
وله رراازه وله كکيی
 ننااددوواج رثاا

يیگنرهب دمص

 غغاب .ننااوواارف ببآآ وو ههويیم نناتخرردد ععااوناا ززاا رپ .ددابآآ ددابآآ ،ددوب يیگررزب ررايیسب غغاب يیبآآ يیب وو ريیقف ههدد لغب
 اارر ششرس ننآآ يییيددركکيیم ههاگن نيیبرروودد اب يیتح ششرس نيیاا ززاا رگاا هكک ددوب تخررددرپ وو گگررزب ننانچ
.يینيیبب يیتسنااوتيیمن
 يییياارب اارر غغاب اماا ننايیيیاتسوورر هب ددوب هتخوورف وو ددوب ههددركک هكکت هكکت اارر اهنيیمزز ههدد ببابرراا شيیپ للاس دنچ
 ههدد الصاا .تشاادن مه ببآآ .ددوبن تخررددرپ وو ررااومه ننايیيیاتسوورر يییياهنيیمزز هتبلاا .ددوب هتشاادد ههاگن ششددوخ
 رردد ررااومهان يییياهنيیمزز يییيرراادقم وو ،ددوب يیبابرراا غغاب ننامه هكک تشاادد ههرردد طسوو رردد گگررزب يییيررااومه كکيی
.دنتشاكکيیم يیميیدد وج وو ممدنگ وو دنددوب ههديیرخ ببابرراا ززاا ننايیيیاتسوورر هكک اهههرردد يییيريیززاارس وو اههپت يییيالاب
.دشابن ام يییي هصق هب ططوبرم ديیاش هكک ميیررذگب اهففرح نيیاا ززاا .هصالخ
 يییياهلگ وو اهگگرب .رتنااوج وو رتكکچوكک يییيرگيیدد ززاا يیكکيی ،دنددوب ههديیيیوورر غغاب يییيوت مه وله تخرردد ات وودد
 تخرردد وودد ره هكک ديیمهفيیم للوواا رظن رردد يیسكک ره هكک يییيرروط هب دنددوب مه لثم الماكک تخرردد وودد نيیاا
.دنسنج كکيی
 يیتخس هب هكک ننانچ ددررووآآيیم يیيیابيیزز وو ننوگلگ وو تشرردد يییياهوله للاس ره وو ددوب يییيدنويیپ رتگررزب تخرردد
.ددرروخب وو دنزب ززاگ اارر اهنآآ دمآآيیمن شلدد ممددآآ وو دنتفرگيیم اج تشم يییيوت
 تكکلمم ززاا مه اارر دنويیپ هكک ههددركک دنويیپ يیجرراخ سسدنهم كکيی اارر رتگررزب تخرردد تفگيیم ننابغاب
 رردقچ دشاب ههدش ججرخ شيیالاب للوپ رردقنيیاا هكک يیتخرردد يییياهوله هكک تساا ممولعم .ددوب ههددررووآآ نناشددوخ
.ددرراادد تميیق
 مشچ هكک دنددوب ههددركک نناازيیووآآ هتشون »دداكکيی ننااوو « يییياعدد يیيی ههرراپ هتخت يییيوورر تخرردد وودد ره ننددرگ رروودد
.دنرروخن مخزز
 اارر شيیاهلگ ايی .دناسرريیمن وله كکيی اماا ددركکيیم ززاب لگ رراازه ًابيیرقت للاس ره رتكکچوكک يییيوله تخرردد
 دمآآ يیمرب شتسدد ززاا هچ ره ننابغاب .تخيیرريیم وو ددركکيیم ددررزز ههديیسرن اارر شيیاهوله ايی وو تخيیرريیم
 وو خخاش للاس هب للاس .دشيیمن ضضوع الصاا رتكکچوكک يییيوله تخرردد اماا ددركکيیم رتكکچوكک تخرردد يییياارب
.ددركکيیمن گگررزب ،ددوب ههدش هكک مه ننامرردد يییياارب وله كکيی اماا دنايیوورريیم يییيرتددايیزز گگرب
 يییيانب رراگناا .دشن ضضوع ززاب تخرردد اماا دنكک يییيدنويیپ مه اارر رتكکچوكک تخرردد هكک ديیسرر ششركکف هب ننابغاب
 يییيوله تخرردد وو دنزب هقح تسااوخ ،دمآآ گنت هب ننابغاب تبقاع .ددوب هتشااذگ يییيززابجل وو جل هب اارر رراكک
 ععوورش رتكکچوكک يییيوله تخرردد ولج وو ددركک اادص مه اارر شنزز وو ددررووآآ يیيی ههرراا تفرر .دناسرتب اارر رتكکچوكک
 تشااددرب زيیخ هعفدكکيی وو تفرر بقع بقع .دش زيیت يیباسح ههرراا هكک دعب .ههرراا يییياههناادندد ننددركک زيیت هب ددركک
 ات ممززاادناايیم رروودد وو منكکيیم ههرراا نب وو خيیب ززاا اارر وت الاح نيیمه الثم هكک رتكکچوكک يییيوله تخرردد ففرط هب
.يییيزيیرن اارر تيیاهوله رگيیدد يیشاب وت
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 .رراادهگن تسدد نم گگرم :تفگ وو تفرگ اارر شتسدد رس تشپ ززاا شنزز هكک ددوب ههاارر هميین رردد ززونه ننابغاب
 ددركک يیلبنت مه ززاب رگاا .دنكک گگررزب وو ددرراادد ههاگن اارر شيیاهوله ههدنيیآآ للاس ززاا هكک مهدديیم للوق وت هب نم
.ددوش رتسكکاخ وو ددززوسب هكک ررونت يییيوت ميیززاادناايیم وو ميیربيیم اارر ششرس يیيیاتوودد تقونآآ
.ددركکن ضضوع اارر تخرردد رراتفرر مه نندناسرت وو كکلكک وو ززوودد نيیاا
 ههديیسرر اارر شيیاهوله اارچ وو ددوب هچ شفرح رتكکچوكک يییيوله تخرردد ديیناادب ديیهااوخيیم ننات همه دبال
.ددوب دهااوخ هيیضق نيیمه ححرش ششددوخ ام يییي هصق دعب هب اجنيیاا ززاا .ببوخ ررايیسب .ددركکيیمن

***
..!ديینكک ششوگ
 ديینكکن اادص رگيیدد .دنزب ففرح دهااوخيیم رتكکچوكک يییيوله تخرردد هكک ديینكک ززاب اارر نناتيیاه ششوگ ببوخ
:دنكکيیم لقن اارر شتشذگرس هكک نيیاا لثم .ديیوگيیم هچ رتكکچوكک يییيوله تخرردد ميینيیبب

 يییياهههررانكک وو دبس هت وو رس ننابغاب .ميیددوب هتسشن يییيدبس يییيوت وو ميیددوب وله ات ههاجنپ وو دص ات دص ام «
 يییيوورر ررابغ وو ددرگ وو دنكکن كکشخ اارر ننامفيیطل تسوپ بباتفآآ هكک ددوب ههدناشوپ وم تخرردد گگرب اارر دبس
 اجنآآ رردد وو دشيیم لخاادد وم كککكززان يییياهگگرب ننايیم ززاا زبس ررون يیمكک طقف .دنيیشنن ننامزمرق يییياههنوگ
.ددركکيیم تسرردد يییيزيیگناا للدد يییي ههرظنم ،دشيیم يیتاق نناميیاه هنوگ يیخرس اب هكک
 يییيامرس .ددوب ببوطرم وو كکنخ ننام همه نت وورر نيیاا ززاا ،ددوب ههديیچ ههددزن بباتفآآ ددووزز حبص اارر ام ننابغاب
 للدد هب ،دمآآيیم وت وو تشذگيیم زبس يییياهگگرب ززاا يیمكک يییيامرگ وو ددوب ننامنت يییيوت ززونه زيیيیاپ يییياهبش
.ديیبسچيیم ننام همه
 يییيوت ،ديیچيیم اارر ممررددام يییياهوله ننابغاب عقوم ننامه للاس ره .ميیددوب تخرردد كکيی نناادنززرف همه ام هتبلاا
 وو دداادديیم ليیوحت اارر دبس .ددززيیم اارر ببابرراا يییي هناخ رردد تفرريیم اجنآآ .رهش هب ددربيیم وو ددركکيیم رپ دبس
.الاح لثم .تشگ يیمرب ههدد هب
 ببآآ ززاا هكک ميیوگب ممددوخ ززاا .ميیددوب رراادبآآ وو ههديیسرر يییيوله ات ههاجنپ وو دص ات دص ام هكک متفگيیم متشاادد
 ميیاههنوگ هب يییيرروط يییيزمرق .دكکرتب تسااوخيیم رراگناا مكکززان وو ممرن تسوپ .ممددوب رپ يییيذيیذل وو نيیريیش
 .مشكکيیم تلاجخ ممددوخ يیگنهرب ززاا ًامتح يییيددركکيیم للايیخ يییيديیدديیم اارر نم رگاا هكک ددوب ههديیوودد
.مشاب ههددركک يینت ببآآ رراگناا ،ددوب رت يییيزيیيیاپ منبش ززاا ززونه ممرب وو رس هكک ًاصوصخم
 يیيی ههززات يیگدنزز هب نم ددوخ ميیوگب تساا رتهب .ددوب يیيی ههززات يیگدنزز ركکف رردد متفس وو تشرردد يییي هتسه
.ددوبن نم ززاا اادج نم يییي هتسه .ممددركکيیم ركکف
 وو رت تشرردد هكک تلع نيیاا هب ديیاش .مموش ههديیدد للوواا رظن رردد هكک ددوب هتشااذگ دبس يییيالاب اارر نم ننابغاب
 وو دنكک دشرر دشاب هتشاادد للاجم هكک يیيیوله ره .منكکيیمن اارر ممددوخ فيیرعت هتبلاا .ممددوب همه ززاا رترراادبآآ
 اارر اهممركک بيیرف وو دننكکيیم يیلبنت هكک يیيیاهوله رگم دش دهااوخ رراادبآآ وو تشرردد ،دسرب وو ددوش گگررزب
 اارر نناش هتسه يیتح وو دنوشب نناشتشوگ وو تسوپ لخاادد هكک دنهدديیم ههززاجاا اهننآآ هب وو دنرروخيیم
.دنرروخب
 هنااددرردد زيیزع رتخدد تمسق نم رراچان ،ميیتفرريیم ببابرراا شيیپ ميیددوب هتسشن دبس يییيوت هكک يییيرروطنامه رگاا
