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بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)

«٘فذ ٍ ٚييكٖ كليمٗ»
ثيژْ ويب
سخن ناشر :
ك ٚهٚيلاك ثيهگ  ٚكٚهاْ ٍبى ربهيـ ِعبٕو عٙبْ " أمالة اٍالالِ

"  " ٚكـالب ِماللً " ثالب ٘الو

ٔظو  ٚاى ٘و كيلگبٖ  ،ـواى٘بي ثٍٕل ٍ ٚؤّٛالذ ٍالبىي اى ِمبِٚالذ  ٚدبياللاهي ٍِزال
ِ

ّٔٛل وٗ وّبوبْ ثب آصالبه  ٚثبىرالبة ٘البي ٘الو كَ ٔالّ ٛالٔٛلٖ  ٚثالٗ ٘الُ ديٍٛالزٗ ٍيبٍال

ٔظبِ

 ،اعزّبع

 ٚـوٕ٘گ

 ٚرعييٓ وٕٕلٖ ثٗ ّّبه ِ

آْ  ،ثٗ ِضبثٗ كِ ٚؾٛه اٍبٍ

وٗ ثٗ ٛٛه َِزّو  ٚگَالزوكٖ ِٙٛالِ ٛمالٛود ٔ ٚگالبهُ ٘البي اكثال
افزٖبٓ ِ

رىواهي  ٚوٍيْٗ اي  ٍٍٍَٗ ،عٕجبٔ

ِ

رفىالو ثوأگيالي ها ثالٗ فالٛك

ٔگوي  ٚوٍ

گٛي

٘البي

أگييٖ ٘ب  ٚكٌيً ٘بي ٘و ؽووذ ٘ ٚو والِٕ ٚ ٚاوالِٕ

كهيبـزٗ  ٚثبىگّٛ ٛك .

كه ايٓ گَزوٖ آٔچٗ ثٗ ثٕيبْ  ٚهي ْٗ ٘بي ايّبٔ
گنّزگ

آيٕل

آـويٓ ِغّٙ ٛوٚهد ٘ب ايغالبة

وٕل وٗ ّ٘ٛاهٖ ثب دو٘يي آگب٘بٔٗ اى ِؾٖٛه ّلْ ِ ٚبٔلْ كه وٍ

ثٗ هّٕٚ

،

كٕ٘ل .

كه ِزٓ ٍوّبه اى رپِ  ٚدٛيِ ايٓ ك ٚهٚيلاك ثيهگ ّ ٚگفز
ِ

ِؾَالٛة

٘ب ثبى ِ

گوكك اى چٕبْ للهد ث

 ٚآهِبٔ

ثليٍ

ّغبعذ ٘ب  ،ـلاوبهي ٘ب  ٚاى عبْ

ثوفٛهكاه اٍذ وٗ وٛچه رويٓ عٍ٘ ٖٛبيِ

رٛأل كه ؽٛىٖ اكثيبد  ،ثالٗ ٚيالژٖ كاٍالزبْ  ،گَالزوكٖ دبياللاه  ٚرال صيواد عّيمال

ها كه عبِعالٗ

ّىً ك٘ل .
ايٓ ِٚبِيٓ ثٍٕل ِٛٙٛ ٚعبد ِزِٕ ٛ
ٛواٚد ٔبِيوا ثٗ اهِؽبْ آٚهك رب اصو اكث
اؤٕٛ

رٛأل ثواي ٘و ٔٛيَٕلٖ ِزعٙل ٕ ٚبؽت مٚق  ،ـوٚغ ٚ
ثٗ ٚيژٖ كاٍزبْ ا ٚها ـواهٔٚلٖ اى ِىالبْ  ٚىِالبْ ِؾاللٚك ٚ

ثٗ آيٕلٖ ثجوك  ٚكه ها٘ٙبي ـوكا  ٚـوكا٘بي أَبْ  ٚعٙبْ ِ ،بٔلگبهي  ٚعبٚكأگ

اعطالب

وٕل .
ٚلز

وٗ اى ايضبه ّٙ ٚبكد ٍقٓ كه ِيبْ ِ

ٔبدنيو ايّبْ  ٚآهِبْ  ،ثبهىرويٓ ٚيژگ
عيبه  ،ثٗ ِٕٖٗ ظٛٙه ِ

آيل ثب هعالٔ ٛالبگييو ثالٗ ثٕيالبْ  ٚهيْالٗ ٘البي ـٕالب

٘بي أمالة اٍالِ

ثٗ عٕٛاْ يه أمالة هاٍزيٓ  ٚوبًِ

هٍالل رالب ّالوؾ ثْالوي ِفٙال َٛدياللا وٕالل  ٚهٍالزگبهي ِعٕالب ثگيالوك ٚ

چواغ ٘بي اِيل ها ه ٚ ّٓٚـو ٚىٔلٖ ٔگٗ كاهك .
اى ٍٛي

كيگو ٕ٘گبِ

وٗ كه ٔٛع

ٔگب٘ٙب  ٚكيلگب٘ٙب ره ٍبؽز
ِبكي  ،ثٗ ٚعٙ

ِ

رعجيو  ٚرفَيو ِٕغّالل اى هاالبٌييَ ٍيبٍال

ّٔٛل  ،أَبْ  ٚعٙبْ كه رٕگٕبي ٍٛك ٍ ٚالٛكا٘بي ٕالوـب

چٕبْ ٚادَگوايبٔٗ ـو ٚوبٍزٗ ِ

ؽٖبه رٕگ  ٚكٌٙوٖ آٚه ـوك گواي
لبِ ًٛثْوي ِؾِ ٛ

 ٚـوٕ٘گال

،

ّٔٛل وٗ ِعٕب ثبفزگ

ؽمبهد آِيي رَالقيو ِال

ّٛك  ٚربهيى

عٍ

اٌلٚاَ ِ

اـك ها رب ٔيكيىزويٓ

وٕالل ٔ ٚالبگييو  ،ـالالػ  ٚهٍالزگبهي اى
ثبهك .

ثٗ ٘و رمليو كه عوٕٗ ـوٕ٘الگ  ٚرٌٛيالل أليْالٗ  ،ثالبىٔگوي ثٕيالبْ ٘الب  ٚهيْالٗ ٘البي أليْالگ
أمالالالة اٍالالالِ
ه٘بي

ثالالٗ گٔٛالالٗ اي ديٍٛالالزٗ ٙ ،الالوٚهر

اٍالالذ ؽيالالبر

 ٚر ِالالً ثالالو ِفٙالال٘ َٛالالبي

ثقِ ايضبه ّٙ ٚبكد ٔيي ثٗ ٘و ٔٛيَٕلٖ ّالبعو  ٚدژْ٘ٚالگو دالو ّالىيت ِ ٚزٙالل ِغالبي
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ك٘ل رب ثَيبه ـوارو اى آٔچٗ ثبى رٌٛيل فٛألٖ ِال

آـويٕ

ّالٛك ّ٘ ،الذ ثٍٕالل كاهك  ٚثالٗ گَالزوٖ ثالبى

ٚهٚك يبثل .

ٍقٓ وٛربٖ چٕيٓ اگو ثبّل ّٛ ٚك  ،هابٌييَ ؽميم
ّٛك  ٚآىاك  ٚث

أليْٗ ثٗ ؽك ّٕبفزٗ ِ

ُ٘ ثٗ ٚيژٖ كه ؽٛىٖ ٘بي اكثيالبد ٕ٘ ،الو ٚ

ِوى ِ ٚؾلٚك گَزوُ ِ

يبثل رب ثالٗ ٔٛثالٗ فالٛك

ها٘گْبي اً٘ لٍُ  ٚـو٘يقزگبْ ـوىأٗ ثبّل .
ْٔو ّب٘ل ثو ايٓ ثبٚه ّ٘چٕبْ ِْالزبلبٔٗ دالنيواي ٔٛيَالٕلگبْ  ٚكٌَالٛىاْ كه ِٙٛال ٛأمالالة
اٍالالالِ

 ٚكـالالب ِمالاللً ثالالب هٚيىالالوك ايضالالبه ّ ،الالٙبكد  ٚدالالبيّوكي ٘الالبي هاٍالالزيٓ اٌگ٘ٛالالبي اِالالذ

ٍَِّبْ  ٚايوأيبْ ِزعٙل  ٚكؼلؼٗ ِٕل اٍذ  .كٍذ ٘بي گوِزبْ ها ِ
فبِٗ  ٚكـزوربْ وٗ ثب ايٓ ِٛٙٛعبد ِييٓ ِ

ّٛك  ،اؽزواَ ِ

ـْبهيُ  ٚثالو لٍالُ ٚ

وٕيُ .

" ـًٖ اٚي "
٘فذ ٍ ٚييكٖ كليمٗ
 ثقِ اٚي :
ربهيه هّٕٚبي ٕجؼ اى ِٛرٛهٍيىٍذ ديبكٖ ّلٔل  ،فيبثبْ فٍٛد ثٛك  .اٍل ثٗ ٍبعزِ ٔگب٘
ألافذ  ،فُ ّل  ،ىٔغيو ها ثب كٍذ اِزؾبْ ووك  ٚآْ ها وْيل  :فواة ْٔ ٛعبِ! ٛ
اٍل ثٗ ٍّيو ٔگب٘

 ...ثجيٓ وغب

ووك  ٚگفذ  :آه َٚثبُ  ،چّْبر ٛثجٕل  ،ؽبو ـىو وٓ هـز

كٍٚذ كاهي ثوي ؟
_ ٘و عب ؼيو اى اي

فواة ّلٖ .

_ ؽبو ـىو وٓ ّ٘ ْٛعبي

.

ٍّيو وٗ ٘بط ٚ ٚاط اٍل ها ٔگبٖ ِ
اٍل چييي ٔگفذ  .اى عالبي
ٍّيو كٍزٗ وباٛچٛي
آْ ٍّذ ديِ ِ
_ اگٗ گيو ثيفزيُ چ

ووك  ،وٕبه اٍل َْٔذ  ٚدوٍيل  :رّٔ ٛ

روٍ

والٗ ٔالٗ چٕاللاْ كٚه ٕاللاي ّالي ٚ ْٛىاهي ثالٗ گالِ ُٛال

عيٕىِ ها عبثغب ووك  ٚثٗ أزٙبي فيبثبْ فيوٖ ّالل  .عّعال

؟
هٍاليل ،
عالياكاه اى

آِلٔل .
عبِ ٛ؟

_ اؽّك ْٔ. ٛ
اى آْ ٍٛي فيبثبْ ِوكي ثب گبَ ٘بي

ثٍٕل ثٗ ٍو وٛچٗ هٍيل ّ٘ ٚبْ عب ايَزبك  .اٍل ه ٚثالٗ

ٍّيو ووك  ٚگفذ ٘ :لايذ ُ٘ اِٚل  ،ؽبٙو ثبُ  ،فٛكُ عالِذ ِ
٘ٛا هّ ّٓٚلٖ ثٛك  ،گويٗ ِ ٚبرُ اط ِ
ٔليه ِ

گوـذ  .عّع

ّلٔل ٘ .لايذ ّ٘چٕبْ ايَزبكٖ ثٛك وٗ ارِٛجيٍ

كٖ .

عياكاه  ٚربثٛد ثو ٍو كٍالذ ثالٗ آٔٙالب
ٚاهك وٛچٗ ّل .

_ و اٌٗ او هللا  ...و اٌٗ او هللا  ...ثٗ ؽك و اٌٗ او هللا ِ ...ؾّل هٍٛي هللا ...
آـزالالبة ّ٘الالٗ عالالب ها هّٚالالٓ والالوكٖ ثالالٛك ٍ .الالّيو عيالالٕىِ ها ثوكاّالالذ  ٚثالالب گّٛالالٗ ديالالوإِ٘
ّيْٗ ٘بي ٙقيُ آْ ها رّيي ووك  .آْ ٍٛي فيبثبْ ٘لايذ ٕ٘ٛى ايَزبكٖ ثٛك ٍّ .يو چْالُ
رٕگ ووك رب ا ٚها ثٙزو ثجيٕل  .عّعيذ عياكاه اى ِمبثً ّبْ گنّزٕل .
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ىك  ،ارِٛجيً اى وٛچٗ ثيو ْٚىك ٘ ،لايذ ثب ٔگالبٖ رعميالت ّالبْ والوك  .كٔ ٚفالو

عٍ ٚ ٛيه ٔفو عمت َْٔزٗ ثٛكٔل  .هإٔلٖ  ٚآْ والٗ عمالت َْٔالزٗ ثالٛك  ،ئٛيفالٛهَ ٍالجي هٔالگ
كاّزٕل  .ارِٛجيً ٚاهك فيبثبْ ّل .
٘لايذ عالِذ كاهك ٍّ .يو  ٚاٍل اى عب ثوفبٍالزٕل ٍ ،الٛاه ّاللٔل  ،ؼالوُ ِٛرالٛه كه ٘يالب٘ٛي
ٍٛگٛاهاْ گُ ّل ٘ .لايذ ٕ٘ٛى ّ٘بْ عب ايَزبكٖ ثٛك ِٛ .رٛه هاٖ اـزبك  ،عّعيذ عياكاه فيبثبْ
ها َِلٚك ووكٖ ثٛك  .آٔٙب دْذ عّعيذ عياكاه ثٗ آهاِ
ٍوعذ والُ والوك  .يىال

ؽووذ ووكٔل  .ارِٛجيً وٕبه عّعيالذ ،

اى ِؾبـظالبْ ّيْالٗ ها دالبييٓ وْاليل ِ ٚالوك هٚؽالبٔ

َْٔزٗ ثٛك فٛكُ ها عٍ ٛوْيل  ٚثب يى

والٗ وٕالبه هإٔاللٖ

اى عياكاهاْ ٕؾجذ ووك .

ِقزبه دوٍيل  :ؽبو عّ ٛ؟
_ ٔٗ  ...اوْ ٔٗ !
ارِٛجيً ثٗ آهاِ

ٍوعذ گوـذ  ،ها٘

ؽووذ ووك  ٚثٗ آهاِ

ثيٓ عّعيذ ثبى ّل ِٛ .رٛهٍيىٍذ ثب ـبٍٕٗ اى ارِٛجيً

اى وٕبه عّع عياكاه گنّذ  .وّ

عٍٛرو ٚأذ ثبهي ِْؽٛي كٚه ىكْ ثٛك

 ،ارِٛجيً ٍوعزِ ها وُ ووك  ،اٍل ثٗ ّبٔٗ ٍّيو ىك .
_ ؽبو ٚلزْٗ ...
چٕل ٌؾظٗ ثعل وٕبه ارِٛجيً لواه گوـزٕل  .ارِٛجيً ها ثٗ هگجبه ثَالذ ّ .الٍيه دال

كه دال

 ،فالوك

ّلْ ّيْٗ ٘ب  ،دقالِ ّاللْ فال ْٛثالٗ كه  ٚديىالوٖ ارِٛجيالً  ،ثالٛي ثالبهٚد  ،وْاليلْ ّاللْ
وٍزيه ارِٛجيً ثو آٍفبٌذ .
عيػ ٘ ٚيب٘ٛي ِوكَ ٕ ٚفيو گٍ٘ ٌٗٛب كه م٘ٓ ِوك  ...رك  ...رك  ...رك  ...رالك وٍّالبد ٍالوث
يى

ثعل اى كيگوي ثب ٙوثٗ ٘بي آٔ

ٍيبٖ ٍ ٚيبٖ رو ِ

ثو ٕفؾٗ ٍفيل وبؼن ٔمِ ِال

ثَالذ  ٚثوگالٗ ثالبىعٛي

ّل .

_ اى ثؤبِٗ روٚه ثگ... ٛ
_ اى ىٔلاْ وٗ فالٓ ّلَ اهرجب ُٛثب ٍبىِبْ لطع ثٛك رب ايٓ وٗ  ...اٍل ؽوـِ ها ٔيّالٗ رّالبَ
گناّذ  .ثبىع ٛدوٍيل  :رب ايٓ وٗ چ
اٍل كٍز

؟ اكاِٗ ثلٖ ....

ثٗ ٍو  ٚگوكْ عوق ووكٖ اُ وْيل  ،ثٛي رٕل عوق والـٗ اُ ووكٖ ثٛك ٍ .الوثبى

وؼو ألاَ  ٚوٛربٖ لبِذ  ،كٍذ اى ربيپ ووكْ ثوكاّذ .
ثبىع ٛگفذ  :اكاِٗ ثلٖ !
اٍل ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  :اٚافو فوكاك ِبٖ ثٛك وٗ رّبً گوـزٓ .
رك رك ِبّيٓ ربيپ كٚثبهٖ كه اربق ديچيل  ،ثبىع ٛدوٍيل  :و
_ ٍيبّٔ ! ُٚ

رّبً گوـذ ؟ اٍِّ ؟

ّٕبفزِّ ٍ ...و ّت ثٛك  .رٍفالٓ ىٔالگ ىك  ،گّٛال

ها ثوكاّالزُ  :اٌال... ٛ

اٌ ... ٛ؟
عٛاة ٔلاك  ،لطع ووك  .گّٛ
گّٛ

ها گناّزُ  ،كٚثبهٖ ىٔگ فٛهك  :اٌ ... ٛ؟ اٌ ... ٛ؟

ٕ٘ٛى كٍزِ ثٛك  ،ؽوؾ ّٔ

_ ثيىبهي يب كٌذ كهك ِ

ىك .

وٕٗ ؟
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ها گناّزُ  ،گ ّٗٛاي َْٔزُ  .ربىٖ آىاك ّلٖ ثٛكَ  .آِاللٖ ثالٛكَ ّاليواى  .كٔجالبي والبه

گْزُ  ،وَ

ّالٕبفزُ  ،آْ فبٔالٗ وٕٙالٗ ها رالبىٖ ووايالٗ والوكٖ ثالٛكَ  .گفزالٗ ثالٛكَ

ها ّٔ

كأْغٛي كأْگبٖ َ٘زُ  ،يعٕ

و

ثٛك ؟ ِياؽُ رٍفٕ

؟ كه ىكٔل  ،اى اربق ىكَ ثيو. ْٚ

_ ويٗ ؟ اِٚلَ ...
اى ؽيب ٛگنّزُ  ،كه ها وٗ ثبى ووكَ  ،كيلَ عٛأ

ثيَذ  ٍٗ ٚچٙالبه ٍالبٌٗ  ،لالل ثٍٕالل  ٚوؼالو

ألاَ هٚثوٚيُ ايَزبكٖ .
_ ٍالَ ! ـوِبيِ ؟
ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ ِ :
ِ

فٛاٍزُ فاللِذ رال ْٛعالوٗ والُٕ والٗ ثٕاللٖ ٔالٗ ثيىالبهَ ٔ ٚالٗ كٌالُ كهك

وٕٗ .

دوٍيلَ  :چوا ىٔگ ىكي ؟
_ ّٔ ال
ِ

فالالٛا٘

و ال

ثالاللٔٚ

َ٘الالزُ ؟ ٍالاليبِٕ ... ُٚالال ّٔ ٛال

ّٕبٍ ال

 ٌٚ ،ال

ِالالٓ رالال ٛهٚ

ّٕبٍُ آلب اٍل  ...كٍٚزبْ ٍالَ هٍالٔٛلْ  ٚگفالزٓ عالبد ثاليٓ ثالو  ٚثچالٗ ٘البي ٍالبىِبْ

فبٌيٗ !
گفزُ  :كٚه ِٕ ٛف ٜثىْيٓ ! كٔجبي وبه ِ

گوكَ .

_ ثٗ ايٓ ىٚكي عب ىكي لٙوِبْ ؟
رٕل عٛاة كاكَ  ٗٔ :ثويلَ  ٗٔ ،عب ىكَ .
ك ... ُٔٚثيب ايٓ يٗ ٘ليٗ اً  ...ثٗ فبٛو آىاك ّلٔذ ...

ٌجقٕل ىك  ٚگفذ ِ :

ثَزٗ ها گوـزُ ٍ ،يب ُٚدوٍيل ّ :يواى ها ثٍلي ؟
گفزُ  :اي  ...يٗ وُ .
كٍزُ ها گوـذ  ٚگفذ  :ـوكا ؼوٚة ٍبعذ ٘فذ  ،ـٍىٗ ّبىكٖ لبٍُ  ،وٕبه ثبٔه ٕبكهاد !
ٍيب ُٚهـذ  ،ثَزٗ ها ثبى ووكَ  ،يه وزبة ثٛك  .وي وزالبة ٘الُ ياله چاله ثالٛك  ،ثبٔاله ٕالبكهاد
ّعجٗ ّبىكٖ لبٍُ .
اٍل كٚثبهٖ ثٗ ٔمطٗ اي فيوٖ ّل ٍ ،وثبى اى ربيپ والوكْ كٍالذ وْاليل  .ثالبىع ٛدؤٚاللٖ ها ٚهق
ىك ٛ٘ .ا كَ كاّذ  ،ثٛي فبن ُٔ فٛهكٖ اى ثيو ْٚثٗ ِْبَ ِ
ثبى ووك  .ثبىع ٛىيو چّْ
كه عٍَبد رٛعيٙ

ٔگب٘

هٍيل  .اٍل كوّٗ ديوإِ٘ ها

ثٗ دؤٚلٖ ألافذ  ٚگفذ  :كٚثبهٖ عالنة ٍالبىِبْ ّاللي ...

ّووذ ووكي  ٚثوگْز

ثٗ ّٙو فٛكد  .ثب وّ

ِىش اكاِٗ كاك  :چوا ؟

اٍل ىيو ٌت رىواه ووك  :چوا ؟  ...چوا ؟ ِ ...الٓ ا ْٚهٚى ٍالو لالواه ٔالوـزُ ّ ،الت  ...ؽاللٚكاي كٖ
ّت رٍفٓ ىٔگ فٛهك .
_ اٌ ٛ؟  ....اٌ ٛ؟ ....
گّٛ

ها وٛثيلَ ٍو عبُ  ،كٚثالبهٖ ىٔالگ ىك  .اعزٕالب ٔىالوكَ  ،اى ارالبق ىكَ ثيالو . ْٚوٕالبه ؽالٗٛ

َْٔزُ ٍ ٚوَ ه ٚگوـزُ ىيو ّيو آة ٔ .فَُ ثٕل آِل  .گ ّٗٛاي َْٔزُ  ،كه ىكٔل  ،رالك ...
رك  ...رك ...
كاك ىكَ  :ويٗ ؟
وَ

عٛاة ٔلاك  ،ؽيب ٛربهيه ثٛك  ،اى وي كه ٍون وْيلَ  .وٛچٗ فٍٛد ثٛك  ،وَ

كه ها ٔجَزٗ ثٛكَ وٗ رىٗ وبؼني كيلَ  ،ثوكاّزِّ  :اى لبرً دٕلاه أزمبَ ثگيو .
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اٍل ه ٚثوگوكأل  ٚثٗ كيٛاه فيوٖ ّل  ،ثبىع ٛچييي گ ّٗٛدؤٚلٖ ّٔٛذ .
ها ثوكاّالزُ  .عالٛاة

گ ّٗٛؽيب ٛثٛكَ وٗ رٍفٓ ثبى ُ٘ ىٔگ ىك  .ريي فٛكَ ها هٍبٔلَ  ٚگّٛال
ٔلاك .
گفزُ  :رٛي
ؽوـ

ٍيب ُٚ؟

ٔيك  .كاك ىكَ  :ك  ...ؽوؾ ثيْ كيگٗ  ...ا ْٚىٔلٖ اً .
كٔٚ

_ اى وغب ِ

گفزُ  :ىٔلٔٚيٗ ٌٚ
دوٍيل  :و

؟
ىٔلٖ اً  ....فٛكَ كيلِِ !

كيليِ ؟ يٗ ٘فزٗ ديِ ؟ كٖ هٚى ؟ ...اوْ چ

؟ ثبىَ ِ

رٔٛ

ثجيٕيِ ؟

اٍل ٍبوذ ّل .ه ٚثٗ ثبىع ٛووك  ٚگفذ  :چييي ٔگفزُ  ،روٍيلٖ ثٛكَ  ،اگٗ هاٍذ ِ
چ

گفذ

؟

_ ثيب رب ِطّئٓ ثْ
_ ِٓ ّٔ

 ،ـوكا ٕجؼ ٍبعذ ٘فذ ّ٘ ْٛعب وٗ اِْت ٔيِٛلي .

 ...اٌ ٛ؟ ٍ ...يب ؟  ...اٌ ٛ؟

ثبىع ٛدؤٚلٖ ها ثوگ ىك  .عيٕىِ ها ثوكاّذ  ٚهٚي ِيي گناّذ  ٚگفالذ ِ :الٓ دؤٚاللٖ ّالّب هٚ
فٔٛلَ ٘ ...يچ عب اٍّ

اى دٕلاه ٔيَذ !

اٍل ثٗ ثبىعٔ ٛگبٖ ووك  ٚگفذ ٍّ :پبد ثٛك .
ٍىٛد ووك  ،ثبىعٔ ٛگبِ٘ ووك  .اٍل ٔالبفٓ ٘البيِ ها ِال
گفذ  :ثوگوكيُ ٍو ِ ٛٙٛإٍ

عٛيالل  .ثالبىع ٛه ٚثالٗ ِالز ُٙوالوك ٚ

 ،اى ريُ روٚه ثگ ... ٛچطٛه ٍبىِبٔل٘

ّليٓ ؟

ثٗ ثبىعٔ ٛگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :چٕل ثبه ثبيل ايٕب ه ٚثگُ ؟
ثبىعٔ ٛيُ فيي ّل  ٚثب ٕلاي ثٍٕل گفذ  :كٖ ثبه ٕ ،ل ثبه  ...كٚثبهٖ ِ
 ٚر ٍٜٛچٗ وَ
كٍز

ٍبىِبٔل٘

دوٍُ  ،ريُ روٚه چطالٛه

ّل ؟

ثٗ ٍوُ وْيل  ٚگفذ  :هـزُ ٍو لواه ٍ ،يب ُٚاى ثؤبِٗ ٘بي عليل ؽوؾ ىك .

_ ثجيٓ اٍل ٍ ...بىِبْ فِْ ٜ

عليلُ ه ٚاعالَ ووكٖ ِ ...جبهىٖ ٍيبٍ

كيگٗ رّّ َٛلٖ

 ،ؽبو ٚلذ ِجبهىٖ چويىيٗ ! لواهِ ْٛاِْت ٍ ...بعذ ْ٘ذ  ...يٗ راله ىٔالگ رٍفالٓ  ...رّالبً
لطع ِ

ّٗ  ...ثعل ك ٚرب ره ىٔگ .

أگْذ ٘بي ٍوثبى هيي ٔمِ ثٗ چبثى
ٚلفٗ ثو ٍيٕٗ وبؼن ٔمِ ِ
اٍل آ٘

ثو كوّٗ ٘بي ِبّيٓ ربيپ ِ

َْٔذ  ٚوٍّبد ث

ثَذ .

وْيل  ٚاكاِٗ كاك ّ ّْٛ٘ :ت ثٗ ّ٘واٖ ٍيب ُٚثٗ ِٕيٌ

هـزيُ  .كه ا ْٚعب ِوكي ِيبْ ٍبي ثب ِٓ ٕؾجذ ووك  ،اٍِّ هّٔ ٚ
ثبىع ٛگفذ ٕ :جو وٓ  ...چٗ ّىٍ

ثٛك  ،چ

ِ

وٛچاله كه ِؾٍالٗ ويٕالي
ك. ُٔٚ

گفذ ؟

_ كهٍذ يبكَ ٔيٌ .
_ ثبيل ثٗ فبٛو ثيبهي  ..ا ْٚف ٗٔٛوغب ثٛك ؟
_ ّٔ

كّ ... ُٔٚيوا هّٔ ٚ

ّٕبٍُ .

ثبىع ٛفٛكُ ها عٍ ٛوْيل  ٚدوٍيل ْٔٛٔ :يِ وغبً ؟
ثب ٍو كهگّ
ْٔٛٔ . 82

عٛاة كاك ٔ :وٍيلٖ ثٗ ـٍىٗ فبر . ْٛوٛچٗ چٙبهَ ٍّ ،ذ هاٍالذ  ،دالالن  82يالب
اُ ثٗ چٗ كهك ِ

فٛهٖ ؟ رب ؽبو رقٍيٗ ّلٖ .
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عمت وْيل  ٚدوٍيل  :اى اِ ْٚوك ثواَ ثگ ... ٛليبـالٗ اُ  ٚؽوـالبي

اُ ها وّ

ىك .

ٍوُ ها دبييٓ ألافذ  ٚگفذ  :ؽلٚك ٍ 05بٌٗ ِ ،زِ٘ٛ ، ٍٜٛبي عال ٛگٕاللِ
ٕٛهد هٔگ دويلٖ ٌٙ ٚغٗ رٙوأ

 ،ـىو وُٕ .

ثبىع ٛثب كٍزِ ثٗ ِيي وٛثيل  ٚگفذ ٘ :
اٍل ثٗ چّْبْ ِْى
كٍز
ّٔ

ثٗ ديْبٔ

كاّالذ  ...ثالب

!  ....ثٗ ِٓ ٔگبٖ وٓ .
ِ

 ٚثواق ثبىع ٛفيوٖ ّل  .ثبىع ٛدوٍيل  :ؽبو ثگ ٛا ٚچ

گفذ ؟

اُ وْيل  ٚگفذ  :كهٍذ يبكَ ٔيٌ  ،ثيْزو رؾٍيً ٘بي ربىٖ ٍبىِبْ ...

ك ... ُٔٚچييي يبكَ ّٔٔٛلٖ .
هٕٛ٘ ٚى ثبيل يبكد ثبّٗ .

ثبىع ٛگفذ  :ـىو وٓ  ...يٗ چيياي

اٍل ثب ٘و ك ٚكٍذ ٕٛهرِ ها دّٛبٔل  .اربق ٔيّٗ ربهيه ثٛك  ،دوكٖ ٘ب ها وْاليلٖ ثٛكٔالل ِ .الوك
ٌَٙزبٔ

هٚي ٕٕلٌ

هٔگ  ٚه ٚهـزٗ اي َْٔزٗ ثٛك  ٚاى وي دوكٖ ثيالو ْٚها ِال

ِيبْ ٍبي ثب ّٛه  ٚؽواهد ؽوؾ ِ
_  ...اٌگٛي كِٛوواٍ
ٛوؾ ّواي ٜعِّٛ
هٚػ كِٛوواٍ

دبييالل ِ .الوك

ىك .

كه وْٛه٘بي اٍزعّبه ىكٖ ثب وْالٛه٘بي ؼوثال
ثواي ايغبك ٔٙبك٘بي ِلٔ

ِزفبٚرالٗ  ،چال ْٛاى يالٗ

ٚعٛك ٔلاهٖ  ٚثٗ إالطالػ ـوٕ٘الگ عّالِٛ

ّ٘بٕ٘گ ٔيٌ  ٚاى ٛوؾ كيگٗ ثٗ كٌيً ـملاْ ٔٙبك٘بي ِلٔ

 ،فٛاٖ ٔبفٛاٖ هاٖ ه ٚثواي ظٛٙه كيىزبرٛهي ِزٕفنيٓ ثبى ِ

ثالب

ؽىِٛذ ِوكِ

وٕالٗ ّٔٛٔ .الٗ اُ ٘الُ ّ٘اليٓ ايالواْ

فٛكِ ْٛه ٚثجيٕيٓ ! هٚؽبٔيذ لٖل ِٖبكهٖ أمالة  ٚؽىِٛذ ه ٚكاهٖ  ،ؽىِٛذ ؽالك أمالثئٛالٗ ،
ؽىِٛذ ؽك ِبٍذ  ،أمالة ِبي ِبٍذ  ،ايٓ هژيُ ُ٘ ثبيل ـٍظ ثْٗ !
اٍل وٗ گ ّٗٛاربق َْٔزٗ ثٛك ه ٚثٗ ثبىع ٛووك  ٚگفذ  :كه ِٛهك كِٛوواٍ

ؽالوؾ ِال

ىك ،

ـىو وُٕ اى رئٛهيَيٓ ٘بي ٍبىِبْ ثٛك .
ثبىع ٛگفذ  :كيگٗ چ
اٍل ٍوُ ها ثٗ ٛوـ

؟
وظ ووك  ٚگفذ  ّٗ٘ :ا ْٚعب ثٛكٔل ٘ ،لايذ ٍّ ،يو ٍ ،يب... ُٚ

ِوك ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  :ؽبو ٔٛثذ ْٔ ْٛكاكْ فُْ أمالثيٗ ِ ،ب ثب ؽنؾ ِٙوٖ ٘بي هژيُ
ثٗ فٖ٘ ٓٛلؾ لواه كاكْ هٚؽبٔي ، ْٛهژيُ ه ٚكه ثؾواْ لواه ِ
ٕلاي ِبّيٓ ربيپ كٚثبهٖ كه ـٚبي وٛچه اربق ثبىعٛي

كيُ .

ديچيلٖ ثٛك .

_ آيب رٕٛيٗ ثبىگْذ ثٗ ـَب اى ٛوؾ ّ٘يٓ ـوك ثٛك ؟
_ ثٍٗ ! ثٗ ك ٚكٌيً ِ

ثبيَز

ثٗ ـَب ثوِ

گْزُ  ،اٚي رمٛيذ  ٚگَالزوُ ّالجىٗ ٔظالبِ

كه ـَب  ٚك َٚايٓ وٗ ِٓ كه ّيواى ؼويت ثٛكَ  ٚىٚك ٌِ ٛ
وبـ

هـزيُ ٌٚ ،ال

كه ىاكگالبُ٘ دّٛالِ

كاّزُ .

ثبىع ٛدوٍيل  :أٚبي

وٗ رٛي عٍَٗ ثٛكْ اٍبِ

اٍل عٛاة كاك ٍ :يب ُٚاى ّبفٗ ٔظبِ

ّ ْٛ؟

ٍّ ،يو َِئٛي ثقِ رؾٍيالً ٍيبٍال

اِيو ٔٛهثقِ ثب ٔبَ َِزعبه ٘لايذ وٗ ثعالل٘ب َِالئٌٛيذ راليُ رالوٚه آلالبي ـميٙال
گوـذ . ِٓ ٚ
ثبىع ٛثب ٕلاي
اٍل ِىض

رؾىُ آِيي دوٍيل  :اعٚبي ريُ روٚه چٗ وَبٔ

ثٛكْ ؟

ووك  ٚعٛاة كاك ٘ :لايذ َِئٛي ريُ  ،فٛكَ ٍّ ،يو  ٚآمه !
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ثبىع ٛكٚثبهٖ دوٍيل  :اى چٗ ٚلذ كه اٍزٙجبْ َِزمو ّليٓ ؟
اٍل كٍز

ثٗ ٕٛهرِ وْيل  ٚگفذ  :ك٘ ٚفزٗ لجً اى عٍّيالبد ِٕ ،يٌال

كه ِؾٍالٗ أبهٍالزبْ

ووايٗ ووكيُ .
ثبىعّ ٛيْٗ عيٕه ها ثب كٍزّبٌ

دبن ووك  ٚگفذ  :اى ثؤبِٗ عٍّيبر

ثگ. ٛ

اٍل عٛاة كاك  :فت  ،رؾٍيً ايٓ ثٛك وٗ ثب گَزوُ ِٛط روٚه ٔظبَ ـٍظ ِ

ّٗ ّ ّْٛ٘ ،ت

ٚلذ ثوگْزٓ ٘لايذ يالٗ عالي ٖٚثالٗ ِالٓ كاك  ٚگفالذ  :لجالً اى ثوگْالزٓ ثالٗ ـَالب ثب٘البد رّالبً
ِ

گيوَ .
ر ُٛثٛك ؟

ثبىع ٛدوٍيل  :ا ْٚعي ٖٚاي وٗ ثٗ ّّب كاك چ

اٍل دٛىفٕلي ىك  ٚگفذ  :يٗ ِْذ رّويٓ ثلْ ٍبىي َِ ...قوٖ اً ! ٔٗ ؟!
عَّبٔ

_ ٔٗ  ،آِبكگ

ثواي ـبى ٔظبِ

ثبىعٍ ٛو رىبْ كاك  ٚدوٍيل  :ثعل چ
_ ٘لايذ ِ

.

ّل ؟

گفذ  :ايٓ رّويٕبد ثبيل هٚىي يٗ ٍبعذ أغبَ ثْالٗ  ،ثاللٚ ْٚلفالٗ  ،چٕالل ِورجالٗ

ُ٘ هـزيُ و. ٖٛ
_ چٕل ِورجٗ ؟
ك ، ُٔٚچٙبه يب دٕظ ثبه  ...أٚغب ثيْزو ثؾش ايلاٌٛٛژيه ثٛك  .ثَالزٗ ّاللْ ـٚالبي

_ كليك ّٔ
ِجبهىٖ ٍيبٍ

ٌ ٚي َٚعىٌ اٌعًّ ٍبىِبْ  .آفويٓ ِورجٗ اي وٗ هـزيُ و٘ ٖٛلايذ يالٗ وزالبة

ثٗ ِب كاك  .وزبة وٗ ٔٗ ،يه عي ٖٚوبًِ كه ِٛهك ّٕبفذ ٛ ٚوى وبه ثب اٍٍؾٗ يٛىي .
٘لايذ گفذ  :ايٕ ٛفٛة ثقٔٛيٓ ٘ ،فزٗ كيگٗ عٍّ
فجورِ ْٛ

وُٕ .

اى ثيوٕ ْٚلاي اماْ ثٗ گِ ُٛ

هٍيل  ،اٍل ٍوُ ها هٚي ِيي گناّذ  .گاليظ ثالٛك  ٚگٕالگ .

رٖبٚيوي اى گنّزٗ  ٚؽبي كه مِٕ٘ ٔمِ ِ
ىيو ّيوٚأ

رّويٓ ِ

وٕيُ  ،اٌجزٗ ايٕغالب ٔالٗ  ،فالٛكَ

فبٔٗ ريّ

ثَذ ِ ٚؾِ ٛ

َْٔزٗ ثٛك وٗ ٕلاي

ّل  .ؽبو أگبه كه ّ٘بْ اربق

ّٕيل ٕ .لا اى ٛجمٗ دبييٓ ثالٛك  .أگالبه چياليي

ثٗ هٚى اعواي ؽىُ ّٔبٔلٖ ثٛك .
وَ

كه ىك  ،ثب ّ٘بْ هيزُ فبٓ وٗ هِي إّٓبي

ها ثَذ ِٕ ٚزظو ِبٔل  .وّ
هـذ  ،يى

ثعل كه ثٗ آهاِ

ثٛك  ،رك  ...رك  ...رك  ...رك  ...اٍل وزالبة

ثبى ّل ٕ .لاي ٍّيو ثٛك  ،اٍل اى ارالبق ثيالوْٚ

ك ٚدٍٗ ها دبييٓ هـذ  ٚآٔٙب ها كيل ٘ ،لايذ ثب ٔبهاؽز

ه ٚثٗ ٍّيو ووك  ٚدوٍيل  :كيو

ٔىوكي ؟
ٍّيو وفِ ٘ب ها وٕل ّ ،بي گوكْ ها اى كٚه ك٘بِٔ ثبى ووك  ،وذ ِٕلهً ها گ ّٗٛاي ألافذ
 ،ثٗ ٘لايذ ٔگب٘

ووك  ،اِب عٛاث

ٔلاك ٍ .وُ ها ثبو گوـذ ٔ ،فٌ عّيالك وْاليل  ،چْالُ

ثَذ ٛ٘ ٚا ها اٍزْٕبق ووك ٌ .ؾظٗ اي ثعل ه ٚثٗ ٘لايذ ووك  ٚگفذ  :يالٗ وَال

ايٕغالبً ،

ِگٗ ٔٗ ؟
٘لايذ چييي ٔگفذ ٍّ ،يو اكاِٗ كاك  :عطو ىٔبٔٗ ! لواه ٔجٛك وَ

ثٗ ريُ اٙبٖ ّٗ  ،و

ايٓ

عبً ؟
آمه اى اربله ىيو دٍٗ ثيالو ْٚآِالل ٍ ،الّيو ه ٚثالٗ ٘اللايذ والوك  ٚدوٍاليل  :ايال
ِ

وٕٗ ؟
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٘لايذ ٌجقٕل ىك  ٚگفذ ّ :ي ٖٛوبهِ ْٛيبكد هـزٗ ؟ ٔگفزُ هٚىاي آفو دبن وٕٕلٖ ِ
آمه دٛىفٕلي ىك  ٚگفذ  :چطٛهي ٍّيو ؟ ّٕيلَ ِ

آك ؟

فٛاي ثوي ؟
لواهُ ووكٖ ثٛك ٘ .لايذ ىيو

ٍّيو  ٍٜٚها٘و ٚايَزبكٖ ثٛك  ،ثٛي رٕل عطو اهىاْ ليّذ آمه ث

ٌت فٕليل  ،كٍذ ثو ّبٔٗ ٍّيو گناّذ  ٚگفالذ  :آهٖ ٍالّيو ثعالل اى عٍّيالبد ِال

هٖ اهٚدالب ،

ِگٗ ٔٗ ٍّيو ؟
ٍّيو هاٖ اـزبك  ،اى وٕبه آمه ٔگنّزٗ ثٛك وٗ ٘لايذ دوٍيل  :وغب ثٛكي ؟ كيو ووكي ؟
اٍل آهاَ  ٚث

ٕلا ثٗ اربق فٛكُ ثوگْذ ٍّ ،يو ثل ْٚآْ وٗ ه ٚثو گوكأالل عالٛاة كاك  :ثبيالل

وبه ٚرِّ َٛ

ووكَ ... ٗٔ ،

٘لايذ كٚثبهٖ رىواه ووك  :وغب ثٛكي ٍّيو ؟
ٍّيو ايَزبك  ،ه ٚثٗ ٘لايذ ووك  ،كٍزٗ اي اٍىٕبً ِچبٌٗ ّلٖ ها ثيٓ ك ٚأگْالزِ گوـالذ
 ٚگفذ  :ثيب اي

دٛي ه ٚثگيو رب ثگُ .
ووكي .

٘لايذ ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ ٔ :جبيل هيَه ِ

ٍّيو ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  :ا  ...اٍل  ...اٍل وغبْ ؟
آمه ثٗ دٍٗ ٘ب اّبهٖ ووك  ٚگفذ ّ :بىكٖ ا ْٚثبوً  ،كاهٖ وزبة ِ

ف. ٗٔٛ

ٍّيو هاٖ اـزبك  ،اى ٘لايذ كٚه ّل  ،اى وٕبه آمه گنّذ  ٚاى دٍٗ ٘ب ثبو هـذ  ،اِب عطالو ىٔبٔالٗ كه
ِْبِِ ثبل

ِبٔلٖ ثٛك ٘ .لايذ اى ّ٘بْ دبييٓ ثب ٕلاي ثٍٕل گفذ ٔ :يُ ٍبعذ كيگٗ عٍَٗ

كاهيُ  ،فٛكَ فجورِ ْٛ

وُٕ .

ٍّيو كه دٍٗ آفو ايَزبك ٍ ،و رىبْ كاك  ٚگفذ ٘ :ب عبِ ٛثبّٗ !
ثٗ ٛجمٗ ك َٚهٍيل  ،كه اربق ثبى ثٛك ّ٘ ،بٔغب كه چالبهچٛة ايَالزبك  ،اٍالل هٚي گٍيّال
كهاى وْيلٖ ثٛك  ٚوزبة ِ
_چ

ِ

فٔٛ

_ كٚهاْ وٛكو

وٛچاله

فٛأل .

اٍل ؟
!

اٍل وزبة ها ىِيٓ گناّذ َْٔ ٚذ ٍ ،الّيو ٘الُ گّٛالٗ اي َْٔالذ  .اٍالل دوٍاليل  :كيالو
ووكي  ...وغب ثٛكي ؟
ٍّيو عٛاة كاك  :يه وُ هٚؼٓ  ٚثؤظ ـوٚفزُ .
_ ّٔ

گ

فطؤبوٗ ؟ ٔجبيل فيٍ

ثٗ ٍٛژٖ ٔيكيه ثْ

ٍّيو فٕليل  ٚگفذ  :كيگٗ رّبِٗ ِ ،ب ِ

.

ّيُ لٙوِبْ اي

اٍل چييي ٔگفذ ٍّ ،يو ه ٚثٗ اٍل ووك  ٚدوٍيل  :ثعل اى اي

ٍِذ  ،ثبٚهد ِ
عٍّيالبد ِال

آك ؟ ٘ب عبِ! ٛ
فالٛاي چالٗ وٕال

اٍل ؟
_ ّٔ

كّ ! ُٔٚبيل ثوَ ثّٙٛو يب ثوگوكَ ـَب  ،رْىيالد أٚغب ه ٚثبىٍبىي والُٕ  ،كٌالُ ثالواي

ٍبؽً ثّٙٛو  ٚؼوٚة كهيب رٕگ ّلٖ .
_ ِ ٛوٗ كيگٗ ٛبلذ اي
ٚي ي چٗ ؽبٌ

ِ

فواة ّلٖ هٔ ٚلاهَ  ...ايٕغب ثٛي گٕل ِال

كٖ ِ ،ال ٛعبّالك اهٚدالبَ ..

كٖ ؟ ـىوُ ه ٚثىٓ ٍّيو  ،كه ثوٌيٓ  ...ثب ؽبٌٗ  ٗٔ ،؟

اٍل ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :آهٖ !
_ ٍّيو ؟  ...اٍل ؟ ثيبيٓ دبييٓ .
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٘و ك ٚاى دٍٗ ٘ب دبييٓ هـزٕل ٚ ٚاهك اربق ّلٔل ٘ .لايذ هٚي ٕٕلٌ

َْٔزٗ ثٛك ،آمه د ّٗٛاي

ٍجي هٔگ ها اى هٚي ٛبلچٗ ثوكاّذ ٚ ٚهق ىك ٘ .لايذ ه ٚثٗ اٍل ٍّ ٚيو والوك  ٚگفالذ  :ثالواي
آفويٓ ِورجٗ ثؤبِٗ هِ ٚوٚه ِ

عٍّيالبد اى آمه ِال

وٕاليُ  ،اِالب لجالً اى ثوهٍال

فالٛاُ٘ رالب ثالٗ

عٕٛاْ دبن وٕٕلٖ ثب ّّب ٕؾجذ وٕٗ .
آمه ه ٚثٗ آٔٙب ووك  ٚگفذ  :ثٗ ٔبَ فلا  ٚثٗ ٔبَ فٍك لٙوِبْ ايواْ ِ ،
 ِٓ ،ايٕغبَ رب ٔناهَ ثعل اى عٍّيبد ّّب ه ٚثٗ هاؽز

هكيبث

ّٕبٍيٓ

كِ ِٓ ُٔٚ

وٕٓ  ،ثٕبثوايٓ ثبيل ثزِ ُٔٛلاهن ٚ

آصبه ؽٛٚه ّّب ه ٚاى ثيٓ ثجوَ  ٚكه عيٓ ؽبي ثب گناّزٓ ِلاهن  ٚآصالبه ععٍال

كژفيّالبْ هژيالُ هٚ

گّواٖ وُٕ .
ٔبئٍٛ

ها وٗ ؽبٚي ِلاك  ،فٛكوبه  ،رالٗ ٍاليگبه  ،چٕالل ٌٕگالٗ عالٛهاة  ،چٕالل ثالوگ ِچبٌالٗ ّاللٖ

كٍزّبي وبؼني ِ ٚملاهي فود  ٚدود كيگو ثٛك ْٔبْ كاك  ٚگفذ  :ايٕب ِّ٘ ْٛلاهو
وٗ كّّٓ ه ٚگّواٖ ِ
٘و چ

ِ

وٕٗ  ،فت ! ِٛـميذ ِٓ يعٕ

َ٘الزٓ

ٍالِذ ّّب  ،دٌ رٛلع ِٓ ايٕالٗ والٗ

گُ  ،أغبَ ثليٓ .

آمه ٌجقٕل ىك  ٚاكاِٗ كاك  :يٗ فجو ف ُ٘ ُٛكاهَ  ،كٍٚزبْ ِب كه ّجىٗ ٍاليوعبْ كيالوٚى ثعالل اى
ظٙو يى

اى ِٙوٖ ٘بي ِيكٚه هژيُ ه ٚكه ٔ

ثٛكَ  ٚاعلاَ أمالث

ه ٚثٗ ّّب رجويه ِ

هيي اعلاَ ووكْ  ،كيوٚى ثٗ عٕٛاْ دالبن وٕٕاللٖ أٚغالب
گُ .

آمه دّٛالٗ ها ثالالٗ ٘اللايذ كاك ٘ ،الاللايذ اى ٍالالو هٙالبيذ ٍالالوي رىالالبْ كاك  ٚگفالذ  :فالالت ! ٙالالوثبد
ٍٕگيٓ ِغب٘ليٓ ثٗ ديىو ـورٛد هژيُ ّوّ ٚلٖ ِ ٚب لٙوِبٔبٔٗ اى ايٓ ؽىِٛذ كيىزبرٛه أزمبَ
ِ

گيويُ ٍّ ،يو ؟

ٍّيو رىبٔ

فٛهك  ،اى دْذ ّيْٗ لطٛه عيٕه ثٗ ٘لايذ ٔگبٖ ووك  ٚگفذ ٘ :ب ٘بِ ٛ؟

٘لايذ فيوٖ ٍٕ ٚگيٓ ٔگبِ٘ ووك  ٚگفذ  :گياهُ ثلٖ !
ٍّيو آة ك٘بِٔ ها لٛهد كاك  ٚگفذ  :ثٗ ِؾً وبه ِٕ ٚيي ٍٛژٖ هـزُ  ،أٚغب ه ٚثوهٍ
 ،اربق وبه ٍٛژٖ ؽفبظذ فٛث

كاهٖ ٘ ،لؾ لواه كاكِٔ اى هاٖ دٕغوٖ ِّىٕٗ ٌٚ ،

ووكَ

راله ريوأاللاى

وىَ كاهيُ .
٘لايذ گفذ  :وٗ اٌجزٗ ره ريوألاى ٔلاهيُ .
_ ٘ب عبِ ، ٛرٕٙب هاٖ ايٕٗ وٗ كه َِيو اعلاِِ وٕيُ .
٘لايذ اكاَ ٘لاك  :دٌ ٔمْٗ ِب رؽييو ٔىوكٖ ٍٛ ،ژٖ ه ٚكه َِيو ٘لؾ لواه ِ

كيُ ٍّ ،يو؟

_ ٘ب ؟
_ ثعل اى عٍَٗ ثب اٍل ِٛرٛه٘ب ه ٚچه وٓ  ٚاگٗ ِْىٍ

كاّذ ثٗ اٍل گياهُ ثلٖ !

_ ٘ب  ،فيبٌذ هاؽذ عبِ. ٛ
_ اٍل ؟
_ ثٍٗ .
_ ه٘جوي ٚاؽل عٍّيبد ثب ّّبٍذ  ،عيايبد عٍّيبد ّبًِ ٔمْٗ ِؾً ٍىٔٛذ َِ ٚيو روكك
ٍٛژٖ ه ٚثواد رٙيٗ ووكَ  ،ايٕب ه ٚثق ٚ ْٛثب ٍّيو ّ٘بٕ٘گ وٓ  ٚثعالل دّٛالٗ ه ٚثالٗ آمه ثاللٖ رالب
ِعل َٚثْٗ .
٘لايذ دّٛزٗ ها ثٗ اٍل كاك  ٚگفذ  :ثب كلذ ٌٚ
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ّٔٛزٗ ّلٖ ثٛك  :عٍّيبد  0500/05اٍزٙجبْ .

هٚي د ّٗٛثب ِبژيه ِْى

ِؾً ٍىٔٛذ ٍٛژٖ َِ ،يو رالوكك ِ ،يالياْ ٔفالواد  ،اٍالىٛهد ٚ

اٍل د ّٗٛها ثبى ووك  ،ووٚو

ريُ ؽفبظذ وٕٕلٖ اى ٍٛژٖ كه د ّٗٛلواه كاّذ ٘ .لايذ اى اربق ثيو ْٚهـالذ  ،اِالب كه چالبهچٛة
كه ايَزبك  ٚگفذ  :رّبَ اِيل ٍالبىِبْ ثالٗ ّّبٍالذ ِ ،الب هٍ ٚالواـواى وٕاليٓ  ٚأزمالبَ ّالٙلاي
ٍبىِبْ ه ٚاى ِيكٚهاْ هژيُ ثگيويٓ ! ـوكا ّت ّٙو ِزْٕظ ِ
ـواُ٘ ِ

ّالٗ ّ ٚالواي ٜثالواي عٍّيالبد

ّٗ ّّ ،ب ّعٍٗ ٘بي فُْ فٍك لٙوِبْ ايواْ َ٘زيٓ .

٘لايذ ٌجقٕلي ىك  ٚثٗ ّ٘واٖ آمه اى اربق ثيو ْٚهـذ  ،اٍل ّ٘بْ عب والٗ َْٔالزٗ ثالٛك چْالُ
ووك ثؤبِٗ روٚه ـوكا ها كه م٘ٓ فٛك ِوٚه وٕل .

ثَذ ٍ ٚع

_ ؽبو ٚلزْٗ ...
_ ؽبو ٚلزْٗ ...
_ ؽبو ٚلزْٗ ...
ٚأذ ثبهي  ٍٜٚفيبثبْ ِْؽٛي كٚه ىكْ ثٛك  ،ارِٛجيً ٍوعزِ ها وُ ووك .
_ ؽبو ٚلزْٗ ...
_ ؽبو ٚلزْٗ ...
_ ؽبو ٚلزْٗ ...
اٍٍؾٗ ها كه كٍذ گوـزٗ ثٛكِ ،بّٗ ها ـْبه كاك ،هٚي هگجبه رٕظيُ ّلٖ ثٛك ،أفغبه گٍ٘ ٌٗٛب.
فوك ّلْ ّيْٗ  ،روويلْ گّٛذ  ٚدبّيلٖ ّلْ ف ْٛثٗ ّيْٗ ٘البي رالون فالٛهكٖ  ،ثالٛي
ف ٚ ْٛكهك  ٚثبهٚد  ٚثٕييٓ  ،وْيلٖ ّلْ وٍزيه ثو آٍفبٌذ  ،عيػ ٘ ٚيب٘ٛي ِوكَ .
ٍّيه ريو ٘ٛاي

ثواي روٍبٔلْ ِوكَ  ،ثٛي رٕالل  ٚريالي گالٛگوك  ،اـزالبكْ ارِٛجيالً كه عالٛي آة ،

كهٍذ كه چٕل للِ
ِ

چوؿ عمت ارِٛجيً رك رك وٕبْ ِ

ّل  ،گوِبي اٍٍؾٗ  ٚؽَ

اى گيغ

چوفيل  ،ىٚىٖ ِٛرٛه ٍيىٍذ والٗ كٚه

٘ ٚيغبْ .

_ دبّ! ٛ
اٍل چُْ ثبى ووك ٍ ،و ثوكاّذ  ٚثٗ ثبىعٔ ٛگبٖ ووك .
_ اى رّويٓ عٍّ

ر ٛثگ ٛ؟

_ يٗ هٚى ٘لايذ ِب ه ٚثوك اٛواؾ اٍزٙجبْ  ،يٗ هإّ٘ب كاّزيُ  ،عبي ؼويج
يٗ يبغ ثٛك ٌٚ ،
وَ

أٚغب ىٔلگ

يٗ ثبغ فْىيلٖ  ،ثيٓ ك ٚرالب والٍ ٖٛالٕگ
ِ

والٗ ٔالٗ كهفالذ كاّالذ ٔالٗ

ووك  ،ثو٘ٛد ثٛك أٚغب  ...فْه فْه  ...يٗ آٌٔٛه ُ٘ كاّذ .

ثبىع ٛايَزبك  ،اى ِيي ٕٕ ٚلٌ
ثيبهي ِ ،

 ،ثالبؼ

ثٛك ! اى ثيوِ ْٚضً

ـبٕالٍٗ گوـالذ  ٚگفالذ ٍ :الع

فٛاَ ثل ُٔٚأٚغبي

گچٗ  ِٓ ،عيايبد هِ ٚ

وٗ ِ

گ

والٓ ا ْٚهٚى ه ٚوبِالً ثالٗ فالبٛو

وغبً ِ ،ضٍٓ ٔيكيه ِيّ ْٛعٕگٍٗ يب اٛواؾ وٖٛ

فٛاَ .

ثبىع ٛكه اربق للَ ىك  ٚوّ

ثعل دْذ ٍو اٍل ايَزبك  .اٍل ٔبٌٗ والوك  :فَالزٗ اَ  ،اى ظٙالو

رب ؽبو يٗ ثٕل كاهَ ؽوؾ ِ

ىُٔ  ،ثٌ وٓ كيگٗ !

ثبىع ٛكٍذ ثو ّبٔٗ اٍل گناّذ  ٚكه گ ُٛا ٚثالٗ آهاِال
اعزواؾ ووكيٓ ِ ،ؾبهثٗ ِ

كٔٚ

يعٕ

چ

؟ يعٕ

گفالذ ّ :الّب ٕالواؽزٓ ثالٗ ِؾبهثالٗ

روٚه ّ ،ىبه أَبْ  ،ثبىَ ثگُ ؟ ّالّب ثالب

ِوكَ كه اـزبكيٓ  ،اى ٔظو ّّب أٚب كّّٕٓ  ٚاى كيل أٚب ّّب لبرٍيٓ ِ ،
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رٔٛيُ هاثطٗ كٍٚزبٔٗ كاّزٗ ثبّيُ  ،ؽبو كٚثبهٖ ِ

وبًِ عٛاة ِ

دوٍُ ِ ٚضً ثچٗ آكَ ثب عيايالبد

كي  ....ا ْٚثبغ وغالبً ؟ ّالّب ا ْٚهٚى أٚغالب چالٗ والبه ِال

والوكيٓ ؟ ّ٘الٗ هٚ

ثٕٛيٌ !
ثبىعِ ٛيي ها كٚه ىك ٍ ٚو عبيِ َْٔذ  ،كٍزٗ وبؼني ها ثٗ اٍل كاك  .اٍل چْالُ ثَالذ ٚ
ِٕزظو ِبٔل رب گوك  ٚؼجبه وُ ّٛك ٛ٘ ،ا گوَ ثٛك ٕ ٚلاي ِٛرٛه ٍيىٍذ ٘ب كه د ٓٙكّذ ثيبثبْ
رّبِ

ٔلاّذ  ،اٍل وٗ رون ِٛرٛه َْٔزٗ ثٛك ـويبك ىك  :و

٘لايذ كاك ىك ِ :

هٍيُ ؟

ِ

هٍيُ .

٘لايذ ٍٛژٖ ها ّت لجً ِْقٔ ووكٖ ثٛك .
_ اؽّل ـميٙ

ِ ،وكَ ّيـ اؽّل ٕلاُ ِ
ّٕبٍبي

ٚظيفٗ ريُ عٍّيبر

ىٔٓ  ،يالٗ ِٙالوٖ ٍالووٛثگوٖ  ٚفيٍال

فطؤالبن !

وبًِ ٍٛژٖ  ٚثعل اعلاَ أمالثيٗ  ،يٗ ٔفو ثبيل رّبَ ؽووبد أٚالٛ

ىيو ٔظو ثگيوٖ  .وٛچىزويٓ فطب  ٚاّزجبٖ ِّىٕٗ ثٗ ليّذ عال ْٛفٛكرال ٚ ْٛيالب ثميالٗ اعٚالب رّالَٛ
ثْٗ .
ِب يٗ عبًِ ٔفٛمي ِ

ـوٍزيُ رب ٍٛژٖ ه ٚوٕزوي وٕٗ  ،ـوِبٔل٘

ُِٕ اٍل ه ٚثٗ عٕٛاْ عبْٔيٓ فٛكَ ِعوـ

ِ

وُٕ  ،ـوكا رّويٓ ريوألاىي  ٚوالبه ثالب اٍالٍؾٗ

كاهيُ  ،اٍزواؽذ وٕيٓ ٍبعذ چٙبه ٕجؼ هاٖ ِ
ٍّيو رىبٔ

٘ ٚلايذ عٍّيبد ثالب ِٕالٗ ٚ

اـزيُ ٍّ ،يو !

فٛهك  ،اى دْذ ّيْٗ ٕقيُ عيٕه ثٗ ٘لايذ ٔگبٖ ووك  ٚگفذ ٘ :ب عبِ ٛ؟

_ ِٛرٛه٘ب ها چه وٓ ؾ اگٗ ِْىٍ

كاّذ گياهُ ثلٖ  ،عل ِ

رٔٛ

ثوي .

_ ٘ب !
_ اٍل ؟
_ ثٍٗ !
_ ثيب اربلُ  ،ثب ر ٛوبه كاهَ .
گوِب  ،فبن  ٚىٚىٖ ِٛرٛه ٍيىٍذ ٘ب ثيْزو ّلٖ ثٛك ِ ،لد ٘ب ثٛك وٗ ٔٗ آثبكي ثٗ چُْ فٛهٖ
ثٛك  ٗٔ ٚؽز

گٍٗ اي اى ثي٘ب يب گٍٛفٕلاْ وٗ ثٗ عَزغٛي چواگب٘

وٗ ـوٍٕگ ٘ب اى آثالبكي

كٚه ّلٖ ثبّٕل .
_ ثٍٗ ؟
اٍل ثٗ يى

اى ٕٕلٌ

٘ب اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :ثْيٓ !

_ ثجيٓ اٍل ! ٍبىِبْ ِّٙزويٓ عٍّيبد ٔظبِ
وُٕ ِ ،زٛعٙ

ِٕطمٗ ه ٚثٗ ريُ ِب ٍپوكٖ ّٔ ،

ر ُٔٛهيَه

؟ ثبيل ايٓ ِ ِٛهيذ ثب ِٛـميذ رّ َٛثْٗ ِّ ،ىٕٗ ِٓ ثب رال ٛافالزالؾ ٔظو٘البي

كاّزٗ ثبُّ ٌٚ ،

ر ٛاى أٚبي كيگٗ ثب٘ ُٛرو  ُِّٖ ٚروي .

ثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكٔل ٘ ،اللايذ اكاِالٗ كاك َِ :الئٌٛيذ إالٍ

ه ٚثالٗ رالِ ٛال

ٍالپبهَ  ،ايالٓ دؤٚاللٖ

ٍالالٛژٖ ً  ،ثالالب كلالالذ ثقالالِٛ ِ ! ِٔٛهيالالذ ّالالبًِ ك ٚـالالبىٖ  .اٚي عٍّيالالبد ّٕبٍالالبي
ِٛلعيذ ٍٛژٖ اى ٛويك اـْبگوي ِْ ٚقٔ ووكْ چٙوٖ ٚالع
ّلٖ  ،ـبى ك ُ٘ َٚاعلاَ أمالثيٗ !
_ أٚغبً  ....هٍيليُ !
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٘لايذ ثب يه كٍذ ـوِبْ ها چَجيلٖ ثٛك  ٚثب كٍذ كيگو ثٗ ٍّز
ثٗ چُْ ِ

رپٗ اي وٛچه كيٛاهٖ ٍٕگ چيٓ ثبؼ

اّبهٖ ِال

آِل .

٘لايذ د ّٗٛاي ٍجي هٔگ ها ثٗ اٍل كاك  ٚگفذ  :ثب كلذ ٌٚ
ِبژيه ِْى

والوك  ،دْالذ

ٍويع ثق . ِٔٛهٚي دّٛالٗ ثالب

ّٔٛزٗ ّلٖ ثٛك :

" اؽّل  .ؾ .
ربهيـ رٌٛل  3035 :كه اٍزٙجبْ
ِيياْ ٔفٛم كه ِٕطمٗ ِٛهك ٔظو  :اى ٔفٛمي وُ  ٚثاليِ ىيالبك ثوفالٛهكاه اٍالذ  ،ـالوكي
اٍذ عٛاَ ـويت .
هٚؽيٗ  ،اـىبه  ٚرّبيالد ٍيبٍ
ٚيژگ

 :ربثع وبًِ كٍزٛهاد هژيُ .

٘ب  :رٕلفٛك ٍ ٚقذ گيو كه ثوفٛهك ثب ِجبهىاْ ِ ٚقبٌفبْ هژيُ ٛ ٚوـلاهأِ .

عبكاد ِٛ :هكي گياهُ ْٔلٖ .
 ٚعاللَ

ٔمبٙ ٛعؿ ِ ٚالٛاهك ِٙالُ عٙالذ ثٙالوٖ ثالوكاهي ٕ :الواؽذ ثيالبْ  ،رٕالل ِياعال
أعطبؾ دنيوي .
ٙٚالالع ىٔالاللگ
ّٔ

ِ ٚعيْالالذ ٛ :وـالاللاهأِ ِ ال

لجالالٛي

گٛيٕالالل ٚعالالّ ٖٛالالوعيٗ اى وَ ال

وٕل  ،اِب ٕٕلٚق لوٗ اٌؾَٕٗ ىيو ٔظو ٚي ـعبٌيذ ٘بي ِْىٛن كاهك .

ِقبٌفيٓ ٚي  :گو٘ ٖٚب ٍ ٚبىِبْ ٘بي أمالث
ِؾٍ

وٗ ثب هژيُ ِقبٌفٕل  ٚثوف

ِزٕفنيٓ

ِ ٚن٘جي. ْٛ

ٍبيو اٛالعبد ِزفولٗ ٍٛ :اثم

ألن ٔ ٚبچيي كه ِجبهىٖ ٍيبٍ

اٍل ىيو ٌت فٕليل ٘ ،لايذ ثب رعغت دوٍيل  :چوا ِ

كاهك " .

فٕلي ؟

_ دؤٚلٖ اُ ِضً دؤٚلٖ ٘بي ٍبٚان رٕظيُ ّلٖ .
٘لايذ ثب فَٔٛوكي گفذ  :چبلِّ ٛىٕٗ كٍذ يٗ ود ثبّٗ ّ ٚىُ دالبهٖ وٕالٗ يالب رالٛي كٍالذ
عواػ ثبّٗ .
اٍل د ّٗٛها ثَذ ٘ ،لايذ وجويذ وْيل  ٚدؤٚلٖ ها ٍٛىأل ٕ .فؾبد وبؼن ها يى
ظوؾ ىثبٌٗ ـٍيي وٗ ّعٍٗ اى كافٍِ ىثبٔٗ ِ
ّيْٗ عيٕىِ ِٕعىٌ ِ

يىال

كه

وْيل ألافذ ّ .العٍٗ ٘البي ىهك ٔ ٚالبهٔغ

كه

ّل ّ٘ .بْ ٛٛه وٗ ثٗ هلٔ ّعٍٗ ٘ب فيوٖ ثٛك ثٗ اٍل گفالذ :

ِٛـميذ عٍّيبد رٕٙب ثٗ يه ـبوزٛه ثَزگ

كاهٖ .

ٍو ثوكاّذ  ،ثٗ اٍل ٔگبٖ ووك ٕٛ٘ ،ى ّعٍٗ ٘بي آرِ كه ِوكِه چْالّبِٔ َْٔالزٗ ثالٛك ،
ٔفَ

عّيك وْيل  ٚاكاِٗ كاك  :ؼبـٍگيوي  ،ايٓ رٕٙب ثوگ ثؤلٖ ِبٍذ ٌٚ .

ثزٔٛيُ عِٕ ٛبٍج

ايغبك وٕيُ  ،كٌُ ِ

فٛاك ٚلز

لجً اى ا ْٚثبيل

ٛوؾ اعلاَ ّل ّ ّٗ٘ ،بك ثْٓ !

ؽبو ٘ٛا گوَ رو ّلٖ ثٛك  ٚگوك  ٚؼجبه ؼٍيع رو وٗ ّ٘ٗ اى ِٛرٛه ٍيىٍذ ٘ب ـبٍٕٗ گوـزٕل  ،ثبك
 ،گوك  ٚفبن ها ثو ٍو ٕٛ ٚهد ّبْ ِ

دبّيل  .عبثغب ثقْ

٘بي

اى كيٛاه ٍٕگ چاليٓ ثالبغ

ـو ٚهيقزٗ ثٛك ٘ ،لايذ ثٗ كافً ٍون وْيل  ،ثٗ ثميٗ اّبهٖ ووك رب ثٗ أزظبه ثّبٕٔل ٛ٘ ،ا گوَ
ثٛك ٍ ٚبيٗ اي ٔجٛك رب دٕبٖ ّبْ ك٘ل  .ثب اّالبهٖ ٘اللايذ ّ٘الٗ ثالب اؽزيالبٚ ٛاهك ّاللٔل  ،اى ِيالبْ
كهفزبْ فْىيلٖ گنّزٕل .
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ثبىعِ ٛيي ها كٚه ىك  ٚدْذ ٍو ِز ُٙايَزبك  ،وّ
ٔمِ ِ

فُ ّل  ٚثٗ وٍّبر

ثَذ ٔگبٖ ووك  ،وٍّٗ ٘ب ثب چوفِ ٘بي رٕل فٛكوبه ّىً ِ

يبـذ  ٚگبٖ فِ ٜ

وٗ ثو ٕالفؾٗ وبؼالن
گوـالذ ِ ،عٕالب ِال

فٛهك .
ها وٗ گ ّٗٛاي ثٛك وٕبه ىك  ،فبن ٘ب ها ثب كٍذ دٌ ىك  ٚععجٗ اي ها ثالٗ

٘لايذ رقزٗ ٍٕگ

ِْالى

وّه ٍّيو اى ىيو فبن كه آٚهك  .آْ ها ثبى ووك  ،ويَٗ ٔالبئٍٛ

ها دالبهٖ والوك  ٚك ٚلجٚالٗ

اٍٍؾٗ يٛىي ها ثيو ْٚوْيل .
ٔيُ ٍبعذ ثعل ثبك اى ٔفٌ اـزبك  ٚگالوك  ٚؼجالبه ـالؤَْ ٚالذ ٘ .اللايذ ثالٗ ّالىً عٍّال
ثَزٗ ووكْ  ٚوبه ثب اٍٍؾٗ ها آِٛىُ كاك  ،ثعل ّ٘گ

رّويٓ ووكٔل  ،ثعل اى وّ

ثالبى ٚ

اٍزواؽذ اى

ثبغ ثيو ْٚهـزٕل  ٚرّويٓ ريوألاىي ّوّ ٚل .
ثبىع ٛاى ِز ُٙـبٍٕٗ گوـذ  ٚثٗ ٍّذ گ ّٗٛاربق هـذ ِْ ٚالز
عبي

وٗ ِزَْٔ ُٙزٗ ثٛك ٕ ،لاي ٍّيه گٍ ٌٗٛثٗ گِ ُٛ

آِلٖ ثٛك ٍّ ،يو عيٕه رٗ اٍزىبٔ

آة ثالٗ ٕالٛهرِ دبّاليل  .اى
هٍيل  .آـزبة رب ف ٜاـك دبييٓ

اُ ها ثالب كٍالذ عبثغالب والوك ٘ ،اللؾ گوـالذ ٌ ،الجِ ها ثالٗ

كٔلاْ گييل  ٚآفويٓ ريو ها ٍّيه ووك  .ريو ثٗ ٘لؾ ٔقٛهك ٘ ،لايذ اعزواٗ ووك ٍّ ٚيو رالبهو
٘ٛا ها ثٙبٔٗ گوـذ ٛ٘ ،ا ه ٚثٗ ربهيى

ثٛك .

