
ّ در صحزا پای خز تَ طْراخی رفت ّ تَ  یک رّس یک هزد رّطتایی یک کْلَ تار رّی خزع گذاػت ّ خْدع ُن طْار ػذ تا تَ ػِز تزّد. خز پیز ّ ًاتْاى تْد ّ راٍ دّر ّ ًاُوْار تْد

 .ًوی تْاًذ راٍ تزّدسهیي غلتیذ. تؼذ اس ایي کَ رّطتایی تَ سّر خز را اس سهیي تلٌذ کزد، هؼلْم ػذ پای خز ػکظتَ ّ دیگز 
یک ػوز تزای ایي تی اًصاف ُا تار کؼیذم ّ حاال »رّطتایی کْلَ تار را تَ دّع گزفت ّ خز پا ػکظتَ را در تیاتاى ّل کزد ّ رفت. خز تذتخت در صحزا هاًذٍ تْد ّ تا خْد فکز هی کزد کَ 

 .«کَ پیز ّ دردهٌذ ػذٍ ام، هزا تَ گزگ تیاتاى هی طپارًذ ّ هی رًّذ
 .خز تا حظزت تَ ُز طزف ًگاٍ هی کزد ّ یک ّقت دیذ کَ راطتی راطتی اس دّر یک گزگ را هی تیٌذ

 .دگزگ درًذٍ ُویي کَ خز را در صحزا افتادٍ دیذ، خْػحال ػذ ّ فزیادی اس ػادی کؼیذ ّ ػزّع کزد تَ پیغ آهذى تا خز را اس ُن تذرد ّ تخْر
ن ّ پایی هی کزدم ّ کْػؼی تَ کار هی تزدم ّ ػایذ سّرم تَ گزگ هی رطیذ، ّلی حاال ُن ًثایذ ًااهیذ تاػن ّ تظلین گزگ ػْم. پای ػکظتَ هِ اگز هی تْاًظتن راٍ تزّم، دطت»خز فکز کزد: 

 .«ًیظت. تا ّقتی هغش کار هی کٌذ، تزای ُز گزفتاری چارٍ ای پیذا هی ػْد
 .تْاًظت قذم اس قذم تزدارد ًقؼَ ای را کؼیذ، تَ سحوت اس جای خْد تزخاطت ّ ایظتاد، اها ًوی

 .«ای طاالر درًذگاى، طالم»ُویي کَ گزگ تَ اّ ًشدیک ػذ، خز گفت:
 «طالم، چزا ایٌجا خْاتیذٍ تْدی؟»گزگ اس رفتار خز تؼجة کزد ّ گفت:

هی گْین کَ تذاًی ُیچ کاری اس دطتن تز ًوی آیذ، ًَ فزار، ًَ دػْا، ّ درطت ّ ًخْاتیذٍ تْدم تلکَ افتادٍ تْدم، تیوارم ّ دردهٌذم ّ حاال ُن ًوی تْاًن اس جاین تکاى تخْرم. ایي را »خز گفت: 

 .«حظاتی در اختیار تْ ُظتن، ّلی پیغ اس هزگن یک خْاُغ اس تْ دارم
 «چَ خْاُؼی؟» گزگ پزطیذ:

َ جاى آدم تزای خْدع ػیزیي اطت، الثتَ هزگ هي خیلی ًشدیک اطت ّ تثیي ای گزگ ػشیش، درطت اطت کَ هي خزم ، ّلی خز ُن تا جاى دارد جاًغ ػیزیي اطت، ُواى طْر ک»خز گفت: 

 .گْػت هي ُن قظوت تْ اطت، هی تیٌی کَ در ایي تیاتاى دیگز ُیچ کض ًیظت. هي ُن راضی ام، ًْع جاًت ّ حاللت تاػذ
ًؼذٍ ام ، در خْردى هي ػجلَ ًکٌی ّ تی خْد ّ تی جِت گٌاٍ کؼتي هزا تَ ّلی خْاُؼن ایي اطت کَ کوی لطف ّ هزحوت داػتَ تاػی ّ تا ّقتی ُْع ّ حْاص هي تجا ُظت ّ تی حال 

