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 الفصل االول 

مثل ححلي رهيو  ؛.   ف ين ترين نو اْواز دَ
روا نا سبب  سككلو  ر ؛.  برف ككِماري نظر باه 
ككويا   -طرف سفيد نظر اْوسس ؛ سفيد ؛.  ححو

هك دنيا ايك سفيد ححادر اورهي نسس سويت ؛.   
  ما ؛.  مارا اْنككليو ما وه كاغذكهيسا  ـ هاهتـمارا  

نكايل نسس كهولوطط ححهوطط،   ثثكريلو ؛.  ميطط كاغذ 
ملبا خط،   –اهنا خط ين طرف ديكهوطط ححهوطط 

ين حالة اهوي  كاغذكايل سياهي سي لكها ؛.  
هي  هتئي ككئي ؛ هك مهنا ثثهايت جائي، مككر ميطط 

ايل  نسس راكهيس.   هـايل نسس راكهو ؛ انسس سنبسنبـهـ
 نسس وايل نسس ثثاححهو كهيسا ما موكوطط ححهوطط.  كاغذ
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  –بند كري نسس سوححنوطط ححهوطط  ميطط اْنكهــ
هوسس سوححنوانو وقت نتهي.  سوححنوانو   –مككر هن! 

وقت ختم هتئي ككيو.  هوسس عمل كروانو وقت 
؛. هج مثل ختطيط كيدو ؛ هي { مثل عمل 

تري هتاسسس.  نزديك ما ترين روكسسس انسس منسس اُ
يسا ما ماري تينسس ثثاسثثورت  هجاوانو ؛.  بيجا ك

وستان ين، ايك امريكة ين، انسس  ؛: ايك هند
 صني ين.  سككلو تيار ؛. ايك 

ابّا! ابّا!  " -واز اْوسس ؛ ؤ نو اْححبـه 
هنسي رهيا ؛، مككر هنستا هنستا    ححبه ؤ "...

 خاموش هتئي جائي ؛.
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ححبه   –كهويل نسس ديكهوطط ححهوطط  نكهـماري اْ
نتهي، كوئي هبي نتهي، سككال ححال ككيا ؛.   ؤ 

مارا سامنسس ايك ككلدا  شخص بيتهي نسس اخبار  
ثثرهي رهيا ؛. اهنا كثثرا ككهنا هباري ؛: 
سيلييت رنكك نو كوت ثثظظنو ؛، اهنا سنظظري بنت  
ححمكي رهيا ؛. اهنا جوتا ين طرف ديكهوطط  

ا  ككهنا ثثرانا الككسس ؛، اهنا جوتا ما كان –ححهوطط 
يا ؛.  امي كيم بنسس هك اتنو هباري كوت  ثثرهي كك

ثثظظنو ؛ مككر جوتا ما كانا ؛؟  هي هج اخبار  
كيم  –ثثرهي رهيا ؛ هت نسس ميطط ديكهوطط  ححهوطط 

ما نتهي اْوتا؟ سوطط  ثثرهاتو نتهي؟ الفاظ كيم مسجهـ 
 لكهو هؤو ؛؟
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، ككويا  ايكا ايك مارا دل ما خوف اْوسس ؛
رو هوئي ، هج  يك ثثتهر اْوي  نسس ككِهك مارا دل ثثر ا

 ؛! لتو ثثكريلو اخبار ثثرهي رهيا ؛ هت اُ

ي نسس ترين نا دروازه ين طرف  هتفورًا ميطط اُ
 وطط ححهوطط، ثثاححهل ثثهري نسس ديكهوطط ححهوططهباكك

؛. ترين   تو وه شخص مارو ثثيححهو كري رهيا 
   –ككهين تيزي سي ححلي رهي ؛ مككر وقت نتهي 

 سوطط كروطط؟!  

 يا علي مدد كرجو! 