 يییي هناخ رخآآ .تخاادناايیم رروودد اارر نم وو تفرگيیم ممااهنوگ ززاا ززاگ كکيی مه ببابرراا رتخدد .ممدشيیم ببابرراا يییي
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 .ددوب ههدشن ددررااوو ششرردد ززاا وله وو ررايیخ وو ولآآددررزز هناادد كکيی هكک ددوبن ددالوپ وو يیلعبحاص يییي هناخ لثم ببابرراا
 .دنكکيیم ددررااوو ههويیم هجرراخ يییياهرروشكک ززاا ششرتخدد يییياارب ببابرراا هكک دنكکيیم لقن ننابغاب هكک يیترروص رردد
 نيیاا يییياارب هتبلاا .دنررووايیب لگ يیتح رروگناا وو ززوم وو للاقترپ ششرتخدد يییياارب ههررايیط اب هكک دنكکيیم ششررافس
 وو كککكاارروخ وو هسرردم وو سسابل للوپ نيیبب نكک بباسح تتددوخ الاح .دنكکيیم ججرخ للوپ گيیرر لثم اهرراكک
 وگب وت .ددوشيیم رردقچ ببابرراا رتخدد يییياهششددرگ وو اهتترفاسم وو اهيییيززاب ببابساا وو ركکون وو رراتسرپ وو رتكکدد
.ممدداتفاا رروودد بلطم ززاا – يیيی هتفگ مكک ززاب .نناموت رراازه ههدد ههام ره
 بباارخ يیشوم يییي هنال شيیاپ ريیزز هعفدد كکيی هكک تشذگيیم غغاب يیطسوو ننابايیخ ززاا تسدد رردد دبس ننابغاب
 دبس طقف تشاادد هگن اپ رس اارر ششددوخ اماا ددرروخب نيیمزز هب ننابغاب ددوب ههدنام مكک هكک يییيرروط هب دش
 تشااذگ وو ديیدن اارر نم ننابغاب .كککكاخ يییيوورر ممدداتفاا وو ممددرروخ زيیل نم هجيیتن رردد وو ددرروخ يیتخس نناكکت
.تفرر
 مه ديیاش .ددوب ممرگ يیليیخ بباتفآآ اماا ددوب ممرگ يیمكک كککكاخ .ددوب ههدش نهپ غغاب يییيوت بباتفآآ رگيیدد الاح
.ددوب ممرگ يیليیخ بباتفآآ ممددركکيیم للايیخ ،ددوب كکنخ نم نت ننوچ
 ديیسرر امرگ تقونآآ .دش ممرگ مه منت يییي ههريیش .ديیسرر متشوگ هب وو تشذگ متسوپ ززاا ششااويی ششااويی امرگ
.مموشيیم هنشت ممرراادد ممددركک سح دعب يیمكک .ممااهتسه هب
 هكک ممددركکيیم ههاگن اارر ديیشرروخ وو ممديیشونيیم ببآآ ششززاا دشيیم ممااهنشت تقوو ره ،ممددوب هكک ممررددام شيیپ
 ممررددام ززاا نم .دندشيیم غغاادد ميیاههنوگ .ديیباتيیم نم رب ديیشرروخ .دنكک ممرگ رتشيیب وو دباتب نم رب رتشيیب
 وو رت تشرردد وو رت تشرردد ززوورر ره وو ،دمآآيیم ششوج هب منت يییي ههريیش وو ،ممددرروخيیم ااذغ ،ممديیكکميیم ببآآ
 يینيیگنس وو ديیوودديیم مترروص يییياهگگرر يییيوت يییيرتشيیب يییيزمرق وو ،ممدشيیم رترراادبآآ وو رت ننوگلگ وو رتابيیزز
.ممددرروخيیم ببات وو ممددركکيیم مخ اارر ممررددام يییيووززاب وو ممددركکيیم
 ااذغ ام هب نيیمزز .تسام تسوودد ديیشرروخ .ددززدن بباتفآآ ززاا اارر تتددوخ ،ملگشوخ رتخدد :تفگيیم ممررددام
 ززاا اارر نناشددوخ هكک يیيیاهنآآ ،نيیبب .تساا ديیشرروخ ززاا وت يیلگشوخ ههووالعب .ددزپيیم اارر ننآآ ديیشرروخ وو دهدديیم
 نيیمزز ززاا ديیشرروخ يییيززوورر رگاا هكک نناادب ،ملگشوخ رتخدد .دناا يینااوختساا وو وبنددررزز رردقچ دنددززدديیم بباتفآآ
.ننااويیح هن ههايیگ هن .دنام دهااوخن نيیمزز يییيوورر رب يیيی ههدنزز ددوجوم رگيیدد ،دباتن ننآآ رب وو دنكک رهق
 عمج ممددوخ رردد وو ممديیكکميیم اارر ديیشرروخ يییيامرگ وو ممددرپسيیم بباتفآآ هب اارر منت متسنااوتيیم ات وورر نيیاا ززاا
:ممديیسرپيیم ممددوخ ززاا هشيیمه .ددوشيیم رتشيیب متوق ززوورر هب ززوورر هكک ممديیدديیم وو ممددركکيیم
 »؟ميینكکيیم رس هب يیكکاخ هچ ام ،دنكک رهق ام ززاا ديیشرروخ وو دناجنرب اارر ديیشرروخ يیسكک يییيززوورر رگاا «
 وو دناجنرب اارر مناخ ديیشرروخ يیسكک يییيززوورر رگاا ،ررددام :ممديیسرپ ممررددام ززاا وو ممددركکن ااديیپ يیبااوج تبقاع
؟ميینكکيیم رراكکچ ام ،دنكک رهق ام ززاا مناخ ديیشرروخ
 ددوشيیم ممولعم !يینكکيیم يیيیاهركکف هچ :تفگ وو ددركک كککكاپ اارر ميیاههنوگ يییيوورر ررابغ شيیاهگگرب اب ممررددام
 دنسپددوخ وو ررااززآآ ممددرم رفن دنچ رطاخ هب مناخ ديیشرروخ ،ممرتخدد يیناادديیم .يیتسه يیشوهاب رتخدد وت هكک
 ام تقونآآ ددريیمب ددوشب مكک شيیامرگ وو ررون ششااويی ششااويی يییيززوورر تساا نكکمم طقف دنكکيیمن رهق ام ززاا
.ميیكکشخيیم وو ميینززيیم خيی امرس ززاا وو ميیناميیم يیكکيیررات رردد الااوو ميیشاب يییيرگيیدد ديیشرروخ ركکف هب ديیاب
؟ممددوب هصق يییياجكک يیتساارر
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 وو دمآآ ششوج هب منت يییي ههريیش دعب يیمكک .ممدش هنشت وو ديیسرر ممااهتسه هب امرگ هكک متفگيیم متشاادد ،يییيررآآ
 ععوورش وو ديیسرر ههاارر ززاا ننااوودد ننااوودد يییيررااوس هچرروم .نتشااددرب كککكرت وو نندش كکشخ هب ددركک ععوورش متسوپ
.ننديیددرگ نم رب وو رروودد هب ددركک
 هتخيیرر ننووريیب هب ممااههريیش ززاا يیمكک وو ددوب ههديیكکرت يیيیاج ززاا متسوپ ،ممددوب ههدداتفاا نيیمزز هب دبس ززاا هكک يیتقوو
 للوو دعب .ديیشكک وو ددركک وورف ههريیش يییيوت اارر شيیاهشيین ررااوس هچرروم .ددوب ههدش تفس بباتفآآ ولج وو ددوب
 تساارر اارر شيیاهكکخاش وو ددركک وورف اارر شيیاهشيین ههررابوودد دعب دش ههريیخ شيیاهشيین يییياج هب يیتدم .ددركک
 متفگ ممددوخ هب نم هكک ننديیشكک هب ددركک ععوورش مكکحم ننانچ وو ددرشف نيیمزز هب اارر شيیاهاپ وو تشاادد ههاگن
 يییي ههريیش ززاا يیيی هكکت تبقاع .دداادد ررووزز رگيیدد يیمكک ررااوس هچرروم .ددوشيیم ههدنكک اج ززاا شيیاهشيین ننالاا
.دش رروودد نم ززاا ننااوودد ننااوودد وو للاحشوخ وو دنكک اارر ههدش تفس
 ففرط هب ننااوودد ننااوودد وو دنديیرپ غغاب يییيوت ررااويیدد يییيالاب ززاا رفن وودد .ممديینش يیيیاادص هكک ددوب اهعقوم نيیمه
 ننايیيیاتسوورر يیكکيی ننآآ لثم .دننكکب ريیس ههويیم ززاا يیمكکش دنددوب ههدمآآ وو دنددوب ددالوپ وو يیلعبحاص .دندمآآ نم
 وو ددالوپ اماا ،دنتشااذگيیمن غغابب ممدق تقوچيیه ننايیئاتسوورر يیكکيی ننآآ .دنتشاادن ننابغاب گنفت ززاا يیسرت چيیه
 هعفدد دنچ يیتح ننابغاب .دنددوب ولوو غغاب يییيوت رراادد هلصوو وو ههرراپ ررااولش كکيی اب هنهرباپ هشيیمه يیلعبحاص
 تشه تفه وودد ره اهعقوم ننآآ .دنددوب هتفرر رردد يیلعبحاص وو ددالوپ اماا ددوب ههددركک رردد هلولگ نناشرس تشپ
.دنددوب هلاس
 دنرراادد ممديیدد دعب يیمكک .ممررددام غغاارس هب دنتفرر وو دنديیرپ نم يییيوورر ززاا دندمآآ ننااوودد ننااوودد ززوورر ننآآ ،هصالخ
 ننابغاب تسدد ززاا هكک ممديیمهف نناشيیاه ننددزز ففرح ززاا .تساا خلت يییيرروجدب نناشتاقوواا اماا دنددرگ يیمرب
.دناا يینابصع
.دشن ام تمسق ششاا هناادد كکيی يیتح هكک غغاب يییي ههويیم نيیرخآآ مه نيیاا ؟يییيديیدد :تفگيیم ددالوپ
 هتفرگ تسدد هب گنفت رخ ههرن هكک تساا رراگززآآ ههام كکيی ؟ميینكکب ميیتسنااوتيیم رراكکچ رخآآ :تفگ يیلعبحاص
.ددرروخيیمن نناكکت ،تخرردد يییياپ رردد هتسشن
 هناادد كکيی تسااوخيیم ملدد رردقچ هكک خخآآ .هتشااذگن ام يییياارب هناادد كکيی يیتح !يیتنعل گسرردپ :تفگ ددالوپ
؟ميیددرروخ وله رردقچ هتشذگ للاس ديیآآيیم تتددايی ..!ممدناپتيیم مناهدد يییيوت يیكکررووزز اارر شيیاهرراادبآآ ننآآ ززاا
