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	� ��� ا�� .� ��. ��� ��زا�� و ���س��  ������ ���ی& ارواح  ���#�". ��زد از �!�د�، ���س��
� "��" از �ب و ��+ و *�د 
(�رت �. ��� را �#-! ./ ��� و ی� �5َد� از ای�-24 *� ��23 َ��ت ده� *� 

���	�* ���
	� *� ��ی& *�وره� در ز*��2 7(�ل. دا � �ه� از َدم  ا
�(�ر��ی& �9& ���8 و *� ا
�(�ر 
�7(�ل  �	
  .ا;��� 

  
� 2*<���ن ای�#� و . ��� *� ای�-24 ���ا*� �. *�د �8ی� و � از ری	2 �. �8د ��5 /. �ب � �>�?

��. ��� ��8ورت �. ��� ا*�ی� ?�ری�  ��9@ �ه�ی� را؛ �Aن  �8یَ�ت *2 ه�ار ��ور �ج؛ �Aن �*	�ر
  .رود� *س��ش را

  

	� *�د ا�� .2���5��د و دی�ا�2 ات � �5د*�د� ا�� �2 در  �در ��A	� از ��، او و . �5دا��ت �� 

�5��د و *�ه�2 � د���ر، ?�2، دا& و ��زارت را یE *2 یE از ��� *�. ��زد از او، ��  ����؛ �Aن  ات 
  .ا� از �در ��زاد�

  
�. �ورَدت �Aن �-�!� از درون ��د *� �. و ی� ��+ ا�� ����را�� و  �. دود در �و��ه�ی� �Aن 8

� �  .�	� ����8َ�ت و ��ا�#�م *2 ��د *�زت 
  

�	
  !و ی� ه�G4ن ��د ز��5� F#��� از ای& A-�ر ا��، 
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&��وز و ;  
  
  
> 	�ز; را :(دش ی�دم داد� 	(د و67 و+�6 ح(ص�� ,�ا23 ا	'وه�ی0 را /� 
.- ,� +'+'� 	�ری* 	(د )'� ای

6
 6
�<")�2  ا,�ا:2 و '	 ;'�?

6. ر�E< و67 
> از رو ,6D." 	'و /��ر، 	'و /��ر 	A@ار 	�   >��(" �F	

6. :(ردم و از �Jی< ��Iن ,6D" /6 	� �( /�ر دارد؟! 	'س  ;'�?

'دم ا,�Aر از  .	�K,� ا�2دا,��< 

6

� رد  2D�+ ان)L?FM )�J ه6 دی�ن /��� از�A?ی�D, ش)M'زی �	6 ��ه�; 
'دا,�  ه� و 3(رت �3,�، د
6
 زد,� و 
> ص�ای< 
Q >K,R .6زم ,P(د /��ر�3ن 	�ی��<. /?�F,� و از ص��� یFI?�ن 
ID> 	(د � ;OF	L'د 

6

?�'; 0 را 
6زدم و +�E'( TP< و ص��وق را 
6 ه< M(07 را  2�  .دادم د
   ��'	 ;'�?

�م ا2E دا23 ا)' /(��� 
6. 	�ز 	� دL7(ر; �I'ار /'د 	'وم /��ر 	A@ارم 	� R . 6�+و

6

� ام /(��� 
6 دی� �Mی0 ای���د� R .U7 �	 6	�� 6

�ر :(دش را 
6 ه�; )(7��3(ی0  -.

��F7  داد و 
6

> و رد  �	 6. �3
�' و+R 2+�+(ام 	'+�Iر �� ی* )(3�رود +'ار
�ن ای> 	(د و+�6    0I+ا; �( ا��

,�ش 
> ح(ا�< 	��3 /� ا)' R ;�+Rردا3ِW	27ا)� <�Eا���7� ر <FDی< :�,< زارع ه)A	 �
R ی� :�,< . س
6
 Q�	 �ZP[ )� �D3 ل�P,را� . )?�> زارع دا�3> د '�
Oدم ه< ای> 	)د /� ه< ر6��E و ه< 	'6��?( 

7�D	 ی��< و او :(دش را�	و رد 3(د <
 �	 �.  
��ZP[ <7� اول E'وE ��A3'دو�6 	(د؛ L?FM(ا,6 
��[F- 	� ](ل و �'ض    _�L?FM(ان 
� و

6

> و :�,< زارع 	�ی� دا:- Rن  �/ '�
�� در دو  ;'�?
�(ا,���� دور L?FM(ان  ه� 
6 ای���دی< و 
��:'W	 .�
. F7> 	�ر :(دش ای> 	�ز; را ی�دم داداو. [ZE -F_ 	� ا,�از� �P(ر ی��I' 	(د�را� ورود; 
� 	� دا:- 

6
�' /F` 	(د و  ��'	 0Z?� �	 'ود	2 �  :)�2. ه�; اول /�رم 	� او 	(د ه�Dن ه���. :(ا
  ">�FP	 را� '�  ."وای�� 

�' ده�,� ورود; L?FM(ان ای���دم <
 .6
:(اه�  از �A, ;)� �/ 6��]F3ه0 	(د 
[aD> 	(دم 
6D, 67ه� و�	ح�ل  <
:�,< زارع 	� 
> ,Oدی* �3 و در ح�IF7� 	� دو د�2 . ;دا,��< �� J(ر 	� 

 	� E?�ر و Rرام Rرام از را� 	�ری* ورود; L?FM(ان /� ,6DF از Rن 	� ،ه�ی< را ����FP 	(د �� �J	�b ,?(م �3,�
	� ای�I� 	ع�ه� ص� 	�ر دی 'A	� �F?/ .](ل ا,�Aر ی* ���2 ! �� )@6��3. 	�ن 
> ا�c3ل ��3 	(د )@23

د,�ا,< زی' �ی> 	�ر 3(:6 3(:6 	� د:�'ه�; دیA' ه< ای> 	�ز; را /'دم و67 
R �Oن 	�ر ه�(ز او و ح�6 ��
2�
�2 /���� ��0 و+�6 ��F�. ا ']� ;)	 6
 و ,'
6 ا	' ،/'د ه�ی0 را 	� E?�ر از زی' )'دن 
> رد 


�,�� ران 6
 ��F?/ >DI3 �	 �Pی'Z� <
و+�6 . ��3 ه(ش از �'م M'ا, ه�ی0 /� 	� :�]' /(��ه6 +� 

?�'; /� ,�Aه?�ن 	� او 	(د  7ُ	�Q:'� از 
> )@23 زد زی' :��� و 	6 ��� �	 �J)� ن��?A,ا �	را  >f

� 	A(ی< هFD> ا���7� ر2E �(اg27'ی��F?/ 0 و )�2 ا)' R ;�+Rردا3ِR س.  

 R+�+(ام Q	� 	��FDKE .م اش 
K� 6A�E'( 6'�از 
> 	�ی� .  ا,�Aر 	� 	�ره�; دیE 'A'ق دا23ا
� ای> 	�ر
�'و+�0، 
.- هA�3 �?FD(ل و �' ح�ل 	(د هFD> ی'I	0FM h و+�6 دا23 
6. ح'0E ��3 	(د 2Eر .

. ح�6 صP' /'د �� 
> ص��وق را 	O,< و 
?�'; را رد /�< و 	�Fی< �' را� 	�ی��< �� زی' +(O, 07د� 	��3

.- ا	' �F'� رو; ,�Aه0 	(د ;OF� Q2. و67 ح�L���2 و  �?FDه -.
 �
.  ای���دم و ��Iن ,L(ردم
> ا

>��( >,�P7 '	 ;��LP7 �	 _ZE:  
  !": U	�F رد 3("


� ُهR 0,�D?� �	 �iن 7ح�D6 /� هI3ا �	اب )J ;�J �	)� �
R �3م /� . �< داد و _F: ن���
<F
�'م را )'دا,�م 	R >�FPی� /�6 
�(J� ه�D?� �/ 2< ا��Eد 	� O, . ;�+Rدی* 	(د Rب 	?(م 	'وم �( ز

��< ,�Aه< را از ,�Aه0 	�زدم /� دی�م 	� د�2 ا�3ر� 
6:(ا. سRردا3ِ 0E'[ 'وم	2. /�� Lد7< ری . l,ر
m( -.
,�Aه6 	� :�,< زارع /'دم �� +(ت +�P< 	�ه� و67 او 	� ه�Dن ا	' . �FDKEم :(دم 
6. ص(ر�< �3 

�'F� 6
س /� ردا3ِر�E< 	� ]'ف R ;�+R. ا,�ا:2 ا; /� ص(ر�0 را M(�3,�� 	(د دا23 ی* 
?�'; را را� 
. J ;'�M(ان ه< د,07�P 	(د. ر2E ه� 
6 اش 	� ]'ف L?FM(ان /'اوات +(ار� ح�Q دا 23	� Rن +� دراز 	6

ا
�Fوار 	(دم ص�ا زدن . �'�< ی* /6D ری2L. ی* روM(ش /�ر
��; ��0 	(د 
.- روM(ش 
> /� ,( ,( 	(د
:(ا�R ;�+R  2ردا3س 
6. �ا23ر	[6 ,. در�2 	(د. ام 	� :�,< زارع ,�ا�3� 	��3 
> ر	[6 	� 	�ز;

6
O,�Mد�، O,�3د� . ی67��I از 
> /(��I' 	(د. /'د 	� 
> FE ��/ ��3R'وز را /� هFD> ا
'وز /�رش را 3'وع 
�7�� .6D, 0و و�ع '�ت ��	���ن را /�ر /�� 	� F]�3 �ع�	ج :�,� ,���ر ': '�/ hE'ا; ر	او ه<  �/ �
R .


� ه'�� 	(د 	� ,i' /�ر /'د� ,6D. ارش /'د� 	(داش ,( ,( �3ی� ه< هFD> روز اول ,��R . >6 هD/ *ی
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Lص(صU7 p. ص(ر�0 د:�'ا,� 	(د U7 �	 2ه�P3 6	 �/ 0Iری�	ر; ه�; �	��3ه�; -ه�; R 6 ازIی '�Dه 

� /� +ص� 2�  . ,P(د- اش دراز ا

�� ه� را 	� ���K دا23 
ع'6E /'د  س FE'وز را 	� ح�ج ای(ب /� E'و��3)6 /'واتR ;�+Rردا3ِ
  .ورد�2 او /�ر /�� و از 
> :(ا�2 او را در E'و ��A3	A'دا,< و را� و ��� را ,?�,0 ده<

>��(" :>F�/ 3'وع <F
  ."	�F از زی' ز
وا+ع� ه< وارد . /'دم :6�F واردم �Z,Rر ,�وارد 	(د /� 
> در 
�Z	- او اح��س 
6. د,7�P< را� ا��Eد


�� �ع[6�F. /'دم ��	���ن دو
6 	(د /� در E'و��A3 /�ر 
6. 	(دم ��ام را در  ��	���ن ��ل �D� 0FMم 

[P(��ت :�ر6J، /�ر /'د� 	(دم 2D�+ ،دوم �ZP[ .3ِرداR ;�+R 2D�+ ل)a�
. ی* :�,< 	(د. س ,P(د


'ا )@ا�M 23; ص��وق ':R ��
���ن . �Z,Rر از 
> را�6 	(د /� 'F	د �Iای� sح
هFD> �3 /� ا
��ل 	� 

�� �ع[6�F 	�ی��< /�ر /�<�ع[F- �3 دو	�ر� +P(7< /'د ��و)',� از . 	�K'. ا
� +�2D �(ض �3. ,� 	'ا; 

  !ه� 	� :�,< زارع در 
�Fن ,P(د ای> 	�ز;
6�F+ 6���	 �/0 ]'ف د
ه� �(; ی* ص` دراز �J( د/�  
?�';. �( زی' ز
F> یI'ا�2 	'د

F+ �7)7` 	� د�2 از F3' ص` را دور زدم و /��ر +�در /� E'ص2 ,�س /?�Fن ,�ا23 و ی* . ای���د� 	(د,�
;'�?
��ز; یI'یO 	'ا;  6���	 <F3�
 6
د�FE 2'وز را /� 
ع[- ای���د� . ری2L ای���دم ه� 	���6 
  :	(د /?�Fم و رL?FM 2?M >F�E(ان )��<

"<F?	 ،<F?	"!  
+�در . FE'وز 	� �'دی� /��ر 
> �D��PD� زد. و :(دم L?FM 2?M(ان �D��PD� زدم �� دی�� ,?(م

6	 , �I,R;'�?
 �	 6���	 ��� ��I	 �
ه� داد و در اوE <F7'ص2 دو�� �DFM 'Mن 	'ا; 
� ری2L و داد  �Aه6 	� 
<
 2�زی' I?� 6P7'; /'دم و ی6I را دادم د�FE 2'وز و )��< �� /�6 ,'���F ��� . زی' L?FM(ان 	� د

��I	 07 را�+ ���.  
�2ا,A?��,< را /� �F�F7م دی�م FE'وز ه�(ز 	� ,ص` ه< ,'���F ا .U7  ;د'�ه�; 	�ری0I را از 

)��< 	U�b و . زد اش ,?��� 	��3 داF+ U7 23` را F7س 
W�t 6� /'د� 	(د و ا,�Aر �( :�,� :�7�	���6 

> زد و )�2. :(دم 	��� �3م ای���دم �	 6ID?� ن�F?/ 6���	 _�  :+�در و

"�
  ."ا; J(راب �(ر
>��(" :>?� �	"!  
Mُ `F+ 2�
?�'; /� 	W�ی* ' را داد د 6
 'M'M 6���	 ;'ا	2،زد اش دا23 �( <
  : و 	ع� 	� 

"���	 �+��".  
  !"	�ز ه< 	� �?<: ")��<

,�Aه0 	� 
> 	(د 	FE . �� ��FP'وز �' ا,A?��ن ,(�0 را 	� دا
> روu�M 03)M /'د و 	��� �3
6

�ن 'E >'وی<. ده	دی< و را�،)��< ��Eا  .Q�	 0
0FM 	'ا; )�2 دو ��ل .  	�  ��M	ZP[ �ZP[.6+'� 	'د

6�
�,� E'وE ��A3'دوR 0I�)/ 'ر و دو :(اه�M در و�
�Mرش 	� 
�درش )��� 	(د ا)' +(ل . اوF7> 	�ر 	� 
6
	'د 	� E'و�J ��A3ی�; /�  	�ه� �L, ;OF'د و )(ل �gه' F3* و E *FM'و��A3 را ,L(رد �K,R را 

��M 6
 Q�	 :(د; :(د �	ور . رو,� ه�ی0 �	ح'ف او را  �Iای� �	درش �
,I'د� 	(د FE'وز و :(اه'ه�ی0 را را� 
�bد,� ای�)	 ��
R د,� و)	 ��E'( س)	)(د و ا�	. ا,�ا:��  �	(د 	6 ای���د� +'	 ��M ;�M �/ ;ر)
�
ا
� و+�6 

6

�درش )��� 	)د ا('   'F( ��M ;Q 2�:(اه� �(ار �M� 	'+6 3(د 	�ی� ��درش را 	' دارد �(ن 
ID> ا
'E نR _�
ح'م ��درش را از �'ش /��، ح��' ,?�� 	(د و�, ;'�?
و��A3 در,�23 و �J(; �?< هOار�� 

,���ر �M ;�M� ای���د �� FE'وز و :(اه'ه�ی0 ��� 	�ر از  ��M	 6+'	�Q و Fv�M> 	'و,� و 	ع� د��� DJع6 . 	'دارد
��M از Q�	 ���E67 ر)Dع
  .ه�; 


?�';. ه� 	(د فFE'وز را 	'دم �� ]2D�+ �/ >b�M �ZP ادار; و 
'ا+2P و از ای> ح'  �ZP[ �� ه�
6D, '�?F	 ر�K� �,'و	ا,���� )� . >b�M �ZP[ �	 ص(ص /�ر/��نL
��,�(ر R ��� و *�)/ ��M ی* را� _ZE

6
 2Eو���3. ر'E �

6 ه� ZE_ 	'ا; ,�Kر و ا��'اح2 ی*  �ZP[ <ای �	ح P2 د� ص���از ه' دو . رF�E< ر	ع� 
6
 6Iو���3 ی'E �,�
6
 'A6 دیI2 �(  و یEدر)	 >b�M �ZP[ ر)6 /� درO	 <F�,�/  . �?FDور ه�D�از 

�)K+ ،اد:�ن'
)?���  /'د,� و 	'
6 زد,� و ��AFر; ��ق 
F�,�/ 6� 6>، ی* ��6v :(ش �[' 
J 6(ش 
�' /�ر . <
�F�,�/ ;)> دا�3< هFD> را 	� FE'وز /� 	OرE 6('و��A3 او را )'�E� 	(د و 	� ح�A, 6�7'ان 	� 

6
 ��A, 6
,�'ه�;  ' و ُmFM	 ��Kر�� ا,P'د�2 و �F<. دادم /� R+�+(ام را دی�م /'د �(�Fح / -.
)(6�3 را 
>�FE 6
'� <KM ��	'D/ �	 6v)	�/ ;ه� �'K� 6 ورزی�� و�IFه �	د و )	 ��LویR س دا23 در  اش)P� ;ا

6
 �FWFM 	� ا:< در ه< /?��F از راه'و. 
[aD> �3م 	� :�,< زارع ح'0E ��3 ا�2. /'د ا��+0I را +�- 
<F�,�/ ]'ف �	6. D, وز /'د و �(ن او را'FE �	 6ه�A, <
 ;�J �	 او �

0 /'دم ا�  6v2:��3 ا����
)� 2Eد و ر'I, .ا ,�ی�'
 ای> : "	� FE'وز )��<! ح'ف ,�ا23. 0 را 	'ا,�از /'دمIَاز M?2، هIF- َ�. ا,�Aر اص

�	�ورش را 	� 
> دو:2 و FE'وز ,��A ,!" ی</�	( 6v	�I+'ر E'و��A3 ا�2 و ی* :'د� ح��	6 ه< 	� ه< دار
�)� 'i��

6. /�< )��< 	ع�ا 	'ای0 �ع'ی` 
F .6ح �3 6I?/ >��(.23دا >��.  ا���+� R+�+(ام :6�F دو

6
��د�. دا,�2 
> ه(ا; او و �?0Z را ح��	6 دارم 	Lص(ص /�  �E�F+ ر�Z,R وز'FE 67ا; دا23 /�  و
6
  .ام :(ا�6�F: ��/ 'IE 2 :�< د7< 
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"<Fv�M >')'دی	2 ?M از را� �F	 Qح�".  

6 را� M?2، راه6 	(د /� /�ر)'ه� �Jس ��A3و'E `��L
�� . �,�ر��, ه� را از ا,�Pر 	� ]�ZPت 

'F� �	 �/ دار�J ر)�,��R<هR ه�; +[(ر و دی(ار�  ;O�E ل)t �� -.
ه�; 
?R *Pه�6 در�2 ��3 	(د,� 
��,�(ره� +�	- روی2  در ح�'�R -:6 /� از داv6ه�
 <Fv�M و Q�	 �,د)	 ���E6 . رIر ی�	دم �� دو /�ر)'، '/ 'Pص

��,�(ره� را :�67 /'د,� و R,(+ 2	� FE'وز )��< �(ار 3(دR د. از)	 ��F�'� 2L� .<
ه< روز اول /� ای>  
��,�(ره� را دی�م J'ات ,I'دم �(ارR6. 3(م�3ن
 'i, �	  6

� 	� راح�6 R �'ا; /�  �(ا,���� در �� ح�

>?� )�J���/ ط)Z�  . Rدم 	(د 
  !"	�F ,�'س ه(ات را دارم: ")��<

�F�'� '�?F	 .2�(:  
"<Fv�M >وی'	 ��A3و'E )� از".  

  ."	�F 	�	� �'س ,�ارد: ")��<

?P* را 	� �' و ص�ا; ز,�Aار; /� در �M -,)� |D}وا/6 �(ت 
�,�� . 	� �'دی� �(ار �3 ;O�E در

��,�(ر )(6v از /�. دا23 	��< و �3�6 را زدمR-	  2 وEر <F
ه�ی0 	'ی�� ��3 	��3 ی* /�� �� زی'ز

O /'د'� )KIدم. ی'/ ��A, وز'FE ی��'M l,ص(رت ر �	زدم زی' :��� و  <
FE'وز ,��6 	� راح��F?/ 6 و . 

�ی< 	F'ونR . ( /�رت ورود و :'وج�	ار;، ����,�
+P- از ای�I� 	')'دی< �' /�ر
�ن �J( ا��ق ,�PKA,6 و ا

  .,0 دادمه� را ,?� E'و���3
ه�; Rن +'ار دا23 در دو �(; ی* ���2  ه�; E'و��3)�ن در �I3ف دو ��	�( 	Oرگ O�E; /� /�رت

دا���3 و در  	�ی� /�ر�?�ن را از ��	�( اول 	'
E 6'و��3)�ن 
(+h ورود 
6. دی(ار; 
Lص(ص ,صU ��3 	(د,�
6
 2������2 د+F| ورود . /?�F,� )@ا���3 و د��O�E �'FA; /��ر R,'ا 
�I3 6ف �عFP� ��3 در 	�,� 

6
 2P~ رو; /�ر�?�ن �K,R �3 .6
)@ا���3 و وارد E'و��A3  	�ی� در ��	�( دوم 
6 /�رت ���2 :(رد� را 
6

6 و+2 	�ز)?2 /�رت. �3,�  2���)?���، 	� ای> ���وت /� ای>  :(رد,� و 	� ��	�( اول 	�ز
6 ه� 
�bدا 

���2 ا���+6 ز, l	O,�اح��Dل دا23 /	�ر 	� :�]' /��'ل E'و��3)�ن  � .�,)( �	 2���  ��3 >Fi�� ;ا
���
6 	(د /� در 
h+) 	�ز(?2 از ه' ��� 	�ر; /� د ��F?/ 6 اش
 l,ر ز�PIزد �3 ی.  


E 6'و���3 l,ح /�ر�0 ز
6 ا; /� 	� اص[ 6,�	 -
�3 و ا)' در  زد در ا��ق ,�PKA,6 	�زدی� /�
�E'ی@M 6KFJ)� mF6 دا23 ه��J ل و ی�)M 0PFJ6D, � ���3و'E �/ ل ��; و  �3 �'ا)M ;ا'	 OJ ه�

6D, وز�b� ن�
و+2 ورود 	� E'و��A3 	�ی� . /'د ح| ,�اM ���3(67 هD'ا� دا ��3	�F3 ��3'ی�6 /� از ی* �(
6�f'د,� و و � را 	� ا
�,��ار; 
M6(ل و ه' �OF; /� 	� هD'ا� دا��3
ای> . )'���E +2 	�ز)?M 2س 
���F< 6�,�3 /��'ل E'و���3 6D, ات'J سIWFد /� ه)	 �
R+�ر; /�ر �	د ری�* /�� ه� '/.  

ح�ج ای(ب 
� را /� دی� از . FE'وز را /� از ای�DK� ا]��ت 
> حF'ان 
�,�� 	(د 	� +�2D 	')'دا,�م

'�U /'دن /'اوات ?/ 2�  :اش 	� 
> )�2  و 	� bK7� �'ا+�F6ه� د

"�P(دی0 ](اف /ع	'د� 	؟!"  
E >��( وز'FE �	 ی�م و��:�Eاح��: راه< . FE'وز 
.- 	A, �W'ا,�A, 6ه0 د,�Pل 
> /?��F �3. ع

E'وL?FM )�J . ���3(ان 
I.6 /'دم. را ی* /6D /� /'دم �� از /��ر L?FM(ان J(راب 
'دا,� رد 3(م
�ی* J 2�J(راب . 
?c(ل را� ا,�ا:�> 
?�'; 	(د�
��ق 	��� 	'دا�3< و 	� ه(ا; ای�I� دارم ا;  '

6�
> ,2�F را� ./�< 3'وع /'دم 	� ور ر <�E	� Rن  
6ا�0�IF را 	'ر �	 0� و+�6 دی�م /�6 ح(ا
ه�6v /� از F( 6�FADt'ا�'ش /'د� 	(د M?2  :�,< زارع 	� دل )'�E� و �?<. ا��Eدم ]'ف L?FM(ان :(دم


�م �( و J(راب را ��f,�م Q; 3(رت. ص��وق ای���د� 	(د و ,�Aه0 	� هIWFس ,P(دR >�Eدا,� و ر'
 ه�; 
0E'[ .6
 Qدم ح�'/ 'IE 6
�� /�b 	(دم و 
> ه< 'M  ام را)+ �+R <F�,�/ ;)� �/ >�/ `'ای0 �ع'ی	ا,< )�

اول IE' /'دم راح� 0	A@ارم 	� ح�ل :(دش . و67 :�,< زارع ح'O, 6Eد. دی�م /� او ه< 	� J(ر; دFA7' 	(د
�3�	 .>�I, 0'ای	ر; �/ �
�F, >7ع� د	6. D, '	 ا /�ر; /� ازم OJ �
R� �Iی� �+'t نR 6 را /� در�FA��I(ت 
  . 	?�I<	(د

  ."ر�E� 	(دم 	�R Q+� +(ام را دی�م"
6	 2��f'د �A, �I,Rه0 را از دورد <
  :)��<. ه� 	'دارد )(03 را 	� 
  .":6�F دL7(ر 	(د"


> ,A'دا,� ;)�  :)��<. زدم 	� Rب و �I� .0�R,6 :(رد و 	�ز ه< ,�Aه0 را 	� 
"0	 ;'��  .2	Oن)�2 ا)' و+2 /'د; )� 'i��
 Q�	".  

��I, >ه�A, 2�,ا)�, 'Aدی .�'K� '	 ���	رو -.
�?�Dن . اش ا��Eد� 	(د /R �3 l,'Dن ا	' /�ر; /� 
�,�
 'i��

?F( 6I'ای0 را 	� 
> دو:2 و  .>��(:  


> ه(ات را دارم" Q�	 و'	".  
را� �P(ر را ,?�,0 . ی� ,�,� ای�I� ح'E< را 	�ور ,I'د� 	� �3	�I� �'دی� دا23 /� 	'ود . �'دی� دا23


Oدم ه< �l :(ر"دادم و 	� 3(:6 )��<  "!2Eد و ر��E'دی� را� ا� �	را رد /'دم و .  ;'�?

> ی6I دو 
�'م /� :�(ت J �3(راب را از زی' 3(رت  �J �3(ارم UZ� UFJ ;)� ،ش)Mط زی' رو�Fاح� �	وردم و R ه� در

  .دادم
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�'

.- E'و���3. ام 	(د /0 ر�E> 	'ا; دیA'ان /�ر روز <
ه�; ر�6D /�رت ورود و :'وج ,�ا�3<  
>�	� . �3م  ه' ��� هWF(+2 ه< 	�ون �'س و ,A'ا,6 از �PKA, )�J,6 رد ,6D./� از ز,l زدن /�ر�< 	�'

2Pح

6 ای�DK� 	�ی�  <
 �	 6,�b
ت I3 6 و���	ا� 'F	 6 +��د را /� را� وT�'
داد,�، PJ'ان  ه�; +�در و 
6

6 :(ا���� 	'ای?�ن /0 
6 ه'�� 
6. /'دم  ��A3و'E :(دم از �	و  >�Eون ر'F	 'دم	ن. �
�'  +'ار


6. /(�� 	'7> 	(د <
 6
 �b,R >�Eر �,'FA	 <
. ای���دم �� �K,R /�ر�?�ن را 	O,�� و 	�Fی�� ��J?�ن را از 
6D, 0/ ;OF� O('دم ه): ;ا'	 >�Eس. ر�P7 6Tع	'ا; 	د7< )�ه6  �Iای� �	6 
�(ا,��<  زد ,6D ه� 7* 

��< را 
6. 	'ا; :(دم 	����3ن /�<)M رم�M >�3ی< را /� :�,� )@ا�M ��/ . (+< را دا23 وZح��ب ح
6
از هmF . ام /'د OJ ای� �I	A(ی< 	'ا; :(دم �P7س :'ی�� ه' درو6t را 	�ور 
6. دا,�2 ا
�Iن :'ی� ,�ارم 

6D, ش�	 <�Eاز /0 ر '�?F	 >ه OF� 	 د���
> در Rن ا �/ ;OF� ؛�
Rدم)!  
�?D< 	� . داد 
عQ)D ای��Zر ](ل ,6D. �3 /� :�,< زارع ر�E� 	(د و 	' ,A?�� 	(د ر	ع6 
6 ی*

6
 <

� R ;�+Rردا3س ا��Eد /� 7| 7| :(ران 	� ]'ف R .ش)M'دن زی'/ U�'
ه� 
?c(ل /'دم  :(دم را 	� 
�Z,R 67ر 
?�'; در ر2E از دور �ع6 /'دم FE'وز را 	�FP< و. و67 زی' �?6D دی�م /� ر2E ]'ف ح�ج ای(ب


� 	(د /� 	�Q:'� او را ,�ی�مR ')?2. و	(دم /� :�,< زارع 	ن �F?/ u'�
(ه�; 	���ش را . ه�(ز 
?c(ل 
�'ش )(6A,'E �J /'د� 	(د ح�Q ری�L� 	(د رو; �3,� ;Q�	 �/  'Aه0 دی�A, در <FA�� >t نR اش و از


�م و�_ را� ورود; ای���دم و 
.. :P, ;'P(دR ی�م'M�,�� زه��	'� - >�E'( Q�	 ی* ]�ووس ,' . ام را <F�
U�W723 �':6 زد و د@A, 67و <
 <� �	 �F?/ 0 را�� �?FDاز ه '� .<
ا; 
�I  ، 7حE�i?'د� 	� 

��fس ��A, 6 /'د و	دو:2 و  <
 ��F�'� 6D/ ��A, �	 ارش راO( ,ُ >7�� �Dه �	 �J)� را /� از >t�
* د
6
2�(:2 ص�ادار 	(��F و )� 3(ق :  
"6A�?+ دروغ ��"!  

6
:��ی� و )�2 	�ز ه< ا)' �(ا,��< از ای> ! )@رد ه� 	�ون دروغ ,6D دا,� /� /�ر +ص� ,)یس ��(< 
ی* 7حi� . )�2 ���ن 	� �?�D,< زل زد /� د7< 	'ای0 �ع` ر2E و+�6 ای> را 
6. ه� 	'ای 0	A(ی< +ص�

��ل 	Oر)�' 	(دم دی(ا,� ��� _ZE '(6وار :�] اح��س /'دم /� ا
  .�3م ':(ا� او 
  
  
  


�M -Fر; 
> ر�< 	(د�E )� 6ر)<، ی* دل ,� ص� دل :�]':(ا� :�7� . :�]':(اهO	 ;(D� ،ع(د :�ن�

��3'E (د	ام  .'�M �3� ه< ی* د:�' و دو'E �7�: دا23 و '�M �� ر�K� |،:(دش زن و�� �	ی* 3(ه'  �	  .

 'P: �K,R �]	��3 از راR 2 و�
F- و دو�E �Dد ه)Jای> و �	0 از F	 زندا���3؛ �Dو 3(ه' :�7� ه )D�  �/ ام

�� 	(د,� Mس از ��لR ���)/ �':Q�	 <�E6 رvا�J ق و[ ;�M 0 وID?/ ر و�b��/ ه� . �K,R 6ر :�]':(اه�/

و+� '�M 6	Oرگ �D(ی< 	� د:�' :�E �7'�3� رویK< ری2L و �M; ازدواج ر���E ه< ,� ���D� �Kم ,?� /� ��ز� 
2E'( Q�	.  

�ه� 
?�J'� و /?0ID و د�(ا 
'اEع� �' )'�E� 	(د، �D( از :�M �/ 6  �7س از 
��U3 �'و
6D, ا�J ��3'E �3 .�7�� ��bFاز د:�' ه �Z(د ح	رای0 /'د� R >�+ 2�3� /� ه�'E �7�: (د	' �	ا@J اش .

6D, 6�/ '(د /� ا)	 ��F�
D� 6(ی< ه< ���ن 	� :(دش ر 'IE 2�,2 دا�! وا+ع� ه< 	(د. /'د دا
�د ا

6ه �D �7�: '�:و د )D� '�M 6�از Rن . ام د�6D/ 2 از ازدواج �D( و :�E �7'�3� ,�ارد دا,���� /� �'و

6	 )D� سM 6	 و ��( �3�	ر ���, �I,R 6v)J �,�K	 �	 ��( 6;ه�
�(ا,�2 	� راح�6   ه�D'ش ا����ء /�� 
��FP	 0 را�
�در �'و .6
د :�,� �D( و ح��J 6( �(ا,�2 	'و  
2E'(6 و ی� :�E �7'�3� ه' و+2 د07 

>F, *اه� ی)L	 ی< از او)D� ت  �?< زنI?
�����K�� 6 	'و,� 	�Q �( ی* ا��ق :�(ت �� 	�(ا,�� در 
(رد 
  !د:�' و �M'�3ن 
?(رت /���

�D� ���3ا@( ن�?Fاه):'[�: ;ن را رو�?F(�,زی�2، /� زن ی* . ه�ی< ه' دو ز ،>I�)/ �D�
�Iاز ای� -P+ د)	 ;'
ی* -6D /� :(رد� 	(د �D- /�� و 
Ocش را 	� )�(7� امَ� 3(ه'ش 	� َ+ا��(ار ژا,�ار

��)/ '���F 	'یOد �( ده�,0 	� 
ع?(+0 /� ', 0�
. �3ن :�F]6 داE 23'ار /'د و د��E 2* 	� دا
6
  !)�2 از د�2 ا3'ار 	�(چ �Z,Rر ,�F?I /� از د�2 :(اه' او /?�F ا��(ار 	� �Mرم 
>,�: �I�
درد �' 	�  ه�; ��ل 	6 پ 3(ه'ش را ���ن دزدی�� 	(د /� ��ل +�، ا
�، � �D	Oر)�'م

6
)(03 �� دا,� 2	�F  )3ه'ش �Z,Rر ��E'(ر ,�� 	�	�; :(دش 	(د /� ,6D. /'د :�]':(اه0 :�(ت 
6
��E ;�+Rح6 . ام ام و ��E ;�+RحP: 6' دا ���3	Ob 3(ه' �):'[�:  �DاهD� 6�هLE �D'ا�7و7� از. (@رد 

�6ZF 	(د و 	�)
 'F	د�D�   ��3R د)	 ��Eن ر���'F	د �	6 دو د:�'ش �Fحص� hو� �	6 ?/'�ام و+�6 	'ا; 

> +[6D, h. ��3 	(د �D� �,�: ی0 از�M ع�	 �	ن R دا23 و67 از �W	 �3 :(دش ه< زن و .�I�
 �D�  ام

6
 �W	 'ا; درس	2 �( ��/ �
R 2 وEدم رR لO�

6. ه� Qزم ا�2 د	F'�3ن  *��
��F  و ا)' /�6 	� 'M
�W	 'A
 6
�6ZF �عF` ه���� 	� ��د)6 )
�6ZF : ")�2 ه� در درس )
د	F' د	F' ا�2، ری��6 و 

  !",�ارد
�D� 'ش 3(ه)( �	 'P: �':Q�	 ا /'د�FM �F	 و /�ر �F�ام 	� دا�3> دو د:�'  �M	�  �D�. ام ه< ر

�F?I, 2� دو د:�'ش را ��ز� �?0Z و+� 6	�2E'( Q /� ه'. 	2L ح��' 	� ]ق �3 ا
� از 
ع?(+0 د
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���ن ��Dم 3(د 	� �'ب دَ)'F	د �Iاز ای� -P+�َ دار و در:�0 در 'M *�)/ �,�: و �,�
l 3(ه' داد و :(دش 
R+�; . ه�; �(ز,�/0 	(د ه�; LE'ا�7و7� /� 
�hP ا�K7م ��E ;�+Rح6 	'ا; ��:�> Rه�  l	�6t ی6I از /(��

6 وی��0 را 	' 	A'یOد�(ا,�2 از د�2 ز,0 +2 
��E6ح6 ه' و  6

� دا23 و R�I�
 �D� اغ'��D� . ام  

6
�' t'وب زی' ��ی� در:�6 را Rب و �Jرو  ،�I�
 :ِ �WF7�+ *6/'د و ی
 �I�
Rورد و �(ر و  '�* و دو �� 
6
��ت را  6
 'M ط را�Fر /� �[' ,ع��ی0 ح�F: 2 و��
 ��/'د و ی*  ��F؛ ی* ��'� /(�* 	� ی* /�

��M *�)/ ن�I���F'; �'ق و دو �� ا .6D, '(6 اD, �ی( O('ه< ه �
R 6. /'د
  2�("6
دا,<  
?2�I را 
�F	 6��,د7<، ه' و+2 �(ا OیO� .6

��i'ت  <
 >,�
".  
6
 �?FDه �I�
 �D�  رگO	 �+R 6 را ازZ3�� 2�(–رش�M- ;'f�( گ'

(:�� ا�2 /� 	ع� از R 
�7��b�M و ��b�M �+)?ع
 ،>,�: �,�D, ��,وز ه< ز'Iرگ . اش، یO	 �+R�+)?ع
اش FM'�' و67  ده��67 از 

�f'دن )�f'; :�,< هD'ا� 3(ه' او و :�,< 	Oرگ . ��ق و ���D7' از او 	(د u�: �	 س ازM 6�+در  –و�


Oاد� ��Pا� 	')?���-�Mرم�
  �+R	Oرگ از ه�D'ش :(ا�2 ی* F7(ان Rب 	A@ارد 	�Q; ر:�L(ا	0 و ، از ا

:�,< 	Oرگ . اش ح�FP�[ 67 و ر2E :(ا	�F ع�، از 3(ه' 
ع?(+�	. ی* ا
?U را 	'ود در ا��ق دی ;'A	L(ا	�
6

[aD> 	(د 3(ه'ش را دیA' ز,�� ,L(اه� دی�  2 . )�2�ای> 	(د /� هU?,�D از )3ه' f�('; :�,< :(ا

  .اش :�u /��� ر�� 	�ه� /� E'دا  �+R	Oرگ را /��ر 
ع?(+�
�Mرم . ]':(اه�M 6رم 	���+P, 2P(د	� ای�DK� :�]':(اه6 ه�IWFام از ای> ]�ی�� 	� ا,�از� :�


� :�,(اد)6 ,�ا23R 2 وEرا,0 ر�IDام از ه�IWFه �	 �
��د� وزارت دارا6v 	(د ا ��
� 0	� �K,R . /�ر�D�
�' /�ر 	(د و 	س .�6 )@�3�F]ع� ��
 �� 	Lص(ص دو 
�ه6 /� 
�درم و 	'ادره�; /(�I< ر�D�، ��Eم 
6	 ،��('F3 �,د)	 ش'i��

� :�,� �� �3م را 	� 
> /�   	��3 یI'ا�2 از ادار� 
I,R6� /�6 در 
�Oل R

6����6 	ع� از
'	 ��A3و'E  رد)L	 >�?( . ا)6هD, ز�	ا; )'م @t ;'ا	دم R <�3 ���ن دم دا23 /� ده .
6

عQ)D ,�ن و F�M' و R	�وغ :�Fر; �' ه<  6
�Mرم اU�t 	ع� از �3م 	� ه(ا; +�م زدن . :(ردی< /'دی< و 

6

6. ر 2E	F'ون  <
 2�
��i'ش . دا,��< 
�F' +�م زد,0 	� ]'ف :�,� 	�ر; ا �?FDر; ه< ه�	
  .ه� )@�3� 	(د را	[� او 	� 	�ر; دیA' از ای> ح'ف. ه�ی0 ه< ,� ZE_ :(دش /� 3(ه' و 	W�. 	(د

-vد،اوا)P, ��	 6 در�F: درم�
  .mM �/ ع�	 �WM  ;ر دی(ار�K� از 'P: 23 او :�,�ه� 3'وع �3 و@( 
2F�,� ای�I� د�(ا 
'اEع� و داد و +�ل را� 	�F,�ازد 	� �I	� F3(� :(دش، یع�6 )�ه6 .  ,?�ن داده< ح��

  !از �(راخ �(زن رد 3(د و )�ه6 از در درواز� ,A@رد
6
 >F�3ل داO�
 �?A7و+�6 ه�(ز �(; د �

6DFZ 	(د /� �� /(��  �+R '�Dر; ه�	 ����?, .

7��+ص� �K,R و �Mرم دراز ا�2 . � و ه�PDز; /(��I'ی> 	'ادر 
> 	)د�K,R دو �� �M' دا �/ ���3	Oر�('ی�0 ,� 
6
 67��)@23 یI'وز ه< از �K,R  ا
� ه�Z�FDر 	A(ی< /� 
� از �tRز ز,�)6 
?�'�K,R u �� ح�Q /� د� 

��ل /� در 
�Fان ژا7� ز,�)P, 'P:، 6(دی<؛ �� و+�IF� در ه��DیFA?�ن 	(دی< 	6 ��M ر�K� <و �� ای 
6
  ./'دی< 

�+Rد)	 �f���د� 	�,*  ��

6DFZ ه< /�ر ; .|Eا)
:�,� /� 	(د در	�2 در . Rد
6 	(د Rرام و 
�0L 	� 	�ر;  ��د�. ا:��Fر 	�ر; 	(د�M <دم �?<"�'ی'A	 ت'�ه� ص�ا; 	���  	(د ه��Dی�!" �?<، دور 

� ی� ص�ا; در� 2	I�'س 	�ر; /. ه�ی0 را د�(ا ,I'د� 	(د ا,�Aر ح�6 ی�PIر ه< 	W�. او را ,?���F 	(د,�
���: �W	 �	 ;ز�	ن �F
ه� 	��� 	(د ی� ص�ا; Rواز +?�0A /� و�_ 6v)?E'g و ر:�?(h]+ 6v  اش 
6D, �3.  

�W	 ر; و�	ا,�از�  �	��3ی�ن R از *FWF6 هD, �
R 2 وEر �
 و 	Lص(ص ،�Mرم. /'د,� ه�ی0 
�Oل 

� 	� در و ه��Dی�R 2 وEاه- ر �' و :?* . و 
�درم از )'��Eر;ح(ص�P,   6A(د,�؛ �Mرم از 	6 
�درم اص

. ادار� /'دن �Mرم /� �J; :(د دا23. )'2E  را 
6/'دن 
> و دو 	'ادر /(��I'م 	� ا,�از� /�6E و+2 
�درم

�درم، هFD?� اذ��ن دا23 /� 	�ون او ی* روز ه<  �	 6L�� ف و او+�ت�Mرم ح�6 در اوج ا:�

6D, ��/ ر)J و hDJ ای> ا��'. �(ا,�2 :(دش را �
OF� �3; از 3(ر و 3(ق او  اف ص�د+�,� 	��� ,6Dا
6
 07�P,ی� د�� -.
  . /'د /< /�� ,�2P 	� 	�ر; /� 


�درم ه< /< :�]' او را . ح2ZFZ ای> 	(د /� ای> ���M �Kرم ,P(د /� :�]':(ا� 	�ر; 	(د
6D, 2�(دم ��3| 
> :")���F�3   2 	(دم /� 
6-ح� 6	F> د�(ا 
'اEع� –هOار 	�ر از ده�ن 
�درم . :(ا
� ��F	O,6 ام ,6D 	�ر; �	 l��و)',� در روزه�; . ای> ��ز� �(; د�(ا و 
'اEع� 	(د." :(اه� 	'ای0 ای��Zر 

'� '� /ِّر���E و هِّ )�ه6 ���ن 	� ه< ور 
6. ر2E  :�* از )�(; 
�درم 6D, <Fv�M:(63 	�ون 	�ر; Rِب
6
 6

� /'د,� /� ص�ا; �Mرم در R .6
'� و 
�درم ّه." زی�د� رو; و ��IP'; ا�2ای> دی�M  2�(" 'Aرم 
/ّ�' 6
	� ای�DK� )�ه6 از ح'/�6 ی� ح'6E ���ن !" /�� دارد ح�(د; 
6")�2  /'د و 
6 اش را 	����' 

6
 6
�(زا,� ر2E و د
�غ هD� را 
6 ر,�Fb /� دره< .  
�Fع�
> ه< ی* 	�ر; J(ن 
6،ح�FD و  �7��ه�,?�ن )���� و د� �� از د  	'ادره�; ی�زد� و ,� 

6
 2Lی>. ری'F3 ای?�ن'	 ;OF� mFی�  ه)A	 درم�

> ا
'وز )'��Eرم 	'وی� 0FM 	�ر; J(ن "�' از Rن ,P(د /� 
�Eص�� 
�Fان ژا7� �� . زد ه�(ز ح'0E را ,b(ی�� 	(د /� ح�FD و �عPFt �F?�ن 
6." 	ع� از �3م 	')'دی�

6
اش داد�  �3 	�ر; 
.- ای�I� د,�F را 	� ه� /� در ح�Fط 	��� 
6 ص�ا; 	W�. دوی�,� دA7?� را ی* ,�س 
6
 ��3�	 6
 0�c	 )� ط و�F�3ن دوی� �(; ح�,� .�OD3): تI3 <6 �'ی
 �A, 'ای?�ن	دا23 و  ه� را 
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6

�درزاد�3ن 
 2LM .6	�K'ی> t@اه� را 	'ای?�ن  2L7 (د	ه�;  ه(ا ا)' )'م '�M م��K	 اد وOK	 �	 د و'/
M'ی�  ض /(�* ح�Fط و :(دش ه< 	� زی'M(ش ر/�	6 3(ه'ش 
6/'د�3ن �( ح(  
6:(دش /(ن 	'ه��

�W	 -.

�F,?�ن و  6
 2�]F3 ه��3ن�	د ه� '/ .�DI� د)	 '(ان ا��PLی �W	 6E'	 ;راه'و در  ه� ;)� ه� را
6

6 ه�ی0 
6 �3ن را در د�R 2ورد و �Mه�; /(�* یOLد�  2+),R 2 �� )'م 3(,� وE'(  )� د�3ن'	


ح�� را 
6	'ای?�ن E',6 داغ /� 	(; ِهOf3R:�,� /��ر ا�Jق و  6 �0
 2�ح�FD و 	� . /'د )'2E در
  ./'د,� /'د,� 	'ا; 
�درم ,6D :(د�3ن را 	'ا; 	�ر; 7(س 
6/� :ص(ص �ع�Z,R �Fر 
6D, �

6. دا,< �� اح���6 	� 	�ر; دا�3< 
> ا 'FA7درم از او د�
�3م و  )�ه6 	� :�]' 

دا,��< ا)' +'ار 3(د 
�K< روز; ��2 :�]':(اه6  �� 	(د 
6ه'. )�ه 6	� �M '[�:رم دو��0 دا�3<
  .ر2E ام را ادا
� ده< و دی(ا,� /�6 3(م ح��D 	�ی� Rن /س ی* �OFش 	� 	�ر; 
6 :�,(اد�

�(ا,�2  و ]Pع� هIWFس دیA'; ه< ,6D –	� ای�I� ه�M 2+)WFرم و 	�ر; را ���K 	� ه< ,�ی�� 	(دم 
 - /� ]Pع� هIWFس دیA'; ه< ,?���F 	(د–� را در :�(ت ,?���F 	(دم ه�; K,R  و 	� ای�I� ح'ف- دی�� 	��3

��د� /� +ص� ,(یس -F7ای> د �	2 �دا,�� و ح�6 ا�IEر �K,R را 	'  �3ن را 
6 ه� هOF� �D اE'اد +ص� ا
� در
6
 @t�/ ;ور,� روR،<

� ه< از زی' و 	< هR OF� �D)�ه<، ح�6 از :ص(ص6  O
ه�; درو,�M 6رم و  �'ی> ز

  .;	�ر

6. ه� اوج �F3ا�M 6vرم 	(د ��	���ن �

6 ه)ا /� رو 	� (' 6v2 ه(اEدرم  ر�
�3 و 	� +(ل 
6
 0,�D?� ش'� ��/ 2E(د. ر	د، ,(ی���� )P, ��
ا��Eد 	� �J,0 و  3(ر �?| 
6. ��3' 	(د. دیA' /�ر

6D, mFر; ه�	 OJ دی�.  
 6�صPح ���2 . /�ر )'�FDKE >�Eم
> ای> را ��	���ن ��ل 0FM، 	�ر او67 /� در E'وE ��A3'دو

6

6 ه�2 از :�,� '	 'Kg ع� از	ون و 03 'F	 >�Eا� . )?�< :�,� ر'Dدرم را ه�
	� ح�FD و �ع�M �Fرم، 
6

�Oل )�M ،�+R 2ر 
�درم، و :(دش دو �� ه��� ی�PIر ی6I دو روز  )��'F3 (د	د� ���'E  '�ر 2E	K?�ن 

6
  .زد 

> E. ی* روز P�3� )'م و ��ER	6 	(دA3ط /(�*'و�Fدر ح �K�� رم�M (دم و	ی� /(��� �� �� :�,� در 

6
 ا��ح�E'( 6+�Z� 	(د و67 ح(ص�� ,�ا�D� 23م R,'ا ه��� 
':ص6 ی*. :(ا,� دی(ار ,?��� 	(د و /��ب 
از )'
� . ���K در :�,� 	(دح��F: Qل دا23 اوا:' ه��� 	'ا; ��� روز 	'ود F3')��، و67 . در  ��('F3	A@ار,�

/��ب . اش رhE ,?� ی* F7(ان Rب :�* از /(ز� �' /?�F و2E'( ' .6A�?� 67از ��K(�, ،Uن د07 ُ)	(د ی� 

� U7 ح(ضرا )R و <F
�2. @ا23 ز�
را ,'م ,'م  ��� 	�ر Rب. :(ر; از 3�M(ی� ح(ض 	'دا23 و Rب /'د ی* 

�E  .6v'ق �'ش :�67 /'درو;': 2?M'M و ���	ه�; )
 :�* ح(ض از  Rب.اش ص(ر�0 را M(�3,�� 	(د 

6

(ه�ی0  *, �D/د �	ش )M'ون زی�	ش /� �F���'; �> /'د� 	(د ��FI رو; FM'اه> '�t'ق . ه�; 	�ز 
�,�K	 �	 3(د و ���	د /� )	 ��)�M'ی� در را . �'دی� ,�ا23. :(دش 	(د. ا; 	'ود دA7?� /� در زد,� ای> و


�درش 	6. 	'وی0 	�ز /'د -c	 )� �/ ;ر�	 '�I�)/ '�M ،م��K	 + )D� �/ رم�M -c	 ت /'د'M (د :(دش را	ار '
6

�درش و د�2 و . /'د 
F'زا ص�ای0  -c	 ی�'M ر��	رم :(رد دو �M ;و رو '� 6�F: �	 07�	 2 و��� د

�' و ��F� 	�ر; �	 �F?/ 0 را�F: ل�	 .�F�'M ر; زد زی' :��� و�	:  
"6
  "/'د;؟ Rب ��6 

�6L 	�ه� )�2�M رم�M �I0 از ای�FM و:  
�� Rب ه< 
6/�ش ی* "�/ <
 '� 6�Lری".  

�WZ	 م و��K	 2+),R 2 ]'ف ح(ضEو ر <F
�Mرم ه�(ز در /(�� . ا; /� زی' ��در دا23 را )@ا23 ز
�' 	��Kم �F3�M بR ��	�ر; . ه(ا �F?/ �FJ و دوی� ]'ف ا��ق 	��Kم 	6. را ,��P� 	(د /� 	�ر; ی* /�

(د �(6KJ /�� ی* /��� Rب رو; �' و /�� :(دش ه� 	 I,R� 	� ای�Dء و ا�3ر� �Mرم /� ,A'ان ه��Dی� 	6
�F?/ 6Iری�	 �FJ ورشR ر)

(ر  6I�: 67 /'د و از�:.  
ه�; ��3� :(دش و 
> 	(د /� دو �P7  0FM U3س. �Mرم در را 	�2 و 	WZ� را از ز
F> 	'دا23

�'و+�0 از و+�6 
�درم ر�E� 	(د F3')��، /0 و رو 
6. 	'د� 	(د 
�Oل 	�ر; 2Eه< . ر �,�K	د)P, >/ .

> و او 	(د /� 	�ر; در �Ftب 
�درم 	� �Jن و دل، Rواز :(ا,�ن ��د� u'� س�P7 06،�'ی�
  ./?J  �F(رش را 


� 	� :�]' �P7سR رم�M س�P7 �WZ	 ;ر�	 �/ ��/ 'I?� ���3 ;ه�  ��LP7 �	 ز /'د و�	ه� را 
  :)�2ه�; �Mرم را در Rورد و  ا; از 3'م دا23 ی6I از FM'اه> F3'ی�6 /� ,?�,�

"2�
> ا 'FصZ� 2�F, OFD� '(ا".  
 �ZنیR 2L� U7 2Eو ر �F?/ )	 اه> را'FM 2�?, ط�Fف ح'[ . ���F3 �/ رم�M ن��'M ��A, �	 ع�	

U7 �	 داد ���M U?)��> +ص� دی �	(د 	ری* او دو:�� ��3 �	ه�; .  
"6

6DFZ ه< �FM� /'د� 	(د و ه6 	6. ر2E از �' U3 ح(ا�< ای�(ر و R,(ر  J�	 و �J >ص�ای �

6
ص�ای< زد . ه� را از رو; 	�� hDJ /'دم و 3'وع /'دم 	� �� /'دن ه� را /� :(ا	�,�م ر�E< ر: 2	W�. /'د 
:(ا�2 	'وم  د7< 
6. رود ی�PIر� حس /'دم �Mه�ی< �ع` 
6. هFM <FD'ه�2 �( د��< 	(د. 	�Fی< 	L(ا	<


 "6	� �L�D' )�2 صPح، �' صPح�,�، 
6DFZ. ر�E< و :(ا	�Fم. �(; ر:�L(اب و 	L(ا	< mFم  ه�D� 6,دا

F'زا6v را ��F3)M 	(د; ;�+R <ه'FM 6ه�P�3س :(اب :(دت ا�P7 ;�b	 U3"!  
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6A��f��
m 	�ری* 	��Kم را /� 	� او ,Oدی* 
�M 6رم ��LP7; زد و 	'ا; ای�I� د �,�3)f	 �3  اش را
�3ی� 	'ا; ای�I� 	�(ا,� 	F?�' 	�ر; . 0f را 	(��FP���F و 	W� را /� �'اF: �Mس 	(د )' )� 2E	0�c و 7ُ

و هD� را 
�i< )@ا23 رو; ه�; 
'ا از 	WZ� در Rورد و 	'د �(; ا��ق :(اب 
> و 	'ادره�ی<  	FM �,�D'ه>
  .و 	ع� از �Mرم +(ل )'2E 	ع� از �3م �'; 	�  �K,R	mFM .�,O ر:�L(اب


�م :�,�، �Mرم و�_ ا��ق ,?DF> دراز /?��F 	(د و R ��A3و'E وب /� از't `Z��?0D را 	� 

�(J� ورود 
> ,?�� 	(د. دو:�� 	(د 
�,�� ,(ر ,�ر,6b ح�Fط از b�M'� 	� درون . در ح�Fط 	�ز 	(د و او اص ��

6
 6
. Rرام 	� ]'ف ا��ق :(اب :(دم و 	'ادره�ی< ر�E<. /'د ��	�F و ا��ق را /� رو 	� ��ری6I دا23 رو3> 
�(د� �3 /� +ص�. WFM< 	(د L(ابام �� ��3 و 
'�U رو; ر:� ��ه�; FM �3'اه>R >7�F: 6	 س  ام را��ا

  .,��:�� 	(دم

(ه�; :'
�6v 	���ش /� . ا:��Fر /��ر در ا��ق ,?DF> ای���دم و 	� �Mرم ,��A /'دم 	')?�< و 	6

U7 د و)	 ��Lری >F�( ;رو ،'� 2?M (د از	س F: از �'ق �
O

6ا; 
���Jت ه�ی6v)( 0 در ز ��,�
  �FP�J .

�Pدا ح'/�6 از او 	A, �/ >�FP'اناز �'س ا �Iم /'دم �'م /�� ��� ی���A, �I,Rه0 را از  	6. ام را 	� در زدم و 

�F�'M 6P7 'دارد زی'	 `Z�:  
  "�(6v ه�د;؟"

�'ش ای���دم" 	��")��<  ;Q�	 م�
R ی�. و�D?Z, -.
  0Z, l,6 ر/Q 67�+ _�ا; در�2 و

� �A, 6Aه6D, 0اش ه�(ز J(ان 	(د و 	� :�� �K'�. ��3 	(دR . ه< /'د�A, دا,� و'('	 '� �':Q�	 6�+و

��D,6 /� ه�Dن 7حb�M 2?M �i'� ا��ق 	(د، 	(دR 6:'� �	 0,�D?� دی�م.  
23@( �,)Aن ای����	ل ����,R.  

ا)' )'م . )@ارد )�2 	�ون �Mرم �Mی0 را از �K'ان 	F'ون ,6D. ��	���ن 	ع� 
�درم 	� F3')�� ر�� ,�اد
�2ا�2 	'ا; هD� ا .6

':ص6 ا��ح�Z+6 او ه<  ��DI'وی< �(ا,� ی	ه<  �	د �� 'FA	 ن���	اش را �� . �,

6
داد 	� �J; دو 
�� ر6v�K�� <�E  ای�I� 	� :�]' 	�ر; ای> ح'ف را زد� 	��3 �(ن ا)' ای�[(ر 	(د ,�Pی� ر�� 
�W	 �	 �W	 ر; و�	رم و �M �	 >K,R �,'و	دو ه���  _ZE ،��('F3 �	 ه�  ;'��/� +'ار 	(د ز,�)6 
� را ه�ی0؛ 

  .د)')(ن /��
  
  
  

ه' روز . د�(ا,� 2	E 'ّf'و��A3 ���ن 	� 
> �FM� /'د /� 	�ون 
> ,FE6D'وز ه�Dن ه��� اول /�رش �(; 
6
 6v�� ;'ا	د /� /6 )	 <
 �	 0D?� 2 د���� <F�,�/ روم .<
 6D, >او  ه �	2 	ا,��< ی* +'ار ~�)�


> 	��6A دا23 	� +'ا. 	A@ارم <�Eرر�I+'	 ام)+ �+R �	 اح2. ر :�,< زارع'�� :�,< ،از ,2���DF 	� و+2 ا
6
��,�(ر 	� Rن ،ای> وی�'ی> 	� Rن وی�'ی>از زد �� /R 6+�+(ام /� هD� روز  زارع �?0D دودو R <و از ای 

6
��,�(ر R 6
ت 	'+6 را ح- I?
. رود /�,�F> /'د، �'; 	� L?FM(ان 
� 	O,� و 	A(ی� /6 
6 دوی� و 
�'; اول 
6ا) ' 6
 'Pی� ص�	 <
 2E')'دد ر	دم �� :�,< زارع '/ .U7 ه�; +�(� و)',� :�,< زارع  �W�t ای0 را

6
 6
  :)�2 /'د و 
"6
  ")'د; ه�د;، 	��3؟ زود 	'
"�3�	"6
 ; 6
. او ه< 
ع�(م ,P(د هFD?� 	�(ا,�. /'دم /� 	'وی< )��< و از دور 	� FE'وز ا�3ر� 

رF�E'(  �ZP[ >F�E< و اول 
6 ه� را 
6 دوی� ]'ف 
> و �M� داد و 
6 �ا را 	� او 
6ا)' ح�ج ای(ب ,'�E� 	(د ,
  .دوم �' و+2 
'�6T +��د

  !"��/'ی<"
"'�?F	 �
"!  

6
�F+ -FP[�,6  	�ر اول /� FE'وز را 	� 
> دی� 	� ای�I� از روM(03 	�ی�  2��FDKE ه�IDر ا
:�� 	(د، :�را,� و ا,�Aر 	L(اه� از راز; �' در 	�Fورد 	�ری0I را /� 
.- ,� 0P7 2?M ;��KM u'M را :_ ا,�ا

��F؟'M �ه��R  
  "دادا23 ا�2؟"

>��(" :6
  ."/�� FE'وز �( +�2D /'اوات /�ر 
 	'دارد ،اش /'د� 	(د  /� ح�Q ر)� �':6 از 3'م 	F?�' د:�'ا,�،I,R� �?< از ص(رت FE'وز 	6

2�(:  
  "ورد�2 ح�ج ای(ب؟"

  :ا; +��د; و )�2  د�)/ 2	�F رو; L?FM(ان 0FM�?F3 از ای� �I	A(ی< 	�� 	� /`
  !"�'ب ه< ,?�ی< 
�! �` 	� ای> �3,س"

���( <�اش رو;  	ع� �'ش را )'دا,� ]'ف :�,< اTE-، ورد�2 :(دش، /� 	� R UcPtویOان و 	�

6 ی* ص���M 67ی� 	���، M?2 ص��وق ,?��� 	(د و 	6 ��LP7 2�F� '� 2Pا,� صح�	 �I,R زد .  

  !"ه� را 	�ش �'ب
� را 	�ش، "
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'�6T +��د �� ��� ��ل 0FM در ه�F: <FD	�ن E'دو�6 +��د; دا23 .6P�اش  	� ای�I� /�ر و /�

�ش /��ف ا7(ا�6R در �
و+�E 6'وE ��A3'دو�6 	� ��(ان اوE <F7'و ��A3	Oرگ . /'د ه�ی0 را , 6D	� P,(د ا


'�6T +��د /� . �* دیA' د:- و :'ج ,I'ده� 
�cز� /( �K'ان 	� د,l و l�E ا���Eح �3 +��د; او ه< 
.- د�

� E'وE ��A3'دو�6 ا���Lام �3R ره� داد و :(دش�IP�[ �	 6��. �� :':'� در +'ض 	(د +��د; را دو د

6
  2�("6
ت و Rب. ,� Rرد Qزم دارد ,� I3'! )(ی�� +��د; 
�رن ای> را I3 <ر  /�ر�> /�ر��	 l,'E ت از�P,
6
ه� و  
> و :�,< اTE- ه< /�ر; ,�اری< OJ ای�I� +(]6. ده�� ,�Pر �ح(ی- 
6ز,�� و صPح 	� صPح �(; ا 

Rدم 	�ی� 
Oc :' :(رد� 	��3 /� 	'ود +��د; 	�ز . ه� وار,l را 
�i< و 
'� U	F�FW< �(; وی�'ی> �; ر,lه 	���
ت و ادار� +�� و I3'َدم اش را 	�ه�  /�� و /(ن 	'ه��t ن�
  !"�3خ ��ز

�E6 +��د ���ن رT�'

�� 	(دی<R �� ;'ا	2 Eوز /� ی�دش ر'FE 'ح	(د �( 	غ . � �	 ;)� �Iا; ای�'	
  :	�Fی� دو	�ر� )��<

  !"��/'ی<"
�' �'ب و 	6 2�( ��/ 'IE �I,R:  

"'�?F	 �
"!  

�i(رم �3 �J)�
ت /�/�6v)v، زی' 
OF; رد /'د 	� 
>. و67 	�Eص�� I3 �� زد زی' :��� و دو .

2?M م زد'FA	 م ه' دو را�
R2�( و >��  : د
"���)/ ': 2�  !"د

  :ی6I را داد د��< و دو
6 را از زی' L?FM(ان 	� ]'ف FE'وز دراز /'د و )�2
"2,�J ر ��ق 63. ,(ش)L	"!  

ت را )'2E و 	6I3 27�b: 6D/ 'دی� و� �	وز 'FE  �F?/ را >��
'�6T +��د ,��A /�� د �	 �I,R
ت. /� 	'وی<I3 >F�3و+�6 دا ،<F�,�/ ;)� ،Q�	 6
 6v�� �	 أت  ه� را'J وز'FE ردی< اح��س /'دم):

6D, �?I	 ر��/ <
� 6�/ �F	�Fی�  ](ر; 	� 
> ����FP 	(د /� ا,�Aر 
6. /�� ص��0F7 را از ص��67 '�

� 	�?��F و او را <F	��/ ا�J <
  . از 


FE 6'وز )�2 ح(ص�� 3(:6روز 	ع�  'i��

> 	'وم 3 ه�; 
'�6T +��د را ,�ارد و  �� �,�
�< را I
<F�,�/ >'وی	ه<  �	ع� 	م و 'FA	 .6,�]F+ -FP�
'ا /� ���K دی�  6T�'
اش را 	� �P�J 2�]F3,� و �(ن  

ت. �'ش 	� 
?�'; )'م 	(د ح'O, 6EدI3 ���	  'د ور	ا23 و @( >Kروی ;'�'�ه�; 
?�'; را 

� ]'ف 
>.  /���بد�2 :�,< اTE- �� ح�R 'دا23 و	ت I3 ع� دو��	.  

"/ 2ZFE؟ر)"  
"'�  ."/�ر 

�؟"�F, ا'�"  
  ."د��K�� 2 	(د"
">�
�P� 2اI7'ی< +��: ��E2؟ ر��b/ ؟!ح�ج ای(ب"  

تI3 را دراز /'دم >��ی6I را 	���< داد و دو
6 را . ه� را از زی' L?FM(ان 	FA'م ه��A, mF< و د
  :,�KAا23 و )�2

"6
 �A, 0'ای	6. دارم :(دم D, 6,�b
  "!:(رد /��' �� ��J ,?(د ارزن 
<F�,�/ >F�Eوز ر'FE �	 و <Fv�M >�?('	 . �/ دم)	 د�O, ز را�( <F7ز او)او ,ص` /'دم و ه� �	را  >�I3

)� �
R 6 +��دT�'

> ,?�FE 2'وز ص��67.  2�J و <
�'; در /�,�F> . اش را /?�F ]'ف  6T�'


'اد:�ن R 2?Mن  �/ ;��,�

6)'دا,� و 	ع� ر2E ]'ف 	�ر  	 �)K+ 6ای���د و ��; و
. ری2L 'ا; /�ر
��ان 


6 	� او /'د و ,�Aه0 را )'دا,� 	� R+�+(ام /� ه' و+ 2	�IFر 	(د 	�b; ,?��> در ا��ق �
'اد:�ن 
6
 <F�,�/ 6 در�	(د، )(3� ~�	6 +'	 -v��R+�+(ام �( :(دش 	(د و . ,?�2 /(�* ا�I7'یM �/ 6I' از و


'�6T ,?�� 	(د �J)�
  : R+�+(ام ه< 	?�(د )�2
'اد:�ن 	� ص�ا; 	���، ](ر; /�. 

'�6T :�ن؟" �)K+ 6 ی�v��"  

�6L 	�ه� R+�+(ام ,�Aه6 	� 
'�6T ا,�ا:2 و �' 3(:6 را 	�ز /'د�M 6T�'
 �I0 از ای�FM.  
  ."ی* ��,�وی� /��P7س، 
'اد:�ن"

6

'اد /� 	�ز; را  �F�'M 2�,دا:  
  ":�Fر 3(ر ه< 	A@ارم؟"

	 ;��LP7 �/ 6T�'
  :� U7 داR2�( 23+�+(ام 	� ,�A, >Fه6 	� 
  .",�، ا
� )(6A,'E �J �'ا"

 >Iح

'�M 6T'ی� و او /� ا,�Aر 	� �3ت دL7(ر ��3 	(د /` د��0 را  U7 ر� از�PIی �	 ��LP7
  :/(	�F رو; P7� 	�ر و )�2

  !"	' �F3 >L[�ن 7ع�2"
���: )�J اد'
  .اش را )'2E و 	�ز; را /0 داد 

  ."�R 6��( 6+�+(ام، ,?��Fم"
  : 	� ص�ا6v ر���' )�2	�ر R+�+(ام ای>
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"6A,'E �J)( ،�	�	 6A,'E �J)("!  

'�6T +��د ا���Iن ��; را /� 
'اد �J(ش )@ا�3� 	(د ���ن 	� دL7(ر; Mس زد /� ,6DF از ��; 

fَP7 6IPوز ,?�2. ' زد�(; ,ع�'FE 2 /��ر�
� درR �3�P, �J)�
اش را  FE'وز د����f� ص��67. 	ع� ا,�Aر 

'ا از ز 2��' . ی' 
�J2E'( OF	�b /'د و د �
R �,ی�)b7د ;��LP7 �	 2 وL6 ریT�'

'اد ی* ��; ��ز� 	'ا; 


� و )�2 OF
:  

6. دL7(ر; ,�ارد 
'�6T :�ن" ;OF� �	 وی� را�,��  !":(رد دیA' ه' /�6 

2�( �,��D��

'اد را ���FP و  2�
'�6T د:  

2 	س /> 	A@ار ��ی< را 	L(رم"�
  ."�( را ا

�E�F+  �i6اش در ای> 7حD, ور�	(د /� 	��3  OFA,عص(م و �'ح< ا
'; ا�2 /'دم ای> ه�Dن 3ّ ���ن 
6
 �'F: وز'FE �	 6�+6 /� و

> ه')�FDK�, Oم ای> ,0Z را 	�ز; 
6. 	�رد 3(د از �?�D,0 3'ارت   ��/
�J)( ن ,�م�F�3 6 ای> ی� وا+ع� ازA,'E 6
 U�Z�
 <F�� 3.6(د
 ر2E  	�ره� دی�� 	(دم /� Mس از ای> 	�ز; 


> . ای> 	�ر ا
� 	� ه(ا; FE'وز ه�b,�D ,?�2. /'د,� '� 
R 0FM/ّ �'6+�+(ام و دو	�ر� 
.- هFD?� 	� ه< ّه
�Eص�� 	��� �3م و )��< 	�ی� 	'وم	 .�3 �M >وز ه'FE . 2وز )�'FE �	 (د	��3  U7 )� 6D/ �/ 6 +��دT�'


6
/� ه�IWFام از Rن �' در ا;  3(:6! �ی� /(0�M را 	�Fورد +��د;:(اه� 	 ا)' �FDK� +�� و I3'ش را 
  .,�Fوردی<

یI'وز و+�6 
��i' 	(دم :�,< زارع از /�,�F> 	')'دد �� 	� FE'وز 	'وی< 	�Q، دی�م 
'�6T +��د دارد 
6

� و 
> ر�E< د,�Pل FE'وز. رود �' و+2 ح�ج ای(ب R ،�?FD' از ه��	2 :�,< زارع، د7'+),�Dا . ه'
 6T�'


�� >�/ 'Pه�/� دی� )�2 ص�	ن را �D�I3 Q�	 >'وی	ه<  �	6.  
ت  )��< د,�ا,< درد I3 2�/�� و 	�K' ا
��F. ح'E< را 	�ور ,I'د. ,L(رم'M وز و'FE >?� �	 2:0 را دوD?�:  

  "�( �6؟"
  :FE'وز ���ن ه(ل  �/ �3	� J ;�J(اب )�2

  "�6؟"
  "�( �6؟ �( ه< د,�ان درد دار;؟"
"��	".  

ه� را ��2 /'د و در ح�IF7�   را� ا,�ا:�� 	(د در FM�M ���+ �?F3(نح�ج ای(ب /� ��ز� ی* 
?�'; را
6
 ��LP7 ز /'د�	3(:6 را  '�  .زد 
"6
 ��F	)/ 'گ	؟!:(اه6 ی� "  


'�6T /� د,7�P� 3(:6 را از 	' 	(د ا:0D را در ه< /?�F و )�2:  

� ,'ی�� 	(د" �	 �/ 6�/"!....  