! تازو دروازه كهويل نسس ميطط كودي جاوطط ححهوطط
ئي ؛. ايك  رو هؤو هتندو برف منسس جهيلي ل ككِ
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جهار ين دايل مارا ححظظره ثثر زور سي الككسس ؛،  
  -ئي جائي ؛ الل هت هاهتـثثهراوطط ححهوطط تو  هاهتــ 

ن كري لئيس. ميطط هي  ظظظ كئي نظظيطط! سككلو سِ
 وعده كيدو ؛. 
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 ل فصل   الثاين 

هتي نسس  ترين تو كظظاطط ححلي ككئي.  ميطط اُ
لوانو ؛.   مال ين طرف حح الككوطط ححهوطط.  شِ  ححلوا 

زوال نو وقت نتهي  سورج بتاوسس ؛ هك هجي
هتيو. ايك ايك قدم اكْكل ححلتو جاوطط ححهوطط.  

تهي راكهوطط ححهوطط. ححِ  هاهتـتهي ثثر وار ام وار ححِ
 طط. سالمة ؛.  ميطط سالمة ححهو

كتنا كالك ككزرا هسسس؟  ايك؟ بسس؟ دس؟  
   منسس وقت ين ثثروه نتهي. منسس خرب ؛ هك منسس ليوا

 اْوسسس، كظظاطط سي هبي اْوسسس.
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دور سي ايك موتر نو اْواز اْوسس ؛. ايك  
كايل موتر ماري طرف اْوي رهي ؛. ميطط  
جانتو{ هتو هك اْوسسس ضرور.  تو هبي ميطط روكتو  
نتهي. ححلتو جاوطط ححهوطط. موتر مارا نزديك  
ثثظظنححي نسس روكسس ؛. ميطط دروازه كهويل نسس  

هوطط. موتر ححلوا الككسس ؛.  اندر بيتهي جاوطط حح
ظظوا  كون ححالوسس ؛، ميطط جانتو نتهي.  منسس كِ

ما اْيو هتو هك كئي هبي ثثوححهجو هن. نظر هن  
نظر نتهي مالوجو. ميطط بالكل خاموش ححهوطط. 

 مالوتو.



11 

هنسي رهيا ؛. باغ ما كهيلي   ححبه ؤ 
 الل ، ثثيال...    رهيا ؛.  كتنا ثثهول ؛!

 "ابّا! ابّا!"

نسس ديكهوطط ححهوطط. كظظاطط ؛    كهويل  نكهـ ميطط اْ
؟ موتر   ؟  ثثهول كظظاطط ؛  كظظاطط ؛ ححبه ؤ  سككال؟ 

هكاوي نسس بيتهو  ححلي رهي ؛.  ميطط نظر جُ
 ححهوطط.  خدا ياري اثْثسس.   
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 ال فصل   الثالث 

ميطط ايك ثثلنكك نا اوثثر ليتو هؤو ححهوطط.    
ن ؛ هك رات ؛؟  مارا  ححهوطط؟  دِكظظاطط اْوي ككيو 
و باندهو هؤو ؛. برابر ديكهاتو ماهتا نا اوثثر ثثت  

نتهي، سككلو جهانكو نظر اْوسس ؛.  دهريسس 
 دهريسس هتورو هتورو ياد اْوسس ؛.

هتي نسس بيسوطط  تهي كظظاطط ؛!  ميطط اُححِ 
ححهوطط.  ماهتا ثثر زخم ؛، ككهنو درد هتائي 

رسي نا اوثثر  كظظاطط ؛!  كُ؛...مككر ححتهي 
نسس   ناكهي  هاهتـ مارو كوت لتكيلو ؛. كهيسا ما 

ديكهوطط ححهوطط، مككر كهيسا ما ححتهي نتهي.    
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اهسهت سي دروازه كهولسس ثثاسثثورت هبي نتهي.  
 ؛، نرس اندر اْوسس ؛.

