
اهغغالكک وو ززوودلوواا
 ننااددوواج رثاا
يیگنرهب دمص

 رردد هكک ديیماا نيیاا ابدننكک تيیبرت ام يییياارب يیبوخ يییياه هچب هكک،زيیگناا ححوورر وو – اه هچب تسوودد – مظاكک يییياارب
 شيیسرراف .تساا ززوودلوواا نم مساا !ممالس ،اه هچب *:ززوودلوواا ززاا هملكک دنچ. دشاب ام ززاا رتهب نناشيیگدنزز يیگررزب
 .تساا نم تشذگرس ززاا يیتمسق ديینااوخ يیم هكک يییياا هصق .ممددركک ممامت اارر ملاس ههدد للاسماا .ههرراتس :ددوشيیم
 شيیاارب اارر متشذگرس نم يییيززوورر .تشاادد للزنم ام يییي هناخ رردد .ددوب ام ههدد ملعم يیتقوو كکيی »گنرهب « يییياقآآ
 وو منكک يیم هصق اارر اهغالكک وو وت تشذگرس ،يیهدب ههززاجاا رگاا :تفگ وو دمآآ ششوخ »گنرهب « يییياقآآ .متفگ
 ،دسيیونب اه هچب يییياارب طقف اارم يییي هصق هكکنيیاا شلوواا :ططرش دنچ هب ممددركک للوبق نم .مسيیون يیم بباتكک وت
 نيیاا شموودد .دنرب يیمن تتذل وو دنمهف يیمن اارم يییي هصق هكک تساا تترپ رردقنآآ نناشسااوح گگررزب يییياهمددآآ ننوچ
 هچب نيیاا ،سپ .دنشابن ههددرروورپززان مه يیليیخ ايی وو دنشاب ريیقف ايی هكک دسيیونب يیيیاه هچب يییياارب اارم يییي هصق هكک
 هكک يیيیاه هچب -2 .دنيیآآ يیم هسرردم هب ركکون ههاارمه هكک يیيیاه هچب -1:دننااوخب اارم يییياه هصق دنرراادن قح اه
 هچب گگررزب يییياهرهش رردد هكک تفگ يیم »گنرهب « يییياقآآ .دنيیآآ يیم هسرردم هب تميیقناارگ يییيررااوس نيیشام اب
 تفه ات نم هكک ميیوگب مه اارر نيیاا.دنززان يیم نناشددوخ هب مه يیليیخ وو دننكک يیم يییيرروج نيیاا دنمتوورث يییياه
 ققالط اارر وواا مماباب .ددوب ههدد يییيوت ممددوخ يییي هنن .تساهتقوو ننآآ للام مه هصق نيیاا .ممددوب مماباب ننزز شيیپ يیگلاس
 ننآآ .ددركک يیم رراكک يییياا ههرراادداا رردد اباب .ددوب هتفرگ يییيرگيیدد ننزز وو ههدد هب ششاا ههدددد شيیپ ددوب ههدداتسرف ،ددوب ههدداادد
 دنچ ززاا سپ .تشاادد ننابايیخ ات كکيی طقف الثم .ددوب يیكکچوكک رهش اجنآآ .ميیددركک يیم يیگدنزز رهش رردد ام اهتقوو
 كکسوورع يییي هصق ،نيیاا ززاا دعب هكک ههدداادد للوق »گنرهب « يییياقآآ ،للاح ره هب **.متفرر ههدد هب مه نم للاس

 ااديیپ *ززوودلوواا – امش تسوودد.ديیريیگب ددايی اهزيیچ يیليیخ نم تشذگرس ززاا هكک ممررااووديیماا .دسيیونب اارم يییي ههدنگ
 هغالكک هنن نندش
 اارر رردد .ممامح هب ددوب هتفرر ششاباب ننزز .ددركک يیم ههاگن اارر ننووريیب .ددوب اهنت وو كکت .ققاتاا وت ددوب هتسشن ززوودلوواا
 ززوودلوواا .ددررووآآ يیمرردد اارر ششرردپ ديیآآ يیم ،هنرگاا .ددرروخن بنج ششاج ززاا هكک ددوب هتفگ ززوودلوواا هب .ددوب ههددركک لفق
 ننزز ززاا .ددرروخ يیمن بنج .ددوب ركکف وت گگررزب يییياهمددآآ لثم .ددركک يیم ركکف .ددركک يیم ههاگن .ققاتاا وت ددوب هتسشن
 شلدد .ددوب ههددركک مگ اهيیگززات اارر شكکسوورع .ددوب مه ششاا ههدنگ كکسوورع ركکف وت .ديیسرت يیم يیليیخ ششاباب
 رس ششاا هلصوح .ههرجنپ ررانكک دمآآ يیكکشااويی دعب .ددرمش اارر شيیاهتشگناا هعفدد دنچ .وگن هكک ددوب هتفرگ رردقنآآ
 .دش ززاب شلدد .دش ششوماارف شيیيیاهنت .ددرروخ يیم ببآآ ،ضضوح بل هتسشن يیهايیس غغالكک ديیدد وهكکيی .ددوب هتفرر
 .تفرن ،ددرراادن شيیرراكک ززوودلوواا ديیدد يیتقوو .ددرپب تسااوخ .ززوودلوواا هب دداتفاا شمشچ .ددركک دنلب اارر ششرس هغالكک
 ببآآ ،هغالكک اقآآ :شتفگ .دش دداش .دددنخ يیم ددرراادد هغالكک هكک ددركک ركکف ززوودلوواا .ددركک ززاب يیمكک اارر شكکون
 شيیپ وو ددزز تسج دعب .ددركک يییيرگيیدد يییي ههدنخ هغالكک.يییيوش يیم ضيیرم يییيرروخب رگاا ،تساا فيیثكک ضضوح
 .ددوش يیمن يییيزيیچ وو ميیرروخ يیم مه اارر ششرتدب نيیاا ززاا .دنكک يیمن ققرف اهغالكک ام يییياارب ،مناج هن :تفگ ،دمآآ
 ززوودلوواا.»هغالكک هنن « وگب مماا هب .ممرراادد هچب مه ات رراهچ .منزز نم .»هغالكک اقآآ « وگن نم هب هكکنيیاا مه يیكکيی
 .دنكک شچام وو ششددريیگب تسااوخ يیم ززوودلوواا هكک ددوب ننابرهم مه رردقنآآ .تساا ننزز ششاجكک هغالكک هكک ديیمهفن
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 ،دمآآ يیم ولج مه يیمكک رگاا .تشاادد يینابرهم بلق اماا ،ددوب مه تشزز ،ددوبن ابيیزز هغالكک هكک تساا تسرردد
 اارر شمساا ززوودلوواا؟هيیچ تمساا وت :تفگ وو دمآآ ولج مه ززاب هغالكک هنن.ددركک يیم شچام وو شتفرگ يیم ززوودلوواا
 هتفرر وو اجنيیاا هتشااذگ مماباب ننزز .زيیچ چيیه :تفگ ززوودلوواا ؟يینكک يیم رراكکچ وت ننآآ :ديیسرپ هغالكک هنن دعب .تفگ
 يییيززاب اارچ .يینكک يیم ركکف گگررزب يییياهمددآآ لثم ششاا همه هكک وت :تفگ هغالكک هنن.ممرروخن بنج هتفگ .ممامح
 وو ددوورب ننووريیب ششاادص هكک ددركک ززاب اارر هچيیرردد دعب .ديیشكک ههآآ .دداتفاا ششاا ههدنگ كکسوورع ددايی ززوودلوواا؟يینكک يیمن
 كکسوورع .دش رروگ وو مگ هكک متشاادد ههدنگ كکسوورع كکيی .منكک يییيززاب ممرراادن يییيزيیچ ،هغالكک هنن ،رخآآ :تفگ
 يییي هچيیرردد ممدد تسشن وو ددزز تسج ،ددركک كککكاپ شلاب كککكون اب اارر ششاهمشچ كکشاا هغالكک هنن.ددوب وگنخس
 قيیفرر :تفگ هغالكک هنن .دمآآ شيیپ وو .وگن هكک دش دداش رردقنآآ ششدعب .ديیشكک ررانكک وو ديیسرت للوواا ززوودلوواا .ههرجنپ
 هب .مكک يیليیخ .منيیب يیم مكک يیليیخ رگيیدد مه اارر وواا اماا .تسه »رراشايی « :تفگ ززوودلوواا؟يییيرراادن مه يییيززابمه وو
 اارر ششرس .ددركک لغب وو تفرگ اارر هغالكک هنن ززوودلوواا.ميینكک يییيززاب مه اب ايیب :تفگ هغالكک هنن.ددوورر يیم هسرردم
 .ددوشن فيیثكک ززوودلوواا سسابل هكک ددوب ههددركک عمج اارر ششاهاپ هغالكک هنن .ددوب ربزز ششاهرپ .ديیسوب اارر ششوورر .ديیسوب
 تسوودد يیليیخ ننوباص وت ،هغالكک هنن :تفگ .دداادد يیم ننوباص يییيوب ششرراقنم .ديیسوب مه اارر ششرراقنم ززوودلوواا
 تتاا هب يیكکيی ،هن رگاا .ديیآآ يیم ششدب مماباب ننزز :تفگ ززوودلوواا !ننوباص يییياارب ممريیم يیم :تفگ هغالكک هنن؟يییيرراادد
 هب يییيوورر يیمن وت :تفگ ززوودلوواا.ددرب يیمن وب تتاباب ننزز .ررايیب يیناهنپ :تفگ هغالكک هنن.يییيددرروخ يیم ممددررووآآ يیم
 وت « :ديیوگ يیم مماباب ننزز رخآآ :تفگ ززوودلوواا.منكک يیمن اارر يیسكک يیلغچ نم ؟نم :تفگ هغالكک هنن؟يیيیوگب ششاا
 .مناج ديیوگ يیم غغوورردد :تفگ وو ديیدنخ للدد هت ززاا هغالكک هنن.»دنكک يیم ممربخ ديیآآ يیم هغالكک ،يینكکب يییيرراكک ره
 ،ضضوح بل ميیآآ يیم ،منكک يیم هناهب اارر ننددرروخ ببآآ .منكک يیمن اارر يیسكک يیلغچ نم ،مهايیس رس نيیاا هب مسق
 هغالكک هنن.ددرراادد ههانگ ؟اارچ يییيددززدد ،هغالكک هنن :تفگ ززوودلوواا.مموورر يیمرردد وو ممددززدد يیم يیهام وو ننوباص ششدعب
 .دنريیمب يیگنسرگ ززاا مماه هچب وو ممددوخ ،منكکن يییيددززدد هكک تساا ههانگ ،نيیاا ؟تسيیچ ههانگ .مناج وشن هچب :تفگ
 ريیزز ددزيیرب ننوباص هكک تساا ههانگ ،نيیاا .منكک ريیس اارر ممكکش منااوتن هكک تساا ههانگ ،نيیاا .مناج تساا ههانگ ،نيیاا
 نيیاا اب هكک نناادب وت مه اارر نيیاا .مناادب اارر اهزيیچ نيیاا هكک مماا ههددركک رمع رردقنآآ رگيیدد نم .منامب هنسرگ نم وو اپ
 دنكک يیم رراكک ششددوخ يییياارب سكک ره هكک يیتقوو ات .تفرگ اارر يییيددززدد ولج ددوش يیمن يیلاخ وو كکشخ يییياهتحيیصن
 ننزز .هغالكک هنن يییياارب ددررووايیب وو ددوورب شكک ننوباص بلاق كکيی ددوورب تسااوخ ززوودلوواا.ددوب دهااوخ مه يییيددززدد
 هغالكک هنن .ددركک يیمن ميیاق اارر ننوباص اماا .ددركک يیم لفق اارر هجنگ وو تشااذگ يیم هجنگ وت اارر اه يینددرروخاباب
 نناتمشچ ،اه هچب.ددررووآآ وو تشااددرب هغاارم ننوباص بلاق كکيی .وتسپ تفرر ششددوخ وو هچيیرردد بل تشااذگ اارر
 ممامح يییي هچقب .ههرجنپ ففرط ديیآآ يیم ددرراادد مه ششاباب ننزز وو هتفرر رردد هغالكک هنن هكک ديیدد ززوودلوواا !دنيیبن دب ززوورر
 هچيیرردد ززاا اارر ششرس اباب ننزز .ددوب ههدداتفاا ريیگ يییيرروجدب ززوودلوواا .ددوب خخرس وبل لثم مه شترروص .ددوب شلغب ريیزز
 ززوودلوواا؟اه ،يییيرروخن بنج ممددوب هتفگن رگم ؟يینكک يیم ووررووريیزز اارر هناخ ههدش هچ ززاب ،ززوودلوواا :ددزز دداادد وو ددررووآآ وت
 هشوگ ،شنهريیپ ريیزز ددزز اارر ننوباص يییيددووزز ززوودلوواا .ديیايیب وت وو دنكک ززاب اارر رردد لفق تفرر اباب ننزز .تفگن يییيزيیچ
 !ننزن اارم ... ننامام :تفگ ااوهيیب ززوودلوواا؟يیتشگ يیم هچ للابندد يیتفگن :تفگ وو دمآآ وت اباب ننزز .ددركک زكک يییياا
 تفرگ اارر ززوودلوواا ششوگ .دمآآ يیم ششدب ززوودلوواا كکسوورع ززاا اباب ننزز.متشگ يیم مماا ههدنگ كکسوورع للابندد متشاادد
 اباب ننزز ،ننآآ ززاا دعب؟يیمهف يیم !نكک رردد تترس ززاا اارر سحن كکسوورع ركکف مماا هتفگ هعفدد دص :تفگ .دناچيیپ وو
 ديیدد ،ددركک ههاگن ررونآآ ررونيیاا .ططايیح هب تفرر ،ددركک هناهب اارر شيیجززوودلوواا .دنكک ممدد يیيیاچ ششددوخ يییياارب وتسپ تفرر
 هب يیكکمشچ .اه هتب وو لگ ريیزز تشااذگ وو ددرب اارر ننوباص .تساا نناارگن ششاهمشچ ،مماب بل هتسشن هغالكک هنن
 .دش ميیاق اه هتب وو لگ يییيوت تفرر وو دمآآ نيیيیاپ ممااررآآ يیليیخ هغالكک هنن .ررااددرب اارر تنوباص ايیب هكک ددزز هغالكک هنن



2

3

4

 :تفگ چپ وو چپ هغالكک هنن؟دنكک يییيززاب نم اب يییيررآآ يیم اارر تتاه هچب ززاا يیكکيی ،هغالكک هنن :ديیسرپ ششززاا ززوودلوواا
 وو ديیشكک رپ ،تشااددرب اارر شنوباص تقونآآ.ممررآآ يیم ،ددوشب يیضاارر مه ممرهوش رگاا .ششاب ممرظتنم رراهان ززاا دعب
 .زيیخ وو تسج هب ددركک ععوورش شيیدداش ززاا ،دش رروودد غغالكک يیتقوو .ددوب هتخوودد ننامسآآ هب اارر شمشچ ززوودلوواا.تفرر
 يیصاقرر يییيرراادد هچ يییياارب ،رتخدد :ددزز دداادد ششرس اباب ننزز وهكکيی .ددوب ههددركک ااديیپ اارر شيیوگنخس كکسوورع هكک رراگناا
 .ددوب ننددرروخ رراهان تقوو.منكکب تتاا يییيرراتسرپ ممرراادن هلصوح وو للاح نم .تتدنزز يیم امرگ .وت ايیب ؟يینكک يیم
 ززوودلوواا ممالس ببااوج .ددوب ههددركک مخت وو مخاا .دمآآ ههرراادداا ززاا ششاباب دعب هقيیقدد دنچ .ققاتاا وت تسشن تفرر ززوودلوواا
 ههرراادداا سيیيیرر ززاب هكکنيیاا لثم .ننددرروخ هب ددركک ععوورش وو ههرفس رس تسشن ،هتسشن اارر شيیاهتسدد .دداادن مه اارر
 هب .دنكک ششوهيیب اارر ززوودلوواا ، ههدش خخرس يینيیمزز بيیس يییيوب هكک ددوب ههدنام مكک.ددوب هتفگ ششاا هب يیفرح ششاا
 اباب ننزز .ددرروخب ددررااددرب يییيزيیچ تسنااوت يیمن .دداادد يیم تترروق اارر شنهدد ببآآ وو ددركک يیم ههاگن ششاباب ننددرروخ
 ااذغ هچب ففرظ رردد اهرتگررزب ديیاب .ددررااددرب ااذغ ششددوخ يییياارب ششددوخ ددرراادن قح هچب :تفگ يیم هشيیمه
 .ددرروخب ،دنررااذگب

