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 Cی�:&�Dۀ زی��Dم  و ادی�2�د �7	� Gا��+ه ی�, ،Gرا �4را� ،���� �6 H
و  ��ی�2+ه

���ری از �JدیI آ���ی ���4+��6�ل N:�ق زن �Lھ�+وی � H	ا�+� G ا��	�� +

�@�O, 8�P� تدر� G�	دو�8 دا� ،��یQ و ا�� ھ���Jن  �6 ���	�R� از GSی

< Qی�	6���
 TھG2�� H	2S� G�در اوج H6 ر��+ن و &�ا�2	Q  �ھ� ا�G��2 ی

. آ��� �26زد ��6ع دVWXی� ،ایQ زن ا�34ن  

�Q آ�+ه ا�8:  در ار&�Dط H6 ز�+]����ۀ�# Cی��وده ھ�، در 6[\ &:� Qای ���� »

, T��
���ری را ا]� د_8  T��, ۀ����26��ر ��7ۀ ���	Q ز�+] G6اد Gی+ۀ ی+L د�

 8�G ا�	�ار 6� وا_�O& وازی ھ�ی�L +�;6 8 دور از����6 6��ن @� H
 8��Dزی

�اG4 ��یG2 در 
 �ر >�ی�Pه [��� �6+ه ��	�ا�+ در 6 \]6a�6 H
 H	4ی� �7�ی&

».,�ص را دارا ��6+   

���ری ���� H
�ات آن در ایH����� Q آ�Hd را eو ا G[+ز� fای� &87 ���ان " �

6��	ۀ " Tوده ھ�ی�
H ا4	[�ر آ���یh�6  Gی � Q� ای�7�ی� در آورده ا�6 ،8&

� و   ،�JدیI �6 او را دارمS�& ن��� �	 ��+ن 6�R4 6[\ در Qی�&�Dاز زی GSد ی�,

 G[+ی 6;�+ش در ز��R�+_ Q	دا���8 و &�ان او در 6O]� Q	45 ی�S & GP��P#

 .+��D�� 

�یQ آ��ز و ��ی+ 
H ,�ا��+ه ��	�ا�+ درک � ز�+]����H از	R6 ن�Sص ا��O]6 دو ��رد

�وده ھ� در ز�+]G را ��k4 ادا�ۀ 9��#� Qای ��VW��Sی� ��,	H ا 6�ای ���

�T ی�4	H و ���ر و  ا�8;�دی+ن او در یI ,���اده ی &[ +X�	� GSھ���� ی Qو ای

.+��D��ش دا�	Q ھ��d  یI ھ�2� و ��یI ز�+]G او �Pدی 

���ری ���وده ھ� را &:+یH6 T دو ا��2ن �TR  ز�+]G اش �� ایQ �����ۀ �

� ,��D[8 ھ�2�ش  ���ده و از ایQ ا_+ام او  Pرش و دی+L دروان�� G�ی

��Sر ,2	VL�� GPی� او را در �:\ 4�ل N:�ق زن، در,+�8 L 5 &1ش و�Xان د�	��

�ی و در د�4ع از kN آن ,�اھ�ان ا�34ن دری�84 
H #�ن او از ایQ دو Pرو�� H6

�ه ��+ ��Dده ا�+.  Jرگ �6�دت R6 ن�� G[+در ز�  

6�+ار و �2Nس �	�>H ایQ ا��ر زی�D، ��ی�2+ۀ Q�6 ذھ G

�د Q�در ��

�P�4دی+ه و ژر��\ ,�ی\ ]L ی دور و�R��2ا� G[+ھ� در ز� G	Xا+�ی ھ�ی 6

�+ن >�اب " و ھ� 
�د
��H او در ط�ح " #�ا�R4 در \��
 &hا�� H6\ ، ����H6 

���ی Iز ی���دی+ه 6��ن ا�+ی H ھ�ی\ در _�oXدر ��ط�G  آ[ ��  Qو ای Gا��ی�&

 ،Gن ��ط����&1طT و _�یدر  ,�د6L ،ار+��ی یI روان 6�[ 5S� ، و \R< ای�6

�ش از ا��اL Qدر وط G[+ی ز�+� را ادا ���ده ج ط��RX�� G��4ی 6e�� TR� و

Qت از وط�ه ا�8.ی�ری ر����+ �:�و�8 او را در �R;O4ی ز�+]G اش در ھ�  
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���ری  ���� G[+ھ�ی ز� o���_p یI زن  از ز��ن 
�د
G اGX در 4�از و � 

