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� ه�ي ����� دار	���ق ����ك�دم ه�ي ��دي ه�ي 	�د�� �و از �ن %� آ# .  �ر �
0/� ه���ن � دا�3�ن �دم ه�ي 12# *� در 0/� *.�-,  ر+ *� (�رد و  ���ر	�
# �دم ه��� 6ردازد آ# هر  از ��5  �+،  از  ���ه8را+ *� ��د، ا�7 12#  �  �+ 	�5�ر 

# دا(> ;:ح# *� � #�� ه8را+ ��ق ����ك���، و آ�?# ز*�	� � �دم ه�ي ا;<� ح�
�ز *�  رد	� #����	�، و �0 دو�ر+ # ح� �*    .  

                           
 �*��+ اي �� از روز ه�ي �@� آ�ر ��ق ����كز	� � �دم ه�ي ��دي ه�ي 	�د�� 

�ن ه�ي آ�����Bرانري آ�+ ���# در *�ارع ز�:ران و  ��م و %� و ��:�، دو��ن در  # 
C�Dر+ و ح��ا ر روزي ���� . د	��ل  <# ه�ي *ح.ر � و  ��:��، و 2�5�ق ?ر��ك و 

 #� ، �� هر �� از ��دي ه�ي ا�7 �رز*�7 آ��ري ���3F(�را��د ��  > Fر�� �� ز*�ن ��د 
+  <� د��ن وا	� ه�ي ?���?� و *�دا و 	�س�ن آ�*I 	� و ر	H�ر	G در آ��ر (�	# ه�ي آ�

آ��5 و *ح.ر، از (�د (�اه� �ر��� آ# ��� ا�7 *�ارع � *.�ار و ا�7  <# ه�ي آ��5 
���؟ و # زودي و � ا	�آ� � �	Iي آ�*��, 7��5 در�*� ه ��	ا�? �* � ��:�� و 
� آ# در �س س��ري از ا�7  <# ه� و *�ارع *.�د�ر آI	� ?ر��ك و F�� در (�اه� �د2

�ري از ��دي ه�ي ا�7 ا-راف در وا2, ا	��ر *�2� 2�5���2�ن س��. حM�� C�D�ن ا�
�رگ اPF�ن *حس�ب *� ��د .  

                                                        
�0 از ا	.Iب ا�I*�، در ه7�8 ز*�ن ��د، *�*�ران �6�+ ����اران �ر ه� ا	��ر ه�ي 

 و�32 �ا	� آ# از �� ��دي ;� و ����+ و. �رگ � د+ ه� ?7 *�اد *@�ر آRD آرد	�
�C از دوازد+ 	:ر # %رم 2�5�ق *�اد *@�ر  ،#3�	:ري، در -�ل �س� ��ل  �

 �ا��ام ��+ ا	�، و هT اآ��ن ��	�د+ 	:ر در ا�7 راS# در ز	�ان # �ر *� ر	�، �ن و2
د، (�ن *را. # اه�8� ا�7 حرM�� #F�ن در ز	� � ا�7 *رد*�ن �3Dر �� (�اه� رد

� در F�� رتM� G��� رد *�رزا *ح�8�<� را # (�-ر دار��؟ او آ# �0 ه� # *راد 
 �*��ن او7�X آس�	� �د آ# �0 از ا	.Iب در ار?��ط � 32> و 2�5�ق ?ر��ك و هV8�ري 

����ا*> �Y ا	.Iب ا��ام  . �Y �%�ZX ا�� آ# اZ>B آس�	� # ا?M�م هV8�ري 
 �Y +[و� #� -<Z، د��H3ر *� ��	�، �� %�ري هT ا	.Iب، و �S>� ع�	ب از I.	ا

(I;# ا��V# وا	� ه�ي دو آ���# �(ر�7 *�ل . در آ�ر 2�5�ق *�اد *@�ر د�� دار	�
�. ح�;> آV3D�ر 	���5 ا�7 ��دي ه� 	�س  

