
َ ای ثعد اس سبلیبًی کَ اس اسدّاجطْى هی گذضت در حسزت داضتي فزسًد ثَ سز هی ثزدًد. ثب ُزکسی کَ تًْستَ ثْدًد هطْرت کزدٍ ثْدًد اهب ًتیج شوهری و زن

 .ًداضت، تب ایي کَ ثَ ًشد کطیص ضِزضْى رفتٌد

ضوب رّ ضٌیدٍ ّ ثَ سّدی ثَ ضوب فزسًدی عطب  دعاهای پس اس ایي کَ هطکلطْى رّ ثَ کطیص گفتٌد، اّ در جْاة اّى سّج گفت: ًبراحت ًجبضید هي هطوئٌن کَ خداًّد

رفتن حتوب ثزای استجبثت دعبی ضوب ضوعی  خْاُد ًوْد. ثب ایي ّجْد هي قصد دارم ثَ ضِز رم ثزم ّ هدتی در اّى جب اقبهت داضتَ ثبضن، قْل هی دُن ّقتی ثَ ّاتیکبى

 .رّضي کٌن

ثی ّ خْضی حل هی سّج جْاى ثب خْضحبلی فزاّاى اس کطیص تطکز کزدًد. قجل اس ایي کَ کطیص اّى جب رّ تزک کٌَ، ثبسگطت ّ گفت: هي هطوئٌن کَ ُوَ چیش ثب خْ

 .حتوب ثَ دیدى ضوب ثیبمسبل ثَ طْل خْاُد اًجبهید، ّلی قْل هی دم ّقتی ثزگطتن  51ضَ ّ ضوب حتوب صبحت فزسًد خْاُید ضد. اقبهت هي در ضِز رم حدّد 

سبل پیص ثَ اّى سّج جْاى  51سبل گذضت ّ کطیص دّثبرٍ ثَ ضِزش ثبسگطت. یَ ًیوزّس تبثستبى کَ تْی اتبقص در کلیسب استزاحت هی کزد، یبد قْلی افتبد کَ  51

 .دادٍ ثْد ّ تصوین گزفت یَ سزی ثَ اًّب ثشًَ پس ثَ طزف خًَْ اًّب ثَ راٍ افتبد

 .بهت اّى سّجی کَ سبل ُب پیص ثب اّى هطْرت کزدٍ ثْدًد رسید سًگ در را ثَ صدا در آّردّقتی ثَ هحل اق

 .ایي سّج استجبثت ضدٍ ّ اًّب صبحت فزسًد ضدٍ اًد دعاهای صدای جیغ ّ فزیبد ّ گزیَ چٌد تب ثچَ توبم فضب رّ پز کزدٍ ثْد. خْضحبل ضد ّ فِوید کَ ثبالخزٍ

ّجیي ثچَ رّ دید کَ دارى اسسزّکْل ُودیگَ ثبال هیزى ّ ُوَ جب رّ گذاضتي رّسزضْى ّ ّسط اّى ضلْغی ّ ُزج ّ هزج ُن ّقتی ّارد خًَْ ضد ثیطتز اس یَ د

 .هبهبًطْى ایستبدٍ ثْد

 .هستجبة ضدٍ ... حبال ثَ هي ثگْ ضُْزت کجبست تب ثَ اّى ُن ثَ خبطز ایي هعجشٍ تجزیک ثگن دعاهاتون کطیص گفت: فزسًدم! هی ثیٌن کَ

 .بیْسبًَ جْاة داد: اّى ًیست ... ُویي االى خًَْ رّ ثَ هقصد رم تزک کزدسى ه

 کطیص پزسید: ضِز رم؟ ثزای چی رفتَ رم؟

 !سى پبسخ داد: رفتَ تب اّى ضوعی رّ کَ ضوب ّاسَ استجبثت دعبی هب رّضي کزدیي خبهْش کٌَ


