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زا نوریب  هب  بوچ  یروآ  عمج  یارب  رتخد  هس  رود ، یلیخ  یاه  نامز  رد 
.دنتفر هناخ 
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اهنآ .دننک  انش  ات  دنتفر  هناخدور  تمس  هب  اهنآ  نیاربانب  دوب  یمرگ  زور 
.دندرک انش  بآ  رد  دندرک و  یزاب  بآو  دندرک  یزاب 
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اتسور هب  هلجع  اب  اهنآ  .تسا  هدش  رید  هک  دندیمهف  اهنآ  ناهگان ،
.دنتشگرب
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.تشاذگ شندرگ  یور  ار  شتسد  هلبیزون  دندوب ، هناخ  کیدزن  هک  یتقو 
، درک شهاوخ  شناتسود  زا  وا  دوب ! هدرک  شومارف  ار  شدنبندرگ  وا 

رید یلیخ  نالا  دنتفگ  شناتسود  یلو  دییایب ”! نم  اب  منک  یم شهاوخ  “
.تسا تقو 
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درک و ادیپ  ار  شدنبندرگ  .تشگرب  هناخدور  هب  ییاهنت  هلبیزون  نیاربانب 
.دش مگ  یکیرات  رد  وا  یلو  .تشگرب  هناخ  هب  هلجع  اب 
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هلجع اب  وا  .دمآ  یم یا  هبلک  کیزا  هک  دید  ار  یرون  وا  شریسم  لوط  رد 
.دز ردو  تفر  ار  نآ  تمس  هب 
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”؟ یهاوخ یم هچ  ، “ تفگو درک  زاب  ار  رد  گس  کی  بجعت ، لامکرد 
ییاج لابند  ندیباوخ  یاربو  ما  هدش  مگ  نم  ، “ تفگ هلبیزون 

هلبیزون سپ  مریگ ”! یم تزاگ  هنرگو  لخاد ، ایب  ، “ تفگ گس  ” .مدرگ یم
.تفر هبلک  لخاد  هب 
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الاح ات  نم  یلو  ، “ داد باوج  هلبیزون  زپب ”! اذغ  میارب  ، “ تفگ گس  دعب 
ار وت  نم  هنرگو  نک  یزپشآ  ، “ تفگ گس  .ما ” هدرکن  یزپشآ  گس  یارب 

.درک تسرد  گس  یارب  اذغ  یرادقم  هلبیزون  نیاربانب  .مریگ ” یم زاگ 
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، تفگ باوج  رد  هلبیزون  نک ”! بترم  میارب  ار  متخت  ، “ تفگ گس  سپس 
ار تخت  ، “ تفگ گس  .ما ” هدرکن  بترم  ار  گس  تخت  لاح  هب  ات  نم  “

.درک بترم  ار  تخت  هلبیزون  سپ  مریگ ”! یم تزاگ  هنرگو  نک  بترم 
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.دنک وش  تسش و  وراج و  یزپشآ ، گس  یارب  هک  دوب  روبجم  وا  زور  ره 
ات دنچ  ندید  هب  دیاب  نم  زورما  هلبیزون ، ، “ تفگ گس  زور  کی  سپس 
ار میاهزیچ  نک و  تسرد  ار  اذغ  نک ، وراج  ار  هناخ  .مورب  مناتسودزا 

.مدرگرب هناخ  هب  هکنیا  زا  لبق  اتروشب 
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وا .دنک  ار  شرس  یاهوم  زا  خن  هس  هلبیزون  تفر ، گس  هکنیا  ضحم  هب 
.تشاذگ راصح  یور  ار  یکی  و  رد ، تشپ  ار  یکی  تخت ، ریز  ار  خن  کی 

.دیود هناخ  تمس  هب  رت  مامت  هچره  تعرس  اب  سپس 
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وت هلبیزون  ، “ دز داد  .تشگ  هلبیزون  لابند  تشگرب ، گس  هک  یتقو 
یوم رات  .تخت ” ریز  متسه ، اجنیا  نم  ، “ تفگ وم  رات  نیلوا  ییاجک ”؟

نم ، “ تفگ موس  یوم  رات  رد ” تشپ  متسه ، اجنیا  نم  ، “ تفگ مود 
” .راصح یور  متسه ، اجنیا 
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یاه هار  همه ی  وا  سپ  .هدز  هقح  وا  هب  هلبیزون  هک  دیمهف  گس  هاگنآ 
اجنآ گرزب  یاه  بوچ  اب  هلبیزون  ناردارب  یلو  .دیود  دیود و  ار  اتسور 

دیدپان دعب  هب  عقوم  نآ  زاو  درک  رارفو  تشگرب  گس  .دندوب  هداتسیا 
.دش
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