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 صجح ثخیش آِیس. ثّٙذ ضٛ!:  جک

 ٔٗ ٚ ثٝ ص٘ذٌی ثشٌشدٖٚ... ٔٗ ٞٙٛص خٛاثٓ.ٖ لٟٜٛ ثٟٓ ثذٜ.... یٝ فٙجٛ: صجح ثخیش جه. ِطفبً  آلیس

 وٙی؟: ثفشٔب. خت، أشٚص چیىبس ٔی جک

 داسْ.... ”ٞب ثپشساص ستبسٜ“لشاس سٚصا٘ٓ سٚ ثب ٌیشْ ٚ ثؼذ اص اٖٚ : خت، اَٚ یٝ دٚش ٔی آلیس

 : پشسیذٖ اص چی؟ جک

 ضٙبسیص؟()ٕ٘ی اصش اطالع ٘ذاسی؟: آٚ،  آلیس

 : ٔتأسفٓ ٘ٝ! جک

تٛ٘ٓ سٚصْ سٚ ثذٖٚ اٖٚ ضشٚع اِؼبدس، ٔٗ ٕ٘یدْ. فٛق: طبِغ ٕ٘بست ٔٗ ٞش سٚص صجح اص سادیٛ ٌٛضص ٔی آلیس

 وٙٓ. 

 ثیشٖٚ ثشْ...؟! ”ٞب ثپشساص ستبسٜ“ 1تٛ٘ٓ ثذٖٚ ٘ظش )ٔصّحت، اطالع(چطٛس ٔیصجح :  جک
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.. تٛ أشٚص ساستی.. ضٝٞب اداسٜ ٔی: جه ٔسخشٜ ٘ىٗ ایٗ ضٛخی ٘یست: وُ ص٘ذٌیٕٖٛ تٛسط سیبسٜ آلیس

 ای؟ چیىبسٜ

 وبساتٝ ثشْ.س، ٘یست؟ ثبیذ ثٝ سبِٗ ضٙجٝسْ ٚ... أشٚص سٝ: خت... ٔثُ ٞش سٚص ثٝ سش وبس ٔی جک

 ػصش وبسی ثشا ا٘جبْ دادٖ داسی؟: ٚاٚ!  آلیس

 ای ٘ذاسْ.: ٘ٝ، ٞیچ ثش٘بٔٝ جک

 : خت، ضبسٖٚ، آٖ ٚ ٔٗ ٔیشیٓ سیٕٙب. ضبیذ پیتش ٞٓ ثیبد. دٚست داسی ثیبی؟ آلیس

 : جبِجٝ. چٝ فیّٕی؟ جک

 ثیٙیٓ.ٔی ”آضبْثب خٖٛ دیذاس“ٔب :  آلیس

 ثجیٙیٓ؟٘شیٓ ٚ آخشیٗ فیّٓ جِٛیب ساثشت چشا ٞبی تشسٙبن ٔتٙفشْ. ٞب. ٔٗ اص فیّٓ: اٖٚ فیّٓ ٘ٝ ثچٝ آن

 ٚ آِیس : آٚ ثیخیبَ آٖ. جک

ٔب لجالً داستب٘ٝ ػبضمبٕٖ٘ٛ سٚ تٛ آپبستٕبٖ ثغُ دستیٕٖٛ : ٔب دیٍٝ ثٝ داستبٖ ػبضمب٘ٝ ٘یبص ٘ذاسیٓ... آلیس

 .ضبسٚ٘ٝداضتیٓ.... ٔٙظٛسْ پیتش ٚ 

 ثجیٙیٓ. ”آضبْدیذاس ثب خٖٛ“ك ثب ضٕبست! پس ثشیٓ : ثبضٝ ح آن

 : خت، فىش وٙٓ تشجیح ٔیذْ خٛ٘ٝ ثٕٛ٘ٓ. االٖ ثبیذ ثشْ سش وبس.... ثؼذاً ٔیجیٕٙتٖٛ. جک

 : ٕٞٝ چی سٚثٝ ساٞٝ جه؟ آن

 ... ثبی.ٕٞیٗ  : آسٜ چطٛس؟ دیشٜ، جک

www.irLanguage.com



www.IRlanguage.com 

 
3 

 : ثبی آلیسٚ  آن
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 : پیتش ٚلت داسی؟ یٝ ٔطىُ ثب وبٔپیٛتشْ داسْ. )ٔطىّی ثشا وبٔپیٛتشْ پیص اٚٔذٜ( شارون

 .تٛ تئبتش ٔٙتظشْ ٞستٗ: آٚ، خیّی دسثبسٜ وبٔپیٛتشٞب ٕ٘یذٚ٘ٓ...ٚ داسْ ٔیشْ ثیشٖٚ...  پیتر

 ؟1ٕٞیطٝ ٔطغِٛی، دسستٝ:  شارون

 ثبیذ ثجیٙیٕص؟ : اٚوی ضبسٖٚ، سخت ٍ٘یش!  پیتر

 : ٕٖٔٙٛ پیتش، تٛ یٝ لّت ثضسي داسی! شارون

 ٔیتٛ٘ٓ وٕه وٙٓ. : لجُ اص تطىش اص ٔٗ ثزاس ثجیٙیٓ  پیتر

وٙٓ ٚ أشٚص ثبص تٛ٘ٓ اص ایٗ ثش٘بٔٝ استفبدٜ وٙٓ. ٔٗ ٞش سٚص اصش استفبدٜ ٔی: ثسیبس خت... ٔٗ ٕ٘ی شارون

 ٕ٘یطٝ.

