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�� ر?E @ ادا#�  ��D از اه��� رو��E در ح��� آ� �D�ري #� '�ردم در �5ر" D�

#� �5ا�سE@ #�\ع
> '�دم را  دم؛ ا�� #
"ان رو��E را #� د�"م د�> آ@دا

�"ه@ o
Z�5 .�� �D�ري #� '�ردم در �5ر" D� �ر?E @ ادا#� دادم  در ح��� آ

��
"ان رو��E را !
"ا آ @ و �� ��D از اه�# �
 @؛ ا��  ا#
"م ا�$ ��د آT�رو��E را 

Eا #� آ�دم د�> آ@ #� �5ا�س"

o  @ #�\ع
> '�دم را#
"ان رو��E را !Z�5


"ان را د�"م و �� آس� را، د�Sر 'سE	� و. �"ه@# �� �5"# <,f� ع" از� �E\و 

�.�E�$ را& ��اي #$ ا�$  �� ر�
"م آU
E� $�ا �� �
�� ه)
$ د�?���د�� ,"م، 

�� ه�ي � 	� را ا��ZEب آ @ و درش را �;�@ و  ا�> آT*ن آA از �D� ري�X 
ه)

� رو�@ ��ز آ "آ� # ا#
"وار ��,@ آس�� .�ا #� , �'> در را 

�، درب و دا�Rن وT*آ�دم؛ درب ا�$ آ Y\�5 ه� �T*از آ �D� آ �ر  ��A<"ر آ��5& ��د آ

@ D�
�ون. ��اي ورود #�TUر ��دم \�ز �� ه�ي در T�#� زد و #$ #�  ��ر #��5 از 

�� ص"اي �* " در زدم. �5ا�سE@ ص"اي ح�ف زدن و ' "ة S " �]� را �� �م  �5 $s(X#

" *� " *� " E,ن دا�S ،"ا� &"
� ص"اي در زد�@ را , T*ن آA آ �ن�� � ,�م آ

��د آ� د�"م آس� در . صحT> #� آ�د�" �E,f	� �U�A ر #$ در�mاي از ح �uح�

 “.�eم” :!�> ��م �]>


س> ��ل دا,> و�,*�ار �� و  ��م را ����دا�"م و زن -�ا�� را د�"م آ� ح"ود 

��د و S " \"م ان �jف �5 �5ي �5ر��D ا�س�Eد&!*
�ر !�ر& !�ر& اي ! &"
��د �,.  


B در�> از آ �ر #$ رد ,"�"“: او �]>! <P�� " S �(, .�(, �Eرا ص"ا  #$ ح

 “.ه@ آ�دم

”"
�ZT� ،x' ي؟ از آ �ر ,)� رد ,"م؟"- .���� اد @Eا��' �(� @ D�.“ 

” �(,»�l*? «در�> ا�>؟ ،"
Eهس“ 



 “.Aر&“: �]E@ #$ آ� احس�س '�,ح��� #� آ�دم،


�ل آ�د ,)� ��د�" آ� از آ �ر آ*QT #� رد ,"�"» و�"ي»”' .�# Q(ن زد&  ه�U
ه

@�", ./
� و» ,)� ��D از Aن Aدم ه� ��د�"، ا� �Xر �
س>؟ �� د���" #	
>�.“ 

@E[� $# :“&رA .د�T� �(.# ان" S دمA $
�
/ در Aن 	# ��
x ا�>  ��ا�@. وUP

� ايE,اf� <�	روي او ا� �” .م ه�ي '
*� #.@ �5ي د�	�ي ه@ ��د�"Aد. آ

/C�  �� �E'ن دA ���د آ x�S " ا�@ را !�> �� ه@ رد�Y آ�دم و ��ا�@ -�

��دن �� ا�.�، آ�ن #�  , 
"ن ه� آ"ام از � ,A Q���� ��Aن ا�@ ه� �� '�د را 

��دي و�� ا�$ #���ط“: �]E@. ده" &"#�
� �
� د��� #�\ع� ا�> آ� �5 ه �ز ���ا�@ . 

 x
UP� ,A �#ا�$ ا�� �� � “.هس�E ا�> آ

”����د�@، و &"#�
� �
� د��� #�\ع� ا�> آ� #� ه �ز �ه)A �# Qدم ه�ي  Aر&، #���ط 

@
��د�"  #� ح�E از Aن Aدم ه�ي #س � آ� Aن #�\} ه�. ��و& �5 را #� , �� �U �ا

@

��E #� دا�� و�"ي �e?�ص*� ,)� را , �'>، Aن ه@ �5ز& از روي DP/. ه@ 

 “.ه��>

� دار�"”\eP �# ���+� ,)� رد  #Eْ��]@ آ� از. �)� دا�سE@ ,)� -�ان ه� ا� <"ر 

� و\�E. ,"م و �eم ��DدمE?ر b��#س�?�ت  A'� #� دا�
"، #$ ح�b آ� د�	� � @ 

 “.#� روم �@ #� ,�م

دا,E "  #� �5ا�سE@ ص"اي S " �]� را از !�> در �� �م آ� ,�د و , 	�ل �� ه@

�� ص�Tي، ه�S " .صحT> #� آ�د�" �� �ًETس� �ET��  دو��ر& در زدم، ا�$ ��ر اET�ا

@ 
T� .S Q\eP "ا�� �"ا,E@ آ� د'�E را از �;د�[ 

� #$ �	�& آ�د و �ع" �]>�� اي uح� �E'د :“�� �Aن روز ه�  ه)A �(, Qدم ه��� آ

"
Eري هس�X 
��د ا� �U» د���" #	
/«. 5ع*| دار�" ه) &"#A B
 .S " ��ل !



��د. او �
; ه)
 �Xر ��د. ��د ٩٤��  ��٩٣ل  k # و �
� . آ)� �� ;
� �(, bً�(Eاح

� در �]��" ا�$�
 “.ح��> د�Sر '�اه
" ,"، �Sن ,)� ه@ ه)

��د” �U �ا /
	# /! .x��- �S .@.# دم ه�يA نA د #� دا��، او از�T� . ل�� "��T�

�	��� آ. ا�$ -�ر ح�ف ه� را ��Zري $# ���ا5]�\ً� ,��" ��Eا�� S �آس��� در ا�$  

� ز�"�� #� آ  "T*ر& در زدم” .آ�� .دو

<[� �E'ن“: د���E
 “.��د,�ن هس> احbً�(E ,)� را. �A.� \"�)� ا�". '���ادة !