  :ح�ج ای(ب �gه'ا دb7(ی�,� )�2
">�
6. ام  ]��D� را ,P'د�
> /� ه�(ز ا UTt ؟!/�6 �'ا"  

  :	ع� رو 	� FE'وز )�2. 
'�6T +��د ا:0D را 	�ز /'د و زد زی' :���
"6

> ZE_ از Rن 7ع��6 ,�'ت . Rی� /�� 
> از ]��D� ه< 	�م 
6 ای> �'ب 
(ش :(ر :�Fل  �	�	

  !"دارم
  :و FE �7 2+),R'وز را /?�F و ه?�ار داد

  !" 	�Fور;، ه�
�Pدا �( ا�0D را 	� ز	�ن"
<

� /��ر R خ �3 و'�
'�6T 	(د /� �'	�' ح�ج ای(ب 	A@ارد. FE'وز  2	), Qح�.  

"'P: �� ع(ن�
  "؟!از Rن 

ع�وم �3" 07�F� اه- و �	(د /� 	ن R ع�(ن
"!  

  .ا�3ن را� ا��Eدی< ]'ف /�,�J)� <F� 	� ادا
� I� 6:)3'ار; 
> د�FE 2'وز را /?�Fم و 	6

�� 	(د؛ ی� 	� +(ل :(دش Rورد� ح�ج ای(ب ��Kرد� ��ل R ای'ان �	0 FM ��3(د	6. 
+ص� ")�2  

2��W< را در :� �F	� Rب ا,�ا:�< �� 	�رم را 	� یI'وز 
.- ه' روز :�ا، 	��� �3م 7ِ. 
> +ص� ی(�` /�ع�ن  ا
�' در Rوردم 'F?�DK	 از �/ >,�� I,R� ی* )'� از 
�F' ه'  +(ا; 	ح'; R	�دان 	6)?2ِ. ��ح- /(ی2 	'

m�7 ه� روز�	ح'ف ��3 �

ح�ص'�; �'ا+6  �F�: _�در .  �3م 	� 	F?�DK' 	'ا,<اردام /'د و وا �3< و

> و �� 6v)3�J /� . ام ا,�ا:2 ه�; �(�Mار ی* )�(7� 	� 
(�(ر :�,� 	F?�DK' 	(دم /� ی6I از )?�6

6

حP(	< را رو; Rب ای> R:'ی> 	�ر; 	(د /� �7. /'د,� :(د را از وح? 2	� Rب ا,�ا:�F< 	'ای< /�ر  m
6
ه�;  	ح';. ,?�2 زد و Rرام Rرام در Rب E'و 
6 ه�; R	6 ر,l از ا��+* � 0,�I	F'ون 
6 3ع��. دی�م 

  ." اه(از 	'د,� ای'ا,6 
� را از Rب )'���E و 	� ز,�ان
��F�)M و ��:)� >F, m�7 ر�	ع�ه� ��� 	دان  �	R د�	R�Dاح _�اش را /� 
.- ی* 
D�b� ی�د	(د و

m�7 را رو; ی* دار	�O�E 2; )@ا�3� 	(د,� و دورش را ری��Dن . P'ت 	� ,�Dی0 )@ا�3� 	(د,�، دی�	'ا; �

6 رو; ی* ��	�( ���F?/ .��L 	(د,� /� /� 6	� Rن ,Oدی* ,?(د hDJ 6 /� دورش
�3,�  ا; 	'ا; 
'د

�6v ای'ان در ,(�3� 	(د,� ای> m�7 �'ا+6 /� ح�
- ا��ح� 	'ا; �Obی� ]��Pن �'ب 	(د �(�_ ,F'و; دری
�3 `F+)� و ���	پ )� �	 'F?�DK	 .  
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��ل در �� و 	ع� در ی* ه�; 
��L` :(ز���ن 
�,�,�  ز,�انح�ج ای(ب و 3�J(ا,O, 0دی* 	� 
�,�3 �v'P� 6
�i, ��(د� . داد)	 �ح�����; /� ,?�ن ده� 
حm�7 �7)D ا mFه u2 ��ارD6 زحvو; دری�'F,

6
�(اح- ای'ان  ;)�
2 ���ن 	(د . 	� :(د ,�اد� 	(درا,�� ا�2 را  و 	� )I2 ح��F��FFc' و ��Pیت در 
6D, ی�د �	(د,� /� /�6 	ا+6 وارد /'د� '� m�7 نR ;,�:�ا �	ن �

ص�ح2 ز �	 6
�Kورد /� �� ا�R .  

 ی(�` ,Oدی* /�� از :(دش در Rورد� 	(د /�  	F?�' 	� +ص�را اش  ح�ج ای(ب �3ی� 	'ا; ای�I� +ص�
ر د,�F دا�Z,R ،23ر /��ر 3_ 
��i' او ,?�2 و 	� Rب �?< دو:2 �� از دو دی�� �Mرش، ���K /�6 /� د

  ./(ر �3
m�7 <�E'( سM ز�	 �F
�' دری�2E   و �3ی� ه< 	� ا
�F واهM،6س از ره�6v از 	��، ح�ج ای(ب 	� ا

ض در �(.  ای'ان را �'u /�� و 	� �'اق 	�ز )'دد:��رت از ,F'و; دری�6v، ح��' ,?� هD'ا� 3�J(ا,0
�I3ی�F��� 6< داد)��'; /'د و �Mی0 از R	�دان 	� �K'ان /?��F �3؛  �/ 6v�J	�Q:'� دا
�0 را )'2E و 

6,�,�
�Mی�ن �'ی�A, �Tر; 	� داد)�� 	(د /� از 
عص(
�، د:�' ی* 
; FZE'  در /?�/0 	6. اش /'د 
6
��6 هI�FD� :(ا���Aر د:�'ش �Eر�6 را 	� �F�t �bK7 �'	. :(ا���Aر; /'د
زد ���ن  6 ح'ف 

2
?ع(ف ��3 	(د /� 	E'ی@M �ص��E .س�f� �	 �?FDه 
 6
)�M 2س از ای> وص�O(  �, ���:'E 2ار; 
6
�(ا,��c7 2ت �'	6 را 	�  2i�t	F?�' و ���� 	 ;'�K	�Fن /�� 	�I� و+� 6	�  ZE_ در رو�� :(ا,6 
6
 Oی'(   !داد  
6زد ی�د t'ی6P دا
�دش �(ز 	F?�'; 	� ص�ای0 صح'ا; /'	


�0FM ;�6 از ا���Eح E'وE ��A3'دو�6 ه ح�ج ای(ب در ��ل *,�	 ��)/ 0P,، در Qح� �/ �b,�Dه 
ه� دو,�)6 و+�M  6س از ��ل. رو 	��ط روز,�
� E'و63 دا23 دو,E 0P'و��A3 +'ار دا�FM �3)( ،23د�

�' +��6 ای> 	�� 6��
 *D/ �	 د'/ �F
ط روز,�
� E'و63 را ح�ج ای)ب از 	�ز Mس h]+ 0W�7 <�E'( ا
�3 U� ح�ج ای(ب ح�6 و+�6 ��:��Dن +�یE 6D'و��A3 در ح�ل ,(��ز; و �'
F< 	(د ه<،. :'ی� و /�

�' +��6 	��ط . ا
� 0FM از ا���Eح E'و��A3 ,���ر �3 درش را ��L� /��. ه�(ز 	��]0 را دا23 ��A3و'E
ا; 	'ا; �� E'ز,� ریO و درE 0�3'اه<  I�را از 
��6 :'ی� و ح�ج ای(ب ه< 	� M@ی'ش E'و��3)R ،6ب 	�ری

  ./'د
6

[P(��ت /�ر  0L	 0 /� درFM ل��
6 ��	���ن  U�'
ت  
6. دی�م /'دم ح�ج ای(ب را b
 �
R

6
:�,< زارع 	'ای< �ع'ی` /'د ��	���ن دو ��ل . داد )'2E و Mس از :(ا,�ن Mس 
6 �'	6 از 
> +'ض 
�
� ح�ج ای(ب ه�0FM��K، و+��P� 6اI7'ی< +��< 	� ی* /(د�� R ر�/ ' ��A3و'E �
R ز . /?�ن�	 �	 h	'Iه�(ز ی


�,�� 	(د و E'و���3 ��A3و'E 6 �3ن
 hDJ ]?�ن را��	د,� ه� دا���3 رو/0 '/ . ��F�ح�ج ای(ب ا,�Aر 
6

�2 	��3 از ای> L?FM(ان 	� Rن L?FM(ان  6D, �IF7ی� و در ح�'�  0I3ا )�J 67ا,�2 از :(3ح�)�

��F و 
6I 6 ه�IDرا,0 را 
6را 	FA'د ی6I ی)	  2")�2F�K� ،2F�K�"!  

0 را ص�ا زد و از ح�ج�, ��A3و'E ;))���	(د /� 	 ��
�F, ن در�bFص��  ه�(ز از ه�E	 2�ای(ب :(ا

2g2 ح��D�+ ،>b�M �ZP[ 'ود	و���3. 'E ن زد�?I?: ه� . ��Lد ری'�ح�ج ای(ب ا,�Aر ی* �[- Rب 
2Eا,6 وار'A, ش از'�و+�6 دو 	�ر� 	���)( ص�ای0 زد �?�Dن :0�F را 	� ه�IDرا,0 /� . 	���3 رو; 

<I,�
 -.
��,�(ر  ا; ,�Aه0 
6 ه�; F3?� ه�; دا:- وی�'ی> 	� �?< R ]'ف �	رام R د,� )'دا,� و'/
2Eر.  

��FA> در ,�Aه0 	(د 6Dt 2?('	 6�+و .�
'A� 6
 -F]ع� ��A3و'E �/ وب't �� 0�3  ه�ی
�. 	�ز ,?� 2�A, 6�/ �	 O('در ه �F
�(ان 
�Zاد;، رFvس ح��E 2g'و��A3، در Rن روز; /� :(ن و ا

ه'�� . 	�cاد J'ی�ن دا23 	� ای> ,�:�ا; ر� )< /'د� �'ا+6 �� )��� 	(د /� دی0P7 'A 	� :��� 	�ز ,?�
�3 +��< و 
�* FEص- هD(ار� ZE_ 	� /��ی� 	F> او و دیA'ان 
['ح 
6 	(د از Rن Mس ح'ف از ��PاI7'ی< .


6	0F از  ��FM او �	6 +��د T�'
 �D0 . /'د ه
�">�
6. 	(د!" 7ع�2 	' +� ���M >داد ح�ج ای(ب ه:  
"6
 ���D[ ون�	وی� را �,��  !":(رد 7ع� 2	E ''د; /� 
  
  
  


FE 6'وز 	�Zر; از 
'�6T +��د و 3(:6 �Eاز 
> :(ا��� 	(د . �3 /� ح��' ,P(د 	� او رو	'و 3(د ه�ی0 /
'FA, تI3 0ای'	 'Aمدی .<
 6D, >6 ه

�ل :(دم را 	� او ,ص`  �
FE'وز ه< 	� ای�I� . /'دم )'�E< ا

6
 ��E'( 6 +��دT�'

.- �M'ش از او . :(رد Rورد و 
6 ام 	� رو; :(دش ,6D دا,�2 از  �
ح�ج ای(ب ا
6
 2P+ا'
| هD� را ِ�ز	- ا�2 و ِ+. در 
(رد 
> 	� او )��� 	(د /� ای> ه�د;  '�M	�2�F, ;. /'د 

6
 2�
6 ا)' 
(اUg /'اوات. دا,� ا
� ی* /6D د��0 /� ا >3�P, 'ود  ه�	6 را /0 Iاه� روز; ی):
	R  6�Fن 
'د /'اوا�6 را 
��A, .6 />. "/�� ای�K3 �b' ه'ت ا��F: 2ل 
6. 	�ه� 	� ای> +�در 	���E 6'وش

 دارد Rن ��	�.
:(ا,�؟  ( دی(ار; را 
�b,R �/6 /��ر Rن ��(ن رو 	� +�2D 7(ازم Rرای0 ای���د� ا�2 و 
2�
(ر 
6�L اp

6. ه�Dن  <
 �/ 2�
(ر; اp
��3�0D ��ز�  . �

(ره�6v /� ه�IWFام از p
ه���� 

6D, ن�?DF���3 .2�F, �/ *?/ >b�M �ZP[ 2 درg2 ح��D�+ نR اد; و�Z
ه' ,L(د در ای> . ��(ان 
  ."در ,�23 ح��ب و /��ب دارد
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6
 2����F< /��'ل /�
- 	(د ا
� ای> د6D, -F7. 23هOF� �D ح��ب و /��ب دا. )�2 را  �3

> �OF; 	'ا; ای> و Rن /0 ,'وم .6
 2D�+ سFv6 ر
:(ا� 2	�Fی� و  �(ا,�2 ه' 7حi� /� د07 

�,O	 '6. ص��وق را ص�
. �3 زد در ص��وق 	�ز 
6 ص�' /� 
6. /'د :(دش ه< 	�ی� +sP ص�' را ا
�Tء 
6

Lص(ص6 دری 
(J(د; را  �F�/ �	 د و'D36
ا)' . دی�  و ر+< hDJ /- را 
6/'د UZ� �W ص��وق را 	�ز 

6D, -/ hDJ �	 ;د)J)
 ص��و+�ار 
�a(ل 	(د و /�رش 	� +�2D ح��	�ار; – �� /< 	(د �� زی�د –:(ا,�  
6
 ��F?/ �3 .6���	 6 +�در
�(ا,�2 ��� 	���6 	�ون +sP 	�'و�3 	�Eص�� M(07 را  E'وش ه'و+2 


>. داد 	� 
> Rورد 
6 � و 
F?/6  ص��وق 	F'ون 
6از 6
/�رت ه< /� . )@اPFJ �� >�3< ه< M(ل را 
>�  .دادم 	'دم �' /(�� 	'7> و �ح(ی�0 
6 	ع� از /�ر 
6. ,�ا�3< از ز,l زد,0 	�'


�، اه- 
P, ;'FAW(دR ;�+Rردا3ِ 2D�+ سFv(د. س، ر	6 �F�
�(ر; Rرام و R .���3و'E  ه�
��� 2	� �Mی�ن. دو��0 دا���3 >F,6

� ص��وق را ص�' 
6  روز R 6
ا)' ح��ب . /'د زد و ح��ب /��ب 

6D, 6�/  �,6–:(ا
 0FM رت��	 �/  �
R- ع@رت

Pb(ر ا�2 	� ح��	�ار; )Oارش /��  �Iاز ای� 
6
 2��'ی>  )�2 ا��P�3 ح��ب ]FPع6 داد و 
6 )'دن دراز و Z7 |7(ی0 را 	� ه�Dرد; ��Iن 
6. :(ا

ر2E  	ع� 	� �' زی'، ا,�Aر د,�Pل �OF; رو; ز
 <F	A'دد، 
6. �(ا,� 	��E�F �ار 
6ا���+6 ا�2 /� 	'ا; ص��و+
�'و+2 ص��وق 	ع�;.  

;'�?

(ره� �/ 6v	F?�' 	'ا; /��'ل p
 U�tا <
 6
)?��� را  ه� 	� �P7س L3ص6 در ]�ZPت 
6
م. ��3:�< �
> د��?�ن /� 	(د  -.
'ا; �'/�ر ح�6 ی�PIر 	. ��F* دا�3< 	� ی6I دو���3ن ه< /� 

6Dره�; +�ی)
p
FM}ا
� را 	'د� 	(دم �(; �(ا27 و 	��� 	(دم .  ی* FM}ا
� /0 ر�E� 	(دم،
'�3;، ی6I از 
�'/�ر 
'�3; ه< ,�
'د; ,I'د� 	(د و ی* Ob�Mار; داد� 	(د 	� . زی' FM'اه>، دور /D'م، و 	'د� 	(دم 	F'ون

<
 .;�3'
 ;�+R ;�J �	 او را �?FDه <
 �Iر،از ای��/'� 6

'�3; ص�ا   6
 03): <

� /'دم از R .
6D, 'Aره�; دی)
p
 �	 6+'E �Iای� �	6 
�(ا	0Z در /,�';، E'و���3 /'د د07  '[�: �	 2�ه�  :(ا


(ره�; دی�J 'Aا /���p
  .ح��	0 را از ح��ب 
6

(ره� د� دوازد� ,�'; p
 6
��(ان 
�Zاد; /�ر  'i, 'وب ای>. /'د,� �3,� /� زی't �� حPاز ص 

6
ه�;  ه� �/ 6v	� F/` ه�; ��در; و Rن 	� :ص(ص زن. �Fv�M,� ه� را 
�FI�M 6,� و 
?�'; )R �3)ن 3)(� 
6

�,� را 	Oرگ 	� :'ی� R .6
	'د,� ]���E'(  2D�+ ،>b�M �ZP 	�ون �' و ص�ا و ه�Fه( 
6 ه'/س را /� 

2g6. ح��
 و)',� ،/'د �ن 
2E'(6 و و7? ا)' دزد; /(�* 	(د ��(ان 
�Zاد; از�3ن زه'� �?< 

(ره� 
6 ا; 	'ای?�ن 
M 6'و,��p
���د�3ن /,�'; 	�Kر���ن ��:2 و 	� ی6I از 'E . ن�Fv�M ،�DKای� �	

;'�?
��(ان 
�Zاد; و +�2D ح��0�g 	(د  '�I�)/ ��Fg0 از دوی�2 . ه� وF	 اص�6، /��'ل ��Fgو

F> و  
./�ر
�� و E'و���3 و /�ر)' 	(د /� در ا���Lام E'و��A3 	(د,�)�> ای> را ��	���ن ��ل 	ع�، 

ا
� از ای> +ص� �� Rن +ص� ی* ��	���ن ��� دی�E 'Aص�� . R:'ی> ��	���,6 /� در E'و��A3 /�ر /'دم �FDKEم
2�  .ا

��FA> ،	�ر اول /� FE'وز'� <
 	�ز; 
> و :�,< زارع را از دور دی� ا,�Aر ح�(دی ��3 0	��3 	� 
��Fم 
A' او. �3'M ازش <F�,�/ ;)�2� �ا,�Aر :)دش را 	� Rن را.  ه< د,�ا,0FM 0 :�,< زارع F(' /'د� ا

6D,  	�ز ,�Aه�Dن ن)��< را hJ	� Rن 	�ز; /� دا6�3 	� ده�. ز,< دا,� راhJ 	� �6 ح'ف 
 6	O,� )�2 اص
6
  ./'د; 

  "/�ام 	�ز;؟"

��F7ن 	�ز; 	� :�,< زارع. 
�07 	�ز;""!  

 Rن Rب و ��ب 	'ای0 3'ح دادم �� دU�W7 ا�R 2دم �' Rن 	ع� 	'ا; ای�I� ده�0 را Rب 	��Fازم 	�
�D3'/ و ;'P7ن دR �	 ی��� و :�,< زارع�	ری* �	ن  را� �J > و� �	�7 �D	 6�DL
 *�?7�	 -.
اش :(دش را 

Rن ���ن 	P'د 	� هf'وت /� !  و Rدم را و�_ ای> �3(غ �M(E 6t'و��A3 	� ای> 	Oر) 6	P'د 	� هf'وت،Rدم
ه�; �Mی 0	 �?I	�D/ �� Q'ش را 	� �[ح  �(ا,� :(دش را رو; J) �b�M� 	� دیA'ان �� 
�6 و�_ را� Rدم 	6

6	 0
:(ا��< 	A(ی< /� دی�م FE'وز ا,�Aر  ه�(ز 
6. دری� ��یh ,?(د /D' 	�ری* او 	'��,� /� �OF; از Rن ,'
,�ادم و ادا
� . 3(د �FDKEم دارد ح�(دی0 
6. دل و د
�غ ��3 ا�2 د�E'( 07� 	��3، د
� و 	6
  :)��<. :(ا�2 )'ی� /�� ا,�Aر 	sc دا23 ی� 
�A, .6ه0 را از 
> دزدی�. �?D< را 	� �?0D دو:�<

  "FE'وز ح�27 :(ب ا�2؟"

� J(اب 	�ه� ,�(ا,�2R .2ص�ا�I3 0ه< و+�6 از :�,< زارع ح'ف زدم .  در )�(ی 'Aر دی�PIی


> /. ه�; FE'وز E'ق /'د ح�27 �?< -.
�3ن 	� R+�+(ام را ,�ار;   �' �3خ(ِن	� ��( 6:)3<  �( /� 
6�/ 'IE :�,< زارع �	ی� �P, .2�A, ;OF� .6
� �F	0Tc 	�'/� ا,�Aر '�.  

6	 �
R+�+(ام زن دا23 . دا,�t  ��/ �� 2'ق R+�+(ام 	(د و ,J)�.6D� 	(د :�,< زارع ا
� 	� ه' دو 
	FA'د ا
� ح�Q دو ��ل از ای> +(ل +(ل داد� 	(د ز,0 را ]ق 	�ه� و او را . ا
� دی(ا,� :�,< زارع 	(د

6
 6
 2�:�,< زارع ده> . ای> اوا:' /�ر�3ن 	�FM �Fا /'د� 	(د. /'د )@23 و R+�+(ام 	�ز ای> د�2 و Rن د
+R '�Dد /� ه)	 ��F�3 <ده �	2�
 6	� R+�+(ام )��. �+(ام ح�
�� ا ��
ا)' وا+ع� ��3| 
> 	)د; و  " 2�( 

6

6 :(اه� ی* 	�� را از . �)M 6�/ 6س �'ا 	W� را� ا,�ا:�6:(ا��6 دی' ی� زود 	� 
> ز,  �/ 6
Rد
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6D, ��	 �	 ش را'Aدی ;�M ورد�F	 ی0 در�M 6." ده�
 ���M ام)+�+R  ط)	'
داد /� 	W� را� ا,�ا:�> 	� ه'�� 
  .	��3 	� �?| ر	_ ,�ارد

"6D, �/ <

> 	I>. �(ا,< ��ل �� ��ل M?2 	� ز,< 	L(ا	<  -IFای> ه �	 ��A, *ِد. ی�	�
ام   FM}ا
6
 ��
  !"/�� زن ی��v� را ح�

�F�'M <
  :�( /�,�FE <F'وز ص�ای0 را R <Fv�Mورد و از 
"6
  "3(د :(دش را 	� �( 	�7�D؟ ا)' :�,< زارع :�]':(ا� R+�+(ام ا�2 �[(ر ح��' 


> +'ارداد دارد: ")��< �	"!  
2�  :�2). دو	�ر� �?�D,0 ه�Dن ح�27 را )'2E /� ا,�Aر ح�(دی0 ��3 ا


�i(رم ای��2 /� �'ا +'ار دی ;'A	� �A, )@ا23؟""  
>��(" :6
  !"Rی� 
> :(دم را 	� او 	7�D< 	'ا; ای�I� او ه< :(03 

�'K� �	 '�?F	 >,(ا�	ص(ص� ای> ح'ف را زدم �� L
	�ز . اش را 	�DK< اش د+2 /�< و ��2 د)')(,6 
��د)6 او :�] ,6D. ه< ,��FDKم �	 6
. ':(ا� ز,6 	� 7(,�; :�,< زارع ��3 	���3(ا,��< 	�ور /�< /� Rد

ش /'دم . زدن و ,Oدی* �3ن 	� او � 63	��I ه')O ه< ,�ی�� 	(دم /� 	'ا; ح'ف� `��L
	�ره� در 7ح�iت 
�� U3 او�K�� �/ 67 در :�,� 
�,�� 	(دم و او، دور از . دF7- وا+ع6 ر,0b او را در 	�Fورم و67 ,�(ا,��<

  .ا,��iر، در زد

> از E'و��A3  ر و 	'ادره�ی< هD'ا� 	� 	�ر; و 	�M�Wر و 
�د �I0 از ای�FM ،وب't وز',�Dه�ی0 ه


> :�اح�R .6iEه> �� 	� +[�ر U3 	'و,� F3')�� 	')'دم، ر�E� 	(د,� ای����A را�  �I0 از ای�FM ،حPام را ص
'�و ح�FD . �� 	(د�?�Dن 
�درم M' ا3* 	(د و ه�(ز ,'�E� د07 	'ا; 
> ��l 3. /�ر، /'د� 	(دم 	'وم 

>?� �	 �Fع��Mرم در ح�Fط . /'د,� :(ا	6 	� 
> RویOان ��3 	(د,� و داداش داداش 
6 ه�; M` /'د� از /< 
�?M '6، زی	2 �(L� ;رو �W	 در و�
 �	 6iEد :�اح�)	 'i��
ه� ��Dم  	��، 	� زی'M(ش ر/�	6 ,?��� 	(د و 

  .ه�ی0 را 	��I 3(د ���رش

� از �D(ی"R 0FM '(ر; ا�/'FA	 *D/ 2 .ه���� 'A�3� ای>،�� ه��� دی'E �7�: �	 ع�	6  
رو,�  ه� 

قFی ،*?D3 .�I�
 �D� 0FM 'و	ات ی�  .<I, 6ی���	رودر".  

'د �J�+R >?� >��( .��3ن و ص(ر�0 را 	(��Fم 'Aام )�2 دی .<
ه< دو	�ر�  ص(ر�< را 	(��F و 

  .ص(ر�0 را 	(��Fم
6
ام 	� 	�ر;  دا,��< از ��' :�,(اد� ,6D. ر� t'ی6P دا�3< دt �,�: >�?(،)?7'وب /� دا�3< 	'

�W	 ن :(دم و�,�
 �K�� (د ی� از	ی?< . ه�ی0 �,�F	 <ای �	 _ZE و >�I, 'IE ام�IWFه �	ع6 /'دم �ه'�� 	(د 
6
 �,)A� ی< را�K�� زاد وR U3 <F7را,< /� او@A	 >,6. �(ا
 'IE 6v/�ره� �	ی� �	درم  �
/'دم /� ا)' �Mر و 

6
 )	6D, 6�D� �,(د د	دم.'/ 'IE 'وم درواز� د	ع� 	رم )L	 را >
ه�M �/ 6v?2  وQب و ی6I از :�,< �3

6 ه�; 	��� ی�WLل دی(ار� 6P�دی�م J'أ�0 را . /'د,� را 	��� /�< 	�Fورم :�,� ه�; ]FPع 6	�F دی(ار; /�
U3 ':R . ه� روز 	��� ا�2 �ن	ع� IE' /'دم ��	��. �� OJ 2+),R 	'ا; دی� زدن 	� �E', �b,R� 	(دم. ,�ارم
6
 6

6 روم E(زی� �':6  0FM �� >�FP	 >,ی� زR . ل)c?
�3ی� دو�� 6v��3R 6	� ��M< :(رد و �'م 
�3.  


�درم 	'ای< �3م )@ا�3� 	(د .2�
6. )��� 	(د �'دش ه< :(�OD3 ا 2��OP; . )�2 را)/)/
�OD3): 6دش ح�'� 2��OP; )@ا�3� 	(د �(; . �' ا )/)/ �I� ��� ��F� و روی0 ,�ن 7(اش �	��Fه�


�OP; :(ردن u�M /'د� و ��3� ه< )@ا�3� 	(د Q; ,�ن. 	(د 2?
	'ا; �(; را� :(د�3ن . ه� ی* 
 2�
�� 	(د 	'ا; در�F, 07(د و د	د� '/
  .ه< ,A@ارد> 

 |� �/ >�I	 6 �(; ح(ض��	R *زی� ی)E �	 <�Eاز ر -P+ دم)	 'IE (دم و در	م /'د� �D� را >
��ز� �3
  .�| در 	��� �3


6. ���ن یI� :(ردم /� ,�راحFE .�3 2'وز 	(د 6
دا,� /� ���Kی<  دا,� و 
6 دا,��< /� Rدر�< را 
6D, ش را'IE 67و �,O	 <
 �	 ;'�
> 	�D,�. /'دم /�  0FM را U3 �/ 2�. )�2 از �Mرش ا�Jز� )'�E� ا

6
 2�
[P, <aD(دم را �'K� 67ه0 ���ن  )(ی� و�A, د� و���(ا,��<  
�bب /���� 	(د /� ,6Dاش ���ن 
>�I, ور�	6. 
 ��A, >�32 دا�
6. /�� دی�م دارد 	� FM'اه�6 /� 	� د >��( ��'f	 �I0 از ای�FM   >��:(ا

  :,�Aه6 	� ح(ض دو 
�' در دو 
�' ا,�ا:2 و )�R .2ب ��6 /�<
"<
 �3�	 �J '(6 ا
  !"Rی< ه< 

�0 را ا,�ا:2 رو; �2L . ح(ض	� 3(:6 زدم Mس )'د,0 و 	� زی' �3(ار; M'ی�م �( �P7 >او ه

� 3�M U7(ی� ,?�2R رم و�M 6	)� .�3 0ی�
'� �
'�اش و  ی* 
?R 2ب �F3�Mم 	� ��F�. ا,�Aر 

�'ش را /'دم زی' Rب و در Rوردمر��� 	�. د��0 را /?�Fم و Rورد
0 �(; ح(ض 3(:6 �	0 .  ��,
6

� ا
� 	�ز 
6 دا23 	�� R م ر. :��ی�'�
�م و . ا زی' Rب /�� ا
� زورش ,'��Fاو ه< �ع6 /'د R ���)/

ه�ی0 را Mس )'د,< +ب   b�M�،در ح�IF7� 	�زوه�ی0 از زی' 	�c< رد ��3 	(د. )@ا�3< �'م را 	��I زی' Rب
6
:(دم را �� /D' در Rب :< /'دم و 	ع� از دو �� 	�ر ,�)�Kن . داد 	� ]'ف Fv�M> /'د� 	(د و �'م را E?�ر 

v�M 0
�,�?/ -E�t�,<F .:ِ �	 �� (د و	ون 'F	 بR دم از): '�و+�6 �'ش را از Rب . ' ,��E�Fد وI, 07'دم'ِ:
�'خ �'خ ��3 	(د 0,�D?� وردR ه�(ز :��ان )�2. در �
." /'د; ام 
�M 6' دا6�3 :��: ",�س 	'ی�� ا



 14 

>��(" :��: )� �F	 Q2." ام /> ح��ا
� دF . 07>ه�ی< و ه�< داد v�M ه�ی0 را )@ا23 رو; M �,�3'ی� و /` د

� :E 6�F?�ر 	�ه��F, .>��( وردم وR م را در'�:  

  !"�M' �� 	� ح�ل 	(د"
�A�?M ح(ض و _�ه�; Rب را �F3�Mی<  R,(+2 ه' دو 3�M U7(ی� ای���دی< و ��� 	�ر 2�J زدی< و


�ی< /��ر ه< رو; . 	� �'ا�' ح�FطR >ب /� :�* �3ی):�?M 'رم زی�M 6	)� 2L�  زد� Q�	 Qح� �/ ;��	
  .��3 	(د دراز /?�Fی<

/ِ>?I	 0FM 2 ح'ف :�,< زارع راE'( >
' .>��(:  

�� 	(د"R زارع >,�: )� ;�b	 ش�/"!  

  :)��<. 	'ق �?�D,0 /�ر �3 و ح'O, 6Eد
"6
 >�'f	 ازت ;OF� *. :(اه< ی��	اب )J 2�
'دا,� را".  

�Fور� U7 �3�	 ��
�F, 03): ا,� و�	ا7< را )a�
> . (ا� ��3 ا�2دا,< :�]': )��< 
6. ا,�Aر 
از )'
6 د��?�ن . ��3�< 'م ,��?�ن 
6از ُه. ��3�< ه� را از :�D?� 6�F,?�ن 
6 :�]':(ا�

6
 6

.- Rدم ��Pار  �/ >��(زد ��3 .6
داغ . ام )��< /� /` د��0 را ���P,� 	� �3,� ه�(ز دا�3< 
  :)��<. 	(د

")A	 2�  "ا;؟ ��3| ��3. 	� 
> ا���Dد />. را
�	 �/ 6vص�ا �	6
 ��F�3 6�L 2�( �3:  

  !"Rر�"
�'م را )'دا,�م و / 6D	�  2�]F3	� ���A, 0,�D? /'دم .6
 6
 2�)(ی� ی�  :(ا��< 	�FP< را

�, .�3 �b	�J 6D/ ا23 و@( >0 را ه,�D?� .د)	 ��F?/ دراز <
 �,�3 �	 �,�3 2�. ول ,I'دم. ح�Q در
6
��Fم. :(ا��< �� R:'ش 	'وم 'M:  

  "��3| /6؟ :�,< زارع؟"
)A, �,'� 66 زد یع�L�� ��LP7 . م�F�'M"وز'FE </ د�Dا�� <

� دو�2 ه< . Mس /6؟ 	� 

>Fه��".  
6
. 	sc را� ص�ای0 را 	��� 	(د. /�< دو	�ر� 	�0D?� 2 را 	�ز /'د و و+�6 دی� دارم ,�Aه0 

��F�  :	� 7'ز63 از �'س و �'دی� )�2و ام  �'ش را )'دا,� و Rرام )@ا23 رو; 
")� |3��".  

I3و ا���	ن �D?� �3)( ور از�D�
عص(م و )'م 
.- Rب J(ش  6  ��F�اش را� )'2E رو; 
<
  .2L7 و :Fس 

/'دم 	�  �?�D,< را ه< )@ا�3� 	(دم و �ع6 
6. )@ا�3< ا0I3 را 	'یOد و د07 را :�67 /��
>�I, 'IE سIWFو ه OF� mF6. ه
 ;'A6 �� /�ر دی
�(ا,��< دا�3� 	�3<  �(ا,��< 	�I<؟ �� وا/�?6 

J��FDK�, 0 راE'د /�< ح)D,وا �Iای� O ام؟  
ح'ف د07 را . دا,� �� 	�ی� 	��I /'دم FE'وز ه< ,6D اح��س 
6. 7ح6��i 	� هFD> ح�ل )@23

�P* �3ن �3ی� 	�Eص�� �DF?Mن ��3 	(د ;�J �	 (د و	6. زد� 
دی� /�  ی� �3ی� :(دش را در �tRز راه6 
6D, نR از mFه 
�ع6 
6. 0 ا,�ی?��F 	(ددا,�2 و ���K 	� هFD> ی* +� <
 -.
/'د اص 	�  �3ی� ه< 

��I, 'IE سIWFو ه OF� mFه .  
��F��'م را . ام 	��� /'د و Rرام 	��� �3 ر3�M U7 2E(ی� ح(ض ,?�2 �'ش را از رو; 


>، 	� زی' �3(ار; :Fس، 3�M U7(ی� ,?��� 	(د و �Mه�ی0 را در Rب . 	')'دا,�م و ,�Aه0 /'دم �	 2?M

6. � 	(دRویOان /'د ��Fv��
� ,(ر; از :�,� ه��Dی� 	� /��0 ', *7)M -.
ه�; 	'ا+6 	' �[ح Rب  �3 و 

6
 2L6. ری

� . 	��<ه�ی< را  �'م را 	')'دا,�م و دو	�ر� �?<. /�� اح��س /'دم ه�(ز دارد )'ی� O
از ز
  .Rرام Rب �FDKEم /� ر�E� ا�2 �(; ح(ض


� 	F'ون 	6R 6�+و / �
R و �F3)M س�P7 2ص�اL� ه0 /'دم. ��ر�A, ز /'دم و�	را  >,�D?� .
�3ی� دا23 :�اح��A, . 6iEه0 را 3'
Oد� از ,�Aه< دزدی� و زی' OF� 6P7; )�2 /� در��FDK�, 2م

6

6D, 6.  �(ن 	ع� را� ا��Eد ر2E ]'ف در،/'د  0Eی� �ع�ر�	ی� ,� دا,��<  �,�D	 دم. /'دم'I, ر�/ mFه . �K��
  .ه�ی0 را در /(�� و 	��� �3ن در را �F�3م و ص�ا; دور �3ن +�م�?�D,< را 	��< و ص�ا; 	�ز 

6
	�ی� 	� او دا ��3	��F, >3ز 	� ی* R U3رام  �� :(دم را 	�ز 	�F	< و 	�ا,< از Rن Mس �� ر��Eر; 
	�� را  M �I,R?�  	��6	���,6 دا�3<؛ 6P3 /� �� ]�(ع زودرس :(ر�F3 رو; �)� 2L	�M 6رم در ح�Fط،

   .ه�; :Fس FE'وز IE' /'دم ?�Fم و 	� �?<	�FویOم، دراز /
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�!�A�� �8زد�  
  
  

I,R� 	� رو; :(دم 	�Fورم 	'ای0 د��I� 2ن دادم و 	� ص�ا6v /� در  E'دا اول و+FE �� ،2'وز را دی�م 	6
;'�?

6 ه�Fه(;  )(03 �	6 �L� �	 ��F?/ ر�i�,2 در ا?M 2���DF, ;ه�  'i��
 >��( �F�ر

 07�P,ی< د�F	 �3�	>F,O	 وش'E 6���	 در�+ �	 ;'�  .	� ه< 	'وی< 

�م �� FE'وز را   R ا,< در)L?FM دم و از'f�و+�6 :�,< زارع از /�,�F> 	')?2 و 
> ص��وق را 	� او 

6
��,�(ر R ]'ف �	د و )	 ��FP�� 2��. ر2E ص�ا /�<، �'/�ر 
'�3; را دی�م /� 
m د:�'; را 
��A, د���Eا ��� �	ه6 �� '��/ -.
 u'�:6د
 ��F?/ 07�P,(د و د	او دو:��  �	0 را �D��
,�Aه< . �3  

  .ا:��Fر در ,��A د:�'u )'� :(رد و ا,�Aر هOار ��ل 	� او ��3R 	(د� 	� >3	� ��F?/ 0E'[ �3م 	6
  6
�'/�ر 
'�3; :(,�'د 
m او را ����FP 	(د و د:�'u را 	� :(د  �F?/ . 2Eی�دم ر اص

6
�3م ی* 7ح >D?� �i	� �FE >?'وز  ه� رد 
6 6 از L?FM )�J(ان /'اواتو+�. ر�E< دا�3< د,�Pل FE'وز 
6
ه� را� 	�ز  	� ا�3ر� )��< 
�� 'i	�D,� و 	� �'�� 6	F?�' از 
�Fن 
?�';. 	�ری� ا��Eد /� ,A'ا,6 از Rن 

  ./'دم
��,�(ر 	���   R در �Iاز ای� -P+ <
��,�(ر /(�* /�ر
��ان 	'د و R �	 �3; د:�' را'
�'/�ر 

��,�(ر 	� ��I,6 از �J /��� �3 و 
> .  :(دم را 	� Rن ر��,�م و 	� E?�ر از در ,DF� 	��� دا:- �3م3(دR
6
 �/ ;�3'
��ن �'/�ر 'M ��A, �	 دم)	 ���f��
')<  �/  ��3	0F از د:�'u د �� <
:(ا�2 	�ا,� 

�6L 	6 ا�2 /� ای>�M دارم Qه(ل و و <F�� و �� دادم '�.  
�'/�ر+0TP را �FMا /'دم،"   ".  
  UFJ <�?( �	 6، 3'وع /'دمTP+ �� �/ ;�3'
�'/�ر  0�'M �	 ���M ;�J �	 ه�; )?�د  و
>3)Mرو .>?� �/ u'�:6 د	د و '/ <
 �	 Ubع�
ا; از ا
�F در  دF7- ر)� ه�ی0 از اF: *3س 	(د ,�Aه6 


�,�� 	(د �� وا/�?6 ,?�ن ده� /� 
> ,�)�Kن د/D� �(+` ا�. ,�Aه0 دوی� ;�3'
['ار; �'/�ر 
�(م و ��Kرم ای���د �ZP[ <F	 6v�J 6 �3ی�,�I� �	 ر)�,��R ر را زدم و)�,��R.  

  "6
  "/��M ،)� 6'؟ ��Iر 
6	 ،���	 ���I3 و ��b� �	 6
ر� �I,R  �F	� ��D?ن �'/�ر 
'��A, ;�3 /�<، ه'�� 	� ذه�< 

>�E�	 >ه '�:  
�'/�ر" </ 'Pص �ZF+(3< )@. ی* دMرو UFJ )� 0 راTP+ >�aD]
 <
:�,< زارع �3ه� . ا�3<

2�  .":(دم دی�م /� از د�2 ای> د:�' ا��Eد. ا��Eد� 	(د رو; ز
F>! ا
. :?6D در Rن ,�ی�م. ,�. �'م را /� 	��� /'دم ,�Aه< در ,L�D� ��A'	�ر �'/�ر 
'�3; )'� :(رد

>�E'( ن�J .��/ ر��E'( ل را��ح�Q ا)' . 	� ص�ا6v :(اه?��D )��< )��� دارد Rدم د:�'; 	� ای> �> و 
6
اش  د:�'u ه< ا,�Aر :���. اش )'0TP+ >�/ !���: 2E را ا
'وز �FMا , >�I	�Q:'� ی* روز; �FMای0 

  .)'2E و�Z,R 67ر )�F و ,A'ان 	(د /� ,��Lی�
6	 ;�3'
�'/�ر  �F�'M �ح(ص�:  

"6
   "دا,6 �6 	'دا�3� ا�2؟ اص
�'/�ر 
'�3; ی* . 7'زد 6ه�ی0 
 اح��س /'دم �3,�. د:�'u از 3'م �'ش را زی' ا,�ا:2

�2 �(ر; �':�	6 از 0PFJ درRورد و ,?�,< داد'/ .6
اح��س /'دم ح��' ا�2 . �3 د:�'u داR 23ب 
�	�F, �
�'/�ر 
'Z� ;�3'ی�P +�پ  	 .6	FD'د ا
� ای> 7حi� ادا 2�اراد� د��< را دراز /'دم و /'�2 را از د

�'/�ر ��I,6 :(رد /�  0�M	FA'د ا
� ا,�Aر F?M. زدم�F?/ سM 0 را���2 را . �Dن ��3 	��3 د'/
��P�3ارد، از ای> ا�, UF� >��( u'�:د �	3< و )Mد رو�?( UFJ �� م�,�f� 7� /'دم و�W
ه� ای��b زی�د رخ  

6
�' ��Iن 
6! ده�  `�داد )��< ی*  	ع� 	� �'/�ر 
'�3; /� ح�Q دا23 	� ح� 6�7	L�D� <F' و ��
  !t'وب �' /(�� 	'7> 	� او :(اه< ر��,�ا
�,�6 	'ای0 دارم /� هFD> ا
'وز 

 -.
��,�(ر 	� �R 6,�Iرام 	� را� ا��Eد 	� ح�6�7 R 6�+ر را زد و و)�,��R �D/�3; د'
�'/�ر 
  :دL7(ر; )�2

  ."J(اب E'و���3 را :(دت 	��. 	�+0F 	� :(دت"
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>ZFE2 ز,�,� رD�+ ���3و'E �	 �3 �(ن�	07 راح2 �F: >��( .6
 6
@ارد ده< 	A 	'م /'�2 را 
�' �Jی0 .2�  !�OF; /� ,?�� ا

�Eص�� د/D� زی'ز
F> را زدم و 	 <
�'/�ر 
'�3; در ]b�M �ZP< 	6 :�اح��FM 6iEد� �3 و 
�D/ص�ح� د �	ر رو )],�Dه �?I	 27�b: <0 از ایF	 و ��/ ��A, <
 �	 �3�P, ر���, u'�:ه� ای���دم �� د .

'A, '	 م را'� �
�F, >7رد �3ی< د �/ �ZP[ 6 دوIی>�I, 0ه�A, را; . دا,< و@(  ��A, ن�Dاز ه �/ �b,R ��
6
 'IE >�3ی�د دا �	اول  �i�3 7ح�	 �FP3 ;ر�	 �	ی� �	ی0 �J *'ا; :(دم . /'دم ی	�3ی� دا�3< 

6
 >�:�� .���I3 ;')'دا,< ص�ا	م را '� �I0 از ای�FM 6
 'I?� 23ر دا�A,م /� ا�F�3 د اش را'/ .
�� .  :Fv�M 27�b> ا��A,2ه0 /'دم و دی�م ه�(ز �'ش  از�M �	 �FP3 �/ >��( ;OF� 6P7 'ه< زی <


ح'ف د7< را /� در Rن . ه'�� )��� 	�3< 
��pD ح'ف د7< را ,Oدم. �3ی� ه< �OF دیI?� .>��( ;'A' 	(د
2����د� ا'E <
. و+l�� 2 و 7ح�iت اول 6v��3R ,�(ا,��< 	� او 	O,< ای> 	(د /� :�ا :(دش او را 	'ا; 

�	 2+)WFه <
. ,� 	� او، 	� ی* د:�' ه�D> و ��ل :(دم.  ا,�از� ح�Q اح��س اح��Fج 	� او ,I'د� 	(دم
�3�	 ��E(د ر	زا,�� )�
�OF و J@اب /� ی* �OFش 	� Rن 7(,�; /� روح �Mرم را  �Oاو /� ! ری -.
ی* د:�' 


6 دی(ا,� �K�� وز'FE �	 6�+اش 3(م و A, <و ای >,O	 ح'ف >Z?� ر��	ا,< در )�	 >,�
'ا,6 :(ر� 
�,��; /� از 

�ن �'زد� FE'وز 	� :�,�R �	 ،U?ش /�< دی)

�ن 	� �J,< ا��Eد� ا�2 را E'ا.  

6	 �
��,�(ر در زی'ز
E <F'و��A3 ای���د و R �D�/ �I,R >د� �3ی�FM >F,O	 ه< ح'ف �	ا;  .

� را 	� ه< ,��FP وE 67'صI, 2'دم 6�/ �� <F
�OAار و ,A. :(ا��< 	A(ی< 
Lص(ص� Rورد
0 زی'ز�f� ��

  :)'یOا,0 را 	� 
> )'دا,� و )�2
"�Eاح��:"!  

6+'	 ��M ]'ف �	6 دوی� A��f��
6 و 0FM از ای�J �I(ا	< را 	?�(د 	� د `IDه �ZP[ �	 �I2  ایEر
�3 >( 2FعDJ ن�F

.- هFD?� ی* 7(7� دراز . E'وش ,��A /'دم �'م را )'دا,�م و 	� +�در 	���6. و در 


6,�ن +6�F در د�2، دا 6���	23  �F?/ . م و'FA	 ن�DFM و 'M 6���	 *0 و ی?FM وم'	 >��:(ا
  !�R، +'ار 	(د 	� ه< 	 .>Fv�F	��F?< د7< را :�* /�< /� ی�د FE'وز ا��Eدم

Q�	 >�Eو ر >�E'( 6 را+'	 ��M .6D, 'Aد دی'/ 'IE 2�( ب)د و ح�ج ای)P, وز'FE <F�,�/ 2E6 رvR . م�
R
 '�K	 دم'/ 'IE <F�,�/ وم'	>,O	 >�D�+ �	 ;'�  .ا�2 اول 

  ::�,< زارع �� 
'ا دی� 	� :(3ح�67 از M �J'ی� و )�2
";�
R �� �3م 'D� `6. ,ص
'	 Qح� <FDه <
�' ص��وق،  �ZF+ی* د �F	 دم'(".  

6	 2Eم �( و :�,< زارع دوی� و ر�
R >ی���	را�  '� �I,R .را� '�
�م �F, >ز ه�	')?2 	و+�6  .
U7 دم را  ه�; +�(� :�,< زارعO
��F �[(ر 'M �)?� �	 �3�	 د�'/ 'K+ �/ ;OF� -.
ای0 را hDJ /'د و 

6D, U�[ >�/.  
>��(:  

"2�  !"د��< 	�� ا
�FDK�, .�F�'M:  

  "	�� �6؟ 
?�'; /(؟"
�'; ��Iن داد و 	� :��� )�M 2س �( ه< . د��< 	�� ,2�F د7< 	�� ا�2. )��< ا��P�3 /'دم

  !23�3 /` /'د
P: u'�:ر� او را :(اه< دی�؛ �� ��� روز از د�	دم /� دو)	 <aD]
'; ,?� و6v�J 67 درون وJ(دم 

  ./� ,� ���K دو	�ر� او را :(اه< دی� 	�I� +ص� 
> و او دراز :(اه� �3

�ی< 	F'ون، 
�J'ا را 	� Rب و ��ب 	'ای0 �ع'ی` /'دمR در ��A3و'E وز از'FE �	 6�+وب و't وز',�Dه .

ه�; 0FM U3 را E'ا
(ش /�� و ه�Dن وا/�?6 را ,?�ن ده�  اح��س /'دم FE'وز ه< �ع6 دا23 ح'ف

ID> 	(د 	�ه� ;'A2 دی��0. /� ه' دو'M ��AK( 66 ح�
  ./'د /� �I'ار; 	(د ه�6v ه< 

  ":(A3- 	(د؟"
"'�M ،23ح'ف ,�ا"!  


6 و ی� �a(ال �/ 6v6 ه�D, 0 راL��M 2�,دا,< دا.  
  "د:�' 
�ر�� 	(د؟"
�. ه� ,P(د و+2 ای> �(ال"R ��2 ازEون )@ا23 و ر'F	 >ی�
R ر)�,�".  


PL'ا�7و7� از FE'وز �Jا �3م )� .6D, >ه �	ن �Dوز ]'ف. :(رد راه'FE 6
,?�2  ه�; 
�Fان ~'ی� 
6
6 �6E . �(ا,�2 	� ی* :_ 
��FZ< 	'ود :�,� /� D/ *م ی� ی'FA	 (س را	ا�( <F7(دم او	دودل  <


>�/ .i��
  !R:' /�ر /(�6I /� 	'ایI, 0'د� 	(دم. ' 
> 	�IE�3' /'دم ,��I د:�'u هFD> دور و 	'ه� 
  
  
  

�?, ;'P: '�:ه��� ه< از ا ':R وب /� �� روز't وز',R �K�� �, .0
	� . روز P�?b�M� �ص' 	(د /� دو	�ر� دی�

.- د:�' -c	 'زی '�E(د، و ��� /��ب و د	ان OویR 03)( ;)�ه��P7  �/ 6vس ُار
* و 
(; 	��E� /� از دو 
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6دار,� 	� 
�ر �� >E'[ �
R د��Eا <
 �	 0D?� �� و ��A3و'E )� �
R �,3* /'دم /� . رو �iی* 7ح

�� 	(د 	�ر �P7 )� 0FMس ��د�. :(دش 	��3R م'i, �	 '�(رO	 6D/ اش . <
:�,< زارع از ر,l و رو; M'ی�� 

6D, ��	 �bIی >D?� ا ای> روزه�'� �FDKE 6
 ;'�?

� /. )'دد 3(د و از ای> 
?�'; 	� Rن R ر ص��وق و��

Lص(ص< 	'�<، او ه(ا; ص��وق را :(اه� دا23 ;'�?
  !	� ]ع�� )�2 	'وم 	� 


0 را 	FA'د ا,�Aر � ���M �I0 از ای�FM 6 /'د و
� 6P7 'ان و زی)L?FM 2?M �
R u'�:د
2E2 و ر�( ;��� �Eط و :�اح���	(ر )@ا23 رو; ����ن . /�6 د,07�P /'د� 	��3 ی* /�t@ �� /'د� /

ZE_ ]'ح 	�ری6I از د�E �/ ��b� . 2'صI, 2'دم در�2 و ح��	�A, 6ه0 /�< �� ر�� 	� ح'ف زدن	� 
�,�

A(ن g'ی�0 در ذه�< ��(.  

:�,< زارع روی0 را . /�t@ را +��FMم و ,�Aه< را �'���F )'دا,�م 	�FP< /�6 دی�� ا�2 ی� ,�
/�t@ را ا,�Aر 6��J /` . ا دی�� ا�2	')'دا,�� 	(د و از M(ز:��; /� 	� U7 دا23 
ع�(م 	(د هOF� �D ر


> ا�2 ی� ,� �	 0��Z,Rر 
?�'; در . ر ��E	��f� >3,�م �( �UF روM(3< و )'دن /?�Fم 	FE >�FP'وز ح(ا
0D�FP	 >��,د /� ,�(ا)	 �
R 2 وEر .�?F3 ���+ ح�ج ای(ب را دی�م /� دا23 در �iی* 7ح _ZE  ;ا

  ./'د ه� را 	'ا; ی* 
?�'; 	�ز 
FM�M 6(ن
�'; 	L(ا,< < ,6Dد7'�
� /�t@ را R .6
:(ا��< 	'وم 6v�J 	� دل راحt�/ 2@ را از PFJ< در  

0D,ا)L	 �D�/ �	 �D�/ 2ص'E '�ه�(ز . �3 رF�,�/ 2E> دو ���� 6	� �Mی�ن /�ر 
�,�� 	(د و , .6D	�Fورم و 
6
 'IE >�3ردا3س را دی�م داR ;�+R �/ >�/ �� 6. /'دم
�' زی' ا,�ا:�� دا23  �	 
R�
زی' 6P7 . � ]'ف 

�3�	 �J)�
R+�; . زد :(دش او را دی�� 	(د و دا23 	� ی* 
?�'; ح'ف 
6. :�,< زارع را ص�ا /'دم �� 

� /��ر 
> و )�2 �� ی2���I دیA' هD� 3(رتR ردا3سR ش)M'2  ه� را از +��� ه� و زی�ه�; �2D را

  :	ع� ه< )�L?FM .2(ان �J �� >�/ hDJ 	'ا; �Mر�6 ��ز� 	�ز 3(د
�'��ن :�(ت ا�2 :(دت 	'و ا,�Pر �Jس" �/ Q�3 ح��	د� �
R �P�3 ;ا'	 �� <FW	 ور�F	 ه� را".  

;'�?
  .ه� را رد /�� �� 	� او ح'ف 	O,� 	ع� ر2E ]'ف ص��وق و صP' /'د :�,< زارع 
>K	 >?� *زدن +��� در ی  �	'وم 	2 ?M از را� >�Eی�م ر'M 2 را :�67 /'دم و�ه�; �2D را

��,�(ر t(ل O�E 'IFM; ا�c3ل 	(د و 
> ه< از :�ا :(ا��� ی* )(3� ای���دم و /�t@ ه' ��. ا,�PرR 
�(ر را از PFJ< در Rوردم و 	� اح��Fط و Rرام ��ه�ی0 را 	�ز /'دم/ .6
ه� از t�/ ;Q@ 	'یOد  �'��Fم 2c7 ا,�Aر 

<F
  :� @t�/ ;)	� Rن 	OرZE 6(_ ی* :_ ,(�3� 	(د! ز
���ن "'F	د )�J 22 ه����  ."ا:�'. �3ه�:2 
��i'ت ه��<

  .ه�ی0 �2L د
c< /'د و+�6 در ی* E'صt�/ 2@ را 	� :(3ح� 67	� FE'وز ,?�ن دادم 	� �(ال
���ن �3ه�:2؟ /�ام �3ه�:2؟ �K'ان M' از "'F	ح؟ دPدا ص'E ؟U?
���2 ه�2 /6؟ ا

2����ن �3ه�:2 ا'F	ن! د���'F	د 'A

�� �ع[6�F ��ز�  ��  "؟!ه� 	�ز,� ه� 
6
 2��� ای> �(ال. )�2 را�M <
 6D, 6 ه� را
دا,��< Rن د�2  دا,��< و67 ه�Z�FDر 

6D, (د	(ان )@ا�3� L?FM ;را رو �
 >,�J	� P7< ر��F �� روز . �(ا,�2 َ
�Wَ< /'د� 	�g �3'ی�6 /� ای> ,�
�
R '�
�د� /'دم 	'ا; P�3� صP ه�; ��ز� را 
��F� >iم در �ZE� 3(رت و زی'M(ش. R را OF� �Dح و ه� و ه

6
 Q:(دم )��< ح� �	6 
 <?J '�:ا �	ی< را �K�� �عDJ U3 <F7م روم او'F( .6

0 	'ای0 د� ��  '	
6
 6I3ا'FM 6

6. ده< هD� را ی �bI	L(رد :'م و  6
 ،�D�F� 0

�6 �� د07  	' ��)/ '��a� 0
'	

6

0 )- و 	�P- و ی* 	�دی� 7�E(د� F3'ا 
6. :(اه� از د�Iّ�� 2'; ری�� 	'ود '	6
ی� . )@ارم �J(ش ز; 
6
 6
  .ده< 	'
�P/ )�� 0	6 و ی* M'س ��[�,6 	� د� �� /(	��F ا��6E 	'ای0 ���رش 

6

6 	ع� ه<  2�
0 :�,� 	'ای0 ا
�6A,'E �J)( 2 در'	 >�/ .6
,?�,3�M U7 0D(ی�  
��E�	 ;ه�)

6. ریOم اش 
6 ح(ض و �� صPح ص� �� ]�س Rب :�* رو;  �?M '0 زی
�R :�ا; ... 	�� و  	'

<
 !2�F, 6E�/ ای> /�ره� �Dا; ه'	 �

�,6 دارم ا)� 2�F	 د�O,�M ل �6؟ :(دم)M!  
از ه(ل و و6vQ /� دا6����DF, . >�3 	� �ع[E 6�F'وM ،��A3'ی�م ر0FM >�E +�در 	���E 6'وش

�F?/ 2 از /�ر�  :د� �F?/ 2	� UFJ روM(03 و )�2. )��< ی* /M 6D(ل Qزم دارم. ,A'ان �3 و د
  !"�� �FMا /'د; 
�ل �(ه' "

6
. دا,< �( 0PFJ ,�ارد و67 ا)' در ا
�,��ار; M(67 )@ا�3� ا�2 	ع� از /�ر 	�Fی< از او 	FA'م )��< 
/?�F 	'وم �' و+2 
'�6T +��د، ه'��� 
[aD> 	(دم  �Mی< ,6D. )� 2	� �Jن 
�درش �b,R ه< M(67 ,�ارد

6D, �, 0 ه< از ای> ح��ب . )(ی�Z?� :�,< زارع و �	6. ه� ,�ا�3< و /��ب
'	 <F
)?�< IE'  و+�6 از زی'ز
ام و ه���  �(ا,��< 	A(ی< �(ن �Mر و 
�درم ��',� اح��Fج 	� M(ل �FMا /'د� 
6. /'دم 	'وم �' و+2 ح�ج ای(ب

6
 0�M �,�
R �/ 'Aل /'د. ده< دی)P+ . `F/ و �,O	 او /�ر�0 را �� >�/ 'P�3 ص -F]ع� �/ ��A3و'E 2�(
�
  .,��ار; 	FA'دM(07 را از ا


�,6 /� از ح�ج ای(ب +'ض /'دم ح�Q و�ع< �(پ 	(د)� 2�F	 س��I�ه� را �� /'دم و  M(ل. 	� دو�� ا

� و +P- از ای�I� ا�(	(س 	FA'د 	�ز 3* 	� . )@اPFJ l�� >�3< و را� ا��EدمR �7ا�7و'PL
FE'وز 
.- ه' روز �� 

  :د7< ا,�ا:2

�i(رش ا
'وز 	(د؟" 6�aD]
"  

  !"در ص�ص� : ")��<
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���ن �3ه�:R ��3 )� ،2	�د'F	دم ]'ف د��Eد� را� ا�FM ز�. و�c
ه�; 7(/س E'و63 دا���3  
6
���ن �3ه�:2 ای���دم. رو �3(غ 	(د 	���� و �FMد� 'F	'و; د	2 رو�
�م �F: ;)�,R	�ن، درR . در


'د
6 /� 	� ,�ی�(ن OJ (د و	 ���	ن ���'F	د �A�7دو FM از ��b� �	 2�)@���3  رو 
6 �د�ه�; :'ی� در د
�'م را 
?c(ل . دی' ,?�� 	(د. ه�(ز یI'	ع6 	� ه�2 
�,�� 	(د. /س دیR ;'Aن دور و 	'ه� ,P(د �Iا; ای�'	

دی�م . ی* د+ZF� ه< ,�F?I. ه(ی� )'�E< و �' /?�Fم /�< ر�J >�E( ی* ��,�وی� E'و63 و ی* F7(ان Rب
�' 	I?<ا)' 	L(اه< �'م را ای�[(ر; 
?c(ل /�< 	�ی� ��Kرد� ��  'Aب ه(ی� دیR ! �� 6?/ 2+'ا; و	م �
R

���ن، �3(غ �3'F	ژ /��ر د���M )�J ر��PI')'دم /� ی	'وم و 	ن ���ح�ود �K� 6- د:�' و . 
�Fان 	�Kر
6
 6iEه< :�اح� �	د,� و دا���3 )	 ��
R ژ در���M از '�M �,ی�6 . /'د)Z� س/ *�)/ ;)�	�� �	 >D?�

 ��3 Uژ ,ص���M ;Q�	 �/ |F�3(دم	د� 'I, ��P�37< راح2 �3 /� ا�F: د و��E(د ا	.  �	ه6 �
ی* 
ه� M'ا/���  ��  �,)3	W�. ه� �3(غ 	(د ه�; �Z(ی�6 	'ا; ��bی�; ا
�ح�,�ت ��bی�; 
�ارس 
�,�� 	(د و /س

6
���ن �3ه�:2 'F	ف د'[ �	 �,� �,� �/ >�FP	 ا:�' را <
  .ر >,�J 2E	� P7< ر��F و 
ول /� در E'و��A3 دی�
0 ای> +'ار را 	� 
> )@ا�3� 	(د ��Kر ��M روز; و+2 ا)' از ه�Dن روز ا


+��< 	� او را �D'ی> /�< <F76. دا��3< �� او

��FZ< 	'وم  ه' روز /� از E'و��A3 در  �Iای� ;�J �	 م�
R
6
 �,�: ��)I�M ��)/ �Dو ه �bی< ای��F	 >��,ا)� F�
' 	'ا; +�م زدن ه�; دور و 	' را دی� 	O,< 	�ا,< /�ام 

U���
 �
 -.
 '�M 2 ی* د:�' و�م و ��F* 	�ی�  �(ا,��< او�DJ <F7� ی� 
6. �' ا�ا; را /� Mس از 
6
�D� >��( .2L'ی> /�<  �?FDه ��DJ <F72 او�اوF7> . �(; +ص� )��> ه< هFD> ا�2. �'ی> �DJ� ا

6
�' ح'ف 	�ز  6v)A	 �/ را ��DJ 6 ح'ف. 3(د
 'F�
ا �/ ���E	� �DJ� اول 3'وع ��3  ه� ه< در ه�Dن 
2���3�P, U و 	L(اه6 �' ح'ف را 	A'دا,6 	�ی� د� �� �DJ� 	6. ا��
R,(+2 . ر	_ 	6v)A ا�DJ '(� اول 

�Eاح��:   !و �( 	�D,6 و ح(�2. 
ID> ا�2 ح(ص�� ]'ف �' 	'ود و 	A(ی� Mس Eع
"6
 �D3 �	 *
  ."Rی� ��Zر روM(ش ار

�?I'م"".  
"2�  ."ه� ه< ار
* 	f(��3  ,�ار,� ��	���ن
عQ)D د:�'ه� دو
"6D, >3): 6�F: >ه <

�د� ,�اR .>�3ی� Rر�، R س�P7 وز'
  ."و67 را��0 ا

رو را�  از 
�Fان 	�Kر���ن ��FWFM 	(دی< �( :�F	�ن :�,��Z و داR >F�3رام در ح�F3� 	�ری* �FMد�
6
 >F�E6. رD, 6
�R >��( 6د :(ا��< روز اول را 	� ی�دش 	�Fورم و)',� �P7 '�3 ه�	 -A3): 6�+م و
�	 6
��Fم �����  
A' روز اول /� دی�
2 در Rن FM'اه> ��د�. Rی� اش 'M 0ی�J �	 د;؟)	 -A3): >/ ات

  :)��b� .2ی�; دارد
  ."PJ' و OFEی*. دو��"

���ن ,�
(س 
6. ح'ف ا��Eد �' درس'F	2 و د�رود، �' Rب �'دار، ,Oدی*  )�2 /س ,K< ا
���ن . �3ن :�,�'F	6د
��M(ق د:�'	�ز; 
> ,P(د و67 هOاران 	�ر 	'ا; دی� زدن . ��3:�< ,�
(س را :(ب 

	'ایF( . >��( 0'د Rی� /س �Z(ی�F�3 6| درس 
6 ا; دو	�ر 
6 )�2 ح�Q ه���. )@رم 	� �b,R ا��Eد� 	(د
6
���ن ,D'� ا,?�ی< 	. ام روم اد	6 و ��3| +ص� 
> ا
��ل 'F	در د >�Fل �حص��2�F در ��Dم ��Kر 
2�ت ��پ  )��< د	F' اد	�Fت 
> R+�; ح��Fع�6 ا+�Pل  ا�2 /� +ص�. /P, '�D(د� اb
ه�ی0 )�ه6 در 

6
ه' 
(�(�R �/ 6+�; ا+�Pل 	�ه� 
> 	� . ه� ZE_ +ص� 	(د� ا�2 ا,?�; 
> ه< در ��Dم ای> ��ل. 3(د 
6

�J 6; ا,?�ء 	'ای0 +ص�  2 /�� )����F	 *ارد زی'ش ,(ی�< و او ه< ی@(.  

:)A	 >'ای	ی* +ص� /(���  Q(ی<. ��ی� و )�2 ح�A	 �� </ <FF0 را �ع�)�)
ه)],�Dر /� را� . ��(< 
6
  �'K� �	 �� ص2 داد'E ر�	 <F7'ا; او	')'دا,� و 	(د 	 <Fv�M ]'ف �	ار� )Dه Qش را /� �� ح�'� >F�Eر

>�/ ��A, 0	ا@J .U3 6ه�F�	� 	'6A��J . ه�; 
AF(ن ه�; /(�� �D?� ��)I�M,6 دا23 در23 	� 
�,)( ;)�  :	� ��LP7 )�2. اش /'د� 	(د ه�ی �/ 0	� 	R �'ه(6v ر
g �FP3 ��F'ی�6 در دو 


(ص(ع ا,?�ء! ��	���ن را �A(,� )@را,�ی�؟" >Kای�"!  
"|?� �	 !*?b�( �	 ض و)3(ی� ح�M U7 >��?, |?� �	 ن را���	م ���D� 6
 �/ 6vه�  �,�
R

6
  :)��< از ح(ض 
� Rب 	L(ر,� 
I?b�( ،6?
  * ا63 

،6?, �
  U7 	(م 
6
  R ،63د :Fس 
6 	�رون 
6
  R ،63د )(7� 
6 	'ف 

6
 63�Z, 6 �( ح(ض�Eا!  
"�

� و ,?�U7 2 ح(ض R )7)�)/ *?b�( *ی* روز ی �� . �	 ،��F��?�Dش در23 	(د و 

U3 6ه�F� ��)I�M ��)/ ;ن ه�)AF
� �F> )(,. ه�ی0 ه< 
.- )(,� 	'� Rه(ه� 	'��J� 	(د )(,�. ه�; 
)�"!  

�'خ �3 و زد زی' :��� .��3(,�  ه� 	�ز 
6 )��< ا)' 	L(اه� 
ع�6 +ص� را 	�ا,� 	�ی� و+�6 
�ر
6,'Eِ ی��F	 '�
Q ;OM .6دن ی*  M ت و'M د دارم'/ 'IE >ی)( .��b� >ه <
ا; ,�ا�3< �� از ا��P�3 درش  

  :)��<. 	�Fورم
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"2��
���ن 'F	د �	 ��FP�� دنQ ;OM 6,'Eِ".  
)��< �[(ر ر	_ ,�ارد؟ دی�A, 'Aه0 ح�27 
K'	�,0 را . OM; �� ر	[6 	� +ص� دارد E',6)�2 و67 

. دb7(ی�,� )��< 	A@ار �(�Fح 	�ه<. ا,�Aر 
 ��3 -W	�0P7 �3 را 6WFM داد و ه2�A, 6WF. از د�2 داد
6�ID'ای0 �ع'ی` /'دم /� ه	ع� 	3| +ص� �� <
6 )(ی�� ای��Zر /� و+� 
6. :(ا,6 
> ه���� ه�; 


> +ص� 6
ا; در  ه'و+OJ 2و� ��ز�. ���P :(ا,�� ,�P�� 6D، :(د�3ن 
6 ه� 
6 :(ا,<  	� Rن ا; را 
6
 �W	 ی�R 6,'E در <

6 ه� دور  hDJ دنQ ;OM 6
:(ا��< 	�ز ح'ف  
6. :(ا,< 3(,� و 
> 	'ای?�ن OJو� 

)��< Rب �'دار �' را� . 3(د 
6را /0 	�ه< /� )�2 	�ی� هFD> ح�Q ا�(	(س 	FA'د و 	'ود :�,� و)',� دی' 
2�
> ا .>F��?, >ر ه��/ ':R `(س �3ی< و ردی	ار ا�()�  .	� ه< 

��Eدرم ر�
E'دا ه< DJع� . ا,� ��' و 
> :�,� ���Kی< دل 	� دری� زدم و )��< ��� روز; ا��M 2ر و 
2�ده< /��ب   
R6ورم 
> ه'�� M(ل در 
6. از Rب �'دار �� ژا7� راه2�F, 6. ا�2 و E'و��A3 �ع[F- ا

6

6. ام ه� را 	� هOار 	�	�FM 6�Lا /'د� 	ع6T از /��ب. :'م +ص�  �,O	 <
 �	 ;'�ه�ی< را  �)ا,� /��ب ا(' 
��FP	 .د'P, 0,از د�(ت /'د <
	� . 	� ���ن 
عص(
6�F ای> R ��DJ:' را )��< /� /�D'ی> 6�g 	� ه�ف 


6ه Rدر�< را )'2E و )�2 
عDJ Q)Dع�. ای�DK� +(ل ,�اد � 6�ID6 از هIل یO�
ه�; ��bی�ی0 و  رود 
6
. ه6E�/ <FD 	(د /� 
��< /��. ام را 	R ��FPی� /��	�L,� ا)' E'ص2 /'د �' را� 
6. :(ا,�� 	� ه< درس 

  :M'وا د��< را )@ا�3< رو; د��0 و )��< 	6
  !"3�M U7(ی� ح(ض 
��i'ت ه��<"

6D, 6 راP3 <F�� �,(ر; )@را]�FD6. �3 ه
/?6v�J �F 	'وم و ,� در :�,� 	�� �M �,  6,�3ی< 

�E'( .6< ح�6 در ح�Fط :�,� 6D, �J. 	(دم 6A�� اح��س �J �D6. /'دم ه
�3 /� ای>  	�ی� راه�FM 6ا 

6
 2��� 2��� ،�F,�~ �F,�~ ;�J �	 ن�

6. )@23 ز <Fv�M >ب از )�(یR �,  م'� >I��ر2E ,� ,�ن، /� د
  . 	� �3م 	�� 3(د
و ه< 	� /��ب . 3(د ز,Fb' /'د /� ,A'دد 	� /��ب ز
�ن را 
6! /��ب. :(ب �3. �دمه�ی< ا�E ی�د /��ب

6
  .Mس. 0FM. 	� ه' �(. وار )'دا,� �(ان ز
�ن را دی(ا,� 
از ��ل 0FM  /� �عFF> ر�3� /'دم و ر�E< اد	6، دیA' . ه�ی< ر�E< �(; د���ون، �' و+2 /��ب

)�2 ا)' �J,< در   /'د ا,�Pرu زی' را� �M� را /� هD(ار� 
6:(ا,6 
> ��Dم �3 و 
�درم +P(ل 
2�7�L 	� +ص�
6D, 6�/ �	 ون را���
> وا)@ار /�� 	'ود ای> د �	 �,�L	��/ ;'ا	ل. ده<، ��ه� 
ح-  د���ون را، /� 

u�: رو�J ل و�t2 ,�2 و د7� ذFM ;ار�KA, ش /'دمOFD� ب زدم و�t (د، :(دم دو	درم �
ی* �F< 	'ق . ا,�از 

� 	2�F و ��M وات از M(ل :(دم :'ی�م و 	� �Z` �(	6 د���ون Rوی�L<ه< از /��(ر Q *م و ی�F?/ .

