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دو*)(' ! ،م و  0ران -.ز *<?. .,ر>< ا<=#وار د;,ا; 9*&:ـ,ون $ـ,رك ،آ7ـ 0آـ' 5ـ(3
 0FGزود ,ار  ،,* 0$د !DEآرش را  @* AB#ز آ!د ,)I .د;,ان  0B<)H$آ' ه)<ز در
< L>Mد; ,از آ 'K* ,اي !ون .ورد .ا &ارهـي اش را روي $ـ& Oا*ـN;. ،Aـ<ر آـ' دQـP,
 LR!R ' ,* 0$ا;,از< P,* P,I Pد;!T .,اه  'SQ 0ي را Pراه 0آ' روي !دن  دآـ'
اي  R ' ,* 0$ 'D7 0QUVآ!د<F* .اراش  )ـ* ,ـ<Fار ـ WآKـ* P,ـ P,ـ<د5 .ـف و
ر< 9Qد  PY; ،اش آ ' !Dو]\<[<$ Aد <G 0$رد. PY; "Z$ ،دم هي آ! .و 0DMه' Iـ&
را روي  'D$ ,I &$را ' !Vف  0>,)5د;,ا;7زي آ ,Kو ; A7Kآ' د;,ان هي H$ـ)<0B
را , "S5ه 0; !_; ' .,ر ' ,#آري آ' ا;^م  0$ده !=E ,آ) ,ا !YT $آـر $ـ 0آـ!د.
 'D$را  !` ' Tآ Aدر . 0$ورد 0D` .و. ' 0DMن ا`Dج ;,ا*.A
\ ,از  AB#ه 0R,$ AKآر را  bM<D$آ!د  Rاز #. ' P!^)Tن ; PYآ) . ,دو آ!آ# cـP
ا!7Eد Pد ,Qآ' روي *!وا; ';G 0ي  0FeزDE. !Qب <Gد را KGـ$ 9ـ 0آ!د;ـ# .,ـ! آـرش
! !=E .AKآ!د»  !gh Rدو ر Pرون ,5 «.P!Y$اي Q !7T &Rزد '># Pاش !Rآ& او را ـ'
ه kر.AjQ
»«TT
»'I؟«
»*!gدار  '#!T 0$د;,و;@ رو  0$آ0K؟«
» «kD7; <Y @g
او در `ل 5ف آ!دن  9Qد;,ان < UVد. .ن را ! 0$ LSBد و  KIـ kهـي ;ـ kـز !ر#ـ0
 0$آ!د!7T .ش دو ر Pاز اRق ا;_Dر آ<Q!E 9Iد زد.
» اون  'Y$ه<I 0D7ن ,5 ';<R 0$اي  <Rرو «P<)K
د;,ا;7ز ' !ر 0#د;,ان ادا$ـ' داد .ـ P!GWوDMـ 0آـرش ـ .ن Rـم *ـ ,و .ن را روي $ـ&
<[ ، A*Oاب داد:
» «!Dg
دو ر 'D$ Pرا ' آر ا;,ا "T ,)I .AGرا  oاز <S$ '(\[ 9Qا 0Qدر .ورد  0Q[ ،آ' آرهـي ;ـ'
Rم را در .ن ; 0$ 'Yدا* Aو *!وع '  "S5دادن  UVآ!د.
٢

»«TT
»'I؟«
» ا!5ار  0$آ)' ' 0$ ،ا' د;,و;@ رو ;= <R 0Kرو  0$آ«'K
.رام ,Tال  'D$را ره آ!د. ،ن را  @Q[ !#ه" داد و آ<Kي  0)QTرا آ. .,Kن [ Qـ 9روو>ـ<ر
<د.
 <Y @g ،LG »:Aqد  $رو =«'K
در `>=' د A#اش ' >(' ي آ< <Kد  0>,)5را ' !Vف در .,;G!I
و!g* 0DMدار در  ';D#.ي در hه! *<5 sI A# ,رت اش را ا5ـUح آـ!د Pـ<د ا$ـ Vـ!ف
د !YQورم آ!د Pو درد;ك <د  u)T .روزي  ,* 0$آ' اU5ح ;=!د< Pد .د;,ا;7ز *( 0Qgاز ـ0
<Gا  0و درد در KIن  0روح او د<;  .,Qك ا; @;DKYآ <Kرا  A7و ' ;!:Aq 0$
» «K
*!gدار «!j 3(5» :Aq
د;,ا;7ز «..3(5»:Aq
در `>=' ا &ار آر !g* ، ,*<[ 0$دار #ـ!ش را ـ' 5ـ)=R 0>,ـ' داد و `ـDg cـ!ي آـ!د.