; ��Tد و�� ا�$ ا�@ ��اي #$ ��دAور” .'���ادة !
���Eن“: #$ �D5ار آ�دمS h
 .ه

”��
"؟ و�"ي وا\عً� ه
�Uن زد& ,"& �A �(� �# QT*آ ��وا\عً� . ه)
 �Xر #� ه@. د�Sا 

�� Aد#� از Aن دوران ح�ف @
��Zاه ���اي #� 5 �ع -���T ا�> آ @
�;�.“ 

'�اه"  و�� ?عeً د�@ #�. #$ ه@ '
*� دو�> دارم در ا�$ #�رد صحT> آ @”

 “�]�E '���ادة !
���Eن، ه�؟. -��� را ��اي ا��Eاح> !
"ا آ @

 @Dح# ��� حس�ET���ز آ�د�"، و\�E در  �� A'� در را. در زدمدو��ر& در زدم، ا�$ ��ر ا

��ن -�ري ,"�
� �jف '�در #
�ن در��&  !
� #�دي. ��ز ," ��#� و ��ر از #
�ن در 

� #$ �	�& آ�د. ا�س�Eد& ��د�
س>، هس>؟“: �� د\> � �l*?“ 

� ا�$ رو��E ر�
"& ام”� “.�]�م S "�$ روز ا�> آ� در. Aر&، �5ز& 

� اي در ا�$ #�رد ?�D آ�uح�<[� /C� ،د :“���
��.�E ا�>  /! ،x' �5.“ 

� هسE@ آ� !� ازEZ�ه@ ر ���Sب ه�ي  و\�E وارد ,"م د�"م در �[ ا�5ق k 5 و 

��د �EسD, ن�(*T# و <Z#د،. ز�� آ "& اي آ� در ��Zري #� ��'> T # �. 5} ��ر 

��د�" �Eس�ز آ�د& ��R �[� " S ف. دور �5 دور ا�5ق�j ��
� #�د #�ا �� د��Zري ! ]� 

� #$ داد& �ص "�� در آ �ر ��Zري راه )��� آ�د، و\�E د�"م -�ي '�دش را 

� راح�E ��م را ��l'��@ . د��Zر ��د ?.)
"م �Sا�و\�E ��سE@ د�"م �)� �5ا�@ 




 @ �5 ا�jا?@ �� د�	�انT���د، ��اي . را در ا�5ق  " ��,�' �*
' B5A ي�#�� ��و

B5A ه�ي �� ,ع*�� اي uح� ' �Eزل زدم، �س", &�
S $# ��ص"اي . �,�� "ي 


"�" ا?�ادي را از !�> ��م #� , 
"م آ� از #$��! �# �[*EZ# ال ه�ي�� :

�.�E�$ -�اب #)D$ را  ح��> '�ب ا�>، از را& دوري A#"& اي، �� � اي، و #$ ه@

��ا��Uم،  .#� دادم، ه�S " #� دا�سE@ آ� -�اب ه�ي #$ ��اي �A.� آ�?� �
س>

���! ��� ,"م آ� ح�mرم �A.� را #عfب آ�د&،��ال !��
"ن -�E# $# و ،"
 ن ر�

� -�ي ��#� !
"ا آ�د& ��دم و #� �5ا�سE@ در �U�A ا��Eاح> D �ا <���و�� #$ از 

� ا�$ #���ع �)� دادم آ @� �E
 .ا� <"ر '�,ح�ل ��دم آ� اه)

��ن ه��@ صحT> آ @،;
# ��
��Eي ��� ادب  @E?�� @
(^5 ،���ا�$ روي �� ا�$ ه)� � 

� احس�س آ�دم درuح� ]� ���د آ $
� '�دم دادم، در ه)
$ ح� ���D5 �� ص "

��� ,A �U�A در . و-�د دارد ��� را ه)
 �Xر ا5]�\� ا��ZEب آ�د& ��دم وT*ن آA $#

$
� ه)��� ا�> آ� #$ ��ل ه� !
B در Aن  ه)T*م ا�$ آ", �-�E# �uح�

� �jف  �	�&. ز�"�� آ�دخ ��دم�ا�$ (دور Q,�� $��5 ا�5ق '
�ة #$ �e?�ص*� ر?> 

�?�[�� #$ )اي از �5ر��D \�ار دا,> \س)> از ا�5ق اآ �ن در � �؛ ��,� اي آ

در Aن \�ار دا,> و ���Pت !� Aرا#E#  Bع*| ��د، ��,� اي آ� �[ ز#��� 5�[ #$

�� ه� آس� آ� از در وارد #�  �س
�ري را در Aن �fرا�"& ��دم، آ�Eب #� '�ا�"م ��

و\> ه� �
; در ه� را ��ز  ر روز ه�ي �5�س�Eن، ! �U& ه� و '
*�د. ," ح�ف #� زدم

��زد �T*درون آ �� ��Z�ز#��� ��د آ� دور �5  ا�$ #�ل. #� آ�دم �5 �س
@ ���ط 


�ون ص"اي�� آ�د& ��د�"، و از jرا د,> ه�ي ?�اخ اح� �T*را #�  دور آ @��Eدو�

� f� �# �*T 5را�� "�" و از ,ع� و, 
"م آ� و\> '�د,�ن را روي S)$ ه� 

� ��ي . ?*س]� ح�ف #� زد�"��� l�A �ن ,"�5  �E,f� ه�ي !� ارزش �D5 $�ا

" E�� �� $# @ D� �� Aن ��,� از ا�5ق �5-� @E�5ا�س �(� �� �  .آ



��ر د�	� آس� دا,> �� #$ صحT> #� آ�د، ,��" دا,> �[ ��ال د�	� #� 

�* " ,"م،. !��
"، و�� #$ ��ش �)� آ�دم ���  از روي ص "�از #
�ن ���� ه� 


 @، روي A  <Z5ن ��,� ازT���ر��D را  <Z5 @E�5ا�س �# b& آ�دم، ح��	ا�5ق �

دا,>، ا�$ T��>5 <Z5ً� ه)�ن -��� \�ار دا,> آ� 5�[ #$  !�دة آ. � اي \�ار

��د .��� �.��> و��� <Z5  نA ح�ف ه�ي B
��د، و�� #$ ح�ا�@ ر?> ! ;
ا�	


�#�د!. 

