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كئٜ٘ب٠ٗ ٛٞيىبٙ; ٗبـيٞ دٞقٝ ٝ كفاٛىيه كٞـؼ ًبدٞال)ثفاوبن ـٗبٙ ٗبـيٞ دٞقٝ(، ًبـُفؼاٙ; كفاٛىيه كٞـؼ 

ًبدٞال، ٗؽيف كئٖ ثفؼاـي;ُٞـؼٙ ٝئيه، ٗٞويوي; ٛيٜٞ ـٝسب ٝ ًبـٗيٚ ًبدٞال)وٌبٛه ػفٝوي(، سؽٝيٚ; ٝئيبٕ 

ٜف، س٢ي٠ ًٜٜؽٟ ١ب; ُفي كفؼـيٌٚ ٝ آٓجفر ـٝؼي، ثبقيِفاٙ; ٗبـٓٞٙ ثفاٛؽٝ)ؼٝٙ ٝيشٞ ـيٜٞٓؽق ٝ ديشف قي

، ـيسبـؼ ن. ًبوشالٛٞ)ًٜٔ٘كا(، ـاثفر ؼٝٝآّ)سبٕ «(وبٛي»ًٞـٓئ٠ٛٞ(، آّ دبزيٜٞ)ٗبيٌْ(، خي٘ك ًبٙ)وبٛشيٜٞ 

، ؼايبٙ ًيشٞٙ)ًي ١يِٚ(، اوشفٓيَٜ ١بيفٙ)وفٝاٙ ٗي ًالوٌي(، ـيسبـؼ ًٜش٠)ثبـقيٜي(، آّ ٓشيفي)وٞٓٞسكٝ(

 آؼاٗك(، ايج٠ ٝيِٞؼا)سىيٞ(، سبٓيب ٌبيف)ًبٛي(، خبٙ ًبقاّ)كفؼٝ(، اّ ٗبـسيٜٞ)خبٛي كبٛشيٚ(
  

 ؼهيو286٠، آٗفيٌب، 2:83ٗطّّٞ

ثفٛؽٟ خبيكٟ اوٌبـ; ث٢شفيٚ كئٖ، ث٢شفيٚ ثبقيِف ٗفؼ)ٗبـٓٞٙ ثفاٛؽٝ( ٝ ث٢شفيٚ كئٜ٘ب٠ٗ ٛبٗكؼ خبيكٟ اوٌبـ، 

 يٚ ثبقيِف ٗفؼ ٌْٗ٘)ـاثفر ؼٝٝآّ، خي٘ك ًبٙ، آّ دبزيٜٞ(، ث٢شفيٚ سؽٝيٚ، ث٢شفيٚ ِؽاث٢شفيٚ ًبـُفؼاٙ، ث٢شف

 سّٞيف ث٠ آـاٗي ـٌٝٚ ٗي ٌٞؼ

 

 ـٝق -ؼكشف ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ -ؼاغٔي

 

ثٞٛبوفا)ـٝ ث٠ ـٝي ٗيك ؼٝٙ، ـٝ ث٠ ؼٝـثيٚ ٍٛىش٠ اوز(; آٗفيٌب ـٝ ٗثْ ٜٖٝ٘ ؼٝوز ؼاـٕ. آٗفيٌب ثٞؼ ٠ً 

ؼغشفٕ ـٝ ١ٖ ث٠ وجي آٗفيٌبيي ثكـٍ ًفؼٕ. ُؿاٌشٖ آقاؼ ثب٠ٌ، ٝٓي...يبؼي ؼاؼٕ ٜٗٞ ثفٝسٜ٘ؽ ًفؼ. ٝ ٗٚ 

٠ً ١ير ٝهز غبٛٞاؼٟ اي ـٝ ثي آثفٝ ٠ٌٜٛ. ي٠ ؼٝوز دىف ديؽا ًفؼ... ٠ً ايشبٓيبيي ٛجٞؼ. ثب اٝٙ ث٠ ويٜ٘ب ٗي 

ٞاـي؛ ثب ي٠ ـكز؛ غئي ٌت ١ب ؼيف ثفٗي ٍُز. زيكي ٛ٘ي ُلشٖ. ؼٝ ٗبٟ ديً، دىفٟ ؼغشفٕ ـٝ ثفؼ ٗبٌيٚ و

دىف ؼي٠ِ. ٝاؼاـي ًفؼٙ ٝيىٌي ثػٞـٟ ٝ ثؼؽ غٞاوشٚ اقي وٞء اوشلبؼٟ ًٜٚ. اٝٙ ٗوبٝٗز ًفؼ. ٌفاكشً 

ا٢ٛٝب ًشًٌ قؼٙ. ٗثْ ي٠ ضيٞٝٙ ًشًٌ قؼٙ. ثي٘بـوشبٙ ٠ً ـكشٖ، ؼٗبؿً ٌٌىش٠ ثٞؼ، ز٠ٛٞ  .ـٝ ضلظ ًفؼ

٘ي سٞٛىز ُفي٠ ٠ًٜ. ٝٓي ٗٚ ُفي٠ اي ؼاؿٞٙ ثٞؼ ٝ ثب ويٖ ٝ دير ٢ًِٛ ؼاٌش٠ ثٞؼٙ. اق ٌؽر ؼـؼ ضشي ٛ

ًفؼٕ. زفا ُفي٠ ًفؼٕ؟ زٞٙ ٠ً اٝٙ اٗيؽ قٛؽُي ٗٚ ثٞؼ... ز٠ ؼغشف غٌِٞٔي، ضبال ؼي٠ِ ١ير ٝهز ٛ٘ي س٠ٛٞ 

( ثـٓ ثٞٛبوفا ٗي سفًؽ. ؼٝٙ ث٠ وبٛي اٌبـٟ ٗي ًٜؽ ٠ً يي ٓيٞاٙ ث٠ اٝ ثؽ١ؽ) غٌِْٞ ثب٠ٌ

ٌٛٞؽ( ٗٚ... ٗثْ ي٠ آٗفيٌبيي غٞة، ـكشٖ ديً دٔيه،  ثجػٍيٚ...)ثٞٛبوفا ٓيٞاٙ ـا ٗي ُيفؼ ٝ خفػ٠ اي ٗي

ؼٝسب دىف١ب ـٝ ُفكشٚ ٝ آٝـؼٙ ؼاؼُبٟ. هبٔي ا٢ٛٝب ـٝ ٗطٌٕٞ ًفؼ ث٠ و٠ وبّ قٛؽاٙ... قٛؽاٙ سؼٔيوي. قٛؽاٙ 

سؼٔيوي! ١٘ٞٙ ـٝق ٍٝٓٞٙ ًفؼٙ ٠ً ثفٙ! ٗٚ ٗثْ آؼٕ ١بي ُّٞ اض٘ن سٞي وبٓٚ ؼاؼُبٟ ايىشبؼٟ ثٞؼٕ. ٝ اٝٙ 

ثفاي ُفكشٚ ػؽآز ثبيؽ ديً ؼٝٙ »ؼٟ ، ث٠ ٗٚ دٞقغٜؽ قؼٙ. اٝٙ ٝهز ثٞؼ ٠ً ث٠ قٖٛ ُلشٖ،ؼٝ سب ضفٝٗكا

 «.ًٞـٓئ٠ٛٞ ثفيٖ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)دٍز ٗيكي ٍٛىش٠ ٝ ُفث٠ اي ـا ٛٞاقي ٗي ًٜؽ(; زفا ـكشي ديً دٔيه؟ زفا اق اّٝ ديً 
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 ٗٚ ٛيٞٗؽي؟

  .غٞاوز ؼاـٕ ثٌٚثٞٛبوفا; اق ٗٚ ١ف زي ٗي غٞاي ثِٞ. ٝٓي ًبـي ـٝ ٠ً اق سٞ ؼـ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; اٝٙ ًبـ زي٠؟)ثٞٛبوفا ثٜٔؽ ٗي ٌٞؼ ٝ ؼـغٞاوشً ـا ؼٕ ُٞي ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٗي ُٞيؽ( ٠ٛ، 

 .ٛ٘ي سٖٞٛ ايٚ ًبـ ـٝ ثٌٜٖ

 .ثٞٛبوفا; ١ف زي ثػٞاي ٗي ؼٕ

ً ٗٚ ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; غئي ٝهش٠ ١٘ؽي٠ِ ـٝ ٗي ٌٜبويٖ، ٝٓي ايٚ ثبـ اٝٓي٠ ٠ً ثفاي ٍٗٞـر، ثفاي ً٘ي دي

ٗيبي. يبؼٕ ٛ٘يبؼ آغفيٚ ثبـي ٠ً ٜٗٞ ث٠ ي٠ كٜدٞٙ ه٢ٟٞ ث٠ ٜٗكٓز ؼػٞر ًفؼي، ًي ثٞؼ؛ ٝ ايٚ ؼـ ضبٓي٠ ٠ً قٙ 

ٝ... ٌبيؽ ١ٖ  .ٗٚ ٗبؼـ غٞاٛؽٟ س٢ٜب ثس٠ سٞ ثٞؼ. ده ث٢شفٟ ثب ١ٖ ـى ثبٌيٖ. سٞ ١ير ٝهز ؼٝوشي ٜٗٞ ٛػٞاوشي

 .ٗي سفويؽي ٗؽيٞٙ ٗٚ ثٍي

 .ؼوف ثيلشٖثٞٛبوفا; ٛ٘ي غٞاوشٖ سٞي ؼـ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗي ك٢ٖ٘. سٞ ث٢ٍشز ـٝ سٞي آٗفيٌب ديؽا ًفؼي، ٌـْ غٞة ؼاٌشي، ؼـآٗؽ غٞة ؼاٌشي، دٔيه 

اق سٞ ض٘بيز ٗي ًفؼ، ؼاؼُبٟ ٝ هبٛٞٙ ثٞؼ... ده ؼي٠ِ ث٠ ؼٝوشي ثب ٗٚ ٛيبق ٛؽاٌشي. اٝٙ ٝهز ضبال دب ٗي ٌي ٝ 

اٗب ايٚ ؼـغٞاوشز ـٝ ٗطشفٗب٠ٛ ٗٙفش ٛ٘ي ًٜي. .«... ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، ضن ٜٗٞ ثِيف»ٗيبي ديً ٗٚ ٝ ٗي ُي...

ؼٝوشي ار ـٝ ٍٛٞٙ ٛ٘ي ؼي. ضشي ٜٗٞ دؽـ غٞاٛؽٟ غٙبة ٛ٘ي ًٜيٖ. ؼـ ػْٞ، ـٝق ػفٝوي ؼغشفٕ ث٠ غ٠ٛٞ ٗٚ 

 .ٗيبي ٝ... اق ٗٚ ٗي غٞاي ث٠ غب٘ف دّٞ آؼٕ ثٌٍٖ

 .ثٞٛبوفا; ٗٚ اق سٞ ػؽآز ٗي غٞإ

فر ١ٜٞق قٛؽٟ ان. ثٞٛبوفا; ده ث٠ هؽـي ٠ً اٝٙ ػؿاة ٗي ٠ًٍ ا٢ٛٝب ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ايٚ ػؽآز ٛيىز؛ ؼغش

 ١ٖ ػؿاة ثٌٍٚ. )زٜؽ ٓطظ٠ ٌٗث( زوؽـ ثبيؽ ثؽٕ؟

ٗٚ ث٠ سٞ ز٠ ًفؼٟ إ ٠ً ايٚ ٘ٞـ  ..ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)دب ٗي ٌٞؼ ٝ دٍز ث٠ ثٞٛبوفا ٗي ايىشؽ(; ثٞٛبوفا...ثٞٛبوفا

ٗٚ اٝٗؽٟ ثٞؼي، اٝٙ ٝهز ١٘يٚ اٗفٝق ضن آٌـبّ ١بيي  ٛبٗطشفٗب٠ٛ ثب ٗٚ ـكشبـ ٗي ًٜي؟ ا٠ُ ٗثْ ؼٝوز ديً

٠ً اٝٙ ثال ـٝ وف ؼغشفر آٝـؼٙ، ًق ؼوشٍٞٙ ٗي ؾاٌشٖ. ا٠ُ ي٠ ٝهز آؼٕ ٌفاكشٜ٘ؽي ٗثْ سٞ ؼٌ٘ٚ ديؽا 

 .ٗي ًفؼ، ؼٌٜ٘بٙ اٝٙ ؼٌٜ٘بٙ ٗٚ ١ٖ ٗي ٌؽٙ ٝ اٝٙ ٝهز اق سٞ ٗي سفويؽٙ

ٓئ٠ٛٞ ث٠ ٍٛبٙ هبٛغ ٍٛؽٙ ٌب٠ٛ ثبال ٗي اٛؽاقؼ. ٌٗث. ثب ثٞٛبوفا; ؼٝوشي ٜٗٞ ثذؿيف...)سؼظيٖ ٗي ًٜؽ. ؼٝٙ ًٞـ

 ضبٓز اوشل٢بٕ(... دؽـ غٞاٛؽٟ؟

ي٠ ـٝقي، ٠ً ٌبيؽ ١ير  ،  وذه .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ده اق آٙ ٠ً ثٞٛبوفا ؼوز ٝي ـا ٗي ثٞوؽ(; ضبال ؼـوز ٌؽ

ؽآز ـٝ ث٠ ػٜٞاٙ ١ؽي٠ ٝٓي... سب اٝٙ ٗٞهغ... ايٚ اخفاي ػ .ٝهز ديً ٛيبؼ، ِؽار ٗي ًٜٖ سب ثفإ ًبـي ثٌٜي

  .اي ؼـ ـٝق ػفٝوي ؼغشفٕ ثذؿيف

 .ثٞٛبوفا)ؼـ ضبّ غفٝج اق اسبم(; وذبوِكاـٕ، دؽـ غٞاٛؽٟ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; غٞا١ً ٗي ًٜٖ. )وذه، غٙبة ث٠ سبٕ ١يِٚ، ثؼؽ اق آٙ ٠ً ثٞٛبوفا ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ( ايٚ ًبـ ـٝ 

بيي ٠ً خبٛكٛٚ ٝ س٘يك ًبـ ًٜٚ. ٜٗظٞـٕ اي٠ٜ ٠ً ٗب، ثف ثؽٟ ث٠ ًٜٔ٘كا. ٗٚ آؼٕ ١بي هبثْ اػش٘بؼ ٗي غٞإ. آؼٕ ١

 .غالف اٝٙ ز٠ ايٚ ٗشّؽي ًلٚ ٝ ؼكٚ ُ٘بٙ ٗي ٠ًٜ آؼًٌٗ ٛيىشيٖ
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 :هٙغ ث٠

 ـٝق -ٗي آيؽ Tarantella Connie's wedding The Godfather ِؽاي آ١َٜ -٢ٗ٘بٛي ػفٝوي ًبٛي

 .هٙغ ث٠; ًبٛي ٝ ًبـٓٞ دٍز ٗيك ػفٝن ٝ ؼاٗبؼ ٍٛىش٠ اٛؽ

 .غ ث٠; غبٛٞاؼٟ خ٘غ ٗي ٌٞٛؽ سب ػٌه ؼوش٠ خ٘ؼي ثِيفٛؽهٙ

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; )غٙبة ث٠ وبٛي(; ٗبيٌْ ًدبوز؟

 .وبٛي ًٞـٓئ٠ٛٞ ;ِٛفاٙ ٛجبي. ؼيف ٌٛفؼٟ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗبيٌْ ٠ً اٝٗؽ اٝٙ ٝهز ػٌه ٗي ُيفيٖ. ثؼؽ ١٘يٚ ـا ث٠ ايشبٓيبيي ث٠ ػٌبن ٗي ُٞيؽ

 سبٕ ١يِٚ; زي ٌؽ، وبٛي؟

 .ـٓئ٠ٛٞ; ث٠ غب٘ف ٗبيٌْوبٛي ًٞ

 .هٙغ ث٠; ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ؼـ غبـج ٗدٔه ث٠ ٢ٗ٘بٙ ١ب غٌٞبٗؽ ٗي ُٞيؽ

 .هٙغ ث٠; ٗبٗب ثب ؼغشف١بي ؼٝهٔٞي وبٛي ٗي ـهّؽ

 .هٙغ ث٠; ًبٛي ٝ ًبـٓٞ ٠ً وفٗيك ػفٝوي ثب ٢ٗ٘بٙ ١ب ٌٞغي ٝ غٜؽٟ ٗي ًٜٜؽ

 .هٙغ ث٠; ٢ٗ٘بٙ ١ب ٠ً ٗي ـهّٜؽ

 .ٝـٝؼي ثبؽ هٙغ ث٠; ٗأٗٞـاٙ اف ثي آي ؼـ

 .هٙغ ث٠; ًٜٔ٘كا ٠ً ثب ١٘ىفي ٗي ـهّؽ

 .هٙغ ث٠; ٗأٗٞـاٙ اف ثي آي ٠ً ٛ٘فٟ ٗبٌيٚ ١ب ـا ثفٗي ؼاـٛؽ

هٙغ ث٠; سىيٞ ٠ً وف ٗيك ثب ًبـٗال ٝ ؼٝه١ٞٔب ٍٛىش٠ ٝ يي دفسوبّ ثفاي غٞؼي ثفٗي ؼاـؼ ٝ ث٠ ١ٞا ٗي اٛؽاقؼ 

 .ٝ ٗي ُيفؼ

 .يٚ ١ب ـا ثفٗي ؼاـٛؽهٙغ ث٠; ٗأٗٞـاٙ اف ثي اي ٠ً ثبق ٛ٘فٟ ٗبٌ

 .هٙغ ث٠; ؼٝٙ ثبـقيٜي ٠ً سبقٟ ث٠ ٢ٗ٘بٛي ـويؽٟ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ١ي، ؼٝٙ ثبـقيٜي

 .ؼٝٙ ثبـقيٜي ـا ث٠ ايشبٓيبيي ث٠ ًىي ٗؼفكي ٗي ًٜؽ

هٙغ ث٠; ًٜٔ٘كا ٠ً ٗي ـهّؽ، ثؼؽ غىش٠ ٌؽٟ، زفغي ٗي قٛؽ ٝ ؼـ ضبٓي ٠ً ٗي غٜؽؼ اق ديىز ـهُ ثيفٝٙ ٗي 

 .آيؽ

 !١بي! دبئٞٓي! ٌٛٞيؽٛي ثؽٟ. دبئٞٓي! ٌٛٞيؽٛئًٜ٘كا; آ

دبئٞٓي)غبـج اق هبة، غٙبة ث٠ ًىي(;ثجػٍيٚ، غٞا١ً ٗي ًٜٖ)ثؼؽ، اق قاٝي٠ اي ؼيِف غٙبة ث٠ ًٜٔ٘كا، ؼـ 

 !سٞ ديىز ـهُ ػدت ٗؼف٠ً ثٞؼي :(ضبٓي ٠ً سَٜ ٌٛٞيؽٛي ٛي٠٘ دفي ـا ث٠ اٝ ٗي ؼ١ؽ

٠ِ سٞ ؼاٝـ ـهّي؟ )زيك١بيي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيؽ( ثفٝ ؼٝـ ٝ ًٜٔ٘كا; ا١ٝٞي، ايٚ كٕٞٓي ١ب ث٠ سٞ ٛيٞٗؽٟ، ٗ

 .ٝـ وف ٝ ٌُٞي آة ثؽٟ... ًبـ غٞؼر ـٝ ثٌٚ

هٙغ ث٠; وبٛي ٠ً ث٠ و٘ز ١٘ىفي وبٛؽـا ٗي ـٝؼ. وبٛي; ١ي وبٛؽـا، ي٠ ٓٙلي ثٌٚ؛ ٗٞاظت ثس٠ ١ب ثبي... 

 ٠ً ٌيٜٙز ٌٜٛٚ، ثب٠ٌ؟
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 وبٛؽـا; ثب٠ٌ، سٞ ١ٖ ٗٞاظت غٞؼر ثبي، هجّٞ؟

اؼا٠ٗ ٗي يبثؽ.  The Godfather Mazurka(Song Wedding connie's) ٙغ ث٠; ٔيبكز ثب هى٘ز ؼٕٝ آ١َٜه

 .سىيٞ ـا ٗي ثيٜيٖ

  .buon faiِؽا اق ثيفٝٙ ِط٠ٜ; آ١بي سىيٞ، 

 .هٙغ ث٠; ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٠ً ثب ١٘ىفي، ًبٗال)ٗبٗب( ٗي ـهّؽ

ي ُيفؼ ٝ ؼـ ًيق ػفٝوي ٗي ـيكؼ. دبئٞٓي ِٛبٟ هٙغ ث٠; ًبٛي ٠ً ١ؽايبي ػفٝوي اي ـا اق ؼوز ٢ٗ٘بٙ ١ب ٗ

 .ٗي ًٜؽ

دبئٞٓي; ؼٝيىز سب... ويّؽ سب... اوٌٜبن ١بي ًٞزٞٓٞي ِؽسبيي، ٛوؽ. سٞي اٝٙ ًيق ًٞزٞٓٞي اثفيٍ٘ي... 

  !...ٝاي ٠ً ا٠ُ ػفٝن ًه ؼي٠ِ اي ثٞؼ

 .يٌي اق ٢ٗ٘بٙ ١ب اق ؼٝـ، ثفاي ٝي وبٛؽٝيسي دفر ٗي ًٜؽ

 .قيٜي ػٌه ٗي ُيفؼ. ثبـقيٜي ث٠ آؼٕ ١بيً اٌبـٟ ٗي ًٜؽ. ٠ً ؼٝـثيٚ اٝ ـا ثِيفٛؽهٙغ ث٠; يي ػٌبن اق ثبـ

 ػٌبن; اٟ، زي٠، زي ٌؽٟ؟

آ٢ٛب كئٖ ـا ؼـ ٗي آٝـٛؽ ٝ ث٠ ؼوز ثبـقيٜي ٗي ؼ١ٜؽ. اٝ ١ٖ كئٖ ـا اق ٗطلظ٠ اي ثيفٝٙ ٗي ًٍؽ ٝ ٗسب٠ٓ 

 .ًفؼٟ ث٠ قٗيٚ دفر ٗي ًٜؽ

 .ـٝؼ ٠ً دٍز يٌي اق ٗيك١بي ٗدٔه ٍٛىش٠ اوزهٙغ ث٠; سبٕ ٠ً ث٠ و٘ز قًٛ سفقا ٗي 

 .سبٕ; ثبيؽ ثفُفؼٕ وف ًبـ

 .سفقا; اُٟ، سبٕ

 .سبٕ; ايٚ ١ٖ خكٝ ػفٝوي٠. ١ير ويىٔي اي ٛ٘ي س٠ٛٞ ضشي ـٝق ػفٝوي ؼغشفي سوبٔبي ؼٝوشي ـٝ ـؼ ٠ًٜ

ئ٠ٛٞ، ٗٚ غئي ًٓٞب)١٘بٙ ٘ٞـ ٠ً سبٕ اق ًٜبـ اٝ ٗي ُؿـؼ، ٍٛىش٠ اوز ٝ ٛٙوي ـا س٘فيٚ ٗي ًٜؽ(; ؼٝٙ ًٞـٓ

 ...ٗلشػف ٝ ٜٖٗ٘ٞٛ ٠ً ٌ٘ب ٗٚ ـا ث٠ غب٠ٛ سبٙ ؼػٞر ًفؼٟ ايؽ

 .هٙغ ث٠; وبٛي ٗي ـٝؼ ث٠ ٗطْ دبـًيَٜ ٗبٌيٚ ١ب سب ٗأٗٞـاٙ اف ثي آي ـا ثجيٜؽ. آ١َٜ ٗبقٝـًب س٘بٕ ٗي ٌٞؼ

ي ٠ً ؼاغْ وبٛي; ...ايٜدب ز٠ غجفٟ... ثفيٚ ثيفٝٙ؛ ايٚ ي٠ ٢ٗ٘ٞٛي غِّٞي٠، ثفيٚ! )ثؼؽ، غٙبة ث٠ ٗأٗٞـ

اسٞٗجيْ ٍٛىش٠( ز٠ غجفٟ؟ ١ي، ايٜدب خٍٚ ػفٝوي غٞا١ف ٠ٜٗ. )ٗأٗٞـ ًبـر ٌٜبوبيي اي ـا ـٝ ٗي ًٜؽ. 

ثفٗي ُفؼؼ ٝ ٗي ـٝؼ( ايٚ اف ثي آي غبى ثف وف اضشفإ ١ٖ وفي ٛ٘ي ٠ٌ!  .وبٛي ث٠ قٗيٚ سق ٗي اٛؽاقؼ

، ثيب ايٜدب ثجيٜٖ، ثيب، ثيب، ثيب، )ِؽاي ٗٞويوي خبق اق ٗدٔه خٍٚ ٌٜيؽٟ ٗي ٌٞؼ. غٙبة ث٠ ػٌبن( ا١ٝٞي

 ...ثيب

ؼٝـثيٚ اٝ ـا ٗي ُيفؼ ٝ ث٠ قٗيٚ ٗي ًٞثؽ، دبئٞٓي ؼٝـثيٚ ـا قيف دب ِٓؽ ٗي ًٜؽ، وبٛي ٍٗشي اوٌٜبن ث٠ 

 .و٘ز ػٌبن دفر ٗي ًٜؽ. ٗٞويوي س٘بٕ ٗي ٌٞؼ

ٙ اويف خِٜي... ث٠ ِؽاي ٛبسكٝـيٚ)غبـج اق هبة(;...ؼـ خَٜ، سٞوٗ آٗفيٌبيي ١ب اويف ٌؽ. ٝ اٝٛٞ ث٠ ػٜٞا

 ...ٛيٞخفقي كفوشبؼٙ

 :هٙغ ث٠
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 ـٝق -ٛبسكٝـيٚ ٝ اٛكٝ ؼـ ؼكشف ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ

ٛبسكٝـيٚ)خٔٞي ٗيك ؼٝٙ ٍٛىش٠ اوز(; اٗب اٝاغف، ثب ٌفٖ ايٚ ٠ً... ً٘ي آٗفيٌبيي ١ب ث٠ٌٜ، آقاؼ ٌؽ. 

 .ثٜبثفايٚ، ٘ي ًٌ ٗبٟ ُؿٌش٠ سٞي ٗـبقٟ هٜبؼي ٗٚ ًبـ ٗي ٠ًٜ

 (; ٛبسكٝـيٚ، ؼٝوز ػكيك، ز٠ ًبـي ثفاي سٞ ٗي سٖٞٛ ثٌٜٖ؟ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ٍٛىش٠

ٛبسكٝـيٚ; ػفْ ًٜٖ، ضبال ٠ً خَٜ سٕ٘ٞ ٌؽٟ، ايٚ دىفٟ، ١٘يٚ اٛكيٞ... ضبال ٗي غٞاٙ ثفي ُفؼٝٛٚ ايشبٓيب. 

 ...دؽـ غٞاٛؽٟ، ٗٚ ي٠ ؼغشف ؼاـٕ. ػفْ ًٜٖ... ٠ً، اٝٙ ٝ اٛكيٞ

 .ث٠ٛٞ٘ ٝ ٗي غٞاي ٠ً ؼغشفر اقؼٝاج ٠ًٜٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗي غٞاي ٠ً اٛكيٞ ؼـ ايٚ ٌٗ٘ٔز 

 .ٛبسكٝـيٚ)دب ٗي ٌٞؼ ٝ ٗي ايىشؽ(; ٌ٘ب ٠٘١ زي ـٝ هٍَٜ ٗي ك٢٘يٚ

 .ؼوز ٗي ؼ١ٜؽ ٝ ٛبسكٝـيٚ ثفٗي ُفؼؼ سب ثفٝؼ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; غئي غت

جف ًٜيٚ ٛبسكٝـيٚ)ؼٕ ؼـ ًٜبـ سبٕ ١يِٚ(; آهبي ١يِٚ، غئي ٜٖٗ٘ٞٛ. )ثؼؽ ـٝ ٗي ًٜؽ ث٠ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ( آٟ، ِ

ًيي ػفٝوي غٌِٞٔي ـٝ ٠ً ثفاي ؼغشفسٞٙ ؼـوز ًفؼٕ ثجيٜيٚ! ز٠ ًيٌي! )ثب ؼوز ٝ ِٞـر ٍٛبٙ ٗي ؼ١ؽ( 

 ..!ايٚ ٘ٞـي! ػفٝن، ؼاٗبؼ، كفٌش٠

 سبٕ)ثؼؽ اق ثيفٝٙ ـكشٚ ٛبسكٝـيٚ(; ايٚ ًبـ ـٝ ث٠ ًي ثىذفٕ؟

ي ًِٜفٟ. ٠ً اق ايبٓز ؼي٠ِ اي ١ٖ ٗبٙ ٛؽٟ. ثؽٟ ث٠ يٌي اق ٛ٘بيٜؽٟ ١بي ي٢ٞؼ Paisan ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; كوٗ ث٠

 ثب٠ٌ. غت، ز٠ ًه ؼي٠ِ اي ٝهز ٗالهبر غٞاوش٠؟

هٙغ ث٠; ٗبيٌْ ٝ ًي ٠ً سبقٟ ـويؽٟ اٛؽ ٍٗـّٞ والٕ ٝ ػٔيي ١ىشٜؽ. ًي ث٠ يٌي اق ٢ٗ٘بٙ ١ب والٕ ٗي ًٜؽ ٝ 

دٍز دٜدفٟ ٗي ـهّٜؽ. ؼٝٙ اق  Ev'ry Time look your Eyes ًىي ٗبيٌْ ـا ث٠ اوٖ ِؽا ٗي ًٜؽ. ثب آ١َٜ

 .ؼكشف ِٛب١ٍبٙ ٗي ًٜؽ

  :هٙغ ث٠

 ـٝق -ؼكشف ؼٝٙ

 .سبٕ; ًٓٞب ثفاقي. سٞي ك٢فوز ٛيىز، ٝٓي ٗي غٞاؼ ٌ٘ب ـٝ ثجي٠ٜ

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ضبال ٝاهؼبً...الق٠ٗ؟

 .سبٕ; اٛشظبـ ٛؽاٌش٠ ٠ً ؼػٞر ث٠ٍ، ضبال ٠ً ؼػٞر ٌؽٟ ٗي غٞاؼ اق ٌ٘ب سٌٍف ٠ًٜ

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ثب٠ٌ

، خٔٞي ػ٘بـر غب٠ٛ، ًٓٞب ٍٛىش٠ اوز ٝ ضفف ١بيي ـا ٠ً ٗي غٞا١ؽ ثِٞيؽ اق ـٝي ًبؿؿ س٘فيٚ هٙغ ث٠; ثيفٝٙ

 .ٗي ًٜؽ

ًٓٞب ثفاقي)ثب ِؽاي ثٜٔؽ اق ـٝي ًبؿؿ ٗي غٞاٛؽ(; ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، ٗٚ غئي ٗلشػف ٝ ٜٖٗ٘ٞٛ ٠ً ٌ٘ب ٗٚ ـا ؼـ 

دىف ثبٌؽ)ٝ ١٘يٚ ٘ٞـ ؼٝثبـٟ ٝ اٗيؽٝاـٕ ٠ً ثس٠ اٍٝٓبٙ  .ـٝق ػفٝوي ؼغشفسبٙ ث٠ غب٠ٛ ؼػٞر ًفؼٟ ايؽ

 ...ؼٝثبـٟ ٘ي ُلز ٝ ُٞي قيف ِؽاي اٝ ث٠ ُٞي ٗي ـوؽ( ؼٝٙ ...ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ

ًي; ٗبيٌْ، اٝٙ ٗفؼي ٠ً اٝٛدب ٍٛىش٠، ؼاـٟ ثب غٞؼي ضفف ٗي ق٠ٛ. ٗي ثيٜي اي؟ ١٘ٞٙ ٠ً هيبك٠ سفوٜبًي 
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 ؼاـٟ

 ...ِؽاي ًٓٞب; ...ؼـ ـٝق ػفٝوي ؼغشفسبٙ

  .ِٛب١ي ث٠ ًٓٞب اٛؽاغش٠(; آـٟ، غئي سفوٜب٠ًٗبيٌْ)ثؼؽ اق آٙ ٠ً 

 ًي; ًي٠؟ اوً٘ زي٠؟

 .ٗبيٌْ; اوً٘ ًٓٞب ثفاقي ي٠... ُب١ي ٝهز ١ب ث٠ دؽـ ٗٚ ً٘ي ٗي ٠ًٜ

  .ًٓٞب دب ٗي ٌٞؼ ٝ ـٝث٠ وٞي ٗبيٌْ ٝ ًي ٗي ًٜؽ ٝ اِٛبـ ٗي غٞاٟ ث٠ وٞي آ٢ٛب ثيبيؽ

 ًي; اُٟ. ٗبيٌْ، ِٛبٟ ًٚ؛ ؼاـٟ ٗيبؼ و٘ز ٗب

 !ط٠ٜ ظب١ف ٗي ٌٞؼ(; ٗبييسبٕ)ؼـ ِ

 !ٗبيٌْ; اُٟ

 !سبٕ)اٝ ـا ثـْ ٗي ًٜؽ(; ث٠ ث٠...! ٗطٍف ٌؽٟ اي

 .ٗبيٌْ; ثفاؼـٕ، سبٕ ١يِٚ... ايٍٞٙ ١ٖ ًي آؼاٗك

 سبٕ; ضبٓشٞٙ زٙٞـٟ؟

 .ًي; ٌ٘ب زٙٞـيٚ، سبٕ

 .ٕسبٕ)ؼـُٞي ٗبيٌْ(; دؽـر ٗي غٞاؼ ثفي ديًٍ. )ثؼؽ، غٙبة ث٠ ًي، هجْ اق ايٚ ٠ً ثفٝؼ( غٌٞجػز ٌؽ

ًي; ٗٚ ١ٖ ١٘يٚ ٘ٞـ. )ثؼؽ اق ايٚ ٠ً سبٕ ٗي ـٝؼ ديً ًٓٞب سبٝي ـا ث٠ ؼكشف ؼٝٙ ثجفؼ( ا٠ُ ثفاؼـ سٞئ٠، ده 

 زفا اوٖ كبٗئً ثب سٞ كفم ؼاـٟ؟

ٗبيٌْ; اٝ...ٕ...،هٕي٠...وبٛي، ثفاؼـٕ، ٝهشي ٠ً ثس٠ ثٞؼ، سبٕ ١يِٚ ـٝ سٞي غيبثٞٙ ديؽا ٗي ٠ًٜ. غ٠ٛٞ ٝ 

ٛٞ ث٠ غ٠ٛٞ آٝـؼ... ٝ اق اٝٙ ٝهز سب ضبال ثب ٗب قٛؽُي ٗي ٠ًٜ. ًٝيْ غٞثي٠. وفدفوشي ٛؽاٌز... دؽـٕ اٝ

 .ويىئي ٛيىز، آجش٠، ٝٓي ...ٗي ٠ٌ ُلز ًٞٛىئيفي ي٠

 ًي; يؼٜي زي؟

 ٗبيٌْ; ي٠ زيكي٠ ٗثْ... ٍٗبٝـ ضوٞهي... ًٝيْ... غئي سٞي غبٛٞاؼٟ ٠٘٢ٗ. )ثؼؽ( القاٛيبي غٞة ١ىز؟

 ـٝق -ًٞـٓئ٠ٛٞهٙغ ث٠; ًٓٞب ثفاقي ؼـ ؼكشف 

ًٓٞب ثفاقي)ثؼؽ اق ثٞويؽٙ ٠ُٛٞ زخ ؼٝٙ(; ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، ٗٚ غئي ٗلشػف ٝ ٜٗ٘ٞٙ ١ىشٖ ٠ً ٌ٘ب ٗٚ ـا 

ؼػٞر ًفؼٟ ايؽ ثفاي خٍٚ ػفٝوي...)ٗي ك٢٘ؽ ٠ً غفاة ًفؼٟ ٝ ثيٍشف ؼوشذبز٠ ٗي ٌٞؼ(... ثفاي ػفٝوي 

وي٠ٔ ٝكبؼاـي ؼائ٘ي غٞؼ ـا ث٠ ٌ٘ب اثفاق ٗي ؼغشفسبٙ. ٝ ٗٚ اٗيؽٝاـٕ ٠ً ثس٠ اٍٝٓبٙ دىف ثبٌؽ. ٗٚ ث٠ ايٚ ٝ

 ...ؼاـٕ

 .زٜؽ سب ثس٠ ؼـ ضبٓي ٠ً ١٘ؽيِف ـا ؼٛجبّ ٗي ًٜٜؽ، ٝاـؼ اسبم ٗي ٌٞٛؽ ٠ً سبٕ ٗي كفوشؽٌبٙ ثيفٝٙ

 .ًٓٞب يي دبًز دف اق اوٌٜبن سطٞيْ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٗي ؼ١ؽ

 .ًٓٞب; ١ؽي٠ ػفٝوي ؼغشفسٞٙ

 .يبـ غٞثٖٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗشٌٍفٕ، ًٓٞب، ؼٝوز ثى

 .ًٓٞب ثفاقي; ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، ٗٚ ثب اخبقٟ اق غؽٗششٞٙ ٗفغُ ٗي ٌٖ. زٞٙ ٗي ؼٖٝٛ غئي ًبـ ؼاـيٚ
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 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗشٌٍفٕ

 .سبٕ، ًٓٞب ـا سب ثيفٝٙ ؼـ ثؽـه٠ ٗي ًٜؽ

 .ٗي ـهّٜؽ The godfather Fox Trot هٙغ ث٠; ػفٝن ٝ ؼاٗبؼ ٠ً ثب آ١َٜ

 .ٞؼ ٝ زيكي ؼـ ُٞي اٝ ٗي ُٞيؽهٙغ ث٠; وبٛي ث٠ ٓٞوي ٛكؼيي ٗي ٌ

هٙغ ث٠; وبٛؽـا، ًٜبـ ػؽٟ اي اق قٙ ١ب، ثب ٌٞغي ٝ اٌبـٟ وف ٝ ؼوز زيكي ٗي ُٞيؽ. ٠٘١ ٗي غٜؽٛؽ. وبٛؽـا 

 .ثفٗي ُفؼؼ ٝ ٓٞوي ـا ٗي ثيٜؽ ٠ً ثٜٔؽ ٌؽٟ سب ث٠ وبٛي ٛكؼيي سف ثبٌؽ

 هٙغ ث٠; ـهُ ٝ آٝاق ؼـ ديىز ـهُ

 ...!غٞا١ؽ ٠ً ـٝي ديىز ثفٝؼ ٝ ثػٞاٛؽ(; ويٜيٞـا ًٞـٓئ٠ٛٞ ِؽا)اق ٗبٗب ًٞـٓئ٠ٛٞ ث٠ اِفاـ ٗي

 ١٘يٚ ٘ٞـ سٌفاـ ِؽا

 !Assesta Storri (ٗبٗب)غٜؽٟ ًٜبٙ(; ٠ٛ...٠ٛ...٠ٛ! )ثبالغفٟ، ـٝي ِط٠ٜ آٗؽٟ ٝ يي زيكي ٗي ُٞيؽ ٌجي٠ ث٠

 .ـا ٗي غٞاٛؽ ٝ ثؼؽ ٛبسكٝـيٚ ـا ِؽا ٗي ًٜؽ ـٝي ِط٠ٜ Luna Mezzl'a Make ثٜؽ اّٝ آ١َٜ

 .ٙغ ث٠; وبٛي ٠ً اق د٠ٔ ١ب ٗي ـٝؼ ٘جو٠ ثبالي غب٠ٛه

 .هٙغ ث٠; ديفٗفؼي ٠ً ٗي غٞاٛؽ ٝ ضبال ؼاـؼ ٗي ـهّؽ

 .هٙغ ث٠; ؼكشف ؼٝٙ

سبٕ; وٜبسٞـ ًبئٞٓي اق ايٚ ٠ً ٛشٞٛىش٠ ٌػّبً ثيبؼ ػؿـغٞا١ي ًفؼٟ... ُلش٠ ٠ً ٌ٘ب غٞؼسٞٙ ٗشٞخ٢يٚ. ١٘يٚ 

 !ثؼؽ، ث٠ والٗشي ؼٝٙ ٗي ٌٛٞؽ( والٗشي) .٘ٞـ، ثؼٕي اق هٕبر. ٠٘١ ٌٞٙ ١ؽي٠ كفوشبؼٟ اٙ

 .اق ثيفٝٙ ِط٠ٜ ِؽاي خيؾ ٝ كفيبؼ ٝ ٌبؼي ٌٜيؽٟ ٗي ٌٞؼ

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ثيفٝٙ ز٠ غجفٟ؟

 .هٙغ ث٠; ثيفٝٙ، خبٛي كبٛشيٚ ؼـ ضبٓي ٠ً ػٌه إٗب ٗي ًٜؽ، ٝاـؼ ٢ٗ٘بٛي ٗي ٌٞؼ

 !ًبٛي)ؼـ ضبّ ؼٝيؽٙ ث٠ و٘ز خبٛي(; خبٛي! خبٛي! خبٛي

 .شف ؼٝٙ. ؼٝٙ اق دٜدفٟ ثيفٝٙ ـا س٘بٌب ٗي ًٜؽهٙغ ث٠; ؼك

  .ٝيشٞ; ايٚ ٠٘١ ـاٟ اق ًبٓيلفٛيب اٝٗؽٟ ٠ً ثيبؼ ث٠ خٍٚ ػفٝوي؛ ث٢ز ُلشٖ ٠ً ٗيبؼ

 .سبٕ; ثؼؽ اق ؼٝ وبّ؛ ضش٘بً ثبق سٞي ؼـؼوفاكشبؼٟ

 .ٝيشٞ; اٝٙ دىف غٞاٛؽٟ غٞثي٠

 ـٝق -هٙغ ث٠; ٗطْ اـًىشف

 !ٓيبيي( ي٠ آٝاق ثػٞٙ! )ثؼؽ، ث٠ اِٛٔيىي( ي٠ آٝاق ثػٞٙٗبٗب ًٞـٓئ٠ٛٞ; خبٛي، خبٛي! )ث٠ ايشب

 .خ٘ؼيز اِفاـ ٗي ًٜؽ ٝ خبٛي ثبالغفٟ سىٔيٖ ٗي ٌٞؼ

 ـٝق -هٙغ ث٠; ٗيك ٗبيٌْ ٝ ًي

 !ًي; ٗبيي، سب ضبال ث٠ ٗٚ ِٛلش٠ ثٞؼي ٠ً خبٛي كبٛشيٚ ـٝ ٗي ٌٜبوي

 ٗبيٌْ; آـٟ، ٗي ٌٜبوً٘... ٗي غٞاي ثب١بي آٌٜب ثٍي؟

 !٠، ٗؼ٠ًٗٞٔي; ١ب؟ اُٟ، ثٔ
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 .ٗبيٌْ; دؽـٕ سٞي ًبـ ث٢ً ً٘ي ًفؼٟ

 ...خبٛي)ِؽاي غبـج اق هبة(; سوؽيٖ ث٠ ًبٛي

 ًي; ـاوشي؟ ز٠ خٞـي؟

 I have but ...One Heart :(خبٛي)ِؽاي غبـج اق هبة، ٗي غٞاٛؽ

 .ٗبيٌْ; ُٞي ثؽٟ، هٍَٜ ٗي غ٠ٛٞ

 ...ًي; اُٟ، ٗبيٌْ

اٛؽ. ضفًز اكوي ؼٝـثيٚ ـٝي خ٘ؼيز ٠ً ١٘فاٟ ثب آٝاق خبٛي هٙغ ث٠; خبٛي ـٝ ث٠ ًبٛي، ٠ً ٍٛىش٠ اوز، ٗي غٞ

 .٠ٔ٢ٔ١ ٗي ًٜؽ ٝ خيؾ ٗي ًٍؽ

 :(خبٛي)ٗي غٞاٛؽ

 هٔجي ـا ٠ً ؼاـٕ ث٠ سٞ ١ؽي٠ ٗي ًٜٖ

 سٞ ـٝيبي ٜٗي

 ٝ ٗٚ ؼػب ٗي ًٜٖ ايٚ ـٝيب خبٗؼ٠ ػْ٘ ثذٌٞؽ

 سٞ س٢ٜب ـٝيبي ٜٗي ٠ً ؼٝ ؼوشي ث٠ آٙ زىجيؽٟ إ

 سٞ س٢ٜب ـٝيبي ٜٗي

 ٜٖ ايٚ ـٝيب خبٗؼ٠ ػْ٘ ثذٌٞؽؼػب ٗي ً

 .ًي; غٞا١ً ٗي ًٜٖ، ٗبيٌْ، ثِٞ

 ...خبٛي)ِؽاي غبـج اق هبة، ٗي غٞاٛؽ(; ٗطجٞة ٗٚ، سب ٝهشي

ٗبيٌْ; ثب٠ٌ. ٝهشي خبٛي سبقٟ ٌفٝع ًفؼٟ ثٞؼ، هفاـؼاؼي ثىز ٠ً اٛطّبـاً ؼـ اغشيبـ يي اـًىشف ثب٠ٌ؛ ِبضت 

ٖ ٠ً خبٛي ثفاي غٞؼي او٘ي ؼـ ًفؼ، غٞاوز ٠ً اق اٝٙ اـًىشف آؼٕ ثب اوٖ ٝ ـوٖ ُفؼٙ ًٔلشي ثٞؼ. ًٖ ً

اـًىشف ثيبؼ ثيفٝٙ. اٝٙ ٗٞهغ، خبٛي دىف غٞاٛؽٟ دؽـ ٗٚ ثٞؼ. ده دؽـٕ ـكز ديً اٝٙ ِبضت اـًىشف ٝ 

ث٢ً دي٢ٍٜبؼ ؼٟ ١كاـ ؼالـ ؼاؼ سب ثؿاـٟ خبٛي ثيفٝٙ ثيبؼ. اٗب ِبضت اـًىشف ُلز ٠ٛ. اٝٙ ٝهز دؽـٕ كفؼا 

اٝٙ؛ اٗب ايٚ ؼكؼ٠ ثب ًٓٞب ثفاقي. ظفف ي٠ وبػز. ث٠ اقاي ؼـيبكز ١كاـ ؼالـ زي  ِجص ؼٝثبـٟ ـكز ؼيؽٙ

 .سٕ٘يٜي، ِبضت اـًىشف ًبؿؿ كّع هفاـؼاؼ ـٝ إٗب ًفؼ

 ًي; زٙٞـ ايٚ ًبـ ـٝ ًفؼ؟

 ٗبيٌْ; دؽـٕ ث٢ً دي٢ٍٜبؼي ًفؼ ٠ً ٛ٘ي سٞٛىز ـؼ ٠ًٜ

 ًي; ز٠ دي٢ٍٜبؼي؟

ف اٝٙ ٝ دؽـٕ ث٢ً ُلز ٠ً يب إٗب ٠ًٜ، يب... ٗػً ٗي ـيكٟ ٗبيٌْ; ًٓٞب ثفاقي ١لز سيف ـٝ ُؿاٌز ـٝي و

ـٝي ًبؿؿ هفاـؼاؼ. )ثؼؽ( ايٚ هٕي٠ ـاوش٠. )ثؼؽ، ٗي ثيٜيٖ خبٛي آٝاقي ـا س٘بٕ ًفؼٟ اوز( ًبـ١بي غبٛٞاؼٟ 

 .ٗٚ ـثٙي ث٠ ٗٚ ٛؽاـٟ، ًي

 ـٝق -هٙغ ث٠; ٗطْ اـًىشف

 .ٗبٗب)غبـج اق هبة(; غئي غت، غئي غت
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ؽاي ًق قؼٙ ٝ سٍٞين ـا ٗي ٌٜٞيٖ. ؼٝٙ ٗي ـٝؼ ثيفٝٙ ث٠ اوشوجبّ خبٛي ٝ اٝ ـا ؼـ آٝاق س٘بٕ ٌؽٟ، ِ

 .آؿٞي ٗي ُيفؼ

 .ٝيشٞ)ث٠ ٢ٗ٘بٙ ١ب(; دىف غٞاٛؽٟ ٗٚ ايٚ ٠٘١ ـاٟ اق ًبٓيلفٛيب اٝٗؽٟ... ي٠ ٓيٞاٙ ٌٛٞيؽٛي ثؽيٚ ؼوشً

 !ِؽا)غبـج اق هبة(; ث٠ والٗشي

 .ؼخبٛي ؼٕ ُٞي ؼٝٙ ٗي ُٞيؽ ٠ً ثب اٝ ِطجشي ؼاـ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ؿ٠ّ اي ـٝ ٛػٞـ. )ثؼؽ، غٙبة ث٠ سبٕ( سبٕ، ثفٝ وبٛشيٜٞ ـٝ ديؽا ًٚ. ث٢ً ثِٞ ثيبؼ ؼكشف، 

 .ًبـي ؼاـٕ

 .سبٕ ثبال ـا ِٛبٟ ٗي ًٜؽ، اِٛبـ ٠ً ٗي ؼاٛؽ وبٛي ٍٗـّٞ ز٠ ًبـي اوز

 هٙغ ث٠; ٗيك ٗبيٌْ ٝ ًي ؼـ ٗدٔه ٢ٗ٘بٛي

ِٜٔف ث٠ وفي ٗي قٛؽ(; اُٟ! )ثؼؽ ٗشٞخ٠ كفؼٝ ٗي ٌٞؼ( زٙٞـي، ٗبيٌْ)ؼـ ًٜبـ ًي، كفؼٝ اق دٍز ؼٝ و٠ سب س

