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ثجیٌن . ػوْ ػلجی تبى هیطْاُع ظاطتبى ػیز ػدیجی را ثزایتبى تؼزیق کٌع، ظر ّاهغ ػدیت تزیي ػیزی را کَ ثَ ػوزم ظیعٍ ام! ضت ثچَ ُب
صجز کٌیع . اس لسظَ ای ػزّع کٌن کَ ثزای اّلیي ثبر ثب اّ رّثزّ ػعم. ظًجبلَ ایي ػیز را اس کدب ثبیع ثگیزم، هٌظْرم ظًجبلَ ظاطتبى ػیز اطت

آى رّس ضْة ضبؼزم ُظت، چْى ثزكِب تبسٍ ظاػت ػل ّ ّل هیؼع، ّظغ ركت ّ . ثلَ، رّس خوؼَ ُلعُن ظطبهجز ظرػِز ػیکبگْ ثْظ... ثجیٌن
... آهع اتْهجیلِب ظر ضیبثبى ظّرچظتز اكتعبذ ثْظ ّ ایي ػیز ظًجبل آرایؼگبٍ هیگؼت ّ هي ُن ظاػتن ثَ ضبًَ 

 .ثظیبر ضْة. ثلَ، اس ّهتی کَ ایي ػیز ضیلی خْاى ثْظ. ًَ، كکز هیکٌن ثِتز ثبػع اس پیغ تز ُب ػزّع کٌن
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1 .
آضز اّ ُوزاٍ ػعٍ سیبظی اس ػیزُبی ظیگز ظر . راطتغ را ثطْاُیع ًویعاًن اطوغ چَ ثْظ–رّسی، رّسگبری، ػیز خْاًی ثْظ کَ اطوغ 

خٌگل سًعگی هیکزظ ّ اگز ُن اطوی ظاػتَ، الثع چیشی ظر رظیق خْ یب ارًی یب یک ُوچْ چیشی ثْظٍ، ًَ، ًَ، یک اطن ػیز ّار ظاػت، 
ثَ ُز زبل، ثگذرین، یک ُوچْ اطوی ظاػت ّ ثب ػیزُبی ظیگز ظر خٌگل . آُبى، هثال گزّگزاف، رّؿزرر، یب ؿزّهق یب ؿزررر... هثل 

سًعگی هیکزظ ّ ثَ کبرُبی هؼوْلی ػیزُب هثل خظت سظى ّ هیبى ػلق ُب ثبسی کزظى ّ ظر رّظضبًَ ػٌب کزظى ّ ضزگْع ضْرظى ّ طز ثَ 
.  ظًجبل ػیزُبی ظیگز گذاػتي ّ سیز آكتبة ضْاثیعى طزگزم ثْظ ّ اس ایي ثبثت ضیلی ُن ضْػسبل ثْظ

ثلَ، تب ایي کَ یک رّس کَ ثَ گوبًن پٌدؼٌجَ ثْظ، پض اس آًکَ ُوَ ػیزُب ًبُبر هلصلی ضْرظٍ ّ زبال تْی آكتبة ضْاثیعٍ ثْظًع ّ ظاػتٌع 
... ضزًبطِبی ػیزکی هیکؼیعًع ّ آطوبى آثی ثْظ ّ پزًعٍ ُب ؿبرؿبر هیلزهْظًع ّ ػلق ُب ظر ًظین هیْسیعًع ّ ُْا آرام ّ ظلپذیز ثْظ، ًبگِبى

بوم م م   
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لکیتی پلیت یب کلیتی کالپ، . یک صعای ثلٌعی ثلٌع ػع کَ ُوَ ػیزُب ظر یک چؼن ثَ ُن سظى اس ضْاة پزیعًع ّ زبال ًعّ، کی ثعّ
. چَ هیعاًن، ػبیع ُن پپیتی پت. ُز ؼْر کَ ػیزُب هیعًّع، هیعّیعًع. ظرظ طزتبى ًعُن. کلیپتی کالپ یب ًکٌع هثل اطجِب ثْظ کَ هیعّیعًع

. الجتَ ُوَ کَ ًَ، توزیجب ُوَ ػبى. ثَ ُز زبل، ُوَ ػبى پب ثَ كزار گذاػتٌع

 

خبًن ثزایتبى ثگْیع، ایي ػیز اس . ایي ّطػ، یک ػیز ثْظ کَ كزار ًکزظ ّ ایي ُوبى ػیزی اطت کَ هیطْاُن هصَ اع را ثزایتبى ًول کٌن
خبیغ ثلٌع ػع، کوی سیز آكتبة پلک سظ، چٌع تبیی ُن چؼوک ّ ثؼع ظطتِبیغ را، ػبیع ُن پٌدَ ُبیغ را، اس ُن ثبس کزظ، ضویبسٍ ای 

ُی، چزا ُوَ ظارًع كزار هیکٌٌع؟ : کؼیع، چؼوِبیغ را هبلیع ّ گلت 

ػیز خْاى کَ ٌُْس تْی آكتبة ُوبى ؼْر پلک هیشظ، . ػکبرچی ُب آهعًع. ثعّ خبًن، ثعّ، ثعّ، ثعّ، ثعّ: ػیز پیزی کَ ظاػت هیعّیع گلت 
ػکبرچی ُب؟ ػکبرچی ُب؟ ػکبرچی ُب کی ثبػٌع؟ : پزطیع 

ثجیي، اگز ثَ كکز خبًت ُظتی، ثِتز اطت ثَ خبی ایي ُوَ طْال، كزار : ػیز پیز گلت 
. کٌی

 

آى ّهت ػیز خْاى اس خب ثلٌع ػع، ضویبسٍ ای کؼیع ّ ُوزاٍ طبیز ػیزُب ػزّع کزظ ثَ 
. کلیپتی کالپ؟ كکز هیکٌن هجال ززف را سظین... ظّیعًْ پپیتی پت، یب 

آضز ! ػکبرچی ُب: پض اس هعتی ظّیعى، ایظتبظ ّ پؼت طزع را ًگبٍ کزظ، ثب ضْظ گلت
 ػکبرچی ُب چی ُظتٌع؟  
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... ػکبرچی ُب، ػکبرچی ُب: ّ کلوَ ػکبرچی را چٌع ثبر پیغ ضْظ تکزار کزظ

ضْظتبى هیعاًیع کَ ثؼعی ُب اس آٌُگ . راطتغ اس آٌُگ ایي کلوَ ضْػغ آهع
زبال - کلوَ ُبیی هثل تْطکبلْطب، یب تبپیْکب یب کبریْکب یب گبهجْ ضْػؼبى هی آیع

. ایي ػیز ُن اس آٌُگ کلوَ ػکبرچی ُب ضْػغ آهعٍ ثْظ

ثَ ایي تزتیت گذاػت ُوَ ػیزُب كزار کٌٌع، اهب ضْظع ُوبى خب ایظتبظ ّ الی 
کوی ثؼع چؼوغ ثَ ػکبرچی ُب اكتبظ کَ اس ظّر ظاػتٌع . ػللِبی ثلٌع پٌِبى ػع

ُوگی رّی پبُبی ػوجیؼبى راٍ هیزكتٌع ّ ُوَ ػبى کالُِبی هزهش . هی آهعًع
. کْچْلْ ّ هؼٌگی ثز طز ظاػتٌع
ُوَ ػبى چْثِبی ضٌعٍ ظاری 

ُوزاٍ ظاػتٌع کَ صعاُبی 
. ثلٌعی اس آًِب ثیزّى هی آهع

ػیز خْاى اس ظبُز ػکبرچی ُب 
. ضْػغ آهع

 

 

 

 

 

کَ )ثٌبثزایي ّهتی ػکبرچی ضْع طیوبیی ثب چؼوبى طجش ّ یک ظًعاى اكتبظٍ ظرهظوت خلْ ثب آى کالٍ هزهش هظطزٍ . ثلَ، كوػ اس ظبُزػبى
. طال م ػکبرچی: اس کٌبر ػللِبی ثلٌع گذػت، ػیزخْاى اس خب ثزضبطت ّ گلت  (ظوٌب هعری طبالظ تطن هزؽ ُن رّی آى ریطتَ ثْظ

! ػیز ظرًعٍ، ػیزضؽزًبک، ػیز ؿزًعٍ، ػیز آظهطْار ثَ ضْى تؼٌَ! ّای، ضعای ثشرگ: ػکبرچی كزیبظ سظ
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. اهب هي ضزگْع ّ تْت خٌگلی هیطْرم: ػیز خْاى گلت

.  هي تْ را ثب گلْلَ هیشًن! هشضزف ًگْ: ػکبرچی گلت

.  ّ پٌدَ ُبیغ را ثزظ ثبال. ّلی هي تظلین هیؼْم: ػیز خْاى گلت

ػیزُب تب آى لسظَ . ضل ثبسی را ثگذار کٌبر، چَ کظی تب ثسبل ػٌیعٍ ػیزی تظلین ثؼْظ؟ ًَ، ػیزُب تظلین ًویؼًْع: ػکبرچی  گلت 
ثٌبثزایي ثبیع تْ را ػکبر کٌن ّ اس تْ یک تطتَ پْطت ظرطت ّ زظبثی ظرطت کٌن ّ تْ را . آضزع هیدٌگٌع، ػیزُب ػکبرچی ُب را هیطْرًع

. خلْی ثطبری پِي کٌن ّ ػجِبی طزظ سهظتبى رّیت ثٌؼیٌن ّ هبرػوبلْ ثپشم

 

ّلی ثبّر کي السم ًیظت هزا ػکبر کٌی، ضْظم هی آین تطتَ پْطتت هیؼْم ّ خلْ ثطبریت ظراس هیکؼن، یک هْین را ُن : ػیز خْاى گلت
. ًویدٌجبًن تب رازت رّی هي ثٌؼیٌی ّ ُز هعر ظلت هیطْاُع هبرػوبلْ ثپشی، هي اس هبرػوبلْ ضْػن هی آیع

چی گلتی؟  -
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ّلی ضت، هي ثیؼتز . راطتغ ًویعاًن آیب ّاهؼب هبرػوبلْ ظّطت ظارم یب ًَ، چْى تبثسبل هشٍ اع را ًچؼیعٍ ام! ظرّؽ چزا: ػیز خْاى گلت
! رع...هب. الجتَ ثَ ػزغ ایٌکَ هشٍ اع ُن هثل اطوغ ثبػع. ُویي ؼْر اس آٌُگ کلوَ هبرػوبلْ ُن ضْػن هی آیع. چیشُب را ظّطت ظارم

. یؼٌی اگز ایي خْری ثبػع، هؼلْم هیؼْظ اس ضْظع ُن ضْػن هی آیع

 

. هي تْ را ثب تیز هیشًن. ُیچ ّهت ًؼٌیعٍ ام ػیز هبرػوبلْ ثطْرظ. هي ثَ ػوزم ًؼٌیعٍ ام ػیزی تظلین ثؼْظ. هظطزٍ اطت: ػکبرچی گلت
. آى ّهت چْثعطتی ضٌعٍ ظارع را گذاػت رّی ػبًَ اع! ُویي کَ گلتن

آضز چزا؟ : ػیز خْاى گلت

. زبال ػیز كِن ػع؟ ّ هبػَ را چکبًع ّ چْة تلوی صعا کزظ. هسط ارا: ػکبرچی گلت

ایي تلن چی ثْظ؟ ًکٌع هي تیز ضْرظٍ ام؟ : ػیز خْاى گلت

. ثلَ، ُوبى ؼْر کَ زعص هیشًیع، ػکبرچی اس ایي پیؼبهع ططت ظهؾ ػع ّ صْرتغ ثَ رًگ طزش کالُغ ظر آهع

ثب . یک لسظَ تبهل ثلزهبییع. اػکبلی ًعارظ! ُب ُب. تصْرهیکٌن ضیػ کبػتن. ضیلی ػذر هیطْاُن، یبظم ركتَ ثْظ تلٌگن را پز کٌن -
 .اخبسٍ ُویي زبال گلْلَ را هیگذارم ّ آى ّهت اس ًْ ػزّع هیکٌین

