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içbcçlç MççUç : 12

Mçç@kçÀ çÆì^ìcçWì!

’uççFì içíuçí kçÀçÇ vçíncççÇ®ç cçuçç JççF&ì Jççìlçb Dçmçb kçÀçnçÇ vççnçÇ. HçCç çÆìJnçÇJçj çÆ¬çÀkçíÀì®ççÇ cç@®ç
Hççnçlç Dçmçlççvçç pçj kçÀç uççFì içíuçí lçj cçç$ç cçuçç HçÀçj®ç JççF&ì Jççìlçb. Dçmçb Jççìlçb l³çç uççFì
IççuçJçCççN³ççbvçç ®ççbiçuçç Mçç@kçÀ çÆouçç HçççÆnpçí. SkçÀocç Pçì@kçÀ PçìkçÀç!!“ Dçmçb çÆcççÆnjvçí cnCçlçç®ç
DççpççÇ Dççpççíyçç nmçç³çuçç uççiçuçí. yççyçç cnCççuçí ’Dçjí çÆcççÆnj, HçCç Dççlçç ní Dçmçí uççFì içíu³ççJçj lçÓ
l³ççbvçç kçÀmçç kçÀç³ç Mçç@kçÀ oíCççj jí? Mçç@kçÀ Ðçç³çuçç JççÇpç vçkçÀçí kçÀç?.....“ yççyççbvçç LççbyçJçlç çÆcççÆnj
cnCççuçç,’HçCç..HçCç DççHçCç cçiç JççÇpç çÆvçcçç&Cç kçÀª. HçCç l³ççbvçç PçìkçÀç oíT....“ Dççlçç ³ççJçj yççyçç
kçÀçnçÇ yççíuçCççj lççí®ç DççF& cnCççuççÇ,’DçiçoçÇ yçjçíyçj Dççní l³çç®çb. Mçç@kçÀ oíC³ççmççþçÇ JççÇpç çÆvçcçç&Cç
kçÀjç³çuçç HçççÆnpçí. DçççÆCç nçÇ Mçç@kçÀ oíC³ççFlçHçlç JççÇpç DççHçCç mçnpç®ç Içjçlç çÆvçcçç&Cç kçÀª MçkçÀlççí.
lçácç®çç kçáÀCçç®çç ³ççJçj çÆJçéççmç yçmçlç vçmçíuç lçj HççÆnuçç Mçç@kçÀ yççyççbvçç®ç oíT...kçÀç³ç?“ ní
SíkçÀu³ççJçj yççyççb®çç ®çínjç Mçç@kçÀ yçmçu³çç mççjKçç Pççuçç.

Dççpççíyçç ®ç<cçç mççJçjlç cnCççuçí,’Dçiçb Içjçlç JççÇpç çÆvçcçç&Cç kçÀjç³ç®ççÇ cnCçpçí Kç®ç& çÆkçÀlççÇ?
DçççÆCç SJn{ç Kç®ç& kçÀ©vç kçÀjç³ç®çb kçÀç³ç...lçj Içjçblçu³ççbvçç®ç Mçç@kçÀ Ðçç³ç®çç! sí sí!! nçÇ Mçç@kçÀ
çÆì^ìcçWì DççHçu³ççuçç kçÀçnçÇ HçjJç[CççjçÇ vççnçÇ yçjb.“ DççpççÇ KçámçÓKçámçá nmçlç cnCççuççÇ,’SkçÀç
cççCçmçç®ççÇ YçuçlççÇ®ç Iççyçjiçáb[çÇ G[çuçíuççÇ çÆomçlçí³ç. HçCç mçcçpçç DççÆpçyççlç HçÌmçí Kç®ç& vç kçÀjlçç pçj
Içjçlç JççÇpç çÆvçcçç&vç kçíÀuççÇ lçj cçuçç mççbiçç kçÀçíCç IçíF&uç HççÆnuçç Mçç@kçÀ? mççbiçç vçç?“ cççíþí [çíUí kçÀ©vç
çÆcççÆnj DççpççíyççbkçÀ[í Jç yççyççbkçÀ[í Hççnçlç nçílçç. lçj yççjçÇkçÀ çÆkçÀuççÆkçÀuçí [çíUí kçÀ©vç yççyçç DçççÆCç
Dççpççíyçç l³çç®³ççkçÀ[í Hççnçlç nçílçí. kçÀmçb kçáÀCççmç þçTkçÀ HçCç Dç®ççvçkçÀ Dççpççíyçç cnCççuçí,’®çuççí cçÌ nBÓ
lçÌ³³ççj, kçÀjçí JççÇpç çÆvçcçç&Cç!!“