 .كفؼٝ؟ )ثؼؽ( كفؼٝ... ثفاؼـ ٗٚ... ايٍٞٙ ١ٖ ًي آؼاٗك

 .ًي; اُٟ، والٕ

 .كفؼٝ)ظب١فاً ٗىز اوز(; ضبٓشٞٙ زٙٞـٟ؟ ايٚ ثفاؼـ ٗٚ ٗبي٠ٌ

 ٗبيٌْ; غٞي ٗي ُؿـٟ؟

 كفؼٝ; زي؟ آـٟ...)ثؼؽ( ايٚ غبٖٛ ؼٝوشش٠؟

 ـٝق -ٚ ؼـ ؼكشف ؼٝٙهٙغ ث٠; خبٛي كبٛشي

خبٛي; ٛ٘ي ؼٖٝٛ زي ًبـ ًٜٖ. ِؽاي ٗٚ... ٔؼيل٠، ٔؼيق. ث٠ ١ف ضبّ، ا٠ُ ٗي سٞاٛىشٖ ايٚ ٛوً ـٝ سٞي كئٖ 

 .ثِيفٕ، ؼٝثبـٟ اوٖ٘ ٗي اكشبؼ وف قثٞٙ ١ب. ٝٓي اٝٙ...اٝٙ يبـٝ ـئيه اوشٞؼيٞ، ايٚ ًبـ ـٝ ث٠ ٗٚ ٛ٘ي ؼٟ

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; اوً٘ زي٠؟

 .. ٛ٘ي ؼٟ ٝ... ٗي ٠ُ ٠ً... كٌفي ـٝ ١ٖ ٌٜٖٛ. اِالًخبٛي; ٝٓشك...ٝٓشك

 .هٙغ ث٠; سبٕ ٠ً ؼاغْ غب٠ٛ ؼٛجبّ وبٛي ٗي ُفؼؼ

 سبٕ)ؼٕ ـاٟ د٠ٔ(; وبٛي؟ وبٛي؟

 .وبٛي ٝ ٓٞوي ؼـ يٌي اق اسبم ١بي ٘جو٠ ثبال ١ىشٜؽ؛ سبٕ اق د٠ٔ ١ب ثبال ٗي ـٝؼ ٝ سن سن ٗي قٛؽ ث٠ ؼـ اسبم

 سبٕ; وبٛي؟ وبٛي؟ اٝٙ سٞيي؟

 ; زي٠؟وبٛي

 .سبٕ; دؽـ خٞٛز ًبـر ؼاـٟ

 .وبٛي; ثب٠ٌ، ي٠ ؼهيو٠ ِجف ًٚ

 .سبٕ ٓجػٜؽ ٗي قٛؽ ٝ ثفٗي ُفؼؼ ٝ ٗي ـٝؼ

 !ٓٞوي; اُٟ، وبٛي

 ـٝق -هٙغ ث٠; قٛي، ؼـ خبيِبٟ اـًىشف، زيكي ٌجي٠ ادفا ٗي غٞاٛؽ

 هٙغ ث٠; ؼكشف ؼٝٙ
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هشجبن ويٜ٘بيي ًشبثي ـٝ غفيؽ، ي٠ خبٛي)سبٕ ثي ِؽا ؼاغْ ؼكشف ٗي ٌٞؼ(; ضؽٝؼ ي٠ ٗبٟ ديً ضن ٝ ضوٞم ا

ًشبة ؼاوشبٛي دفكفٝي... ه٢فٗبٙ أِي ًشبة، آؼٗي٠ ػيٚ ٗٚ. ٗٚ...ٗٚ ضشي القٕ ٛيىز ثبقي ًٜٖ... كوٗ 

 .ًبكي٠ غٞؼٕ ثبٌٖ. اُٟ، دؽـ غٞاٛؽٟ، ٛ٘ي ؼٖٝٛ زي ًبـ ًٜٖ. ٛ٘ي ؼٖٝٛ، ٛ٘ي ؼٖٝٛ

ؽ( زش٠؟ زفا ايٚ ٘ٞـي ٌؽي؟ ي٠ ٛبقٛبقي ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗفؼ ثبي! )ثؼؽ ؼٝ و٠ سب وئي ث٠ خبٛي ٗي قٛ

١بٓيٞٝؼي ٠ً ٗثْ قٙ ١ب ُفي٠ ٗي ٠ًٜ! )ثؼؽ اؼاي خبٛي ـا ؼـ ٗي آٝـؼ. سبٕ قيف ٓجي ٗي غٜؽؼ( زي ًبـ ًٜٖ؟ زي 

 !ًبـ ًٜٖ؟ )ثؼؽ( ايٚ ٗكغفكبر زي٠ ٗي ُي؟ ٗىػفٟ ان

 .وبٛي ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ

وبٛي ٠ً ؼاغْ اسبم ٌؽٟ، ٗي اٛؽاقؼ(; ث٠ غبٛٞاؼٟ ار  ٝيشًٞٞـٓئ٠ٛٞ)غٙبة ث٠ خبٛي، ثؼؽ اق آٙ ٠ً ٛيٖ ِٛب١ي ث٠

 ٗي ـوي؟

 .خبٛي;ٗؼ٠ٗٞٔ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)غٙبة ث٠ خبٛي، ٝٓي ؼـ ٝاهغ ٜٗظٞـي وبٛي اوز(; غٞث٠، زٞٙ ٗفؼي ٠ً ث٠ غبٛٞاؼٟ اي ٛفو٠، 

ٗبٟ،  ثفٝ ؿؿايي ثػٞـ ٝ ي٠ ًٖ اوشفاضز ًٚ. ظفف ي٠ .ٗفؼ ٝاهؼي ٛيىز)ثؼؽ، غٙبة ث٠ خبٛي( غئي غىش٠ اي

 .ايٚ...ايٚ ثبثب ١بٓيٞٝؼي٠ ١ف ًبـي ـٝ ٠ً ثػٞاي ث٢ز غٞا١ؽ ؼاؼ

 .خبٛي; سب اٝٙ ٗٞهغ ؼي٠ِ ؼيف ٌؽٟ. ي٠ ١لش٠ ؼي٠ِ كئٖ ثفؼاـي ـٝ ٌفٝع ٗي ًٜٚ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ث٢ً دي٢ٍٜبؼي غٞا١ٖ ًفؼ ٠ً ٛش٠ٛٞ ـؼ ٠ًٜ. )ثؼؽ( ضبال ثفٝ ٝ ث٠ غٞؼر ثفن ٝ ايٚ ٗكغفكبر 

 .٠ زيك ـٝ ثؿاـ ث٠ ػ٢ؽٟ ٗٚـٝ ١ٖ كفاٗٞي ًٚ. ١٘

 .خبٛي)ؼـ ضبّ غفٝج(; ثب٠ٌ

 ...ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ثؼؽ اق ثيفٝٙ ـكشٚ خبٛي(; غت

هٙغ ث٠; ًيي ػفٝوي ـا ث٠ ٗدٔه ٗي آٝـٛؽ. ٛبسكٝـيٚ هٜبؼ، ثب وفثٜٔؽي سؼظيٖ ٗي ًٜؽ. ٗٞويوي 

 .ؼٝثبـٟ ٛٞاغش٠ ٗي ٌٞؼ (Tarantella)سبـاٛشال

 .هٙغ ث٠; ؼكشف ؼٝٙ

 ; ؼغشفٕ ٝ ؼاٗبؼ ًي ٗي ـٙ؟ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ

سبٕ; زٜؽ ؼهيو٠ ؼي٠ِ، ١٘يٚ ٠ً ًيي ـٝ ثجفٙ. )ٝ ثؼؽ، ؼـ ضبٓي ٠ً ِؽاي ث٠ ١ٖ قؼٙ خبٕ ١ب اق ثيفٝٙ ٗي آيؽ( 

 ؼـ ٗٞـؼ ؼاٗبؼ خؽيؽسٞٙ زي؟ ًبـ ٢ٗ٘ي ث٢ً ثؽٕ؟

اٝٙ ٛكٙ. ًه  ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; اِالً. ٗٞاخجي ثفاي ؼـ ٛظف ثِيف، ٝٓي ـاخغ ث٠ ٗٞٔٞػبر غبٛٞاؼٟ ١ير ضفكي ثب

 ؼي٠ِ اي ١ٖ ٗٞٛؽٟ؟

 .سبٕ; ٝيفليْ وٞٓشكٝ سٔلٚ ًفؼ. ١لش٠ آيٜؽٟ ثبيؽ ي٠ ٝهز ٗالهبر ث٠ اٝٙ ثؽيٖ

 .ٝيشًٞٞـٓئ٠ٛٞ; اق ًبٓيلفٛيب ٠ً ثفٍُشي ـاخغ ث٢ً ِطجز ٗي ًٜيٖ

 سبٕ)ٗي غٜؽؼ(; ًي هفاـٟ ثفٕ؟

٠ًٔ ُٜؽٟ ١بٓيٞٝؼي ِطجز ًٜي ٝ ًبـ ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗي غٞإ ٠ً ١٘يٚ اٍٗت ثفي. ٗي غٞإ ثفي ثب ايٚ يبـٝ 

 .ـٝ ثفاي خبٛي خٞـ ًٜي. ضبال ١ٖ ا٠ُ ًبـ ؼي٠ِ اي ٛيىز، ٗي غٞإ ثفٕ ثيفٝٙ ديً ؼغشفٕ
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 .سبٕ; إ ..اق ثي٘بـوشبٙ قَٛ قؼٙ. إ... كٌف ٌٜٖٛ سب ِجص ث٠ٌٍ

اضشفإ. ث٠ كفؼٝ ثِٞ ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; وبٛشيٜٞ، ثفٝ ثفاؼـ١بر ـٝ خ٘غ ًٚ، ٗي غٞإ ثفيٖ ػيبؼر خٌٜٞ ثفاي اؼاي 

 .٠ً ٗبٌيٚ ثكـ٠ُ ـٝ ١٘يٚ ضبال... ثيبـٟ ثيفٝٙ

 وبٛي; إٝ...ٗبيٌْ زي؟

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٠٘١ دىف١بٕ

ـٝق ٗبٗب)ثب ؼيؽٙ ًبـٓٞ ٝ ًبٛي(;  -هٙغ ث٠; ػٌه ؼوش٠ خ٘ؼي ؼـ ضيبٖ. ِؽاي ث٠ ١ٖ قؼٙ ٓيٞاٙ ١ب هٙغ ٌؽ

 ...ًبـٓٞ، ثيب ٗي غٞايٖ ػٌه ثِيفيٖ

 ...ي ٗي ـٝؼ ٠ً ثفاي ػٌه ُفكشٚ ثيبٝـؼي(; ي٠ ًٖ ِجف ًٜيٚٗبيٌْ)ث٠ و٘ز ً

 .ًي; ٠ٛ، ٗبيٌْ، ٗٚ ٠ٛ

 .ػٌبن; غئي غت، ؼـوز ٌؽ. ١٘يٚ خٞـي؛ ضبال، ضفًز ٌٜٛيٚ

ٛٞاغش٠ ٗي  come Live yiur Life with me(The Godfather Waltz)هٙغ ث٠; ًبٛي ٝ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، آ١َٜ

 .ٌٞؼ

 Woltz ٞٝؼ ٗي ٌٞؼ. سبًىي ٗي ُيفؼ ٝ وذه ديبؼٟ ٗط٠٘ٞ اوشٞؼي١ٞبيهٙغ ث٠; سبٕ ١ٞادي٘ب ٝاـؼ ١بٓي

International Pictures ـا ٘ي ٗي ًٜؽ. ٗٞويوي Serenade Manhatan- ـٝق 

 ...ٗبؼـ خٜي; اُٟ، زوؽـ ه٠ٍِٜ

 .ٝٓشك)٠ً سبقٟ ث٠ و٘ز سبٕ ثفٍُش٠(; غئي غت، ضبال ضفف ١بٗٞٙ ـٝ ثكٛيٖ

بٙ خبٛي كبٛشيٚ اٝٗؽٕ... ايٚ ؼٝوز، اق ٍٗشفيبٙ ٠ٜٗ ٝ ٗبي٠ٔ ٗفاست سبٕ;إٝ... ٗٚ اق ٘فف يٌي اق ؼٝوش

 .ؼٝوشي ػ٘ين غٞؼي ـٝ ث٠ آهبي ٝٓشك اثفاق ٠ًٜ، ؼـ ِٞـسي ٠ً ايٍٞٙ ٓٙق... ًٞزٌي ؼـ ضن ٗب ثٌٜٚ

 .ٝٓشك; آهبي ٝٓشك ًٌُٞ ثب ٌ٘بوز

 .سبٕ; ٛوً اّٝ كئٖ خِٜي ـٝ ٠ً هفاـٟ ١لش٠ آيٜؽٟ ٌفٝع ًٜيٚ ثؽيٚ ث٠ خبٛي

ك)هبٟ هبٟ ٗي غٜؽؼ، ثؼؽ(; غت، غت، اٝٙ ٝهز ؼٝوز خٜبثؼبٓي ز٠ ٓٙلي ٗي غٞاٙ ث٠ ثٜؽٟ ٠ً آهبي ٝٓشك ٝٓش

 ثبٌٖ، ثٌٜٚ؟

سبٕ; ٌ٘ب زٜؽ سب ٌٍْٗ ثب اسطبؼي٠ ؼاـيٚ، ٠ً ٍٗشفي ٗٚ ٗي س٠ٛٞ ا٢ٛٝب ـٝ ؼـوز ٠ًٜ، ١٘يٚ ٘ٞـ، يٌي اق 

 ...فٝييٚ ـٝي آٝـؼٟوشبـُبٙ ثفخىش٠ اوشٞؼي١ٞبي ٌ٘ب ث٠ سبقُي اق ٗبـي خٞآٛب ث٠ ١

 ٝٓشك; ؼاـي ٜٗٞ ٗي سفوٞٛي؟

 سبٕ; اثؽاً

ٝٓشك; ده ٗفسي٠ٌ آؽَٛ... غٞة ُٞي ١بر ـٝ ثبق ًٚ! ثؿاـ ١٘يٚ خب ضن سٞ ٝ اٝٙ اـثبثز ـٝ ١ف ٠ً ١ىز، 

ثؿاـٕ ًق ؼوششٞٙ! خبٛي كبٛشيٚ ث٠ ١ير هي٘شي اٝٙ ٛوً ّٛيجً ٛ٘ي ٠ٌ! ١ف ؿٔٙي ٠ً ٗي غٞاؼ ث٠ٌٜ! اق اٝٙ 

 !ثؽ ايشبٓيبيي اي ١ٖ ٛ٘ي سفوٖآؼًٌٗ ١بي 

 .ايفٜٓؽي ١ىشٖ -سبٕ; ٗٚ آٓ٘بٛي

ٝٓشك; غت، خٜبة آٓ٘بٛي ثؽ ايفٜٓؽي، ثؿاـ ي٠ زيكي ث٢ز ثِٖ؛ زٜبٙ ؼـؼوفي ثفار ؼـوز ٗي ًٜٖ ٠ً ٛل٢٘ي اق 
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  !ًدب غٞـؼٟ اي

 .سبٕ; آهبي ٝٓشك، ٗٚ ًٝيْ ١ىشٖ ٝ ٌ٘ب ـٝ ١ٖ س٢ؽيؽ ٌٛفؼٟ إ

 ؽٟ ٛيٞيٞـى ـٝ ٗي ٌٜبوٖ، سٞ يٌي ًي ١ىشي؟ٝٓشك; ٗٚ ٠٘١ ًٝيْ ١بي ٠ًٔ ُٜ

سبٕ; ًبـ ٗٚ كفم ؼاـٟ؛ ٗٚ كوٗ ؼـ اوشػؽإ ي٠ ٍٗشفي ١ىشٖ... ايٚ ٌ٘بـٟ سٔلٚ ٜٗٞ ؼاٌش٠ ثبٌيٚ؛ ٜٗشظف 

 .سٔلٚ وفًبـ ٗي ٖٗٞٛ... ؼـ ٔ٘ٚ كئٖ ١بسٞٙ ـٝ ١ٖ غئي ؼٝوز ؼاـٕ

 ...ٝٓشك)ث٠ يٌي اق قيف ؼوز ١بيً(; ثفٝ ٗٙ٘ئٚ ٌٞ ٠ً ٗي ـٟ ثيفٝٙ

 ِجص قٝؼ -Manhatan Serenade هٙغ ث٠; ٗؽسي ثؼؽ، سبٕ ٝ ٝٓشك ؼٝـ ٗٔي ٝٓشك هؽٕ ٗي قٜٛؽ. ثبق ٗٞويوي

 سبٕ; غئي ه٠ٍِٜ

 .ٝٓشك; ايٜٞ ِٛبٟ ًٚ. هجالً ؼًٞـ هّف ي٠ دبؼٌبٟ ثٞؼٟ

 .سبٕ ; آـٟ، غيْ ه٠ٍِٜ

سيؾ قٙ ١بي ؼٝقاـي ١ىشي ٠ً  ٝٓشك; سبٕ، زفا اق اّٝ ِٛلشي ٠ً ثفاي ًٞـٓئ٠ٛٞ ًبـ ٗي ًٜي؟ كٌف ًفؼٕ اق اٝٙ

 .خبٛي كفوشبؼٟ سً سب ٜٗٞ ثشفو٠ٛٞ

 .سبٕ; ؼٝوز ٛؽاـٕ سب ٝهشي ٝاهؼبً القٕ ٍٛؽٟ اق اوً٘ اوشلبؼٟ ًٜٖ

 ٝٓشك; ٌٛٞيؽٛي زٙٞـٟ، سبٕ؟

 سبٕ; ػبٓي٠

ٝٓشك; ١ي، ؼٛجبّ ٗٚ ثيب، ٗي غٞإ ي٠ زيك ٝاهؼبً غٌِْٞ ٍٛٞٛز ثؽٕ. )ثؼؽ(ِٛبٟ ًٚ؛ ٌٍّؽ ١كاـ ؼالـ ـٝي 

بـ سب ؼوز ٝ دب. ضبٔفٕ ٌفٖ ثجٜؽٕ ٠ً ضشي سكاـ ـٝوي٠ ١ٖ ١٘سيٚ دٞٓي ثبالي ي٠ اوت ٛؽاؼٟ ثٞؼٟ. )ثؼؽ، ز٢

غبـسٕٞ. )ثؼؽ، ـٝ ث٠ سبٕ( ثفاي ٗىبثو٠ ضيل٠. ٗي غٞإ ثفاي سػٖ ًٍي اقي اوشلبؼٟ  .غٙبة ث٠ اوت( غبـسٕٞ

ًٖٜ. 

 .سبٕ; اوت هٍِٜي٠

 .ٝٓشك)غٙبة ث٠ ٢ٗشف(; ٗشٌٍفٕ، سٞٛي

 ...ا١ً ٗي ًٜٖسٞٛي; غٞ

 ٝٓشك)ث٠ سبٕ(; ثفيٖ ٌبٕ، زٙٞـٟ؟

 ؿفٝة -هٙغ ث٠; وف ٗيك ٌبٕ غب٠ٛ ٝٓشك

سبٕ; آهبي ًٞـٓئ٠ٛٞ دؽـ غٞاٛؽٟ خبٛي ٗي ٌٚ. ثفاي ايشبٓيبيي ١ب ايٚ ٛىجز غئي ٗطشفٕ ٝ ٛكؼيي ٝ ٗوؽو٠ ٝ 

 .ضشي خٜج٠ ٗؿ١جي ؼاـٟ

ٚ ثػٞاؼ. ايٚ ًبـي ـٝ ٠ً غٞاوش٠ ث٠ ١ير ٝخ٠ ٝٓشك; ٗي ك٢ٖ٘ ٝ ثفإ ٗطشف٠ٗ؛ ٝٓي ث٢ً ثِٞ زيك ؼي٠ِ اي اق ٗ

 .ٛ٘ي سٖٞٛ اخبثز ًٜٖ

 سبٕ; اٝٙ ٝهشي ؼـغٞاوز اًٝٓ ـؼ ث٢ً، ؼي٠ِ ؼـغٞاوز ؼٝثبـٟ اي ٛ٘ي ٠ًٜ؛ ٗشٞخ٢يٚ؟

ٝٓشك; سٞ ٗشٞخ٠ ٛيىشي. اٝٙ ٛوً ١ير ٝهز ّٛيت خبٛي ٛ٘ي ٠ٌ. اٝٙ ٛوً آجش٠ غئي ثب اٝٙ خٞـ ؼـ ٗيبؼ ٝ 

ث٠ٍ. ٝٓي ٗٚ ٗي غٞإ ًبـي ًٜٖ ٠ً اٝٙ اِالً سٞ ايٚ ًبـ ٝ ـٌش٠ دب ٛؿاـٟ ٝ ػٔشً  ثبػث ٗي ٠ٌ وشبـٟ ثكـُي
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ـٝ ١ٖ ثؿاـ ثفار ثِٖ. )ثؼؽ، ٗي ايىشؽ( خبٛي كبٛشيٚ يٌي اق ثب اـقي سفيٚ وفٗبي٠ ١بي ً٘ذبٛي ٝٓشك 

يٖ، آٝاق غٞاٛؽٙ يبؼي ؼاؼ .ايٜشفٍٜٛبّ ـٝ ٔبيغ ًفؼٟ. ٗب دٜح وبّ س٘بٕ ـٝي ايٚ ؼغشف قض٘ز ًٍيؽيٖ

ٗي غٞاوشيٖ اقي ي٠ وشبـٟ ثكـٍ ثىبقيٖ! ضفف ١بٕ  .ثبقيِفي، ـهُ. ِؽ١ب ١كاـ ؼالـ ِفف سفثيشً ًفؼيٖ

ـٝ ـى ٗي قٖٛ سب غيبّ ٌٜٛي آؼٕ وِٜؽّ ٓدجبقي ١ىشٖ يب اي٠ٌٜ ِطجز دّٞ ؼـٗي٠ٛٞ. ايٚ ؼغشف ٝاهؼبً غٌِْٞ 

ز وفٝ ٠ًٔ خبٛي كبٛشيٚ ثب اٝٙ ِؽاي ُفٕ ثٞؼ؛ خٞاٙ، ٗؼّٕٞ. ٗٚ ي٠ ػبٖٓ اق اي٢ٜب ٠٘١ خبي ؼٛيب ؼاـٕ! اٝٙ ٝه

ؼغشفٟ ـٝ هف قؼ ٝ ثفؼ. ؼغشفٟ ٠٘١ زيك ـٝ ّٝ ًفؼ ٝ ُؿاٌز ؼـ  .ٝ ٛفٕ ٝ اٝٙ وف ٝ دك وٞوٞٓي اي ديؽا ٌؽ

ـكز سب ٜٗٞ ٗىػفٟ غبَ ٝ ػبٕ ث٠ٌٜ! اٝٙ ١ٖ آؼٗي ؼـ ٗٞهؼيز ٗٚ ٠ً اِالً ٛ٘ي س٠ٛٞ سطْ٘ ايٚ غلز ـٝ ث٠ٌٜ! 

ثفٝ! ٝ ا٠ُ اٝٙ ُفؼٙ ًٔلز غيبّ ٛىن ُفكشٚ ؼاـٟ، ث٢ً ثِٞ ٗٚ ٗثْ اٝٙ ـ١جف  ضبال دبٌٞ ُٖ ٌٞ اق ايٜدب

 ...اـًىشف ٛيىشٖ! آـٟ، هٕي٠ اي ـٝ ٌٜيؽٟ إ

سبٕ; ثبثز ٌبٕ ٝ ايٚ زٜؽ وبػز ٓؿر ثػٍي ٠ً ثب ٌ٘ب ثٞؼٕ، غئي ٜٖٗ٘ٞٛ. ا٠ُ ٠ٌٜ٘ٗ ثلفٗبييٚ ـاٜٛؽٟ سٞٙ 

 .اـ ؼاـٙ غجف١بي ثؽ ـٝ ١ف ز٠ قٝؼسف ث٠ ٌٍُٞٞٙ ثفوٜٞٛٚٗٞ ث٠ كفٝؼُبٟ ثفو٠ٛٞ. آهبي ًٞـٓئ٠ٛٞ ١٘ي٠ٍ اِف

 .سبٕ وفي ث٠ اضشفإ غٖ ًفؼٟ ٝ غبـج ٗي ٌٞؼ

 :هٙغ ث٠

 ضفًز اكوي ؼٝـثيٚ ـٝي ٗط٠٘ٞ اٗالى ٝٓشك

ٝٓشك ثيؽاـ ٌؽٟ ٝ ٗي ثيٜؽ ٠ً  .ًٖ ًٖ ٝاـؼ اسبم غٞاة ٝٓشك ٗي ٌٞيٖ .Title Theme ٗٞويوي، ٝاـيبويٞٛي اق

وذيؽٟ  -ِٛبٟ ٗي ًٜؽ ٝ وف ثفيؽٟ غبـسٕٞ ـا ٗي ثيٜؽ؛ ٝ كفيبؼ ٗي ًٍؽ آ...آ...آ... سػشػٞاة ؿفم غٞٙ اوز؛

 .ؼٕ

 ػّف -ؼيكآٞ ث٠; ٛ٘بي ٛكؼيي ِٞـر ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ؛ وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; غىش٠ ٠ً ٛيىشي، سبٕ؟

ز ؼكشف ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٗي سبٕ;٠ٛ، ٠ٛ. سٞي ١ٞادي٘ب غٞاثيؽٕ. )ثؼؽ وٞٓشٞسكٝ ـا ٗي ثيٜيٖ ٠ً اق غيبثبٙ ث٠ و٘

ٗؼفٝك٠. ٗي ُٚ ؼوز ث٠ ًٍشًٜ غٞث٠؛ ٝٓي كوٗ « سف٠ً»آيؽ( اي٢ٜب يبؼؼاٌز ١بي وٞٓٞسكٝئ٠... وٞٓٞسكٝ ث٠

ؼـ ٗٞاـؼ ٗفثٖٞ ث٠ ًبـ يب ٝهشي ٠ً ؼٓيْ ٗؼوٞٓي ؼاٌش٠ ثب٠ٌ. إٝ... ًبـي ٗٞاؼ ٗػؽـٟ. ؼـ سفًي٠ ٗكاـػي ؼاـٟ 

ـغ٠ٛٞ ؼاـٟ ثفاي سجؽيْ ًفؼٍٛٞٙ ث٠ ١فٝييٚ. ضبال... اٝٙ دّٞ ٠ً غٍػبي ًٍز ٗي ٠ًٜ. ٝ ؼـ ويىيْ ي٠ ًب

القٕ ؼاـٟ ٝ ٗي غٞاؼ اق دٔيه غب٘ف خ٘ؼي ؼاٌش٠ ثب٠ٌ ٝ ثفاي اي٢ٜب اق ؼـآٗؽ ًبـ ضبٔفٟ و٢ٖ ثؽٟ... ٠ً آجش٠ 

 .ٛل٢٘يؽٕ زوؽـ. دٍشً ايٜدب سٞي ٛيٞيٞـى غبٛٞاؼٟ سبسبٓيبوز. ضبال اِٛبـ ي٠ خٞـي ًبـٌٞٙ ث٠ غٜىي غٞـؼٟ

 ـٝق -ٙغ ث٠; وبٛي ثب وٞٓٞسكٝ ؼوز ٗي ؼ١ؽ ٝ غٞؼ ـا ٗؼفكي ٗي ًٜؽه

 ...وبٛي; وبٛي ًٞـٓئ٠ٛٞ

 ػّف -هٙغ ث٠; ؼٝثبـٟ ؼٝٙ، وبٛي ٝ سبٕ هجْ اق ٌفٝع خٔى٠

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; هٕي٠ قٛؽاًٛ زي٠؟

 .ٗٞاؼ ٗػؽـ ٢ٌفر ؼاـٟسبٕ; ؼٝ ؼكؼ٠ قٛؽاٙ اكشبؼٟ؛ ي٠ ثبـ ؼـ ايشبٓيب، ي٠ ثبـ ايٜدب. ث٠ ػٜٞاٙ ي٠ ضفك٠ اي ؼـ ًبـ 

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; وبٛشيٜٞ؟ ٛظفر زي٠؟
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 .وبٛي; سٞي ايٚ ُفؼ وليؽ دّٞ غٞثي ١ىز

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; سبٕ؟

ـاوشً، خٞاة ٗٚ ٗثجش٠. سٞي  :(سبٕ)ِط٠ٜ ١بي ٗفثٖٞ ث٠ وٞٓٞسكٝ ٝ ً٘بًبٙ الث٠ الي ايٚ ِط٠ٜ ١ب ٗي آيؽ

يؽٟ. ا٠ُ ٗب ؼٛجبّ ايٚ ًبـ ٛفيٖ، يٌي ؼي٠ِ ٗي ـٟ. ٗٞاؼ ٗػؽـ اق ١ف زي ٠ً كٌفي ـٝ ثٌٜي ثيٍشف دّٞ غٞاث

، ٌبيؽ ١ٖ ٠٘١ ٌٞٙ. اٝٙ ٝهز ثب دٞٓي ٠ً ؼـ ٗيبـٙ، دٔيه ٝ ويبوش٘ؽاـ١ب ـٝ ثبق ١ٖ «دٜح غبٛٞاؼٟ»يٌي اق

ثيٍشف ٗي غفٙ. ٝ ثؼؽ ٗب سٞي ؼـؼوف ٗي اكشيٖ. كؼالً اسطبؼي٠ ١ب ٝ ه٘بـغ٠ٛٞ ١ب ٗبّ ٗبوز؛ ٝ اق ايٚ خ٢ز 

ٓي آيٜؽٟ ٗبّ ٗٞاؼ ٗػؽـٟ. ٝ ا٠ُ ٗب اق ضبال و٢٘ي اق اٝٙ ثفاي غٞؼٗٞٙ ؼوز ٝ دب ٌٜٛيٖ، ثؼؽاً ٝٔؼ٘ٞٙ ػبٓي٠. ٝ

  .ضىبثي سٞ ؼـؼوف ٗي اكشيٖ... ٠ٛ ايٚ ٠ً ١٘يٚ ضبال، ثؼؽاً، ٗثالً... ؼٟ وبّ ؼي٠ِ

 وبٛي; غت، ث٠ ايٚ سفسيت ز٠ خٞاثي ٗي غٞاي ثؽي، ثبثب؟

 3ٙ، وٞٓٞسكٝ، سبٕ، وبٛي، كفؼٝ، ًٜٔ٘كا ٝ سىيٞ ؼـ اسبم ٌ٘بـٟهٙغ ث٠; خٔى٠ ثب وٞٓٞسكٝ ؼـ ؼكشف ؼٝٙ. ؼٝ

 ـٝق -ٍٛىش٠ اٛؽ

وٞٓٞسكٝ; غئي غت. ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، ٗٚ ث٠ ًىي اضشيبج ؼاـٕ ٠ً ؼٝوشبٙ هؽـسٜ٘ؽ ؼاٌش٠ ثب٠ٌ ٝ ي٠ ٗئيٞٙ 

شيبج ؼالـ ١ٖ ٛوؽ ٗي غٞإ. ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، ٗٚ ث٠ اٝٙ ويبوش٘ؽاـ١بيي ٠ً ٗثْ ٕٗٞ سٞي زَٜ سٞ ١ىشٚ اض

 .ؼاـٕ

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ايٚ ٝوٗ زي ث٠ غبٛٞاؼٟ ٗٚ ٗي ـو٠؟

 .وٞٓٞسكٝ; وي ؼـِؽ و٢ٖ ٗؼب٠ٔٗ. وبّ اّٝ ضؽٝؼ و٠ ز٢بـ ٗئيٞٙ ؼالـ ٝ ثؼؽ ثبال ٗي ـٟ

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; و٢ٖ غبٛٞاؼٟ سبسبٓيب زوؽـٟ؟

 .٢ٖ غٞؼٕ ٗي ؼٕوٞٓٞسكٝ)ث٠ سبٕ(; غئي ٜٗ٘ٞٙ. )ثؼؽ غٙبة ث٠ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ( سبسبٓيب ثب ٗٚ؛ اق و

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ده ٗٚ وي ؼـِؽ ٗي ُيفٕ ثفاي وفٗبي٠ ُؿاـي... ٛلٞؾ ويبوي ٝ ض٘بيز ١بي هبٛٞٛي؛ ؼـوز 

 ك٢٘يؽٕ؟

 .وٞٓٞسكٝ; آـٟ، ؼـوش٠

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; زفا ديً ٗٚ اٝٗؽي؟ زفا ٗٚ ثػَّٞ ثفاي ايٚ ؼوز ٝ ؼٓجبقي، ٜٗبوت سٍػيُ ؼاؼٟ ٌؽٕ؟

دّٞ ٛوؽ ـٝ وفٗبي٠ ُؿاـي ضىبة ثيبـي، ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، اٝٙ ٝهز ث٠ والٗشي ار  وٞٓٞسكٝ; ا٠ُ ي٠ ٗئيٞٙ ؼالـ

 .ٗي ٌٖٛٞ

ٝيشًٞٞـٓئ٠ٛٞ)دب ٗي ٌٞؼ سب ثفاي وٞٓٞسكٝ ٓيٞاٛي ؼيِف دف ًٜؽ(; هجّٞ ًفؼٕ سٞ ـٝ ثجيٜٖ زٞٙ ٌٜيؽٟ ثٞؼٕ آؼٕ 

ثِٖ... ٝ ؼٓئً ـٝ ١ٖ « ٠ٛ»خؽي ٝ هبثْ اضشفاٗي ١ىشي. )ثؼؽ اق آٙ ٠ً ٗي ٍٛيٜؽ( ٝٓي ثب ايٚ ضبّ ثبيؽ ث٢ز

ث٢ز ٗي ُٖ. ؼـوش٠ ٗٚ سٞي ػبٖٓ ويبوز ؼٝوز ١بي قيبؼي ؼاـٕ. ٝٓي ا٠ُ ا٢ٛٝب ثل٢٘ٚ ٠ً ًبـ ٗٚ ث٠ خبي 

ه٘بـ ٠ً ث٠ ٛظف ا٢ٛٝب ي٠ خٞـ ًبـ ثؽ... ثي غٙفٟ، ٗٞاؼ ٗػؽـٟ، اٝٙ ٝهز ؼي٠ِ ؼٝوز ٗٚ ٛػٞا١ٜؽ ثٞؼ. زٞٙ ث٠ 

 .ٛظف ا٢ٛٝب ٗٞاؼ ٗػؽـ ًبـ ًثيلي٠

 ...; ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞوٞٓٞسكٝ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ثفاي ٗٚ... اِالً ٢ٖٗ ٛيىز كالٙ ًه اق ز٠ ٘فيوي ًىت ؼـآٗؽ ٗي ٠ًٜ؛ ٗشٞخ٢ي؟ ٝٓي ايٚ ًبـ 
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  .سٞ... ي٠ ًٖ غٙفٛب٠ً

 .وٞٓٞسكٝ; ا٠ُ ِٛفاٙ ي٠ ٗئيٞٙ ؼالـر ١ىشي، غبٛٞاؼٟ سبسبٓيب سٕ٘يٚ ٗي ًٜٚ

 ٘يٚ ٗي ًٜٚ؟وبٛي; يؼٜي ٗي غٞاي ثِي ٠ً سبسبٓيب دّٞ ٗب ـٝ سٕ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ث٠ وبٛي(; ِجف ًٚ ثجيٜٖ

 .ًٜٔ٘كا ٝ سبٕ ٠ً ٗشٞخ٠ غٙبي وبٛي ٌؽٟ اٛؽ، ِٛب١ي ث٠ ١٘ؽيِف ٗي اٛؽاقٛؽ. وٞٓٞسكٝ ٗشٞخ٠ ٗي ٌٞؼ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ث٠ وٞٓٞسكٝ(; ٗٚ ٛىجز ث٠ ثس٠ ١بٕ ً٘ي قيبؼي ٛفٕ ثٞؼٟ إ ٝ ١٘يٚ ٘ٞـ ٠ً ٗي ثيٜي ٓٞوٍٞٙ 

ٗٚ هٙؼي٠ ٝ ؼٖٓ « ٠ٛ»ث٠ ١ف ضبّ، ويٜيٞـ وٞٓٞسكٝ، خٞاة .٠ ثبيؽ ُٞي ًٜٚ، ضفف ٗي قًٛٚفؼٟ إ؛ ؼـ خبيي ً

ٗي غٞاؼ ٠ً ايٜدب ثفاي ًبـ خؽيؽ ث٢شٞٙ سجفيي ثِٖ ٝ ٗي ؼٖٝٛ ٠ً هٙؼبً ٗٞكن ٗي ٌيٚ؛ ده ثفاسٞٙ آـٝقي 

 .ٗشٌٍفٕ ٗٞكويز ٗي ًٜٖ... ١ف ز٠ ثيٍشف، ث٠ ٌف٘ي ٠ً ٜٗبكؼ٘ٞٙ ثب ١٘ؽي٠ِ سٕبؼي ديؽا ٠ٌٜٛ. ثىيبـ

 .اكفاؼ يٌي يٌي ثيفٝٙ ٗي ـٝٛؽ؛ وٞٓٞسكٝ، سىيٞ، ًٜٔ٘كا ٝ وذه كفؼٝ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; وبٛشيٜٞ، ثيب ايٜدب ثجيٜٖ. زز ٌؽٟ؟ اِٛبـ اٝٙ ؼغشفٟ ثبػث ٌؽٟ ٗػز ث٠ ١ٖ ثفيكٟ. ؼي٠ِ ٛجيٜٖ 

ده اق غفٝج خٔٞي ١ير ؿفيج٠ اي ٍٛٞٙ ثؽي ٠ً ؼـ ٗٞـؼ ؼيِفاٙ ز٠ خٞـ كٌف ٗي ًٜي! )ثؼؽ( ثفٝ...)ثؼؽ، 

 وذه، ؼوش٠ ُْ غئي ثكـُي ؼٕ ؼـ ؼكشف ظب١ف ٗي ٌٞؼ( ايٚ ٓٞن ثبقي ١ب ؼي٠ِ زي٠؟) ...وبٛي( سبٕ

 .سبٕ; اق ٘فف خبٛي ي٠. ث٠ غب٘ف... ثبقي سٞ اٝٙ كئٖ خؽيؽ. ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; آ١ب... غت، ثِٞ ثجفٛؽي

 .سبٕ)ث٠ ًىي ٠ً ُْ ١ب ـا آٝـؼٟ(; ثجفي اٝٛدب

 .ب ثفاقي ١ٖ ثِٞ ثيبؼ ايٜدبٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ث٠ ًٓٞ

 ـٝق -هٙغ ث٠; ًٓٞب ؼـ ؼكشف خٔٞي ؼٝٙ ٗي ٍٛيٜؽ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ـاخغ ث٠ ايٚ يبـٝ وٞٓٞسكٝ ي٠ ًٖ ِٛفاٖٛ. ٗي غٞإ ٠ً ثفي ٝ ثجيٜي زي قيف وف ؼاـٟ. دبٌٞ ثفٝ 

 .٠ ٝ سٞي ًبـ ـٝ ؼـ ثيبـديً سبسبٓيب ٝ ٝاٛ٘ٞؼ ًٚ ٠ً... ثب غبٛٞاؼٟ ٗب قيبؼ آثز سٞي ي٠ خٞة ٛ٘ي ـٟ ٝ... غال٠ِ س

 Have yourself ٗٞهغ غفيؽ ًفيى٘ه. آ١َٜ Best & co سّٞيف ـٌٝٚ ٗي ٌٞؼ; ٗبيٌْ ٝ ًي ثيفٝٙ كفٌِٝبٟ

Merry Little christmas ـٝق -ث٠ ُٞي ٗي ـوؽ 

ًي; ... ي٠ زيكي ثفاي ٗبؼـر غفيؽٕ، ي٠ زيكي ١ٖ ثفاي وبٛي، ي٠ ًفاٝار ثفاي إٝ... كفؼي، ي٠ غٞؼٛٞيه 

 ...ٓؽق ١ٖ ثفاي سبٕ ١يِٚـيٜٞ

 ٗبيٌْ; غٞؼر ثفاي ًفيى٘ه ز٠ ٗي غٞاي؟

 .ًي; ٗٚ؟ كوٗ سٞ ـٝ

هٙغ ث٠; ًٓٞب ثفاقي ٠ً ثفاي ٗأٗٞـيز آٗبؼٟ ٗي ٌٞؼ؛ ًشً ـا ٗي دٌٞؽ ٝ يي ثبـ ؼيِف ِٛب١ي ث٠ ١لز سيفي 

 ٌت -ٗي اٛؽاقؼ

اؼا٠ٗ  Marry Have youself a... ٗبيٌْ ٝ ًي ؼـ اسبم ١شْ. سٔلٚ قَٛ ٗي قٛؽ. ًي ٌُٞي ـا ثفٗي ؼاـؼ. آ١َٜ

 ـٝق -ؼاـؼ

 ًي)سٞي ٌُٞي(; آٞ؟

 ِؽاي دٍز سٔلٚ; ػّف ثػيف، وبػز و٠ ثؼؽ اق ظ٢فٟ
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 .ًي)سٞي ٌُٞي(; ٗشٌٍفٕ...)ثؼؽ اق آٙ ٠ً ٌُٞي ـا ٗي ُؿاـؼ، ث٠ ٗبيٌْ( ٗبيٌْ، وبػز و٠ ثؼؽ اق ظ٢فٟ

 ٗبيٌْ)غٞاة ٝ ثيؽاـ(; زي؟

 ...ظ٢فٟ... ثبيؽ دبٌيٖ... ثفاي ايٚ ٠ً ثبيؽ ثفيٖ غ٠ٛٞ دؽـر ًي)ٗي غٜؽؼ(; ٗي ُٖ وبػز و٠ ثؼؽ اق

 ٗبيٌْ; ثفاي زي؟

 ...ًي)ٗي غٜؽؼ(; ثفاي ايٚ ٠ً

 ...ٗبيٌْ; ٗي ؼٝٛي ا٠ُ ثفيٖ غ٠ٛٞ دؽـ

 ...ًي; غت

 ...ٗبيٌْ; ...اٝٙ ٝهز ؼي٠ِ ٛ٘ي سٞٛيٖ

 ...ًي)غٜؽٟ ًٜبٙ(; غت، ا٠ُ ايٚ ٘ٞـٟ... ده ٛ٘ي ـيٖ... ث٠ دؽـر ٛ٘ي ُيٖ ٠ً

 ...بيٌْ; ثب٠ٌٗ

 ...ًي; ثجيٚ، اّٝ اقؼٝاج ٗي ًٜيٖ،... ثؼؽ ث٠ ا٢ٛٝب ٗي ُيٖ

 All Through the Nightٗٞويوي ػْٞ ٗي ٌٞؼ ث٠ آ١َٜ

 ...ٗبيٌْ; ٠ٛ، ايٚ ًبـ ـٝ ٛ٘ي سٖٞٛ ثٌٜٖ

 .ًي ; ده ضبال ٠ً ايٚ ٘ٞـٟ، دبٌٞ

 ...ٗبيٌْ; كفؼا ٗي ـيٖ

 !ًي; ٗبيٌْ، ا٢ٛٝب ٜٗشظف ٗب ١ىشٚ

 ...ًي، اٝٙ سٔلٚ ـٝ ثؽٟ ث٠ ٗٚ ٗبيٌْ; ا١ٕٞ...

 ًي; ٗي غٞاي ز٠ ًبـ ًٜي؟

 ...ٗبيٌْ; سٞ سٔلٚ ـٝ ثؽٟ

 .ًي سٔلٚ ـا ث٠ ٗبيٌْ ٗي ؼ١ؽ. ٗبيٌْ ٌُٞي ـا ثفٗي ؼاـؼ. اق آٙ ٘فف غٗ ادفاسٞـ خٞاة ٗي ؼ١ؽ

 ادفاسٞـ)اق آٙ ٘فف غٗ(; ث٠ٔ، ز٠ كفٗبيٍي ؼاـيٚ؟

 ...ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; والٕ ، ٠ٌٜ٘ٗ ٓٙلبً

 .سٔلٜي ـا ٗي غٞاٛؽ ٌ٘بـٟ

 ًي; زي ًبـ ٗي ًٜي؟... زي ًبـ ٗي ًٜي؟ ز٠ ٛو٠ٍ اي ؼاـي...؟

 ...ٗبيٌْ)ث٠ ًي (; سٞ ث٠ خبي ادفاسٞـ ـاٟ ؼٝـ اق ٛيٞ ١٘ذٍبيف ضفف ثكٙ. )ًي ث٠ غٜؽٟ ٗي اكشؽ( يبّٓب

 ِؽاي سبٕ)اق دٍز سٔلٚ(; آٞ؟

ٝـٟ... ي٠ ؼـغٞاوز ٌٗب٠٘ٓ اق خبٛت آهبي ٗبيٌْ ًي)سٞي ٌُٞي، ٝاٛ٘ٞؼ ٗي ًٜؽ ادفاسٞـ اوز(; آٞ، سٔلٚ ـاٟ ؼ

 ًٞـٓئ٠ٛٞ ؼاـيٚ... ١كي٠ٜ ٌٗب٠٘ٓ ـٝ سوجْ ٗي كفٗبييٚ؟

 ...ِؽاي سبٕ)اق دٍز سٔلٚ(; ث٠ٔ

 ...ًي)ٝاٛ٘ٞؼ ٗي ًٜؽ ادفاسٞـ اوز، سٞي ٌُٞي(; ي٠ ٓطظ٠ ٓٙلبً ٌُٞي ـٝ ٠ِٛ ؼاـيٚ

دفوؽ ز٠ ًىي آٙ ٝـ غٗ اوز؛ ًي، اٗب، ٛ٘ي ٌُٞي ـا ٗي ؼ١ؽ ث٠ ؼوز ٗبيٌْ. ٗبيٌْ ثب سٌبٙ ٓت اق ًي ٗي 
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 ؼاٛؽ

 ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; آٞ؟

 ِؽاي سبٕ)اق دٍز سٔلٚ(; آٞ؟

 .ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي (; والٕ، سبٕ

 ِؽاي سبٕ)اق دٍز سٔلٚ(; والٕ، ٗبيي، زٙٞـي؟

 ...ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; ُٞي ًٚ... ٗب ١ٜٞق ٛيٞ ١٘ذٍبيف ١ىشيٖ... كفؼا ِجص ـاٟ ٗي اكشيٖ

 ١ىز ثفار ثٌٜٖ؟سبٕ; ًبـي 

 ِؽاي ٗبيٌْ)اق دٍز سٔلٚ(; ٠ٛ،... ٗب ١ف ؼٝ غٞثيٖ. كؼالً... ًفيى٘ه ٗي ثيٜ٘ز... ٠٘١ ـكشٚ غفيؽ؟ 

 ...ِؽاي سبٕ)اق دٍز سٔلٚ(; آـٟ

 ...ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; غئي غت

 ِؽاي سبٕ)اق دٍز سٔلٚ(; ثب٠ٌ، ٗبيٌي

 ...ٗبيٌْ; غؽاضبكظ، سبٕ

 اّٝ ؿفٝة -Mott Street هٙغ ث٠; ؼكشف ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ؼـ

  .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ثفيٖ، كفؼٝ. ث٠ دبئٞٓي ثِٞ ٗبٌيٚ ـٝ ثيبـٟ

 .كفؼٝ; ثب٠ٌ، ثبثب... غٞؼٕ ثبيؽ ثفٕ ثيبـًٗ. دبئٞٓي اٗفٝق ِجص قَٛ قؼ ٝ ُلز ٠ً ٗفيٓ ٌؽٟ

 !ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; زي؟

 .ٕ ٗبٌيٚ ـٝ ٗيبـٕكفؼٝ)ؼـ ضبّ ثيفٝٙ ـكشٚ(; دبئٞٓي دىف غٞثي٠. ٗىئ٠ٔ اي ٛيىز. غٞؼ

 .ـئيه ؼكشف ث٠ ؼٝٙ ً٘ي ٗي ًٜؽ ًشً ـا ثذٌٞؽ

 ٌت -هٙغ ث٠; ًٓٞب ثفاقي سٞي ـا١فٝ ث٠ و٘ز ثبـ ٗي ـٝؼ

 ٌت -هٙغ ث٠; ٗالهبر ًٓٞب ثفاقي ثب آؼٕ ١بي سبسبٓيب. ثبـ

 .ثفٝٛٞ سبسبٓيب; ًٓٞب، ٗٚ ثفٝٛٞ سبسبٓيب ١ىشٖ

 .ًٓٞب; ٗي ؼٖٝٛ

  ...اق خ٠ِٜٗبّ هجْ  Subeguero :ثفٛٞ سبسبٓيب

 .ًٓٞب; ٌٛٞيؽٛي ٛ٘ي غٞـٕ

 وٞٓٞسكٝ; ٜٗٞ ٗي ٌٜبوي؟

 .ًٓٞب; ٗي ٌٜبوٖ

وٞٓٞسكٝ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ثفاي غبٛٞاؼٟ سبسبٓيب ديـبٕ كفوشبؼٟ ثٞؼي، ٠ٛ؟ كٌف ٗي ًٜٖ ٗٚ ٝ سٞ ثشٞٛيٖ ثب ١ٖ ًبـ 

قيبؼ ـاضز ٛيىشي. ٗي غٞاي  ًٜيٖ. ٗٚ ث٠ ي٠ آؼٕ هٞي ٗثْ سٞ اضشيبج ؼاـٕ. ٌٜيؽٟ إ ٠ً ثب غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ...