                                                                     
5�2 ����2�ن هV8�ري 	�8 آ���، # -�ر �Bر *سT�.3 در (�*� �	M� آ# *س8�.3� 

*رد*�ن ا�7 ��دي ه� ?.ر��� ه�H8 �2م و (��C هس��3، ���� �� . ا�D�ن 2رار دار	�
���، د�Hران � . 	س���X�ا ا ر *�0ودي از ا�D�ن در آ�ر هV8�ري � 2�5���2�ن 

��ت ا�D�ن را ��ري *� ده��I-ادن ا�	روز *��	#  روه� هT *\> در ا��V� . 7ت و 
ا�2�ل، رز ر (ردزد، � رو� 7	H�+ دا�73 *�.> و 5راغ ��ر+، �Mري ه�ي (�ش 

�	�Dآ �* #.S�* 7ا� #� (�ري هس��3  �3�.                �را	� را آ# در �� ��
                                                                          

� ا�2�ل در ;:ح�ت���� ���� C��  .ن آ�د، ه8� R��) ر����را از #��رش   #>�2 
�ر%�� # (��R �ورد ?� Tورد*ح�8آر���ا�7 ا�2�ل ?.ر��� �� *�+ �0 از .  را # د	�� 

Tد*ح�8آر�� #3� دوران آ�دآ� را در *��ن (�ك و *ح�8آر�Tو او و .  ��ي # د	��  �ا
 <2 ��زي ه�ي  # R��) ي (ردزد و�(> ه�	د�اآ��ن . و CB رو�3���  �را	�+ 

��ا�7 �P> ?.ر��� # -�ر *�رو_� از ��ل . ا�2�ل رز ري آI?# (ردزد را ر ��M+ دا



� (ردزد �VX�* <\* �ه� �2> در (�	�اد+ ا�2�ل *�	�+ و از ��ر # �سر ر���+ �د، در�
�ر # �سر ر���+ آ# ?� اه��X ا�7 دور و ر # ��د دار	�، در (�	�اد+ ح�%� ���دي از �

�د.  
                                                                                                              

                             
��سرا	C (�	# ��ري را ?رك  :3# و در �ر%�� و . ا�2�ل ;�حZ دو د(3ر و دو �سر ا�

��X�PD* ر�آ # R��).�� �>هT او �د آ# -�ق Yر� .  �D�V�ن ��ي س��ر 2�
�رگ *رح�م  #	�)  78�D	 ق��3ا?:Xق ����ك در ا�آرد� ��و �ن د�Hري آ# .  را 

 Tه �	�PF��2 ا�5�راي �� 2 +�  ��را��ار ����ژي در �ر%�� ا��،  �+ و 
��د آ# هر دو زن و �# دار	�، و آT *. و در�*�ش � 	�س�. �را��اري *� آ�� �

������ ا�] رو�� . راي �ر زدن # ��ر و *�در # (ردزد >V�� ر�?�* ����ّ�ن آ# 
.                                    و �ن آ# �را��اري *� آ��، �� وا	� دو آ���# ?���?�. دارد

                                                            
، در ا�S.* 7, ز*�	� دا�3�ن *� ـ ���0 اوا(ر �Mر�	��<�8# و ا*� د(3ران ا�2�ل، 

�س� و ��� ��ل دارد .  ـ ه��8�ن در (�	# ��ري ز	� � *� آ����١٣e٩�ل  #8�>�
�� 5راغ ��ر+ ا�س��ر *ردان �ر%��ي آ# *�.> و 5راغ ��ر+ ا�2�ل . و ��ي _� #5

. ار	� ?ر%�ح *� ده��را # (�-ر �<�#8 ر د�Hر (�	# ه�ي رو�3��� آ# س�ط د
�در *��ن *ردا	� آ# از . �<�8# اآ��ن �/� �V:��h از آ���� ��M�ن ا�2�ل ا�

 �8i�2 ـ �روان �(��R و �ر%�� # (�	# ا�2�ل *� ����، ��V هT �روان %�ا	� �
�در ��دي ه�ي ا-راف �j� j ز	�ن و د(3ران . 	�*� ـ آ# �<�#8 # وي دل س3# ا�

. 8# و �روان 2��8i ا(13�ص دارد# راM�� #S�ن �<�  
                                                                                         

�	�?� ح�ود M5�ر ��ل .  اآ��ن �س� و دو ��X# ا�� و دا�3�ن د�Hري دارد�Mر
راي �ز DاX:�3 *ح�8آر�C��T، ���0 ?.ر��� هT ز*�ن � ?T�81 *رح�م   # �

  ��:��ان ح�%� ���دي را # ;حرا *� رد �Mر�	�، ��ق ����ك�ر%�� و ?�-7 در 
ـ ح�ود ��  ��:�� آ# � M5�ر  ��:�� (�د ا�2�ل و د+  ��:�� رادر �رگ �2�ي 

�3:Xدادا �* <�VD? ر  ��:��ي را�M5 و <M5 <# اي  �08% ،                            .
                                                                      

 
�د � �سر دا�� اش، ���0 ه8�ن �Mر�	�?� M5�ر ��ل ��C ا�7  �� �>0���� 

 و �B�ز �Mر�	�M5�ر ��ل ��C ا?:��2 ا3F�د آ# ����ن ��5�	� . (�د*�ن، ازدواج آ��
.     (�	# 	���D وي را رT2 زد  

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                    
 

س3�ن ��ل �?١٣enد��0 از Moر. �� روز داغ آ��ري.   �3� <# در ;حرا # 5را . ��
 در ���# ?@ �H�� #3	Dس3# و  <# و ;حراي �3F�ب ��(3# را �Mر�	�و . *�PDل

و (�ش �2 و �hي ا�7 د(3ر �ر�� ا	�ام . �3F�ب در *��	# ��8�ن �د. 	p�ر+ *� آرد
�د �ودي  ـ �0 از ا?8�م دوران �ر�زي  ���د، و  #X�� +م ه���Hآ��ر در ا�7 ه�



�>0������هر رود #	�) #� ���هC در ���# زRX ���ه� آ# .  ـ �8D5�ن در
دزدا	# از ز�ر رو�ري �رون دو��+ �د، رق *� زد، و 	� (�ا�3# (�اه�D را آ# ?8�م 

�د ر *I *� آردو%�دش از �ن �Xر� � : C�(�اه�D آ# ا�7 �رز*�7 آ��ري *��8
�، (�اه�D آ# � ا(�3�ر د�3�ن )��� �*�	��Mر #3F�� �� را ر ���# ه�ي ر

�	�Dاش *� آ . # �H	ر Tر(� آ� ،��در 7��5 *�اC�>2 C6? �02 �ر�, ?ر *� 
�Fرا *�  رF ري و%�دش را��6Xي د�رش *� دو��، و  ر*�و ه�اي داغ. ر(س # آ��ر 

��و آ��ر # *ر�Bاري . و (�V�ي ���# ?@G�� #3 د6X��ر ?ر *� ��. 	� �+ داغ ?ر *� 
��و  ��:��ان ه8# ��ر از 5را در *ر�Bار �3DM اآ��ن # . �ر ��� �ل *� 

�Mر�	�. ا�3راح� *�PDل �د	� r��:? #*�H73 را در ه�D��) �02در 7��5 *�ا ��� 
��هر ����+ اش، #����0<� داو-<��	# ���د  : �* ��؟ �@�در . ، *� ���ا

# حس�ب *� ��� <8�? ���	 sD�*�> %�س�، ا*�، Bر��+ . ا�7 �رز*�7 آ��ري 
�.  از (�اهC *��8ع �Xر�� �د�Mر�	�و ?8�م و%�د . اي ح��ا	� �  

                                                                                          
�، و �ر(�  �	# اش آ# در ز�ر ���� �3F�ب (�رد+ Fآ# �رام *�  ر C�>2 C6?