���+ ��L� �	 0 را�ه�6v را /� ���  	��; /'دی< و 
> /��ب ی* روز DJع� ه< 	� /�M *Dرم دی(اره�; +��
�W+ل در ص��و�� ا��Eد� ه�; 	�F زد� و از  ه� و �)ز,6 ه�; ,< �E'(� و رو�6�L ه�; ح�6P، زی' �P7س J
6
�(ا,��<  د���ون 	�Zر; /(�* 	(د /� ,6D. ه� ��Fم /'دم، 	� ا�L�Eر در Rوردم و در +��� ,�K�M �DFن 
>�F?�	 6. �(ش
 _ZE 23دا ;��� UF3 0ه��)/ `Z�. �(ا,��< 	� �' :��FD و�_ Rن 	�ی��< و �(ن 

ه� را   6P�J )@ا�3� 	(دم و /��به�; ه� را در +��� OJو�. ه' �� دی(ار د���ون را +��� 	��; /'د� 	(دم

Z(ا6v  ه� را 	� د+2 و :_ :(ش، 	� �'�UF ح'وف ا�P�7 در د2�F7 ��'�E /��ب. ه�; 
�Z	- در +��� ��J ;ا


ح�D " ی6I 	(د و یP, 6I(د"ص�دق ه�ای2 3'وع، و 	� " اER �,��E'ی�0"از . ی�ددا23 /'د� 	(دم �F�
6
�')@23 ور�'، 3R 'K3(ب، ! � ه' �� 	L(اه6 دا>�3	F> ای> دو ا,�O7�DJ 6�� �3 .Kاد� :�< 

ی* ور+� 
Z(ا6v . /��ب ��J زرد/(ب ,�در F3 ...'F?D3 '�M'وی� ,�
�ار، ز,P(ر ��-، ز,�ا,6 +�ع� +KZK� و 
ه�ی< را روی0 ,(�3� 	(دم �� در ذه�< 	�D,� و ا)'  ه< ���P,�� 	(دم 	� در د���ون و ص(رت /�'; OJو�

'L	 رد): >D?� �	 6v�Jم.  
  )101،97،93،78،57،41،40،37،30،25،24(د7?�د :��(ن 

  )7،4(را	ع� 
  )14،12،6(:(ر��F� �F3(ن 

  )15،11،8(ا,��Zم �F'دار 
�(; روم  �	)4،3(  


�م �(; د���ون و �J( /��بR دا,�م. ه�ی< ای���دم'('�ه�  /��ب. /��F 	'ق را زدم و 	� ه' ]'ف 

'�U و 
�i<، در +��� ،��
 -.
 �3 ��F� (د,�ه�	6. � 
. �3 /�ش دره< 	'ه< 	(د,� �� �'م )'م 

��< ر��F را 	'دا�3<�	6 /� 	��/ <F7ر او)]�FD6. ه

.- و+��M �/ 6رم از دی(ان ح��E �Eل   2E'(

ع�(م 	(د. :(ا��< +P- از 	�ز /'دن �?�D?� .>�/ 2Fّ, >,�D,< را 	��< و Q; /��ب را 	�ز /'دم >�Fّ, . <ای

�
R �I�:  
��3�Fزد� /(�(('M )7 :6�A3): ر�Z� 6 ه��6؟/ )�...!  


> رو	�� ه��<: رو	�� )�2.  

> 	�ز; /> �	 �F	 �/ د'/ `F�I� او �	�3زد� /(�(7(  .)A, �/ دل دارم �	ص� t ر�Z,R <
...  

  .ا,� 
'ا اه�I, 6'د�. �(ا,< 	� �( 	�ز; /�< 
> ,6D: رو	�� )�2
  !	0LP: �3زد� /(�(7( Rه�F?/ 6 و )�2
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D/ س ازM �

- 	�ز )�2اp� 6:  
  یع�6 ��؟" اه�6 /'دن"


6. �( اه- ای�6��F, �b: رو	�� )�2 6 �6M د;؟'(  

> R 6Mدم: �3زد� /(�(7( )�2 6
  یع�6 ��؟" اه�6 /'دن. ")'دم ه� 


'غ ه< M'ورش . ای> /�ر�3ن Rزار,�� ا�2. /��� ه� ���l دار,� و �I3ر 
R 6دم: رو	�� )�2
6

'غ 
6.  ا�2ا�3ن هFD> ده�� و ���E �Kی��  6M )� د;؟'(  


6: �3زد� /(�(7( )�2 2�  یع�6 ��؟" اه�6 /'دن",6��A . )'دم ,�، 
> 6M دو
+� ای�bد /'دن"ا; ا�2، یع� OF�  6	��Fر E'ا
(ش ��3" اه�6 /'دن: "رو	�� )�2�"...  

+� ای�bد /'دن؟ -�  

.- ص�ه� ه �( 	'ا; 
> ه�(ز '�M	W�. ا�P7�: رو	�� )�2 ،6��F, 0F	 ;ا'Aدی �W	'�M ارO . <
و 

> ,OF 	'ا; �(  رو	�ه6 ه��< FP3� 	� ص�ه� هOار رو	�� . �( ه< ,�Fز; 	� 
> ,�ار;. ,�Fز; 	� �( ,�ارم

'A�3. دی >Fاه): ��
�( 	'ا; 
> در ��7< هL, ��D(اه6 . و67 ا)' �( 
'ا اه�6 /�6 ه' دو 	� ه< ,�Fز
  ...دا23 و 
> 	'ا; �( در د,�F ی�A,� :(اه< 	(د

/�< /� Rن )- 
'ا  و 
> )�Dن 
6... )�6 ه�DKE ...2< /< /< دارم 
6: �زد� /(�(7( )�32
2�  ...)اه�6 /'د� ا

2Eدر ر >��t'ق ای> IE' �3م /� �[(ر 	�ر اول /� ای> /��ب را . :(ا��< هFD> را 
6. ز
�ن از د
6

�I� . 6 3(د:(ا,�م ای> را ,��FDKم /� Rدم ی� 	�ی� ی6I را اه�6 /�� ی� :(دش اه�6 /�  �D� سM

2�
?��ق . �Mرم ه< اه�6 	�ر; ��3 ا���E ;�+R .2ح6 را اه�6 /'د� ا �,)Aوز /� ای�'FE ی�R ،Qح�
6
دا,< /� :(دم دارم ی(اش  دا,< و67 ای> را 
6 /�� اه�6 
> ا�2؟ J(اب ای> �a(ال را ,�A, 6Dه< 

6
  !3(م ی(اش اه�6 ا:�' 
دی 'A	�K,� .  :(دم )��< ح�Q دیA' و+D� 2'ی> ا��32زد� /(�(7( را )@ا�3< �' �Jی0 و 	�

;�3 'FA�E�t ز . ,�ار; /� و+2 ,�ا6�3 و ی��	'وی0 	2 و و+�6 �( در را �E'ض /> ا:�' M?2 در ا
6
 �D3'/ �	 6�/ 6

� /��ب ا; د:�'ا,� R 0�Fو+2 ,�ارد و67 ح '�?F	 �ZF+)(ی� د� د ��FP, ( . ه�ی2 را�

6D, �/ 	 ،�3�	 6v)A	 6,ا)�>F,O	 ن در ح'فR ه< از ای> در و �	ط و �F2 �(; حL� ;رو >F�F?�	 �F . 6v)A	 ی�
�ZF+6 د� د	 �ZF+6! د� دD, 2D�FP, 'F�
�; �� دل R �/ Q'و; ح�	ی0 �( راه'و و . )@ارم 'P	 >FZ��
	�ی� 

�,�L	��/ 6ه�	ای> +���. ات را ,?�,0  �	ق �F�3ا �	2 و دارد ��bای� Qض /> ا:�' ح�'E  ;ه� ��A, U�'

6
 ��/ .�Fی���	ون ���ای��6v)(  6 	'ود دا:- و :(دت 
M 6س 	� او 
2�F, �/ �J .6 ه' دو��ن �(; د

�'ش �(; راه'و 2?M .6

� را ه< 	'ای0 رو3> Q  ا�: �?FDارد و ه�, U3 ون روز و���/�6 �(ن د
2� 2?M	 0�c	O,6 و 	6v)A ه� از  �(ا,6 /� 
.- Qت و 7(ت /�6؟ ,6D از /�b 3'وع 
6! :(ب. ��ری* ا


6! ا:�'، ا:�' �OیOم 
> دی(ا,� �(ام 6
�'ش 	6D, ��E�F )@ارد  2?M >ه0 هاز . Rی� 	'ش دارد رود و /
6�/ 'IE ;ح و+2 دارPد ص): �� Q6. ح�
 �� )A	 6؟�I	 6اه):  

ر دوی�م  �(; ا��ق و در /�Dم را 	�ز /'دم و W,R� را از زو. IE'; در:?�ن 	� 
Ocم J'+� زد
ه�ی< ��f,�� 	(دم 	'دا�3< و در ی* /�R @t	�FWFM `Fi, <FWم و Rوردم )@ا�3< رو;  	',�
6A زی' �P7س 	6

��F ای> �2�F /� رو; /��ب E'دا ا)' :(دش 
6. ه� /� �J( �?< 	��3  /��ب +���'M ��3ام /�  ه� )@ا
'�K	 �� .6
 0FM 0 راE'م و)',� :(دم ح�F?/ .6
 	A(ی< ,�Aه .
 6	� Rن /��	6 /� زی' ای> �(ا,��< 

��I	 2�
6. 	��� ا �D2 ح�+),R 6
 <
��F /�ام 	��� و 'M ���	 ن�Dی< ه)A	 >��,'ا; �(  �(ا	ا; /� 
��E'( ام .  

"<
  "؟!	'ا; 
6I?
  :اش دو:�< و )��< ,�Aه< را 	� �?�Dن 

  ."	'ا; �(. Rر�"
6
R @t�/ �3)	FW> را �Mر� /'د و �� O(ی� ) 	� �'دی� 	��� را 	'دا23 و در ح�0P7 �IF7 را 	� د,�ان 


>  ا:��Fر 	��� را 	� �0D?� ��F 	� ه�ی� 
> ا��Eد �'خ �3 و 	6 -c	 د و :(دش را در'?E اش

.- +�6I?b�( U /� از ح(ض )'�E�  	� هD� وJ(د 	� ��F�. ا,�ا:2 0P�+ 0 و اح��س /'دم
ام E?'د
:(اه� ه')O از 
>  �ن /'د� 	(د /� IE' /'دم ,���6Dن �'ش را زی' )'د,< K�M. ز,� ، ��� ���، 
6 اش 	�63

,��I 	� ای��Iر ر,�b,�� 	(د
0؟ ,��I ا,��iر  دا23 . ی* 7حi� 	ع� ,A'ا, 6	� P�+< هb(م Rورد. �Jا 3(د
  هWF(+2 	� ی�د اوF7> دی�ار
�ن ,�F,�از
0؟

��E�	 ;)
�?�Dن . �ا /'دمام J اش ُ�'ا,�م و Rرام �'ش را از ��F� د��< را 	� �'دی� و ,A'ا,6 	' 
	عIس 	'ق 6E��3 از ��fس و ر�E+2 در . درF: 0�3س ا3* 	(د، ا
� از ر,OF� 0b; در Rن ,�ی�م

ه�ی<  ه�ی0 را 	� U7 ص(ر�< را 	� ص(رت :�P�� 0�F,�م و ا�D?� 6, .*3,0 دا23 /� 
��< /'د ,6
�,)( 6A��J'	 دم از'/ u�M ش��,�
�':�	��FWFM 6 در /. ه�; Rه(	'�  2��R @t	FW> را ه��WDن ا:�' /'

2�
6 در د 0I�)/ ;6 ه�
 <

?��ق  ��A, 0 را از�FA
'3 ��A, د و'?E دزدی�.  
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�
�,'	 �Dه �	ا:�'،  �,�D, >?FM '�?F	 2���DF, دم)	 ��L'ای0 ری	ی� ه'�� زود�' . ا; /� �	 pD2 ح��(

�(ا,��< 	'ای0 ا
�2  ,�. ب �3ه�ی< 	'ا; ای�I� /�ر; /�< �� 	� او :(ش 	A@رد , 0Z	R ' هZ, �D?�. 	')'دد
2��
اش 	'یOم �� دQ �/ 07	� دا23 
.- دل  :(ر; Rب از ح(ض رو; 
(ه�; 	��E� در�2 /�< و ,� دو�� 

6
 '(ُ �
  .)'2E :�* 3(د 
> از )'
اش  ه�; در�6 ام را از +��� د���ون 	'دا23 و Q; /��ب ه�; +ص� 
(+h ر�E>، ی6I از /��ب

اش را در  �و� 	' �R?6 /� در درو,0 اE'و:�� 	(دم و ز	�,�. 	ع� �M< 	�ه�)@ا �/ 23	P'د 	L(ا,� و 
6
�U دیA'; 	(د 	'ا; دی�ار 	ع�ی�Dن �?�Dن ��Fه0 ��
 <FDT� �ب +ص��/ <�E'( �دی�م ��ری.  

�
R در >I36 /'دم /� اv�K�� ون )@ا23 ���ن اح��س'F	 �,�: ی0 را از�M '�:وا+ع� . و+�6 ا
�
R در >I3ا .Iس ��3,� ای�F: >,�D?� اح��س /'دم �I�	 >�/ �6. ا,� � )'ی	  >�Eن /�< ر�?/�M �I,R

:(ا��< 	�FP< و+�R 6دم د07  
�J .6(; Rی�� /�ر; /� 	� دا:- )��P7 �bس �Mرم ����FP 	(د ای���دم
6
 6
 6�I3 �� د'F( 6

6 3(د، و ی� د��I< و+�6 :(دم د7<  6�I3 �� د'Fاح��س . 3(م )
6
. �(ا,� �(�Fح?�ن 	�ه� �� ,?���� /� ,6D. ه� را 	?���� 'م +ص� دارد 	�ی� ای> ح�27/'دم /�6 /� ِ/ 
6D, >�b� �,ا)� �?LP	 ی> +ص�. �3ن':R )�  ن، در�D��F	اد 'F	ل، د�P+ا ;�+R از �Iای"��F�:(ا,�م " ��Ff و 

�3�	 hDJ 'ش	دور و  �	6 �F: 0�
�(J� �3م /� ,(ی���� 	�ی� ح(ا .'K� 27ن +ص� ح�R )� ;ز,6 ��در �
/� Mس از :'ی� د� +�< �Jس از �E ;OP'وش 
ح- و �J	�b /'دن �M �DK,R/2 ریO و در23 زی' 	0�c، ��ز� 

6
زن /� هFWF* از . M `F/ �/ �DKE(07 را در :�,� �J )@ا�3� ا�2، �� :(ب �(صF` ��3 	(د 
2���F ��درش   � �(ن 
�6(ا,�2 
ع@رت :(اه6 /� ه�ی0 را 	A'دد ح�6D, 6 ه�یR 0زاد ,P(د �� UFJ د'�

��E�F	 ش'�ا)' ,(ی���� د7?�د :��(ن R ;�J+�; ا+�Pل 	(د 	'ا; . /���) و )(ی�. را /� 	� د,�ان �E'(� 	(د از 
6
 ��F�  !/'د هFD> ی* �ص(ی' د� ص�ح� 

�E�F+ �	 ر��	دم دو'/ ��A, �ی�R (د. ام در	س F: 6D/ >,�D?� .6
 6:'� >I�M ای> . زد دور �	 �
ا
F+ د)Jو�E� د)P, ونOح
د�2 	'دم ! Rی� �?< )'ی�ن 	� 
(ه�; /(��� و 	� د+R 2ب و �Jرو 6D, ��3. ام 

>�/ ���3R ه�ی< را)
 6D/ .�?, .��/ ،�F� �F��(ز,6 
�درم /'د� 	(د 
(ه�; �J *�?7�	 -I3 ام را .
���: >�/ �)�J u��Dt �I0 از ای�F	 (دم	ا. دار ��3  �	م را 'IE ط و�Fح )� >�E')?�< ر	(ل /'دمc?
 '�: .

6
ام �I, 'IE< �� 	�(ا,<  �ع6 /'دم 	� +E�F�. )3د 	�ز د2E'( >7 و اح��س /'دم �?�D,< دارد :Fس 
|FD� >�/ 6A��76. �' اح��س د	2، E'( >76 دE�/ ا,�از� �	6 و+�6 
 �b/ >,ا�	 �I,R  �,�: 'وم در	اه< ):

�'م 	��< و را� ا��Eدم 2?M را.  
ا; ه< /� E'اه<  M(ل و R .��Mی� � 	�DJ ،�3ع� 	� ا,�از� هOار روز /0 
6ا)'  0�R	� �Jن Rدم ا��Eد

6
  ! /'د /'د� 	(دم داPFJ �� 23< را �(راخ 

�I�. اول 	ع� از Kg' 	(د و ه�(ز َ�ِ* )'
� ,?��I� 	(د �D� 2+و'�. ام IE' /'دم +�م ز,�ن 	'وم 


�ت. 
��6 	(د از او :P' ,�ا�3< 0��ا)' . ا��Eدم و ی� /�D' 	� ی�دش 
6. /'دم ' 
6ه� 	(د /�D' 	� او IE را

�ن ,6D )�ه6 	� :�,� 6D, زدی� را��	'ا; 	را  �

�ه6 در 
�Fن �Mرم  67��
� ی� R  ا,�ا:2، /�6 ی�د; از او

6D, (د. /'د	ر :(دش ��E'( 6 �?| را . ه'/س�FA��ا
� ح�Q در ای> 	ع� از Kg' داغ ��6v�K /� 	�ر; 	� 
F' دوش دا�3< ه	ه< �I�
 �D� از�' از'Dس هIW 6D, ا�FM دم ام'/.  

�LE OP'ا�7و7� ر��Fم، 
ح�� ه�(ز در  رو; 	� /(�� I�M(�� و+�M 6س از ی�FM 2���Iد� '�ه�; 

�I� ای���دم و )(3< را �OF /'دم. :(اب ,DF'وز; ��	���ن 	(د �D� �,�: ���)/ 2 در?M .6
  >��:(ا

6
  !�3(م 	�FP< ص�ا; وی�> /�6 را 
I�
 �Dد�'/ Ubه< :(3ح�ل �3 و ه< �ع ،<
 �'i��
 'Ft 6. � از دی�ار
دا,��M 2ر و 
�درم  

6D, 'IE 67و �,'��
> و+2 )'ا,0Fv�K�� ;�KP را ص'ف دی� و 	�زدی� :�,)اد6( /��  -.
  !/'د J(ان ز	�6 
  ."	 �F	�F?> 	'ای'3 2	 2	�Fرم"

. 	(د ,?��< و 
��i' �3م��ر Z,  ��3 <KM?6 /� در ��ی� ر�E< رو; رواق، )F�( �3)< :(ش

�I� 	�ری* و ری0Z,O 	(د و 	� ای�K� �I- و ��b�Mل �> دا23 �2L زی�P و J@اب 
�,�� 	(د �D� . ار�)Dه

6

'�U و 
��P7 >iس  �3�	6 �/ 'i��
)�Dن ,�I< ه')O /�6 او را در �P7س :�,� دی�� . �F3)M ا,�Aر 
�3�	 .  

6
 >����F و+�F7 6(ان :�* '3	 2	� DF7( را 	� د'M 232 دا�]F3 l,7ح�6 /� ز �	داد :  

� هD� را در ای> )'
� 	A@ارد و ��6v�K 	'ود؟"R 07ادرم �[(ر د'	"  

را��0 ای> . اش را )'�E< :(دم را 	� /(�� ��6 �� زدم �� ح'ف را / 0	�Fورم 	� ای�I� ا�3ر�
6
. ���FP ه� 	� د7< 
6 ح'ف	� ای> ح�ل و ه(ا6v /� دا�K�� >�3  ای> J(ر . :(ا��< ه�Dن �OF; 	(د /� 

  .OJ ای>، ح(ص�� هmF ح'ف دیA'; را ,�ا�3<

�ن و �ع�F و ح�FD ه< ر�J �D� �/ 2E', �K�� .<�Eن"�
 .�W	 ر; :�,< و�	ه�ی0 را ه<  ��ز� 

  ."	'دن
"6
او ه< د�� 0	� J(ر; 	�� . ��3�< 	'ادرم را 
6. دا,��< دل ,�ارد دو���,0 را �� �K	A@ارد 

2�  !"ا
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  .6 را )@ا�3< ز
F> و د,7�P� ح'ف را )'F7>�E(ان :�7
"6D, �

6DFZ ا ;�+R 'ود	دا23. �(ا,�2  *,�	".  

6

�I� در ح�IF7� 	� 	�د	Oن حص6I�)/ ;'F ص(ر�0 را 	�د  �D�  >F�( ;رو <

� /��ر R زد
  :,?�2 و ا,�Aر 	� :(دش 	��3 )�2

"2�  ."/�ر �?| 	� 
?I- ا
��Fم'M" :2؟�  "	� �6 ا

"2�
?I- ا �	".  
2�( ��/ >DKE 'F3 اه�)L	 ر�A,زد و ا ;��LP7 ع�	:  


.- ز,�)6 	�ون �?| ا��M ،2'م" -I?
  ."�?| 	�ون 
  "؟...و ز,�)6 	�ون �?|"

�F?/ ,0 را�	ز *, �/ ،-.

� 	A(ی� R .6, در ;OF� ر�A,ع� ا	و  �F��
 <
,�A,  6ه0 رو; ص(رت 
U7 6D/ �3�	 دی�� <
  : )�2 و 	� Rرا
6ه�ی0 را 	� ,* ز	�,F: 0س /'د  �?�Dن 

  "	��I, >�FP �( ه< د��6v�J 2 	�� 	��3؟"
6

��� :��ی�م و )��< '6 3
�?| . :(ا,< و داv< 	� 3ع' و +ص� �'/�ر دارم دا,� /� 
> اد	6 

6D, 6+�	 نR از ;OF� 'A'دار,� /� دی	ت �F	را ا)' از اد �,�

�FFc� �I'; در ,(ع ,�Aه0  	� هD� ای>.  �D� ه�
?F, �	 ط,�اد و�F2 ]'ف حE�3 ر ���	0 ,�P7 '	 ح�(س
�, ;��L.  


�R �I	�fش را 	'دا23 و از Rب ح(ض M' /'د. ��ی� ح�Q هD� ح�Fط را )'�E� 	(د �D� . 0ID/ م�
R

���M . 'i	�f �3م 	'وم! ه�یR 0ب 	�ه� )�2 ��دت دارد :(دش 	� A, ،>�/ .�J)J@ا23 ��I, دم'/ 'IE
/�� �(ن او هFD?�  	'ای6D, 6+'E 0. �(ا,< 	�D,< دو�2 دارم 
IE6'م را :(ا,� و )�2 ا)' . /�6 	��3

6D, �/ 2�
�OF و+�6 ای> ح'ف را 
6. دا,� /6 
ID> ا� 2	�Fی� 
��i' /�6 اR دور; و  زد >t ا; از
6

> ه< 
(ج  ��A, ی� در�	دم )	 <aD]
 <
 �/ ;OF� ،(د	ه0 �A, ی�� ,�(ا,���  3(ق دی�ار درR در �
زد ا


���وت 
6 ه� و �?�ق را از �?< Rدم ه�Dن �OF; /� �?< دی(ا,�	(دم 	0D�FP؛  67)Dع
  ./�� ه�; 

> /� از E'ی�د دور� )'د; /� �'خ . 	� /(�� /� �M )@ا�3< 
ح�� دی 'A	�Fار �3 ;�M ;از ص�ا �,

6E6 ](ا
  :/?�F اش را 	� ��| و ��(ق 0FM ا,�ا:�� 	(د و E'ی�د 
  !"	FP> �� :(وووووو,� ه��و,�"

��F> و+2 /?�ار; 	� ای> .  >F��� Ob	� W,R� از ه�Dن �tRز 	� ذه�< ر���F 	(د ,�ا�3<راه6 	
��د)6 2�F, 6��?/ 6 . ه���IE (س	دی�م در ی* ا�( >�/ 'IE ام >FD6 �ص���� 	�Fی< 	� در��6 و ,�در

6
 0�R 0�/ و `Z�  .روم 
�Fان ~'ی� �'و+FE 2'وز ام و دارم 
6 	�رد ,?��� /� از 

FE � .6'وز را ,�ی�� 	(دم�� R,'وز :�, 2�و+�6 در . دا,��< ,Oدی* 
�Fان ~'ی�، 	' :�F	�ن د� 
�'; ا


�Fان ~'ی� از ا�(	(س :�(ت و 	�Lر )'�FM ��Eد� �3م 	'ا; ی* 7حi� ا:�' را E'ا
(ش /'دم . 6IدیO, ا,6 از'A,

(UJ ,?� /� �'دی� /�< �
ا; 	� �J   'F(ان /� �' /(��از دو. 	 '�?F	� FE'وز ذه�< را از ا:�' 	� او /?�F ا

��Fم'M وز را'FE �,�: �,(د	داد�  �FI� 'ق	6 �'اغ 	)� .�,�:Q�	 ن�
ODن ,?�,<  ه'دو ه�	�F: ;)�,R ا; را در
  .�3ی� ه< ,Oد,� و 
> :�Fل /'دم. داد,� و 	ع� ا,�Aر M(ز:��; 	� ه< زد,�
زد�  ���ن ه�bFن.  زد�3ن دی� از �3د; ا3* دور �?0D ح�FE �Z'وز و+�6 
'ا M?2 در :�,�

دا,��< �[(ر; 	� �Mر و 
�در و :(اه'ه�; /(�6D,  �/ 0I. ��3 	(د /� 
> را ه< �2L د����f� /'د
م /�<��3ن در ]ZP� دوم ��Dرت 	(د /� از در ورود; 	�  :�,�. ه6AD 	� ه< �' را� �M� ای���د� 	(د,�، 


ح2P از 
> :(ا� 2	�Fی< 	�Q و 
> /� از 	س 	'ا; 
�در FE'وز . )'2E ا; 	�ری* و �PF3ار �Eص�� 
�M 6� را� �	
��M وز از'FE ل�P,د �	6 /'دم و P7 '6 زی
��'م را 	��E'( Q� 	(دم )'د,< رگ 	� رگ ��3 	(د،  �K,R ه�  دی�ن

Q�	 >�Eر.  
. �Mر FE'وز 	� 
> د�2 داد و :(اه' /(��I'ش 0FM از ای�I� 	� ا��ق M@ی'ا6v 	'وم دوی� 	� ا��+0

A,ا�F?/ 27�b: <

ع@ب 	(دم و ,6D. �ر از  �Iای� �	  -P
دا,��< �� 	�ی� 	�I< ر�E< درون ا��ق و رو; 
2�
�,�م ه�ی< را /� 	� ,i'م زی�د; 
6 رو	'و; �Mر FE'وز ,?��< و د 'i��

�,� )@ا�3< رویK< و R . ر�M

6,�I��  :اش را رو; 	'6A��J 	��� د
��J 0t	�b /'د و )�FE 2'وز ��F* �� ا
"E6
�E )� �/ 2'و��A3 /�ر 
F 6'وز )�2 ��	���ن دو 6�/".  

��	 >��(.  
6
 �J)�
�M �Eر FE'وز /� ��ز� دا�3< / <
�' ا�2 	� ا,A?2 0��3 �'ق رو;  �3م از :(د 

  :د
�0t را u�M /'د و )�2
"2�F, �K�� وز'FE �/ >F76 :(3ح��F: وز'FE در�

> و ".  

�� F7(ان 3' �/ 6�F�DF7( در Rن 	(د وارد �3 و د,7�P� ح'ف 3(ه'ش را  	2 	�
�در FE'وز 	� ی* 
2E'(:  

"6
 ;)Z� ن���'F	6 /�ش �( ه< د�E6. ر�IDه �	 اه- /(�� و . J(�3 ه�ش ,FE 6D'وز اص
2�F, �/ >ن ه�	�F:".  
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> ی* F7(ان 3'	2 را از �(; �6�F 	'دا�3< و FE'وز  	� ص�ا6v /� ز,I3 l(� دا23 	� 
�درش 
�	 ��]7 �/ 2�(��I, ر� 3'وع�	د و )�2. ز دو'/ �b	�J ش'�
�درش ��در را /� Mس ر�E� 	(د /6D رو; :  

"6
  !":(ب ا�2 /� :(دت ح6 و ح��';. /�< 
A' دارم 2�PFt را 
R �3,'ا ����' از  3'	2 ���ن ی� 	(د /� ,FE .6D'وز ا�3ر� /'د 3'	�< را 	L(رم �� 	'وی< 	�Q، ا��ق او


��FZ<. ای> :(رد 'Ft >ه�A, خ'� 	� �Mر FE'وز 	(د /� �?�D,0 از  *�F� 2?M	� 6I�)/ دو ��س 
6

� :(دش . ا,�ا
tQ 0' 	(د 	� د
�6D�+ 6t و /?��F /� ح�Q از �'ق :Fس 	(د. �3 دی�� R م'i, �	

��ز 	(د و د/�ن /(�6I . ه< و+�6 	� �> و ��ل FE'وز 	(د :6�F از �M'ش د�2 و �Mدار�' ,P(د 2���

�M 2�( 6ر و �Mر	Oر)0 ه'دو ای��Iر� 	(د� 
6. اش در 
�Fان ~'ی� دا23 ه�Dن ح(ا67 :�,� `�p� رد  ا,� و):
�+  .ا; 	� ادا
� ای> ح'g �E'ی` :�,(اد)6 ,�ارد /� �'ا FE'وز �

/��ر َ:َ'u، رو 	� /(�� ی* . '3	��D� �/ >م �3 	��� �3م و 	� FE'وز ر >F�E	�Q، رو; M?2 	�م
. ا; �FvO> /'د� 	(د FE'وز ا��+0 را 	� ��ZF� د:�'ا,�.  FE'وز ��:�� ��3 	(دا��+* ,( JR'; 	(د /� 	'ا;


OF . ه�ی0 
�i< رو; ی* 
OF +�ی)� 6D	Q �/ 6	� از د/�ن �Mرش Rورد� 	(د ���F ��3 	(د /��ب -	�Z

 	� دی(ار ه< 	�. �L�L(اب +'ار دا23 /� ی* رو�6b,']3 6�L، ص�ف و ا�(:(رد�، رو; Rن /?��F ��3 	(د

/�M(ر ی* +�ب �Iس ��R �ZFویOان 	(د 	� ی* �Iس M U7'ی�� زرد  ��3	� 	Oر)6 ی*  I� ;�Jس Jّ�ی�Iر ی� راج
�(ر/ @t�/ .6D, �/ ;��LP7 �	 س ای���دم وI� )�J >�Eدم ر'/ ��A, نR �	 >�/ 0,�K�M >��FE'وز . :(ا

�'م ای���د و )�2 2?M �
R:  
"���
  ."�Mر 	Oرگ و 
�در 	Oرگ 

M رگO	 ر�M;)��7)� -.
 2?M 'M و ���	ری0  �	و /'اوات دا23  )M�3 �
�در 	Oرگ . ��7( 	��� و /
�P7 �
�  OJ	�  �fF?�ن 	� هD� /س 
6. اش را M(�3,�� 	(د 	� �' دا23 دار 	Oر)�D� �/ 6م �3,� ه< /R

��Fم. ه� ای'ا,6'M:  
  "؟!�Mر 	Oرگ و 
�در 	Oر)�/ 2	6v) 	(د,�"

��ز; ی�PIر ر�E� 	(د �(Fvس و 
�در 	Oر)0 ا
� �(ن! :��ی� و )�2 ,� 2��� �Mر 	Oر)0 	� :�]' 
6D, 67)Dع
:(ا���� �Iس   �,�F3)M	Lص(ص ا)' 
6 را ه< 	� :(دش 	'د� 	(د �K,R دیA' از Rن Mس �P7س 

  .	�F,�از,�
�,�K	 'A6 دور ا��ق زدم و دیI:'� دم'I, ا�FM 'ا; 2�7 دادن	دم دی�. ا; '/ ��A, �/ وز'FE ص(رت �	م 
��F�'f, ال)a� �	 �� 2��� 	�ه< او ه< 
��i' ا�M اش .>��(:  

"�,�D, '�?F	 �M *� *ی �

� اR".  

6. ا,�Aر /�P, 6E(د ��A, >,ده� �	 'i��
  ./'د FE'وز ه�(ز 

  ."و67 هFD> 7ح6E�/ �i 	(د �� 
[aD> 3(م /� :�]':(اه0 ه��<"
. ام /�bی< ع�t 6'ق ا:�'م و E'ا
(ش /'د�:(دم را زدم 	� ای> را� /� ی. دی 'A	� FE'وز ,I, ��A'دم

  :)��<. ر2L� U7 >�E ,?��< و ی* 7ح�F?I, �i /� وا+ع� t'ق ا:�' �3م و ی�دم ر�b/ 2Eی<
"6D, ��	 �bI�3م ی .�D� �	 ;'�ام ,2E'A و  	ع� ح(ص��. ام زدم و+�6 ر2E، اول رLE >�E'ا�7و7� 
�bم ای��
R .�F
  !" داردا
� را��0 را 	L(اه6 ای��b ه< ا,�Aر 

6
 :(اه< 
6 )�2 ا)' .
 �D�F�و6I���?, ;�J . 67 ,�. )��< ,�. �(ا,F< 	'وی< 	F'ون، 
  .:�Fل را� 	'وی< 	6. ح��'م 	'وی< 	F'ون ه�FD[(ر را� 	'وی<

>F�Eل /'د و ر)P+ .6	 >F�Eل را� ر�F: .6D, 67دار و'���ز� َ�ِ* . دا,< �� �3 /� ر��Fی< 	� Rب 

� ��I3� 	(د و ه(ا د'(6
زد,�  ه��3ن 
���E'( 6 و از :�,� 
'دم :(ش :(�J *3ن 
6. �3 ا23 :�* 

و ه 6	�Fv�M Q> رF�E< . 	�دام ی�DLل ��3 :'ی�ی< و 	� ی* M(ت ,D* :(ردی< �'دار دوزار �R  �7�cب �'. 	F'ون
�
�F, �/ ون'F	 ی��F	 �,�: ا:�'، ا���+6 از .
 ،'��I�3ی� ی ��!  


F�L .6< و 	� ه< زدی<�� �' t'وب ص��� 	',�
� ری <
 6
:(اه< و67 د��< 	� Rن  دا,��< �� 
6D, �F�
6. ر ��F?/ <
  .ه�Z�FDر /� 	� 
> 	(د را�6 	(د. FE �3'وز ا
� ZE_ 	� د,�Pل 

6D, (دم	ر 3'وع /'د� �i�,ا �DK,R �	 �/ م /�< روز; را�D� 6I��
 <FDه �	ا,��< )� . >�E'ی@M اول
	ع� .  و ا)' �Mرش ا�Jز� داد U3 را ه �b,�D	�D,< و صPح 	� FE'وز 	'وم E'و�3��A3ن /� 	� FE'وز 	')'دم :�,�

 '�+'ار �3 	'وی< از �Mر FE'وز ا�Jز� 	FA'ی< /� FE'وز 	�Fی� 
�Oل 
� و U3 را 	�D,� و صPح 	� ه< 	'وی< 
(ا	6 زد 	� : :(ا� 2	L(ا	F< و ی� ا)' 	6 ای�[(ر; د�2 و 	��D7ن 	�ز�' 	(د /� ه'و+2 د�D7ن 
6. /�ر
�ن

��)/ �	 >F,O	 ن�
'�.  
>��( 6:)3 �	" : '�K	 >ری)L	 ��F?/ ?(ی< و دو��	�3خ '� 6Iی �	زی� و )E >'وی	ح�6 ا)' ��3 

  !"از ای��2 /� ی* هWD� روز ا��.��6v را 	A@اری< هb�FD(ر; ا�D� 6I7م 3(د

� در �?�D,0 و )�2R 6�'�" :'�M ،)� ;3(ر; دار'M '� ��"!  

. ه�; ی* +ص� 	�ی� /< و 	0F در :(د�3ن /�
- 	���3 زه�; ای�b(ر; 
.- Eص-)��< R:' ای> رو

6 ا)' را�2 	��3 /� +ص� ��E'( 6از +ص� در :(دش دا�3�  ه� از ز,�) ;OF� >ی� ز,�)6 ه�	س M �,(3

�3�	 .6
اش  3(د Rدم Mس از ای�DK� ا,��iر د:�'; را �FMا /�� و در�2 روز; /� /�6 در :�,� R:' �[(ر 
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2�F, ون�	6 /�� E او را 	� :�,� 	I?�,� 	ع� 	� راح� 6	A@ارد د:�'u 	'ود و R,(+2 	�+6 ای> روز دراز را �
  ای�I� ا,��iر ی* ح�د~� 	�رد:(ر دیA' را دا�3� 	��3؟

E'و63 )- و 	�P-، 	'ا;  ا�P7� و+�6 
> ای> ��L'ا,6 اد	6 را، 
(+h :(ردن 
�L(ط در 	���6
6
ا)' روز روز 	��3، . /�� وار ��Dم 
6 ,�)6، :(دش روزه�; 	�رد:(رش را +ص�دا,��< ز /'دم ,FE 6D'وز 

��F

.- 3'وع Eص- ی* +ص� 	� ی* ز 6

���tR 6ز �Z
 6�F�  ���	 6�'/َ �	 �/ 6	R -.
3(د  3(د و 
�7)� �7�� 6
 'M ح�د~� ه� را �	 -E�t�, و ��/ ��I, 6 و ی��L�  .)F'د ا; ,�
���M 'iی�ن 
6 ا;، 


> و FE'وز ه�IWFام از /�ره�6v را /� )��I, >F'دی<. �هFD> ه< 3 . <
ه�(ز ه(ا رو3> 	(د /� 
�< ه< ده�� . و از ه< �Jا �3ی<! �' از +L, >��( -P(د ,L(د، ه'/� رود :�,� :(د ح(ص�� 	6'	 �,�: �	 ��

 و+�6 ر��Fم M?2 در، Rن اح���6 را /� ��� ���2 	(د ا,��iرش را. �صFD< )'�E< و �I, -D'دم
6
 �
R >tا'� �I,R	0D�FP در  در :�,� ,DF� 	�ز 	(د و حT(ر /�6 را 	6. /'دم ,�، ا�F?/ .6D, ��P�3م 	� 

6
:(دم را . :(ا�2 	�ی��< و ح�س 	O,<  /� �� /�6 در :�,� ا�2 د7< 
6. /'دم :�,� اح��س 
6

�� ا�2؛ دی�م /� در ای> 7حi� در ��FL' دو /?0 
��Tد )'E :(ا,��� ی* دا���ن M' ه�bFن R ر��

|Fا، و /0 دادن 7@ت �ع�'J�

6. دا,��> ه'�� زود�'  <
���ن 	�ز 	(د و 'F	ش د�/ ،�R  ر)Tا,��< در ح)�
6�IDه '�, -K� 6�ه�; ری��6 و ]FPع6 ر�3� اد	6 را  ه�ی< /� �� �K	� R >/ '[�:وردن در درس 

F
R+�; ا+�Pل /� هFD?� :�ا 	� . �� 	ح� /�<ا,��Lب /'د� 	(د,� 	� R+�; ا+�Pل، د	F' اد	�D��Fن، در هFD> ز

7�L` 	(د 	� 3(ر و 3ع�6 	�ور ,I'د,6 	� ح'ف <
I,R� �(; ذو+< 	O,�  داد و 	6 ه�; 
> )(ش 
�Z� 6ی� 

6
 2�7�L

6. /'د 	� �* �* ,i'ا�<  <
دا,��< �'ا 	� ای�DK� ا:�ف ,i' 	�ز R+�; ا+�Pل دو�2 دا23 	�  
�' +ص� 	ح� /�� '	 <
 .� <
 	(دم؛ �P
��K �3)'د; 	(دم /� 	� )�Jن ی��M 6Iا�3> +ص� و ز,�6( 

 	(د�P
  !R �/ 6,)�J+�; ا+�Pل ه< 	�ان 

.- دزد . در ه�Dن ی* Rن /� M?2 در 	�ز :�,� 
�I /'دم ���ی> IE' در ذه�< 	�ز; /'د ;OF�


['ح ,P(د ,�'; ا; /(�* در �� ی* I�M(�� در 
�Fان ژا7� از ح�Fط :�,�. زد)6 اص/ 14<
! �' ا�2  ا
6
�ع6 /'دم ��FL< را M'واز ده< و 	'�< 	� 6v�J /� و+�6 وارد ح�Fط   -.
 �/ >�FP	 3(م ا:�' را
��E�	 سF( ;ب روR �دی�	2 و دارد ی* �M 'IE'�6 	(د و ذه�6 . ریOد اش 
U7 6I?b�( 6 ح(ض ,?��� ا

6v6 ه(ا
 <
ذه�< ر2E ]'ف 
�ع(د:�ن، �D(ی<، /� . �:(ا�2 �� ح�07�F: 6 را ه< 	�ور /� �' از ذه> 
قFی ،*?D3 �,و'	 �K�3� ای�'E �7�: �	 روزه� <FD(د ه	را دا23 و �3ی� . +'ار  �,�: �F�/ ع(د:�ن�


6
درد�' در 
(رد �(رو��ت ��' 	� ه<  دا,�E �7�: 2�F, �,�: 6�/ 2'�3� را Rورد� 	(د �� 	6 �(ن 
  !ا:�ط /���

�Mرم ,?��� 	(د رو; �2L �(	6 و . @ا�3< 	�ز; ذه�< ��Dم �M�3ی< را /� 	� درون ح�Fط )
�'ش را 	F> دو د���E'( 0� 	(د . �K�� �/ (د	ا �FM OF� �Dد و از ه)	 <F
��Dا,0 /��ر د��0 رو; ز
2�
�� 	(د؟ �'ا ای��Zر )'�E� 	(د؟ و �'ا 
�(J� ورود 
> . د+�ی6Z از ر��F,0 )@�3� اR �K�� و67 �'ا

ه�ی�b/ 0 	(د,�؟ 
A' +'ار ,P(د دو ه��� 	�D,��؟  ح�FD و �ع�b/ �F 	(د,�؟ 	�ر; و 	W�,?�� 	(د؟ 
�درم و 
  .ح�Q /� ��ز� ی��KI� ��3 	(د

��ام )- /'د، 	�  ,(ی�6 ه� 	�ز �3 و R+�; ا+�Pل را دی�م و دو	�ر� ِ/'م +ص� 
> 	ع�ه�، و+�6 
�ر
�� دادم هD� ای> �a(ال�M دم): �)F3 �	 ل ,�. ه��F: �Iای� �	 @t�/ ;رو p�F� (د را	ا�3< ه'�� رخ داد� 

 ا
� ,���ر 	(دم - دا,��<  /� �� R+�; ا+�Pل +P(ل دا23 �� ,�اR 23,'ا 	� دور از +ص� ,(ی�6 
 -6	�Fورم
u'دی �?FDه -.
ه�; ی* M- 	�(ا,� ,F'و; :'د/���� �F�L<  ه�6v +�	- ا��Iء از وا+ع 2F	�F	< �� هWD(ن �Mی� 


6DFZ و 	W� ��ر 
M6س 	� ,�. را ��ب 	�Fورد ;�+R ر; و�	ی� از �	6 
 'P: ه��3ن  �	ن ���	و �� اوا:' �� >�E'(
6

�,�� 	(د،  ��('F3 'ادره�ی< در	 �	ن  را ���	�� �Dه 'K+ 27ح� �	درم /� �

�,�م ��  ا,��iر 	�ز)?2 

l��ا	'ی?< ��	��F ه� 	�  ه�; ��3ف و +6�DF وا+عE 2F'اه< /�< و 	� /?�Fن Rن 	�(ا,< 
?�6  /(�* از 
 . ذه�< )'د,��P; از +ص� �Mرم و 	�ر; ��زم
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�َ�َ�َ�+  
  
  


> ا,�ا:�� 	(د اش در :�,�، ��ی� وJ(د �Mرم در و�h ��ز� �'

> 	�ر��6 . ا; ��FA> رو; ز,�)6 روز
6D, 6D, >د و د7< ه)	 ��
R 0FM ��('F3 دا,��< �� در  '�?F	 رم را�M 6,ا'A, >FZ��
 0�'M �	 2�:(ا
>�/ .6

�,�� ه�ی0 ه< 	')?�� دا,��< /� 	�ر; و 	W� دورادور  ��('F3 'ادره�ی< در	در و �
 �K�� ا,� ا,� و .

6
/�رش R . ��3ورد �3ن ح'6E 	' ز	�ن 
6 زد و ,� در 	�ر� �Mرم در ��Dم ای> 
�ت ,� �'; 	� :�,� 	�ر; 
�b,R وب در't ن �� دم�,�

6. 	(د ر�E> 	� ادار� و  �/ U�tص6)�2 ا:'
. /�� /�ر; 
6 ا,� و او اص�E� ر
��ه� 

6
�' ه< 
6 و+�6 ه< /�  Q)Dع
 <
�3
6 را /�  ،�,�: �
R 6
 ;'�'�:(رد و ح�0iE را  /'دم 
6
'	 6

6 دا23 و  �/ 'A'ا; :(دش و ه' /س دی	ط، و �F0 در حF	)� 2L� ;2 روE6  ر	�Ft 2:��3

6

> 	?�(م 	�I� �(ن حT(ر 
'ا در . ا,�:( )�ه6 ه< �Eل را 	� ص�ا; 	��� 
�E 2E'( .6ل  �Iا; ای�'	 �,
6D, اح��س   ./'د :�,� اص

ا; :'ی�م و 
��i'  ر�E< ژا7� و ,�ن و :'	�O. یI'وز t'وب و+�6 از E'و ��A3	�M ،>�?('رم :�,� ,P(د
�O را :'	. �3 ه(ا ���ن دم دا23 /� ده�ن Rدم 	'ا; :(ردن 	�ز ,�M .6Dرم 
�,�م �� �3م را 	� ه< 	L(ری<

رو; . ه�ی< 	'دا�3< )@ا�3< در 3�M(ی� ح(ض �� :�* 3(د و ر�E< د���ون و ی* /��ب +ص� از 
�Fن /��ب
. �)� 2L	�M 6رم در ح�Fط دراز /?�Fم و ه�FD[(ر اQ	6I�L و�_ /��ب را 	�ز /'دم و 3'وع /'دم 	� :(ا,�ن

 :(ا,�� ��3، �3م و �� و+�t P+ ; 6'ق +ص�. ا�2" ز,P| در�"اوF7> :[0 را /� :(ا,�م �FDKEم ر
�ن 
  .)'د :�/��'; U3 رو; /��ب ,�F3�f 	� :(ا,�ن ادا
� دادم

6

6. �3 و ه�(ز از �Mرم :P, ;'P(د ه(ا دا23 ��ری*   'IE 672 ادار� و�دا,��< ر�E� ا
6D, �,�D	 2+دم �� دی'و'/ .�
R �/ رم)L	 را >

�م :'	�O را از Rب در 	�Fورم و �3R .� �, �
��ن )�F :���، ا

6
 'i, �	 �F�  :)��<. ر
"6
  ."ا��Eد، �J�+Rن دا23 د7< 	'ا��ن 3(ر 


� /��رم رو; �2L ,?�2 و )�2R:  
  ."ح(ص�� ا�(	(س �3(غ را ,�ا�3< �(; ای> )'
�. �FMد� 	')?�<"

�ی>؟"R د��FM را� را �DKای�"  

�م �� 	�Kر���ن، 	ع� ه< از 
b. راهP, 6(د"R >FZ��
 >�E'( ن را)ی�Dب ه�	ازی' �3م �� '��س 

  ."ژا7�
��FDKE .0م ح(ص�� ح'ف زدن دارد'M �	 2+)WFد ه)	 ��?('	 ��('F3 از و+�6 از  <
ه�; 

�6L 	� ای> 
�ص�6 ,�اد� 	(د�M .ا�3ر� �	 Q)Dع
 6
)'�E< 	� ی6I دو  اش را ,6D ا)' ا�3ر�. /'د ا; ا/��� 
6
��F ر�3� ا�IEرش M ا,�Aر 
6. /'د /م صح2P را /(��� '��7�P,راح�6 د �	د �ر� 3(د و ,�(ا,� 'FA	 اش را .
و+�6 ر': >�E	�O را از 3�M(ی� 	'دارم دی�م /��ب ,DF� 	�زم را از رو; �2L 	'داU?,R . ��3 ا
� E'ق دا23
6
  .ز,� ا�2 و دارد 	'گ 

' �Mرم ر�E� 	(د �( 	ح. زد� را �(; ی* 
Dbع� رو6v )@ا�3< و Rوردم �' �2L ,�ن و F�M' و :'	�O +�چ
6
  .:(ا,� /��ب و دا23 


> ای> /��ب را از +P- دا�3< ی� ��ز� :'ی�� �F�'M د و'/ ���	 '�. ام ی6I از ص�ح�ت را /� :(ا,� 
2�
[aD> �3م 
2�A, ;OF� .6 و 
?c(ل :(ردن �3. )��< ی��Iل ا�2 در د���ون ا  �	 6D/ >,ا)�

>,O	 م. او ح'ف�F�'M:  
"6
'	 6/ �Fع�
�ن و ح�FD و �
  ")'د,�؟ 

�DZ7 2�( رت داد و)+ اش را:  
"6D, >,دا .��,�D	 ی(ر'K3 ':R �� �3ی�".  

��Fم'M دری� زدم و �	دل :  
و 0FM از ای��M �Iرم ح'M " 6Eس �D3 �'ا ای��Zر زود 	')?��F؟ 
A' دو ه��� 
':ص6 ,�ا�F�3؟"


�Pدا ,�راح�0 /'د� 	�3< :(دم J(اب :(دم را دادم �Iاز �'س ای� �,O	:  
"'[�: �	 �	Q<
 ".  

�DZ7 رم�M 6	 ا23 و@( <F
  : �I,R	� ��D?ن 
> ,��A /�� )�2 اش را ز
"�,".  
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  .و67 ادا
� داد. 	ع� 
I.6 ���ن ](Q,6 /'د /� )��< دیA' ادا
� ,L(اه� داد
">,�D	 >��,ا)�, 'Aدی �/ �
R 0FM 6�v��
".  

6
 ��DJ ل�P,د �	2 و ذه�0 �< ح2ZFZ 	���3 ه�6v /� ه دی�م  /� ,�Aه0 	� +��6 از :'	�O ا
  . و ه< ]ع< ��� وا+ع2F را ,�ه��

"6
 ��a�
��ز :(اه� �3 دا,��< 	�Q:'� یI'وز  .6
  ."	�ر; را. )(ی< 
��a� او را 
6
	ع� ه< �3
0 را :(رد� ,L(رد� 	� . �'��F ز	�,0 	�(زد ���ن ��� ,�م 	�ر; را 	'د /� ا,�Aر 

2E�3 و ر ���	2 L� '�
��'اح از  �,�K	 .2?('	 6�+2و�?�, <
/��	< را از رو; �2L .  دیA' /��ر 
6
  .رود 	� ا��+R 0,'ا 	)Lا,� 	'دا23 و 2�( 


��i'� دو روز�، ح�ل �Mرم 	� و�(ح 	��' �3 'Ft 2PFt *س از یM ع�	ا:�' را �� . ��� روز  <

�,�: 6
 ی* .	��د اش هD'اه6 /'د� 	(دم و 	� :�,� ر���F 	(دم /� دی�م �Mرم دارد ��Dان /(�0I را 

6

�در و 	'ادره�ی< را 	�Fورد 7حIE �i' /'دم  ��('F3 ')'دد	6. :(اه� 
 ��P�3دم و67 ا'/ . �I,R از -P+ رم�M
6
 >FZ��
رود u�َ,'َMَ و U3 را  از 	��> ��Dا,0 :ص )3د E 2�('دا �ص' Mس از �Mی�ن /�رش در ادار�، 

6
��ن 
'ا ,�ی� �� J(اب ده�روی0 	� دی(ار 	(د و ,�A. )'دد 
�,� و Mس E'دا 	'
6 ه< 'M � . 'A6 را دی�/ �

>F�3ا�, u�َ,'َMَ _ دارد. در	/�رش ر �	ش '����Fم. IE' /'دم �3ی� 'f, ;OF� 67ی- . و�D� را�I3R >او ه

�,O	 ر��	6 در ای> E'ا23 ح�,.  

ع?(+� �+R	Oرگ، �Mر �Mرم، 
�*  )�f';. 2:��3 ه� 0FM دهu�,'M ��I را 
�M 6رم از ��ل ،>,�:

	 �b,R �	 6عDJ ���Oر)6 در u�,'M 	� ارث 	'د� 	(د /� و+�6 ه�(ز ه'دو �' �M 	(د,� ��67 دو �� 	�ر د
6
 >F�Eر . *�E �	 '�	�6t 	(د در,�M 23' از در:��ن 
F(� 	� ی* ��:��Dن /JR ��K'; در 
�Fن در:��ن 

OP�
> از ای> 	�غ 	� ی�د ; Rن �OF; ا�2 /� ای> ه��F?/ .�D، و ی* ا�� |FD� 'L	� R	�O: 6 زد� و  

�درم . R:'ی> 	�ر /� 	� u�,'M ر�E< ه�2 ه?2 ��7� 	(دم. دارم -c	 در �FDد و ح)	 ��
�F, �F,ه�(ز د �Fع�

� و 	ع� 
� ه �D	�  	Oرگ، 
�در �Mرم، در �P7س �+R	Oرگ و :�,<. 	(د �,�: �,�
R �I3در �	 `Fi, و U�'
 6vه�


.- ی* 
��E'ت وا+ع6 . اF�3<، ا�(	(س )'F�E< و رF�E< را� Rه>ه<، در ح�IF7� ه' /�ام �OF; در د�2 د
 ��Aت /�<، �(; ی* ای��'E��

�م اح��س R �� ،ع�	 ��Aدو �� ای�� �
�(ار +[�ر �K'ان اه(از �3ی< ا

;'f�( OJ �/ 6,�DF�
'د �(ز,�Pن /�6 در Rن  /(�* 'FM د,�، و)	 ��
R �
:�,< و 3(ه'ش /� 	� �P?FMز 
M د، از +[�ر)P,>د� �3ی�F . _: �	 ��A(د ,�م ای��	ان OویR رت�D� 6,�?FM از �/ �F��	' ی* ��	�( /(�* 

  .u�,'M: :(ش 
?6I ,(�3� ��3 	(د
6
  .Rی� ه�Dن 7حi� از ذه�< )@23 /�ش :(اه' /(�6I دا�3< 	� ,�م u�,'M ی�دم 

  
  

د /� IE' /'دم ده��ل ���ن :��� و ��I3� 	(. دو روز 	ع� و+6 از E'و��A3 	')?�< �Mرم در :�,� 	(د
2���Fم Rی� 
'یs ��3 ا�2؟ 	� �ع�A, Ubه< /'د یع�6 /� ای> �� . FM'�' ��3 ا'M �/ ان �3م'A, ر�Z,R
�,�ZDال اح)a�
'یs :(ا��< 	A(ی< +E�F�. ای�2  <F� 2 ��ن���ن در  ��FvR	 �F�I	�A,  �F�FPه 6	� �K'�. ه�

��3 6�I3 �� رو. ای� <F� �� روز� د� ��� <FD2در ه�
') 6	� �J,��ن . ; ��F,�?FMن ا��Eد� ا �� ':R
6D, أت'J �/ 2���F�/ .0 ح�6 ح'0E را 	l�� �F,O ا,�ا:�� ا'M <از ای *FWFه <
ه� را ,I'دم و او ه<  

)?2 دیA' ح�6 ی* /م ه<  و+�6 از ادار� 	'
6. از Rن Mس �2L در :(د E'و ر2E. ی* /م �(�Fح ,�اد
6D, ح'ف <
اش در او ای�bد ��3 	(د 
���D 	� 	�ر;  ا; /� 0FM و Mس از ��' دو روز� وحFFc��F' ر. زد 	� 

6

'	(ط  6vه�(ز �'ا <
 �
  .دا,��< اش را ,6D �3، ا
Kg(ر ا:�' در ز,�)6 
> را	[� . 
> ا
� ز,�)6 دیA'; ه<، 
��Z- از او 	'ا; :(دم دا�3<

A, �I,R'ان ,Oدی 6I	0F از ح� FE'وز 	�  یA' 	6ح�Q د. ام را 	� FE'وز 	� ر6ZFD� 2+�E 	�ل /'د� 	(د ��د�
6
 ��A3و'E اح2 در'��
6 :(دم 	�3< و+�6 ���2 ا 0��ا,�ا:�< و دو��6v  ر��F د��< را در د

6
 Q�	 >دا23. دوی�ی <
ای> وا+ع2F /� ح'ف د07  را 	� 
> زد� . FE'وز ه< هFD> اح��س راح�6 را 	� 
�D6 /� ه��

6 رد; دو���,�	(د و در 
> ,� ���K ا~';  0,�
وح?�6 /� . /'د ا; را 	'ا,�LFA� 	(د �3د


6 اش دا23 و او را از '�M	W� ه� از 	�Fن اح��س درو,6 �3ی� ��ل 'Aه�; دی  <
ر
�,�، 	� ا���Dد; /� 	� 
6
ی�2E /� 	�ی� 	� ا:�' ,� 	ع�(ان ی* ر+UF /� 	ع�(ان ���K /�6  /'د� 	(د ری�L� 	(د و او ه< 	� :(	6 در



� را � ��/ <FDT	�A'د 6/�  |FD� 2+�Eر �
  .�(ا,�2 ادا
/'دم در ](ل روز �3,س دی�ن او  را دا�3< ا
�  �3ی� ا)' /�ر ,6D. ا:�' ا
� :6�F در د��'س ,P(د

	� و�E hع�OJ 6 ای�I� روزه�; دوP�3� و P�?b�M� 	'وم R ��3	�د �� و+�6 از /س �Z(ی�F�3 6| در 
6
 �ZF+ا; ��� د'	 �
R FP	 ;ا�3<ا�, ;'A0، ��ر� دیD�.  

ه�;  /'د 	��E �Iص�� اش در 
(رد ا:�' ,� ��A, �K'ا,< ,6D ه�; 6M در �Ib�/ 6Mو; FE'وز و �a(ال
6
  ./'د ](Q,6 ا,��iر 	F> دو دی�ار را 	'ای< /(��� 

  "+�ش �� /�bی2 ا�2؟"
  !"�� ای��bم"
";)?	 Q6 دو�F: ی��	0 /�6 ��
  ."Mس ا)' 	L(اه6 
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  !"3(م 
UF� ��6 دارد، "
  "اص �� ح�Q )@ا�3� 
��0 /�6؟"
  !"ه'�� 	�دا	�د. /�< ا
� ای> دEع� 
6. را��0 را 	L(اه6، ,�. ,�"

6
�3ی<  	ع� 	'ا; ���
F> 	�ر 	'ای0 �ع'ی` /'دم /� 	�ر R:' و+�6 +�
O,�ن از /س F�3| دور 
 2?M >F�:ن را /� /'دی<  و ا,�ا�Dراه ��FP, را �
 6�/ �/ �,�K	 <ای �	 �IFv�J ،رQ��Kf� �b�


��)/ 6
 ���	 0Iری�	6 ه�; 	 >P�W	 او �	راح�6  �	3< �3 �	ان ا��'ا�0 'A, �I,R . ��P7ا��'اض /� ا
6D, 6. /'د

ID> 	(د 
.- هD� د:�'ه� روی0 ,?)د و IE' /�� ا(' ا��'اض  :(دش ه< د07  �
:(ا�2، ا

6D, 6 روی0 ح��ب�F: <
 ��I, >�/ .ا)�ر ا�(	(س �3ی< و از �3,س :(ب 
> ا�(	(س 	ع� از K,R< و+�6 
6
��د� ه6 :(دش را mFM و ��ب  -F7ن د�Dه �	د، )	 'M 0LF	 �� (د	راح2 �, .

> در 6t)�3 . داد و 

ه�6v /� 	� ا,�ام 	�ری0I  راه'و ا�(	(س، 	� ,���ر ا�P7� از صU�+ >FD 	� او ����FP 	(دم و ا���+� از mFM و ��ب
6

� �3م 	�6�F: �I ه< :(3< 
6D,  6داد ,� ZE_ ,�راح2 R .2�ا��Eد و  ا,�از; 
6 و+�6 ا�(	(س 	� د

6
 <Fv�M و Q�	 ان را'E��
 6
 2�  . داد ا,�ا:2 7@�6 
.- 7@ت 
�07 	�ز; 	� :�,< زارع 	� 
> د

'�6T +��د 	FE 6'وز ���ن 
ح( ح'ف �?, �J)�
 
�� 	(د و  ه�; 
> ��3 	(د /� اصR ص�ا


> ,?��� 	(د . زدم 
� در /�,�F> 	(دی< و 
> دا >�3	� Rب و ��ب ح'ف 
6. د/��رش ,?��� 	( -	�Z
FE'وز 

�(J� ورودش �3م. و ص��67 /��رش :�67 	(د �
R <F�,�/ �	 6 +��دT�'

'�6T +��د +P- از . 
> و+�6 

6

'اد:�ن /� دا23 ��;  �I'د ای�	0 t�

 0	��I ا,A?�0 را 	� ,?�,� �I(ت �J( د� 2Lو ری 
6

�  �Mور��M <Fور�F> در ح�U7 �IF7 زی'ی�0 را 	� د,�ان  OF
)Oی� و 	'+6 از F3[�2 در �?< دا23، 	� 


> )'م )��> ای> 	(دم /� �� J(ر; :(دم را ���P,�� 	(دم 	� ا:�' /� 
'�6T +��د Rرام /��ر . ,Oدی* �3
IE' /'دم ا)' . /'د ا حس ,FE6D'وز ه�(ز ه< 
ح( 
> 	(د و حT(ر او ر. FE'وز رو; ص��67 :�67 ,?�2

2�ه(ا M'ی� و دو�� �7  ام را ��Dم ,I'د� 	(دم /� 
'�6T +��د 	6 ه�(ز �DJ�. ح'E< را ,�D� �DFم 	A@ارم 	��' ا
�b�M'�  :ز,�ن )�2 داد +KZK� ه�ی2E'( 0 و در ح��K,R �IF7 را ��Iن 
FE 6'وز را 	� 

"'�M ��, ز�	 �Zح'ف ای> ح �	ر )(ش �Z2! ای�M�+ 6دارد
  !"دزدد ای> ح'ا
Oاد�  را 
�7 �	 ;'�DIح
 mFM ،زد <
 �	 6,�	'K
 *D?� و ��LP7 رد)L, '	 <
 �	 �I'ا; ای�	وز  و 'FE ;ه�

ه�; او، 
.- :(ن  و و+�6 دی� ص(رت FE'وز، ه< از �'س و 3'م و ه< از E?�ر �'b�M�. داد و ره�ی0 /'د
،U7 �	 2�]F3 ��LP7 ی� و'M �J ر� از�	2 دو��7�'خ ��3 ا  �F�  .ه�; �'خ FE'وز را ��� 	�ر 	(

")� ���I3 2�  !"+�< 	?(د ای> د
6

'�6T +��د از �J 	��� �3 و رو 	� . /'د 
'اد:�ن 	(د /� از L?FM ;)�,R(ان :�< 	�ز; را ا�م 


'اد:�ن )�2:  
  !"	A( زی' ��](ر 	'ود ای> +�< ��3"

6D, �/ د)	 �E	'ا; ای�0ID/ �I /'د� 	�3< د,7�P� . ��دا,�2 	�ی� 	��Lد ی� ا:< / FE'وز ���ن /
  .ح'E< را )'�TE �� >�E را �(ض /�<

"6
ه�;  ه�ی< را 
.- Rر�2�F :(اه< 	6 /< و زی�د د��< را 	�F,�ازم دور )'د,0 و U7 ای> دEع� 
0P7 ;ارم رو@A	 �D�F�  !"ه'�� 	�دا	�د. 

�6L ,�اد و 
> �FDKEم ح�07 از /�ر 
'�6T +��د 	F?�' از ا�M وز'FE2�	��� . ی��E'( �K� ��3 ا
�'خ ��3  �(; راه'و، R+�+(ام /� دا23 در ا��+0I را 	�ز 
6. �3ی< از /�,�F> ر >F�E	F'ون �7 �J)�
/'د 
  :FE'وز �3 و 	� 3(:6 )�2

"2�  "ه�ت u�M /'د;؟ ه�; 
'	�2Fv را 	� �7 د
�':�' �3 و 	� ,���ر ��LP7 زد 6D/ وز'FE .د)	 <FADt و�(ح �	 �
R+�+(ام ا,�Aر . �� ,�Aه0 ا

6	 6:)3 �J)�
  :�Jی0 ��3 	��3 ح'ف را )'دا,�  
"6
 'Aدی h	'Iی �� <
 <F�,�/ روم".  


> دا23 �	 .<F�,�/ 'ود	اح2 '��
�i(رش ای> 	(د /� 	� :�,< زارع 	A(ی< ی'I	h دیA' 	'ا; ا . -P+
6v)?���FE <Fv�M >F'وز از 
> �Jا �3 �� 	'ود د'	 �I6. از ای�
.  R	6 	� ص(ر� 0	O,�:(اه� �FDKEم 
6,�?FM ;رو >�Lس /'دم و ریF: ه�ی< را)
	')?�< ,�Aه0 /�< دی�م روی0 را از 
> . ام 
�K< ر�E< �( و 


.- �7. 	� ای> وJ(د در Rی�� ص(ر�0 را دی�م. 	')'دا,� 0,�D?� (د	خ '�	� 	R �,�Kب زدن �'ش را . ه�ی0 
>�FP, 0 راI36. زی' ا,�ا:2 �� اc
  : درش 	�Fورم )��<	'ا; ای�I� از د

"�F� ش): <
 Qس ح�,Q�M *J ؟!�'م ی�"  

�م �J( و د��< را )@ا�3< رو; �3,�. ح(ص�� ��LP7; زد و دو	�ر� �'ش را زی' ا,�ا:2 	6R اش .

6	 6	 uد)/ -.
  .��Mه6 رو; �3,� 
> )@ا23 و Rرام ا3* ری2L ا:��Fر 	� ]'ف 
> �':�F و �'ش را 

?�'; زی�د 	(د ،<Fv�M . ح�ج;'�?
ه�  ای(ب �� 
� را از دور دی� 	� ا�3ر� 	� FE'وز )�2 	�ود 	�Fی� 	� 

��  .:�,< زارع ه< �M; ص��وق )F' /'د� 	(د. 	'
  "��Zر ](ل داد; ا
'وز؟"
"6

6. دا,��< ��b� ,�ار;  'Aدی h	'Iام ��ز� ی)+�+R <F�,�/ رود".  


(ه�; 	���ش را ریM 2L?2 )'د,0 و )�2 '�  ::�,< زارع 	� ح'/2 
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  ."ح� Q	�F وای�� �M; ص��وق"

�م 0��J /��ر ص��وق ای���دمR رو; �?< و �	2 . )��< ?M >'ای	و  �F?/ 6 /��رD/ (دش را:

ح(ص��F?/ 6A و در  ,�س 	���; از 	6. 	� رو; :(دم ,�Fوردم و 	�ز ه< 	� او ,Oدی�I' �3م. �?< ,�زu /'د
  :ص��وق را 	�2 و )�2

"�F	 ./ �	 U�W	 <ای ;�J �	 �F	رت�"!  
دا,< )F' و )' 0�E	� R+�+(ام 	� /�b ر���F 	(د ا
� ه'�� 	(د  ,6D. ح(ص�� ��3 	(د 
��6 	(د 	6


6. داد 	� 
> ه< :6�F ح�ل ,6D. دل و د
�غ ��	| را ,�ا23  '�دا,��M 2ی< )F' ا�2 و 	F?�' از 
6

�ن :�(ت 	(د در 	�ر� ا:�'. /�< 3(:6 و ��دت 	� او 	�� '�یع�6 .  	� ه< ح'ف زدی<��� 	�ر ه< و+�6 

6
ام  را	[�. �J 6�F: �3; ح'ف 	O,< را��0 روی< ,6D. دادم /'د و 
> :J ���)/ 6�F(اب 
6 او �a(ال 
)@ا23 	� راح�6 از  ا; از 3(:6 و 7(د)��FWFM 6 ��3 	(د و ه6D, <FD 	� :�,< زارع هD(ار� در Qی�

>,O	 او ح'ف �	ی< �J -v��

R  .6+�+(ام 	'ای< ح'ف ,Oد� 	(داو ه< ه�J 6�F: 2+)WF; از.   <
دا,�2 
6D, ���	 <ای �
ه�ی0  �3 او 
'ا 	ع�(ان ی* رازدار در t< و �3د; /< و 	0F از :�]':)اهF?�ن �(Rه< ا


��D� 6�F: >Kی- 	� +��6 �3ن 	� 
���K,R -v را ,�ا�3< ا
� د7< 
6. 3'ی* /�� ��P76  اD/ 2�:(ا
6

> . +�+(ام هDصح2P 3(م�(ا,��< 	� R 	(دم �� 
 6	Oر)�'  6v�D'ا; راه�	6 E�/ �	'b� ن دا�3< او��FD[ا


��M ��aرم و 	�ر; را 	� او در 
�Fن 	A@ارم و  
6. دا23 �� ��E'( وز'FE از ا:�' و ،>�v��
 �Dا,��< ه)�
 هFD> ا
'وز 
i, .6'ش را 	�ا,<.
 �	'�. 	A@ارد�' FE'وز  �(ا,��< از او 	L(اه< ,A@ارد ای��Zر 
'�6T +��د 

�W	 -.
 �I�3 ,�� ,� ای��	وز را دا�3� 'FE ;اه< ه(ا)L	 ب از او): |FEی* ر -.
 �I�	 >�/ 2ی�I3 او �	ه� .  
6

6 ه' 	�ر /�  'IE 0

��FZ< 	'وم ]'0E و 	A(ی< R+�+(ام ا)' و+2  دی� 2�/'دم �� :(ب ا

6
 �Fv�F	 6����DF, *داری� ی >,O	 ح'ف �D3 �	 >6. :(اه
او 
'ا دا:- Rدم ,�ا,� و در J(اب �'��Fم  و67 
6
 �� >�FP	 ور�F	 ر)�'ت راO	 'و	2 /� و+2 دارم، �  !)( 6v	�  6:)3	A(ی� 
ع�(م ا

6

�د� 	(د. 
�,� Ft' از او ZE_ ح�ج ای(ب R وز'FE و <
 �	 *D/ ;ا'	 �?FDه ��P7و67 . ح�ج ای(ب ا
6D, �/ (د	د� ���3ن  �DK �� ر�� 	� ای�i, �I'; در	�ر��(ا,�2 ای�[(ر 
��v- را 	� �Z,Rر :(ش +�U و 

  .	�ه�
و+�6 �'م :�(��' �3 :�,< زارع ر 2E	�Q و 
> ,�Aه< را )'دا,�م 	� FE'وز /� /��ر د�2 ح�ج ای(ب 

6
 ;'�?
. �(ا,��< /IE >�/ 0ID' /'دم /�ش 
6. د7< 	'ای2E'( 0. ر��F ای���د� 	(د و دا23 	� ی* 
6D, '(ا:� ا �	ار '+ '�د��O, �� >IدیE ;�I(زی� 	� او . )@ا�K�� >�3 	')'دد :�,� '، ح�6D, �D:(ا��< 	'وم 

6

6 هD'ا� '	 'Aع� از را� دی	ن �3م و �
�Mرم ا�P7� 	(د و67 او . /�6 /� 
��i'م ,P(د. )?�< :�,� :(د

��v- :(دش 	(د /� 	�6�L حT(ر 
'ا، ح�6 و+�6 . ای> روزه� دیA' /�ر; 	� /�ر 
> ,�ا23 'F(ن در���

  ./'د :�,� 	(دم، اح��س 
6در 
6
'	 �,�: �	 ��A3و'E وز و+�6 از'Iی  �Pی'Z� ز,�6 دا23 و'	 `Z� �/ l,6 ر	R �FJ *ی ،>�?(

	ع� �FDKEم /� 
��J <F3ی� �D(ی< . ��Dم �'ض I�M(�� 	�ری* 
� را )'�E� 	(د �(KJ< را U�J /'د
��3'E �7�: �	 (د /� ��ز�	ع(د:�ن �
ق 	')?�� 	( Fاز ی �Kرم  ای��M 2+0 از وFM <�?('	 ;ا'J�
د و از 


�� 	(د 	� دی�ارشR 6,ا'A, �	 (د و	��3  h�]
.  
2/ 2�
�ع(د:�ن در ی* د  6	2 �(L� 6 /��ر,���K7 67,6، رو; ی* ص�����	و �3(ار ,( �� 

اش را از �?| 	'ا; �Mرم /� ح(ا�0 	� ه'�� 	(د  OJ	�  �Mرم در ح�Fط ,?��� 	(د و 	'دا23 وی}�
  .داد او، �(�Fح 
6ه�;  ح'ف

"2�F, |?� 'Aازد دی�,�F	 OF� �Dدم را از هR �3�	 6 /� +'ارZ?� .2��?6Z /� +'ار . 3ّ' ا
6D, /�ر �	د O'ی	ه<  �	دم را R 6(�,�3 ز�	رد ): .زد��	دم را R 6(�,ی� ز�	ان . �?| 'PJ و /�'ی0 را >/

��/ .�7)� �7�� ��/ 'M 2. اش را�F, |?� 'A2. و)',� دی�  ."�@اب ا�2. درد�' ا
�6�F 	'ا; او و �Mرم Rوردم در ده�ن )@ا23 و 	�  ;)� <
	ع� ی* +�چ از ه��وا,� �':6 را /� 

  :ا; ادا
� داد FM ��LP7'وز
��ا,�
�- 	� �?�DZن ح�0 ! 
� ه< ��FZ3<، 	'ادر")� �	 >F3�	 ��3ر; /� در ز,�)6 دا��E'( و 'F( 'ه

6
 >F�/ .6D, رد@A	 �	 6�/ �	 >اری@( .��E2ا�ه' و+Q 2زم �3 3- و ���0 . رش د�2 :(د
�ن ا
6
  !"�Z- داری< دیF�/ .'A< �� 3' 	��� ,?(د 

�I�
 �D� 'F��� 6	 2?(ز�	ان از 'A, 6�+و ،�

�،  ام از �?|، اR ی�ارش�	رم �M ;�K�� و h+)


���وت 	(د 6�I	.  