@E[� :“دا� �# ،$
T�� ا�>، و��، #� دا��، #$ ا#�وز���از راه�  @ آ)� �� اد

��اي S "  وا\عً� �
�ز دارم آ� دراز �D�@ و S�)��@ را �T "م، حA ��b�j .�E#"& ام

�>
�� ,)� صحT> #�. د\ �
�� آ)�ل # @�A �# اح> آ�دم�Eا� �D �ع" از ا� “.آ @ 

�� ح���E #عfب و �روي ص "��  ��راح> �� Aدم ه�ي دور �5 دور ا�5ق را #� د�"م آ

"�", �# �- ���� �5ش رو�� �]>. ه�ي '�د -�  �ًT��>5 �[� ]� /C� :“/! ،x' 

�;ن �5�S ]� و�� .$D� �D? @ه �# ��.“ 

� �jف� �	EZ�ه@ ر ��
B راه@ را از #
�ن Aن ,*��R و !��
! $# ��ه)�ن  و

��ز #� آ�دم @E,از ا�5ق دا �� ��u #� ر�
" و ? �. ��,�ه�ي Aن  �j�# <Z5ب 

� ا�5ق روي Z5> دراز آ�
"م و �5ز& '�دم  ز���
� ص"ا #� داد�"، !�> - �
وزن -

<Z5 را روي "#A دم�� ��. -)} آ�د& ��دم آ� 5)�م Aن ���5�P را آ� در �]� ��دم 

��د، ص"اي !
�#�د را , 
"م آ� #� �]> در ح��� آ� آ@ آ@ �# @�: دا,> '�ا


*�. '�د '�دش ا�>، ?*�l ا�>“' �
! &",.“ 

<[� �# ��� �"ارد؟ ,��"“: ص"اي ز�� را , 
"م آ�D,ا "�S "  ا� �Xري ��Zا

@
��(�
"ار �
"ار ,�د و Aن و\> #� #�TUر�@ �� او � “.��P> د�	� 

�	fار�" �[ ���EP را ��Zا�"، ا�� �ع" از“: �[ �]� د�	� �]> eًه �ز  ?ع <P�� ]�

@

"ارش #� آ � “.'�اب ��د، 



	Eس' �U �ع" از ا�@E?اب ر�' ��
�& ," و S $# �� �j�[# �. 

�� و\]� �� راح> ��Tد ��
"اري ��دم، و. '�ا�
$ '�اب و � �E�در 5)�م #"ت  در ح�

��ر ه@ ص"اي ز�� را , 
"م. ص"اي آس��� را آ� در ا�5ق ��د�" #� , 
"م ]�  �آ

� #�ا �ح� آ�د& ��د“: #� �]>��	S ن #�\} ه�A @دا� �(� . �l� ��# &", bح�

 “.ه� "ا�


"اري از '�دم #� !��
"م آ� A�� ا�$ ح�ف ه��در��رة #$ ا�> ��  در ح��> '�اب و 

", &�
S $# ��
" آ� '�اب ��ر د�	� �D� ���j �� .د���" #	
/، و

",��� ��u #� ر�
" آ� ا�5ق ه@ �5ر�[ �5 ,"& �
"ار ,"م �و ه@  و\> �ع"ش 


$ �5ي در !�> ��م . ��د �5��! $5 ��
"ا #� آ�د، و�� �)�ص"اي ا?�اد ! � ادا#

� #�رد دار�" صحT> #� آ  "S در @(.[� @Eاحس�س ,�# "�� . �5ا�س bح� $#

�� ��  #� آ�دم آ�� اي را در ح��� آ� ص�ر5@ رو uح� " S ،دم�� &"
�Aن ,�D '�ا

���س> �D,Aر آ�د& . دراز آ�
"م د��ار ��د، �� ح�آ> �# $# <�
;ي در ح�S ��و


"ارم،� $# �
"، “: دا,E " صحT> #� آ�د�" آ� ���.�ن ز�� �]> �Sن ��," آ 
T�

"
 
T�
"م، و �ع" ه@ ص"اي آس� را آ� دا,>  �C/ ص"اي !h! h ,�ن را” . ,

"#A �# $# ف�j �� .�#�� �� �Eه�ي #$ \�ار  احس�س آ�دم د� �روي ,��

�، و و\�E ��م را ����دا�"م و �	�& آ�دم د�"م ز�� ��bيE?�� &زا�� زد $# �� . $#

��
 @، وT���Eا�@ ا�5ق را  �� �A<"ر آ� ��� '�دم دادم و� ���D5  <�در ه)�ن ح�

در  احس�س آ�دم آ� ا�5ق از �<���ي B5A �5ي ��Zري رو,$ ا�> و ص�رت زن ?<ط

�� د�"ن ��د�\ ����. 

�> صحT> ا�>“: زن �]>�� bح� ،�l*? ،x' .�# �uEم �5  #$ '
*� و\> ا�> آ

� �D? �5 آ�د& ام��ر ه� ,"& آ. ����دي� �.“ 



@ 
T�ان ��ر  ح"ود S.� ,�ل دا,>، و ح�E در. e5ش آ�دم ص�رت او را وا�ح �5 

@ 
T� B5د�� را در ص�ر��A اب�' �� ام ص�رت او ح�E. آ@ �5ا�سE@ ا�"وه� �5ْام 

� ��دم �
�ورد� ;
 .�ع
�j�' $��5 Yات را �

@E[� :“ورمA �(� �- ���<Q  ا�� \eًTو�� . #Eْ��]@، و�� #$ ,)� را �� ���-

� ��د �)� Aورم�
" آ� ح�b ,)� را �ZT�
@ #$ را E,ه@ را دا �� ��� ,A.  $�ا $#

 “.روز ه� '
*� د�Sر ?�ا#�,� و ��در�)� #� ,�م


@ #$ -�ان و ز��T“: زن �]>E'� , �# را �	ه)"� �# ���دم ?*�l، #�\ع� آ . �5

��ا�@ #� �E[� �# �
;ي آS دي، ه��� <�ح�b . � -�اب �[ ��ال ��د��اي #$ 

� اي ه@E�����	��@ �5 ز�"�� #�ا ����د .  �5 �� @Eا��' �# ���ل ه� ��د آ

 “.آ�دي

”"

;. و�� ,)� دار�" �� ا�^�?� #� آ S �*
ه�  '
*� 'x، #$ در #�رد '

