
 .دُذ طالقش خْاُذ کَ تا اصزار اس ػُْزع هی

 .دارین  خْتی  ػُْزع هی گْیذ چزا؟ ها کَ سًذگی

 .اس سى اصزار ّ اس ػُْز اًکار

 .پذیزد، تَ ػزط ّ ػزّط ُا در ًِایت ػُْز تا طزطختی سیاد هی

 .ػزح ػزّط راکؼذ  سى هؼتالاًَ اًتظار هی

َٔ تِار آسادی هِزیَ آت را هی ۴۶۳۱توام   .تایذ تثخؼی طک

 .پذیزد سى تا کوال هیل هی

در دفتزخاًَ هزد رّ تَ سى کزدٍ ّ هی گْیذ: حال کَ جذا ػذین. لیکي تٌِا تَ یک طْالن جْاب 

 .تذٍ

 .پذیزد سى هی

طز آى حاضز ػْی لیذ ّ تَ خا  هزد هی پزطذ: چَ چیش تاعث ػذ اصزار تز جذایی داػتَ تاػی

 هِزیَ ات کَ تا آى دػْاری حیي تلَ تزّى پذر ّ هادرت تَ گزدًن اًذاختي را تشًی؟

 سى تا لثخٌذی ػیطٌت آهیش جْاب داد: طالت ػٌیذى داری؟

 .هزد تا آراهی گفت: آری

 هاٍ پیغ تا هزدی آػٌا ػذم کَ اس ُز لحاظ ًظثت تَ تْ طز تْد. اس ۲سى تا اعتواد تَ ًفض گفت: 

 .ّالعی در ًاس ّ ًعوت را تجزتَ کٌن  ایٌجا یک راطت هیزم هحضزی کَ ّعذٍ دارم تا اّ، تا سًذگی

 .هزد تیچارٍ ُاج ّ ّاج رفتي ُوظز طاتمغ را تَ تواػا ًؼظت

تَ همصذ رطیذ کیفغ را گؼْد تا کزایَ را   سى اس هحضز طالق تیزّى آهذّ تاکظی گزفت. ّلتی

 .. تا تعجة تاسع کزدای در کیفغ تْد تپزداسد. ًاهَ

 .ًَ ایٌمذر  ّلی  کزدم احوك تاػی خظّ ُوظز طاتمغ تْد. ًْػتَ تْد: فکز هی

ًاهَ را تا پْسخٌذ پارٍ کزد ّ تَ هحضز اسدّاجی کَ تا ُوظز جذیذع ّعذٍ کزدٍ تْد رفت. هٌتظز 

 .تْد کَ تلفٌغ سًگ سد

 .تزق ػادی در چؼواًغ لاتل دیذى تْد

ٍٔ ُوظز جذیذع تْد  .ػوار

 واص را پاطخ گفت: طالم کجایی پض چزا دیز کزدی؟ت

 .پاطخ آى طزف خظ توام عالن را تز طزع ّیزاى کزد

 صذا، صذای ُوظز طاتمغ تْد کَ هی گفت: تاّر ًکزدی؟

طادٍ، تا یك  ریزی برنامه . ایي رّسُا هی تْاى تا یک گفتن فکز ًوی کزدم ایٌمذر احوك تاػی

ُای  کزد تا هزداى گزفتار اس ػّز سًاى احوك تا هِزیَهیلیْى تْهاى هزدی ثزّتوٌذ کزایَ 

 .طٌگیٌؼاى ًجات یاتٌذ