ميطط ححالئي نسس   –"كظظاطط ؛ ححتهي!"  
 ثثوححهوطط ححهوطط.  نرس اشارة كرسس ؛  

 اموش رهوانو. خ

 اْ دواء لو."   "ميطط اْثثوطط ححهوطط، ثثظظال 

"منسس كوئي دواء ين ضرورة نتهي! منسس   
 ححتهي ين ضرورة ؛!" 

 ثثظظلسس اْ دواء لو."  " 
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ما   ـ ، بسس الل ككويل منهؤطط ححهوططدواء ل ميطط
،  ككهريائي جائي ؛  نكهـ . ماري اْراكهوطط ححهوطط

تني  -.  بسس جاوطط ححهوططري ترت ثثلنكك ثثر ككِ
ند واسطسس نرس منسس ديكهيت رهسس ؛،  ـكَسِ

ثثححهي ححلي جائي ؛.  جظظاطط دروازه بند  
ما سي زمني  ـ هتي نسس دواء نسس منهميطط اُ هتائي ؛ 
.  منسس كظظواما اْيو هتو هك دواء ؤطط ححهوطط دثثر هتوكي 

ز دواء هن  هن ليجو.  جتنو هبي درد هوئي مككر هرككِ
 جو. لي
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 ؛،  اْوسس  واز ر ححلوانو اْهادروازه نا ب 
بند كري   نكهـماري اْ كوئي اْوي رهيو ؛.  ميطط 

 .  نرس بولسس ؛. لؤطط ححهوطط

نرس انسس اهنا ساهتسس بيجو    "يظظاطط ؛."  
 كوئي داخل هتائي ؛. 

اواز   ْ"دواء ليدي اسس هي؟"  ايك مرد نو  
 ه ما الككسس ؛. ؛.  غص 

واز  اْ "جي هاطط، ليدي."  نرس دهيما  
 سي جواب دئي ؛. 

 "اهنا ثثاسسس سوطط هتو؟"  
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 "جي، كئي هبي نوتو."  

 "ححتهي نويت؟" 

 "جي نويت." 

الوجو."  دروازه  هتسس تو منسس بُ "وارو، اُ 
 بند هتائي ؛. 
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 ال فصل   الرابع 

هتوري دير انتظار كروطط ححهوطط، ثثححهي   
 كهويل نسس ثثلنكك ثثر بيتهوطط ححهوطط. نكهـاْهسهت سي اْ 

نرس وها{ ؛!  ميطط اهنا    "كيم..."  
سامنسس ديكهوطط ححهوطط.  هي زمني ثثر سي بسس الل  

 هتاوي نسس مارا نزديك اْوسس ؛.  ككويل اُ

 "دواء هن ليدي متيطط هي." 

 "هن." 

ما     هاهتـفافو ؛.  هي منسس ما ايك لِ هاهتـنرس نا 
ما لؤطط ححهوطط  انسس جاين لؤطط    هاهتـ اْثثسس ؛.  ميطط 

 هك امها ححتهي ؛. ححهوطط
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سس ثثوححهوطط  كظظاطط ؛؟"  ميطط اهن ححبه ؤ " 
 ححهوطط. 

منسس  "متيطط جلدي يظظاطط سي نكلي جاو،  
 مهنا سؤال هن كرو."

و ما اْنسوطط اْوسس ؛،  دل ما  نكهـمارا اْ
هك اهنو شكر اداء كروطط، بولوا جاوطط  هتائي ؛

 ححهوطط  مككر كئي بويل نتهي سكتو. 

مهنا{ متيطط   –"متيطط  كئي هبي  هن بولو  
 !"    يظظاطط سي نكلي جاو 
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وطط ححهوطط  ميطط كرسي ثثر سي مارو كوت لَ
 نسس نكلي جاوطط ححهوطط.    انسس ثثظظين
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 ال فصل   اخلامس 

ككهنا خوبصورة ؛، اهنا  نسرين نا خط  
اهنا الف بالكل  ،"ن" برابر نصف قمر ين مثل

 حد   بسس    سيدها، اهنا خط نسس ديكهي نسس 
 خوشي هتئي. 