 وٙی؟چشا وبٔپیٛتش سٚ یٝ خبٔٛش سٚضٗ ٕ٘ی: أٓ...  پیتر

 تٛا٘ٓ ایٙٛ ا٘جبْ ثذْ؟ثذٖٚ تٛ چطٛس ٔیای! : اٚوی پیتش، ٚالؼب ٘ظش خٛثیٝ! تٛ یٝ ٘بثغٝ شارون

 وٙی؟: ٔیذٚ٘ٓ ػضیضْ! سٚی چی وبس ٔی پیتر

ٕ٘یذٚ٘ٓ خٛاْ یٝ ضغُ جذیذ پیذا وٙٓ... ٌٛش وٗ پیتش! ٘ٛیسٓ آخٝ ٔی: داسْ دٚسٜ تحصیالتٓ سٚ ٔی شارون

 وٙٓ....تٛ٘ی وٕىٓ وٙی؟ خٛاٞص ٔیچطٛس ثٙٛیسٕص... ٔی

 : خیّی ثجخطیذ ضبسٖٚ!  ػجّٝ داسْ... ٚلت ٘ذاسْ! دیشْ ضذٜ. ٔٙتظشْ ٞستٗ! پیتر

 سیٕٙب. ٔیخٛای ثیبی؟ٔیشیٓ  غشٚةطجك ٔؼَٕٛ خیّی ٟٔشثٖٛ! آٖ، آِیس ٚ ٔٗ  :  شارون

                                                            
 دٞذ. سا ٔی rightوٙٙذ ٚ ٔؼٙبی ٞب اص آٖ استفبدٜ ٔیای وٝ ٔؼٕٛالً وب٘بداییٚاطٜ ehوّٕٝ   1
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 : دٚست داسْ أب ٕ٘یتٛ٘ٓ. ثبیذ... پیتر

 ای ثشا ا٘جبْ دادٖ داسی!: ثشی تئبتش، ثّٝ، ٔیذٚ٘ٓ! تٛ ٕٞیطٝ چیض دیٍٝ شارون

 ت ٔیطٝ؟شفٝ ٔٗ حسٛدی: ثیخیبَ ضبسٖٚ! ٔطىُ چیٝ؟ ضبیذ ثٝ حِ پیتر

 ٔٗ فمط خستٓ وٝ ٕٞیطٝ دٚٔٓ!ضبسٖٚ : آٚ پیتش! 
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 داسی()خٛ٘ٝ : سالْ آٖ. وبسخٛ٘ٝ؟ شارون

 : آسٜ، ثبالخشٜ... آن

 اصت ثپشسٓ؟ : ٔیتٛ٘ٓ سٛاِی شارون

 پیتش چطٛسیذ؟ ٚ : حتٕب. تٛ آن

 ثشْ؟ یبدت ٔیبد؟  وتبثفشٚضی: خٛثیٓ ٕٖٔٙٛ. ٌٛش وٗ، ٔیخٛاْ ثٝ اٖٚ  شارون

 ؟ٞبی ػىسجشداسی )وتبثفشٚضی وٝ وّی وتبة ػىسجشداسی داضت(: آٚ ثّٝ. اٖٚ فشٚضٍبٜ ثب خیّی اص وتبة آن

 : آسٜ... شارون

 اٍ٘یض ٞیجبٖ یٞب: .... ٚ وتبة آن

 : آسٜ... شارون

 ٞب؟ٞبی سٚی پٙجشٜلشٔض سً٘ ٚ ٌُ ٔیضٞبی لٟٜٛ: ٚ ثب  آن

 : آسٜ... شارون

 یٝ وبوبئٛ داؽ خٛضٕضٜ ثٙٛضی؟تٛ٘ی ثطیٙی ٚ : جبییىٝ ٔی آن

 : دسستٝ آٖ، ٕٖٞٛ! شارون

 ایٝ.اِؼبدٜفٛق یخٛا٘ٙذٜ ِٙذ٘ی )اسٓ فشٚضٍبٜ(. جب:  آن

 دٚسٜ؟: ثّٝ. چطٛس ٔیتٛ٘ٓ اٚ٘جب ثشْ؟  شارون
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 : ٔیتٛ٘ی پیبدٜ اٚ٘جب ثشی. دٜ دلیمٝ فبصّٝ داسٜ. آن