��M�ن *� ��، و *ر�Bار �ر��� آ# دو�ر+ آ��ر *� �� در ز�ر �3F�ب داغ ?�س3�ن، و 
 ��:��ان آ# دو�ر+  ر��# در %س��3ي �<�VD) R و ��2#  ��ه� در *��ن 

# (�د *� �*� و �Mر�	���G ر��+ ه�ي ;حرا،  �*��دا . 	Hران ا-راف را *� 	Hر�س
���و احس�س  ��+ و%�دش را در ر ! آس� وي را در *��	# ا�7 (�اهC *��8ع د��+ 

�F��8ع. *�  ر* Cز (�اه� �0 �3�.                                                    و ��
                                                           

0��# آ��ي *�  � C	و �رز Cن (�اه�ن در *��س3 ر �، �G . � از Moر ?�
 ��:��ان .  <#، آ�8 �ن -رف ?ر، در ���# ?@�H�� #3 د�Hر، در (�اب �د

. %س��3ي � ����ن �<R را ره� آرد+ و ا�7 %� و �ن %� # 	D@�ار *�PDل �د	�
�0 از Moري  #X�>�2 ري ه8# ��5 در ا�7 ;حراي آ��ري�H	آردا �* #VX ��5# : را ?�ر

 #pحX آ# هر �# ه��، ��	د� +��ار آ#  ��� در %��D�ن ر �.R ��8�ن *�@�Vب 
��ن را راي  #X�� آ# (�اب *�<��ن �ه G�� #3@? ،��3Fرو *� رF ر در (�اب? s�8�

ه�j (�اه�D ره� 	�8 آرد	�، (�ر ه� و ��G ر��+ ه�،  ر � �G  <#، و ح�3 
 	D@�ار آ��D+ و اآ��ن #  ��:��ان �رد+ 	.��� *�  ��:��ان آ# د�� از

�ن ه� آ# آ��ر را ?�ر# آرد+ ا	� *� دا	�� آ# X@�3 و �س�3 �0 از Moر . *�	س��3
ه�ي ?�س3�ن در ?7 %�	�ار و � %�ن %�ري *� ��د، *\> %��� از ��ر و �س>، 

8�Mر�	�. *\> دارو�� (�اب �ورS* و ��7v از  ر �  �:ر+ 	�ه�رش را ز�ر �ر  �ا
��Dدراز آ G�� #3@? رم ز�ر	ك �ر ( �>M� #و �ودي (�اب (�اهC و �رز	C، و . 

�ودي 	س�T داغ آ��ري آ#  �+ و �  �+ 5�ر�2 �	� را آ��ر *� زد ?� دزدا	# �Mر
ر  ردن ز���ي ا�7 دو���+ آ��ري آ# 	رم و �رام 8D5�ن  ����+ را # د	H�ه� ��	�از 

.                                       ��راه7 ه�ا�� *� آرد����7 ?ر و # ز�ر  
 

# ;�اي ا	:��ري آ# در ��5 �2*� اش ا?:�ق ا3F�د+ �د TD5 از �Mر�	�و�32  
�، و *�+ (�ك را در ده�	C احس�س F�� ك�) #(�اب  �Dد، ;�ر?C را 5س���+ 

��ورد و ;�ر?C را از (�ك ��ك ��زد. آرد h�، ا*�  ��� وز	# اي (�ا�� �رش را 
�د	� #3�� �رش  �اD� ر T�p��رگ و ز*@�3 �ر .  � را ر (�ك �Mر�	�د�

�د. *� DFرد #3Fر  TVرا *ح C��ه �و � �ه ��ز . (�ا�� Fر��د �DV. �� 	:ر د�
�د +�� <���? <  # C	�ب ده� �و Xحp# اي �0 ;�اي ��ر+ . *�+ (�ك آ# ا�7 �ر 

��ن ��ر5#، و درد، و�DVو 	:س .  درد، و (�ك  > ��Xد هر �ر آ# *� (�ا�� Fر��د 
و �ي �HD> و �رق �ن، و ;�اي 	:س زدن ح��ان . آ# از درون ���# �رون 	�8 �*�

���M���، و �M���8�Mر�	�. 	ر، و M:	  ر ��5يHد�   .  
                                                                                                              

و�32 # ه�ش �*�، اول  ر � را د�� آ# آ�8 �ن -رف ?ر در ح��Y از (�ن ر ز*�7 
�0 از Moر ?�س3�ن، �3F�ب داغ و ��زان، VX# . ا3F�د+ �د #X�>�2 ن در�ان ه��8��:�� 



، ��Vن، ��Vن. ه�ي ار در ه8�ن %�ي ��8�ن آ# ���3D�� �3ر، ��Vت، ��Vت
#X�� �1	�� دو ه�ار و �	�V� . # �? C�� ل��1 �	�از دوه�ار و � �ه G�� #3@? 7ا�

�رب، 	# *.�و	� ا���Vر	# . ح�ل از %�ي (�د ?V�ن 	@�رد+ ا	� +�6� #	 ،��H�5 ل�P* ،
، ?��وز ه�j *�3�وزي در ه���� از ا�1�ر ا�7 �رز*�7 آ��ري، ا�G�X #3@? 7 ?��8رو 	# 

0S2� دوه�ار و ��	�1 ��ل ��C .  �ر �Bرت 	��ورد+ ا����G ه�ي � �Bرت را ر
�آر+ اي،  > ا	�ا*C را در ز�ر ه7�8 ?@#3  +���هT، در �� �0 از Moر داغ آ��ري، دو

���3�	� ��� P�?# (��ر را در ���# . ��G از د�� داد+ و �ر �ر ��+ ا� +����ن دو
�ر��X ! #V�س ه�ي ��ر+!  Fرو آرد+ و �رم را � *رگ از (�د زدود+ ا��؟ �رم، �رم

�د�Mر�	�اي از (�ن آ# اآ��ن ر روي ران  +�� #3@X  .رم�اي ’’! و احس�س  ��+. و 
�دم +�� > آ��ر در ز�ر �3F�ب داغ آ��ر �� ;�ح ?� Moر �3Dر دوام ‘‘ !آ�ش هر � 	@�ا

 �X�س! و �ز �رم! ?رس از *رگ! VFر *رگ! VFر *رگ! احس�س  ��+! �رم. 	�8 �ورد
� ح�;<�H ! ه�ي ��ر+ و هs هs  ر�# �و ��5  ��:�� آ# �ر ر  ردا	�	� و 

 #: ا	H�ري *�  :��3.  آ# اآ��ن # ;�اي <��  ر�# *� آرد ا	�ا(��3�Mر�	�	H�ه� 
ح�H* hر #5 ��+ ا��؟ دو ه�ار و ��	�1 ��ل ا�� آ# هر روز در %��� در ا�7 آ��ر ’’

?� ?�M� دو���+ آ��ر 	�س�3 آ# ر (�ك 	رم ��ي ا�7 . ?�ز � 	�ارد.  <� �ر �ر *� ��د
ا�G�� #3@? 7 دو ه�ار و ��	�1 ��ل . ?@G�� #3  > و%�دت را از د�� داد+ اي

��Mر�	�و ‘‘  .از او 6رس. (�ب *� دا	�. ا�� آ# ا���� ا�س3�د+ ا� sن ه�در *� 
��0 ?8�م �2ر?C را در. هs  ر�# �ر �h �ورد و # ?@ G�� #3	Hر�س ,8% C	�3د� 