. و�� #$ ه
h و\> اد�D� �Pدم آ� -�اب ��ا�� را #� �5ا�@ �"ه@. ا,�TE& آ�دم

�ح� و  Aن ��ل ه� #� #$ در �� �
]Q ه)Q #� آ�
]Q #� ا�>، و��]E@ آ� و

@

��E از  #�. # ���& آ)[ آ � �*
در #�رد #س��� #ع)��� و !
B !� ا?�Eد& '


@ #�دم #ع)��� ا� �U، ا�PejتEا�� آس��� #�� #� '�د,�ن را آ �ر #� . دا�

� ا�"ازة آ�?�� �� آس� ��\ آ�
"�" و #� �]E " آS �	�ت �"ار�"، د�Pejا �# �

$# ��
�د؟ و	�ه��; اد�D� �Pد& ام آ� !��� ��ال  #��" آ� ا��DEر P)� را در د�> 

�، ,)� دار�" �� ا�^�?� #�. ه� !
B #$ ا�>� "
 “.آ 

��د، �]> Y
X� �T
UP ز�j �� ��� #$“: زن �� ص"ا�� آ �5 �l*?  �# زي�T>�P

-�ر  �5ق #� ه)�در ه)
$ ��,Q ا. آ�دي، T��>5ً� ه� د?ع� آ� #� A#"م �5ي ا�5\>

�T��5 �[ . آ��?> آ�ري اي #� آ�د�@، آ��?> آ�ري ه�ي ز �
x ا�> آUP @�ا��


�وري ز#����� ه
�Uن �و�� ح�b ,"& اي �[ #�> ��Tس . #� �5ا�س�E #$ را 




$؛ #$ ه �ز ه@ -fا�@ .!�ر& !�رة �� � "وT�� آ)� �Sوآ
"& . #$ را ET�ص�ر5@ ا

�E�5ي رو� �E\و ��روم ��Tس ه��� #� !�,@ آ� '�ب ا�"ا#@ را را& #�  ,"&، و

و�� �5، ه
h ز�� . ه �ز #$ را #� '�اه " #�د ه�ي ز��دي هسE " آ�. ���ن ده"

��Tس !�ر& !�رة �� � "و �[ #�> ��,> و. ح��� �
س> ح�E �	�ه> آ ".“ 

@E[� $# :“"�A �(� را ��دم �(, $# ��� #$ ا�$ روز. وE,f� $�و\>  از ا �	ه� د�

�� ه�ي د�	�ي دارم. �"ارمP��T>زي �+�(��� ه�ي -"ي �5. #$ د�+�(�. د

�*

; ه� ا,�TE& #� آ�دم 'S �*
و�� #$ . 'x، #$ در Aن روز ه� در #�رد '


$، #$ ح�E در ا�$ �$ . �5 ا,�TEه�ت '�دم را اصeح آ @ '
*� e5ش آ�د& امT�

�  #$ #"ام و �� و\]�. آ�رم �T� Y\�5د& ه��; در. ه@ #س�?�ت #� آ @E?ر �[� ��

� در e5ش�

�T  ام و در ا�$ �)$ ه)�A آس� �� bً�(Eا�� اح ���د& ام آ

��. ر���"& ام -�Tان #�?�ت آ @ ����� ا?�اد ��و& #� e5ش �س
�ر  #$ در #<��س


��Eي آ�د& ام�#�ا ��اي -�Tان  #�eً ,�ط #� � "م #	
/ �^Y آ�ر ه�ي. 

� اش �"اد& ا�>E,f�.“ 

 .��ازش #� آ�دزن دا,> #�ي #�ا 

�. #$ �Pدت دا,E@ ا�	���E@ را bي #� ه��> آ @”�#� ه�ي  و�� ح�b �	�ه� 


 "از�و  و�� او ه)l �ن Aرام” .,[ �"ارم ه;ار -�ر ا�	� در �"�> داري. آ�
Y ��ت 

"

Y ا�	��Eن '�د را bي #� ه�ي آ�
Y ��م #� آ�X�#$ اصeً احس�س . 

��د آ� #$ احس�س ,.�ت  ه�S " ,��" او ه"?B از ,.�ت ��Dدم، $
ا�$ آ�ر ه)

@ D�� . او ��ا�@ حس� #�درا�� دا,> در �Pض، ��ازش ه�ي. uح���اي  BE>
ح<

#ح�?u> #� آ "، و #$ ��ر د�	�  اي احس�س آ�دم آس� دارد ��ا��Uم از #$

��د�� آ�دمA احس�س '�اب .]� ���  و�� ���.�ن Y\�5 آ�د و � @Dح# ،�*
�


���� ام زد!. 




B #�؟ '�ا�> را آ� آ�د& اي�Sا �)”! ��A � ."���
; ه� را S �*
��5
ح �"ه� '. ”

 .ا�$ را �]> و �* " ," و ر?>

��Eا�@ ا�5ق را د�"ي ���ر �"�@ را ا�<"ري �D5ن دادم آ $
���اي او @�;� . �زن را د�"م آ

� ه@ ر�QEZ آY ا�5ق �TPر آ�د و ر?> روي �[�ص "�� �.�ار& اي در  از آ �ر و���� 


 @ آ� دور B5A. آ �ر ��Zري ��س>T�� Aدم د�	� را � @E�5ا�س �#  ��رو 

��د�" �Eس�ز. '�#�,� ��� ��D از ا�.� را , �'E@، ه)�ن !
�#�دي آ� در را ��ا�@ 

� . آ�د& ��د���د�"،  �Eس�� ���S ان"(S ]� ��# ي;
S ر روي�	ا� �دو �5ي د�	� آ

�# �u�  ه)س$ ه)�ن "
�� #$ صحT> آ�د& ��در� � .ز�� ��, " آ

��� �jف ا�.� ����دا�"& ام و �� ," آ� #$ رو�@ را -�E# د�#�
!  �د�	�ان �]> آ

ح�ف  S.�ر �]�,�ن ,| و رق ��سE " و د�	� �[ آ*)�. دارم �	�& ,�ن #� آ @

از ا�$ ح�آ> ,�ن ?.)
"م در 5)�م #"�5 آ� #$ '�اب ��دم دا,E " در #�رد . �;د�"

� ,�ن #� �5ا�سE@ ح"س �;�@ آ� آ� . #� زد�" ح�ف #$?�
\ <�در وا\} از ح�

�S ن در�, <Tد صح��#�eً #� �5ا�سE@ ح"س �;�@ ��D از صحT> ه�ي . #�ردي 

" E[� �# �
�ون د�"& ��دم، و �
;  ,�ن ا�$ ��د آ��	�ان د'�Eي هسE " آ� #$ در 

����,@ �	�ان 4�ْ5
�ي آ� #)D$ ا�>  �E,دا �E'ن د�Eدو�. 

