي ً٪به ٌُـهٌؼ يک تْمٔ کَ ػاؿم ً٪بىي تبثلْي

 ػعتـ يک تَْيـ



 چيوِبىْى، هُْبىْى،! ُنتٌؼ ً٪بىي اّى هخل ػؿمت عبًن ايي! ٝزيت عيلي چيوِبي ثب ايـاًيَ

 !ٍْؿتيْى

 .کـػم تـروَ ٥ـگل ثـاي

 ٝزيت؟ فيجبي يب ٝزيجَ ٕيتَ ٝزيت، چيوِبي ثب ػعتـ اّى صبال ثپـك افىْى- ٥ـگل

 :گ٦ت کَ کـػم تـروَ پـمتبؿ ثـاي ايٌؼ٥َٞ

 !ؿاف اف پـ ّ فيجب! ىوب چيوِبي هخل ػؿمت! ٝزيت فيجبي. ًَ ًَ،-

 .ثْميؼ ؿّ پـمتبؿ عبًن ّ کـػ تيکـ ُن اّ کـػم تـروَ ٥ـگل ثـاي ٩ّتي ّ کـػم تيکـ افه

 ٦ًـٍ ػّ اتب٩ي ّ ؿ٥تين يک ػؿرَ ُتل يک ثَ اّل. اّهؼين ثيـّى ثيوبؿمتبى اف کَ ثْػ ىت آعـُبي

 اف ثٞؼ ّ گـ٥تين

 .اّهؼين ثيـّى ىبم عْؿػى ثـاي اتب٧ ػؿ چوؼاًِب گؾاىتي

 اٍال ؿميؼين تبفٍ کَ ه٩ْٞي! تويقٍ رب ُوَ چ٪ؼؿ! عْثي ُْاي چَ. ثـين پيبػٍ ثيب ٥ـُبػ- ٥ـگل

 ًؼاىتن إـا٣ ثَ تْرِي

 ه٪بينَ ٩بثل اٍال! ىَ؟ هي ايٌزْؿي چْٖؿي. ُنتي ػّػ ثؼّى ّ تويق ُب هبىيجي توبم کي ًگبٍ ّلي

 .ًينت تِـاى ثب

 !ثغٌؼم ثلٌؼ ثلٌؼ ّ ثقًن ٥ـيبػ عْاػ هي ػلن کَ عْىضبلن اًّ٪ؼؿ. عْىضبلن عيلي هي ٥ـگل- هي

 ٥ّبػاؿي اًّ٪ؼؿ کَ تْيي! عْثي اًّ٪ؼؿ کَ تْيي! ػاؿم تْؿّ ايٌکَ ثغبٕـ ثييتـ. عْىضبلن هٌن- ٥ـگل

 !ٝي٨ ثَ پبيجٌؼ ّ

! ػيؼ عْػم چين ثَ ؿّ هـگ ؿّف چٌؼ ايي. ثْػ اًؼاعتَ چٌگ ٩لجن ثَ مـٕبى هخل ١ن يَ ٥ـگل- هي

 ُوَ کَ عؼاؿّىکـ

 ّرْػ تْهْؿ ٦ًـ يَ مـ تْ ثگي ّ ثگيـى ٝکل يَ. ثْػ ٝزيت عيلي ثـام ػًّي هي. ىؼ توْم چيق

 ثَ تل٦ي يَ کبه! ػاؿٍ

 .گ٦تين هي ؿّ رـيبى ّ فػين هي ايـاى

 ًکـػي؟ تل٦ي ؿميؼين هگَ- ٥ـگل

 .فًن هي ٥ـػا ثبىَ عْة. چـا- هي

 .ام گـمٌَ صنبثي ُن االى. ثغْؿم ١ؾا ًتًْنتن اٍال ؿّفٍ چٌؼ ايي هي- ٥ـگل

 .ٝبليَ ١ؾاه ُن ٩يٌگَ عيلي ُن کَ ُنت ؿمتْؿاى يَ ايٌزب- هي

 !ُب گؾؿًّؼيي عْه ايٌزب مبلَ ُيت ٦ُت ايي عْة- ٥ـگل



 ؿّفٍ چٌؼ ايي عنتگي صنبثي ّ هًْين هي ايٌزب هبٍ يَ ىؼ توْم کَ ثيوبؿمتبى کبؿُبي ٥ـػا ثؾاؿ- هي

 .کٌين هي ػؿ ؿّ

 ىؼ؟ چي اه ث٪يَ گ٦تي ُْاپيوب تْ کَ اي ٩ََ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 .آّؿػم ػؿ عْػم اف ؟!٩ََ- هي

 ّاي. ثـػ عْاثن ثنتن چيوِبهْ تب کَ ثْػم عنتَ اًّ٪ؼؿ. ثْػ ٩يٌگ عيلي اهب گي؟ هي ؿامت- ٥ـگل

 عيلي ٥ـُبػ

 چيَ؟ اًّزب! اّهؼم ػًيب ثَ ػّثبؿٍ اًگبؿ. ثغٌؼم ثؼّم، ثقًن، ٥ـيبػ عْاػ هي ػلن ُن هي! عْىضبلن

 کلينب- هي

 کٌن تيکـ عؼاًّؼ اف عْاػ هي ػلن! تْ ثـين ثيب- ٥ـگل

 !هنلوًْين هب ػعتـ کلينب؟ تْ ثـين- هي

 ًينت؟ عؼا عًَْ ٌْٝاى ثَ اًّزب کٌَ؟هگَ هي ٥ـ٩ي چَ- ٥ـگل

 .ًينتن ثلؼ ؿّ ؿمْهو ّ ؿمن. ًـ٥تن کلينب صبال تب هي ّلي چـا عْة- هي

 ربي ًَ ّ هغًَْ فثبى ًَ عْاػ هي ؿمْم ّ ؿمن ًَ عؼاًّؼ ثب کـػى ًيبف ّ ؿاف- ٥ـگل

 .ًتـك ثـين ثيب! هغًَْ

 هي هْى رـيوَ پليل ػاؿٍ ه٪ـؿات عيبثْى اف ىؼى ؿػ ايٌزب! ًؼّ آؿّم ؟!٥ـگل ىؼي ىزبٛ چَ- هي

 ىبيؼ اٍال! ُب کٌَ

 ًجبىَ ثبف

 !ًينت ثنتَ ُيچ٩ْت عؼا عًَْ ػؿ- ٥ـگل

 هزنوَ. ثْػ هضـاة ٩نوت ؿّثـّ. ؿ٥تين رلْ آؿّم.ىؼين ّاؿػ. ثْػ ثبف. ؿ٥تين کلينب ٕـ٣ ثَ

 ٩ـاؿ ؿّثـّ هنيش صْـت

 .ىوٜ ػيگَ ٩نوت ػؿ ّ ػاىت ٩ـاؿ اي رٞجَ ٩نوت يک ػؿ. ػاىت

 :گ٦ت آؿّم ٥ـگل

 .رٞجَ ايي تْ ثٌؼاف ُن پْل ه٪ؼاؿ يَ. کٌين ؿّىي ثـػاؿ ىوٜ تب چٌؼ ٥ـُبػ

 ؿّ ىوِٞب ػيگـ ٩نوتي ػؿ ّ ؿ٥تين رل ّ اًؼاعتن اٝبًَ رٞجَ تْ امکٌبك يک ّ ثـػاىتن ىوٜ تب چٌؼ

 .کـػين ؿّىي

 .کٌين ػٝب ّ ثقًين فاًْ ثبيؼ ايٌزب اًگبؿ.ػيؼم ٥يلوِب تْي هي- ٥ـگل

 !ىَ هي ٩جْل کٌين ػٝب ُن ْٕؿي ُويي صبال- هي



 عؼامت عًَْ ايٌزب ثقى فاًْ ثيب- ٥ـگل

 ثبٝج هْى ػؿًّي ىبػي هب، اعالً ، ؿّصبًي رْ.ًکـػين ٍضجت ُن ثب ػيگَ ّ فػين فاًْ ػّتبيي

 ىين آفاػ عْػ اف کَ ىؼ

 .ثنتن چيوِبهْ ّ گـ٥تن ثبال ٕـ٣ ثَ ؿّ مـم. گـ٥ت ام گـيَ

 ايٌزب چْى ّلي عْػهْى هنزؼ ُن ه٪ؼمَ ايزب ُن الجتَ. اّهؼين ػٝب ثـاي کلينب ثَ کَ ثجغو عؼاًّؼا

 ثَ ًجْػٍ هنزؼ

 .تنليون تْ ٥ـهبى ثَ ٥٪ٔ ثگن تًْن ًوي چيقي هِـثْى عؼاي اّهؼين کلينب

 ثَ ىوٜ ُب ػٍ ًْؿ. ًيبف ّ ؿاف عؼاًّؼ ثب ّ کـػ هي گـيَ ثِبؿ اثـ هخل.کـػم ًگبٍ ؿّ ٥ـگل ّ ثـگيتن

 ثْػ ا٥تبػٍ اه چِـٍ

 ثَ ؿّ مـه گبُي! عْؿػم رب کَ ثْػ گـ٥تَ ٍْؿتو ؿّصبًي صبلت ث٪ؼؿي. ثْػ کـػٍ فيجبتـ اًّْ ّ

 گـ٥ت هي ثبال ٕـ٣

 .کـػ هي ًيبيو لت فيـ ّ گؾاىت هي ػمتِبه ؿّي گبُي ّ

 ثَ ػمتي. کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ کـػ پب٫ ُبىْ اىک. ىؼ عبؿد صبلت ايي اف تب کييؼ ْٕل اي ػ٩ي٪َ ػٍ

 ّ کييؼ ٍْؿتن

 :گ٦ت ّ کـػ پب٫ ؿّ ام گًَْ ؿّي ُبي اىک

 !٥ـُبػ؟ کـػي گـيَ هي ثغبٕـ

 

 ثـين؟ صبّـي صبال. کـػم گـيَ تْ ى٦بي ثغبٕـ- هي

 .ثْػ ثغو لؾت ثـام عيلي. ىؼم مجک آؿٍ- ٥ـگل

 اّهؼ رلْ. ػاػين رْاة ُـػّ. ثْػ کييو يَ. ثـگيتين.کـػ مالم ٦ًـ يَ پيت اف ىؼين ثلٌؼ ػّ ُـ ٩ّتي

 فاًْ اف ثٞؼ ّ

 :گ٦ت ّ ثـگيت هب ٕـ٣ ثَ ميٌَ ؿّي کييؼى ٍليت ّ هضـاة ٕـ٣ ثَ فػى

 کني آػ هي پيو کن ىت ٩ّت ايي آعَ. ىؼم ىوب هتْرَ ًبعْػآگبٍ ىؼيؼ ّاؿػ کَ ه٩ْٞي هي ٥ـفًؼاى

 ايٌزب ػٝب ثـاي

 ٍليت ميٌَ ثَ هب هخل کَ ىؼم هتْرَ اّهؼيؼ رلْ ُن ٩ّتي. ثبىَ ػاىتَ هيکلي ايٌکَ هگَ ثيبػ

 ًؼاؿم ٩َؼ الجتَ. ًکييؼيؼ

 کٌن هي اصنبك. ثؼم اًزبم ثـاتْى اػ هي ثـ ػمتن اف کوکي اگَ عْاػ هي ػلن. ثين ىوب ًبؿاصتي ثبٝج

 ُنتيؼ عبؿري کَ



 کٌيؼ؟ تکلن هب فثبى ثَ تًْيؼ هي

. ػاىتين ُن هيکل ّوي ػؿ. ًينتين هنيضي ُن ُنتين عبؿري ُن.فػيؼ صؼك ػؿمت! پؼؿ ثلَ- هي

 هـيِ ُونـم

 ايٌزب ثٞؼافِٙـ اهـّف. ًينت فًؼٍ ثييتـ ػيگَ هبٍ ػّ تب کَ ثْػًؼ گ٦تَ هب ثَ عْػم کيْؿ ػؿ ثْػ

 اف يکي. ؿميؼين

 ىکـ ثـاي صبال. ثْػٍ اىتجبٍ تيغيٌ کَ گ٦ت هب ثَ فيبػ ُبي آفهبيو اف ثٞؼ ايٌزب عْة ػکتـُبي

 عؼاًّؼ اف گقاؿي

 .اّهؼين ايٌزب ًجْػ هنزؼ ىِـ ايي ػؿ چْى الجتَ. اّهؼين ايٌزب ثَ يکتب

 کيْؿيؼ؟ کؼّم اُل ّ چيَ ىوب ػيي. اّهؼيؼ ايٌزب ثَ کَ عْىضبلن- کييو

 .ايـاى اُل ّ ُنتين هنلوبى- هي

 ُوَ الجتَ! ػيؼيؼ ُن رب ايي ػؿ ؿئ عؼاًّؼ کَ عْىضبلن! اّهؼيؼ عْه عؼا عبًَ ثَ! هنلوبى؟- کييو

 عًَْ رب

 .عؼامت

 کـػم تـروَ ؿّ کييو صـ٥ِبي ٥ـگل ثـاي

 پؼؿ آػهِبمت ػل ػؿ عؼاًّؼ اٍلي عًَْ- ٥ـگل

  :گ٦ت ّ عٌؼيؼ کـػم تـروَ ه٪ؼك پؼؿ ثـاي ؿّ ٥ـگل رولَ ٩ّتي

 اهيؼّاؿم. ثْػٍ اىتجبٍ ايـاى پقىکبى تيغيٌ کَ کٌن هي ىکـ عؼاؿّ. ُنتيؼ اي ٥ِويؼٍ عبًن ىوب

 عْىي ثب ػؿاف مبليبى

 ػؿ مبل چٌؼيي کَ ؿّ کني ثبىَ ٩ـاؿ اگـ! ًينت فًؼگي پبيبى هـگ کَ ثؼّى ػعتـم اهب کٌيؼ فًؼگي

 کْچک ملْل يک

 ثـٝکل ثبىَ هـػى يب ىؼى توبم اموو تًَْ ًوي ايي ثجـًؼ آفاػ ّ ثقؿگ ػًيبي يک ثَ ثْػٍ فًؼاًي

 !اك ػّثبؿٍ تْلؼي

 .کٌن هي ػٝب ثـاتْى. ىؼم عْىضبل ىوب مالهتي ّ ىوب ػيؼى ا ٍْؿت ُـ ػؿ

 .اّهؼين ثيـّى ّ کـػين عؼاصب٥ٚي هِـثْى کييو اف

 !ثبىَ پبيبى تًَْ ًوي چيق ُيچ گ٦ت هي ؿامت کييو! ثْػ ٝبلي عيي ٥ـُبػ- ٥ـگل

 ، گْم٦ٌؼ يَ کيتي ؿّف، يَ ىؼى توْم ١ؾا، يَ عْؿػى ػؿعت، يَ ىؼى عيک اًنبى، يَ هـػى

 اًِّب پبيبى ُيچکؼّم



 !ثـاىًَْ اي ػيگَ ىـّٛ! ًينت

 !کٌَ هي ثب٥ي ٥لن٦َ ثَ ىـّٛ گـمٌَ آػم! ٥ـگل ُنتي گـمٌَ کٌن ٥کـ- هي

 چَ هييَ؟ چي ثٞؼه هييَ عيک ػؿعت يَ هخال ٩ّتي کي ًگبٍ تْ! ٥ـُبػ گن هي رؼي ًَ- ٥ـگل

 ا٥تَ؟ هي ات٦ب٩ي

 !ػّؿ اًؼافًو هي ّ ثـًو هي اؿٍ ثب ّ آى هي ىِـػاؿي هبهْؿُبي ! ُيچي- هي

 !٦ًت ىَ هي آعـه! ػٍ هي هبُيت ت٢ييـ ٥٪ٔ! ثٞؼه اهب ػؿمتَ- ٥ـگل

 .کٌين امت٦بػٍ ٦ًت ايي اف ػٍ ًوي ٩ؼ هب ٝوـ ثَ اهب ػؿمتَ- هي

 !اك ػ٩ي٪َ چٌؼ هخل فهبى ػؿ هب ثـاي! کْتبَُ هب ٝوـ چْى- ٥ـگل

 ثضج ايي ثَ اگَ صبال. ػاىتن ُن ؿّصي ٥يبؿ هـتت. ًغْؿػم چيقي صبال تب ٍجش اف عبًن ٥ـگل- هي

 اػاهَ ٥لن٦ي ٝلوي

 !کٌي ٌْٝاى هي رٌبفٍ ؿّي ؿّ هخبل ايي ػيگَ مبٝت يک ثبيؼ ثؼي

 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 ثـمين؟ هًْؼٍ کزبمت؟عيلي گ٦تي کَ ؿمتْؿاى ايي

 .ؿامت موت عيبثْى ُويي تْ ًَ- هي

 

 !اى مـفًؼٍ ّ ىبػ هـػم چ٪ؼؿ- ٥ـگل

 !ػاؿى؟ ١وي چَ! ػيگَ عْىي- هي

 .ثبىي ١وگيي ىْى ثْٞي الجتَ ىبيؼ ايٌِبم. ػاؿٍ ١وي يَ کني ُـ ثبالعـٍ ًَ- ٥ـگل

 !ُنتي هي هِوْى ىبم ػاػي ًيْى هي ثَ ّ ػيؼي ١وگيي چِـٍ ثب ؿّ ٦ًـ يَ اگَ- هي

 .ًؼاؿم پْلي اٍال عْػم چْى ثبىن تْ هِوْى ثبيؼ ٍْؿت ُـ ػؿ- ٥ـگل

 .ثؼم پْل ثِت کـػم ٥ـاهْه! ّاي اي- هي

 .ػاػم ٥ـگل ثَ ّ اّؿػم ثيـّى پْل ه٪ؼاؿي ريجن اف

 .گيـم هي افت عْامتن ٩ّت ُـ ُنتي کَ تْ. عْام ًوي ًَ- ٥ـگل

 کي٦ت تْ ثؾاؿ ثگيـ کيي هي عزبلت چـا ثگيـي پْل هي اف ثبيؼ ُنتي هي فى تْ. ًکي تٞبؿ٣- هي

 .ثيَ الفهت هوکٌَ



 !ًکٌَ کوت ثقؿگي اف عؼا! ٥ـُبػ آ٩ب ًکٌَ ػؿػ ىوب ػمت- ٥ـگل

 !٩يٌگَ چ٪ؼؿ ثجيي ؿميؼين کَ تْ ثيب- هي

 .ثبىَ تـ اؿفّى ١ؾاُبه کَ ربيي يَ ثـين. ثبىَ گـّى ثبيؼ صتوب! عيلي- ٥ـگل

 .هيـم هي ػاؿم گـمٌگل اف تْ ثيب- هي

 :گ٦تن ىؼين ميـ صنبثي ٩ّتي عْؿػين اىتِب ثب ػّ ُـ ّ ػاػين ١ؾا م٦بؿه ّ ىؼين ؿمتْؿاى ّاؿػ

 چٌؼٍ؟ مبٝت ػًّي هي ! ػاؿ فًؼٍ ىت عبًن

 چٌؼٍ؟- ٥ـگل

 !ىت ًيوَ اف ثٞؼ ػّ- هي

 هـگ م٦ـ اف کَ هي! ػًّي ًوي ؿّ ُب لضَٚ ت٩ْؼؿ! ثجـم لؾت اه ػ٩ي٪َ ُـ اف ثبيؼ! ٝبليَ- ٥ـگل

 حبًيَ ػًّن هي ثـگيتن

 !ػاؿى ٩يوت چ٪ؼؿ ُب

 

 .ثـين پبىْ صبال. کييؼين ثؼثغتي کب٥ي اًؼافٍ ثَ. ًيٌؼاف ٩ّتِب اّى يبػ هٌْ ػيگَ- هي

 ّاؿػ ٩ّتي ثـگيتين ُتل ثَ تبکني يک ثب ّ اّهؼين ثيـّى ٍْؿتضنبة پـػاعت اف ثٞؼ ّ ىؼين ثلٌؼ

 ىؼين اتب٩وْى

 :گ٦ت ٥ـگل

 !ػاؿٍ ٩يٌگي ّ تويق صوبم چَ. تويقٍ ّ ًْ چيقه ُوَ! ٩يٌگيَ ُتل عيلي ٥ـُبػ

 .ثگيـم ػّه يَ هي کٌي هي تٞـي٤ ُتل ّ اتب٧ اف تْ تب- هي

 !ثيْؿم تٌن اف ُبؿّ ١ََ توبم عْام هي. کٌن صوبم عْام هي ُن هي ثٞؼ . ثـّ- ٥ـگل

 .ؿ٥تن صوبم ثَ ّ عٌؼيؼم ثِو

 .کـػين هي ٍضجت ّ ثْػين ًينتَ ؿعتغْاة تْ ثْػين عْاة اهبػٍ ػّ ُـ ثٞؼ مبٝت ًين

 ثيبؿى چبيي ثـاهْى ثقًن تل٦ي يَ ثؾاؿ- هي

 .ثيين عؼهتکبؿُب هقاصن ىت ه٩ْٜ ايي اػ ًوي عْه عؼاؿّ- ٥ـگل

 !ؿّفيَ ىجبًَ ايٌزب مـّيل ػعتـ- هي



 چيوِبه. ػاػم اًٞبم ثِو ّ گـ٥تن افه ؿّ ميٌي. ثْػ ػؿ پيت ميٌي يَ ثب پييغؼهت ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 اًٞبم. فػ ثـ٧

 چبيي ُـػّهْى ثـاي. ىؼ هي پغو ٩يٌگي ّ هالين هْفيک. کـػم ؿّىي ؿّ ؿاػيْ. ػاػم عْثي

 .ؿيغتن

 ّ ثْػم ثيؼاؿ ٍجش تب ػييت . ثيٌن هي عْاة تْ چيقُبؿّ ايي ُوَ اًگبؿ! ىَ ًوي ثبّؿم ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !کـػم هي ٥کـ

 !ثغْاثي؟ عْاي هي ٍجش تب اهيت اصتوبال- هي

 .عٌؼيؼ ّ کـػ ًگبُن

 ثغْؿ تْ چبيي ثيب- هي

 ؿّىي ؿّ آثبفّؿ ٥٪ٔ کي عبهْه ُن چـا١ِبؿّ! ثغْؿم ايٌزب عْام هي ؿعتغْاة تْ ثيبؿ- ٥ـگل