كکز ًویکٌن ثگذارم هزا ػکبر کٌی، كکز ًویکٌن ثگذارم تطتَ پْطتت ... ًَ ظیگز، كکز ًویکٌن ثگذارم گلْلَ ات را ثگذاری: ػیز خْاى گلت
. ثؼْم ّ اس ُوَ ایي ززكِب گذػتَ، كکز ًویکٌن تْ ػکبرچی ضیلی ضْثی ثبػی ّ ضالصَ كکز هیکٌن ثبیع تْ را ثطْرم
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آضز چزا؟ : ػکبرچی گلت

پض اس آًکَ ػکبرچی را کبهال ضْرظ، کالٍ هزهشع را ُن ضْرظ، اهب . زبال چیش كِن ػع؟ ّ ُویي کبر را ُن کزظ! هسط ارا: ػیز خْاى گلت
اّف، ػوب اس تصْر ضْرظى کالٍ هزهش ظر ظُبًتبى هشٍ ػدیجی )ّ ثؼع اس آى کَ کالٍ هزهشع را ضْرظ . هشٍ اع ثلِوی ًلِوی، پؼوی ثْظ

ػیجی ًعارظ، ایٌِب را : پض ثب ضْظع گلت. ضْاطت آى چْة ضٌعٍ ظار ّ گلْلَ ُب را ُن ثطْرظ، اهب ًتْاًظت آًِب را ثدْظ (ازظبص ًویکٌیع؟
. ّ آًِب را ثَ ظًعاى گزكت ّ ثزظ پیغ ػیزُبی ظیگز. ثَ ػٌْاى یبظگبری ًگَ هیعارم
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2 .
هثال ظرثبرٍ ایٌکَ ظر كزار اس ػکبرچیِب . زبال ػیزُبی ظیگز ُوگی ظّرٍ ًؼظتَ ثْظًع ّ ُز یکی ظاػت ثزای ثویَ چبضبى ُبیی طزُن هیکزظ

چَ کظی اس ُوَ تٌعتز ظّیعٍ ثْظ، چَ کظی اس ُوَ ػدبع تز ثْظ، چَ کظی ظرًعٍ تز ثْظ ّ چَ ظرظطزتبى ثعُن، اس ایي خْر ظرّؿِبی 
ّهتی ػیز خْاى ثب آى چْة ضٌعٍ ظار ثَ آًِب ًشظیک ػع، ُوَ ػبى یکِْ اس خب پزیعًع . خْرّاخْر کَ ایي خْر ػیزُب ظّطت ظارًع خْر کٌٌع

ّ ایي تلٌگ را اس کدب آّرظٍ ای؟ « ّائّّْ»یب « یی ی ی ی»ّ « !یبئّْ»: ّ گلتٌع

 

تلٌگ؟ تلٌگ ظیگز چیظت؟  : ػیز خْاى پزطیع
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اس ًگبٍ کزظى ثَ آى ُن تٌن هْر .یبال اس ایٌدب ثجزص ثیٌعاس ظّر. ایي ُوبى چْثی اطت کَ ثب آى ثَ ؼزف هب تیز اًعاسی هیکٌٌع: ػیز پیز گلت
 (.هثل ایي اطت کَ هْری ثگْیع تٌغ ػیز ػیز هیؼْظ. ضْظهبًین، ززف ػدیجی ًیظت؟ ػیزی ثیبیع ثگْیع تٌغ هْرهْر هیؼْظ). هْر هیؼْظ

ًویعاًن، ًویعاًن چَ ؼْر ثب ایي تلٌگ : ظر راٍ ثب ضْظع هیگلت. ثَ ایي تزتیت، ػیز خْاى اكظزظٍ ّ ؿوگیي تلٌگ ثَ ظًعاى اس آًدب ظّر ػع
. تیز اًعاسی هیکٌٌع

ثؼع ًیغ چپغ را . آى ّهت ثب ظًعاًِبیغ گلْلَ ای ثزظاػت ّ آى را ثب ثیٌی اع ظر تلٌگ گذاػت ّ ثب سثبًغ ثَ ظاضل لْلَ تلٌگ كؼبر ظاظ
. تْی هبػَ گیزاًع ّ کْػیع تب هبػَ را ثچکبًع، اهب ًؼع

. ایي ثبر ظًعاى راطتغ را ثَ هبػَ گیزاًع ّ ثبس طؼی کزظ هبػَ را ثچکبًع، اهب ثبس ُن ًؼع

ثؼع طؼی کزظ ثب طجیلِبیغ . ضْاطت ثب پٌدَ ُب ثلٌعع کٌع ّ ثب چٌگبلِبیغ تیزاًعاسی کٌع، کَ ایي کبر ظیگز هظطزٍ تز اس آى کبرُب ثْظ
اهب ایي ثبر ثب ظهغ هبػَ را گزكت ّ تب خبیی کَ سّر ظاػت کؼیع ّ . هبػَ را ثچکبًع کَ آى ُن زبصلی خش ضظتَ کزظى طجیلِبیغ ًعاػت

: ًبگِبى

بوم م م 

 
هي . ُی، کدب ظاریع كزار هیکٌیع؟ هي ثْظم: ػیز خْاى صعا سظ . ػیزُبی ظیگز ظّثبرٍ ثَ ُْا خظتٌع ّ پب گذاػتٌع ثَ كزار. گلْلَ ػلیک ػع

. تیز ضبلی کزظم

. خبى ّ ظلن کَ ػوب ثبػیع، ّهتی ثویَ ػیزُب كِویعًع کَ ُویي ػیز خْاى ثْظ کَ ثبػث آى ُوَ طزّصعا ػع، پبک کلزػبى ظرآهع
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ثجیي خبًن، ثِتز اطت تیزاًعاسی را كزاهْع کٌی ّ ثَ ُوبى : گلتٌع
. ػیزگزی ضْظت ثچظجی

اهب ػیزخْاى کَ اس تیزاًعاسی کیق کزظٍ ثْظ، هیعاًیع چَ کبر کزظ؟ اس 
آى رّس ثَ ثؼع، ثؼع اس ظِزُب کَ ػیزُبی ظیگز ظر ضْاة ضْع 

آًدب طبػتِب . ثْظًع، یْاػکی خین هیؼع ّ هیزكت تْی کُِْب
توزیي کزظ ّ کزظ تب رّسی رطیع کَ هیتْاًظت تلٌگ را ثب پٌدَ 

. ُبیغ ثلٌع کٌع

اهب . رّسُب توزیي کزظ ّ کزظ تب طزاًدبم تیزاًعاسی یبظ گزكت
ُلتَ ُب توزیي . پیعاطت کَ چیشی خش آطوبى را ًویتْاًظت ثشًع

هبُِب توزیي . کزظ تب ثبالضزٍ هْكن ػع کٍْ ثشرگ را ُعف هزار ظُع
کزظ ّ کزظ، تب تْاًظت آثؼبر را ثشًع ّ چیشی ًگذػت کَ تْاًظت 

. پزتگبٍ را ًؼبًَ ثگیزظ

کوی ثؼع ظرضتِب را سظ ّ ًبرگیلِبی رّی ظرضتِب را ّ ثؼع ظاًَ ُبی 
رّی ثْتَ ُب را، ّ ثؼع هگظِبی رّی ظاًَ ُب را ّ ثؼع گْػِبی 

هگظِب را ّ ثؼع گزظ رّی گْػِب را ّ ظطت آضز آكتبة رّی گزظٍ 
. ُب را

 

 

 

الثع زبال . ظر ظًیب کظی ًظیز اّ یبكت ًویؼع. اّ ثِتزیي تیزاًعاس ظًیب ثْظ. زبال ثَ ًظز ػوب، اّ ّاهؼب تیز اًعاس ضْثی ثْظ یب ًَ؟ ظرطت گلتیع
ُز ّهت كؼٌگِبیغ تَ هیکؼیع، هیزكت ػکبرچی ظیگزی را هیطْرظ، گلْلَ ُبیغ را . هیپزطیع هِوبتغ را اس کدب هی آّرظ؟ هؼلْم اطت

. ثزهیعاػت ّ ثبس هعری توزیي هیکزظ
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3 .

ثبس ُوَ ػیزُب پب . ظیگز السم ًیظت ثزایتبى ثگْین ثؼع چَ ػع. تب یک رّس ػیز خْاى ٌُگبم توزیي اس آى طْی خٌگل صعای تیزاًعاسی ػٌیع
. گذاػتٌع ثَ كزار

کدب ظاریع كزار هیکٌیع؟ : ػیز خْاى پزطیع

ثجیي، هب ُوَ ایي خز ّ ثسثِب را پؼت طز گذاػتَ این، : ػیز پیزگلت
! زبال ظیگز ثِتز اطت ایٌوعر طْال ًکٌی، ثدٌت

ُی هي چزا ظارم : ػیزخْاى کوی ظّیع، اهب ثؼع ایظتبظ ّ اس ضْظ پزطیع
كزار هیکٌن؟ 
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:   ّ ُوبى خب ایظتبظ ّ ػزّع کزظ گلْلَ را ثب گلْلَ خْاة ظاظى 

بوم، بوم 

 

ثؼع ػیزُبی ظیگز کن کوک اس پٌبُگبُِبیؼبى ثیزّى ضشیعًع ّ . ًبگِبى، زبال ضْظتبى زعص ثشًیع چی؟ ظیگز ػکبرچی ای ثبهی ًوبًعٍ ثْظ
. ّ اس ایي چیشُب! ُی ایٌدب چَ ضجز اطت؟ ّ ُی چی ػع؟ یب ّای ضعای هي: آًچَ را چؼوِبیؼبى هیعیع، ًویتْاًظتٌع ثبّر کٌٌع ّ هیگلتٌع

ثؼع ثب ضْػسبلی ُوَ ركتٌع ًبُبر ضْرظًع ّ ظراس کؼیعًع ّ لجطٌع ثَ لت، ظرزبلیکَ ضزظٍ ریشُبیی اس پؼن هزهش ثَ لت ّ لْچَ ػبى چظجیعٍ 
هیپزطیع ػیز خْاى چَ ؼْر؟ خبًن ثزایتبى ثگْیع اّ اس ُوَ ضْػسبل تز ثْظ، چْى تب ظلتبى ثطْاُع، هِوبت . ثْظ، سیز آكتبة ثَ ضْاة ركتٌع

! تبسٍ، ُوَ ػیزُبی ظیگز هیگلتٌع اس هیبى ُوَ ػیزُب، تْ اس ُوَ ثشرگتزی ّ آًِب الجتَ ػیزُبی سیبظی ظیعٍ ثْظًع. ثعطت آّرظٍ ثْظ
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آًِب توبم ثؼعاس ظِزُب هیطْاثیعًع، سیز آكتبة ثبسی هیکزظًع، ظر رّظضبًَ . ایي ؼْر ػع کَ ُوَ ػیزُب سًعگی ػبظ ّ آطْظٍ ای را ػزّع کزظًع
ضْظ را ثَ ظم آة هیعاظًع ّ ضْع هیگذراًعًع ّ ُیچْهت ًگزاى ُیچ چیش ًجْظًع، چْى ُز ثبر کَ طزّکلَ ػکبرچی ای پیعا هیؼع، ثلَ، ػیز 

تب ّهتیکَ ظیگز اثزی اس ػکبرچی ای ثبهی ًویوبًع ّ ّهتی اكزاظی ثَ . خْاى ثی ظرًگ خْاة گلْلَ را ثب گلْلَ هیعاظ، ثْم، ثن ثین ثین، ثبم
... خٌگل هی آهعًع تب اس چٌع ّ چْى کبر طز ظر ثیبّرًع، ثین ثن، ثْم

 

ّ ّهتی اكزاظی هی آهعًع کَ طز ظر ثیبّرًع کَ ثز طز طزظرآّرظًعٍ ُب چَ آهعٍ، . ُن کظی ثز خب ًوبًعٍ ثْظ« طزظرآّرًعٍ ُب»کوی ثؼع، اس 
... ثْم ثن ثین