كظظسس ؛ هك جلدي اْوجو.  ككالب    ححبه ؤ " 
هوتا هتيا ؛ مككر ثثهول نتهي اْوتا.   نا جهار  ككهنا مُ

 ظظجو."  قاسم نسس كِ

سكوطط ححهوطط.  وات تو  وال بغري ثثرهي هححتهي ك 
ن باقي ؛؟  وقت ثثر  نا دِــتــ برابر ؛، مككر كِ

 ظظنححؤو{ ثثرسسس!ظظنححيس هك نظظيطط؟  ثثُثثُ
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ايرثثورت ما   الئني ككهين مليب ؛.  مارا  
اكْكل ايك بئريو ؛ هج نا نزديك ككهنو سامان  

ؤ اهنو سامان تثثاس  وقت لكك شُرطة؛.  ككهنا 
ز هتئي رهيو ؛.  مارو كرسس ؛.  وقت ككهنو درا

ثثلني نكلي جاسسس تو بيجو ثثلني منسس اْجسس نظظيطط  
رطة مارا نزديك اْوسس ؛.  سامان  ملسس.   شُ 

رطة  مارا سامنسس{  كهويل نسس ديكهسس ؛.  ايك شُ
اوثثر سي هتيت{     ديكها كرسس ؛.  اهين نظر مارا

 نتهي. 

 "  ..ظظجو."قاسم نسس كِ
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جهار ين مثل.    -ملبا ؛  {ككهناشرطة   هي   
اهنا كاال بال اهين توثثي نا نيححسس سي نظر اْوسس ؛  

  سفيد ؛.  هي مارا ـ مككر اهين دارهي انسس موححه
هسهت  ؛.  اْ سامنسس كهرو رهي نسس منسس ديكها كرسس 

 كان ما بولوطط ححهوطط: سي ميطط اهنا

 ككا نتهي."  اُ الب هجيككُ   " 

انسس منسس جاوا     هت{ وقت هي هيت جائي ؛ 
شارة كرسس ؛ تو هي  رطة نسس اِككل نا شُ  دسس ؛.  اْ

ككل جاوا دسس ؛.  دورتو هؤو   هبي منسس جلدي اْ
ميطط ثثلني ين طرف جاوطط ححهوطط انسس ثثلني ما  

رسي باقي ؛ امها جئي نسس بيتهوطط  اْخري كُ
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ححهوطط.  بيتهي نسس ثثظظال كهيسا ما سي ححتهي 
ححهوطط.  نسرين نا خط ديكهي نسس هونتو ثثر  نكالوطط 

راهت اْوسس ؛.  اير هوستس منسس ديكهي نسس  سكُمُ
  ؛، امي مسجهيت هسسس هك ميطط كوئي نسس هنسسس 

 ملوا جاتو هوئيس.  اهنسس تو كئي خرب نتهي. 
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 السادس   فصل ال 

 " كظظاطط جاو ححهو؟  "  : نسرين كظظسس ؛ 

 "ميطط جلدي اْوي جئيس."  

 "هاطط، مككر كظظاطط جاو ححهو؟" 

اهنسس خرب ؛ هك اْ سؤال هي منسس نتهي كري   
 سكتا، مككر هر وقت منسس هي{ سؤال كرسس ؛. 

اْخري   "ميطط جلدي اْوي جئيس.  
 .  ميطط متنسس وعده  ميطط سفر ثثر جاوطط ححهوططوقت 

 كروطط ححهوطط."

 ظظتا هتا." ككيا وقت هبي متيطط امي{ كِ   " 
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 ككر اْ وقت تو ميطط وعده  "هاطط، م 
 كروطط ححهوطط."   

  -مارا نزديك دورتا هوا اْوسس ؛  ححبه ؤ  
  –ميطط هي سككال نسس ككلسس لككاوطط ححهوطط  –"ابّا!  ابّا!" 

منسس وداع كري نسس باغ ما   –ابّا!"     " جلدي اْوجو 
 كهيلوانسس دوري ككيا. 