 ثب ٗٚ ًبـ ًٜي؟

 ًٓٞب)ث٠ ايشبٓيبيي(; ثفاي ٗٚ زوؽـ ؼاـٟ؟

 .وٞٓٞسكٝ)ث٠ ايشبٓيبيي(; دٜدبٟ ١كاـ ؼالـ... ؼـ ٌفٝع ًبـ
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 .ًٓٞب)ث٠ ايشبٓيبيي(; ثؽ ٛيىز

 وٞٓٞسكٝ)ؼوشً ـا ث٠ وٞي ًٓٞب ؼـاق ٗي ًٜؽ. ث٠ ايشبٓيبيي(; هجّٞ؟

 .آٝـؼ. ثفٝٛٞ كٜؽى ـٌٝٚ ٗي ًٜؽ ًٓٞب ؼوز ٛ٘ي ؼ١ؽ. ويِبـي ؼـ ٗي

 .Corazie :ًٓٞب

ثفٝٛٞ ؼوز ًٓٞب ـا ـٝي ديٍػٞاٙ ثبـ ٠ِٛ ٗي ؼاـؼ ٝ وٞٓٞسكٝ زبهٞيي ـا سٞي آٙ كفٝ ٗي ًٜؽ ٝ يي آؼًٌٗ اق 

 .دٍز ثب ٜ٘بة غل٠ اي ٗي ًٜؽ

ٝ زٜؽ سب  هٙغ ث٠; سبٕ ١يِٚ ٠ً ثفاي غفيؽ ًفيى٘ه ؼـ كفٌِٝب١ي ثٞؼٟ ٝ ضبال غبـج ٗي ٌٞؼ. يي زفظ غفيؽ

 اّٝ ؿفٝة -دػً ٗي ٌٞؼ town santa claus is coming to خؼج٠ ٝ ثىش٠ ؼـ ؼوز ؼاـؼ. آ١َٜ

وٞٓٞسكٝ; سبٕ! سبٕ ١يِٚ! ًفيى٘ه ٗجبـى! )ثؼؽ اق آٙ ٠ً سبٕ وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ( ز٠ غٞة ٠ً ؼيؽٗز! ٗي 

 .غٞاوشٖ ثب١بر ِطجز ًٜٖ

 .سبٕ; ٝهز ٛؽاـٕ

ؼٓٞاده زي ١ىشي؟ ا٠ُ ٗي  (في)خٜبة ًٝيْ(. ثيب وٞاـ ٌٞ. )ثؼؽوٞٓٞسكٝ; اُٟ، ٝهز ديؽا ًٚ، ًٞٛىئي

 .غٞاوشٖ ثٌٍ٘ز ٠ً سب ضبال ًٍش٠ ثٞؼٕ. ثيب ثبال

 ؼٕ ؿفٝة -ؼيكآٞ ث٠; ؼٝٙ ٝ كفؼٝ ٠ً اق ؼكشف ثيفٝٙ ٗي آيٜؽ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; آٟ، ِجف ًٚ كفؼٝ؛ ٗي غٞإ ً٘ي ٗيٟٞ ثػفٕ

 .كفؼٝ)دٍز كفٗبٙ ٗي ٍٛيٜؽ(; ثب٠ٌ، ثبثب

ًٞـٓئ٠ٛٞ)ث٠ ٗيٟٞ كفٝي(; والٕ، ػيؽ ٗجبـى؛ زٜؽ سب اقاٝٙ ٗيٟٞ ١ب ثؽٟ. ايٚ زي٠؟ و٠ سب ثؿاـ. اق اٝٙ ٝيشٞ 

ٖ١... 

زٜؽ سب دفسوبّ ٝ يي كٔلْ وجك غفيؽٟ اوز ٠ً ِؽاي دبيي ٗي ٌٜٞؼ ٝ ثؼؽ ِؽاي ؼٝيؽٙ. كٞـاً ث٠ و٘ز 

ٗي اكشؽ. ؼٝ سب آؼًٌٗ ضؽٝؼ ؼٟ سب  ٗبٌيٚ ٗي ؼٝؼ ٝ ؼاؼ ٗي قٛؽ كفؼٝ! كفؼٝ! دبيً ُيف ٗي ًٜؽ ٝ ـٝي ٗبٌيٚ

٠ُٓٞٔ ث٠ اٝ ٌٔيي ٗي ًٜٜؽ. ؼٝٙ كفيبؼ ٗي ًٍؽ آظ! ٝ ٗي اكشؽ. آؼًٌٗ ١ب كفاـ ٗي ًٜٜؽ ٝ ؼٝٙ ًٜبـ ديبؼٟ ـٝ 

 .كفٝ ٗي ؿٔشؽ

كفؼٝ اق ٗبٌيٚ ثيفٝٙ ٗي آيؽ، ؼـ ضبٓي ٠ً ُيح ٝ ؼوشذبز٠ ٛ٘ي ؼاٛؽ ثب ١لز سيف سٞي ؼوشً ز٠ ًبـ ًٜؽ. ًٜبـ 

  .ٍٛيٜؽ ٝ ٌفٝع ٗي ًٜؽ قاـ قاـ ُفي٠ ًفؼٙ ديبؼٟ ـٝ ٗي

 !كفؼٝ; ٛ٘ي سٖٞٛ...ٛ٘ي سٖٞٛ... ثبثب

هٙغ ث٠; ٗبيٌْ ٝ ًي ٠ً اق ؼاغْ ويٜ٘ب ـاؼيٞ ويشي ٠ً كئٖ قَٛ ١بي وٜز ٗفي وبغش٠ ٓئٞ ٗي ًفي ـا ٍٛبٙ 

 ؿفٝة -ث٠ ُٞي ٗي ـوؽ Bell of st. maryٗي ؼ١ؽ، ثيفٝٙ ٗي آيٜؽ. آ١َٜ

 ٗثْ قٙ ايٚ كئٖ ـا١ج٠ ثٞؼٕ ثيٍشف ؼٝوشٖ ؼاٌشي؟ًي; ٗبيي، ا٠ُ ٗٚ ١ٖ 

 .ٗبيٌْ)ثؼؽ اق ً٘ي ٌٗث(; ٠ٛ

 ًي; ا٠ُ ايِٜفيؽ ثفُ٘ٚ ثٞؼٕ، زي؟

  ...ٗبيٌْ; غت، ايٚ اق اٝٙ ضفف ١بوز ٠ً
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 ...ًي)سٌبٙ غٞـؼٟ(; ٗبيٌْ

 .ٗبيٌْ; ٠ٛ، ا٠ُ ايِٜفيؽ ثفُ٘ٚ ثٞؼي ثيٍشف ؼٝوشز ٛؽاٌشٖ

 ...ًي)ٜٗؤت(; ٗبيٌْ

 ٗبيٌْ; زي ٌؽٟ؟

 ...ًي; ٗبيٌْ

ثفٗي ُفؼٛؽ ٘فف ؼ٠ً ـٝقٛب٠ٗ كفٌٝي ٠ً سبقٟ اق ًٜبـي ـؼ ٌؽٟ اٛؽ ٝ ٗبيٌْ يي ٛىػ٠ ـٝقٛب٠ٗ ٝئي ٗيفٝـ 

ٝـم ٗي قٛؽ سب « وٞء هّؽ ٗفُجبـ ث٠ ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ» :ثفٗي ؼاـؼ ٠ً ثب ضفٝف ؼـٌز ؼـ ِؽـ ػٜبٝيًٜ ٌٛٞش٠

 «.ي قيفقٗيٜي ـا ث٠ ٔفة ٠ُٓٞٔ اق دبي ؼـ آٝـؼٛؽآؼًٌٗ ١ب ؤٙبٙ ؼٛيب»ث٠ ٗشٚ غجف ؼـ ِلطبر ثؼؽ ثفوؽ; 

 ...ٗبيٌْ; ٌٜٛٞش٠ ٠ً قٛؽٟ ان يب ٗفؼٟ

 .ثب ػد٠ٔ ث٠ آٙ ٘فف غيبثبٙ ث٠ و٘ز ثبخ٠ سٔلٚ ٗي ـٝٛؽ

 .ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; وبٛي... ٗبيٌْ

 ِؽاي وبٛي)اق آٙ ٘فف غٗ(; ٗبيٌْ، ًدب ثٞؼي؟

 ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; ضبًٓ غٞث٠؟

ٞق ٛ٘ي ؼٝٛيٖ. ١فًه ي٠ زيكي ٗي ٠ُ. )ثؼؽ، آٟ ٗي ًٍؽ ( ثؽ خٞـي قؼًٛ، ِؽاي وبٛي)دٍز غٗ(; ١ٜ

 ٗبيٌي... )ٌٗث( ٗي ٌٜٞي؟

 .ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; آـٟ، ٗي ٌٜٕٞ

 .ِؽاي وبٛي)اق آٙ ٘فف غٗ(; ًدب ثٞؼي؟ِٛفاٙ ٌؽٕ

 .ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; سبٕ ث٠ ٌ٘ب١ب ِٛلز؟سٔلٚ ًفؼٟ ثٞؼٕ

 دبٌٞ ثيب، خبٖٛ. ثبيؽ ديً ٗبٗبٙ ثبٌي. ٌٜيؽي؟ ِؽاي وبٛي)اق آٙ ٘فف غٗ(; ٠ٛ... غت، ضبال

 ...ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; ثب٠ٌ

 ٌت -هٙغ ث٠; غب٠ٛ وبٛي ؼـوز ثؼؽ اق دبيبٙ ٌٗب٠٘ٓ ثب ٗبيٌْ. وبٛي ٌُٞي ـا ٗي ُؿاـؼ

 ...وبٛؽـا)وبٛي ـا سىٔي ٗي ؼ١ؽ(; غؽاي ٗٚ

 .اق ثيفٝٙ غب٠ٛ ِؽاي ثٜٔؽ ث٠ ١ٖ غٞـؼٙ زيكي ٗي آيؽ

 !ٞ خٞٛيٞـ، ٌفع ث٠ ُفي٠ ٗي ًٜؽ( اُٟ! وبٛيوبٛؽـا)ثس٠، وبٛشيٜ

 .وبٛي ايٚ ٘فف ٝ آٙ ٘فف ٗي ُفؼؼ ٝ ١لز سيفي ـا ؼـ ًٍٞي ٗيك ديؽا ٗي ًٜؽ

 وبٛي)ؼٕ ؼـ، ِؽاي ؼـ قؼٙ ٗي آيؽ، ث٠ وبٛؽـا(; ثفُفؼ... ثفٝ)ثؼؽ، غٙبة ث٠ دٍز ؼـ( ًي٠؟

 .ِؽاي ًٜٔ٘كا)اق دٍز ؼـ(; ثبق ًٚ... ٜٖٗ، ًٜٔ٘كا

 ي اٝ ثبق ٗي ًٜؽ(; زي ٌؽٟ؟وبٛي)ؼـ ـا ث٠ ـٝ

 .ًٜٔ٘كا)ؼـ ضبّ ؼاغْ ٌؽٙ(; ـاخغ ث٠ ثبثب غجف١بي خؽيؽ ؼاـٕ. ٌبيغ ٌؽٟ ٠ً ٗفؼٟ

 وبٛي; ضفف ؼ١ٜز ـٝ ثل٢ٖ...ز٠ ٗفُز ٌؽٟ؟

 .ًٜٔ٘كا)وبٛي يو٠ اٝ ـا ٗي ُيفؼ ٝ ٗي زىجبٛؽي ث٠ ؼيٞاـ(; اي ثبثب؛ خٌٞي ٍٛٞ... خٌٞي ٍٛٞ
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 وبٛي; دبئٞٓي ًدب ثٞؼٟ؟

  .يٓ ثٞؼٟ ٝ ٛيٞٗؽٟ. س٘بٕ قٗىشٞٙ سٔلٚ ٗي قؼٟ ٠ً ٗفي٠ٕ ٝ ٛ٘يبؼًٜٔ٘كا; ٗف

 وبٛي; زٜؽ ؼكؼ٠ ٗفيٓ ٌؽٟ ٝ ٛيٞٗؽٟ؟

 ...ًٜٔ٘كا; و٠ ز٢بـ ثبـي. يؼٜي

 وبٛي; و٠ ز٢بـ ثبـ؟

 .«٠ٛ»ًٜٔ٘كا;ث٠ كفؼي ُلشٖ ٠ً ٗي غٞاؼ ي٠ ٗفاهت ؼي٠ِ ثلفوشٖ ٝ اٝٙ ُلز ٠ً

 ديؽاي ًٚ ٝ ثيبـي. ١ف زوؽـ ١ٖ ٠ً ٗفيٓ ثٞؼ، وبٛي; غٞة ُٞي ثؽٟ، ي٠ قض٘شي ثًٌ ٝ ١٘يٚ ضبال

 .ثيبـي. كوٗ ًبكي٠ ٛله ث٠ٌٍ. ثِيف ٝ ثيبـي غ٠ٛٞ دؽـٕ. ١٘يٚ ضبال، ك٢٘يؽي؟ ١٘يٚ ضبال

 ًٜٔ٘كا; ثب٠ٌ، ٗي غٞاي زٜؽ سب آؼٕ ثلفوشٖ؟

 .وبٛي; ٠ٛ. ٠ٛ. ٠ٛ... كوٗ غٞؼر ٝ اٝٙ. يبّٓب

 ...ًٜٔ٘كا)ؼـضبّ ثيفٝٙ ـكشٚ(; ثب٠ٌ

زٜؽ ٛلف هفاـٟ ثيبٙ غ٠ٛٞ دؽـ ٝ  ...وبٛؽـا ٠ً وبٛشيٜٞ خٞٛيٞـ ُفيبٙ ـا ثـْ ُفكش٠(; ثجيٚ...إٝوبٛي)غٙبة ث٠ 

 ...ٗٚ ثبيؽ ثفٕ اٝٛدب. زٜؽ ٛلف آؼٕ ١بي غٞؼٗٞٙ

  .سٔلٚ قَٛ ٗي قٛؽ ٝ وبٛي ٌُٞي ـا ثفٗي ؼاـؼ

 وبٛي)سٞي ٌُٞي(; آٞ؟

 ِؽاي وٞٓٞسكٝ)اق آٙ ٘فف غٗ(; وبٛشيٜٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ؟

 ...ٌي، وبٛؽـا ثب ثس٠ اق اسبم ٗي ـٝٛؽ ثيفٝٙ(; آـٟوبٛي)سٞي ُٞ

 ...ِؽاي وٞٓٞسكٝ)اق آٙ ٘فف غٗ(; سبٕ ١يِٚ ديً ٗبوز. و٠ وبػز ؼي٠ِ ثب دي٢ٍٜبؼ ٗب ٗي كفوشً٘ ثيبؼ

 .وبٛي ث٠ وبػشً ِٛبٟ ٗي ًٜؽ ٝ ٝهز ـا ـٝي ؼـ ًبثيٜز آٌذكغب٠ٛ ٗي ٛٞيىؽ

ُؿٌش٠ ١ب ُؿٌش٠. )ثؼؽ(  .ث٠ ضفف ١بي غٞة ُٞي ًِٚؽاي وٞٓٞسكٝ)اق آٙ ٘فف غٗ(... هجْ اق ١ف اهؽاٗي 

 غٞٛىفؼ ثبي ٝ ثيػٞؼي خٌٞي ٍٛٞ؛ ثب٠ٌ وبٛي؟

 ...وبٛي)سٞي ٌُٞي(; ثب٠ٌ. ٜٗشظفٕ

 .اثشؽا وٞٓٞسكٝ ٝ ثؼؽ وبٛي ٌُٞي ـا قٗيٚ ٗي ُؿاـٛؽ

 ٌت -يي ـوشٞـاٙ ٗشف٠ًٝ. وٞٓٞسكٝ ثب سبٕ ١يِٚ ٠ً وبػشي ديً ـثٞؼٟ ٌؽٟ
  

ث٠ سبٕ(; اـثبثز ٗفؼٟ. ٗي ؼٖٝٛ ٠ً غئي سٞي غبٛٞاؼٟ ؼغيْ ٛيىشي، سبٕ، ثفاي ١٘يٚ  وٞٓٞسكٝ)ه٢ٟٞ ٗي ٌٛٞؽ.

١ٖ ٛ٘ي غٞإ ٠ً ثشفوي. ٗٚ ٗي غٞإ ث٠ غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ ً٘ي ًٜٖ ٝ اق سٞ ١ٖ ٗي غٞإ ٠ً ث٠ ٗٚ ً٘ي ًٜي. 

ثيفٝٙ ؼكشفي )يي ٓيٞاٙ ٌٛٞبث٠ ٗي ؼ١ؽ ث٠ ؼوز سبٕ( آـٟ، ضؽٝؼ ي٠ وبػز ثؼؽ اق وٞاـ ًفؼٙ سٞ، اٝٛٞ 

ؿبكِٔيف ًفؼيٖ. )ٌٗث( ثػٞـي. )ٌٗث(ضبال ؼي٠ِ ثب سٞئ٠ ٠ً ثيٚ ٗٚ ٝ وبٛي آٌشي ثؽي. )ٌٗث(وبٛي غئي 

 .ٍٗشبم دي٢ٍٜبؼ ٗٚ ثٞؼ؛ ؼـوش٠؟ غٞؼر ١ٖ ٠ً ٗي ؼٝٛي ـاٟ ؼـوز ثفاي ٌ٘ب١ب ١٘ي٠ٜ

 .سبٕ; وبٛي ١ف ًبـي اق ؼوشً ثفثيبؼ ٗي ٠ًٜ سب اق سٞ اٛشوبٕ ثِيفٟ
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ٜبً اٝٓيٚ ػٌه آؼً٘ٔ ١٘يٚ غٞا١ؽ ثٞؼ. ثفاي ١٘يٚ سٞ ثبيؽ ثب اٝٙ ضفف ثكٛي ٝ آـًٝٗ ًٜي. وٞٓٞسكٝ; ٗٙ٘ئ

غبٛٞاؼٟ سبسبٓيب ثب س٘بٕ آؼٕ ١بي دٍز ٠ٜٗ. ثبهي غبٛٞاؼٟ ١بي ٛيٞيٞـى ١ٖ ثب ١ف زيكي ٠ً ٗبٛغ ي٠ خَٜ س٘بٕ 

اٗي ٠ً ثفاي هبئٖٔ ٝ غؽا ػيبـ ث٠ٍ ًٜبـ ٗيبٙ. ٝاهؼيز ـٝ هجّٞ ًٜيٖ، سبٕ، ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، ثب س٘بٕ اضشف

ثيبٗفقؼي، ٝٓي... ؼي٠ِ غفف ٌؽٟ ثٞؼ. )ٌٗث(ثِؿـيٖ... ضبال ؼي٠ِ اٝٙ ٗفؼٟ، ث٠ٔ، ٗفؼٟ سبٕ ٝ ١ير زيك ٛ٘ي 

 .س٠ٛٞ ُؿٌش٠ ـٝ ثفُفؼ٠ٛٝ. ثٜبثفايٚ سٞ ثبيؽ ثب وبٛي ٝ ثب ا٢ٛٝبي ؼي٠ِ ٝ ثب سىيٞ ٝ اٝٙ ًٜٔ٘كا زبه٠ ِطجز ًٜي

 .ٌٗث(دّٞ سٞي ايٚ ًبـٟ، سبٕ)

 .ٕ; ثب٠ٌ، وؼي غٞؼٕ ـٝ ٗي ًٜٖ. ٝٓي ضشي وبٛي ١ٖ ٛ٘ي س٠ٛٞ ٗبٛغ ًٓٞب ثفاقي ث٠ٍسب

وٞٓٞسكٝ; ثب٠ٌ. ًٓٞب هٕي٠ اي ثب غٞؼ ٗٚ. )ٌٗث( سٞ كوٗ وبٛي ـٝ ـأي ًٚ... ٝ اٝٙ ؼٝ سب ثس٠ ١بي ؼي٠ِ اي 

 .ـٝ

 .سبٕ; وؼي غٞؼٕ ـٝ ٗي ًٜٖ

ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ( ٗٚ اق غٍٞٛز غٌٖٞ ٛ٘يبؼ، سبٕ. ٗٚ وٞٓٞسكٝ; غٞث٠، ضبال ٗي سٞٛي ثفي. )ثؼؽ، ؼـ ضبٓي ٠ً اٝ 

 .سبخفٕ. غٞٙ غئي غفج ؼاـٟ

ثيفٝٙ، اسٞٗجئي ثب وف ٝ ِؽا ٗي ايىشؽ ٝ ثٞم ٗي قٛؽ؛ وٞٓٞسكٝ ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ سب ثجيٜؽ ز٠ غجف آٝـؼٟ اٛؽ ٝ 

 .ثفٗي ُفؼؼ

ٗٚ ثٞؼٟ، اٗب ٝاي ث٠ ضبّ سٞ  وٞٓٞسكٝ; ١ٜٞق قٛؽٟ اوز. ؼٟ سب ٠ُٓٞٔ غٞـؼٟ ٝ ١ٜٞق قٛؽٟ ان! ثب٠ٌ، اق ثػز ثؽ

 !ا٠ُ ٛشٞٛي ٗؼب٠ٔٗ ـٝ خٞي ثؽي

هٙغ ث٠; ٗبيٌْ ٠ً ث٠ اهبٗشِبٟ غبٛٞاؼُي ٗي ـوؽ. اسٞٗجئي اٝ ـا ؼٕ ؼـٝاقٟ، خٔٞي ٗط٠٘ٞ ديبؼٟ ٗي ًٜؽ. ٗي 

 .ـٝؼ ؼاغْ غب٠ٛ ٝ ؼٝوشبٙ ٝ اكفاؼ غبٛٞاؼٟ ـا ٗي ثيٜؽ ٠ً خ٘غ اٛؽ

ٗبيي،... ٗبؼـر ديً دؽـر ؼـ  :(ٌٞؼ سب ث٠ اوشوجبّ ٗبيٌْ ثفٝؼًٜٔ٘كا)ًٜبـ سفقا ١يِٚ ٍٛىش٠. ثٜٔؽ ٗي 

  .ثي٘بـوشب٠ٛ؛ ٌٌف غؽا اِٛبـ غٙف اق وفي ُؿٌش٠

  :هٙغ ث٠

 ٌت -ؼكشف ؼٝٙ. وبٛي، سبٕ، ٗبيي، سىيٞ ٝ ًٜٔ٘كا

 وبٛي)ؼـ ده قٗي٠ٜ ِط٠ٜ، ث٠ سبٕ(; ٛظفر زي٠؟

 ...سبٕ)ؼـ ده قٗي٠ٜ، ث٠ وبٛي(; ا٠ُ غئي

 وبٛي)ث٠ سبٕ(; زي؟

 ...ًٜٔ٘كا)ث٠ سىيٞ(; ايٚ ٝوٗ ثبيؽ ي٠ ػبٖٓ غٞٙ ـيػش٠ ث٠ٍ. وٞٓٞسكٝ، كئيخ سبسبٓيب، ثفٝٛٞ سبسبٓيب، ُبـث٠ٛٞ

 ...سبٕ)ث٠ وبٛي(; قيبؼٟ ـٝي٠... ث٠ ٛظف ٗٚ ٗٞٔٞع غئي ٌػّي٠... غٞؼ ؼٝٙ ـاخغ ث٠ ايٚ هٕي٠

 ٗبيٌْ)ث٠ ًٜٔ٘كا(; ٠٘١ اي٢ٜب ـٝ ٗي ًٍيٚ؟

 ...اٌش٠ ثبي؛ ٗي ٠ٌ ي٠ قض٘شي ثٌٍيوبٛي; ١ي، ٗبيٌي، سٞ ًبـي ٛؽ

سبٕ; اِْ ًبـ وٞٓٞسكٝئ٠. ا٠ُ اق ٌف اٝٙ غالَ ثٍي، ٠٘١ زي ؼـوز ٗي ٠ٌ. ٝٓي ًٓٞبزي؟ ث٠ ٛظفٕ ـويؽ ٠ً 

 ...وٞٓٞسكٝ غئي ِٛفاٙ ًٓٞب ٛجٞؼ
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  .وبٛي; إٝ... ٛ٘ي ؼٖٝٛ... ا٠ُ ًٓٞب غيبٛز ٠ًٜ ٠ً ضىبثي سٞي ؼـؼوف ٗي اكشيٖ. ضىبثي

 ًٓٞب ـٝ ديؽا ٠ًٜ؟ سبٕ; ًىي سٞٛىش٠

 .ًٜٔ٘كا; ٗٚ ٠ً ٌت هجْ ١ف زي ًفؼٕ ٛشٞٛىشٖ. اضش٘بالً ـكش٠ ؼ٠ٓ ُي

 ...وبٛي; ١ي، ٗبيٌي، ي٠ قض٘شي ثًٌ

سبٕ)ؼـ ده قٗي٠ٜ، ث٠ ًٜٔ٘كا(; ًٓٞب ١ير ٝهز ػبؼر ٛؽاـٟ ايٚ خٞـ خب١ب ثفٟ... ًبـي ٠ً سٕ٘ٞ ٗي ٠ٌ ٗي ـٟ 

 ...غ٠ٛٞ

كٙ ث٢ً ثجيٚ خٞاة ٗي ؼٟ... )ثؼؽ، ث٠ سبٕ( غت، سبٕ...ًٞٛىئيفي سٞ وبٛي)ث٠ ٗبيٌْ(; ...ثبق ؼٝثبـٟ قَٛ ث

 ١ىشي، ا٠ُ غؽاي ٌٛفؼٟ، ثبثب ث٘يفٟ ز٠ ًبـ ثبيؽ ثٌٜيٖ؟

 ...سبٕ; ا٠ُ ثبثب اق ؼوز ثفٟ

 ...سىيٞ)ؼـ ده قٗي٠ٜ(...وٞٓٞسكٝ، كئيخ سبسبٓيب

ثبهي غبٛٞاؼٟ ١بي ٛيٞيٞـى  سبٕ; ....آٌٜب١بي ويبوي٘ٞٙ ٝ ث٠ ؼٛجبًٓ ّٛق هؽـس٘ٞٙ ـٝ اق ؼوز ٗي ؼيٖ،

اضش٘بالً ثفاي دف١يك اق ي٠ خَٜ ٘ٞالٛي... ٗػفة، ٘فف وٞٓٞسكٝ ـٝ ٗي ُيفٙ. ٝٔؼيشي٠ سوفيجبً ٌجي٠ وبّ 

 ...١2:57ٝبي

 ...سىيٞ)ؼـده قٗي٠ٜ(; ...آؼٕ ١بي ٗٚ

 .يب، وبٛيسبٕ; ...١ير ًه ؼي٠ِ ض٠ِٔٞ غٞٙ ٝ غٞٛفيكي ـٝ ٛؽاـٟ. ا٠ُ دؽـر ث٘يفٟ... )ٌٗث( ثب١بٌٞٙ ًٜبـ ث

 .وبٛي; ُلشًٜ ثفاي سٞ آو٠ٛٞ، سبٕ، اٝٙ دؽـ سٞ ٛيىز

 .سبٕ; ٗٚ ١ٖ ث٠ اٛؽاقٟ سٞ ٝ ٗبيي دىفي ١ىشٖ

 .ًىي ؼـ ٗي قٛؽ

 وبٛي; ًي٠؟

 .دبئٞٓي ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ

 .ًٜٔ٘كا; ١ي، دبئٞٓي، اِٛبـ ث٢ز ُلش٠ ثٞؼٕ ثيفٝٙ ثبٌي

 .ي٠ ثىش٠ آٝـؼٟ اٙ دبئٞٓي; ـاوشً، اٝٙ ثبثبيي ٠ً ؼٕ ؼـٝاقٟ ان، ٗي ٠ُ... ٗي ٠ُ

 .وبٛي; زي؟ ١ي، سىيٞ، ثفٝ ثجيٚ زي٠

 دبئٞٓي)ث٠ وبٛي، ده اق غفٝج سىيٞ(; ثفٕ ؼٝـ ٝ ثف ٗٞاظت ثبٌٖ؟

 وبٛي; آـٟ، ثفٝ ٗٞاظت ثبي. ضبٓز ث٢شف ٌؽ؟

 .دبئٞٓي; آـٟ، ث٢شفٕ

 ...وبٛي; زي٠؟

 .دبئٞٓي وفك٠ ٗي ًٜؽ. ث٠ ٛظف ٗي ـوؽ ٠ً ػ٘ؽاً وفك٠ ًفؼٟ اوز

 ٠ ُفو٠ٜ اي، سٞي يػسبّ ؿؿا ١ىز؟وبٛي; ... اُ

 ...دبئٞٓي ;٠ٛ، غٞث٠... ٜٗ٘ٞٙ

 ...وبٛي; ي٠ ًٖ ٌٛٞيؽٛي زي؟ ً٘ي ثفٛؽي ثػٞـ... ثفار غٞث٠. ١ب؟ ثفٝ خبٖٛ، ثفٝ ي٠ ًٖ ثػٞـ



adamakechobi.ir 

 ...دبئٞٓي; غئي غت، آـٟ... كٌف غٞثي٠

ايٚ ٓؼٜشي ـٝ ١٘يٚ ضبال ثؽي.  وبٛي; آـٟ، ثفٝ. )ثؼؽ ٠ً دبئٞٓي ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ، ث٠ ًٜٔ٘كا( ٗي غٞإ غٞؼر سفسيت

ايٚ دبئٞٓي... ثبة ـٝ ٓٞ ؼاؼٟ. ؼي٠ِ ٛ٘ي غٞإ هيبك٠ اي ـٝ ثجيٜٖ. ًبـ اٝٓز ١٘يٚ ثب٠ٌ ٠ً ُلشٖ; ٗشٞخ٠ 

 ٌؽي؟

 .ًٜٔ٘كا ;ٗشٞخ٠ ٌؽٕ

وبٛي; ١ي، ٗبيٌي، كفؼا... ؼٝ و٠ ٛلف ـٝ ثفؼاـ ٝ ثفٝ ث٠ آدبـس٘بٙ ًٓٞب؛ ١٘ٞٙ ؼٝـ ٝ ثف ثبي سب وف ٝ ٠ًٔ اي 

 ...ث٠ٍديؽا 

 .سبٕ; ث٢شفٟ... ٠ً... ٗبيي ـٝ يٚ ٘ٞـ ثي ٗوؽ٠ٗ ٝاـؼ ايٚ هٕي٠ ٌٜٛيٖ

وبٛي; ٌبيؽ... ُٞي ًٚ... ٗفست قَٛ ثكٙ ث٠ غ٠ٛٞ اي... ا٠ُ ايٚ ًبـ ـٝ ثٌٜي غئي ً٘ي ًفؼٟ اي؛ ثب٠ٌ؟ 

  .)ٌٗث( غت، ضبال ؼٝثبـٟ قَٛ ثكٙ... يبال ؼي٠ِ

 .ي ُؿاـؼسىيٞ ثب ثىش٠ ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ ٝ آٙ ـا خٔٞي وبٛي ٗ

وبٛي)ثىش٠ ـا ٠ً ػجبـر اق يي ٗب١ي اوز ٠ً ؼـ خٔيو٠ ٔؽ ٠ُٓٞٔ ًٓٞب دٌٞبٛؽٟ ٌؽٟ، ثبق ٗي ًٜؽ(; ايٚ ؼي٠ِ 

 زي٠؟

ًٜٔ٘كا; ي٠ خٞـ ديـبٕ ويىئي. ٗؼٜي اي اي٠ٜ ٠ً ًٓٞب ضبال س٠ آة ديً ٗب١ي ١ب غٞاثيؽٟ. ٗبيٌْ ٌُٞي ـا ٗي 

 .ُؿاـؼ

  :هٙغ ث٠

 ِجص  -ب٠ٛ ائًٜ٘كا ؼـ ضبّ ثيفٝٙ آٗؽٙ اق غ

زٜؽ سب دىفثس٠ ثبقي ٗي ًٜٜؽ، يٌي آٙ ؼيِفي ـا وٞاـ يي ٗبٌيٚ اوجبة ثبقي ١ْ ٗي ؼ١ؽ ٝ ايٚ يٌي ؼاؼ ٗي 

 !قٛؽ; آ

 ...ًٜٔ٘كا)ث٠ قًٛ ٠ً ـٝي وٌٞي ؼٕ ؼـ ايىشبؼٟ(; غت ؼي٠ِ ٗٚ ـكشٖ

 غبٖٛ ًٜٔ٘كا)ؼٕ ؼـ(; اٍٗت ًي ثفٗي ُفؼي؟

 .ؼٖٝٛ، ٌبيؽ ؼيف ثيبٕ ًٜٔ٘كا)ؼـ ضبّ ـكشٚ ث٠ و٘ز اسٞٗجيْ(; ٛ٘ي

 !غبٖٛ ًٜٔ٘كا)غبـج اق هبة(; ًبٛٞٓي يبؼر ٛفٟ

 ...ًٜٔ٘كا; )ؼـ ضبّ وٞاـ ٌؽٙ ث٠ اسٞٗجيْ ٠ً ـًٝٞ ١ٖ ؼاغْ آٙ اوز(; ثب٠ٌ، ثب٠ٌ

 .دبئٞٓي)دٍز كفٗبٙ(; ـًٝٞ، ي٠ ًٖ اٝٙ ٝـسف ثٍيٚ، دٍز وفٕ ـٝ سٞ آي٠ٜ ٛ٘ي ثيٜٖ

خَٜ ؼاؼٟ. ثبيؽ ي٠ خبيي ٘فف ١بي ٝوز وبيؽ ديؽا ًٜيٖ. كؼالً  ًٜٔ٘كا; ايٚ وبٛي ١ٖ قؼٟ ث٠ ويٖ آغف. اػالٙ

 ثفٝ... غيبثبٙ ز٢ْ ٝ وٕٞ. سٞ اٝٙ ٘فف ١ب خبي غٞثي وفاؽ ؼاـي؟

 .دبئٞٓي; ثب٠ٌ، ثؿاـ كٌف ًٜٖ

ًٜٔ٘كا;غت، ده ١٘يٚ ٘ٞـ ٠ً ٗي ـٝٛي كٌفر ـٝ ١ٖ ثٌٚ؛ ثب٠ٌ؟ ايٚ ٗبٟ ٗي غٞإ ي٠ ًٖ سٞي ٛيٞيٞـى ايٚ 

 .)ثؼؽ( ؼٛؽٟ ػوت ٗي ـي ٗٞاظت ثس٠ ١ب ثبيٝـ ٝ اٝٙ ٝـ ثفٕ. 

  :هٙغ ث٠
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 ـٝق -اسٞٗجيْ ٠ً ؼـ خبؼٟ ٗي ـاٛؽ

 ِؽاي ًٜٔ٘كا; ١ي، دبئٞٓي، ثبيؽ ثفي غيبثبٙ وي ٝ ٢ٖٛ... ًبـٓٞ وبٛشٞن... ١دؽٟ سب سٍي

 ...ِؽاي دبئٞٓي; ثب٠ٌ

 ...ـيِؽاي ًٜٔ٘كا; ...ثبيؽ ثفاي غٞاثيؽٙ ثفٝثس٠ ١ب ثػفي ٝ ـويؽي ـٝ ١ٖ ثفاي ٗٚ ٗيب

 ...ِؽاي دبئٞٓي; اٝ...١ٕٞ، اٝ...١ٕٞ، ثب٠ٌ

ِؽاي ًٜٔ٘كا; ثبيؽ غب٘ف خ٘غ ثٍي ٠ً س٘يك ١ىشٚ، ثفاي ايٚ ٠ً اٝٙ ثفٝثس٠ ١ب ضبال ضبال ١ب ثبيؽ اٝٛدب ث٘ٞٛٚ؛ 

 ك٢٘يؽي؟

 .ِؽاي دبئٞٓي; اٝٛدبيي ٠ً ٗٚ غفيؽ ٗي ًٜٖ س٘يكٟ. ؼٝا ٗي قٛٚ ٝ ًٔي ٠٘١ ٌذً ١بٌٞٙ ـٝ ٗي ًٜٚ

)ؼـ ضبٓي ٠ً ـًٝٞ ٗي غٜؽؼ(; ًٌٍٔٞٙ ـٝ ٗي ًٜٚ؟ ز٠ ضفف ثؽي؛ ًٌٍٔٞٙ ـٝ ٗي ًٜٚ! ده ثذب ِؽاي ًٜٔ٘كا

 .دىف، ٗب ًٔي سٞ ـٝ ٌٜٛيٖ

 .ٗي غٜؽؼ

 ِؽاي دبئٞٓي; ث٠ غيبّ غٞؼر، ٗثالً، غئي غٌٞ٘كٟ ثٞؼ؟

 ِؽاي ًٜٔ٘كا)اٝ ٝ ـًٝٞ ١ف ؼٝ ٗي غٜؽٛؽ(; ١ي، دبئٞٓي... )ث٠ ايشبٓيبيي( سٞ ثٞؼي؟

 ١ي، ـًٝٞ، سٞ ثٞؼي ضش٘بً؟ ِؽاي دبئٞٓي;

 ...ِؽاي ـًٝٞ)ٗي غٜؽؼ(; ده ضش٘بً غٞؼي ثٞؼٟ

 .ِؽاي ًٜٔ٘كا; ثكٙ ًٜبـ، ٓٙلبً. ٗي غٞإ ثفٕ ؼوز ث٠ آة

دبئٞٓي ٗبٌيٚ ـا ًٜبـ خبؼٟ دبـى ٗي ًٜؽ ٝ ًٜٔ٘كا ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ. ـًٝٞ و٠ ٠ُٓٞٔ ث٠ دبئٞٓي ٌٔيي ٗي ًٜؽ. 

  .ٜيؽٟ ٗي ٌٞؼٝاـيبويٞٛي اق ٗٔٞؼي أِي دؽـ غٞاٛؽٟ ٌ

 .ًٜٔ٘كا)ثفٗي ُفؼؼ و٘ز ٗبٌيٚ(; ١لز سيف ـٝ ثؿاـ سٞي ٗبٌيٚ ث٠ٛٞ٘

 :هٙغ ث٠

 ـٝق -ثيفٝٙ، سٞي ضيبٖ، دٍز آٌذكغب٠ٛ ٜٗكّ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ، ٗبيٌْ ـٝي يي ٛيٌ٘ز ٍٛىش٠

 !ِؽاي ًٜٔ٘كا)غبـج اق هبة(; ١ي، ٗبيي! ١ي، ٗبيٌي

 ٗبيٌْ; زي٠؟

  .ر ؼاـِٟؽاي ًٜٔ٘كا)غبـج اق هبة(; سٔلٚ ًبـ

 ٗبيٌْ)ٝاـؼ آٌذكغب٠ٛ ٗي ٌٞؼ(; ًي٠؟

 ...ًٜٔ٘كا; ي٠ ؼغشفٟ ان

 .ٗٞويوي ًٖ ٝ ً٘شف ٌؽٟ ٝ هٙغ ٗي ٌٞؼ

 ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; آٞ؟ ًي؟

 ِؽاي ًي)آٙ ٘فف غٗ(; دؽـر زٙٞـٟ؟

  .ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; غٞث٠. غٙف ُؿٌش٠

 .ِؽاي ًي)اق آٙ ٘فف غٗ(; ؼٝوشز ؼاـٕ
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 ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; زي؟

 ي)اق آٙ ٘فف غٗ، ثٜٔؽسف(; ؼٝوشز ؼاـٕ. )ثؼؽ( ٗبيٌْ؟ِؽاي ً

 .ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; آـٟ، ٗي ؼٖٝٛ

  ...ِؽاي ًي)آٙ ٘فف غٗ(; ثِٞ ٠ً

 ...ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; ٛ٘ي سٖٞٛ ضفف ثكٖٛ

 ِؽاي ًي)اق آٙ ٘فف غٗ(; ايٜٞ ١ٖ ٛ٘ي سٞٛي ثِي؟

 .ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; إٝ...اٍٗت ٗي ثيٜ٘ز

 .٠ِؽاي ًي)آٙ ٘فف غٗ(; ثبٌ

 .ٗبيٌْ ٌُٞي ـا ٗي ُؿاـؼ

ًٜٔ٘كا; ١ي، ٗبيٌي، زفا ث٠ اٝٙ ؼغشف غبٖٛ غٌِْٞ ٛ٘ي ُي ٠ً ؼٝوشً ؼاـي؟ )ثؼؽ ثب ٢ٓد٠ اؿفام آٗيك 

ايشبٓيبيي( ٗٚ سٞ ـا ثب س٘بٕ هٔجٖ ؼٝوز ؼاـٕ! اُف ١فز٠ قٝؼسف ٛجيٜ٘ز، ٗي ٗيفٕ! )هبٟ هبٟ ٗي غٜؽؼ. ٌٗث( ضبال 

ثؽٕ. اق ًدب ٗؼٕٔٞ، ٌبيؽ ي٠ ٝهشي ٗدجٞـ ٌؽي ثفاي ثيىز سب آؼٕ ؿؿا دىفخبٙ ثيب ايٜدب سب ي٠ زيكي يبؼر 

ؼـوز ًٜي. غٞة ِٛبٟ ًٚ، اّٝ ي٠ ًٖ ـٝؿٚ ٗي ـيكي. ثؼؽ ويف ـٝ وفظ ٗي ًٜي. ثؼؽ ُٞخ٠ ٝ ـة ُٞخ٠ ٗي 

اٝٙ هؽـ ٗي ؾاـي ثب٠ٌ سب هْ هْ ثد٠ٌٞ؛ اٝٙ ٝهز ٠٘١  .ـيكي ٝ ثبق وفظ ٗي ًٜي؛ كوٗ ٗٞاظت ثبي ٛسىج٠

ٝ ُٞي زفظ ًفؼٟ ١ب ـٝ ٗي ـيكي سٞي. ؼـوز ٌؽ؟ ي٠ ؾـٟ ٌٌف ٝ ٝآىالٕ. ضبال ٖٓ ًبـ ؼوشز  وٞويه ١ب

 اٝٗؽ؟

وبٛي)ٝاـؼ آٌذكغب٠ٛ ٗي ٌٞؼ(; زوؽـ زفر ٝ دفر ٗي ُي، ًبـ١بي ٢ٖٗ سف ٝاوز ؼاـٕ، آغ٠. )ثؼؽ( دبئٞٓي 

 زٙٞـٟ؟

 ...ًٜٔ٘كا; دبئٞٓي؟ ؼي٠ِ ـكز ٠ً ـكز

 ٗبيٌْ ٠ً اق آٌذكغب٠ٛ ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ(; ًدب ٗي ـي؟ وبٛي)وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ. ثؼؽ غٙبة ث٠

 ٗبيٌْ; ٢ٌف

 وبٛي; ِجف ًٚ... زٜؽ ٛلف ٗطبكظ ثب١بي ثلفوز... ك٢٘يؽي؟

 .ٗبيٌْ; ٛ٘ي غٞاؼ كوٗ ٗي غٞإ ثفٕ ثي٘بـوشبٙ ثبثب ـٝ ثجيٜٖ

 .وبٛي; ثب٠ٌ. ثبقٕ زٜؽ ٛلف ثب١بي ثلفوز

 .ٝٙ ًبـٟ اي ٛيىزًٜٔ٘كا; اُٟ، زيكيً ٛ٘ي ٠ٌ... وٞٓٞسكٝ ٗي ؼ٠ٛٝ ٠ً ا

 وبٛي; غئي غت، ده اضشيبٖ ًٚ، ثب٠ٌ؟

 ...ٗبيٌْ)ؼـ ضبّ غفٝج(; ثب٠ٌ، هفثبٙ

 ...وبٛي; سٞ ُٞي ٌٛٚ، يٌي ـٝ ثب١بي ثلفوز

 .ًٜٔ٘كا قيفٓجي ٗي غٜؽؼ

 : هٙغ ث٠

 اّٝ ؿفٝة -ٗبيٌْ سٞي اسٞٗجيْ ٠ً ـاٜٛؽٟ آٙ ٗطبكظ اٝوز ث٠ و٘ز ٢ٌف ٗي ـٝؼ
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 .ث٠ ُٞي ٗي ـوؽ Allof my Life ٗبيٌْ ٝ ًي ٌبٕ ٗي غٞـٛؽ؛ آ١َٜؼيكآٞ ث٠; اسبم ًي ؼـ ١شْ. 

 ...ٗبيٌْ)١٘بٙ ٘ٞـ ٠ً ثٜٔؽ ٗي ٌٞؼ سب ًشً ـا ثذٌٞؽ(; ؼي٠ِ ثبيؽ ثفٕ

 ًي; ٗي ٠ٌ ٜٖٗ ثب١بر ثيبٕ؟

 ...ٗبيٌْ; ًي، ـاوشً ٠ٌٜ٘ٗ دٔيه ٝ ٗأٗٞـ١ب ٝ غجفِٛبـ١ب اٝٛدب ثبٌٚ

 ...ًي; ثب٠ٌ، ثب سبًىي ٗي ـٕ

 ...٠ً سٞ ؼـُيف ايٚ هٕي٠ ثٍي ٗبيٌْ ٛ٘ي غٞإ

 ًي; ؼٝثبـٟ ًي ٗي ثيٜ٘ز؟

 .ٗبيٌْ)ثؼؽ اق ٌٗثي ٘ٞالٛي(; ثفٝ ث٠ ٛيٞ ١٘ذٍبيف. ٗٚ ث٠ غ٠ٛٞ دؽـ ٝ ٗبؼـر قَٛ ٗي قٖٛ

 ًي; ؼٝثبـٟ ًي ٗي ثيٜ٘ز،ٗبيٌْ؟

 ...ٗبيٌْ; ٛ٘ي ؼٖٝٛ

 .ٗبيٌْ ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ

 .هٙغ ث٠; ٗبيٌْ ٠ً اق ١شْ غبـج ٗي ٌٞؼ

ٌت(. ٗبيٌْ ثب سبًىي ٗي ـوؽ. ٝاـؼ ثي٘بـوشبٙ ٗي ٌٞؼ. ٠٘١ خب غٔٞر اوز ٝ 41;21بٙ)هٙغ ث٠; ثي٘بـوش

ؼـ خبيِبٟ دفوشبـاٙ ١ير ًه ٛيىز. ؼـ ـا١فٝ ٗي ـٝؼ ٝ ث٠ يٌي اق اسبم ١ب وف ٗي ًٍؽ ٝ وبٛؽٝير ٛي٠٘ 

دؽـي ثبال ٗي  غٞـؼٟ اي ـا ـٝي ٗيكي ٗي ثيٜؽ. ث٠ وفػز ـا١فٝ ـا سب س٠ ٗي دي٘بيؽ ٝ اق د٠ٔ ١ب ث٠ و٘ز اسبم

ٗي  3وذه ث٠ و٘ز اسبم ٌ٘بـٟ .ـٝؼ. ٗي ثيٜؽ ٠ً ؼٕ ؼـ اسبم دؽـ ١ير ٗطبكظي ٛيىز. ٓطظ٠ اي ٌٗث ٗي ًٜؽ

ـٝؼ ٝ ثبق ديً اق زفغبٛؽٙ ؼوشِيفٟ ؼـ ٓطظ٠ اي ٌٗث ٗي ًٜؽ. دؽـ ؼـ سػشػٞاة غٞاثيؽٟ ٝ ٗبيٌْ ؼـ ؼٍٓٞـٟ 

 ٌت -ايٚ ٠ً قٛؽٟ اوز يب ٠ٛ، ث٠ و٘ز اٝ ٗي ـٝؼ

 !ؼـ ضبٓي ٠ً ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ(; ايٜدب زي ًبـ ٗي ًٜيٚ؟ ٛجبيؽ ؼـ ايٚ وبػز ايٜدب ثبٌيٚدفوشبـ)

 ٗبيٌْ; ٗٚ ٗبيٌْ ًٞـٓئ٠ٛٞ ١ىشٖ... ايٍٞٙ ١ٖ دؽـ ٠ٜٗ. )ٌٗث( ١ير ًه ايٜدب ٛيىز. ٢ِٛجبٙ ١ب زي ٌؽٛؽ؟

ديً اٝٗؽ ٝ  دفوشبـ; دؽـ ٌ٘ب ٗالهبسي غئي قيبؼ ؼاٌز. ًبـ ثػً ـا ٗػشْ ٗي ًفؼٙ. دٔيه ١٘يٚ ؼٟ ؼهيو٠

 .٠٘١ ـا كفوشبؼ ثيفٝٙ

 .ؼـ ضبٓي ٠ً دفوشبـ ٛجٓ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ـا ٗي ُيفؼ، ٗبيٌْ ٌُٞي سٔلٚ ـا ثفٗي ؼاـؼ

الَٛ ثير ـٝ ث٠ ٗٚ ثؽيٚ... )ثؼؽ، غٙبة ث٠ دفوشبـ ٠ً ؼاـؼ  5 -6731ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; آ...ٓٙلبً ٌ٘بـٟ 

ٛيٚ)ثؼؽ، سٞي ٌُٞي( وبٛي... ٗبيٌْ ١ىشٖ. ٗٚ ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ.( دفوشبـ، ي٠ ًٖ ِجف ًٜيٚ، ١٘يٚ خب ث٘ٞ

 .ثي٘بـوشبٙ إ

 ِؽاي وبٛي)آٙ ٘فف غٗ(; زي ٌؽٟ؟

 ...ٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; ُٞي ًٚ... ٗٚ ؼيفٝهز ـويؽٕ... ١ير ًه ايٜدب ٛيىز

 ِؽاي وبٛي)آٙ ٘فف غٗ(; زي؟ ١ير ًه؟

 .س٢ٜبي س٢ٜبوزٗبيٌْ)سٞي ٌُٞي(; ١ير ًه... ٠ٛ آؼٕ ١بي سىيٞ، ٠ٛ ٗأٗٞـ١ب، ١ير ًه. ثبثب 

 ...ِؽاي وبٛي)آٙ ٘فف غٗ(; ٛشفن...ي٠ ٛلف ـٝ ١٘يٚ االٙ ٗي كفوشٖ
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 !ٗبيٌْ)ثٜٔؽ(; ٛ٘ي سفوٖ

 .سٔلٚ ـا هٙغ ٗي ًٜؽ

 .دفوشبـ; ثجػٍيٚ، ٝٓي ٌ٘ب ثبيؽ ثفيٚ ثيفٝٙ

 إٝ...ٌ٘ب ثبيؽ ً٘ي ًٜيٚ ٠ً ثب :(ٗبيٌْ)ؼـ ضبٓي ٠ً ثفـوي ٗي ًٜؽ آيب سػز اق سٞي ز٢بـزٞة ؼـ ـؼ ٗي ٌٞؼ

١ٖ سػز دؽـٕ ـٝ ثجفيٖ ث٠ ي٠ اسبم ؼي٠ِ. ضبال ٓٙلبً ٗي ٠ٌ اٝٙ ٠ٓٞٓ ١ب ـٝ خؽا ًٜيٚ سب ثشٞٛيٖ سػز ـٝ ثيفٝٙ 

 ثجفيٖ؟

 !دفوشبـ;ضفكً ـٝ ١ٖ ٛكٛيٚ

ٗبيٌْ; دؽـ ٜٗٞ ٗي ٌٜبويٚ؟ ي٠ ػؽٟ ٗي غٞاٙ ثيبٙ ايٜدب ٝ اٝٛٞ ثٌٍٚ. ٗشٞخ٠ ٌؽيٚ؟ ضبال، ٓٙلبً ً٘ي ًٜيٚ 

 .ثجفيً٘ ثيفٝٙ

فوشبـ سػز ـا ث٠ اسبم ؼيِفي ٗي ثفٛؽ. ِؽاي ثىش٠ ٌؽٙ ؼـي ث٠ ُٞي ٗي ـوؽ ٝ وذه ِؽاي ٗبيٌْ ٝ د

هؽٕ ١بيي ٠ً اق د٠ٔ ١ب ثبال ٗي آيؽ. ٗبيٌْ اق سٞي ز٢بـزٞة ؼـ وفى ٗي ًٍؽ ث٠ ؼاغْ ـا١فٝ ٝ ٗفؼي ـا ٗي 

 .ثيٜؽ ٠ً ؼوش٠ ُٔي ؼـ ؼوز اِٛبـ ؼٛجبّ اسبهي ٗي ُفؼؼ

 ًي ١ىشي؟ٗبيٌْ)اق ٗػليِبٟ ؼـ ٗي آيؽ(; 

 اٛكٝ; ٜٖٗ، اٛكٝ، ٛبٛٞا... ٜٗٞ يبؼر ٗيبؼ؟

 ...ٗبيٌْ; اٛكٝ

 ...اٛكٝ; آـٟ، اٛكٝ

 .ٗبيٌْ; ث٢شفٟ قٝؼسف اق ايٜدب ثفي، اٛكٝ؛ ٠ٌٜ٘ٗ ؼـؼوف ديً ثيبؼ

 .اٛكٝ; ا٠ُ هفاـٟ ؼـؼوف ديً ثيبؼ، ده ٗٚ ٗي ٖٗٞٛ سب ًٌ٘ز ًٜٖ. ث٠ غب٘ف دؽـر... ث٠ غب٘ف دؽـر

ًٚ، ثفٝ ثيفٝٙ ثي٘بـوشبٙ ٜٗشظف ٗٚ ثبيىز. ٗٚ ١ٖ ي٠ ؼهيو٠ ؼي٠ِ ٗيبٕ اٝٛدب. ثؽٝ ٗبيٌْ; ثب٠ٌ... ده ُٞي 

  ...ثفٝ

 .اٛكٝ; ثب٠ٌ...ثب٠ٌ

 .ٗبيٌْ ث٠ اسبم ؼٝٙ ثفٗي ُفؼؼ ٝ ًٜبـ سػشً ٗي ايىشؽ. دفوشبـ ١ٜٞق آٛدبوز

ـا ٗي ٗبيٌْ; ـاضز ثػٞاة، دؽـ. غٞؼٕ ٗٞاظجز ١ىشٖ. ديٍز ١ىشٖ. ديٍز ١ىشٖ... ٗبيٌْ ديٍبٛي ؼٝٙ 

 .ثٞوؽ؛ ؼٝٙ ٓجػٜؽ ٗيكٛؽ ٝ زٍ٘بًٛ ٜٛ٘بى ٗي ٌٞؼ. ٗبيٌْ ٗي ـٝؼ ثيفٝٙ ؼٕ ؼـ ثي٘بـوشبٙ، ديً اٛكٝ

ثؼؽ، يو٠ دبٓشٞي اٛكٝ ـا ثبال ٗي ) .ٗبيٌْ)ؼوش٠ ُْ اٛكٝ ـا اق ؼوشً ٗي ُيفؼ ٝ ؼٝـ ٗي اٛؽاقؼ(; ثيٜؽاقي ؼٝـ

. ِٛفاٙ ٛجبي. )ٛله ػ٘يوي ٗي ًٍؽ( اِالً ؼ١ؽ( غت، ضبال ؼوشز ـٝ سٞي خيجز ثٌٚ، اِٛبـ ٠ً ١لز سيف ؼاـي

 .ِٛفاٙ ٛجبي

يي اسٞٗجيْ ويبٟ ـَٛ ؼٕ ثي٘بـوشبٙ يٞاي ًفؼٟ ٝ ٗي ايىشؽ. وفٍٛيٜبٙ ث٠ ٗبيٌْ ٝ اٛكٝ ِٛبٟ ٗي ًٜٜؽ. 