� ،ا�34ن دا�� و آ]�هPی دی�R��2ر ا���26 9S���ق در ,�ی\  ،6�از 
��ر �Nادث 

�ات و &7;�1ت  �����ۀ 6�	��وت ��VP	H ا�8.S�& 5Nا�آِه ��ر��، ]�ی�ی �

�ی و G�2;4 ��ی�2+ه از ,�ط�ات &��س S4 ھ�ی \S� 
روا�G و ا��Sس 

�����ن ]���م ]�V	H و �Nل �O]6ص R_ TXن درد و ا��ھ�ی ز�+ه ی او �6 ��دم و 6

.+��D� ز��ن و د,	�ان وط�\ �

���ری را 6�ای �Q یI ا��2ن ارز���+ و یI دو�8   ���� Hdای آ��,�ب 6

��2زد� G[+ز� H
� او  ،ای�82 S�& \]6 Qی�	�R� رش و�#H در �7	�ی�ت ا�

�د روز��ه اشS;�� در H#،  و GX+8، 6[ \، ھ��V[ ،8D7�  ��Nوی >�ھ

 Gھ����D+ھ�� H����D��, ی+ و����� +اوری ��L ا�. او ا��R��2 و _HO ھ�ی ���

+:	6� آ�82 
H:;N"  H ھ�ی و@5 
��+ۀ �  �L ھ��ز H�;8 �� در ا��س >��

6� >� ,�اھ�+  �L J��اً آ��R از ھT >+ا ��,	H � ��+، در آی�+ه �D< �6�>��8 و ا]

��ت ���6+]�ن ��ز و �6م را در ا��رش  " ���+@�O, Qای Gی�DیJ6 8ا� H	2و &�ا�

 ا��Sس 6+ھ+.

�5، در�4:�8 ھ�ی او �O7& و T�;& G[+ات در ط�ل ز���� Qی�	R6 o2
ی�84 از 

�9 ا��Q �+د  s[�ر او در �:\ ر	86 و _�56 ا4�e p_�� GXب ا�:Xال ھ�، و ا+�

� ��ر�6رگ آ��Xن، _HO ا���ب و ��R�+_ 8�Pی 6;�+ R� ز��ن ا�34ن در Gر���

 H6 و ��5 و �a� ی�L �ز�+]G یI زن ا�34ن ا�8 
H از آ��ز &� ایHa7X Q ا�	�ار 6

��+ه ا�8 @� ،آ��ی\ ز�+]GO]� G اش�8 _��
�D@ و H��_دH8  را�Xر��

  ھ��ط���\ ا���م 6+ھ+.�O]6ص  ��ع 6 � و ا�G��2 اش را در _�Dل

�8 و زی�DیG ا��اج "  آِه �� ر�� " ��وده ھ�ی 
	�ب���@pاط��  Qای p�tX ����

 Q�6 u_اشوا Gدا�8 ھ�ی روا��6 p;	]� 5Nا��واری+ ]��H6 H ر�	H  ،را در ��

7�ی&�
\. ا�8 در آورده ��وی �7�را در ز�+]G �6 ا��ره H6 ایQ ��ه 4�د  او �

6�+ل ا�	[�ب ���ده ا�8: G���Xت ا�6ا�vN 


H در د�RX ,+ا�8 Gا�+�� �& �[ 

�T ھ� دل �+���8a�ا && 9L 

 

JیJ� 8ری دو������� >�ن � Q�!  

 �& Q	دا� Q� ای�6  H6 .8دی+ه ا��[ x��6 را ���د���GD;_ G و اط����ن ,�ط

p_�� ،�P�2زن ا�34ن و ھ� Iان ی��� G��2ا  ا��در ھ��R< Hت و �O]6ص در &

 \:�  �eا Qدن ای�	��4 �6 HSارم از ای�JP��W� و H	ا�V[ ق زن ارج�:N ل�4

�ا ا4	[�ر 6[ �+ه ای.� ،Q� H6 8ی�Dزی  
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	�ب ھ�ی ��D7ب �Q >�ی ,�ص  �����ۀ زی�Dی آِه ��ر�� pی\ را در ردی�,

4�@8 آ� G[+ده ا�8. آرزو��+م &� ز���� o2
 H
2� �26زد ��ا 6�ای �� �

 8X8 �+ا]D��, +و روزی ��ھ Tل �26زی+D� ی�د ر���4 H6 آِه ��ر�� را  T�6	�ا�

.Tدی�[ �� Q� در ��ز�


	�ب،  Qی ای�Dوده ھ�ی زی��G4 ایاز ���ن �� H6 وده را��Q P دو ���6:Tی�J  
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 ��ری ز @��ی � k در ,��H ��د

Tر �+ی�
 Hھ� � در ظ;�J& 8وی

4�ق ���ن ,�د و 6�H��P ��د G
 

 در ری\ و _�D و ��5 ��$ ز��ن

�[��H ��د� H� ظ�ھ� H6 ���ز و ,�

��ن� H	 [ Gی H ھ��Rت 
H دیQ ا�	

 �� H6 G	د� H6 8داز د��� H���  

�دان[ kN ۀ��sدل ,�د آ "���� " 
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ر����آِه   
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� @+ا ا��وز�O:& ز Q� ی�;[ H	 [ 5�, 
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� و آۀ ��ر��ه ا��وز�e�& G6 دارد ��ر H
 

��H از ]�دون� H	�R� ،ن��76� ھ� � H#� ا]

�ه ای �+ ,�د ��� ا��وزt_ TD	
 #H ��زم در 
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