"2�
.- J'ی�ن 	'ق ا |?� .6
ش /� 	A@ار; Rزاد. �(ا,� ZE ��/ �)�J_ در ی* 
�ار 	��� 
6

F'د  .�,��Eد ,�ارد ح�6 �(; ا)Jون )'� و�	'ادر. ه� ه< �?| 	2، �
?I- ا �	 |?�".  

��,�
� 0	D3''د اش د� 	ع� 	'ا; د�7ار; 	'ادر درI?
)�2 د:�' 	Oر)0 /� زن ی* . ه� :�]'� از 
+R [� او و	ر� را�	ن درR ر از ای> و�Z,R ،2��; ��EحE �/ �F�3 Ocُ7ُ 6'ه�6A از ��3Rی�ن ��E ;�+Rح6 ��3 ا

�F�'M ی��6 را /��ر )@ا23 و از او�	وز رودر'Iی �':Q�	:  
"6

�در�Jن �D3 ':R /� ای��Zر دم از �?|  6D, 6ح��E ;�+R س �'ا ازM �F,ز,0 را  ز �Fاه):

ق 	�ه� و 	�Fی� 	� �D3 ز,�)6 /��؟ 
�D3 'A 	� :�]' او از �Mرم �Jا ,?�ی�؟["  
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�?FDن ه�D?� �I�
 �D(د�	(د و )��� 	د:�'ش دو:��  �	0 را �F: :  
ای> :E 6�F'ق . �Mرت 	� :�]' او از 
> �Jا �3. 
> 	� :�]' او از �Mرت �Jا ,?�م، د:�'م"

6
 ��/ .6
 �� �

�,�؟ ,�ی�; زی�2، :)اه'م، و+�6 از ��3|  ا��E '(ح6 ه< Rزاد 	��3 دیA' از �?| 
��	0Z ز,�)6 /��	(دن :��� �3 �� /'د؟ د�R 2ن :�Fط را )'2E و |?� �	 �� �F,2 ی* )(3� دEر  !

6Z3�� ;دارد ح�'ت روزه� Qح� <FD�3 ه�	 �b/ 'ه �D��
 6

�ار 	��� . :(رد اش را  )� |?�
6
  .")'دد، د:�'م 

6D, ن�?
�6L 	� ه�IWFا�M ،<�32 دا�  .داد �Mرم �')'دان در 
�Fن ای> دو 	'دا23 از دو

> /� 	'ادر و :(اه'ش ه<  �K�� �,�,�F�?, (د	رخ داد�  ��('F3 در �W,R ر��	در ;OF� از ده�ن او .

��I, 6,�F
��	���ن رو 	� �Mی�ن دا23 و از 
�درم :P'; . ا
� ای> 	��� ,?� /� �D(ی< 
�ع(د:�ن، �Mدر
6D, �3 .دد'A,'	 ان'K� �	 O('درم ه�
 2�
�(J� ��3 	(د,� /� ا)' +�
6 	',�ار,� 
ID> ا �Dه 'Aاول . دی

3'E �7�:�� �Dc, داد ام '�)�2 ا)' �Mرم 
(اE| 	��3 ح��' ا�2 	'ود F3')�� و دل :(اه'ش . ; ر�E> را 
:�E �7'�3� /� 	� ی* M(ت Rرای0، هD'ا� 3(ه'ش 	� :�,� 
� . را 	� د� 2	�Fورد و 	'ش دارد 	�Fورد �K'ان

6

�� 	(د )�2 /� او �Mرش، )R 2+�، را 	�K' از ه'/�6 R ��ه< ��3 د:�'ش را از رو; �Pb7ز; . ��3
6
 ��A, 6D, ی� دارد و�F	 ارد@( .���E�F	 |?
�Mرم /� ح'6E ,�ا23 ا
� . ح�6 ا)' ح�FD و �ع�F از درس و 

6D, �/ 2�( ��3'E �7�: 'ود	را� را  �DKای� �K�� ا,� �* و)� . ز)?2�	 �	درم ح��' �
��ز� 
ID> 	(د 
6D, �3 .6
 0Fاه'Dرم ه�M �ی� /�6 از ]�ی��	7. /'د �:U7 ��3'E �  2�( د و'/ �W�t 0 را:'�ه�; 


ID> ا� 2	A@ارد 
�درم از �I� ��('F3ن 	L(رد 'Ft �+R 2( ود'	 �K�� '(2 ا�ه�(ز دا���3 ح'ف . 
[aD> ا
6

�ع(دم �'زد� وارد ح�Fط �3  )D� �/ �,ی�د زد و )�2. زد'E 67:(3ح� �	�3� 'E �7�::  

"�F�  !"�3ه� از UFt ر

�ع )D� �	 را ��a�

�ع(د ای��Zره� ه< ��FWFM . (د در 
�Fن )@ا23	ع�  )D� 'i, �	 ��a�


�(ا,��FJ 2 راه(ارش را 	'دارد و ی* R:' ه��� د�E �7�: 2'�3� را 	FA'د و دو�� 6v	I(	��  او 
P, .6(د
  !	'و,� F3')�� �� ز,�)6 رو 	� �63 	'ادر و :(اه'�3ن را ,�bت ده��

6D, >�3� ه'E �7�: 'س ح�6 3(هIWFر و :(ا ه�M �]	د را)PK	 ی> �3,س':R وردنR �, �	 2�
��/ hدرم را ��ی�
ه� �P7س ��F3)M 	(د، صPح  ی* R:' ه��� )'م و د
I'د�، 
�ع(د:�ن /� 
.- �I3ر�6. 

�ح' :�E �7'�3� را، /� �?< �?F3 ��F� -.
اش 	'دا23  زد، از در :�,� ا; 	'ق 
6 ه�ی0 از :(3ح�67 
�� '���Z3,� و دU�W7 در �Jد� �OP و mFM'M و :< FE'وز/(�، او را �3داب و و دو روز 	ع�، Mس از ی* 

��)/ '� >I�)/ ;'ادره�	در و �

�ن �FMد� /'د �'ز,��، هD'ا� 	�  .  
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  ز�(� در�
  
  


�درم ر��Eرش �FFc' /'د� 	��3. 	�ز)?2 
�درم :�,� 
� را 	� و�h ��د; 	',A'دا,� �Iر . ,�. ,� ای��A,ر ,� ا�A,ا

�درم 
.- هFD?� ی* �' دا23 و هOار �(دا. ا; ر:�اد� 	(د ح�د~� .6
ا��Eد 	� �Jن ,2E�i و  از صPح 

>I�)/ ;ادره�'	 �	 <�Eر ر�b��/ و OM 2 وLM 2 و روب :�,� وE6. ر

�  �Mرم ه< 
.- هFD?� از 	F'ون /� R
6
 6
و /PD(دش ه' FFc� �W,R' /'د� 	(د . �3 ,?�2 رو; �)� 2L	0F و t'ق :(ا,�ن و IE' /'د,0 

6
  .اش زد؛ 	�ر; و :�,(اد� اش ح'OF� �3 6D, 6E; 	(د /� هIWFس در 	�ر� 7حi� اح��س 
6D, 'IE ;ر�	 �	 �K,R از '�D/ �
��Dم را� از :�,� 	� E'و��A3 و از E'و��A3 	� :�,� 	� . /'دم 
> ا

6
و را از /س F�3| �� :�,� ی�PIر و+�6 	� ا:�' در ا�(	(س ,?��� 	(دم و ا. ا,�ی?�Fم +ص� 	�ر; و �Mرم 
6

> ای��Zر راح2 از را	[� �Mرم 	� ز,6 دیA' . /'دم، در 
(رد �K,R صح2P /'دم هD'اه6  �Iا:�' اول از ای�

6
  :ز,< �عUb /'د و )�2 ح'ف 
"6

6 رF( >�Eس 
> ا)' �J; �( 	(دم  ���
ع?(+� �Mر Rدم از زن. /��م ه�; 	�ر; را د��� د  �	�	

2�  ."ه< 	��' ا
  ."/'د; ,(یس 	(د; ای> /�ر را ,6D ا)' +ص�: "��<)

  ::��ی� و )�2
  "؟!/�� Ft'ت 
6 ,(ی�R 6دم را 	6 یع�6 +ص�"

>��(" :�, .6
  ."/�� ی* Rدم را دو�� Rدم 
6I?
  .اش را :�Dر /'د و 
��F�)� 'iح 
�,� �?�Dن 

>��(" :6D, 6:)3 >�/ .>دو�� ه�د; ه�� Qح� <FDه <
	(س ,?��� ی6I /� /��ر �( در ا�(. 
6

��E'ه�، �K�Mن ��3 ا�2 و دارد زاغ ���F  ا�2 و دارد 	� �( ح'ف  6��+ ،)�J نR �/ 'A6 دیIز,�، و ی

6
  !"ز,� 
> و �( را �(ب 
دا,< /�bی0 ح6ZFZ و /�bی0  ا; 	'ای0 �ع'ی` /'دم /� ,6D 	ع� 
�J'ا; �Mرم را 	� ص(رت +ص�

��:�6A 	(د .6
  .+ع6�F وا+ع6 	(ددا,< 	� ا,�از� ه' وا هFD> +�ر 
��F �'ا ,6D ا:�' ���ن 
b@وب +ص�'M �/ �3 (ی�< ام�	ا ',R >�F?, . ;)	 '�?F	 �/ 67ح� �	ع� 	

�	'� 6
  :داد )�2 �' )@ا�3> 
"6,�P�W	 ;'Aدی OF� �	 را ;OF� '; ه��	را . �( /�  'Aا; دی'J�
ا�D?�ن را �(ض /> و دو�� 

0F��+ نO	 >ر; ,�ارد. ه�/"!  

��6	���ن رو 	�  6���اوا�_ K3'ی(ر . /'د �Mی�ن دا23 و 	� �Mی�ن Rن ز,�)6 
> �FFc'; ا

6
�3 دو	�ر�  ه� 	�ز 
6 ا�P7� و+�6 
�ر��. دی�م �3 و دیA' ا:�' را ,6D ا
�ح�,�ت ��bی�; 3'وع 
6

�ر��. �(ا,��< او را 	�FP< و67 ,� 	� ای> راح�6   'F(ه< در <
اش :6�F از :�,� �Eص�� ,�ا23 و ��ز� 
و از او دور�'، ه��3R �Dی�,< در . ا��Eد FE'وز ح� 6	F?�' از او از 
> دور 
6. �3م س و 
?| :(دم 
6در

6�ا; و 	Lص(ص J'و	ح� 	� R+�; ا+�Pل 	�l�� 6�L  	� ای�DK� د7< 	'ا; دو���ن 
�ر��. E'وE ��A3'دو
6

�� را 'K
  ./?�Fم ��3 	(د و در 6v�J از ذه�< ا,��iر �tRز 


�� �FFc'ا�'K
6
 �
 �,�: hو� �	داد 6 ه<  . '�K	 07و�(ح ح� �	6 ه(ا b:�* �3ن ��ری �	رم �M
6
دیA' ای��Zره� و+2 	'ا; . ا~' ,P(د /(��ه6 روزه�; OFv�M و ز
���ن ه< ح�6 در و�h روح6 او 	�3 .6 

��c?

6. ی�2E ه�; ذه�M 6D, 0F'دا:�> 	�  �� ر���E و ح�FD و �ع�F، 	'ادره�; /(�* 
> ه< 	� 
�ر
6

�درم ,��6  6
:'ی�; 	'ود . � ;OF	�E�P ی� 	�وزد. �(ا,�2 ��� ����6 	� /�ر :(دش 	'�� /?�F و 


Oاد� یح6F رو3> /���
  .ی� D3ع6 در ا
ه� ی* ه���  �� 	�ز �3ن 
�ر��. /�ر 
> و FE'وز در E'وE ��A3'دو�6 ه��� K3 ':R'ی(ر ��Dم �3

>F�R ;�+Rرادا3ِس، رFvس . ن در E'و��A3، روز /(��ه6 	(دروز R:' /�ر
�. و+2 داF�3< 	� /�ره�
�ن 	'
�
�: *F/ *د ی)	 ���( ،<F�,�/ 6� �)K+ ،اد:�ن'
 �	 ،�
 0L	  2اح'��ا; از 
'�6T +��د 	FA'د و 
(+h ا

Q�	 ورد�F	 2 د���� .2D�+ ��
ه�; دیA' ه< :(ا��� 	(د ���2 د� 	�Fی�� �J; ح�ج ای(ب و  از ��� /�ر
 ��E'و���3 دی�P7 2D�+ 'Aس 
'دا,� /�ر /��� �� هD� /�ر
��ه�; R ;�+Rردا3س 	�(ا,�� 	� :�,< زارع و دو 

<F�,�/ ;)� ی���F	 >ردا3س :(دش 7|. هR ;�+R 2 د����
� د,�Pل 
> و FE'وز و 
� را /�  R 7| :(ران
6D, ن�Dدی< و روی)	 ���f���2L د ���: 0��Eدا از را� ر�P
 >F�/ ��A, >ه �	�3  	د، 'FA	 ن�
� :(دش 	'د 
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<F�,�/ ;)�. �,د)	 ���?, 'i��
 <7��
� دور دو 
 OF	Oرگ در ��  2D�+ ;ه���
. /�,�M ��P�, <F' 	(د و /�ر
�' R ;�+Rردا3س وارد /�,�F> ��3 	(دی< 	� M(ز:��; �I3Rر در  2?M �/ وز'FE و <

'اد:�ن 	� دی�ن 

�'K� 2�( ���	 ;ص�ا �	اش :  

�6 ه�دR+� و FE'وز:�ن ی"� �	<F,O	 U�'
 `/ *"!  

 ;�+R ل�P,د '�?F	 27�b: �	 �
�' و ص�ا /` 
'�6P زد,� و  �	 <7��
� از ��  2D�+ ;ره��IDه

�K,R OF رF�E< و رو; �� ص��67 :�67 /� 	'ای�Dن ,A� دا�3� 	(د,� ,?��F<؛ 
> /��ر  '�Rردا3س �� 

'اد:�ن، �'ز,�� و :��ان، /F* 	'ی�� را 
. :�,< زارع، FE'وز /��ر 
> و R ;�+Rردا3س 	FE <F'وز و ح�ج ای(ب
6���?FM ;)� دOی'	 �)K+ 2 ��; وEا23 و ر@( �
:�,< زارع 
(ه�ی0 را . ه�; ��J 6�F( ه'/�ام از 

�J)( -A3): ش و'� ;Q�	 (د	(د و )@ا�3� 	6 /'د� A,'E (د	��3  �?FDاز ه '� .�D/ش /�رش  د)Mه�; رو
��J'	 6 ازDF, (د و	ز )@ا�3� �	را �� �� ��F�و+�6 
'اد:�ن �b�Eن . ه�ی0 را 	F'ون ا,�ا:�� 	(د g 6A'ی` 

�)K+ �'ه�	ران  U�W76 د
'( <
اش را /�  اش را �J(ش رو; 
OF )@ا23 :�,< زارع َ/�J 6IDَ	�b �3 و 

�Dس ��3 	(د، از ��M 2?M� �3(ارم اح��س /'دم <
  .	� ران 
اش را 	L(رد  ه� 0FM 2+),R از ای�R ;�+R�)K+ �Iردا3س صP' /'د �� 
'اد:�ن ��; و +K(� هD� را 	�

��F� �J)� �D�3 ا; ص�ف /'د، و ه U�J او �	�3ن  . <
])ر; �J	�b �3 و ('دن درازش را ��Iن داد /� 
6
  :ا
� ZE_ ی*  ��DJ	2�A, '�?F. :(اه� ی* ,[| ]( 6,Q	IE ��I' /'دم 


�ارس �D3 دو�� �OیOا" 6�F]ع� sح

> ا
�Fوارم ��ل دیA' ه<، 	�  ��A3و'E <را در ای >,
>�FP	".  


[aD> �3,� /� ,[| او ��Dم ��3 ا�2 و ادا
� ,�ارد دو	�ر�  �D6 و+�6 ه,Q)[ �I
Mس از ی* 
W,R� را . �+ 6t)�M	FI�� -* از ه< ,P(د د��� DJع6 	'ا; 
� /` زد,� و ه'/�ام �OF; )�2 /� �(; �3(غ

�	 <
  :)(3< ز
�O /'درو�F�3 6�3م ح'ف :�,< زارع 	(د /� ,b(اوار در  
"6

> 	Oن و)',� ��	���ن Rی��� 	�زی�Dن را E'ا
(ش  �	 ;'�  !"/�6 )�ه6 ی* 

6
ه� ��Zر  وا; /� ای> زن. :(اه� )(3< را )�ز 	FA'د ](ر; ای> ح'ف را در )(3< زد /� IE' /'دم 
��)�
6 )�ه6 و '( �,)3!  

دا3س از 
> و FE'وز :(ا�R ;�+R 2ر. R ;�+Rردا3س /� از �Jی0 	��� �3 دیA'ان ه< 	��� �3,�

6. 	� او 	'وی< ح��	�ار; 	'ا; ��(ی� ح��ب 2�O7و
6 ,�ارد �� . �)ا,F< 	'وی< :�,� 	ع� ه< ا(' د�D7ن :(ا

>F,�D	 2+و ':R.  
>F�Eردا3س رR ;�+R ل�P,2 دادی< و د�
'اد:�ن د �	 . ;�+R �3 م�D� ;ار�	ن /� در ح���
/�ر

 <F� ر��	2 داد و دو�
OF )��� 	(د �I'ار /'د R��DJردا3س 	� 
� د '�  .ا; را /� 
" ��A3و'E <ا,< را در ایOیO� دو�� �D3 ارس�
 6�F]ع� sح

> ا
�Fوارم ��ل دیA' ه<، 	� 

>F�FP	".  

6 /'دی< و از او �Jا �3ی<)K�
�, 'I?� 6P7 'دی< و ه'/�ام زی'?E 0 را��  .د

�iوز ��� 7ح'FE و <
 >b�M �ZP[ ه �(; راه'و :�(ت -	�Z
�ع6 . <، 	�ون ح'ف ای���دی<ا; 
>�/ 6iEاو :�اح� �	ی� �	ه<  <
/'د /�  ا,�Aر هIE <FD' در ذه> FE'وز ه< 	�ز; 
6. /'دم E'ا
(ش /�< /� 

�F�'M:  
  ":(ب ح��I� Qر /�F<؟"
  ."�* :�اح�F�/ 6iE< ه� �* ه�
�ن را �ح(ی- 	�هF< 	ع� ه< 	'وی< 	� 	W� اول 	'وی< ا,�Pر روM(ش"


6 ح(ی- دادی< 	�ی� 
6ه� را /� � روM(ش 6iE6 +��د :�اح�T�'
 �	 >F�E2 +��د; . /'دی< رD�+
2D�+ از '�IدیO, د)	 'A6. ه�; دی
 0�L� 6�F: وز'FE  ون�	2 �F, 2�
� وP+ 67(ل دا23 /� درR

6. :�اح�6iE 	'وی< �

'�6T +��د در هZP[ <FD� ا�2 و67  �/ 2��(ا,F< اول از دیA'ان  )��< در�2 ا

/ 6iE0 او:�اح�FM >دی'('	 '� ':R و >F� .6
 'F:�� �	 6D/ 6 +��دT�'
ا��Eد 	'ا;  ه�Z�FDر /� دی�ار 
  .FE'وز را�6 /���� 	(د

>��(" :>F�/ 3'وع <Fv�M <Fv�M از Q�	 ;�J �	 �F	".  
<F
��,�(ره�; O�E; را� M?2 	'وی< زی' زR از >F�Eدی< ر��E�3، و را� ا�	6 از . )�2 Iی

��,�(ره� :�67 	(دR .6	 ;ره�)�,��R <وز را /� ه�(ز ه< از ای'FE 6
 'IFMرا  درو �F�/ ه- دادم �( و �F�'�
  !	� ی* �Z(ط Rزاد ر��Fی< 	� زی'ز
F>. زدم


> و FE'وز را در �P7س �iوش ی* 7ح'E 6���	 ورد +�در�F, �b	 ،��A3و'E ش)Mون رو�	ن، �
.  :(د
و+�R �FDKE 6:'ی> روز /�ر
�ن ا�2 ! > روزه�	ع� /� 2:��3 زد زی' :��� و )��Z� 2ر :�l ��3 ا�2 ای


�ی< 	'وی< L?FM 2?M(ان و /O /'د� . دو�� 	��� 6�F+ 6	Oرگ 	'ای�Dن /?�F و داد د���DنR �

  :ه�
�ن را 	L(ری< و67 +�در )�2 	���6

"<FDری> ه)L	 �+R دو�� -.
 �J .2D�+ سFvر ر�M ر)("!  
�'; 	� او 	>F,O	� U7 و 7(�� ,(چ +�در را 	(��Fی< و +(ل دادی< ��AK( ی���R ن���	�� ��  . ��M ;�M

;'�?
 �
R 2 وE(د و ر	�3; را دی�م /� ای���د� '
و+�6 
'ا دی� . ه� را زی' ,i' دا23 	'+6 �'/�ر 
  :ر�J >�E( و )��<. دا,� روز R:' /�رم ا��FDKE 2م ,6ID?� .6D زد و روی0 را دو	�ر� 	')'دا,�
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�'/�ر6v از 
� دی�ی>  ه' 	�;، :(	6" <F�/ ش)
  ."E'ا
2�( ���: �	:  

"6
 'A
  "؟!:(اه6 	'و; زی�رت /'	 �'ا، 
	ع� 
'ا /��ر ! ا; و و+��FDKE 6 روز R:' /�ر 
> و FE'وز ا�M 2�( 2س 	A( �'ا روM(23 را در Rورد�

6
 0��)��< در :�
2 ح��'م . :(ا� 2	�Fی� �' و+�< �3ی� 	�)ا,< /�ر; 	'ای 0	�F?/ >�I و 2�( را
�'/�ر;�3'
  !Q�	 'ای0 زدم	و .  

<Fv�M ورد و )�2 ص�ای0 راR '�:  

� �( +�R 2Dرای0 ی* F3?� �[' /(�(7( 	'ا; ��Fل 
� /��ر )@ا�3� )��< �3ی� �( " |FEای> ر

6?I	 0 را�Dا,6 زح)�	".  
6
 Qح� <FDدارم ه <
 �
  �(ا,< 	� او 	'��,0D؟ �� J(ر; 
6. روم )��< ح'6E ,�ارم ا

6D/  د و'/ 'IE 2�(:  
"6
 2�  ."/�< 	��3 :(دم ی* /�ری0 
6v)( .6 را

  .	ع� 	� 
> و FE'وز :6�F )'م و ص6DFD د�2 داد و 	'ای�Dن Rرزو; 
(2FZE در �حصF- /'د
ح�ج ای(ب /� 	� و�(ح 	sc . هFWF* از ه�IDران 	� )'
6 ح�ج ای(ب 	� 
> و FE'وز :�اح�I, 6iE'د

�bK7 و ���	0 را� )�(ی0 را FM 0 ازF	 وز را اش را'FE و <
 6,�?FM ار�D, 6D?� �	 (د	6 /'د� 	'� 
��F و )�2)	:  

"<

ح�2iE /��، ا,?�ا�. 
'ا+U �حص��D�� -Fن 	�O� �F3یOان  <F[�F3 '3 را از �D3 ا�:"!  
�,�K	 �':Q�	 د)	 ��
R ان در)L?FM 2?M از �
ا; �FMا /'د �� FE �7'وز  
'�6T +��د ه< /� 	� دی�ن 

  :ر 	I?�را 	'ا; R:'ی> 	�
"�W	 ن��Z?� ل�P,وی� د'	 <F,2. ه�; ,�ز�  !"/�ر 
�ل :' ا


� 	� :�,< زارع 	� :(ا�2 :(د او �(ا �(ا ا,�bم �3 6iEوز . :�اح�'FE زارع دو ]'ف ص(رت >,�:

'ا  	ع� در ح�F3 �IF7[�2 از ,�Aه0 
6. را 
�درا,� 	(��F و 	'ایR 0رزو; ��M 67'	�ر /'د 2�	�ری� د

ه�; 
> :F'� ��3 	(د ُ,* د
�t< را Rرام 	(��F و  	ع� در ح� �IF7	� �L?FM  .>?(ان/?�F و 	'د دا:-
 2�("2��  !"ح�Q 	'و �' را� 	�ی� �� 2	�Fی< 
Oدت را 	A@ارم /` د


Oدم را /� در�2 و ح��	�E'( 6< ی�د R+�+(ام ا��Eدم . <
 'i��
	� FE'وز /� 	� �' زی' ا,�ا:�� 
� Q�	 >'وی	(د )��< 	امای���د� )+�+R 2+6. 'و

A' "	�ری� �WFM 6P7,� و )�FE  2'وز /� IM'; از ,�Aه0 

  "Qزم ا�2 	� هD� :�اح� 6iE	F�I<؟
>��(" :2�ه�; +ص�  ZE �, �K,R_ ه�IDران و ��3Rی�ن 
> و �( ه���� 	�R �Iدم. اQ �/ ��P7زم ا

���
".  
��ن 	� 
> ,��A /'د �?<'M ه�ی0 )'د �3 و.  

6D, 6:)3 دم'/ .R �K,Rد,� دم)	 <
�Mر و 
�درم ه< . ا:�' ه< 	(د. :(د FE'وز ه< 	(د. ه�; +ص� 
ه�; ر
�,6 /� دا�3<  
> �K,R را 	� ص(رت Rدم. R+�; ا+�Pل ه< 	(د. ه�ی< ه< 	(د,� �D( و �D�. 	(د,�
6
 6
" د7?�د :��(ن"ر
�,6 /� از ��� ��ل 0FM :(ا,�,0 را 3'وع /'د� 	(دم و 
.- +ص� . دی�م :(ا,�م 
Q6 ,�ا23ح�
�D� ه�Qدم.  ح�R <م ای�D� 23),'�
> �Mی�ن  6
 0FM�?FM 6. دا,��< ه� را
 <
دا,��<  


6. /� ��	���ن دیA'; 	'ا; FE'وز وJ(د ,�ارد /� 	� ای> E'و��A3 	')'دد و /�ر /�� <
دا,��< ��	���ن  
R	'وR 6v+�+(ام و :�,<  
�J'ا; 	6و 
> . Rی��� ح�ج ای(ب ,� ���K در ای> E'و��A3 /� ح�6 در ای'ان ,L(اه� 	(د

6
��(ان 
�Zاد;، رFvس ح��E 2g'وE ��A3'دو�6 رخ  2�. دا,��< داد 	� رو6�3 
6 زارع را /� 	� د

�M OFرم  ه� Rدم ا)' هD� ای>R ن)�J |?� u�,م +ص� درد�b,ا'�ه�; ر
�ن ز,�)6 
> ,P(د,� Mس �'ا 
> از 

  	� 	�ر; 	� ای> روR 6�3)�� 	(دم؟
 6iEم �3:�اح��D� 6(د�� �	 'Aی�Dه �	وز 'FE و <
 . �	 �Iون ای��	ی< �
R در ��A3و'E و+�6 از

>F�Eا�7و7� ر'PL

�ن �(ا 
6. روی�Dن 	�Fوری<، راه�Dن را )'F�E< و �� 'F�
 'Aدی �b,R �3 .6	 <
  'IE �I,R
  :	W,R >�I� از ذه�< )@23 را 	' ز	�ن Rوردم

6
. 	�F 	�ون :�اح�6iE از ه< �(ا 	?(ی<"
 >Fاه)L	 2+ه' و �/ � >F�FP	 را 'Aی�Dه >F,ا)�".  

O /'د'� '�E'],R '�
�6L 	�ه� ا�(	(س :_ او د� �M وز'FE �I0 از ای�FM . �	 �3ی� ،;OF� وز'FE


�� . ا
�F دی�ار;، زی' 6P7 ا,�ا:2 و دوی�R '(س دی	ا�( �	ان :��� 'E��

> 	� ای�FE �I'وز را /� در هb(م 
6D, (د	��3  >( 6 دی�مvا�J 0 ازFM :(دم )��< /�ش �	ع� 	د و ��Eرا� ا �	س )	)ر ای���دم �� ا��Z,R ،

  .	0�c زد� 	(دم و ص(ر�0 را 	(���F 	(دم
  
  
  

���KIم ی�D� ردن در /��ب): �[)t �	 >�3و+2 دا ��
�� ص'ف /'دم ا; را /� �� 	�ز �3ن 
�رR ه�; ��ز� در .
>�E'( از او ;'P: �, و >�Eوز ر'FE 2+و'��� ,(�3> +ص�. ,� )�ا; در 
(رد �Mرم ��Dم وJ(دم را M' /'د�  و

�� 	(دم /� ,�
� را �FMا /'دم. 	(د)�I,R� د,�Pل � ;OF	A'دم در �Ftب 
�در و 	'ادره�ی< 	�  	6. در �U ای> و
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>�/ 2Eر; دری��	 U�, او را Uی't در و دی(ار ا��+0 حس �	دن '/ ��A, �	 �� دم)	 ��Eرم ر�M ا��ق . h+)� �3ی�
)@ا�3� و زی' 
��Iی�K�M 0ن /'د� 	(د دی�م، " ز,P| در�"6v�J 	(د و67 و+�6 ,�
� را /� Q; /��ب  	6

  .دP, -F7(د� ا��FDKE 2م /� /??< 	� ر�E> 	� ا��ق او 	6
 ;Q ا',R م رو,(یس /'دم و :(د'�Eی� در د�F	 �,�: �	 رم�M �I0 از ای�FM وز',�Dرا ه �
�, <
" |P,ز

  :	�ر; ,(�3� 	(د. زی' 
��M ;�Iرم 	')'دا,�م)@ا�3< و 	� " در�
"6
 U3 ش�I)(,� ای �	6 (�,ح زPم و ص�F	ا): 6
 'A(د ا; دی	ح�� . '

> در ��  ،<
:�ا; 

6
 '�
6. 	'م �6�L از ز,�)6 	�  ��A, 0E'[ 'ه �	6 
ز,�)6 
6DFZ و . 	ZE >�/ >�F_ ,�هD(ار; 
�W	 2�
>. ه�ی< 	' �' Rب +'ار )'�E� ا 'FصZ� ی�R2؟ )(ش�ه�; دیA'ت �OF و  ه�; ه�د; و 	W�  ا

�,�: 0

�Pدا Rرا 2�
> ا�2؟ :�ا; 
> ��Zر )��� 	�  �3ن 	� �?�D,?�ن ه'ا��ن ا 'FصZ� ی�R ،دO'ی	ه< 
2�
6. )'دن 
> ا 'IE 6,�
Rزار; ه��< و /� 6	� Ft' از 
K' و 
حOF� 2P; از 
>  /'دم /� Rدم 	6 ز

. /�< /?��، 	� دوش :(دم حس 
6  /� :�,(اد� �( و :�,(اد� :(دم 
6و67 ا
'وز اذی2 و Rزار; را. ,�ی��

> . د��ر ی* �'در)6D ه��<. دا,< ,6D. ده< :(د :(دم را �@اب 
6 �3ی� ه< 	6 6�F?, UZ� ی�R

  .ا; 	� 
> ,?�ن 	�� �ع` 
> :(اه� 	(د ی� از :(د )@6A�3؟ :�ا; 
> را� و ��ر�
ت )(,�)(ن در )(3< "DJ ام�

6	�ور />  <F�[ 6
/�< /�6 در درو,< 	� 
>  ا,�ازد و اح��س 
6

6 ح'ف  'IE دت): �	 _ZE ر :(د:(ا� ه��6 و�Z� )� �/ �,6 ز
 'A�3(م /�  /�6 و از ]'ف دی

6
 6
ده� دود��A, 6� دار  ده�، W,R� را /� 	� �( �?| و 3(ر 
6 )(ی� W,R� را /� 	� �F, )'و و ز,�6( 
2Eاه6 ی�)L, زش�	 'Aدی �/.  

"6
ام  	',�
� را ���F. یع�6 	�ی� 
> ه< +P(ل /�< /� دیA' /�ر 
� ��Dم ا�2. /�< و 67	�P+ �3(ل 
���2 :(اه< 	(د '� ،6��( �/ �b,�Dو ه".  

6
  :ی�2E و ,�
� ای��M �,)Aی�ن 
و+�6 )��6 	'وی< �b,R، ی* . ه� )@�3� �� ا�< +?�6A دارد ای> ده��I؛ u�َ,'Mَ ح�Q از ای> ح'ف"
 'IE �i7حu�,'M ,�م �	دم /�ش د:�'; دا�3< '/"!  

 2�M 6vدرس وزارت داراR �	 �3� و), u�,'M �	 رم�M �	 دو روز� '��	�ر; ,�
� را ��� روز 0FM از 

(UJ ��3 	(د /� �Mرم 	'ا; :�اح�6iE 	� 	�ر; 	� u�,'M 	'ود. /'د� 	(د �
�, <FDه .�W	 >ر; ه�	ه� را  

�K	 �	 6 وDFZ
 ;�+R 0FM (د	(د)@ا�3� 	 ��Eر u�,'M �	 ن��  .,� ر�E> 	� :�,� :(اه'ش در 7(ا
�W	 د)	 ��('F3 ر; در�	اه'ش و+�6 ):  ر; از�	 �'i��

��6 از 	�ز)?2 ,� �Iای� �	(د و 	دار ��3 

6
 ��('F3 اه'زاد�): �K�� 'ود و	ن ��
6DFZ /� 	� . اش را 	��FP )@23 ه�(ز E'صI, 2'د� 	(د 	� 7(ا ;�+R
�, 6	0F از ح� 	�ر; 	(د ی6I دو	�ر 	'ا; ای��TE �I را �(ض /�� �K�?FMد /'د� 	(د 	� ,A'ا,6 
�(M �J'ی?

دل و د
�غ ه�IWFر را ,�ا23، . ه< 	'و,� 7(ا��ن و ی* 6P3 ه<  �b,R	�D,��، و67 	�ر; 
2�7�L /'د� 	(د

6DFZ )��� 	(د ا)' 
 .6	Lص(ص 
��E'ت را �	 �
�Z
F'د و 0FM �(ا,� یI'وز 
':ص 6	A ا
� R,'وز 	�ون 

�W	 6

6DFZ ح' 6E	O,� هD� را�. :(اه� 	'ود دی�ن :(اه'ش ه� 	�D,� �(ن  �I0 از ای�FM 'و; او  و	ه� را 
  .	��� 	(د
"6
از . از �( دور 	�3<. ه� دور 	�3< از 	W�. از :�,� دور 	�3<. :(اه< یU?I از ای��b دور 	�3< 

  ..."از ای>. ای> Of3R:�,� دور 	�3<
:Of3R ع� از	دو )	 ��L(د و ا3* ری	د� '/ O/ 'ا; :(دش	(د ی* )(3� 	 ��Eون و ر'F	 د)	 ��
R �,� .


6DFZ /� ده�,M 0' از ح'ف 	(د ه')(,� �K�?FMد; را 	'ا; د��� DJع6 ر <�E	KF(د� دی� و 	6  �I,R
�,�
 �,�:Of3R )�J �,O	 6E'ح.  

[�ر اه(از را )'2E و دو ای����A ه� را �M 0FMر�3ن )@ا23 و + 	W�. ��� روز 	ع� 	�Q:'� را� ا��Eد
�F�	� . ه�(ز +[�ر در�2 و ح��	6 در ای����A /(�* و �u�,'M 6,�DF ,�ی���د� 	(د /� �Mرم را دی�. 	ع� ر


(ه�; :'
�6v ص�ف /� رو; FM?�,6 	���ش ری�L� 	(د ای���د� 	(د زی' ]�+��D� ;�Dرت، و 	� ی* ��(ن 
�FI� 6,�DF� داد� 	(د .
��E'; 	(د /� b�M 2?M'� ی6I از دره� 	� . �Eص�� دی��Mرم ه< او را 	 �K�� ;ر�	


6. ا,��iر �(+` +[�ر ای���د� 	(د 'IE <ای �	روز  �Dر; ه�	0 :(اه� دا23 FM رم ای> . /'د /� �� در�M
6
 �b/ (د؟	ب /'د� �L�,'ا; �� ا	و ,���3س را  *�)/ ��Aای��  ;�J �	 د /�ش'/ 'IE د؟'P	 2 او را�:(ا

E�3:�اح��	 ��F�?, 6�/ 0 را
6v�J /� 	� :(اب . 6i د��0 را 	FA'د و 	� :(دش 	�  6v�J	P'د /� ,�
�3�	 ��
�F, >6. /�6 هD, �D� ،2زی� 'IE 6 دا,�2 �'ا ازD, ام، در �
R . ا,�از� �	رم �M ن�IدیO, از *FWFه

(رد 
��0�v 	� او �(ا,�2 	�ون ,A'ا,6 در 	�ر; ���K /�6 	(د /� زی�2 
6. زی�2 	� او صP, 6DFD(د 

�,O	 ح'ف .�,�: �
R زد�'�ا�3ن �� FM'اه�0 را 	'ای 0	�Fورد، E'ا
(ش ,I'د�  ه�(ز ح��A, 27ه0 را و+�6 
زی�2 
.- هFD?� در ا��ق /(�6I /� . ا�3ن ی* ه��� 0FM از Rن 	'ا; M'وو FM'اه> ر�E� 	(د :�,�. 	(د

�,�L[�F: �I� ن�F

OF /�رش ,?��� 	)د و 6bF( از ,�Aه0 وار,�M lر��، M ه�; ر,l اش 	(د در  2?
6
	ع� ه< )�O7 2و
6 ,�ارد . و+M 2'وو، د� 	�ر �(زن �� )'ده� را �(�6 زد و Mس و FM??�ن /'د. 	�ری� 

6
R,'وز E'ص2 ح'ف زدن ,�ا23 ا
� و+��P7 6س را . ا�3ن Rورد :�,� دو	�ر� 	�Fی�، و+�6 ح��' �3 :(دش 

6. 3(ه'ش، را R�F?/ 0FMورد :�,�، ح'ف ا��(ار E'اه�,6،   2�(" '� �/ 2����ن 	�:�| ��3 ا

6
 �,�K	 OF�'6 ه
 �f	 '3 د و'F( ��/ .6

(ری2 ی6I دو روز; ,�س 
6 و+�6 �
/?< و67 ��  رود 



 34 

6
'	 6D, 6 )'دد
م و ���DIFن ��Dم 3(د و 	�ز 3'وع �
6. /�� )@ارد  ��P70 را ا��� >DKE .6
دا,�  
<

(ری2 
6	�K'ی> روزه�; ز,�)6 �
  !"رود  و+�6 ا�2 /� او 	� 

�i0 را 7حF(�,ز >FDی> �ص'�DK
ا; �E'( 0FM� ا�2 و ح�R  Q,'وز +E�F� زی�E�F+ 2� /�6 	(د /� 
6
)�
0 را 	� د,�F; ��ز�  <F7د دا23 :(اه� او)Jای0 و'	 -FL� >7�� در _ZE ارد /� �� /�(ن@A	 ;ر; . ا�	

+'ار; /� دا23، اح��س /'د ای>  از ح� 27	P+ .6(ل ,I'د. )� 2	���F? ی* ا���Iن ��; 	'ای0 	'یOد
6
�3ن :�F]6  ��� روز 	ع� و+�E 'P: 6'ار او را 	� 
ع?(+0، /� �' /(��. 	R ��F:'ی> 	�ر; ا�2 /� او را 

  .دا�FDKE �F�3 ،23 اI, ��P�3'د� 	(د
6
 u�,'M 6 را درI�)/ ران)��
�' �.  �ZP[ �/ 2:��3	�Qی0 
��E':�,� 	(د �Mرم ر)�F/ ��

 u�,'M �	 6�+ن و���F> و /�ر��3��K
	F'ون از د�، 
ع�ن �'ب 	Oر)6 وJ(د دا23 و 	��Fر; از 
6
 6
 �,�:'E��

�,� در ای> R �,�,�
:(دش �� ح��D, �b,R Q,�� 	(د و67 	�ره� در ر��(را,0 �3م :(رد� . 

�?FD(د و ه	ر; ,?�ن ده� �	 �	ا ',R 23رزو داR  .6

ح�0 را :(ب  �3 �)F
�:2 �(ن ,Oدی* ه�Dن 	�غ 
  .	Oر)6 	(د /� و+��+R 6	Oرگ ز,�� 	(د ��� 	�ر د��� DJع 6	� �b,R ر�E� 	(دی<


��E':�,� را +�
O,�ن 	6 �� ��Aاز ای�� ���Eر ��,O	 >ه �	6 E'ح �I,R . ارO(د و67 ا)' هP, 6D/ را�

6 �ن 
6ا; /� 	� 
ع )�ه�E'( u�: �FJ 6�. /'د ا�3ن ,6D 	'ا	' ه< 	(د :��� 2�'�ا��Eد و  ر2E از 

6
�R �Fی� 
6 را,��� 	� ,��A از �Mرم 'M 6
او ه< 
.- . /'د :(اه� �(ار�3ن /�� و او 	� �?I' د�(�0 را رد 
6D, ;ر�	3'ی* 3(د  ;'A/س دی �	(دن را 	ه<  �	ت ����  .:(ا�2 ای> 

'E��

�درم را  	� :(دش Rورد� 	)د /� ا('  �
����6I3 6 	'د 	�ر;  :�,��Mرم 	'ا; اح��Fط ��3
��/ 6E'ع
�'خ و )'م از )'د,0 )@23 و 	� . را 	� ��(ان ه�D'ش  ;OF� 2�( ;ر�	 �	و+�6 ای> را 

�,)( �A�?M ;ر�	'د /� 	م )b2 ص(ر�0 اح��س /'د ه�ی0 ه�)M ;ب روR ات']+ -.
  .ه�; Rن را 
�,�:'E��
 6D, ��3R رم را�M �E�F+ '(ی0  �6 ح�6 ا�M )�J �+ �	 2 وE6ی�D, ���	  6
�3 ه< Rد

;'�?
:(دش �K,R 0FM�?FM را� ا��Eد 	� ] �ZP	�Q و . ه� رم 	�ه� 6v)J ه�ی0 را 	� ای� �,)A	P, �,�K(د /� 
��F �3م ه< 
6. ا��+?�ن را ,?�ن داد'M _ZE  2رم )��M �/ �,(ر:"u'�'ر;، دیR".  


'د hDJ ��ا,� ه< u'�)�,R، دور Fv�M>، در ح�Fط 
ص��; ر��(ران �و� 	' 	�ر; و �Mرم دو 
�uOP زد� 'L���E 6I'ش . ; و�_ ح�Fط ,?��� 	(د,� ا': �WF7�+ �	 �/ 6	)� *�)/ 2L� *ی U7 �K,R


6. ��3 	(د ,?���� و 
ح( FP[ ;�TEع6 ر��(ران �3,� 'IE ;ر�	رم ه<  �M '�Dد ح�6 ا)' ه'/
6
 �,�:'E��
زا,( زد� 	(د,� و دا���3 �'ق ه� ��ر �6 و ,� ه�IWFام از 
'دا,6 /� رو; Rن �2L 	(د ,� 
6
 6
و67 	'ای0 �� اه6�FD دا�K,R �/ 23 در 
(رد او �� . /'د,� /?�F,�، 	�ورش ,6D :(رد,� و +��Fن 

6
 'IE 6
 'IE ع?(+� /'د,�؟

6 /'د,�  'IE د؟)P, 'A
اش ا�2؟ /�ش  /'د,� ,?D� ی� ,?�,�� اش ا�2؟ 

6	�K' از ای> ,P(د /� 	(د؟ ه'�� /� ا�0D ! 	(د 'IE ش  ه�2؟ ی����	6 v�J را� از'� Qح� <FDد,� ه'/

6
 |D6 اح�F: ی��	�3؟ �	او  �	6 را P3 ورد�R 2 و��[(ر ای> هOار . /'د,� 	(د,� /� ای> IE' را 
6 /'د� ا

6 هOار ر�3� �,)FM او ��A, �	 ه0 را�A, �/ ;6 اD, ،داد  �Dه �	س �'ا M 2�F, 6,دی�,�؟ ا)' دی�
(ا,�2 از 3(ه'ش �K�Mن /��؟ �'ا ,�(ا,�2 از ,��A )R 2+� و 	�,(:�,<، ه�D'ش، �K�Mن ه�ی�I,�K�M �, 0ر;

  /�� �� 3' 	��� ,?(د؟
"�Dر ه�M �3ن )(ر !>F�I, 'IE سIWFه �	2 �ح� . 6	� Ft' از :(د
�ن. ه�D,[(ر /� )��6 +'ار ا

��FI� �,�3 '	 67�D��
2 /� 	� د�L?FM <ای �	از :(را/6  'M �عDb
 را 	'ا; 
> و �( اش دارد ی* 
6
  !"Rورد 

2�?, 2L� ;رزا,(، رو�K� ،2د و راح'/ hDJ ی0 را�M ،�
R در 'IE ر; از�	')?2 و . 	2 
�L?FM
���/ <F	 ،�عDb
 _��F'; �'ق )@ا23 و ��M *6 ی���?FM 'ا,6 و	ر و �F: 2 و��
ه�;  ه�; /(�* 

'F�M ردن و): ;OP�  ا���Iن. M' از ح�F< 	�د
�bن و P+ (ده�ی0 را	ورد� R .6	 رم�M  ��'f	 ;ر�	از  �I,R

�,� �� �Mرم 3'وع . ه� را M' /'د و ی6I را داد د�2 او ا���Iن 'i��
	�ر; ا���Iن را از د��2E'( 0 و 

  :��LP7; زد و ا�IEر 
Oاح6D را /� 
.- �Ptر ,�Aه0 را �F'� /'د� 	(د Mس را,� و )�2. /��
"6�
� �	"!  

M ن�I��I,R� 	� دور و 	'ش ,JQ ��/ ��A'��  �رم زد و 
.- :(د او �'ق را 	6	�ر; ا���I,0 را 	� ا
�F?/'�" .�Dر ه�M 6! �3ن )(ر,�	�F: �?ح�E *ی ���/ 'IE  ه��< /� ه' U3 	� ی6I �'ق  	A@ار اص
6

6. /�< :(ر;  6Iی �	 U3 'اب /� ه)L�:6. روم �(; ر
)(ر . روم �( ر:�L(اب /� ه' U3 	� د� ,�' 
�Dر ه�M �3ن!"  

6
�Mرم از ,��A 	�ر; /� 	� ! Rزاِد Rزاد. Rزاد. :(ا�2 ی* ا���Iن دیA' /� :(رد ه�Dن �3 /� د07 

��F?/ 2 �3 ذه�0 را :(ا,��L?FM ل�P,د .;'�?

2 دا23 ی* +��Fن ��ق /'د� را 	'ا; �L?FM  ;ه�

6
 'L��
Dbع�، Rورد و ). �Mرم 	� ا�3ر� 	� او )�2 ی6I ه< 	'ا;  �K,R	�Fورد. 	'د R,�(; ا _�@ا23 و
	�ر; 0P7 را )@ا�M U7 ;�J 23رم و ���ن  6IM	� �F�+ن زد /� �'ش 	� دوار . /��ر F3?� :�67 �'ق

�'ش 	� دوار 	��E�F �� 	�(ا,� 	6 
6! :(ا�2 هFD> را 
6. ا��Eد 2�,A'ا,6 از ,��A دیA'ان د�2  :(ا

KA,6< دا! ,KA< دار"
?��+0 را 	A@ارد رو; د�2 )'م �Mرم و 	A(ی�  �F( م'�د��< را 	FA' . رود ر دارد 
  ."/� ا)' +'ار ا� �F( 2	L(ری< 	� ه< ) �F	L(ری<
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 2�( �F�?, 6��! 	�M"<Iرم ,�Aه0 را 	� �?�Dن :�Dر 	�ر; دو:2 و 	� ص�ا6v /� 	�ر; 	�ر
6
��ل Rرزوی0 را دا6�3 و ,6D. :(اه� 	I> ا
?U ه' /�ر; د27  �DKه' /�ر; /� ای� <I	 ;ض . /'د'E

I2 را داد�/> یF(�,وز از ز' 'A/�6 دی �	داد�. ا;  �W	 >t �, ه' دارد و)3 >t �, �/ 6,ز �	ز,6 /� ,� . ا; 

ع?(+0 ا�2 و ,� ,A'ان E'ز,�ان او '�Dان ه'A,".  


حZ' در  �,�:'E��
	� ای> �'��M UFرم و 	�ر; 	'ا; اوF7> و R:'ی> 	�ر یU?I را 	� ه< در ی* 
ه� +�tR -Pز ��3 	(د، 	'ا;  ی����A /(�* +[�ر، زی' 	�ران ریO; /� از ���u�,'M2 )@را,�,� و صPح زود در ا

	�ر; 	� ���K +[�ر; /� روز )@�3� از اه(از را� ا��Eد� 	(د و صPح �ح' از ای����A . هFD?� 	� ه< وداع /'د,�
6
 u�,'M 2���7ع�P� ،>Fiا ه� 	ع� هWD(ن :(ا	A'ده� 	� ا�)	)س 	�  23@( ��3	� �K'ان 	'(?2 و �Mرم 

2Eع?(+� او ر
 >,�: ;'f�( رش و�M ارO
 '� .�W	 ن را  �(ن���ا; ا3* ری2L و �� و+�6 �P* ,?� )(ر
  .�'I, u'د


M 6س از :(ا,�ن ,�
� 	�ر;، ه' +ص� 2�
6 از �?|  ا; را /� د�, �Iای� sح
)' >�E	L(ا,< 	� 
6

� ذه�< از /��ب /��� 
6 ی� :�]':(اه6 	� 
�Fن R  رم و�M �	 �36 و
	ع� ه< و+� 6	�Q:'� . ر2E 	�ر; 

6

�م دیA' +ص� را E'ا
(ش /'د� 	(دم از IE' در R .6 /�ر /��ب	6  ه�; +ص� ه< /� Z3�� و |?�
6D, رد@(!  


�J'ا; F3')��، ا
�، ه��WDن 
�I(ت 
�,�� 	(د .6
�?6 از �Mر ی� 
�درم در  'M 'دا,��< /� ه
2��� رو6�3 از R,�و ,L(اه< )'2Eو 
[aD> 	(د. ای> 
(رد 	'ا; �K,R درد,�u ا�M mFم ه . �FDو ح �Fع�

�W	 >ه ��,O	 ;رد:(ر�	(ا,�� ح'ف �	(د,� /� 	ن R د . �' از)	 >�L� 6�F: '�(رO	 'ادر	ان )ع�	 �I,R ص(صL	
�' �Mر و 
�درم �OF; از �K,R در 	�Fورم 2?M.  

�'; اح(ال )�M ،�+R 2ر	Oر)< و 	�,'���FمیI'وز و+�6 
�درم را 	�IFر دی�م 'M را >,�:) . _ZE درم�

2���Fم ا
� 	�ز ه< 	� :ص�. )�2 ح�7?�ن :(ب ا'M >(رO	ر�M �,�: از >�E'( ���M 6�I3 <ی'� . <


�OP و /(ه���,6 از  'F�
��ل 0FM هD'ا� 	� 
�درم 	� F3')�� ر�E� 	(دم و ه�(ز Rن  ����	���ن 
�0D ه�(ز ه< 	'ای< :���ا���Iس :�,<، /� ا. FE'وز/(� 	� F3')�� را 	� ی�د دا�3<  '�M ،ر�F(د و ح	ور R

	��	'ای> �R >�bن :�,� رو���6v و ��/��,0 	'ای< 
?P, -I(د ا
� . J(ان و ورزی�� او را E'ا
(ش ,I'د� 	(دم
6D, >ذه� �	 �W,R >(رO	ر�M �,�: ��E'( �
 ;�TE (د در	ر; �	ار دا�3> '+ �Fb�(.  

روز . OF� �I,R; د��FA'م 3(د 	')?�< �ر; �FI�Mم و 	���6 	�ر ه< ر�E< دA7?� و دور و 	' :�,� 	
�W	 ،م��K	 اد وOK	 (د	دی* O, ':R ���FP	 ا'

> دا�3< از �F: ;)�,R	�ن رد 
6. ه�; 	�ر;  �W	 �/ ه�  �3م

�' �K,R از . از /(�� دوی�,� 	F'ون 2?M �/ 6 را دی�مDFZ
 ;�+R 2 ی* ���ر +[(ر و?M دم را /?�,�م): <

�
R (د ح�س زدم دارد . /(�� در	6 DFZ
 ;�+R 2����2 ح�ود 03 	ع� از Kg' 	(د و از ز,6�FP /� د

6
  .OMد IE' /'دم Q	� دارد Rواز :(ا,�ن �3م 
6. صP' /'دم �3ی� 	�ر; را ه< 	�FP< ا
� ,�ی�م. رود :'ی� 
�'ریO /'د �':Q�	 ،��ا,( زد� دا,< �� 	��� �3؛  
�درم /� /��ر ح(ض ��Kرز ,6D. دو روز 	� 
�ر

6
2�3؛ ی� 	'ادره�ی< /� )(3� ح�Fط رو; ی*  	(د و داt 23'ق ا�IEر :(دش �(; ی* �?2 رو6v ر:2 
زد,�؛ و ی� �ص(ی' �Mرم  �3ن را 	� ا�F�3ق 	'گ 
6 ه�; ,( 
�ر�� زی�(; ,�D�L ,?��� 	(د,� و د�E'ه� و /��ب
���: ��A, 6�FA�����F 	(د /� در :�,� ,P(د و67 �
ه'�� 	(د 
(UJ �3 	'وم �(; . اش رو; دی(ار 

 '	 �FI� �	 'دارم و	م را '�Eی0 +�< و د�b	 ')'دا,< و	+���  �	2 دا�3< �د���ون و /��	6 را /� 	� د
  .A, 6�F: �I,R'ان را�2 و درو0t 	�3< اح���< 	�?�F< +ص� �Mرم را رو; /� @t	�Fورم، 	6

  
  
  


�ر�� 	'وم /��ب �	 �Iاز ای� -P+ 'K
�' Rبه�ی< را  روز اول  >�Eزدم و ر >�c	 'دار �� ا:�' را /� د7<  زی'�
>�FP	 (د	ر� ��3 @I'ای0 ی	ن ](ر; ای���دم /� در :�,�. �	�F: ;)�,R >�FP	 �3ن را . �IF7رش در ح��M اول

�
R دا23 از :�,� در 'A2 دی���6�FA 	� ی* د�2 و ��'; 	��� 	� د `F/ . �� �3م �b	�J 6D/ <


��i' /�6 ه��< �DK�, .M 6�/�� ;ا'	 ��b� �	 ن را ]6 /'د و ��'ش را�	�F: 2 �'ض�'��ر ا:�' 	� 

67�: 6

> ای���د و . �3 	��� /'د و ��Iن داد 6v /� دا23 رد  ;�M )�J 2���/�6 ��� +�م دور�'، در
م در ��/�6  :(ا�2 	� او ��3R 	(دم �� 
6 د7< 
�M .6ر ا:�' 	� ]'ف 
> دوی� �� �(ار 3(د��(ا,��< 	� 

ه�(ز ��/�6 را� ,���Fد� 	(د /� ا:�' 	� دو . /��ر ر�E< �� او �(ار 3(د! �3 ح�6D, �/ Q. ا 	'ای0 	�ز /�<ر

 6	Oر)6 	� دوR 03وی�L� 	(د  )Fس 	��� 	��E� 	' دو �3,�'� `F/ �IF7دو:��، در ح�), *
اش در �P7س ار

�
R از :�,� در .WFM ن�	�F: �	 ط�Fاح� �	دی�  ��)/ ;)�,R ا'
�F و ��� +�م R,�(�' راه0 را ](ر; /� /'د �� 
6
/'د و از 	س 	�ری* 	(د ا�0D را /(��  �� در /(�� 	�ری* و دراز 
�Z	R �/ ،-ب �'دار را 	� :(ر�F3 وص- 

6�3R �ZF+6 دو دIی >F,(ا�	(د,�، 	ن )@ا�3� ��/ >F,O	 ه< ح'ف �	6. ا; 	�3,�  �	أت /�< �3,� 'J �I,R  اش
  .I,R� 	� ص(رت ه< ,F�/ ��A< 	� ه< ح'ف زدی< و 	��� را ]6 /'دی< و 	6را� 	'وم /(�� 	�ری* 


�; از "�F, ر�PIس �'ا �(; ای> دو ه��� )@�3� ح�6 یM ;اد��; :�]':(اه6 دار �DKای� �/ )�

� رد 	?(; ��)/ '�"!  

"6
  .",(�3< ,?��� 	(دم 
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"6
  ",(6�3؟ 
  "ی�<؟Rر�، 
A' از 
> ,L(ا��� 	(د; +ص� �Mرم را 	'ای2 	�("
  "؟!وا+ع� ,?��6 ,(6�3"
  "Mس �6؟. Rر�"

6
ام را /� 
(+h  ی* ,�L� از ,(�3�. �3م �3 و 
> 	�ی� از او �Jا 
6 /(�� دا�D� 23م 
	� �t�/ ��b@ه� را در . Rوردم و 	� اح��Fط 	� د��0 دادم �M/�(ی�Ff/ 6� /'د� 	(دم از Q; /��ب اد	��F< در

6iEاح��: �Iاز ای� -P+ و �,�f� 0�F/�F�'M ��/ :  
  "ا�0D را �6 )@ا6�3؟"

  .و راه< را از او �(ا /'دم." ��	���ن ���: ")��<
س 
� درس ,�ا23 
'ا 	�  R+�; ا+�Pل، د	F' اد	�D��Fن، دو روز Mس از :(ا,�ن +ص�/ �	 �Iای� �	ام، 

  :ا; /?�,� و )�2 د�E' ص�ا /'د و )(3�

.- /�ره�; �Mر��27 اQ�I3ت : "�< ا��E� /'دو +P- از ای�I� 	�(ا,< �?U7�J "!/ 'I 	(د، ER'ی>" �
ا

�6 دا23��  ."ا
+P- از . اش صح2P :(اه� /'د 	ع� 	� ���` �0I�F را رو; د
��J 0t	�b /'د و )�2 	ع�ا در	�ر�

  :ای�I� از د�E' :�رج 3(م ص�ای0 را �F�3م /� 	� ,�g< و د	F'ه�; دیA'; /� در د�E' 	(د,� )�2
  !"/�� ز,�)6 
6ای> ه�د; 
F'زا6v 	� +ص� "

س، ��Dم و+2 ا,?�ء را 	� 
> ا:�ص�ص داد/ '�
�,h ��3 	(د  	W�. روز 	ع�  <
ه� از ای�I� +ص� 

حR �� 2P+�; ا+�Pل 	� ا,?�ه�; ,�(�3� ��A, دازد'f	 6 ا�3نD,'	 <
)'���E، ه'��� در  	�ر�3ن را از 

6
ام را  :(ا� 2	�Fی< �L� ;�M� و +ص�R+�; ا+�Pل از 
> . �D?� �3,?�ن �� ر,6A ه< از �L�D' دی�� 
�W	 ;'ا	ا,< )L	 ه�.  