��د �E[� د�#�
! :“"���f! �
4�ْ5 �*
' �.�A .را �E'ت  #$ ص"اي د�Pاز او د �
"م آ ,

 “.آ�د �5 از �A.� د�"ن آ "

�# ����د در #<� �Eس�ان �"(S نA روي �: �]> و #�D� �ً s(X از زن ه��� آ

“"������ آس� �
S x "ا�� �A "�5ا� �(� bاو ح� �� Aن روز ه� ه)Q #� 5ح>. و

��د�" 4�ْ5
� ا�.� �

@ �Sن ه)� ,�ن -�ان و '�ش 5E?�� �# ا�$ روز ه� . \�ار ��و

Q(ا�" ه �E?�5ت و زه�ار در ر�? �.�A . �*
در ه� ح�ل Aدم ه��� #�� او ا�$ روز ه� '

�


�ي اEP<�د دار�". آ�د& ا�" 5+S �S �� “.'�د,�ن ه@ �)� دا� " 



-�ان او را  Aن د'�E #$ د�"م“: !
� #�د ه@ �� '�د را �D5ن #� داد و #� �]>

� �	�& #� آ�د��	S .<ن ا��Rك درب و دا�*[# ]� bاو ح� ،<��(, �� و��. ح| 

 �\eP ر"\ �S آ " و �# Y�ش را #� ���" و از او 5ع�;
U# آس� �ا�� �� �د آ

��دو��ر& . , 
"ن ح�ف ه� و ا?�Dرش ا�>، د�	� �)� ,�د -*��B را ��?> # " 

د'�E . #� آ " آ� ه)� در '"#> ا?�Dرش ��, " آ�ري. ه� #� ,�د #�� Aن #�\}

$# �
;ي ��اي ,�ن ��\� �)��"&  ه�ي -�ا�� #�� Aن د'�Eي آS �	�د bد�"م، ح�


�ور�"�� Aن ا�)�ن ���Zاه "  �� دو,� #�� او #� �5ا�"  ح�E �[. آ� �و�	�د '��


$ آ "
��اي �A.� ه"ف ز�"�� 5ع.“ 

 �
;ي �5ي ه)
$#s(X @ صحT> ه�ي �A.� در 5)�م #"�5 آS دم���  #$ '�اب ��#

�. ه� ��دEس�د ���A &� � �5�D� ن در� l(& #� آ�دم ه�	را � �.�A � و�� ح�b آ

��Zري زل زد& ��د�" B5A ه�ي �� A'��$ ,ع*���د�" و  . �uح� " S <,f� از /!

� �jز #mح�D �	�& '�د را از #$ # ح�ف . ا�س�Eدم �* " ,"م�ه� S.�ر �]�,�ن 


;ي #�  S " .آ�د& ��د�"S آ"ام ,�ن h

 @ آ� A�� هT�� اي ص�T آ�دم �5 uح�

���دم، و�� ح"س #� “: �]E@ ��ا��Uم '�دم. ��� " �� � &"
�
*� 'x، #$ '�ا'

�# <Tصح "
E,ردي دا�# �S در ���," . آ�د�" ز�@ آ x���اي �5ن -� "��, ،x'

�
@ دارم ه)�ن آ�ري را ا��Uم �"ه@ آ(^5 $# �
",)� �	�ا�B هسE آ . $
#$ ه)

� آ*A QTن د'�E ه�ي -�ان ��وم��� ا��ژي  #� '�اه@. اbن #� '�اه@  @��	� �.�A ��


�قE,ا ��� آ�ر آ  "، S رؤ�� ه�ي '�د ��� آ�ر آ  "، S د�'  �� ���
Eاي د���'�د 

� آ  "S �
� '�د�5ن. '��� ه�ي #��"��ر در ا�$ د��
 "از�" �	�ه� � : <�# ]�

<Z�"�� �5ن . T*م دادن ه� آ�ري #��5ي آ�Uز آ�د& ا�" و از ا��R  �# $# از ،"
��5

� ان ��ل ه� 5ع*| دارد #�� ���5
"، از ه� آس� آ �# /
��5
"، از #	 

"
��5 . xD5�# ���#ز ]� �# �D �ا �j�' ��
" ?<ط �;�� آ�ري ���5
" آ� د�>  �#



��د�@ ��D دو &", &�TE,ح . اX� ان -�ان ه� ه �ز ��	��@ آ "��� ��?�D ,�ن و

� �A.� ر'�ت و  #�� ,)� �5 ا�$�� ��ل ه��> دار�" D �ا @R�
*P ،&"#�
� $
ح" !��

"
�� �A.� صحT> '�اه@ آ�د .')�دي و�P #� آ  $# . <P�� @
?<ط در �Pض �

 “.' �� #� آ @ 5)�م e5ش ه�ي ا�Y ا�	
; �5ن را

� د�	�ان �]>�
"، #� دا�سE@ ا� �Xر #� ,�د“: !
�#�د  
� �# ."���-*��B را  


@؟ D� @
� آ�ر #� �5ا�S ��
��@ و	�“ 

��� Aن ��ي ا�5ق ر?E@، آ
]@ را ��دا,E@، و �درون  #$ �� ��P> از ا�$ �� 

@E,اf� �! x, �D��5ر. 


�ون ر?E@ د�"م د'�E ه �ز �U�A ا�س�Eد&� �E\م. #$ و�uE # ر�	د ا����� �D5ن �� . 

��وم B��Tد� �� � .ح��� ام آ�د آ

 @� @� x, نAد��k 5 و ��ر�[  از را& ه�ي. ��ران #� ��ر�" و �A)�ن �س
�ر �5ر�[ 

@
E?ه� #� ر �T*ن آ�
� ه� ا�l �ن ?���د& و درب و دا�Rن. #T*از آ �mع�  ���د�" آ

�;�@ حE)ً� ?�و '�اه" ���� �.�A از �D� ��� ام  5 �� #$ احس�س #� آ�دم ا�� 

<Z�ر. 

