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كئٜ٘ب٠ٗ ٛٞيؿبٙ: ٗبضيٞ دٞظٝ ٝ كطاٛؿيؽ كٞضز ًبدٞال)ثط اؾبؼ ضٗبٙ ٗبضيٞ دٞظٝ(، ًبضُطزاٙ: 

كطاٛؿيؽ كٞضز ًبدٞال، ٗسيط كئٖ ثطزاضي: ُٞضزٝٙ ٝئيؽ، ٗٞؾيوي: ٛيٜٞ ضٝسب ٝ ًبضٗيٚ ًبدٞال، 

سسٝضا ٝٙ  سسٝيٚ: ثطي ٗبٌٓيٚ، ضيچبضز ٗبضًؽ ٝ ديشط ظيٜط، َطاح نح٠ٜ: زيٚ سبٝٝ الضيؽ، َطاح ٓجبؼ:

ضاٌْٛ، ثبظيِطاٙ: آّ دبچيٜٞ)زٝٙ ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ(، ضاثطر زٝٝاّ)سبٕ ١يِٚ(، زايبٙ ًيشٞٙ)ًي 

ًٞضٓئ٠ٛٞ(، ضاثطر زٛيطٝ)ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ(، ػبٙ ًبظاّ)كطزٝ ًٞضٓئ٠ٛٞ(، سبٓيب قبيط)ًبٛي ًٞضٓئ٠ٛٞ( ٓي 

آسيٚ)ؾٜبسٞض دز ُيطي(، اؾشطاؾجطٍ)١بي٘ٚ ضاص(، ٗبيٌْ ٝي. ُبظٝ)كطاٛي دٜشبٛؼٔي(، ػي. زي. اؾذط

ضيچبضز ثطايز)اّ ٛطي(، ُبؾشٚ ٗبؾٌيٚ)زٝٙ كبٛٞچي(، سبٕ ضاؾٌي)ضًٝٞ الٗذ٠ٛٞ(، زٜٝٗيي 

 چبدبيٜع)ػبٛي اُال(

  

 زهيو200٠، آٗطيٌب، 1974ٗحهّٞ

ثطٛسٟ ػبيعٟ اؾٌبض: ث٢شطيٚ كئٖ، ث٢شطيٚ ًبضُطزاٙ، ث٢شطيٚ ثبظيِط ٗطز ٌْٗ٘)ضاثطر زٛيطٝ(، ث٢شطيٚ 

 ٗٞؾيوي، ث٢شطيٚ نح٠ٜ آضايي

ثبظيِط ٗطز ٌْٗ٘)ٗبيٌْ ٝي  ٛبٗعز اؾٌبض: ث٢شطيٚ كئٜ٘ب٠ٗ، ث٢شطيٚ ثبظيِط ٗطز)آّ دبچيٜٞ(، ث٢شطيٚ

 (قبيط يبُبظٝ، ٓي اؾشبؾجطٍ(، ث٢شطيٚ ثبظُيط ظٙ ٌْٗ٘)سبٓ

 

كيس اظ سهٞيطي ؾيبٟ ث٠ ٗبيٌْ، ٛ٘بيي ٛيٖ ضخ اظ اٝ ٠ً دبييٚ ضا ِٛبٟ ٗي ًٜس. ٗبيٌْ زؾز ذٞز ضا ً٘ي 

 .ثبال ٗي آٝضز. ضًٝٞ آٙ ضا ٗي ثٞؾس

 

ٗبضيٞ دٞظٝ ضا ٗي  2ضٝي نلح٠ اي ٠ً ؾ٘ز چخ آٙ يي نٜسٓي زيسٟ ٗي قٞز، ػٜٞاٙ دسض ذٞاٛسٟ 

 .ثيٜيٖ

 

قٜيسٟ ٗي قٞز.  ٝ زٝض اكشبزٟ زض ؾيؿيْ. زض دؽ ظٗي٠ٜ نساي َجْزيعآٞ ث٠: ٛبحي٠ اي ١ًٞؿشبٛي 

ثيٜيٖ: دسض ذٞاٛسٟ زض ق٢ط ًٞضٓئ٠ٛٞ  ١ٖ ظٗبٙ ثب ػجٞض يي زؾش٠ اظ ٗطزٕ ايٚ ٛٞقش٠ ضا ضٝي سهٞيط ٗي

، دسض اٝ ث٠ ذبَط س١ٞيٚ ث٠ ضئيؽ 1901آٛسٝٓيٜي ثٞز. زض ؾبّ زض ؾيؿيْ ث٠ زٛيب آٗس. ٛبٕ اٝ ٝيشٞ

اٝ ث٠  .ْ ضؾيس. دبئٞٓٞ ثطازض ثعضٍ سط ٝيشٞ ؾُٜٞس ذٞضز ٠ً اٛشوبٕ دسض ضا ثِيطزهش ٗبكيبي ٗحٔي ث٠

ٗبزضـ ثٞز. اٝ آٙ ظٗبٙ ٠ٛ  ١ًٞؿشبٙ ُطيرز. ٝيشٞ، س٢ٜب ٝاضص ٗطز ذبٛٞازٟ، زض ٗطاؾٖ سسكيٚ زض ًٜبض
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 .ؾب٠ٓ ثٞز

ضا ثـْ ًطزٟ ٝيشٞ، اٝ  زؾش٠ ػعازاض سبثٞسي ضا حْ٘ ٗي ًٜٜس ٠ً ػٜبظٟ دسض ٝيشٞ زضٝٙ آٙ اؾز. ٗبزض

دٜبٟ ٗي ُيطٛس. ٠ُٓٞٔ اي زيِط قٔيي ٗي  اؾز. ٛب٢ُبٙ نساي قٔيي زٝ ٠ُٓٞٔ ث٠ ُٞـ ٗي ضؾس. ٠٘١

 .قٞز

دبئٞٓٞي ػٞٝٙ ضٝ ًكشٚ!  يي ظٙ)كطيبز ظٛبٙ ث٠ ٗبزض ٝيشٞ، ث٠ ؾيؿئي(: ا٢ٛٝب دؿطر ضٝ ًكشٚ! ا٢ٛٝب

 !ا٢ٛٝب دؿطر دبئٞٓٞ ضٝ ًكشٚ! آزٌٗف ١ب! آزٌٗف ١ب

بزضـ ث٠ ؾطػز ث٠ َطف دبئٞٓٞ ٗي زٝٛس ٠ً ثب نٞضر ضٝي ظٗيٜي دط اظ ؾَٜ اكشبزٟ ٝيشٞي ػٞاٙ ٝ ٗ

 .اؾز

 .ٗبزض ٝيشٞ ؾط دؿطـ ضا زض زؾز ٗي ُيطز

 ...ٗبزض ٝيشٞ)ث٠ ؾيؿئي(: دؿطٕ... دؿطٕ

 .اٝ زض حبٓي ٠ً نٞضسف ضا ث٠ ؾط دبئٞٓٞ چؿجبٛسٟ، ُطي٠ ٗي ًٜس

  :هُغ ث٠

 زض ٝضٝزي ث٠ ذب٠ٛ ٝياليي زٝٙ چيچٞ

زضثبٙ زض ضا ث٠ ضٝي  .ٞ ٝ ٗبزضـ ث٠ َطف زض ٝضٝزي ٗي ضٝٛس. ٗبزض ٝيشٞ زؾز اٝ ضا ُطكش٠ اؾزٝيش

ٗي قٞٛس. ٝيشٞ ٝ ٗبزضـ اظ ٗؼجطي ٗي  آ٢ٛب ثبظ ٗي ًٜس. زٝ ٗطز ٗؿٔح زيِط ٛيع ١٘طاٟ آ٢ٛب ٝاضز

ضا  ٛٞقس. ٝيشٞ ٝ ٗبزضـ ػٔٞسط ٗي آيٜس. زٝٙ چيچٞ ٓيٞاٙ ُصضٛس. زٝٙ چيچٞ ٛكؿش٠ ٝ ٛٞقيسٛي ٗي

 .آ٢ٛب ِٛبٟ ٗي ًٜس. ٗبزض ٝيشٞ زؾز زٝٙ چيچٞ ضا ٗي ثٞؾس دبييٚ ٗي آٝضز ٝ ث٠

ق١ٞطٕ ضٝ  ٗبزض ٝيشٞ)ث٠ ؾيؿئي(: ػطو ازة ٗي ًٜٖ زٝٙ چيچٞ. )ً٘ي ػوت سط ٗي ضٝز( ق٘ب

ًكشيٚ، چٞٙ هؿٖ ذٞضزٟ ثٞز  ًكشيٚ، چٞٙ ذٞزـ ضٝ سؿٔيٖ ق٘ب ٌٛطز. دؿط ثعضُف دبئٞٓٞ ضٝ ١ٖ

  .اٝٙ ث٠ ١يكٌي چيعي ٛ٘ي ٠ُ .ٝيشٞ كوٍ ٠ٛ ؾبٓك٠ ٝ ًٜس ش٠ٜ١ اٛشوبٕ ثِيطٟ. اٗب

 .زٝٙ چيچٞ)ث٠ ؾيؿئي(: ٗٚ اظ ايٚ ٠ً حطف ثع٠ٛ، ٛ٘ي سطؾٖ

 .ٗبزض ٝيشٞ)ث٠ ؾيؿئي(: اٝٙ يؼيل٠... آظاضـ ث٠ ًؿي ٛ٘ي ضؾ٠

 .زٝٙ چيچٞ)ث٠ ؾيؿئي(: اٗب ٝهشي ثعضٍ ثك٠، هٞي ٗي ق٠

  .. ايٚ دؿط ًٞچي ٛ٘ي س٠ٛٞ ١يچ ًبضي ثب ق٘ب ث٠ٌٜٗبزض ٝيشٞ)ث٠ ؾيؿئي(: ِٛطاٙ ٛجبقيٚ..

  .زٝٙ چيچٞ اظ ضٝي نٜسٓي ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ضٝ ث٠ ضٝي آ٢ٛب ٗي ايؿشس

  .زٝٙ چيچٞ)ث٠ ؾيؿئي(: ٝهشي ي٠ ٗطز قس، ٗيبز ثطاي اٛشوبٕ

 .ٗبزض ٝيشٞ ث٠ َطف زٝٙ چيچٞ ٗي ضٝز ٝ زؾز اٝ ضا ٗي ُيطز

اٝٙ س٢ٜب چيعي٠ ٠ً  .ًٜٖ، زٝٙ چيچٞ، ث٠ دؿط ٗٚ ضحٖ ًٜيٚٗبزض ٝيشٞ)ث٠ ؾيؿئي(: اظسٞٙ ذٞا١ف ٗي 
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 .آؾيجي ٛطؾ٠ٛٞ. اظ اٝٙ نطف ٛظط ًٜيٚ ثطاي ٗٚ ٗٞٛسٟ. ث٠ ذسا هؿٖ ٗي ذٞضٕ ٠ً ١يچ ٝهز ث٠ ق٘ب

 .زٝٙ چيچٞ)ؾطـ ضا سٌبٙ ٗي ز١س(: ٠ٛ

. ٗحبكظبٙ ٗبزض ٝيشٞ ثالكبن٠ٔ چبهٞيي ضا ٠ً د٢ٜبٙ ًطزٟ زض ٗي آٝضز ٝ ضٝي ُطزٙ زٝٙ چيچٞ ٗي ُصاضز

 .زٝٙ ؿبكِٔيط قسٟ اٛس

ًٚ! ٝيشٞ آضإ آضإ  ٗبزض ٝيشٞ)كطيبز ظٛبٙ، ث٠ ؾيؿئي(: سٌٞٙ ثرٞضيٚ، ٗي ًك٘ف.)ثؼس( ٝيشٞ، كطاض

چبهٞ ضا اظ زؾز ٗبزض ٝيشٞ ٗي ُيطز. زٝٙ  .ػوت ٗي ضٝز. يٌي اظ ٗحبكظبٙ اظ كطنز اؾشلبزٟ ٗي ًٜس

ث٠ ؾٞي اٝ قٔيي ٗي ًٜس. ٝيشٞ ثطٗي ُطزز ٝ ث٠ اظ ٗحبكظبٙ  چيچٞ اٝ ضا ث٠ ػوت ١ّٞ ٗي ز١س. يٌي

  .ٗي ًٜس ؾطػز قطٝع ث٠ زٝيسٙ

 !زٝٙ چيچٞ)كطيبز ظٛبٙ، ث٠ ؾيؿئي(: ثٌكيٜف! ثٌكيٜف

 .ٗحبكظبٙ ث٠ زٛجبّ ٝيشٞ ٗي ضٝٛس

  :هُغ ث٠

 قت -ذيبثبٙ ١بي ًٞضٓئ٠ٛٞ

 .ٞ ضا سحٞيْ ز١ٜسٗحبكظبٙ زٝٙ چيچٞ زض ذيبثبٙ ضاٟ ٗي ضٝٛس ٝ ثب كطيبز اظ ا١بٓي ٗي ذٞا١ٜس ٝيش

ثبق٠ دكي٘ٞٙ ٗي  يي ٗحبكظ)كطيبزظٛبٙ، ث٠ ؾيؿئي(: ١ط ذبٛٞازٟ اي ٝيشٞ آٛسٝٓيٜي ضٝ هبيٖ ًطزٟ

 !هبيٖ ًطزٟ ثبق٠ اكشبزٟ سٞ زضزؾط ق٠! ٗي ك٢٘يٚ؟ آضٟ يب ٠ٛ! )ٝ ثؼس( ١ط ًي ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ ضٝ

 .ا سٌطاض ٗي ًٜٜسهُغ ث٠: ٢ِٛجبٛبٙ اظ د٠ٔ ١ب دبييٚ ٗي آيٜس ٝ ١٘چٜبٙ ١٘بٙ حطف ١ب ض

هُغ ث٠: يي ذبٛٞازٟ ٠ً ٝيشٞ ضا دكز يي ُبضي د٢ٜبٙ ٗي ًٜٜس. زض دؽ ظٗي٠ٜ نساي ٗحبكظبٙ قٜيسٟ 

 .ٗي قٞز

 .يي ٗطز)قبيس آثبٛساٛسٝ، ث٠ ؾيؿئي(: ٝيشٞ، ثطار زػب ٗي ًٜيٖ

 .ٗطز ؾٞاض االؿي ٗي قٞز ٠ً ُبضي ث٠ آٙ ثؿش٠ قسٟ اؾز

ث٠ ٗب سحٞيْ ثسٟ.  ٠ ًؿي ٝيشٞ آٛسٝٓيٜي ضٝ هبيٖ ًطزٟ، اٝٛٞيي ٗحبكظ)كطيبزظٛبٙ، ث٠ ؾيؿئي(: اُ

ٝاؾ٠ اٝٙ دؿطٟ ذٞث٠، ١ٖ ثطاي ق٘ب! ١ط  زٝٙ چيچٞ ث٠ ذبَط ايٚ ًبض اظسٞٙ سكٌط ٗي ٠ًٜ! ايٚ ١ٖ

 .ًطزٟ ثبق٠، دكي٘ٞٙ ٗي ق٠ ذبٛٞازٟ اي ٠ً ٝيشٞ آٛسٝٓيٜي ضٝ هبيٖ

  .هُغ ث٠: ٗح٠َٞ. ُبضي اظ ًٜبض ٗحبكظبٙ ضز ٗي قٞز

 .ث٠: ُبضي زٝض ٗي قٞزهُغ 

آظازي ػجٞض ٗي ًٜس.  زيعآٞ ث٠: ًكشي ٗبقٞٓٞ ٝاضز ثٜسض ٛيٞيٞضى ٗي قٞز ٝ اظ ضٝ ث٠ ضٝي ٗؼؿ٠٘

ًكشي اؾز. اٝ ثٜٔس ٗي قٞز ٝ دكز ؾط  ٝيشٞ ١٘طاٟ ثب سؼساز ظيبزي اظ ٗؿبكطاٙ ٢ٗبػط، ضٝي ػطق٠

٘چٜبٙ ضٝي ػطق٠ ضاٟ ٗي ضٝز. ديبزٟ ٗي قٞٛس. ٝيشٞ ١ زيِطاٙ ث٠ ضاٟ ٗي اكشس. ٗؿبكطاٙ اظ ًكشي
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 .ذيطٟ قسٟ اٛس. ٝيشٞ ١ٖ ث٠ ٗؼؿ٠٘ ِٛبٟ ٗي ًٜس ٢ٗبػطاٙ ث٠ ٗؼؿ٠٘ آظازي

 .هُغ ث٠: زاذْ ػعيطٟ آيؽ

 .يي ٗطز چكٖ ١بي ٝيشٞ ضا ٗؼبي٠ٜ ٗي ًٜس ٝ ضٝي ٓجبؼ اٝ ثب ُچ ػالٗز يطثسض ٝ زايطٟ ٗي ًكس

 ...آٙ ٗطز)اقبضٟ ٗي ًٜس(: دطؾشبض

ٗي ًٜٜس، يي ٗطز  ض ١ؿشٜس. زض ١٘بٙ حبّ ٠ً آ٢ٛب ث٠ ظثبٙ ١بي ٗرشٔق نحجز٢ٗبػطاٙ ٠٘١ زض اٛشظب

ذٞز ضا ٗؼطكي ٗي ًٜٜس. زٝضثيٚ اظ دكز  ٝيٞٓٚ ٗي ظٛس. ٢ٗبػطاٙ ضٝ ث٠ ضٝي ُيك٠ ١ب ايؿشبزٟ اٛس ٝ

 .ثبػ٠ ١ب ث٠ ؾ٘ز چخ حطًز ٗي ًٜس

 ...: ٗشطػ1ٖٗأٗٞض دصيطـ

 : ا١ْ ًؼبيي؟2ٗأٗٞض دصيطـ

 چي٠؟: اؾ٘ز 3ٗأٗٞض دصيطـ

 )ث٠ ٝيشٞ(: اؾ٘ز چي٠؟... ظٝز ثبـ دؿط، اؾ٘ز چي٠؟4ٗأٗٞض دصيطـ

 ٗشطػ٠٘)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: اؾ٘ز چي٠؟

 :ثؼس ث٠ ثطچؿت ًز اٝ ِٛبٟ ٗي ًٜس

  .ٝيشٞ آٛسٝٓيٜي ا١ْ ًٞضٓئ٠ٛٞ

 .)ِٛب١ي ث٠ ثطچؿت ًز ٝيشٞ ٗي اٛساظز(: ًٞضٓئ٠ٛٞ... ٝيشٞ ًٞضٓئ4٠ٛٞٗأٗٞض دصيطـ

 اقز ٗي ًٜس(ذئي ذت. ثطٝ. ثؼسي... اؾ٘ز؟اؾٖ اٝ ضا يبزز)

 .هُغ ث٠: يي زًشط ٠ً هلؿ٠ ؾي٠ٜ ٝيشٞ ضا ثب ُٞقي ٗؼبي٠ٜ ٗي ًٜس

 .زًشط)ث٠ دطؾشبض(: ث٢ف ثِٞ چٜس آث٠ٔ ًٞچي زاضٟ، ؾ٠ ٗبٟ هطُٛي٠ٜ

 دطؾشبض)ثطاي ٝيشٞ سطػ٠٘ ٗي ًٜس، ث٠ ايشبٓيبيي(: سٞ آث٠ٔ زاضي، ثبيس ؾ٠ ٗبٟ سٞ ػعيطٟ آيؽ سٞ هطُٛي٠ٜ

 .ثبقي

 .هُغ ث٠: يي ضا١طٝ. زٝ ٗطز زٛجبّ ٝيشٞ ٗي ُطزٛس

 يٌي اظ ٗطزاٙ: ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ؟ ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ؟

 .ٗطز زيِط ًٜبض ٝيشٞ ٗي ايؿشس ٝ ثطچؿت ًز اٝ ضا ِٛبٟ ٗي ًٜس

  .آٙ ٗطز: ايٜؼبؾز. ذٞزق٠

ٝيشٞ ثبيس زض ٠ً  هُغ ث٠: سهٞيطي اظ ٗؼؿ٠٘ آظازي ٠ً اظ دكز قيك٠ ٛ٘بيبٙ اؾز. ايٜؼب اسبهي اؾز

ٝيشٞ اظ دكز قيك٠ ٝ سهٞيط ٗؼؿ٠٘ اظ  آٙ ث٘بٛس. اٝ اظ دكز قيك٠ ث٠ ٗؼؿ٠٘ ِٛبٟ ٗي ًٜس. سهٞيط

ًيلف ضا ضٝي سرز ٗي ُصاضز ٝ ضٝي نٜسٓي ٗي ٛكيٜس.  ضٝ ث٠ ضٝي قيك٠ ًٜبض ١ٖ زيسٟ ٗي قٞز. اٝ

ًٞضٓئ٠ٛٞ، ػعيطٟ آيؽ، ٗي ًٜس. ضٝي سهٞيط ايٚ ٛٞقش٠ ضا ٗي ثيٜيٖ: ٝيشٞ  ثؼس قطٝع ث٠ ذٞاٛسٙ آٝاظ
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 .1901 ؾبّ

  :زيعآٞ ث٠

 .يي ًٔيؿب

ث٠ َطف ًكيف ٗي  آٛشٞٛي زض ٛرؿشيٚ ٗطاؾٖ ػكبء ضثبٛي ذٞز، ١٘طاٟ ثب چٜس زذشط ٝ دؿط ًٞچي زيِط

 .1958ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ، زضيبچ٠ سب١ٞ، ٛٞازا،  ضٝٛس. ضٝي سهٞيط ايٚ ٛٞقش٠ ظب١ط ٗي قٞز: ٟٛٞ اٝ، آٛشٞٛي

 .ٗٔٞ ٠ً ث٠ السيٚ زػب ٗي ذٞاٛسزيعآٞ ث٠: ًكيف ًبض

ًٞزًي اؾز ٠ً ًكيف  ًكيف زض حبّ ذٞاٛسٙ زػب، آييٚ ػكبء ضثبٛي ضا اػطا ٗي ًٜس. آٛشٞٛي ؾٞٗيٚ

 .ٛعزيي اٝ ٗي آيس. آٛشٞٛي ضٝ ث٠ زٝضثيٚ ٗي ًٜس

 .هُغ ث٠: سلطيحِبٟ زضيبچ٠ سب١ٞ

 .ُطٟٝ ٗٞؾيوي زض حبّ ٛٞاذشٚ اؾز. اكطاز ظيبزي حًٞض زاضٛس

 حْ دبضى اسٞٗجيْ ١بهُغ ث٠: ٗ

 يٌي اظ ديكرسٗز ١ب)ث٠ زيِطي(: ١ي! ًٔيس١ب ضٝ آٝضزي؟

 !يي ظٙ)ذبضع اظ هبة(: ٗٞضي! ٗٞضي

آٝضز. آ١َٜ س٘بٕ  يي ديكرسٗز ثطاي يي ٗأٗٞض دٔيؽ ٠ً زض ٗح٠َٞ دبضًيَٜ ايؿشبزٟ ٛٞقيسٛي ٗي

ٜس. زضٝٙ ؾيِبض ضٝقٚ ٗي ً ٗي قٞز. زض ثيطٝٙ ٗح٠َٞ يي ٢ِٛجبٙ ٠ً ضٝي دكز ثبٕ ٛكؿش٠،

قطٝع ث٠ ٛٞاذشٚ ٗي ًٜس. ًبٛي ٝ ٗطّ ػبٛؿٚ  سلطيحِبٟ ٢ٗ٘بٛبٙ زؾز ٗي ظٜٛس. ُطٟٝ ٗٞؾيوي زٝثبضٟ

 .ٗي ُصضٛس ٝ ث٠ َطف ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ ٗي آيٜس ضا ٗي ثيٜيٖ ٠ً اظ ٗيبٙ ٢ٗ٘بٛبٙ

 .ًبٛي: ٗبٗبٙ... اٟٝ... ٗبٗبٙ

ضٝ ث٠ ضٝي اٝ ايؿشبزٟ ث٠ ًبٛي ٛكبٙ ٗي ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ چيعي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيس، ثؼس ًكيكي ضا ٠ً 

 .ز١س

 ...ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ: ثجيٚ ًي ايٜؼبؾز

 .ًبٛي)ثب ًكيف زؾز ٗي ز١س(: اٟٝ، دسض ًبضٗٔٞ

 ...ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ)دسض ًبضٗٔٞ ضا ث٠ ٗطّ ٗؼطكي ٗي ًٜس(: ايكٞٙ دسض ًبضٗٔٞؾز

 .ٗطّ)ثب دسض ًبضٗٔٞ زؾز ٗي ز١س(: ٗٚ ٗطّ ػبٛؿٚ ١ؿشٖ

 . ... ًكيف ذبٛٞازٟٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ: 

 ًبٛي)ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ ضا ثـْ ٗي ًٜس ٝ ٗي ثٞؾس(: ٗبٗبٙ... زيسي اٝٗسٕ؟

 .ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ: ًٜؿشبٛعيب... ثؼس اظ ي٠ ١لش٠؟ ١لش٠ ديف ي٠ ٗبقيٚ كطؾشبزٕ كطٝزُبٟ سب سٞ ضٝ ثيبضٙ

ٜٖ ي٠ ١سي٠ اؼ ًبٛي: اٟٝ... آقٞثي ثٞز. ث٠ ١ط حبّ... حبال ٠ً اٝٗسٕ. ٠٘١ اـ ي٠ ١لش٠ زيط قس. اي
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 .ثطاي ٗبٗبٙ ذٞزٕ

 .ًبٛي يي ػؼج٠ ػٞا١طار ث٠ ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ ٗي ز١س

 ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ: ايٚ زي٠ِ چي٠؟

 ًبٛي)ثب اقبضٟ ث٠ ٗطّ(: ٗطّ ضٝ ٠ً يبزر ٗيبز، ٠ِٗ ٠ٛ؟

 .ٗطّ ذٞزـ ضا ٓٞؼ ٗي ًٜس ٝ نٞضر ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ ضا ٗي ثٞؾس

 .ٗطّ: ؾالٕ ٗبٗبٙ

ز ظيبز ذٞقف ٛيبٗسٟ، زض ١٘بٙ حبّ ٠ً ػؼج٠ ضا ثبظ ٗي ًٜس(: ؾالٕ، حبٓز ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ)٠ً ٗؼٕٔٞ اؾ

 .چُٞضٟ؟ ٜٗ٘ٞٙ

ًبٛي: ٗبيٌْ ًؼبؾز؟ ثبيس ثب١بـ حطف ثعٖٛ ٝ إٝ... سٌٔيق ي٠ چيع١بيي ضٝ ضٝقٚ ًٜٖ، يٜ٘بً ٛ٘ي 

 .سٖٞٛ ثطاي زيسٛف سٞ نق ٝايؿٖ

طاٙ ثبـ ٠ً ثطاي زيسٙ ثطازضر ثبيس ٗظْ ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ)ثب ٛبضاحشي(: اّٝ ثطٝ ثچ٠ ١بر ضٝ ثجيٚ! ثؼس ِٛ

 .ثوي٠ سٞ نق ٝايؿي

آؿبظ ٗي ًٜس. زض  دؽ اظ ٛٞاذش٠ قسٙ يي هُؼ٠ سٞؾٍ ُطٟٝ ٗٞؾيوي، ُطزاٜٛسٟ ٗطاؾٖ ؾرٜبٙ ذٞز ضا

چطر ٗي ظٛس. ٝئي چيچي ثب زؾز  ١٘يٚ حبّ كطاٛي دٜشبٛؼٔي ضا ٗي ثيٜيٖ ٠ً ضٝي نٜسٓي ٛكؿش٠ ٝ

 .ث٠ قب٠ٛ اٝ ٗي ظٛس

 .: كطاٌٛي، دبقٞٝئي چيچي

 .كطاٌٛي دب ٗي قٞز ٝ ١٘طاٟ اٝ ٗي ضٝز

 .١ٖ ظٗبٙ نساي ُطزاٜٛسٟ ٗطاؾٖ قٜيسٟ ٗي قٞز

اي نحجز ًٜٚ...  ُطزاٜٛسٟ ٗطاؾٖ: ذبٖٛ ١ب، آهبيٞٙ، ي٠ ٢ٗ٘ٞٙ ثؿيبض ؾطقٜبؼ ٗي ذٞاٙ چٜس ٠ً٘ٔ

 ...ؾٜبسٞض دز ُيطي اظ ايبٓز ٛٞازا ٝ ايكٞٙ ١ٖ ذبٖٛ ُيطي

دبؾد ٗي  ؾز ث٠ زؾز ١ٖ ث٠ َطف ػبيِبٟ ٗي آيٜس ٝ ث٠ سكٞين حًبضؾٜبسٞض ُيطي ٝ ١٘ؿطـ ز

 .دكز سطيجٞٙ ٗي ايؿشس ز١ٜس. ؾٜبسٞض ثبال ٗي ضٝز ٝ ثب ُطزاٜٛسٟ ٗطاؾٖ زؾز ٗي ز١س. ؾٜبسٞض

آٟ... ٝ ١٘ؿط٠ٗ، ذبٖٛ  ...ُيطي: ذبٖٛ ١ب ٝ آهبيٞٙ، ذئي ٜٗ٘ٞٙ... اٗطٝظ ي٠ ضٝظ ثؿيبض ذٞة ثطاي ٗٚ

ديف ثيبز، ٗظْ ١٘چيٚ ضٝظي، ٗي سٞٛيٖ  ٔي ًٖ ٗي ثيٜيٖ... اٗب ٝهشي كطنزُيطي. ٗب ٛٞازاضٝ ذي

١بي ػسيس ديسا ًٜيٖ... ٝ اٝٓيٚ ػكبء ضثبٛي ي٠ ٗطز ػٞٝٙ  زٝؾز ١بي هسي٘ي ٗٞٙ ضٝ ثجيٜيٖ... زٝؾز

ًٜيٖ.  يٜ٘بً اظ ذبٛٞازٟ اٝٙ دؿط ث٠ ذبَط ً٘ي ١بي ثب ق١ٌٞكٞٙ ث٠ ايٚ ايبٓز سكٌط .ضٝ ػكٚ ثِيطيٖ

آٟ... آٛشٞٛي ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ  ...االٙ ي٠ چي زؾز ٠ٜٗ... زض ٝػ٠ زاٛكِبٟ ٝ ايٚ ٗجٔؾ اػُب قسٟ ث٠ ٛبٕ

ًطزٙ ٠ً كٌط ٗي ًٜٖ ا٢ٛٝب ضٝ ث٠ ٛبٕ)ثب زؾز ث٠  اؼ... ٝ چي ضٝ دسض ٝ ٗبزض ايٚ دؿط ػٞٝٙ اًٗب
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ًي... ُٓلبً ثٜٔس قيٚ،  ٛكؿش٠ اٛس، اقبضٟ ٗي ًٜس( ٗبيي... دز... آٟ، ٗبيٌْ ٝ ًي ٠ً زض ضزيق ػٔٞ

ٝاهؼي اظ  زٝؾشبٛ٘ٞٙ ق٘ب ضٝ ثجيٜٚ. زٝؾشبٙ، اظسٞٙ ٗي ذٞإ ١٘طاٟ ٗٚ يي سكٌط ٛٞازايي ثصاضيٚ

 .ذبٖٛ ٝ آهبي ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ ثٌٜيٖ

ؾٜبسٞض ١ٖ زؾز  حبيطاٙ زؾز ٗي ظٜٛس. ٗٞؾيوي ٛٞاذش٠ ٗي قٞز. ٗبيٌْ ٝ ًي ثٜٔس ٗي قٞٛس. ذٞز

 .يعي زض ُٞـ اٝ ٗي ُٞيس١ٖ ٗي ظٛس. ُطزاٜٛسٟ ٗطاؾٖ چ

ًطؾي يطاثٞيع، ٠ً...  ُيطي)زٝثبضٟ ٗيٌطٝكٚ ضا ٗي ُيطز(: يٜ٘بً ٗب ي٠ ثطٛب٠ٗ ٗرهٞل ١ٖ زاضيٖ، ُطٟٝ

ذٞزقٞٙ، آهبي ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ اؾشوجبّ ًٜٚ. )ضٝ  آٟ... ي٠ آ١َٜ ٗرهٞل ضٝ آٗبزٟ ًطزٙ سب اظ ٗيعثبٙ

 ث٠ ُطٟٝ( ثچ٠ ١ب

ذٞاٛسٙ ٗي  ٜٔس ٗي قٞٛس ػٌؽ ثيٜساظٛس. ثچ٠ ١ب قطٝع ث٠حبيطاٙ زؾز ٗي ظٜٛس. ٗبيٌْ ٝ ًي ث

ثيٜيٖ. زض ١٘بٙ حبّ يي ٓٞح سوسيط ث٠  ًٜٜس. آ٢ٛب ضا اثشسا زض ٛ٘بيي زٝض ٝ ثؼس زض ٛ٘بيي ٛعزيي ٗي

ٓٞح ضا ث٠ زؾز ُطكش٠ ١٘طاٟ ًي ٝ ذبٖٛ ٝ آهبي ُيطي ٗي  ٗبيٌْ ا١سا ٗي قٞز. ٗبيٌْ زض حبٓي ٠ً

س. ٗبيٌْ ٝ ُيطي ثب ١ٖ زؾز ٗي ز١ٜس. يي ٛلط غؾز ١بي ضٝ ث٠ زٝضثيٚ ثِيطٛ ايؿشس سب اظ آ٢ٛب ػٌؽ

 سؼييٚ ٗي ًٜس ضا

ًٞضٓئ٠ٛٞ. آٙ ٗطز ػٔٞ ٗي  آٙ ٗطز)ث٠ ٗبيٌْ ٝ ُيطي(: ذٞة ثٞز. ذئي ذت، حبال ؾٜبسٞض، ق٘ب ٝ آهبي

ٝ  ًٜبض ًي ثبيؿشس. آ٢ٛب ثب ١ٖ زؾز ٗي ز١ٜس آيس ٝ چي ضا ث٠ ُيطي ٗي ز١س. اٝ اظ ُيطي ٗي ذٞا١س

 .ػٌبؼ چٜس ػٌؽ زيِط ٗي اٛساظز

 .آٙ ٗطز)ث٠ ؾٜبسٞض(: ذت ؾٜبسٞض، زي٠ِ ًبكي٠

ٗبيٌْ ٝ ُيطي ١ٖ زض حبٓي ٠ً چي ضا زض زؾز زاضٛس، چٜس ػٌؽ ٗي ُيطٛس. حبيطاٙ ث٠ ُطٟٝ ًط ُٞـ 

 .ٗي ز١ٜس

  :هُغ ث٠

 ٛ٘بي زاذٔي اظ زكشط ًبض ٗبيٌْ

سبٕ ١يِٚ ثب اقبضٟ ث٠  ًيْ ٗٚ، سبٕ ١ي٠ِٜ، )ث٠ٗبيٌْ)سبٕ ١يِٚ ضا ث٠ ؾٜبسٞض ٗؼطكي ٗي ًٜس(: ايٚ ٝ

 .يٌي اظ اكطاز ق٘ب، سطسيت ٠٘١ ايٚ ًبض١ب ضٝ زاز ؾٜبسٞض( ؾٜبسٞض ُيطي... اٝٙ ثٞز ٠ً اظ َطين سطٛجبّ،

 .ُيطي: ث٠ٔ... ث٠ٔ

 .ٗبيٌْ)اظ ؾٜبسٞض ٗي ذٞا١س ثٜكيٜس(: ثلطٗبييٚ

 .ُيطي: ذت، كٌط ٗي ًطزٕ ٗٚ ٝ سٞ س٢ٜب ثب ١ٖ نحجز ٗي ًٜيٖ

ٗبيٌْ: ٗٚ ثب س٘بٕ ٝػٞز ث٠ ايٚ آزٕ ١ب اَ٘يٜبٙ زاضٕ، ؾٜبسٞض. ا٠ُ اظقٞٙ ثرٞإ اظ ايٜؼب ثطٙ، ث٢كٞٙ 

 .س١ٞيٚ ًطزٕ
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إ ٝ ٗي ذٞإ ثي  ُيطي: ذت، اٟٝ... اظ ٛظط ٗٚ ١يچ اقٌبٓي ٛساضٟ، اٗب ثبيس ث٢ز ثِٖ ٗٚ آزٕ ضًي

عي ٠ً سب حبال اظ ًؿي سٞ ٗوبٕ ٝ اظاٝٙ چي ضٝزضٝاؾي ثب١بر نحجز ًٜٖ... ذئي نبف ٝ دٞؾز ًٜسٟ سط

ضٝقٚ ٗي ًٜس( ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ ايٜؼب سٞ ٛٞازا ٝيغ ذئي  ٗٞهؼيز ٗٚ قٜيسي. )ٗبيٌْ يي ؾيِبض

ًٜيٚ،  نبحت زٝ سب ١شْ ٢ٖٗ سٞ الؼ ُٝبؼ ١ؿشيٚ، يب ث٢شط ثِٖ اٝٛؼب ضٝ ًٜشطّ ٗي ذٞثي زاضٙ. ق٘ب

ٛساضٟ. حبال، ث٠ ٗٚ ٗي  چ ٗكٌٔي ٝػٞز٠ً يٌيكٞٙ سٞ ضٛٞ اؾز. ػٞاظقٞٙ ث٠ اؾٖ ق٘بؾز، دؽ ١ي

ً٘شط اظ ي٠ ١لش٠ ًٔيِٜ٘ٚ ضٝ ًٜبض ٗي شاضيٚ.  ُٚ ٠ً... ٗي ذٞايٚ ثطيٚ ؾطاؽ سطاديٌبال. ا٢ٛٝب ٗيِٚ

ي٠ ٗكٌْ سٌٜيٌي ٝػٞز زاضٟ. آٟ... )ٓيٞاٙ ذٞز ضا ضٝي ٗيع ٗي  ذت، ديكطكز ذٞثي٠. ١ط چٜس ١ٜٞظ

 .اٝٛؼب ١ٜٞظ ث٠ اؾٖ ًٔي٠ِٜٜ٘ ُصاضز( ػٞاظ

 .يٌْ: سطٛجبّ ٗطز ذٞثي٠ٗب

ٝهشٖ ضٝ ايٜؼب ثِصضٖٝٛ.  ُيطي: آضٟ، ذت، ثيب ظيبز ٗعذطف ِٛيٖ. ٛ٘ي ذٞإ ثيكشط اظ اٝٙ چيعي ٠ً ثبيس،

دٜؼبٟ ١عاض زالضٟ، ث٠ ايبك٠ ٗب١يب٠ٛ دٜغ  سٞ ٗي زٝٛي ػٞاظ اٝٛؼب ضٝ زاقش٠ ثبقي، هي٘شف زٝيؿز ٝ

 .ئ١٠ٛٞشْ، آهبي... ًٞضٓ زضنس اظ زضآٗسسٞٙ... اظ ١ط چ٢بض

 ٗبيٌْ: االٙ هي٘ز ػٞاظ ً٘شط اظ ثيؿز ١عاض زالضٟ، زضؾز ٗي ُٖ؟

  .ُيطي: زضؾش٠

 ٗبيٌْ: دؽ ٝاؾ٠ چي ثبيس ثيكشط اظ ايٚ دّٞ ثسٕ؟

ذٞقٖ ٛ٘يبز ثجيٜٖ ٠ً  .ُيطي: ثطاي ايٚ ٠ً ٗٚ ٗي ذٞإ ثچٔٞٛ٘شٞٙ. اظ آزٕ ١بيي ٗظْ ق٘ب ذٞقٖ ٛ٘يبز

ٗيبيٚ ث٠ ايٚ ًكٞض دبى ٝ ؾؼي ٗي ًٜيٚ  يك٘ي سٞٙثب اٝٙ ١ٞٗبي ضٝؿٚ ظزٟ ٝ اٝٙ ٓجبؼ ١بي اثط

ثعٛيٚ. ثب١بسٞٙ ًبض ٗي ًٜٖ، اٗب ٝاهؼيز اي٠ٜ ٠ً اظ اٝٙ سظب١ط  ذٞزسٞٙ ضٝ آٗطيٌبيي ١بي قطيق ػب

ذٞزر، ١ٖ اظ  ٗشٜلطٕ. اظ ايٚ ٠ً ثب زؿٌٔبضي ذٞزسٞٙ ضٝ ي٠ ػٞض زي٠ِ ٛكٞٙ ٗي زيٚ. ١ٖ اظ ًطزٛشٞٙ

 .ًْ ذبٛٞازٟ ٓؼٜشي ار

اظ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض(: ؾٜبسٞض... ٗب ١ط زٝٗٞٙ ثركي اظ ي٠ ػٞض ضيبًبضي ١ؿشيٖ. اٗب ايٚ ٗبيٌْ)ثؼس 

 .ٝن٠ٔ ١ب ث٠ ذبٛٞازٟ ٗٚ ٛ٘ي چؿج٠

ثبظي ١بي ًٞچي ثٌٜٚ.  ُيطي)اظ ضٝي نٜسٓي ثٜٔس ٗي قٞز(: ذئي ذت، ذئي ذت... ثؼًي آزٕ ١ب ثبيس

ٗٚ ٗي زي، چٞٙ ث٠ ٛلؼش٠ ايٚ دّٞ ضٝ ضٝ ث٠  سٞ ١ٖ ثبظي ذٞزر ضٝ ثٌٚ. دؽ ثصاض ثِيٖ ٠ً سٞ ايٚ دّٞ

ػٞاة سٞ ٝ دّٞ ضٝ ٗي ذٞإ. ٝ ي٠ چيع زي٠ِ)اِٛكز ذٞز ضا ث٠ َطف  ث٠ ٗٚ ثسي. اٗب ٗٚ سب كطزا ظ٢ط

ثؼس، ث٠ اّ( اٝٙ ) .ُيطز( زي٠ِ ثب ٗٚ س٘بؼ ِٛيط. ١يچ ٝهز، اظ االٙ ث٠ ثؼس ثب سطٛجبّ َطكي ٗبيٌْ ٗي

 .زض ضٝ ثبظ ًٚ دؿط

ا٠ُ ثرٞايٚ ٗي سٞٛيٚ  ...ؾٜبسٞض ٗي ذٞا١س اظ اسبم ذبضع قٞز(: آٟ، ؾٜبسٞض ٗبيٌْ)زض ١٘بٙ حبّ ٠ً
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٠ٛ حشي دٞٓي ثطاي ػٞاظ ثبظي، ٜٗ٘ٞٙ ٗي قٖ  .١٘يٚ االٙ ػٞاة ٜٗٞ ثكٜٞيٚ. ديك٢ٜبز ٗٚ اي٠ٜ... ١يچي

 .ا٠ُ ايٚ ٗؿئ٠ٔ ضٝ قرهي كطو ًٜيٚ

 ُيطي)ثؼس اظ چٜس ٓحظ٠ ٗي ذٜسز(: ػهط ثريط، آهبيٞٙ

ي ًٜس ٝ اظ اسبم ذبضع ٗي قٞز. زض اسبم ٗؼبٝض، ًي ٝ ذبٖٛ ُيطي ٛكؿش٠ اٛس ٝ نحجز ٗي اٝ زض ضا ثبظ ٗ

 .ًٜٜس

ُيطي)ثب اقبضٟ ث٠ ًي(: ًي، ٛ٘ي زٝٛؿشٖ ايٜؼبيي)ثؼس ث٠ ١٘ؿط ذٞز( ػعيعٕ، ثبيس ثطيٖ. ٛيٖ ؾبػز 

  .زيط قسٟ

 .ًي ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ثب ؾٜبسٞض زؾز ٗي ز١س

 .ًي: اٟٝ، ػساً؟ ٗشأؾلٖ

 .اظ هبة(: ذبٖٛ ًٞضٓئ٠ٛٞ، ٢ٗ٘ٞٛي ٓصر ثركي ثٞز، اظ ايٚ ٠ً ٗبضٝ زػٞر ًطزيٚ، ٗشكٌطُٕيطي)ذبضع 

 .زض اسبم ثبظ اؾز. ٗبيٌْ اظ دكز ٗيع ذٞز، زض حبٓي ٠ً ؾيِبض زؾشف اؾز، ث٠ آ٢ٛب ِٛبٟ ٗي ًٜس

 ...ًي: اٟٝ، ٠ٛ

 .ُيطي: ذئي ٜٗ٘ٞٙ

 .ًي: ذٞقحبّ قسيٖ. ٝاهؼبً اظسٞٙ ٜٗ٘ٞٛيٖ

 .ثٜٔس ٗي قٞز. سبٕ ١يِٚ ث٠ اٝ ِٛبٟ ٗي ًٜسٗبيٌْ اظ دكز ٗيع 

  .هُغ ث٠: ٗح٠َٞ سلطيحِبٟ

ٛلط اٝيبع ضا ظيط ٛظط  ٗٞؾيوي زض حبّ ٛٞاذشٚ اؾز. كطزٝ ثب هبين ذٞز ٛعزيي ثبضاٛساظ ٗي قٞز. چٜس

 .ٗي قٞٛس زاضٛس. كطزٝ، ػبٛي اُال ٝ چٜس ٛلط زيِط اظ هبين ديبزٟ

قئَٜ ضا ٝئي چيچي ُطكش٠ اؾز. دٜشبٛؼٔي، كطزٝ ضا ٗي هُغ ث٠: دٜشبٛؼٔي اظ قئَٜ آة ٗي ذٞضز. 