ٗبيٌْ يٌي اق ؼ٠ُ٘ ١بي ًشً ـا ثبق ًفؼٟ ٝ ؼوشً ـا سٞ ٗي ثفؼ ٝ ٝاٛ٘ٞؼ ٗي ًٜؽ ٠ً ١لز سيف ؼاـؼ، اسٞٗجيْ 

 .ٝ ٗي ـٝؼـاٟ ٗي اكشؽ 

 .ٗبيٌْ; ًبـر غئي غٞة ثٞؼ
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اٛكٝ ٠ً غئي سفويؽٟ، ويِبـ ؼـ ٗي آٝـؼ ٝ ٗي غٞا١ؽ ثب كٜؽى ـٌٝٚ ًٜؽ، ٝٓي ٛ٘ي سٞاٛؽ. ؼوز ١بيً غئي 

ٗي ٓفقؼ. ٗبيٌْ كٜؽى ـا اق اٝ ٗي ُيفؼ ٝ ويِبـي ـا ـٌٝٚ ٗي ًٜؽ ٝ ٗشٞخ٠ ٗي ٌٞؼ ٠ً ؼوز ١بي غٞؼي 

يه ثٜٔؽ ٗي ٌٞؼ ٝ ثب وف ٝ ِؽا خٔٞي ثي٘بـوشبٙ سٞهق ٗي ًٜٜؽ. ٗبيٌْ ٛ٘ي ٓفقؼ. ِؽاي آليف ٗبٌيٚ ١بي دٔ

 .٠ً ٗي ثيٜؽ دٔيه ث٠ ٘فف اٝ ديً ٗي آيؽ،اٛكٝ ـا ؼى ٗي ًٜؽ

 ...اكىف دٔيه)ٗبيٌْ ـا ٗي زىجؽ(; خٖ ٛػٞـ

وفٝاٙ ٗي ًالوٌي)ؼـ ِط٠ٜ ظب١ف ٗي ٌٞؼ(; اِٛبـ ٌ٘ب اـاؾّ ـٝ كفوشبؼٟ ثٞؼٕ دي ًبـسٞٙ! سٞ الٗىت ايٜدب 

 زي ًبـ ؼاـي؟

 ٗبيٌْ; ٢ِٛجبٙ ١بي دؽـٕ زي ٌؽٟ، خٜبة وفٝاٙ؟

ٗي ًالوٌي; ٗفسي٠ٌ آٌـبّ! سٞ ز٠ ًبـٟ اي ٠ً اق ٗٚ ثبقغٞاوز ٗي ًٜي؟ كفوشبؼٍٗٞٙ ثفٙ ُٖ ٌٚ، غٞة 

 !ٌؽ؟!... ضبال سٞ ١ٖ ثكٙ ث٠ زبى... يبّٓب، ثفٝ ٝ ؼي٠ِ ايٚ ؼٝـ ٝ ٝـ ديؽار ٠ٍٛ

 ـ ٗٚ ٛؿاـي، ٛ٘ي ـٕٗبيٌْ; سب زٜؽ سب ٢ِٛجبٙ ؼٕ اسبم دؽ

 !ٗي ًالوٌي; كيْ، ثِيف ٝ ثجفي سٞ ٗبٌيٚ

  .اكىف كيْ; ايٚ ثس٠ ٗىٔص ٛيىز، خٜبة وفٝاٙ. ه٢فٗبٙ خ٠ِٜ. سب ضبال ١ٖ وبثو٠ ثبقؼاٌز ٛؽاٌش٠

  !ٗي ًالوٌي)ًلفي(; ػدجب! ٗي ُٖ ثِيف ٝ ثجفي

 دّٞ ُفكشي خٜبة وفٝاٙ، سب سفسيت دؽـ ٜٗٞ ثؽي؟« سُف٠ً»ٗبيٌْ; زوؽـ اق

 .ًالوٌي; ثِيفي. ِبف ٝايىًٞٛ. ٗطٌٖ ثِيفي ٗي

ٗي ًالوٌي ثب ٍٗز ٗطٌٖ ٗي ًٞثؽ ث٠ زب٠ٛ ٗبيٌْ. يي اسٞٗجيْ آؼٕ ١بي ًٞـٓئ٠ٛٞ ٗي ـوؽ ٝ ثب ِؽاي همٟ اي 

ٗشٞهق ٗي ٌٞؼ. آؼٕ ١ب ثيفٝٙ ٗي ـيكٛؽ ٝ ث٠ ؼٝ اق د٠ٔ ١ب ث٠ و٘ز اسبم ؼٝٙ ٗي ـٝٛؽ. سبٕ ٝ زٜؽ سبي ؼيِف 

 .ٗي آيٜؽ و٘ز ٗبيٌْ

بٕ)ث٠ ٗي ًالوٌي(; ٗٚ ًٝيْ غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ ١ىشٖ. اي٢ٜب ١ٖ ًبـآُبٟ ١بي غِّٞي ١ىشٚ ٠ً ثفاي ضلبظز س

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ اوشػؽإ ٌؽٟ اٙ. ٠٘١ ٌٞٙ ١ٖ ٗدٞق ضْ٘ والش ُفٕ ؼاـٙ. ا٠ُ ؼغبٓز ًٜي، كفؼا ثبيؽ ثيبي 

  .ؼاؼُبٟ ٝ سٞٔيص ثؽي

يف ٓجي كطً ـًيٌي ٗي ؼ١ؽ ٝ ـا١ً ـا ٗي ًٍؽ( ٗي ًالوٌي)ث٠ اكفاؼي(; غئي غت... ًٝٓ ًٜيٚ. )ق

 !ثيبيٚ ثفيٖ

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; غب٠ٛ ًٞـٓئ٠ٛٞ

سبٕ، ًٜٔ٘كا ٝ ٗبيٌْ اق اسٞٗجيْ ديبؼٟ ٗي ٌٞٛؽ، اق ؼـٝاقٟ ػجٞـ ًفؼٟ ٝ ٗشٞخ٠ ٗي ٌٞٛؽ ٠ً ؼـٝٙ ٗط٠٘ٞ دف اق 

 .اكفاؼ ٗىٔص اوز. سىيٞ ث٠ اوشوجبٍٓبٙ ٗي ـٝؼ

 ًٜٔ٘كا; اي٢ٜب ًي ١ىشٚ؟

; ٝخٞؼٌٞٙ الق٠ٗ. ثؼؽ اق هٕي٠ ثي٘بـوشبٙ، وبٛي ضىبثي خٞي آٝـؼٟ. اٗفٝق ِجص وبػز ز٢بـ ثفٝٛٞ سىيٞ

 .سبسبٓيبٙ ـٝ قؼيٖ

 ...ًٜٔ٘كا; اي ٝاي... )ثؼؽ اٌبـٟ ٗي ًٜؽ ث٠ ٗبيٌْ ٠ً خٔٞ ثيبيؽ(; ايٜدب ٌؽٟ ٗثْ هٔؼ٠
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 :هٙغ ث٠

 ـٝق -ؼاغْ ؼكشف ًٞـٓئ٠ٛٞ

ٕ، ثيىز ٝ ز٢بـ وبػش٠ ٗٞاظجٚ. اٝٙ سف٠ً خفئز ؼاـٟ وفي ـٝ اق سٞ وبٛي)ث٠ سبٕ(; ٠٘١ خب ـٝ آؼٕ ُؿاٌش٠ ا

  ...٠ٛٞٓ اي ثيفٝٙ ثيبـٟ، ؼغًٔ اٝٗؽٟ

 سبٕ)ؼـ ضبٓي ٠ً ٗي ٍٛيٜؽ(; اٟ؟

وبٛي; ...ثبٝـ ًٚ... )ثؼؽ ـٝ ث٠ ٗبيٌْ ٠ً ِٞـسً اق ٔفة ٍٗز ٗي ًالوٌي ًجٞؼ اوز( ١ي، ٗبيٌْ، ثيب خٔٞ 

١ي، ايٜٞ ُٞي ًٚ ثبٗكٟ ان... سف٠ً ٗي غٞاؼ ٗؿاًفٟ  (ثؼؽ، ث٠ سبٕثجيٜٖ. ز٠ غٌِْٞ ٌؽي! ٗؼف٠ً ٌؽي! )

٠ًٜ. ا٠ُ ١ي... كٌفي ـٝ ثٌٚ ايٚ... ز٠ ـٝيي ؼاـٟ! اٝٙ اق ُٜؽ ًبـي ؼيٍجً، اٝٙ ٝهز اٗفٝق ٗي غٞاؼ 

 ...ٗؿاًفٟ ٠ًٜ

 سبٕ; زي ُلش٠؟

٢ٜبؼ١بي ـٝ ث٠ِ. هّٞ وبٛي; زي ُلش٠؟ زفر ٝ دفر... زي ؼاـٟ ث٠ِ؟! ُلش٠ ٗبيٌْ ـٝ ثلفوشيٖ ٠ً اٝٙ ديٍ

 ...ؼاؼٟ ٠ً ٗؼب٠ٔٗ اٝٙ هؽـ ٜٗبوج٠ ٠ً ٛ٘ي سٞٛيٖ ـؼي ًٜيٖ

 سبٕ)ؼـ ضبٓي ٠ً سىيٞ ٝاـؼ اسبم ٗي ٌٞؼ(; ـاخغ ث٠ ثفٝٛٞ سبسبٓيب زي؟

 .وبٛي; اٝٙ ١ٖ خكٝ ِٞـر ٗؼب٠ٔٗ ان... هٕي٠ ثفٝٛٞ ث٠ ثاليي ٠ً وف دؽـٕ ؼـ آٝـؼٙ، ؼـ

 ...فف ضىبثٍٞٙ زي٠سبٕ; وبٛي، ٗب ثبيؽ ثجيٜيٖ ٠ً ا٢ٛٝب ض

وبٛي)ٗي آيؽ خٔٞي سبٕ ٠ً ٍٛىش٠ اوز، ٗي ايىشؽ(; ٠ٛ، ٠ٛ، ٠ٛ! ؼي٠ِ ٠ٛ، ًٞٛىئيفي! ٠ٛ ٗؿاًفٟ، ٠ٛ ِطجز، 

٠ٛ ؼٝق ٝ ًٔي ١بي وٞٓٞسكٝ! ث٢ٍٞٙ كوٗ ديـبٕ ثؽٟ; ٗٚ وٞٓٞسكٝ ـٝ ٗي غٞإ ُٝف٠ٛ خَٜ! خَٜ س٘بٕ ػيبـ! اٝٙ 

 ...ٝهز ثِفؼ سب ثِفؼيٖ

 .خَٜ ث٠ٍ، ثؼٕي اق غبٛٞاؼٟ ١بي ؼي٠ِ ٠ٌٜ٘ٗ وبًز ٍٛيٜٚسبٕ)ٗي ايىشؽ(; ا٠ُ 

 !وبٛي; ده ا٠ُ ايٚ ٘ٞـٟ، وٞٓٞسكٝ ـٝ ثؽًٛ ؼوز ٗٚ

 !سبٕ; دؽـر اِالً ـأي ث٠ ايٚ ضفف ١ب ٛيىز! ايٜدب ِطجز ًبـ ٝ ثبـٟ وبٛي، ٠ٛ هٕي٠ ٌػّي

 (ي قٛؽوبٛي; ا٢ٛٝب دؽـ ٜٗٞ ثب ٠ُٓٞٔ قؼٙ... ايٚ ًدبي ًبـ ٝ ثبـٟ؟ سٞ...)ضفف ؼـٌشي ٗ

 !سبٕ; ضشي سيفاٛؽاقي ث٠ دؽـر ١ٖ ًبـ ٝ ثبـ ثٞؼ، ٠ٛ غّٞٗز ٌػّي، وبٛي

وبٛي)ٗي ـٝؼ دٍز ٗيك ٗي ٍٛيٜؽ(; غئي غت، ا٠ُ ايٚ خٞـٟ ده ثؿاـ ث٠ ًبـ ٝ ثبـ ٠٘ٙٓ ثػٞـٟ؛ ثب٠ٌ؟ ٝ... 

ًٜٖ. كوٗ غٞة ُٞي ًٚ سبٕ، ي٠ ٓٙلي ؼـ ضن ٗٚ ثٌٚ ٝ ؼي٠ِ ث٠ ٗٚ يبؼ ٛؽٟ ز٠ خٞـي ًبـ١ب ـٝ ـاوز ٝ ـيه 

 ًٌٖ٘ ًٚ ٠ً ثفٛؽٟ ثٍٖ؛ ثب٠ٌ؟

سبٕ)ثؼؽ اق ٗؽسي ٠ً ١ف ؼٝ آـإ ٌؽٟ اٛؽ(; ـاخغ ث٠ ايٚ وفٝاٙ ٗي ًالوٌي ٠ً ز٠ٛٞ ٗبيٌْ ـٝ ٌٌىش٠ ي٠ 

 .ا٘الػبسي خ٘غ ًفؼٕ

 وبٛي; زي٠؟

سبٕ; ٗؼٕٔٞ ٌؽ ٠ً ـو٘بً ٗٞاخت ثِيف وٞٓٞسكٝئ٠، اٝٙ ١ٖ ٗٞاخت ًالٙ. ٗي ًالوٌي هجّٞ ًفؼٟ ٠ً ٗطبكظ 

٠ً ثب٠ٌ. زيكي ٠ً ثبيؽ ٗشٞخ٢ً ثبٌي وبٛي، اي٠ٜ ٠ً سب ٝهشي وٞٓٞسكٝ ١٘سٞ ٗطبكظي ؼاـٟ، ١ير ًبـيً ٛ٘ي سف
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٠ٌ ًفؼ. سب ضبال ١ير ًه خفئز ٌٛفؼٟ ـٝي اكىف دٔيه ٛيٞيٞـى ١لز سيف ث٠ٌٍ، ١ير ًه. ١٘سيٚ ًبـي 

ًٞـٓئ٠ٛٞ ٠٘١ ٌٞٙ ٗٙفٝؼ  كبخؼ٠ ثبـٟ. ؼـ ايٚ ِٞـر ٠٘١ دٜح سب غبٛٞاؼٟ ؼٌٜ٘ز ٗي ٌٚ. اٝٙ ٝهز غبٛٞاؼٟ

 .ده ٓٙلبً كٌف ايٜدبي ًبـ ـٝ ١ٖ ثٌٚ !ٗي ٌٚ! ؼي٠ِ ٛلٞؾ ويبوي ثبثب ١ٖ ٗؤثف ٛػٞا١ؽ ثٞؼ

 .وبٛي; ثب٠ٌ. ِجف ٗي ًٜيٖ

 .ٗبيٌْ; ٛ٘ي ٠ٌ ِجف ًفؼ

 وبٛي; زي؟

٠ ٗبيٌْ)٠ً ؼوز ١بيً ـا ـٝي ؼٝ سب ؼوش٠ ِٜؽٓي هفاـ ؼاؼٟ(; ٛ٘ي سٞٛيٖ ِجف ًٜيٖ اِالً ًبـي ٛؽاـٕ ً

وٞٓٞسكٝ ؼـ ٗٞـؼ ٗؼب٠ٔٗ زي ٗي ٠ُ، كوٗ ٗي ؼٖٝٛ ٠ً اٝٙ ٗي غٞاؼ ثبثب ـٝ ث٠ ١ف هي٘ز اق ٗيٞٙ ثفؼاـٟ. ثفاي 

 .اٝٙ، ايٚ ًٔيؽ اِْ ًبـ هٕي٠ ان. ثبيؽ ًٔي وٞٓٞسكٝ ـٝ ًٜؽ

 ...ًٜٔ٘كا; ضن ثب ٗبي٠ٌٔ

يٚ ثبثب... دٔيى٠ ايٚ ٝوٗ وبٛي; غت، ضبال ٗٚ ي٠ زيكي اقر ٗي دفوٖ، آهب ٗؼٖٔ... ٗي ًالوٌي زي؟ ١بٙ؟ ثب ا

 زي ًبـ ًٜيٖ؟

ٝ وٞٓٞسكٝ. ٗٞاكوز ٗي  ...ٗبيٌْ; ٠ِٗ ٛ٘ي غٞاٙ ي٠ خٔى٠ ثب ٗٚ ؼاٌش٠ ثبٌٚ؟ ١بٙ؟ ٜٖٗ... ٝ ٗي ًالوٌي

ًٜيٖ ٠ً خٔى٠ ثب٠ٌ. غجفزيٚ ١بٗٞٙ ـٝ ٗي كفوشيٖ ثجيٜٚ ٠ً خٔى٠ ًدبن. اِفاـٗٞٙ ثبيؽ ايٚ ثب٠ٌ ٠ً 

ٞـاٛي، خبيي ٠ً ٗفؼٕ ١ىشٚ ثفُكاـ ث٠ٍ سب ٗٚ اضىبن اٜٗيز ًٜٖ. خٔى٠ ؼـ يي خبي ػ٘ٞٗي... ثبـي، ـوش

ثؽي٢ي٠ ٠ً اّٝ خٔى٠ ٜٗٞٙ ٗي ُفؼٙ ٝ ثٜبثفايٚ ٛ٘ي سٖٞٛ ثب غٞؼٕ اؤط٠ ؼاٌش٠ ثبٌٖ، ٝٓي ا٠ُ ًٜٔ٘كا سفسيجي 

ثؽٟ ٠ً... ي٠ اؤط٠ ي٠ خبيي سٞ اٝٙ ٌٗبٙ سؼجي٠ ث٠ٍ سب ثفٕ ٝ ثفي ؼاـٕ... اٝٙ ٝهز ٗٚ ١ف ؼٌٝٞٙ ـٝ ٗي 

ًٍٖ. 

 .ًٜٔ٘كا; سىيٞ ٝ وبٛي ٗي غٜؽٛؽ. سبٕ ٌب٠ٛ ثبال ٗي اٛؽاقؼ

وبٛي; ١ي، دىف غٞة ؼاٍٛدٞي ؼاٍِٛبٟ، ز٠ ًبـ ٗي غٞاي ثٌٜي؟ ٗي غٞاي غٞؼر ـٝ هب٘ي ًىت ٝ ًبـ ًٜي؟ 

ٗي غٞاي ثب ٠ُٓٞٔ ثكٛي ي٠ اكىف دٔيه ـٝ ثٌٍي، ٠ً زي، ؼٝ سب ٍٗز قؼٟ سٞ ِٞـسز؟ ١بٙ؟ غيبّ ًفؼي ايٜدب 

اـس٠ٍ ٠ً اق ي٠ ٗبئي ١ؽف ٗي قٛي؟ ثبيؽ ثفي خٔٞي خٔٞ ٝ ثسىجٞٛي ث٢ً ٝ ايٚ خٞـي ؼَٛ  ١ٖ ٗثْ سٞ

 ...ؼَٛ!ثكٛي سب ٗع ٘فف ثفيكي٠ ـٝي ًز هٍَٜ ؼاٍٛدٞيي ار! ثيب، ثيب خبٖٛ

 ...ٗبيٌْ)١٘بٙ ٘ٞـ ٠ً وبٛي ديٍبٛي اي ـا ٗي ثٞوؽ(; وبٛي

ٗىئ٠ٔ ًبـي٠ ٝ ايٚ خٞاٙ اٝٛٞ غئي غئي ٌػّي وبٛي; سٞ ايٚ هٕي٠ ـٝ غئي ٌػّي ًفؼي. سبٕ، ايٚ ٗىئ٠ٔ، 

  .ًفؼٟ

  ...ٗبيٌْ; ًدب ٌٛٞش٠ ٠ً دٔيه ـٝ ٛ٘ي ٠ٌ ًٍز؟

 ...١يِٚ; ّٝ ًٚ، ٗبيٌي

ٗبيٌْ; سبٕ، ي٠ ؼهيو٠ ُٞي ثؽٟ... ٗٚ دٔيىي ـٝ ٗي ُٖ ٠ً... دبي سٞ ٗؼب٠ٔٗ ٗٞاؼ ٗػؽـٟ. ـاخغ ث٠ دٔيىي 

وز ٠ً سٞ ًبـ ٗٞاؼ ٗػؽـ ثٞؼٟ ٝ ضبال ث٠ خكاي ػً٘ٔ ِطجز ٗي ًٜٖ ٠ً... آؼٕ كبوؽي٠... ي٠ دٔيه ٛبؼـ

ثب ايٚ ٠٘١ آؼٕ ١بي ٗٞاخت ثِيف ٠ً ؼـ ٗٙجٞػبر ؼاـيٖ؛ ٠ِٗ ٛؽاـيٖ، سبٕ؟  .ـويؽٟ. ؼاوشبٙ ٗطٍفي ٗي ٠ٌ



adamakechobi.ir 

  .سبٕ ١يِٚ ث٠ سأييؽ وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ( ٠ً هٙؼبً ١٘سيٚ ؼاوشبٛي غٔي ثبة ٘جؼ٠ٍٛٞ)

 ...١يِٚ; ث٠ٔ، ٗي س٠ٛٞ ثب٠ٌ، ٗي س٠ٛٞ

  .بيٌْ)ث٠ وبٛي(; ايٚ اِالً ٌػّي ٛيىز، وبٛي. ِؽ ؼـ ِؽ ٗفثٖٞ ث٠ ًبـٟٗ

 :هٙغ ث٠

 ـٝق  -قيفقٗيٚ. ًٜٔ٘كا ١لز سيفي ـا ٠ً هفاـ اوز ٗبيٌْ اوشلبؼٟ ًٜؽ ث٠ اٝ ٍٛبٙ ٗي ؼ١ؽ

ًٜٔ٘كا; اي٢ٜب ١لز سيف١بي ٗطٍفي اٙ... ـؼ ُيفيٍٞٙ ؿيف٠ٌٜ٘ٗ، ثٜبثفايٚ اِالً ِٛفاٙ اثف اٍِٛز ٛجبي. ي٠ 

ٞاـ زىت ٗػَّٞ ـٝي ٗب٠ٌ اي قؼٟ إ ٝ يٌي ـٝي دب٠ٌٜ اي. ثِيف، اٗشطبًٛ ًٚ... )ثؼؽ اق آٙ ٠ً ٗبيٌْ ٛ

 ١لز سيف ـا ٗي ُيفؼ ٝٓي ٌٔيي ٛ٘ي ًٜؽ( ز٠ٍ؟ ٗب٠ٌ غئي ولش٠؟

 ...ٗبيٌْ)ٌٔيي ٗي ًٜؽ(; ػدت ِؽايي. ُٞي ١بٕ

ؼٝـ ٝ ثفٙ اق سفن... خفئز كٕٞٓي  ًٜٔ٘كا)ٗي غٜؽؼ(; آـٟ، غٞؼٕ دفِؽاي ًفؼٕ... ايٚ خٞـي ٠٘١ ٗفؼٗي ٠ً

 ٛ٘ي ًٜٚ. )ثؼؽ( غت، ضبال كفْ ًٜيٖ خلشٍٞٙ ـٝ قؼي؛ ثؼؽ زي ًبـ ٗي ًٜي؟

 ...ٗبيٌْ; ٗي ٌيٜٖ ٝ ٌبٖٗ ـٝ سٕ٘ٞ ٗي ًٜٖ

ًٜٔ٘كا; دىفخبٙ، ٌٞغي ِٛيف. ؼوز ١بر ـٝ ايٚ ٘ٞـي ثٜؽاق دبييٚ ٝ ١لز سيف ـٝ ًٝٓ ًٚ ٠ً ثيلش٠. ٠٘١ 

ٜٞق سٞي ؼوشش٠. ا٢ٛٝب ٠٘١ سٞي ِٞـر سٞ ِٛبٟ ٗي ًٜٚ، ٗبيي... سٜؽ ثيب اق اٝٛدب غيبّ ٗي ًٜٚ ٠ً ١لز سيف ١

ثيفٝٙ... ٝٓي ٛفٝ. ِبف سٞي زٍٖ ًىي ِٛبٟ ٌٛٚ، ٝٓي خٞـي ١ٖ ٛجب٠ٌ ٠ً ث٢ز قؼٟ ث٠ ٛظف ثيبي. ا٢ٛٝب ٠٘١ 

وف ٗي ٌٞٙ اٝٙ ٓطظ٠ اق سفن سٞ غٌٍٍٞٙ قؼٟ، ده اِالً ِٛفاٙ ٛجبي. ثؼؽي ١ٖ هٕي٠ ـٝ ث٠ والٗشي اق 

ُؿـٝٛي؛ ٗي ـي ي٠ سؼٙيالر ٘ٞالٛي... خبيي ٠ً ١ير ًه ٛ٘ي ك٠٘٢ ٝ ٗب ايٜدب ٗٞٔٞع ـٝ ضْ ٝ كًّٔ ٗي 

 .ًٜيٖ

 ٗبيٌْ; ايٚ ٗبخفا زوؽـ ثفاي ٗب ثؽ ٗي ٠ٌ؟

ًٜٔ٘كا; غئي. اضش٘بالً ٠٘١ دٜح غبٛٞاؼٟ ػٔي٠ ٗب خج٠٢ ٗي ُيفٙ. ٝٓي ٢ٖٗ ٛيىز... ١٘سيٚ زيك١بيي ١ف دٜح 

١ف ؼٟ وبّ... ي٠ ثبـ ثيبيؽ اسلبم ثيلش٠... ٝ ثفاي سّلي٠ آٌـبّ ١ب الق٠ٗ. آغفيً ١٘يٚ ؼٟ  وبّ... ٌبيؽ ١ٖ

ٗي ؼٝٛي... ثبيؽ ١٘ٞٙ اّٝ خٔٞي ـٝ ُفكز؛ ٗثْ هٕي٠ ١يشٔف ؼـ ٗٞٛيع ٠ً ثبيؽ ١٘ٞٙ خب  .وبّ ديً ثٞؼ

ؼٙ. ٗبيي، ٗب ٠٘١ ضىبثً ـٝ ٗي ـويؽٙ. ا٠ُ اٝٛدب خٔٞي ـٝ ُفكش٠ ثٞؼٛؽ ثؼؽ سٞي اٝٙ ٠٘١ ؼـؼوف ٛ٘ي اكشب

 .ث٠ سٞ اكشػبـ ٗي ًٜيٖ. سٞ ه٢فٗبٛي، ٗؽاّ ُفكشي، سطّيْ ًفؼٟ اي. دؽـر ١ٖ ١٘يٚ ٘ٞـ ث٢ز اكشػبـ ٗي ٠ًٜ

ًٜٔ٘كا ١لز سيف ـا سٜظيٖ ًفؼٟ ٝ ث٠ ٗبيٌْ ٗي وذبـؼ. ٗبيٌْ ١لز سيف ثي كٍَٜ ـا ٍٛب٠ٛ ٗي ـٝؼ ٝ ٗب٠ٌ ـا 

 .ٗي زٌبٛؽ

  :هٙغ ث٠

 اّٝ ؿفٝة -ٌت(41;٠ٛٞ7)اسبم ٛب١بـغٞـي غب٠ٛ ًٞـٓئ

وبٛي، ًٜٔ٘كا، سىيٞ ٝ ـًٝٞ ؼٝـ ٗيك ٍٛىش٠ ٝ ؼـ ضبّ غٞـؼٙ ؿؿاي زيٜي ٜٗشظفٛؽ سب غجف ثفوؽ خٔى٠ ثب 

 وٞٓٞسكٝ ؼـ ًدب سٌٍيْ ٗي ٌٞؼ. ٗبيٌْ ويِبـ ٗي ًٍؽ

ٖ سبٕ)ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ(; ١ير غجفي ٛيىز. ٠ٛ ٠ٍٛٞٛ اي، ٠ٛ وفٛػي، ١ير، ١ير... ضشي آؼٕ ١بي غٞؼ وٞٓٞسكٝ ١
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  .ٛ٘ي ؼٝٛٚ خٔى٠ ًدبوز

 ٗبيٌْ; زوؽـ ؼي٠ِ ٝهز ؼاـيٖ؟

وبٛي)وبػشً ـا ِٛبٟ ٗي ًٜؽ(; هفاـٟ يي وبػز ٝ ٛيٖ ؼي٠ِ خٔٞي ًبك٠ خي ؼٗذىي سٞ ـٝ وٞاـ ًٜٚ. ؼـوز 

  .يي وبػز ٝ ٛيٖ ؼي٠ِ

 ...ًٜٔ٘كا; ٗي سٞٛيٖ ثفاٌٞٙ خبوٞن ثؿاـيٖ سؼويجٍٞٙ ٠ًٜ سب ثجيٜيٖ زي ٗي ٠ٌ

 !هؽـ ٗي زفغٞٛؽي سب زخ ٝ ـاوشً ـٝ ١ٖ ُٖ ٠ًٜوبٛي; وٞٓٞسكٝ اٝٙ 

 سبٕ; ايٚ ثبثبيي ٠ً ُفٝ كفوشبؼٙ ايٜدب زي؟

 ...ًٜٔ٘كا; ٜٗكّ ٠ٜٗ. ؼاـٟ ثب آؼٕ ١بي ٗٚ ٝـم ثبقي ٗي ٠ًٜ. غٌٞطب٠ٓ؛ وذفؼٟ إ ٠ً ثؿاـٙ ثجفٟ

 .سبٕ; ث٠ ايٚ سفسيت، ٗبيي ؼـ غٙفٟ... ث٢شفٟ ٗالهبر ـٝ ث٠ ١ٖ ثكٛيٖ، وبٛي

  .ٙ ديً ٗب ٗي ٠ٛٞٗ سب ٗبيي ِطيص ٝ وبٖٓ ثفُفؼًٟٜٔ٘كا; ُفٌٝٞ

 .وبٛي; ٗي ٠ٌ ايٚ ثبثب ـٝ ضفف آٝـؼ ٠ً ًي هفاـٟ ثب ٗبٌيٚ ثيبؼ

 .ًٜٔ٘كا; غئي غٙفٛب٠ً... اضش٘بالً كٌف ايٜدب ـٝ ١ٖ ًفؼٟ اٙ

 !سبٕ; ٠ٌٜ٘ٗ وٞٓٞسكٝ اِالً سٞي اٝٙ ٗبٌيٚ ٛجب٠ٌ، وبٛي

 .ؼ١ؽ سٔلٚ قَٛ ٗي قٛؽ ٝ وبٛي دب ٗي ٌٞؼ ٠ً خٞاة

وبٛي; ٗٚ ثفٗي ؼاـٕ. )سٞي ٌُٞي( آـٟ..آـٟ... غئي غت، ٜٗ٘ٞٙ... )ٌُٞي ـا ٗي ُؿاـؼ ٝ ث٠ و٘ز ٗيك ٗي 

  .آيؽ( ـوشٞـاٙ ٓٞييه ؼـ ثفاٌٛٚ

 سبٕ; ٜٗجغ هبثْ اػش٘بؼٟ؟

وبٛي; اق آؼٕ ١بي غٞؼ٠ٗ ؼـ ٜٗٙو٠ سطز ٛظف ٗي ًالوٌي. هفاـ ٌؽٟ اٗفٝق ي٠ اكىف دٔيه ١٘ي٠ٍ آٗبؼٟ ثبي 

 . ٛٞثز اٝٙ ثيٚ وبػز ١ٍز سب ؼٟ ٌج٠. ضبال ًىي خبي ايٚ ًبك٠ ـٝ ثٔؽٟ؟ث٠ٛٞ٘

سىيٞ; آـٟ، ٗٚ ثٔؽٕ. ثفاي ًبـ ٗب ػبٓي٠. ي٠ خبي خ٘غ ٝ خٞـ غبٛٞاؼُي، ثب ؿؿاي غٞة، ٠ً ١فًىي وفي ث٠ ًبـ 

ق ايٚ غٞؼ٠ٌ. ػبٓي٠. ديز، ي٠ سٞآز هؽي٘ي اٝٙ خب ١ىز... اق ١٘ٞٙ ١ب ٠ً خؼج٠ ويلٞٙ ٝ... زي ٗي ُٚ... ا

 .قٛديف١ب ؼاـٟ. ٗي ٠ٌ ١لز سيف ـٝ دٍز ٜٗجغ ويلٞٙ ي٠ خٞـي ثٜؽ ًفؼ

ًٜٔ٘كا; ثب٠ٌ، ثب ٗٚ. ٗبيي، ده ٗي ـي اٝٙ ـوشٞـاٙ، ؿؿار ـٝ ٗي غٞـي، ٗؽسي ِطجز ٗي ًٜي، ًبٗالً 

فٟ غٞٛىفؼ ٝ خٞـي ٠ً ا٢ٛٝب ١ٖ غيبٍٓٞٙ اق ثبثز سٞ ـاضز ث٠ٍ. ثؼؽ دب ٗي ٌي ثفي ؼوشٍٞيي. ٠ٛ... اِالً ث٢ش

٠ً اخبقٟ ثػٞاي ثفي ؼوشٍٞيي. ثؼؽ ٠ً ثفٍُشي كٞـاً ٗي ـي ٘فكٍٞٛٞ ٌٔيي ٗي ًٜي. اِالً ٗؼْٙ كفِز 

 .ٜٗبوت ٍٛٞ... ؼٝ سب ٠ُٓٞٔ سٞي ٠ًٔ ١ف ًؽٍٝٗٞٙ

وبٛي; ١ي، ُٞي ثؽٟ، ٗي غٞإ ي٠ آؼٕ ٝاـؼ... ٜٗظٞـٕ ًىي ي٠ ٠ً ًبـي ـؼ غٞـ ٛؽاٌش٠ ثب٠ٌ... اٝٙ ١لز 

 ٛ٘ي غٞإ ثفاؼـٕ اق سٞآز ثيبؼ ثيفٝٙ ٝ ٛؽ٠ٛٝ ز٠ غبًي ث٠ وفي ثفيكٟ؛ ضبٓي ٌؽ؟ سيف ـٝ اٝٛدب ًبـ ثؿاـٟ.

 ...ًٜٔ٘كا; ١لز سيف ضش٘بً اٝٛدبوز

 وبٛي; غئي غت. )ثؼؽ، ث٠ سىيٞ( سٞ ثب ٗبٌيٚ ثجفي وف هفاـ، ًبـ ١ٖ ٠ً سٕ٘ٞ ٌؽ ٝـي ؼاـ. ثب٠ٌ؟

 ...ًٜٔ٘كا; غٞة ثفيٖ ؼي٠ِ
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 :ؼـ ٔ٘ٚ ثيفٝٙ ـكشٚ

 ...ج اق هبة(; ٗشٌٍفٕ، سبِٕؽاي ٗبيٌْ)غبـ

 !وبٛي)ث٠ ٗبيٌْ(; ٗشٞخ٠ ٌؽي ٠ً... ًبـ ٠ً سٕ٘ٞ ٌؽ كٞـاً ١لز سيف ـٝ ثٜؽاق قٗيٚ

 .ٗبيٌْ; آـٟ، ِؽ ؼكؼ٠ ُلشيٚ

ًٜٔ٘كا; يبؼر ٛفٟ؛ ث٠ ٗطٓ ايٚ ٠ً اق سٞآز اٝٗؽي ثيفٝٙ، ؼٝ سب ُّٔٞ سٞي ٠ًٔ ١ف ًؽٍٝٗٞٙ؛ ؼـوز ٌؽ؟ 

 ...ضبال ثفيٖ

 ٗي ًٜي زوؽـ ّ٘ٞ ث٠ٌٍ سب ثشٖٞٛ ؼٝثبـٟ ثفُفؼٕ غ٠ٛٞ؟ٗبيٌْ)ث٠ وبٛي(; كٌف 

وبٛي; ضؽاهْ ي٠ وبّ، ٗبيي. ُٞي ًٚ... إٝ... ٗٚ ٗٞٔٞع ٗبٗبٙ ـٝ ؼـوشً ٗي ًٜٖ؛ ٜٗظٞـٕ اي٠ٜ ٠ً هجْ 

اق ـكشٚ ٛ٘ي ـي ثيٜيً... ٝ ديـبٗي ١ٖ ٗي كفوشٖ ثفاي اٝٙ ؼٝوز ؼغشفر... آجش٠ ١ف ٝهز ٠ً ٗٞهؼيز 

 ف ـا ؼـ آؿٞي ٗي ُيفٛؽ( ٗٞاظت ثبي، ثب٠ٌ؟اخبقٟ ؼاؼ. )ثؼؽ ١٘ؽيِ

 .سبٕ; ٗٞاظت ثبي، ٗبيي

 .ٗبيٌْ)سبٕ ـا ثـْ ٗي ًٜؽ(; سبٕ

ٌت(. ٗبيٌْ ؼـ ديبؼٟ ـٝ ٜٗشظف ايىشبؼٟ. اسٞٗجيْ وٞٓٞسكٝ ٗي ـوؽ ٝ اٝ ـا 9ؼيكآٞ ث٠; ـوشٞـاٙ خي ؼٗذىي)

 ٌت -وٞاـ ٗي ًٜؽ

ٜٗظٞـٕ اي٠ٜ ٠ً ايٚ ٝٔؼيز ٠ً  .هٕبيب ـٝ ضْ ًٜيٖوٞٓٞسكٝ; غٌٞطبٖٓ ٠ً اٝٗؽي، ٗبيي. اٗيؽٝاـٕ ثشٞٛيٖ 

 .ديً اٝٗؽٟ غئي ثؽٟ... ٗٚ اِالً ؼٖٓ ٛ٘ي غٞاوز ًبـ ث٠ ايٜدب١ب ث٠ٌٍ. ٛجبيؽ ١٘سٞ اسلبهبسي ٗي اكشبؼ

 ...ٗبيٌْ; اٍٗت ٠٘١ زيك ضْ ٗي ٠ٌ. ٛ٘ي غٞإ دؽـٕ ثيً اق ايٚ اؾيز ث٠ٍ

غٞـٕ ٠ً ١ير اسلبهي ثفاي ٛ٘ي اكش٠. ٝٓي ٌفً٘  وٞٓٞسكٝ; ٗٙ٘ئٚ ثبي، ٗبيي؛ ث٠ خبٙ ثس٠ ١بٕ هىٖ ٗي

اي٠ٜ ٠ً سٞ ٔ٘ٚ ٗؿاًفٟ ٝوؼز ؼيؽ ؼاٌش٠ ثبٌي. ٜٗظٞـٕ اي٠ٜ ٠ً اٗيؽٝاـٕ ٗثْ ثفاؼـر وبٛي آسٍي ٗكاج ٝ 

 ...ػدّٞ ٛجبٌي. آؼٕ... اِالً ٛ٘ي س٠ٛٞ ثب اٝٙ ًٜبـ ثيبؼ

 .زيك١بيي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيؽ

ؼؽ ث٠ خٔٞ غٖ ٗي ٌٞؼ ٝ ؼوشً ـا ديً ٗي آٝـؼ ثفاي ؼوز ؼاؼٙ( ـاخغ ٗي ًالوٌي; آ... ايٚ دىف غٞثي٠. )ث

ث٠ دفيٍت ٗشأولٖ، ٗبيي. ضبال ثبيؽ ثِفؼٗز، ده ثسفظ ٝ... ـٝي قاٛٞ ـٝ ث٠ ـٝي ٗٚ ثٍيٚ. )ثؼؽ، ؼـ ضبٓي ٠ً 

ثؽ  آٟ... اِٛبـ ًٖ ًٖ ؼي٠ِ ؼاـٕ ثفاي ايٚ ٌـْ ديف ٗي ٌٖ. قٝؼ اق ًٞـٟ ؼـ ٗي ـٕ... سطْ٘ (اٝ ـا ٗي ُفؼؼ

 .هٔوي ـٝ ٛؽاـٕ. ٗي ؼٝٛي ٠ً...)غٙبة ث٠ وٞٓٞسكٝ( زيكي ١٘فا١ً ٛيىز

ٓطظبسي ثؼؽ، ٔ٘ٚ ايٚ ٠ً اسٞٗجيْ اق دْ سفيجبـٝ ٗي ُؿـؼ، ٗبيٌْ ٗشٞخ٠ ػالٗز ـا١ٜ٘بيي ٗي ٌٞؼ ٠ً ٌٛٞش٠; 

 .«ث٠ و٘ز ٛيٞخفقي»

 ٗبيٌْ; ٗي ـيٖ ٛيٞخفقي؟

 ...وٞٓٞسكٝ; ٌبيؽ

ؼٝـ ٗي قٛؽ ٝ اق ضبئْ ثيٚ ؼٝ ٗىيف ٗػبٓق ـٝي دْ ـؼ ٌؽٟ ـاٟ غٞؼ ـا ؼـخ٠  291اسٞٗجيْ وٞٓٞسكٝ يٌؽكؼ٠ 

 .اق ثيٚ اسٞٗجيْ ١بيي ٠ً ثفايً ثٞم ٗي قٜٛؽ ثبق ًفؼٟ ٝ ؼـ آٙ وٞي ٗىيف، ـاٟ آٗؽٟ ـا ـٝي دْ ثفٗي ُفؼؼ
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 .وٞٓٞسكٝ; س٘يك ثٞؼ، ٓٞ

 .ـؼ ـوشٞـاٙ ٗي ٌٞٛؽآٗفيٌبيي ٓٞييه ٠ِٛ ٗي ؼاـؼ. ٝا -ثبالغفٟ، اسٞٗجيْ خٔٞي ـوشٞـاٙ ايشبٓيبيي

 ٌت  -هٙغ ث٠; ٗيكي ؼاغْ ـوشٞـاٙ ٓٞييه. ديٍػؽٗز يي ثٙفي ٌٛٞيؽٛي ٗي آٝـؼ

 ٗي ًالوٌي; ؿؿا١بي ايشبٓيبيي ايٜدب زٙٞـٟ؟

 .وٞٓٞسكٝ; غٞث٠... ٌُٞز ُٞوب٠ٓ اي ـٝ اٗشطبٙ ًٚ... ؼـ س٘بٕ ٢ٌف ضفف ٛؽاـٟ

 .ٗي ًالوٌي; ثب٠ٌ، ١٘يٚ ـٝ ٗي ُيفٕ

؟ )ٗشٞخ٠ ٌؽي؟( ثؼؽ اق آٙ ٠ً ديٍػؽٗز وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ ٝ ثٙفي Carice :(وٞٓٞسكٝ)ث٠ ديٍػؽٗز

ٌٛٞيؽٛي ـا ثبق ًفؼٟ ثفاي ٠٘١ ٗي ـيكؼ( غئي غت. )ثؼؽ ث٠ ٗي ًالوٌي( ٗي غٞإ ثب ٗبيي ايشبٓيبيي ِطجز 

ًٖٜ. 