اّظبع ضْة ّ آرام . ظیگز کظی پب ثَ خٌگل ًگذاػت. چیشی ًگذػت کَ ظیگز اس طزظرآّرًعٍ ُب اس کبر طزظرآّرًعٍ ُب ُن کظی ثز خب ًوبًع
 .ّ ُوَ آًِب تطتَ پْطتِبیی اس پْطت ػکبرچی ظاػتٌع. ُوَ ػیزُب چبم ّ چلَ ّ ػبظ ّ ضزم ػعٍ ثْظًع. پیغ هیزكت
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4 .
هثل رّی طز ایظتبظى ّ ثب ظًعاى ّ ًبضي )هعتی گذػت تب ظر یک ثؼع اس ظِز ثبراًی، ّهتی ػیز خْاى ثزای ضْظ تلٌٌی تیزاًعاسی هیکزظ 

اّ . ًبگِبى طزّ کلَ تبص هزظ چبم ّ کْتْلَ ای ظر خٌگل پیعا ػع (پٌدَ ّ ثب آرًح ّ ثب یک چؼن ثظتَ ّ اس پؼت طز ّ اس پِلْ ّ زتی ّارًَّ
طجیلِبیغ را تبة ظاظٍ ثْظ ّ ػکن . کلؼِبیغ ثزم هیشظ. کالٍ ضٌعٍ ظار ثلٌعی ثز طز ّ خلیوَ ػیکی ثَ تي ظاػت ثب طبػت ًْ سًدیز ؼال

ػصبی ظطتَ ؼالیی ثَ ظطت ظاػت ّ ضْظتبى ثِتز هیعاًیع کَ اّ ثَ راٍ ركتي تْی خٌگل . گٌعٍ اع هْهغ ضٌعیعى هثل هؼک هیلزسیع
ػبظت ًعاػت، چْى هزتجب ظطت ّ ثبلغ ثَ ػبضَ ُب گیز هیکزظ ّ رّی ریؼَ ظرضتِب طکٌعری هیزكت ّ ُی تْی چبلَ چْلَ ُب  هی اكتبظ ّ 

. آٍ ضعای هي، اٍّ، ضعای هي، ّ اّّّ ّ آش، چَ هعر گزم اطت، ّ لؼٌت ثز ُزچَ پؼَ اطت ّ آچْ ّ اس ایي خْر چیشُب: پؼت طز ُن هیگلت 
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ثلَ، ػیزُب تب لسظَ آضز هتْخَ آهعًغ ًؼعٍ ثْظًع، چْى اگز گْػِبیؼبى 
تویش ثبػع کَ ضت، ّلی اگزتویش ًجبػع، آى هعرُب ثِتز اس ػوب ًویتْاًٌع 

راطتغ را ثطْاُیع هي گوبى ًویکٌن ػیزُب گْػؼبى را ظرطت ّ . ثؼًٌْع
زظبثی ثؼْیٌع، چْى پیعا کزظى گْع پبک کي تْی خٌگل کبر ضیلی ططتی 

اطت ّ صبثْى ُن کَ ُز هبلجغ ظٍ طٌت اطت ّ ثیؼتز ػیزُب ُن کَ ظٍ 
طٌتظبى کدب ثْظ ّ زبال گزكتین کَ ظٍ طٌت را ُن گیز آّرظًع، آًِب ًویتْاًٌع 

ثزای ایي کَ چَ کظی زبظز هیؼًْع ثَ ػیز خوبػت صبثْى . ضزیع کٌٌع
تبسٍ كزض کٌین ػیزی ثب ظٍ طٌت ظر پٌدَ اع ظر ضبًَ ػوب را ثشًع . ثلزّػع

ضْة، آیب ػوب ثَ اّ صبثْى هیلزّػیع؟ . لؽلب، یک هبلت صبثْى: ّ ثگْیع 

 

ّلی اّ را ظیعًع کَ . پض هیجیٌیع، کَ چزا ایي ػیزُب ضیلی ضْة ًؼٌیعًع
ایي را ُن ظاػتَ ثبػیع کَ چؼن ػیزُب ضیلی ضْة کبر . ظاػت اس ظّر هی آهع

هیکٌع ّ ظر تبریکی ضیلی ضْة هیجیٌع، ظر زبلیکَ ایي هْظْع ظطت ثز هعب 
راطتی، ػوب تب زبال . طز ظِز پیغ آهع ّ ػیزُب طز ظِز ضیلی ضْة هیجیٌٌع

ػیز ػیٌکی ظیعٍ ایع، ُب؟ 

اس ُوبى طز خبیؼبى رّ ثَ ػیز . ثگذرین، ّهتی ػیزُب هزظ کْتْلَ را ظیعًع کَ ظاػت ًشظیک هیؼع، زتی سزوت ظّیعى ُن ثَ ضْظ ًعاظًع
! ػبم آهع! آُبی: خْاى صعا کزظًع

چؽْر اطت ثزای سظى ایي یکی رّی طزم : ػیزخْاى ضویبسٍ کؼبى تلٌگغ را ثزظاػت ثب ضْظع گلت. ثؼع ؿلتی سظًع ّ ثَ ضْاة ركتٌع
. ایي را گلت ّ ًؼبًَ گزكت. ثبیظتن، یک چؼون را ثجٌعم ّ طَ پٌدَ ام را پؼت طزم هالة کٌن

! ظطت ًگَ ظار، ػلیک ًکي: هزظ كزیبظ سظ

چزا؟ : ػیزخْاى پزطیع
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. هي طیزک ظارم ّ هیطْاُن تْ ُوزاٍ هي ثیبیی ّ تْی طیزک هي ثبػی. ثزای ایٌکَ هي ػکبرچی ًیظتن: هزظ گلت

. هي ظّطت ًعارم تْ هلض آى طیزک اکجیزیت اطیز ثبػن. طیزک، ػیزک، پیزک: ػیزخْاى گلت

 

 

. السم ًیظت تْی هلض ثبػی، هیتْاًی تیزاًعاس تزظطت هي ثؼْی:طیزک ثبس كزیبظ سظ

ّ ظّثبرٍ ثب تلٌگغ  ًؼبًَ . هي ُویي زبال ُن تیزاًعاس ثشرگی ُظتن، ثشرگتزیي تیزاًعاس خٌگلن. تیزاًعاس، پیزاًعاس، طیزاًعاس: ػیز خْاى گلت
. گزكت

ّلی تْ هیتْاًی تب ظلت هیطْاُع پْل خوغ کي، هیتْاًی ثشرگتزیي تیزاًعاس ظًیب ثؼْی، هؼِْر ثبػی ّ ؿذاُبی ضْػوشٍ ثطْری، لجبطِبی -
اثزیؼوی ّ کلؼِبی ؼالیی رًگ ثپْػی ّ طیگبر پٌدبٍ طٌتی ظّظ کٌی، ثَ هیِوبًیِبی هدلل ثزّی ّ کبری ثکٌی کَ ُوَ ظطت ثَ پؼتت 

 .ثکؼٌع ّ پؼت گْػِبیت را ثطبراًٌع ّ اس ایي خْر چیشُب، چَ هیعاًن
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چَ ظاری هیگْیی؟ ایي چیشُب ثَ چَ ظرظ هي هیطْرظ؟ . پؼت گْػِب، هْػِب، پْػِب: ػیز خْاى گلت

. اگز ُوزاٍ هي ثیبیی پْلعار ّ هؼِْر ّ ضْػجطت ّ ثشرگتزیي ػیز ظًیب هیؼْی. ُوَ ظًجبل ُویي چیشُب ُظتٌع: طیزک ثبس گلت

 ضْة گیزین کَ آهعم، آًْهت هیتْاًن یک ظاًَ هبرػوبلْ ظاػتَ ثبػن؟ -

هیگْیی ! ثَ، چَ ززكِبیی هیشًی: طیزک ثبس ظر زبلیکَ ػصبی طزؼالیغ را تکبى هیعاظ ّ طبػت ؼالی سًدیزؼالیغ را هیچزضبًع، گلت
آى ّهت هیعاًی ثیي . یک ظاًَ هبرػوبلْ؟ ػیز زظبثی، تْ هیتْاًی ُشارُب هبرػوبلْ ثطْری، صجسبًَ هبرػوبلْ، ًبُبر هبرػوبلْ، ػبم هبرػوبلْ

ؿذاُبیت چَ ضْاُی ضْرظ؟ 

هبرػوبلْ؟ : ػیزخْاى پزطیع

خبهَ ُبیی اس . هي ثزای تْ ػوبرتی اس هبرػوبلْ ضْاُن طبضت ّ تؼکی اس هبرػوبلْ ظرطت ضْاُن کزظ! ثلَ، هبرػوبلْ: طیزک ثبس كزیبظ سظ
ثلَ، تْ ثیؼتز اس ُزػیزی ظر رّی . هبرػوبلْ ثزایت ضْاُن ظّضت ّ ٌُگبم ظّع گزكتي ثب هبرػوبلْی آة ػعٍ گزم، ػظتؼْ ضْاُی کزظ

ظلت هیطْاُع تزاًَ هبرػوبلْ را ثزایت ثطْاًن؟ . سهیي هبرػوبلْ ضْاُی ظاػت

هبرػوبلْ خبى، هبرػوبلْ خبى 

هي تْ را هزثبى، هبرػوبلْ خبى 

هبرع هزی خبى، هبرع هلی خبى 

... هزی ّ هلی  ّ 

 

. ضْع ًعارم آّاس ثطْاًی: ػیز خْاى گلت

ثبری، ثَ ُز خِت، تلٌگت را ثزظار، . الجتَ ثب زظبة ایٌکَ ایي تزاًَ را ُویي االى طبضتن. آّاسم آى هعرُب ُن ثع ًیظت: طیزک ثبسگلت
. طبکت را ثجٌع تب راٍ ثیلتین ثَ طْی ػِز ثشرگ

. هي کَ طبک ًعارم: ػیز خْاى گلت

. ّ ػزّع کزظ ثَ هبٍ هبٍ ضٌعیعى، هبٍ هبٍ هبٍ. زیق ػع، پض ثبکت را ثجٌع: طیزک ثبس گلت
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! ضٌک: ػیز خْاى ثَ طزظی گلت

. اّهق، ثبػع، هظْاکت را ثزظار راٍ ثیلتین: طیزک ثبس گلت

هي هظْاکن کدب ثْظ؟ : ػیز خْاى گلت

هظْاک ًعاری؟ پض ظًعاًِبیت را چؽْر هظْاک هیشًی؟ : طیزک ثبس گلت

. هظْاک ًویشًن: ػیز خْاى گلت

ًویشًی؟ پض ظًعاى پشػکت چَ هیگْیع؟ : طیزک ثبس گلت

. هي ظًعاى پشػک ًعارم: ػیز خْاى گلت

... ظًعاى پشػک ًعاری؟ پض چَ کظی ظًعاًِبیت را : طیزک ثبس گلت

ُز کبری ُن زبظزم ثکٌن، خش گْع ظاظى ثَ ػْضیِبی ثی . اگز هیطْاُی ثزّی، هي ُوزاُت هی آین! ضْة گْع کي: ػیز خْاى گلت
. هشٍ ات

ظر هْرظ هبرػوبلْ هؽوئٌی؟ : ػیزخْاى گلت. ثَ ایي تزتیت طیزک ثبس ثز پؼت ػیز طْار ػع ّ ُز ظّ اس خٌگل ضبرج ػعًع

. ّ راٍ اكتبظًع. چَ خْر ُن: طیزک ثبس گلت
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5 .
آٍ، ایٌدب ُیچ ػجبُتی ثَ خٌگل . ثلَ، طزاًدبم پض اس رّسُب ّ ػجِبی سیبظ، ّارظ ػِز ػعًع

آظهِب ثْظًع ّ چیشُبی ثلٌع چِبرگْػی هثل اطت آثی کَ آظهِبی سیبظی را ثَ ایي طْ ّ . ًعاػت
. آى طْ هیجزظًع

 

آى ُب چی اًع؟ : ػیز خْاى پزطیع

. اتْهجیل: طیزک ثبس گلت

هي هیتْاًن صبزت اتْهجیل ثؼْم؟ : ػیز خْاى گلت

چَ ززكِبیی هیشًی، تْ هیتْاًی اتْهجیلی اس ؼالی ًبة ثب چزضِبیی اس ًوزٍ ّ : طیزک ثبس گلت
... طپزُبیی اس الوبص ّ صٌعلیِبیی اس هبرػوبلْ ّ 