 ميیسانشب اارر »هغالكک اقآآ «
 ددوب رروبجم مه ززوودلوواا .دنديیبااوخ يیم ،دمآآ يیم نناشبااوخ اباب ننزز وو اباب .دنددرروخ يیم رراهان .ددوب ررويیرهش ههام
 تقوچيیه ززوودلوواا .دبااوخب وو ددرروخب اارر ششرراهان ديیاب هچب :تفگ يیم ،ددزز يیم دداادد ششرس اباب ،هنرگاا .دبااوخب
 هنن ،مبااوخب رگاا .مبااوخب منااوت يیمن رگيیدد ززوورماا :تفگ يیم ددوخ شيیپ .دبااوخب ًامتح ديیاب اارچ هكک ديیمهف يیمن
 يیتقوو .ددزز ببااوخ هب اارر ددوخ ،ديیشكک ززاارردد ققاتاا نيیيیاپ.ددرب يیم ههررابوودد اارر ششاا هچب ،دنيیب يیمن اارم ،ديیآآ يیم هغالكک
 .تتوت تخرردد يییي هيیاس ريیزز تسشن ،ططايیح هب تفرر تشااذگ نيیچرروواپ نيیچرروواپ ،ددرب نناشبااوخ اباب ننزز وو اباب
 ززوودلوواا .ززوودلوواا هب ددركک ههاگن ،مماب بل تسشن للوواا .ديیسرر رس هغالكک هكک ددوب ههددرمش اارر شيیاهتشگناا هعفدد هس
 اب مه يینامام يییيولوچوكک غغالكک كکيی .ششولهپ تسشن دمآآ هغالكک هنن .ديیايیب نيیيیاپ دنااوت يیم هكک ددركک ههرراشاا
 اباب ننزز وو اباب ززوورماا .ممديیبااوخ يیم ززوورر ره :تفگ ززوودلوواا.يیشاب ههديیبااوخ ممديیسرت يیم :تفگ .ددوب ههددررووآآ ششددوخ
 يیليیخ ننديیبااوخ يییياارب .يییيددركک يییيرراكک ببوخ ،نيیرفآآ :تفگ هغالكک هنن.ممديیبااوخن ممددوخ وو ممدداادد ببااوخ هب اارر
 غغالكک ... وگب اباب ننزز هب اارر نيیاا :تفگ ززوودلوواا؟ددركک يیهااوخ رراكکچ اهبش سپ ،يیبااوخب اهززوورر رگاا .تسه تقوو
 يینتشاادد تسوودد يیليیخ .ززوودلوواا تسدد هب دداادد اارر ششاا هچب هغالكک هنن!يینامام هچ ؟يییيددررووآآ نم يییياارب اارر ولوچوكک
 يیكکشاكک .ممدداتفاا مكکسوورع ددايی :تفگ ززوودلوواا؟يییيديیشكک اارچ ههآآ :تفگ هغالكک هنن .ديیشكک ههآآ ززوودلوواا نناهگان .ددوب
 مماه ههون ززاا يیكکيی گگررزب رتخدد .رروخن اارر ششاا هصغ :تفگ هغالكک هنن.ميیددركک يیم يییيززاب يیيیات هس ،ددوب ممولهپ
 :تفگ ززوودلوواا.ات هس ديیوش يیم ،ممررووآآ يیم تيیاارب اارر اهنآآ ززاا يیكکيی .ددررووآآ يیم هچب وو ددررااذگ يیم مخت ههززوورر دنچ
 :تفگ ززوودلوواا.ممرراادد مه رگيیدد يییيات هس .ممرراادد ،اارچ :تفگ هغالكک هنن؟يییيرراادن يییيرگيیدد يییي هچب تتددوخ وت رگم
 اارر نيیاا .دهديیمن ههززاجاا .تسه مه هغالكک ههدددد .منام يیم اهنت ممددوخ تقونآآ :تفگ هغالكک هنن.ررايیب تتددوخ سپ
 ات .دنكک يیم ززاب ننابزز هتفه كکيی ات .تسيین دلب ززااوورپ ،ددوورر يیم ههاارر .ههددركکن ززاب ننابزز ززونه ،ممددررووآآ تيیاارب هكک مه
 تقوچيیه رگيیدد ،هن رگاا .ددرپب دنااوتب هتفه وودد رخآآ ات هكک ششاب بظااوم .ددرپب دنااوت يیم مه رگيیدد يییي هتفه وودد
 ،رگيیدد تساا ممولعم :تفگ هغالكک هنن؟هچ ،دشكکب رپ دنااوتن رگاا :تفگ ززوودلوواا.دشاب تتددايی .دشكکب رپ دنااوت يیمن
 هكکت كکيی هنااززوورر :تفگ هغالكک هنن.مناادد يیمن ،هن :تفگ ززوودلوواا؟يیهدب ششاا هب هچ يیناادد يیم ااذغ .ددريیم يیم
 ممركک .ديیرراادد يیليیخ يیهام ضضوح وت .ولوچوكک يیهام كکيی يیهاگ ،دش مه رگاا .اهنيیاا وو تشوگ يیمكک .ننوباص
 دهدد يیم ههززاجاا تتاباب ننزز :تفگ هغالكک هنن.ببوخ يیليیخ :تفگ ززوودلوواا.ددرروخ يیم مه ريینپ .ددرروخ يیم مه
 غغالكک.منكک شميیاق ديیاب .ددرراادن اارر اهزيیچ رروج نيیاا ننديیدد مشچ مماباب ننزز .هن :تفگ ززوودلوواا؟يییيرراادد شهگن
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 وو تفرگ يیم اارر وواا يییياهتسدد يیكکشااويی ،ددركک يیم ززاب اارر ششرراقنم .ددركک يیم هجرروو هجرروو ززوودلوواا نماادد وت ولوچوكک
 .ززوودلوواا ددوخ كکچوكک تشگناا لثم تسرردد .ددوب كککكززان ششاهاپ .ددزز يیم ققرب ششزيیرر يییياهمشچ .ددركک يیم للوو
 يیم ،ببوخ :تفگ هغالكک هنن.ددوب مه رتگنشق ششاا هنن ززاا .ددوبن ربزز ششاا هنن يییياهرپ لثم ددوب ممرن هچ ششاهرپ
 :تفگ .اارر اج چيیه ؟تشاادد اارر اجكک .ركکف يییيوت تفرر .ددوب ههددركکن اارر نيیاا ركکف ززوودلوواا؟يینكک شميیاق اجكک يیهااوخ
 يیتقوو ،هتشذگ ننآآ ززاا .ششدنيیب يیم تتاباب ننزز .ددوش يیمن :تفگ هغالكک هنن.منكک يیم شميیاق اه هتوب وو لگ وت
 هنن؟منكک شميیاق اجكک سپ :تفگ ززوودلوواا.ددرروخ يیم امرس وو ددوش يیم سيیخ مماا هچب ،دهدد يیم ببآآ اهلگ هب
 يییياهرهش رردد .ددرروخ يیم مماب تشپ نناكکلپ.تساا رتهب نناكکلپ ريیزز :تفگ وو تخاادناا ررونآآ ررونيیاا يیهاگن هغالكک
 ولوچوكک غغالكک .ددوب نهپ طقف هنال يییيوت .ددوب غغرم يییي هنال نناكکلپ ريیزز .تساا ددايیزز اهناكکلپ نيیاا ززاا ههدد وو كکچوكک
 نيیيیاپ زيیرر خخاارروس كکيی .ددربن وب اباب ننزز ،ششددريیگب ديیايین هبرگ هكک دنددركک پيیكک اارر ششرردد اجنآآ دنتشااذگ اارر
 شمساا ،هغالكک هنن :تفگ هغالكک هنن هب ززوودلوواا.دشكکب سفن تسنااوت يیم ولوچوكک غغالكک وو ددوب هچيیرردد
 :تفگ هغالكک هنن؟تساا رسپ رگم :تفگ ززوودلوواا.»هغالكک اقآآ « وگب ششاا هب :تفگ هغالكک هنن؟تسيیچ
 امش :تفگ هغالكک هنن.دنرروج كکيی نناش همه اهغالكک ؟تساا رسپ هكک ممولعم ششاجكک ززاا :تفگ ززوودلوواا.ههررآآ
 يیم نناشن نناشوورر وو رس .دننكک يیم ققرف رتخدد ،رسپ هكک يیمهف يیم يینكک تقدد يیمكک .ديینكک يیم ركکف رروطنيیاا
 ششاهمشچ ،ديیشكک ززاارردد .ققاتاا هب تفرر ززوودلوواا .دندش اادج مه ززاا وو دنددزز ففرح اجنآآ وو اجنيیاا ززاا مه يیمكک.دهدد
 .ددوب ههديیبااوخن يیتساارر يیتساارر ززوودلوواا اماا .تساا ههديیبااوخ ززونه ززوودلوواا هكک ديیدد ،دش ررااديیب اباب ننزز يیتقوو .تسب اارر
 .ديیدنخ يیم للدد وت وو ددركک يیم ههاگن اارر اباب ننزز يیمشچ ريیزز .ددوب ششاا هغالكک اقآآ ركکف وت .دمآآ يیمن شبااوخ
 ههزمشوخ يییياهتوبكکنع
 اباب ننزز يیبش .دنددركک يیم بجعت اباب ننزز وو اباب .ددوب ههدش للاحرس وو للوگنش يیليیخ ززوودلوواا .تشذگ يییيززوورر دنچ
 نيیع الصاا .دصقرر يیم ششاا همه .دددنخ يیم ششاا همه .تساا ششاا هچ هچب نيیاا مناادد يیمن :تفگ اباب هب
 رتشيیب ديیاب :تفگ ددوخ شيیپ ،ديینش اارر اهفرح نيیاا ززوودلوواا.ممررايیبرردد اارر ششرراكک يییيوت وو هت ديیاب .تسيین شلايیخ
 هنال ززاا اارر هغالكک اقآآ ،دش يیم تتولخ هناخ يیهاگ .ددزز يیم رس هغالكک اقآآ هب رراب هس وودد ززوورر ره.منكک ططايیتحاا
 هچب يییياارب يییيزيیچ ،دمآآ يیم يیهاگ مه هغالكک هنن .دداادد يیم ششددايی ننابزز ززوودلوواا .دنددركک يیم يییيززاب ،ددررووآآ يیمرردد
 رردد اهتوبكکنع .ددوب ههددررووآآ تتوبكکنع ات وودد هعفدد كکيی .اهزيیچ نيیاا وو ننوباص ،تشوگ هكکت كکيی :ددررووآآ يیم ششاا
 مه يییيززاارردد يییياهاپ هچ .دنوورب رردد دنتسنااوت يیمن ،دنددزز يیم اپ وو تسدد ،دنددوب ههددركک ريیگ هغالكک هنن رراقنم
 يیم يییيرروج هچ مماا هچب نيیبب نكک ههاگن ،مناج سسرتن :تفگ هغالكک هنن .ديیسرت نناشززاا ززوودلوواا .دنتشاادد
 نيیمزز هب تساارر وو پچ ززاا هعفدد دنچ اارر ششرراقنم دعب .دداادد نناشترروق اهتشاا اب هغالكک اقآآ مه يیتساارر.نناشددرروخ
 :تفگ ززوودلوواا.ببوخ يیليیخ :تفگ ششاا هنن.دنددوب ههزمشوخ يیليیخ .ررايیب اهنيیاا ززاا مه ززاب ،نناج هنن :تفگ وو ديیشكک
 ززاا.ددركک ركکشت وو دداادد تترروق اارر شنهدد ببآآ هغالكک اقآآ.ممررووآآ يیم تيیاارب .ميیرراادد يیليیخ اهنيیاا ززاا ام ،هناخزپشآآ وت
 همكکدد ،شنهااريیپ بيیج وت تشااذگ يیم ،ددركک يیم رراكکش تتوبكکنع ،تشگ يیمررونآآ ررونيیاا ززوودلوواا دعب هب ززوورر ننآآ
 ااذغ وواا يییياارب اهنيیاا هتبلاا .هغالكک اقآآ هب دداادد يیم ددرب يیم تصرف رس دعب ،دنوورن رردد هكک تخاادناا يیم مه اارر ششاا
 ددوب هتفگ هغالكک هنن .ددوب اهزيیچ رروج نيیاا وو يینيیريیش وو لقن وو يییيدنق كکسوورخ يییياجاهنيیاا .دش يیمن بباسح
 رگم ،زيیچ چيیه .ددرراادد هگن ههدنزز اارر وواا دنااوت يیمن زيیچ چيیه .ددريیم يیم ًامتح ددرروخن ااذغ ههدنزز ددوجوم رگاا هكک
 .دنوورر يیم ههاارر ههرفس يییيوت دنرراادد هتسكکش اپ وو تسدد تتوبكکنع دنچ هكک ديیدد اباب ننزز ،رراهان رس ززوورر كکيی.ااذغ
 نناشعمج تسااوخ للوواا .ننددزز هب ددركک ععوورش پپات پپات شلدد .دناا هتفرر رردد ششددوخ بيیج ززاا هكک ديیمهف ززوودلوواا
 وو تفرگ اارر نناشاهاپ اباب ننزز .ددررووايین ششددوخ يییيوورر هب تساارتهب ددركک ركکف دعب .شبيیج يییيوت ددررااذگب وو دنكک
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 اارر اهتوبكکنع ههدناميیقاب هكک تفرر هغالكک اقآآ غغاارس هب ززوودلوواا رراهان ززاادعب.تشذگ ريیخ هب الب وو .تخاادناا ننووريیب
 اب اارر نناشيیكکيی .ددوب ههددركک ااديیپ ززاب ططايیح ررانكک وو هشوگ ززاا مه اارر يیلبق يییياهتوبكکنع يییيات وودد يیكکيی .دهدب ششاا هب
 كککكون اب يییيرروطچ هكک ددوب هتفرگ ددايی هغالكک هنن ززاا اارر نيیاا .ددررااذگب هغالكک اقآآ نهدد يییيوت هكک تفرگ تشگناا وودد
 ششدنچ وهكکيی هكک ددريیگب اارر تتوبكکنع تسااوخ يیم هغالكک اقآآ.ددررااذگ يیم ششاا هچب نهدد يییيوت ااذغ ششددوخ
 اقآآ؟نم يییيولوچوكک غغالكک ،اارچ رخآآ :تفگ ززوودلوواا.نناج ززوودلوواا ممرروخ يیمن :تفگ وو ديیشكک بقع اارر ششرس وو دش
 :تفگ هغالكک اقآآ؟دناا يیتخيیرر هچ رگم :تفگ ززوودلوواا؟دناا يیتخيیرر هچ نيیبب نكک ههاگن اارر تتاهنخان :تفگ هغالكک
 ... هكک ممرروخب اارر يیيیااذغ منااوت يیمن نم اماا .منكک يیم يیلوضف ،مناخ ززوودلوواا ديیشخبب يیليیخ !ههايیس ،فيیثكک ،ززاارردد
 .يیتفگ مترروص وت اارم بيیع هكک منكک يیم ركکشت تتززاا يیليیخ .ممديیمهف :تفگ ززوودلوواا؟مناخ ززوودلوواا ديیمهف يیم
 .نكک رروواب .ممرروخب ااذغ فيیثكک يییياهنخان نيیاا اب تسنااوت مهااوخن نيیاا ززاا دعب رگيیدد نم ددوخ
 هغالكک هنن مماادعاا مكکح وو يیهام رس رب ددااديیب وو دداادد
 دداادد وو تفرگ هساكک اب اارر يیكکيی ززوودلوواا هكک ددوب متفه ايی مشش ززوورر .دنددوب زيیرر وو خخرس يیهام ات دنچ ضضوح وت
 تترروق وو يیهام رراكکش هكک ددوب ههديینش ششاا هنن ززاا .ددرروخ يیم هكک ددوب يیهام نيیلوواا .دداادد شترروق هغالكک اقآآ
 يیم زيیچ يیليیخ ،ددوبن ززوودلوواا يییياباب ننزز لثم وواا يییي هنن .رروطچ هكک ددوب ههديیدن اماا ،ددرراادد ههزم يیليیخ شندداادد
 يییيدب زيیچ هغالكک اقآآ رگاا .تساا دب زيیچ هچ ،تساا ببوخ ششاا هچب يییياارب زيیچ هچ هكک ديیمهف يیم .تسناادد
 ننالف هكکنيیاا يییياارب ،ممررآآ يیمن تيیاارب اارر نيیاا ،نناج هچب :هكک تفگ يیم .ددزز يیمن دداادد ششرس تسااوخ يیم ششززاا
 يیم تيیاادص هكکنيیاا يییياارب ،يینكکب رراقرراق ببوخ يینااوت يیمن يییيرروخب اارر زيیچ ننالف رگاا هكکنيیاا يییياارب ،ددرراادد اارر رررض
 يیم يیخلت تتاقوواا اب هشيیمه .ددوبن يییيرروجنيیاا اباب ننزز اماا .تفگ يیم اارر زيیچ همه تلع... هكکنيیاا يییياارب ،ددريیگ
 تساارر ،نكکن يییيرروجنآآ ،نكکن يییيرروجنيیاا ،وورن اجنالف ،رروخن اارر زيیچ ننامهب ،نكکن اارر رراكک ننالف ،ززوودلوواا :تفگ
 اارچ الثم هكک تفگ يیمن تقوچيیه اباب ننزز .اهفرح نيیاا ززاا وو ،يینكک يیم چپ وو چپ اارچ ،ننزن ففرح دنلب ،نيیشنب
 اباب ننزز لثم اه هنن يییي همه هكک ددركک يیم ركکف اه للوواا ززوودلوواا .يیبااوخب اهرهظ ديیاب اارچ ،يینزن ففرح دنلب ديیاب
 يیكکيی هكک ديیمهف ششااددرف اباب ننزز.دش ضضوع مه ششركکف ،دش تسوودد وو انشآآ هغالكک هنن اب هكک دعب .دنوش يیم
 ننامه .تساا هغالكک رراكک ،رراكک :تفگ ششرهوش هب رراهان رس .ننامسآآ هب تفرر ششددايیرف وو دداادد .تسيین اهيیهام ززاا
 ؛منزز يیم ششرراادد ،ممررايیب ششريیگ رگاا .تسوورررپ مه يیليیخ .يییيددززدد ننوباص ضضوح بل ديیآآ يیم يیه هكک هغالكک
 ،تفگ يیم يییيزيیچ رگاا .دمايینرردد ششاادص ززوودلوواا .دداادد هغالكک هنن هب مه دبدب يییياه شحف.منكک يیم شماادعاا
 شچم ضضوح بل ددوب كکيیددزن شيیپ ززوورر هكک صصوصخب .ددرراادد يییّيرس وو رس هغالكک اب وواا هكک ددرب يیم وب اباب ننزز
 ممرمع يییي همه رردد يیباسح غغالكک كکيی .دنددززدد هلدد ،دنتسه يیفيیثكک يییياهنااويیح اهغالكک الصاا :تفگ اباب.ددريیگب اارر
 ديیاب ،ههررآآ :تفگ اباب ننزز.دنامب ددررااذگ يیمن ضضوح يییيوت يیهام هناادد كکيی ،هنرگاا .ششاب شبظااوم ببوخ .ممديیدن
 هب للدد وت ززوودلوواا.ددريیگب اارر نناش همه دهااوخ يیم شلدد ،ههددركک ههزم شناادندد ريیزز هكک الاح .مشاب شبظااوم
 .تفگ يیم ششددوخ هغالكک هنن .دنرراادن نناادندد اهغالكک هكکنيیاا يییياارب .ديیدنخ ششاباب ننزز يینااددان
 دسرت يیمن گگرم ززاا وو دناادد يیم اهزيیچ يیليیخ هغالكک هنن
 اارر زيیچ همه ززوودلوواا .تتوت تخرردد يییي هيیاس ريیزز دنتسشن يیيیات وودد .دنددوب ببااوخ همه .دمآآ هغالكک هنن يییيرهظ
 اقآآ دعب.ممررآآ يیم رردد اارر ششاهمشچ ،ددريیگب اارم دهااوخب اباب ننزز رگاا .نكکن مه اارر ششركکف :تفگ هغالكک هنن.تفگ
 اماا ،هن هتبلاا هكک هغالكک هنن وو ززوودلوواا لثم .ددوب ههددركک ززاب ننابزز رگيیدد هغالكک اقآآ .دنددررووآآرردد هنال ززاا اارر هغالكک
 وو ددزز رپ ،تفرر ررونآآ ررونيیاا ،ددركک زيیخ وو تسج اه هتب وو لگ يییيال يیمكک .ددزز يیمن ففرح دب ششددوخ هب تبسن
 وو ددريیگب رراقنم اب اارر ششاهشپش يییيرروج هچ هكک دداادد ددايی ششاا هب هغالكک هنن .ششررددام يییيولهپ تسشن دمآآ دعب
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 ههاجنپ اارر نيیاا :تفگ ،دداادد نناشن ششرسپ وو ززوودلوواا هب اارر ننآآ .تشاادد شپچ للاب ريیزز يیمخزز هغالكک هنن.دشكکب
 جنپ .ددركک مماا يیمخزز وو ددزز كکنگدد اب زپ ننوباص ددرم ،يییيددززدد ننوباص ممددوب هتفرر .متشااددرب شيیپ للاس تصش
 ببوخ ششرخآآ ،ممددرروخ وو ممددركک ااديیپ يیيیاارحص يییياه ههويیم ززاا .دش ببوخ ممخزز ات ديیشكک للوط ممامت للاس
 هنن .تشاادد وواا لثم يییيررددام ششاكک هكک ددركک يیم ووززررآآ .ددركک يیم تتريیح هغالكک هنن شناادد وو ددااوس ززاا ززوودلوواا.ممدش
 ننزز وو اباب ززوورر كکيی :ددرراادد مه يییياا هنن هكک ددوب ههديینش اباب ننزز ززاا هعفدد كکيی طقف .دمآآ يیمن ششددايی ششددوخ يییي
 منااوت يیمن رگيیدد نم ،ششاا هنن شيیپ نكک للوو ، ههدد ربب مه اارر تترتخدد :تفگ اباب ننزز .دنددركک يیم ااوعدد اباب
 اباب ننزز مكکش مه ززاب يیتساارر يیتساارر.مموش يیم هچب بحاص ممددوخ ااددرف وو ززوورماا نيیمه ،منكکب مه اارر وواا يیتفلكک
 .ددوب هتفگ ششررددام ززاا يیيیاهزيیچززوودلوواا يییيومع مه هعفدد وودد يیكکيی.ددوب ههديیسرر شنديیيیاازز تقوو وو ددوب ههدمآآ ولج
 ههدد رردد ششاا هنن هكک تسناادد يیم طقف ززوودلوواا .ددزز يیم اهنآآ هب يییيرس وو دمآآ يیم رهش هب ههدد ززاا يیهاگ ههاگ ومع
 ،ديیسوب اارر ززوودلوواا هغالكک هنن ززوورر ننآآ.تسناادد يیمن وواا ززاا يییيرگيیدد زيیچ .ددرراادد تسوودد اارر وواا وو دنكک يیم يیگدنزز
 يیكکيی ننآآ هب اارم ممالس :تفگ ززوودلوواا .اهغالكک رهش هب ددوورب هكک مماب بل تسشن ديیشكک رپ وو ديیسوب اارر ششاا هچب
 يیكکناتسپ .دتسرفب اه هچب هب مه يییيزيیچ يییياا هفحت هكک دداتفاا ششددايی دعب.نناسرب »هغالكک ههدددد « وو تتاه هچب
 اارر كکناتسپ ،مماب تشپ تفرر اه هلپ ززاا ،ددررووآآرردد اارر ننآآ .ددوب ههديیرخ شيیاارب اباب ننزز .تشاادد شنهريیپ بيیج وت
 .يییيزيیربت تخرردد كکيی رس تسشن تفرر وو ديیرپ هغالكک هنن تقونآآ .ششاه هچب هب دهدب هكک هغالكک هنن هب دداادد
 .دش رروودد مشچ ززاا تفرر وو ديیرپ وو ددركک يییيرراقرراق ،ززوودلوواا ففرط هب ددركک اارر ششوورر
 ششددايی نناهگان .ددركک يیم ههاگن اارر اهرروودد يییيرروجنيیمه ،ددوب ههدداتسيیاا مماب تشپ ززوودلوواا»رراشايی « اب يیهاتوكک ررااديیدد
 يیتساارر .ددركک رب وو رروودد يییياه هناخ وو ططايیح هب يیهاگن .ديیسرت يیمكک .مماب تشپ ههدمآآ اباب ننزز ززاا ربخيیب هكک دمآآ
 وهكکيی .ددوب »رراشايی « يییي هناخ اجنيیاا .ددركک ههاگن يیپچ تسدد يییي هيیاسمه ططايیح هب .ددوب گنشق رردقچ مماب تشپ
 هس وودد رراشايی .ددوب يیلاخ هشيیمه هكک گس يییي هنال ممدد تسشن تفرر ،دمآآ ننووريیب نيیچرروواپ نيیچرروواپ »رراشايی «
 ششاادص .دشن ،ششدنيیبب رراشايی هكک ددركک هچره ززوودلوواا .ننابرهم وو گنررزز رسپ كکيی .ددوب رتگررزب ززوودلوواا ززاا للاس
 شتام للوواا .ديیدد اارر وواا ،ددركک دنلب اارر ششرس رراشايی هكک دش يیم سسويیأم تشاادد .دنكک رتدنلب تسنااوت يیمن مه اارر
 ههدش گنت ملدد :تفگ ززوودلوواا؟ززوودلوواا ،يینكک يیم رراكکچ اجنآآ وت :تفگ وو ررااويیدد يییياپ دمآآ يیلاحشوخ اب دعب ،ددرب
 ششوماارف اارر زيیچ همه ززوودلوواا؟تساجكک تتاباب ننزز :تفگ رراشايی.منكک ههاگن ررونآآ ررونيیاا مماب تشپ ممرب متفگ ،ددوب
 ررااديیب اباب ننزز تساا نكکمم ، ططايیح طسوو هتشااذگ اارر هغالكک اقآآ هكک دداتفاا ششددايی ديینش اارر نيیاا ات .ددوب ههددركک
 .هنال وت دناپت ددررووآآ اارر هغالكک اقآآ .تفرر نيیيیاپ وو دش اادج رراشايی ززاا يیكکلوه !دب هچ ، يییيااوو ... تقونآآ ،ددوش
 ببااوج اارچ ؟يییيدش ميیاق يیتفرر يییيرروگ مماادكک ،ززوودلوواا :دش دنلب اباب ننزز يییياادص هكک تسب يیم اارر ششرردد تشاادد
 :تفگ وو ددركک عمج اارر ششاپ وو تسدد يیمكک دعب .ديیوگب يییيزيیچ تسنااوتن للوواا .تخيیرر وت ززوودلوواا للدد؟يیهدد يیمن
 .تشذگ يیشوخ وو ريیخ هب الب .تفگن يییيزيیچ رگيیدد اباب ننزز.منكک يیم شيیج ممرراادد ،ننامام متسه اجنيیاا
 هغالكک هنن مماادعاا
 هكکنيیاا لثم .تسااوخ يیم كکمكک وو ددركک يیم رراقرراق تشاادد هغالكک هنن .ديیرپ ببااوخ ززاا ززوودلوواا ددووزز حبص ااددرف
 تخرردد ريیزز ههدداتسيیاا ديیدد اارر اباب ننزز .ططايیح هب ديیوودد هلجع اب ززوودلوواا .دشكک يیم غيیج وو دنشكک يیم اارر يیسكک دنرراادد
 شحف وو ششدنزز يیم ببوچ اب اباب ننزز ،دنكک يیم رراقرراق يیكکنااويیح ، تخرردد ززاا ههددركک نناازيیووآآ اارر هغالكک هنن ،تتوت
 ززاا .ددركک يیم رراقرراق وو ددزز يیم رپرپ هغالكک .ددركک يیم هكکچ ننوخ وو ددوب ههدش مخزز اباب ننزز تترروص .دهدد يیم
 وو ددركک لغب اارر ششاهاپ ،اباب ننزز ففرط ديیوودد تقوو هچ هكک تسناادن مه ششددوخ ززوودلوواا.ددوب نناازيیووآآ ششاهاپ
 .ششوگ خيیب دنابااوخ يیمكکحم يیليیس .ددركک رروودد ددوخ ززاا اارر ززوودلوواا وو !خخ...آآ :ددزز ددايیرف اباب ننزز .تفرگ ششززاگ
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 .ديیمهفن يییيزيیچ رگيیدد وو تفرر ششوه ززاا ،اهگنس هب ددرروخ ششرس ،دداتفاا ززوودلوواا
 ززوودلوواا نناشيیرپ ببااوخ
 .ششرس يییيالاب ددوب هتسشن اباب ننزز .دنددوب مه اه هيیاسمه ززاا رفن دنچ .ددركک ززاب اارر شمشچ رهظ تقوو ززوودلوواا
 .ددوب هتسب يییيديیفس للامتسدد اب اارر شيیناشيیپ وو مشچ كکيی .تخيیرر يیم ززوودلوواا قلح يییيوت ااوودد قشاق اب
 ددوب هتسشن هكک ديیدد مه اارر رراشايی .تخانش اارر اهمددآآ كکيی كکيی دعب .ديیدد يیم نشوورر كکيیررات ززوودلوواا يییياهمشچ
 !ركکش :تفگ يیكکلوه ،ددركک ززاب اارر ششاهمشچ ززوودلوواا هكک ديیدد اباب ننزز.وواا هب ددوب ههددزز للزز وو ششاا هنن يییيولهپ
 اارر ششرس .دنزب ففرح تسنااوت يیمن ززوودلوواا..!ننزب ففرح ..!ززوودلوواا .ددريیم يیمن رگيیدد .ددركک ززاب اارر ششاهمشچ
 اه هنااويیدد لثم ززوودلوواا .تساخرب ففرط ره ززاا هغالكک هنن رراقرراق يییياادص نناهگان .اباب ننزز ففرط دنااددرگرب
 نيیيیاپ شيیاهتسدد ررايیتخاا يیب هكک تفرگ ددرردد ننانچ ششرس اماا .ديیشكک غيیج وو تخاادناا گنچ اارر اباب ننزز يییياهوم
 ... هغالكک هنن .. ؟وكک .. ؟وكک ... هغالكک هنن :تفگ وو دش دنلب ششاا هيیرگ قه قه تقونآآ .ديیرب ششاادص وو دمآآ
 تفگ يیم يیفرح يیسكک ره .ديیوودد شفرط هب همه ززاا شيیپ رراشايی..!هنن ..!هنن ..؟دش هچ ولوچوكک غغالكک .. ؟وكک
 ففرح ممرن ممرن .ددركک يیم يینابرهم اباب ننزز .ددركک يیم هيیرگ يییياه يییياه ززوودلوواا اماا .دنكک ممااررآآ اارر وواا تسااوخ يیم وو
 هيیرگ ززاا ززوودلوواا ششرخآآ.يییيوش يیم ببوخ ددووزز يییيرروخب اارر تتااوودد ،نناج ززوودلوواا نكکن هيیرگ :تفگ يیم .ددزز يیم
 يیم هفخ ددرراادد ،تساا نناازيیووآآ تتوت تخرردد ززاا هغالكک هنن هكک ديیدد ببااوخ .تفرر ببااوخ هب وو دش هتسخ ننددركک
 ننزز وهكکيی .تخرردد ففرط ديیوودد ززوودلوواا !سسرتن ،نكکن ششوماارف اارر ميیاهفرح ،متفرر نم ،ززوودلوو اا :ديیوگ يیم ،ددوش
 قه وو ديیرپ ببااوخ ززاا نناسرت وو ديیشكک غيیج ززوودلوواا .ششدنزب دگل اب تسااوخ ،دمآآ ننووريیب تخرردد تشپ ززاا اباب
 ننامه دعب يیمكک .تفرر ببااوخ هب ززاب .دنددوب ققاتاا رردد اباب ننزز وو اباب طقف هعفدد نيیاا .دش دنلب ششاا هيیرگ قه
 مه هعفدد كکيی .ديیبااوخ يیم وو ديیرپ يیم يیه يییيرروجنيیمه بش ات .ديیرپ ببااوخ ززاا وو ديیشكک غيیج ،ديیدد اارر ببااوخ
 :ديیوگ يیم ششاباب هب رتكکدد هكک ديینش دعب .دنكک يیم ششاا هنيیاعم ددرراادد رتكکدد ،تساا بش هكک ديیدد ،ددركک ززاب مشچ
 تخس يیليیخ يییيزيیچ ززاا .دنزز يیم رپرپ .ههديیسرت يیليیخ هچب اماا .ددوش يیم ببوخ ددووزز .تسيین مهم شمخزز
 اباب ننزز.مماا هنسرگ نم :تفگ ززوودلوواا.دبااوخ يیم وو ددريیگ يیم ممااررآآ ،منزز يیم ششاا هب يینززوس ننالاا .ههديیسرت
 يیم ههاگن ززوودلوواا.تفرر وو تشااددرب اارر شفيیكک ،ددزز ششاا هب يینززوس رتكکدد .ددرروخ اارر ريیش ززوودلوواا .ددررووآآريیش شيیاارب
 ددووزز .ديینشن يییيددايیزز زيیچ اماا .ددونشب اارر اباب ننزز وو اباب يییياهفرح تسااوخ يیم .تفگ يیمن يییيزيیچ وو فقس هب ددركک
 .ددرب شبااوخ
 دش رراتفرگ هغالكک هنن هنوگچ وو هغالكک اقآآ للدد ددرردد
 تفرر يییياا ههرغ مشچ اباب ننزز .ففاحل يییيوورر تخيیرر يیيیاچ ،ديیززرل شتسدد .دداتفاا هغالكک اقآآ ددايی ززوودلوواا ،حبص ااددرف
 ددوورب ددوش اپ تسااوخ يیم ززوودلوواا .ددوورب ههرراادداا هب هكک ديیشوپ يیم اارر ششررااولش .ددوب اپ رس اباب .تفگن يییيزيیچ اماا
 هنن تسناادد يیمن ، ههدمآآ هغالكک اقآآ رس رب هچ تسناادد يیمن چيیه .ددوبن يییياا هنالقاع رراكک اماا .هغالكک اقآآ شيیپ
 .ددوب ههددركک ززاب اارر شمشچ يییيوورر للامتسدد اباب ننزز .ددووزز حبص مه ننآآ ،ههدداتفاا اباب ننزز ريیگ يییيرروج هچ هغالكک
 يییي هنن شيیپ ممرر يیم نم :تفگ اباب ننزز ،تفرر هكک اباب.ددوب ممولعم شيیناشيیپ وو وورباا يییيوورر هغالكک هنن رراقنم يییياج
 يیم .ممربب ممددوخ اب اارت منااوت يیمن هكک هعفدد نيیاا .مماا هتفرن ممامح هب تساا تقوو يیليیخ .ممددرگ يیمرب ددووزز ،رراشايی
 تقوچيیه .ددوب ههدش ننابرهم يیتساارر يیتساارر اباب ننزز.ددوورب ممامح هب نم اب دنااوت يیم رراشايی يییي هنن منيیبب مهااوخ
 هعفدد كکيی .دمآآ يیم ششدب ششززاا .دنزب ففرح وواا اب تسااوخ يیمن ززوودلوواا اماا .ددزز يیمن ففرح رروطنيیاا ززوودلوواا اب
 ديیايیب وگب مه اارر رراشايی ،ممامح هب يییيوورر يیم يییيرراادد وت هكک الاح ،ننامام :تفگ وو ديیسرر ششرطاخ هب يییيزيیچ
 هسرردم هب ددوورر يیم رراشايی :تفگ وو ددركک مخاا يیمكک اباب ننزز.ددوورر يیم رس مماا هلصوح يیيیاهنت نم .اجنيیاا



