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م ��ش����  
  
  

و ��  �د در  و ��+* در (��ر ��)ه ا����دهد �ف و  	$# �د.و آ �� روزھ�ی ز����ن ���د  ��م روز ����
   .-اع ��د.

. ط�	� و دو�* دا���# ی دھ�7# را �� آن ��46ن �	�ه و 3�45ه ��د. آن د �ک ز���1ھ0* ��ه �	/ او را د�
��<�ع را ��  #  �ا�* =دای روز �>4* از دهھ��ز >�ش ھ��/ را .�ازش �# (د. � ���/ و �;:� �9ای

را �ا�/  کو از او ��Aاھ� آن د � و ��Aاھ� �7 �� ��رش در آن ��ره 9@1* (��ا��درش در�	�ن >?ا��� از 
د	B�(�ر ، ا�� �أت ا�  ��د.��A# ��  �د در (F�4/  ... ھ0* ��ه��ه ھ0* در  �د .�# د��. را �

 G.�H� �� ر��ده��6   و (��ر در�� ھ� ��46 و اطاف (4* زار و �ِ  و (�ه، �� دا��� ھ�ی ��F+، �J7# از ���ظ
1�- از >�# و �@1* و  ��ه ھ�ی �����L.� اش راM و �9ای ��	1	�ک را  د �Bر د���د �7 ����4د. ر=�� �  ھ

 ده،ز�ا �# 7�	 ،از دور او را ����7 �# (د ��رBان د�وی  د �ک و �� ، ����د.� ھ�اه (� �� وی � د �
  ��.�.��F4ک 

(* ��ن ازN از O15 ک راده �� روزای ��6 د5	�P د �� �H�7 ، ���� اهد�� و ��  ��ون ا�� (� (�# �� او ھ�
ز M س و   .�#  �اھ� �� وی ازدواج (��دو��/ دارد و و >0* (�  ؛دM/ را �� وی >0* ��	�ر راز7

ز��.�. دھ�/  U4 ��ه و ��ھ�� ��د.� و د���./ ھ�اه �� ��.� ھ��خ ��ه (��� ھ�ی د �ک از �م M #� /
*�   ... و  �6!�.�B6����B ��د و .�# دا.

ف ھ��# (� ��ان زدNد��ا�/ �7ز># دا�* ، ھ�ه �7 ز.�ه . دM/ �#  �ا�* .����A/ ��د.�  �ش آ��� و و ھ� �
 ھ�� ��، ،در  �اب و در �	�اری ��ر، و �9 ھ� ھ-ار ھ-ار ھ� ،آن ھ� را ���4دو�05 و ��ون  ،�W و روز ،ا�*

أت� ��@M ن آن ھ� را .�ا�*... ا�� در آن�	ی و ����ر.3 از .�م �B.ه ھ�ی رL17 دم ده و آ از زرد># ��در�
�	� ��ر .	- ؛ از�# 7H5 *A� .*دا� �	�  

. 5$1/ �� ��7ی �# زد ��ون ا�� (� 6	-ی ����B از آ.)� =ار (د. (� �� ��ی او �# آ��. ،��رش را از دور د��
 Y	0  ری �9ای�Bا���  ��درم �� ��ش. ��م �# آ��. 5$1* را �ای �� .�B ات ��ان را ��	� (� �# >0*: ����

  !دار
ز و ھ0* �� از آن روز �# >?رد و ��ان ھ��ز ا�� ��<�ع را �� ��درش در �	�ن .B?ا��� ا�*. د �ک ھ� رو

. >�B# وی را �# آزارد ، وM# �	�ا.���ر ��ه ا�*ا�	� و �ا� +4] و ��ر و  ..�W را در ا.���ر �# >?را.�.
�، ا�� .�# دا.�* �B6.� و از ()� آ\�ز ���B . �#  �ا�* GL5 ��ان را �� ��درش��ان  ��/ آ��ه ا�*از

  .. �� آ.�L5 �F درازی .�1د! .(��
 O��Mا ]F+ *��� آ.��H  ،و �دم... ،...�اھ� >0*و ��رش �6   ،..��درش �B6.�  �اھ� ��د.از ط=# .�# دا.