 !ثؾاؿ

 !اٍّّّ- هي

 

 !هْىَ آ٩ب ثبىَ ىبٝـاًَ عبؿري ُبي ٥يلن هخل عْام هي-٥ـگل

 !|...ُب هْىَ آ٩ب ثگي هي ثَ ػيگَ ثبؿ يَ اگَ ٥ـگل ثغؼا- هي

 کٌي؟ هي چيکبؿ- ٥ـگل

 !هْىَ آ٩ب ثگْ ثِن عْاػ هي ػلت چ٪ؼؿ ُـ گن هي |! ُيچي- هي

 چـا١ِبؿّ!) ٝبلي ، ػاػي پل ؿّ عْػت اهتضبى تْ! هٌي ىيـ تْ! هٌي ىُْـ تْ! هٌي هـػ تْ- ٥ـگل

 آثبژّؿ يَ رق ثَ

 )ػاػم ػمتو ثَ ؿّ چبي ّ کـػم عبهْه

 .ًؼاؿٍ ٥ـ٩ي ػيگَ! ًيَ يب ثيَ ٍجش عْاػ هي صبال! هبمت ىت اهيت- ٥ـگل

 :گ٦تن ّ عٌؼيؼم

 .ثجيٌن عْىضبل تـّ ُوييَ اهيؼّاؿم

 عبًن؟ ٝـّك کْ ٩ٌؼت پل- ٥ـگل

 )ؿيغتن ىکـ ثـاه ) عْؿى هي ىکـ ثب ؿّ چبيي ايٌزب ثجغييؼ ثبيؼ- هي

 :گ٦ت عْؿػ هي ؿّ چبي صبليکَ ػؿ ٥ـگل



 !٥ـُبػ ؿّيبيَ ّ ٝبلي چيق ُوَ! ىکـ ثب چَ ٣ ٩ٌؼ ثب چَ

 .عْؿػين ؿّ هْى چبيي کـػين هي گْه هْمي٪ي ثَ صبليکَ ػؿ ػّ ُـ

 !کي عبهْه ُن ؿّ آثبژّؿ اّى ػيگَ صبال- ٥ـگل

************************* 

 ثَ چيون تب عٌؼيؼ هي ثِن ّ ثْػ ًينتَ مـم ثبالي. ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف ٥ـگل ٍؼاي ثب ٍجش

 هي ثَ ػًيب ا٥تبػ ٍْؿتو

 !عٌؼيؼ

 ىن هي تل٤ ػاؿم گـمٌگي اف عبى تٌجل پبىْ- ٥ـگل

 !ثبىَ تْ ٍْؿت ثيٌن هي کَ ؿّ چيقي اّليي ّ ثين ثيؼاؿ عْاة اف تْ ٍؼاي ثب کَ عْثَ چ٪ؼؿ- هي

 !کٌن هي ًگبُت ّ ًينتن مـت ثبالي کَ مبٝتَ ًين- ٥ـگل

 ًکـػي؟ ثيؼاؿم چـا- هي

 !کٌن ًگبُت ُوًْْٖؿي عْامت هي ػلن- ٥ـگل

 :گ٦تن ّ عٌؼيؼم

 ؿمتْؿاى؟ تْي ثـين يب ثغْؿين اتب٧ تْي ؿّ ٍجضبًَ عْاػ هي ػلت

 .ثبىن تٌِب تْ ثب عْام هي ثغْؿين اتب٧ تْي ًَ- ٥ـگل

 هيق پيت ُن ثب ػّتبيي. آّؿػًؼ ؿّ ٍجضبًَ گـ٥تن ّه.ػ تب ػاػم ؿّ ٍجضبًَ م٦بؿه ّ فػم تل٦ي

 ثب ؿّ ٍجضبًَ ّ ًينتين

 .عْؿػين اىتِب

 ثؼي؟ ًيْى ثِن ؿّ ىِـ ّ ثجـي هٌْ عْاي ًوي ٥ـُبػ- ٥ـگل

 .ثـين ثکي کبؿُبتْ عْام؟ ًوي چـا- هي

 .ثجيٌن ايٌزبؿّ ػيؼًي ربُبي عْاػ هي ػلن عيلي- ٥ـگل

 کٌي؟ عـيؼ ُن کوي عْاػ ًوي ػلت- هي

 .ثگن کييؼم عزبلت ّلي چـا ؿامتو- ٥ـگل

 .ثـين ثپْه لجبك ىؼ توْم کَ ات ٍجضبًَ. ًؼاؿٍ عزبلت ٝقيقم- هي



 ثَ آفهبيو تٞؼاػي ثـاي ثْػ عْامتَ هب اف ػکتـ ثْػ ثيوبؿمتبى اف. فػ فًگ تل٦ي ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 .ثـين ثيوبؿمتبى

 !پـيؼ هضنْك ْٕؿ ثَ ٥ـگل ؿًگ

 .کيَ ًوي ْٕل ثييتـ مبٝت ػّ يکي ًکي ًبؿاصت ؿّ عْػت- هي

 :گ٦ت مالم اف ثٞؼ ّ اّهؼ رلْ گيبػٍ ؿّيي ثب ػکتـ. ؿ٥تين ثيوبؿمتبى ثَ ّ پْىيؼين لجبك

 .کـػم عـاة ؿّ تْى ثـًبهَ کَ هتبم٦ن. ثؼين اًزبم ُن ػيگَ آفهبيو تب چٌؼ ثبيؼ

 :گ٦ت ػکتـ ىؼين تٌِب ػکتـ ثب ٩ّتي ؿ٥ت ثبال ٕج٪َ ثَ پـمتبؿ تب ػّ ُوـاٍ ٥ـگل

 .ثگن ىوب ثَ ؿّ ص٪ي٪ت هزجْؿم کَ هتبم٦ن ّا٩ٞب هي

 اّهؼٍ؟ پيو هيکلي ػکتـ- هي

 !ىوب ُونـ مـ ػاعل تْهْؿ! مبث٨ هيکل ُوْى- ػکتـ

 کَ گ٦تيؼ ػيـّف ىوب ّلي- هي

 اّى. ىوبؿّ ُونـ يٞي! ثجـٍ ثيي اف ىوبؿّ اهيؼي ًب ّ تـك تْهْؿ ايي اف ٩جل کَ ًغْامتن ثلَ- ػکتـ

 ٩ؼؿ ثَ ػيـّف

 .ًؼاىت ٥ـ٩ي هـػى ثب کَ ثْػ تـميؼٍ

 !ثْػٍ اىتجبٍ چيق ُوَ کَ کـػم ٥کـ هي ػکتـ- هي

 ثْػ ايٌْٖؿ کبه اي- ػکتـ

 ثـاي ُب عيبل چَ اهـّف کَ کـػم ٥کـ ٥ـگل ثَ. ػاىت ص٪ي٪ت چيق ُوَ پل.ثبينتن ًتًْنتن ػيگَ

 کَ! ػاىت عْػه

 !ػًّنت هي عْػه هبل ؿّ آيٌؼٍ کَ! ثْػ کـػٍ ػؿمت عْػه ثـاي ُب ثـًبهَ چَ ٥ـػا

 ثب ىوب ّ هب. کٌيؼ کٌتـل ؿّ عْػتْى. ُنتيؼ ُونـتْى گبٍ تکيَ تٌِب ىوب. ثبىيؼ ٍجْؿ ثبيؼ – ػکتـ

 ْٕؿي ثبيؼ ُن کوک

 تيغيٌ ايـاى ػؿ کَ تْهْؿي کَ ثگيؼ اّ ثَ ثبيؼ ىوب. ًـٍ ثيي اف ُونـتْى ؿّصيَ کَ کٌين ؿ٥تبؿ

 کينت يَ ٥٪ٔ ػاػى

 .ىؼٍ هي مـػؿػ ثبٝج ُوْى کَ ثْػٍ چـثي

 عٖـًبکَ؟ چ٪ؼؿ تْهْؿ ايي ػکتـ- هي

 ػيؼ؟ هي هب ثَ رـاصي اربفٍ ىوب. ًؼاؿين فيبػي ٩ّت. عيلي ثگن ثبيؼ هتبم٦بًَ ُن ثبف- ػکتـ



 ػاؿٍ؟ عٖـي هگَ. آهؼين ايٌزب کبؿ ُويي ثـاي هب- هي

 ُيچ ثؼّى کَ ػاؿٍ اصتوبل. ىؼٍ هب تٞزت ثبٝج کَ مـيَٞ ّ فيبػ هتبمتبف ث٪ؼؿي.ثلَ هتبم٦بًَ- ػکتـ

 ؿّف چٌؼ تب ٝاليوي

 !ثيَ ٥لذ ثيوبؿ ػيگَ

 

 !ػاؿٍ؟ اهکبى چْٖؿ آعَ ػکتـ- هي

 !مـٕبًَ ًبػؿ ًْٛ يک ايي- ػکتـ

 چيَ؟ رـاصي عٖـ ػکتـ- هي

 . ثـػاىت ه٢ق ؿّي اف ؿّ هبًٌؼي ًظ تبؿُبي ثبيؼ. ػاؿٍ عٖـ ػؿٍؼ پٌزبٍ رـاصي؟ عٖـ- ػکتـ

 ّ! هيکلَ عيلي

 !عٖـًب٫

 تَوين تٌِبيي تًْن ًوي.کٌن ٍضجت ُونـم هبؿػ ّ پؼؿ ثب ثبيؼ. ثگن ثبيؼ چي ػًّن ًوي ػکتـ- هي

 ؿّ ٩ؼؿتو. ثگيـم

 ػکتـ؟ هييَ چي ًيَ ٝول اگـ ًؼاؿم

 ؿّف چٌؼ ػؿ اهب! ت٪ـيجب!هبٍ يک صؼّػ ثگن ثبيؼ هًَْ هي فًؼٍ هؼت چَ کَ ايٌَ هٌْٚؿتْى اگَ- ػکتـ

 ًينت هٞلْم آيٌؼٍ

 !ا٥تَ هي ات٦ب٩ي چَ

 !ىؼم ١ب٥لگيـ هي! ثگن چي ػًّن ًوي- هي

 ّلي کيَ هي ْٕل ُونـتْى آفهبييِبي يکنبٝت. کٌيؼ هيْؿت عْاُيؼ هي کل ُـ ثب ىوب- ػکتـ

 هي ثْػ ٩ـاؿ اگـ

 کبؿي ثيَ ىبيؼ گ٦تن کٌيؼ، ػ٩ت ىبيؼ، کَ ػاػم هي ػعتـ ايي ثَ ؿّ ىبًل ايي صؼا٩ل ثگيـم تَوين

 مٞي يٌٞي! کـػ

 ٩ّت! ػاؿٍ ّرْػ کَ عٖـُبيي ٝليـ١ن! فّػ عيلي. ثيَ رـاصي کَ ايٌَ هي ًٚـ. ثکٌين ؿّ عْػهْى

 !کـػ تل٤ ًجبيؼ ؿّ

 .کٌيؼ ٝزلَ

 .ثْػ صکوت آ٩بي ٥ـگل عًَْ ثب. گـ٥تن توبك ايـاى ثب ّ ىؼم عبؿد ثيوبؿمتبى اف

 !صکوت آ٩بي-



 پنـم؟ عْثي . مالم!٥ـُبػ- صکوت

 !ثگيـم تَوين تًْن ًوي! تٌِبم کٌن؟ چکبؿ ػًّن ًوي- هي

 کزبمت؟ ٥ـگل ىؼٍ؟ چي. کي کٌتـل ؿّ عْػت پنـم- صکوت

 

 کٌن؟ چَ. ًينت فًؼٍ ثييتـ ػيگَ هبٍ يک تب ّگـًَ ثيَ ٝول ثبيؼ گ٦تَ ػکتـ. ثيوبؿمتبًَ- هي

 ػاؿٍ اًّزب ٥ـگل کَ ُنتي کني تٌِب تْ. ػًّنتين هي ؿّ هنئلَ ايي ُوَ هب. ثبه آؿّم ٥ـُبػ- صکوت

 منت ُن تْ اگَ

 !ىَ هي عـاة چيق ُوَ ثبىي

 !تـمن هي هي ّلي ثؼم ؿّ ٝول اربفٍ ثبيؼ گ٦تَ هي ثَ ػکتـ- هي

 :گ٦ت ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ. ًگ٦ت چيقي صکوت هؼتي.کـػم گـيَ ثَ ىـّٛ ّ

 .ثؼٍ اربفٍ! ٥ـگلَ ىبًل آعـيي ايي. ٥ـُبػ کي گْه ىؼي؟ آؿّم صبال

 !٥ِويؼ؟ هي.کٌَ توْم ٝول فيـ هوکٌَ گ٦تَ ػکتـ- هي

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ مکْت هؼتي صکوت

 اف ّ ؿ٥تَ پييو تٌِبيي ٥ـگل کَ ثْػ گ٦تَ هب ثَ فؿتبه ػکتـ ػًّنتين هي ؿّ ايي ُوَ هب ٥ـُبػ

 ايي! ىؼٍ ثبعجـ هّْْٛ

 چي ٥ِويؼي. ثبه آؿّم صبال! ٥ـگل ُن تْ ُن! کٌَ پيؼا اهيؼّاؿي ٥ـگل کَ ػاػين تـتيت ؿّ ثـًبهَ

 ايي توْم هب گ٦تن؟

 !ػًّنتين هي ؿّ چيقُب

 .ثؼم ًؼاىتن رْاثي

 کٌي؟ هي گْه! ٥ـُبػ- صکوت

 !ؿّ ريق ُوَ. ىؼم هتْرَ- هي

 هٞزقٍ ىبيؼ ثغْاػ عؼا اگَ. ػاؿٍ ٥ـگل کَ ىبًنيَ تٌِب. کٌن هي عْاُو. ثؼٍ ؿّ ٝول اربفٍ- صکوت

 !ثيَ

 .هٌتٚـٍ ٥ـگل ثـم ثبيؼ هي- هي

 .ثجْمو هب ٕـ٣ اف. عؼا اهيؼ ثَ ثـّ. کٌين هي صنبة تْ ؿّي هب. ثبه ٩ْي. پنـم ثـّ- صکوت

 !ػاؿٍ ًگَ ؿّ عْػه ًتًْنت ّػيگَ



 .ثْػ هٌتٚـ ػکتـ.ثـگيتن ثيوبؿمتبى ثَ ّ کـػم ٩ٖٜ ؿّ تل٢ي

 

 :گ٦ت ثْػ ىؼٍ هتْرَ کَ ػکتـ. کـػم ٍجـ.لـفيؼ هي ػمتن کـػم هي اهْب ؿّ ّؿ٩َ ػاىتن ّتي

 !هوکٌَ ؿاٍ تٌِب ايي-

 .کـػم اهْب

 هي ١وگيي ّ َٝجي صبلتي ثب ؿّ هي ٥ـگل اگـ کـػم هي کٌتـل ؿّ عْػم ثبيؼ. ثـگيتن ٥ـگل اتب٧ ثَ

 چيق ُوَ صتوب ػيؼ

  .٥ِويؼ هي ؿّ

 :گ٦ت هي ػيؼى ثب ّ ثـگيت اتب٧ ثَ ٥ـگل ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 ا٥تبػٍ؟ ات٦ب٩ي ٥ـُبػ

 هگَ؟ چْٖؿ ًَ- هي

 ًگ٦تَ؟ چيقي تْ ثَ ػکتـ- ٥ـگل

 ثگَ؟ چيقي ٩ـاؿٍ هگَ! اٍال- هي

 .فًَ هي ىْؿ ػلن ٥٪ٔ ػًّن ًوي-٥ـگل

 !کـػ ؿاصت ؿّ عيبلت ػيـّف ػکتـ عْثَ! مْمکَ عبلَ تـميؼي کَ ثبفم- هي

 .ثيَ عـاة چيق ُوَ ثبف تـمن هي- ٥ـگل

 .ثبه هٖوئي. ىَ ًوي عـاة چيقي ػيگَ ايٌؼ٥َٞ- هي

 .کـػ ٍضجت ثَ ىـّٛ ُوکبؿه هٞـ٥ي اف ثٞؼ ّ اّهؼ ُوکبؿاًو اف يکي ُوـاٍ ػکتـ ه٩ْٜ ايي ػؿ

 ه٢ق ثَ ىَ هي ثبٝج ّ کـػٍ ؿىؼ روزوَ امتغْاى اف اي ٩َٖٞ.ًينت تْهْؿ ىوب هيکل ػعتـم-

 ؿاصت عيلي. ثيبػ ٥يبؿ

 .ًکيَ ْٕل مبٝت ػّ اف ثييتـ ىبيؼ ٝول هؼت توبم. ثتـاىين ؿّ ٩َٖٞ اّم تًْين هي ثنِْلت ّ

 ؿّ عْػه ً٪و ػکتـ. ثْػ ْٕؿ ُويي کبه اي کَ کـػم آؿفّ ػل ػؿ ّ کـػم تـروَ ٥ـگل ثـاي

 ثبفي ٕجيٞي ث٪ؼؿي

 .کـػ ىک تْليؼ ُن عْػم ثـاي کَ کـػ

 



 هِن اٍال ثبىَ ػاىتَ اػهَ مـػؿػُب ايي ٥٪ٔ اگـ ىَ؟ هي چي ًکٌن ٝول اگـ ثپـك ٥ـُبػ- ٥ـگل

 هي تضول ًينت

 .کٌن

 :ػاػ رْاة ػکتـ. کـػم تـروَ

 پيو هيکالتي هوکٌَ ه٩ْٜ اّى. ثکٌَ ه٢ق ؿّي ّبيٞبتي تْليؼ ّ ثکٌَ ؿىؼ فائؼٍ ايي آيٌؼٍ ػؿ هوکٌَ

 اّى ػؿ ثيبؿٍ

 .ثکٌيؼ ؿّ کبؿ ايي رب ُويي ثِتـٍ ًينت هِوي چيق کَ صبال.کٌيؼ رـاصي ثبيؼ ٍْؿت

 .کـػ ٩جْل اکـاٍ ثب. کـػم تـروَ ٥ـگل ثـاي

 ػکتـ اّى اف ثٞؼ! مبلن ّ عْة ىيؼ هي هـعٌ ثيوبؿمتبى اف ٦ُتَ يک ٙـ٣ ًجبىيؼ ًِـاصت- ػکتـ

 ىؼى ثنتـي ػمتْؿ

  .ثيَ اًزبم رـاصي فّػ ٍجش ٥ـػا ىؼ ٩ـاؿ. ػاػ ؿّ ٥ـگل

 ٥ـگل ؿ٥تي اف ثٞؼ. ثـػ ثْػًؼ، گـ٥تَ ًٚـ ػؿ هب ثـاي ٩جال کَ اتب٩ي ثَ عْػه ثب ؿّ ٥ـگل پـمتبؿ

 :گ٦ت ػکتـ

 ثِو ٥٪ٔ ثبيؼ ىوب. ُويٌْٖؿ ُن ىت. ػاػم هنکي تقؿي٨ ػمتْؿ ثبىَ آؿّم ايٌکَ ثـاي ًبُبؿ اف ثٞؼ

 ثَ ثؼيؼ ؿّصيَ

 .ثْػ اهيؼ ًب ًجبيؼ ُويٌْٖؿ ُن عْػتْى

 م٦يؼ لجبك يک ثب ٥ـگل ىؼم اتب٧ ّاؿػ ٩ّتي. ثـم اتب٧ ثَ تًْن هي کَ ػاػ عجـ پـمتبؿ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 تغت ؿّي ٩يٌگ

 .ثْػ عْاثيؼٍ

 !ٝـّمي لجبك ُن ايي- ٥ـگل

 !٥ـگل آػ هي ثِت م٦يؼ ؿًگ چ٪ؼؿ-هي

 .ىؼ عـاة ُن گـػىوْى- ٥ـگل

 .کٌَ هي ٥ـ٩ي چَ! ػيگَ ٦ُتَ يَ- هي

 گـ٥تي؟ توبك ايـاى ثب- ٥ـگل

 .ثقًين تل٦ي رب ُويي اف ثگن پـمتبؿ ثَ ثـم ثؾاؿ ًَ- هي

 



 توبك تب کييؼ ْٕل اي ػ٩ي٪َ چٌؼ. گـ٥تن توبك ايـاى ثب ػّثبؿٍ ثيـّى اف ّ اّهؼم ثيـّى اتب٧ اف

 آ٩بي عْػ. ىؼ ثـ٩ـاؿ

 ُيچي کَ کٌَ ّاًوْػ ْٕؿي فػ تل٦ي ٥ـگل عْػ ٩ّتي عْامتن افه گ٦تن ثِو ؿّ رـيبى. ثْػ صکوت

 ثَ ّ ػًَّ ًوي

 .ثـگيتن اتب٧ ثب عؼاصب٥ٚي اف ثٞؼ. کـػم ٍضجت اّ ثب ٩جال هي کَ ًگَ ٥ـگل

 ثِيْى. کي تل٦ي عْاُي هي اگـ. ىَ هي هٌْٚؿ صنبة ٍْؿت ؿّي تل٦ي ُقيٌَ. گـ٥تن اربفٍ- هي

 ػيگَ صبال. ثؼٍ عجـ

 .ثيَ ؿاصت عيبليْى اًِّبم ثؾاؿ! ؿاصتَ عيبلوْى

 ثگن؟ چي ثِيْى- ٥ـگل

 .گ٦ت ػکتـ چي ُـ! ؿّ ص٪ي٪ت- هي

 .ىؼ ثـ٩ـاؿ توبك گيـي ىوبؿٍ ثبؿ ػّ يکي اف ثٞؼ. گـ٥تن ؿّ ايـاى ىوبؿٍ عْػم

 مالم! صکوت رٌبة. الْ- هي

 .ُنتن عْػم مالم- صکوت

 !ػاؿم عْه عجـ چْٖؿٍ؟ صبلتْى- هي

 !مکْت- صکوت

 !هٌت٦يَ تْهْؿ هّْْٛ اٍال! ثْػ اىتجبٍ چيقُب اّى توبم ىؼ هٞلْم آفهبييِب ًتيزَ ىکـعؼا- هي