#� ��دا�"  ه� S " د?ع� ��ش را �� د'S �E " \"م -*� �5 از #$ ح�آ> #� آ�د و

� #$ #� ا�"ا'>�و�"ي '
*� '�,ح�ل #� “: �[ ��ر ����> �]>. و �	�ه� 


" .,�دEد�5ن هس�' ���د آ $s(X# رد ,"�" و�"ي �# QT*از آ �ر آ �E\و . bً�(Eاح

b�5 ح�  �E�	��� �T*آ ��د�	� #s(X$ ,"& آ� ح"�B در�> ��د&، �Sن #$ ه �ز 

�احbً�(E ه. ام( " Eهس �# �uE # ،&را -)} آ�د.“ 

� ه)
$ ,�D ا��T>Eل آ�د�"؟”� “A�� از د���" #	
/ ه@ 


*� ه
�Uن زد& ,"�@. Aر&، Aر&”' �# "#A �E\و.“ 




;ي آ�. #s(X @ حس��� آ
Y آ�د”S نA دش را #.@ �5 از�' ��
��د #�  او ه)

 “.د�"

��د ” x�از ��u او  و�� ,)�و�"ي #� ���" #	
/ در Aن ��و& ��D از Aدم ه�ي -�

"
Eدم #.)� هسA ."
Eدم #.)� هسA �ًاو ,)� وا\ع �u� از.“ 

� اي در ا�$ #�رد ?�D آ�دمuح� $#. 

@E[� :“داد& ام �


; ه� 5+S �*
ا�� و�"ي ا��uEر  .#� دا��، #$ ��uم را در #�رد '

@��	� "���� آ� د�Sر � دارد آ� #$ ه)�ن ح�ف ه��� را �;�@ آ� Aن ��ل ه� #� زدم 

 “.ا#
"ي '�اه" ,"

��� ه� T*ن آ�
�)> #<^"ي  د'�E ا�	�ر ا�$ ح�ف #�ا �� 
" �Sن ه)l �ن #�ا از #

  .ه"ا�> #� آ�د

� S "�$ -�ي !� در !�> �� '�دم ,"م-�E# $# ،�5"# <,f� ع" از�.  B�او

 ��� وE?د& #� ر�
! �E,دا �?�D آ�دم ا�$ -�ي !�ي ��D از اه��� رو��E ا�> آ

�را& !�
)� و�طE������ن ا�س�Eد و . ن ,"& و �
' �#b ]� ��ز �E'ع"ش د� ��و

� !�> �� #�ن�� !�> �� . �	�& آ�د ����سE@ و �	�ه�  �#$ ه@ #�TUر ,"م آ


 "ازم� .�� #� �;د�[ #�  #�د #
��س��� آ���د دا,>  &"
��Eي #��D اي !�,�!

", .�D �ون ا"� "
� #$ ر�� �E\د�> داد و $# �� "�;��ZT "ي .  

<[� :“�U �اي ا &"#A ر؛�X �ا � ”.'x آ

� ا�$ �jف. �ع"ش ?.)
"م آ� #$ Aن #�د را #� , ��@� �	� #� از د& ��

او �� #$ در #"ر�� اي آ� #"ت . ��د» را-� ��5$«ا�)B . ه)"�	� را �"�"& ��د�@

�  دو ��ل�� '���اد& ام D �از ا �T\ �5 � د، �ع�� ��eD(ه @E?در آ���دا #� ر

�#$ و را-� دو��Eن l�A �ن ص)
)� اي ��Tد�@ و�� �Sن او !س� . ��د�" �ا�	*س�Eن 



��E و ���5���U' "
D*! �# $# ����د و ا�	*
س� ه@ ��د، �[ #"�5 دور و  . $#


;ي از او , 
"م د�	� �ع" از Aن �� او راS �ح�b آ� ص�رB5 را در ز�� ��ر . د�@ و �

��ن �	�& #� آ�دم�
' �#b �#� ه�ي . 
�ن �� او #.���ن ��Tد&#� د�@ آ� �fر ��

� و*�A �*�A B5د، ص�ر�� �EZ�د& و ?���د& ,"&  ��ش ر�(' eًد، آ���Sوك ,"& 


�R@ 5)�م ا� .� ,�D �"ا,E@ آ� او. ��د*P <ا� $# �(�"\ ��eD(ه)�م ه.  

@E[� :“را B��Eا�$ '��@ -�ان دارم #� روم �5 دو� ��
 @ را-�، #$ T��A.� دور ه@ . 

�e?�ص*� د��Tل �5 #�. ا�" �5 از #$ ا��T>Eل آ  "-)} ,"&  �#� . ��E@ و���


��@ د��Tل �5 �	�دم� @��� '�دم #� �]E@. '�ا�E@ ا#�x ح�E ا�� ,"& ��Zا 

��ز ه@ #� روم  "�D�� \"ر ه@ �jل S ه� x�#ا�$ -�ان ه� ا �� ��� ,A /*U#

Q��' را-� را #� ز�@ و در.“ 

� را& ر?E$ آ�د�@، را-� ��5$ �]> در ح��� آ� ه� �� �]� #�ن ,�وع�'�دت را ” :

$D� <ر ,*�غ ا�>. ��راح">S دا�@ ��ت �# .@
�� ه@ صحT> آ  "��� �# �� از. و

@
�;�� . \"�@ ه� ح�ف ���ري آ� #$ را د�"ي، # �uرم در #"ر�� ا�>،  $��'A

Ql���دم ��uم  �[

; . �ح
Y و �عS �و�� و\S �E.�رد&، !��;د& ���@ ," ه)



�"�@ رو. � آ�د5+ "#A .�Tم #�� �[ ره", .�E?�5 از آ���دا ر ��� از '�دم . و�
ه)

� ا5]�\� #� ا?�Eد #� !��
"م ا�� درS @�"�را #� د �	ه)"� �	�. !��;د& ��


$ #$ و �5 ?�ق� “.#� آ�د #s(X @ ,�ا�ط 

� �jف #$ ��ز�� ,"�� آ� را-� ا� .� را #� �]> �
� '��jات D�� l(ن  .هA در


"، و #$ ه@ در �Pض او را �� و\]� Aزارروز هE��! �# <� � را-� ��5$ #$ را #�� 


@ آ� ا�$ Aزار ه�ي #$ . #� دادمE,دا "E>EPا �T
UP ز�j ���� ا�$ ه)�، #$ و او 

��  B(D, �5ي �?�R�� ���زي #"ر� $
� و\�E در ز#D �د او ا�>؛ و ا�' {[�

� در ح�ل �TPر از راه�و #"ر #�> #� زدم ��D �و #� ا @E?�� �# را BEد� ��



� اش��� �D �م �5 ا"��l

� ا��Uم #�  !�� ا�$ د�در #� A#"، 5)�م ا�$ آ�ر ه� را 


$ ر?�Eر ه��� از ��ي  .دادم آ� حس��� '�$ و #حD@ ,�د S QU
E� ،$�ا��� �

"��E�� #�د. #$ #�-x ," آ� او از #$ � �E\در آ �ر #$ \"م #�  و �� اي آEس'

