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 نناقا      
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  «شاضٙ؟خا٥ ػٌؿف ُْ ٠٦ٗا٠ُ ٜٛاها ت٨٘طٟ، ت»ُلسٖ: 

 .٨ٓال كوٍ ِٛا١ٖ ًطز

 «.ك٠٘٢ چ٠ ق٦ٌٔ تٞزٟ ٨١٠ًك٦ٌ ٦٘ٛ»ُلسٖ: 
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 «اؾٖ ٜٛاهاذ چ٦ تٞز؟»ــ 

 «٦ًٜ؟ زضذس٠. تطٝ تث٨ٜٖ خ٨ساـ ٦ٗضه٠٨ قاٟ ٗطاز٥. ًٜاض هثطـ ٠٧ »ــ 

 اؾر؛ اٗا ٦ً٘ ذٞاٛسٙ ٝ ٛٞقسٚ تٔس اؾر. ؾا٠ًٜٓس. قف َٜ هثط١ا ضا ِٛاٟ ٦ٌ٧٦ٗ، ؾاكسس ٝ ٦ٌ٧ خؿطٕ ضاٟ ٦ٗ

چٜسٕ تٞز؟ ًاـ اظ ٤ هُؼ إ؟ انالً چ٦ قس ٧از ٜٛاها اكسازٕ؟ خا ٨ٛاٗسٟاكسٖ. چٜس ؾاّ اؾر ا٧ٚ ت٨ٚ هثط١ا ضاٟ ٦ٗ

 :. زاض٧د هثط١ا ٠ً اًثطاً ٗاّ ؾاّ قهر ٝ ١لر اؾر. قٌْ ؾَٜ هثطـ ضا ١ٖ ٧ازٕ اؾرػ٠٘ كا٦َ خطؾ٨سٟ تٞزٕ

 ذاًؿسط٥ تٞز ٝ ًٞچي؛ تا ٧ي زضذر...
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زضذر اِٛٞض قَٜٔ آب ضا ت٠ زؾر ُطكس٠ تٞز ٝ ت٠ زي ًطزٕ ٠ً ٠ تٞزٕ ٝ ٜٛاها ضا ز٘اقا ٦ٗحٞو ٛكؿس٤ ض٥ٝ ٓث

ـ تا٧س ٠٧ خا تاق٠، اظ خاـ خٖ  ضٟ، ٠٘١ ـ ؾط ٦٘ٛ زٖٝٛ حٞن٠ٔ ٦َ٘ٛلٔي زضذس٠. »زاز. ُلر:  ز٥ٞ تاؿچ٠ آب ٦ٗ

 «ٛرٞضٟ؟ ٗٚ ٠ً َاهر ٠٧ ؾاػسكٖ ٛساضٕ.

 

 

ًطز٧ٖ.  تاظ٥ ٦ٗإ، تا ا٨ٗس، ٨ٓال ٝ حؿ٨ٚ ض٥ٝ ا٧ٞاٙ ٦٘٨ُٔ خ٢ٚ ًطزٟ تٞز٧ٖ ٝ ذا٠ٓ ؾا٠ٓٗٚ ٝ ظ١طا، ذٞا١ط چ٢اض

 «٨َٜ! زضٝ ٝا ٨ًٜس.ظ٨٨٨٨٧»ُلر:  حؿ٨ٚ ظَٛ ذا٠ٛ ضا ظز ٝ

 «ؾالٕ حؿ٨ٚ آها. ذٞـ اٝٗس٧س.»٨ٓال زض ضا تاظ ًطز ٝ ُلر: 

 «١ا ذٞتٚ؟ ؾالٕ ٨ٓال ذإٛٞ. تچ٠»حؿ٨ٚ ُلر: 

 «ٝا٥ ذاى ػآٖ! تطها ضكر.»٨ٓال ت٠ ؾوق ِٛاٟ ًطز. تا زؾر ت٠ نٞضزف ظز ٝ ُلر: 

 «٠٧؟ ظٗاٙ قاٟ اناً ٛك٨ٜسٟ تٞز٧ٖ تطهٖ تطٟ.ا٠َ١َ! ا٧ٚ چ٠ ٝيؼ٦»حؿ٨ٚ ػهثا٦ٛ قس. ُلر: 

 «قا٧س ت٘ثاضٝٙ تاق٠. ضاز٧ٞ ضٝ ضٝقٚ ًٚ.»٨ٗس ُلر: ا

ق٧ٜٞس،  اًٜٞٙ ٦ٗ ػالٗس٦ ٠ً ١ٖ ؛زٞخ٠، زٞخ٠»تاظ٥ ا٨ٗس ضا چطذاٛسٕ ٝ تا ذٞقحا٦ٓ ُلسٖ: ٗٚ خ٨چ ضاز٥ٞ٧ اؾثاب

 «اػالٕ ذُط ٧ا ٝيؼ٨ر هطٗع اؾر ٝ ٗؼ٦ٜ ٝ ٗل٢ٕٞ آٙ ا٧ٚ اؾر ٠ً تا٧س تس٧ٝس تط٧س خٜا١ِاٟ!

ذإٛٞ، ضا ١ٖ تا ذٞزـ آٝضز.  ٝ ٨١ا١ًٜٞاٙ ت٠ َطف ؾطزاب ز٧ٝس٧ٖ. ظ١طا ػطٝؾٌف، ٠٘١ُْ تا ١ٖ اظ خا خط٧س٧ٖ 

 اّٝ ٛكؿسٖ.٤ ١ا٥ ؾطزاب خا٨٧ٚ ز٧ٝسٛس؛ اٗا ٗٚ ض٥ٝ خٔ ١ا اظ خ٠ٔ تچ٠

 «خٜا١ِاٟ.»حؿ٨ٚ زاز ظز: 

 ٝ ذٜس٧س. «ٝيؼ٨ر هطٗع.»ظ١طا ُلر: 

 «چ٠ ذثطز٠ٛٞ تاظ؟»ُلر: ًطزٛس. ٗاٗاٙ  ٜٛاها ٝ ٗاٗاٙ خا٥ اخام زاقسٜس ٛا١اض زضؾر ٦ٗ

 «ذٞاز ت٘ثاضٝٙ تك٠. ٦ٗ»ظزٟ ُلر:  ظ١طا شٝم

 «٠٧؟ ا٥ خٞض تاظ٥ا٧ٚ ز٠ِ٧ چ٠»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «تاظ٥.ت٘ثاضٝٙ»ا٨ٗس ُلر: 

 «ق٠؟ ا٩ٙ ت٘ثاضٝٙ ٦ٗ»ٜٛاها ٝاٛ٘ٞز ًطز ٠ً زطؾ٨سٟ. خطؾ٨س: 

 ا٨ٗس تا ؾط خٞاب ٗثثر زاز.
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 «ٜٖ. ١عاض خٞض ًاض زاضٕ.تس٧ٝس تط٧س ت٨طٝٙ تاظ٥ ٨ًٜس تث٨»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «٠ِٗ ٛك٨ٜس٥ ت٘ثاض٠ٛٝ؟ تا٧س زٞ خٜا١ِاٟ ت٨ٖٛٞ٘.»ٜٛاها ُلر: 

 «٢ٗس٥، ت٨ا.»١ا آٗس ٝ ت٠ ٗٚ ُلر:  ٨ٓال خا٥ خ٠ٔ

 «آها نسإ، هطتٞٙ زؾسر، ٠٧ ت٘ة تٜساظ ضٝ ٗالج ٗٚ!»ٗٚ ضٝ ت٠ آؾ٘اٙ ًطزٕ ٝ ُلسٖ: 

 «زٟ.ٝ تاتاـ ٧ازـ ٦ٗت٨ٜ٨س؟ ا٧ٜا ض٦ٗ»ت٠ ٜٛاها ُلر:  اـ ُطكر. ٗاٗاٙ ذٜسٟ

 «آ٥ زٞ خٜا١ِاٟ ُٖٔ؟ زٞ ٦٘ٛ»١ا ٝ ُلر:  ٜٛاها آٗس خا٥ خ٠ٔ

 «ٛچ.»ؾطٕ ضا تاال ُطكسٖ ٝ تا ؿطٝض ُلسٖ: 

 «اِ... چطا؟»ٜٛاها ُلر: 

 «زطؾٚ.زطؾٚ؛ ٗطزا ٠ً ٦٘ٛظٛا اظ ت٘ة ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «ت٨ا خا٨٧ٚ.»٨ٓال ِٛطاٙ قس ٝ ُلر: 

 «ت٨از. ذٞاز . ١ط ٦ً تازٕٝ ٦ٗخٜا١ِاؾسا ٦ٓٝ تازٝٗا زٞ»ٜٛاها ُلر: 

 «ت٨ا ز٠ِ٧.»اٛس٢ا٥ ؾطزاب ضكر. ظ١طا ٝ ا٨ٗس ٝ حؿ٨ٚ زٛثآف ضكسٜس. ٨ٓال ت٠ ٗٚ ُلر: ٤ ٝ ت٠ َطف ُٜد

 چٜس ٓحظ٠ ٗطزز ٗاٛسٕ؛ ٦ٓٝ تاألذطٟ خا٨٧ٚ ز٧ٝسٕ.

ذإٛٞ ١ٖ تازإ  ُْ زاز. ظ١طا ت٠ قٌؿر ٝ ت٠ ٗا ٠ً زٝضـ چ٘ثاز٠٘ ظزٟ تٞز٧ٖ ٦ٗ ١ا ضا ٦ٗ ١اٝٙ تازا٤ٕ ٜٛاها تا زؾس

 إ، ضا تـْ ًطزٟ تٞز.اّٝ ؾطزاب ٛكؿر. ؾؼ٨س، تطازض چ٢اضٗا٤٠١ زاز. ١از٥ آٗس ٝ ض٥ٝ خٔ ٦ٗ

 «اِ... ت٨ساض قس؟»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «ًطز. آضٟ. زاقر ُط٠٧ ٦ٗ»١از٥ ُلر: 

 «ـ تٜس اٝٗس.حس٘اً زٞ ضٝ ٠ً ز٧س، ُط٠٧»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «ت٨ا ُٖٔ؛ تثط تسٟ ١از٥.»ٗكس٦ ٗـع تازإ ت٠ ٗٚ زاز ٝ ُلر: ١از٥ ذٜس٧س ٝ ؾؼ٨س ضا تٞؾ٨س. ٜٛاها 

 «٨ٌ٧ف زٔد تٞز.»١ا ضا ز٥ٞ زؾر ١از٥ ض٧رسٖ ٝ ُلسٖ:  ١ا تاال ز٧ٝسٕ. ٗـع تازإ اظ خ٠ٔ

 «ؾـ... ؾالٕ.»ظَٛ ذا٠ٛ ضا ظزٛس. ١از٥ تٜٔس قس ٝ ضكر زض ضا تاظ ًطز. ٛا٢ُاٙ ذٞزـ ضا ناف ًطز ٝ ُلر: 

 «ؼ؟.. كا٦َ ذ٠ٛٞؾالٕ.»نسا٥ ٗطي٠٨ آٗس: 

 «١ا؟ آضٟ... ١ؿر.»١از٥ ُلر: 

 «كا٦َ.»ٝ نسا ظز: 

 «تلطٗا٨٧س زٞ ُٓلاً.»ػ٠٘ كا٦َ اظ ازاهف ت٨طٝٙ آٗس. ١از٥ ت٠ ٗطي٠٨ ُلر: 