 .ًکٌَ ىک ٥ـگل تب کـػم هي ٍضجت مبعتگي ُيزبًي ثب هي. کـػ هي گـيَ صکوت

 ُّْهي هبػؿم ّ پؼؿ ثَ ؿّ عجـ ايي ىوب کٌن هي عْاُو! کـػم ًوي ثبّؿ اّل ُن عْػم! ثلَ ثلَ،- هي

 ثگيؼ ثؼيؼ ليال ّ

 .ثبىَ ؿاصت عيبليْى

 ٩نوت اّى ّ کٌي رـاصي ٥ـػا عْاى هي! آؿٍ هي ٥يبؿ ه٢ق ثَ کوي! امتغْاًيَ فائؼٍ يَ گ٦تَ ػکتـ

 چيق. ثتـاىي ؿّ

 .گْىي کٌيؼ ٍضجت ٥ـگل ثب عْػتْى اٍال! مبػٍ رـاصي يَ. ًينت هِوي

 :گ٦تن ّ ػاػم ٥ـگل ثَ ؿّ تل٦ي

 !٩ّتَ چٌؼ ايي کييؼى چي ُب ثيچبؿٍ کٌي هي گـيَ ػاؿى عْىضبلي اف

 .کـػ ٍضجت ثَ ىـّٛ ّ گـ٥ت ؿّ تل٦ي ٥ـگل



. ًجْػ عْػم ػمت ػيگَ کـػم گـيَ آؿّم کـػم هي ًگبٍ ؿّ ٥ـگل کَ ُوًْْٖؿ ّ اينتبػم اي گْىَ

 اىکِبهْ تًْنتن ًوي

 !گـيَ ُن ، کـػ هي ٍضجت ُن. کـػ ٍضجت هبػؿه ثب صکوت آ٩بي اف ثٞؼ ٥ـگل. کٌن کٌتـل

 ًجبىَ چيقُب ايي ٥کـ کَ کـػم اىبؿٍ ثِو ىَ هي فيبػ تل٦ي پْل کَ گ٦ت هبػؿه ثَ ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ

 ٥ـگل ّلي

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ اي لضَٚ. کـػ ٩ٖٜ ؿّ تل٦ي ّ کـػ عؼاصب٥ٚي

 کٌي؟ هي گـيَ چـا تْ

 چکبؿ هي ػاىتي تْهْؿ مـت تْ ّ ثْػ ػؿمت ػکتـ تيغيٌ ّا٩ٞب اگـ کَ کـػم هي ٥کـ ػاىتن- هي

 !کـػم؟ هي

 هؼيْى ّا٩ٞب هي ًکـػيؼ کْتبُي چيق ُيچ اف عبًْاػت ّ تْ. ىؼي هي عؼا عْامت تنلين ثبيؼ- ٥ـگل

 اگـ. ُنتن ىوبُب

 .٥ـُبػ کٌن هي رجـاى صتوب هًْؼ ثب٩ي ثـام ٝوـي

 !کي رجـاى صتوب ىؼي عْة ٩ّتي عؼا اهيؼ ثَ ّلي ًينتي هؼيْى کل ُيچ ثَ تْ- هي

 .کٌن هي ؿّ عْػم مٞي ّلي هيکلَ عيلي تْ کبؿُبي رجـاى- ٥ـگل

 !ػعتـ کـػم ىْعي- هي

 ثـاي ثْػم هزجْؿ ّلي ًؼاىتن اىتِب ُيچ. ىؼين عْؿػى هي٢ْل ػّتبيي ّ آّؿػًؼ ًبُبؿ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 کَ ُن ٙبُـ ص٦٘

 کَ ػًّنت هي. ىؼ هي ػ٩ي٨ ثنيبؿ هي چِـٍ ػؿ ٥ـگل! کٌن توْم ّ ثغْؿم ١ؾاهْ توْم اىتِب ثب ىؼٍ

 ثبىَ اي هنئلَ اگـ

 :گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ ؿّ هي ثي٪بة ىؼ توْم ١ؾا ٩ّتي. کٌن کٌتـل ؿّ عْػم تًْن ًوي هي

 عْؿػي؟ اىتِب ثب چَ

 ًکـػي؟ توْم ١ؾاتْ چـا تْ! ام گـمٌَ ٌُْف- هي

 !ثغْؿ تْ ثيب ًؼاؿم اىتِب فيبػ- ٥ـگل

 رلت ؿّ ٥ـگل اٝتوبػ ٝول ُويي ايٌکَ ٝزيت ثغْؿم فّؿ ثَ ُن ؿّ ٥ـگل ١ؾاي ث٪يَ ىؼم هزجْؿ

 ثبؿ اّليي ثـاي ّ کـػ

 :گ٦ت ّ ػاػ اًزبم تقؿي٨ يَ پـمتبؿ ثٞؼ مبٝت ًين. عٌؼيؼ ثيوبؿمتبى ثَ ّؿّػ اف ثٞؼ

  .ثغْاثيؼ کٌن هي عْاُو. ثبىيؼ مـصبل ّ ٩ْي ٥ـػا ثـاي ثبيؼ. کٌيؼ امتـاصت ثبيؼ ىوب



 :پـميؼ ٥ـگل ؿ٥ت ٩ّتي

 فػ؟ هي ثَ ثْػ چي ايي

 ثغْاثي ثبيؼ کَ گ٦ت! هنکي- هي

 !ُب ثي٦تي هزـػيت ػّؿاى يبػ ّ ثيـّى ًـي ثـػ عْاثن اگَ ىيْٖى- ٥ـگل

 ىؼي هـعٌ کَ ثيوبؿمتبى اف. ثقًن ٩ؼيوي ؿ٥٪بي ثَ مـي يَ عْاثي تْ ٩ّتي ػاىتن عيبل ات٦ب٩ب- هي

 اًِّب ثب ثبيؼ صتوب

 هي عْىت ُبىْى ثْٞي اف صتوب! گـ٥تي عبؿري فى. کـػى افػّاد رب ُويي چٌؼتبىْى. ثيي آىٌب

 عْثي ُبي ثچَ. آػ

 .ُنتي

 مبٝت ػّ يکي ثـّ. ؿٍ هي مـ صٍْلت ايٌزب.ثـّ تْ ثـػ عْاثن اگَ. ٥ـُبػ کـػم ىْعي- ٥ـگل

 ؿّصيَ. کي ػؿ عنتگي

 .ىَ هي ُْٝ ُن ات

 ثؼٍ؟ ام ؿّصيَ هگَ- هي

 ثبُبت کَ ه٩ْٞي افػّاروْى اف ٩جل يبػهَ. ثْػ هٞلْم اىتِبت اف. ًَ عؼا ىکـ: گ٦ت ّ عٌؼيؼ ٥ـگل

 ىِـٍ هِوًْي مـ

 !عْؿػي ًوي ١ؾا اٍال ثْػي ًبؿاصت تْ ّ ثْػم کـػٍ ٩ِـ

 !کوَ عيلي ايٌزب ١ؾاي! ًيؼم ميـ کبهال ٌُْف ٥ـگل کي ثبّؿ- هي

 .ثغْؿ چيقي يَ ؿمتْؿاى ثـّ- ٥ـگل

 .کي امتـاصت ٥ٞال تْ. ؿم هي َٝـي- هي

 .کـػ احـ ػاؿّ اهگبؿ. گـ٥تَ ُن عْاثن چْى ثبىَ- ٥ـگل

 

 ثيـّى اتب٧ اف ثٞؼ. کـػم ٥کـ ّ ًينتن مـه ثبالي مبٝتي ًين هي ّ ثـػ عْاثو ٥ـگل ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 پـمتبؿ ثَ ّ ؿ٥تن

 ُيچ کٌَ ّاًوْػ عْامتن هي. ؿ٥تن ثيـّى ثيوبؿمتبى اف هي کَ ثگَ ثِو ىؼ ثيؼاؿ ٥ـگل اگـ کَ گ٦تن

 ؿّ ٥کـم اي هنئلَ

 هي ام ع٦َ ػاىت ّ ثْػ اًؼاعتَ چٌگ گلْم تْي ١ن ّلي! ثيَ ؿاصت ُن ٥ـگل عيبل تب ًکـػٍ هي٢ْل

 پبييي ٕج٪َ ثَ. کـػ



 پيؼا علْت گْىَ يَ ّ ؿ٥تن ثيوبؿمتبى ثبٟ ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ. ثْػ گـ٥تَ ام گـيَ. ًينتن گْىَ يَ ّ ؿ٥تن

 ثَ ًينتن ّ کـػم

 .کـػى گـيَ

 ّرْػ ثي ؿّ ٝي٪ي ُيچ. ىؼى تٌِب تـك! ٥ـگل ػاػى ػمت اف تـك. ثْػ گـ٥تَ ؿّ ّرْػم توبم تـك

 ًوي ؿ٩يت

! ثْػ پـػاعتَ هجبؿفٍ ثَ هي ثب ٩ؼؿتوٌؼ ثنيبؿ کَ ؿ٩يجي! ثْػ هـگ هي ٝي٨ ؿ٩يت هتبم٦بًَ. ىٌبعتن

 اموو اف صتي ػلن

 .ىؼ هي آىْة

 هخل ُب ػ٩ي٪َ. ثـگيتن ثبٟ ثَ ّ اّهؼم ثيـّى آؿّم. ثْػ عْاة. فػم ٥ـگل ثَ مـي گؾىت کَ يکنبٝتي

 هي ثـاين مبل

 ٥ـگل ًگبٍ ٥ـگل، چِـٍ ، ٥ـگل ٍؼاي. ػاػ هي فرـم ايي ّ ًجْػ مبعتَ ػمتن اف کبؿي ُيچ. گؾىت

 ؿُب هٌْ لضَٚ يَ

 تـك يبػ. ىؼم هي هٌَـ٣ ػّثبؿٍ ّلي! ثگن ثِو ؿّ ص٪ي٪ت توبم ثبيؼ کـػم هي ٥کـ گبُي. کـػ ًوي

 هـگ اف اّى

 .ثْػم اّ ربي هي کبه. کـػم هي ام ػيْاًَ

 هؼتي ثتًْن ىبيؼ ثنتن چيوِبهْ ُن عْػم. عْؿٍ ًوي ١ََ ّ عْاثيؼٍ ٥ٞال ايٌکَ اف ثْػم عْىضبل

 اّٖـاة ثب اهب ثغْاثن

 کـػ مالم يکي کَ ثْػم ا٥کبؿ ُويي ػؿ. اّهؼ ًوي مـا١ن عْاة کـػ ًوي ّلن لضَٚ يک کَ ١وي ّ

 يک هتْرَ ّ ثـگيتن

 .کـػم مالم ثِو ثْػ ٥ـگل مبل ّ ُوني ػعتـي. ثْػ اينتبػٍ کٌبؿم ٥ٌزْى يَ ثب کَ ىؼم پـمتبؿ

 ثٌييٌن؟ کٌبؿتْى ػيؼ هي اربفٍ. آّؿػم ٩ٍِْ ثـاتْى- پـمتبؿ

 .ًينت ّ کـػم تٞبؿ٣ ّ ىؼم ثلٌؼ

 هنئلَ ايي اف ثغو پـمٌل توبم يٌٞي. هتبم٦ن ُونـتْى ثبثت اف ّا٩ٞب هي. هبؿيبمت هي امن- پـمتبؿ

 ّ ُنتٌؼ هتبم٤

 صبلتي اييْى ٍْؿت ػؿ! فيجبمت عيلي ىوب ُونـ ػًّيؼ هي.کٌٌؼ هي ؿّ اييْى مالهتي آؿفّي

 کي ُـ کَ ػاؿٍ ّرْػ

 

 !گيـٍ هي ٩ـاؿ تبحيـ تضت ثيٌَ هي ؿّ ٍْؿت ايي يکجبؿ



 تيکـ ّ ُونـم ثَ ًنجت ىوب ل٤ٖ عبٕـ ثَ تيکـ. عْىجغتن ىوب آىٌبيي اف. ٥ـُبػٍ ُن هي امن- هي

 ٩ٍِْ، عبٕـ ثَ

 ل٤ٖ هب ثَ ًنجت ُوَ ايٌزب. کٌيؼ تيکـ ُوکبؿاتْى ُوَ اف هي ٕـ٣ اف. ثْػيؼ هي ٥کـ کَ هوٌْى

 .ػاؿى

 ىوب فثبى ػؿ ؿّ لِزَ ىَ هي فصوت ثَ صتي. کٌيؼ هي ٍضجت هب فثبى ثَ ٝبلي عيلي ىوب- هبؿيب

 اٍال گ٦ت ىَ هي! ٥ِويؼ

 !ربلجَ عيلي. ًؼاؿيؼ لِزَ

 .کٌن هي ٍضجت عْة ُويي ثغبٕـ. کـػم توْم ىِـ ُويي ػؿ کيْؿ ايي ػؿ ؿّ تضَيالتن هي- هي

 .ًؼاؿًؼ آىٌبيي هب فثبى ثَ اييْى کَ ىٌيؼم چْى ًيؼيؼ؟ آىٌب ايٌزب کَ ُونـتْى ثب! ربلت چَ- هبؿيب

 .ىؼم آىٌب ايـاى ػؿ ٥ـگل، ُونـم، ثب هي- هي

 ثْػ ايي ُنتيؼ تٌِب عيلي کَ کـػم اصنبك. ثگْ ل٦ٖب ُنتن هقاصن اگـ. کـػم مْال کَ ثجغو- هبؿيب

 .اّهؼم ايٌزب کَ

 .ُنتن ١وگيي عيلي ؿامتو. کـػيؼ ل٤ٖ عيلي ثـٝکل. ًينتيؼ هقاصن اٍال ىوب ًَ- هي

 .ثبىيؼ اهيؼّاؿ عؼاًّؼ ل٤ٖ ثَ ثبيؼ ىوب. ًي٦تبػٍ ات٦ب٩ي ٌُْف اهب. ػاؿيؼ ص٨ کبهال- هبؿيب

 !ثکٌن ثبيؼ چکبؿ ػًّن ًوي ثي٦تَ ثؼي ات٦ب٧ ُونـم ثـاي اگـ اهب ُنتن،- هي

 !تـميؼ هي ىؼى تٌِب اف يٌٞي! ُنتيؼ ١وگيي عْػتْى تٌِبيي ثـاي ىوب- هبؿيب

 !رًَّْ عيلي اّى. ثغبٕـ٥ـگل ُن ّ هنئلَ ايي ُن- هي

 ُـ ػؿ ّلي ثيَ اًزبم ه٥ْ٪يت ثب رـاصي ّ ثيَ عْة ثقّػي صبليْى اييْى کَ اهيؼّاؿم هي- هبؿيب

 ًجبيؼ ىوب ٍْؿت

 ؿاّي ُن ُونـتْى کَ کٌن ًوي ٥کـ هي! ًيؼٍ توْم ىوب ثـاي فًؼگي! ثجـيؼ ثيي اف ؿّ عْػتْى

 ايٌ٪ؼؿ ىوب کَ ثبىَ

 !ثکييؼ فرـ

 !ُنتين ىـ٩ي هب اهب هٌٖ٪يَ کبهال ىوب صـ٣- هي

  :گ٦ت ّ عٌؼيؼ

 

 .فًَ هي لٖوَ عيلي ىوب ثَ ايي ّ ُنتيؼ اصنبمبتتْى تبثٜ ُب ىـ٩ي ىوب ػؿمتَ



 !اك فًؼٍ اصنبمبتو ثب ىـ٩ي يک کَ ػًّيؼ هي ىوب- هي

 ًؼاؿيؼ؟ آىٌبيي ، ػّمتي ايٌزب ىوب! کبهال- هبؿيب

 ػؿ ؿّ ٥ـگل ربي تًَْ ًوي کني! تٌِبم ثبف ثبىَ ُونـم ثؼّى ثبىَ ٩ـاؿ اگَ اهب! فيبػ عيلي چـا- هي

 .ثگيـٍ هي ٩لت

 ثب م! ٦ًِويؼٍ چيقي فًؼگي اف ٌُْف ٥ـگل! کـػين افػّاد ُن ثب ؿّفٍ چٌؼ ٥٪ٔ هب! ًينت ٝبػالًَ ايي

 فًؼگي ٥ـگل ػيؼى

 .ثؼم ػمت اف اًّْ عْام ًوي! ػيؼم ؿّ

 ّ ىؼ ثلٌؼ هبؿيب ثٞؼ اي لضَٚ. گـ٥تن ٍْؿتن رلْي ؿّ ػمتن. ىؼ مـافيـ چيوبم اف اىک اعتيبؿ ثي

 ّ هتبم٦ن،: گ٦ت

 .ؿ٥ت

 .کـػم ٥کـ ٥ـػا ثَ ّ کـػم ؿّىي ميگبؿي. ىؼم تٌِب ٥ـگل ١ن ّ عْػم ثب ثبف

*************************** 

 يک تب کـػم ٍجـ. ػاػًؼ عجـ هي ثَ پـمتبؿُب. ثْػ ىؼٍ ثيؼاؿ ٥ـگل کَ ثْػ ِٙـ ثٞؼاف 6 صؼّػ مبٝت

 ثٞؼ گؾىت ؿثٜ

 :گ٦ت ػيؼ هٌْ تب. ؿ٥تن مـا١و

 ثْػي؟ ؿ٥تَ ثيـّى

 عْاثيؼي؟ عْة آؿٍ- هي

 .ؿ٥تي ثيـّى ثيوبؿمتبى اف گ٦ت پـمتبؿ ثْػي؟ ؿ٥تَ کزب. آؿٍ- ٥ـگل

. ًبؿاصت ُن ّ ىؼ عْىضبل ُن گ٦تن ثِو ؿّ رـيبى ٩ّتي. فػم مـ ػّمتبى اف يکي ثَ ؿ٥توي- هي

 ثيبػ عْامت هي

 .ىؼي هـعٌ ثيوبؿمتبى اف ايٌکَ اف ثٞؼ الجتَ ىبم ثـاي کـػًؼ ػْٝتت ٍْؿت ُـ ػؿ. ًؾاىتن. ايٌزب

 .ُتل ثـين ىؼ هي کبه ! ٥ـُبػ ؿ٥تَ مـ ام صٍْلَ ايٌزب- ٥ـگل

 ثـات ؿّ تلْيقيْى عْاي هي. ػاؿٍ ايٌزبم ػاؿٍ اًّزب چي ُـ! کٌَ؟ هي ٥ـ٩ي چَ رب ايي ثب ُتل- هي

 کٌن؟ ؿّىي

 .ثقى صـ٣ ثـام ّ پيين ثييي ثيب. ًَ- ٥ـگل

 :پـميؼم ّ ًينتن کٌبؿه

 ثقًن؟ صـ٣ ثـات چي اف ثگن؟ چي



 !آيٌؼٍ اف- ٥ـگل

 ػلو اف ىک کَ فػم هي صـ٣ ثبُبه ْٕؿي ثبيؼ. چيَ هٌْٚؿه ٥ِويؼم هي.گـ٥ت ؿّ گلْم ث٢ِ

 .ثـٍ ثيـّى

 .ًينت ٩ّتو صبال. کٌن هي ٍضجت ثبُبت ثٞؼا الجتَ! ػاؿم صـ٥بيي يَ ؿامتو- هي

 .ثگْ صبال. ثگْ ًَ- ٥ـگل

 ّ ثوًْين رب ُويي اّهؼين ايٌزب کَ صبال کَ کـػم هي ٥کـ ػاىتن ؿامتو. فًؼگيوْى هْؿػ ػؿ- هي

 اگَ الجتَ کٌين فًؼگي

 !کـػم ٝبػت کَ هي! مبفٍ هيکل هبػؿت ّ پؼؿ اف ػّؿي هنئلَ ٥٪ٔ. ثبىي ؿاّي تْ

 ػم هي تـريش فًؼگي ثـاي! ثجيٌن عْامت هي ػلن ٥٪ٔ ؿّ ايٌزب. ػاؿم ػّمت ؿّ ايـاى هي ّلي- ٥ـگل

 .ثبىن ايـاى تْ

 ٩ّت چٌؼ ايي تْي ايـاى ػؿ هي. عْامتي عْػت ّل ًينت صـ٥ب ايي ٩ّت االى ػؿمتَ ٥ـگل ثجيي- هي

 کبؿي ُيچ

 عًَْ تْ ثبيؼ يب ايـاى ثـگـػين اگـ صتي! ُنتن پؼؿم عْؿ ًْى ٌُْف! ثگن چْٖؿي يٌٞي. ثکٌن ًتًْنتن

 فًؼگي پؼؿم

 !مغتَ هي ثـاي ايي! ثغـٍ ؿّ ربيي يَ ثـام پؼؿم ايٌکَ يب کٌين

 ايٌزب ثيبى ثتًْي کَ آؿفّىًَْ ُوَ گؾىتَ اّى اف ثکٌن کبؿُب عيلي تًْن هي! ثبفٍ ػمتن ايٌزب ّلي

 !کٌي فًؼگي

 !!کٌن فًؼگي ايٌزب ثيبم کَ ًؼاؿم آؿفّ هي- ٥ـگل

 .ًينت عْة ثـات! ىؼي َٝجبًي ػيؼي- هي

 .ؿاصتن ُن هي ثغْاي تْ کَ چيق ُـ. تْام هٖيٜ هي. ٥ـُبػ عْام هي هٞؾؿت- ٥ـگل

 هي ػلن فًي هي ؿّ صـ٣ ايي کٌي رجـاى ؿّ هي کبؿُبي عْػت عيبل ثَ عْاي هي چْى تْ ًَ- هي

 ثگي عْػتْ ًٚـ عْاػ

. 