7

8

9

 يییيوت هغالكک اقآآ يیكکنااويیح .هغالكک اقآآ غغاارس تفرر وو دش اپ ززوودلوواا .تفرر اباب ننزز .تفگن يییيزيیچ ززوودلوواا.ششاا
 شخبب اارم :تفگ ززوودلوواا..!يییيدمآآ ههرخالاب ،ههوواا :تفگ ،ديیدد اارر ززوودلوواا ات .ددركک يیم هيیرگ وو ددوب ههددركک زكک نهپ
 يیليیخ ،مماا هنسرگ يیليیخ .ميینكک يیم تبحص دعب ،ممرروخب ررايیب يییيزيیچ الاح :تفگ هغالكک اقآآ.متشااذگ تتاهنت
 يیتفرر مه وت ممددركک ركکف نم :تفگ وو ددرروخ همقل دنچ هغالكک اقآآ .ددررووآآ ااذغ وو ببآآ وو تفرر ززوودلوواا.مماا هنشت
 دعب ،ددرم هكک ششددزز رردقنآآ اباب ننزز .اج چيیه :تفگ هغالكک اقآآ؟تفرر اجكک تتاا هنن :تفگ ززوودلوواا.مماا هنن للابندد
 اارر شندب اهگس الاح !يیتبقاع وو رخآآ هچ :تفگ وو ددرروخ اارر ششاا هيیرگ ززوودلوواا.اجكک ايی يیناادد هلابزز وت شتخاادناا
 اهگس .تساا خلت ننامتشوگ اهغالكک ام رخآآ ،تسيین نكکمم :تفگ هغالكک اقآآ.دناا ههددرروخ وو دناا ههددركک هكکت هكکت
 وو دسوپب هكک دنام يیم نيیمزز يییيوورر رردقنآآ ام يییي ههددرم .دننزب ام تشوگ هب اارر نناششيین دننكک يیمن تئرج يیتح
 ولج تسنااوتن ززوودلوواا.دسوپ يیم ددرراادد وو ههدداتفاا يییيرگيیدد يییياج كکيی ايی يیناادد هلابزز وت مماا هنن هنالاا .ددوش شخپ
 يیم اارر ام ،ديیآآ يیم اباب ننزز الاح :تفگ ززوودلوواا رخآآ .تسيیرگ مه هغالكک اقآآ .هيیرگ ريیزز ددزز .ددريیگب اارر ششددوخ
 ريیزز تفرر وو تسب اارر هنال رردد تقونآآ.ميیآآ يیم تشيیپ ززاب ،ممامح هب تفرر اباب ننزز هكک دعب .مموورر يیم نم ،دنيیب
 .ششاا هغالكک شيیپ دمآآ تحاارر للايیخ اب ززوودلوواا .تفرر ،تشااددرب اارر ششاا هچقب .دمآآ اباب ننزز .ديیشكک ززاارردد شفاحل
 اقآآ.دباتب هنال يییيوت بباتفآآ هكک تشااذگ ززاب اارر رردد .ددررووآآ ننووريیب اارر هغالكک اقآآ .ددوب ههدش نهپ گنشق بباتفآآ
 ،نناج ززوودلوواا يیتساارر :تفگ وو ديیشكک نيیمزز هب تساارر وو پچ ززاا اارر ششرراقنم ،دداادد نناكکت اارر شيیاهلاب هغالكک
 اقآآ؟رراكکچ ددوب ههدمآآ ددووزز حبص هغالكک هنن يییيديیمهف وت :تفگ وو ديیشكک ههآآ ززوودلوواا.تساا يیبوخ زيیچ يییيددااززآآ
 اارم ددوب ههدمآآ ،شتساارر :تفگ هغالكک اقآآ؟يیيیوگب مه نم هب يینااوت يیم :تفگ ززوودلوواا.ممديیمهف :تفگ هغالكک
 ممرب يیم اارر تترهااوخ وو اهرردداارب .تساا ززااوورپ ززوورر ززوورماا :تفگ ،نم شيیپ دمآآ بباتفآآ غيیت .دهدب ممددايی ززااوورپ ددربب
؟يینكک يیمن ششربخ ؟هچ ززوودلوواا :متفگ مماا هنن هب نم .تمنااددرگ يیمرب دعب .يیيیايیب ديیاب مه وت .مهدب ددايی ززااوورپ
 .يییيدمايین ننووريیب وت تشذگ يیمكک ،دنكک ربخ اارت دمآآ ،تسب اارر هنال رردد مماا هنن .منكک يیم ششربخ :تفگ مماا هنن
 مماا هنن .تخيیرر ملدد »..!رر ..اق ..!رراق « :ديیشكک غيیج مماا هنن .ممديینش دنبب ريیگب يییياادص وهكکيی .ممددوب هنال يییيوت نم
 يیتسوودد اارراكکشآآ ميیتسااوخ هكک ره اب ديیابن اارچ ؟ميیرراادن يیگدنزز قح رهش نيیاا يییيوت ام رگم « :تفگ يیم
 هكک ددوب ممولعم .هتخاادناا ريیگ للابرغ ريیزز اارر مماا هنن اباب ننزز ممديیدد وو ممددركک ههاگن هچيیرردد ريیزز خخاارروس ززاا »؟ميینكکن
 هغالكک اقآآ؟دش هچ دعب :ديیسرپ هلجع هب .ددوب ههدش ببات يیب ززوودلوواا.ديیمهف يیمن اارر مماا هنن يییياهفرح ززاا يییيزيیچ
 ددزز ششرراقنم اب وو ددزز تسج وهكکيی مماا هنن .ددركک نناازيیووآآ تتوت تخرردد ززاا ،تسب ببانط اب اارر مماا هنن دعب :تفگ
 ززوودلوواا .دنزب اارر مماا هنن كکنگدد اب ددركک ععوورش وو تفرر رردد ههرروكک ززاا اباب ننزز تقونآآ .ددركک مخزز اارر اباب ننزز تترروص
 يیم للايیخ وت ،مهفن يییياباب ننزز يییياا هكک تفگ .اارچ :تفگ هغالكک اقآآ؟تفگن يییيرگيیدد ففرح هغالكک هنن :تفگ
 وو ممددوخ مكکش منااوتب هكک مشاب هتشاادد كککكاارروخ وو ددرروخ نم رگاا ؟ديیآآ يیم نناششوخ يییيددززدد ززاا اهغالكک هكک يینكک
 للايیخ ،ديینكک يیم ريیس اارر نناتددوخ مكکش ..؟منكک يییيددززدد مه ززاب هكک ممرراادد ضضرم رگم ،منكک ريیس اارر ميیاه هچب
 اقآآ؟هچ دعب :ديیسرپ وو ددرروخ اارر ششاا هيیرگ ززوودلوواا .دش تكکاس هغالكک اقآآ..!دنتسه امش لثم همه ديینكک يیم
 وودد ره يییياا هظحل.يیناادد يیم تتددوخ هكک مه اارر شيیقاب ... نهااريیپ ات كکيی اب .يییيدمآآ ننووريیب وت دعب :تفگ هغالكک
 ديیاب نم :تفگ هغالكک اقآآ؟ميینكک رراكکچ الاح !دش ممامت وو تفرر هغالكک هنن سپ :تفگ ززوودلوواا .دندش ششوماخ
 ههدددد ششاكک :تفگ هغالكک اقآآ.متسه ممددوخ ركکف هب ششاا همه نم .تساا تسرردد :تفگ ززوودلوواا.ممريیگب ددايی ززااوورپ
 اقآآ.دنددركک يیم ننامكکمكک ، ههررآآ :تفگ ززوودلوواا.ميیتسه اجكک دنتسناادد يیم مگررزب هنن ،ممرهااوخ ،مماهرردداارب ،مماا
 ممددايی :تفگ ززوودلوواا؟ممريیم يیم ممريیگن ددايی ززااوورپ رگيیدد ززوورر دنچ ات تفگ يیم مماا هنن تسه تتددايی :تفگ هغالكک
 ززاا رتشيیب :تفگ وو ددركک بباسح ششاهتشگناا اب ززوودلوواا؟يیناادد يیم اارر شقيیقدد بباسح وت :تفگ هغالكک اقآآ.تسه