 "نسرين..."  

اْنسوطط ؛ مككر هي مارا    و مانكهـنسرين نا اْ 
 سامنسس ديكهتا نتهي.  مارا سي ناراض ؛. 

 "ميطط وعده كروطط ححهوطط..."  
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نسس كمره نا   ثثهري كئي بولتا نتهي، فقط  
مارو كوت ثثظظين نسس  اندر ححال جائي ؛.  ميطط

انسس موتر ما بيتهوطط   ر نكلوطط ححهوطط هاككهر نا ب 
لسس ايك وقت ككهر  ححهوطط.  ككاري ححالوطط اهنا ثثظظ 

ين طرف ديكهوطط ححهوطط.  باري نا ثثرده بند ؛،  
مككر ميطط جانوطط ححهوطط هك نسرين منسس ديكهي 

كروطط سي اشارة   هاهتـ رهيا ؛.  ايك وقت 
انسس نكلي   - ، يف امان اهللظخدا حافِ – ححهوطط

جاوطط ححهوطط.  هر وقت نكلؤو ككهنو هباري هوئي 
 مككر اْ وقت تو زيادة{ هباري الككسس ؛.  ؛
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  –راكهي نسس جوطط ححهوطط   هاهتـكهيسا ما  
اْ سوطط  ماري تينسس ثثاسثثورت مارا ثثاسسس ؛.  انسس 

امي الككسس ؛ هك كوئي ححتهي ؛   ؟  كاغذ؛ بيجو 
 ... 
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 السابع   فصل ال 

ثثلني ما ككهين شانيت ؛، ككهين زيادة   
شانيت ؛.  سككال خاموش ؛.  هر وقت تو ككهنو  

  ححبه ؤ شور هوئي ؛، لوككو وات كرتا هوئي ؛، 
خاموش ؛؟   روتا هوئي ؛.  اْجسس كيم اتنو 

مجن نو وقت هتئي ححكو ؛ ، كيم كوئي مجن  
الككسس ؛، كظظاطط ؛  نتهي الوتو؟  ككهين هبوك 

مة  ين هِ  او هبي ككهين اْوسس ؛ مككر سو سككال؟  نيند
وانو  . مهنا سونتهي.  هجي ككهنو كام باقي ؛

 و خاموش سوطط كام  ؛؟وقت نتهي.  اتن

ما    هاهتـايك ايرهوستس اْوسس ؛، اهنا  
ن ين هتايل ؛.  اهنا ملبا بال بندها هوا ؛.   مج
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اتنا الل هونت ميطط هي   -اهنا هونتو ثثر اليل ؛ 
زندككي ما نظظيطط ديكها هوئي، خون كرتا هبي 

رهي ؛.  هتايل ما  زيادة الل.  هتايل لئي نسس اْوي 
ايك سفيد ككالب ؛. هتايل لئي مجن ؛، انسس 

سي نسس مارا نزديك اْوي رهي ؛، الل هونتو 
   -هنسي رهي ؛ 

و ماري  هتي نسس زور سي اهنسس دهك ميطط اُ 
سي هتايل ثثهينكي دوطط ححهوطط،  ما و هاهتـنسس اهنا 

رجنسي نو دروازه كهويل نسس  مَانسس مارا سامنسس اِ
 كودي جاوطط ححهوطط...
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منسس ححهوري ين    وابرف جيوي هتندي هَ 
ححهوطط...ككروطط روطط مثل كانثثسس ؛، ميطط ككِ

اوثثر   نا  ـ تهــححهوطط ...ككروطط ححهوطط...مارا ثثي
هج قميص ؛ امها ثثراشوت بناويلو ؛، اهين بسس  
بائي نا اندر سي رسيو كهينححي نسس ثثراشوت  

 كهولوطط ححهوطط. 
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 الثامن   فصل ال 

ما ححهوطط.  ككهين  اندهاري  كوهتري  
 . ككرمي ؛. ثثسينه تثثكي رهيو ؛

 ثثاين! " "  