 .کيٌن هي ٍضجت ثٞؼ ثيَ توْم ٥ـػا ثؾاؿ- ٥ـگل

 .ًينتي ؿاّي هٞلْهَ پل- هي

 

 .ىؼًؼ اتب٧ ّاؿػ پـمتبؿ يک ُوـاٍ ػکتـ ه٩ْٜ ُويي ػؿ



 !ُنتيؼ؟ تغتغْاة تْ چـا ىوب چْٖؿٍ؟ صبلتْى مالم- ػکتـ

 .کـػم تـروَ ؿّ ُوَ هي

 !کٌن امتـاصت کَ ػکتـ گ٦تيؼ ىوب- ٥ـگل

 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ ػکتـ

 !عْاثيؼيؼ گـ٥تيؼ ّ کـػيؼ صنبة ًبعْامتَ ىبًل يک ؿّ هي صـ٣ ايي ُن ىوب

 صيبٓ ثَ ًيبّؿػًؼ ؿّ ىبم تب ىيؼ ثلٌؼ ُن االى کيَ ًوي ْٕل ثييتـ مبٝت ػّ ىوب ٝول ٥ـػا

 ؿاٍ صنبثي ّ ثـيؼ ثيوبؿمتبى

 اهيت پل ًؼاؿيؼ ثيبييؼ پبييي تغتغْاة اف ايکَ اربفٍ ٦ُتَ يک تب صؼا٩ل رـاصي اف ثٞؼ چْى ثـيؼ

 ّ ثـيؼ ؿاٍ عْة

 !ثجـيؼ لؾت

 :گ٦ت عٌؼٍ ثب ّ اّهؼ پبييي تغت اف کـػم تـروَ ثـاه ؿّ صـ٥ِب ايي تب ٥ـگل

 !صبّـم هي

  :گ٦ت ّ عٌؼيؼ ػکتـ

 .ثبىيؼ ه٨٥ْ ثؼين ثِتْى صـکت اربفٍ ؿّف پٌذ اف ثٞؼ ىبيؼ ثبىَ ٩ْي ىوب ثؼى اگـ الجتَ

 .ىؼ عبؿد اتب٧ اف صـ٣ ايي گ٦تي اف ثٞؼ ػکتـ

 ًغْؿي مـهب کي تٌت چيقي يَ- هي

 ٍويوي ّ گـم ثيوبؿمتبى پـمٌل ُوَ ؿ٥تبؿ. ؿ٥تين ثيوبؿمتبى ثقؿگ ثبٟ ثَ ػّتبيي ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 .ثْػ

 ٥ـُبػ عْة ثکٌَ، ١ـثت اصنبك آػم ؽاؿى ًوي ؿ٥تبؿىْى ثب! ُنتي هِـثْى هب ثب ايٌِب چ٪ؼؿ- ٥ـگل

 صـ٥بتْ ث٪يَ عبى

 .ثقى

 .کٌين هي ٍضجت ُن ثب ه٦َل ثٞؼ ثيي رـاصي تْ ثؾاؿ- هي

 عْػهًَْ ىوبل ُْاي هخل! ٥ـُبػ ُْايي چَ- ٥ـگل

 :گ٦ت ٥ـگل ػ٩ي٪َ چٌؼ اف ثٞؼ. فػين ٩ؼم مکْت ػؿ ػّتبيي هؼتي

 کٌين هي فًؼگي تْه کَ اي عًَْ ايي. ػاىتن ؿّ چيقُب عيلي آؿفّي فًؼگي تْ هي ٥ـُبػ؟ ػًّي هي

 پؼؿم پؼؿي اؿث



 اًّزب آػهِبي کَ ػاىت ٩ـاؿ ربيي هب عًَْ هتبم٦بًَ. هضؼّػ ػؿآهؼي ثب ثْػ مبػٍ ػثيـ يَ پؼؿم. ثْػٍ

 .ثْػًؼ هتوْل اکخـا

 هي ؿّ فًؼگيوْى تکب٥ْي فصوت ثَ ػثيـ يک ص٪٧ْ يٌٞي. ًجْػين ُن پْلؼاؿ اهب ثْػين ٥٪يـ هب گن ًوي

 هغٍَْب! کـػ

 !آعـ مبل چٌؼ ايي

 عًْؼم هي ػؿك فيبػ. ثبىن ًؼاىتَ اي عْامتَ پؼؿم اف ػاؿٍ اهکبى کَ اًّزب تب کَ کـػم هي مٞي هي

 ػاًيگبٍ ػؿ کَ

. ثْػ مبػٍ لجبمن. ثْػ مبػٍ ُوَ ١ؾاُبهْى! ثبىؼ ًؼاىتَ پؼؿم ثـاي آًچٌبًي ُقيٌَ تب ثين ٩جْل مـامـي

 يکجبؿ مبل ػّ

 عـروْى کَ ثـػين هي ؿّ ؿّف چٌؼ اّى ١ؾاي تِـاى اف تبفٍ ثـين هنب٥ـت يَ تًْنتين هي ثقّؿ

 ٝبى٨ هي. ثيَ کوتـ

. ػاىت ٦ًل ٝقت پؼؿم.کٌن رْؿ ؿّ کتبة عـيؼ پْل ثتًْن تب فػم هي چيقي ُـ اف. ثْػم هٖبلَٞ

 گ٦ت هي هي ثَ ُوييَ

 !عًْؼم هي چيوبه تْ ؿّ ًؼاؿي اف ىـم ُوييَ هي ّلي ثـػاؿم ريجو اف عْام هي پْل اگَ کَ

 چي؟ ثـاي ػًّي هي ٥ِويؼي؟ . ٥ـّعت ؿّ هبىيٌو پيو ٩ّت چٌؼ پؼؿم

 پْلو ثب کَ ثْػ ايي ص٪ي٪تو اهب! ٥ـّعتَ اًّْ ثييٌَ هبىيي پيت تًَْ ًوي چْى ػيگَ کَ گ٦ت ٙبُـا

 رِيقيَ هي ثـاي

 ُـ. عـيؼ هي ؿّف ثبفاؿ اف ُوييَ ؿّ هيٍْ پؼؿم. ثْػ لٌگ چيقي يک هب عًَْ تْ ُوييَ. کـػ تِيَ

 َٝجبًي ؿ٥ت هي ػ٥َٞ

 ػثيـ يَ فًؼگي ّّٜ ثبيؼ کَ هتبم٦ن. آّؿػين ًوي ؿّه ثَ اهب ٥ِويؼين هي هب ؿّ ٝلتو. گيت ثـهي

 هولکت ايي

 !ثبىَ ايٌْٖؿي

 ثَ رْاُـ ّ ٕال چ٪ؼؿ ک٦يِب، چَ! پْىيؼًؼ هي لجبمِبيي ٍ. ثْػًؼ پْلؼاؿ ػّمتبًن ُوَ پؼؿُبي

 هي آّيقّى عْػىْى

 !ثْػ هي ػل ثَ ايٌب ُوَ آؿفّي! کـػًؼ

 پؼؿم ثبؿ چٌؼ. کييؼًؼ هي فرـ ّ ٥ِويؼًؼ هي!٥ِويؼًؼ هي ؿّ چيقُب ايي عْة ُن هبػؿم ّ پؼؿ

 هًْْ عًَْ عْامت

 



 هبػؿم ّ هي کَ فًؼگيوْى فعوِبي ثَ ثقًَ پْليْ ث٪يَ ّ ثغـٍ ربه کْچک آپبؿتوبى يَ ّ ث٦ـّىَ

 ٝبى٨ پؼؿم. ًؾاىتين

 !ثيي آىٌب هي فًؼگي ثب کوي کَ گ٦تن ؿّ ايٌب. ُويٌْٖؿ ُن هي. ثْػ عًَْ ايي

 فًؼگي يَ ثـات عْػم ىؼي هـعٌ کَ ثيوبؿمتبى اف عؼا اهيؼ ثَ! گؾىتَ چيق ُوَ ػيگَ صبال- هي

 کٌن هي رْؿ ٝبلي

 !ًوًَْ ػلت تْ آؿفّيي ُيچ ػيگَ کَ کٌن هي کبؿي

 هي پـ هٌْٞي چيقُبي ثب ؿّ فًؼگيوْى هبػي کوجْػُبي ػًّي؟هب هي! کـػي ؿّ ايٌکبؿ تْ- ٥ـگل

 تْ! هضجت ثب! کـػين

 ّ تْ کَ فيبػ ُقيٌَ ايي ثب کَ صبالم! کـػي ثـآّؿػٍ ؿّ هي آؿفُّبي ُوَ ٝي٨ ثب ٩ّتَ چٌؼ ايي

 هي آّؿػى ثـاي پؼؿت

 پؼؿ اف عْامت هي ػلن. هوًٌْن افت! کـػيؼ اؿّب هي ػؿ ُن ؿّ هبػي آؿفُّبي ىؼيؼ هت٪جل ايٌزب ثَ

 تيکـ ُن هبػؿت ّ

 !کـػم هي

 !ًکي هٞؾة ؿّ عْػت ايٌ٪ؼؿ- هي

 !ثؼّى ُوييَ ايٌْ.ػاؿم ػّمت عيلي تـّ هي ٥ـُبػ- ٥ـگل

 !ثؼّى ُوييَ ُن تْ.ُويٌْٖؿ ُن هي- هي

 .٥ـُبػ ثجغيي هٌْ ثبيؼ. کـػم ػؿمت فصوت عيلي تْ ثـاي هي- ٥ـگل

 ٥ـگل؟ چيَ صـ٥ب ايي – هي

 .گـ٥تَ ػؿػ ُن مـم.ىؼ مـػم- ٥ـگل

 ىؼٍ مـػ کوي ُْا. ثيوبؿمتبى تْ ثـين- هي

  :گ٦ت ّ کـػ ػيْاؿ ّ ػؿ ثَ ًگبُي ٥ـگل ىؼين کَ ثيوبؿمتبى ّاؿػ.کـػين صـکت ثيوبؿمتبى ٕـ ثَ

 !ًَ؟ يب ثـم ثيـّى ثيوبؿمتبى ايي اف تًْن هي ُن ثبف ػًّن ًوي

 !ًتًْي؟ چـا- هي

 !٥ـُبػ عْؿى هي هٌْ ػاؿى ايٌزب ػيْاؿ ّ ػؿ ايٌکَ هخل- ٥ـگل

 !ػاؿي اّٖـاة! ثيي رـاصي ٩ـاؿ ٥ـػا کَ ايٌَ عبٕـ ثَ ُوَ ايٌب- هي

 ُن ثبالرجبؿ ّ عْؿػ کن عيلي ىبم ٥ـگل هٞوْل ٕج٨. آّؿػًؼ ىبم ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ ؿ٥تين اتب٧ ثَ ُن ثب

 ؿّ عْػم ١ؾاي



 !ؿّ ٥ـگل ١ؾاي ُن ّ عْؿػم

 ىؼٍ؟ تٌگ ايـاى ثـاي ػلت- هي

 .ػٍ هي آفاؿ هٌْ ايٌزب ١ـثت! عيلي- ٥ـگل

 ًوي ١ـثت اصنبك ػيگَ! ٝيبػتت ثيبى ايـاًي تب مي ثينت فًن هي فًگ ىؼ توْم ٝول کَ ٥ـػا- هي

 .کٌي

 !گـ٥ت آموْى ٕـ٣ ثَ ؿّ مـه ّ ثنت چيوِبىْ ٥ـگل فهبى ايي ػؿ

. گ٦ت هي لت فيـ چيقُبيي ّ کـػ هي گـيَ. کـػ ًيبف ّ ؿاف عؼا ثب ؿثٜ يک هؼت. کـػم مکْت

 ٥يبؿ ثغْػم مغت

 !ًتـکَ ث٢ْن تب آّؿػم

 ثٞؼ. ىؼ عْى ػلن کَ کـػ هي ػٝب ٍؼا٩ت ثب چٌبى. ؿيغتن هي اىک عْػم ػؿّى ّ کـػم هي ًگبُو

 ػٝبه ايٌکَ اف

 :گ٦ت ّ ثـگيت هي ٕـ٣ ثَ ّ کـػ پب٫ اىکِبىْ ىؼ توْم

 ػًّن هي! ثجـ عْػت ثب ُنت رْؿ ُـ هٌْ! ثوًْن ايٌزب ًؼٍ اربفٍ ا٥تبػ هي ثـاي ات٦ب٩ي اگـ ٥ـُبػ

 ايي اهب مغتَ عيلي

 !ػاؿم کَ آؿفّيي آعـيي

 !ثکين؟ ؿّ ًبفت عْاي هي!کٌي هي لْك ؿّ عْػت ػاؿي!٥ـگل ثـػاؿ ػمت- هي

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ هؼتي ٥ـگل

! ىؼم عنتَ ُن عْػم ػًّي هي! ثيٌن ًوي ؿّ ىت ٥ـػا کَ کٌن هي ٥کـ ُوو چـا ػًّن ًوي ٥ـُبػ، ًَ

 عْاػ هي ػلن

 .ثيَ هٞلْم تکلي٦ن

 !ىؼٍ ّٞي٤ اَٝبثت! ١ـثتَ اصنبك ثغبٕـ ُوَ ايٌب- هي

 ثَ ثبيؼ. ًيبؿي عْػت مـ ثاليي ا٥تبػ هي ثـاي ات٦ب٩ي اگـ کَ ثؼي ٩ْل هي ثَ ثبيؼ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 ّ ثؼي اػاهَ فًؼگيت

 

 ًگـاى ُوو! تْئَ عبٕـ ثَ هي ُبي ١ََ ٦ًََ کي ثبّؿ! ثيي ػاؿ ثچَ کٌي، افػّاد ثيي، ٝبى٨

 !ُنتن تْ



 ثـات ّ ػاؿم ػّمت ؿّ تْ ثبىن کَ رب ُـ هي! ىَ ًوي توْم فًؼگي هي اف ثٞؼ کَ ثؼًّي ثبيؼ تْ

 کْتبٍ هب ٝي٨!ًگـاًن

 ػّچـعَ مْاؿ کَ ؿّف ُوْى اف! ثچگي اف ىبيؼ! ػاىتن ػّمت ؿّ تْ مبل چٌؼيي کَ ثؼّى اهب! ثْػ

 !ىؼم ات

 پيؼا ػيگَ ٥ـگل يَ عْػت ثـاي کَ ثؼي ٩ْل ثبيؼ ًوًْؼم فًؼٍ اگـ ُنتن عْػم کَ ىؼم عْة اگَ ٥ـُبػ

 ًؼٍ اربفٍ! کٌي

 .ًؼاؿم تْؿّ ًبؿاصتي ٕ٪ت! عْام هي عْىضبل ّ ىبػ ؿّ تْ هي! ثکيَ فرـ هي ؿّس

 ّ ثقًَ صـ٣ ثـام کَ ثْػ پؼؿم کبه. ثْػًؼ ايٌزب ُن هبػؿم ّ پؼؿ کبه! گـ٥تَ عيلي ػلن ٥ـُبػ ٥ـُبػ،

 تـك ٩ؼيوِب هخل

 !عْام هي هًْْ عًَْ هي! عْام هي ؿّ عبکن هي! ًؼاؿم ُيچي ايٌزب! کٌَ ثيـّى ػلن اف ؿّ ١ََ ّ

 .کـػ گـيَ ثَ ىـّٛ ّ

 :گ٦تن ّ ًينتن کٌبؿه. کٌن پـ ُن ؿّ پؼؿه ربي کَ ثْػ ه٩ْٞي صبال

! ػي؟ هي ُؼؿىْى ايٌزْؿي کَ ًينت هـّاؿيؼُب ايي اف صي٤ کٌي؟ هي گـيَ چـا ٩يٌگن ٝقيقم،

 عْاي هي ثبه آؿّم

 ػّمتت ىؼٍ تٌگ ثـاىْى ػلت کَ اًِّبيي ُوَ اًؼافٍ کَ ثجيٌي تب ثيبؿم ػؿ ميٌَ تْ اف ثـات ؿّ ػلن

 !ػاؿم؟

 !فًي هي چيوک ثِت ُب متبؿٍ ثجيي! ٩يٌگَ چ٪ؼؿ ىت ثجيي

 ؿّ صـ٥ِب ايي چـا پل ! ثجيٌي هٌْ ًبؿاصتي ًجْػي ؿاّي کَ تْ! گـػم هي ػّؿت کَ تْام پـّاًَ هي

 ّ ٥ـػا ثَ فًي؟چـا هي

 !کٌين هي ٥ـاؿ ١ن ػمت اف ُن ثب تْ ّ هي کَ کٌي ًوي ٥کـ ٥ـػاُب

 ُب ١ن آػ هي ػؿ عْؿىيؼ ُن ثبف ىَ، هي ٍجش ُن ثبف! ػيگَ ىجِبي هخل! ػييت هخل ىجَ يَ ُن اهيت

 ّ کٌَ هي آة ؿّ

 ىَ ًوي ْٕؿيت ُيچ تْ! ثْػم؟ آؿّم ايٌزْؿي هي ثي٦تَ تْ ثـاي ات٦ب٩ي ثْػ ٩ـاؿ اگـ ثجيي. ثـٍ هي

 ٩ْل. ػم هي ٩ْل ثِت

 !ُن ثب تْ ّ هي. کٌين هي فًؼگي عْىي ّ عْثي ثَ ُن ثب مبل مبليبى ٥ـػا اف ثٞؼ کَ ػم هي

 !ثغٌؼٍ ثِت ػًيب تب ثغٌؼ ّ کي پب٫ اىکِبتْ صبال

 :گ٦ت ّ کـػ ثلٌؼ ؿّ مـه

 



 ثبيؼ کَ ثْػ ػؿك تب! ػيؼم؟ ؿّفگبؿ اف عْىي چَ!هـػم هي ثچگي ٝبلن تْ کبه! ثْػم ثچَ ٌُْف کبه

 کيتن هي ؿّ عْػم

 !ًيَ صـّم آّؿػ هي ػمت ثَ ثؼثغتي ثب کَ پؼؿم پْل کَ ثبىن ثِتـيي تب

 صـ٣ مـم پيت هـػم ًکٌَ کـػم ًوي ثلٌؼ ؿّ مـم ؿاٍ تْي! عًَْ ثَ هؼؿمَ اف! هؼؿمَ ثَ عًَْ اف

 چَ! ثيبؿى ػؿ

 !ًؼاىتن کَ آؿفُّبيي

 !کٌن ًوي کَ کبؿُب چَ کـػم افػّاد ّ ىؼم ثقؿگ ٩ّتي گ٦تن هي عْػم ثب ُوييَ

 مٌگيٌي ػلو تْ ػًيب ١ن ٩ّتي ، عًَْ ثـگيت ًبؿاصت ّ عنتَ مـکبؿ اف ىُْـم ٩ّتي ػاىتن آؿفّ

 صـ٣ ثبُبه کـػ،

 تٌِبيي اصنبك تب ثبىن پيتو! ثؼم اهيؼ ثِو! ثيبؿم چبيي ثـاه. کٌن ػؿ تٌو اف ؿّ عنتگي ثقًن،

 !ًکٌَ

 !ثؼٍ اهيؼ هي ثَ ثبيؼ کَ ىُْـهَ ايي صبال! ىؼم ىت ايي اميـ صبال

 ّ ىُْـ ثـاي هضجت اف پـ ّ گـم عًَْ يَ ػاىتن آؿفّ! کٌن ثقؿگ هْ ثچَ ّ ىن ػاؿ ثچَ ػاىتن آؿفّ

 !کٌن ػؿمت ام ثچَ

 !ًـميؼم آؿفُّبم اف ُيچکؼّم ثَ ٌُْف هي ٥ـُبػ! ثويـم عْام ًوي هي ٥ـُبػ

 ثـات تًْن هي هي کَ ػيؼي هي ثبيؼ تْ! کٌن عْىجغتت تًْن هي کَ ػاػم هي ًيْى تْ ثَ ثبيؼ هي

 !ثبىن عْثي ُونـ

 !ثْػ کن عيلي ػاػى هي ثَ کَ فهبًي ايي ٥ـُبػ

 ثال٥بٍلَ. کـػ هي ًگبٍ ؿّ ٥ـگل ١ن ثب. ػيؼم ػؿ چْة چِبؿ ػؿ ؿّ ػکتـ ّ ثـگيتن ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 ُْٝ اه چِـٍ صبلت

 .ىؼ اتب٧ ّاؿػ ّ ىؼ

 کٌَ؟ هي گـيَ ػاؿٍ گْ ٩ََ ىِـفاػ کَ ا٥تبػٍ ات٦ب٩ي چَ – ػکتـ

 .کـػم تـروَ

 !ػکتـ ١وگيٌَ عيلي ىِـفاػ- ٥ـگل

 هي ثؼٍ؟ ؿّ ٩تلو ػمتْؿ عيوگيي ىبٍ ّ ثبىَ ًؼاىتَ گ٦تي ثـاي اي ٩ََ ػيگَ تـمَ هي چـا؟- ػکتـ

 ػيگَ تـمَ

 ًجيٌَ؟ ؿّ ٥ـػا عْؿىيؼ



 

 :گ٦ت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ٥ـگل

 !ثؾاؿم تٌِبه عْاػ ًوي ػلن! ايٌَ هي ُبي ١ََ اف يکي

! پييو گـػي ثـهي ُن تْ ثٞؼ هًَْ هي تٌِب مبٝت مَ ثـاي صؼاکخـ! ثوًَْ تٌِب ًينت ٩ـاؿ- ػکتـ

 تْ! ٕجيٞيَ ُوَ ايٌب

. کٌي تقؿي٨ ثِت گن هي االى کٌَ هي رلٍْ ّصيتٌب٫ ثـات چيق ُوَ ّ کـػي پيؼا ا٥نـػگي صبلت

 کَ ػم هي ثِت ٩ْل

 !ثغٌؼي اهيت ٥کـُبي ثَ ّ ثبىي عْاثيؼٍ تغت ايي ؿّي عٌؼاى ّ عْىضبل ىت ٥ـػا

 ٥ـگل ثَ ّ ىؼ ّاؿػ مـًگ يک ثب پـمتبؿ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ّ کـػ تـ٫ ؿّ اتب٧ صـ٣ ايي اف ثٞؼ ػکتـ

 .کـػ تقؿي٨ ػاؿّيي

 ثب کَ ثجغو هٌْ. ؿٍ هي مـ ات صٍْلَ ايٌزب. ثـّ عْامتي ُـرب تْ ثـػ عْاثن اگَ ٥ـُبػ- ٥ـگل