آى چیشُبی ثلٌع ثلٌع کَ پٌدزٍ ظارًع، چی اًع؟ ! ًگبٍ کي: ػیز خْاى گلت

طبضتوبى اظارٍ، طبضتوبى هٌشل، طبضتوبى كزّػگبٍ، طبضتوبى . آًِب طبضتوبًٌع: طیزک ثبس گلت
. هعرطَ ّ طبضتوبى هیعاى اطکیت ثبسی

هي هیتْاًن طبضتوبى ظاػتَ ثبػن؟ : ػیز خْاى پزطیع

طبضتوبى ظاػتَ ثبػی؟ ُْم، هي ثزایت ثلٌعتزیي ّ ّطیغ تزیي طبضتوبى : طیزک ثبس گلت
... هبرػوبلْیی را کَ

! آُبی تبکظی، تبکظی: ظر ُویي هْهغ طیزک ثبس ظاظ سظ

. ّ ػصبی طزؼالیغ را تکبى ظاظ ّ ثب طْتی کَ اس سًدیز طبػتغ آّیشاى ثْظ طْت سظ ّ یک تبکظی ثشرگ خلْ پبیؼبى ایظتبظ

. ُتل گزام پیکز: طیزک ثبس گلت

صجز کي ثجیٌن، آى ػیز ُوزاٍ ػوبطت؟ : راًٌعٍ تبکظی گلت

! هؼلْهَ: طیزک ثبس گلت
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. هب ػیز ًویجزین: راًٌعٍ تبکظی گلت

 (.آرٍ ظاظاع، هب ػیز طْار ًویکٌین. هي ػیز ًویجزم: هٌظْرع ایي ثْظ کَ . الجتَ راًٌعٍ ظطتْر سثبًغ ضْة ًجْظ)

:  ػیز گلت 

. غزررر
! ثپزیع ثبال آهبیْى: راًٌعٍ گلت

. ّ لجطٌع ّاركتَ ای سظ ّ راٍ اكتبظ
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6 .
. خلْ ُتل، اس تبکظی پیبظٍ ػعًع ّ ركتٌع کَ اتبم ثگیزًع

. یک اتبم ضْة ثب زوبم ضْة هیطْاُین: طیزک ثبس ثَ هتصعی ُتل گلت

... ّ یک رضتطْاة اس هبرػوبلْی : ػیز اظبكَ کزظ

. گْع کٌیع، ثِتز اطت ُتل ظیگزی پیعا کٌیع، ایٌدب ُتل هدللی اطت ّ هب ایٌدب ػیز راٍ ًویعُین: هتصعی ُتل گلت

:  ػیزگلت

 

 

غزررر 
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. ثلزهبییع یکزاطت ثَ اتبهتبى تؼزیق ثجزیع: هتصعی ُتل گلت

چْى ُوبًؽْر کَ . اهب ػیز خْاى تب آى هْهغ آطبًظْر طْار ًؼعٍ ثْظ. طْار آطبًظْر ػعًع
ثب ایي زبل، اّ اس آطبًظْر ضْػغ آهع، آًوعر کَ ّهتی . هیعاًیع ظر خٌگل آطبًظْر ًیظت

ثیبییع : ػیز خْاى گلت. ؼجوَ چِبرظُن، ثلزهبییع: آطبًظْر ایظتبظ ّ آطبًظْرچی گلت
! هي ظّطت ظارم ثبسُن ثبال ّ پبییي ثزّم. ُویي ؼْر ثبال ّ پبییي ثزّین

. ّلی ؼجوَ ػوب ایٌدبطت، ثبیع ُویي خب پیبظٍ ػْیع: آطبًظْرچی گلت

: ػیز گلت

غزررر 
 

 

ثَ ایي تزتیت، آطبًظْرچی ثیچبرٍ هدجْر ػع آطبًظْر را ُی ثبال ّ پبییي ّ پبییي ّ ثبال 
ضْاُغ هیکٌن، ضْاُغ : ثجزظ، آًوعر کَ ظیگز پبک اس تک ّ تب اكتبظ ّ التوبص کٌبى گلت

. هیکٌن ظیگز ثض اطت، هي اس آطبًظْر هتٌلزم

:  اهب ػیز خْاى گلت

 

. ثبػع، چٌع ثبر ظیگز ُن ثبال ّ پبییي هیزّین، اصال هي ػبػن آطبًظْرم: آطبًظْرچی گلت
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ّهتی ّارظ اتبم ػعًع، طیزک . ثبالضزٍ پض اس ایٌکَ ُوَ ضظتَ ّ کْكتَ ػعًع، ػیز ّ طیزک ثبس اس آطبًظْر ثیزّى آهعًع ّ ثَ اتبم ضْظ ركتٌع
ضت تطت کعام ؼزف را هیطْاُی؟ : ثبس گلت

. اگز ثزای ػوب اػکبلی ًعاػتَ ثبػع، هي الی ثْتَ ُب هیطْاثن. چٌعاى كزهی ًویکٌع: ػیز خْاى گلت

ایٌدب ثْتَ کدب ثْظ؟ اس ایي گذػتَ، ایي تطتطْاة هؼٌگ اس ثْتَ ُبی سهطت اکجیزی ًزهتز اطت، چزا ظراس ًویکؼی ّ : طیزک ثبس گلت
اهتسبى ًویکٌی؟ 

ضْة، چَ ؼْراطت؟ اس آى ثْتَ ُبی هشضزف ًزهتز ّ هؼٌگتز ًیظت؟ : طیزک ثبس پزطیع. ػیزخْاى ُویي کبر را کزظ

! ثلَ، كزم کَ هیکٌع: ػیزخْاى گلت

. ثْی زیْاًبت هیعُی. زبال ّهتغ اطت کَ یک زوبم آة گزم زظبثی ثگیزی: طیزک ثبس گلت

آیب ُوبى ؼْر کَ هْل ظاظی تْی آة هبرػوبلْی ضْة زوبم هیکٌین؟ : ػیز خْاى پزطیع

. زبال ًَ، ثبػع ثزای ثؼع: طیزک ثبس گلت

. ضت، پض هي ؼجن هؼوْل تْ رّظضبًَ آة تٌی هیکٌن: ػیز خْاى گلت

رّظضبًَ؟ تْی اتبم ُتل رّظضبًَ کدب ثْظ؟ چزا تْی آى ّاى پز اس آة گزم زوبم ًویکٌی؟ : طیزک ثبس ثب تؼدت پزطیع

هگزثزای ركتي آى تْ اّل ًجبیع لجبطِب را ظر آّرظ؟ : ػیز خْاى پزطیع

. ظرطت اطت: طیزک ثبس گلت

. پض ثب ایي زظبة ًویتْاًن تْی ّاى ثزّم. ضت، هي کَ لجبطی ًعارم ظر ثیبّرم: ػیز خْاى گلت

. ثپز تْی ّاى! چزًع ًگْ: طیزک ثبس گلت

. ایي ظاؽ تزیي ّاًی اطت کَ تب ثَ زبل ظرآى ركتَ ام! یبّّ: ّ ثَ ایي تزتیت ػیز یک اًگؼتغ را تْی ّاى گذاػت ّ گلت

ایي ثِتز اطت یب آى رّظضبًَ کثیق گل آلْظ؟ ! ایي تٌِب ّاًی اطت کَ تب ثَ زبل ظر آى ركتَ ای: طیزک ثبس گلت

. ضت هظلوب هشٍ اع كزم هیکٌع، هلپ هلپ: ػیزضْظ را تْی آة گزم خبثدب کزظ ّ گلت
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. آى ثزای ػظت ّ ػْ اطت، ًَ ثزای آػبهیعى. اس آى آة ًطْر: طیزک ثبس ظاظ سظ

. هؼذرت هیطْاُن، زبال ظیگز هبرػوبلْین را ثعُیع: ػیز خْاى گلت

پض لؽلب ثیزّى ثیب ّ ضْظت را ضؼک . زبال هب هیطْاُین اس تْ یک آهبی تیزاًعاس هبُز ظرطت کٌین. ُز چیشی ثَ هْهغ اع: طیزک ثبس گلت
. کي

ػیز خْاى آُی کؼیع ّ اس ّاى ثیزّى آهع ّ ضْظ را ثب زْلَ کزک ظار طلیع ّ ثشرگی ضؼک کزظ ّ چٌگبل ُبیغ را ضؼک کزظ ّ یبلغ را 
. ضؼک کزظّ زتی ًْک ظهغ را ُن کَ ضْظتبى هیعاًیع ضؼک کزظًغ چوعر ثزای ػیز سزوت ظارظ ضؼک کزظ
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لجبص ُن ثزای ضْظت ثگیز، ایٌدْری لطت ّ پتی . تب هي چزتی هیشًن ثعّ ثزّ آرایؼگبٍ. زبال صع ظرصع ثْی تٌت ثِتز ػع: طیزک ثبس گلت
. کَ ًویؼْظ تْ را ایي ّر ّ آى ّر ثزظ

پبییي ركتي ّهت سیبظی اس ػیز گزكت، چْى آطبًظْرچی را ّاظار کزظ . ثبػع، ّلی راطتغ هي تب زبال كکز ًویکزظم لطت ُظتن: ػیز گلت
ثزای ایٌکَ . ّهتی طزاًدبم اس آطبًظْر ثیزّى آهع هعتی ظًجبل آرایؼگبٍ گؼت، اهب هْكن ًؼع. چِل ّ ػغ ثبر اّ را ثبال ّ پبییي ثجزظ

ثٌبثزایي ُویي ؼْر هیگؼت ّ هزظم چپ چپ ًگبُغ هیکزظًع ّ . ظر ّاهغ ًویعاًظت آرایؼگبٍ چیظت. ًویعاًظت آرایؼگبٍ چَ ػکلی اطت
ظرطت ظر ُویي هْهغ هي کَ ػوْ ػلجی تبى ثبػن، اس ضیبثبى هیگذػتن تب ! اّی ّ یَ ّ سّئیؼیٌیگبٍ، یؼٌی کَ سّئی ػیز را ًگبٍ: هیگلتٌع 

ثجطؼیع، هوکي اطت هزا ثَ آرایؼگبٍ : یک طبًعّیچ طْطیض ثب پیبس ّ گْخَ كزًگی ثگیزم کَ ػیز یکزاطت ثَ ؼزف هي آهع ّ گلت
راٌُوبیی کٌیع؟ 

: ثب ایي زبل گلتن. زبال ضْظتبى زعص ثشًیع کَ هي چوعر زیزت سظٍ ػعٍ ثْظم اس ایٌکَ ػیزی خلْین طجش ثؼْظ ّ اس هي ُوچْ طْالی ثکٌع
: ثبػث ضْػسبلی اطت کَ اّ را ثَ یک آرایؼگبٍ هوتبس ثجزم ّ اّ کَ ضیلی ضْػسبل ثَ ًظز هیزطیع، گلت

ػوب ضْة تزیي آظهی ُظتیع کَ هي اس ٌُگبم ّرّظم ثَ ایي کؼْر ظیعٍ ام، اس ایي گذػتَ، ػوب ثظیبر ثظیبر . اس لؽق ػوب ضیلی طپبطگشارم
ایي ؼْر کَ پیعاطت، ػوب ثبیع رئیض . ضْع هیبكَ ّ ثظیبر ػیک پْع ُظتیع ّ ثَ ػالٍّ هزظ ثظیبر ثبُْع ّ هِزثبًی ثَ ًظز هی آییع

. خوِْر ایبالت هتسعٍ ثبػیع
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اضتیبر ظاریع، هي ّهت ًعارم رئیض خوِْر ایبالت هتسعٍ ثؼْم، چْى طزگزم ًْػتي هصَ ثزای ثچَ ُب ُظتن، ّلی ایي را اس ػوب : گلتن 
! هجْل هیکٌن کَ ضیلی ضْع هیبكَ ّ ضیلی ثبُْع ّ هِزثبى ُظتن

