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�ه �ی���ه ا��وز، از ��� 
	ل 	ر� و � ��
. .�" ب�-�د ب�د�"، '(ا��ه!  �؟ی�	�( ب�'&% و �$�ه�#" و ���! ا� �ب را ا
 �ت!	ه و 5ب�ب	د به اول ۀ��=> در �ه �" ;یت!" �.�9 به اش، 5'(ار 7"م 5ه	 روز �23��4 از �ه �"ارد و-�د �1 �0ه

	. �"�" خ�د ه��G#2ان و ه�F$�ان "ن��&	� ��گ به و 
	خ�4 ;�ذل $�9 به .ن �وان�� 
A@. �" ت�	م .ن ��دم و ا9?	��2	ن�. 
 �NرM 9	ه�ًا �یر
�ا K!;.  ��داخ�#" �	ن  
	خ�4 �	ر و ت	ر به و '�F#" ...  درب	ر ۀ��ورد زادI، ا��اف 4،یخ	 را 5ا د
�ه
 در. ��	�"�" �ب	7 �	ن 5ب�ا ��Q5 �0وه "�"���ب تT	ه�ات و ه	 �#��R �ن،یQیت>� ه	، �یراد Nی�K از را خ�د خOP ب	4K ودر

 و 
	خ% خFه ب	ب	ل&% را ا
�	دش و9	دار �	'�د. ب�د و9	دار �	'�د و ��ق ۀ�	ب? خ>N، ره!� ده	ن؛ وُ� ِ; اول =�ِف و7% .ن
Y�7"ان را 7"رت ۀ�	دل ��7�� A
�I" ب دم�م ا� 	خ�د، ب# O7. زد ر	ت O&� به O7"رت روز �4ص"� در زدن ه �# ��7	�"ان �-


ه هO ه��G#2و �Nر9 �ه "�خ�ا� �4را�# '��	  ��ز، �Kف .ن از �یص"ا! �؟�لد	� Oوه ��
 -�د، ،�-	�: خ�درا خ�ان د
 ل a�� ( ... c 43یو َ��'�ش ،5ِ'�د�	 (را خ�اه	�� وه�ا '�F#" ال^ ; �	7[ را ��ق �	ب?ه .�$ه ت	. ��د خ\	ب ... �$	ری-#	

�4
�ز� ا�2	ن هQار در هQاران 
	خ�4 �ز�"ا� و �9ار �4،ب2 �&�4، ب	 ت�ام ��"ت 	نی-� 4یا. داد�" 	� �d#� "� .ه،��� درd 
 و �eی�� =	ل وبه َد��� و اب�� =	ل به... �ت	ن�= ب#"ر در! N؟یص" �9ز�" و. '��G %9ید �@  را، خ>N !N؟یص" �9ز�" 5-	

  . ��داخ% "ن،��& �"ا�% و ��دن ت�به به ا�T	ر از دور

�4>���� �9و�	ن �5ر�ت به �^#ی �	ن �^�% �ول هب FهیK	 4یا �Gید 5
� از ��Q 	F- ،"د��� و ���#"I را بQرگ ��5رو اتf	د 

	خ�#" ر
�ا .	
�ر (ب�وت.  ب�د�" دوخ�ه �&O  ،)ا9?	��2	ن (�یر .وردن د
% به خ	�K به �ه رو�) 	�ه�� 5	�.
 5ه	 5-

  . داد�" د
% از ��Q را

  !.؟ ����7 5��	ب	 خ�ا�"ن از ه	 �&O و 	9%ی .را�� ...  	ی��ول�	ر و ه�را "ن��# از '��	 �Gید

	ن در ب>$ه ا9?	��2	ن در را خ�د ت#	 �ه FهیK	 4یا �ه "یدار 	دی به =��ً	 '(��ه .ن از    - ; Y ;� را �	ن ۀ&یوا�" "ا�#�2"�� 
�ه �" "Iید �9-	م در. ب�د�" ��دI �	م &�و�� ۀ&یا�" 		ی�gر هF%: ...... 	ف�
 �7ل به و. �ت.خ زن �ه و �"�" 	�د� ��د �ه .� 
�ه �" �^>�م �@. داد�" د
% از را �	ن 5	�د� و 4ید T#ت�� هF% به �2!% و'�دن 
� 4ی�#" �ه ،�� '�دن و 
� �#" ه	 �

  ! ه�2#"؟ و ب�د�" ت� "ار�ب و ت� 	ر�ه�� 	ی�gر

�ه #2%یا ه	 ���ت#T 5	ر�ه�� ب� دال       	 �� .خ�ت 5
� به ���دب	� �ه را �	ن �ی	�د� 5ه	 هی�	 ا
�م، ��� �یز در .�
 5ب�ا �ه "ا�#"�� #��Gهیا �	ن �خ	ر- و �داخ> 5ه	 �یودارا ه	 هی
��	 ۀب	ر در ��دم. داد�" َ-c و َلh �اY> =" به �#"ار�"،


��ت#T ه�i#	ن.ن�	 �یب	� 5ه	 ردI به �ه ب	�" �ه $#"،��� %ی�F	 ��9��2 ه�F	د ه	، �Oت#T ��7	�"ا�	ن =�	 =2	ب به �"'�ر� 
	ر �4 5ت�d -#	ت ( به ،  ا9?	��2	ن وب	ء �jبو "ان�� خ�ن 5ب	 ب"ل �g5وت	 از Y�وI ه	��	�fو=�ران ت �& ��Q)  �ب

 �@ �l�I و ص�Fف خ	د 4ی�	��ر �	�; ..  �1د����ات =Qب ب	ز�	�"'	ن از 5	دیز ت^"اد ب	ل^$@ ا�	. !��"�� ا��T	ر �&�	7	�ه
��اه% ب	 خ"�% در d��،c دا��� Oیرژ 
 �ط از %��$= T#ت�� به ��lب 5ه	 �&�ر به �	ن �Gید ب�خ و '��9#" �7ار ه	 �

	Mیوp 2$ت�را� �، �	!G��، ل	�Gر��ار ،"�	�
	ل �ه �	ن �Gید 5 ب2	 و�ه ��داخ�#" تd	رت �"رتً	 و 5دو 

F �یور "�Iر�" 
�$ �^	ش از ا
�F	دI ب	 �"�"،� خ"ا ذ�� به و -�^ه 5ه	 ��	ز در �	بی =�eر �rت2! 5"اریخ� به �	ن ��!�ع 5�&�ره	 �

5��ز 7.5	 =$��% در �	ن، ;�وو� �یوز ت	 �#" ا'� 	�ً	�ا=. ��داخ�#"، %
��ت#T ب	 �و'	هG	ه ه	�"�" ���ت#T وب�ادر دو�	 
  .ا
% Y�I"f> �	ن خs �3ا�#"،�� ��	ز صp 1یدر

cd^4یدر ت %
�ه ا I"Y ن از 5ا	یرژ ه�اخ�اهO %Fه ه� ه�dت =	ل در و�	�#"�4 ا
%، ت� ب" هO از�4 �	ن و=	ل و��g jر

� به و�lب% ��"��! ;tه �4 و�� ب	�ت� �>�تPf و�"ارa ا
#	د دا��4 و-�د ب	 ا�"و خ�ا�"I درس درو4K �ب�3 ب" ص"ه	 ب	 
! ��ن �ی�	ره	 در �4 و�t; ا�" �"I روز'	ر �وب $	ر�ب  از�4،G��	�، ر	��	ل ،�را� �تQ�5، 2$دورGر�� ... '�� I"�	� 
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 $##"�� =2	ب) ه� �ر ( -�j از خ�درا و .ور�" �� �ون�ب 
� .�\�ف 	یو �Kف 4یاز وG  %7	نی �	ن 5ت	 G	نی ا�"،
   : #"ی��Gو�

 )� 	ر�ب2 ه	 ���ت#T �%=$� به �2!%" ه	 �	ر "�	 =$��% �ه "����Q5 v�G)ه�را �ر  (�	، 	یو)   �؟ی��� ��� را ه� �ر 
��د�"، l	رت و �.د�$& و �7; ��د�"، ;یت!" �ا�هیو به را �	ب;! 4؟ی�d	ه" =$��% !!!ب�د خ�ب 4Kبه را و �	�2� ه	، ��	
   ....��Iوl. دار�" �ب��� %ی-#	 از د
% هO ه#�ز ت	 و �9وخ�#" ه	 ��lب و ه	 ��ا�یا ه	، �Yب

  

 .ور�" ��� زب	ن به ا�	 ب	�#"، 	ر�ه�� دل در .�	 5	ر�ب2 �ه ب2	 و�ه. ا�" خ�ه�&#	 خ�درا �2	ن 7�	ش 4یا ه#�ز ت	 &�د�� �$9
�ه �	 $ه��2	� �یو
	!!! خ>N Nیص" و�9ز�"!!! ��ق �	ب?ه ت!	ر؛ از �ا�� ��ره� زه� ا�g از �	 ۀه& �5 
	