 .کـػم ًبؿاصتت صـ٥ِبم

 ػکتـ صـ٥ِبي! ًؼاؿٍ ّرْػ ًگـاًي ثـاي ػليلي ُيچ ّگـًَ ثيي مجک کَ ثقًي صـ٥ِبتْ گؾاىتن- هي

 ؟!ىٌيؼي کَ ؿّ

 !ىؼم صنبك هي ىبيؼ! ىبيؼ- ٥ـگل

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ ػ٩ي٪َ چٌؼ .کـػم ؿّىي ؿّ تلْيقيْى

 ثب ، تْ ٍؼاي ثب عْام هي گيـٍ هي عْاثن ػاؿٍ! ًؼاؿم چيقُبؿّ ايي ٩ّت. کي عبهْىو ٥ـُبػ

 !ثجـٍ عْاثن تْ صـ٥ِبي

 :گ٦تن ّ ًينتن کٌبؿه ّ کـػم عبهْه ؿّ تلْيقيْى

 پييت هي! ًينت تـمٌب٫ ّ مغت کٌي هي ٥کـ کَ اًّ٪ؼؿ چيق ُيچ. ثغْاة ؿاصت. ٝقيقم ثغْاة

 ًوي تٌِبت. هًْن هي

 !تْام ثب ُوييَ هي! ؽاؿم

 ُن ثب ؿّ ؿّفُبيي چَ تْ ّ هي! هًْي هي ُوييَ ّ ُنتي هي ٩يٌگ ّ هِـثْى ّ عْة ُونـ تْ

 ثٞؼ ّ کيٌن هي ١ـّة

 !عٌؼين هي ّ ا٥تين هي اهيت يبػ تبؿيکي تْ ىت تْ ػّتبيي

 ًيْى ثقؿگ ؿّ عْػىْى ُب ١ن چَ اگـ ُب ٩ََ تْ ثجيي! ثوًْي ثؼُب ّ ثـى ُب عْة کَ ًينت ٩ـاؿ

 ُب ىبػي اهب ػى هي



 ىت کَ ًينت ٩ـاؿ اهب ُنتين ىت تْ االى هب! ثـى هي ثيي اف ُبؿّ ١ن ّ آى هي ػّؿُب ػّؿ اف

 ٥ـػا! ثبىَ ربّػاًَ ُوييَ

 !ًينت کال١ي ُيچ ايٌزب ثجيي. ىي هي توْم ُب تبؿيکي کٌَ، هي ٕلْٛ ُوييَ هخل عْؿىيؼ

 

 عب٫ ثَ ثـگـػين. ايـاى ثـگـػين ُن ثب ػّتبيي هيؼم ٩ْل ثِت! آفاػٍ ّ ٩يٌگ ُبي پـًؼٍ اف پـ ايٌزب

 کَ عْػهْى

 !ىي هي ثـام عْثي فى چَ کَ ثؼي ًيْى ثِن ثبيؼ تْ! ػاؿي ػّمتو

 !کْتبَُ ىت . ٝقيقم ثغْاة

 ثـاي تْ ّ هي! ىَ هي توْم ُب گـيَ! عٌؼم هي ُن ثبف هي! عٌؼي هي ُن ثبف تْ ٝقيقم ثغْاة

 ػؿمت عًَْ يَ عْػهْى

 کٌي هي ػمتَ ؿّ ُب ىبػي ايي توْم تْ ٩ّت اّى! ثجبؿٍ ىبػي ّ هضجت ػيْاؿه ّ ػؿ اف کَ کيٌن هي

 هي گلؼّى تْ ّ

 اف عنتگي اف تب آؿي هي رلْم اّهؼم هي ٩ّتي ّ فاؿي هي ٙـ٣ يَ تْ ُبؿّ هضجت ايي توبم! فاؿي

 ثغْاة! ثـٍ ثيـّى تٌن

 هي ٖٝـ ّ ؿًگ تْ امن ثب ام عًَْ صيبٓ! فًؼگيَ تْ ثب فًؼگي! عْام هي تْ ثب ؿّ ػًيب هي ٝقيقم

 ثـام تْ عٌؼٍ ثب ؿّف! گيـٍ

 !ىَ هي ىـّٛ

 .ؿيغت ٥ـّ اىک ُبي ٩ٖـٍ ثب ّ ىکنت گلْم ػؿ ث٢ِ ػيگَ

 .ثْػ ًينتَ ُونـم ٩يٌگ چيوِبي ػؿ عْاة

 ٥ـگل ٍْؿت ثَ هاليوي ًْؿ کَ ثْػ ؿّىي ًْؿي کن چـاٟ ٥٪ٔ کـػم عبهْه ؿّ چـاٟ ّ ىؼم ثلٌؼ

 مـه ثبالي. تبثيؼ هي

 ًگبُو مبل ٍؼ ث٪ؼؿ. کـػم ًگبُو ٥٪ٔ کٌن ٥کـ چيقي ثَ عْامت ًوي ػلن. کـػم ًگبُو ّ ًينتن

 توبم. کـػم

. مپـػم عبٕـم ثَ ثْػ کـػٍ پيؼا ٝزيجي هَْٞهبًَ صبلت عْاة ػؿ کَ ؿّ ٩يٌگو ّ فيجب ٍْؿت

 .کـػم ًگبُو مبٝتِب

 ػلن اٝوب٧ ثَ. ثْػ آ٥ـيؼٍ فثـػمتي ثب عبل٨ ػمت کَ هيٌيبتْؿي ٙـي٤ ٍْؿت ٩يٌگو، چيوِبي

 .فػ هي چٌگ

 !ثيي ثنتَ ُوييَ ثـاي چيوِب ايي کَ ًغْاٍ عؼايب



 .کـػم ًگبُو ػلن ثب. کـػم ًگبُو

 ػّؿم تب ػّؿ متـگ ػيْاؿي هخل اًؼٍّ ّ ١ن. ثْػم تٌِب ُن هي. ثْػ کـػٍ ٦ًْؽ ػؿًّن ثَ تـك صبلت

 ػلن. ثْػ گـ٥تَ ؿّ

 کبه! ثـػم هي ايٌزب اف ّ گـ٥تن هي ؿّ ٥ـگل ػمت االى ُويي کَ ىؼ هي کبه اي! تـکيؼ هي ػاىت

 ربيي ُن ثب ىؼ هي

 !ًجْػ ثلؼ ؿّ ًيًْيو ١ن کَ ثـين

 

 ٥ـگل ػمت کَ ىؼ هي کبه! ثبىَ ًؼاىتَ هٌٞي رب اّى ػؿ فهبى کَ ثـين ربيي ُن ثب کَ ىؼ هي کبه

 ثب ّ گـ٥تن هي ؿّ

 آموْى گْىَ اف تبؿيکي. کـػم ًگبٍ آموْى ثَ پٌزـٍ اف! ًجْػ مبٝتي ُيچ کَ ؿ٥تين هي ربيي ُن

 !کـػ هي ٥ـاؿ ػاىت

 !ثْػم کـػٍ ًگبٍ ٥ـگل ثَ ؿّ ىت توبم

 !ؿ٥ت ػمت اف ُن ىت ايي. ثنتن چيوِبهْ ّ گؾاىتن ػمتو کٌبؿ ٥ـگل تغت ؿّي ؿّ مـم

 ثيؼاؿه ثْػ عْاثيؼٍ ؿاصت ايٌ٪ؼؿ کَ صبال عْامت ًوي ػلن. ًيَ ثيؼاؿ ٥ـگل کَ کـػم هي گـيَ ثيَؼا

 تـك تب کٌن

 !ثي٦تَ رًْو ثَ ػّثبؿٍ

 !ىؼٍ ثيؼاؿ ٥ـگل کـػم ٥کـ. کـػم صل مـم ؿّي ؿّ ًْافىي ػمت

 !ثْػ ُْهي. کـػم ًگبٍ ّ ثـگيتن

 .کـػم ث٢لو! ثْػ عْػه. کـػم ًگبُو

 !ثبىي تٌِب ؿ٥ي٨ ًجيٌن- ُْهي

 آي؟ هي کَ ًکـػي عجـ چـا! ؿ٥ي٨ تٌِبم عيلي- هي

 چْٖؿٍ؟ اه ؿّصيَ چْٖؿٍ؟ صبلو . ثبىي تٌِب رب ايي عْامتن ًوي- ُْهي

 عْػم هخل! عـاة- هي

 کٌي؟ هي ٝولو کي- ُْهي

 !٥ـػا- هي

 :گ٦تن ّ کـػم آموْى ثَ ًگبُي



 !ىؼ ٥ـػا! ٩ّتيَ ػيگَ يٌٞي

 !٥ـُبػ ثقؿگَ عؼا- ُْهي

 .هـػم هي ١ََ اف ػاىتن! اّهؼي تْ ىؼ عْة چ٪ؼؿ- هي

 

 ايي ثـاي چي مـًْىت ػيؼ ثبيؼ ػيگَ. ػاػي اًزبم اّهؼ ثـهي ػمتت اف چَ ُـ تْ. ثبه آؿّم- ُْهي

 !فػٍ ؿ٩ن ػعتـ

 !ىن هي ًبثْػ ُْهي ثيَ ْٕؿيو ٥ـگل اگَ- هي

 .ػًَّ هي عؼا ُن ؿّ آيٌؼٍ. ًيؼٍ ْٕؿي ٌُْف. ًيبؿ ثؼ ػلت ثَ- ُْهي

 !ثيَ ْٕؿيو ٥ـگل کَ صي٦َ ثغؼا ُْهي- هي

 يَ ثگيـ ثـّ تْ ُنتن مـه ثبالي هي! ىؼي ػا١ْى ثغْاة ثگيـ ثـّ. ًکي گـيَ. ػيگَ ثنَ- ُْهي

 .ثغْاة مبٝت

 هي. ًؼاؿم ؿّ افه کٌؼى ػل ٕب٩ت. ػاػم ٩ْل ثِو. ثؾاؿم تٌِبه عْام ًوي! کٌن ّلو آػ ًوي ػلن- هي

 مبٝت يَ تـمن

 !ثـٍ ػمتن اف ّ ثغْاثن

 !ػاؿٍ فيبػ ُب ثبفي ايي اف ؿّفگبؿ! تْ ػمت ًَ هٌَ ػمت ًَ چيقُب ايي- ُْهي

 !کـػم هي ؿاصت ٙلوو اف ؿّ ُوَ کَ ؿميؼ هي ؿّفگبؿ ثَ فّؿم ّ ػمتن اگَ- هي

 .ثغْاة ثـّ . اي عنتَ تْ- ُْهي

 !ىؼ پژهـػٍ اّهؼ عْىن گل يک اف تب ؿ٥ي٨؟ ثيٌي هي ؿّ ثغت- هي

 !٥ـُبػ ًينت هٞلْم چيقي ٌُْف- ُْهي

 اگـ آّؿػ؟ ثْرْػ هب تْ ؿّ ػاىتي ػّمت عؼا چـا ثجٌؼين؟ ػل کني ثَ آػهِب هب ثبيؼ چـا ُْهي- هي

 ػل ًؼاىتين ػّمت

 ًجْػ؟ مغت ُن ثـيؼى

 !ًؼاىت اؿفه ػيگَ ػًيب ًجْػ ػاىتي ػّمت ّ ٝي٨ اگَ- ُْهي

 ػاػٍ؟ ثِو چي ػًيب ايي! ؿّ ٥ـگل ثجيي. ًؼاؿٍ اؿفه ُن صبال- هي

 ثؼم ؿّ رْاثت چي ػًّن ًوي- ُْهي



 هٞلْم مـًْىتو ػيگَ مبٝت ػّ يکي تب! هبمت رْاة هَْٞم ػعتـ ايي! ثؼي کَ ًينت رْاثي- هي

 مـًْىت! ىَ هي

 !ىَ هي هٞلْم ُن هي

 

 !عب٫؟ فيـ ثـٍ کَ ًينت فيجبيي ُوَ ايي اف صي٤

 اًؼافي هي ؿّ ميت يَ ػيؼي؟ چَ ػًيبؿّ. ىَ هي ػؿمت چيق ُوَ عؼا اهيؼ ثَ. ًقى ثؼ ٦ًْك- ُْهي

 چـط تب ُقاؿ ُْا

 !عْامتي تْ کَ ىؼ اًّْٖؿي چيق ُوَ ىبيؼ! ثيبػ ػمتت تْ ػّثبؿٍ تب عْؿٍ هي

 ًؼاػٍ؟ چيقي پي٢بهي هي ثـاي کني- هي

 افت ىؼ کَ چي ُـ ثگن ثِت کَ گ٦ت ٥ـگل پؼؿ ٥٪ٔ ًؼاىت گ٦تي ثـاي صـ٥ي کني ًَ- ُْهي

 يَ ىؼٍ ثيزبؿٍ! هوًٌَْ

 !ّامتغْى پْمت

. ثْػ عْة ثبفم ايٌزب ثيبى کَ ىؼ هي اگَ گؾؿٍ هي مغت ثِيْى عيلي! کـػٍ پيؼا رٌْى صبلت هبػؿه

 تْ کبؿي ُـ

 !ًيؼ کـػم م٦بؿت

 !هبمت ٝليَ تبه ًَِؼ چـط تب ُقاؿ اف گ٦تي کَ ميت اّى اف ايٌن- هي

 !کي ػٝب ثـاه عؼا تـّ ُْهي! گـ٥ت آتو ػلن. ثْػًؼ پييو هبػؿه ّ پؼؿ کبه گ٦ت هي ٥ـگل اهيت

 ُن تْ. کـػين هي ػٝب ٥٪ٔ ُوَ عالٍَ ليال، ، هي عْػت، هبػؿت ّ پؼؿ. ثْػ ػٝب هب ُوَ کبؿ- ُْهي

 صبلت ايي اف ثِتـٍ

 اف هي ث٦ِوَ اگَ. ىيٌن هي مبلي تْ پبييي هيـم هي. ثيَ ثيؼاؿ ٥ـگل هوکٌَ لضَٚ ُـ. ثيبي ثيـّى

 هوکٌَ اّهؼم ايـاى

 .ثگيـي ايـاى ثب توبك يَ ٝول اف ٩جل ًـٍ يبػت ٥٪ٔ. اّهؼم هي ًگْ ثِو ُن تْ . ثتـمَ ّ کٌَ ىک

 .ثـّ تْ ثبىَ- هي

 .عٌؼيؼ ػيؼ ؿّ هي تب ّ ىؼ ثيؼاؿ ٥ـگل ثٞؼ مبٝت ًين. ؿ٥ت پبييي ٕج٪َ ثَ ُْهي

 ٥ـُبػ؟ ىؼي ثيؼاؿ کي-

 !عبًن ٥ـگل عْاثي هي عْة. ىؼم ثيؼاؿ کَ ُنت يکنبٝتي- هي



 !ؿم هي ػيگَ ػًيبي يَ ثَ اًگبؿ کٌي هي تقؿي٨ هي ثَ کَ ؿّ ػاؿّ ايي آعَ- ٥ـگل

 چْٖؿٍ؟ صبلت صبال- هي

 

 چْٖؿي؟ عْػت! هٞلْهَ ّّٞن کَ هي- ٥ـگل

 هي ؿاصت هْى ُوَ عيبل ػيگَ ّ ىي هي ؿاصت ُن تْ ػيگَ مبٝت چٌؼ تب عؼا اهيؼ ثَ! ٝبلي- هي

 ػکتـ يَ ثب هي. ىَ

 !مبػگي ُويي ثَ هًَْ، هي آپبًؼيل يَ ٝول هخل تْ رـاصي گ٦ت هي اًّن کـػم ٍضجت ُن ػيگَ

 :گ٦ت ّ عٌؼيؼ ّ کـػ ًگبُن ٥ـگل

  .گي هي تْ کَ ثبىَ ُويٌْٖؿ ُن ىبيؼ

 .ثـگيت تغت ؿّي ػّثبؿٍ ّ ىنت ؿّ ٍْؿتو ّ ىؼ ثلٌؼ ثٞؼ

 ُب ثيچبؿٍ فػي هي ايـاى ثَ تل٦ي يَ ُن تْ کبه.ثپـمَ ؿّ صبلت عْامت هي. فػ تل٦ي ُْهي- هي

 !ُنتٌؼ ًگـاى

 .کٌن ٍضجت هبػؿم ّ پؼؿ ثب کَ ًويبػ ثؼم- ٥ـگل

 :گ٦تن ّ ػاػم ٥ـگل ثَ ؿّ گْىي ّ گـ٥تن ؿّ ايـاى ّ ثـػاىتن ؿّ تل٦ي

 ثبىَ؟ ًکي ؿّ پْلو ٥کـ کٌن هي عْاُو ثقى صـ٣ عْاػ هي ػلت چ٪ؼؿ ُـ

 !ًوًْؼٍ ثب٩ي صـ٥ي. کيَ ًوي ْٕل ثييتـ ػ٩ي٪َ چٌؼ اهب ثبىَ- ٥ـگل

 .ثقى صـ٣ ؿاصت. ُنتن ثيـّى هي- هي

 .ىٌيؼم هي ؿّ ٥ـگل ٍؼاي. اينتبػم کٌبؿي ّ اّهؼم ثيـّى اتب٧ اف

 ٥ـگل هٌن . مالم! پؼؿ الْ-

 چْٖؿٍ؟ هبهبى چْٖؿيؼ؟ ىوب ، عْثن-

 ػاؿيؼ؟ کبؿه ايٌزبمت ٥ـُبػ-

 .کٌي ٝولن ػيگَ مبٝت ػّ يکي تب ىبيؼ. ىؼم ثلٌؼ عْاة اف تبفٍ ًَ-

 .ًينت اي چبؿٍ مـًْىت ٩جْل رق ػيگَ پؼؿ هوٌْى-

 ػّمتتْى عيلي پؼؿ. ثگن ثِتْى چيقي عْامتن هي! پؼؿ. گي هي ؿّ ُويي ػکتـُبم ّ ٥ـُبػ هوٌْى-

 ُوييَ. ػاؿم



 يبػتًَْ پؼؿ. کٌيؼ ػٝب ثـام پؼؿ. ثْػيؼ ا٥تغبؿم ثبٝج ىوب. ثْػم ٩بيل اصتـام ثـاتْى ّ ػاىتن ػّمتتْى

 هي ٩ّت ُـ

 عيلي ٩ّتَ چٌؼ ايي ٥ـُبػ! کـػ ؿّ ايٌکبؿ ٥ـُبػ ىوب ثزبي هؼت ايي تْ گ٦تيؼ؟ هي ٩ََ ثـام تـميؼم

 ّ ثْػٍ هي هْاٙت

 عبٕـ ثَ يکجبؿ اّى ثبىيؼ ٥ـُبػ هْاٙت ا٥تبػ هي ثـاي ات٦ب٩ي اگـ يٌٞي هي اگـ! کييؼٍ فصوت ثـام

 ثْػ ًقػيک هي

 ؿّ ٥ـُبػ هي پؼؿ. آؿٍ ًوي عْػه ؿّي ثَ اهب ًبؿاصتَ عيلي ٥ِون هي هي. ُنتيؼ هتْرَ! ثيَ کيتَ

 ػاؿم ػّمت عيلي

 .ثبىيؼ هْاٙجو

  !ثجغييؼ هٌْ ىؼم ىوب ًبؿاصتي ثبٝج کَ کـػم کبؿي گبُي اگـ پؼؿ. پؼؿ هوٌْى-

 !عؼاصب٥٘! پؼؿ ػاؿم ػّمتتْى

 چْٖؿيؼ؟. هبهبى مالم-

 .عْثن هي-

 .ػيگَ مبٝت ػّ يکي تب ثلَ-

 کـػم اؽيتتْى گبُي هؼت ايي تْ اگَ. ػاؿم ػّمتتْى! هبػؿ. ؿمًَْ هي مالم . ايٌزبمت ُن ٥ـُبػ ثلَ-

 .ثجغييؼ هٌْ

 .گن هي ْٕؿي ُويي ًَ-

 .ًکٌيؼ ًبؿاصت ؿّ عْػتْى ىوب. ًيْهؼٍ پيو اي هنئلَ ُيچ ًَ-

 .ثگيـٍ توبك ىوب ثب ٥ـُبػ ىؼ توْم ٝول تب گن هي.ُنتن عْػم هْاٙت چين-

 .ًکٌيؼ گـيَ کٌن هي عْاُو هبهبى-

 .عْثَ ايٌزب چيق ُوَ ًَ ًَ،-

 .پؼؿ ثَ ثؼيؼ ؿّ گْىي ل٦ٖب چين ثبىَ-

 عؼاصب٥٘ ثبىَ ؿاصت عيبلتْى چين-

 پؼؿ مالم ػّثبؿٍ-

 

 .ثبىيؼ ُن عْػتْى هْاٙت.ثبىيؼ ُن هبهبى هْاٙت پؼؿ-



 .گن هي ْٕؿي ُويي. ًيؼٍ چيقي ثغؼا ًَ-

 .ثگيـٍ توبك ثال٥بٍلَ گن هي چين-

 پؼؿ؟ ًؼاؿيؼ کبؿي ػيگَ چين-

 .ػاؿم ػّمتتْى! پؼؿ عؼاصب٥٘-

 .عؼاصب٥٘! هوٌْى چيق ُوَ عبٕـ ثَ. پؼؿ ػًّن هي-

 .کـػٍ گـيَ کَ ىؼم هتْرَ تْ ؿ٥تن ٩ّتي کـػ ٍؼا هٌْ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. کـػ ٩ٖٜ ؿّ تل٦ي

 ًينت؟ ات گـمٌَ- هي

 !ام عنتَ ًَ- ٥ـگل

 کـػي؟ کبؿي هگَ چي؟ اف- هي

 !ام عنتَ اهب ًَ- ٥ـگل

 .ىؼًؼ ّاؿػ ػکتـ ُوـاٍ پـمتبؿ ه٩ْٜ ُويي ػؿ

 !چْٖؿٍ؟ صبلو ىـ٩ي فيجبي ػعتـ اهـّف. ثغيـ ٍجش. مالم- ػکتـ

 .کـػم تـروَ

 !آهبػٍ عنتَ، عْة،- ٥ـگل

 تْ ًِبيتب ػٍ مبٝت تب ػؿمت ٍجضَ 7 االى مبٝت! اّٖـاثَ ثغبٕـ ٥٪ٔ ُن عنتگي! ٝبليَ- ػکتـ