هب رّی صٌعلیِبی آرایؼگبٍ ًؼظتین ّ هعتی . ایي ؼْر ػع کَ ػیز خْاى را ثَ آرایؼگبٍ ثزظم اهب آرایؼگزثزای ًبُبر ضْرظى ثیزّى ركتَ ثْظ
یبظم هی آیع کَ ػیز چٌگبل ُبیغ را ظاظ پٌدَ آرایی ثکٌٌع ّ هیگلت کَ اس پٌدَ آرایی ضیلی ضْػغ . اس ایي ظر ّ آى ظر ثب ُن گپ سظین

. هی آیع، ّلی ضبًوی کَ چٌگبلِبیغ را تویشّ هزتت هیکزظ، گلت کَ ظر توبم ػوزع ًبضٌِبیی ثَ آى کثیلی ًعیعٍ اطت

اگز اّ را رّی صٌعلی آرایؼگبٍ هیعیعیع، ظر زبلیکَ یبل ثلٌعع آّیشاى ثْظ ّ آرایؼگز پٌدَ ُبیغ را کَ اس سیز پیغ . آی کَ چوعر هیطٌعیع
یؼٌی راطتغ هي ػوب را ظیعم کَ ُوبى هْهغ ُوزاٍ . هي چوعر اكظْی هیطْرم کَ ػوب اّ را ًعیعیع. ثٌع ثیزّى سظٍ ثْظ هزتت هیکزظ

هبظرتبى اس خلْ آرایؼگبٍ رظ هیؼعیع، زتی ثَ پٌدزٍ ُن سظم ّلی ثَ گوبًن ًؼٌیعیع چْى آى هعر طزگزم توبػبی هبػیي آتغ ًؼبًی ثْظیع 
. کَ زتی طزتبى را ُن ثزًگزظاًعیع

هیطْاُیع کلؼِبیتبى را ّاکض ثشًن؟ : پظزک ّاکظی پیغ ػیز آهع ّ پزطیع

. هي کَ کلغ ًعارم: ػیز گلت

پٌدَ ُبیتبى را چؽْر؟ : پظزک گلت

. ضیلی ظّطت ظارم پٌدَ ُبین را ّاکض ثشًیع: ػیز گلت

ثَ ایي تزتیت ػیز پٌدَ ُبیغ را ّاکض سظ ّ ضیلی ضْػسبل ػع ّ اس هي پزطیع کَ آیب پٌدَ ُبیغ ضیلی هؼٌگ ّ ثزام ًؼعٍ؟ اس ػوب چَ 
. پٌِبى ثَ ًظز هي پٌدَ ُبیغ ثب پیغ اس ّاکض ضْرظى چٌعاى تلبّتی ًکزظٍ ثْظ، اهب هي ًطْاطتن ظلغ را آسرظٍ ثبػن

ظیگز ُیچ ّهت ًجبیع آى ثظتٌی ػکالتی را . آٍ ضعای هي، ثبیع ًبُبر ًبخْری ضْرظٍ ثبػن: ثبالضزٍ آرایؼگز آهع ّ ثَ هسط ّرّظ گلت
اًگبر هیجیٌن ػیزی رّی صٌعلی ًؼظتَ . ُوزاٍ کٌظزّ گْػت ثطْرم، چْى ثب ًبرازتی هؼعٍ ای کَ هي ظارم ثَ گوبًن ضیبالت ثَ طزم سظٍ

. کَ پٌدَ ُبیغ را ّاکض سظٍ ّ ًبضي ُبیغ را هزتت کزظٍ اطت

كکز هیکٌن طجیلِبیغ را ُن هیطْاُع . ًَ، ضیبالتی ًؼعٍ ای، ایي ظّطت هي ػیزاطت ّ هیطْاُع طزع را اصالذ کٌع: هي ثَ اّ گلتن
. هزتت کٌع

. ثلَ، یک اصالذ ضیلی ضْة، اصل ُویي اطت: ػیز گلت

. ایٌدب ًویؼْظ، هي طز ػیز اصالذ ًویکٌن: آرایؼگز گلت

: ػیز گلت

غزررر 
. چؼن هزثبى، ّ طز ػیز اصالذ ػع: آرایگز ثب لجطٌعی سّرکی گلت
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ثؼع آثی ثَ طزع پبػیع کَ  (.چْى ایي کبر ػجبُت سیبظی ثَ ضبراًعى پؼت گْع ظاػت)ثؼع آرایؼگز اّ را هبطبژ ظاظ ّ ػیز ضیلی کیق کزظ 
ثْی ضْػی ظاػت ّ اّ اس ایي هظوت ضیلی ضْػغ آهع ّ راطتغ تب هي ثیبین ثگْین کَ ًجبیع آى کبر را ثکٌع، ًصق ػیؼَ را طز کؼیعٍ 

. ثْظ

. ثزّین ػوْ ػلجی، ازظبص هیکٌن ػیز تبسٍ ای ػعٍ ام: ثبالضزٍ، ػیز خْاى اس رّی صٌعلی آرایؼگز ثلٌع ػع ّ لجطٌع سًبى گلت

... صجز کٌیع ثجیٌن، پْلتبى را ٌُْس ًعاظٍ ایع، هشظ اصالزتبى ظهیوب: آرایؼگز گلت

:  ػیز گلت

 

اهیعّارم خٌبثؼبلی اس ایي اصالذ . اصال هیعاًیع، اهزّس تصوین گزكتَ ام هدبًی اصالذ کٌن. ظهیوب ُیچی ًویؼْظ: ّ آرایؼگز ثب لجطٌع اظاهَ ظاظ
. ضیلی ضیلی ضْػتبى آهعٍ ثبػع
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ّهتی ػوْ ػلجی تبى ُوزاٍ ػیز اس آرایؼگبٍ ثیزّى آهع، طبػت زعّظ پٌح ثؼع اس ظِز ثْظ ّ چْى هتْخَ ػعم کَ ػیز ثب زبلت گزطٌَ ای ثَ 
چَ ؼْر اطت ثزّین ثب ُن ػبم هطتصزی ثطْرین؟ : هي ًگبٍ هیکٌع، ثَ اّ گلتن

. اػکبل ًعارظ: ػیز گلت 

ؿذاُبی . اهیعّارم اس ؿذای ایٌدب ضْػتبى ثیبیع: پیؼطعهت آهع ّ گلت. ّ هي اّ را ثَ رطتْراى ظًح هؼٌگی ظرضیبثبى پٌدبٍ ّ ُلتن ثزظم
... ایٌدب آى هعر لذیذ ّ 

... ثَ ًظز ًوی آیع چٌگی ثَ ظل ثشًع، اهب ضت، زبال کَ ػوب هیگْییع،  ًویؼْظ رّی ػوب را سهیي : ػیزگلت

چَ کبر ظاری هیکٌی؟ چزا صْرت ؿذا را هیطْری؟ ! صجز کي ثجیٌن: پیؼطعهت كزیبظ سظ

... هگز ػوب ًگلتیع کَ ایٌدب ُوَ چیشع ضْػوشٍ اطت؟ پض. ای ظاظ ثیعاظ، هؼذرت هیطْاُن: ػیزگلت

اس ایي گذػتَ، اصْال ضْرظى صْرت ؿذاُب آى هعرُب کبر ثب هشٍ . آضز ػیز ػشیش، هي كوػ راخغ ثَ ؿذاُب صسجت هیکزظم: پیؼطعهت گلت
. ای ًیظت

. ّلی ثبس ثَ لسبؾ ًشاکت اس ضْرظى پیؼطعهت کَ ثِتز اطت: ػیزگلت

ضت، آهبیبى، کجبة ثزٍ ثب طیت سهیٌی ثزػتَ ّ ًطْظ ّ پْظیٌگ . ثَ ًظزم ایٌدب زن ثب ایؼبى ثبػع: پیؼطعهت ثب لجطٌع ّاركتَ ای گلت
... ػکالتی 
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. هي هبرػوبلْ هیطْاُن: ػیز خْاى گلت

... ظر یک چٌیي رطتْراى . هبرػوبلْ؟ هب ایٌدب هبرػوبلْ ًعارین: پیؼطعهت پزطیع

:  ػیز گلت

 

ّ ثَ طزػت ثَ ؼزف آػپشضبًَ ركت ّ چٌع لسظَ ثؼع ثب یک . چؼن هزثبى: پیؼطعهت گلت
آٍ، ثبالضزٍ هبرػوبلْ، هبرػوبلْ ثبالضزٍ، : ػیز گلت. هبرػوبلْی هؼٌگ ثَ طیص کؼیعٍ ثزگؼت

... ثبرع هبلْ هبالضزٍ

هثل : هبرػوبلْ را ثزظاػت ّ گلت. ضْظتبى هیجیٌیع کَ اّ چوعر ُیدبى سظٍ ّ ثی ؼبهت ػعٍ ثْظ
. پز  طجک اطت

. آٍ، رّع تزظ اطت: هبرػوبلْ را رّی سثبًغ گذاػت ّ گلت

. اٍّ، تْع ًزم اطت: ّ ثب ظًعاًِبی ثشرگغ یک گبس سظ ّ گلت

اسُز ! ضْػوشٍ اطت: ثب ضْظع گلت. چؼوِبیغ را ثظت ّ لجطٌع سظ. آٍّ: هْرتغ ظاظ ّ گلت
. ًظز کَ ثگْیی اس ضزگْع ثِتز اطت

. ثبسُن هبرػوبلْ، ثبس ُن، ثبسُن،ثبسُن ،ثبس ُن هبرػوبلْ: ّ كزیبظ سظ

. ّ ثَ طزػت ثیزّى ظّیع ّ ثب یک طیٌی پز اس هبرػوبلْ ثزگؼت. ثلَ هزثبى: پیؼطعهت گلت

. ضْػوشٍ اطت، ثبسُن ثیبر: ػیز گلت
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: پیؼطعهت ثزایغ هبرػوبلْ ثب طض گْخَ كزًگی آّرظ، ػیز گلت. ػبلی اطت: پیؼطعهت ثزایغ هبرػوبلْ طزش کزظٍ آّرظ، ػیز گلت
ّ هبرػوبلْػت  (یؼٌی طْپ هبرػوبلْیی)ثزایغ هبرػوبلْی آة پش آّرظ، هبرػوبلْی ًیوزّ، هبرػوبلْی خْػبًعٍ ّ هبرػوبلْپ ! هؼزکَ اطت

! ّ هبرػِوَ  چیش آّرظ (اهلت هبرػوبلْیی)ّ هبرع هْهلت  (یؼٌی تبص کجبة هبرػوبلْیی)ّ تبص هبلْ  (هبرػوبلْ ثب گْػت)

. ضْة گْل ضْرظیع! ُب ُب. ظطتوبل طلزٍ اع را ضْرظ! اػتجبٍ گلتیع! زبال اگز گلتیع ظطز چی ضْرظ؟ ضیز

. آش کَ چَ کیلی کزظم. آضز طز، ػیز خْاى ضْظ را ظر صٌعلی رازتی ثَ پؼت اًعاضت ّ ػزّع کزظ ثَ هبلغ ظاظى ػکوغ

. لجطٌعی سظ ّ ظُبًغ را ثب ظهغ پبک کزظ

ثگْییع ثجیٌن ػوْ ػلجی، ػوب ضیبغ ضْة طزاؽ ًعاریع؟ . زبال ثبیع ثَ كکز لجبص ثبػن، لجبطی ثزاسًعٍ یک آهبی تیز اًعاس-

هي ػوب را پیغ ضیبغ . ضیبغ ضْة؟ چَ ضیبل کزظٍ ایع؟ ػوْ ػلجی تبى ضْع پْع تزیي هزظ ایي ػِز ّ ازتوبال توبم ظًیبطت: هي گلتن
. هطصْؽ ضْظم هیجزم تب ثِتزیي لجبطی را کَ تب کٌْى ُیچ ػیزی ًپْػیعٍ ثزایتبى ثعّسظ

. ضیبغ ّ کوک ضیبغ ّ ّرظطت کوک ضیبغ آًدب ثْظًع. ػیزخْاى ّ ػوْ ػلجی تبى ظطت ظر ظطت ُن ثَ ضیبؼی ضیبثبى تیلْر ركتٌع
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! یک ظطت لجبص هؼٌگ ثزاین ثعّسیع! طالم، ضیبغ ُب: ػیز گلت