 ننآآ هب دهدديیم ليیوحت ددربيیم دنيیچيیم هناادد هناادد اارر زيیچ همه .ميیتسيین ممددآآ ام يییيرراگناا :تفگ يیلعبحاص
 وو ميیااهتشااذگ تسدد يییيوورر تسدد هكک تسام ريیصقت ششاا همه .دنكکب شماارح هكک گسرردپ يییي هكکددرم
.دپاچب اارر ههدد هكک ميیررااذگيیم وو ميیااهتسشن
.منززيیم شتآآ اارر اهتخرردد يییي همه نم ايی دشاب ههدد للام غغاب نيیاا ديیاب ايی ،يیلعبحاص يیناادديیم :تفگ ددالوپ
.ميینززيیم يیيیات وودد :تفگ يیلعبحاص
.ميینزن رگاا ميیتريیغ يیب :تفگ ددالوپ
.ميینزن رگاا ميیتسيین ننامرردپ يییي هچب :تفگ يیلعبحاص
 .دننكک ممدگل دنكکن ممديیسرت هعفدد كکيی هكک دنددززيیم نيیمزز هب اارر نناشيیاهاپ وو دنددوب يینابصع ننانچ اههچب
 اارر رراخ دش مخ ددالوپ .تفرر وورف ددالوپ يییياپ هب يییيرراخ هكک ممددوب نناشيیوورر ولج تسرردد .دنددركکن ،هن اماا
 هب وو تشااددرب نيیمزز ززاا اارر نم .ددركک ششوماارف اارر شيیاپ رراخ وو دداتفاا نم هب شمشچ هكک ددررووايیبرردد
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!يیلعبحاص نكک ههاگن :تفگ يیلعبحاص
 يییيرروجنيیمه اارر نم هكک دمايین نناشلدد .دنددركکيیم يیلاحشوخ وو دندداادديیم تسدد هب تسدد اارر نم اههچب
 ههزم رتشيیب نناشناادندد ريیزز هكک دنرروخب دننكکب كکنخ اارر نم تسااوخيیم ملدد .ممددوب ممرگ يیليیخ نم .دنرروخب
 ننوچ ممددوب للاحشوخ نم اماا ديیشاارخيیم اارر متسوپ نناش هتسب هنيیپ وو كککكوورچ رپ يییياهتسدد .منكک
 نناشيیاه تشگناا وو اهبل ،ننددرروخ ززاا سپ وو ددرروخ دنهااوخ تتذل اب ههررذذ نيیرخآآ ات اارر نم هكک متسناادديیم
.ددركک مهااوخ ههزم نناشناادندد ريیزز اههتفه وو اهززوورر نم وو ديیكکم دنهااوخ اارر
.ميیددوب ههديیدن يیتشرردد يییيوله نيینچمه الاح ات منكکيیم ططرش ،ددالوپ :تفگ يیلعبحاص
.ميیددوب ههديیدن هكک هن :تفگ ددالوپ
.تساا رت ههزمشوخ ميیرروخب ميینكک شكکنخ .رختساا ررانكک ميیوورب :تفگ يیلعبحاص
 نناكکت كکيی اب وو دنددوب هتخاس يیكکززان يییي هشيیش ززاا اارر منت رراگناا هكک دنددربيیم ططايیتحاا اب ننانچ اارر نم
.متسكکشيیم ممدداتفاايیم
 نم هكک دنددوب هتخاادناا يیكکنخ يییي هيیاس ننانچ يییيدنويیپ يییياهننوورران وو اهديیب .ددوب كکنخ وو هيیاس رختساا ررانكک
 تسدد رراهچ وو دنتشااذگ ببآآ يییيوت ططايیتحاا اب اارر نم .ممددركک سح ممااهتسه رردد يیتح اارر يیكکنخ للوواا سفن رردد
 .ددوب خيی يیباسح ببآآ .ددززاادنيیب رختساا يییيوت ددربن اارر نم هكک دنتفرگ ببآآ ولج اارر نناش هتسب هنيیپ وو كکچوكک
!يیلعبحاص :تفگ ددالوپ دنتسشن هكک يیمكک
.وگب ،اه:تفگ يیلعبحاص
!اهددرراادد تميیق يیليیخ وله نيیاا ميیوگيیم :تفگ ددالوپ
.يییيررآآ :تفگ يیلعبحاص
.دنچ وگب يیناادديیم رگاا .دشن ففرح هكک يییيررآآ :تفگ ددالوپ
.ددرراادد تميیق يیليیخ ميیوگيیم مه نم :تفگ وو ددركک يییيركکف يیلعبحاص
؟رردقچ الثم :تفگ ددالوپ
.نناموت رراازه – !اه يیباسح – ميینكکب ششددرس يیباسح رگاا :تفگ وو ددركک يییيركکف ززاب يیلعبحاص
.للوپ دش مه رراازه يینكکيیم للايیخ يییيديیدن للوپ :تفگ ددالوپ
.رردقچ وگب يیيی هتسشن هناازخ رس هللاااشام هكک وت ،ببوخ :تفگ يیلعبحاص
.نناموت دص :تفگ ددالوپ
.تساا رتشيیب دص ززاا هكک رراازه :تفگ يیلعبحاص
.ممااههديینش ممرردپ ززاا .ممررووآآيیمن رردد ففرح ممددوخ ززاا هكک نم !يییيريیمب وت :تفگ ددالوپ
 رردد ففرح ممددوخ ززاا مه نم .دشاب يیكکيی وودد ره مه ديیاش تساا يییيرروج نيیاا رگاا :تفگ يیلعبحاص
.ممااههديینش ممرردپ ززاا .ممررووآآيیمن
.ميیرروخب تساا شتقوو ممرظن هب .ددركک خيی ميیاهتسدد :تفگ وو ددركک سمل يیكکشااويی اارر نم ددالوپ
.تساا ددرس ددرس ،يییيررآآ :تفگ وو ددركک سمل ططايیتحاا اب اارر نم مه يیلعبحاص
 اارر نم تسااوخيیم ملدد الاح .ممددركک سح ممرگ اارر ننووريیب ممدمآآرردد هكک ببآآ ززاا .ددررووآآرردد ببآآ ززاا اارر نم تقونآآ
 وو تتوق ممامت تسااوخيیم ملدد .دننكکيیم للايیخ هكک متسه ننآآ ززاا رتذيیذل هكک مهدب نناشن ات دنرروخب رتددووزز
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.مناسرب يیيیاتسوورر يییي هچب وودد نيیاا نت هب ممددوب هتفرگ ممررددام ززاا وو ديیشرروخ ززاا هكک اارر يیيیامرگ
 رردد هكک ممددوب اهركکف نيیاا يییيوت نم ،دنتفرگيیم ميیمصت نم ننددرروخ يییياارب يیلعبحاص وو ددالوپ هكک يیلاح رردد
 :متفگيیم ممددوخ هب .دش مهااوخ مه رگيیدد يییي هعفدد دنچ وو ممااههدش للاح هب للاح هعفدد دنچ ممرمع
 ززاا مكک مكک اارر اهننآآ ممررددام .ديیشرروخ ررون مه نناشيیاه يیضعب ،دنددوب ببآآ وو كککكاخ مندب يییياهههررذذ يییيززوورر «
 ششااويی ششااويی وو ددركک لگ دعب ،ددركک هچنغ ممررددام دعب .ددررووآآيیم الاب شيیاههخاش كککكون ات وو ديیكکميیم نيیمزز
 يیتاق ديیشرروخ ررون يییياهههررذذ اب وو ممديیكکم ممررددام نت ززاا ،مكک مكک اارر منت يییياهههررذذ نم .ممدش تسرردد نم
 وو ددالوپ ننونكکاا اماا .رراادبآآ وو ههديیسرر يیيیوله ممدش وو دش تسرردد متشوگ وو تسوپ وو هتسه ات ممددركک
 اهنآآ نندب ننااوختساا وو وم وو تشوگ ووزج نم نت يییياهههررذذ دعب يیتدم وو دنرروخيیم اارر نم يیلعبحاص
»؟دش دنهااوخ هچ نم نت يییياهههررذذ تقونآآ ،ددرم دنهااوخ يییيززوورر مه اهنآآ هتبلاا .ددوشيیم
.ننزب ززاگ كکيی :تفگ وو ددالوپ هب دداادد اارر نم يیلعبحاص .دنرروخب اارر نم دنتفرگ ميیمصت اههچب
 مه يیلعبحاص .ننديیكکم اارر شيیاهبل ددركک ععوورش ششددوخ وو يیلعبحاص هب دداادد اارر نم وو ددزز ززاگ كکيی ددالوپ
.ددالوپ هب دداادد اارر نم وو ددزز ززاگ كکيی
.ممددركک ههزم يیليیخ نناشناادندد ريیزز ممددوب هتفگ ممددوخ هب هكک يییيرروطنامه
 ززاا دعب هقيیقدد كکيی .ددوب يیيی ههززات يیگدنزز ركکف رردد ممااهتسه اماا تفرريیم نيیب ززاا نم نت تشوگ ننونكکاا
 هب ععوورش يییيرروج هچ وو يیكک هكک ديیشكکيیم هشقن ممااهتسه هكک يیلاح رردد دناميیمن يییيرثاا نم ممان هب يیيیوله
.ممدشيیم ههدنزز مه وو ممددرميیم مه نيیعم ننامزز كکيی رردد نم .دنكک ننديیيیوورر
 نم يیتقوو وو ددرب وورف وو ديیكکم اارر متشوگ ههررذذ نيیرخآآ وو تشااذگ شناهدد يییيوت اارر نم ددالوپ هعفدد نيیرخآآ
 شيیوت وو متشاادد يیتخس يییي هتسوپ هكک ممددوب ههدنزز يیيی هتسه ،ممددوبن وله رگيیدد ،ددررووآآ ننووريیب ههررابوودد اارر
 هكک متشاادد كککكانمن كککكاخ وو تحاارتساا يیمكک هب ججايیتحاا طقف .ممددوب ههددركک نناهنپ اارر ههززات يیگدنزز مخت
.ميیوورب وو مفاكکشب اارر ممااهتسوپ
؟ميینكک رراكکچ الاح :تفگ ددالوپ ،دنديیكکم هعفدد دنچ اارر نناشيیاه بل وو اهتشگناا اههچب يیتقوو
.ببآآ يییيوت ميیوورب :تفگ يیلعبحاص
؟ميیرروخيیمن اارر ششاا هتسه :تفگ ددالوپ
.دشاب ررااذگب .ممرراادد يیيی هشقن شيیاارب :تفگ يیلعبحاص