8

9

10

 هب مهدب اارت يیهااوخ يیم :تفگ ززوودلوواا؟ميینكکب ديیاب رراكکچ وت رظن هب :تفگ هغالكک اقآآ.ميیرراادن تقوو ززوورر شش
 يییي هيیاسمه نيیمه :تفگ ززوودلوواا؟تسيیكک رراشايی :تفگ هغالكک اقآآ؟دهدب تتددايی ززااوورپ اارحص وت ددربب ،رراشايی
 ّرس ،تسه هكک ببوخ :تفگ ززوودلوواا.ممرراادن يیفرح نم دشاب يیبوخ رسپ رگاا :تفگ هغالكک اقآآ.نناميیپچ تسدد
 اارم ديیايیب وگب ،مماب تشپ وورب هنالاا :تفگ هغالكک اقآآ؟ميینكک ششربخ يییيرروج هچ اماا .تسه مه رراادهگن
 يییياهليیطعت ززاا رگيیدد ززوورر دنچ ززونه ؟هسرردم :تفگ هغالكک اقآآ.هسرردم هتفرر ،ددوش يیمن الاح :تفگ ززوودلوواا.ددربب
 يیم نم .تساا ليیطعت اه هسرردم هنالاا .ههددزز ملوگ اباب ننزز .يیيیوگ يیم تساارر وت :تفگ ززوودلوواا.ميیرراادد يیناتسبات
 اارر هغالكک ددووزز ززوودلوواا .دمآآ هچوكک ززاا يیيیاپ يییياادص هكک ددوب مموودد هلپ رردد.ششاب ممرظتنم اجنيیمه وت ،مماب تشپ مموورر
 .تخوودد ططايیح هب مشچ وو ديیشكک ززاارردد ففاحل ريیزز ،ققاتاا هب تفرر ،تسب اارر ششرردد ،هنال يییيوت تشااذگ
 ددوش يیم ققرق هناخ
 يیهايیس گس .اباب كکچوكک رردداارب ،ومع مه دعب .دمآآ وت اباب .ددركک اادص رردد .دش ههديینش يیگس يییيوعوع يییياادص
 دنااوت يیمن يیغالكک چيیه رگيیدد الاح :تفگ اباب.ددوب ومع تسدد رردد گس ببانط رس .ديیپت وت اهنآآ رس تشپ مه
 هكک نناتسمزز .ددرراادن بيیع :تفگ اباب.شمربب ميیايیب ديیاب ديیسرر هكک نناتسمزز :تفگ ومع.ددررااذگب اجنيیاا اارر ششاپ
 ضيیرم ،هن :تفگ اباب؟هتفرر ششاادداادد ننزز ههاارمه ؟تساجكک ززوودلوواا :تفگ ومع.ميیرراادن ممززال گس مه ام ددوشب
 رتشيیب .تشاادد تسوودد اارر ششومع ززوودلوواا .ققاتاا هب دندمآآ وو دنتسب تتوت تخرردد هب اارر گس ببانط.ههديیبااوخ ههدش
 اباب .تفگن يییيزيیچ ششاا هنن ززاا اماا ،ديیسرپ اارر ززوودلوواا للاح ومع.دمآآ يیم ششددوخ يییي هنن ههدد ززاا هكک نيیاا يییياارب
 اباب؟يییيددرگ يیمن رب تتاا ههرراادداا هب :تفگ اباب هب ومع.دننزب ففرح شلوواا ننزز ززاا وواا يییيولهپ هكک دمآآ يیم ششدب
 دب يیه اباب .ديیشكک اهغالكک وو گس هب تبحص ززاب ننآآ ززاا سپ.هتشذگ مه تقوو .متفرگ ههززاجاا ،هن :تفگ
 يیم يییيددززدد دنيیآآ يیم .دنتسه يیيیوسرت وو فيیثكک يییياهددززدد اهغالكک :هكک تفگ يیم الثم .تفگ يیم اارر اهغالكک
 رهظ ززاا تعاس كکيی.دنوورر يیم رردد يییيددووزز ،ددررااددرب يییيزيیچ وو يیگنس دش مخ هكک دننيیب يیم اارر يیسكک ات اماا ،دننكک
 ومع ززاا اباب ننزز.ديیرب اارر ششاادص ،ددزز دداادد ششرس ههرجنپ ززاا ومع هكک دعب ،ديیرغ للوواا گس .دمآآ اباب ننزز ،هتشذگ
 .ددركک يیمن ههاگن ششاادداادد ننزز تترروص هب چيیه وو تخاادناا يیم نيیيیاپ اارر ششرسوواا يییيولهپ مه ومع .تفرگ يیم وورر
 تتددوخ اب مه اارر تگس يینااوت يیمن ،ومع :تفگ نناهگان .ددوب ههددزز للزز ومع هب .ددوب هتسشن ششوماخ ززوودلوواا
 .دداتفاا هتپ هتت هب ززوودلوواا ننابزز؟شمربب هچ يییياارب :ديیسرپ وو ززوودلوواا ففرط تشگرب ومع .ددرروخ هكکيی اباب؟يییيربب
 :تفگ ومع!ررايین رردد اادداا .هچب نكک للوو :تفگ اباب.مسرت يیم نم ... نم :تفگ ششرخآآ .ديیوگب هچ تسناادد يیمن
 يیمن ششرس ممددآآ ننابزز !نكک شلوو :تفگ اباب .ددريیگ يیمن ززاگ اارت ميیوگ يیم .تساا يیبوخ گس ،مناج سسرتن
 يیم اارر ددززدد هلدد يییياهغالكک ففرط مه تهجيیب وو ددوخيیب .ددريیگ يیم ززاگ اارر همه گس ززاا رتدب ششددوخ .ددوش
 اارر ففاحل .تفگن يییيزيیچ رگيیدد ززوودلوواا.ههديیدد يیبوخ هچ فيیثكک يییياهنااويیح نيیاا ززاا تسيین ممولعم چيیه .ددريیگ
 وو دنكک يیم وعوع ططايیح يییيوت گس ،هتفرر هتشااذگ ومع هكک ديیدد ،دش ررااديیب يیتقوو .ديیبااوخ وو ديیشكک ششرس
 اب ززوودلوواا يیتح .ديیايیب نيیيیاپ تسنااوت يیمن يیغالكک چيیه .دش ققرق هناخ دعب هب ززوورر ننآآ ززاا.دنااررات يیم اارر اهغالكک
 ههايیس گس هكک ددرب يیم هغالكک اقآآ هب دنفسوگ تشوگ يییياا هكکت مه هعفدد كکيی .تفرر يیم ططايیح هب ززرل وو سسرت
 .ديیوودد وت وو ديیشكک غيیج ززوودلوواا ،ددرروخ وو ديیپاق شتسدد ززاا
 سسرت وو يیگنسرگ ، يیناارگن وو يیناشيیرپ يییياهززوورر
 ات ديیشكک للوط يیليیخ ززوودلوواا رس مخزز اماا ،دش ببوخ ددووزز اباب ننزز يیناشيیپ مخزز .دمآآرردد ببااوختخرر ززاا ززوودلوواا
 يییياه نناادندد يییياج .ددزز يیم دداادد ززوودلوواا رس شيیپ ززاا رتدب .ددوب ههدش ضضوع ههررابوودد اباب ننزز رراتفرر .دش ببوخ
 ززوودلوواا .ديیشكک يیم يیگنسرگ هشيیمه .ددوب ههدش دب يیليیخ هغالكک اقآآ عضوو.ددوب ممولعم شناارر تشوگ وت ززوودلوواا
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 يیم اارر اج همه يیمشچ رراهچ ههايیس گس .دهدب تقوو رس اارر وواا يییيااذغ وو ببآآ تسنااوت يیمن ديیشوكک يیم هچ ره
 نناشكکمكک رراشايی رگاا .ددوب رراشايی ،هغالكک اقآآ وو ززوودلوواا ديیماا اهنت .ددركک يیم سسرراپ يیيیانشآآان يییياادص ره هب .ديیيیاپ
 تشپ ،گس سسرت ززاا ززوودلوواا .دننكک ربخ اارر وواا يییيرروج هچ دنتسناادد يیمن اماا .دش يیم تسرردد اهرراكک ،ددركک يیم
 نكکمم .تخاادناا يیم ههاارر اادص وو رس .دداادد يیمن للاجم ههايیس گس .ددوورب تسنااوت يیمن يینعيی .تفرر يیمن مه مماب
 اهنآآ يییي هناخ هب يیهاگهاگ رراشايی يییي هنن.ديیشكک يیم وب وو ددزز يیم تشگ اارر ططايیح هشيیمه .ددريیگب مه ززاگ ددوب
 هب ؟دشابن ششاباب ننزز تساارر تسدد مه وواا هكک ممولعم اجكک ززاا .تفگ ششاا هب يییيزيیچ دش يیمن اماا .دمآآ يیم
 يیمن اهنت يیسكک اب اارر وواا تقوچيیه اباب ننزز ، ههززات .ددركک ننانيیمطاا ددووزز ننااوت يیمن هنامزز وو رروودد نيیاا يییياهمددآآ
 ززوودلوواا .دنام تصرف ززوورر كکيی ،تشذگ يیناارگن وو يیناشيیرپ اب ززوورر جنپ ،دنتشذگ مه رس تشپ اهززوورر.تشااذگ
 ززااوورپ ديیاب يییيرروج هچ اماا .ددرم دهااوخ ،هنرگاا .دهدب ززااوورپ اارر هغالكک اقآآ ززوورماا نيیمه ديیاب هكک تسناادد يیم
 هب تسااوخ يیم اباب ننزز ززوورر ننامه .دنيیبب اارر رراشايی تسنااوت وو دمآآ شيیپ يیتصرف ششرخآآ.تسناادد يیمن ؟دهدب
 مخاا اباب ننزز.منامب هناخ وت منااوت يیمن يیيیاهنت .مسرت يیم گس ززاا نم ،ننامام :تفگ ززوودلوواا .ددوورب يیسوورع
 .ديیدن هناخ رردد اارر رراشايی .ددوب دداش للدد هت ززاا ززوودلوواا .رراشايی يییي هنن تسدد ددرپس ددرب وو تفرگ اارر وواا تسدد وو ددركک
 ززاب اه هسرردم ززووريیدد ززاا رخآآ .مناج ، هسرردم هتفرر :تفگ هنن؟تساجكک رراشايی سپ :ديیسرپ ششاا هنن ززاا
 .دش رراشايی رظتنم وو تسشن ززوودلوواا.ههدش
 هغالكک اقآآ ننددركک ددااززآآ يییياارب هشقن
 .دداادد اارر شمالس ببااوج ززوودلوواا .ددركک ممالس وو دش خخرس ،ديیدد اارر ززوودلوواا ات .دمآآ ننااوودد ننااوودد رراشايی ،دش رهظ
 هب دنتفرر رراشايی وو ززوودلوواا .دنابااوخب هكک دداادد يیم ريیش اارر وواا ششاا هنن .تشاادد مه يییيررااوخريیش رهااوخ رراشايی
 ددرراادد هغالكک اقآآ :تفگ ززوودلوواا.هن :تفگ رراشايی؟ههدش هچ يیناادد يیم رراشايی :تفگ نيیگمغ وو ممااررآآ ززوودلوواا.ططايیح
 مه غغالكک وت رگم :تفگ رراشايی!رگيیدد نم يییي هغالكک اقآآ :تفگ ززوودلوواا؟هغالكک اقآآ مماادكک :تفگ رراشايی.ددريیم يیم
 ززوودلوواا؟ ههدمآآ تتريیگ اجكک ززاا :ديیسرپ نناجيیه اب رراشايی؟ميینكک رراكکچ الاح .متشاادد ، ههررآآ :تفگ ززوودلوواا؟يیتشاادد
 رراشايی.هن :تفگ ززوودلوواا؟ددريیم يیم يیگنسرگ ززاا :تفگ رراشايی؟ميینكک رراكکچ يیيیوگ يیم للاح ، ميیوگ يیم دعب :تفگ
 .ددرپب دنااوت يیمن :تفگ ززوودلوواا؟ددريیم يیم اارچ سپ رخآآ :تفگ رراشايی.هن :تفگ ززوودلوواا؟ ههدش يیمخزز :تفگ
 شميیاق نناكکلپ ريیزز :تفگ ززوودلوواا.مهدب ششددايی نم ههدب :تفگ رراشايی.ددريیم يیم ًامتح ،ددرپب دنااوتن رگاا غغالكک
 يیكکلكک ديیاب :تفگ رراشايی.ششدشكک يیم ،ددربب وب رگاا :تفگ ززوودلوواا؟ددرراادد ربخ تتاباب ننزز :تفگ رراشايی.مماا ههددركک
 يیم ،اارچ :تفگ رراشايی؟يییيونش يیمن اارر ششاادص رگم .ميینكکب اارر هگس كکلكک ديیاب للوواا :تفگ ززوودلوواا.ميینكک رروج
 ، مشكکب هشقن ، منكکب ركکف نم ،ههدب تلهم ززوورر وودد يیكکيی .ميیربب رردد اارر هغالكک اقآآ ددررااذگ يیمن هگس .ممونش
 هنن .ددريیم يیم ،هنرگاا .ميیربب رردد اارر هغالكک اقآآ ززوورماا نيیمه ديیاب .ميیرراادن تصرف :تفگ ززوودلوواا.منكکب اارر ششرراكک
 شيیپ رردد يیشوج وو بنج رپ يییياهرراكک هكک ددركک يیم سح .ددوب ههدمآآ نناجيیه هب رراشايی.ددوب هتفگ ممددوخ هب هغالكک
 يیم دعب اارر اهنيیاا .تساا هغالكک اقآآ يییي هنن :تفگ ززوودلوواا؟تسيیكک رگيیدد هغالكک هنن :ديیسرپ هلجع اب .تساا
 يیكکددززدد ،مموورر يیمن هسرردم هب نم رهظ ززاا دعب :تفگ رراشايی.ددريیمن هغالكک اقآآ هكک ميینكکب يییيرراكک ديیاب الاح .ميیوگ
 رس تفرر رراشايی يییي ههدددد ،رراهان ززاا دعب .دنددرروخ يییيزبس وو ريینپ وو ننان ،رراهان.ميیررآآ يیم اارر هغالكک اقآآ وو ميیوورر يیم
 وو سسرردد هب ديیاب نم .ميیبااوخ يیمن ززوودلوواا وو نم :تفگ رراشايی.ديیبااوخ نناشررااوخريیش يییي هچب اب ششاا هنن .ششرراكک
 .ددررااذگب اهنت اارر وواا ششاا هنن هكک ددركک يیم مه رس اهغوورردد نيیاا ززاا يیهاگهاگ رراشايی.مسرب مقشم
 نناادنزز ززاا هغالكک اقآآ يییيددااززآآ يییياارب لتق
 اارر ههايیس گس دنديیدد ،دنددركک ررونآآ ررونيیاا هب يیهاگن .مماب تشپ دنتفرر نناكکلپ ززاا .دندمآآ ننووريیب وودد ره ،دعب يیمكک
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 اارر هغالكک ،نيیيیاپ مموورر يیم نم :تفگ رراشايی.ههديیبااوخ وو هغالكک اقآآ يییي هناخ رردد هب ههدداادد مل ههدمآآ ،دناا ههدداادد للوو
 ،هغالكک اقآآ ههرراچيیب .يیيیوگ يیم تساارر :تفگ رراشايی؟رردد ممدد ههديیبااوخ هگس يینيیب يیمن رگم :تفگ ززوودلوواا.ممررآآ يیم
 رراكکچ الاح :تفگ رراشايی.تساا يیلدد رپ غغالكک .دسرتب ددايیزز منكک يیمن ركکف :تفگ ززوودلوواا!ددرراادد يیلاح هچ يینيیبب
 يیم يییياا هشقن ننالاا .منكک يیم يییيركکف ننالاا :تفگ رراشايی.ميیددرگب ههرراچ للابندد ،ميینكکب ركکف :تفگ ززوودلوواا؟ميینكکب
 هكک ددوب ههديیچ گنس مخ رروودد اباب ننزز .ددوب هتفرگ اج مماب يییي هشوگ كکيی رردد اباب ننزز يییي هكکرس مخ...مشكک
 رراشايی؟ميیشكکب :تفگ ،ددرروخ هكکيی ززوودلوواا.ميیشكکب اارر هگس ايیب :تفگ وهكکيی .دداتفاا اهگنس هب رراشايی مشچ .دتفيین
 :تفگ رراشايی.مسرت يیم نم :تفگ ززوودلوواا.يییيوش يیم صصالخ شتسدد ززاا هشيیمه يییياارب ميیشكکب رگاا .ههررآآ :تفگ
 اماا .تسيیچ ههانگ مناادد يیمن نم .مناادد يیمن ؟ ههانگ :تفگ رراشايی؟تسيین ههانگ :تفگ ززوودلوواا.شمشكک يیم نم
 ميیومع للام گس :تفگ ززوودلوواا.دشاب ههانگ ميینكک يیمن يییيدب يیسكک هب هكک ام .تسيین يییيرگيیدد ههاارر هكک نيیاا لثم
 ،دنكک يیناادنزز اارر هغالكک اقآآ وو دناسرتب اارت هكک اجنيیاا هتسب ههددررووآآ اارر شگس اارچ تتومع .دشاب :تفگ رراشايی.تساا
 ززوودلوواا هب ،ددررووآآ وو تشااددرب يیگررزب گنس تفرر نيیچرروواپ نيیچرروواپ رراشايی .دهدب تشاادن يیبااوج ززوودلوواا؟اه
 يیم گس للاح هب ملدد نم .مناادد يیمن اارر اباب .يیسوورع هتفرر ننامام :تفگ ززوودلوواا؟تسه يیسكک هناخ وت :تفگ
 هلپ كکيی دعب .ميیرراادن يییي رگيیدد ههاارر ؟ديیآآ يیم مشوخ يیشكک گس ززاا نم يینكک يیم للايیخ :تفگ رراشايی.ددززوس
 يییيوورر دداتفاا گنس .دداادد للوو ،نيیيیاپ ددررووآآ وهكکيی وو ددرب الاب اارر گنس تقونآآ .گس رس يییيالاب ديیسرر ،تفرر نيیيیاپ
 ززوودلوواا يییياباب يییياادص نناهگان .ننددزز اپ وو تسدد هب ددركک ععوورش وو ديیشكک يییياا هفخ يییي ههززووزز گس .گس رس
 خيیب رراشايی.دهدد يیم نناج ددرراادد گس هكک ديیدد وو دمآآ ننووريیب اباب .دنديیشكک بقع اارر ددوخ اهنيیاا .ديیسرر ششوگب
 اارر هغالكک :تفگ ززوودلوواا.مماب تشپ ديیآآ يیم وو دنيیب يیم اارر گنس تتاباب الاح .ميیوورب رردد ايیب :تفگ ززوودلوواا ششوگ
 .دنتسشن ققاتاا رردد دنتفرر وو دندمآآ نيیيیاپ يیكکشااويی وودد ره.شغاارس هب ميیآآ يیم نم دعب :تفگ رراشايی؟ميینكک للوو
 .دننكک يیم رضاح سسرردد هكک ددركک يیم للايیخ ديیدد يیم سكک ره هكک يییيرروط ،نناشولج دنتخيیرر اارر رراشايی يییياهباتكک
 دعب .دش ههديینش مماب تشپ اباب يییياپ يییياادص .ددوب ههديیرپ يیمكک مه نناشگنرر .ددزز يیم پپات پپات نناشلدد اماا
 يییي هشال ررانكک ددوب ههدداتسيیاا وو ددوب ههديیشوپ سسابل ززوودلوواا يییياباب .مماب تشپ تفرر يیيیاهنت هب رراشايی .دمايین يیيیاادص
 يییي هناخ يییي هشيیش ،ددوب ههدناارپ گنس يییيززوورر هكک دمآآ ششددايی رراشايی.هچوكک هب تفرر تشااذگ ششدعب .گس
 هتخاادناا ههاارر ققرقشق وو ددوب ههددررووآآ نناجآآ ، هچوكک هب ددوب هتفرر الاح لثم ززوودلوواا يییياباب ،ددوب هتسكکش اارر ززوودلوواا
 هكک ميیتشكک اارر هگس .متسه رراشايی نم :تفگ ددررووآآرردد اارر هغالكک اقآآ ،للوواا .تفرر نيیيیاپ يییيدنت اهركکف نيیاا اب .ددوب
 اقآآ؟اارچ :تفگ رراشايی.هتشذگ تقوو رگيیدد اماا .منكک يیم ركکشت :تفگ .ددزز يیم هل هل هغالكک اقآآ.يییيوشب ددااززآآ وت
 ززااوورپ ممرراادن ان هكک مماا ههديیشكک يیگنسرگ رردقنآآ نم ،هتشذگ ننآآ ززاا .ددوب ززوورماا رهظ ات مماا هنن رراارق :تفگ هغالكک
 هغالكک اقآآ؟مهدب تتددايی ززااوورپ نم يیيیآآ يیمن الاح :تفگ .دنكک هيیرگ ددوب ههدنام مكک .دش نيیگمغ رراشايی.منكک
 ههدش يییيرروط ره ههرخالاب ،ددرراادب هگن دنكکب اارم يییياهرپ ززاا ات دنچ وگب ززوودلوواا هب .هتشذگ تقوو متفگ :تفگ
 رراشايی .دش ددرس شنت وو تسب اارر ششرراقنم ،تفگ اارر نيیاا هغالكک اقآآ.دنيیآآ يیم امش وو نم غغاارس هب اهغالكک
 اقآآ يییي ههززانج وو ددزز يییيدنخبل .ديیشخرردد تنطيیش ززاا شيیاهمشچ .ديیسرر ششرظن هب يییيركکف نناهگان .ددركک هيیرگ
 تخاادناا اارر گس يییي هشال ،هناخزپشآآ طسوو تشااذگ ددرب تشااددرب اارر گنس ،نناكکلپ يییيوورر دنابااوخ اارر هغالكک
 طسوو تشااذگ هنووررااوو اارر لطس ،تسش اارر نناكکلپ يییياپ وو هچيیرردد ننوخ ،ددررووآآ ببآآ لطس كکيی ،تتوت تخرردد يییياپ
 نيیاا .ددررااذگن نناشددوخ ززاا يیيیاپاج ديیاب هكک دمآآ ششددايی مماب تشپ .تفرر رردد وو تشااددرب اارر هغالكک اقآآ تقونآآ .ققاتاا
 يییياا ههرراچ وو ددوب ههدش هكک ددوب يییيرراكک رگيیدد اماا .ددركک مه هيیرگ .دش نيیگمغ يیليیخ ززوودلوواا.ددركک مه يییيرروج
 وب يیسكک ،يییيررايینرردد اارر تتاادص ديیاب ،ددوشن رتدب رراكک يیهااوخ يیم رگاا :تفگ وو دداادد يییيرراادلدد اارر وواا رراشايی .تشاادن
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 مهااوخ يیم وو مماا هتفرگ ددايی رراگززومآآ ززاا يیيیاهزيیچ ززوورماا .دننكک ظح نناشددوخ هكک ديیايیب نناشرس هب يیيیالب .ددربن