! لجبص ثزای ػیز؟ هؽؼب ًویؼْظ: ضیبغ گلت

! هؽلوب ًویؼْظ: کوک ضیبغ گلت

! هؽستولوب ًویؼْظ: ّرظطت کوک ضیبغ گلت

:  ػیز گلت

 

. چؼن، هزثبى: ضیبغ گلت

. اؼبػت هزثبى: کوک ضیبغ گلت

. چؼن، اؼبػت هزثبى: ّرظطت کوک ضیبغ گلت
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کت ّ ػلْار هؼٌگ پؼوی راٍ راٍ هٍِْ ای چؽْر اطت؟ : ضیبغ گلت

کت ّ ػلْار گبثبرظیي آثی رًگ چؽْر اطت؟ : کوک ضیبغ گلت

کت ّ ػلْار سیجبی سرظ ّ ارؿْاًی ثب ضبلِبی هزهش ّ خلیوَ هٌبطت چَ ؼْر اطت؟ : ّرظطت کوک ضیبغ گلت

. چَ ؼْر اطت یک ظطت کت ّ ػلْار طلیع هؼٌگ اس هبرػوبلْ ثزاین ظرطت کٌیع. اس ُیچکعام ضْػن ًوی آیع: ػیز گلت

چی؟ کت ّ ػلْار اس هبرػوبلْ؟ هظطزٍ اطت، هگز هیؼْظ ثب هبرػوبلْ لجبص ظرطت کزظ؟ : ضیبغ گلت

:  ػیز گلت

غزررر 
! ثَ رّی چؼن: ضیبغ گلت

! اؼبػت هیؼْظ: کوک ضیبغ گلت

ّ ّرظطت کوک ضیبغ چیشی ًگلت، سیزا تب ًْثت ثَ اّ ثزطع ظر راٍ ػیزیٌی كزّػی ثْظ ّ زبال ُز چَ هبرػوبلْ هیعیع، هیطزیع ّ کوی ثؼع 
اّل ثب ًص ّ طْسى . ثب یک ثبر هبرػوبلْ ثزگؼت ّ ُز طَ ضیبغ ػولِبیؼبى را ریطتٌع رّی ُن تب ثجیٌٌع چَ ؼْر ثب هبرػوبلْ لجبص ثعّسًع

آى ّهت ثْظ کَ كکز ثکزی ثَ کلَ . ثؼع ثب چزش ضیبؼی اهتسبى کزظًع، اهب چزش، طز تب پب ًْچ ػع. ظطت ثَ کبر ػعًع، اهب كبیعٍ ًعاػت
چؽْر اطت؟ : هبرػوبلُْب را ثب هزثبی توؼک ثَ ُن چظجبًعًع ّ طزّتَ لجبص را ُن آّرظًع ّ ثَ ػیز ًؼبى ظاظًع. ّرظطت کوک ضیبغ رطیع

! كکزع را ثکٌیع. کبع هیعیعیع چَ ؼْر طز ثشرگ ػیز اس تْی لجبص هبرػوبلْیی ثیزّى آهعٍ ثْظ. ّ آى را پْػیع! ضْػوشٍ اطت: ػیز گلت
ػبیع ثِتز ثبػع . زیق کَ كوػ یک ضزظٍ زجَ زجَ اطت! زبال ػعم یک ػیز ژیگْل! ػبلی اطت: ػیز ضْظ را ظر آیٌَ ّراًعاس کزظ ّ گلت
. چیي ّ چزّکِبیغ را ثب اتْ صبف کٌیع
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... ّلی هبرػوبلُْب را کَ ًویؼْظ اتْ سظ، چْى: ضیبغ گلت

: ػیز گلت

 

هیعاًیع چَ ػع؟ هؼلْم اطت . کوک ضیبغ ظّیع، اتْ را آّرظ ّ  آًِب ثَ اتْ کؼی لجبص هبرػوبلْیی ظر ُوبى زبل کَ ثَ تي ػیز ثْظ پزظاضتٌع
هبرػوبلُْب آة ػعًع ّ طزتبپبی ػیز اس طز گزكتَ تب پٌدَ پب ّ ظم اس هبرػوبلْی آثکی چظجکی چکَ ای لکَ ای کثیلی پْػیعٍ . کَ هیعاًیع

هبرػوبلُْب تْ چؼوِبیغ چکیع ّ ظیگز ًتْاًظت ثجیٌع، تْ گْػِبیغ ریطت ّ ظیگز ًتْاًظت ثؼٌْظ ّ تْی ظُبًغ ركت کَ الجتَ ضیلی . ػع
زبال ػوْ ػلجی تبى ثبیع ػیز ثیچبرٍ را اس ضیبؼی ثیزّى هیجزظ ّ ثَ ُتل هیزطبًع تب ُز چَ سّظتز زوبم آة گزم . ُن ثَ ًظزع ضْػوشٍ آهع

ایي را ُن ثَ ػوب ثگْین کَ ضیبغ ّ کوک ضیبغ ّ ّرظطت کوک ضیبغ اس ایٌکَ هیعیعًع هب سزوت را کن هیکٌین کلی ضْػسبل . ثگیزظ
. ثَ ًظزم آًِب ٌُْس ُن اس ظطت هي ثَ ضبؼز ثزظى ػیزی کَ اس آًِب لجبص هبرػوبلْیی ضزیع، ثلِوی ًلِوی ػصجبًی ثبػٌع. ثْظًع
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اّ اس ػیز ضْاطت زوبم . ثبالضزٍ ثَ ُتل رطیعین ّ ثؼع اس ثیظت ّ ُؼت ثبر توبم ثب آطبًظْر ثبال ّ پبییي ركتي ثَ ظیعى طیزک ثبس ركتین
ثَ ایي تزتیت هي ّ ػیز ّ ! . الجتَ:گلتن . ثؼع اس هي پزطیع کَ آیب هیل ظارم یک لیْاى ظّؽ ثطْرم. ثزّظ ّ هبرػوبلُْب را اس تٌغ پبک کٌع

طیزک ثبس ظّر ُن ًؼیتین ّ ػزّع کزظین ثَ ظّؽ ضْرظى ّ ػْضی کزظى ّ آّاس هبرػوبلْ را ضْاًعى کَ اًصبكب ثؼع اس چٌع لیْاى ظّؽ، ضبلی اس 
كکز هیکٌن ثِتز ثبػع ُوَ ثزّین ّ یک ضْاة ظرطت ّ زظبثی ثکٌین، چْى كزظا ثزای : طزاًدبم طیزک ثبس گلت! لؽق ُن ًجْظ

. طتبرٍ طیزک كیٌچ كیٌگز ّاهؼب رّس هؼزکَ ای ضْاُع ثْظالفکادیوی بزرگ، 

كیٌچ كیٌگز چَ کبرٍ ثبػٌع؟ : ػیز خْاى پزطیع

. هٌن: طیزک ثبس گلت

الكکبظیْی ثشرگ کی ثبػٌع؟ : ػیز گلت

. ضْظ تْ ُظتی: طیزک ثبس خْاة ظاظ

. ّلی اطن هي ؿزهوگلق یب هووللق یب یک ُوچْ چیشی اطت: ػیز خْاى گلت

اس زبال ثَ ثؼع اطوت . کی هیتْاًع ثگْیع ؿزهوگلق ثشرگ یب هوولق ثشرگ یب یک ُوچْ چیش ثشرگ! ضل ًؼْ: طیزک ثبس گلت
! ایي را ُن ثگْین الكکبظیْی ثشرگ، كزظا ثزای تْ رّس هسؼزی اطت. الكکبظیْطت
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ظرطت صجر رّس ثؼع ثَ اكتطبر الكکبظیْی ثشرگ ظر طزتبطز هظیز ُتل تب چبظر . خبًن ثزایتبى ثگْیع کَ كیٌچ كیٌگز ًبهال ػْضی ًویکزظ
ّ ظر زبلیکَ گزٍّ ًْاسًعگبى هیٌْاضتٌع ّ ضْرػیع هیعرضؼیع، الكکبظیْی ثشرگ ظر اتْهجیل رّثبس . طیزک رژٍ ثظیبر ثشرگی تزتیت ظاظًع

: ًْاسًعگبى یکزیش هیٌْاضتٌع. ؼالیی رًگ ثشرگی ًؼظتَ ثْظ

 

ثز طز ! . سًعٍ ثبظ الكکبظیْ- اّهجب، اّهجب، اّهجب ّ هزظم ُْرا هیکؼیعًع، ُْرا، ُْرا، ُْرا ّ یی، ُْ، ُْرا ّ یُْْ ّ اّی ّ پٌح، چِبر، ظّ
الكکبظیْ کبؿذ رًگی هیزیطتٌع ّ اّ چٌبى ؿزم ػبظی ّ ضْػسبلی ثْظ کَ ثَ ُوَ لجطٌع هیشظ ّ ظُبًغ را ثبس هیکزظ ّ هعری اس کبؿذُبی 

هزظم ُلِلَ هیکزظًع ّ الكکبظیْ ظهغ را تکبى هیعاظ ّ طجیلغ را هیتبثبًع، ثْم هبػیي را هیشظ، ثْم، ثْم ّ ًْاسًعگبى . رًگی را هیجلؼیع
ّ الكکبظیْی ثشرگ ضْظ را ! آی، یبی، ُْرا: هیٌْاضتٌع اّهجب، اّهجب، اّهجبثْم ّ ثْم، آهپب، آهپب، اّهجب، اّهجب ّ خوؼیت یک ثٌع كزیبظ هیشظ

. ضْػجطت تزیي ػیز ظًیب هیعاًظت

 

الجتَ اس ػوْ ػلجی تبى ُن ظػْت ػعٍ ثْظ کَ ظر هزاطن رژٍ ػزکت کٌع، اهب زویوتغ را ثطْاُیع طبػتن سًگ ًشظ ّ تب هي اس ضْاة ثیعار 
ػْم ّ صجسبًَ ثطْرم، ضت رژٍ ظیگز توبم ػعٍ ثْظ ّ زبال ُشاراى ًلز اس هزظم ظر چبظر طیزک اًتظبر الكکبظیْی ثشرگ را هیکؼیعًع ّ 
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: طزاًدبم هعیز طیزک ثب طجیلِبی ظراسع كزیبظ سظ. ًْاسًعگبى هیٌْاضتٌع، اّهجب، اّهجب، اّهجب، ثْم ثْم ّ صعای ؿزع ؼجلِب اس ُز طْ ثلٌع ثْظ
! ػیز ثی ُوتب ّ تیزاًعاس هبُز ظًیب، الكکبظیْی ثشرگ: ضبًوِب، آهبیبى، هؼزكی هیکٌن

 

لجبص ًْ طلیع رًگی ثَ تي ظاػت کَ آهبی كیٌچ كیٌگز ثزایغ گزكتَ . صعای ُْرا، ُْرا اس ُز طْ ثلٌع ػع ّ الكکبظیْی ثشرگ ثیزّى آهع
تلٌگ ًوزٍ ای ًْ ثب هٌعام هزّاریعی ّ خلع الوبص . چکوَ ُبی سرظ پْػیعٍ ثْظ. کالٍ کبثْیی ثشرگی ثَ رًگ سرظ ثز طز گذاػتَ ثْظ. ثْظ

الكکبظیْ ظر زبلیکَ ثزای خوؼیت ظطت تکبى هیعاظ، تلٌگغ را . ًؼبى ظاػت، ُوزاٍ ثب گلْلَ ُبی كزاّاى کَ ُوَ اس ؼالی ًبة ثْظ
. ثزظاػت، اثتعا ػغ ثؽزی را کَ رّی هیش هزار ظاػت ًؼبًَ گزكت، ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ

 

اگز ظّطت ظاریع ضْظتبى )ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ، ثٌگ . ثؼع صع ػعظ ثبظکٌک را کَ اس طوق آّیشاى ثْظ ُعف هزار ظاظ
 (.هیتْاًیع ًْظ ّ ظّ ثٌگ ظیگز را ثگْییع