 : ػبِیٝ! شارون

 چپ.  ٔیشی ثٝضی ٚ : آٚ، ثسیبس خت. ثزاس ثجیٙٓ... اص دس خبسج ٔی آن

 آسٛ٘ٝ. )ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی آسٛ٘ٝ(!:  شارون

 : ٔستمیٓ ٔیشی، تب ثؼذ اص چشاؽ لشٔض. آن

 چشاؽ لشٔض.ثسیبس خت، ٔستمیٓ ٔیشْ تب ثؼذ اص :  شارون

 جٛ٘ی. 1پیچی ثٝ ساست تٛ خیبثٖٛ: ٔی آن

 : خیبثٖٛ جٛ٘ی. شارون

 ثٝ طشفتب ثٝ ا٘تٟبی خیبثٖٛ ثشسی. ٚ ثؼذ ٔیشی ثٝ ساست  : خیبثٖٛ جٛ٘ی ٔیٍیشی ٔیشی )ادأٝ ٔیذی( آن

 خیبثٖٛ ِٔی.

 : یٝ ِحظٝ. خیبثٖٛ ِٔی ثپیچٓ ثٝ چپ؟ شارون

 خیبثٖٛ ِٔی، ٚ فشٚضٍبٜ وتبة....: ٘ٝ، ٘ٝ، ٘ٝ. ثپیچ ثٝ ساست ثٝ طشف  آن

 ص٘یٗ؟: سالْ ضبسٖٚ. ضٕب دختشا دسثبسٜ چی حشف ٔی جک

                                                            
 :street  ٚAvenue  ٚLaneتفبٚت  1

 Avenue ٝثبضذ وبسی دسخت آٖ طشف دٚ ٞش ٔیطٝ اطالق ػشیط ٚ اصّی خیبثبٖ ث. 

 Street ٝضٛد ٔی ٌفتٝ خیبثب٘ی ٞش ثٝ وّی طٛس ث. 

Lane: ٝٞستٙذ. ضٙی ٚ ٘طذٜ آسفبِت خیبثبٟ٘بی ثؼعبً ٚ ثبضذ داضتٝ وٛچٝ ٔؼٙبی ٔیتٛا٘ذ ضٛدٔی اطالق ثبسیىتش ٞبی خیبثبٖ ث 
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خٛا٘ٙذٜ ِٙذ٘ی )اسٓ فشٚضٍبٜ( سٚ ثٝ ضبسٖٚ ٔیذْ. خت، ٌشدش ثٝ ساست ثٝ سٕت خیبثٖٛ ِٔی، ٚ : داسْ ٔسیش  آن

 ٔغبصٜ دٚٔٝ، ثغُ لصبة. ،سٕت چپفشٚضٍبٜ وتبة 

: ٘ٝ آٖ! ضبسٖٚ، فشٚضٍبٜ وتبة سٕت ساستٝ، ثؼذ اص ٔٛصٜ، ٚ ثیٗ ثب٘ه ٚ داسٚسبص )ضبیذ ایٙجب ٔٙظٛس  جک

 داسٚخب٘ٝ ثبضٝ(. 

 وٙی! فشٚضٍبٜ وتبة ...: ٘ٝ جه! اضتجبٜ ٔی آن

 ٞب، آسْٚ ثبضیذ. خٛدتٖٛ اریت ٘ىٙیذ! ٔٗ ٘مطٓ سٚ داسْ.: ثبضٝ ثبضٝ ثچٝ شارون

 اٌٝ اضىبِی ٘ذاضتٝ ثبضٝ )اٌٝ اص ٘ظش تٛ اضىبِی ٘ذاضتٝ ثبضٝ(....: ضبسٖٚ، ٔیتٛ٘ٓ ثبٞبت ثیبْ...  جک

 دس حبِت ٔحتشٔب٘ٝ تش!!!( جه! –وٙی )ایٗ ٟ٘بیت ِطف ضٕبست خیّی ِطف ٔی: ػبِیٝ!  شارون

 : جه.... وبسخٛ٘ٝ! یبدتٝ؟ آن
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 تٛ وبسخٛ٘ٝ یٝ وٕىی ثٝ ٔب وٙی؟ خیبَ ٘ذاسیوٙی؟ : سالْ آِیس، چیىبس ٔی جک

 وٙٓ!ثیٙی؟ داسْ وبٔپیٛتش تٕیض ٔیٕ٘ی:  آلیس

 : ٔیجیٙٓ ... چشا وبٔپیٛتش سٚضٙٝ؟ جک

 تٛ٘ی وٕىٓ وٙی؟ٕیفٟٕٓ چطٛس ثب ایٗ وبٔپیٛتش ثٝ ایٙتش٘ت ٔتصُ ثطٓ. ٔی: یٝ ِحظٝ... ٘ آلیس