سخت ثثياس الككي ؛. سوكها ككال ما سي   
 واز نتهي نكلتو. اْ

بولواين كوشش كروطط ححهوطط   –" ثثاين! "  
واز نتهي نكلتو. زمني ثثر ححو طرف رييت  مككر اْ

 ؛.  مارا كثثرا نا اوثثر رييت ؛. 
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متنسس خرب  ككواين كوشش كرو ححهو؟  ا"كيم هب 
 مهارا سي كوئي هباككي نتهي  ؛ هك نظظيطط، هك

 " سكتو   !  

ديكهواين كوشش كروطط ححهوطط مككر  كوئي   
نا اوثثر    ـنه هي اْوتو.  ايكا ايك كوئي مارا مُنظر نت

  ـ  نهمارو مُ –ثثاين!  ميتهو ثثاين!  -ثثاين ثثهينكسس ؛ 
نسس اندر لئي لوطط ححهوطط، سوكها ككال ما    كهويل

ائي ؛،  و{ جوطط، ثثاين اْوتتاروطط ححههتندو ثثاين اُ
   مارا سي سانس وسس بند نتهي هتاتو، ه 

 نتهي ليوايت!

 ثثاين بند هتائي ؛.  –"بس!  بس!"  
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" متيطط مهنسس موكي نسس كظظاطط جاو ححهو؟"    
تو نتهي، مككر  ااري كوهتري ما  كئي ديكههاند

ايك{ شخص   -كون ؛ هك ميطط جانوطط ححهوطط 
   -هوئي سكسس ؛ 

 "مارو كام هتئي ككيو ؛، منسس جاوادو." 

 "اتنو  اْسان  نتهي."  زور سي هنسوا  
 الككسس ؛.  

" مارا سي هوسس نظظيطط   
 بنسس...نسرين..."  

كظظاطط    –متاري نسرين " نسرين!  هاطط،  
 " ؟  ؟  متنسس ياد ؛ ؛، متنسس خرب ؛ 
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ححبه  اتنو ياد ؛ هك  منسس ياد نتهي اْوتو، فقط  
ه ثثر كهرا  باغ ما كهيلي رهيا ؛، نسرين درواز ؤ 

 رهي نسس خدا حافظ كظظسس ؛... 

  "  ميطط جهوت  !    منسس سككلو ياد ؛" هاطط  
 بولوطط ححهوطط.  وه شخص هجي زور سي 

 هنسسس ؛. 

متنسس كئي هبي ياد نتهي! مهيطط سككلو   " 
ازو جئي نظظيطط  كا ؛.  متيطط كوئي بــــتاوي ححُمِ

 متيطط مهيشه واسطسس مهارا    !   سكو
 سو!" ساهتسس{ ره
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اهنو كوئي  وه شخص منسس برابر ياد ؛ ،  
" سي اولكهائي ؛.   هازدَاَ فقط " هي   نام نتهي، 

كئي هبي ياد الكل برابر ؛، منسس اهين وات بِ
ميطط كظظاطط سي اْيو ححهوطط، منسس كظظاطط    -نتهي 

يا شظظر ما ؛...؟  مارا  جاؤو ؛، مارو ككهر ك
ماغ ما سي سككلو ححوري ليدو ؛، مككر اهنسس  دِ

خرب نتهي هك مارا دل ما سي كوئي كيم ححوري 
 حبة كيم ححوري  سكسس!سكسس، مهاري مَ

 " منسس سككلو ياد ؛، سككلو{!"   

   ها زدَكئي ياد نتهي تو  هبي امي{ كظظوطط ححهوطط.  اَ 
نسس بالوسس     اهنا ساهتيهتائي ؛ انسس ه ص ككهنا غُ
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 طاب  ــــنسس هي فقط " داكتر" سي خِ     ؛، هج
 كرسس ؛. 