 .ثيٜس

 !دٜشبٛؼٔي)ثب نساي ثٜٔس(: كطزٝ! كطزٝ! حطٝٗعازٟ، چ٠ ذٞقِْ قسي

 .دٜشبٛؼٔي ث٠ َطف كطزٝ ٗي ضٝز

 !كطزٝ: كطاٛي دٜشبٛؼٔي، اي ِٝٓطز كٌط ٛ٘ي ًطزٕ ١يچ ٝهز ثيبي ؿطة

 .آ٢ٛب ١٘سيِط ضا ثـْ ٗي ًٜٜس

 بٕ ضٝ چي ًٜٖ، ١ب؟ ١ي، كطزٝ ايٚ زٝض ٝ ثط ٝيغ ؿصا چُٞضي٠؟دٜشبٛؼٔي: ثبيس ثچ٠ ١

 كطزٝ: ٠ِٗ چي قسٟ؟

ذطز قسٟ، ُلز اؾ٘ف  دٜشبٛؼٔي: ي٠ دؿط ثب ًز ؾليس اٝٗس ديكٖ، ث٢ٖ ًطاًط ضيشع زاز ٝ آٟ...، ػِط

 !ضيشع ٝ ػِط ذطز قسٟ ضٝ ثسٟ ثيبز ًبٛبديؿ٠. ٗٚ ُلشٖ... آٟ، آٟ، ًبٛبديؽ ضٝ ٝٓف ًٚ، ًطاضى
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 .ذٜسز كطزٝ ٗي

 ...دٜشبٛؼٔي)چيعي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيس ٝ ثؼس(: كٔلْ ٝ ؾؽ ضٝ ثيبض. ١ي، كطزٝ

 !كطزٝ: آٟ، ٝهشي ٗي ثيٜ٘ز يبز ٛيٞيٞضى ٗي اكشٖ... اٝٙ ضٝظ١ب، ١ب

يبزر ٗيبز، اٟٝ،  دٜشبٛؼٔي)ٝئي چيچي ضا ٠ً آٙ دكز ايؿشبزٟ ث٠ كطزٝ ٗؼطكي ٗي ًٜس(: ١ي كطزٝ،

 .آضٟ، ايٜؼب ضٝ ِٛبٟ ًٚ .ثب اٝٙ ديطٗطزٟ، ًٜٔ٘عا ثٞزيٖٝئي چيچي، ٗب سٞ ثطًٝٔيٚ 

 .دٜشبٛؼٔي ث٠ زؾز ذٞز اقبضٟ ٗي ًٜس

 ثجيٚ، ٗب ٠٘١ ٗٞٙ ثبثز اٝٙ هًي٠ ٛبضاحز قسيٖ، كطاٌٛي، ؾٌش٠ هٔجي، ١ب؟ :كطزٝ

 .ٝئي چيچي: ٠ٛ... ٠ٛ، ؾٌش٠ هٔجي ٛجٞز

ي٠ٜ اٝٗسٕ ايٜؼب سب ثطازضر ٗبيي دٜشبٛؼٔي)زض حبٓي ٠ً نسايف ٗي ٓطظز(: ٝاؾ٠... ٝاؾ٠... ٝاؾ٠ ١٘

 ضٝ ثجيٜٖ. اٗب اٝٙ... اٝٙ چك٠؟

 كطزٝ: ٜٗظٞضر چي٠؟

 دٜشبٛؼٔي: ٜٗظٞضٕ اي٠ٜ، ٗٚ چي ًبض ثبيس ثٌٜٖ، ثبيس ي٠ ٛب٠ٗ ثٜٞيؿٖ ٝ ذٞزٕ ضٝ ٗؼطكي ًٜٖ؟

 كطزٝ: سٞ... سٞ ٛشٞٛؿشي ثطي سٞ ٗبيي ضٝ ثجيٜي؟

 !دٜشبٛؼٔي: ُلز سٞ ؾبٓٚ ٜٗشظط ثٖ٘ٞٛ

 : هُغ ث٠

 ط ًبض ٗبيٌْزكش

 .ػبٛي اال ٝاضز ٗي قٞز

 ...ػبٛي اُال)ثب اّ زؾز ٗي ز١س(: ػبٛي اُال

 ...اّ ٛطي: اّ ٛطي

ٗبيٌْ)ػبٛي اال ضا ثـْ ٗي ًٜس، ثؼس ثب اقبضٟ ث٠ سبٕ ١يِٚ(: ًٝيْ ٜٗٞ ٗي قٜبؾي، سبٕ ١يِٚ)ث٠ سبٕ 

 ...١يِٚ( ػبٛي اُال

 .قٜبؾٖػبٛي اُال: ث٠ٔ ٠ً ٗي قٜبؾٖ. ٗٚ سبٕ ضٝ ذئي ٝهش٠ ٗي 

 ٗبيٌْ)ث٠ ضًٝٞ(: ضًٝٞ... )ثؼس( ايٚ چي٠؟

 .ػبٛي اُال: ايٚ ي٠ دطسوب٠ٓ... اظ ٗيبٗي

ػبٛي... ثكيٚ. سبٕ هطاض  (ٗبيٌْ: ١ٞاي آزٕ ١بي ػبٛي ضٝ زاقش٠ ثبـ. احش٘بالً ُطؾ٠ٜ اٙ. )ضٝ ث٠ ػبٛي

٠ٜ. )ضٝ ث٠ ذبٛٞازٟ ضٝ ضاؾز ٝ ضيؿز ٗي ً ٛيؿز ثب ٗب ثكي٠ٜ... اٝٙ كوٍ ثرف ذبني اظ ًؿت ٝ ًبض

 ...سبٕ( سبٕ

 .سبٕ: حش٘بً، ٗبيي
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 .سبٕ ًيق ذٞز ضا ثطٗي زاضز ٝ آٗبزٟ ضكشٚ ٗي قٞز

 ٗبيٌْ: ٛٞقيسٛي چي ٗي ذٞاي، ػبٛي؟

 .ػبٛي اُال: آٛيؿز

 سبٕ: ا٠ُ ًبضي زاقشي ٗبيي، ٗٚ ثيطٖٝٛ، ثبق٠؟

 .سبٕ اظ اسبم ذبضع ٗي قٞز

 .ٗبيٌْ: كوٍ ث٠ ضًٝٞ ثِٞ ٗب ٜٗشظطيٖ، سبٕ

 .١٘يٚ االٙ ٗيبٗي ديف آهبي ضاص ثٞزٕ ػبٛي اُال:

 ٗبيٌْ: حبٓف چُٞضٟ؟

 .ػبٛي اُال: آٟ... ذٞة ٛيؿز

 ٗبيٌْ: ًبضي اظ زؾز ٗٚ ثط ٗيبز؟... الظ٠ٗ چيعي ثلطؾشٖ؟

اٝٙ ًبظيٜٞيي ٠ً ٗٞضز  .ػبٛي اُال: اٝٙ اظ ايٚ ٠ً ِٛطاٛف ١ؿشي، ث٢ف احشطإ ٗي شاضي، ٠ٜٛٞ٘ٗ، ٗبيٌْ

١طزٝقٞٙ سٞ ثٞضٓي ١ئع ًٝيْ اٙ. اٗب نبحت  .ٝ آٓٚ ثبضًٔي طجز قسٟ ٛظطس٠... ث٠ اؾٖ ػيٌبة الضٛؽ

اظ ًٔيٜٞٓس ٝ زٝؾز ٗب زض ٗيبٗي٠. ٗبيط ًٔيِٜ٘ٚ اٝٛؼب ضٝ ازاضٟ  ٝاهؼي اٝٙ ُطٟٝ هسي٘ي ٓيي ٝيْ ضُز

ًٔيِٜ٘ٚ ضٝ  آجش٠ ثركي اظ اٝٛٞ... ًبضـ ١ٖ ذٞث٠. اٗب ث٠ ٗٚ زؾشٞض زازٙ ث٢ز ثِٖ ا٠ُ ٗي ٠ًٜ،

 .زٝؾز ٗب سٞ ٗيبٗي ١ٖ ذٞزـ ضٝ ٗي ًك٠ ًٜبض ثصاضيٚ ًٜبض،

 .ٗبيٌْ)زؾشف ضا ث٠ َطف ػبٛي اُال زضاظ ٗي ًٜس(: ٝاهؼبً ُٓق ٗي ٠ًٜ. ث٢ف ثِٞ ٝاهؼبً اظـ ٜٗ٘ٞٛيٖ

يٌي يٌي ٗي ضٙ.  ػبٛي اُال: ١بي٘ٚ ضاص ١٘يك٠ ٝاؾ٠ قطًبـ دّٞ زض ٗيبضٟ. زٝؾز ١بي هسي٘ي ٗب،

س٢ٜب ًؿي ي٠ ٠ً ٗٞٛسٟ... چٞٙ ١٘يك٠ ثطاي  اذطاع. ١بي٘ٚ ضاص ٗطٍ... َجيؼي يب ؿيطَجيؼي... ظٛساٙ...

 .قطًبـ دّٞ زض ٗيبضٟ

  :هُغ ث٠

  ثيطٝٙ زكشط، ٗح٠َٞ

 .دٜشبٛؼٔي ث٠ َطف ػبيِبٟ ٝ ٛٞاظٛسُبٙ ٗي زٝز

ايشبٓيبيي ١ٖ سٞ ايٚ ُطٟٝ  دٜشبٛؼٔي: ذساي ٗٚ! ثبٝضٕ ٛ٘ي ق٠. ٗيٞٙ ؾي سب ٛٞاظٛسٟ حطك٠ اي، حشي ي٠

ثطيٖ. ظٝز ثبقيٚ. دٜشبٛؼٔي آ١َٜ ضا ثب ز١بٙ ٗي  (سطٛشال)ٛٞػي ضهم سٜس ايشبٓيبييٛيؿز. ثيبيٚ ي٠ 

 .قٞز ظٛس. ديبٛيؿز ث٠ اٝ ٗٔحن ٗي

ثٜٔس قٞ! دٜشبٛؼٔي ١٘چٜبٙ  دٜشبٛؼٔي)ثب اقبضٟ ث٠ ٛٞاظٛسٟ ًالضيٜز(: سٞ! ثٜٔس قٞ! ًالضيٜز! ثٜٔس قٞ،

 .ضا ثب ذٞز ١٘ب١َٜ ًٜس آ١َٜ ضا ثب ز١بٙ ٗي ظٛس. دٜشبٛؼٔي ٗي ًٞقس ُطٟٝ

 دٜشبٛؼٔي)ث٠ ٛٞاظٛسٟ ًالضيٜز(: سٞ چش٠؟ سٞ چش٠؟
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دٜشبٛؼٔي زيِط ؾط اظ  ٗي ًٜس، Pop Goes the Weasel ٝهشي ٛٞاظٛسٟ ًالضيٜز قطٝع ث٠ ٛٞاذشٚ آ١َٜ

 .دب ٛ٘ي قٜبؾس. اٝ ثؿيبض ١يؼبٙ ظزٟ قسٟ اؾز

  :هُغ ث٠

 آقيب٠ٛ هبين ٗبيٌْ

 .ٝاضز ٗي قٞٛس ٗبيٌْ ؾيِبض ٗي ًكس. ًبٛي ٝ ٗطّ

 .ٗبيٌْ)ث٠ ٗطّ(: ذٞا١طٕ ضٝ س٢ٜب ٗي ثيٜٖ

 .ٗطّ: ثطاي ٜٖٗ ٠٘٢ٗ. ا٠ُ اقٌبٓي ٛساضٟ ٜٖٗ ثٖ٘ٞٛ

 .ًبٛي: حبٓز چُٞضٟ، ػعيعٕ؟ سٞ ٗطّ ضٝ زيسي... اٝٙ سٞ ُٝبؼ ثب ٗٚ ثٞز

 .ٗبيٌْ)زض ١٘بٙ حبّ ٠ً ذبًؿشط ؾيِبض ذٞز ضا ذبٗٞـ ٗي ًٜس(: ٗٚ اٝٛٞ ثب سٞ زيسٕ

 ٠ ٛٞقيسٛي ثسيٚ؟ٗطّ: ٗي ق٠ ي

 .ٗبيٌْ چيعي ٗي ُٞيس

ًبٛي)ث٠ اّ ٛطي(: اّ، ٗي ق٠ ُٓلبً ث٢ف ي٠ ٛٞقيسٛي ثسي؟ )ثؼس، ث٠ ٗبيٌْ( ٗب ١لش٠ زي٠ِ ٗي ضيٖ 

 .اضٝدب. ٗي ذٞإ ي٠ ػب سٞ ًٞئيٚ ضظضٝ ًٜٖ

 ٗبيٌْ: ذت، ٝاؾ٠ چي اٝٗسي ديف ٗٚ... چطا ٛطكشي ي٠ آغاٛؽ ٗؿبكطسي؟

 .ًبٛي: ٗب هجٔف اظزٝاع ٗي ًٜيٖ

زٝثبضٟ اظزٝاع  ٗبيٌْ)دؽ اظ چٜس ٓحظ٠(: ٢ٗط ثطٍ َالم سٞ ١ٜٞظ ذكي ٛكسٟ، اٝٙ ٝهز ٗي ذٞاي

ضٛٞ ث٠ ػطٕ زظزي ٗي ُيطٙ، سٞ حشي  ًٜي؟ ثچ٠ ١بر ضٝ آذط ١لش٠ ٗي ثيٜيٖ. دؿط ثعضُز، ٝيشٌٞض ضٝ سٞ

 ...ذجطـ ضٝ ١ٖ ٛساضي

 !ًبٛي)نسايف ضا ثٜٔس ٗي ًٜس(: ٗبيٌْ

س ٗي ًٜس(: ... زٝض زٛيب ثب ٗطز١بيي ٗي ُطزي ٠ً حشي ث٢ز ا١٘يز ٛ٘ي ٗبيٌْ)اٝ ١ٖ نسايف ضا ثٜٔ

 .زٙ ٝ سٞ ضٝ ث٠ چكٖ ي٠... ٗي ثيٜٚ

 .ًبٛي)كطيبز ظٛبٙ(: ٗبيٌْ، سٞ ثبثبي ٗٚ ٛيؿشي

 ٗبيٌْ)كطيبز ظٛبٙ(: دؽ ٝاؾ٠ چي اٝٗسي ديف ٗٚ؟

 .ًبٛي: ٗٚ دّٞ ٗي ذٞإ

ًبٛي، ًبٛي... )نٞضر  : ًبٛي... ًبٛي، ًبٛي،ٗبيٌْ)دؽ اظ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض، ٛعزيي ًبٛي ٗي قٞز،آضإ(

ٗبيٌْ ِٛبٟ ٗي ًٜس( ٗي ذٞإ ثب١بر ُٜٗوي  ًبٛي ضا ٗي ُيطز. ًبٛي ؾيِبضـ ضا دي ٗي ظٛس. ث٠ نٞضر

ذبٛٞازٟ. ٗي سٞٛي ثب ثچ٠ ١بر ايٜؼب ث٘ٞٛي. اظ ١يچي ٗحطٕٝ ٛيؿشي ٝ  نحجز ًٜٖ. چطا ثب ٗب ٛ٘ي ٗٞٛي، ثب

٠ًٜ، ٛ٘ي  ثبقي... ٗٚ ايٚ ٗطّ ضٝ ٛ٘ي قٜبؾٖ، ٛ٘ي زٖٝٛ چي ًبض ٗي١طچي ٠ً ثرٞاي زاقش٠  ٗي سٞٛي
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اظزٝاع ضٝ ظز ٝ زي٠ِ ٛ٘ي ذٞاي  زٖٝٛ چ٠ ػٞضي ظٛسُي ٗي ٠ًٜ. حبال، چطا ث٢ف ٛ٘ي ُي انالً ٛجبيس حطف

 .اٝٛٞ ثجيٜي؟ اٝٙ ٗي ك٠٘٢، ُٗ٘ئٚ ثبـ

 .ًبٛي ٝ ٗطّ زؾز ١ٖ ضا ٗي ُيطٛس

 .. ٝ ثب ايٚ ٗطز اظزٝاع ًٜي... ٜٗٞ ٛباٗيس ًطزيٗبيٌْ: ًبٛي، ا٠ُ ث٠ حطكٖ ُٞـ ٌٜٛي..

 : هُغ ث٠

  ثيطٝٙ، ٗح٠َٞ

اظ زضيبچ٠ ػجٞض  ُط١ٝي زٝض آسف ػ٘غ قسٟ اٛس. يي ٗطز ًٜسٟ اي ث٠ زضٝٙ آسف ٗي اٛساظز. يي هبين

نح٠ٜ زض حبّ اػطاي ثطٛب٠ٗ اؾز.  ٗي ًٜس. ٗطزٕ ًٜبض زضيبچ٠ هسٕ ٗي ظٜٛس. ُطٟٝ ٗٞؾيوي ضٝي

 .٠ دكز يي ٗيع ٛكؿش٠ اٛسذبٛٞازٟ ًٞضٓئٞٛ

 .ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ)ٓيٞاٙ ٛٞقيسٛي ذٞز ضا ثبال ٗي آٝضز(: چٜز آٛي

 .٠٘١: چٜز آٛي

 زيبٛب: چٜز آٛي يؼٜي چي؟

 .كطزٝ: چٜز آٛي... يؼٜي نس ؾب٠ٓ

ذٞثي ٝ ذٞقي ظٛسُي  ًبٛي)زض حبٓي ٠ً ث٠ ٛظط ٗي ضؾس ًٜشطّ ٛساضز(: يؼٜي ٗب ٠٘١ ثبيس نس ؾبّ ثب

 .ايٚ َٞضي ٗي قس زٟ. )ثب ًٜبي٠( ا٠ُ ثبثب ١ٜٞظ ظٛسٟ ثٞز،ًٜيٖ، ٠٘١ ذبٛٞا

 ...ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ: ًبٛي

 .ًبٛي: ٗطّ. ظٙ ثطازض ٜٗٞ ٠ً زيسي، زيبٛب

 .ٗطّ ٝ زيبٛب زؾز ٗي ز١ٜس

 .ًبٛي: ظٙ كطزٝ

 .زيبٛب: ذٞقجرشٖ

 ٗطّ: حبٓشٞٙ چُٞضٟ؟

١يِٚ ٗي ُٞيس. سبٕ ١يِٚ ١ٖ ث٠ ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ ثب اقبضٟ ث٠ زيبٛب ٝ ٗطّ چيعي ث٠ ايشبٓيبيي ث٠ سبٕ 

 .ايشبٓيبيي چيعي ٗي ُٞيس

 ٗطّ)ثب اقبضٟ ث٠ ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ، ث٠ ًبٛي(: ٜٗظٞضـ چي ثٞز؟

 !دٜشبٛؼٔي)ث٠ ؾيؿئي(: ١ي، ٗبيٌْ، ثجركيٚ. )ٗي ذٜسز( ٗٚ ايٜؼب ٛيٞٗسٕ قبٕ ثرٞضٕ

 .ٗبيٌْ:ٗي زٖٝٛ، ٗي زٖٝٛ

 .ٜس. سٞػ٠ ٠٘١ ػٔت ٗي قٞزدٜشبٛؼٔي ٓيٞاٙ ٛٞقيسٛي ذٞز ضا ضٝي ٗيع دطر ٗي ً

 .دٜشبٛؼٔي)ث٠ ؾيؿئي(: ذئي ذت
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ز١س. زيبٛب ضٝي ظٗيٚ ٗي  هُغ ث٠: اٝ ًبٗالً ٗؿز اؾز. كطزٝ ث٠ آ٢ٛب ِٛبٟ ٗي ًٜس. اٝ ؾطـ ضا سٌبٙ ٗي

ِٛبٟ ٗي ًٜس. كطزٝ آضإ آضإ ث٠ َطف زيبٛب ٗي  اكشس. ٗبيٌْ ايٚ نح٠ٜ ضا ٗي ثيٜس. ث٠ زٝض ٝ ثط ذٞز

 .ظٗع٠ٗ ٗي ًٜس. كطزٝ، زيبٛب ضا ًكبٙ ًكبٙ ثيطٝٙ ٗي ثطز ُٞـ ضًٝٞ چيعيضٝز. ٗبيٌْ زض 

 !زيبٛب:چي قسٟ؟ ٗٚ كوٍ، ٗٚ كوٍ ٗي ذٞإ ثطههٖ

 .كطزٝ: ضهم ي٠ چيعٟ، اكشبزٙ ًق ظٗيٚ ي٠ چيع زي٠ِ. اػًبي ذبٛٞازٟ قب١س زضُيطي آ٢ٛب ١ؿشٜس

  .زيبٛب: ٗي زٖٝٛ سٞ چش٠. سٞ حؿٞزي ار قسٟ

 .يبٛب، ٗي ظٖٛ سٞ نٞضسز ١بكطزٝ: ث٠ ذسا هؿٖ، ز

زيبٛب)كطزٝ ضا ث٠ ػوت ١ْ ٗي ز١س (: سٞ ٗبٗبٛز ضٝ ١ٖ ٛ٘ي سٞٛي ثعٛي. ٗي زٝٛي چي٠، ق٘ب١ب سب دبي 

 .ظٛشٞٙ ٗيبز ٝؾٍ هبَي ٗي ًٜيٚ

 .ضًٝٞ ث٠ َطف كطزٝ ٗي ضٝز

 .ضًٝٞ)ث٠ كطزٝ(: ٗبيٌْ ٗي ٠ُ ٛ٘ي سٞٛي ايٚ هًي٠ ضٝ س٘ٞٗف ًٜي، ٗٚ ٗؼجٞضٕ ايٚ ًبض ضٝ ثٌٜٖ

 .كطزٝ: قبيس ث٢شط ثبق٠ سٞ ايٚ ًبض ضٝ ثٌٜي

زض ٗطز ايشبٓيبيي ١ب يب  يي ٝاغٟ سحويط آٗيع ٠ً]wop زيبٛب)ذبضع اظ هبة، كطيبز ظٛبٙ(: ١يچ ٝهز ثب ي٠

 .ٌٜٛيٚ! ا٢ٛٝب ٗظْ... ثبظٙ ١بقٞٙ ضكشبض ٗي ًٜٚ ايشبٓيبيي سجبض١ب ث٠ ًبض ثطزٟ ٗي قٞز[ اظزٝاع

 .ضا ٗي ُيطز ٝ ث٠ ظٝض ثب ذٞز ٗي ثطزضًٝٞ ث٠ َطف زيبٛب ٗي ضٝز ٝ اٝ 

، آٟ، آٟ اٟٝ! ضًٝٞ! اٟٝ! ضًٝٞ! اٟٝ! چي ًبض زاضي ٗي wopزيبٛب)١٘چٜبٙ ثب كطيبز(: ٛ٘ي ذٞاؾشٖ ثِٖ

 !ًٜي... س٠ٜ ٓف ُٜسٟ... ً٘ي!... كطزٝ

 .كطزٝ ٗي ضٝز ًٜبض ٗبيٌْ ٗي ٛكيٜس

 .كطزٝ)ث٠ ٗبيٌْ(: ٗبيٌي، ٛ٘ي سٖٞٛ ػٔٞـ ضٝ ثِيطٕ

 .ؾط ٝ ُٞـ كطزٝ ٗي ًكس(: سٞ ثطازضٗي، كطزٝ. الظٕ ٛيؿز اظ ٗٚ ػصضذٞا١ي ًٜي ٗبيٌْ)زؾشي ث٠

  :هُغ ث٠

 آقيب٠ٛ هبين ٗبيٌْ

 .ٗبيٌْ ٝ دٜشبٛؼٔي ثب ١ٖ نحجز ٗي ًٜٜس

ٗبيٌْ: ًٜٔ٘عا ث٠ ثطازض١بي ضظاسٞ هّٞ زازٟ ثٞز ٠ً ٝهشي ٗطز ؾ٠ هؿ٘ز اظ ثطاٌٛؽ ث٠ ا٢ٛٝب ثطؾ٠. 

 .ٛسازي سٞ اٝٙ ػب١ب ضٝ ُطكز ٝ ث٠ ا٢ٛٝب

 .دٜشبٛؼٔي: يؼٜي ًٔي ظزٕ

 .ٗبيٌْ: ًٔي ظزي

ًٜٔ٘عا ث٠ ا٢ٛٝب ١يچ هٞٓي  (دٜشبٛؼٔي: آضٟ، ًٜٔ٘عا ث٢كٞٙ هّٞ زازٟ ثٞز)چيعي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيس
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 .ٜٗشلط ثٞز ٛسازٟ ثٞز. اٝٙ ثيكشط اظ ٗٚ اٝٙ حطٝٗعازٟ ١ب

 .ٗبيٌْ: كطاٌٛي، ا٢ٛٝب حؽ ٗي ًٜٚ كطيت ذٞضزٙ

 ٞ اٝٙ ثبال١ب سٞ ًٟٞ ١بي ؾي يطا ٛكؿشي. ٝ ٗي ٛٞقي... آٟ، اٝٙ چي ٗي ذٞضٟ؟دٜشبٛؼٔي: ٗبيٌْ، س

 .ٝئي چيچي: قبٗذبيٚ

دٜشبٛؼٔي: قبٗذبيٚ، آٟ، ًًٞشْ قبٗذبيٚ. اٝٙ ٝهز زض ٗٞضز ايٚ ٠ً ٗٚ چُٞضي ذبٛٞازٟ إ ضٝ ازاضٟ ٗي 

 ًٜٖ، هًبٝر ٗي ًٜي

ٞضٓئ٠ٛٞ اؼ. ٝ سٞ ١ٖ اٝٛٞ ٗظْ ي٠ ٗبيٌْ)ث٠ ؾيؿئي(: ذبٛٞازٟ ار... ذبٛٞازٟ سٞ ١ٜٞظ اؾ٘ف ً

 .ًٞضٓئ٠ٛٞ ازاضٟ ٗي ًٜي

ُٝبؼ ١ٖ ٛ٘ي ذٞضٟ...  دٜشبٛؼٔي)ث٠ ؾيؿئي، كطيبز ظٛبٙ(: ذبٛٞازٟ ٗٚ ايٜؼب چيعي ٛ٘ي ذٞضٟ، سٞ الؼ

 .ٝ سٞ ٗيبٗي ١ٖ ٛ٘ي ذٞضٟ... ثب ١بي٘ٚ ضاص

ٛكيٜس(: كطاٌٛي، سٞ  يٗبيٌْ)ثٜٔس ٗي قٞز ث٠ َطف دٜشبٛؼٔي ٗي ضٝز. ث٠ قب٠ٛ اٝ ٗي ظٛس ٝ ًٜبضـ ٗ

 .دسضٕ ٝكبزاض ثٞزي ديطٗطز ذٞثي ١ؿشي... ٝ ٗٚ اظر ذٞقٖ ٗيبز. سٞ ؾبّ ١ب ث٠

ٗبيي، ا٢ٛٝب سٞ نٞضر ٗٚ  دٜشبٛؼٔي)آضإ سط قسٟ(: ثطازض١بي ضظاسٞ... ا٢ٛٝب ُطُٝبٙ ُيطي ٗي ًٜٚ. ١ي،

 .اظقٞٙ ح٘بيز ٗي ٠ًٜ سق ٗي ًٜٚ، كوٍ ث٠ ايٚ ذبَط ٠ً اٝٙ ي٢ٞزي سٞ ٗيبٗي

  .بيٌْ: ٗي زٖٝٛ. ٝاؾ٠ ١٘ي٠ٜ ٛ٘ي ذٞإ ًؿي ٛبضاحشكٞٙ ٠ًٜٗ

 دٜشبٛؼٔي: سٞ ٛ٘ي ذٞاي ًؿي ٛبضاحشكٞٙ ٠ًٜ؟

 .ٗبيٌْ: ٠ٛ، اظر ٗي ذٞإ ثب١بقٞٙ ذٞة ثبقي

ٗي سٖٞٛ ثب اٝٙ  دٜشبٛؼٔي: اظٕ ٗي ذٞاي ثب١بقٞٙ ذٞة ثبقٖ؟ سبٕ)ٗي ذٜسز ٝ ثٜٔس ٗي قٞز( چُٞض

السيٚ ًبض ٗي ًٜٚ ثب ًبًب ؾيبٟ ١ب... ٝ  ضٝ ذسا، ُٞـ ًٚ. ا٢ٛٝب ثبحيٞٝٙ ١ب ذٞة ثبقٖ؟ سبٕ... ٠ٛ سٞ 

ذكٞٛز ث٠ ذطع ٗي زٙ. ٠٘١ ًبض١بقٞٙ ذالك٠. ه٘بضثبظي آذطيٚ  ا٢ٛٝب سٞ ٗح٠ٔ ١بي ٗبزضثعضُكٞٙ

ذٞإ  االٙ ٗي ذٞإ ذبٛٞازٟ إ ضٝ ثسٝٙ ايٚ ٠ً سٞ اظٕ ح٘بيز ًٜي، ازاضٟ ًٜٖ ٝ ٗي .ًبضي٠ ٠ً ٗي ًٜٚ

 .ظاسٞ ث٘يطٙاٝٙ ثطازض١بي ض

 !ٗبيٌْ: ٠ٛ

 !دٜشبٛؼٔي: ٗطٍ

 .ٗبيٌْ)دؽ اظ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض(: االٙ ي٠ ٗؼب٠ٔٗ ًبضي ٢ٖٗ ثب ١بي٘ٚ ضاص زاضٕ... ٛ٘ي ذٞإ ذطاة ثك٠

  .دٜشبٛؼٔي: ٝ سٞ حبيطي ث٠ ي٠ ي٢ٞزي ٝكبزاض ث٘ٞٛي سب يٌي ١ٖ ذٞٙ ذٞزر

 .ي ًطز. ث٢ف احشطإ ٗي شاقزٗبيٌْ: زؾز ثطزاض، كطاٌٛي. سٞ ٗي زٝٛي دسضٕ ثب ١بي٘ٚ ضاص ًبض ٗ

شاقز، اٗب دسضر ١يچ  دٜشبٛؼٔي: دسضر ثب ١بي٘ٚ ضاص ًبض ٗي ًطز، دسضر ث٠ ١بي٘ٚ ضاص احشطإ ٗي
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ؾيؿئي، ػبٛي اُال)ثؼس، ؾيؿئي( ثبيس  ٝهز ث٠ ١بي٘ٚ ضاص اػش٘بز ٛساقز، يب اٝٙ دؿط ديـبٕ ضؾٞٙ

ٝ ثب ػهجبٛيز( ٝ ٗي ذٞإ ٠٘١ ا٢ٛٝبيي ثؼس ث٠ اِٛٔيؿي ) !ٜٗٞ ثجركي... ٗٚ ذؿش٠ إ ٝ ي٠ ًٖ ٗؿز

 !ٗٚ ١يچ ٗكٌٔي ث٠ ٝػٞز ٛ٘يبضٕ! زٝٙ ًٞضٓئ٠ٛٞ)چيچي ضا نسا ٗي ظٛس( چيچ، زض ...٠ً ايٜؼبٙ ثسٝٛٚ

 .چيچي زض ضا ثبظ ٗي ًٜس. دٜشبٛؼٔي اظ اسبم ذبضع ٗي قٞز

 اّ ٛطي: ٗي ذٞاي االٙ ثطٟ؟

ثٞز. ٗبيٌْ ٓيٞاٙ  ٙ ديطٗطز ٗكطٝة ذٞضزٟٗبيٌْ: ثصاضيٚ ثطُطزٟ ٛيٞيٞضى. ٗٚ كٌط١بٕ ضٝ ًطزٕ. اٝ

 .ذٞز ضا ٗعٟ ٗعٟ ٗي ًٜس ٝ ِٛب١ي ث٠ ؾبػشف ٗي اٛساظز

 .ٗبيٌْ: زيطٟ

 .هُغ ث٠: ثيطٝٙ. ٗبيٌْ ٝ ًي ٗي ضههٜس

 ٗبيٌْ)ِٛب١ي ث٠ قٌٖ ًي ٠ً ثبضزاض اؾز، ٗي اٛساظز(: ثچ٠ چُٞضٟ؟

 .ًي: ذٞاثيسٟ

 ٗبيٌْ: كٌط ٗي ًٜي دؿطٟ؟

 .ًي: ث٠ٔ، دؿطٟ، ٗبيٌْ

 .ٗبيٌْ: ًي... ٗٚ ثبثز آزٕ ١بيي ٠ً ايٜؼبٙ ٗشأؾلٖ، ثس ٗٞهؼي ثٞز. ١طچٜس ًبضيف ٛ٘ي قس ًطز

ًي: يبز حطكي اكشبزٕ ٠ً ث٢ٖ ظزي... ُلشي ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ سٞ دٜغ ؾبّ ًبٗالً هبٛٞٛي ٗي ق٠. ١لز 

 .ؾبّ ديف ثٞز

 .ٗبيٌْ: ٗي زٖٝٛ... ؾؼي إ ضٝ ٗي ًٜٖ ػعيعٕ

 .٠َٞ. يي هبين اظ زضيبچ٠ ػجٞض ٗي ًٜسهُغ ث٠: ٛ٘بيي زٝض اظ ٗح

ًطاٝاسف ضا قْ ٗي  هُغ ث٠: ٗبيٌْ ٝاضز اسبم ذٞاة ذٞز ٗي قٞز. ًشف ضا زض ٗي آٝضز. زض حبٓي ٠ً

سهٞيطي اظ ٗبيٌْ ٠ً نٜسٓي ػوت ٗبقيٚ  .ًٜس، ٛوبقي اي ضا ٗي ثيٜس ٠ً آٛشٞٛي ثطاي اٝ ًكيسٟ اؾز

ثب زٝ دبؾد آضٟ يب ٠ٛ ٠ً ٗبيٌْ آٙ ضا « اٝٗس اظـ ذٞقز»ٛٞقش٠ ٛكؿش٠ اؾز. آٛشٞٛي ثبالي نلح٠

 .ػالٗز ثعٛس

 .ٗبيٌْ ٛوبقي ضا ثطٗي زاضز ٝ ث٠ ًي ٠ً ضٝي سرز ذٞاثيسٟ ٛكبٙ ٗي ز١س

 ٗبيٌْ: ايٜٞ زيسي؟

 ًي: ا١ٕٝٞ. )ثؼس( چطا دطزٟ ١ب ثبظٙ؟

ٗي اٛساظز. ذٞز ضا دبييٚ  ٗبيٌْ ِٛب١ي ث٠ دٜؼطٟ ٗي اٛساظز. ٛب٢ُبٙ ٗشٞػ٠ چيعي ؿيط ػبزي ٗي قٞز. اٝ

قٞز. ٗبيٌْ ؾي٠ٜ ذيع ذٞز ضا ث٠ ًي ٗي ضؾبٛس ٝ  ضُجبض ٠ُٓٞٔ اظ ثيطٝٙ دٜؼطٟ ث٠ زاذْ اسبم قٔيي ٗي

٠ُٓٞٔ ١ب ١٘چٜبٙ قٔيي ٗي قٞز. ٗبيٌْ ثسٙ ذٞز ضا حبئْ هطاض ٗي ز١س  .اٝ ضا اظ سرز دبييٚ ٗي ًكس
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اؾز. اظ ثيطٝٙ  بم دط اظ زٝز قسٟاي ث٠ ًي ٛرٞضز. ثؼس اظ ٗسسي ضُجبض ٠ُٓٞٔ هُغ ٗي قٞز. اس سب ٠ُٓٞٔ

 .نساي كطيبز ٗي آيس

 .ٗبيٌْ)ث٠ ًي(: حبٓز ذٞث٠؟چيعيز ٠ً ٛكسٟ؟ سٕ٘ٞ قس

 هُغ ث٠: ثيطٝٙ

ٗي ثٜسٛس. چطاؽ  نساي ظَٛ ذُط ٝ دبضؼ ؾَ ١ب ث٠ ُٞـ ٗي ضؾس. ٢ِٛجبٛبٙ زض ٝضٝزي ث٠ ٗح٠َٞ ضا

 .ٗسٟ اؾزآ ١ب ضٝقٚ ٗي قٞز. ضًٝٞ ذٞز ضا ث٠ ٗبيٌْ ٗي ضؾبٛس ٠ً ث٠ حيبٌ

 .ضًٝٞ: ا٢ٛٝب ١ٜٞظ ايٜؼبٙ. ذٞا١ف ٗي ًٜٖ، ٗبيٌْ، ذٞا١ف ٗي ًٜٖ سٞ ذ٠ٛٞ ث٘ٞٙ

 .ٗبيٌْ: ظٛسٟ ثِيطيٜكٞٙ

 .ضًٝٞ: ؾؼي ٗٞٙ ضٝ ٗي ًٜيٖ

  !ٗبيٌْ)زض ١٘بٙ حبّ ٠ً ث٠ زاذْ ذب٠ٛ ٗي ضٝز، كطيبز ظٛبٙ(: ضًٝٞ! ظٛسٟ

 .ضًٝٞ)ث٠ يٌي اظ ٗحبكظبٙ(: زٕ زض ث٘ٞٙ

 .زٝز. ٗحبكظبٙ ايٚ ؾٞ ٝ آٙ ؾٞ ٗي ضٝٛس ضًٝٞ ث٠ َطف ٗح٠َٞ ٗي

 ضًٝٞ)ث٠ يٌي زيِط اظ ٗحبكظبٙ(: آقيب٠ٛ هبين ضٝ چي ًٚ

ؾَ ١ب ض١ب ٗي قٞٛس. ٛٞض اكٌٚ ٗي چطذس سب س٘بٕ ٗح٠َٞ ضٝقٚ قٞز. اكطاز ث٠ ػؿز ٝ ػٞي ذٞز 

 .ازا٠ٗ ٗي ز١ٜس

  :هُغ ث٠

  زاذْ ذب٠ٛ

ًكس. ِٛب١ي ث٠  ٘ي ظٛس. ٗبيٌْ ؾيِبض ٗيٗبيٌْ، ًي ٝ ثچ٠ ١ب زاذْ ذب٠ٛ ١ؿشٜس. ١يچ ًؽ حطكي ٛ

 .ث٠ ٗبيٌْ ِٛب١ي ٗي اٛساظز ًي ٗي اٛساظز ٠ً آقٌبضا ٛبضاحز اؾز. ًي ؾطـ ضا ثطٗي ُطزاٛس ٝ

  هُغ ث٠: ٗح٠َٞ

ٗبيٌْ ضا ١٘طا١ي ٗي  ؾَ ١ب ثبضاٛساظ ضا ثٞ ٗي ًكٜس. زٝ ٗطز زض حبٓي ٠ً ٗؿٔؿْ ث٠ زؾز زاضٛس،

 .ًٜس ضيبچ٠ ضا ػؿز ٝ ػٞ ٗيًٜٜس. يي هبين ٗؼ٢ع ث٠ ٛٞض اكٌٚ ز

  هُغ ث٠: اسبهي اظ ذب٠ٛ

 .سبٕ زض ٗي ظٛس

 .ٗبيٌْ: ١ب؟ ثيب سٞ

 سبٕ)ًٜبض ٗبيٌْ ٗي ٛكيٜس ٝ زؾشف ضا ضٝي قب٠ٛ اٝ ٗي ُصاضز(: ٗبيٌي، حبٓز ذٞث٠؟

 .ٗبيٌْ: آضٟ... ذئي چيع١ب ١ؿز ٠ً ٛ٘ي سٖٞٛ ث٢ز ثِٖ... ٝ ٗي زٖٝٛ هجالً ايٚ ٗؿئ٠ٔ آظاضر ٗي زاز

 .٠ ًٖسبٕ: ي
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اٗب... اٗب ث٠ ايٚ ذبَطٟ ٠ً  ...ٗبيٌْ: آضٟ... سٞ كٌط ٗي ًطزي ٗب ث٢ز اػش٘بز ٛساضيٖ، اَ٘يٜبٙ ٛ٘ي ًٜيٖ

چيع١ب ضٝ اظر د٢ٜبٙ ٗي ًٜٖ. ٝاؾ٠ ١٘ي٠ٜ ٠ً سٞ  ٗٚ سٞ ضٝ سحؿيٚ ٗي ًٜٖ، زٝؾشز زاضٕ ٠ً ذئي

ٝاهؼبً ث٢ز اَ٘يٜبٙ زاضٕ. كطزٝ... آٟ، اٝٙ ذٞـ هٔج٠... اٗب يؼيل٠ ٝ  ايٚ ٓحظ٠ سٞ س٢ٜب ًؿي ١ؿشي ٠ً

 .ايٚ ٗؿئ٠ٔ ٗطٍ ٝ ظٛسُي٠. سبٕ، سٞ ثطازض ٜٗي اث٠ٔ ٝ

 .سبٕ: ٗبيٌي، ٗٚ ١٘يك٠ زٝؾز زاقشٖ سٞ ٜٗٞ ثطازض ذٞزر ثسٝٛي، ي٠ ثطازض ٝاهؼي

اٝٙ چيعي ٠ً ٗٚ  ٠ُٗبيٌْ: ٗي زٖٝٛ. سٞ ًٜشطّ ٠٘١ چي ضٝ ث٠ زؾز ٗي ُيطي... سٞ زٝٙ ٗي قي. ا

سطى ٗي ًٜٖ. ث٠ سٞ هسضر ًبْٗ ٗي زٕ،  كٌط ٗي ًٜٖ اسلبم اكشبزٟ، اسلبم اكشبزٟ ثبق٠، اٗكت ايٜؼب ضٝ

٠٘١ اظ سٞ اَبػز ٗي ًٜٚ. ٗٚ ث٠ سٞ اَ٘يٜبٙ ٗي ًٜٖ ٝ ظٛسُي ظٖٛ  سبٕ... كطزٝ ٝ آزٕ ١بـ، ضًٝٞ، ٛطي،

 .آيٜسٟ ايٚ ذبٛٞازٟ ضٝ ٗي ؾذطٕ ث٠ سٞ ...ٝ ثچ٠ ١بٕ

 ٕ: ا٠ُ ايٚ آزٕ ١ب ضٝ ثِيطيٖ، كٌط ٗي ًٜي ثشٞٛيٖ ثل٢٘يٖ ًي دكز ايٚ هًي٠ ثٞزٟ؟سب

يٌي اظ ٛعزيي ١بي ذٞز ٗب  .ٗبيٌْ: ٗب ا٢ٛٝب ضٝ ٛ٘ي ُيطيٖ... ا٠ُ اقشجبٟ ٌٜٖٛ، ا٢ٛٝب ١٘يٚ االٖٛ ٗطزٙ

  .ا٢ٛٝب ُٜس ظزٙ ذئي سطؾيسٟ ا٢ٛٝب ضٝ ًكش٠... يٌي اظ ذٞزٗٞٙ، اٝٙ اظ ايٚ ٠ً

ضز آزٕ ١بي ذٞزر، ضًٝٞ ٝ ٛطي چي كٌط ٗي ًٜي؟ كٌط ٛ٘ي ًٜي ا٢ٛٝب ي٠ ػٞضايي سٞ ايٚ سبٕ: زض ٗٞ

 هًي٠ ثٞزٙ؟

ٗؿئ٠ٔ اؼ چيعي ٠ً اظ  ٗبيٌْ: ٗي زٝٛي... ٠٘١ آزٕ ١بي ٗب آزٕ ١بي ا١ْ ًبضٙ، ٝكبزاضيكٞٙ ضٝ ايٚ

ي كٌط ًٜيٖ، ذٞزٕ كٌط ًٜٖ. ا٠ُ ايٚ ػٞض ثبثبٕ يبز ُطكشٖ اي٠ٜ ٠ً ؾؼي ًٜٖ ٗظْ آزٕ ١بي زٝض ٝ ثط

 .٠٘١ چي ٠ٌٜ٘ٗ

 .هُغ ث٠: ثيطٝٙ، زيبٛب كطيبز ٗي ظٛس. زٝ ٛلط اٝ ضا ُطكش٠ اٛس

زيبٛب)كطيبز ظٛبٙ(: ٗٚ ا٢ٛٝب ضٝ زيسٕ! زضؾز دكز دٜؼطٟ اسبهٖ! ٗٚ ٗي ذٞإ اظ ايٜؼب ثطٕ! اٝٛؼب چٜس 

 !ٛلط ٗطزٙ

 .شٜسچٜس ٛلط زض ٗح٠َٞ ث٠ َطف ٠ٓٞٓ كبيالر ٗي ضٝٛس. ٗبيٌْ ٝ سبٕ ثب آ٢ٛب ١ؿ

يٌي اظ ٗحبكظبٙ: اٝٛؼب زٝسبقٞٙ ضٝ ديسا ًطزيٖ. ث٠ ٛظطٕ ٛ٘ي ضؾ٠ ا١ْ ٛيٞيٞضى ثبقٚ. قٜبذش٘كٞٙ. 

 .١ٜٞظ ٛل٢٘يسيٖ ًي ١ؿشٚ

 .ٗبيٌْ)دؽ اظ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض(: ا٢ٛٝب ضٝ ثٌكيٚ ثيطٝٙ زٝ ٗحبكظ ػٜبظٟ ١ب ضا اظ آة ثيطٝٙ ٗي ًكٜس

 .ٌٚسبٕ)ث٠ ضًٝٞ(: ذئي ذت، ي٠ كٌطي ث٠ حبّ ػٜبظٟ ١ب ث

 ضًٝٞ)اِٛبض ٠ً كوٍ حبيط اؾز اظ ٗبيٌْ زؾشٞض ثِيطز( ٗبيي ًؼبؾز؟

 !سبٕ)ثب نساي ثٜٔس(: ضًٝٞ

  هُغ ث٠: زاذْ ذب٠ٛ
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 .ٗبيٌْ ٝاضز اسبم آٛشٞٛي ٗي قٞز. ثبالي ؾط اٝ ٗي ضٝز، سرز ضا ٗطست ٗي ًٜس ٝ ضٝي آٙ ٗي ٛكيٜس

 ٗبيٌْ: آٛشٞٛي، ٠٘١ چي زضؾز ٗي ق٠. ؾؼي ًٚ ثرٞاثي

 .آٛشٞٛي ضا ٛٞاظـ ٗي ًٜس ٝ ٗي ثٞؾس ٗبيٌْ نٞضر

 ٗبيٌْ: اظ ٢ٗ٘ٞٛي ار ذٞقز اٝٗس؟

 .آٛشٞٛي: ًٔي ًبزٝ ُطكشٖ

 ٗبيٌْ: ٗي زٖٝٛ، ًبز١ٝبر ضٝ زٝؾز زاقشي؟

 .آٛشٞٛي: ٗٚ ا٢ٛٝبيي ضٝ ٠ً ث٢ٖ ًبزٝ زازٙ، ٛ٘ي قٜبذشٖ

 .ٗبيٌْ: ذت، ا٢ٛٝب زٝؾز ١بي ٗٚ ثٞزٙ

 آٛشٞٛي: ًبزٝيي ضٝ ٠ً ٗٚ ث٢ز زازٕ زيسي؟

 .بيٌْ)زض حبٓي ٠ً نٞضر آٛشٞٛي ضا ٛٞاظـ ٗي ًٜس(: ضٝ ثبٓك٠. ٗٚ كطزا نجح ظٝز ٗي ضٕٗ

 آٛشٞٛي: ٜٗٞ ١ٖ ثب ذٞزر ٗي ثطي؟

 .ٗبيٌْ: ٠ٛ، ٛ٘ي سٖٞٛ آٛشٞٛي

 آٛشٞٛي: چطا ثبيس ثطي؟

 .ٗبيٌْ: چٞٙ ي٠ ًبضي زاضٕ

 .آٛشٞٛي: ٗي سٞٛؿشٖ ث٢ز ً٘ي ًٜٖ

 .ثٞؾس( ثرٞاة. )ضذشرٞاة ضا ٗطست ٗي ًٜس( قت ثريطٗبيٌْ: ي٠ ضٝظ ٗي سٞٛي)نٞضر آٛشٞٛي ضا ٗي 

يي زيعآٞ َٞالٛي ث٠: سهٞيطي اظ ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ. ايٚ ٛٞقش٠ ظب١ط ٗي قٞز: ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ، ٛيٞيٞضى 

 1917ؾبّ 

٠ً ثبظي ٗي ًٜس. ٝيشٞ  زيعآٞ ث٠: ٛ٘بيي ٗشٞؾٍ اظ زاذْ اسبم. يي ٛٞاظز)ؾبٛشيٜٞ/ؾبٛي( ضا ٗي ثيٜيٖ

ٗي ُصاضز. ١٘ؿط ٝيشٞ ايؿشبزٟ ٝ آ٢ٛب ضا ِٛبٟ  س. ثچ٠ ضا ثـْ ٗي ًٜس، ثؼس زاذْ ٢ُٞاضث٠ َطف اٝ ٗي آي

 .ٗي ًٜس

  زيعآٞ ث٠: يي س٘بقبذب٠ٛ

 .ٛ٘بيف زض حبّ اػطاؾز. ٝيشٞ ٝ ػٌٜٞ زاذْ ؾبٓٚ ٗي قٞٛس ٝ زٛجبّ ػبيي ثطاي ٛكؿشٚ ٗي ُطزٛس

 فػٌٜٞ)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: اٝٙ ٝاهؼبً ذٞق٠ِٔ. ثبيس ثجيٜي

 .ٛرؿشيٚ ثرف ٛ٘بيف س٘بٕ ٗي قٞز. ٝيشٞ ٝ ػٌٜٞ ٗي ٛكيٜٜس

 .ػٌٜٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٝايؿب ثجيٜيف. ثب حطف ٛ٘ي ق٠ سٞنيلف ًطز

 .دطزٟ زٕٝ ٛ٘بيف آؿبظ ٗي قٞز

ٝاؾ٠ ي٠ ظٙ ١طظٟ. حبال  ثبظيِط)دذيٜٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: ٗٚ ٛبدْ ضٝ سطى ًطزٕ. ٗبٗبٖٛ ضٝ سطى ًطزٕ،
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ٗبزضٕ كٌط ٗي ًٜٖ. ثسٝٙ ايٚ ٠ً ذجطي اظ ذ٠ٛٞ زاقش٠  ٛيٞيٞضى. س٢ٜبي س٢ٜب! ث٠ ايٜؼبٕ، سٞ آٗطيٌب، سٞ

 .ثبقٖ

 .ًؿي زض ٗي ظٛس. ػٌٜٞ ثب ذٞقحبٓي ٜٗشظط اؾز

 !ثبظيِط)دذيٜٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: ثيب سٞ

 !ثبظيِط)ًبضال،ٝاضز نح٠ٜ ٛ٘بيف ٗي قٞز، ث٠ ايشبٓيبيي(: دذيٜٞ، ي٠ ٛب٠ٗ ثطار اٝٗسٟ

 !يشبٓيبيي(: ثيب سٞثبظيِط)دذيٜٞ، ث٠ ا

 ! ثبظيِط)ًبضال، ٝاضز نح٠ٜ ٛ٘بيف ٗي قٞز، ث٠ ايشبٓيبي(: دذيٜٞ، ي٠ ٛب٠ٗ ثطار اٝٗسٟ

 !ثبظيِط)ديٜٞ، ث٠ ايشبٓيبي(: ثبالذطٟ، ي٠ ٛبٕ اظ ٛبدْ

 .دذيٜٞ ثب حبٓشي اؿطام آٗيع ٛب٠ٗ ضا ٗي ُيطز. ٗي ثٞؾس ٝ ثبظ ٗي ًٜس

  ش٠ ًٞچي ٗٚ ذٞقز اٝٗس؟ ذٞقِْ ٛيؿز؟ػٌٜٞ)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيبي(: ٝيشٞ، اظ كطق

  .ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: اٝٙ ذئي ذٞق٠ِٔ

 ػٌٜٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: ذٞق٠ِٔ، ١ب؟

 .ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: ٝاؾ٠ سٞ ذٞق٠ِٔ. ٝاؾ٠ ٗٚ، كوٍ ظٙ ٝ دؿطٕ ١ؿشٚ

ٞاظٛسٟ ايٚ ٗبٗبٙ! ٗبٗبٙ ػعيعٕ! ٛ ( ثبظيِط)دذيٜٞ، ث٠ ايشبٓيبي(: ٗبزض ػعيعٗب... ٗطزٟ ! )اٝ ُطي٠ ٗي ًٜس

ًٜس. دذيٜٞ اؾٔح٠ اي ضا ثطٗي زاضز ٝ ضٝي ٗيع ٗي ُصاضز.  نح٠ٜ دط احؿبؼ ضا ثب ٗٞؾيوي ١٘طا١ي ٗي

 .ٗي ًٜس« ثسٝٙ ٗبزض»ث٠ ذٞاٛسٙ سطا٠ٛ اٝ ث٠ ايشبٓيبي قطٝع

 .ػٌٜٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: ثؼساً ٗي ضيٖ دكز نح٠ٜ ٝ اٝٛٞ ٗي ثطيٖ ثيطٝٙ ؿصا ثرٞضيٖ

 .ش٠، ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ػٔٞي زيس ضا ٗي ُيطز. ػٌٜٞ ػهجبٛي ٗي قٞززٝٙ كبٛٞچي ٠ً ضزيق ػٔٞ ٛكؿ

 .ػٌٜٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: ثكيٚ، س٠ٜ ٓف

 .ظٙ كبٛٞچي ثطٗي ُطز ٝ ِٛب١ي ث٠ ػٌٜٞ ٗي اٛساظز. ػٌٜٞ سبظٟ ٗشٞػ٠ ٗي قٞز ٠ً اٝ زٝٙ كبٛٞچي اؾز

  .ػٌٜٞ: اٟٝ، ٗؼصضر ٗي ذٞإ، زٝٙ كبٛٞچي

 .ؾبٓٚ ذبضع ٗي قٞززٝٙ كبٛٞچي ًال١ف ضا ٗي ُصاضز ٝ اظ 

 .ػٌٜٞ)ث٠ ٝيشٞ(: ٗي ضيٖ دكز نح٠ٜ ٗي ثيٜ٘ف

 ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: اٝٙ ًي ثٞز؟

  .ػٌٜٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: زؾز ؾيبٟ

 .زذشط اظ نح٠ٜ ٛ٘بيف ذبضع ٗي قٞز

 .ػٌٜٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٝيشٞ ظٝز ثبـ. ثطيٖ دكز نح٠ٜ اٝٛٞ ثيٜيٖ

 .آٙ زٝ ثٜٔس ٗي قٞٛس
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ثب ٗسيط س٘بقبذب٠ٛ نحجز ٗي ًٜس. ػٌٜٞ ٝ ٝيشٞ آ٢ٛب ضا ٗي ثيٜٜس. آٙ زٝ هُغ ث٠: دكز نح٠ٜ كبٛٞچي 

 .ٗشٞػ٠ حًٞض ػٌٜٞ ٝ ٝيشٞ ٛ٘ي قٞٛس

  «زؾز ؾيبٟ»ػٌٜٞ)كبٛٞچي ضا ث٠ ٝيشٞ ٛكبٙ ٗي ز١س، ث٠ ايشبٓيبيي(: اٝٙ كبٛٞچي٠... 