ّت ٕ٘گبَ ثٗ ـَب هٍيلٔل .
_ ثبىي رّ ، ِٗٛؽٛاٍذ وغبً ؟
اٍل ثٗ فٛك آِل ٔ ،گب٘

ثٗ ثبىع ٛألافذ  ٚدوٍيل  :چ

؟

ثبىع ٛرىواه ووك  :گفزُ ثبىي رّ. ِٗٛ
ثبىعٔ ٛفَ
ٍجه وٕ

عّيك وْيل  ،ثٗ اٍل ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل ّٔ :

فٛاي كٍذ والُ ثالبه گٕب٘الذ ها

؟

اٍل ىيو ٌت ىِيِٗ ووك ِ ِٓ :جبهىٖ ووكَ .
ثٍٕل گفذ ِ ٚ :ورىت عٕبيذ ّلي .

ثبىع ٛثب ٕلاي

اٍل ٍو رىبْ كاك  ٚثب ّ٘بْ ٌؾٓ آهاَ اكاِٗ كاك ِ :جبهىٖ ٘ياه  ٚيه هاٖ كاهٖ .
ثبىع ٛفٛكُ ها عٍ ٛوْيل َِ ،زميُ كه چّْبْ اٍل ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :لزً ؟ روٚه ؟ فيبٔذ
ثٗ كيٓ  ٚوْٛه ؟ ثٗ ِوكَ  ،ؽز

ثٗ فٛكد ؟ ايٕب چٕل رب هاٖ كاهٖ .

اٍل ه ٚثوگوكأل ثٗ كيٛاه ثب آْ هٔگ چون ِوكٖ اُ ٔگبٖ ووك  ٚگفذ  :رالّٔ ٛال

رالٔٛ

اى ِالٓ يالٗ

رٛاة ثَبىي !
ثبىع ٛفٛكُ ها عمالت وْاليل  ،هٚي ٕالٕلٌ
چييي ِغجٛه ّٔ
اٍل ثب ؽبٌز

َْٔالذ  ٚگفالذ  :وىَ ٔاليٌ ! وَال

رال ٛه ٚثالٗ

وٕٗ .

عٖج

ٍو رىالبْ كاك  ٚگفالذ ِ :الٓ رؾميالك والوكَ ٍ ،البعذ ٘الب رؾٍيالً  ٚثؾالش

كاّزُ رب ثٗ ايٓ أزقبة هٍيلَ .
ثبىع ٛثٗ رَّقو ٌجقٕلي ىك  ٚدوٍيل  :علي ؟ فيٍ

كٌُ ِ

فالٛاك ثالل ُٔٚچطالٛه ا ْٚكهً ٚ

رؾميك ر ٛه ٚثٗ ايٕغب هٍٔٛلٖ .
اٍل ٍوُ ها دبييٓ ا ٔلافذ  ،چٕل ٌؾظٗ اي ِىش ووك  ،آٔگبٖ ٍو ثوكاّالذ  ٚثالب ٌؾٕال
گفذ ّّ :ب٘ب ّٔ

ـّٙيٓ ّّ ّٗ٘ ،ب هَّ ٚزْٛي ِؽيي كاكْ .
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آهاَ گفذ  :ثيب كه ِٛهكُ ؽوؾ ثئيُ !

اٍل ثب كٌقٛهي گفذ  ِٓ :ثب ّّب٘ب ؽوـ
ّٔ

ٔلاهَ ّّ ،ب٘ب ِزعٖجيٓ  ٚاى ِٕطك ـواه ِ

وٕيٓ

ّٗ ثب ّّب ثؾش ووك .

اٍل ٔفٌ عّيم

ثب رٔ ٛلاهَ .

وْيل  ٚاكاِٗ كاك  ِٓ ! ٗٔ ! ٗٔ :ثؾض

ثبىعَِ ٛزميُ كه چّْبْ اٍل ٔگبٖ ووك ٌ .ت دبييٓ اُ ها ثٗ كٔلاْ گييل  ٚگفذ ِ :الُٕ ٚلزال
ثواي ّٕيلْ ٔلاهَ .
ثٗ ٍبعزِ ٔگبٖ ووك  ٚاكاِٗ كاك  :ثميٗ اُ ثبّٗ ثواي يٗ ـوٕذ كيگٗ .
اى عب ثوفبٍذ  ٚوزِ ها دّٛيل  ،دؤٚلٖ ها ىيو ثؽً ىك  ٚاى اربق فبهط ّل .
ثبٍّٗ رعبٌ
اى ٔ :لاِزگبٖ ـَب
ثٗ ِ :ليويذ ٔلاِزگبٖ عبكي آثبك
ِ : ٛٙٛأزمبي ىٔلأ
ٍالَ عٍيىُ :
اؽزواِب عطؿ ثٗ ٔبِٗ ّّبهٖ  300/80اٌؿ  .ن كه ِٛهك ىٔلأ
ثٗ اٛال ِ

ؽبع

ِوارت ثوهٍ
ِ

اٍل ىا٘اللأ

ـوىٔالل

هٍبٔل :

ّلٖ ٔ ٚالبِجوكٖ ؽَالت اوِالو  ٚرؾالذ اٌؾفالع ثالٗ آْ ٔاللاِزگبٖ ِٕزمالً
ٔبِالٗ ِؾوِبٔالٗ ثالٗ والل  _ 308 _ 338پ  0 .اهٍالبي

گوكك  .عيايبد ثيْالزو ٛال

ّلٖ اٍذ .
ّٕٙب ٍوٚاْ اؽّل عجبٍ

عٙذ ّ٘بٕ٘گ

ٍوٚاْ ٔبِٗ ها رب ووك  ،ارِٛجيالً ؽّالً ىٔاللأ
ثٗ ىٔلأ

ٍوٚاْ ٔگب٘

ٍوٚاْ دوٍيل ٚ :اٍٗ چ
اٍل ث

٘بي وىَ ثٗ ؽٛٚه ِعوـ

ِ

عالبكٖ والُ عالوٗ ها دْالذ ٍالو ِال

ّٔٛل.
گناّالذ ،

ألافذ  ،أگبه وٗ ثٗ ٔمطٗ اي فيوٖ ّلٖ ثٛك .
گوـزٕذ ؟

آْ وٗ ٍوُ ها ثٍٕل وٕل دوٍيل  :دؤٚلٖ اَ هٔ ٚقٔٛلي ؟

ٍوٚاْ ثٗ آهاِ

گفذ ! ٗٔ :

اٍل ٕ٘ٛى ٍوُ دبييٓ ثٛك ِ ،ىض
ِغب٘ل ِ

ووك  ٚگفذ  :كهگيو ّلَ ثب چٕل رب ٍوثبى  ،كاّالزُ ْٔالويٗ

ـوٚفزُ .

ٍوٚاْ كٚثبهٖ ٍؤاي ووك  :وغب كٍزگيو ّلي ؟
اٍل كٍز
ِيٕ

ثٗ گوكْ عوق ووكٖ اُ وْيل  ٚگفذ ٔ :يكيه ـَب ثعالل اى ِيّال ْٛعٕگالً ٍ ،الٛاه
ِٕ ٛگالوـزٓ  .كاّالزُ هٚىٔبِالٗ ِال

ث ًٛثٛكَ  ،ر ًٛدَذ ايَذ  ٚثبىهٍ

ـالوٚفزُ ،

رٛي ايٓ ٍِّىذ فالواة ّاللٖ هٚىٔبِالٗ ـالوٚفزٓ عوِالٗ ! ٔفالٌ وْاليلْ عوِالٗ ! ىٔاللو
عوِٗ ! إٍٓ ىٔلٖ ثٛكْ ُ٘ عوِٗ !
ٍوٚاْ دوٍيل ّٕ :يلَ يٗ ثبهَ ِ

فٛاٍز

ـواه وٕ
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اٍل ٍوُ ها ثٍٕل ووك ٘ ،و ك ٚثٗ ُ٘ فيوٖ ّلٔل  ،اٍالل ٍالوي رىالبْ كاك  ٚگفالذ  :فٛاٍالزُ
ٌٚ

ْٔل .
ثؤذ ّيواى ؟

ٍوٚاْ دوٍيل  :چوا ِ

كٔٚ

اٍل ثٗ كٍزٕجل فيوٖ ّل  ٚدوٍيل  :رّٔ ٛ

؟

ٍوٚاْ عٛاة كاك ! ٗٔ :
.

اٍل ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :اِيلٚاه ثٛكَ ثلٔٚ

كٚثبهٖ ٍوُ ها ىيو ألافذ  ٚكه فٛك ـو ٚهـذ .
_ اٍل ؟ ؽٛاٍذ ٌ٘ ؟
ٍو ثوكاّذ  ٚثالٗ ٘اللايذ ٔگالبٖ والوك ّ٘ ،الٗ ثالٗ أ ٚگالبٖ ِال
اؽَبً ِ

ووكٔالل ٍ .الٕگيٕ

ٔگالبٖ ّالبْ ها
وٕاليُ ،

ووك ٘ ،لايذ اكاِٗ كاك  :فت ثواي آفويٓ ِورجٗ ثؤبِٗ ـوكا هِ ٚالوٚه ِال

ٍّيو ؟
ؤَْ ٕٗٙزٗ ثٛك  ،ث

ٍّيو وٗ گ ّٗٛاي هٚي ِجٍ

افزيبه رىالبْ فالٛهك ٘ .اللايذ ثالب ٌؾٕال

آِوأٗ دوٍيل ٚ :ظيفٗ ر ٛچيٗ ؟
ٍّيو فٛكُ ها عّع  ٚعٛه ووك  ٚگفذ  :وٕزوي ٙٚعيذ اي
٘لايذ ه ٚثٗ اٍل ووك  ٚدوٍيل  :اٍل  ...ر ٛچ

ِٛرٛه ٍيىٍذ .
ٔلاهي ؟

؟ ِْىٍ

_ ٔٗ ...
٘لايذ ٍىٛد ووك  ّٗ٘ ،ها يه ثبه اى ٔظو گناهٔل  ٚگفذ  :فت ! ِالٓ ثاليٓ ِالوكَ ِال
عىٌ اٌعًّ ّ ْٛه ٚاهىيبث
ِ

وُٕ ّّ ،ب ثالـبٍٕٗ ِؾً ه ٚرون ِ

وٕيٓ ٍ .الويع اى ٘الُ عاللا

ّيٓ ٘ ،و ولاَ ر ْٛثب يٗ ِٛرٛهٍيىٍذ وٗ رٛي ثبؼٗ ثٗ دبيگبٖ ثوِ
وُٕ ٌٚ ،ال

ٔزيغٗ عٍّيبد ه ِٓ ٚثٗ رْىيالد اعالَ ِ

رْىيالد اعالَ ْٔٗ ِ ،الب ّالّب ه ٚكٍالزگيو ّاللٖ رٍمال
ٙٚعيذ وٛچٗ  ٚعالِذ كاكْ ثٗ ريُ اعواي
اٍل ٍّ ٚيو ثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكٔل  ،وَ
ٍ ...بعذ دٕظ ٕجؼ هاٖ ِ
ارِٛجيً ؽبًِ ىٔلأ

ِال ُٔٛرالب

گوكيٓ .

اگالٗ رالب عٖالو ديالبَ ٍالالِز
ِال

ُ٘ ثب ِٕٗ  ،وَ

رال ْٛثالٗ

وٕاليُ  ،كه ٙالّٓ وٕزالوي والوكْ
ٍؤاٌ

ٔلاهٖ ؟

چييي ٔگفذ ٘ ،لايذ اكاِٗ كاك  :اٍزواؽذ ِ

وٕيُ

اـزيُ .

ثٗ ٍقز

رىبْ فٛهك ٕ ،لاي وْيلٖ ّلْ وٍزيه ٘ب ها ّ٘ٗ ّٕيلٔل

 ،ارِٛجيً ايَزبك ٍ .وٚاْ كهيچٗ ـٍيي ها ثبى ووك  ،هإٔلٖ ثوگْذ  ٚكه لبة وٛچه كهيچٗ ـٍاليي
ثٗ ٍوٚاْ گفذ  :ثٗ فيو گنّذ  ،چييي ْٔل .
گٍٛفٕلاْ اى عوٗ عبكٖ ِ
ٚث

هاٖ ِ

گنّزٕل  ،ديوِوك چٛدبْ چٛة كٍز

اُ ها كه ٘ٛا رىبْ كاك  ٚثل

گفذ  .اٍل ثٗ ٍوٚاْ ٔگبٖ ووك  ،اِب چييي ٔگفذ  ،ارِٛجيً كٚثبهٖ ؽووذ ووك .

_ ٕؾجذ كيگٗ اي ثيٓ ّّب هك  ٚثلي ْٔل ؟
ٍوٚاْ وّ

هٚي ٕٕلٌ

ثبىع ٛدوٍيل  ٚ :رمٍ
ٍوٚاْ وّ

عبثغب ّل  ٚعٛاة كاك ! ٗٔ :

ّّب اى ّقٖيزِ ؟ ثٗ ٔظور ْٛچٗ عٛه آكِيٗ ؟

ِىش ووك  ،ثٗ كيٛاه٘بي ثواق ٔگب٘

اً  ٚاؽزّبٌٓ وّ

عٖج

.
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اُ ها عمت وْيل  ٚاى عب ثوفبٍذ  ٚگفذ ِّٕ :الٍ ْٛالوٚاْ ِٛ ،ـالك ثبّاليٓ ٚ

فلا ٔگٙلاه .
ثب ُ٘ كٍذ كاكٔل ٍ ،وٚاْ ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :كه دٕبٖ فلا .
ٍوٚاْ اى اربق فبهط ْٔلٖ ثٛك وٗ كه آٍزبٔٗ كه ثب اٍل هٚثوّ ٚل  ،چٕل ٍوثبى ٚظيفٗ ِْالؽٛي
هٔه ىكْ كيٛاه ها٘و ٚثٛكٔل ٍ ،وٚاْ  ٚاٍل ٌؾظٗ اي ثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكٔل  ٚاى وٕبه ُ٘ گنّزٕل .
اٍل ثب اّبهٖ ثبىع ٛهٚي ّ٘بْ ٕٕلٌ

َْٔذ  ،اربق ثٛي هٔگ دالٍزيه ِ

ٍوثبىي وؼو ألاَ  ٚوٛربٖ لبِذ ٚاهك اربق ّل  ،گ ّٗٛاربق ِيي ٕٕ ٚلٌ
ِيي چٛث

كاك .

وٛچى

ثٛك وٗ هٚي

كٍزگبٖ ربيپ لواه كاّذ .

ٍوثبى دْذ ِيي َْٔذ  ٚثٗ ثبىعٔ ٛگبٖ ووك  .ثبىعٍ ٛو رىبْ كاك ٍ ٚوثبى ّو ٚووك ثٗ ربيالپ
ووكْ  ،ثبىع ٛدوٍيل ِ :

كٔٚ

چوا ايٕغبي

؟

اٍل وٗ ٕ٘ٛى ِزٛعٗ اٛواؾ ثٛك  ٚكه  ٚكيٛاه ربىٖ هٔگ ّلٖ ها رّبّب ِال
ث

اعزٕبي

گفذ ! ٗٔ :

ثبىع ٛثب ٌؾٕ

لبٛع دوٍيل ٘ :فلُ٘ ِوكاك  ،اٍزٙجبْ  ،چييي يبكد ِ

اٍل ثٗ فٛك آِل ٔ ،گبِ٘ هٚي ٕٛهد ثبىع ٛصبثذ ِبٔل  ،وّ
٘يچ

والوك ثالب فَٔٛالوكي ٚ
آك ؟

ِىش ووك  ٚعٛاة كاك ٔ :الٗ ! ٔالٗ

.
كٔٚال

ثبىع ٛدويل  :ثب روكيل عالٛاة كاكي ِ ،ال

چال

ـىالو ِال

والُٕ ؟ ثالٗ ٔظالوَ ّالّب َِالئٛي

َِزميُ روٚه ّيـ اؽّل َ٘زيٓ .
اٍل وّ
چ

عبثغب ّل  ،ثٗ وؿ اربق ٔگبٖ ووك  ٚگفذ ّٔ :

؟

_ ّيـ اؽّل ـميٙ

.

اٍل فٛكُ ها وّ

عمت وْيل  ،ث

و

ّٕبٍُ  ،گفز

و

؟ ّيـ چال

آْ وٗ ثٗ ثبىعٔ ٛگبٖ وٕل  ،گفذ  :ايٓ والٗ ّالّب گفزال

َ٘ذ ؟

ثبىع ٛث

آْ وٗ دٍه ثئل اٍل ها ٔگبٖ ووك  ٚاكاِٗ كاك  :وً رْىيالد ٌ ٛهـزالٗ  ،اى ٘اللايذ  ٚآمه

ثگيو رب ٍعيل .
اٍل ثب وٕغىبٚي دوٍيل  :ولٍ َٚعيل ؟
ثبىع ٛعٛاة كاك ٍ :عيل اـ! ًٚ
ثٗ رلهيظ أگبه ٍو ٕ ٚلاي

ها ِ

ّٕيل ٍ ،عيل ٌٕگ ِ

كٚيل ٕ ،لاي رعميت وٕٕلگبْ ثيْزو ٚ ٚاٙؼ رو ِ

كٚيل  ،اـزبْ  ٚفيياْ ِال

ىك ِ ٚ

ّل .

_ ِوگ ثو ِٕبـك ! ِوگ ثو ِٕبـك !
ٍعيل اـزبْ  ٚفيياْ ثٗ فيبثبْ ـوع

ديچيل ٘ ،واٍبْ ثٛك  ٚىفّ

.

ثبىع ٛع ُٛوٛچه ٍ ٚوؿ ٕٛهرِ ها چالٔل  ٚگفذ ٍ :عيل اـَِ ، ًٚئٛي رْىيالد ـَب .
وَ

كاك ىك  :أٚب٘بُ  ،أٚغبً !

ٍعيل ٔفٌ ٔفٌ ِ

ىك ٌ ،ىالٗ ٍالوؿ  ٚريالوٖ دالبهگ

عّعيذ رعميت وٕٕلٖ  ،يى

ّالٍٛاهُ ثاليهگ رالو ّاللٖ ثالٛك  ،اى ِيالبْ

كيگو ـويبك وْيل  :ثگيويٓ  ،أ ْٚبِوكٖ !
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ٍعيل ايَزبك  ،ثوگْذ  ،عّعيذ كه عب ايَزبك ٍ ،عيل ريالوي ّالٍيه والوك  ،وَال

ثالٗ ىِاليٓ

اـزبك  ،عّعيذ ّىبـذ ٍ ،عيل ّو ٚووك ثٗ كٚيلْ  ،هاِ٘ ها ثٗ ٍّذ گٛهٍزبْ وظ ووك .
_ ر ٛلجوٍز. ٗٔٛ
_ گيو اـزبك .
كٔٚ

ثبىع ٛاكاِٗ كاك ِ :

ىٔيُ .

ثٍٛؾ ّٔ

_ هاٖ ـواه ٔلاهٖ  ٗٔ ،؟
چوفيل  ٚآٍّبْ ُ٘  ،ىِيٓ اى ىيو دبيِ ِ

ىِيٓ ِ

ايَزبك ْٔ ٚبٔٗ گوـذ  ّٗ٘ ،عب ثٛكٔل  ،ث

گويقذ  ،رٍ ٛرٍ ٛفٛهاْ ديِ ِ

هـذ ،

٘لؾ ٍّيه ووك  ٚـويبك ىك  :ثويٓ گُ ّيٓ ! گالُ

ّيٓ !
كيل  ،آٔٙب ها وٗ ديِ ِ

ؽبو ربه ِ ٚجِ ُٙ

آِلٔل  ،لجو٘ب عالبي ثاليٓ ىِاليٓ  ٚآٍالّبْ ِعٍالك

ثٛكٔل ِ ،يبْ ـويبك  ٚگويٗ  ٚاٌزّبً كاك ىك  :ثويٓ كيگٗ  ...چ
٘لؾ ايٓ ٍ ٛآْ ٍْٔ ٛبٔٗ ِ

اٍٍؾٗ ها ث

ِ

گوـذ  ،وَال

فٛايٓ ؟٘ ...ب ؟ گُ ّيٓ !
اى دْالذ ٍالو ثالٗ ىِيالِٕ ىك .

اٍٍؾٗ اى كٍزِ اـزبك  ،ا ٚها ىيو ِْذ ٌ ٚگل گوـزٕل ٛ ،عُ فبن  ٚف ْٛكه ك٘البِٔ  ٚكهك والٗ
كه ٚعٛكُ ِ
وَ

چوفيل ِ ٚ

چوفيل ٍ .الٛىُ  ٚكهك ها ها ٘الو ٙالوثٗ اي اؽَالبً ِال

والوك ،

ثٗ ٍيٕٗ اُ ٌگل ىك ٔ ،فَِ ثٕل آِل .

_ ثىْيِٕ ِ ،ضٗ ٍگٗ  ،اي

وبـوٖ .

اٍل ؽبو فٛكُ ها كه ّيْٗ عيٕاله ثالبىعِ ٛال

كيالل  ،ثالبىعٌ ٛجقٕاللي ىك  ٚگفالذ  :ثميالٗ ٘الُ

ايٕغبْ ! ِ ّْٛٙفٛكٍِ ، ْٛعيل رٛي ثيّبهٍزبٔٗ  ،عٍ ْٛبٌُ ثٗ كه ّٔ

ثالوٖ ٌٚ ،ال

اعزالواؾ

ووكٖ .
ٍعيل ٔبٌٗ ِ
چييي ّٔ

ووك  ،چٕل ٔفو ا ٚها اى ىيو كٍذ  ٚدب ثيو ْٚوْيلٔل  .ثٗ ىؽّذ چُْ ثبى والوك ،

كيل  ،عي لطعٗ اي اى آٍّبْ ٍٕ ٚگ لجوي وٗ ؽوٚـ

ٔمِ ثَزٗ ثٛك ٍ ،وثبىي أگٍيَ

٘ :وثود  .ع

وريٓ ثالو ٍالٕگ ِوِالويٓ آْ

 .ألهٍ. ْٛ

_ ٍ ...ذ ٌ٘ ؟
اٍل ثٗ فٛك آِل  ٚدوٍيل  :چ

؟

ثبىع ٛرىواه ووك  :ؽٛاٍذ َ٘ذ ؟
اٍل ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :آهٖ !
ثبىع ٛكٍذ ٘بيِ ها هٚي ِيي گناّذ  ٚگفذ  :فت ! ّوِ ٚال
چ

ثگ

صجذ ِ

وٕاليُ  ،اى ايالٓ ثالٗ ثعالل ٘الو

ّٗ .

ثب اّبهٖ ثبىعٍ ٛوثبى وٛچه ألاَ ِْؽٛي ربيپ ووكْ ّل  :رك  ...رك  ...رك  ...ـالوَ ثالبىعٛي
ّل .

ثٗ رلهيظ ٍيبٖ ِ

ِٕٛ : ٛٙٛهد عٍَٗ ثبىعٛي

اى ٙبهة ّٙيل ـميٙ

ربهيـ 3023/0/83 :
ِْقٖبد ِلع

عٍيٗ :

ٔبَ  :اٍل
ٔبَ فبٔٛاكگ

 :ىا٘لأ
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ٔبَ دله  :ؽبع
ً ّّ :ب ِز ُٙثٗ ّووذ كه روٚه ّيـ اؽّل ـميٙ
ط ٘ :يچگ ٗٔٛاٛالع
ِز ُٙكٍز

َ٘زيل  ،چٗ كـبع

كاهيل ؟

كه ايٓ ِٛهك ٔلاهَ .

ثٗ ٍو  ٚگوكْ عوق ووكٖ اُ وْيل ٍ ،وثبى كٍذ اى ربيپ ووكْ ثوكاّالذ  ٚثالٗ

ا ٚىي ىك .
ٛوػ  ٚثؤبِٗ هييي روٚه ّٙيل ـميٙ

ً  :كهثبهٖ چگٔٛگ

رٙٛيؼ ك٘يل ؟

ط  :كه ؽلٚك يه ٍبي ديِ  ٚثعل اى آْ وٗ اى ىٔلاْ آىاك ّلَ اهرجب ُٛثب ٍبىِبْ لطع ثٛك رب ايٓ
وٗ ....
؟ اكاِٗ ثلٖ !...

_ رب ايٓ وٗ چ

 ثقِ ك: َٚ
ّت اى ٔيّٗ گنّزٗ ثٛك  ،كفزو ثٗ ىؽّذ دز ٛها وٕبه ىك ٌ ٚجٗ رقذ َْٔذ  .وّ

ثعل كٍالذ

ثو ّىِّ گناّذ  ٚكه فٛك ِچبٌٗ ّل  ،ثٗ اٛواؾ ٔگبٖ ووك  ّٗ٘ ،فٛاة ثٛكٔل  .كه ٍٍٛي ها
ثبى ووك  ٚللَ ثٗ ها٘وٚي ٍوك گناّذ .
اى ِمبثً ٍٍٛي ٘ب گنّذ ٕ ،لاي گبَ ٘بيِ كه ها٘و ٚديچيل  ،كه ٌٍٍٛ
ٍٍٛي ِٕزظو ِبٔل  ٚچٕل ٌؾظٗ ثعل ثٗ آهاِال

ثبى ووك  ،كه ربهيى

هاٖ اـزالبك  .ىٔاللأ

كفزوي ٘يغلٖ ٔٛىكٖ ٍبٌٗ ثٛك ٌ ،ـ ٌـ وٕبْ هـذ رب ثٗ كٍزْٛي
_چ

كيگالو ىٔال

چْالُ
عالٛاْ والٗ

٘ب هٍيل  ،كافً ّل .

رٛي ؼناُ هيقزٗ ثٛكيٓ ؟
گوـزبهُ ثْٗ كٍزْٛي

_ وىيىٌ (ثب فٕلٖ) ٘ ،و و

هٚ ٚي ّٔ

وٕالٗ  ...كي ديچياللٖ ثاللي

كاهٖ ...
كفزالالو اى كٍزْالالٛي

ثيالالو ْٚآِالالل  ،كٍالالذ ٘الالب ها َّالالذ ِْ ،الالز

چُْ ٘بيِ ها ثَذ ٕ .لاي

آة ثالالٗ ٕالالٛهرِ دبّالاليل ،

ّٕيل  ،چُْ ثبى ووك  ،ىْ ها كه آيٕالٗ كيالل ّ٘ .البْ ىْ كهّالذ

٘يىً ها  ،ثوگْذ  .ىْ ديِ اى آْ وٗ كفزو عيػ ثئل  ،كٍذ ثالو ك٘البْ ا ٚگناّالذ  ٚدوٍاليل :
وغب ِويُ فبُٔ ؟
_ اميزِ ووكي ؟
_ ٔٗ  ِٓ ... ِٓ ...ـمِ ٜ

فٛاٍزُ ثب٘بُ ؽوؾ ثئُ ّ٘ ،يٓ !

ِويُ رمال ووك  ،ىْ كه چُْ ٘بي ٌوىاْ ِويُ فيوٖ ّل  ،كه ـٍيي ىٔگ ىكٖ ليژٖ اي ووك ِ ،ويُ
چُْ چوفبٔل ٍ ٚع

ووك ـويبك ثئل .

_ رٕٙب ثٛكي ؟
_ فت آهٖ !
اى كٍزْٛي
ٔبِورت  .ىٔلأ

ِغبٚه ىٔلأ

كيگوي فبهط ّل  .ىٔ

وؼو ألاَ ٔگب٘

وؼو ثالب دٍٛالز

ريالوٖ  ٚكٔاللاْ ٘البي ىهك ٚ

ثٗ آْ ك ٚووك  ٚىيو ٌت فٕليل  .ىْ كهّذ ٘يىً ثالٗ ىٔاللأ

وؼو ألاَ گفذ  :كٍزبّ ٛثگيو !
ىٔلأ

وؼو ألاَ ٘و ك ٚكٍذ ِويُ ها اى دْذ گوـذ  ،ىٔلأ

ثٗ ٔغٛا گفذ  :كيلي گيو اـزبكي !
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ِويُ چُْ چوفبٔل  ٚثٗ اٛواؾ ٔگبٖ ووك  ،رمال ووك ٍ ٚع

كاّذ فٛكُ ها ه٘ب وٕل  .ىٔلأ

وؼو ألاَ ىيو گِ ُٛويُ ىِيِٗ ووك  :رٌٛلد ِجبهن ...
رِٕٕٛل گفذ  :آه َٚثالبُ ،

چُْ ٘بي ِويُ فيٌ ّل  ٚكٍذ  ٚدب ىك  ،اِب ى٘ب ْٔل  .ىٔلأ
إٍٓ كهك ٔلاهٖ .
إٛار

ٔبِف َٛٙاى ؽٍمِ َٛالويُ ثالٗ گالِ ُٛال

چُْ ٘بيِ ِ
ِ

وْ

لالواه كه وبٍالٗ

هٍاليل ِ .وكِاله ٘الب رٕالل  ٚثال

ٌوىيلٔالل  ،ىْ كهّالذ ٘يىالً اكاِالٗ كاك  :ؽالبو چْالُ ٘البر ٛثجٕالل  ،وّزالو كهك

.

_ عويبْ اّ ْٚت ه ٚثواَ رعويؿ وٓ ! ثل ْٚكهٚغ .
_ فت هاٍزِ ِ

فٛاٍزُ اىُ ى٘و چُْ ثگيوَ ٌٚ ،

كٍزُ ه ٚگبى گوـذ  ...ثجيٓ وجالٛكي

ه... ٚ
ِويُ چُْ ثَذ  ٚكيگو رمال ٔىوك  ،اّه آهاَ  ٚث
كه َِيوي ٔبِٕظُ گ٘ ٗٔٛبيِ ها فيٌ ِ

عّٛيل ،

ٕلا اى گ ّٗٛچُْ ٘بيِ ِ

ووك  .ىْ كٍذ ثو گالوكْ ِالويُ گناّالذ  ٚـْالبه

كاك ِ .ويُ اى كهك ثٗ فٛك ديچيل .
ىْ ؽٍمالٗ كٍالالذ ٘الالبيِ ها رٕالگ رالالو والالوك ِ ،الويُ ٌوىيالالل  ،ىٔالاللأ
ِؾىُ رو گوـذ  .ثلْ ِويُ ثٗ هعْٗ اـزالبكٖ ثالٛك  ،ىٔاللأ

وؼالو أالاللاَ كٍالالذ ٘الالبي ا ٚها

رِٕٕٛالل ثالب رّالبَ رالٛأ

والٗ كاّالذ

گوكِٔ ها ـْبه كاك  .چييي كه گٍٛي ِويُ ّىَذ  ،كأالٗ ٘البي عالوق اى گّٛالٗ ديْالبٔ
عّٛيل  ،ثلِٔ گو گوـزٗ ثٛك ِ ،ويُ اى ؽووذ اـزبك  .چُْ ٘بي ث

ـوٚؼِ ثٗ عبي

ىْ

ٔيكياله

ٍمؿ فيوٖ ِبٔل .
_ چوا وْزيِ ؟
ىٔلأ

چييي ٔگفذ  ،ثبىع ٛعيٕىِ ها ثوكاّذ ّ ،يْٗ آْ ها ثالب كٍالزّبي دالبن والوك  ٚكٚثالبهٖ

دوٍيل ٚ :اٍٗ چ

وْزيِ ؟

ثواي چٕل ٌؾظالٗ ٍالبوذ ِبٔلٔالل  ،چْالُ كه چْالُ ٘الُ  ،ارالبق وٛچاله ثالٛك  ٚوالُ ٔالٛه  .چالواغ
ِطبٌعٗ اي وٗ هٚي ِيي لواه كاّذ ،رٕٙب ثقْ

وٛچه اى ِيي ها هِ ّٓٚ

ووك  ،ثبىع ٛكٚثبهٖ

دوٍيل  :فت ؟
ىٔلأ

ٍبوذ ثٛك  .ثبىع ٛثب كٍزٗ عيٕه ثبىي ِ

 ٚكه عّك ربهيى
 ،ىٔلأ
ىٔلأ

 ،عبي

ىيو ٌت گفذ ّٔ :

ٔيكيه  ،كه ٛوؽ

ووك  ،ىٔلأ

ِجٔ ، ُٙگٙجبٔ

ثٗ كٚه  ٚثوُ ٔگب٘
ها كيل وٗ ث

ألافذ

ؽووذ ايَزبكٖ ثٛك

فٛاٍزُ اميزِ وُٕ .

ثيِ اى ايٓ چييي ٔگفذ  ٚثٗ ٔمطٗ اي ِج ُٙفيوٖ ِبٔل  ،ؽبو ِ

رٛأَذ دٛريٓ ٘بي

ٔگٙجبْ ها ثجيٕل  .چٕل ٌؾظٗ ثعل ثٗ ثبىعٔ ٛگبٖ ووك  ٚگفذ  :اى ّ٘ ْٛاٚي هـزالبهُ ثالب ِالٓ فالٛة
ٔجٛك .
كٍذ ثٗ ٕٛهرِ ثوك  ٚهٍٚوي اُ ها ِورت ووك  .ثبىع ٛدوٍيل ّٕ :يلَ اميزِ ووكٖ ثٛكي .
ىٔلأ

گٌ ّٗٛجِ ها ثٗ كٔلاْ گييل  ٚثويلٖ ثويلٖ گفذ  :أّ ... ٗٔ ِٓ ... ٗٔ ... ْٚ

ّٔ ...

فٛاٍزُ اميزِ وُٕ .

_ ٌٚ

ر ٛوْزيِ ِ ...گٗ ٔٗ ؟
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أگْزِ ها كه چٕل ربه ِٛي

وٗ اى ىيو هٍٚوي اُ ثيو ْٚآِلٖ ثٛك ديچيالل  ٚگفالذ ٔ :الٗ
ثٛك ٌٚ ،

 ٗٔ ...كٍٚذ ثٛكيُ ثب ُ٘ ِ ...ويُ كفزو فٛث

ووك .

 ِٕٛ ...رؾميو ِ

ٍوُ ها دبييٓ ألافذ  ٚثب ٘و ك ٚكٍذ ٕالٛهرِ ها دّٛالبٔل  .ثالبىهً عيٕاله ها ثالٗ چْالُ ىك .
دؤٚلٖ اي ها وٗ هٚي ِيي لواه كاّذ ثبى ووك  ٚىيو چّْ
_ ثناه ثواد ثقٛأُ  ،ايٕغبً ! ِويُ عبٛف
ٍ َٛهإّ٘بي

ِوالت ؽووبد ىٔلأ

ثٛك .

ثب ٔبَ َِزعبه دٕلاه ٍ 31 ،بٌٗ  ،كأِ آِٛى ٍالبي

(ّجبٔٗ)  ،كه ربهيـ  3001/38/8ثٗ ارٙبَ ؽّبيذ اى ـؤْ ُٚويٗ ٘ ،الٛاكاهي اى

گو٘ٚه ِٕبـميٓ  ٚكهگيو ّاللْ ثالب ِال ِٛهاْ ثبىكاّالذ  ٚثالٗ ْ٘الذ ِالبٖ ىٔاللاْ ِؾىالّ َٛاللٖ .
ِ

؟ ٘يچىبهٖ اً  ٗٔ ،هكٖ رْىيالر

ثيٕ

ثبىع ٛدؤٚلٖ ها ثَذ  ،كٍالز

 ٗٔ ٚؽز

ٍبثمٗ ٍيبٍ

ثالٗ ِيالبْ ِالٛي عال ٛگٕاللِ

٘ ،يچ

!

اُ وْاليل  ،عيالٕىِ ها هٚي ِيالي

گناّذ  ٚدوٍيل  :چوا وْزيِ ؟
ىٔلأ

چييي ٔگفذ  ،ـم ٜثب گو ٖٚهٍٚوي اُ ثبىي ِال

ىٔلأ

ها ىيو ٔظو گوـزٗ ثٛك  ،اكاِٗ كاك  :ثواي ر ٛچٗ ـول

ك ٚرب فيٍ
ىٔلأ

والوك  ،ثالبىع ٛوالٗ والٛچىزويٓ ؽووالبد
وٕٗ ؟ لزً لزٍٗ كيگٗ  ،يى

ِ

يالب

ُ٘ ثب ُ٘ ـوق ٔلاهٖ .

ٍوُ ها ثبو آٚهك  ،اِب ثٗ چّْبْ ثبىهً ٔگبٖ ٔىوك  ٚگفذ  :كٍذ فٛكَ ٔجٛك .

ثبىع ٛگفذ  :كهٚغ ِ

گ

ِ،

فٛاي ثبٚه وُٕ وٗ ِويٚ

 ٗٔ ،؟

ىٔلأ

رِٕٕٛل ٍوُ ها ىيو ألافذ  ٚچييي ٔگفذ  ،ثبىع ٛگفذ  :ؽوؾ ثيْ !

ىٔلأ

كهّذ ٘يىً كٚثبهٖ ٍو رىبْ كاك  ٚثٗ وٕلي دٍه ىك  ،ثالبىعٍ ٛالو اى دؤٚاللٖ ثوكاّالذ ٚ

گفذ  :يٗ چييي ايٓ ٍٚطٗ وّٗ !
ىْ ث

رٛأَذ ٕلاي روكك ها٘وٚي ىٔلاْ ها ثْٕٛك ،

آْ وٗ چييي ثگٛيل ه ٚثوگوكأل  .أگبه ِ

آْ هٚى ها٘و ٚفٍٛد ثٛك  .اى هٚىٔٗ وٛچه كيٛاه ٍٍٛي ثقْ
آٍّبٔ

وٛچه اى آٍّبْ ها ِ

ثٗ ألاىٖ يه وؿ كٍذ وٗ كه گ ّٗٛآْ ّبفٗ كهفز

ثوگ ٘ب كه ٔٛه اهؼٛأ
ها ثٗ عٕجِ ٚا ِ

ثب وّ

ؼوٚة ه ّٓٚرو اى آْ چٗ وٗ ثٛكٔل ثٗ ٔظو ِ

كاّذ  ،هٚىٔٗ كيٛاه ٍٍٛي وٛچه ثٛك  ،فيٍ

ثوگ كيلٖ ِ

ّل كيالل .
ّل .

هٍيلٔل َٔ .يُ ثوگ ٘الب

وٛچه !

_ ا ْٚثيو ْٚلْٕگٗ ! ٔٗ ؟
ىْ وؼو ألاَ ه ٚثوگوكأل  ،ثٗ ىٔلأ

رِٕٕٛل وٗ هٚي رقذ فٛاثيلٖ ثٛك ٔگبٖ ووك  ٚاكاِٗ كاك  :ثيب

ر ُ٘ ٛثجيٓ .
ىٔلأ

رِٕٕٛل وٗ ثٗ دْذ هٚي رقذ كهاى وْاليلٖ ثالٛك  ،گفالذ  :ؽٕٛالٍٗ ٔاللاهَ وزالبي ، ْٛكٌالُ

گوـزٗ .
ّ٘بٔغب هٚي رقذ َْٔذ  ٚىيو ٌت گفذ  :چگ ٗٔٛآْ ثبٔ ٛوٗ ثيهگ ثٛك كه ل َٛلجيٍٗ اُ ىثالْٛ
ّل ؟ ّجبٔگب٘بْ ىاه گويٗ ِ

وٕل ٌ ،يه اى كٍٚزلاهأِ وَ

ٔيَالذ والٗ رَالاليِ ك٘الل ،

كٍٚزبْ فيبٔذ ديْٗ ووكٖ أل  ٚيٛٙكا ثٗ ٍجت ِٖيجذ عالي ّ ٓٛٚلٖ .
وزبي ْٛثوگْذ ٌ ،ؾظٗ اي ٍىٛد ووك  ٚثعل ثٗ آهاِ
كّٚييگبْ رٍق

ىٔلگبٔ

اكاِٗ كاك  :وبٕ٘بْ ِبرُ ِال

ٍالوايٕل ٚ

ها ّىيجبيٕل  .كّّٓ ـيوٚى گْزٗ  ٚاٛفالبي ثالٗ اٍاليوي هـزالٗ  ،دالٌ

چٗ ريوٖ هٚىگبهي اٍذ اِوٚى .
ىْ رِٕٕٛل فٕليل  ٚگفذ  ٗٔ :ثبثب  ،فٛة يبكد ِٔٛلٖ !
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وزبي ْٛآٖ وْيل ٍ ،وي رىبْ كاك  ٚگفذ  :اعواي فٛث

ّل ّ ،ت آفو يبكرٗ ؟ ٚي وٓ كيگالٗ ،

ثيب كٍزذ ه ٚثگيو ٌجٗ دٕغوٖ فٛكد ه ٚثىِ ثبو ثٗ ىؽّزِ ِ
ىٔلأ

رِٕٕٛل فّيبىٖ اي وْيل  ،دب٘بيِ ها هٚي ُ٘ ألافذ  ،كٚثبهٖ هٚي رقذ كهاى وْاليل ٚ

گفذ ٌٛ :ييٌ ثٛٔٛيً ِ
وزبي ْٛچيٕ
ِ

اهىٖ  ،رغوثٗ فٛثيٗ .

ثٗ ديْبٔ

گٗ ىٔلگ

ه ٚرغوثٗ وٕيٓ ٌٚ

!

ٔٗ ثٗ ٘و ليّز

اُ ألافذ  ،ه ٚثوگوكأل  ،كٚثبهٖ ثالٗ ٍالّذ دٕغالوٖ هـالذ  ٚدوٍاليل :

فٛاي ثواد لالة ثگيوَ ؟
رِٕٕٛل أگْذ كه گ ِّٛووك  ،چييي ىهك  ٚچَجٕبن ها وٗ ثٗ ٔٛن أگْزِ چَجيلٖ

ىٔلأ

ثٛك ثيٓ أگْذ ٘بيِ ٌٗ ووك  ٚگفذ  ! ٗٔ :كهكٍو ِ
ٔلاهَ  ،ثٗ چ
ىٔلأ

ّٗ  ،علي ِ

گُ  ،ؽ ٍٕٗٛأفواكي

ىي ىكي ؟
آْ وٗ ٔيُ فيي ّٛك َِ ،يو ٔگبٖ ىٔلأ

چبق ث

 ٚثٗ ها٘ؤ ٚگب٘

وؼو ألاَ ها كٔجبي ووك ٍ .و چوفبٔل

ألافذ  .كفزوي وُ ٍٓ ٍ ٚبي  ،ظويؿ  ٚوٛربٖ لل ِ ،مبثً ٍٍٛي ايَزبكٖ

ثٛك  .كه ٍٍٛي ثب ٕلاي عيػ ٌٛوي ىٔگ ىكٖ ثبى ّل  .ىٔلأجبْ كه ها ثبى والوكٖ ثالٛك  ،ـالؤگيٌ كه
كٌِ گفذ  :وٛچىزو اى أٚيٗ وٗ گفزٗ ثٛكْ !
_ ثو ٚر! ٛ
ىٔلأجبْ كفزو ها ثٗ كافً ً٘ كاك  .كفزو وٗ وؿ ٍٍٛي ها ٔگبٖ ِ

والوك  ،ثال

ؽووالذ ايَالزبكٖ

ثٛك  ،ىٔلأجبْ ّ٘ٗ عب ها ثوألاى ووك  ٚاى وزبي ْٛدوٍيل  :ر ٛچوا أٚغب ايَزبكي ؟
ىٔلأجبْ ثب كٍذ ثٗ گ ّٗٛاي اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :ثو ٚثْيٓ !
وزبي ْٛث

آْ وٗ چييي ثگٛيل گٍٍٛ ّٗٛي َْٔذ  ،ىٔلأجبْ ىيو گ ُٛكفزالو گفالذ  :ثالو ٚيالٗ

گ ّٗٛثْيٓ !
كفزو رٕٙب ٍ ٚبوذ ايَزبكٖ ثٛك  ،ىْ رِٕٕٛل ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :ف ُٛاِٚلي !
ثعل ُ٘ ثٗ ٍوعذ ٌجٗ رقذ َْٔذ  ٚدوٍيل  :اٍّذ چيٗ ؟
كفزو چييي ٔگفذ ٍ ،وُ دبييٓ ثٛك  ،ىٔلأ
ٕلاَ ِ

رِٕٕٛل اكاِٗ كاك  ِٓ :ـؤگيَُ  ،ثچٗ ٘الب ـالوي

ىٔٓ  ،ا ْٚاٍىٍذ ُ٘ وٗ أٚغبً اٍِّ وزبي ِٓ ،ٗٔٛثِ ِٙ

٘و ك ٚؼِ ؼِ فٕليلٔل  ،كفزو ثٗ هٚثؤ ٚگبٖ ووك  ،ثٗ هٚىٔٗ وٛچى

گُ وز

ٔىجز

!

وٗ گ ّٗٛاي اى آٍالّبْ

ها لبة گوـزٗ ثٛك  ،ـؤگيٌ اى رقذ ثوفبٍذ  ،دْذ ٍو كفزو ايَزبك  ،ثالٗ وزالبي ْٛچْالّى
ىك  ٚاى كفزو دوٍيل  :فت ؽبو اٍُ ر ٛچيٗ ؟
كفزو ثٗ آهاِ

عٛاة كاك ِ :ويُ !

ـؤگيٌ اكاِٗ كاك ِ :ملً يب ِغلٌيٗ ؟
وز

 ٚـوكي فٕليلٔل  ،وزبي ْٛدوٍيل  :چوا ٍبوز

ـوي دوٍيل  :ر ٛهٚ ٚاٍٗ چ

گوـزٓ ؟ ٍيبٍ

؟ يٗ چييي ثگ ! ٛعوِذ چيٗ ؟

َ٘ز

ِگٗ ٔٗ ؟

ِويُ چييي ٔگفذ  ،وزبي ْٛكٍذ ٘ب ها ٍز ْٛووك  ٚايَزبك  ،ؽبو هٚثوٚي ُ٘ ايَزبكٖ ثٛكٔل ،
وزبي ْٛكفزوي ثيَذ ٘ ٚفذ ْ٘ ،ذ ٍبٌٗ ثٛك  ،كفزوي وؼو ألاَ  ،چُْ كهّذ ثب ِ٘ٛبي
ِْى

 ،دٍٛز

ريوٖ  ٚكٔلاْ ٘بي ىهك ٔ ٚبِورت .
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دْذ ٍو ِويُ ـؤگيٌ ايَزبكٖ ثٛك  ،ىٔ
ثلْ عوق ووكٖ اُ ها ثٗ ٍقز

ِ

 ٚكٍ ٍٗ ، ٚبٌٗ  ،كهّذ ٘يىً وٗ ثٛي رٕل

ٍ

ّل رؾًّ ووك  .ـؤگيٌ ىيو گِ ُٛويُ ثٗ آهاِ

گفذ:

عوِذ چيٗ ؟
ٔلاك  ،ـؤگيٌ كٚثبهٖ دوٍيل  :ر ٛچيىبه ووكي فبُٔ وٛچ ٌٛٛ؟

ِويُ عٛاث

ِويُ ثٗ رٕلي گفذ  :ثٗ ِٓ ٔگ ٛفبُٔ وٛچ. ٌٛٛ
ـؤگيٌ وّ

اى ِويُ ـبٍٕٗ گوـذ  ٚگفذ  :فت ثبّٗ ! ٘و چ

ٚ ،اٍٗ چ

ر ٛثگ

آٚهكٔذ

ايٕغب ؟
ِويُ ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ ِ :

گٓ كهگيو ّلَ .

_ عبٌجٗ !
ـؤگيٌ ه ٚثٗ وز
وز

ووك  ٚثٗ رٕلي گفذ  :ر ٛكيگٗ ّٔ

ٌت ٚهچيل  ٚه ٚثوگوكأل  ،ـؤگيٌ اكاِٗ كاك ِ :ب ه ٚثبُ چ

گِّ ْٛ

ووكيُ ر ٛيى

_ يٗ ٚلز

ٕ٘وِٕل ثٛكَ .

وز

فٛاك ٔظو ثلي اٍزق! ْٛ

اى ا ْٚك ٚآريْٗ ٘بي

ووكيُ  ،چ

ـىو ِ

 ،ؽبو هاٍذ ّ ٛثگ ، ٛچ

ه ٚثوگوكأل  ٚثٗ ِويُ ٔگبٖ ووك  ،ـؤگيٌ ثب ٌؾٕ

ّل ؟

وبهٖ اي ؟

رَّقو آِيي دوٍيل  :ا ٖٚچٗ هِٚبٔزيه!

ٔىٕٗ ّبعوي ؟ آهٖ ؟ رّ ٛبعوي ؟ يٗ ّبعو عبّك ديْٗ ؟
ِويُ ثٗ ٍّذ هٚىٔٗ هـذ  ٚگفذ ٍِٛ ! ٗٔ :يم
چٕل للِ

وبه ِ

ووكَ .

ديِ هـذ  ،ىيو دٕغوٖ ايَزبك  ،كٍزِ ها ثبو ثوك  ،ـؤگيٌ ثٗ كٔجبٌِ ؽووذ والوك

 .كٚثبهٖ دْذ ٍوُ ايَزبك  ٚگفذ ٕ٘ ُِٕ :وِٕلَ  ،ربىٖ اى ر ُ٘ ٛثٙزوَ ٔيگب  ...اِْت ّت
ِٙزبثٗ  ،ؽجيجُ هِ ٚ

فٛاَ  ،ؽجيجُ اگو فٛاثٗ  ،وزبي ْٛهِ ٚ

فٛاَ !

وزبي ْٛفٕليل  ،ـؤگيٌ ٍوُ كاك ىك ٔ :قٕل ! ثب ا ْٚكٔلٔٚبي ىهك  ٚث
ثبُ وز

ِ ،گٗ ّٔ

ثيٕ

ِِ ّْٛٙزْقٔ كاهيُ ؟

وزبي ْٛثؽ٘ ووك  ٚاى ٌجٗ رقذ ـؤگيٌ ثبو هـذ  ،هٚي رقذ ثبوي
ِويُ ايَزبك  .ثبهيىٗ اي ٔٛه اى دٕغوٖ ثٗ وؿ كٍذ ِويُ ِ
ِلد ايٕغبَ  ٚثعل ُ٘ ِ

هيقزذ  ،عٕجٗ كاّالزٗ

كهاى وْيل  ،ـؤگيٌ وٕالبه

ربثيالل ِ ،الويُ ىيالو ٌالت گفالذ  :يالٗ

هَ كٔجبي ىٔلگيُ .

ـؤگيٌ كٍذ ثو ّبٔٗ ِويُ گناّذ  ٚىيو گ ِّٛگفذ ِٕ :ظٛهد وَّ ٕٗٙزٕٗ عيييَ ؟
وزبي ْٛاى ّ٘بْ ثبو اكاِٗ كاك ّ :بيلَ ِ

فٛاي ٘و ّت عٛهاثبي ثٛگٕلٚي ِوكي ه ٚثْالٛهي

وٗ اٍُ ّ ٛثٗ ىٚه رٛي ّٕبٍٕبِٗ اد گناّزٗ ؟
ـؤگيٌ ثٗ رَّقو ىأ ٛىك  ،كٍذ ٘بيِ ها اى ٘و كٛ ٚوؾ ثبى ووك  ٚفطبة ثٗ ِويُ گفذ  :اي
ّ٘ٛو ثٛگٕل ! ٚثگ ٛرب ثٗ لوثبٔذ ّ! ِٓ َٛ
ثبى ٘و ك ٚفٕليلٔل  ،ـؤگيٌ ايَزبك  ،كٍذ ثو ّبٔٗ ِويُ گناّذ  ٚگفذ ٚ :ي وٓ ايٓ اـىالبه
َِقوٖ ه! ٚ
ِويُ ٕ٘ٛى ثٗ ٌىٗ ه ّٓٚوؿ كٍزِ فيوٖ ثٛك  ،ـؤگيٌ كٍذ ثو ّبٔٗ ِويُ گناّزٗ  ٚاكاِٗ
كاك  :آىاك ثبُ ! آىاك آىاك !
ّبٔٗ ِويُ ها وّ

ـْبه كاك ِ ،ويُ كٍذ ـؤگيٌ ها دٌ ىك  ،فٛكُ ها وٕبه وْيل  ٚگفذ :

ثٗ ِٓ كٍذ ٔيْ .
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ـؤگيٌ عمت هـذ  ،چٙوٖ كهُ٘ وْيل  ٚكاك ىك  :چيٗ ؟ چوا كاك ِ
اىد ِ

روٍُ ؟ ٘ب ؟ ٘ب ؟ ٕ٘ٛى ـؤگيٌ هْٕٔ ٚبفز

ىٔ

؟ ـىو ووكي چ

؟

!

هٍٚوي اُ ها اى هٚي رقذ ثوكاّذ  ٚاكاِٗ كاك  :ثيب ر ٛايٕغب ثقٛاة  ،رؾذ ِالٓ ِالبي رالِ ، ٛالٓ
فٛاثُ .

هٚي ىِيٓ ِ

ِويُ ِوكك ايَزبكٖ ثٛك  ،ـؤگيٌ ثٗ رقذ اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :ثقٛاة كيگٗ  ،هٚي ىِاليٓ هاؽالذ
روَ .
ِويُ ثب اؽزيبٌ ٛجٗ رقذ َْٔذ ،ـؤگيٌ هٚثوٚيِ َْٔذ  ٚثٗ ا ٚفيوٖ ّلِ ،ويُ دوٍيل :
ايٕغب چىبه ِ
وز

وٕيٓ ؟

گفذ ٔ :يُ ٍبعذ كيگٗ فبِّٛ

ِويُ دوٍيل  :يعٕ

ىٔٓ .

ِ

چٗ ؟

ـؤگيٌ گفذ  :يعٕ

ّ٘ٗ ثبيل وو وٕٓ .

وزبي ْٛفٕليل  ،ـؤگيٌ فيوٖ ٔگالبِ٘ والوك  ،وزالبي ْٛفٕاللٖ اُ ها ـالو ٚفالٛهك ِ ،الويُ دوٍاليل :
ٚاٍٗ چ

ثبيل ثقٛاثيُ ؟ ٕ٘ٛى ّت ْٔلٖ وٗ .
ٛٛؤيٗ  ،ؽبو اٍزواؽذ وٓ ِويُ فبُٔ !

ـؤگيٌ ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ ّ :ت ٘بي ىٔلاْ فيٍ
*****

ٔيكيه چٙبه ِب٘ٗ وٗ ثٗ ايٓ ثٕل ِٕزمالً ّاللٖ اَ  ،اى اٍالل ٘اليچ فجالوي ٔاللاهَ  .فالبٛوٖ آفالويٓ
ِاللبد ِ٘ ْٛو هٚى وُ هٔگ رو ِ

ّٗ ٚ ،ىٔالُ والُ ّاللٖ  ٚهاٖ هـزالُٕ رعويالؿ چٕاللأ

ٍٍّ٘ ٌُٛيْٗ ٍوكٖ  ،كِ ٚبٖ ديِ كچبه آٔفٛؤيا ّلَ ِ ،ورت ٍوـٗ ِال
ٙٚع هاٙ

والُٕ  ،اِالب اى ايالٓ

اَ .

٘و هٚى ـم ٜكه ٍبعذ ٘ٛافٛهي ىٔلٔٚ

٘ب هِ ٚ

ثيُٕ  ،ؽك ٔيكيه ّلْ  ٚيب اهرجالب ٛكاّالزٓ

ثب ٘يچ ول ّْٛ َٚهٔ ٚلاهَ  ،ـم ٜثبيل هاٖ ثوَ  ٚگب٘
ٌٚع عغيج

ٔاللاهٖ ،

ثبيَزُ ٔ .گالبٖ ّالِ ْٛال

والُٕ  ،اٚايالً

ثٗ اهرجب ٛديلا ووكْ ثب أٚب كاّزُ ّٕ ،يلْ يب گفزٓ يه وٍّٗ كٚه اى چْالُ  ٚگالُٛ

ٔگٙجبْ  ،ثواَ ِضً يٗ ديوٚىي ثٛك ٌ ٚند ِ

ثوكَ ٌٚ ،

ؽالبو ثيْالزو كٍٚالذ كاهَ ثالٗ گنّالزٗ

ـىو وُٕ .
اٌٚيٓ ثبه گ ّٗٛفيبث ْٛكيلِِ  ،لواه ِب چٙبههاٖ دبهأِٛذ ثٛك ٍ ،بعذ چٙبه ٕجؼ هٚثوٚي ثبٔه
ٍِ

ٕٛ٘ ،ى رب هّ ّٓٚلْ ٘ٛا يالٗ ٍالبعز

ِٔٛاللٖ ثالٛك  ،ؤّٛيَالذ ٘الب گّٛالٗ دّالپ ثٕالييٓ

ايَزبكٖ ثٛكْ  ٚرٛكٖ اي ٘ب ُ٘ هٚثوٚي ٍبفزّبْ ِقوٚثٗ ٍيّٕب  .كهٍذ عٍٛي ِب ثچٗ ٘البي
ديىبهي ثٛكْ ِ ،يٕ

ثٕٛ٘ ًٛى ٔوٍيلٖ ثٛك .

_ رٛكٖ اي ٘ب  ٓٛٚـو ٚ ُٚفبإٓ  ،ديىبهي ٘ب ـم ٜؽالوؾ ِال
ووكْ فيٍ

ىٔالٓ  ٚليبـالٗ ِال

گيالوْ  ،ـىالو

هّٕٚفىوْ  ،چويه ٘ب ُ٘ ٚي ِعطٍٓ  ،چ ْٛثب فٛكّ ُ٘ ْٛافزالؾ كاهْ .

ايٕب هَٔ ٚويٓ ِ

گفذ  ،أگبه ّ٘ٗ ّ ْٛهِ ٚ

ّ٘ٗ فٛكّ ْٛه ٚعّع  ٚعٛه ووكْ .
_ ايٓ ٘لايزٗ .
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٘ .لايذ ثب ّ٘ٗ ف ٚ ُٛثِ ووك  ،ديوإ٘

ثٛك  ،ثيِ اى ؽل ِعٌّٛ

آٍالزيٓ وٛرالبٖ

ثٗ رٓ ووكٖ ثٛك ثب ّالٍٛاه عاليٓ هٔالگ  ٚه ٚهـزالٗ ٕ .الٛهد وْاليلٖ اي كاّالذ  ،ثيٕال
چّْبٔ
وّ

وٛچه  ٚث

لواه وٗ ِلاَ ثالٗ ايالٓ ٛالوؾ  ٚآْ ٛالوؾ ِال
وّ

ثوآِلٖ ِٛ ،ي ٍوُ اى كٛ ٚوؾ ديْبٔ

ٔالٛن ريالي ،

چوفيالل  .ديْالبٔ

هيقزٗ ثٛك  ٚعيٕى

ثاليهگ ٚ

لبة ـٍيي ثالٗ چْالُ

كاّذ .
َٔويٓ ىيو گ ُّٛگفذ  :اى ا ْٚو ٕٗٙوبهاً .
ثٗ ِٓ َٔ ٚويٓ هٍيل  ،چٙوٖ ِٙوثبٔ

ٔلاّذ  ،كٍزُ ها گوـذ  ٚگفذ ٍ :الَ ! ِٓ ٘لايزُ.

ٌجقٕلي ىكَ  ٚگفزُ  :دٕلاه .
كٍزُ ها ثيِ اى ؽل ـْبه كاك  ٚگفذ  :فّٛٛلزُ ّّ ،ب ه ٚلجٍٓ ٔليلٖ اَ .
ثب ٌؾٕ

ٍوك گفزُ ّ٘ ُِٕ :يٓ ٛٛه .

گوكِٔ ها وظ ووك ثٗ ِٓ فيوٖ ّل  ٚدوٍيل ِٕ :ظٛه ؟
ثب ّ٘بْ ٌؾٓ ٍوك اكاِٗ كاكَ ّّ ُِٕ :ب ه ٚلجٍٓ ٔليلٖ اَ !
٘لايذ ٌجقٕل ىك  ٚدوٍيل ّّ :ب ٍبثمٗ ِجبهىار
دٛىفٕلي ىكَ  ٚدوٍيلَ :ثٗ ٍٓ ٍ ٚبٌُ ِ
٘لايذ ثٗ رٍق

گفذ  :ـىو ّٔ

كاهيٓ ؟

فٛهٖ ؟

وُٕ .

ٌجقٕلي ىكَ  ٚگفزُ ٔ :ظو ِٓ ُ٘ ّ٘يٕٗ !
چييي ٔگفذ  ٚهـذ ٘ .لايذ ثب چٕل رب اى دَو٘ب گ ّٗٛاي عّع ّلٔل َٔ ،ويٓ دوٍاليل  :چالوا
ايٓ عٛهي ؽوؾ ىكي ؟
دوٍيلَ  :چٗ عٛهي ؟
چيٕ

ثٗ ديْبٔ

ألافذ  ٚگفذ  :رٕل ثٛك .

دوٍيلَ ِ :ضً دبوٛها ؟!
فٕليلَ َٔ ،ويٓ وٗ ٕ٘ٛى گيظ ثٛك  ،دوٍيل  :چ

؟

_ دبوٛها يٗ ؼناي رٕل ٕ٘ليٗ ثب يٗ عبٌُ اكٚيٗ !ر ُ٘ ٛايٓ ليبـٗ اؽّمبٔٗ ه ٚثٗ فٛكد ٔگيو .
ٌجقٕل ىك  ٚدوٍيل  :ر ٛكيگٗ و

َ٘ز

؟

_ دٕلاهَ !
ٔوٍيٓ فٕلٖ اُ گوـذ .
_ ثفوِبييل !
ثوگْزُ  ،يى

اى ّ٘بْ دَو٘ب ثٛك  ،عي ٖٚاي كه كٍذ كاّذ  ،گفزُ ّٔ :

ٕ٘ٛى عي ٖٚها ثٗ ٛوـُ گوـزٗ ثٛك  ،كٚثبهٖ رىواه ووكَ ّٔ :
ث

فٛاَ كيگٗ .

آْ وٗ ؽبٌذ چٙوٖ اُ رؽييو وٕل  ،گفذ  :ثب ُ٘ عٕگ ٔلاهيُ .

_ ٔگفزُ وٗ كاهيُ  ،ـم ٜگفزُ ّٔ
ث

فٛاَ .

فٛاَ .

آْ وٗ كٍزِ ها عمت ثىْل  ،ث

ؽووذ  ٚثب ٔگب٘

ىك  ٚگفذ  :رٕٙب هاٖ ِجبهىٖ ثب اهرغب ٍيبٖ ّ٘جَزگيٗ .
گفزُ  :رٕٙب هاٖ  ،اى ثيٓ ثوكْ ع ٚ ًٙرعٖجٗ .
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ثب ّ٘بْ ٔگبٖ يـ ىكٖ  ،فيوٖ ٔگبُ٘ ِ
رعٖت كاهيٓ  ،ؽز

ووك  ،وٗ اكاِٗ كاك ٌٚ :

ّّب فٛكر ْٛثيْالزو اى ّ٘الٗ

ؽبٙو ْٔليٓ يٗ عي ٖٚثگيويٓ .
ث ًٛوٗ آِل ىيو چْالّ

فٕلٖ اَ گوـذ  ،عي ٖٚها گوـزُ ِ ،يٕ

ٕؾجذ گوَ ثٛك ٍٛ ّٗ٘ .اه ّليُ ِ ،يٕ

ٔگالبِ٘ والوكَ ٍ ،الوُ ثالٗ

ث ًٛهاٖ ٔيفزبكٖ ثٛك وٗ ثوگْزُ ٔ ٚگبِ٘ والوكَ .

ٔگبُ٘ ووك ٍ ،وَ ها ثوگوكألَ  ،وٕبه دٕغوٖ َْٔزٗ ثٛك .
ِبِبْ چوا كاهَ ايٕٙب ها ثواي رِ ٛ
ِبكه  ٚكفزو ٔجٛكيُ  .ؽز

كأُ ! ّبيل ٘يچ ٚلذ ِٓ  ٚر٘ ... ٛيچ ٚلذ

ٔٛيَُ ؟ ّٔ

ثعل اى فيبٔذ ثبثب ! ر٘ ٛيچ ٚلالذ ِالوا آكَ ؽَالبة ٔىالوكي ّ٘ .يْالٗ
 ِٓ ،ها ثب فٛكد ثٗ وغب آٚهكي ؟ ر ٛچىبه ووكي ثب ِٓ ؟

فٛكد عبي فٛكد  ِٓ ٚرّٖيُ گوـز

اى والً دوٚـَٛه آٌٛـٌ ٌِٛو رب ايٓ ٍٍٛي ٍوك  ٚيـ ىكٖ ؟! ِٓ وٗ ثبٚهَ ّٔ
ثبثبي ث

ّوؾ ثب ر ٛچىبه ووك ؟ ر ٛثب كفزود چٗ ووكي ؟ ٔگ ٛوٗ ّ٘ٗ اُ رمٖيو ِٕٛچٙو ثالٛك ،

ثبثب ـم ٜثٙبٔٗ اي ثٛك ثواي هـزٓ رٚ، ٛلز
ِ

ّٛك .

كاكي ٚ ،لز

آْ ك ٚرب ها ثب ٘الُ كياللي ٚ ،لزال

آْ ىْ ِ ٛثٛه ٌٕگ كهاى رٙليلد ووك ٚ ،لز

ثزالٗ ِٔٛياله ـؾالِ

چّلاْ ٘ب ها ثَز

والٗ ثوگالوكي

ايواْ  ،يه ٌؾظٗ ـم ٜيه ٌؾظٗ ثٗ ِٓ ـىو ووكي ؟
ٔٗ ! ر ٛفٛكد رّٖيُ گوـزٗ ثٛكي  ،كفزو ّبٔيكٖ ٍبٌٗ اد آكَ ٔجٛك ! گفز
عبي

وٗ ـم ٜاٍِّ ها ّٕيلٖ ثٛكَ  ،رٛي وزبة ٘ب  ،هٚىٔبِٗ ٘ب  ،رٍٛييي ّٗ٘ ، ْٛعب ٕؾجذ

ايواْ ثٛك  ،ايواْ  ،أمالة  ،اٍالَ  ،ؽىِٛذ ٔظبِ
ِيٕ

ثوِ

گوكيُ ايواْ .

.

ّ ،بٖ  ٚآلبي فّيٕ

ث ًٛهاٖ اـزبك  ،اٚي ؽٛٚه  ٚؼيبة ووكْ  ّٗ٘ ،اٍُ َِزعبه كاّزٕل َٔ ،ويٓ گفزٗ ثٛك
وٕٓ .

چيىبه ِ

_ ثجيٓ ايٕغب ٘و وَ
ٛٛهي اگو گيو ثيفز

يٗ اٍُ َِزعبه كاهٖ ٘ ،يچ ٚلذ ٔجبيالل اٍالُ إالٍ
ؽز

يبكد ثبّٗ  ،ـوكا وٗ ِ

اگٗ ّىٕغٗ ُ٘ ثْ

إالٍ

هٌ ٚال ٛثاللي .

هيُ ؤَ ِٕٛ ٖٛويٓ ٕلا ٔيْ  ،اٍُ ِٓ َٔيّٗ .

ؽبو ُِٕ يٗ اٍُ كاّزُ ِ ،يٕ
اٍبِ

ّٔ ،ال

رالٔٛ

اٍالبِ

اد ه ٚثگال

 ،ايالٓ

ثچٗ ٘ب ه ٚوٕزوي ِ

ثٕٛ٘ ًٛى ثٗ دٍيٌ هاٖ ٔوٍيلٖ ثٛك وٗ ٘لايذ كاّذ ره ره

ووك .

_ ٍيب ُٚ؟
_ ثٍٗ .
وؼو ثٛك  ٚلل ثٍٕل  ،ديوإ٘

ٔبهٔغ

ٍّٛ ٚاه عيٓ دّٛيلٖ ثٛك  ،ثب ا ٚعيٕه كٍزٗ ّبف

اُ

 ،ثيْزو ّجيٗ دَو ثچٗ اي ثٛك وٗ ثقٛاك اكاي ثيهگزو٘ب ه ٚكه ثيبهٖ .
_ ٍيّو !
_ ايٕغبَ وبو! ٛ
ثٍٛى ٍّٛ ٚاهي ِْى

ثٗ رٓ كاّذ وٗ دٍٛذ ريوٖ اُ ها وّال

ثعل اى ٘لايذ ا َِٓ ٚرويٓ ـوك گو ٖٚثٛك ٍ .
دْذ ّ ٚىٕٕلٖ وٗ كه ٔبؽيٗ ديْبٔ
اى ؽل ثيهگ ْٔبْ ِ

 ٚيى

هّٚالٓ رالو ْٔالبْ ِال

كٍ ٚالبٌٗ ،وؼالو أاللاَ ثالب ِ٘ٛالبي

وُ دْذ رو ثٛك  .ثٗ ّ٘يٓ كٌيً ديْبٔ

كاك ٍّ .يو عيٕى

وبيٛچٛي

ثٛك .
_ آمه ؟
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_ ِٓ !
ٍجيٖ ه ٚثٛك  ،وّ

چبق ثب ٌت ٘بي گّٛذ آٌٛك  ٚچُْ ٘بي

عطوي رٕل اى ا ٚثٗ ِْبَ ِ

ؽبٌالذ والٗ هايؾالٗ

ثيهگ  ٚثال

هٍيل .

_ دٕلاه !
كاك ىكَ  ،ؽبٙو !
ثجيٓ ِبِبْ چيي٘بي
كاّز

َ٘ذ وٗ ٘يچ ٚلذ ثٗ رٔ ٛگفزٗ اَ ّٔ ،

يب كهگيو ؼالُ  ٚؼٖالٗ ٘البي فالٛكد ثالٛكي  .گفزال
رالالبىٖ عوٍٚالال

ِالال

هـزالال

ِ

گْز

ثالو ِال

گالوكيُ  ،ثوگْالزيُ ٚ .لزال

ثيَالالذ  ٚچٕالالل ٍالالبٌٗ ثالالٛكي  ،ؽالالبو ثالالب يالاله كفزالالو ّالالبٔيكٖ ٍالالبٌٗ ثالالو

.