� ��دم #� A#" زد �	�& #� آ�دم� .5)�م ا�$ '��jات 

� #� �fرد، �]>S $# �� د در��� ,��" ا�� ” :را-� ��5$ آ� احbً�(E ح"س زد& ET�ا

� Aن ,�D ر?�Eر �)� آ�دي #$ ه��; در !��;د& ���	� �A<"ر '�$� $# ��  �(�

 در ه� ح�ل، #$ ��ر ه� از '�دم !��
"& ام ا�� S " ��ل �ع" ه)"�	� را #�. ,"م

� ا5]�\� #� ا?�Eد د�"�@S . $# روي ", �# ��در !��;د& ���	� د�	� حس�

 “.حس�ب آ�د

� ه�T*ن آ�
# h
. �TPر #� آ�د�@ ��ر د�	� دا, 
@ از #
�ن #ع�T ه�ي k 5 و !
h در !

�*
� �jف #<^" ه"ا�> #� آ�د، و�� اآ �ن '����} �5  د'�E ه �ز دا,> #� را 

�. \"م �� #� دا,> ]� ���ر ه� #� ," آBT� از آ �ر �� او را #� د�"�@ آuح 


� ح�اس #�ن ��د آ� او را �� ه)
$ د�د��اري رد #� ," و #� او را د�	� �)� د�"�@ 

@� @
 D�. 

� '�دم ا-�زة !
�د&“: را-� ��5$ دا,> #� �]>�� #$ ا#�وز آ)� ET�. روي داد& ام ا

�" �5 از #$  �*
�"�� و�} �5 ' �u� از ��	��@ آ "��� |
در  #$. ا�>و�� ر?

@��#�.\ ]� �5 �� ��	��@ آ� T5 �5"�� ,"& اي . #<��س "���ا�� ��راح> �)� ,�ي 

��� از  D �ت ه� !/ از ا"# ��� دوش !
� و آ�
Y، ا� �Xر �
س>؟ و� ��[ و�	�د '��


"م آ���داE��! �# <��l*? ��A ا�$ آ�ر را #� . ر?�E #$ ه)l �ن �5 را #�� �[ 

�l*? ي #� #$ را در  آ�د؟ ا���D? �S $# ن آ�ر #� د�" در #�ردe? م دادن�Uا� $
ح

�، در�>*�� ا�"ا'E@ و . ا�> آ�د؟ E,f� ��و\�E !��;د& ���@ ," �	�ه� 

��د �S <?"�5 ه @E?��در .�ET�ح�E در ا�$ �$ و��ل ه@ . '
*� ���T^P ,"م ا



� Aن روز ه� ?�D #� آ @�� ��د #� Aورم و �� '�د .��ه� و\> ه� �� را E,f� �# م

��د <Z#$ و ز�ن ,"ة 'e? نe? ]� او x' ،@���  �l
و در Aن �$ وزن و #�ه

�E�
�� �]سB آ)� از #$ ���د، اEP)�د  �E�
���د و از ا�$  ه��B آ)� از #$ 

�. و�ع
> �.��> ا�E]�د& را #� آ�د-�E# @ آ �# &�	� �E,f� �� �E\و ،�*�  �#

� Aدم '� � ��ديS �� # �uرم. ,�م آET�
س> آ� ح�b ه@ ه)
 �Xر ا�$  ا�

�Eهس .�# @

� #� آ 
+5 � “.ه)

� #���ع صحT> را �Pض آ @، !��
"مD �اي ا�� :“�U �و\> ا�> ا �*
ز�"��  '

 “#� آ �؟

”b�5 ح� B

*� در #�رد �5 صحT>. از ه]> ��ل !' �U �دم ا�# �ET�#$ . #� آ  " ا

Y�اي ,�ن 5ع���� . #� آ @ �ع�m و\> ه� دو��E دوران آ�دآ� #�ن را �
ه)

��� ��د ��Zاه" Aورد ��Sا ���" !س� ا��ZEا�� اي را . �A.� #� ���@ آ� ?*�l #$ را 

����د؟   B��#�? ��� #�رد Aزار او \�ار دا,> و ��ش �
��," آ� ه) �E,د دا��


 ً� . ه�ي ا� �U ا�$ روز ه� '
*� در #�رد �5 صحT> #� آ  " �	fر�@، -�ان>�


��E از د�	�ان ا�"& ا�� ?�D #� آ  " آس��� آ� �5 را �"�"&�� . ا�" در #�رد �5 �

� اي �5 ازE�� ����Tي ��uم �5  &�.� <
�� ا�$ ح�ل، #$ ��T�" �5 را . ا�$ و�ع

��اي '�دت د�> و !� آ � �5 ح| داري آ)� P;ت. ��ز�B آ @ /[�.“ 

��ا�$� �� ,"�@ آ� د,�E ?�اخ رو ��وي #� \�ار دارد، -�E# �5�)�ن ه� دو  ���.�ن

� !�> ��م ا�"ا'E@ و ?.)
"م آ� از رو��E '�رج ,"&. Y\�5 آ�د�@�ا�@؛  �	�ه� 

" E,> �� #� \�ار دا�ه� در ! �T*آ Y�رد $��'A .@� ن زن -�ان راA م"
��5 �# 

��ي #"�5 #� د��Tل او �)� �� ,"م آ-�E# ،{\ر ه@ ,"؛ در وا�X 
 آ 
@ و ح�b ه)

@
E?ر. 



, B�ا"
! &�# ،�uح�?�اخ  "، و #$ د�"م آ� #� در �QT �[ د,> !� S)$در Aن 


;ي ��د آ� #$ درS ر ?�ا�5 از ان�
�س $# �u� �� �ز�� ��ر  ا�س�Eد& ا�@؛ �A<"ر ?�اخ آ

 .#�& #� د�"م

$# ����ن. را-� ��5$ رو آ�د �.# �ًT��>5 رام وA ب�E.# در B5د ص�ر��. 