 «ذ٦ٔ٨ ٜٗ٘ٞٙ.»ٗطي٠٨ ُلر: 

 «زؼاضف ٨ٌٜٛس. زكط٧ق ت٨اض٧س زٞ.»١از٥ ُلر: 
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 «ؾـ... ؾالٕ!  ؾـ...  ط٧ق ت٨اض٧س ُٓلاً. ضاؾس٦ زك»آٗس، ازا٥ ١از٥ ضا زضآٝضز:  َٞض ٠ً خٔٞ ٦ٗػ٠٘ كا٦َ ١٘اٙ

اـ ُطكر ٝ ُلر:  ذٜسٟ« ـ تراَط زٞ... ت٦ٜ٨ ٗطي٦؟ ٠٘١ ٦ٗ»ػ٠٘ كا٦َ خ٥ٞٔ زض ضكر ٝ ت٠ ٗطي٠٨ ُلر: 

 «ُٖ. ت٨ا زٞ. چ٦ ٦٘ٛ ٌٛٚ؛ ًٜس٥ ٓثازٞ! تاق٠؛ ٨١چ»

تاال آٗس. ٗطي٠٨ اٝ ضا ٠ً ز٧س، اِٛاض آضإ ١ا  ٗطي٠٨ ٝاضز قس. زؾسداچ٠ تٞز ٝ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذس٠ تٞز. ٜٛاها اظ خ٠ٔ

 «ؾالٕ ذا٠ٓ.»قس. ُلر: 

 «ؾالٕ. حآر ذٞت٠ ُٖٔ؟»ٜٛاها ٓثرٜس٥ ظز ٝ ُلر: 

 «ٜٗ٘ٞٙ.»ٗطي٠٨ ُلر: 

 «ا٧ٜا ذٞتٚ؟ٗازضذ»ٜٛاها ُلر: 

 «ؾالٕ زاضٙ ذسٗسسٞٙ.»ٗطي٠٨ ُلر: 

ت٨ا تط٧ٖ »ي٠٨ تٞز. ػ٠٘ كا٦َ ُلر: خا، ًٜاض زض، ا٧ؿسازٟ تٞز ٝ ٗحٞ ٨ٛ٘طخ ٗط ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً ١٘اٙ

 «ٗطي٦.

 ٝ زٛثاّ ػ٠٘ كا٦َ ضكر. «تا اخاظٟ.»ٗطي٠٨ ت٠ ٜٛاها ُلر: 

حٞو ٤ ًٞچي خط اظ ٗـع تازإ ت٠ ٗٚ زاز ٠ً تطا٥ ٗطي٠٨ ٝ ػ٠٘ كا٦َ تثطٕ. ١از٥ ض٥ٝ ٓث٤ ٜٛاها ٧ي ًاؾ

 .«خات٨ا ا٧ٚ»ٛكؿس٠ تٞز ٝ ؾؼ٨س ضا ض٥ٝ خا٧ف ٛكاٛسٟ تٞز. ٗطا ٠ً ز٧س، ُلر: 

 «ذٞضٕ؛ تثط تطا اٝٛا. ٗٚ ٦٘ٛ»١ا٧ف ضا ز٥ٞ ًاؾ٠ ض٧رر ٝ ُلر:  خٔٞ ضكسٖ. ١از٥ ٗـع تازإ

 «٠٧؟ تطٝ ز٠ِ٧. چ٦»َٞض ا٧ؿسازٟ تٞزٕ ٝ ت٠ ١از٥ ظّ ظزٟ تٞزٕ. ١از٥ ُلر: ٗٚ ١٘اٙ

ًطز.  ا٥ اظ ُُٞٞـ خرف ٦ٗ نٞزف ضٝقٚ تٞز ٝ زطا٠ٛ ٝخاـ تٞز. يثٍازام ػ٠٘ كا٦َ، َثن ٗؼّ٘ٞ، ض٧رر

 «تازٕٝ زاز ٜٛاها.»ُلسٖ: 

 «ٗطؾ٦ آها ٢ٗس٥. اظ ٜٛاهازٖ زكٌط ًٚ؛ ذة؟»خٔٞ ضكسٖ ٝ ًاؾ٠ ضا ت٠ ػ٠٘ كا٦َ زازٕ. ٗطي٠٨ ُلر: 

 «قٞ ٛرٞضز؛ زاز ت٠ زٞ! ١از٥ تازٝٗا»چٜس ٓحظ٠ ت٠ ٗطي٠٨ ِٛاٟ ًطزٕ. كٌط٥ ت٠ ش١ٜٖ ضؾ٨س. ُلسٖ: 

ت٠ ػ٠٘ كا٦َ ِٛاٟ ًطز. ػ٠٘ كا٦َ ٓثرٜس٥  ٗطي٠٨ ٧ي ٓحظ٠ ٨ُح قس. ٗاذ ٝ ٗث٢ٞذ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز؛ تؼس

 «٠٧؟چ٦»زح٨ٓٞف زاز. ٗطي٠٨ ُلر: 

 «چ٦. ٨١چ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «كٌطذ ذطات٠ زٞ!»ٗطي٠٨ ػهثا٦ٛ قس ٝ ُلر: 

 «ق٠. كطزا ٗطذه٨ف زٕ٘ٞ ٦ٗ خؽ»اـ ُطكر. ُلر:  ػ٠٘ كا٦َ ذٜسٟ

 ٗطي٠٨ ت٠ ػ٠٘ كا٦َ ذ٨طٟ قس.

 «ذ قس؟ ٠٧؟ ؿه٠ چ٦»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 
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 «ٕ تك٠؟ ت٠ ٗٚ چ٠؟ چطا تا٧س ؿه٠»١ا٧ف ضا تاال اٛساذر ٝ ض٧ٝف ضا تطُطزاٛس. ُلر:  ٠ قا٠ٛٗطي٨

إ   خا ا٧ؿسازٟ زكؼ٠ ٧ازـ آٗس ٠ً ٗٚ آ٧ٙي «ٕ...ذٞا٥ هثِْ ضكسٚ تل٠٘٢ زٞا ٦٘ٛ»ر: ػ٠٘ كا٦َ ق٨ُاٙ قس ٝ ُل

 «ز٥؟ ٧اال ت٨طٝٙ. آ١ا٥ كًّٞ! ت٠ چ٦ ُٞـ ٦ٗ»ًٜٖ. ُلر:  ٝ تطٝتط ِٛا١كاٙ ٦ٗ

 «ٕ ٢ٖٗ ٨ٛؿر تطإ.ًا حطكا٥ زذسطا انال»كسٖ ٝ ُلسٖ: ت٠ ٗٚ تطذٞضز. ت٠ َطف زض ض

ُٖ قا٧س تاض  ذٞاز تطٟ، ت٠ ذٞزٕ ٦ٗ ١ط ٝخ ٦ٗ»ُلر:  زض ازام ضا ٠ً تؿسٖ، ُٞـ ا٧ؿسازٕ. ػ٠٘ كا٦َ زاقر ٦ٗ

 «ًٜٖ. ت٨ٜ٘ف؛ تؼس ٝا٨ٗؿٖ ٠٧ زّ ؾ٨ط ِٛاـ ٦ٗ ٠٧ ٠ً ٦ٗآذط٥

ًطز. ؿطم زض ضؤ٧ا١ا٧ف تٞز ٝ ٓثرٜس  ا زؾسف زض آب حٞو ٗٞج زضؾر ٦ٗت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً زاقر ت

 ظز. ٦ٗ

 

 

ًطز٧ٖ. ٗاٗاٙ ؾؼ٨س  ذإٛٞ ٝ ا٨ٗس خ٥ٞٔ ز٧ٞٔع٧ٞٙ زضاظ ًك٨سٟ تٞز٧ٖ ٝ ًاضزٞٙ خ٨ًٜٞ٨ٞ ضا ز٘اقا ٦ٗ ٗٚ، ظ١طا، ُْ

چ٦ قس؟ »ٗاٗاٙ خطؾ٨س:  زاز. تاتا ٝاضز ازام قس. ق٨طذكي اٝ ضا زٌاٙ ٤٦ٗ ضا ز٥ٞ تـٔف ذٞاتاٛسٟ تٞز ٝ زاقر ق٨ك

 «ُطكس٦؟

 «ؾالٗر ًٞ زذسط؟»تاتا ُلر: 

 «ؾالٕ. ُطكس٦؟»ٗاٗاٙ ذٜس٧س ٝ ُلر: 

ُلسٖ اال ٝ  ذٞاؾر زاض٧ركٖ تع٠ٛ ٠٧ ٗاٟ ز٠ِ٧؛ آضٟ، تاألذطٟ ُطكسٖ. ت٠ چ٠ ٌٗاكاز٦ اٖٝٛ. چي زاز. ٦ٗ»تاتا ُلر: 

 «تال كطزا ًاضـ زاضٕ.

 «چ٨ٌاض زاض٥ كطزا؟»ٗاٗاٙ ٛكؿر. ٗاٗاٙ خطؾ٨س:  خ٠ٌٜ ؾول٦ ضا ظ٧از ًطز ٝ ضكر ًٜاض٤ ٝ زضخ

 «٦ٌ٧ ظٖٛ ًٜٖ.حس٘اً تا٧س تس٦ٛٝ زٞ؟ قا٧س ترٞإ ذطج اٝٙ»تاتا ُلر: 

ُٖ ٠٧ زؾر آِٜٞ ٛكٞٙ ًطزٕ، ػ٨ٚ ذ٨آر ٨ٛؿر ٠ً. خٞالزٖ ٠ً  ذٞت٠ ٝاال. زٝ ٗا٠١ زاضٕ تر ٦ٗ»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «٦ًٜ. ٗؼٕٔٞ ٨ٛؿر ذطج چ٦ ٝ ٦ً ٦ٗ

ٗاٗا٦ٛ، ت٠ ٜٖٗ ق٨طذكي »ٝ ذاٖٛ ٗدط٥ قطٝع ت٠ حطف ظزٙ ًطز. تٜٔس قسٕ ٛكؿسٖ ٝ ُلسٖ: خ٨ًٜٞ٨ٞ ز٘إ قس 

 «ز٥؟ ٦ٗ

 «ٜٖٗ.»ظ١طا ١ٖ كٞض٥ ٛكؿر ٝ آس٘اؼ ًطز: 

ذكي ًدا خ٨سا  ؼ. زٞ ا٧ٚ هح٦ُ ق٨ط ٛر٨ط. نس تاض ُلسٖ ق٨طذكي ٗاّ تچ٠»ٗاٗاٙ ػهثا٦ٛ قس ٝ ُلر: 

 «ق٠؟ ٦ٗ

www.takbook.com



7 
 

تاتا ذٞاؾر ت٠ ١ٞٗا٥ ٗاٗاٙ زؾر تعٛس؛ اٗا ٗاٗاٙ ؾطـ ضا ًٜاض ًك٨س. ذكي ضا ٗحٌٖ تؿر.  ٝ زض ه٦َٞ ق٨ط

 «ت٨ِط ا٧ٜٞ. ٗٚ تطٕ ١عاض خٞض ًاض زاضٕ.»ؾؼ٨س ضا ز٥ٞ تـْ تاتا ُصاقر ٝ ُلر: 