6
. ا�3ن ه� 	� �L�D' ی6I ی6I 3'وع /'د,� 	� ص�ف /'دن ��F� �3م، 	W� و+�6 دا�3< 	��� 
س، ��F�. 	� رو; :(دم ,�Fوردم و ر�L� ;�M >�E� ای���دم/ ':R 2IDF, از ��F� >�اش را  ای> 	�ر +�

6
	 6�F	�  R+�; ا+�Pل �?�D,0 را /� از �F� 2?M* ذر�.  �2 اخ �` 	�F,�ازد:(ا ](ر; ص�ف /'د /� ا,�Aر 
6

�,�2 	� ,?�,� ,�ر��ی� 6	� R 2IDF,:' )'دا,� دو ��F� در23 .  
��3), <
 >	�F	 م راO/'D� �� دم'/ �f	 �M 6D/ و >�E'( ل�P+ا ;�+R 2�و+� 6	�Q:'� . ام را از د

�,�3 2/�� �D:(ا,�ن /'دم ه �	3'وع .  
W	� �ص+ �?FD2 دا���3 ه� ه�
�i(رم ,(�3�. :(ا,6 
'ا دو 2�F, ل )@�3� ه' . ه�; :(دم��

��
� �(; ز,l ورزش 	� �J; 3(ت OJ �/ �P�3و� را	ع� در
6 روز R *6 ی
رF�E<  �'ب، د� دوازد� ,�'; 
6,'E ;)� ��'ا; F��?, �K,R< و 
> ��Dم OJو� را 	� ص�ا; 	��� 	 
�ن، و دور ه< 
Q ;OM 6دن، /��ر 
�ر

6

?�'; ,P(د 
6 )�ه6 و+2. :(ا,�م  ��	 0��
�cز� ه< ا)' د Uص�ح ،<Fع
 �+R ه� :(د  OF

� ,Oدی* R
6
 �
 6
���F /� هWF(+2 د�2 از )7د  6(	W�. /'د ای���د و 	� +ص� )(ش  >�ه� ه6AD، ح�6 +�
6D, �ص+ h+)
 ،�F?/ 6
 <
 �F
ر���E و  را	ع� 
�36,� و 	� زی' و 	< ص�ا; 
> 	� د,�F;  :(ا,6 
6
'	 ���?( .6
س ا
� /E 6D'ق / '�
?I- 	(د /� 	� �TE; +ص� وارد 3(م، و ه< . /'د  <
ه< 	'ا; 

�W	 ;'ا	ل /��� �P,ا د'

.- ح�Q +ص�. ه� /�  h+(د ا,?�ء ی� در وا	ص(ص ا)' +'ار L	  ;�J �	 ،ا; از :(دم
  .ا,?�ء 	L(ا,<

	 ،��('F3 ;ا'J�

> در ای> +ص� /� از  '��OF� �I,R 6 د+6ZF از Rن 	�ا,<، ا�K7م )'�E� 	(دم، 

'داب ا,67O، 3'ح داد� 	(دم �F36 در ح�v����'ا	6 و ا3'ف، . ��	���,6 دو :�,(اد� را 	� رو ;�+R ���'ه

2FصL3 �]	را �
ا;  �3ن 	� ه< را	[� ه�; اص�6 +ص� 
>، �P3ه 2	��Fر دور; 	� �Mرم و 	�ر; دا���3 ا
  .��3:�< و 
6	(د /� 
> از Rن د

�R �Fی� /��ب'M ،�3�	 ��3 ;OF� �J)�
" ز,P| در�"و+�6 +ص� را ��Dم /'دم R+�; ا+�Pل ا,�Aر ��ز� 
ا,�Aر در IE'; /� 	� ذه�0 . 
��i' �3م � ;OF	A(ی� و6�F: ".2�A, 67 و+0FM 2")��< . ام را :(ا,��

 ای'اده�; /(�* و 	Oر)6 را /� در 	ع� ی* ی�ددا 23	��� 	�Q از 0PFJ درRورد و. ر���F 	(د �'دی� /'د
�3 و 	� 
(ارد  ه�; ��د� ا
6v و ا,?�6v 3'وع 
6 ای'اده� از �t_. ام دی�� 	(د ی6I ی6I ]'ح /'د ,(�3�

6���
6 ا ;'� �F��?6 /� از 
> در 
(رد  ه�IWFام از ح'ف. ر'M ا,�از� �	در�"ه�ی0  |P,(د، " ز	د� '/
و+�6 ر��Fم :�,�، . ام /�� ص�ح��6 از Rن /��ب را رو,(یس /'د�)��< ,IE . 'IE ��I'م را 
?c(ل ,I'د

�'و+2 /��ب >�E2 ر�
� 	�ر R:'; /� دی�
0 زی' 
��M ;�Iرم 	(د. یI'اR ر; . ی�دم�L	 0FM ;رو Qح� �
ا

6v�J 2 در اوا�_ /��ب +'ار دا�FM .23ای0 /'دم/��ب را 	�ز /'دم و ای��b و . �t�/ �I@; 	� ��(ان �

ُ/�2 . و+�D?� 6< 	� صح�� 	�DFر; ُ/�2 :(رد 
�I /'دم.  :(ا,�م �� �OF; از +ص� ی�دم 	�Fی��b,Rی0 را
 �	 6�
دو
(ر�(ف، دو 
�� در 	��' 	�DFر; ا��Eد� 	(د و /��س ه�,'ی2، ه�D'ش، در /�Dل ��2 و �M/�ا

6
���ر; 'M س، از 3(ه'شIF�E 0+)?ع
  ./'د ا���ق 
"6
 2�
6دارد، هR � �Dر; و+�6 ا,��ن دو |?� �	 OF �
�b,ی� . ا�J ;ه�']: hEس از رM

>F�E'( ): 2�/ ;ر�DF	 �	 و /��س <
	Oود; 
� در �b,R هWD(ن دو �> 	(دی< /� 	� ی* OJی'� ... او67، 
ه�6v /� هmF ح�د~�  از Rن )@F: ،��3' و صح 	�DFر ,�)Oی'
�ن ��:�D� �� 2س. ... :�67 ا��Eد� 	���3
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6D, ;'Aدی 	ن R ز)b
��ن و  	�ره� د�2. ��3 	� ه< دا ��3	�F3<�(ا,�2 '� �DK,R ��3@( در �/ ،�
ه�; 
6
 �/ 6
�A(د، ه�	ل )b: �F����ر; /�F< 	� ه< ر'M 2�/ از >F��
6! :(ا <
 ،<F�WDی�2 ه�,'ی2  ه�	

6
�'	�ز; /� �Mس  ��,�
 �P7�t �� ،>3�	 او U+ا'

6 را د�7ار; ده< و  2��t 2  ده� از :(ردن+),R د؛'/
t <
6

R 6وردم و )�� رو; زا,(ی0 
6 @ا; او را  ��b� �	 دم و او�K,  *�)/ 2
:(رد و 
> هOاران :�

6

> د��(ر 
6 ه�,'ی2 /�ره�6v را /� 	'ا; ��FI> /�2 �'ور; 	(د 	6. دادم 	'ای0 ا,�bم  �	 `�I�  داد و

'ا 	'ا; هOاران :(رد� 6

)ا+2E'( .l�J h ریO 	� /�ر  ��,�
، �3ت :[' ��DیOات د+6ZF را در روزه�; اول، 

�2 از 	F> 	'د، و او ,���ر �?'ی���6 را /� ه' زن، ح�R 6,�ن /� �
'�DI(ر ز,�)6 ��د; ح
/� 	' ا
/��� و67 در :�(ت دیA'  �',�، در حT(ر hDJ ی� :�,(اد� :(د در )���ر و ر��Eر و ,��A :(د ر��ی2 
FM 6'ای� 	6


� و 
'ا 	�Fار 
6 از M',�)�ن، در �P7س :(اب 
6صPح، 	� اوR <F7و. �Jی2�F, O، /��ر ,�KدR  �	 <FDد، و ه'/
وار �ص(ر /�< /� ای�DK� از Rن 
>  ه�; :F'� /���� ا,�ام او را 	�FP< و 	� ا
�F دی(ا,� 
> ا�Jز� داد /� )�� )��

2�,�)Oی' ه�,'ی�6 /� . /��س 	�ر دیA' ه�Dن ه�,'ی2 
> �3. 	�ی> �'�UF در +� 0P	�E'( �J '�?F<. ... ا
6
	Oود; دیA' 	'ا; ای�I� د��0 را . /(�F3 روح ~�,(; او 	� �3	F?�' دو�2 	�ارد 	(د /�6 را /� 
6D, ر�i�,در ا >�)P	 6

�Zو
�6  ا��IEم هD(ار� 	6 
�,�م، زی'ا 	� /�D'ی> ,6v��D� ��A /� 	� او  mFه
6
 <

6در ����ت دراز; /� 	' 	� <F7	�DFر 	� :(اب ر. �f'د د��0 را 	�  '� �	 ��E  <
	'دی<، 

6
 6D, >D?� 0FM د را از): OF, م، و او'A�	 6��
 '�. دزدی� �(ا,��< :[(ط زی�P; ا,�ام او را 	� 

� 	� :(د ارزا,6 
6 7@ت �/ 6I�)/ ;ه� ��A, نR ،>F�3دا  U7 '	 �ه��R �/ 6,��L�
R ،OFن R'K
ه�; 
6

�Pدا /� 2	�Fار 3(د، �'س  �� 23@( �

6ه� و ا
�Fه�;  �/  6
/'دی<، 	�R �':Qن  )��F< و 	�ز �I'ار 


�ت هOاران ح�د~� وح�ت /�
- دل �/ 6vه� ��,�
��ی� ه� از ه< �Jا  ��F
ه�; درد,�u  ا,�، ای�DK� در ز
l,ر �	2 F6 وا+ع
 0Z, <32 ه�; رو�	6. 
  . ..."F�:��3< دیA' روح ی�IیA' را �� ا��Dق 

�'ا	6 در ی* 	�
�اد 
� .  �� �R ;OF+�; ا+�Pل را 	� IE' وادا�3� 	(د��ز� �FDKEم ;�+R <
در +ص� 
6
/�� و هD'ا� ه�D'ش و ا3'ف و R+�; �3هFD';، 3(ه' ا3'ف، 	� 
'داب  )'�E� +�ی�M 6Zرو6v ا�Jر� 

6

'داب ا�2، 	6. رو,�  ��E'( �

ح( و  �'i�
�'ا	6 /� 
b@وب ه(ا; F]7` و  ;�+R از >?� �I,R 
و+�6 . ز,� ده� و 	� �(; 	'/� ,�M 'E)�Fرو 
6 ه�; R	P� 6(ر 
6 ه� و 	(�� ا3'ف 	'دارد +�ی| را از 
�Fن ,6


6 ایI� از )- 	� 	'/� 2��0 را در 
6 ه�; ,R 'E)�F, ���I3 >F	��F3)M 6 ا�P7 3(ه' ا3'ف ،���Rورد  ر

6 و 	6 �J'F3 بR ی�، 3(ق زد� در�
�'ش را از Mس . ز,� R |D� �I,Rب را 	�Fز �':Q�	 6,Q)[ 6��iاز 7ح

6

R 6ب در  �[)t بR ر� در�	/�� دو ��	+�ی|  �	0 را ��:(رد و ,��Mی�  Rورد و0FM 67 از I,R� 	�(ا,� د
6
�'ا	 6	� �P7س 	� Rب 
6. 3(د  ;�+R  بR د او را از'FA	 �ص��E |از +�ی ;'FD�3ه ;�+R �I0 از ای�FM د و'M

6
  .Rورد 'ش و ا3'ف 	� +�ی| 
6/?� و 	� /D* ه �D	F'ون 
U7 6�+(د، و	6 و ا3'ف ��3 	ا'� ;�+R 27ص'ف �?'یح ح� <
ه�ی?�ن را  ��� ص�ح� از +ص� 

6
)@ا���3 و در  	'ا; دادن ,�س 
ص�(� 6	� ),	 2	R U7 '+�; �3هR �/ ;'FDب E'اوا,6 :(رد� 	(د 
6
	(د,� و 	� ح'/2 )K(ار� 
�,�� +�ی| 	' Rب �K,R /� در دو �(; او، 	' /` +�ی| دو زا,( زد� . د
�F,� ده�,0 

6
 'E)�F, از ��F3)M  ق ���ن't ،ز /'د�	0 را ,�D?� و �F?/ ;���	 س�, ;'FD�3ه ;�+R 6�+و ،�,�FP�J
U7 6v)( �/ �,�3 6�@7 23ه< +'ار دا U7 '	 ه�ی?�ن . ;�+R '�Dان ه'A, ��A, ی> از'F3 اح��س <FDه

�,�D, ن�K�M 6	ا'�
�ن ح�. R �J س ازM 2L�ل R+�; �3هFD'; و 	�ز)?2 	� ��ح-، :�,< �'ا	6 /� 
ا; )'2E و  I,R� 	�(ا,� ��2 اص�R 6,'ا 	� ز	�ن 	�Fورد 	�Q:'� از 3(ه'ش 	�K,� ,�راح2 و دFA7' ��3 	(د 	6

  .R,�و، صPح زود 	ع� ا,67O را �'u /'د,� و 	� �K'ان 	')?���
6
 <

.- هFD> ح�27 /� در +ص�  ;OF� >��,ام ,(3 دا '���� 	(دم 	��� ,DF� /�ر� 
�,�ن 


�درم را دFA7' /'د ه�Dن U3 اول در ](ل ��' رخ. �Mرم و 	�ر; 	� F3')�� ��3 	(د �/ ;OF� <F7داد او .
ه�; /?��F دور ه< :(رد,�، 
�درم ح�FD و �ع�F را /`  ; +[�ر 	� M'د� 	ع� از �3
6 /� در /(M� در 	���


�Z	2IDF,  . - دراز M)/�3� :(ا	�,� و :(دش ی(اش ی(اش رو; 2IDF, ;م را رو��K	 وز و'K	 >ر; ه�	
�'b�M دور�' از �'b�M *راه'و، ی ;)� �
R ,� و�	(د، ای���د و  :(ا	رد� )L, ن�I� از /��رش U3 رم از اول�M �Iای

6
 �Mرم ا,�Aر او را ,�ی�� 	�F: ،�3'� در. زد �f'د 
(ه�; 	���ش را 	� 	�د :�6I /� از b�M'� 	� درون 
�M  �I,Rرم 	6. 	�ر; 	'ا; J)� U�J� او /F3 6D?� را Fv�M> و 	��F?/ Q. ��ریt ،U3 6I'ق ا�IEرش 	(د

� �F	� �� IE' . ر�3� ا�IEرش را �Mر� /�� �?< از ��Fه 6	2E'(' و 	� 	�ر; رو /'د'M ا�3ر� �	ر; �	
6
 ��/ .6
�'ش را 	')'دا,� و. :(ا� 2	A(ی� 	� �(، و67 ز	�,A, 0'دی� �Mرم ��)	 �	 �'b�M ز; ,(ر�	 �	ه� و   


�ه(ره� 	�ود، از 	(��. ه� :F'� �3 در:2 �f� 6 /� درv)هR �'	 -.
�FKJ، از  ه� 	'
6 ه� و در:�W� ,(ر، 
UF3ا'� 6
 <Fv�M 0 ه�/'D/ ی� و از'�ُ 6
 Q�	 6 +[�ر ه�M 0 و )�� ازFM�?FM ��( ؛�F?/ . ;اره�O�D� '	

,)� ��F�
� و 	' �[ح را� را�  	' ریOAار ح�F3� ری- ِ/0 
6. �3 ه� 	�ری* 
KM �'F�- 6> و 	' دی(اره�; R
ه�;  6�A�J	F'ون ,Oد �Mرم و 	�ر; از ای>  �� اوF7> ر)� ,(ر از 	��Q'ی> �3:� در:�M �3 .2ر� 
f� 6'ه� �Mر�

���E'A, '	 >?� uQ�� ;)هR �'	.  
�F	 را �Fع�
Zص� 
�,��، 	��� �3 و ح�FD و  �	 6����DF, درم�
ار /'د �� د�2 و روی?�ن را 

دا,��M 2رم �� �K	� O, '[�:دی*  او ه< ��Dم U3 را ,DF� :(اب و , �DF	�Fار دراز /?��F 	(د و 
6. 	?(ر,�
	�ر; ه< 	� . هFD> 	��� ��3 	(د /� او+�� 0	K< 	'یOد. 	(دن 	� 	�ر; ��Dم U3 را b�M ;�M'� ای���د� 	(د
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�W	 2Eر �M)/ ار /'ده�ی0 را  رو3> �3ن �'اغ�F	 .6	 را U3 م�D� >ه< )@ا�3�  او ه �	 >?� �I,R
6
 �I�FD(د و ه	ای���د�  �'b�M �3 /��ر�	2 و ه'و+2 د07  �دا,��M 2رم در ��� +�
6 او ای���د� ا

6
  ./'د اش 
6 �(ا,� 	� او ,��A /�� را� 6	L(اه� 

'](ب /� . )'2Eاش را َ)- �ح' ,�Fوی�L� 	(د /� +[�ر Rرام  ��ری6I ه�(ز �(:�; :�/��'; 6K
ِ

>�P3 u�: ']� (د	�3,�� )M را ��('F3 *�)/ ��Aاغ. ��3� دا23، ای��'�  )I� �F3ح� ;)�ه�; /< 
ا; 	' دوش، هWD(ن  �(ز,�Pن، �(:�; +K(�. ; 	�ران 	� �' دا���3 ه�; ,�Pری�� ا; :Fس از 
'واری� ه�7� 

M(ش 	'   را 	��� /'د و +[�ر �(ن �'و�M 6(7*; ی�fIر�� ای����A، ,?�ن راه�0Fv�D ا; ~�	2 از �M �'IFMر�
از . ه� را /��ر در ردی` /'د ه� و ز,�M -FPرم 0FM از ای�I� +[�ر /�
 از ح'/2 	�ی���، ��Dان. �I( وارد �3

6
از . )'دا,� ه�; +[�ر 
6 ر2E و 	� د,�Pل  >?� �K,R	� b�M'� ه�b,�D ح�Fر را دی� /� Rرام رو; �I( را� 
م )�2 و �*+[�ر /� �FMد� � �Dه �	ه0، �A, 6 درv���ه� را  �* 	W� �3,�، ح�Fر 	� ��د)6 و 3'م رو

��F و ,Oدی* 	� ,6DF از 	�ره� را 	� زور از د��M 2رم و 
�درم )'2E و 0FM�?FM 	� ]'ف �'ا/�(رش دوی�)	 .
6

6رv)( �/ 2E 	�ر; /� 	��Kم ,DF� :(اب را در tR(ش دا23 در Mس دیA'ان ���ن Rرام را�  2  6�:(ا


�اد، 	� +[�ر; :(ا	Oد� /� �	0 F

� )'�E� در )'گ و  6v�F,د؛ د'FA, ی�ن�M O('دا23 ه -	�Z
د,6v�F /� در 
6
 ��('F3 ��A6 ای��A����:��Dن  -	�Z
)@23؛ و �M ،'�)�,Rرم، /� در /��ر 
�درم، 	� ��  	� Rرا
6 از 
F
O�M (د,�؛ و در	ر روان �Fل ح�P,د �	0، FM در �W	'�M�)/ ،��  �	 6('F� از Qح� �/ OP�'� 6�A�J ;ه�

6

6. زد,� ��Fه6  'M 67ر; دا23 از :(3ح��	 �F?/ .6
 ��('F3 �	 د)	 ر اول�	ع2  FP[ )ح
 Qو ح� �
R
هOF� �D زی�P و 	� 6�I3 	�ور ,I'د,6 دU�W7 . 	�+6 را� ه< /< از ای> ,�ا23. 	�
�اد �D3ل ��3 	(د


.- د7?(ر�  F> اح��س 	(د  /� در ,��A 	�ر; و �Mرم 
(ج 
6و 3(ر و 3(ق ,�63 از هD. 	(د ;OF� زد و
6
  .ری2L را در دل 
�درم 

 <KM 6(د، /` �'ی�	او داد�  �	 �WI?� ��� �	 ن روز�Dس :�,< ه��I�ح�Fر زی�( ,6v�D�L را /� ا
�WI?� د و'/ �F� نR ;ه� را رو .�W	 ع�	6 Iد و رو; �'ی�6 )@ا23 ه� را ی'/ -c	 6Iی .M �� د'/ *D/ رم�


�درم و 	�ر; از �'ی� 6	�Q 	'و,� و :(دش ر�J 2E(، /��ر ح�Fر ,?�2.  
6
��Iن �3ی� رد  ا,�ازه� را 	6 زد و د�2 ه�; Rب را دور 
6 ��7�. را,� ح�Fر Rرام و 	� اح��Fط 

6
�6 د:�' وA�FJ' را در . ه�(ز ه(ا 	�ز 	�ز ,?�� 	(د. /'د  2�F	 �/ 'ی�6 دراز� �	داد� �'ا/�(ر;  �J د):
6
 -	�Z

� 	(د از R .�7�� ر �'ا/�(ر را از�Fه� ح�	را�  -	�Z
د:�'ه� . ا; �P(ر داد و /��ر /?�F �� 	� �'ا/�(ر 

6	 ���E'( ح�6 را دم

� Rواز; �Z

'د; /� �'ا/�(ر را . Q	� 	'ا; :�]' ح�Fر 	(د. 'FM ;'ا	6 ��ح�Fر د
6
 Aرم و دی�M ر)T:�]' ح �	ن داد و �I� �,را��A, ���M ه�; 3(خ د:�'ه� را ,�اد 'ان . �'F: 6DF, ،د:�'ه�


ح( �J �'K(ان و ��3R; ح�Fر، Rواز:(ا,�ن از /��ر �K,R رد �3,� و ح�Fر  	�  6DF, ان و'E��
 �Pی't ص(رت �	

حb(ب 	� U7، �'ا/�(ر را را� ا,�ا:2 ;��LP7.  


�,�	� ورود �'ا/�(ر 	� ح�Fط، )R 2+� و 	�,( :�,<، ه�D'ش، 	� ایR ط زد �� . (ان�Fر �':6 دور ح�Fح

'غ و J)J�. �'ی�6 را در�2 زی' �I�Mن ای(ان ,�Aه�ارد 6
��F,� 	� ص�ا; 
(�(ر  ه� /� )(3� ح�Fط دا,� 	'

�'ا/�(ر از دور ا���Iس :�,< M'ا/��� �3,� و ا���Iس :�,<، دا
> ��در 	� /D'، ��ر+� �'/��	0 را 	��Q' زد 
2E]'ف �'ی�6 ر �	ر )2 . و �	ر; ���ی> �	 �	6 /'د و �
�درم را در tR(ش /?�F و 	� �Mرم رو	( �+R


� )�2 :(شR.  

�� 	(د، دی�� 	(دR ان'K� �	 �/ ;ر�	ی> ':R ،-P+ ل��	'ا; �M -D'و���ت . )R 2+� 	�ر; را ��Kر 

�(ت اش د ا; ی�PIر ه�K,R �D را 	'ا; �3م 	� :�,� ا; 
�Oل د:�'ش 	(د و 	�ر; د��I< ه��� ��� ه���
6

'د ه')O . /'د 'FM �/ �,(د	م )@ا�3� �D� l��	�ر; و )3ه'ش در M@ی'ا6v از R 2(+� ���ن 
6D, ��/ 3?�ن)
  .�(ا,�E 2'ا

*�)/ �+R 2( 67 از�� 2�F	 �/ �+R 2( '�Dه ،),�	  ��M 6 و� �)F	 6�+0 وFM ل���' 	(د، د� 
�7�� ?M درم، را�
�' )@ا�3� 	(د ازدواج /'دا; 	(د 	� )R 2+� /� ��ز� ��ل ه�D'ش، 
�در  0 . 2+�Jا ),�	

�'ی> E'ز,�ش /� 	� ��ر; /(چ /'د� 	(د، :ص ��3 	(د  /(ر 	(د و )R 2+� /� ��ز� از FDb�M '3> و /(�*
��Kر 	'ادر 
�درم ه6AD ازدواج /'د� 	(د,� و در K3'ه�; ا]'اف ! دا,�2 �'ی> 
ح��> او 
6 ای> را از 	Oرگ

-c3 ���3د� ادار; دا��ت 	� 6D, ��('F3ه�; F]'ا; )@ران �ع	رت ��	 OJ و  �,�
R.  
6
دی�ش )'م  	�,( :�,<، 
�درم را 	'ا; د+�ی6Z در )tRش 2E'( و 	ع� 	� 	�ر; /� 	�ر اول 	(د 

�6 �3 اح(ال'M . -.
ا���Iس :�,< /� �7َ� 
�درم و 	'ادره�ی0 	)د و �D'; را در ای> :�,� (@را,�� 	(د، 
6

�درم ���K /�6 	(د /� ه�(ز او را 	� . ر2E ه�ی0 
6 2 و +'	�ن ص�+� او و 	M ?(�W'وا,� دور 
�درم 

6AW	 ن�	6 ز
ا
� و+� 6	� �Mر ح�Fر ازدواج . ه�J' ا�< د:�'; ا���Iس :�,< 	(د. /'د اش، �7َ� ه�J' ص�ا 

�، )R 2+� ا�< ه�J' را �(ض /'د و ا�< 	� A3(ن ا���Iس :�,< رR ��('F3 �	 زاد'FDK3 ا رو; او /'د و از

6	 -I?
ح�Fر، ���M �K' ا���Iس :�,< و 
'د وا+ع6 :�,� 	'ا; ! M(67 داFDv?�ن ح- 3(د )@ا23 �� 
/�ره�; ��FA>، در 
�Fن ه�Fه(; رو	(�6 و :(�3
�)(6v، 	�ر و 	��ی- 
�DK,�ن را از �'ی��FM 6د� /'د و 	� 

  .درون 	'د
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��:��D,6 :?�6 و )�67 ،�,�:  6	6 �(v)I�	� ��� ا��ق 	Oرگ و . 	�� ��3 	(دM(ش 	(د /� 	' 
��:��Dن 6
�D� ;درازا �	ای(ا,6  . ;'Zح
����ان و )�راژ �'ا/�(ر، ��:��Dن دو ا��+� )( -tR ن، /��رR -	�Z


  .+'ار دا23 /� 
�ع�| 	� ا���Iس :�,< و �M'ش 	(د

�د� /'د� 	(دR ن، ا��+?�ن را�,�DK
ا; 	�  �ه�; P�M �?*. ا���Iس :�,< دو روز 0FM از ورود 

ه� و �D3ه�; �OFD را در دو ا��ق 
Obا 	'ا; دو :�,(اد� ���F 	(د و ی* د�2  ه�; ,( و 
E� رو/0
*P��' ه< رو; ,��ر 	'ا; �Mرم )@ا�3� 	(د �� ا)' 
.- ه' 	�ر ه(س رو; ,��ر :(ا	�Fن 	� �'ش  ر:�L(اب 
�3�P, ان'A, ا . زد�J ن���b,از ,�ر ;'f� �	 �/ 6v�J ،ط�F6,��ر، �� ح
ا; +[(ر 	� 	���;   ،�3	�K� 'ر�Mی� 

��:�� ��3 	(د /� 	' ,�ر,���bن و /?�Oار R,�(�'ش 
?'ف 	(د ،��M 2�F	 ن�	ی�. ی* ,'د�M ه�; ,��ر   /��ر
  .ی* ��� Rب 	� دور� JR'; +'ار دا23 /� د7(; ح�6P 	��� 	� ی* ,6 	�ری* 	��� در /��رش 	(د

v��3�, <F7س :�,< او��I��Mرم :(دش 0FM از هD� 	� . 6 را رو; ,��ر ��F	� :(اه�M 0رم ا
�W	 د 3(ق��E]'ف ,��ر را� ا �	دی* 3(د O, 6	�� �	 �/ ;. ا �	0 �L�,�Aه0 �')'دان و67 رو; 

  .رو6�3 	� 	�ر; 	(د
�ح' و t'و	0 /� دیA' )��> . روزش ی* 
�0P3 ،�'i ی* 
�i'�. ه' ]'0E ی* 
�i'� دارد"

  ."ZE_ 	�ی� ,?�2 و دی�. ,�ارد
����ت روز 	'ق �Iس ��ز� ��پ ��3 دا23	� <F7د /� در او)	 ;'g��
. Q; ,��ر 	�ر; 
ح( 


M 6(ش /� از R UF3رام �f� ه�; ���F7> و )�67 
�Z	 ،-	 0L	Oر)6 از F3')�� 	(د 	� :�,� Q�	 ;2 اEر .
�:�3'��'، د23 	(د 	� 
Oارع و /?�Oاره�; /(�* �Jا  ��3	� �f'ه�; 	��E� از  2?M ?: ;ه�* .

-A�J ;OP�ا; 	(د 
�7'و در ح�F3� رود; /< Rب  و �(; دی�J 'Aد�. ی�I( /(� 	(د ی� A�J-، و ی� /(ه6 	� 
:6 روان 	(دA�� ;'��	 '	 �/.  

 ��A, �3، دزدی���	(د� 	رم �M ر�/ �DKر ای��A,2 اE'( �'i�
	�ر; و+� 6	�Q:'� �?< از 
�OAارش را 	� او )'دا,��f� .�i7ح <F

���2 . د /� 
�درم را ,�راح2 /'دا; 	( ای> دو �Dاح��س /'د ه

ا,��iر . 	0F از هD� از 	�,( :�,<، ,�
�دری0، رودر	�ی��6 دا23. ا,� �( �J	0F از ح� �Mرم 	� 	�ر; ��3
 )�J ر��ی2 ح�ل او را >I��
(+ع2F 	���3 و د �J)�
دا23 3(ه'ش و 	�ر;، ه'�� /� در 
�F,?�ن 	(د، 

���I	 0ری�M اد�),�: .�
.  دی�,�  	�ر; و �Mرم ���ن ذوق زد� 	(د,� /� OJ :(د�3ن /�6 را رو; ,��ر ,6Dا
6
�?�ن 	�6DK�, 6DK 	� ه< �P7 <F��R �/ �,(د	2 ه< ای���د� �J ;6، ](ر�A�J �)/ �	 رو �Fv��.  

mM د:�27 و �	,( :�,< را �	درم را ]�ق /'د و �
 2+�[ 'Aدی �W,R �
mM /'دن وادا23 ��� روز 	ع�  ا
�' َ/'ِت ص6�F. روزش از Rن روزه� 	(د. دادرخ  2Eس :�,< ر��I��Jت 	�  	ع� از ,���3، 	�ر; هD'ا� ا

�J)( 6�F� .�J)( �P�
�درم و . 6A,'E ریO و �'خ و R	�ار ��F,� و Rورد,� �M; ,��ر، /(ت /'د,� ��� 
 �� در	�ر� 	�ر; و �Mرم ح'ف ,�
�دری0 	� ای> 	�M �/ �,�K'ه� را 	 'K3 �,'P	A'دا,��، E'ص��FM 6ا /'د� 	(د,�

��,O	.  
)R 2+� دا23 از 
��v- و . �Mرم /��ر )R 2+� رو; ای(ان ,?��� 	(د و ح(ا�0 	� 	�ر; 	(د

6
ت :(دش 	'ای0 ح'ف I?
و+�6 	�ر; و ا���Iس . داد ه�; او )(ش 
6 زد و او �gه'ا دا23 	� ح'ف 
-FP,ز �	ر �	ی> ':R ;ا'	 >,�: �J)( از 'M ;' ه�	6 A,'E�ی( �	 �+R 2( ،���?(  236 دا:)3 l,ا; /� ر

2�(:  
"6D, ;ی�د �

� 	(د /� او ه< دیA' از  'IE �	 >,�: س��I�  !"/�� ی* ا

-FP,س :�,< ز��I�  :ه� را :�67 /'د و 	� ه�Dن 7ح> 3(خ )�2 ا
"�� �
Rص! اش در: .�+R 2( >�
  !"در :�

 2�  :	� :��� )�2و 0FM از ای� �+R 2( �I	A(ی� 	'ا; �� )�� /'د� ا
  !"	FD'م /� +��Fن )R 2+� د� د+ZF� دی' �3"

در هFD> ��� روز� 	�ر; ���ن 	� ا���Iس :�,< ,Oدی* ��3 	(د /� از او دیA' رودر	�ی��6 
6D, 0 /��. /'دID/ ارد@A	 2�( د و��E07 را� ا�P,ر; د�	 ،�,�:Of3R 2 ]'فEس :�,< ر��I�. و+�6 ا
6	 2E'ی@M دان را داد د. ح'ف'A?�R2�( ل را ,?�,0 داد و�tز ;�J ر; و�	2 �:  

"6

�د� R ن را�F�+ <
  ."/�< �D3 �0 را 	FA'ان، 

�� 	(د �(، )�2R ط�Fاز در ح �iن 7ح�Dر /� ه�Fح �	ع� 	:  

  ."+'	�ن �'ت ی* /6D هOFم :'د /> 	'ا; ا�Jق"

� و�_ ح�Fط و رو	'و; �Mرم و )R 2+� ای���د و A?�R'دان را 3'وع /'د 	� �R ;ر�	و+�6 . ':�,�ن


حFD� 6�P| در  �	 �+R 2ب )@ا23 رو; ای(ان، )R ��ا���Iس :�,< +��Fن و �M/2 �(�(ن را 	� ی* /�
  :ص�ای0 )�2

"6
  !"/�6 ا
'وز، ا���Iس :�,< �� +��F,6 دار; ��ق 
6
)�F�+ �+R 2ن را . Rورد ]'ف ای(ان ,�Aه0 	� 	�ر; 	)د /� ح�0�R Q را (- ا,�ا:�� 	(د و دا23 

/ 0FM2�( د)	 ای(ان ای���د� ;�M �/ ;ر�	 �	ن و �F�+ '�  :?�F و �(�(ن :Fس :(رد� را )@ا23 
  ."	��� :27�b، 	�ر; :�,<"
"6
  ."/�ر; ,I'دم. /�<، )R 2+� :(اه0 
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)R 2+� ا,P' /(�0I را 	'دا23 و از A?�R'دان ��� )- 0�R رو; �(�(ن )@ا23 و از ا���Iس 
�

ح >I	� �F�+ن زد و و+�6 دودش .  -Z	�Fورد دم د�2 او:�,< :(ا� 2	�0�R 6+ را 	'یOد در  *M ��� ع�	

  .را درRورد +��Fن را �'ا,� ]'ف �Mرم

F'زا 	�<" �+R ،ا�".  

ا���Iس :�,< A?�R'دان را از د�2 	�ر; )'�E� . �' �3 و  6IM	� �F�+ن زد �Mرم /6D 	� او ,Oدی*

�ص�ا; �. 	(د و او ه�FD[(ر 
ع[- �M; ای(ان 
�,�� 	(دR :(دش �	�3  ���	 �/ 'P . 23(د /� دا	ر �Fح

���/ 6
  . /'د ا; را 	'ا; ا�Jق :'د 
 �	 �,�:Of3R از �J)( رب <�LM ;'ا	6 را �
	�ر; رD/ 2E* ا���Iس :�,< /� ی* دی l	Oرگ 

6

� �M .<Fv�Mرم دیA' �حD- ی* �J ,?��> را ,�اR .23ورد ح�Fط R و از ای(ان �+R 2( )�J 23ن را )@ا�F�+. 
  :�3�M� /�?0 را ور /?�F و /��ر ح�Fر ای���د و )�2

"2�  !",(	�6 ه< 	��3 ,(	2 
> ا
/'د و  او هOFم :'د 
6. ح�Fر �P' را 	� د��0 داد و او ,� ���ان ,��F3,� 3'وع /'د 	� �P' زدن

l��
6 ح�Fر  �b	�J ق را�Jار 3(د ه�; دود زد� ا)�
�6 روی0  lس . /'د /� دی��I�	�ر; رD/ 2E* ا
�:�J)( �/ >, 6
	�ر; د7( را از �' ��� . :(ا�2 	?(ی� ه�; ریO را در ی* R	 0I	Oرگ رو6v ری�L� 	(د و 


F'زا 	(د /� ح�Q 	� ح�6�7 . 	'دا23 و ,6 	��� را در ��� E'و 	'د )D� �	 0(د /� روی	ر; ای���د� )[
_��
 6
 Q�	 را 'P� ،0FM 6 �' از
	�ر; ��� دR )7ب /?�F و . ه� زد و�_ /��� 	'د و 
(زون و :(ش ح�27 

�J)( 23س :�,< /� دا��I�
R 6رام Rرام ری2L رو; د�2 ا ;'�'�2�3 و  ه�; �(; R	0I را 
6
 6�
 l2 �(; دیLری.  

ح�Fر ی* 	c- هOFم :'د ��3 از �J( . هOFم �Z,Rر E'اه< ��3 	(د /� 	?(د ا�Jق را رو3> /'د
. ه� ح�U ,�2 را Rورد و ی* +�� �F3�M رو; �(با���Iس :�,< . د��M 2رم 	'دا23 و در ا�Jق )@ا23

از +[h . زد� دوی� ]'ف ای(ان و 	� ا,P' )R 2+� ی* )- 0�R از 
�Z- 	'دا23 و )@ا23 رو; هOFم 	�ر; 3(ق
6
 ��A, او �	رم دارد �M �/ �FDKE 'P� ;ه0 /��. /�� ص�ا�A, 230 ! )@ا�R -( ;س زد و روM ه�ی0 را)



.- M' ,'م J)J� ه(ا ر2E و ه'م �'خ 0�R ا��Eد .  و M' ص�ا E(ت /'د:�/��' )'�E� :< �3 و Rرام '��/�:
ا; /� 	�ی� ص�ایR �� 0,�(; ,�ر,���bن ر ��E	�M ،�3'ی�  ,�2 ی�PIر� )' /?�F و 	�ر; 	� :���. 	� �Jن ,�2


(یFA, 0'د �	 0�R �� UZ� .�,�F�'� �D0 ���ن 3ع�� زد /� ه�R .�I��س �Mرم E'ی�د /(��ه�F?/ 6 و ا
  ::�,< از �� دل )�2

  .":�ا 
')< 	�ه� 	�ر; :�,<، ,Oدی* 	(د � 0	FA'ی�"
2Pح
 ��A, ;ر�	6 
IE' /'د /�ش 0�R را��6 را��6 . /'د 	�ر و ,A'ان �Mرم را رو; ��0 اح��س 

6
 6

2E'( 6 	� )(3� دا
��M �� 0رم  0��b, داد دوی� و!  
	�ر; ح����E' . Q و R,'ا )@ا���3 رو; ا�JقهOFم /� )'2E، 	�ر; و ا���Iس :�,< دو �' دیl را )

ا; از دود  �Mرم را /� :Fس �'ق، ی* �Mی0 را رو; /��� )@ا�3� 	(د �� ,�س ��ز� /��، از M 2?M'د�
6
 ��E'( �
  .دی� :�/��';، /l,'D و 

�' �3م رو; ای(ان، زی' ,(ر �'اغ ز,P(ر; R 2(د، )	ان OویR ای(ان u'F� �	 u'دور� �?M از �'س �Iای �+
ه� را از ده�ن  ه�; 
�درم و 	�, ��(R >,�: )	��DJ ،��3� ه� و ح'ف و 	ح� I,R� از ,A'ا,6 و ا���Iس :�,< 	6

6
��د� را 	'ا; �K,R �ع'ی` 
6 ه<  �'[�: <FDه �,�AW	 6+)3 �	 و �,�FM�+ �,د'/.  
  ..."ه�D, 6WF,�� 	(د � 0	FA'د 	� )Fس 	�ر; :�,< "

  : 	'ی� و )�DZ7 ،�+R 2(2� در ده�ن، ح'0E را
  !":�ا Rن روز را ,�Fورد. ز	�,2 را )�ز 	FA' ا���Iس :�,<"

2E'( 7� +ص� را�P,دش د): ،ه��	 �
  .و 0FM از ای�I� ا���Iس :�,< ادا
"6

F'زا 	 -c	c- هOFم  �+R 6
	� ای> 3(+6 /� . زد ری2L �(; ا�Jق و 	�ر; :�,< دیl را ه< 

6
�< رب )(J� ای��K /�ر /'د,� '� -.

'	� F3'ی> ��3 	��3
�ن  "!  

�درم /� دیA' �ح�D� 0�Dم ��3 	(د ُ	� /'د و د� 2	� t@ا ,P'د و 	�,( . 
�J'ا از ه�tR �b�FDز �3


�� 	(د در ح��g �IF7ه'ا رو; � 0�L	� R 2(+� 	(د، �F, 03): ;ر�	6 از �F: ن روز اول�Dاز ه �/ >,�:
  .ی6I دو ,0F ز	�ن 	�ر �Mرم و 	�ر; /'د

"6D, <

F'زا ای��Zر /�	�,( ��3دا,�  �+R >� �,و . ا ��F� �	 2���ل 0FM /� در ای> :�,� د
6D, �F��  !"زد,� 

2�A, mF�3 و ه �b	�J 6D/ رم�M . 2�
(�(ع را 	A'دا,� از ا���Iس :�,< :(ا �Iا; ای�'	 �+R 2(
�,O	 (د	ر; /� ,(رش زرد ��3 )P,اغ ز'� �	 �PD�� �� ��� . >,�: ),�	 �?, ���	 <ای �
د,7�P� ح'0E را ,FA'د ا

  .و زه'ش را 	� 	�ر; ,'یOد
"6

6. /��� 3(ه' �D3 	�ی� از Rن 
'ده�; /�ر; 	��3 /� داv< در :�,� /�ر  2�)(ی<، 	�ر;  را

  ":�,<؟
  :I,R� 	� رو; :(دش 	�Fورد )�2 	�ر; 	6

  .",� ���ان، 	�,( :�,<"
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F'ز 
M .6س 	'ا; ای> �'FJح داد 	K� �,�D'ان" �+R -.
 �F�  !"ا 	�F?Iش 	� /�ر�'
�DZ7 رت دادن)+ �,�K	 �	 ;ر�	  mF2 و هL'ا; :(دش ری	ب R ان)F7 *ا; /� در ده�ن دا23 ی

2�A, .دO, 6E'(د ح	زرد� ��3 R 2L�
 m	� �M .رم ه< /�  �� �/ �Fع� 2�
�درم 	� 	�K,� ��3> د
 U7 ب را ازR -]� 2Eس :�,< ر��I��2 و ا�:'	 �'�� '���� Rورد �� رو; :(رش 7R(د� ��3 	(د از 

�ع�F زد �' او :�67 /'د و /�رش /�  
�درم او+�ت ��6L. د�2 او 	'یOد �	 �/ 6��اش را 	� دو �� M?2 د
2?A,'	 �'�� '� 'A'د و دی	ا��ق  �	م �3 او را �D� .ب�Z?	 :(رش در  �	2 /�6 ����F 	(د و د�
ه� 

6D, ا@t 2Eر .F7س زد و در ح�M ش را'M �DF, ب�Z?	 >,�: ),�	6
'	 �J از �I 2�( �+R 2( �	 2��::  
  !"ه�; F3[�,0 	� ای> 	W�. :�ا 	0 صP' 	�ه�"

ه�; دو �KM( را �حD- /'د و ح'O, 6Eد ا
� Mس از �3م، :(دش را /��ر  �Mرم هD� ای> ,0F ز	�ن
�
�F, <Fv�M حP2 رو; ,��ر و �� صEدرد ر '� �,�K	 �	 و �F?/ . درم و�

� ی�I' ر2E ا��ق R �/ >ع� ه	

  .F�)� �I,Rح6 	�ه� ��/0 را 	�2 و 	�ون :�اح�6iE :�,� را �'u /'د 6	
ا,�Aر . 	� ای�I� هD� :(اب 	(د,� و /�6 
�(J� ر�M <�Eرم ,?� هIWFس از وا/�0 او �عI, Ub'د


��i' هFD> ح'/2 	(د,� �D(د. ه	ر; �	(د 	د� '/ 'F6 /� در ��� )�/ �K�� . (د /� او	 ��?, 'Kg ه�(ز �
ا
 0DFD2ه< �صE'( را . '�
K'	�,0 را در ��Dم ](ل روز از او دری� ,I'د� 	(د، ��در  ��A, �/ >,�: س��I�ا


A�� 6DFZ'اف 	O,� و : 'P	 0�?('	� �K'ان را 	� +[�ر U3 	� او  ;�+R �	 �� د'	 ��('F3 �	 ر; را�	د و '/
  . ا]ع ده�
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  ز��� *�د ای�ان
  
  

6Dل از +�ی�P+ا ;�+R 	ان د'F	د�'ی> د)	 �
���ن 'F . >/ ;ه�)
��tQ �'K� �/ �7' و  ��M و -K� (د	د; '

6
���Fش ��0 را 	��Fر 	F?�' از W,R� 	(د ,?�ن  2?M ل. داد��ه� P+ ،0FM- از ای�I� ز	�ن E'ا,�� از  

���,6 ح@ف 3(د، د	E 'F'ا,�� 	(د'F	ن  ه�(ز ه< در ح'ف. دروس د�	د در ز)J)
ه�ی�c7 0ت E'ا,�(; 
  ه� /'د /� ,�  _ZE	W� )�ه6 	� +�ر; در ای> /�ر اE'اط 
6. /'د  E �F�t �bK7'ا,�(; ���� 
�E6ر�6 را 	�

6
:(ا�R  2+�; ه'ا�6، د	F' ��ری�، ه' و+2 
6. /'د,� /� د	F'ه�; دیA' ه< ) ��AK	� �L�D' از Rن ی�د 
�W	 2FصL3 ورد ,�م�F	 ن ه� را از /��27 در�I
(� R+�; ا+�Pل ���� ه�; ��ریE 6L'ا,�� را 	� F3 ه� و 
6
 6
  ...و ! ا,�ا:2؛ 
�+R 6,�(اِ,�Z�,ُ ،2ام دو�M+6 /'د و هD� را 	� :��� 

  6

'ی<، ژاِ,2 ص�ا  ;�J �	 د)	 *,�	 ��
 28/'د و �� +P- از /(د��;  R+�; ا+�Pل ه�D'ش را /� /�ر
6

�Pدا . )�2 
'داد، 	� ح�M �K�� �FD'ش، ژزف  �Iس از /(د�� از �'س ای�M �
F�Mس :�Fل /�� او ,�م ژوزف ا

را 	'ا; �M'ش ,� 	� :�]' �+� 	� ز	�ن E'ا,�� 	�I� 	� دF7- اح�'ا
0 	� ژزف ا���F7> ا,��Lب /'د� 
  !ا�2 از �I'ار Rن 	'ا; هFD?� :(ددار; /'د

  ���
6 /'د /� �'ش 	(; +(ر
� ا; ,P(د ا
� �K�Mن ,6D 	� ای�I� ه')O اه- هmF دار و د ;OP�. ده� 
F6)'�� هD, 6E'2 ح��F�
���DFZ از  ��AW 6
 2��F�. داد زد ا
� ,i'ا�0 در 
(رد ز	�ن و اد	�Fت 	(; 


ع��Z 	(د ح@ف ز	�ن E'ا,�� از دروس 
�ارس R:'ی> �'	� /�ر; ا��ع�Dر FM' ا,F�Aس و 3'ی* J(ا,0 

'ی�I 	(دR .;)�,ا'E 6
 lه�'E �	 ن و�D�
 6
ه� را 	��  6�Fه�; ا,�A 	�ز; دا,�2 /� ه')O حZ� ه� را 
'د


6 ه�; 3'ی�6 	(د /� در ر
�ن د0�F7 ه< وJ(د L3صP, .2F(د,� 2Eاوا,6 ی�'E �	 ;)�,ا'E ;�3,� ه� .
6
 6
ه� در ��Dم ](ل ��ریL?�ن  ی* Rدم 
.-  �D7Rن. �)ا,�2 	� و)Jد 	�Fی� 2�( 	�	�((ری( ���K در E'ا,�� 

  .ه��3ن /� در ز,�)F?�ن ه< ,� در +ص�. 	�	�)(ری( ,�ا���3
ه� 	� :�]' 	�Q رP+ �'D, 6,�K(�, <�E(67 3'وع �3 هFWF* از  ��ل 0FM و+�6 ا��ص�ب 
حص-  

���ن E'و6t را �F�3 /� 	'ا;  و+�6 ص�ا; 3ع�ر 	W�. د	F'ه� 	� ا,�از� R+�; ا+�Pل :(3ح�ل ,?�'F	ه�; د
�'ازی' ��3 	(د,�، در /س را 	�ز /'د و �F3ن :(ر�	�F: �	 �
���ن 'F	دن د'/ -F]دد و �ع'
 �/ �
 �	 

2IDF, ;ان ه�(ز رو'A, 2�( >دی)	 ���?, ن�
  :ه�
  "6
 'IE 2��b,R >ه� ه�D3 ;�J >�/ .0,دا 'A

(ز ,�D3 �F��Fه� R!؟ " ��L� �/ �3 <FDه

��Fه6 	(د /� از b�M'� 	� ح�Fط M'ت �3 ��L� <F7او �
س / ��F�.  

K')�ن، 	� ,�Dی��)6 از د   ��A3�	 ع�ل �3نE �	 >ل ه��
�� ا 0L	 ن���'F	د ��	F'ه�; 

6

ع� 
ع��Dن ای'ان 2/'3 �J 6ر�)?
	� )��'ش Eع� 2F7	���A3 او ه< . /'د E'ه�6A، در ���Jت 
�iEح�
ت ز,�)6  I?

�ی' و ,�g< 	� ح'ارت در 
(رد  �	 '�E(د و ح�6 )�ه6 در د	��3  '�D/ 0ری�/

6
  ./'د E'ه��FAن 	ح� 
  6
ت ه��6A ��پ 
6ه�ی��AK( 0 د ,(23 و +ص� +ص� ه< b

> ی�PIر ی6I از . �3 ر 

�6 +ص�ID'ا; ه	(د 	پ ��3 �� ��F�+ص� . Q ;OMدن :(ا,�م ه�ی< در E',6 ه�ی0 را /� در ��Ff و 
6	 �W	 '�M *رد ی)
�2 /� 	'ا; )@ران ز,�) 6	� 2F	2L /(��ه6 	(د در 'M'� 6
 6v�
ه' روز . E'وR �3ز

2F�	 �/2  از ی* دF�	 ����Iو63 ی'E6
 2,�
ا��E و 	� ا�D�7س و در:(ا�2  رود دور� 
F( 6'د و 
6 	� ا
6

6 �ع�اد; از �K,R را 	� رهA@ران '	 U3 و�3 و'E �/د �	6 )'دد و 
u'�M 	'ا; ه' 	�2F . /�� دار ح��ب 

6
 �/ 6,�
  .)F'د E'و�3 ده?�ه6 
Oد 
6 دو �(
 ده�,?�ن از :��� �� 	��)(ش دار در )(�F: �3	�ن 	� �Iس 	',�)�ن :(ش 6�,�3 /� 	��ط د/�  

2�	��F و �Z,Rر 	� ای>  ه� را 
M u'�M 6س از 
�� 6	�E 2F'و�Z,R 63ر ای> �Iس. 	�ز ا�FvO� 2> ��3 ا
2F�	 Ovا)J ن ازR 6 و

6 ه� ح'ف  >FDت �ص�cF�P� <ای 'F~�� 2وز :(دش �ح'I2 ز,� /� یF�	 �Dد ه'F(  ه� را


> M(ل 	�2F. 	'د ای� �DK	�2F ی�J �/ 6Iی �O	Oرگ را 
6)(ی� 	�Q:'� از  
6. 	'ا; :(دش ,�KAارد 2+),R  ه�
  !/�< روم 	'ا; :(دم 
.- ی* 	R �Wدم ز,�)6 
6 ده< و :(دم 
6 دار Mس 
6 را 	� د/�
u'�M ی* د��� 	�2F . 3(د /?6 ا,�bم 
6 ی* روز ��KرP�3� ا�2 و ه�D,'وز �ص' +'��  

��b�M �/ح زود از دP6 را صv�� 6
ه��3ن را ی�ددا23  و 	� �J; ای��K,R �I را 	� 
'دم 	�'و�D3 �3ر�)F'د  دار 
6

6 اش 
6 /�� و هD� را در �M 2/ UFJر�  'K3 ف'],R 2����2 . رود )@ارد و 	� ی* 
ح�� ,���3R، در
��'+ �)K+ 6 :�,� /?6 وارد
ا,� و ه' /�ام ی6I دو 	�2F در  ه� /�ر)' و Eع�� �b,R ,?��� 3(د /� د� ا; 
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)F'د و  u'�M ی* ا���Iن ��; 
6. ,� و )(3?�ن 	� رادی( ا�2 /� �3,�?�ن را Rز
�ی0 /���د�2 دار
�3)( 6
ه�6v /� از  )@ارد و 	� د+ 2	� �D3ر� ه�6v را /� رو; /��J ��3), ;@t(ش 
��F?, 6 و ,D'� ا; 

6
  .ده� 3(د )(ش 
6 رادی( ا�م 
  �/ 6vن /�ر)'ه��F
ا,� ��� ,�'; �Jی��M �O  :�,� ,?���  در +�M�)Kی�ن +ص� 	� ای> ص(رت 	(د /� از 

6
 6,�

�,6 و ی��I' ه< �Jی�O د� �()� 6
/?�� و او ه< از :(3ح�67 هD� را  	'د /� هD� 	'ای0 ه(را 
6
  ./�� 	� ی* ا���Iن ��; 
�b,6 د�(ت 

  2F�	 6 ,(ی���� ازD, 6E'ح u'�M ;6 ه�
 _ZE �,ز �)K+ 6�+ی� و)(  از u'�M �3 ت)�: �,�:
FM�)K+ Uد; /� ص�ح'
' �)K+ ;'ا	دو �M ی* �3)'د �	ج �Fی� اح�R �F�'M (د	اش ,�ارد؟ :�,� :�,�   

  ��)Db
ا
� ح�Q . ه�; /(��ه0 را 
��?' /�� ا; از +ص� �Mر��ل ی6I از ,�3'ه�; ,(�M +'ار 	(د 
6

�� 	(د ی��Iل از +'ار�3ن �F, )@23 و /��ب ه�(ز در .J (ر�,���)ش را �E'(� ,�3'ش )��� 	(د ادار� 

6D, او �	6 ���'را ���M (د,� /� . ده�� و	ع داد� 
�� 0FM 6	�Q:'� از ادار� ��,�(ر 	� ,�3' ا]

?I- /��ب ���K وJ(د ی6I از +ص�  >�  ".ز,�� 	�د ای'ان"ه�; ای> 
Db(�� ا�2 	� ا

س 	'ا; 
� :(ا,�  / '�ر ,�Fی� ا)' +'ار ده� /��	0 د )�FJ'� 2ح 
6. +ص� را یI'وز :(د R+�; ا+�Pل 
_�t ف ��(ان�6 ,�ارد از Rن در	�Fور,� 	��3 ای> +ص� را /� 	� ا���Zد او 	' :�F�
�K(م  mFا,�ازش ه .

-A�J در Uی'JارOه �Z]�
ه�; �D3ل �(ب  +ص�، 
�J'ا; ی* را,��� /�
F(ن و �3)'دش ا�2 /� ه' روز از 
6
�'د و )'م �?��F و . Rور,� 	'; در ,�Iء 
6 ز,�� و 	� ی* /�ر:�,� 	Oرگ �(ب 	�ر  2�را,��� 
'د; ا

��د� و 	6 2�R,�و یI'وز 	' �' راه?�ن 	� زن )Jا,�F: . 6ل :��� از ز,�6( و �3)'د را,��� J(ا,6I ا
6
'	 2�:(اه� 	� ده6 در ی�b,R 6����I 	'ود /� 	' �' را�  زن 
6. :(ر,� /� /��ر �Jد� 
��i' ای���د� ا

�(ار 
�K,R6 زن را . ,�Iء +'ار دارد 6
روز 	ع� 	�ز ه< زن را 
���J )�J 'iد� . ,?�,�� /��� و 	F> :(د�3ن 
6
 6

 ���/ .6	���F و �(ارش  ��3R >ه �	 'Aس از ��� روز دیM �,)3 . 2�زن 
AF(ی� /� ا�0D ای'ان ا

6
 ;'A�FJ6 و�Fv�M 6. /�� و روزه� در د�
 'FFc� را,��� را ���: �Fر ه' روز� ای'ان روح)Tه' .ده� ح 'Aدی 
6
ه' روز ای'ان 	� . /�� ا; �3داب را,��)6 
6 ز,� و 	� روحF� روز 	� ا,��iر �(ار /'دن ای'ان /�
F(ن را 	�ر 

6
�(ار  �Iای� sح
 6
,?R ��Fرام و 	� اح��Fط، ](ر; /� �3)'د را,���  3(د و 
�Fن �3)'د را,��� و او 
6

�(J� ,?(د، د��0 را در د�2 را,���  
ه�; دزدی�� و67 
?��+0 	� او ,Z  ��Aص� 	� ,��A)@ارد و �� 

6
 ��/ .6
رود Fv�M> �� در رادی��(ر Rب  Rورد و �3)'د را,��� 
6 ح�6 یI'وز و+�6 /�
F(ن در �'	�J 6vQ(ش 
U7 دO'ی	6 
�� ه�; را,��� را )	.  
  6

6 را,��� ���ن :�]':(ا� او  'FD(,0 را در )�راژ �عF
/�� �DJ�  3(د /� یI'وز و+�6 دارد /�


6" د�2 ��6 	� هD'اه2" u�M ،��3 ��3), ن)F
�/ UZ� :_ :(ش �	6 را /� 
,(ی��  /�� و 	� �Jی0 

6". ز,�� 	�د ای'ان" �J)�
ده� /� Rن �DJ�  3(د از رو; ��د)6 	� را,��� ه?�ار 
6 �3)'د را,��� و+�6 

��M 2ر و 
�در ,�ارد�F�  !را u�M /�� �(ن 

6 ان ��دت 
6و+�6 را,��� �2L 	� ای'   0PFt ر� ای'ان�PIز,� /�� ی . ;'P: روز; از او ���

6D, �)K+ *ی �	(ن را,��� و �3)'دش ,���ر F
:�,� ���M  3(د �� ای�I� یU?I و+�6 در ا~' :'اب �3ن /�
6
 �)K+ �,'	 6
 �K,R �	 6� �,6 ��ز� دار,�DK
 U?
6 /�
F(,?�ن :'اب ��3 �(ن اP3 و ! )(ی� :(ب

'b�M 2 از+),R 2 ,?�,?�ن�
?�'; رو; �6�L ,?��� ا 'i��
� دود )'�E� ا��ق 6P�J ز,6 را /� 
6
Rی�� و  :�,� در 
R 6,�و از +K(�. ریOد را,��� 	� دی�ن ای'ان در Rن 
(+ع�D� 2Fم روی�ه�یE 0'و 
6. ده� 
6	 6
Rی� و  
M6س از �Q)[ 6�)I,6 (�3'د را,��� 	�Q:'� 	� ح'ف . I,R �,)3� ح'6E 	� ه< 	O,�� دور 
6
))ی� �3ی� 	'ا; او ـ را,��� ـ ای> ح�د~� اه2FD ,�ا�3� 	��3 و67 	'ا; او ـ (�3'د را,��� ـ رو �3ن ای>  

2�زد�  در �Mی�ن +ص� �3)'د را,��� 	� ,2�A3 ��A. وا+ع2F /� ای'ان ZE_ ی* �Eح?� 	(د� ا�2 درد,�u ا
6
 ���M �,)Aده� را,��� ای�:  


> ��3| او ��3 	(دم"   ':R.د)	 <
و+�6 �( ح(ا�2 	� را,��)6 	(د 
'�U .  او ه< ��3| 

> 	(د 2���F*. د��0 �(; دQ �� ;�3 د��FM 6�+وز و'Iح�6 ی U7 6�FP	 را UZ� ;ه�ی0 را  ه�

U7 ;ا23 رو@( �F�  !"ه�ی< و 
'ا 	(
  
  
  


- ��3 ه�;  را	ع� اول ��ل �D� 0FMم ��3 	(د و 
> OJو�. +ص� :(ا,6 
> ا
��ل ه< ادا
� �FMا /'د�/
را 	'د� 	(دم :�F	�ن 
�(�K'; 	� ,�3'ش داد� 	(دم و 	� ��(ان �Jی �O	� �K,R ;�J ر
�ن ��J زر/(ب ��3 


Lص(ص6 در +��� د���ون 
> دا23. را	ع� را )'�E� 	(دم ;�J Q6 /� ح�	ه�; اول �� و+�6  ه���. /��
ه�;  ش ��� +ص� /(��� از ,(ی����ه�; ورز 3'وع �3 ,���ر ز,l" دور د,�F در ه?��د روز"ا,�?�ر OJو� 

�W	 ;ا'	 `��L
 �
�F, د,� زی�د :(3?�ن)P, ا'J�
'M 6�F: ه� :(ا,�م /� �(ن .;'�?
ه�ی<  دا�3< ذر� ذر� 
6
 2�P�3� 3'وع 	� ا,�?�ر  دادم /� OJو� دور د,�F در ه?��د روز 	� �J; را	ع� ه�Dن روزه�; �� را از د

�3 �I� <
�� ه�; /س :(دم /� ه' 	 _ZE �, �W	W�. /'د و 	�زار  -F7ه' د �	ع� ا; /� 	 �P�3  از 
 6
 �3	� �J; ا�D�7س و در:(ا�2 از g�, ;�+R< 	'ا; 	�ز)?2 	� /س، 	�  Kg'ه� از /س ا:'اج 
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6
��. Q ;OMدن �� از +ص� ��D, UZ,� دوی� E',6 :(3ح�67  <Fع
 �+R �/ �F�ه�  P�3� /�ر 	� 6v�J ر
'A' روزه�; دی	'ا	6دو
 6,'E  2LM .�W	 6 و
���F  ه� ���ن 	� �+� 	� +ص� )(ش  >�داد,� /� ح�6 +�

6D, ات'J �O
  .ا; 	f'ا,� /'د ]P| ��دت 
  �W	 ;'ا	و� را OJ 3(ر و ح�ل �	(د /� دا�3< 	6 ه��� دوم 
:(ا,�م /� اح��س /'دم  ه� 

�J)� 2�
 :(ا,6 ا)' 
?�'; ه< 
6 و�_ +ص�. �3ن از 
> )'�E� ��3 ا �
R6	 <Fع
 �+R Q)Dو  ع '�
6,'E 6E6 ص�ا; ا��

?�'; 	� درازا  /?�F و راه0 
6 اش را  �	 0E'ح �
R م'i�	 ر�	ا,�ا:2 و67 ای> 

�W	 �J)� <FDو ه �F?/ 'ی�	ه� را از +ص�  .��DJ 6
:(ا,�م ��Dم /'دم و �'م را از رو;  ا; را /� دا�3< 
	�J -c( در، /��ر  �/ 6,'E -F��M	�Lر; �� �F	� Rرا
6 از Rن FE'وز 	(د /� د�E' و /��ب زی' . OJو� 	��� /'دم

6
'	 6�IDه l�� �'ح�ص

> /� در  'i��
 2�  .ه�ی< در �� 
�cز� ,?��� 	(دم، ای���د� 	(د :�
  �,�3 <

�(FFc� �J' ح�27  �Dردم /� ه): �J ر او)Tم. ���ن از ح�
R :(دم �	2 �'� �	 �
از . ا

0E'[ >�Eی�م و ر'M �J .2�  :اش E?'دم و )��< ام را 	� ��F�  ا,�ا:�< دور )'د,0 و ��F�د
  "6
  "/�FE ،)� 6'وز؟ ای��I� �bر 
  2�( <
  :FE'وز، �3د
�ن از )'
�; 	':(رد 
  "'Aدی >�FP	 م �( را�
R >�3درس ,�ا 'Kg ع� از	(د. :(ب، 	��3  l�� 2'ای	د7< ".  
  �W	 hDJ 0 در

عF> :(ا��<  ,6Dه�6v /� ه�IWFا
?�ن او را  	� :(دم Rورد �+R ��3:���، و از

و+�6 دا�3< 	� :(ا,�ن ادا
� . ی* E',6 داغ 	'ا; رFE| و ه�IDر ��	���ن 
> در E'وE ��A3'دو� 6	�Fورد
6
 �W	 �J)� دم)	 �J)�

> 	(د /� +E�F� و  دادم  ;��3R�, 2�ه� 	0F از I,R� 	� ادا
� +ص� 	��3 	� دو

  .ی�د; g'ی` و د:�'ا,� 	(دح'/��0 	'ا; ی* '�M	�J �W(ب K3'; ز
هFD> حT(ر 
�اوم او در . در ای> یFE �/ ��DI'وز را ,�ی�� 	(دم روز; ,P(د /� 	� او I, 'IE'د� 	�3<  

>,O	 ز�	 '�/'دم �+� و /??< 	� دی�ار او  اح��س 
6. ذه> 
> 	��� ��3 	(د /� از �' زدن 	� او 
��'دم از �� ذه�< در	�Fورم /� �'ا ای�DK� 	� او 	�ره� �ع ./ 6	0F از ح�ی�2 /� ��د; 	� ,i'م 	'

6
�� +�,ع< 
6. ا,�ی?< �M <6 )�ه6 ای
. ا,�ی?< /'د /� 
> 	� هD�، 	� ه' /س، 	0F از ح� 
عD(ل 
�W	 mFه 'A
 6
 'IE درش�

6 ا; ای��Zر 	� �Mر و  <

�I� و ی� ح�6 	�  /�� /�  �D� �	 <
 'A
/�<؟ 

6
 67��
6 'ار /'د� ا�2 و ه')P: O'; ازش ,36D(د D� E� زی��< /� ���  'IE >/ ،؟ ��  �3(م>�/
6
  �(ا,< ,�م 	P'م /� ی�PIر در ذه> 
> ,?��� 	��3 و 
> دیA' ی�د; از او ,I'د� 	�3<؟ /�6 را 

  -F7ه6 ای> د�( �

� دا�3< :(دم را )(ل 
 6	�i'م 
6. /'د ه� +�,ع< ,6D اR 6. زدم
  2�)��< در

6 �ا�2 /� 	� دF7- ِ/'م +ص |F+ان د'Aز,�)6 دی �	زی�د;  ;'Aر; دی�DF	 '(ی�6 ی� ه,  <FD3(; و ه

6
 UJ)
 2��( 	� . 3(د /� دیA'ان زی�د; در ذه> �( �J :(ش /��� ا
� IE' /'دن 	� /?0 دا�3> دو��
6
 'IE ع(دت�
 )D� 6�/ .��3'E �7�: �	 6
 'IE [�. /�6 ات	را �	و �,R 0 ازF	  'Ft �]	را �	�3ن، 

�?7)Dع
6
 'IE 6 نD, ر�b��/ دت): �	 �Dv:�]' دی�ن ی� ,�ی�,?�ن دا �	رد . رو; /�6 و67 )
ح�6 در 
دا,2�F, 6�D� 6 	� هFD> دی�ار از  ا
� �(ن 
6. /'د; ا�P7� ا)' ا
�Iن دا23 ی* 7حi� ره�ی6D, 0. ا:�'

6

6 دور، و+�6 از 
�ر�� در  ��ی�ن ی� ,�ی�,0 	� هWF(+2 	'ا; د. /�6 رود، +���2 
R 6ی� و ی� 	� 
�ر
6D, ر�b��/ رو; :(دت.  

  >�Eرا در +ص� ی� >L��M �':Q�	 ع�	ه' +ص�. )J 6. در
 �/ 6?Z, ا,��< در :�| ی* +ص�  در)�
;  ه� /� 
.- ا	' �M �OFv�M �'F' از ,[�� )@ا�3< ای> Rدم ,�Pی� 
 .6	�I� در ز,�)�K�� �, .6 رو; /�t@. 	�ز; /�<


> 	 	�ران 	(د,� 	6 '	 �I,Rر��i, �K�� <
�'م رد 3(,� و  ;Q�	 ر,� از�P >3�	 �3ن'( . �K�� 6و ی� ح�
`F6. )'�3ن �(ص	3< �	اح��س /'د�  >��)M '	 ن را�?D, ;�I�: O('ه �I,R.  

  >�?A,'	 س
� FE'وز را  درس 
6DK ,�ا�3< و د7< ه< ,OJ .6Dو� :(ا,6 را /� ��Dم /'دم 	� /R

? �K�� . u)I	A@ارم ;OF� �Iای� �	�W	 ��A, در OF
R'L�D� 6D/ 6  و�FDد اه)	 <Fع
 �+R ��A, ه� و ح�6 در

  .,�ادم و 	� FE'وز )��< ه �b,�D	�D,� �� 	'وم /��ب و د�E'م را از /س 	'دارم 	� ه< 	'وی<
ا; 	� ز,l �ع[F-  ز,�ن 	� ح(ل و ح(ش 
�ر�� ا:�' ر��Fی< ه�(ز ��� د+ZF� و+� 6	� FE'وز +�م  
اQن دو روز ا�2 /� 	� :(دم . :(اه< 	�ه< ا:�' 	L(ا,� ام و 
6 ا; ,(�3� ز )��< +ص� ��ز�	� FE'و. 
�,�� 	(د

6
 6�ID0 و67 ای> ه
. :(اه< �J(; /�6 	� د��0 	�ه< 
> ه< ,6D. /��� ه�ی0 وR 6D, 07ور
6�3R ��)/ ;)� دا'E �/ >,�DK�	 او �	ا�3ر�  �	ا,��< )� _ZE ش ه��< دی'وز'i��
  ./��ن 

؟ 
> �� !,2E'( .2�F 	� 3(:6 )��< ا
'وز ه�Dن E'دا�2 ز /� �?< از ده�,< 	' ,6D	� FE'و  
6
 'IE Q2 ح��. 	� ,�A, ��L?Fه< /'د. ا
'وز ا
'وز ا�2 و E'دا E'دا. /'دم ه' روز; �' �J; :(دش ا

6D, 6:)3 >��( >�/ .0
/��ن 	�  FE'وز :���! ا
'وز ه�Dن E'دا�2 /� دی'وز 	� ا:�' +(ل دادم 	� :(دم 	�Fر

?0I�)/ 2 /(	�F 	� 	�زوی< و )�2:  

  !"ا; ا)' +ص� 	�ز; �( را دی(ا,� ,��I �3,س Rورد�"  

> ا��Eد ,�Aه0 را از    �	 0D?� �� �
Rدر ���0F از 
�رID2 دو ه�ا:�' و+�6 د�2 در د

وFE 67'وز . � ا�IE2' /'دم ,��I حT(ر FE'وز در /��ر 
> او را ,A'ان /'د. 
> دزدی� و ,A'ان راه0 را /� /'د

>  ��ز� ��� �M' دیA' ه< 	� 	 .�,�K	� �Eص�� از 
> ای���د� 	(د �/ 6v�J ،ن�	�F: ;)�,R `��L
ه�; 


Lص(ص� رو	'و; در 
�ر�� ای���د� 	(دم �� ا:�' 
'ا 	��FP و 	�ا,� . ای���د� 	(دم، 
?c(ل �6E 	(د,� <
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6/��ن 
��i'ش : ام در /(�� 6�3R /� 	'ا; دادن ,(�3� Q(د، و67 ح�	دی�م /� او ���ن راه0 را  (اه< 
6D, �D��
 �/ 2�IE' /'دم . ی�PIر� ,A'ا,t 6'ی 6P	� E >P�+?�ر Rورد. :(اه� از Rن /(�� 	A@رد /� /'د� ا

)�ار 	� Rب ,Oد� 	�3< ه�b,�D ای���دم و از  	'ا; ای� �I	P: .6'م ,��I ا���+6 ا��Eد� 	��3 /� 
> از Rن 	6
�FWFM اح��س /'دم /� �'ش  و+�6 دو �� /(�� دور�' دا 23	� �F:	�ن :(د�3ن 
6. مدور ,�Aه0 /'د

  .را 	')'دا,� و 	� ]'ف 
> ,��A /'د

� ]'E< و درح�IF7� 	'ق 3(:6 در ,�Aه0 	(د )�2  R (د	��3  <
  :FE'وز /� 
�(A, �J'ا,6 
  "2�  "؟!
[6�aD ا
'وز E'دا
)��< 	�ی� . دش )'2E و67 	� رو; :(دش ,�Fورددر. M(ز:��; زدم و 	� 
?)/ 2	�Fم 	� 	�زوی0  

�3�	 ��
R 0FM 0'ای	6 �I?
 .�F�'M 0ه�A, 'ق 3(:6 در	ن �Dه �	ز ه< �	�3 �	د� 'I, ور�	ر �A,ا:  
  "6
  "؟!)'2E روزه�; دی 'A	F?�' از ای> �ح(ی�2 
  �
R م در'�/ 'Aدارد /�';. دی 'A6 )��< دیc
� و 	'ق F3[�2 از ,�AهM 0'ی. /�� ام 
6 	� د

  :دb7(ی�,� )�2
  "6
  ."/'دم دا6:)3 >�3 
  2E'( >7ه0 ,?�2 /� د�A, 6 درDt ن . ���ن�DF?M دم)	 ; داد���� �	0 را 	ا)J �/ <از ای


?�6 	� 	�زوی0 /(	�Fم و )��< Rرام. �3م '�:  
  "�F,ل د�
�3ی< �(; د7< 	�  و 	ع� و+�6 از ه< �(ا 
6!" ح�Q �( دیA' 	'ا; 
� +I, 'K>! )(ر �Mر 


(اUg 	':(ردم 	� او 	�3< '�?F	 سM <دم +(ل دادم از ای):.  
  >�FP	 ��
�ر �	 <�Eا:�' را و+2 ر �Dم �� ح��
R ل از :�,� در)Dع
	0F . روز 	ع� ,2���DF زود�' از 

ی6I دو	�ر . ام  >�/ 'IE	� IE' 	':(رد دی'وز ا:�' 	(دم /� ,?�ن از ی* ,A'ا,6 دا23 از I,R� 	� دادن ,(�3�

�م و ر�E< وP: 67'; از او ,?�/(�� 	�R 6�3 /��ن راR د ول . ری* و دراز)P, *ری�	6 �F: ��)/ '�دو 

-K� 6WFM �/ 6v�J ،نR 0/'D/ �Jدر ��M 6 و
�3 /� ا)' دو�� Rدم /� هOار ��ل  :(رد ���ن 	�ری* 
6 ا; 
6
 �b,R �	 ن�
ODد,� ه)	 'K+ >ه �	ر� �� �,�F�م ��F* ,�ا���3 ر� OJ ;ا!  

 >�Eر>�FP	 را ��)/ '�ام را /� 
(+�M h/�(یس  +ص�. در ه�Dن /D'/0 ای���دم �� 	�(ا,< ه' دو 
/'دن 	'ا; ا:�' /Ff� /'د� 	(دم از Q; /��	< در Rوردم و در  UFJ	c- /�< )@ا�3< �� درRورد,0 
ع[�6 


� و ,�A, >Fه 6	� M?�0. ه�Dن 7حi� دی�
0. ,�ا�3� 	��3R ��)/ '�
6 	� دوش �� '� `F/2:ا,�ا  .

'دد ای���د �b,�D/(�� ه �	وارد �3ن  ;�J �	 2 /'د و�� �M �ص��E	 �
:(ا�OF� 2; 	�  ا,�Aر 
6. ا


> 	A(ی� .6
  . :(ا� 2	A(ی� ه'�� زود�' در 	'وم ا,�Aر 
0FM از ای�I� از 	'دا�3< 
[aD> 3(م و از �Jی< ��Iن 	L(رم، �Mرش را دی�م /� 	� :?< وارد /(�� 


�ه �3 و 	� )�مR <
. ا; در ی* د��0 	(د و ��� 	'گ /�t@ در د�2 دیA'ش ��' 	���. �; 	��� 	� ]'ف 
	�ز 
.- هFD?� :(دم را �Jا از :(دم . ی* 7حIE �i' /'دم E'ار /�< و�J 67( �?< ا:�' :�F?/ 27�bم

6
 '(�3�D� ان)ع�	3< �	از ای> صح��  �P6 ,�زیPF/'� دم �3ه�)P, 'م. دی�م و ح���,�
 'i��
�Mر ا:�' . Mس 
�' mFM /(�� رودرو; 
> ای���د 2�
� درR .�iه�;  7ح@t�/ �IF7ع� در ح�	�3 و  �'F: <
ا; 	� �?�Dن 

6
  :داد )�2 د��0 را ��Iن ��Iن 
"2E�./ <'و ای	ا,6 و ای> +ص� )K3 ;ا,��،  ه�)L	 در :(دت�
ه�; �Eح?6A را 	�� 	� :(اه' و 

	O,< +ص� ��	���ن ��L< را /(	�F �(; ص(ر�< و 	ع� M'�0 /'د و 0FM از ای�I� 	�(ا,< ح'J "! 6E(ا,* ه'ز�

�� 	(د 	')?2R �/ 6��'�و+�6 �'م را /� دزدی�� 	(دم 	��� /'دم ,� او را دی�م و ,� . ه(ا  و 	� ه�Dن 

ه�ی< را دی�م /� 
.- b�( 6J)E?* /� و�[?�ن �F' در /'د� 	���3 در ه(ا M'ا/���  ZE_ ,(�3�. ا:�' را
دو�� 	� ه< رو; ه'� . ام ی6I رو; �3,�. ی6I رو; �'م. ه� ی6I ی6I ,?���� �دم �� )�b?*ای��. 	(د,�

�[ح 6v�� ��� . 'M /` /(��. دی(ار ی* :�,� '	 ��)/ ;)�,R ،u'ان، دور�'Aی�0، دی'�' از دی':R ،6Iو ی
 . :�R u�3	6 روان در �F: <KM ;)J	�ن
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�;�* �  روزه�
  
  


.- ��	���ن ای> ور و R,(ر :�,� وP, )7(د	� /(��� �3ن روز و �'د  'Aدی �
0FM از �3م و . �3ن ه(ا :�,(اد� 
ه�; �3م را /�  
�درم g'ف. �� ����M 6س از Rن، هD� دور ه< در ا��ق دور 	�Lر; ,��hDJ 6 	(دی<

6
 6
اش �' ,'ود 	� درس و  /'د و 	ع� 	F?�' 	'ا; ای�I� :(دش ح(ص�� 2�3 ��Dور ,��6 را رو3> 
|?
6
 �Fع�
6 	�. ر��F  ح�FD و  ��I6 ا�3ن دی
 6Eا'cJ ح-  )�2، از�3ن ��ری� و �	و و+�6  �F�'M

6
  .زد ر��M �Fرم را ص�ا 
6 /'دن 
��v- ح��ب 
  "؟!ح�� ,?�; ح��E را ه�(ز. ی* /< Rن ح��E را 	A@ار ز
F> 	� ح��ب ح�FD 	'س"

6
/'د دو	�ر� 	�   
��a� را ح- 
6)@ا23 رو;  0FM	�Lر; و و+��M 6رم /��ب را ه�D,[(ر 	�ز 
6
 �

6. داد :(ا,�ن ادا ��L?F, �	 درم�
 2�(:  

  !"E ':R'دا ا
�ح�ن ح��E دارد"
6
 ��LP7 >رم ه�M 6
 �
��6�FA را	[�. داد زد و 	� /�رش ادا'�ا�3ن  Mس از ی�Iور� �'د; و 

;�J 2ی�I3 ام�IWF(د و ه	ا23 ��د; ��3 �, ;'A. ا; از دی�� �	2 P�, درم�
	���ن ی* M'د� )(23 
6

(ه�ی0 را ه< E' ریO زد� 	(د و د��6 ه< )��AK 	� ص(ر�0 . داد Rورد� 	(د و هJ <FD(ا,�' ,?�,0 

6
 �F?/ .ز��� hو� �	ر �A,رم ه< ا�M (د	6. اش :( /'د� 

��FZ< از ادار� 	� :�,�   �	 OF� mFه '�
� و R
6D, 'F(درم در�

A, �/ ;OF� �K��6'ان /���� 	(د. �3  'IE ;(د /� زی�د	6 . /'د  ای> v�J �	 >ه6 ه�(

6
 �'F: 6

�,� و ���ن t'ق :(دش  U7 �/ �3 6	 06 ه�ی
. زد )(6v 	� :(دش ح'ف 
�FP�J .6 ا:��Fر 
ا
� �� د07 . زد �� از IE' درش 	�Fورد ا; ص�ای0 
I,R 6� 	'وی 0	�Fورد 	� 	�K,� ه� 	6 
�درم ای�b(ر و+2


� �?�D,0 دودو 
�M 6رم )�ه6 و+�6 	� :�,� 
6. دم
> ه< 	(. ,A'ان او 	(دR  0ه�A, ا,6 از'A, زد و
6

.- Rد
6 	)د /� هFD> 7حi� 	��'ی> :P' ز,�0F( را ��F�3 	��3. 	�ری� .  

6
�(ا,�2 در 	�ر� �Mرم 	� او درد دل /�� :�E �7'�3� 	(د /�  
�درم ���K /�6 را /� دا23 و 
	 �K�� �,�: درم در�

��AK(6 و+�6  '�)'2E و 	�  :�E �7'�3� ا
� :FT+ 6�F� را 6D, ;�J. زد (د 	� او 

6

�درم  6
. ��3| 	�زی?�ن ه< ح��ب و /��ب دارد. ��3�� )�2 ای> 
'ده� را او 	�K' از ه' /�6 
6	 �/ 2�F, ر)bا /��� ای��E ?(,� :(د�3ن را	?(,� و ح��' 	ه(ا دی(ا,� /�6 .  