; cqاش  vQزد< Pد. .ن [ دDEـ! !SEا;ـ' اي ـ<دQ .ـ5 9ـ)I 0>,ـ<  0آ)gـ'D$ ،ـ' ي Tـ,ا>،0
 '7qMا ي * 'Kاي  !Nي هي !#ا .9$رو !وي < P!^)T ،0>,)5د  Tـ!د Pاي ;ـM kـ.,
و<x` 0DMر د;,ا;7ز را ا`7س آ!د  ')*Tي Tه را ' زKE $ر داد و ده;@ را ز آ!د.
<?.ر>< ا<=#وار  !#او را ' Vـ!ف ;ـ<ر ;G!Iـ\ .,ـ ,از [7ـ<^Dي د;ـ,ان Iـ!ك آـ!د. ،Pروار Pي
*!gدار را  KEر  ';VDy$ي ا; AKYه.A7 @Q
, ,Q »:Aqون «kK= 07` 0
»!Iا؟«
»<Iن  '7 .آ!د«P
*!gدار '  kKIهي او ; PYآ!د<G 0FG» :Aq .ب« و #ـ\ 0آـ!د >()jـ;& ,ـ .,د;,ا;7ـز
 ,)j(> v#Tاو را ;,اد!h .ف ا &ار ا "Q!D#را روي  &$آر Oا* Aو  {MـHj$ 0ـ<ص .ن هـ
را ,ون *Dب از .ب در .ورد bR ,\ .دان را  ;<ك آ @qاش  LSBزد ور AEآ' د A#ه @Qرا
 .,Q<Kه' ي ا Qآره را ,ون ا;,اY; DGه!g* ' 0دار ا;^م داد ا!g* $دار  kKIاز او
! ; 0دا*.A
د;,ان < QT "SBد .د;,ا;7ز Tه @Qرا ز آ!د و د;,ان را  آD(Fـ !Eـ* .Aـ!gدار د#ـ'D
هي  0>,)5را KEر دادو  Rم ,Mرت Tه @Qرا [| آ!د و در آ 'Fه$ @QـQ |Qـ vزد Pاي
را ا`7س آ!د ا$ـ 5ـ,ا @Qدر ;$ـ .,د;,ا;7ـز SEـ oآـ!ش را `!آـ Aداد .ـ,ون آ)ـ' و ـ
SR W`»:Aq 0jFR 0; !g$ص !$ A7د آ P,* 'DKرو  0$ cTدي«
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*!gدار *= D7ا<jD#ان را در .روار Pاش ` cآ!د و  kKIه !T @Qاز ا* R .,* 9ز0;$
آ' ا`7س آ!د د;,ان !ون $.ـq; P,ـK=; cـ. .,ن را از Tـ cا*ـ 9هـ @QدQـ$ .,ـ&ان درد
!ا< L^B @Qد ' <Vري آ' Mدر ;(<د OBاب  'D*O L* u)Tرا درك آ).,
!Bق آ!د cq; cq; ،Pز;ن روي  bRدان  .,* kGدآ' ي !Tاه اش را ز آ!د  Rد0>D#
از [<F* Lارش در ورد .د;,ا;7ز Tر 'Iي &Rي ' او داد.
 »:Aqا* 9هت رو  9KGآ«
*!gدار  9KGآ!د!> 0$ .ز .,Qدر  0R,$آ' د;,ا;7ز د A#ه @Qرا 7* 0$ـ ، Aاو #ـbS
!Eو رR ،'DjQر <(=)Bت هي Gآ<(=)B kjR  0ت و `!Kات !$د Pرا د .,Qد;,ا;7ز در `>=ـ'
د A#ه @Qرا  0$ 9KGآ!د :Aq
» !و <jاب و  .ب ; P!M!M 9آ«
*!gدار  ,* ,)Fو ,G »:Aq 0$_; 0$U#ا`«}E
' !Vف در ر, .AEون ا Qآ' دآ' ي !Tاه ;_ 0$اش را (),دT ،ه @Qرا آ.,K
<5 »:Aqر7yRب رو «A#!q
» !اي !$ Q <Rدم *!g؟«
*!gدار ;Yه@ ;=!د .در `>=' در را  A7 0$از $ن آ!آ! Pه  0; 0M!E »:Aqآ)'«
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