 ...ٗي ًالوٌي; ١ف خٞـ ـاضشي

 (ٗشأولٖ) Me disriace :وٞٓٞسكٝ

 .ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; آ١بٙ

كٝ)ث٠ ايشبٓيبيي(; اسلبهي ٠ً ثفاي دؽـر اكشبؼ ٗفثٖٞ ث٠ ًبـ ثٞؼ... ٗٚ ثفاي دؽـر غئي اضشفإ هبئٖٔ... وٞٓٞس

 .ٝٓي دؽـ سٞ ٘فق كٌفي هؽي٘ي٠. ثبيؽ ؼـى ًٜي زفا ٗٚ ايٚ ًبـ ـٝ ًفؼٕ

 .ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; آـٟ، ايٚ زيك١ب ـٝ ٗي ك٢ٖ٘

ًالوٌي ـا ٗي آٝـؼ ٝ ـٝي ٗيك ُؿاٌش٠ ٝ ٗي ـٝؼ، ث٠ وٞٓٞسكٝ)ثؼؽ اق آٙ ٠ً ديٍػؽٗز اوشيي ُٞوب٠ٓ ٗي 

 .ايشبٓيبيي(; غت، ضبال ثجيٜيٖ اق ًدب ٌفٝع ًٜيٖ

ٗبيٌْ)زيكي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيؽ(; زٙٞـي ثِٖ...؟ )ثؼؽ، ث٠ اِٛٔيىي( زيكي ٠ً ٗٚ ٗي غٞإ... زيكي ٠ً اق 

  .ِفي ػٔي٠ خبٙ دؽـٕ ِٞـر ِٛيف٠٘١ٟ زيك ثفاي ٗٚ ٢ٖٗ سفٟ... اي٠ٜ ٠ً سٕ٘ٚ ؼاٌش٠ ثبٌٖ ١ير اهؽإ ؼي

وٞٓٞسكٝ; ز٠ سٕ٘يٜي ٗي سٖٞٛ ثؽٕ، ٗبيي؟ ٗٚ غٞؼٕ ؼـ غٙفٕ! كفِشٖ ـٝ اق ؼوز ؼاؼٟ إ. سٞ ٜٗٞ غئي 

ؼوز ثبال كفْ ًفؼٟ اي، خبٖٛ... اٝٙ هؽـ١ب ١ٖ ٠ً كٌف ٗي ًٜي قيفى ٛيىشٖ. ٗٚ كوٗ ٗي غٞإ ٠ً خَٜ ٝ 

 .ػٞا ـٝ ًٜبـ ثؿاـيٖ ٝ آسً ثه ًٜيٖ

 ً٘ي ثؼؽ(; ثبيؽ ثفٕ ؼوشٍٞيي، ثب٠ٌ؟ٗبيٌْ)

ٗي ًالوٌي)ٔ٘ٚ غٞـؼٙ(; ثفٝ، ثفٝ... )ثؼؽ ٠ً وٞٓٞسكٝ ٌفٝع ٗي ًٜؽ ٗبيٌْ ـا ١٘بٙ ٘ٞـ ٠ً ايىشبؼٟ اوز، 

  .ٍُشٚ( ٗٚ ٍُشً٘.زيك ي ٛؽاـٟ

 ...وٞٓٞسكٝ; ً٘ٞٓ ٛؽٟ

اق ايٚ آٌـبّ ١ب ـٝ ٗي ًالوٌي)١٘بٙ ٘ٞـ ٠ً ٗبيٌْ ـا ٔ٘ٚ ـكشٚ ث٠ ؼوشٍٞيي ِٛبٟ ٗي ًٜؽ(; ٗٚ ١كاـ سب 

 ...ٍُش٠ إ

  .ٗبيي دٍز ٜٗجغ ويلٞٙ ث٠ ؼٛجبّ ١لز سيف ٗي ُفؼؼ. ديؽا ٛ٘ي ًٜؽ -هٙغ ث٠; ؼاغْ سٞآز

 .هٙغ ث٠; وف ٗيك. ٗي ًالوٌي ِٛب١ي ث٠ و٘ز سٞآز ٗي اٛؽاقؼ. وٞٓٞسكٝ ويِبـ ٗي ًٍؽ

 .هٙغ ث٠; سٞآز. ٗبيٌْ ثبالغفٟ ١لز سيف ـا ديؽا ٗي ًٜؽ. ٛلىي ث٠ آوٞؼُي ٗي ًٍؽ



adamakechobi.ir 

 .هٙغ ث٠; وف ٗيك. ٗي ًالوٌي ؼٝثبـٟ ث٠ و٘ز سٞآز ِٛبٟ ٗي ًٜؽ

ِؽاي ثٜٔؽ ػجٞـ هٙبـي اق ١٘بٙ  .هٙغ ث٠; ؼاغْ سٞآز. ٗبيٌْ ٓطظ٠ اي ؼٕ ؼـ ؼـَٛ ًفؼٟ غٞؼ ـا آٗبؼٟ ٗي ًٜؽ

  .ٝ ٗبيٌْ سٞي وبٓٚ ٗي ـٝؼٛكؼيٌي ث٠ ُٞي ٗي ـوؽ 

هٙغ ث٠; وبٓٚ ـوشٞـاٙ. وٞٓٞسكٝ ٝ ٗي ًالوٌي، ٗبيٌْ ـا ٗي دبيٜؽ ٠ً اق ؼـ سٞآز ثيفٝٙ ٗي آيؽ، ؼٕ ؼـ 

 .ً٘ي ٗؼْٙ ٗي ًٜؽ ٝ ٗي آيؽ ٝ ٗي ٍٛيٜؽ

ـاضشي؟ ٗٚ ثفاي غٞؼٕ اضشفإ  :(وٞٓٞسكٝ)ِؽاي اٝ ٠ً ؼـ ده قٗي٠ٜ ث٠ سؽـيح ٗطٞ ٗي ٌٞؼ. ث٠ ايشبٓيبيي

ٖٔ... ٗي ك٢٘ي... ٝ ٛ٘ي سٖٞٛ اخبقٟ ثؽٕ يٌي ؼي٠ِ سٞ وفٕ ثك٠ٛ. اسلبهي ٠ً اكشبؼ اخشٜبة ٛبدؿيف ثٞؼ. ٠٘١ هبئ

غبٛٞاؼٟ ١بي ؼي٠ِ ػ٘الً دٍشيجبٙ ٗٚ ثٞؼٙ ا٠ُ دؽـر ً٘ي ث٢شف كٌف ٗي ًفؼ ٝ اكىبـي ـٝ ؼوز دىف اـٌؽي 

اٝٗؽ. ضبال ٗب ؼوز اق خَٜ ثب ١٘ؽي٠ِ ٛ٘ي ؼاؼ ٝ ث٠ ًىي ثي ضفٗشي ٛ٘ي ًفؼ، ايٚ اسلبهبر اض٘وب٠ٛ ديً ٛ٘ي 

ثفٗي ؼاـيٖ سب دؽـر والٗشً ـٝ ث٠ ؼوز ثيبـٟ ٝ ثش٠ٛٞ دبي ٗؿاًفٟ ثٍٜي٠ٜ. ١ير ًه ؼي٠ِ اٛشوبٕ خٞيي ٛ٘ي 

 ...٠ًٜ، ثب١ٖ ِٔص ٗي ًٜيٖ، ث٠ ٌف٘ي ٠ً غبٛٞاؼٟ ار ؼي٠ِ سٞ ًبـ ٗٚ ؼغبٓز ٌٜٛٚ

اوز. دب ٗي ٌٞؼ ٝ ث٠ وفػز ث٠ وف وٞٓٞسكٝ  ضٞان ٗبيٌْ ثب وٞٓٞسكٝ ٛيىز... ٌؽيؽاً سطز كٍبـ ـٝضي

ٌٔيي ٗي ًٜؽ؛ ثؼؽ ث٠ ُٔٞي ٗي ًالوٌي ٝ ١٘بٙ ٘ٞـ ٠ً ٝي ُٔٞي غٞؼ ـا ثب ؼٝ ؼوز زىجيؽٟ، ث٠ وفي 

ٌٔيي ٗي ًٜؽ. ٗي ًالوٌي ٗي اكشؽ ٝ ٗيك ـا ١ٖ ثب غٞؼ ٝالُٞٙ ٗي ًٜؽ. ٗبيٌْ ١لز سيف ـا ٗي اٛؽاقؼ ٝ ث٠ 

 .يٞ اٝ ـا وٞاـ ٗي ًٜؽ ٝ ث٠ وفػز ؼٝـ ٗي ٌٞٛؽو٘ز ؼـ غفٝخي ٗي ـٝؼ. ثيفٝٙ، سى

وٌبٛه غب٠ٛ ١بيي ٠ً اكفاؼ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٗٞهشبً ؼـ آٛدب قٛؽُي ٗي ًٜٜؽ سب آة ١ب اق آويبة ثيلشؽ. ِؽاي ٗٞويوي 

 .ـٍ سبيٖ

 «آٌٞة ؼـ ٢ٌف»ؼيكآٞ ث٠; ػٜٞاٙ ـٝقٛب٠ٗ; « هبٛٞٙ ؼـ سؼويت هبسْ دٔيه»ؼيكآٞ ث٠; ػٜٞاٙ ـٝقٛب٠ٗ; 

 .سىيٞ ًٜبـ آثبلٝـ، خؽّٝ ضْ ٗي ًٜؽ ؼيكآٞ ث٠;

 «اكىف ٗوشّٞ دٔيه ثب ٗؼبٗالر ٗٞاؼ ٗػؽـ ؼـ اـسجبٖ ثٞؼٟ اوز»ؼيكآٞ ث٠; ػٜٞاٙ ـٝقٛب٠ٗ وبٙ

 .ؼيكآٞ ث٠; ًٜٔ٘كا ٓج٠ سػز ولفي ٍٛىش٠ ٝ آٗبؼٟ غٞاثيؽٙ ٗي ٌٞؼ

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; آؼٕ ١بي ٗبكيب ٠ً ؼٝـ ٗيك ٍٛىش٠ اٛؽ ٝ ؿؿا ٗي غٞـٛؽ

 ـٝق -ي ؼٝـثيٚ ث٠ ـاوز; ث٠ ديبٛيىشي ٠ً ؼاـؼ ١٘يٚ هٙؼ٠ اي ـا ٠ً ٗي ٌٜٞيٖ، ٗي ٛٞاقؼضفًز اكو

ثبـقيٜي ُبِٛىشف ؼـ ـاث٠ٙ ثب خَٜ غبِٛي ٗيبٙ وال٘يٚ ٗبكيب ٗٞـؼ »ؼيكآٞ ث٠; سيشف ـٝقٛب٠ٗ ؼئي ٗيفٝـ; 

 «ثبقخٞيي هفاـ ُفكز

 .يىؽؼيكآٞ ث٠; يٌي اق آؼٕ ١ب ٠ً ـٝي سٍي ٍٛىش٠ اوز ٝ ٛب٠ٗ ٗي ٛٞ

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; آؼٕ ١ب ؼٝـ ٗيك، ؿؿا ـا ؼوز ث٠ ؼوز ٗي ُفؼاٜٛؽ

 .ؼيكآٞ ث٠; دٔيه ٠ً ـٝي خىؽي ٠ً ؼـ يي ثبـ اكشبؼٟ غٖ ٌؽٟ اوز

  .ؼيكآٞ ث٠; ؼوز ١بي ٛٞاقٛؽٟ ديبٛٞ ٠ً سّٞيف ػٌه ١بي ـٝقٛب٠ٗ ـٝي آٙ اكشبؼٟ

 .ث٠ ؼوز ؼاـؼ اق اسبم ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ ؼيكآٞ ث٠; يٌي اق آؼٕ ١ب ٠ً دٍز ث٠ ؼٝـثيٚ ايىشبؼٟ، ويِبـ

 «وٞٗيٚ ٗبٟ غٍٞٛز ؼـ ؼٛيبي سج٢ٌبـاٙ»سّٞيف ايٚ ػٜٞاٙ ـٝقٛب٠ٗ ـٝي ِط٠ٜ; 
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 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; يي ًبو٠ ٗبًبـٝٛي ـا ؼاـٛؽ سٞي وْٙ آٌـبّ غبٓي ٗي ًٜٜؽ

  .ؼيكآٞ ث٠; ًٜٔ٘كا ـٝي سػز ولفي غٞاثيؽٟ

  :سّبٝيف س٘بٕ ٗي ٌٞؼ. ٝ وذه

 «ؿّٞ وٜؽيٌب ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ ث٠ غب٠ٛ ثبق ٗي ُفؼؼ»قٛب٠ٗ ثب سّٞيفي اق ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٝ ػٜٞاٙ; ؼيكآٞ ث٠; ـٝ

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; ثيفٝٙ ثي٘بـوشبٙ. آٗجٞالٛه، دٔيه، غجفِٛبـ١ب ٝ ػٌبوبٙ

 ...ِؽا١ب)٠٘٢٘١(; ١ي، يبّٓب، ثفيٖ... ثفٝ سٞ ٗبٌيٚ

ٜؽ ٝ ـاٟ ٗي اكشٜؽ ٝ ث٠ ؼٛجبٍٓبٙ آٗجٞالٛه ٝ وذه ثوي٠ ًٜٔ٘كا ٝ ز٢بـ سب اق آؼٕ ١ب ؼـ اسٞٗجيْ اٝٓي ٗي ٍٛيٜ

  .اسٞٗجيْ ١بي غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ

 ـٝق -هٙغ ث٠; غبٛٞاؼٟ ٝ ٝاثىشِبٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٠ً ؼٕ ؼـٝاقٟ غب٠ٛ خ٘غ ٌؽٟ اٛؽ

 ـٝق -هٙغ ث٠; آٗجٞالٛه ٠ً آليفًٍبٙ ؼـ خبؼٟ ٗي ـٝؼ

 ـٝق -جٞالٛه اق غبـج ِط٠ٜهٙغ ث٠; غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ ؼٕ ؼـٝاقٟ غب٠ٛ. ِؽاي سٞهق آٗ

 ـٝق  -هٙغ ث٠; وفوفاي غب٠ٛ ًٞـٓئ٠ٛٞ دف اق آؼٕ، اق خ٠ٔ٘ يي ثس٠ ؼـ ضبّ ُفي٠

 ...ًبـُف ثي٘بـوشبٙ; غئي غت، ايٜدب ـٝ ثِيف

سبٕ اق د٠ٔ ١ب ثبال ٗي ـٝؼ. يي غؽٗشٌبـ ٝ يٌي اق آؼٕ ١ب ؼٝٙ ـا ـٝي ثفاٌٛبـ ث٠ ٘جو٠ ثبال ٗي ثفٛؽ. غبٛٞاؼٟ ِٛبٟ 

 .. وبٛي دىفي كفاٌٛي ـا ثـْ ُفكش٠ ٝ دبييٚ د٠ٔ ١ب ايىشبؼٟٗي ًٜٜؽ

 !...كفاٌٛي)ث٠ ٌٞغي ٍٗز ث٠ ٌٌٖ ًٜٔ٘كا ٗي ُٞثؽ(; اُ! ًٜٔ٘كا; ػبٓي٠

 ـٝق -هٙغ ث٠; اسبم غٞاة ؼٝٙ. ٠٘١ آٗؽٟ اٛؽ. ػيبؼر

 .ؼغشف ؼٝهٔٞي وبٛي; ثبثب ثكـٍ، ؼٝوشز ؼاـٕ

 .ُفكش٠(; ٗي ثػٍيٚ، دؽـ... ١ٜٞق ٌ٘ب ـٝ ٛ٘ي ٌٜبو٠ وبٛؽـا)وبٛشيٜٞ خٞٛيٞـ ـا ٠ً ُفي٠ ٗي ًٜؽ ؼـ ثـْ

 .وبٛي;غئي غت)ثؼؽ ث٠ دىفي كفاٌٛي ٠ً ١ٜٞق ؼوشً ـا ُفكش٠(; ثيب دىف... ثؽي ث٠ ثبثب ثكـٍ

كفاٛي; ثب٠ٌ)اق ـٝي ًبـر سجفيي ٠ً غٞؼي وبغش٠ ٗي غٞاٛؽ( ثبثب ثكـٍ اٗيؽٝاـٕ غٞة ثٍي ٝ غؽا ًٜؽ 

  .ٞ، كفاٛيقٝؼسف ثجيٜ٘ز. ؼٝوشز ؼاـٕ، ٟٛٞ س

 .ؼٝٙ ـا ٗي ثٞوؽ

 ...ٗبٗب; اُٟ

 .زيكي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيؽ

وبٛي)ث٠ كفاٌٛي(; ثب ٗبٗبٛز ثفٝ ثيفٝٙ)ثؼؽ ث٠ وبٛؽـا( غت ؼي٠ِ... ثجفٌٞٙ دبييٚ... يبّٓب... )ثؼؽ اق آٙ ٠ً قٙ 

 ...١ب ٝ ثس٠ ١ب ٗي ـٝٛؽ( سٞ ١ٖ ثفٝ ثيفٝٙ، ًبـٓٞ... ثفٝ

 ـٝق -ٙ ٍٗـّٞ س٢ي٠ ؿؿاهٙغ ث٠; آٌذكغب٠ٛ. ٗبٗب ٝ ؼيِفا

وبٛؽـا)ؼـ ده قٗي٠ٜ(; ...٠٘١ اٝٙ ٗفؽ ـٝ ٝاو٠ غٞؼر ٗي غٞاي، ػكيكٕ؟ )ثؼؽ غٙبة ث٠ ًبٛي ٠ً ٛبٙ ـا ٗي 

 !ثفؼ( اُٟ، زفا ايٚ ٠٘١، ثى٠

 !ًبٛي)ؼـ ده قٗي٠ٜ(; ٗٚ ٛٞٙ ؼٝوز ؼاـٕ
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 وبٛؽـا)ؼـ ده قٗي٠ٜ(; ٗي ؼٖٝٛ، ٝٓي ٠ِٗ زوؽـ ٗي غٞـي؟

ٞـٓئ٠ٛٞ. ثس٠ ١ب سٞح ثبقي ٗي ًٜٜؽ ٝ سٞح ؿْ ٗي غٞـؼ ٘فف ؼـٝاقٟ. يٌي اق آؼٕ ١ب هٙغ ث٠; ؼـٝاقٟ غب٠ٛ ً

 ـٝق -سٞح ـا ثفٗي ؼاـؼ ٝ دفسً ٗي ًٜؽ ٘فف ثس٠ ١ب

 ـٝق -هٙغ ث٠; ٛب١بـغٞـي غب٠ٛ ًٞـٓئ٠ٛٞ

 ًبٛي)ثب غٜؽٟ، ؼـ ضبٓي ٠ً ظفف ٛبٙ ـا ـٝي ٗيك ٗي ُؿاـؼ(; زز ٌؽٟ، ًبـٓٞ؟

 ...ًبـٓٞ; غل٠ ٌٞ ث٠ ًبـر ثفن

هٙغ ث٠; اسبم غٞاة ؼٝٙ. ٝيشٞ ؼـ سػشػٞاة غٞاثيؽٟ ٝ ًبـر ١ب ٝ ١ؽايبيي ـا ٠ً ث٠ اٝ ؼاؼٟ اٛؽ ؼـ ؼوز ؼاـؼ. 

 ـٝق  -ًٜٔ٘كا، سىيٞ، سبٕ، كفؼٝ ٝ وبٛي ؼٝـ سػز ايىشبؼٟ اٛؽ

 سبٕ)آٟ ٗي ًٍؽ(; اق ٝهشي ٠ً ٗي ًالوٌي ًٍش٠ ٌؽ، دٔيه ثيٍشف ػ٘ٔيبر ٗب ـٝ غفاة ًفؼٟ... ث٠ ًبـ ٝ ثبـ

 .غبٛٞاؼٟ ١بي ؼي٠ِ ١ٖ ٠٘ٙٓ غٞـؼٟ. غئي ١ب ثي غٞؼ ٝ ثي خ٢ز ًٍش٠ ٌؽٟ اٙ

 .وبٛي; ا٢ٛٝب ث٠ ٗب ٔفث٠ ٗي قٛٚ... ٗب ١ٖ ث٠ ا٢ٛٝب

سبٕ; اق ٘فين ـاث٠ٙ ١بي ٗٙجٞػبسي٘ٞٙ سٞٛىشيٖ ـاخغ ث٠ ؼوز ؼاٌشٚ ٗي ًالوٌي ثب وٞٓٞسكٝ ؼـ اٗف ٗٞاؼ 

 .اٝٔبع ؼاـٟ يٞاي يٞاي ـٝ ث٠ ـاٟ ٗي ٠ٌ ...ٗػؽـ وف ٝ ِؽاي قيبؼي ـاٟ ثٜؽاقيٖ. ث٠ ١فضبّ

وبٛي; كفؼٝ ـٝ ١ٖ ٗي غٞإ ثلفوشٖ الن ُٝبن ٠ً ٗؽسي قيف دف ٝ ثبّ ؼٝٙ كفاٛسىٌٞ ثب٠ٌ... اٝٛدب زٜؽ 

 .ٝهشي ١ٖ اوشفاضز ٗي ٠ًٜ

 ...كفؼٝ; ٗي ـٕ ٠ً... ًىت ٝ ًبـ ًبقيٜٞ ـٝ ١ٖ يبؼ ثِيفٕ

 ...وبٛي; آـٟ

 يٌْ ًدبوز؟ )ثؼؽ ٠ً سبٕ خٞاة ٛ٘ي ؼ١ؽ، ثٜٔؽسف( ٗبيٌْ ًدبوز؟ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ثب ِؽاي ٔؼيق(; ٗب

سبٕ)ٛيٖ ِٛب١ي ث٠ وبٛي اٛؽاغش٠، ثؼؽ ـٝي ؼٝٙ غٖ ٗي ٌٞؼ(; ٗبيٌْ ثٞؼ... ٠ً وٞٓٞسكٝ ـٝ ًٍز. اٗب خبي 

  .ا٠ٜٗ... ؼاـيٖ اهؽإ ٗي ًٜيٖ ٠ً زٜؽ ٝهز ؼي٠ِ ثفي ُفؼٝٛيٖ

ثيفٝٙ ثفٝٛؽ. ٠٘١ ثيفٝٙ ٗي ـٝٛؽ. سبٕ، سىيٞ، وبٛي،  ؼٝٙ ٜٗؤت ٝ ػّجبٛي ثب ؼوز اٌبـٟ ٗي ًٜؽ ٠ً ٠٘١

 .ثؼؽ كفؼٝ

 ـٝق -هٙغ ث٠; ـا١فٝ ٝ دٌٔبٙ. سبٕ ٝ وبٛي ؼـ ضبّ دبييٚ ـكشٚ

وبٛي; سطوين ًٚ ثجيٚ اٝٙ ٗفسي٠ٌ سبسبٓيب ًدب هبيٖ ٌؽٟ... دؽـي ـٝ ؼـ ٗيبـٕ... ١فز٠ قٝؼسف ٛشيد٠ ـٝ ث٢ٖ 

 ...وبٛي ...ثِٞ! سبٕ)ضفف وبٛي ـا هٙغ ٗي ًٜؽ(; ١ي

 وبٛي; زي٠؟

 ...سبٕ; اٝٔبع ؼاـٟ ً٘ي ث٢شف ٗي ٠ٌ. ا٠ُ ثػٞاي وفاؽ سبسبٓيب ثفي ؼٝثبـٟ ٠٘١ زيك ث٠ ١ٖ ٗي ـيكٟ

 ...وبٛي)ؼـ ده قٗي٠ٜ(; اُٟ...سبٕ

 .سبٕ)اؼا٠ٗ ٗي ؼ١ؽ(; ...ايٚ هؽـ وػز ِٛيف. ثؿاـ... ايٚ ُفؼ ٝ ؿجبـ كفًًٝ ٠ًٜ... ثبثب غٞؼي ٗؿاًفٟ ٗي ٠ًٜ

 ...ب سب ث٢شف ٠ٍٛ ١ير ًبـي ٛ٘ي س٠ٛٞ ث٠ٌٜ! ٗٚ ثبيؽ سّ٘يٖ ثِيفٕ زي ًبـ ًٜيٖوبٛي; ٠ٛ، ثبث

 ...!سبٕ; ثب٠ٌ، ٝٓي ايٚ خَٜ سٞ ثفاي ٗب غئي ُفٝٙ سٕ٘ٞ ٗي ٠ٌ؛ ١ير ٛشيد٠ اي ١ٖ ٛؽاـٟ
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 وبٛي)ؼـ ده قٗي٠ٜ(; ٗٞٔٞع زي٠؟

 .سبٕ)اؼا٠ٗ ٗي ؼ١ؽ(; ...اٝٔبػ٘ٞٙ غئي ًىبؼٟ، ٛ٘ي سٞٛيٖ ًبـ ًٜيٖ

 .ا٢ٛٝب ١ٖ ٛ٘ي سٞٛٚ! ِٛفاٙ ايٚ يٌي ٛجبي وبٛي; غت

 !سبٕ; ؼـ ػْٞ ا٢ٛٝب غفج ٝ ٗػبـج ٗب ـٝ ٛؽاـٙ

 !وبٛي; ِٛفاٙ ايٚ ١ٖ ٛجبي، ٓٙلبً

 !سبٕ; ايٚ ثٚ ثىز ٝ ًىبؼي ـٝ ٛ٘ي سٞٛيٖ سطْ٘ ًٜيٖ

 وبٛي; غئي غت، ؼي٠ِ ثٚ ثىشي ٛػٞا١ؽ ثٞؼ... اٝٙ ضفٝٗكاؼٟ ـٝ ٠ً ثٌٍٖ ؼي٠ِ ثٚ ثىز سٕ٘ٞ ٗي ٠ٌ! اٝٙ

  ...ٗفسي٠ٌ

 ...سبٕ; آـٟ، غٞة اوٖ ؼـ ًفؼي!... اٗيؽٝاـٕ ـأي ثبٌي

وبٛي; سٞ كوٗ ًبـي ـٝ ٠ً ٗي ُٖ ثٌٚ ٝ ث٠ ثوي٠ زيك١ب ًبـي ٛؽاٌش٠ ثبي! ٠ً ١ي! ا٠ُ ي٠ ًٞٛىئيفي غٞثي 

اٝٙ ٝهز ٝٔؼٖ ايٚ خٞـي ٛجٞؼ! ثبثب خٌٜٞ ـٝ  ...ؼاٌشٖ ٠ً ث٠ ؼـؼ قٗبٙ خَٜ ٗي غٞـؼ... ي٠ ويىئي 

ثؼؽ ٛله ػ٘يوي ٗي ًٍؽ( ٗشأولٖ، ٜٗظٞـي ٛؽاٌشٖ. ٗبٗبٙ ٌبٕ ٗػشّفي ) !.. ِٛبٟ ًٚ ٗٚ زي ؼاـٕؼاٌز.

 ...ؼـوز ًفؼٟ... اٗفٝق يي ٌٜج٠ ان

 ...سبٕ)ؼـ ضبّ ـكشٚ(; زيكي ٛيىز

 ٌت -هٙغ ث٠; اسبم ؿؿاغٞـي، غبٛٞاؼٟ ؼٝـ ٗيك ٍٛىش٠ ٍٗـّٞ غٞـؼٙ اٛؽ

كز ًفؼٟ، ًبـ ٝ ثبـ ويبٟ ١ب اٝٛدب و٠ٌ ٌؽٟ... ؼي٠ِ ضبال ًبؼيالى وبٛي)ث٠ سبٕ(; اق ٝهشي كؼبٓيز ٗب ؼـ ١بـٖٓ ا

 ...وٞاـ ٗي ٌٚ... ه٘بـ١بي ًالٙ ٗي ًٜٚ

  .ًبـٓٞ)ث٠ وبٛي(; اق ١٘ٞٙ اّٝ ٠ً ٌفٝع ًفؼٙ ـٝ اٝٗؽٙ، ٗٚ سب آغف هٕي٠ ـٝ غٞٛؽٕ

 ...وبٛي)ؼـ ده قٗي٠ٜ، ث٠ ًبـٓٞ(; آـٟ

 .ب، ـاخغ ث٠ ًىت ٝ ًبـ ضفف ٛ٘ي قؼًبٛي; ثبثب ١ثر ٝهز وف ؿؿا، اٝٙ ١ٖ خٔٞي ثس٠ ١

 ...ًبـٓٞ; ا١ٝٞي، ًبٛي، ٝهشي وبٛي ضفف ٗي ق٠ٛ سٞ غلوٞٙ ثِيف

 وبٛي; ١ي، ؼي٠ِ ث٢ً ٛ٘ي ُي غلوٞٙ ثِيفٟ ١ب... ك٢٘يؽي؟

  ...ًبٛي; ثه ًٜيٚ ؼي٠ِ

 .ٗبٗب)ث٠ وبٛي(; وبٛشيٜٞ... سٞ ؼغبٓز ٌٛٚ

ٞٙ ِطجز ًٜٖ. ٗٚ ثفاي غبٛٞاؼٟ ًبـ١بي غئي ثيٍشفي ًبـٓٞ; ١ي، وبٛي، سبٕ... ٗي غٞاوشٖ ثؼؽ اق ٌبٕ ثب١بس

 .ٗي سٖٞٛ ثٌٜٖ

 .وبٛي; وف ٗيك ِطجز ـاخغ ث٠ ًىت ٝ ًبـ ٗٞهٞف

 .هٙغ ث٠; كفؼٝ ٠ً ٝاـؼ اسبم ؼٝٙ ٗي ٌٞؼ ٝ ـٝي ؼـُب١ي دٜدفٟ ٗي ٍٛيٜؽ

  :ؼيكآٞ ث٠

 ويىيْ، غبـج ٢ٌف، ـٝق 

 .The love Theme ٗٞويوي
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 .ٝ ًبٓٞ هؽٕ ٗي قٜٛؽٗبيٌْ ثب ٗطبكظبًٛ كبثفيشىيٞ 

 ـٝق -اسٞٗجئي ث٠ آ٢ٛب ٛكؼيي ٌؽٟ ٝ ٗي ايىشؽ. كبثفيشىيٞ ؼـ اسٞٗجيْ ـا ثفاي سٞٗبقيٜٞ ثبق ٗي ًٜؽ

 .كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ؼوز ٌ٘ب ـٝ ٗي ثٞوٖ، ؼٝٙ سٞٗبقيٜٞ

ر ٛىجز ث٠ سٞٗبقيٜٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٗبيٌْ، زفا ايٚ هؽـ اق غ٠ٛٞ ؼٝـ ٌؽٟ اي؟ ٗي ؼٝٛي ٠ً ٗٚ ديً دؽـ

 .قٛؽُي سٞ ٗىئٞٓيز ؼاـٕ

 ...ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ثب ًبٓٞ ٝ كبثفيشىيٞ ١ىشٖ

سٞٗبقيٜٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ثبق ١ٖ غٙفٛب٠ً. وبٛشيٜٞ اق ٛيٞيٞـى غجف ؼاؼٟ ٠ً... ؼٌ٘ٚ ١بسٞٙ ك٢٘يؽٟ اٙ سٞ ايٜدب 

 ...١ىشي

 ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; وبٛشيٜٞ ِٛلز ٠ً... ًي ٗي سٖٞٛ ثفُفؼٕ؟

 .بقيٜٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٠ٛ ث٠ ايٚ قٝؼي؛ كؼالً ِطجشً ـٝ ١ٖ ٌٛٚسٞٗ

 .(ٜٗ٘ٞٙ) Grazie :(ٗبيٌْ)ؼـ ضبٓي ٠ً ؼٝـ ٗي ٌٞؼ

 سٞٗبقيٜٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ضبال ؼاـي ًدب ٗي ـي؟

 .ٗبيٌْ; ث٠ ًٞـٓئ٠ٛٞ

 ...سٞٗبقيٜٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ثيب ٗبٌيٚ ٜٗٞ ٝـؼاـ

 .ثكٖٛ ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٠ٛ... ٗي غٞإ هؽٕ

 !ٗٞاظت ثبي !Accura :سٞٗبقيٜٞ

 ِط٠ٜ ١بي أبكي اق و٠ ُب٠ٛ دؽـ غٞاٛؽٟ 
  

ٗبيٌْ، كبثفيشىيٞ ٝ ًبٓٞ قيف ؼـغشي اوشفاضز ٗي ًٜٜؽ. ٗبيٌْ ٝ كبثفيشىيٞ زيكي ٗي غٞـٛؽ ٝ ًبٓٞ قيف آكشبة 

 .ؼـاق ًٍيؽٟ اوز

 .كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; اق ٛيٞيٞـى ثفاٗٞٙ سؼفيق ًٚ

 شبٓيبيي(; اق ًدب ٗي ؼٝٛي ٗٚ اق ٛيٞيٞـى اٝٗؽٟ إ؟ٗبيٌْ)ث٠ اي

 .كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٌٜيؽٟ ايٖ

 ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; اق ًي؟

ي٠ آؼٕ ٠ًٔ  ...Pezzonovante كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ي٠ ًىي ُلز ٠ً سٞ آؼٕ غئي ٢ٗ٘ي... زي ٗي ُٚ... ي٠

 .ُٜؽٟ اي ١ىشي

 .١ىشٖ Pezzonovante ي٠ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٗٚ دىف 

 كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; آ١ب...آٗفيٌب ـاوشي ـاوشي ١٘يٚ هؽـ ٠ً ٗي ُٚ دٞٓؽاـٟ؟

 .ًبٓٞ)٠ً قيف آكشبة غٞاثيؽٟ، ث٠ ايشبٓيبيي( زوؽـ ٗكغفف ٗي ُي، غل٠ ٗٞٙ ًفؼي ثب ايٚ آٗفيٌب، آٗفيٌب

ٗبيٌْ، ث٠ اِٛٔيىي( ١ي، ٜٗٞ ثب غٞؼر ثجف كبثفيشىيٞ)ث٠ ًبٓٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(; اٟ، غل٠ ٌٞ... )ثؼؽ، غٙبة ث٠ 

آٗفيٌب... ا٠ُ اٝٛدب ي٠ ٗطبكظ ٗىٔص ٗي غٞاي ٜٗٞ ثب غٞؼر ثجف... اق ٗٚ ث٢شف ديؽا ٛ٘ي ًٜي. )ثؼؽ، وفٝؼ ٗئي 
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 آٗفيٌب ـا ٌٌىش٠ ثىش٠ ٗي غٞاٛؽ(... ٗي ثيٜي؟ سٞ ٛٞـ وطفُب١ي؟... ١٘يٚ ٘ٞـي ١بوز، ٠ٛ؟

 !ؼ(; ثفاٝٝٗبيٌْ)ؼـ ضبٓي ٠ً كبثفيشىيٞ ٗي غٜؽ

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; هى٘شي ؼيِف اق غبـج ٢ٌف. ويىيْ. ٗبيٌْ، ًبٓٞ ٝ كبثفيشىيٞ ؼـ ضبّ هؽٕ قؼٙ

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; ؼـ ؼا٠ٜٗ سذ٠ اي، اق ًٜبـ غب٠ٛ ١بيي ١ٖ ـؼيق ٗي ُؿـٛؽ

 ـٝق  -ؼيكآٞ ث٠; ًبٓٞ ث٠ ٢ٌفي ؼـ ثبالي سذ٠ اي اٌبـٟ ٗي ًٜؽ. ِؽاي قَٛ ١بي ًٔيىب

 .ًٞـٓئ٠ٛٞ اٝٛدبوز ًبٓٞ; ٗبيٌْ،

 .ؼيكآٞ ث٠; ؼـ غيبثبٙ ١بي غٔٞر ًٞـٓئ٠ٛٞ هؽٕ ٗي قٜٛؽ

 ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ده ٗفؼ١بٌٞٙ ًدبٙ؟

ًبٓٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; سٞي ؼـُيفي ١بي غبٛٞاؼُي ًٍش٠ ٌؽٟ اٙ. )ثؼؽ، ث٠ دالًي ٠ً ث٠ ؼيٞاـي قؼٟ اٛؽ اٌبـٟ ٗي 

 .ًٜؽ( اوٖ ٗفؼٟ ١ب ـٝ ايٜدب ٌٛٞشٚ

 ـٝق -خبؼٟ غبـج ٢ٌفؼيكآٞ ث٠; 

 .يي خيخ اـسٍي آٗفيٌبيي ث٠ وفػز ـؼ ٗي ٌٞؼ

كبثفيشىيٞ; ١ي، وفثبق، ٜٗٞ ١ٖ ثب غٞؼر ثجف آٗفيٌب! )ثؼؽ ث٠ خيخ ؼيِف( ١ي، وفثبق ٜٗٞ ١ٖ ثب غٞؼر ثجف 

 !ْآٗفيٌب! آٗفيٌب! ٜٗٞ ١ٖ ثب غٞؼر ثجف آٗفيٌب، وفثبق! ًالـى ُيج (آٗفيٌب! ًالـى ُيجْ! ا١ٝٞي! )ثبق خيخ وٕٞ

 .ثؼؽ ث٠ ايشبٓيبيي قيف ٓت ؿف ٗي قٛؽ

ؼيكآٞ ث٠; غبـج ٢ٌف. ويىيْ. ؼغشفاٙ ـٝوشبيي خٞاٙ ٗـٍّٞ ُْ زيؽٙ ٝ آٝاق غٞاٛؽٙ ١ىشٜؽ. ٗشٞخ٠ 

ٗبيٌْ، كبثفيشىيٞ ٝ ًبٓٞ ٛيىشٜؽ ٠ً ايىشبؼٟ ٝ آ٢ٛب ـا س٘بٌب ٗي ًٜٜؽ. يٌي اق ؼغشف١ب، آدٞٓٞٛيب، زًٍ٘ ث٠ 

٠ اي ث٠ ١ٖ ِٛبٟ ٗي ًٜٜؽ. ثؼؽ آدٞٓٞٛيب ثفٍُش٠ ٝ ؼٝـ ٗي ٌٞؼ، ؼـ ضبٓي ٠ً ٗبيٌْ اكشبؼٟ، خب ٗي غٞـؼ. ٓطظ

 ـٝق -زيكي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيؽ

 !كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٝاي، ػدت ؼغشف غٌِٞٔي

 .آدٞٓٞٛيب ث٠ ويىئي زيكي ٗي ُٞيؽ

 .ثفم ُفكش٠ ثبٌؽر كبثفيشىيٞ)ث٠ ٗبيٌْ ٠ً ١ٜٞق زٍٖ اق آدٞٓٞٛيب ثفٛؽاٌش٠ اوز(; اُٟ... كٌف ٗي ًٜٖ

  .ًبٓٞ)ث٠ ٌب٠ٛ ٗبيٌْ ٗي قٛؽ. ث٠ ايشبٓيبيي(; ٗبيٌْ... سٞ ويىيْ قٙ ١ب اق سلَٜ ١ٖ غٙفٛبى سفٙ

 .آدٞٓٞٛيب ثفٗي ُفؼؼ ٝ ٗبيٌْ ـا ِٛبٟ ٗي ًٜؽ

ٝيشٔي، ِبضت ًبك٠، ثؼؽ اق آٙ  .ـا ٗي ٌٜٞيٖ« دبوشٞـاّ ويىئي»ؼيكآٞ ث٠; يي ًبك٠ ًٞزي ـٝوشبيي. آ١َٜ

ب ِؽاي ثٜٔؽ غٙبة ث٠ و٘ز آٌذكغب٠ٛ ٗي ُٞيؽ، ثفٗي ُفؼؼ سب ث٠ سبقٟ ٝاـؼ١ب ٠ً ؼٝـ ٗيكي ٍٛىش٠ ٠ً زيكي ث

 ـٝق -اٛؽ غٌٞبٗؽ ثِٞيؽ

 ٝيشٔي)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٌٌبـ غٞثي ُيفسٞٙ اٝٗؽ؟

 كبثفسىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; سٞ ؼغشف١بي ايٜدب ـٝ غٞة ٗي ٌٜبوي؟ زٜؽ سب اق ا٢ٛٝب ـٝ اٗفٝق ؼيؽيٖ. )ٝيشٔي ٓجػٜؽ

  .ٗي قٛؽ( يٌي ٌٞٙ ٗثْ ثفم ايٚ ـكين ٗب ـٝ ُفكش٠

 .كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; غٞؼ ٌيٙٞٙ ـٝ ١ٖ ُّٞ ٗي قؼ
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 ...ًبٓٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ...ٌيٙٞٙ ـٝ ُّٞ ٗي قؼ

ـا ٍٛبٙ ٗي ؼ١ؽ. ثؼؽ ث٠ ايشبٓيبيي(; آ١ب، ك٢٘يؽٕ، ٗي غٞاٙ ث٠ « ث٠ ِٝبّ ١ٖ ـويؽٙ»ٝيشٔي)ثب اٍِٛشبًٛ

 ...ِٝبّ ١ٖ ثفوٚ

 كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; آـٟ، ث٠ ١ٖ ثفوٚ، ٠ِٗ ٠ٛ ًبٓٞ؟

 .ًبٓٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ... ث٠ ١ٖ ثفوٚ

 ٝيشٔي)ث٠ ايشبٓيبيي(; آـٟ، ؼغشف١بي ايٜدب غٌِٞٔٚ... ٝٓي ػليلٚ؛ ١بٙ؟

 .كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ايٚ ؼغشفي ٠ً ٗي ُيٖ ديف١ٚ ثٜلً ؼاٌز... ٝ ي٠ ـٝثبٙ ثٜلً ث٠ ١ٞٗبي قؼٟ ثٞؼ

 ...بٓٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ... ي٠ ـٝثبٙ ثٜلًً

 .كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ... ي٠ خٞـ١بيي ثيٍشف ٌٌْ يٞٛبٛي ١ب ثٞؼ سب ايشبٓيبيي ١ب

 .ًبٓٞ; ثيٍشف ٌٌْ يٞٛبٛي ١ب سب ايشبٓيبيي ١ب

 كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٗي ٌٜبوي اي؟

ؼغشفي ٛيىز! ٝيشٔي ثفٗي ُفؼؼ ٝ ؼـ ضبٓي ٠ً ؼاؼ ٝ ٝيشٔي)ثب غٍٞٛز، ث٠ ايشبٓيبيي(; ٛػيف!... ايٚ ٝـا ١٘سيٚ 

 .كفيبؼ ٗي ًٜؽ ٝاـؼ ًبك٠ ٗي ٌٞؼ

 !كبثفيشىيٞ)ثٜٔؽ ٗي ٌٞؼ سب سٞي ًبك٠ ـا ِٛبٟ ًٜؽ. ثؼؽ ث٠ ايشبٓيبيي(; غؽاي ٗٚ، ك٢٘يؽٕ

 ٗبيٌْ)ث٠ ًبٓٞ، ث٠ ايشبٓيبيي(; زي ٌؽٟ؟

٠ٛ ثبال ٗي اٛؽاقؼ، اٝ ٍٗـّٞ خ٘غ ًفؼٙ ثٜؽ ٝ كبثفيشىيٞ ثفٗي ُفؼؼ، ؼـ ضبٓي ٠ً ًبٓٞ ث٠ ٍٛبٙ ثي ا٘الػي ٌب

 .ثىبٍ٘بٙ ٗي ٌٞؼ

 .كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; دبٌيٖ ثفيٖ... ؼغشفٟ، ؼغشف غٞؼ٠ٌ. ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ث٢ً ثِٞ ثيبؼ ايٜدب

 !كبثفيشىيٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٗشٞخ٠ ٛيىشي...ؼغشف غٞؼ٠ٌ

 .ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ثب٠ٌ... ِؽاي ًٚ

كبثفيشىيٞ، ٝيشٔي ٝ زٜؽ سب ٗفؼ ؼيِف  .هجْ اق آٙ ٠ً ثفٝؼ ٛجبّ ٝيشٔي، سلًِٜ ـا ث٠ ٌب٠ٛ ٗي اٛؽاقؼ كبثفيشىيٞ

 .اق ًبك٠ ثيفٝٙ ٗي آيٜؽ. ٝيشٔي ؿٕجٜبى اوز

 .ٗبيٌْ; كبثفيشىيٞ، ضفف ١بٕ ـٝ سفخ٠٘ ًٚ

  .كبثفيشىيٞ; ثب٠ٌ، هفثبٙ

 ...ٗبيٌْ; ا٠ُ خىبـسي ًفؼٕ ثجػٍيٚ

 .فخ٠٘ ٗي ًٜؽكبثفيشىيٞ ث٠ ايشبٓيبيي س

 ...ٗبيٌْ; ٗٚ ؼـ ايٚ ٌٗ٘ٔز ؿفيج٠ ١ىشٖ

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 ...ٗبيٌْ; ٝ ١ير هّؽ ثي اضشفاٗي ث٠ ٌ٘ب يب ؼغشفسٞٙ ـٝ ٛؽاٌشٖ

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 ...ٝيشٔي)ث٠ ايشبٓيبيي(; ايٚ ًي٠؟اِٛبـ آٗفيٌبيي٠؟
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 ...ٗبيٌْ; ٗٚ آٗفيٌبيي إ. كؼالً ؼـ ويىيْ د٢ٜبٙ ٌؽٟ إ

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 ...ٗبيٌْ; اوٖ ٗٚ ٗبيٌْ ًٞـٓئ٠ٛٞ ان

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 ...ٗبيٌْ; آؼٕ ١بيي ١ىشٚ ٠ً ثفاي ١٘يٚ ا٘الػبر دّٞ غئي غٞة ضبٔفٙ ثؽٙ

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 ...٠ٌٗبيٌْ)ثؼؽ اق آٙ ٠ً ٝيشٔي وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ(; اٗب ؼـ اٝٙ ِٞـر ؼغشف ٌ٘ب ثي دؽـ ٗي 

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 .ٗبيٌْ; ...ػْٞ ايٚ ٠ً ١ٌٞفي ُيفي ثيبؼ

 .كبثفيشىيٞ ؼـَٛ ٗي ًٜؽ، ٝٓي ثب اٌبـٟ ؼوز ٗبيٌْ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 ...ًبٓٞ زيكي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيؽ، ٗثْ; آ١ب

 ...ٗبيٌْ; ٗٚ ٗي غٞإ ٠ً ؼغشفسٞٙ ـٝ ثجيٜٖ

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 .ٌ٘بٗبيٌْ; ...ثب اخبقٟ 

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 .ٗبيٌْ ;...ٝ سطز ٛظف غبٛٞاؼٟ سٞٙ

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

 .ٗبيٌْ; ثب... سوؽيٖ اضشفإ

 .كبثفيشىيٞ سفخ٠٘ ٗي ًٜؽ

  ...ٝيشٔي)ث٠ ايشبٓيبيي(; يي ٌٜج٠ ثيبيٚ غ٠ٛٞ ٗٚ. اوٖ ٗٚ ٝيشٔي ئ٠

 ٗبيٌْ; ٗشٌٍفٕ... ٝ اوٖ ؼغشفسٞٙ زي٠؟

 .ٝيشٔي; آدٞٓٞٛيب

 .يٌْ; غئي غتٗب

 ؼيكآٞ ث٠; ضيبٖ ٝيالي سٞٗبقيٜٞ. ٗبيٌْ، ًبٓٞ ٝ كبثفيشىيٞ آٗبؼٟ ٗي ٌٞٛؽ ٠ً ثب اسٞٗجيْ ث٠ غب٠ٛ ٝيشٔي ثفٝٛؽ

The Love Theme ـٝق -ث٠ ُٞي ٗي ـوؽ 

ؼيكآٞ ث٠; ضيبٖ غب٠ٛ ٝيشٔي، ٗبيٌْ ٠ً ثىش٠ ١بي ١ؽي٠ ـا ؼـ ؼوز ؼاـؼ ث٠ يي يي ا١ْ غبٛٞاؼٟ ٗؼفكي ٗي 

 ـٝق -ه ث٠ آدٞٓٞٛيب ٠ً اق د٠ٔ ١ب دبييٚ آٗؽٟ ٝ ـٝي ٛيٌ٘ز ًٜبـ ٗبؼـي ٗي ٍٛيٜؽٌٞؼ ٝ وذ

  .ٝيشٔي)ؼـ ضبّ ٗؼفكي آدٞٓٞٛيب ث٠ ٗبيٌْ(; ٝ ايٚ ١ٖ ؼغشف ٗٚ آدٞٓٞٛيب،... ايٍٞٙ ١ٖ ٗبيٌْ ًٞـٓئ٠ٛٞ

ف ث٠ اٝ اخبقٟ آدٞٓٞٛيب ثب ٗبيٌْ ؼوز ٗي ؼ١ؽ، ١ؽي٠ اٝ ـا ٗي دؿيفؼ ٝ ث٠ ٗبؼـي ِٛبٟ ٗي ًٜؽ ٠ً ثب اٌبـٟ و

 .ٗي ؼ١ؽ سب ثىش٠ ١ؽي٠ ـا ثبق ًٜؽ. ثىش٠ ـا ٠ً ؼـ آٙ ُفؼٛجٜؽي اوز ثبق ٗي ًٜؽ

 .آدٞٓٞٛيب)ُفؼٛجؽ ـا اق خؼج٠ آٙ ؼـ ٗي آٝـؼ(; ٗشٌٍفٕ
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 .ٗبيٌْ; غٞا١ً ٗي ًٜٖ

ٔي ٠ً ؼيكآٞ ث٠; ًبك٠ ٝيشٔي. ٗبيٌْ ٝ ٗطبكظبًٛ وٞاـ اسٞٗجيْ ًٜبـ ًبك٠ سٞهق ًفؼٟ، ثيفٝٙ ٗي آيٜؽ ٝ ثب ٝيش

 ـٝق  -ٌبؼ ٝ وفضبّ اوز ٝ اػٕبي غبٛٞاؼٟ اٝ ٗي ٍٛيٜٜؽ

 ٝيشٔي)ث٠ ٗبيٌْ، ث٠ ايشبٓيبيي(; زٍ٘ز زي ٌؽٟ؟

 ...ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي(; زيكي ٛيىز... غٞة ٗي ٠ٌ

ٗبيٌْ ث٠ آدٞٓٞٛيب ِٛبٟ ٗي ًٜؽ ٠ً ضبال ُفؼٛجؽ ـا ث٠ ُفؼٙ اٛؽاغش٠. آدٞٓٞٛيب ؼوز ث٠ ُفؼٙ ٗي ًٍؽ ٝ ١فؼٝ ث٠ 

 .ػٜؽ ٗي قٜٛؽ١ٖ ٓج

دٍز وفٌبٙ ػؽٟ قيبؼي اق قٙ  .هٙغ ث٠; ؼ١ٌؽٟ، ثبال ي سذ٠. ٗبيٌْ ٝ آدٞٓٞٛيب هؽٕ ٗي قٜٛؽ ٝ ِطجز ٗي ًٜٜؽ

 ـٝق -١بي غبٛٞاؼٟ ٗي آيٜؽ. دٍز وف اي٢ٜب، كبثفيشىيٞ ٝ ًبٓٞ ثب سلَٜ ١بيٍبٙ

 آدبـس٘بٙ ٓٞوي ٗبٛسيٜي ؼـ ٛيٞيٞـى

ٌؽٟ ٌيف يب غٗ ٗي اٛؽاقٛؽ. زٜؽ ٛلف ١ٖ ـٝي د٠ٔ ١ب ٝ سٞي  و٠ ٗطبكظ ٛكؼيي اسٞٗجيْ وبٛي ٠ً آٛدب دبـى

 ـٝق -ـا١فٝ ١ىشٜؽ

هٙغ ث٠; ثيفٝٙ آدبـس٘بٙ ٓٞوي. ٓٞوي ؼـ ـا ثبق ٗي ًٜؽ؛ اٝ ـا ؼـ ًٜبـ وبٛي ٗي ثيٜيٖ. اٗب وبٛي ٛب٢ُبٙ اق خب ٗي 

 ـٝق -دفؼ

ب، غٙبة ث٠ ٗطبكظي ٠ً ؼـ ـا١فٝ وبٛي)ؼـ ضبّ غفٝج، ٓٞوي ٓجػٜؽي ٗي قٛؽ، ثؼؽ، ؼـ ضبّ دبييٚ ـكشٚ اق د٠ٔ ١

ٍٗـّٞ غٞاٛؽٙ زيكي اوز( ثوي٠ ٌٞ ثؿاـ ثفاي سٞي ًشبثػ٠ٛٞ... ـاٟ ثيلشيٖ ثفيٖ، ثبيؽ ثفٕ غٞا١فٕ ـٝ 

 .ثفؼاـٕ. ثفيٖ

 .وبٛي اق وبغش٘بٙ ثيفٝٙ ٗي آيؽ ٝ ؼـ ١٘بٙ ضبّ ثبال ٝ دبييٚ غيبثبٙ ـا ِٛبٟ ٗي ًٜؽ

ا ثفاي وبٛي ثبق ٗي ًٜؽ، ٝٓي ـٝيً ـا اق اٝ ٠ً ؼاـؼ ٝاـؼ غب٠ٛ ٗي هٙغ ث٠; آدبـس٘بٙ ًبٛي ٝ ًبـٓٞ. ًبٛي ؼـ ـ

 ـٝق -ٌٞؼ، ثفٗي ُفؼاٛؽ

 وبٛي; زي ٌؽٟ؟ )ثؼؽ( ١بٙ؟ زي ٌؽٟ؟

 .ًبٛي وف ٝ ِٞـر ًجٞؼ ٌؽٟ اي ـا ث٠ و٘ز اٝ ثفٗي ُفؼاٛؽ. وبٛي دٍز ؼوز غٞؼ ـا ٗطٌٖ ُبق ٗي ُيفؼ

 !ًبٛي; سوّيف غٞؼٕ ثٞؼ

 وبٛي; اٝٙ ًدبن؟

ي، غٞا١ً ٗي ًٜٖ، سوّيف غٞؼٕ ثٞؼ... وبٛي، سوّيف غٞؼٕ ثٞؼ! ٗٚ قؼًٗ... ٗٚ ٌفٝع ًفؼٕ. ًبٛي; وبٛ

 ...ٗٚ... ٗٚ .غٞا١ً ٗي ًٜٖ ّٝ ًٚ... ٗٚ قؼًٗ، اٝٙ ١ٖ ٜٗٞ قؼ

 وبٛي; ي ي ي... ثب٠ٌ... ثب٠ٌ... ٗٚ كوٗ... كوٗ ي٠ ؼًشف ٗيبـٕ ٠ً ِٛبر ٠ًٜ، ثب٠ٌ؟

 !.. ١ير ًبـي ًٌٛٚبٛي; وبٛي، غٞا١ً ٗي ًٜٖ ١ير ًبـي ٌٛٚ.