 وو ددوب هتفگ هغالكک اقآآ هچ ره دعب.دننكک ممرر مه نناشددوخ يییي هيیاس ززاا يیتح هكک مناسرتب رردقنآآ اارر اباب ننزز وو اباب
 دنكک اارر هغالكک اقآآ يییياهرپ ززاا ات دنچ .دمآآ اج يیمكک ززوودلوواا للاح .تفگ ززوودلوواا هب ،ددوب ههددركک ششددوخ اارر هچ ره
 اارر ششاا هچب رراشايی يییي هنن.دننكک نفدد دعب هكک ددركک نناهنپ يیيیاج رردد ددرب اارر ههززانج رراشايی .شبيیج وت تشااذگ وو
.ددوب ههديیبااوخ وو ددوب ههددركک لغب
 دنززاادناا يیم تسدد اارر ننااددان يییياهررددام وو رردپ لقاع يییياه هچب
 يییياهاادص .ددركک يیم ددايیرف وو دداادد ززوودلوواا يییياباب .دش دنلب اادص وو رس نناهگان .دنددوب هتسشن رظتنم اه هچب
 تشپ تفرر وو ددركک رسب رردداچ تشگرب دعب .ططايیح هب ديیوودد وو دش ررااديیب ببااوخ ززاا رراشايی يییي هنن .ددوب مه يییيرگيیدد
 ههرراچيیب ..!يییيااوو ،يییيااوو :ددركک يیم ددايیرف وو ددزز يیم ششرس رب يیه .ددوب ههدش اه هنااويیدد لثم ززوودلوواا يییياباب .مماب
 ام ززاا « ..!مموش دنب اجنيیاا منااوت يیمن رگيیدد نم ..!دناا ههددركک ززاب ههاارر »نناارتهب ام ززاا « مماا هناخ وت ..!ممدش
 وو دنددوب هتفرگ اارر ششرروودد رگيیدد ددرم ات دنچ وو نناجآآ..!ديیسرب ممدداادد هب ..!دناا ههددركک ززاب ههاارر مماا هناخ وت »نناارتهب
 هكک اارر نيیاا ،ديینكک ههاگن :ددزز يیم دداادد وو دداادد يیم نناشن اارر گس يییي هشال ززوودلوواا يییياباب .دننكک شمااررآآ دنتسااوخ يیم
 ززاب ههاارر هناخ وت »نناارتهب ام ززاا « ..؟ هتسش هكک اارر اهنوخ ..؟ ههددرب هتشااددرب هكک اارر گنس ..؟اجنيیاا هتخاادناا ههددررووآآ
 ششوگ ،دنددوب ههدداتسيیاا نناكکلپ يییياپ رراشايی وو ززوودلوواا..!يییيااوو ..!يییيااوو ...دعب ...دنتشكک اارر هگس دندمآآ للوواا ..!دناا ههددركک
 اباب يینااددان هب للدد وت وو دنددزز يیم كکمشچ رگيیدكکيی هب .مماب تشپ دنوورب تشااذگ يیمن رراشايی يییي هنن .دنددركک يیم
 نناشكک اارر اباب.دناا هتخاادناا تسدد اارر ررووابددووزز ممددآآ همه نيیاا هكک دنددوب للاحشوخ .دنديیدنخ يیم رگيیدد يییياهمددآآ وو
 اباب..!نناارتهب ام ززاا ..!اادخ رب ههانپ ،يییيااوو :دش دنلب نناش همه سسرت ددايیرف نناهگان اماا .دنددرب ققاتاا هب نناشكک
 هب اارر همه هنووررااوو لطس .نتفرر ررونآآ وو ررونيیاا وو ننددزز دداادد هب ددركک ععوورش اه هنااويیدد لثم وو ديیوودد ططايیح هب ههررابوودد
 رفن كکيی .ديیددرگب اارر هناخ .دناا ههددركک ززاب ههاارر هناخ وت »نناارتهب ام ززاا « :تفگ يییيددرمريیپ .ددوب هتخاادناا تشحوو
 رفن كکيی..!ممدش بباارخ هناخ ..!ديینكک مكکمكک :ددزز دداادد اباب .ددررايیب سيیوناعدد ددوورب رفن كکيی .ريیگ نج للابندد ددوورب
 ززاا ديیوودد يینززريیپ .»سيیون اعدد يیلوو ااززريیم ديیس « للابندد تفرر رفن كکيی .»ريیگ نج يیلق ديیس « للابندد تفرر
 هتشون گگررزب ،يیيیوت رردد وت طخ اب »هللاا مسب « .دهدب يییيرراارف اارر اهنج هكک ددررووآآ »هللاا مسب « كکيی ششاا هناخ
 يییيوجتسج هب ننايیوگ هللاا مسب وو دنتفرگ تسدد رردد اارر بباق ددرم وودد .تشاادد اج يییياا هنهكک بباق يییيوت وو ددوب ههدش
 هب هتشغآآ هكک دداتفاا يیگررزب گنس هب نناشمشچ هناخزپشآآ طسوو نناهگان .دنتخااددرپ هناخ يییي هبنس خخاارروس
 ،يییيااوو :ديیشكک ددايیرف ززاب ،ديیدد اارر گنس ات اباب .ططايیح هب دنددررووآآ وو دنتشااددرب اارر گنس نناسرت نناسرت .ددوب ننوخ
 ههدداتفاارردد نم اب »نناارتهب ام ززاا « ..؟اجنآآ هتشااذگ ههددرب اارر نيیاا هكک ..؟ددركک يیم رراكکچ اجنآآ گنس نيیاا ..!يییيااوو
 ههدداتسيیاا ررااويیدد يییياپ رراشايی وو ززوودلوواا..؟مماا ههددركک يیهانگ هچ نم رخآآ ..!يییيااوو ...دننكک متيیذذاا دنهااوخ يیم ...دناا
 مماب تشپ يییياهمددآآ هكک ققاتاا يییيوت دنديیپت يییيرروف .تفرگ نناش ههدنخ ،دنديینش هكک اارر اهفرح نيیاا .دنددوب
 شيیاارب يیسوورع .ددركک دهااوخ ششرس رب يیكکاخ هچ نيیبب ،ديیايیب تتاباب ننزز ررااذگب الاح :تفگ رراشايی .نناشدننيیبن
 اارر ششاادص هكک ززوودلوواا نناهدد يییيوورر تشااذگ اارر شتسدد رراشايی .دنديیدنخ للدد هت ززاا وودد ره تقونآآ.دش دهااوخ رهزز
 ات .دناسرر هناخ هب اارر ششددوخ هلجع اب هكک ددوب ههددركک ربخ اارر اباب ننزز يیسكک هچ ددوبن ممولعم.ددونشن يیسكک
 يییي هيیاسمه يییي هناخ هب دنددرب نناشكک نناشكک اارر وواا اهنزز .ططايیح طسوو دداتفاا وو ددركک يیشغ ،ديیدد اارر ششرهوش
 هلماح ننزز دعب ،دننكک ننووريیب اارر اهنج ،دنيیايیب سيیوناعدد وو ريیگ نج ديیاب للوواا :تفگ يیم ننززريیپ .يیتساارر تسدد
 اارر يیتشط ريیگ نج .دنديیسرر سيیوناعدد وو ريیگ نج يیتعاس ميین ززاا سپ ،دشابن رسددرردد ،هصالخ.ددوورب وت دنااوتب
 ززاا يیبيیرغ وو بيیجع يییياهاادص ،تسااوخ هنيیآآ ،تفگ يیبيیرغ وو بيیجع يییياهفرح ،تشااذگ ششولج هنووررااوو
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 ززاا « ههاشدداپ هب مهدد يیم مسق اارر امش ،»نناارتهب ام ززاا « يییياا :تفگ ششرخآآ وو ددررووآآرردد تشط ريیزز ززاا وو ششددوخ
 وو هنيیآآ هب ددزز للزز گنزز هب ششوگ دعب!ديینكکن تيیذذاا اارر وواا ،ديیوش رروودد نناملسم ددرم نيیاا يییي هناخ ززاا ،»نناارتهب ام
 وو ددزز هناچ ززوودلوواا رردپ.دنوورب ممززاادنيیب نناشهاارر ،ههدب نموت ههاجنپ ،دناا ههددركکن تشدد ززوورماا :تفگ ززوودلوواا يییياباب هب
 ززاا « يییياا :تفگ ههررابوودد تقونآآ .ددررووآآرردد وو تشط ريیزز ددرب اارر شتسدد ،تفرگ اارر للوپ ريیگ نج .دداادد نناموت يیس
 »نناارتهب ام ززاا « ههاشدداپ هب اارر امش !ديینكکن تيیذذاا اارر وواا ،ديیوش رروودد نناملسم ددرم نيیاا يییي هناخ ززاا ،»نناارتهب ام
 ددووزز وو دنتشااددرب تترس ززاا تسدد هناتخبشوخ :تفگ اباب هب نناادنخ نناادنخ وو دش اپ ،دعب يیمكک!مهدد يیم مسق
 هب رگيیدد نناموت يیس ،ديیشكک تحاارر هب يیسفن اباب.يینكک يیضاارر اارم هكک يیطرش هب ،دنددرگ يیمنرب رگيیدد .دنتفرر
 يیجنرران وو ههايیس بكکرم اب ، ججوعم وو جكک طخ اب .دش سيیوناعدد تبون .تخاادناا شهاارر وو دداادد ريیگ نج
 اارر اباب ننزز.تفرر وو تفرگ نناموت تسيیب ،ددركک ميیاق يییياا هشوگ رردد اارر ذغاكک هكکت ره ،تشون يیيیاهزيیچ
 نناش هناخ هب اارر ززوودلوواا رراشايی يییي هنن ،دش هكک بش.هتفرر وو هتشااذگ يیكک نناجآآ هكک تسناادد يیمن يیسكک.دنددررووآآ
 .دنددوب ههدداتفيین ززوودلوواا ركکف هب تقونآآ ات هكک دنددوب ههديیسرت وو هچاپتسدد رردقنآآ شنزز وو اباب .ددرب
 رراظتناا وو يییيرراكکيیب ، امرس ، ففرب
 ززوودلوواا يییيومع .تشذگ دح ززاا امرس وو ففرب ،دش نناتسمزز دعب .ددررووآآ ددوخ اب مه اارر امرس وو ففرب ،ديیسرر زيیيیاپ
 اباب ننزز سسرت.دش مه ششااوعدد اباب اب شگس رطاخ هب .تشگرب يینابصع وو يیلاخ تسدد ،دمآآ شگس غغاارس هب
 يیيیاهنت هب ديیسرت يیم اهبش .يیطخ وو يیپاچ يییياه هماناعدد ززاا ددوب رپ هناخزپشآآ ررااويیدد وو رردد .ددوب هتخيیرن ززونه
 ننزز هب للدد وت وو تفرر يیم ننووريیب اهنت .تشاادن سسرت ههررذذ كکيی ززوودلوواا .ددرب يیم ههاارمه اارر ززوودلوواا .ددوورب ننووريیب
 رراشايی .ديیدد يیم مكک يیليیخ اارر رراشايی .ددوب ههددركک ميیاق ويیدداارر يیطوق يییيوت اارر هغالكک اقآآ يییياهرپ .ديیدنخ يیم اباب
 اماا.دنااوخ يیم سسرردد وو تفرر يیم هسرردم هب بترم .ددوب ههددركک نفدد يیبوخ يییياج اارر هغالكک اقآآ يییي ههززانج
 ششاا هنن وو ددركک يیم مگ اارر ششدداادم بلغاا رراشايی .ددركک يیم ااوعدد ششاا هنن اب ننددركک مگ دداادم رس يیهاگهاگ
 تسدب اارر اهدداادم نيیاا للوپ تتافاكکم رراازه اب تتاا ههدددد ،تسيین تلايیخ نيیع وت :تفگ يیم وو دش يیم يینابصع
 يیم رگيیدد يییي هتفه وودد يیكکيی :دنتفگ يیم ششاا هب هيیاسمه يییياهنزز .ددوب ههدمآآ ولج يیليیخ اباب ننزز مكکش.ددررووآآ يیم
 اباب ننزز .دنام يیم ههدنزز هللاااشناا هعفدد نيیاا :دنتفگ يیم هيیاسمه يییياهنزز.رتددووزز ديیاش :دداادد يیم ببااوج اباب ننزز.يیيیاازز
 يیمن يیگلمع هب .ددوب رراكکيیب بلغاا رراشايی يییي ههدددد.دنام يیم ههدنزز ًامتح منكکب ززايین وو ررذن !هللاااشناا :تفگ يیم
 امرس ززوس .هتفرگ ففرب هفصن ات اارر اه ههرجنپ يییيديیدد يیم يییيدش يیم اپ حبص هكک ديیرراب يیمرردقنآآ ففرب .تفرر
 ات وودد هكک ديیدد اباب ،حبص ززوورر كکيی .تخيیرر يیم نيیمزز رب يییيزيیيیاپ گگرب لثم وو ددركک يیم كکشخ اارر اهشكکجنگ
 ممولعم ددزز نناشتسدد يیتقوو اماا .دندداتفاا نناشووددره ،ددزز ، ددركک هلمح ،تشااددرب يیكکنگدد .مماب بل دناا هتسشن غغالكک
 .ديینش ششاا هنن ززاا دعب ززوورر دنچ اارر ششربخ رراشايی .دش نيیگهوودناا يیليیخ ززوودلوواا .دناا ههدش كکشخ امرس ززاا دش
 ننزز هب دمآآ يیم حبص ززوورر ره رراشايی يییي هنن!اه يیكکنااويیح !دنشاب ههدمآآ هغالكک اقآآ للابندد دنكکن :تفگ ددوخ شيیپ
 يییي هناخ هب تفرر يیم مه رهظ يییياهيیكکيیددزن .ددركک يیم تفاظن اارر هناخ ،تسش يیم اارر اهفرظ :دنكک كکمكک اباب
 وو تفرر يیم اباب ننزز يیهاگ .ديیسرر يیمن رظنب يییيدعب ننزز .تشاادد تسوودد اارر وواا ززوودلوواا .ددوب ززوورر تفلكک .نناشددوخ
 هيیاسمه .دتسرفب ممالس شيیاارب وو دسرپب اارر رراشايی للااوحاا ،دنزب ففرح هملكک دنچ وواا اب تسنااوت يیم ززوودلوواا
 نيیاا ددوجوو اب .تشاادد تسوودد همه ززاا رتشيیب اارر رراشايی يییي هنن ززوودلوواا اماا ،دنددركک يیم دمآآ وو تفرر مه رگيیدد يییياه
 يییيززوورر اهنآآ هكک تشاادد نيیقيی .ديیشكک يیم اارر اهغالكک رراظتناا اهنت يییياهنت .دداادد يیمن ززوورب يییيزيیچ مه وواا شيیپ
 :تفگ اباب ننزز هب بش كکيی .ششاا هناخ هب تشگ يیمرب وو ششاا ههرراادداا هب تفرر يیم هشيیمه لثم اباب.دمآآ دنهااوخ
 متسرف يیم يییيرگيیدد يییياج اارر ززوودلوواا ،ددريیگب اپ وو دنامب ههدنزز تتاا هچب هعفدد نيیاا رگاا .دهااوخ يیم هچب ملدد نم
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 رروودد ممددوخ ززاا اارر ززوودلوواا منااوت يیمن رگيیدد ،ديیايیب ايیندد هب ههددرم مه ززاب تتاا هچب رگاا اماا .يییيوشب تحاارر وت هكک
 .ددوب ههددركک ننااوواارف ززايین وو ررذن هكکنيیاا يییياارب .دمآآ دهااوخ ايیندد هب ههدنزز ششاا هچب هكک ددوب ررااووديیماا اباب ننزز.منكک
 .ديیايیب ايیندد هب ههددرم هكک تسااوخ يیم شلدد .ددركک يیم يییيددوسح ههدداازن يییي هچب نيیاا هب ززوودلوواا
 هغالكک هنن ززاا يییيددايی .ددريیگ يیمن اارر گگرم ولج ززايین وو ررذن
 رظن « ،دنتفرگ مسلط وو اعدد ،دنددركک ززايین وو ررذن ،دنددركک لبنج وودداج .ددوب ههدنزز هچب.ديیيیاازز اباب ننزز رس رخآآ
 اماا .ددريیمن هچب هكکنيیاا يییياارب ؟هچ يییياارب .دنددركک ررذن هچ وو هچ وو رغصاا يیلع يییي هضوورر وو عمش ،دنتفرگ »يینابرق
 يیم يیتخس هب ،ههددركکن دشرر ببوخ ششررددام مكکش يییيوت :تفگ ،دنددررووآآ رتكکدد .تفرر گگرم يییياپ هچب هتفه رس
 وو بش .دش ضيیرم هصغ وو فعض ززاا اباب ننزز.ددرم هچب ششااددرف.منكکب يییيرراكک منااوت يیمن نم .دنامب ههدنزز دنااوت
 مشچ ، مه يیكکيی .دناا هتشاادنرب ام رس ززاا تسدد ززونه ،دنددركک هفخ »نناارتهب ام ززاا « اارر مماا هچب :تفگ يیم ززوورر
 رراشايی .دنام يیم اباب ننزز يییيولهپ ززوورر ممامت رراشايی يییي هنن.دنتشكک اارر مماا هچب وو دنددركک يییيددوسح ،رروكک ددوسح
 .ددوبن يییيربخ اهغالكک ززاا .ددركک يیم تبحص ززوودلوواا اب يییياا هملكک دنچ وو دمآآ يیم ششاا هنن شيیپ رراهان يییياارب يیهاگ
 هفخ ددووزز وو ديیسرر يیم ششوگ هب يییيرراقرراق يییياادص ايی وو تشذگ يیم ننامسآآ ززاا يیيیاهنت غغالكک يیهاگ ههاگ طقف
 يییيوورر يییيرروج هچ هكک دداتفاا يیم هغالكک هنن ددايی ززوودلوواا .ددوب ههدنام يیلاخ وو تخل يییيزيیربت يییياهتخرردد .دش يیم
 .تفرر يیم وو ديیشكک يیم رپ نناهگان ،ددرروخ يیم نناكکت نناكکت ،ددركک يیم رراقرراق ،تسشن يیم كککكززان يییياه هخاش
 ددررذگ يیم تخس نناتسمزز
 وو تفن .اهررااويیدد يییيدنلب هب دش ررابنلت ططايیح طسوو ففرب يییيددووزب .تخس يیليیخ .تشذگ يیم تخس نناتسمزز
 ننددركک رراكک يییياارب ششاا هنن .ددوب رراكکيیب هشيیمه رراشايی يییي ههدددد .دشن ااديیپ مه تميیق رباارب هس هب .دش ببايیان للاغزز
 :تفگ يیم الثم .ددررووآآ يیم يینددركکن رروواب يییياهربخ يیهاگ .تفرر يیم مه رگيیدد يییياه هناخ هب يیيیوشتخرر وو
 :تفگ اباب ننزز هب وو دمآآ ننانكک هيیرگ مه حبص ززوورر كکيی .دناا ههدش كکشخ امرس ززاا يییيريیقف يییي ههددااوناخ بشيیدد
 اارر وواا شكکچوكک رهااوخ گگرم ركکف .دش ههددرمژپ يیليیخ رراشايی.ههددرم وو ههدش كکشخ يیسركک ريیزز مماا هچب بش
 ريیزز رخآآ .مموشب كکشخ امرس ززاا مه نم ددوب ههدنام مكک :تفگ وو ددركک هيیرگ ززوودلوواا شيیپ .ددركک يیم هنااويیدد
 نكکن هيیرگ :تفگ وو ددركک كککكاپ اارر وواا يییياهكکشاا ززوودلوواا.ددرراادن للاغزز .تساا ددرس ،تساا يیلاخ بلغاا ام يیسركک
 تفگ يیم مماا هنن هب مماا ههدددد حبص :تفگ وو ديیرب اارر ششاا هيیرگ رراشايی.ددريیگ يیم مماا هيیرگ مه نم ،هن رگاا .رراشايی
 تتاا ههدددد :تفگ ززوودلوواا.دنشاب هتشاادن للاغزز اهيینالف ديیاب اارچ هكک ديیوگب تسيین يیسكک ههدش بباارخ نيیاا وت هكک
 ززوودلوواا.يیبوورفرب ددوورر يیم مه يیهاگ .دنكک يیم ركکف هناخ وت دنيیشن يیم ششاا همه .هن :تفگ رراشايی؟دنكک يیم رراكک
 رراشايی ؟تسيین رراكک اارچ :تفگ ززوودلوواا.تسيین رراكک هكک ديیوگ يیم :تفگ رراشايی؟دنكک ااديیپ رراكک ددوورر يیمن اارچ :تفگ
 .تفگن يییيزيیچ
 رراهب يییيوب
 اه يیليیخ نناتسمزز .دش ننااوواارف لگ .ديیمدد ههزبس .ددركک يییيرراج اارر اهبآآ وو دداادد نناشن يییيددوخ رراهب .دش رتكکبس ففرب
 اارر نناشيیلاخ وو ددرس يیسركک رراشايی يییي هنن.دنددوب ههدنام ههدنزز يیتخسرس اب مه اه يیليیخ .ددوب ههددررووآآرردد اپ ززاا اارر
 يییياه ههرروكک رردد هكک تفرر .نناارهت هب تفرر رگيیدد رفن تسيیب ههدد ههاارمه رراشايی يییي ههدددد .ددركک ززاب اارر ههرجنپ .ديیچرب
 .ددوب ههدش ببوخ اهيیگززات اباب ننزز.رگيیدد يییياهلاس لثم .دندنام اهنت ششاا هنن وو رراشايی هناخ رردد .دنكک رراكک يییيزپرجآآ
 يیمن يییيزيیچ رگيیدد مه اباب ننزز .ددوب رراشايی يییي هناخ رردد اهتقوو رتشيیب ززوودلوواا .تشاادن اارر ززوودلوواا ننديیدد مشچ
 تمتسرف يیم للاسماا :تفگ يیم اباب .دمآآ يیم ششدب مه وواا ززاا ززوودلوواا اماا .ددركک يیم تبحم ززوودلوواا هب اباب .تفگ
 .هسرردم هب
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 كکيی .ددوب للاس رخآآ يییياهناحتماا نندنااررذگ ممرگرس رراشايی .ديیسرر ددااددرخ ههام؟تساا دلب اارر اهغالكک ننابزز يیسكک هچ