7�	�.  ..ر�� و رواج ھ� و ���� ھ�  .���1 ھ�، و ���� ھ� و .���4 ھ� و 5^�وت ھ�ی ��ن. #�  
��46ن ��ان درا�/ �A/ و آرھ-ار ��FN*  �ش  ا>�6 د �ک �9 اب از ��46ن ھ دو =ار (ده ��د؛ �

  ا�	�!از و ��H.#  ...و رو��ی و�9ل ...د��ه و  �ا.�ه ��د
��<�ع را �� ��درم در �	�ن �# >?ارم و  �اھ/ �# (�� از ��رم ��Aاھ� �7 آن  ، ��دا��د،�6 �	/ آ��ا�W4، ھ

 ا��  �ا���Bری (���.را د ��  
 ر�	�.�.  �ر�	� �� �� ده ��ن دو���ن ��د (� ��ان �� ��ر و ��در و ��^# از���� �U ھ��0 ���، ��م روز 

M@�ف <A	�# از �ف ھ��ز ده را در  �د  آرا�# و و�5ر �� �4* (�ھ# ��$� از ا�)�ر �$�� \وب �# (د.
و ��ر \�1# در  �د  ��ان .�را(+ #�N	W د=�O15 G را .�ا�*.  و آرا�/ �M�N /A* آرام ده ،وM# �	`�.�ه ��د.

��س �# (د. Nا  
�� ھ� G 5$�� روی 09 و ر.�Bر.3 ا و  ��ه، �� �1Mس ھ�ی .�و � و �9 و .	�`� ��ان �� ھ	�ھ� (�U6�`� ھ�ی 

 �# >?ا���� .4��� و در (��ر د��اری ��زی �# (د.�. ��6 ��انBھ� د� � �� ا.# ��6 �د .�� �9ای �$�� �
���1ً  و (��6 ھ�ی 3�7 �9ای دھO و �.� از درون ..	- در آ.)� د��ه �# ��. Y	b) ه �# ��.  ده�	�� ��ز.�ن 

����7  ، >�ھ# �� �ُ[ �ُ[ و  ��ه��  ��@�M# �.� ھ�ی ��ن �آ��ه ��د.� و ��(W ��ه ـ +وس را  �4* ��م ھ�ی
د.�.) #�  
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 �	:�� �b$# (� در ده +و�#  ،��	�: (�(� ��ن ده ��� ان��ه ��د �� (�)�Fوی از �F# از �د��ان (� از ��7
ی؟. �� (�ام  .ا�*.Bش د��  1  

ش � +و�# د �  �ن ا�*. ��$� FN	��$#، +-�-م! ا�وز�ای �� �د، وM# از ��6 ��ه  �ا���Bر ا�� د �
�ده ��$���و��دی (� �F$	L@7 ان����	و  �ش ا ;5# ا�* ، ز��1،  �ش � *�، و و<f ز.�># ��ن ھ� �� .	

 ��$� ��ھ�، ���� د � ھ��ز �L5  �*��اب ��ا=] .�اد. .�#  �ا �� آن ھ�  �ن �ای ��6 ��ه�د �ش را �� �
ه .�� �� ا�� +و�# ��ا=] .�1د +و�# .�ا�* g��  �$�� ری از ر=* و آ�� ز��د زن�Bا���  ��اب ��.� و ?+ ��

دو ��ی را در �U �-ه (ده ��د  (� ��.�.# واg .�1د. �b$# زن ��$� �/ ��ه ر=* و آ��...آن ھ� ��اب �1b* داد.�. 
)!h	ن �� ھ�  در �	�ن ھ$H$� و ��دی �دم ده �� *+�� U	�F. /ح ��ن  ��� ھ�Nل  �ا  �ب (��. ھ�	 � �� د �

��زد. د � آن ھ� ���� ��.  �او.� ز.�># � از ��دی .L	W ��ن (�� و ھ دو� �	�ر +0	Y  یرا �� ��ی ھ� �	�
 �# (�� ھ ا.��.# آرزوی دا��� �6	�F= .د��1# 	و�# را د و ��ک و .)+ U� �	�6 زن و Uد!ار�  

��� ��د. او  �دش �� 7د�� و دو دM# �6	� ����ن A$7# را F� #�Nر #� �� �N / از	�ان را ا.���ر �� �	�4 ا�	�
ای ز.�>#  �د ر�5 زده ��د. �  

و ��  (دA$7# �� ��ان .�Bه �#  M�N��A# (� �� 1M)� +�1ر داد.�، درا�1# از آ. �M *4@�� د �ک را � �ھ�	در
          ؟...6ا ()� ��ی؛ از او �# ��	�: دردا.�وه و .�Bه ھ�ی � از 