 را 5"�و�> �ا

	 دا��#"، ا9?	��2	ن �وت!	ه ��ا�یدرو� ب>$ه. اژده	 و�ه ب�د�" �	ر .�	�ه �ه ب"ا�#" "یب	 �2	ن 4یا. Oیا ب�دا��ه �	
�ر 5زخ
�ه 5ا ه�	���Gه <�5	ی"� %Fر ه�g ن ب���دم	�2�	ا9? O<M O�
 ��f به ��Q...) و ه	 وخ	د�ه خ	د ص�Fف، (از ��د�"، روا و

�	 ت4 وهQاران ��	. ب�د�" M	ل�	�ه ا
�F	د�G5 Iید� ;tرا و�	��&	�"�" �ب�3 وب" �i	ر'�ب به �.  

� '��ه وه� �" O<M و��	 �	 =N به �ه؛ �Oب�
 ب	ور 4یوب	 �Oب#	ل درد 1ی از �	 �هه "�	�vب �@ <M� ه را�	یرژ � به 5ب^" 5
  . ا
% �gر��Fه ���5ه در اش &هیر xورد،�و� .ورد �	 و�>% ��دم

 "Iی�	د دارد، دا�ها =	ل ت	 و �
�ه�� ب��7ع ا��وز ت	 d��c د���ر =$��% 
 �ط از �@ �ه را �	تی-#	 ��ا�"�� ��2 �ه! �ب> 
Gر �د،�ب���ه "ا�"��  I"ر دل�� %
�ه �gر، هO %Fیرژ از ��� ت	 �ه ا�" ��دI 9$� �0ه 	ی.. ا<� در �d	ه" 	ی -	د ب#	م 5ا 
�ه ه	 �� 5ه	 ��TYه 	ی و ه	 ل?�#	�ه و ه	، ��	ب در �ه ��G دا�%؟ و-�د ا9?	��2	ن ��دم ۀ>��3 ،	G#-ل&$� از &� 5ه	 �

 را�"I زب	�	 ب� 2	�ا�G> ه�Y> ا9?	��2	ن ��دم -	د از �ً	ی�	 و &"�� 	دی و�d	ه" -	د از ��j7 در.ن �ه تQlوا واز ا
�م
��"&.  

�	ل ب	 ��2	� �ه ا�"، ��دI 9$� �0ه 	ی. Yدار ا��   "؟�ب3& �7ت و %یه� ه	 �Oت#T ره!�ان و ه	 �Oت#T به  ،�ا
�� �" و

   ....ن �وان�و� خ>N �1د����ات =Qب �ه ا
% rیص� -�اب 


�ب>#" ا
�م ��� �یز $ه�یه	 �Oت#T ه�ه .ن: 
43 1ی به  Iد�� 	د'	ری به yیت	ر 5ه	 صfFه در را �	ن 5ه	 �	ر�	�ه و ا�"، �
	د وا7^ً	 �	��س، 4،ید و4K، خ"ا، ب#	م $ه��2	� �وال ب�د �gر هF% ���5ه! ب��%؟ از وه�ه ه�ه. ا�" '(ا��ه- Iد�� به 	ی ا�" 
	دت� 

� به �#��& QYل% در  ا�	؛ ، 5ب>#" 
� ب	 دار�" 	ت�= ا'� 	یو "ا� "�Iر ��"��!.  


�� dه��� 4یا به �@     ��O ه� ز�	ن در �ه �	 ��دم و �>% 5ه	 �"ن i	ر�Iب و ه	 �"ن .وارI ،�ت!	ه ،��ا�یو 	د�ب# و �#&	ء 
�	ر'Qاران  .ن، از ب^" �ه و �g5ر هF% 5ه	 Oیرژ Iرد 	ه ب�د .ن اول 5ه� و ا9?	��2	ن ��دم به �ه و ��د�" ��Q5 خ�د به �ه 

	خ�#" ت!	I را �Gانیود ر
�ا را خ�د . بQرگ 5اتf	د��رو به �ه .@� ���ه �gر هO %Fیرژ �#��	v 5ه	 ردI ب�د، خ�اه" ب 

	�. ��Q ر�	 �gربه ���5ه از ۀ�Q �ب د9	ع ب	 ا�" '��9ه �7ار d��c د���ر از ب^" 5ه	 Oیرژ 	تی-#	 � � ۀ	���9 	م�ال� 5زخ
  . �"ه#" �	ش ��1 ا9?	��2	ن i	ر�Iب ��دم �یو
	 خ�د

 

 