 :تفگ وو تسج اج ززاا ززوودلوواا.دنديیكکلپ يیم هسرردم رب وو رروودد هكک ممديیدد غغالكک ات وودد ززووريیدد :تفگ ززوودلوواا هب ززوورر
 ممديیدد ، ممدمآآ ننووريیب يیتقوو .ميیتشاادد بباسح نناحتماا .سسالكک هب متفرر نم ششدعب :تفگ رراشايی؟ششدعب ، ببوخ
 يیمرب ،دنشاب ههددوب ام يییياهغالكک رگاا ،رروخن هصغ :تفگ رراشايی .ششاج رس تسشن ششااويی ززوودلوواا.دنتسيین
 ززوودلوواا.متسيین دلب اارر اهغالكک ننابزز هكک نم ، ههززات .دشن تصرف :تفگ رراشايی؟ديیددزز ففرح :تفگ ززوودلوواا.دنددرگ
 هكکنيیاا يییياارب ، يیتسه ننابرهم هكکنيیاا يییياارب :تفگ ززوودلوواا؟يیناادد يیم اجكک ززاا وت :تفگ رراشايی.يییيدلب ًامتح :تفگ
 رراشايی.يیتسيین اباب ننزز لثم هكکنيیاا يییياارب ، يیهااوخ يیمن تتددوخ يییياارب اارر زيیچ همه هكکنيیاا يییياارب ، يییيرراادد يیكکاپ للدد
 هنن .دندلب اارر اهغالكک ننابزز ببوخ يییياه هچب يییي همه :تفگ ززوودلوواا؟يییياا هتفرگ ددايی اجكک ززاا اارر اهنيیاا :تفگ
 اارر ززوودلوواا تسدد للاحشوخ ززاا .دش دداش ربخ نيیاا ززاا رراشايی.ممررآآ يیمن رردد ممددوخ ززاا هكک نم .تفگ يیم هغالكک
 »هغالكک اقآآ « اب متسنااوت ززوورر ننآآ هكک دش رروطچ مناادد يیمن چيیه :تفگ وو ددرشف وو تفرگ شتسدد وودد طسوو
 .تسيین ممددايی چيیه .منزب ففرح
 اهرهظ ززاب اهرتگررزب .دش يیم ممرگ ااوه .دش يیم كکيیددزن نناتسبات .تشذگ يییيززوورر هس وودداهغالكک تشگززاب
 كکيی.دندنابااوخ يیم يیكکررووزز مه اارر اه هچب .دنديیبااوخ يیم ،دنددرروخ يیم هكک اارر رراهان .دنددركک يیم ببااوخ سسوه
 .ددوب دجسم ،نناتسبدد ززاا رت نيیيیاپ يیمكک .تشگ يیمرب هناخ هب وو ددوب ههدنااررذگ اارر نناحتماا نيیرخآآ رراشايی ززوورر
 رراشايی .ددوب رهظ تقوو .تفگ اارر رراشايی مساا يیيیاادص تتوت تخرردد ريیزز .دنددوب هتشاكک يیتوت تخرردد دجسم ولج
 تشپ ززاا ههررابوودد هكک دتفيیب ههاارر تسااوخ .ددوب تتولخ هچوكک .ديیدن اارر يیسكک ، ددركک ههاگن اارر ششرب وو رروودد ، تشگرب
 تتوت تخرردد يییيوورر هكک دداتفاا غغالكک وودد هب شمشچ نناهگان .تشگرب بقع هب رراشايی!رراشايی :دنددركک ششاادص رس
 اجكک ززاا اارم امش ،اهغالكک :تفگ .ننددزز هب ددركک ععوورش پپات پپات رراشايی للدد .دنددزز يیم دنخبل ، دنددوب هتسشن
 ، اارچ :تفگ رراشايی؟يیتسيین ززوودلوواا تسوودد وت ،رراشايی اقآآ :تفگ شكکززان يییياادص اب اهغالكک ززاا يیكکيی؟ديیسانش يیم
 اارر تتاهيیناشن اماا ، ددوب ههديیدن اارت ددوخ ام يییي هنن هكک تساا تسرردد :تفگ شتفلكک يییياادص اب رگيیدد غغالكک.متسه
 للوواا ميیتسااوخ يیمن .ميینكک تتااديیپ ميیددرگ يیم اارر اه هسرردم هكک تساا تقوو يیليیخ .ددوب هتفگ ششاا هب ززوودلوواا
 هكک دسرت يیم :تفگ رراشايی؟تساا رروطچ ززوودلوواا للاح .ددوب ههددركک ششررافس »ننامگررزب هنن « .ميینيیبب اارر ززوودلوواا
 نم :ميیدناسانشن اارر ننامددوخ ام ،ديیشخبب :تفگ تفلكک اادص غغالكک.هغالكک اقآآ ،ديیشاب ههددركک ششوماارف امش
 ششاا هب .تساا نم رهااوخ مه نيیاا ،ددرم ششدعب وو ددوب امش شيیپ هكک متسه »هغالكک اقآآ « ننامه رردداارب
 نناتسمزز يییيامرس هكک ميیتشاادد مه رگيیدد رردداارب كکيی ام هتبلاا :تفگ هغالكک ههزيیشوودد.هغالكک ههزيیشوودد ديیيیوگب
 تمالس رس امش :تفگ رراشايی.ددرم ،ددركک اارر ننام هنن يییي هصغ مه ننام ههدددد .ددرم ، ددركک شكکشخ
 ميیوورب ، ميینكک تبحص اجنيیاا تسيین ببوخ :تفگ وو ددركک يییيركکف رراشايی.ميینكک يیم ركکشت :دنتفگ اهغالكک.ديیشاب
 ززااوورپ هب وواا رس يییيالاب مه اهغالكک .دداتفاا ههاارر رراشايی .دنددركک للوبق اهغالكک.تسيین هناخ يیسكک .ام يییي هناخ
 .وگن هكک ددركک يیم سح گگررزب رردقنآآ اارر ددوخ .تشاادد يیلاح هچ رراشايی هكک ديیوگب دنااوت يیمن سكکچيیه.دندمآآرردد
 هب ههرخالاب .دداتفاا يیم ههاارر ززاب وو ددزز يیم دنخبل ، ددركک يیم ههاگن اارر اهغالكک ، ددركک يیم ههاگن ننامسآآ هب يیهاگ
 نيیيیاپ اهغالكک .دمآآ يیمن هناخ هب اهرهظ ششاا هنن .تفرر وت وو تفرگ نناش هيیاسمه ززاا اارر ديیلكک .دنديیسرر هناخ
 يییي هيیرگ يییياادص تقوو نيیمه رردد؟ديینيیبب اارر ززوودلوواا ديیهااوخ يیمن :تفگ رراشايی .نناكکلپ يییيوورر دنتسشن ،دندمآآ
 اارر ززوودلوواا ددوش يیمن الاح :تفگ هغالكک ههزيیشوودد دعب .دندش ششوماخ هس ره .دش دنلب ررااويیدد ففرطنآآ ززاا ززوودلوواا
 .ميینيیب يیم ميیيیآآ يیم دعب ، ميیهدب ربخ اهغالكک رهش هب ميیوورب ، ههررآآ :تفگ هغالكک اقآآ.ميینكکن هلجع .ديیدد
 رظتنم هچره .مماب تشپ تفرر ،دنام اهنت رراشايی يیتقوو.نناسرب ززوودلوواا هب اارر ام ممالس .ميیيیآآ يیم ززوورماا نيیمه
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 تفرر ززاب ،ددرروخ اارر ششرراهان .ددوب هتشااذگ ريینپ وو ننان نناادخيی ريیزز ششاا هنن .تشگرب .دمايین ططايیح هب ززوودلوواا ،دش
 .دنكک ههاگن ببوخ اارر ننامسآآ تسااوخ يیم .ديیشكک ززاارردد تشپ هب ،ددررووآآرردد اارر شنهااريیپ .ددوب ممرگ ااوه .مماب تشپ
 .دنددزز يیمن رپ .دنددرروخ يیم رس هكکنيیاا لثم .دنتفرر يیم ففاص ننامسآآ هت غغرم ات دنچ .ددوب يیبآآ وو ففاص ننامسآآ
 يییياهمشچ .ششددوخ يییيولهپ ددوب ههدناشن اارر ززوودلوواا اباب .ددوب رراهان يییي ههرفس رستشگززاب يییياارب رراارف .رراارف رراارق
 :تفگ اباب.ههددررووآآرردد اارر ششرروش .دهااوخ يیم كکتكک شلدد :تفگ يیم اباب ننزز .ددركک يیم قه قه .ددوب رت ززوودلوواا
 اباب ننزز .ددركک قه قه .تفگن يییيزيیچ ززوودلوواا؟تسيیچ تفرح .يییيددوب يییيونش ففرح هچب هكک وت ،نناج رتخدد
 ، ههررآآ :تفگ ززوودلوواا نناهگان.منكک يییيززاب رراشايی اب مموورب ديیررااذگب ديیاب ،منكک يیم ققدد يیيیاهنت ززاا ديیوگ يیم :تفگ
 ههاگ ززوودلوواا هكک تشااذگ رراارق اباب ،وگموگب يیمكک ززاا سپ.منكک يیم ققدد يیيیاهنت ززاا ،دهااوخ يیم يییيززابمه ملدد نم
 اپ ززوودلوواا .دنديیبااوخ اباب ننزز وو اباب رراهان ززاا دعب .دش دداش يیليیخ ززوودلوواا .ددددرگرب ددووزز وو ددوورب رراشايی شيیپ ههاگ
 رراشايی هب دداتفاا شمشچ نناهگان .ددوشب اهغالكک رظتنم وو دنيیشنب اجنآآ تسااوخ يیم شلدد .مماب تشپ تفرر ،دش
 هب اارر شتسدد .رراشايی رس يییيالاب تسشن تفرر ززوودلوواا .ديیبات يیم ممرگ بباتفآآ .ددوب ههديیبااوخ نيیريیش هكک ـ
 اارر شنهريیپ .تسشن دش اپ رراشايی .ديیدنخ مه ززوودلوواا .ديیدنخ .ددركک ززاب اارر ششاهمشچ رراشايی .ديیشكک ششاهوم
 ممديیدد يیم ببااوخ :تفگ رراشايی.هن :تفگ ززوودلوواا؟ممديیدد يیم اارر هچ ببااوخ يیناادد يیم ،ززوودلوواا :تفگ وو ددركک شنت
 يییياهغالكک ، هغالكک ههزيیشوودد يیسوورع هب ميیوورر يیم ،ميیاا هتسشن اهرباا يییيوورر ، ميیاا هتفرگ اارر رگيیدمه تسدد هكک
 هب :تفگ رراشايی؟تسيیكک رگيیدد هغالكک ههزيیشوودد :تفگ دعب .دش خخرس يیمكک ززوودلوواا.دنيیآآ يیم نناملابندد مه رگيیدد
 :تفگ رراشايی؟يیكک :تفگ ززوودلوواا.ممددزز مه ففرح .ممديیدد اارر اهغالكک :تفگ رراشايی.هن :تفگ ززوودلوواا؟متفگن تتاا
 سپ :تفگ ززوودلوواا.دنيیايیب الاح تساا رراارق .دنددوب »هغالكک اقآآ « رردداارب وو رهااوخ .متشگ يیمرب هسرردم ززاا يیتقوو
؟ربخ هچ هغالكک ههدددد ززاا :تفگ ززوودلوواا.ههررآآ :تفگ رراشايی؟تساا ننامددوخ يییي هغالكک اقآآ رهااوخ هغالكک ههزيیشوودد
 .دندش ااديیپ اهتخرردد تشپ ززاا غغالكک وودد تقوو نيیمه رردد.ددرم شنزز يییي هصغ ززاا هكک دنتفگ يیم :تفگ رراشايی
 ددركک چچام وو تفرگ اارر نناشيیكکيی يیكکيی ززوودلوواا .دنددركک ممالس .دنتسشن نيیمزز هب .دنديیسرر مماب تشپ دندمآآ وو دندمآآ
 وت دنيیوگ يیم همه اهغالكک ،ززوودلوواا :تفگ هغالكک اقآآ ،يیيیانشآآ وو يیسرپلااوحاا ززاا سپ .شنماادد يییيوت تشااذگ
 يیيیايیب يینكک رراارف ديیاب ههررآآ :تفگ هغالكک اقآآ؟منكک رراارف هناخ نيیاا ززاا يینعيی :تفگ ززوودلوواا.ام شيیپ يیيیايیب ديیاب
 ززوودلوواا.دنكک يیم تتيیذذاا يیليیخ اباب ننزز هكک ميیناادد يیم ام .يییيريیم يیم وو يینكک يیم ققدد ،يینامب اجنيیاا رگاا .ام شيیپ
 ،دش هتشكک شگس يیتقوو ززاا ،مه ومع .دنررااذگ يیمن اباب ننزز وو اباب ؟منكک رراارف منااوت يیم يییيرروج هچ :تفگ
 رردد يییيرروج هچ اارت دندلب اهغالكک ، يیهااوخب وت رگاا :تفگ هغالكک ههزيیشوودد.ددررااذگ يیمن ام يییي هناخ هب اارر ششاپ
 :تفگ هغالكک ههزيیشوودد؟ددددرگنرب رگيیدد وو ددوورب يینعيی :تفگ تقونيیاا رردد .ددوب هتفگن يییيزيیچ اجنيیاا ات رراشايی.دنربب
 رگاا .منكک يیم للوبق اارر امش ففرح :تفگ رراشايی؟رراشايی ، يینكک يیم ركکف هچ وت .تساا ششددوخ ليیم هب هتسب نيیاا
 مناادد يیمن نم ... ددوورب اهغالكک رهش هب رگاا اماا .دنكکب دنااوت يیمن مه يییيرراكک وو ددوورر يیم تسدد ززاا دنامب اجنيیاا
 ات اارر تيیاهركکف مه وت ززوودلوواا .ميینكک يیم تبحص مه ززاب ميیيیآآ يیم ااددرف :تفگ هغالكک اقآآ؟ددوش يیم رروطچ
 .ددرگرب مه ززاب اماا .وورب ، ههررآآ :تفگ رراشايی؟مموورب ديیاب نم وت رظن هب :تفگ ززوودلوواا .دنتفرر اهغالكک...نكکب ااددرف
 !رراشايی ،مهدد يیم للوق :تفگ ززوودلوواا؟يییيددرگرب هكک يیهدد يیم للوق
 .ددوب نناشهاارمه مه يییيريیپ غغالكک .دندمآآ اهغالكک رهظ ااددرفدهدد يیم ددايی اارر رراارف ششوورر وو ههاارر »گگررزب هنن«
 تسشن دب ،ززوودلوواا وو رراشايی لغب تفرر گگررزب هنن.تساا »گگررزب هنن « مه نيیاا :تفگ هغالكک ههزيیشوودد
 يیم يیليیخ اارر امش فيیرعت ممرتخدد .ميیددركک ااديیپ اارر امش هكک دنلاحشوخ همه اهغالكک :تفگ وو نناشيیووربوورر
 وو ديیشكک ههآآ ززوودلوواا.ددوب يیبوخ غغالكک ، ههررآآ :تفگ گگررزب هنن؟ددوب امش رتخدد »هغالكک هنن « :تفگ ززوودلوواا.ددركک
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 ممامت نندش هتشكک وو ننددرم اب .دنتسيین ات وودد يیكکيی اهغالكک :تفگ گگررزب هنن.دش هتشكک نم رطاخ يییياارب :تفگ
 گگررزب هنن.امش شيیپ ديیايیب دهااوخ يیم ززوودلوواا :تفگ رراشايی.دنيیآآ يیم ايیندد هب ات وودد ،ددريیمب يیكکيی رگاا .دنوش يیمن
 هنن؟ممددرگرب منااوت يیم تسااوخ ملدد تقوو ره :تفگ ززوودلوواا.ميینكک ععوورش اارر رراكک ديیاب سپ !ببوخ هچ :تفگ
 ددررااذگب اارر شناتسوودد وو يیگدنزز وو هناخ يیسكک هكک ميیرراادن تسوودد اهغالكک ام .يییيددرگرب ديیاب ًامتح :تفگ گگررزب
 يیم يییيرروج هچ اارم :تفگ ززوودلوواا.دشاب هتشاادن يییيربخ نناارگيیدد ززاا وو دنكک يیگدنزز ههددوسآآ ششددوخ هكک دنكک رراارف وو
 نناتددوخ ديیاب اارر نيیاا .تساا ممززال يیمكکحم رروت زيیچ ره ززاا شيیپ :تفگ گگررزب هنن؟نناتددوخ شيیپ ديیرب
 اهغالكک هكک تساا نيیاا شلوواا يییي ههديیاف :تفگ گگررزب هنن؟ددرروخ يیم ننامددرردد هچ هب رروت :تفگ ززوودلوواا.ديیفابب
 ههديیاف .ديیشكکب تمحزز نناتددوخ يیتخبشوخ يییياارب ديیرضاح وو ديیتسيین ههرراكکيیب وو لبنت امش هكک دننكک يیم نيیقيی
 رهش هب دنرب يیم وو دننكک يیم دنلب اارر وت اهغالكک وو ننآآ يییيوورر يینيیشن يیم وت هكک تساا نيیاا شموودد يییي
 رروت هكک ميیررووايیب اجكک ززاا اارر مشپ وو خن ام گگررزب هنن ديیشخبب :تفگ وو ديیوودد ففرح طسوو رراشايی... نناشددوخ
 يیم مشپ ام .دننكک تمدخ يییيرراكک وو ببوخ يییياهمددآآ هب دنرضاح هشيیمه اهغالكک :تفگ گگررزب هنن؟ميیفابب
 رروودد ديیچ يیم اارر اهنآآ اباب ننزز .ددوب مماب تشپ گگررزب گنس ات دنچ.ديیفاب يیم رروت وو ديیسيیرر يیم ات وودد امش ، ميیررآآ
 اجنآآ وو اجنيیاا ززاا مه يیمكک.اهنآآ طسوو ميینكک يیم عمج ميیررآآ يیم اارر اهمشپ ام :تفگ گگررزب هنن .هكکرس مخ
 رروت وو مسيیرب خن رروطچ متسيین دلب چيیه نم ،رراشايی :تفگ ززوودلوواا.دنتفرر اهغالكک دعب ، دنددركک تبحص
 .مماا هتفرگ ددايی مماا ههدددد ززاا ،ممدلب نم :تفگ رراشايی.مفابب
 .دش ليیطعت رراشايی يییي هسرردم.ددوورر يیم شيیپ اهرراكک .دنشوكک يیم نناج هب اه هچب .دننكک يیم ششالت اهغالكک
 ششاا هنن هب وو دنكک انعم ،دنااوخب اارر ششاا ههدددد يییياه همان تسنااوت يیم .ددوبن دب شيیسرراف ددااوس رگيیدد الاح
 يیم رراكک نناارهت يییيزپرجآآ يییياه ههرروكک رردد ههدددد .تفرر يیم يیيیوشتخرر هب ززاب ششاا هنن .دنااوخ يیم مه بباتكک .ديیوگب
 ززاا وو ددركک يیم ههاگن ننامسآآ هب يیهاگ اباب ننزز .دنددركک يیم دمآآ وو تفرر اهنآآ يییي هناخ هب يییيددايیزز يییياهغالكک .ددركک
 وو دش يیم تحاارران اباب ننزز .ددررووآآ يیمن ددوخ يییيوورر هب يییيزيیچ ززوودلوواا .تشاادد يیم ششرب سسرت اهغالكک يییيددايیزز
 ممولظم وو ممااررآآ رهاظ اماا ؟دشاب هتشاادد يییيرس وو رس اهغالكک اب ههرتخدد دنكکن :تفگ يیم ددوخ شيیپ يیهاگ
 دداتسيیاا يیم اپ رس رراشايی .تفرر يیم شيیپ رراشايی يییي هناخ رردد يیسيیرر خن رراكک.دداادد يیمن نناشن يییيزيیچ رروجنيیااززوودلوواا
 يییيرتتفلكک يییياهخن وو ديیبات يیم مه هب تسدد اب اارر اهخن ززوودلوواا .تشرر يیم خن كککكوودد اب گگررزب يییياهددرم لثم وو
 هنن.دنددركک يیم نناهنپ اجنآآ اارر اهبانط .ددوب ههدنام يیلاخ هكک ددوب يیكکچوكک يییي هنال ططايیح رردد .ددركک يیم تسرردد
 هنن ، دداادد يیم نناشن اارر ههديیبات يییياهخن رراشايی .ديیسرپ يیم رراكک عضوو ززاا وو ددزز يیم رس اهنآآ هب يیهاگ گگررزب
 يیناهنپ ديیرراادد هكک ددربب وب يییيرگيیدد سكک ااددابم !نيیرفآآ ، ببوخ يییياه هچب نيیرفآآ :تفگ يیم وو ديیدنخ يیم گگررزب
 تسرردد .گگررزب هنن ، دشاب صصرق تلدد :دنتفگ يیم ززوودلوواا وو رراشايی.دشاب ززاب نناتشوگ وو مشچ !ديینكک يیم رراكک
 اارر يییيرراكک ره ديیابن ممددآآ هكک ميیمهف يیم مه اهرردقنيیاا .تساا ددايیزز نناملقع اماا ،تساا مكک ام نس هكک تساا
 كککكاخ هب اارر شجكک كککكون گگررزب هنن .يیناهنپ اارر اهرراكک يیضعب ،دننكک يیم رراكکشآآ اارر اهرراكک يیضعب .دنكکب اارراكکشآآ
 ززونه اماا !نيیرفآآ ،نيیرفآآ .ديیرراادد ققرف يیليیخ نناتاهررددام وو رردپ اب .ديیآآ يیم مشوخ نناتززاا :تفگ يیم وو ديیشكک يیم
 هغالكک ههزيیشوودد مه يیهاگ.ديینكک ركکف نيیاا ززاا رتهب وو ديیريیگب ددايی اهزيیچ يیليیخ ديیاب ،ديیاا ههدشن هتخپ وو ديیاا هچب
 ززاا .دنددزز يیم ففرح نناشددوخ رهش ززاا .دنددركک يیم تبحص وو اهنآآ شيیپ دنتسشن يیم ،دندمآآ يیم ششرردداارب وو
 ززوودلوواا .دنددركک يیم فيیرعت رختساا وو اارحصوو تشدد ززاا ، ههوكک ززاا ،دداب ززاا ،رباا ززاا .دنددزيیم ففرح يییيزيیربت يییياهتخرردد
 رتشيیب ،اهغالكک رهش رردد :تفگ يیم هغالكک ههزيیشوودد .دنددوب ههدش انشآآ مه رگيیدد غغالكک تصش ههاجنپ اب رراشايی وو
 اجكکيی غغالكک ننويیليیم كکيی .ددركک يیم للاحشوخ اارر اه هچب ففرح نيیاا .دننكک يیم يیگدنزز غغالكک ننويیليیم كکيی ززاا