وبٛي; ثب٠ٌ... زز ٌؽٟ؟ ٠ِٗ ٗي غٞإ ز٠ ًبـ ًٜٖ... كٌف ٗي ًٜي ٗي غٞإ ايٚ ثس٠ ـٝ ٠ً ١ٜٞق ؼٛيب ٛيٞٗؽٟ 

 يشيٖ ًٜٖ؟ ١ب؟ ١ب؟ )ثؼؽ ٠ً ًبٛي ٗي غٜؽؼ( غيبٓز ـاضز ٌؽ؟

 ـٝق -هٙغ ث٠; غيبثبٙ سٞي ٢ٌف. ًبـٓٞ ثب ؼٝ ٗفؼ ؼيِف ـٝي د٠ٔ ١بي خٔٞي وبغش٘بٛي ٍٛىش٠ اٛؽ
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ًبـٓٞ)ٗفؼي ـا ٠ً اق وبغش٘بٙ ثيفٝٙ ٗي آيؽ، ِٛبٟ ٗي ًٜؽ(; ايٚ غيٌي اِٛبـ ثبثز ٌفٖ ثٜؽي غٞة ٗٔز ـٝ ٗي 

 ...ٌٗث( ١لش٠ ُؿٌش٠ ًٔي سٞ ه٘بـ ثبغشيٖ)ؼ٠ٌٝ؟ ثبيؽ ي٠ خٞـي ضبًٓ ـٝ ُفكز، ٠ِٗ ٠ٛ؟ 

 .ٝٙ ٗي آيؽاسٞٗجيْ وبٛي وف ٗي ـوؽ ٝ ثب ِؽاي سفٗك ٌؽيؽي ٗشٞهق ٗي ٌٞؼ. وبٛي اق اسٞٗجيْ ثيف

وبٛي)ؼـ ضبٓي ٠ً يي زٞة خبـٝ ـا ث٠ و٘ز ًبـٓٞ دفر ٗي ًٜؽ(; ًبـٓٞ، ثيب ايٜدب ثجيٜٖ!... ثيب ايٜدب! ثيب! ثيب! )ثؼؽ 

  !اق يي سؼويت ًٞسبٟ اٝ ـا ٗي ُيفؼ ٝ ٌفٝع ث٠ ًشي قؼًٛ ٗي ًٜؽ( ضفٝٗكاؼٟ

ٍٗز ٝ ِٓؽ ٗي ُيفؼ. ًبـٓٞ ث٠ ٛفؼٟ اي ؼـ ضبٓي ٠ً ٗطبكظ ١ب ٗفؼٕ ـا ًٜبـ ٠ِٛ ٗي ؼاـٛؽ، وبٛي ًبـٓٞ ـا قيف 

زَٜ ٗي قٛؽ. وبٛي دٍز ؼوز اٝ ـا ُبق ٗي ُيفؼ ٝ خيؾ ًبـٓٞ ث٠ آو٘بٙ ٗي ـٝؼ. وبٛي ؼـ يي وْٙ آٌـبّ ـا 

زٜؽ ثبـ ٗطٌٖ سٞي وف ًبـٓٞ ٗي ًٞثؽ. ايٚ ٛجفؼ يي ٘فك٠ اؼا٠ٗ ٗي يبثؽ سب آٛدب ٠ً ًبـٓٞ ٗثْ ٛؼً ثي ضفًز 

 .ٍبٛي ٠ً ثس٠ ١ب ثب آٙ ثبقي ٗي ًٜٜؽ، ث٠ دٍز ٗي اكشؽقيف كٞـاٙ يي ٌيف آة آسً ٛ

وبٛي)اق ٛله اكشبؼٟ(; يي ؼكؼ٠ ؼي٠ِ... ؼوشز ـٝ ـٝي غٞا١فٕ ثٜٔؽ ًٜي، ٗي ًٍ٘ز. وبٛي ـاٟ ٗي اكشؽ ٠ً 

 .ثفٝؼ، ٝٓي ثبق ٗي ايىشؽ ٝ ثفٗي ُفؼؼ ٝ يي ثبـ ؼيِف ِٓؽي ث٠ ًبـٓٞ ٗي قٛؽ

  :هٙغ ث٠

 ًٔيىبيي ؼـ يي ـٝوشب ؼـ ويىيْ

١َٜ ػفٝوي وٜشي ويىئي ٝ ِؽاي قَٛ ١بي ًٔيىب ث٠ ُٞي ٗي ـوؽ. ًٍيً، ٗبيٌْ ٝ آدٞٓٞٛيب ـا ٠ً ؼـ آ

ٗؽغْ ًٔيىب قاٛٞ قؼٟ اٛؽ سجفى ٗي ؼ١ؽ. غبٛٞاؼٟ آدٞٓٞٛيب ٝ وبيف ٗفؼٕ ؼٟ خ٘غ ٌؽٟ اٛؽ. كبثفيىشيٞ ٝ ًبٓٞ 

 ـٝق -ِط٠ٜ ـا ِٛبٟ ٗي ًٜٜؽ

 .ـٝش آوؽن... آٗيًٍٚيً)ث٠ السيٚ(; ث٠ ٛبٕ دؽـ... ٝ دىف... ٝ 

ُفٟٝ ٍٗبيؼز ًٜٜؽٟ ػفٝوي ؼـ غيبثبٙ ث٠ ـاٟ ٗي اكشؽ. آدٞٓٞٛيب ٝ ٗبيٌْ، يؼٜي ػفٝن ٝ ؼاٗبؼ، خٔٞ ١ىشٜؽ ٝ 

 .ثوي٠، اق خ٠ٔ٘ سٞٗبقيٜٞ ـٝي ِٜؽٓي زفغؽاـي ٝ ًبٓٞ ٝ كبثفيشىيٞ، ؼـ ػوت

ئي( ؼـ ٗدٔه ػفٝوي، ٗي )ث٠ وجي ويى« ٗبقٝـًب»هٙغ ث٠; ٗيؽاٙ ؼٟ، ٗبيٌْ ٝ آدٞٓٞٛيب ٝ ٢ٗ٘بٙ ١ب ث٠

 ـٝق -ـهّٜؽ

ؼيكآٞ ث٠; اسبم غٞاة ٗبيٌْ، ٌت، ٗبيٌْ ًفًفٟ ـا ثبق ٗي ًٜؽ. آدٞٓٞٛيب ايىشبؼٟ ٝ ً٘ي ؼوشذبز٠ ث٠ ٛظف ٗي 

 .ـوؽ. ٗبيٌْ ث٠ ًٜبـ اٝ ٗي ـٝؼ

  :هٙغ ث٠

 ؼـٝاقٟ غب٠ٛ ًٞـٓئ٠ٛٞ 

ق ٗي ًٜؽ. سبٕ ثب ػد٠ٔ اق وبغش٘بٙ ؼـٗي ًي اق سبًىي ديبؼٟ ٗي ٌٞؼ ٝ يٌي اق آؼٕ ١ب ؼـٝاقٟ ـا ث٠ ـٝيً ثب

 ـٝق -آيؽ ٝ ث٠ اوشوجبًٓ ٗي ـٝؼ

 .سبٕ; ١ي! ثي غجف اٝٗؽي. ًي... ثبيؽ قَٛ ٗي قؼي

 .ًي; ؼـوش٠، ث٠ٔ... ثبيؽ غجف ٗي ؼاؼٕ آغ٠ ٗٚ ثبـ١ب ٛب٠ٗ ٌٛٞشٖ، سٔلٚ ًفؼٕ... ضبال... ٗي غٞإ ٗبيٌْ ـٝ ثجيٜٖ

 .ٛيٖ ٠ً ضبًٓ غٞث٠، ٝٓي ثيٍشف ٛ٘ي ؼٝٛيٖسبٕ; ١ير ًه ٛ٘ي ؼ٠ٛٝ اٝٙ ًدبوز. ٗي ؼٝ

 ًي; إٝ... )ثؼؽ ٗشٞخ٠ يي اسٞٗجيْ سّبؼف ًفؼٟ دٍز وفي ٗي ٌٞؼ( زي ٌؽٟ؟
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 ...سبٕ; سّبؼف ثٞؼ، ٝٓي ًىي ِؽ٠ٗ ٛؽيؽ

ًي; سبٕ... )دبًشي اق خيجً ؼـ آٝـؼٟ ث٠ وٞي اٝ ؼـاق ٗي ًٜؽ(; ٗي ٠ٌ ٓٙلبً... ايٚ ٛب٠ٗ ـٝ ث٠ ٗبيٌْ ثؽي؟ 

 ؟غٞا١ً ٗي ًٜٖ

سبٕ)اق ُفكشٚ ٛب٠ٗ اٗشٜبع ٗي ًٜؽ(; ثجيٚ، ا٠ُ ٗٚ ايٜٞ اق سٞ ثِيفٕ... ؼـ ؼاؼُبٟ ٗي ٠ٌ اؼػب ًفؼ ٠ً ٗٚ اق خبي 

 اٝٙ ٗٙٔغ ثٞؼٟ إ. ده ثبق١ٖ ِجف ًٚ، ًي... غٞؼي ثب سٞ س٘بن ٗي ُيفٟ، ثب٠ٌ؟

. ثيبٕ سٞ ٝ يٌي ًي)ؼـ ضبٓي ٠ً سبٕ ؼوز ـٝي ٌب٠ٛ اي ُؿاٌش٠; سبًىي ـا كفوشبؼٕ ـكز... ٗي ٠ٌ، ٓٙلبً

 ؼي٠ِ ِؽا ًٜٖ؟

 سبٕ)ثبقٝي اٝ ـا ٗي ُيفؼ(; آجش٠، ثيب سٞ، ثجػً... ثيب سٞ

سّٞيف ويبٟ ٝ وذه ثبق ٗي ٌٞؼ ث٠; آدبـس٘بٙ ًبٛي ٝ ًبـٓٞ. سٔلٚ قَٛ ٗي قٛؽ، ًبٛي ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ ٝ ٌُٞي ـا 

 ٌت -ثفٗي ؼاـؼ

 ًبٛي)سٞي ٌُٞي( آٞ...آٞ؟

 ٞ ١ىز؟ِؽاي يي قٙ)اق آٙ ٘فف غٗ(; ًبـٓ

 ًبٛي)سٞي ٌُٞي(; ٌ٘ب ًي ١ىشيٚ؟

ِؽاي قٙ)اق آٙ ٘فف غٗ، غٜؽٟ ًٜبٙ(; ؼٝوشً إ... ٗي ٠ٌ ٓٙلبً ث٢ً ثِي اٍٗت ٛ٘ي سٖٞٛ ثيبٕ ٝ ثؼؽاً 

 ثب١بي س٘بن ٗي ُيفٕ؟

 !ًبٛي)ٌُٞي ـا ٗي ُؿاـؼ ٝ ث٠ و٘ز اسبم غٞاة ٗي ـٝؼ(; ًثبكز

 .. ًبٛي ٝاـؼ ٗي ٌٞؼهٙغ ث٠; اسبم غٞاة. ًبـٓٞ خٔٞي آي٠ٜ ًفاٝار ٗي ثٜؽؼ

 ...ًبٛي; ٌبٕ ضبٔفٟ

 .ًبـٓٞ; ُفو٠ٜ إ ٛيىز

 .ًبٛي; ٌبٕ ـٝي ٗيكٟ... وفؼ ٗي ٠ٌ

 .ًبـٓٞ; ثيفٝٙ ؿؿا ٗي غٞـٕ

 .ًبٛي; غٞؼر ُلشي ٌبٕ ؼـوز ًٜٖ

 !ًبـٓٞ; ػدت آؼٕ ػٞٔي اي! ٖٝٓ ًٚ

  !ًبٛي; ػٞٔي غٞؼسي

 .اق اسبم ٗي قٛؽ ثيفٝٙ

  ...ٜٞؼ(; زي ًبـ ؼاـٟ ٗي ٠ًٜ، ايٚ ٓؼٜشيًبـٓٞ)ِؽاي ٌٌىشٚ ثٍوبة ١ب ـا ٗي ٌ

 .ًبـٓٞ اق اسبم ثيفٝٙ ٗي آيؽ

 .هٙغ ث٠; آٌذكغب٠ٛ، ًبٛي ًبو٠ ٝ ثٍوبة ١ب ـا ٗي ٌٌٜؽ

 ...!ًبـٓٞ; آـٟ، ثٌٍٚ، ٠٘١ اي ـٝ ثٌٍٚ ًثبكز ٓٞن

ب١بـ ـا ث٠ ١ٖ ؼـ ضبٓي ٠ً ٗيك ٛ) ...ًبٛي)ٗي ؼٝؼ سٞي اسبم ٛب١بـ غٞـي ٝ ًبـٓٞ ث٠ ؼٛجبًٓ(; زفا ايٜدب ٛ٘يبـيً

 ...ٗي ـيكؼ( زفا اٝٙ ١فقٟ ـٝ ٌبٕ ٛ٘يبـي غ٠ٛٞ؟
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 ...ًبـٓٞ)ثؼؽ اق ايٚ ٠ً ًبٛي يي سَٜ ٌٛٞيؽٛي ـا دفر ٗي ًٜؽ(; ٌبيؽ ثيبـًٗ! زفا ٛيبـٕ؟ آـٟ، ثٜؽاق

 .ًبٛي خيؾ ٗي ًٍؽ ٝ سَٜ ٝ ثٍوبة ٝ ًبو٠ ١ب ـا اق هلى٠ ظفٝف دبييٚ ٗي اٛؽاقؼ ٝ ٗي ٌٌٜؽ

 !ال ٠٘١ ـٝ خ٘غ ًًٚبـٓٞ)ٛؼفٟ ًٍبٙ(; ضب

 !ًبٛي)ٛؼفٟ ًٍبٙ(; آـٟ، اـٝاش ٌٌ٘ز

ًبـٓٞ)ٛؼفٟ ًٍبٙ،ً٘فثٜؽي ـا ٗي ًٍؽ ٝ ؼٛجبّ ًبٛي ٗي ًٜؽ ٝ ٗي قٛؽي(; ٠٘١ ـٝ خ٘غ ًٚ! خ٘غ ًٚ! ًثبكز 

 !خ٘ؼً ًٚ !ٜٛف! خ٘ؼً ًٚ! خ٘ؼً ًٚ! ٗي ُٖ... خ٘ؼً ًٚ! خ٘ؼً ًٚ

 !ًبٛي)ٛؼفٟ ًٍبٙ(; ...وَ

خ٘ؼً ًٚ... وَ! خ٘غ ًٚ! خ٘غ ًٚ! )ًبٛي يي ًبـؼ ثكـٍ آٌذكغب٠ٛ ـا ثفٗي  ًبـٓٞ)ٛؼفٟ ًٍبٙ(; خ٘ؼً ًٚ!

 .ؼاـؼ( آـٟ، آـٟ... ثكٙ، ثكٙ ٜٗٞ ثًٌ. سٞ ١ٖ ٗثْ دؽـ آؼٌٍٗشي، ثيب ثكٙ، ٌ٘ب غبٛٞاؼُي ٠٘١ سٞٙ هبسٔيٚ

ٗي قٖٛ!  ًبٛي)ٛؼفٟ ًٍبٙ، ثؼؽ اق آٙ ٠ً ًبـٓٞ ٗر ؼوشً ـا ٗي ُيفؼ، زبهٞ ث٠ قٗيٚ ٗي اكشؽ ٝ كفاـ ٗي ًٜؽ(;

 !ٗي قٖٛ! اقر ثؽٕ ٗيبؼ! ٗي ًٍ٘ز! ٗي ًٍ٘ز

 !ًبـٓٞ)ٛؼفٟ ًٍبٙ(; يبّٓب، ثيب... ثًٌ. ُٖ ٌٞ اق غ٠ٛٞ ثفٝ ثيفٝٙ! ُٖ ٌٞ

 !ًبٛي)ٛؼفٟ ًٍبٙ، ؼـ ٗي ـٝؼ سٞي ض٘بٕ ٝ ؼـ ـا اق دٍز ٗي ثٜؽؼ(; اقر ثؽٕ ٗيبؼ

ٍؽ ث٠ خبًٛ ٗي اكشؽ(; غت... ضبال ٗٚ سٞ ًبـٓٞ)ٛؼفٟ ًٍبٙ، ثب ِٓؽ ؼـ ـا ٗي ٌٌٜؽ ٝ ؼـ ضبٓي ٠ً ًبٛي خيؾ ٗي ً

 !ـٝ ٗي ًٍٖ! ًثبكز! ُٖ ٌٞ ثفٝ اق ايٜدب

  :هٙغ ث٠

 آٌذكغب٠ٛ ٜٗكّ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ 

 ـٝق -ٗبؼـثكـٍ ًٞـٓئ٠ٛٞ وبٛشيٜٞ خٞٛيٞـ ـا ٠ً ثب ِؽاي ثٜٔؽ ُفي٠ ٗي ًٜؽ ثـْ ًفؼٟ ٝ ث٠ سٔلٚ خٞاة ٗي ؼ١ؽ

ًبٛي، زي ٌؽٟ؟... ِؽار ٛ٘يبؼ، زي ٌؽٟ؟ ًبٛي، ثٜٔؽسف ضفف  ٗبٗب)سٞي ٌُٞي، ؼـ ضبٓي ٠ً ثس٠ ُفي٠ ٗي ًٜؽ(;

وبٛشيٜٞ، ٛ٘ي ك٢ٖ٘ زي ٗي ٠ُ... ٛ٘ي ؼٖٝٛ... ٗؼٕٔٞ ٛيىز  (ثكٙ... ثس٠ ُفي٠ ٗي ٠ًٜ... )وبٛي ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ

 ...زي ٗي ٠ُ

وبٛي)غٙبة ث٠ وبٛؽـا ٠ً وؼي ؼاـؼ ثس٠ ـا آـإ ًٜؽ(; ي ي ي... )ثؼؽ سٞي ٌُٞي هجْ اق ايٚ ٠ً ثس٠ 

 ...ؼٝثبـٟ ُفي٠ ـا وف ؼ١ؽ( غت، ًبٛي

 ...ِؽاي ًبٛي)اق دٍز ٌُٞي، ث٠ وػشي ٌٜيؽٟ ٗي ٌٞؼ(; ًبـٓٞ... ٝٓي ٛيب

 .وبٛي)سٞي ٌُٞي(; ُٞي ًٚ... ١٘ٞٙ خب ثبي

 .ِؽاي ًبٛي اق دٍز ٌُٞي ث٠ وػشي ٌٜيؽٟ ٗي ٌٞؼ

 !وبٛي; ٠ٛ، ٠ٛ... سٞ ١٘ٞٙ خب ثبي! ؿٕجٜبى ،ٌُٞي ـا ٗي ُؿاـؼ(... وَ

 ي ٌؽٟ؟ٗبٗب; ز

 !وبٛي)١٘بٙ ٘ٞـ ٠ً اق آٌذكغب٠ٛ ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ(; ...وَ

 ٗبٗب; زي ٌؽٟ؟

 !وبٛي)غبـج اق هبة(; ...وَ
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 وبٛؽـا)ؼٛجبّ اٝ ٗي ـٝؼ(; وبٛي...؟

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; غب٠ٛ ًٞـٓئ٠ٛٞ. وبٛي ث٠ و٘ز اسٞٗجئً ٗي ؼٝؼ

  .ٝ ١ٖ ثًٌ ًٜبـوبٛي)ث٠ ٢ِٛجبٙ ؼٕ ؼـٝاقٟ(; اٝٙ ؼـ ٝاٗٞٛؽٟ ـٝ ثبق ًٚ... ١يٌْ ٍٓز ـ

  .١٘بٙ ٘ٞـ ٠ً وبٛي ٗبٌيٚ ـا وف ٝ س٠ ٗي ًٜؽ، سبٕ ١٘فاٟ يٌي اق آؼٕ ١ب اق غب٠ٛ ث٠ ثيفٝٙ ٗي ؼٝؼ

 ...آؼٕ ١٘فاٟ وبٛي)ث٠ يٌي ؼيِف ٠ً ث٠ ؼيٞاـ سٌي٠ ؼاؼٟ (; ـاٟ ثيلز

 ...سبٕ; وبٛي! وبٛي، ِجف ًٚ

 !فٝ ًٜبـوبٛي)ث٠ سبٕ، ػّجبٛي، ؼـ ضبٓي ٠ً ث٠ و٘ز ؼـٝاقٟ ٗي ـاٛؽ(; ث

 .آؼٕ ١ب ث٠ و٘ز اسٞٗجيْ ٗي ؼٝٛؽ ٝ ؼٛجبّ وبٛي ٗي ـٝٛؽ

  :هٙغ ث٠

 ُي٠ٍ ػٞاـْ خبؼٟ غبـج ٢ٌف

ِؽاي دػً ٗىبثو٠ ثيىيبّ اق ـاؼيٞ، غئي ٔؼيق ٌٜيؽٟ ٗي ٌٞؼ. اسٞٗجيْ وبٛي ؼٕ ُي٠ٍ ػٞاـٔي ٗشٞهق 

ٜؽ. اسٞٗجيْ خٔٞيي اِٛبـ ٗي ٌٞؼ. وبٛي اوٌٜبوي اق خيجً ؼـٗي آٝـؼ ٝ ث٠ و٘ز ٗأٗٞـ ػٞاـٔي ؼـاق ٗي ً

 ـٝق -وبٛي ثٞم ٗي قٛؽ .ٌٍٗٔي ؼاـؼ ٠ً ـاٟ ٛ٘ي اكشؽ

  !وبٛي; ...وَ! ـاٟ ثيلز ؼي٠ِ

اوٌٜبن وبٛي اق ؼوشً ٗي اكشؽ. ٗأٗٞـ ػٞاـْ غٖ ٗي ٌٞؼ آٙ ـا ثفؼاـؼ ٝ ؼـ ١٘بٙ ضبّ دٜدفٟ ًٍٞيي 

ـا ٗي ثيٜؽ ٠ً ث٠ و٘ز اٝ ٍٛب٠ٛ  ُي٠ٍ ـا ٗي ثٜؽؼ. وبٛي وفي ـا ثفٗي ُفؼاٛؽ ٝ ـؼيلي اق آؼٕ ١بي ٗىٔص

ـكش٠ اٛؽ. ـُجبـ ٠ُٓٞٔ ث٠ ٗبٌيٚ ٗي ثبـؼ ٝ وبٛي كفيبؼًٍبٙ، اق اسٞٗجيْ ثيفٝٙ ٗي آيؽ ٝ سٔٞ سٔٞ ٗي غٞـؼ. ثؼؽ 

٠ً ٗي اكشؽ ٝ ٗي ٗيفؼ. يٌي اق آؼًٌٗ ١ب ٛكؼيي ٗي ٌٞؼ ٝ اق خٔٞ ٌٔيي ٗي ًٜؽ، ً٘ي ٌٗث ٗي ًٜؽ ٝ ثؼؽ ثب 

 .اق آٙ ٠ً اسٞٗجيْ ًٞـٓئ٠ٛٞ ١ب ثفوؽ، آؼًٌٗ ١ب كفاـ ٗي ًٜٜؽِٓؽ ث٠ وفي ٗي ًٞثؽ. هجْ 

 Title ؼيكآٞ ث٠; ؼكشف ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ. ٌت. سبٕ ١يِٚ اٛؽ١ِٝيٚ ٍٛىش٠ ٝ ٍٗفٝة ٗي غٞـؼ. ٗٞويوي

Theme ٌت -ثب ٛٞايي ٗطكٝٙ ث٠ ُٞي ٗي ـوؽ. ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ 

ٕ ؼـاق ٗي ًٜؽ(; ً٘ي ١ٖ ث٠ ٗٚ ثؽٟ... )خفػ٠ اي ٗي ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ؼوشً ـا ث٠ و٘ز ٓيٞاٙ ٌٛٞيؽٛي سب

ٌٛٞؽ ٝ ٓيٞاٙ ـا ث٠ سبٕ ـؼ ٗي ًٜؽ( قٖٛ اٝٙ ثبال ُفي٠ ٗي ٠ًٜ. ِؽاي ٗبٌيٚ ١بيي ـٝ ٠ً ث٠ غ٠ٛٞ ٗٚ ٗيبٙ ٗي 

 ...ٌٜٕٞ. ًٞٛىئيفي ػكيكٕ، كٌف ًٜٖ ثبيؽ زيكي ـٝ ٠ً ظب١فاً ٠٘١ ٗي ؼٝٛٚ ث٠ آهبي غٞؼر ثِي

 ...بٗب ِٛلشٖ. ؼاٌشٖ ٗي اٝٗؽٕ ثبال سب ثيؽاـسٞٙ ًٜٖ ٝ ث٢شٞٙ ثِٖسبٕ; آٟ، ٗٚ زيكي ث٠ ٗ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; اٗب هجًٔ القٕ ثٞؼ ً٘ي ث٠ غٞؼر ؼّ ٝ خفئز ثؽي

 ...سبٕ)وف سٌبٙ ؼاؼٟ ٝ ثؼؽ آـإ ٗي ُٞيؽ(; ث٠ٔ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; غت، ضبال ٠ً غٞـؼي ٝ ؼّ ٝ خفئز ُفكشي

  .ؼٟ ثب سيف قؼٟ اٙ، اٝٙ ٗفؼٟسبٕ)ثب ِؽاي ثـٓ آٓٞؼ(; وبٛي ـٝ سٞي خب

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ٛله ػ٘يوي ٗي ًٍؽ. وفي ـا غٖ ٗي ًٜؽ. وػز سٌبٙ غٞـؼٟ ٝ ِٛبـ هٞسي ث٠ سًٜ ٛ٘بٛؽٟ(; 

ٗي غٞإ ٠ً... س٘بٕ سطويوبر القٕ ث٠ٍ. ٛ٘ي غٞإ ١ير خٞـ اٛشوبٕ خٞيي ِٞـر ثِيفٟ. ٗي غٞإ سفسيت خٔى٠ 
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  .َٜ اق ايٚ ٓطظ٠ ؼي٠ِ س٘بٕ ٌؽٟاي ـٝ ثب ضٕٞـ وفاٙ دٜح غبٛٞاؼٟ ثؽي. خ

 .ؼٝٙ، ثب ضبٓز ٔؼق، دب ٗي ٌٞؼ ٝ ث٠ و٘ز سبٕ ـكش٠ ٝ اٝ ـا ثـْ ٗي ُيفؼ. وذه ـاٟ ٗي اكشؽ ٠ً ثفٝؼ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; قَٛ ثكٙ ث٠ ثٞٛبوفا... ضبال القًٗ ؼاـيٖ

 .ؼـ ضبٓي ٠ً ؼٝٙ ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ، سبٕ ٌ٘بـٟ ٗي ُيفؼ

 ٌت -ٜبى ًٜبـ آوبٛىٞـ ؼـ ٗؤوى٠ ًلٚ ٝ ؼكًٜ ٜٗشظف ايىشبؼٟ اوزهٙغ ث٠; ثٞٛبوفا، ؼوشذبز٠ ٝ ثي٘

سبٕ)ِؽاي غبـج اق هبة، سٞي سٔلٚ(; سبٕ ١يِٚ ١ىشٖ. ٗٚ اق خبٛت ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٝ ثٜب ث٠ سوبٔبي ايٍٞٙ قَٛ 

ٗي قٖٛ. ٗٞٔٞع اق ايٚ هفاـٟ ٠ً... ٌ٘ب ث٠ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ؼيٚ ًٞزٌي ؼاـيٚ. آجش٠ ايٍٞٙ سفؼيؽ ٛؽاـٙ ٠ً 

٘ب ؼيٚ غٞؼسٞٙ ـٝ اؼا غٞا١يؽ ًفؼ. ؼـ ايٚ ـاث٠ٙ... ايٍٞٙ ي٠ وبػز ؼي٠ِ ؼـ ٗؤوى٠ ٌ٘ب غٞا١ٜؽ ثٞؼ. ٌ

 .ثفاي اوشوجبّ ايٍٞٙ اٝٛدب ثبٌيٚ

  :هٙغ ث٠

 قيفقٗيٚ ٗؤوى٠ ثٞٛبوفا

ؼـ آوبٛىٞـ ثبق ٗي ٌٞؼ ٝ ؼٝ ٗفؼ ثب يي ثفاٌٛبـ ثيفٝٙ ٗي آيٜؽ ٝ دٍز وفٌبٙ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٝ سبٕ، ؼـ ضبٓي 

 ٌت -٠ ثٞٛبوفا ١٘بٙ ٘ٞـ ثيٜ٘بى ٝ سفويؽٟ ِٛب١ٍبٙ ٗي ًٜؽً

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; غت، ؼٝوز ػكيك... آٗبؼٟ اي سب ايٚ غؽٗز ـٝ ؼـ ضن ٗٚ ثٌٜي؟

 ثٞٛبوفا)١٘بٙ ٘ٞـ ١ّٞ(; آجش٠... زي ًبـ ٗي سٖٞٛ ثفاسٞٙ ثٌٜٖ؟

ِيفي. ٛ٘ي غٞإ ٗبؼـي ايٜٙٞـي ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; اق سٞ ٗي غٞإ ٠ً س٘بٕ هؽـسز... ٝ س٘بٕ ٢ٗبـسز ـٝ ث٠ ًبـ ث

ثجيٜؽي...)ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ دشٞ ـا ًٜبـ ٗي قٛؽ ٝ ِٞـر ٠ٓ ٌؽٟ ٝ اق ـيػز اكشبؼٟ وبٛي ظب١ف ٗي ٌٞؼ. ؼـ ضبٓي 

 ...٠ً وػز سٌبٙ غٞـؼٟ( ثجيٚ زي ث٠ وف دىفٕ آٝـؼٟ اٙ

  :هٙغ ث٠

 ضيبٖ ٝيالي سٞٗبقيٜٞ

ًٖ ٗبٛؽٟ ثكٛؽ ث٠ ؼيٞاـ ًٞسبٟ ٝيال، ٗبيٌْ ـاٜٛؽُي يبؼي ويىيْ. آدٞٓٞٛيب، غٜؽٟ ًٜبٙ، اسٞٗجيْ ـا ٗي ـاٛؽ ٝ 

 ـٝق -ٗي ؼ١ؽ. اسٞٗجيْ ٗي ايىشؽ ٝ ٗبيٌْ ثيفٝٙ ٗي آيؽ. ؼـ س٘بٕ ٗؽر، ث٠ ايشبٓيبيي ٌٞغي ٝ غٜؽٟ ٗي ًٜٜؽ

 !ٗبيٌْ)١٘يٚ ٠ً اسٞٗجيْ ٗي ايىشؽ، ثيفٝٙ ٗي آيؽ. ث٠ ايشبٓيبيي(; ًٖ غٙفسف اي٠ٜ ٠ً ث٢ز اِٛٔيىي يبؼ ثؽٕ

ٛيب)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٗٚ اِٛٔيىي ثٔؽٕ...)ثؼؽ ث٠ اِٛٔيىي( ؼٌٜٝج٠... و٠ ٌٜج٠... دٜح ٌٜج٠... ز٢بـٌٜج٠... آدٞٓٞ

 !خ٘ؼ٠... يي ٌٜج٠... ٌٜج٠ ثيب ثفيٖ! ثيب ثفيٖ

 !ٗبيٌْ; آكفيٚ

 !آدٞٓٞٛيب)ث٠ ايشبٓيبيي(; ثيب ثفيٖ! ثيب ثفيٖ

 .ي ـٝؼاسٞٗجيْ سٞٗبقيٜٞ ٗي ـوؽ ٝ ثٞم ٗي قٛؽ. ٗبيٌْ ث٠ و٘ز آٙ ٗ

 .ٗبيٌْ; والٕ، ؼٝٙ سٞٗبقيٜٞ

 .سٞٗبقيٜٞ زيكي ث٠ ايشبٓيبيي ٗي ُٞيؽ

 ٗبيٌْ)ث٠ ايشبٓيبيي( اق دبٓفٗٞ ز٠ غجف؟
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  .ٗبيٌْ ً٘ي ٗي ًٜؽ سٞٗبقيٜٞ اق اسٞٗجيْ ثيفٝٙ ثيبيؽ ٝ آدٞٓٞٛيب ث٠ و٘ز آ٢ٛب ٗي ؼٝؼ

الٙ ٍٛٞٛز ٗي ؼٕ... ؼـ ضبٓي ٠ً ؼٝاٙ آدٞٓٞٛيب)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٗبيٌْ ؼاـٟ ـاٜٛؽُي يبؼٕ ٗي ؼٟ... ِٛبٟ ًٚ، ا

 .ؼٝاٙ ثفٗي ُفؼؼ ث٠ ٘فف اسٞٗجيْ، سٞٗبقيٜٞ ث٠ اٝ ٓجػٜؽ ٗي قٛؽ

 ٗبيٌْ; اق دبٓفٗٞ ز٠ غجف؟

ـٝقُبـ غئي ثؽي ٌؽٟ... إٝ...  ...سٞٗبقيٜٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; خٞاٙ ١ب ؼي٠ِ ثفاي ١ير زيك اضشفإ هبئْ ٛيىشٚ

ٛظف ٗٚ ؼي٠ِ ايٜدب ؼـ اٗبٙ ٛيىشي. اقر ٗي غٞإ ٠ً كٞـي ث٠ ي٠ ٝيالي  ايٜدب ثفاي سٞ غئي غٙفٛبى ٌؽٟ... ث٠

 ؼي٠ِ ٛكؼيي ويفاًٞق ٛوْ ٌٗبٙ ًٜي، ١٘يٚ ضبال... كٞـاً، ثب٠ٌ؟

 ٗبيٌْ)ؼوشً ـا ـٝي وي٠ٜ سٞٗبقيٜٞ ٗي ُؿاـؼ. ث٠ ايشبٓيبيي(; زيكي ٌؽٟ؟

 ...ًٍش٠ ًٛسٞٗبقيٜٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; غجف١بي ثؽ... اق آٗفيٌب. ثفاؼـر، وبٛشيٜٞ.

 .آدٞٓٞٛيب)ؼوشً ـا ُؿاٌش٠ ـٝي ثٞم ٗبٌيٚ. ث٠ ايشبٓيبيي(; ٗبيٌْ... ٗبيٌْ... ثيب ثفيٖ... ثيب ثفيٖ... هّٞ ؼاؼي

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; ٝيال. ًبٓٞ قيف ؼـغز ٍٛىش٠ ٝ كبثفيشىيٞ ـٝي ؼيٞاـ، ٛكؼيي ؼـٝاقٟ. ٗبيٌْ ث٠ ثبٌٓٚ ٗي آيؽ

 !ٗبيٌْ; كبثفيشىيٞ

 ...كبثفيشىيٞ; ث٠ٔ

 .يٌْ; ٗبٌيٚ ـٝ ضبٔف ًٚٗب

 كبثفيشىيٞ; غٞؼسٞٙ ٗي ـٝٛيٚ، اـثبة؟

 ...ٗبيٌْ; آـٟ

 كبثفيشىيٞ; غبٛ٘شٞٙ ١ٖ ثب ٌ٘ب ٗيبؼ؟

 .ٗبيٌْ; ٠ٛ... ثبيؽ ثجفيً غ٠ٛٞ دؽـي سب ٝهشي ٠ً ٗٙ٘ئٚ ثٍٖ غٙفي ٛيىز

 .كبثفيشىيٞ; غئي غت... ١فزي ٌ٘ب ثلفٗبييٚ، اـثبة

 ـٝق -ٍٗـّٞ غٞـؼٙ اوز. ٗبيٌْ ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ هٙغ ث٠; آٌذكغب٠ٛ ٝيال. ًبٓٞ دٍز ٗيك

 ٗبيٌْ; ًبٓٞ، آدٞٓٞٛيب ًدبوز؟

 ...ًبٓٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ٗي غٞاؼ ٌ٘بـٝ ؿبكِٔيف ٠ًٜ... ٗي غٞاؼ غٞؼي دٍز كفٗٞٙ ثٍي٠ٜ

 ...ٗبيٌْ; آ١ب

ٙ ٗيبٕ ًبٓٞ)ث٠ ايشبٓيبيي(; ... ؼاـٟ ي٠ قٙ آٗفيٌبيي غٞثي ٗي ٠ٌ. )ثؼؽ ٠ً ٗبيٌْ ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ( ١٘يٚ اال

 ...اوجبة ١ب ـٝ ٗيبـٕ

هٙغ ث٠; ضيبٖ ٝيال. ًبٓٞ ز٘ؽاٙ ١ب ـا ٗي آٝـؼ ٝ ؼـ ِٜؽٝم ػوت ٗبٌيٚ ٗي ُؿاـؼ. آدٞٓٞٛيب دٍز كفٗبٙ 

 ـٝق -ٍٛىش٠

آدٞٓٞٛيب! اسٞٗجئي ٠ً آدٞٓٞٛيب سٞي  !ٗبيٌْ)ٗي ثيٜؽ ٠ً كبثفيشىيٞ ثب ػد٠ٔ اق ؼـٝاقٟ ٝيال غبـج ٗي ٌٞؼ(; ٠ٛ! ٠ٛ

 ٗي ٌٞؼ،آٙ ٍٛىش٠ ٜٗلدف 

 .ٗبيٌْ سٞي ثٞس٠ ١ب دفر ٗي ٌٞؼ

ٗبيٌْ، غيفٟ ٝ ٗج٢ٞر; ؼـ سػشػٞاة ؼـاق ًٍيؽٟ ٝ ٗبؼـ آدٞٓٞٛيب ثب ؼوش٘بّ ديٍبٛي اٝ ـا غٍي ٗي ًٜؽ. 
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  .سٞٗبقيٜٞ ًٜبـ سػز ٍٛىش٠ اوز

 ٗبيٌْ)ث٠ قٗك٠ٗ(; آدٞٓٞٛيب...؟

 .سٞٗبقيٜٞ; ُٗفؼ

ثي ا٘الػي وفي ـا سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ( ُيفي ثيبـيٚ...  ٗبيٌْ)ث٠ قٗك٠ٗ(; كبثفيشىيٞ...؟ )سٞٗبقيٜٞ ث٠ ٍٛبٙ

 ...ُيفي ثيبـيٚ... كبثفيشىيٞ ـٝ...)ٌٗث( ديؽاي ًٜيٚ

 :ؼيكآٞ ث٠

 اسبم ١يئز ٗؽيفٟ ؼـ وبغش٘بٙ ثبٌٛي ؼـ ٛيٞيٞـى

 -وفاٙ غبٛٞاؼٟ ١ب ٝ ٍٗبٝـاٍٛبٙ ؼٝـ يي ٗيك ًٜلفاٛه ٍٛىش٠ ٝ ايىشبؼٟ اٛؽ. ثب ـقيٜي ثبالي ٗيك ٍٛىش٠

 ـٝق

ٞـٓئ٠ٛٞ; ؼٝٙ ثبـقيٜي، ٗي غٞاوشٖ اق ٌ٘ب ث٠ غب٘ف ًٌ٘ي ٠ً ثفاي سٌٍيْ ايٚ... خٔى٠ اٗفٝق ًفؼٟ ايٚ ٝيشٞ ً

سٌٍف ًٜٖ. ٝ ١٘يٚ ٘ٞـ اق وفاٙ دٜح غبٛٞاؼٟ ؼي٠ِ... ٛيٞيٞـى ٝٛيٞخفقي، ًبـٗيٚ ًٞـٓئ٠ٛٞ اق ثفاٌٛي... ٝ 

ٍفيق آٝـؼٟ اٙ. ٝ ثوي٠ اػٕبي ١يئز ، ٝيٌشٞـ اوشفاًي ١ٖ سisland staten كئيخ سبسبٓيب. ٝ اق ...ثفًٝٔيٚ

ٗؽيفٟ ٠ً اق ًبٓيلفٛيب، ًبٛكان ويشي ٝ ٠٘١ هى٘ز ١بي ؼي٠ِ ًٍٞـ اٝٗؽٙ... اق ٠٘١ سٌٍف ٗي ًٜٖ. )ثؼؽ، ؼـ 

ثيػٞؼ  ... ضبٓي ٠ً ٗي ٍٛيٜؽ( زفا ًبـ ث٠ ايٜدب ًٍيؽ؟ٗٚ ٛ٘ي ؼٖٝٛ. ٠٘١ ايٚ اسلبهبر غئي... ٛبُٞاـ... ٝ غئي

اق ؼوز ؼاؼ... ٗٚ ١ٖ دىفٕ ـٝ اق ؼوز ؼاؼٕ. ضبال ثي ضىبثيٖ. ٝ ا٠ُ سبسبٓيب ٗٞاكن ثٞؼ. سبسبٓيب دىفي ـٝ 

  ...ثب٠ٌ. ٗٚ ٗبئٖ ٠ً... اٝٔبع ث٠ ـٝاّ ُؿٌش٠ ثفُفؼٟ

ؼٝٙ ثبـقيٜي; ٗب ١ِ٘ي اق ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ث٠ غب٘ف ايٚ خٔى٠ وذبوِكاـيٖ. ١ِ٘ي اٝٛٞ ث٠ ػٜٞاٙ ٗفؼي ٗي 

 ...ٗشٞأغ... ٠ً ضفف ضىبة ٗي ك٠٘٢ ٌٜبويٖ ٠ً وف ضفكً ٗي ايىش٠... ٗفؼي

سبسبٓيب; ث٠ٔ، س٢ٜب ػيت ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ اي٠ٜ ٠ً ثيً اق ضؽ ٗشٞأؼ٠. اٝٙ ٠٘١ هٕبر ٝ ويبوش٘ؽاـ١ب ـٝ سٞي 

  ...زًِٜ ؼاـٟ. ٝٓي ضبٔف ٛيىز ا٢ٛٝب ـٝ ثب ٗب ٌفيي ٠ًٜ

ٜٗٞ غٞة ٗي ٌٜبويٚ... ٗٚ ًي ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ًي... ًي ٗٚ ضبٔف ث٠ ١ٌ٘بـي ٛجٞؼٟ إ؟ ٠٘١ ٌ٘ب ٠ً ايٜدبييٚ 

دي٢ٍٜبؼ ١ٌ٘بـي ـٝ ـؼ ًفؼٟ إ؟ غت آجش٠، ث٠ ؿيف اق ي٠ ثبـ... ٝ اٝٙ ١ٖ ث٠ غب٘ف زي؟ ث٠ غب٘ف ايٚ ٠ً... 

ٗؼشوؽٕ ايٚ ٗٞٔٞع سدبـر ٗٞاؼ ٗػؽـ... ؼـ ؼـاق ٗؽر ثبػث ٛبثٞؼي ٗب ٗي ٠ٌ. ٜٗظٞـٕ اي٠ٜ ٠ً ٗٞاؼ ٗػؽـ 

٠... زيك١بيي ١ىشٚ ٠ً ثيٍشف ٗفؼٕ ايٚ ـٝق١ب ا٢ٛٝب ـٝ ٗي غٞاٙ ٗثْ ه٘بـ ٝ ٍٗفٝة ٝ... ضشي... ٛيىز ً

ٝٓي)٠ًٔ ُٜؽٟ ١بي( ًٔيىب اٝٛٞ ٜٗ٘ٞع ًفؼٟ اٙ. ضشي سٌٍيالر دٔيه ٠ً ؼـ ُؿٌش٠ ؼـ اٗف ه٘بـ ٝ زيك١بي 

ؼي٠ِ ث٠ ٗب ً٘ي ًفؼٟ اٙ، ٝهشي دبي ٗٞاؼ ٗػؽـ ث٠ ٗيٞٙ ثيبؼ ؼي٠ِ ًٌ٘٘ٞٙ ٛػٞا١ٜؽ ًفؼ. ٝ ٗٚ ١٘ٞٙ ٗٞهغ ث٠ 

  .اٗف اػشوبؼ ؼاٌشٖ ٝ... االٙ ١ٖ اػشوبؼ ؼاـٕايٚ 

سبسبٓيب; قٗبٙ كفم ًفؼٟ. ؼي٠ِ ٗثْ ـٝقُبـ هؽيٖ ٛيىز... ٠ً ٗب ١ف ًبـ ؼٓ٘ٞٙ ثػٞاؼ ثٌٜيٖ. اٗشٜبع اٛطّبـ 

١ٌ٘بـي ٌٛفؼٙ ًبـ ؼٝوشب٠ٛ اي ٛيىز. ا٠ُ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٠٘١ هٕبر ٝ ويبوش٘ؽاـ١بي ٛيٞيٞـى ـٝ سٞي 

ب ١ٖ اق ا٢ٛٝب اوشلبؼٟ ًٜيٖ. ثبيؽ ثؿاـٟ ثوي٠ ١ٖ اق ايٚ زبٟ آة ثٌٍٚ. ثؽي٢ي٠ ٠ً ٗي زًِٜ ؼاـٟ، ثبيؽ ثؿاـٟ ٗ

 .س٠ٛٞ... ثفاي ١٘سيٚ غؽٗبسي دّٞ ثػٞاؼ؛ ٗب ٠٘١ ا١ْ ضىبة ٝ ًشبثيٖ، ً٘ٞٛيىز ٠ً ٛيىشيٖ
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ؼ سىبًٓٞي)ثؼؽ اق آٙ ٠ً خ٘ؼي ث٠ ضفف ثبال ٗي غٜؽٛؽ. ثٜٔؽ ٌؽٟ ٝ ٗي ايىشؽ(; ٗٚ ١ٖ ث٠ ٗٞاؼ ٗػؽـ اػشوب

 ...ٛؽاـٕ. وبّ ١بوز ٠ً ث٠ اكفاؼٕ دّٞ أبكي دفؼاغز ٗي ًٜٖ سب ضّٞ ٝ ضٞي ايٚ خٞـ ًبـ١ب ِٛفؼٙ

 .سبسبٓيب ؼٕ ُٞي ٍٗبٝـي زيكي ٗي ُٞيؽ

ٗٚ ُفؼ ؼاـٕ؛ ا٠ُ سٞ و٠ ز٢بـ ١كاـ ؼالـ »سىبًٓٞي)اؼا٠ٗ ٗي ؼ١ؽ(; ... ٗيبٙ ديٍٍٞٙ ٝ ث٢ٍٞٙ ٗي ُٚ، 

ا٢ٛٝب ١ٖ ؼـ ٗوبثْ ايٚ دي٢ٍٜبؼ ٛ٘ي سٞٛٚ ٝوٞو٠  «.٠ٌ ثفُفؼٝٛؽوفٗبي٠ ثؿاـي... دٜدبٟ ١كاـ ؼالـي ٗي 

ٍٛٚ. غٞاوز ٗٚ اي٠ٜ ٠ً ايٚ سدبـر ـٝ ثبيؽ سطز ًٜشفّ ؼاٌز، سب س٘يك ٝ ٗطشفٕ ث٠ٛٞ٘)ثب ًق ؼوز ٗي ًٞثؽ 

ـٝي ٗيك( ٛ٘ي غٞإ ؼٝـ ٝ ٝـ ٗؽـو٠ ١ب كؼبٓيز ث٠ٍ... ٛ٘ي غٞإ ث٠ ثس٠ ١ب كفٝغش٠ ث٠ٍ! زٜيٚ ًبـي ـوٞايي 

ؼـ ٢ٌفي ٠ً ٗٚ ١ىشٖ، ٗي ٠ٌ غفيؽ ٝ كفٝي ـٝ كوٗ ثيٚ ويبٟ دٞوز ١ب ٗطؽٝؼ ًفؼ... اي٢ٜب ث٠ ١ف ضبّ  ي٠.