 «ػاَل٠! ظ٦ٛ حاال؟ ت٦ چطا ٦ٗ»ق٨ط ضا ض٥ٝ قٌٖ ؾؼ٨س ُصاقر ٝ تٜٔس قس. تاتا ُلر: ٤ ق٨ك

 ؾط ًطز ٝ ت٨طٝٙ ضكر.اـ ضا  ٗاٗاٙ ت٠ تاتا ٗحْ ِٛصاقر. ضٝؾط٥

ا٥ ؾ٨اٟ ضَٛ تٞز ٠ً ًاضزٞٙ خَٜٔ نٞضز٦ قطٝع قس. ٧ي ٛلط ت٘ث٦ ضا ًٜاض خَٜٔ نٞضز٦ ُصاقر. ت٘ة ًطٟ

 ا٥ تط ؾطـ ضٝقٚ تٞز. خَٜٔ نٞضز٦ كس٠ٔ٨ ضا كٞذ ًطز. كس٠ٔ٨ ذاٗٞـ قس ٝ ت٘ة ٜٗلدط ٛكس.كس٠ٔ٨

 

 

آذط ا٧ٞاٙ ٤ . ػ٠٘ ذس٧ح ٝ ػ٠٘ كا٦َ ض٥ٝ خٔٛسزٗا آٗسٟ ت٤ٞ ػ٠٘ ذس٧ح ٝ ق١ٞطـ، ٗ٘س آها، تطا٥ قإ ت٠ ذاٛ

 ظز. ١ا٧ف ضا ٝاًؽ ٦ٗ ًطزٛس ٠ً ٓة حٞو ٛكؿس٠ تٞز ٝ خٞز٨ٚ ١ا ٛكؿس٠ تٞزٛس ٝ ١از٥ ضا ز٘اقا ٦ٗ ٜٛاهاا٤ٚ٧ ذاٛ

 «٧ا ضٝ خاى ًطز٥؟كا٦َ خاٙ، ؾثع٥»ٜٛاها اظ ازاهف ت٨طٝٙ آٗس ٝ ُلر: 

 «٠ٛ.»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «اِ... چطا ٠ٛ؟»ٜٛاها ُلر: 

 «ٕ ٛساقسٖ. ؾ٨ٜ٘ا٦٧ زاقر. حٞن٠ٔ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «٦ُ حٞن٠ٔ ٛساقسٖ؟ ٕ تا ا٧ٚ ًاضاذ. كطزا ق١ٞط ًطز٥ ت٠ اٖٝٛ ٦ٗزٞا»ٜاها ؾطـ ضا زٌاٙ زاز ٝ ُلر: ٛ

 «٦ً ق١ٞط ًطز حاال؟»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «ؾط خاـ.ذ ت٨از  ذٞات٠ٛٞ زٞ ُٞقِر ٠ً حٞن٠ٔ ت٠ ق١ٞطذ ت٦ِ حٞن٠ٔ ٛساضٕ، ١٘چ٨ٚ ٦ٗ»ػ٠٘ ذس٧ح ُلر: 

 «ت٨٘طٕ ا٦٢ٓ. چ٦ ًك٨س٥ اظ زؾر ق١ٞطذ. ضاؾسكٞ تِٞ؛ زا حاال ظزٟ زٞ ُٞقِر؟»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «زٞ خاى ًٚ. ٧ا ك٨ًٓٞف ت٠ زٞ ٨ٛٞٗسٟ. خاقٞ ؾثع٥»ػ٠٘ ذس٧ح ُلر: 

 «حاّ ٛساضٕ. انالً ت٠ ٗٚ چ٠؟»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «ًٜٖ. تسٟ ٗٚ ٠ٜٛ؛ ٗٚ خاى ٦ٗ»ُلر:  ١از٥

 «ًٜٖ. ذٞزٕ خاى ٦ٗ»قس ٝ ُلر: ػ٠٘ كا٦َ كٞض٥ تٜٔس 

 

 

 ظز. ًؽ حطك٦ ٦٘ٛ. ٨١چقإ تٞز٣ٖ٧ ١ا ؾط ؾلط ٜٛاهاا٤ٚ٧ ٗاٙ زض ١اّ ذا٠٘١ٛ

١از٥ تٞز. ١از٥ ٗسٞخ٠ قس ٝ ت٠ ػ٠٘ كا٦َ ِٛاٟ ٣ چكٖ٘ ت٠ ػ٠٘ كا٦َ اكساز ٠ً ت٦ زٞخ٠ ت٠ ؿصا٧ف ٗحٞ چ٢ط

 ًطز. ػ٠٘ كا٦َ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر ٝ هاقوف ضا تطزاقر.
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 «١از٥.»ــ 

 «خاٖٛ.»ــ 

 «زٙ؟ ٜٖٗ ا٠ُ ت٨إ خث٠٢، ت٠ ٜٖٗ زلَٜ ضاؾس٦ٌ ٦ٗ»ــ 

 «كي ًٜٖ تسٙ.»ــ 

 «خؽ ٜٖٗ تثط خث٠٢ ز٠ِ٧. خث٠٢ ٨ًق زاضٟ.»ــ 

 «زا زٞ تعضٍ تك٦، خَٜ زٕ٘ٞ قسٟ.»ــ 

 «ذٞإ خَٜ ًٜٖ. ذٞإ ؾٞاض زاٛي تكٖ. ٦ٗ٦ٗ ذسا ٠ًٜ زٕ٘ٞ ٛك٠. ٗٚ »ــ 

 «خس٥؟ خؽ ت٨ا خَٜ ٨ًٜٖ.»ــ 

 «هثّٞ ٨ٛؽ. تصا ٝا٧ؿٖ، اظ اّٝ.»ٝ ٗكـّٞ ًكس٦ ُطكسٚ تا ٗٚ قس ٝ ٗطا ظ٨ٗٚ ظز. ذٜس٧سٕ ٝ ُلسٖ: 

 

 

تطز زا ت٠ ًلسط١ا زا٠ٛ تس٨١ٖ. ًٜاض زض حطٕ ٧ي  ضكر، ٜٛاها ٗٚ ٝ ظ١طا ضا ت٠ حطٕ ٦ٗ ١ط ٝهر ١از٥ ت٠ خث٠٢ ٦ٗ

١ا ضا ز٥ٞ  كطٝذر. زا٠ٛ ، زا٠ٛ ١ٖ ٦ٗٝ ػُطط زض ًٜاض ٢ٗط ٝ خاٛ٘اظ ٝ زؿث٨ح ٝ اِٛكس ،ًٞچي تٞز ٠ً ناحثف٣ ٗـاظ

١ا ضا ذط٧س ٝ زاذْ حطٕ  ١ا٥ خالؾس٦ٌ٨ ًٞچي ض٧رس٠ تٞز ٝ زضقاٙ ضا ٠ِٜٜٗ ًطزٟ تٞز. ٜٛاها ؾ٠ زا اظ تؿس٠ تؿس٠

 ذٞضزٛس. ٞزٛس ٝ زا٠ٛ ٦ٗح٨اٌ، ض٥ٝ ظ٨ٗٚ خرف ت٤ ضكس٨ٖ. ًلسط١ا ٧ي ُٞق

١ا ضا ٠ً خ٥ٞٔ  قٞز. زا٠ٛ ضظ٦٧ٝ ٠ً تٌٜس، تطآٝضزٟ ٦ُٗلر ١ط ًؽ ت٠ ًلسط١ا٥ حطٕ زا٠ٛ تس١س، ١ط آ ٜٛاها ٦ٗ

ذإٛٞ ١ٖ، ٗثْ خ٨ًٜٞ٨ٞ، حطف  ًلسط١ا ض٧رس٨ٖ، ؾ٠ زا٦٧ ضٝ ت٠ ُٜثس ا٧ؿساز٧ٖ ٝ آضظٝ ًطز٧ٖ. ظ١طا زٝتاضٟ آضظٝ ًطز ُْ

ٝز تعضٍ تعٛس ٝ ضاٟ تطٝز. ٜٛاها زٝتاضٟ آضظٝ ًطز خَٜ ظٝز ز٘إ تكٞز ٝ ١از٥ ؾآٖ تطُطزز. ٗٚ زٝتاضٟ آضظٝ ًطزٕ ظ

 تكٕٞ ٝ خَٜ ١ٖ ز٘إ ٛكٞز زا تا ١از٥ ت٠ خث٠٢ تطٕٝ ٝ ؾٞاض زاٛي قٕٞ.

 

 

خسٞئ٠ ٛٞئ٠؛ ح٨ل٠. تصاض٧س ٗٚ ٧ي »ٜٛاها اظ ازاهف ت٨طٝٙ آٗس. ٧ي خسٞ ٝ ٗوساض٥ خّٞ زض زؾر زاقر. ٗاٗاٙ ُلر: 

 «قٞ زاضٕ؛ اٝٛٞ تس٧س. ٠ٜ٢ً

 زٞخ٠ ت٠ اٝ ت٠ َطف زض ضكر.ٜٛاها ت٦

www.takbook.com



9 
 

ت٠ خث٠٢ ٝؾٍ ًٞچ٠ ا٧ؿسازٟ تٞز. تٜٔس٦٧ُٞ ٠ً ض٥ٝ ؾوق ٝاٛر تٞز، نسا٥ آ١ِٜطاٙ ضا  ١ا٥ ٗطز٦ٗ ٝاٛر ً٘ي

ًطز. خكر ٝاٛر خ٨طٗطز٥ ٛكؿس٠ تٞز ٠ً ؾطتٜس ؾثعض٦ِٛ زاقر. ١اخط ذاٖٛ، ٗاٗاٙ ٨ٓال، ٗوساض٥ خّٞ ت٠  خرف ٦ٗ

 «ظ١طا، زذسطٕ.٤ اخطذ تا كاَ٘»خ٨طٗطز زاز. خ٨طٗطز ُلر: 

 «ظ١طا، ذٞا١ط.٤ اخطزٞٙ تا كاَ٘»ز زاز. خ٨طٗطز ُلر: ٜٛاها خسٞ ٝ خّٞ ضا ت٠ خ٨طٗط

 ٝ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ ٓثرٜس ظز.

 

 

ظز.  اـ ٢ٗطتاٙ تٞز ٝ زاقر ٓثرٜس ٦ٗ تاتا٥ ا٨ٗس خٞاٙ تٞز. ٠ٛ چام تٞز، ٠ٛ الؿط. ٠ٛ ض٧ف زاقر، ٠ٛ ؾث٨ْ. ه٨اك٠

 زٝ زا ق٘ؼساٙ ا٧ٚ َطف ٝ آٙ َطكف تٞز.

اظ ػٌؽ زظز٧سٕ. ؾاضا ذاٖٛ، ٗاٗاٙ ا٨ٗس، تطا٥ ٗٚ ٝ ا٨ٗس قطتر آٝضز. تؼس ا٨ٗس ٠ً آٗس ز٥ٞ ١اّ، كٞض٥ ِٛا١ٖ ضا 

 ػا٠٘ٓ خاضچ٠ ٝ ٓثاؼ ُٖ تٞز.اـ ٠ً ال٥ ٧ي ضكر ٛكؿر خكر چطخ ذ٨ا٦َ

ٝ  «ذٞا١ط حاج حؿ٨ٚ ز٧كة زٝتاضٟ...»ٗوس٠ٗ ُلر: ٗٚ ٝ ا٨ٗس قطتر ضا ٠ً ذٞضز٧ٖ، ضكس٨ٖ زٞ ح٨اٌ. ا٨ٗس ت٦

ق٠ تط٧ٖ زٛثاّ  ا٠ُ ٠٧ ًكس٦ زاقس٠ تاق٨ٖ، ٦ٗ»ُلر: ٧ف ضا ٗكر ًطزٟ تٞز. ١ا رزؾ قس ٝ ت٠ ضٝتطٝ ظّ ظز.ؾاًر 

 «ُٜح، خٞٓساض تك٨ٖ حؿات٦.