گفزٗ ثالٛكي ّاليواى ثْٙالزٗ ! ثالو ِال
ِ

كأُ چوا ؟ رّ٘ ٛيْٗ يالب والبه

گالوكيُ ثالٗ ّالٙو فٛكِالبْ ِ ،ال

ثيٕيُ  ،ثبىاه ِْيو  ،ثبىاه ٚويً  ٚثعلُ ُ٘ ِ

هٚيالُ ثالبىاه َِالگو٘ب ها
هٚيالُ ّالب٘چواغ

هٚيُ َِغل ٔال ٛيالب ِال

ىيبهد  .كٚثبهٖ ّ٘بْ عطو ثٙبه ٔبهٔظ َِ ٚغل ِْيو  ٚوٛچٗ دٌ وٛچالٗ ٘البي رٕالگ  ٚدالو داليچ ٚ
وٗ ّ٘يْٗ ثٛي فبن  ٚفٛهُ لوِٗ ٍجيي  ٚوزٍذ ِال

فّ

كاكٔالل  .كٚثالبهٖ ّ٘البْ ووفزال

ثعل اى ظٙو٘بي ثٙبهي  ،ثعل اى فٛهكْ وٍُ دٍ ٛثالب ٍالبوك ّاليواىي ثالٗ ّ٘الواٖ چٕالل ٌيالٛاْ ثاليهگ
كٚغ .
اِب ايٕٙب ثواي ِٓ رغوثٗ اي ؤ ٕٗٙجٛك  ،رب ؽالبو ّاللٖ اى فالٛاة ثپالوي ٔ ٚفّٙال
دوربة ّلَ ثٗ كٔيبي
ثبىگٛي

وغالبي

؟ ِالٓ

وٗ ـم ٜثواي ر ٛإّٓب ثٛك  ،أگبه ِٓ آِلٖ ثٛكَ رالب ثٙبٔالٗ اي ثبّالُ ثالواي

فبٛوارذ ّٔ .

كأُ ّ ،بيل ٍٛهاؿ فوگ ُٛثٗ كّالز

ٍوٍالجي ثوٍالل ّ .البيل ٘الُ

آٌيٌ كيگو ٘وگي هٔگ فبٔٗ اُ ها ٔجيٕل .
ِٓ و

هاٍز

َ٘زُ ؟ ِٓ كٚهٚر

اَ ؟ يب آٌيٌ ؟ ثبيل ثب عبكٚگو ّٙو ىِوك ثغالٕگُ يالب ثالوَٚ

كٔيبي ّگفذ أگيي ها وْؿ وُٕ ؟ ِٓ ّٔ

كأُ  ،ر ٛچٗ ٛٛه ِبكه ؟
*****

_ ر ٛـعٍٓ وبهي وىَ ٔيٌ أغبَ ثلي  ،چ ْٛربىٖ ٚاهكي ٚ ،لز
ثعل ِ
ِيٕ
ِ

ىٔيُ ثٗ وٛ٘ ٚ ٖٛا وٗ هّ ّٓٚل ٕجؾِ ٗٔٛ
ث ًٛثٗ عبكٖ فبو

ٍيبٍ

،عٖو ُ٘ ثو ِ

_ ثٗ چ

ِ

ّ٘چٕبْ وٗ ِ

فٛهيُ  ٚثيهگزوا ّوِ ٚال

و٘ٛپيّبي

كاهيُ  ،ثعل ٘الُ

والٕٓ ثالٗ ثؾالش ٘البي رئٛهياله ٚ

ها چٕگ ىكَ  ،اِب ثبى ُ٘ ثٗ رٕلي ثبو  ٚدبييٓ ِ

ّلَ  ٚثالٗ

فٛهكَ َٔ ،ويٓ فٕلٖ اُ گوـزٗ ثٛك .

فٕلي ؟
فٕليل ثب كٍذ ثٗ ِٓ  ٚفالٛكُ اّالبهٖ والوك  ٚگفالذ  :رال ٛه٘ ٚالُ ِضالً ِالٓ اى

والً ألافزٗ ثٛكْ ثيو. ْٚ
ثب ٌؾٕ

فٛأيُ .

گوكيُ ف. ٗٔٛ

عبكٖ ٔبّ٘ٛاه ثٛك  ،كٍزٗ ٕٕلٌ
چپ  ٚهاً رىبْ ِ

فٛهيُ ٍ ٚوٚك ِ

ديچيل َٔ ،ويٓ اكاِٗ كاك  :يٗ ٍبعز

آييُ دبييٓ يٗ ٔب٘به ِقزٖو ِ

هٍيليُ اٚي ٔوِِ ِ

وٕيُ ،

علي گفزُ  ِٓ ، ٗٔ :فٛكَ اى والً هـزُ ثيو. ْٚ
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فٕلٖ اُ ثويالل ٍ ،البوذ ّالل  ،ها٘الوٚي ِلهٍالٗ فٍالٛد ثالٛك ٘ ،الو ك ٚدْالذ كه كـزالو ِلهٍالٗ
ايَزبكٖ ثٛكيُ رب فبُٔ ؼويت ِ ،ليو ِلهٍٗ رىٍيؿ ِبْ ها ِْالقٔ وٕالل  ،رالب آْ هٚى َٔالويٓ ها
ّٔ

كيلِِ ٍّٛ ،غ ثٛك  ٚدو ٍو ٕ ٚلا ٌٚ ،

ّٕبفزُ  .ىيبك ِ

اى وي كه فبُٔ ؼويت ها ِ
ّ٘يْٗ چبكه ٍيبٖ ِ

كيلَ وٗ ثالب رٍفالٓ ٕالؾجذ ِال

ثواي ِٓ ِٔ ُٙجٛك .

والوك  ،ثالو فالالؾ ثيْالزو ِعٍالُ ٘الب
كيگٗ ؟

دّٛيل َٔ ،ويٓ ه ٚثٗ ِٓ ووك  ٚدوٍيل :والً ٍِٛ

ٍو رىبْ كاكَ َٔ ،ويٓ كٚثبهٖ دوٍيل ّ :عجٗ ٍٗ ؟
گفزُ  ٍٗ ٗٔ :ي چٙبه .
َٔويٓ اكاِٗ كاك  ٍٗ ِٓ :ي يىُ .
ثٛك ٍ ،جيٖ ه ، ٚوّ

كفزو ثب ّٔى

گوك  ٚثچٗ گبٔٗ كاّالذ ثالب چْالُ ٘البي

چبق وٗ ٕٛهر

كهّذ  ٚل ٖٛٙاي .
ّٛد ّلي ثيو ْٚ؟

َٔويٓ كٚثبهٖ دوٍيل ٚ :اٍٗ چ
ّبٔٗ ثبو ألافزُ  ٚگفزُ  :چٗ ِ

ك ، ُٔٚثٗ فبُٔ وْزىبه گفزُ فيٍ

َٔويٓ كٍزُ ها گوـذ  ٚدوٍيل  :چوا ث ِٙگفز

ث

ث

ٍٛاكٖ .

ٍٛاكٖ ؟

_ چٍٛ ْٛاك ٔلاهٖ !
َٔويٓ رٕل ؽوـُ ها ثويل  ٚگفذ ٌٚ :
ِليو ِ

وبّى

ِعٍُ فٛثيٗ  ،هّٕٚفىوٖ  ،ربىٖ اى ِٓ هٚىٔبِٗ ِ

گيوٖ ،

ّل .
ٍالٛاك ثالٗ چالٗ كهكي ِال

اثو ٚكه ُ٘ وْيلَ  ٚگفزُ  :كيگٗ ثلرو ! يالٗ ِالليو ثال

فالٛهٖ ؟ رالٛي

والً آثو ُٚهـذ  ،يٗ كهٕل گيوي ٍبكٖ ه ُ٘ ٚثٍل ٔيٌ !
َٔويٓ چييي ٔگفذ  ،دوٍيلَ  :ر ٛچ

؟ چىبه ووكي ؟

َٔويٓ ثب ؼوٚه عٛاة كاك  :ىٔگ رفويؼ هٚي رقزٗ ّعبه ّٔٛالزُ  ،ثچالٗ ٘البي عبٍال ًٛگالياهُ
كاكْ ِ ،

كٔٚ

چ

ّٔٛزُ ؟

ٍوُ ها عٍ ٛآٚهك  ٚكه گ ُّٛگفذ ّٛٔ :زُ ِوگ ثو كيىزبرٛه ِن٘ج

.

_ ّّب ك ٚرب ثيبيٓ .
فبُٔ ؼويت ثوگْذ  ٚهـذ دْذ ِييُ َْٔذ َٔ ٚ ِٓ .ويٓ هٚثوٚيِ ايَزبكيُ .
_ ك٘مبٔ

؟

َٔويٓ فٛكُ ها عّع  ٚعٛه ووك  ٚگفذ  :ثٍٗ فبُٔ !
فبُٔ ؼويت ثل ْٚآْ وٗ ٔگبِ٘ وٕل گفذ  :ثب اكاهٖ دلهد رّبً گوـزُ ٌٚ ،
َٔويٓ ؽوؾ فبُٔ ِليو ها لطع ووك  ٚگفذ  :دلهَ كيگٗ أٚغب وبه ّٔ
فبُٔ ؼويت ِىض
ثبىي ِ
ويبٔ

ووك ٔ ،گب٘

گفزٓ ....

وٕٗ .

ثٗ ثيو ْٚألافذ  ،ؽيب ٛفٍٛد ثٛك  ٚچٕل ٔفو گ ّٗٛاي ٚاٌيجبي
فٛاٍزُ افواعذ والُٕ ٌٚ ،ال

چال ْٛفالبُٔ

ووكٔل  .فبُٔ ؼويت ثٗ َٔويٓ گفذ ِ :

ٍٚبٛذ ووكٖ  ،لواه ّل يٗ ٘فزٗ ٔيبي ِلهٍٗ  ،رّ٘ ُ٘ ٛيٓ ٛٛه عبٛف

! ٘و كٚرالْٛ

يٗ ٘فزٗ ٔيبيٓ ِلهٍٗ ّ ،بيل عمً ثيبك رٛي وٍٗ ر . ْٛـعٍٓ گياهُ ُ٘ ثوار ْٛهك ّٔ
ايُٕ ثٗ فبٛو فبُٔ ويبٔيٗ  .ؽبو ٍٚبيً ر ْٛه ٚثوكاهيٓ  ٚثويٓ ف. ٗٔٛ
َٔويٓ ىيو گ ُّٛگفذ  :كاهيُ ِ

هٍيُ .
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٘ٛا گوگ ِ ٚيِ ثٛك ِ ٚيٕ
ديْبٔ

ث ًٛاى ِيالبْ وٛچالٗ ٘البي ثبهياله  ٚفالبٌ

اَ ها ثٗ ّيْٗ چَجبٔلٖ ثٛكَ  ،هٍٚزب كه ؼجالبهي آثال

گنّالذ .

هٍٚالزب ِال

 ٚفبوَالزوي ـالو ٚهـزالٗ ثالٛك ،

دوٍيلَ  :ايٕغب كيگٗ وغبً ؟
َٔويٓ ّبٔٗ اي ثبو ألافذ  ٚگفذ  :كهٍذ ّٔ

ك٘ ، ُٔٚلايذ ِ

گفالذ ِال

هيالُ اٛالواؾ

ففو  ،گِّٕ ُٔٛظٛهُ ّ٘يٓ عبٍذ .
ث ًٛايَزبك  ّٗ٘ ،ديبكٖ ّليُ  ،هإٔلٖ هٚي يىال

ِيٕ

كإِٗ وِْ ٖٛوؾ ثٗ هٍٚزب ثبو هـزيُ  .وّ

٘الب كهاى وْاليل ّ٘ ،الٗ اى

اى ٕالٕلٌ

ثعالل ثالٗ اّالبهٖ ٘اللايذ ايَالزبكيُ  ،كٔ ٚفالو ثٛرالٗ

فبهي ها آرِ ىكٔل  ،ثٗ كٍزٛه ٘لايذ ّ٘ٗ ٍوٚك فٛألٔل  ،ؼيو اى ِٓ وٗ آْ ها ثٍل ٔجالٛكَ  .ثالٗ
رقزٗ ٍٕگ

وٗ رب ٔيّٗ كه فبن ـو ٚهـزٗ ثٛك رىيٗ ىكَ .

لفٌ ها ثَٛىاْ  /ه٘ب وٓ دؤلگبْ ها  /ثْبهد كٕ٘لگبْ ها  /وٗ فٛهّيل آىاكي /
ٔؽّٗ ّبكي  /رب اثل ثّبٔل .
وٕبهي ايَزبكَ  ،ثب ٔٛن وفِ هٚي فبن ف ٜوْيلَ  ،آمه ثب ٕلاي ثٍٕالل ِالوا ٕاللا ىك  ٚگفالذ :
دٕلاه  ،يٗ أزمبك ّليل ثٗ رٚ ٛاهكٖ .
ٔگبِ٘ ووكَ  ،آمه ثب ّ٘بْ ٌؾٓ فْه  ٚعلي اكاِٗ كاك ٔ :جبيل فٛكد ه ٚوٕبه ثىْ

 ،ثيالب ثالب

ِب ثبُ .
ثب ٔٛن وفُْ ف ٜكيگوي هٚي فبن وْيلَ  ٚگفزُ  ِٓ :ايٕبه ٚثٍل ٔيَزُ  ،كه  ّٗ٘ ّٓٙرْٛ
كاهيٓ ـبٌِ هِ ٚ

فٔٛيٓ .

آمه ثب كٍذ ثٗ ِٓ اّبهٖ ووك  ٚگفذ ٔ ُِٙ :يٌ ثيب !
آٔگبٖ ٍوٚك كيگوي فٛألٖ ّل :
 ٚچ ْٛأَبْ  ،أَبْ اٍذ ٔ /يبىِٕل اٍذ ثٗ ؼنا  ،چبهٖ چيَذ ؟ ٚ /علٖ ٘ب ٍيوُ
ّٔ

ٍبىك  /دٌ چپ ك ... ٍٗ ٚآهي چپ ك /... ٍٗ ٚثپئٛل ثٗ دبيگبٖ اد هـيك /
ثٗ ٕفٛؾ ِزؾل وبهگواْ  /وٗ ر ٛفٛك ٔيي وبهگوي .

دٌ اى ٔوِِ كٍزٗ عّع

اى كإِٗ و ٖٛثبو هـزيُ ٘ ،لايذ ثٗ ٘و ولاَ اى ِب يه دبوذ آة ِيٖٛ

 ٚيه ثَزٗ وٛچه ثيَىٛيذ كاك .
_ رب ظٙو ـمّ٘ ٜيٕ ٛكاهي .
ث

اعزٕب ثٗ هاُ٘ اكاِٗ كاكَ  ٚىيو ٌت گفزُ  :ثل ْٚايٕب ُ٘ ِ

٘لايذ اى وٕبهَ گنّذ  ،أگبه ؽوـُ ها ّٕيلٖ ثٛك  ،ىيو چْالّ
ٌت كاّذ ِ ،وكي ِْى

ر ُٔٛثوَ ثبو .
ٔگالبِ٘ والوكَ ٌ ،جقٕاللي ثالو

د ُٛوٕبهَ آِل  ٚدوٍيل  :اٍّذ چيٗ ؟

رٕل عٛاثِ كاكَ  ِٓ :اٍُ ٔلاهَ .
عب فٛهك  ،ليبـٗ اُ كيلٔ

ثٛك ٌ ،ت ٘بيِ ها وظ ووك  ٚگفذ  :ا ، ٖٚچٗ فْٓ !

ه ٚثوگوكأل  ٚثوگْذ ثٗ ٛوؾ دَو٘ب  ّٗ٘ ،اى كإِٗ و ٖٛثبو ِ

هـزٕل  .آمه ٘ ٚلايذ عٍٛرو اى

ّ٘ٗ ثٛكٔل ٕٛ٘ ،ى ظٙو ْٔلٖ ثٛك وٗ رّٖيُ گوـزيُ ثوگوكيُ دالبييٓ ٍ .اليب ُٚإالٛي ِجالبهىٖ ثالب
ٌيجواٌيَُ اى ِباٛرَٗ رٔٛگ ها فٛأل  ٚثميٗ رىواه ووكٔل  ّٗ٘ .ثٗ عي ِٓ .
ٕ٘گبَ دبييٓ هـزٓ دبيُ ٌؽييل  ،عيػ ىكَ  ٚثٗ ىِيٓ اـزبكَ  ،كٍز
ثٛك .
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_ دبّ! ٛ
ث

والُٕ  ،ثيْالزو

آْ وٗ كٍزِ ها ثگيوَ  ،ثٍٕل ّلَ ٘ .لايذ كٌَٛىأٗ گفذ  :فٛاِ٘ ِ

ِٛاظت ثبُ !
ٍّٛاهَ ها رىبٔلَ  ٚگفزُ  :وفُْ ِٕبٍت ٔيٌ .
دٛىفٕلي ىك  ٚگفذ  :رٛي أزقبة ثيْزو كلذ وٓ .
ووكَ ثٗ هٚي فٛكَ ٔيبٚهَ .

ثٗ هاٖ اـزبكيُ  ،ؽبو ٘لايذ وٕبهَ ثٛك ٍ ،ع
٘لايذ دوٍيل  :چطٛه عنة گوّ ٖٚليٓ ؟
گفزُ َٔ :ويٓ وّه ووك .
٘لايذ وّ

ـىو ووك  ٚدوٍيل ِٕ :ظٛهد َٔيّٗ ؟

اى فغبٌذ ٍوؿ ّلَ ٘ ،لايذ كٚثبهٖ دوٍيل  :هكٖ رْىيالر

ّّب ِْقٔ ّلٖ ؟

گفزُ  :گفزٓ ٍّپبد َ٘زُ  ،گّ ُٔٛيٗ عييي كه ؽل ٍيب٘

ٌْىوٖ !

٘الاللايذ ثالالب ٌؾالالٓ عالاللي گفالالذ  :ايالالٓ ٛالالٛه ٔيَالالذ ٍ ،الالبىِبْ ثالاللٍ ْٚالالّپبد يالالٗ گالالو ٖٚوٛچالاله ٚ
ايي ٌٗٚاً  ،ثل ْٚدبيگبٖ ِوكِ

٘يچٗ !

٘و كٍ ٚىٛد ووكيُ ٍ .وَ دبييٓ ثٛك  ٚرقزٗ ٍالٕگ ٘الب هِ ٚال

كياللَ ّٔ .ال

فٛاٍالزُ كٚثالبهٖ

ىِيٓ ثقٛهَ .
٘لايذ كٚثبهٖ دوٍيل  :رب ؽبو ثٗ ِجبهىٖ ـىو ووكي ؟
ّ٘بْ ٛٛه وٗ ٍوَ ىيو ثٛك  ٚثٗ ٍٕگ  ٚوٍٛؿ ٘بي ديِ دبيُ ٔگبٖ ِ
 ٚثواي چ

ثب و

ووكَ  ،دوٍيلَ ِ :جبهىٖ

؟

ايَزبكَ  ،يه كٍزٗ گً ٚؽْ

ثيٓ رقزٗ ٍٕگ ٘ب لل وْيلٖ ثٛك ،فُ ّلَ  ٚگٍجوگ ٘بيِ

ها ٔٛاىُ ووكَ  .ثوگ ٘بي گّٛذ آٌٛك  ٚوْيلٖ اي كاّذ  ،ثب گً ٘البي ٕالٛهر
فّٛ

ٔلاّذ ٌٚ

لْٕگ ثٛك  ،فيٍ

 ٚىهك  .ثالٛي

لْٕگ  ،ثيِ اى ؽل لْٕگ !

گً ها ْٔبْ كاكَ  ٚدوٍيلَ  :لْٕگٗ ٔٗ ؟
گفزُ ؟

ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :آهٖ لْٕگٗ ! ّٕيليٓ چ
ٔگبِ٘ ووكَ  ٚگفزُ  :كاّزيٓ اى ِجبهىٖ  ٚچٗ ِ

ك ُٔٚآىاكي ؽوؾ ِ

ىكيٓ .

گً ها ثٗ ٕٛهرُ وْيلَ  ٚاكاِٗ كاكَ  :ثٗ ٔظوَ ّعبه لْٕگيٗ !
٘لايذ فٛكُ ها ٔيكيه ووك  ٚگفذ ِ :
وٕبه وْيلَ  ٚدوٍيلَ  :ؽميمذ چ

رٚ ٗٔٛالعيذ ديلا وٕٗ !

؟ ا ُٔٚديلا ِ

وٕٗ ؟

ايَزبكَ  ،اى آْ ثبو هٍٚزب ِبٕٔل عييوٖ اي ٍجي كه ِيبْ اليبٍٔٛ

فبو

 ٚثٕفِ ثٛك ٘ .لايذ

وٕبهَ ايَزبك  .آمه عٍٛرو اى ّ٘ٗ ثٛك  .آمه ايَزبك  ٚثٗ ِب اّالبهٖ والوك رالب ؽووالذ وٕاليُ ٘ .اللايذ
چييي ٔگفذ .
ث

افزيبه گفزُ  :فيٍ

ٚلزب كٌُ ِ

٘لايذ گفذ  :هِ ، ٍٛٚ

فٛاك ِ

گٗ أَبْ يٗ ِٛعٛك اعزّبعيٗ  ٚثبيل ربثع فوك عّع

ٔگبِ٘ ووكَ  ٚدوٍيلَ  :ول َٚفوك عّع
كٔيبي رجبٖ ّلٖ فوك عّع

رَٔٛزُ ره  ٚرٕٙب رٛي يٗ عييوٖ ىٔلگ

وُٕ .

ثبّٗ .

؟ أَبْ يٗ ِٛعٛك ؽوئ  ٚفٛكفٛا٘ٗ  ،رٛي ايٓ

وغبً ؟ ؽميمذ وغبً ؟
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٘لايذ كٍذ ٘بيِ ها اى ٘و كٛ ٚوؾ ثبى ووك  ٚگفذ ِ :جالبهىٖ ِالب ثالواي آىاكيالٗ  ٚچالٗ ؽميمزال
ثبوري اى آىاكي ؟
كٚثبهٖ رٕل گفزُ  :أَبٔيذ  ،آىاكي ثل ْٚأَبٔيذ ٘يچ
آمه وٗ ديْبديِ ّ٘ٗ ؽووذ ِ
ٌٚ
ثب ث

ٔيٌ !

ووك  ،ايَزبك ٘ .لايذ ِٓ  ِٓ ٚوٕبْ گفذ  :فت  ...ثٍالٗ ...

ِٕ ...ظٛهَ ايٓ ٔجٛك .
دوٍيلَ ِٕ :ظٛهر ْٛچيٗ ؟

ؽٍٕٛگ

٘لايذ ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ ّّ :ب مارٓ ِجبهىيٓ  ،ثبّ٘ٛيٓ  ،لبٛعيذ كاهيٓ !
ٌجقٕلي ىكَ  ٚگفزُ  :كٍذ دقذ فٛث
ِ

كهٍالذ

ُ٘ كاهَ ِ ،قٖ ٕٓٛديزاليا  ٚوىأيالب ه ٚعالبٌ

وُٕ !

٘لايذ ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  :فٛاِ٘ ِ
يٗ ِجبهى ٍيبٍ

علي ثبّيٓ .ثٗ ٔظوَ ّّب ِ

وُٕ وّ

رٔٛيٓ

وبًِ ثبّيٓ ٔ ،ظور ْٛچيٗ ؟

آمه اى كٚه كاك ىك ٘ :لايذ ! ٘لايذ !
٘لايذ كٍذ ٘ب ها كٚه ك٘بِٔ گناّذ  ٚكاك ىك  :اوْ ِ

آَ !

ثوگْذ  ٚدوٍيل ٔ :ظور ْٛچيٗ ؟
ٔگبِ٘ ووكَ  ،ايَزبكَ  ،ا ْٚدبييٓ هٍٚزب هِ ٚ

لْٕگ !

كيلَ  ،لْٕگ ثٛك ! فيٍ

٘لايذ كٚثبهٖ دوٍيل  :فت ٔگفزيٓ ؟ ٔظور ْٛچيٗ ؟
ث

چيالٗ ؟ ؽالوؾ ٘البي ّالّب يالب

آْ وٗ چُْ اى هٍٚزب ثوكاهَ  ،دوٍيلَ ٔ :ظالوَ كه ِالٛهك چال

عميلٖ فٛكَ ؟
٘لايذ ِضً كوي ٘بي ارِٛجيً كٍزٗ ك َٚثٗ ٕ٘گبَ ـو ُٚارِٛجيً ٘بي لوا ، ٗٙثب ٌؾٕال
 ٚؽك ثٗ عبٔت گفذ ِ :

رٔٛيٓ ىٔلگ

چويى

ه ٚرغوثٗ وٕيٓ  ،يٗ ىٔلگ

هاٖ اـزبكَ  ٚوٕبهُ گنّزُ  ،ثبىَ دوٍيل  :چوا چييي ّٔ

ريّ

.

گيٓ ؟

ٕ٘ٛى دْذ ٍوَ ثٛك وٗ دوٍيلَ ّ :الٕيلٖ ثالٛكَ اهرمالبي هكٖ كه ٍالبىِبْ ٍالقزٗ ٌٚ ،ال
فيٍ

ٍبكٖ كاهيٓ اى ِٓ كعٛد ِال

آهاَ

وٕاليُ ٚاهك ثقالِ إالٍ

ّالّب

رْالىيالد ثْالُ  ،ايالٓ ِٕطمال

ٔيَذ َ٘ ،ذ ؟
٘لايذ وٌٗ گ ِّٛها فبهأل  ٚگفذ  :اٛالعبد فيٍ
ه ٚوبًِ ِ

ّٕبٍيٓ .

ٌجقٕل ىكَ  ٚگفزُ  :كيوٚى يٗ چييي ّٕيلَ ِ ،
كٚثبهٖ ثٗ گٍ

فٛث

كاهيٓ ِ ٍٍٍَٗ ،وارالت ٍالبىِبْ

فٛاُ٘ ثواَ رٙٛيؼ ثليٓ .

وٗ كه كٍزُ ثٛك ٔ ،گبٖ ووكَ  ٚدوٍيلَ  :اىكٚاط ايلاٌٛٛژيه يعٕ

٘لايذ وٗ رٗ ِبٔلٖ فٕلٖ ثو ٌجِ ثٛك گفذ  :گفزُ وٗ ثبّ٘ٛ
گفزُ  :فٛكَ ِ

ك، ُٔٚفت عٛاة ٍؤاي ِٓ چ

چ

؟

.

ّل ؟

٘لايذ ثب ّ٘بْ ٌؾٓ كوي ٚهّىَالزٗ  ،اكاِالٗ كاك  :كه ؽالبي ؽبٙالو ِجالبهىٖ ثاليِ اى ٘الو چياليي
اّ٘يذ كاهٖ  ،ايٓ كٍزٛه ٍبىِبٔٗ !
دوٍيلَ ٘ ٚ :لؾ ٍٚ ،يٍٗ ه ٚرٛعيٗ ِ

وٕٗ ؟

٘لايذ چييي ٔگفالذ ٕ ،اللايُ ها ثالبو ثالوكَ  ٚدوٍاليلَ  :هٚاثال ٜهِٚبٔزياله كه ثَالزو اياللاٌٛٛژيه ،
رٙٛيؼ اى ايٓ ٚاٙؼ رو ؟
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ألافذ ّ٘ ٚبْ ٛٛه وٗ ٍوُ دبييٓ ثٛك  ،گفالذ ّ :الّب

ثٗ اٛواؾ ٔگب٘

َ٘زيٓ  ،اٌجزٗ ٍٛء رفبُ٘ ْٔٗ .

گً ها ثٛييلَ  ،ثٛي عٍؿ ِ

كاك  ،گفزُ ِ :

٘لايذ وٗ ٍو ثٗ ىيو وٕبهَ للَ ِ
گفزُ  :چ ٗٔ ْٛثٗ ف ٗٔٛريّ

ّٗ كهن ووك .

ىك  ،دوٍيل  :چوا ٚاهك ـبى ٍيبٍ

ٔظبِ

ّٔ

ّيٓ ؟

اعزمبك كاهَ  ٗٔ ٚثٗ ِجبهىٖ ٍَِؾبٔٗ !

٘لايذ ثبى اكاِٗ كاك  :ـىوُ ه ٚثىٕيٓ  ،يٗ ىٔلگ

ِقف

ثواي آىاكي .

كٚثبهٖ ايَزبكَ ٘ ،لايذ ُ٘ ايَزبك  ،گفزُ  ٚ :هٚاث ٜفبٓ ثواي ا٘لاؾ أمالث
٘ٛا گوَ ثٛك ٘ ،لايذ كٍز

!؟

ثٗ ٕٛهد عوق وْيلٖ اُ وْيل  ٚچييي ٔگفذ ّ .الٛهي عالوق

ها كه چُّْ اؽَبً ووكَ ٛ٘ ،ا كاغ ّلٖ ثٛك  ،دوٍيلَ  :هاٍز

ّّب ٛالق ايلاٌٛٛژيه ُ٘

كاهيٓ ؟ ِ ٚبٖ عًَ ايلاٌٛٛژيه ِضٍٓ ؟
آمه اى كٚه كٍذ رىبْ كاك  ٚكاك ىك ٘ :
گفزُ  :يى

! ٘لايذ ! ٘

ثيب !

ثب ّّب وبه كاهٖ .

ثوگْذ  ٚكاك ىك  :اوْ ِ

آَ .

ه ٚثٗ ِٓ ووك  ٚگفذ  :ثبيل رٙٛيؼ ثلَ .
گوِب والـٗ اَ ووكٖ ثٛك  ،ثٗ ٘لايذ گفزُ  :ثناهيٓ اٚي ِٓ رٙٛيؼ ثلَ ّّ ،ب يٗ چيي وُ كاهيٓ .
ٌجقٕلي ىك  ٚدوٍيل  :چ
ثٗ ديْبٔ

كٍز

؟

عوق ووكٖ اَ وْيلَ  ٚگفزُ  :اكة ٔ ٚياوذ  ،ثجقْيل ك ٚرب ّل !

ٌجقٕلي اى هٚي ٌجبِٔ ِؾّ ٛل  ٚثب ٌؾٕ
آمه ثٗ ٛوـّبْ ِ

هٍّ

آِل ٘ ،لايذ ه ٚثٗ ِٓ ايَزبكٖ ثٛك ِ ٚزٛعٗ ٔيكيه ّلْ آمه ٔجالٛك ٘ .اللايذ

ثب ٌؾٓ ويٕٗ رٛىأٗ اي گفذ  :كيگٗ كاهيٓ رٕل ِ
ِ

گفذ  :ر٘ٛيٓ ّّب هٔ ٚليلٖ ِ

گيوَ .

هيٓ  ،ايٓ ٛوى ثوفٛهك ّّب ه ٚاى ٍبىِبْ ٛوك

وٕٗ .

دوٍيلَ  :يٗ رٙليل كٍٚزبٔٗ ؟
٘لايذ ِىض

ووك  ٚگفذ ّ :بيل يٗ ْ٘لاه ٍبكٖ ّٕ ٚيّ

ٍو رىبْ كاكَ  ،ثٗ چّْبْ ث

.

لالواه  ٚوالٛچىِ فيالوٖ ّاللَ  ٚگفالزُ  :ؽالبو يالٗ ْ٘اللاه ؼيالو

كٍٚزبٔٗ  ،رٕٙبَ ثناهيٓ .
آمه كٍذ ثو ّبٔٗ ٘لايذ گناّذ  :چوا ّٔ
٘لايذ كٍزپبچٗ ثوگْذ  ٚدوٍيل  :چ
آمه آ٘

آي ؟ يٗ ٍبعزٗ كاهَ ٕلاد ِ

ّلٖ ؟

وْيل  ٚگفذ  :يٗ ٍبعزٗ كاهَ كاك ِ

٘لايذ ثجقْيلي گفذ  ٚثب آمه هـذ  .گً ٚؽْ
ٚلز

ىُٔ .

ىُٔ  ،ثيب كيگٗ ِ

فٛاَ يٗ چييي ثٙذ ثگُ .

رٛي كٍزُ ٌٗ ّلٖ ثالٛك  .أاللافزِّ كٚه ،

هٍيليُ دبييٓ  ،هإٔلٖ ٕ٘ٛى فٛاة ثٛك ٔ .ب٘به ه ٚىيو ٍبيٗ كهفذ فٛهكيُ  ،چٕل ثچٗ لل ٚ

ٔيُ لل ِب ها كٚهٖ ووكٖ ثٛكٔل  ،يى
_ چوا ؼنا رّٔ ٛ

اى دَو٘ب ؼناُ ه ٚثٗ ثچٗ ٘ب كاك .

فٛهي ؟

_ اّزٙب ٔلاهَ .
َٔويٓ فٕليل  ٚگفذ  ّٗ٘ :اى گْٕگ

ؼِ ٙ ٚعؿ هـزٓ  ،ثعل ر ٛاّزٙب ٔلاهي ؟
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اى دَو ثچٗ ٘ب چٙبه ىأَْٔ ٛزٗ ثٛك  ٚفيوٖ فيوٖ ؼنا فٛهكْ آٔٙب ها ٔگالبٖ ِال

َٔويٓ گفزُ  :ؼناِِ ٛ

كي ثٗ ا ْٚثچٗ ٘ب ؟

َٔويٓ ٌمّٗ كه ك٘بِٔ ثٛك  ،ثٗ رٕلي ٌمّٗ ها لٛهد كاك  ٚدوٍيل ٔ :گالواْ أٚالبي
ثقٛه ! ٘و چ

والوك  .ثالٗ

اٙبـٗ ثيبك ٖٔيت أٚب ِ

؟ ثبثالب ؼالنارٛ

ّٗ .

ظوؾ ؼنا ه ٚثٗ ٛوـِ گوـزُ  ٚگفزُ  :فت ايُٕ اٙبـٗ اِٚلٖ .
ثب كٌقٛهي دوٍيل  :فٛكد چوا ّٔ
رٔ ، ُٔٛبهاؽزُ ِ

گفزُ ّٔ :

كي ؟

وٕٗ .

ثعل اى فٛهكْ ؼنا لواه ّل ّ٘ٗ ٔيُ ٍبعز
كٖ ها ِ

گْزُ ٌٚ

ِيلاْ فالبو
ؼويجٗ گ
وّ

رٕٙبي

كٖ هك ِال

ّٔ

اٍزواؽذ وٕٕل ِ ...بِبْ  ،كٌُ ِ

ّل ِ .

روٍيلَ ٘ ،و اى گالب٘

ّاللٔل  ،عالٛهي ٔگالبٖ ِالبْ ِال

كه چُْ ٘بّبْ ثوق ِ

يىال

ووكٔالل والٗ ِال

فٛاٍذ رّبَ

ك ٚرالب هٍٚالزبي

اى

روٍاليلَ  .ياله ؽالٌ

ىك .

وٗ گنّذ اٍل ٍ ،يبٍّ ، ُٚيو ٘ ٚلايذ  ،يٛاُ يٛاُ ّو ٚووكٔل ثٗ ثؾش  ٚعاللي

ٍيبٍ

 .اِ ٌِٚعٌّٛ

ثعل ٕلا٘بّبْ ثبو هـذ ٕٛ .هد ٘بيْبْ گو گوـذ  ،هگ

ثٛك ٌٚ ،

گوكْ ّبْ ٚهَ ووك  ٚثويلٖ ثويلٖ ؽوؾ ِ

ىكٔل .

ىكٔل  ،ؽوؾ وٗ ٔٗ  ،كاك ِ

اٍل گفذ  :عبلالٔٗ ٔيٌ !
عبلالٔٗ اً ! ٍبىُ ؟

٘لايذ كاك ىك  :چ

اٍل ُ٘ ايَزبك  ،ؽبو ه ٚكه هّ ٚلٖ ثٛكٔل ٘ ،لايذ ىيو كهفذ ايَزبكٖ ثالٛك  ،اٍالل كه آـزالبة .
٘لايذ عٖجبٔ

ّلٖ ثٛك  ،اٍل دوٍيل  :چوا ٍبىُ ؟ اى ِٛاٙع فٛكِ ْٛكـب ِ

وٕيُ .

٘لايذ ثبى ُ٘ ـويبك وْيل ٍ .بفزّبْ وٛچٗ ٔٛثٙبه ه ٚاى ِب گالوـزٓ  ،ؽالبو ٘الُ والٗ ِال
كـزو ٍبىِبْ ه ٚثجٕلْ ّٔ ،
اٍل دوٍيل  :ر ٛاى چ

ِ

ـّٙ
روٍ

؟ كاهْ ِب ه ٚؽنؾ ِ

فالٛاْ

وٕٓ .

؟

٘لايذ كٍذ ٘بيِ ها اى ٘و كٛ ٚوؾ ثبى ووك  ٚـويبك ىك  :روً ؟ ِيٍيْيب اـزقبه ٍِزٗ ِ ،ب ـاللا
ِ

ّيُ رب ِوكَ آىاك ثبّٓ .

اٍل گفذ  :ثبيل دبيگبٖ ٘بي ِوكِ

ه ٚرمٛيذ وٕيُ .

٘لايذ ثب كٍذ ثٗ اٍل اّبهٖ ووك  ٚكاك ىك  :ر ٛچ
اٍل ؟ ولِ َٚوكَ ؟ ِوكِ
ثچٗ ٘بي هٍٚزبي

وٗ ّعٛه ٍيبٍ

ثو  ٚثو ٔگبٖ ّبْ ِ

كٔٚ

ِ

آلب ؟ ٘ب ؟ ر ٛچال

ٔلاهْ  ،چٗ ؽّبيز

ووكٔل  ،يى

ِال

اى ِٓ  ٚرِ ٛ

كٚربّالبْ دمال

كٔٚال

وٕٓ ؟

ىكٔالل ىيالو فٕاللٖ  .اٍالل

گفذ  :ايٓ ؽّبلزٗ .
٘لايذ ؽوؾ اٍل ها لطع ووك  ٚگفذ  :رّٔ ٛ

ـّٙ

آمه ثٍٕل ّل  ٚوٕبه ٘لايذ ايَزبك  ،اٍل ثب ٔبهاؽز
يٗ ثبىي فطؤبن ّلٖ ِ ِٓ ،
آمه كاك ىك  :ر ٛو

َ٘ز

ّٔ ،

ِجبهىٖ يعٕ

كٔٚ

اكاِٗ كاك  ِٓ :چ

چٗ ؟ ر... ٛ

؟ ِالٓ ؟ ٍالبىِبْ ٚاهك

گُ ...

وٗ ثٗ رئٛهي ٍبىِبْ أزمبك ِ

وٕ

؟ ِطّئُٕ رب ؽبو يالٗ ثالبه ٘الُ

وزبثبي رجييٓ عٙبْ ه ٚوبًِ ٔقٔٛلي .
اٍل ـويبك ىك ِْ :ىً ٍبىِبْ اّزجب٘بد اٍزوارژيىٗ ِْ ،ىً إٍ
عغٛؤٗ اً .

32

رئٛهي ٘البي ٍالطؾ

ٚ

www.habilian.ir

بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)

٘لايذ كاك ىك ِ :جبهىٖ ٕ٘ٛى رّْٔ َٛلٖ .
َٔويٓ ٘بط ٚ ٚاط ٔگبٖ ّبْ ِ
ِوكِ

والوك  ،اٍالل گفالذ َِ :الئٍٗ ّالىً ِجالبهىٖ اً  ،ثبيالل دبيگالبٖ

ه ٚرمٛيذ وٕيُ ٚگؤٗ ِب ...
عٕگيُ !

٘لايذ ِْذ فٛك ها كه ٘ٛا رىبْ كاك  ٚـويبك ىك ِ :ب ِ

آمه ٍ ٚيب ُٚثٗ رمٍيل اى ٘لايذ ثب ِْذ ٘بي گوٖ ووكٖ ـويبك وْيلٔل ِ :ب ِ
َٔويٓ ُ٘ عيػ ىك ِ :ب ِ

عٕگيُ !

عٕگيُ !

ٍّيو وٗ ٕ٘ٛى ٌمّٗ اي كه ك٘بِٔ ثٛك  ،ثب روكيل ثٗ ثميٗ ٔگبٖ ووك  ٚثعل كٍزِ ها كه ٘ٛا رىبْ
كاك  ٚثب ك٘بْ دو چييي گفذ وٗ ٘يچ وٌ ٔفّٙيالل  .اٍالل ّ٘الٗ ها ٔگالبٖ والوك  ،چٕالل ٌؾظالٗ اي
ٍبوذ ِبٔل  ٚثعل گفذ  :ـم ٜيٗ ؽووذ ٔظبِ
وٗ ِ

٘لايذ كاك ىك  :رب عبي
اٍل اكاِٗ كاك  :اى ثيٓ ِ
٘لايذ ثب ٕلاي

وبـيٗ رب ...

ّٗ كّّٕبي ِوكَ ه ٚاى ثيٓ ِ

هيُ  ،چييي اى ٍبىِبْ ثبل

ثٍٕل لٙم ٗٙىك  ٚگفذ  :ر ٛچ

ِ

ّٔ
كٔٚ

ثويُ .

ِ. ٗٔٛ
اٍل ؟ ٘ب ؟ ٔىٕالٗ ثالبٚهد ّاللٖ يالٗ

ِجبهى وبه وْزٗ اي ؟
روٍ

آمه كاك ىك ِ :

آمه فّْگيٓ  ٚعٖج
ِ

ِ ،گٗ ٔٗ ؟
اٍل ها ٔگبٖ ِ

ووك  ،اٍل گفذ  :ايٓ عٛهي دبيگبٖ ِوكِ

ه ٚاى كٍذ

كيُ .

٘لايذ گفذ  :رٍ ٛبىّىبهي  ،اگٗ ٔقٛاَ ثگُ فبآ !
اٍل هـذ ٘ ،لايذ وٗ ثٗ كهفذ رىيٗ ىكٖ ثٛك  ،كاك ىك  :رٚ ٛاٍٗ چ
ِ

وٕ

ثيٓ ثچٗ ٘ب افزالؾ ايغبك

؟ ٘ب ؟ عٛاة ثلٖ !

آمه كٍذ ثٗ ّبٔٗ ٘لايذ گناّذ  ٚىيو گٔ ِّٛغٛا ووك  ٌِٚ :وٓ  ،ثناه ثوٖ گُ ثْٗ .
٘لايذ ثٗ آهاِ

وٕٗ .

گفذ  :كاهٖ م٘ٓ ثچٗ ٘ب ه ٚفواة ِ

ثعل ه ٚثٗ ثميٗ ووك  ٚاكاِٗ كاك  :كيليٓ ؟ ٙعؿ ِجبهىار
ٔيو٘ٚب اوزي ٛرؾذ ّوايط

ِّىٕٗ ثعٚ

گوِْ ٖٚىً ايغبك ِ

وٕٓ  ،ؽز

ه ٚكيليٓ ؟ يىيِ ٘الُ ّ٘يٕالٗ كيگالٗ ،

ِضٍٓ ىٔلاْ ايٓ آوزي ٛثْٓ  ،ايٓ لجيالً ٔيو٘ٚالب ثالواي

ِّىٕٗ رجليً ثٗ عٕٖو ٔفٛمي ٔ ٚبِطٍٛة ثْٓ .

ِٓ ُ٘ ثٍٕل ّلَ  ٚهـزُ ٘ ،لايذ دوٍيل  :وغب دٕلاه ؟
گفزُ ِ :

هَ كٔجبٌِ .

٘لايذ گفذ  :ثّ ْٛايٕغب !
دوٍيلَ  :فٛاِ٘ ثٛك يب كٍزٛه ؟
٘لايذ وّ

ِىش ووك  ٚگفذ ٘ :يچ ول ، َٚاٍِّ ه ٚثناه يٗ ديْٕٙبك كٌَٛىأٗ .

چييي ٔگفزُ  ٚهـزُ  ،هٍٚزب فٍٛد ثٛك  ،إٍٓ ّٔ
چَجيلٖ ؟ وّ

ثعل اى چٕل وٛچٗ وبٖ گٍ

كأُ آٔغب هٍٚالزب ثالٛك يالب چٕالل ثالبغ ثالٗ ٘الُ

وٗ گنّزُ كيلِِ  ٍٜٚ ،وٛچٗ ىيو كهفذ گالوكٚ

َْٔزٗ ثٛك وٕبه ٔٙو آة .
ٍالَ ووكَ  ،چييي ٔگفذ ٍ ،وُ ها دالبييٓ ألافزالٗ ثالٛك  ٚثالٗ چياليي رٛعالٗ ٔلاّالذ  ،چْالُ
كٚفزٗ ثٛك ثٗ فيٖ ٘بي كافً ٔقو وٗ أگبه گيَٛي ٍجي هٔگ ىٔ
وٕبهُ هٚي ىِيٓ َْٔزُ  .ىيو چّْ

ٔگبِ٘ ِ
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وْيلَ  .ثٛي فبن ٍ ،جيٖ  ،اؽْبَ ٙٔ ٚو هٍٚزب ها ثٗ يىجبهٖ اؽَبً ووكَ  .اٍل اِب ٍبوذ
ّٔ

ثٛك  ٚؽوـ

ىك .

گفزُ  :ثچٗ وٗ ثٛكَ ٘و ّت ِبكهَ ثواَ لٖٗ ِ

گفذ ٌٚ ،

ٔٗ اى ٕ٘زً  ٚگورً فجوي ثٛك  ٗٔ ،اى ىيگفويل يب ؽز
كيگٗ ثٛك  ،لٖٗ اِيو اهٍالْ ِ ،بٖ دئْٛ

ٔٗ اى ا ْٚلٖالٗ ٘البي ِعّالٌٛ

.

ٍٗ ثچٗ فٛن  .لٖٗ ٘بي ِالبكهَ يالٗ عالٛه

ّ ،يويٓ  ٚـو٘البك  ٚؽىبيالذ ٍِاله َِالعٛك  ٚلٍعالٗ

٘ياه كهٚاىٖ .
ووك  ،فٕلٖ اَ گوـذ  ،اٍل ُ٘ ٌجقٕالل ىك ِ .يالبْ ٕاللاي ّالو

ؽبو كاّذ ثب رعغت ٔگبُ٘ ِ

ّو ٔٙو اكاِٗ كاكَ ّ٘ :يْٗ ـىو ِ
ٚلذ ّٔ
ِْز

ووكَ ايواْ يٗ اـَبٔٗ اً  ،يٗ ٍوىِيٓ فيبٌ

ثيِّٕ .
فالبن ثوكاّالزُ ْٔ ٚالبِٔ كاكَ  ،فالبن اى ثاليٓ أگْالذ ٘البيُ دالبييٓ ِال

چّْ

وٗ ٘يچ

ٔگبِ٘ ووكَ  ٚگفزُ ٌٚ :

هيقالذ  ،ىيالو

ؽبو ايٕغبٍذ  ،ثجيٓ ايٕب٘بُ !
ٔيَز

اٍل ثب رعغت ٔگبُ٘ ووك  ٚدوٍيل  :ايوأ

؟

ٌجقٕل ىكَ  ،ثٗ فيٖ ٘ب فيوٖ ّلَ  ٚگفزُ  :دله ِ ٚبكهَ ايوأ

ِٓ ...

اْ ٌٚ ،

آٖ وْيلَ  ٚاكاِٗ كاكَ  :كٌُ ثواي اٌٚلْ ثٛهگ رٕگ ّلٖ .
ٕ٘ٛى ثب رعغت ٔگبُ٘ ِ

ووك  ،اكاِٗ كاكَ  :اٌٚلْ ثٛهگ ىاكگبُ٘  ،أٚغب ثيْزو هٚىاُ ثالبهٔٚ

ثٛك .
اٍل دوٍيل  :ايٓ ّٙوي وٗ ِ

گ

وغبً ؟

_ ّّبي آٌّبْ  ،يٗ ِٕطمٗ ثيهگٗ  ،أٚغالب هٍٚالزبي
اٍت ،اٌٚلْ ثٛهگ ثٗ اٍت ٘بُ اـزقبه ِ
ِقبٌؿ ثٛكْ ٌٚ ،

ِبكهَ ِ

ُ٘ عٕگ ّل  ،فَزٗ اَ ِ ،
_ دلهد چ

_ كهً ِ ال
ِ
ع ال

وٕٗٚ .لز

فٛاٍذ ثوگوكٖ ٚ ،لز

ِ

فٛاٍزيُ ثوگوكيُ ايواْ فيٍ

٘ب

ثوگْزيُ ايواْ أمالة ّلٖ ثٛك  ،ثعلُ

فٛاَ ثوگوكَ .

؟ ِٛاـك ثٛك ؟

_ ا ْٚثبعش ّ٘ٗ ايٓ ثلثقز
_ أٚغب چ

٘الب ثيْالزو كاِاللاهْ  ،ثالٗ فٖال ٓٛدالوٚهُ

وبه ِ

٘بً  ،ؽبو ثب يىٗ ِ ٛثٛه اؽّك ىٔلگ

وٕٗ .

ِ

ووكي ؟

فٔٛالاللَ  ،هّالالزٗ ٍِٛالاليم

 ،ثزٙالال ، ْٚٛثالالبؿ ِٛ ،رَالالبهد  .كاّالالزُ فٛكِالال ٛآِالالبكٖ

ووكَ  ،لواه ثٛك اعوا كاّزٗ ثبُّ  ،رٛي آِف
ِالالبژٚه  .كيالالوٚى اى كيزالالو ّ٘ىالٍ ال

رئبرو كأْىلٖ  .ديبٔ ٛوَٕالورّ ٛالّبهٖ دالٕظ

اَ ٔبِالالٗ كاّالالزُ ّٛٔ ،الالزٗ ثالالٛك اٍالالُ گالالوٍِٛ ٖٚالاليم

كأْىلٖ ه ٚأزقبة ووكٖ  ،لواه ثٛك ُِٕ ثب أٚالب ثبّالُ ٌٚ ،ال
ّلٖ چٕل رب ٔٛاه وبٍذ  ،وٗ ّت  ٚهٚىَ ه ٚدو ِ

ؽالبو چال

؟ رٕٙالب كي فّٛال

اَ

وٕٗ  ،ثبؿ ّٛ ،دٓ  ،وٛهٍبوؿ ِٛ ٚرَبهد

ِٛ ،رَبهد ٔبثؽٗ ثٛك !
اٍل گفذ ٚ :يٛاٌلي ه ٚثيْزو كٍٚذ كاهَ .
عالالب فالالٛهكَ  ،ه ٚثالالٗ اٍالالل والالوكَ  ،دوٍالاليلَ ِ :الال
ِ

ّٕبٍالال

؟ ّالالٛف

ِالال

وٕالال

 ،آهٖ ؟

ّٕبٍيِ ؟

چييي ٔگفذ اِب ٌجقٕل ىكَ  ،فٕليلَ  ،اٍل ُ٘ فٕليل  ،هيي  ٚىيو ٌت  ،آٖ وْيلَ  ٚدوٍاليلَ :
َِقوٖ اً ٔٗ ؟
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َِقوٖ اً ؟

ه ٚثٗ ِٓ ووك  ٚگفذ  :چ

گفزُ  ٍٜٚ :يٗ هٍٚزبي كٚه اـزبكٖ ِ ،ي ْٛعٕگ  ٚففمبْ  ٚثگيو  ٚثجٕل ٍيبٍ
اٌٚلْ ثٛهگ ِٛ ٚرَبهد ّٛ ٚدٓ ٚ ٚيٛاٌلي ؽوؾ ِ
ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :يعٕ
ثٗ آٍّبْ آث
ىٔلگ

ىٔلگ

ىٔيُ  ،ايٓ يعٕ

؟

.

 ٚچٕل ٌىٗ اثوي وٗ ثيٓ ىِيٓ  ٚآٍّبْ ِعٍك ثٛكٔالل ٔگالب٘

ِ ، َ َ َٛ٘ ،

ٕ٘ٛى ِ

كٔٚ

ثٛي روُ عٕگ وبط  .ثعٚ
كيلَ  ،ثبٚهد ِ
كهٍذ ِ

أاللافزُ  ٚگفالزُ :

ر ُٔٛأٚغب ه ٚؽٌ وُٕ  ،ثٛي عٍفالياه ثالبه ْٚفالٛهكٖ ،

ٚلزب رٛي هاٖ ِلهٍٗ ٍٕغبة ِ

كياللَ  ،ؽزال

يالٗ ثالبه يالٗ گالٛىْ

ّٗ ؟

هٚىاي ّٕجٗ  ،هٍٚزبي
ِؾٍ

چ

ِ ،الب كاهيالُ اى

٘ب ِ

ّٙو  ،أٚغب يٗ ثبىاهچٗ ثٛك  ،ؼنا٘بي

اِٚلْ رٛي ِيل ْٚإٍ

ووكْ ِ ،يگٛي ثقبهدي ٍٛ ٚپ ثب ٍٍٛيٌ  ٌٍ ٚلبهچ  ،كٌُ ثالواي اٌٚاللْ

ثٛهگ رٕگ ّلٖ !
ثؽ٘ ووكَ  ٚچييي ٔگفزُ  ،اٍل آ٘

وْيل  ٚثٗ ٔمطٗ اي فيوٖ ّل ّ .و ّو عٛيجبه آهاِِ

ثقِ ثٛك ٍ ،الوَ ىيالو ثالٛك  ٚكاّالزُ ٍالٕگ هياليٖ ٘الب ها رّبّالب ِال

والوكَ والٗ ٕاللاي اٍالل ها

ّٕيلَ  :ثچٗ وٗ ثٛكيُ رٛي كٖ  ،يٗ ِعٍُ رجعيلي كاّزيُ  ،فالٛكُ ِال

گفالذ ثالٗ ِالٓ ثگاليٓ

هـيك .
گفزُ  :آكَ عبٌج

ثٛكٖ ؟

اٍل ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :رٛي ِٕطمٗ ِ ْٛـمّ٘ ٜيٓ يٗ ِلهٍٗ ثٛك  ،عٙبْ ّيوفبْ دْذ
ثبؼِ يٗ اربق ثيهگ ٍبفزٗ ثٛك ّٔ ،

ك ُٔٚچوا ؟ ك٘ ٍٗ ٚفزٗ ثعل اى ِوگِ ٍو  ٚوٍٗ هـيك

گفالزٓ ـواهيالٗ ٌٚ ،ال

ثعالل والٗ هٍالزُ فالبْ گالياهُ كاك  ،ـّٙياللْ رجعيليالٗ ،

ديلاُ ّل ِ ،ال
ِ

گفزٓ اـَو ثٛكٖ .

چٕل ثچٗ لل ٔ ٚيُ لل اى وٕبهِبْ گنّزٕل  .يى

ّبْ ثٗ عّل ٍٕگ ثيهگ

كافً ٔٙو ألافذ ،

آة ثٗ اٛواؾ دبّيل  ٚ ِٓ ،اٍل فيٌ ّليُ  ،فيٌ  ٚگً آٌٛك  .ثچٗ ٘ب دب گناّزٓ ثٗ ـواه ،
ِٓ  ٚاٍل ثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكيُ ٌ ،جقٕل ىكَ ٍ ،و رىبْ كاك  ،فٕليلَ  ،اٍل ُ٘ فٕلٖ اُ گوـذ
 ،دوٍيلَ ٍ :قذ گيو ثٛك ؟
ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  ٗٔ :ثيْزو ثواِ ْٛلٖٗ ِ

گفذ ِ ،ب٘

ٍيبٖ وٛچ ، ٌٛٛدَون ٌج ٛـالو، ُٚ

وچً وفزو ثبى  ٚلٖٗ ٘بي اٌلٚى ِ .قٖ ٕٓٛاٌلٚى  ٚوالغ ٘ب  ،كٌُ ثواي ٕٔٗ والؼٗ ِ
 ،آهىِ ٚ

ٍالٛفذ

ووكَ يبّبه ثز ٗٔٛاٌلٚى ه ٚاى كٍذ ٔبِبكهي اُ ٔغبد ثلٖ .

ٍالالٕگ هيالاليٖ اي ثوكاّالالذ  ٚثالالٗ كافالالً عٛيجالالبه أالاللافذ  .ثالالٗ ِالالٓ ٔگالالبٖ والالوك ٍ ٚالالو رىالالبْ كاك .
ٍٕگ هييٖ اي ثوكاّزُ  ٚدوٍيلَ  :فت ؟ ثعل چ
اٍل اكاِٗ كاك  :يٗ ِلد دئِّْٛ ْٛل ّٔٛ٘ ،غب ِ
ّيو آفو آثبكي ثٛك ٌٚ ،
ثلُ ِ

ِٓ  ٚهؽّبْ ثعٚ

اِٚل  ٗٔ ،ايٓ وٗ ٍبى ِ

ثب رعغت دوٍيلَ ٍ :بى ِ

ّل ؟
فٛاثيل  ،رٛي ّ٘ ْٛوالالً  .ثالبغ عٙالبْ

ّجب ثواُ ؼنا ِ

ىك ِ ،ؾ٘ ّ٘ ْٛهؽّذ چُْ كيلِٔ هٔ ٚلاّذ .

ىك ؟

ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :يٗ ٍبى ـٍيي ثٛك ّ ،جيٗ ّيپٛه !
وّ

ثوكيُ  .ثبثبي هؽّبْ اى هـيك

ـىو ووكَ  ٚگفزُ ّ :بيل ٘ٛهْ ثٛكٖ !
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كّ ُٔٚجب ٕلاُ لبٛ

گفزُ  :اىُ ٔپوٍيلي اٍُ ٍبىُ چ

ّو ّو هٚكف ٗٔٛاى آفو آثبكي ِ
ثٛك ؟

اٍل ٍٕگ كيگوي ها ثوكاّذ  ٚكافً ٔٙو ألافذ  ،وّ
ِ

اِٚل .

وّش ووك  ٚگفذ  :عٛاة ّٔال

كاك ،

گفذ اٍُ ٔلاهٖ .

دوٍيلَ  :فت ثعل ؟ وثل ٍِٛيم

يبكر ْٛكاك  ،آهٖ ؟
يالٗ هٚى ؼالوٚة ك ٚرالب اى

اٍل ثٗ أزٙبي وٛچٗ فيالوٖ ّالل  ٚگفالذ  :لالواه ثالٛك يالبكِ ْٛثاللٖ ٌٚ ،ال
كٍٚزبُ اِٚلْ أٚغب  ،ثب ُ٘ ؽوؾ ىكْ ِ ،ب كافً والً ثٛكيُ .
أٚب ثيو ْٚللَ ىكْ  ،هـيك ايَزبك  ٚثب ـويبك گفذ  ِٓ :ايٕغب ِ
افالق هـيك عّ ٗٛل  .كيگٗ ّٔ

ووك  .أٚب هـزٓ ٌٚ

٘يچ ولٔ ِّْٛٚفّٙيليُ لٚيٗ چ
دوٍيلَ  :چ
ثب ٕلاي

ثٛك ؟٘يْى

ِ ٚ ُٔٛثعل ثالٗ والالً اّالبهٖ

فٕليل  ٚثواِ ْٛلٖٗ رعويؿ ّٔ

ٔفّٙيل ٘ ،يْى

ووك ،

!

ّلٖ ثٛك ِگٗ ؟

گوـزٗ  ٚفالِ كاه گفالذ ّٔ :ال

كٔٚالُ چالِ ثالٛك ؟ يالٗ هٚى ٕالجؼ كياللَ هـزالٗ  ،ثعالل٘ب

ّٕيلَ عَلُ ه ٚرٛي هٚف ٗٔٛلوٖ لبط ديلا ووكْ َِ ،قوٖ اً ٔٗ ؟
دوٍيلَ  :چ

َِقوٖ اً ؟

ىيو ٌت گفذ  :ىٔلگ
وّ

!

وٗ گنّذ  ،اٍل دوٍيل  :يٗ چييي ثپوٍُ ٔبهاؽذ ّٔ

گفزُ ّٔ :

ك ، ُٔٚؽبو ثگ! ٛ

اٍل گفذ  :چوا ِضً ثميٗ ٔيَز
ثب ٌؾٕ

ّ

؟

؟

لبٛع  ٚعلي گفزُ  :چ ْٛثب ثميٗ ـوق كاهَ !

ثب رعغت ٔگبُ٘ ووك ٔ ،گبِ٘ ووكَ  ،فٕليل  ،فٕلٖ اَ گوـذ ٘ ،و ك ٚؽَبث
دوٍيل  :علي ِ

گ

؟

چييي ٔگفزُ  ،اٍل آ٘

ر ُٔٛيٗ ٍؤاي ث

وْيل  ٚگفذ ِ :

ثبى ُ٘ ٍىٛد ووكَ  ٚچييي ٔگفزُ  ،اٍل اكاِٗ كاك  :اٌجزٗ ِ
گفزُ  :ثپوً  ،كأبي

فٕليليُ  ،اٍل

هث ٜكيگٗ ثپوٍُ ؟
رٔٛ

عٛاة ٔلي .

للهد اٍذ ! ايٓ ّعبه وبٌظ اٌٚلْ ثٛهگٗ .

اٍل ِٓ  ِٓ ٚوٕبْ دوٍيل  :اٍّذ چيٗ ؟ ِٕظٛهَ ايٕٗ وٗ  ...ثجيٓ  ...اٍُ ٚالع
اى كٍزپبچگ

.

اُ فٕلٖ اَ گوـذ  ،اٍل ُ٘ ٌجقٕل ىك ٔ ،گبِ٘ ووكَ ٍ ،وُ ها ىيو ألافذ .

گفزُ ِ :ويُ ِ ،ويُ عبٛف

!

ىيو ٌت گفذ  :لْٕگٗ !
گفزُ ٌٚ ، ِّْٕٛ :
چييي ٔگفذ ٘ ،يچ

 ...چوا ايٕ ٛدوٍيلي ؟
 .كيگٗ ثبيالل رّال ِِٛوالُٕ  ،اؤالٗ والٗ فبِّٛال

رٌٛلِٗ  ،ايٓ رٕٙب هٚىيٗ وٗ ر ٛثب ِٓ ِٙوثِ ْٛ
ٍيٖل ّٖ ٚذ  ٚدٕغُ ه ُ٘ ٚاى كٍذ ِ

ّ

ِ ،بِالبْ اگالٗ ٔيالبي ِاللالبد ّ٘ ،اليٓ ياله

كَ  ،ثيب كيلُٔ .
*****
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ـؤگيٌ وٗ هٚي رقذ كهاى وْيلٖ ثٛك  ،فّيبىٖ اي وْيل  ٚگفذ ٘ :ب ؟
ٔگٙجبْ ثب ٕلاي ثٍٕل گفذ  :دبِّ ! ٛاللبر

كاهي .

ـؤگيٌ ثٗ ىؽّذ ٌجٗ رقذ َْٔذ  ٚدوٍيل ِ :طّئٕ
وزبيٍ ْٛوُ ها اى ىيو دز ٛثيو ْٚآٚهك  ٚگفذ  :يعٕ

؟

ويٗ ؟

ٔگٙجبْ كاك ىك  :دبّ ٛثيب !
ـؤگيٌ ه ٚثٗ وز

فٛاثيلٖ ثالٛك والوك  ٚگفالذ  :ثالٗ ٔظالود وال

وٗ هٚي رقذ ثبوي

ِال

رٔٛالٗ

ثبّٗ ؟
وزبي ْٛگفذ  :ثو ٚثجيٓ !
ثٗ ِٛيِ وْيلٖ  ٚهٍٚوي ها ِورالت والوك  ٚدوٍاليل  :يالٗ والُ

ثٗ رٕلي اى عب ثٍٕل ّل  ،كٍز
عغيجٗ  ٗٔ ،؟

وزبي ْٛثٗ ٍوكي گفذ ِّ :ىٕٗ كٚثبه ثقٛاْ عنثّ ْٛوٕٓ .
ـؤگيٌ ايَزبك  ٚگفذ  ِٓ :وٗ ـىو ّٔ

ه ٚوٗ رٖفيٗ ووكْ  ،عنة وٕٓ .

وُٕ وَ

ـؤگيٌ اى ٍٍٛي ثيو ْٚهـذ ٔ ،گٙجبْ ثٗ ٍّذ اربق ِاللبد ٘لايزِ ووك ٘ ،و ك ٚوٕبه ُ٘ ثٗ
هاٖ اـزبكْ ٔ .گٙجبْ ثٍٕل لل ثٛك  ٚثبهيه ألاَ  ،آْ ٍٛي ّيْٗ ِوكي ِيبْ ٍبي ايَزبكٖ ثٛك ،
ـؤگيٌ ِوك ها ٔگبٖ ووك  .ؽلٚك ٍ 05بٌٗ ِ ،زِ٘ٛ ٚ ٍٜٛبي ع ٛگٕاللِ
هٔگ دويلٖ ٌٙ ٚغٗ رٙوأ

.

ِوك ٌجقٕل ىك  ٚثٗ گّٛ

اّبهٖ ووك  ،ـؤگيٌ ثٗ فٛك آِل  ٚگّٛ

ـؤگيٌ ثب ؼويجٗ گ

كاّالذ  ،ثالب ٕالٛهر

ها ثوكاّذ .

گفذ  :ثبىَ ّّب ؟

ِوك اكاِٗ كاك  :گفزٗ ثٛكَ ثبىَ فلِذ ِ
ـؤگيٌ ثٗ ِوك ىي ىك  ٚگفذ ٌٚ :

هٍُ ِ ،گٗ ٔٗ ؟

ِٓ وٗ ...

ِوك ثب أگْذ ثٗ ـؤگيٌ اّبهٖ ووك رب ٍبوذ ثبّالل  ،آٔگالبٖ گفالذ  :هاٍالزِ دؤٚاللٖ رال ْٛهٚ
فٔٛلَ  ،ثواَ عبٌت ثٛك  ،رّٖيُ گوـزُ ٚوبٌزز ْٛه ٚلجٛي وُٕ  ،اٌجزٗ ثٗ يٗ ّو! ٛ
٘و ك ٚثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكْ ِ ،وك ٌجقٕل ىك  ٚاكاِٗ كاك ّّ :ب ثبيل يٗ وبهي ثواِ ْٛأغبَ ثالليٓ  ،كه
هاثطٗ ثب ّ٘ٔٛ

وٗ لجٍٓ گفزُ .

كٚثبهٖ ثٗ ُ٘ فيوٖ ّلْ ِ ،وك ٌجقٕل ىك  ٚثب ٌؾٕ

ثَيبه آهاَ ِ ٚاليُ گفذ ّّ :ب اؽَبٍبد

كٚگبٔٗ اي ك اهيٓ ِْ ،ىً ّّب يٗ افزالي عَّيٗ  ،ثناهيٓ وّه ر ْٛوالُٕ ّ ،الّب ِال

رالٔٛيٓ

ِعبٌغٗ ثْيٓ .
ـؤگيٌ ٕٛهرِ ها ثب ٘و ك ٚكٍذ دّٛبٔل ِ ،وك ّ٘چٕبْ ثب وٍّبر
كاك ِ :عبٌغٗ ِ
ثٗ ّ٘يٓ هاؽز

ّيٓ ،لٛي ِ

كَ ِ،ب وّه رِ ْٛ

آهاَ  ٚرٍَ

ثقِ اكاِٗ

وٕيُ ّّ ٚب ُ٘ ثٗ ِب وّه ِ

وٕيٓ ،

!

ـؤگيٌ ثؽ٘ ووك  ٚگفذ  :ـمِ ، ٜ
ِوك ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ ِ :

فٛاٍزُ ...

كّ ّ ُٔٚب ثيّبهيٓ  ،ثب يٗ عًّ عواؽال

ِْالىً ّالّب ؽالً ِال

ّٗ .
ـؤگيٌ ىيو ٌت دوٍيل  :چ

ِ

فٛاي اى ِٓ ؟

ِوك ثٗ اٛواؾ ٔگبٖ ووك  ٚگفذ  :يٗ وبه وٛچه  ،عيايبد ه ٚثعلْ ِ

37

گُ .

www.habilian.ir
گّٛ

بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)

ها ٍو عبيِ گناّذ  ٚهـذ  .ـؤگيٌ ٕ٘ٛى گّٛال

كه كٍالذ ٍالو عالبيِ َْٔالزٗ

ثٛك .
*****
_ ثيب ثيو! ْٚ
ِويُ چُْ ثبى ووك  ٚدوٍيل ٘ :ب ؟
ٔگٙجبْ اكاِٗ كاك  :عبٛف
ِويُ كٚثبهٖ دوٍيل  :چ

؟ ِگٗ ثب رٔ ٛيَزُ ؟ ثيب ثيو! ْٚ
ّلٖ ؟

ٔگٙجبْ اّبهٖ ووك  ،ايَزبك  ٚثب رعغت ثٗ ٔگٙجبْ ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :چ

ّلٖ ؟

اى ٍٍٛي ثيو ْٚآِل ٔ ،گٙجبْ ثٗ آْ كٔ ٚفالوي والٗ وٕالبهُ ايَالزبكٖ ثٛكٔالل  ،گفالذ ّ٘ :الٗ عالب هٚ
ثگوكيٓ .
ِويُ دوٍيل ٕ :جؼ ّلٖ ؟
ٔگٙجبْ عٛاة كاك  :ؽبو و ٛرب ٕجؼ ؟
اى آْ كٔ ٚفو اى ٍالٍٛي ثيالو ْٚآِالل  ٚكٍالزٗ وبؼالن ٍاليبٖ ّاللٖ ها ثالٗ ٔگٙجالبْ كاك ٔ ،گٙجالبْ

يى
ٔگب٘

ثٗ وبؼن٘ب ألافذ  ٚدوٍيل  :ايٕب چيٗ ؟

ِويُ ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ ٔ :بِٗ اً  ،يٗ ِملاهُ ُ٘ كاٍزبٔٗ .
ٔگٙجبْ ىيو ٌت گفذ  :ثناه ثجيُٕ !
چٕل ٕفؾٗ ها ىيالو  ٚه ٚوالوك  ٚچٕالل فطال
كاٍزبْ ٔٛيَ

اى كاٍالزبْ ها فٛأالل  ،ه ٚثالٗ ِالويُ والوك  ٚگفالذ  :رالٛ

؟

ِويُ ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :فت  ،اگٗ ـوٕذ ثْٗ ِ
ٔگٙجبْ كٚثبهٖ ثٗ وبؼن٘ب ٔگب٘

ٔٛيَُ .

ألافذ  ٚگفذ  :ثناه ثجيُٕ چ

ّٔٛز

؟

ٔگٙجبْ ّو ٚثٗ فٛألْ ٕفؾبد دواوٕلٖ ووك .