 ...ي٠ ٍٗز ضيٞاٙ اٙ، ده ز٠ كفم ٗي ٠ًٜ آٓٞؼٟ ثٍٚ يب ٠ٛ

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗٚ ثب ايٚ اٗيؽ ث٠ ايٜدب اٝٗؽٟ إ ٠ً ثٍيٜيٖ ٝ ثب ١٘ؽي٠ِ ٜٗٙوي ِطجز ًٜيٖ. ٝ ث٠ ػٜٞاٙ ي٠ 

ٗبئٖ ٠ً ١فز٠ اق ؼوشٖ ٗيبؼ ثٌٜٖ سب... ثفاي ايٚ ٌٍٗالر ي٠ ـاٟ ضْ ٗؼوّٞ ثؽٝٙ خَٜ ٝ ؼػٞا آؼٕ ٜٗٙوي 

 .ديؽا ًٜيٖ

ؼٝٙ ثبـقيٜي; ٗب ١ٖ ٗٞاكويٖ. ٗؼبٗالر ٗٞاؼ ٗػؽـ ٗدبقٟ، ٝٓي ثبيؽ ًٜشفّ ٌؽٟ ثب٠ٌ... ٝ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ١ٖ ؼـ 

 .ٗي ٠ًٜ ٝ ِٔص ثفهفاـ ٗي ٠ٌ هى٘ز ٌفهي ض٘بيز ١بي القٕ ـٝ غٞا١ؽ ًفؼ... ٝ ؼػٞا كي٠ّٔ ديؽا

سبسبٓيب; اٗب ثبيؽ اق خبٛت ًٞـٓئ٠ٛٞ ا٘٘يٜبٙ ًبْٗ ؼاؼٟ ث٠ٍ... ٝ ثؼؽاً ٠ً ٗٞهؼيز ايٍٞٙ ٗىشطٌٖ ٌؽ، ؼـ ِؽؼ 

 .اٛشوبٕ خٞيي ثفٛيبؼ

ؼٝٙ ثبـقيٜي; ثجيٜيٚ... ٠٘١ ٗب آؼٕ ١بيي ػبهْ ٝ ٜٗٙوي ١ىشيٖ. ٓكٝٗي ٛؽاـٟ ٗثْ ي٠ ٍٗز ًٝيْ اق ١ٖ وٜؽ 

 ...ِيفيٖٝ سٕ٘يٚ ث

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ؼوشً ـا ثٜٔؽ ٗي ًٜؽ ٝ وػٚ ثبـقيٜي ـا هٙغ ٗي ًٜؽ(; ٗي ُيٚ اٛشوبٕ... آيب اٛشوبٕ، دىفسٞ ـٝ 

قٛؽٟ ٗي ٠ًٜ؟ دىف ٜٗٞ ثفٗي ُفؼ٠ٛٝ؟ ٗٚ اق اٛشوبٕ دىفٕ زٍٖ دٌٞي ٗي ًٜٖ... اٗب ث٠ ؼالئي غٞؼغٞا١ب٠ٛ. 

)ثؼؽ، ؼـ ضبٓي ٠ً ثب ً٘ي سبٕ، ٗي ايىشؽ(... ث٠ غب٘ف ٛبزبـ ٌؽٟ ايٚ ٌٗ٘ٔز ـٝ سفى ٠ًٜ... ...دىف ًٞزي ٗٚ

ٗبخفاي وٞٓٞسكٝ. غئي غت... ٗٚ ؼاـٕ... اهؽاٗبر القٕ ـٝ ثفاي ـكغ اس٢بٕ اق اٝٙ اٛدبٕ ٗي ؼٕ سب... ثب 

غب٘فخ٘غ ثش٠ٛٞ ثفُفؼٟ. ٝٓي ٜٔ٘بً آؼٕ غفاكبسي اي ١ىشٖ... ٝ ا٠ُ ي٠ ؼكؼ٠ اسلبم ٛبُٞاـي ثفاي اٝٙ ثيلش٠... 

ـؼ اِبثز ٠ُٓٞٔ ي٠ اكىف دٔيه هفاـ ثِيفٟ... يب ٠ً... ؼـ ؤّٞ قٛؽاٙ غٞؼي ـٝ ؼاـ ثك٠ٛ... يب ا٠ُ ٗثالً ٗٞ

ِبػو٠ ثكٛؽي... اٝٙ ٝهز ٗٚ آؼٕ ١بيي ـٝ ٠ً سٞ ايٚ اسبم ١ىشٚ ٗوّف ٗي ؼٖٝٛ. ٝ اٝٙ ٗىئ٠ٔ ـٝ ١فُك 

ي غٞـٕ ٠ً... ايٚ دي٘بٙ ِٔطي ٌٗث( اٗب... ايٚ ٗٞٔٞع ث٠ ًٜبـ... ١٘يٚ خب ث٠ خبٙ ٟٛٞ ١بٕ هىٖ ٗ) .ٛ٘ي ثػٍٖ

 ...٠ً اٗفٝق ؼـ ايٜدب ثيٚ غٞؼٗٞٙ ثىش٠ ايٖ، اق خبٛت ٗٚ ث٠ ١ير ٝخ٠ ٌٌىش٠ ٛػٞا١ؽ ٌؽ

 .ؼٝٙ ٝ سبٕ ث٠ و٘ز ثبالي ٗيك، خبيي ٠ً ثبـقيٜي ٍٛىش٠ اوز، ٗي ـٝٛؽ. سبسبٓيب ١ٖ ١٘يٚ ًبـ ـا ٗي ًٜؽ

 .ٗي قٜٛؽ ؼٝٙ ٝ سبسبٓيب ١٘ؽيِف ـا ؼـ آؿٞي ٗي ُيفٛؽ ٝ ضبٔفاٙ ؼوز

 ٌت -هٙغ ث٠; اسٞٗجيْ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ؼـ ضبّ ضفًز

 ٌت -هٙغ ث٠; ؼاغْ اسٞٗجيْ. ؼٝٙ ٝ سبٕ ؼـ ِٜؽٓي ػوت ٍٛىش٠ اٛؽ
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سبٕ; ٗٞهغ ٗؿاًفٟ ثب ًه ٝ ًبـ سبسبٓيب، آيب ـاخغ ث٠ ايٚ ٠ً ٝاو٠ٙ ١بٌٞٙ ؼـ ٗؼبٗالر ٗٞاؼ ٛجبيؽ وٞء وبثو٠ 

 ؼاٌش٠ ثبٌٚ، سأًيؽ ثٌٜٖ؟

 .ٞ... ٝٓي غئي اِفاـ ٌٛٚ. ثبـقيٜي غٞؼي ٗٔشلز ايٚ ٌٛش٠ ١ىزٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ثِ

 .سبٕ; ٜٗظٞـر سبسبٓيبوز

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; سبسبٓيب ي٠ دباٛؽاق ثيٍشف ٛيىز... اٝٙ ١ير ٝهز ٛ٘ي سٞٛىز سٞي ٗؼب٠ٔٗ ضفيق وبٛشيٜٞ ث٠ٍ... 

 ...ٝٓي سب اٗفٝق ٛ٘ي ؼٝٛىشٖ ٠ً ٠٘١ زيك قيف وف ثبـقيٜي ثٞؼٟ

  :هٙغ ث٠

 ٙ ًٞـٓئ٠ٛٞغب٠ٛ ؼٝ

 .ٗبيٌْ ٠ً اق ويىيْ ثفٍُش٠، ؼـ ثبؿس٠ غب٠ٛ ثب ؼٝٙ هؽٕ ٗي قٜٛؽ ٝ ِطجز ٗي ًٜٜؽ

 ...ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ِٛبٟ ًٚ... ُٞخ٠ كفِٛي، كٔلْ... ٠٘١ ايٚ زيك١ب... ١يسي ًٖ ٛؽاـٟ

 ٗبيٌْ; ثبثب، ؼـ ٗٞؼـ هٕي٠ وبٛي زي ًبـ ٗي ًٜي؟ )ٌٗث( ٝ ويىيْ؟

 .٠ دي٘بٙ ِٔص ـٝ ٌٍٜٖٛٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗٚ هىٖ غٞـؼٕ ً

 ٗبيٌْ; ٝٓي ايٚ اق ٘فف ا٢ٛٝب ٠ٍٛٞٛ ٔؼق سٔوي ٛ٘ي ٠ٌ؟

 ...ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٠ٍٛٞٛ ٔؼق ١ٖ ١ىز

سٞ القٕ ٛيىز ١ير ٛوٍي  .ٗبيٌْ; غئي غت... سٞ هّٞ ؼاؼي ٠ً دي٘بٙ ـٝ ٌٍٜٛي، ٝٓي ٗٚ هٞٓي ٛؽاؼٟ إ

 .ؼاٌش٠ ثبٌي... ٠٘١ ٗىئٞٓيز ١ب ُفؼٙ ٗٚ

 .٠ٌ، كؼالً ٝهز قيبؼ ؼاـيٖ ـاخغ ث٠ ايٚ ٗٞٔٞع كٌف ًٜيٖٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ثب

  :هٙغ ث٠

 ٗؽـو٠ اي ؼـ ٛيٞ ١٘ذٍبيف

 ـٝق -ًي سؼؽاؼي اق ثس٠ ١ب ـا ث٠ ضيبٖ ٗؽـو٠ ـا١ٜ٘بيي ٗي ًٜؽ

ًي)ث٠ ثس٠ ١ب(; ١ي، ٛبٛىي... ٠٘١ ٛكؼيي ١ٖ ثبٌيٚ. ثالًٛ... غٞث٠، آكفيٚ..)ثؼؽ ٗشٞخ٠ ٗبيٌْ ٗي ٌٞؼ ٠ً 

 يىشبؼٟ اوز( زٜؽ ٝهش٠ ٠ً ثفٍُشي؟ًٜبـ ًبؼيالًً ا

  ...ٗبيٌْ; يي وبٓي ٗي ٠ٌ، ٌبيؽ ١ٖ ثيٍشف)ٌٗث( غٌٞطبٖٓ ٠ً ثبق ٗي ثيٜ٘ز، ًي

ؼيكآٞ ث٠; خبؼٟ غبـج ٢ٌف. ٗبيٌْ ٝ ًي هؽٕ ٗي قٜٛؽ ٝ اسٞٗجيْ ٗبيٌْ دٍز وفٌبٙ ٗي آيؽ. دىفي ثب 

 ـٝق -ؼٝزفغ٠ ٗي ُؿـؼ ٝ وًِ اق ػوت اٝ ٗي آيؽ

 !; ثؽٝ ثيب. ؼاٛٞدىف)ؼـ ضيٚ ُؿٌشٚ(

 .ٗبيٌْ; ٗٚ االٙ ثفاي دؽـٕ ًبـ ٗي ًٜٖ، ًي. اٝٙ ٗفي٠ٕ... غئي ٗفيٓ

 ...ًي; ٝٓي سٞ ٗثْ اٝٙ ٛيىشي، ٗبيٌْ، كٌف ٛ٘ي ًفؼٕ ثػٞاي ٗثْ دؽـر ثٍي. غٞؼر ايٜٞ ُلشي

ؼي٠ِ  ٗبيٌْ; دؽـ ٗٚ كفهي ثب وبيف آؼٕ ١بي هؽـسٜ٘ؽ ٛؽاـٟ...)ًي ٗي غٜؽ(... ١ف آؼٗي ٠ً ٗىئّٞ آؼٕ ١بي

 .ان؛ ي٠ وٜبسٞـ ٗثالً، يب ي٠ ـئيه خ٢٘ٞـ

 ًي; ٗشٞخ٠ ٛيىشي ضفف ١بر زوؽـ ثس٠ِٛٞ ان؟
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 ٗبيٌْ; زفا؟

  ...ًي; ثفاي اي٠ٌٜ وٜبسٞـ١ب ٝ ـئيه خ٢٘ٞـ١بي آؼٕ ١ب ـٝ ٛ٘ي ًٍٚ ٠ً

كز. ٗبيٌْ; اُٟ... ًدبي ايٚ ضفف ١ب ثس٠ِٛٞ ان، ًي؟ )ثؼؽ( ًي، ٌيٟٞ ًبـ دؽـ ٗٚ ؼي٠ِ سٕ٘ٞ ٌؽ ٝ ـكز... ـ

ضشي غٞؼي ١ٖ ايٜٞ ٗي ؼ٠ٛٝ. ظفف دٜح وبّ آيٜؽٟ، ًبـ غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ ًبٗالً هبٛٞٛي ٗي ٠ٌ. هٖٞٓ ـٝ هجّٞ 

 ...ًٚ. ؼـ ٗٞـؼ ًىت ٝ ًبـٕ ايٚ ضؽاًثف زيكي٠ ٠ً ٗي سٖٞٛ ث٢ز ثِٖ. )ثؼؽ( ًي

ٝ ثبـ١ب سٔلٚ ًفؼٕ،  ًي; ٗبيٌْ، زفا اٝٗؽي ايٜدب؟ زفا؟ ثؼؽ اق ُؿٌز ايٚ ٠٘١ ٝهز اق ٗٚ زي ٗي غٞاي؟ ثبـ١ب

 ...ٛب٠ٗ ٌٛٞشٖ

 ...ٗبيٌْ; اٝٗؽٕ زٞٙ ث٠ سٞ اضشيبج ؼاـٕ. زٞٙ ثفإ ٢ٗ٘ي

 ...ًي; غٞا١ً ٗي ًٜٖ ٗبيٌْ ،ثه ًٚ

 ...ٗبيٌْ; زٞٙ ٠ً... ٗي غٞإ ثب ٗٚ اقؼٝاج ًٜي

  ...ًي)وفي ـا سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ(; ؼي٠ِ ؼيفٟ... غئي ؼيفٟ

اي ٗي ًٜٖ... ١ف ًبـ ٠ً ثػٞاي ٗي ًٜٖ... ١ف ًبـي ٠ً ثشٖٞٛ... ٗبيٌْ; غٞا١ً ٗي ًٜٖ، ًي... ١ف ًبـ ٠ً ثػٞ

زيكي ـٝ ٠ً ثيٚ ٗب ُؿٌش٠... خجفاٙ ًٜٖ...)ًي ؼٝثبـٟ وفي ـا سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ(... زٞٙ ٠ً ايٚ ٠٘٢ٗ، ًي. زٞٙ 

)ًي زيكي ٠ً ٠٘٢ٗ اي٠ٜ ٠ً ٗب ثب ١٘ؽي٠ِ ثبٌيٖ، ٠ً ثب ١ٖ قٛؽُي ًٜيٖ... ٠ً ثس٠ ؼاٌش٠ ثبٌيٖ... ثس٠ ١بي ٗب...

 .ؼٝوشز ؼاـٕ .ثب ًق ؼوز ِٞـسً ـا ٗي دٌٞبٛؽ( ًي... ٗٚ ث٠ سٞ اضشيبج ؼاـٕ

  .ٗبيٌْ ثب ؼوز ث٠ و٘ز اسٞٗجيْ اٌبـٟ ٗي ًٜؽ ٠ً ٛكؼيي ثيبيؽ. ٗبيٌْ ٝ ًي وٞاـ ٗي ٌٞٛؽ

 .ؼيكآٞ ث٠; ؼكشف ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ. ؼٝٙ ث٠ ٗب١ي ١بي آًٞاـيٕٞ ؿؿا ٗي ؼ١ؽ

; آؼٕ ١بي ثبـقيٜي ؼـ ٜٗٙو٠ ٗٚ ٠٘١ خٞـ ؼغبٓشي ٗي ًٜٚ ٝ ٗب ١ير ًبـي ِؽاي سىيٞ)غبـج اق هبة، ث٠ ٗبيٌْ(

 !ٛ٘ي ًٜيٖ. ث٠ قٝؼي قٝؼ سٞي ثفًٝٔيٚ ؼي٠ِ ١ير خب ٛ٘ي ٠ٛٞٗ ٠ً ضشي ثشٞٛيٖ سٞي ـاٟ ثفيٖ

 ...ِؽاي ٗبيٌْ)غبـج اق هبة(; ي٠ ًٖ ِجف ًٚ

 .غٞإ اخبقٟ ثؽي ٗب ١ٖ ٗوبث٠ٔ ًٜيِٖؽاي سىيٞ)غبـج اق هبة(; ٗٚ اق سٞ ً٘ي ٛ٘ي غٞإ، ٗبيي... كوٗ اقر ٗي 

 .ِؽاي ٗبيٌْ)غبـج اق هبة(; ِجف ؼاٌش٠ ثبي

 .ِؽاي ًٜٔ٘كا)غبـج اق هبة(; ٗب ٛبزبـيٖ اق غٞؼٗٞٙ ٗطبكظز ًٜيٖ... اخبقٟ ثؽٟ آؼٕ ١بي سبقٟ ثِيفيٖ

  .ِؽاي ٗبيٌْ)غبـج اق هبة(; ٠ٛ... ٛ٘ي غٞإ ث٢ب٠ٛ ؼوز ثبـقيٜي ثؽٕ ٠ً خَٜ ـٝ ؼٝثبـٟ ٌفٝع ٠ًٜ

 ...ِؽاي سىيٞ)غبـج اق هبة(; ٗبيي، اٌشجبٟ ٗي ًٜي

ًٜٔ٘كا)ث٠ ؼٝٙ(; ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ... ي٠ قٗبٛي ٌ٘ب ث٠ ٗٚ ُلشيٚ ٠ً ٝهشي ٗي ـو٠ ٠ً ٗٚ ٝ سىيٞ ٗي سٞٛيٖ ثفاي 

غٞؼٗٞٙ غبٛٞاؼٟ سٌٍيْ ثؽيٖ سب اٗفٝق ٗٚ اِالً ـاخغ ث٠ ايٚ هٕي٠ كٌف ٛ٘ي ًفؼٕ. ٝٓي ضبال ثبيؽ اق ٌ٘ب اخبقٟ 

  ...٠ثػٞإ ً

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ث٠ و٘شي ؼيِف ِٛبٟ ٗي ًٜؽ(; غت. ضبال ـئيه غبٛٞاؼٟ ٗبي٠ٌٔ؛ ا٠ُ اٝٙ اخبقٟ ثؽٟ ٗٚ ١ٖ ثفاسٞٙ 

 ...ؼػبي غيف ٗي ًٜٖ

ٗبيٌْ)ـٝي ِٜؽٓي ٗي ٍٛيٜؽ(; ثؼؽ اق اٝٙ ٠ً ث٠ ٛٞاؼا ٛوْ ٌٗبٙ ًفؼيٖ... ٗي سٞٛيٚ اق غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ خؽا 
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 .. ثؼؽ اق اٝٙ ٠ً ث٠ ٛٞاؼا ٛوْ ٌٗبٙ ًفؼيٖثٍيٚ ٝ ؼٛجبّ ًبـ غٞؼسٞٙ ثفيٚ

 ًٜٔ٘كا; زوؽـ ّ٘ٞ ٗي ٠ًٍ؟

  .ٗبيٌْ; ًٌ ٗبٟ

سىيٞ)غٙبة ث٠ ؼٝٙ ٝيشٞ( دؽـ غٞاٛؽٟ، ثب ػفْ ٗؼؿـر، ٝٓي ضبال ٠ً ٌ٘ب سٞي ًبـ١ب ٛيىشيٚ. ٗٚ ٝ ديز ؼيف يب 

 ...قٝؼ قيف ؼوز ثبـقيٜي ٗي اكشيٖ

 ...سب ًٌ ٗبٟ ؼي٠ِ ١ير زيك ثبهي ٛ٘ي ٠ًٜٛٞٗٔ٘كا; ٝ ٗٚ اق ايٚ ٗفسي٠ٌ ثبـقيٜي ٗشٜلفٕ! 

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٌ٘ب ث٠ هٕبٝر ٗٚ اػشوبؼ ؼاـيٚ؟

 ...ًٜٔ٘كا; ث٠ٔ

 ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗي سٖٞٛ ـٝي ٝكبؼاـيشٞٙ ضىبة ًٜٖ؟

  .ًٜٔ٘كا; ث٠ٔ، ١٘ي٠ٍ، دؽـ غٞاٛؽٟ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ده ؼٝوز ٗبيٌْ ثبٌيٚ ٝ ١فزي ٗي ٠ُ ثٌٜيٚ

ك ٍٛىش٠(; ٗؿاًفاسي ؼـ خفيب٠ٛ ٠ً ٠٘١ ٌٍٗالر ٌ٘ب ـٝ ضْ ٗي ٠ًٜ ٝ ث٠ ٠٘١ وؤاّ ٗبيٌْ)٠ً ضبال دٍز ٗي

١بسٞٙ ١ٖ دبوع ٗي ؼٟ. ٠٘١ زيكي ٠ً كؼالً ٗي سٖٞٛ ثِٖ، ١٘ي٠ٜ)ثؼؽ، ث٠ ًبـٓٞ( ًبـٓٞ، سٞ ؼـ ٛٞاؼا ثكـٍ ٌؽٟ 

فٟٝ( سبٕ ١يِٚ اي. ٝهشي خبٗٞٙ ـٝ ػْٞ ًفؼيٖ ٝ اٝٛدب ـكشيٖ، سٞ ٗي ٌي ٛلف اّٝ ٗٚ... )ثؼؽ، غٙبة ث٠ ُ

ؼي٠ِ ًٞٛىئيفي ٛيىز... اٝٙ ٝيٌْ ٗب ؼـ ُٝبن ٗي ٠ٌ .ايٜٞ ٛجبيؽ س١ٞيٚ ث٠ سبٕ سٔوي ًفؼ، ٝٓي ٗٚ ايٚ 

 .٘ٞـي ٗي غٞإ. )ٌٗث( سبقٟ... ا٠ُ ً٘ي ثػٞإ، ز٠ ًٞٛىئيفي ث٢شف اق دؽـٕ؟ غئي غت، ١٘يٚ

ٗي ُؿـؼ، ثب ؼٝٙ ٝيشٞ ؼوز ٗي ؼ١ؽ ٝ غبـج  ـًٝٞ ؼـ ـا ثبق ٗي ًٜؽ سب ٠٘١ ثيفٝٙ ثفٝٛؽ. ًٜٔ٘كا اق ًٜبـ ٗبيٌْ

 .ٗي ٌٞؼ

 ...سىيٞ)ثب ٗبيٌْ ؼوز ٗي ؼ١ؽ(; غئي غت

 .سىيٞ اق ًٜبـ ؼٝٙ ٝيشٞ ـؼ ٌؽٟ ٝ غبـج ٗي ٌٞؼ. ًبـٓٞ ٠ً ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ، ٝيشٞ آ١ىش٠ ث٠ ٠ُٛٞ اٝ ٗي قٛؽ

 ...ًبـٓٞ; ٗشٌٍفٕ، دؽـ

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; اق ثبثز سٞ غٌٞطبٖٓ، ًبـٓٞ

 ي ٗجْ ٍٛىش٠(; ٗبيي، إٝ... زفا ٗٚ ثيفٝٙ ثبٌٖ؟سبٕ)٠ً ـٝ

ٗبيٌْ; سٞ ث٠ ؼـؼ ًٞٛىئيفي ايبٕ خَٜ ٛ٘ي غٞـي، سبٕ. ؼـ خفيبٙ ايٚ ٛوْ ٝ اٛشوبٓي ٠ً ؼـ ديً ؼاـيٖ، ٠ٌٜ٘ٗ 

 .اٝٔبع ي٠ ًٖ ث٠ ١ٖ ثفيكٟ

ير ٝهز كٌف ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ًٜبـ سبٕ ـٝي ٗجْ ٗي ٍٛيٜؽ(; سبٕ... ايٚ سِٞي٠ ـٝ ٗٚ ث٠ ٗبيٌْ ًفؼٕ. ٗٚ ١

ٌٛفؼٟ إ ٠ً سٞ ًٞٛىئيفي ثؽي ١ىشي. كٌف ٗي ًفؼٕ ٠ً... وبٛشيٜٞ، غؽا ـض٘شً ٠ًٜ، ـئيه غٞثي ٛػٞا١ؽ 

ؼالئي ١ىز ٠ً زفا  ...ثٞؼ. ٗٚ ث٠ ٗبيٌْ ًبٗالً ا٘٘يٜبٙ ؼاـٕ، ١٘ٞٙ ٘ٞـ ٠ً... ١٘ٞٙ ٘ٞـ ٠ً ث٠ سٞ ؼاـٕ. اٗب

 .ثبٌيٛجبيؽ ؼـ ٝهبيؼي ٠ً اسلبم غٞا١ؽ اكشبؼ، ٛوٍي ؼاٌش٠ 

 ...سبٕ)ث٠ ٗبيٌْ(; ٌبيؽ ثشٖٞٛ ً٘ي ًٜٖ

 .ٗبيٌْ)ث٠ غٌٍي(; سٞ ثيفٝٛي، سبٕ
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ؼيكآٞ ث٠; سّبٝيفي اق الن ُٝبن ٝ سفاًز ١بي سجٔيـبسي. ٗٞويوي وجي الن ُٝبن ٌٜيؽٟ ٗي ٌٞؼ. ؼيكآٞ 

 .ث٠; ١شْ الن ُٝبن. يي ٓي٘ٞقيٚ ؼٕ ٝـٝؼي ٗشٞهق ٗي ٌٞؼ ٝ كفؼٝ ٝ ٗبيٌْ اق آٙ غبـج ٗي ٌٞٛؽ

 .يكآٞث٠; كفؼٝ، ٗبيٌْ، ١يِٚ، ـًٝٞ ٝ زٜؽ سب ديٍػؽٗز ١شْ ٠ً ث٠ و٘ز يٌي اق اسبم ١بي ١شْ ٗي ـٝٛؽؼ

كفؼٝ)ث٠ ٗبيٌْ(; ١ٜٞق ١ٖ ٛ٘ي سٖٞٛ ث٠ هيبك٠ خؽيؽر ػبؼر ًٜٖ... غئي غٞة ٌؽٟ. ايٚ ؼًشفي ٠ً ػ٘ٔز 

ز ١بيي ٠ً ز٘ؽاٙ ١ب ـا ٗي ًفؼٟ ٝاهؼبً ُْ ًبٌش٠. ز٠ ًىي ٗؼفكي اي ًفؼٟ ثٞؼ؟ ًي؟ )ثؼؽ غٙبة ث٠ ديٍػؽٗ

ثفٛؽ( ١ي، ١ي، ١ي، ٝايىيٚ! ثؿاـيٍٜٞٙ ١٘يٚ خب... غٞؼٗٞٙ ثؼؽاً ي٠ ًبـيً ٗي ًٜيٖ...)ديٍػؽٗز ١ب ٗي 

 ايىشٜؽ( اٝٙ غىش٠ ان... ٗي غٞاؼ ض٘بٕ ٠ًٜ. ٝٓي كؼالً اخبقٟ ثؽيٚ ؼـ ـٝ ثبق ًٜٖ، زٙٞـٟ؟

آه سٞي اسبم ٗي ـٝؼ، ِؽاي ٗٞويوي ث٠ ُٞي ٗي كفؼٝ ؼـ ـا ثبق ٗي ًٜؽ. ١٘بٙ ٘ٞـ ٠ً كفؼٝ ثب اؼاي ـهُ ٝ

ـا ٗي ٛٞاقؼ.  For He's Jolly Good fellow ـوؽ. ُفٟٝ اـًىشف ٗشٌٍْ اق يي آًبـؼئٞٙ، ثبن ٝ ديبٛٞ آ١َٜ

ـا ٗي ٛٞاقؼ. ٗبيٌْ اق ايٚ ثىبٖ غًٌٞ  Mona Liza ز٢بـ ؼغشف ًبثبـٟ دٍز ٗيك ٍٛىش٠ اٛؽ. اـًىشف وذه

 .ٗيك ايىشبؼٟ اوزٛيبٗؽٟ. خبٛي كبٛشيٚ دٍز 

  !خبٛي; والٕ، ٗبيي... ث٠ الن ُٝبن غٞي اٝٗؽي

 كفؼٝ; ٠٘١ اي٢ٜب ث٠ غب٘ف سٞئ٠، دىف...)ثؼؽ، ـٝ ث٠ خبٛي( ٠٘١ اي اثشٌبـ ا٠ٛٝ، ٠ِٗ ٠ٛ؟

 ...خبٛي; غت، ثفاؼـر كفؼي ١ٖ

 ...كفؼٝ; غت، سب ضؽي... آ١بي، ؼغشف١ب... ي٠ ؼهيو٠ ؼي٠ِ ثفٗي ُفؼٕ

 .ثفٝ خبٛي)ث٠ كفؼٝ(; ثب٠ٌ...

 كفؼٝ)ث٠ خبٛي(; سٞ ٍٗـٍٞٓٞٙ ًٚ...)ثؼؽ، غٙبة ث٠ ٗبيٌْ( ١فزي ٠ً ٗي غٞاي ثِٞ، دىف... ١فزي. ثب٠ٌ؟

 ٗبيٌْ)غئي غٍي(; ايٚ ؼغشف١ب ًي اٙ؟

 ...كفؼٝ; غٞؼر ثبيؽ ثل٢٘ي

 .ٗبيٌْ; ثلفوشٍٞٙ ثفٙ، كفؼٝ

 ...كفؼٝ; ١ي، ٗبيي

... كفؼا ١ٖ ٗي ـٕ، ضبال ثلفوشٍٞٙ ثفٙ. غىش٠ ٗبيٌْ; كفؼٝ، ٗٚ اٝٗؽٕ ايٜدب ٠ً ـاخغ ث٠ ًبـ ِطجز ًٜيٖ

 .إ)ؼـ ضبٓي ٠ً اق ِط٠ٜ ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ.( اـًىشف ـٝ ١ٖ ثلفوز ثفٙ

كفؼٝ)ث٠ ؼغشف١ب(; ١ي، دبٌيٚ! يبّٓب ؼي٠ِ، دبٌيٚ! ثفيٚ ثيفٝٙ... ١ي... آٛدٔٞ...)ثؼؽ( ١ي، يبّٓب ؼي٠ِ... ثكٛيٚ ث٠ 

 !زبى

 .ٕ، ثفٝخبٛي)ث٠ يٌي اق ٗٞثٞـ١ب( ثفٝ ثيفٝٙ، ػكيك

كفؼٝ)ث٠ خبٛي(; ...ٛ٘ي ؼٖٝٛ، خبٛي... اِالً وف ؼـ ٛ٘يبـٕ زً ٌؽٟ. )ثؼؽ غٙبة ث٠ يٌي اق ؼغشف١ب( ٗشأولٖ، 

 ...غىش٠ ان ...ػكيك، ثفٝ ثيفٝٙ...)ثؼؽ ث٠ اـًىشف( ٛ٘ي ؼٖٝٛ

 ٗبيٌْ; ٗٞ ُفيٚ ًدبن؟

 .كفؼٝ; ُلش٠ ٠ً ًبـ ؼاـٟ. ُلز ٠ً... ٢ٗ٘ٞٛي ٠ً ٌفٝع ٌؽ، ث٢ً قَٛ ثكٛيٖ

 ٌْ; غت، ده ث٢ً قَٛ ثكٙ)ثؼؽ ث٠ خبٛي، ؼـ ضبٓي ٠ً ثب ١ٖ ؼوز ٗي ؼ١ٜؽ( زٙٞـي خبٛي؟ٗبي
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 .خبٛي; والٕ، ٗبيي... غٌٞطبٖٓ ٗي ثيٜ٘ز

 ...ٗبيٌْ; ٗب ٠٘١ ٗٞٙ ث٠ سٞ اكشػبـ ٗي ًٜيٖ

 .خبٛي; ٗشٌٍفٕ، ٗبيي

 .خبٛيٗبيٌْ; ثٍيٚ، خبٛي...ٗي غٞإ ثب١بر ضفف ثكٖٛ. )ٌٗث( ؼٝٙ ١ٖ ث٠ سٞ اكشػبـ ٗي ٠ًٜ، 

 .خبٛي; ٗٚ... ٠٘١ زيك ـٝ ٗؽيٞٙ اٝٙ ١ىشٖ

ٗبيٌْ; اٝٙ ٗي ؼ٠ٛٝ ٠ً سٞ ز٠ آؼٕ هؽـٌٜبوي ١ىشي. ثفاي ١٘يٚ ١ٖ... اق سٞ ٗي غٞاؼ ٠ً ٓٙلي ؼـ ضوً 

 .ثٌٜي

 خبٛي; ز٠ ًبـي اق ؼوشٖ ثفٗيبؼ، ٗبيي؟

ثلف٠ٌٝ ٝ... ث٠ ايٜدب  ٗبيٌْ; غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ هّؽ ؼاـٟ س٘بٕ و٢بٕ ٝ ؼاـايي غٞؼي ـٝ ؼـ ًبـ ـٝؿٚ قيشٞٙ

ٛوْ ٌٗبٙ ٠ًٜ)خبٛي ُٞي ٗي ؼ١ؽ( ٗٞ ُفيٚ و٢ٖ غٞؼي ـٝ ؼـ ًبقيٜٞ ٝ ١شْ ث٠ ٗب ٗي كف٠ٌٝ سب غبٛٞاؼٟ 

 ...ًٞـٓئ٠ٛٞ ٗبٓي ِؽ ؼـ ِؽ ايٜدب ث٠ٍ. )اٌبـٟ اي ث٠ سبٕ ٗي ًٜؽ( سبٕ

غ ث٠ كفٝي زيكي ث٠ ٗٚ كفؼٝ; ١ي، ٗبيي، ٗٙ٘ئٜي؟ ٗٞ ايٚ ًبـ ـٝ ؼٝوز ؼاـٟ... سب ضبال اقي ٍٜٛيؽٟ إ ـاخ

  ...ث٠ِ

ٗبيٌْ; آـٟ... ٝٓي ٗٚ دي٢ٍٜبؼي ثفاي ؼاـٕ ٠ً ٛ٘ي س٠ٛٞ ـؼ ٠ًٜ. )سبٕ يي ؼوش٠ هفاـؼاؼ ـا ث٠ ؼوز ٗبيٌْ 

ٗي ؼ١ؽ( ثجيٚ، خبٛي... ث٠ ٛظف ٗب ـهُ ٝ آٝاق ٝ ٛ٘بيً ؼـ خٔت ٍٗشفيبٙ ه٘بـغب٠ٛ ػْ٘ غئي ٢ٗ٘ي٠. ٝ اٗيؽ 

بـ ؼـ وبّ ايٜدب ٛ٘بيً ؼاٌش٠ ثبٌي إٗب ًٜي. )ٌٗث( ٌبيؽ ١ٖ... ثؼٕي ؼاـيٖ سٞ ايٚ هفاـؼاؼ ـٝ ٠ً دٜح ث

 .ؼٝوز ١بر ؼـ ويٜ٘ب ـٝ سٍٞين ًٜي ١٘يٚ ًبـ ـٝ ثٌٜٚ. ٗب ـٝي سٞ ضىبة ٗي ًٜيٖ

  .خبٛي; ضش٘بً، ٗبيي. ١ف ًبـي ثشٖٞٛ ثفاي دؽـ غٞاٛؽٟ إ ٗي ًٜٖ... غٞؼر ٗي ؼٝٛي

 ...ٗبيٌْ)ثب ١ٖ ؼوز ٗي ؼ١ٜؽ(; غٞث٠

)ؼـ ضبٓي ٠ً ٝاـؼ اسبم ٗي ٌٞؼ(; ١ي، ٗبيي! والٕ ثف ٠٘١ ؼٝوشبٛي ٠ً ايٜدب ١ىشٚ... كفؼي... سبٕ. ٗٞ ُفيٚ

 ...غٌٞطبٖٓ ٗي ثيٜ٘ز، ٗبيي

 ٗبيٌْ)ثب ٗٞ ؼوز ٗي ؼ١ؽ(; زٙٞـي، ٗٞ؟

ٗٞ)ث٠ ٗبيٌْ، ؼـ ضبٓي ٠ً خبٛي ٗي ـٝؼ ثيفٝٙ(; غت غت، ... ًٖ ٝ ًىف ٠ً ٛؽاـي؟ وفآٌذك ثفار ؿؿاي 

فؼٟ... اػشجبـ ١ٖ ٠ً سب ؼٓز ثػٞاؼ ؼاـي)ثؼؽ، ـٝ ث٠ يٌي اق ًبـٜٗؽاًٛ( ثفٝ ثفاي ٠٘١ ٗػَّٞ ؼـوز ً

 .ًىبٛي ٠ً ايٜدب ١ىشٚ لسٞٙ ثِيف سب ث٠ غفج ١شْ ثبقي ًٜٚ

 ٗبيٌْ)ؼـ ضبٓي ٠ً ٗٞ ٗي ٍٛيٜؽ(; اٝٙ هؽـ اػشجبـ ؼاـٕ ٠ً و٢ٖ سٞ ـٝ ًبْٗ ثػفٕ؟

 ٜؽؼ(; و٢ٖ ٜٗٞ ثػفي؟ٗٞ)ٗي غٜؽؼ. كفؼٝ ١ٖ ٠ً ٌب٠ٛ ٗٞ ـا ٗي ٗبٓؽ، ٗي غ

 .ٗبيٌْ; ًبقيٜٞ... ١شْ، غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٗي غٞاؼ و٢ٖ سٞ ـٝ ًالً ثػفٟ

ٗٞ)ػّجبٛي(; غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٗي غٞاؼ و٢ٖ ٜٗٞ ثػفٟ؟ ٠ٛ... ٗٚ و٢ٖ ٌ٘ب١ب ـٝ ًالً ٗي غفٕ، ٠ٛ ٌ٘ب و٢ٖ 

ٜٞٗ... 

 ...ٗبيٌْ; ًبقيٜٞي سٞ ٔفـ ٗي ؼٟ... ٌبيؽ ٗب ثشٞٛيٖ ث٢شف اؼاـٟ اي ًٜيٖ
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 ٗٞ; ٠ٌٜٛ غيبّ ٗي ًٜي ٗٚ ؼاـٕ سٞ ٌفاًز ٛبـٝ ٗي قٖٛ؟

 .ٗبيٌْ; ٠ٛ، كوٗ ٌبٛه ٛؽاـي

ٗٞ)ٗي ايىشؽ، ثب ػّجبٛيز ٗي غٜؽؼ(; ٌ٘ب ًثبكز ١ب ـاوشي ٠ً غئي ٗىػفٟ ايٚ... ٗٚ ؼـ ضوشٞٙ ٓٙق ًفؼٕ ٝ 

ضبال ٌ٘ب ٗي غٞايٚ ٜٗٞ قٗبٛي ٠ً اٝٔبػشٞٙ غفاة ثٞؼ كفؼي ـٝ هجّٞ ًفؼٕ ٠ً ايٜدب ثيبؼ ٝ ثب ٗٚ ًبـ ٠ًٜ ٝ 

 ثؿاـيٚ ثيفٝٙ؟

ٗبيٌْ; ي٠ ًٖ ِجف ًٚ... سٞ كفؼي ـٝ ث٠ ايٚ غب٘ف ـاٟ ؼاؼي ٠ً غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ ٔ٘بٛز ٗبٓي ًبقيٜٞي سٞ ـٝ 

ٛكؼ ثبٛي ًفؼ... زٞٙ ٠ً غبٛٞاؼٟ ٗٞٓيٜبـي اٜٗيز اٝٛٞ سٕ٘يٚ ًفؼٟ ثٞؼ. ضبال اق ٠٘١ اي٢ٜب ُؿٌش٠... ثطث 

 ...اخغ ث٠ ايٚ ًبـ ِطجز ًٜيًٖبـٟ... ده ثفُفؼيٖ ٝ ـ

ٗٞ; آـٟ... ـاخغ ث٠ ًبـ ِطجز ًٜيٖ، ٗبيي. اّٝ اق ٠٘١ ايٚ ٠ً، ٌ٘ب١ب ؼي٠ِ ًبـسٞٙ س٠ٗٞ٘. غبٛٞاؼٟ ًٞـٓئ٠ٛٞ 

ؼي٠ِ دٍٖ ٝ دي٠ٔ اي ـيػش٠. دؽـ غٞاٛؽٟ ٗفي٠ٕ، ٠ِٗ ٛيىز؟ ثبـقيٜي ٝ غبٛٞاؼٟ ١بي ؼي٠ِ ؼاـٙ اق ٛيٞيٞـى 

ايٜدب ز٠ ًبـٟ ايٚ؟ كٌف ًفؼي ٗي سٞٛي ثيبي ايٜدب ٝ ١شْ ٜٗٞ هج٠ٕ ًٜي؟...  ٗيٜؽاقٛشٞٙ ثيفٝٙ... غيبّ ًفؼيٚ

 !ٗٚ ثب ثبـقيٜي ِطجز ًفؼٟ إ... ٗي سٖٞٛ ثب اٝٙ ٗؼب٠ٔٗ ًٜٖ ٝ سبقٟ ١شٖٔ ـٝ ١ٖ ؼاٌش٠ ثبٌٖ

 ٗبيٌْ; ثفاي ١٘يٚ ثٞؼ ٠ً خٔٞي ٠٘١ ث٠ ثفاؼـ ٗٚ وئي قؼي؟

ٗبيي. اِالً... اِالً ٗٞ اق ايٚ ًبـ ٜٗظٞـي ٛؽاٌز. ؼـوش٠ ٠ً ُبٟ  كفؼٝ; آٟ... اٝٙ هٕي٠... اِالً زيك ٢ٗ٘ي ٛجٞؼ.

 ؼٝوشبٙ غٞثي ١ىشيٖ؟ ٠ِٗ ٛيىز، ٗٞ؟ ...ُب١ي اق ًٞـٟ ؼـ ٗي ـٟ، ٝٓي ٗٚ ٝ ٗٞ

ٗٞ; ٗٚ ثبيؽ ًبـٕ ـٝ ؼـوز اؼاـٟ ًٜٖ. ُب١ي القٕ ٗي ٠ٌ ثفاي ايٚ ٠ً ًبـ١ب غٞة ثسفغ٠ آؼٕ اق زي ٝ سيذب 

 ...هٕي٠ اي ثطث٘ٞٙ ٌؽ ٝ القٕ ثٞؼ ٠ً ٌُٞ٘بٓي ًٞزٌي ث٠ٍ اوشلبؼٟ ٠ًٜ. ٗٚ ٝ كفؼي وف

 ٗبيٌْ; سٞ ثفاؼـ ٜٗٞ ٌُٞ٘بٓي ؼاؼي؟

ٗٞ; ديٍػؽٗز ١بي ؼغشف اق ؼوشً ػبِي ٌؽٟ ثٞؼٙ! ًىي ٛ٘ٞٛؽٟ ثٞؼ وف ٗيك ٗفؼٕ سٞ ًبقيٜٞ غؽٗز ث٠ٌٜ! 

 !زز ٌؽٟ سٞ؟

ؼا ِجص ٗيفٕ ٛيٞيٞـى... سب اٝٙ ٝهز ٗبيٌْ)هجْ اق ايٚ ٠ً دب ٌٞؼ، ٝوبئً ـا اق ـٝي ٗيك خ٘غ ٗي ًٜؽ(; كف

 .ـاخغ ث٠ هي٘ز كٌف١بر ـٝ ثٌٚ

ٗٞ)ػّجبٛي(; ...وَ! سٞ ٗي ؼٝٛي ٗٚ ًي إ؟ ث٠ ٗٚ ٗي ُٚ ٗٞ ُفيٚ! اٝٙ ٝهز ٠ً سٞ ؼ١ٜز ثٞي ٌيف ٗي ؼاؼ، 

 !ايٜدب ٠٘١ ٜٗٞ ٗي ٌٜبغشٚ

ٕ، سٞ ًٞٛىئيفي ١ىشي ٝ ٗي سبٕ...سب (كفؼٝ; ي٠ ًٖ ِجف ًٚ، ٗٞ... ٗٞ، ٗٚ ي٠ كٌفي ؼاـٕ...)ثؼؽ، ـٝ ث٠ سبٕ

 ...سٞٛي ثب ؼٝٙ ِطجز ًٜي... ٗي سٞٛي سٞٔيص ثؽي ٠ً

سبٕ; ِجف ًٚ... ؼٝٙ سوفيجبً ثبقٍٛىش٠ ٌؽٟ ٝ ضبال ٗبيي ٗىئّٞ اٗٞـ غبٛٞاؼ ٟ ان. ا٠ُ ضفكي ؼاـي، ث٠ ٗبيٌْ 

 ثِٞ

آؼٗي ٗثْ ٗٞ ُفيٚ ايٚ خٞـي كفؼٝ)ثؼؽ اق آٙ ٠ً ٗٞ ثب ػّجبٛيز ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ(; ٗبيي! سٞ ٛجبيؽ ثيبي ايٜدب ٝ ثب 

 !ِطجز ًٜي

ٗبيٌْ; كفؼٝ... سٞ ثفاؼـ ثكـٍ ٜٗي ٝ ٗٚ ؼٝوشز ؼاـٕ. ٝٓي ؼي٠ِ ١ير ٝهز خبٛت ًىي ـٝ ػٔي٠ غبٛٞاؼٟ ِٛيف. 
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 .١ير ٝهز

 غب٠ٛ ًٞـٓئ٠ٛٞ

ٓي٘ٞقيٚ ٗبيٌْ ٠ً غٞؼ اٝ، ًي ٝ آٛشٞٛي ؼـ آٙ ٍٛىش٠ اٛؽ اق ؼـٝاقٟ غب٠ٛ ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ. آٛشٞٛي ـٝي دبي 

 ـٝق -ٌْ ٍٛىش٠ اوزٗبي

 ...ٗبيٌْ; ٗٚ ثبيؽ دؽـ ٝ ١ٌ٘بـ١بي ـٝ ثجيٜٖ، ده ٌ٘ب ٌبٗشٞٙ ـٝ ثػٞـيٚ

 ...ًي; اُٟ، ٗبيٌْ

ٗبيٌْ; آغف ١لش٠ ثب ١ٖ ٗي ـيٖ ثيفٝٙ)ثؼؽ ٠ً ٗي ثيٜؽ ًي اِٛبـ ١ٜٞق ٛبـأي اوز( ثب ١ٖ ٗي ـيٖ ٢ٌف... 

 .ٛ٘بيٍي ٗي ثيٜيٖ ٝ ٌبٕ ٗي غٞـيٖ. هّٞ ٗي ؼٕ

 ...ؽ (اُٟ، ـاوشي، ٗبيٌْ... غٞا١فر ٗي غٞاؼ اقر غٞا١ٍي ث٠ًٌٜي; ثب٠ٌ...)ثؼ

 ...ٗبيٌْ; غت، ث٠ٌٜ

 .ًي; ٠ٛ...غٞؼي ٗي سفو٠ ث٠ِ. ًبٛي ٝ ًبـٓٞ ٗي غٞاوشٚ ٠ً سٞ دؽـ غٞاٛؽٟ دىف ًٞزٌٞٓٞٞٙ ثٍي

 ...ٗبيٌْ; اُٟ...ثب٠ٌ سب ثجيٜٖ

 ًي; هجّٞ ٗي ًٜي؟

  ...ؼي٠ِ ٗبيٌْ; ـاخغ ث٢ً كٌف ٗي ًٜٖ... سب ثؼؽ. غت، ثفيٖ

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; ثبؿس٠ ٜٗكّ ؼٝٙ. ؼٝٙ ٠ً ضبال ديفسف ث٠ ٛظف ٗي ـوؽ ٝ ٗبيٌْ ثب ١ٖ ٍٛىش٠ اٛؽ

اٖٝٛ سٞوٗ ًىي ٠ً سٞ ث٠ اٝٙ ِؽ  .ٝيشًٞٞـ ٓئ٠ٛٞ; ثٜبثفايٚ... ثبـقيٜي اٝٓيٚ ًىي٠ ٠ً ػٔي٠ سٞ اهؽإ ٗي ٠ًٜ

ثٞؼ، سفسيت سٌٍيْ خٔى٠ اي ـا غٞا١ؽ  ؼـ ِؽ ا٘٘يٜبٙ ؼاـي ٝ... سٕ٘يٚ ٗي ؼٟ ٠ً غٙفي ٗشٞخ٢ز ٛػٞا١ؽ

سبقُي  (ؼاؼ ٝ ؼـ آٙ خٔى٠، سٞ ًٍش٠ ٗي ٌي. )ؼٝٙ اق ٓيٞاٙ ٌٛٞيؽٛي ٗي ٌٛٞؽ ٝ ٗبيٌْ اٝ ـا ِٛبٟ ٗي ًٜؽ

 ...ٗئٖ ث٠ ٌٛٞيؽٛي ثيٍشف ٌؽٟ... ث٠ ١ف ضبّ، ثيٍشف اق وبثن ٗي ٌٖٛٞ

 .ٗبيٌْ; ثفار غٞث٠، دؽـ

 ي ؼٖٝٛ... قٙ ٝ ثس٠ ١بر... ثب١بٌٞٙ غٌٞجػز ١ىشي؟ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ثؼؽ اق ٌٗثي ٘ٞالٛي(; ٛ٘

 ...ٗبيٌْ; ث٠ٔ، غئي

ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; غٞث٠)ٌٗث( اٗيؽٝاـٕ اق ايٚ ٠ً... ايٚ ٠٘١ ـاخغ ث٠ ايٚ هٕي٠ ثبـقيٜي سأًيؽ ٗي ًٜٖ ٛبـاضز 

 ٍٛي

  ...ٗبيٌْ; ٠ٛ، ٠ٛ... اِالً

٢ْ اِٛبـ ٛجبٌٖ... ثس٠ ١ب ٝ قٙ ١ب ٗي سٞٛٚ ثي ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ػبؼس٠... ٗٚ ؼـ ػ٘فٕ وؼي ًفؼٕ ٠ً ثي غيبّ ٝ و

 غيبّ ثبٌٚ، ٝٓي ٗفؼ١ب ٠ٛ. )ٌٗث(دىفر زٙٞـٟ؟

 ...ٗبيٌْ;غٞث٠

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ٗي ؼٝٛي... ١ف ـٝق ثيٍشف ٌجي٠ غٞؼر ٗي ٠ٌ

  .ٗبيٌْ)ٓجػٜؽ ٗي قٛؽ(; اق ٗٚ ثب١ٞي سفٟ. ثب ١٘يٚ و٠ وبِٓي اي، ؼاوشبٙ ١بي ّٗٞـ ثس٠ ١ب ـٝ ٗي غ٠ٛٞ

ٗي غٞاوشٖ سفسيجي ثؽي ٠ً  ...ًٞـٓئ٠ٛٞ)ٗي غٜؽؼ(; ؼاوشبٙ ١بي ّٗٞـ ٗي غ٠ٛٞ... )ثؼؽ( اُٟ... ـاوشيٝيشٞ 
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  ...س٘بٕ سٔلٚ ١بيي ٠ً اق ايٜدب يب ث٠ ايٜدب ٗي ٠ٌ ـٝ ًٜشفّ ًٜي... زٞٙ ٠ً

 ...ٗبيٌْ; هجالً ايٚ ًبـ ٌؽٟ، دؽـ

  ...ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ...زٞٙ ٠ً ٗي ؼٝٛي... ١فًىي ٠ٌٜ٘ٗ

 .دؽـ، هجالً سفسيجً ـٝ ؼاؼٟ إٗبيٌْ; 

 .ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; اُٟ، ـاوز ٗي ُي... كفاٗٞي ًفؼٟ ثٞؼٕ

ٗبيٌْ)ث٠ خٔٞ غٖ ٗي ٌٞؼ ٝ ؼوز ـٝي ٌب٠ٛ دؽـي ٗي ُؿاـؼ(; ٗٞٔٞع زي٠، دؽـ؟ ز٠ زيكي ِٛفاٛز ٗي ٠ًٜ؟ 

 .ث٢ز ُلشٖ ٠ً ثفٗيبٕ ٝ ثفٗيبٕ .)ثؼؽ اق آٙ ٠ً ؼٝٙ خٞاة ٛ٘ي ؼ١ؽ( ٗٚ اق دىً ثفٗيبٕ

شٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ؼـ ضبٓي ٠ً ٗي ايىشؽ(; ٗي ؼٝٛىشٖ ٠ً وبٛشيٜٞ ١٘سٞٙ قٛؽُي اي غٞا١ؽ ؼاٌز. ٝ كفؼٝ... ٝي

غت...)ٗي آيؽ ٝ ًٜبـ ٗبيٌْ ٗي ٍٛيٜؽ( كفؼٝ...غجق، اٝٙ ١ٖ ٗؼٕٔٞ ثٞؼ... ٝٓي ١ير ٝهز... ١ير ٝهز ١٘سيٚ 

٠ُٔ ٛؽاـٕ... ًبـ ًفؼٕ سب اق غبٛٞاؼٟ  قٛؽُي اي ـٝ ثفاي سٞ ؼـ ٛظف ٛؽاٌشٖ. س٘بٕ قٛؽُي إ ـٝ ًبـ ًفؼٕ... هّؽ

إ ٗفاهجز ًٜٖ. ٝ ١٘ي٠ٍ اٗشٜبع ًفؼٟ إ اق ايٚ ٠ً ػفٝوٌي ثبٌٖ ؼـ ؼوز... ٠ًٔ ُٜؽٟ ١ب. ٠ُٔ ٛ٘ي ًٜٖ... 