 «ًكس٦ كي ًٜٖ ُط٠ٛٝ. تا٧س خٞالٗٞٛٞ خ٘غ ٨ًٜٖ.»زاٛؿسٖ چُٞض٥. ُلسٖ: زٝؾر زاقسٖ ًٌ٘ف ًٜٖ؛ اٗا ٦٘ٛ

 «٢ٗس٥.»تاتا اظ ز٥ٞ ًٞچ٠ نسا٧ٖ ظز: 

 «ذٞاز تطٟ زٝچطذ٠ ؾٞاض٥؟ ٦ً ٦ٗ»ٗاٙ ا٧ؿسازٟ تٞز. ُلر: اـ زٕ زض ذا٠ٛ زٝچطذ٠ضكسٖ ز٥ٞ ًٞچ٠. تاتا تا 

 «ٗٚ. ا٨ٗسٕ ت٨از؟»ذٜس٧سٕ ٝ ُلسٖ: 

 «ت٨از.»تاتا ُلر: 

 

 

 «ذة، تؼس؟»ا٨ٗس زض خٔٞ ٝ ٗٚ زض ػوة زٝچطذ٠ ٛكؿس٠ تٞز٧ٖ. تاتا ُلر: 

١اقٖ ػطٝؾ٦ ًطزٙ ضكسٚ. ٗاٗاٙ  ٠تؼسـ زا٦٧ ؾؼ٨س ُلر حاج حؿ٨ٚ خٞٓساضٟ. ظٛف ٗطزٟ؛ تؼس تچ»ا٨ٗس ُلر: 

 «ذٞاز ق١ٞط ٠ًٜ. ؾاضا ٦ٓٝ ُلر ٦٘ٛ

 «تاتا، تط٧ٖ هُاض تث٨ٜ٨ٖ؟»ُلسٖ: 

 «قٞٙ. ذة ا٨ٗس خاٙ، تؼس چ٦ قس؟هُاضا ا٩ٙ ٨ٛؿسٚ؛ ضكسٚ ذ٠ٛٞ»تاتا ُلر: 

 «زا٦٧ ؾؼ٨س ُلر تچ٠ خسض الظٕ زاضٟ. ٗٚ تف ُلسٖ ٗٚ تچ٠ ٨ٛؿسٖ. خسضٕ الظٕ ٛساضٕ انالً.»ا٨ٗس ُلر: 
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 «خؽ زٞ خسض الظٕ ٛساض٥ انالً.»تاتا ُلر: 

 «ٛر٨طٕ. ٗاٗاٙ ؾاضا ٛثا٧س ػطٝؾ٦ ٠ًٜ.»ا٨ٗس تـى ًطز ٝ ُلر: 

٦ُ خ٨طٟ؛ اٗا ا٠ُ  ِٛٞ ٠ٛ. ٗاٗاٙ ت٠ ا٧ٚ ذٞق٦ِٔ زاض٥. خ٠ٛٝٞ. ح٨ل٠ ز٢ٜا ت٠ٛٞ٘. آثس٠ اٝٙ ٧اضٝ ٠ً ٦ٗ»تاتا ُلر: 

 «٠٧ ٗطز خٞٝٙ خ٨ساـ تك٠ ٠ً...

 «٠ٛ. ٠ٛ. ٠ٛ.»ا٨ٗس ُلر: 

٠ً ِٛاٟ ًٜٖ ؾ٘ر ضاؾر خ٨چ٨س ٝ ؾط٧غ ضًاب ظز. تسٝٙ ا٤ٚ٧ زكؼ٠ ؾطػسف ضا ًٖ ًطز. ز٥ٞ ا٨ٓٝٚ ًٞچتاتا ٧ي

 اٛس. زاٛؿسٖ ٠ً تاظ ٗأٗٞضاٙ ٨ً٘س٠ ذ٨اتاٙ ضا تؿس٠ ٦ٗ

 

 

ذٞضز٧ٖ. ١اخط ذاٖٛ اظ  ١ا ٝ تا ٨ٓال ز٥ٞ ١اّ ٛكؿس٠ تٞز٧ٖ ٝ ٛرٞزچ٦ ًك٘ف ٦ٗ ٨ٓالا٤ٚ٧ ضكس٠ تٞزٕ ذاٛ

 «اهلل، زا٦٧ ٛازض زٔلٚ ٌٛطز؟ ٗٚ ضكسٖ زًٞٙ ٛهط»٨طٝٙ آٗس. ًالك٠ تٞز. ت٠ زٔلٚ ِٛاٟ ًطز ٝ ت٠ ٨ٓال ُلر: آقدعذا٠ٛ ت

 «ٛچ.»٨ٓال ؾطـ ضا تاال اٛساذر ٝ ُلر: 

 ٝ ت٠ ح٨اٌ ضكر. «چ٦ قسٟ ٧ؼ٦ٜ؟»١اخط ذاٖٛ، اِٛاض ٠ً تا ذٞزـ حطف تعٛس، ُلر: 

ؾطـ ضا  «ق٨ف ضٝظٟ زٔلٚ ٌٛطزٟ.»٨ال ِٛاٟ ًطزٕ. ٨ٓال ُلر: . ت٠ ٨ٓٓال ١ٖ، ٗثْ ١از٥، زض خث٠٢ تٞز زا٦٧ ٛازضِ

 «٢ٗس٥.»زٝتاضٟ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ُلر:  خا٨٧ٚ اٛساذر.

 «١ا؟»ُلسٖ: 

 «ض٥ خث٠٢؟ زٞ تعضٍ تك٦، ٦ٗ»ُلر: 

 «آضٟ.»ُلسٖ: 

 «ٛطٝ.»ُلر:  .چٜس ٓحظ٠ ؾاًر ِٛا١ٖ ًطز

 «زطؾٖ اناً. ذٞإ تطٕ. ٗٚ ٦٘ٛ ٦ٗ»تا ؿطٝض ُلسٖ: 

 «زطؾٖ. ٗٚ ٦ٗ»زٝتاضٟ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر. ُلر: ٨ٓال 
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ًطز٧ٖ.  اهلل، ٛازض ٝ ٗحؿٚ خ٥ٞٔ زض ذا٠ٛ كٞزثاّ تاظ٥ ٦ٗ ١ا تٞز. ٗٚ، ا٨ٗس، حؿ٨ٚ، ضٝح ًٞچ٠ خط اظ ٨١ا٥ٞ١ تچ٠

ًطزٛس.  ١٦ٗا ١ٖ ػ٘ٞ ظٛد٨طتاف تاظ٥ زذسط٤ س ٝ ٨ٓال، ظ١طا ٝ تو٨ًطزٛ زط كٞزثاّ تاظ٥ ٦ٗفَط١ا آٙ تعضٍاتّٞ ٝ تچ٠

ًطز. َثن  ٨ٗعٟ تٞز، ًٜاض٥ ا٧ؿسازٟ تٞز ٝ تا حؿطذ، تاظ٥ ٗا ضا ز٘اقا ٦ٗٗح٘سضيا ٠ً چ٢اض ؾآف تٞز ٝ ذ٦ٔ٨ ض٧عٟ

 ٗؼّ٘ٞ اٝ ضا تاظ٥ ٛسازٟ تٞز٧ٖ؛ چٞٙ كٞزثاّ تٔس ٛثٞز.

. زاز آٗس. ٧ي ػ٨ٜي زٝز٥ ت٠ چكٖ ُصاقس٠ تٞز ٝؾٍ تاظ٥ چكٖ٘ ت٠ تاتا اكساز ٠ً تا زٝچطذ٠ اظ ؾط ًٞچ٠ ٦ٗ

 «تاتا. تاتا اٝٗس. تاتا٥ ػ٦ٌٜ٨.»ظزٕ: 

ٗاٙ، ٠ً آچاض ت٠ ضٝتط٤٦٧ٝ ١ا زؾر اظ تاظ٥ ًك٨سٛس ٝ ٠٘١ ت٠ تاتا ِٛاٟ ًطزٛس. آها ؾساض، ١٘ؿا٧ تا نسا٥ ٗٚ تچ٠

اـ ًطزٟ تٞز، ؾطـ ضا تاال آٝضز ٝ ت٠ تاتا ِٛاٟ ًطز. تاتا خ٥ٞٔ زض ذا٠ٛ اظ  زؾر، ؾطـ ضا ظ٧ط ًاخٞذ زاًؿ٦ ٛاضٛد٦

 «تاتا٥ ػ٦ٌٜ٨. تسٟ ٗٚ. تسٟ ٗٚ.»خط٧سٕ، ُلسٖ:  َٞض ٠ً تاال ٝ خا٨٧ٚ ٦ٗطذ٠ خ٨ازٟ قس. ت٠ َطف اٝ ز٧ٝسٕ ٝ ١٘اٙزٝچ

ذدآر ًك٨س ٝ ػ٨ٜي ضا اظ ض٥ٝ چك٘ف  چك٘ف ت٠ آها ؾساض اكساز ٠ً ت٠ اٝ ذ٨طٟ تٞز،٢٧ٞ اـ ُطكر.  تاتا ذٜسٟ

 «آتطٝٗٞ تطز٥ تچ٠!»تطزاقر. آضإ خؽ ُطزٙ ٗٚ ظز ٝ ُلر: 

 «تسٟ ٗٚ.»لسٖ: ُ

تاتا زٝتاضٟ ت٠ آها ؾساض ِٛاٟ ًطز. آها ؾساض ؾطـ ضا ظ٧ط ًاخٞذ ٗاق٨ٜف ًطزٟ تٞز. تاتا ذ٨آف ضاحر قس. ػ٨ٜي ضا 

 «تا٧س زاز تع٦ٛ حس٘اً؟»ت٠ ٗٚ زاز ٝ ُلر: 

ٜي ػ٨»١ا ِٛاٟ ًطزٕ ٝ ذٜس٧سٕ. ا٨ٗس ُلر:  خا ؾ٨اٟ قس. ت٠ تاتا ٝ تؼس ت٠ تچ٠ػ٨ٜي ضا ت٠ چكٖ ُصاقسٖ. ٠٘١

 «٠٧. ٗاّ ذٔثاٛاؾر. زٝز٥

 «ٜٛاها، ٜٗٞ تث٨ٚ.»ظٛث٨ْ ت٠ زؾر، اظ ذا٠ٛ ت٨طٝٙ آٗس. ُلسٖ:  ،ٜٛاها

 «٠٧ ز٠ِ٧؟ ا٧ٚ چ٦»اـ ُطكر. ُلر:  ٜٛاها ذٜسٟ

 «تاتا ذط٧سٟ.»ُلسٖ: 

 ١اذ زاز٥ ٠٧ چ٨ع تطا تچ٠ تا ا٧ٚ ؾٚ ٝ ؾآر. خّٞ ا٧ٜٞ ٦ٗ»ٜٛاها ت٠ تاتا ِٛاٟ ًطز ٝ ؾطـ ضا زٌاٙ زاز. ُلر: 