" ـًٖ ك" َٚ
آٍّبْ ّيْٗ اي
 ثقِ اٚي :
اثوي ريوٖ آٍّبْ ها دّٛبٔلٖ ثٛك  ،ثبهاْ رٕل  ٚوغواٖ ِ
ّيْٗ ِ
ٔفز

وٛثيل  ٚهگٗ ٘بي آة كه ّىٍ

عّع ّلٖ ثٛكٔل ٍ ،الٍطبْ عٍال

ثبهيل  .ثالبك هيالي كأالٗ ٘البي ثالبهاْ ها ثالٗ

ٔالبِٕظُ ثالٗ دالبييٓ ِال

ؼٍزيالل ّ٘ .الٗ كٚه ثقالبهي

والٗ ٕالٛهرِ اى ّاللد ٍالوِب گالً ألافزالٗ ثالٛك  ،والالٖ

ّٔلي اُ ها هٚي ثقبهي گوـذ رب فْه ّٛك .
إؽو والٗ ٔٛعالٛأ
گناّذ  .وّ

ٍالجيٖ  ٚوؼالو أاللاَ ثالٛك  ،دب٘الب ها ثؽالً والوكٖ ثالٛك ٍ ٚالوُ ها هٚي ىأالٛيِ
وٗ گنّذ كه ثبى ّل  ٚثب فٛك ِٛع

ثقبهي آِل  ٚگفذ  :اٚؾ چٗ ٍوك ّلٖ !
إؽو دوٍيل  :وغب ثٛكي ٔٛهٚى ؟
ٔٛهٚى عٛاة كاك ٍ :و رٕٛه  ،گْٕٗ ر ٗٔٛ؟
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ّ٘ٗ ثچٗ ٘ب ثب ُ٘ گفزٕل ٘ :ب !
ٔٛهٚى وٗ وُ ٍٓ ٍ ٚبي رو اى ّ٘ٗ ثٛك ّ ،بي كٚه وّوُ ها ثبى ووك  ،عطو ٔالبْ رالبىٖ گوٍالٕگ
ثچٗ ٘ب ها ثيْزو ووك ٛٔ ،هٚى ٍٗ لوٓ ٔبْ ها ثٗ آٔٙب كاك .
_ فلا فيود ثلٖ ٔٛهٚى !
ٔٛهٚى ثٗ اٛواؾ ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل ّ :يـ اؽّل وغبْ ؟
ٍٍطبْ عٍ

كٍز

ثٗ ِ٘ٛبي وون ِبٕٔل ٕٛهرِ وْيل  ٚعٛاة كاك  :ر ٛوزبثق ٗٔٛاً .

كه ليژي ووك  ٚكٚثبهٖ ثبى ّل ٍ .وِب ٘غ َٛآٚهك  ،ثوق ثٕفِ آمهفِ ّ٘ٗ عب ها هّٚالٓ والوك ،
ٍبيٗ ريوٖ اي كه چبهچٛة كه ثٗ چُْ ّبْ آِل  .عٍ ٛآِل ٔ ،ظبِ
ثب چّْبٔ

كهّذ ِٛ ،ي وٛربٖ  ٚكهعٗ ٍزٛأ

ثٛك ِ ،ز ، ٍٜٛوؼالو أاللاَ

 ّٗ٘ .فيوٖ ٔگبِ٘ ووكٔل  .آٍّبْ ؼويالل ،

ٍزٛاْ ٍالَ ووك  ٚثٗ ٍّذ ّبْ هـذ .
إؽو دوٍيل  :ثب و
ٍزٛاْ ٔگب٘
ِ

وبه كاهيٓ ؟

ثٗ اٛواؾ ألافذ  ٚعٛاة كاك  :ثب ٘يچ والٌ ! ّالٕيلَ ايٕغالب وزالبة فٔٛالٗ اً ،

فٛاَ ثجيُٕ ِ

ّٗ وزبة اِبٔذ ثگيوَ ؟

ثچٗ ٘ب ثب رعغت ٔگبِ٘ ووكٔل  ،وَ

ّٔ

ؽوـ

ىك ٍ ّٗ٘ ،بوذ ثٛكٔل ٍ .زٛاْ وال٘الِ

ها اى ٍو ثوكاّذ  ٚدوٍيل ٛٛ :هي ّلٖ ؟
ٍٍطبْ عٍ

عٛاة كاك  :رب ؽبو ْٔلٖ يٗ ٔظبِ

ٍزٛاْ دوٍيل ّّ :ب٘ب ِلهٍٗ ِ

ثيبك وزبة ثگيوٖ .

هيٓ ؟

ّ٘ٗ ثب ُ٘ گفزٕل ٘ :ب !
ٍزٛاْ دوٍيل  :دٌ چوا ويؿ  ٚوزبة ثب٘برٔ ْٛيٌ ؟
ثچٗ ٘ب ّ٘ٗ فٕليلٔل ٍ ،زٛاْ ُ٘ ٔگبٖ ّبْ ووك  ٚثب ٌجقٕل دوٍيل  :ؽوؾ فٕلٖ كاهي ثٛك ؟
ٍٍطبْ عٍ

وٗ اى ّ٘ٗ كهّذ ٘يىً رو ثٛك  ،عٛاة كاك  :ثٕلٖ ي فلا ! ِب ع ٛٚأغّٓ عٛأبْ

َ٘زيُ .
ٍزٛاْ گفذ  :ع ٛٚأغّٓ عٛأبْ ؟ فت وٗ چ

؟

ٔٛهٚى گفذ ِ :ب ّ٘ٗ ِ ْٛكهً ِْ ٚالك ِال ْٛفٛثالٗ ّ ،الو ٛاٚي ٚاٍالٗ عٚالٛيذ رالٛي أغّالٓ
عٛأبْ فٛة كهً فٔٛلٔٗ .
ٍزٛاْ ثب هٙبيذ ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  :فٛثٗ  ،كهً فٔٛلْ ِّٙزويٓ وبهٖ .
إؽو گفذ  :رب ؽبو ٔليلٖ ثٛكيُ يٗ ژألاهَ اى كهً ِْ ٚك ؽوؾ ثئٗ .
ٍزٛاْ كٍذ ٘ب ها اى ٘و كٛ ٚوؾ ثبى ووك  ٚگفذ  :فت ؽبو ثجيٓ  ،فٛة رّبّب وٓ !
ٍزٛاْ فٕليل  ،ثميٗ ُ٘ فٕلٖ ّبْ گوـذ ٛٔ .هٚى ايَزبك  ٚثٗ ٍالزٛاْ گفالذ  :ثيالب وزبثقٔٛالٗ هٚ
ْٔٔٛذ ِ

كَ .

٘و ك ٚثٗ ٍّذ اربق أزٙبي ؽَيٕيٗ هـزٕل ٛٔ ،هٚى وي كه ها ثبى ووك ّ ،اليـ اؽّالل گّٛالِ ها
ثٗ هاكيٛي وِپ

چَجبٔلٖ ثٛك ٛٔ ،هٚى گفذ ٍ :الَ ّيـ اؽّل  ...ثجقْيل !

ّيـ اؽّل وٗ گ ِّٛها ثٗ هاكي ٛچَجبٔلٖ ثٛك  ،ث
ثعل ثب كٍذ اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :ثيب كافً  ،كهَ ثجٕل !
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ٔٛهٚى كافً ّل ٍ ،زٛاْ دْذ كه ايَزبك ٕ ،لاي فِ فِ  ٚدبهاىيذ اى كافً اربق ثٗ گالُٛ
ِ

هٍيل ّ ،يـ اؽّل ثب ٍٛٚاً  ٚكلذ ىيبك ِٛط هاكي ٛها رٕظيُ ِ

_  ....ـْبه  ،فْٔٛذ  ٚه٘ ُٚبي
_ ايٓ ه٘ ُٚب ٘و هٚى ثٙزو ِ

وٗ ثواي افن اعزواؾ اٍزبكٖ ِ

ووك .
وٕٕل  ،هاٙ

َ٘زيل ؟

ّٛك ِ ،ب كه آٍزبٔٗ ٚهٚك ثالٗ ِوؽٍالٗ اي عليالل اى رّاللْ ايوأال

َ٘زيُ .
ٔٛهٚى دوٍيل  :ويٗ ؟
ّيـ اؽّل أگْذ ثو ٌجِ گناّذ  ٚگفذ ٘ :يٌ !
گالالياهُ عفالال ٛثالاليٓ اٌٍّالالً ايالالٓ ٔىزالالٗ ها ْٔالالبْ ِالال

_ ثٍالالٗ اعٍيؾٚالالود ٌٚ ،الال
كٍزگيوي ِغوِيٓ ٍيبٍ

ك٘الالل والالٗ اى ىِالالبْ

رب ىِبْ ِؾبوّٗ  ،ـبٍٕٗ ىيبكي ٚعٛك كاهك .

ٔٛهٚى گفذ ّ :يـ اؽّل .
ّيـ اؽّل گ ِّٛها ثٗ هاكئ ٛيكيه رو ووك  ٚگفذ ٘ :يٌ !
_ ايٓ ـبٍٕٗ ىِبٔ

ثواي رؾميمبد كليك ٙوٚهي اٍذ  ،كه ثيْزو وْٛه٘ب ٘الُ هٔٚالل ثوهٍال
ثٗ وٕلي أغبَ ِ

دؤٚلٖ ٘بي ٍيبٍ

ّٛك  .ؽزب كه وْٛهي ِضً ايبود ِزؾلٖ  ٚيب وْالٛه

ّّب أگٍَزبْ .
_ ثٍٗ ٌٚ ،

عميلٖ كاهٔل ايٓ ىِبْ ثواي ّالىٕغٗ والوكْ ِظٕالٔٛيٓ  ٚكٍالزگيو

اعٍيؾٚود ثوف

ّلگبْ ثواي افن اعزواؾ اٍذ .
ٔٛهٚى ٍوُ ها عٍ ٛآٚهك  ٚگفذ ّ :يـ اؽّل يٗ ٔفو ايٕغبً .
ّيـ اؽّل ثب كٍذ ثٗ ٔٛهٚى اّبهٖ ووك  ٚگفذ ٘ :يٌ ! ثناه ثجيُٕ چ
_ ِٓ ثبٚه ّٔ

وُٕ  ،گياهّ

_ ثٍٗ اعٍيؾٚود ! آيب رٖٛه ِ

كه ايٓ ثبهٖ ٚعٛك ٔلاهك ِ ،ب ثب فْٔٛذ ِٛاـك ٔيَزيُ .
وٕيل اكعبي ّىٕغٗ  ٚثل هـزبهي ثب ىٔلأيبْ ث

_ ِلد ٘بٍذ وٗ كيگو چٕيٓ اعّبٌ
َ٘زيُ ٍٛ ٚيعٗ رّلٔ
ٚعٛك فبهع

ِ

گٗ .

أغبَ ّٔ

اٍبً اٍذ ؟

ّٛك ِ ،ب كه آٍالزبٔٗ ٚهٚك ثالٗ كٚهاْ علياللي

ثيهگ كه ؽبي ّىً گيوي اٍالذ  ،چٕاليٓ هـزالبه فْالٔٛذ آِياليي كيگالو

ٔلاهك  .أمالة ٍفيل اـك ٘بي عليلي ها ثواي ايواْ ِْقٔ ووكٖ .
آيب ّّب ِطّئٕيل ؟

_ ثٍٗ اعٍيؾٚود ! ٌٚ

_ اِوٚى ثٍٗ ّ ،بيل ديِ اى ايٓ ِٛاهكي ألن ٚعٛك كاّزٗ ٌٚ ،ال

كه ؽالبي ؽبٙالو چٕاليٓ ِالٛهكي

ٚعٛك ٔلاهك .
_ ِزْىوَ اعٍيؾٚود .
_ ثقِ كِٖ َٚبؽجٗ ثب اعٍيؾٚود آهيبِٙو  ،دبكّبٖ ايواْ  ،كه ِٛهك ٙٚعيذ ىٔلأيبْ ٍيبٍ
ايٕغب ٌٕلْ اٍذ  ،هاكي ٛث

ث

ٍ

.

ّيـ اؽّل هاكي ٛها فبِ ُٛووك ٍ ٚو رىبْ كاك  ٚگفذ ّٕ :يلي ؟
ٔٛهٚى ثب ث

رفبٚر

عٛاة كاك ٘ :ب ٌٚ ،

...

ّيـ اؽّل ثب ّٛه  ٚؽواهد اكاِٗ كاك  :ثبٚهَ ّٔ

ّٗ  ،اعزواؾ ووك ِ ،زٛعٗ ّلي ؟

ٔٛهٚى عٛاة كاك  :هاٍزِ ٔٗ  ،اِب يٗ ٔفو ...
ّيـ اؽّل اى ٕٕلٌ

اُ ثوفبٍذ  ٚگفذ ّ :بٖ اعزواؾ ووك  ،اعزواؾ ووك .

ٔٛهٚى ٘بط ٚ ٚاط ّيـ اؽّل ها ٔگبٖ ووك  ٚگفذ ّ :يـ اؽّل ِ
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ّيـ اؽّل اى ّلد ٘يغبْ كه اربق للَ ىك  ٚگفذ  :فلايب ّىود ! ثالٗ ٌطالؿ فاللا ّالبٖ كيگالٗ
وبهُ رٍّ ، ِٗٛجؾبْ هللا !
ٔٛهٚى ّل  ٚدوٍيل  :چيٗ ٔٛهٚى ؟ چ

ٔٛهٚى آٖ وْيل ّ ،يـ اؽّل ربىٖ ِزٛعٗ ٔبهاؽز

ّلٖ ؟

ٔٛهٚى ثٗ كه اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :يٗ ٍزٛاْ ايٓ ثيو ، ٗٔٚوبهر ْٛكاهٖ ؟
ووك  ٚدوٍيل ّ٘ :يٓ عبً ؟ چوا ىٚكرو ٔگفز

ّيـ اؽّل ِىض

ٔٛهٚى ثب كٌقٛهي عٛاة كاك ّّ :ب وٗ ّ٘ٗ اُ ِ

؟

گيٓ ٘يٌ ! ٘يٌ ...

ّيـ اؽّل ٘و ك ٚثبىٚي ٔٛهٚى ها كه كٍذ ٘البيِ گوـالذ  ٚگفالذ  :آفالٗ ِٙالُ ثالٛك ٔالٛهٚى  .ثبيالل
ِ

ّٕيلَ  ،فت ؽبو گفز

ِٕزظوٖ ؟

و

ٔٛهٚى گفذ  :يٗ ٍزٛأٗ .
ّيـ اؽّل عّبِٗ اُ ها ثو ٍو گناّذ  ،دْذ ِيي َْٔذ  ٚگفذ  :فت ثگ ٛثيبك !
ثالٗ ٍالزٛاْ أاللافذ  ٚگفالذ :

كه ثبى ّل ٍ ،زٛاْ كافً ّل ٍ ٚالَ ووك ّ ،يـ اؽّل ٔگالب٘
عٍيىُ اٌَالَ !
ٍزٛاْ گ ّٗٛاي ايَزبك ّ ،يـ ثٗ ٕٕلٌ

كيگوي وٗ وٕبه لفَٗ وزبثٙب ثالٛك اّالبهٖ والوك  ٚثالٗ

ٍزٛاْ گفذ  :ثفوِب ثْيٕيٓ !
ٍزٛاْ ٌجبً ٔظبِ
ٔٛهٚى گفذ ِ :

ثٗ رٓ كاّذ ّ ٚك  ٚهق ايَزبكٖ ثٛك  ٚگفذ ! ِّْٕٛ ، ٗٔ :

فٛاك وزبة ثجوٖ .

ّيـ اؽّل ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :لجٍِ ثبيل ع ٛٚثْ
ثٗ ٍزٛاْ كاك  ٚگفذ ِْ :قٖبد ْٔٛٔ ٚ

 .ثعل ثوگٗ اي ها اى وْٛي ِيي كه آٚهك ٚ

اد ه ٚايٕغب ثٕٛيٌ !

ٍزٛاْ ثوگٗ ها گوـذ ّ ٚو ٚووك ثٗ ّٔٛزٓ ِ ،ىش ووك  ٚاى ّاليـ دوٍاليل  :ثجقْاليل  ،اِالوٚى
چٕلِٗ ؟
ّيـ رجَّ

ووك  ٚگفذ  :ثيَذ  ٚچٙبهَ آثالبْ ِالبٖ ٘الياه ٍ ٚيٖالل  ٚدٕغالبٖ ٘ ٚفالذ  ،يالب ثالٗ

ٕمٛي ّّب ثيَذ  ٚدٕظ ٍ

٘ ٚفذ !

ٍزٛاْ ٌجقٕل ىك ّ ٚو ٚثٗ ّٔٛزٓ ووك ّ ،يـ اؽّل اى ٍزٛاْ دوٍيل  :هاٍز

ا ْٚثيو ْٚوالٗ

ايَزبكٖ ثٛكي چييي ُ٘ ّٕيلي ؟
ٍزٛاْ كٍذ اى ّٔٛزٓ ثوكاّذ  ،ثٗ ّيـ اؽّل ٔگبٖ ووك  ٚگفذ  :اگٗ ِٕظٛهرِٖ ْٛبؽجٗ ث
ث

ٍ

ثب ّبْٕ٘بٖ ثٛك وٗ ٔٗ  ،چييي ْٕٔيلَ ٌٚ ،

اگٗ ِٕظٛهر ْٛفالْٔ ٚ ٜال ْٛوْاليلْ

فٛكر ْٛثٛك وٗ ثبىَ چييي ْٕٔيلَ !
ٌؾظٗ اي ثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكٔل ٍ .زٛاْ ٌجقٕل ىك ّ ،يؼ اؽّل ُ٘ .
ٍزٛاْ اى ّيـ اؽّل دوٍيل  :ؽبو اٍُّ ه ٚوغب ثٕٛيَُ ؟
ّيـ اؽّل ثٗ ثبوي ثوگٗ اّبهٖ ووك  :ايٕغب !
ٍ ٚزٛاْ ّٔٛذ  :عٍ

اوجو دوٚهُ .

ّيـ اؽّل عّبِٗ اُ ها وّال

عبثغالب والوك ٍ ،الزٛاْ وزالبث

دوٍيل  :چوا هاِ٘ كاكيٓ ؟
ٔٛهٚى عٛاة كاك  :فت ِگٗ چيٗ ؟
ٍٍطبْ عٍ

گفذ ِّ :ىٕٗ گياهُ ّلٖ .
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ٔٛهٚى گفذ  :فت ّبيلَ ٔلٖ .
ٔيُ ٍبعذ ثعل يى

چوِ

اى وبهِٕلاْ ـوِبٔلاهي وٗ ٍوُ ها ريػ ىكٖ ثٛك  ٚوبدْٕ

ثالٗ رالٓ

كاّذ ٍواغ ّيـ اؽّل ها گوـذ .
إؽو گفذ  :كاهْ لوآْ ِ

ف. ٓٔٛ

_ ث ْْٛٙثگيٓ عٕبة ـوِبٔلاه وبه ـٛهي كاهْ ثب ايْ! ْٛ
_ ّّب ثفوِبييٓ  ،فٛكَ ثِ ْْٛٙ

گُ .

_ ٔٗ  ،ثبيل ثب ّيـ ثوگوكَ  ،عٕبة ـوِبٔلاه گفزٓ ّيـ اؽّل ه ٚثجوَ ديِ ّ. ْٛ
اربق ثيهگ ثٛك  ٚاى ِيبْ كٌ ٚذ دوكٖ اهؼالٛأ
ّٔ

ؾ عالي اثٙالبَ ربهياله هّٚالٓ ؼالوٚة  ،چياليي كياللٖ

ّل  .عىٌ لبة ّلٖ ّبٖ وٗ ثالٗ كيالٛاه ٖٔالت ّاللٖ ثالٛك  ،كه رالبهيى
هٍيل  .ـوِبٔلاه ِوكي ِيبْ ٍبي ثٛك  ،ثبلبِز

ريوٖ رو ثٗ ٔظو ِ

كاّذ  ٚثلٌٙ ْٚغٗ ؽوؾ ِ

داليِ اى ّالبِگبٖ

ِزِٛ ، ٍٜٛي ع ٛگٕاللِ

ىك .

ّيـ اؽّل  ٍٜٚاربق ايَزبكٖ ثٛك  ،ـوِبٔلاى اى ّيـ اؽّل دوٍيل ِ :

چالوا فٛاٍالزُ

كٔٚال

ثيبيٓ ؟
ّيـ عٛاة كاك  :عٍُ ؼيت ٔلاهَ .
ـوِبٔلاه وٗ كه ٕٕلٌ
ّيـ ث

ـو ٚهـزٗ ثٛك ثٗ ّيـ اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :ثفوِب ثْٕيٓ !

آْ وٗ اى عبيِ رىبْ ثقٛهك گفذ ّ٘ :يٓ عٛهي هاؽزُ .

ـوِبٔلاه كٍز

ثٗ ِ٘ٛبي وُ دْزِ وْيل  ٚكٚثبهٖ إواه ووك  :ثفوِالب ثْاليٓ ّاليـ اؽّالل ،

ثفوِب !
چبي ها اى اٍزىبْ وّو ثبهيه ٍو وْيل ّ ،يـ ٕ٘ٛى ّ٘بٔغب ايَزبكٖ ثٛك  ،ـوِبٔلاه اكاِٗ كاك :
گفزُ ثيبيٓ رب ثب ُ٘ ٕؾجذ وٕيُ !
ّيـ اؽّل ثب ٌؾٕ

ٍوك گفذ  :فت ! ٕؾجذ وٕيُ .

ـوِبٔلاه اكاِٗ كاك  :ايٓ هٚىا يٗ علٖ فواثىبه ثٗ فيبي فٛكِّ ْٛ
فت ِب ُ٘ ؽَت ٚظيفٗ ثب ِزقٍفيٓ ثوفٛهك ِ

فالٛاْ ٔالبإِ

ايغالبك والٕٓ ،

وٕيُ .

ّيـ اؽّل ثٗ ـوِبٔلاه گفذ  :ثوفٛهك وٕيل  ،چٗ هثط

ثٗ ِٓ كاهٖ ؟

ـوِبٔلاه ثب كٌقٛهي گفذ  :هث ٜكاهٖ ّاليـ اؽّالل ! هثال ٜكاهٖ ِ .زٛعالٗ ٔيَالزيٓ ؟ اى ّالّب ٍالٛء
اٍزفبكٖ ِ

وٕٓ  ،عٍَبد ه ٚ ٗٙٚكعب  ٚعياكاهي ثٙبٔٗ ّ ِٓ ، ٗٔٛفٛة ِ

ّيـ اؽّل گفذ  :ايٕغب ّٙو ثيهگ
ّٔ

ٔيٌ ّ٘ ّٗ٘ ،ليگٗ هِ ٚ

ّٕبٍُ ّ.ْٛ

ّٕبٍٓ  ،چوا كٍزگيوّْٛ

وٕيٓ ؟

ـوِبٔلاه ٔگب٘

ثٗ دوچُ ّيو  ٚفٛهّيل ْٔبْ ألافذ  ٚگفذ  :إِيذ ٍِ

ِٙٛ ،ال ٛإِيالذ

وْٛهٖ ّّ ،ب ثبيل يٗ ِلد ِغبٌٌ هٙٚالٗ  ٚعالياكاهي ه ٚرعطيالً وٕاليٓ  ،ثالٗ فٖال ٓٛـالوكا والٗ
ربٍٛعبً .
ّيـ اؽّل ٍبوذ ثٛك  ٚؽوـ

ّٔ

ىك  .ـوِبٔلاه ثب ٌؾٕ

عٖج

اكاِٗ كاك  :گالياهُ هٍاليلٖ

وٗ فواثىبها لٖل آّٛة كاهْ  ،ـوكا ٔجبيل ٘يچ ِواٍُ عياكاهي ثوگياه ثْٗ !
ّيـ ثب عٖجبٔيذ گفذ  :ايٓ چٗ ؽوـيٗ ؟ اِو فلا رعطيً ثْٗ ؟
وّ

ِىش ووك  ٚاكاِٗ كاك  :كيٓ ِگٗ ثبىيچٗ اً ؟
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ـوِبٔلاه ثب رؾىُ گفذ  :إً كيٓ ّٔ ،بى  ٚهٚىٖ اً  ،ثٗ ٔظو ...
اِب ّيـ اؽّل ؽوؾ ـوِبٔلاه ها لطع ووك  ٚگفذ  :ايٓ ٔظو ّّبً .
ـوِبٔلاه ايَزبك  ٚگفذ  :ثجيٓ  ،اعٍيؾٚود ّبْٕ٘بٖ ـوِالٛكْ ّ٘الٗ ِال

رال ٓٔٛهٚى عبّالٛها ها

عياكاهي وٕٓ ٌٚ ،

اَِبي ثل ْٚرغّع !

ّيـ اؽّل كٍز

ثٗ ِؾبٍِٕ وْيل  ٚگفذ ٍ :جؾبْ هللا ! آفٗ عياكاهي ثل ْٚرغّالع ِگالٗ

ِ

ّٗ ؟ و

گفزٗ ؟

ـوِبٔلاه لل هاٍذ ووك  ،ثٗ عىٌ ّبٖ وٗ ثٗ كيٛاه ٖٔت ّلٖ ثٛك اّبهٖ والوك  ٚگفالذ  :ايٕالب هٚ
لبِٔ ْٛ

ثبيالل ثالل ْٚرغّالع أغالبَ ثْالٗ ،

گٗ ِ ،واٍُ عبّٛها كه ٍالبي ّ 8002بْٕ٘الب٘

ّ٘يٓ  ٚثٌ ! ثقْٕبِٗ ّلٖ .
ّيـ اؽّل ُ٘ ثٗ آٍّبْ اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :كيٓ فلا ثب لبٔ ٚ ْٛثقْٕبِٗ رعطيً ّٔ

ّٗ ،

وٕيل ؟ اگٗ ِٓ ٔجبُّ ِ ،وكَ وٗ َ٘زٕل  ،أٚب ه ٚچٗ ِ

وٕيل؟

كه صبٔ

ّّب ثب ِوكَ چٗ ِ

ـوِبٔلاه ِىض

ووك ٍ ،يگبهي آرِ ىك  ٚگفذ  :دٌ ّّب ّٔ

فالٛاي ّ٘ىالبهي وٕال

؟ ٛجالك

لٛأيٓ ِّىٍذ ِٓ ِ ِٛهيذ كاهَ ايٕغب آهاِِ ٔ ٚظُ ثولواه وُٕ .
ّيـ اؽّل ثٗ ؽٍمٗ ٘بي فبوَزوي ِعٍك كه ٘ٛا ٔگبٖ ووك  ٚگفالذ ِ :الٓ ثالٗ ٚظيفالٗ اَ عّالً
ِ

وُٕ ّّ ،ب ُ٘ ثٗ ٚظيفٗ ر ْٛعًّ وٕيٓ .

ّيـ اؽّل اى عب ثوفبٍذ  ٚاى اربق ثيو ْٚهـذ .
*****
ّ٘ٗ كه ٕؾٓ اِبِياكٖ ديوِواك عّع ّلٖ ثٛكٔل  ٚكٍزٗ عّع

ووكٔل .

عياكاهي ِ

_ ّٙيل كّذ ووثال  ،ؽَيٓ  ،ؽَيٓ  ،ؽَيٓ ....
ِوكاْ ٍيبٖ د ُٛكٍذ ٘ب ها ثبو ِ

ثوكٔل  ٚثو ٍيٕٗ ِ

ىكٔل :

_  ....يب ِظٍ .... َٛيبؽَيٓ ....
_  ...يب عطْبْ  ....يب ؽَيٓ ....
ىْ ِ ٚوك ِٛيٗ وٕبْ ثٗ ٍو ٍ ٚيٕٗ ِ
هٔگ

َْٔزٗ ثٛك  ٚعياكاهاْ ها ٔگبٖ ِ

عياكاهي ِ

وٛثيلٔل  .ثيو ْٚاى ِؾ ٗٛٛـوِبٔلاه كافً ارِٛجيالً ريالوٖ
والوك  .آٍالّبْ اثالوي ثالٛك  ٚثالبك كه دالوچُ ٘البي ٍاليبٖ

ديچيل .

٘ٛا ثٛي ثبهاْ كاّذ  ،عياكاهاْ ىيالو ٍالمؿ وٛرالبٖ آٍالّبْ ريالوٖ  ٚفبوَالزوي ثالو ٍالو ٍ ٚاليٕٗ
ِ

ىكٔل  .ىْ ٘ب وٗ وٕبهي ايَزبكٖ ثٛكٔل ِٛ ،يٗ وٕبْ ثو ٍو ٕٛ ٚهد ِال

وٛثيلٔالل  .ـوِبٔاللاه

ٍيگبهي ه ّٓٚووك ٍ ٚوُ ها ثٗ ّيْٗ رىيٗ كاك .
ِوصيٗ فٛاْ كٍذ ٘ب ها ثبو ثالوك  ٚثالب ٕاللاي ثٍٕالل ـويالبك ىك ّ :الٙيل كّالذ والوثال  ...ؽَاليٓ ،
ؽَيٓ  ،ؽَيٓ  ،ؽَيٓ .
ـوِبٔلاه اى ِ ِٛهي وٗ وٕبه هإٔلٖ َْٔزٗ ثٛك دوٍيل  :ايٕب اى اعٍيؾٚود ؽوـ
ِ ِٛه وٗ ِوكي ٚهىيلٖ  ٚكهّذ ٘يىً ثٛك ثب ٕلاي
ِ

وٕٓ  ،وبه ٘و ٍبي ّ. ٗٔٛ

ـوِبٔلاه ّيْٗ ها وّ

دبييٓ وْيل .
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_ ٍمبي ؽَيٓ ٍيل ٍ ٚبوه ٔيبِل ٍ ،مبي ؽَيٓ ٍيل ٍ ٚبوه ٔيبِل  ،عٍّلاه ٔيبِل  ،عٍُ
كاه ٔيبِل .....
ؽٍمٗ عّعيذ گَزوكٖ رو ّل ٔ .بٌٗ ّ ٚي ْٛـٚب ها دو ووك  .عطو گالة اى عّع ٍيبٖ دال ُٛثالٗ
ِْبَ ِ

هٍيل  .عياكاهاْ ثٗ ٍّذ فيبثبْ ثٗ هاٖ اـزبكٔل  .ـوِبٔلاه ثالٗ رٕاللي ّيْالٗ ها ثالبو

وْيل  ٚثٗ ّبٔٗ هإٔلٖ ٙوثٗ اي ىك  ٚگفذ  :ثو ! ٚثو ! ٚچوا ٚايَبكي ؟
ارِٛجيً ثٗ هاٖ اـزبك  ٚاى عّعيذ ـبٍٕٗ گوـذ ٍ .زٛاْ گ ّٗٛاي ايَزبكٖ ثٛك  ٚآهاَ  ٚث
هيقذ .وّ

اّه ِ

٘ٛا ه ٚثٗ ربهيى

ثعل ثٗ فٛك آِل ٍ ٚالٔٗ ٍالٔٗ ثٗ ٍّذ دبٍگبٖ ژألاِوي ثٗ هاٖ اـزبك.

ثٛك  ٚثبك ثوگ ٘بي ىهك  ٚفْىيلٖ ها ثب فٛك ثٗ ايٓ ٍ ٚ ٛآْ ٍِ ٛ

عغٍٗ اي ٔلاّذ ِ ،وفٖ

هٍبٔل ٘ .و چٗ ديْزو ِ

هـذ فيبثبْ فٍٛد رو  ٚؼُ  ٚؼٖالٗ اُ

ّل .

ٍزٛاْ چٕبْ كه اـىبه فٛك ؼوق ثٛك وٗ رب ِلر
وّ

ثوك .

گوـزٗ ثٛك  ،اى فيبثبْ ريؤٚغبْ ثٗ وٛچٗ أبهٍزبْ ديچيالل  ٚاى آٔغالب

فٛكُ ها ثٗ فيبثبْ ِؽوث
ثيْزو ِ

ٕاللا

ِزٛعٗ ْٔل ارالِٛجيٍ

ثعل ارِٛجيً وٕبه ا ٚؽووذ ووك ٍ ،زٛاْ ٔگب٘

ا ٚها رعميالت ِال

وٕالل .

ثٗ آْ ألافذ  ،ارِٛجيً ريوٖ هٔگال

ثالٛك ،

ٍزٛاْ ايَزبك  ،ارِٛجيً ُ٘ رٛلؿ ووك  .چٕل ٌؾظٗ اي كه ٍىٛد گنّذ رالب ايالٓ والٗ كه عمالت
ثبى ّل :
_ ٍالَ ٍزٛاْ  ،ثفوِبييل !
ٍزٛاْ ثب رعغت فُ ّل  ٚثٗ كه ْٚارِٛجيً ٔگب٘

عغيالت كاّالذ ،

أاللافذ  .ارِٛجيالً ثالٛي

ّجيٗ ثٛي ثيّبهٍزبْ  ٚكهِبٔگبٖ  .هٚي ٕٕلٌ

عمت ِوكي ِيبْ ٍبي َْٔزٗ ثٛك ِ ،وكي ثالب

وٗ ـبهٍ

ىك  .ـوِبٔاللاه اكاِالٗ

لبِز

ِزِ٘ٛ ، ٍٜٛبي عٛگٕلِ

كاك ّّ :ب ه ٚرب دبٍگبٖ ِ

ها ثٗ ثلٌٙ ْٚغٗ ؽوؾ ِ

هٍٔٛيُ .

ٍزٛاْ ِوكك ثٛك  ،ـوِبٔلاه ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ ٔ :زوً ! ٍٛاه ٍّ ٛزٛاْ ِ ،مٖلِ ْٛيىيٗ .
ٍزٛاْ ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  ِٓ ، ِّْٕٛ ، ٗٔ :فٛكَ ...
ِوكي وٗ ٍوُ ها ريػ ىكٖ ثٛك  ٚوبدْٕ
ثٗ ٍزٛاْ ووك  ٚثب ٕلاي

چوِ

ثٗ رٓ كاّذ  ٚوٕبه هإٔلٖ َْٔالزٗ ثالٛك  ،هٚ

فْه  ٚفِ كاه گفذ  :هك ووكْ كعٛد ثيهگزو  ،ا ُٔٚآلبي ـوِبٔاللاه

وبه ّبيَزٗ اي ٔيٌ .
ٍزٛاْ ٍٛاه ّل  ٚثٗ ـوِبٔلاه گفذ ٌٚ ، ِّْٕٛ :
ـوِبٔلاه كٍز

هاٙ

ثٗ ىؽّذ ٔجٛكَ .

ثٗ ِ٘ٛبي وُ دْزِ وْيل  ٚگفذ  :اي آلب چٗ ىؽّز

؟ ّّب چمله رعبهـ

َ٘زيٓ !
ـوِبٔلاه ثٗ هإٔلٖ اّبهٖ ووك رب ؽووالذ وٕالل  ،ارِٛجيالً ثالٗ هاٖ اـزالبك  ،هإٔاللٖ دوٍاليل  :وغالب ثالوَ
لوثبْ ؟
ـوِبٔل اه ثٗ ٍزٛاْ فيوٖ ثٛك ٌ ،جقٕاللي ىك  ٚكه ؽالبٌ
گفذ  :رب ٚلذ َ٘ذ ّٙو ه ٚكٚه ِ

والٗ اى ٍالزٛاْ چْالُ ثالو ّٔال

كاّالذ ،

ىٔيُ .

اى ٍزٛاْ دوٍيل ّّ :ب وٗ عغٍٗ اي ٔلاهيٓ ؟
ٍزٛاْ عٛاة كاك  ... ِٓ ... ٗٔ :فت ٚ ، ٗٔ ...لذ كاهَ اٌجزٗ .
ـوِبٔلاه ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :فٛثٗ  ،فيٍ

فٛثٗ ! فت ؽبٌز ْٛچٗ ٛٛهي آلبي دوٚهُ ؟
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ٍزٛاْ فٛكُ ها عّع  ٚعٛه ووك  ٚگفذ  ، ِّْٕٛ :فٛثُ ّّ ،ب ِٕ.... ٛ
ـوِبٔلاه ٌجقٕلي ىك  ٚدوٍيل ّّ ِٓ :ب ه ٚچٗ ٛٛه ِ

ّٕبٍُ ؟ ٍؤاٌز ْٛايٓ ثٛك ؟

ٍزٛاْ ثٗ ـوِبٔلاه ٔگبٖ ووك  ٚگفذ  :ثٍٗ !
ـوِبٔلاه فٕليل  ٚگفذ  :فت ِب ّّب ه ٚرؾذ ٔظو كاهيُ  ٚاِيلٚاهيُ ثب وّه ُ٘ ثزالٔٛيُ آهاِالِ
ايٓ ّٙو ه ٚؽفع وٕيُ ّّ ،ب ثب ؽفع آهاِِ ِقبٌفيٓ ؟
وُٕ .

ٍزٛاْ ـىوي ووك  ٚگفذ  ، ٗٔ :ـىو ّٔ

ـوِبٔلاه كٍذ ٘ب ها اى ٘و كٛ ٚوؾ ثبى ووك  ٚگفذ  :فٛثٗ  ،دٌ ِٓ ّّ ٚب ُ٘ ـىويُ .
ٍزٛاْ ثٗ ثيؤ ْٚگب٘
ِمبثً ِبٖ ِ
ِ

ألافذ  ّٗ٘ ،عب ٍيبٖ ثٛك ٍ ٚالوك  ،دالبهٖ اثو٘البي

گنّزٕل  ،ـوِبٔلاه ثب ٕلاي

يبك ؟ يب عٕگ كافٍ

ٍزٛاْ رىبٔ

ثاليهگ  ٚوٛچاله اى

آهاَ دوٍيل ّّ :ب اى وْزٗ ّلْ ِوكَ فّٛالزْٛ

؟

فٛهك  ٚگفذ ! ٗٔ :

ـوِبٔلاه ٌجقٕلي ىك  ٚكٍذ ثو ّبٔٗ ٍزٛاْ گناّذ  ٚگفذ  :كيالليٓ ؟ گفالزُ والٗ ِالٓ ّ ٚالّب
ُ٘ ـىويُ  ،ثٗ ٔظوَ ٘و ؽىِٛز
دوٍز

رعلاكي ِقالبٌؿ ٘الُ كاهٖ ٌٚ ،ال

٘ ٚوط ِ ٚوط  ٚفواثىبهي ـوق ِ

ٍزٛاْ فٛكُ ها وّ

وٕٗ ِ ،گٗ ٔٗ آلبي دوٚهُ ؟

عمت وْيل  ٚگفذ  :فت ِٓ ـىو ِ

ـوِبٔلاه اكاِٗ كاك ّّ :ب كهٍذ ـىو ِ
ٍزٛاْ دوٍيل  :اى ِٓ چ
ـوِبٔلاه ِىض

ِ

فٛايٓ ؟

فٛاَ وَ

ّ٘ىبهي ّٔ

ٔيَذ  ،ثناهيٓ ثوار ْٛرٙٛيؼ ثلَ  ،اٍالزٙجبْ

يب وَبْ يجب ٍٛء اٍزفبكٖ اى رعٖالجبد ِالن٘ج

ِٛعت آّٛة  ٚفٔٛوييي ثْٓ  .اٌجزٗ ثوف
ّيـ اؽّل ـميٙ

وُٕ ...

وٕيل  ،ؽك ثب ّّبٍذ ٍزٛاْ !

ووك  ٚگفذ  :هاٍزِ چيي ِّٙ

يٗ ّٙو ِن٘جيٗ ّٔ ِٓ ٚ

ايالٓ ثالب اؼزْالبُ  ،ثيگبٔالٗ

اى ِن٘جي ْٛثب ِب هٚاث ٜفٛث

كاهْ ٌٚ ،

وٕٗ ّّ ٚب چ ْٛثٗ ّيـ ٔيكياله َ٘الزيٓ ِال

ِالوكَ
ثلثقزبٔٗ

رالٔٛيٓ وّاله

وٕيٓ .
چٗ وبه وُٕ ؟

ٍزٛاْ ثٗ رٕلي دوٍيل  :يعٕ

ـوِبٔلاه كٚثبهٖ كٍذ ٘ب ها اى ٘و كٛ ٚوؾ ثبى ووك  ،گوكِٔ ها وظ گوـذ  ٚگفذ  :وّاله  ،وّاله
كٍٚذ ِٓ ّّ ،ب ِ

رٔٛيٓ وّه وٕيٓ .

ٍزٛاْ َِزميُ كه چّْبْ ـوِبٔلاه ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :چٗ ٛٛه ؟
ـوِبٔلاه آهاَ ٍٕ ٚگيٓ دٍه ىك ٌ ،جقٕلي ثو ٌجِ َْٔذ  ٚگفذ ٍ :بكٖ اً  ،ثناهيٓ ثٗ ّّب
ثگُ ثٗ ىٚكي چٗ ارفبل

ِ

اـزٗ .

ٍزٛاْ ثب كٌقٛهي گفذ  :ثفوِبييل !
ـوِبٔلاه ثب ٕلاي

آهاَ اكاِٗ كاك ٔ :يو٘ٚبي ّٙوثبٔ

عٛأبْ ُ٘ ؼيو لبٔٔٛ

اعالَ ِ

وزبثق ٗٔٛهِٙ ٚو ِ َِٛ ٚ

وٕٓ  ٚأغّٓ

ّٗ .

ٍزٛاْ دوٍيل  :چوا ؟
ـوِبٔلاه ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :گالياهُ هٍاليلٖ أٚغالب اٍالٕبك  ٚوزالت ٙالل ؽىِٛالذ ٚعالٛك كاهٖ ،
ِ

كٔٚ

وٗ ّ٘ٗ ايٕب ؼيو لبٔٔٛيٗ ِ ٚغبىاد كاهٖ  ،كه  ّٓٙأغّٓ عٛأبْ ُ٘ ثٗ ه٘جوي ّيـ
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اؽّل  ٚايٓ آلبي ِيوىا ِؾّل عٍ

ّعٍٗ  ،عٍَبر

كاهْ ثٗ اٍُ عٍَبد ٙالل ثٙبييالذ  ،ايالٓ

ُ٘ ؼيو لبٔٔٛيٗ .
ٍزٛاْ چُْ ٘بيِ ها ِبٌيل  ٚگفذ ٕٛ٘ :ىَ ٔفّٙيلَ ٔمِ ِٓ ايٓ  ٍٜٚچيٗ ؟
ـوِبٔلاه اى كافً دبٌز ٛاُ ععجٗ اي ٔموٖ اي هٔگ ثيو ْٚآٚهك  ،اى كافً ععجٗ ٍيگبهي ثوكاّالذ
 ،آْ ها آرِ ىك  ٚگفذ ّّ :ب اگٗ ثزٔٛيٓ وزبة ٘ب  ٚاٍالٕبك ٙالل ؽىالِٛز

هّ٘ ٚاليٓ اِْالت اى

وزبثق ٗٔٛفبهط وٕيٓ  ٚؽلاوضو رب ـوكا ٕجؼ ثٗ كٍذ ِب ثؤٍٛيٓ ٘ ،الُ اى ّاليـ اؽّالل ؽّبيالذ
ووكيٓ  ُ٘ ٚثٗ ِب وّه ِال
ـوٕ٘گ

ِ ٚن٘ج

وٕاليٓ رالب آهاِالِ ّالٙو ه ٚؽفالع وٕاليُ ِ .الٓ ثالب ؽٍّالٗ ثالٗ اِالبوٓ

ّٙو ِقبٌفُ ِ ٚ

آّٛة ه ٚگوـذ  ،رعٖجبد ِن٘ج
ٍزٛاْ ّيْٗ ها وّ

ك ُٔٚاگٗ ـوكا ايٓ ارفبق ثيفزٗ كيگالٗ ّٔال

ِوكَ ايٓ ّٙو ِّىٕٗ ِٛعت كهگيوي ثْٗ .

دبييٓ وْيل  ،ثبك ٍوك دبيييي فٛاة  ٚهفٛد ها اى ٍوُ دوأل ٍ ،زٛاْ

ه ٚثٗ ـوِبٔلاه ووك  ٚدوٍيل ّّ :ب ثب ا ْٚإٍبك  ٚوزبثٙب چىبه ِ
ـوِبٔلاه داله عّيمال
ِ
ِىض

ّالٗ عٍالٛي

وٕيٓ ؟

ثالٗ ٍاليگبه ىك  ،كٚك ها كه ٍاليٕٗ اُ ؽالجٌ والوك  ٚگفالذ ّ٘ :الٗ هٙ ٚالجٜ

وٕيُ .
ووك  ٚاكاِٗ كاك  ٚ :ثعل ُ٘ ٍو ـوٕذ ّ٘ٗ هٔ ٚبثٛك ِ

ثو عٍيٗ ّّب ثبل

ّٔ

ِ. ٗٔٛ

ٍزٛاْ دوٍيل  :چوا ايٓ وبهِ ٚ
ـوِبٔلاه ثٗ ٍوف

وٕيُ  ،ايٓ عٛهي ٘يچ ٍالٕلي

وٕيٓ ؟ ايٓ ؼيو ِٕطميٗ وٗ وَ

ثٗ كِّّٕ وّه وٕٗ .

آرِ ٍيگبه فيوٖ ّل  ٚگفذ ّ :بيل ِب ُ٘ ـىو ٔجبّيُ ٌٚ ،

ِ ٚوط  ٚآّٛة اى ـعبٌيذ ك ٍٗ ٚرب آكَ ِن٘ج

ِضً ّّب ّ ٚيـ اؽّل فيٍ

گٍٗ اي اى ٍگ ٘بي ٌٚگوك دبهً وٕبْ ارِٛجيً ها رعميت ِ

فطو ٘الوط

ثيْزوٖ .

ووكٔالل ٍ .الزٛاْ كٚثالبهٖ ثالٗ ثيالوْٚ

ٔگبٖ ووك  ،ثٗ ىِيٓ ريوٖ  ٚآٍّبْ ربهيه ثٗ اّالبهٖ ـوِبٔاللاه ارِٛجيالً رٛلالؿ والوك ٍ .الگ ٘الب كٚه
ارِٛجيً ِ

چوفيلٔل ِ ٚورت دبهً ِ

ووكٔل  .يى

وٗ اى ّ٘ٗ ثيهگزالو ثالٛك ثالٗ ثلٔالٗ ِبّاليٓ

دٕغٗ وْيل  ،ليژ ليژ وْيلٖ ّلْ دٕغٗ ٍگ چٕلُ آٚه ثٛك ٍ ،زٛاْ ثٗ رٕاللي ّيْالٗ ها رالب
أزٙب ثبو وْيل .
_ فت ٔظور ْٛچيٗ ٍزٛاْ ؟ ثب ِب ّ٘ىبهي ِ
ٍزٛاْ وّ

وٕيٓ ؟

ٍىٛد ووك  ٚعٛاة كاك  :ثبيل ـىو وُٕ .

ـوِبٔلاه ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :فت ّبيل يٗ ديبكٖ هٚي وٛربٖ ثز ٗٔٛثٗ ّّب وّه وٕٗ !
رك رك فٕه ّلْ لطعبد كاغ  ٚـٍيي ِبّيٓ كه ٘يب٘ٛي ٍگ ٘البي ٌٚگالوك ِؾالّ ٛاللٖ ثالٛك .
ٍگ ٘ب هٚي فبن دٕغٗ ِ

وْيلٔل  ٚث

ٚلفٗ كٚه ِبّيٓ دوٍٗ ِ

ىكٔل  .يى

ّبْ هٚي

ك ٚدب ايَزبك  ٚثٗ ّيْٗ دٕغٗ وْيل .
ـوِبٔلاه ه ٚثٗ ٍزٛاْ ووك  ٚگفذ  :فت ٔظور ْٛچيٗ ؟ ّ٘ىبهي ِ
وّ

وٕاليٓ يالب رالوعيؼ ِال

كيالٓ

للَ ثئيٓ  ٚثيْزو ـىو وٕيٓ ؟

ٍزٛاْ چييي ٔگفذ  ،ـوِبٔلاه اكاِٗ كاك ّٔ :
ٍگ ٘بي ٘به ّٔ

ك ُٔٚچوا كوزو اؽّلي ـىوي ثواي وْالزٓ ايالٓ

وٕٗ !

كٚثبهٖ ثٗ ٍزٛاْ ٔگبٖ ووك  ٚگفذ ِٕ ِٓ :زظو يٗ عٛاثُ ٍزٛاْ  ،ـم ٜيٗ وٍّٗ  ،آهٖ يب ٔٗ ؟
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ٍالزٛاْ ٍالو رىالبْ كاك  ،ـوِبٔالاللاه ٌجقٕاللي ىك  ،ثالٗ هإٔاللٖ اّالالبهٖ والوك  ،ارِٛجيالً ثالٗ هاٖ اـزالالبك ،
ـوِبٔلاه ّيْٗ ها دبييٓ وْيل ٛ٘ ،اي كافً ارِٛجيً ربىٖ ّل ٕ ،لاي عٛعٛي ٍگ ٘الب ٕ٘الٛى
ثٗ ٛٙٚػ ّٕيلٖ ِ

ّل .

ـوِبٔلاه ه ٚثٗ ٍزٛاْ ووك  ٚدوٍيل ّ :يـ اؽّل ه ٚچٗ لله ِ
ٍزٛاْ ث
_ ٌٚ

آْ وٗ ثٗ ـوِبٔلاه ٔگبٖ وٕل گفذ  :فيٍ

ّٕبٍيٓ ؟

وُ !

ثٗ ّيـ اعزّبك كاهيٓ ِ ،گٗ ٔٗ ؟

ٍزٛاْ ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :ثٍٗ .
ِىش ووك  ٚاكاِٗ كاك  :عٕبة ـوِبٔلاه ِٓ ّٔ

وّ

ر ُٔٛفٛكَ هِ ٚزمبعل وُٕ وٗ وّه والوكْ

ثٗ ّّب وبه كهٍزيٗ .
ىٚىٖ وْيل  ،ارِٛجيً ٍوعذ گوـذ  ،ـوِبٔلاه ٍيگبه ٔبرّبِِ ها ثٗ ثيو ْٚدورالبة والوك ٚ

ٍگ

گفذ  :ثجيٓ دَو عّّ ّٗ٘ ِٓ ! ْٛب هِ ٚ
عٍ

ّٕبٍُ اى ّيـ اؽّل گوـزٗ رب اِ ْٚيوىا ِؾّل

ّعٍٗ  ٚا ْٚثچٗ ِچٗ ٘ب  ،اؽّل ِوّلي  ٚثميٗ ّ. ْٛ

اگٗ ِ

فٛاٍزُ يب ٕالػ ِ

ِٓ فيٍ
 ،ؽز

كَٔٚزُ  ،فيٍ

چييا اى ّّب٘ب ِ
ِ

ك ُٔٚرٛي ثعٚ

ٍزٛاْ ثٗ ٍگ ٘بي

ٚلذ كاّزُ رب ره ره ّالّب ه ٚكٍالزگيو والُٕ ،

ك ، ُٔٚاى عٍَبد ؽفع ؽليش گوـزٗ رب عٍَٗ ٘بي ٙل ثٙبييالذ
عٍَبد ّّب چٗ ٕؾجذ ٘بي

هك  ٚثلي ّلٖ .

وٗ آْ ثيوٕٛ٘ ْٚى ثب ـبٍٕٗ اي ىيبك دْالذ ارِٛجيالً ِال

كٚيلٔالل ٔگالب٘

ألافذ  ،چٕل كليمٗ اي ثٗ ـىو ـو ٚهـذ  ٚثٗ هإٔلٖ گفذ  :ثوٍّ ٚذ دبٍگبٖ !
ـوِبٔلاه ه ٚثٗ ٍزٛاْ ووك  ٚاكاِٗ كاك  :ثبىَ ـىوار ٛثىٓ ! ايٓ آفويٓ ـوٕزٗ .
ٍزٛاْ دوٍيل  :چوا فٛكرّٔ ْٛ

هيٓ ؟ چوا ديِ كٍز

ّٔ

وٕيٓ ؟

ـوِبٔلاه ثب رعغت ثٗ ٍزٛاْ ٔگبٖ والوك  ،چٙالوٖ كه ٘الُ وْاليل  ٚگفالذ ٍ :الزٛاْ ٍ ،الزٛاْ ٔىٕالٗ
ِ

فٛاي ِٕٔ ٛباِيل وٕ

؟ايٓ كيگٗ چٗ ٍؤاٌيٗ ؟ ـول

وٕٗ ٘ ،و ؽٍّٗ اي  ٚاى ٘و عٕالبؽ
ِ

ّٗ ّٙ ،وثبٔ

ٔلاهٖ و

ثٗ أغّٓ يب وزبثق ٗٔٛؽٍّٗ

ِالوكَ ِزعٖالت ه ٚرؾوياله ِال

وٕالٗ  ٚاٚ ْٚلالذ آّالٛة ثپالب

يب ژألاهِوي ٘يچ ـول

ّٔ

وٕالٗ ِ ،الٓ ِال

فالٛاَ عٍالٛي اؼزْالبُ هٚ

ثگيوَ  ،ـمّ٘ ٜيٓ .
ٍزٛاْ ىيو ٌت گفذ ّٔ :

ك ُٔٚچ

ثگُ ؟

ـوِبٔلاه ثبىٚي ٍزٛاْ ها گوـذ  ٚگفذ  :ثٗ ِالٓ اعزّالبك والٓ ّ٘ ،الٛ ْٛالٛه والٗ ثالٗ ّاليـ اؽّالل
اّٛيٕبْ كاهي  ،فت كيگٗ هٍيليُ  ،ثميٗ ه ٚثبيل فٛكد ديبكٖ ثالوي ّٔ ،ال

فالٛاَ ِالب ه ٚثالب ٘الُ

ثجيٕٓ .
ارِٛجيً رٛلؿ ووك  ،اى ثيو ْٚدبهً ٍگ ٘بي ٌٚگوك ثٗ گِ ُٛ

هٍاليل ٕ٘ ،الٛى رالب دبٍالگبٖ هاٖ

ىيبكي ِبٔلٖ ثٛك ٍ ،زٛاْ كه ها ثبى ووك  ٚگفذ . ِّْٕٛ :
ٕ٘ٛى ديبكٖ ْٔلٖ ثٛك وٗ ـوِبٔلاه گفذ ٍ :زٛاْ ؟
ٍزٛاْ ثوگْذ  ٚگفذ  :ثٍٗ .
ـوِبٔلاه گفذ  :كيگٗ ٚلز

ّٔٔٛلٖ  ،ثب ِب ثبُ ! ايٓ ثٗ ٔفع ّ٘ٗ اً .

ٍزٛاْ كه ها ثَذ  ٚگفذ . ِّْٕٛ :
ـوِبٔلاه فٛكُ ها ثٗ ٍّذ كه وْبٔل  ٚگفذ  :اِيلٚاهَ ـوكا ثب فجو٘بي ف ُٛثجيّٕذ .
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ـوِبٔلاه ّيْٗ ها ثبو وْيل  ،ارِٛجيً ثٗ هاٖ اـزبك ٛ٘ ،ا ٍوكرو ّاللٖ ثالٛك ٍ ،الزٛاْ ايَالزبك ٚ
كٚه ّلْ ارِٛجيً ها ٔگبٖ ووك .
ِ ِٛهي وٗ وٕبه هإٔلٖ َْٔزٗ ثالٛك ثوگْالذ  ٚاى ـوِبٔاللاه دوٍاليل  :لوثالبْ ّالّب اى ٔزيغالٗ والبه
ِطّئٓ َ٘زيٓ ؟
ـوِبٔلاه ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :اگٗ ٍزٛاْ وّه وٕٗ ِ ،ب اثزىبه عًّ ه ٚثٗ كٍذ ِ

گيويُ  ،اْٚ

ٚلذ ...
ِ ِٛه اكاِٗ كاك  :اٚ ْٚلذ ُ٘ ّيـ اؽّل  ٚكاه  ٚكٍالزٗ اُ كٍالزگيو ِال
كِبغ ـوِبٔلٖ ِؽوٚه ّٙوثبٔ

ه ٚثٗ فبن ِ

ِبٌيٓ .

ـوِبٔلاه فٕليل  ٚگفذ  :كهٍزٗ  ،اٚ ْٚلذ ّٙو ِبي فٛكِِ ْٛ
ِ ِٛه اكاِٗ كاك  :لوثبْ ِ

ّالٓ ٘ ٚالُ ّالّب

ّٗ .

ّٗ ٘و ٚلذ ِٕزمالً ّالليٓ ّاليواى  ،چالبوور ْٛه٘ ٚالُ ثالب فٛكرالْٛ

ثجويٓ ؟
ـوِبٔلاه اى ٍو هٙبيذ ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  :ىٔلگ
٘و ك ٚثب ٕلاي ثٍٕل فٕليلٔل  ،ارِٛجيً كه ربهيى
ٕ٘ٛى ثٗ گِ ُٛ

ث

ِؾِ ٛ

ِقٍٔ  ٚچبوو وٗ ِيٖ ٔلاهٖ .
ّل  ٚلٙم ٗٙفٕاللٖ ٍؤْاليٕبْ آْ

هٍيل .

ٍزٛاْ ثٗ دبٍگبٖ ٔيكيه ِ

ّل  ،اِب ٔگواْ ثٛك  ،روكيل كاّالذ  ،كه چٕالل ٕالل ِزالوي دبٍالگبٖ

ايَزبك ٕ .لاي ِج ٚ ُٙگٕگ ٔگٙجبٔبْ ها ِ
ريو٘بي چواغ ثوق وٗ رب اعّبق ّت فط

ّٕيل  ،ثوگْذ  ٚثٗ ّٙو ٔگبٖ ووك  ،ثٗ فيبثبْ ٚ
ٔٛهأ

ها كه م٘ٓ رلاع

ِال

ووكٔالل  .ثالٗ دبٍالگبٖ

ٔگبٖ ووك  ٚثعل كٚثبهٖ ثٗ ّٙو  ،چُْ ٘بيِ ها ثَذ  ّٗ٘ .عالب ربهياله ثالٛك ٍ ٚالوك  ،گالٗ گالبٖ
ٕلاي دبهً ٍگ ٘ب ثٗ گِ ُٛ

هٍيل .

_ گياهُ هٍيلٖ كه وزبثق ٗٔٛإٍبك  ٚوزت ٙل ؽىِٛذ ٚعٛك كاهٖ  ،ثب ا ْٚإٍبك  ٚوزبة ٘ب چٗ
وبه ِ

وٕيٓ ؟ ّ٘ٗ ايٕب ِغبىاد كاهٖ .

فيبثبْ ثب ّت  ٚثيبثبْ ربهيه  ُ٘ ،كٚه ٍوُ ِ
گوـذ ِ ٚؾِ ٛ

مِٕ٘ ّىً ِ

چوفيلٔل  ،رٖبٚيو  ،إٛاد  ٚاـىبه ِقزٍؿ كه

ّل ٕٛ٘ .ى ّ٘بٔغب ايَزبكٖ ثٛك ٔ ،فَ

عّيالك وْاليل ٚ

ّو ٚثٗ كٚيلْ ووك .
يه ٍبعز
ِ

ثعالل ٕ٘الٛى ّ٘الٗ عالب ربهياله ثالٛك  .اى آْ ٍالٛي كه ٍالو ٕ ٚاللاي ِجّٙال

هٍيل  ،وٍيل كه رٛد

لفً چوفيل  ،كه ثٗ آهاِ

ثالٗ گالُٛ

ثبى ّالل  ٚثبهيىالٗ اي ٔالٛه ثالٗ كافالً آِالل .

ٔٛهٚى ٍ ٚزٛاْ كه آٍزبٔٗ كه ايَزبكٔل ٛٔ ،هٚى كٍذ ثو كيٛاه وْيل رب وٍيل ثوق ها ديلا وٕل  ،اِالب
ٍزٛاْ ِبٔع ّل  ٚثب ٕلاي

ففٗ گفذ  ! ٗٔ :چواغ وىَ ٔلاهيُ ٘ .و كٚ ٚاهك َِغل ّلٔل .

_ كه ه ٚثجٕل !
ٔٛهٚى كه ها ثَذ  ،ربهيى
_ وغبي

ثيْزو ّل  ،فيٍ

ثيْزو .

؟

_ رىٔ ْٛقٛه !
_ عبي

هّٔ ٚ

ثيُٕ .

_ اوْ كهٍزِ ِ

وُٕ .
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ٍزٛاْ وجويذ ه ّٓٚووك ٌ ٚؾظٗ اي ثعل ّّع

رٛأَالذ چٙالوٖ

هّ ّٓٚل  ،ؽبو ٔٛهٚى ِ

ٍزٛاْ ها كه ٔٛه ىهك ٌ ٚوىاْ ّّع ثجيٕل .
_ ّو ٚوٕيُ .
كهفْيل ٍو رىبْ كاك ٘ ،و ك ٚثٗ ٍّذ أزٙالبي

ٔٛهٚى وٗ چّْبِٔ كه أعىبً ٔٛه ّّع ِ

ٕؾٓ هـزٕل ِ ٚمبثً كه ثَزٗ وزبثقبٔٗ ايَزبكٔل ٛٔ .هٚى كه ها ثبى ووك ٘ ٚالو كّ ٚالو ٚووكٔالل ثالٗ
عّع ووكْ وزبة ٘ب  ٚعي٘ ٖٚبي ِقزٍؿ .
ٍزٛاْ اى ٔٛهٚى دوٍيل  :چَت كاهي ؟
فٛاي ثواد كهٍذ وُٕ ؟

_ يٗ وُ ٍويِ َ٘ذ ِ ،
_ كٍزذ كهك ٔىٕٗ .

وٕظ اربق هـذ  ٚثَالزٗ ٍالويِ ها ثوكاّالذ  ٚدوٍاليل  :چالٗ لالله

ٔٛهٚى ثٗ ٍّذ لفَٗ چٛث
كهٍذ وُٕ ؟
_ ألاىٖ چَجٔٛلْ عٍل يى
ٔٛهٚى گفذ ِ :

ك ٚرب وزبة ثَٗ .

هَ آة ثيبهَ .

ثٗ ٛوؾ ؽيب ٛثٗ هاٖ اـزبك ٍ ،زٛاْ ٔگب٘
وْيل  ٚوٕبه ُ٘ گناّذ  ،وّ

ثٗ وزبة ٘ب ألافذ  .چٕل وزالبة ها اى لفَالٗ ثيالوْٚ

ـىو ووك  ٚعٍل وزبة لطالٛه ها وٕالل ٚ ،لزال

ٔالٛهٚى ثوگْالذ ثالب

رعغت ٍزٛاْ ها كه ؽبي علا ووكْ عٍل وزبة ٘ب كيل .
وبه ِ

_چ

وٕ

ٍزٛاْ ثٗ ٔٛهٚى ٔگب٘

ٍزٛاْ ؟
ألافذ  ،ثب كيلْ چٙوٖ ِزعغت ٔٛهٚى فٕليل  ٚگفذ  :ثيب فٛكد ثجيٓ !

ٔٛهٚى وٕبه ٍزٛاْ َْٔذ ٍ ،زٛاْ وٗ عٍل وزبة ٘بي ؽٍيخ اٌّزميٓ  ٚگٍَزبْ ٍعلي ها عاللا
ووكٖ ثٛك  ،ه ٚثٗ ٔٛهٚى ووك  ٚگفذ ٍ :ويِ ه ٚثلٖ !
_ ثيب .
ٍزٛاْ عٍل وزبة فٛك ٍبىي أمالثال

ها ٔيالي عاللا والوك  ٚعٍالل گٍَالزبْ ٍالعلي ها ثالٗ عالبي آْ

چَجبٔل .
_ ؽبو ـّٙيلي ؟
ٔٛهٚى عٛاة كاك ٕٛ٘ :ى ٔٗ .
ٍالالزٛاْ اكاِالالٗ كاك ِ :الالٓ ايالالٓ ٛالالٛهي وزبثالالب هِ ٚقفالال
ّٔ

ِالال

والالُٕ  ،أٚالالب كٔجالالبي گٍَالالزبْ ٍالالعلي

گوكْ .

ٔٛهٚى ثٗ لفَٗ ٘بي كيگو اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :ايٓ عٛهي وٗ ّٔ
ٍزٛاْ ٔگب٘

ّٗ  ،ا ّٗ٘ ْٚوزبة ! ثجيٓ !

ثٗ وزبة ٘بي هكيؿ ّلٖ كه لفَٗ ٘ب ألافذ ِ ،ىض

ىيبكْ ! ّبيل ايٓ عٛهي ْٔٗ  ،يٗ ـىو كيگٗ وىِٗ  ،ثبيل ِقف

ووك  ٚعٛاة كاك  :فيٍ

ّ ْٛووك .

ّّع ها ثبو ثوك ٘ ٚو ك ٚثٗ اٛواؾ ٔگبٖ ووكٔل .
ٔٛهٚى گفذ  :ثيب اى ايٕغب ثجويُ ّ ْٛثيو! ْٚ
ٍزٛاْ گفذ ِّ ، ٗٔ :ىٕٗ وَ

فجو ثلٖ .

ٔٛهٚى دوٍيل  :چٗ ٛٛه ّ٘ٗ ه ٚثَٛىٔٚيُ ؟
ٍزٛاْ عٛاة كاك  :ـىو فٛث

ٔيٌ  ،ربىٖ ـوِبٔلاه ُ٘ ِٕزظوٖ ثجيٕٗ ِب چيىبه ِ
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كٚثبهٖ ثٗ اٛواؾ ٔگبٖ ووكٔل ِ ٚزٛعٗ ويَٗ اي ّلٔل وٗ گ ّٗٛاربق دْذ لفَالٗ وزالبة لالواه
گوـزٗ ثٛك .
ٍزٛاْ دوٍيل  :ا ْٚچيٗ ؟
ٔٛهٚى عٛاة كاك  :ويَٗ آهكٖ  ،لواه ـوكا ثجوَ ف ٗٔٛيٗ َِزؾك .
ٍزٛاْ اى ويَٗ چُْ ثوكاّذ  ٚثٗ ٔٛهٚى ٔگبٖ ووك ٛٔ .هٚى ٌجقٕلي ىك ٍ ،زٛاْ ٘الُ ٍالو رىالبْ
كاك  ،رجَّ

وٗ ِٓ ـىو ِ

ووك  ٚگفذ  :ر ُ٘ ٛثٗ أٚ

وُٕ  ،ـىو ِ

وٕ

؟

ٔٛهٚى ٍو رىبْ كاك  ،هيي فٕليل  ٚگفذ ٘ :ب ! گّ ُٔٛـىو فٛثيٗ .
ٍزٛاْ ُ٘ فٕليل  ٚگفذ ٛ٘ :ا وٗ هّ ّٓٚل هاٖ ِ
ٕجؼ هٚى ثعل ٘ ،و ك ٚكه ؽبٌ

وٗ كٛ ٚوؾ ويَٗ ها گوـزٗ ثٛكٔل اى َِغل ثيو ْٚآِلٔل  ،اى وٕبه

كهفزبْ ثٍٕل لبِذ گنّزٕل  ،وّ
ثٗ وٛچٗ ثبؼ

فبو

اـزيُ .

وٗ گنّذ ٍٕ ،گيٕ

ويَٗ ثيْزو ّل  .اى أزٙبي وٛچالٗ

وٗ هـزٕل ثٗ عّعال

عالياكاه هٍاليلٔل والٗ ثالب ٌجالبً ٘البي

ديچيلٔل  .وّ

ٍيبٖ ّ ٚبي ٘بي ٍجي كه يه كايوٖ ؽٍمٗ ىكٖ ثٛكٔل ٛٔ ٚؽٗ ِال

فٛألٔالل  .اى عّالع عالياكاه كٚه

ّلٔل  ٚثٗ وٛچٗ اي رٕگ  ٚثبهيه هٍيلٔل ٛٔ ،هٚى ثٗ ٍزٛاْ گفذ  :هٍيليُ !
ّل .

كه أزٙبي وٛچٗ فبٔٗ اي ِؾمو كيلٖ ِ
ٍزٛاْ دوٍيل  ّٗٔٛ٘ :؟

ليژي ووك  ٚثبى ّل  .كفزو ثچالٗ فوكٍالبٌ

ٔٛهٚى وٛثٗ كه ها چٕل ِورجٗ ىك  ،كه چٛث

ثالٗ ثيالوْٚ

ٍون وْيل ٔ ٚگبٖ ّبْ ووك .
ٔٛهٚى گفذ ٍ :الَ  ،ر ٛولِٚ

؟

كفزو ثچٗ عٛاة كاك ٍ :بها .
ٔٛهٚى ه ٚثٗ ٍزٛاْ ووك  ٚگفذ  :ايٕب ّيِ ربْ  ،لل ٔ ٚيُ لل .
آٔگبٖ ه ٚثٗ ٍبها ووك  ٚكٚثبهٖ دوٍيل  ٕٗٔ :اد ف ٗٔٛاً ؟
كفزو ثچٗ عٛاة كاك ٘ :ب  ،چ

وبهُ كاهي ؟

ٔٛهٚى ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :ثگ ٛاى ٛوؾ َِغل اِٚلْ .
آهك ها اى ىِيٓ ثوكاّذ  ٚوٕبه كه گناّالذ  ،چٕالل ٌؾظالٗ ثعالل ىٔال

ٍزٛاْ گٔٛ

وٛچاله أاللاَ ،

دويلٖ هٔگ  ٚفّيلٖ ثٗ ثيوٍ ْٚون وْيل .
_ ٍالَ ث

ث

!

_ عٍيىُ اٌَالَ .
ٔٛهٚى اكاِٗ كاك  :ث
ث
گٔٛ

ث

ث

! ايٓ ٚاٍٗ ّّبً .

ٍو رىبْ كاك  ،كفزو٘ب يى

ثعل اى كيگوي اى وي كه ثٗ ثيوٍ ْٚون وْيلٔل ٛٔ ،هٚى ٍو
ثال

ها ثبى ووك  ٚاكاِٗ كاك  :آهكٖ ثال

 ،آهك گٕاللَ ! ِ ،يال٘ ِٔٛالُ چالٓ رالب وزبثالٗ  ،أٚالب هٚ

ثوأِ ْٛگٗ كاه !
ٍبها كٍذ كه گٔٛ

ووك ِْ ،ز

آهك ثوكاّذ  ٚثٗ ك٘بْ گناّذ ٍ ،زٛاْ گفالذ ِ :ا ِ ...ا ِ ...ا

ٔ ...قٛه ثچٗ ! ىكٖ ثٗ ٍود ِگٗ ؟
ٍبها ٍوُ ها دبييٓ ألافذ  ٚثب ٕلاي

آهاَ گفذ  :گّْٕٗ !
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ك ٚرب اى كفزو٘ب ُ٘ ثٗ ٍّذ ويَٗ هـزٕل ٛٔ ،هٚى عٍٛي ّبْ ايَزبك ٙٔ ٚيت ىك  :ثالويٓ !

ثويٓ عمت !
ٍزٛاْ ه ٚثٗ ىْ ووك  ٚدوٍيل  :رٕٛه كاهي ؟
چييي ثواي دقزٓ ٔلاّزيُ .

ىْ عٛاة كاك ٘ :ب ! ٌٚ
ٍزٛاْ دوٍيل ٘ :يّٗ چ
يى

؟ ٍٛفذ ؟

اى كفزو٘ب وٗ اى ٍبها ثيهگزو ثٛك  ،عٛاة كاك  :فبه  ٚفَه ا ْٚعبْ !