 .ٗسيط س٘بقبذب٠ٛ)ث٠ ايشبٓيبي(: كطزا زضثبضٟ اـ نحجز ٗي ًٜيٖ

 !كطزا. سٞ اٗطٝظ ثبيس ث٠ ٗٚ دّٞ ثسي! ١٘يٚ اٗطٝظ كبٛٞچي: كطزا. ٠٘١ اـ

ٗي قٞز ٠ً كبٛٞچي اٝ  كبٛٞچي ٗسيط س٘بقبذب٠ٛ ضا ١ْ ٗي ز١س. زض ١٘يٚ حبّ، زذشط ثبظيِط اظ آٛؼب ضز

 .سطؾيسٟ اؾز ضا ٗي ُيطز ٝ يي چبهٞ ضٝي نٞضسف ٗي ُصاضز. ػٌٜٞ ث٠ قسر

 .بٓيبيي(: ثيب ثطيٖػٌٜٞ)ث٠ ٝيشٞ ٠ً ثب سؼؼت ايٚ نح٠ٜ ضا ٗي ثيٜس، ث٠ ايش

ٗسيط س٘بقبذب٠ٛ)ث٠ زٝٙ كبٛٞچي، ثب ُطي٠، ث٠ ايشبٓيبي(: ثب زذشطٕ ًبضي ٛساقش٠ ثبـ. اٝٛٞ ٝٓف ًٚ! ثيب 

 !١طچي دّٞ زاضٕ ثِيط

كبٛٞچي زض ػؼج٠ اي ضا ٠ً ٗسيط س٘بقبذب٠ٛ ث٠ َطكف ُطكش٠ ثبظ ٗي ًٜس ٝ دٞٓي ضا ٠ً ٗي ذٞا١س ثطٗي 

 .زاضز

 .ي(: ٝيشٞ، ثيب ثطيٖ، ظٝز ثبـػٌٜٞ)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيب

 .آ٢ٛب زض ضا ٗي ثٜسٛس ٝ اظ آٛؼب ٗي ضٝٛس

  هُغ ث٠: ًٞچ٠

ٛ٘ي زٝٛي ايٜؼب اٝيبع چ٠  ػٌٜٞ)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: ثيب ثطيٖ. ٗي زٖٝٛ ث٠ چي كٌط ٗي ًٜي. اٗب سٞ

 .ٟثبع ٗي زٙ. حشي دسضٕ ٠ً ٗـبظٟ زاض اـ. ٠٘١ ٗح٠ٔ ث٠ اٝٙ«زؾز ؾيبٟ»ػٞضي٠. كبٛٞچي ثب

 ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: ا٠ُ اٝٙ ايشبٓيبيي٠، چطا ٗعاحٖ ايشبٓيبيي ١بي زي٠ِ ٗي ق٠؟

ػٌٜٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: اٝٙ ٗي ز٠ٛٝ ٠ً ا٢ٛٝب ١يكٌي ضٝ ٛساضٙ اظقٞٙ ٗحبكظز ٠ًٜ. حبال كطاٗٞقف ًٚ. 

 اظ كطقش٠ ٗٚ ذٞقز اٝٗس؟

 .ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: ا٠ُ سٞ ذٞقحبٓي، ٜٖٗ ذٞقحبٖٓ

ذيبثبٙ ث٠ ضاٟ ٗي اكشس.  ٛساٛسٝ. ٝيشٞ ثب يي ؾجس ٗيٟٞ اظ ٗـبظٟ ثيطٝٙ ٗي آيس ٝ زضهُغ ث٠: ٗـبظٟ آثب

 .ذيبثبٛي قٔٞؽ، ًظيق ٝ دط اظ كطٝقٜسٟ ١بي زٝضٟ ُطز

 .زيعآٞ ث٠: زاذْ ذب٠ٛ ٝيشٞ

 .ٝيشٞ ٝ ٗبٗب دكز ٗيع ٛكؿش٠ اٛس ٝ قبٕ ٗي ذٞضٛس

 ضئيؿز ثب١بر ذٞة سب ٗي ٠ًٜ؟ٗبٗب)ث٠ ٝيشٞ(: حبٓز ذٞة ٛيؿز؟ )ٝيشٞ ػٞاة اٝ ضا ٛ٘ي ز١س( 

  .ٝيشٞ: كطاٗٞقف ًٚ

 .يي ؾَٜ ث٠ قيك٠ ٗي ذٞضز. اظ ثيطٝٙ نسايي ٗي قٜٞيٖ



adamakechobi.ir 

 (ًٜٔ٘عا)ذبضع اظ هبة، ث٠ ٝيشٞ(: ١ي! )چيعي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيس

 .ٝيشٞ اظ دكز ٗيع ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ث٠ َطف دٜؼطٟ ٗي ضٝز

 ًٜٔ٘عا: ايشبٓيبيي ثٔسي؟

يطٝٙ ٗي اٛساظز. ثؼس ث٠ َطف ح٘بٕ ٗي ضٝز. دٜؼطٟ ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ ًٜٔ٘عا ضا ٝيشٞ اظ دٜؼطٟ ِٛب١ي ث٠ ث

 .ٗي ثيٜس

 !ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبي(: ايٜٞ ٝاؾ٠ ٗٚ هبيٖ ًٚ! ١لش٠ زي٠ِ ٗيبٕ ٗي ُيطٗف

ضا ٗي ثٜس. اٝ ًيؿ٠ ضا  اٝ ًيؿ٠ اي ضا ث٠ َطف ٝيشٞ ٗي اٛساظز ٝ ٗي ضٝز. ٝيشٞ دٜؼطٟ ٝ ثؼس زض ح٘بٕ

دبضٟ زاذْ ًيؿ٠ اؾز ٠ً الي آٙ چٜس اؾٔح٠  اضز ٝ آٙ ضا ثبظ ٗي ًٜس. چٜس ٓجبؼزاذْ ٝاٙ ٗي ُص

  .ضٝز ديچيسٟ قسٟ. ٝيشٞ ث٠ كٌط كطٝ ٗي

  :هُغ ث٠

 زاذْ ٗـبظٟ ذٞاضٝثبض كطٝقي آثبٛساٛسٝ

 .كبٛٞچي ث٠ ١٘طاٟ يي دؿط ػٞاٙ ٝاضز ٗي قٞز. ٝيشٞ ١ٖ آٛؼبؾز

 ٞ ثيٚ! ًبض ٝ ثبض چُٞضٟ؟كبٛٞچي)ث٠ ايشبٓيبيي(: آثبٛساٛسٝ، ثطازضظازٟ ٜٗ

آثبٛساٛسٝ ذٞز ضا ثي اػشٜب ٛكبٙ ٗي ز١س. كبٛٞچي زض نٜسٝم ٗـبظٟ ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ چٜس ؾ٠ٌ ثطٗي 

 .زاضز

 .كبٛٞچي)ثب ذٜسٟ(: ذٞث٠، ذٞث٠

 .آثبٛساٛسٝ چيعي ث٠ ايشبٓيبي ٗي ُٞيس. ٝيشٞ دكز ٗيع ًٜبض ػٌٜٞ ٗي ٛكيٜس

قسٙ. ؾط ٝهز ث٢ف  جبٛي٠. ٗي ٠ُ ا١بٓي ٗحْ ذئي قٔرش٠ػٌٜٞ)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: كبٛٞچي ػه

ًطزٟ. زض دؽ ظٗي٠ٜ سهٞيط آثبٛساٛسٝ  دّٞ ٛ٘ي زٙ، ١٘يك٠ ١ٖ ًٖ ٗي زٙ. ٗي ٠ُ اٝٙ ثب ٠٘١ ذٞة سب

 .ًٜٜس ٝ كبٛٞچي ضا ٗي ثيٜٖ ٠ً ثب ١ٖ ثحض ٗي

 ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: دؽ كبٛٞچي ػٞو قسٟ؟

  .ٝ ثطاثط ٗي ذٞاز، حشي اظ دسض ٗٚػٌٜٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: آضٟ. اٝٙ اظ ٠٘١ ز

  .كبٛٞچي)ث٠ آثبٛساٛسٝ، ث٠ ايشبٓيبيي(: ٗٚ زٝؾز سٞإ دؽ ثصاض ايٜؼب ًبض ٠ًٜ

ُطز، ث٠ ثطازضظازٟ اـ  كبٛٞچي ث٠ ٛكب٠ٛ سكٌط ثب زؾز چٜس ثبض ث٠ نٞضر آثبٛساٛسٝ ٗي ظٛس. اٝ ثطٗي

ٛساٛسٝ ايٚ ٝض ٝ آٙ ٝض ٗي ضٝز ٝ كٌط قٞز. آثب چيعي ٗي ُٞيس. ثؼس اٝ ضا ٗي ثٞؾس ٝ اظ ٗـبظٟ ذبضع ٗي

 .ٗي ًٜس

 .آثبٛساٛسٝ)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: ٝيشٞ، ثيب ايٜؼب

 .ٝيشٞ ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ث٠ َطف آثبٛساٛسٝ ٗي ضٝز
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آثبٛساٛسٝ: ٝيشٞ، ٗٚ ذجط١بي ثسي زاضٕ. ظقش٠ ايٚ حطف ضٝ ثعٖٛ... اٗب كبٛٞچي... ي٠ ي٠ ثطازضظازٟ 

 ...زاضٟ

 .س ٝاغٟ اي ٜٗبؾت ديسا ًٜسآثبٛساٛسٝ ؾؼي ٗي ًٜ

اّٝ ٠ً اٝٗسٕ ايٜؼب. سٞ  ٝيشٞ: ٝ سٞ ٗؼجٞضي ًبض ٜٗٞ ثسي ث٠ اٝٙ. سٞ ١٘يك٠ ثب ٗٚ ذٞة ثٞزي. اظ ١٘ٞٙ

 .ٝهز كطاٗٞـ ٛ٘ي ًٜٖ ٗظْ ي٠ دسض ١ٞاي ٜٗٞ زاقشي. ٗٚ اظر ٜٖٗ٘ٞٛ ٝ ١يچ

 .ٝاهؼبً ٛبضاحز اؾزٝيشٞ، آثبٛساٛسٝ ضا ثـْ ٗي ًٜس. آثبٛساٛسٝ ثب زؾز ث٠ دكز اٝ ٗي ظٛس. اٝ 

 هُغ ث٠: ثيطٝٙ ٗـبظٟ، ذيبثبٙ

 ...آثبٛساٛسٝ)ذبضع اظ هبة(: ٝيشٞ

 .ٝيشٞ ثطٗي ُطز ٝ آثبٛساٛسٝ ضا ٗي ثيٜس ٠ً ثب يي ػؼج٠ ٗيٟٞ ث٠ َطف اٝ ٗي آيس

 .ٝيشٞ: اٟٝ، ٠ٛ، ٠ٛ، ٠ٛ

 .آثبٛساٛسٝ)ث٠ ايشبٓيبي(: ايٜٞ ثطاي ذبٛٞازٟ ار ثجط

  .اٗب ذٞا١ف ٗي ًٜٖ. ٛ٘ي سٖٞٛ هجّٞ ًٜٖ ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: ذئي ٜٗ٘ٞٙ.

 .آ٢ٛب ث٠ ايشبٓيبيي ثحض ٗي ًٜٜس، اٗب ٝيشٞ ثبظ حبيط ٛ٘ي قٞز ١سي٠ ضا ثذصيطز. اٝ ثطٗي ُطز ز ٗي ضٝز

  :هُغ ث٠

 زاذْ ذب٠ٛ ٝيشٞ

يي ُالثي الي  ٝيشٞ ٝاضز ٗي قٞز. اٝ ًال١ف ضا ثطٗي زاضز. دكز ذٞز چيعي هبيٖ ًطزٟ اؾز. اٝ

ٗيع قبٕ ٗي ُصاضز. ٗٞاظت اؾز ٠ً  ٟ اؾز. ضٝظٛب٠ٗ ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ ُالثي ضا ضٝيضٝظٛب٠ٗ ديچيس

 .١٘ؿطـ ٗشٞػ٠ ايٚ ًبض اٝ ٛكٞز

 .ٗبٗب ٗي آيس ٝ ُالثي ضا ٗي ثيٜس

 !ٗبٗب: ٝاي! چ٠ ُالثي ذٞثي

 .ٝيشٞ ًشف ضا زضٗي آٝضز. اٝ ٓجرٜس ث٠ ٓت زاضز. دكز ٗيع ٗي ٛكيٜس

  :هُغ ث٠

  ثيطٝٙ، ذب٠ٛ

  .بثبٙ ضاٟ ٗي ضٝز. ديشط ًٜٔ٘عا اظ دكز ث٠ اٝ ٛعزيي ٗي قٞزٝيشٞ زض ذي

 ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٗٚ ًٜٔ٘عإ. ١ٜٞظ اٝٙ چيعي ضٝ ٠ً ث٢ز زازٕ، زاضي؟

 .ٝيشٞ ؾطـ ضا ث٠ ٛكب٠ٛ سأييس سٌبٙ ٗي ز١س

 ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: زيسي چي سٞق٠؟

 .ِبٟ ٛ٘ي ًٜٖٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٗٚ ث٠ چيع١بي ٠ً ث٢ٖ ضثُي ٛساضٟ، ٛ
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  :هُغ ث٠

  زاذْ يي ًبك٠

 .ًٜٔ٘عا ٝ ٝيشٞ ٛكؿش٠ اٛس ٝ اؾذطؾٞ ٗي ٛٞقٜس

 .ًٜٔ٘عا)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: يٌي اظ زٝؾشبٕ هبٓيچ٠ ذٞثي زاضٟ. قبيس ظٛز اظـ ذٞـ ثيبز

 ٝيشٞ: حش٘بً ذٞقف ٗيبز. اٗب ًي دّٞ زاضٟ ي٠ هبٓيچ٠ ثرطٟ؟

 .. ٗٚ ٗي زٖٝٛ چ٠ ػٞضي ػٞاة ٗحجز ي٠ ٛلط ضٝ ثسًٕٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: اٝٙ ي٠ ١سي٠ اؼ

  .ٝيشٞ)ً٘ي ٌٗض ٗي ًٜس، ث٠ ايشبٓيبيي(: آضٟ، ثبق٠. ظٖٛ اظـ ذٞقف ٗيبز

 هُغ ث٠: ثيطٝٙ، ذيبثبٙ

 .ًٜٔ٘عا ٝ ٝيشٞ اظ ًبك٠ ثيطٝٙ آٗسٟ اٛس

 .ًٜٔ٘عا)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: ٝيشٞ، ثيب ثطيٖ

  .هُغ ث٠: دكز زض يي ذب٠ٛ

 .زض ضا ٗي ظٛس. ًؿي ػٞاة ٛ٘ي ز١سًٜٔ٘عا ظَٛ 

ثؼس ِٛب١ي ث٠ دبق٠ٜ زض ٗي  ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبي(: حطٝٗعازٟ! ذ٠ٛٞ ٛيؿز. )اٝ چيعي ث٠ ايشبٓيبي ٗي ُٞيس

ِٛب١ي ث٠ اَطاف ٗي اٛساظز، ًشف ضا ٗي ُطزز ٝ يي  اٛساظز( ٓؼٜشي، حشي ًٔيس ضٝ ١ٖ ايٜؼب ٛساقش٠)اٝ

ق٠)اٝ ا١طٕ ضا ٗي اٛساظز ٝ زض ضا ثبظ ٗي ًٜس. زٝثبضٟ ٛبضاحز ٛ٘ي  ا١طٕ ًٞچي زضٗي آٝضز( ذت،

 .اَطاف ٗي اٛساظز( ثيب سٞ. ١ي ٝيشٞ، ثيب سٞ ِٛب١ي ث٠

 هُغ ث٠: زاذْ يي ذب٠ٛ ٗؼْٔ

 ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبي(: ذ٠ٛٞ زٝؾشز ايٜؼبؾز؟

  (ًٜٔ٘عا: آضٟ. )چيعي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيس

 .ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ايٜؼب ٝاهؼبً ي٠ ههطٟ

 .ا: ث٢شطيٚ ذ٠ٛٞ اؼًٜٔ٘ع

ًٜٔ٘عا يي نٜسٓي ضا اظ ضٝي هبٓيچ٠ ثطٗي زاضز ٝ ًٜبض ٗي ُصاضز. ثؼس ث٠ َطف ٗيعي ٗي ضٝز ٠ً ٝؾٍ 

 .اسبم ضٝي هبٓيچ٠ اؾز

 ًٜٔ٘عا)ث٠ ٝيشٞ ث٠ ايشبٓيبي(: ٝيشٞ، ثيب ث٢ٖ ً٘ي ًٚ، ٗيبي؟

ًٜس سب ٗيع ضا اظ ضٝي  ٗيٝيشٞ زٝثبضٟ ِٛب١ي ث٠ اَطاف ٗي اٛساظز. ثؼس ػٔٞ ٗي آيس ٝ ث٠ ًٜٔ٘عا ً٘ي 

ِٛبٟ ٗي ًٜس، ًٜٔ٘عا هبٓيچ٠ ضا ٠ٓٞٓ ٗي ًٜس. يي ٛلط  هبٓيچ٠ ثطزاضٛس. زض ١٘بٙ حبّ ٠ً ٝيشٞ زٝض ٝ ثط ضا

 آضإ دكز زض ٗي ضٝز ٝ ثيطٝٙ ضا ِٛبٟ ٗي ًٜس. اٝ اؾٔح٠ ذٞز ضا زضٗي آٝضز ٝ ظَٛ ٗي ظٛس. ًٜٔ٘عا

اٝ يي اكؿط دٔيؽ  .ًٜس ٝ دكز زض اسبم ٗي ايؿشسًٜبض زض ٗي ايؿشس. آٙ ٗطز زض ػٔٞيي ضا ثبظ ٗي 
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قٞز. اكؿط دٔيؽ ٗي ًٞقس اظ دكز دطزٟ  اؾز. ًٜٔ٘عا اؾٔح٠ ذٞز ضا ثبال ٗي آٝضز ٝ آٗبزٟ قٔيي ٗي

ثجيٜس. ثؼس ٗي ذٞا١س زض ضا ثبظ ًٜس، اٗب ٛ٘ي سٞاٛس. ثؼس ثطٗي  اي ٠ً ث٠ زض آٝيعاٙ قسٟ، زاذْ اسبم ضا

 .ُطز ٝ ٗي ضٝز

 ذب٠ٛ ٝيشٞ هُغ ث٠: ثيطٝٙ

 .ًٜٔ٘عا ٝ ٝيشٞ، هبٓيچ٠ ث٠ زٝـ اظ د٠ٔ ١ب ثبال ٗي ضٝٛس

 هُغ ث٠: زاذْ ذب٠ٛ ٝيشٞ

زيٞاض ايؿشبزٟ ٝ اٝ ضا ِٛبٟ  ًٜٔ٘عا هبٓيچ٠ ضا د٢ٚ ٗي ًٜس. ٗبٗب زض حبٓي ٠ً ؾبٛشيٜٞ ضا ثـْ ًطزٟ، ًٜبض

ز ٝ ثب اٝ ثبظي ٗي ًٜس. ؾبٛشيٜٞ ضا اظ ٗبٗب ٗي ُيط ٗي ًٜس. ًٜٔ٘عا زض ١٘بٙ حبّ ٠ً ضٝي ظاٛٞ ٛكؿش٠،

 .ُيطز. ًٜٔ٘عا اٝ ضا ضٝي هبٓيچ٠ ٗي ُصاضز ٝ ٗي ثٞؾس ؾبٛشيٜٞ ُطي٠ اـ ٗي

 !ٗبٗب)ث٠ َطف ؾبٛشيٜٞ ذٖ ٗي قٞز(: ثيٚ چوسض هك٠ِٜ، ؾبٛشيٜٞ

 .ؾبٛشيٜٞ ١٘چٜبٙ ُطي٠ ًٜس. ٝيشٞ ٝ ٗبٗب ث٠ اٝ ِٛبٟ ٗي ًٜٜس. ٗبٗب ث٠ َطكف ٗي ضٝز سب اٝ ضا ثـْ ًٜس

  :هُغ ث٠

 ٛ٘بيي ثيطٝٛي اظ يي هُبض

 .هُبض زض حبّ حطًز اؾز. ؾٞر هُبض قٜيسٟ ٗي قٞز

 هُغ ث٠: زاذْ هُبض

 .ٗبيٌْ زضٝٙ يٌي اظ ًٞد٠ ١بي هُبض ٛكؿش٠ اؾز. ٗحبكظ اٝ ثطايف آة ٗي ضيعز ٝ ثؼس ٗي ٛكيٜس

 هُغ ث٠: ٛ٘بيي ثيطٝٛي اظ هُبض

 .زٗبيٌْ ضا ٗي ثٜيٖ ٠ً هطل ١بي ذٞز ضا ٗي ذٞضز اٝ زيبثز زاض

 هُغ ث٠: كٔٞضيسا

اٝ ضا ث٠ ذب٠ٛ ١بي٘ٚ ضاص  ػبٛي اُال ؾٞاض ثط ٗبقيٚ ػٔٞسط اظ ٗبقيٚ ٗبيٌْ ٝ ٗحبكظبٛف حطًز ٗي ًٜس سب

 .ثجطز ٗبيٌْ ذٞزـ دكز كطٗبٙ ٛكؿش٠ اؾز

ٗبيٌْ اظ ٗبقيٚ ديبزٟ ٗي  .آ٢ٛب ث٠ ذب٠ٛ ١بي٘ٚ ٗي ضؾٜس. ػبٛي اُال ظٝزسط ٗي ضٝز سب ضاص ضا ذجط ًٜس

٠ً زاذْ ذب٠ٛ ثطٝز. اظ ٛ٘بي ٗوبثْ اٝ ضا ٗي ثيٜيٖ  ال ثطٗي ُطز ٝ ث٠ ٗبيٌْ اقبضٟ ٗي ًٜسقٞز. ػبٛي اُ

  .قٞز. ذبٖٛ ضاص دكز زض ٗي آيس ٠ً ث٠ زض ٝضٝزي ٛعزيي ٗي

ذبٖٛ ضاص)ث٠ ٗبيٌْ(: ثلطٗبييٚ سٞ. اقٌبٓي ٛساضٟ، ثلطٗبييٚ سٞ. ١بي٘ٚ ايٜؼبؾز. زاقشٖ ٛب١بض ضٝ 

 ٝؾز زاضيٚ؟آٗبزٟ ٗي ًطزٕ. ؾبٛسٝيچ سٚ ز

 .ٗبيٌْ ٝاضز ذب٠ٛ ٗي قٞز

 .ٗبيٌْ: آٟ، ٠ٛ، ذئي ٜٗ٘ٞٙ
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اٝ ٝاضز اسبهي ٗي قٞز ٠ً اظ زاذْ آٙ نساي سٔٞيعيٞٙ ث٠ ُٞـ ٗي ضؾس. ١بي٘ٚ ضاص سٔٞيعيٞٙ ِٛبٟ 

 .ٗي ًٜس

 ٗبيٌْ: آهبي ضاص؟

)ثب اقبضٟ ضاحز ثبـ.  .١بي٘ٚ ضاص)ؾطـ ضا ثطٗي ُطزاٛس(: ثيب سٞ، ٗبيٌْ. )ثب اٝ زؾز ٗي ز١س( ثكيٚ

 ضٝ زٛجبّ ٗي ًٜي؟ ث٠ سٔٞيعيٞٙ( زي٠ِ زاضٟ سٕ٘ٞ ٗي ق٠. ٗؿبثو٠ ١بي كٞسجبّ

  .ٗبيٌْ: ٠ٛ، حشي ي٠ شضٟ

 .نساي ُعاضقِط كٞسجبّ زض دؽ ظٗي٠ٜ قٜيسٟ ٗي قٞز

ثطٕ. ثيؿجبّ  ضاص: زٝؾز زاضٕ ػهط١ب كٞسجبّ ثجيٜٖ، يٌي اظ چيع١بي ايٚ ًكٞضٟ ٠ً اظـ ٓصر ٗي

سؤت ًطز، ثيؿجبّ ضا 1919 شي آضٛٞٓس ضا سؿيشٚ سٞ ٗؿبثو٠ ١بي ػ٢بٛيضٝ ١ٖ زٝؾز زاضٕ. اظٝه

ٌٗض( قٜيسٕ ي٠ ٗكٌٔي ثطار ديف اٝٗسٟ...  زٝؾز زاضٕ)١طزٝ ٗي ذٜسٛس ٝ ثؼس دؽ اظ چٜس ٓحظ٠

چ٠ ًبض١بي ٠ً ٛ٘ي ًٜٚ... اٗب ٢ٖٗ اي٠ٜ ٠ً حبٓز ذٞث٠. ؾالٗشي،  اح٘وب٠ٛ اؼ... آزٕ ١ب ثب ؾالح ١بقٞٙ

 .ٚ زٛيبؾز. ث٢شط اظ ٗٞكويز، دّٞ... ٝ ث٢شط اظ هسضرسٞ اي ث٢شطيٚ چيع

ٗبيٌْ ثٜٔس ٗي قٞز. زض ضا ٗي ثٜسز ٝ نٜسٓي ذٞز ضا ػٔٞسط ٗي ًكس. ضاص ١ٖ ثٜٔس ٗي قٞز ٝ نساي 

 .سٔٞيعيٞٙ ضا ثٜٔس ٗي ًٜس

ايٚ ٠ً ايٚ اسلبم  ٗبيٌْ: اٝٗسٕ ايٜؼب چٞٙ ثيكشط اظ ايٚ ًكز ٝ ًكشبض ٗي ق٠. ٗي ذٞإ هجْ اظ

 .٘ب ثسٝٛيٚ ٠ً هطاض ٛيؿز ي٠ ػَٜ زي٠ِ ضاٟ ثيلش٠ثيلش٠ ق

 .ضاص: ١يكٌي ي٠ ػَٜ زي٠ِ ضٝ ٛ٘ي ذٞاز

ضظاسٞ ضٝ ثطؾ٠. ٝهشي  ٗبيٌْ: كطاٛي دٜشبٛؼٔي اٝٗس ذ٠ٛٞ ٗٚ ٝ اظٕ اػبظٟ ذٞاؾز سب حؿبة ثطازض١بي

 قبٛؽ. ث٠ ظٝزي ٗي ثيٜ٘ف. ٌٛش٠ ٢ٖٗ ٗربٓلز ًطزٕ، ؾؼي ًطز ٜٗٞ ثٌك٠. اٝٙ اح٘ن ثٞز. ٗٚ ذٞـ

 .ٗب ثطاي آيٜسٟ زاضيٖ، سأطيط ثصاضٟ. ق٘ب ٝ ٗٚ اي٠ٜ ٠ً ١يچي ٛ٘ي س٠ٛٞ ضٝ ٛوك٠ ١بيي ٠ً

  .ضاص)ؾطـ ضا سٌبٙ ٗي ز١س(: ١يچي ٢ٖٗ سط اظ ايٚ ٛيؿز... سٞ ي٠ ٗطز ػٞٝٙ ػبهْ ٝ ٢ٗ٘ي ١ؿشي

 .ٗبيٌْ: ٝ ق٘ب ١ٖ ي٠ ٗطز ثعضٍ ١ؿشيٚ، آهبي ضاص. ذئي چيع١ب ٗي سٖٞٛ اظسٞٙ يبز ثِيطٕ

 .ط ًٌ٘ي اظ زؾشٖ ثط ثيبز ث٢ز ٗي ًٜٖ، ٗبيٌْضاص: ١

 .ذبٖٛ ضاص زض اسبم ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ ٛب١بض ضا ٗي آٝضز

 .ذبٖٛ ضاص: ثجركيٚ... ٛب١بض

 .ضاص: ثيب سٞ

 .ذبٖٛ ضاص ؾيٜي ٛب١بض ضا ضٝي ٗيع ٗي ُصاضز

ز ٝ ذبٖٛ ضاص)ث٠ ضاص(: اٟٝ، ١بي٘ٚ، آذطـ دطزٟ ُٞقز دبضٟ ٗي ق٠. )اٝ ث٠ َطف سٔٞيعيٞٙ ٗي ضٝ
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 .نساي آٙ ضا ًٖ ٗي ًٜس( ذئي ذت، ثلطٗبييٚ

 .ضاص: ٜٗ٘ٞٙ

 .ذبٖٛ ضاص اظ اسبم ذبضع ٗي قٞز ٝ زض ضا دكز ؾط ذٞز ٗي ثٜسز

اٛؼبٕ ٗي زيٖ، سبضيري  ضاص)ث٠ ٗبيٌْ(: سٞ ػٞٝٛي. ٗٚ ديطٕ ٝ ٗطيى. اٝٙ ًبضي ٠ً سٞ چٜس ٗبٟ آيٜسٟ

. حشي دسضر ١ٖ ٛ٘ي سٞٛؿز كٌطـ ضٝ ث٠ٌٜ ٌٛطزٟ ٗي ق٠ ٗبيٌْ... سبضيري. ١يكٌي هجالً ايٚ ًبض ضٝ

 .٠ً ١٘چيٚ چيعي ػ٘ٔي٠

 .ٗبيٌْ)ثب ً٘ي ٌٗض(: دؽ ا٠ُ دٜشبٛؼٔي ث٘يطٟ، ق٘ب اػشطايي ٛساضيٚ

 .ضاص: اٝٙ ي٠ ؾيت ًٞچٞٓٞئ٠

 ثيطٝٙ ذب٠ٛ هسي٘ي ًٞضٓئ٠ٛٞ زض ٛيٞيٞضى

 ُي ٗي ًٜس، ٗي ضٝز.دٜشبٛؼٔي اظ ٗبقيٚ ذٞز ديبزٟ ٗي قٞز ٝ ث٠ ؾ٘ز ذب٠ٛ اي ٠ً اٝ االٙ زض آٙ ظٛس

 يي ٗحبكظ)ذبضع اظ هبة، ث٠ چيچي(: ؾالٕ چيچٞ.

 چيچٞ زؾشي ثطاي اٝ سٌبٙ ٗي ز١س.

  

دٜشبٛؼٔي)ث٠ ٗحبكظبٙ(: چي قسٟ؟ )ث٠ ٗحبكظ ٗبيٌْ ِٛبٟ ٗي ًٜس ٠ً زض ذب٠ٛ اٝ ايؿشبزٟ، ثؼس زٝثبضٟ ث٠ 

 ٗحبكظبٙ( ٗب ٢ٗ٘ٞٙ زاضيٖ، ١ب؟

ًٜس ٝ ٝاضز ذب٠ٛ ٗي قٞز. ١٘ؿطـ ػٔٞ ٗي آيس، ث٠ ايشبٓيبيي دٜشبٛؼٔي اظ ًٜبض ٗحبكظ ٗبيٌْ ػجٞض ٗي 

 .چيعي ث٠ ١ٖ ٗي ُٞيٜس

ذبٖٛ دٜشبٛؼٔي)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ ايٜؼبؾز... اٝٙ سٞ اسبم سٞئ٠... ث٢شطٟ ػؼ٠ٔ ًٜي، ٛيٖ 

  .ؾبػش٠ ٜٗشظطٟ

 .ي ذٞز ٗي ًكسدٜشبٛؼٔي ًال١ف ضا ثطٗي زاضز، زؾش٘بّ ُطزٛف ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ زؾشي ث٠ ١ٞٗب

 ذبٖٛ دٜشبٛؼٔي)ث٠ دٜشبٛؼٔي(: ٗكٌٔي ديف اٝٗسٟ؟

 .دٜشبٛؼٔي زض ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ ٗبيٌْ ضا ٗي ثيٜس ٠ً ٛعزيي دٜؼطٟ ايؿشبزٟ اؾز

 .دٜشبٛؼٔي: زٝٙ ًٞضٓئ٠ٛٞ، ًبقٌي ث٢ٖ ٗي ُلشي ٗي ذٞاي ثيبي، چيعي ثطار آٗبزٟ ٗي ًطزٕ

ٜشبٛؼٔي زض اسبم ضا ٗي ثٜسز( قٜيسي سٞ ذ٠ٛٞ ٗٚ چ٠ ٗبيٌْ: ٛ٘ي ذٞاؾشٖ ثسٝٛي ٠ً ٗٚ زاضٕ ٗيبٕ. )د

 اسلبهي اكشبز؟

 ...دٜشبٛؼٔي: ٗبيي، ٗٚ ذٞزٕ چيعي ٜٛ٘ٞٛسٟ ثٞز ث٘يطٕ. ٗب ٠٘١ ٗٞٙ اٝٙ هسض

ثٞز! )نسايف ضا دبييٚ  ٗبيٌْ)كطيبز ٗي ظٛس(: سٞ ذ٠ٛٞ ذٞزٕ! سٞ سرشرٞاة ذٞزٕ، ٝهشي ظٖٛ ذٞاثيسٟ

ثبظي ٗي ًٜٚ. سٞ ذ٠ٛٞ ذٞزٕ)ٗبيٌْ ثؼس اظ  اؾجبة ثبظي ١بقٞٙ ٗي آٝضز( ػبيي ٠ً ثچ٠ ١بٕ ٗيبٙ ٝ ثب
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 .ٛكيٜس( اظر ٗي ذٞإ ث٢ٖ ً٘ي ًٜي اٛشوبٕ ذٞزٕ ضٝ ثِيطٕ يي ٌٗض َٞالٛي ضٝي نٜسٓي ٗي

 .دٜشبٛؼٔي)٠ً آقٌبضا سطؾيسٟ(: ٗبيٌْ، ١طچي ٠ً ثرٞاي. چي ًبض ٗي سٖٞٛ ثٌٜٖ

 .ٗبيٌْ: ٗكٌالسز ضٝ ثب ثطازض١بي ضظاسٞ حْ ًٚ

 .ؼٔي ُيغ قسٟ اؾزدٜشبٛ

آٟ... ػوْ سٞ ضٝٛساضٕ... اٗب  ...دٜشبٛؼٔي: ٗبيي، ٗٚ ٛ٘ي ك٢ٖ٘. ٗٚ... ثجيٚ، ٗٚ ثطاي ٗؼب٠ٔٗ ١بي ثعضٍ

 .ٗيبٗي... اٝٙ اظ ايٚ حطٝٗعازٟ ١ب ح٘بيز ٗي ٠ًٜ ايٚ ي٠ هًي٠ ذيبثٞٛي٠. اٝٙ ١بي٘ٚ ضاص سٞ

  .ٗبيٌْ: ٗي زٖٝٛ ايٚ ًبض ضٝ ٗي ٠ًٜ

 اي ثب ا٢ٛٝب ًٜبض ثيبٕ ٗبيي؟دٜشبٛؼٔي: چطا اظٕ ٗي ذٞ

 .ٗبيٌْ)دؽ اظ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض(: ايٚ ١بي٘ٚ ضاص ثٞز ٠ً ؾؼي ًطز ٜٗٞ ثٌك٠. ٗي زٖٝٛ ًبض اٝٙ ثٞز

دٜشبٛؼٔي: ذساي ٗٚ، ٗبيي... ذساي ٗٚ. ثيب اظ قط ٠٘١ قٞٙ ضاحز ثكيٖ. ٝهشي ظٝضـ ضٝ زاضيٖ، ثيب 

 .حؿبثكٞٙ ضٝ ثطؾيٖ

 .ثؼس ثٜٔس ٗي قٞز ٗبيٌْ زٝثبضٟ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض ٗي ًٜس ٝ

قسٟ)ُٞق٠ اي اظ اسبم ضا  ٗبيٌْ)ثب اقبضٟ ث٠ اسبم(: ايٜؼب هجالً اسبم ُٗبٓؼ٠ دسضٕ ثٞز... ذئي ػٞو

زضؾز ١٘يٚ ػب... كطاٌٛي، يبز٠ٗ ٝهشي ًٞچي  .ٛكبٙ ٗي ز١س( يبز٠ٗ هجالً ايٜؼب ي٠ ٗيع ثعضٍ ثٞز

ٖ. )دؽ اظ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض( ذئي ثبيس ذئي آضٕٝ ثبظي ٗي ًطزي ثٞزيٖ، ٛعزيي ايٜؼب ٠ً ٗي قسيٖ

سٞ...  ايٚ ذ٠ٛٞ ١يچ ٝهز زؾش٠ ؿطيج٠ ١ب ٛيلشبز... اّٝ ًٜٔ٘عا اٝٗس ايٜؼب، حبال ذٞقحبّ ثٞزٕ ٠ً

دٜشبٛؼٔي ٗي ٛكيٜس( اٝٙ ث٢ٖ يبز  دسضٖٗ ايٜؼب ذئي چيع١ب ث٢ٖ يبز زاز... سٞ ١٘يٚ اسبم. )ٗبيٌْ ًٜبض

ر ٛعزيي سط. حبال ا٠ُ ١بي٘ٚ ضاص ثجي٠ٜ ٗٚ سٞ ايٚ ١ب زاز. ث٠ زٝؾز ١بر ٛعزيي ثبـ. اٗب ث٠ زق٘ٚ

ثطازض١بي ضظاسٞ اظ ػ٢سٟ اـ ثطٛيٞٗسٙ، ث٠ ايٚ كٌط ٗي ٠ًٜ ٠ً ضاث٠ُ اـ ثب  هًي٠ دب زض ٗيٞٛي ًطزٕ ٝ

 ١ٜٞظ ذٞث٠)ث٠ ايشبٓيبيي( زضؾش٠؟ ٗٚ

 .دٜشبٛؼٔي سأييس ٗي ًٜس

ضاحز ثبق٠. اٝٙ  ذيبٓف ًبٗالً ٗبيٌْ: ايٚ ١٘ٞٙ چيعي٠ ٠ً ٗٚ اظـ ٗي ذٞإ. ٗي ذٞإ اظ زٝؾش٘ٞٙ

  .ٝهز ٗي سٖٞٛ ث٢لٖ٘ ًي سٞ ذبٛٞازٟ ٗٚ ذبئ٠ٜ

  :هُغ ث٠

 اسبم ذٞاة ذب٠ٛ كطزٝ

 . قت اؾز. كطزٝ ٝ زيبٛب ذٞاثيسٟ اٛس. سٔلٚ ظَٛ ٗي ظٛس. كطزٝ ُٞقي ضا ثطٗي زاضز

 كطزٝ: ث٠ٔ؟

 .نساي ػبٛي اُال: كطزٝ، ػبٛي إ... ػبٛي اال. ثبظٕ ث٠ ً٘ي احشيبع زاضيٖ
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 كطزٝ: ػبٛي، ذساي ٗٚ، ؾبػز چٜسٟ؟

 زيبٛب: ًي٠، ػعيعٕ؟

 ...كطزٝ: ١يف

 .كطزٝ: ٝاؾ٠ چي ث٠ ٗٚ ظَٛ ظزي؟ ٗٚ ٛ٘ي ذٞإ ثب١بر حطف ثعٖٛ

 .نساي ػبٛي اُال: دٜشبٛؼٔي ي٠ ػٔؿ٠ ثب ثطازض١بي ضظاسٞ ُصاقش٠، ٗي ٠ُ ٗي ذٞاز ثب١بقٞٙ نحجز ٠ًٜ

 ...كطزٝ: اٟٝ، ذسا

 ؟نساي ػبٛي اُال: س٢ٜب ٗيبز

 .كطزٝ: ٗٚ ١يچي ٛ٘ي زٖٝٛ. سب ١٘يٚ االٙ ١ٖ ذئي ًبض١ب ثطار ًطزٕ

ٗؼب٠ٔٗ ث٠ٌٜ. س٢ٜب  نساي ػبٛي اُال: ازا٠ٗ ثسٟ، ٠٘١ چي زضؼ ٗي ق٠ كطزٝ. دٜشبٛؼٔي ٗي ٠ُ ٗي ذٞاز

 ٗيبضٟ يب ٠ٛ؟ چيعي ٠ً ٗي ذٞايٖ ثسٝٛيٖ اي٠ٜ ٠ً آزٕ ١بـ ضٝ ١ٖ ثب ذٞزـ

 .ذٞإ زي٠ِ ث٢ٖ ظَٛ ثعٛيٚكطزٝ: ق٘ب١ب ث٠ ٗٚ زضٝؽ ُلشيٚ. ٛ٘ي 

 .نساي ػبٛي اُال: ثطازضر ٛ٘ي ك٠٘٢ ٗب ثب ١ٖ نحجز ًطزيٖ

 .كطزٝ: ٗٚ ٛ٘ي زٖٝٛ اظ چي حطف ٗي ظٛي

 .كطزٝ ُٞقي ضا ٗي ُصاضز ٝ ضٝي سرز ٗي ٛكيٜس

 زيبٛب: ًي ثٞز؟

 .كطزٝ: آٟ... اقشجبٟ ُطكش٠ ثٞز

  :هُغ ث٠

 زض ٛيٞيٞضى« ثبض»ذيبثبٙ ضٝ ث٠ ضٝي يي

 .ٝئي چيچي ث٠ َطف ًبضٗي٠ٜ ضظاسٞ ٗي آيٜس دٜشبٛؼٔي ٝ

 .ًبضٗي٠ٜ ضظاسٞ: كطاٛي... ٗٚ ايٜؼب س٢ٜبٕ

 .دٜشبٛؼٔي)ث٠ چيچي(: چيچ، سٞ ٗبقيٚ ٜٗشظط ث٘ٞٙ

 ...ٝئي چيچي: كطاٌٛي

 .دٜشبٛؼٔي: اقٌبٓي ٛساضٟ، چيچ

 .چيچي ثطٗي ُطزز ٝ ٗي ضٝز. ًبضٗي٠ٜ ضظاسٞ چيعي ث٠ دٜشبٛؼٔي ٗي ز١س

 ٠، ضظاسٞ؟دٜشبٛؼٔي: ايٚ چي

  .ًبضٗي٠ٜ ضظاسٞ: ي٠ يبززاقش٠ ثطاي ٗؼب٠ٔٗ ػسيسٗٞٙ. قبٛؽ ٗيبضٟ

 .آ٢ٛب ٝاضز ثبض ٗي قٞٛس

 .ًبضٗي٠ٜ ضظاسٞ)ث٠ ٗشهسي ثبض(: ضيچي، ثطاٗٞٙ ٛٞقيسٛي ثيبض
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 .آ٢ٛب دكز ثبض ٗي ٛكيٜٜس

ث٠ ؾط ٝ ًبضٗي٠ٜ ضظاسٞ)ث٠ دٜشبٛؼٔي(: ٗب ٠٘١ ٗٞٙ اظ سه٘ي٘ي ٠ً ُطكشي ذٞقحبٓيٖ، كطاٌٛي. )زؾشي 