 «ذط٧س٥. ٦ٗ

 «ذط٧س٥. زاز٥ ٠٧ ػ٨ٜي تطا ٗٚ ٦ٗ خٞٓكٞ ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «ذٞا٥ خؿطذ زذسطًف تك٠؟ ـ ت٨ؿر ٝ ١كر ؾا٠٘ٓ. ٧٦٘ٛؼ٦ٜ چ٦ تا ا٧ٚ ؾٚ ٝ ؾآر؟ ٗٚ ٠٘١»تاتا ُلر: 

 «تسٟ ٜٖٗ تث٨ٜٖ.»حؿ٨ٚ ُلر: 
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 «ذدآر تٌف خ٥ٞٔ ٗازضذ.»ٜٛاها ُلر: 

 «تاتا٥ ٗا ذط٧سٟ. ٗاّ ٗاؾر.»ظ١طا ُلر: 

 «حاال ًدا ت٠ ؾالٗس٦؟»ٜس٧س ٝ ُلر: تاتا ذ

 «ذٞا٧س؟ ضٕ ٨ٗسٝٙ ٛٞ، ٨ٟٗٞ ٝ ؾثع٥ ت٨ِطٕ. ق٘ا ٦٘ٛ ٠٧ ؾط ٦ٗ»ٜٛاها ُلر: 

 «٢ٗس٥، تسٟ.»ا٨ٗس ُلر: 

 «زٖٝٛ. اظ كا٠َ٘ تدطؼ. ٦٘ٛ»تاتا ُلر: 

 ٝ ضاٟ اكساز َطف ؾط ًٞچ٠. «٨ُطٕ تطازٞٙ. حاال ٦ٗ»ٜٛاها ُلر: 

 «ٕ.ُ٘ف ٨ٌٜٛس؛ ٢ٗس٥، تا زٞا» ٠، ُلر:ضكر ز٥ٞ ذاٛ تاتا ٠ً زاقر ٦ٗ

 «ٗاّ ذٔثاٛاؾر.»ػ٨ٜي ضا ت٠ ا٨ٗس زازٕ. ا٨ٗس ػ٨ٜي ضا ض٥ٝ چك٘ف ُصاقر ٝ ُلر: 

 «تسٟ ٗٚ؛ ٗاّ ٗاؾر.»آها ؾساض ت٠ ا٨ٗس ِٛاٟ ًطز ٝ ٓثرٜس ظز. ظ١طا ُلر: 

اٙ ظ١طا اظ ػ٨ٜي ضا اظ ض٥ٝ چكٖ ا٨ٗس تطزاقر ٝ ؾؼ٦ ًطز ت٠ چكٖ تِصاضز؛ اٗا ٛسٞاٛؿر. ا٨ٗس ًٌ٘ف ًطز. ز١

 « قة قس!»زؼدة تاظ قس. ت٠ آؾ٘اٙ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: 

 «ًلسط.»٨ٓال ُلر: 

حؿٚ تٞزٛس. ًطزٛس. ًلسط١ا٥ ٠ٜٛ ٠٘١ ت٠ آؾ٘اٙ ِٛاٟ ًطز٧ٖ. ؾ٦ ـ چ٢ْ زا ًلسط زاقسٜس تاال٥ ؾطٗاٙ خطٝاظ ٦ٗ

٦ِ تاال٥ ؾط ًلسط١ا خٜح ١ٞاخ٨٘ا٥ خ٤ٜ ٗحٞ ز٘اقا٥ ًلسط١ا تٞز٧ٖ ٠ً ٛا٢ُاٙ نسا٥ ؿطـ ١ٞاخ٨٘ا آٗس ٝ ؾطًٝٔ

 «١ا. تس٧ٝس. ١ازٞٙ تچ٠ تس٧ٝس ذ٠ٛٞ»ظزٟ زاز ظز: خ٨سا قس. آها ؾساض ٝحكر

 «١ٞاخ٨٘ا، ١ٞاخ٨٘ا.»ٝذ٨ع ًطز ٝ زاز ظز: خع ٗح٘سضيا ٠ً تا ذٞقحا٦ٓ خؿر٠اٗا ٨١چ ًساٗ٘اٙ زٌاٙ ٛرٞضز٧ٖ؛ ت

ذطز قسٛس. زٝز ؿ٨ٔظ٦ اظ َطف ؾط  ١ا ذا٤٠ٛ ١ا٥ ١٘ ٛا٢ُاٙ نسا٥ اٛلداض ٨٢ٗث٦ تٜٔس قس. ظ٨ٗٚ ٓطظ٧س ٝ ق٨ك٠

آچاض اظ زؾسف اكساز. ض٥ٝ ظ٨ٗٚ ٛكؿر ٝ ؾطـ ضا تا زٝ زؾر  «ٓلًْ.ا٧ا اتا»ًٞچ٠ ت٠ ١ٞا ضكر. آها ؾساض ُلر: 

 خٞقاٛس.

اـ ضا ُطكر ٝ ت٠  ١ا تا ١ٖ تاظ قسٛس. اظ ١ط ذا٠ٛ ٗطز٥ ٧ا ظ٦ٛ ت٨طٝٙ خط٧س، زؾر تچ٠ ذا٤٠ٛ ١٘ اِٛاض زض١ا٥

١ا ٝ نسا٥ آغ٧ط هطٗع. زض زٝضزؾر نسا٥  زط١ا ٝ تعضٍ ٠ خط قسٟ تٞز اظ نسا٥ خ٨ؾ ٝ زاز تچ٠َطف ذا٠ٛ ز٧ٝس. ًٞچ

 ١ا ١ٖ ت٠ آٙ اياك٠ قسٟ تٞز.١ا ازا٠ٗ زاقر ٝ نسا٥ يس١ٞا٦٧ اٛلداض

ًك٨س ٝ نسا٥  ٓطظ٧سٕ، اِٛاض نسا٥ ظ١طا ضا ق٨ٜسٕ ٠ً ًٜاضٕ خ٨ؾ ٦ٗ ٗٚ ٠ً ؾط خا٧ٖ ٨ٗرٌٞب قسٟ تٞزٕ ٝ ٦ٗ

 ٗاٙ ٝ ٗاٗاٙ ضا ز٧سٕ ٠ً ٗطا تـْ ظز.ُلر تسٕٝ َطف ذا٠ٛ ق٨ٜسٕ ٠ً زاقر ٦ٗؾاضا ذاٖٛ ضا 

زاز. ػ٠٘ كا٦َ ت٠ تاتا ِٛاٟ ًطز ٝ  آٗس. ػ٠٘ كا٦َ تـٔف ًطزٟ تٞز ٝ زٌاٛف ٦ٗ ؾؼ٨س ٤٦ٗ زض ؾطزاب نسا٥ ُط٧

 «٠ٜٛ.»ُلر: 
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 ١ا تاال ز٧ٝس. ٝ اظ خ٠ٔ «ضٕ زٛثآف. ٦ٗ»تاتا ظ١طا ضا ظ٨ٗٚ ُصاقر ٝ ُلر: 

 «ٗ٘سػ٦ٔ.»زاز ظز:  ٗاٗاٙ

 «ٗ٘سػ٦ٔ، ٛطٝ؛ ت٘ثاض٠ٛٝ.»ضكر. ٗاٗاٙ ُلر:  اـ ت٠ َطف زض ٦ٗ ١ا ِٛاٟ ًطزٕ. تاتا زاقر تا زٝچطذ٠ ت٠ تاال٥ خ٠ٔ

 اتا ا٧ؿساز ٝ ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ًطز.ت

 «زٞ ضٝ ذسا ٛطٝ.»ٗاٗاٙ آس٘اؼ ًطز: 

 اٗا تاتا ؾط٧غ ت٠ َطف زض ضكر.

ف ت٠ ٗٚ اكساز ٠ً ١ٜٞظ ز٥ٞ تـٔف تٞزٕ ٝ ٛا٢ُاٙ ؾاًر قس. ٝ ُط٠٧ ًطز. چك٘« ا٥ ذسا.»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «٢ٗس٥، چ٦ قسٟ؟ ١ا؟»تا زؾر نٞضزٖ ضا ُطكر ٝ زٌاٙ زاز. ُلر:  «٢ٗس٥. ٢ٗس٥.»ٝحكر ًطزٟ تٞز. ُلر: 

قٔٞاضٕ ض٥ٝ زاٗٚ ٤ آٗس. ٗاٗاٙ ت٠ خا٨٧ٚ ِٛاٟ ًطز. ٗٚ ١ٖ ِٛاٟ ًطزٕ. قاقٖ زاقر اظ خاچ قط آب ٦ٗنسا٥ قط

چ٨ع٥ ٨ٛؿر »ض٧رر. ٗاٗاٙ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ؾطٕ ضا خا٨٧ٚ اٛساذسٖ. ٗاٗاٙ ٗطا ٗحٌٖ تـْ ًطز ٝ ُلر:  ٦ٗٗاٗاٙ 

 «ٗاٗاٙ. ػ٨ة ٛساضٟ.

 

 

ؾطٕ ضا « زٕ٘ٞ قس. آكط٧ٚ.»ٗاٗاٙ قٔٞاضٕ ضا تاال ًك٨س. خ٨طا١ٜٖ ضا اظ ز٥ٞ قٔٞاض زضآٝضز ٝ ض٥ٝ آٙ اٛساذر. ُلر: 

إٓ.  تطٝ ح٨اٌ ٗاٗاٙ خاٙ؛ ٜٖٗ ا٩ٙ ٦ٗ»٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ًٜٖ. ٗاٗاٙ ُلر: ًك٨سٕ ت خا٨٧ٚ اٛساذس٠ تٞزٕ. ذدآر ٦ٗ

 «١ا ٛصاض٥. ٗٞاظة تاـ خازٞ ضٝ ق٨ك٠

ذإٛٞ ضا تـْ ًطزٟ تٞز ٝ  ١ا٥ خٜدطٟ ض٥ٝ ها٦ٓ ض٧رس٠ تٞز. اظ ًٜاض ز٧ٞاض ضز قسٕ ٝ ت٨طٝٙ ضكسٖ. ظ١طا ُْ ق٨ك٠

ٗاٙ اظ ازام ت٨طٝٙ آٗس. ٧ي ٨ٓٞاٙ زض زؾر حٞو ٛكؿس٠ تٞز. ػ٨ٜي زٝز٥ ١ٜٞظ ض٥ٝ چك٘ف تٞز. ٗا٤ ض٥ٝ ٓث

اظزٝاخف ضا اظ اِٛكر زضآٝضز ٝ ز٥ٞ ٨ٓٞاٙ اٛساذر. ٨ٓٞاٙ ضا اظ ٤ زاقر. زؾر ٗطا ُطكر ٝ ت٠ َطف حٞو تطز. حٔو

 «ت٨ا ٗاٗاٙ، ترٞض.»آب ق٨ط خط ًطز ٝ ت٠ َطف ٗٚ ُطكر. ُلر: 

 «. ترٞض؛ زطؾ٨س٥.آب َالؾر»تا زؼدة ت٠ ٨ٓٞاٙ ِٛاٟ ًطزٕ. ٗاٗاٙ ٓثرٜس٥ ظز ٝ ُلر: 

إ؛ اٗا ٛسٞاٛؿسٖ. ٨ٓٞاٙ ضا ُطكسٖ ٝ چٜس خطػ٠ ذٞضزٕ. ٗاٗاٙ ٨ٓٞاٙ ضا  ز١اٖٛ ضا تاظ ًطزٕ زا ت٧ِٖٞ ٠ً انالً ٛسطؾ٨سٟ

