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�  . ب�د  ��ابان ���ت ���توه��ز ���ده ��ده ���� �"و!داي �ا
 �� ه�اه�ي �ادرا�$ آ� �*"�� آ�ان ب)� ها�'ان را ب� د�&ال �$ ،ها

 �� ، �� ب��2 	"وش �"آ0 وا/د، �� .- و .- اره آه�+"ي،آ'�د�د
)8دام �&"ي  از ه�،و �� 3داي �ح5 ���ل پ��ل 	"وش دوره 3"د

. �&�د  
چ< چ< =>"ات باران روي �اودا�9ا و روي آ�*ال0 ت�9ا آواي 

ه�"��دا�� ت$  باران با A"با .����@$ ب�د آ� ب� �3ش �$ ر��د
���دن ب�د �$ ��ا�0 BالC در ه"  . ه"���3 آه�+$ را آ� �3ش

دو �� چ�د�� ��دان 3"د و آ�چ< را آ� �ا��د �9" ب�رگ 
�9"داري ب" �" چ9ار راه E$ ت�ان ت'خ��ده ا�د را � ها آ�ب�ده 

آ�� هاي چ�ده �ده  .  را�ح� �>&�ع آ�� پاچ� ب� �'ام �$ ر��د .داد
در ���$ با زبان هاي آ'�ده �ده از /�@�م �'H"�ان �ا�Hا را ب� 
.درون �$ ��ا�د�د  

از آ�ارش رد �$ �د  ره+Iري آ�  .ب�دچ�د دآان پا���H" �ا��ا�$ 
I�9 ه�اي 3"م و دل�&J >�"ام�Kرا در ت   L/ دش�Jآ"دو $� .

.�"�$ ��زان ت��ر ���د پا�ان �"�ا و تار�$8 �B را �$ داد  

�ده  Mاه�K@$ باران ه����زون �ا��ا�ان با �0 هاي ��آات "/
.ب�د  
��NH" �"و�L و چ�د آار3" آار�ا�� آ� آ"ده  پ�اده رو در

�د را در آ9Hاي ��درس و ب�رH3" از ه��8'ان  و ��"آ0 ا�HOاده
 ه" چ9ار �"د چ�ان  .�9ان آ"ده تا از ��3د �"�ا در ا�ان بKا��دپ

 آ�  ا�+ار در ا�NHار 	"�ان ب�د�دب$ /"آ0 ب�Q د��ار چO&�ده 
�ان را �$ I3را��د"KR اتNلح �با ��د�< �دن  . ���J آتS آ�"�

ه" ات�ب�س �"ها از Uك ب�"ون آ�ده و ب� C"	$ آ'�ده �ده و 
. 	0دوباره در Uك 	"و �$ ر  
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� و=0 !داي �S و �S د�+"ي هW ب+�ش �Kه X&! ه" روز
���ر �9"داري با ����*�رم �اآHO"ي و Jاروي د��H  . �$ ر��د

 از ��ر آ�  ايب��دش ��د�< آ� �$ �د 3"د و .&ارش چ�ن هال�
ا�"وز از او  . =د�Oان را ا/ا�C �$ آ�د ب� هK"اهK� Sا�ان �$ �د

.ده "3	�H ب�در	0 و روب را باران ب� 9R. هW �&"ي �&�د  
�Jان در /ال��8 آZ د�9Hا�S را بW9 �$ �ال�د و در B�J �"د 

�اUپ .آJ SHا �$ داد با 3ا�9ا�$ ب��د ب�Oي ��دان �$ ر	0  
��ك .  ���پ =د�9ا�S در ���ت !&ح+اه$ ���ده �$ �د

ا�+'Hا�S از آب$ آ� در آ*'9ا ر��خ آ"ده /Oاب$ ذوق ذوق �$ 
.آ"د آ0 ��در�Z�"/ S .  ه ب�د�"ش را در 3"�&ان 	"و ب"د 
.�"�اي پا���ي �&�د  

در آ�دآ$ =ال$ با	�H ب�د، ب�رH3" آ� �ده ب�د د�&ال ��3*�دان در 
��H ب� �9" آ�ده و روز ��دي I3 ح"ا �"3"دان ب�د و چ�د �ال!

ه" روز د�د�اي !&X در ��دان رو �"ده �ث5 ب@�� �$ .  �$ آ"د
� �$ آ"د وا�0 بار آ� ت"�.  �'0O ب� ا�NHار !ا/B آار

آار3"ها �Hابان ��د�ان را در آن Jا �$ آ"د�د و �`>"ب و 
!ا/B آار پ�اده �$ �د و ا�Hخدام .  �+"ان ��NH" �$ ا�HOاد�د

 �*" را 8- 7=د و =�اره ه�K را ب"�داز �$ آ"د و. �"وع �$ �د
� �$ آ"د�(Hها. ب"اي �< روز آار د�".U U�Kb� , پ�"ت"ها و

 Lه'ان پdال ها  آ/ e�"�د�د�.  �b"آ� ب�د و اول پ�اده �$ 
0��Jان /اU پ'0 وا��HO'� 0 وب� .  ول$ او ا�� �+"ا�$ را �دا

و او ه�ش و /�ا�S در . باران ت�دت" �ده ب�د. 	8" 	"و ر	�H ب�د
��H آار آ"ده ب�دI3 �H*ا�� اي با .  �ا�� اي ب�د آ� دو ه�

�+ار تKام د��ارها�$ ب� ب��دي ب"ج و پ�ج"ه ها�$ آ�)�ان ب�رگ آ� ا
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�ا�� اي آ� �@Z . ��ر ��ر��د را �8جا ب� درون �$ ب��bد�د
0�.    اCا=9ا�S ب� ا�دازه /"م ا�ام رAا آ��� آاري دا  

هKان Jا از دور د�H"ي را د�ده ب�د آ� با ل&ا�$ �*�د آ�ار پ�ج"ه 
د�H"ي آ� د��H اي از .  ا�HOاده و ب� ��ر��د �+اه �$ آ"د

ب5 در�اي زUل ��ر رها آ"ده و ذرات ��ها�S را با لجا0J در �@ا
د�H" ب$ ت��J ب� �+اه .  �*ا	S را با تارها�S ب� بازي "3	�H ب�د

آار3"ي آ� در /�اط آار �$ آ"د با ��>�0   ب� ��ر��د دهان 
آج$ آ"ده و هKان ز�ان ب"اي ه�K'� در =�B آار�J "3ان Jاي 

�د پS@� "O و �+ار ز�&اي 	"�$ آ� ب" آن �"ا��ده ب.  "3	�H ب�د
پ�J "Oان ��ي چ'Kا�S را آ� در آار3اه . را ب� او پ���د داده ب�د

هاي =ال�&ا	$ از د�0 داده ب�د، در تار و پ�د �*اف 9�3اي 
. ر�+ار�M هKان 	"ش باز�ا	�H ب�د  

 W3 و باز �H	باز �ا "Hده اش را در �< �+اه ب$ ت*اوت د�'K3 $HOه
ب�"/Kا�� �ث5 ��ك =>"ات آب .  باران �د�د �ده ب�د.  آ"ده ب�د

. ��زن ب� !�رتS �$ ��رد و ��8ج� اش �$ داد  
� ت8ا�$ ��رد و ب� /"آ0 درآ�د و او ز�" تاز�ا�� هاي باد ���ا
.پا���ي ��د را �)ال� آ"ده و ب� ��ر و ب��ر و آ��� �$ ا�د�'�د  
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