��ر �ن آ� �D* �. آرد و 7���5 �ر   
                                                                     

د2��.� �0، دو���+ آ��ر � �X�س ه�ي ��ر+ ا	�ام ?ح.�ر ��+ اش را آ# ا��� از �ن ?�:ر 
�	���� �* ���؟. داF�� �* #*ادا ��� � �	آرد؟ ز �* ��� #5 ،�Dل (�دآ��) 

احس�س ح.�رت، �رم، و �ز (��ل (�دآ�D، و �ز *�> �2ي ز	�+ *�	�ن، و ?رس از 
و دور �-> ا�7 اVF�ر در ذه7 ��د+ ا�7 د(3ر آ��ري آ# د�Hر دو���+ اي �آر+ . *رگ
(��ل (�	# ��هر @�ر ��+ و در ا�7 �0 از Moر داغ . 12ر ����+ Fرو ر�@#3 �د. 	��د

�دآ��ري # ه�ا ر #3F . <  #	��>-داو r��:? در �رزوي C�� �3�د(3ر آ��ر آ# ?� ��
��ر �س3�ن *� DFرد، د�Hر  <� راي ?:��r 	�ا �در ا�7 �رز*�7 . و%�دش د�

 زن �دن 5# د��ار ا��؟   
                                                                                                              

         
�د	� #�D? د.  ��:��ان����# ه� ر3F# ر3F# دراز .  ر � در ح��Y از (�ن ا3F�د+ 

�	��.  (�د را %8, و %�ر آرد�Mر�	�. 8D5# آ�ل %�H�ل ز��د دور 	��د. *� 
� و  ��:��ان را # -رف 8D5# آ�ل ه�ا�� آرد��5��C3 را ردا . TM�* دردي

.                                                %�ري �ددر ا	�ام ?ح.�ر ��+ اش   
 
 
 
 

 
 
 
 

ي �Mر�	�آ��ر وحM* �Dرش را از . 	# *�+ �0، د(3ر آ��ر Fرز	�ي *رد+ # د	�� �ورد
ر آ��+ �د C��ي . ز���ه C	*�ران آ3�8#، �رز�ي *�ز%��� ه�د(3ر ���ر+ در *��ن 

�وا7��X و رادران، و احس�س �s�8 ح.��هH8�ن . رت، (��73D را  ��هV�ر *� ���ا
���+ ا� +��  ZV?*ر �ر+ �@7 *�  :��3 آ#  �����*�3�وزان . ��5ان � د(3ر 



����0<� از . *�  :��3 ���� اPF�ن �د+ ا	�.  و د��H3ر 	�D	��هر � # دام 	��3F�د	
#�د، و�X د�Hر �@�� از ازدواج �سر دا�� و د(3ر دا��  #3D ز� *��ن �ر�زي 

. ز	�ن و د(3ران ز*�ن ��د ه�ار و �� %�ر دا�3�ن در �ر+ د(3ر ���ر+ ��(��3. 	��*�
���, آرد	� آ# �	��3F# ا��، و *ردان %�ان �Mر Tوز را (�د �ر ه�ن ?��م دا�3�8? 

���ان ز	� د�� ����3F آ# *� ?�ا	س� *�> %�س� ا�D�ن �Mر�	�ز*�ن ��د از  # 
ح�3 0/� ه� ��ن # دروغ از ?�ر# %�س� ��ن � . رد	�را ارY� آ�� ��د *� آ

�	�ي �Mر�	�. ي � (�ر از ه8# %�  12# ه� �ر هT *� آرد	�، و hف *� زد	��Mر
���ر+                                                                                            !  