٨ٓٞاٙ ضا ض٥ٝ ًق زؾسف تطُطزاٛس،  ،ب ٨ٓٞاٙ ضا ٗاٗاٙ، ذٞزـ ذٞضزآ٤ ت٠ ظ١طا زاز ٝ ظ١طا ١ٖ چٜس خطػ٠ ذٞضز. تو٨

ض ٠ً آٙ ضا زٝض اِٛكسف َٞٓة حٞو ُصاقر. حٔو٠ ضا زٝتاضٟ ت٠ اِٛكر ًطز ٝ ١٘اٙحٔو٠ ضا تطزاقر ٝ ٨ٓٞاٙ ضا 

١ا٧ف ضا ضٝ ت٠ آؾ٘اٙ ُطكر ٝ ُلر:  ١ا٧ف ؾطاظ٧ط قسٛس. زؾر ٝ اقي «ٗ٘سػ٦ٔ... ًدا٦٧ آذ٠؟»ُلر:  چطذاٛس ٦ٗ

ًٜٖ  ٖ ٠ً... ٛصض ٦ًٜٗ ذٞإ. ذٞزذ تا٧س ق١ٞطٗٞ خؿٖ تس٥. ا٠ُ ؾآٖ تطُطزٟ، ٛصض ٦ٗ ذسا٧ا، ٗٚ ق١ٞطٗٞ اظ زٞ ٦ٗ»
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زكؼ٠ چك٘ف ٧ي «ُٖ ؾطتاظ كطاض٥ زطؾٞ... ذسا... ٕ ت٢ف ٠ً٦٘ٛ ١عاض ضًؼر ٛ٘اظ ترٖٞٛ... ٠ٛ، زٝ ١عاض ضًؼر. ز٠ِ٧

 «٠٧ ضٝ نٞضزر؟ ا٧ٚ چ٦»ت٠ ظ١طا اكساز. ُلر: 

 «تاتا ذط٧سٟ.»ظ١طا ُلر: 

ٝ ػ٨ٜي ضا اظ چكٖ ظ١طا  «تطُطزٟ!٨٘١ٚ ًاضا ضٝ كوٍ تٔسٟ ت٠ٌٜ آها. نة ًٚ »ٗاٗاٙ ًلط٥ قس ٝ ُلر: 

 تطزاقر.

 «ضٝظ قس!»ز١اٙ ظ١طا اظ زؼدة تاظ قس. چٜس تاض خٔي ظز ٝ ُلر: 

ُٚ  ضاٟ تاظاضٝ ظزٙ. ٦ٗؾ٠»اـ ُطكر. ػ٠٘ كا٦َ ؾط٧غ زض ذا٠ٛ ضا تاظ ًطز ٝ آٗس زٞ. زٜسٝزٜس ُلر:  ٗاٗاٙ ذٜسٟ

 «ا٥.ضؾ٠ٗستٞؼ، خط اظ تچ٠خا. ت٘ة اكسازٟ ضٝ ٠٧ ٦ٜ٨ٗ ه٨اٗر قسٟ اٝٙ

 «٧ا خ٨ـ٘ثط! اظ ٗ٘سػ٦ٔ ذثط٥ ٛكس؟»ٗاٗاٙ ُلر: 

ؾا٠ٓ ًٜسٟ قسٟ، اكسازٟ تٞزٟ ت٨ؿر ٤٠٧ ٟ زٞ ًٞچ٠ ان٦ٔ، زؾر ٠٧ تچ٠ٛ ١ٜٞظ. ت٘ث٠ ٠ً اكساز»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 ...«قٖ اكسازٟ زٞ ح٨اٌ آها ٜٗهٞضا٧ٜا. زٔلٚ ًطزٙ، هطاضٟ ت٨اٙ تثطٛف. ؾط ًٞچ٠ خطِ ذٞٙ ٝضزط. ت٘ث٠ ٧ي ز٠ٌ٨ٗسط اٝٙ

 «ذ٨ٔٞذة، تؿ٠. زضٝ تثٜس، ت٨ا زٞ.»ٗاٗاٙ حطف اٝ ضا هُغ ًطز ٝ ُلر: 

 «آهاٖٗ زٞ ا٧ٚ ٝيغ هاضاق٨٘ف ُصاقس٠ ضكس٠.»ػ٠٘ كا٦َ زض ضا تؿر ٝ ُلر: 

 «ًدا ضكس٠؟»ٗاٗاٙ خطؾ٨س: 

٤ ضكس٠ زك٨٨غ خٜاظٟ. ٦ٌ٧ اظ زٝؾساـ خؿطـ ق٨٢س قسٟ. َلٔي خٞٝٙ تٞزٟ. ؾ٠ زإ تچ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «زاقس٠.ًٞچ٨ي 

 «ذسا٧ا، ق١ٞطٗٞ خؿٖ تسٟ... ت٠ حن ٗح٘س ٝ آّ ٗح٘س...»ٗاٗاٙ ظ٧طٓة ُلر: 

 

 

١ا ضا تطزاقسٖ ٝ ز٥ٞ  اكسازٛس ز٥ٞ تاؿچ٠. ٦ٌ٧ اظ تطٍ قسٛس ٝ ٦ٗ ١ا٥ زضذر اِٛٞض، ٦ٌ٧ ٦ٌ٧، ظضز ٦ٗ تطٍ

 ؿس٠ تٞزٛس.حٞو، ًٜاض ١ٖ ؾاًر ٛك٤ زؾسٖ ذطز ًطزٕ. ت٠ ٗاٗاٙ، ػ٠٘ كا٦َ ٝ ظ١طا ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً ض٥ٝ ٓث

زض ظزٛس. ٗاٗاٙ ٝػ٠٘ كا٦َ تا ١ٖ اظ خا خط٧سٛس ٝ ت٠ َطف زض ز٧ٝسٛس. ٗٚ ١ٖ زٛثآكاٙ ضكسٖ. ٗاٗاٙ زض ضا تاظ ًطز. 

ظزٟ خطؾ٨س: ٝٝاج ٗاٛسٛس. حؿ٨ٚ ذدآرٗاٗاٙ ٝ ػ٠٘ كا٦َ ١اج٣ آر چ٢طا٨ٗس ٝ حؿ٨ٚ خكر زض تٞزٛس ٝ تا ز٧سٙ ح

 «ؼ؟ ٢ٗس٥ ذ٠ٛٞ»

 «زٞٙ، چ٦ قس؟كسازٟ تٞز ذ٠ٛٞت٘ث٠ ٠ً ا»ٗاٗاٙ خطؾ٨س: 

 «ت٨ا.»ٝ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: « ق٨ف زا ٗطز اٝٗسٙ تطزٛف... تا خطثو٨ْ.»اـ ُطكر. ُلر:  ؿه٢٧٠ٞ حؿ٨ٚ 

 «تطٝ ٗاٗاٙ خاٙ.»ًك٨س ٝ ُلر:  ٦١ٗاٗاٙ آ
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ُطٟٝ ُطٟٝ ٗطز خا خا ٝ آٙت٨طٝٙ ضكسٖ. ٗاٗاٙ ؾطـ ضا ت٨طٝٙ آٝضز ٝ ؾط ًٞچ٠ ضا ِٛاٟ ًطز. ًٞچ٠ قٔٞؽ تٞز ٝ ا٧ٚ

ٝ  «ذسا٧ا... ت٠ حن ٗح٘س ٝ آّ ٗح٘س...»ظزٛس. ٗاٗاٙ ظ٧طٓة ُلر:  ٝ ظٙ ٝ تچ٠ زٝض ١ٖ ا٧ؿسازٟ تٞزٛس ٝ حطف ٦ٗ

 زاذْ ضكر ٝ زض ضا چلر ًطز. 

خا ٠ً ١ا٧ف ضا زا آٙ زؾر« ٗٞٙ. ُٜسٟ تٞز؛ ا٧ٚ هَسَض.٢ٗس٥، ت٘ة اكسازٟ تٞز ذ٠ٛٞ»ظزٟ تٞز. ُلر: حؿ٨ٚ ٨١داٙ

ٝ ٛاا٨ٗسا٠ٛ « ُلر ا٠ُ ناحاتف ٨ٛٞٗس زٛثآف، ٗاّ زٞ. ت٠ تاتإ ُلسٖ ٗاّ ٗٚ تاق٠؟»از: اظ ًطز ٝ ازا٠ٗ ززٞاٛؿر ت ٦ٗ

 «٦ٓٝ ناحاتف اٝٗس.»اياك٠ ًطز: 

 «چ٠ ق٦ٌٔ تٞز؟»ا٨ٗس ًاٗالً ٗدصٝب قسٟ تٞز. خطؾ٨س: 

 «ٕ تف چؿث٨سٟ تٞز.ا ُطز تٞز؛ ؾ٨ا١ٖ تٞز؛ ٠٧ چ٨ع٥: »حؿ٨ٚ ُلر

٠ً ٜٗسظط خٞاب ٗٚ تسٝٙ ا٧ٚ «ؾا٨٘ٓس ٠٘١؟»آٗس. خطؾ٨س:  ٠ً ؾط٧غ ت٠ َطف ذا٠ٛ ٦ٗ آها اكساز چكٖ٘ ت٠ حاج

 ت٘اٛس، زاذْ ذا٠ٛ ضكر. تؼس اظ چٜس ٓحظ٠ اظ ذا٠ٛ ت٨طٝٙ خط٧س ٝ زوط٧ثاً ت٠ حآر زٝ ت٠ َطف ؾط ًٞچ٠ ضكر.

 «٠١... زؾر ٠٧ تچ٠ ٠١ ت٘ة ذٞضزٟ. تط٧ٖ تث٨ٜ٨ٖ؟ ًٞچ٢ٗ٠س٥، اتّٞ ُلر زٞ اٝٙ »حؿ٨ٚ ُلر: 

 ٝ ت٠ َطف ذا٠ٛ ضكسٖ. «ذٞإ. ٦٘ٛ»حطكف ضا هُغ ًطزٕ ٝ ُلسٖ: 

 

 

ذإٛٞ ضا خ٥ٞٔ نٞضزف ُطكس٠  ١ا ٛكؿس٠ تٞز٧ٖ. ظ١طا ُْ ٜٛاهاا٤ٚ٧ آذط ا٧ٞاٙ ذا٤ٛ ؿطٝب تٞز. ٗٚ ٝ ظ١طا ض٥ٝ خٔ

ٝ چازضـ ضا ؾط ظز. ٗاٗاٙ اظ ازام ٗاٗاٙ ٝ تاتا ت٨طٝٙ آٗس  تٞز ٝ ت٠ اٝ ظّ ظزٟ تٞز. ػ٠٘ كا٦َ خ٥ٞٔ ٗا زاقر هسٕ ٦ٗ

 «ضٕ تث٨ٜٖ ًداٙ. ٗٚ ز٠ِ٧ َاهر ٛساضٕ. ٦ٗ»آٗس، ُلر:  ١ا خا٨٧ٚ ٦ٗ َٞض ٠ً اظ خ٠ًٔطز. ١٘اٙ

 «ذٞا٥ تط٥؟ زٞ ٠ً... ذ٠ ًدا ٦ٗآ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «إٓ. ٜٖٗ ٦ٗ»ٗٚ تٜٔس قسٕ ٝ ُلسٖ: 

ٛلؿ٦ ًك٨س ٝ « اَٟ!ذٞاز. كا٦َ خاٙ، تچ٠ ت٨ساض قس، حٞاؾف تف... حٞاؾف...  ٠ٛ ٗاٗاٙ؛ ٦٘ٛ»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «حٞاؾر تف تاق٠.»ُلر: 

ٝ ضكر ٠ً تاتا ضا تـْ « ٗ٘سػ٦ٔ.»اـ آٗس زٞ. ٗاٗاٙ ت٠ َطف تاتا ز٧ٝس ٝ ُلر:  زض ح٨اٌ تاظ قس ٝ تاتا تا زٝچطذ٠

 تاتا ذكٌف ظز.٣ ظزٗاز٣ٖ ًٜس؛ اٗا تا ز٧سٙ چ٢ط

 «٠ٜٛ ًٞـ؟»ػ٠٘ كا٦َ خطؾ٨س: 

٠ٜٛ... ت٨٘اضؾسا٠ٛ. چ٨ع٥ ٨ٛؽ. زطًف ذٞضزٟ خاـ. »ُلر:  تٞز. ِٛاٟ ًطز. چٜس ٓحظ٠ ؾاًرتاتا ت٠ ػ٠٘ كا٦َ 

 «ػ٘ٔف ًطزٙ... ٓثاؾازٞ تدٞـ تط٧ٖ ت٨٘اضؾساٙ. ت٢٨ٞق٠ كؼالً.

