
دسًگ فشهبى داد؛ ُش کغی کَ حبضش ًؾْد آثلَ  اًذ، اهیشکجیش ثی جبى ثبختَ آبله بیماری ٌُگبهی کَ خجش سعیذ پٌج ًفش ثَ علت اثتال ثَ

 .ثکْثذ، ثبیذ پٌج تْهبى ثَ صٌذّق دّلت جشیوَ ثپشداصد
 .ُب ّ ًبداًی هشدم ثیؼ اص آى ثْد کَ فشهبى اهیشکجیش سا ثپزیشًذ اهب ًفْر عخي دعبًْیظ

کْثی عشثبص صدًذ. ؽوبسی دیگش ٌُگبم هشاجعَ هأهْساى دس آة اًجبسُب   لَؽوبسی کَ پْل کبفی داؽتٌذ، پٌج تْهبى سا پشداختٌذ ّ اص آث

 .سفتٌذ ؽذًذ یب اص ؽِش ثیشّى هی پٌِبى هی
ًفش آثلَ  333ؽِش تِشاى ّ سّعتبُبی پیشاهْى آى فقظ   سّص ثیغت ّ ُؾتن هبٍ سثیع االّل ثَ اهیشکجیش اطالع دادًذ کَ دس ُوَ

 .اًذ کْثیذٍ
 .سا کَ فشصًذػ اص ثیوبسی آثلَ هشدٍ ثْد، ثَ ًضد اّ آّسدًذ دس ُوبى سّص، پبسٍ دّصی

 .کْة فشعتبدین ُبیتبى آثلَ اهیشکجیش ثَ جغذ کْدک ًگشیغت ّ آًگبٍ گفت: هب کَ ثشای ًجبت ثچَ
 .ؽْد پیشهشد ثب اًذٍّ فشاّاى گفت: حضشت اهیش، ثَ هي گفتَ ثْدًذ کَ اگش ثچَ سا آثلَ ثکْثین جي صدٍ هی

 !ای ثبیذ پٌج تْهبى ُن جشیوَ ثذُی کؾیذ: ّای اص جِل ّ ًبداًی، حبل، گزؽتَ اص ایٌکَ فشصًذت سا اص دعت دادٍاهیشکجیش فشیبد 
 .پیشهشد ثب التوبط گفت: ثبّس کٌیذ کَ ُیچ ًذاسم

 .ثپشداص گشدد، ایي پٌج تْهبى سا ثَ صٌذّق دّلت اهیشکجیش دعت دس جیت خْد کشد ّ پٌج تْهبى ثَ اّ داد ّ عپظ گفت: حکن ثش ًوی
 چٌذ دقیقَ دیگش، ثقبلی سا آّسدًذ کَ فشصًذ اّ ًیض اص آثلَ هشدٍ ثْد. ایي ثبس اهیشکجیش دیگش ًتْاًغت تحول کٌذ. سّی صٌذلی ًؾغت ّ ثب

 .َ گشیغتي کشدحبلی صاس ؽشّع ث
 .دس آى ٌُگبم، هیشصا آقبخبى ّاسد ؽذ. اّ دس کوتش صهبًی اهیشکجیش سا دس حبل گشیغتي دیذٍ ثْد

 .اًذ علت سا پشعیذ ّ هالصهبى اهیش گفتٌذ کَ دّ کْدک ؽیشخْاس پبسٍ دّص ّ ثقبلی اص ثیوبسی آثلَ هشدٍ
 .گشیذ ُبی هی وذخبى، پغش اهیش، هشدٍ اعت کَ اّ ایي چٌیي ُبیکشدم کَ هیشصا اح هیشصا آقبخبى ثب ؽگفتی گفت: عجت، هي تصْس هی

 .ؽیشخْاس ثقبل ّ چقبل دس ؽأى ؽوب ًیغت  عپظ، ثَ اهیش ًضدیک ؽذ ّ گفت: گشیغتي، آى ُن ثَ ایي گًَْ، ثشای دّ ثچَ
 .اهیش عش ثشداؽت ّ ثب خؾن ثَ اّ ًگشیغت، آًچٌبى کَ هیشصا آقبخبى اص تشط ثش خْد لشصیذ

 .بیؼ سا پبک کشد ّ گفت: خبهْػ ثبػ. تب صهبًی کَ هب عشپشعتی ایي هلت سا ثش عِذٍ داسین، هغئْل هشگؾبى هب ُغتینُ اهیش اؽک
 .اًذ هیشصا آقبخبى آُغتَ گفت: ّلی ایٌبى خْد دس اثش جِل آثلَ ًکْثیذٍ

 !!اهیشکجیش ثب صذای سعب گفت: ّ هغئْل جِلؾبى ًیض هب ُغتین
 