 .ُٞـ دٜشبٛؼٔي ٗي ًكس( دكي٘ٞٙ ٛ٘ي قي

  .دٜشبٛؼٔي: اظ ايٚ يبززاقز ذٞقٖ ٛ٘يبز، ضظاسٞ. ثطإ ي٠ ػٞض س١ٞي٠ٜ

 .ٛب٢ُبٙ سٞٛي ضظاسٞ اظ دكز دٜشبٛؼٔي ٗي آيس، يي ؾيٖ زٝض ُطزٙ اٝ ٗي اٛساظز ٝ ككبض ٗي ز١س

ضؾٞٛس! دٜشبٛؼٔي كطيبز  ئ٠ٛٞ ؾالٕسٞٛي ضظاسٞ)زض ١٘بٙ حبّ ٠ً دٜشبٛؼٔي ضا ذل٠ ٗي ًٜس(: ٗبيٌْ ًٞضٓ

سٔلٚ زاذْ ثبض ٗي ًكس. زٝ ٗحبكظ زيِط آٛؼب  ٗي ًكس. سٞٛي ضظاسٞ زض ١٘بٙ حبّ اٝ ضا ث٠ َطف ثبػ٠

 .ايؿشبزٟ اٛس

 .يٌي اظ ٗحبكظبٙ: ؾطـ ضٝ ثٌف سٞ

 .سٞٛي ضظاسٞ)كطيبز ظٛبٙ(: اٝٙ زض ٓؼٜشي ضٝ ثجٜس

 .ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ زاذْ ٗي قٞز« ثبض»يي دٔيؽ زض

 (ًبضٗي٠ٜ ضُظاسٞ: ي٠ دٔيؽ، آذ٠ ايٚ چ٠...)حطكف ضا ٗي ذٞضز

 ...ثب آٗسٙ دٔيؽ، ٗحبكظبٙ ١ط يي ث٠ ُٞق٠ اي كطاض ٗي ًٜٜس

 دٔيؽ)ث٠ ٗشهسي ثبض(: ١ي، ضيچ، ايٜؼب چوسض سبضي٠ٌ. ٗـبظٟ ثبظٟ يب ثؿش٠ اؼ؟

  .ضيچ: ١ي، زاقشٖ ي٠ ذطزٟ ايٚ ػب١ب ضٝ س٘يع ٗي ًطزٕ، ٗي زٝٛي

 .بض ٗي ظٛسدٔيؽ ُكشي زض ث

 ضيچ: چي قسٟ؟

 دٔيؽ)٠ً ٗشٞػ٠ چيعي قسٟ(: اٝٙ چي٠ اٝٛؼب ضٝ ظٗيٚ؟

 .ًبضٗي٠ٜ اؾٔح٠ ذٞز ضا ثيطٝٙ ٗي ًكس ٝ اظ دكز دٔيؽ ضا ٛكب٠ٛ ٗي ُيطز

 !ضيچ)كطيبزظٛبٙ ث٠ ًبضٗي٠ٜ(: ًبضٗي٠ٜ، ٠ٛ! ٠ٛ! ايٜؼب ٠ٛ! ايٜؼب ٠ٛ

 !ًبضٗي٠ٜ)كطيبزظٛبٙ(: آٛشٞٛي

  !ًبضٗي٠ٜ، ثصاض ثطٟضيچ)كطيبزظٛبٙ(: ايٜؼب ٠ٛ، 

  .ٗحبكظبٙ ٝ آٛشٞٛي ث٠ َطف دٔيؽ ح٠ٔ٘ ٗي ًٜٜس، اٝ ضا ١ْ ٗي ز١ٜس ٝ اظ ثبض ثيطٝٙ ٗي ظٜٛس

آٛشٞٛي ضظاسٞ)زض ١٘بٙ حبّ ٠ً كطاض ٗي ًٜس، ث٠ ٗشهسي ثبض(: اٝٙ ز١ٚ ًظبكشز ضٝ ثبظ ًٜي، ٠ًٔ ار ضٝ 

 .ٗي سطًٖٞٛ

  .يي ٗحبكظ زيِط)كطيبز ظٛبٙ(: ًبضٗي٠ٜ

ٗي قٞز. دٜشبٛؼٔي ضا  جبّ آ٢ٛب اظ ثبض ثيطٝٙ ٗي ظٛس. اظ ثيطٝٙ نساي قٔيي ٠ُٓٞٔ قٜيسٟدٔيؽ ث٠ زٛ

ذبضع اظ هبة ١٘چٜبٙ نساي قٔيي ٠ُٓٞٔ ٗي  .ٗي ثيٜيٖ ٠ً ظٛسٟ اؾز، اٗب ظب١طـ ث٠ ٗطزٟ ١ب ٗي ٗبٛس
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 .آيس

 هُغ ث٠: ذيبثبٙ

قٞز. چيچي ٠ً ث٠ قسر سيطاٛساظي ازا٠ٗ زاضز. ٗطزٕ ػيؾ ٗي ظٜٛس. يٌي اظ ٗحبكظبٙ زؾشِيط ٗي 

 .ظذ٘ي قسٟ، ث٠ ٗبقيٚ ضظاسٞ قٔيي ٗي ًٜس

 .ٗبقيٚ ث٠ اٝ ٗي ًٞثس ٝ اظ نح٠ٜ ٗي ُطيعز

 .هُغ ث٠: قت، يي ١ٞادي٘بي ًٞچي ضٝي ثبٛس كطٝز ٗي آيس

 .هُغ ث٠: زاذْ ًٔٞة كطزٝ

 .كطزٝ ٝ سبٕ ٝاضز ٗي قٞٛس ٝ ثب ٗسيط ًٔٞة زؾز ٗي ز١ٜس

 .ٗسيط: كطزٝ، ذٞقحبٖٓ ٗي ثيٜ٘ز

 بٕ: حبٓف چُٞضٟ؟س

  .ٗسيط: ذٞث٠... اٝٙ دكش٠

ز١س. زض ١٘بٙ حبّ، ٗسيط  آ٢ٛب ث٠ َطف اسبهي زض اٛش٢بي ًٔٞة ٗي ضٝٛس. ٗسيط، اسبم ضا ث٠ آ٢ٛب ٛكبٙ ٗي

 .ذبٓي ًٜٜس. آ٢ٛب ث٠ اسبم ٗي ضؾٜس اظ چٜس زذشط ٠ً آٛؼب ايؿشبزٟ اٛس، ٗي ذٞا١س ؾبٓٚ ضا

  .ٗسيط: سٞ ايٚ اسبه٠

 .اّٝ ثب١بـ س٢ٜب نحجز ًٜٖسبٕ: ٗٚ ٗي ذٞإ 

 .سبٕ ث٠ س٢ٜبيي ٝاضز اسبم ٗي قٞز

 .سبٕ: كٌط ًطزٕ قبيس ثشٖٞٛ ً٘ي ًٜٖ، ؾٜبسٞض

 ُيطي)زض حبٓي ٠ً ٓجبؼ ث٠ سٚ ٛساضز ٝ ظب١طـ ث٠ قسر آقلش٠ اؾز(: ١يِٚ؟

 .سبٕ ثب ؾط سأييس ٗي ًٜس

 .ُيطي)سطؾيسٟ(: ُٞـ ًٚ ١يِٚ، ٗٚ ًبضي... ٗٚ ًبضي ٌٛطزٕ

 .ي قب٠ٛ اٝ ٗي ُصاضزسبٕ زؾشف ضا ضٝ

اٝٙ هجْ اظ ١طًؽ  .سبٕ: آضٕٝ ثبـ. سٞ ذئي ذٞـ قبٛؿي. ايٜؼب ضٝ ثطازضٕ، كطزٝ ازاضٟ ٗي ٠ًٜ

 .ٛ٘ي سٞٛؿشيٖ ث٢ز ً٘ي ًٜيٖ زي٠ِ اي ٗشٞػ٠ قس. ا٠ُ ايٚ اسلبم ي٠ ػبي زي٠ِ اكشبزٟ ثٞز،

 .يٚ اسلبم اكشبزُيطي: ٗٚ... ٝهشي اظ ذٞاة دب قسٕ، ضٝي ظٗيٚ ثٞزٕ... ٛ٘ي زٖٝٛ چ٠ ػٞضي ا

 سبٕ: يبزر ٛ٘يبز؟

 .ُيطي: ٗٚ اظ ١ٞـ ضكشٖ

 .ُيطي ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ث٠ َطف سرز ٗي ضٝز. ضٝي سرز ػٜبظٟ ذٞٛيٚ يي زذشط ضا ٗي ثيٜس

ٗي ًٜس( كوٍ ي٠  ُيطي: ٗٚ... ٗٚ زضؾشف ٗي ًٜٖ. )اٝ زؾز ١بي زذشط ضا ٠ً ث٠ سرز ثؿش٠ قسٟ ثبظ
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ذٞٛيٚ زذشط ضا دبى ًٜس. ِٛب١ي ث٠  ز ٝ ٗي ًٞقس ثب آٙ ثسٙثبظي ثٞز... ذساي ٗٚ)يي ح٠ٓٞ ثطٗي زاض

ذساي ٗٚ! ذساي ٗٚ! )زض ١٘بٙ حبّ ٠ً ُيطي ُطي٠ ٗي ًٜس،  (ح٠ٓٞ ٗي اٛساظز ٝ قطٝع ث٠ ُطي٠ ٗي ًٜس

 ٗي اٛساظز ٠ً زض زؾشكٞيي زؾش٢بيف ضا دبى ٗي ًٜس. سبٕ ثب ؾط ث٠ اٝ اقبضٟ ٗي سبٕ ِٛب١ي ث٠ اّ ٛطي

 .ذسا. ٛ٘ي زٖٝٛ ٝ ٛ٘ي ك٢ٖ٘ چطا ١يچي يبزٕ ٛ٘يبز ًٜس( ذساي ٗٚ... اٟٝ،

ُٖ. ٗب ي٠ ظَٛ ث٠  سبٕ: ذئي ذت، الظٕ ٛيؿز چيعي يبزر ثيبز. كوٍ ١٘ٞٙ ًبضي ضٝ ثٌٚ ٠ً ث٢ز ٗي

اٝٛؼب... سٞ ٗي ذٞاي قت ضٝ ٢ٗ٘ٞٙ  زكشط ًبضر ٗي ظٛيٖ... ث٢كٞٙ ٗي ُيٖ ٠ً سٞ كطزا ػهط ٗي ضي

 .سب١ٞ سٞ ذ٠ٛٞ اـ سٞ ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ ثبقي،

 .ُيطي: يبزٕ ٗيبز اٝٙ زذشطٟ ٗي ذٜسيس. ٗٚ ث٠ اٝٙ آؾيجي ٛطؾٞٛسٕ

ًبضي ٗي ًٜيٖ ٠ً اِٛبض  .سبٕ: اٝٙ زذشط، ذبٛٞازٟ اي ٛساقز... ١يكٌي ٛ٘ي زٝٛؿز ايٜؼب ًبض ٗي ٠ًٜ

 .ٗبؾز اٝ انالً ٝػٞز ٛساقش٠، س٢ٜب چيعي ٠ً ٗي ٠ٛٞٗ زٝؾشي

  :هُغ ث٠

 سلطيحِبٟ زضيبچ٠ سب١ٞ

ي زضٝاظٟ ٗشٞهق ٗي قٞز. ًي دكز كطٗبٙ اؾز ٝ ثچ٠ ١ب ١ٖ ػوت ٗبقيٚ ٛكؿش٠ يي ٗبقيٚ ػٔٞ

 .اٛس. يي ٗحبكظ ث٠ ؾ٘ز ًي ٗي آيس

 ًي: ث٠ٔ؟

  .ٗحبكظ: ٗؼصضر ٗي ذٞإ، ذبٖٛ ًٞضٓئ٠ٛٞ، ٗب اػبظٟ ٛساضيٖ ثصاضيٖ ق٘ب ذبضع ثكيٚ

  .ًي: ٗي ذٞإ ثطٕ كطٝقِبٟ

 .ٗحبكظ ثب زؾز اقبضٟ ٗي ًٜس. زضٝاظٟ ثؿش٠ ٗي قٞز

 .ٗحبكظ: ذت، ا٠ُ ث٠ ٗب ٓيؿز ثسيٚ، ١طچي ثرٞايٚ ثطاسٞٙ ٗي ذطيٖ

 ًي: ايٚ زؾشٞض ضٝ ًي زازٟ؟

 .ٗحبكظ: آهبي ١يِٚ، ذبٖٛ. االٙ ١ٖ زاضٙ ٗيبٙ ايٜؼب

 .ًي: ذئي ذت، ثبيس ثب آهبي ١يِٚ نحجز ًٜٖ

 .زض ١٘بٙ حبّ ٠ً سبٕ ث٠ َطف ٗبقيٚ ٗي آيس، ًي اظ ٗبقيٚ ديبزٟ ٗي قٞز

زاقشٖ. ايٚ ذٞاؾز ٗبي٠ٌٔ  .. ٗي ذٞاؾشٖ هجالً سٞييح ثسٕ، اٗب ي٠ ًبضي سٞ ًبضٓشٚ ؾيشيسبٕ: آٟ، ٗٚ.

 .ثرٞايٚ ثطاسٞٙ ثلطؾشيٖ ٠ً اٜٗيز ق٘ب حلظ ثك٠. االٙ ١ٖ ٗي سٞٛيٖ ١طچي ٠ً

 .ًي: دؽ ايُٜٞض، ٗٚ ثبيس ايٜحب سٞ ذ٠ٛٞ إ ثٖ٘ٞٛ

 .سبٕ: ٠ٛ، سٞ ٗح٠َٞ ث٢شطٟ

 .ثؼس ثجطٕ ٛيٞائِٜٜس ًي: سبٕ، ٗي ذٞاؾشٖ ثچ٠ ١ب ضٝ ١لش٠
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 .سبٕ: كؼالً ٛ٘ي ق٠

 ًي)ث٠ َطف ٗبقيٚ ٗي ضٝز(: يؼٜي ٗٚ ظٛساٛي إ؟ ايٜٞ ٗي ذٞاي ثِي؟

 .سبٕ: ٗب ايٚ ػٞضي ِٛبٟ ٛ٘ي ًٜيٖ، ًي

  .ًي: ذئي ذت، ثيبيٚ ثچ٠ ١ب، ثطٗي ُطزيٖ ذ٠ٛٞ

 !سبٕ)ث٠ يٌي اظ ٗحبكظبٙ(: ػٞ

 .ػٞ ؾٞاض ٗبقيٚ ٗي قٞز

 :هُغ ث٠

 ؾبحْ ١بٝاٛب

ٗي ثيٜيٖ ٠ً ثيكشط ث٠  قيٚ ٗبيٌْ اظ ضٝي دْ ًٜبض زضيبچ٠ ػجٞض ٗي ًٜس. زض ٗؿيط اٝ ذب٠ٛ ١بيي ضاٗب

ًٜس. ٗبيٌْ اظ دٜؼطٟ ٗبقيٚ ثيطٝٙ ضا ٗي ثيٜس.  آٓٞٛي قجب١ز زاضٛس. ٗبقيٚ اظ ذيبثبٛي قٔٞؽ ػجٞض ٗي

دؿطثچ٠ اي ٗي ًٞقس ٗطزي ضا ث٠ زاذْ يي ًٔٞة ثٌكبٛس. دؿطثچ٠  ديبزٟ ضٝ دط اؾز اظ ٗطزٕ ػبزي

قٞٛس.  ًٞثب ضا ثطاي كطٝـ ػٔٞي ٗبقيٚ ٗي آٝضز. ٗطزٕ اظ ًٜبض ٗبقيٚ ٗبيٌْ ضز ٗي اي زيِط ٛوك٠

ٝ يي ٗكؼْ ؾٞظاٙ ضا ٗي  ٗبقيٚ اظ ًٜبض اسٞثٞؾي دط اظ سٞضيؿز ػجٞض ٗي ًٜس. يي ٗطز ٗؼط٠ً ُطكش٠

ُط١ٝي اظ ثچ٠ ١ب كطيبزظٛبٙ ػٔٞ ٗي آيٜس ٝ ُسايي  .غ قسٟ اٛس ٝ ِٛبٟ ٗي ًٜٜسچطذبٛس. ٗطزٕ زٝض اٝ ػ٘

ٗبقيٚ ضا ثبال ٗي ًكس. دكز چطاؽ هطٗع، چٜس ثچ٠ ث٠ قيك٠ ٗبقيٚ ٗي  ٗي ًٜٜس. ٗحبكظ ٗبيٌْ قيك٠

 .ضٝظٛب٠ٗ ثلطٝقٜس. يي دٔيؽ آ٢ٛب ضا ث٠ ػوت ٗي ضاٛس. ٗبقيٚ ث٠ ضاٟ ٗي اكشس ظٜٛس سب

  :هُغ ث٠

 ٠ً ٗبيٌْ ١ٖ زض آٙ حًٞض زاضزيي ػٔؿ٠ 

سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... اػبظٟ  حبًٖ ًٞثب، ثبسيؿشب)ضٝ ث٠ حًبض، ث٠ اؾذبٛيبيي(: آهبيٞٙ ٗحشطٕ... )ٗشطػٖ،

ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... ٗي ذٞإ اظ ايٚ ُطٟٝ ) ...ثسيٚ ٝضٝز ق٘ب ث٠ ق٢ط ١بٝاٛب ضٝ ذٞقبٗس ثِٖ

 ٗي ًٜس(... ثطاي ازا٠ٗ ١ٌ٘بضي قٞٙ ثب ًٞثب سكٌط آٗطيٌبيي... )ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ظثسٟ ًبضذب٠ٛ زاض١بي

قٌٞكبيي... )ٗشطػٖ، سطػ٠٘  ًٜٖ... )ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... زض ٗؿيط ضؾيسٙ ث٠ ثعضٍ سطيٚ زٝضاٙ

سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... اظ ً٘ذبٛي سِٔطاف ٝ سٔلٚ... )ٗشطػٖ،  ٗي ًٜس(... اظ ً٘ذبٛي ػٜطاّ كطٝر... )ٗشطػٖ،

 ي)ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... ٛبيت ضئيؽ ُٜٗو٠ اي قطًز ٗؼسٙ دبٙآهبي دش ...(سطػ٠٘ ٗي ًٜس

ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... ٝ ) ...اٗطيٌٚ... )ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... ٝ آهبي ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ اظ ٛٞازا

سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... آهبي ١بي٘ٚ ضاص... )ٗشطػٖ،  زٝؾز ٝ ١ٌ٘بض هسي٘ي ٗٚ اظ كٔٞضيسا... )ٗشطػٖ،

اؾشلبزٟ ٗي ًٜٖ ٝ اظ ً٘ذبٛي سِٔطاف ٝ سٔلٚ ث٠ ذبَط ١سي٠ ًطيؿ٘ؽ  .. اظ ايٚ كطنزسطػ٠٘ ٗي ًٜس(.

ث٠  زاقشٜي قٞٙ، سكٌط ٗي ًٜٖ... )ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... يي سٔلٚ َاليي ٜٗحهط ثؿيبض زٝؾز
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ِٛب١ي ث٢ف ثٜساظيٚ...  كطز... )ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس(... قبيس ق٘ب آهبيٞٙ زٝؾز زاقش٠ ثبقيٚ ي٠

 (ٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس)ٗشطػ

 .سٔلٚ َاليي ثيٚ حًبض زؾز ث٠ زؾز ٗي قٞز

 ...٢ٗ٘بٙ اّٝ: آهبي ضئيؽ

 !ض١جط ًٞثب)ث٠ اؾذبٛيبيي(: ث٠ٔ

٢ٗ٘بٙ اّٝ: قبيس ث٢شط ثبق٠ زض ٗٞضز قٞضـ ١بي اذيط نحجز ًٜيٚ... آٟ... ٗي س٠ٛٞ ضٝي ًبض ٗب سأطيط 

 ثصاضٟ؟

قٞضقي ١ب زض الؼ ٝيالؼ  اَ٘يٜبٙ ثسٕ ٠ً ١طچٜس ض١جط ًٞثب)ث٠ اؾذبٛيبيي(: آجش٠... ٗي ذٞإ ث٢شٞٙ

ًٜس(... اكطاز ٗٚ سً٘يٚ ًطزٙ ٠ً ٗب سب هجْ اظ ؾبّ  دبيِبٟ ١بي دطهسضسي زاضٙ... )ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي

 ؾبٛشبًالضا ثيطٝٙ ًٜيٖ)ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس( ٝ ٗٚ ٗي ذٞإ ٠٘١ ق٘ب ضاحز ػسيس ا٢ٛٝب ضٝ اظ ق٢ط

 .اؾشرط١بي قٜب سحْ٘ ٛ٘ي ًٜيٖ ... ٗب ١يچ چطيٌي ضٝ سٞ ًبظي١ٜٞب، دبثبقيٚ... )ٗشطػٖ، سطػ٠٘ ٗي ًٜس(

 .٠٘١ ٗي ذٜسٛس

  :هُغ ث٠

 ثيطٝٙ، ذيبثبٙ ١بي ١بٝاٛب

 .يي ٗطز اظ ػٔٞي ٗبقيٚ ػبٛي اُال ث٠ َطف زيِط ذيبثبٙ ٗي زٝز

بيي اكؿط ث٠ اؾذبٛي .ضاٜٛسٟ ثٞم ٗي ظٛس. يي اكؿط دٔيؽ ًٞثب ػٔٞ ٗي آيس ٝ ثب ضاٜٛسٟ حطف ٗي ظٛس

 .١ب ضا زؾشِيط ًطزٟ اٛس چيعي ٗي ُٞيس. ٗأٗٞضاٙ ضا ٗي ثيٜيٖ ٠ً يي ُطٟٝ اظ قٞضقي

ي٠ سؼساز ضٝ زؾشِيط  ضاٜٛسٟ)ث٠ ٗبيٌْ ٝ ػبٛي اُال ٠ً زض نٜسٓي ػوت ٛكؿش٠ اٛس(: اٝٙ ٗي ٠ُ زاضٙ

 .ٗي ًٜٚ. سب چٜس زهيو٠ زي٠ِ ٗي سٞٛيٖ ضز قيٖ

 .كز زظز قذكٞاٙ. دٔيؽ زاضٟ ػ٘ؼكٞٙ ٗي ٠ًٜػبٛي اُال)ث٠ ٗبيٌْ(: چيعي ٛيؿز. ا٢ٛٝب ي٠ ٗ

يي ٗبقيٚ ٠ً آٙ  يٌي اظ قٞضقي ١ب اظ زؾز ٗأٗٞضي ٠ً زاضز اٝ ضا ٗي ُطزز ٗي ُطيعز ٝ ث٠ زاذْ

ذٞز يي ٛبضٛؼي د٢ٜبٙ ًطزٟ  ٛعزيٌي اؾز ٗي دطز. ٗبقيٚ ٜٗلؼط ٗي قٞز. آٙ قٞضقي زاذْ ػيت

 .ثٞز. ٗبيٌْ ػب ٗي ذٞضز. ذيبثبٙ ث٠ ١ٖ ٗي ضيعز

  :ث٠ هُغ

 دكز ثبٕ يي ؾبذش٘بٙ زض ًٞثب

يي ًيي سٞٓس ضا ثب ٗيع چطذساض ث٠ َطف ١بي٘ٚ ضاص ٗي آٝضٛس ٠ً ًٜبض چٜس ٛلط زيِط ٛكؿش٠ اؾز. 

 .ضٝي ًيي ٛوك٠ ًٞثب َطاحي قسٟ اؾز

٠ً ًيي ضا  ضاص: اٗيسٝاضٕ ؾٜٖ زضؾز ثبق٠. ٗٚ ١٘يك٠ زض ٗٞضز ؾٚ ٝ ؾبٖٓ زهيوٖ. )ث٠ ٗطزي
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زٝؾشبٛف( ٗٚ ذئي ذٞقحبٖٓ ٠ً  ًيي ضٝ ثجطٕ، اٝٛٞ ث٠ ٠٘١ ٛكٞٙ ثسٟ)ث٠آٝضزٟ( هجْ اظ ايٚ ٠ً 

اٗطٝظ ثب ٗٚ ثبقيٚ. ٝهشي ي٠ ٗطز ث٠ ايٚ ٛو٠ُ اظ ظٛسُي  ٠٘١ ق٘ب سٞٛؿشيٚ اظ ضاٟ ١بي زٝض ثيبيٚ سب

٠٘١ اٝٙ چيع١بيي ضٝ ٠ً ث٠ زؾز آٝضزٟ... )ضاص ثٜٔس ٗي قٞز( ث٠ زٝؾز  اـ ٗي ضؾ٠... ٗي ذٞاز

ثك٠، ثؼس اظ ضكشٚ  ث٠ ػٜٞاٙ ي٠ ػبيعٟ ثطاي زٝؾز ١بيي ٠ً زاضٟ... ٝ ايٚ ٠ً ُٗ٘ئٚ ٜٗشوْ ٠ًٜ. ١بـ

 .اٝٙ ٠٘١ چيع ٗطست ديف ٗي ضٟ

 .ػبٛي اُال: آجش٠ ٠ٛ حبال حبال١ب

 !٠٘١: ُٞـ ًٜيٚ! ُٞـ ًٜيٚ

ضٝي نٜسٓي ٗي ٛكيٜس(  ضاص: ذت، ٗي ثيٜٖ زًشط١ب ثب ايٚ ٛظط ٗربٓق اٙ، اٗب ا٢ٛٝب چي ٗي زٝٛٚ؟ )ضاص

ٗحسٝزيشي ٛساضيٖ. ايٚ حٌٞٗز ٗي ز٠ٛٝ  ب سٞ ١بٝاٛب ٗٞكويز ١بي چكِ٘يطي زاقشيٖ. ٗب ايٜؼب ١يچٗ

ح٘بيز ٠ًٜ. ايٜؼب ١شْ ١ب، ثعضٍ سط ٝ قيي ٝ ديي سط اظ  چُٞضي ث٠ ًؿت ٝ ًبض ً٘ي ٠ًٜ... چُٞضي

٠ً سٞ ُٝبؼ زاضيٖ، ٝاؾ٠ ١٘يٚ ٗي سٞٛيٖ اظ زٝؾز ١بٗٞٙ سٞ حٌٞٗز ًٞثب  اٝٙ چيع١بيي ١ؿشٚ ٠ً

چيع١بيي ضٝ ٠ً  ثٜس١بي ٗطثٌٞ ث٠ ٝاضزار ضٝ ًٖ ًطزٙ، سكٌط ًٜيٖ. ٗي ذٞإ ثِٖ ٗب االٙ ٠٘١ هيس ٝ

ديكرسٗز ثطاي اٝ هُؼ٠ اي ًيي ٗي آٝضز ) .١٘يك٠ ٛيبظ زاقشيٖ، زاضيٖ... ٗكبضًز ٝاهؼي ثب حٌٞٗز

ٗبيٌْ  ًٞچي سط)ثؼس، ضٝ ث٠ زٝؾشبٛف( ق٘ب ٠٘١ سٞٙ (اٗب ضاص آٙ ضا ٛ٘ي ُيطز، ث٠ ديكرسٗز

 ...ٗب ٠٘١ ٗٞٙ دسضـ ضٝ يبز٠ٛٞٗ. االٙ ٠ً زض آؾشب٠ٛ ثبظٛكؿشِي... يب ٗطٍ ًٞضٓئ٠ٛٞ ضٝ ٗي قٜبؾيٚ ٝ

 ...١ؿشٖ، ًٜشطّ ٠٘١ ٜٗبكغ ذٞزٕ سٞ ١بٝاٛب ضٝ

 .ٗبيٌْ)ث٠ ديكرسٗز ٠ً ثطاي اٝ ًيي آٝضزٟ(: ٜٗ٘ٞٙ

ضٟ ظيط ٛظط ثچ٠  ٗي« ٛبؾيٞٛبّ»ضاص: ...ث٠ اٝٙ ٝاُصاض ٗي ًٜٖ. اٗب... ٠٘١ ق٘ب ؾ٢يٖ ١ؿشيٚ. 

ازي »١ٖ ١٘يٚ َٞض، اٗب« ؾٞيال ثئش٘ٞض» .ث٠ ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ ٗي ضؾ٠« ًبدطي«. »ٓيي ٝيْ ضز»١بي

دٜيٜٞ ًبض ٗي ًٜس... زيٜٞ ٝازي... ا٢ٛٝب ًبض١بي ٗطثٌٞ ث٠ ًبظيٜٞ ضٝ  زض ٛيٞدٞضر ظيط ٛظط ثطازضاٙ« ٓٞيٚ

ًبض١ب  سٞ ٛٞازا ُصاقشيٖ سب ُٗ٘ئٚ ثكيٖ ٝ ضيؿز ٗي ًٜٚ. ي٠ چيع ١ٖ ثطاي زٝؾز ١بٗٞٙ ١ٖ ضاؾز

 .ثجطيٚ اٝٛؼب ١ٖ ذٞة ديف ٗي ضٟ. حبال، اظ ٠٘١ سٞٙ ٗي ذٞإ اظ ًيي ١بسٞٙ ٓص ر

 !٢ٗ٘بٛبٙ: سٞٓسسٞٙ ٗجبضى

ثٞز، اٗب اٝٙ ٛصاقز  ٗبيٌْ)ث٠ ضاص(: اٗطٝظ ي٠ اسلبم ػبٓت اكشبز. دٔيؽ ي٠ قٞضقي ضٝ زؾشِيط ًطزٟ

ًطزٟ ثٞز، ٜٗلؼط ًطز. ذٞزـ ضٝ ًكز،  ي ضٝ ٠ً سٞ ػيجف هبيٖظٛسٟ زؾشِيطـ ًٜٚ. اٝٙ ي٠ ٛبضٛؼ

 .ي٠ ؾطٝاٙ ضٝ ١ٖ ١٘يٚ َٞض

 .ضاص ث٠ ٛظط ِٛطاٙ ٗي آيس

 ٗبيٌْ)ث٠ ػبٛي اُال(: زضؾش٠ ػبٛي؟
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 .ػبٛي اُال: ٗي زٝٛي، اٝٙ قٞضقي ١ب، ا٢ٛٝب ٠٘١ قٞٙ زي٠ٛٝٞ اٙ

سب ثؼِٜٚ... اٗب قٞضقي ١ب دٞٓي ٗبيٌْ: قبيس. اٗب ي٠ چيعي ث٠ ش١ٜٖ ضؾيس. ؾطثبظ١ب دّٞ ٗي ُيطٙ 

 .ٛ٘ي ُيطٙ

 .ضاص: چي كٌط ٗي ًٜي؟ٗبيٌْ

 .ٗبيٌْ: ا٢ٛٝب ٗيشٞٛٚ ديطٝظ ثكٚ

ًٚ، ٗٚ ٗي زٖٝٛ. اظ  ضاص: ايٚ ًكٞض سٞ دٜؼبٟ ؾبّ اذيط ًٔي قٞضقي زاقش٠. ايٚ سٞ ذٞٛك٠ٛٞ، ثبٝض

ثطزيٖ ثيطٝٙ ١بٝاٛب...  ٗالؼ)سلب٠ٓ ٛيكٌط( ٗي ؾبّ ١بي ز٠١ ثيؿز ايٜؼب ٗيبٕ. ٝهشي سٞ ثچ٠ ثٞزي، ٗب

 ثب ًبٗيٞٙ ١بي دسضر. ٗبيٌْ

ضاص ثب ؾط ث٠ ٗبيٌْ اقبضٟ ٗي ًٜس، اٝ ٗي ذٞا١س ثب ٗبيٌْ س٢ٜب نحجز ًٜس. آ٢ٛب ثٜٔس ٗي قٞٛس ٝ هسٕ 

 .ٗي ظٜٛس

ضاص)ث٠ ٗبيٌْ(: سطػيح ٗي زٕ ٝهشي س٢ٜبييٖ اظ ايٚ حطف ١ب ثعٛيٖ... اٝٙ زٝ ٗئيٞٙ زالض ١ٜٞظ ث٠ 

  .ػعيطٟ ٛطؾيسٟ

  :هُغ ث٠

 زاذْ اسبم ضاص زض ًبدطي

 .ضاص ضٝي ًبٛبد٠ ذٞاثيسٟ، ثب ٗبيٌْ حطف ٗي ظٛس. اٝ ديطا١ٚ سٜف ٛيؿز

سطزيس زاضي. )دؽ  ضاص: ٛ٘ي ذٞإ ث٠ ايٚ كٌط ًٜٖ ٠ً سٞ دّٞ ضٝ ذٞاثٞٛسي، چٞٙ زض ٗٞضز قٞضقي ١ب

ص ضٝي نٜسٓي ٗي ًٞثس( ضٝز( ثكيٚ ٗبيٌْ)ضا اظ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض ثب اقبضٟ ث٠ ٗبيٌْ ٠ً زض اسبم ضاٟ ٗي

ٛكيٜس( ا٠ُ ٗي سٞٛؿشٖ ظٛسٟ ثٖ٘ٞٛ سب ثجيٜٖ... سب ايٜؼب ثب سٞ  ثكيٚ)ٗبيٌْ ًٜبض ضاص ضٝي نٜسٓي ٗي

 ٗي قس ثيؿز ؾبّ ثيكشط ٗي ٗٞٛسٕ... ايٜؼب ٗب ضاحشيٖ... ضاحز ٗي سٞٛيٖ دّٞ زض ثبقٖ. آٟ، چي

ثيلش٠... ٛٞز ٗبيْ زٝضسط،  ثيبضيٖ. ثسٝٙ ايٚ ٠ً ؾطٝ ًبضٗٞٙ ث٠ ٝظاضر زازُؿشطي ٓؼٜشي ٝ اف. ثي. آي

ٗبيْ. ١يچي ٛيؿز. كوٍ ي٠ هسٕ ًٞچٞٓٞ، زٛجبّ  ٗي قٞز( ٛٞز قطاًز ثب ي٠ حٌٞٗز ٢ٗطثٞٙ)ضاص ثٜٔس

ٗي اكش٠. ٗبيٌْ آٗطيٌب ثك٠ ٝ ػٞض ًطزٙ دٞٓي ٠ً ثب١بـ ايٚ اسلبم  ي٠ ٗطز ٠ً ٗي ذٞاز ضئيؽ ػ٢٘ٞض

  .١ط چيع زي٠ِ اي ثعضٍ سطيٖ ٗب االٙ اظ

  :هُغ ث٠

 ثيطٝٙ ًبدطي

ثبظ ٗي ًٜس ٝ يي ٛلط  يي ٗبقيٚ ٠ً كطزٝ ضا اظ كطٝزُبٟ آٝضزٟ، ٗشٞهق ٗي قٞز. يي ٗطز زض ضا ثطاي اٝ

زاضز. ثبضثط ؾؼي ٗي ًٜس ًيق ضا اظ كطزٝ  زي٠ِ ًيلف ضا ثطٗي زاضز. كطزٝ ذٞزـ يي ًيق ث٠ زؾز

 .ز١س. اٝ زاذْ ًبدطي ٗي قٞز طز، اٗب كطزٝ ًيق ضا ث٠ اٝ ٛ٘يثِي
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 هُغ ث٠: زاذْ ًبدطي

 .كطزٝ ٝ ٗبيٌْ ١٘سيِط ضا ثـْ ٗي ًٜٜس. ٗحبكظ ٗبيٌْ ١ٖ ٛعزيي آ٢ٛبؾز

 كطزٝ: ٗبيٌي... حبٓز چُٞضٟ؟ ذٞثي؟

 .كطزٝ ث٠ َطف ٗحبكظ ٗبيٌْ ٗي ضٝز

  .كطزٝ: ؾالٕ، آٟ، كطزي ًٞضٓئ٠ٛٞ

ث٠ ٗبيٌْ ٗي ًٜس. ٗبيٌْ اقبضٟ ٗي ًٜس ٠ً اقٌبٓي ٛساضز. ٗحبكظ ثب كطزٝ زؾز ٗي ٗحبكظ اثشسا ِٛب١ي 

  .ز١س

ٗٚ چي زاضٕ، چ٠  كطزٝ: ذساي ٗٚ، چ٠ ؾلطي ثٞز. س٘بٕ ٗسر ث٠ ايٚ كٌط ٗي ًطزٕ ٠ً ا٠ُ يٌي ثل٠٘٢

 ٗئيٞٙ زالض ضٝ نٜسٓي ثـْ ٗٚ؟ اسلبهي ٗي اكش٠. ٗي سٞٛي سهٞض ًٜي، ١ب؟ سٞ ١ٞادي٘ب، زٝ

ًيق ضا ثبظ ٗي ًٜس، ظيخ ضا ٗي ًكس ٝ دّٞ ضا ث٠ ٗبيٌْ ٛكبٙ ٗي ز١س. ثؼس ث٠ ٗحبكظ اٝ ِٛبٟ ٗي اٝ زض 

 .ًٜس

 .كطزٝ: اٟٝ، ٗؼصضر ٗي ذٞإ

  .كطزٝ ث٠ َطف ٗحبكظ ٗي ضٝز سب ثب اٝ زؾز ثس١س. ٗحبكظ ِٛب١ي ث٠ ٗبيٌْ ٗي اٛساظز

  .ٗبيٌْ: اقٌبٓي ٛساضٟ

 .آٙ زٝ ثب ١ٖ زؾز ٗي ز١ٜس

 ثك٘طيف؟ كطزٝ: ٗي ذٞاي

 .ٗبيٌْ ػٞاة ٛ٘ي ز١س، زض ػٞو ثب زؾز آضإ ث٠ نٞضر كطزٝ ٗي ظٛس ٝ ًيق ضا ٗي ثٜسز

 .كطزٝ: ٗبيٌْ، حبال ايٚ ًبض١ب ٝاؾ٠ چي٠؟ ٗٚ انالً ١يچي ٛ٘ي زٖٝٛ

 .ٗبيٌْ: ذبٛٞازٟ زاضٟ سٞ ١بٝاٛب ؾطٗبي٠ ُصاضي ٗي ٠ًٜ

 .ٗبيٌْ ًيق ضا ث٠ يي ٢ِٛجبٙ ٗي ز١س

 .ي٠ ١سي٠ اؼ ثطاي آهبي ضئيؽ ٗبيٌْ)ذبضع اظ هبة(: ايٚ

كطزٝ: اٝٙ... ذت، ػبٓي٠... ١بٝاٛب ػبٓي٠... اظ اٝٙ ق٢ط١بيي٠ ٠ً زٝؾز زاضٕ... ايٜؼب سٞ ١بٝاٛب ًؿي 

 ١ؿز ٠ً ٗٚ ثكٜبؾ٘ف؟

 ٗبيٌْ)ث٠ َطف كطزٝ ثبظ ٗي ُطزز(: اٟٝ، ١بي٘ٚ ضاص؟ ػبٛي اُال؟

 .كطزٝ)ث٠ ٛظط ُيغ قسٟ اؾز(: ٠ٛ... ا٢ٛٝب ضٝ ٛ٘ي قٜبؾٖ

 .يطٝٙ نساي آغيط قٜيسٟ ٗي قٞزاظ ث

ٗبيٌْ، كٜسى ذٞز ضا  كطزٝ: ُٞـ ًٚ، ٗبيٌي)زض ػيت ذٞز زٛجبّ كٜسى ٗي ُطزز(... ٗٚ ي٠ ػٞضايي،

 .َطف اٝ ٗي ُيطز سب كطزٝ ؾيِبضـ ضا ضٝقٚ ًٜس
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 كطزٝ: ايٚ ؾلط ي٠ ػٞضايي ٜٗٞ ػهجي ًطزٟ. ٗي سٖٞٛ... ٗي سٖٞٛ ي٠... ٛٞقيسٛي چيعي ثرٞضٕ؟

ٗب ثب ١ٖ ثطيٖ  ...حبّ ٠ً ذٞزـ ؾيِبضي ثط ٓت ُصاقش٠(: كٌط ًٜٖ، ثس ٛجبق٠ ٗب ٗبيٌْ)زض ١٘بٙ

 (ؾيِبض ذٞز ضا ضٝقٚ ٗي ًٜس ثيطٝٙ. ي٠ ػبيي ضٝ ٗي قٜبؾٖ ٠ً ٗي سٞٛيٖ ثطيٖ...ثبق٠؟ )ٗبيٌْ

  :هُغ ث٠

  ثيطٝٙ يي ًبك٠

 .ٗبيٌْ ٝ كطزٝ دكز يي ٗيع ًٞچي ٛكؿش٠ اٛس

ًطزٕ... ٗظْ ًي. ثچ٠  ثبيس ثب ي٠ ظٛي ٗظْ ظٙ سٞ اظزٝاع ٗيكطزٝ: ثؼًي ٝهز ١ب كٌط ٗي ًٜٖ قبيس 

 .قسٟ سٞ ظٛسُي إ... ثيكشط ٗظْ ثبثب ٗي قسٕ زاض ٗي قسٕ... سكٌيْ ذبٛٞازٟ ٗي زازٕ. ي٠ ثبض ١ٖ ٠ً

 .ٗبيٌْ: ثچ٠ اٝٙ ثٞزٙ ًبض آؾٞٛي ٛيؿز... انالً ؾبزٟ ٛيؿز

ٗٚ ٗي شاقز. ٗي  ٝهز ١ب ؾط ث٠ ؾط كطزٝ)ؾطـ ضا ث٠ َطف ٗبيٌْ ٗي آٝضز(: ٗي زٝٛي، ٗبٗبٙ ثؼًي

ثؼًي ٝهز ١ب كٌط ٗي « زض ذ٠ٛٞ ٗب. اٟٝ، سٞ ثچ٠ ٗٚ ٛيؿشي. ًٞٓي ١ب سٞ ضٝ ُصاقش٠ ثٞزٙ دكز»ُلز، 

  .ًٜٖ ايٚ حطف زضؾش٠

 .ٗبيٌْ)زؾز كطزٝ ضا ٗي ُيطز(: سٞ ًٞٓي ٛيؿشي، كطزٝ

ٗي ًكس.(  ضا ػوت كطزٝ: ٗبيٌي... ٗٚ اظ زؾشز ٛبضاحز ثٞزٕ. )كطزٝ زؾز زؾز ٗي ًٜس. ذٞزـ

 !ُبضؾٚ چطا ٗب هجالً ايٚ ػٞضي ٛكؿشيٖ ثب ١ٖ نحجز ًٜيٖ؟ ٛٞقيسٛي ٗي ذٞاي؟

 .يي ُبضؾٚ ث٠ آ٢ٛب ٛعزيي ٗي قٞز

 ثرٞايٚ چُٞضي ٗي ُيٚ؟« ثبٛبٛب زاي ًطي»)ث٠ ٗبيٌْ(« دٞض كبٝٝض»كطزٝ)ث٠ ُبضؾٚ(: 

 «ثبٛبٛب زاي ًطي»ٗبيٌْ: 

 كطزٝ: ١٘ي٠ٜ؟

 .ٗبيٌْ)ٗي ذٜسز(: آضٟ

 .«ثبٛبٛب زاي ًطي»)ث٠ ُبضؾٚ(: ي٠كطزٝ

  .ث٠ٔ هطثبٙ«... ثبٛبٛب زاي ًطي»ُبضؾٚ: 

 .كطزٝ: ٝ... آٟ... ي٠ ؾٞزا

زيِط اظ ٝاقيِٜشٚ ٗيبز  ٗبيٌْ)ثؼس اظ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض(: ؾٜبسٞض ُيطي كطزا قت ثب چٜس ٛلط ؾيبؾش٘ساض

  .ثِصضٟ ايٜؼب. ٗي ذٞإ ي٠ ًبضي ًٜي سٞ ١بٝاٛب ث٢كٞٙ ذٞـ

 ٠، ٠ِٗ ٠ٛ؟كطزٝ: سرهم ٜٗ

 ٗبيٌْ: ٗي سٖٞٛ سٞ ي٠ ٗٞضز ث٢ز اَ٘يٜبٙ ًٜٖ. كطزٝ؟

 .كطزٝ: حش٘بً، ٗبيٌْ
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ٝهشي سٕ٘ٞ قس...  .ٗبيٌْ: ؿطٝة ٗب ٠٘١ ٗٞٙ زػٞسيٖ ههط ضيبؾز ػ٢٘ٞضي... ث٠ ٜٗبؾجز ؾبّ ػسيس

  .اٜٗيز ذٞزٕ ا٢ٛٝب ٜٗٞ ثب ي٠ ٗبقيٚ ٛظبٗي ٗي ثطٙ... س٢ٜب... ثطاي حلظ

 .طؾٖ، ٜٗٞ سطٝض ٗي ًٜٚهجْ اظ ايٚ ٠ً ث٠ ١شْ ث

 .ُبضؾٚ ثب ٛٞقيسٛي ١بي آ٢ٛب ٗي آيس

 كطزٝ: ًي؟

ضاص ثٞز. اٝٙ ي٠  .ٗبيٌْ: ضاص. )كطزٝ سؼؼت ٗي ًٜس.( ضاص ثٞز ٠ً ؾؼي ًطز ٜٗٞ سٞ ذ٠ٛٞ إ ثٌك٠

كٌط ٗي ٠ًٜ سب اثس ظٛسٟ ٗي ٠ٛٞٗ ٝ ٗي  ػٞضي ضكشبض ٗي ٠ًٜ ٠ً اِٛبض ٗٚ دؿطقٖ... ػبٛكيٚ اٝٙ... اٗب

 .اظ ؾط ضا١ف ثطزاضٟذٞاز ٜٗٞ 

 كطزٝ: چ٠ ًٌ٘ي اظ ٗٚ ثطٗيبز؟

 .ٗبيٌْ: كوٍ ي٠ ػٞض ضكشبض ًٚ ٠ً اِٛبض ١يچي ٛ٘ي زٝٛي. ٗٚ ١٘يٚ االٖٛ حطًشٖ ضٝ ًطزٕ

 كطزٝ: چ٠ حطًشي؟

 .ٗبيٌْ: ١بي٘ٚ ضاص ؾبّ ػسيس ضٝ ٛ٘ي ثي٠ٜ

  :هُغ ث٠

 اسبم ضاص زض ًبدطي

ٗي ًٜس. يي زًشط ضاص ضا ٗؼبي٠ٜ ٗي ًٜس ٝ ث٠  ػبٛي اُال، ٗحبكظ اٝ ضا ث٠ َطف اسبم ضاص ضا١ٜ٘بيي

 .اؾذبٛيبيي چيعي ث٠ ذبٖٛ ضاص ٗي ُٞيس

ذبٖٛ ضاص)حطف زًشط ضا ثطاي ضاص سطػ٠٘ ٗي ًٜس(: اٝٙ ٗي ٠ُ سٞ ثبيس اؾشطاحز ًٜي. ثطار زاضٝ ٗي 

 .ٛٞيؿ٠ ٝ كطزا زٝثبضٟ ٗيبز

٠ زًشطي ٠ً ٛ٘ي س٠ٛٞ اِٛٔيؿي ضاص: ٗٚ زًشط ذٞزٕ ضٝ ٗي ذٞإ. اٝٛٞ اظ ٗيبٗي ثيبضيٚ ايٜؼب. ٗٚ ث