 ثشٜ(.س. )یٝ دلیمٝ صٔبٖ ٔی: ثبضٝ، وبس یٝ دلیمٝ جک

 : ٕٖٔٙٛ جه. آلیس

 : سٚی اٖٚ آیىٖٛ وّیه وٗ. جک

 : وذْٚ آیىٖٛ؟ آلیس

 ٕٖٞٛ ػالٔت سٚی صفحٝ.:  جک

 ٔٙظٛست ایٗ تصٛیش تّفٙٝ؟:  آلیس

 : ثّٝ، سٚش وّیه وٗ. جک

 : االٖ چی؟ آلیس

 : ٘بْ وبسثشی ٚ سٔضتٛ ٚاسد وٗ. جک

 : ثسیبس خت. آلیس

 ٚ سٚی اٖٚ دوٕٝ وّیه وٗ.:  جک
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 : وّیه سٚی دوٕٝ... آلیس

 ... ٚ االٖ داسی ثٝ ٘ت ٚصُ ٔیطی!:  جک

 : آسٛ٘ٝ. آلیس

اِجتٝ وّٕٝ ) (تٛ ثب وبٔپیتشٞب آضٙب ٘یستی)تٛ وبٔپیٛتش ٕ٘یطٝ سٚت حسبة ثبص وشد س آِیس. : خیّی سبدٜ جک

hopeless  ٘ت جستجٛ وشدْ ٔؼٙبی دیٍٝ ای پیذا ٘ىشدْ. ٔؼٙبی شتٛ دیىطٙشی ٞب ٚ ایٙتٔیذٜ ٚ  ”٘بأیذ“ٔؼٙبی

وبسخٛ٘ٝ! صٚدثبش آِیس االٖ ٚلتٝ تٕیض  تٛٚ ٕٞچٙیٗ (ٔؼٙبی دیٍٝ ای ثذٜ ضبیذایٗ جّٕٝ سٚ حذسی ٌفتٓ ٚ 

 . 1سٚظغ آضفتٝوشد٘ٝ ایٗ 
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 : جه، دیشٚص ػصش وجب ثٛدی؟ آلیس

 : چشا؟ جک

 داضت!اِؼبدٜ : ٔشی یٝ پبستی فٛق آن

 دػٛت ٘طذٜ ثٛدْ!: ٚالؼب؟  جک

 : ٕ٘یتٛ٘ٓ ثبٚس وٙٓ. ٕٞٝ دػٛت ثٛدٖ. آلیس

 ثٝ ٞش حبَ دیشٚص وبس داضتٓ )ٔطغَٛ ثٛدْ(...: ٔطٕئٙٓ، دػٛت ٘جٛدْ.... جک

 ٞب داضتی؟ثؼعی اص ٔطتشی ای ثب: آٚ! جّسٝ آن

 : ٘ٝ ٘ذاضتٓ! جک

 : خت.... چی؟ وجب ثٛدی؟ آن

 ثب ساثشت ثٛدْ. ٔیخب٘ٝ ضیش لشٔض )٘بْ ٔىبٖ(تٛ :  جک

 : أىبٖ ٘ذاسٜ... ساثشت تٛ ٟٕٔٛ٘ی ثٛد! آن

 ثب چبسِض ثٛدْ... ...وٙٓٔی 1ٕٞیطٝ اٚ٘بسٚ ثبٞٓ لبطیٔٗ ای ٚای! :  جک

 : چبسِض ٞٓ تٛ ٟٕٔٛ٘ی ثٛد! صٚد ثبش جه، ثب وی ثٛدی؟ آلیس

 ثب یٝ دختش ثٛدْ... …ثبضٝثبضٝ  (!فعِٛی: آِیس خیّی وٙجىبٚی ) جک

 .؟ : آٚٚٚ.... آلیس

                                                            
1 Mixed up 
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 : ٚ ... چی؟ جک

 : خت اسٕص چیٝ؟ ٔیطٙبسیٕص؟ چٙذسبِطٝ؟ ... آلیس

  !سشت ثٝ وبس خٛدت ثبضٝآِیس!  ثسٝ:  جک

خٛای ثٝ ٔب ثٍی ٞب؟ ثسیبس خت، ٔٗ ساص دٚست داسْ... ثبػث ٞیجبٖ تٛ ص٘ذٌی ٔیطٝ! : ثبضٝ ثبضٝ! ٕ٘ی آلیس

 تٛ پبستی ٘جٛدی؟! پیتش، دیشٚص غشٚة وجب ثٛدی؟ چشا خت، ثیبیذ ٔٛظٛع ػٛض وٙیٓ

 وشدْ...خٛدْ ثشا اجشا آٔبدٜ ٔی : تئبتش ثٛدْ )وٛضتٕٖٛ ثب ایٗ تئبتشش!!!( پیتر

 : ٚ تٛ ضبسٖٚ؟ وجب ثٛدی؟ آن

 دیذْ.خٛ٘ٝ ثٛدْ ٚ فیّٓ ٔی: ٔٗ؟  شارون

 (”وذٚٔص“ثشٔیٍشدٜ ثٝ فیّٓ( )ٔؼٙبی تحت اِفظی ٔیطٝ  one: چٝ فیّٕی؟ ) آلیس

 2002ٔحصَٛ  –)٘بْ فیّٓ  Moulin Rouge: اْ... آخشیٗ فیّٓ ٘یىَٛ ویذٔٗ... اسٕص چی ثٛد؟ آٞب،  شارون