yççyçç kçÀçUpççÇ®³çç mçájçlç DççF&uçç cnCççuçí,’Giçç®ç kçÀçnçÇlçjçÇ Dç®ççì Òç³ççíiç kçÀª vççkçÀç nb!
lçácnçuçç vççÇì cçççÆnlççÇ Dçmçíuç lçj®ç kçÀjç. vççnçÇlçj nç Òç³ççíiç kçÀjCççN³ççbvçç®ç çÆcçUç³ç®ççÇ `Mçç@kçÀ
çÆì^ìcçWì'! pçjç pçHçÓvç.“ ní SíkçÓÀvç DççpççÇ Jç DççF& cçvççHççmçÓvç nmçu³çç. DççpççíyççbvççÇ YçáJç³çç Gb®ççJçlç
çÆJç®ççjuçb,’Dçnçí, lçácnçuçç nçÇ JççÇpç çÆvçcçç&Cç kçÀjC³ççmççþçÇ kçÀç³ç kçÀç³ç HçççÆnpçí? cnCçpçí
pçvçjíìj,lççby³çç®³çç lççjç,ì^çvmçHçÀç@cç&j DçççÆCç lç³ççj PççuçíçÆuç JççÇpç cççípçç³çuçç SKççoç YçkçwkçÀcç cççÇìj
yççÇìj? oíT kçÀç DççCçÓvç?... cçuçç lçj kçÀOççÇ SkçÀoç nç IçjiçálççÇ Mçç@kçÀ Içílççí Dçmçb Pççuçb³ç.“ ³ççJçj
DççpççÇ þmçkçw³ççlç cnCççuççÇ,’SJn{çÇ®ç nçÌmç Dççní vçç, lçj nçÇ I³çç mççcççvçç®ççÇ ³ççoçÇ. çÆHçJçUb OçcçkçÀ
lççpçb çÆuçbyçÓ, kçíÀmççlç Iççuçlççlç lççí mìçÇuç®³çç lççjí®çç DççkçÀ[ç, lççby³çç®ççÇ lççj DçççÆCç lçácnçÇ. DçççÆCç JççÇpç
cççípçç³ç®ççÇ®ç Dçmçíuç lçj l³ççmççþçÇ JççÇpçÒçJççn cççípçCççjb JççÇpçcççHçkçÀ (iç@uJnvçç@çÆcçìj) uççiçíuç.“
DççpççÇ®çb yççíuçCçb mçbHçlçç®ç çÆcççÆnjvçí OççJçHçU kçÀªvç mçiçUb mçççÆnl³ç iççíUç kçíÀuçb. l³ççuçç JççÇpç cççHçkçÀ
kçÀçnçÇ çÆcçUçuçb vççnçÇ.

Dççlçç DççcnçÇ mçiçUí iççíuç yçmçuççí. DççpççÇvçí lççí mìçÇuç®çç DççkçÀ[ç mçjU kçíÀuçç. l³çç®ç uççbyççÇ®ççÇ
lççby³çç®ççÇ lççj çÆlçvçí kçÀçHçÓvç IçílçuççÇ. Içjçlçu³çç mçájçÇvçí®ç l³çç oçívnçÇ lççjç KçmçKçmçÓvç Iççmçu³çç. mçájçÇvçí®ç
Iççmçu³ççvçí l³çç oçívnçÇ lççjç ®ççbiçu³çç ®çkçÀ®çkçÀçÇlç Pççu³çç. cçiç DççF&vçí lççÇ mìçÇuç®ççÇ lççj çÆuçbyççlç pççíjçlç
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ìçí®çuççÇ DçççÆCç Dççlç IççlçuççÇ. FlçkçÀçÇ kçÀçÇ, lççÇ mççuç YçíoÓvç çÆuçbyçç®³çç cçO³ççHç³ç¥lç Hççínçí®çuççÇ. cçiç
lççby³çç®ççÇ lççj l³çç DççkçÀ[îçç®³çç lççjíHççmçÓvç 2 mçW.cççÇ. DçblçjçJçj lçMççÇ®ç ìçí®çuççÇ. DçççÆCç DççF& cnCççuççÇ
,’nb mçáª PççuççÇ³ç yçjb kçÀç JççÇpç çÆvçcççalççÇ!!“