 .حطف ثع٠ٛ، اػش٘بز ٛساضٕ

 .ذبٖٛ ضاص)ذبضع اظ هبة، ث٠ اؾذبٛيبيي اظ زًشط سكٌط ٗي ًٜس(: ٜٗ٘ٞٙ آهب

 .ضاص)ث٠ ذبٖٛ ضاص(: ػعيعٕ ،ثطٝ ؾط ًبظيٜٞ

  .ذبٖٛ ضاص: ذت، ا٠ُ ُٗ٘ئٜي حبٓز ث٢شطٟ

 .ضاص: ذٞثٖ، ثيِٜٞ)زثٜٔب( ثبظي ًٚ

 .بيٌْ( اظ زيسٛشٞٙ ذٞقحبٖٓ آهبي دْ. ضاحز ثبقيٚذبٖٛ ضاص: ثبق٠. )ثؼس ث٠ ٗ

 .ذبٖٛ ضاص اظ اسبم ذبضع ٗي قٞز

ضاص)ث٠ ٗبيٌْ(: حؽ قكٖ ث٢ٖ ٗي ٠ُ ٠ً ثطازضر، كطزٝ ي٠ ًيق دط اظ دْ آٝضزٟ، ًؼبؾز؟ )ٗبيٌْ 

 ؾبًز اؾز( سٞ ػب ظزي؟
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ٖ ِٛبٟ ٗي ًٜٜس( حبٓز ٗبيٌْ: كوٍ ٗي ذٞإ... كوٍ ٗي ذٞإ نجط ًٜٖ. )ضاص ٝ ػبٛي اُال ثب ِٛطاٛي ث٠ ١

 چُٞضٟ؟

 .ضاص: ذئي ثس... حبيطٕ چ٢بض ٗئيٞٙ ثسٕ ٝهشي ٗي ضٕ زؾشكٞيي زضز ٌٛكٖ

 ٗبيٌْ: ًي ؾؼي ًطز كطاٛي دٜشبٛؼٔي ضٝ ثٌك٠؟

 .ضاص: ثطازض١بي ضظاسٞ

زيِط ػبٛي اُال ٝ ضاص ث٠ ١ٖ  ٗبيٌْ: ٗي زٖٝٛ... اٗب ًي زؾشٞض زاز؟ ٗي زٖٝٛ ٗٚ ايٚ ًبض ضٝ ٌٛطزٕ. )ثبض

اظ ضٝي ًبٛبد٠ ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ث٠ َطف ٗبيٌْ ٗي  ِبٟ ٗي ًٜٜس. ايٚ ثبض ضاص ػهجبٛي قسٟ اؾز. اٝٛ

 (.ضٝز

ٗي ًطز... ٗي  ضاص: ٗٚ ثب ايٚ ثچ٠ ثعضٍ قسٕ. اٝٙ ًٞچي سط اظ ٗٚ ثٞز. ي٠ ػٞض١بيي ٜٗٞ سحؿيٚ

ٞز. سٞ زٝضٟ ًطزيٖ. ٠٘١ چي ذٞة ث زٝٛي. ٗب اٝٓيٚ ًبضٗٞٙ ضٝ ثب ١ٖ ًطزيٖ... سٞ ذيبثٞٙ ًبض ٗي

ٗكطٝثبر آٌٔي زض آٗطيٌب ٜٗ٘ٞع ثٞز( ٗالؼ  ٠ً سٞٓيس ٝ كطٝـ 1920 -1933ٜٗ٘ٞػيز)ؾبّ ١بي

آٝضزيٖ... دسضر ١ٖ ١٘يٚ َٞض. ٜٖٗ ٗظْ ثوي٠، اٝٛٞ زٝؾز زاقشٖ ٝ  ٗي ثطزيٖ ًبٛبزا... دّٞ زض ٗي

 ثؿبظٟ سب زاقشٖ. ثؼساً ي٠ كٌطي ث٠ ؾطـ ظز... سه٘يٖ ُطكز سٞ ثيبثٞٙ ي٠ ق٢طي ث٢ف اػش٘بز

اٝٙ ثچ٠ ٗٞ ُطيٚ  ؾطثبظ١بيي ٠ً ٗيرٞاٙ ثطٙ ؾبحْ ؿطثي، ؾط ضاٟ اٝٛؼب ي٠ اؾشطاحشي ثٌٜٚ. اؾٖ

ٗطز دطسريْ ٝ آيٜسٟ ِٛط... اٗب حشي  ثٞز... ٝ ق٢طي ٠ً ؾبذز. الؼ ُٝبؼ... اٝٙ ٗطز ثعضُي ثٞز. ي٠

٠ٓٞٔ ظز سٞ چكٖ اٝٙ. ١يكٌي اٝٙ سٞ ايٚ ق٢ط ٛيؿز! ي٠ ٛلط ثب ُ ي٠ ٓٞح... يب ي٠ سبثٔٞ يب ي٠ ٗؼؿ٠٘ اظ

ٗي  ...ضٝ ٗي قٜبذشٖ«ٗٞ»زؾشٞض ايٚ ًبض ضٝ زاز... ٝهشي قٜيسٕ... ٛباضحز ٛكسٕ. ٗٚ ٛ٘ي ز٠ٛٝ ًي

١٘يٚ ٝهشي ٗطز...  زٝٛؿشٖ ي٠ زٛسٟ اؼ، ثٜٔس حطف ٗي ظ٠ٛ. حطف ١بي اح٘وب٠ٛ ٗي ظ٠ٛ. ٝاؾ٠

ي٠ ٠ً ٗب اٛشربة ًطزيٖ... ٗٚ ايٚ ًبض (كطاٗٞقف ًطزٕ ٝ ث٠ ذٞزٕ ُلشٖ...)اٝ ٝاهؼبً ػهجبٛي اؾز

ضثُي ٛساقز! )اٝ آضإ ٗي قٞز ٝ ث٠ حطف ١بيي ٠ً ظزٟ كٌط  ٛذطؾيسٕ ًي زؾشٞض زاز... چٞٙ ث٠ ًبض ٗب

ا٠ُ  زٝ ٗئيٞٙ ٠ً سٞ ي٠ ًيق سٞ اسبهش٠... ٗي ضٕ ي٠ چطسي ثعٖٛ... ٝهشي ثٜٔس قسٕ، ٗي ًٜس ٝ ثؼس( اٝٙ

 .٠ُ ٛجٞز، ٗي زٖٝٛ ٛساضٕدّٞ ضٝي ٗيع ثٞز، ٗي زٖٝٛ ٠ً قطيي زاضٕ... ا

اظ اسبم ذبضع ٗي قٞز.  ٗبيٌْ ؾبًز ايؿشبزٟ اؾز. ػبٛي اُال اظ ضٝي نٜسٓي ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ١٘طاٟ ضاص

 .ٗحبكظ ٗبيٌْ ٗشٞػ٠ ٜٗظٞض ٗبيٌْ ٗي قٞز .ٗبيٌْ ثطٗي ُطزز ٝ ِٛب١ي ث٠ ٗحبكظ ذٞز ٗي اٛساظز

  :هُغ ث٠

 ههط ضيبؾز ػ٢٘ٞضي

 هُغ ث٠: ٗيع ًٞضٓئ٠ٛٞ

  .ٗبيٌْ، كطزٝ ثٜٔس ٗي قٞز ثب آٗسٙ
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كطزٝ: ذئي ذت، ايٜؼب ٠٘١ ١٘سي٠ِ ضٝ ٗي قٜبؾٚ، ٠ٛ؟ )ث٠ ٗبيٌْ( ايكٞٙ ؾٜبسٞض ُيطي ١ؿشٚ... سٞ 

 .ايكٞٙ ضٝ ٗي قٜبؾي

 ٗبيٌْ)ثب ُيطي زؾز ٗي ز١س(: حبٓشٞٙ چُٞضٟ ؾٜبسٞض؟

 .ُيطي: اظ زيسٛز ذٞقحبٖٓ، ٗبيي. ذٞقحبٖٓ ٗي سٞٛيٖ ايٜؼب ثب١ٖ ثبقيٖ

 .، ايكٞٙ ١ٖ ؾٜبسٞض ديشٚ ١ؿشٚ، اظ كٔٞضيساكطزٝ: ذت

 .آ٢ٛب ثب ١ٖ زؾز ٗي ز١ٜس

 ديشٚ: حبٓز چُٞضٟ، ٗبيي؟

 .كطزٝ: هبيي زٗبٌٓٞ اظ ٛيٞيٞضى

 ٗبيٌْ: حبٓشٞٙ چُٞضٟ هطثبٙ؟

 .هبيي زٗبٌٓٞ: ذٞثٖ، ٜٗ٘ٞٙ

 .كطزٝ: ذت... ؾٜبسٞض ضيٞظ اظ ٗطئٜس

 .ضيٞظ: ٗبيي، ظٝزسط اظ ايٚ زٝؾز زاقشٖ ثجيٜ٘ز

 .كطز ًٞض٠ِٓٞٛ اظ يٞثشي ثشي كطزٝ:

 ٗبيٌْ: ٗي زٖٝٛ كطز، حبٓشٞٙ چُٞضٟ؟

 .كطزٝ)ثب اقبضٟ ث٠ يٌي زيِط اظ ٢ٗ٘بٛبٙ(: ايٚ كطزي يؼٜي چب. چب. چب. ثؼساً حٞاؾز ث٢ف ثبق٠

 ٗبيٌْ: اٟٝ، ػساً؟

 .ٗبيٌْ ١ٖ ٗي ٛكيٜس

حٔي ثرٞضيٚ، ٗي كطزٝ: ذت، آهبيٞٙ، االٙ ٝهشك٠. قبيس ثرٞايٚ ي٠ ذطزٟ اظ ايٚ ٛٞقيسٛي ١بي ٗ

 .«ديٜب ًٞالضا»، «ًٞثبٓيجطا»زٝٛيٚ... 

 .١ب ثرٞضٕ«يٞالٛساؼ»ُيطي: كٌط ًٜٖ ٗٚ اظ اٝٙ

 .كطزٝ: ١٘يٚ االٙ

 .ػبٛي اُال ٛعزيي ٗيع ٗي آيس كطزٝ ٠ً انالً اٛشظبض ٛساقز ػبٛي اُال ضا ايٜؼب ثجيٜس، زؾشذبچ٠ ٗي قٞز

 ، ٗي قٜبؾي ػبٛي؟ٗبيٌْ)ث٠ ػبٛي(: ػبٛي... ثطازضٕ كطزٝ ضٝ ٛ٘ي قٜبؾي

 .ٗي ًٜس ٗبيٌْ آ٢ٛب ضا ث٠ ١ٖ ٗؼطكي

 .ػبٛي اُال: ٗب هجالً ١٘سي٠ِ ضٝ ٛسيسيٖ... )اٝ زؾشف ضا ث٠ َطف كطزٝ زضاظ ٗي ًٜس( ػبٛي اُال

 .كطزٝ: ذٞقجرشٖ

 .ٗبيٌْ ث٠ آ٢ٛب ِٛبٟ ٗي ًٜس

 .كطزٝ: آهبيٞٙ... ؾبّ ٛٞ ٗجبضى
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 !ضٝيع: ؾبّ ٛٞ ٗجبضى

 .ُٞيس كطزٝ ث٠ اؾذبٛيبيي چيعي ٗي

 .ٗبيٌْ)ٓيٞاٙ ذٞز ضا ثبال ٗي آٝضز، زض ١٘بٙ حبّ ٠ً ث٠ كطزٝ ِٛبٟ ٗي ًٜس(: ؾبّ ٛٞ ٗجبضى

 كطزٝ: زضؾش٠، ١ب؟

 هُغ ث٠: يي اسبم زض دكز ههط

اسبم ثؿيبض قٔٞؽ اؾز. ؾط ٝ نساي ظيبزي ث٠ ُٞـ ٗي ضؾس. كطزي ١٘طاٟ زيِط ٢ٗ٘بٛبٙ ٝاضز اسبم 

 .ٗي قٞٛس

 .كطزٝ: ذت، ثطيٖ سٞ

 !نالً ٛشطؼ، دز ُيطي ايٜؼبؾزُيطي: ا

 .ؾٜبسٞض: ١ي، كطزي، ذئي ٜٗ٘ٞٙ

 ُيطي: ١ي، كطزي، ٗب ٜٗشظط چي ١ؿشيٖ؟

 .كطزٝ: ٠٘١ ٜٗشظطٙ اٗب اضظقف ضٝ زاضٟ... ِٛبٟ ًٚ... ثبضٝر ٛ٘ي ق٠

 .ُيطي: ١٘يٚ االٖٛ ثبٝضٕ ٛ٘ي ق٠

 كطزٝ: ١ب؟دٜؼبٟ زالض، ثبق٠؟

 .ُيطي: ثؿشيٖ)قطٌ(، آهب

ثب َٜبة ث٠ يي سيط  ظٙ ٠ً ٓجبؼ ؾيبٟ دٞقيسٟ اٛس، زذشطي ضا ثب ذٞز ٗي ًكٜس ٝضٝي نح٠ٜ ٛ٘بيف، زٝ 

 .ٗي ثٜسٛس. ٗطزي اظ دكز دطزٟ ٛ٘بيف ث٠ ضٝي ؾٚ ٗي آيس

 .كطزٝ: ذٞزق٠... ؾٞدط ٠ٜٗ

آٙ ٗطز ػٔٞ ٗي ضٝز ٝ  .ٗبيٌْ ؾيِبضي ضٝقٚ ٗي ًٜس. اٝ ثطٗي ُطزز ٝ ِٛب١ي ث٠ ٗحبكظ ذٞز ٗي اٛساظز

ذٞز ضا ُكٞزٟ اؾز. ثؼس ضزا ضا اظ ضٝي  ٠ ث٠ سيط ثؿش٠ قسٟ ٗي ايؿشس. اٝ ضزايضٝ ث٠ ضٝي زذشطي ً

 .ػيؾ ٝ زاز اظ ٠٘١ ػب ثٜٔس ٗي قٞز قب٠ٛ ذٞز ث٠ ظٗيٚ ٗي اٛساظز. نساي

 .س٘بقبُطاٙ حبال ك٢٘يسٟ اٛس ٠ً چطا ث٠ ايٚ ٗطز ؾٞدطٗٚ ٗي ُٞيٜس

 كطزٝ: ِٛلشٖ ث٢شٞٙ؟

 !ُيطي: ثبٝضٕ ٛ٘ي ق٠

  !ضيٞظ: حش٘بً آٌي٠

 .كطزٝ: آٌي ٛيؿز، ٝاهؼي٠... ٝاؾ٠ ١٘ي٠ٜ ث٢ف ٗي ُٚ ؾٞدطٗٚ

 ُيطي)ثب ذٜسٟ(: ١ي كطزي، كطزي، ايٜؼب ضٝ چ٠ ػٞضي ديسا ًطزي؟

ٗٞضز ايٜؼب ثب١بٕ نحجز  كطزٝ)٠ً يبزـ ضكش٠، هجالً ُلش٠ ثٞز ػبٛي اُال ضا ٛ٘ي قٜبؾس(: ػبٛي اُال زض
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، ٠ٛ؟ ٗبيٌْ ِٛب١ي ث٠ «ٝهشي زيسي، ثبٝض ٗي ًٜي»اٗب ...ًطزٟ ثٞز. اٝٙ ٜٗٞ آٝضز ايٜؼب، ثبٝضٕ ٛ٘ي ق٠

 .كطزٝ ٗي اٛساظز

  !هبيي زٗبٌٓٞ: ٗٚ زيسٕ اٗب ١ٜٞظ ثبٝضٕ ٛ٘ي ق٠

ديط ايٚ ػٞض ػب١ب ضٝ ٗظْ  كطزٝ)ث٠ ُيطي(: دٜؼبٟ زالض، دز. ضاص ديط ١يچ ٝهز ايٜؼب ٛيٞٗسٟ، اٗب ػبٛي

 .ثب١بـ ي٠ ثيؿٌٞييز ثك٠ٌٛٞ ذٞاز ًق زؾشف ٗي قٜبؾ٠. حبال ايٜؼبـ ضٝ ِٛبٟ ًٜيٚ... ٗي

 .ُيطي: ثيؿٌٞييز ثك٠ٌٛٞ... زٝؾز زاضٕ ثجيٜٖ ي٠ آػط ضٝ ثك٠ٌٛٞ

ُطزاٛس. ث٠ ظيط دبي ذٞز  ٗبيٌْ ثطٗي ُطزز، ث٠ ٗحبكظ ذٞز ػالٗز ٗي ز١س. ثؼس زٝثبضٟ ضٝيف ضا ثطٗي

اٝ ثؿيبض زضزٛبى اؾز ٠ً ٗشٞػ٠ ٗي قٞز  ِٛبٟ ٗي ًٜس ٝ زؾشف ضا ضٝي نٞضر ذٞز ٗي ُصاضز. ثطاي

  .ًطزٟ ايٚ كطزٝ ثٞزٟ ٠ً ث٠ ذبٛٞازٟ ذيبٛز

  :هُغ ث٠

 اسبم ضاص زض ًبدطي

اظ دكز ث٠ اٝ ح٠ٔ٘ ٗي ًٜس ٝ  ػبٛي اُال ث٠ ثبٌٓٚ ٗي آيس ٝ زٝض ٝ ثط ضا ِٛبٟ ٗي ًٜس. ٛب٢ُبٙ ٗحبكظ ٗبيٌْ

ٜس. زض دؽ ظٗي٠ٜ نساي آغيط قٜيسٟ ٗي سوال ٗي ً ثب يي چٞة ٓجبؾي ُطزٛف ضا ٗي ُيطز. ػبٛي اُال

زض ٗي آٝضز. ٗحبكظ ٗبيٌْ ذيبٓف ثبثز ػبٛي اُال ضاحز قس، ٝاضز اسبم  قٞز. ٗحبكظ ٗبيٌْ اٝ ضا اظ دب

زًشط، ١٘يٚ  قٞز ٝ ث٠ آضاٗي زض ضا ثبظ ٗي ًٜس. ضاص زاذْ اسبم ضٝي سرز ذٞاثيسٟ اؾز. زٝ ضاص ٗي

  .َٞض ذبٖٛ ضاص ثبالي ؾطـ ١ؿشٜس

 .: ضاحز ثبقيٚ. آهبي ضاص ٗب ق٘ب ضٝ ٗي ثطيٖ ثي٘بضؾشبٙزًشط اّٝ

ٗطز ثب ثطاٌٛبض ٝاضز  زض ١٘بٙ حبّ ٠ً يٌي اظ زًشط١ب ككبض ذٞٙ ضاص ضا ٗي ُيطز، اٝ اذٖ ٗي ًٜس. ؾ٠

ُٞق٠ اي د٢ٜبٙ ٗي قٞز. ٝهشي آ٢ٛب زاذْ اسبم  اسبم ٗي قٞٛس. ٗحبكظ ٗبيٌْ ٠ً ٗشٞػ٠ ٝضٝز آ٢ٛب قسٟ،

  .ِٛب١ي ث٠ زاذْ اسبم ٗي اٛساظز ٝ ٗي ضٝز آيس، قسٛس، ٗحبكظ ثيطٝٙ ٗي

 :هُغ ث٠

 ؾبٓٚ ضهم ههط ضيبؾز ػ٢٘ٞضي

آ٢ٛبؾز. ثبالي ؾبٓٚ يي  ٢ٗ٘بٛبٙ ظيبزي آٛؼب ١ؿشٜس. زض حبّ ضهم ١ؿشٜس. ضئيؽ ػ٢٘ٞض ٛيع زض ٗيبٙ

زض ُٞق٠ ؾبٓٚ ؾٜبسٞض « ؾبّ ٛٞ ٗجبضى» :دبضچ٠ آٝيرش٠ قسٟ ٠ً ضٝي آٙ ث٠ اؾذبٛيبيي ٛٞقش٠ قسٟ

  .ًٞثبيي نحجز ٗي ًٜس يطي ثب چٜس زذشط ٝ يي ؾيبؾش٘ساضُ

ػ٢٘ٞض آيع٢ٛبٝض، ١يچ  ُيطي: ث٠ ػويسٟ ٗٚ، ثبظ ١ٖ ث٠ ق٘ب ً٘ي ٗي ق٠، چٞٙ ٗٚ ثبٝضٕ ٛ٘ي ق٠ ضئيؽ

ٗئيبضز زالض سٞ ايٚ ًكٞض ؾطٗبي٠ ُصاضي  ٝهز اظ ًٞثب نطف ٛظط ٠ًٜ... ث٠ ذهٞل ٠ً ٗب ثيكشط اظ ي٠

 .ًطزيٖ



adamakechobi.ir 

 .س ٛلط اظ ٢ٗ٘بٛبٙ ٗي ٛٞقس. كطزٝ ثٜٔس ٗي قٞز، ثطٝزُيطي ث٠ ؾالٗشي چٜ

  ...ُيطي)ذبضع اظ هبة(: االٙ، اكٌبض ػ٘ٞٗي سٞ آٗطيٌب اػشوبز ث٠ ػسٕ ٗساذ٠ٔ

 .ٗبيٌْ ث٠ زٛجبّ كطزٝ ضاٟ ٗي اكشس

 ٗبيٌْ:كطزٝ..ًؼب زاضي ٗي ضي؟

 ...كطزٝ: ثبيس ثطٕ ي٠ ٛٞقيسٛي ٝاهؼي ٝاؾ٠ ذٞزٕ ػٞض ًٜٖ، چٞٙ ٗٚ ٛ٘ي سٖٞٛ

 .ثطٗي ُطزز ٝ ٗي ضٝزاٝ 

  هُغ ث٠: ٛ٘بيي زٝض اظ ؾبٓٚ ٝ ٢ٗ٘بٛبٙ

 هُغ ث٠: ثي٘بضؾشبٙ

زٝ ٗطز اٝ ضا اظ ثؿشط  .ذبٖٛ ضاص ث٠ ١بي٘ٚ ٠ً ضٝي ثطاٌٛبض ذٞاثيسٟ ِٛبٟ ٗي ًٜس ٝ ُطي٠ اـ ٗي ُيطز

س سب آيس ٝ زاذْ ؾبٓٚ ٗي قٞز. اٝ ٜٗشظط ٗي ٗبٛ ١بي٘ٚ زٝض ٗي ًٜٜس. ٗحبكظ ٗبيٌْ اظ د٠ٔ ١ب ثبال ٗي

 .ث٠ زٛجبّ آ٢ٛب زاذْ ؾبٓٚ ٗي قٞز ٝ اسبم ١بي٘ٚ ضا ٗي ثيٜس دطؾشبضاٙ ١بي٘ٚ ضا ثجطٛس. اٝ

  هُغ ث٠: ٢ٗ٘بٛي

 .زض ُٞق٠ اي اظ ؾبٓٚ ُيطي ضا ٗي ثيٜيٖ ٠ً ث٠ ؾ٘ز ضيٞظ، كطزٝ ٝ ٗبيٌْ ٗي ضٝز

 .ضيٞظ)ث٠ كطزٝ ٝ ٗبيٌْ(: دؽ چطا آهبي ضاص ٛيٞٗس؟ كٌط ٗي ًطزٕ ٗيبز

 ... دطٝسٌْ چي٠... سب ًي ثبيس ايٜؼب ث٘ٞٛيٖ؟ُيطي: ١ي، ضيٞظ

  .ضيٞظ: اٟٝ... ٛ٘ي زٖٝٛ... كٌط ًٜٖ ي٠ ٛيٖ ؾبػز زي٠ِ ٝايؿيٖ سب ؾبّ ٛٞ سحٞيْ ثك٠

ؾبٓٚ ٗي قٞٛس ٝ ث٠  زض ١٘بٙ حبّ ٠ً آ٢ٛب نحجز ٗي ًٜٜس، چٜس ٛظبٗي ث٠ ١٘طاٟ ُط١ٝي ؾطثبظ ٝاضز

 ثيٜسَطف اسبم ضئيؽ ػ٢٘ٞض ٗي ضٝٛس. ٗبيٌْ آ٢ٛب ضا ٗي 

  .هُغ ث٠: اسبم ضاص زض ثي٘بضؾشبٙ

ٗي ُٞيٜس ٠ً ١٘طاٟ  يي دطؾشبض ثبالي ؾط اٝؾز. زٝ دطؾشبض زيِط اظ ثيطٝٙ اسبم اٝ ضا نسا ٗي ظٜٛس ٝ

 .ث٠ َطف زض ٗي ضٝز آ٢ٛب ثيبيس. اٝ اظ آ٢ٛب ٗي ذٞا١س آضإ نحجز ًٜٜس. ثؼس

 .كوٍ چٜس زهيو٠ اؼ يٌي اظ دطؾشبض١ب)ث٠ اؾذبٛيبيي(: ؾبّ زاضٟ سحٞيْ ٗي ق٠. ثيب،

اسبم ١بي٘ٚ ضاص ٗي  ٝهشي آٙ ؾ٠ دطؾشبض ٗي ضٝٛس، ٗحبكظ ٗبيٌْ ٠ً ُٞق٠ اي د٢ٜبٙ قسٟ ثٞز زاذْ

ٗي ثٜسز. دطؾشبض١ب زض اسبم دكشي ١ؿشٜس.  قٞز ٝ زض ضا ٗي ثٜسز. ثؼس ث٠ آضاٗي زض زيِط اسبم ضا ١ٖ

 .ٗحبكظ ٗبيٌْ ثبالي ؾط ضاص ٗي ضٝز

ًٜس. ٝ ػيؾ ٗي ًكس.  سبم ضاص ٗي آيٜس. دطؾشبض ٗي ضٝز زض ضا ثبظ ٗيهُغ ث٠: چٜس ٛظبٗي ث٠ َطف ا

اكؿط١ب اؾٔح٠ ذٞز ضا ث٠ َطف ٗحبكظ  ٗحبكظ ٗبيٌْ يي ثبٓف ضٝي نٞضر ضاص ُصاقش٠ اؾز. يٌي اظ

 .ٗي ًكس ٗبيٌْ ٛكب٠ٛ ٗي ضٝز ٝ ثب دٜغ ٠ُٓٞٔ اٝ ضا
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 هُغ ث٠: ؾبٓٚ ضهم

سحٞيْ قسٟ اؾز.  ٠ ١ٞا دطر ٗي ًٜٜس. ؾبّ ٠٘١ٞٛ كطيبز قبزي ؾط زازٟ اٛس ٝ ًبؿص١بي ضِٛي ث

 .ٗبيٌْ ث٠ َطف ثطازضـ ٗي ضٝز ٝ اٝ ضا زض آؿٞـ ٗي ُيطز

  .ٗبيٌْ)زض ُٞـ كطزٝ(: ي٠ ١ٞادي٘ب ٜٗشظطٟ سب ي٠ ؾبػز زي٠ِ ٗب ضٝ ثجطٟ ٗيبٗي؟ حٞاؾز ثبق٠

 .ٗبيٌْ: ٛب٢ُبٙ نٞضر كطزٝ ضا ٗي ُيطز ٝ ثب حبٓشي ػهجي اٝ ضا ٗحٌٖ ٗي ثٞؾس

ذٞز ضا آظاز ًٜس، اٗب  ٗٚ ٗي زٖٝٛ ًبض سٞ ثٞز، كطزٝ... سٞ زّ ٜٗٞ قٌٞٛسي)كطزٝ ؾؼي ٗي ًٜسٗبيٌْ: 

 .ٗبيٌْ ٗحٌٖ نٞضر اٝ ضا ُطكش٠ اؾز( سٞ زّ ٜٗٞ قٌٞٛسي

ًٜس. كطزٝ اظ ؾبٓٚ  كطزٝ ذٞز ضا آظاز ٗي ًٜس ٝ ثطٗي ُطزز، ٗي ضٝز. ٗبيٌْ ١٘چٜبٙ ث٠ اٝ ِٛبٟ ٗي

 .َطف نح٠ٜ ٗي ضٝٛس بٛٞازٟ اـ ٝ ١٘طا١بٛف ث٠ضهم ذبضع ٗي قٞز. ضئيؽ ػ٢٘ٞض، ذ

 هُغ ث٠: ثيطٝٙ ههط ضيبؾز ػ٢٘ٞضي

ًكٜس ٝ ٗي ضههٜس. چٜس  ًٞثبيي ١ب ٗكـّٞ قبزي ١ؿشٜس ٝ ث٠ آسف ثبظي ِٛبٟ ٗي ًٜٜس. آ٢ٛب كطيبز ٗي

ٛظبٗي ٗي ز١س. يي ُطٟٝ ٗٞؾيوي زض حبّ  ٗبقيٚ ٛظبٗي زض ذيبثبٙ حطًز ٗي ًٜٜس. يي ؾطثبظ ؾالٕ

 .اؾزٛٞاذشٚ 

 هُغ ث٠: ؾبٓٚ ضهم

 .ضئيؽ ػ٢٘ٞض زض حبّ ؾرٜطاٛي اؾز

ُٞاٛشبٛبٗٞ ٝ ؾبٛشيبُٞ...  ضئيؽ ػ٢٘ٞض)ث٠ اؾذبٛيبيي(: ث٠ زٓيْ قٌؿز ١بي دي زض دي ؾطثبظاٙ ٗب زض

قسٟ چ٠ اسلبهي هطاض اؾز ثيلشس، ثطٗي ُطزز،  ػبيِبٟ ٗٚ زض ًٞثب ٗشعٓعّ قسٟ...)ٗبيٌْ ٠ً ٗشٞػ٠

ًكشبض ثيكشط، اظ ؾ٘ز ذٞزٕ اؾشؼلب ٗي زٕ ٝ ثبيس ١طچ٠ ؾطيغ سط ق٢ط  اظ ثطٝز(... ٗٚ ثطاي ػُٔٞيطي

 .ًٜٖ...)ُيطي ٝ ضٝيع ١ٖ ٗي ضٝٛس(... ثطاي ٠٘١ سٞٙ آضظٝي ٗٞكويز ٗي ًٜٖ ضٝ سطى

 هُغ ث٠: د٠ٔ ١بي ٝضٝزي ههط ضيبؾز ػ٢٘ٞضي

يٚ ٓحظ٠ آٛؼب نساي ضئيؽ ػ٢٘ٞض زض دؽ ظٗي٠ٜ قٜيسٟ ٗي قٞز. ٗبيٌْ اظ د٠ٔ ١ب دبييٚ ٗي آيس. زض ا

 .ثؿيبض ذٔٞر اؾز

 هُغ ث٠: ؾبٓٚ ضهم

 !ضئيؽ ػ٢٘ٞض)زؾز ١بي ذٞز ضا ثبال ثطزٟ، ث٠ اؾذبٛيبيي(: ث٠ ؾالٗشي! ث٠ ؾالٗشي! ث٠ ؾالٗشي

 هُغ ث٠: ذيبثبٙ

ٗبقيٚ ٛهت قسٟ،  يي ٗبقيٚ اظ ٗيبٙ ػ٘ؼيز ضاٟ ذٞز ضا ثبظ ٗي ًٜس. ٗطزي دكز ثٜٔسُٞيي ٠ً ضٝي

١يؼبٙ ظزٟ اٛس، يي نساي  ٗبقيٚ حطًز ٗي ًٜٜس. ٠٘١ ذٞقحبّ ٝنحجز ٗي ًٜس. ٗطزٕ زٛجبّ 

 .اٛلؼبض ث٠ ُٞـ ٗي ضؾس
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 هُغ ث٠: د٠ٔ ١بي ٝضٝزي ههط ضيبؾز ػ٢٘ٞضي

آٛؼب زٝض قٞٛس.  ٗطزٕ اظ ههط ذبضع ٗي قٞٛس. ٠٘١ آ٢ٛب ًُٗطة ١ؿشٜس. ؾؼي ٗي ًٜٜس ث٠ ؾطػز اظ

قٜيسٟ ٗي قٞز. يي ٗبقيٚ ػجٞض ٗي  يطكطزٝ ١ٖ ١طاؾبٙ اؾز ٝ سٔٞسٔٞ ذٞضاٙ ضاٟ ٗي ضٝز. نساي آغ

ٗبيٌْ ضا ٗي ثيٜس. ٗبيٌْ اظ ٗبقيٚ ديبزٟ ٗي قٞز ٝ  ًٜس. كطزٝ ٠ً ١٘چٜبٙ ث٢ز ظزٟ اؾز، ٗبقيٚ

 .كطزٝ ضا نسا ٗي ًٜس

كطزٝ! )كطزٝ ػوت ػوت ٗي  ...ٗبيٌْ: كطزٝ! ثيب! ثيب ثب ١ٖ ثطيٖ! اٗكت ثبيس اظ ايٜؼب ثطيٖ! ضاص ٗطزٟ

١ٖ ثطيٖ... كطزٝ!... سٞ ثطازض ٜٗي... كطزٝ!...  ٛؼب زٝض ٗي قٞز( كطزٝ، ثيب ثبضٝز ٝ ثطٗي ُطزز، اظ آ

 !كطزٝ

 .دؽ اظ آٙ ٠ً كطزٝ ٗبيٌْ ؾٞاض ٗبقيٚ ٗي قٞز

ذٞز ٗي قٞٛس.  ثؿيبضي اظ ٗطزٕ ث٠ ؾ٘ز ثبضاٛساظ ٗي زٝٛس. آ٢ٛب چ٘ساٙ ث٠ زؾز ؾٞاض هبين ١بي

 .ًٞثبيي ١بي ؾطٗؿز ث٠ ؾطػز ٝاضز يي ؾبذش٘بٙ ٗي قٞٛس

 هُغ ث٠: ؾلبضسرب٠ٛ آٗطيٌب زض ًٞثب

ؾٜبسٞض ُيطي ضٝ ث٠  ٢ٗ٘بٛبٙ ٝ آٗطيٌبيي ١بي زيِط ٗي ًٞقٜس ث٠ ؾطػز اظ ًكٞض ذبضع قٞٛس. ٗبقيٚ

 .ٗي آيس. اٝ ثؿيبض ػهجي اؾز ضٝي ؾلبضسرب٠ٛ ٗشٞهق ٗي قٞز. ُيطي ثب ػؼ٠ٔ ث٠ َطف زضٝاظٟ

  .شحسُٟيطي: ثصاضيٚ ضز قٖ. ٗٚ دز ُيطي ١ؿشٖ، ؾٜبسٞض ايبالر ٗ

 هُغ ث٠: ذيبثبٙ

ًٞثبيي ١ب اظ يي ؾبذش٘بٙ ذبضع ٗي قٞٛس ٝ چيع١بيي ضا ث٠ ظٗيٚ ٗي ًٞثٜس. آ٢ٛب ث٠ اؾذبٛيبيي كطيبز ٗي 

 .ظٜٛس: آظازي، آظازي، آظازي

 هُغ ث٠: ؾلبضسرب٠ٛ آٗطيٌب زض ًٞثب

 .١٘چٜبٙ آٗطيٌبيي ١ب ٗي ًٞقٜس ٝاضز ؾلبضسرب٠ٛ قٞٛس

  بؾذٞضر... كوٍ دبؾذٞضر آٗطيٌب، ُٓلبًًبضٜٗس ؾلبضسرب٠ٛ: دبؾذٞضر... د

 .يي ضٝؾي: ذٞا١ف ٗي ًٜٖ، ٗٚ ثبيس ثطٕ

 هُغ ث٠: يي ١ٞادي٘بي قرهي ًٞچي

 .١ٞادي٘ب آٗبزٟ دطٝاظ ٗي قٞز

 هُغ ث٠: ذيبثبٙ

ٝ ذطز ٗي ًٜٜس. چٜس  ًٞثبيي ١ب چيع١بيي ضا ٠ً اظ زاذْ ؾبذش٘بٙ ١ب ثطزاقش٠ اٛس، ث٠ ظٗيٚ ٗي ًٞثٜس

 .ذطز ٗي ًٜٜس. ثٔٞايي ثطدبؾزٛلط دبضًٞٗشط١ب ضا 

 .هُغ ث٠: يي ٗبقيٚ ٛظبٗي ٠ً ض١جطاٙ ػسيس زضٝٙ آٙ ٛكؿش٠ اٛس
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 .ػ٘ؼيز كطيبز قبزي ؾط زازٟ اٛس

ػ٘ؼيز ثبظ ًٜس. ٗبيٌْ اظ  هُغ ث٠: ٗبقيٚ ٗبيٌْ ٠ً ؾؼي ٗي ًٜس ثب ظزٙ ثٞم ضاٟ ذٞز ضا اظ ٗيبٙ اٛجٟٞ

بقيٚ ٗي ًٞثٜس. چٜس ٛلط ػٔٞي ٗبقيٚ ٗي ٗ زاذْ ٗبقيٚ ث٠ ٗطزٕ ِٛبٟ ٗي ًٜس. ُط١ٝي ث٠ قيك٠

 .دطٛس

  :هُغ ث٠

 ٗيبٗي، كٔٞضيسا

هُغ ث٠: ٗبيٌْ، سبٕ ٝ ٛطي ٠ً هسٕ ٗي ظٜٛس، يي ٗحبكظ ٠ً زاضز ضٝظٛب٠ٗ ٗي ذٞاٛس، ثطٗي ُطزز ٝ ث٠ 

 .آ٢ٛب ِٛبٟ ٗي ًٜس

 هُغ ث٠: زاذْ اسبم يي ١شْ

اٝ زؾز ٗي ز١س ٝ ث٠  بزٟ اؾز. ٗبيٌْ ثبٗبيٌْ زض ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ ٝاضز ٗي قٞز. ضًٝٞ ػٔٞي زض ايؿش

 .ٗي ٗبٓس قب٠ٛ اـ ٗي ظٛس. ٛطي زض ضا ٗي ثٜسز. ٗبيٌْ چك٘بٛف ضا

١يِٚ( ًي ٗي ز٠ٛٝ  ٗبيٌْ: اّ... ٗي ق٠ ي٠ ح٠ٓٞ ذيؽ ث٢ٖ ثسي؟ )ٗبيٌْ ًشف ضا زضٗي آٝضز. ث٠ ٛبٕ

 ثطاـ چيعي ذطيسي؟ ثطُكشٖ؟ )سبٕ ثب ؾط سأييس ٗي ًٜس( دؿطٕ چي؟ ٝاؾ٠ ًطيؿ٘ؽ

 .سبٕ: حٞاؾٖ ثٞز

 ٗبيٌْ)ضٝي ًبٛبد٠ ٗي ٛكيٜس(: چي ثطاـ ذطيسي؟

ذٞثي٠. ٗبيٌْ ثطاي  سبٕ: ذت، ي٠ ٗبقيٚ ًٞچي ثب ٗٞسٞض آٌشطيٌي سب ثش٠ٛٞ ثب١بـ ضاٜٛسُي ٠ًٜ. چيع

 .ذٞزـ آة ٗي ضيعز. اّ ٛطي ثب يي ح٠ٓٞ ذيؽ ٗي آيس

 ٗبيٌْ: ٜٗ٘ٞٙ، اّ. ثچ٠ ١ب ٗي ق٠ چٜس زهيو٠ ثيطٝٙ ثبقيٚ؟

 .زض ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ ٗي ضٝز. ٛطي ١ٖ ث٠ زٛجبّ اٝ اظ اسبم ذبضع ٗي قٞز ضًٝٞ

 ٗبيٌْ)زض ١٘يٚ حبّ ٠ً ح٠ٓٞ ضا ث٠ چكٖ ذٞز ٗي ًكس(: ثطازضٕ ًؼبؾز؟

 .سبٕ: آٟ... ضاص سٞ ي٠ ثي٘بضؾشبٙ سٞ ٗيبٗي٠. ؾٌش٠ ًطزٟ اٗب حبٓف ذٞث٠. )ثؼس( ٗحبكظز ٗطزٟ

 ٗبيٌْ: دطؾيسٕ كطزٝ ًؼبؾز؟

  .ط ًٜٖ... ي٠ ػبيي سٞ ٛيٞيٞضى ثبق٠سبٕ: آٟ... كٌ

چيع ٗطسج٠. ث٢ف  ٗبيٌْ: ذئي ذت. ٗي ذٞإ ثب١بـ زض س٘بؼ ثبقي. ٗي زٖٝٛ سطؾيسٟ. ث٢ف ثِٞ ٠٘١

ًكيسٙ ٜٗٞ ثٌكٚ. )سبٕ ثب ؾط سأييس  ثِٞ ٗي زٖٝٛ ضاص ُٞٓف ظزٟ... ٝ اٝٙ ٛ٘ي زٝٛؿش٠ ا٢ٛٝب ٛوك٠

 .سٞ ٗي ًٜس( آٟ... حبال ا٢ٛٝب ٗي سٞٛٚ ثيبٙ

 .: آٟ... ي٠ چيع زي٠ِ ١ٖ ١ؿزسبٕ

 ٗبيٌْ: چي؟ )سبٕ ٗي ٛكيٜس اٝ ث٠ ٛظط ػهجي ٗي آيس( چي... ثِٞ، چي؟
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 .سبٕ: ًي ؾوٍ ػٜيٚ ًطز. اٝٙ ثچ٠ اـ ضٝ اظ زؾز زاز

 .ٗبيٌْ حيطر ظزٟ قسٟ اؾز

 ٗبيٌْ)دؽ اظ يي ٌٗض َٞالٛي(: دؿط ثٞز؟

 ...سبٕ: ٗبيٌي، ثؼس اظ ؾ٠ ٗبٟ ٝ ٛيٖ

 كطيبزظٛبٙ(: ٛ٘ي سٞٛي ي٠ ػٞاة زضؾز ث٢ٖ ثسي( ُلشٖ دؿط ثٞز؟ٗبيٌْ)٠ً ػهجبٛي قسٟ، 

 .سبٕ)ؾطـ ضا سٌبٙ ٗي ز١س(: ٝاهؼبً ٛ٘ي زٖٝٛ

  :زيعآٞ ث٠

ٗطيى اؾز ِٛبٟ ٗي  ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ ػٞاٙ ٠ً زض آؾشب٠ٛ زض ايؿشبزٟ. اٝ ثب زضٗبٛسُي ث٠ ٛٞظازـ ٠ً

  .ًٜس. ثچ٠ ُطي٠ ٗي ًٜس. دطؾشبض ثبالي ؾط اٝؾز

  .يشبٓيبيي(: كطزي ًٞچٞٓٞي ثيچبضٟ... ؾي٠ٜ د٢ٔٞ ًطزٟدطؾشبض)ث٠ ا

ضٝيف ٗي ُصاضز.  دطؾشبض ق٘ؼي ضا ضٝقٚ ٗي ًٜس ٝ ضٝي ؾي٠ٜ كطزٝ هطاض ٗي ز١س ٝ ثؼس ٓيٞاٛي ضا

 .ٝيشٞ ايٚ نح٠ٜ ضا ٗي ثيٜس ٝ ُطي٠ اـ ٗي ُيطز

١٘چٜبٙ زض  ًبٗيٞٙ .هُغ ث٠: ٝيشٞ دكز يي ًبٗيٞٙ دط اظ ٓجبؼ ٛكؿش٠ ٝ زض ذيبثبٙ حطًز ٗي ًٜس

 .حبّ حطًز اؾز ٠ً زٝٙ كبٛٞچي ث٠ زاذْ ٗبقيٚ ٗي دطز

١بر ػٜؽ ٗي زظزيٚ  كبٛٞچي)ث٠ ٝيشٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(: ثطٝ! حطًز ًٚ! ٗطز ػٞٝٙ، قٜيسٕ سٞ ٝ زٝؾز

احشطاٗي٠! ٗي زٝٛي ٠ً ٗٚ ؾ٠ سب زذشط زاضٕ  اٗب حشي ي٠ ز٠ٛٝ ٓجبؼ ١ٖ ثطاي ٗٚ ٛ٘ي كطؾشيٚ. ايٚ ثي

١بر ثبيس ث٠ ٗٚ احشطإ ثصاضيٚ. ثبالذطٟ ؾجيْ ١بي ٗٚ ١ٖ ثبيس  ٠ٜ. سٞ ٝ زٝؾزٝ ايٜؼب ١ٖ ٗح٠ٔ ٗ

 .چطة ثك٠

 .كبٛٞچي ث٠ ؾ٘ز دكز ًبٗيٞٙ ذيع ثطٗي زاضز ٝ يي س٠ٌ ٓجبؼ ضا ثيطٝٙ ٗي ًكس

ٗحبكظز اظ  زالض ًبؾت قسيٚ. ١ط ًسٕٝ ق٘ب ثبيس ثطاي 600كبٛٞچي: قٜيسٕ سٞ ٝ زٝؾز ١بر 

ًٜٖ. ق٘ب ػٞيي ١ب ثبيس يبز  ٚ. قبيس ايٚ ػٞضي ايٚ س١ٞيٚ ضٝ كطاٗٞـزالض ث٠ ٗٚ ثسي 200ذٞزسٞٙ 

 .دبيف ضا ضٝي سطٗع ٗي ُصاضز ثِيطيٚ ٠ً ث٠ ٗطزي ٗظْ ٗٚ احشطإ ثصاضيٚ! كبٛٞچي

ٛبثٞز ٗي ق٠. آجش٠  كبٛٞچي: ُٝط٠ٛ دٔيؽ ١ب ثب ذجط ٗي قٚ ٝ ث٠ ذ٠ٛٞ ار ح٠ٔ٘ ٗي ًٜٚ. ذٞٛٞازٟ ار

ً٘شط اظسٞٙ ٗي ُيطٕ ٝ ٝهشي ٗي ُٖ ً٘شط  زيسيٚ اقشجبٟ ًطزٟ ثبقٖ،ا٠ُ زض ٗٞضز ٗوساض دٞٓي ٠ً زظ

 ُٞـ ًٚ. ٗي ك٢٘ي ١٘ك٢طي؟... ٗي ك٢٘ي ١٘ك٢طي؟ ٜٗظٞضٕ نس زالض ً٘شطٟ. دؽ حطكٖ ضٝ

 .ٝيشٞ: ٗي ك٢ٖ٘... زٝؾز ١بٕ ٝ ٗٚ دّٞ ١ب ضٝ سوؿيٖ ٗي ًٜيٖ. دؽ ثبيس ثب ا٢ٛٝب نحجز ًٜٖ

ذٞإ. كوٍ ٗوساضي ٠ً ثب١بـ ثشٖٞٛ ؾجيْ ١بٕ ضٝ چطة كبٛٞچي: ث٠ زٝؾز ١بر ثِٞ ٗٚ ظيبز ٛ٘ي 

ًٖٜ. 
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 .كبٛٞچي)زضحبٓي ٠ً اظ ٗبقيٚ ذبضع ٗي قٞز(: ٛشطؼ ٝ ث٢كٞٙ ثِٞ

هُغ ث٠: ذب٠ٛ ٝيشٞ. ًٜٔ٘عا ٝ سؿيٞ دكز ٗيع قبٕ ٛكؿش٠ اٛس. ٝيشٞ ثكوبة ٛوطٟ اي ضا ضٝي ٗيع ٗي 

 .ُصاضز

 زالض... ا٠ُ ٛسيٖ چي؟ 600سؿيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: 

ٗكز حيٞٛٚ. ٗبضاٛعاال  عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: سٞ ذٞة زاض ٝ زؾش٠ اٝٛٞ ٗي قٜبؾي، سؿيٞ. ا٢ٛٝب ي٠ًٜٔ٘

اٝٙ ثب دٔيؽ ١بٕ آقٜبؾز. ٗب ثبيس ايٚ دّٞ ضٝ  .ذٞزـ ث٠ كبٛٞچي اػبظٟ زازٟ ٠ً سٞ ايٚ ٗح٠ٔ ًبض ٠ًٜ

 ٗٞاكوٚ؟ زالض. ٠٘١ 200ث٢ف ثسيٖ. ١ط ٛلط

 .ظطف اؾذبُشي ضٝث٠ ضٝيف ٗي ٛكيٜسزض حبٓي ٠ً ًٜٔ٘عا حطف ٗي ظٛس، ٝيشٞ ثب 

 ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: چطا ثبيس ث٢ف دّٞ ثسيٖ؟

 .ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٝيشٞ، ايٚ ٗؿئ٠ٔ ضٝ ث٠ ٗب ثؿذط

ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: اٝٙ ي٠ ٛلطٟ، ٗب ؾ٠ سب. ا٠ُ اٝٙ اؾٔح٠ زاضٟ ٗب ١ٖ زاضيٖ. ٝاؾ٠ چي ثبيس دٞٓي ٠ً 

 ثطاـ ػطم ضيرشيٖ ث٠ اٝٙ ثسيٖ؟

  !ٜعا)ث٠ ايشبٓيبيي(: ايٜؼب ٗح٠ٔ ا٠ًٛٝٔ٘

 .ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٗٚ زٝ ٛلط ضٝ ٗي قٜبؾٖ ٠ً ١يچي ث٠ كبٛٞچي ٛ٘ي زٙ

 ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: ًي؟

ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ػٞ يٞٛبٛي سٞ ذيبثٞٙ سؿي٘ٞ، كطاٛي دٜيشبٛٔٞ ٝ سبقيٌٜٞ قطاثٞ. ا٢ٛٝب ث٠ كبٛٞچي 

 .١يچي دّٞ ٛ٘يسٙ

بيي(: ا٠ُ ا٢ٛٝب ث٠ كبٛٞچي دّٞ ٛ٘ي زٙ، ػٞيف ث٠ ثبع ُيطي ٗي زٙ ٠ً ثطاي ٗبضاٛعاال سؿيٞ)ث٠ ايشبٓي

 .دّٞ ػ٘غ ٗي ٠ًٜ

 .ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: ث٢شطٟ ٠ً ٠٘١ ٗٞٙ دّٞ ضٝ ث٢ف ثسيٖ. ِٛطاٙ ٛجبقيٚ

 .ٝيشٞ ثكوبة اؾذبُشي ذٞز ضا ثطٗي زاضز ٝ دكز ٗيع ٗي ٛكيٜس

ٗي ٠ٛٞٗ. ا٠ُ زٝؾز  هّٞ ثسيٚ ١طچي ٠ً ٗي ُٖ سٞ ١٘يٚ اسبمٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ذٞة ُٞـ ًٜيٚ ٝ 

كبٛٞچي دطزاذز ًٜٖ سً٘يٚ ٗي ًٜٖ ٠ً  زالض ثسيٚ ٠ً ثجطٕ ث٠ 50زاقش٠ ثبقيٚ ١ط ًسٝٗشٞٙ ث٠ ٗٚ 

  .اٝٙ هجّٞ ٠ًٜ

 .زالض ٝيشٞ 200زالض يؼٜي  200سؿيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ا٠ُ كبٛٞچي ٗي ٠ُ 

ديف ٛ٘يبز. ٗٚ ١يچ  ي ظٖٛ. ٠٘١ چيع ضٝ ث٠ ٗٚ ثؿذطيٚ ٗكٌٔيٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٗٚ ثب١بـ حطف ٗ

كبٛٞچي حطف ثعٛيٚ. ا٠ُ نحجز دّٞ ًطز  ٝهز ث٠ زٝؾز ١بٕ زضٝؽ ٛ٘ي ُٖ. كطزا ١طزٝسٞٙ ثطيٚ ثب

ثب١بـ ثحض ٌٛيٚ. ٗٚ ذٞزٕ ٗي ضٕ ٗٞاكوشف ضٝ ػٔت ٗي  .ث٢ف ثِيٚ ٠ً ١طچي ثرٞاز ث٢ف ٗي زيٚ
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  .ذكٜي٠چٞٙ آزٕ  ًٜٖ اٗب ثب١بـ ثحض ٌٜٛيٚ،

 ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: چُٞضي ٗي سٞٛي ٗشوبػسـ ًٜي ً٘شط ثِيطٟ؟

 ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ايٚ زي٠ِ ًبض ٠ٜٗ. كوٍ يبزسٞٙ ثبق٠ زاضٕ ث٢شٞٙ ُٓق ٗي ًٜٖ. هج٠ٓٞ؟

  .سؿيٞ: ثبق٠

 .ٝيشٞ ٓيٞاٛف ضا ثٜٔس ٗي ًٜس

 .ٝيشٞ: ث٠ ؾالٗشي

  .سؿيٞ: ث٠ ؾالٗشي

 .ثؼس اٝ ١ٖ ٓيٞاٛف ضا ثطٗي زاضز ًٜٔ٘عا ٓحظ٠ اي زضَٛ ٗي ًٜس ٝ

 .هُغ ث٠: ذيبثبٛي قٔٞؽ ٝ ٗطزٕ زض حبّ س٘بقبي قطٝع ٗطاؾٖ ضغٟ ١ؿشٜس

 .ًٜٔ٘عا ث٠ ؾ٘ز ٝيشٞ ٗي ضٝز

 .ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: ذبٛٞازٟ اـ ثيطٝٙ ذ٠ٛٞ ١ؿشٚ. كبٛٞچي سٞ ًبك٠ س٢ٜبؾز

 .سؿيٞ ١ٖ ث٠ ؾ٘ز ٝيشٞ ٗي آيس

 .زالض ٗٚ. ٗٞكن ثبقي 50سؿيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٝيز. ايٚ 

 .ٝيشٞ آٗبزٟ ٗي قٞز ٠ً حطًز ًٜس

 ًٜٔ٘عا)ث٠ ايشبٓيبيي(: ١ي ، ٝيز... ُٗ٘ئٜي اٝٙ هجّٞ ٗي ٠ًٜ؟

 .ٗي زٕ ٠ً ٛش٠ٛٞ ضز ٠ًٜ. ِٛطاٙ ٛجبـ  ٝيشٞ: ديك٢ٜبزي ث٢ف

 .ٝيشٞ حطًز ٗي ًٜس

ٗيع ًٜبض زؾز هُغ ث٠: زاذْ ًبك٠. كبٛٞچي دكز ٗيع ٛكؿش٠ اؾز. ٝيشٞ ٝاضز ٗي قٞز ٝ دّٞ ضا ضٝي 

 .كبٛٞچي ٗي ُصاضز

 .كبٛٞچي ًال١ف ضا ضٝي آٙ ٗي ُصاضز

  .زالض ظيط ًالٟ ٗٚ ثبق٠ 100كبٛٞچي: ث٠ ٛظط ٗي ضؾ٠ 

 .ث٠ ظيط ًالٟ ِٛبٟ ٗي ًٜس

 .زالض 100كبٛٞچي: آضٟ، زضؾش٠. كوٍ 

 .كبٛٞچي ًالٟ ضا ث٠ ؾ٘ز ٝيشٞ ١ْ ٗي ز١س

 ٠ ثيٌبضٕ كوٍ ي٠ ذطزٟ ٝهز ٗي ذٞإ ٗي ك٢٘ي ٠ً؟ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: االٙ دّٞ ًٖ زاضٕ. چٜس ٝهشي

 .كبٛٞچي ٗي ذٜسز ٝ دّٞ ضا ثطٗي زاضز

كبٛٞچي)ث٠ ايشبٓيبيي(: ذئي ػطئز زاضي ػٞٝٙ! چطا هجْ اظ اي٢ٜب اؾ٘ز ضٝ ٛكٜيسٟ ثٞزٕ؟ ذئي 

 .قؼبػي. ثطار ي٠ ًبض ذٞة ديسا ٗي ًٜٖ
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 .ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ًشف ضا ثطٗي زاضز

٠ُٛٞ ٝيشٞ ٗي ُيطز(  جبـ. ا٠ُ احشيبع ث٠ ً٘ي زاقشي، ذجطٕ ًٚ. )ٛيكِٞٛي اظكبٛٞچي: اظ ٗٚ ٛبضاحز ٛ

 !ٓصر ثجط سٞ ًبضر ضٝ ذٞة اٛؼبٕ زازي)زض حبّ سطى ًبك٠( اظ ػكٚ

 .ٝيشٞ ١٘چٜبٙ ٠ً ث٠ ذطٝع كبٛٞچي ٗي ِٛطز، ٠ُٛٞ اـ ضا دبى ٗي ًٜس

 .هُغ ث٠: ذيبثبٙ ٠ً اظ ػ٘ؼيز ٗٞع ٗي ظٛس

 .بٓي ضا هبح ٗي ظٛس. ٗطزي ديف ٗي آيس ٝ زؾشف ضا ٗي ثٞؾسكبٛٞچي زض حبّ هسٕ ظزٙ دطسو

 ...ٗطز: زٝٙ كبٛٞچي

ُطزٛجٜسي ضا ثطٗي  كبٛٞچي ث٠ ايشبٓيبيي چيعي ث٠ اٝ ٗي ُٞيس. ثؼس ث٠ ؾ٘ز يي زؾشلطٝـ ٗي ضٝز ٝ

 .ؾ٘ز دبييٚ ذيبثبٙ اؾز زاضز. ٗؼؿ٠٘ ٗؿيح ٠ً اظ اؾٌٜبؼ دٞقيسٟ قسٟ، زض حبّ حْ٘ ث٠

ايؿشبزٟ. كبٛٞچي ٗوساضي  ٝيشٞ اظ ثبال ث٠ كبٛٞچي ِٛبٟ ٗي ًٜس ٠ً ًٜبض ؾبذش٘بٙ ضًٝٞهُغ ث٠: دكز ثبٕ. 

ٗي ًٜٜس. ٝيشٞ ضٝي دكز ثبٕ ؾبذش٘بٙ ١ب  دّٞ ضٝي سيطى حْ٘ ٗؼؿ٠٘ هطاض ٗي ز١س. ٠٘١ سكٞيوف

ذيبثبٙ هسٕ ٗي ظٛس. زذشطاٙ ؾليس دٞـ زض حبّ حطًز ١ؿشٜس. زٝ  حطًز ٗي ًٜس. كبٛٞچي زض اٗشساز

 ثبظي ٗي ًٜٜس. سؿيٞ ٝ ًٜٔ٘عا ًال١كبٙ ضا ثطٗي زاضٛس. ٗؼؿ٠٘ ٗؿيح ث٠ ؾ٘ز چٞة زؾشي دؿط ثب

نٔيت ٗي ًكس.  دبييٚ ذيبثبٙ زض حبّ حطًز اؾز. كبٛٞچي ث٠ ٗؼؿ٠٘ زض حبّ حطًز ِٛبٟ ٗي ًٜس ٝ

ز. ٗي ًٜس. اٝ اظ دكز ثبٕ زيِط ٗي دط ٝيشٞ ضٝي دكز ثبٕ ١ب هسٕ ٗي ظٛس. ٝيشٞ اظ ثبال ث٠ كبٛٞچي ِٛبٟ

ثبظي اؾز. ػ٘السي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيس ٝ ثؼس زٝ ػطٝؾي  كبٛٞچي زض حبّ س٘بقبي ٛ٘بيف ذي٠٘ قت

 .ػِٜٜس. كبٛٞچي زٝض ٗي قٞز قٞآي٠ ثب ١ٖ ٗي

  !كبٛٞچي)ث٠ ايشبٓيبيي(: اٟٝ ثيف اظ حس ذك٠ٜ

 .ثؼس ػ٘السي ضا ث٠ ايشبٓيبيي ث٠ ػ٘ؼيز ٗي ُٞيس

ػؿز ٝ ػٞ ٗي ًٜس.  ثؼس ث٠ ؾ٘ز زٝزًكي ٗي ضٝز ٝ دكز آٙ ضاٝيشٞ اظ يي ثبٕ ث٠ ثبٕ زيِط ٗي دطز. 

ػجٞض اظ ذيبثبٙ اؾز. ٝيشٞ چيعي ضا ٠ً  زض ذيبثبٙ زٝ دؿط دطچ٘ي ضا حْ٘ ٗي ًٜٜس. يي ًكيف زض حبّ

ثيطٝٙ ٗي ًكس. اٝ زض دكز ثبٕ ضا ثب ٗي٠ٔ اي كٔعي ثبظ ٗي ًٜس ٝ  ثب دبضچ٠ دٞقبٛسٟ قسٟ اظ دكز ٠ٓٞٓ

دبييٚ ٗي  . كبٛٞچي اظ د٠ٔ ١بي ؾبذش٘بٙ آدبضس٘بٛف ثبال ٗي ضٝز. ٝيشٞ اظ د٠ٔ ١بٗي قٞز ٝاضز ضاٟ د٠ٔ

نساي هسٕ ١بي كبٛٞچي ضا ثكٜٞز. اٝ چٜس  دطز. اٝ اظ ثبالي د٠ٔ ١ب ث٠ دبييٚ ِٛبٟ ٗي ًٜس. ٝيشٞ ٗي سٞاٛس

ضًٝٞ  ثبال ٗي آيس. زض ذيبثبٙ ٗؼؿ٠٘ ٗؿيح ػٔٞي ؾبذش٘بٙ ؾٚ د٠ٔ دبييٚ ٗي آيس. كبٛٞچي اظ د٠ٔ ١ب

ًكيف  اؾٔح٠ ضا ثب يي ح٠ٓٞ ٗي دٞقبز. كبٛٞچي اظ د٠ٔ ١ب ثبال ٗي ضٝز. زض ذيبثبٙ سٞهق ًطزٟ. ٝيشٞ

ايؿشبزٟ اٛس ٝ  ػٔٞي ٗؼؿ٠٘ ٗؿيح ايؿشبزٟ. ًكيف زػبيي ضا ث٠ السيٚ ٗي ذٞاٛس. ػ٘ؼيز ٠٘١

قسٟ ٝ نساي ُٞق٠ اي اظ ضا١طٝ ٗرلي  ٗٞؾيوي ثبض زيِط ٛٞاذش٠ ٗي قٞز. زض زاذْ ؾبذش٘بٙ ٝيشٞ زض
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١ب ثبال ٗي آيس. ٝيشٞ ٗرلي قسٟ اؾز. زض ذيبثبٙ ٗطزٕ ث٠  دب١بي كبٛٞچي ضا ٗي قٜٞز. كبٛٞچي اظ د٠ٔ

 زض زاذْ ؾبذش٘بٙ كبٛٞچي اظ د٠ٔ ١ب ثبال ٗي ضٝز ٝ زض ػيجف ث٠ زٛجبّ ًٔيس ٗي .َطف ًكيف ٗي آيٜس

 .ُطزز

اٝ ٗشٞػ٠ ٗي قٞز ٠ً  .هُغ ث٠: ٝيشٞ ث٠ كبٛٞچي ِٛبٟ ٗي ًٜس. كبٛٞچي ث٠ ؾ٘ز زض آدبضس٘بٛف ٗي ضٝز

ًٜس. ٝيشٞ ث٠ ؾ٘ز اٝ ذيع ثطٗي  چطاؽ ذبٗٞـ اؾز. ث٠ َطف يي الٗخ ٗي ضٝز ٝ آٙ ضا ضٝقٚ ٗي

 .ًٜس. كبٛٞچي ثطٗي ُطزز ٝ اٝ ضا ٗي ثيٜس زاضز ٝ سلِٜف ضا ٠ً ًبٗالً دٞقبٛسٟ ثٜٔس ٗي

 ٛٞچي)ث٠ ايشبٓيبيي(: اٝٛؼب چي هبيٖ ًطزي؟كب

ؾٞضاخ ؾي٠ٜ اـ ٗي  ٝيشٞ سلَٜ ضا ث٠ ؾ٘ز اٝ ٛكب٠ٛ ٗي ضٝز ٝ قٔيي ٗي ًٜس. كبٛٞچي ثب ٛبثبٝضي ث٠

 .ًٜس ٠ً ايٚ يٌي ٝاضز ٠ُٛٞ اـ ٗي قٞز ِٛطز ٝ ػٔيو٠ اـ ضا دبضٟ ٗي ًٜس. ٝيشٞ ثبض زيِط قٔيي ٗي

 .اؾٔح٠ ضا ٠ً آسف ُطكش٠ زٝض ٗي اٛساظز كبٛٞچي ث٠ ظٗيٚ ٗي اكشس. ٝيشٞ ح٠ٓٞ زٝض

هُغ ث٠: آسف ثبظي ٝ ػكٚ ثيطٝٙ ؾبذش٘بٙ ؾٚ ضًٝٞ. ػ٘ؼيز ًالٟ ١بيكبٙ ضا سٌبٙ ٗي ز١ٜس ٝ قبزي 

 .ٗي ًٜٜس

ًٜس. ثؼس ًيق دّٞ اٝ  هُغ ث٠: ٝيشٞ ظاٛٞ ٗي ظٛس. سلَٜ ضا زض ز١بٙ كبٛٞچي هطاض ٗي ز١س ٝ قٔيي ٗي

 .دب ث٠ ظٗيٚ ٗي اٛساظزضا زض ٗي آٝضز ٝ ػٜبظٟ اـ ضا ثب 

 .هُغ ث٠: ػكٚ ذيبثبٛي ٠ً دطؾط ٝ نساسط قسٟ. ًالٟ ١ب ث٠ ١ٞا دطسبة ٗي قٞٛس

دٞٓف ضا ثطٗي زاضز.  هُغ ث٠: ٝيشٞ ٠ً ث٠ ؾ٘ز دكز ثبٕ ٗي ضٝز. اٝ ًيق دّٞ كبٛٞچي ضا ثبظ ٗي ًٜس ٝ

  .زاذْ زٝزًف هطاض ٗي ز١س ثؼس سلَٜ ضا ٗي قٌٜس ٝ هُؼبسف ضا ث٠ ١٘طاٟ ًيق دّٞ

 هُغ ث٠: ػكٚ ذيبثبٛي

ٝيشٞ ذالف ػ٢ز حطًز  .ٗطزٕ يٌسيِط ضا زض آؿٞـ ٗي ُيطٛس ٝ ًالٟ ١بيكبٙ ضا ث٠ ١ٞا دطسبة ٗي ًٜٜس

ٗحْ ؾٌٞٛشف ٗي ضؾس. ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ  ػ٘ؼيز هسٕ ثطٗي زاضز. اٝ اظ ٠٘١ ٗي ُصضز سب ث٠ ذيبثبٙ

٢ٛب ٗي ضٝز ٝ ٗبيٌْ ٛٞظاز ضا ثطٗي زاضز اٛس. ٝيشٞ ث٠ ؾ٘ز آ ضٝي د٠ٔ ١بي ضٝ ث٠ ضٝي آدبضس٘بٙ ٛكؿش٠

 .ضٝي د٠ٔ ٛكؿش٠ ُيشبض ٗي ٛٞاظز ٝ ٗي ثٞؾس. ٗطزي

 .ٝيشٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ٗبيٌْ، دسضر سٞ ضٝ ذئي زٝؾز زاضٟ... ذئي

  :هُغ ث٠

 ٗبقيٚ ٗبيٌْ ٠ً ث٠ ؾ٘ز ذب٠ٛ زض حبّ حطًز اؾز

ٞهق ٗي قٞز. ٢ِٛجبٙ زض ضا ثبظ ٗي ثطف ظيبزي ثبضيسٟ اؾز. ٗبقيٚ ث٠ دكز زضٝاظٟ ذب٠ٛ ٗي ضؾس ٝ ٗش

 .ًٜس سب ٗبقيٚ ٝاضز ٗؼش٘غ قٞز

ٗبقيٚ آٌشطيٌي آٛشٞٛي  هُغ ث٠: ٗبيٌْ زض ٗيبٙ ثطف ث٠ َطف يٌي اظ ؾبذش٘بٙ ١بي ذب٠ٛ ٗي ضٝز. اٝ ث٠
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ث٠ زكشط ًبضـ ٗي اٛساظز ٝ ثؼس ٝاضز زكشط  ٠ً ًبزٝي ًطيؿ٘ؽ اٝؾز ِٛبٟ ٗي ًٜس. اظ ١٘بٙ ػب ِٛب١ي

ذب٠ٛ حطًز ٗي ًٜس. ١يچ نسايي قٜيسٟ ٛ٘ي قٞز. اِٛبض ٠ً  ْ ث٠ ايٚ ؾٞ ٝ آٙ ؾٞيٗي قٞز. ٗبيٌ

اسبم ؿصاذٞضي ٗي ضٝز ٝ ث٠ اَطاف ِٛبٟ ٗي ًٜس. ثؼس ثطٗي ُطزز ٝ ث٠ ؾ٘ز  ًؿي ذ٠ٛٞ ٛجبقس ٝ ث٠

ٗيع ٗي ُصاضز،  ذٞاة ٗي ضٝز. اسبم ًبٗالً ػٞو قسٟ. ٗبيٌْ ث٠ زكشطـ ٗي ضٝز ٝ ًيلف ضا ضٝي اسبم

 .َطف اسبم ٗي ضٝز ٠ً زض آٙ ًي زض حبّ ذيبَي اؾزثؼس ث٠ 

 .ًي ٗشٞػ٠ حًٞض ٗبيٌْ ٛ٘ي قٞز. اٝ ثطٗي ُطزز ٝ ٗي ضٝز

 هُغ ث٠: ً٘يؿيٞٙ ٗؼٔؽ ؾٜب

سب حبال ًبضٜٗس ً٘ذبٛي ضٝؿٚ ظيشٞٙ ػٌٜٞ ١ؿشيٚ،  1942ضئيؽ ً٘يؿيٞٙ: آهبي چيچي، ق٘ب اظ ؾبّ 

 زضؾش٠؟

 .سٝئي چيچي ًٜبض ًٝئف ٛكؿش٠ ٝ ؾيِبض ٗي ًك

  .چيچي: زضؾش٠

 .ضئيؽ: اٗب زض حويوز ق٘ب ػًٞي اظ ؾبظٗبٙ ػٜبيي ًٞضٓئ٠ٛٞ ثٞزيٚ

 .چيچي: ٠ٛ... ٠ٛ. ٗب اٝٛٞ ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ نسا ٗي ًطزيٖ

 .ؾٜبسٞض: ٗب ذبٛٞازٟ نساـ ٗي ًطزيٖ

 ضئيؽ: ٗوبٕ ق٘ب چي ثٞز؟

 .چيچي: ذت. اّٝ ٗظْ ٠٘١. ٜٖٗ ي٠ ؾطثبظ ثٞزٕ

 ضئيؽ: يؼٜي چي؟

 .زؾز ثطزاضيٚ ؾٜبسٞض، ق٘ب ٠ً ٗي زٝٛيٚ«. ز٠ً٘»چيچي: يؼٜي

 .ضئيؽ: ٠ٛ، ٛ٘ي زٖٝٛ سٞ ث٢ٖ ثِٞ

 .چيچي: ذت... ٝهشي ضئيؽ ٗي ٠ُ ي٠ ز٠ً٘ ضٝ ككبض ثسٟ، ٗٚ اَبػز ٗي ًٜٖ. ز٠ً٘ ضٝ ككبض ٗي زٕ

 .ُٞيٜسٟ: آهبي ًٞئؿشبز

 ًٞئؿشبز: ٜٗظٞضر اي٠ٜ ٠ً سٞ آزٕ ًكشي؟

 چيچي: ٗٚ چي؟

 ٗبكٞهز آزٕ ٗي ًكشي؟ًٞئؿشبز: ثٜب ث٠ ذٞاؾز 

 .چيچي: آضٟ زضؾش٠

 ًٞئؿشبز: ٝ ؾطًطزٟ ذبٛٞازٟ ق٘ب ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ اؼ. زضؾش٠؟

  .چيچي: آضٟ هطثبٙ. ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ زضؾش٠

 ضئيؽ: آيب سب ث٠ حبّ چٜيٚ زؾشٞضي ضٝ ٗؿشوي٘بً اظ ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ ُطكشي؟
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 .ًٝيْ ؾطـ ضا سٌبٙ ٗي ز١س

 .ب١بـ حطف ٛعزٕچيچي: ٠ٛ... سب حبال ١يچ ٝهز ث

 ُيطي: اِ... آهبي چيچي، ٠ٌٜ٘ٗ ػٞاة ؾؤاّ ١ب ضا ث٠ سلهيْ ثسيٚ؟

 چيچي: چي ًبض ًٜٖ؟

ػاله٠ ٜٗسٕ  ُيطي: ٗي سٞٛيٚ ً٘ي ٝايح سط نحجز ًٜيٚ ٝ سٞييح ثيكشطي ثسيٚ. ٗٚ ث٠ ذهٞل

ٞٙ ٠ً قرهي ثيٚ ق٘ب ٝ ٗبكٞم ١بس ...(ثسٖٝٛ آيب ضاثُي ٝػٞز زاقش٠...)چيچي ثب ًٝئف حطف ٗي ظٛس

 زؾشٞض١بي ٝاهؼي ضٝ ٗي زازٙ؟

 .چيچي)ثب حبٓز ٗؿرطٟ(: آضٟ، ي٠ ضاثٍ... ذبٛٞازٟ ضاث٠ُ ظيبز زاقز

 .سؼسازي اظ حبيطاٙ ٗي ذٜسٛس

ضئيؽ: آهبي چيچي، ٠ٌٜ٘ٗ ايٚ ٗؿئ٠ٔ ثطاي ق٘ب ؾطُطٕ ًٜٜسٟ ثبق٠، اٗب هّٞ ٗي زٕ ٠ً ثطاي اػًبي 

 .ايٚ ً٘يؿيٞٙ ايٚ َٞض ٛيؿز

زض ٗح٠َٞ ذب٠ٛ ثعضٍ ذٞز حطًز ٗي ًٜس ٝ اظ ًٜبض ظٗيٚ ثبظي « ٗبٗب»ذب٠ٛ هُغ ث٠: ٗبيٌْ ث٠ ؾ٘ز

 .ًٞزًبٙ ٗي ُصضز

 .هُغ ث٠: ٗبيٌْ نٜسٓي اـ ضا ًٜبض ٗبٗب هطاض ٗي ز١س ٠ً ًٜبض قٞٗي٠ٜ ضٝي نٜسٓي ٛكؿش٠ اؾز

ٞز. ث٠ ًطز؟... اٝٙ هٞي ث ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(: ي٠ چيع ث٢ٖ ثِٞ ٗبٗبٙ. ثبثب سٞ اػ٘بم هٔجف چي كٌط ٗي

 ثطاي ذبٛٞازٟ... ٗي سٞٛؿز اٝٛٞ... اظ زؾز ثسٟ؟ ذبَط ذبٛٞازٟ اـ هٞي ثٞز. اٗب زض ػيٚ هٞي ثٞزٙ

ٗبٗب: سٞ زاضي ث٠ ظٛز كٌط ٗي ًٜي ٝ ثچ٠ اي ٠ً اظ زؾز زازيٚ، اٗب سٞ ٝ ظٛز ١٘يك٠ ٗي سٞٛيٚ ثچ٠ 

 .زاض ثكيٚ

 .ٗبيٌْ: ٠ٛ، ٜٗظٞضٕ... اظ زؾز زازٙ ذبٛٞازٟ اؼ

 .سٞٛي ذبٛٞازٟ ار ضٝ اظ زؾز ثسيٗبٗب: اٗب ٛ٘ي 

  .ٗبيٌْ: اٝيبع سـييط ًطزٟ

 :زيعآٞ ث٠

  ٝيشٞ زض ذيبثبٙ ايؿشبزٟ

چؿجبٛسٟ ٝ ٓجبؾي  اٝ ظب١طـ سـييط ًطزٟ اؾز. ؾجئي ٛبظى زاضز، ١ٞٗبيف ضا ثب ضٝؿٚ ضٝي ؾطـ

١س. آٙ ٗبٓس ٝ ؾطـ ضا سٌبٙ ٗي ز قيي ث٠ سٚ زاضز. ًؿي چيعي ث٠ اٝ ٗي ُٞيس. اٝ چب٠ٛ اـ ضا ٗي

زض يي ثؿش٠ ًبؿصي ٗي ُصاضز ٝ ث٠ اٝ ٗي ز١س. ٝيشٞ  ٗطز ٠ً يي زؾشلطٝـ ذيبثبٛي اؾز، دطسوبٓي ضا

 .آٝضز ٗوساضي دّٞ اظ ػيجف زضٗي

 .زؾشلطٝـ: ذٞا١ف ٗي ًٜٖ. دّٞ ٛ٘ي ذٞإ. ث٠ ػٜٞاٙ ي٠ ١سي٠ اظ ٗٚ هجّٞ ًٜيٚ
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 .ٗٚ ثطٗيبز ثيب سب نحجز ًٜيٖٝيشٞ: ٜٗ٘ٞٙ... ٜٗ٘ٞٙ.)اٝ ثؿش٠ ضا ٗي ُيطز.( ا٠ُ ًبضي اظ زؾز 

 .زؾشلطٝـ: ٜٗ٘ٞٙ

 هُغ ث٠: ٝيشٞ زض حبّ ػجٞض اظ ذيبثبٙ

  هُغ ث٠: زاذْ ذب٠ٛ ًٞضٓئ٠ٛٞ ظٛي ضٝ ث٠ ضٝي ٝيشٞ ٛكؿش٠

 ٝيشٞ: ذبٖٛ ًٔ٘جٞ، ثطاي چي ٗي ذٞاؾشيٚ ٜٗٞ ثجيٜيٚ؟

 .ذبٖٛ ًٔ٘جٞ: ١٘ؿطسٞٙ ُلز قبيس ق٘ب ثشٞٛيٚ ًٌٖ٘ ًٜيٚ

اٝٙ ١ٖ ث٢ف  ١٘ؿبي٠ ١ب ث٠ نبحجر٠ٛٞ ث٠ ذبَط ؾِف قٌبيز ًطزٙ ٝ ٗبٗب: اٝٙ ي٠ ٗكٌٔي زاضٟ.

زٝؾز زاضٟ ٝ ث٠ ذبَط ١٘يٚ  ُلش٠ ٠ً ثبيس حيٞٝٙ ضٝ ؾط ث٠ ٛيؿز ٠ًٜ. اٗب دؿط ًٞچٌف اٝٙ ؾَ ضٝ

هًي٠ ضٝ ٗي ك٠٘٢ ػهجبٛي ٗي ق٠ ٝ اظـ ٗي  اٝٙ ٗؼجٞض ٗي ق٠ ؾَ ضٝ هبيٖ ٠ًٜ. ٝهشي نبحجر٠ٛٞ

حشي ا٠ُ اظ قط ؾ٠ِ ١ٖ ذالل ثك٠ چبضٟ اي ػع سطى اٝٙ ذ٠ٛٞ  حبال ذٞاز ٠ً ذ٠ٛٞ ضٝ سرٔي٠ ٠ًٜ.

  .ٛساضٟ

 .ذبٖٛ ًٔ٘جٞ: ذئي ذؼبٓز ٗي ًكٖ! اٝٙ ُلش٠ دٔيؽ ٗيبضٟ ٝ اؾجبة اطبطي٠ ٗب ضٝ ٗي ضيعٟ سٞ ذيبثٞٙ

 .ٝيشٞ: ٗشأؾلٖ. اٗب... ٗي سٖٞٛ چٜس زالضي ث٢شٞٙ ً٘ي ًٜٖ سب ػبي ػسيسي ديسا ًٜيٚ

ٖٞٛ اظ اٝٛؼب ثطٕ. اظسٞٙ ٗي ذٞإ ٠ً ثب١بـ نحجز ًٜيٚ ٝ ث٢ف ثِيٚ ٠ً ٗي ذبٖٛ ًٔ٘جٞ: ٗٚ ٛ٘ي س

 .ذٞإ اٝٛؼب ثٖ٘ٞٛ

 ٝيشٞ: اؾٖ نبحجر٠ٛٞ ار چي٠؟

 .ذبٖٛ ًٔ٘جٞ: اؾ٘ف ضٝثطسٞئ٠. سٞ ذيبثٞٙ چ٢بضٕ ظٛسُي ٗي ٠ًٜ، ٛعزيي ايٜؼب

 .هُغ ث٠: يي آضايكِبٟ. ضٝثطسٞ ظيط هيچي ؾٔ٘بٛي اؾز

 .ٜؼطٟ ضٝ ٗي قٌٜٚ. ظٗيٚ ضٝ ًظيق ٗي ًٜٚضٝثطسٞ: ا٢ٛٝب قيك٠ ١بي د

 .آضايكِط: ٗظْ ذٞى

ٝيشٞ اظ دكز قيك٠ ث٠ ضٝثطسٞ ِٛبٟ ٗي ًٜس. ضٝثطسٞ اظ آضايكِبٟ ذبضع ٗي قٞز. ٝيشٞ ث٠ ؾ٘ز اٝ ٗي 

 .ضٝز

زٓئي ٗي ذٞايٚ  ٝيشٞ:اؾٖ ٗٚ ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ اؼ. ذبٖٛ ًٔ٘جٞ زٝؾز ١٘ؿط ٠ٜٗ. اٝٙ ٗي ٠ُ ثي ١يچ

ًؽ ضٝ ٛساضٟ. ٠ٛ دّٞ زاضٟ، ٠ٛ كبٗئي.  ثيطٝٙ. اٝٙ ي٠ ظٙ ثيٟٞ ثيچبضٟ اؼ ٠ً ١يچاظ ذ٠ٛٞ ثٜساظيٜف 

  .اٝٙ كوٍ ٗح٠ٔ قٞ زٝؾز زاضٟ

 .ضٝثطسٞ: اٗب ٗٚ اٝٛؼب ضٝ ث٠ ي٠ ذبٛٞازٟ زي٠ِ اػبضٟ زازٕ

 .ضٝثطسٞ ضاٟ ٗي اكشس ٠ً ثطٝز. ٝيشٞ زٛجبّ اٝ ٗي ضٝز

زٕ ُٜٗوي اي ١ؿشيٚ. اٝٙ حيٞٝٙ ضٝ ١ٖ ضز ٝيشٞ: ٗٚ ث٠ اٝٙ ُلشٖ ثب ق٘ب نحجز ٗي ًٜٖ ٝ ق٘ب آ



adamakechobi.ir 

  .ًطزٟ. دؽ ثصاضيٚ ث٠ٛٞ٘

 .ضٝثطسٞ چيعي ضا ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيس

 ٝيشٞ: ق٘ب ؾيؿئي ١ؿشيٚ؟

 .ضٝثطسٞ: ٠ٛ، ا١ْ ًبالثطٟ ؾ٠ إ

 .ٝيشٞ: دؽ ١٘ك٢طي ١ؿشيٖ. ايٚ ُٓق ضٝ ث٠ ٗٚ ثٌٜيٚ

 .بضٟ ثيكشطي ٗيسٙضٝثطسٞ: ٗٚ هجالً اٝٛؼب ضٝ اػبضٟ زازٕ. ث٠ ػالٟٝ ا٢ٛٝب اػ

 ٝيشٞ: چوسض ثيكشط؟

 .ضٝثطسٞ: دٜغ زالض

 .ٝيشٞ يي زؾش٠ اؾٌٜبؼ ضا اظ ػيجف ثيطٝٙ ٗي آٝضز

ٝيشٞ: ايٚ ثبثز قف ٗبٟ ايبك٠ اػبضٟ. اٗب ث٢ف ِٛيٚ چٞٙ ذئي ٗـطٝضٟ. قف ٗبٟ زي٠ِ ثيبيٚ ٜٗٞ 

 ثجيٜيٚ. آجش٠ ؾ٠ِ ٗي ٠ٛٞٗ، ٠ٛ؟

 ضٝثطسٞ: چي؟

  .ٝيشٞ: ؾ٠ِ ٗي ٠ٛٞٗ

 .ث٠ ايشبٓيبيي حطف ٗي ظٛس. دّٞ ضا دؽ ٗي ز١سضٝثطسٞ 

 .ضٝثطسٞ: سٞ ًي ١ؿشي ٠ً ث٠ ٗٚ زؾشٞض ٗيسي؟ ٗٞاظت ضكشبضر ثبـ ُٝط٠ٛ دطسز ٗي ًٜٖ ٝؾٍ ذيبثٞٙ

زٝؾز ١بر ضاػغ  ٝيشٞ: ايٚ ُٓق ضٝ زض حن ٗٚ ثٌٚ. ٗٚ ايٚ ًبضر ضٝ ١يچ ٝهز كطاٗٞـ ٛ٘ي ًٜٖ. اظ

 .زٕ ػٞاة ٗحجز ضٝ ٗيث٠ ٗٚ ثذطؼ. ا٢ٛٝب ث٢ز ٗي ُٚ ٗٚ چ٠ ػٞضي 

 .ضٝثطسٞ چيعي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيس ٝ ٝيشٞ اٝ ضا سطى ٗي ًٜس

 !ضٝثطسٞ)ثب ذٞزـ(: ػؼت آزٗي

 .هُغ ث٠: زاذْ زكشط ً٘ذبٛي ضٝؿٚ ظيشٞٙ ػٌٜٞ. ػٌٜٞ زاذْ ٗي قٞز

 .ػٌٜٞ: نبحجر٠ٛٞ ايٜؼبؾز. ضٝثطسٞ، نبحت اٝٙ ؾٞضاخ ٗٞـ ١ب

ضٝثطسٞ ٛ٘ي سٞاٛس زض ضا  .ٞ ث٠ اٝ اقبضٟ ٗي ًٜس ٠ً زاذْ قٞزضٝثطسٞ ث٠ زاذْ زكشط ِٛبٟ ٗي ًٜس. ػٌٜ

 .ثبظ ًٜس. ػٌٜٞ ٗي ضٝز ث٠ اٝ ً٘ي ٗي ًٜس

  .ػٌٜٞ: اظ سٕ٘ٞ ٗحْ زضثبضٟ سٞ دطؾيسٟ

 .ػٌٜٞ زض ضا ث٠ ضاحشي ثبظ ٗي ًٜس

 .ضٝثطسٞ: ٜٗ٘ٞٙ

 .ضٝثطسٞ ٗي ٛكٜس ٝ ًال١ف ضا ثطٗي زاضز

 ...ٙ ٝيشٞضٝثطسٞ: اٗيسٝاضٕ ٗعاح٘شٞٙ ٛكسٟ ثبقٖ، زٝ
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 ٝيشٞ: چ٠ ًٌ٘ي اظ زؾشٖ ثطٗيبز، زٝٙ ضٝثطسٞ؟

 .ضٝثطسٞ: چ٠ ؾٞء سلب١٘ي! يب ٗطيٖ ٗوسؼ! آجش٠ ٠ً ذبٖٛ ًٔ٘جٞ ٗي س٠ٛٞ ث٠ٛٞ٘

 .ٝيشٞ:ٜٗ٘ٞٙ... ٜٗ٘ٞٙ

ضٝثطسٞ: زٝٙ ٝيشٞ... ٗٚ ٗي ذٞإ دٞٓشٞٙ ضٝ دؽ ثسٕ. )ضٝثطسٞ يٌي يٌي دّٞ ١ب ضا ٗي ق٘بضز( چٞٙ 

 .ٛيؿز ثبالذطٟ ٠٘١ چيع ٠ً دّٞ

 .ضٝثطسٞ ٗي ٛكيٜس، اٗب ٛب٢ُبٙ اظ ضٝي نٜسٓي ثٜٔس ٗي قٞز

 ضٝثطسٞ: ٗي سٖٞٛ ثكيٜٖ؟

 .ٝيشٞ ثب اقبضٟ دبؾد ٗظجز ٗي ز١س

ضٝثطسٞ: ٢ٗطثٞٛي ق٘ب ث٠ اٝٙ ثيٟٞ ظٙ قطٜٗسٟ إ ًطز. )اٝ ثٜٔس ٗي قٞز( ٗجٔؾ اػبضٟ ٗظْ ؾبثن ثبهي 

 .ٗي ٠ٛٞٗ

 .ظٛس ٝ ٝيشٞ ثبض زيِط ِٛب١ف ضا ث٠ ضٝثطسٞ ٗي زٝظز ٝيشٞ ث٠ ػٌٜٞ ِٛبٟ ٗي ًٜس. ػٌٜٞ ٓجرٜس ٗي

 .ضٝثطسٞ: حشي ٗي سٖٞٛ دبييٚ سطـ ثيبضٕ. ٗظالً دٜغ زالض

 .ٝيشٞ زٝثبضٟ ث٠ ػٌٜٞ ِٛبٟ ٗي ًٜس

 .ضٝثطسٞ: زٟ زالض دبييٚ سط

 .ٝيشٞ ثب ضٝثطسٞ زؾز ٗي ز١س

 ٝيشٞ: ٜٗ٘ٞٙ... ٜٗ٘ٞٙ. ه٢ٟٞ ٗي ذٞضيٚ؟

 .ٗي ز١س ضٝثطسٞ چيعي ٗي دطؾس ٝ ػٌٜٞ دبؾد

 ٝيشٞ: ٜٗ٘ٞٙ... ٜٗ٘ٞٙ. ه٢ٟٞ ٗي ذٞضيٚ؟

 .ضٝثطسٞ چيعي ٗي دطؾس ٝ ػٌٜٞ دبؾد ٗي ز١س

ضٝثطسٞ: ي٠ هطاض ٗالهبر زاضٕ! ايٚ زكؼ٠ ٛ٘ي سٖٞٛ! اٗب زكؼ٠ زي٠ِ حش٘بً! )اٝ ظيطٓجي حطف ٗي ظٛس( ايٚ 

 .زكؼ٠ ثبيس ٜٗٞ ثجركيٚ

 .ًٜساٝ ث٠ َطف زض ٗي ضٝز، ايٚ ثبض ١ٖ ٛ٘ي سٞاٛس آٙ ضا ثبظ 

ضٝثطسٞ: اي ًبـ ٗي سٞٛؿشٖ ثيكشط ثٖ٘ٞٛ. )١ٜٞظ ١ٖ ٛ٘ي سٞاٛس زض ضا ثبظ ًٜس( كوٍ ًبكي٠ ث٢ٖ ظَٛ 

 .ثعٛيٚ

 .ػٌٜٞ ث٠ ؾ٘ز زض ٗي ضٝز ٝ آٙ ضا ث٠ ضاحشي ثبظ ٗي ًٜس. ضٝثطسٞ ٗي ذٜسز ٝ ذبضع ٗي قٞز

 .ػٌٜٞ: اٝٙ ثطٛ٘ي ُطزٟ. ٗي ضٟ سٞ ثطاٌٛؽ هبيٖ ٗي ق٠

ٝيشٞ، ًٜٔ٘عا، ػٌٜٞ ٝ  .ٛهت قسٟ ٠ً ضٝي آٙ ٛٞقش٠: ً٘ذبٛي ٝاضزاسي ػٌٜٞ ثيطٝٙ زكشط سبثٔٞي ثعضُي

 .١بي٘ٚ ضاص ضاسؿشبيٚ ث٠ ؾ٘ز سبثٔٞ ٗي ضٝٛس
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اٛساظيٖ. ٗبقيٜي ث٠  ػٌٜٞ: ١ي، ٝيشٞ ٛظطر چي٠؟ ذسا آٗطيٌب ضٝ حلظ ٠ًٜ. ي٠ ًبؾجي ثعضٍ ضاٟ ٗي

 .ًكس ؾطػز ػجٞض ٗي ًٜس. ١بي٘ٚ ضاسؿشبيٚ، ًٜٔ٘عا ضا ػوت ٗي

 آٞ ث٠: ً٘يؿيٞٙ ؾٜبزيع

 .ٗبيٌْ دكز ٗيع ٝ ضٝ ث٠ ضٝي اػًبي ً٘يؿيٞٙ ٛكؿش٠ اؾز. ١٘بٙ ػبيي ٠ً ٝئي چيچي ٛكؿش٠ ثٞز

 .ٗبيٌْ: ٛيٞيٞضى ؾيشي

 ضئيؽ: ٠ٌٜ٘ٗ ثٜٔسسط نحجز ًٜيٚ؟

 .ٗبيٌْ: ٛيٞيٞضى ؾيشي

 ضئيؽ: ق٘ب دؿط ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ ١ؿشيٚ؟

 .ٗبيٌْ: ث٠ٔ، ١ؿشٖ

 ضئيؽ: ٝ اٝٙ ًؼب ٗشٞٓس قسٟ؟

 .ٗبيٌْ: ًٞضٓئ٠ٛٞ، ؾيؿيْ

 ضئيؽ: اٝٙ اظ اؾبٗي ٗؿشؼبض ١ٖ اؾشلبزٟ ٗي ًطز. ٗظْ دسض ذٞاٛسٟ. زضؾش٠؟

ٗبيٌْ: دسض ذٞاٛسٟ ي٠ ػٜٞا٠ٛ ٠ً سٞؾٍ زٝؾشبٛف اؾشلبزٟ ٗي قس... ثطاي احشطإ ... ثطاي اثطاظ 

  .ػاله٠

ظيبزي٠ ٠ً ثرف  ١بي ُيطي: آهبي ضئيؽ. ثب اػبظٟ سٞٙ ٗي ذٞإ اظ٢بضار قب١س ضٝ سهسين ًٜٖ ؾبّ

ضٝ ذٞة ٗي قٜبؾٖ. ايٚ ثطاي ٗٚ  ثعضُي اظ ًٗٞٔيٚ ٗٚ ػعٝ ايشبٓيبيي ١بي ٛؼيت ١ؿشٚ ٝ ٗٚ ا٢ٛٝب

زض حويوز ثب اكشربض ٗي ُٖ ٠ً سؼسازي اظ ث٢شطيٚ زٝؾز  .اكشربضٟ ٠ً ح٘بيز ٝ زٝؾشي ثب ا٢ٛٝب ضٝ زاضٕ

 شأؾلب٠ٛ زض حبّ حبيط ث٠ زٓيْ حًٞضآٗطيٌبيي ١ؿشٚ. ثب ايٚ ٝػٞز آهبي ضئيؽ، ٗ -١بي ٗٚ ايشبٓيبيي

هجْ اظ ايٚ ٠ً  زض ً٘يؿيٞٙ زي٠ِ اي ٠ً ػعٝ ً٘يؿيٞٙ سرههي ٠ٜٗ ٗؼجٞضٕ ػٔؿ٠ ضٝ سطى ًٜٖ، اٗب

اٛؼبٕ ٗي ق٠ ضثُي ث٠ ق٢طٝٛساٙ ػعيع  ثطٕ ٗي ذٞإ ايٜٞ ثِٖ. ايٚ ثبظػٞيي ١ب ٠ً زض اضسجبٌ ثب ٗبكيب

هي ذٞزٕ آٗطيٌبيي ١بي ايشبٓيبيي سجبض ػعٝ سؼطث٠ قر ايشبٓيبيي ٛساضٟ. چٞٙ ثط اؾبؼ زاٛف ٝ

 هبٜٛٞٛ٘سسطيٚ، ٗي٢ٚ دطؾز سطيٚ ٝ ؾرز ًٞـ سطيٚ ق٢طٝٛساٙ آٗطيٌبيي ايٚ ؾطظٗيٚ ٝكبزاضسطيٚ،

ثسيٖ ثبػض ؾٞء  ٗحؿٞة ٗي قٚ ٝ ايٚ ٗبي٠ قطٜٗسُي٠. آهبي ضئيؽ، ا٠ُ ث٠ چٜس ؾيت ًبّ اػبظٟ

اٛطيٌٞ كطثي ٝ ظٗبٙ حبّ  ًٔ٘ت سبق٢طر ػؼج٠ ؾيت ١بي ٗطؿٞة ثكٚ. چٞٙ اظ ظٗبٙ ًطيؿشق 

آٗطيٌب ديكوسٕ ثٞزٙ. ا٢ٛٝب ؾشٞٙ كوطار ايٚ  آٗطيٌبيي ١ب زض ؾبذز ٝ زكبع اظ ٗٔز ثعضٍ -ايشبٓيبيي

 .ًكٞض ١ؿشٚ

 .ُيطي زض ٗيبٙ سكٞين حًبض اظ ػب ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ثطاي ػٌبؾبٙ غؾز ٗي ُيطز