ثٗ گ ّٗٛاي اّبهٖ ووك ٛٔ ،هٚى ٍو ويَٗ ها گوـذ .
_ ثيب ايٕغب ه ٚثگيو !
ثب وّه ٍزٛاْ گٔٛ

ها ثٗ كافً فبٔٗ ثوكٔل ٛٔ ،هٚى ثٗ ىْ گفالذ  :اگالٗ والبهي كاّالزيٓ يالٗ ٔفالوٚ

ثفوً َِغل .
ىْ كٍذ ثٗ ٍٛي آٍّبْ كهاى ووك  ٚگفذ  :فلا اى ثواكهي وّذ ٔىٕٗ .
ٍزٛاْ گفذ  :وزبثب ه ٚيٗ عب ِقف

وٕيٓ ٚ ،لزِ وٗ ثوٍٗ فٛكَ ِ

ىْ ٍو رىبْ كاك ٍ ،زٛاْ ٛٔ ٚهٚى فلاؽبـظ
كٍزٗ اي والغ كه آٍّبْ دوٚاى ِ
وُ ه ٚثٗ ربهيى

يبَ ِ

ثوَ ّ. ْٛ

ووكٔل  ٚثوگْزٕل .

ووكٔل ٍ .زٛاْ ٛٔ ٚهٚى ثٗ ٍّذ َِغل ثوگْزٕل ٛ٘ ،ا وُ

ثٛك ٛٔ .هٚى دوٍيل :چٗ لله كيگٗ ايٓ عبي

؟

ٍزٛاْ عٛاة كاك  :كٍذ وُ يٗ ٍبي .
؟

ٔٛهٚى كٚثبهٖ ٍؤاي ووك  :چوا ِضً ثميٗ ٔيَز

ٍزٛاْ ثٗ ٔٛهٚى ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل ِٕ :ظٛهد چيٗ ؟
ٔٛهٚى گفذ ِ :وفٖ

گوـز

؟

ٍزٛاْ ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :ثٍٗ  ،يٗ ٘فزٗ .
ٔٛهٚى دوٍيل  :چوا ثؤگْز
ٍزٛاْ عٛاة كاك ِ :
ٔٛهٚى دوٍيل  :وبّى

ّٙو فٛكر ْٛ؟

فٛاٍزُ ثوَ ف ، ٗٔٛكيلَ ّيـ اؽّل كٍذ رٕٙبً .
ّ٘يٓ اوْ ثوِ

گْز

ّٙو فٛكرِ ، ْٛ

روٍُ ـوِبٔلاه ٔمْٗ اي

ثواد وْيلٖ ثبّٗ .
ٍزٛاْ وّ

ٍىٛد ووك  ٚگفذ  ُِٕ :رٛي ّ٘يٓ ـىوَ ٌٚ ،

ٔٛهٚى دوٍيل  :اِْت ثوِ

گوكي دبٍگبٖ ؟

ٍزٛاْ عٛاة كاك  ، ٗٔ :رٛي وزبثقِ ٗٔٛ
وّ

عٍٛرو ٛٔ ،هٚى فلاؽبـظ

كٌُ ّٔ

يبك ثوَ .

فٛاثُ ِ ،طّئٓ روٖ !

ووك  ٚهـذ ٍ .زٛاْ اِب ٕ٘ٛى ثٗ فيبثبْ ٔوٍيلٖ ثالٛك والٗ رٍٛالٜ

چٕل ِ ِٛه ثبىكاّذ ّل .
ثعلاىظٙو ّ٘بْ هٚى ِ ِٛهي كهّذ ٘يىً وٗ ٍوُ ها ريػ ىكٖ ثالٛك  ٚوبدْالٕ

چوِال

ثالٗ رالٓ

كاّذ  ،ىٔگ فبٔٗ ّيـ اؽّل ها ثالٗ ٕاللا كه آٚهك  ٚاى ا ٚفٛاٍالذ رالب ّ٘الواِ٘ ثالٗ ـوِبٔاللاهي
ثوٚك .
ّيـ اؽّل ثٗ ِ ِٛه گفذ ٕ :جو وٕيٓ ! وبه كاهَ .
ِ ِٛه ثب ٌؾٕ

فِ كاه  ٚگوـزٗ گفذ ِّ :ىٓ ٔيَذ !
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ّاليـ اؽّالالل ٍالالٛاه ارِٛجيالالً ّالالل  ٚوّالال

ثعالالل ارِٛجيالالً اى چٕالالل فيبثالالبْ گنّالالذ ٚ ٚاهك ِؾٛٛالالٗ

ـوِبٔلاهي ّل ٛ٘ .ا ٕبؾ ثٛك ّ ،يـ اؽّل ثب ّ٘بْ ِ ِٛه كهّذ ٘يىً اى دٍٗ ٘الب ثالبو هـالذ .
دْذ كه اربق ـوِبٔلاه ِٕزظو ِبٔل  ،چٕل كليمٗ ثعل ّ٘بْ ِال ِٛه ّ٘الواٖ ٍالزٛاْ والٗ ٍالوُ ها
ثبٔل ديچ
ِ

ووكٖ ثٛكٔل اى اربق ثيو ْٚآِل ٕٛ ،هرِ وجٛك ّلٖ ثٛك  ٚفَزٗ  ٚوالُ هِالك ثالٗ ٔظالو

هٍيل .

ّيـ دوٍيل  :چ

ّلٖ ٍزٛاْ !

ٍزٛاْ ٕ٘ٛى ك٘بْ ثبى ٔىوكٖ ثٛك وٗ ِ ِٛه ا ٚها ثٗ عٍ ً٘ ٛكاك ّ .يـ ثب ٔبهاؽز
 ،ـوِبٔلاه وٕبه دٕغوٖ ايَزبكٖ ثٛك  ٚثيو ْٚها رّبّب ِ
 ٚثٕفِ  .ـوِبٔلاه ث

ٔ ٚبهٔغ

ووك  ،آٍّبْ آث

ٚاهك اربق ّالل

ثٛك ثب ٌىٗ اثو٘بي ىهك

آْ وٗ اى دٕغوٖ ـبٍٕٗ ثگيوك  ٚه ٚثوگوكأل  ،دوٍيل ِ :

فٛاي

آّٛة هاٖ ثيٕلاىي ؟
چ

_ يعٕ

؟

ـوِبٔلاه ثوگْذ  ٚثب عٖجبٔيذ ثٗ ّيـ اؽّل اّالبهٖ والوك  ٚثالٗ رٕاللي گفالذ  :رالِ ! ٛال

فالٛاي

ِواٍُ چ ٍُٙثگيوي ؟ چ ٍُٙيٗ ِْذ  ٓٛٚـو ُٚفبآ ؟
_ أٚب ه ٚرٛي َِغل عبِع ييك ثٗ گٍ ٌٗٛثَزٓ .
ـوِبٔلاه ده عّيم
ثْ

ثٗ ٍيگبه ىك  ٚگفذ  :دٌ گياهُ كهٍذ ثٛكٖ ِ ،ال

فالٛاي كهكٍالو ٍالبى

!

فيوٖ ّيـ اؽّل ها ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل ِ :

رب ؽبو چٓ رب گياهُ اى ر ٛثٗ كٍزُ هٍيلٖ؟

كٔٚ

ّيـ اؽّل عٛاة كاك  :اى وغب ثل ُٔٚ؟
ـوِبٔالاللاه والالٗ دْالالذ ِيالاليُ ايَالالزبكٖ ثالالٛك ٘ ،الالو ك ٚكٍالالزِ ها هٚي ِيالالي گناّالالذ  ٚدوٍالاليل :
ّٔ

روٍ

؟ِ

ر ُٔٛثٕلاىِذ ىٔل! ْٚ

ّيـ اؽّل ٌجقٕلي ٍوك ىك  ٚدوٍيل  :ثٗ چٗ عوِ

؟

ـوِبٔلاه ٍيگبهُ ها كه ىيو ٍيگبهي ٔمالوٖ اي ٌالٗ والوك  ٚگفالذ  :رؾوياله ِالوكَ  ،آّالٛة گالوي ٚ
فيبٔذ ثٗ ٍِّىذ  ،يب ثٗ لٛي عٍيبؽٚود ٚاثَزگ
ّيـ اؽّل گفذ ٚ :اثَزگ
ـوِبٔلاه هٚي ٕٕلٌ

چوِ

ثٗ ٍٍٛيبٌيَُ اٍالِ

.

ثٗ اٍالَ  ،ـم ٜاٍالَ !
فٛك َْٔذ  ٚگفذ  ِٓ :كّّٓ رٔ ٛيَزُ  ،ربثع لبٍِّٔ ْٛىالزُ

 ،ثْيٓ رب يٗ چييي ٚاٍٗ اد ه ّٓٚثْٗ .
ّيـ اؽّل هٚي يى

اى ٕٕلٌ

٘الب َْٔالذ  ،ـوِبٔاللاه دّٛالٗ اي ها ثالبى والوك  ،عيالٕىِ ها ثالو

چُْ گناّذ  ٚگفذ  :ايٓ دؤٚلٖ ّّبً  ...ثجيٓ رٛي آفويٓ گياهُ چ
" ِ ...عوِ ٗٚ
اى ا٘بٌ

كاهك كه ٔطك آلبي ـميٙ

ّٔٛزٗ ...

كه َِغل ِيوي وٗ ثب ّووذ عّع ىيبكي

اٍزٙجبْ ّ٘واٖ ثٛك ِٛ ،اهك ىيو ِطوػ گوكيل :

ٔ .3الالبِجوكٖ كه ٍالالقٕوأ

فالالٛك ثالالٗ ٌالالي َٚارؾالالبك َِالالٍّبٔبْ اّالالبهٖ والالوك  ٚاى ِالالوكَ

فٛاٍذ رب ثٗ ّ٘ليگو وّه ّٔبيٕل .
ِْ .8بهاٌيٗ  ّٓٙثيبْ ٌي َٚرٛعٗ ثٗ ّويعذ اٍالَ ِٕ ٚع ووكْ اـالواك ؽبٙالو كه
عٍَٗ اى ِظب٘و ـَبك ّ ٚون أزمبك ووك وٗ اّبهٖ ٍقٕواْ ثالٗ ثؤبِالٗ ٘البي
هاكي ٛرٍٛيييٍِ ْٛ

ايواْ ثٛكٖ اٍذ .
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 .0يبكآٚهي ٚالعٗ ووثال  ٚرنوو ايٓ ٔىزٗ وٗ ٔجوك فيو ّ ٚو ّ٘يْٗ ٚعٛك كاّزٗ ٚ
كاهك .
 .5اّبهٖ ثٗ ؽىِٛذ اِبَ كٚاىكُ٘  ٚموو ايٓ ٔىزٗ والٗ ِؤِٕالبْ ثبيالل فالٛك ها ثالواي
ايٓ ؽىِٛذ آِبكٖ وٕٕل .
ثٗ ٌي َٚثولواهي ؽىِٛز

(ايْبْ ثٗ ّىً رٍٛيؾ

ِن٘ج

اّبهٖ ووكٖ أل " ).

ـوِبٔلاه دؤٚلٖ ها ثَذ  ٚايَزبك .
ّيـ اؽّل دوٍيل  :فت ثعلُ چ

؟

ـوِبٔلاه ثب رعغت ثٗ ّيـ اؽّل ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :دْئّ ْٛيَز
ىكَ ؟ ثٗ وَ

ّيـ اؽّل ٌجقٕل ىك  ٚعٛاة كاك  :ؽوؾ ٔبِوثٛٛ

؟
ا٘بٔذ ّلٖ ؟

ـوِبٔلاه ثب ِْذ ثٗ ِيي وٛثيل  ٚگفالذ  :ايالٓ ؽوـالب عوِالٗ  ،عالوِِ ٘الُ ٍالٕگيٕٗ ِ ،ال

رٔٛالٗ

ثٕلاىكد ىٔل. ْٚ
ّيـ اؽّل دوٍيل  :ثميٗ ه ٚچ

ٔلاىيٓ ىٔل ْٚ؟

؟ ّ٘ٗ هِ ٚ

ـوِبٔلاه وٗ چٙوٖ اُ ٍوؿ ّلٖ ثٛك ٔ ،اليُ فيالي ّالل  ٚكاك ىك  :هٚد فيٍال
ر ُٔٛچٕبْ ثالي

اؽّل ! ِ

ىيالبك ّاللٖ ّاليـ

ٍود ثيبهِىٗ ...

ّيـ اؽّل دوٍيل ّّ :ب ِٕ ٛثٗ ىٚه آٚهكيٓ ايٕغب وٗ رٙليل وٕيٓ ؟
ّيـ اؽّل اى عب ثٍٕل ّل  ،ـوِبٔلاه دْذ ِيي َْٔذ  ٚثب ٌؾٕ

آهاَ رو اكاِالٗ كاك  :آٚهكِالذ

وٗ يٗ ـوٕذ ثٙذ ثلَ  .لجً اى ّّب ثب ِيوىا ثيهگ ـوىأالٗ ٘الُ ٕالؾجذ والوكَ  ،عٍَالٗ ـالوكا هٚ
رعطيً وٕيٓ ! ثٗ ٔفع ٘و كٚي ّّبً .
ّيـ اؽّل ٍبوذ ثٛك  ٚثٗ ـىو ـو ٚهـذ  ،ـوِبٔلاه اكاِٗ كاك  :يبكد ثبّٗ ايٓ آفالويٓ ـوٕالزٗ ،
٘يچ ِواٍّ

ٔجبيل ثوگياه ثْٗ ٚ ،گؤٗ ِ

ّيـ اؽّل ثب ث

ؽٍٕٛگ

دوٍيل ِ :

كَ ثبىكاّزذ وٕٓ .
ر ُٔٛثوَ ؟

ـوِبٔلاه ٍو رىبْ كاك ّ ،يـ اؽّل ثٗ ٍّذ كه هـذ  ،ـوِبٔلاه كٚثالبهٖ ثالب ٕاللاي

ثٍٕالل گفالذ :

ٕجو وٓ ّ ،يـ اؽّل !
ّالاليـ اؽّالالل ث ال
ٍقٕوأ

ُ٘ ِ

آْ والالٗ ه ٚثوگوكأالالل  ،ايَالالزبك  .ـوِبٔالاللاه دوٍالاليل ّ :الالّب رالالٛي ِغٍالالٌ ـالالوكا ،
وٕ

؟

ّيـ اؽّل عٛاة كاك  :اگٗ ِوكَ اى ِٓ ثقٛاْ ٕؾجذ ِ

وُٕ .

ـوِبٔلاه وٗ ثب ٔٛن فٛكوبه هٚي ٍطؼ ّيْٗ اي ِيي ٙوة گوـزٗ ثٛك  ،اكاِٗ كاك ِّ :ىٕٗ ثواد
گو ْٚرّ َٛثْٗ  ،اگو ثٗ ـىو فٛكد ٔيَز

ٔ ،گواْ فٛٔٛاكٖ اد ثبُ .

ّيـ اؽّل ىيو ٌت گفذ  :و اٌٗ او هللا .
كه ها ثب ؼيع ثبى ووك  ،ثب ِ ِٛه وٍٗ ربً ـوِبٔلاهي وٗ دْذ كه ايَزبكٖ ثٛك هٚثوّ ٚالل  ،اى وٕالبه
ِ ِٛه گنّذ  ٚچٕل كليمٗ ثعل اى ِؾ ٗٛٛـوِبٔلاهي ثيو ْٚهـذ .
_ ٍجؾبْ هللا  ٚاٌؾّلهلل  ٚو اٌٗ او هللا  ٚهللا اوجو ...
ّٔبى ه ٚثٗ ارّبَ ثٛك  ،چٕل ٔفو آهاَ ثٗ كافً َِغل فييلٔل  ٚگ ّٗٛاي َْٔزٕل .
_ ٍجؾبْ هللا  ٚاٌؾّلهلل  ٚو اٌٗ او هللا  ٚهللا اوجو ....
إؽو آٔٙب ها لجٍٓ ٔليلٖ ثٛك  ،ثٗ ّيـ اؽّل ٔگبٖ ووك  ،اِب ّيـ اؽّل ِْؽٛي ّٔبى ثٛك .
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_ هللا اوجو  ،هو. ٛ
ثب چٙوٖ ٘بي آـزبة ٍٛفزٗ  ٚچٕل ٔفوي ُ٘ ثب ٍجيً ٘بي

عّع

اى ثٕبگ ُٛكه هـزٗ  ،گّٗٛ

 ٚوٕبه َْٔزٗ ثٛكٔل .
اٌعظيُ  ٚثؾّلٖ .

_ ٍجؾبْ هث

إؽو كٍذ ثو گ ِّٛگناّذ  ٚثٗ ٕلاي ثٍٕل آٚاى كاك ٍّ :ع هللا ٌّٓ ؽّلٖ ٍ ...غلٖ .
ّٔبىگياهاْ ثٗ ٍغلٖ اـزبكٔل  ،چٕل ؼويجٗ كيگو ٚاهك ّلٔل  ٚكه گ ٚ ّٗٛوٕبه عب گوـزٕل  .إؽو ثب
ٕلاي

ثٍٕلرو رىجيو گفذ  :هللا اوجو .

ّيـ ثٗ ّٔبى ِْؽٛي ثٛك  ،چٕل ٔفو اى ّ٘بْ ؼويجٗ ٘ب ٍو كه گٔ ُ٘ ُٛغٛا ِ
ثب ٔگوأ

ثٗ اٛواؾ ٍو چوفبٔل ٔ ٚگب٘

ووكٔل  ،إؽو

ثٗ ّيـ اؽّل ألافذ .

_ ثَُ هللا  ٚثبهلل  ....اّٙل اْ و اٌٗ او هللا ٚؽلٖ و ّويه ٌٗ ...
إؽو ثٗ اٛواؾ چُْ چوفبٔل وٗ يىجبهٖ ٍٍطبْ عٍ
آٚهك  .إؽو ثٗ ؼويجٗ ٘ب ٔگبٖ ووك  ٚثب ٕلاي

ها كيل  ،فُ ّلٖ ثٛك رالب وفالِ ٘الب ها كه

ثٍٕل چٕل رىجيالو ـوٍالزبك  :هللا اوجالو  ...هللا اوجالو ...

هللا اوجو  ...و اٌٗ او هللا  ٚ ...هللا و يؾت اٌىبـويٓ  ....هللا اوجو .
ٍٍطبْ عٍ

ثب رعغت ٔگبِ٘ ووك  ٚإؽو كٚثبهٖ اكاِٗ كاك  :هللا اوجو  ...هللا اوجو ...

ٍٍطبْ عٍ

ؼويجٗ ٘ب ها وٗ كيل ٍ ،ويع ثوگْذ  ٚاى َِغل ثيو ْٚهـذ ّ .يـ اؽّالل ّٔالبى ها

رّبَ ووك  ٚكه ؽبٌ
ثوف

وٗ ىيو ٌت موو ِال

گفالذ ثالب افالُ ٔ ٚالبهاؽز

ّٔبىگياهاْ گيظ ٔ ٚگواْ ثالٗ ٔظالو ِال

ثالٗ إالؽو أاللافذ .

ٔگالب٘

هٍاليلٔل  .إالؽو هٚثالوٚي ّاليـ َْٔالذ  ٚگفالذ :

ِ ِٛها ايٓ عبْ .
ّيـ اؽّل ث

٘يچ ِىض

گفذ  :فت ؟

إؽو اكاِٗ كاك  :ـواه وٕيٓ ّيـ اؽّل  ،ايٕغب اعزجبه ٔلاهٖ .
ّيـ اؽّل ٌجقٕل ىك  ٚگفذ ٔ :گواْ ٔجبُ .
إؽو وٗ ٕ٘ٛى ٔگواْ ثٛك  ،ىيو گّ ُٛيـ اؽّل گفذ  :ـواه وٕيٓ  ،ؽبط آلب !
ّيـ اؽّل گفذ ٘ :يٌ ً ! گ ُٛوٓ چ

ِ

گُ !

ّيـ اؽّل چييي كه گ ُٛإؽو ىِيِٗ ووك  ٚدوٍيل ِ :زٛعٗ ّلي ؟
إؽو عٛاة كاك  :ثٍٗ ّيـ اؽّل .
ّيـ اؽّل گفذ  :دٌ لواهِ ٍٗ ّْٛ٘ ْٛرب رىجيو  ،ثبّٗ ؟
إؽو عٛاة كاك  :چُْ ّيـ اؽّل  ٍٗ ...رب رىجيو .
إؽو اى عب ثوفبٍذ  ٚهـذ ّ .يـ اؽّل ايَزبك  ،ه ٚثٗ عّعيذ ووك  ٚگفذ :
ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽيُ
" اِْت ِ

فٛاَ كه ِٛهك فيو ّ ٚو چٕل وٍّالٗ اي ثالب عييالياْ ٕالؾجذ والُٕ ّ٘ ،الْٛ

ٛٛهي وٗ چٕل ّت ديِ ُ٘ فلِذ ّّب ثالواكها  ٚفالٛا٘وا عالوٗ والوكَ  ،فيالو ّ ٚالو
ّ٘يْٗ ثب ُ٘ رعبهٗ  ٚعٕگ كاهْ  ٚايٓ رّّٔ َٛ
كٚاىكُ٘ ِب ّو ٚثْٗ ٌٚ ،

ّٗ ِ ،گٗ ٚلز

وٗ ؽىِٛذ اِبَ

ِب رٛي كٚهٖ ؼيجذ چيىبه ثبيل ثىٕيُ ؟ٚظيفٗ ِ ْٛچيٗ ؟

يٗ گ ّٗٛثْيٕيُ ثٗ ايٓ اِيل وٗ اٙٚب فٛك ثٗ فٛك كهٍذ ثْٗ ؟
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اگٗ ايٓ ٛٛه ثٛك وٗ كيگٗ ٔيبىي ثٗ هٍبٌذ ٔجٛك كيگٗ چٗ ٔيبىي ثٗ ااّٗ اٙٛالبه ثالٛك ؟ ٚ
اگٗ ايٓ ٛٛه ثٛك وٗ ٘يچ ٚلذ ِٖيجذ ووثال ثٗ ٚعٛك ّٔ
ثبيل كه هاٖ اٍزمواه كيٓ فلا اٍزمبِذ ووك ٍ .قز

اِٚل  .دٌ ثبيل چىالبه والوك ؟
ّٗ ِ ،گٗ ٔقٔٛليٓ

٘ب رِّ َٛ

وٗ فلا كه لوآْ ـوِٛك  :اْ ِع اٌعَو يَوا  ،ـبْ ِع اٌعَو يَوا ٘ ...ب ؟ ْٕٔيليٓ ؟
اگو يييالل  ٚكاه  ٚكٍالزٗ اُ يالبهاْ ٔ ٚيكيىالبْ اِالبَ ؽَاليٓ( ) ه ٚكه والوثال ثالٗ ّالٙبكد
هٍٔٛلْ  ،اگٗ ِ ِ ْٛثب ؽيٍٗ گوي اِبَ هٙب ( ) ه ََِّٛ ٚووك  ،اگٗ كّّٕبْ اٍالالَ
اِبَ ؽَٓ عَگوي ( ) هٍ ٚبي ٘ب ؽجٌ والوكْ  ٚاگالٗ يالٗ اى فاللا ثال

فجالو عاللٖ اي

ثيگٕبٖ ه ٚكه َِغل عبِع ووِبْ ثالٗ فالبن  ٚفال ْٛوْاليلٖ ٔ ،زيغالٗ اُ ايالٓ ّاللٖ والٗ
ّيعٗ اوْ هيْٗ گوـزٗ ٔ ٚزيغٗ اُ ايٓ ّلٖ وٗ َِبعل ِب كاهٖ اى عٔٚٛبي عاللّٕالل
ثٗ كيٓ دو ِ

ّلٖ  ،ايٓ يعٕ

 ،هللا اوجالو  ...هللا اوجالو

ديوٚىي ايّبْ كه عٖو گّوا٘ال

 ...هللا اوجو " .
إؽو وٗ كه كهگب٘

ايَزبكٖ ثٛك ثٗ ٍٍطبْ عٍ

اّبهٖ ووك .

_ ؽبو  ...ثيْ ! ثيْ !
ٍٍطبْ عٍ

ـيٛى ها ىك َِ ،غل ربهيه ّل  ٚچُْ چُْ ها ّٔ

كيل ٍ .و ٕ ٚلا ثٍٕل ّالل ،

ِ ِٛها ِيبْ عّعيذ گوـزبه ّلٔل .
ـويبك ىك ٍ :الِز

وَ

آلبي فّيٕ

ٍٕٛاد ثفوٍذ !

ّ٘ٗ يه ٕلا ٍٕٛاد ـوٍزبكٔل  :اٌٍ ًٕ ُٙعٍ
يى

ِؾّل  ٚآي ِؾّل .

اى ِ ِٛهاْ فٛكُ ها ثٗ ععجٗ ـيٛى هٍبٔل  ،وجويالذ وْاليل  ٚـيالٛى ها ىك ِ ،ال ِٛهاْ ثالٗ ٘الُ

ٔگبٖ ووكٔل ِ .وكَ ٍٕٛاد ـوٍزبكٔل  .اِب فجوي اى ّيـ اؽّل إؽو ٍٍ ٚطبْ عٍ
ٔٛهٚى گ ّٗٛاي َْٔزٗ ثٛك  ٚثٗ ٍو كه گّ

ِ ِٛهاْ ِ

ٔجالٛك  ،رٕٙالب

فٕليل .

 ثقِ ك: َٚ
ّت ثٛك  ّٗ٘ ٚكه َِغل عبِع ّلٖ ثٛكٔل ّ .يـ اؽّل اـواك ٍَِؼ ها ثٗ چٕل گو ٖٚرمَاليُ
ووك  ٚؽواٍذ ٘و ِٕطمٗ ّٙو ها ثٗ آٔٙب ٍپوك  .اى هاكيٍ ٛوٚكي أمالث

كه ؽبي دقِ ثٛك .

_ هللا هللا هللا  ...هللا هللا هللا  ...و اٌٗ او هللا  ...و اٌٗ او هللا ...
علٖ اي ث

ٚلفٗ ّعبه ِ

كاكٔل ِ :وگ ثو ٛبؼٛد ِ ...وگ ثو ٛبؼٛد !

ّيـ اؽّل اى ّجَزبْ ثيو ْٚاِل ٚ ٚاهك ٕؾٓ ّل  .علٖ اي ٍَِؼ ِوك ِيبْ ٍبٌ

ها كٍذ

ثَزٗ ثٗ ايٓ ٍ ٛآٚهكٔل .
_ ايواْ  ،ايواْ  ،ايواْ  ،ـويبك ًٍََِ ٘ب ....
كاك  ٚـويبكّبْ رّبِ

ٔلاّذ ٔ ،وِٗ ثبكي ّبؿ  ٚثوگ كهفزبْ ها رىبْ ِ

كاك ّ ،اليـ اؽّالل

ه ٚثٗ آٔٙب ووك  ٚگفذ  :چيٗ ؟
يى
آْ يى
يى

كاك ىك  :گوـزيِّ ؽبع

.

ـويبك وْيل  :ايٓ ٔبِوك ث

ّوؾ ه ٚگوـزيُ .

كيگو ّعبه كاك  :ـوِبٔلاه ٛبؼٛر

ثميٗ ُ٘ رىواه ووكٔل  :ـوِبٔلاه ٛبؼٛر

اعلاَ ثبيل گوكك !
اعلاَ ثبيل گوكك  ...ـوِبٔلاه ٛبؼٛر
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ث

لواه ايٓ ٛوؾ  ٚآْ ٛوؾ ها ٔگبٖ ِ

عب ّىبـزٗ ثٛك  ،رٗ هيْ
چوة ثٗ ٔظو ِ

ىثو ٕٛهرِ ها ريوٖ رو ْٔبْ ِ

ووك ٍّٛ ،اه فبن آٌالٛكُ اى چٕالل
كاك ِٛ ،ي والُ دْالزِ آّالفزٗ ٚ

هٍيل  ،عيت ديوإِ٘ دبهٖ ّلٖ ثٛك .

_ ِوگ ثو ٍبٚاو

!

ِ ...وگ ثو ٍبٚاو

ٍبيٗ ّبفَبه كهفزبْ ثو كيٛاه ثٍٕل َِغل اـزبكٖ ثٛك ّ .يـ كٍذ ٘بيِ ها كه ٘ٛا رىالبْ كاك
 ٚثب ٕلاي ثٍٕل گفذ  :آه َٚثبّيٓ ! آه. َٚ
ّ٘ٗ ٍبوذ ّلٔل ٕ ،لاي هاكي ٛكه ٕؾٓ ديچيل .
_ ايواْ  ،ايواْ ٚ ،يواْ  ....ايواْ ايواْ ٚيواْ  ...ف ٚ ْٛفُْ  ٚعٖيبْ  ،ف ٚ ْٛفُْ  ٚعٖيبْ .
كٚثبهٖ ثيٓ عّعيذ  ٌٌٗٛٚاـزبك  ،يى
كِٚ

گفذ ّ٘ :

كاك ىك  :ايٕ ٛثبيل اعلاَ ووك !
كاك .

آكَ ثٛك وٗ هادٛهد ِب هِ ٚ

كيگوي ثب ٕلاي ك ٚهگٗ اُ ٔعوٖ وْيل  :ؽبع
ٍٍطبْ عٍ

ُ٘ وٗ وٕبه ؽبع

هؽُ ٔىٓ ثٗ ايٕب  ،ؽىُ ايٕب اعلاِٗ  ،اعلاَ !

ايَزبكٖ ثٛك  ،ثٗ آهاِ

يه ٔفو اى ثيٓ عّعيذ كاك ىك  :فيٍ

گفذ ٛٔ :هٚى ه ٚايٕب وْزٓ ؽبع

٘ب هّ ٚىٕغٗ كاكْ  ،فيٍ

.

٘الب ه ٚوْالزٓ ٔ ،جبيالل ايٕالب هٚ

ِغبىاد وٕيُ ؟
ّيـ ثب عٖجبٔيذ  ٚثب ٕلاي

هٍب عٛاة كاك  :أٚب ظبٌُ ثٛكْ ِ ،گٗ ِب ٍَِّٔ ْٛيَزيُ ؟ أٚب

هاٖ فٛكّ ْٛه ٚهـزٓ ِ ،ب ُ٘ هاٖ كيٓ فٛكِ ْٛهِ ٚ
يى

كاك ىك  :ثبيل رمبٓ دٌ ثلٖ !

ّيـ اؽّل ثب ٕلاي
وَ

هيُ .

ثٍٕل دوٍيل ٔ :ىٕٗ ِ

ـويبك ىك ِ :ب علاٌذ ِ

_ اى علاٌذ عٍ

فٛايٓ ّّب ُ٘ ظبٌُ ثبّيٓ ٘ ،ب ؟

فٛايُ  ،ؽبع

!

ثبورو ُ٘ ِگٗ كاهيُ ؟ اثٓ ٍِغُ يبكر ْٛهـزٗ ؟ ِٖيجذ ؽٚود چ

ّ٘ٗ ٍبوذ ّلْ  ّّٗٙ٘ ،ـؤَْ ٚذ  ،رٕٙب ٕلاي ِج ُٙهاكي ٛثٗ گِ ُٛ

ثٛك ؟

هٍاليل  :ثٕگالو

وٗ ّ٘ٗ ـويبك  ،ثٕگو وٗ ّ٘ٗ ٛٛـبْ  ،ثٕگو وٗ ّ٘ٗ ٛٛـبْ ...
_ كٍزبّٚ ٛا وٕيٓ !
چٕل ٔفوي وٗ وٕبه ـوِبٔلاه ثٛكٔل ث

ؽووذ ِبٔلٔل  .ثبك ِيبْ كهفزبْ ديو َِغل ديچياللٖ ثالٛك ،

ّيـ اؽّل رىواه ووك  :گفزُ ٚا وٕيٓ كٍزبّ ، ٛدوٚاى وٗ ّٔ
يى

وٕٗ .

كٍذ ٘بيِ ها ثبى ووك  ،ثبك كٔجبٌٗ عجبي ّيـ ها ثٗ عٕجِ ٚا ِ

كاّالذ ّ ،اليـ اؽّالل

عجبيِ ها عّع ووك  ٚثٗ ٍّذ ّجَزبْ هـذ .
_ ثيبهيِٕ !
كٍزِ ها گوـزٕل  ٚثٗ كافً ٘لايزِ ووكٔل .
_ ـوكا وٗ ثٙبه آيل آىاك  ٚه٘ب َ٘زيُ ...
ّيـ ايَزبك ٕ ،لاي هاكي ٛها وُ ووك  ،ثٗ ٍٍطبْ عٍ
ثٗ ٍّذ اربل

ٔگبٖ ووك  ٚگفذ  :ثيبهُ ايٕغب !

وٗ گّ ّٗٛجَزبْ ثٛك هـذ ٚاهك ّل ٍٍ ،طبْ عٍ

ايَزبكٔل ّ ،يـ اؽّل ه ٚثٗ ٍٍطبْ عٍ
ـوِبٔلاه ٕ٘ٛى ٘واٍبْ ثٗ ٔظو ِ

 ٚـوِبٔلاه كه آٍالزبٔٗ كه

ووك  ٚگفذ  :ثيوِٕ ْٚزظو ثبُ !

هٍيل ّ٘ ،بْ وٕبه كه گ ّٗٛاي ايَزبكٖ ثٛك .

_ ثفوِب ثْٕيٓ !
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ـوِبٔلاه ّ٘بٔغب َْٔذ ّ ،يـ اؽّل ُ٘ هٚثوٚيِ َْٔذ  ،ثٛي رٕالل عالوق  ٚروّاليلٖ ثاللْ
ـوِبٔلاه اربق ها دو ووك ّ .يـ فٛكُ ها وّ
هّٔ ُ٘ ٚ

عمت وْيل  ٚثٗ كيٛاه رىيٗ ىك  ٚگفذ  :رٖالٛهُ

ووكي أمالة ديوٚى ثْٗ ؟ ِگٗ ٔٗ ؟

ـوِبٔلاه وٗ ٍوُ دبييٓ ثٛك  ،ثؽ٘ ووكٖ ثٛك ٕ ٚلايِ ِ

ٌوىيالل ِ :الٓ ِ ...الٓ ِ ...الٓ ّاليـ

اؽّل ...
ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :اگالٗ ثالب ِالوكَ  ٚايالٓ أمالالة ثبّال

ّيـ اؽّل ثب ٔبهاؽز
عوِذ هٍٕ ٚگيٓ رو ّٔ

وٕ

 ،كٍالذ والُ

.

ـوِبٔلاه ٍوُ ها دبييٓ ألافزٗ ثٛك ّ ،يـ اكاِٗ كاك ٕٛ٘ :ىَ ـوٕذ كاهي ّ٘ ،ىبهي وٓ !
ـوِبٔلاه ىيو چّْ

ّيـ ها ٔگبٖ ووك  ٚگفذ  :چُْ  ،چُْ ٘ ،و چ

ّّب ثگ

ِ ،الٓ ىْ ٚ

ثچٗ كاهَ ٘ ،و وبهي ووكَ ثٗ فبٛو ٚظيفٗ اَ ثٛكٖ .
 ،أْبءهللا ّبيل ثْٗ وبهي ووك .

_ فت اّزجبٖ ثٛكٖ  ،اگٗ رٛثٗ وٕ

ـوِبٔلاه عوأد ثٗ فٛك كاك  ،ثٗ ّيـ اؽّالل ٔگالبٖ والوك  ٚگفالذ ٔ :الناه ِٕال ٛثىْالٓ ! ايٕالب ىكٖ ثالٗ
ٍوّ ، ْٛف ْٛعٍٛي چُْ ّ ْٛه ٚگوـزٗ .
ّيـ اؽّل ثب عليذ دبٍـ كاك  ، ٗٔ :ايٕب فُْ كاهْ  ،يٗ عّو ظٍُ كيلْ ٍ ٚزُ وْيلٖ اْ .
ـوِبٔلاه ٍوُ ها دبييٓ ألافذ  ٚكيگو چييي ٔگفذ ّ .يـ اؽّل اكاِالٗ كاك  :ثالب وّيزالٗ أمالالة
ّ٘ىبهي وٓ ِ ،ب ٔيبى ثٗ اٛالعبد كاهيُ  ،يٗ علٖ َ٘زٓ وٗ ٘يچ فجوي ٔاللاهيُ اىّالِ ، ْٛضالً
ٔٛهٚى ك٘مبْ .
ك. ُٔٚ

ـوِبٔلاه ثب ثؽ٘ گفذ  :ثٗ فلا ِٓ ّٔ

ّالاليـ اؽّالالل دوٍالاليل ِ :گالالٗ ّالالّب گالالياهُ ّٔالال
ّٔ

كاكي ؟ اٍالالبِ

هِ ٚگالالٗ ّالالّب يبككاّالالذ

ووكيٓ  ،اّ ْٚت يبكد هـززٗ ؟

ـوِبٔلاه ثٗ ّيـ اؽّل ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :ولّ َٚت ؟
ّيـ اؽّل عٛاة كاك ّ :ت اؽيبء ِبٖ هِٚبْ ٔ ،گ ٛوٗ يبكد ٔيٌ !
ـوِبٔلاه گفذ  :كٍزٛه كاّزُ ٚگؤٗ ...
ّيـ اؽّل اكاِٗ كاك  :رٛي وّپوٍ
ـوِبٔلاه ثب وؿ كٍذ ثٗ ديْبٔ

ثيلاه ِٔٛلٖ ثٛكي رب ّ٘ٗ هّٕ ٚبٍبي

وٕ

اُ وٛثيل  ٚگفذ  :ثٗ ّ٘يٓ ديوِواك لَالُ ّٔ ،ال

.
كَٔٚالزُ

وٗ ...
ّيـ اؽّل گّٛ

رٍفٓ ها ثوكاّذ ّّ ،بهٖ اي گوـذ  ،ـوِبٔلاه ٍوُ ها دبييٓ ألافذ .

_ اٌ ٛ؟ ٍالَ ثواكه وْف

 ،اؽٛاي ّّب ؟

ـوِبٔلاه ثب روً ثٗ ّيـ اؽّل ٔگبٖ ِ

ووك .

_ اي اٌؾّلهلل  ،يٗ فجو  ،ثٍٗ فيوٖ أْبءهللا  ،يٗ ٔفو ه ٚثواكها كٍزگيو ووكْ .
ٍوٍوي ٔگب٘
اكاِٗ كاك ِ ، ٗٔ :
عبٔ

ثٗ ـوِبٔلاه ألافذ  ،ـوِبٔلاه ٔگبِ٘ ها اى ّاليـ اؽّالل كىكيالل ّ .اليـ اؽّالل
فٛاَ رؾذ اٌؾفع ثفوٍزيِّ ّيواى  ،ثٍٗ  ،فيٍ

ِ ٗٔ ، ّٗٙايٕغب ر ِيٓ

ٔلاهٖ .

ـوِبٔلاه ّ٘بٔغب وٗ َْٔزٗ ثٛك كه فٛكُ ِچبٌٗ ّل ّ ،يـ اؽّالل ثالب ٕاللاي آهاَ گفالذ  :يالٗ
دَذ كٌٚز

كاّزٗ  ، ٗٔ ،ا ، ٗٔ ْٚـوِبٔلاه .
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ـوِبٔلاه ٍوُ ها ثيٓ كٍذ ٘بيِ گوـزٗ ثٛك ّ ،يـ ٍوي رىبْ كاك  ٚاكاِالٗ كاك  :ثٍالٗ ٔ ،الٗ ،
دٌ فبٛو عّع ثبُّ ؟ ثٍٗ  ! ِّْٕٛ ،فت  ،ـ
ّيـ اؽّل گّٛ

ها گناّذ  ،ه ٚثٗ ـوِبٔلاه ووك  ٚدوٍيل  :و

ـوِبٔلاه ٍوُ ها دبييٓ ألافذ  ٚگفذ ّٔ :
ّيـ گّٛ
ِ

اِبْ هللا .
ك. ُٔٚ

رٍفٓ ها ثوكاّذ  ٚگفذ  :فيٍ

فٛاْ كاهد ثئٓ  ،اوْ ىٔگ ِ

عبٍٍٛ

ِب هِ ٚ

ووك ؟

فت  ،گّ ُٔٛثٙزوٖ ثَپبهِذ ثالٗ ّ٘ٔٛالبي

والٗ

ىُٔ رب ثگُ ِٕٖوؾ ّلَ .

ـوِبٔلاه ثؽ٘ ووك  ٚگفذ ّ ، ٗٔ ، ٗٔ :يـ اؽّل ٔگ! ٛ
ّيـ عّبِٗ اُ ها وّ

كَ رب عبي

عبثغب ووك  ٚگفذ  :فت ثگ ٛرب ٔگُ  ،لٛي ِ

وٗ ِّىٕٗ

وّىذ وُٕ  ،ثگ ٛكيگٗ !
ـوِبٔلاه ه ٚثٗ ّيـ ووك  ٚدوٍيل ِ :
ّيـ ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :ـمِ ٜ

گُ ٌٚ ،

فٛاَ ثْٕبٍِّ .

ـوِبٔلاه ٍوُ ها دبييٓ ألافذ  ٚگفذ  :ؽَيٕمٍ
ّيـ اؽّل ثب ٔالبهاؽز

كٍالز

ـوِبٔلاه ووك  ٚگفذ ِ :
كه ها ثبى ووك ٍٍ ،طبْ عٍ

وبهيِ ٔلاّزٗ ثبُ .
.

ثالٗ ِؾبٍالِٕ وْاليل  ،ثالٗ ٔمطالٗ اي فيالوٖ ّالل  ٚثعالل ه ٚثالٗ

گُ رؾذ اٌؾفع ّّب ه ٚثجوْ ّيواى .
ثيوِٕ ْٚزظو ايَزبكٖ ثٛك  ،ثب اّبهٖ ّيـ اؽّل ٍٍ ،طبْ عٍ

ىيو

ثؽً ـوِبٔلاه ها گوـذ  ٚا ٚها ثب فالٛك ثالوك  .اِالب ٕ٘الٛى اى ارالبق ثيالؤ ْٚوـزالٗ ثالٛك والٗ ّاليـ اؽّالل
دوٍيل  :چييي فٛهكيٓ ؟
ٍٍطبْ عٍ

دب ٍَذ ووك  ٚعٛاة كاك  :اى ٕت رب ؽبو ـم ٜؽوٓ فٛهكَ !

ّيـ اؽّل وْٛي ِيي ـٍيي ها ثبى ووك  ،كٍزّبي ٍفوٖ اي ثٗ ٍٍطبْ عٍ

كاك  ٚگفذ ٔ :الْٛ

دٕيو ٍجييٗ  ،ثٗ ايٓ ثٕلٖ فلا ُ٘ ثلٖ !
دْذ ٍوّبْ رب ٚهٚكي ّجَزبْ هـذ  ،ثبك ٔفيو وْيل  ٚكافً ّل  .ـوِبٔلاه ثب ٔگب٘

ٌوىاْ

ثٗ ّيـ اؽّل ٔگبٖ ووك ّ .يـ اؽّل گفذ  :رب ؽبو وٗ ثٗ ؼيو فلا اعزّبك ووكي  ،ؽبو ثالٗ فاللا
رٛوً وٓ !
ـوِبٔلاه ٕ٘ٛى ثٗ ّيـ فيوٖ ثٛك وٗ ٍٍطبْ عٍ

كٍزِ ها وْيل  ٚا ٚها ثب فٛك ثوك ّ ،يـ ثٗ

آٍّبْ ٔگبٖ ووك .

 ثقِ ٍ: َٛ
ّيـ ثٗ آٍّبْ ٔگبٖ ووك  .كه ربهيى
وّ

ٍوث

هٔگ ثول

ىك ٛٔ .هي ثٕفِ ارالبق ها هّٚالٓ والوك .

ثعل هعل ّيْٗ ٘ب ها ٌوىأالل  ٚآٍالّبْ روويالل  ،رالك رالك ثوفالٛهك لطالواد ثالبهاْ ثالب ٍالمؿ

ّيوٚأ

رّبِ

ٔلاّذ  .آْ ٍٛي دٕغوٖ آٍّبْ يه كٍذ فبوَزوي ثٛك  ٚفيٌ .

ّيـ ٍو اى دؤٚلٖ ثوكاّذ  ،عيٕىِ ها هٚي ِيي گناّذ  ٚثٗ آهاِ

اى دْذ ِيي ثوفبٍالذ .

ثٗ ٍّذ دٕغوٖ هـذ  ،هگٗ ٘بي ثبهاْ عب ثٗ عبي ّيْٗ ها ف ٜألافزٗ ثٛك  ،كهفزبْ ثبؼ

وٗ

دْذ ٍبفزّبْ كاكگَزوي لواه كاّذ  ،ىيو هگجبه وّو فُ ووكٖ ثٛكٔل  ،رٍفٓ ىٔالگ ىك ّ ،اليـ
اؽّل گّٛ

ها ثوكاّذ .

_ اٌ ٛ؟ ثٍٗ  ،عٍىيُ اٌَالَ .
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ووك  ٚاكاِٗ كاك  ، ٗٔ ، ٗٔ :أْبءهللا ! هاٍز

اِْالت كيالو ِال

يالبَ َِالغل  ،ثالٗ آلالبي

ّعٍٗ ثگيٓ ّٔبى ه ٚايْ ْٛاِبِذ وٕٓ .
ّيـ ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ ِ ، ٗٔ :

فٛاَ ايٓ دؤٚلٖ ه ٚرّ َٛوُٕ  ّٕٓٙ .ثبيل ؽٛىٖ عٍّيالٗ

ُ٘ ىٔگ ثئُ ثواي ِْٛهد ايٓ دؤٚلٖ ...
ثٗ كاك ِ ٛثوٍٗ ! اي ٍِّىذ ٕبؽبة ٔلاهٖ ؟

_ ٚي وٓ كٍزّٗ ! يى

ها گناّذ  ،كه ها ثبى ووك ِوكي وؼو  ٚثٍٕل لبِز

كاك  ٚـويبك اى ها٘و ٚثٛك ّ ،يـ اؽّل گّٛ

ها كيل وٗ چٙوٖ اي آـزالبة ٍالٛفزٗ كاّالذ ٌٙ ٚغالٗ اي ؼويالت  .يىال

اى وبهِٕاللاْ كاكگَالزوي

كٍزِ ها گوـزٗ ثٛك .
ّيـ اؽّل ثب ٕلاي
ِ

ّاللٖ ؟ آلالبي ّالعٍٗ كٍزْالٚ ٛي والٓ  ،ثجيالُٕ چال

ثٍٕل دوٍاليل  :چال

گٗ ؟

ِيوىا ِؾّل عٍ
ر٘ٛيٓ ِ

والٗ ثالب عٖالجبٔيذ كٍالزِ ها اى كٍالذ ِالوك ه٘الب ِال

كه ؽبٌ

وٕٗ ؽبط آلب ! ِ

گُ كاكگبٖ رعطيٍٗ  ،كاك ِ

ىٔٗ .

ّيـ ه ٚثٗ ِوك ووك  ٚگفذ  :ـوكا ثيبيٓ رب ثٗ وبهر ْٛهٍيلگ
ِوك ثب ٔبهاؽز
ِ

گفذ ِ ِٛ :

آك ؟  ...فلا ه ٚفِ ُٛ

گُ چ

والوك  ،گفالذ :

ثْٗ .

؟ اي كهٍزٗ ؟ اي علاٌزٗ ؟ اي أٖبـٗ ؟ فاللا ه ٚفالُٛ

آك  ،اي ثچٗ ٘بي ثلثقذ ِ ٛاى ٍوِب ٘الن ّٓ ٌٚ ،

ّيـ رالٛ

ف ٗٔٛاُ أجبه ٔفذ ثبّٗ ؟ ٘ب ؟
ِيوىا ِؾّل عٍ

ـويبك ىك  :فغبٌذ ثىِ ِوك ؽَب...

ّيـ اؽّل ثٗ ا ٚاّبهٖ ووك رب ٍىٛد وٕل  ٚاى ِوك ؼويجٗ دوٍيل ّّ :ب ؼالويجيٓ ايٕغالب  ،ثالِٛ
ٔيَزيٓ ؟
ِوك عيٕه رٗ اٍزىبٔ

اُ ها عبثغب ووك  ٚگفذ ٘ :الب ٘ ...الب  ...اي ّالل ؽالوؾ ؽَالبة  ،عالبِٛ

ؼويجُ  ،ثوً ثٗ كاك ِال ! ٛاي عٕالگ ثاللثقزُ والوك  .عالبي
ثچٗ ٘ب ِٔٛلٖ ثٛك  ،اِٚليُ اي عب ! ٌٚ

والٗ ٔلاّالزُ  ،اي ثالبؼ

چّْذ هٚى ثل ٔجيٕٗ  ،ثبغ چ

ثبك ٘ٛاْ اي ؽوـب  .يٗ ثبغ فْىيلٖ ٖٔيجّّ ْٛلٖ ثب يٗ آٌٔٛه فْز
ِِٔٛ ٛلَ ثب ّيِ رب ثچٗ لل ٔ ٚيُ لل ّ ٕٗٔ ،ال ْٛوالٗ ٍالبٌ

؟ وْه چال

ِيوىا ِؾّل عٍ
ِ

؟ ّ٘الٗ

وٗ ٔٗ كه كاهٖ ٔٗ ديىو .

ثالٗ كٚاىكٖ ِالبٖ ِالوي٘ اؽٛاٌالٗ ،

اِٚلَ ٔفذ ثگيوَ  ،گفزٓ وٛدٓ وىِٗ  ،گفزُ ٔلاهَ  ،گفزٓ ّٕبٍالٕبِٗ ِال
آريِ  ٚگٍ ٌٗٛوٗ ِّٔ ٛ

اى اهس ٕٔالٗ

فالٛاك  ،آفالٗ ِيالْٛ

رَٔٛزُ ِلاهن عّع وُٕ .

دوٍيل  :ؽبو چوا اِٚلي ايٕغب ؟ ايٕغب كاكگب٘ٗ  ،دبويْگبٖ وٗ ٔيٌ  ،يالب چالٗ

ك ُٔٚدّپ ثٕييٓ !

_ ِ ٛوٗ گفزُ ثواد ٔ ،فذ ٔلاكْ ثٗ ِ ، ٛث

أٖبـب ! اٌزّبً ّ ْٛووكَ  ،ـبياللٖ ٔلاّالذ  .يالٗ

ِوكي أٚغب ثٛك گفذ رّٔ َٛفذ  ٚثؤظ  ٚهٚؼٓ اي ِوكَ كٍذ ّاليـ اؽّاللٖ ! ِگالٗ ا ٚوّىالذ
وٕٗ  ،ؽبو اِٚلَ ؽك فٛكِٗ ثگيوَ اىُ ّ ،يـ اؽّل ّّبي

؟

ّيـ اؽّل ٍو رىبْ كاك  ٚثٗ ِوك اّبهٖ ووك رب ٚاهك اربق ّٛك ِ،وك گ ّٗٛاي َْٔذ ّ ،يـ
اؽّل ثٗ ٍّذ ّعٍٗ هـذ  ٚآَ٘زٗ كه گ ِّٛچييي ٔغٛا ووك  ،عيت ٘ب ها گْذ  ٚوبؼني
ها ثٗ ا ٚكاك .
_ اعبىٖ ثليٓ ؽبط آلب ِٓ فٛكَ وٛدٓ كاهَ .
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ّيـ افُ ووك  ٚگفذ  :هللا اوجو ّّ ،ب ثٗ ايٓ وبها چٗ وبه كاهي ثٕلٖ فلا ! اگٗ ِْىٍٗ ثوار، ْٛ
هَ .

فٛكَ ِ

_ ٔٗ ؽبط آلب هـزُ .
ثعل دؤٚلٖ ها هٚي ِيي گناّذ  ٚاى

ّيـ دْذ ِيي َْٔذ ِْ ٚؽٛي ِطبٌعٗ ّل  ،اِب وّ
ِوك دوٍيل  :ثبغ ر ْٛوغبً ؟
ِوك وٗ ىٚايبي ِقزٍؿ ها ثب ٔگبٖ فٛك ِ
يٗ ىِبٔ
ؽبع

وبٚيل  ،عٛاة كاك  :كٖ ويٍِٛزوي اٍالزٙجبْ ِ ،ال

آثبك ثٛكٖ  ،ؽبو ثو٘ٛرٗ  .ثيب ٍ ٚيبؽذ وٓ ٘ ،يچ

گالٓ

ّٔٔٛلٖ  ،فْه فْاله ! رال ٛثگالٛ

ر ٛثگّ ٛيـ  ِٛ ،وٗ ٔٗ وبه كاهَ ٔٗ دٛي  ٚدٍٗ اي  ،اي ّيىُ ٘ب ه ٚچٗ ٛٛه ٍيو وُٕ ؟

٘ب عبِ ٛ؟ ّّب ثگ! ٛ
ووكي ؟

_ ديِ اى عٕگ چٗ وبه ِ

ِوك ثٗ ٍّذ دٕغوٖ هـذ  ،ثٗ ثيؤ ْٚگب٘

ألافذ  ٚگفذ  ِٛ :يٗ ٔقٍَز ْٛوٛچيه كاّزُ ،

فلا اى ٍؤّ ْٛگنهٖ  ،كهفذ ثٛك اي ٘ٛا ٍ ،الو ِال
كهفزب  ،ثبغ عيؼبٌٗ ّل  ٚهـذ د

ىك ثالٗ آٍالّ٘ ْٛفالزُ  ،آرالِ ىكْ ثالٗ اٚ

وبهُ .

ّيـ اؽّل ثٗ ـىو ـو ٚهـذ ِ ،وك ؼويجٗ ثالٗ كهفزالبْ آْ ٍالٛي دٕغالوٖ فيالوٖ ّاللٖ ثالٛك ّ ،اليـ
دوٍيل ِْ :ىً ثبغ چيٗ ؟
ِوك ِيبْ ٍبي آ٘

وْيل  ،ثب گ ّٗٛديالوا٘ٓ ّيْالٗ لطالٛه عيٕاله ها رّيالي والوك  ٚگفالذ  :آة

ٔلاهٖ  ،اي ثبغ چبٖ ِال

فالٛاك  ،چالبٖ ىكْ ٘الُ دالٛي ِال

فالٛاك  ،اي ثاللثقذ ٘الُ والٗ هٚثوٚرالْٛ

َْٔزٗ دٛي ٔلاهٖ ٚ ،اٌَالَ ٔ ،بِٗ رّبَ !
ِوك دٕغوٖ ها ثبى ووك  ،يمٗ ديوإِ٘ ها رىبْ كاك  ٚگفذ  :چٗ ففٗ اْ اي ٘ٛا !
ثبؼالذ صّالو

ّيـ ٌجقٕل ىك  ٚگفذ ِ :ب يٗ ٕٕلٚق لوٗ اٌؾَٕٗ كاهيُ ّّ ،ب ٚاَ ثگيالو ٚ ،لزال
كاك  ،لَ٘ ٜبّ ٛثلٖ ! فٛثٗ ؟
ِوك ّ٘چٕبْ ثيو ْٚها ٔگبٖ ِ

ووك ّ ،يـ كٚثبهٖ دوٍيل  :چٗ ٛٛهٖ ؟ ِٛاـم

ِوك ثٗ فٛك آِل  ٚدوٍيل ٘ :ب ؟ چ
ّيـ اؽّل رجَّ

؟

؟

ووك  ٚگفذ  :ؽٛاٍذ وغبً ؟

گفزُ ِب يٗ ٕٕلٚق لوٗ اٌؾَٕٗ كاهيُ ٚ ،اَ ثگيو  ،لَطب ه٘ ٚالُ ثعالل اى يالٗ ٍالبي ثاللٖ  ،ايالٓ
عٛهي فٛثٗ ؟
ِوك فٕليل  ٚگفذ  :هاً ِ

گ

؟ ٚاَ ِ

كي ثٗ ِ ٛ؟

ّيـ ٌجقٕل ىك ِ ،وك كٚثبهٖ رىواه ووك  :عٍ ْٛعيل هاً ِ

گ

؟ اي رٓ ثّيوٖ ؟

ّيـ ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :ثٍٗ ! فٛثٗ ايٓ عٛهي ؟
ٍعيل فٕليل  ٚگفذ ٘ :ب وٗ فٛثٗ  ،كيگٗ چٗ ِوگ

كاهَ ؟ ٘ب ! فلا عٙٛذ ثلٖ .

ٍعيل فُ ّل رب كٍذ ّيـ ها ثجٍٛل  ،اِب ّيـ فٛك ها عمت وْيل  ٚاى ارالبق ثيالو ْٚهـالذ .
وّ

ثعل آلبي ّعٍٗ ٚاهك اربق ّل  ،ه ٚثٗ ٍعيل ووك  ٚگفذ ٔ :فزذ ا ْٚثيو ، ٗٔٚهٚؼٓ  ٚثؤظ

ُ٘ ٌ٘ .
ِيوىا ِؾّل ثب ث

رفبٚر

گفذ ّ :يـ گوـزبهٖ ّّ ،ب اگٗ وبهي ٔلاهي ِ

61

رٔٛ

ثوي .

www.habilian.ir

بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)

ٍعيل ِوكك چٕل ٌؾظٗ اي ِىش ووك  ٚثٗ ِيوىا ِؾّل عٍ
آلبي

!ِ

وّ

ثعل ّيـ ثوگْذ ِ ،وكي وذ ٍّٛ ٚاهي كه ؽبٌ

ّعٍٗ گفذ  :ثٗ ّاليـ ثگال ٛفيٍال

فٛاٍزُ فٛكَ اىد رْىو وُٕ وٗ ْٔل .

اربق ّل ِ ،وك وٗ وذ ٍّٛ ٚاه هّٕٚ
لطعٗ ىِيٓ فيٍ

والٗ گالوَ ٕالؾجذ ثالٛك ّ٘الواِ٘ ٚاهك

ثٗ رٓ كاّالذ ٌجقٕالل ىٔالبْ اكاِالٗ كاك  :ثالبٚه وٕاليٓ ايالٓ

آيٕلٖ كاهٖ .

ّيـ اؽّل ثب ك ٚأگْالذ ّٖالذ  ٚاثٙالبَ چْالُ ٘البيِ ها ِبٌيالل  ٚگفالذ ِ :الٓ چْالبَ فالٛة
ّٔ

ّٗ اّٛٔ ْٚزٗ ه ٚثقٔٛيٓ .

ثيٕٗ ِ ،

ِوك ثب رعغت دوٍيل  :ول َٚ؟
ّيـ اؽّل اكاِٗ كاك  :أٚب ّ٘ ْٛوٗ هٚي وبؼن ّٔٛزٗ اْ  ،هٚي ا ْٚكيٛاه .
ِوك ّو ٚووك ثٗ فٛألْ ٍ :فبهُ كٕ٘لٖ ٍ ،فبهُ ّلٖ ٍ ٚفبهُ دنيو ٘ ،الو ٍالٗ ٘ ...الو
ٍٗ ...
ّيـ دوٍيل ٘ :و ٍٗ چ
ِوك ثب ٕلاي

؟

ّىَزٗ كه گٍ ٛگفذ ٘ :و ٍٗ فبإٕل !

ّيـ ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :آ آ آ  ...رجبهن هللا  ،كهٍذ فٔٛلي .
ِوك ٌجقٕلي ِٖٕٛع

ىك  ٚگفذ ٍٛ :ء رفبُ٘ ْٔٗ ؽبط آلب ! ِالٓ لٖالل ثاللي ٔلاّالزُ  ،ـمالٜ

ديْٕٙبك كاكَ .
ّيـ وٗ َِزميُ كه چُْ ٘بي ِوك ٔگبٖ ِ

ووك اكاِٗ كاك  ُ٘ ِٓ :يٗ ديْٕٙبك كاهَ .

_ ثفوِبييل !
ّيـ فٛكُ ها عٍ ٛوْيل  ،ؽبو چٙوٖ ثٗ چٙوٖ ثٛكٔالل ّ ،اليـ فيالوٖ ثالٗ ِالوك اكاِالٗ كاك ِ :الٓ
ِ

گُ چٗ ٛٛهٖ ثواي رَويع دؤٚلٖ ر ْٛلواه ثبىكاّذ ّّب هٕ ٚبكه وُٕ .

ِوك فٛكُ ها عمت وْيل  ٚگفذ  :رٙٛيؼ ِ

كَ ٍٛ ،ء رفبُ٘ ّلٖ .

ّيـ ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  ٗٔ :ثٗ عبْ ّّب  ،ديْٕٙبك هِّ ٖٛ

كٔٚيٓ عوِِ چيٗ ؟

ِوك ثٗ ٌىٕذ اـزبك  ٚگفذ  :هّ ٖٛ؟ ٍٛء رفبُ٘ ّلٖ ؽبط آلب ّّ ،ب ثٗ ...
ّيـ اؽّل ثب ٕلاي ثٍٕل گفذ  :فغبٌذ ثىِ ! ا ّٗ٘ ْٚىِيٓ ه ٚثالبو وْاليليٓ ثالٌ ٔاليٌ ؟
ايٓ دؤٚلٖ ه ٚفٛكَ ديگيوي ِ
_ ٌٚ

وُٕ  ،ثو ٚثجيُٕ !

..

ّيـ كاك ىك  :ثو ٚثيو ! ْٚثو ٚرب وبه كٍزذ ٔلاكَ .
ِوك ايَزبك ِ ،

فٛاٍذ ثوٚك وٗ ّيـ دبوذ ٔبِٗ ها ثٗ ٍّزِ گوـالذ  ٚگفالذ  :ايالٓ رٕٛاليٗ

ٔبِٗ ه ُ٘ ٚثجو ! ثٗ ا ْٚؽَيٕمٍ

ُ٘ ثگ ٛأمالة ّل ٌٚ ،

ر ٛعْٔ ٗٛلي .

ِوك ثيو ْٚهـذ ّ ،يـ كه ها اى كافً لفً ووك ٍ ،يگبه ه ّٓٚووك  ،دٕغوٖ ها وّ

ثبى گناّالذ

 ٚثٗ ثيو ْٚفيوٖ ّل  ،آٔگبٖ ثٗ ٛوؾ ِيي هـذ وبؼني ثوكاّذ ّ ٚو ٚووك ثٗ ّٔٛزٓ :
اٛالعيٗ ّّبهٖ 85
" ثواثو اٛالعبد ٚإٍٗ اـواكي ـوٕذ ٍٛت ٍٛ ٚكع ٛاللاَ ثٗ رٖالوؾ  ٚفويالل  ٚـالوُٚ
اهاٙ

ِٛاد  ٚاهاٙ

ٍِ

ّٔٛكٖ أل ٌ .نا ثالٗ اٛالال عّال ، َٛاعالُ اى ا٘البٌ
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كه ٔظالبَ ِماللً عّٙالٛهي اٍالالِ

هٍالبٔل ايٕگٔٛالٗ اهاٙال

عِّٛ

ثٛكٖ ِ ٚزعٍك ثٗ كٌٚذ ِ

اها ٙال

ِالالٛاد ّالالٙوي يالالب ِٕالالبثع ٛجيع ال
ثبّالالل  ،ـٍالالنا وٍيالالٗ ِع البِالر

ِ ال

٘يچگٚ ٗٔٛع ٗٙلبٔٔٛ

ثبّل .
ىيالالو ٔظالالو ٘يئالالذ ٘فالالذ ٔفالالوٖ ٚاگالالناهي ىِالاليٓ

والالٗ هٚي ايالالٓ اها ٙال

ٕالالٛهد گوـزالالٗ ثبٛالالً ثالالٛكٖ ٚ

ٔلاهك " .

كٍذ اى ّٔٛزٓ وْيل  ٚثٗ ـىو ـو ٚهـذ  ،ث
هـزٗ  ،ثٗ كٚهاْ ٔٛعٛأ

عاليء اِالٛاي

افزيبه ثٗ گنّزٗ ـىو ووك ثٗ هٚى٘البي اى كٍالذ

...
ثالٗ ّاليواى هـالذ  ،دوٍالبْ دوٍالبْ اى وٛچالٗ ٘البي رٕالگ  ٚداليچ كه داليچ

ثواي رؾٖيً عٍ َٛكيٕال

گنّذ  .رٕل  ٚثب عغٍٗ گبَ ثو ِ

كاّذ  ٚوّال

هٍاليل  ٚفالٛكُ ها

ثعالل ثالٗ عّالبهد ثيهگال

ِمبثً كيٛاه ثٍٕل ِلهٍٗ عٍّيٗ فبْ كيل  .ثبٚهُ ٔجالٛك والٗ ِلهٍالٗ ها يبـزالٗ  ،ثالٗ ٛالوؾ ٚهٚكي
چٛث

ِلهٍٗ هـذ  .كه ثيهگ

ثبى ثٛك  ،آْ ها ٌٌّ ووك  ،ثٗ ٍو كه وبّيىبهي ٔگب٘

ألافذ

 ٚكافً ّل .
اى ها٘وٚ ٚهٚكي گنّذ  ،كه أزٙبي ها٘و ٚثقْال

اى ؽيالب ٚ ٛكهفزالبْ ٍالؤ ٚ ٚالبهٔظ ها كيالل  ،اى

كاوْ گنّذ  ٚللَ ثٗ ؽيب ٛگناّذ  .كهفزبْ وبط ٍ ٚو ٚثٍٕل ٍ ٚبي فٛهكٖ  ،آة ّٔبي ثاليهگ
ٛ ٚالة عٛأ

وٗ ك ٍٗ ٚيب چٕل ٔفوٖ كٚه ُ٘ عّع ّلٖ ثٛكٔل .

_ ٍالَ افٛي .
ثوگْذ  ٚگفذ  :عٍيىُ اٌَالَ !
هٚثوٚيِ ايَزبكٖ ثٛك  ،ف ُٛه ٚثٗ ٔظو ِ

ٔٛعٛأ

هٍيل ٍ ،جيٖ ه ٚثٛك  ،وؼو ألاَ ِ ٚيبٔٗ

لبِذ ِٛ ،ي ٍوُ ها اى رٗ رواّيلٖ ثٛك .
ايٕغب ؟

_ ؼويج

ِيوىا اؽّل عٛاة كاك  :ثٍٗ !
_ ثب وَ

وبه كاهي؟

_ ّيـ ِؾّل عٍ
_ِ

ِٛؽل .

فٛاي رٍّن وٕ

؟

ٍو رىبْ كاك .
ٍٛجٗ ٔٛعٛاْ ثٗ يى

اى ؽغوٖ ٘ب اّبهٖ ووك .

_ أٚغب .
ثٗ هاٖ اـزبك  ،اى وٕبه آة ّٔب گنّذ  ،ثالٗ گالً ٘البي اٍَٛال
ؽغوٖ اي رالٚد كٍزٗ عّع

لوآْ ثٗ گِ ُٛ

ّ ٚالّعلأ

ٔگالبٖ ِال

هٍيل  ٚكه ؽغوٖ اي كيگو ثؾش ثٛك ٕ ٚالؾجذ

ٛالة  ،كٌْٛهٖ كاّذ  ،كيگو ٔٗ گوكُ َٔاليُ كه ثاليٓ كهفزالبْ ها ؽالٌ ِال
دؤٚگبْ ها ِ

والو ك  .اى

والوك ٔ ٚالٗ ٔؽّالٗ

ّٕيل  ،وٕبه ٚهٚكي ؽغوٖ ايَزبك .

اى ٔىزٗ ٘بي افالل

عٕگ ثله يى

ُ٘ هٚي روُ ووكْ ؽٚود هٍٛي ثٗ يى

اى يبهاْ ثالٗ ٔالبَ

ٍٍّٗ اثٓ ٍالِٗ ثٛك  .اثٓ ٍالالِٗ كه كـالب اى ؽٚالود ديالبِجو والٗ عالوة ثبكيالٗ ْٔاليٕ
ؽٚود ؽٍّٗ ٚه ّلٖ ثٛك  ،كّٕبِ

ثالٗ آْ

كاك  ،وٗ ايٓ عًّ ِٛعت فُْ ؽٚود هٍٛي هللا ّل .
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_ هللا اوجو  ،هللا اوجو .
ٍٛجٗ اي عٛاْ  ٍٜٚؽيب ٛايَزبكٖ ثٛك ٘ ٚو ك ٚكٍذ فٛك ها ثالو گال٘ ُٛالبيِ گناّالزٗ ثالٛك ٚ
گفذ .

اماْ ِ

ِغٌٍ ّيـ رّبَ ّل ٛ ٚالة ثٗ ٍّذ ؽ ٗٛثيهگ  ٍٜٚؽيب ٛهـزٕل رب  ٛٙٚثَبىٔل ّ .اليـ
گفذ  ٚثٗ ٍّذ ؽ ٗٛهـالذ ،

ُ٘ اى ؽغوٖ ثيو ْٚآِل ِ .ييها ٍالَ ووك ّ ،يـ عٍيه ٍالِ

ِيوىا ُ٘ ثٗ ّ٘بْ ٛوؾ هـذ  .ثمچٗ اُ ها هٚي ىِيٓ گناّذ  ٛٙٚ ٚگوـذ .
_ؽ

اٌٖالح .

عٍ

ٍو ثوكاّذ  ،آْ ٛوؾ ؽال ٗٛهٚثالوٚيِ ّ٘البْ ٔٛعالٛاْ ها كيالل ّ٘ ،البْ والٗ فال ُٛه ٚثالٗ ٔظالو
ِ

هٍيل ٍ .جيٖ ه ٚثٛك  ،وؼو ألاَ ِ ٚيبٔٗ لبِذ ٘ .و ك ٚثٗ ُ٘ ٌجقٕل ىكٔل  .يىال

وؿ كٍزِ ها ىيو آة گوـذ  ٚرب ٔيكيه ٍطؼ آة ثبو آٚهك  ،ثٗ ثؽً كٍز
چ

اى ٛالالة

اُ گفذ  :ثٗ ٔظود

رٛي كٍزّٗ ؟

_ آة .
_ ٔٗ كليك ٔگبٖ وٓ !
ثؽً كٍز

فُ ّل  ٚاى ـبٍٕٗ ٔيكيىزوي ٔگبٖ ووك .

_ آثٗ كيگٗ ٍيل  ،چيي كيگٗ اي ٔيٌ .
_ ٔٗ فٛة ٔگبٖ ٔىوكي .
ثؽً كٍز

َْٔذ  ٚثب كلذ ثٗ وؿ كٍذ ٍيل ٔگبٖ ووك .

_ ثجيٓ ِٓ گفزُ چ
ر ُٛثبّٗ ٌٚ ،
_ؽ

عٍ

رٛي كٍزّٗ  ،آة هٚي كٍزّٗ  ِٓ ،كٍزُ هِْ ٚالذ ٔىالوكَ والٗ چياليي
يٗ ارفبق عبٌت ِ

اگٗ ثبىَ ٔگبٖ وٕ

اـزٗ .