ní SíkçÀu³ççJçj Dççcnçuçç kçÀçnçÇ kçÀUí®çvçç. ³ççlç kçáÀþuççÇ DççuççÇ³ç JççÇpç? DçççÆCç kçáÀþÓvç ³çíCççj
lççí Mçç@kçÀ? Dççcnçuçç Jççìuçb DççF& Jç DççpççÇ Dççcç®ççÇ içbcçlç®ç kçÀjlççnílç. DççcnçÇ Giçç®ç®ç SkçÀcçíkçÀçbkçÀ[í
HççnÓvç içáUcçáUçÇlç nmçç³çuçç uççiçuççí. DççpççíyççbkçÀ[í Hççnçlç DççpççÇ cnCççuççÇ,’®çuççí,uçíuççí çÆuçbyçÓ kçÀç
®çìkçÀç DççÌj çÆyçpçuççÇ kçÀç PçìkçÀç! Dççpççíyçç SíçÆìlç Gþuçí. ®ç<cçç Hçámçlç DççpççÇuçç cnCççuçí,’yçlççDççí
çÆyçpçuççÇ DççÌj GmçkçÀç PçìkçÀç?“ cçiç DççpççÇvçí mççbiçlçç®ç DççpççíyççbvççÇ pççÇYç yççníj kçÀç{uççÇ. çÆuçbyççlçÓvç
yççníj Dççuçíu³çç l³çç oçívç lççjçb®ççÇ oçívç ìçíkçbÀ DççpççÇvçí Dççpççíyççb®³çç çÆpçYçíJçj mççJçkçÀçMç ìíkçÀJçuççÇ.......
DçççÆCç kçÀç³ç ®çcçlkçÀçj...... Dççpççíyçç Mçç@kçÀ yçmçu³ççmççjKçí o®çkçÀuçí!! yççyççb®çç ³ççJçj çÆJçéççmç®ç
yçmçívçç. Flçkçw³ççlç çÆcççÆnjvçí l³çç oçívç lççjç DççHçu³çç çÆpçYçíuçç nUÓJççjHçCçí ìíkçÀJçu³çç. çÆcççÆnj Dççvçboçvçí
Dççíj[uçç,’Jçç@Jç! pççÇYç ®çáj®çájuççÇ cççPççÇ. DçiçoçÇ çÆkçbÀçÆ®çlç çÆJçpçí®çç PçìkçÀç yçmçu³çç mççjKçb Jççìlçb Kçjb!!
vçkçwkçÀçÇ®ç ³çç çÆuçbyççlç kçÀçnçÇlçjçÇ iç[yç[ PççuççÇ³ç. mçcçpçç DççHçCç ³çç oçívç lççjç JççÇpçcççHçkçÀç®³çç oçívç
ìçíkçÀçbvçç pççí[u³çç lçj kçÀç³ç nçíF&uç DççF&?“ DççF& mçcççOççvççvçí nmçuççÇ Jç cnCççuççÇ,’³çç oçívnçÇ lççjçb®ççÇ
ìçíkçíÀ pçj JççÇpçcççHçkçÀç®³çç oçívç ìçíkçÀçbvçç pççí[uççÇ lçj JççÇpçcççHçkçÀç®çç kçÀçìç nuçíuç. DçççÆCç lç³ççj
PççuçíuççÇ JççÇpç DççHçu³ççuçç kçÀçìîçç®³çç mLççvççJç©vç cççípçlçç ³çíF&uç.“ Dççlçç yççyççb®ççÇ HçCç GlmçákçÀlçç
®ççUJçuççÇ. lçí cnCççuçí,’mçcçpçç çÆuçbyçÓ vç Içílçç kçÀçboç,mçHçÀj®çbo çÆkçbÀJçç mçb$ç DçMççÇ HçÀUb IçílçuççÇ lçjçÇ DçMççÇ
JççÇpç çÆvçcçç&Cç nçíF&uç kçÀç iç?“ ’vçkçwkçÀçÇ®ç nçíT MçkçíÀuç“ DççpççÇ cnCççuççÇ.

’çÆuçbyççcçOçí Dçmçuçíuçb Dççcuçb DçççÆCç lççjçb®çí OççlçÓ ³ççbcçOçí jçmçç³ççÆvçkçÀ ¬çÀçÇ³çç Iç[Óvç ³çílçí. oçívnçÇ
lççjç çÆpçYçíJçj ìíkçÀu³çç çÆkçbÀJçç JççÇpçcççHçkçÀçuçç pççí[uîçç kçÀçÇ çÆJçÐçálçdcçb[uç HçÓCç& nçílçí DçççÆCç mççÌc³ç çÆJçpçí®çç
PçìkçÀç yçmçlççí.nçÇ MçkçwlççÇ FlçkçÀçÇ kçÀcççÇ Dçmçlçí kçÀçÇ pççÇYçí®çj pçjçmçb ®çáj®çáju³ççmççjKçb Jççìlçb. kçÀçboç,
mçHçÀj®çbo çÆkçbÀJçç mçb$ç DçMçç HçoçLçç&lç Dççcuçí Dçmçlççlç. çÆpçlçkçÀç HçoçLç& Dççbyçì Dçmçíuç çÆlçlçkçÀç
JççÇpçcççHçkçÀç®çç kçÀçìç pççmlççÇ vççWo oçKçJçíuç.“ Dçmçb DççF&vçí mççbçÆiçlçu³ççJçj çÆcççÆnj cnCççuçç,’Dççlçç
cçuçç mçb$³çç®çç Mçç@kçÀ HçççÆnpçí!“

Dççpççíyçç çÆcççÆnjuçç pçJçU Içílç cnCççuçí,’³çí FkçÀ[í. lçáuçç ®ççbiçuççÇ Dççbyçì iççí[ Mçç@kçÀ çÆì^ìcçWì
oílççí.“

lçácnçÇ vçámçlççÇ HçÀUb®ç Kççlçç kçÀçÇ l³ççb®çç Mçç@kçÀ HçCç Içílçç? cçuçç kçÀUJççuç? lçácç®³çç `Mçç@kçÀ
Hç$ççb®ççÇ' cççÇ Jççì Hççnçlççí³ç.
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õõ- jçpççÇJç lççbyçí.
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