 «چ٨ع٧ف ٠ً ٛكسٟ؟»اـ ُطكر. ٗاٗاٙ خطؾ٨س:  ػ٠٘ كا٦َ تٜٔس قس. ظ١طا ١ٖ ُط٤٠٧ ١ن ُط١٧ن
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تطٟ. ٨٘١ٚ ؾط ًٞچ٠... ق٘ا ٠ً َٞض٧سٞٙ ٛكس؟ شاقسٖ  زٖٝٛ. كؼالً ٠ً زطًكٞ زضآٝضزٙ. ٛثا٧س ٦ٗ ٦٘ٛ»تاتا ُلر: 

 «تدٜة كا٦َ.

زٞٛؿس٦ اظ ت٨٘اضؾساٙ  ٦٘ٛ»تاض٥ ُلر: ػ٠٘ كا٦َ ت٠ َطف ازاهف ضكر. ٗاٗاٙ ت٠ تاتا ذ٨طٟ قس ٝ تا ٓحٚ ؾطظٛف

 «٠٧ زٔلٚ ت٠ ٗٚ ت٦ٌٜ؟

ا ضكر. ٗاٗاٙ ت٠ ٗٚ ٝ تاتا ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ًطز ٝ چ٨ع٥ ِٛلر. ػ٠٘ كا٦َ چازض ت٠ ؾط اظ ازاهف ت٨طٝٙ آٗس ٝ تا تات

 «ذسا... ٗطؾ٦!»ت٠ آؾ٘اٙ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر:  «ًٜٚ. ٨ؽ. زًسطا حآكٞ ذٞب ٦ٗچ٨ع٥ ٛ»ظ١طا ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: 

 اكسازٛس. ت٠ َطف ؾطزاب ضكسٖ. ١ا٧ٖ زاقسٜس ضاٟ ٦ٗ اقي

 

 

ضكس٦ٜ ٠ً ت٨طٝٙ ،اـ ٠آها تا ١٘اٙ ًر ٝ قٔٞاض ٝ خ٨ٔو١ا تاظ تٞز. ؾطٕ ضا زاذْ ًطزٕ. حاج ٜٛاهاا٤ٚ٧ زضِ ١اّ ذاٛ

 «آها، ٗاٗاٙ ُلر ت٨ا قإ ترٞض.حاج»خٞق٨س، ٛكؿس٠ تٞز ٝ ت٠ خكس٦ ز٠٨ٌ زازٟ تٞز. ُلسٖ:  ٦ٗ

 «ذٞضٕ. تِٞ ٦٘ٛ»ض٧ٝف ضا تطُطزاٛس ٝ ُلر:  آها چٜس ٓحظ٠ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز؛حاج

 

 

 «زطًف ٧ؼ٦ٜ چ٦؟»اظ ا٨ٗس خطؾ٨سٕ: 

 ٖٛ.زا ١ا٧ف ضا تاال اٛساذر؛ ٧ؼ٦ٜ ٦٘ٛ ا٨ٗس قا٠ٛ

 «زٖٝٛ. ٦٘ٛ»ت٠ ٨ٓال ِٛاٟ ًطزٕ. ُلر: 

 «٠ً... ؾ٨ا٠١.ضٟ زٞ خا ٗث ا٧ٚ ٦ٗ»ؾطٕ ضا خا٨٧ٚ اٛساذسٖ ٝ ُلسٖ: 

 

 

ان٦ٔ، ًٜاض ١ٖ چ٨سٟ قسٟ تٞزٛس. ز٥ٞ ١ط حد٠ٔ ٧ي ػٌؽ ٤ ٧ي، زٝ، ؾ٠، چ٢اض، خٜح، قف زا حد٠ٔ زض ًٞچ

ػا٠٘ٓ آ٠ٜ٧ ٝ ػا٠٘ٓ ُْ، ٧ي١ا ٧ي ٝضٝتط ػٌؽ١ا ُْ ُصاقس٠ تٞزٛس. ز خا٥ ػٌؽ ظ١٠ٙا. ت تٞز؛ ػٌؽ ٗطز١ا ٝ تچ٠

 آٗس. آٗس. نسا٥ ُط٠٧ ٦ٗ ػا٠٘ٓ الٗح ض٦ِٛ تٞز. نسا٥ هطآٙ ٧٦ٗي

ؾا٠ٓ تٞز. تچ٠ ز٥ٞ ٧ي٤ ؾٕٞ ا٧ؿسازٟ تٞز٧ٖ. ز٥ٞ حد٠ٔ ػٌؽ ٧ي تچ٤ ٗٚ، ا٨ٗس، حؿ٨ٚ ٝ ٨ٓال خ٥ٞٔ حدٔ

ا٠ٜ٧. زؾسف »تا زؾر ٛكاٙ زاز ٝ ُلر: ١ا٧ف ضا ٗكر ًطزٟ تٞز. حؿ٨ٚ ػٌؽ ضا  اـ ذٞات٨سٟ تٞز ٝ زؾر ٢ُٞاضٟ

اتّٞ ز٧سٟ تٞزٟ. ذ٦ٛٞ تٞزٟ. ذٞزقٖ تا »تا زؾر ٝؾٍ ًٞچ٠ ضا ٛكاٙ زاز ٝ ازا٠ٗ زاز: « خا.ًٜسٟ قسٟ، اكسازٟ تٞزٟ اٝٙ
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ٝ تا زؾر خا٦٧ ضا ٛكاٙ زاز ٠ً ز٧ٞاض زٝ ذا٠ٛ كطٝ ض٧رس٠ تٞز ٝ ٧ي چا٠ٓ ًٜاض ز٧ٞاض « خا.ٗاٗاٛف اكسازٟ تٞزٟ اٝٙ

 سٟ تٞز.زضؾر ق

ٕ ٠١زطى قسٙ ٗطزٙ. تچ٠ٟا٧ٜا زٝ زا هٜاض٥ زاقسٚ؛ اظ نسا٥ ت٘ث٠ ظ١طٗط٧ٖ»٨ٓال زض١ٖ ضكر. ُلر: ٣ چ٢ط

 «زطؾ٨سٟ حس٘اً َلٔي.

 «ٗٚ ٠ً ٛسطؾ٨سٕ انالً. زطؼ ٛساقر ٠ً.»ا٨ٗس ُلر: 

 «ٜٖٗ ٛسطؾ٨سٕ.»حؿ٨ٚ ُلر: 

ِٛاٟ ًطز. ؾطٕ ضا خا٨٧ٚ اٛساذسٖ ٝ ظ٧طٓة ُلسٖ:  ا٨ٗس ٝ حؿ٨ٚ زض اٛسظاض زأ٨٧س ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطزٛس. ٨ٓال ١ٖ ت٠ ٗٚ

«.ٖٜٗ» 

 

 

ًطزٕ  ١ا ٛكؿس٠ تٞزٕ ٝ ت٠ زضذر ِٛاٟ ٦ٗ ٜٛاهاا٤ٚ٧ آذط ا٧ٞاٙ ذا٤ٛ حٞن٠ٔ تٞزٕ. ض٥ٝ خٔازام ٜٛاها تؿس٠ تٞز. ت٦ زض

 ٠ً ز٧ِط ٨١چ تطٍ ؾثع٥ ض٧ٝف ٛ٘اٛسٟ تٞز.

 «١از٥.»٧ٝسٕ. ُلسٖ: ١از٥، ؾاى ت٠ زؾر، ٝاضز ذا٠ٛ قس. اظ خا خط٧سٕ ٝ ت٠ َطكف ز

 « چُٞض٥ خؿط؟»١از٥ ذٜس٧س. ؾاًف ضا ظ٨ٗٚ ُصاقر ٝ ٗطا تـْ ًطز ٝ تٞؾ٨س. ُلر: 

 «ٜٛاها...»إ زض١ٖ ضكر. ُلسٖ:  چ٢طٟ

 «زٖٝٛ. ٦ٗ»ُلر: 

 «خاـ.خاقٞ خ٨چ ًطزٙ. خ٨چف ًطزٙ، تؼس تا آچاض ؾلسف ًطزٙ؛ ا٧ٚ»ٝ ٗطا ظ٨ٗٚ ُصاقر. ُلسٖ: 

 «١از٥.»ازٕ. ١از٥ ِٛا١ٖ ًطز ٝ چ٨ع٥ ِٛلر. ُلسٖ: ًٜاض ضاٙ خا٥ ضاؾسٖ ضا ٛكاٙ ز

 «خاٖٛ.»ُلر: 

 «زطًف ٧ؼ٦ٜ چ٦؟»خطؾ٨سٕ: 

ق٠،  ٠٧ ٗث... ٗث ذٞضزٟ ق٨ك٠؛ ت٠ ت٘ة چؿث٨سٟ. ٝهس٦ ت٘ة ٜٗلدط ٦ٗ زطًف... ذة، زطًف ٠٧ چ٨ع٥»ُلر: 

 «قٚ. زطًكاـ خرف ٦ٗ

 «ضٙ زٞ خا٥ آزٗا؟ ٦ٗ»خطؾ٨سٕ: 

 «ضٙ زٞ تسٙ آزٗا. آضٟ، ٦ٗ»ُلر: 

 «ضٕ ت٨٘اضؾساٙ؛ نثحِ ظٝز تا٧س تطُطزٕ. ٗٚ ٠٧ ؾط ٦ٗ»اًف ضا تطزاقر ٝ ُلر: ؾ

زٙ  ١ا ضٝ ضاٟ ٦٘ٛ تط٥؟ ٜٗٞ تصاض زٞ ؾاًر. تچ٠ تطٙ ت٨٘اضؾساٙ ٠ً. زٞ ٜٗٞ ٦ٗ ٜٗٞ ٦٘ٛ»زٛثآف ضاٟ اكسازٕ ٝ ُلسٖ: 

 «ت٨٘اضؾساٙ چٞٙ ٠ً.
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٨س ضا تـْ ًطزٟ تٞز، اظ ازام ػ٠٘ كا٦َ ت٨طٝٙ ١ا٥ ا٧ٞاٙ تاال ضكر. ٗطي٠٨ زض حا٦ٓ ٠ً ؾؼ ١از٥ ذٜس٧س ٝ اظ خ٠ٔ