�� ا�$ ه)�، اbن د�	� و\> �Z�B ا�>“: �]> . "��T� �5�*
��راح>  '�دت را '

� ��د Aدم #� . آ �� �E,f� ات�j�' دت #� دا�� �[ ��ي از�' �ه)���Xر آ

" �A. @�م داد�Uدر اوان -�ا�� ا� �
@. و�� #� \�ار �
س> #س�ل آ�ر ه��� آ,��.“ 

@E[� :“���� �# <در� eً#دا�"م و در” .آ�������ر��D ا�jاف را  �ع" ه@ رو�@ را 

@Eس��	� .“� bح� ����ومو �Uاي #$ در. )� دا�@ آ��� ,�ن  S " '��@ -�ان T*آ

" Eهس $# �uE # داد& ا�" و x
 �5 ح�b د�	� ���" B5A ��م و �Sي. #.)��� 5�5

" ,��و �
; آ
[ ه�ي '��	�، ,��" ه@ ح�E �[ . دا�R ه@ ��ا�@ A#�د& آ�د& 

� د��Tل ه)
$ '��@ -�ا�� آ� اbن دا,> #� را راه  .'�رش '�,);&� $# ���(

� #� ,�مT*ز� " #� آ�د وارد آ �# �(Dح# Yا�@ آ�� ;
� �.�A ن دور . و�, �ه)

x� �� " ZT�5)�م ا� .� ا� �uEر #$ را . 5حس
 @ #� آ  " �5 دور #$ �� S.� ه��� 

 “.# E.� را& را �@ آ�د& ام. #� آ�"

��b ا�"ا'> و �]> ���, $5��� Aن. ��راح> ��Tش“: را-� �
*� راح> ' �' �T*اه� آ

"
�	��@ آ� Aن د'�E �5 را ��ل زد&؛ آ*QT و�"ي '
*� دور. ر� "��� �.E # <ا� . "���

� ا�"ازة �[ �]� �j ��b�jل #� آ�". �� ا�5��س ��وي� .<P�� ح"ود دو .�� و

���" ��ار ا�5��س ���ي. ��راح> ��Tش �Uده@ آ �# <����.“ 

<����� ه� T*ف آ�j ���B را& ا. او ا�$ را �]> و �Tدم و !/ ازد��E?  <,f�

"�#� دو��ر& #"�5 . �ح�5�u در��?E@ آ� '*� د�� ,"& و ه)�ا& #$ #� '�اه" ��Zا


"ان رو��E ر���" را# ��
@، و �ع" #� را E?ه� را& ر �T*آ $
�
"ان در وا\} �A<"ر. # 



��د در آ �ر  $(S ان؛ #<"اري"
� Aن �]> #� ", �(� �آ�S[ و درب و دا�Rن ��د آ

�
��د�". ��ق �Sاغ �[ 5 �Eس� x, �j�' �� �. در Aن ��ي #
"ان، S " #+�ز& ��د آ


" ��Dت آ�#*�T - �(� ي;
S د و�� �#�[Dح�آ> #� . ح $
�� ?�از ز# �>
� ر\#

 .آ�د


@ را-� ��5$ ا�س�Eد و �� د�> -��� را���
"ان # �� �D �از ا �T\ ن داد���.  

<[� :“"#A "اه�' �������س�E ا�5 �U�A ا�� ،�U�A .@E[� ��]�  ه)���Xر آ

#s(X @ آ� . و�� ��راح> ��Tش. ح"ود دو ���j <Pل #� آ�". آ��5ه� �
س>


; ز��دي ��اي ا�)�ن . -�ان #�uE Eت '�اه " #��" Aن '��@ ه�يS ا�$ روز ه� �.�A

 “.دا�� اوردن �"ار�"، #�

@E[� :“<د�� ا� �*
 “#s(X � ا�$ و\> ,x ا�5��س #� A�"؟. '

”�A �# �� آET��)���. "ا �uE # "����ع" ه@ ” .A#" و�� ��ا��Uم ا�5���� '�اه". 

� #$ روي ,��� ام �fا,>�
�ن دادن (jاي ا��� #� دا�@“. د�BE را ET�ا� �U  ا


 � '�,ح�ل . ���س�E آ)� احس�س 5 .��� #� آ �T�و�� و\�E ا�5��س را 

� #�-x ,�دي و '�,ح��� . ح�?@ را ��ور آ$ #� ,�ي،�
. ا�>Aن ا�5��س ه)

� !���ر ا�>، و�
� ه@ Aدم ه�ي ,�د ��ارش هس�A ،" E.� #�  ه)�
ه)


�ون�و\�E ��ار . ! �U& را ���ن #� ده " ' "�"، ,�'� #� آ  "، و �� د�> 

Q
>�#س�?� ه� �� A  �# �� �5ن ا�5��س ,"ي احس�س ��#� و راح�E #� آ �، 

Aواز ه@ ��Zا� " آ�  �,��" حE. ز� "، و ,��" '�رد�� �� ��,
"�� اي 5ع�ر?> آ  "

� را� "& �سE	� دارد� �ET�#س�?� ه�  �ع�m را� "& ه� از Aواز '�ا�"ن. ا�$ ا

"�A �(� ن��,�' �mع� '�l*? ،x، از د�"�> '�,ح�ل. '�,��ن #� A�" و 

 “.,"م



آ�دم و او در  #$ او را �	�& #�. �� ه@ د�> دا�@ ، �C/ او ر?> و از �U�A دور ,"

� �D�در �5ر $
� ��!"�" ,"ا�$ حT*دو آ $
. 

@E,اf� ق��� �jف #
"ان ر?E@ و آ
]@ را !��
$ آ �ر 5
� �Sاغ �# �uE #��"م �5  .#$ 

��د �E?و ر�? |*X# �5�D� در x, ��� اي را �� �م و
*>� QX
و��  .ص"اي و�

� و-" #� Aورد� از ا�$. صحT> ه��� آ� را-� ��5$ در��رة ا�5��س آ�د& ��د #$ را 

�D? �� ،�E,f�  د و�����دم آ� \�ار ��د در !���ن ا�$ �]� از #$  ���T>Eا�

��S.�ة -�ان ه��� ?�D #� آ�دم آ� #$ را 5حس
$ #� آ�د�"، و در  ه)
 �Xر 

� 
T,�' ق و-� '�دم�(Pرا ح/ #� آ�دم ا. 
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