"Fاه):'[�: �Dه �	ع(د:�ن �
 <FDن هR 'ا; ای> و	و )(03  '�0 ا)' ی* 
�� از 
> دور 	��3 
6
 �P�J .6
 'IE <I, ل�F: 2�
> ا �	 ��	�M 6. /�< وا+ع�D, 2�F, ا
� 	� ای> . �'ا ه�2. )(ی< اص

6
�F'ا	0  �/ 2�ه�ی< ,�(ا,< 	'�< 	� او ی6I  دم 
'گ ه< 	�3< و 	� 3(ه' و 	W�. /�< :�]' ا
6
 >�
'ده� را �Jن. ر �	 ,�J�,د'
  !"?�ن /�6 


�درم ای> ح'ف را 	�ور ,�ا23 �DKای� �	6. 
  :)�2 ای> 	(د /� در J(اب  :(اه'ش 	� ,A'ا,6 
  !"�� �OF ای> دو �� 	'ادر 	� ه< ر�E� ا�2 /� :�]':(اهF?�ن 	'ود"

6
 2�
6. )�2 را 2�
6 و67 	'ا; ای�I� ه �D	���DK را 'Pی� �� )'م �3ن ه(ا ص�	د )(ی� '/ .

�' ز   .���ن 	(د و 	�رش 	'ف 	(د و �Mرم ه�(ز �� ��	���ن 	'ا; ه(ا6v �3ن و+2 داE23ع

ه�  	'ف ���ن 	�ری�� 	(د /� ,6DF از 
�ر��! در ی6I از ه�Dن روزه�; 	'6E 	(د /� ا:�' را +��FMم
ه� 	�  ه� /� ,�,?�ن ای> 	�ر از ه(ا 	�ری�� 	(د /(ه6 از 	'ف یOLد� را از 	�م 	'ف �Mرو/>. و 7| ��3 	(د �|

روه� ری�L� 	(د,� و راهOJ 6 ح� �F3	�E'	� �F: ��F3)M	�ن را 	'ا; رهA@ران 	�+A, 6@ا�3�  ه� و �FMد� /(��
� ��F	�F: `/ '	�ن را 	� ز,Fb'; /� 	� ��ی'ه�ی?�ن 	��� 	(د,�،  
�F3>. 	(د,��
ه�; ��FA> و �P*، 	'ف 

6
 >L3 6
  .�F3�M,� زد,� و 	'�E	� را 	� �' و رو; 
'دم 

�ر�� ر��Fم	 �	 'F:�� �ZF+د ��� �	د� و OL6 یt�

�� 	(د,� و . � د�2 و د�F, ه�'F	6 از دDF,

س/ '�?F	 د)	 -F]ه� �ع .�W	 �7)�( <F
. 	�ری� ه�; 	'ف 	(د /� 
6 ه� ح�Fط را +'ق /'د� 	(د,� و از ه(ا و ز
>�E'( ر +'ار�P(زی'  ر )� �� E?'د� 	'ف از  �ZP[ �'b�M	�Q، از ه�; )��M �� .�7)ی< را 	� ح�Fط (@ا�3< از 

�3 *F�3 >E'[ �	 ط�Fح ;)�,R و از '�Eم د�	2 ?M .>�Lراه'و )'ی �	م را دزدی�م و '��'ا�Mی< .  �DKای� �	

(UJ ا�ح�د �� )'وه6 /� 
��P+ �D- از ورود 
> دا���3 	� ه< . ��F3)M از 	'ف ��3 	(د �Iاز ای�

6
ه� را ا,��Lب /�< و 	� 	�ز; 	Ff(,�م، دی�م ح�ل  ا��< ی6I از )'و�:). ام �FA�J 2E'(,� ��3 	(دم :��� 
  .ه' /�ر; را دارم  OJ	�PE'ز;
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�'ا�Mی< را ��I,�م و زدم 	F'ون .6

6. روم �'و+2 ا:�' )��< اول  �F��D, ;OF� '(روم  ا
�'اغ FE'وز ;)Z� ن���'F	(د. د	2 �
�ر�� ه� د: د�. دور و 	' 
�ر�� ا:�' /� ر��Fم دی�م ح��	< در '�


�� 	(د,� و /س. �J( در و7( 	(د,��F, ه�'F	ر; از د�F�	 د)	 -F]ع� �DF, و ,� . ه� ��,�D	 (د	زم Q �, د:�'ه�
6

� 	'و,� :�,� د7?�ن R .�,(د	در و7(  )�J (د	ای> .  


�م و ر�E< �� ا:�' را �FMا /'دمR ر�	6 دو Iد;. ی'(�?Dدو�� از ه �	  hDJ �	 ون و'F	 �
R 0ه�ی
�2 ف�)FM 6. ه�	ع� 	2 :�,� KJ ف: 6E'[ �	 د��Eو را� ا�,R ا�'Dه ��FP	 ا'
 �I,R ص�� زاغ . اش�E �	

��Fه0 را �(ب زدم .���' ی* /(�� 	�ری* و دا:- ی* 7(ازم   �,�FWFM ع�	و  ���Eع�; ر	ررا� �K� �� 6v��
  .ا�7ح'ی' E'و63 /(�* �3,�


�م M?2 وی�'ی> /(�* 
�cز� ای���دم و :(دمRل /'دم)c?
��� 	�ر .  را 	� دی� زدن +�< و د�E'ه� 
ا; از :(3ح�67 هD'ا� ,A'ا,6 	�  ر)�. /� �'م را 	��� /'دم 	��A, �':Qه< 	� ,��A ا:�' )'� :(رد

 ;OF� �I,R	L',� از 
�cز�  د:�'ه� 	6. از وی�'ی> �Eص�� )'E �� >�E'صIE 2' /'دن 	� او 	�ه<. �?�D,0 دوی�

�,� درR  .'ه Q6ح�
ا�3ن 	� 
> /� 	�  ه�; دزدی�� ای> را از ,��A. زد,�  �� دا���3 زی' 6P7 در	�ر� 
> ح'ف 

6
  ./'دم، �FDKEم �Eص�� د,7�P?�ن 

� و 	�ون :�اح�6iE از دو���,�J 0ا �3 و 	� /(�� �FWFM ا:�' �' /(�� 	ع�; 	6�Z
 . �M
OJ ;'P: mF 	'ف و �Mرو و ص�ا; ه. ,�Aه6 ه< 	� دور و 	'م /'دم. ��2 /'دم �� د:�'ه� دور �3,�

  .ه� 	' ا�����F3)M 27 از 	'�E	� P,(د /?��F �3ن ز,Fb' �'خ
���F و67 
?��+�Dن را 	� ه< . �� و�_ /(�� 	� �Eص�� رF�E< و 	ع� 	� ه< ,Oدی* �3ی<'� ��A,

6
 {t{t ن�Dی�M '6 /� زی�FA�� /� ر��Fی< 	� �� /(��. زدی< /'د )�م 
6 دو:�� 	(دی< و 	�ون ح'ف 	' 	'ف 
  :)��<. :�F	�ن 	�P?(�' از  Rن 	(د /� /�6 	� 
> و او /�ر دا ��3	� .�3	� �F:	�ن دی�FWFM ;'Aی<


�م 	� ی* ��OD3): OF د�(�2 /�<"R".  
  :ا; از 3(:6 دا23 	� 
> 	')'دا,� و )���A, 2 ,�	�ورش را /� ��ی�

  "ی* ��OD3): OF؟"
  "اه�0 ه��6؟. Rر�"
  "اه- �6؟"
  !"6 ی� ,� _ZE	A( ه��"

  "؟!�'ا ,�: "زد زی' :��� و )�2
�� ده<، l��3 ا,�از از " �( ی(اش ی(اش 	'و �� 
> 	�Fم")��< �M 0,��'M ��A, �	 �I0 از ای�FM و


(اUg 	(دم  �IF7ر :'ی�م و در ح�)A,ا �'F3 نR'ZIن ی�	�F: ;)�,R 67�Z	 ر /'دم و از)P� ��F3)M 'ف	ن �	�F:
, �'3 <FW	R @t�/ ;از رو �'F3>�?('	 ط�Fاح� �	 ،��I.  

	ع� 	� اوF7> /(�� 	�ری �/ 6I	0E' ه�(ز L, �M(رد� و ���F 	(د �FWFMی< و زی' ی* �F' �(	6 �'اغ 
�F' 	'ف و F3'� :(ردی< >I3 *(د، ای���دی< و ی	'ف 	در  'D/ �� �/ ،'ق	را :(دم .  �'F3 2?A,ی> ا':R


ح��]6 	� . 6 �'دی� 	'دم دم ده�,0ام از رو; /�R @t	hDJ <FW /'دم و 	� /D 	� د�2 یOLد� ��A, �	 '�:ا

�د� 	(د �� +�0M را 	�زدم. /(�� :�(ت، �'ش را R 0FMورد و F3'� را از رو; ا,F7 >�?Aس زدR 'Aدی !>��( :

">F3�	 >ه �	وز را '
  ."	�F ا
  ."�[(ر;؟ 
> 	�ی� 	'ا; ,�Kر 	'وم :�,�"	� M?2 د�2 ده�,0 را u�M /'د و )�2 

رود :�,� 	� 
�درش ,A(ی� /�  /(��� را� ا��Eدی< و 
> )��< و+�6 	'ا; ,�Kر 
6ا;  	� �Eص��
��
�ر�� 	�Fی� 	'وی< ی* 6v�J. و 7| ا�2 ه� �| 
�ر ;�J �	 ع�	.  

  "/�b؟"
"�D�F���D�Fه� دو �� ��Kر ه< �FE< دار,�. ".  

2��� ��3 ا)�  :)��FM .2ا 	(د /� او ه< �2L و
"6
�< :�,� دی' '	 �D�F�  ."(د3 �� از 

>��(" :>F,�D	 >�FE ':R �� >F��F, ر)Pb
 .6
'	 2�  .")'دی< ه' و+2 د�D7ن :(ا
6
روی< ��FDKE �/ ،�D�F ای> ح'ف اص )��>  :(ا� 2	A(ی� Mس ا)' ای�[(ر ا�2 �'ا داری< 

��F(ا,�. IE'; /'د ا
� +(67 ,�اد. ,�ارد �D�F�  .و67 +'ار �3 ا)' �(ا,�2، ���2 دو 	�Fی� 
�Fان ژا7�، دم 
|� ��
حص- د	���,6 و . ه� /�ر ��D�Fه� را �I� /'د� 	(د و 7| �3ن 
�ر �W	 �'ّ	ُ *ی

���,6 دم ��D�F و7( 	(د,�'F	د .'�M �Dد. ه)P, ن�?,�F
  .ی* د:�' 
���F روM(ش را در Rورد� و در /0�F )@ا�3� 	(د و د/D�. ا:�' 	��FM �':Qای0 �3 �Zه�;  ی

> و . ا
> روM(ش ار
0I دی�� ,?(د�7�M(ش را �� Fv�M> 	��� 	(د �� د 2F�	 u)I?
/��' 6W7	� �A,ه6 

"6b	R ام "�W	 >احO
 ��A, �	 �Iون ای��	 �
��7> را �Mر� /'د و  ;)� >F�Eر >F�I	 6KJ)� 7> . ه���,6DF از 
  .ا; زی�د از دیA'ان ,?��F< و 	� ص�ا; Rرام ح'ف زدی< 
� 	� �Eص��. :�67 	(د

+ص� را )@ا�3� 	(د Q; /��ب . ص� 
'ا Q; /��ب در�0F دی�� 	(دا:�' 	'ای< )��M �/ 2رش +
6
�� ��ری� و 	'ا; ���
F> 	�ر دا23 'f	 ه� �� ازش درس�	رش )�2 /��ب را �M �/ �,:�]' . :(ا �	�3ی� 
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�'ش و ,�	�ور +ص� را از Q; /��	0 در  ;Q�	 د)	 ��
R (د و	��3  ���	 �J رش از�M �/ (د	ا:�'  l,ی�ن ر'M
  .� 	(دRورد

6
ه� 	� �' و ص�ا از ص��  �M 67	W�. زدی< /� �'ود �3ه�?�ه6 را زد,� ه�(ز داF�3< ح'ف 
�,�3 .�W	 �3 د� اول 3'وع'M 0FM م �3 و�D� ود'�I,R� 	�  ه� ی6I ی�3�J 6Iن را �(ض /'د,� 	6 �� 


�,� ص��67R �,ور�F	 د,� رو; :(د�3ن'/ 'M را �
 UZ� و )�J `ع� ه< . ه�; :�67 ردی	ل �
��� ,�' دیA' /(ر
����?, �
 -c	 و �,�
R �

> 	� ی* د:�' ���K 	(دم،  زور�3ن 
6. /(ر
�ل �� ,Oدی* ص��67  �/ �
R

  !ه�; 
ع'/� :'
Aس
�,�D	 م'i��
��� . �FE< /� 3'وع �3 ی(اش 	� ا:�' )��< 	� ه(ا; �(ا27 	'ود 	F'ون و در راه'و 

>�Eع� ه< :(دم ر	 �ZF+د .)P, ف �(ا27. دا:�' در راه'و'[ >�Eر .�
R م ا:�' در�F�. 	� در �(ا27 ز,�,� /� ر
:(ا�2 ا��'اض /�� )��< ,A'ان ,�Pش �(ن ح�6 ی* زن در . ,�:(دR)�� د��0 را /?�Fم و 	'ش )'دا,< �(

  :ا:�' ,A'ان 	� دی(ار �FI� /'د و )�2. � �/ 2�F, �D�F	�Fی� �(ا27
  ":(ب �6؟"

. و دو )(,� Rه(	'� 
�,��ش را )'�E< و P7< را ���P,�م 	� 0P7د��< را 	'دم . دی�م ح'ف زدن ,�ارد
�?I	 UZ� 2 :(دش را�ت ص(ر�0 را 
�sPZ /'د و :(اT� ز و ا��'اض�, <F	 6�7ح� �	را .  >��/� د

ه�ی0 
.- +[�ب  ای> 	�ر ا,�Aر وا داد� 	�U7 �3. ح�Z� /'دم دور /D'ش و ی�PIر دیR ،'A	�ار�'، 0P7 را 	(��Fم

. ,'م �3U7 �I0 از ای�FM 6 /'دی< وvع�; را دو��	ز  �چ �	'داری<، در �(ا27 ��ر]�ق 	ه<  U7 ن را از�Dه�ی


Aس د,07�P 	(د,�، �J( در �gه' �3': �� 2�F	 >I��  .�3 و /��'6W7 /� د
�W	 �,�
�| R	 �� 6b	�Fی< 	� :(دم 	P�b< دی�م در 
�Fن ه�Fه(; �3د�E ر�A,ه� /� ا  'F( �3ن را

��7> ا,��iر 	'د� �3مداد� 	(د,�،  �	 . �,�
 'i��

> و ا:�' را ����FP�� 2 	(د  2�
m د �/ 6W7'��/
�W	 �� 6
 2�Mُ ن�P��M ل�P,د �	 )�Iه' /�ام از ی ،��F3)M 'ف	ن �	�F: ')'د,� ه� /� در	دوی�,�،  . �Iای� �	

6

� 	� ا:�' ,�I, ��A< :(دم از ,A'ا,6 دا�3< �F, >7دم د'
 .�E�F+ 2 ه��Dن ح�27 7حi� اول اش در
�A, 6AEه6 	� 
> /'د. �DFv��3Rن را دا23/ �Dه �	(دم و)',� . او ه< 	 ��	ر :(دم ه< در �	ای>  �/ `Fح

6
  !/'دم /�ر; 	'ای0 
�W	 6 ازIی �':Q�	 6
 6:'� �
'�/��'6W7، ا,�Aر . زد 	')?2 ه� 	� ی* �JRن FM' /� ص(ر�0 از 


� را �ح(ی- �3�	 ��E'( ن راOدو راه�W	 �	 ن داد و�P��M  (د,� )�2 ه� /� دور�	ن /'د� �
:  
"�F�FP	 ن را��D�FE وی�'	 'A6. دی
 6Wر��MR �	 ارد@A	 'ای��ن	ی< از اول )("!  

 ;'�,
146ا�PKA, '�Eن / �
�2، ی* �FJ <F<  ، /� ر)� �L�D' در ص�ای0 از د7?(ر� �/
  .��3ه6 /(��� از 
> /'د

"6
��3�6؟ از /�b او را "  
"�M�7�:' >اش ه��".  

��Pن ا�3ر� /'د 
'ا 	P'د �M �	 ن داد�I� '�ا�A, '�Eه0 را 	� ا:�' )'دا,� و و+�6 ا:�' 	� �ص�ی| 
��Pن 
'ا ه- داد 	� ا��ق ا�E' 	� ه�Dن ز,L�D� l' ا�< :�7�. یZF+�I� 	ع� ص�ای< /'د. 	� راه'و�M  ام را
�F�'M.  


�i(رش ا�< /�ام :�7� >��( <

> و  �	 2��t�/ �I@; را /� در د�2 دا�I� 23ن داد و . ام ا
2�(:  


�در ا:�' را" >�
�در +حP�، ا".  
  :	�ز; را �(ض /'دم و )��<. 3(د ام و ا)' ادا
� 	�ه< 	��' 
�FDKE 6م :F_ /'د�


0�F 	�ی� ��D�F 	'ود؟"�E �	 _ZE 'A
  "��J ':Rب �'وان Rدم 
��Pن )�2 
'ا 	�F,�ازد �(; ��(ل,OF� ��A; /� دیA' ر,l ا��OKاء ,�ا23 	� 
> /'د و 	ع��M �	  .

��Pن را� ا��Eدم�M 0FM�?FM دم  وO, 6E'' /�< ح�	دا /�ر را :'ا�P
 �Iون . از �'س ای�'F	 و+�6 دا�3< از ا��ق
6
  .ه| :�6�F هD'ا� ��3 	)د اش 	� ه| ر�E< ا:�' دی( 'A'ی� 

��F
��(ل، ا��+6I 	(د 	� دی(ار   '�E'و; د	ط رو�Fح ;)�,R �/ ;ن +'ار دا23ا�PKA, '�Eاز �(; . ا
6
��(ل  >�FP	 ن را�PKA, '�E6 از ا��ق اI�)/ 0L	 و ;'�,���,� . �(ا,��< ��Dم ح�Fط /(�* /��
 �
ا


OF ا�PKA, '�Eن در �, �/ 6?L	 67(د و ,� ص��	ن R  (د	ا:�' روی0 ,?���  �Iای . �W,R <��,دا �DKای� �	
6
  .د)@23 ��د� 	( در ا��ق ا�PKA, '�Eن 

 l,ص�� ز�Eا�PKA, '�Eن، ��t 'F< )'ی� و ا�D�7س ا:�'، �D3ر� ���> 
ح- /�ر �Mر او را )'2E و 	

�i(ر ا�PKA, '�Eن را 	�ر�� 6	��M �DK; ���> 	� ر�?� ا��Eد. زد �I0 از ای�FM '�:ر ا�M . 6�7ح� �	ع� 	

�	'�  .ه(ای0 را �ح(ی- 	FA'د 
�?��، اوF7> ��/�6 را )'2E و :(دش را 	� /,�'; ر��,� �� د:�' 
���2 	ع�، 	� د7?(ر� �� �� <
�' t'وب، و+�F?/ 6* . ا; OEای��� در ��(ل ا,��iر /?�Fم 

6

� د,7�P< و 
'ا 	� :(د 	'د ا�PKA, '�Eن دا�D� 23م R 6,�P��M �3 .�E�F+ �	  6,ا'A, ا; /� از �'س و
6

�م و 
(دب ای���دم 
�i(م R '�Eد �	د )D, .ر ;@t�/ ،'�Eن 7ح> ا�Dه �	و  OF
ا )@ا23 رو; 


OFش )�2 3(:6R:  
  !"	�F ای> دی�f< د:�'	�ز; را ا
�Tء />"
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� 	(د�,�K6. �ع	ی0 /'دم �T
  :ا�E' ه?�ارا,� )�R �I,R .2,'ا 	L(ا,< ا
. :(رد; و)',� ح�Q ح�Qه� Rب :�* 
6! ات از �'س R	'و �I3یI, 2'د �3,س Rورد; /� 3(ه' :�7�"

  ")'6�E؟. اFP��I7> ا�2 اش 	A'د; ح��	2 	� /'ام ' 
�ر��ای> 	�ر ا)' دور و 	

� /�ر :(دش را /'د�,�Kه���. �ع <

�م را دا�3< �� )@ارم دور و 	' :�,� و  R 2 وEه� ه(ا; ر

��E�F, '�:ا ��
�ر .6

� . /'د FE'وز ا
� ه�(ز 	(د و د7< ای�'وزه� 	0F از 0FM ه(ای0 را �,�Kش ی* �ع�/
<
  ! )'�E� 	(د,�ه< 	'ا; FE'وز از 

  
  
  


� ��I3� 	(د 	'ف، ه�(ز در �FMد�'� *� �Iای� �	ط �F(د روه� و )(3� ح	ه� /(ت  . �Dه 'Aل /� دی�P+ا ;�+R

ع��Dن را، اول در  6
)D� hDb
 >FDد، �ص)	 ��FP�� ن�('K
 ��A3�	 �	 (د و	ا�3� @( <F
/�رش را زی'ز

 �,��
�ر�� 	� ](ل و ��صF- 	� ا]ع د	F'ه� ر '�Eه< د �
س، 0FM از 3'وع درس، 	� / '�و 	ع� 

�Lص' و 
�P: �F'ش را داد.  


ع�<. ه��2 ه��� دیA' روز ا��'اض E'ه�6A. ی�د��ن 	��3" 6
Rی�� و67 ��ریس  ه� 	� /س 
6D, ���/".  


ع�<. را��0 ی6I دو 
�� ا:F' ه< و�h هFD> 	(د '�?F	 6

�,� و67 در�2 و ح��	6  ه� R
6D, ل. /'د,� ��ریس�P+ا ;�+R ص(ص :(دL	 .���3  زد /� اح��س 
6 ه� 
(ج 
 ;OF� 6	F'ون و درون 
�ر


6. وP, 6���( 67(د �D6 هD, سIWFو67 ه ��E�F	 2 ا���ق�دا,�2 �6  دا,���� �OF; 	�ی�، و ی� +'ار ا
  ./'د M'وا از هOF� �D ا,��Zد 
6 و �A(,�؛ ح�R 6+�; ا+�Pل /� دیA' ای> روزه� 3(ر )'�E� 	(د و 	6

|� �	 6D, ��F?/ س" ه?��د روز دور د,�F"	ع� از �Mی�ن ی��E> . �3 و 7| �3ن 
�ر�� �Mی< 	� /
6,'E در <�E'( �/'ع

عF> ,�اOF� >�3 د,�ا,FA'; ه< 	'ا; �+R ;OM .�اش را ه< ,�ا�3< ح(ص� . '�?F	

6
���ی> IE' . 2/'دم ,6DF از ص(ر�< �?< ��3 ا� اح��س 
6. :(ا��< 	 �� ،>�FP	L(ا,< ی� 	A(ی< 
6
)?2 و 
'ا ه< 	� :(دش  ه� 	(د دا23 دور :(دش �'خ 
6  /'د /� ه'/�ام 
�ت ,���Dم در ذه�< 	�ز; 

6
 �,�WFM .د)	 '�?F	 ز دا23 دی�ن و دی�ن�F, >ذه� �W,R .6
/'دم ذه�< را 
.- ی* ا,�Pر R	�PD(  اح��س 
  .ا,�3�P< ه�; ��ز� 
6 	�ی� R,'ا از دی��. ام ��3 �,�� و :�67 /'د�

6
ی6I دو 	�ر 	� �Eص�� از ,Oدی* . )@23 �'�< /6D ری�L� 	(د ح�M Qس از ی�DIه6 /� از �ع�Kم 

�ر�� ا:�' )@�3< ا
� او را ,�ی�م .6�IDم ه�D�  ��ه�ی0FM �/ 0 از ای> 	� او دی�� 	(د
?�ن، از 
�ر

6

�,� 	Ob ا:�' در R .��  .ا,� اش را �(ض /'د� 
[aD> �3م 
�ر
ا;  ,6����DF ه�Dن دورو	'ه� �6E /'دم �� �(ا,��< 	� 	�K,�. ه< �'; 	� Rب �'دار زدمیI'وز 

�3ن /� رد �3م دو �� /�ر)' را دی�م /� در ح�Fط 	� ز,P� و 	F-  از �J( در 	�ز :�,�. �3ن 	'وم 	� /(��
	� . (ی- داد� 3(داش �ح :�,� :�67 و در د�2 �عFD' 	(د �� 	� 
���J' و ی� ص�حU ��ز�. 
?c(ل /�ر 	(د,�

6D, 6د7< )(اه �Iی�ن  ای��M <F�� ن از�?, OF� �Dه �
��د)�D� 6م ��3 	��3 ا <FDه �	داد +ص� ا:�' 

ع��6v دا23 	6 .6D, د)Jای> و �	د و . �(ا,��< ذه�< را از او :�67 /�< '�ای> 	(د /� ی6I از R,'وزه�; 


�ر�� ا:� )�J 'Aر دی�PIی �Iس از ای�M ،��
������ زدم و او را ,�ی�م، �ص�E'( >FD< 	� :?* ا'M '

�ر�� ,'وم.  

ی�7�M �Z(; )?�د و /�M ��Kرم را /� . ��ERب 	(د و67 ه(ا �(ز دا23. ی* روز �'د و یOLد� 	(د
. I,R� 	� دورو	'م ,��A /�< یI'ا�2 ر�E< در :�,� ا:�' 	6. �'دار ا
��ل 	� 
> ر���F 	(د 	�Q زدم و رR >�Eب

 0FM 	�ز 	(د و از  �'b�M	Oرگ ا��ق، ,63�Z را /� 	' ی* ,'د	�ن 	��� دا23 �Z` را ر,l در :�,� 
.- 	�ر
6
 6

> �3 ی6I دو 	�ر �Z�. �3 دی� زد  �J)�
و+�6 دی�م دارد از ,'د	�ن Fv�M> . ا; 	� در زدم �� ,�Zش 
6
��ن �J( در ا��ق ای���د. Rی� ر�E< دا:- ح�Fط و 
��i' ای���دم 'M ش�Z, .م /'د���Fم Rی� از 'M م و

�' هFD> "	'ا; ای��WFM 6P7 . >��( ��I, 6I3 �I,� و هR .2�A, mFدرس ��ز� 
���P: 6�P+ 'J' دارد <

6
 ��)/ >�F?, .2:ا,�ا �

� را 	� Rدرس  
6. دی'وز 6W��M ا�P�3ه� ,�
� �K,R را �( :�,� �, >��:(ا

)��< 	��3 و را� .  Ft' از �WFM,�ن  0P7	��Iای> +ص� ه< 	��� ,?� ,�Zش /�ر دیA';." �3ن 2�M /�< ��ز�
�(د� �3 /� اI, ��P�3'د� 	(دم. ا��EدمR >7�F: .د)	 ��Eدر ر <
  !ا:�' د��E >Iع از ز,�)6 

2�:(ا��< 	'وم E'وE ��A3'دو�6 و  
6. ا,��7�M ;�K(م و را� ا��Eدم ه�ی< را ��f,�م در UFJ 	6 د
>,O	 >,را�IDه �	 ;'�ح�6 ��� +�
6 ه< 	� ]'ف .  د,�Pل FE'وز �� 	� ه< 	'وی<اول IE' /'دم 	'وم. 

6

> 	� FE'وز K,R< در . ر2E 	'دا�3< و67 	ع� �DF?Mن �3م ای����A ا�(	(�6 /� 	� ]'ف 
�Fان ~'ی� 
�W	 -	�Z
 6D, ��A3و'E ;(دم ه�	وز 'FE ون�	3< /� �	ن �Dا,��< ه)�.  


PL'ا�7و7� و �� از  �b,R	� E'و �� >�E(س ر	ا�( �	ی� زدم >�'	 ��A3 .6[��	  <3ه� �(; روز رو
2�ه�; دور�  د���'و63. �3ن را رو; Rن )'م /��� ه�; یOLد� ز,P(ر; و )'د�(ز رو3> /'د� 	(د,� �� د


?�'; )'د 	6 �I,R 6

� ی� ,O,�� ,':?�ن را E'ی�د '�. زد,� ا; از 
�Z	�?�ن رد 	?(د ZE_ 	'ا; ای�I� از 

'دم 	6 E اه��)L	 ;OF� �I,R��A3و'E �	 �
'�
[P(ع �b,R  ه�; 	Oرگ 
Z 6_ 	'ا; E'ار از  ;�
ر���E �� از )'

  .E'وE ��A3'دو�6 	� هFD> د�t)t -F7 	(د. ا����د� /���
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�'اغ :�,< زارع >�E2 ر�هOF� �D . و67 	��ط �P7س زی' 
'دا,� را ,�E�F<. و+�6 دا:- �3م یI'ا

6ر�M ;�M >�E� 	'+6 ای���دم و �. �FFc' /'د� 	(د 6v��3R >�FP	 >�:ی� ,� ?< ا,�ا >�F	 .ط . دی�م��	

 	(دP+ �/ 6v�J ;'و	2 رو�ه�; �7�M(م را 	�ز /'دم و DJع2F را  د/D�. /'وات و FM�M(ن را 	'د� 	(د,� در

>. �E�I3< و ر��Fم 	� 	��ط �	 OJ د)	 �J �Dه �	ه0 �A, (د	د� ��+�' ��3 'M *ح�ج ای(ب /� ی . ��


����< ,?�و+�6 رو در روی0 + >�E'A, ان . 'ار)L?FM ;)�,R 0 را از��ا
� و+�6 
'ا دی� از M �J'ی� و د

6. 	'ای< دراز /'د و 	� 
> ص�DFD,� د�2 داد 'IE د)P, 67�3 و�	وز 'FE ا07 از)a� <F7ن . /'دم او�Dه �	
  :6�i�t /� هFD?� در ���0i 	(د )�2

"��Eح'/6 ی�� �� U�I
  !"ه� ا,� ای> 

�i(رش ,?��و و+�6 از ,�Aه �J)�
 6�F: �/ �FDKE > 2�( ام:  


U�I �( ه< �ع[F- ا�2؟""  
>��(" :�, �/ -F]2 �|. �ع�+'ار ا� 2	�Fی�� �' . ه��2 ا
� ��� روز دیA' ا��ص�ب 
ع�<. و 7| ا

س ا
� درس ,�ه��/".  
  !"ا,� ه� ی��E� �� �ح'/6 ای> 
U�I. )(ی< هFD> را 
��LP7" :6; زد و )�2

E ع� ��ز� ی�د	د��Eوز ا'F .6
 ��AK( >��( 0D�F	 .>,��
0 را 	� او 	'� �D2 ح��( .�Dو . )��< ح�
  .0FM :(دم IE' /'دم �3ی� ه< هFD> ا
'وز

'�Q�	 �ZP[ *2 ی�دو	�ر� د��< را E?'د و 
> . ح�ج ای(ب )��P7 2D�+ �/ 2س زی' 
'دا,� ر�E� ا
'�Q�	 �ZP[ *ی >�E6. ر
 ;'�?
زن . :�,< E'و���3 دیA'; ه< /��رش 	(د. �Fر� :�,< زارع دا23 	� ی* 
](ر; ای���دم /� . ه�; )'	� )F'ا 	(د 
.- �?<. ی6I ���6 و ی6I زاغ. �� ه�; ��	� J(ا,6 	(د 	� �?<
��FP, ا'
�(; دیA' 	��ط و رو; ی* ��Kر�Mی� ,?�2. :�,< زارع  �
R �3 م�D� ;'�?
. /�رش /� 	� 

/ Q(د؛ ح�6 ح�	اب و 7(,� @J ر)],�D,�:>ه �	6 � دا23 
 ��A, ش را زی' ا,�ا:��  ه�; :(دش'�/'د و 
��Fم. 	(د'M 6 /��2 /'دم وD/ 'وی0 و ص�ای< را	م رو�
R:  

"6
  "3(د؟ 3(رت ز,�,� ه< ای��FM �bا 
!" ای��P7 2D�+ �bس 
'دا,� ا�R ،2+�"ا; /� 	� ا	'وان ,� 
�,��ش ا,�ا:2 :(ا� 2	A(ی�  	� )'�

,��< ! )'� از ا	'وی0 	�ز و 
��FZ< دور )'دن 
> ح��D� �DF .�3 �Zم ره� /'د/� 
'ا 2:��3 و ح'0E را ,
�
R ��	 .6
R+�+(ام /� �K- ا�2 از . ر�E< �(; /�رش 	(دم �� 
6 	�ز Rرزو /'دم /�ش ��� ��ل 	Oر)�' 

6D, >ار ه�
��Fم F3'وی� ,�'�!  
2�0 و ���ن رو; L?FM(ان ه�; ,'م و M' ح'ار� د��< را از رو; )L?FMان ��l زد و 2E'( �(; د

��F� �/ �3 >: ���J'	 ;ه� �b�M ;اش ,?�2 رو �b�M (د ه�ی< /� در	ن . ه�ی0 +�- R �	 0ص(ر�
U7 �)�+ ;س :'وس ,?�,6 را /� در  ه�
ا; �':0 رو	'و; ص(ر�< +'ار )'�E� 	(د و 
> �[' F3'ی> Rدا

6
:(دش ه< ! 3(م ارد :'اب 
IE6' /'دم ا)' ی* د+ZF� دیA' هb�FD(ر; ,KA< د. �F�3م ده�ن دا23 
�FDKE .�F?/ UZ� و :(دش را �F�  .,(u د
�t< را دزد/6 	(


K'	�ن 
� را 
6 ه�; ��	� ا; /� �?< :�,< E'و���3 ��A, �	 ،23دا �� �Fv�M . او �	ا '
:�,< زارع 

> 	'ای0 ح'ف زد 2E'ع
 	'ا; .ام ��F ��3 	ع� ه< )�2 /� 
> وا+ع� ی* 
'د :(ش. 
ع'6E /'د و /�6 از 

��Fم Rی� او ه< ه��FZ� <FD را دارد'M >3�	 0 ح�67 داد�,�	'K
g ��LP7'ی�6 زد و . ای�I� 	� :�,< ه�IDر 
 2�( 27�b: 6D/ �	"��P76 از :�,< زارع ,�ارد!" اD/ 2�
6. دی�م وا+ع� د 6,�,�
�3  ا)' �� ��	���ن 

>F�I	 >ه �	ز; ه< �	07 �

ID> 	(د !  

�(KJ< �3 . 'ی> /��ر دو��  
�,tQ <I' و 	��� �FMا /'دمR+�+(ام را در دا:- ی* وی� �� �?F3 �	 زدم


�. ا
� 	� �Jی< ,�Fورد و دو	�ر� 	� /�رش 
?c(ل �3R ا 2:��3 و از وی�'ی> در'
  .ای��Pر /� 	� F3?� زدم 
  !"ه� ]'ف �[(ر; J(ان؟ �� �Ub ای>"

>��(" :��  "	(دو 7| ا�2 و د7< ه< 	'ا; �D3ه� ��l ��3  ه� �| 
�ر
�F�'M (دم	در او دی��  '�D/ �/ 6�+د �	(د و 	'د /��ر�' /� :�(ت 	ا '
  :د��< را /?�F و 

"2�  ."ا,� ه� 
ح?' /'د� ای> 
ع�<. 
ح?' ا
  :	ع� 	� د+ 2	 ;'�?F	� �F: >D?'� �3 و )�2

"6
  !"داد �6D, ;OP ات 	(; +(ر
� Rی� �( ه< /< /�� �� �b,R /� ی�دم 
�' ���Fv /'دم �	 .2�(:  

  !"	�Lر�' ,2�F ه� 	6 ه� و /�ر)'ه�; E'و��A3 ه6IWF از 
� E'و���3"
6
ه�; 
��L` و در 
�ارس  ه�6v /� در ی6I دو 
�� )@�3� در دا,?��A، در /�ر:�,� 	ع�، از ,�Rرا

  :	(د ی�د /'د و )�2
ه�  ه�; �J'ال 
� ه< 	'ا; ا��E� حZ(ق ��Kی� 	� ا��ص�ب /'د,� ا
� از E'دو�6 ح�E 6'و���3"

L	�?, ���	 ;ر�".  
6

> :�اح�6iE /�� ���ن /` )')6 
ح6DI 	� �3,� و+�6  �	 2�ام زد /� ,Oدی* 	(د  :(ا

ه� �� هOار��FWFM ;Q  اش را 
حE >I?'دم و IE' /'دم Rدم د�2 در23 و ورزی��. 	L(رم 	� F3?� وی�'ی>
  !و t'ی6P ه����
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در E'وE ��A3'دو�6 	'ای< 	�+R 6:'ی> 6v��3R را /� دی�م و دیA' ح(ص�� ادا
� )?2 و )@ار 

'�6T +��د 	(د /� �� 
'ا دی� از ه�Dن دور E'ی�د زد ،�,�D,:  

"��
R ،6v�K�� ،وز'FE ون�	ا)'  �F, <
  !"ا; 	� ]'ف 

0 را /� ری2L 	� 7(د)6 . و67 :(دش از L?FM 2?M(ان دوی� 	F'ون و 	� + �ZK	�c< زد'/ِ

�F�'M 06 در ص�ایA?FDه:  

6ه�; R:' ای> 
ع�<" 6� �Pدر+ح�
  ��
6 :(اه�� /� ه6 
�ر -F]ه� را �ع ���/".  

  ."ا��E� حZ(ق: ")��<
  :ا,�Aر ا��E� حZ(ق را از او :(ا��� 	���3 از /(ر� در ر2E و )�2

خ"F	 !ق)Zح �Eا�� >K6! ای�
���I3 /� ای�DK� حZ(ق 	�ی� 	FA',�؟ 	� ��Kر��  
A' �3خ t(ل را 
  !"ه� ایFE �DK� .;'FPIس و ا�Eد� ,�ارد	A3): �W- ا7` ب ی�د دادن /� ای

ت :�ر�WFM 6J,� �( UFJ )?�د �7�M(م و )�2I3 �� 'وم، دو	دم ��E27 : "و+�6 را� اF3'م را ح
6D, ;ر)L	 2، )�زش ! /�< ا)' ه' دو را :(دت�ی0FI را 	�� 	� ر 2ZFE	 )A	�F ای> �3ه'گ 
'�6T +��د ا
  !"	Oن


� ر2E �(; �M>,�Jی< را /� از E'و ��A3	F'ون )@ا3'��(ز  >� .�D/و  د >��	 Q�	 �� �7(م را�M ;ه�
2�
.- ی* 	(ران :� �/ `F	� �6D, >?. ه�ی< را �� Rر,� ��f,�م �(; PFJ< و را� ا��Eدم د ;OF�  �	 �
R

6
IE' . 	�ز 	(د. ا,�ا:�< �( /(�� 	'7> و از �J )�J'ال 
� رد �3م. �(زا,� :(رد و ,(u د
�t< را 
6 ص(ر�< 
	ع� از IE'م . ه�ی0 	� ه�IDران 
> در E'وE ��A3'دو�6 در �� 	(د دم 	'وم �( و 	E >�FP'ق E'و���3/'

���: 2E'( ام .'IE <6 ای	6 ه�; 	 <F�� <6 ایvا)در ه �K�� ع��
 6
  !�(ا,� 	� 
R Ocدم :[(ر /�� 
ع�� 
2��(ا,< دا:- ی* �Z,Rر M(ل ,�ا�3< /� 	. از +�ر و +(ر �FDKE >DI3م ����6 از Kg' )@�3� ا

ی* FM'ا6I3 داغ از د���'و63 /� �FM 6�F'ا6I3 را رو; . E'و63 )'م 	?(م و � ;OF	L(رم ��,�وی�
��F�E ��
� ی� 	R �,O,'ا 	�ع�Fم ی* '�  .ا; )@ا�3� 	(د :'ی�م و 0FM از ای�FM �I'ا6I3 از 

6
 >PFt'� '�?F	 �I�	 د)	 ��?I, <
�� زدن را در 'M م'/ِ �K�� �, �
'� R,[(ر ��� و در :(د ./'د 
6
	� . و+�6 از �ع�; �' در Rوردم 	� �M 'IEرم ا��Eدم. /'د ر�E< ذه�< Rزاد�' و ره��' M'واز 
��FWFM 6 /� را 

��
6 	�ب ه�Dی(ن �Eص�� زی�د; ,�ا�3< ا
� �Mرم :6�F از دی�ن 
>، K,R< در یI'وز 
�ر �J ;ذه�< . :(رد ا

OFش ,2�F و از ی6I از را ره� /'دم �� 	� ای> 	�F,�ی?�م /� ا) 2?M رم�M >�FP	 'وم و	زد� '� '

 ��E'( ن ا��+* دودR وم در'	 <
ه�IDرا,0 	?�(م /� 	� ار	�ب رJ(�6 ر�E� ا�2 در R	�ار:�,� ��; 	L(رد و 
6

� و �Mرم را 	�FP< /� /��ر ی* ��Dور 	Oرگ 	',6b دارد 	� 	�ر; ��; R 0 :(اه�FM �� 0 از . :(ردFM

�� ای�M �Iد�ای���Eت ا'M 67ن ح(اR ه< دی�م از�	0 را �'M <  دور �f� *,�	 *�)/ �P6 از 3ع�F: �
ام ا
6

6DFZ 3(ه' 	�ر; /�ر  ;�+R �IFv�J ؛>��F, د'/.  

6

� وارد 	�,* '�
6DFZ 	� دی�ن 
> /� 	� د
�غ �'خ از  ;�+R �	Q 6
  �J رد /�  �3م ���ن):
�3)M 6
 	ع� . ا,�ا:2 ا; را /� 	� د�2 دا23 M ت و'M ;ه�@t�/ ه� ی��	2 �	F> ای�I� اول 	� 
> د

6

'دد  6��
 ��/ hDJ 6 ��3 راD, >: <
�3م �� /�t@ه� را از ز
F> 	'دارم، 	� ه�Dن  
�,� و �� و+�6 
6

�,� ح�ل 	�+6  .6
 >��
6 	ع� /�t@ه� را از د �3)M 2 و درE'(  ;ر�ID2 ه�)@ا23 و M(3� را  	� د


�(J� د��6A��f او �/6

'ا 
6  ��3 	(د  2�)'2E و 	� R	�ار:�,�  داد �� /�ر را د,�Pل /�� و :(دش د
6
  .	'د �� ی* ��; داغ از ��Dور 	Oرگ 	',6b 	'ای< 	'یOد /(�* 	�,* 

�f� زدم *,�	 �P3ع �	 ;'�از ه�Dن :�F	�ن . و67 
> ,� 	� ادار� دارا�M 0FM 6vرم ر�E< و ,� 
� �?A7د >�Eو ر >�E'( س)	)ع�; ا��  .وا�[� از 	�ر; : ;'P	FA'م � 
��FZ< و 	6

6
. 	�ره� 	� :(دم /���bر ر�E� 	(دم. )@ا23 او را E'ا
(ش /�< /'د /� ,OF� 6D; در ذه�< 	�ز; 
6D, 6D, ��F	ر; از ذه�< رو��E'( �DKای� �	د /� )	 دا,��< از رو; ��دت  �I3ح�67 از ای�): '��3، ی� از 

دا,��< /??< 	� دا,��> از او  , .6D	�K'، از ز,�)6 
�درم 	F'ون ر�E� 	(د	��M �':Qی0 از ز,�)�M 6رم، ی� 
�F7)LF7�
  .	� :�]' ,�Fزم 	� ا]��FDن ی��E> از �Mی�ن ای> 
��F7)LF7 	(د ی� 	� :�]' 6M 	'دن 	� 
ع��; 

	�ر; 	� دی�ن 
> /� 	� �M ;��3R ;)�7�Mرم M?2 در ای���د� 	(دم ���ن �J :(رد /� ,Oدی* 	(د 
	ع� ه< /� 
�(J� ا�P�3ه0 �3 �ع0Pb رhE . رو ��3 ا�2 ی* 7حIE �i' /'د 	� �Mرم رو	�. M��E�Fس 	

6 د�(�< /'د 	'وم �(. ,?�') �	 �DKای� �	ط . �Fاح� �	(د 	�3,�� )M ط را�Fد� حOL6 /� یI?: 'ف	از رو; 

6
 'i, �	 �Pی't 6D/ Q6 /� ح�v��3R �Z	�� 6vی'ا@M ا��ق �	وار رد �3م و  �F�/�?< را �J( در . د �3مر
����F3)M �F ��3 	(د ,?��< �E
	�ر; 	� . ا��ق ح�6 از 	F'ون �'د�' 	(د. /��م و رو; 
6�P /� 	� ی* 

6A��f��
�� د 6vی'ا@M ا��ق �I(د از ای�	در ص�ای0  �Iع@رت ای
:(اه6 /'د و  ه� 	(د /� درش 	�ز ,?�� 	(د 
  .�7ی�6 را /� و�_ ا��ق 	(د رو3> /��ر2E از P/ �,�:Of3R'یR 2ورد �� 	�Lر; �ءا

 0DI3 �F�
> رو; 
P- دی 2�?, ;'A	�i'م ر -	�Z
و+� 6	� �':Q	� g'ف 
F(� 	')?2 و 
6DK�	 �
R 0FM 6DK�, . �F�'M 'ادره�ی< را	در و �
�'; اح(ال �Mر و '�	� ��b� و /27�b: 6D و �� ح�; 

�3 2/��/�< 	0F از  ح��D( �/  6�7ن 
�A,23 .6ه0 ه�Dن �D| و :��6A ه6A?FD را دا. و 	ع� 
/�< روی0 ,?� �'ش را 	���  و+�6 
�(J� �3 دارم ,�Aه0 
6. ه' �OF دیA' در روح �Mرم ,�(ذ دا23

��/ .6	 6D/ 0,�D?� دی�'( )�,R 0. ه�ف ای��( وZ, 6 ازIرو; ی �':Q�	 و  _�ه�; +�67 /�63 و
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�,�

> ح'ف 	O,. ا��ق ~�	2  �� 2�
�,< را 	�ا,�. <�FMا 	(د 
��i'  اR 2�� 23ر دا�i�,ا >I��ا
� ای> . د
6
�a(ا67 	(د /� ا)' :(دم ه< از :(دم  ����/ h,�+ اب)J 'ای0 ,�ا�3< /'دم	از . ا;  >K�
ای> 	(د /� 

�6 3'وع /'دم اح(ال'M .�,(د	ب ): �Dه .��اش 	(د 	� 	OKاد �� دو ���2 دی  'A	��Kم /� ��ل اول 
�ر
6
'	 FZ
 ;�+R (+2)?��� و,�D6 ه< هD 6
�OF; 	�رد 	L(ر /� دا,���0 	'ا; 
> U7�J 	��3 . ر��F ه� 

  .وJ(د ,�ا23
�(د)6 �'ش . ا,ص�6E ا�2 ا)' ح'�M 6D/ >,O, 6E	�f /'دم و 	ع� دی�م 	6R �	 ارم@A	 �Iا; ای�'	

�'K� /�� و در ���	0 را Z, 6 ازIی �	 <

> د+F| 3(د، ای��Pر   �'F: ا��ق _�
�,�م و ه�; +�67 /�63 و 
>��(:  

"6
ه�  Mس از 
��. /?� 	'وم ح2ZFZ ای��2 /� ا
'وز 
�ر�� ,�ا�3< و ه(س /'دم ه'�J د7< 
  ."ا
�Fوارم /�ر 	�; ,I'د� 	�3<. رE >�E'وE ��A3'دو�6، 	ع� ه< ه(ا; دی�ار �D3 را /'دم

6
�ن /'دم اح��س /'دم 	�ر; Rرام �'ش را :< /'د و دو	�ر� �?D و+�6 دا�3< �'م را 	��� 
��Fه0 را 	� ,0Z +�67 دو:2 .6	  �J 2?
,A'ا,6 	� ا,�ام /(�* و 	�ری0I /� در ای> ح�27 در ی* 

6
  .��A, �3 /'دم 

> )'ی2L و 	�  ��A, 2 از�'��'ازی' )3د �OF; زی' 6P7 2�( و 	�  0I3ا �I0 از ای�FM ;ر�	

2Eر �,�:Of3R .���( م�FDKE م ��ز��F�3 6 راIPن و ,ع��I��  .رود 	'ای< ��; 	�Fورد  	(د 
6و+�6 ص�ا; ا
2E'( ری�ن�	د )	 ��3 hDJ ;ر�	 *�M 2?M �/ 6I3ا -.

�م 	'ف R �/ ون'F	 . �� �7(م را�M �Zی

�7Q دم��Eم و را� ا�F?/ Q�	 >3)( ;6. ه�
,?���� و  M'ه�; /(�* 	'ف Rرام 	' ز
F> :?* یOLد� 
6
 �F�� 6�D�
�< و �FMد� 	I(	< 	� ]'ف 
�Fان ~'ی�، FE'وز دیA' )��< ا)' Ft'ت /. �F: �,�,�3)M	�ن را در 
�3�	 ��?('	 ��
�در FE'وز )�2 /� او هFD> د� د+0FM �ZF از 
�ر�� . ح��	< در�2 	(د. 	�ی� از 
�ر

���د� 	(د ح�Dم'E ص�� او را�E
< را 	� او 	'��,� و 	)Aی� هFD> روزه� دو	�ر� 	� . 	'(?2 و67 	� >��(
  .او �' :(اه< زد


6و+� 'Mُ دل 'A'ف دی	2 �	م '� 2?M وز در را'FE در�
�M ��� /'دم /� :(دم را 	'��,< . 	�ری� 6 
�' در 	'اق ح�Dم . 	� 
�Fان ~'ی� و 6v�J در ای����A ا�(	(س  ���M	FA'م �	 >D?� ��)/ *0 یP, 6�+و �
ا


0FM 6 از ای�I� �صFD< 	� ر�E> ی� ,' <�E	FA'م دی�م FE .J'وز� ا��Eد �Mی< 3- �3�Dح *�)/ OF
 )�
رFE . )� >�E'وز در 
�F,?�ن ,P(د. ا; 	� ا,��iر ,(	2 ح�Dم ,D'� ,?��� 	(د,� در ی* راه'و 	��� ���. ه��<

6
)D� <I�:6. ر
. ه� را ,?�,< داد دQ/6 	� ا�3ر� l�7 ;�J. داد,� ��� ,�'; دا���3 
?2 و 
�ل 

�زد�'� 2�)M '6 زیP�W7ر د)

(ر  ��F	'� ;�
�< را در Rوردم و l�7 را 	��< و در 
�Fن . ا,�ام دو )'�P7

�
  .ا; /� را� ,��A را 	��� 	(د وارد ح�Dم �3م د
ر�E< ی* 	�دی� Rب �'د . FE'وز رو; �I( در /��ر ��� ,�' دیA' زی' /(ه6 از /` ,?��� 	(د


�م رو	'وی0 ای���دمR 'دا�3< و	. 	دی� را �	6 زدم و ID?� د)	 <
 �	 0�ه(ا رو;  6	� دuQ /� ح(ا
FE'وز ,�E�t- 	� ,�س Mس ر�E� از OFLDF, �J �3 و �� 
'ا،  l�7	� D/' و 	�دی� در . �' FE'وز :�67 /'دم

���: �	 0D:ور ا�	'و; :(دش دی� ,�	2، رو�  . ا; �3د
�ن 	�ز �3 د
>��?, )I�
�م /��رش رو; R . ���	 `F7 در |FD� 6�M د)	 ��
�F, ش�	 <
 2�]F3 از �/ uQد

�

> و FE'وز ه(ار ��F7 �3ص�	(ن  '�و+�6 دuQ ی* 	�دی� Rب )'م و . اش /'د و دو /(� ��ز� از /` 	' 

� :�67 /'د 	��� �3ی< و رF�E< ]'ف دوش '���Kر F: l�7س 	� ,?�,� ا�c3ل 	� در . دU�W7 رو; 

 از دوش Rب ���ن /< زور. اوF7> دوش /� :�67 �3 دو ���Ff� 6vی< �(. /(��� ه' ��Kر دوش RویOان 	(د
6
 6D, �J دو ,�'; زی'ش �/ �
R >وز را ه- دادم زی' دوش و /`. �3ی'FE �,�3'�. اش را u�M /'دم ه�; 


.- Rدم ��ز� )'ی� /'د� 	(د 	� 
> دو:2 و )�2  6:'�از /FE" ;�FDKE �b'وز �?�D,0 را /� از 
���F ا��FM 2ا 	(د /� از 	6" ای��bی<؟'M 6E'ح .
 ��LP7 ���M ;�J �	 6�+خ �3 و )�2 و'� 6D/ ا دی�'


> 	�(ا,< زی' دوش +'ار 	FA'م." �'دت �3. ح� )� Q	�F زی' دوش" �� �3 �b	�J 6D/ . ;ب )'م روR 6�+و
ه�ی< 	�ری�ن )'�D?� 2E,< را ه< )@ا�3< و ح�6 
.- حس اE'و:�> هOار hD3 /(�* رو;  �' و �3,�

� >�� 2	� �J,< دوی�)M .��6�FA د6P�W7 دا23 و ,'
6 د�2 ا:�' و F: l�7س و OF7، رو; /D')�ه< 
  ./'دم Oc7ی� اح��س 
6 ام 
6 اش را /� 	' ��F� :�,< زارع و ه�IDر ��ز�

ام را u�M  ه�; رو; ��F� ه�; )'
FE `/ 0'وز 	(د /� دا23 	� د�D?� .2< را /6D 	�ز /'دم
6
ه�ی0 /� 
.-   روان، 	' RU7ب، J(�3ن و. ه�ی0 را 	��� 	(د �'ش را زی' Rب 	��E'( Q� 	(د و �?<. /'د 
U7 6

0 )@ا�3< و 	'ا; ی* . ری2L /'د و E'و 
6 ه�; 	�ر; 	�ری* 	(د 	�ز; '( 2�د��< را رو; د

��F�ه�; اE'و:�� در  و 0FM از ای�I� 	�(ا,< hD3. ام �'ا,�م 7حR �i,'ا /� 
[hF و رام در ا:��Fرم 	(د رو; 

� R 'F3ب  �J,< را 	� ,E 6PFK'و 	I?< و 	6�Z
را 	��Pم و از دوش :�رج 3(م، �'م را 0FM 	'دم و 

U7 U7 '	 �,م ه�ی< را دزدا�Fv�� 0�F: ;ه� .  
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#�د 2IJ  
  

6
�' �Mرا)'اف ,���F?/ 6م و . �3م ���ن �?< هD� 	� ده�ن 
> دو:�� ��3 	(د /� دا�3< ه(ل 
��Pن /�  ��(ان ��Mه6 ��(. ادا
� دادم�M �� و دو )�J د��E��2( :(ران ا�
 ��F��' 	(د,� د,07�P  از :(دش 
��:��Dن �(�'; :(رد�. را� ا��Eد,� �	 2+)

b'د 	�غ 
6 	�ریI� راه6 را /� از ��Dرت 	Oرگ ز,�ان  ;  2Eر
�KZK+ د,� را)DFM 6. ز,�ن
 �DF, ر از�K	 �I,R �	 غ/ 23@( �:�3 '�ه�; 	��� ���ره�; دو �(; 	�ریI�  ه� 

ر2E +�ر+�ر�3ن را �' داد�  ه� E'و 
Q� 6 /� :(ر�F3 داf� ;)�,R 6v�J 23�را� را �'I, u'د� 	(د,�، و ح

6. 	(د,� 2�M غ�	ِد 'b
��Pن 
�2 /�  ی* �'	�ز +'ار)�� /� �J(; در �M ه6 و دو��M ان)��داد 	� دی�ن 
�D/6 د
' ر���E 	� ذه�0 )@23 /� /�ش ا�E ه�; یW,'E �Z?�ن را 	�ز )@ا�3� 	(د,� و ��(��( :(ران را� 

ا
� و+�0D?� 6 	� �?< 3(خ و �'خ از . /'د :Q�Fن را دی�� 	(د و 	�زدا�3?�ن 
6 +'ار)�� ای> 	6
0FM 0ای'	 ��(Rد):�, د��Eان ا)�� 6��
�'	�ز ای���د و . l�E /'د و :P'دار ای���د  )�J 2�
� راR ان)��

6	 �3 �'F: 0,�D?� ه� در�	ش �	زادR او �	 �I,R .�A, 3(:6 از l,ر �iی0 را ی* 7ح�J ی� و'M ان)�� �

.- :?< و ,�'ت داد ;OF� �	 . د'I, ات'J 6(د ح�	ای���د�  ��F?/ و �F� 0A��� اق��+ -.
�'	�ز /� 

�,O	 *�M .6
�'ش ,�Fی� هDJ <FDع�  6v! /�� ��Pا7عFi< و د� �� hD3 رو3> 
6 رود IE ��3' /'د ا)' 	
��(ان �(م ��Mه6 را :(ب  'Aزه�; دی�	'� �Dه -.

6او  6D, 'F( ش'َMَ �	 ش را'َMَ O('داد 2:��3 و ه .
��P,6 در هFD> +ص' و +Oل�M ل�� 2�F	 ع� از	ه6 ��M  ا,� و)L	 6�+�ع� 	�Q:'� �(ا,��� 	(د �P3,� در

 6
)�
��'+� دی 6D�f	FA'د و از درJ� ا��(ار ی6DI، /� ه�2 ��67 	� 	�زویR 0وی�L� 	(د، 	� ��(ان 
�	�F	 �Jء در�Zن. ار��P��M 6	 '�Eا '� 2?M وان، و'����ر�  ه�، ه�IDره�; ��	�J ،0Z( رو ��Jب 

6
  ./'د,� ص�ای0 

�,� و 	ع� 	� ی�PIر� 	�    �'F: ز�	'� ��F
��(ان ��Mه6 7ح6��i دی 'A	� ��D?ن �'���F و ر

>L� ا,�ا:2 و l�� �KZK+ 6 ازIF�3 �FM�+ ا� . ه�; او را'D6 /�� هK� U7�+ د)	 ��,�D, ;OF� �/ ز�	'�
6
��Pن /� دا���3 از :��� ری�� �M ان و دو)��  .ر���E :��ی� و از �3د
�,6 دو	�ر� 	'ای?�ن l�E 0FM /'د 

   �/ ;'vزا -.
��Pن M?2 در Rه�6 و +�- ��3 
b'ِد 	�غ ای���د,� و ��(ان �M ه6 و دو��M ان)��
��F
)'وه�Pن 
�F,��67 	� ی* . اده�; در ا,�ا:2 و R,'ا ��Iن ��Iن د از �'یح ا
�م ر��  ��3	L(اه� ��l در 


 6	�Q 	'د �i, م�د��� /� �F	Oرگ از زی' ه?2 	� ]'ف در دوی� و 	� دی�ن ��(ان ��Mه6 د��0 را 	� 
  .و در را 	'وی0 	�ز /'د

  "��� �� ��6KFP دار;؟"  
  ."ه�2 �� +'	�ن"  
  "از ز,�ان 
(+2؟"  
  ."از ه�J �D +'	�ن"  
  6��IE 6	)� OF
I� در ه?�6 +'ار دا23 و 	� د '�E	Oرگ ,DF� 	�ز; ,i' ای )'وه�Pن ر2E ]'ف 
  .ا,�ا:2

  "2+)
�6. ی6I از �D3ر� ��Kر. دو �� از �D3ر� دو. �� �� از �F�  ."و ی6I ه< از 

b'د راه'و6v 	(د ��ری* . ��(ان ��Mه6 	� ا�3ر� از او :(ا�2 �� در 	�� 
b'د را 	'ای0 	�ز /��   ��	

���F و ,D(ر /� 	� 
�F�و 	�ری* 	� دوازد� ��(ل ا,�'اد ; 6
�Jا از 	��ه�; . �3,� ه�; O�E; از راه'و �Jا 
ه�; 
Obا; ه' ز,�ان وJ(د دا23 و ز,�ا,�Fن ��6KFP ه' ز,�ان 	� �b,R ا,��Zل  
b'د; /� در ��Dرت

6
��:��Dن  'Aدور از دی �	د /� 'b
ت ه�، در 	�غ ز,�ان +ص' ��:�� ��3 	(د 
Lص(ص ���KFP ی����E، ای> 	�� 
;�J ف �3ی��' و: UI�'

6 �' ز,�ا,�F,6 	(د /�  <FA��  .�3,� ه�; 


��6 و 	6   �J)�
��F ا���+6 ا��Eد�  )'وه�Pن /� 'M ط�Fاح� �	(د 	ه6 ��3 ��M ان)��:(د; 
2�  .ا

  "ا���ق؟"  

�i(رم ای> ا�P: �/ 2'; ��3؟"  "  
   �A, �M'�ا:��Fر F�3*  دارد و 	ع� 	6��(ان ��Mه6 د��0 را 	� در راه'و 	�� )'2E �� :(دش را 

��Pن 
�2 /� �� ح�Q :(د�3ن را ,A� دا�3� 	(د,� 	� +KZK� ا��Eد,�. :��� را �' داد�M او دو ���: �	 .
6D, ن�P��M ه0 را از دو�A, �IF7ن در ح��P(ر ای���د )'وه����Pن. )'2E +�- را 	�ز /'د و 
��i' د�M  ه�
�?�D,?�ن M' از ا3* 	(د و ,��?�ن . :��ی�,�  �� دل 
6د��?�ن را )@ا�3� 	(د,� رو; DI3?�ن و از
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6

�، ا
� :��� دا23 	�� R 236 ,�ا
�D� �3ن . �
��(ان ��Mه�A, 6ه ��� 6	� �K,R /'د �3ی� 	س /��� ا
���: �K,R �3 '6. �3ن �3ی��
اش  ه�(ز :���. �FWFM یFI?�ن �FI� داد� 	(د 	� دی(ار ه?�6 و دور :(دش 


�� 	(د /��F, ��	د.  ُ�| زد��Eاغ ا'���ه' دو )(3� دی(ار ه?�D��PD� 6� . از ُ�| او67، دو
6 ه< 	� ا
��(ان ��Mه6 /� :(دش ه< دا23 د 07	K< . زد,� و 
ع�� ا,�3�P� از �'ق و t@ای?�ن را :�67 /'د,�

6
 �F?/ �3ن داد'�  .:(رد Rب ده�,0 را +(رت داد و 

��ق"'+ 'Aدی �F3 ���	 ه�"!  

��Pن�M �?,دار ای���د,�ه� ده�'P: د,� و'/ u�M ن�?W,'E <F��R �	 ن را . �f	�M 6D/ 6ه��M ان)��
  .�3 �� �ع�د07 را ح�� /�� و 	ع� 0FM�?FM دیA'ان +�م 	� راه'و 	�� 
b'د 	�غ )@ا23

6
 6,'E �/ ;'�?
ی* )'وه�Pن 	(د . :(ا�2 :(ا,�ن را 	'ی�م و �'م را 	��� /'دم 	� ص�ا; ی* 
 l,6 :�/6 ر/�� �	 �/ UZ� ;�TE 6
�D� �/ �
 hDJ �	 ت'Fح �	(د و 	ان ای���د� )L?FM )�J دوش �	

6
 ��A, >(دی	د� '/ 'M ز� را�c

عF> ی* /��� E',6 ری2L و از )'وه�Pن :(ا� 2	�Fی� �(، رو; . /'د  �+R
��F?�	 676. ص��D, 6اح��س راح� �Pی't _Fح
ه�D,[(ر . /'د )'وه�Pن ا
� ��b� دا23 و ا,�Aر در ای> 

6,'E ��
Oاح< 
� , �3�P	� �F:	�ن ,��A  اش را ه(رت 
6 ای���د� /��ر L?FM(ان /� �I'ا; ای�	و  �F?/
6
  ./'د 

��(ان  2�)'وه�Pن 	')?2 د�E' را از رو; 
OF زی' ه?2 	'دا23 �(ن IE' /'د /� 
ID> ا
�'E� ا��Eد، ا
� 0FM :(د; ���ن زد زی' :��� /� 	� ��(ان ا
� 	 .6	L(اه� ز,�ا,�Fن 
b'د را �'�D3ر; /�� 

�E'���Pن ): )�Jد�3ن را ���E'( /� دو	�ر� ,��L,� ه'��� /� دیA' . اش +[h �3 از ای� �I	� Q	�Fورد �M �� دو
ه'�� �'ق و t@ا از Kg' :(رد� 	(د,� را �| زد� . �3ن ,�D,�� 	(د /� 	L(اه�� 	� Q	�Fور,� �OF; در 
ع��

*�Z�+ �bF('� _ZE �DK(د,� و از ای�	د,� و دود /'د� د )	 ��FWFM >2 ه?M �/ 6?F?ره�; ح�AF�ه��� 

� را ��(ان ��Mه6 ری�L� 	(د . 
�ل 
�R 'F( 2ورد� 	(د,� و :(د�3ن را هu /'د� 	(د,�. 	(د,� 	�+6 	(د�,'	

�� هFD> ا
'وز ه< . از ی* ه��� 0FM ]'ح0 را ری�L� 	(د. و 
�0�F7)a را ه< :(دش 	� ���K )'�E� 	(د
��(ار +�P7Oش ,��A� 	(د، و67 	',�
� را ](ر; ��Fi< /'د� 	(د /� روز DJع�، ه< ا��(ار و ه< او �OF; 	� ا

��0FA7 ا�2 و دو�2 دارد . در ز,�ان /?F* دا�3� 	���3 ��b�M �7)� �عDJ (د روز	(ار )��� ��	� ای�I� ا
��(ان او را )@ا�3� 	(د و/F- 	�� و :(دش �
 ه< ��3 	(د ا�PKA, '�Eن 	� 2�Mُ ;�J دادن 	'ود ا7(ا�6، ا

2+)
��6A7 ا��(ار +�P7Oش 	(د در وا+h هD� ای> 	�ز;. ز,�ان  ��b�M �7)� ن�D:�]' ه �	ه�  . �
:(د ا��(ار ا
��LM 0'ای	63 R �� �/ 23ا�, 'P: 'Kg وز'
��Pن، �K�Mن از �?< /?F*. ا,� �� هFD> ا�M �� ه�;  دو

	(د,� و ��(ان ��Mه6 ه< P+ U3- ح�Fر I�َ'و، ا	�; 	�� �� +'ار)��، ���ی> 	[' �'ق 	� ز,�ان وارد /'د� 
6
:(اه� :(اه' و 
�درش ��7< در 	'و,� ه'�� ح?0F  را، 	� ,�PKA,6 :(ا��� 	)د و 	� او  ���(	)د ا(' 

  .6v�J +�ی< /'د� ا� 2	�Fورد 	�ه� 	� او

�در +حA, ،�P'ان ,�Pش" 2�  ."J?> ا

6
���ر� را :(ب  6	 '�Eو ه< ا'I� ر�F6. 2:��3 ح
دا,�2 ا)' 	L(اه� 	�+�6Z /�� /�رش زار  
2���P,6 3'وع /'د� 	(د از  ��(ان ��Mه6 ا�E' /�ر /?�� و ز,�ان دی��. ا�M را از ;'�E(د /� �(ن ا	ا; 


�� ,P(د /� 	?(د �'ش را /� . ه� :P' داFJ 23* و 	(u ز,�ا,6Rدر ��I?,ان ��ز� از دا)J ;ه�'�Eا -.

ای> 	(د /� 	6 ی* /�D� )�2 و )(، ح�Fر �I'و ��AFره�; . د و اEع6 ��3 	(د
�ر :(رد� 	(. )@ا23
2�	��; ��3 	(د، دو د���Z� 6ی< ��(ان ��Mه6 /'د و زد  mFM ح?0F را /� در ��Kر �M/2 ا�3( 	��� د

u�� �	.  
 6,�PKA, ر در ا��ق�K, 2+ش از و�P7O+ ار)��
�د� J ،�3?> �(�7 اR �/ ت��روز DJع�، �(ر و 

��6 ی�ر �tرش ��(ان ��Mه6، /� از 	س 
?'وب :(رد� 	(د و ح?��F?/ 0F ز,�ا'M'�ن 
(+2 +ص' 	� 
6
 'F�  ./'د، �tRز �3 	(د در هf'وت 

ه� �?< از  	W�. )'وه�Pن M(ل E',6 را /��ر /��� :�67 رو; L?FM(ان )@ا�3� 	(د و ر�E� 	(د
6D,'	 <

6. داد,� ورق 	O,< دا���3 و 
6D, 2�K ده�ن  ��:(دم ه< ا��Eد� 	(دم . �� ی* ,�س 	L(ا,<:(ا

���F . 	� ای> هD� و+� 6	� �Mی�ن ی* ص�ح� ر��Fم �'م را 	��� /'دم و ,���F?/ 6م. رو; دور >��+
2���F +ص� 
�ل :(دم ا'M .�, >��( . ا�3ر� از �	د� /'د و ����
�� 	(د اR 2�
عF> از E'ص�6 /� 	� د �+R

�W	 676ه�ی?�ن را )'د دو ه�  /� ص��
 6,'E >ز ه�	 �F�'M �,د)	 ��F� <
ه�2 ه?2 . :(اه�� ی� ,� ر 

6. ,�' 	�ون ح'ف د�2 	��� /'د,� ��,O	 >K	 س +ص� را�Z
 ;�TE �,�F�
عF> ا��Eد ! �' �+R ��A, �	 >ه�A,

6
�a(ال  <

عF> . /'د /� 	� 	�ری* /'دن )(0D?� �3 از  �+R �� دم'/ 'P�3 و ص�	6 )��< ID?� �	
���/ F� ;6ه�
�2 رو; 
 OF	E 6� ��FW',6 داغ را /� 	�Lر; 	� F3'ی�6 :'
�; ر]U از�3ن 	'�:.  

راه'و 	�ری* را �� . ��(ان د��0 را زد D/ 2?M'ش و 0DI3 را 0FM داد �� ژ��FDI� 0- 3(د
��F
 2?M ان'A, ورود او �	6 /� ,�F,ز,�ا �'K� از ;OF� 6Iدر ��ری �I,R 6	 (د,�  �� ]6 /'د	ه� ای���د� 

FP	�� .6,��3 ز,�ا�	د دی�� 'b

6 در 	�� �i, '�, ر�K� از ورود و :'وج '�?F	 ;OF� ی��P, >ه� ه.  

0F را 	�زی��E� 	(د )�2�i, l,6 /� زvص�ا �	ه6 ��M ان)�� �,�F�  :و+� 6	� �J( در زی' ه?2 ر

  ."	'�3ن )'دان 	� 	��ه�ی?�ن"
6
�'�3ن +�-  2?M ر��	ن /� دا23 در را دو�Pاو دو:2/'د ی* 7 )'وه �	ه0 را �A, ور�	�, �iح.  
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"6

b'ِد 	�غ از ا
?U 	'ا; دو روز . د��(ر ��Jب �'ه�l ح'ی'; ا�R .2ی�� 	'ا; �E 63�fD'دا 
-F]6! �عKFP�� �Dز,�ان ه �	')'د,� 	ه�ی?�ن ه� "!  

�6؟"�F�  "ح�R 6ن ز,�ا,6 
  ."ح�6 او"

�'  )'دن )'وه�Pن و Rرامد��0 را ا,�ا:2 . 	ع� دو	�ر� ,?6Aa �'ق و ح?0F 	� ص�ای0 	')?2
2�(:  

"2�  !"��ز� ا
?U ای�P: �b'ه�
��Pن /� در هf'وت 	� ه< �FI� داد� 	(د,� ا�3ر� /'د�M دو �	0 /�� F7ح� '�?F	 �I'ا; ای�	و  .