 الج كرؤو ثثرسسس." " داكتر، اْ شخص نو عِ 

 داكتر هنسسس ؛، " ضرور."    

مارا نزديك اْوسس ؛، ميطط هيت نتهي  
ثثكك بندها هوا ؛، ميطط كئي    هاهتـ و، مارا سكت

بسس الل    كري نتهي سكتو.  اْوي نسس زبردسيت منسس 
انسس    ي هوئي ؛ رِواْثثسس ؛ هج ككهين{ كَ ككويل 

اندهارو هتئي      ككهين سخت هوئي ؛.  سككلو 
 جائي ؛... 
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  ديكهوطط ححهوطط هك  هوش ما اْوطط ححهوطط تو  
ر  ازدها نسس { كهرا ؛.  داكت ططوها  ازدها انسس داكتر 

 كرسس ؛ هك ميطط جاككي ككيو ححهوطط.  شارةاِ

 " جاككي ككيا متيطط."  

 " جي."  

 " هوسس سوطط كروانو ؛ متنسس؟" 

 " جيم متيطط كظظو."  

 " نسرين؟"  

 " كون نسرين؟" 

 ؟"ححبه ؤ "  
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 ؟"ححبه ؤ " كون  

 " كظظاطط جاؤو ؛ متنسس؟" 

 ظظو."" جظظاطط متيطط ك 

 باغ؟"ن  دَ" عَ 

 ن باغ؟"دَ" سوطط ؛ عَ 

ها ككهنا خوش هتائي ؛.  داكتر نا سامنسس  زدَاَ
 نسس هنسسس ؛، اهنسس شاباشي اثْثسس ؛.   ديكهي

 الج كرو ححهو متيطط داكتر."هو عِححّاَ    " ككهنو 

سهت سي ككفتككو  ها انسس داكتر اْهِ زدَهتوري دير لككن اَ
 ها كظظسس ؛زدَكرسس ؛، ثثححهي منسس اَ 
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ــند جاوانو ؛.   رليزَــــتوِمهنا متنسس سُ"  
نسس مهارا    اطط جئي وهاطط متارو مكان تيار ؛.  وه

 واسطسس انتظار كرجو." 

 " جي."  

ثثكك ين ساكليو كهولسس ؛ انسس   هاهتـمارا  
نسس كظظسس ؛ هك       .  درائيورككاري منككاوسس ؛

ــ يوِــمنسس ايرثثورت لئي جائي انسس منسس سُ   س اير ما ــ
 بيتهاوسس. 

 " جلدي جاو!  مهنا{!" 

منسس ثثكري نسس ككاري ما ناكهسس ؛ انسس   
سس منسس تايب سي ححالوي نــــدرائيور ككهين شِ
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نسس منسس      ظظنححياطط ثثُايرثثورت لئي جائي ؛.  وه
تارسس ؛.  اندر  سويس اير نا دروازه ثثاسسس اُ

   ن ككهين مليب نتهي، سككال جلدي جلدي اْ الئِ
ــ ويرهتا جائي ؛.  سُ ككل بَ اوثثروا واسطسس     س اير ـ

تيار ؛.  ثثلني دهريسس دهريسس ححلوانو شروع  
كرسس ؛ ، هت بعد تيزي سي ححلي نسس اْمسان ين  

 طرف اورهي جائي ؛.

 انسس ميطط...  

ميطط ايرثثورت ثثر بيتهي نسس ديكهي رهيو   
ككهنا وقت لكك بيتهوطط ححهوطط.  اْخر ما    ححهوطط.
كيوريت واال نسس جاوا  الككوطط ححهوطط.  سِ  هتي ميطط اُ
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ماري ثثاسثثورت مانككسس ؛.  ميطط اهنسس اثْثوطط  
 ححهوطط.  ماري ثثاسثثورت ما هتثثّو  مارسس ؛. 

 " كظظاطط جاو ححهو؟" 

 . ميطط اهنا سامنسس ديكهي   نسس هنسوطط ححهوطط

 " ن باغدَ" عَ 
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