 تْ ؿاصت عيبل ثب ػيگَ

 چِـٍ ثيٌي هي کَ ؿّ چيقي اّليي ّ آي هي ثِْه آؿّم آؿّم ثٞؼ مبٝت مَ ػّ! عْاثيؼي اتب٧ ُويي

 ٝبى٨ ىُْـ

 !عْػتَ

.! ؿيؼ هي ثيـّى رب ايي اف مبلن ّ عْة ّ گيـيؼ هي ؿّ ُوؼيگَ ػمت تبيي ػّ ثٞؼ ٦ُتَ يک صؼّػ ّ

 اربفٍ ثبيؼ الجتَ

 ٩جْلَ؟. ثبىن ػاىتَ اًّْ يبػثْػ ٌْٝاى ثَ عْاػ هي ػلن! ثگيـين يبػگبؿي ٝکل يَ ُن ثب کَ ثؼيؼ

 !٩جْلَ! ُوَ اف . ػکتـ کٌن هي تيکـ افتْى چيق ُوَ عبٕـ ثَ ٩جال- ٥ـگل

 صبّـيؼ؟ صبال. ثغْؿيؼ ٍجضبًَ ًجبيؼ ىوب عْة- ػکتـ

 .صبّـم ػکتـ ثلَ- ٥ـگل



 ُوَ. اك آهبػٍ چيق ُوَ اًّزب. کٌي ُؼايت ٝول اتب٧ ثَ ؿّ ىوب تب آى هي ٦ًـ چٌؼ االى! ٝبليَ- ػکتـ

 ٝول اتب٧ پـمٌل

 !ُنتٌؼ ايـاًي پـًنل عؼهت ػؿ

 :گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ػکتـ ثٞؼ

 ثـمَ پبيبى ثَ هـتت ّ ػؿمت چيق ُوَ ػم هي ٩ْل. ًجبىيؼ ًگـاى ُن ىوب

. اّهؼًؼ چـعؼاؿ تغت يَ ثب ٥ـگل ثـػى ثـاي ٦ًـ چٌؼ ّ ؿ٥ت ػکتـ ثٞؼ کـػم تيکـ ػکتـ اف ُن هي

 ٩ؼؿت پبُبم

 !کيًْؼم هي ٥ـگل ػًجبل ؿّ عْػم. ًؼاىت صـکت

 رلْي! ػاىت ًوي ثـ هي اف چين ّ کـػ هي ًگبٍ هٌْ ٥ـگل رـاصي مبلي تب اتب٧ ؿاٍ ْٕل توبم ػؿ

 تب کـػ اىبؿٍ مبلي ػؿ

 :گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ؿّ. اينتبػًؼ ُوَ. ػاؿًؼ ًگـه

 ًـٍ يبػت! ثجغو چيق ُوَ عبٕـ ثَ هٌْ! ػاىتن ػّمتت ّ ىؼم ٝبى٪ت ػيؼهت کَ ثبؿ اّليي اف ٥ـُبػ

 هي ثَ ٩ْلِبيي چَ

 عْػت ثب ثْػ کَ ْٕؿ ُـ هٌْ. ثوًْن ١ـثت تْ ايٌزب هي ًؾاؿ ٥ـُبػ! ثبه عْػت هْاٙت! ػاػي

 عؼاصب٥٘! ايـاى ثـگـػّى

 !ٝقيقم

 يک صتي. ثقًن صـ٥ي ُيچ ًتًْنتن. کٌٌؼ صـکت تب کـػ اىبؿٍ ثْػ هي ثَ ًگبُو ٌُْف صبليکَ ػؿ ثٞؼ

 ػُبى اگـ! کلوَ

 !کـػم گـيَ ّ گؾىتن ػيْاؿ ثَ ؿّ مـم! ىؼ هي ىٌيؼٍ افم ًبلَ ٥٪ٔ کـػم هي ثبف

 !کٌَ هي گـيَ ُن اّ کَ ػيؼم ّ ثـگيتن کـػم صل ام ىبًَ ؿّي ؿّ ُْهي ػمت

 !ػاىت؟ صبلي چَ االى ٥ـگل. کـػم ًگبٍ رـاصي مبلي ػؿ ثَ

 

 .ثِتـٍ اًّزب ثيـّى ثـين ثيب- ُْهي

 !عْؿم ًوي تکْى ايٌزب اف ًيَ توْم ٝول تب- هي

 فػي؟ تل٦ي ايـاى ثَ- ُْهي

 .فػ صـ٣ ٥ـگل عْػ آؿٍ- هي



 .ػاؿٍ ْٕل مبٝت چٌؼ صبال ثييي ثيب. کٌين ػٝب ثبيؼ ػيگَ صبال- ُْهي

 .ًينتين رـاصي مبلي ػؿ کٌبؿ ًيوکتي ؿّي

 .عْثَ ثغْاثي ُن يکنبٝت. ثغْاة هي ىًَْ ؿّ ثؾاؿ ؿّ مـت- ُْهي

 .کـػم ًگبُو

 ّ ٥ـگل ثٞؼ ؿّف چٌؼ ؿ٥تين ايـاى اف هي ّ تْ ٩ّتي کَ گ٦ت هي گ٦ت؟ هي چي ليال ػًّي هي- ُْهي

 عًَْ اّهؼى پؼؿه

 صـ٣ ُن ثب هؼتي ايٌکَ اف ثٞؼ. ىي هي آىٌب ُن ثب ّ ثيٌَ هي اًّْ ليال کَ ثْػٍ ثبٟ تْي ٥ـگل. ىوب

 هي ٍويوي ّ فًي هي

! فػٍ فهيي اًّْ ػّچـعَ ثب ٥ـُبػ اينتبػٍ االى کَ ربيي ُويي ػؿ ؿّف يَ کَ گَ هي ليال ثَ ٥ـگل ىي

 اف ثٞؼ عالٍَ

 ػّمت ؿّ تْ کَ گَ هي ليال ثَ ٥ـگل ثْػًؼ ىؼٍ رْؿ ُن ثب عيلي ّ ثيٌي هي ؿّ ُوؼيگَ کَ چٌؼثبؿ

 ُوْى اف گَ هي! ػاؿٍ

 !ا٥تبػٍ ػلو ثَ تْ هِـ گؾاىتَ ىوب عًَْ تْ پبىْ کَ ؿّف

 !ػاؿٍ ُب ثبفي چَ مـًْىت! ٝزيجَ عيلي ثـام

 !کـػٍ تيق هَْٞم ٦ٕل ػعتـ ايي ّ هي ثـاي ؿّ تي٢و ٥ٞال مـًْىت- هي

. ػاؿٍ ّرْػ ُن هخجت چيقُبي عيلي ػًيب تْ ًجبه ثؼثيي ٩ؼؿ ايي. ًينت ُبم ايٌْٖؿي ٥ـُبػ ًَ- ُْهي

 ُن اًِّبؿّ ثبيؼ

 .ػيؼ

 !ًؼاؿٍ ّرْػ ػًيب تْ هخجتي چيق ُيچ هي ثـاي ًيبػ ثيـّى مبلن ػؿ ايي اف ٥ـگل اگَ- هي

 گ٦ت؟ ثِت چي رـاصي مبلي ػؿ ػم. آػ هي ثيـّى مبلن عؼا اهيؼ ثَ- ُْهي

 

 !کـػ هي ٝؾؿعْاُي چيق ُوَ عبٕـ ثَ هي اف ػاىت هَْٞم ٦ٕل- هي

 :گ٦ت ثْػ گـ٥تَ ٩ـاؿ تبحيـ تضت کَ ُْهي

 مـه ّ!) ىؼ هي مبلن ٥ـگل ّ ا٥تبػ هي هي رْى ثَ هـُ ايي کبه اي کَ کـػم هي ػٝب ثغؼا ٥ـُبػ

 ػيگَ ٕـ٣ ثَ ؿّ

 )!ًجيٌن ؿّ اىکو هي تب ثـگـػًّؼ



 !ػاػ هي آفاؿم کَ ثْػ تْ ١ن ه٩ْٜ اّى ػاىت؟ ٥ـ٩ي چَ- هي

 !ًجْػ ايٌْٖؿي ػيگَ صبال! گـ٥تي هي ؿّ ىِـٍ ُوْى کبه- ُْهي

 صبلي چَ ػيؼم کبؿعًَْ تْ ؿّ ٥ـگل ٩ّتي يبػتَ! ًينت ٥ـگل ٝي٨ ه٪بثل ػؿ چيقي ايٌِب! ًَ- هي

 ٍؼمبل اًگبؿ ػاىتن؟

 !ثْػين ُن ثب کَ ثْػ

 ىبيؼ! لياليي ٝبى٨ عْػ تْ! ػاػ يبػ ؿّ ٝي٨ هي ثَ ٥ـگل! ػيؼم ؿّ ٥ـگل ايٌکَ اف ام ؿاّي هي ًَ

 .گن هي چي هي ث٦ِوي

 !گـهَ ٝي٨ اّى ثَ ػلو ُوييَ ثـاي ىؼ ٝبى٨ ّا٩ٞب يکجبؿ کَ کني

 .کيٌن هي پيؼا ًزبت ١ن ايي اف ُوَ ّ ىَ هي عْة صبلو اهلل ىب اى- ُْهي

 !کـػٍ عْػه اميـ ؿّ فًؼگين توبم ٕلنن يک هخل ٥ـگل چيوِبي ُْهي؟ ػًّي هي- هي

 ؿّ هي ّ ثيَ ثبف چيوِب اّى ػيگَ يکجبؿ کَ ىَ هي يٌٞي! ثبعتن ؿّ عْػم ػيؼهو کَ اي لضَٚ اف

 ٥ـگل اگَ! کٌَ؟ ًگبٍ

 !کب٥يَ ثـام ثبىَ ٥ـگل کَ ُويي. ًؼاؿم ػًيب ايي تْ ١وي ُيچ ػيگَ ثيَ عْة

 کٌي هي ثبّؿ! ػيؼم هي ؿّ عْاثو هؼت توبم ػؿ کَ ىؼم هتْرَ ىٌبعتن ؿّ ٥ـگل کَ هؼت ايي تْ

 تْ ُوييَ! ُْهي؟

 !ػيؼم هي کَ ثْػ ٥ـگل چيوِبي عْاة

 کْيـ کيلْهتـ ُقاؿ هب ثيي اًگبؿ اهب ًينت ثييتـ ػؿ ػّ يب يکؼؿ ُوؼيگَ اف هْى ٥بٍلَ! ثجيي صبال

 ٝل٤ ّ آة ثي ّ عيک

 هي ػلن. ىَ هي چي آعـه ًينت هٞلْم کَ اًتٚبؿي اًّن! ًينت مغت اًتٚبؿ هخل چيق ُيچ! ًينتَ

 چنوِبهْ عْامت

 ػاػم تکيَ ًيوکت پيتي ثَ ؿّ مـم! ثْػٍ عْاة ثَ چيقُب ايي ُوَ ػيؼم هي ّ کـػم هي ثبف ّ ثنتن هي

 ثنتن چيوِبهْ ّ

 !ثبىَ عْاة يَ ايٌِب ُوَ ّا٩ٞب ىبيؼ

***************** 

 .پـيؼم رب اف. کـػ هي ٍؼام آؿّم ُْهي. کـػم ثبف چيوِبهْ ١ن اف پـ ٍؼاي يَ ٍؼا، يَ ثب

 !ىؼ چْٖؿ ٦ًِويؼم اٍال چٌؼٍ؟ مبٝت-

 .٥ـُبػ يبفػٍ صؼّػ- ُْهي



 ًيؼ؟ عجـي!ثغْاثن عْامتن ًکـػي؟ًوي ثيؼاؿم چـا. ثـػ عْاثن- هي

 ؿاُـّ گْىَ ثَ. ثْػ ثنتَ ػؿ. کـػم ًگبٍ رـاصي مبلي ػؿ ثَ ثـگيتن. اًؼاعت پبييي ؿّ مـه ُْهي

 ًگبٍ ُب پلَ کٌبؿ

 !ثْػ ًينتَ ُب پلَ ؿّي ٝول اتب٧ لجبك ثب ػکتـ. کـػم

. کـػم صـکت ػکتـ ٕـ٣ ثَ تـك ثب ّ آؿّم. ثْػ پبييي مـه ُوچٌبى کَ کـػم ًگبٍ ُْهي ثَ ثـگيتن

 ؿّثـّه ٩ّتي

  :گ٦ت لت فيـ اي لضَٚ اف ثٞؼ. کـػ ًگبُن ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف ؿميؼم

 !ىؼ توْم چيق ُوَ! هتبم٦ن

 .ثْػ مـافيـ اىک چيوِبه اف. کـػم ًگبٍ ثْػ اينتبػٍ کٌبؿم کَ ُْهي ثَ ّ ثـگيتن

 !ىؼ؟ توْم!هـػ؟ ٥ـگل- هي

 .اًؼاعت پبييي ؿّ مـه ُْهي

 !عْاثيؼم هي ًجبيؼ ُْهي ػيؼي- هي

. ؿيغتن ٥ـّ اّى ُوـاٍ ُن هي ّ ؿيغت ٥ـّ ىْٞؿم توبم! ١ن ٝوي٨ پـتگبٍ اف ػؿّى اف! کـػم م٪ْٓ

 ػمتِبين ػؿ صني

 چين کَ فهبًي. ىؼم ثيِْه ّ عْؿػ ربيي ثَ مـم! کٌن ثٌؼ ؿّ عْػم گبُي تکيَ ثَ تب ًؼاىت ّرْػ

 ؿّ عْػم کـػم ثبف

 .گـ٥ت هضکن هٌْ ُْهي کَ پـيؼم رب اف. ػيؼم اتب٩ي تْي تغت ؿّي

 کزبمت؟ ٥ـگل کزبمت؟- هي

 کٌَ؟ هي ٥ـ٩ي چَ- ُْهي

 

 !ًجـػًو؟ کَ ايٌزب اف- هي

 !عْؿػٍ رْه تبفٍ فعوت ثغْاة. ربمت ُويي ًَ- ُْهي

 .ثْػ ىکنتَ پييًْين کٌبؿ. کييؼم مـم ثَ ػمت

 !٥ـگل پيو ثـم عْام هي- هي

 !ُب ثغْاثي مبٝت 24 کَ ثقًي ثِت ػيگَ آهپْل يَ گن هي ّگـًَ ٥ـُبػ ثغْاة ثگيـ- ُْهي

  .کـػم ًگبُو



 !؟ ٥ِوي هي. ٥ـُبػ ًينت عْة ٩لجت ّّٜ- ُْهي

 ٥يبؿ ؿّ اعجبؿ فًگ ثگيـٍ هٌْ رلْي کـػ هي مٞي صبليکَ ػؿ ُْهي. ىن ثلٌؼ کـػم مٞي ػّثبؿٍ

 يک ثٞؼ حبًيَ چٌؼ. ػاػ

 ُوَ ثٞؼ ػ٩ي٪َ يک کَ کـػًؼ تقؿي٨ هي ثَ ػاؿّيي ثال٥بٍلَ ّ ىؼًؼ اتب٧ ّاؿػ هـػ يک ُوـاٍ پـمتبؿ

 تبؿ ًٚـم ػؿ چيق

 .ىؼ ثنتَ چيوِبم ّ ىؼ

************************** 

 چين تب. ثْػ مجق رب ُوَ کَ ثْػم ربيي يَ. ًجْػم ثيوبؿمتبى تْ ػيگَ ػ٥َٞ ايي. کـػم ثبف چيوِبهْ

 ػؿعت کـػ هي کبؿ

 ثَ ُب پـًؼٍ آّاف ثب ُوـاٍ آة فهقهَ ٍؼاي. ثْػ ًْؿ کـػم هي ًگبٍ کَ رب ُـ ثَ. گل ّ مجقٍ ّ ثْػ

 ثْي. ؿميؼ هي گْىن

 گـ٥تَ ث٢ْن ًينتن ػؿعتي کٌبؿ. اّهؼ ًوي ًٚـم ثَ آىٌبيي ربي ُيچ عْؿػ هي هيبهن ثَ هٖجْٝي

 ثيي ؿّ مـم. ثْػ

 .کـػم گـيَ ّ گـ٥تن فاًُْبم

 !کـػي؟ چکبؿ ؿّ مـت ثجيي-

 .کـػم ثلٌؼ ؿّ مـم

 !!٥ـگل- هي

 !ىؼ ػؿمت چيق ُوَ ثْػي ػاػٍ ٩ْل ثِن کَ ُوًْْٖؿ-

 !ىؼي؟ عْة تْ- هي

 

 ًؼاػي؟ ٩ْل هي ثَ تْ هگَ-

 کزبمت؟ ايٌزب- هي

 ثکين؟ فرـ هي عْاي هي-

 !٥ـگل ثـين ثيب- هي

 کزب؟-

 !ثـگـػين- هي



 !ثين؟ اميـ کَ ثيَ؟ثـگـػم چي کَ-

 !تْ پيو ثيبم ؽاؿٍ ًوي ُْهي- هي

 !ثيبي هي پيو تًْي ًوي تْ-

 کزبيي؟ تْ هگَ چـا؟ هي

 !٥ـُبػ ثـّ ُن تْ! ًؼٍ آفاؿم! ًـٍ يبػت ٩ْلت! ٥ـُبػ ثـم ثبيؼ هي-

 !ثـي ؽاؿم ًوي- هي

 !ثکٌي کبؿي تًْي ًوي تْ-

 !ًينت هِن ثيَ پْلو چ٪ؼؿ ُـ! ػکتـُب ثِتـيي پيو ؿين هي ثيب- هي

 !ؿاصتن! آفاػم هي! ًـٍ يبػت ٩ْلت! کٌي هي ٍؼام! ًقى صـ٥ِبؿّ ايي ايٌزب-

 !ًـّ! ٥ـگل! ٥ـگل- هي

 .ثْػم ثيوبؿمتبى ػؿ اتب٩ي تْ تغت ؿّي. کـػم ثبف چيوِبهْ

 اتب٧ اف. ثْػ گيذ ٌُْف مـم. ىؼم ثلٌؼ ٍؼا ثي ّ آؿّم. ثْػ عْاثيؼٍ ٌٍؼلي يک ؿّي کٌبؿم ُْهي

 ٕـ٣ ثَ ّ ؿ٥تن ثيـّى

 رـاصي مبلي ّاؿػ.ًجْػ کني ُن ؿاُـّ ػؿ.ًجْػ ُيچکل ػؿ پيت.کـػم صـکت رـاصي مبلي

 ٝول اتب٧ چٌؼيي.ىؼم

. ىؼم عبؿد مبلي اف! ًجْػ ُيچکؼّم تْ ٥ـگل. ثْػ عبلي. ػيؼم ؿّ ىْى ُوَ ػاعل يکي يکي. ثْػ

 ُب پلَ ؿّي ثيـّى

 .گـ٥تن ػمتِبم هيْى ؿّ مـم. ًينتن

 !کٌي؟ هي چکبؿ ايٌزب ٥ـُبػ-

 !هبؿيب-هي

 .٥ـُبػ ىؼي هي ثلٌؼ ربت اف ًجبيؼ تْ- هبؿيب

 .ثجيٌن ؿّ ٥ـگل عْام هي هبؿيب- هي

 .ثـػًو رب ايي اف. ًينت ايٌزب اّ- هبؿيب

 .ثجيٌن ؿّ ٥ـگل ثبيؼ هي! کٌن هي عْاُو هبؿيب- هي

 !ًيبؿي ىبًل ػيگَ ػ٥َٞ هوکٌَ! ىؼي َٝجي ىؼيؼ صولَ ػچبؿ تْ ٥ـُبػ- هبؿيب



 !هبؿيب کٌن هي عْاُو! ًيَ ْٕؿي کَ ػم هي ٩ْل- هي

 !کٌي هي اعـاد هٌْ ث٦ِوي اگـ ػًّي هي- هبؿيب

 !ثکي ايٌکبؿّ ٝي٨ اصتـام ثغبٕـ اهب هيکلَ ثـات ػًّن هي- هي

 :گ٦ت ثٞؼ ّ کـػ ًگبٍ هٌْ هؼتي

 !کٌي کٌتـل ؿّ عْػت کَ ثؼي ٩ْل ثبيؼ

 .عْؿم هي ٩نن. ػم هي ٩ْل- هي

 .ثيب ػًجبلن آؿّم- هبؿيب

 کزب ٥ِيوؼم ًوي. اّهؼ هي ْٕالًي ًٚـم ثَ ؿاُـُّب. ؿ٥تن هي هبؿيب ػًجبل رب ُوَ. کـػين صـکت

 تب ؿين هي کزب يب ُنتين

 .اينتبػ ػؿ يَ رلْي هبؿيب ثبالعـٍ

 !کي کٌتـل ؿّ عْػت اهب تْ ثيب صبال! ػاػي ٩ْل ٥ـُبػ-

 

 اّل. کييؼ ثيـّى ؿّ کيْيي ّ ؿ٥ت ُب ٦٩نَ اف يکي ٕـ٣ ثَ هبؿيب. ثْػ مـػعًَْ. ىؼين ّاؿػ

 ثَ ثٞؼ کـػ ًگبٍ عْػه

 فيجبي چِـٍ ؿميؼم ثْػ ػؿاف اي رٞجَ ٍْؿت ثَ کَ کيْ کٌبؿ ٩ّتي. ثـم رلْ کَ کـػ اىبؿٍ هي

 اًگبؿ کَ ػيؼم ؿّ ٥ـگل

 !ؿ٥تَ ٥ـّ عْىي عْاة ثَ

 ؿيغتَ ػّؿه ٩يٌگو ّ ثلٌؼ هُْبي. ثْػ لجو گْىَ ع٦ي٤ تجنوي ّ ثْػ ثنتَ ٩يٌگو ّ فيجب چيوبى