17

18

19

 !ببوخ هچ ،ددوش يیمن نناشااوعدد مه چيیه وو دننكک يیم يیگدنزز
 وو ششوماخ رراشايی هكک ديیدد ،ددركک دنلب اارر ششرس ززوودلوواا .دنتشرر يیم خن ززوودلوواا وو رراشايی ززوورر كکيیززوودلوواا رفسمه
 :تفگ رراشايی؟ ههدش هچ ،رراشايی ،يینكک يیم مهاگن يییيرروجنيیاا اارچ :تفگ .دنكک يیم ههاگن اارر وواا ههدداتسيیاا تكکرحيیب
 نم هب ديیاب :تفگ ززوودلوواا.يییيرروجنيیمه ، يییياا :تفگ رراشايی؟يییيركکف هچ :تفگ ززوودلوواا .ممددركک يیم ركکف متشاادد
 ققدد يیيیاهنت ززاا نم ، يییيوورب اجنيیاا ززاا وت رگاا هكک ممددركک يیم ركکف متشاادد .ميیوگ يیم ، ببوخ :تفگ رراشايی.يیيیوگب
 تترفاسم اهنت .ميیددركک يیم رفس يیيیاتوودد ششاكک هكک ممددركک يیم ركکف ززووريیدد مه نم :تفگ ززوودلوواا.منكک يیم
 هت ززاا نم :تفگ ززوودلوواا؟ميیايیب تهاارمه مه نم يیهااوخ يیم وت سپ :تفگ رراشايی.ددرراادن يییيددايیزز تتذل ننددركک
 رراشايی .دمآآ گگررزب هنن دعب ززوورر.ميیوگ يیم ممددوخ نم :تفگ رراشايی.ميیيیوگب گگررزب هنن هب ديیاب .مهااوخ يیم للدد
 اماا ،يیيیايیب يینااوت يیم :تفگ گگررزب هنن؟امش شيیپ ميیايیب ززوودلوواا ههاارمه منااوت يیم مه نم ،گگررزب هنن :تفگ
 اارر نيیاا ركکف :تفگ رراشايی!يینكک رراارف وو يییيررااذگب تسيین يییيدب يییي هنن هكک وواا ؟ددززوس يیمن تتاا هنن للاح هب تلدد
 مه اارت ،ددرراادن بيیع ،دنكکب للوبق رگاا :تفگ گگررزب هنن.ميیوگ يیم ششاا هب تكکرح ززاا شيیپ ززوورر كکيی .مماا ههددركک
 .دنتخااددرپ رراكک هب دنت وو دندمآآ ققوش رس رراشايی وو ززوودلوواا.ميیرب يیم
 هناخ هب اارر ششاا همانرراكک هكک يییيززوورر :دش للوبق نناحتماا ززاا رراشايیرثاا يیب يییياهاعدد ،مشپ ننااددززدد ،يیهام ننااددززدد
 .ددركک يیم نناشتيیذذاا رتمكک اباب ننزز .دنددوب مه اب بلغاا رراشايی وو ززوودلوواا .تشون ششاا ههدددد هب مه يییياا همان ،ددررووآآ
 .ددوب اهغالكک نناارگن هشيیمه ،هتشذگ نيیاا ززاا .دنكک رروودد شمشچ ولج ززاا اارر ززوودلوواا تسااوخ يیم ،شتساارر
 ششرس هب يیيیالب ششرخآآ هكک ديیسرت يیم ، دنددركک يیم نناارگن اارر وواا وو دنددركک يیم دمآآ وو تفرر ددايیزز اهغالكک
 اارر يیهام وودد ، دنتسيین اهيیهام ديیدد وو تفرر ضضوح رس يییيززوورر هكک صصوصخب .ددوب تحاارران مه اباب .ديیايیب
 اج ره اباب وو اباب ننزز .رگيیدد يییياهغالكک اارر هيیقب وو گگررزب هنن اارر يیكکيی ، دنددوب ههددرروخ ششرردداارب وو هغالكک ههزيیشوودد
 هكک ددوب ههددررووآآ ههديیرخ شمشكک اباب يییيززوورر.دندناارپ يیم گنس ، دنتفگ يیم شحف ششاا هب ، دنديیدد يیم يیغالكک
 يییيددايیزز رراادقم نناهگان ،ددركک ررونآآ ررونيیاا اارر اهگنس .مماب تشپ ددرب تشااددرب اارر مخ اباب ننزز .ددززاادنيیب هكکرس اباب ننزز
 تسدد اارر ام »نناارتهب ام ززاا « ؟يینيیب يیم :تفگ وو ششرهوش شيیپ ددررووآآ تشااددرب اارر اهمشپ .دش ااديیپ مشپ
 ديیاب :تفگ اباب؟اهگنس طسوو ههددركک عمج يیسكک هچ اارر اهنيیاا .دناا هتشاادنرب ننامرس ززاا تسدد ززونه .دناا هتخاادناا
 ام ززاا « هكک ممريیگ يیم ششززاا يیبوخ يییياعدد ،سيیون اعدد شيیپ مموورر يیم ااددرف :تفگ اباب ننزز.تفرگ اارر نناشولج
 وو ديیدنخ رراشايی .تفگ ششاا هب اارر اهنآآ يییياهفرح .ديیدد اارر رراشايی ززوودلوواا ااددرف.دننكک رراارف ، دناسرتب اارر »نناارتهب
 دنددررووآآ .ديیددززدد اارر اهمشپ ززوودلوواا .ددوش يیم ليیطعت يییيززوورر دنچ ننامرراكک ،هن رگاا .ميیددززدب اارر اهمشپ ديیاب :تفگ
 اهغالكک هب .تساا ههدش عمج يیفاكک رردق هب مشپ هكک ديیدد ددركک ههاگن رراشايی .گس يیلاخ يییي هنال وت دنتشااذگ
 هكک ديیدد يیتقوو اماا .تفرگ يیبوخ يییياعدد وو سيیون اعدد شيیپ تفرر اباب ننزز .دنررووايین مشپ رگيیدد هكک دندداادد ربخ
 .دش شيیپ ززاا رتشيیب ششاا ههرهلدد ،دناا ههددرب اارر اهمشپ
 رروت هب دنددركک ععوورش ،دعب هب ززوورر ننآآ ززاا ،اه هچب مهفن ننابزز گس يییي هيیضق .ددريیگ يیم ههززاجاا ششاا هنن ززاا رراشايی
 .تشاادد يییيززاارردد تخرر دنب رراشايی يییي هنن.دنتخااددرپ ننددزز ههرگ هب دعب .دنددركک تسرردد يیتفلكک يییياهبانط للوواا .نتفاب
 ششاا هنن ززاا اارر تخرر دنب تسااوخ يیم رراشايی .دنددوب ههديیچيیپ مه هب هكک ددوب ميیس هتشرر دنچ تخرر دنب نيیاا
 دنچ نم رگاا ،هنن :تفگ ششاا هنن هب مماش رس بش كکيی.ددوش رتمكکحم رروت هكک ددررااذگب اهبانط يییيال وو ددريیگب
 ههررابوودد رراشايی.دنكک يیم يیخوش رراشايی هكک ددركک ركکف ششاا هنن؟ددوش يیم تتاا هصغ يیليیخ ،منكک تترفاسم يییيززوورر
 ششاا هنن.ممددرگرب ددووزز هكک مهدد يیم للوق ؟مموورب تترفاسم هب يییيززوورر دنچ نم يیهدد يیم ههززاجاا ،هنن :ديیسرپ
 هكک اب ببوخ :تفگ ششاا هنن.ممرراادن ممززال للوپ :تفگ رراشايی؟ميیررايیب اجكک ززاا اارر شلوپ هكک يیيیوگب ديیاب للوواا :تفگ



18

19

20

؟يییيوورر يیم اجكک ،ببوخ :تفگ ششاا هنن.يیناادد يیم نتفرر تقوو ،ميیوگب منااوت يیمن الاح :تفگ رراشايی؟يییيوورر يیم
 هنن.مهدد يیم ههززاجاا نتفرر تقوو مه نم سپ :تفگ ششاا هنن.ميیوگ يیم نتفرر تقوو مه اارر نيیاا :تفگ رراشايی
 دنچ يییي ههدنگ ههدنگ يییياهفرح ننآآ ززاا دهااوخ يیم وو دنكک يیم يیخوش يیتساارر يیتساارر رراشايی هكک ددركک يیم ركکف
 ههدنگ يییياهفرح نيیاا ززاا يیهاگهاگ ،ددوب للوواا سسالكک ددرگاش وو كکچوكک رراشايی هكک اهتقونآآ .ديیوگب شيیپ للاس
 ههرراتس ننآآ ززاا ات دنچ ،ننامسآآ هب مموورب مهااوخ يیم :تفگ يیم وو اكکتم يییيوورر تسشن يیم الثم .ددزز يیم ههدنگ
 »زيیرر يییياه ههرراتس « ننآآ ززاا كکيی ره هكک تسناادد يیمن رگيیدد.منكکب متكک يییي همگدد ممررايیب وو منيیچب اارر زيیرر يییياه
 شتآآ ززاا رتمرگ هبترم اهرراازه مه نناشيیضعب وو تسوواا ددوخ ززاا رتگررزب ،رتشيیب مه ززاب وو ننويیليیم اهنويیليیم اهدص
 وو ددوب رراهان تقوو .ددوب ههددررووآآ هناخ هب نناشكک نناشكک اارر يییيددرگلوو ههايیس گس مه يییيززوورر.تساا نناشيیسركک ريیزز
 رراشايی؟هناخ هب يییيددررووآآ اارچ اارر فيیثكک ننااويیح نيیاا ،رسپ :دنتفگ ششاا هنن وو ههدددد .تشگ يیم رب هسرردم ززاا رراشايی
 ننابزز وو مماا ههديیشكک تمحزز اهتدم .دناادد يیم ننابزز گس نيیاا .ديیيیوگن يییيرروجنيیاا :تفگ رروورغ اب وو تفرگ يییيددوخ
 يیم تساارر رگاا :تفگ نناادنخ نناادنخ ششاا ههدددد.دنكک يیم تعاطاا ميیوگب وواا هب هچره الاح .مماا ههدداادد ششددايی
 هنن...دعب وو ددرروخب ااذغ ديیاب للوواا :تفگ رراشايی.شلوپ مه نيیاا ،ددررووايیب ددرخب كکگنس ننان ات وودد ددوورب وگب ،يیيیوگ
 هچ ممديیمهف :تفگ گس هب رراشايی .دداادد نناكکت اارر شمدد وو ددرروخ گس .تخيیرر گس ولج كکشخ ننان يییيرراادقم
 كکيی ،نناجرراشايی « :ديیوگ يیم :تفگ رراشايی؟رراشايی ديیوگ يیم هچ ، ببوخ :تفگ ششاا ههدددد.قيیفرر ، يیيیوگ يیم
 ههاگن تتريیح اب ههدددد وو هنن»!ررآآرردد اارر ننآآ وو نكک ززاب اارر منهدد منكک يیم شهااوخ ، ههددركک ريیگ مماهناادندد يییيال يییيزيیچ
 .دنكک زيیمت اارر گس يییياهناادندد يییيال هكک ددرب وت اارر شتسدد وو ددركک ززاب اارر گس نهدد يیمااررآآ هب رراشايی .دنددركک يیم
 .تخاادناا ننووريیب وو ددزز اارر گس ههدددد .دش دنلب رراشايی يییي هلان يییياادص وو ددركک سسرراپ وو ددزز اپ وو تسدد گس نناهگان
 ششاا هنن هب رراشايی ززوورر ننآآ.ددركک يیم »خخوواا وو خخآآ « بترم ششددوخ وو ددوب ههدش مخزز اج دنچ ززاا رراشايی تسدد
 مه اارر تتاا يیميیس تخرر دنب ...دشاب :تفگ رراشايی.يیلب :تفگ ششاا هنن؟يیهدد يیم ههززاجاا ًامتح نتفرر تقوو :تفگ
 يییياارب :تفگ رراشايی؟نناجرسپ يییيرراادد يیكکلكک هچ ززاب ؟رراكکچ يیهااوخ يیم :تفگ هنن؟هنن ، يیهدد يیم نم هب
 رس رخآآ .تسيیچ ششرسپ رروظنم تسناادد يیمن .ددوب ههدنام ننااريیح هنن.ممرراادن يیكکلم كکلكک ، ممرراادد ممززال مترفاسم
!وگب ،اه :تفگ هنن؟هنن :تفگ رراشايی ،دنبااوخب دنتسااوخ يیم يیتقوو .دشاب رراشايی للام تخرر دنب هكک دش يیضاارر
 يیمن يیسكک هب ،دشاب صصرق تلدد :تفگ هنن؟يیيیوگن يیسكک هب اارر اهفرح نيیاا يیهدد يیم للوق :تفگ رراشايی
 يییيزيیچ رراشايی؟تفرگ يیم ششاا ههدنخ تتاهفرح نيیاا ززاا ،ددوب اجنيیاا تتاا ههدددد رگاا يیناادد يیم چيیه وت اماا .ميیوگ
  .ددوب شخبتذل ررايیسب اه ههرراتس يییياشامت وو دنددوب ههديیبااوخ ططايیح رردد .تفگن
 رراكک تصرف .دمآآ يیمن هناخ هب مه رهظ اهززوورر رتشيیب رراشايی يییي هنن .تفرر يیم شيیپ تعرس هب رراكکتكکرح ززوورر
 هنن .ددوب بقاارم يیليیخ اباب ننزز .دنددوب ههددركک مكک اارر نناشدمآآ وو تفرر اهغالكک .ددوب ددايیزز اه هچب يییياارب ننددركک
 يیم بباارخ اهرراكک وو ددرب يیم وب اباب ننزز ،هنرگاا .ميینكکب دمآآ وو تفرر رتمكک تساا رتهب :تفگ يیم گگررزب
 تمحزز همه ننآآ :تفگ وو ديیدنسپ وو ديیدد اارر ننآآ ،دمآآ گگررزب هنن .دش رضاح رروت هكک ددوب ههام ريیت يییياهرخآآ.ددوش
 گگررزب هنن؟ميینكک يیم تكکرح يیكک :دنتفگ ززوودلوواا وو رراشايی .ديیربب اارر ششاا ههديیاف هكک تساا شتقوو الاح ،ديیديیشكک
 ، سپ :تفگ گگررزب هنن.رتهب رتددووزز هچ ره :دنتفگ رراشايی وو ززوودلوواا.رهظ ااددرف نيیمه ،ديیشاب ليیام رگاا :تفگ
 ديیيیايیب وو ديیررااددرب اارر رروت ،دنددركک رراقرراق هعفدد هس غغالكک ات وودد هكک ديیديینش تقوو ره .ديیشاب رظتنم رهظ ااددرف
 دنددركک تبحص اجنآآ وو اجنيیاا ززاا مه يیمكک .دنصقرب ،دنوش اپ دنتسااوخ يیم .ددوبن اه هچب للدد وت للدد.مماب تشپ
 نناكکت ،ددركک رراقرراق ،ددوب رتفرط ننآآ هناخ دنچ هكک يییيزيیربت تخرردد يییيالاب تسشن تفرر وو ديیرپ گگررزب هنن وو
 .دش رروودد وو تساخرب ،ددرروخ نناكکت
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 ددوخ هب ددوخ ززوودلوواا مماش رس .دش بش!تساا ههدش هنااويیدد ززوودلوواا :دنيیوگ يیم ،دنرراادن ربخ اهلدد ززاا هكک يیيیاهنآآ
 ؟يییيدنخ يیم هچ يییياارب رخآآ ،ممرتخدد :ديیسرپ يیم يیه اباب .ههدش هنااويیدد ههرتخدد :تفگ يیم اباب ننزز .ديیدنخ يیم
 يیم اباب.دش يیم يینابصع اباب ننزز .ممدنخ يیم يییيدداش ززاا :تفگ يیم ززوودلوواا.منيیب يیمن يییيررووآآ ههدنخ زيیچ هكک نم
 ،نكک شلوو :تفگ يیم اباب ننزز.تسيین يییيزيیچ ،ممدداش يییيرروجنيیمه ،يییياا :تفگ يیم ززوودلوواا؟يییيدداش مماادكک ززاا :ديیسرپ
 .ههددزز ششرس هب
؟يیشاب هناخ رردد رهظ ااددرف يینااوت يیم ،هنن :تفگ ششاا هنن هب رراشايی .ددوب ننديیبااوخ تقونابرهم وو ببوخ يییي هنن
 مترفاسم يییي ههررابرردد .ميیوگ يیم تتاا هب يییيرهظ ، يییيررآآ :تفگ رراشايی؟يییيرراادد نم اب يییيرراكک :تفگ ششاا هنن
 ،شتساارر .ددررووآآ يیمن ررددرس ششرسپ رراكک ززاا هنن.ممددرگ يیمرب هناخ هب رهظ ،ببوخ يیليیخ :تفگ ششاا هنن.تساا
 وو تساا يیبوخ رسپ رراشايی هكک تسناادد يیم اماا .دمآآ ششددايی دعب وو ددوب ههددركک ششوماارف مه اارر تترفاسم ععوضوم
 رراشايی شيیپ ششركکف ،تفرر يیم يیيیوشتخرر هب هكک اهززوورر .تشاادد تسوودد يیليیخ اارر وواا .ددركک دهااوخن يییيدب رراكک
 يییي هنن .ديیرخ يیم ذغاكک وو دداادم وو سسابل وواا يییياارب اماا ،دنام يیم هنسرگ ششددوخ هكک دش يیم ههاگ .دنام يیم
 .ددركک يیمن تيیذذاا ،ددزز يیمن للوگ اارر وواا يیكکچوكک رراكک ره يییياارب مه رراشايی .ددوب يیبوخ وو ننابرهم
 .تشذگ يیم يییيدنكک هب ننامزز .ديیسرر يیم تكکرح تقوو رگيیدد تعاس دنچ .دش حبصناادنزز رردد ززوودلوواا ،تكکرح
 هنن وو ززوودلوواا شيیپ ششركکف وو تفرر يیم ررونآآ ررونيیاا ططايیح رردد .تشاادن رراارق وو ممااررآآ چيیه .ددوب اهنت هناخ وت رراشايی
 رس تشااذگ وو ددركک عمج دعب ، تسشن ششوورر ، ططايیح طسوو ددركک نهپ وو ددررووآآرردد اارر رروت هعفدد دنچ .ددوب ششاا
 نناارگن رراشايی .دنددرروخ اارر نناشرراهان دنتسشن .ددوب ههديیرخ ريینپ وو ننان وو رروگناا .دمآآ ششاا هنن يییيرهظ.ششاج
 :ددركک يیم ركکف رراشايی .تفگ يیمن يییيزيیچ مماادكکچيیه .دنزب ففرح ششرسپ هكک ددوب رظتنم ششاا هنن .ددوب ززوودلوواا
 مناادد يیم ،دتفيیب متسدد اباب ننزز رگاا .ددرروخ دهااوخ مه هب هشقن ؟دش دهااوخ هچ ،ديیايیب دنااوتن ززوودلوواا رگاا
 رگاا الاح ؟نم شيیپ ديیايیب ززوودلوواا يییيررااذگ يیمن اارچ !يییيريیبكکاا .منزز يیم گنچ اارر ششاهوم .منكک ششرراكکچ