�د(3ر ���ر+ ?� *�ت ه� ��ي از (���رون 	H�ا #	 . T	�) و ��3و�32 �2:Xم، ا��	را� 
# در(�ا�� (�	T ��ق ����ك�س از ا?8�م آ�ر ��(83�ن  ،�	��، در آI?# ��آ7 

�3:Xا �	���Mر�	�، ا�2�ل و ز	C ح�Yر  T	�) # در آ�ر ه�ي اX:�3 را راي آ�8 
 #:ر����3�ق ����ك(�	#   . T	�)�3:Xرا C��روس ه� #�Mي آ�س ه��X  7? را 
�	� آرد، و د(3ر آ��ر در ا��X 7�س ه�ي �Mري #  *روار��ي *� *�	س� در دل �Mر

.                                                                                    (�D و ز*@� آ��ر
                

�M، اول �ر اX:�3در ا�7 ه�H�م �د آ# ه�*7، �سر �رگ *رح�م �	�(�	T .  را د��ر
�3:Xدا� #3:  �)�� #�ر  ��  :’’�	��MرTآ�� #P�; 7*راي ه� ���راي ‘‘  . را 

	@س7�3 �ر �0 از 7���5 ��ل، دو �ر+ �ر(� د6X��ري #  �	# ه�ي �3F�ب (�رد+ و 
� *�+ اي آرد+ .   د(3ر آ��ر دو��+ �دG(�ش ر	 �)��ه�*�5 ،7�	V#  ��� *�درش 

# ا��، 	H�ه ��	��س� و دو ��X# ا	�ا(�، و ��(� آ��ن �ر����Mر h�ي ح :
’’ ،��Mر�	�و ‘‘ �Mر�	�( ،Z	pرت �5س�و .  8D5�ن ���هC را ر آR ا?�ق دو(

��از ?# دل *� . �ز �0 از 7���5 ��ل،  ?8�م و%�دش از (�اهC *��8ع  رم 
 ،���H ��ا)�3:X�	T ‘‘  !�ر+، �ر+’’(�ا�:   :’’�	�آ3ري را �ب آ7، H�ار روي ، �Mر

@�ري .+�� �D) �>�) ق�ي ‘‘  .ه�اي ا�7 ا?�د آ# �2� در اX:�3و ا�7 ز*�	� 
�3ا	� ��ر را را�Y آ�� . �8�ر�3�ن �Mاري �ر%�� س3ري �د ����ه�*7 �*�+ �د ?� 
����� وي # ?Mران  #�X�0* راي                   .                                           آ#  

                               
 

 T	�) ،Z��، ه�*7 و اX:��3ن Fاب ر�) # ه��8�ن از  > ز�:ران �@7 �Mر�	� آ# 
�د.  :��3 #	�M�Mر�	�ا�7 . و هر دو *� دا	س��3 آ#  > ز�:ران F.ط  #�MX � 

�ر%��ي اش آ#  �+ راي ه�* 7	��M:*م �د 5.�ر ��ر�7 �@7 *� �# �ر	�+ .  :
�ه�*7 را # ��د ;�اي (�ش ��8� ��� *� ا	�ا(� آ# از . اي (�ش 	�ا *� *�	س

��� (�	�اد+ ه�*7 دا Tس��3 ه	ر �� Z	�%.  
                                     

!اh د(3ر آ# 8D5�ي زاغ داري  
!��� در د�� و *�> �غ داري  

 
�Mر�	�ه�*TD5 7 از �� %رات *� آرد و 	H�هC را �Mر�	� آ# و  �+.  ر 	�8 دا

� ���ه8D5 C�ن ه�*7 را *� د�� آ# �ر *� آ��، 8D5�ن در �X�2 #��از ح�
�Mر�	� آ# ر�� �. *3D�2�	# در وي (�ر+ �د ،�Fر ه�*7  ر ���� 5�ي را در را

 آ# �X# ه�ي ���� را *� DFرد	� �Mر�	�ه�*7 د�� ه��C را ر روي د�� ه�ي 
���Mر�	�و �?�D آ# �ن �Z در دل . و 	� M�ن  رم ��	�هر د.  �ا 7� و ه�*7 رو

