
تْفاى کَ اس شیزاجاى )ًام پیشیي سیزجاى( گذشت غن ّ اًذٍّ تسیار تزجای گذاشت. تسیاری اس خاًَ ُا ّ درختاى را خزاب ّ 

 .سزًگْى ساخت دل هزدم گزفتَ غوگیي تْد
تْد. ًیوا سالِا دّر اس خاًْادٍ ّ در سفز سًذگی  نِیشام دلثاختَ دختزی شذٍ تْد کَ ًاهش نیما در ایي آشْب سهاًَ پسزی تَ ًام

کزدٍ تْد ّ چِار تزادر داشت کَ ُز یک دارای ثزّت ّ اًذّختَ ای تْدًذ. پذر ًیشام تارُا تَ خاًْادٍ ًیوا گفتَ تْد ُز یک اس 

 .تزادراى دیگز خْاستگاری هی کزد، هشکلی ًثْد. اها ًیوا تْاى ادارٍ سًذگی ًیشام را ًذارد
تَ اّ هی گفتٌذ تَ جای عاشقی پی کسة ّ کاری را تگیزد ّ تَ ایي شکل تَ ُوگاى تفِواًذ تْاًایی ُوسزداری  نیما ًْادٍُز چَ خا

 .داشت نیشام را دارد، اّ ًوی شٌیذ ّ اس دّر چشن تَ خاًَ سیثا ّ تلٌذ

ًَ ًیوا آهذٍ ّ در تزاتز پذر ّ تزادراى ًیوا کن کن رفتار ًیوا هْجة تزافزّختگی ّ ًاراحتی پذر ّ تزدراى ًیشام گشت. آًِا شثی تَ خا

 .تَ اّ گفتٌذ: اگز تاس ُن در اطزاف خاًَ اشاى پزسَ تشًذ، چشن خْیش را تز دّستی ُای گذشتَ خْاٌُذ تست
 !ًیوا كَ اًگار تاسٍ اس خْاب تیذار شذ تْد، گفت: هگز هي چکار کزدٍ ام؟ تٌِا عاشقن ُویي

 .ْراک سًذگی ًیست ها دختز تَ آدم هستوٌذی ُوچْى تْ ًوی دُینپذر ًیشام گفت: عاشقی کَ خاًَ ّ خ
 .ًیوا گفت: هي هستوٌذ ًیستن

 .پذر ّ تزادراى ًیشام خٌذیذًذ ّ گفتٌذ: آًچَ ها هی تیٌین جش ایي ًیست
 .ًیوزّس فزدایش شش هزد تا پْششی اس گزاى تِاتزیي پارچَ ُای ًیشاتْری ّ اسة ُای تزکوي در تزاتز خاًَ ًیشام ایستادٍ تْدًذ

 .آى شش هزد ًیوا، پذر ّ تزادراًش تْدًذ. تِت سزاپای ّجْد هیشتاًاى را گزفتَ تْد
ر سفز تْدم، تاًْ آفزیي )سی اهیي شاٌُشاٍ ساساًی( را اس رّدخاًَ پس اس آًکَ تز صٌذلی هیِواًی ًشستٌذ، ًیوا گفت: ٌُگاهی کَ د

خزّشاى ًجات دادم. اّ تَ هي گفت: پیش هي تواى. گفتن: هي هسافزم ّ اّ گفت یادگاری تَ تْ هی دُن کَ ُز ّقت ُوچْى هي تَ 

 .خفگی رسیذی کوکت کٌذ
 .زاى هزا ًجات تخشیذدیشة شوا سعی داشتیذ هزا غزق کٌیذ اها ایي تار دستاى پادشاٍ ای

پذر ّ تزادراى ًیشام اس ایي کَ شة قثل تَ گًَْ ی تسیار سشت تَ اّ گفتَ تْدًذ: ها دختز تَ آدم هستوٌذی ُوچْى تْ ًوی دُین 

 .پشیواى تْدًذ
 .ُوْارٍ دستگیز هستوٌذاى تْدًذ ّ سًذگی تسیار ًیکْیی داشتٌذ نیشام و نیما

 