 تشپ هب اارر ششددوخ تشااددرب زيیخ وو تفرر بقع بقع وو يییيديیب تخرردد يییياپ رردد تشااذگ اارر نم ددالوپ
 اهننآآ رروودد اارر شيیاهتسدد وو ددوب ههددركک عمج شمكکش يییيوت اارر شنااوناازز هكک يیلاح رردد ببآآ يییيوت تخاادناا
 ززاا ببآآ هت نجل وو يییيال وو دداتسيیاا اپرس وو ددزز يیيیاپ وو تسدد ،ببآآ ريیزز تفرر هظحل كکيی .ددوب هتسب هقلح
 نناازيیووآآ شترروص وو ششوگ وو رس ززاا ببآآ يییيوورر يییياهههزخ .ديیسرريیم ششاا هناچ ريیزز ات ببآآ .دش دنلب شفاارطاا
.ددوب
.رب ننآآ نكکب اارر تيیوورر ،ددالوپ :تفگ يیلعبحاص
؟يییيررووآآيیم رردد اارر تتررااولش :تفگ ددالوپ
.دنززيیم مكکتكک .ميیددركک انش ميیدمآآ ززاب دمهفن ممرردپ مهااوخيیم .يییيررآآ :تفگ يیلعبحاص
.ميیرراادد تقوو يیليیخ ،هناخ هب ميیددرگرب ددوشب رهظ ات هكک ززونه :تفگ ددالوپ
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؟يینيیبيیمن تترس يییيالاب اارر ديیشرروخ رگم :تفگ يیلعبحاص
 ،دش ههديینش ببآآ رردد يیلعبحاص نندداتفاا يییياادص يیتقوو .ددركک رب ننآآ اارر شيیوورر وو تفگن يییيزيیچ رگيیدد ددالوپ
 تترروص وو رس هب وو ننددزز يیبآآريیزز وو ننددركک انش هب دنددركک ععوورش تقونآآ وو دنااددرگرب اارر شيیوورر ددالوپ
 دنچ اارر ششررااولش يییياههچاپ ددالوپ .دندمآآ ننووريیب .تساا تقويیب :دنتفگ وودد ره دعب .ننديیشاپ ببآآ رگيیدكکيی
 هب دنديیرپ وو دنتفرر الاب غغاب هت ررااويیدد ززاا .دندداتفاا ههاارر وو دنتشااددرب ديیب يییياپ ززاا مه اارر نم تقونآآ .دنالچ هعفدد
.ددوب يیبابرراا غغاب ززاا رترروودد ههدد يییياههناخ .رب ننآآ
.يییيرراادد يیيی هشقن شيیاارب هكک يیتفگ ،ببوخ :تفگ ددالوپ
 تيیاارب ميینيیشنيیم هپت يییيالاب ميیوورريیم منكکيیم تيیاادص ميیآآيیم دش نهپ هكک هيیاس :تفگ يیلعبحاص
.ممرراادد يیيی هشقن هچ ميیوگيیم
 يییيولج ديیرپ يییيررااويیدد يییيالاب ززاا يیيی ههدنگ گس .ددوب رپ نهپ يییيوب وو سگم ززاا اماا تتولخ ههدد يییياههچوكک
 للابندد هب مه گس .نناش هناخ هب تفرر وو دش مخ وو ديیشكک گس تترروص وو رس هب يیتسدد ددالوپ .ام يییياپ
.ديیپت هناخ يییيوت وواا
 .دشيیم يیكکيی ددالوپ يییي هناخ مماب تشپ اب هچوكک فكک رترب ننآآ يیمكک هكک ننانچ ددوب الابرس هچوكک
 نم .ددوب نناشددوخ يییي هناخ رترب ننآآ هناخ دنچ .تفرر وو ديیشكک اارر شهاارر اهمماب تشپ ننامه ززاا يیلعبحاص
 وو سيیخ نيیگرس يییيوت تفرر وناازز ات شيیاپ وو نناش هناخ ططايیح يییيوت ددزز تسج وو ددرشف شتشم يییيوت اارر
 يییياادص هب ششررددام .تشاادن ربخ يیلعبحاص وو ددوب هتخيیرر اجنآآ شيیپ تعاس كکيی ششررددام هكک يیمرن
 همقل كکيی تترردپ يییياارب ايیب ششاب ددووزز ،يیلعبحاص :تفگ وو ددركک ننووريیب هناخ خخاارروس ززاا اارر ششرس ،نندداتفاا
.ربب ببآآ وو ننان
 زج رگيیدد .ددركک للاچ اارر نم وو دنكک يیخاارروس نهپ يییيوت ،يیيی هشوگ رردد وو هليیوط هب ددرب اارر نم يیلعبحاص
 ددوب ههدنام مكک نهپ دنت يییيوب .ممدنام اجنآآ رردد يیتعاس دنچ مناادديیمن .ممديیمهفن يییيزيیچ نهپ يییيوب وو يیهايیس
 وو ددررووآآرردد اارر نم .ددوب يیلعبحاص .ددوشيیم هتشااددرب ميیوورر ززاا نهپ هكک ممددركک سح تبقاع .دنكک ممااهفخ هكک
 ههدمآآ هكک يیهاارر ننامه ززاا .ممدش زيیمت ات ديیشكک ششررااولش هب وو ديیلام شيیاهتسدد طسوو هعفدد وودد يیكکيی
 دنددركکيیم تسرردد هلاپات مماب تشپ ددالوپ رهااوخ وو ررددام .ددالوپ يییي هناخ مماب تشپ ميیديیسرر ات ميیتفرر ميیددوب
.ددركکيیم ررابنلت وو دنكکيیم ررااويیدد ززاا اارر كکشخ يییياههلاپات هكک دنددززيیم ففرح هيیاسمه ننزز اب وو
 ،اارحص هب ههددرب اارر ههزب ددالوپ هكک تفگ ددالوپ ررددام ؟تساجكک ددالوپ هكک ديیسرپ ددالوپ ررددام ززاا يیلعبحاص
.تسيین هناخ رردد
 شگس اب ششددوخ وو ددركکيیم اارچ هپت تشپ ددوب ههددركک للوو اارر نناشهايیس زب .ميیددركک ااديیپ هپت رس اارر ددالوپ
 لثم تسرردد يیلعبحاص وو ددالوپ تسوپ گنرر هكک ممدش تفتلم نناهگان نم .ددوب هتسشن ام ههاارر هب مشچ
.دنددوب ههدش هتخوس ههايیس هكک دنددوب هتفرر ههاارر بباتفآآ ولج هنهرب سب ززاا وودد ره .تساا نم يییي هتسوپ
.وگب اارر تتاا هشقن ،ببوخ :تفگ يییيربصيیب اب ددالوپ
؟يییيوشب وله تخرردد كکيی بحاص يیهااوخيیم :تفگ يیلعبحاص
!مهااوخن هكک ممااهنااويیدد رگم :تفگ ددالوپ
.ميیوورب سپ :تفگ يیلعبحاص
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؟ميینكک رراكکچ اارر ههزب :تفگ ددالوپ
.هناخ يییيوت ميینكکيیم شلوو :تفگ يیلعبحاص
.منااددرگن ششرب هتسشنن ديیشرروخ ات هتفگ ممررددام :تفگ ددالوپ
.ههزب شيیپ ميیررااذگيیم اارر هگس سپ :تفگ يیلعبحاص
؟ببوخ .ممددرگرب نم ات يیيیاپيیم اارر ههزب :تفگ وو ديیشكک گس ششوگ وو رس هب يیتسدد ددالوپ
.الاب رپب :تفگ يیلعبحاص .غغاب ررااويیدد يییياپ ميیديیسرر ات ميیتفرر ننااوودد ننااوودد يیيیات هس ام
 اارر نناموله يییي هتسه ميیهااوخيیم .ممديیمهف ممددوخ .يینكک نناهنپ اارر تتاا هشقن دهااوخيیمن رگيیدد :تفگ ددالوپ
.ميیرراكکب
 دنچ تقونآآ .ميیرراكکيیم هتخيیرر غغاب هت هكک يیكکاخ لت تشپ اارر ننام هتسه .تساا تسرردد :تفگ يیلعبحاص
 رگيیدد يییياج اارچ يیمهفيیم هكک تتددوخ .ميیتسه يیيیوله تخرردد بحاص ننامددوخ ام تشذگ هكک يیلاس
.ميیرراكکب ميیهااوخيیمن
 ممرن كککكاخ ،دهااوخيیم ببآآ تخرردد .ديیوورريیمن وله تخرردد هكک اهگنس يییيوت ،هپت رس :تفگ ددالوپ
.دهااوخيیم
.دشاب هتشگنرب ننابغاب منيیبب الاب متفرر نم ،ننااوخن هيیثرم دنوخآآ لثم رگيیدد الاح :تفگ يیلعبحاص
 ،يیكکاخ لت تشپ ،غغاب تتولخ يییي هشوگ كکيی رردد يیلعبحاص وو ددالوپ .ددوب هتشگنرب رهش ززاا ززونه ننابغاب
.دنتفرر دنتشااذگ وو دنددزز نم يییيوورر يیتسدد وو دنددركک كککكاخ ريیزز اارر نم وو دندنكک اارر نيیمزز
 .ميیوورب متسنااوتيیمن ززونه نم هتبلاا .ديیبسچ منت هب وو ددرشف وو ددركک لغب اارر نم ببوطرم وو كکيیررات كککكاخ
.منكک ااديیپ شيیوورر تترردق ات ددوب ممززال تقوو يیتدم
 اارر كککكاخ يییيوورر ففرب وو ههديیسرر نناتسمزز ممديیمهف ،ددركکيیم ااديیپ ههاارر كککكاخ ريیزز هب هكک يیيیامرس ززاا
 خيی وو ددوشن ممددرس نم هكک ددوب ممرگ رردقنآآ كککكاخ ريیزز اماا تسب خيی نم يیبجوو ميین ات كککكاخ .تسااههدناشوپ
.منكکن
 .متفرر وورف يینيیريیش وو ششوخ ببااوخ هب كککكاخ ريیزز رردد وو ممدداتفاا ششوج وو بنج ززاا ًاتقوم نم بيیترت نيیدب
 وو ددالوپ يییياارب وو ميیآآرردد كککكاخ ززاا ،ميیوورب ،مموش ررااديیب يییيرتشيیب يییيووريین اب وو ههددامآآ رراهب رردد هكک ممديیبااوخ
 لثم ننوگلگ يییياههنوگ اب وو رراادبآآ وو تشرردد يییياهوله اب يیتخرردد .مموش يیيی ههويیم رپ تخرردد يیلعبحاص
.يیتلاجخ لگشوخ يییياهرتخدد
 ممديیدد ببااوخ هعفدد كکيی هكک مناادديیم طقف ممرراادن ددايی هب يییيددايیزز زيیچ ممديیدد نناتسمزز رردد هكک يیيیاهببااوخ ززاا
