
چِزٍ ای در غزب   ی سیثا رّ هلکَ ، در جطي تِارٍ تَ ضَ ضْد کَ پادضاٍ هزّ هْتذ هٌیکاى داستاى اس آًجا آغاس هی

تیٌذ ّ تا ایي تِاًَ خْاستگاری ضاٍ را  کٌذ. ضِزّ اها خْد را در خشاى سًذگی هی ایزاى )هاٍ آتاد( اتزاس عالقَ هی

احة دختزی ضذ، دختز را تَ اسدّاج اّ درآّرد ّ ضِزّ کَ فکز خْاُذ کَ اگز سهاًی ص کٌذ. ضاٍ اس اّ هی رد هی

 .تٌذد، ّلی دست تقذیز تزایص جْر دیگزی رقن سدٍ ضذٍ تْد کزد، دّتارٍ تاردار ضْد، تا ضاٍ پیواى هی ًوی

گذاضت ّ اّرا تَ دایَ ای در سزسهیي خْساى سپزد.  ویس پس اس چٌذسال ضِزّ صاحة دختزی ضذ ّ ًاهص را

تزادر هْتذ هٌیکاى )پادضاٍ هزّ( را ُن تَ عِذٍ داضت. دّسال تعذ دایَ  رامین دایَ سزپزستی کْدکی دیگز یعٌی

 .تَ ضِزّ ًاهَ ًْضت کَ دیگز اس پس ُْسِای ّیس تزًوی آیذ. ّ تذیي تزتیة ّیس تَ ُوذاى تزگزداًذٍ ضذ

  تَ  ُا دادٍ تْد، تَ عقذ پادضاٍ پا کَ دختز سیثای خْد را در پی قْلی کَ در گذضتَ دلیل آى  س تَهادر ّی« رّ ضَ»

 .سي گذاضتَ هزّ در ًیاّرد، اّرا تَ یکی اس فاهیل ًشدیک خْد ضُْز هی دُذ

تذ، ضکٌی خطوگیي ضذٍ تَ ُویي رّی ارتطی آهادٍ کزدٍ ّ تعذ ار جٌگ ّ پیزّسی هْ  پادضاٍ هزّ اس ایي پیواى

 .تزد سْی هزّ هی  ّیس را تَ

 .تاسد سیثا رّی، تَ اّ دل هی ویس تا دیذى رامین رّد ّ ی ّیس تَ کٌار هی ی کالسکَ هیاى راٍ پزدٍ

ضذى تا اّ   تستز  ًذاضت، هزگ پذرش را تِاًَ کزد ّ اس ُن« هْتذ»ای تَ ُوسز جذیذ خْد  ّیس کَ ُیچ عالقَ

 .رساًذ سًذ. در ایي هیاى دایَ ّیس در دّراى کْدکی، خْد را تَ هزّ هی سزتاس هی

سن تزای ُویطَ گن ساسد ّ تا آى طلسن، تْاى جٌسی اس هْتذ گزفتَ هی ضْد ّ تز اثز طْفاًی، طل دایَ طلسوی هی

 !!!ضْد ّ هْتذ در ًاتْاًی جٌسی تاقی هی هاًذ هی

 .ضْد تا آضٌایی راهیي را تا ّیس فزاُن کٌذ داهاى دایَ هی  تَ  اس سْی دیگز، راهیي دست

تاسد. آًِا تا یکذیگز فزار کزدٍ ّلی ضاٍ ُز دّ را دستگیز هی کٌذ. اّ اس کطتي آًِا  ّیس ًیش تَ راهیي دل هی

 .کزد تا هثادا تا راهیي دیذاری کٌذ ضذ ّیس را سًذاًی هی ی در ُز سهاًی کَ اس کاخ دّر هیگذضتَ ّل

کٌذ ّ ًاچار سًذگی جذیذی را تا دختزی اس خاًْادٍ تشرگاى پارتی  ُای تشرگاى هزّ، راهیي ضِز را تزک هی تا گفتَ

اًذیطَ اّ پاک ًوی ضْد ّ پس اس ًار )هعزّف تَ گل( آغاس هی کٌذ. ّلی یاد ّ خاطزٍ ّیس ُزگش اس  تٌام گل

 .ضًْذ هطاجزاتی اس یکذیگز جذا هی

ضْد. تا سزاًجام تا پٌذ دایَ ّیس  ای تزای ّیس هی راهیي کَ اًذیطَ ّیس را اس یاد ًثزدٍ تْد هطغْل ًْضتي ًاهَ

 .تصوین هی گیزد کَ درٌُگام ضکار ّ ًثْد هْتذ کْدتا کٌذ ّ راهیي را جای هْتذ تز تخت تٌطاًذ

گذارد ّ سًذگی رسوی  اس ضٌیذى خثز هزگ ضاٍ هزّ، راهیي تَ عٌْاى جاًطیي ّی تاج سلطٌت را تز سز هیپس 

 .ضْد ُا تَ هزگ طثیعی فْت هی کٌذ تا رّسی کَ ّیس پس اس سال خْد را تا هعطْقَ خْد آغاس هی

سهیٌی  اّ را در سیزراهیي کَ سًذگی پز اس رًجص را تزای رسیذى تَ ّیس سپزی کزدٍ تْد تا هزگ ّیس کالثذ 

ی ّیس  کذٍ ّ در کٌار دخوَ تخت ضاُی تَ پسز خْد تا رّس هزگ، تَ آتص ّ   دُذ ّ پس اس ّاگذاری تاج قزار هی

 .رّد هی

ُا در ایي جِاى ّ  سپارًذ ّ تي آى خاک هی هیزد، جسذ اّ را در کٌار ّیس تَ پس اس سَ سال کَ راهیي ًیش هی

 .رسٌذ هیدیگز  ُا در هیٌْ تَ یک رّاى آى
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ّیس ّ راهیي یکی اس داستاى ُای عاضقاًَ ی ایزاى سهیي است کَ ساتقَ ای تسیار طْالًی دارد. حْادث داستاى 

هزتْط هی ضْد تَ دّرٍ ی اضکاًی؛ اّها در قزى پٌجن ُجزی فخزالّذیي اسعذ گزگاًی تَ پیطٌِاد حاکن اصفِاى ) 

 .تیت تَ ًظن هی کطذ ۰۹۹۹اتْالفتح هظفز( آى را در تقزیثاً 

 


