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شده از خودت بترسی؟
Warning!

!هشدار

This video contents content

این ویدیو شامل محتواییست

that some viewers may find disturbing

که ممکن است برای برخی بینندگان اذیت کننده باشد

Have you ever stood in front of the mirror,

تا حاال شده جلوی آیینه وایسی

staring at yourself,

به خودت خیره شی

feeling that a stranger is in the mirror?
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حس کنی که یه غر یبه تو آینهست؟

I think

فکر میکنم

I think I don’t know myself...

...فکر میکنم خودم رو نمیشناسم

I don’t know myself anymore!

!دیگه خودم رو نمیشناسم

I feel the person in the mirror

آدم توی آیینه
ِ حس میکنم

is just imitating me!

!فقط داره ادام رو در میاره

I know…
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...میدونم

I’m sure it’s not me!

!مطمئنم که این من نیستم

No!

!نه

It’s not me!

!این من نیستم

It’s trying to be me, but it’s not me!

! ولی نیست،سعی داره که «من» باشه

Everybody thinks I’m mad!

!همه فکر میکنن من دیوونهم
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I ain’t mad!

!من دیوونه نیستم

I don't Know!

!نمیدونم

Maybe I’m going mad!

!شایدم دارم دیوونه میشم

I have the same nightmare every single night,

هرشب همون کابوس رو میبینم

the nightmare is like I’m trapped in the mirror,

کابوسه اینطور یه که من تو آینه گیر افتادم

And I can’t get out of it
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و نمیتونم ازش بیام بیرون

and a person comes in front of me

و یه آدم میاد رو به روم

and I...

...و من

I have to do...

...من باید

I have to do whatever she does!

!من باید هرکار ی اون میکنه رو انجام بدم

Whenever she comes,

هروقت میاد

she wounds her face…
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صورت خودش رو زخمی میکنه...

she stabs herself in her arms

خنجر رو تو بازوهاش فرو میکنه

and finally knifes her heart to death.

و در نهایت تا سر حد مرگ به قلبش چاقو میزنه.

…And I

و من...

!I have to do what she does in the same way

من باید همون کار ی که انجام میده رو انجام بدم!

!It hurts

درد میگیره!
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It really hurts!

!خیلی درد میگیره

I may get stuck in the mirror!

!ممکنه تو آینه گیر کنم

I don’t wanna…

...من نمیخوام

I don’t wanna look at the mirror!

!نمیخوام به آیینه نگاه کنم

I don’t wanna stand in front of the mirror!

!نمیخوام جلوی آیینه وایسم

I can’t move!
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!نمیتونم تکون بخورم

I can’t…!

!...نمیتونم

It’s not me!

!این من نیستم

it’s not me!

!این من نیستم

What a weird nightmare!

!چه کابوس عجیبی