فيو اٌعًّ .

چٕل ٔفو كيگو ُ٘ وٕغىبّ ٚلٔل  ٚفُ ّلٔل رب كٍذ ٍاليل ها اى ٔيكيىزالو ثجيٕٕالل والٗ ٔبگٙالبْ ثالب
كٍذ ٍيل ّ٘ٗ فيٌ ّلٔل !

ؽووذ ٔبگٙبٔ

_ ايُٕ ارفبق عبٌت .
ّ٘ٗ فٕليلٔل ّ ،يـ ُ٘ ٌجقٕل ىك .
_ هللا اوجو .
چٕل ٔفو گ ّٗٛؽيب ٛىيٍ ٛد ٓٙووكٔل رب ّٔبى عّبعذ فٛألٖ ّٛك .
_ و اٌٗ او هللا .
ّٔبى وٗ رّبَ ّل وَ

كٍز

ثٗ ّبٔٗ اُ گناّذ  ،ثوگْذ ّ٘بْ ٔٛعٛاْ ثٛك .

_ رمجً هللا .
_ ِٓ ِيوىا ؽَيُٕ ِ ،يوىا ؽَيٓ وهي .
ٍٛجٗ ٔٛعٛاْ ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :فلا فيود ثلٖ ِ ِٓ ،يوىا اؽّلَ .
_ ِيوىا اؽّل چ
_ اٍزٙجبٔبر

؟ ّيواىي ؟ ٔ

هييي ؟ كاهاث

.

_ دبّ ٛثويُ رٛي ؽغوٖ يٗ چييي ثقٛهيُ !
_ گْٕٗ اَ ٔيٌ .
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وهي فٛهكي ؟

_ دبّ ٛثيب ! ِ ّْٛٙؽجيت فلاً  ،رب ؽبو ؽٍٛاي َِمط
_ ٔٗ !

_ ّ٘يٓ كيگٗ ! ثيب كاييُ كيوٚى ايٕغب ثٛك  ،يٗ وُ ٔ ٚ ْٛؽٍٛا ثواَ آٚهكٖ وٗ ثب ُ٘ ِ

فٛهيُ .

دبهچٗ اي ها وٗ كه آْ ٔبْ  ٚؽٍٛا ثٛك ثبى ووك  ٚهٚي ىِيٓ گناّذ .
_ ثَُ هللا .
ِيوىا اؽّل ٔگب٘
_ ِٓ ّيويٕ

ثٗ دبهٖ ىهك هٔگ ؽٍٛا ألافذ .
كٍٚذ ٔلاهَ .

فيٍ

_ ّّب ثفوِبيٓ ! فّٛذ ِ

آك .

ِيوىا اؽّل ٌمّٗ گوـذ ٔ ٚبْ  ٚؽٍٛا ها فٛهك .
_ چٗ ٛٛهٖ ؟
ٍو رىبْ كاك ِ ،عٍ َٛثٛك وٗ ف ِّٛآِلٖ ِ ،يوىا ؽَيٓ ٔگب٘

ثٗ ٍفوٖ ألافذ .

_ آة ٔيبٚهكَ .
ِيوىا اؽّل ٔيُ فيي ّل  ،اِب ِيوىا ؽَيٓ كٍزِ ها گوـذ .
_ ثْيٓ فٛكَ ِ

آهَ .

اى اربق ثيو ْٚهـذ ِ ،يوىا اؽّل اى ٍفوٖ عمت وْيل  ،اِب ٔگبِ٘ ثزٗ ؽٍٛاي

ثٛك وٗ هٚي ٔبْ

لواه كاّذ  .عٍ ٛآِل ٌ ٚمّٗ اي كيگو ثوكاّذ  .ثٗ اٛواؾ ٔگالبٖ والوك  ،ثالٗ ؽٍالٛاي ثالبل
ٔگب٘

ألافذ  ،آ٘

وْيل  ،ثٗ ثيؤ ْٚگب٘

ِبٔاللٖ

ألافذ  ٚثالبه كيگالو ٌمّالٗ اي گوـالذ  ٚفالٛهك .

ِيوىا ؽَيٓ وٗ ثوگْذ ِيوىا اؽّل آفويٓ ٌمّٗ ها ُ٘ فٛهكٖ ثٛك .
ثٗ رىٗ ٔبْ ثبليّبٔلٖ ألافذ  ٚگفذ  :فٛثٗ اى ّيويٕ

ِيوىا ؽَيٓ ٔگب٘

فّٛذ ّٔ

آك ،

ّ٘ٗ اُ ه ٚفٛهكي ؟ فّّٛيٖ ثٛك  ٗٔ ،؟
ِيوىا اؽّل ِىض

ووك  ٚثب ٕلاي

آهاَ دوٍيل ٕٛ٘ :ى ِ ّْٛٙؽجيت فلاً ؟

چٕل ٌؾظٗ اي ثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكٔل ِ ،يوىا ؽَيٓ فٕلٖ اُ گوـذ  .اؽّل ُ٘ فٕليل ٘ ٚالو ك ٚثالب
ٕلاي ثٍٕل فٕليلٔل .
چٕل رب اى ٛالة ثٗ كافً ؽغوٖ ٍون وْيلٔل  ،ثب اكاِٗ لٙم ٗٙؽَيٓ  ٚاؽّل  ،ثميٗ ٘الُ ثال
آْ وٗ چييي ثلإٔل ّو ٚووكٔل ثٗ فٕليلْ .
ّيـ اؽّل ٌجقٕل ىك ٕٕ ،لٌ

ها عمت وْيل َْٔ ٚذ .

 ثقِ چٙبهَ :
ِوك ِيبَٔبي كٍذ ٘ب ها رب آٔغب وٗ ِ

رٛأَذ كه عيت وذ ِٕلهٍِ ـو ٚثوكٖ ثالٛك ّ ،البي

گوكْ هٔگ  ٚه ٚهـزٗ اي ها كٚه ك٘بْ  ٚگوكِٔ ديچيلٖ ثٛك ِ .ؽبىٖ كاه ثب ٔبهاؽز

وٛدٓ ٘الب ها ثالٗ

ِوك ثبىگوكأل  ٚگفذ  :ايٕب ثب ٍٗٛوٗ .
ِوك ِيبَٔبي چُْ ٘ب ها رٕه ووك  ٚگفذ ٘ :ب ؟ ٘ب ؟
ٕ٘ٛى هٚثوٚي ِؽبىٖ كاه ايَزبكٖ ثٛك  ،كٚثبهٖ رىواه ووك  :هٚؼٓ ّٔ
ِؽبىٖ كاه ثب اٚلبد رٍق

گفذ  :گفزُ ايٕب ثب٘ ، ٍٓٛيچ

ِوك وٗ ٕ٘ٛى ُ٘ ثب چّْبٔ

ٔيّٗ ثبى ثٗ ِؽبىٖ كاه ٔگبٖ ِ
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وٗ گ ّٗٛاي ايَزبكٖ ثٛكٔل  ،ه ٚثٗ ِوك ِيبَٔبي ووك  ٚگفذ ِ :بي فٛكرٗ؟
كاك  .گفالذ ِالبي فالٛكد  ...گفالذ  ...گفالذ ثالوٚ

ِوك ٍوـٗ ووك  ٚاكاِٗ كاك ٘ :ب  ... ٗٔ ...ؽبع
هٚؼٓ ثگيو  ...ثؤظ ثگيو !

عٛاْ ك َٚوٗ گ ّٗٛفيبثبْ َْٔزٗ ثٛكٔل  ،فٕليل  ٚگفذ  :چٗ كٍذ  ٚكي ثبى ثٛكٖ !
ِوكَ ُ٘ ثٗ ْٔبْ ر ييل ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ ٘ :ب ٘ ...ب  ...گفذ ِبي ر! ٛ
٘و ٍٗ عٛاْ فٕليلٔل ِ .وك وٗ ثيْزو ٕٛهرِ ها ثب ّبي گالوكْ ٔالـ ّٔالب ّاللٖ دّٛالبٔلٖ ثالٛك ،
ٍوـٗ اي ووك  ٚاكاِٗ كاك ِ :بي ِٕٗ ٘ ،ب ...
ٍِٛ

اٙبـٗ ووك  :ف ُٛثٗ ؽبٌذ !

٘و ٍٗ ٔفوي وٗ كٚه ُ٘ وٕبه فيبثبْ َْٔزٗ ثٛكٔل  ،فٕليلٔل ِ .وك ِيبْ ٍوـٗ ٘بيِ كٚثبهٖ
ه ٚثٗ ِؽبىٖ كاه ووك  ٚدوٍيل  :هٚؼٓ ّٔ
ِؽبىٖ كاه ثب فّْ

كي ؟ ٘ب ؟ ثؤظ ّٔ

ـو ٚفٛهكٖ گفذ  :هللا اوجو ! ثبثب ٘ ، ٗٔ ،يچ

كي ؟
ّٔ

كْ .

ِوك كه فٛك ـو ٚهـزٗ ثٛك  .عيت ٘ب ها گْذ  ٚچٕل اٍىٕبً ِچبٌٗ ّلٖ ها ْٔبْ كاك  ٚگفذ :
كاك  ،گفذ  ...گفذ ...

دٛي كاهَ  ،ؽبع

٘و ٍٗ عٛاْ ا ٚها ٔگبٖ ِ
كاك  :ؽبع

ووكٔل  ٚثٗ ؽووبرِ ِ

فٛكُ گفذ ثبغ ه ٚـوٚفزٗ .

ِؽبىٖ كاه اى يى

اى عٛاْ ٘ب دوٍيل  :ايٓ چ

عٛاْ ّبٔٗ ثبو ألافذ  ٚگفذ  ِٓ :چٗ ِ
٘ٛا ه ٚثٗ ربهيى
هٚؼٓ ّٔ
ٍِٛ

فٕليلٔل ِ ،وك كٚثبهٖ ٍالوـٗ والوك  ٚاكاِالٗ
گٗ ؟

كاهٖ ِ
ك. ُٔٚ

ثٛك ِ ،وك ِيبْ ٍوـٗ ٘بيِ اكاِٗ كاك  :گالة ِويٚالٗ  ،هـزاليُ فٔٛالٗ وبوالبَ ،

كي ؟ ٘ب ؟ ثؤظ ّٔ

دوٍيل  :هٚؼٓ  ٚثؤظ ِ

كي ؟
فٛاي ؟

ِوك ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ ٘ :ب ! ِ

گٓ يٗ ّيق

ايٕغبً وٗ فيٍ

ّ٘بْ عٛاْ اكاِٗ كاك  :آـويٓ ىكي ثٗ ٘لؾ ! ْٔٔٛذ ِ

صوٚد كاهٖ .

كَ ثو ٚهٚؼٓ  ٚثؤظ ثگيو !

٘و ٍٗ عٛاْ ٍو كه گ ُ٘ ُٛچييي گفزٕل  ٚفٕليلٔل ّ٘ ،بْ عٛاْ ه ٚثٗ ديوِوك ووك  ٚكٚثبهٖ
دوٍيل  :ؽٛاٍذ ٌ٘ ؟
ِوك ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ ٘ :ب !
عٛاْ اكاِٗ كاك ٔ :يگالب ثالو ٚرالٛي ا ْٚوٛچالٗ هٚثالو ، ٚا ْٚكه ٍالفيلٖ  ،كه ثاليْ ثگال ٛثالؤظ  ٚهٚؼالٓ
ِ

فٛاَ .

ِؽبىٖ كاه ىيو ٌت گفذ  :اٍزؽفوٚههلل  ،ىّزٗ ايٓ وبها  ،ىّزٗ !
عٛاْ ك َٚگفذ ٚ :ي وٓ آلب مثيؼ  ،وبه فطبي
هاً ِ

ٔيَذ وٗ  ،اوْ ّاللٖ ّ٘الٗ والبهٖ ّالٙو  ،اگالٗ

گٗ ثبيل ؽٛاٍِ ثٗ ايٓ ثلثقذ ثيچبهٖ ٘ب ثبّٗ  ،ـم ٜثٍلٖ ٕجؼ رب ٕجؼ ِبّيٓ ثيبك

كٔجبٌِ رب ثوٖ ٍو وبه ؟
مثيؼ ثب اٚلبد رٍق

گفالذ ّ :الّب يالٗ ٔگالب٘

ثالٗ فٛكرال ْٛثٕاللاىيٓ اى ٕالت رالب ّالت عالـاليٓ .

اٍزٙجبْ وٗ ٍّّ ، ٍٗٙب رٙو ُ٘ ْٚوٗ ثويٓ ٘يچ
عٛاْ اٌٚ

ّٔ

ّيٓ  ،كٔجبي وبه ٔيَزيٓ وٗ .

ه ٚثٗ آلب مثيؼ ووك  ٚگفذ  :چوا رٍـ ّلي ثٕلٖ فلا ؟ عبي ر ٛه ٚرٕگ ووكيُ ؟ ٘ب ؟

ِؽبىٖ كاه ه ٚثوگوكأل  :و اٌٗ او هللا .
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عٛاْ ك َٚوٗ ؽبو ثٗ كهفز

ٌُ كاكٖ ثٛك  ،گفالذ  :فاللا ّالبٌٔ ثاللٖ  ،اى ٚلزال

ّلٖ ٘و هٚى يٗ ِبّيٓ ثب هإٔلٖ ِ
ثٗ ِوك ٔگب٘

آك كٔجبٌِ ِ ،

ووك  ٚگفذ ْٔٛٔ :

هااليٌ كاكگالبٖ

گٓ ف ٗٔٛاُ أجبه ثؤظ  ٚهٚؼٕٗ !

ه ٚـّٙيلي ؟ ا ْٚف، ٗٔٛاِ ٗٔٚ

ثيٕ

؟ ثو ٚثگ ٛثب آّيـ

وبه كاهَ  ،فت ؟
ِوك ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ ٘ :ب !
ِوك ِيبَٔبي وٗ ٕ٘ٛى كه فٛك ِچبٌٗ ثٛك ٍ ٚوـٗ ِ

ووك ثٗ ٍّذ ّ٘بْ فبٔالٗ ثالٗ هاٖ اـزالبك ،

كه ىك ّ ،يـ كه ها ثبى ووك .
_ ٍالَ ! ثب و
_ ؽبع

وبه كاهي ؟

.

ّيـ اؽّل دوٍيل  :چيىبهُ كاهي ؟
ِوك ٍوـٗ اي ووك  ٚگفذ  :هٚؼٓ ِ

كي ؟ ايٕب ...

فٛاَ ؟ ثؤظ ّٔ

وٛدٓ ٘ب ها ْٔبْ ّيـ اؽّل كاك  ٚاٙبـٗ ووك  :دٛي ُ٘ كاهَ ٔ ،يگب  ...ؽبع
ّيـ اؽّل دوٍيل  :ثب ؽبع
ِوك اكاِٗ كاك  :هٚؼٓ ِ

 ....اِٚلٖ ؟

چيىبه كاهي ؟

فٛاَ  ،گالة ِوي ، ٗٚثؤظ ِ
گفزٗ ايٕغب هٚؼٓ ِ

ّيـ اؽّل دوٍيل  :دله ع ْٛو

فٛاَ  ،وبوبَ هـزٗ ّٙو د
كْ ؟

ِوك چييي ٔگفذ  ،اِب ثٗ ٍو وٛچٗ ٔگبٖ ووك  ،چواغ ِؽبىٖ آلب مثيؼ كه كي ّت ِ
ِوك ثعل اى وّ

ٍىٛد گفذ  :ؽبع

 ،ؽبع

وبه .
كهفْاليل ،

 ،گفذ ثبؼ ٛـوٚفزُ .

كٚثبهٖ ٍبوذ ّل  ،ثٗ ٍوـٗ اـزبك  ،فٍ ٜك٘بِٔ ها گ ّٗٛاي رؿ ووك  ،فٕليل  ٚگفالذ  :ؽالبو
وغب ثويُ ؟ ِٓ  ٚگالة ...
ّيـ اؽّل وّ
ِوك ث

ـىو ووك  ٚگفذ ّٔ :

ك. ُٔٚ

آْ وٗ ثٗ ّيـ ٔگبٖ وٕل  ٚأگبه وٗ ثب فٛكُ ؽالوؾ ِال

ىك  ،اكاِالٗ كاك  :ؽالبع

ـوٚفذ هـذ  .گالة ِوي ، ٗٚهـزيُ ف ٗٔٛوبوبَ  ،ر ، ٛرٚ ٛاٍٗ ّيـ وبه ِ

وٕ

ثالبؼٛ

؟

ّيـ اؽّل فٕليل  ٚگفذ ٘ :ب ! ِٓ ٔٛوو ثبثبُ ُ٘ َ٘زُ !
ِوك فٕليل  ٚگفذ  :ثبغ ُ٘ كاهٖ ؟
ّيـ اؽّل عٛاة كاك  ، ٗٔ :ايٓ اهثبة ِب دٛي  ٚدٍٗ ٔلاهٖ .
ِوك كٍذ ٘بيِ ها اى ٘و كٛ ٚوؾ ثبه ووك  ٚگفذ  :ثبغ ؽبع

فيٍ

ثيهگٗ ! اْ لله ثيهگالٗ والٗ

 ِٓ ...ثٛكَ  ِٓ ،ثب گالة .
ّيـ اؽّل دوٍيل  :ثبؼج ِٔٛثٛكي ؟
ِوك وٗ ٕ٘ٛى ُ٘ ثب چُْ ٘بي ٔيّٗ ثبى ثٗ ّيـ اؽّل ٔگبٖ ِ
ٚاٍٗ ّيـ وبه ِ

وٕ

والوك  ،دوٍاليل ٘ :الب ٘ ،الب  ،رالٛ

؟

ّيـ اؽّل كٍذ ٘بي ديٕٗ ثَزٗ  ٚفبن آٌٛكُ ها ْٔبْ ِوك كاك  ٚگفالذ ٘ :الب ِ ،الٓ ٔالٛووُ
ُ٘ َ٘زُ .
ِوك ٕٛهرِ ها ثٗ ٕٛهد ّيـ اؽّل ٔيكيه ووك  ٚثب ٕلاي
ثٗ ِب دٛي كاك  ،گفذ ثويٓ اى ايٕغب  ،ؽبع
ّيـ ُ٘ كه گِ ُٛوك ثٗ آهاِ

آهاَ گفذ  :ؽبع

ثبغ ه ٚـوٚفالذ ،

دٛي كاّذ .

گفذ  :فلا هّ ٚىو ! ر ٛاوْ وغب ِ

66

ّيٕ

؟

www.habilian.ir

بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)

ِوك مٚق ىكٖ فٕليل  ٚگفذ  ... ِٓ ... ِٓ :اوْ ؟ ٘ب  ...ف ٗٔٛوبوبَ !
ّيـ دوٍيل  :وغبْ ؟ لبكه آثبك ؟
ِوك ثب رعغت ثٗ ّيـ ٔگالبٖ والوك  ٚگفالذ ٔ :الٗ ٔ ،الٗ ٔ ،الٗ  ،لالبكه آثالبك ثاللٖ ! ؽالبع
ِ

ك ُٔٚؽبع

گفزالٗ ِ ،الٓ

ثبغ ه ٚـوٚفذ ِ ،وكِِ فٛة ٔيَزٓ ٘ ،ب ٍ ....يل ْٚف ٗٔٛوبوبِٗ .

ّيـ اؽّل دوٍيل  :ا ْٚؽبع

ثٛك ؟

اٍِّ چ

ديوِوك گفذ  :ؽبط آلب !
ّيـ اؽّل دوٍيل  ٗٔ :اٍِّ  ،اٍِّ  ،ؽبط وبظُ ؟ ؽبط ّٕل ؟
ديوِوك ث

ِعطٍ

عٛاة كاك  :ؽبط ٍيف

٘ ،ب  ،ؽبط ٍيف

.

ّيـ اؽّل ٌجقٕل ىٔبْ گفذ  :فت ّ٘ ،يٓ عب ٚايَب رب ثيبَ !
ثٗ كافً هـذ ِ ،وك كه فٛك ِچبٌٗ ثٛك  ،ه ٚثوگوكأل  ٚثٗ أزٙبي وٛچالٗ ٔگالب٘
عٛاْ ٘ب ها ِ

كيل وٗ چيي٘بي

ِ

گفزٕالل ِ ٚال

اؽّالل اى دٍالٗ ٘الب ثالبو هـالذ  ٚاى ِمبثالً ارالبل

أاللافذ  .اى كٚه

فٕليلٔالل ٘ .الٛا ه ٚثالٗ رالبهيى

ثالٛك ّ .اليـ

گنّالذ  ،ىْ ِْالؽٛي كٚفالزٓ چالبكه ثالواي كفزالالو

وٛچه ّبْ ثٛك .
ّيـ دوٍيل  :رٛي ف ٗٔٛثؤظ  ٚهٚؼٓ كاهيُ ؟
_ ٘ب  ،يٗ وُ ثوأِِٛ ْٛلٖ .
ّيـ اؽّل ِْذ ِْذ ثؤظ كه لبثٍّٗ ِ
_چ

هيقذ .

ّلٖ ؟

_ چييي ٔيٌ ؽبط فبُٔ  ،يٗ ٔفو ا ْٚثيو. ٗٔٚ
ىْ وٕبه ّيـ اؽّل َْٔذ  ،لبثٍّٗ ها گوـذ  ٚگفذ  :فٛكَ دوُ ِ

وُٕ .

_ فلا فيود ثلٖ !
ّيـ اؽّل ٌجقٕلي ىك ِ ،وك ِيبَٔبي كه فٛك ِچبٌٗ ثٛك وٗ ّيـ ثب ععجٗ اي چٛث

كه كٍالذ

ثوگْذ  ٚآْ ها هٚي ىِيٓ گناّذ .
_ ثيب !
ِوك گفذ  :گالة فٛة ِ

ّٗ ٘ ،ب ؟

_ أْبءهللا .
ِوك ِيبَٔبي فُ ّل  ،دبهچٗ ها وٕبه ىك  ،چٕل ويٍٛي

ثؤظ  ٚيه ؽٍالت هٚؼالٓ كه ععجالٗ چالٛث

ثٛك  ،كٚچوفٗ ٍٛاهي اى فُ وٛچٗ گنّذ  ٚثب ٕلاي ثٍٕل گفذ ٍ :الَ ّيـ اؽّل !
_ عٍيىُ اٌَالَ .
كٚچوفٗ ٍٛاه اى وٕبهّبْ گنّذ ِ ،وك ِيبَٔبي ثٗ ّاليـ ٔگالبٖ والوك  ،آٍالّبْ ربهياله ثالٛك والٗ
ّٙبث

هٚي ّت ف ٜوْيل .

 ثقِ دٕغُ :
ٕجؼ هٚى ثعل ارِٛجيً ّيـ اؽّل ِمبثً ٍبفزّبْ كاكگَالزوي رٛلالؿ والوك ّ .اليـ ديالبكٖ ّالل ،
عّعيذ ثب كيلْ ا ٚرىبٔ

فٛهك  ّّٗٙ٘ ٚاٚط گوـذ .

_ ٍالَ عٍيىُ .
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ّيـ اؽّل ه ٚثٗ عّعيذ ووك  ٚدوٍيل  :چٗ فجوٖ ؟
؟

_ ٔبثٛكِ ْٛووكْ ؽبع

_ فلايب ! فٛكد وّه ِ ْٛوٓ !
_ ؽبع
_و

 ،دٌ ر ٛچٗ وبهي اي ؟
ثٗ كاكِِ ْٛ

هٍٗ ؟

_ فلا ٌعٕذ ّ ْٛوٕٗ !
ّيـ اؽّل ٘و ك ٚكٍزِ ها ثبو ثوك  ٚگفذ  :آه َٚثبّيٓ ! يى

ر ْٛثگٗ چ

ّلٖ ؟

_ ٔبثٛك ّليُ !
_ ىٔلگ

ِ ْٛهٍ ٚيبٖ ووكْ اي ٔبِوكا !

ّيـ اكاِٗ كاك  :ثبىَ وٗ كاهيٓ ثب ُ٘ ؽوؾ ِ

ىٔيٓ  ،يى

ر ْٛثگٗ رب ُِٕ ثف ُّٙكهكر ْٛچيٗ

؟
_ ثجيٓ ؽبع

ّ٘ٗ ِب وْبٚهىيُ  ،اِبَ گفزٓ ثبيل ّ٘ٗ گٕلَ ثىبهْ ِ ،ب ُ٘ وبّزيُ .

_ ٘ب !
_ هاٍذ ِ

گٗ .

_ فلا ٔبثٛكّ ْٛوٕٗ !
_ ٘يٌ ً ً  ،ثناهيٓ ؽوؾ ثئٗ !
ِ

_ اى كِ ٚبٖ ديِ يٗ علٖ ؼوثز

اِٚلْ ٚاٍالٗ فويالل گٕاللَ  ،ليّالذ فالٛث

ٔبِوكا  ،يٗ علٖ ـوٚفزٓ  .يٗ چٓ ٔفو ُ٘ ِضً ِب ّاله والوكْ  ٚهاٙال
چّْذ هٚى ثل ٔجيٕٗ  ،أٚبي

٘الُ ِال

كاكْ

ثالٗ ـالؤْ ُٚاللْ  .اِالب

وٗ ٔفوٚفزٓ ِؾٖٛي ّ ْٛفبوَزو ّل .

اي ٔبِوكا ّ ،جِ ٗٔٛياه ه ٚآريِ ِ
ثب اي ٔبِوكا ! ٘ب ؟ ر ٛثگ ٛؽبع

ىٔٓ  ،افٗ ّّب دٌ چ

؟ ىٔلگ

وبهٖ اي ؽبع

؟ ِب چٗ وٕاليُ

ٍِ ْٛيبٖ ّل هـذ  ،اي فلا !! فٛكد ثٗ ـوِبكِْٛ

ثوً !
يى

اى ِؾبـظبْ فٛك ها ثيٓ عّعيذ ّ ٚيـ اؽّل لواه كاك ّ .يـ اؽّل ٚاهك ٍالبفزّبْ ّالل .

ثٗ رٕلي ثٗ ٛوؾ اربق وبهُ هـذ ّ ٚو ٚثٗ ّٔٛزٓ ووك :
اٛالعيٗ ّّبهٖ ثيَذ  ٚيه
ثٗ اٛال عّ َٛا٘بٌ
كٌٚذ عّٛٙهي اٍالِ
ِ

ّٙو  ٚهٍٚزب٘بي كاهاة ،ـَبٔ ،

هيي  ٚاٍزٙجبْ ِ

هٍبٔل :

ايواْ ؽبٙو ثٗ فويل گٕلَ  ٚع ٛاى وْبٚهىاْ ثواثو ٔوؿ عبكؤالٗ

ثبّل .

ٌنا چٕبٔچٗ اـواكي ؼيو اى َِئٌٛيٓ اكاهٖ وْبٚهىي ٍ ٚيٍ ٛثالب ا٘اللاؾ ؼيالو اٍالالِ
يب ٙل أمالث

اللاَ ثٗ فويل الالَ ـٛق اٌنوو ؽز

ٚ

ثٗ ليّذ ثبورو ّٔبيٕالل  ،كأَالزٗ ٚ

ٔلأَزٗ ثٗ ِٛعالٛكي ٍاليٍ٘ٛبي ِٕطمالٗ ٌطّالٗ ىكٖ ِٛ ،عجالبد ِْالىالد الزٖالبكي ها
ـواُ٘ فٛإ٘ل ّٔٛك .
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ـٍنا ايٓ وبه اى ٔظو ّوع

ؼيو عبيي ٛ ٚجك لٛأيٓ ثالب ِزقٍفاليٓ ثوفالٛهك فٛا٘الل ّالل .

ّبيَزٗ اٍذ ثواكهاْ وْبٚهى فٛك كٍذ هك ثٗ ٍيٕٗ ِفَلاْ الزٖالبكي ىكٖ  ،اـالواك
ِزقٍؿ ها ِعوـ

ّٔبيٕل رب كه كاكگبٖ ثٗ رقٍفبد ّبْ هٍيلگ

گوكك .
ٚاٌَالَ
اٍزٙجبْ ِٕ ٚطمٗ

َِئٛي كاكگبٖ أمالة اٍالِ
اؽّل ـميٙ

وَ

" 3025/8/82 ،

كه ىك .

_ كه ثبىٖ !
_ ٍالَ !
_ عٍيىُ اٌَالَ ! ثب ايٕبي

وٗ ثيو ٓٔٚؽوؾ ثئيٓ ثجيٕيٓ ِ

چييي گيو ثيبهيٓ ؟ ثٍىٗ ا ْٚاى فلا ث

رالٔٛيٓ ْٔال ٗٔٛاي ٍ ،الو ٔقال

،

فجوا ه ٚديلاّ ْٛوٕيُ .

_ ثبّٗ .
ِيوىا ِؾّل عٍ
وْ

دؤٚلٖ اي ها هٚي ِيي ّاليـ اؽّالل گناّالذ  ٚاكاِالٗ كاك  :دؤٚاللٖ ّ٘ال ْٛآكَ

عبكٖ وِوكٖ .

ّيـ اؽّل دوٍيل  :فت رب وغب عٍ ٛهـزيٓ ؟
ِيوىا ِؾّل عٍ
ِ

اكاِٗ كاك ِ :ز ُٙاعزواؾ ٔىالوكٖ ٌٚ ،ال

ِاللاهو

كاهيالُ والٗ عالوِِ ه ٚاصجالبد

وٕٗ .

ّيـ اؽّل دوٍيل ِ :ز ُٙاوْ وغبً ؟
ِيوىا ثٗ چبهچٛة كه رىيٗ كاك  ٚگفذ  :ـَب ّٔٛ٘ ،غب كٍزگيو ّلٖ .
ّيـ اؽّل ه ٚثٗ ِيوىا ووك  ٚگفذ  :ـالوكا  ،دالٌ ـالوكا ِال

هيالُ أٚغالب  ،اى ا ْٚؽالبع

ٍاليف

چييي كٍزگيود ْٔل ؟
ِيوىا ِؾّل عٍ
اٛواؾ ٔ

ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  :چيي ىيبكي وٗ ٔٗ ٌٚ ،

هيي ّو ٚووكْ ثٗ فويل ىِيٓ ث

چٓ ٔفوي رٛي ايٓ ِٕطمٗ ٚ

ٕبؽبة .

_ عٍزِ ؟
ِيوىا ِؾّل عٍ

ّبٔٗ اي ثبو أاللافذ  ٚگفالذ  :هاٍالزِ چياليي ّٔال

كٔٚاليُ ٌٚ ،ال

ثعٚال

ىِيٓ ٘ب ِبي ِالويٓ  ٚفٛأيٕٗ وٗ اوْ ٙٚعيذ ِّْ ْٛقٔ ٔاليٌ  ،فٛكِال ْٛكاهيالُ ديگيالوي
ِ

وٕيُ .

_ فلا فيور ْٛثلٖ  ،ايٓ اٛالعيٗ ه ُ٘ ٚثلٖ ِبّيٓ ثْٗ  ،ثعل دقِْ وٕيٓ .
ّيـ اؽّل كٍذ ٔٛيٌ اٛالعيٗ ها ثٗ ِيوىا ِؾّل عٍ
ٙل أمالثٗ ِ ،ياه ِوكَ ه ٚآريِ ِ

ىٔٓ  ،ىٔگ ِ

ّعٍٗ كاك  ٚاٙبـٗ ووك ِ :

ك ُٔٚوبه

ىُٔ ٍپبٖ رب عٍٚ ّْٛٛايَيُ .

ِوك وبؼن ها گوـذ  ،اِب ٕ٘ٛى ّ٘بٔغب ايَزبكٖ ثٛك .
ِيوىا ِؾّل عٍ

ٕ٘ٛى ّ٘بٔغب ايَزبكٖ ثٛك  ٚايٓ دب  ٚآْ دالب ِال

والوك ّ .اليـ اؽّالل ثالب رعغالت

ٔگبِ٘ ووك  ٚاى ا ٚدوٍيل  :چيٗ ِيوىا ؟ چييي ّلٖ ؟
ِيوىا ِٓ  ِٓ ٚوٕبْ عٛاة كاك ّٔ :

ك ُٔٚچ

ثگُ  ،يى

_ فت ؟
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؟

ووك .

ّيـ اؽّل ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :فٛثٗ  ُِٕ ،ثب وَ

ّٛف

ٔلاهَ !

ّيـ اؽّل ثوگْذ  ،دْذ ِييُ َْٔذ  ٚگفذ  :كاهي ِ
ِيوىا ٕ٘ٛى ٔگواْ ثٗ ٔظو ِ
_ ؽبع

هي كه ُ٘ ٚدْذ ٍود ثجٕل .

هٍيل .

يٗ ِلد وّزو .. .

_ وّزو چ

؟

ِيوىا ِؾّل عٍ

ٍو ثٗ ىيو ألافذ  ٚكيگو چييي ٔگفذ .

_ ثو ٚىٚك ثلٖ ايٓ اٛالعيٗ دقِ ثْٗ  ،ثغٕت كيگٗ كه ه ُ٘ ٚدْذ ٍود ثجٕل .
اى اربق ثيو ْٚهـذ  ،كه ها ثَذ ّ ،يـ اؽّل كه ها اى كافً لفً ووك  ،ثٗ ٍالّذ دٕغالوٖ هـالذ ،
آْ ها ثبى ووك  ،اى كافً عيت دبوذ ٍيگبه ها ثيو ْٚآٚهك ٍ ٚيگبهي ها آرالِ ىك  .ثالٗ ثيالو ْٚفيالوٖ
ّل  ٚثٗ ـىو ـو ٚهـذ .
چييي ثٗ فبٛوُ آِل  ،وَ

عيػ ىك ٕ ،لاي عيػ ها وٗ ّٕيل ٍواٍيّٗ فٛكُ ها ثالٗ ارالبق

هٍبٔل َّ٘ ،وُ ٍٗ وٕظ كيٛاه ِچبٌٗ ّلٖ ثٛك  ٚثب ٕلاي ثٍٕل گويٗ ِ
_ چيٗ ؟ چ

ووك .

ّلٖ ؟
رٍفٓ هٚي ىِيٓ اـزبكٖ ثٛك ّ .يـ اؽّالل گّٛال

َِيو ٔگبٖ َّ٘وُ ها رعميت ووك  ،گّٛ

ها ثوكاّذ  ،اى آْ ٛوؾ رٕٙب ٕلاي فِ  ٚفِ ثٗ گِ ُٛ

هٍاليل  ،گّٛال

ها ٍالو عالبيِ

گناّذ .
_ چيٗ ؟ چوا چيػ ىكي ؟
_ يٗ ٔفو  ...گفذ  ...گفذ  ...ر ٛهِ ٚ
_ فت ر ٛچوا گّٛ
ثگُ ٚلز

ه ٚثوكاّز

فٛاك ثىْٗ .

؟ ثب ِٓ وبه كاّزٗ  ،فٛكَ عٛاثِ هِ ٚ

رٛي ف ٗٔٛاَ فٛكَ ثٗ رٍفٓ عٛاة ِ

ىْ ثٗ ٍّذ ّيـ اؽّل هـذ  ٚدوٍيل  :ايٕب و
_ يٗ ِْذ آكَ ث
_ِ

كَ .
اْ ؟ چىبهِ ْٛكاهْ ؟

وبه  ٚعالؾ .
.

روٍُ ؽبع

ّيـ اؽّل ثٗ اٛواؾ ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :چييي ٔيٌ  ،ثچٗ ٘ب وغبْ ؟
_ هـزٓ ف ٗٔٛكاي

ّ ، ْٛثعل ّبَ ثوِ

ّيـ اؽّل دوٍيل  :يبكرٗ هٚىاي اٌٚ

گوكْ .

وٗ اى ٔغؿ ثوگْزٗ ثٛكَ ؟

_ ٘ب !
_ يبكد ِ

آك ؟ ٚلز

ثوگْزُ اٌٚيٓ كعبي ٔلثٗ يبكد َ٘ذ ؟

َّ٘وُ دوٍيل  :رٛي َِغل ِيوي ثٛك ؟
_ اٚايً أٚغب ثٛك .
ىْ ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :عجبي ل ٖٛٙاي كاّزيٓ .
_ ٘ب  ،فٛة ٘ ٚ ُٛؽٛاً ر ْٛثٗ ايٓ چييا ٌ٘ ؽبط فبٔ! َٛ
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اِٚلَ عٍَٗ ٘بر. ْٛ

_ فت ِٓ ّ٘يْٗ عّعٗ ٘ب ِ
_ ٘ب  ،ثٍٗ !
ىْ وّ
ِ

افُ ووك  ٚگفذ ٌٚ :

ىكْ  ،ا ْٚووثالي

 ٚدَوُ ؽَاليٕمٍ

ؽبط لبٍّعٍ

ؽوـالبي ٔالبِوثٛٛ

فيٍال

ُ٘ ّلٖ ثٛك آريِ ثيبه ِعووٗ .

چٕل ٔفوي گَِ ّٗٛغل كٚه ُ٘ عّع ّلٖ ثٛكٔل ّ ،يـ اؽّل ثب يبكآٚهي آْ هٚى٘الب ٍالو رىالبْ
كاك  .ؽبط لبٍّعٍ

وٗ رٕل  ٚرٕل رَجيؼ ِ

كه ؽبٌ

وٗ ٘و وٌ ك ٚرب وزبة فٔٛل  ٚچبه هٚى ٍٛجگ

ووك ثيبك ِغٌٍ كعب هاٖ ثٕلاىٖ .

اٍٚزب ِٙلي وفبُ دوٍيل  :فت چٗ اّىبٌ
ؽبط لبٍّعٍ

ثب اٚلبد رٍق

گوكأل گفذ  :آفٗ كيٓ ِگٗ ثبىچالٗ اً

كاهٖ ؟

عٛاة كاك  ّٗ٘ :اُ اّىبٌٗ ! هٚؽبٔ

ه يِ ٍفيل  ،اٍزٙجبْ ِگٗ والُ آكَ ِالن٘ج

ثبيل عب اـزبكٖ ثبّٗ  ،يٗ

كاهٖ والٗ ِالب ثالويُ دْالذ ٍالو يالٗ اٌالؿ ثچالٗ ّٔالبى

ثقٔٛيُ ؟
_ ؽبو ِگٗ عبي وَ
ؽبط لبٍّعٍ

رٕگ ّلٖ ؟

افُ ووك  ٚگفذ َِ :ئٍٗ ؽوِزالٗ  ،كيالٓ ؽوِالذ كاهٖ ِ ،غٍالٌ كعالب ِملٍالٗ ،

ىّزٗ وٗ ٘و ٘فزٗ ِؾً كعب ه ٚعِ ٗٛ
ٍَِّ

 ،كـعٗ ثعلُ ف ٗٔٛؽبع

گوكي ـوق ِ
ؽَيٕمٍ

وٕٓ  ،يٗ ثبه َِغل ِيوي ٘ ،فزالٗ ثعالل فٔٛالٗ آلالبي

ّٕل  .ايٓ ثٕلٖ فلا ـىو ّٔ

وٕٗ ؟ ِگٗ كٍزٗ لٛاٌيٗ وٗ ٘

وٕٗ وٗ كعب فالٔٛ

ثالب كٚهٖ

عب ع ٗٛوٕٓ .

وٗ وٕبه دلهُ ايَزبكٖ ثٛك گفذ  :ربىٖ ايٓ ثٕاللٖ فاللا عال ٗٛوالبهاي ِّٙزالوٖ اِٚاللٖ

كعبي ٔلثٗ هاٖ ألافزٗ وٗ چ

؟ وثل ِ

ّّب وٗ ثيهگزويٓ چوا ىٚك فبَ ِ

فٛاك ثٗ ِوكَ ْٔال ْٛثاللٖ والٗ فيٍال

افالالٓ كاهٖ ،

ّيٓ اٍٚزب ؟

ّيـ اؽّل ثٗ فٛك آِل  ،ؽبو ٘و ك ٚهٚثوٚي ُ٘ َْٔزٗ ثٛكٔل ٘ ،الٛا ربهياله ثالٛك  ،اِالب آٍالّبْ
آث

ريوٖ ثٗ ٔظو ِ

هٍيل  ،چييي ثيٓ ٔيٍ

 ٚثالٕفِ ريالوٖ ٘ .الو ك ٚثالٗ ٘الُ ٔگالبٖ ووكٔالل  ،ىْ

دوٍيل ّّ :ب ٘يچ ٚلذ عٛاة ّ ْٛهٔ ٚلاكيٓ .
ّيـ اؽّل ٍو رىبْ كاك  ٚچييي ٔگفذ ّ٘ .بْ هٚى إؽو والٗ آْ ِٛلالع ٔٛعالٛأ

يالبىكٖ  ،كٚاىكٖ

ٍبٌٗ ثٛك وٕبه ّيـ اؽّل َْٔذ ّ .يـ ّٔبى ها ربىٖ رّبَ ووكٖ ثالٛك  ٚموالو ِال

گفالذ  .إالؽو

ٕجو ووك رب موو رّبَ ّٛك .
_ آلب چوا عٛاة ايٕب هّٔ ٚ

كيٓ ؟

ّيـ اؽّل گفذ  :آه َٚثبّيٓ  ،اگٗ ر٘ٛيٕ
ٔٛهٚى ثب كٌقٛهي دوٍيل  :يعٕ

ثناهيُ ٘و چ

ّيـ عٛاة كاك  :رفولٗ  ٚافزالؾ ثٗ ٔفع وَ
ّيـ ه ٚثٗ ٍّز

ووك  ٚكيگو ؽوـ

ىْ اى ّيـ دوٍيل  :چبي

ّلٖ ثٗ ِٓ ّلٖ ّّ ،ب كفبٌذ ٔىٕيٓ .
كٌْ ْٛثقٛاك ثگٓ ؟
ٔيٌ .

ٔيك .

ؽبٙوٖ  ،ثوييَ ؟

ّيـ ثٗ فٛك آِل  ٚدوٍيل ٘ :ب !
 ٚثعل كه دبٍـ ثٗ ٔگبٖ ِزعغت َّ٘وُ گفذ  :كاّزُ ثٗ گنّزٗ ـىو ِ
ىْ دوٍيل  :چبي ِ

فٛهيٓ ؟

ّيـ اؽّل ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ ٘ :ب  ،كٍزذ كهك ٔىٕٗ .
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ىْ اى عب ثوفبٍذ  ،ثٗ ٍّذ ٍّبٚه گ ّٗٛؽيب ٛهـذ رب چالبي ثوياليك ّ .اليـ اكاِالٗ كاك  :رالبىٖ
ووكْ  ،يبكد ٌ٘ ؽبط فبٔ َٛ؟

أٚب ثعلْ عنهفٛا٘

ىْ اٍزىبْ چبي ها ِمبثً ّيـ گناّذ  ٚگفذ ٘ :ب يبكِٗ !
كه ىكٔل ٘ ،و ك ٚثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكٔل  ،ىْ دوٍيل  :يعٕ
ّيـ عٛاة كاك ّٔ :

ويٗ ؟

ك. ُٔٚ

ّيـ اؽّل كٍذ فٛك ها ٍز ْٛووك  ٚثٍٕل ّل َّ٘ ،وُ ٔٙيت ىك ٔ ٗٔ :و! ٚ
_ چوا ؟ فت كاهْ كه ِ
_ اگٗ أٚب ثبّٓ چ

ىٔٓ .

؟

اى اربق ثيو ْٚهـذ َّ٘ ،وُ چبكه ثٗ ٍو ووك  ٚكٔجبٌِ ثٗ هاٖ اـزبك .
ّيـ اؽّل ثب ٕلاي ثٍٕل گفذ  :ويٗ ؟
_ ُِٕ !
ّيـ كٚثبهٖ گفذ  ُِٕ :ويٗ ؟
ّيـ اؽّل كه ها ثبى ووك  ٚگفذ  :ثٗ ٍ ،الَ عٍيىُ !
ّلٖ ؟ كه ّ٘

_چ

آلبي هـيع

؟

_ يٗ ِْذ ع ْٚٛهيقزٓ كٚه ؽ ٗٛـٍىٗ كاهْ عٍيٗ ّّب ّعبه ِ
ّيـ دوٍيل  :چ
گٓ ـميٙ

_ِ

ِ

گٓ ؟

كيىزبرٛه  ،اعلاَ ثبيل گوكك  ،چ

ّيـ اؽّل رجَُ ووك  ٚگفذ ٘ :يچ
و

كْ .

وبه وٕيُ ؟

ثناهيٓ فٛة ّعبه ثلْ رب اِْت هاؽالذ ثقالٛاثٓ ! ؽالبو

َ٘زٓ ايٕب ؟

_ يٗ ِْذ اى ايٓ ٛوـلاه٘بي ِٕبـميٓ ّّ ،ب وٗ ىٚك ثعل ّٔبى هـزيٓ ّٔٛٔ ،ليٓ ٍقٕوأ
ِجٍؽ

آلبي

ه ٚثْٕٛيٓ .

ّيـ دوٍيل ٍ :قٕوأ
_ اي آلب  ،وبّى

ِ

هيقزٗ  ،چىبه وٕيُ ؽبع
ّيـ ثٗ ِوك ٔگب٘

ووك ؟
ِٔٛليٓ ٍقٕوأ

وٗ ٔٗ  ،ـمِ ٜوكَ ه ٚرؾويه ووك ّ ،الٙو ه ٚثالٗ ٘الُ

؟

ألافذ  ٚگفذ  :اگٗ لبّٔ ْٛىٕ

ووكٖ اْ ثوفٛهك ِ

وٕيُ  ،وىَ ّل ثب

ِٓ رّبً ثگيو !
_ يعٕ

وبهي ٔىٕيُ ؟

ّيـ اؽّل افُ ووك  ٚگفذ  ِٓ :دٍيَُ ؟ اهرْ
ِ

ثناهيٓ ٘و چ

فٛاْ ثگٓ رب فَزٗ ثْٓ ٌٚ ،ال

ٕلِٗ يب فَبهد ثئٓ  ،عٍ ّْٛٛكه ِ
آلبي هـيع

كٍذ ّيـ ها ـْوك ِ ،ىض

اَ ؟ يب ٍالپب٘

؟ اگالٗ ِٕظٛهّالِ ْٛالُٕ ،

اگالٗ ِزعالوٗ وَال

ّاللْ يالب فٛاٍالزٓ

آيُ .
ووك  ٚگفذ  :كٍزز ْٛكاؼٗ ؟

_ چييي ٔيٌ .
_ فت ثجقْيل  ،فلاؽبـع .
ّيـ اؽّل وّ

ِىش ووك  ٚثعل كه ها ثَذ  ،اى دٍٗ ٘ب ثبو ِ

كهههيٕگ كهههيٕگ  ....كهههيٕگ كهههيٕگ ....
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رٕل ٍ ٚويع ثبليّبٔلٖ دٍٗ ٘ب ها ٛ

ووك .

كهههيٕگ كهههيٕگ  ....كهههيٕگ كهههيٕگ ....
اى ها٘و ٚگنّذ  ٚكاك ىك  :اِٚلَ  ،اِٚلَ .
كهههيٕگ كهههيٕگ  ....كهههيٕگ كهههيٕگ ....
كافً ّل َّ٘ ،وُ وٗ گ ّٗٛاربق وي ووكٖ ثٛك ثٗ رٍفٓ اّبهٖ ووك ّ ،يـ اؽّل گّٛال

ها

ثوكاّذ :
_ اٌ ٛ؟
ٌجقٕل ىك  ٚگفذ ٍ :الَ عٍيىُ اؽٛاي ّّب ؟
ِىض

ووك  ،گو ٖٚاي ثٗ ديْبٔ

اُ اـزبك  ٚگفذ  :چ

؟

ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :ثٍٗ  ،ثٍٗ ِ ،زٛع ، ٗٔ ، ُٙآلبي هـيع
ثٗ ِؾبٍِٕ وْيل  ٚاكاِٗ كاك  :چٓ ٔفو ؟ وَ

كٍز

كٚثبهٖ ٍو رىبْ كاك  ،آ٘

ّ٘يٓ اوْ ايٕغب ثٛكْ  ،ثٍٗ .
ىفّ

ْٔلٖ ؟ چٓ رب ؟

وْيل  ٚگفذ  :ثَيبه فت ! ٔٗ  ،ـوكا ديگيوي ِ

ثٗ ثيو ، ْٚثٗ آْ ٍٛي دٕغوٖ وٗ ّت ها لبة گوـزٗ ثالٛك ٔگالبٖ والوك  ٚثالب ٌؾٕال

وٕيُ .
فَالزٗ گفالذ :

اٌزّبً كعب ! فلا ٔگٙلاه !
ها گناّذ .

گّٛ

چٕل ٍبعذ ثعل ٔ ،يّٗ ٘بي ّت ثٛك وٗ ىْ اى فٛاة دويل َْٔ ،الذ  ،ثالٗ اٛالواؾ ٔگالبٖ والوك ،
چواغ ها٘و ٚه ّٓٚثٛك  ،اى عب ثٍٕل ّل  .اى اربق ثيو ْٚهـذ  ،ريه رالبن ! رياله رالبن ! ثالٗ ٍالبعذ
ألافذ  .ايَزبك  ،كٍذ ثٗ كيٛاه وْيل  ٚعٍ ٛهـذ ّ .يـ اؽّل وٕالبه ٍالغبكٖ

كيٛاهي ٔگب٘

هٚي ىِيٓ فٛاثيلٖ ثٛك  ،وٕبهُ َْٔذ  ٚثبىٚي ّيـ اؽّل ها رىبْ كاك .
 ...دبّ ... ٛايٕغب چوا فٛاثيليٓ ؟ رت كاهي ٔٗ ؟ عّٔٛٛلٖ ثيبهَ ِ

_ ؽبع

ىْ ثٗ ٍٛي

هـذ ّ ٚيـ اؽّل ٍع

فٛكُ وْيل  .وّ

فٛهي ؟

والوك اى عالب ثوفياليك  ٚگّٛالٗ اي َْٔالذ  ٚعجالب ها هٚي

ثعل َّ٘وُ ثوگْذ  .هٚثوٚيِ َْٔذ .

_ اِوٚى ه ٚاٍزواؽذ وٓ !
_ ٔٗ ثبيل ثو. َٚ
_ اِوٚى وٗ عّعٗ اً .
وبه كاهَ  ،كيْت يٗ عاللٖ هيقالزٓ  ٚثالٗ چٕالل رالب اكاهٖ ِ ٚؽالبىٖ هٕ ٚاللِٗ ىكْ ٍ ،البعذ

_ فيٍ
چٕلٖ ؟
ىْ ٔگب٘

ثٗ ٍبعذ كيٛاهي ألافذ .

_ يٗ هثع ثٗ دٕظ .
_ يٗ وُ ٙعؿ كاهَ .
_ فت كٍذ وُ ثعل اى كاكگبٖ ثوگوك ف. ٗٔٛ
_ ّٔ
_ِ

ّٗ  ،لٛي كاكَ ثبيل ثوَ عٍَٗ عٛأبْ .
فٛاي ثويُ كهِٔٛگبٖ .

_ ٔٗ چييي ٔيٌ ٘ ،يچ كهِٔٛگب٘

عّٔٛٛلٖ رغٛيي ّٔ
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٘و ك ٚفٕليلٔل ّ .يـ اؽّل ٌيٛاْ ها ثٗ َّ٘وُ كاك  ،اى عب ثٍٕالل ّالل  ٚثالٗ ارالبق هـالذ  .كهاى
وْيل ٛ ،عُ رٕل ّ ٚيويٓ عّٛبٔلٖ ٕ٘ٛى كه ك٘بِٔ ثٛك وٗ دٍىٗ ٘بيِ ثو ُ٘ اـزبك .
ّت ثٛك ّٙ ،و كه ّت ففزٗ  ،اِب چواؼ
َْٔزٗ ثٛك  ٚث

ٚلفٗ وٍّبر

كه ظٍّذ ّت ٍِ ٍٛ ٛ

ها ثو وبؼن ِ

ّٔٛذ .

" ثب ٍپبً ـواٚاْ اى ـٛى ٔعّالذ دوٚهكگالبه ثالب اكاي صٕالبي ثال
فلأٚل يىزب  ٚالواه ثٗ هثٛثيذ  ٚيگبٔگ

ىك  .كه ارالبل

ِالوكي

ؽالل  ٚؽٖالو َٔالجذ ثالٗ

فلاي عٙبٔيبْ ّ٘ ٚچٕيٓ لجٛي ٔجالٛد أجيالب ،

فبٕٗ ديبِجو عظيُ اٌْ ْ اٍالَ  ٚدالنيوُ اِبِالذ اِيواٌّالؤِٕيٓ  ٚاِبِالبْ ثالٗ ؽالك
دٌ اى ٚي  ٚاِبِذ ؽٚود ِٙاللي ِٛعالٛك عغالً هللا رعالبٌ

ـوعالٗ اٌْالويؿ  ٚلجالٛي

ه٘جوي ٔبيجالبْ ثالو ؽالك ؽٚالورِ  ٚاٛبعالذ اى ه٘جالو أمالالة اٍالالِ
فّيٕ

 ،ؽٚالود اِالبَ

 ،ثذ ّىٓ ىِبْ  ٚاؽيبء وٕٕلٖ اٍالَ هاٍزيٓ  ٚميً آْ چٗ ديالبِجو اى ٔبؽيالٗ

فلأٚل ثيهگ آٚهكٖ  ،چٕل وٍّٗ ٕٚيذ فٛك ها ثٗ ّوػ ىيو اعالَ ِ
ٔوِٗ ثبكي وٗ ِ
٘ٛا ها اؽَبً ِ
ىكٖ ّل ٔ .گب٘

ّٔبيُ ".

ٚىيل ّلد گوـذ ِ ،وك ٍو ثوكاّذ  ٚثٗ عٕجِ دوكٖ ٘ب ٔگبٖ والوك  ،عويالبْ
ووك  ،كه ثٗ آهاِ

ثبى ّل ِ ٚوك ثب كيلْ ثبؼ

وٗ آْ ٍالٛي كه ثالٛك ؽيالود

ثٗ ٕٚيذ ٔبِٗ ّ ،الت ريورالٗ آْ ٍالٛي دٕغالوٖ  ٚثالبغ ٍالو ٍالجي أزٙالبي ارالبق

ألافذ  .ثب ّلد گوـذ  ،وبؼن٘ب ثٗ عٕجِ كه آِلٔل ٕٚ ٚيذ ٔبِٗ كه كٍذ ثبك اى اربق ثيالوْٚ
هـذ .
ِوك ثٗ ٛوؾ كه هـذ  ،ثالبغ كه هّٚالٕبي
آٍزبٔٗ ثبغ ايَزبكٖ ثٛك  .ثبؼ

ث

ِاليّال

أزٙب ٛٔ .هي ِاليُ ّ٘ٗ عب ها ٍجي ٛ ٚالي

ثبغ ّل  .چٕل ثٛرٗ گً ٍوؿ ها كيل  ،وٕبه يى
ٍبي ثٗ ٔظو ِ

لالواه كاّالذ  .اى ارالبق ثيالو ْٚهـالذ  ،ؽالبو كه
ووكٖ ثٛك ٚ ،اهك

اى ثٛرٗ ٘ب ِيوىا اؽّل والٗ ٔٛعالٛأ

والُ ٍالٓ ٚ

هٍيل َْٔ ،زٗ ثٛك .
ثالٛك والٗ هٚي ٔالبْ لالواه كاّالذ  ،عٍال ٛآِالل ٌ ٚمّالٗ اي

ٍفوٖ د ٓٙثٛك ٔ ،گ بٖ ِيالوىا ثالٗ ؽٍالٛاي

ِبٔاللٖ ٔگالب٘

ثوكاّذ  ،ثٗ اٛواؾ ٔگبٖ ووك  ،ثٗ ؽٍٛاي ثالبل

أاللافذ  ،آ٘ال

وْاليل ِ ،يالوىا

ؽَيٓ وٗ ثوگْذ ِ ،يوىا اؽّل ٍِٛيٓ ٌمّٗ ها ُ٘ فٛهكٖ ثٛك ِ .يوىا ؽَيٓ ٔگب٘
ٔبْ ثبل

ِبٔلٖ ألافذ  ٚگفذ  :فٛثٗ اى ّيويٕ

ِيوىا اؽّل ِىض

ووك  ٚثب ٕلاي

فّٛذ ّٔ

ثٗ رىالٗ

آك .

آهاَ دوٍيل ٕٛ٘ :ىَ ِ ّْٛٙؽجيت فلاً ؟

٘و ك ٚچٕل ٌؾظٗ اي ثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكٔل ِ ،يوىا ؽَيٓ فٕلٖ اُ گوـذ  ،اؽّل ُ٘ فٕليل ٘ ٚو
ك ٚثب ٕلاي ثٍٕل فٕليلٔل .
ّيـ اؽّل ُ٘ فٕليل  ٚكٚثبهٖ ثٗ هاٖ اـزبك ٕ .اللاي فالٛكُ ها ّالٕيل  ٚياله ٔفالو كيگالو ٕ ،اللا ها
كٔجبي ووك  ،وٕبه آثْبهي وٛچاله كٔ ٚفالو ها ثالٗ كّ ٚالبفٗ رِٕٕٛالل كهفزال
اعَبك كه اصو ٚىُ ثبك رىبْ ِ
 ٚگوكْ ٚهَ ووكٖ ثب ُ٘ ؽوؾ ِ

ثاليهگ كاه ىكٖ ثٛكٔالل .

فٛهكٔل ّ .يـ ثٗ آٔٙب ٔيكيه ّل  ،اعَبك ثب ٕٛهد ٘بي وجٛك
ىكٔل .

_ آفٗ كيٓ ِگٗ ثبىيچٗ اً وٗ ٘و و

ك ٚرب وزبة فٔٛل  ٚچبه هٚى ٍٛجگ

هاٖ ثٕلاىٖ .
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عَل ثٗ ّيـ اؽّل وٗ ىيو كهفذ ايَزبكٖ ثٛك اّبهٖ ووك ٔ ،گبٖ ّبْ ثالٗ ٘الُ اـزالبك  .فال ْٛكه
وبٍٗ چُْ عَل عّع ّلٖ ثٛك  .چُْ ٘ب كيگو ٍفيلي ٔلاّذ ٍ ،وؿ ٍوؿ  ٚهگالٗ ٘البي
ف ْٛاى گ ّٗٛچُْ عَل هٚي ٕٛهد وجٛكُ ّيبه ثَزٗ ثٛك .
عَل ثب كيلْ ّيـ اؽّل ثٗ رمال اـزبك  ٚكٍذ  ٚدب ىك  ٚـويبك ىٔبْ اكاِالٗ كاك َِ :الئٍٗ ؽوِزالٗ
آلب  ،كيٓ ؽوِذ كاهٖ ِ ،غٌٍ كعب ِملٍٗ  ،ىّزٗ وٗ ٘و ٘فزٗ ِؾً كعب ه ٚعِ ٗٛ
يٗ ثبه َِغل ِيوي ٘ ،فزٗ ثعل ف ٗٔٛآلبي ٍَِّ
ـىو ّٔ

وٕٗ وٗ كعب فٔٛ

ثب كٚهٖ گوكي ـوق ِ

 ،كـعٗ ثعلُ ف ٗٔٛؽبع

والٕٓ .

 .ايٓ ثٕلٖ فلا

وٕٗ ِ ،گٗ كٍزٗ لٛاٌيٗ وٗ ٘

عب عالٗٛ

وٕٓ .
ّيـ اؽّل ثالٗ ٍالوعذ اى اعَالبك كٚه ّالل  ،وٕالبه عٛيجالبه َْٔالذ  ،ثالٗ ىوي آة فيالوٖ ّالل ،
كٍزِ ها كه آة ـو ٚثوك .
_ ثٗ ٔظود چ

رٛي كٍزّٗ ؟

ّيـ اؽّل ٍو ثوكاّذ  ٚثٗ وٕبهُ ٔگبٖ ووك ٍٛ ،جٗ عٛأ

وٕبهُ َْٔزٗ  ٚكٍزِ ها ىيالو

آة گوـزٗ ثٛك .
ٍٛجٗ اكاِٗ كاك  :ثجيٓ اگٗ ايٕغب هٔ ٚگبٖ وٕ
ٔبگٙبْ ثب ؽووذ ٔبگٙبٔ

يٗ ارفبق عبٌت ِ

اـزٗ .

كٍزِ ّ ،يـ اؽّل فيٌ ّل  ٚفٕلٖ اُ گوـذ  .ثالٗ اٛالواؾ ٔگالبٖ

ووك ٍ .و ثوكاّذ ٘ ،يچ وٌ آٔغب ٔجٛك  .كٚثبهٖ ثٗ هاٖ اـزبك ٕ .لاي دؤلگبْ ا ٚها ثٗ فٛك آٚهك ،
ايَزبك  .وثالي ّبفَبه كهفزبْ ها ٔگبٖ ووك  ٚدؤلگبٔ

كيل ثَيبه ىيجب  ٚف ُٛإٓ٘گ .

ٔگبِ٘ ٌؽييل اى ٍو ّبفٗ ٘ب ثٗ ِي٘ ٖٛب  ٚثعل رٕٗ كهفزبْ ِ ٚزٛعٗ ِوكي ّل والٗ ّ٘الٗ ثال
ؽووذ ثٗ آٍّبْ فيوٖ ّلٖ ثٛكٔل ِ ّٗ٘ .مبثً ٍبفزّبْ أزظبِبد ـوٚكگبٖ رغّع ووكٖ ثٛكٔالل
 ٚثب ٔگبٖ ّبْ آٍّبْ ها ِ

وبٚيلٔل  ،ث

ٕلاي گويٗ ٔٛىاكي اى كٚه ّٕيلٖ ِ
ِ

افزيبه ِبٕٔل ثميٗ وٕغب وٕظ آٍّبْ ها ٔگبٖ ووك .

ّل ٕ .لا اى ِيبْ كهفزبْ كه ٘الُ ـْالوكٖ ثالبغ ثالٗ گالُٛ

هٍيل ٕ ،لاي گويٗ اٚط گوـذ ٌ ٚؾظٗ اي ثعالل ٘ٛاديّالبي ؼالٛي ديىالو ٔمالوٖ اي هٔالگ ثالبوي

ٍوّبْ ثبي گْٛك .
_ هللا اوجو  ...هللا اوجو ...
_ اِبَ  ...اِبَ  ...اِبَ آِل .
_ فلايب ّىود !
_ كهٚك ثو فّيٕ

.

_ ٍجؾبْ هللا .
_ فلايب .
_ هللا اوجو ...
ّّ٘ ّٗٙل  ،اِبَ فّيٕ

گ ّٗٛثبغ ايَزبكٖ ثٛك ِ ٚوكَ ٍو اى دب ّٔ

ّٕبفزٕل ٔ ،الٛه ّ٘الٗ

عب ها ـوا گوـذ ّ .يـ اؽّل ٌؾظٗ اي چْالُ ثَالذ  ٚثالب كٍالذ عٍالٛي رالبثِ ٔالٛه ها گوـالذ .
چُْ ثبى ووك  ،آـزبة اى ِيبْ دٕچوٖ ثٗ ٕٛهرِ ِ
_ ثيلاه ّلي ؟
_ ٘ب !
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ىْ وٕبه ّيـ اؽّل َْٔذ  ٚدوٍيل  :چبّذ ِ

فٛهي ؟

ّيـ اؽّل چييي ٔگفذ  ،چٕل ٌؾظالٗ اي فيالوٖ ّالل ثالٗ لالبة دٕغالوٖ  ٚآـزالبث

والٗ ّ٘الٗ عالب ها

ه ّٓٚووكٖ ثٛك  ،ثعل ه ٚثٗ َّ٘وُ ووك  ٚاى ا ٚدوٍيل ٍ :بعذ چٕلٖ ؟
_ كٖ كليمٗ ثٗ ٘فذ .
ثٗ رٕلي اى عب ثوفبٍذ  ،كٍذ ثٗ كيالٛاه گناّالذ  ٚايَالزبك  .ىْ ثالٗ ّاليـ گفالذ ٔ :الو ٚؽبٌالذ
فٔ ُٛيٌ !
_ ثبيل ثو. َٚ
ديوإِ٘ ها دّٛيل  ٚاى اربق ثيو ْٚهـذ  ،اِب كه آٍزبٔٗ كه ايَزبك  ،ه ٚثوگوكأل  ،ثٗ َّ٘الوُ
ٔگبٖ ووك  ٚاى ا ٚدوٍيل  :اِوٚى چٕلِٗ ؟
_ ٘فلُ٘ .
عّبِٗ اُ ها ثوكاّذ  ٚثٗ ٍو گناّذ  ،عجب ها ثٗ رٓ ووك  ٚثالب عغٍالٗ اى ارالبق

اى چٛة ٌجبٍ

ثيو ْٚهـذ  .كه ؽيب ٛثبى ثٛك ٕٛ٘ ،ى وفِ ٔپّٛيلٖ ثٛك وٗ ٕلاي كفزوُ ها ّٕيل .
_ ثبثب  ،ثبثب  ،اِٚلْ .
آَ ثبثب .

_ اوْ ِ

ارِٛجيً ِمبثً فبٔٗ ايَزبكٖ ثٛك  ،ؽبط آلب كٍز
ٍٛاه ّٛك  .كفزو ث
وّ

آْ وٗ ؽوـ

ثالٗ ٍالو كفزالو وْاليل ِ ٚبّاليٓ ها كٚه ىك رالب

ثئل ثٗ ؽالبط آلالب فيالوٖ ّاللٖ ثالٛك  ،ارِٛجيالً ثالٗ هاٖ اـزالبك ٚ

ثعل ٕفيو هگجبه گٍٍ ٌٗٛىٛد ٕجؾگب٘

ها كه ُ٘ ّىَذ .

" ـًٖ ٍ" َٛ
يى

ثٛك يى

ٔجٛك !

 ثقِ اٚي :
ّت ثٛك  ،ث

٘يچ ٍزبهٖ كه آٍّبْ  ٚيب رىٗ اي اى ِبٖ ٔموٖ اي وٗ ِوُ٘ ىفُ ربهيى

ثبّالل.

آٍّبْ ريوٖ ثٛك  ٚاثوي ٍوؿ د ٕٗٙربهيه آٍّبْ ها دّٛبٔلٖ ثٛك ِٛ ،رٛهٍيىٍذ وٗ اى ٔفٌ اـزبك
٘ ،و ك ٚديبكٖ ّلٔل .
_ِ

روٍ

؟

_ ٘ب !
اى عبي

ِيبْ ربهيى

 ،دژٚان ّي ٚ ْٛـويبك ثٗ گِ ُٛال

ـبٔ ًٛثٗ كٍذ ديِ ِ
_ اگٗ گيو ثيفزيُ چ

؟

_ اگٗ گيو ثيفزيُ چ

؟

_ اگٗ گيو ثيفزيُ چ

؟

ٍيبٖ دّٛبْ ٔيكيه ِ

هٍاليل  .اى أزٙالبي فيبثالبْ  ،عّعال

آِلٔل  ٚثو ـواى كٍذ ٘بيْبْ چٕليٓ عَل كيلٖ ِ

ّلٔل  ،اٍل فيوٖ ٔگبْ٘بْ ِ

ّل .

والوك ّ٘ .الٗ عالب ربهياله ثالٛك ٔ ،يكياله

هـذ  ٚثٗ كلذ ٔگبٖ ووك ٍّ ،يو عيٕىِ ها ثوكاّذ  ٚثب گ ّٗٛديوإِ٘ ّيْالٗ ٘البي لطالٛه
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آْ ها رّيي ووك  .اِب ثبى ُ٘ چييي ٔليل  ،عالي ؽووالذ عاللٖ اي ٍاليبٖ دال ُٛثالب ٌىالٗ ٘البي ٔالٛه كه
كٍذ ٘بيْبْ وٗ ؽبو اى ِمبثٍِ ِ
ثٗ آث

آٍّبْ اى ريوگ

گنّزٕل .

 ٚفبوَزوي هٍيلٖ ثٛك  ،كه ٕ ُ٘ٚجؾگب٘

ِ

ّل رْقئ ّبْ

كاك ٚ ٗٔ ،اٙؼ ّ ٚفبؾ اِب  .اٍل عٍٛرو هـذ ٍ ّٗ٘ ،و كه گويجبْ ٍ ٚاليبٖ دال ُٛاعَالبك ها ثالب
ثوكٔل ٘ .لايذ ٍو ثٗ ىيو ألافزٗ ثٛك ِ،وك ِيبْ ٍبي ُ٘ ٍ ٚيبٍ ٚ ُٚالّيو ّ٘ ،الٗ

فٛك ِ

چٕ بْ ٍو ثالٗ ىيالو وْاليلٔل والٗ گالٛي
ِ

ٕالٛهد ٘بيْالبْ ها ثالب ٕٛالبث

ٔالبِوا

ثالٗ ٍالّذ ىِاليٓ

وْيلٔل .

اٍل كٍذ ٍّيو ها گوـذ ٍّ ،يو ه ٚثوگوكأل  ،اِب چُْ ٘بيِ ِوكِاله ٔلاّالذ  ،چْالّ
ٍفيل ثب هگٗ ٘بي ف ! ْٛكٍزِ ها كه ٘ٛا رىبْ كاك  ٚدوٍيل  :رٛي

اٍل ؟ وغبي

عالبِ ٛ؟اي

عب ربهيىٗ  ٗٔ ،؟
افزيبه كٍزِ ها عمت وْيل  ٚثبىٚي ٍّيو ها ه٘ب ووك ٍّ ،يو ثال

اٍل ث

٘اللؾ ٍالوُ ها

ثالالٗ اٛالالواؾ چوفبٔالالل  ٚكاك ىك  :ؽالالبو عالالبِٚ ! ٛلزْالالٗ  ...ؽالالبو ٚلزْالالٗ ٚ ...لزْالالٗ ٚ ...لزْالالٗ ...
ٚلزْٗ . ...
اٍل ِجٛٙد ِبٔلٖ ثٛك  ّٗ٘ ،عب كه اثٙبَ آث

 ٚفبوَزوي ٍؾوگبٖ ؼوق ثٛك  ٚآٔٙالب والٗ ٕٛاليٓ

گبَ ٘بيْبْ ثٗ ؽووذ علٖ اي كه ىِيٓ گً آٌٛك  ٚفيٌ ِ

ِبَٔذ  ،رالٓ دّٛال

ِٕاللهً ٚ

دٍٛيلٖ ثٗ رٓ كاّزٕل  .ثٗ اعَبك ٔگبٖ ووك  ،عَل ـو٘بك ها كيل  ،عَل فٛكُ  ٚكه آفو ٘الُ
عَل دٕلاه وٗ ثو كٍذ ٘بي

ريوٖ لواه كاّذ .

