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.?>ر<�> ا#=>وار د;,ا;:&*9  ـ,ون $ـ,رك، آ7ـ0 آـ' 5ـ)3      . ، �!م و  0  �ران .-�ز *,دو*()' 

I(, د;,ان $0B<)H آ' ه(>ز در . 0F�G زود  �,ار $0 *,، دDE! آ�رش را #�AB *@  �ز آ!د

دQـ,P  ا &ارهـ�ي اش را روي $�ـ& �Oا*ـN;. ،Aـ>ر آـ'      . L>�M  >د;, از آ�, *�K' اي  �!ون .ورد

�T!اه�  SQ 0' ي راP راه0 آ' روي �!دن  � دآ�ـ'  . L�R!R '  ,* 0$ ا;,ازP,* P,�I P  >د;,

5ـ�ف و  . *F>اراش  �  (ـ, *ـF>ار  ـ�W آKـ�,P *ـ,P  ـ>د      . اي �R '  ,* 0$ 'D7  0QUV آ!د

و0DM ه�' �Iـ&  .  �ر9Q  >د ، ;P�Y اش آ�D!  ' و[\�A $>]>د G 0$>رد، $P�Y; "Z .دم ه�ي آ!

$�& D$ ,�I' را  ' V!ف 5(,<0 د;,ا;�7زي آ�K, و ;A7K آ' د;,ان ه�ي $Hـ(>0B  را روي 

.  ' ;_! ;�0 ر#�,  ' آ�ري آ' ا;^�م $0 ده, E=! آ(, ا$� �Y�T! آـ�ر $ـ0 آـ!د   . را S�5"  ,ه,

 .`0D و0DM  ' .ن ا`��Dج ;,ا*D$ .A' را  � �T  ' `!آA در $0 .ورد

�R آ!د bM<D$ 0 آ�ر راR,$ AKه AB�# آ(,   \, از P�Y; ن��#. '  P!^)T از .  Pـ��# cدو آ!آ

#ـ! آـ�رش   . ا7E!دP دQ, آ' روي *�!وا;�G 0;' ي  0Fe ز�DE. !Qب G>د را KGـ9 $ـ0 آ!د;ـ,   

AK�!  .آ!د !=E »P!�Y�$ رون�  Pدو �ر !gh �R. «  'آ& او را  ـ!�R اش '>�# Pزد�Q !7T &�R 5,اي

AjQر kه.  

»�T�T«  

  »�I'؟«

  »$0 آ0K؟*g!دار T 0$!#' د;,و;@ رو «

»kD7�; <Y  @g «  

.ن را LSB $0  !د و  � KIـk هـ�ي ;ـ�k  ـ�ز  !ر#ـ0      . او در `�ل �5ف آ!دن 9Q د;,ان UV  >د

  .7T!ش دو �رP از ا�Rق ا;D_�ر آ>�Q!E 9Iد زد. $0 آ!د

 »P<)K  رو <R 5,اي ';<R 0$ ن<I 0D7ه 'Y�$ اون«  

� .ن �Rـ�م *ـ, و .ن را روي $�ـ&     ـ�P!GW وDMـ0 آـ�رش  ـ    . د;,ا;�7ز  '  !ر#0 د;,ان ادا$ـ' داد 

  :�A*O ، ]>اب داد

 »!Dg «  

AGرا  ' آ�ر ا;,ا 'D$ P0 آ' آ�رهـ�ي ;��ـ'   . دو �رQ�[ ، 0 در .وردQا<S$ '(\[ 9Q از o را "T ,)I

  .��Rم را در .ن ;Y' $0 دا*A و *!وع  ' S�5" دادن UV آ!د
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»�T�T«  

  »�I'؟«

 » <R 0K=; ' د;,و;@ رو�' ا�ا5!ار $0 آ('، $0 'Kرو $0 آ«  

,�K0 را آ)�Q�T ي<Kه" داد و آ @Q�[ !# را ره� آ!د، .ن را 'D$ ال,T ـ9 روو<ـ>ر   . .رامQ �[ ن.

  .  >د

Aq�:  »'K=  د $� رو��  <Y  @g  ،LG«  

,;�G!I ف در!V '  د 5(,<0 را<  <Kاش  ' <)' ي آ A#در `�<�=' د .  