 اارر ننددررووآآ ببآآ…ديیآآ يیم رردد هنيیس ززاا ددرراادد ملدد .ههدمايین ززوودلوواا ززونه ؟منكک رراكکچ ،ددوش دنلب اهغالكک يییياادص
 اباب وو تخيیرر يیم ببآآ اباب ننزز .دمآآ يیم ررااويیدد ففرط ننآآ ززاا اباب وو اباب ننزز يییياادص .ططايیح هب تفرر وو ددركک هناهب
 هچ ههرتخدد يیناادد يیمن :تفگ يیم اباب ننزز .ههدمآآ هناخ هب ههززات اباب هكک ددوب ممولعم .تسش يیم اارر ششاهتسدد

 يییيوورر غغالكک ات وودد تقوو نيیمه رردد…منكک شيیناادنزز هناخزپشآآ وت ممدش رروبجم ششرخآآ ، ههددررووآآ ممرس هب يیيیالب
 دتسرفب اارر ششاا هنن ؟دنكک رراكکچ اارر ززوودلوواا سپ .تخيیرر وت شلدد ،ديیدد اارر اهنآآ ات رراشايی .دنتسشن يییيزيیربت تخرردد
 رس يییيالاب وو دندمآآ كکيیددزن وو دنديیرپ اهغالكک!دشاب ههددركک شيیناادنزز اباب ننزز يیتساارر يیتساارر دنكکن ؟شلابندد
ـ :دنددركک رراقرراق هب ععوورش يیيیاتوودد نناهگان وو تتوت تخرردد يییيوورر دنتسشن وو دنددزز وواا هب يییيدنخبل .دنديیسرر رراشايی

 ههاارمه سسرت مه :ددوب گنج رروپيیش لثم رظن كکيی ززاا اهغالكک يییياادص..!رراق …رراق ..!رراق …رراق ..!رراق…رراق
 تفرر ددرسنوخ وو دمآآ ددوخ هب دعب .ددركک مگ اارر ششاپ وو تسدد يییياا هظحل رراشايی .نناكکت وو تكکرح مه ،تشاادد
 دنتسشن دندمآآ اهغالكک .دنددوب هتفرر وت اباب ننزز وو اباب .مماب تشپ تفرر يیكکشااويی وو تشااددرب اارر رروت ، هنال ففرط
 هب رراشايی .تشذگ هقيیقدد ميین .ددوب ههدمايین ززوودلوواا ززونه .ددركک نهپ اارر رروت رراشايی .دنددركک يیسرپلااوحاا رراشايی ررانكک
 ززاا يیكکيی .دمآآ يیم شيیپ وو ددركک يیم تكکرح يیگررزب يیهايیس اهتسددرروودد رردد ، پچ ففرط رردد .ددركک ههاگن اهرروودد
 شيیناادنزز اباب ننزز ديیاش مناادد يیمن :تفگ رراشايی؟ديیآآ يیمن ززوودلوواا اارچ ،دنيیآآ يیم دنرراادد :تفگ اهغالكک
 ددايیرف .دنديیسرر اهغالكک .دمايین ززاب ززوودلوواا .ديیسرر ششوگب رراقرراق يییي هفخ يییياادص .دش رتكکيیددزن يیهايیس.ههددركک
 تتوت تخرردد يییيوورر .دش ههايیس اهغالكک ززاا ررااويیدد وو رردد ممامت .ددركک رپ اارر نيیمزز وو ننامسآآ غغالكک نناارراازه رراقرراق
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 يییيوورر يیگيیدد رراشايی يییي هنن.ددوب هتشااددرب اارر همه سسرت .دنددوب ههدمآآ ننووريیب اه هناخ ززاا ممددرم .دنامن يیلاخ يییياج
 يیم رردد اارر تتاهمشچ الاح ..؟يیتفرر اجكک رراشايی :ددركک يیم ددايیرف وو ددوب ههدداتسيیاا ططايیح طسوو هتشااذگ ششرس
 اارم رگاا .دننم يییياقفرر اهنيیاا !سسرتن ، هنن :تفگ وو مماب بل تفرر ،ديینش اارر ششاا هنن يییياادص ات رراشايی..!دنررآآ
 تترفاسم يیيیاتوودد ديیاب ام ..!هنن وورب !منكک يیم شهااوخ ، هنن .مماب تشپ تسرفب اارر ززوودلوواا وورب ، يییيرراادد تسوودد

 وورب :ددركک سسامتلاا ززاب رراشايی .تفگ يیمن يییيزيیچ وو ددركک يیم ههاگن ششرسپ هب ننااريیح وو تتام ششاا هنن…ميینكک

 مكک .دنكکرراكکچ تسناادد يیمن رراشايی!سسرتن نناشززاا …دنتسه ام يییياهقيیفرر اهغالكک …منكک يیم شهااوخ ..!هنن
 غغالكک ات دنچ اب ممددوخ نم ،رروت يییيوورر نيیشنب وورب وت :تفگ وو دمآآ شيیپ گگررزب هنن .دنزب هيیرگ ريیزز ددوب ههدنام
 يییيزيیچ سكک ره .ددوب هتخيیرر اهطايیح هب اارر اه يیليیخ اهغالكک ددايیرف.ههدنام اجكک منيیبب ، ززوودلوواا للابندد مموورر يیم
 اه ههرجنپ تشپ سسرت ززاا ممددرم يیضعب .ددركک يیم ههاگن اارر ننامسآآ نناسرت نناسرت وو ددوب هتشااذگ ششرس يییيوورر
 نناهگان!ديینكک ززايین وو ررذن ،ديینااوخب ززامن ،ديینكک اعدد ديیوورب !ههدش للززان الب :دنددزز يیم ددايیرف اهنززريیپ .دنددوب ههدنام
 هتشااذگ رس يییيوورر يیگيیدد مماادكک ره .دمآآ ننووريیب ششرس تشپ مه اباب ننزز .دمآآ ططايیح هب تسدد هب ببوچ اباب
 اهغالكک.دنرروخب بنج ديیررااذگن ،رهوش وو ننزز نيیاا يییياپ وو تسدد هب ديیچيیپب ،اهغالكک :تفگ گگررزب هنن .ددوب
 وت غغالكک ات دنچ اب گگررزب هنن.دناسرت يیم اارر اباب وو اباب ننزز وو ددركک يیم اادص وو رس اهگيیدد ،نناشرس هب دنتخيیرر
 اارر رردد هكک ددزز يیم ددرراكک اب ززوودلوواا .ددوب لفق هناخزپشآآ رردد .دمآآ يیم هناخزپشآآ ززاا ززوودلوواا ددايیرف يییياادص .تفرر
 ززاب ههاارر اهغالكک .ديیسرر رس رراشايی يییي هنن تقوو نيیاا رردد .ددوب ههددركک تسرردد مه كکچوكک خخاارروس كکيی .دنكک خخاارروس
 ،هنن :تفگ ززوودلوواا .ديیسوب وو ددركک لغب اارر وواا هنن .دمآآ ننووريیب ززوودلوواا .تسكکش اارر لفق وو ددزز گنس اب هنن .دنددركک

 يییي هنن…دنكک يیم تتيیذذاا .يییيددررووآآ ننووريیب اارم وت هكک وگن مه اباب ننزز هب .ميیددرگ يیمرب ددووزز ،يیشابن ام نناارگن
 اارر ششرروودد اهغالكک .مماب تشپ تفرر وو ددررووآآرردد يییياا هچقب غغرم يییي هنال ززاا ،ديیوودد ززوودلوواا .ددركک يیم هيیرگ رراشايی
 هنيیس رب اارر وواا وو ددركک ززاب اارر شيیاهتسدد رراشايی .تخاادناا وواا يییيوورر اارر ددوخ ،ديیسرر رراشايی يییيولهپ يیتقوو .دنددوب هتفرگ
 :تفگ دنلب يییياادص هب وو مماب تشپ دمآآ ،ددركک ركکشت رراشايی يییي هنن ززاا گگررزب هنن.ددركک هيیرگ يییيدداش ززاا وو ددرشف
 دنلب وو دنتفرگ اارر رروت للاگنچ وو رراقنم اب .دندداتفاا ششوج وو بنج هب اهغالكک نناهگان!ديینكک تكکرح !اهغالكک
 الاب ززاا رراشايی ،دنددوب هتفرگ مه اارر اهنآآ اهغالكک .ددوب ههددركک دنب رروت يییياهررانكک هب يیئاه هتشرر رراشايی .دنددركک
 هب اارر اباب ننزز وو اباب اهغالكک!رروخن هصغ ،ميیددرگ يیمرب ددووزز ،نناسرب ممالس مماا ههدددد هب ،ميیتفرر ام ،هنن :ددركک ددايیرف
 يیم ببوچ وو گنس وو دنددركک يیم ددااديیب وو دداادد ههدداتسيیاا ططايیح طسوو وودد ننآآ .دندداتفاا ههاارر وو دنتشااذگ ددوخ للاح
 نناارراازه.دندش رروودد رهش ززاا ههرخالاب.ددوب ههدش مخزز مه نناشاج دنچ وو ددوب ههدش ههرراپ ههرراپ نناشيیاهسابل .دنتخاادناا
 شيیپ وو ددركک اهرباا هب يیهاگن ززوودلوواا .ددوب يیلاخ نناشرس يییيالاب طقف .دنددوب هتفرگ اارر اه هچب رب وو رروودد غغالكک
 هب دنتفرر يیم.اهغالكک رهش هب دنتفرر يیم.دنتفرر يیم وو دنددركک يیم هلهله اهغالكک!دنگنشق هچ :تفگ ددوخ
 .تشاادن »اباب ننزز « هكک اجنآآ هب دنتفرر يیم.ددوب »اباب « يییي هناخ ززاا رتهب هكک يیيیاج
 دندمآآ هغالكک اقآآ وو هغالكک ههزيیشوودد ، گگررزب هننماكکان وو ديیهش نناتسوودد ددايی هب !ديیززاادنيیب رروودد اارر اهكکناتسپ
 ززاب اارر ششاا هچقب ززوودلوواا.دننكک رراكک نناارگيیدد لثم دنوورب دعب وو دننزب ففرح هملكک دنچ هكک اه هچب شيیپ دنتسشن
 يیشوپ يیم اهدعب .متفرر شكک وت رطاخ يییياارب ،تساباب للام :تفگ رراشايی هب وو ددررووآآ ننووريیب نهااريیپ كکيی .ددركک
 دداادد ،ددررووآآرردد شبيیج ززاا غغالكک رپ ات دنچ ززوودلوواا .ددوب مه ههركک وو ننان يییيرراادقم هچقب يییيوت.ددركک ركکشت رراشايی.ششاا
 امش هب هكک ميیددوب هتشاادد هگن يییيرراگددايی .تساا »هغالكک اقآآ « يییياهرپ ،گگررزب هنن :تفگ وو گگررزب هنن هب
 ام رطاخ يییياارب اهنآآ .ددركک ميیهااوخن ششوماارف تقوچيیه اارر ششاا هنن وو »هغالكک اقآآ « رراشايی وو نم .ميیهدب
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 ززااوورپ اهغالكک وو اه هچب رس يییيالاب هكک يیلاح رردد وو دش دنلب ااوه هب ،تفرگ اارر اهرپ گگررزب هنن.دندش هتشكک
 گگررزب هنن .دندش تكکاس اهغالكک.منزب ففرح هملكک وودد مهااوخ يیم ننات ههززاجاا اب :تفگ دنلب دنلب ،ددركک يیم
 ززاا ات دنچ ززوودلوواا الاح نيیمه !مبوخ يییياهغالكک !ممزيیزع نناتسوودد :تفگ وو ددررووآآرردد شلاب ريیزز ززاا يیكکناتسپ
 يییيرسپ وو ررددام يییي هناشن اهنت هكکنيیاا يییياارب .ميیرراادد يیم ههاگن اارر اهنآآ ام .دداادد نمب اارر »هغالكک اقآآ « يییياهرپ
 وو ززوودلوواا .ميیشاب يیبوخ وو ععاجش يییياهغالكک مه ام هكک دداادد دهااوخ ددايی ام هب اهرپ نيیاا .تساا رراكکاادف وو ننابرهم
 »كکناتسپ « نيیاا اماا :تفرگ اارر شفرح للابندد گگررزب هنن.دنددركک رراقرراق دنلب دنلب اهغالكک.دنديیشكک اارروه رراشايی
 هتشاادن للاجم وو دكکمب اارنآآ هشيیمه هكک ددوب ههديیرخ ززوودلوواا يییياارب اباب ننزز اارر ننآآ هكکنيیاا يییياارب .ميیززاادناا يیم رروودد اارر
 هب ددوب ههدداادد هكک ننامه .تخانش اارر ددوخ كکناتسپ ززوودلوواا.ديیوگب يیسكک هب اارر شلدد ددرردد وو دنزب ففرح هكک دشاب

 هنن « اباب ننزز :تفگ گگررزب هنن .دنددركک هلهله اهغالكک .نيیيیاپ تخاادناا اارر كکناتسپ گگررزب هنن.»هغالكک هنن «
 دداب ههدنزز ،سپ .دنددركکن ششوماارف اارر اهنآآ ززوودلوواا وو رراشايی اماا ،ددركک مماكکان اارر »هغالكک اقآآ « ، تشكک اارر »هغالكک
 .دنددركک رراقرراق دنلب دنلب اهغالكک!دننكک يیمن ششوماارف اارر ددوخ ديیهش وو مماكکان نناتسوودد زگره هكک يیيیاه هچب
 .دنديیشكک اارروه وو دنددزز تسدد رراشايی وو ززوودلوواا
 وو دمآآ نيیيیاپ گگررزب هنن .دش ههديیدد يییيدنلب يییياههوكک رروودد ززانيیشن ههوكک يییياهغالكک .اهغالكک رهش .اههوكک ننآآ رس
 اهغالكک .ميیاا ههددركک للزنم ههوكک رس ميیاا هتفرر ام اارچ هكک ديینكکن بجعت .تساهغالكک رهش ،اههوكک ننآآ رس :تفگ
 .دنتسه ننوگانوگ
 هچب تبحم رپ يییي همان مه نيیاا *نناتسوودد يییي همان 44 زيیيیاپ .يیساناخ ههوهق ليیلج ،نناجريیخآآرردد دش ممامت
 همان .دننامب تكکاس دنتسااوخن وو دنديینش پپاچ ززاا شيیپ اارر »اهغالكک وو ززوودلوواا « يییي هصق هكک تساا يیيیاه
 :تساا ههديیسرر ههدنسيیون نيیاا تسدد هب اه هچب ننآآ رراگززومآآ طسوت

 نناارگن ام .ميیهدد يیم ههددژم ددررووايیب ام يییياارب يییيربخ ززوودلوواا ززاا هكک ره ، ميیرراادد ممالس ززوودلوواا نناتسوودد هب -
 .ميیرراهب رظتنم ام .ززوودلوواا هب ميیهدب ميیهااوخ يیم .ميیرراادد ددايیزز ننوباص ام .ميیتسه ززوودلوواا وو رراشايی ،اهغالكک
 .ددوب ررددام هغالكک هنن .دشاب هغالكک هنن لثم اه هنن هكک ميیهااوخ يیم ام .ددركک ميیهااوخن تيیذذاا اارر اهغالكک رگيیدد
 تسوودد نناميیاباب اب مه ام يییي هنن ميیهااوخ يیم .ددوب تسوودد ششرهوش اب هغالكک هنن .ميیرراادد تسوودد اارر ررددام ام
 هب ام .اهاباب ننزز ،اهاباب اب .دننكک ااوعدد .ااوعدد هب دناا هتفرر رراشايی وو ززوودلوواا ،هغالكک اقآآ ميینكک يیم للايیخ ام .دشاب
 الاب ننآآ هغالكک اقآآ ات ددركک ميیهااوخن بباارخ اارر اهغالكک يییي هنال .ددركک ميیهااوخ تسرردد ننامكک وو ريیت رراشايی
 اهيیهام .دداادد ميیهااوخ سسابل وو شفكک ززوودلوواا هب ام .دنكک ربخ اارر ززوودلوواا ،دمآآ اباب ،دمآآ اباب ننزز تقوو ره ، دنيیشنب
 .دش دنهااوخ ززووريیپ گنج رردد .ددررووآآ دهااوخ ههددژم هغالكک اقآآ .ددركک ميیهااوخ عمج اارر اهتوبكکنع .ديیددززدد ميیهااوخ اارر
 رردد ام .ببوخ يییياباب رراشايی وو دش دهااوخ ببوخ ررددام ززوودلوواا .دمآآ دنهااوخ ،تفرگ دهااوخ اارر ززوودلوواا تسدد رراشايی
 يیم .اهنآآ كکمكک ميیوورب ميیهااوخ يیم .نناش همه نناارگن .ميیتسه نناارگن ام .ديیصقرر ميیهااوخ اهنآآ يیسوورع
.دنددرگرب ددووزز اهغالكک رهش ززاا اهنآآ ميیهااوخ