��Pن�M �,2 داد���(ان ��Mه6 زی' . ه� 
�(��A, �J او �3,� و :(ا���� :P'دار 	�ی���� ا
� �ع�د7?�ن را از د
  :2E و )�2	�زوی?�ن را )'

"0/�J �F�/ -F]2! ه� د/�,��ن را �ع�  !"��ز� اول t'وب ا
�F�'M ن /'د و�P)'وه �	ع� رو 	:  

  "ای> 	�� 	'ق ,�ارد؟"

عQ)D رو6D, <3. �'ا، +'	�ن" �
  ."ح�Q ه< ی�دم ر2E، +'	�ن. /�F< ا
  "ه� �[(ر؟ ��(ل"
  ."ه� 	'ق ,�ار,� ��(ل. ,FL'، +'	�ن"


� زرد و /<. ' ه?2 	(د زد �� 	� او ,?�ن ده�و ر�F�/ 2E 	'ق را /� در زیQ راه'و  دو `Z� '	 )�
  .ه�; دودزد� �F3�M 	�� رو3> �3 و ,(ر; �'/D'د� 	� دی(ار�


(+2 و :(دت را 	��ز و+�6 از ز,�ا,6" 6,�PKA, �	 نO	 ;'���b�M <?J . ه� :ص �3; 
2���6A7 ا��(ار +�P7Oش ا .6

� 	I 	ع� ه< ی6I را Q *ی >��'Eل)��/�ا
0 . ه� ?� �( ی6I از 

  "�' ا�2؟ 	Oرگ
  ."�� ��Kر ز,�ا,�J 6 دارد. ��(ل دوازد�"
"6
 ��?I	 'ق	ن را �Dه >��'E".  

6,'E �W	 )�J د ه�)	 ��,�
/��� ,6D. ه�  �	0 ��
عF> از 
I.6 /� /'دم . ر2E /�6 د �+R
  :ا����د� /'د و )�2

"�W	 ��	 2/ا'�,R *6 ی,'E ر,� ه�)L	 �3ن را .�
  ."ل :(دت ه< �'د �3
�, >��( 2�
�ل R+�; ا+�Pل ا �F�'M �/ ��F� >��+ ���M و در >�E'( >���� را د�/.  

��Pن و . J?> �(�7 ا��(ار +�P7Oش، و+�fF3 6(ر �3
��A را زد,� ��ز� 3'وع �3�M �� د� دوازد�
ا �'�D3ر; /'د,� و از ه�; هD� 	��ه� ر )'وه�Pن و ا��(ار /� هD� 	� ه< ,�ار 	(د,� Mس از ای�I� ز,�ا,6


�,� در ا��ق ,�PKA,6 ز,�ان 
(+hDJ 2 �3,� ح�Fط 	� ا��قR ،�,د���'E ن. ه��3ن�P��M  و OF
ه� 
�� دی(ار  ه�; �(	6 و ��I7� را ه- داد� 	(د,� و ���P,�� 	(د,� 	� +��� ص��67 �	 �/ ;���	 ;O�E ;ه�

�'	�ز; KM> /'د� 	( ;)�M �� ر�K� ��د,� در �TE; 	�ز; /� ای�bد ��3 	(د و دور ه< ا��ق �FI� دا���3 و 
و; F3?�. رو; �M(ه� ,?��� 	(د,�Z(د و دور ی	ن �?]�و; وZ0 در ی* یF?ره�; ح�AF�ه�; �'ق  

����F: 2ر ���F ��3 	(د و /��
  .ه�; 
�Z�,�E ;Q�	 از �P,د -.
 �/ 6I�َ3ُ رگO	 >I3 �	 ش�P7O+ ار)��اش �'ریO /'د� 	(د، 
�2 و  ا

،�a?,6
 M ت و'M 232  داE�	:  

(ری2 در 	 .2?K	K?2 	(د"�
 !2?K	 _�
6! و U3 *F?/ 6�+(د و	�3م ��ز� اول �?|  .

6

6 �'+< را /�  2��'�D3ر; ,?�,0 /'د� 	(دم و 
6 زدم یI'ا h+)
 �/ 6Iو+2 ی'� >�E0  ر
Rورد
6,�PKA, )� .6
 دوازد� ی�  اول ی* /6D ,صFح�0 .
 _ZE )� �	�	 �/ 7�/'دم��R:' �'ا 	�ی� . ا; ��Kرد� 

�?I	 Uدارا��7دی �	ن. /�رت �J '�M 2�F, `F6! ح
,?�,�م رو; �2L /�در�  )'�E< و 
6 	ع� د��0 را 
6
. اش /� �?< ا,��iر Rزاد; او ه���� ح'ف زدن /'دم از 
�در و �Mر 	�WFر� ��3 /��ر ا��+<، و 3'وع 

�?Z, 236. ام رد:(ر ,�ا
 sc	 6�+د �( )� و��E6 )@ا�3< رو; دو07ا
از رو; . (; 	W�، د��< را 

6. �3(ار 'IE �W	 ��	ا �	Q 6 /'دD, 6E'6 ای< و ح
)?2 �(;  زد ا
� ,ص` U3 و+�6 )?�د )?�د 	'

6
  !"�FDKE از /�b :(رد� ا�2 	��ش 
و; Zاز ی 'A6 دیIار داد و ی)����(ان ��Mه6 �� ��AFر ح?F?0 را 	'ا; دو R *Mُ:' 	� د�2 ا

ا��(ار +�P7Oش دود را 	�ع�F و ی* ا���Iن �'ق روی0 زد و در ح�IF7� 	'ق .  	'ا; :(دش 0�R /'د	'دا23
6
 0,�D?� 2 از�]F3 داد �
  :M'ی� ادا

�'خ )�ز ! ��J <Fم حT'ت Rدم! ا
� Rن 	�ر ی2E'A, >L و از 	K?2 ا:'اج �3م" UF�
�م 	� ی* R
2�I3 >,د,�ا �/ >,O	 !رزم lه�'�ی' دارا��7دیU، حI< ا,�7�Z< را )@اR `/ 23ور، 
� ه�Dن E'دای0 
���دم +Oل'E و >��  !"از ه�D,(+2 داغ 	')? 2	� 	K?2 �( د7< 
�,�. +�ع� د


��i' دا,��> 
�J'ا  �D�3 ه <aD]
�':0 را 	� ه�IDرا,0 )'دا,� و و+�6  ��A, ار)��ا
6��  : )'2E و )�2 اش ه���� ��AFر رو6�3 از 	c- د
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"6D, <
ب ا�2 و)',� ای�[(ر 	6دا,��< �'ه�l :(دش ( UF�)�ار 	�   �?0D د,�Pل ای> 
6D, بR را دی�م. زدم u'�M �/ (دم	')?�� 	ه� �
ا; 	(د 	� ا��Kم 0LM  دو �� ه���. ��ز� از 
':ص6 ی* 

�UF /� ,� ه�( 	(د. �Mرش ای��Iر� 	(د و u'�M را /?��F 	(د �(; /�ر. ح?0F د��FA' ��3 	(د !6	  �I,R
ا
� �� د��< را )@ا�3< رو; دو07 ی* ! U3 اول Rورد
�PKA, ;)� 0,6 ,صFح�0 /�<
ع[�0 /�< ه�Dن 


حI< )@ا23 �(; )(3< و E'ی�د زد و7< /> و7< /> 6�F�
> /� ه(ل ��3 	(دم 	� )'وه�P,6 /� از ! 
3ق 	Oن در /(,0 ��  �	2 �'�F	 3'ور را دراز /> و �'�M <6 )��< ای,�PKA, ;(د �(	ی�د او دوی�� 'E

K�	6,ی� از +��� ز,�ا�P, �D 'ود	0 / OF� 6 . ه�v�b,�Dق زد ه3 �	'� 2�F	 'د و	را  �'�M >ن ه�Pوه'(
Rور 
'ا ص�ا /'د و 	� �?' )�2 
b�I3 >��A, 'A� در  E'دا صPح �'ه�l رزم! /� �?< 
> د,07�P 	(د
2�
�D(ع ا Uل. دارا��7دیO+ ص' و+ �/ �b2 ای��F, �ع�+ .��J 2�ب �'ه�b�I3 >��( �FP�� ،l� /�ام ا

ا; را 	� د��< داد و )� �I,R  2	� J(اب 
> )(ش /�� uQ 2/�M و 
��J ��3 'Kب �'ه�l 	6. ا,6��Pi 	(د
ای�b(ر; �3 /� 
> از 	K?2 دارا��7دیU 	'ا; هFD?� ا:'اج . +�ع� 
ع'6E /> هFD> ا
'وز :(دت را 	� +Oل

  !"�3م
Zی* ح� �	6 /� ,�Lن ح���P��M دی�ن �	ه6 ��M ان)���F< و ا,P'د��J 2( در ,�g 6,�PKAه'  �

2Eراه'و ر �	�3 و  ���	 �J (د از	��3 .  
  "در�2 �3؟"
  ."	�� +'	�ن"
  "/�ام ��(ل؟"
  ."دوازد�، +'	�ن"
  "و��v- �6؟"
"6
  ."	',� دار,� 
  ":6�F ](ل دارد؟"
  ."/?� 	� ,FL, .6D, 2���DF'، +'	�ن"
  ."	 �F	�F?> :(دت را 	��ز"

)� 2E6 ر,�Lن ح���P��M 0ه�ی�M 'و; در ,?��� و	دا,6 را /� رو'
 و ��(ان 	� ا�3ر� )'وه�Pن 

�6 ا��(ار +�P7Oش �' . را دراز /'د� 	(د، 	� 	F'ون ص�ا زد�)'وه�Pن 
'دا,6 ا���Iن ,Mُ �DF'ش را 	� 


� 	F'ونR و �F?/ .2�( �ه��R 2 وE'ص�� )�E 6,�PKA, ه6 ��� +�م از ا��ق��M (ان��:  
"6
 F],'+ ��	 ;2. ��رو���(ان )�2 ا
�,�6 را  
6. ا
?U ا��(ار FE'وزR	�د; و/F- 	�� ا 6v)(

� 2	�Fی�'�	"!  
"6
  "دا,�؟ :(دش 
"6
  ."دا,� Rر�، 
  ."�?<، +'	�ن"
"6
 2�
6. 	'ی0 
b'د 	�غ 	ع� /� )'6�E یI'ا 0KA, 2?6 زی' هv�bIی< ی�F	 �� ;دار".  
  ."�?<، +'	�ن"
"6D, 0	 >ه �� ��A, 6�/"!  
  ."ن�?<، +'	�"

��(ان ��Mه6 	� ا��ق 	')?2 ،2Eدا,6 /� ر'
ه�  ا��)ار +�P7Oش /� دیA' در هf'وت. ('وه�Pن 
6
 'F� 6
 6�L� �	 �IF72 /'د درح��( ��/ ت را ادا�D�/ 2�,ا)�:  

� را 	���" ��F?/ دود و :(دت �	وان! ا; /��ر ا; '�  "؟!�� /�6I �(; /�ر �(�2 ا
?��J ،Uب 

��Pن�M ن�P( در ای���د� ه�  ه� و )'وه�J 0Iری�	و  ���	+�  �	ه6 /� ��M ان)���' 	��� /'د,� و 	� 
�2. 	(د ,��A /'د,��D6 از هTع	 _ZE �/ 6�F�: *D?� �	 ان)�� ��F� �,�3 �J)�
ا; ص�ف  ه�ی0 

  :/'د و 	�ز; را 3'وع /'د
���ر�" 6	 '�Eه6، ا��M ��'
t ان)�� <
 ،|?� 6
�,U ; ز,�ان 
(+2 +ص'، از J 	� ,�م ,�

 >Iار ی)����ل �(�7 ه�IDر ار��DJم ا <FDه�b�M �,���R 6، در,�PKA, <ران ح��'م در ا��ق ای�IDد و ه):
�,�DFDت ص�Iی'P� ،ش�P7O+ 6F6 یح
و 	'ا; اح�'ام 	� �P7س 
�Zس �'	�ز; در ه' 3'اv_، . /�< ام را ��Zی< 


6 ح��' در ای> ا��ق، ا��(ار +�P7Oش را 	� �i, <(ان ار��3'ی�� �	6 و 
�i, رات'Z
:�]' ��م ر��ی2 
6

> 	�3< 	� یU?I 	�زدا23 در ��(ل ا,�'اد; 
حI(م  �/ 0��  !"/�< اح�'ام 	� 	�Q د

 ���	 �J ش را از�P7O+ ار)��ه�(ز ح'�D� 0Eم ,?�� 	(د /� دو )'وه�Pن از M �J'ی�,� و ��(��( :(ران ا
�Z�,�E ص2 ده��'E �I,R 6	 رگ 3ُ /'د,� وO	 >I3 '6اش را زیI�َ  0FM او را در راه'و ،��/ �b	�J اش

���Eون ر'F	 2+)
  .ا,�ا:��� و د��� DJع6 	� ]'ف 
b'ِد 	�غ، از ��:��Dن ز,�ان 
6
�(ا,��<  ه� ���ن دورم /'د� 	(د,� /� ��Iن , 6D	W�. :(ا,�م دیA' 	�ی� �� �� +ص� را ی* ,�س 


عF> 	'ا; ای�I� 	�(ا,� +ص� را د,�Pل /�� ی . 6I	L(رم �+R 6,'E 67�: �DF, -F��M �	 ا�3ر� �	را  ;'�?
دو 
  .J(اب /'د� 	(د
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�ZF+دا,6 ��� د'
ا; ,���ر �3 در ا��ق , 6,�PKA	�� �F],'+� 	� ا,��iر ا��)ار FE'وزR	�د;،  ('وه�Pن 
��6 و/F- 	��، /� 	'ا; �'/?6 	� 	�زدا6�3 'cَِص ��	 �	ی��� ه�; ��ز� �	د، )	 ��Eورود . ه� ر �	ن �Pوه'(

���'  ه�; ��Fه0 را ,�Dی�ن ا��(ار 	� زه':��; /� د,�ان. (ار FE'وزR	�د; 	�Q زد و �FMم ��(ان را 	� او دادا
  :/'د )�2
"U?
  "؟!�� :P' ا�2 در ای> ز,�ان، ا

��P,6 را ص�ا زد و )�2 	'ود ز,�ا,6 را 	�Fورد . ا; /'د )'وه�Pن 	� J ;�J(اب :����M ،ار)��ا
�(م ی* . 	��fرد 	� )'وه�Pن 
'دا,6 �ZP[ ا,6 در'A, درد و ر,� و 'M وز'Iس از یM �/ ن، ز,�ا,6 را�P��M

  .ا; 	� :(اب ر�E� 	(د، Rه��� 	�Fار /'د و 	� :(د 	'د ��K� 2Lر ]ZP� در 	�� /(�* +',[�F� در /�	(�(ار�
���
�2 ��( ��( :(ران 	� ]'ف 
b'ِد 	�غ  :��� ��(ان ��Mه6 و دار و د 'A?7 *ی -.
اش /� 

6
 Eر�?, h]+ م را��D� 6. ��� در
 >: 6,�P��M 2:ه' در ;�M 6�+(د را �|  ح�6 و	�3 و ه'�� :(رد� 
6
��(ان ��Mه�J ،6(�' از هD�، د��0 را M?�0 زد� 	(د و 3| . زد 	�ز ه< ری�� :��� ادا
� دا23 

6
 دی�F?/ OF: 'A,� از ی* در:2 	� در:2 دو )'وه�P,6 /� ا��(ار +�P7Oش را 	� :(د 
6. ر2E 3| را� 
6
'	 6

�د�  ر��F,� ,�س ��ز� 
6 دا���3 و و+�6 	� در:2 R ;ع�	در:2  �	ن �F�/'د,� و 	'ا; ر
6
 �,�3 .�F�
b'د 	�غ ر �	 �':Q�	 ن�Aa?, 2 . /�روان�M ش)�J ;ز�	'�در Rه�6 
b'د 	�ز 	(د و 
6D, (د. داد	ت و /(ر )�  .زی' ه?2 ��ری* و 

�6�L دی�� 
6و+�6 هD� وارد زی' ه?2 �3,� ��(ا �	 6Iه6، /� در ��ری��M 'ا;  ن	�3 و 
�b�M ��E�F, �Iای� ��F

6 )�2 اش را در �i, ن�
'E *ی l,ز �	(د، 	'د� 	و 'E ;ه�; در ورود:  


حI(م" '� 2?M ،ن دو)��  !"اE'اد 	� 
�' او زی' ه?2 ص`  )'وه�Pن 2?M ن)��ه� ا��(ار +�P7Oش را 0FM ا,�ا:��� و هD� در دو 

�,�F?/ .�6D, 'Aم زی' ه?2 دی)a?
�(ا,��J 2( ا���'ا0t را 	FA'د، /D'ش  �(ان /� در ه(ا; ,�Dار و 
��F
��0W,'E <F دور ده�,0 را u�M /'د و ر�J 2E( . ه� 	� 	F'ون �| زد را :< /'د و از 
�Fن R '�	ع� 	� 

  :ص` ای���د و )�2
��(ن، ح'/2""!  

'b
و+�6 	� �� راه'و، 
�Z	R -:'ی> . ِد 	�غ )@ا���3هD� 	� د,�Pل او +�م 	� راه'و ��ری* و 	�ری* 

�ن 	ع�; ای���د,�'E 'i��
 �,�F���(ل ر .6 )�2I?: ;ص�ا �	ه6 ��M (ان��:  

��Pن ح���L,6، 	'ق"�M"!  
��ی� ��3 Uز� ,ص�� �F�/ ،راه'و ��F�. ا; را زد ا; از ص` �Jا �3 و در 6v�J ,�دی�� رو; دی(ار 


Oاد� 3�

�Fن را زد,(ر; 
.- ,(ر ��W'اغ ا�i, ر�D: و �?< :��� و �F?:ل دوازد� در)��. �هW'اغ در 
���FP	 ل را)���'�F?/ u,� �� دا:-  �Dد,6. ه'I, ور�	(د 	6 v�F,و ! د �E
ی* ��I,R 2Lدر� ��3 	� 

 ��LویR 2L� ;Q�	 '	 6ZF�QR `Z�
�63 ر,Fi, l`، زی' �(ر ���F; /� �(ن  ;)�M و �F��
��Iه�; 
  .زد� را 	� حg ��b'ی` و /(�* ی* ��ز� �'وس 	�ل /'د� 	(د	(د، ��(ل دوا

��(ان ��Mه6 
I.6 /'د �� هD� ح�b� را 	��FP و 	ع� رو 	� ا��(ار /�  ;��LP7	� ��KM; ص(ر�0 	� 
  :�K'� دا23 )�2

"2?K	 2�  !"ای> ه< ی* /` د
�دن 	'�' P, �M(د، ه�; ا��(ار را /� دیA' +�در 	� ای�� و دو )'وه�Pن 	� ا�3ر� ��(ان ��Mه�P7 6س

	� . در ه�Dن راه'و از ��0 در Rورد,� و او را 	� ی* زی'�3(ار; ��D/'� �F'د� 	� دا:- ��(ل ه- داد,�

� زرد و 	6Q 6 دو,�K(�, د,� رو3> �3ن'/ ��A, 2?ف زی' ه'[ �	 �Dراه'و، ه |
)'وه�Pن 
'دا,6 . ر

د او را /� از وح?2 و ,A'ا,6 ,�س در ��P7 �/ ��Fس ,(J(ان ز,�ا,6 را در زی' ه?2 از ��0 درRورد� 	(
��Pن. ,�ا23 	� ی* زی' �3(ار; َد	2F )��ار �J( ا,�ا:2�M  س)	�/ �
ه� را� 	�ز /'د,� �� u'�M /� دا23 ادا

6
 U3 2Fرا,� روزش را در وا+ع@A	 غ�	ِد 'b
 ��b0 را در ح	ی> :(ا':R دی�.  
��,'M وازR �	 ،'ح�اش را 	�ز /'د و 	� دی�ن  �; :�Dر و :���ه ه�; 	�غ، ا��(ار +�P7Oش �?< 
ر)� 	�ری6I از :(ن :?* ��3 از Q; . ه(ش ا��Eد� 	(د 	� ی�د 0FM U3 ا��Eد �M'/6 /� د
'و /��ر او 	6

�I� '�M,6 :(رد و دو	�ر� . ا��(ار د�� 6	� �M 2?M' زد. 	��>  u'�M	� M?2 را,��F?/ 0 ��3 	(د
2Eن. از ه(ش ر)� <FA�� ;'��2 و 	6ا��(ار 	� �:'	 �J 2  /(�، ازE]'ف زی' ه?2 ر �	ر �F�:ا .

  :ا��(ار 	� ُ,* �M 	� �3,� )'وه�Pن زد و )�2. )'وه�Pن 
'دا,6 /` ز
F> دراز 	� دراز ا��Eد� 	(د
"2�
��ق صPح ا'+ )3 ���	".  

�iی� و ��� 7ح'M �J ن از�P6 )'وه
ه�ی0  ا��(ار از �P7س. 	 ��F	��DK ا; /?W,R �� �F� را /� 
M�F�ه�; او را درRورد و دو د��6  )'وه�Pن از /?( 
�P7 OFس. هD/ <FD* /'د �� )'وه�Pن ی�دش 	�Fی�. '

  :ا��(ار ��(��(:(ران �3(ارش را �F3)M و 	� ا�3ر� 	� ��(ل )��J .2(ش )@ا23
"��F],'+ �	 'ش )'دان	م و �Dش ح'P	".  

��fDش �I0 از ای�FM ع�	2 ���DF, �DM �	 ه� �I?	 رگ وO	 ;ِد.ه�; ِد ه�. ���ت 	� 
b'د 	�غ 	'
��6 را /� 
.- :(ا	Oد� 'cَان، ز,�ا,6 ِص)J ��Fgز و�	'�ر2E در  ه� را� 
6 ح ��b	��F�' ��3 	(د و ی* 

6
 2+)
�ح'، از 	�ریI� راه6 /� 	� ��:��Dن ز,�ان  0F
  . 	'د ر��F 	� ح�Dم ز,�ان 
6 )'گ و 
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6 	(د 	� 2FE'g دوی�2 ,�'�D2 ح+)

6 ز,�ا,�Fن ی* 	�� را /� ح�Dم ز,�ان �D� Q)Dع
 �/ 
6
ا
� ح�0FM ،Q از ��� 2	�Fار	�ش، �TE; 	�ز و . ��f,�,� ر��F ی�bI در Rن 
6 )�ه 6	� �M,ص� ,�' ه< 


'ی> ��FA> 	(د'
�'ا; +ص'; '� -.
��6A ح�Dم  .*�M ه�(ز :(اب �/ ��Fgز و�	'�  u'� ه�ی0 را
+�6 ز,�ا,6 	� ی* 3(رت 	� دا:- ح�Dم ر2E رو; �I(; ر:� <I	� I,'د� 	(د، ز,�ا,6 را �� ر:�I> 	'د و و

�'	�ز از ه�b,�D /� ,?��� 	(د u'�M را دی� /� صح> OF7 و 	'اق ح�Dم را �� اوF7> دوش . ا,��iر او ,?�2
��FA> ,?�� 	(د ح�Q . ه�; /(��� و 
ح��ط ]6 /'د و وارد دوش �3 	� +�م <F�� <0 ایI�M '(ز ا�	'�
6
 �M 2�,ا)���FP	 ،د)	 ���	 �Iای� �	در /(��� دوش،  <Fv�M ز �3 و . ه�; ز,�ا,6 را از�	دوش  'F3 6�+و �
ا

ه� 	�ری�ن )'2E، ز,�ا,6 و دوش و ح�Dم و هD� د,�F را در 	�Lر �WFM,� و 7(7� /'د و  R	6 	� +[' +[(ر�'ی> 7(7�
  .	� :(د 	'د

ی* )�� 	� ر:�I> ح�Dم هb(م Rورد از �'ت �'	�ز و�Fg� 	� داد و +�ل ز,�ا,�Fن ی* 	�� /� 	� ص(رت 
<F�)M �	 و �
R ح')�ه6 در� �F
 <FA��در ,DF� را� ���ن �'ی� /� . دارش 	' �[ح ص6�ZF ح�Dم دوی� ه�; 

و+�6 د��0 را 	� در دوش )'2E و �ع�د07 را . ا)' 	� دوش ,'���F 	(د و�_ ح�Dم دراز 	� دراز ا��Eد� 	(د
ر,l ز,�ا,6 را /� 	' /` دوش ا��Eد� 	(د و  �J �D را M(�3,�� 	(د، ا,�ام 	6ح�� /'د، �� >t'F	�Lر Rب /� ه

�	�,): 6
  .ر2E، دی� ا; را /� Rرام از زی' در دوش را� )'�E� 	(د و 	� R	'ا� 	�ری* ح�Dم 
2�I3 >د /� ص�ای'?E (ر; )�(ی< راJ sc	 .>ه�	ب ده�,< را +(رت R �� 6 /'دم.I
 . 6�)I�

6,'E '	 �/ ع
 �+R ;OM >ی)�( ب ده�,< را ازR <�Eر <Fv�M ;ص�ا �Dد /� ه)	 <FA��F> ح�/< 	(د ���ن 
�,�F�3 . 
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  �-�اب �	�ن
  

	ع6T از د	F'ه� 	'ا; . اوا�_ ا���� ه�D,[(ر /� R+�; ا+�Pل )��� 	(د درس و 
?6Z در 
�ارس در /�ر ,P(د

'ی6T و )'��Eر; �' /�ر 6Z�� <I3 3(,� ای�I� ,� در ا��ص�ب 3'/2 /'د� 	���3 و ,� ا��ص�ب �,�K	 �	 

�,�
�F, .�~ی� ح�د ;'F(دره� ه< از �'س در�
��ل 0FM در  ا; 6�F: 0FM از �Mر و  �W,R -.
 ،��?, 6�F	

(زان رخ داد� 	(د، 	W� ا��ص�ب دا,0R �,د���'�, ��	� ای> وJ(د 
�ارس 	� وی}� . ه�ی?�ن را 	� 
�ر

���ن'F	( د	ی�ن 'J ز، و ا��ص�ب در�	ده� .  
  6
:(ا,�ی< در ح�Fط و7( �3ی< �(ن R+�; ه'ا�6، د	F' ��ری�، 	�K'  دو ���2 اول را /� 	�ی� ��ری� 

6
 �,�D	 2/��س 	�Fی� و / '�
�ر�� 	�?��F و ��AFر دود /�� ��  '�Eدی� در د . �I'ا; ای�	ه<  �

6D, >F3�	 د�'I, 6�I3 6 ا��ص�ب,'E ;)� 6وی< :�,� و ی� ح�'	 >F��
عhDJ <F 3(ی< /� در R ;OM :(ا �+

6
  .���FP ای> ه(ا; �'د 	�J(ر; 

� دیA' ح(ص��  R �
س / '��(م، R+�; ا+�Pل  2���
�ن ح��	6 از 	6 و+�6   ��Eر '�/�ر; 


� و ه< �' :(دش را 
?c(ل /�� �� ,A'ا,0F از �(ا+U /�ر; /� . 	(د '�R+�; ا+�Pل 	'ا; ای�I� ه< 
6Aه�'E E �,(د	2 زد� �ه� 	� OJ  ا
� 	W�. ه� 	� ه< 
?��'� /��� 'ا
(ش 3(د، �K�?FMد /'د 	W�ه� 	� Rن د

ای> 	(د /� 
?��'� . �(ا,� 	(د ه' /� دا,� 	(د و ی6I دو 3ع' دیA' از ای> د�2، 3ع' دیA'; از َ	' ,P(د,�
6v)( M ت و'M �	 ی0 را داد�J .6
 6�/ �� �F�'M ��F� >�ور ه' /� ز. , �]Z	A(ی� �(ا,� ی* 3ع' 	6 +�

���F :(ا�2 3ع' 	Z, 6[� را 	L(ا,�. زد ,�(ا,�2 >�� . �/ ��F	�R �':Q+�; ا+�Pل از :(د +� >��+
6D, ���: )�J 2�,'ی�� :(ا,� �(ا	'ی�� 	د 'FA	 اش را:  


� /'د، اح�D و 
حD(د را Rوار� /'د"  �D� 'D� را l�  !"رود� 
  �W	 ���: *F�3 �	  ـــ<ه���+ 6/ Qح� �F�'M �3 و '�'F3 ��F� 6
. �(ا,� 3ع'  <F3 'Mُ	A(ی� 

�F�'M ل�P+ا ;�+R:  
  "3ع' F3 'Mُ>؟"

���F از �Jی0 	��� �3 و )�2 >��+:  
"�+R ��	 .<F3 'Mُ '3ع".  


F'زا6v، ا
'وز 
� درس . 
> د��< را 	��� /'دم /� 	A(ی< 2�F, زمQ ز��Jل )�2 ا�P+ا ;�+R
  .	A(. ,�اری<


�.)��< U3 ا�2 و �3ه� و hD3 و 3'اب و F3'ی�6�F, 0 ی�دمF+�	 672 .  و�( ��F� >��+
�?, .<F3 'Mُ '� .�
�F, ی�دش ;OF� 6�/ .2�( 0 ا,�ا:2 وPcPt �	 ;د�	 ��F� >��+:  

  ...6P3 U3 دی?6P3 U در K3' �3م 3R(ب �3"
�27�b: 6D/ �F. 	ع� �'دی� /'د 	�+0F را 	L(ا,�'M زد�:  

  "UF� �+R ,�ارد 	�+0F را ه< 	L(ا,F<؟"
�LP7 ل�P+ا ;�+R�, 2�( ان. �ز,�ن)L	 .�,(د :(ا	خ ��3 '� 6D/ �IF7در ح� ��F� >�  :و +�

"�3 �?F3 03 ار و 3?ص� وOو 03�3 03 ه �F3�3 '( �?F3"!  
س را 	'دا23/ ���: .6
R+�; ا+�Pل . ر���E ی6I دو ,�' �� /س د7?�ن را )'�E� 	(د,� و ری�� 

3), m( �	 و ��L� ;�M 2Eض /�� ر)� را )J �I'ا; ای�	دی< : 2���'E ش�
 �
R دش)L, �
R 6,ردار ارز�P,ا
�
R',� در	0 د� /� 
��(.  

6
 6�/ �� �F�'M ی� و)A	 را ��DJ <ع�6 ای
هD� رIE ;)� ���E' و 	� ص�ا; 	��� �DJ� . �(ا,� 

ع�6 را :(ا,�,� 	6 .�F�/ -را ح �Dع
ه�  ه�)ز 	R .�W+�; ا+�Pل �M �� �F�I, ��b� 2�(ی�ن ز,l و+2 داری� 
��F ای>  زد,� /� ی6I از 	W� ��� زور 
6دا3'M 23 و), ;'Aدی ��DJ ل�P+ا ;�+R ��DJ 'و زی ��L� ;�M �
R ه�

6

�D?�ع�ع?Zع��IWDF<: �(ا,� 	L(ا,� را /� .  
  :هD� یIص�ا )����

">�/ �� >F�� |?� -ع�?
 <
"!  
�'�Jی0 ')?2	��3  `�/ u'�M .(د	د� '/ -( �Dذوق ه .�W	 از 'A6 دیIی M 2Eو ه� ر ��L� ;�

23),:  
  ./?��f???I?f??f?Dرا

���Eو ر'E 'IE �	 �D6. ه	وز درس '

ع��DJ 6� :(د �D3 �6 	(د؟ )�2 ا �+R م�F�'M <
  !درس 
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�	'� 2+),�Dدر :(رد ه �	ا;  .)� �Fv�
���F و . R+�; ا+�Pل )�2 	�''� �'K� ز �3 و�	رام R در ;Q
l,ا �3 ر�FM ف در�I3 در >g�, ی��'M.  


��	�F?LP، ا"R 0L	 ر دار,� ز�/ �D3 �	 �,ا".  
6
. ا; /l,'D داد /'د �Jی0 را 	� ��ی� ��LP7; /� از صPح �OF; را از �R �'K+�; ا+�Pل �K�Mن 

6W( 2�  .اش را 	� دا
> /��F?/ 0 و /س را �'u /'د R+�; ا+�Pل د
�iون ��� 7ح'F	 >ع� زدی	ی< و �,�
 	� ی* ,�' /� R+�; ا+�Pل دا23 در د�E'. ا; 
KP(ت در /س 

6

?��F3)M 6I 	(د ح'ف  ���	 ;)�7�M 6. زد
 ��A, �K,R �	 6,ا'A, �	 '�Eف د'],R از 'Aه�; دی'F	د,� د'/ .
2�
'د M)�7�M(ش �3ل )'د,0 را زی' ی�7�M <KM �Z(اش �J	�b /'د . 
� M?2 در hDJ �3ی< 	P: �� >F�FP' ا

  :و )�2
"6

6 ا)'  �Fاه): �Fv�F, <
�� ای?�ن را :(د��ن 	�ی� 	�ه�F. �(ا,�F هD'ا� �M _ZE ".د��Eو را� ا .

  .0FM از ای�I� از د�E' :�رج 3(د 	� ص�ا; R+�; ا+�Pل 
�I /'د
"�
R >ی�ن درس :(اه�M س ازM 'وز �ص'
  ."	� ای?�ن 	�Fv)A ا


'د، �WFM 6P7,� و 	� �L�D'; در ص�ای0 )�2:  
"6
 'IE <
 2�F, 6 در /�ر�  !"/'دم ا
'وز در

�P+ا ;�+Rداد ���M اب)J'ل ح��:  

�i(رم درس ا��ص�ب 	(د""!  


'د M)�7�M(ش /�M 6D	�f /'د و 	6 �'K� �	 و �
R در '�Eاز در د �,O	 ;'Aح'ف دی �I,R  س از)P� ;ا

�ر�� :�رج �3.  

6

� 	�ری� و 	��� 	��� t'و��7 
R 6+�; ا+�Pل /� �ص2F,�P از ,�Aه0 R راه'و �	د '/.  
"6
�� ه��R �F+�; رFvس E'ه� l	�D3 0L را   E'ه�6A)(ی� �(ن �D, �D3ی���  0L	 ;ه�

2�)(ی< 	� R+�; رFvس 	�Fv)A �(ض  
6. ه�ی?�ن R)�� 3(د اح�Tر /'د� ا�2 �� از ,i'ات 
ع�FD> و :(ا

ع� 
ع��Dن را /� :(دم دو ه��� +P- 	� د��?�ن دادم، 	L(ا,���J �F
  !"ای��Iر ا�

  
  
  

23@( �,)Aن ای����
ه�  �* /��	�'و63 ر /�ر ,P(د و 
> و+E 2'اوان دا�3< �� 	� �*درس و 
?6Z د. ز
��ل ه�; ��ز� �' 	O,< و /��ب �K,R 6 ازTع	ن  ا; را /� �I
ه� در ادار� ��,�)ر F(' /'د� و ح�Q در J( ��ز� ا

>�FP	 ،د)	 ��Eا,�?�ر ی�.  
6D, ن�Dی�M وز'FE �, و <
 �, ،6E'	 ن روزR از >F,O	 '�
[. /?�F 	� ه<  �
aD> 	(دم او ه< 
.- ا

��I, ا'
E'دا; ��ل �ح(ی�6 /� در . � �F	�K,� دی�ار را E'اه< /'د. 
> روز; ,2�F /� د07 ه(ا; دی�ن 
>�Eان ~'ی� ر�F
�P7س ,(ام را ��F3)M 	(دم و 
(ه�ی< را 	� . :�,� 
� 	'ا; اوF7> 	�ر �(ت و /(ر 	')@ار �3 	� 

 Q�	 >F,�?FM و اد/�> از <F76 از واز[)�L
/'دم  :(ا�2 	� ه�Dن +�F: �/ �E�Fل 
6 د7< 
6. زد� 	(دم
6
�(ا,��< 	'ا; ��F دی�,6 �'; 	� :�,� ا:�' 	O,< و در �D>  د�6D/ 2 از /'u دا)س ,�ا�3< 
� 6	� �Mرش ح�67 /�< /� 	6'f7د :(د ,(ی���� اح(ا'FA, >I��
> را د -.
  !ا; 

FE'وز ه< . ا /� رو; 	�م در ا��ق :(دش 	(د ص�ا زد
�در FE'وز /� در را 	�ز /'د 	� �3د
�,FE 6'وز ر
! اش 3(د 	� �> دا23 
(ه�ی0 را Rب و �3,� /'د� 	(د و /2 و �3(ار; ,( /� +'ار 	(د ��ل دیA' ا,�از�

*� �	 >�E6 رvی'ا@M ا��ق �	دو��  و+�6  �	�3ن �F� س�P7 وز /� در'FE *�)/ ;:(اه'ه� �	ن ح�6 �?I�
6
 ��3'E '/ 6�ه�; ,(6v /� 	� �> دا  >F�3	� �P7س. 	ع� 	� FE'وز ر6D/ >F�E +�م 	F,O<. دم
�,�,� رو	(

�3ن  /6D ای�(ر و R,(ر ُ��FIی< و د:�'ه�; 
ح�� را /� 	� Rرای0 و �P7س ��ز�. 
ع�� 	(د  
�,�ن 	6 در :�,�
6D/ 6(د,� دی� زدی< و ح�	' ��3 ��	ی< د7'�F�Q ه��3ن�	ا.  ه< )J دو �	ام دل ,�ا���3 �IWFن :(ش ه

6	 >F3�	 وز'FE و <
 �/ �F� ���/ 6vا����.  
2Lرا از ه< ری �
�F' و ��Fح2 :?* و :�67 �'س  <FDدی�,6 . ه �F� ;'ا	وز ه< 'FE ع�	روز 

�
R �
 �,�: �	 .6
ه �D	Lص(ص 
�درم ���ن از او و حUb و . دی�,� 
�در و �Mر و 	'ادره�ی< اوF7> 	�ر 	(د او را 

� /� 	ع�ه�R 03): 0ی�F6ح
و+��F� 6 دی�,6 ر�6D در ا��ق M@ی'ا�D� 6vم �3 . زد  
'�U ح'0E را 

	ع� /��ب . ه�ی< 	� :'ج داد� 	(دم حF'ت /'د ایI� در ��Fن /��ب از ��ZF�. رF�E< د���و,< را ,?�,0 دادم

�� 	(د ,?�,0 دادم" ز,�� 	�د ای'ان"R+�; ا+�Pل را /� 	�Q:'� 	�ون ح@ف +ص� R از ��پ در .��)Db
; 	(د ا 

ه� را 	'ایFE  0'وز �K�?FMد /'د ی6I از +ص�. ه�; 
��L` ,(�3� ��3 	(د از ه?2 +ص� /(��� /� در ��ل
  .داد ح'0E 	(; ح��دت 
6! ا,� ات /'د� OM; ه��6 و د� �� /(ر و /W- دور� )�IE 2' /> در  .6,'E	L(ا,<

(دم ه< ه�(ز ,L(ا,�� را /� :" �K'اب /?(ن"ه�b,�D /��ر ه< �J( د���ون ,?��F< و 
> +ص� 
  .	(دم 	'ای0 :(ا,�م

اش در ی* ��7� ح(ض 	Oرِگ :�67، در  
�J'ا; ی* 
ع'/� )F' 	(د /� ه' DJع� هD'ا� �M' ده��7�
�tح�� زا
 <F?, 6
 �

�Fان 3(ش، ,Z- �3ه�� <Fv�M ;ن. /'د ه����ه�; �3ه��
� 	(د  �Mر /� ��F3� دا

6
�' :(د و �P7  u'�Mس رز
6 /� 	� �(ر�6DF در�2 /'د� 	(د  '	 6Pد ح�):ُ ��F3)M و دو /
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6
Mس از �Mی�ن . /'د ا; 
R 6وی2L ه'	�ر ,Z- ��ز� ا; 
6 )@ا23 و 	� /D* ی* M'د� , �/ 63�Z	�M 'ی� 
6
� :(دش را دور / u'�M �/'ع
 6
 hDJ ل)M د )'دا,� و'/ .  

6
�K'اب ر و+�), 6	Z, 2- ر��< و �K'اب  0Z, 2�ا در 
�Z	�M -رش 3(د u'�M /� +'ار ا
2�
ح'م . 	�ز; /�� ی* ه��� از ذوق :(اب و :(راu ,�ارد و داv< در IE' ای> +ص� ا ��
�' ر��Fن  �	 �
ا

6
/�� و 	� �JیM 0'د� :(ا,6 ��3(را را ��<  �Mر ,���ر د,7�P� �3ه��
� را �� �Mی�ن 
ح'م و ص�' ره� 
6
 6
  .	',� /��، /�ر; /� ,� :(دش و ,� u'�M از Rن 7@ت 

6D, 'ح�� u'�M 6 روز ��3(را
ده� در :�,�  3(د هD'ا� �Mرش 	� M'د� :(ا,6 	'ود و �'FJح 
�7��در Kg' )'م ��3(را و+��M 6ر 	'ا; M'د� :(ا, 6	F'ون، و 
�در 	'ا; . اش 	0FM �,�D 	'ادر /(�* ه�2 

6
�K'اب /?(ن  -Z, 'IE �	 u'�M ،2����F و 	'ادر /(�0I را. اO� ��Eادار; 	� �FI� ر�E� ا'� �/ 
6
 �,�:Of3R �	 2�
�6 و ��P/ �Fب  و /�رد Of3R:�,� و در دیl 	'ا; . 	'د 
[hF در ا:��Fرش ا ���/ �	

6
 'f���زد :(د و او /� ُ:(د و F?D3' و :�b' و  .6
رود و 	'ادرش را �(ن  :(د 	� ,0Z ر��< E'و 
6
 �,�:Of3R 'و; :(دش در	د، روQ)M ه> وR ق در't ،اب'K�
6ای�  �'F: 0,�D?� 3(د ��,� و در:  

  !"	A'د �� 	A'دی<"
��F�
u'�M 6، 	'ادر 	sc /'د� و �' �J 6 اش را از
 <F
:�b' از . ز,� /�� و و�_ Of3R:�,� 	' ز

6
 'D/ �	'� �	 ا',R 6 )?�ی� و
�K'اب  ��F�  .,?�,� ا; در 
صح�� در ذه> u'�M )��< ای> . /'د +ص� ��Dم ��3 	��3 	�ور ,FE .6D'وز ,�	�ور ,�Aه< /'د

6
  :,�	�ور�' 	� 
> :F'� �3. )@رد 
"6
 �b/ دا,6؟ از"  

6D, ��P�3دم ا)	 <aD]
�� رو6�3 ,�ا�3< و67 �M >�/ .2�)��< . )�2 	� ه' ح�ل ��� ا
�'م را /� 	��� /'دم دی�م ز,�)6 	� ه6L�� �D. �' از ��� ا�2 ز,�)6 )�ه6 ��� 2�	� Rر,� . اش F3'ی> ا

ی* )�b?* /(�(7( ,?��� 	(د 3�M U7(ی� ح(ض، Rب . /FE 'D'وز زدم �� او ه< 	��FPا; Rرام 	�  �'	�
6
�'ش را �� 	� �'ش 	�Q  ا; Rب 	� ,* 
�F?/ 6 و و+�6 +['� �(ا,�2 
6 )'د,0 را �� 
6. :(رد  2E'(
6
 �DZ7 6v)( ب راR 'د و	6 
ی�د . �/?F داد و دو	�ر� 	� �(; Rب )'دن 
6 ا; )�()F'، 	� ح'/2 �' +(رت 

2E'( >7دم و د��Eرام )�2. ا:�' اR �/ �3 �'ا�	د� ��Eی�د او ا �	ی� �	وز ه< 'FE:  
�' 	(م 
� ,?I?b�( 6* ا63" ،6?
".  

6D, '�:�3م /� +ص� ا <aD]
 'A(ض �3ن :�,� دی� �	د)6 �� <FDه �	م ��3  �(ا,�2 �D� اش
�3�	 .6
  .�3 ای> +ص� 	�ی� ی* 6v�J دیA' دو	�ر� 3'وع 

	�� 6L���3 دار)D, 2?KPاز اول اردی ،�
	� )'م �3ن ,�)�K,6 ه(ا ح�ل . ���,6 /� در را� 	(د، ا
2E; ر�	 �	و�(ح رو  �	رم �M .6D, ز�	'وی0 	(د /� )'� از ا	د)6 �3ی�; ��3 '�E�3 د��ر ���ن ا . �W,R

6
���2 ه< �3 /� دو ه��� 
6. :(ا	6 	�ور ,I'د,0F 	(د داد 	 6	0F از هD� :(دش و 
�درم را �@اب  
6D, �F	ا): . �
R 2 وEط ر�Fاح و ح'��
U3 �� صPح 
.- روح �')'دان 	F> ا��ق :(اب و ا��ق M@ی'ا6v و 
6

��ER �F� 6ب /� 
6. /'د  �
�درم /� روزه�; �ع[F- . ر2E ]'ف ادار� /'د و �FMد� 
6 زد /�0 و / �	

6

6 د�7(زا,� و ,A'ان دور و 	'ش  �FI�M �, دارد و U� �, 2�(6
/�� و67 ای> د7?(ر� د�0Fv�J   2 درد 
6D, '	 ش'�
�درم 
6. دارد از  �F�'M:  

  "د7?(ر� �R 6:'؟"
6
  :داد �Mرم J(اب 

"OF� �Dد7?(ر� �(. د7?(ر� /�رم. د7?(ر� ه .�W	 ه� د7?(ر� .�Pی't ��3ه�. ه� د7?(ر�R د7?(ر� .
<F
  !"د7?(ر� ه(ا. د7?(ر� ز

�K	 2Eرم ر�M �':Q�	 درم�
ار; وزارت دارا6v، و د/�' 
?�6 +'ص ا�ص�ب و +'ص :(اب 	� E?�ر 
t'وب در . ه� را :(رد :(ا	 0	F?�' و67 ا�ص�	0 :'ا	�' از :'اب �3 ه��� او67 /� +'ص. 	'ایb� 0(یO /'د

6

6 :�,�، ص�ا; در ا)'  �J ی* زرع از �
R 6

.- ا,�ر �'خ  0A,ی� و ر'M �3 .6

�درم   'A
 ':R 2�(
/�6؟  ا; ی� د��2 	� :(ن /�7R 6(د� ا�2 /� ای�DK� وح?2 
6 دزد; /'د�  ار� د7�:�ا; ,I'د� از اد
6D, mFرم ه�M >?� �	 *3 �	 6 )�2 و
 �'F: درم�

�,� ه�; .  

6
 ��3'E �7�: �	 درم�
 6
�2 از او �K�� رم�M �	 �,�: و+�6 در 'A2 دی�( ��'�.  

��a� 	�ر; 	��3 
> از 	� :. ز,� ه� دودو 
�D?� 6,0 دور از �Jن، 
.- دی(ا,�" ��a�
�ا ا)' 


� ح'6E ,�ارمR 2 وEزار دی��. رR >D?� از <
ه�  	�+6 ح'ف. ام ام /� از ای> د:�' ,�ی�� را��0 را 	L(اه6 
. از او07 ه< ,�ا23. ه<، ح�6 ا)' را�2 	��3 و )��ه?�ن را ,?��� 	�F3<، دیA' 	'ای< اه2FD ,�ارد

6 6
ع�� 
 ای��Zر ای> /�ره� 	�i'م 	6D, ور�	ه<  >�FP	 >D?� �	 '(ی� /� ح�6 اR >�/ . ز; �?| و�	ای> 
2�
'ز،  �+R	Oرگ، ی�د�3ن داد� ا�F	 ن :�اR 6 و :�]':(اه6 راZ3�� . �J ا,�ر �J 6vزا'F
 -F
�E <ای

	� �Jن ح�FD و �ع�Fم :(دم د7< 	'ا; . 
> 	� /�6 :ص(
2 و د6�D3 ,�ارم! �3ن �UF دارد 
�:�| ا�
�Dه ?F	 �32ن�ه(ا ا�< 	OKاد و 	��Kم،  ه' و+2 ح�FD و �ع�F 	6. �' از ه'/س دیl�� 'A ��3 ا
�W	 6

6 ه�ی0، را  �Zح� >D?� ',� ا3* دور	ز,� ".  
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�ع(دم �FMا /'د� 	(د )D� �	 دن'/ ���J ;ا'	 U�]
 6E�/ ا,�از� �	 'A�3� دی'E �7�: ! 6�+و

�ع(د در ر��(را,6 د,� /� 	� ��ز)6 در زرد	�� 	 )D� �/ ��3'E �7�: درم را از ده�ن�
 'i, ،(د	ز ��3 �

�0 را 	6�P7 <ی'�K	 6
	�ی�2 /` )'د )'�FJ ��E، زی' �D(ی< 	L(ا	�  �(J� 	� ای> وا+عM �/ 2Fس از �3م 
�,O	 ر� ح'ف�	رم در ای> �M �	 ی��F	 �/ ل /'د)P+ ،�F�3 د)	 ��F3)M.  

و; �)� 2L	0F در ح�Fط ,?��� 	(د /� �Mرم ر. ه�; د
�ار و دFA7' 	(د ی6I از Rن DJع� t'وب
�'زد�، وارد �3 .

�ع(د،  )D� . �,'و	2 �Mس از ی* :(ش و 	0 �'د و ��د�، �D( از �Mرم :(ا

���/ )A��( 6 در ا��قv�K�� .6

�ع(د و+�6 از در . ��Mا23 	� درازا ,�F?I )��R )A,[(ر /� 
�درم  )D�
6

�درم /� 	� 	�K,� 	�ر+� 	 	F'ون  �	 2E(د )�2ر	ا� ��3 'Dاو ه �:  
"6
 6
ا
� )'	� ه< �Mی0 را . ام :(اه� 	'ود 
> )�J /�6 را ,( ��E'A(ی� ه'/س ه'/�b د07 

6D, 2�  .")@ارد 6v�J /� ی* 	�ر �(:�� ا

���M �'iرم 	� �K�?FMد 	Oر)(ارا,� ه�D'ش ,A'ا,6 :�,(اد� 
� را 	F?�' /'د 'Ft ���M . �D�

�M (د /� ح'ف	6 �/ �K�� �I�
6
�'ش را 	(��F  و+�M 6س از 
�ت. �FDKE رم را  �
R 'ادرش	دی�ار  �	ه� 
  :و )�2

  !"ا; ح�Z /� �( ه< از ���Mن 
�در 
> F3' :(رد�"

�� 	(د 	A(ی� ه�D,'وز �ص' Rه�l ��ز�R �I�
 �D� ��:�E ;ص�ا �	ح6 ��E ;�+R ا; از  <F7'ا; او	ا; 

6
 0LM )ر از رادی�	. 3(د 	ون �	 �
�F, 07?�(د)�2 د	را  lه�R ادرش' . �
�,'	 0LM �	 2���DF, ه�(ز

� �I	� �Mرم )�2. 
�,�� 	(د �D�:  

�ل ح��E ا�2. 3ع'ش را Q	� از َ	';" .6
 �Eل ح��E >'ای	2 ه'/س ���ل ا ���  <FDد ه'F(

6
.  /'دح��E را 	'دا23 و 	(��F و 	�ز. )��< 	): �Fدت 	FA'. و+� 6	� ��Eح6 ��(< 	�ور ,I'د. Rی� ی* Otل 
6
�� �� . ح��E را ز
F> )@ا23 و وی(7(,0 را د�2E'( 2 و زد. ه�Dن Otل 	(د. ا��Eد دا23 از �عM Ubس 

 .",�س ��:2 و زد Rه�l را ی*
�'ی�2 /� از �' 	� در 3(د،'� �, 2Z?�  

  ./� از �' 	� در 3(د

K'ت ,� ��ر�6 ،2�  

��J �/ 2; د)' 3(د، 
K'ت ,� ��ر�6  
  ./� �J; د)' 3(د

  در وJ(دم،�?| �( 
  �?| �( در وJ(دم و 
K' �( در د7<،

،'F3 �	  
،'F3 �	  

  . 	� F3' ا,�رون �3 و 	� �Jن 	� در 3(د
  دردی�2 درد �?| /� ا,�ر �ج او،
 ،6v�D, 0F	 6ع�  ه'��� 

  	�' 3(د،
  	�' 3(د،

  .	�' 3(د
��:�E <F�DL
)'2E ا:��Fر د�2 :(اه'ش را 	� د�2  ا; ��Dم �M �3رم 	6 و+�R 6ه�l 	� ص�ا; 

و در ح��A, �IF7ه0 ی �bI	�� P,(د او را 	� :(د 	� ا��ق دیA' 	'د �� 	� 7'ز�I3R �/ 63را در ص�ای0 	(د 	'ا; 
�,O	 /�6 ح'ف �	6 v�K�� �	 0�I?
  :اوF7> 	�ر از 

"6D, �3 3'وع �b/ او . دا,< از OF� �D6 اح��س /'دم دارد از هv��3R ل��ی* دEع� 	ع� از ��� 
6

6. از :��ی�,0. 'ف زد,0از ح. Rی� :(3<  0E'6 حDFZ
�3 و �'ش را  از )'ی� /'د,0 و+�6 /� 	� 

6
 6
رو; . از ,?���0. از را� ر0��E. ری2L �(; ص(ر�< )@ا23 رو; �3,� 
> و 
(ه�; 	���ش را 

6. ص��67 hDJ 0ی�M ;Q 0 را�

6 و+�6 دا �D��PD� <F
زد �J(  و+�6 زا,( 
6. زد /'د و رو; ز

�W	 �� 0اه�?�ن را �(ض /��ه�ی'FM  .0 )(3� ا��ق,�F?/ از دراز .>F�( ;ن  و+�6 :�,�. رو�DK
�3ن 

6 ه�ی0 و+�6 و�_ t@ا ح(ص�� ح�6 از F7س زدن ا,A?2. 	(دی< و ,�Kر :(رد� 	(دی< '�ر2E و  اش 

6
 <F
�' )@ا0��3 	� 
>، /� 	� ز	�ن  از �'	�. :(رد )@ا23 و 	� د�t 2@ا 
6 +�3| و ���Aل را ز
W	� 6

F'زا ص�ای< )D� ه�ی0. /'د ه�)
 l,از ر .>?� l,2 ��0. ه�ی0 از ر�)M �'F� l,ن . از رR از


�ل /(67 )(3(ار� 	�67 -.

>، و+�6 . از +K'ش، 	� دیA'ان. ر��F اش 
6 ه� �� ,Oدی* �3,� اش /�  �	

6 )�ه6 از ح(اس 6KJ)� >/ او �	6 �'M د,0 . /'دم'/ 'K+ -.
�'یع0 /�  6�3R 6و از	د )	 �
�Z
از . 
0�F]7 ;6. ص�ا
ایI� از  از :���. :(ا,� زد و 	� ��Dم وJ(دش 
6 از ]'ز Rواز:(ا,�,0 و+�6 	� )- +�67 زل 

U7 �	 س از :(ا,�نM 27�b: 6
ی�PIر� . از 	�� 	�� ا,A?��,0. از b�M� د��0. از د��0. ,?�2 ه�ی0 
ج ,�M@ی'; :(3� -I3 �	 ش داردOF� �Dر;، از هR ،6دی�م
  ."Rی� < 
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� 	ع�، از /F` ادار��, �K�� (د،  اش	2 /'د� Eر; دری��	از  u�,'M ی> دی�ارش در':R س ازM �/ ا; را
6
�f'د �� 	'ای0 
ح�(ظ ,�KAارد 	� ���K /�6 /� ز	�,0 را  �FDKE.  

"�F����O, 2دی* 	� ه?2 صPح 	(د /� +[�ر 	� ای��K� ��A'ان ر .��F�ا; 
P, <ID(د  	� هmF و
���2 د� و ,F< 	� ه' و��F� /� 	(د در ای����A :(دم را �ف .  Kg' از 7(ا��ن 	� �K'ان ر�0FM�F از ��

'دم 	6. )@���3 د+�ی| 	���; 
6. 	'ا; :�,� ر�E> دK7'� دا�3<. /'دم ��A, 6 وE/�ر 	� /2 و دا
>  از �

� دوازد� 	� 
�Fان ژا7� �(ار ا�(	(س �3م و ���2 ی* ر	h 	. ه�; �3�M� 	���م :��� ��3 	(دم و /�0

6. در ](ل را� در روی� و :�Fل روز و U3 )@�3� 	(دم. ر��Fم ��LP7 6ن )�هR ;ورRی�د �	زدم و )�ه6  
��6�FA. �3 ه�ی< �Jر; 
6 ا3* >t �� ،<

عZ(67 	'ا; ر��Fن ! :�ا;  2������2 دوازد� ه�(ز 

���2 ی* 	� 
�Oل ر��Fم	��	'ای> 	� ا�(	(س دو 	�ر� �� E(زی� ر�E< و. 	� :�,� ,P(د �':Q�	 �� >�?('	  .

�D� 6DFZم :�,� را �OFD /'د� 	(د و ه�(ز ه< 
?c(ل 	(د . <

':ص�E'( 6� 	(د /� ,���ر ,�3�P در �Ftب 

�W	 رد�f�	 :(اه'ش �	ه� را  .�W	  ورد�R 6��t)�
> 	(د �� 	�I� 	'ای?�ن  6��ه� �?D?�ن 	� /F` د
�a(ال /'د. 	�3< <
����6 )@23 . )��< صPح :6�F زود.  /� صPح �� و+2 ح'/2 /'دمیFI?�ن از  >F,

2�
[aD> �3م /� هOF� �D ا
> و ا
�ن ا .6

6DFZ )�2 	'ا; �3م  6
	ع� از . Rورم )F'م 
6 روم /�Pب 

O ��3 	(د'+ >,�D?� 6	ار :(ا�F	 نR . �	 �/ ح دادمFJ'� ،>��?, وردم وR 2+�[ �/ 2���Iع� از ی	


� و /��ر 
> دراز /?  .�F	� �F:ل راح 2	� �IE )' /�<ر:�L(اب 	'وم وR 6DFZ
 2���DF, ع� از	 . �Iا; ای�'	
�< را 	K< ,'یOد، :(دم را 	� :(اب زدمFL� ر و�IEا .<

OF او  	� ح�6�7 ا��'اض. 3'وع /'د 	� ,(ازش /'دن R

<
 �	 <�Eور ر �	ر� 3'وع /'د �	س زدم و67 او دوM 3 د,�ان. را �F�/ >ه�ی �	,< 3'وع /'د �	د و )	 ��

6. 7'زی�ن ��A, <
	6�F �� ح�6�7 	� 
> د�2  	� او )��< 
6. /'د حF'ت زد� 	� �?�� ا,�ام و ا�ص�ب 
6
)��< هOار ��ل ه< /� . ا; د7< 	'ایl�� 2 ��3 )�2 /� دو روز ,P(د�. Mس از ای> ا��ق 	'و 	F'ون. ده� 

6
 Q3< ح��	د� )P, >3�	 �K�� >. :(اه	2اول Eون ر'F	 ح�27 )'ی� از ا��ق �	ع� 	6 و Pح�6�7 �ص �.  
ح�M Qس از )@23 ی��DI و+� 6	�Q:'� ا
'وز �ص�E'( >FD<، 	'ا; ی�PIر و ZE_ هFD> ی�PIر +(7< را "

�(د)�F?/ 6مR �	 6��, >(ی��	'ای2 	را  �
�'ا؟ ای�DK� . �( ,�س 
> ه��6. زی'  �M	A@ارم و ای> ,�
b/ 6 ازA��P76 و دA��	6وا
 � 6
 6DFZ
�� . داR >�3ی�؟ ای�Iش ی* +['� از ای> دری�; 
K'م 	� �( را 	� 

 -.

> و در �b,R حPس �3;؟ FM?�'ه� :�]' �( و ی�دت را  ��F��3 /� )�م 	� )�م ر6�E در درون +��� 
6
  -Dدم ح): �	 �Dvاز ا,�ا,< دا ;)T� 6. /'دم
 'IE 6ه�( Eا�� >,��?A,ا �	6 �?A,ا .
� /'دم /� 


6DFZ )��< ی��DI د�2 . ده< ا
� ح�Q �( را دارم 6v�J در درون :(دم M'ورش 
6. ��3 و Rن �( ه��6 �	

�ل �( ه��< 6
�D� �	 'Aع� دی	 </ 'Pه< ص 'Aدی ��
دو	�ر� 
.- FM?�'ه� 
�ل �( . 	� 
> ,Oد; ه?2 


> 	�رم را ز
 <F	A@ارم. :(اه< 	(د �� </ 'Pرا ص ��
 ��� <FDه _ZE".  
:(ا	6 و M'ی?�,�M 6رم 	� ح�; ر� *3OM �/ �F	�Kار; وزارت دارا6v  روزه�; 	ع� از Rن، 	6در 


�در :��� '�  .ام ه(ار �3 	'ای0 ا��'اح2 
[�| �b(یO /'د و �Mرم 
.- P3ح�F( 6 در :�,� 	' 
�ی�� 	� ُ)' )'�E> ه(ا، ح�ل �Mرم ���ن رو 	� و:�
2 ر2E /� د/�' 	�Kار; وزارت دارا6v او را 	'ا; 
ع

��ی?��A د/�' �K'از; 
ع'6E /'دR �	 .>F�Eان و,* ر�F

> و �Mرم 	� ه< ا�(	)س F�E'(< و 	�  . �� �b,R از
��ن ]6 /'دی<'M ن��'M را ��A?ی��R رگO	 ��P�, غ�	.  
�ZF+د ��� ،OFD� و hF�	� . ا; 	� ا,��iر د/�' �K'از; ,?��F< �� ص�ای�Dن زد در ی* راه'و ,���P و


���M 'iرم �� در ا� ;�F�� 2IDF, ;')?�< و رو	ا�3ر� د/�' دا:- �3  �	رم �M 6�+و و ،>�Eر U]
�ق 
>��?, .2�?, 2IDF, ;رو <

� و /��ر R -	�Z
. :�,< J(ا,6 /� روM(ش ���F 	� �> دا23 از راه'و 

6
���ر ا�2. وO, 67د. :(اه� 	� 
> ح'ف 	O,� ](ر; ,�Aه< /'د /� IE' /'دم 'M م�F�'M .�, 2�( .�	 
�,�

�� ا�2 و �� �Mی�ن ��	���ن :(اه� R 0	�3م /� . :�]' ا�ص� �J)�
و+�6 ای> را )�2 ��ز� 

>?� >?� -.
 6D/ *6 ه�ی0 ی
:�,< J(ان . 	�6DK�, 6DK �'س 	'م دا23. ز,� ه�; �Mرم دودو 

> ه< 
?I- ا�ص�ب دارم �F�'M .�, >��( .2�� ا��ق ای> را )��< و 	� 	��A, �,�K /'دن 	. �Mرم 
'یs ا

	ع� /M 6D?2 ا��ق د/�' 
�I /'دم �� ص�ا6v . دا,< از �� ,A'ان ��3 	(دم ,6D. د/�' از �J 	��� �3م
	')?�< و /��رش ,?��< . دF7- از زن J(ان �'���F 	(دم :�F?/ 27�bم از ای�I� 	6. 	?�(م و�F�?, 67م

  .ار��P]0 )(ش دادم ه�; /6D 	6 و �� و+�6 د/�' ص�ای< ,Oد 	� ح'ف
  : �K'از; در حT(ر 
> دو	�ر� ,i'ش را �I'ار /'دد/�'

"�F�/ 2اح'����ی?��A اR <در ای ��
	'ا; .  �D3	�K' ا�2 از ی6I دو ه��� دیA' 	'ا; ی6I دو 
2�  ." ا�ص�	��ن �'ور; ا

 ��
 ��و 	ع� 	� 
> /� ,A'ان 	� ده�,0 �?< دو:�� 	(دم )� 2	�DFران 	��Fر; دارد /� ه' ��7� دو 

��6	���ن را در  6I3OM 2P+ا'
��ی?��A �ح2 R د�)�R ل��  .ا,� )@را,�� و 	�+6 

"6
 ��A?ی��R �	 د�3ن): ;�M �	 م �3ن ه(ا'( sح
 �	 �K,R ':6 از	ی�� R . د)6 از �(ارض'�Eا
6�F: 2 /� ای> روزه��ی�� E?�ره�; �ص6P ا�P
  ." ه� 	� Rن 

�R �Fی�. 	ع� دو	�ر� 	� �Mرم رو /'د و /6D 	� او ح'ف زد  'M ی�د �	2 � R:'ی> 	�ر; را /� )'ی� /'د� ا
و �3ی� ه< 	� ی�د Rورد و ,L(ا�2 ح'6E . �3ی� وا+ع� 	� ی�د ,�Fورد. �Mرم /IE 6D' /'د و �2�A, ;OF. دارد
�,O	.  
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  6
 <
 �
��ی?A, ��A@ا23 اR �	 ن�
R ;'ا	ار; �
دا,��< /� �Mی�ن  	� ای��M �Iرم ه�D,'وز +'ار و 
I,R�  	6. �3م دا�3< 
���D 	� او �� ای��b هD'ا� ,6D ا)' ای> ا]��FDن را ,6D. رددیA'; 	'ا; او وJ(د ,�ا

  . ,i'م را 	� او 	A(ی< هD'اه0 	� :�,� 	')?�<

.- ر��Fن 	� �Mی�ن ی* دا���ن 	��� 	�(ا,<    �� >�I	 �/ د)	 ��,�
���K ی* /�ر دیA' در	�ر� +ص� �Mرم 

>?I	 6راح� �	6. ,��6 	(د /� 	ن ای> R و >�E�F	 را� �	 uان ار�F
  .�O7Oل 	� ]'ف 
  �3)M �/ رد): �J ,* �3م ���ن�	وارد  ،�

6DFZ 	� دی�ن 
> /� 	� M'ی?�,F: ،6س از )' ;�+R  ;ا

 ��3 را hDJ /�� . را /� 	� د�2 دا23 ا,�ا:2M ت و'M ;ه�@t�/ ه� ی��	2 �	ع� 	F> ای�I� اول 	� 
> د
�?, >: <

'دد 
�,� و �� و+�6  6��
�,�
	ع� /�t@ه� . م �� /�t@ه� را از ز
F> 	'دارم 	� ه�Dن ح�ل 	�+6 

را از د��< )'2E و در M(3� )@ا23 و M(3� را 	� د�2 ه�IDر; /� 
�(J� د��6A��f او ��3 	(د داد �� 

'ا )'2E و 	� R	�ار:�,� /(�* 	�,* 	'د �� ی* F7(ان DF7(,�د :�* از ی�Lان  2�/�ر را د,�Pل /�� و :(دش د

  .'ای< 	'یOد	
   �,�D, <
 �'i��
 'Ft ن�
R ان'A, <0 از ایF	 �I'ا; ای�	و  >��?, ;��,�
 2IDF, ;رش رو��/

>��(:  
  "6

 6	�I< از ای��b رد �
� 	A@ارم 	'وم. �3م )��< 	�Fی< �F, >7د".  

> )@ا23 و )�2   ;)�J د را�,)DF7 ان)F7 6DFZ
 ;�+R:  
  ."l ��3 	(د
> ه< :6�F د7< 	'ای2 ��. 7[` /'د;"  
��Fم  'M م را��K	 اد وOK	 و اح(ال >�E'( 2�)�2 :(	�� و 
�Oل را از F7 . 6,�]F3(ان را د

6DFZ )�2! ا,� رو; �'�3ن )@ا�3� ;�+R ورم�F	 ;ر�	6 از D�  :0FM از ای�I� ا

��E 6رغ �3"  �  ."	�ر; ه< 	� 
��Fم �Eرغ �3,�؟  'M Ubع�
  
  2�( 6DFZ
 ;�+R:  
  "6

�ه6  ��
> هR �?FDرزو دا�3< ی* د:�' دا�3� 	�3< و ح� Q	� Rرزوی< ر��Fم. د3( دو ".  
  6
 6I�)/ 'رزو دا�3< :(اهR >ه <
��F :(ا��< 	A(ی< 'M ز� ,�اد و�J6 اDFZ
 ;�+R �/ >�3دا:  
  "6
  "ای<؟ دا,6 ا�0D را �6 )@ا�3� 
  6
  .)��< ,�. ام زدم و67 �'��Fم P: ��/ 'IE'ش را ��F�3 ح�س 
  6DFZ
 ;�+R�,�/6 /(د,�
  :ا; )�2  	� �3د
  "u�َ,'Mَ"!  

  
  
  


6 ه�، د��I< درس اد	�Fت، 3'وع 
6 /�ش درس �� �3 ��c?
ه�;  �(ا,��< 	� R+�; ا+�Pل در 
(رد 
ه�; ا:F'م را ,?�,0 ,�اد� 	(دم  از ای�I� ,(�3�. د7< 	'ا; ا,��Zده�یl�� 0 ��3 	(د. ام 	ح� /�< ذه�6

6
 6,�DF?M 6ا)' ,?�,. /'دم اح��س
 >��ا
� P3ح6 . ر �/ 2E	�0F+ را 	�(ی�< 0 داد� 	(دم اQن د
6
�OF; ,���3:�� در زی' . )@ا23 ز,�)6 	� روال ��دی0 	')'دد زد /� , 6D	F'ون، در /(�� و :�F	�ن دور 

6
�K3 2' ر�3 )M �F/'� 6 :(اه��
��د)6 
6. /'د و �FMا 	(د /� دی' ی� زود �(ن ُد �	  6�FA�� �3
��
�ر ;�TE ن. � را حس /'ده���'F	د �Dه -.
 �
���ن 'F	ع�< د

ح- دی�ار  �	 'Aه� و  ه�; دی

�FDKE,� و درد  ه� 
�Z	�� و رودررو6v ح�Q ز	�ن ه�DیA' را 
6 �3)'ده�6v 	�ل ��3 	(د /� Mس از +'ن
6
  ./'د,� ه�DیA' را حس 

  6Aه�'E u'ح <�E'( اوج �	ع� 
 6
)D� hDb
�Dن ر���F 	(د ه�، R+�; ا+�Pل /� 	� �T(ی2 
���ن 
� ,صU /'د'F	ت د�,
F� ��ز� ای> 
hDb را 	� ��	�( ا�  :ا�

  " �P�3 ��  " اردیKP?2، روز ا��ص�ب و ا�D�Jع E'ه��FAن در 	�Kر���ن12
  6
�3 	' رد �Mی0 در  ا; 	�ری* از :(,6 ��ز� را 	'اح�6 
6 �3 و ر)� P3ح دا23 از ��Jش :�رج 

  . K3' د,�Pل /'د
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  وز �5م *-�ر�ی�3
  
  

R l��F3ب 
�R <F3	�fش، /� ��(ن M' زور . )�(7� :(رد و�_ FM?�,6 د/�' :�,ع�6، در� 2	F> دو ا	'وی0
6
 *F�3 ه(ا �	 >FZ��
l��F3 . ه�; 
'�ع0 او ره� �3 و ا��Eد و�_ :�F	�ن R ��3	�د /'د، از R �b�Mب را 

�'ش را 	� ی* �'	�J 'P� 2ا /'د� �/ 6vا'P/ ر�
 -.
���mFM 27 و ��ب 
6+[(ر R ;��3، رو�	ب   R رد و):
7(�F7،  /� 	� ص�ا; )�(7� از M �J'ی�� 	(د و در :(د 
6 ا; زد� I3- و وح?2 /` /'د� را 	� �(د� 	6

6
 �F3�M.  
  0E'[ �	 >ی< و دوی�ی�
R :(د �	(دی< 	6 او ای���د� 

> و FE'وز و دیA' /��,6 /� در ��� +� .