ق٘ب حوٞم هبٛٞٛي  يٖ. آهبي ًٞضٓئ٠ٛٞ،ضئيؽ: كٌط ٗي ًٜٖ ٠٘١ ٗب ثب ١ٌ٘بض ٗحشطٗ٘ٞٙ ١ٖ ػويسٟ ثبق
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حبيط زض ػٔؿ٠ ث٠ ٛبٕ ٝئي چيچي. ايكٞٙ  ذٞزسٞٙ ضٝ ٗي زٝٛيٚ. ٗب ق٢بزسي زاضيٖ اظ يٌي اظ قب١ساٙ

 هسضسٜ٘سسطيٚ ذبٛٞازٟ ٗبكيبيي ايٚ ًكٞض ١ؿشيٚ. ايٚ َٞضٟ؟ اظ٢بض ًطزٙ ٠ً ق٘ب ؾط زؾش٠

 .ٗبيٌْ: ٠ٛ، ٛيؿشٖ

ٛيٞيٞضى ٝ ٗطز  ضئيؽ: ايٚ قب١س ق٢بزر زازٟ ٠ً ق٘ب قرهبً ٗؿئّٞ هشْ يٌي اظ اكؿطاٙ دٔيؽ

 ١ؿشيٚ. اٌٛبض ٗي ًٜيٚ؟١1947٘طا١ف ٝيطغيْ ؾٞٓٞسعٝ زض ؾبّ 

 .ٗبيٌْ: ث٠ٔ، اٌٛبض ٗي ًٜٖ

ق٘ب ٛوك٠ هشْ ؾطاٙ دٜغ ذبٛٞازٟ ضٝ زض ٛيٞيٞضى َطاحي 1950ضئيؽ: آيب حويوز زاضٟ ٠ً زض ؾبّ 

 ثبػض قس هسضر ق٘ب اكعايف ديسا ٠ًٜ؟ ًطزيٚ ٠ً

  .ٗبيٌْ: ٠ٛ، ايٚ ًبٗالً زضٝؿ٠

 .ُٞيٜسٟ: آهبي ًٞئؿشبز

 ًٞئؿشبز: آيب ايٚ حويوز زاضٟ ٠ً ق٘ب ٜٗبكغ ؾ٠ ١شْ ثعضٍ الؼ ُٝبؼ ضٝ زض اذشيبض زاضيٚ؟

 .ٗبيٌْ: ٠ٛ، حويوز ٛساضٟ. ٗٚ زض ثطذي اظ ١شْ ١بي اٝٛؼب ؾ٢ٖ ذئي ً٘ي زاضٕ

 .ُٞـ ٗبيٌْ ٗي ُٞيس سبٕ ١يِٚ چيعي زض

 .ٗبيٌْ: ٝ ١٘چٜيٚ زض آي ثي إ ٝ آي سي اٛسسي ١ٖ ؾ٢بٕ زاضٕ

ًٞئؿشبز: آهبي ًٞضٓئ٠ٛٞ، آيب ق٘ب ١يچ ٠ُٛٞ ٜٗبكغ يب ًٜشطٓي زض ه٘بض ٝ ٗٞاز ٗرسض زض ايبٓز ٛيٞيٞضى 

 زاضيٚ؟

 .ٗبيٌْ: ٠ٛ ٛساضٕ

  .سبٕ: ؾٜبسٞض، ًْٗٞ ٗٚ ٗي ذٞا١س ثيبٛي٠ اي ٗوبثْ ً٘يش٠ ثر٠ٛٞ

بسٞض: آهبي ضئيؽ، آهبي ضئيؽ. ٗٚ كٌط ٗي ًٜٖ زض حبّ حبيط ذٞٛسٙ ايٚ ثيبٛي٠ ذبضع اظ زؾشٞض ؾٜ

 .ثبق٠

اظ ٗبزٟ دٜغ آحبهي  سبٕ: هطثبٙ، ًْٗٞ ٗٚ ث٠ ١ط ؾؤاّ ايٚ ً٘يش٠ ثب نساهز ًبْٗ دبؾد زازٟ. ٝ حشي

 .ثك٠ اي٠ٜ ٠ً ايٚ ثيبٛي٠ قٜيسٟ ١ٖ ٠ً حن ٗؿٔ٘ف ثٞزٟ اؾشلبزٟ ٌٛطزٟ، ثٜبثطايٚ ػسآز

 .ًٞئؿشبز چيعي ضا زض ُٞـ ضئيؽ ظٗع٠ٗ ٗي ًٜس

 .ضئيؽ: ٠ٛ، ٗٚ اػبظٟ ٛ٘ي زٕ آهبي ًٞضٓئ٠ٛٞ ثيبٛي٠ اـ ضٝ ثر٠ٛٞ، اٗب اٝٛٞ سٞ دطٝٛسٟ ٗي شاضٕ

اٗيسي ٠ً ثچ٠ ١بي ٗٚ ثطاي  ٗبيٌْ)قطٝع ث٠ ذٞاٛسٙ ثيبٛي٠ ٗي ًٜس(: ث٠ اٗيس س٢ُيط ٛبٕ ذبٛٞازٟ إ ٝ

ٛبٕ ٝ ؾبثو٠ قٞٙ زاضٙ. ٗٚ ٗوبثْ ايٚ ً٘يش٠  ي، ثسٝٙ ذسق٠ اي ثطزاقشٚ ظٛسُي ث٠ قيٟٞ آٗطيٌبي

ايٚ ً٘يش٠ زاقشٖ. ايٚ ثي احشطاٗي٠ ٠ً ٗؼجٞض ثبقٖ اٌٛبض ًٜٖ ٠ً  هطاض ُطكشٖ ٝ ٢ٛبيز ١ٌ٘بضي ضٝ ثب

ػ٢بٛي ثب  ١ؿشٖ. اٗيسٝاضٕ اظ٢بضار ثؼسي إ زض دطٝٛسٟ طجز ثك٠. ٗٚ زض ػطيبٙ ػَٜ زٕٝ يي ٗؼطٕ
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ٗكبضًز اظ زكبع اظ ًكٞض زضيبكز  ذسٗز ٝ ٗساّ نٔيت ٛيطٝي زضيبيي ضٝ ث٠ ذبَطٝكبزاضي ث٠ ًكٞضٕ 

ػطٗي زؾشِيط ٝ ٗحٌٕٞ ٛكسٕ ٝ ١يچ ٠ُٛٞ ٗسضًي ١ٖ  ًطزٕ. ٗٚ سب االٙ ١يچ ٝهز ث٠ ذبَط ١يچ ٛٞع

 ١ط٠ُٛٞ اهساٗبر ٗؼطٗب٠ٛ چ٠ ثب ٛبٕ ٗبكيب يب ًٞؾبٛٞؾشطا يب ١ط اؾٖ زي٠ِ اي ثطاي اضسجبٌ زازٙ ٗٚ ث٠

حوٞم ٗٚ ثٞزٟ اؾشلبزٟ  ـ ٗي شاضيٚ ٝػٞز ٛساضٟ. اظ ٗبزٟ دٜغ آحبهي ١ٖ ػٔي ضؿٖ ايٚ ٠ً ػع٠ًٝ ضٝ

٠ً زاضٟ ػٜٔي ٠ًٜ ٝ ا٠ُ ٛشٞٛؿز اٗيسٝاضٕ  ٌٛطزٕ. ٗٚ اظ ايٚ ً٘يش٠ ٗي ذٞإ ١ط قب١س يب ٗسضًي ضٝ

 .يظيز ١٠ًٜ٘يٚ ػ٘ٞٗيشي ٠ً ٛبٕ ٜٗٞ ذسق٠ زاض ًطزٟ اظ ٗٚ اػبزٟ ح ايٚ قؼبػز ضٝ زاقش٠ ثبق٠ ٠ً ثب

ايٚ ً٘يش٠ سب  .ضئيؽ: ٠٘١ سحز سأطيط هطاض ُطكشيٖ. ث٠ ذهٞل سحز سأطيط ػكوشٞٙ ث٠ ًكٞضٗٞٙ

اس٢بٗبر ػٔي٠ ق٘ب ١ٌ٘بضي ًطزٟ.  ؾبػز زٟ سٜلؽ اػالٕ ٝ ثؼس قب١سي ضٝ ٗؼطكي ٗي ٠ًٜ ٠ً زض اهب٠ٗ

ًيلط ذٞاؾز  زاضٟ ٠ً ث٠ اس٢بٕ ق٢بزر ًصة ػٔي٠ ق٘ب دؽ اظ اٝٙ آهبي ًٞضٓئ٠ٛٞ ايٚ اٌٗبٙ ٝػٞز

 .اػالٕ ٗي ًٜٖ نبزض ثك٠. ذشٖ ػٔؿ٠ ضٝ

 يي اسبم زض يي دبيِبٟ ٛظبٗي

 دٜشبٛؼٔي ضٝي ٗجْ ٛكؿش٠ ٝ ثب چٜس ٗأٗٞض اف ثي آي نحجز ٗي ًٜس

  

ٗبزٟ دٜغ اؾشلبزٟ ٗي ٠ًٜ ٝ  دٜشبٛؼٔي: زٟ ث٠ يي، سٞ ُلشي زٟ ث٠ يي. يؼٜي ث٠ احش٘بّ زٟ ث٠ يي اٝٙ اظ

 .قطٌ ثٜسي حطف ٗي ظٛي ٗٚ ٗي ثبظٕ. ٗظْ زالّ ١بي

 .ٗأٗٞض اّٝ: قت ضٝ ذٞة ثرٞاة

 .دٜشبٛؼٔي: آضٟ، ذٞاة ذٞة

ًطاٝار ٛٞ ١ٖ ٠ً  ٗأٗٞض اّٝ: كطزا ضٝظ ثعضُي ضٝ زض ديف زاضي. يي ًز ٝ قٔٞاض ٛٞ، ديط١ٚ ٛٞ ٝ

ٗئيٞٙ آٗطيٌبيي ي٠ ٗطز ٗحشطٕ ػٟٔٞ ٗي  ُطكشي. ذٞزٕ كطزا نجح انالحز ٗي ًٜٖ ٝ كطزا ػٔٞي دٜؼبٟ

 .ًٜي

 .دٜشبٛؼٔي: ظٛسُي ٗٚ ثؼس اظ كطزا اٛساظٟ ي٠ دٜغ ؾٜشي ١ٖ ٛ٘ي اضظٟ

 .ٗأٗٞض زٕٝ چيعي ضا زض يي ٗؼ٠ٔ ث٠ اٝ ٛكبٙ ٗي ز١س

 .دٜشبٛؼٔي: زؾز ثطازض ٗٚ ايٜٞ زيسٕ... حساهْ ٛٞظزٟ ثبض ايٜٞ زيسٕ

 .دٜشبٛؼٔي ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ث٠ َطف ٗيع ثئيبضز ٗي ضٝز ٝ قطٝع ث٠ ثبظي ٗي ًٜس

: سٞ ايٜؼب ي٠ ذ٠ٛٞ ١٘يكِي زاضي، كطاٌٛي... ثطاي ثوي٠ ػ٘طر ١يچ ًؽ ٛ٘ي س٠ٛٞ ٛعزيٌز ٗأٗٞض اّٝ

  .ثك٠

 .دٜبٛؼٔي: ػبٓي٠، ظيجبؾز... ٗؼب٠ٔٗ ذٞثي٠

ٗأٗٞض زٕٝ: سٞ ٗظْ ي٠ قبٟ ظٛسُي ٗي ًٜي، ي٠ ه٢طٗبٙ ٗي قي. سٞ ايٜؼب ث٢شط اظ ٠٘١ ا٢ٛٝبيي ٠ً ثيطٝٙ 
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 .١ؿشٚ ظٛسُي ٗي ًٜي

  .اؼ زي٠ِدٜشبٛؼٔي: ٗؼب٠ٔٗ 

  :هُغ ث٠

  ذب٠ٛ ٗبيٌْ

  .سبٕ ث٠ زيٞاضي آػطي سٌي٠ زازٟ

 ٗبيٌْ: ظٛسٟ... دٜشبٛؼٔي ظٛسٟ اؾز. ا٢ٛٝب چ٠ ػٞض زؾشكٞٙ ث٢ف ضؾيسٟ؟

ٗؼب٠ٔٗ ٠ًٜ ٝ ا٢ٛٝب ٗي  سبٕ: ضاص. اٝٙ ٛوك٠ ضٝ َطاحي ًطز. كطاٌٛي ضكش٠ ثٞز ٠ً ثب ثطازضاٙ ضظاسٞ

اكطازٗٞٙ سٞ ٛيٞيٞضى ٗي ُلشٚ ٛي٠٘ ػٞٙ سٞ  .ظزيذٞاؾشٚ ثٌكٜف. اٝٙ كٌط ًطزٟ سٞ ث٢ف ًٔي 

ظزٟ ٠ً سٞ ذٞاؾشي اظـ اٛشوبٕ ثِيطي. دٔيؽ ٛيٞيٞضى هجْ اظ اي٢ٜبٕ  ذيبثٞٙ اكشبزٟ ثٞزٟ ٝ كطيبز ٗي

  .زالٓي، ػٜبيز ٝ ذئي چيع١بي زي٠ِ زٛجبٓف ثٞزٟ ث٠ ذبَط

 .٠ًٜٛطي: اف ثي آي ثيؿز ٝ چ٢بض ؾبػش٠ سٞ ي٠ دبيِبٟ ٛظبٗي اظـ ٗحبكظز ٗي 

 .سبٕ: ١يچ زؾشطؾي ث٠ اٝ ٛساضيٖ

 ٗبيٌْ: كطزٝ چي؟ اٝٙ چي ٗي ز٠ٛٝ؟

 .سبٕ: اٝٙ ٗي ٠ُ ١يچي ٛ٘ي ز٠ٛٝ ٝ ٗٚ ثبٝض ٗي ًٜٖ. اٗب ضاص ايٚ ثبظي ضٝ ذٞة اػطا ًطز

 .ٗبيٌْ: ٗٚ ٗي ذٞإ ثب كطزٝ نحجز ًٜٖ

ثبهي ٗي ٗبٛس.  هُغ ث٠: ٗبيٌْ زض آقيب٠ٛ هبين هسٕ ٗي ظٛس. ضًٝٞ ٗي ضٝز ٝ كطزٝ زض نٜسٓي اـ

 .ثسّ قٞز ث٠ ١ٖ ِٛبٟ ٗي ًٜٜس ٗبيٌْ ٗي ٛكيٜس. آ٢ٛب چٜس ٓحظ٠ ثي آٙ ٠ً ًالٗي ٗيبٛكبٙ ضز ٝ

 .كطزٝ: ٗٚ حطف ظيبزي ثطاي ُلشٚ ٛساضٕ، ٗبيي

 .ٗبيٌْ: ٗب ٝهز زاضيٖ

 .كطزٝ: ٗٚ ٝاهؼبً ثي ذجط ثٞزٕ. اٝٛوسض١ب ١ٖ ٛ٘ي زٝٛؿشٖ

 ؿز ٠ً ث٢ٖ ثِي؟ٗبيٌْ: حبال چي؟ ٗي سٞٛي ًٌٖ٘ ًٜي؟ چيعي ١

 .كطزٝ: ا٢ٛٝب دٜشبٛؼٔي ضٝ ُطكشٚ. ايٚ ٠٘١ اٝٙ چيعي٠ ٠ً ٗي سٖٞٛ ث٢ز ثِٖ

 .ٗبيٌْ ثٜٔس ٗي قٞز ٝ ضٝ ث٠ دٜؼطٟ ٗي ايؿشس

١ئع ث٠ ػبٛي اُال  كطزٝ: ٛ٘ي زٝٛؿشٖ ٛوك٠ اؼ. ٗبيي... ث٠ ذسا هؿٖ ٛ٘ي زٝٛؿشٖ. ي٠ ضٝظ سٞ ثٞضٓي

ٗؼب٠ٔٗ ثعضٍ ثٌٜيٚ ٝ ُلز اُط ًٌ٘كٞٙ  ايٚ ثب ١ٖ ي٠ثطذٞضز ًطزٕ ٝ اٝٙ ُلز ٠ً سٞ ٝ ضاص ٗي ذٞ

ُلز... اٝٙ ُلز... سٞ سٞي ٗصاًطار ؾطؾرشي ٗي ًٜي. اٗب  ًٜٖ ي٠ چيع ٢ٖٗ ٝاؾ٠ ٗٚ ٗي ٠ٛٞٗ. اٝٙ

 .ثبقٚ ٝ ٗؼب٠ٔٗ ؾطيؼبً اٛؼبٕ ثك٠ ث٠ ٛلغ ذبٛٞازٟ اؼ اُط ا٢ٛٝب ً٘ي زاقش٠

 ٗبيٌْ: ٝ سٞ ثبٝضًطزي... ثبٝض ًطزي؟
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 .٠ چيعي ١ٖ ٝاؾ٠ ٗٚ ٗي ٠ٛٞٗ. ٝاؾ٠ ذٞزٕكطزٝ: اٝٙ ُلز ي

 .ٗبيٌْ: ٗٚ ١٘يك٠ اظر ٗٞاظجز ًطزٕ، كطزٝ

ٗٞاظجز ٗي ًٜي؟  كطزٝ)نسايف ضا ثٜٔس ٗي ًٜس(: اظ ٗٚ ٗٞاظجز ًطزي. سٞ ثطازض ًٞچي ٜٗي ٝ اظ ٗٚ

 ضٝ ثلطؾز ٠ً ايٚ ًبض ضٝ ث٠ٌٜ، كطزٝ ضٝ سب حبال ث٠ ايٚ كٌط ًطزي؟ سب حبال ث٠ ايٚ كٌط ًطزي؟ كطزٝ

ٗؿئّٞ ٗطاهجز اظ ًٔٞح قجب٠ٛ ٗيٌي ٗبٝؼ ثبق٠! كطزٝ ضٝ  ثلطؾز اٝ ًبض ضٝ ث٠ٌٜ. ثصاض كطزٝ

 .كطٝزُبٟ ثيبضٟ. ٗٚ ثطازض ثعضُز ١ؿشٖ، ٗبيٌْ ثلطؾز. كالٙ ًؽ ضٝ اظ

 .ٗبيٌْ: ثبثب ايٜٞ ٗي ذٞاؾز

ثيبٕ. ٗٚ ًبض١بي ذٞزٕ ثط كطزٝ)كطيبزظٛبٙ(: اٗب اٝٛي ٛجٞز ٠ً ٗٚ ٗي ذٞاؾشٖ. ٗٚ ٗي سٖٞٛ اظ ػ٢سٟ

 .ثب١ٞقٖ ٝ احشطإ ٗي ذٞإ اٝٙ ػٞضي ٠ً ٠٘١ ٗي ُٚ ٛيؿشٖ. ذَٜ ٛيؿشٖ، ذئي ١ٖ

 ٗبيٌْ: چيعي ١ؿز ٠ً ضاػغ ث٠ ايٚ ثبظػٞيي ١ب ث٢ٖ ثِي؟

 .كطزٝ: ًٝيْ ؾٜب، ًٞئؿشبز ػعٝ اكطاز ضاط٠

ٝ ٛ٘ي ذٞإ ثكٜبؾ٘ز  ٗبيٌْ: كطزٝ، سٞ حبال ٝاؾ٠ ٗٚ ١يچ ًؽ ٛيؿشي. ٠ٛ ثطازض ٝ ٠ٛ ي٠ زٝؾز. ٛ٘ي

ثجيٜ٘ز. ٛ٘ي ذٞإ ٛعزيي ذ٠ٛٞ إ ثيبي. ٝهشي ٗي  ذٞإ ثسٖٝٛ زاضي چ٠ ًبض ًٜي. ٛ٘ي ذٞإ سٞ ١شْ ١ب

 ي٠ ضٝظ هجٔف ثسٖٝٛ ٠ً اٝٛؼب ٛجبقٖ. ٗي ك٢٘ي؟ ذٞاي ٗبزضٗٞٙ ضٝ ثجيٜي ثبيس

 .كطزٝ ػٞاثي ٛ٘ي ز١س. ٗبيٌْ اظ آٛؼب ٗي ضٝز

 .كطزٝ: ٗبيٌي

 .اَّ ِٛطي ضٝي نٜسٓي ٛكؿش٠ اؾز. ٗبيٌْ ث٠ اٝ ٛعزيي ٗي قٞز هُغ ث٠: ٗبيٌْ دبؾد اٝ ضا ٛ٘ي ز١س.

 .ٗبيٌْ: سب ٝهشي ٗبزض ظٛسٟ اؼ ٛ٘ي ذٞإ اسلبهي ٝاؾ٠ اـ ثيلش٠

  :هُغ ث٠

 دبيِبٟ ٛظبٗي

ث٠ دٜشبٛؼٔي  ٗطزي ٠ً قجي٠ دٜشبٛؼٔي اؾز ثب يي ػيخ اؾٌٞضر ٗي قٞز. زض زيِطي ثبظ ٗي قٞز ٝ

ٗأٗٞض ث٠ اٝ ؾالٕ ٛظبٗي ٗي ز١س. اٝ  ٞقيسٟ ذبضع ٗي قٞز. ييٝاهؼي زض حبٓي ٠ً ٓجبؼ اكؿطاٙ ضا د

 .ؾٞاض ٗبقيٚ ٗي قٞز. ٗبقيٚ حطًز ٗي ًٜس

 .هُغ ث٠: ً٘يؿيٞٙ ؾٜب. دٜشبٛؼٔي ث٠ زاذْ اؾٌٞضر ٗي قٞز

 .دٜشبٛؼٔي: ايٜؼب ٠ً ثيكشط اظ اؾشبزيٕٞ ثيؿجبّ آزٕ ػ٘غ قسٟ. ١ي، اٝٙ ٝئي چيچي٠

َٞض، دٜشبٛؼٔي  ثبظضؾي ثسٛي ٗي قٞز ٝ ٗطز دكز ؾطـ ١ٖ ١٘يٚهُغ ث٠: ٗبيٌْ ث٠ ٝؾي٠ٔ ٢ِٛجبٛبٙ 

دٜشبٛؼٔي ِٛبٟ ٗي ًٜس. دٜشبٛؼٔي سؼؼت  ث٠ ٗطز دكز ؾط ٗبيٌْ ِٛبٟ ٗي ًٜس ٝ ٗطز دكز ٗبيٌْ ٛيع ث٠

زٝ ٗطز ٗي قٞز. ٗطز ١٘چٜبٙ ث٠ دٜشبٛؼٔي ِٛبٟ ٗي ًٜس، اٗب  ًطزٟ اؾز. ٗبيٌْ ٗشٞػ٠ ِٛبٟ ١بي ذيطٟ
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 .٠ ؾ٘ز زيِطي ٗي زٝظز ٝ ًٜبض ٗيع قب١س ٗي ايؿشسث دٜشبٛؼٔي ِٛب١ف ضا

 .ضئيؽ ً٘يؿيٞٙ: ايٚ ً٘يش٠ ٝاضز زؾشٞض ٗي قٞز. ُٓلبً ذٞزسٞٙ ضٝ ٗؼطكي ًٜيٚ

 .دٜشبٛؼٔي: كطاٛي دٜشبٛؼٔي

 ضئيؽ: ٝ ًؼب ٗشٞٓس قسيٚ؟

 .دٜشبٛؼٔي: دبضدبٛيٌٞ، ثيطٝٙ دبٓطٗٞ

 ضئيؽ: ٝ االٙ ًؼب ظٛسُي ٗي ًٜيٚ؟

 .ٛظبٗي ثب اكطاز اف ثي آي دٜشبٛؼٔي: سٞ ي٠ دبيِبٟ

 .ُط١ٝي ٗي ذٜسٛس

ه٘بضثبظي زض ايٚ  ضئيؽ: ثبالذطٟ ايٜؼب قب١سي ضٝ زاضيٖ ٠ً حبً٘يز ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ ثط اٗذطاسٞضي

ذٞز ٝ ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ ٛساقش٠ ٝ ٗي  ًكٞض ٝ ؾبيط ًكٞض١ب ضٝ طبثز ٗي ٠ًٜ. ايٚ قرم ضاثُي ثيٚ

٠ًٜ سب ث٠ اس٢بٕ ق٢بزر ًصة، ػٔي٠ ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ ًيلط  س٠ٛٞ قٞا١س ًبكي ثطاي ايٚ ً٘يؿيٞٙ كطا١ٖ

  .ث٠ ؾٜبسٞض( ؾٜبسٞض ذٞاؾز نبزض ثك٠.)ضٝ

 .ؾٜبسٞض: ٗشكٌطٕ

 .ٗبيٌْ چيعي زض ُٞـ ٗطزي ٠ً دكز ؾطـ ثٞز ظٗع٠ٗ ٗي ًٜس. دٜشبٛؼٔي آ٢ٛب ضا س٘بقب ٗي ًٜس

ثٞزيٚ؟ آيب سحز زؾشٞضار  ٠ؾٜبسٞض: آهبي دٜشبٛؼٔي... آهبي دٜشبٛؼٔي ق٘ب ػًٞي اظ ذبٛٞازٟ ًٞضٓئٞٛ

 ٗي قٜبذشف، ًبض ٗي ًطزيٚ؟« ذٞاٛسٟ دسض»ديشط ًٜٔ٘عا ٝ ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ، ٠ً ثب ٛبٕ

دٜشبٛؼٔي: ٗٚ ١يچ دسض ذٞاٛسٟ اي ٛ٘ي قٜبؾٖ)نساي ظٗع٠ٗ حبيطاٙ قٜيسٟ ٗي قٞز( ٗٚ ذبٛٞازٟ 

 .ذٞزٕ ضٝ زاضٕ

ًطزيٚ نحجز ٗي ًٜيٚ.  ٠ً هجالً اًٗبًٞئؿشبز: آهبي دٜشبٛؼٔي، ق٘ب زاضيٚ ٗشٜبهى ثب ؾُٜٞسٛب٠ٗ اي 

ًطزيٚ ١ؿشيٚ، آيب ١يچ ٝهز ػًٞي اظ  زٝثبضٟ اظ ق٘ب ٗي دطؾٖ. ق٘ب االٙ سحز ؾُٜٞسي ٠ً يبز

 ًٞضٓئ٠ٛٞ ازاضٟ ٗي قس، ثٞزٟ ايٚ؟ ؾبظٗبٙ ٗؼطٗب٠ٛ اي ٠ً سٞؾٍ ٗبيٌْ

ضٝؿٚ ظيشٞٙ ٠ً قطًز  دٜشبٛؼٔي: ٗٚ ١يچ چيعي ضاػغ ث٠ ايٚ هًي٠ ٛ٘ي زٖٝٛ... اٟٝ... ي٠ ظٗبٛي زض

  .ٝهز ديك٠ سٞؾٍ دسضـ ازاضٟ ٗي قس ًبض ٗي ًطزٕ، اٗب ايٚ ٗبّ ذئي

ث٠ زؾشٞض ٗبيٌْ  ضئيؽ ً٘يؿيٞٙ: ٗب ؾُٜٞسٛب٠ٗ اًٗب قسٟ ق٘ب ضٝ زاضيٖ ٠ً سهسين ٗي ٠ًٜ ٠ً ق٘ب

ٗي ًٜيٚ؟ ٗي زٝٛيٚ ػٞاهت ايٚ اٌٛبض  ًٞضٓئ٠ٛٞ اهسإ ث٠ آزٕ ًكي ًطزيٚ. ق٘ب ايٚ اػشطاف ضٝ اٌٛبض

 ي٠؟چ

ثطاي ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ  دٜشبٛؼٔي: ثجيٜيٚ، اكطاز اف ثي آي ٗؼب٠ٔٗ اي ضٝ ث٠ ٗٚ ديك٢ٜبز ًطزٙ ٝ ٗٚ ١ٖ

٠٘١ اـ زضٝؽ ثٞز... ٠٘١ اـ... ا٢ٛٝب ١ي ٗي  ًٔي حطف زض آٝضزٕ چٞٙ ا٢ٛٝب ايُٜٞض ٗي ذٞاؾشٚ. اٗب
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 .ًطز، اٝٙ ًبض ضٝ ًطز. ٗٚ ُلشٖ: ذت، آضٟ ُلشٚ ٗبيٌْ ًٞضٓئ٠ٛٞ ايٚ ًبض ضٝ

 ؾٜبسٞض زٕٝ: آهبي ًٞضٓئ٠ٛٞ ٠ٌٜ٘ٗ ُٓلبً آهبيي ٠ً ؾ٘ز چذشٞٙ ٛكؿش٠ ضٝ ث٠ ً٘يؿيٞٙ ٗؼطكي ًٜيٚ؟

  .سبٕ: ٗٚ ٗي سٖٞٛ دبؾد ثسٕ. اؾٖ ايكٞٙ ٝيچٜعٝ دٜشبٛؼٔي٠

 ؾٜبسٞض زٕٝ: آيب ايكٞٙ يٌي اظ ثؿشِبٙ قب١س ١ؿشٚ؟

 .سبٕ: ايكٞٙ ثطازض قب١س ١ؿشٚ

 ًٜٚ؟ًٞئؿشبز: ٠ٌٜ٘ٗ ثيبٙ ػٔٞ ٝ ؾُٜٞس يبز 

٠ً ث٠ ثطازضقٞٙ  سبٕ: ؾٜبسٞض، ايٚ ٗطز اِٛٔيؿي ٛ٘ي ز٠ٛٝ. ايكٞٙ ثب ١عي٠ٜ ذٞزقٞٙ ايٜؼب اٝٗسٙ

 .ً٘ي ًٜٚ ٝ زض ًكٞض ذٞزقٞٙ ١ٖ ق٢طر ذٞثي زاضٙ

 ًٞئؿشبز: ٜٗظٞضسٞٙ اي٠ٜ ٠ً ١يچي ضاػغ ث٠ ايٚ ٗؿبئْ ٛ٘ي زٝٛٚ؟

 .سبٕ: سب اٝٛؼبيي ٠ً ٗي زٖٝٛ، ٠ٛ

 .ؼب چ٠ اسلبهي اكشبزٟ. ذشٖ ػٔؿ٠ اػالٕ ٗي ق٠. قب١س ٗطذه٠ضئيؽ: ٗٚ ثبالذطٟ ٗي ك٢ٖ٘ ايٜ

 !سبٕ)كطيبزظٛبٙ(: ؾٜبسٞض! ايٚ ً٘يش٠ ي٠ ٗؼصضر ذٞا١ي ثس١ٌبضٟ... ي٠ ٗؼصضر ذٞا١ي ؾٜبسٞض

 .سبٕ چيعي ضا ث٠ ايشبٓيبيي ث٠ ثطازض دٜشبٛؼٔي ٗي ُٞيس

  هُغ ث٠: ثيطٝٙ ١شْ ٝاقيِٜشٚ

 .ٗبيٌْ ِٛبٟ ٗي ًٜس ٠ً ثب ضًٝٞ اٝضاهي ضا دط ٗي ًٜٜس هُغ ث٠: اسبهي زاذْ ١شْ ٝاقيِٜشٚ. ًي ث٠

 .ًي: ٗبيٌْ، ٗؼصضر ٗي ذٞإ

 .ٗبيٌْ: ؾالٕ، ػعيعٕ

 .ًي: ثچ٠ ١ب ثيطٝٙ ٜٗشظطٙ، ٗب زاضيٖ ٗي ضيٖ

 .؟ ٠٘١ ٗٞٙ ثب ١ٖ كطزا حطًز ٗي ًٜيٖ«زاضيٖ ٗي ضيٖ»ٗبيٌْ: ٜٗظٞضر چي٠

 .ًي: ضًٝٞ

 .ضًٝٞ ذبضع ٗي قٞز

 .ضًٝٞ: ٗٚ سٞ اسبهٖ ٗبيي

ٗي ذٞإ ثسٝٛي ٠ً  .ًي: ٗبيٌْ، ٗٚ ث٠ ٛٞازا ثطٛ٘ي ُطزٕ. ثچ٠ ١ب ضٝ آٝضزٕ ثب١بر ذساحبكظي ًٜٚ

  .اظ اٝٛي ٠ً ًؿي ثش٠ٛٞ قٌؿشز ثسٟ ثطار ذئي ذٞقحبٖٓ. ١٘يك٠ ايٜٞ ٗي زٖٝٛ ٠ً ذئي ثب١ٞـ سط

 .ٗبيٌْ: ثكيٚ

 .ًي: ٠ٛ...٠ٛ. ٛ٘ي سٖٞٛ ظيبز ثٖ٘ٞٛ

اػغ ث٢ف ثب١بر حطف ثعٖٛ... چيع١بيي ٠ً سٞ ش٠ٜ٘١... سـييطاسي ٗبيٌْ: ي٠ چيعي ١ؿز ٠ً ٗي ذٞإ ض

 .٠ً ٗي ذٞإ اٛؼبٕ ثسٕ
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 ...ًي: كٌط ٗي ًٜٖ زي٠ِ ثطاي سـييطذئي زيط ثبق٠ ٗبيٌْ، ث٠ ذٞزٕ هّٞ زازٟ ثٞزٕ چيعي ِٖٛ ٝ االٙ

 .١يچ چيعي زيط ٛيؿز :ٗبيٌْ

 ًي: هًي٠ دٜشبٛؼٔي ٝاهؼبً چي ثٞز ٗبيٌْ؟

 .ٝ ً٘ي ًطزٗبيٌْ: ثطازضـ اٝٗس 

 ًي: ٗٚ حشي ٛ٘ي زٝٛؿشٖ اٝٙ ثطازض زاضٟ... االٙ ًؼبؾز؟

 .ٗبيٌْ: ؾٞاض ١ٞادي٘ب. زاضٟ ثطٗي ُطزٟ ؾيؿيْ

 ًي: ٝ اٝٗسٟ ثٞز ٠ً كوٍ ذٞزـ ضٝ ٛكٞٙ ثسٟ؟

 .ٗبيٌْ ثب حطًز ؾط سأييس ٗي ًٜس

 .ٗبيٌْ: ي٠ ٗؿئ٠ٔ اي ثٞز ثيٚ زٝ ثطازض. ٗٚ ١يچ ًبضٟ ثٞزٕ

 .ٗي زٝز ٝ ثبظي ٗي ًٜس ٝ آٛشٞٛي زض اٛش٢بي ضا١طٝ ث٠ زيٞاض سٌي٠ زازٟ اؾزهُغ ث٠: ذبضع اسبم. ٗطي 

ظٙ ٜٗي، ا٢ٛٝب ثچ٠ ١بٕ  ٗبيٌْ)كطيبزظٛبٙ، ذبضع اظ هبة(: ٗٚ ٛ٘ي ذٞإ ق٘ب ثطيٚ، ٠ٛ سٞ ٠ٛ ثچ٠ ١ب. سٞ

 .اٙ. ٗٚ ق٘ب١ب ضٝ زٝؾز زاضٕ ٝ ٛ٘ي شاضٕ ثطيٚ

 .٘ي شاضي ثطًٕي: ٗبيٌْ، سٞ ث٢ٖ ٗي ُي زٝؾشٖ زاضي ٝ ثؼس ٗي ُي ٛ

 ...ٗبيٌْ: ي٠ چيع١بيي ١ؿز

 ...ًي: ٗبيٌْ

 ...ٗبيٌْ: ٠ً ؾبّ ١بي ؾبّ

 ...ًي: ٗبيٌْ

 ...ٗبيٌْ: ثيٚ ٗطز١ب ٝ ظٙ ١ب

 .ًي: ٗبيٌْ سٞ ًٞض قسي

 ٗبيٌْ: ٜٗظٞضر چي٠؟

ًي: ِٛبٟ ًٚ... ثجيٚ چي ث٠ ؾطٗٞٙ اٝٗسٟ. ٗبيي. ذساي ٗٚ. ِٛبٟ ًٚ چي ث٠ ؾط دؿطٗٞٙ اٝٗسٟ، 

 .ٗبيٌْ

 .١يچ اسلبهي ثطاـ ٛيلشبزٟ ٗبيٌْ:

  .ًي)كطيبزظٛبٙ(: ث٠ ٗٚ ِٛٞ ١يچ اسلبهي

  .ٗبيٌْ)كطيبزظٛبٙ(: حبّ آٛشٞٛي ذٞث٠

 !ًي: حبّ آٛشٞٛي ذٞة ٛيؿز

 !ٗبيٌْ: ٛ٘ي ذٞإ ثكٜٕٞ

 !ًي: ثبيس ثكٜٞي
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 .ٗبيٌْ: ٛ٘ي ذٞإ ثكٜٕٞ!... سٕ٘ٞ قس

 ...ًي: زٝؾز ١بي آٛشٞٛي

 !ٗبيٌْ: ٛ٘ي ذٞإ ثكٜٕٞ

 !بي سٞ ١ؿشًٚي: ٗحبكظ ١

 .ٗبيٌْ: ٛ٘ي ذٞإ ثكٜٕٞ

 .ًي ؾٌٞر ٗي ًٜس

 .ٗبيٌْ: ثؿ٠

 .ٗبيٌْ ثطاي ذٞزـ ٛٞقيسٛي ٗي ضيعز

  .ًي: زض ايٚ ٓحظ٠ ٗٚ انالً زٝؾشز ٛساضٕ. ١يچ ٝهز كٌط ٛ٘ي ًطزٕ ايٚ اسلبم ثيلش٠... اٗب اكشبزٟ

١ب ضٝ ثطٛ٘ي ُطزٝٛي ث٠ ٗبيٌْ)دؽ اظ چٜس ٓحظ٠ ٌٗض(: ًي... كطزا اظ ايٜؼب ٗي ضيٖ. ًي... چطا ثچ٠ 

 اسبهكٞٙ؟

 .ًي: ٗبيٌْ سٞ ث٠ حطف ١بٕ ُٞـ ٌٛطزي

ثسٕ ثچ٠ ١ب ضٝ اظٕ ثِيطي؟  ٗبيٌْ: ًي، اظ ٗٚ چي ٗي ذٞاي؟ اٛشظبض زاضي ثصاضٕ ثطي؟ اٛشظبض زاضي اػبظٟ

اسلبم ثيلش٠؟ ٠ً ٗٚ اظ ٠٘١ هسضسٖ اؾشلبزٟ ٗي ًٜٖ  ٜٗٞ ٛ٘ي قٜبؾي؟ ٛ٘ي زٝٛي ايٚ ؿيط٠ٌٜ٘ٗ ٠ً ايٚ

ايٜٞ ٛ٘ي زٝٛي؟... ًي ث٠ ٗٞهؼف احؿبؾز سـييط ٗي ٠ًٜ. ذٞقحبّ ٗي  .صاضٕ ايٚ اسلبم ثيلش٠ً٠ ٛ

 ضٝ ُطكشٖ. ايٜٞ ٗي زٖٝٛ. ٗي زٖٝٛ ٠ً ٜٗٞ ث٠ ذبَط اظ زؾز زازٙ ثچ٠ ؾطظٛف ٗي قي ٠ً ػٔٞر

ًٜٖ، ًي. هؿٖ ٗي  ًٜي... ث٠ٔ، ٗي زٖٝٛ ٠ً ايٚ ٗؿئ٠ٔ ٝاؾز چوسض ا١٘يز زاقز. اٗب ػجطاٙ ٗي

ًٜٖ... يبز ُطكشٖ ٠ً هسضر سـييط ضٝ زاقش٠  ٠ ػطاٙ ٗي ًٜٖ... ٗٚ سـييط ٗي ًٜٖ... سـييط ٗيذٞضٕ ً

كطاٗٞـ ٗي ًٜي... ٝ ٗب ي٠ ثبض زي٠ِ ٗي سٞٛيٖ ثچ٠ زاض ثكيٖ... ٗب ٗي  ثبقٖ ٝ سٞ ايٚ حبزط٠ سٔد ضٝ

 .ث٠ ظٛسُي٘ٞٙ ازا٠ٗ ثسيٖ، ٗٚ ٝ سٞ سٞٛيٖ

ًطزٕ. ؾوٍ ػٜيٚ، ٗبيٌْ.  زط٠ َجيؼي ٛجٞز. ٗٚ ؾوٍ ػٜيًٚي: اٟٝ... ٗبيٌْ، ٗبيٌْ. سٞ ًٞضي. اٝٙ حب

ؿيطٗوسؼ ٝ قيُبٛي٠. ٗٚ دؿطسٞ ضٝ ٛ٘ي ذٞاؾشٖ،  ٗظْ اظزٝاػ٘ٞٙ ٠ً زي٠ِ ؾبهٍ قسٟ. زي٠ِ ي٠ چيع

زي٠ِ ١ٖ اظ سٞ ث٠ ايٚ زٛيب ايبك٠ ثك٠. ايٚ ي٠ ؾوٍ ػٜيٚ ثٞز،  ٗبيٌْ. زي٠ِ ٛ٘ي ذٞاؾشٖ ي٠ دؿط

سٕ٘ٞ  ٗٚ ذٞاؾشٖ ٠ً ًكش٠ ثك٠، ث٠ ذبَط ايٚ ٠ً ٠٘١ چيع ثبيس دؿط ثٞز، ٗبيٌْ ٝ ٗبيٌْ. اٝٙ ي٠

اظزٝاع ضاٟ ث٠ ػبيي ٛ٘ي ثطٟ.  ثك٠. )چك٘بٙ ٗبيٌْ اظ حسه٠ ثيطٝٙ ٗي ظٛس.( ٗٚ ٗي زٖٝٛ ٠ً زي٠ِ ايٚ

ٝػٞز ٛساضٟ ٠ً سٞ ثشٞٛي ٜٗٞ ثجركي. ثب ايٚ ؾٜز  ١يچ ضاٟ زي٠ِ اي ٝػٞز ٛساضٟ ٗبيٌْ، ١يچ ضا١ي

  ...زاضٟ ازا٠ٗ ؾب٠ٓ 2000ؾيؿئي ٠ً 

ٗبيٌْ ًٜشطٓف ضا اظ زؾز ٗي ز١س، ث٠ َطف ًي ح٠ٔ٘ ٗي ًٜس ٝ ؾئي ٗحٌ٘ي ث٠ ًي ٗي ظٛس. اٝ ضٝي 



adamakechobi.ir 

 .ٗجْ ٗي اكشس

 !ٗبيٌْ)زؾشف ضا ث٠ َطف ًي ٗي ُيطز(: ثؿ٠ زي٠ِ! سٞ ثچ٠ ١بي ٜٗٞ ػبيي ٛ٘ي ثطي

 .ًي)ُطي٠ ًٜبٙ(: ٗي ثطٕ

 !ٗبيٌْ)كطيبزظٛبٙ(: ثچ٠ ١بي ٜٗٞ ػبيي ٛ٘ي ثطي

 .ًي: ا٢ٛٝب ثچ٠ ١بي ٗٚ ١ٖ ١ؿشٚ

  :هُغ ث٠

 هُبض ٝاضز ايؿشِبٟ ٗي قٞز

ػ٘ؼيز حبيط زض ايؿشِبٟ ػٔٞ ٗي آيٜس ٝ احٞآذطؾي ١ب آؿبظ ٗي قٞز. ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ اظ هُبض ديبزٟ 

 .ٗي قٞٛس

 .زيعآٞ ث٠: ٗبقيٚ اظ ػبزٟ اي ًظيق ػجٞض ٗي ًٜس

ثبظ ٗي ًٜس ٝ ٗبيٌْ ضا ثـْ ٗي ًٜس. ٝيشٞ اظ ٗبقيٚ هُغ ث٠: سٞٗبظيٜٞ ث٠ ؾ٘ز ٗبقيٚ ٗي آيس. زض ضا 

 .ديبزٟ ٗي قٞز

 .هُغ ث٠: ٛ٘بيي ػ٘ٞٗي اظ ذبٛٞازٟ ٠ً دكز ٗيع ٛكؿش٠ اٛس ٝ قبٕ ٗي ذٞضٛس

ًٜس. ديطظٙ زيِط  ٝيشٞ قرهي ضا ثب اقبضٟ ث٠ ؾبٛي ٛكبٙ ٗي ز١س. ديطظٛي ثب ًبٛي ًٞچٞٓٞ ثبظي ٗي

ٛكبٙ ٗي ز١س ٝ اظ اٝ ٗي ذٞا١س ثؿش٠  ثب اِٛكز ث٠ كطزٝؾبٛي ضا ٗي ثٞؾس. ٝيشٞ ديطظٙ زيِطي ضا 

ثٞؾيس، ثؿش٠ ضا ثبظ ٗي ًٜس ٠ً ٗسٓي ٗيٜيبسٞضي اظ ٗؼؿ٠٘  اي ضا ث٠ اٝ ثس١س. ديطظٛي ٠ً ؾبٛي ضا

ديطظٙ ثب ذٞقحبٓي ٗؼؿ٠٘ ضا ث٠ ٠٘١ ٛكبٙ ٗي ز١س. ؾبٛي ؾ٘ز ٝيشٞ ٛكؿش٠  .آظازي زاذْ آٙ اؾز

 .سٞٗبظيٜٞ ثبظي ٗي ًٜس ٝ ثب

 .: ١ي ؾبٛي، چي ًبض ٗي ًٜي؟ زػٞا ٌٛٚٝيشٞ

سٞٗبظيٜٞ هؿ٘ز ١بي ٗرشٔق  .زيعآٞ ث٠: زاذْ ًبضذب٠ٛ ضٝؿٚ ظيشٞٙ. ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ ٝاضز ٗي قٞٛس

 .حطف ٗي ظٛس ضا ث٠ آ٢ٛب ٛكبٙ ٗي ز١س ٝ ث٠ ايشبٓيبيي ثب آ٢ٛب

ي ظٛس ٝ ٗبٗب ٗي ذٜسز. ٝيشٞ ظيشٞٛي ثطٗي زاضز ٝ ث٠ ٗبيٌْ ٠ً ثـٔف اؾز، ٗي ز١س. ٗبيٌْ آٙ ضا ُبظ ٗ

 .ٝيشٞ ظيشٞٛي زيِط ثطٗي زاضز

 .هُغ ث٠: ٛ٘بيي ػ٘ٞٗي اظ ُطٟٝ زض ٗيبٙ ثك٠ٌ ١بي ثعضٍ ضٝؿٚ ظيشٞٙ ٠ً ث٠ ؾالٗشي ١ٖ ٗي ٛٞقٜس

 .زيعآٞ ث٠: ٗبقيٚ زض ذيبثبٙ حطًز ٗي ًٜس ٝ اظ زضٝاظٟ ٝيالي زٝٙ چيچٞ ٗي ُصضز

سٞٗبظيٜٞ اظ ٗبقيٚ ذبضع  ٌٓٚ ذٞاثيسٟ اؾز. ٝيشٞ ٝٝيشٞ ث٠ زٝٙ چيچٞ ِٛبٟ ٗي ًٜس. زٝٙ چيچٞ زض ثب

ٝيشٞ ٝ سٞٗبظيٜٞ ث٠ ؾ٘ز ٝيال حطًز ٗي ًٜٜس ٝ  .ٗي قٞٛس. ٢ِٛجبٛي ضٝي دكز ثبٕ آ٢ٛب ضا ِٛبٟ ٗي ًٜس

 .ث٠ ؾ٘ز زٝٙ چيچٞ ٗي ضٝز ٝ چيعي ضا زض ُٞـ اٝ ظٗع٠ٗ ٗي ًٜس ث٠ ثبٌٓٚ ٗي ضؾٜس. سٞٗبظيٜٞ
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 .سٞٗبظيٜٞ: زٝٙ چيچٞ... زٝٙ چيچٞ

 .سٞٗبظيٜٞ ث٠ ٝيشٞ ِٛبٟ ٗي ًٜس

 .سٞٗبظيٜٞ: زٝٙ چيچٞ، ٗٚ سٞٗبظيٜٞ ١ؿشٖ

 .زٝٙ چيچٞ ثيساض ٗي قٞز

آٗطيٌب. اؾ٘ف ٝيشٞ  سٞٗبظيٜٞ: اػبظٟ ثسيٚ اكشربض ٗؼطكي كطزي ضٝ زاقش٠ ثبقٖ. قطيٌٖ زض ٛيٞيٞضى

ً٘ذبٛي ضٝؿٚ  ث٠ ً٘ذبٛيكٞٙ زض آٗطيٌب. .ًٞضٓئ٠ٛٞ اؾز. ٗب ثطاـ اظ ايٜؼب ضٝؿٚ ظيشٞٙ ٗي كطؾشيٖ

ظيشٞٙ ١ؿشٚ، زٝٙ چيچٞ. زٝٙ چيچٞ هَٞي ضٝؿٚ ظيشٞٛي ضا ٠ً  ظيشٞٙ ػٌٜٞ. ا٢ٛٝب ٝاضز ًٜٜسٟ ضٝؿٚ

 .زازٟ ثطضؾي ٗي ًٜس سٞٗبظيٜٞ ث٠ اٝ

 .سٞٗبظيٜٞ: زٝٙ چيچٞ. اٝٗسيٖ ثطاي زؾز ثٞؾي ٝ اػبظٟ ثطاي قطٝع ًبض

 زٝٙ چيچٞ: ايٚ ٗطز ػٞاٙ ا١ْ ًؼبؾز؟ ٛيٞيٞضى؟

 .ضا ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيسسٞٗبظيٜٞ چيعي 

 .زٝٙ چيچٞ: ثيبضـ ٛعزيي سط. ذٞة ٛ٘ي سٖٞٛ ثجيٜ٘ف

 .سٞٗبظيٜٞ ث٠ ايشبٓيبيي ث٠ ٝيشٞ ٗي ُٞيس ٠ً ٛعزيي سط قٞز

 .ٝيشٞ: احشطإ ٜٗٞ ثذصيطيٚ. زٝٙ چيچٞ. ثطإ زػب ًٜيٚ

 .ٝيشٞ زؾز زٝٙ چيچٞ ضا ٗي ُيطز ٝ ٗي ثٞؾس

 زٝٙ چيچٞ: ذسا حلظز ٠ًٜ! اؾ٘ز چي٠؟

  .:اؾٖ٘ ايشبٓيبيي٠. ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞٝيشٞ

 زٝٙ چيچٞ: ٝيشٞ ًٞضٓئ٠ٛٞ. اؾٖ ايٚ ق٢ط ضٝ ثطزاقشي! ٝ اؾٖ دسضر چي٠؟

 .ٝيشٞ: اؾ٘ف آٛشٞٛيٞ آٛسٝٓيٜي ثٞز

 .زٝٙ چيچٞ: ثٜٔسسط، ذٞة ٛ٘ي قٜٕٞ

 .ٝيشٞ ذٞزـ ضا ٛعزيي سط ٗي ًٜس

 ٝيشٞ: اؾٖ دسض ٗٚ آٛشٞٛيٞ آٛسٝٓيٜي ثٞز... ٝ ايٚ ١ٖ ١سي٠ ٠ٜٗ

 .ٞ چبهٞيي ضا زض ؾي٠ٜ زٝٙ چيچٞ كطٝ ٗي ًٜس. ٢ِٛجبٛي ث٠ ؾ٘ز آ٢ٛب ٗي زٝزٝيش

سٞٗبظيٜٞ ث٠ اٝ قٔيي ٗي ًٜس. ٢ِٛجبٛي زيِط ١٘چٜبٙ ٠ً ٝيشٞ ٝ سٞٗبظيٜٞ كطاض ٗي ًٜٜس ث٠ ؾ٘ز آ٢ٛب 

 .ٗي زٝز

 .٢ِٛجبٙ: ١ي... سٞٗبظيٜٞ، سٞٗبظيٜٞ

اكشس. ٝيشٞ ٝ ؾبيطيٚ ٗي  ٝ اٝ ضٝي ظٗيٚ ٗي اٝ ث٠ سٞٗبظيٜٞ قٔيي ٗي ًٜس ٠ً ث٠ دبي اٝ ثطذٞضز ٗي ًٜس

 .ًٜٜس زٝٛس ٝ اٝ ضا سب ٗبقيٚ حْ٘ ًطزٟ ٝ ثؼس كطاض ٗي



adamakechobi.ir 

هُغ ث٠: ٝيشٞ ٝ ذبٛٞازٟ اـ ضٝي د٠ٔ ١بي يي ًٔيؿب ًٜبض يي ًكيف ايؿشبزٟ اٛس. زض دؽ ظٗي٠ٜ 

 .نساي ٛبهٞؼ ًٔيؿب قٜيسٟ ٗي قٞز

٠ً ضٝي ٝئچط ٛكؿش٠  ٠٘١ اظ ػ٠ٔ٘ زٝٙ سٞٗبظيٜٞزيعآٞ ث٠: هُبض. ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ ؾٞاض ٗي قٞٛس. 