 ممامت وو دنهدديیم نناكکت اارر ميیاههخاش دنااهتفرر الاب نم ززاا يیلعبحاص وو ددالوپ ،ممااههدش يیگررزب تخرردد
 ززاا ببآآ وو دنرروخيیم تتذل اب دننززيیم پپاق ااوه يییيوت اارر نم يییياهوله دنااههدش عمج ههدد تخل يییياههچب
 ددالوپ يیه يیلچكک يییي هچب .دنكکيیم سيیخ اارر نناش هنهرب ففان وو مكکش وو هنيیس ددوشيیم ريیززاارس نناشناهدد
 هب مهااوخيیم نم رخآآ ؟تسيیچ شمساا ميیرروخيیم هكک اهنيیاا يیتفگن .ددالوپ :تفگيیم وو ددززيیم اادص اارر
 ريیس ززونه ددوب ذيیذل سب ززاا اماا ممددرروخ مه ددايیزز وو ،ممددرروخ يیچ ميیوگب مگررزب ررددام هب متشگرب هكک هناخ
.مموشن ريیس مه ززاب هكک منكک ططرش ممرضاح وو ،ممرروخب مه ززاب ممرضاح وو ،ممااههدشن
 وو يینيیب وو لب رب وو رروودد يییيددايیزز سگم وو ددوبن نناشنت هب يییيزيیچ الصاا هكک دنددوب مه كکچوكک يییي هچب ات وودد
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 هب وو دنددززيیم ززاگ تتذل اب وو دنددوب هتفرگ تسدد رردد يیتشرردد يییيوله مماادكک ره اههچب .ددوب هتسشن نناشناهدد
.دنتفگيیم هب
.ددوب ميیاهببااوخ ززاا يیكکيی ،نيیاا
.ممديیدد ببااوخ رردد اارر مماادداب لگ هعفدد نيیرخآآ
 يییياهوب اادص ههاارمه ممددركک سح نم وو دش دنلب يیمرن يییياادص هعفدد كکيی ممددوب ههدداتفاا ششوهيیب وو ضيیرم
 وله تترروص يییيوت اارر تترطع ولج ايیب ،مماادداب لگ :تفگ اادص .دندش لخاادد كککكاخ ريیزز هب يییيددايیزز يییيانشآآ
 اارر لگ يییيوب ررااذگب شنت وو تترروص يییيوورر شكکب اارر تيیاهتسدد ،دشن ررااديیب مه ززاب رگاا .ننزب هلگشوخ
 اههتسه يییي همه .تساا ننددزز هنااوج وو شيیوورر تقوو هكک نكک ششررااديیب رتددووزز هچ ره هصالخ .ددونشب ببوخ
.دنوشيیم ررااديیب دنرراادد

 دنددوب دنيیاشوخ ننانچ ،دنددركک يیم تكکرح نم تترروص وو نت يییيوورب هكک شيیاه تسدد وو مماادداب لگ رطع
 هب اارر ممددوخ ههررابوودد متسااوخ .ممدمآآ ششوه هب نم .دشن اماا .منامب ششوهيیب هشيیمه تسااوخ يیم ملدد هكک
 يییيرراادد تمكکش يییيوت اارر يیگدنزز مخت وت .مناج نكکن ززان رگيیدد :تفگ وو ديیدنخ مماادداب لگ هكک منزب يیشوهيیب
؟هن رگم .يییيررووايیب ههويیم وو يییيوش يیگررزب تخرردد وو يیيیوورب يیيی هتفرگ ميیمصت وو
 لگ اارر شيیاه پل وو ههديیشوپ سسابل يییيزيیمت وو ديیفس ففرب ززاا هكک ددوب يیلگشوخ سسوورع لثم مماادداب لگ
.ممددوب ههديینش ممررددام ززاا ممددوب وله يیتقوو اارر ففرب فيیرعت .ممددوب ههديیدن ففرب ززونه نم هتبلاا .دشاب هتخاادناا
 مماادداب لگ .ههددررووآآ نم رس يییيالاب اارر وواا يیكک وو ددزز يیم ففرح يیكک اب البق مماادداب لگ مناادب تسااوخ يیم ملدد
 طسوو .يییيرراادد يیيی ههدنگ لكکيیه هچ :تفگ نناادنخ وو ديیسوب اارر نم ،تخاادناا نم ننددرگ رروودد اارر شيیاه تسدد
.يییيريیگ يیمن اج ميیاه تسدد
.تساا ننددزز هنااوج وو شيیوورر تقوو هكک تفگ .ددوب اجنيیاا مه رراهب :تفگ دعب
 هتسوپ ززونه نم وو هتفرر وو ههدمآآ رراهب ممددركک للايیخ .ممدش ررااديیب ممددوب ببااوخ رراگناا رراهب ممان ننديینش هب نم
 اارر نم سيیخ وو كکيیررات كککكاخ ممديیدد ممديیرپ ببااوخ ززاا هميیساارس نناشيیرپ للايیخ نيیاا اب .مماا هتفاكکشن اارر مماا
 الاب ززاا ببآآ يییياه ههررذذ .ددوب ههددركک ققرع لخاادد ززاا وو ددوب سيیخ ننووريیب ززاا مماا هتسوپ .دنكک يیم ززان ههددركک لغب
 يییي هناادد دنچ .كککكاخ ريیزز وو منت ريیزز تفرر يیم وو دش يیم ريیززاارس مندب ففاارطاا ززاا وو تخيیرر يیم نم يییيوورر
 ههديیشكک دق الصاا نناشيیكکيی .دنددركک يیم نهپ اارر نناشيیاه هشيیرر دنتشاادد ،دنددوب نم رب وو رروودد هكک ريیشكکاخ
 ههررذذ وو دنددركک يیم رب ننآآ وو رب نيیاا اارر نناشيیاهرس شكکززان يییياه هشيیرر .ددوب ههددزز ننووريیب كککكاخ ززاا ايیوگ وو ددوب
 سسانشان يییي هناادد .الاب هب دندداتسرف يیم وو دنددركک يیم عمج اجكکيی وو دنديیكکم يیم اارر ببآآ وو ااذغ يییياه
 وو هلصوح اب اارر كککكاخ وو ددوب ههددركک مخ اارر ششرس وو ددوب ههدنايیوورر يیكکچوكک يییي هشيیرر هكک ددوب مه يییيرگيیدد
.دنكک اشامت اارر بباتفآآ ننددزز غيیت رگيیدد ززوورر وودد تشاادد ميیمصت .تفرر يیم الاب وو ددركک يیم خخاارروس ممااررآآ ممااررآآ
 يیم مكکلقلق ،دش يیم رتززاارردد وو ديیزخ يیم ولج هب هكک ممدد ره وو دش يیم ددرر منت ريیزز ززاا يیيی ههززات يییي هشيیرر
 ههررذذ وو كککكاخ تبوطرر ممامت تتوق اب مه مماادداب يییي هشيیرر .تسوج بل مماادداب تخرردد للام هكک تفگ يیم .دداادد
.ددرب يیم وت وو ديیكکم يیم اارر ااذغ يییياه
.دش عطق دعب ززوورر دنچ وو ددوب كککكاخ يییيوورر ففرب للام تخيیرر يیم نم يییيوورر هكک يیبآآ
 شيیپ دنديیسرر گنررزز وو ربزز وو ههايیس يییي هچرروم يیيی هتسدد دعب يیمكک وو ممديینش يیشخ وو شخ يییياادص يییيززوورر
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 اارر يییيرراهب يییيااوه يییيوب وو ديیشرروخ يییيامرگ اه هچرروم .نتفرگ ززاگ وو ننددزز شيین اارر نم دنددركک ععوورش وو نم
 شيین اارر نم يیتدم .دننزز يیم بقن دنرراادد هكک ممديیمهف نناشيیاه ننددزز شيین ززاا .دنددوب ههددررووآآ كککكاخ لخاادد هب
 .دنددزز يییيرگيیدد تهج رردد اارر بقن وو دنددركک جكک اارر نناشهاارر ،دننكکب مخاارروس دننااوت يیمن دنديیدد يیتقوو دنددزز
.ممدش تخرردد وو ممدمآآ كککكاخ يییيوورر ممددوخ هكک يیتقوو ات ممديیدن اارر اه ننآآ رگيیدد نم
 تترروص هب اارر مماا هچ هشيیرر تقونآآ .دش ههرراپ مماا هتسوپ تبقاع وو ممددوب ههددركک دداب هكک ممددوب ههديیكکم ببآآ رردقنآآ
 مماا هشيیرر وو دنكک دشرر هكک ممددرب وورف كککكاخ يییيوت وو ممدداتسرف ننووريیب مماا هتسوپ ففاكکش ززاا يییيديیفس يییي هليیم
 هكک ممدداادد ششددايی وو ممدداتسرف ننووريیب اارر مماا هچ هقاس دعب .مشكکب دق وو متسيیاب ننآآ يییيوورر منااوتب ات ددوشب
 رس كککكون .دنكک ااديیپ اارر ديیشرروخ ددوورب دشكکب دق وو دنكکب خخاارروس اارر كککكاخ الاب هب وورر وو دنكکب مخ اارر ششرس
 تسرردد رراادگرب يییي هقاس ننآآ ززاا ،ممدمآآ يیمرردد كککكاخ ززاا يیتقوو هكک متشاادد يیكکچوكک يییي هنااوج مماا هچ هقاس
 يیم متشاادد ممددوخ هكک يیيی ههريیخذذ يییيااذغ ززاا ،دنكک عمج ااذغ دنااوتب وو ددوشب هشيیرر مماا هشيیرر ات .ممددركک يیم
.ممدناارروخ يیم مماا هچ هقاس وو هچ هشيیرر هب وو ممددرروخ
.ديیسرر يیم كککكاخ لخاادد هب ززاب مه ننووريیب يییيامرگ .مموشن هفخ هكک متشاادد مه ااوه كککكاخ يییيوت
 ههددرب نيیب ززاا اارر ممددوخ وو ممددوب ههددركک دشرر ممددوخ يییيوت البق نم .ممددوبن هتسخ رگيیدد نم اه عقوم نيیاا رردد
 يیمن رگيیدد وو ممددوب يیلماكک يییي هتسه ،ممددوب هتسه يیتقوو هتبلاا .يییيرگيیدد زيیچ كکيی ممددوب ههدش وو ممددوب