): �IF76د/�' :�,ع�6 در ح�
�FKJ . l��F3، رو; ا���27 داغ :�F	�ن، در �F��t ن از 
�Fن دو ا	'وی 0	F'ون 

�i(ر u�M /'دن رد ��Jی2،  �	 6v)(د و )	د� ��Eن ا�	�F: `/ '	 ن :(د او)WDه '�)�,R 6

�R <F3	�fش، )�

6

�,�. 2�3 یI'یO صح�� +�- را R :(د �	ر)�'ه� ه< O	 ،6د/�' :�,ع� '� ;Q�	 �
  .	� ر��Fن 
  2��� �/ �K,R د��FM رام درR ،0FM ی��)�,?�ن )(ش  ه��D, 6,ا'�L�رو ,?��� 	(د,� و 	� 

6
���ن  'F	ر د��/ �
R ن +�م ز,�ن�P��M و '�Eن ��� ا�F
���,6 در 'K3 د'('�/'د,�، ح�6 و+�6 
��ژ ای���د، ه6KJ)� mF 	� او ,I'د,��M )�J ،2:�3ه� . -.
�')'د، ی* 
�R <F3	�fش  '� 2?M

Q)Fه <F	 2��' و ص�ا، ص` 
�i< دا,?b(ی�ن دا,?��I ا�E'; را 	'ی� و در 'M �
�'خ ر,R ،lرام ا 6v

(ری> و 6���DJ /� ای��(; :�F	�ن، در �FMد��
. رو، رو; ا���27 داغ اردیKP?2 ,?��� 	(د,�، ای���د 


6  یM 6Iس از دیA';، 	6 ه�، ��L'ان �
ه� �ع6 دا6A  ���3داد,� و E'ه� ا���� 	� Rن 	� ���L,?�ن ادا
�,'FA	 (د,� را ,�دی��	ن ای���د� �	�F: ;)�,R �/ 6,ا'�Eش و ا�f	R <F3�
  .حT(ر 


�R <F3	�fش را 	� �'	� زا,( 	�ز /'د و 	� ژ��6 ح'ی` ]�2�J ،�,�P زد    <FA���3)'د را,���، در 
<Fv�M .0,وز و دا'FE و <

(زان دیR ;)J U7 �/ ;'Aب ,?��� 	(دی< و ح(ص�� R ن�
 '� 6E'ح'M �DKاز ای� 

�3)'د را,��� /� زی'M(ش ر/�	��F3)M 6 و 	�زو و . ر�E� 	(د، ح�Q 03 دا,l ح(ا��Dن را داد� 	(دی< 	� او
��F�
�R <F3	�fش ه�; ورزی��  'I,�� ;Q�	 �	 �,���' . اش را 	F'ون ا,�ا:�� 	(د، :(د را 	� ی* 2�Jِ ر

)]+ l��F3 ره� /'د و <F3�
ه�; ز
 ،0�L	��Q' از �'ش، در ه(ا ,��A  ر را در 
�Fن l��F3�b�M را از 	�,� 

?ع�6 را 	' �' د�2 	��� /'د� 	(د ا; 
6 در ای> ح�27 	� 
 �D�b	O,';. دا23 �/ 2�,�
را,��� . 

�F?/ ورد و )'دنR در <F3�
 �'b�M ش را از'�
�د�، 	�I,�� ;Q' دی�، Rب را را� . R را ;O,'	 �D�b
و+�6 
ه�; �P?�Rز; 	F'ون 	O,�، 	� ه(ا �FKJ و 	ع� 
.-   اوF7> ی(رش 
.- 	�رو�6 /� از ده�,� /(ز�Rب، 	�. ا,�ا:2

�3)'د را,���، 
(ه�; ���F و . �(:�� �3)'د را,���، E'و ری2L ��' ��3ف و :�6I 	' 	�ن ورزی�� و ��ERب

(ز)�ره� و رو 	��� :0�F را 	� ی* ح'/2 ��� �'، 	� �M UZ'��ب /'د و l��F3 را 	� �(; �FMد�R �	 رو ،

>g�, ی' و�

�,�ه6 د	F'ه� و 'E 'Zّ

(زان 
?| ,�(�3� و از /س ا:'اج  ه�، /� دور از R 0,دا �	�3ن 
6
 ��3 2E'( ،�,�,�
.  
�' �FMد�  ��'�زد� ��iه'ات را /R 6Dرام  اش، �TE; )'م و ه�bFن رو زد و :�R '�� 6Iب، �':6 	' 

R+�; ا+�Pل ا,�Aر ,� ا,�Aر /� Rب 
��R ، . >FZ:'ی> ��L'ان، 
�(+` �3/'د و ��A,R 	' رو; �' R+�; ا+�Pل
6
:(ا�2 ه< 	� F�Mس  
6. زد ری2L، ه��WDن رو; ��ر�Mی� ای���د� 	(د و ح'ف 
6 رو; �'ش 

6	 6
 6P2 /� دا23 �صFعDJ 67�D�3 و ه< از وا/�0 اح��	6 /'د� vا���� ��/ ;'F()�J ،�3 . ،ه�ف

6	O('ار; ��iه'ات Rرام 	( ��E'ز ه< ,�دی�� )�	ی� �	(د 	ز روز 3'وع ��3 �tR س /� ازF�M ت�I�3 د و �ح'ی.  

  6Aه�'E �I0 از ای�FM ،حPرم ص)�F,)ی �	 ;'�Eا ��I?,ی�ن دا)b?,3(,�، دا hDJ 6  ه�	R ;ه�
l�E 	� د��E'( 2� 	(د,� و  ه�; �',�OF دار�3ن را 	� ح�0FM 27  ی* - دوز; ]6v، ام رو3> و ی'اق

�Dن را   را�; ه���
�� 6K	� �F:	�ن ا/���Pن، /� وزار�E �,�L'ه�l در Rن وا+h 	(د، و 
�Fان 	�Kر 6�'E ;ه�
  .R	�د hDJ ��3 	(د,� ه� 	� ,���ر در :�F	�ن E ��3'ه�6A. 	��� 	(د,�

> و FE'وز 	'ا; ای�I� ه�DیA' را 	� راح��FM 6ا /�F< +'ار )@ا�3� 	(دی< در 
�Fان 
PL'ا�7و7�   
 'Aی�D'وی<ه	ن ���و67 
PL'ا�7و7� ���ن �3(غ 	(د /� 
> ,���ر ,6����DF 	� . را 	F�FP< و 	� ه< 	� 	�Kر


> ,� ا
�F ��3 	(د /� 
6. د,�Pل FE'وز )?�� 	(دم <�Eوز ���ن از ی�'FE ')'دد	2 �و+�6 
'ا در 
�Fن . :(ا
6
 �/ 6�FعDJ ��3 �	 ه' ]'ی| :(دش را �	2 �� ]'E< دوی�� 	(د و 
.- R	�د 	'��,� دی�� 	(د 	 :(ا

�W	 (د �� )< ,?(د	د� '/ �Zزوی< ح��	زوی0 را در �	ه� .  
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��Pن. R	�د ر��Fی< DJعR 2Fرام )'2E و+�6 	� ��3  �M  �	 (م و ��� زدن��	ت �	'� �	ار، )� U�ه�; ا
U�ه� Rرام 	'  E6'ه�A. رو را,�� 	(د,� ه�، 
� را /� �' در )< و�_ :�F	�ن و7( 	(دی<، 	� �FMد� ��F� و /f- ا

����FM 27د�R �ی�Mر�K� '	 0 راE'ان ح'�L� <F7(د,� و او	رو ,?���  `F/ ز��c
E'و�E'( 63�  ا; /� از ی* 
��Pن. 	(د، �tRز /'د� 	(د�M 0,ار، دا)�
(زان 
ع�ود; را /� M *?: ;)J U7' از ��l و �Mر� ه�; R  'JR

U��J 6,�DF(;، ,?��� 	(د,�، 	� را,�ن ا �F3' ح�	د�ه��3ن �FM �	   ،(د	2 FعDJ از )�D
رو /� 
6
ای> 	�ز; �� و+�6 . )?��� ه�، 	� 
حs رد �3ن �(اره�، دو	�ر� 	� ح�J �F3(; 	�ز 
J 6(ان. را,�,� 


�R <F3	�fش +'ار )'2E، ادا
� ی��E� 	(د l��F3 ار�)E 'ان، زی'�L�  .R+�; ا+�Pل، R:'ی> 
��l و �Mر� J �/ ;'JR(ا   �DK,R ن�F
ه� از �(; �F: *?: ;)J	�ن 	'دا���3 و 	�  ن/�ام ��l از 


 �D�b	M ;O,''��ب /'د,�، /�ر)' ا��Eد؟ ��l :(رد و�_ FM?�,6 �3)'د را,���، در� 2	F> دو  ;)�

c'ورا,� هD'ا� 	(د، �ع�د07 را  دادن 
 �D�b	 ،;O,'	� DK,R� ژ�2 و �J:�67. ا	'وی0 ;��LP7 �	 �/ 0ه�ی

ه�ی0، 	� ��م �ع�د07 اOEود، و او 	'ا; ح��  ار اEع6 ز,�� در 
�Fن mFM '+�b�M و ��ب 	�ن 	6. از د�2 داد
��,'M ع6 را ره� /'د و �(نEم ا)Zح� ،��E�F	 <F
�' 	� ز �	 �I,R از -P+ ،ه'ش�g ��L� ;ش،  ا; از رو'M

<Fv�M 2 زد�Jِ.  
ش E'ی�د �3د; از �DJ ��Fع6�F /� �� /�(ن Rرام ,?��� 	(د و 	� ��L'ا,R 6+�; ا+�Pل )(  

6
��l. داد، 	F'ون زد  �	 |Eا)

(زان 
M 6'ا,6 دا, �/ �K,R 0	� A, ��A,'ان و ,�R  <ی���� و :(د را از ای'A,
6

�,� ح'/�J ��Fb��, 2ا Rح'/2 در �	 ،���E'( . -.
 0�FA��
�F3> ره� �3 و 	�ن  ;Q�	 ع6، ازEا

�FWFM :(دش �	ن :(رد و �	�F: سF: 27���R �	 ق3 .
�� دوی� 	� ]'ف اEع6 /� داDJ 23عFM ،2F'وز
6
 �'P�� 66 ه
��l ا,�ا:2 و ح�Z(م اEع6 . او �/ 6�/ <F7	� Rن ر��F، د/�' :�,ع�6 	(د. �3 زد و 	�ز 


FM 2'وز;، 	�Q 	'د
6. را )'2E و R,'ا 	� � ;'Aدی ;O,'	 �D�b

?ع-  در ای> ح�27 	�  �/ 2�,�

  .دیA'; را 	' �' د�2 	��� /'د� 	(د

6�')'د 3  
ف �'t ن، :(,�'د، ُ/��0 را از�	�F: ;)�,R 6، در,���'K وردRد/�' . اش در
6
	� ص�ا; F�3* )�(7�، اEع�F?/ . 6، رو 	� 	�Q )'�E� 	(د :�,ع�6، �' اEع6 را /� 0�R از ده�,0 ز	�,� 

  .,F?0 را و�_ FM?�,6 د/�' :�,ع�6 ,?�,�، در� 2	F> دو ا	'وی0
��l و   �DK,R ن�F
�(; �3)'د را,��� M'��ب �3 /�ر)' ا��Eد� 	(د؟ /�ام ��l از  �	 �/ 'JR ر��M 

 l��
>؟ ��FE l'وز؟ ی�  l��...6
 6+'E �� 'Aدی Qن  ؟ ح��	�F: _�/'د؟ د/�' :�,ع�6 در��F��t 	(د و
:(ن، Rرام را� . ��� ,�' او را از ز
F> 	��� /'د,� و 	' دوش )'���E. و 
> در ��� +�
6 او :?I< زد� 	(د

��E'(6
حس  	�ن 	�FI� .6 رو; FM'اه> :Fس /�6 /� �' او را 	' �3,� دا23  	)د و از /��ر 03)( 

(ز)�ر دیA' 	(د /� )(6v ��	(�6 را 	� �3,� )'�E� 	(د,�R ��� (د . د/�'، رو; دوش	2 :< ��3 ?M ش از'�

6
��Fه6  �I7 �	 ،0'وی	ن دو ا�F

�,�� از ,0F ی* اEع6 و �(راخ  �b	 ،�,�
.  
  FعDJن�bF�3 2، ه ��F?/ �K,R ل�P,د �	ان، 'A, د�. زد� و�FM را,0 از)
�
���,6 و 'K3 د'('�رو  

6
. /�6 ح(ا� 0	� P, �K,R(د. )?��� 	� ]'ف /,�'; �D3ر� دو، �(; 
�Fان 	�Kر���ن 
�Z	- دا���3 	'
� ]'ف F,): 'IFM> د/�' :�,ع�6 رو; دوش ه�IDرا,0FM�?FM ،0 	. 3ع�ره� M'ا/��� و ,�
?Lص 	(د

6

�R <F3	�fش /� رد 
 �3 .6	�Kر���ن 	'د�  )�J 0 زد� . �3م، را,��� را ,�ی�م ازPFt >�3)'د را,��� ه
:(رد و Rب، �(ن 0�R از ح�Z(م  اEع6 �' 	'ی��، ه�(ز 	' /` :�F	�ن ��P'� زد� 	(د و mFM و ��ب 
6. 	(د

6
  .2�J اژده�، از ده�,� )?�دش 	F'ون 
���,6 در 
�Fن  'K3 د'('��'  R	�د را �F: 2?Mل :�F	�ن ��3 ه�ی0 
c'ور و 	6  ا�E'ان و JR(دان

6
:(ا�2 از ص` دا,?b(ی�ن 	A@رد /� :�,< 
ع�6D اI3'یOان 	� او هb(م 	'د و ص(ر�0 را  )@ا�3� 	(د و 
�F?/ ��: ،ی�دز,�ن'E و <FAD?: ،0F,ا)L����Pن. 	� ا,A?��ن 	��� و ا�M �i7ح ،'FA�E�t ،'  ه�	ت )KP
ا; 

;�J�,�,�
�'ازی' 	(د، دو	�ر� 	� ص(رت او ��l ا,�ا:2.   0,�D?� ران از�	 -.

ع�< /� ا3*  >,�: .
6Iد ی'/ *F�3 6vه(ا 'F� ��� و �F?/ ی0 را'D/ �ح��  .از ا�E'ه�، ا

. ه�ی?�ن را 	� ح�27 ح�D� رو 	� DJعFAD?: 2F> +'اول رM ���E(ش، ام ـ ی* دا,?b(ی�ن ی'ا+�وز;  
��Pن�M  �I,R '6ه�، ه

6 را 	� د��?�ن  ،�F�
ع�<، E'ی�د /?�ن در ���Aل یFI?�ن ا����E'( . 'F ر >,�:

DJع2F دی(ا,� ��3 	(د و . ح'/2 و :(,�7(د د/�' :�,ع�6، 	' دوش ه�IDرا,0 
�,�� 	(د 	�ن 	6. 	(د
6

2 	� :(ا�2 ص` ی'ا+�وز; )Iرد :?> ح):'	 �,)D, (ان�� �	او را  <F,): 'IFM و �E�I?	 �3ن را)M *ی 

��iه'ات Rرام، 	� دا:- 
�bس 3(را; 
� 6	P'د و 	� ,�Dی��)�ن 
�2 /� ه��J ��A,�D� دا���3، ,?�ن 
��Dن، و�_ DJع2F ح��' ,?�، /� 6	� �b, 'IEت �Jن د/�' . ده�R 6 ازv)(ار;، )��� و+�6 ی* 

ر /'د و DJع2F را �(ار; 	(ق ز,�ن DJع2F را 2E�I3 و 	�ن ,�J �DFن د/�' را از صح�� دو. :�,ع���E�F, 6د

�د� 
.- اوراق /��	6 	6R ،از�'F3 23ا@( �J '	 ،ق'�� ;.  

���, 6	� ��M :_ :(ن  'K3 د'('�
6 اش، 	)7R 6د 	' ((,� �i, و+�ر �I,R  0,را)
�
 -	�Z
اش را در 
�3�: �3 ;'�,��Pن. دار /��، 	�ون ��b� وارد /�M  �	 �A7 2 و?
دو ه�، د��FA'�3)�ن را ِ:'ِ/?�ن، و 	� 

6
��Pن، 	�ون . 	'د,� ری( ار�?�J �/ 6( در /,�'; ای���د� 	(د,�، �M ن دو�F
,�Aه< 	� R+�; ا+�Pل ا��Eد /� 
6

�Zو
2 	� ]'ف ی6I از ری(ه�  2E2. ر�
� E'ار /�<. ی* 7حi� اح��س /'دم او ه< 
'ا دی�� ا�F, >7د .

6
 6

[aD> 3(م /�  >��. IE' /'دم ا)' 	�ا,� :(3ح�ل :(اه� �3. ام دا,� او را در ای> ح�27 دی�� :(ا
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	'ا; ی* Rن، �OF; �3د A, ;�J'ا,6 را در . دو	�ر� ,�Aه0 /'دم و در ه�Dن 7ح�A, �iه�Dن در ه< )'� :(رد
2E'( 0ه�A, .�د +ص): 6 او
��Pن 	�  ,(یس 	(د و �M ن دو�F

'د; /� 
c'ور در  �)I3 �	 'دا,�2 �ص(ی

6
6�3 ,�
ع�(م )�م 	' ),'�  .ارد از ذه> 
> 2�F, 6,�3 u�Mد ]'ف 
� 6,�P	� f/- ا��F( . 0P �3م. ا; 
ح >I	� Mس �'م :(رد +P- از ای�I� 	� :(دم 	�Fی<، �'	�  �M


'ا از دو
F> �'	� 	��(م ,�bت داد. ���ن ه�< داد /� 	� ز
F> ا��Eدم ،<FDن /� . ه�P��M 2�0FM از ای�I� د
M ��FD: ،��'	 <
�'	� 	��(م 	� . FE'وز ا
� )F' /'د. � 	� E'ار )@ا�3<از M?2 ا�U :< ��3 	(د 	� 


� و ���Iر; :(رد �3,�R ود'E اش .>F, ،��E�F	 U�
�Pدا زی' �< ا �I�3 از �'س ای� OF: . 2?M ن، از�P��M
  .ا� U	� D/'ش ��l ا,�ا:2 و او را 
.- /(د/�M ��/ ،6، از ز
F> /�� و 	� ]'ف ری( ��:2


�F' 	'ای< 
P, >K(د2KJ و . �� ,�س دا�3< دوی�م   .6
)'�E<  ه�Z�FDر /� از 
'/O ح�د~� �Eص�� 
Mس از ,2���DF دوی�ن ��ز� 	� ی�د W,R� )@�3� 	(د ا��Eدم؛ 
ع�6D /� )�(7� در�2 و�_ . 	'ای< /�6E 	(د

6
��Pن )�م 	'�M دو <F	 �/ ل�P+ا ;�+R ،(د	0 ,?��� F,�?FM وز'FE دا23 و.  
  6
/'دم؟ اول IE' /'دم 	')'دم 	�Kر���ن و 	�FP<  ,�؟ 
> 	�ی� �� 
6/'د را��6 ح� Q	� FE'وز �� 

2�
�. ح�6 ��� +�
6 ه< 	')?�<. �� ��3 اR �,�ZDم اح'i, �	 ع�	6. 
 >��( ��و67 . روم 
�ر

���D /�6 در 
�ر�� ,P(د .6D, �(ا,��<  در :�,� /�ر; 	'ا; FE'وز ,6D. /'دم IE' ر�E> 	� :�,� را اص

>�I	 .DFDع� �ص	>�E'( 6. < را

�Fان ~'ی� و :P' را 	� �Mر و 
�در FE'وز 
6 	�ی�  >�Eم ر�,��
ID> . ر �Iای�
ا)' �Mر FE'وز . �' 	(د ا
� دادن :M 'P' اه2FD. 	(د �K,R هD� را از �?< 
> 	���FP ی* 7ح �i	� IE'م ا,�ا:2

6
 6
 6

��J ��a; 3(د، ا+�ا �Iاز ای� -P+ ،�ص��E. داد د و FE'وز را ,�bت 
6/' دا,�2 
ID> 	(د 	
6
  ./'دم 	��، 	�ی� هFD> /�ر را 

��ز; �Mر FE'وز را ,�ی�� 	(دم  �� /�(ن 
�cز� ���2. 	� اوF7> ا�(	(س :(دم را 	� 
�Fان ~'ی� ر��,�م  
6
�2 و67 �b/ >��,دا .<Fv�M ��)/ �� ی� دو '�Q�	 ��)/ �� ان ~'ی�، دو�F
,0P ی* /(�� . �FMای0 /'دم. �' 

<	 	2��� 2c7 'اق /� روی0 دو	(; /(�* و67 �	ی* �� �	(د 	2 �  `��L
��ز; �����FWن 	� دو :_ 
  .,(�3� ��3 	(د

�����FWن و+�6 
'ا ��3R� دی� ذر�   ;�+R  رش )@ا23 و�/ OF
	6�F را /� 	� د�2 دا23 رو; 
2K	 �3 �'F: <
  .زد� 	� ده�ن 

  ."ر�E� 	(دی< ��iه'ات، 	� FE'وز"  
  "): 'F� رد؟�6 �3؟"  
ه�; ریOش  :OF ��3 	(د رو; ص��0F7 وار2E و �?< �Mر FE'وز /� ,F<. )��< ,�، د��FA'ش /'د,�  

�?F3 2?M �3 �FP3 خ'� �]Z, دو �	 *�F� ;'ای0 �ع'ی` /�<. ه�	/'د ��  ���	ش را '�/(��� . 	ع� 
  :ی* 7ح �i	� E 'IE'و ر2E و 	ع� )�2. 
�J'ا را )��<

  "6
 	 �bای� �ZF+6؟�(ا,6 ��� د,�D"  

�,�م   'i��
�����FWن 0FM. )��< ا�P7� و  ;�+R  2و )� �F3(M ورد و /�0 راR ش را در�F�� ��	

6

�در FE'وز /� . ��� د+�F?I, �ZF /� ص�ا; )'ی� 
�در FE'وز را در /�F�3 ��)م. ('دد :6�F زود 	'
��Dم . �ن :(دم 	?�(ددوی� �� +ص� را از ده اش ا,�ا:�� 	(د 0FM�?FM 3(ه'ش 
6 ��درش را رو; �3,�

�ع6 >�I, 0,ا'A, 0FM 0 ازF	 �/ >,O	 ��3. ام را /'دم �� ](ر; ح'ف 'FA��ا,� از  )��< ص�ه� ,�' د
�����FWن 
�J'ا; . /��� ح��D هD� را ول 
6. وا+ع� A, ;�J'ا,2�F, 6. ا
(ز 
ع�< و د	F' و دا,0 ;�+R


� �� ه�D'ش را .  ��F�3 	(د�F'ا,�از; در 	�Kر���ن و /?�� �3ن ی* 
ع�< را از رادی(R <
 *D/ �	 >او ه
6
  .J(ی� Rرام /�� /� دا�P7 23,0 را 


> 	� R+� ه�د; 
6. �( 	'و :�,� 0FM د:�'ه�"   6,�	'K3 >ش . روی'FA��او �3ه� ا�2 /� د
  ."ا,� /'د�

�����FWن 	� 	. ه�ی0 را u�M /'د و 	� ,���ر را� ا��Eد 
�در FE'وز 	� دا
> ��در �?<   ;�+R6  6�ح(ا
�OFه�6v از دا:- /?( 
OFش 	'دا23 و از ای>  UFJ	� Rن UFJ /'د و /'/'� را �F?/ <Fv�M و 	� ه< را� 

  .ا��Eدی<

PL'ا�7و7�   >F�Eر >F�E'(س )	6. اول ا�(
ه�; 
��6K  :(ا��F< 	'وی< /,�'; دو، ا
� ��Dم :�F	�ن 

 در ی* ص` ای���د� 	(د,�، ا
� از Rن ,i< صPح M(ش ه�(ز دا,?b(ی�ن ی'ا+�وز;. 	� 	�Kر���ن ه�(ز 	��� 	(د

6 ه' /�ام 	� ه' ]'ف د07 
P, ;'P: .6(د ��A, 2�
� 	��� 	(د و ,A'ا,6 در �?<  
�cز�. /'د :(ا�D� ه�

6
:F� 'P'ا,�از; و /?�� �3ن د/�' :�,ع�6 ده> 	� . زد )@���3، 
(ج 
6 رهA@را, �/ 6	� ��b� از 
�Fان 
+'ار; و  ا; از 	6 در زی' M(03 �'س ا
� ر)�. از �'س 	' K3' )��'د� 	(دا;  ده> )?�� 	(د و ��ی�
  .,�Rرا
6 در ح�ل ر�3 	(د

   *D/ ;'�Eا ��I?,ی�ن دا)b?,6 از داI(د از ی	ر; /� در ص�ای0 �I3R 7'زش �	ن �FW���� ;�+R
2�Rدر�0 را . 6دا,�2 و�K�?FM 67د /'د 	'وی< ��LM),�، 	�زدا��A�3 ادار� �(Rه دا,?6D, ;OF� )b. :(ا
� ;OF	� �D� .م را� را دوی�ی<. ه� را �b,R 	'د� 	���3 )�2 
ID> ا�2 	�زداR 2?M .6�3ب �3ه6. ه< داد

,�م 	�زدا�FM ��A�3ا ,I'دی< و67 در	�ن ادار� R)�ه 6	� �Mر FE'وز ا]��FDن داد /� هIWFس را 	� ای> ادار� 
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�����FWن در هD. ا,� ,�Fورد� ;�+R '�M �FDKE 6�+ع� و	'وی< 	2 )�2 ��i� <Fه'ات ا
'وز د��FA' ��3 ا
�6. +�ع� +Oل�F� 6
  .+�ع� 	',� +Oل ه� را 

  6	 �F7J >ی�,��از �b,R ه< . I,R� 	� ه< ح' 6E	F,O< دو �� ا�(	(س �(ض /'دی< �� :(د
�ن را ر
اح��Fط و 	� ��صF- ه� در 
(رد ح�د~� �F'ا,�از; 	�ون  
'دم در ا�(	(س. +�ع� را �FMد� رF�E< دوان دوان �� +Oل

6

6. زد,� ح'ف  ��E6 رAه�'E اره�Oه�� )���� ه�	د/�' :�,ع�6 :(ن  �	ن �� ���	ع� صح2P از . ا,� 	�DFر
6

6. /'د,� /� د/�' در 	�DFر���ن E(ت /'د� ا�2 ای>  6Iزدا23 ��3 ی�	ار ,�' O0 از هF	 2�(  �/ �,ا

��,�D	 ��A�3زدا�	در  '�?F	 U3 *2 ی�
6 ح'ف 
6دیA';. 	ع�F ا�i, 2
)Iل /(د�� و ح�Dزد، و   از اح�

 6	F?�'ی> 6
�
  .)���� ه� از اح��Dل ا��ع��; دو27 3'ی` ا
ایI� در ورود; ز,�ان  در ا,��F: ;�K	�ن :�/6. +�ع� ر��Fی< �����M 2 	ع� از Kg' 	(د و+� 6	� O+ل  

	� دی�ن . )?��� hDJ 	(د,� �3 ص�ه� ,�' 
'د و زن /� 	� د,�Pل /��,?�ن 
6 +�ع� 	� Rن 	�ز 
O+ 6ل
 ;�+R ل�F: 6D/ رد�Dه �DKر ای�)Tح �
DJع2F از ای> /� 	�(ا,P: >F'; از FE'وز 	FA'ی< ,�ا
�F �3ی< ا

�(د� /'دR ن را�FW����
� و �3  ه�6v)�J �/ 6v ح'ف. R ز,�ان ���	2 در ?M ری�6 /� در)
�
ه� از ده�ن 
6
 6

�F�36,� ده�ن 	� ده�ن �� �� DJع2F /'د,�   6. )?2
ه� ای��bی��  )���� 	��Fر; از 	�زدا6�3 

�Dزدا6�3. �3ن و67 ,� ه�	6 
��+�ع�  ه�; +Oل و �(ن و+2 و ا
�Iن 	�زP, 6v)J(د� ا�2 هmF ص(ر�6 از ا
ه� هD� ,�د+F| 	(د ا
� �TE �TE; ,�ا
�F;  ح'ف. وJ(د ,�ارد /� 	�(ان حT(ر /�6 را ���Fv ی� �I@یU /'د


6 (ج 
OF�6; در ه(ا 
. ,P(د ��A��
�ام 	� دا:- ر2E و . داد زد /� :P' از ا��Fص�ل د �/ 6
�i, <ری)
�

6
 �
R �7)Dع
 6DJ�K� 276. �3ن را ,�ا���3 /'د,� ح�
زد,� و 
'�U ا�Kgر ا
�Fوار;  	� اح�'ام ح'ف 

6
 �F?/ اه�)L, >دو روز ه �	زدا23 �	ت �
  ./'د,� /� 

6	� ای�I� روز 	��� 	(د 	�ز ه(ا دا23    6:'�
> A, �/ �FDKE'ان . زد  ��A, ن از�FW���� ;�+R


P: .6'ی?�ن ه��< :�,(اد� و 	6 6
�(ا,< 	'وم /� :P'; ده�ن 	� ده�ن  :(اه< 
6 :(ا� 2	)Aی� ا(' 
�����FWن )� 2	�F 	'وی<. ا,� ز,�ان +ص' ه�; زی' هF}د� را 	'د� )?2 /� 	�زدا6�3 ;�+R .6
 <
روم +ص' و  

:(ا��< 	A(ی< 	A@اری� 	'وم :�,� و 	ع� 	� ه< 	'وی< . ا,� ح��M �Dر و 
�درت د7?(ر� )'�E�. �( ه< 	')'د :�,�
  .:(رد ه� 	� ه< ,6D +ص' ا
� دی�م را�


�ی< و 0FM از ��ری6I ه(ا در 
�Fان  	�  R ون'F	 23و,6 داOE �	 6 /� رو�FعDJ ن�F
زح2D از 
F7� ا�(	(س )'F�E< و از ه< �Jا �3ی<J.  


>  . رم ,ص` �D' ��3 	(د,��Mر و 
�د   ��a�
ا
� و+�6 +ص� FE'وز را �F�3,� ���ن ��Iن :(رد,� /� 
  .در :�,� 	�� P, 6,�3(دم. �3م :(رد� ,L(رد� ا�Jز� )'�E< 	'وم 
�Oل FE'وز. E'ا
(ش �3

. هP: mF'; ,�(ا,��� 	(د از ز,�ان +ص' 	FA'د. و+� 6	� FE �,�:'وز ر��Fم �Mرش ��ز� وارد ��3 	(د  
ZE mFح اول و+2 هPدا ص'E �� 2 و�F, 67 در ز,�ان)a�
 mFن ه�PKA, ��� OJ �/ �,د)	 ���( �K,R �	 _


'اJع� /���� mFه �	6 L��M 6D, ;ه�� ا�	د�. �(ا,��  -.
ه� ,�' دیA' ,���ر 	� :�,�  ای> 	(د /� او ه< 

Oاح2D ا�2 �� د�7ار;. 	')?�� 	(د ���	 '�?F	 وز'FE لO�
 >,�,�
�����FWن +'ار )@ا�3< 	�. دی�م  ;�+R 

وJ(د 
> 	ع�(ان �3ه� . صPح 	� اوF7> ا�(	(س :(دم را 	� 
�Fان ~'ی� 	'��,< �� 	� ه< 	'وی< ز,�ان +ص'
  .د��FA' �3ن FE'وز 
ID> 	(د 	�رد 	L(رد


�م ه(ا دم ��	���,� دا23  R ون'F	 �/ �,�: (س . از	'وم و ا�(	ان ~'ی� �F
�Mی< ,�F?I 	� ]'ف 

�F .6د� از ی* E'�6 	� ]'ف E(زی� را� ا��Eدم .M	FA'م >tا'�
� ��ز� داA, 23'ا,6 	� R . حPوز ص'
ح(ادث ا

�' ه< رخ ه�; 	ع�; Rن و دو,�)6 2?M ص2 در/?�ن را ,�ا�3< ���ن'E �/ (د	در /(�� . داد�  Qح�
��)I�M 6

�Fان ژا7� را�  �	 �b,R زی� و از)E �	 �/ 6Iه�; ��ری ��ت درد,�u و ,A'ان 	'د 
(6J از اح��

  ./���� 	� �J,< هb(م 	'د
  �

FE 6'وز را در د ��A, '	 را� را �/ u��P�� و �F�t ;6 ا
دی�م /� /?�ن /?�ن 	� د,�Pل  	�2 

6D, �M از '� -ZیعQ 2�
��Pن /� �M ن و�P(ار و )'وه����3��3 از ای> ز,�ان 	� Rن ز,�ان  6J)E ا�E' و ا
/ 'Aدی ��	ی*  �	 ��	6و از ی* 
 ��F? ز� . 3(د�Jذه�< ا �	6 /� Iدی(ا,� 3(م از /(�� ��ری �I0 از ای�FM

6
 <F�Wواز; ای�'M U3 ن)WDه ��'( �/ 6,�	�F: �	 ون زدم و'F	 ر  داد), �

6 :�(ت 	(د ا�i, 2
)Iه�; ح
  .دا�FWFM ،23م

  ��?D( ل�P,د �	دی< /� )P, 6,��/ <F7ن او�FW���� ;�+R و <
�3ن در ز,�ان +ص'  صPح 
6

�Fان /(�* �J( ز,�ان از 
'اJعA, <F'ان و �� صPح ,L(ا	 'M ��F	)د. (?���  .�FJ  ام از در�
ه� و ,�'	'ه� 

6
��Pن 	Oرگ ز,�ان وارد و :�رج �M 6 �3,� و
 *F?/ ���	 2 در?M (د /� . داد,� ه�	2 �3یع� ?M ��3یع
6

ح�D در:?. �FWFM ده�ن 	� ده�ن  0FM 2���DF, <FDه �/ �F�
ع� :P' ر�J 'F	ا��ص�ب و د 'P0، ره

2�
K')�ن ر�E� ا ��A3�	 �	 '�I2 و ی�
ع�FD>، از ز,�ان +Oل +�ع� Rزاد ��3 ا . <FDع� )��� �3 /� ه	
�'b�M �/ 6�F	)

�� 	(د  R:'ی> ا�(R رگ ز,�ان +ص' درO	 از در -P+ �ZF+(د و ��� د	رد� ): ��F� l,ه�ی0 ر

ح�Q . د	F'ه�; 	�زداU�J ��3 23 و J(63 در 
'دم ا��Eد	� :R 'Pزاد; در:?0 و . ح�
- در:?0 	(د
ا
� 0FM از ای�I� /�ر 	� Q	FA'د �'وا,6 /� 	���)(; د��6 . دیA' د��� DJع6 ص�ای?�ن را 	��� /'د� 	(د,�


6 	�زدا6�3�D� �/ ل داد)+ �F�3 2FعDJ 6 ازDF, _ZE �I2 دا23 ](ری�ه�; دی'وز �� ����6  	� د

'دم E'و ,�?��� 	(د /� �'وان از /��,6 /� 	�زدا6�3 ِصcَ' .دیR 'Aزاد :(اه�� �3 6,�
 ه�(ز E'ی�د �3د
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'اJع� /��� Uدارا��7دی �	7?�ن ����6 دا���3 :(ا�2 	'ا; �ح)ی- E <�E'('ز,�ان /�D' از هF}د�  .
6�� 'cم ص�D� �/ 2�( وان'� ��Eل ی��Z�,ا Uدارا��7دی �	(س 	دو ا�( �	ح Pوز ص'
  .ا,� ه� هFD> ا


6 	� د7?(ر�   0,�K�M وز'FE ر�M وار�F
ایI�  /'دم 	� اوF7> ��/�6 ای �I	� �J,< ا��Eد� 	(د و از ,��A ا
>F�Eار دا23 ر'+ 'K3 ;)�,R �/ Uدارا��7ی �	زد  O
'� �
 ;�M )�J . -	�Z
DJع6I�)/ 2F در و�_ ح�Fط، 

��Pن. د�E' ز,�ان hDJ 	(د�M 6	 6 ه�

Oاح< /�3 6(,�  �I,R 6

�,� و R  ن��'M ان و'A, ��A, �	 و ���Eر
�� وا�7ی> دا,0�M ��3 'FA��
(زان دR 6
  .داد,� ه�; ا
�Fوار /���� 

  6
�6v)I /� 	� د�E' /�رش  ;Q�	 ،م�D� lه�'�ر��g �Fه' �3 و  ,�F?I, 6����DF /� ی* 
��F
. � را �ح(ی- 	FA',�ه ا; ح�Fط 
�� 'i	�D,�� �� 	�زدا6�3 از وا�7ی> :(ا�2 از ح�Fط :�رج 3(,� و M?2 در 

��Pن�M (د و	ط :�رج ,?�� �Fی> ,�' از ح':R (د,� /�  ه�(ز	2 در ,�ی���د� ?M 6	2 و ح���ه� در
	� ه' . 
(6J از �3د
�,6 در �FWFM �TE. ه� در ی* ص` ](ی- از R,�(; ح�Fط �gه' �3,� 	�زدا6�3

6
��Fش /'د و ,�	�ور 
6 اش 
6 ر�:(رد و دو ا; ��Iن 
6 �3 :�,(اد� 	�زدا6�3 /� از در ز,�ان :�رج )	.  
  6
�����FWن �Eص�� )'�E< �(ن حس  ;�+R �3 از�	م ��3 �K7د7< ا �	ر �A,ا <
/'دم ای> +ص� 	�  

6D, 6,��R <د ای'FA	 ی�ن�M �,6. �(ا
 >7�F: م در)a?
)'دی� /� +�P< را دا23 �(راخ  �OF; 3(م و 
6

� �FDKEم . /'د R ون'F	 �/ >زدا6�3 ه�	ی> ':R2 حس�FE'وز در �Ptر 	':���� از . ام اI, ��P�3'د� ا

> )< ��3 	(د +ص� .  

�����FWن /� �?�D,0 از )'ی� M` /'د� 	(د و دیA' از :(دش    ;�+R <
t'وب 	� �K�?FMد :(د 
�
R ن�('K
 ��A3�	 �	 <

2 	(د. ا:��Fر; ,�ا23 	� �F+ ��A3�	 . غ ,� ���ان�	6 در Aه�'E ارO0 از هF	

A3�	 رگO	 'Aدی �	ا� 'Dوز ه',�Dا��ص�ب، /� ه 'Pدر:?0، ره �Dح

�� 	(د,� �� از د/�' R د'( ��
��L'ا, 6	� 	� ��A3	�Fی�، ا���PZل /��� 	�زدا6�3 <F7'ا; او	(د 	(د و +'ار 	زاد ��3 R �ل +�عO+ ه� از ز,�ان .


ع�< ��F�� >ن را  ص` در ه�FW���� ;�+R �IF7'ی�م و در ح�	ی�,� )J زش)M ه� را��?D( �W	 -.
ا; 	�  
6
 >7�P,د >�E0 رFM رت�D� رگO	 ای(ان ;�M �� م�F?/ .6
:(ا��< 	� ه' �'�R ��3 UF+�; ا+�Pل را /� او  

  .ه< 
��R �Dزاد ��3 و در 	���A3 	(د 	�FP< و از او 	'ا; ی�FE <�E'وز / *D	FA'م
  R اغ'�)�2 دا:- . +�; ا+�Pل را )'�E<از 	�	���6 �'ی�ار  'FM	��J �/ ��A3( در ��Dرت ای���د� 	(د 

6D, 672 و�
> و �M' ای?�ن /� دی'وز د��FA' ��3 	(د . �(ا,� ا�Jز� 	�ه� دا:- 3(م ا 2�)��< دو
2������FWن /�6E 	(د �� ح'E< را 	�ور /�� و  ,�Aه 6	� ���I3 �'K� و 	�M�, .6ی� ��3 ا ;�+R ���M


> و او را 	� R+�; ا+�Pل، /�  �� )�J ��E�F	 دش):�,��  .در hDJ )'وهE 6'ه�6A در ا��+6I ,?��� 	(د، 	'
R+�; ا+�Pل /� از �M �'K'ی?�ن 
> �J :(رد� 	(د از �J hDJا �3 و 	� د+2 	� 
�J'ا; FE'وز )(ش   


> �FDKEم. /'د _ZE �/ 23@( 0ه�A, 6 از+'	 �i6. ی* 7ح
 2F(د /� وا+ع	ی< ی� +ص� 3* /'د� )( .
:(ا��< 	A(ی< ��  
6. /'دم 	� ح'ف :(دم دا�3< ای0 �ع'ی` 
6I36 /� :(د 
> ه< و+�6 دا�3< 	'

6
 6+'E 2�F, زمQ دی�م �/ ��/ .�E�F+ �	 ���I3 ;د'

>  حT(ر  '� 2?M ب)bح
ا; :6�7�b و 
  .ا; ر,l وا+ع 2F	6E�/ �,O 	(د �� 	� ه' +ص�

.  :(اه� )@اR23+�; ا+�Pل 	� �Mر FE'وز +(ل داد 	� 
حs ورود در:?0، 
��a� را 	� او در 
�Fن  
6

6. )�2 ا)' او د:�FE ��/ 27'وز را ه' / �/ �b	��FM �3ا :(اه�� /'د  2�	� د:�27 در:?0 . )�2 در

��FE ،6'وز  'cَر; ز,�ا,6 ِص)E ;زادR زد و l,ان ز'K� 6,�	'K3 سFvر �	ص� L3 �,�P3 ن�Dه �/
����ت 	�
�اد روز 	ع�، در �'د:�, <F7ر �3، در او���� FE ��J ،6,),�+ 6I3OM'وز را /� �����FWن را :(ا

,�ا
2 از "	�� 	' )Oارش ا��(ار +�P7Oش، و/F- 	��، و ��(ان ��Mه6، ا�PKA, '�Eن ز,�ان 
(+2 +ص'، 	� :�]' 
6	�Iار� �O	 " ن�FW���� ;�+R -(د، �ح(ی	م ز,�ان :(د/?6 /'د� �D2، در ح�	� ی* ,�F� �DF ز,OAد� ,�

  .داد,�
  
  
  


K')�ن 	� Rن  'FA7غ د�	غه� از  در:��ن +[(ر �' 	� ��F?/ *�E، ح�Q در ای> روز )'�E� و �F'� /� +�ر+�ر /
6D, 6 ص�ا
 *�)/ 6,���
�,� /� )(6v +'ار 	(د ��J ی* 
ع�< و �3)'د را /��ر ه< در Rن  ا��Eد 	� )(ر
���/ <Eد.  

ع�FD> و . 
> در ص` 	���; /� 	'ا; �K3دت در 	�غ �?FI- ��3 	(د ای���د� 	(دم   6Iی <Fحص�


6
ر���E و در حT(ر 6I�)/ hDJ از 
� <F7)a	�W,R ��A3� را در 
(رد �F'ا,�از; در روز دوازد�  ی6I 	� درون 
6

6 /�6 )���. /'د,� اردیKP?2 	� �?< :(د دی�� 	)د,� 	�ز((  ;'�Eا  ه� را در د',R ،23 و �3ه�),

6
  ./'د ا
�Tء 
  6
ا,?�; /س دیA'; 	' د�K3 '�Eدت 	�(ی�< :(دم +�< :(ا� 2	� �J; ای��K3 �Iد�< را 	�  د7< 

6
 2��')'د  	� د 2�
6 	� د�J ن���'F	د 'F	رد +�- د/�' :�,ع�6 د)
)'�E< و W,R� را /� در 
���,6 	� �?< :(د دی�� 	(دم، 	� I3- +ص�'K3 6
 @t�/ '	 ;وردم اR.  

  2�L, 6�F

6، د/�' ا�
�Z(ط دو27 3'ی` ا �	 �Iای� �	 	و +(ل وزی' ��ز�،  �
R ن�('K
 ��A3�	 �
���Rورد� �3ن هF(  �D'د، E'ه��FAن 	� ادا
� ا��ص�ب �� 	' ه�; 	'حZ?�ن را ,�دی�� ,6D داد /� دو27 :(ا
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���ا; /� ه�D,'وز �ص' از رادی( 0LM �3 را� را 	'ا; ح- 
��a� 	�ز  ا
� ا]�F�. ه�ی?�ن رأ; داد,� :(ا
  :/'د

���,6 ر"  'K3 د'('�Fvس /,�'; دو، 	� ا��Kم +�- 
'ح(م د/�' :�,ع�6 از /�ر ]P| د��(ر دو27 

'اhJ صح��Fار ار�Jع )'دی� �	 6(�F�  ."	' /��ر، و M'و,�� ا
' 	'ا; ر

   ��A3�	 در >Fi� 6��D�Jدر:?0 در ا �Dح
��� روز 	ع�، در ی* �ص' DJع� َد
�ار، د/�' 
��

K')�ن، �Mی�ن ا��ص�ب ی�زد� روز E'ه��FAن /?(ر را FM'وز ،<FDع�

ع� �J 2�ا,� ا�م /'د و 	� :(ا

2E'ی@M را lه�'E 2 وزارت�Mُ.  
س  / �Dه -.
 �
س / ،�P�3 �3 ز�tR 6اح�'ام د/�' :�,ع� �	ت )I� �ZF+�Iی �	 �F,ه�; د .

�W	 س���ن �Z(;، ا
�، 	� 	E sc'و :(رد� در )�(، یZF+�I� ه�; ی6I از /'F	ی�د  ه�; د �	 'Aدی ;
2��6 از دIDه��Eر  ��
�ر �	 <�E0 از رFM <
 �/ 6�( ���ام رو; ,2IDF  �3ن �I(ت /'د,� و 	� د

�,�3 �'F: (دم	وز )@ا�3� 'FE 67�:.  
  
  

��A?ی��R 'ود	دش ): ;�M �	 2�
�ع(دم �cFMم داد ح��' ا )D� �	 2 وE'( �':Q�	 0 راDFDرم �ص�M .

�ع(. وا/�0 
�درم 	'ا; ی* ه��� ZE_ )'ی� 	(د )D� د�K�?FM6D, 2 دم راE'ی@M .6
 )D�  �I'ا; ای�	2 �(


�ارس R,�و را  6�F]ع� sح

�درم ه��� Rی��� 	�  �,)?, h�]
	'ادره�ی<، ح�FD و �ع�F، از �M 2PFtرم 
�,�D	 �b,R ن را���	م ���D� ود و'	 �+R 2( لO�
 ��('F3 �	 دارد و'	.  

  6D, درم ر���

6. داد  � �
�(ا,< 	A@ارم دو 
�� در  [(ر 
6)�2 )'�� د7< از د��0 :(ن ا�2 ا
>,O, '���ی? ��A	�D,� و ح�6 ی�PIر 	� او R .2E'ی@M �3� را'E �7�: |]�
  :و67 	ع� 	� ,���ر 

  "6
 2�
�,6vR 6 دو �� روز 
6 ه' دو ه��� ی�PIر 
6. �(ا,6 	� او �' 	O,6 ه'و+2 د27 :(ا .
6

6 ه�د; را  ��A?ی��R �	 او �	6 و �F	 ;ه. رو �/ ��
  !"Oار ��ل ,2�Fدو 

��ی?�M ��Aرم را ,2�P و )(3�  R u��
�درم 	� �?< )'ی�ن  �� ،':R U3  ،23ا@A, د��
R ;ا
�� . د���F?I, 0 	�ر ��' :(دش را 	��Pد'M ا��ق �	ط �Fط و از ح�Fح �	ح' از ا��ق �U?,R دو :(ا	A'د �� 

6
2
�درم 	� �'زدن ���Ff دیA' از ��ب ا��Eد و 	� :(اب /(��� . زد,� Eو ر'E 6�FA��و+�6 �?< 	�ز /'د . 
�'ش ,?��� 	(د و 	� �?�D,6 /� ر)� ;Q�	 رم�M 6	 0 از:'�:(ا	 6	F'ون زد� 	(د ,�Aه0  ه�; 

6
�6L در ,�M ��Aرم ,�ی� ر2E و ��Dور را . /'د �M 6�+ه0 /'د و و�A, ن��'M 2 و��:'	 �J درم از�


�درم ای���د و �?0D را 	� او دو:M �� 2س از صPح�,�، ی6I دو 	�ر دیA' ه< M. رو3> /'د -	�Z
�رم ���ن 

6

�درم IE' /'د  �/ �,O	 6E'د. :(اه� حO, 67'ا; . و	ی� �	'ادره�ی< 	در و �
 'Aدی �IF�+ع�، و	6 ���� �
ا
6
 u'� ر :�,� را�]+ ��Aای�� �	 <�Eد،  ر'/ �Zدرم ح��
/'د,� د��0 را 	'ا; :�اح�6iE 	� دور )'دن 

 �3,� او )@ا23 و 	'ا; اوF7> 	�ر دی�م /� ا3* 
.- Rب روان از �?�Dن �':�J 0ر; �'ش را Rرام رو;
2�  .ا

Rه> 	'دم و E'دا; R,'وز �Mرم را /�  
> ه�Dن روز 
�درم و ح�FD و �ع�F را 	� ��/�6 	� ای����A را�  
��ی?K� ��A'از; 
ع'6E /'دمR ی'ش@M 0L	 �	 د)	 ��E'( 2 دژم وL� .6

0 +(ل د و+�6 �F�ادم 	(

ا; را /� ,DF� /�ر� :(ا,�� 	(د، 	'ایR  0ی< ی�دم 	��3 /��ب +ص� )�2 و+�6 
6. ه' DJع�  0?FM	�Fی<

�. ی�دش ر�E� 	(د 	'ش دارد. 	P'م�F, د و67 ی�دش'P	 0 راD�
6. 	'ا; ا]��FDن :(ا�2 ا 'IE 2�(  ��/

  :)��<. رو;  0FM	�Lر; )@ا�3� 	��3ش
  "ز,P| در�؟"  
  '/ �Fv�� '��Mرم را 
.- t'ی6Z در دری�; . د و ,�Aه0 را� )' 2E	� 6v�J دور�' از 
> و او	� ح'/2 


�مR ون'F	 د/�' . :(دش ره� /'دم و از ا��ق U]
 -	�Z
 2IDF, ;ش رو�F��ه�Dن :�,< J(ان 	� روM(ش 

> ه< 
?I- ا�ص�ب دارم. 	'ای0 �' ��Iن دادم. �K'از; ,?��� 	(د �F�'M .رم را ! )��< ,� ���ان�M

�'; ��Iن داد و ه2�A, mF. دم 	��'; /�<Rور.  

�م اح��س /'دم 
.- ,(زاد; ره� ��3 در ی* :'ا	�، ���Kی<  R در �/ ��A?ی��R د7< . از

6
 ��FvR 2�
6 :(ا OP�دی�م ��I3 �� 6v�K- و �D3ی�6 دارد، �� و+�6 در  �3 �� 
6 ا; +�; �J(ام 
6
�ع6 /'دم از :(دم . ,(ی�< 	�ا,< �� 	�(ی�< 
(ردش >�FP	 0Fv�K�� م �� ا,��ن را در'FA	 �ص��E.  

  >�/ 6E'ع
	� او6v��3R <F7 /� در E'و��A3 . از 
�Fان و,* ی�I' رE >�E'وE ��A3'دو�6 :(دم را 
Z7(ی0، ا,�Aر د,�Pل ی* ���bق +��6 رو;  رو	'و �3م R ;�+Rردا3س، رFvس +��D�Dن 	(د /� 	� )'دن 7|


6ز
 <F	A'دد، 	� �' زی' ا��Eد� دا23 ا 'Aص��وق دی �	2 ز ص��و+6 Eر . <

'ا دی� 2:��3 و 
K'	�ن 	�  ��

�د� و+��FDKE 6 �ع[F- ��3. د�2 دادR ا  ام و'
��,�(ر /�ر
��ان R �	 ر� ره� /'د و�/ �DF, رم، /�رش را�/ 

  .	� ]b�M �ZP< 	'د
  6
. ا��+* ,P(د�3م ,�Aه6 	� دا:- /'دم و67 /�6 در  از /��ر ا��+* ا�I7'یR 6I+�+(ام /� رد 


'اد:�ن /� M?2 	��ط 
?c(ل /�ر 	(د ا��Eد >?� �	 >D?� )@را �iی* 7ح _ZE (د و	ه< :�(ت  <F�,�/.  
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و+�6 از 
�Z	- د�E' . ا
�T; +'ارداد در /�ر)Oی�6 و )'�E> روM(ش ,( از ا,�Pر 	� �'�2 ا,�bم �3  
6
* /�رت ���2 	')?2 و ر2E �) و 	� ی. �3ی< R ;�+Rردا3س 2�( ی* 7حi� صP' /�< ح��2g رد 

2�(:  
  "2�
Z'ارت �(ض ��3 ا .6,O	 2���  ."�( ه< 	�ی� /�رت 
  6	 6,�b
 6���	 'Aاز ذه�< )@23 /� دی �i6 ی* 7ح���	ج ! �	/�6  �	6 I��
+�در ُ

6D, ده�!  
  6
��,�(ر د��0 را دراز /'د و . �(ا,< 	�Fی< �' /�ر R ;�+Rردا3س )�2 /� از E'دا R  )�J ع�	

?E ا'
 2���,�(ر M?�6 	'وم ا��+* ,�PKA,6 دم در، ه< :(دم را 
ع'6E /�< و ه< /�رت دR �	 2�( د و'
����< را 	'ا; E'دا صPح �' �Jی0 در ��	�( 	A@ارم.  

�'و+2 :�,< زارع   >�Eم �3 ر�D� �/ د. /�رم)P, .ر ��ز��ID?< ه� �	اش  �	ا ��3:��  ه�; �� '
 �/ ��
  :	(د 	� �?(ی?6 /� در ص�ای0 	(د )�2

  "2�
��6 ا�2 /� از E'و��A3 ر�E� ا".  
  2�
�� اR ش'� �	 6v�< . ])ر; 	� ,A'ا,6 2�( /� ا,�Aر 	'f	 'وم از ح�ج ای(ب	دم '/ 'IE
از دور :�,6D ��ق و 
�> را . ه� ر�E< د��6 	'ا; :�,< ه�IDر ��Iن دادم و 	� ]'ف 	0L /'وات. راح��'م

;'�?
اح��س /'دم �FFc'ات، 	�ی� 	F?�' از زدن . ا,�ا:2  را� 
6ه� را دی�م /� 	� �J; ح�ج ای(ب دا23 
�3�	 2���
�J'ا را 
6 ا)' ح(ص�� 
6. /�رت  �Dراح�6 ه �	 <F�,�/ دا در'E ا,��< از ده�ن  /'دم)�


'�6T +��د و ی� 
'اد:�ن 	?�(م .6D, >7د �

� �� E'دا صPح صP' /�< اR . �	 6 ای���دم و+'	 ��M ;�M م�
R
6
 �/ 6�FعDJ 6

� و R �3م �'F: 2E�3,�. ر �	6 ��
(ر . ام :(رد در IE' 	(دم /� دp
 ،;�3'
�'/�ر 

  :	� 3(:6 )�2. ح��2g 	(د /� 
'ا ��3:�� 	(د
  "ز,6؟ ���F /6 را �(ب 
6 زاغ"  
  6
 �D3 ل�P,م. )?�< )��< ا���+� د�F�'M از :�,< زارع ���	'�و !" "2?FM	� ��L?F, )�2 . 	ع� 

  :�' )��F�t 2و+�6 دی� ,��FDKم 
  "2???FFFM"!  
  "R+�+(ام �6؟: ")��<  
  !"او ه< FFFM???2: "	� ه�Dن 7ح> )�2  
��Fم  'M" :ح�ج ای(ب ه<؟"  
اش دراز ا�2، 	ع�ا  	ع� )�2 +ص�. 	� �' ��Fvp /'د و 	� د�2 ادا; FM?2 /'دن )'	� را در Rورد  

6
 ;)�3.  
  6
 2��K,R، :�,< زارع، .  ,�اE �� >�3'دا صP' /�<و67 
> ح�Q دی�F, 'Aز. اش دراز 	(د +ص�. )�2 را

��د� /� +ص� ,(یس R+�+(ام و ح�ج ای(ب Rدم -F7ن د�Dه �	 <
ه� هOF� �D اE'اد  ه�; +ص� :(د 
> 	(د,� و 

6 �3ن را 
6 +ص� @t�/ ;' رو	را  �K,R ر�IE6 داد,� و ح�6 ا
  .دا,��< Rور,�، 
�J'ای?�ن را 

  �D� ت دو روز� ,(روز; ��ز�F]در �ع )�J 23ی�ن /�ر روزا,� دا�M س ازM 6�+ام و)+�+R �/ (د	م ��3 
6
 2��� 6,�PKA, زد l,زد و /�ر�0 را . زد، /�ر�0 ز ;��LP7 23ن دا��FD[:(دش ا �	ام /� )+�+R


'�6T +��د /� در ص` 	(د زد زی' :��� و 	� ص�ا; 	��� )��F: .2ل از �I3ف ���2 	'دا23 	6:  
  "��K
6
.- 	R �Wدم �'اغ 	 ��E6 را /� از وی�'ی> /0 رv 2 +�ی< /'د�Fv�J *ا; و ی  �	 ��	ا; 
6,�PKA,"!  
I,R� رو; �0�L 	� او 	��3  اش )'�E� 	(د 	R 6+�+(ام /� :(دش ه< از 3(:6 
'�6T +��د :���  

  :	� ص�ا; 	����' )�2

�ی< ��Kر�� )(6A,'E �J /0 	'وی< /�ر��Dن ز,l زد! 	6I?L �3,س"  R ��"!  
  ��+ 6T�'
  :د /� ی�PIر� د
| ��3 	(د 	� د)L7ر; 2�(
م 3(م"  IDه )� �	 'Aا)' دی <
  !"�` 	� )(ر �Mر 

(; ی6I از /�ر)'ه� /� در ص` �J(ش ای���د� 	(د و )�2 و 	ع� 	� /` د�2 زد Mس /�� 	6  :  
  !"	� ای> �' 	'ه�� +�<"  
�زدی� 	�, 6	�Fی� �(; ا��+* اش �' ر�E� 	(د 	� R+�+(ام ا�3ر� /'د 	'ا; 	 �'/�ر 
'�3; /� ح(ص��  
6,�PKA, .2�
� �(، و دR (د	':(رد� 	او  �	6 DK�, 6DK�	 �/ ام)+�+R  'A7ح�6 /� دی �	2 و E'( Q�	 ه�ی0 را

  :ز,l 3(:6 ,�ا23 )�2
  "�
'�	"!  
  6	 ;�3'
�'/�ر  UFJ <�?) �	ورد 3'وع /'د �F	 رو; :(دش �	 �I,R ام)+�+R ;ه� . ;@t�/ 6�+و

J و )���2 ��3 را از �F?/ 0��  : UF	R -c+�+(ام درRورد R+�+(ام /�t@ را از د
  "6
 2�F, �/ س��I�  ."	t�/ �/ 6�F@ ا�2، ا
�'/�ر 
'�3; د��0 را Mس /?�F و )�2  :  
  "'FA	 ;اد�Z
  ."E'دا 	'و از ��(ان 
  "/�t@ �� ر	[6 	� ��(ان دارد؟"  
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�6L 	�ه� ص�ا; 
'�6T +��د از �  �M ;�3'
�'/�ر  �I0 از ای�FM2�( �/ �
R `ص ;):  

ع�(م ا�2 /� )(ز 	� ZFZ3� ر	_ دارد"  "!  
��F و و+�6 /�رت ی6I دیA' از E'و���3  ', 6v�J �	 �3; /�  �* و ��,� زدن'
ه� ز,l زد �'/�ر 

2�( >Iح� �	د )	 او+��0 ��� ��3 'Aدی:  

'د"   ،>F�  !"	'و 	A@ار 	� /�ر
�ن 	'
  �Dدا، ه'E )��
F� ; روز R+�+(ام 
��i' 	(د /� ان 
�Zاد;، رFvس ح��2g، ص�ای 0	O,� و ا�

2�
F� را ,(�3� ا�� �� /�6 ای> ا�'f	 ش و)�J ارد@A	 یس را)���
�د� /'د� . دR ام :(دش را)+�+R
ه� و  
� )'�E� ا�2، و67 
A' ا�I3ل دارد /� E'و���3 ه�; �J'ال 	(د /� 	A(ی� از ی6I از E'و���3

��A3و'E ;( /�ر)'ه�],R ،رگO	 ;ه� -Z��
 ;�Iی��� 'Aاص��ف دی -.
 ،2�
�� اR �F
ر /� در ا�
 �F
:(د�3ن را ���Fس /���؟ ح�6 	� ح�ج ای(ب، /� ���K ه�IDر; 	(د /� در ای> 
'ح�� از ,(�3� �3ن ا�

  .:P' دا23، ,�ا داد /� 
�(J� او��ع 	��3
ا
� ح'6E از . ای(ب را �'اح�ج . ا
� ,� R,'وز و ,� روزه�; 	ع� ��(ان 
�Zاد; R+�+(ام را ص�ا ,Oد  

�
�F, 0FM �F

�� 	(د �� در 
(رد و�ع2F ا+�
2 ح�ج . ا�R �Jدر وزارت :�ر �,�AF	 ع�P0 ا�L	 ر; از)
�

��/ )J س و'M (د. ای(ب	6 )@�3� 	:( �	ه<  OF� �Dل. ه��
'اح- +�,(,6 ا+�
2 را  �Dه�  ح�ج ای(ب ه
 در ��Fه� ص� و ��b�M �'ا+6 /� 	� �6E ا:'اج ص�و ی* ه��� 	ع� ا
�، ا�< او را. 0FM ]6 /'د� 	(د

�3 ��F,�b�( �,)3 (د از ای'ان ا:'اج	اق، +'ار '� >FZ
  .��b�M ای'ا,6 
  �
���ر63 /� �(�_ ی* ,� �
ر��ن 
(�(ر�(ار در :�,� �ح(ی-  ح�ج ای(ب :P' را از ]'ی| ی* ,�

 	ع� /� 
���M ،6رز,0، ,�
� را 	� د+2 اول IE' /'د ا��FDKE ��P�3 ا�2 ا
�. )'�E� 	(د، دری�2E /'د
اش 	�ی� g'ف ی* ه��� /?(ر را  	'ای0 	�ز:(ا,6 /'د 
[aD> �3 /� را� دیA'; وJ(د ,�ارد و او و :�,(اد�

���/ u'�.  
  6iE(د روز :�اح�	و ���  <FADt ;روز ��A3و'E ر . اش در�Kgأت ,�ا23 زی�د; ا'J 6�/ )�Iاز ی

6
 �Dا /� ه'� ��/ `�p� �,ط دا23 و �?< و دا�P6 و ح�د روز ار���F� -v��
��� ا:'اج او 	� 
�P: ��A' در)F';. ه�; ��(ان 
�Zاد; 	0F از 
عD(ل 	�ز 	(د )(ش�M <F	 ;ز'
ه�; ژا,�ار
';  ه�; /(�* 

�
 ,Oدی* و )'م ��PاI7'ی< +��< 	� 3(رو; دو27 ای'ان را 	�  ه� 	(د، و را	[� ای'ان و �'اق ��F' روز,�
�,�K	 'F(د)	 د�'/ UFt'� '�?F	 ; .*� ران، ه'/�ام�ID(د /� ه	* ح�ج ای(ب را )(3� ای> �  �	ورد,� و R 'F( ;ا

دا,�2 ا:'اج او �و� 	' هD� ای��K 	� د���(یس Rن  �' R+�+(ام 	(د /� 
6 از هA, �D'ان. او :�اح�6iE /'د,�

F� /@ا6v ر	_ دا23. ای(ب را 	c- /'د و )'د,0 را 	(��Fاش ح�ج  R+�+(ام در ا��+* /(�* ا�I7'ی6I. ا�


'د دیA' ,�(ا,��J 2( ا0I3 را 	FA'د'FM .6	 (ام )@ا23 و+�+R 'P�� ��F�ص�ا ا3*  �'ش را رو; 
2Lری .�bK7 �	 �3 67�: 07(د )�2 و+�6 د	6 	6 �'	ح�� 'Aا; /� دی:  

  ."O,�Mد� ��ل Eُ'َ+2 �'اق 	 ،>?I	�Eُ 'D� 6+'َ+2 ای'ان. َ+َ�ر 	(د، َا:6"  
  ��/ *7)A,د را ا'
'FM ;':R روز �
�F, 076 +��د دT�'
	� ای> وJ(د و+�6 ص(ر�0 را . ح�6 

6
��F در )	 �,��'	 �+R >�
0 را 	� +�� ��I, ش)
  !)E 2�( 63)'ا
Z7  �I,R(یR �� 0:'ی> 7حi� د,�Pل /�ره�; ادار; ح�ج ای(ب دوی� و 	R ;�+R 6ردا3س 	� )'دن 7|  


 ��A, �	 �K�� ،�,O	 6E'ر+� /'دح�	6 ,�PKA, 0 او را �� دم در,�	'K . <س ا,�از ا,�/6 /� در ایM �	 ح�ج ای(ب
ه�ی0 	� ا�(	(س �K'ان را 	�  ا�D� 0JQم 3(د، هD'ا� ه�D' و 	W� ه� ا,�و:�� 	(د، 0FM از ای�I� �'ب ��ل

  .+ص� 	ص'� �'u /'د
��Fب ا��Eد، R:'ی> Eص- +ص� ی* ه��� 	ع�، و+�6 دیR 'Aب  R ه� از R ; ��A3و'E ام و :�,< زارع در)+�+

���2 د� صPح 	'ا; ا��'اح2 در /�,�hDJ <F ��3 	(د,� و 
.- هFD?� از  E'و���3. ,(�3� �3 �/ 6vه�
6:)3 6
:��ی�,�، 	� ص�ا; ���I3 u��DK> در; از M �J'ی�,� و  ه�; 
'اد:�ن 	� 
'�6T +��د 

(ر ح��2g، /� 	� ی* A7. زد� 	� راه'و ری���L وح?2�
 ��
�ن در ا��+* ا�I7'ی6I را ��I3� 	(د,�، ODه �


ع�FA�E�t �Z3' /'د,� و 	6 _��?�ن را 	f(��3 	� �'	�ت  R+�+(ام و :�,< زارع را و�P7 ص2 ده��'E �I,R
�,�F?/ ون'F	 *+م از ا��)��	 .*F/ران /� ر)
p
 *��
را,�,�، R,�و را در 
�Z	�D?� -ن  ه� را 	' ز	�ن 
6 �'ی> 

��(ان 
�Zاد; 	'د,�زد� ه�IDرا حF'ت '�Eد �	ر داد,� و )P� <F�,�/ )�J 'ه�� از	ی> روز /�ر . ,?�ن، /(ن ':R
  .R+�+(ام و :�,< زارع در E'وE ��A3'دو�6 ای��M �,)Aی�ن ی��E� 	(د

  
  
  

>?� �/ 6D,�: ن ��ز�، /��ر���	روز /�رم را در ای> �� <F7او ،<
. ه�; )F'ا; �� 	� �� دا23، 3'وع /'دم 
��FA> 	(د /� ,��< 	�ه(ا ���ن  6
 Q�	 6�L� �
R . م'i, �	 |	�� �/ ،��A3و'E 23�,رگ و درO	 ;�TE
6

� ح�Q 	� د:D� د�P7ز R 6

�,� ا; ,D(ر  .��F� '	 6�Dّ6 دور از �ح�FA��/'دم /�  ام اح��س 
6 ���ن 

روم د��?(6v و زود  	'ا; ای�I� از ,A, ��A'ا,?�ن 	A'یOم )��< 
6. ,�(ا,��< از ه�IDرا,< �K�Mن /�<
6
  .)'دم 	'
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ح�t 6'یU وJ(دم را در ��FL' . �(; د��?(6v از ,��A /'دن 	� :(دم در Rی�� M'هOF دا�3<  
6D, م دا23 و'FA	 �ص��E ار از درده�ی< از :(دم'E ;ا'	 �?FDه -.

حI< . )@ا23  2?M ا از�FM�, 6��د

6
�'م. E?'د 	�c< زد� 	(د و 
'ا 	� :(دم  �I0 از ای�FM م و�F3�M >ص(ر� �	ب R 6�?
 ��E�F	 دوار �	 

�م د��F: 2< را از یZ� 	�ز روM(3< 	� )'د,< /?�Fم و از د��?(6v درR .6
:(ا��E 2ص��  د7< 

��E�F, س/ mFو ه OF� mFه �	 >D?� �� >�/ 6[ ;دا,� را ](ر'
,� 	� . د��?(6v �� 	��ط �P7س زی' 

.- روح6 �')'دان از ای> �/ ،;�3'
6�'/�ر 
 6+'	 ��M نR �	 6+'	 ��M  ;'�?
�Fv�M،  ه� را 
6 ر2E و 
6D, sP+ ون�	6 ���	 'A+�در، /� دی �	و ,�   ��A3و'E ون ری�* از�	07 را )M �/ د)P, 6�/ و:2 �(ن'E

6
ای���د و 
'ا 	� ی�د ح�ج ای(ب و FE'وز  :�رج /��، و ,� 	� :�,< ��+6 /� ح�M Q?2 	��ط /'وات و FM�M(ن 
6

6 د7< 
6. 2ا,�ا:  2���,�(ر; O�E; و t(ل :(اR �	 ص�� را�E <ره�; را�  �3 ای)�,��R -.
 ��R

6
 6[ 2?M �7�Z, �D�� �/ ;ر)�,��R 6 /'دم؛
�3 و از ار���� 6	� Rن 	���; در  ه�ی 0	� �K(�,ن 	'ی�� 
�Z(ط 
6 ح�'� '�
  ./'د ا; ��ری* و � ��F	� �D| هOار هOار 

  Dم ه�F�ه�; �� 	� ��ی0 را  �Iرم را دی�م /� ا,�Aر د,�Pل /� 6	A'دد �?<,Oدی* 	��]�Dن /� ر
6
 )�,R ای��( و �	دارد. )'دا,�  <
د��6 /� از  2?M	�c< زد� 	(د دا23 . 	� د7< ا��Eد /� ح'6E 	'ا; 

6
 2��ح�Q دو	�ر� :(دم را :(ا,��� ر
�, . 6	� Rرا
6 �(ا,��< )�
6 از :(دم �Eص�� 	FA'م. �3 
6
:(ا�2 ای> 7حi� را /0 	�ه<، ه<  :(ا,�؛ ه< د7< 
6 اش را 
6 رد R:'ی> �['ه�; +ص�دی�م /� دا 

ی* +�م دیA' /� 	'دا�3< �?< ه�IDرم 	� 
> . Rرزو دا�3< 	�Eص�� ��2 �')'دا,��A, 6 ه�IDرم را 	�ا,<
  :	� L?FM(ان /� ر��Fم )�R .2رام �3 و صP' /'د �� ,Oدی0I 3(م. ا��Eد


�;��M _ZE د+ZF� دی' "  R "!وردR03 در)Mرو UFJ ��3 از �� ;@t�/ و.  
�(ر �� :(رد�." ی6I ای> ی�ددا23 را 	'ای2 )@ا23"  / @t�/ ;ا; ,(�3�  و ی�ددا23 را /� رو

�Eص�� 	�زش /�<. ��3 	(د، 	� د��< داد	 �
�F, >7(3< و )��< و+2 . دMرو UFJ ;)� >�3را )@ا @t�/
6
و+��K�� 6 �3م /�t@ را از PFJ< درRوردم و . +P(ل /'د. 'ود /�,�F>�(ا,� 	 :(اه� 
6 ا��'اح2 ا�2 ا)' 

  :,(�3� 	(د. :(دش 	(د. Rرام 	�زش /'دم

6. 	�ز ه< دو�� ��bی�; Rوردم"   'Aاز ه��� دی |F�3 سR �P�?b�Mی��� ���2 ه�R . )�J 2ی< /

���ن �3ه�:2 
��i'ت ه��<'F	ا:�'. در د ".  
□□□ 