عمت هـذ  ،ثوگْذ  ّٗ٘ ،عب ثيبثبْ ثٛك  ٚعبكٖ رب اـك اِزلاك كاّذ  ،ثٗ ىيو دبيِ ٔگبٖ ووك ،
چييي ريوٖ ٌ ٚيط ٍطؼ فيبثبْ ها دّٛبٔلٖ ثٛك  ،چييي وٗ كه ٔٛه ٌوىاْ  ٚدويلٖ هٔالگ ـالبٔ٘ ًٛالب
ىك  .كه ربهيه هّٕٚب ِْقٔ ّٔ

ثوق ِ

ّل  .ىأ ٛىك  ،كٍذ ىك ثالٗ آْ  ،گالوَ ثالٛك ٌ ٚاليط ،

أگْزِ ها ِمبثً چُْ ٘بيِ گوـذ ٍ ،وؿ ثٛك  ،هعالل ؼويالل  ،آٍالّبْ ّ٘چٕالبْ ريالوٖ ثالٛك ٚ
ٍوؿ .
ٍّيه د

 ،فوك ّلْ ّيْٗ ٘الب  ،دقالِ ّاللْ فال ْٛثالٗ كه  ٚديىالوٖ ارِٛجيالً  ،ثالٛي

كه د

ثبهٚد  ،وْيلْ ّلْ وٍزيه ارِٛجيً هٚي آٍفبٌذ  ،عيػ ٘ ٚيب٘ٛي ِوكَ ٕ ،الفيو گٌٍٛالٗ ٘الب
كه م٘ٓ اٍل .
_٘

٘،

 ،اٍل ! دبّ. ٛ

چُْ ٘بيِ ها ثبى ووك  ،ـو٘بك دوٍيل  :وبث ًٛكيگٗ  ٗٔ ،؟
_و

َ٘ز

؟

_ ثٗ ! ثيب  ٚكهٍزِ وٓ  ،ثجقْيل وبهد ٚيييذ ٔلاهَ فاللِذ رال ْٛثاللَ  ،ـو٘البك ٘الُ ٍالٌٍٛ
ّّب  ،اى كيلاهر ْٛفٚ ُٛلزُ .
اٍل وٗ ٕ٘ٛى كهاى وْيلٖ ثٛك  ،چُْ ٘بيِ ها ثَذ  ٚدوٍيل  :رٛي ىٔلأيُ ؟
_و

گفزٗ ؟ ايٕغب ٘زٍٗ  ،اٌجزٗ اى ٔ٘ ٛيٍز. ْٛ

ٕلاي ـويبك  ٚكّٕبَ كه ها٘وٚي ىٔلاْ ديچيل  ،ـو٘بك ثٗ ٍّذ ِيٍٗ ٘الب هـالذ ٕ ،الٛهرِ ها ثالٗ
ِيٍٗ ٘ب چَجبٔل رب ها٘و ٚها ثجيٕل  .ثب ٘يغبْ ه ٚثٗ اٍل ووك  ٚگفذ  :ؤّٛيَزب  ،ثبىَ اـزبكْ ثٗ
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ع ، ُ٘ ْٛگّ ُٔٛاِْت ثبيل ِٕزظو عَالل يىال
ِ

ّال ْٛثبّاليُ ِ ،عّال٘ ٌٓٛالُ كيگالٗ ه ٚففالٗ

وٕٓ .

ـو٘بك ثوگْذ  ،هٚي رقذ َْٔذ  ٚاكاِٗ كاك  :اى ٔظو الزٖبكي ثٗ ٕوـٗ روٖ ٘ ٗٔ ،ييٕٗ ٍُ
ِ

فٛاك  ٗٔ ،ىؽّذ  ٚكهكٍو ٚاهك ووكْ اٍٍؾٗ ٍوك  ،وبهّ ْٛه ٚفٛة ثٍلْ !

اٍل چييي ٔگفذ  ،ـو٘بك ِىض

والوك  ،ثالٗ چٙالوٖ اٍالل ٔگالب٘

أاللافذ  ٚدوٍاليل  :رال ٛؽبٌالذ

فٛثٗ ؟
اٍل چييي ٔگفذ  ،ـو٘بك اكاِٗ كاك  :هاٍز
_چ

يٗ فجو ٘ ،لايذ ه ٚگوـزٓ .

؟

_ گوـزِٕ  ،كيْت رٛي كٍزْٛي

هٚي كيٛاه فٔٛلَ  ،ثٕل ٍييكٖ ً .

_ ثٕل ؤّٛيَزب ؟
ثٗ اٍل وٗ ٕ٘ٛى گيظ فٛاة ثٛك ٔگبٖ ووك  ٚاكاِٗ كاك ّٕ :يلَ ِضً ِب٘
_ِ
_ ّٔ

ٌييٖ .

فٛاَ ثجيِّٕ .
ّٗ  ،رؾذ ٔظوٖ .

_ ثبيل ثجيِّٕ .
ـىو ووك  ٚگفذ  :روريجِ هِ ٚ

ـو٘بك وّ

كَ .

فٕليل  ٚاكاِٗ كاك  :اِْت َّزٓ رٛاٌذ ثب ِٕٗ  ،يٗ لواه ِاللبد ثوارِ ْٛ
ٔيّٗ ٘بي ّت وَ
_٘

ماهَ .

ّبٔٗ اُ ها رىبْ كاك .

! اٍل ! اٍل !

_ چيٗ ؟
_ ّيفذ ٕجؼ ٔ ،ظبـذ رٛاٌذ ٘ب ثب ر٘ ٚ ٛلايزٗ .
_ ا ! َٚٚثبّٗ .
_ ٍبعذ چٙبه ٕجؼ  ،فٛكَ ثيلاهد ِ

وُٕ .

ـو٘بك هٚي رقذ فٛاثيل  ،ثٗ ٍمؿ فيوٖ ّل .
_ اٍل ؟
_ ٘ب ؟
؟

_ فٛاث
_ ٘. َٚٛ
_ فٛاث

يب ٔٗ ؟

_ ثيلاهَ .
_ ر ٛهٚ ٚاٍٗ چ

گوـزٓ ؟

_ هٚىٔبِٗ ـوّٚ

.

_ ثبثب ث
_ فيٍ

فيبي  ،علي دوٍيلَ  ،هاٍزِ ها ثگ! ٛ
فت هاٍزِْ ٛ

رّّ َٛل ؟ يب ِ

گُ  ،ـؤْ ُٚويٗ ٍبىِبْ كه ِيٕ

فٛاي ّىٕغٗ اَ ثلي ٔ ٚناهي ثقٛاثُ ؟

_ فت ثقٛاة !
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اٍُ چُْ ٘بيِ ها ثَذ .
_ اٍل ! اٍل !
_ كيگٗ چيٗ ؟
_ يٗ چيي كيگٗ ُ٘ ثپوٍُ ؟ آفويْٗ اٌجزٗ .
_ ثپوً رب كق ِوگ ْٔلي .
_ كهٍزٗ وٗ ِ
_و

گٓ فطؤبوٗ ؟

؟

_ ٘لايذ كيگٗ ِ ،گٗ ر ٛاى ثچٗ ٘بي لليّ
_ وٗ چ

ٍبىِبْ ٔيَز

؟

؟

_ ّ٘ٗ هِ ٚ

ّٕبٍ

_ فٛكُِ كهٍذ ّٔ

ِگٗ ٔٗ ؟
ّٕبٍُ  ،ثگيو ثقٛاة ثبثب !

 ،ايُٕ ّگوك ِجبهىاريٗ كيگٗ  ،آهٖ ؟

_ ّٔ

فٛاي ثگ

_ ّٔ

ك. ُٔٚ

وَ

اى ثيوٍٍٛ ْٚي كاك ىك ٍ :بوذ ! ويٗ ىه ِ

ىٔٗ ؟

ـو٘بك هٚألاى ها هٚي ٍوُ وْيل  ،اٍل اِب فٛاثِ ّٔ

ثوك  ،ؼٍذ ىك .

ؽبو ه ٚثٗ كيٛاه كهاى وْيلٖ ثٛك .
_ ثفوِبييل !
فٛاَ .

_ ّٔ

_ ثب ُ٘ عٕگ ٔلاهيُ .
_ ٔگفزُ وٗ كاهيُ  ،ـمّٔ ٜ

فٛاَ .

_ رٕٙب هاٖ ِجبهىٖ ثب اهرغب ٍيبٖ ّ٘جَزگيٗ !
_ رٕٙب هاٖ اى ثيٓ ثوكْ ع ٚ ًٙرعٖجٗ !
_ رٕٙب هاٖ اى ثيٓ ثوكْ ع ٚ ًٙرعٖجٗ !
_ رٕٙب هاٖ اى ثيٓ ثوكْ ع ٚ ًٙرعٖجٗ !
ّّب وٗ فٛكر ْٛثيْزو اى ّ٘ٗ رعٖت كاهيٓ  ،ؽز

_ ٌٚ

ؽبٙو ْٔليٓ يٗ عي ٖٚثگيويٓ .

٘ٛا ربهيه ثٛك وٗ فٕلٖ اُ گوـذ  .عالي ٖٚه ٚكاكَ  ٚثوگْالزُ ِ .يٕال
ربهيه ثٛك  ،ىيو چّْ
ِ

ٔگبِ٘ ِ

ووكَ  ،ثب كٍٚالزِ ؽالوؾ ِال

ثال ًٛوالٗ اِٚالل آٍالّْٛ
ىك  .آمه ثاللعٛهي ٔگبّالْٛ

ووك .

آٍِّ ٗٔ ْٛبٖ كاّذ ٍ ٗٔ ٚزبهٖ ٘ ،يچ
ثٛك وٗ ّ٘ٗ ٍٛاه ّليُ ِ .يٕ

٘ ،يچ

ٔلاّذ  ،ـمٍ ٜاليبٖ ثالٛك ٍ ،الوك ٍ ٚاليبٖ

ث ًٛهاٖ ٔيفزبكٖ ثٛك وٗ ثوگْذ ٔ ٚگبُ٘ ووك ٚ ،أّالٛك والوكَ

والالٗ ِزٛعالالٗ ْٔالاللَ ٔ ،گالالِ والالٗ والالوكَ ٍالالوُ ه ٚثوگوكٔٚالالل  .وٕالالبه دٕغالالوٖ َْٔالالزٗ ثالالٛك  ،وٕالالبه
فيبثٔٛبي
ِ

وٗ ثٗ ٍوعذ اى وٕبهِ ْٛهك ِ

ّلْ ٍ ،بفزّ٘ ْٛبي

ووكْ .
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رَٔٛزُ ٛوػ ِجٕٛ ُٙهرِ ه ٚرٛي ٍيب٘

ك ُٔٚچوا يب چٗ ٛٛه ٌٚ

ث ًٛثجيُٕ .

ّيْٗ ِيٕ

عبّمِ ّلٖ ثٛكَ  ،اى ّٙو فبهط ّليُ  ،آٍّبْ اثوي ثالٛك ،

ٍوك  ٚفبوَزوي !
_ ّ٘يْٗ ـىو ِ
٘و ك ٚىيو كهفز
ىِيٓ ها ِ
_ ٌٚ

ووكَ ايواْ يٗ اـَبٔٗ اً  ،يٗ ٍوىِيٓ فيبٌ

ٍالو ٕ ٚاللا

دّٛبٔل .

ؽبو ايٕغبٍذ  ،ثجيٓ ايٕب٘بُ .

ثٗ هٍٚزب ِٕ ٚظوٖ ثوـ
ٔيَز

وٗ ٘يچ ٚلذ ّٔ

ديو دٕبٖ گوـزٗ ثٛكيُ ٛ٘ ،ا ٍوك ثٛك  ٚكأٗ ٘البي ثالوؾ آه ٚ َٚثال

ثيِّٕ.

؟ ٔيَز

ديِ هٚي ِبْ اّبهٖ ووكٖ ثالٛك  ،دوٍاليلَ  :ايوأال

؟ ٔيَز

_ دله ِ ٚبكهَ ايوأ

؟ ايوأال

ٔيَالز

؟
ِٓ ...

اْ ٌٚ ،

ارِٛجيً ثٗ هگجبه ثَزٗ ّل ٍّ ،يه د

،ث

كه د

٘لؾ ِ ،وگجبه  ،فوك ّاللْ ّيْالٗ ٘الب ،

ؼوُ ِٛرٛه  ،أفغبه گٍ٘ ٌٗٛب ٌ ،وىُ ىِيٓ  ٚآٍّبْ  ،رٛلؿ ىِبْ  ،روويلْ گّٛالذ  ٚدبّاليلٖ
ّلْ ـويبك ثٗ اٛواؾ  .دٕلاه آٖ وْيل  ،ثقبه ٍفيلي ثيٓ ِٓ  ٚدٕلاه ّىً گوـالذ ٌ ٚؾظالٗ اي
ثعل ِؾّ ٛل .
_ كٌُ ثواي اٌٚلْ ثٛهگ رٕگ ّاللٖ  ،أٚغالب ثيْالزو هٚىاُ ثالبهٔٚ
فيٍ

ثوگوكيُ ايوأ

٘ب ِقبٌؿ ثٛكْ ٌٚ ،

ِبكهَ ِال

ايواْ كهگيو أمالة ثٛك  ٚثعلُ ُ٘ عٕگ  ،فَزٗ اَ ِ ،

ثالٛك ٚ ،لزال

فٛاٍالذ ثوگالوكٖ ٚ .لزال

ثوگْالزيُ ،

فٛاَ ثوگوكَ .

كٍالالذ ٘الالبيِ ها ثالالٗ ٍالاليٕٗ اُ ـْالالوكٖ ثالالٛك  ،اى ّالاللد ٍالالوِب ِالال
كٍذ ٘بيِ  ،ف ْٛآهاَ  ٚآَ٘زٗ ثٗ دبييٓ ٍواىيو ِ

ِال

فٛاٍالزيُ

ٌوىيالالل  ،اى ىيالالو ٕالالٍيت

ّل  .دٕاللاه ثالٗ ٔمطالٗ اي فيالوٖ ّالل .

ٌىٗ ٘بي ف ، ْٛرىالٗ ٘البي گّٛالذ  ٚدٍٛالذ  ٚاٍالزقٛاْ  ،دقالِ ّاللْ فال ْٛثالٗ كه  ٚديىالوٖ
ارِٛجيً  .ثٛي ثبهٚد  ،وْيلْ ّاللْ وٍالزيه ارِٛجيالً ثالو آٍالفبٌذ  .عيالػ ٘ ٚيالب٘ٛي ِالوكَ ،
ثواي روٍبٔلْ ِوكَ ٍٛ ،ىُ  ٚكهك  ...كهك  ...كهك  ...ربهيه ثٛك ٍ ٚوك ! ثٛي

ٍّيه ريو ٘ٛاي

رٕل  ٚريي گٛگوك  ،اـزبكْ ارِٛجيً كه عٛي وٕبه فيبثبْ .
_ دلهد چ

 ،اِٛ ْٚاـك ثٛك ؟

_ اِ ْٚب هٚ ٚي ووكٖ  ،ؽبو ثب يٗ ِ ٛثٛه اؽّك  ِٛ ،ثٛه اؽّك  ِٛ ،ثٛه اؽّك ىٔلگ

ِ

وٕٗ .

ايٓ دب  ٚآْ دب ّلَ رب كهك ٍوِب ها وّزو اؽَبً وُٕ  ،اِب ٕ٘ٛى چوؿ عمت ارِٛجيً والٗ كه ٘الٛا
چوفيل ٕ ٚلاي چٕلُ آٚهي كاّذ  .ف ّٗ٘ ْٛعب ه ٚگوـزٗ ثالٛك  ،كه ها والٗ ثالٗ

ِعٍك ثٛك ِ

ىؽّذ ثبى ووكٔل  ،ديىوي فٔٛيٓ ثيو ْٚاـزبك .
_ِ

ر ُٔٛيٗ ٍؤاٌ

ث

هث ٜثپوٍُ ؟

ٔگبُ٘ ووك .
_ اٌجزٗ ِ

رٔٛ

عٛاة ٔلي !

_ ٔٗ ثپوً  ،كأبي

للهد اٍذ .

_ اٍّذ چيٗ ؟ اٍُ ٚالع
_ ِويُ ِ ،ويُ عبٛف

!

ِ ،ويُ ِ ،ويُ ِ ،ويُ .
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ريوٖ ثٗ چُْ ىك  ّٗ٘ ،عب ربهيه ّل ٌ ،ىٗ ٘بي ف ، ْٛرىٗ ٘البي گّٛالذ  ٚدٍٛالذ ،
ثبهيل .

ثٛي ثبهٚد ٛ٘ ،ا ٍوك ثٛك  ،ثوؾ ِ

_ كٍٚزذ كاهَ ِويُ ! كٍٚزذ كاهَ !
چييي ٔگفالذ  ،اى ىيالو عيٕاله ريالوٖ اي والٗ ثالٗ چْالُ ىكٖ ثالٛك  ،هگالٗ ٘البي ٔالبىن فال ْٛثالٗ دالبييٓ
ِ

هيقذ ٌ .ىٗ ٘بي ف ، ْٛرىٗ ٘بي گّٛذ  ٚدٍٛذ ٍ ٚىٛر

ثالٛك  ٚثالال
ِ

ٕاللا  .دٕالاللاه ـمالٔ ٜگالالبٖ ِال

ث

دبيبْ  ّٗ٘ .عالب ٕالبِذ

والالوك  ،چياليي ٔگفالالذ  ،هگالٗ ٘الالبي فال ْٛاى ىيالالو عيالالٕىِ

عّٛيل  ٚرب ٔيكيه چبٔٗ اُ دبييٓ آِلٖ ثٛك  .ك٘بِٔ ها ثبى ووك ٌ،ت ٘بي ٍوؿ ّ ٚفبـِ

ٌوىيل ٌٚ،

چييي ّٕيلٖ ّٔ

٘ٛا ربهيه رو ِ

ّل .

ّل  ٚثوؾ ثيْالزو ٕ ،الٛهرِ وجالٛك ِال

گّٛالالذ  ٚدٍٛالالذ ٍ ٚالالٛى ثالالوؾ  .ؽالالبو يالالـ ِ ال

ّالل اى ٌىالٗ ٘البي فال ، ْٛرىالٗ ٘البي
چْالالُ ٘الالبي كهّالالزِ ٘الالُ ثالالب آْ

ىك  ٚؽز ال

ٌقزٗ ٘بي ف ْٛىيو عيٕه ريوٖ ِٕغّل ثٛك ٌ .ىٗ ٘بي ٍوك  ٚيالـ ىكٖ فال ، ْٛرىالٗ ٘البي ِٕغّالل
ّلٖ گّٛذ  ٚدٍٛذ ِ ،ويُ ثٗ آهاِ

يـ ِ

ٔجٛك ٘ ،يچ ٘ ...يچ ٌ ...وىيلَ

ىك ٘ ،يچ ٕلاي

ٌ ،وىيلَ .
_٘

دبّ ٛكيگٗ .

_ ٘ب ؟
_ چيي كيگٗ اي يبكد ٔلاكْ ؟ ـم ٜثٍلي ثگ

٘ ،ب !

_ چيٗ ؟
_ دبّّ ٛيفذ ٔظبـزٗ كٍزْٛي
ٌـ ٌ ...ـ ٌ ...ـ  ...كِپبي
هاٖ اـزبك  .ثبٚهُ ّٔ

٘بً ٛ ،وؾ ِٕزظورٗ .
ٍ ٚالطً ها اى وٕالبهي ثوكاّالذ  ٚثالٗ

٘ب ها ربىٖ  ٍٕٗٚىكٖ ثٛكٔل  ،ر

ّل  ،آيب كه ِمبثً ا ٚ ٚثب ـبٍٕٗ ـم ٜچٕل ِزو ٘لايذ ايَالزبكٖ ثالٛك ؟ ثالب

ّ٘بْ ٌجقٕل وُ هٔگ ؟ ّ٘بْ ِٛي وُ دّٛذ ّ٘ ٚبْ ديْبٔ
_ ثبٚهَ ّٔ

وٛربٖ  ٚچّْبْ هيي ؟

ّٗ  ،چٗ ٛٛهي اٍل ؟

_ فٛثُ !
_ ثيب  ،ثيٓ وبه ؽوؾ ِ
اٍل دوٍيل  :و

ىٔيُ .

گيو اـزبكي ؟

_ ٍٗ هٚى لجً ٕٛ٘ ،ى ثبىعٛي

ْٔلَ  ،گّ ُٔٛيٗ ِب٘

ِ

ّٗ وٗ گوـزٕذ .

_ ثيَذ  ٗٔ ٚهٚىٖ  ،اى ثچٗ ٘ب چٗ فجو ؟
_ ٍّيو اوْ كيگٗ ثبيل هٍيلٖ ثبّل ـوأَٗ يب ثٍژيه .
_ اى ٍعيل چٗ فجو ؟
_ ثّٙٛوٖ ٌٚ ،
_ِ

ِ

ـوٍزيِّ وٛيذ رب اى أٚغب ثوٖ ٔيٛىٌٕل يب اٍزواٌيب .

گفزٓ گوـزِٕ

_ ثٍٛـٗ  ،ثبٚه ٔىٓ ! ٍعيل يى

اى ٍواْ هژيُ ه ٚاعلاَ ووك  ،يى

وبهُ ؽوؾ ٔلاهٖ  .ايٕغب ه ٚدبن وٓ  ،اى لٚيٗ عٍّيبد چييي ِ
_ ٔٗ !
_ فٛثٗ !
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گوـزٓ ؟

ِٕ ٌٛ ٛكاكٖ  ،ر ٛه ٚثٗ عوَ ـو ُٚهٚىٔبِٗ گوـزٓ ِ ،گٗ ٔٗ ؟ اَٖ ا ْٚكيگٗ چيٗ ؟ ؽبٌُ ثالٗ

_ يى

ُ٘ فٛهك  ،آة ثويي رب ثوٖ  .دٌ ثب ايٓ ؽَبة ِْىٍ

ٔلاهي  ،ىٚك آىاكد ِ

وٕٕٓ ٌٚ ،

ِٓ.

_ ارٙبِذ چيٗ ؟
كّ٘ ، ُٔٚيٓ اِوٚى  ٚـوكا ثبىعٛي

_ ّٔ

_ ٘ب  ،ىٚك ِ

ُّ  ،چمله ؽجٌ ثواد ثويلْ ؟ يٗ ٍبي  ٗٔ ،؟

ِ

آَ ثيو. ْٚ

_ فٛثٗ ٍ ،بىِبْ ثٗ ّّب٘ب ٔيبى كاهٖ .
اى أزٙبي ها٘و ٚثٗ ٍّذ ّبْ ِ

ٔگٙجبٔ

آِل .

_ اِيو ٔٛهثقِ !
_ ثٍٗ !
_ ثيب !
_ ثبىعٛي
چّْى

چٗ ىٚك ّوّ ٚل  ،فت ِٓ هـزُ  ،ثميٗ ّ ٛفٛكد ثبيل رّيي وٕ

!

ىك ّ٘ ٚواٖ ٔگٙجبْ ثٗ هاٖ اـزبك  .اٍل ّ٘بٔغب ايَزبك  ٚكٚه ّلْ آٔٙب ها ٔگبٖ ووك .

 ثقِ ك: َٚ
ٍ ، 3025/0/32بعذ ِّ  ٚدٕغبٖ  ِّ ٚكليمٗ
فبوَزوي لواه كاّذ ِ .وك ثٗ ٍالبعزِ ٔگالبٖ والوك ٕ٘ ،الٛى كٚ

٘ٛا اثوي ثٛك  ٚوٛچٗ كه ـٚبي
كليمٗ ٚلذ كاّذ .

ٍ ، 3025/0/32بعذ ِّ  ٚدٕغبٖ ْ٘ ٚذ كليمٗ
ك ٚكليمٗ ثعل اى ِٛرٛهٍيىٍذ ديبكٖ ّلٔل ،آٍّبْ يه كٍذ فبوَزوي ثٛك .
_ گّ ُٔٛثبه ْٚثئٗ !
اٍل ـم ٜثٗ آٍّبْ ٔگبٖ ووك  ،فيبثبْ ٕ٘ٛى فٍٛد ثٛك  ،اٍل ثٗ ٍبعزِ ٔگب٘

ألافذ  ،فُ

ّل  ،ىٔغيو ها ثب كٍذ اِزؾبْ ووك  ٚآْ ها وْيل ِ .وك اى كٚه آٔٙب ها كيل .
_ فواة ْٔٗ عبِ! ٛ
ِوك اى عوٗ فيبثبْ گنّذ  ٚثب عغٍٗ ثٗ ٛوؾ ّبْ هـذ .

ٍ ، 3025/0/32بعذ ٘فذ  ٚيه كليمٗ
ٕلاي ّي ٚ ْٛىاهي ثٗ گِ ُٛ

هٍيل ٍّ ،يو كٍزٗ وباٛچٛي

عيٕىِ ها عبثغالب والوك  ٚثالٗ

هٚثو ٚفيوٖ ّل ِ ،وك ِمبثً ّبْ ايَزبك .
_ چٗ وبه ِ
عّع ال
فيٍ

وٕيٓ ؟

عالالياكاه اى أزٙالالبي فيبثالالبْ دالاليِ ِ ال
٘ب ها ديِ اى ايٓ ّٔ

_ اگٗ گيو ثيفزيُ چ

آِلٔالالل  ،عالالياكاهاْ اى ِمبثالالً ِالالوك ِ ال

ّٕبفذ  ٚؽبو ِ

عبِ ٛ؟

_ اؽّك ْٔ! ٛ
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ِوك كاك ىك ٍّ :يو  ،اٍل  ،كاهيٓ چٗ ؼٍط
_ اي فيبث ْٛكاهٖ ٍّٛغ ِ

ِ

وٕيٓ ؟

ّٗ ٘ب !

_ ٚلزِ وٗ ثْٗ وبه ٚرِّ َٛ

وٕيُ .

ٍ ، 3025/0/32بعذ ٘فذ  ٍٗ ٚكليمٗ
ِوك ثٗ ٍبعزِ ٔگبٖ ووك  ،آْ ٍٛي فيبثبْ ٘لايذ ثب گبَ ٘البي

ثٍٕالل ثالٗ ٍالو وٛچالٗ هٍاليل ٚ

ّ٘بٔغب ايَزبك .
_ ٘لايذ ُ٘ اِٚل  ،ؽبٙو ثبُ ! فٛكُ عالِذ ِ
ِوك كاك ىك  :رّٔ ٛ

رٔٛ

اٍل  .ر ! ٛرِ ٛزٛعٗ ٔيَز

ِچ كٍذ اٍل ها گوـذ  ،اِب ٘يچ ارفبل

كٖ .
!
ْٔالبْ ٔاللاك ٕ٘ ،الٛى ثالٗ

ٔيفزبك  .اٍل عىٌ اٌعٍّال

أزٙبي فيبثبْ فيوٖ ثٛك ِ ،وك كٍذ اٍل ها ه٘ب ووك  .ثٗ ايٓ ٛوؾ  ٚآْ ٛوؾ ٔگب٘

ألافذ ،

كٍذ كه ِ٘ٛبيِ ووك ٌ ،ؾظٗ اي ِوكك ِبٔل  ،ثٗ ٛوؾ ٘لايذ كٚيل  ،گويالٗ ِ ٚالبرُ اٚط گوـزالٗ
ثٛك ِ ،وك ثب ٘و ك ٚكٍذ ثٗ ٍيٕٗ ٘لايذ وٛثيل ،اِب ٘لايذ اى عبيِ رىبْ ٔقٛهك .
ِوك هٚثوٚيِ ايَزبك  ٚثب فُْ گفذ  ّٗ٘ :اُ ىيو ٍو رٛاٗ  ،عٙٛ
عياكاهاْ ثٗ آٔٙب ٔيكيه ِ

ّلٔل ِ ،وك كاك ىك ّٔ :

٘لايذ ّ٘بٔغب ايَزبكٖ ثٛك وٗ ارِٛجيٍ
٘

ماهَ ّٔ ِٓ ،

آّؽبي !
ماهَ .

ٚاهك وٛچٗ ّل ِ ،وك ثواي ارِٛجيالً كٍالذ رىالبْ كاك :

! ٕجو وٓ ! ٚايَب !

اِب ارِٛجيً رٛلؿ ٔىوك .
_ و اٌٗ او هللا  ،و اٌٗ او هللا .
ِوك كٔجبي ارِٛجيً كٚيل  ،اِب كه ِيبٔٗ هاٖ ايَزبك ٔ ،فٌ ٔفٌ ِ

ىك  ،ثوگْذ  ٚثٗ ٍو وٛچٗ

ٔگبٖ ووك .
_ ثٗ ؽك و اٌٗ او هللا ِ ،ؾّلا هٍٛي هللا !

ٍ ، 3025/0/32بعذ ٘فذ ٘ ٚفذ كليمٗ
ٍّيو عيٕىِ ها ثوكاّذ  ٚثب گ ّٗٛديوا٘ٓ ّيْٗ ٘بي لطٛه آْ ها رّيي ووك  .أگبه آْ ٍٛي
فيبثبْ وَ

وٕبه ٘لايذ ايَزبكٖ ثٛك ٍّ .يو چُْ رٕگ ووك رب آٔٙب ها ثٙزو ثجيٕل  .عيٕه ها ثالو

چِّْ گناّذ ٘ ،لايذ رٕٙب ٍو وٛچٗ ايَزبكٖ ثٛك ٍّ ،يو فٕليل .
اٍل ه ٚثٗ ٍّيو ووك  ٚدوٍل  :چزٗ ؟
_ ٘يچ

عبِ ٛثٗ فيبٌُ هٍيل يى

يمٗ ٘لايذ ه ٚگوـزٗ .

عياكاهاْ اى ِمبثً ّبْ گنّزٕل .
_ ٘نئ ْٛگ ، ٛفَٔٛوك ثبُ !
_ عبِ ٛفيبٌذ هاؽذ  ِٛ ،فَٔٛوكَ ِضٗ يٗ ٚىغ .

ٍ ، 3025/0/32بعذ ٘فذ  ٗٔ ٚكليمٗ
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ارِٛجيً اى وٕبه ِوك گنّذ ٚ ٚاهك فيبثبْ ّل ِ ،وك ثٗ فالٛك آِالل ّ ٚالو ٚثالٗ كٚياللْ والوك  ،كاك
ىك ٘ :

ّيـ اؽّل ! آلبي ـميٙ

! آلبي ِيوىاي

٘،

ىاكٖ !

ثواكه ى٘

كٔ ٚفو عٍ ٚ ٛيه ٔفو عمت َْٔزٗ ثٛك  ،هإٔلٖ  ٚآْ وٗ عمت َْٔزٗ ثٛكٔل ئٛيفٛهَ ٍجي هٔگ
كاّزٕل ٘ ،لايذ عالِالذ كاك ٍ .الّيو  ٚاٍالل اى عالب ثوفبٍالزٕل ٍ ،الٛاه ِٛرٛهٍاليىٍذ ّاللٔل ،
دْذ عّعيذ عياكاه ثٗ آهاِ

ؽووذ ووكٔل  ،ؼوُ ِٛرٛه كه ٘يب٘ٛي ٍٛگٛاهاْ گُ ّل .

٘لايذ ٕ٘ٛى ّ٘بٔغب ايَزبكٖ ثٛك  ،عياكاهاْ اى ٍو وٛچٗ عجٛه ووكٔل  ،ربثٛر
ّٕبٚه ثٛك ِٛ ،رٛه ثٗ هاٖ اـزبك  ٚآْ ك ٚدْذ عّعيذ عياكاه ثالٗ آهاِال

ثو اِٛاط كٍذ ٘ب

ؽووالذ ووكٔالل  .ارِٛجيالً

وٕبه عّعيذ ٍوعذ وُ ووك ّ ،يـ اؽّل ّيْٗ ها دبييٓ وْيل  ٚثب يى

اى عالياكاهاْ ٕالؾجذ

ووك :
_ ٍالػ ّيـ اؽّل !
_ عٍيىُ اٌَالَ  ،آلبي ٌٕٛز

و

ِوؽّ َٛلْ ؟
ووك  ٚآْ كيگوي ؽّل ٍٛ ٚهٖ ِ

هإٔلٖ اى آايٕٗ رْييع وٕٕلگبْ ها ٔگبٖ ِ

فٛأالل ِ .الوك كٚاْ

كٚاْ فٛكُ ها ثٗ ارِٛجيالً هٍالبٔل ّ ٚيْالٗ ها والٗ رالب ٔيّالٗ دالبييٓ آِاللٖ ثالٛك ثالب ٘الو ك ٚكٍالذ
چَجيل .
_ ٚايَيٓ ّ ،يـ اؽّل ! ثب ّّبَ !
ِوك ٍيب٘پ ُٛدبٍـ كاك  :كيْت ؽبط آلب !
ّيـ اؽّل ثب ر ٍؿ ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  :فلا هؽّذ وٕٗ ِ ،
ِ

هَ كاكگبٖ اى أٚغب فٛكَ هٚ

هٍ. ُٔٛ

ِوك ثويلٖ ثويلٖ گفذ ٔ :گٗ  ....كاهيٓ ّ ....يـ  ...اؽّل ....
ِوك عياكاه ثٗ ّيـ اؽّل گفذ  :هاٙ

ثٗ ىؽّذ ٔيَزيُ ؽبط آلب .

ّيـ اؽّل ٍوي رىبْ كاك  ٚگفذ  :ىؽّز
هإٔلٖ ىيو ٌالت موالو ِال

ٔيٌ .

گفالذ ّ ،اليـ اؽّالل كٍالز

رىالبْ كاك ّ ،يْالٗ ها ثالبو وْاليل ِ ،الوك

كٍزِ ها دٌ وْيل  ٚثٗ ىِاليٓ اـزالبك  .عالياكاهاْ اى وٕالبهُ ِال

گنّالزٕل  ،ارِٛجيالً ٍالوعذ

گوـذ ٍّ .يو دوٍيل  :ؽبو عبِ ٛ؟
_ ٔٗ  ،اوْ ٔٗ !
ارِٛجيً ٍوعذ گوـذ  ٚاى عّعيذ عياكاه كٚه ّل .

ٍ ، 3025/0/32بعذ ٘فذ ٍ ٚييكٖ كليمٗ
ِوك ٔيُ فيي ّلٖ ثٛك وٗ ٍّيو  ٚاٍل ٍالٛاه ثالو ِٛرالٛه ثالٗ آهاِال

اى وٕالبهُ گنّالزٕل  ،وّال

عٍٛرو ٚأذ ثبهي  ٍٜٚفيبثبْ ِْؽٛي كٚه ىكْ ثٛك  ،ارِٛجيً ٍوعزِ ها وُ ووك ِ ،وك ايَزبك
 ،اٍل ثٗ ّبٔٗ ٍّيو ىك  :ؽبو ٚلزْٗ !
ِٛرٛهٍيىٍذ ؼوُ وٕبْ ّزبة گوـذ  ٚاى عّعيذ كٚه ّل ،چٕل ٌؾظٗ ثعل وٕالبه ارِٛجيالً لالواه
گوـزٕل .
ِوك كاك ىك ! ٗٔ :
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اٍل ارِٛجيً ها ثٗ هگجبه ثَذ ٍّ ،يه دال

 ،فالوك ّاللْ ّيْالٗ ٘الب  ،ؼالوُ ِٛرالٛه ،

كه دال

أفغبه گٍ٘ ٌٗٛب ٌ ،وىُ ىِيٓ  ٚآٍّبْ  ،رٛلؿ ىِبْ  ،ثٗ ىِيٓ اـزبكْ ِالوك  ،رووياللْ گّٛالذ ٚ
دبّيلٖ ّلْ  ،ـويبك ِوكَ  ،دقِ ّلْ ف ْٛثٗ كه  ٚديىوٖ ارِٛجيً ٍٛ ،ىُ كٍذ  ٚفالواُ
ٕٛهد ِوك وٗ ثٗ ىِيٓ اـزبكٖ ثٛك .
ثٛي ثبهٚد  ،وْيلْ ّلْ وٍزيه ا رِٛجيً ثو آٍالفبٌذ  ،عيالػ ٘ ٚيالب٘ٛي ِالوكَ ّ ،الٍيه ريالو
ثواي روٍبٔلْ ِوكَ  ،كٚياللْ ِالوكَ كه ٌؾظالٗ وْاللاه ؽبكصالٗ  ،ثالٛي رٕالل  ٚريالي گالٛگوك ،

٘ٛاي

ِوك  ،ؽبو گٍٛ ِّٛد ِ

اـزبكْ ارِٛجيً كه عٛي آة  ،كهٍذ كه چٕل للِ

وْيل .

هيقزٓ ثٕييٓ هٚي آٍفبٌذ  ،رىٗ ّيْٗ اي وؿ كٍذ ِوك ها ّىبـزٗ ثٛك  .كٍذ ف ْٛآٌٛكي
اى ِيبْ فوكٖ ّيْٗ دٕغوٖ ارِٛجيً ثيو ْٚاـزبك  ،چوؿ عمت ارِٛجيً كه ٘ٛا ِعٍك ثٛك  .چٕل ٔفو
ثٗ ارِٛجيً ٔيكيه ّلٔل  ،ف ْٛثٗ ّ٘ٗ عب دبّيلٖ ّلٖ ثٛك  ،كه ها والٗ ثالٗ ىؽّالذ ثالبى ووكٔالل ،
ديىو فٔٛيٓ ّيـ اؽّل ثيو ْٚاـزبك .
ِوك فيوٖ ّل ثٗ ٍالفيلي اٍالز قٛأ

ّىَالزٗ والٗ اى گّٛالذ ثيالو ْٚىكٖ ثالٛك  ،رواّالٗ ٘البي

گّٛذ ٍوؿ  ٚفيٌ چَجيلٖ ثٗ ّيْٗ ِ ،وك ايَزبك  ،فيوٖ ثٗ ارِٛجيً  ،اّه ِ

هيقذ .

فيبثالالبْ ٘ ٚالالو چالالٗ كه آْ ثالالٛك ٌوىيالالل  ٚچوفيالالل  ،هٔالالگ ثبفالالذ  ،ربهيالاله ّالالل ٍ ،الالىٛد ! ٍالالىٛر
ث

كيل  ،ثٗ رمال اـزبك  ،چُْ وٗ ثبى ووك ّ ،اليـ

دبيبْ ! ّ٘ٗ عب ٍبوذ ٍ ٚيبٖ  ،چييي ّٔ

اؽّل ها كيل وٗ ٌجقٕل ىٔبْ ٔگبِ٘ ووك .
ّلٖ ؟

ِوك دوٍيل  :چ
ّيـ اؽّل رجَّ

ووك  ٚثٗ آهاِ

ِوك ثٗ ىؽّذ رىبٔ

ثٗ فٛكُ كاك  ،هٚي رقذ َْٔذ  ٚگفذ ٍ :وَ كهك ِ

_ ثل ٔيَذ  ،كهك ه ٚؽٌ ِ

وٕ

عٛاة كاك  :فٛاة ثٛكي ّبيل !
وٕٗ .

 ،دٌ ٕ٘ٛى ىٔلٖ اي  ،ـوٕذ كاهي .

ِوك دوٍيل  ِٓ :وغبَ ؟
ّيـ اؽّل عٛاة كاك  :رٛٔ ٛيَٕلٖ اي ٔٗ ِٓ !
_ اگٗ ِ

رَٔٛزُ كاٍزبْ ه ٚعٛه كيگٗ اي ِ

ّيـ فٕليل  ٚگفذ ٚ :العيذ چ

ّٔٛزُ .

؟ ا ُٔٚرؽييو ِ

كاكي ؟

ٔٛيَٕلٖ ٍو ثٗ ىيو ألافذ  ٚچييي ٔگفذ ٍ ،و ثوكاّذ ثٗ ّيـ ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :ؽبو ِٓ
وغبَ ؟
ّيـ ثٗ اٛواؾ ٍو چوفبٔل  ٚثٗ كيٛاه٘بي
آٔٙب ؽه ّلٖ ثٛك ٔ ،گب٘
ْ٘زُ هِبٔٗ ٌٚ ،

ٚلز

ألافذ  ٚگفذ  :رٛي َٔقٗ كٍذ ٔٛيٌ  ،ايٕغالب ٕالفؾٗ ٘فزالبك ٚ
وزبة ثْٗ ...

ٔٛيَٕلٖ ٕ٘ٛى گيظ  ٚفٛاة آٌٛك ثٗ ٔظو ِ
ؽلالً ِ

وٗ ّ٘ٗ اى عٌٕ وبؼن ثٛكٔالل ِ ٚالزٓ كاٍالزبْ هٚي

هٍيل ّ .يـ اؽّل ِىضال

ك ُٔٚوٗ اوْ ِٓ ّّ ٚب كه ـًٖ ٍَ٘ َٛزيُ .

ٔٛيَٕلٖ ىيو ٌت گفذ ّٔ :

فٛاٍزُ ايٓ عٛهي رّ َٛثْٗ .

ّيـ وٕبه ٔٛيَٕلٖ َْٔذ  ٚگفذ  :يٗ چيياي
ٔٛيَٕلٖ كٍز
ِ

والوك  ٚاكاِالٗ كاك  :فالت

ثٗ ٕٛهرِ وْيل  ٚگفذ ٌٚ :

اى كٍذ ِب فبهعٗ .
رب لجً اى ايالٓ ّ٘ ،الٗ چال

ووكَ ثز ُٔٛكاٍزبْ ه ٚثب يٗ دبيبْ ٔٗ چٕلاْ رٍـ رّ َٛوُٕ .
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ّيـ اؽّل ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :كـعٗ اٚي وٗ اِٚلي اٍزٙجبْ يبكرٗ ؟
ٔٛيَٕلٖ ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ  :اِٚلٖ ثٛكَ ثواي رؾميك  ،آـزبة ٔيكٖ ثٛك وٗ هـزُ اِالبِياكٖ ديالو
لجالو ّالّب هْٔ ٚالُٔٛ

ِواك  .اى ؽوَ وٗ ثيو ْٚاِٚلَ  ،چُّْ اـزبك ثٗ چٕل رب لجو  .آلبي ٚـالبي
كاكٖ ثٛك  .ىيو ّ٘ ْٛكهفذ ثيهگ گ ّٗٛؽيب ٛاِبِياكٖ .

هـزُ رب ثوار ْٛـبرؾٗ ثقّٔٛ٘ ، ُٔٛغب َْٔزُ  ،رٛي ؽبي فٛكَ ثٛكَ وٗ ٕلاي رالٚد لوآْ ثالٗ
گ ُّٛفٛهك ،چُْ وٗ ثبى ووكَ ّّب ه ٚكيلَ وٗ ثبوي ٍوَ ايَزبكٖ ثٛكيٓ .
_ ٍالَ ؽبط آلب .
_ عٍيىُ اٌَالَ ّّ ،ب ؼويجيٓ ايٕغب ؟
_ ثٍٗ  ،ك ٍٗ ٚهٚى ثيْزو ٔيٌ وٗ اِٚلَ اٍزٙجبْ .
_ ثواي رؾميك اِٚليٓ ؟
_ ثٍٗ ِ ّْٛٙثچٗ ٘بي ثٕيبكَ .
ّيـ ٌجقٕل ىك ٍ .و رىبْ كاك  ٚگفذ  :فلا رٛـيك ثلٖ أْبءهللا .
٘ٛا ثٗ رلهيظ هِ ّٓٚ
ثيوِ ْٚ

ربهيى

ّل  ،اٍزجٙبْ آهاَ آهاَ كه ٔٛه ٛالي

آِل  .ؽبو ِ

ٕجؾگبٖ ّىً ِال

گوـالذ  ٚاى

رٛأَزُ اى اٍزٙجبْ ثٕٛيَُ  .اى عيه عياله دؤاللٖ ٘الب والٗ اى

وثالالي كهفزالبْ وَٕٙالبي  ٚرِٕٕٛالل اِالبِياكٖ ثالٗ گالِ ُٛال

هٍاليل  .يالب اى فٕىالبي ٌالند ثقالالِ

ٔقَزيٓ ٍبعبد ٕجؼ .
ّيـ ثٗ اٛواؾ ٔگب٘

ألافذ  ٚگفذ ٍ :جؾبْ هللا ِ ،

ثيٕال

؟ ّالو٘ ٚالو هٚى ِضالً رٌٛاللٖ

 ،يبكِٗ يٗ هٚى ٕجؼ ربىٖ اى فٛاة ثيلاه ّلٖ ثٛكَ ٚاٍٗ ّٔبى ٕجؼ ِ ،

فٛاٍزُ ثب دلهَ ّٔبى هٚ

كه َِغل ثٗ عّبعذ ثق . ُٔٛثٗ گٍّ ِّ ُٔٛبٌٗ ثٛكَ ٛ٘ .ا فٕه ثٛك  ِٓ ٚربىٖ  ٛٙٚگوـزٗ
ثٛكَ  ،وٕبه ؽ ٗٛايَزبكَ  ٚرٛي ا ْٚربهيى
ِ

وُ هٔگ ٍؾو  ،ثٗ ريوگ

ِب٘

٘بي ؽٔ ٗٛگبٖ

ووكَ .

كٌُ ِ

فٛاً ثف ُّٙوٗ أٚب فٛاثٓ يب ٔٗ ؟ چُّْ ثٗ يٗ ِب٘

لوِي اـزبك ٌٚ ،

لوِالي لوِالي

ُ٘ ٔجٛك  ،لوِي ٍ ٚيبٖ ثٛك ثب ٌىٗ ٘بي فبوَزوي ٍ .وكَ ّلٖ ثالٛك  ،كٍالزبِ ٛگٌٍٛالٗ والوكَ ،
گ وـزُ عٍٛي كُٕ٘ رب گوَ ثْٓ  ،يالٗ كـعالٗ ؽالٌ والوكَ چياليي ه ٚأاللافزٓ هٚي ّال٘ ٗٔٛالبَ ،
ِوؽ َٛدلهَ عجبي وٛچى

ه ٚألافزٗ ثٛك هٚي ّ٘ ٗٔٛبَ .

_ ايٓ ِبي ّّبً  ،ؽبٙوي ثويُ َِغل ؟
ثب فّٛؾبٌ

ٍو رىبْ كاكَ  ،ىثبُٔ ثٕل اِٚلٖ ثٛك  ،دلهَ يه عٍل ِفبريؼ ُ٘ ثٗ ِٓ كاك .

_ و اٌٗ او هللا  ،و اٌٗ او هللا  ،ثٗ ؽك و اٌٗ او هللا ِ ،ؾّلا هٍٛي هللا .
ٔٛيَٕلٖ ه ٚثٗ ّيـ ووك  ٚگفذ  :ىْ ِ ٚوك  ،ديو  ٚعٛاْ  ّٗ٘ ،كه رْييع عٕبىٖ ّالّب ّالووذ
كاّزٕل  ،ربثٛد ٘ب ديچيلٖ كه دوچُ ٍٗ هٔگ ثو اِالٛاط كٍالذ ٘الب ّالٕبٚه ثالٛك ّ .الٙو يىلٍالذ
ٍيبٖ دّٛيلٖ ثٛك  ِٓ ٚوٗ چٕل ٍبي كيورو هٍيلٖ ثٛكَ ِ ،ؾ ٛرّبّبي ِواٍالُ رْالييع ّالّب
ّلَ .

 ثقِ ٍ: َٛ
كه ٍٍٛي وٗ ثبى ّل  ،اٍل ٕ٘ٛى فٛاة ثٛك ٛٔ .يَٕلٖ ِمبثً رقذ ايَزبك .
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_ اٍل  ،اٍل  ،دبّ! ٛ
اٍل ؼٍز

ىك  ٚدوٍيل  :چيٗ ؟ ٘ ... َ َ َٛچ

ٔٛيَٕلٖ ثب ٌؾٕ

ِ

فٛاي ؟

ٍوك گفذ  :دبِّّ ! ٛىٕٗ ر ٛچييي اى ِٓ ثقٛاي .

چُْ ثبى ووك  ٚاى كيلْ آْ ؼويجٗ رعغت ووك ٛٔ .يَٕلٖ دوٍيل ِ :
رفبٚر

اٍل ثب ث

گفذ  :وغب ؟ وؿ ايٕغب ٍوكٖ !

ٔٛيَٕلٖ ثٗ ٕٕلٌ
اٍل ثٗ ٕٕلٌ

ر ُٔٛثْيُٕ ؟

چٛث

اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :أٚغب !

ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :ايٓ كيگٗ اى وغب اِٚلٖ ؟

ٔٛيَٕلٖ فٕليل  ٚگفذ  :ربىٖ ّٔٛزِّ .
ثٗ ٕٛهرِ وْيل  ٚگفذ  :ثبىَ ثالبىعٛي

اٍل كٍز

؟ ـو٘البك وغالبً ؟ ٘الُ ثٕالل رالبىٖ اي يالب

ثبىع ٛ؟
ٔٛيَٕلٖ هٚي ٕٕلٌ

وّ

عبثغب ّل  ٚگفذ ٘ :يچ ول. َٚ
؟

اٍل افُ ووك  ٚدوٍيل  :و

َ٘ز

ثٗ ٍمؿ وٛربٖ ٍٍٛي ٔگب٘

ألافذ  ٚگفذ ٛٔ :يَٕلٖ اَ !

ثو فالؾ أزظبهُ  ،اٍل رعغت ٔىوك  ٚدوٍيل  :ثبىعٛي
ع ، ٛچ

ِ

 ،كيگٗ فَزٗ اَ اى ايٓ ّ٘الٗ دالوً ٚ

فٛاي اى ِٓ ؟

ٔٛيَٕلٖ هٚىٔبِٗ ها ثٗ كٍزِ كاك  ٚگفذ  :ايٕ ٛثق! ْٛ
اٍل هٚىٔبِٗ ها ٔگوـذ  ،ه ٚثوگوكأل  ٚگفذ ّٔ :
ٔٛيَٕلٖ كٚثبهٖ گوـذ  :ثقّٔ ! ْٛ
اٍل رٕل  ٚعٖج

فٛاَ .
چ

فٛاي ثجيٕ

ّٔٛزٓ ؟

عٛاة كاك  :ايٕب  ...لٍُ ثٗ ِيكْ  ِٓ ،وبهي ثب ٘يْى

ٔلاهَ .

_ دبّ ٛرب يٗ چييي ْٔٔٛذ ثلَ .
_ ثو ٚگُ ّ. ٛ
_ فيٍ

فت  ،دٌ اى ّ٘يٓ عب ثجيٓ !

ٔٛيَٕلٖ وؿ ٘و ك ٚكٍزِ ها ثٗ ٍّذ كيٛاه گوـذ  ،اٍل دٛىفٕل ىك ٛٔ .يَٕلٖ ىيالو چْالّ
ٔگب ٘

ثٗ اٍل ألافذ  ،رّووي ووك  ٚكٚثبهٖ كٍذ ٘بيِ ها ثٗ ٍّذ كيٛاه گوـالذ  .اٍالل ىيالو

ٌت فٕليل ٛٔ .يَٕلٖ چُْ ٘ب ها ثَذ  ،كٍذ ٘بيِ ها كه ٘ٛا ثٗ آهاِ

اى ُ٘ گْٛك .

اٍل ىيو ٌت گفذ  :ايٓ كيگٗ اى ول َٚفواة ّلٖ اِٚلٖ ؟
ٔوِٗ ثبكي كه ٍٍٛي ديچيل  ،اٍل ثٗ اٛواؾ ٔگبٖ والوك ٘ .اليچ ارفالبل

ٔيفزالبكٖ ثالٛك ٘ ،الٛا وّال

ٍوك ّل  .ثبك ىٚىٖ وْبْ ثٗ ٍو  ٚهٚي ٔٛيَالٕلٖ ٚىيالل  .ثالٗ راللهيظ كيالٛاه ّالفبؾ ّالل ِ ،ضالً
ّيْٗ ٍٍٛ ،ي هّ ّٓٚل .
اٍل ثب رعغت ؽيب ٛىٔلاْ ها ِال
ٔگٙجبٔ

ِ

كيالل  ٚوّال

ثعالل ٘اللايذ ها والٗ ٍالبن ثالٗ كٍالذ ثالٗ ٍالّذ

هـذ ٘ .لايذ ثوگٗ اي ها ْٔبْ كاك ٍ .بوِ ها كٍذ ثالٗ كٍالذ والوك  ،كه ثاليهگ

ىٔلاْ ها ٔگٙجبٔ

ثوايِ ثبى ووك ٘ ٚلايذ اى آٔغب ثيو ْٚهـذ  .كيٛاه ثٗ رٕلي ِالبد ّالل ٍ ٚالٍٛي

كٚثبهٖ كه ربهيه هّٕٚب ـو ٚهـذ .
اٍل ٍو رىبْ كاك  ٚدوٍيل ٘ :لايذ ثٛك ؟ِگٗ ٔٗ ؟
ٔٛيَٕلٖ گفذ  :هـذ  ،ثٗ ّ٘يٓ ٍبكگ

.
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ٔٛيَٕلٖ هٚىٔبِٗ ها كٚثبهٖ ثٗ كٍزِ كاك  ٚگفذ  :ثگيو ثق! ْٛ
اٍل ثب ؽووز

رٕل  ٚعٖج

عّٛٙهي اٍالِ

هٚىٔبِٗ ها اى كٍزِ گوـذ .

ّٙ 82 ،ويٛه ِبٖ 3025
 32ميمعلٖ ّّ ، 3553بهٖ ٍ ، 228بي ٍَٛ

اهثعيٓ ّٙبكد ؽغذ اوٍالَ ـميٙ

اِوٚى ثوگياه ِ

ّٛك .

اٍزٙجبْ  ،فجؤگبه عّٛٙهي اٍالِ
ثٗ ِٕبٍجذ چٍّٙيٓ هٚى ّٙبكد دو اـزقبه هٚؽبٔ
ؽبوُ ّو ّٙو٘بي ـَب  ،كاهاة ٔ ،

ـميٙ

ِجبهى ؽغالذ اوٍالالَ ّاليـ اؽّالل
هيي  ،اٍالزٙجبٔبد  ٚعٙالوَ ّ٘ ٚچٕاليٓ

چٍّٙيٓ هٚى ّٙبكد ك ٚدبٍلاه ِؾبـع ٚي ّٙ ،يل اؽّل ِيوىاي
عٍ

ـوك ّٙ ٚيل عجالبً

ى٘وي ـوك ٍ ،بعذ  05 ٚ 0كليمٗ ثعلاىظٙو اِوٚى ِغٌٍ ثيهگلاّز

عبِع اٍزٙجبٔبد ثوگياه ِ
ؽغذ اوٍالَ ـميٙ

كه َِغل

ّٛك .

كه ربهيـ ِ 32وكاك ِبٖ ٕ٘گبِ

وٗ ثالٗ ّ٘الواٖ ك ٚدبٍاللاه عالبىَ

كاكگبٖ أمالة ثٛك ِٛ ،هك ؽٍّٗ كِٛ ٚرٛه ٍٛاه وٗ ثب اٍٍؾٗ يٛىي َِالٍؼ ثٛكٔالل  ،لالواه
گوـذ  ٚثٗ ّٙبكد هٍيل .
اٍل ٍو ثوكاّذ  ٚگفذ  :ـمٍَِ ِٓ ٜؼ ثٛكَ .
ٔٛيَٕلٖ ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :فيٍ

ٍبكً ٍّ ،يو وٍذ كاّذ .

اٍل چييي ٔگفذ  ٚكٚثبهٖ ّو ٚثٗ فٛألْ هٚىٔبِٗ ووك .
" فالٕٗ اى اى ىٔلگ

ؽغذ اوٍالَ

ّٙيل ؽغذ اوٍالَ آلبي ؽبط ّاليـ اؽّالل ـميٙال

كه ٍالبي  3835كه ّٙوٍالزبْ

اٍزٙجبْ كيلٖ ثٗ عٙبْ گْالٛك  .رؾٖاليالد اثزاللاي

ها كه ِىزجقبٔالٗ أغالبَ كاك ٔ ٚاليك

دلهُ كهً ـمٗ ها ّوّٛٔ ٚك  ٚدٌ اى آْ ثٗ ّيواى عييّذ ّٔالٛك  ٚكه ِلهٍالٗ آلالب
ثبثب فبْ ٔيك اٍزبك ّيـ ِؾّل عٍ

اهٍٕغبٔ

 ٚاٍزبك هثبٔ

ّيواىي ثالٗ رؾٖاليً

دوكافذ .
ٍپٌ ثٗ لُ عييّذ  ٚكه ِؾٚو اٍبريل آْ ىِبْ ثٗ رٍّالن دوكافالذ  .دالٌ اى لالُ ثالٗ
ٔغؿ عييّذ ووك  ٚثعل اى گنّذ چٕل ٍبي ثب اعبىٖ ٔبِزٗ اى چٙبه ِغزٙل آْ ىِبْ ثٗ
ِ ٓٛٛفٛيِ ثبىگْذ  ٚثٗ هإّ٘بي

 ٚاهّبك ِوكَ  ٚثٗ فٖال ٓٛعٛأالبْ ِْالؽٛي

ّل .
اى ثلٚ ٚهٚك ثٗ اٍزٙجبْ عٍَبد ِٕظُ كعبي ٔلثٗ ها ثولواه ّٔٛك  ٚثٗ ِٕظٛه وّه ثالٗ
َِزّٕلاْ ٕٕلٚق لوٗ اٌؾَٕٗ ها ٔيي ر ٍيٌ ووك ّ٘ .چٕاليٓ ايْالبْ ثالب ثوگالياهي
ِٕظُ عٍَٗ عٛأبْ ٔ ،مِ اهىٔلٖ كه ٘لايذ  ٚاهّبك عٛأبْ ايفب ّٔٛكٔل .
ثودبي

عٍَبد ٘فزگال

كعالبي وّيالً ٍ ٚالبيو ـعبٌيالذ ٘البي ِالن٘ج

 ،ؽَبٍاليذ

ژألاهِوي َِ ٚئٌٛيٓ هژيُ ٍالبثك ها ثالٗ كٔجالبي كاّالذ  ٚايْالبْ رؾالذ ٔظالو  ٚرؾالذ
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رعميت ٚالع ّل  .ـْبه٘ب ثٗ ؽلي ثٛك والٗ ِالوكَ اٍالزٙجبْ كه ثؾجٛؽالٗ أمالالة  ٚكه
ها٘پيّبي

فٛاٍالزبه ٌؽال ٛرعميالت  ٚآىاه ٔالبِجوكٖ رٍٛال ٜايالبكي هژيالُ ِٕؾال ًٛدٍٙالٛي

ّلٔل .
 ،ؽغالذ اوٍالالَ ـميٙال

دٌ اى ديوٚىي أمالالة اٍالالِ

ٍودوٍالز

وّيزالٗ ها ثالو

عٙلٖ گوـزٕل  ٚكه كي ِبٖ  02ثٗ ـوِبْ اِبَ اى ٛوؾ عبِعالٗ ِلهٍاليٓ ؽالٛىٖ عٍّيالٗ
لُ ثٗ عٕٛاْ لبٙ

ّو چٙبه ّٙوٍزبْ اٍزٙجبْ ٔ ،

ّلٔل  .اى ايٓ ّٙيل  2كفزو  ٚيه دَو ثبل

هيي  ،ـَب  ٚكاهاة ِٕٖٛة

ِبٔلٖ اٍذ " .

اٍل هٚىٔبِٗ ها گ ّٗٛاي ألافذ  ٚگفذ  :فت وٗ چ

؟

ٔٛيَٕلٖ ثٗ اٍل گفذ  :ر ٛىكي !
اٍل فيوٖ ٍ ٚوك ٔگبِ٘ ووك  ٚگفذ  :آهٖ ِٓ ىكَ  ،آلبي ٔٛيَٕلٖ !
ٔٛيَٕلٖ دوٍيل  :چٗ لله ِ

ّٕبفز

اٍل عٛاة كاك  :ىيبك  ،ثٗ ألاىٖ وبـ

اُ ؟
.

ٔٛيَٕلٖ كٚثبهٖ دوٍيل  :چمله ؟
عّيك وْيل  ٚگفذ ٍ :بىِبْ يٗ ِلد ا ْٚه ٚىيو ٔظو گوـزٗ ثٛك ٚ ،العيذ ايٓ ـوك

اٍل ٔفَ
 ٚچٙوٖ إٍ
ٔٛيَٕلٖ وّ

اُ ه ٚكيلٖ ثٛكيُ .
ِىش ووك  ٚگفذ  :ثالل ٔاليٌ اٚي يالٗ ٍالوي ثالٗ ٍالعيل اـٚالً ثالئيُ ِ ،ال

ثّٙٛو  ،ثٙزوٖ فٛكد ثجيٕ

هيالُ

.

 ثقِ چٙبهَ :
رعّيوگبٖ كه ؽميمالذ ِؽالبىٖ والٛچى
كيگوي عٛأ

ثالٛك  ،كِ ٚالوك ِْالؽٛي والبه ثٛكٔالل ِ ،الوكي ِيبَٔالبي  ٚآْ

ثيَذ  ٚكٍ ٍٗ ٚبٌٗ ثٛك  .اٍل گ ّٗٛاي ايَزبك  ،عالٛاْ چْالِّ ثالٗ رٍفالٓ

ٍيبٖ هٔگ گ ّٗٛرعّيوگبٖ ثٛك .
_ ٘ب  ،عٍ
عٍ

 ،ؽٛاٍذ ٔيٌ ! ٗٔ ،
فٛهك  ٚگفذ ٘ :ب !

رىبٔ

_ ّٛه اـزبكٖ ثٗ عٔٛذ ؟
عٍ

ثٗ آهاِ

گفذ  :گفزٓ اى كهِٔٛگبٖ ىٔگ ِ

ىٔٓ .

_ ثبثب ّلْ ايٓ ؽوـب ٔلاهٖ  ! ٗٔ ،فيبٌذ ٔجبّٗ .
عٍ

وٗ ٕ٘ٛى چُْ اى رٍفٓ ثؤلاّزٗ ثٛك گفذ ٘ :ب !

ٍوُ ها ىيو ألافذ ِْ ٚؽٛي َّزٓ وبهثوارٛه ّل  .اٍل ثٗ اٛواؾ ٔگب٘
_ ِِ ٛ

فٛاَ ثبثب ثيهگ ثُْ  ،رّٛ ٛه ِ

٘و ك ٚفٕليلٔل  ،اِب عٍ
ِ

ث

ىٔ

ألافذ .

؟

افزيالبه ٔگالبِ٘ ثالٗ رٍفالٓ ٍاليبٖ هٔالگ گّٛالٗ رعّيوگالبٖ وْاليلٖ

ّل .

_ دبّ ٛثو ، ٗٔ ٚر ٛوٗ ؽٛاٍذ ٔٗ ايٕغبْ .
عٍ

ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  ٗٔ :عّ ، ٛلٛي كاكَ  ،ثٗ ٛب٘و گفزُ رب ظٙو ِٛرٛه ه ٚرؾٛيٍِ ِ
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_ ف ٛثناه ثعل  ،ـوكا رؾٛيً ثلٖ .
عٍ

گفذ  :كيگٗ ـوٕذ ّٔ

ّٗ .
وٗ هٚثوٚيِ َْٔزٗ ثٛك فيوٖ ّل  ،اٍل ثٗ ثيوْٚ

ِوك كٍذ اى وبه وْيل  ٚكه چّْبْ عٍ
ٍون وْيل .
_ ٕ٘ ٛكٍذ ٚهٔلاّز
اٍل ثب ٕلاي

آهاَ دوٍيل  :ايٓ ع ٗٔٚٛويٗ ؟

ٔٛيَٕلٖ گفذ  :ايٓ عٍ
عبِ ٛؽَيٓ ٕلاُ ِ
عٍ

اى اي ؽوـب ؟
عٍيياكٖ اً ٍٛ ،ژٖ روٚه ٍعيل اـٚالً  .ا٘ ْٚالُ دالله ىْٔالٗ ّ٘ ،الٗ
وٕٓ .

ٍوُ ها دبييٓ ألافذ  ٚعّ ٛؽَيٓ اكاِٗ كاك ٔ :يگبٖ عبِِ ! ٛالش دَالو فالٛكِ

ؽبوَ وٗ كاِبكِّ ْٛلي  ،اي ّ٘ٗ ع ْٚٛكاهْ ِ
عٍ

عٕگٓ ،ر ٛيى

ثْيٓ وٕبه ىْ  ٚثچٗ اد .

ىيو ٌت گفذ  :ثچٗ ٘بي گوكاْ ِٕزظوْ .

_ گّٔٛذ ىٔذ ِٕزظو ٔجٛك ؟ يٗ چِّْ فٕلٖ ثٛك  ٚيى
ىٚكرو ِ
عٍ

اُ گويٗ ّٔ ،

كَٔٚذ والل َٚرالْٛ

هٍيٓ ؟ ر ٛيب ثچٗ ؟
ِىالش والوك  ،آ٘ال

ٍبوذ  ٚآهاَ ثٗ رٍفٓ فيوٖ ّلٖ ثالٛك  .عّال ٛؽَاليٓ وّال

گفذ  :ثو ٚعبِ ! ٛفٛكرٗ ريي ثوٍ ْٛىايْگبٖ  ِٛ ،اي ِٛرٛهٖ رؾٛيً ِ
عٍ

ٔ ،الٗ ،

وْاليل ٚ

كَ .

ٌجقٕل ىك  ،كٍزِ ها ثب رىٗ دبهچٗ اي رّيي والوك  ،ثٍٕالل ّالل والٗ ثالوٚك  ،اِالب عّال ٛؽَاليٓ

ٕلايِ ووك ٘ :ب وغب ؟
عٍ

ثٗ ٔمطٗ اي اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :ثوَ كهِٔٛگبٖ كيگٗ .

_ ثب اي ٙٚع ؟
عٍ

ٔگب٘

ثٗ ٌجبً وبه چوة  ٚوضيفِ ألافذ  ،فٕليل .

_ ٔگفزّذ گيغ

؟

اٍل ٍعيل ها آْ ٍٛي فيبثبْ كيل  ،ثوايِ كٍالذ رىالبْ كاك  ٚكاك ىك ٘ :ال

٘ ،ال

ٍ ،العيل !

٘ٚٛي  ِٓ ،ايٕغبَ .
ٔٛيَٕلٖ وٕبهُ ايَزبك  ٚگفذ ِ ٗٔ :

ثيٕٗ ِ ٗٔ ،

ّٕ. ٖٛ

اٍل ثب ٘يغبْ گفذ  :اٍ ْٚعيل اـَِ ، ًٚئٛي ّبفٗ ٔظبِ
ٔٛيَٕلٖ ثب فَٔٛوكي گفذ ِ :
عٍ

ثّٙٛو .

ك. ُٔٚ

ٍويع ٌجبً ع ٗٛووك  ،آْ ٍٛي فيبثبْ كٔ ٚفو ِْؽٛي ٚه هـزٓ ثب ِٛرٛهٍيىٍذ ثٛكٔالل .

ِمبثً آايٕٗ ايَزبك  ٚثب كٍذ ثٗ ِ٘ٛالبيِ ؽبٌالذ كاك  ،يىال

اى آْ كٔ ٚفالو اٍالزبهد ىك ِٛ ،رالٛه

هّ ّٓٚل .
عٍ

دوٍيل  :وبهي ٔلاهي عّ ٛ؟

_ ٔٗ  ،ثٗ كٍذ فلا !
عٍ

ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :فلا ٔگٙلاه !

اِب ٕ٘ٛى اى ِؽبىٖ ثيؤ ْٚوـزٗ ثٛك وٗ عّ ٛؽَيٓ ٕلايِ ىك  :عٍ
عٍ

ثوگْذ  ٚگفذ ٘ :ب !

_ ِوفِٖ وٗ ووكْ ثيبهّ ْٛفِ ٗٔٛب ِ ،

فٛاَ ٔ ٖٛاَ ه ٚثجيُٕ .
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ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ ٘ :ب ثبّٗ  ،فلا ٔگٙلاه !

_ عٍ
عٍ

!
ثٗ عّٛؽَيٓ ٔگبٖ ووك  ٚگفذ ٘ :ب !

_ ّٕيلَ أٚغب ـوِبٔل٘
عٍ

بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)

 ،اي هاٍزٗ ؟

عٛاة كاك ٚ :ي وٓ عّ. ٛ

_ ع ْٛعبِ ٛؽَيٓ هاً ثگ ، ٛكهٍزٗ اي ؽوـب وٗ ِ
عٍ

گٓ ؟

ٌجقٕل ىك  ٚگفذ  :فلاؽبـع عبِ ٛؽَيٓ !  ٚهـذ .

اٍل ث

ثٗ هاٖ اـزبك ٍ ،عيل ّ٘ ٚواِ٘ وّ

افزيبه ثٗ كٔجبي عٍ

فيبثبْ ايَزبكٖ ثالٛك رالب ربوَال

عٍالٛرو هـزٕالل  ،عٍال

وٕالبه

ثگيالوك ِٛ .رالٛه عالوٗ فيبثالبْ ها كٚه ىك ٍ،العيل والٗ رالون ِٛرالٛه

َْٔزٗ ثٛك گٍٕگلْ يٛىي ها وْيل  ،ثٗ ٍّذ عٍ

هـزٕل ٍ ،عيل كاك ىك ِ :وگ ثو ِاليكٚه ....

ثّيو ....
ِبّٗ ها ـْبه كاك  ،هگجبه گٍ ٌٗٛعٍ

ها ثٗ عمت دوربة ووك  .ف ْٛثٗ اٛواؾ دبّيل  .ىٔ

ىٔجيً

ثٗ كٍذ عيػ ىك ِٛ ،رٛه ثب ّزبة اى ِمبثٍِ گنّذ ٍ .عيل كاك ىك  :ثو ... ٚثو ... ٚثو... ٚ
اٍل فٛكُ ها ثبو ٍو ديىو ف ْٛآٌٛك عٍ

هٍبٔل  ،ثلِٔ ثٗ هعْٗ اـزبكٖ ثٛك ِٛ ،رٛه ؼوّ

ووك  ٚثٗ ٍوعذ كٚه ّل  .اٍل ٍو ثوكاّذ  ٚـويبك ىك ٘ :

ٍ ،عيل ! ٍعيل ! ٕجو وٓ .

عّ ٛؽَيٓ ٍواٍيّٗ اى ِؽبىٖ ثيو ْٚىك .
_ عٍ
عٍ

ه ٚىكْ !
ثٗ هٚي ىِيٓ اـزبكٖ ثٛك  ٚف ْٛاى عواؽبد ثلِٔ ِ

عّٛيل  ٚثٗ اٛواؾ دقِ ِ

ّل.

_ يب اثٛاٌف! ًٚ
_چ

ّلٖ ؟

_ ٚايَب ٔبِوك .
_چ

ّلٖ ؟

_ ولٚ َٚه هـذ ؟
_ ىكِٔ !
_ فجو ثليٓ ثٙلاهي .
كٔ ٚفو ثٗ ىؽّذ ثلْ عٍ
_و

ها ثوگوكألٔل .