 (.دٚ جبیضٜ اسىبس ثشدوٝ 

 پخص ٔیطٝ! TV: ٚالؼبً؟ ػجیجٝ... ٔٗ یبدٔٝ... ایٙجب! ثجیٗ، ایٗ فیّٓ أشٚص اص  آلیس

ٞضاس  get٘طٖٛ ٔیذٜ... آٚ، ثّٙذ ٘طیٗ، دس ثبص ٔیىٙٓ. )ایٗ وّٕٝ  یٕٞیطٝ چیض تىشاس تّٛیضیٖٛ : ٚالؼبً؟ آٚ! شارون

 ٚ یه ٔؼٙی ٔیتٛ٘ٝ داضتٝ ثبضٝ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ جّٕٝ ثبیذ ٔؼٙبش وشد!(
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 وبست پستبِی ثشای تٛئٝ آِیس.:  شارون

 ثٛدٜ. 1پیص ثبٞبٔب: ٚاسٝ ٔٗ؟ آٚ، اص طشف پذسٔٝ. ٞفتٝ  آلیس

 : ٚالؼب؟ ٔٗ تبثستٖٛ سبَ لجُ ثبٞبٔب ثٛدْ. پیتر

 : فمط تٛ؟ شارون

ثبٞبٔب ثٛدیٓ. آفتبثی ٚ ٌشْ ثٛد. ٞٛایی ثی ٘ظیش ثشای ضٙب ٚ : ٚای، ػزس ٔیخٛاْ ضبسٖٚ. ٔب تبثستٖٛ ٌزضتٝ  پیتر

 اِؼبدٜ ثٛد!استشاحت! فٛق

 اِؼبدٜ...اِؼبدٜ، ثّٝ، فٛق: فٛق شارون

 : ٔطٕئٙٓ ػبِی ثٛدٜ! جک

 تبثستٖٛ خیّی ٌشٔٝ. دٚست داسْ ثض٘ٓ ثٝ وٜٛ ٚ اسىی ثشْ. : ٔٗ تؼطیالت تٛ صٔستٖٛ تشجیح ٔیذْ.  آن

 وٝ سفتٓ دٚ سبَ پیص ثٛد!: آخشیٗ تؼطیالتی  جک

 : دٚ سبَ پیص؟ آن

ثبٞبٔب تؼطیالت ثشای پذست ای ٘یبص داسْ! ساستی، . خیّی صٚد ثٝ تؼطیالت دیٍٝ: آسٜ، خیّی ٚلت پیص ثٛد جک

 ثٛد آِیس؟

 وٙٝ.: ٘ٝ، ثشا تؼطیالت ٘جٛد. اٚ٘جب سٚ یٝ ٕ٘بیص جذیذ وبس ٔی آلیس

 !د٘یبوبسٌشدا٘ی چمذس ٔیتٛ٘ٝ جزاة ثبضٝ! ضٟشت، پَٛ، ٚ وّی ٔسبفشت ثٝ دٚس :  آن

                                                            
 دس ضشق ایبالت فّٛسیذا است. دس آلیب٘ٛس اطّس ٚالغ جضیشٜ 3333وطٛسی اٍّ٘یسی صثبٖ وٝ ضبُٔ ثیص اص  1
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 : ٚ ٞیچ صٔب٘ی ثشای خب٘ٛادٜ! ثٝ جض چٙذ تّفٗ، وبست پستبَ ٚ وّی سٛءتفبٞٓ... آلیس

 : چشا االٖ ثٟص صً٘ ٕ٘یض٘ی؟ جک

 : فىش ٘ىٙٓ فىش خٛثی ثبضٝ! آلیس

 بستٖٛ وی ثٛد؟ٕآخشیٗ ت: چشا؟  آن

 پیص.: سٝ ٞفتٝ  آلیس

 اص ضٙیذٖ صذات خٛضحبَ ٔیطٝ!: صٔبٖ صیبدیٝ! ثجُٙت آِیس! ثٟص صً٘ ثضٖ! ٔطٕئٙٓ  جک

)ٔطٛست،  ایتٛصیٝثشای ٔٙظٛسْ  ،: خت، ضبیذ حك ثب تٛ ثبضٝ! ثبضٝ، ثٟص صً٘ ٔیض٘ٓ! ٕٖٔٙٛ جه آلیس

  وٝ وشدی! ٘صیحت(
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ثحث ضٙجٝ ثب ٔفسشإٖ٘ٛ تبْ ٚ  خٛش أذیٗ. ”ثیبیذ صحجت وٙیٓ“: ػصش ثخیش ٚ ثٝ ثش٘بٔٝ ایٗ ٞفتٝ  اریک

 ٔشی.