 ُويي اًگبؿ. ثْػ

 ثجٌؼم چيوِبهْ ايٌکَ ثؼّى ٍؼا ثي گـ٥ت ؿّ گلْم ١ن چٌگک!ثْػ ىؼٍ آؿايو ٝـّمي ثـاي االى

 ّ کـػم ًگبُو

 آؿّم. ثْػ کييؼٍ ىکل ثِتـيي ثَ فثـػمتي ً٪به ػمت اًگبؿ ؿّ ٩يٌگو ّ ثلٌؼ ُبي هژٍ.کـػم گـيَ

 ثْػ عْاثيؼٍ ايٌزب

 هي ًٚـ ثَ فًؼٍ ْٕؿي! ثبىَ هـػٍ ٥ـگلن کَ ىؼ ًوي ثبّؿم! ثْػ گؾاىتَ هي ثـاي ؿ ػًيب ١ن توبم ّ

 هي صل کَ ؿميؼ

 "٥ـُبػ مالم" ثگَ ّ ثغٌؼٍ ؿّم ثَ ّ کٌَ ثبف چيوبىْ لضَٚ ُـ هوکٌَ کـػم

 :گ٦ت هي ثَ ؿّ ّ ػاػ ٩ـاؿ مـربه ؿّ کيْ ّ اًؼاعت ؿّ ٥ـگل ؿّي آؿّم هبؿيب



 !هتبم٦ن ّا٩ٞب!هتبم٦ن. ٥ـُبػ ثـين

 .ثْػ گ٦تَ ثِن عْاة تْ کَ چيقُبيي اّى ُوَ! پيچيؼ گيْم تْ ٥ـگل ٍؼاي

 ٌٍؼلي ؿّي ؿّ ثؼًن ٩ّتي. ثـگيتن عْػم اتب٧ ثَ. کـػم صـکت هبؿيب ػًجبل لـفاى ّ منت پبُبيي ثب

 اف ُْهي کـػم ؿُب

 .پـيؼ عْاة

 ىؼي؟ ثلٌؼ ثبف ٥ـُبػ-

 !ًکي ىل١ْو. عْثن هي- هي

 !کٌي امتـاصت ثبيؼ گ٦تَ ػکتـ- ُْهي

 .ًينت چيقين هي! کي ٍضجت آؿّم!آؿّم- هي

 .کٌي صـکت ًجبيؼ تْ.ثغْاة تغت ؿّ ثگيـ ثيب- ُْهي

 !آم هي ٥ـگل پيو اف االى- هي

 

 .کـػ ًگبُن ُْهي

 .ػيؼهو ؿ٥تن ثْػي عْاة تْ- هي

 ثـػت؟ کي ؿ٥تي؟ کي ثب- ُْهي

! هـػٍ کَ ىَ ًوي ثبّؿم! ثْػ هـػٍ کَ اًگبؿ ًَ اًگبؿ! ثْػ عْاثيؼٍ گل هخل. ثْػ عْاثيؼٍ آؿّم- هي

 تْ کَ ثْػ ػييت هخل

 !ثْػ عْاثيؼٍ تغت ايي ؿّي اتب٧ ايي

 !پيو ىت ػّ- ُْهي

 .کـػم ًگبُو

 !کـػ ٥ْت پيو ؿّف ػّ ٥ـگل- ُْهي

 .کـػم ًگبُو ُن ثبف

 صبل اف تْ ىؼ اًّْٖؿي ٥ـگل ٩ّتي پيو ؿّف ػّ! عْاثيؼي اتب٧ ايي تْ ايٌزب کَ ىجَ ػّ تْ- ُْهي

 ًـػٍ ثَ مـت ّ ؿ٥تي

 .ىؼي ىْکَ. ىکنت ّ عْؿػ ُب



 :پـميؼم ّ ؿ٥تن پٌزـٍ ٕـ٣ ثَ

 چٌؼٍ؟ مبٝت

 .ىت يبفػٍ- ُْهي

 ػاػي؟ عجـ ايـاى ثَ کـػي؟ چکبؿ- هي

 ّ پؼؿ ثَ آؿّم آؿّم پؼؿت گ٦تن. ثٞؼه يکنبٝت يٌٞي ه٩ْٜ ُوْى. کـػم تل٦ي پؼؿت ثَ آؿٍ- ُْهي

 عجـ ٥ـگل هبػؿ

 .ثؼٍ

 تًْين؟ هي! ثـگـػين ثبيؼ ٥ـػا- هي

 ايـاى؟ ثجـيو عْػت ثب عْاي هي- ُْهي

 صتوب- هي

 ثيَ؟ ػ٥ي رب ُويي ًينت ثِتـ- ُْهي

 .کـػم ًگبُو

 !ّهبػؿه پؼؿ ثـاي ًَ عْثَ تْ ثـاي ًَ ثبىَ ايـاى کٌَ؟ هي ٥ـ٩ي چَ گن هي يٌٞي- ُْهي

 !ػاػم ٩ْل ثِو! ثبىَ کَ ُـرْؿ ايـاى، گـػين ثـهي ُن ثب ٥ـگل ّ هي- هي

 !تـٍ هيکل عيلي کـػًو ٥ـاهْه ثـات کٌي ػ٥ٌو ايـاى اگَ- ُْهي

 ثَ ثـػًيْ اربفٍ تب کبؿُب ػًجبل ؿين هي ٥ـػا! ثيَ ٥ـاهْه چيقي ًينت ُن ٩ـاؿ! گ٦تن کَ ُويي- هي

 .ثگيـين ايـاى

 :گ٦ت ّ کـػ هي ثَ ًگبُي ُْهي

 ثـگـػين ُن ثب تبيي مَ تًْين هي ٥ـػا ثغْاي اگَ. کـػم کبؿُبىْ عْػم! ثْػ تْ ؿاصتي هٌْٚؿم ٥ـُبػ

 چيق ُوَ!ايـاى

 !هـتجَ

 کـػ هي ام ع٦َ ػاىت کَ ؿّ ث٢ِ ّ کـػم ث٢لو. ػاؿم ًگَ ؿّ عْػم ًتًْنتن ػيگَ. کـػم ًگبُو

 ؿُب اىک ُوـاٍ

 !کـػم

 !کٌَ ػؿهْى ؿّ ٦ًَو تًَْ ًوي ٝبلن ُبي عْىي توبم کَ ػلوَ تْ ١ن ُْهي اًّ٪ؼؿ- هي

 !گيـم هي آتيو ػاؿم کـػي؟ ٥کـ چي! عًَْ ُن هي ػل! ؿ٥ي٨ ػًّن هي- ُْهي



 !ىؼم ٥ـگل عـاة!ىؼ عب٫ چيقم ُوَ ُْهي- هي

 .٥ـُبػ ػيؼم ًوي ؿّ ؿّف ايي ّ ىؼم هي کْؿ کبه! ػاؿي ص٨- ُْهي

 ثگن؟ ثِيْى چي کٌن؟ ًگبٍ ٥ـگل هبػؿ ّ پؼؿ ٍْؿت تْ ْٕؿي چَ ايـاى؟ ثـگـػم ؿّيي چَ ثب- هي

 ٩ْل ٥ـگل ثَ اگَ

! ىکنت ػلن! ثبعتن ؿّ چيقم ُوَ هي ُْهي! گيتن ثـهي عْػم ًَ گـػًّؼم ثـهي اًّْ ًَ ثْػم ًؼاػٍ

 کبؿي ًتًْنتن

 گْلو ٥٪ٔ.کٌن کوکو ًتًْنن هي اهب عْاػ هي کوک هي اف کَ ػيؼم هي چيوِبه تْ. ثکٌن ثـاه

 ثِو ُوو! فػم

 

 هي ىـّٛ ؿّ فًؼگيوْى ّ گـػين ثـهي ُن ثب! ىي هي عْة کٌي هي ٝول! ًينت چيقيت کَ گ٦تن

 افه ثغؼا. کٌين

 .کـػ هي ثبّؿ ُن هَْٞم ٦ٕل اّى ّ گ٦تن ػؿّٟ ثِو ُوو کين هي عزبلت

 آفاؿ ؿّ عْػت ايٌ٪ؼؿ تْ ًينت ؿاّي ُن عؼاثيبهـف اّى. ثنَ عؼا تـّ. ٥ـُبػ ًکي گـيَ- ُْهي

 !ثؼي

 !ؿاصت چ٪ؼؿ! عؼاثيبهـف- هي

 !٥ـُبػ؟ ثگن چي! ثگن؟ چي- ُْهي

 توْم چيق ُوَ آمْى چ٪ؼؿ! عؼاثيبهـف ثگن ثـمَ چَ ًينت ٥ـگل ػيگَ کٌن ًوي ثبّؿ اٍال هٌکَ- هي

 !هييَ

 ثگن؟ چي ّلي! ٥ـُبػ پـيؼ ػٌُن اف- ُْهي

 .ًکي ًبؿاصت عْػتْ. ًينت هِن- هي

 ثيؼاؿ فّػ ثبيؼ. ٍجضَ ػّ مبٝت ُن پـّاف. ػاؿين کبؿ عيلي ٥ـػا. ثغْاثين کوي ٥ـُبػ پبىْ- ُْهي

 .ىين

 ىؼ؟ ايٌْٖؿ چْٖؿ ًگ٦ت ػکتـ- هي

 کٌَ؟ هي ٥ـ٩ي چَ ػيگَ 1 رْى ٥ـُبػ کي ّل- ُْهي

 .ثؼًّن ؿّ چيق ُوَ عْاػ هي ػلن. کٌَ هي ٥ـ٧ هي ثـاي- هي

 !ًکييؼٍ رـاصي ٝول ثَ کبؿ اٍال- ُْهي

 چي؟ يٌٞي- هي



 کـػى هي مٞي ػاىتي ُن هؼت اّى! کوب تْ ؿٍ هي کٌي هي ثيِْه ؿّ هَْٞم ٦ٕل ٩ّتي- ُْهي

 صبلت ايي اف ىبيؼ

 !ثيبؿى ثيـًّو

 .کـػم ًگبُو هؼتي

 !ًيؼ؟ ُن رـاصي پل- هي

 .ًؼاىتَ ؿّ ثيِْىي ٕب٩ت! ؿ٥تَ کوب ُوْى تْ- ُْهي

 

 !کـػم ٥ـگل ثَ ٙلوي چَ! ثيؼاػ ػاػ اي- هي

 ػمت اف ىْ صب٥َٚ يب ثيَ ٥لذ يب ػيگَ ؿّف چٌؼ تب ػاىتَ اصتوبل گ٦ت هي ػکتـ! ًؼاىت ٥ـ٩ي- ُْهي

 ػاىتي ػّمت. ثؼٍ

 ىؼ؟ هي ؿاّي ػلت ه٩ْٜ اّى ثي٦تَ؟ گْىَ يَ ّ ثيَ ٝليل ػاىتي ٩ؼؿػّمتو اّى کَ ٥ـگلي ٥ـگل،

 .ثبىي مـصبل تْ ٥ـػا صؼا٩ل. ُْهي ثغْاة ثگيـ تْ- هي

 کٌي؟ چکبؿ عْاي هي تْ- ُْهي

 .ثيوبؿمتبى ثبٟ تْ ثيـّى ثـم عْام هي. ثغْاثن تًْن ًوي ّلي. ػًّن ًوي- هي

 .آم هي هٌن- ُْهي

 .ثغْاة تْ. ثبىن تٌِب عْام هي ًَ- هي

 پلَ. گؾىتن ؿاُـّ چٌؼ اف. ًؼيؼم ؿاُـُّب ػؿ ؿّ کني ٦ًـ چٌؼ رق. ؿ٥تن ثيـّى اتب٧ اف ّ ا٥تبػم ؿاٍ

 .کـػم پيؼا ُبؿّ

 ؿّ هوٌْٛ ّؿّػ مـػعًَْ تبثلْي ػؿ ؿّي! ثْػم اّهؼٍ ػؿمت. پيچيؼم ؿامت موت ثَ ّ ؿ٥تن پبييي

 !ىٌبعتن

*************************** 

 تْ 9 مبٝت. ثْػ ػاػٍ ٩جال کبؿُبؿّ تـتيت الجتَ. ثْػ کبؿُب ػًجبل ّ ثْػ ىؼٍ ثيؼاؿ فّػ ٍجش اف ُْهي

 ٩ـاؿ. ثْػين ٥ـّػگبٍ

 .ثـگـػين ايـاى ثَ عبؿري پـّاف يَ ثب ثْػ

 ؽاؿى؟ هي ثبؿ ٩نوت تْ ؿّ تبثْت- هي

 .ػاؿى مـػعًَْ اًگبؿ آؿٍ- ُْهي



 گـ٥تي؟ توبك ايـاى ثب- هي

 !هـتجَ ّ ػؿمت چيق ُوَ. ؿاصت عيبلت آؿٍ- ُْهي

 !ايـاى ؿمًْؼم هي مبلن ؿّ ٥ـگل کَ ثْػ ه٩ْٜ اّى ػؿمت ّ هـتت- هي

 !ًينتي ه٪َـ کَ تْ. ًؼٍ ٝؾاة ٩ؼؿ ايي ؿّ عْػت- ُْهي

 ُْاپيوب؟ ػاعل ثـػى ؿّ تبثْت کَ ػيؼي عْػت- هي

 .ثبه هٖوئي آؿٍ- ُْهي

 ثبؿ؟ ٩نوت تْ اًّزب ثـم هي ػى هي اربفٍ ثجيٌي کـػي هي مْال کبه- هي

 ؿ٥تين ّ ايـاى ؿميؼين ٩ّتي چي؟ ػيگَ مبٝت چٌؼ تب ػاػى اربفٍ گيـم حبًيب. ػى ًوي اربفٍ اّال- ُْهي

 فُـا ثِيت

 !ثْػي ٥ـگل پيو ٍجش تب ػييت کَ تْ کٌي؟ چکبؿ عْاي هي اًّزب چي؟ کـػى ػ٥ٌو ٩ّتي چي؟

 .ىؼ مـافيـ چيوبًن اف اىک اعتيبؿ ثي ّ کـػم ًگبُو

 !ثبىي مٌگؼل ايٌ٪ؼؿ تًْي هي ػًّنتن ًوي- هي

 ثجـين تْ رٌبفٍ ثبيؼ کَ ثؼم تْ پـ ثَ پـ ثبىَ ٩ـاؿ اگَ! ثـم اىکِبت اّى ٩ـثْى ًينتن مٌگؼل- ُْهي

 !ايـاى

 !ىؼ هي ايٌْٖؿ کبه- هي

 ثـين پبىْ! ًينت ؿاّي ُيچکؼّم اف ٥ـگل کٌي هي کَ کبؿُبيي ايي ّ گي هي ؿّ چيقُب ايي- ُْهي

 ٍؼا. ىين مْاؿ

 .کـػى

 .ىؼ پـّاف آهبػٍ تبعيـ ثؼّى ُْاپيوب ّ ىؼين ُْاپيوب مْاؿ

. تـميؼ عيلي هَْٞم ٦ٕل پـّاف ه٩ْٜ ايٌزب اّهؼين هي ايـاى اف ٥ـگل ثب ػاىتين کَ ه٩ْٞي يبػهَ- هي

 گـ٥تَ ؿّ ػمتن

 اف! ثجـٍ عْاثو تب گ٦تَ هي ٩ََ ثـاه پؼؿه تـميؼٍ هي ٩ّت ُـ ثْػٍ کْچک ٩ّتي گ٦ت هي ثْػ

 ُويي عْامت هي

 .عْاثيؼ کـػم گ٦تي ٩ََ ثَ ىـّٛ تب ثکٌن ؿّ کبؿ

 اّى! ثـگـػٍ م٦ـ اف هنب٥ـىْى کَ ىي هي روٜ ٥ـّػگبٍ ُوَ! هبػؿه ّ پؼؿ ػل ثـاي ثويـم- ُْهي

 ثيچبؿٍ اّى ٩ّت

 !٥ـّػگبٍ ثيبى ثبيؼ چي ثـػى ّامَ ُب



 !تـمَ هي تٌِب ٥ـگل! پـّافٍ ٩ّت ُن االى! ثکي کبؿي يَ عؼا تـّ ُْهي- هي

 ثييٌي؟ تبثْت پيو ثـي عْاي هي کٌن؟ چکبؿ ثـم ٩ـثًْت آعَ- ُْهي

 .کـػم ًگبُو چين ػؿ اىک صل٪َ ثب

 

 !کـػ ىَ هي چکبؿ ثجيٌن ؿم هي عت عيلي ثبىَ- ُْهي

 :گ٦ت ّ ثـگيت ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ

 !ىَ ًوي کٌن رؼا ُن اف ؿّ ػّتب ىوب عْام هي چي ُـ اًگبؿ! ػاػى اربفٍ پبىْ

 .ؿ٥تين ثبؿ ٩نوت ثَ هِوبًؼاؿ يک ّ ُْهي ُوـاٍ ّ ػم ثلٌؼه

 !مـػٍ عيلي.ثوًْيؼ ثتًْيؼ ًکٌن ٥کـ مـػعًَْ ػاعل- هيِوبًؼاؿ

 !ُوکبؿيتْى اف هوٌْى. هتيکـم. ثيـّى آيين هي ىؼ مـػهْى اگَ- ُْهي

 .ثٌييٌيؼ هضکن ّلي ًويبػ پيو اي هنئلَ گيـي اّد ه٩ْٜ الجتَ- هِوبًؼاؿ

 ىؼي؟ ؿاّي صبال عت- ُْهي

 !ثـاػؿ هوٌْى- هي

 .ثْميؼ هٌْ ّ کـػ ث٢لن ُْهي

 .ًغْؿٍ تبثْت ثَ مـت ىَ هي ثلٌؼ ُْاپيوب. کٌبؿ ُويي ثييي- ُْهي

 .گؾاىتن تبثْت ؿّي ؿّ ػمتن

 ًوي تٌِبت ثتًْن کَ اًّزب تب ٝقيقم! ايـاى ثـگيتين ُن ثب ثبالعـٍ ػيؼي! ًتـك!٥ـگل ايٌزبم هي- هي

 ايـاى ثَ تب ؽاؿم

 !ثـمًْن هبػؿت ّ پؼؿ ثَ ؿّ تْ ّ ثـمين

 .کـػ هي ًگبُن ٥٪ٔ ُْهي

 !چيَ ثـاي کٌن هي کَ کبؿي کَ کٌي ػؿ٫ اهيؼّاؿم يٌٞي! ىؼم ػيْاًَ ًکي ٥کـ ُْهي- هي

 !ىؼٍ پلوپ! کٌي؟ ثبف ؿّ تبثْت ػؿ عْاي هي ًکٌَ کٌي؟ چکبؿ عْاي هي هگَ- ُْهي

 !تـمَ هي!ىَ هي ثلٌؼ ػاؿٍ ُْاپيوب!ثگن ٩ََ ٥ـگل ثـاي عْام هي- هي

 .گؾاىتن تبثْت ؿّي ؿّ ػمتن ُْهي ًبثبّؿ ًگبٍ فيـ

 



 کَ ١وي! ثگن ؿّ ١ن ٩ََ ثـات عْام هي ٩يٌگن ٥ـگل!ًجْػ ُيچکل عؼا اف ١يـ ًجْػ يکي ثْػ يکي-

 هي ثـاي تْ

 !ثگن ثـات تًْن هي صبال ؿّ ٩ََ اّى ث٪يَ! ؿ٥تي ّ گؾاىتي

************************ 

 هـاصل. ثْػ ًينتَ فهيي ثَ هِـآثبػ ػؿ مبٝت اّى ػؿ کَ ثْػ پـّافي تٌِب. ثْػ علْت ٥ـّػگبٍ

 ّ ىؼ اًزبم مـيٜ ّؿّػي

 ثَ ُْهي. ًينتن کٌبؿه عْػم ّ گـ٥ت ٩ـاؿ عٍَْي ىـکت يک آهجْالًل ػاعل ُوًْزب اف تبثْت

 ّ ؿ٥ت مبلي

. ىؼًؼ هلض٨ هب ثَ ٥ـّػگبٍ اف ثيـّى ثْػًؼ ُْهي ّ عْػم ّ ٥ـگل ا٩ْام ُوَ ت٪ـيجب کَ ث٪يَ ُوـاٍ

 اي گْىَ آهجْالًل

 ٥ـگل هبػؿ ّ پؼؿ ثب ثبيؼ چْٖؿي ػًّنتن ًوي ّ ثْػم ًينتَ تبثْت کٌبؿ. ثـمي ث٪يَ تب ثْػ اينتبػٍ

 ثبف ػؿ کَ ثين ؿّثـّ

 !ثْػ ٥ـگل پؼؿ.ىؼ

 !ثـگـػًّؼي ؿّ ػعتـم کَ هوٌْى! رْى ٥ـُبػ هوٌْى-

 !پبىيؼ؟ هي فعن ؿّي ًوک! صکوت؟ آ٩بي فًيؼ هي ٌَٕٞ- هي

 :گ٦تن ّ گؾاىتن تبثْت ؿّي ؿّ مـم

 !ًؼاؿم ٕب٩ت ػيگَ! ثْػي کبه ٥ـگل

 تْ هؼيْى هي! کييؼي چي اًّزب تْ ػًّين هي پنـم ! ثکٌَ ؿّ ايٌکبؿ کَ فثًْي ثبىَ ثـيؼٍ- صکوت

 ًوًْؼ کبؿي! ُنتن

 !ثبىي ًکـػٍ تْ کَ

 .تـکيؼ ث٢ْن ّ کـػم ًگبُو ّ کـػم ثلٌؼ ؿّ مـم

 !ًکـػم ػاؿي اهبًت! گـػًّن ثـه مبلن ًتًْنتن! ام ىـهٌؼٍ-

 !ثْػ ايي عؼا عْامت فًي؟ هي صـ٥يَ چَ ايي- صکوت

 !ايـاى ؿميؼين ػيگَ صبال! ثيـّى ثيب ػيگَ ٥ـُبػ- ُْهي

 .ُنتن رب ُويي هي. کٌَ صـکت ثگْ! ًَ- هي

 ىٌيؼم ّ گـ٥ت ٍْؿتو رلْي ؿّ ػمتو ٥ـگل پؼؿ کَ ػيؼم ثنتن هي ؿّ هبىيي ػؿ کَ صبلي ػؿ

 ػلو چي ُـ ُْهي



 