قٛؽُي ٗٚ ايٚ ثٞؼٟ... ٝٓي ١٘ي٠ٍ كٌف ٗي ًفؼٕ ٠ً... ٠ً ٛٞثز ث٠ سٞ ٠ً ثفو٠، سٞ ١٘ٞٙ آؼٗي غٞا١ي ٌؽ ٠ً 

 ...بسٞـ ًٞـٓئ٠ٛٞ. كفٗبٛؽاـ ًٞـٓئ٠ٛٞ، يب يي ١٘سيٚ زيك١بييوفٛع ؼيِفاٙ ؼوز اٝوز. وٜ

  ...ٗبيٌْ; يؼٜي ي٠ ٠ًٔ ُٜؽٟ ؼي٠ِ

 ...ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; آـٟ... كفِز ث٠ هؽـ ًبكي ٛجٞؼ، ٗبيٌْ. ٝهز ًبكي ٛجٞؼ

 ...ٗبيٌْ; ث٠ ١ؽف ٗي ـويٖ، دؽـ... ٗي ـويٖ

١ف ًىي ٠ً ديـبٕ خٔى٠ ٗؿاًفٟ ثب ثبـقيٜي ـٝ  ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ا١ٕٝٞ...)٠ُٛٞ ٗبيٌْ ـا ٗي ثٞوؽ( ُٞي ًٚ...

 .ثفار ثيبـٟ... غبئ٠ٜ. ايٚ ـٝ يبؼر ٛفٟ

  :ؼيكآٞ ث٠

 ثبؿس٠ ُٞخ٠ كفِٛي ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ 

 .ؼٝٙ ثب آٛشٞٛي، دىف ٗبيٌْ اوز

 ...آٛشٞٛي;ٗي ٠ٌ ايٜٞ ٝـؼاـٕ؟ )سٔ٘ج٠ آثذبي ـا اق ًٜبـ ؼٝٙ ثفٗي ؼاـؼ( آـٟ، ٗٞاظجٖ

 .دب... ثيب ايٜدب... ثيب ايٜدبٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; ثيب ايٜ

 .ٍٛبًٛ ٗي ؼ١ؽ زٙٞـ اق سٔ٘ج٠ اوشلبؼٟ ًٜؽ

 آٛشٞٛي; اي٢ٜب ـٝ آة ثؽٕ؟

ؼاـي ٗي ـيكيً...)آٛشٞٛي ثب سٔ٘ج٠  ...ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ; آـٟ... اٝٛدب ـٝ... اٝٛدب. ٗٞاظت ثبي، ؼاـي ٗي ـيكيً

ٜدب... ثيب ايٜدب... آ١ب، غٞة ٌؽ. ضبال ايٜٞ ٗي ثيب ايٜدب... ثيب اي ...ـٝي ثٞس٠ ١بي ُٞخ٠ آة ٗي دبٌؽ( آٛشٞٛي

 ...ؾاـيً٘ ايٜدب. آ١ب... ضبال ِٛبٟ ًٚ... ثيب ايٜدب. ٗي غٞإ ي٠ زيكي ٍٛٞٛز ثؽٕ، ثيب ايٜدب. ١٘يٚ خب ٝايىشب

 .ؼٝٙ يي هبذ اق دفسوبّ ٗي ًٜؽ

 ...آٛشٞٛي; دفسوبّ ث٠ ٗٚ ثؽٟ

ثفٗي ُفؼؼ ث٠ و٘ز آٛشٞٛي،  .ؼٛؽاٙ ١بيً ٗي ُؿاـؼؼٝٙ دٍشً ـا ٗي ًٜؽ ٝ هبذ دفسوبّ ـا سٞي ؼ١بٙ، ـٝي 
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ٛؼفٟ ٗي ًٍؽ ٝ ؼوز ١بيً ـا ثبال ٗي ُيفؼ ٝ اؼاي ؿّٞ ؼـ ٗي آٝـؼ. آٛشٞٛي ٗي سفوؽ ٝ قيف ُفي٠ ٗي قٛؽ. 

 .ؼٝٙ دب ٗي ٌٞؼ ٝ دىفثس٠ ـا ٗي ُيفؼ

ثبقي ثٞؼ...)ثب ؼوز ث٠  ٝيشٞ ًٞـٓئ٠ٛٞ)ٗي غٜؽؼ(; اُٟ، ٠ٛ... )ثس٠ ـا ثٜٔؽ ًفؼٟ، ؼٝثبـٟ ـٝي قٗيٚ ٗي ُؿاـؼ(

و٘ز ثبؿس٠ اٌبـٟ ٗي ًٜؽ( ثؽٝ اٝٛدب... ثؽٝ ثفٝ اٝٛدب... آٛشٞٛي ثب سٔ٘ج٠ آثذبي ث٠ و٘ز ثبؿس٠ ُٞخ٠ كفِٛي ٗي 

 .ـٝؼ، ؼـ ضبٓي ٠ً ٗي غٜؽؼ ٝ ؼٝٙ ثب ثبقي ؼٛجبّ اٝ ٗي ًٜؽ

 !آٛشٞٛي)ٗي غٜؽؼ(; ًدبيي؟)ثؼؽ( ضبال ثيلز

سؼبؼًٓ ـا اق ؼوز ٗي ؼ١ؽ، ث٠  .ـؼ، ٗي غٜؽؼ ٝ ثؼؽ ث٠ وفك٠ ٗي اكشؽؼٝٙ، دف دفسوبّ ـا اق ؼ١بًٛ ؼـ ٗي آٝ

 .ثٞس٠ ١ب زَٜ ٗي اٛؽاقؼ ٝ ثؼؽ ٗي اكشؽ. آٛشٞٛي ١ٜٞق ٗي غٜؽؼ ٝ ٗي ؼٝؼ

 ...آٛشٞٛي)زيكي ٗي ُٞيؽ ٌجي٠ ث٠(; ؼٝوشز ؼاـٕ... )ثؼؽ ثب سٔ٘ج٠ ث٠ و٘ز ؼٝٙ ٗي ؼٝؼ( آ... آ... آ... آ... آ

 .ؼٝٙ سٌبٙ ٛ٘ي غٞـؼ، ث٠ و٘ز وبغش٘بٙ غب٠ٛ ٗي ؼٝؼ ثؼؽ ٠ً ٗي ثيٜؽ سٚ ثي خبٙ

  :ؼيكآٞ ث٠

 ُٞـوشبٙ 

ِؽاي قَٛ ١بي ًٔيىب ٝ ث٠ ؼٛجبّ آٙ ِلي اق اسٞٗجيْ ٍٗبيؼز ًٜٜؽٟ ١ب ٝاـؼ ُٞـوشبٙ ٗي ٌٞؼ. ـاٜٛؽٟ ١ب 

ًبٛي ـا ؼـ ػفٝوي  Luna Mezzo Mare ؼـ١ب ـا ثفاي ػكاؼاـاٙ ثبق ٗي ًٜٜؽ، اق خ٠ٔ٘ ١٘بٙ ديفٗفؼي ٠ً آ١َٜ

ٗي غٞاٛؽ. ٗبيٌْ، سبٕ، ٗبٗبٙ، ًبٛي ٝ ؼيِفاٙ خٔٞي سبثٞر دٌٞيؽٟ اق ُْ ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ ـٝي ِٜؽٓي ٍٛىش٠ 

اٛؽ ٝ ِٛبٟ ٗي ًٜٜؽ ٠ً اوشوجبّ ًٜٜؽُبٙ، يي ث٠ يي، اق خٔٞي سبثٞر ث٠ اضشفإ ُؿٌش٠ ٝ ٌبغ٠ اي ُْ وفظ 

ٗي اٛؽاقٛؽ. ثبـقيٜي ٌبغ٠ ُٔي ٗي ـٝي آٙ ٗي ُؿاـٛؽ. خبٛي، ًٜٔ٘كا ٝ ١٘ىفي ٗي ُؿـٛؽ ٝ ٌبغ٠ ُٔي 

اٛؽاقؼ، ِٛب١ي ث٠ ٗبيٌْ ٗي ًٜؽ ٝ وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ. سىيٞ ـا ٗي ثيٜيٖ ٠ً اق خبٛت ثبـقيٜي ث٠ وٞي ٗبيٌْ ٗي 

 .آيؽ

سىيٞ)ؼـ ُٞي ٗبيٌْ(; ٗبيي، ي٠ ؼهيو٠ ٗي سٖٞٛ ثب١بر ضفف ثكٖٛ؟ )ثؼؽ، ٗبيٌْ ٝ سىيٞ اق ؼيِفاٙ ؼٝـ ٗي 

ٗي ٠ُ ٠ً ٗي سٞٛيٖ ٠٘١ اغشالكبس٘ٞٙ ـٝ ضْ ٝ كّْ  .سٞ خٔى٠ اي ؼاٌش٠ ثب٠ٌ ٌٞٛؽ( ثبـقيٜي ٗي غٞاؼ ثب

 ...ًٜيٖ

 ٗبيٌْ; سٞ غٞؼر ثب١بي ضفف قؼي؟

 ثب٠ٌ؟«ٗٚ»سىيٞ; آـٟ... سأٗيٚ اٜٗيشً ثب ٗٚ. ٗطًٔ ؼـ ٜٗٙو٠

 ...ٗبيٌْ; ثب٠ٌ

 .سىيٞ; غئي غت

 ؽي زٙٞـ ٗي غٞاٙ ثيبٙ وفاؿز؟سبٕ)ثؼؽ اق آٙ ٠ً ٗبيٌْ ٗي آيؽ ٝ ؼٝثبـٟ ًٜبـ اٝ ٗي ٍٛيٜؽ(; ك٢٘ي

 .ثبٌٖ« اٗٚ»ٗبيٌْ; ٗي غٞاٙ خٔى٠ اي ؼـ ثفًٝٔيٚ ثؿاـٙ. ؼـ ٜٗٙو٠ سىيٞ، ٠ً ٗٚ

 ...سبٕ; ١٘ي٠ٍ كٌف ٗي ًفؼٕ اٝٙ ٌػُ ًٜٔ٘كا ثب٠ٌ، ٠ٛ سىيٞ

 ٗبيٌْ; اهؽإ قيفًب٠ٛ اي٠... ٝ سىيٞ ١٘ي٠ٍ قيفى سف اق ًٜٔ٘كا ثٞؼٟ. ٝٓي ٗي غٞإ ِجف ًٜٖ... ثؼؽ اق ٗفاوٖ

ؿىْ سؼ٘يؽ. سّ٘يٖ ُفكش٠ إ ٠ً دؽـ غٞاٛؽٟ ثس٠ ًبٛي ثٍٖ. ثؼؽي ٗي ـٕ ث٠ ٗالهبر ؼٝٙ ثبـقيٜي ٝ سبسبٓيب... 
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  ...ٝ ٠٘١ وفاٙ دٜح غبٛٞاؼٟ

 وٌبٛه ٗفاوٖ ؿىْ سؼ٘يؽ

 .هٙغ ث٠; ٛ٘بي ػ٘ٞٗي ؼاغْ ًٔيىب. ِؽاي اـٍ ٝ ِؽاي ُفي٠ ٛٞقاؼ

 .٘فاٟ ٗبيٌْ ث٠ و٘ز ٗطفاة ٗي ـٝٛؽهٙغ ث٠; ًي ثس٠ ًبٛي ٝ ًبـٓٞ ـا ؼـ ثـْ ُفكش٠ ٝ ١

 .ًٍيً ػجبـاسي ث٠ السيٚ ٗي غٞاٛؽ

ٗبيٌْ ٝ ًي ثٜؽ ًالٟ ٛٞقاؼ ـا ثبق  ...ًٍيً)ثؼؽ اق آٙ ٠ً و٠ ثبـ ث٠ ـٝي ثس٠ ٗي ؼٗؽ، ث٠ السيٚ(; ؼػب ًٜيٖ ٠ً

ي ٗي ًٜٜؽ. ًٍيً ػجبـاسي ث٠ السيٚ ٗي غٞاٛؽ. ِؽاي ًٍيً ٘ي ِط٠ٜ ١بي قيف غبـج اق ِط٠ٜ ث٠ ُٞي ٗ

 .ـوؽ

 .هٙغ ث٠; اسبهي ؼـ ١شْ. ـًٝٞ ٍٗـّٞ آٗبؼٟ ًفؼٙ ٗىٔىْ غٞؼ اوز

هٙغ ث٠; ًٜٔ٘كا ثب ثىش٠ اي ثكـٍ ؼـ ؼوز، ث٠ و٘ز اسٞٗجئً ٗي ـٝؼ. ٓطظ٠ اي ٗي ايىشؽ ٝ ثب ؼوش٘بّ ٠ٌٓ 

 .اي ـا اق ـٝي ثؽ٠ٛ ٗبٌيٚ دبى ٗي ًٜؽ

  .ٝ زب٠ٛ ٛٞقاؼ ٗي دبٌؽهٙغ ث٠; ًٔيىب، ًٍيً اٍِٛشً ـا سٞي ظفف ـٝؿٚ ٗي ًٜؽ ٝ ث٠ ٓت 

 .ًٍيً ػجبـاسي ث٠ السيٚ ٗي غٞاٛؽ. ِؽاي اٝ غبـج اق ِط٠ٜ اؼا٠ٗ ٗي يبثؽ

 .هٙغ ث٠; آـايٍِبٟ. ؤ٘بٛي ث٠ ِٞـر ٝئي زيسي غ٘يف ِبثٞٙ ٗي ٗبٓؽ

  .هٙغ ث٠; اسبهي ؼـ ١شْ. ٛفي يي يٞٛيلٞـٕ دٔيه اق ز٘ؽاٙ ثيفٝٙ ٗي آٝـؼ

 .سٞي ظفف ـٝؿٚ ٗي قٛؽ ٝ ـٝي ديٍبٛي ٛٞقاؼ ِٔيت ٗي ًٍؽهٙغ ث٠; ًٔيىب. ًٍيً اٍِٛشً ـا ثبق 

هٙغ ث٠; اسبم ١شْ. ٛفي ٠ً يٞٛيلٞـٕ دٔيه ـا دٌٞيؽٟ، ًيى٠ اي ـا ٠ً ٍٛبٙ دٔيه ٝ يي ١لز سيف ؼـ آٙ 

 .اوز غبٓي ٗي ًٜؽ

 .هٙغ ث٠; يي ١شْ. ًٜٔ٘كا، ثب ثىش٠ اي، اق د٠ٔ ١ب ثبال ٗي ـٝؼ

ٔيت ٗي ًٍؽ. ٗفاوٖ اؼا٠ٗ ٗي يبثؽ. ًٍيً زيك١بيي ث٠ السيٚ ٝ هٙغ ث٠; ًٔيىب. ًٍيً ـٝي ثؽٙ ٛٞقاؼ ِ

 .ثؼؽ، ث٠ اِٛٔيىي ٗي غٞاٛؽ

 ًٍيً; ٗبيٌْ، آيب ث٠ غؽاٝٛؽ دؽـ، هبؼـ ٗشؼبؼّ ٝ غبٓن قٗيٚ ٝ آو٘بٙ اػشوبؼ ؼاـي؟

 .ٗبيٌْ; ث٠ٔ

 .هٙغ ث٠; ـا١فٝ ثي ؼـ يي وبغش٘بٙ. ثبـقيٜي هؽٕ قٛبٙ ديً ٗي آيؽ ٝ ويِبـي ثيفٝٙ ٗي آٝـؼ

 ِؽاي ًٍيً; آيب ث٠ ػيىي ٗىيص، غؽاٝٛؽُبـ ٗب ٝ يِب٠ٛ كفقٛؽ اٝ اػشوبؼ ؼاـي؟

 .ٗبيٌْ; ث٠ٔ

 ِؽاي ًٍيً; آيب ث٠ ـٝش آٔوؽن... ًٔيىبي ٗوؽن ًبسٞٓيي اػشوبؼ ؼاـي؟

 .ٗبيٌْ; ث٠ٔ

 .ِؽاي ًٍيً غبـ ج اق ِط٠ٜ اؼا٠ٗ ٗي يبثؽ

ؽٟ. ٛفي ث٠ ـاٜٛؽٟ ػالٗز ٗي ؼ١ؽ ٠ً ـاٟ هٙغ ث٠; وبغش٘بٙ ؼاؼُىشفي. اسٞٗجيْ ثبـقيٜي خٔٞي آٙ دبـى ٌ

 .ثيلشؽ
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 .هٙغ ث٠; دٌٔبٙ ١شْ؛ ًٜٔ٘كا ثب ثىش٠ اي اق د٠ٔ ١ب ثبال ٗي ـٝؼ

هٙغ ث٠; اسبم ١شْ. ـًٝٞ ثب ٗفؼي والٕ ٝ ػٔيي ٗي ًٜؽ ٝ ١لز سيفي ث٠ ٗفؼ ٗي ؼ١ؽ. ١فؼٝ اق د٠ٔ ١ب دبييٚ ٗي 

 .ـٝٛؽ

 .هٙغ ث٠; آوبيٍِبٟ. زيسي ثيفٝٙ ٗي آيؽ

 .ًٔيىب. ٗفاوٖ اؼا٠ٗ ؼاـؼهٙغ ث٠; 

هٙغ ث٠; وبغش٘بٙ ؼاؼُىشفي. ثبـقيٜي ٝ ٗطبكظبًٛ اق د٠ٔ ١ب دبييٚ ٗي آيٜؽ. ٛفي ٍٗـّٞ ٌٛٞشٚ ثفٍ خفي٠٘ 

 .اوز

هٙغ ث٠; ١شْ. زيسي اق د٠ٔ ١ب ثبال ٗي ـٝؼ. ؼـ ضبٓي ٠ً ويِبـ ٗي ًٍؽ، ٓطظ٠ اي ٌٗث ًفؼٟ ث٠ ٛفؼٟ سٌي٠ ٗي 

 .ؼ١ؽ

  .دٜدٖ ٗي ـوؽ ٝ خٔٞي آوبٛىٞـ ؼ٠ُ٘ ـا كٍبـ ٗي ؼ١ؽهٙغ ث٠; ًٜٔ٘كا ٠ً ث٠ ٘جو٠ 

 .هٙغ ث٠; اسبم ٗبوبل. ُٗٞفيٚ ؼٗف غٞاثيؽٟ ٝ ًىي اٝ ـا ٗبوبل ٗي ؼ١ؽ

 .هٙغ ث٠; ًٔيىب. اؼا٠ٗ ٗفاوٖ

 ِؽاي ًٍيً; ٗبيٌْ كفاٛىيه ـيشكي... آيب ٌيٙبٙ ـا ٓؼٚ ٗي ًٜي؟

 .ٗٞويوي ًٔيىبيي ٛٞاغش٠ ٗي ٌٞؼ

وبٛىٞـ ثبق ٗي ٌٞؼ. اوشفاًي، يٌي اق ؼٝٙ ١ب ٝ ٗشّؽي آوبٛىٞـ آٗبؼٟ اٛؽ ٠ً هٙغ ث٠; آوبٛىٞـ ١شْ، ؼـ آ

 .ثيفٝٙ ثيبيٜؽ. ًٜٔ٘كا ؼٝ ٠ُٓٞٔ ٌٔيي ٗي ًٜؽ

 .هٙغ ث٠; ًٔيىب

 .ٗبيٌْ; ث٠ٔ، ٗي ًٜٖ

 .ٗٞويوي ًٔيىبيي اؼا٠ٗ ؼاـؼ

ٖ ث٠ زًٍ٘ ٌٔيي هٙغ ث٠; اسبم ٗبوبل. آؼًٌٗ ؼـ ـا ثبق ٗي ًٜؽ. ٗٞ ػيًٌٜ ـا ٗي ُؿاـؼ، ٠ُٓٞٔ اي ٗىشوي

 .ٗي ٌٞؼ

 .هٙغ ث٠; ًٔيىب

 ِؽاي ًٍيً; ٝ ٠٘١ اػ٘بّ اٝ ـا ٓؼٚ ٗي ًٜي؟

ٝهشي ٠ً ٗي غٞا١ؽ اق ؼـ ُفؼاٛي  .هٙغ ث٠; ١شْ. زيسي اق د٠ٔ ١ب ثبال ٗي ـٝؼ. ثؼؽ ؼٝٙ ًٞٛيٞ ـا سؼويت ٗي ًٜؽ

 .و٘ز اٝ ٌٔيي ٗي ًٜؽ ػجٞـ ًٜؽ؛ ٝ ٗٞهؼي ٠ً آٙ سٞاٛىز ؼـ ـا هلْ ًٜؽ ٝ ز٢بـ ٠ُٓٞٔ اق سٞي ٌي٠ٍ ؼـ ث٠

 .هٙغ ث٠ ًٔيىب

 .ٗبيٌْ; ث٠ٔ، ٗي ًٜٖ

هٙغ ث٠; اسبم ١شْ. ـٝ ًٞ ثب ِٓؽ ؼـ ـا ثبق ٗي ًٜؽ. اٝ ٝ آؼًٌٗ ؼيِف ٌٔيي ٗي ًٜٜؽ. ؼغشف خيؾ ٗي قٛؽ; غؽا! 

 .غؽا! ٝ ثبـاٙ ٠ُٓٞٔ اٝ ٝ سبسبٓيب ـا وٞـاظ وٞـاظ ٗي ًٜؽ

 هٙغ ث٠; ًٔيىب

 ٝ ـا ٓؼٚ ٗي ًٜي؟ِؽاي ًٍيً; ٝ ٠٘١ كفيجٌبـي ١بي ا
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 .ٗبيٌْ)وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ(; ث٠ٔ، ٗي ًٜٖ

هٙغ ث٠; وبغش٘بٙ ؼاؼُىشفي. ٛفي ؼٝ ٠ُٓٞٔ ث٠ ٗطبكظ ثبـقيٜي ٝ يي ٠ُٓٞٔ ث٠ ـاٜٛؽٟ اٝ ٗي قٛؽ. ثبـقيٜي ثفٗي 

ُفؼؼ ٝ دب ث٠ كفاـ ٗي ُؿاـؼ. ٛفي ـٝي يي قاٛٞ غٖ ٌؽٟ ٝ ثب ؼهز ٍٛب٠ٛ ـكش٠ ٝ ٌٔيي ٗي ًٜؽ. ثؼؽ اق ؼٝ 

 .ثبـقيٜي اق ثالي د٠ٔ ١ب ث٠ دبييٚ ٗي اكشؽ. اسٞٗجئي ٗي ـوؽ ٝ اٝ ـا وٞاـ ٗي ًٜؽ ٝ ؼٝـ ٗي ٌٞؼ ٠ُٓٞٔ،

 .هٙغ ث٠; ًٔيىب

 ِؽاي ًٍيً; ٗبيٌْ ـيشكي... آيب ٗي غٞا١ي ؿىْ سؼ٘يؽ ٌٞي؟

  .ٗبيٌْ; ث٠ٔ، ٗي غٞا١ٖ

 ...بٕ دؽـ... ٝ دىفِؽاي ًٍيً)ؼـ ضبٓي ٠ً اق آة ٗوؽن ث٠ ديٍبٛي ٛٞقاؼ ٗي ـيكؼ، ث٠ السيٚ(; ث٠ ٛ

 .هٙغ ث٠; اسبم ١شْ. خىؽ سبسبٓيب ؼـ سػشػٞاة

 .هٙغ ث٠; ؼاغْ ؼـ ُفؼاٙ. خىؽ ًٞٛيٞ

 .ِؽاي ًٍيً)ث٠ السيٚ(; ...ٝ ـٝش آوؽن

  .هٙغ ث٠; وبغش٘بٙ ؼاؼُىشفي. خىؽ ثبـقيٜي، ٗطبكظ اٝ ٝ ـاٜٛؽٟ

 ...ِؽاي ًٍيً; ٗبيٌْ ـيشكي

 .٠ِ ؼاٌش٠ ٗي ٌٞؼهٙغ ث٠ ًٔيىب. ٌ٘غ ـٌٜٝي ديً ـٝي ٗبيٌْ ٛ

  .ِؽاي ًٍيً; غؽا سٞ ـا آـاًٗ ؼ١ؽ ٝ دٍز ٝ دٜبٟ سٞ ثبٌؽ. آٗيٚ

 ـٝق -ؼيكآٞ ث٠; د٠ٔ ١بي ثيفٝٙ ًٔيىب. غبٛٞاؼٟ ١ِ٘ي آٛدب ١ىشٜؽ ٝ ث٠ ًبٛي ٝ ًبـٓٞ سجفيي ٗي ُٞيٜؽ

 ...ٗبيٌْ; ًي

٘ز ٗبيٌْ ٗي ُيفؼ(; ثيب ًبٛي)ث٠ ٛٞقاؼ ٠ً اوً٘ ـا ٗبيٌْ كفاٛىيه ُؿاٌش٠ اٛؽ، ؼـ ضبٓي ٠ً اٝ ـا ث٠ و

 ...خبٖٛ... دؽـ غٞاٛؽٟ ار ـا ثجٞن

ٗبيٌْ، ًٞؼى ـا ٗي ثٞوؽ. ًي، آٛشٞٛي ـا ثيفٝٙ ٗي ثفؼ. ـًٝٞ اق اسٞٗجيْ ديبؼٟ ٗي ٌٞؼ، ٛكؼيي ٗبيٌْ ٗي 

ـٝؼ ٝ ؼـ ُٞي اٝ زيكي ٗي ُٞيؽ. ٗبيٌْ ؼـ خٞاة زيكي ٗي ُٞيؽ ٠ً ٛ٘ي ٌٜٞيٖ. ـًٝٞ ؼوشي ث٠ ٌب٠ٛ ٝي ٗي 

 .ـٝؼ قٛؽ ٝ ٗي

 .ٗبيٌْ; ًبـٓٞ... ٛ٘ي سٞٛيٖ ثفيٖ الن ُٝبن. ًبـي ديً اٝٗؽٟ. ٠٘١ ٗي ـٙ، ٝٓي ٗب ثبيؽ ث٘ٞٛيٖ

 ...ًبٛي; اُٟ... ٗبيي... ايٚ ثبـ ا٠ٓٝ ٠ً ١ِ٘ي ٗي غٞايٖ ثب ١ٖ ثفيٖ سؼٙيالر

 ًبـٓٞ; آ١بي، ًبٛي، غٞا١ً ٗي ًٜٖ)ثؼؽ ث٠ ٗبيٌْ( غت، ضبال زي ًبـ ًٜيٖ؟

 .ٜٗشظف سٔلٚ ٗٚ ث٘ٞٙ. ٠٘٢ٗٗبيٌْ; ثفٝ غ٠ٛٞ... ٝ 

 .ًبـٓٞ)وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ ٝ ٗي ـٝؼ(; ثب٠ٌ

 ...ٗبيٌْ)ث٠ ًي(; ؼٝ و٠ ـٝقي ثيٍشف ٛ٘ي ٠ًٍ

 .ٗبيٌْ ؼوشي ث٠ وف آٛشٞٛي ٗي ًٍؽ ٝ ٗبٗبٙ ـا ٗي ثٞوؽ

 .Statta bene ...Statta bene :ٗبٗبٙ

 .د٠ٔ ١ب ـكش٠ ٝ ث٠ ًٔيىب ثفٗي ُفؼٛؽغبٛٞاؼٟ ٝ ٢ٗ٘بٙ ١ب دفاًٜؽٟ ٗي ٌٞٛؽ ٝ ًٍيً ٝ وفدفوز ًٔيىب ٛيك اق 
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  :هٙغ ث٠

 ـٝق -آٌذكغب٠ٛ ٜٗكّ ؼٝٙ

سىيٞ)سٞي ٌُٞي(; االٙ ـاٟ ٗي اكشيٖ ٗيبيٖ ثفًٝٔيٚ)وذه ٌُٞي ـا ٗي ُؿاـؼ ٝ غٙبة ث٠ سبٕ( اٗيؽٝاـٕ 

 .اٍٗت ٗبيي ثفاٗٞٙ غجف١بي غٌٞي ثيبـٟ

 ...سبٕ; ضش٘بً ٗيبـٟ

 ـٝق -سبٕ اق غب٠ٛ ثيفٝٙ ٗي آيٜؽ. ٝئي زيسي خٔٞيٍبٙ ـا ٗي ُيفؼؼيكآٞ ث٠; ؼـٝاقٟ غب٠ٛ ًٞـٓئ٠ٛٞ. سىيٞ ٝ 

زيسي; وْ... سبٕ... ـئيه ُلز ٠ً غٞؼي ثب ٗبٌيٚ ؼي٠ِ اي خؽا ٗيبؼ. ُلز ٠ً ٌ٘ب ؼٝ سب خٔٞسف غٞؼسٞٙ 

 ...ثفيٚ

  !سىيٞ; اي ثبثب! زفا ايٚ ًبـ ـٝ ٗي ٠ًٜ... ٠٘١ هفاـ ٝ ٗؽاـ١بي ٗٚ غفاة ٗي ٠ٌ

 .ٚ ٘ٞـ ُلززيسي; ث٠ ١ف ضبّ، اي

 .سبٕ)ؼـ ضبٓي ٠ً يٌي ؼيِف اق آؼٕ ١بي ًٞـٓئ٠ٛٞ خٔٞ ٗي آيؽ(; ٗٚ ١ٖ ٛ٘ي سٖٞٛ ثيبٕ، وْ

سىيٞ)ٗي ثيٜؽ ٠ً ٛلف وٞٗي ١ٖ خٔٞ ٗي آيؽ(; ث٠ ٗبيي ثِٞ كوٗ ٝ كوٗ ٗٞٔٞع ًبـ ثٞؼٟ. ٗٚ ١٘ي٠ٍ ؼٝوشً 

 .ؼاٌشٖ

 .سبٕ; آـٟ، ٗي ك٠٘٢

 ...ٗي ُيفؼ(; ثب ػفْ ٗؼؿـر، وْ زيسي)وْ ـا ثبقـوي ثؽٛي ٗي ًٜؽ ٝ ١لز سيفي ـا

سىيٞ; ١بٙ؟ )ٌٗث( سبٕ... ٛ٘ي ٠ٌ ٜٗٞ اق ايٚ ٗػ٠ّ٘ ٛدبر ثؽي؟ ث٠ غب٘ف اٝٙ وبّ ١بي هؽيٖ ٠ً ثب ١ٖ 

 ثٞؼيٖ؟

 .سبٕ; ٗشأولٖ، ؤي

سبٕ ثب سٌبٙ وف اٌبـٟ ٗي ًٜؽ ث٠ آؼ٢ٗب ٝ آ٢ٛب وْ ـا ث٠ ؼاغْ اسٞٗجيْ ١ؽايز ٗي ًٜٜؽ. سبٕ ٗي ـٝؼ ؼاغْ غب٠ٛ 

 .دٜدفٟ ٓطظ٠ اي ٗي ايىشؽ ٝ ِٛبٟ ٗي ًٜؽٝ دٍز 

  :هٙغ ث٠

 غب٠ٛ ي ًبٛي ٝ ًبـٓٞ

 -سبٕ، ٗبيٌْ، ٛفي ٝ ـًٝٞ ٝاـؼ ٗي ٌٞٛؽ. ًبـٓٞ ٠ً ٍٗـّٞ ِطجز ثب سٔلٚ ثٞؼٟ ثب ٝـٝؼ آ٢ٛب ٌُٞي ـا ٗي ُؿاـؼ

 ـٝق

 .ٗبيٌْ; ًبـٓٞ، ثبيؽ ثفاي وبٛشيٜٞ خٞاة ده ثؽي

 ...ًبـٓٞ; ٗبيي، اٌشجبٟ ٗي ًٜي

ثٞؼي ٠ً وبٛي ـٝ ًٍٞٛؽي سٞي س٠ٔ آؼٕ ١بي ثبـقيٜي. آٟ... اٝٙ ٛ٘بيً ٗىػفٟ اي ٠ً وف غٞا١فٕ  ٗبيٌْ; سٞ

 ؼـ آٝـؼي... غيبّ ًفؼي ًٞـٓئ٠ٛٞ ١ب ثب ١٘سٞ زيك١بيي غف ٗي ٌٚ؟

ًبـٓٞ; ٗبيي، ٗٚ ثي ُٜب١ٖ... ث٠ خبٙ ثس٠ إ هىٖ ٗي غٞـٕ، ٗبيي... غٞا١ً ٗي ًٜٖ، ٗبيي ايٚ ًبـ ـٝ ثب ٗٚ 

ٌٚٛ. 

 ...)ثفاي غٞؼي ِٜؽٓي ٗي آٝـؼ(; ثٍيٚٗبيٌْ
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 ...ًبـٓٞ)ٗي ٍٛيٜؽ(; ٗبيي، ايٚ ًبـ ـٝ ثب ٗٚ ٌٛٚ، غٞا١ً ٗي ًٜٖ

ٗبيٌْ; ثبـقيٜي ٗفؼٟ. كئيخ سبسبٓيب... ٗٞ ُفيٚ... اوشفاًي... ًٞٛيٞ... ٠٘١ ٗفؼٟ اٙ. اٗفٝق ٗي غٞإ ٠٘١ 

ـٓٞ. ث٠ ًبـي ٠ً ًفؼٟ اي اػشفاف ًٚ. )ث٠ ٗىبئْ غبٛٞاؼُي ـٝ ضْ ٝ كّْ ًٜٖ، ده ث٠ ٗٚ ِٛٞ ٠ً ثي ُٜب١ي، ًب

ٛشفن... ٛشفن... زي  ...ٛفي( ي٠ ًٖ ٌٛٞيؽٛي ثفاي ثيبـ. )ِٜؽٓي اي ـا ث٠ اٝ ٛكؼيي سف ٗي ًٜؽ( غت، ًبـٓٞ

كٌف ًفؼي؟ ٠ً ٗٚ ٗي غٞإ غٞا١ف غٞؼٕ ـٝ ثيٟٞ ًٜٖ؟ ٗٚ دؽـ غٞاٛؽٟ دىفر ١ىشٖ، ًبـٓٞ... )ثؼؽ ٠ً ٛفي 

 ...بـٓٞ ٗي ؼ١ؽ، ث٠ ٛفٗي( ثػٞـي... ثػٞـ. )ثؼؽ اق آٙ ٠ً ًبـٓٞ ٗي ٌٛٞؽ( ٠ٛٓيٞاٙ ٌٛٞيؽٛي ـا ث٠ ؼوز ً

ًبـٓٞ... سٞ ؼي٠ِ ؼـ ًبـ غبٛٞاؼٟ ٛوٍي ٛؽاـي. سٜجي٠ سٞ اي٠ٜ. سٞ ؼي٠ِ ثيفٝٛي. وٞاـ دفٝاق الن ُٝبوز ٗي ًٜٖ 

ٝ آٙ ـا ث٠ ًبـٓٞ ـؼ ٝ... )ؼوشً ـا ث٠ ٘فف سبٕ ؼـاق ٗي ًٜؽ( سبٕ؟ )سبٕ يي ثٔيز ١ٞادي٘ب ث٠ اٝ ٗي ؼ١ؽ ٠ً ا

ٗي ًٜؽ( ٝ اقر ٗي غٞإ ٠ً ١٘ٞٙ خب ث٘ٞٛي. ك٢٘يؽي؟ )ثؼؽ ٠ً ًبـٓٞ وف سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ ٝ قيف ٓجي ث٠ٔ ٗي ُٞيؽ، 

ث٠ آـاٗي( كوٗ ث٠ ٗٚ ِٛٞ ٠ً ثي ُٜب١ي، زٞٙ ٠ً ايٚ س١ٞيٚ ث٠ ٌؼٞـ ٠ٜٗ... ٝ ٜٗٞ غئي ػّجبٛي ٗي ٠ًٜ... 

 ٓيب يب ثبـقيٜي؟)ثؼؽ( ضبال ثِٞ ًي ثب١بر س٘بن ُفكز؟ سبسب

 .ًبـٓٞ)ٓطظ٠ اي ٌٗث ٗي ًٜؽ(; ثبـقيٜي

ٗبيٌْ; غٞث٠ )دب ٗي ٌٞؼ ٝ ٗي ايىشؽ(; ثيفٝٙ ٗبٌيٚ ٜٗشظفس٠ ٠ً ث٠ كفٝؼُبٟ ثفوٞٛؽر. ث٠ ١٘ىفر قَٛ ٗي 

 .قٖٛ ٝ ٌ٘بـٟ دفٝاقر ـٝ ٗي ُٖ

 ...ًبـٓٞ)ؼـ ضبٓي ٠ً ثٜٔؽ ٗي ٌٞؼ، ثب ٓطٚ اػشفاْ(; ٗبيي، غٞا١ً ٗي ًٜٖ

 .ؼي٠ِ... اق ديً زٍٖ٘ ؼٝـ ٌٞ ٗبيٌْ; يبّٓب

 .ًبـٓٞ ثفٗي ُفؼؼ ٠ً ثفٝؼ. ـًٝٞ ً٘ي ٗي ًٜؽ ٠ً ًشً ـا ثذٌٞؽ

هٙغ ث٠; ؼـٝاقٟ غب٠ٛ ًٞـٓئ٠ٛٞ. يٌي اق آؼٕ ١ب ز٘ؽاٙ ١ب ـا ؼـ ِٜؽٝم ػوت ٗبٌيٚ ٗي ُؿاـؼ. ًبـٓٞ ؼـ 

 .ِٜؽٓي خٔٞ ٗي ٍٛيٜؽ

 ـٝق -ىش٠ اوزهٙغ ث٠; ؼاغْ اسٞٗجيْ. ًٜٔ٘كا دٍز ًبـٓٞ، ؼـ ِٜؽٓي ػوت ٍٛ

 ...ًٜٔ٘كا; والٕ، ًبـٓٞ

 .هٙغ ث٠; غب٠ٛ ًبـٓٞ، ٗبيٌْ، ٛفي ٝ ١يِٚ ثيفٝٙ ٗي آيٜؽ ٝ ـًٝٞ ؼـ ـا هلْ ٗي ًٜؽ

هٙغ ث٠; ؼاغْ اسٞٗجيْ. ًٜٔ٘كا ثب ٜ٘بة ًبـٓٞ ـا غل٠ ٗي ًٜؽ. ًبـٓٞ ث٠ ػوت ًٍيؽٟ ٗي ٌٞؼ ٝ ١ِٜبٕ سوال ثب دب 

ٚ ؼـ ١٘يٚ ضبّ ث٠ ـاٟ ٗي اكشؽ. ٗبيٌْ، سبٕ ٝ ـًٝٞ ِٛبٟ ٗي ث٠ ٌي٠ٍ خٔٞ ٗي ًٞثؽ ٠ً غفؼ ٗي ٌٞؼ ٝ ٗبٌي

  .ـا ٗي ٌٜٞيٖ Title Theme ًٜٜؽ. ٗبٌيٚ ٠ً ؼٝـ ٗي ٌٞؼ. آ٢ٛب ١ٖ ث٠ ـاٟ ٗي اكشٜؽ ٝ ٗٞويوي

 ثِٜبٟ ضْ٘ ٝ ٛوْ»ؼيكآٞ ث٠; ٗٔي ًٞـٓئ٠ٛٞ. ًبـُف١ب اثبثي٠ ـا ؼاغْ ًبٗيٞٛي ٗي ثفٛؽ ٠ً ـٝي آٙ ٌٛٞش٠ ٌؽٟ; 

John J.Barten اػالٛي ـٝي ؼيٞاـ ٗي ثيٜيٖ ٠ً ـٝي آٙ ٌٛٞش٠ Future Commercial Development Genco 

Land co 5.6 Acres 

ًٞزي. يي ٓي٘ٞقيٚ اق ؼـٝاقٟ غب٠ٛ ٝاـؼ ٌؽٟ ٝ ًٜبـ ًبٗيٞٙ اوجبة ًٍي سٞهق « كفٝغش٠ ٌؽ»ٝ قيف آٙ يي

 ـٝق -اق آٙ ديبؼٟ ٗي ٌٞؼٗي ًٜؽ. ًبٛي، ثب ٗبؼـي ٠ً ؼـ اسٞٗجيْ ٍٛىش٠ خف ٝ ثطث ٗي ًٜؽ ٝ ثؼؽ 

 !ًبٛي)سٞي اسٞٗجيْ، ؼاؼ ٗي قٛؽ(; زي ٗي غٞاي ث٠ ٗٚ ثِي
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 !ٗبٗبٙ)سٞي اسٞٗجيْ، ؼاؼ ٗي قٛؽ(; ثجيٚ... ٗي غٞإ ث٢ز ثِٖ ٠ً اٌشجبٟ ٗي ًٜي

ًبٛي)١٘بٙ ٘ٞـ كفيبؼًٍبٙ، اق اسٞٗجيْ ديبؼٟ ٗي ٌٞؼ(; اُٟ... ٗبٗبٙ، غٞا١ً ٗي ًٜٖ ثه ًٚ! )وذه ثب ُفي٠ 

 !ٝاـؼ غب٠ٛ ٗي ٌٞؼ( ٗبيٌْ! ٗبيٌْ ٝ كفيبؼ

 ًي; زي ٌؽٟ؟

 !ًبٛي; ًدبوز؟... ٗبيٌْ

ًبٛي ٝ ث٠ ؼٛجبّ اٝ ًي ث٠ ضبٓز ؼٝيؽٙ اق اسبم غبـج ٗي ٌٞٛؽ. ًبٛي ؼـ اسبم ؼكشف ؼٝٙ ـا ثبق ٗي ًٜؽ. ٗبيٌْ 

 .ًي ث٠ ؼٛجبّ اٝ ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ .دٍز ٗيك ٍٛىش٠ ٝ ٛفي دٍز ِٜؽٓي اٝ ايىشبؼٟ

كاؼٟ ًثبكز... سٞ ١ٌٞفٕ ـٝ ًٍشي! ِجف ًفؼي سب ثبثب ث٘يفٟ ٝ ًىي ٗبٛؼز ٛجب٠ٌ ٝ اٝٙ ٝهز ًبٛي; ٗبيٌْ! ضفٝٗ

ًٍشيً. اٝٛٞ ٗوّف هشْ وبٛي ٗي ؼٝٛىشي... اق ١٘ٞٙ اّٝ اٝٛٞ ٗوّف ٗي ؼٝٛىشي. ٠٘١ سٞٙ ١٘يٚ ٘ٞـ كٌف 

 ًٜٖ؟ٗي ًفؼيٚ. ٝٓي ١ير ًؽٕٝ كٌف ٗٚ ٛجٞؼيٚ... ي٠ ؾـٟ ١ٖ كٌف ٗٚ ٛجٞؼيٚ. ضبال ٗٚ زي ًبـ 

 ...ًي; ًبٛي

ًبٛي)ثؼؽ اق آٙ ٠ً ًي وؼي ٗي ًٜؽ اٝ ـا ثـْ ًٜؽ، غٙبة ث٠ ًي(; غيبّ ٗي ًٜي ٝاو٠ زي ًبـٓٞ ـٝ ١٘يٚ خب 

ثؼؽ ث٠ ٗبيٌْ( اٝٙ ٝهز ٌؽي دؽـ غٞاٛؽٟ ثس٠ )٠ِٛ ؼاٌش٠ ثٞؼ؟ ١٘ي٠ٍ ٗي ؼٝٛىز ٠ً ػبهجز ٗي ًٍؽي، 

ًبـٓٞ زوؽـ آؼٕ ١بي ؼي٠ِ ـٝ ًٍش٠؟ ده ـٝقٛب٠ٗ ـٝ  ٗب... سٞ ضفٝٗكاؼٟ ًثبكز ثي ـضٖ. ٗي غٞاي ثؽٝٛي ؿيف اق

ثػٞٙ... ـٝقٛب٠ٗ ـٝ ثػٞٙ! )ثؼؽ ـٝقٛب٠ٗ اي ـا ؼـ ٗي آٝـؼ ٝ ٗطٌٖ ـٝي ٗيك ٗي ًٞثؽ( ١ٌٞف سٞ اي٠ٜ! ١ٌٞف سٞ 

  !١٘سيٚ آؼٗي٠

 .ًبٛي ث٠ و٘ز ٗبيٌْ ٗي ـٝؼ. ٛفي ٗبٛغ اٝ ٗي ٌٞؼ، ٝٓي ٗبيٌْ اٌبـٟ ٗي ًٜؽ ٠ً ًبـي ٛؽاٌش٠ ثبٌؽ

  ...ٌْ)ٌب٠ٛ ١بي ًبٛي ـا ٠ً ُفي٠ ٗي ًٜؽ، ٗي ُيفؼ(; غت ؼي٠ِٗبي

 !ًبٛي)غٞؼي ـا اقآؿٞي اٝ ؼـ ٗي آٝـؼ(; ٠ٛ! ٠ٛ

 .ٗبيٌْ)ث٠ ٛفي(; ثجفي ٘جو٠ ثبال. ثؼؽ ١ٖ ثفٝ ثفاي ؼًشف ثيبـ

 .ٛفي، ًبٛي ـا اق اسبم ثيفٝٙ ٗي ثفؼ. ٗبيٌْ آ١ي ٗي ًٍؽ ٝ وذه ويِبـي ـٌٝٚ ٗي ًٜؽ

 .في٠ٌ... ١يىشفييٗبيٌْ)ث٠ ًي(; ١يىش

 ًي; ٗبيٌْ... ـاوش٠؟

 ...ٗبيٌْ; ـاخغ ث٠ ًبـ اق ٗٚ وؤاّ ٌٛٚ، ًي

 ًي; ـاوش٠؟

 ...!ٗبيٌْ; ُلشٖ ـاخغ ث٠ ًبـ اق ٗٚ وؤاّ ٌٛٚ

 ًي; ٠ٛ؟

ٗبيٌْ)ثب ًق ؼوز ٗطٌٖ ـٝي ٗيك ٗي ًٞثؽ(; ثى٠! )ثؼؽ( ثب٠ٌ. ١٘يٚ يي ثبـ)ثب سٌبٙ اٍِٛز(... كوٗ ١٘يٚ 

 ...ٕ ـاخغ ث٠ ًبـ١بٕ وؤاّ ًٜييي ثبـ ث٢ز اخبقٟ ٗي ؼ

 ًي)ثب ِؽاي آ١ىش٠(; ـاوش٠؟... ١بٙ؟

 .ٗبيٌْ)آـإ، ؼـ ضبٓي ٠ً وفي ـا سٌبٙ ٗي ؼ١ؽ(; ٠ٛ
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ًي)آ١ي اق وف آوٞؼُي ٗي ًٍؽ(; ١ف ؼٝٗٞٙ ث٠ ي٠ ًٖ ٌٛٞيؽٛي اضشيبج ؼاـيٖ، ٠ٛ؟ ًي اق اسبم ثيفٝٙ ٗي ـٝؼ 

ٜكا ٝ ٛفي ٝاـؼ ؼكشف ٗي ٌٞٛؽ. ًٜٔ٘كا ؼوز ٗبيٌْ ـا ٗي سب سفسيت ٌٛٞيؽٛي ـا ثؽ١ؽ. ؼـ ١٘بٙ ضبّ، ـًٝٞ، ًٔ٘

 .كٍبـؼ. ًي ثفٗي ُفؼؼ ٝ ِٛب١ٍبٙ ٗي ًٜؽ. ٠٘١ ٌبٙ ٗبيٌْ ـا ؼـ آؿٞي ُفكش٠، وذه ؼوشً ـا ٗي ثٞوٜؽ

  ...ًٜٔ٘كا)ؼـ ضبٓي ٠ً ؼوز ٗبيٌْ ـا ٗي ثٞوؽ(; ؼٝٙ ًٞـٓئ٠ٛٞ

 .ـا ٗي ثٜؽؼ ٝ ًي ؼيِف زيكي ٛ٘ي ثيٜؽـًٝٞ ؼوز ٗبيٌْ ـا ٗي ثٞوؽ ٝ ٛفي ث٠ و٘ز ؼـ ٗي آيؽ ٝ آٙ 

 .سّٞيف ويبٟ ٗي ٌٞؼ

 دبيبٙ 