آى ّهت اس ُوَ اكزاظ زبظز ظر طیزک ضْاطت کَ ُزکعام یک هبػوبلْ رّی طز ثگذارًع ّ اّ هبرػوبلُْبی رّی طز ُوَ اس خولَ رّی طز 
الجتَ ثب ) ّرم را 12322ظهیوب . ثؼع اس خوؼیت ضْاطت تب تک ضبل ضبج را ثبال ثگیزًع ّ اّ ضبل ُوَ ّرهِب را سظ. ثچَ ُب ّ چٌع هیوْى را سظ

. ّ صعای ُْرا، ُْرا، ُْرای خوؼیت ثَ آطوبى هیزكت ( گلْلَ، چْى یک ثبر تیزع ثَ ضؽب ركت12323
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آى گبٍ اس ثیي پبُبیغ تیز اًعاسی کزظ، اس هیبى ظطتِبیغ تیزاًعاسی کزظ، رّی طز ایظتبظٍ تیزاًعاسی کزظ ّ ظر زبل ضْاثیعٍ ثَ پِلْ ّ 
: هزظم ُلِلَ هیکزظًع. ًؼظتَ رّی ظطتِب تیزاًعاسی کزظ ّ ظر زبل ؿلت سظى تیزاًعاسی کزظ ّ خش ُوبى یک ثبر، ُیچ تیزی ثَ ضؽب ًشظ

. الكکبظیْی ثشرگ، ثشرگتزیي تیزاًعاس ظًیبطت. ازظٌت، ازظٌت، ازظٌت

. ّ الجتَ ُویي ؼْر ثْظ

. ثَ ایي تزتیت الكکبظیْی ثشرگ ثَ طیزک پیْطت

اس : چْى ظیگز ُوزاٍ طیزک طزگزم هظبكزت  اس ػِزی ثَ ػِزی ثْظ. اس آى رّس ثَ ثؼع ظیگز الكکبظیْی ثشرگ را ضیلی کن هیعیعم
ًیْیْرک ثَ راطیي، اس راطیي ثَ طٌت پل هیزكت ّ هزتجب ثزای هیلیًِْب ثچَ ّ پیز ّ خْاى ثب هِبرت تیزاًعاسی هیکزظّ 

. الكکبظیْی ثشرگ هؼِْر ّ هؼِْرتز ػع تب آّاسٍ اع ثَ گْع ُز اهزیکبیی رطیع
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. ثَ لٌعى ركت ّ ثزای هلکَ تیزاًعاسی کزظ

. ثَ پبریض ركت ّ ثزای ًطظت ّسیز كزاًظَ تیزاًعاسی کزظ

. ثَ ایزاى ركت ّ ثزای ػبٍ تیزاًعاسی کزظ

. ثَ رّطیَ ركت ّ ثزای ًطظت ّسیز تیزاًعاسی کزظ

. ثَ یْگْطالّی ركت ّ ثزای هبرػبل تیزاًعاسی کزظ

. زتی ثَ ّاػٌگتي ركت ّ ثزای رئیض خوِْر آهزیکب تیزاًعاسی کزظ

گبُی ًبهَ ای اس اّ ثَ ظطتن هیزطیع کَ ظر آى ًْػتَ ثْظ ثب ػبُشاظٍ ّیلش چبی صزف کزظٍ اطت یب ایي . زبال ظیگز پْلغ اس پبرّ ثبال هیزكت
. ّ اس ایي هجیل چیشُب. کَ ظر ثزهْظا هبیوزاًی هیکٌع یب ثب یکی اس طتبرگبى سیجبی طیٌوب ظیعار کزظٍ

 

گبٍ، کبرت پظتبلی اس اّ هیزطیع ثب تصْیز ثزج ایلل یب صسزای آكزیوب ّ یب کتبثطبًَ الیض هوْریبل ّاهغ ظر ایظت راکلْرظ ایبلت ایلیٌْی کَ 
! یب كوػ طالم! ضْع ثبػیع، یب خبیتبى ضبلی: رّی آى ًْػتَ ثْظ
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یبظ گزكت اهعب ثعُع، چْى ظیگز آى هعر هؼِْر ػعٍ ثْظ کَ ُوَ اس اّ . الكکبظیْ چیشُبی سیبظی یبظ گزكت کَ پیغ اس آى ًویعاًظت
توبظبی اهعب هیکزظًع ّ ُوَ ُن اس اّ ضیلی راظی ثْظًع، چزا کَ ظر یک آى ػغ اهعب هیعاظ؛ ظّ اهعب ثب پٌدَ ُبی خلْیی، ظّ تب ثب پٌدَ 

چْى . پض اس هعتی ُز ثبر كوػ یک اهعب هیکزظ، آى ُن كوػ ثب پٌدَ خلْیی طوت راطت. ُبی ػوجی، یکی ثب ظم ّ یکی ُن ثب ظًعاًِبیغ
هثال رّی پٌدَ ُبی ػوجغ راٍ . الكکبظیْ رّس ثَ رّس ثیؼتز ػجیَ آظم هیؼع. ایي کبر ثیؼتز ثَ کبر آظهِب ػجیَ ثْظ ّ کوتز ثَ کبر ػیزُب

هیزكت ّ یبظ هیگزكت کَ چگًَْ طز هیش ثٌؼیٌع، ؼْری کَ ظطت چپغ رّی پیغ 
. ثٌعع ّ آرًح ُبیغ ظّر اس هیش هزار ظاػتَ ثبػع

ظیگز اس ضْرظى صْرت ؿذا ُن ظطت کؼیع ّ یبظ گزكت کَ کت ّ ػلْار تیزٍ ّ پیزاُي 
طلیع ثب یوَ ظکوَ ظار ّ کت ّػلْار هٍِْ ای راٍ راٍ ّ پیزاُي پیچبسی ثب یوَ ثزگزظاى 

. ثپْػع

. ثؼع یبظ گزكت یوَ آُبری ثعّى آُبر ثپْػع. یبظ گزكت پیزاُي یوَ آُبری ثَ تي کٌع

ظائوب ظهغ را خوغ هیکزظ ّ ثَ ًعرت هیگذاػت پبییي ثیلتع، هگز ظر هْارظی کَ 
. زْاطغ ثَ ضْظع ًجْظ یب ظرضْرظى آة ظّؽ سیبظٍ رّی کزظٍ ثْظ

! طالم الكکبظیْ: هیگلتن. اؿلت اّ را ظر کلْپِبی ػجبًَ هیعیعم کَ ثب سیجبتزیٌِب هیزهصع
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ظػْتغ را . طالم ػوْ ػلجی، ثلزهبییع طز هیش هب ظّؽ هیل کٌیع: ّ اّ خْاة هیعاظ
هجْل هیکزظم ّ اّ اس رّسگبراى گذػتَ ززف هیشظ، اس آى ّهت ُب کَ الكکبظیْ اصال 

. ًویعاًظت آرایؼگبٍ چیظت

 

سهبى هیگذػت ّ الكکبظیْی ثشرگ، ثبسُن هؼزّف تز ّ هؼزّف تز هیؼع ّ 
. ػکظِبیغ را چپ ّ راطت ظر رّسًبهَ ُب چبپ هیکزظًع

 

 

 

 

 

 

.  زبال ظیگز گلق ُن ثبسی هیکزظ. الكکبظیْی ثشرگ، ثیؼتز ّ ثیؼتز ثَ آظهِب ػجیَ هیؼع
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. ثَ ػٌب ّ ؿْاصی هیزكت. تٌیض ثبسی هیکزظ

 

 (!ُب، ُب. اهب راطتغ را ثطْاُیع، ًوبػیِبیغ را ػیز تْ ػیز هیکؼیع)ًوبػی هیکزظ 
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. ثزای ایٌکَ ُیکلغ اس ریطت ًیلتع، ًزهغ هیکزظ

 

. اطکیت ثبسی هیکزظ

. ظّچزضَ طْاری را ُن کن ّ ثیغ یبظ گزكت
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. تؼؽیالتغ را ظر طْازل کي لن هیعاظ

 

ظیگز ثَ خش ثَ ؼْر اتلبهی ّ اطتثٌبیی . یبظ گزكت ثْلیٌگ ثبسی کٌع. الكکبظیْ گیتبر سظى ّ آّاس ضْاًعى یبظ گزكت

غزررر 
. ًویگلت
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. ُوَ اّ را ثَ هیِوبًیِبی هدلل ظػْت هیکزظًع

. الكکبظیْی ثشرگ یک ػیز اختوبػی ّ اُل هؼبػزت ػع

. سًعگیٌبهَ ضْظ را ثَ رػتَ تسزیز ظرآّرظ ّ کتبة اّ را ُوَ طز ظطت هیجزظًع

. ثَ ػبلن اظثیبت ّارظ ػع ّ ػیزی اُل اظة ػع

. چْى ظیگز ػیزی اُل پْػک، ثجطؼیع، اُل پْػبک ثْظ! آى ُن لجبطِبی تویش ّ هزتت. لجبطِبیغ را طلبرع هیعاظ

. ثلَ، ثَ گوبًن زبال ظیگز ثزّت ّ ػِزت ّ ضْػجطتی اع ثَ زعی رطیعٍ ثْظ کَ ُوَ زظزتغ را هیطْرظًع
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10 .
تب یک ػت کَ ػوْ ػلجی تبى تبسٍ ػبهغ را ضْرظٍ ثْظ ّ پیپ ثَ لت ّ ظهپبیی ثَ پب ظر صٌعلی رازتی اع خب ثَ خب هیؼع ّ هیطْاطت 

: ػیزکبکبئْی گزهغ را ثطْرظ ّ هدلَ ًؼٌبل خئْگزاكیک ثطْاًع کَ صعای سًگ تللي ثلٌع ػع

هیعاًی، هي ثَ کوک تْ ازتیبج ظارم، چْى تْ . اگز هوکي اطت كْرا طزی ثَ ضبًَ هي ثشًیع. طالم ػوْ ػلجی، الكکبظیْی ثشرگ ُظتن
. ػبهل تزیي هزظ ظًیب ُظتی

. هي ُیچْهت ظّطتبًن را ّهت ططتی ّ ظرهبًعگی تٌِب ًویگذارم. الجتَ کَ هی آین: هي  گلتن

 

 کیلْهتز راٍ را 19ًبچبر . یبظم هی آیع تبکظی گیزم ًیبهع.  ظرخَ سیز صلز اس ضبًَ سظم ثیزّى18ثب ػدلَ لجبص پْػیعم ّ ظر طزهبی ػجبًَ 
ثؼع اس پبًشظٍ ظهیوَ ثَ هصز . ثزف طٌگیي ثْظ ّ هي گبلؼِبین را كزاهْع کزظٍ ثْظم ثپْػن. تْی ثزف آى ُن ثب پبی پیبظٍ ؼی کزظم

الكکبظیْ رطیعم، پیؼطعهتغ هزا اس راٍ تبالر ّرّظی ًوزٍ کبر ّ اتبم ؿذاضْری کَ اس ؼالی طلیع طبضتَ ػعٍ ثْظ ّ ثؼع اس اتبم هؽبلؼَ کَ 
هیعاًیع الكکبظیْ چَ هیکزظ؟ . ثب ؼالی سرظ طبضتَ ػعٍ ثْظ، پیغ الكکبظیْی ثشرگ ثزظ
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. ظاػت گزیَ هیکزظ

 

. ظّطت هي، چزا گزیَ هیکٌی؟ تْ پْل ظاری، ػِزت ظاری، ُلت ظطتگبٍ اتْهجیل ثشرگ ظاری، ثشرگ تزیي تیزاًعاس ُن کَ ُظتی: پزطیعم 
. ظیگز گزیَ ثزای چَ؟ تْ کَ ُوَ چیش ظاری

هي اس پْل ّ اس ُز چَ . ُوَ چیش کَ ُوَ چیش ًیظت: الكکبظیْی ثشرگ ظرزبلیکَ ثز كزع سرثلتغ هثل اثز ثِبری اػک هیزیطت، گلت
اس هِوبًی ركتي ّ چبچب رهصیعى ّ ظّؽ ضْرظى ضظتَ ػعٍ . اس ضْرظى هزؽ ثزیبى ضظتَ ػعٍ ام. لجبص ػیک ّ رًگ ّ ّارًگ ضظتَ ػعٍ ام