 .گزدى ًگیزی، چزا کَ اکٌْى دطت ّ پای هي دارد هی لزسد ّ سّرکی خْدم را ًگاٍ داػتَ ام ّ تا چٌذ لحظَ دیگز خْدم اس دًیا هی رّم
 «.تَ تْ هی دُن کَ تا آى تتْاًی صذ تا خز دیگز ُن تخزیدر ػْض هي ُن یک خْتی تَ تْ هی کٌن ّ چیشی را کَ ًوی داًی ّ خثز ًذاری 

 .«خْاُؼت را قثْل هی کٌن، ّلی آى چیشی کَ هی گْیی کجاطت؟ خز را تا پْل هی خزًذ، ًَ تا حزف»گزگ گفت: 
دارد کَ ًپزص، ّ چْى هي در ًظزع خیلی ػشیش تْدم، صحیح اطت هي ُن طالی خالص تَ تْ هی دُن. خْب گْع کي، صاحة هي یک ػخص ثزّتوٌذ اطت ّ آًقذر طال ّ ًقزٍ »خز گفت: 

 .تزای هي تِتزیي سًذگی را درطت کزدٍ تْد
م هی دّخت ّ تَ جای کاٍ ّ جْ، ُویؼَ پظتَ ّ تادا آخْر هزا تا طٌگ هزهز طاختَ تْد، طْیلَ ام را تا آجز کاػی فزع هی کزد، تْ تزٍ ام را تا اتزیؼن هی تافت ّ پاالى هزا اس هخول ّ حزیز

 .تَ هي هی داد. گْػت هي ُن خیلی ػیزیي اطت. حاال هی خْری ّ هی تیٌی
ْدم کَ حالن تَ ُن خْرد. حاال کَ گذػت آى ّقت چْى خیلی خاطزم ػشیش تْد، ُویؼَ ًؼل ُای دطت ّ پای هزا ُن اس طالی خالص هی طاخت ّ هي اهزّس تٌِا ّ تی اجاسٍ تَ گزدع آهذٍ ت

ی. تیا ًگاٍ کي ی ُظتن ّ ًؼل ُای دطت ّ پای هي اس طال اطت ّ تْ کَ گزگ خْتی ُظتی، هی تْاًی ایي ًؼل ُا را اس دطت ّ پاین تکٌی ّ تا آى صذتا خز تخزّلی هي خیلی خز ًاس پزّردٍ ا

 «!تثیي چَ ًؼل ُای پز قیوتی دارم
ل خز را تواػا کٌذ. اها ُویي کَ تَ پاُای خز ًشدیک ػذ ،خز ّقت را غٌیوت ػوزد ّ تا ُوَ ُواى طْر کَ دیگزاى تَ طوغ هال ّ هٌال گزفتار هی ػًْذ، گزگ ُن تَ طوغ افتاد ّ رفت تا ًؼ

 .سّری کَ داػت لگذ هحکوی تَ پْسٍ گزگ سد ّ دًذاى ُایغ را در دُاًغ ریخت ّ دطتغ را ػکظت
 «!ػجة خزی ُظتی»گزگ اس تزص ّ اس درد فزیاد کؼیذ ّ گفت: 

 «!کَ ُز دیْاًَ ای در کار خْدع ُْػیار اطت. تا تْ تاػی ّ دیگز ُْص گْػت خز ًکٌیػجة کَ ًذارد، ّلی هی تیٌی »خز گفت: 
ای طزّر ػشیش، ایي چَ حال اطت ّ »زطیذ: گزگ ػکظت خْردٍ ًالَ کٌاى ّ لٌگاى لٌگاى اس آًجا فزار کزد. در راٍ رّتاُی تَ اّ تزخْرد ّ تا دیذى دطت ػل ّ پْسٍ خًْیي گزگ اس اّ پ

 «ذٍ، ػکارچی تیزاًذاس کجا تْد؟دطت ّ صْرتت چَ ػ
 «.ػکارچی تیزاًذاس ًثْد، هي ایي تال را خْدم تز طز خْدم آّردم»گزگ گفت: 
 «خْدت؟ چطْر؟ هگز چَ کار کزدی؟»رّتاٍ گفت: 
 «!کٌن نعلبندی س رفتنُیچی، آهذم ػغلن را تغییز تذُن ّ ایي طْر ػذ، کار هي طالخی ّ قصاتی تْد، سرگزی ّ آٌُگزی تلذ ًثْدم، ّلی اهزّ»گزگ گفت: 