Uح آـ!دP  ـ>د ا$ـ� Vـ!ف     وg* 0DM!دار در .#�D;' ي در �hه! *, #�sI A 5>رت اش را ا5ـ 

د;,ا;�7ز *)0Q�g از  ـu)T .  0 روزي $0 *, آ' اU5ح ;=!دP  >د. دYQ! ورم آ!دP و درد;�ك  >د 

,Qن  0 روح او د��KI ا 0 و درد در<G .Aq� 0$!; '  و A7  را <Kآ @;�DKY;ك ا<; � :  

 »��K «  

Aq� دار!g* :»!�j  3(5«  

Aq� 5)3«:د;,ا;�7ز..«  

. g!دار #ـ!ش را  ـ' 5ـ(,<R 0=�ـ' داد و `ـDg  cـ!ي آـ!د       $0 ]>*�, ، * در `�<�=' ا &ار آ�ر

Qـ9 5ـ(,<I 0ـ> 0 آg(ـ'، $Dـ' ي Tـ,ا<0،       . .ن ]� دDEـ! �SE!ا;ـ' اي  ـ>د   . ;cq اش vQ زدP  >د

. رو !وي P!^)T ،0>,)5  >د  � Tـ!دP اي ;ـ�M kـ,   . 7qM' ا ي *�K' اي  �  N!ي ه�ي #!ا9�$

  .ز$�� �KEر داد و ده�;@ را  �ز آ!د وx` 0DM>ر د;,ا;�7ز را ا`�7س آ!د �T*(' ي �Tه� را  '

 \ـ, از ]7ـD^>ي د;ـ,ان Iـ!ك آـ!دP، .روارP ي      . .?>ر<�> ا#=>وار #! او را  ' Vـ!ف ;ـ>ر �G!I;ـ,   

A7  @Qه� AKY;ي ا ';�V�Dy$ ر�KE �  دار را!g*.  

Aq�: »kK=   07` 0  ون,  ,Q� «  

  »I!ا؟«

»Pن . 7' آ!د<I«  

د;,ا;7ـ�ز  . و #ـ\0 آـ!د <)j(ـ,  &;ـ,    » G 0>ب :»F�G�g* .Aq!دار  ' kKI ه�ي او ;P�Y آ!د

h!ف ا &ار ا#Q!D" را روي $�& آ�ر �Oا*A و  � �M}ـHj$ 0ـ>ص  .ن هـ�    . j(> v#�T(, او را ;,اد

 \, bR دان را  � ;>ك آq@ اش LSB زد ورAE آ' د#A ه�Q@ را  . را  ,ون *�Dب از .ب در .ورد

,Q<K  .g* '  0ه�Y; �DGآ�ره� را  ,ون ا;,ا �Qاز او ه�' ي ا kKI دار!g* �$دار ا;^�م داد ا!

A*0 دا�; ! .  

*ـg!دار د#ـD'   . د;,ا;�7ز �Tه�Q@ را  �ز آ!د و د;,ان را  � آD(Fـ�� �!EـA  . د;,ان ��Q�T "SB  >د

ه�ي 5(,<0 را �KEر دادو  � ��Rم M,رت �Tه�Q@ را ]�| آ!د و در آ�F' ه�Q@ $ـ�Q |Qـv زدP اي   

 ـ,ون آ�(ـ' و  ـ�    . ا;7ـ�ز SEـo آ�ـ!ش را `!آـA داد    د;,. را ا`�7س آ!د ا$ـ� 5ـ,اQ@ در ;��$ـ,   

Aq� 0jFR 0;� !g$:»0 دي$ cT رو  P,* 'DKد آ!$ A7�  ص�SR W�`«  
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�R ز$�;g* . 0!دار *=�D7 ا#jD>ان را در .روارP اش `c آ!د و kKI ه�T @Q! از ا*9 *,

د $�ـ&ان در . .ن را از Tـc ا*ـ9 هـ�Q@ دQـ,    . آ' ا`�7س آ!د د;,ان  �!ون .$ـ,q; PـK=; cـ�,   

  . !اL�^B @Q  >د  ' V>ري آ' �Mدر ;)>د OBاب  L* u)T�D*O' را درك آ(,

,* kG دان bR ز;�ن روي cq; cq; ،Pق آ!د!B . 0>��D#د �R اه� اش را  �ز آ!د!�T دآ�' ي

  .د;,ا;�7ز �TرI' ي ��R&ي  ' او داد. از ]�F* L>ارش در  ��ورد

Aq�: »9 آ�KG ا*9 ه�ت رو«  

در $,0R آ' د;,ا;�7ز د#A ه�Q@ را $0 *7ـA ، او #ـbS   . $0 <!زg* .,Q!دار 9KG آ!د

,Qرا د Pات $!د!K` ت و<(=)B kjR �  0آ�G ت ه�ي<(=)B ر�R ،'DjQو ر!E .  'د;,ا;�7ز در `�<�=ـ

Aq� 9 $0 آ!دKG را @Qه� A#د:  

  »  !و  j>اب و  � .ب ;�P!M!M 9 آ�«

Aq� 0$�_; 0$U#�  و ,* ,)F  دار!g*: »}E�`ا,G«  

AEف در ر!V '  .,�Kرا آ @Qه��T ،اه� ;_�$0 اش را  )(,د!�T آ' دآ�' ي �Qون ا, .  

Aq�: »A#!q  �7ب روyR5>ر«  

  » !اي �Q <R  $!دم *g!؟«

  »0M!E ;�0 آ('« :در `�<�=' در را A7  0$ از $��ن آ!آ!P ه� �g* .Aq!دار ;�Yه@ ;=!د

  

  

  

  

  

  