ظلن هیطْاُع کبری تبسٍ . اس ُوَ چیش ضظتَ ػعٍ ام. اس طیگبر پٌح ظالری ظّظ کزظى ّ تٌیض ثبسی کزظى ّ اهعب ظاظى ضظتَ ػعٍ ام. ام
. ثکٌن

کبر تبسٍ؟ : پزطیعم

هي کَ تبة ظیعى گزیَ کظی را ًعارم اس اّ . ّ ظّثبرٍ ثَ گزیَ اكتبظ. اهب چیش تبسٍ ای ًیظت کَ ثؼْظ اًدبم ظاظ. ثلَ، کبر تبسٍ: خْاة ظاظ
چٌع ثبر ثبال ّ پبییي ركتي اس آطبًظْر را اهتسبى کزظٍ ای؟ : پزطیعم 

.  ثبر اس آطبًظْر ثبال ّ پبییي ركتن، ایي ثبسی ظیگز کٌَِ ػع1423ٍاهزّس صجر، : گلت

. ّ ثبس طزع را سهیي گذاػت ّ سظ سیز گزیَ

چٌع هبرػوبلْی اظبكی چؽْر اطت؟ : گلتن 

. هي چیشی تبسٍ هیطْاُن. ظیگز اس آًِب ُن ضظتَ ػعٍ ام. ػعظ هبرػوبلْ ضْرظٍ ام  23241562تب ثَ زبل : ػیز گلت

ظرطت ظر ُویي هْهغ ظر ثب صعا ثبس ػع ّ كیٌچ كیٌگز طیزک ثبس ثب ػتبة ظر زبلیکَ ػصبیغ . طزع را پبییي اًعاضت ّ ثبس هعری گزیَ کزظ
گز صجز کٌی س ؿْرٍ هبرػوبلْ : لجطٌع ثشى کَ گلتَ اًع. گزیَ ثض اطت. ُی، ُْ، الكکبظیْی ثشرگ: را تکبى هیعاظ ّارظ ػع ّ كزیبظ سظ

. کبری کبهال ًْ... چیش ثظیبر خبلت ّ تبسٍ ای ثَ كکزم رطیعٍ. ضْاُی طبضت

چَ کبری؟ : الكکبظیْ ظر زبلیکَ هؽزٍ ُبی ظرػت اػک رّی ثیٌی اع هیـلتیع طزع را ثلٌع کزظ ّ پزطیع

. زبال تلٌگِب ّ چوعاًت را ثزظار ّ راٍ ثیلت. هب ظر ًظز ظارین ثزای ػکبر ثَ آكزیوب ثزّین! ػکبر: طیزک ثبس گلت
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ثَ . ثیب ػوْ ػلجی، تْ ُن ّطبیلت را خوغ کي ّ ُوزاٍ هب ثیب. خبلت اطت، هي تب ثسبل ثزای ػکبر ثَ طلز ًزكتَ ام: الكکبظیْی ثشرگ گلت
. هب ضْع ضْاُع گذػت

پض ثَ ایي ضبؼز ثبیع ایٌدب . ضیلی ظلن هیطْاطت ثیبین، ّلی اگز ُوزاٍ ػوب ثَ آكزیوب ثیبین، کظی ًیظت ثَ گل ػیپْرین آة ثعُع: گلتن
. ثَ ُز زبل ثزاین ًبهَ ثٌْیض ّ اس ازْالت هزا ثب ضجز کي. ثوبًن

. ثَ ایي تزتیت، الكکبظیْی ثشرگ چوعاًِبیغ را ثظت ّ ُوزاٍ كیٌچ كیٌگز ّ ػعٍ سیبظی ػکبرچی ظیگز ثَ هصع ػکبر، راُی آكزیوب ػع
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11 .
ثَ آكزیوب کَ رطیعًع، کالُِبی هزهش ضْظ را ثز طز گذاػتٌع، تلٌگِبیؼبى را 

ًبگِبى ػیز ضیلی ضیلی پیزی . ػکبر ػیز آؿبس ػع. ثزظاػتٌع ّ ثَ خٌگل سظًع
: ثؼع اس آًکَ ضْة ثَ الكکبظیْ ضیزٍ ػع، گلت

هي تْ را ًویؼٌبطن؟ . صجز کي ثجیٌن! آُبی

. گوبى ًویکٌن: الكکبظیْ گلت

ثظیبر ضْة، زبال چزا ثَ رّی هب تیزاًعاسی هیکٌی؟ : ػیز ضیلی ضیلی پیز گلت

. ثزای ایٌکَ ػوب ػیز ُظتیع ّ هي ػکبرچی: الكکبظیْ گلت

ًَ، تْ ػکبرچی : ػیز ضیلی ضیلی پیز ثب ظهت ثیؼتز اّ را ّراًعاس کزظ ّ گلت
ثی ثزّ . هي ظهت را کَ اس سیز کتت ثیزّى سظٍ، هیجیٌن. ًیظتی، تْ ػیزی

. ثزگزظ، ػیزی

 

. ظاػتن پبک كزاهْع هیکزظم. ّای ثز هي، ّای، راطت هیگْیی: الكکبظیْ گلت

آًدب چَ ضجز اطت، الكکبظیْ؟ ثَ خبی : صعای ػکبرچی ُب ثلٌع ػع کَ هیگلتٌع
. ززف گلْلَ ثشى
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هب ثؼع اس ایٌکَ کبر ػکبرچیِب را طبضتین، . ثیب ّ ثَ هب کوک کي. ثَ ززف آًِب گْع ًعٍ، تْ ػیزی، ػیي هب: ػیز ضیلی ضیلی پیز گلت
ضزگْع هیطْرین ّ ضْع . ظر رّظضبًَ ػٌب هیکٌین، ثبس الی ػللِبی ثلٌع ثبسی هیکٌین. ثزهیگزظین ثَ خٌگل ّ سیز آكتبة لن هیعُین

. هیگذراًین

! َاٍ َاٍ! ضزگْع ضبم: الكکبظیْ گلت

ثَ هب کوک کي، ثؼع اس ایٌکَ کبر ػیزُب را توبم کزظین، طْار کؼتی هیؼْین ّ ثَ . ثَ ززف اّ گْع ًعٍ، تْ آظهی، هثل هب: ػکبرچیِب گلتٌع
. ظّؽ طز هیکؼین ّ ضْع هیگذراًین. ثعهیٌتْى ثبسی هیکٌین. آًدب ثَ ظیبكتِبی ضْة ضْة هیزّین. آهزیکب هیزّین

! ظّؽ؟ َاٍ َاٍ: الكکبظیْ گلت

. اگز آظم ُظتی، ثِتز اطت ثَ هب کوک کٌی تب ػیزُب را ثکؼین ّاال اگز ػیز ثبػی هب زتوب تْ را هیکؼین: ػکبرچیِب گلتٌع

پض . اگز ػیز ُظتی، ثِتز اطت ثَ هب کوک کٌی تب آظهِب را ثطْرین ّ اال اگز آظم ثبػی، هب زتوب تْ را هیطْرین: ػیز ضیلی ضیلی پیز گلت
. تصوین ثگیز

. تصوین ثگیز الكکبظیْ: ػکبرچیِب گلتٌع

! تصوین ثگیز! سّظ ثبع، تصوین ثگیز: آى ّهت ُوَ یکصعا گلتٌع

. اّ ظیگز ًَ ػیز ّاهؼی ثْظ ّ ًَ آظم ّاهؼی. ثیچبرٍ الكکبظیْی ثشرگ ًویتْاًظت تصوین ثگیزظ

اگز ثطْاُی ًَ ػکبرچی ثبػی ّ ًَ ػیز، چَ هیکٌی؟ ! آٍ، ای الكکبظیْی ثیچبرٍ ثیٌْا

هي . ثجیٌیع، هي ًویطْاُن ُیچ ػیزی را ثکؼن ّ هؽؼب ًویطْاُن ُیچ یک اس ػوب ػکبرچیِب را ُن ثطْرم: طزاًدبم الكکبظیْ گلت
ًویطْاُن ثب ظهن ثبسی کٌن، اهب . ًویطْاُن ظر خٌگل ثوبًن ّ ضزگْع ضبم ثطْرم ّ صع الجتَ ًویطْاُن ثَ ػِز ثزگزظم ّ ظّؽ طز ثکؼن

هي ُیچ خب تؼلن ًعارم، ثَ ُیچ . ثَ گوبًن هبل ظًیبی ػیزُب ُن ًیظتن. هي كکز هیکٌن ثب ػکبرچیِب ًیظتن. ّرم ثبسی را ُن ظّطت ًعارم
. خب
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ایي را گلت، طزع را تکبى ظاظ، تلٌگغ را سهیي گذاػت، کالُغ را اس طز ثزظاػت، چٌع ثبر ظهبؿغ را ثبال کؼیع ّ ثؼع راٍ ضْظ را گزكت ّ 
. ثَ ظّر اس ظارّ ظطتَ  ػکبرچیِب ّ ثَ ظّر اس گزٍّ ػیزُب. اس تپَ ظّر ػع

ُوچٌبى کَ ثَ راٍ ضْظ اظاهَ هیعاظ، اس ظّرظطتِب، صعای ػکبرچیِب را هیؼٌیع کَ ػیزُب را ثَ گلْلَ هیجظتٌع ّصعای ػیزُب را هیؼٌیع کَ 
. ػکبرچیِب را هیطْرظًع

اهب ایي را هیعاًظت کَ ثَ خبیی هیزّظ، چْى ُز کض ثَ ُز زبل ثبیع ثَ خبیی ثزّظ، هگز ًَ؟ . اّ ثَ راطتی ًویعاًظت ثَ کدب هیزّظ

ایي ؼْر . چْى ُویؼَ اتلبهی هی اكتع. اّ زویوتب ًویعاًظت چَ اتلبهی ضْاُع اكتبظ، اهب ظطت کن هیعاًظت کَ ثَ ُز زبل اتلبهی ضْاُع اكتبظ
ًیظت؟ 

آكتبة تبسٍ پؼت تپَ كزّ هیزكت ّ ُْای خٌگل کوی ضٌک هیؼع ّ ثبراى گزهی آؿبس ثَ ثبریعى هیکزظ ّ الكکبظیْی ثشرگ تک ّ تٌِب ظر 
. طزاػیجی ظرٍ پیغ هیزكت

.  ایي آضزیي چیشی اطت کَ اس طزگذػت الكکبظیْی ثشرگ ػٌیعٍ ام

هؽوئي ثْظم کَ ثب ظّضػ ًبهَ زبل ّ ازْالی ضْاُع کزظ ّ هزا اس طالهتی ضْظ ثب ضجز ضْاُع طبضت یب ازتوبال ثزای خؼي تْلعم ُعیَ 
 (.ثزای اؼالع ػوب ثچَ ُبی ػشیش ثبیع ثگْین رّس تْلعم ثیظت ّ پٌچن طپتبهجز اطت). کْچکی ضْاُع كزطتبظ

. اهب ٌُْس کَ ٌُْس اطت ًَ ظّ کلوَ ًبهَ ثزاین ًْػتَ ّ ًَ ضجزی اس زبل ّ رّس اّ ظارم

 

کظی چَ هیعاًع؟ هوکي اطت سّظتز اس هي، ضْظتبى اّ را خبیی . الجتَ اگز اؼالػی اس اّ ثَ ظطتن ثزطع، ضْظم ػوب را ثب ضجز ضْاُن کزظ
... ثجیٌیع
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. آطبًظْر یب آرایؼگبٍ ّ ػبیع ظر زبل راٍ ركتي ظر ضیبثبىهثال طز راُتبى ثَ هعرطَ، یب ظر طیٌوب یب پبرک، یب ظر 

. ُؼتبظ خؼجَ هبرػوبلْ هیطزظ-ػبیع ُن ظر ػیزیٌی كزّػی اّ را ثجیٌیع، ظر زبلیکَ ُلتبظ

 !آضز، اّ ػبػن هبرػوبلْطت

 