�	�* 7���، ��ل ه� رو                                                                          .  
�د #X�� و دو ��، و د(3ر آ��ر �س�ه�*7 . در �ن ه�H�م ه�*M5 7> ��ل دا

��ه8سر ه�*7، .  آ��ر %�ان �د و ز��� و (�ا���3د(3ر. *3�ه> �د و �# Fرز	� دا
، آ# (�د را *Mس�، آ# راS# اش � ه�*7 ��5ان حس�# 	��د، و دو�� د(3رش، ز���

ه8سر �رون از (�	# ه�*7 *� دا	س�، هر � 	�3ا	س��3 د�X> ا��3�ق روز ا�Fون 
# *<� ��ري در  �Dراي �رآه�*7 . ، �س از �Fت ��ر، �ا	����ق ����كه�*7 را 



�و هر .  �:ر *� آرد��ق ����ك در هر 1F>، و هر �ر ح�ود �� ه:#3 # رhا2> دو 
�ر در ��Bش �	�� را ?�ر# *� آرد�Mر. ر�F, ?ر�7 و ز��� ?ر�7 2<# ه�ي ا��3�  

                                                                               
، �� روز آ# ه�*7 اX:�3 در ه8�ن ��ل اول �0 از �Fت �2�ي در ��V از ا�7 �:ر ه�،

 #�د، ح�%� ���دي، *��X آI?# (ردزد، � ����ار ��ق ����ك?�ز+ از ?Mران  +�*� 
 # CpF�ي *ح�ق ����كه�ه�*7 آ�8 ?ر���.  �*�� CXس . او��X � ���) #	��*

���Mر�	�ر از راS# اش � (�1;� آ# در ز*�ن ��د و ��دي ه�ي دور و . ��� ه� 	�ا 
ح�%� ���دي ، �س از �Iم و اح�ال �ر��، � . دا�3�ن ه� ر �ر ز�ن ه� �د

�:  #*�.*                                        :  
 

7 (�<� (��ح�ل هسT3 آ# �8� را+ ��ر را ادا*# داد+ اX:�3ـ  �2�ي * hآ��5، او 
_�	��، �2� ه�*7، ا�7 دور و ر ه� را%, .  	Vرد+ ا�� را # ا*�ن (�ا ره���ق ����كا��، و 

�8� و  #�	�در درواز+ را *� ��د س�، در ده�ن .  (�<� حرف ه� *� ز	���Mر
���F و ���0# در�� *� آ���. *ردم را 	�8 ��د �* Tو دروغ را �ر ه �. را�

������Mر�	�ح�h آ# 2رار ا�� ! ه�* 7�8��Y 7�.F ا	.Iب را �� و آ�ر ه�ي  ا���� �
@�ا	T ?� د�Hر *ردم ز�	D�ن  �را�3�ن ;�P# *حر*� �����8� را ��V، ;�ا�C آ��� 

.    hل ��د  
                                                                                                            

#�.��� رو��:Vرا	# اش در *�رد و د�2.# اي C�� ،�0 از ا��V# ه�*7 �3ا	�  �*�8? 
�D��	�� �# *�ت �# ��ل و # *�<} �� ه�ار �Mر�	� ،?�0د زو%�ت و ازدواج *�2 

.                                                                  ?�*�ن ه8سر ;�P# اي ه�*7 �د
                                                                                    

، ز�ر 	H�+ ;� ه� �3�ر+ ��8�ن ��ق ����ك در ?راس (�	# �Mر�	��ن �Z ه�*7 و 
� (�ر . آ��ر، ?8�م (�Sط ا	�ام �H��Vر را ?�ر# آرد	� ،��3Fاب ر�) # �و را�Y و راح

��را��ن در ��7�3 دا ��.    از ?8�م �زي ه��� آ# �ر	�  
 
 

 