 .: ػصش ثخیش اسیه مری

 : ػصش ثخیش. تام

دس ثبسٜ وٙیٓ. تبْ دس ایٗ ثبسٜ ٘ظشت چیٝ؟ )ٞب صحجت ٞبی ثیٗ ٘سُ: خت، أشٚص ػصش خٛثٝ دسثبسٜ تفبٚت اریک

 (وٙی؟ایٗ ٔٛظٛع چٝ فىشی ٔی

-، فٙبٚسیداضتٝخیّی تغییش وشدٜ، خیّی پیطشفت سبَ ٌزضتٝ سجه ص٘ذٌی  50وٙٓ وٝ دس طَٛ : فىش ٔی تام

ثٝ وٕه تّٛیضیٖٛ ٚ أشٚصٜ خیّی ػبِیٝ،  ،دس ٘ظش ثٍیشیٗ 1ثٟذاضت ٚ دسٔبٖٞبی جذیذ ایٙجب ثٝ وٕه اٚٔذٖ، 

 وٙٗ. افتٝ صحجت ٔیٔشدْ دسثبسٜ جٟبٖ ٚ اتفبلبیی وٝ ٔیایٙتش٘ت 

 یىٙی ص٘ذٌی أشٚص آسٛ٘ٝ؟ پس پیطشفت صیبد )پس پیطشفت صیبد ٔذ ٘ظشتٝ(، فىش ٔ:  اریک

اجبصٜ ثذیٗ ٔسبفشت ٔثبَ ثض٘یٓ. دس : ثٙظشْ ٕٞیٙطٛسٜ. ثشای ٕٞٝ فشصتٟبی صیبدی فشإٞٝ )ٚجٛد داسٜ(.  تام

 تٛ٘یٓ ثٝ خیّی اص ضٟشٞبی اسٚپب سفش وٙیٓ ٚ خیّی اسصٚ٘ٝ. ٌزضتٝ ٔسبفشت صیبد غیشٕٔىٗ ثٛد. أشٚص ٔی

االٖ آسٛ٘ٝ. أب : ػزس ٔیخٛاْ. ٔٗ ثبٞبت ٔٛافك ٘یستٓ تبْ! ٔٙظٛسْ ایٙٝ وٝ دسستٝ وٝ ثسیبسی اص چیضٞب  مری

یبدی ٚجٛد داسٜ. دس ٌزضتٝ ص٘ذٌی خیّی چیضا ٞست وٝ دس ٔٛسدضٖٛ ٍ٘شا٘ی ٚجٛد داسٜ ٚ استشس ٚ فطبس ص

 چشخیذ. ٞبی خب٘ٛادٜ ٔیآسٖٛ ثٛد! ٕٞص حَٛ خب٘ٛادٜ ٚ اسصش

 ص٘ذٌی سٚ ص٘ذٌی وشدٖ ثٝ اضتجبٜ افتبدٖ؟ چٍٛ٘ٝوٙی وٝ أشٚصٜ ٔشدْ دسثبسٜ فىش ٔی:  اریک

                                                            
1 health care 
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سبِطٛ٘ٝ، ٚلتیىٝ  35یب  30ٚلتی اصدٚاج ٔیىٙٗ وٝ  ٔشدْ: دلیمبً ٕٖٞٛ چیضی وٝ ٔٗ ٔٙظٛسٔٝ! االٖ  مری

 دس جٛا٘ی ٔتذاَٚ ٚ ٔؼَٕٛ ثٛد.  ٜخب٘ٛاد تطىیُ ٚ اصدٚاجٔبدسثضسٌٓ جٛاٖ ثٛد 

سبَ پیص تٟٙب الّیتی اص  50ٕٞٝ چیض فشق وشدٜ؛ ٔٙظٛسْ ایٙٝ وٝ االٖ خب٘ٛٔب وبس ٔیىٙٗ!  أشٚص: خت...  اریک

 آصادی ص٘بٖ ٟٕٔٝ.ثٝ ٘ظشْ ایٗ ٔٛسد ثشای وشدٖ. خب٘ٛٔب وبس ٔی

دس ٔؼٙبی ایٗ جّٕٝ ضه داسْ، ٔؼٙبی وّٕٝ )وٙٙذ ٘مص خٛد سا ایفب ٔی ص٘بٖ: اسیه ثبٞبت ٔٛافمٓ. أشٚصٜ  تام

fulfill :ْآٟ٘ب دس جبٔؼٝ ٘مص ٟٕٔی ثبصی ٔی! (دادٖ ٚالؼیت ، ثشآٚسدٖ ، وشدٖ تٕبْ ، وشدٖ تىٕیُ ، دادٖ ا٘جب-

 وٙٙذ. 