 .ضا ث٠ ػالٗز ذساحبكظي سٌبٙ ٗي ز١س ثطاي ثسضه٠ آٗسٟ اٛس. ٝيشٞ زؾز ٗبيٌْ ضا ُطكش٠ ٝ زؾشف

 .ٝيشٞ: ٗبيٌْ، ذساحبكظي ًٚ

 :زيعآٞ ث٠

 .ٗؼش٘غ ًٞضٓئ٠ٛٞ

ْ زض ٗؼش٘غ چطخ ٗي ٗبيٌ چٜس ٗبقيٚ زٝض ٝ ثط دبضى قسٟ اٛس. ٠٘١ ؾيبٟ دٞقيسٟ اٛس. ًبٛي ٝ ثچ٠ ١بي

سبثٞر ظاٛٞ ظزٟ ٝ ُطي٠ ٗي ًٜس. ٠٘١ ؾبًز اٛس. ًبٛي  ظٜٛس. ٗبٗب ًٞضٓئ٠ٛٞ زض سبثٞر ذٞاثيسٟ. كطزٝ ًٜبض

كطزٝ ٗي ضٝز. كطزٝ ُطي٠ ٗي ًٜس. ًبٛي ًٌ٘ف ٗي ًٜس ٠ً ثٜٔس قٞز. آ٢ٛب ث٠  زاذْ ٗي قٞز. ث٠ ؾ٘ز

 .ضا١طٝ ٗي ضٝٛس اٗب اَّ ِٛطي ضاٟ ضا ؾس ٗي ًٜس ؾ٘ز

 .كطزٝ: ؾالٕ، اَّ

 .ٛطي چيعي ٛ٘ي ُٞيس. س٢ٜب ؾط ذٞز ضا سٌبٙ ٗي ز١س. آ٢ٛب زٝض ٗي قٞٛس. كطزٝ ث٠ َطف سبٕ ٗي ضٝز

 .كطزٝ: سبٕ، ٗي سٖٞٛ ي٠ ٓحظ٠ ثب١بر حطف ثعٖٛ

 .سبٕ ثٜٔس ٗي قٞز

 كطزٝ: سبٕ، ٗبيي ًؼبؾز؟

 .سبٕ: ٜٗشظطٟ اظ ايٜؼب ثطي

 كطزٝ: ٗي سٖٞٛ ثب١بـ حطف ثعٖٛ؟

  .كطزٝ. اٌٗبٙ ٛساضٟ سبٕ: ٗشأؾلٖ

 ًبٛي: ٗي سٖٞٛ ثجيٜ٘ف؟

 .سبٕ: سٞ ػبيِبٟ هبين ١بؾز

اٛس. ًبٛي زاذْ ٗي  هُغ ث٠: زاذْ آقيب٠ٛ هبين. ٗبيٌْ ضٝي نٜسٓي ٛكؿش٠ ٝ ٗطي ٝ آٛشٞٛي ضٝي ٗجْ

 .ِٛبٟ ٗي ًٜس قٞز ٝ ػٔٞي ٗبيٌْ ظاٛٞ ٗي ظٛس. اٗب ٗبيٌْ ث٠ ؾ٘ز زيِطي

 .ذٞإ ًٜبض ذبٛٞازٟ ثبقٖ ًبٛي: ٗبيٌْ. ا٠ُ اقٌبٓي ٛساضٟ ٗي

 .ٗبيٌْ ؾبًز اؾز. ًبٛي ث٠ ثچ٠ ١ب ِٛبٟ ٗي ًٜس

 ًبٛي: ًي ٗيبز؟

 ٗبيٌْ: ٠ٛ

ًبٛي: ٗبيٌْ... كطزٝ، سٞ ذ٠ٛٞ اؼ. ديف ٗبٗب، اٝٙ زٛجبّ سٞ ٗي ُكز اٗب سبٕ ُلز سٞ ٛ٘ي ذٞاي 
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 .ثجيٜف

  .ٗبيٌْ: زضؾش٠

 ًبٛي: ثچ٠ ١ب چطا ثيطٝٙ ٛ٘ي ضٙ؟

 .سثچ٠ ١ب ١٘چٜبٙ ٛكؿش٠ اٛ

 .ًبٛي)ث٠ ٗبيٌْ(: ٗبيٌْ، ذٞا١ف ٗي ًٜٖ، ٗي ذٞإ ثب١بر حطف ثعٖٛ

 .ٗبيٌْ ث٠ آٛشٞٛي ِٛبٟ ٗي ًٜس ٝ اٝ ٗي ضٝز

ٗي ًطزٕ سب سٞ  ًبٛي:ٗبيٌْ، ٗٚ اظ سٞ ٗشٜلط ثٞزٕ. ؾبّ ١بي ؾبّ كٌط ٗي ًٜٖ ٗٚ ذٞزٕ ضٝ اشيز

يٖ ث٠ ػبي دسض ث٠ سٞ سٌي٠ ٗي سٞٛؿش ثل٢٘ي، ٗي سٖٞٛ سٞ ضٝ ١ٖ اشيز ًٜٖ... اٗب سٞ هٞي ثٞزي ٝ ٗب

كطزٝ ضٝ ثجركي؟ اٝٙ االٙ ث٠ ً٘ي سٞ احشيبع زاضٟ... سٞ  ًٜيٖ. حبال ٗٚ ٗي ثرك٘ز. اٗب ٗي ق٠ سٞ ١ٖ

 .ٗبيٌْ. ٗي ذٞإ اظر ٗٞاظجز ًٜٖ ث٠ ٗٚ احشيبع زاضي

زؾشف ضا ٗي  ٗبيٌْ زؾشف ضا ضٝي زؾز ٝ ثؼس ٠ُٛٞ ًبٛي ٗي ُصاضز ٝ اٝ ضا ٛٞاظـ ٗي ًٜس. ثؼس

 .ٗي ًٜس ًبٛي ؾطـ ضا ضٝي زؾز ٗبيٌْ ٗي ُصاضز ٝ زض ١٘بٙ حبّ ُطي٠ُيطز. 

 .ٗبيٌْ: ًبٛي

ٗي ًكس. ٗبيٌْ  هُغ ث٠: زاذْ ذب٠ٛ. ٗبيٌْ ث٠ ؾ٘ز كطزٝ ٗي ضٝز ٠ً ضٝي نٜسٓي ٛكؿش٠ ٝ ؾيِبض

ٗبيٌْ ً٘ي ضٝ ث٠ ضٝي اٝ ٗي ايؿشس  .ث٠ كطزٝ ِٛبٟ ٗي ًٜس ٝ كطزٝ ٛيع ِٛب١ف ضا ث٠ ٗبيٌْ ٗي زٝظز

كطزٝ ٗي ُصاضز. آ٢ٛب ١٘سيِط ضا زض آؿٞـ ٗي ُيطٛس.  زيي سط ٗي قٞز ٝ زؾشف ضا ضٝي نٞضرثؼس ٛع

 ٗي ًٜس. ٗبيٌْ زض ١٘بٙ حبّ ث٠ اَّ ِٛطي ِٛبٟ ٗي ًٜس ٝ اٝ اِٛبض ٠ً ٜٗظٞضـ كطزٝ ٗبيٌْ ضا ٗحٌٖ ثـْ

 .ضا ك٢٘يسٟ ِٛب١ف ضا ضٝي ظٗيٚ ٗي زٝظز

ٗي قٞز ٝ اظ دكز دٜؼطٟ ث٠ كطزٝ ٝ آٛشٞٛي ِٛبٟ ٗي هُغ ث٠: سبٕ ث٠ ؾ٘ز ػبيِبٟ هبين ٗي ضٝز. زاذْ 

 .ًٜس ٠ً ًٜبض زضيبچ٠ ٛكؿش٠ اٛس

 .ٗبيٌْ: سبٕ، ثكيٚ

 .سبٕ ٗي ٛكيٜس. ٗبيٌْ چيعي ضا ث٠ ايشبٓيبيي اظ اٝ ٗي دطؾس ٝ سبٕ ث٠ ايشبٓيبيي دبؾد ٗي ز١س

 .ٗبيٌْ: زٝؾز ٝ قطيي سؼبضي٘ٞٙ ١بي٘ٚ ضاص سيشط ذجط١بؾز

 .سبٕ ٗي ز١س ٗبيٌْ ضٝظٛب٠ٗ اي ضا ث٠

 ٗبيٌْ: چيعي قٜيسي؟

 .سبٕ: ذت، قٜيسٕ سٞ اؾطائي٠ٔ

ديك٢ٜبز ي٠ ٗئيٞٙ  ٛطي: دبؾذٞضسف كوٍ سٞ آٗطيٌب اػشجبض زاضٟ. زيطٝظ ضكش٠ ث٠ ثٞئٜٞؼ آيطؼ ٝ ي٠

 .ًطزٙ زالضي ثطاي اهبٗز زازٟ اٗب ثبظ ١ٖ ا٢ٛٝب زضذٞاؾشف ضٝ ضز
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 .سبٕ: ٗي ذٞاز دبٛبٗب ضٝ ١ٖ اٗشحبٙ ٠ًٜ

  .بٛبٗب ١ٖ هجٞٓف ٛ٘ي ٠ًٜ، ٠ٛ ثطاي ي٠ ٗئيٞٙ ٠ٛ ثطاي زٟ ٗئيٞٙٗبيٌْ: د

 .سبٕ: قطايٍ ػؿ٘ي اـ ١ٖ ٝذيٖ ُعاضـ قسٟ. ث٠ ١ط حبّ قف ٗبٟ زي٠ِ ثيكشط ظٛسٟ ٛيؿز

  .ٗبيٌْ: االٙ ي٠ ثيؿز ؾبٓي ١ؿز ٠ً ٗي ُٚ ث٠ ذبَط ح٠ٔ٘ هٔجي ٗي ٗيطٟ

 .ٗبيٌْ اظ ضٝي ٗيع يي دطسوبّ ثطٗي زاضز

 .ي٘ب زاضٟ ٗي ضٟ ٗيبٗيسبٕ: اٝٙ ١ٞاد

 .ٗبيٌْ: ٗي ذٞإ ١٘ٞٙ ػب ثجيٜ٘ف

 .سبٕ: ٗبيي، ايٚ ؿيط٠ٌٜ٘ٗ. ا٢ٛٝب ٗي ثطٛف ث٠ ُ٘طى زاذٔي. اٝٛؼب دُطٟ اظ ٗأٗٞض١بي اف ثي آي

 .ٗبيٌْ)زض ١٘بٙ حبّ ٠ً دطسوبّ ضا ُبظ ٗي ظٛس(: ؿيطٌٗ٘ٚ ٛيؿز. ١يچ چيع ؿيطٌٗ٘ٚ ٛيؿز

 .٢٘ٞض ضٝ ثٌكي. ١يچ ضا١ي ثطاي زؾشطؾي ث٠ اٝٙ ٛيؿزسبٕ: ٗظْ ايٚ ٗي ٠ٛٞٗ ٠ً ثرٞاي ضئيؽ ػ

چيعي ضٝ ث٠ ٗب يبز زازٟ  ٗبيٌْ: سبٕ، اظ سٞ ثؼيسٟ، ا٠ُ ي٠ چيعي سٞ ايٚ ظٛسُي هُؼي ثبق٠ ٝ ا٠ُ سبضيد

 ضًٝٞ؟ (ثبق٠، اي٠ٜ ٠ً ٗي ق٠ ١ط ًؿي ضٝ ًكز...)ضٝ ث٠ ضًٝٞ

 .ضًٝٞ: ٗك٠ٌٔ، اٗب ٗحبّ ٛيؿز

 ٠٘١ چي ٗطسج٠ يب ٠ٛ؟ سبٕ: ٝهشي اٝٗسٕ ٝاؾ٠ چي دطؾيسي

الؼ ُٝبؼ چٞٙ  ٗبيٌْ: كٌط ٗي ًطزٕ ٗي ذٞاؾشي ث٢ٖ ثِي. سٞ ٗي ذٞاؾشي ذبٛٞازٟ ار ضٝ ثجطي

 .ُي ازاضٟ ١شْ ١بي اٝٛؼب ث٢ز ديك٢ٜبز قسٟ ثٞز. كٌط ٗي ًطزٕ ث٢ٖ ٗي

 سبٕ: اٗب ديك٢ٜبزـ ضٝ ضز ًطزٕ. ثبيس زضثبضٟ ديك٢ٜبز١بيي ٠ً ضز ٗي ًٜٖ ١ٖ ث٢ز ثِٖ؟

 .ٛف ضا دبى ٗي ًٜس ٝ ضٝي ًبٛبد٠ ٗي ٛكيٜس(: ث٠ ًبضٗٞٙ ثطؾيٖٗبيٌْ)ز١ب

زض حبّ كطاضٙ، ث٠ ظح٘شف  سبٕ: ثبق٠... حبال ايٜٞ زض ٛظط ثِيط ٗبيي. كوٍ كطو ًٚ حبال ٠ً ضاص ٝ ضظاسٞ

 ٗؼجٞض ثبقي ٠٘١ ضٝ اظ ؾط ضا١ز ثطزاضي؟ ٗي اضظٟ؟ ٜٗظٞضٕ اي٠ٜ ٠ً سٞ ثطٛسٟ قسي. كٌط ٗي ًٜي

١٘يٚ.)ثؼس اظ چٜس  .ؾي ٛساضٕ ٠ً ٠٘١ ضٝ اظ ؾط ضا١ٖ ثطزاضٕ. كوٍ زق٘ٚ ١بٕٗبيٌْ: ١٘چيٚ احؿب

ذبٛٞازٟ ار ضٝ ثطزاضي ٝ ثطي الؼ  ٓحظ٠ ٌٗض( ثب ٗٚ ١ؿشي يب ٠ٛ؟ چٞٙ ا٠ُ ٛيؿشي ٗي سٞٛي ظٛز ٝ

 .ُٝبؼ

 سبٕ: چطا اشيشٖ ٗي ًٜي ٗبيٌْ؟ ٗٚ ١٘يك٠ ث٢ز ٝكبزاض ثٞزٕ. ػطيبٙ چي٠؟

 ٞٛي؟ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(: دؽ ٗي ٗ

 سبٕ)ث٠ ايشبٓيبيي(: آضٟ. ٗي ٖٗٞٛ. حبال چي ًبض ثبيس ًطز؟

  :هُغ ث٠

 .ثيطٝٙ
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 .كطزٝ ًٜبض زضيبچ٠ زضثبضٟ ٗب١ي ُيطي ثب آٛشٞٛي حطف ٗي ظٛس

 كطزٝ: ١ي، آٛشٞٛي... آٛشٞٛي. ٗي ذٞاي ث٢ز ثِٖ چ٠ ػٞضي ي٠ ٗب١ي ثعضٍ ثِيطي؟ زٓز ٗي ذٞاز؟

 .آٛشٞٛي:آضٟ

ضكشيٖ ٗب١ي ُيطي ٝ  ثٞزٕ ي٠ ضٝظ ث٠ ١٘طاٟ ثطازض١بٕ ٝ دسضٕ ٝ ثوي٠ كطزٝ: ٗي زٝٛي ٝهشي ث٠ ؾٚ سٞ

ػع ٗٚ ٛشٞٛؿز ٗب١ي ثِيطٟ. ٗي زٝٛي  ٗٚ س٢ٜب ًؿي ثٞزٕ ٠ً سٞٛؿز ٗب١ي ثِيطٟ. ١يچ ًؽ زي٠ِ اي

ث٠ آة ٗي اٛساذشٖ. ٗي ُلشٖ ؾالٕ ثط ٗطيٖ ٗوسؼ ٝ ١ط  چُٞض ايٚ ًبض ضٝ ًطزٕ؟ ١ط ٝهز ٠ً هالة ضٝ

سٞٛؿشٖ ٗب١ي ثِيطٕ. ثبٝض ٗي ًٜي؟ حويوز زاضٟ. ايٚ ضاظ ٗب١ي ُيطي ٠ٜٗ.  يٝهز ايٜٞ ٗي ُلشٖ ٗ

 زاضي ٝهشي ضكشيٖ زضيبچ٠ اٗشحبٛف ًٜي؟ زٝؾز

 .آٛشٞٛي: آضٟ

 كطزٝ: زي٠ِ چي زاضي؟

َطف اسبم دٜشبٛؼٔي  هُغ ث٠: ؾبٓٚ دبيِبٟ ٛظبٗي. يي ٗأٗٞض سبٕ ضا ثبظضؾي ثسٛي ٗي ًٜس ٝ اٝ ضا ث٠

 .ضٝي ًبٛبد٠ ذٞاثيسٟ ِٛبٟ ٗي ًٜس ظ دكز دٜؼطٟ اسبم ث٠ دٜشبٛؼٔي ٠ًضا١ٜ٘بيي ٗي ًٜس. سبٕ ا

  .هُغ ث٠

  .ذبضع دبيِبٟ

 .دٜشبٛؼٔي ؾيِبضي ضٝقٚ ٗي ًٜس. سبٕ ١ٖ ؾيِبضي ٗي ًكس

 .سبٕ: ٠٘١ چي زضؾز ٗي ق٠ كطاٌٛي. ِٛطاٙ ٛجبـ

 دٜشبٛؼٔي: ثطازضٕ ثطٗي ُكز؟

 .سبٕ: آضٟ ِٛطاٙ ٛجبـ

 .ٚ هٞي سطٟ. اٝٙ ي٠ ٗطز ؾٜشي٠دٜشبٛؼٔي: اٝٙ زٟ ثطاثط اظ ٗ

 .سبٕ: اٝٙ ٛ٘ي ذٞاؾز ثطاي قبٕ ثيطٝٙ ثطٟ. ٗي ذٞاؾز ٗؿشويٖ ثطٟ ذ٠ٛٞ

ظٛسُي ٗي ٠ًٜ زٝض ٠ًٜ.  دٜشبٛؼٔي: اٝٙ ثطازض ٠ٜٗ. ُٞـ ًٚ. ١يچ چيعي ٛ٘ي س٠ٛٞ اٝٛٞ اظ اٝٛؼبيي ٠ً

چٜس ٓحظ٠ ٌٗض( سبٕ،  ضٝ زاقش٠ ثبق٠.)ثؼس اظ اٝٙ ٗي سٞٛؿز ايٜؼب آزٕ ثعضُي ثك٠ يب ذبٛٞازٟ ذٞزـ

 حبال ثبيس چي ًبض ًٜٖ؟

 .سبٕ ث٠ َطف كطاٌٛي ٗي آيس. زؾشف ضا ضٝي قب٠ٛ اٝ ٗي ُصاضز. ١طزٝ ث٠ ضاٟ ٗي اكشٜس

زض ٗٞضز ١يشٔط ١كساض  1932سبٕ: كطاٌٛي، سٞ ١٘يك٠ ث٠ ؾيبؾز ػاله٠ زاقشي ٝ سبضيد. يبز٠ٗ ؾبّ 

 .ٗي زازي

 .ب چيع١بي ذٞثي زاضٕدٜشبٛؼٔي: ١ٜٞظٕ ذئي ُٗبٓؼ٠ ٗي ًٜٖ. ايٜؼ

ؾبٗٞٙ زاز. ايٚ ٠ً ا٢ٛٝب  سبٕ: زضثبضٟ هسي٢٘ب نحجز ٗي ًطزي ٝ ايٚ ٠ً چُٞض ٗي ق٠ ذبٛٞازٟ ضٝ ؾط ٝ
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ؾطاٙ ٝ ؾطثبظاٙ «. ضغيٖ»اؾ٘ف ضٝ ٗي شاقشٚ ذبٛٞازٟ ضٝ ثط ٗجٜبي ٓػيٞٙ ١بي ضٝٗي ثٜب ٗي ًطزٙ ٝ

 .ٝ ايٚ كطيي٠ سٞ ٛشيؼ٠ زاز

 .بي ثعضُي ثٞزٙ ٝ ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ ٗظْ اٗذطاسٞضي ضٕٝ ثٞزدٜشبٛؼٔي: ث٠ٔ، ٛشيؼ٠ زاز. ضٝظ١

قٌؿز ٗي ذٞضز، ث٠ ٠٘١  سبٕ: ي٠ ظٗبٛي ثٞز كطاٌٛي)ثؼس اظ چٜس ٓحظ٠( ٝهشي سَٞئ٠ اي ػٔي٠ اٗذطاسٞض

 .ث٠ ذٞزقٞٙ سؼٔن زاقش٠ ثبق٠ سَٞئ٠ چيٚ ١ب ايٚ كطنز زازٟ ٗي قس اٗٞاّ ذبٛٞازٟ قٞٙ

چيعقٞٙ ث٠ اٗذطاسٞض ٗي  ب سبٕ. آزٕ ١بي ًٞچي ٛبثٞز ٗي قسٙ ٝ ٠٘١دٜشبٛؼٔي: آضٟ، اٗب كوٍ ططٝسٜ٘س١

قٞٙ ٝ ذٞزقٞٙ ضٝ ثٌكٚ ٝ ذبٛٞازٟ ١بقٞٙ...  ضؾيس ٝ ا٢ٛٝب س٢ٜب ايٚ قبٛؽ ضٝ زاقشٚ ٠ً ثطٙ ذ٠ٛٞ

 .اظ ذبٛٞازٟ ١بقٞٙ ٗٞاظجز ٗي قس

  .سبٕ: ثبظٕ ػبهجز ذٞثي ثٞز... ي٠ سكييغ ػٜبظٟ ثب قٌٟٞ

ٜٗشظط ٗي قسٙ سب  ٚ ذ٠ٛٞ، سٞي ٝاٙ ُطٕ ٗي قؿشٚ، ضٍ ١بقٞٙ ضٝ ٗي ظزٙ ٝدٜشبٛؼٔي: آضٟ... ٗي ضكش

 .ايٚ ًبض ي٠ ػكٜي ١ٖ ٗي ُطكشٚ اٝٙ هسض ذٞٙ اظقٞٙ ثطٟ ٠ً ث٘يطٙ. ٝ ُب١ي ١ٖ هجْ اظ اٛؼبٕ

 .«دٜغ كطقش٠»سبٕ: ِٛطاٙ ١يچي ٛجبـ كطاٌٛي

 .دٜشبٛؼٔي: ٗشكٌطٕ سبٕ. ٗشكٌطٕ

 .ثب اٝ ذساحبكظي ٗي ًٜس. يي ٗأٗٞض ٛعزًي دٜشبٛؼٔي ٗي آيسسبٕ زٝض ٗي قٞز. دٜشبٛؼٔي اظ دكز كٜؽ 

 .دٜشبٛؼٔي: ٗي ثيٜ٘ز، سبٕ

 .سبٕ ث٠ ايشبٓيبيي ذساحبكظي ٗي ًٜس

  :هُغ ث٠

 .ذب٠ٛ ٗبيٌْ

 .ًبٛي ث٠ ؾ٘ز زض ٗي آيس. ًي زض اسبم ثب ٗطي ثبظي ٗي ًٜس

 .ًبٛي: ًي ثبيس ثطي. ٠ٌٜ٘ٗ ػؼ٠ٔ ًٜي. اٝٙ زاضٟ ٗيبز

 ... آٛشٞٛي. ٗبٗبٙ ضٝ ثجٞؼًي: زٝؾششٞٙ زاضٕ.

 .آٛشٞٛي سٌبٙ ٛ٘ي ذٞضز

 .ًبٛي)ثب نساي ثٜٔس(: آٛشٞٛي، ٗبٗبٙ ضٝ ثجٞؼ

  .ًي: آٛشٞٛي. ثب ٗبٗبٙ ذساحبكظي ًٚ. ػعيعٕ زٝؾشز زاضٕ

 .آٛشٞٛي ٗي ضٝز ٝ اٝ ضا زض آؿٞـ ٗي ُيطز

 .ًبٛي: ذٞا١ف ٗي ًٜٖ

 .ي ًٜسًي حطًز ٗي ًٜس. ًبٛي ضا زض آؿٞـ ٗي ُيطز ٝ زض ضا ثبظ ٗ

 .ًي: ٗطي، ثيب ايٜؼب
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 .ٗطي ضا ثـْ ٗي ًٜس ٝ اظ زض ذبضع ٗي قٞز. اٗب زض آؾشب٠ٛ زض ثطٗي ُطزز

 .ًي: آسٜٞٛي... آٛشٞٛي ُٓلب ي٠ ثبض ٜٗٞ ثجٞؼ

ِٛبٟ ٗي ًٜس. ٗبيٌْ  آٛشٞٛي ث٠ ؾ٘ز اٝ ٗي ضٝز. اظ يي اسبم زيِط ٗبيٌْ زاذْ ٗي قٞز. ًي ث٠ اٝ

ضٝي اٝ ٗي ايؿشس ٝ زض ضا ث٠ ضٝيف ٗي ثٜسز.  ط ٗي آيس. ً٘ي ضٝ ث٠ٗسسي ث٠ اٝ ذيطٟ ٗي قٞز ثؼس ػٔٞس

 .قٜٞيٖ نساي ُطي٠ ًي ضا اظ ثيطٝٙ ٗي

  .هُغ ث٠: اَّ ِٛطي ٠ً هبين ضا ث٠ آة ٗي اٛساظز، ؾٞاض ٗي قٞز ٝ ٗٞسٞض ضا ضٝقٚ ٗي ًٜس

 .هُغ ث٠: ٗبيٌْ زض آقيب٠ٛ هبين. اٝ هسٕ ٗي ظٛس

 ٛي ضا زض هبين ٗي ُصاضزهُغ ث٠: كطزٝ ث٠ ً٘ي اَّ ِٛطي آٛشٞ

 ...كطزٝ: آضٕٝ

 .كطزٝ ١ٖ ؾٞاض هبين ٗي قٞز

 !ًبٛي)ذبضع اظ هبة(: آٛشٞٛي! آٛشٞٛي

 .كطزٝ: اٝٙ ايٜؼبؾز. زاضيٖ ٗي ضيٖ ٗب١ي ُيطي

 .ًبٛي: ٠ٛ، ٗبيٌْ ٗي ذٞاز ثجطزـ ضٛٞ

 .ب١ي ُيطيكطزٝ: اٟٝ، ٓؼٜشي. ذت ثچ٠، سٞ ثبيس ثب دسضر ثطي ث٠ ضٛٞ. ثيب آٛشٞٛي. كطزا ٗي ثطٗز ٗ

 .كطزٝ آٛشٞٛي ضا اظ هبين ثٜٔس ٗي ًٜس ٝ ضٝي اؾ٠ٌٔ ٗي ُصاضز

 كطزٝ: چ٠ دؿطي! ١ي، آٛشٞٛي، ُٞـ ًٚ. ٗٚ ثطار ثب ١٘ٞٙ ضاظي ٠ً ُلشٖ ي٠ ٗب١ي ٗي ُيطٕ، ذت؟

 .آٛشٞٛي ؾط سٌبٙ ٗي ز١س

 .آٛشٞٛي: ثبق٠

 .كطزٝ: ذت، اَّ، ثطيٖ

 .هبين ث٠ ضاٟ ٗي اكشس

 .ْ اظ دكز دٜؼطٟ ضكشٚ آ٢ٛب ضا ٗي ثيٜسهُغ ث٠: آقيب٠ٛ هبين. ٗبيٌ

  .هُغ ث٠: كطٝزُبٟ. ١بي٘ٚ ضاص زض ٗحبنطٟ دٔيؽ ٝ ذجطِٛبضاٙ اؾز

 .چٜس ٗأٗٞض ػٔٞ ٗي آيٜس

 .اكؿط دٔيؽ: آهبي ضاص. ٗشٞػ٠ ١ؿشيٚ ٠ً ثبيس ق٘ب ضٝ ثبظزاقز ًٜٖ

 .ضاص: ث٠ٔ، ٗشٞػ٠ ١ؿشٖ

 .ٟ اٛسهُغ ث٠: ٢ِٛجبٛبٙ زض ٗح٠َٞ ثيطٝٙ اسبم دٜشبٛؼٔي حٔو٠ ظز

 .هُغ ث٠: اسبم دٜشبٛؼٔي. ٗأٗٞضاٙ اف ثي اي ًبضر ثبظي ٗي ًٜٜس

 .ٗأٗٞض اّٝ: ١ي، كطاٌٛي ثيب ثيطٝٙ ثبظي ًٜيٖ
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 .آ٢ٛب دبؾري ٛ٘ي قٞٛس ٝ ٗأٗٞض اّٝ زٝثبضٟ كطاٌٛي ضا نسا ٗي ظٛس

 .هُغ ث٠: ثبز ثطٍ ١بي ذعاٙ قسٟ ٗؼش٘غ ًٞضٓئ٠ٛٞ ضا ػب ث٠ ػب ٗي ًٜس

  .ضيبچ٠هُغ ث٠: هبين كطزٝ زض ز

  .هُغ ث٠: ضًٝٞ زض حبّ ٛٞقشٚ يبززاقز. اٝ ذٞز ضا ػبي يي ذجطِٛبض ػب ظزٟ اؾز

 .١ٜٞ اظ ضاص ؾؤاّ ٗي ًٜٜس

 ُعاضقِط زٕٝ: آيب ايٚ حويوز زاضٟ ٠ً ق٘ب ثيف اظ ؾيهس ٗئيٞٙ زالض ٗي اضظيٚ؟

ي ثسٕ. چٞٙ ذ٠ٛٞ ٠ً زض اٛشربثبر ضيبؾز ػ٢٘ٞضي ضأ ضاص: ٗٚ ي٠ ؾطٗبي٠ ُصاض ثبظٛكؿش٠ إ. اٝٗسٕ

 .ث٠ ٗٚ ثط٠ُ ضأي ؿيبثي ٛ٘ي زٙ

ُعاضقِطاٙ ٗي ذٜسٛس. ضًٝٞ زض ١٘بٙ حبّ ٗي ذٜسز. ديف ٗي آيس ٝ ث٠ ؾ٘ز ضاص قٔيي ٗي ًٜس. 

 .ضًٝٞ ٗي زٝز

 !اكؿط دٔيؽ: ايؿز

 .ضًٝٞ ١سف زٝ ٠ُٓٞٔ هطاض ٗي ُيطز ٝ ثط ظٗيٚ ٗي اكشس

شبٛؼٔي ٗطزٟ اؾز. ضٍ زؾشف ضا ظزٟ ٝ زض هُغ ث٠: اسبم دٜشبٛؼٔي. ٗأٗٞض اّٝ ث٠ زض ِٓس ٗي ظٛس. دٜ

 .ٝاٙ ح٘بٕ زض اطط ذٞٛطيعي ٗطزٟ اؾز

 .ٗأٗٞض زٕٝ: ذساي ٗٚ

  .هُغ ث٠: هبين. كطزٝ ٗب١ي ُيطي ٗي ًٜس. اٝ زػبي حًطر ٗطيٖ ضا ٗي ذٞاٛس

زض ٗيبٙ ظٛبٙ ٝ  كطزٝ: ؾالٕ ثط سٞ اي ٗطيٖ ٠ً دط اظ كيًي، ذساٝٛس ثب سٞؾز، كطذٜسٟ ١ؿشي سٞ

 .ٗب ُٜب١ٌبضاٙ زػب ًٚ ػيؿي ط٘طٟ ضحٖ سٞ اي ٗطيٖ ٗوسؼ، ٗبزض ذسا، ثطاي كطذٜسٟ اؾز

ٗي ضؾس. ٗبيٌْ  هُغ ث٠: ٗبيٌْ اظ آقيب٠ٛ هبين ث٠ آ٢ٛب ِٛبٟ ٗي ًٜس. نساي قٔيي ٠ُٓٞٔ ث٠ ُٞـ

قٞز. ٗبيٌْ ضٝي ًبٛبد٠ ٗي ٛكيٜس ٝ  ؾطـ ضا دبييٚ ٗي اٛساظز. ٛطي ٠ً زض هبين اؾز اظ ػب ثٜٔس ٗي

 .نٞضر ٗي ُصاضز ٗي ثطز. ثؼس، زؾشف ضا ضٝيؾطـ ضا ػوت 

 :زيعآٞ ث٠

 ذبٛٞازٟ ًٞضٓئ٠ٛٞ زٝض ٗيعي زض آقذعذب٠ٛ ٛكؿش٠ اٛس .1941

 .ؾبٛي: ٠٘١ سٞػ٠ ًٜٚ. ايٚ زٝؾز ٠ٜٗ، ًبضٓٞ ضيشؿي

 .ًبضٓٞ ضيؿشي ٝاضز ٗي قٞز

ٜٖ زذشطق٠، سب٠ٗ. اي ؾبٛي: ايٚ ثطازضٕ كطزٝئ٠. كطزٝ ضٝ ٠ً ٗي قٜبؾي، ٠ٛ؟ ايٜٖ ثطازض ذٞاٛسٟ إ

ًبٛي، ضاػغ ث٢ف ٠ً ثب١بر حطف ظزٟ ثٞزٕ.  .سطظا. ٝ ايٚ ٗٞػٞز ُٓيلي ١ٖ ٠ً ايٜؼب ٛكؿش٠ ذٞا١ط٠ٗ

 سيذ٠، ٠ِٗ ٠ٛ؟ ثٜٔس قٞ ٝ ث٠ ًبضٓٞ ؾالٕ ًٚ، ذٞـ
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 .ًبٛي: آضٟ

ؾبٛي: اٝٙ ١ٖ ٠ً اٝٛؼب ٛكؿش٠ ثطازض٠ٗ، ٗبيي. ٗب نساـ ٗي ًٜيٖ ػٞ ًٞالضظ. ٜٗظٞضٕ ضٝ ٠ً ٗي 

 .ٜيٚ ثب ١ٖ نحجز ًٜيٚك٢٘ي؟ ذت، ثكي

 .ًبضٓٞ ًٜبض ًبٛي دكز ٗيع ٗي ٛكيٜس

 .ؾبٛي)زض ١٘بٙ حبّ ٠ً ث٠ َطف ٗبيٌْ ٗي ضٝز(: ١ي، آهبي اٛيكشيٚ

 .ؾبٛي، ؾط ٗبيٌْ ضا ٗي ثٞؾس

 .ؾبٓٞاسٞضٟ سؿيٞ ٝاضز ٗي قٞز

 .سؿيٞ: ايٜٖ ًيي

 .سبٕ: ١ي، ؾبٓي ثيب ايٜؼب

 سؿيٞ: سطؾيسٟ ثٞزٕ... سطؾيسٟ ثٞزٕ. دسضر ًؼبؾز؟

 .سبٕ: كطؾشبزٗف قٌبض ؿبظ، ذطيس ًطيؿ٘ؽ

 .سؿيٞ زض ػؼج٠ ًيي ضا ثطٗي زاضز

 ؾبٛي: اٟٝ، هك٠ِٜ، ١ب؟

 ًبٛي: ٗي ذٞايٚ ضٝ ًيي ق٘غ ثصاضٕ؟

 .ؾبٛي: آضٟ، ًبضٓٞ ًٌ٘ف ًٚ

 .ًبضٓٞ: حش٘بً

 .ؾبٛي ث٠ ذب٠ٗ ًيي ٛبذٜي ٗي ظٛس

 ؾبٛي: ١ي اٝٙ چي٠؟

 .ؾبٛي ث٠ ؿصاي ضٝ ٗيع ٛبذٜي ٗي ظٛس

 .ؾبٛي، سب ٝهشي ثبثب ٛيٞٗسٟ زؾز ث٠ دبؾشب ٛعًٙبٛي: ١ي 

  .ؾبٛي ٝ كطزٝ ازاي ػِٜيسٙ زض ٗي آٝضٛس. ؾبٛي دكز ٗيع ٗي ٛكيٜس ٝ ؾيِبض ٗي ًكس

چكٖ ثبزٝٗي سٞ  ؾبٛي: ١ي زض ٗٞضز ًبضي ٠ً غادٜي ١ب ًطزٙ چي كٌط ٗي ًٜيٚ؟ اٝٙ حطٝٗعازٟ ١بي

 .حيبٌ دكشي٘ٞٙ ث٘ت اٛساذشٚ. اٖٝٛ سٞ ػكٚ سٞٓس ثبثب

 !كطزٝ: ا٢ٛٝب ٛ٘ي زٝٛؿشٚ ػكٚ سٞٓس ثبثبؾز

 !ؾبٛي: آضٟ، ا٢ٛٝب ٛ٘ي زٝٛؿشٚ ػكٚ سٞٓس ثبثبؾز

 .سبٕ: ثؼس اظ سحطيٖ ٛلز اٛشظبضـ ضٝ زاقشيٖ

ؾبٛي: ٜٗظٞضر چي٠؟ اٛشظبض زاقشيٖ يب ٠ٛ، ا٢ٛٝب حن ٛساقشٚ ث٘ت ثطيعٙ. سٞ َطكساض غادٜي ١بيي؟ َطف 

 ا٢ٛٝبيي؟
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 .اَٝٔت قسٙسؿيٞ: اٗطٝظ نجح ؾي ١عاض ٛلط ز

 .ؾبٛي: ي٠ ػسٟ ًَٜٔ ظٙ

 ٗبيٌْ: چطا ًَٜٔ ظٙ؟

 .ًبٛي: ؾبٛي، ٗؼجٞض ٛيؿشيٖ ضاػغ ث٠ ػَٜ حطف ثعٛيٖ

ؾبٛي: ١ي، ثعٙ ث٠ چبى. سٞ ثطٝ ثب ًبضٓٞ حطف ثعٙ، ثبق٠؟ ا٢ٛٝب ًَٜٔ ظٙ ١ؿشٚ چٞٙ ث٠ ذبَط ؿطيج٠ ١ب 

 .ػٞٛكٞٙ ضٝ ث٠ ذُط ٗي اٛساظٙ

 .يٗبيٌْ: سٞ ١ٖ ٠ً ٗظْ ثبثب حطف ٗي ظٛ

 .ٗبيٌْ: ا٢ٛٝب ػٞٛكٞٙ ضٝ ث٠ ذبَط ًكٞضقٞٙ ث٠ ذُط ٗي اٛساظٙ

 .ؾبٛي: ًكٞضر، ذٞٙ سٞ ٛيؿز. يبزر ثبق٠

 .ٗبيٌْ: اٗب احؿبؼ ٗٚ ايٚ ٛيؿز

 ؾبٛي: ذت، ا٠ُ ايٚ َٞض كٌط ٛ٘ي ًٜي چطا زاٛكِبٟ ضٝ ّٝ ٛ٘ي ًٜي ثطي ث٠ اضسف ٗٔحن ثكي؟

 .ًطزٕ ٗبيٌْ: ايٚ ًبض ضٝ ًطزٕ. سٞ ٛيطٝي زضيبيي طجز ٛبٕ

 .ؾٌٞر ًبْٗ ثطهطاض ٗي قٞز

  .سبٕ: ٗبيٌْ، چطا؟ چطا ديف ٗب ٛيٞٗسي؟ ثبثب ًٔي آقٜب زاقز ٠ً ٗي سٞٛؿز ٝاؾز ٗؼبكيز ثِيطٟ

 .ٗبيٌْ: ٗٚ ٗؼبكيز ٛ٘ي ذٞاؾشٖ

 .ؾبٛي ثب ػهجبٛشي ثٜٔس ٗي قٞز ٝ چٜس يطث٠ ث٠ ٗبيٌْ ٝاضز ٗي ًٜس

 .سبٕ: ثكيٚ. ثي ذيبّ قٞ

 ...سؿيٞ: ؾبٛي

 !ؾبٛي: اح٘ن

 .سؿيٞ: ؾبٛي... ؾبٛي ثكيٚ

 .يٌي اظ زٝه١ٞٔب: ٗبٗبٙ، ثبثب ثبظٕ زاضٟ زػٞا ٗي ٠ًٜ

 .ؾبٛي: ًبٛي، ثٜٔس قٞ ثطٝ زضذز ًطيؿ٘ؽ ضٝ ث٠ ًبضٓٞ ٛكٞٙ ثسٟ

 .يٌي اظ زٝه١ٞٔب: ػ٘ٞ ٗبيٌْ، ٗبٗبٙ

 .ؾبٛي: ػبٓي٠، ٝاهؼبً ػبٓي٠... سٞ ػكٚ سٞٓس دسض هٔجف ضٝ قٌٞٛسي

 .ٗي ُٖ كطزٝ: قؼبػب٠ٛ اؼ... سجطيي

 .ؾبٛي ٛ٘ي ُصاضز آ٢ٛب ثب ١ٖ زؾز ثس١ٜس

 .ؾبٛي: آضٟ سكٞيوف ًٚ... ثطٝ ثطإ ي٠ ٛٞقيسٛي ثيبض

سبٕ: سٞ ٗشٞػ٠ ٛيؿشي. دسضر ٛوك٠ ١بي ثعضُي ٝاؾز زاضٟ. ذئي ٝهز ١ب ٗٚ ٝ دسضر زضثبضٟ آيٜسٟ 
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 .ار حطف ٗي ظٛيٖ

 .ٗبيٌْ: زضثبضٟ آيٜسٟ ٗٚ حطف ٗي ظٛيٚ؟ آيٜسٟ ٗٚ

  .ٝٙ ث٠ آيٜسٟ ذئي اٗيسٝاضٟسبٕ: ٗبيٌْ، ا

 .ٗبيٌْ: ذت، ٗٚ ثطاي آيٜسٟ إ، ٛوك٠ ١بي ذٞزٕ ضٝ زاضٕ

 .ؾبٛي: سٞ ضكشي زاٛكِبٟ ٠ً اح٘ن ثكي؟ ٝاهؼبً اح٘وي

 .ًبٛي: اٝٙ زاضٟ ٗيبز، ثيبيٚ

 .٠٘١ ثٜٔس ٗي قٞٛس، ثطٝٛس، ث٠ ؿيط اظ ٗبيٌْ

 .ؾبٛي: ثيب... ثيب... اح٘ن

 .ٗي ٛٞقيسٗبيٌْ ١ٜٞظ دكز ٗيع ٛكؿش٠ اؾز ٝ 

  .اظ اسبم دكز نساي ٠٘١ قٜيسٟ ٗي قٞز ٠ً ثب ذٞاٛسٙ آٝاظ سٞٓس دسض ضا سجطيي ٗي ُٞيٜس

 .زيعآٞ ث٠: ٝيشٞ ؾٞاض ثط هُبض، زؾز ٗبيٌْ ضا ُطكش٠ ٝ زؾشف ضا ث٠ ػالٗز ذساحبكظي سٌبٙ ٗي ز١س

٠ اـ ُصاقش٠ ٝ زيعآٞ ث٠: ٗبيٌْ ٠ً زض ٗح٠َٞ ذب٠ٛ ذٞز س٢ٜب ضٝي نٜسٓي ٛكؿش٠، زؾشف ضا ضٝي چبٛ

 .كٌط ٗي ًٜس

 .سهٞيط ؾيبٟ ٗي قٞز

 دبيبٙ 