 ززونه وو ممددوب يیصقان ررايیسب تخرردد ،مموشب تخرردد متسااوخ يیم هكک الاح اماا منكک تكکرح وو دشرر متسنااوت
 تخرردد كکيی اب لماكک يییي هتسه كکيی ققرف ديیاش ممددركک يیم ركکف .متشاادد يییيررايیسب تكکرح وو دشرر يییياج
 تخرردد اماا ؛ديیسوپ دهااوخ دنكکن ريیيیغت رگاا وو ههديیسرر تسب نب هب لماكک يییي هتسه هكک دشاب نيیاا صقان
 نيیاا يیتقوو وو دنكک يیم ريیيیغت هيیناث هب هيیناث زيیچ همه الصاا .ددرراادد شيیپ رردد يیبوخ ررايیسب يییي ههدنيیآآ ،صقان
 يیلبق زيیچ ننآآ ،نيیاا رگيیدد هكک ميینكک يیم سح ،ديیسرر يینيیعم ههززاادناا هب وو دش هتشابناا مه يییيوورر اهريیيیغت
 تخرردد لكکش هكکلب ممددوبن هتسه رگيیدد الاح هكک ممددوخ نم الثم .تساا يییيرگيیدد زيیچ كکيی هكکلب تسيین
 ههددركک عمج ممرس يییيوورر ،مماا هپل وودد يییيال ،اارر ممددررزز يییياه هچگرب وو هنااوج وو متشاادد هچ هقاس وو هشيیرر .ممددوب
 بباتفآآ ولج اارر ميیاه هچگرب ممدمآآرردد كککكاخ ززاا يیتقوو متسااوخ يیم .ممدش يیم ههديیشكک الاب بترم وو ممددوب
 لگ وو رراادبآآ يییياهوله وو هفوكکش رپ يییياه هخاش للايیخ .دنزب نناشهب زبس گنرر ديیشرروخ هكک منكک نهپ
 ولج يیناشخرردد يییي ههدنيیآآ هچ نيیاا ددوجوو اب ممددوب يییيزيیچان يییي هچتخرردد .ممدناارروورپ يیم رس رردد اارر هتخاادناا
..!ددوب نم يییيوورر
 منااوت يیمن هكک ممديیدد .مموورب الاب تشااذگ يیمن وو ددوب هتفرگ اارر ممولج ووددرگ يییي ههززاادناا هب يیيی ههزيیرگنس
.الاب متفرر ممدش ددرر وو ممددزز رروودد رراچان منكک شخاارروس
 يیم ههديیشكک ديیشرروخ ففرط هب رتشيیب ممددركک يیم سح رتشيیب اارر بباتفآآ يییيامرگ متفرر يیم رتالاب هچ ره
 ممديیسرر يیيیاج هب تبقاع .ممددركک يیم تكکرح كککكاخ يییيوورر يییياه فلع يییياه هشيیرر ننايیم ززاا رگيیدد الاح .ممدش
 يیكکززان يییي هتسوپ ممرس يییيالاب هكک ممديیمهف .ددوب ههددركک نشوورر اارر كککكاخ شيیب وو مكک بباتفآآ يیيیانشوورر هكک
 هب هكک ممديیدد اارر امرگ وو ررون وو متفاكکش اارر كککكاخ ،رس نناكکت كکيی اب هكک ددوب دعب تعاس دنچ .ههدنامن رتشيیب
.دنددوب ههدمآآ ززااوشيیپ
 تتااددوجوم ممامت ررددام وو تسه زيین نم ررددام وو ددوب ممررددام ررددام هكک يیكکاخ ممددوب كککكاخ يییيوورر ننونكکاا نم
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.تسه مه ههدنزز
 هكک تشاادد يیشوخ للاح ننانچ وو ددزز يیم ققرب بباتفآآ ريیزز ،كککكاخ لت رب ننآآ ززاا ،ديیفس اپاارس ،مماادداب تخرردد
 .مناج ،تهام يییيوورر هب ممالس :تفگ مماادداب تخرردد .ممددركک ممالس نم .ددركک للاحشوخ للدد هت ززاا مه اارر نم
؟ربخ هچ نيیمززريیزز .يییيدمآآ ششوخ كککكاخ يییيوورر
 رتشيیب گنرمكک يییي هچگرب ات وودد ززونه نم اماا دنتخاادناا يیم هيیاس وو دنددوب ههديیشكک دق ريیشكکاخ يییياه هتوب
.ممددركک يیم تساارر ششااويی ششااويی اارر ممرس وو متشاادن
 نناهايیگ يیضعب ززاا ممدق وو متشاادد زبس گگرب ههززااوودد ههدد ،دندمآآ مغاارس هب يیلعبحاص وو ددالوپ هكک يییيززوورر
 دق دنت دنت وو هلجع اب ننانچ اهنآآ .دنددوب رتدنلب يیليیخ نم يییيالاح ززاا ريیشكکاخ يییياه هتوب اماا ددوب رتدنلب
 مه مماادداب تخرردد ززاا نناشرس رگيیدد ززوورر دنچ ممددركک يیم للايیخ للوواا .ممددركک يیم بجعت نم هكک دنديیشكک يیم
 ممددوخ هب ،دنرراادن كککكاخ يییيوت يیمكکحم يییي هشيیرر وو گگرر هكک ممدش تفتلم يیتقوو اماا تفرر دهااوخ رتالاب
.تفرر دنهااوخ نيیب ززاا وو دش دنهااوخ ههددرمژپ يییيددووزب ريیشكکاخ يییياه هتوب هكک متفگ
 دنچ .تسام لل ام رگيیدد تخرردد نيیاا :دنتفگ وودد ره .دندش للاحشوخ نم ننديیدد ززاا يیلعبحاص وو ددالوپ
 تتركک اه كکيیددزن ننامه ننابغاب ايیوگ .دنتفرر دنتشااذگ وو نم يییياپ رردد دنتخيیرر دنددررووآآ يییيوج ززاا ببآآ تشم
.دش يیم ههديینش شليیب يییياادص .دداادد يیم ببآآ اارر اه
 ننآآ .دنوشب گگررزب دننااوت يیمن رگيیدد هكک تساا نيیاا لثم ريیشكکاخ يییياه هتوب ممديیدد هكک ددوب رراهب يییياهرخآآ
 ،ديیسرر هكک نناتسبات .دندش يیم ددررزز ششااويی ششااويی وو دندنكکاارپ يیم اارر نناشيیاه هناادد وو دنددوب ههددركک لگ اه
.مهدب هخاش دعب مشكکب دق يیمكک متسااوخ يیم .متشاادن يیيی هخاش ززونه اماا ممددوب اه ننآآ دق مه نم
 هشقن وو نم يییي ههدنيیآآ ززاا وو دنتسشن يیم يیتدم يیهاگ وو دندمآآ يیم نم شيیپ ددايیزز يیلعبحاص وو ددالوپ
 ششرس ددوب ممولعم هكک دنددوب ههددررووآآ ،ققاارب وو خخرس ،يیگررزب ررام مه يییيززوورر .دنددزز يیم ففرح نناشددوخ يییياه
 كککكاخ ريیزز اجنامه اارر ررام وو دندنكک نم يییيرتم ميین رردد اارر نيیمزز تقونآآ .دنددوب ههددركک ننوغاادد ققامچ اب اارر
.دنددركک
!ددركک دهااوخ يیفيیكک بجع :تفگ وو ددزز مه هب اارر شيیاه تسدد ددالوپ
.ممددوب نم ششرروظنم هتبلاا
.تساا رباارب نهپ وو ددوكک رراب دنچ اب ررام كکيی :تفگ يیلعبحاص
.ميیرروخب اارر ششربون رگيیدد للاس منكک يیم للايیخ :تفگ ددالوپ
.ميیتشاادن تخرردد الاح ات هكک ام .مناادد يیم هچ :تفگ يیلعبحاص
.دنهدد يیم رراب رتددووزز ولاتفش وو وله تخرردد مماا ههديینش نم .دشاب :تفگ ددالوپ
.ددوب ههددررووآآ ربون وله وودد يیگلاس وودد رردد ممررددام .متسناادد يیم اارر نيیاا مه ممددوخ نم
 تسااوخ يیم ملدد .دش مهااوخ يیلكکش هچ دنوشب ههديیسرر وو گگررزب ميیاهوله يیتقوو هكک ممددركک يیم ركکف
 ميیاهوله تسااوخ يیم ملدد .ديیكکم دنهااوخ اارر منت يییي ههريیش يییيرروج هچ اهوله منيیبب ات ممررووايیب ههويیم رتددووزز
.دسرب نيیمزز هب نناشكکون هكکيیرروطب دننكکب مخ اارر ميیاه هخاش وو دننكکب يینيیگنس
.دمآآ زيیيیاپ وو تشذگ نناتسبات
 اه هلول ننآآ ززاا دنتفرگ يیم نيیمزز ززاا هچ ره ميیاه هشيیرر هكک ممددوب ههددركک تسرردد يیكکززان يییياه هلول منت يییيوت
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 الاب هب ههريیش رگيیدد ميیاه هشيیرر وو متسب اج دنچ ززاا اارر اه هلول زيیيیاپ يییياه طسوو .دندداتسرف يیم الاب
 همه ممدد مه نم .نندش ددررزز هب دنددركک ععوورش ،ديیسرر يیمن نناشيیاارب ااذغ هكک ميیاه گگرب تقونآآ .دندداتسرفن
.ممدش تخل وو تخاادناا نيیمزز هب وو ددزز دداب ات ممديیرب اارر نناش
 يیيی هنااوج اه نيیاا ززاا مماادكک ره ززاا رگيیدد رراهب متشاادد رظن رردد .ممددوب هتسب يیكکچوكک ههرگ يیگرب ره ممدد خيیب
 يیگلاس وودد رردد ممررددام لثم متسااوخ يیم .ممددوب ههددركک مه اارر ممربون ركکف .منكک تسرردد يیيی هخاش وو منزب
 اهنآآ ززاا ددوب ممرظن رردد هكک متشاادد منت يییياهالاب رردد ههرگ جنپ ايی رراهچ ،تسيین ممددايی تسرردد .مهدب ههويیم
.منكک ركکف ميیاه لگ هب بترم متشاادد تسوودد .مهدب لگ وو هچنغ
 وو تسشن نيیمزز رب ففرب يیتقوو هكک ننانچ تفرگ يیم ببااوخ اارر نم رتشيیب دش يیم رتددرس ااوه هچ ره
.ممددوب ببااوخ الماكک نم ،تسب خيی نيیمزز