 داسی داسٖ!ٞب ٚ خب٘ٝوٕتشی ثشای خب٘ٛادٜ، ثچٝ: ثّٝ أب ثشای خب٘ٛٔب آسٖٛ ٘یست؛ آٟ٘ب صٔبٖ  مری

-ٔطٕئٗ ٘یستٓ ٔبدسثضسٌٓ ٔٛافك ثبضٝ! ص٘ذٌی ثشای اٖٚ سخت ثٛد! ٞیچ دستٍبٜ ضستطٛیی ٘جٛد، ٔبضیٗ:  تام

ضٛیی ٚ جبسٚثشلی ثٛد... ٚ ثؼذ اص اٖٚ ٕٞٝ وبس ٔبضیٗ ظشف ،اٚ دستٍبٜ ضستطٛضٛیی یب جبسٚ ثشلی! ٞبی ظشف

ثٝ ٔٛ٘ذ! أشٚصٜ ٔشدْ سٝ یب چٟبس ٔشتجٝ دس ٞفتٝ سٚ دادٖ ٘ذاضت، اٖٚ تٕبْ ٚلت سٚ تٛ خٛ٘ٝ ٔیٞیچی ثشا ا٘جبْ 

 دیسىٛ ٔیشٖ؛ ٔبدسثضسٌبی ٔٗ ٕٞیطٝ خٛ٘ٝ ثٛدٖ! ب یب ثٝ٘ٝ، سیٕٙٔیخب

ص٘ذٌی ٚالؼبً تغییش وشدٜ! طجك ٌفتٝ تبْ ص٘ذٌی دس ٌزضتٝ سخت ثٛدٜ، االٖ ٕٞٝ چیض آسٛ٘ٝ. ٔشی : ٚاٚ!  اریک

؟ ضٕب ٘ظشتٖٛ چیٝ دِٛاپسی، ٍ٘شا٘ی ٚ استشس داسٖ!  ٔشدْ وّیوٙٝ وٝ ص٘ذٌی أشٚص ٔطىّٝ ٚ . اٚ فىش ٔیٔخبِفٝ

 خت صٔبٖ خذاحبفظی ثب ٔفسشإ٘ٛ٘ٝ.

 : ثبی مری

 : ثبی تام

Travel: Around the world 
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وٝ دس  ٞشچیضیای دس ٔٛسد خٛش اٚٔذیٗ، ثش٘بٔٝ ”ثش٘بٔٝ ٔسبفشت“ایٗ ٞفتٝ  لسٕت: ػصش ثخیش ٚ ثٝ  لوسی

ٛدیٛ ثٝ ٕٞشاٜ ٔٗ، ٔثُ ٕٞیطٝ وبسضٙبس ٔسبفشت ٔب وشیستیٗ اٚتًٙ استدس ٔسبفشت ٚ تؼطیالت ا٘جبْ ٔیطٝ. 

 حعٛس داسٖ. 

 : سالْ ِٛسی. کریستین

 تبثستٖٛ ٘ضدیىٝ ٚ .... تؼطیالت تبثستٛ٘ٝ ثٝ ٕٞچٙیٗ! خت، پیطٟٙبدی ثشای تؼطیالت داسی؟ : خت،  لوسی

ٞب خستٝ ضذیذ؟ اص سٛاحُ یب سفش ثٝ وٜٛ: خت ثزاس ثجیٙٓ... اص تؼطیالت ٔتذاِٚتٖٛ خستٝ ٞستیٗ؟  کریستین

اٍ٘یض تالش خت چشا ثشای یٝ چیض جذیذ ٚ ٞیجبٖ ثٍیذ؟ ”٘ٝ“ٞب، تٛسٞبی ضٟشی ٚ خشیذ دِتٖٛ ٔیخٛاد ثٝ ٔٛصٜ

 وٙیٗ؟ٕ٘ی

 : دلیمبً ٔٙظٛست چیٝ؟ لوسی

 چیٝ؟ای دس ثشیتب٘یبی وجیش دس لّؼٝ 1اسٚاحیٝ تطؼطیالت ثشای جستجٛ ٘ظشتٖٛ دس ثبسٜ :  کریستین

 اٍ٘یضٜ! ٞیجبٖثٝ ٘ظش  !2ایٗ ٔطٕئٙبً ٔتفبٚت اص ثٝ سبحُ سفتٌٙٝطتٗ دس یه لّؼٝ؟  اسٚاح: د٘جبَ  وسیل

 چیضی وبٔالً ٔتفبٚت اٌٝ ٔبجشاجٛیی سٚ دٚست داضتٝ ثبضیٗ.  اٍ٘یضٜ!: ٞیجبٖ کریستین

  ٌطتی؟ اسٚاحتٕبْ صٔبٖ ثٝ د٘جبَ ؟ اٖٚ وبس ا٘جبْ دادی: إٕٔٓ... أب چطٛس  لوسی

-ٔیصجحٛ٘ٝ اٍّ٘یسی ٔیض٘ی، ثؼذش  یٝ: ٘ٝ، ٘ٝ ٕٞٝ ٚلت! یجٛسایی ضجیٝ یٝ تؼطیالت ػبدیٝ. صجح  کریستین