ثٛك ؟

_ ىفّْٗ ثجٕل وِٖت !
يى

ديوإِ٘ ها كه آٚهك  ٚهٚي ىفُ ٍيٕٗ عٍ

گناّذ  ،آْ يى

كاك ىك  :عٍٛي اِ ْٚبّيٓ

ه ٚثگيويٓ !
_ ٔيگوكاه عبِٚ ، ٛايَب كاهٖ ِ

ِيوٖ !

عّ ٛؽَيٓ ثٗ ٔٛيَٕلٖ وٗ ىيالو ثؽٍالِ ها گوـزالٗ ثالٛك ٔگالبٖ والوك  ٚثٙالذ ىكٖ گفالذ  :اِالوٚى ثبثالب
ِ

ّٗ  ،ثبثب ِ

ّٗ  ،ثبثب ....
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ٔٛيَٕلٖ ٍو رىبْ كاك  ٚچييي ٔگفذ  ،عّ ٛؽَيٓ ثٗ آٔغب وٗ عٍ
اى چُْ ٘بيِ عّٛيل  .اٍل ٕ٘ٛى ثبوي ٍو عَل عٍ

اـزبكٖ ثٛك ٔگبٖ ووك  .اّه

ايَزبكٖ ثٛك ٔ ،بگٙبْ فٛكُ ها ؽبي

رعميت ٍعيل اـ ًٚكيل ِٛ .رٛه ٍيىٍذ ٍوعذ گوـذ  ،ثبك كه ِ٘ٛبي اٍل ديچيلٖ ثٛك .
ٔٛيَٕلٖ گفذ  :وغب ثوَ ؟ ولٛ َٚوؾ ؟
اٍل عٛاة كاك  :چٗ ِ
فيبثبْ آهاَ ثٗ ٔظو ِ

ك ، ُٔٚثو ٚكيگٗ !
هٍيل ٍ ،و چٙبههاٖ ايَزبكٔل ٛٔ ،يَٕلٖ دوٍيل  :كه هـزٓ ؟

_ ٔٗ !
ٕلاي ثوفٛهك  ٚرٖبكؾ اى ٍّز

ثٗ گّ ُٛبْ آِل ٛٔ .يَٕلٖ  ٚاٍل ٔگب٘

ثٗ ُ٘ ألافزٕل

ٌ ٚؾظٗ اي ثعل ٕفيو ك ٚگٍ ٌٗٛها ٘و كّٕ ٚيلٔل  ٚثٛق ِّزل ارِٛجيً ها .
اٍل كاك ىك  :ثو ، ٚثو .... ٚىٚك ثبُ !
ِٛرٛه ؼوُ وٕبْ ثٗ هاٖ اـزبك  ،ثٗ فيبثبٔ

ديچيلٔل  ،ارِٛجيً  ٍٜٚفيبثبْ ثٛك  ،كه ارِٛجيالً ثالبى

ّلٖ ثٛك ٍ ٚو هإٔلٖ هٚي ـوِبٔالت ٚك  .ثالٛق ِّزالل ارِٛجيالً لطالع ّٔال

ّالل  ،عٍالٛرو هـزٕالل ،

ِٛرٛهي كه ُ٘ ٌٙيلٖ گ ّٗٛاي اـزبكٖ ثٛك ِٛ ٚرٛه ٍٛاه چٕل ِزو آْ ٛوؾ رو كه ؽبٌ
اى ك٘بِٔ ثيوِ ْٚ

والٗ فالْٛ

ىك ثٗ رْٕظ اـزبكٖ ثٛك .

اٍل ثٗ ٍّذ ِٛرٛه هـذ  ،عٛأ

ها وٗ كه ؽبي عبْ كاكْ ثٛك ِ

ّٕبفذ  ،اٍل ثال

افزيالبه

چُْ ثَل  ٚگنّزٗ ها ثٗ فبٛو آٚهك .
_ ٍالَ !
_ ٍالَ  ،ـوِبيِ ؟
فٛاٍزُ فلِذ ر ْٛعوٗ وُٕ وٗ ثٕلٖ ٔٗ ثيىبهَ  ٗٔ ٚكٌُ كهك ِ

_ِ

وٕٗ .

_ ر ٛىٔگ ىكي ؟
فٛاي لجٍِ ثلٔٚ

_ ّٔ

و

_ف

َ٘ز

و

َ٘زُ ؟

؟

_ ٍيبِٕ ! ُٚالّٔ ٛال

ّٕبٍال

ِالٓ رال ٛهِ ٚال

ٌٚ ،ال

ّٕبٍالُ آلالب اٍالل  .كٍٚالزبْ ٍالالَ

هٍٔٛلْ  ٚگفزٓ عبد ثيٓ ثو  ٚثچٗ ٘بي ٍبىِبْ فبٌيٗ !
ٍيب ُٚف ْٛاٍزفواغ ووك  ٚوّ

ثعل ثلِٔ اى عٕجِ اـزبك ٛٔ ،يَٕلٖ اى ديوِوكي وٗ ثب ثٙذ

 ٚؽيود ثٗ عبْ كاكْ ٍيب ُٚفيوٖ ّلٖ ثٛك  ،دوٍيل  :ا ْٚيى

ّ ْٛو ٛ؟

اٍل ثٗ فٛك آِل  ٚثٗ اٛواؾ ٔگالبٖ والوك ٛٔ ،يَالٕلٖ دوٍاليل ّ٘ :ال ْٛوالٗ اٍالٍؾٗ كاّالذ  ،وغالب
هـذ ؟
ديوِوك ثٗ ٍّز
يى

اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :اى اٛ ْٚوؾ ! أٚغب !

كاك ىك  :وٍذ كاّذ ؽوٌ َٚمّٗ .

كيگوي گفذ  :هإٔلٖ ه ٚىك !
ِوكَ عّع ّلٔل  ،علٖ اي ثٗ ٍّز
ٛٔ ،يَٕلٖ كاك ىك ٘ :

ِ

كٚيلٔل  ،اٍل ٍٛاه ِٛرٛهٍيىٍذ ّل  ٚثٗ هاٖ اـزبك

اٍل ٕ ،جو وٓ !
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ىيالبك ثالٗ هاٖ اـزالبك ،عّعال

ووكٔل ٍ .عيل ٌٕگ ِ

ٚاٙؼ رو ِ

ىك ِ ٚ

كٚيلٔالل  ٚـويالبك ىٔالبْ ثَالعيل اـٚالً ها رعميالت

ِال

كٚيل  ،اـزبْ  ٚفيالياْ ٕ .اللاي رعميالت وٕٕاللگبْ ثيْالزو ٚ

ّل .

_ ِوگ ثو ِٕبـك ِ ...گو ثو ِٕبـك ِٛ ...رٛه ثٗ فيبثالبْ ـوعال

ديچيالل  ،اٍالل ثالٗ فيبثالبْ إالٍ

هٍيل ٍ ،عيل  ٚعّعيذ رعميت وٕٕلٖ اى كٚه ثٗ ٍّزِ ِ

آِلٔل .

_ أٚب٘بُ ،أٚغبً .
ٍّٛاهُ ثيهگزو ّلٖ ثٛك  ،يى

ٍعيل ٔفٌ ٔفٌ ىك ٌ ،ىٗ ٍوؿ  ٚريوٖ دبهگ

كاك ىك  :ثگيويٓ

أ ْٚبِوٖ !
ٍعيل ثوگْذ  ،ريوي ٘ٛاي

ٍّيه ووك  ،عّعيذ ٌؾظالٗ اي ِزفالوق ّالل ٍ ،العيل ثالٗ فيبثالبْ

هٍيل  ٚثب رعغت اٍل ها هٚثوٚي فٛك كيل .
_ اٍل !
_ ٍعيل !
ٍعيل دوٍيل ٍ :يبِ ُٚوك ؟
_ چوا ىكيِ ؟
ٍعيل چييي ٔگفذ  ،اٍٍؾٗ ها ثٗ ٍّذ اٍالل ْٔالبٔٗ گوـالذ  ،اٍالل اى عالبيِ رىالبْ ٔقالٛهك ،
ٍعيل ثٗ ٍّذ گٛهٍزبْ أگٍيَ

٘ب ّو ٚثٗ كٚيلْ ووك  ،يى

كاك ىك  :ر ٛلجوٍز. ٗٔٛ

_ هاٖ ـواه ٔلاهٖ .
ىِيٓ ِ

چوفيل  ٚآٍّبْ ُ٘  ،ىِيٓ اى ىيو دبيِ ِ

گويقذ ٍ ،عيل رٍ ٛرٍ ٛفٛهاْ ديِ ِ

هـذ ،ايَزبك ْٔ ٚبٔٗ گوـذ  ّٗ٘ ،عب ثٛكٔل  ّٗ٘ ،عالب ّ٘ ،الٗ عالب  ،ثال

٘اللؾ ّالٍيه والوك ٚ

ـويبك ىك  :ثويٓ گُ ّيٓ ! گُ ّيٓ !
_ گيو اـزبك .
عّعيذ فّْگيٓ ٚاهك گٛهٍزبْ ّل ٍ .عيل ربه ِ ٚجِ ُٙ
لجو٘ب عبي
ِ

كيلّبْ والٗ داليِ ِال

آِلٔالل .

ثيٓ ىِيٓ  ٚآٍّبْ ِعٍك ثٛكٔالل ٍ ،العيل ِيالبْ ـويالبك  ٚگويالٗ گفالذ  :ثالويٓ  ،چال

فٛايٓ ؟ ِٓ ٚاٍٗ ّّب ِ

عٕگُ  ،عٙٛيب چوا ّٔ

ـّٙيٓ ؟ ٘ب ؟ گُ ّيٓ  ،گُ ّاليٓ

وضبـزب !
٘لؾ ايٓ ٍ ٚ ٛآْ ٍْٔ ٛبٔٗ ِ

اٍٍؾٗ ها ث

گوـذ ،وَ

اى دْالذ ٍالو ثالٗ ىِيالِٕ ىك .

اٍٍؾٗ اى كٍذ ٍعيل اـزبك ِ .وكَ ا ٚها ىيو ِْذ ٌ ٚگل گوـزٕل .
_ وضبـذ !
_ث

ّوؾ !

ٍعيل كٔلاْ ٘بيِ ها ثٗ ُ٘ ـْوك  ،چييي رٍـ  ٚرٕل ك٘بِٔ ها ٍٛىأل .
_ ثىْيِٕ ِش ٍگ اي وبـوٖ !
ٍعيل ٔبٌٗ ووك  ٚكاك ِ

ىك  :اٍل ! اٍل !

ٔٛيَٕلٖ  ٚيه ٔفو كيگو ا ٚها ىيو كٍذ  ٚدب ثيو ْٚوْيلٔل ٍ .عيل ثٗ ىؽّالذ چْالُ ثالبى والوك ،
چييي ّٔ

كيل عي لطعٗ اي اى آٍّبْ ٍٕ ٚگ لجوي والٗ ؽوٚـال

ٔمِ ثَزٗ ثٛك  .لجو ٍوثبىي أگٍيَ

٘ :وثود  ،ع
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اٍل فٛكُ ها ثٗ ٍعيل هٍبٔل ٍ،عيل ٔبٌٗ وٕبْ گفذ  :اٍل ! اٍل ! ثگ ٌُٚ ٛوٕٓ .
اٍل ثب ٔبهاؽز

ّٗ ٍعيل ّٔ ،

گفذ ّٔ :

ر. ُٔٛ

ٍعيل اى عّعيذ ـبٍٕٗ گوـذ  ،اى آٔٙب وٗ كٚه عَلي ث
وّىُ وٓ  ،فٛاِ٘ ِ

عبْ عّع ّلٖ ثٛك ٍ ،عيل گفالذ :

وُٕ اٍل !

اٍل ثٗ دْذ ٍو ٍعيل اّبهٖ ووك  ٚگفذ  :أٚغب هٔ ٚگبٖ وٓ !
ٍعيل ثوگْذ  ٚعَل ث
رّّ َٛل  ّٗ٘ ،چ

عبْ فٛكُ ها كيل  .اٍل اكاِالٗ كاك  :لالوٓ ٍاليبٔٛهد ه ٚفالٛهكي ،

رّّ َٛل ٍعيل .

اٍل ه ٚثوگوكأل  ٚثٗ أزٙبه لجوٍزبْ فيوٖ ّل ٛٔ ،يَٕلٖ گفذ  :ايُٕ اى ٍعيل .
اٍل ه ٚثوگوكأل  ٚگفذ  :ايٓ يٗ ثبىي وضيفٗ !
ٔٛيَٕلٖ دوٍيل ّ :ب يل ٌٚ ،

ِٕطك ر ْٛگٍ ٌٗٛثبّٗ  ،ثالبىي ّ٘يٕالٗ كيگالٗ ٔ ،ظالو رالٛ

رب ٚلز

چيٗ ؟
اٍل ثوگْذ  ٚكاك ىك ّٔ :
گُ ّ

ك ، ُٔٚكٍذ اى ٍوَ ثالوكاه عٙٛال

كّٔ ، ُٔٚ

! چالوا ّٔال

هي

؟

ٔٛيَٕلٖ عٛاة كاك  :ثبّٗ ٌٚ ،
كٔٚ

كاٍزبْ ِ ،

يعٕ

چ

اگٗ ر ٛه ٚايٕغالب ثالناهَ چال
؟ يعٕ

ٍوگوكاْ رٛي لجوٍز ْٛأگٍيَ

٘يچ

ّالٗ ؟ اي والبهاوزو ثيالو ْٚاى

ِال

 ،رب اثل ّ٘يٓ عب ِ

ِٔٛ

ِ،

ّ

يٗ هٚػ

٘ب .

اٍل ثٗ ىِيٓ رؿ ووك  ٚگفذ  :وضبـذ !
ٔٛيَٕلٖ ه ٚثٗ اٍل ووك  ٚگفذ ِ :

هيُ ! اٍزٙجبْ ِ ،

فٛاَ يٗ چييي ْٔٔٛذ ثلَ .

 ثقِ دٕغُ :
ّت ثٛك  ،يى
ثيْزو ِ

كٔ ٚفو كه َِغل عبِع ٕ٘ٛى ّٔبى ِ

فٛألٔالل  .عّعيالذ ٘الو ٌؾظالٗ ثيْالزو ٚ

ّل ِ .وكي دْذ رويج ْٛهـذ  ٚگفذ  :ثٗ ٔبَ فلا  ،كٍٚزبْ عييي ...

ثٍٕلگٍٛ ٛد وْيل ٍ ،قٕواْ ِيىوٚـٓ ها عبثغب ووك  ٚاكاِٗ كاك :
ثٗ ٔبَ فلا ! ٍالَ  ،ا٘بٌ

ِؾزوَ اٍزٙجبْ !

ِٓ ؽبًِ ديبَ عٕبة آلبي اثٛاٌؾَٓ ثٕ
أزمبكاد ىيبكي اى هيبٍذ عّٛٙهي ِ
وبٍز

ٕله هايٌ عّٛٙه ِؾجٛة ّّب َ٘زُ  .افيالوْ
ّٛك وٗ اگو ايٓ أزمبكاد ثب ٔيالذ فيالو  ٚثالواي هـالع

٘ب ثبّل ٕ ،ل اٌجزٗ ثَيبه فٛة ٍ ٚبىٔلٖ اٍذ  ،اِب ايٕٙب ّ٘ٗ رٛٛئالٗ اي اٍالذ

وٗ ثواي رٚعيؿ هيبٍذ عّٛٙهي رلاهن كيلٖ ّلٖ .
كه كـزو وبه ّيـ اؽّل  ،وٍّبد يىبيه ثو ٕفؾٗ وبؼن ٔمِ ِ
كاكٍزبْ ِؾزوَ وً أمالة ايواْ !
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اؽزواِالالب ِعالالوِ ٗٚالال
اٍالِ

ِجٍؽ

كاهك  :كه ٍالالبعذ  2ثعالاللاىظٙو هٚى دٕغْالالٕجٗ  01/38/2آلالالبي

وٗ اى ٛوؾ كـزو ّ٘بٕ٘گ

ّ٘ىبهي ٘البي ِالوكَ ثالب هااليٌ عّٙالٛه

اعياَ ّلٖ اٍذ  ،كه َِغل عبِعٗ ايٓ ّٙو ٍقٕوأ
ٚي كه ٛ

ٍقٕوأ

اِذ ِجٕ

ثو ؽفع ٚؽلد  ٚآهاِِ ثب ثيبْ ِطبٌج

ّٔٛك .

فٛيِ ثل ْٚرٛعٗ ثٗ ّواي ٜؽَبً ٍِّىذ ٍ ٚفبهُ اِبَ
رؾويه آِيي  ٚونة ِٛ ،عت ايغبك

رْٕظ  ٚاؼزْبُ كه ّٙو ّل .
اٍل كٍز

ثٗ ديْبٔ

اُ وْيل  ٚچٕل ِورجٗ دٍه ىك ٛٔ ،يَٕلٖ دوٍيل  :چييي ّلٖ ؟

اٍل ٍو رىبْ كاك  ٚگفذ ّٔ :

ك ُٔٚيٗ كـعٗ يٗ چييي كيلَ ِ ،ضً ...

ٔٛيَٕلٖ فٕليل  ٚگفذ  :آ٘ب ِ ،ضً يٗ گياهُ وٗ كاّذ ِبّيٓ ِ
اٍل ثب رعغت ه ٚثٗ ٔٛيَٕلٖ ووك  ٚگفذ  :كهٍزٗ ٌٚ ،
ثيژْ كه ؽبٌ
ّٔٛزٗ ِ

 ...يعٕ

چ

وٗ چُْ اى ٍقٕواْ ثؤلاّزٗ ثٛك  ،عٛاة كاك  :يعٕ
ّٗ  ،يٗ كاٍزبْ ٚالع

ّل .
؟
ايالٓ والٗ يالٗ كاٍالزبْ كاهٖ

! ّ٘الٗ ايٕٙالب يالٗ هٚى ارفالبق اـزالبكٖ ِ ،الٓ اِٛ ْٚلالع ٘فالذ

ْ٘ذ ٍبٌُ ثيْزو ٔجٛك !
اٍل ثب ٔبثبٚهي ٔگبِ٘ ووك ٛٔ ،يَٕلٖ اكاِٗ كاك  :اِٛ ْٚلع ّٔ
ٌٚ

ؽبو ِ

ـّٙيلَ اٛالواـُ چالٗ فجالوٖ ،

فٛاَ ٍو كه ثيبهَ .

ٍقٕواْ كٍزِ ها كه ٘الٛا رىالبْ كاك  ٚـويالبك ىك  :ايالٓ يالٗ رٛٛئالٗ اً ! يالٗ وٛكرالبي فالبِ، ُٛ
ِ

فٛاْ عّٛٙهي ه ٚثٗ اٍزؾبٌٗ ثجوْ ِ .

عّٛٙه ؽّبيذ وٕيٓ  ،اى آىاكي  ٚكِٛوواٍ

فالٛاْ آىاكي هِٖ ٚالبكهٖ والٕٓ ِ ،الوكَ ! اى هااليٌ
كـب وٕيٓ  ،ىٔلٖ ثبك آىاكي ! ىٔلٖ ثبك ِوكَ ! ىٔاللٖ

ثبك عّٛٙهي !
ِوكي اى ِيبْ ِغٌٍ كاك ىك  :آلبي اٍالِ

! عٕگ  ...اى عٕگ ثگ! ٛ

ٍقٕواْ ه ٚثٗ ِوك ووك  ٚگفذ  :ثناهيٓ ِٓ ؽوـُ ه ٚثئُ .
ِوك ايَزبك  ٚگفذ ٍ ِٓ :ؤاي كاهَ .
ٍقٕواْ ثب كٍذ ثٗ ا ٚاّبهٖ ووك  ٚگفذ  :ثٕٛيٌ ثلٖ رب عٛاة ثلَ .
ِوك ـويبك وْيل  :چوا هايٌ عّٛٙه ثٗ گياهُ ٘بي ٍزبك رٛعٗ ٔىوكٖ ؟ چوا ٔيو٘ٚالبي ِوكِال
فوِْٙو رٕٙب ِٔٛلْ ؟
ٍقٕواْ اى دْذ رويج ْٛكاك ىك  :رّٙذ ٔئيٓ آلب !
ِوك ـويبك ىك  :رّٙذ ! گياهُ ٍزبك ه ٚثق ُٔٛثوار ْٛ؟
ٍقٕواْ وٗ رب ثٕبگٍ ُٛوؿ ّلٖ ثٛك ٔعوٖ ىك  :يعٕ

چٗ ؟ّّب دٛي گوـزيٓ ِغٌٍ ه ٚثٗ ُ٘

ثئيٓ  ،ثو ٚگُ ّ ٛثيوٍِّ ! ْٚىذ ثٗ كٌمه ٔيبىي ٔلاهٖ .
علٖ اي كٚهٖ اُ ووكٔل ِ ،وك رمال ووك فالٛكُ ها ه٘الب وٕالل  ،عاللٖ اي رىجيالو گفزٕالل  ،چٕالل ٔفالو
عٍٛي ك٘بْ ِوك ها گوـزٕل  .علٖ اي اى ِالوك ٛوـاللاهي ووكٔالل ِ .غٍالٌ ِزْالٕظ ّالل  ،عّعال
ٍٕٛاد ـوٍزبكٔل ِ ،وك كٍزٗ اي وبؼن ها ثٗ ٘ٛا دود ووك  ،علٖ اي ٘غال َٛثوكٔالل  ٚاٛالعيالٗ ها
ثوكاّزٕل .
ٔٛيَٕلٖ َٔقٗ اي اى آْ ها ثٗ اٍل كاك  ،اٍل ٔگب٘

95

ثٗ اٛالعيٗ ألافذ .
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ٌْىو 18
ربهيـ 3001/2/85

اى ٍ :زبك اهٔٚل
هّٛٔٚذ  :كـزو هايٌ عّٛٙه
اگو عبْ أَبْ ٘ب ثواي ّّب ث

اهىُ اٍذ  ،ؽلالً ثٗ ـىو ؽيضيذ وْٛه ثبّيل .

ٍوٕ٘گ ـوٚىاْ ـوِبٔلٖ ژألاهِوي ُ٘ اِوٚى ٕجؼ ثب يه ـؤٚل ٍ٘يىٛدزو اى ايٕغب هـالذ
 ِٓ ٚوٗ ِجزال ثٗ ثيّبهي ؽٖجٗ َ٘زُ رٕٙب ِبٔلٖ اَ  .فوِْٙو  ٚآثبكاْ كه ِؾبٕوٖ
لواه گوـزٗ ِ ٚىوه رٔ ٍٜٛيو٘ٚ
ٔيو٘ٚبي ِوكِ

 ٚوّ

٘ٛاي

كّّٓ ِٛهك ٘غال َٛلالواه ِال

اى ٔفواد رؾذ ـوِبٔل٘

اگو اِوٚى يه ـوِبٔلٖ ثواي ٘لايذ ٔيالوٚي ثالبل

ِٓ ثبل

گيالوك  .رٕٙالب

ِبٔلٖ أل .
رالٛعٙ

ِبٔاللٖ والٗ كه اصالو ثال

ّالّب

ثَيبه ـوٍٛكٖ ّلٖ  ،اعياَ ْٔٛك  ،ـوكا كه ثواثو ربهيـ ّوِٕلٖ فٛا٘يل ّل  .ثب ايٓ
وٗ ؽٖجٗ گوـزٗ اَ اِب ّ٘چٕبْ دوًٍٕ ثبل

ِبٔلٖ ها ه٘جوي ِ

ّٙ .3و٘بي آثالبكاْ  ٚفوِْالٙو اى لَالّذ ّالّبٌ
كّّٓ اٍذ  ،رّبِ
ثّ ّٓٙيو ِ

آث

ِؾٛه٘بي ىِيٕ

ّ ،الول

وُٕ .
 ٚؼوثال

ايٓ كّٙ ٚو َِلٚك ِال

كه ِؾبٕالوٖ

ثبّالل  ٚرٕٙالب هاٖ

رٛأل ِالٛهك اٍالزفبكٖ لالواه ثگيالوك  .اگالو ٔيو٘ٚالبي كّالّٓ والٗ كه
رٛإٔل ثب دً ىكْ ثو هٚي ثّ ّٓٙيو ايٓ هاٖ

ّوق آثبكاْ َ٘زٕل  ،ديْوٚي وٕٕل ِ
ها ٔيي َِلٚك وٕٕل .

 .8عٍيوؼُ ؽغُ گَزوكٖ ـْبه كّّٓ ٕ٘ٛى لَالّز
ٔيو٘ٚبي ِوكِ

اٍذ  ،كه وٛي ٛبٌمبٔ

اى ّالٙو فوِْالٙو كه افزيالبه

 ٚگّون عٕگ ثٗ ّىً فيبثبٔ

ٔ ٚجوك رٓ

ثٗ رٓ اكاِٗ كاهك  .دوًٍٕ رؾالذ اِالو ِالٓ ثالٗ كٌيالً ِاللاِٚذ ٔجالوك  ٚـماللاْ ٔيو٘ٚالبي
 ،هٚؽيٗ ٙعيف

وّى

كاهٔل ٕ٘ .الٛى وْالزٗ ّاللگبْ ِ ٚغالوٚؽيٓ اى ِٕطمالٗ رقٍيالٗ

ْٔالاللٖ أالالل  ٚآٔٙالالب والالٗ ثالالبل
ِ

ِبٔالاللٖ أالالل كه ٔٙبيالالذ ـالاللاوبهي ِ ِٛهيالالذ فالالٛك ها أغالالبَ

كٕ٘ل .

ثٕلٖ ٔيي ثب ٚعٛك ثيّبهي ّليل ِٕطمٗ ها اكاهٖ ِ

والُٕ رالب ّالّب هاؽالذ ثبّاليل  ٚثالٗ

گياهُ ـوِبٔلٖ عٍّيبد وٗ كه ايٓ ّواي ٜلجٛي َِئٌٛيذ ووكٖ  ،دٛىفٕل ثئيل .
اٍل اٛالعيٗ ها رب ووك  ٚثٗ ـىو ـو ٚهـذ  ،وَ
عّعيذ ّعبه ِ

ثٗ ا ٚرٕٗ ىك  ،ثٗ فٛك آِل  ،علٖ اي ديْبديِ

كاكٔل ِ :وگ ثو كيىزبرٛه ِ ،وگ ثو كيىزبرٛه !

رعلاكي كيگالو والٗ كه گّٛالٗ اي عّالع ّاللٖ ثٛكٔالل  ،رىجيالو ـوٍالزبكٔل ّ ٚالعبه كاكٔالل  :كهٚك ثالو
فيّٕ

ٍ ،الَ ثو ّٙيلاْ ! اٍزمالي  ،آىاكي  ،عّٛٙهي اٍالِ

اٍل كيگو ٕلاي كاك  ٚـويبك ؽبٙواْ ها ّٔ
گِ ِّٛ

.

ّٕيل  ٚكه عٕ ٗٛلاي رك رالك ِبّاليٓ ربيالپ ثالٗ

هٍيل ّ .يـ اؽّل گياهُ فٛك ها ِبّيٓ ِ

ووك :

" اى عٍّٗ اوبميت ِطوػ ّلٖ رٔ ٍٜٛالبِجوكٖ  ،رّٙالذ ىكْ ثالٗ ٔٙبك٘البي أمالثال

كه

ِٛهك لٖل اعواي رٛٛئٗ عٍيالٗ هااليٌ عّٙالٛه  ،ؽٍّالٗ ثالٗ ِغٍالٌ  ،ؽالية عّٙالٛهي
اٍالِ

ٕ ٚلا ٍ ٚيّب َٔ ٚجذ كاكْ ايٓ رّٙذ وٗ ِٛاهك ـٛق اٌنوو كه د
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رفولٗ  ،ؽنؾ اهاكٖ ٍِذ ٙ ٚوثٗ ىكْ ثٗ هيبٍذ عّٛٙهٔل  ،عّالال  ٚعٍٕالب ِٛعجالبد ثالو
ُ٘ فٛهكْ ٔظُ عِّٛ

 ٚثوٚى آّٛة  ٚكهگيوي كه ّٙو ّلٔل ".

ّت ثٛك  ٚآٍّبْ ربهيه وٗ عّع

٘ ٚيغبْ ىكٖ اى َِغل فبهط ّلٔل  ٚكه فيبثبْ ثالٗ

عٖج

هاٖ اـزبكٔل .
_ ِوگ ثو ثْٙز
_ ـميٙ

ِ ،وگ ثو ثْٙز

!

كيىزبرٛه  ،افواط ثبيل گوكك ! ـميٙ

وبؼن ثٗ رلهيظ ٍيبٖ ٍ ٚيبٖ رو ِ

كيىزبرٛه  ،افواط ثبيل گوكك !

ّل .

آٔٙب ثٗ ٍّذ ِمو ٍپبٖ ثٗ هاٖ اـزبكٔل ّ ٚو ٚثٗ ٍٕگ دوأ
اٍل گ ّٗٛايَزبكٖ ثٛك ٔ ٚگبٖ ّبْ ِ

ثٗ كه  ٚكيٛاه ِمو ووكٔل .

ووك  ،چٕالل أٚيفالٛهَ دال ُٛرالالُ ووكٔالل رالب كه ثاليهگ

ـٍيي ِمو ها ثجٕلٔل  ،دوربة ٍٕگ ٘ب ثيْزو ّل  .يى

اى ٔگٙجبٔبْ ثٗ ىِيٓ اـزبك  ،كٔ ٚفالو كيگالو

ىيو ثبهاْ ٍٕگ ا ٚها عمت وْيلٔل  ٚكه ها ثَزٕل .
ّل  ،ثبهاْ وٍّبد ثو ٕفؾٗ وبؼن ٕ٘الٛى اكاِالٗ

رك  ...رك  ...رك ٕلاي ِبّيٓ ربيپ رّبَ ّٔ
كاّذ :
" كه اصو ٍقٕبْ ايْبْ عّع

ؽلٚك ٔ 055فو ثب ه٘جوي ٘ ٚلايذ علٖ اي ِعٍ َٛاٌؾبي

 ،ثٗ ٍّذ ِمو ٍپبٖ دبٍاللاهاْ ؽووالذ ّٔالٛكٖ  ٚثالب دورالبة ٍالٕگ ثالٗ آْ ِىالبْ ؽٍّالٗ
ّٔٛكٔل  ،اِب ثواكهاْ ٍپب٘
اٌعٍّ

ثواي ديْگيوي اى كهگيوي  ٚفالٔٛوييي ٘ ،يچگٔٛالٗ عىالٌ

اى فٛك ْٔبْ ٔلاكٔل  ٚعٍيوؼُ ِغوٚػ ّلْ ك ٚرٓ اى ثواكهاْ ٍ ،ع

كه ؽفالع

آهاِِ كاّزٕل وٗ ايٓ اِو ِٛعت ّل رب عّع فْٔٛذ ٍٛت ثٗ ٍّذ وّيزٗ اِاللاك ٚ
ّعجٗ ؽية عّٛٙهي اٍالِ

ؽووذ وٕٕل  ٚثٗ ايٓ ِواوالي فَالبهار

لبثالً رٛعالٗ ٚاهك

ّٔبيٕل .
ّٕٙب چٕل رالٓ اى عٛأالبْ ؼيالٛه ٍالع

كه آهاَ والوكْ عّعيالذ  ٚعٍالٛگيوي اى ؽٍّالٗ ثالٗ

وزبثقبٔٗ ٌٚيعٖو ها كاّزٕل وٗ ثٗ ٍقز
ؽبي يى

ِٛهك ٙوة ّ ٚزُ لواه گوـزٕل  ،ثٗ ؽلي والٗ

اى آٔٙب ٚفيُ اعالَ ّلٖ اٍذ .

ٌنا ايٕغبٔت ثب رٛعٗ ثٗ ِفبك ـٛق َٔ ،جذ ثٗ آلبي ِجٍؽ

اعالَ عوَ ّٔٛكٖ ،

اٍالِ

رمبٙالالبي رعميالالت ٔالالبِجوكٖ  ٚاعالالواي عالاللاٌذ كه ِالالٛهك ايْالالبْ ها كاهَ  .كه ٙالالّٓ ٔالالٛاه
ٍقٕوأ

ايْبْ ٔيي ِٛعٛك  ٚكه افزيبه ايٕغبٔت ِ

ثبّل .
 ِٓ ٚهللا رٛـيك  ،اؽّل ـميٙ

 ثقِ ُّْ :
اٍل ث

افزيبه رىبٔ

فٛهك  ٚاى فٛاة ثيلاه ّل ٍٍٛ .ي ربهيه ثٛك  ّٗ٘ ،كه فٛاة ثٛكٔل .

_ اٍل چزٗ ؟ چوا ّٔ

فٛاث

اٍل ؼٍذ ىك ٔ ٚفَ

عّيك وْيل .

_ اگو ثجيٕ

 ٚكهن ٔىٕ

؟

 ،وٛهي  ٚاگو ثفّٙ

 ٚثبٚه ٔىٕ
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كه اثٙبَ ٔيّٗ ّت ٌجٗ رقذ هٚثؤَْ ٚزٗ ثٛك ٕ ،لايِ ثالب ٕاللاي

اٍل رٕل ثوگْذ  ،وَ

ـو٘بك رفبٚد كاّذ  .اٍل كليك رو ٔگبٖ ووك ٛٔ .يَٕلٖ ثٛك ! اٍل ثٗ اٛالواؾ چْالُ چوفبٔالل ٚ
دوٍيل  :ـو٘بك وغبً ؟
ٔٛيَٕلٖ عٛاة كاك  :يٗ علٖ ا ْٚثيو ْٚكاهْ ِ
ِ

وْيٓ  .ـو٘البك هٚ

وِْٕ ّّ ،ب٘ب اِ ٛٔٚ

وْٓ كهٍذ ِضً دٕلاه ! أٚب ثٗ ِٙوٖ ٘بي ٍٛفزٗ ٔيبى ٔاللاهْ  ،رال ٛيالٗ ِٙالوٖ ٍالٛفزٗ اي

اٍل .
اٍل اى عب ثوفبٍذ  ،دْذ ِيٍٗ ٘ب ايَزبك  .ـويبك ىك  :ـو٘بك .....
ٔٛيَٕلٖ فٕليل  ،اٍل دوٍيل  :چوا ِ

فٕلي ؟

اٍل ِيٍٗ ٘ب ها ٍقذ كه كٍذ ـْوك ٛٔ ،يَٕلٖ اى دْذ ٍو ثٗ أ ٚيكيه ّل  ٚگفالذ  :ايالٓ
ىٔٓ !

عٛه ٚلزب ٔگٙجبْ هٕ ٚلا ِ

اٍل ثب رّبَ ٚعٛك كاك ىك ٔ :گٙجبْ ! ٔگٙجبْ !
_ اٍل آه َٚثبُ ٘ ،

چزٗ ؟

٘

چُْ ثبى ووك  ،ـو٘بك هٚثوٚيِ ىأ ٛىكٖ ثٛك .
_ چزٗ ؟
دٍه ُ٘ ٔيك  ،ـو٘بك دوٍيل  :ؽبٌذ فٛثٗ ؟

اٍل چييي ٔگفذ  ،ؽز

اٍل ٍو رىبْ كاك  ٚىيو ٌت رىواه ووك  :فٛثُ  ،فٛثُ  ،چييي ٔيٌ  ،ر ... ٛر ... ٛ؟ وَ

رال ٛهٚ

ٔىْزٗ ؟
ـو٘بك ثب ٔگوأ

دوٍيل ِ :

ٔگبٖ اٍل گٕگ  ٚث

فٛاي ثگُ ثجؤذ ثٙلاهي ؟

٘لؾ كه ٍٍٛي چوفيل  ،ىيو ٌت گفذ ! ٗٔ ! ٗٔ :

اٍل ثٗ ـو٘بك ٔگبٖ ووك  ٚىيو ٌت گفذ  :فٛثُ  ،فٛثُ .
هيزُ يىٕٛافذ للَ ٘بي ٔگٙجبْ كه ها٘و ٚديچيل .
_ اٍل ىا٘لأ

!

اٍل كٍزِ ها ٍز ْٛووك  ٚايَزبك .
_ ِاللبر

كاهي ؟

اٍل ِزعغت ثٛك ٔ ،گٙجبْ آِوأٗ گفذ  :رى ْٛثقٛه كيگٗ ! ثيب ثيو! ْٚ
ٌـ ٌـ كِپبي
عبي

ثب رك رك دٛريٓ ٔگٙجبْ كه ُ٘ آِيقذ  ،ثٗ ٍبٌٓ ِاللبد وٗ هٍيلٔل ٔ ،گٙجبْ ثٗ

اّبهٖ ووك  ٚگفذ ٛٔ :ىكٖ .

اٍل ثٗ ٍّذ ٕٕلٌ

ّّبهٖ ٔٛىكٖ هـذ  ،اِب كه چٕل لاللِ

آْ ايَالزبك  .ثٙالذ ىكٖ ثالٗ هٚثالوٚ

ٔگبٖ ووك  ،آْ ٍٛي ّيْٗ ٔٛيَٕلٖ ثٗ أزظبهاُ َْٔزٗ ثٛك  ،گّٛ

ها كه كٍذ كاّذ ٚ

ثٗ اٍل اّبهٖ ووك .
اٍل آهاَ عٍ ٛآِل  ٚگّٛ
ِ

ها ثوكاّذ  ،ثب ٔبهاؽز

دوٍيل  :چ

اى عِ ُٔٛ

فٛاي ؟ ر ٛچ

فٛاي ؟

ٔٛيَٕلٖ ٌجقٕل ىك  ٚگفذ ٘ :يچ

!ِ

فٛاَ ثجيّٕذ .

اٍل ىيو ٌت گفذ  :گُ ّ! ٛ
ٔٛيَٕلٖ ٘و ك ٚكٍزِ ها ثبو ثوك  ٚگفذ ٘ :

٘،
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اٍل چييي ٔگفذ  ،اِب گّٛ
گناّذ  ٚگفذ ِ :
ّٔ

ّٗ ٌٚ ،

اٍل ثب ث

ثيٕ

ها ّ٘چٕبْ كه كٍذ كاّذ ٛٔ .يَٕلٖ كٍذ ثو ّيْٗ ؽبيالً

 ٚثبٚه ّٔ

وٕ

 ،دٌ كه ؽميمذ ّٔ

ّ ،يْٗ اً  ،كيلٖ

ثيٕ

ٚعٛك كاهٖ  ،ثبٚهُ وٓ .
گفذ  :ثَٗ كيگٗ !

ؽٍٕٛگ

ٔٛيَٕلٖ ِىش ووك  ٚگفذ  :ثناه يٗ چييي ّٕٔٛذ ثلَ !
ٔٛيَٕلٖ ويؿ ها ثبى ووك ٌٚ ،
ٚالعٓ دْئّ ْٛيَز

ِىش والوك  ،ثالٗ چْالّبْ اٍالل فيالوٖ ّالل  ٚدوٍاليل  :ثجيالُٕ رالٛ

؟

اٍل ٕبؾ كه چُْ ٘بي ٔٛيَٕلٖ ٔگبٖ ووك  ٚگفذ ! ٗٔ :
ٔٛيَٕلٖ كيگو چييي ٔگفذ ٔ ،بِٗ اي ها اى ويؿ ثيو ْٚآٚهك  ٚثٗ ّيْٗ چَجبٔل ٍ ،و رىبْ كاك
 ٚگفذ  :ثق! ْٛ
ربهيـ 23/5/85 :
ّّبهٖ 8820/23/ :
كاكگبٖ عبٌ

أمالة اٍالِ

دؤٚلٖ والٍٗ  23/552ارٙبِ
اٍالِ
اٍالِ

 ،ـوىٔل ؽبع

اٍلهللا ىا٘لأ

وٗ كه كاكگبٖ أمالة

ـَب ِؾبوّٗ ٔ ٚظو ثٗ اعلاَ ٚي كاكٖ ّلٖ اٍذ  .كه كاكگبٖ عبٌ
لواه گوـذ ٔ ٚزيغٗ ثٗ ّوػ ىيو اعالَ ِ

ِٛهك هٍيلگ

چِ ْٛز ُٙكه ِواؽً ثبىعٛي
اوٍالالالَ ـميٙالال

أمالة

گوكك :

 ٚكاكگبٖ ٕويؾب ِ ٚىوها الواه ثالٗ لزالً ّالٙيلاْ ؽغالذ

 ٚكٔ ٚفالالو اى ِؾبـظالالبْ ٚي ّٔالالٛكٖ ٚ ٚهصالالٗ ّالالٙلا رمبٙالالبي لٖالالبٓ

ّٔٛكٖ أل  ،اعلاَ ٔبِجوكٖ ثٗ عٕٛاْ لٖالبٓ ِطالبثك ثالب ِالٛاىيٓ ّالو ِماللً ثالٛكٖ ٚ
ِٛهك ر ييل ِ

ثبّل .

اٍل چُْ اى ؽىُ ثوكاّذ  ،ثٗ ٔٛيَٕلٖ ٔگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :فت وٗ چ
ٔٛيَٕلٖ اى كافً ويفِ وزبث
ٍييكٖ كليمٗ " ِ ،

ها كه آٚهك  ٚگفالذ  :ايٕالِ ٛالٓ ّٔٛالزُ ِ ،ال

؟
ثيٕال

؟ " ٘فالذ ٚ

فٛاَ ثالٗ ّ٘الٗ ثگالُ ّاليـ اؽّالل چالٗ ٛالٛهي رالوٚه ّالل  ٚثگالُ چالٗ ٛالٛه

كٍٚزبْ ر ٛدٕلاه ه ٚففٗ ووكْ !
اٍل ِبد ِ ٚزعغت ثٗ أ ٚگبٖ ووك  ٚگفذ  :كهٚغ ِ
ٔٛيَٕلٖ ٌجقٕل ىك  ٚعٛاة كاك  :كٌيٍ
اٍل كٚثبهٖ گفذ  :كهٚغ ِ
گّٛ

گ

گ

!

ٔلاهَ .

 ،ر ٛكهٚغ ِ

گ

 ،كهٚؼٗ  ...كهٚؼٗ ...

ها ثٗ ّيْٗ و ٛثيل  ،كاك ىك  ،ـؾِ كاك  ،چٕل ٔگٙجبْ ثٗ ٍوعذ ثٗ ٛالوـِ هـزٕالل  .اٚ

ها وْبْ وْبْ ثب فٛك ثوكٔالل  .كيالٛاه  ٚوِالپ ٘البي ٍالمؿ اى وٕالبهُ گنّالزٕل  ،اٍالل كاك ىك :
كهٚؼٗ ! كهٚؼٗ !  ٌُٚوٕيٓ ٔبِوكا ! وضبـزب !
اٍل ها ثٗ كافً ٍٍٛي ً٘ كاكٔل  ،ثٗ ىِيٓ اـزبك ٔ ،بٌٗ ِ
گوـذ  .اٍل ِبٕٔل عَلي ث

ووك  ،ـو٘بك ثٗ ٍّزِ هـذ  ،ا ٚها

ؽووذ وؿ ٍٍٛي اـزبكٖ ثٛك  ،ـو٘بك رىبِٔ كاك  ٚگفذ  :اٍل !

اٍل !
اٍل ىيو ٌت رىواه ووك  :كهٚؼٗ  ...كهٚؼٗ ...
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وّه وٕٗ !

عٛاة ٔلاك  ،ـو٘بك كٚثبهٖ گفذ  :اٍل دبّ ! ٛاٍل !

اٍل ث

ىك  ،ـو٘بك كاك ىك ٔ :گٙجبْ ! ٔگٙجبْ ....

ؽبي وؿ ٍٍٛي اـزبكٖ ثٛك ٔ ٚفٌ ٔفٌ ِ

اٍل چُْ ثبى ووك  ،هگ ىكٖ ِ ٚبد ثالٗ ـو٘البك فيالوٖ ّالل  ،ثال

٘اليچ هكي اى آّالٕبي

كه ٔگالبٖ

فَزٗ اُ .
_ اٍل ! ر ٛچزٗ ؟ ِلاَ وبثِ ًٛ
اٍل آهاَ  ٚآَ٘الزٗ گفالذ ِ :ال

؟ لبٛ

ثيٕ

ووكي ؟

فالٛاَ ثّيالوَ ! چالوا ِٕال ٛاعاللاَ ّٔال

والٕٓ ؟ فَالزٗ ّاللَ ،

فَزٗ اَ  ...ر ٛهٕٛ٘ ٚى ٔىْزٓ ثلثقذ ؟ ٍٍٛه ثيچبهٖ ؟
اٍل فٕليل  ٚثب ٕلاي ثٍٕل لٙم ٗٙىك  ،ـو٘بك ّبٔٗ ٘بي اٍل ها گوـذ  ٚگفذ  :ىكٖ ثٗ ٍود؟
وَ

ه ٚوٗ ثٗ فبٛو هٚىٔبِٗ ـوّٚ

اعلاَ ّٔ

وٕٓ .

اٍالالل والالٗ ٕ٘الالٛى ثالالٗ ٔمطالالٗ اي فيالالوٖ ثالالٛك  ،اكاِالالٗ كاك  :وْالالزُ ّالالِ ، ْٛالالٓ ! آهٖ فالالٛك ِالالٓ !
وْزُ ّ ، ْٛثو ، ٚثو ! ٚهاؽزُ ثناه ! ِٓ آكَ وْزُ  ،فٛكَ  ،فٛكَ .
اٍل ّ٘بٔغب َْٔذ  ،ثب ٔگب٘

ِبد ثٗ ـو٘بك فيوٖ ّل  ٚگفالذ ِ :الٓ ٍالٗ ٔفالو ه ٚوْالزُ ،

ٍٗ ٔفو  ،دله  ،دَو  ٚهٚػ اٌملً !
اٍل ه ٚثٗ ـو٘بك ووك  ٚثل ْٚآْ وٗ كه چْالُ ٘البي ـو٘البك ٔگالبٖ وٕالل  ،دوٍاليل ٍ :الٛژٖ هِ ٚالٓ
وْزِّٕ ؟ آهٖ  ،آهٖ .
ِىض

ووك  ،فٕليل  ٚگفذ ٌٚ :

ِٓ ٔجٛكَ وٗ .

ه ٚثٗ ـو٘بك ووك  ٚاكاِٗ كاك  :ر ٛثٛكي  ،ر ٛثٛكي  ،آهٖ ِٓ ِ

كِ ِٓ ، ِٓ ، ُٔٚ

ك ، ُٔٚآهٖ.

ٍو ثٗ آٍّبْ ثوك  ٚـويبك ىك  :دٕلاهههه  ....دٕلاهههه....
ٔگٙجبْ فٛكُ ها ثٗ آٔغب هٍبٔل  ٚكاك ىك  :ففٗ ّ! ٛ
ه ٚثٗ ـو٘بك ووكٖ  ٚدوٍيل  :چْٗ ايٓ اٍل ؟
گفذ  :وبثِ ًٛ

ـو٘بك ثب ٔگوأ

ثيٕٗ ٘ ،نيِ ْٛ

گٗ .

ٔگٙجبْ كه ٍٍٛي ها ثبى ووك  ٚگفذ  :دبّ ٛاٍل  ،دبٍّٚ ٛبيٍذ ه ٚثوكاه !
ـو٘بك ثب رعغت اى ٔگٙجبْ دوٍيل  :وغب ِ

ثويِٕ ؟

ٔگٙجبْ گفذ ِٕ :زمً ّلٖ ّيواى .
_ ٚاٍٗ چ
ٔگٙجبْ ث

؟
آْ وٗ عٛاث

ثل٘ل  ،گفذ  :دبّ ٛاٍل  ،ثٍٕل ّ ٛثويُ !

اٍل رىبْ ٔقٛهك  ،أگبه وٗ كيگو ٘يچ ٕلاي

ها ّٔ

ّٕيل ٘ ٚيچ چييي ها ّٔ

كيالل ٔ .گٙجالبْ

ه ٚثٗ ـو٘بك ووك  ٚگفذ  :وّه وٓ !
٘و ك ٚىيو ثؽٍِ ها گوـزٕل ٌ ،ـ ٌـ كِپبي

٘ب ثيْزو ّلٖ ثٛك ٛٛ ٚؤ

رو .

_ اٍل ؟
دبٍالالق
كِپبي

ٔالاللاك  ،ثالالٗ ٔمطالالٗ اي ِالالج ُٙفيالالوٖ ثالالٛك  ،ثالالٗ آْ والالٗ دٍالاله ثئالالل  ،ؽالالبو آهاَ آهاَ ٌالالـ ٌالالـ
٘ب كه ها٘وِ ٚؾِ ٛ

ّل .
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 ثقِ ٘فزُ :
ووك ٕٛ٘ ،ى ثٗ هٍيلْ ٕجؼ

ّٙو كه آؼّ ُٛت ففزٗ ثٛك  ،ثٗ ؼوثذ فيبثبْ وٗ هٍيل ِ ،ىض

چٕل رىجيو ِبٔلٖ ثٛك  .ىٚىٖ گوگ ِعِٖٛيذ وٛچٗ ها كه ُ٘ ّىَذ ِ ،وكي وٗ ثب ا ٚثٛك ٍ ،بن
ها كٍالالذ ثالالٗ كٍالالذ والالوك  ٚثالالٗ هاٖ اـزالالبك  .اى دْالالذ ٍالالو ٕالاللاي

ّالالٕيل  ،ايَالالزبك  ،ثوگْالالذ ،

ٍبيٗ اي كه فُ وٛچٗ گُ ّل .
ثٗ هاٖ اـزبك  ،للَ ٘بيِ رٕل ِ
ِ

هلٖيل  .وَ

ِ

رپيل  ،اِب ٍالبيٗ ٕ٘الٛى ّالجؼ ثالٛك والٗ ثالو كيالٛاه ِال

هلٖاليل ٚ

گويَذ  ،ثٗ ّي ٚ ْٛىاهي  .ثوگْالذ  ،ثالٗ رالٓ ثوٕ٘الٗ وٛچالٗ ٔگالب٘

ألافذ ّ٘ .بْ عب ايَزبك ٍ ،بيٗ گوگ

ثو كيٛاه ٌؽييل  ٚكٚه ّل  .عّع

ّلٔل  ،گوگ ؼويل  ،وٛچٗ ٌوىيل  ،ىٚىٖ گوگ

ثٗ ثٛي فِ ْٛ

عالياكاه ثالٗ أ ٚيكياله

ِبَٔذ .

_ و اٌٗ او هللا  ....و اٌٗ او هللا .
آٍّبْ ربهيه ثٛك ٍ ٚزبهٖ ٘ب ٍوؿ هٔگ ثٗ ٔظو ِ

هٍيلٔل  .عياكاهاْ اى ٍو وٛچٗ گنّالزٕل ،

ربثٛد ثو اِٛاط كٍذ ٘ب ّٕبٚه ثٛك .
_ ثٗ ؽك و اٌٗ او هللا ِ ....ؾّلا هٍٛي هللا .
كٚثبهٖ ؼوُ چييي ها ّٕيل  ،ثٗ هعل ِ

ِبَٔذ  .ثبى ّ٘بْ ٕلا  ٚايٓ ثبه ىِيٓ ثيْزو ٌوىيل .

ؽبو دژٚان أفغبه ثٛك والٗ ىِاليٓ ها ثالٗ عٕالجِ ٚا ِال
ث

رٛعٗ ثب اٛواؾ عجٛه ِ

كاّالذ ِ .الوك ثالٗ ىِاليٓ اـزالبك  ،عالياكاهاْ
اى كيٛاه ـو ٚهيقذ  ٚفبن ثو ٕٛهد

ووكٔل  .أفغبهي كيگو  ،ثقْ

 ٚهٚي ِوك ثبهيلْ گوـذ .
هىِٕلٖ اي وٗ گوك  ٚفبن هٚيِ ويٗ ثَزٗ ثٛك  ،فٕليل  ٚگفذ  :ثبىَ ّو ٚووكْ .
كِٚ

وٗ چفيٗ ها كٚه ك٘بِٔ ديچيلٖ ثٛك گفذ  :وووكاه رب ٕجؼ ِ

ٍٍطبْ عٍ

چُْ ثبى ووكٖ ثٛك  ٚفيوٖ ٔگبٖ ّبْ ِ

فٛاك آريِ ثوييٖ .

ووك .

_ ا  ....ثيلاه ّلي كوٚه ؟
ٍٛد فّپبهٖ  ،أفغبه ٍٕ ٚگو كٚثبهٖ ٌوىيل  ،اى ثيو ّّٗٙ٘ ْٚاي ثٗ گِ ُٛ

هٍيل  ،يه ٔفالو

كافً ٍٕگو ٍون وْيل  ٚكاك ىك  :ثيبيٓ ثيو ْٚدبره ىكْ .
يى
ٔيكيى

اى ٍٕگو فبهط ّلٔل  .اِب ٕ٘ٛى چٕل للِ

يى

ِٕفغو ّل  ّٗ٘ ٚعب ها گوك  ٚؼجبه ؼٍيع كه ثو گوـذ .

كهك عواؽذ ّبٔٗ ٍٍطبْ عٍ
ّٔه ّ ،بٔٗ ثٗ ّبٔٗ ِيٕ
فبن گوـزٗ ِيٕ

وّزو ّلٖ ثٛك  ،كٍذ هاٍالزِ ها گالچ گوـزالٗ ثٛكٔالل  .كهيبچالٗ

ث ًٛكه ؽووذ ثٛك ٍٍ .طبْ عٍال

ِيٕ

ثٔ ًٛيكيه  ٚكٚه ِ
ث ًٛوّ

هكيؿ ٕٕلٌ

ٍالوُ ها ثالٗ ّيْالٗ چالوة ٚ

ث ًٛرىيٗ كاك ٍ ،بؽً كهيبچٗ يه كٍذ ٍفيل ثٛك  ٚآـزبة وٗ ثٗ ربىگ

اى اـك ثوكاّزٗ ثٛك هٚي كهيبچٗ ٔٛهي ٛالي
ِيٕ

ديِ ٔوـزٗ ثٛكٔل وٗ فّپبهٖ اي كه ّ٘بْ

هٔگ ِ

ٍو

دبّيل  .كهيبچٗ ثب ٘و ديچ  ٚربة عبكٖ ثٗ

ّل .

عٍٛرو ٍوعذ وُ ووك  ٚايَالزبك  ،عالٛأ

٘ب گنّذ ٍٍ .طبْ عٍ

ٍاليبٖ دالٍ ُٛالٛاه ّالل  ،اى ِيالبْ

ّ٘چٕبْ كهيبچالٗ ها ٔگالبٖ ِال

رپٗ ٘بي ّٔه ها وٗ كه گ ٚ ّٗٛوٕبه كيلٖ ِ

ّلٔل .

_ ايٓ ٍبن ّّبً ؟
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ٍيبٖ د ُٛها ِمبثً فٛكُ كيالل ٍ .البن ها ثوكاّالذ  ٚك ٚكٍالز

گوـذ  .عٛاْ هٚي ٕٕلٌ
ٍٍطبْ عٍ
ِ

_و

كه ثؽالً

وٕبهي َْٔذ  ٚگفذ  :چٗ فٛة ّلٖ ٘ٛا .

ٍبوٓ ثٛك .
هٍيُ اٍزٙجبْ .

_ كٍ ٚبعذ كيگٗ !
_ ٍبعذ چٕلٖ ؟
ٔگب٘

ٍٍطبْ عٍ

اُ ألافذ  ٚگفذ  :هفت و سيزده دقيقه .

ثٗ ٍبعذ ِچ

_ چٗ لْٕگٗ اي كهيبچٗ !
عٛاْ ثٗ رٕلي عيت ٘بيِ ها گْذ  ،رىٗ وبؼني ديلا ووك  .كٚثبهٖ عيت ٘ب ها وبٚيل  ،ثب ِلاكي
وٗ اى عيت اُ كه آٚهك ّو ٚثٗ ّٔٛزٓ ووك :
اى عْك  ٚاى ِوگ
ثٗ ٘فذ ٍ ٚييكٖ كليمٗ
ٍٛ ٚگٕل ثٗ دٕغوٖ ٘ب
ثٗ أزظبه  ٚأزظبه
كفزواْ آـزبة ها ّىيجبي
ٌجقٕل ىك  ،وّ

ووك  ٚدوٍيل ّّ :ب ثچٗ اٍزٙجبٔ

وٗ گنّذ ه ٚثٗ ٍٍطبْ عٍ

ثبيل .
؟

_ ٘ب !
_ ِٓ وهي اَ .
ٍٍطبْ عٍ
ِ

چييي ٔگفذ  ،ثٗ هٚثؤ ٚگبٖ ِ

فٛاً فٛكُ ثيبك ٌٚ ،

ٍٍطبْ عٍ

ّٔ

ووك  .عٛاْ ٍاليبٖ دال ُٛآ٘ال

وْاليل  ٚگفالذ :

رَٔٛذ  ،ىِيٓ گيوٖ .

ثٗ عٛاْ ٍيبٖ دٔ ُٛگبٖ ووك  ٚدوٍيل  :و

_ ثبثبَ ٘ ،ب ! ِوي ، ٗٚگفزُ ِٓ عبد ِ

؟

هَ  ،فاللا هؽّالزِ وٕالٗ ! ثبثالبَ فيٍال

اؽزالواِِ هٚ

كاّذ ِ ،

گفذ ِ :وك فلا ثٛك ايٓ ّيـ اؽّل .

ٍٍطبْ عٍ

كهك ّليلي ها كه كٍالذ هاٍالزِ اؽَالبً والوك  ،ه ٚثالٗ عالٛاْ والوك  ٚدوٍاليل :

و

؟ ر ٛگفز

و

ِوك فلا ثٛك ؟

_ ِٓ  ٗٔ ِٓ ،ثبثبَ .
ٍٍطبْ عٍ

ثب ث

ٛبلز

دوٍيل  :فت ِّٕ٘ ْٛظٛهد و

ثٛك ؟ و

ِوك فلا ثٛك ؟

عٛاْ ٍيبٖ د ُٛعٛاة كاك  :فت ّ٘يٓ فلا ثيبِوى كيگٗ ّ ،يـ اؽّل .
ٍٍطبْ عٍ

ثب عٖجبٔيذ دوٍيل  :چ

ِ

گ

ر ٛ؟

عٛاْ ٍيبٖ د ُٛفٛكُ ها عمت وْيل  ٚگفذ  :اي ثبثب چزٗ ؟ چوا ثٗ ُ٘ هيقز

؟ إٍٓ ايٕٗ

ثگيو  ،فٛكد ثق! ْٛ
كٍذ كه عيجِ ووك  ٚرىٗ وبؼني ثيو ْٚآٚهك  ٚگفالذ  :ايالٓ اٛالعيالٗ آلالبي كٍالزؽيجٗ  ،فالٛكد
ثق ْٛرب ثفّٙ
ٍٍطبْ عٍ

.
اعالِيٗ ها اى كٍذ عٛاْ لبديل  ٚفٛأل .
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أب هلل  ٚأب اٌيٗ هاععْٛ

ثبه كيگو كٍذ عٕبيزىبه آِويىب رِ ٍٜٛيكٚهاْ كافٍ
هٚؽبٔ

ؽغذ اوٍالَ ّيـ اؽّل ـميٙال

يى

ٚ

كيگو اى چٙوٖ ٘بي ٔٛهأ

ها اى ِالب گوـالذ ّ .الٙبكد آْ ثيهگالٛاه ها ثالٗ
ّٔبيُ.

ؽٛٚه اِبَ اِذ  ٚفبٔٛاكٖ ِؾزوَ ايْبْ ٍِ ٚذ ايواْ رجويه  ٚرٍَيذ عوٗ ِ

كّّٓ ثلأل ثب ايٓ عٕبيذ ٘ب عالي ٔفالود ٌ ٚعٕالذ  ٚفْالُ ٍِالذ  ٚلٙالو  ٚأزمالبَ اٌٙال
ٍٛكي ٔقٛا٘ل ثٛك  .اى فلأٚل ِزعبي هؽّذ ِ ٚؽفود  ٚعٍ ٛكهعبد ّٙيلاْ ٖٔ ٚود ٚ
ديوٚىي هىِٕلگبْ ٍ ٚعبكد  ٚعيد ٍِذ اٍالَ ها َِئٍذ ٔ ٚبثٛكي كّّٕبْ اٍالالَ ها
فٛاُ٘ .

اى فلا ِ

ٍيل عجلاٌؾَيٓ كٍزؽيت

وٍّبد كه ُ٘ ّلٔل ٌ ،وىيلٔل  ٚكه ُ٘ ّلٔل  ،وبؼن ثٗ رلهيظ فاليٌ ِال
د ُٛثٗ ٍٍطبْ عٍ
ٍالالٍطبْ عٍالال
ِ

ّٕبفز

ٔگبٖ ووك  ٚگفذ ِ :گٗ ِ

ّالل  .عالٛاْ ٍاليبٖ

اُ ؟

ِيالالبْ ٘الالك ٘الالك ـالالو ٚفالالٛهكٖ اُ ثالالٗ عالالٛاْ وهي ٔگالالبٖ والالوك  ٚگفالالذ ٘ :الالب !

ّٕبفزِّ ِ ،ضً دله ثٛك ثواي ِب .

ٍٍطبْ عٍ

هٚيِ ها ثٗ ٍّذ ّيْٗ ثوگوكأل  .ثيبثبْ آْ ٍٛي ّيْٗ ٌوىيل  ٚكه ُ٘ ّل.

ٍٍطبْ عٍ

اّه ٘ب ها ثب وؿ كٍذ اى ٕٛهرِ دبن ووك  .عالٛاْ وهي اى فالٛكُ دوٍاليل  :اي

چٗ ٛٛه دلهي ثٛكٖ ثوار ْٛوٗ فجو ٔلاّز
ٍٍطبْ عٍ

ثٗ رٕلي ه ٚثوگوكأل  ٚث

اىّٔ ، ْٛبِٗ ِ
ِ

روٚهُ ووكْ ؟
افزيبه گفذ  :يٗ ِاللر

كاكَ ٘ ،فزٗ اي يٗ ٔبِٗ ِ

عجٙالٗ ثالٛكَ  ،فجالوي ٔلاّالزُ

ـوٍزبكَ ثواُ  ،ؽز

ّٔٛزُ ك ٚرب اٍُ ثچالٗ

فٛاَ  ،يٗ اٍُ دَو ٚ ٗٔٚيٗ كفزو ، ٗٔٚا ُٔٚثواَ ّٔٛذ ِٙلي  ٚى٘وا !

كٚثبهٖ ثؽ ِٚروويل  ،عٛاْ ٍيبٖ د ُٛدوٍيل :ؽبو ٍبعذ ٔٗ ٔ ٚيُ ِ

هٍيُ اٍزٙجبْ ؟

_ ٘ب !
عٛاْ ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :فٛثٗ !ِٓ ثٗ ثبثبَ لٛي كاكَ ِ ،

كٔٚال

ثبثالبَ ثالب ّاليـ اؽّالل رالٛي

ّيواى  ٚلُ ٔ ٚغؿ ثب ُ٘ ثٛكْ  ،يٗ ِلد ُ٘ يبكِٗ ثچٗ وٗ ثٛكَ ّيـ اؽّل آفواي ٘فزٗ ِال
اِٚل وه  ،ؽبو ُ٘ لواهٖ اٍُ ؽَيٕيٗ ِ ْٛه ٚثناهيُ ؽَيٕيٗ ّيـ اؽّل ـميٙ
ٍٍطبْ عٍ

ـمٍ ٜو رىبْ كاك  ٚچييي ٔگفذ ٍ .بعز

.

ثعل ثٗ اٍالزٙجبْ هٍاليلٔل ّ .الٙو ثالٗ

ُ٘ هيقزٗ ثٛك  ّٗ٘ ،كه فيبثبْ ٘ب عّع ثٛكٔل ٍٍ .طبْ عٍ

ثيٓ عّعيذ گُ ّل  ،عٍال ٛهـالذ

ثٗ ايٓ ٛوؾ  ٚآْ ٛوؾ ٍو وْيل ٔ ٚگواْ اٙٚب ثٛك .
اى ثٍٕلگٕ ٛلاي

إّٓب ها ّٕيل ِ ،يوىا ِؾّل ّعٍٗ اٍزٙجبٔبر

ثٛك وٗ ّعو ِ

ثيبِل ٔبگٙبْ اى ّبفٗ ثوچيل  ٍَّٛ /ؽبكصٗ گالً ٘البي اِيالل  /ـميٙال

فٛأل :

 ،ىاكٖ اٍالالَ ٚ

لوآْ  /ر ٛاي كه هاٖ ؽك ثگنّزٗ اى عبْ  /ر ٛهٚػ هللا ها ثٛكي ِمٍل  /ر ٛـباي گْز
أَبْ عبثل  /چّّ ٛع
لٍت ِب ثٛكي ـميٙ

ٍٛفز

اي

اى ثٙو اٍالَ ٔ /وـز

ىيالو ثالبه ىٚه  ٚكّالٕبَ  /اِيالل

 /ر ُ٘ ٛهٚػ  ٚر ٛعبْ ثٛكي ـميٙ

 /رال ٛاي ثَْٕالزٗ ثالو فالٛاْ

ّٙيلاْ  /ر ٛاي اٍطٛهٖ رمٛا  ٚايّبْ  /چٗ ٍقز
ّبكي كٔيب ٔليلي  /گً عّود ـميٙ

٘ب كه ايٓ كٔيب وْيلي  /رٌ ٛقز

ىٚك دژِوك  /كي اِذ ى ـملأذ ثيفَالوك  /ثّبٔالل

كه كي ربهيـ ٔبِذ ّ /ىيجب ثبك ىيٓ دٌ فبٔلأذ.
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فْىيلٖ ىأٍَ ٛذ ووك َْٔ ٚالذ  .وّال

كافً عيت ديوا٘ٓ فبو

والٗ گنّالذ ٔ ،بِالٗ اي ها اى

هٔگِ كه آٚهك  .آْ ها ياله ثالبه كيگالو فٛأالل  ،آْ ها ثٍٛاليل  ٚكٚثالبهٖ كه

عيت ديوإِ٘ گناّذ ٍ .الوُ ها دالبييٓ أاللافذ ّ ٚالو ٚثالٗ گويَالزٓ والوك ٍ .البعز
كٍز

ثعالل

ثٗ ّبٔٗ اُ ََٔذ .

_ اٚي ٍٍط ْٛعٍ
ٍٍطبْ عٍ
إؽو آ٘

!و

ثٗ آهاِ

هٍيلي د ٍْٚٛٙ؟

فٕليل ٘ :ب إؽو ! چ

وْيل  ٚعٛاة كاك  :اي

ِ

فٛاي ؟
ّٗ وٗ رٛي ايٓ ٘يو ٚ ٚيو ِْالزٍك

 ،فت چٗ ثگُ ؟ ّٔ

اىد ثقٛاَ .
_ ؽ ٍٕٗٛكاهي ٘ب .
إؽو وّ
اٚي ِ

ـىو ووك  ٚگفذ  ّٗ٘ :كاِبك كاهْ ِ ،ب ُ٘ كٌّ ْٛف ّٗٛرّ ٛلي كاِبكِ . ْٛدبّٛ
هيُ رْييع عٕبىٖ  ،ثعل ُ٘ ِ

_ ٚاٍٗ چ

هيُ ثٙلاهي .

ثٙلاهي ؟

إؽو ثب كٌقٛهي گفذ  :اي ثبثب ِ ،گٗ لواه ٔجٛك ثبثب ثْ

ۀ؟

_ ِوٙيٗ  ،يٗ ِبٖ كيگٗ ٚلزْٗ .
إؽو ٌجقٕلي ىك  ٚگفذ  :ثچٗ ِش فٛكد ٘ٛي ثٛكٖ  ،ىٚكرو اِٚلٖ  ،عيجيٗ ؟
_ علي ِ

؟

گ

إؽو كٍذ ٍٍطبْ عٍ

ها گوـذ  ٚگفذ  ، ٗٔ :كاهَ ٘نيِ ْٛال

گالُ  ،دبّالِ ٛالوك ؽَالبث

!

دبّ ٛكيگٗ !
ٍٍطبْ عٍ

ثٍٕل ّل  ٚايَزبك  ،إؽو ٔگب٘

ثٗ كٍذ گالچ گوـزالٗ ٍالٍطبْ عٍال

گفذ  :اگٗ كٍ ٚبعذ ىٚكرو اِٚلي ٔٚگ ٔٚگ ثچٗ ه ٚفٛكد ِ
ِ
_ِ

ماهي ؟ ؼالَ عٍ

ّٕفز

أاللافذ ٚ

 ،ؽبو اٍِّ ه ٚچ

؟ ؼالَ ؽَيٓ ؟ ِؾّل ؟ عٍيوٙب ؟

ماهَ اؽّل .

ثٗ ُ٘ ٔگبٖ ووكٔل ِ .يبْ هٚك عّعيذ ايَزبكٖ ثٛكٔل  .هٚكي ٍيب٘پ ُٛوالٗ اؽبٛالٗ ّالبْ والوكٖ
ثٛك  .إؽو ىيو ٌت رىواه ووك  :اؽّل ! ٘ب گّ ْٛوُٕ فٛة اٍّيٗ ٘ب  ،فٛثٗ د. ٍْٚٛٙ
ّبٔٗ ثٗ ّبٔٗ ُ٘ ّ٘واٖ عّعيذ ثٗ هاٖ اـزبكٔل  .وّ

ثعالل ثالب عّعيالذ ٚاهك ٕالؾٓ ديالو ِالوكاك

ّلٔل  ٚديىو ّيـ اؽّل ها كه ّ٘بْ ٕؾٓ  ٚىيو ّ٘بْ كهفذ رِٕٕٛل ثٗ فبن ٍپوكٔل .
كٚاىكٖ ٍبي ثعل يه هٚى ٕجؼ ِٓ ىيو ّ٘يٓ كهفذ َْٔزُ ٍٕ ،گ لجو ها ثٗ آهاِ
آلب ي ٚـبي

يى

اى وبهِٕلاْ ثٕيبك ّٙيل وٗ كه اٍزٙجبْ ِالوا هإّ٘البي

ِال

ٌٌّ ووكَ

والوك ثالواي ىيالبهد

ديوِواك اى ِٓ كٚه ّلٖ ثٛك .
چُْ ٘بيُ ها ثَزُ  ،ـبرؾٗ اي ثواي ّيـ اؽّل فٛألَ ٍ .ع
مُٕ٘ ثبىٍبىي وُٕ رب ثعل٘ب وزبث

ووكَ ٚلبيع آْ ٍبي ٘ب ها كه

ثٕٛيَُ ثٗ ٔبَ " ٘فذ ٍ ٚييكٖ كليمٗ " .
دبيبْ
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