 !گ٦ت هي ؿّفگبؿ ثَ عْامت هي

 ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ػاىت ًگَ اهْات ىْي ّ ىنت مبلي رلْي هبىيي. ثْػين فُـا ثِيت ثٞؼ مبٝت ًين

 .ؿميؼى ُوَ

 کـػم ًگبُيْى عين ثب ّ گـ٥تن ؿّ رلْىْى ثجـًؼ مبعتوبى ػاعل ثَ ؿّ تبثْت عْامتي هي ٩ّتي

 هبهْؿيي کَ ْٕؿي

 :گ٦ت ّ پـيؼ رلْ ػيؼ ؿّ هٌٚـٍ ايي کَ ُْهي! ؿ٥تٌؼ ٝ٪ت

 کٌي؟ چکبؿ عْاي هي ايٌزب! ؟ ٥ـُبػ چيَ

 :گ٦ت گـيَ ثب ُوًْْٖؿ ّ کـػ گـيَ ثَ ىـّٛ

 ثب ثـػاؿين ؿّ ٥ـگل ّ تبثْت عْاي هي کٌن؟ چکبؿ ثـات ايٌزب! ػى ًوي ؿاٍ ؿّ تْ ػيگَ کَ ايٌزب

 !عًَْ؟ ثجـين عْػهْى

 !کـػًؼ هي ًگبٍ هي ثَ گـيَ ثب ُوَ. کـػم ًگبٍ ثـم ّ ػّؿ ثَ ّ ثـگيتن

 !کٌن هي ثـات ثگي کبؿي ُـ ٩نن ثغؼا کٌن؟ چکبؿ ثگْ ػيگَ؟ ثگْ- ُْهي

 :گ٦ت ّ اّهؼ رلْ گـيَ ثب ٥ـگل پؼؿ

 صـ٣ يبػ! کيَ هي آفاؿ ايٌْٖؿي! ثـمَ آؿاهو ثَ کَ ثؼٍ اربفٍ! هي ػمت ثنپـه ػيگَ صبال پنـم

 تْ کَ ا٥تبػم ٥ـگل

 !گ٦ت هي ثَ عْاة

 ػيگَ ٕـ٣ ثَ ُوَ. ىؼ صول ػاعل ثَ ٥ـگل تبثْت ّ ثـػًؼ کٌبؿي ثَ ؿّ هي ا٩ْام اف تب چٌؼ ّ ُْهي

 ّ ؿ٥تٌؼ مبلي

 اف کَ ىٌيؼم ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ ؿّ ليال ّ ٥ـگل هبػؿ ىيْى ٍؼاي. هًْؼين ثيـّى هب ّ ىؼًؼ ّاؿػ عبًوِب

 ٝجْؿ ػيْاؿُب توبم

 !ثْػًؼ آّؿػٍ ىْ ىنت ٩نوت ُبي ىييَ پيت مبلي ػاعل ثَ ؿّ ٥ـگل! ؿميؼ ثيـّى ّ کـػ

 .کٌَ هي عـاثت ؿّ اَٝبثت فًِب گـيَ ٍؼاي مـ ٥ـُبػ، ٕـ٣ اّى ثـين ثيب- ُْهي

 !ىؼ گ٦ت کَ ُوًْْٖؿ- هي

 چي؟- ُْهي

 !هًْؼ عقّى تْ. ًيؼ ثِبؿ ثـاه ػيگَ! ٥ـگل- هي



 

 .اًّٖـ٣ ثـين ثيب- ُْهي

 ثب تـميؼم هي. ػاىتن ىـم هبػؿم ّ پؼؿ چيوبى ثَ کـػى ًگبٍ اف ه٩ْٜ اّى تب. ؿ٥تين اي ػيگَ ٕـ٣ ثَ

 .کٌن ٍضجت پؼؿم

 اًؼاعتن پبييي ؿّ مـم ّ ًينتن مکْ ؿّي اي گْىَ! ثجيٌن ؿّ ٥ـفًؼ مـفًو چيوبًو ػؿ تـميؼم هي

 ىٌيؼم کَ

 .کـػ ٍؼا ؿّ امون پؼؿم

 ٥ـُبػ-

 .اينتبػم پؼؿم رلْي ثْػ پبييي مـم کَ ُوبًْٖؿ ّ ىؼم ثلٌؼ

 !کـػي؟ کْتبُي هگَ کـػي؟ ثؼي کبؿ پنـ؟هگَ پبييٌَ مـت چـا-

 .ثکٌن ثـاه ًتًْنتن ُن کبؿي اهب پؼؿ ًَ- هي

 ثْػٍ ثقؿگي کبؿ ثْػي اينتبػٍ هضکن کٌبؿه ػؿ آعـ تب کَ ُوْى- پؼؿم

 .کـػم ًگبٍ پؼؿم چيوبى ثَ ّ کـػم ثلٌؼ ؿّ مـم

 !تْ ّ هي ػمت ًَ پنـم عؼاًّؼٍ ػمت فًؼگي- پؼؿم

 !ػاىتن ػّمتو عيلي!ىؼم تٌِب عيلي پؼؿ- هي

 .ثْػ تنلين عؼاًّؼ عْامت ثَ ثبيؼ ّلي ػاىتين ػّمتو ُوَ- پؼؿم

 !ثين آىٌب ١ن ايي ثب کَ ثْػ فّػ عيلي ُن هي ثـاي! پؼؿ ثْػ فّػ عيلي ثـاه- هي

 !ثؼٍ عيلي ّّٞو صکوت! ثکي ؿّ هـػ ايي ٥کـ. ثبىي هنلٔ عْػت ثَ ثبيؼ- پؼؿم

 پيـتـ ٍؼمبل. ثْػ ثنتَ چيوبىْ ّ ثْػ ػاػٍ تکيَ ػيْاؿ ثَ. کـػم ًگبٍ صکوت آ٩بي ثَ ّ ثـگيتن

 ثَ آؿّم. ؿمؼ هي ثٌٚـ

 :گ٦تن ؿميؼم ه٪بثلو ٩ّتي ّ کـػم صـکت ٕـ٥و

 !ثْػ ىوب ٝبى٨

 :گ٦ت کـػ هي پب٫ اىکِبىْ صبليکَ ػؿ ثٞؼ اي لضَٚ ّ کـػ ًگبُن ّ کـػ ثبف چيوبىْ

 

 !تْ ٝبى٨ ّ



 .ًينت ػيگَ ٥ـگل کٌن ٩جْل کَ هيکلَ عيلي ثـام- هي

 :گ٦ت ّ کـػ ىْ ّ ىنت مبلي ثَ ًگبُي

 !کٌين ٩جْل ثبيؼ هْى ُوَ ػيگَ ػ٩ي٪َ چٌؼ تب

 !ثْػهو ػيؼٍ فّػتـ کبه- هي

 آعـيي کَ ٥ـُبػ هوًٌْن! عًْؼم هي چيوبه اف هي! ٥ـُبػ کٌَ افػّاد تْ ثب عْامت هي ػلو عيلي-

 ؿّ آؿفّه

 !کـػي ثـآّؿػٍ

 کٌن؟ چکبؿ صبال ّلي!ثْػ ُن عْػم آؿفّي- هي

 !هيـى ًوي ُب عبٕـٍ-

 !عبٕـٍ؟ ٥٪ٔ- هي

 هًْؼٍ؟ ثـاهْى ُن اي ػيگَ چيق هگَ-

 !کوَ عيلي ايٌب ّلي- هي

 .ىؼ ثلٌؼ ىيْى ٍؼاي

 !ثيـّى آّؿػًو! ٩ّتيَ- ُْهي

 :گ٦ت ّ گؾاىت ام ىًَْ ؿّي ؿّ ػمتو. کـػم ًگبٍ ٥ـگل پؼؿ چيوبى ثَ

 !کٌين توْم ُن ؿّ آعـ ٩نوت ايي ثـين

 هي ػٝب عؼاًّؼ ثؼؿگبٍ کلينب ػؿ ٥ـگل ثب کَ ا٥تبػم ىجي يبػ ثْػين کييؼٍ ٤ٍ ًوبف عْاًؼى ثـاي ٩ّتي

 !کـػين

 هبػؿ چيوِبي ثَ چيوِبم ىؼ توْم کَ ًوبف. ثْػ گـ٥تَ هضکن ؿّ ثبفّم. ثْػ اينتبػٍ کٌبؿم ُْهي

 ؿّ مـم. ا٥تبػ ٥ـگل

 .ثْػ عًْيي ثْػ فػٍ کَ چٌگِبيي احـ ػؿ ٍْؿتو. اًؼاعتن پبييي

 !ؿ٥ت ات ٥ـگل ٥ـُبػ،-

 !ثْػ ليال. ًينت

 !ؿ٥ت ٩يٌگت ٝـّك ٥ـُبػ-

 !فػم هي فاؿ ّ ثْػم گـ٥تَ چٌگن تْ ؿّ هُْبم



 !ػاؿي ص٨!ثقى فاؿ! کي گـيَ! ىؼ ثنتَ ٩يٌگ چيوِبي اّى! ٥ـُبػ-

 .ثْػ ًوًْؼٍ ثب٩ي چيوِبم تْ چيقي اىک اف ػيگَ

 پؼؿ ٥کـ! کـػين آؿّم ثؼعجت ثب ؿّ ثچَ ايي! گـ٥تٌَ؟ فثْى ٩ّتَ چَ صبال! کي ثل ليال! ثبثب اي- ُْهي

 اّى هبػؿ ّ

 !هبىيي تْ ثؾاؿيي ؿّ رٌبفٍ کٌيي کوک آ٩بيْى! ثکي ؿّ عؼاثيبهـف

 .کـػ صـکت ّ ىؼ ثنتَ هبىيي ػؿ ثٞؼ اي لضَٚ

 گْػالي کٌبؿ ثٞؼ ػ٩ي٪َ چٌؼ. ثْػ گٌگ ّ هضْ ًٚـم ػؿ چيق ُوَ. کييؼ هي عْػه ػًجبل ثَ هٌْ ُْهي

 ّ ثْػين اينتبػٍ

. کـػم ًگبٍ ثْػ فهيي ؿّي ػعتـ فيجبتـيي ؿّفي کَ اي ثنتَ ثَ. ثْػ عْاًي ًْصَ هي٢ْل ىغَي

 ػّ ثب م٦يؼ اي کينَ

 !هٌَ؟ ٥ـگل ايي يٌٞي! اّى ؿّي ىبلي ٕب٧ ّ فػٍ گـٍ مـ

 ؿ٥ت ٥ـّ گْػال ػاعل ثَ ٩جـکي ػمت ثَ تـميؼ هي عْاة ٩ّت صتي کَ ٥ـگلي ٥ـگل، ثٞؼ اي لضَٚ

 !ثلٞيؼ اًّْ عب٫ ّ

 !ىؼ توْم چيق ُوَ مبػگي ُويي ثَ. ؿ٥تن رلْتـ

 ثجيٌيو؟ ثبؿ آعـيي ثـاي عْاي هي- ُْهي

 .کـػم ًگبُو

 !کٌي ثبف ؿّ ٍْؿتو ؿّ ٩جـ تْي ثـي تًْي هي ثغْاي اگَ- ُْهي

 .ؿ٥تن ٩جـ ػاعل ثَ آؿّم

 .کٌن هي ثبف عْػم پبييي ا٥تي هي! گْػٍ! ثـػاؿ ثپب- ٩جـکي

 .کٌبؿ ثـّ ىوب. کٌَ ثبف ؿّىْ عْاػ هي عْػه! ىُْـىَ- ُْهي

 ػمت ٥ـگل ک٦ي ثَ اّهؼ ًوي ػلن. ىؼم عن ٥ـگل ؿّس ثي رنن ؿّي ّ ؿ٥تن پبييي کي ٩جـ هـػ کٌبؿ اف

 عْػم اف! ثقًن

 !کييؼم هي عزبلت

 کٌَ ثبف ٩جـکي عْػ ثگن تًْي ًوي ٥ـُبػ- ُْهي

 .کـػم ىـّٛ

 !ػاؿٍ گٌبٍ! کٌبؿ ثـٍ ًبهضـم ثـاػؿ- ٩جـکي



 ًگبٍ هٌْ ٩يٌگو چيوبى ثب کَ ػيؼم فيجبيي ُوَ ثب ؿّ ٥ـگل فػم کٌبؿ ؿّ م٦يؼ پبؿچَ ٩ّتي! ىؼ ثبف

 هي لجغٌؼ ّ کٌَ هي

 .فًَ

 !ىؼي ثيؼاؿ کي! مالم-

 .کـػم ًگبُو ػّثبؿٍ

 !ثْػ ًيؼٍ هضْ لجبًو اف لجغٌؼ ٌُْف اهب ثْػ ثنتَ چيوبًو ثبؿ ايي

 !ثيـّى ثيبؿيؼه کٌيؼ کوک! ىؼ ثؼ صبلو ثيچبؿٍ ايي ! کٌن ثبف ؿّىْ عْػم ثؾاؿيي گن هي ثبثب- ٩جـکي

 !اك فًؼٍ ٥ـگل!اك فًؼٍ ثغؼا- هي

 .کييؼى ثيـًّن ٩جـ اف ثقّؿ ّ کـػ ًوي گْه هي صـ٥ِبي ثَ کني. پيچيؼ گْىن تْ ٍلْات ٍؼاي

 !فػ هي صـ٣ هي ثب ػاىت ُْهي- هي

 !ثـاػؿ ىؼي عيبالتي- ٩جـکي

 !اك فًؼٍ ٥ـگل!پؼؿ! اك فًؼٍ ٥ـگل!ثکي کبؿي يَ ُْهي- هي

 ُنتن پقىک هي ثؼيؼ اربفٍ آ٩ب- فؿتبه ػکتـ

 فًيي؟ هي صـ٥ْ ايي چـا کوبالتيي ثب کَ ىوب! چيَ؟ صـ٥ِب ايي ثـاػؿ- ٩جـکي

 .کٌن هٞبيٌَ ؿّ اييْى ثبيؼ هي ىؼٍ ايزبػ ىک چْى ًؼاؿٍ اىکبلي- فؿتبه

 .ث٦ـهبييؼ اعتيبؿيؼ ٍبصت- ٩جـکي

 ٩ٖـٍ صبليکَ ػؿ ّ کـػ هبيْمبًَ ًگبُي هي ٕـ٣ ثَ ثٞؼ ّ پؼؿم ٕـ٣ ثَ اّل ػکتـ ثٞؼ اي ػ٩ي٪َ

 چيوبه گْىَ اىکي

 .اّهؼ ثيـّى ٩جـ اف ّ ػاػ تکْى مـي ػؿعييؼ هي

 .ثغْى تل٪يي ثکٌين؟آ٩ب ؿّ کبؿهْى هب صبال ىؼيؼ؟ هلت٦ت عْػتْى- ٩جـکي

 !پؼؿه فثبى اف ًَ ّ هي فثبى اف ًَ اي ٩ََ! ىؼ گ٦تَ ٥ـگل ثـاي ٩ََ آعـيي ّ

 :گ٦ت ّ اّهؼ هي ٕـ٣ ثَ ٩جـکي کَ ػاؿم يبػ ثَ

! گـ٥ت هي ٕـ٣ ثَ ؿّ ثيل ّ ثـيق عؼاثيبهـف اّى ٩جـ تْ عب٫ ثيل تب ػّ ّ ثگيـ ؿّ ايي ثيب پنـم

 ثَ ػؿًّن ػؿ چيقي

 ّ کـػ پـت ٕـ٥ي ثَ ؿّ ثيل ُْهي کَ آؿم هي ثغبٕـ. ػاػ ػمت هي ثَ تِْٛ صبل. اّهؼ ػؿ صـکتن

 ّ گـ٥ت هٌْ ػمت



 روبٝتي اف ًَ. ًجْػ کني اف احـي ثـگيتين اًّزب ثَ کَ ثٞؼ مبٝتي. کـػ ػّؿ رب اّى اف کيْى کيْى

 تؼ٥يي ثـاي کَ

 !٥ـگل اف ًَ ّ پيـ کي ٩جـ اف ًَ ثْػًؼ اّهؼٍ ٥ـگل

 !ًـّييؼ گلي ُن هي ثـاي ػيگـ! ًؼاىت ّرْػ ٥ـگلي ػيگـ

 .ا٥تبػم عبًن پـيچِـ يبػ ثَ ٥ـگل چلَ اف ثٞؼ

 .ثگن ثـاه ىؼًن تٌِب اف ٥ـگل، اف عْػم، ١ن اف ّ ثجيٌن اًّْ عْامت هي ػلن

 ٥ِويؼم هتبم٦بتَ. گـ٥تن ؿّ مـا١و ث٢لي ه٢بفٍ اف. ػيؼم عبلي ؿّ ثنبٕو هضل ؿ٥تن اًّزب ثَ ٩ّتي

 اف ٩جل ٦ُتَ ػّ کَ

 !ثْػ ىؼٍ عالً ثبؿ هضٌت فًؼگي اّى

 .ثْػ گؾاىتَ اهبًت ثَ هي ثـاي اي ًبهَ ػاؿ ه٢بفٍ هـػ پيو

 .پنـم ٥ـُبػ-

 ًيْهؼي کَ ًينتن اًتٖبؿت ثَ ػليْؿٍ ثب هؼتِب. ًينتن ػيگَ هي کَ عًْي هي ؿّ ًبهَ ايي تْ فهبًي

 هنئلَ کَ اهيؼّاؿم

 .آيي هي مـا١ن ثَ فّػ يب ػيـ کَ ػًّن هي. ثبىَ ًيْهؼٍ پيو ثـات هِوي

 .ثپيًْؼم ام گْىَ رگـ ثَ فّػتـ چَ ُـ کَ اهيؼّاؿم ّ ًينت عْة چٌؼاى صبلن

 فيـ اتب٧ ک٤. ثـّ ؿمًْؼي اًّزب ثَ هٌْ آعـ ػ٥َٞ کَ اتب٩ي ُوْى ثَ ايٌکَ ػاؿم تْ اف کَ عْاُو

 کَ کْچکيَ ػؿ فيلْ

 ّ ٩بليچَ يک چْثي رٞجَ يک ػاعل ثـّ پبييي ُب پلَ اف. امت کْچک عبًَ ٌٍؼ٧ّ يک اّى فيـ

 چٌؼ ّ ميگبؿ ٩ْٕي يک

 ّ ثکي عْامتي چَ ُـ ٝکنِب ثب. ام گؾاىتَ يبػگبؿي ثَ تْ ثـاي ؿّ ميگبؿ ٩ْٕي. ثيٌي هي ٝکل

 ث٦ـّه اًّْ! ٩بليچَ اهب

 ثْبٝت کَ ثيَ کْػکبًي تـثيت ّ تٞلين ٍـ٣ کَ کي کوک ربيي ثَ ىؼ کَ چ٪ؼؿ ُـ پْلو ثب ّ

 .ًؼاؿًؼ آهْفي ػاًو

 .ثْػ رِبلت ّ ًبػاًي اف کييؼم چي ُـ کَ هٌَ ثـاي عيـات ّ عيـ ثِتـيي ايي

  .ثکي هي يبػ گبُي. ثيي عْىجغت فيجب ّ ٩يٌگ ٥ـگل ثب اهيؼّاؿم

 عؼاًگِؼاؿ

 .پـيچِـ



 ٩ْٕي ّ ٝکنِب ّ ٩بليچَ ثْػ ػاػٍ ًيًْي کَ ُوًْْٖؿ ّ ؿ٥تن عبًن پـيچِـ اتب٧ ثَ ىکنتَ ػلي ثب

 ّ کـػم پيؼا ؿّ ميگبؿ

 ثَ ؿّ پْلو ثْػ عْامتَ کَ ُوًْْٖؿ ّ ٥ـّعتن ثباليي ثنيبؿ هجل٠ ثَ ؿّ ٩بليچَ ٍّيتو ٕج٨

 .ؿمًْؼم هَـ٣

 تْ اهب! ىؼٍ فؿػ ّ کٌَِ. ثْػ عبًن پـيچِـ رْاًي ػّؿاى اف ٝکل مَ. ثـػاىتن يبػگبؿي ؿّ ٝکنِب

 ٝکل مَ اّى

 !ػيؼم ؿّ ٥ـگل چيوِبي

 !ثْػ ىؼٍ گـ٥تَ پيو مبل پٌزبٍ ػؿ ٥ـگل اف اًگبؿ کَ ٝکنِبيي

 .گؾؿٍ هي هي فيجبي گل پژهـػى اف مبل ٦ُت اهـّف

 چلَ اف ثٞؼ. کٌَ کوـًگ ؽٌُن ػؿ صتي ؿّ ٥ـگلن عبٕـٍ ًتًْنتَ فهبى ٌُْف! هًْؼم عقّى تْ ٌُْف

 صکوت آ٩بي ٥ـگل

 .کـػ ٥ْت ُن ٥ـگل هبػؿ اّى اف ثٞؼ هبٍ ىو ّ کـػ ٥ْت ٩لجي مکتَ احـ ػؿ

 !تـ کْتبٍ ٝي٪ي اف کْتبٍ اي عبٕـٍ ّ هًْؼم هي

 ٩جـ کٌبؿ مبٝتِب. ثگـػم کْؿمْيي ػًجبل ىت اميـ کَ ىؼ ايي عبًن پـيچِـ هبًٌؼ ُن هي مـگؾىت

 ّ ًييٌن هي ٥ـگل

 .ػّفم هي گْؿه مٌگ ثَ چين

 .گؾىت کٌبؿه ػؿ کْتبٍ چَ کَ اًؼيين هي لضٚبتي ثَ

 ؿّ اه کلوَ يک صتي ػيگـ کَ ىٞـي.ثغًْن ثـاه ؿّ ىٞـ اّى تب عْامت هي اف کَ اي لضَٚ ثيبػ

 !ًؼاؿم يبػ ثَ

 پبيبى
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