ضٕب چیضایی سٚ وٝ ٕٞیطٝ ٍٞٙبْ سفتٗ ثٝ . ثٝ ػجبست دیٍٝ، ضٟشٞبی ٔحّی ثٙذاصییب ٍ٘بٞی ثٝ تٛ٘ی لذْ ثض٘ی 

ٌطتٗ یٝ وطٛس خبسجی ا٘جبْ ٔیذی سٚ ا٘جبْ ٔیذی. أب سشٌشٔی اص غشٚة ضشٚع ٔیطٝ! ضبْ ٔیخٛسی ٚ ثؼذش 

                                                            
1 ghosts 

 دساص وطیذٖ )دسٚؽ ٌفتٗ ٞٓ ٔؼٙی ٔیذٜ( –لشاس ٌشفتٗ  –( ثٝ ٔؼٙبی استشاحت وشدٖ lying)دس حبِت استٕشاسی  lieوّٕٝ   2
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 ٘فشیٗ ضذٜ( –صدٜ ضجح صدٜ )جٗوُ لّؼٝ ضٕب  ‟وبسضٙبسبٖ سٚح„وٕه یه یب دٚ تٗ اص ثشا اسٚاح ضشٚع ٔیطٝ! ثب 

 تب دیشٚلت )٘یٕٝ ضت( ٔیٍشدی. سٚ

 !ثٝ ٘ظش تشسٙبن ٔیبد: آٚ...  لوسی

ٞب... ثّٝ ٚالؼبً : تشسٙبوٝ، صذاٞبی ػجیت ٚ غشیت، ثبص ٚ ثستٝ ضذٖ خٛد ثٝ خٛدی دسٞب ٚ پٙجشٜ کریستین

 اٍ٘یض! ثٟٓ ثٍٛ ِٛسی، ثٝ اسٚاح اػتمبد داسی؟تشسٙبوٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٞیجبٖ

چیٗ ٔىب٘ی سٚ ثبصدیذ وٙٓ، ثخصٛظ دس ضت! ٕفىش ٘ىٙٓ ٔبیُ ثبضٓ ٞضجبع ٘یستٓ، : ثّٝ داسْ... أب خیّی  لوسی

 ٞبی ٘فشیٗ ضذٜ ٚجٛد داسٜ؟ تٛ ثشیتب٘یب وجیش لّؼٝ

ٞبی سحشآٔیضی اص سٚح داسٖ. داستبٖٞب دس اسىبتّٙذ : ثّٝ ٞست، ثخصٛظ تٛ اسىبتّٙذ! خیّی اص لّؼٝ کریستین

صدٜ ٔٛجٛدٜ. چشا یىیطٖٛ سٚ لجُ اص دیذٖ اسىبتّٙذ ٞبی جٗثبسٜ لّؼٝضٕبسی دسٞبی ثیاسٚاح ٚجٛد داسٜ، وتبة

 خٛ٘ی؟ٕ٘ی

ای ثیبد صدٜ ٔطٕئٙبً تجشثٝضجی دس یه لّؼٝ جٗ... ٌزسٚ٘ذٖ تؼطیالت ثب ٌطتٗ ثٝ د٘جبَ اسٚاح. : ٔتٛجٓ لوسی

 ٔب٘ذ٘ی خٛاٞذ ثٛد. 

لجُ اص سفتٗ ثٝ خٛ٘ٝ یه ٞبی ثیطتشی ثجیٙیذ، ٚ اٌٝ ثخٛایذ حتی سٚح: ٔطٕئٙبً ٕٞیٙطٛس خٛاٞذ ثٛد!  کریستین

ٔؼشٚف ِٙذٖ ثشای اتفبلبت غیشٔؼَٕٛ ٚ ػجیت ٚ غشیت دیذٖ  ٞبیسٚ أتحبٖ وٙیٗ... اص ٔىبٖ ”لذْ صدٖ ثب سٚح“

 وٙیٗ!

ؼطیالت ثٝ ضىّی ٔتفبٚت است! خت، اٌٝ ضٕب ٔطٕئٙبً یه ایذٜ جبِت ثشای ت ایٗ پیطٟٙبدت: وشیستیٗ  لوسی

ٔبجشاجٛیی دٚست داسیٗ، ایٗ ٔیتٛ٘ٝ تٟٙب ٔىبٖ تفشیحی ثشای تؼطیالت ضٕب ثبضٝ. دسثبسٜ اسٚاح وٙجىبٚیذ ٚ 

 ٕٖٔٙٛ وشیستیٗ ثشای ایٗ ٘ظش تؼطیالت غیشٔؼَٕٛ! 
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 : خٛاٞص، ثبی. کریستین
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