 وو ممرن تسوپ ززونه نم رخآآ .دنددوب ههديیچيیپ يینوگ يییي ههرراپ هكکت وو شلكک نم رروودد يیلعبحاص وو ددالوپ
 ههووالعب ممدمآآ يیم بباسح هب يییيذيیذل يییيااذغ اه ششوگرخ يییياارب نناتسمزز نناادنب خيی رردد وو متشاادد يیكکززان
.ميیايیب الاب ميیوورب هت ززاا ههررابوودد ممددوب رروبجم رراهب رردد تقونآآ ممدنزب امرس ددوب نكکمم
 وو دش ررااديیب ههززات يییي ههريیش ننديیسرر اب مماا هقاس دعب دندمآآ ددوخ هب ميیاه هشيیرر همه ززاا للوواا ديیسرر هكک رراهب
 اارر ميیاه مماادناا يییي همه ،ديیسرر يیم نم هب كککكاخ ززاا هكک يیبآآ .دنددركک دداب يیمكک وو دنددرروخ نناكکت ميیاه هنااوج
 ممددركک يیم تسرردد يییيزيیررزيیرر يییياه گگرب ميیاه هنااوج يییيوت .تشاادد يیم ااوو تكکرح هب وو دناارپ يیم ببااوخ ززاا
 يیمكک ،وج يییي هناادد لثم ميیاه هچنغ ننونكکاا .منكک نناشنهپ وو گگررزب ،دنددركک ززاب رس ميیاه هنااوج يیتقوو هكک
 ددوب ههددزز كکن يیيیومكکش كکشجنگ اارر اه يیكکيی ننآآ .ددوب ههدنامن ميیاارب رتشيیب هچنغ هس .دنددوب ههدش ،رتگررزب
.ددوب ههددرروخ وو
 اه للوواا ميیاه لگ ززاا يیكکيی .منكکب وله اارر هس ره منااوت يیمن ممديیدد رراكک يییياه طسوو اماا ممددركک ززاب لگ هس
 هب تخاادناا ددزز دداب وو ددرمژپ مناسرب شيیاارب ااذغ متسنااوتن دعب ممددوب ههددركک هلاغچ اارر يیموودد .دداتفاا وو ددرمژپ
 مشچ دنيیبب سكک ره هكک مناسرب يییيدننام وو لثم يیب يییيوله ات ممددركک عمج اارر متوق ممامت تقونآآ .نيیمزز
.دنزن يییيرگيیدد يییي ههويیم هب بل ددرراادد رمع ات ددرروخب سكک ره وو ددوشب ات رراهچ شيیاه
 لگ يییي هساكک ننوورردد رردد اارر مماا ههويیم ممددركک ععوورش وو متخيیرر ننددركک لگ ززاا دعب ززوورر دنچ اارر ميیاه گگربلگ
.دمآآ ننووريیب مماا هلاغچ وو دش ههرراپ لگ يییي هساكک هكک يیيیاج ات ننددركک گگررزب وو نندداادد ااذغ
 يییي هلاغچ يییي ههززاادناا هب هكک يییيززوورر ننامه ززاا نيیااربانب تشاادد رراارق ههدنام ممرس كککكون هب يیمكک نم يییيوله
 ههااوخلدد هب يیيیوله مهااوخب رگاا هكک ممدش يیم نناارگن نم وو ددركک يیم مخ شيیب وو مكک اارر نم ،ددوب مماادداب
 هكک يیتمحزز رطاخ هب متسااوخ يیمن الصاا نم اماا دنكکشب مه ديیاش وو ددوشب مخ ممرمكک ديیاب مناسرب ممددوخ
 ممددوب هتفرگ ميیمصت نم ديیهااوخب اارر شتساارر .ممززاادنيیب رروودد وو منكک ههددرمژپ اارر ميیوله ،دمآآ يیم شيیپ رراچان
 للوواا يییيوله رردد وو للوواا ممدق رردد هكک ددوب ممززال وورر نيیاا ززاا مناسرب رراازه ات اارر ميیاهوله ههدنيیآآ يییياه للاس رردد
 رگيیدد الاح دنددوب ههددركک كککكاخ ريیزز نم يیكکيیددزن رردد اه هچب هكک يییيررام .منااررذگب نناحتماا ززاا اارر ممددوخ
 گگرب وو خخاش بحاص ،ررام نيیمه تكکرب ززاا .ددوب ههددركک تتوق رپ اارر مفاارطاا كککكاخ وو ددوب ههدش يیشالتم
.ممددوب ههدش يیباسح
 هعررزم هب نناشيیاهرردپ شيیپ منكک يیم ركکف .دندمآآ يیم نم غغاارس هب رتمكک اهززوورر نيیاا يیلعبحاص وو ددالوپ
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 نم ررانكک رردد اارر نناشيیتسدد ببوچ وو دندمآآ نم ننديیدد هب يییيززوورر اماا .دنتفرر يیم يیبوكک نمرخ وو وورردد يییياارب ايی
!يیلعبحاص :تفگ هعفدكکيی ددالوپ هكک ددوب ززوورر ننامه ممرظن هب .دنتسب ننآآ هب اارر نم وو دنددركک وورف نيیمزز هب
.وگب ،اه :تفگ يیلعبحاص
..!دنكک شيیااديیپ اارر ام تخرردد گس رردپ ننابغاب نيیاا دنكکن ميیوگ يیم :تفگ ددالوپ
؟يیچ هكک دنكک شيیااديیپ :تفگ يیلعبحاص
 رراب وو ميیتشاكک ننامددوخ اارر تخرردد .دنكکب دنااوت يیمن يیطلغ چيیه :تفگ يیلعبحاص .تفگن يییيزيیچ ددالوپ
.تسام ددوخ للام مه ششاا ههويیم ،ميیددررووآآ
.تسيین ام للام هكک نيیمزز :تفگ دعب .ددوب ركکف يییيوت ددالوپ
 نيیاا .ددرراكک يیم اارر ننآآ هكک تساا يیسكک للام نيیمزز .دنكکب دنااوت يیمن يیطلغ چيیه مه ززاب :تفگ يیلعبحاص
 هكک يییيررآآ :تفگ وو ددركک ااديیپ يیتئرج وو للدد ددالوپ .تسام للام ميیاا هتشاكک تخرردد ام هكک نيیمزز هكکت كکيی
.ميینزز يیم شتآآ اارر غغاب يییي همه دنكکب يیطلغ رگاا .تسام للام
 ببآآ ممررااذگب رگاا ددريیمب نت نيیاا :تفگ وو ششاا هتخوس بباتفآآ وو تخل يییي هنيیس هب ددزز تشم اب يیلعبحاص
.ميینكک يیم رراارف وو ميینزز يیم شتآآ .ددوورب نيیيیاپ شيیولگ ززاا ششوخ
 يیم ًامتح بش ،دندداادد يیمن نم هب اارر نناشتسدبوج يیلعبحاص وو ددالوپ ززوورر ننآآ رگاا منكک يیم للايیخ
 ات دنچ هكک ممديیدد حبص وو ددزز يیم مه هب اارر همه گگرب وو خخاش وو ددوب هتساخرب يیتخس دداب ننوچ .متسكکش
.تساا هتسكکش مماادداب تخرردد يییياه هخاش ززاا
 وو ممددركک يیم رت تشرردد وو رت تشرردد اارر ميیوله متوق يییي همه اب نم وو دنتشذگ يیم مه رس تشپ اهززوورر
 مكکحم ننانچ ممرتخدد .ددوشب شتشوگ لخاادد امرگ وو ددززاادنيیب لگ اارر شيیاه هنوگ بباتفآآ هكک متشااذگ يیم
 .ممدش يیمن يینابصع شتسدد ززاا تقوچيیه اماا دمآآ يیم ددرردد هب منت يیهاگ هكک ديیكکم يیم ههديیبسچ اارر منت
.متشاادد يیلگشوخ رتخدد ممددوخ يییياارب وو ممددوب ررددام رگيیدد الاح نم رخآآ
 وو دنددوب ههددركک ششوماارف ًابيیرقت اارر غغاب رگيیدد نناتخرردد هكک دنددوب ههدش نم ممرگرس ننانچ ددالوپ وو يیلعبحاص
 وو متسناادد يیم اه ننآآ للام اارر ممددوخ نم .دنددوب هتسشنن ممررددام يییياهوله نيیمكک رردد هتشذگ يییياهلاس لثم
 يییيرروطنامه دنرروخب تتذل اب وو دننيیچب اارر ننآآ دشاب ههديیسرر الماكک ميیوله يیتقوو هكک ممدداادد يیم قح اه ننآآ هب
.دنددوب ههددرروخ اارر نم ددوخ يییيززوورر هكک
 اه ننآآ ززاا يیكکيی هكک ددوب للوواا يییي هعفدد .دمآآ نم شيیپ نيیگمغ وو اهنت ددالوپ يییيززوورر هكک ددوب زيیيیاپ يییياه للوواا
 ميیوله وو نم هب هتسهآآ هتسهآآ وو اه فلع يییيوورر تسشن دعب دداادد ببآآ اارر نم للوواا ددالوپ .ممديیدد يیم اهنت اارر
 يیم يییيررآآ ؟مماهنت ززوورماا اارچ ديیناادد يیم چيیه ؟ههدش هچ ديیناادد يیم ،مگنشق يییيوله ،ميیوله تخرردد :تفگ
 يییيالاب ممامت بش كکيی »ننززريیپ ققوجنم هنن « ...ديیزگ ررام اارر وواا .ددرم يیلعبحاص .ديیناادد يیمن هكک منيیب
 رردپ وو نم ددوب هتفگ هكک اارر يیيیاهااوودد يییي همه .دمآآ يیمن ششززاا يییيرراكک مه وواا ملايیخ هب .ددوب ششرس
 ..!يیلعبحاص كکلفط .دشن ببوخ يیلعبحاص ززاب اماا ميیددوب ههددررووآآ اارحص وو ههوكک ززاا ميیددوب هتفرر يیلعبحاص
..؟يیتشااذگ اهنت اارر نم يیتفرر اارچ رخآآ
 اارحص ززاا هكک رهظ ،شيیپ ززوورر دنچ :تفگ وو دمآآ ففرح هب ههررابوودد دعب .ننددركک هيیرگ هب ددركک ععوورش ددالوپ
 هتشذگ للاس لثم ميیررووايیب ميیريیگب يییيررام ميیوورب ميیتشااذگ رراارق ،ميیددرروخرب مه هب هپت رس متشگ يیمرب
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 يیيیوگب ات ننااررام يییي ههرردد يییيوت .ننااررام يییي ههرردد هب ميیتفرر .دنكک تتوق رپ اارر تكکاخ هكک ميینكک للاچ اجنيیمه
 ههوكک هكک يینكک للايیخ هن .ههدش تسرردد گنس ززاا ششاا همه هكک تساا يیهوكک ههرردد ففرط كکيی .تسه ررام
 يییيوورر هتخيیرر ننامسآآ ززاا يییيررايیسب كکچوكک وو گگررزب يییياه گنس نكک للايیخ .هن .تساا هچرراپ كکيی گنس
.دنيیآآ يیم ننووريیب ددرروخب نناشنت هب هكک امرگ وو دنرراادد هنال اه گنس طسوو اهررام .ههدش ررابنلت مه
 ننااررام يییي ههرردد يییيوت مه رگيیدد يییيات دنچ وو يیلعبحاص يییي هلاخ رسپ نيیمزز وو ننام هيیاسمه وو ام ددوخ نيیمزز
.ددوش يیم ههديینش ررام تتوس يییياادص هشيیمه اه نيیمزز يییيوت .تساا
 اه خخاارروس يییيوت اارر نناماه يیتسدبوچ وو ميیددركک يیم ههاگن اارر اه گنس سپ ههوكک يییياپ رردد يیلعبحاص وو نم
 .ددوب ننامنت ررااولش ات كکيی .ميیددوب مه تخل يییيرروجنيیمه .ميینكک ااديیپ تيیاارب يیيیبرچ رپ ررام هكک ميیددركک يیم
 ززاا ميیتشاادد نيینچمه .تخپ يیم يیتشااذگ يیم شيیوورر اارر غغرم مخت رگاا هكک ددوب ههدش غغاادد رردقنيیاا ننامتشپ
 كکيی وو دداتفاا تشپ هب وو ددرروخ زيیل يیلعبحاص يییياپ هعفدد كکيی هكک ميیديیرپ يیم گنس ننآآ هب گنس نيیاا
 يییيررام هكک يیگنس يییيوورر ددوب ههدداتفاا تشپ هب يیلعبحاص .دش اادص ززاا رپ ههرردد هكک ددزز غيیج يییيرروط هعفدد
 رگيیدد نم .اه كککكاخ يییيوورر ههرردد هت دداتفاا وو ديیشكک مه يییيرگيیدد غيیج يیلعبحاص .ددوب ههددزز ربنچ شيیوورر
 كکيی وو ششوم وودد .ششرس هب ززاب دعب شمكکش هب دعب وو ششرس هب ممددزز ببوچ كکيی .ممدداادن ررام هب تصرف
.دنددوب شمكکش يییيوت كکشجنگ
 هب مناادد يیمن ددوب ههدش تترپ ششاا يیتسدبوچ .دمآآ يیمن ششززاا يیيیاادص وو ددوب ههدداتفاا ششوهيیب يیلعبحاص
 منكکب ديیاب رراكکچ متسناادد يیم ددوب ههددزز اارر شتسدد ايی شيیاپ ررام رگاا .ددوب ههدش زمرق ررام شيین يییياج .اجكک
 هنن « .ههدد هب ممددررووآآ وو ممددركک للوكک اارر يیلعبحاص رراچان ؟منكکب متسنااوت يیم رراكکچ شتشپ طسوو اب اماا
 ممددرب يیم وواا شيیپ رتددووزز اارر يیلعبحاص رگاا هكک ددوب هتفگ نم يییي هنن هب ،ربق رس ،حبص »ننززريیپ ققوجنم
 يیناادد يیم تتددوخ وت ،وله تخرردد .ممربب رتددووزز اارر يیلعبحاص متسنااوت يیم يییيرروج هچ نم رخآآ .ددرم يیمن
 قح ققوجنم هنن تقونآآ ممددركک يیم ريیدد ززاب وو متشاادد يیغالاا رگاا .ددوب رت نيیگنس نم ززاا يیلعبحاص هكک
..؟منكکب متسنااوت يیم رراكکچ نم رخآآ .مماا ههددركک ريیدد هكک ديیوگب تشاادد
 يیليیخ يیليیخ اارر ددالوپ وو يیلعبحاص هكک ممددركک يیم سح الاح نم .ننددركک هيیرگ هب ددركک ععوورش ززاب ددالوپ
 ممامت هصغ تتدش ززاا ددوب ههدنام مكک ،ديیدد مهااوخن اارر يیلعبحاص رگيیدد هكک ممددركک ركکف يیتقوو .متشاادد تسوودد
.منزن هنااوج وو مكکشخب هشيیمه يییياارب وو ممزيیرب اارر ميیاه گگرب
 لكکش مموورر يیم هكک اج ره .منامب ههدد يییيوت منااوت يیمن رگيیدد نم :تفگ وو ددركک ممامت اارر ششاا هيیرگ ددالوپ
 ،ممربيیم اارحص هب هكک اارر زب ،ممووريیم هكک ههوكک هب .منكک يیم هصغ وو منيیب يیم ممشچ ولج اارر يیلعبحاص
 يییيوت هكک رگيیدد يییياه هچب اب ،مموورر يیم ههاارر هكک اه نيیگرس يییيوورر ،مشكک يیم اه گس رس رب هكک تسدد
 لكکش هشيیمه ،مموورر يیم هكک اه مماب تشپ ،منكک يیم ددرخ هكک فلع ،ممريیگ يیم ررامسوس وو خلم هعررزم
 نم ،وله تخرردد يییيررآآ ..!ددالوپ ..!ددالوپ .دنكک يیم اادص اارر نم هشيیمه رراگناا .تساا ممشچ ولج يیلعبحاص
 يیمن نم .مموشب للاقب ددرگاش مماا يیيیاادد شيیپ رهش هب مموورب مهااوخ يیم .ممونشب اارر اادص نيیاا ممرراادن تقاط
 لثم مه نم هكک منكکب ديیاب رراكکچ مناادد يیمن الاح .دنام يیم ههدنزز يیلعبحاص ات ممددركک يیم ديیاب رراكکچ مناادد
 يیمن هكک مناادد يیم رردقنيیمه .دهدد يیمن دق زيیچ چيیه هب ملقع .مكکچوكک نم .ممريیمب متفيین هعفدكکيی وواا
.تتددوخ يییياارب دنامب متشااذگ مه اارر تيیوله .وله تخرردد ،متفرر نم .منامب ههدد يییيوت منااوت
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 تشااددرب اارر وله ددالوپ .شيیاپ ولج دتفيیب ميیوله متشااذگ ،ددوورب ددوش اپ دهااوخ يیم ددالوپ ممديیدد يیتقوو
.تفرر تشااذگ وو ددركک ززان يیتسدد وودد رس كککكون ات هت ززاا اارر نم وو ددركک كککكاپ اارر شيیاه كککكاخ دعب ديیيیوب
 يیس تسيیب .ددوب ههديیيیوورر منت يییياج همه ززاا يینااوواارف گگرب وو خخاش وو ممددوب ههديیشكک دق ببوخ نم رگيیدد للاس
 يییياهرب ننآآ وو مشكکب كککكرس وو ممريیگب رتالاب كککكاخ لت ززاا اارر ممرس متسنااوت يیم رگيیدد وو ممددوب ههدداادد لگ ات
.منكک اشامت اارر غغاب
 .دنكکب رراكکچ تسناادد يیمن يییيدداش ززاا .ديیدد اارر نم دمآآ وو دش نم يییياه ننديیشكک كککكرس تفتلم ننابغاب يییيززوورر
 ههديیيیوورر شغاب يییيوت يیبوخ يییيوله تخرردد .متسه يیكک يییي هچب هكک ديیمهف ملگ وو گگرب گنرر وو لكکش ززاا
 يینابغاب تسدد هب تبقاع هكک ممددوب تحاارران يیليیخ نم .دشاب ههديیشكک يیتمحزز شيیاارب هكکنآآ ننوودب ددوب
 ههددركک ششددوخ نمشدد اارر ههدد ممددرم ،للوپ رطاخ هب وو تساا يییيرگيیدد رراادلوپ ممددآآ ركکون ششددوخ هكک مماا ههدداتفاا
.تساا
 ززاا ،دش دهااوخ يیناسكک هچ تمسق ميیاهوله هكک ممددركک يیم ركکف يیتقوو اماا ممددوب ههدناسرر وله ههددزناپ ههدد
 هكک ددوب نيیاا مه قح وو دنددوب ههددركک گگررزب ،دنددوب هتشاكک يیلعبحاص وو ددالوپ اارر نم .دمآآ يیم ممدب ممددوخ
.دنددرروخ يیم اه ننامه اارر ميیاهوله
 تفتلم يیتقوو ننابغاب .نتخيیرر اارر ميیاهوله ممددركک ععوورش ززوورر ننامه ززاا وو ديیسرر ممرطاخ هب يییيركکف يییيززوورر
 اارر تيیاج رگيیدد للاس :تفگ دنلب دنلب .تساا دب ميیاج ددركک للايیخ .ددوب ههدنامن نم رب يیيیوله رگيیدد هكک دش
.يییيررووايیب لگشوخ وو تشرردد يییياهوله وو يییيرروخب ببآآ ببوخ يینااوتب هكک منكک يیم ضضوع
 الصاا اه يیضعب وو ههددرروخ مه هب نناش همه مظن ممديیدد ممددركک ررااديیب اارر ميیاه هشيیرر هكک رگيیدد للاس رراهب
 هشيیرر ممددركک ععوورش للوواا .متشاادد ددايیزز مه ملاس يییياه هشيیرر هتبلاا .دناا ههدش ههدنكک اه يیضعب وو دناا ههديیكکشخ
 ففاارطاا هب وو ممددررووآآرردد يیيی ههززات يییياه هشيیرر دعب ننددركک وورف ببوطرم يییياه كککكاخ يییيوت اارر ملاس يییياه
.متخانش اارر ممررددام وو ممدداتفاا هفوكکش وو گگرب وو ننددزز هنااوج ركکف هب تقونآآ .ممدداتسرف
 وو دنكک ربون اارر نم يییيوله هتسنااوتن ننابغاب ،ددررذگ يیم ممرمع ززاا للاس دنچ مناادد يیمن هكک الاح ات تقونآآ ززاا
 ههرراا ايی دناسرتب اارر نم دهااوخ يیم الاح منكک يیمن تعاطاا وواا ززاا نم .ددركک دهااوخن ربون مه سپ نيیاا ززاا
.ددوورب مماا هقدص ننابرق ايی دنكک
نناتسبات