آٗس. چازض ؾطـ ٛثٞز. ١از٥ تا ز٧سٙ اٝ خا ذٞضز. ٗطي٠٨ ذدآر ًك٨س ٝ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر. ١از٥ ٛلؽ 

 «ؾالٕ.»ػ٨٘و٦ ًك٨س. ٗطي٠٨ ُلر: 

 «ؾـ... الٕ!»١از٥ ُلر: 

٨ازذ ٗازضزٞٙ. ٗٚ... اٝٗسٕ خ٨ف... ٠٘١ ضكسٚ ت٨٘اضؾساٙ ػ»ًطز، ُلر:  َٞض ٠ً ظ٨ٗٚ ضا ِٛاٟ ٦ٗٗطي٠٨ ١٘اٙ

 «١ا تاقٖ. تچ٠

 «آ١ا! حآسٞٙ ذٞت٠؟»١از٥ ُلر: 

١ا٧ف ضا تاظ ًطز. ١ط ٝهر  ؾؼ٨س تا ق٨ٜسٙ نسا٥ ١از٥، ؾطـ ضا تطُطزاٛس. ١از٥ ضا ٠ً ز٧س، ذٜس٧س ٝ زؾر

ٖ ت٠ ؾؼ٨س ِٛاٟ ًطز ٝ ظز ٠ً تـٔف تطٝز. ١از٥ ت٠ ؾؼ٨س ِٛاٟ ًطز ٝ ٓثرٜس ظز. ٗطي٠٨ ١ تاّ ٦ٗز٧س، تاّ ١از٥ ضا ٦ٗ

ظزٛس، ت٠ ١ٖ ِٛاٟ ًطزٛس. تالكان٠ٔ ١ط زٝ ٓثرٜسقاٙ ضا ذٞضزٛس ٝ  َٞض ٠ً ٓثرٜس ٦ٗٓثرٜس ظز. ١از٥ ٝ ٗطي٠٨ ١٘اٙ

ظز. ١از٥ ؾاًف ضا ظ٨ٗٚ ُصاقر ٝ زؾر زضاظ ًطز ٠ً ؾؼ٨س  تاّ ٦ٗؾطقاٙ ضا خا٨٧ٚ اٛساذسٜس. ؾؼ٨س ١ٜٞظ زاقر تاّ

هسٕ خٔٞ ضكر ٝ تاظ زؾسف ضا زضاظ ًطز؛ اٗا تاظ ١ٖ زؾسف ٛطؾ٨س. ٗطي٠٨ ذٞزـ ضا ت٨ِطز؛ اٗا زؾسف ٛطؾ٨س. ٧ي 

١ا٧ف ضا ض٥ٝ ُطزٙ ؾؼ٨س  خٔٞ آٗس، ؾؼ٨س ضا ت٠ ١از٥ زاز ٝ زٝتاضٟ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر. ١از٥ ؾؼ٨س ضا تٞؾ٨س. ٓة

 ُصاقر ٝ اٝ ؿٔـٔي زاز. ؾؼ٨س ذٜس٧س.

٦ اٝ ا٧ؿسازٟ. اظ كطنر اؾسلازٟ ًطز زا ٧ي زّ ؾ٨ط هس١ٗاز٥ اِٛاض زاظٟ ٗسٞخ٠ قس ٠ً ٗطي٠٨ زضؾر زض ٧ي

ٗطي٠٨ ضا ز٘اقا ًٜس. ٗطي٠٨ ٧ي ٓحظ٠ ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطز؛ اٗا كٞض٥ ١ّٞ ًطز ٝ تاظ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر. 

 ١ا٧ف هطٗع قسٛس. اـ ػطم ًطز ٝ ٓح خ٨كا٦ٛ

 حٞاؾف ضا خطذ ًٜٖ. لسٖ. زٖٓ ٨ٛاٗسذٞاؾسٖ زٝتاضٟ ت٠ ١از٥ ت٧ِٖٞ ٗطا ١ٖ ت٠ ت٨٘اضؾساٙ تثطز؛ اٗا ِٛ

 

 

قة تٞز. ظ٧ط ٓحاف زضاظ ًك٨سٟ تٞزٕ ٝ زض زاض٦ٌ٧ ازام ت٠ ؾوق ظّ ظزٟ تٞزٕ. ١از٥ ًٜاضٕ زضاظًك٨سٟ تٞز. ت٠ 

 خ٢ٔٞ چطذ٨سٕ ٝ ِٛا١ف ًطزٕ. اٝ ١ٖ ت٨ساض تٞز ٝ ت٠ ؾوق ظّ ظزٟ تٞز.

 «١از٥.»ــ 

 «خاٖٛ.»ــ 

 «ت٘ة ٜٛساظٟ؟ ق٠ ٠٧ ًاض٥ ًطز... ٧ي ًاض٥ ًطز نسإ ز٠ِ٧ ٨ٛاز٦ٗ»ــ 

 «ز٠ٛٞ ضاـ تثطٟ. آضٟ. ا٠ُ ١ٞاخ٨٘اقٞ خٜچط ٦ًٜ، ز٠ِ٧ ٦٘ٛ»ــ 

 «ز٠ٛٞ ت٘ة تٜساظٟ؟ ٝخ ز٠ِ٧ ٦٘ٛاٝٙ»ــ 
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 «٠ٛ ز٠ِ٧.»ــ 

 «١از٥.»ــ 

 «خاٖٛ.»ــ 

 «ق٠؟ زطًف تطٟ زٞ خا٥ آزٕ، چ٦ ٦ٗ»ــ 

زٙ ٠ً ز٠ِ٧ زضزـ  زٕ ٦ٗزٞٛٚ زضـ ت٨اضٙ. تؼسٕ ٠٧ هطل ت٠ آ ًٖ زضز ٠ً زاضٟ؛ ٦ٓٝ زًسطا ٦ٗذة... ٠٧»ــ 

 «ق٠. ٨ٛاز. ٜٛاها ظٝز٥ ذٞب ٦ٗ

 «١از٥.»ــ 

 «ق٠. ٕ حطف تع٠ٛ، ٓدف ًك٨سٟ ٦ٗا ٝهر ذٞات٠. ١ط ٦ً»ــ 

 

 

زاٛؿسٖ  ١لسٖ ضا تث٨ٜٖ ٤٦ٗ ٠ً تطٕٝ حد٧ٔي خ٨طظٙ زض ت٨٘اضؾساٙ ٗطز ٝ قف زا حد٠ٔ قسٛس ١لر زا ٝ هثْ اظ ا٧ٚ

 اٛس.خا٥ ػٌؽ اٝ ١ٖ ُْ ُصاقس٠ً٠٠ ت

 «شاضٙ؟ شاضٙ، ػٌؽ ظٛا ضٝ ٦٘ٛ چطا ػٌؽ زذسطا ضٝ ٦ٗ»ا٨ٗس خطؾ٨سٕ: اظ 

ؾا٠ٓ ا٧ؿسازٟ تٞز. خٜدٖ ٧ي خؿط زٟ ـ ٧اظز٤ٟ خٜدٖ. خ٥ٞٔ حد٤ٔ ا٨ٗس خٞاب ٛساز. حٞاؾف ضكس٠ تٞز ت٠ حدٔ

سازٟ تٞز ًطز. ا٧ؿ ١ا كٞزثاّ تاظ٥ ٦ٗ ا١ٚ٧ا تا اتّٞ ان٦ٔ تٞز ٠ً تؼ٦ً ٝهر٤ ١ا٥ ًٞچ قٜاذس٘ف. اظ تچ٠ زٝضازٝض ٦ٗ

 ٝ ت٠ ػٌؽ ز٥ٞ حد٠ٔ ظّ ظزٟ تٞز.

ؾا٠ٓ تٞز. زذسط الؿط تٞز. ١ٞٗا٧ف َال٦٧ خٜدٖ ضا ز٧سٟ تٞزٕ. ػٌؽ ٧ي زذسط ١كر ـ ٤٠ٛ ػٌؽ ز٥ٞ حدٔ

 ذٜس٧س. تٞز. خ٨طا١ٚ آؾس٨ٚ ًٞزاٟ ظضز ٝ زاٗٚ هطٗع خٞق٨سٟ تٞز ٝ زاقر ٦ٗ

 

 

 «٢ٗس٥، خ٨ًٜٞ٨ٞ.»سا٧ٖ ظز: زاض٧ي تٞز. ظ١طا اظ ت٨طٝٙ نازام ٜٛاها ذا٦ٓ ٝ ؾاًر ٝ ٠٘٨ٛ

 اٗا ٗٚ ز٧ِط خ٨ًٜٞ٨ٞ ضا زٝؾر ٛساقسٖ.

 

 

 «شاضٙ؟ خا٥ ػٌؿف ُْ ٠٦ٗا٠ُ ٜٛاها ت٨٘طٟ، ت»ُلسٖ: 

 ٨ٓال كوٍ ِٛا١ٖ ًطز.

 «ك٠٘٢ چ٠ ق٦ٌٔ تٞزٟ ٠ً. ٨١ك٦ٌ ٦٘ٛ»ُلسٖ: 
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قٌْ يطتسض٥ ١ا٥ خس٧س زٝ زا ٛٞاضچؿة ؾل٨س ضا ت٠  ١ا٥ ذا٠ٛ ضا ػٞو ًطزٟ تٞز. ض٥ٝ ق٨ك٠ تاتا ق٨ك٠

١ا ضا اظ ض٥ٝ ها٦ٓ خاضٝ ًطزٟ تٞز؛ اٗا ٗٚ  چؿثاٛسٟ تٞز زا اُط تاظ ١ٖ ت٘ثاضاٙ قس، ز٧ِط ٛكٌٜٜس. ٗاٗاٙ ذطزٟ ق٨ك٠

 قسٕ. ٨٘١ك٠ اظ ًٜاض ز٧ٞاض ضز ٦ٗ

 

 

ًٜٚ زا زضز ٠ٌٜٛ خاـ. ؿه٠  زًسطا خا٥ ٜٛاها ضٝ ذٞتف ٦ٗ»ظز:  ذإٛٞ ضا تـْ ًطزٟ تٞز ٝ تا اٝ حطف ٦ٗ ظ١طا ُْ

 «ذإٛٞ. ض٥ ُْٛرٞ

 آٝضزٛس. آها ٝ تاتا زاقسٜس ٧ي زرر چٞت٦ ضا زاذْ ٦ٗنسا٥ تاظ قسٙ زض ذا٠ٛ آٗس. ت٠ ا٧ٞاٙ ضكسٖ. حاج

 

 

 «٠٧؟ا٧ٚ چ٦»ٗٚ ٝ ظ١طا ت٠ زرر چٞت٦ ذ٨طٟ قسٟ تٞز٧ٖ ٠ً حاال زض تاال٥ ازام ٜٛاها خا ُطكس٠ تٞز. ظ١طا خطؾ٨س: 

 «ٗاّ ٜٛاهاؼ كي ًٜٖ.»ُلسٖ: 

 إ زرر ضا ٓ٘ؽ ًطزٕ. اٗا كٞض٥ زؾسٖ ضا خؽ ًك٨سٕ. چوسض ظقر تٞز. ٛٞى اِٛكر اقاضٟ خٔٞزط ضكسٖ ٝ تا

 «٠ُ اَذ٠. ذإٛٞ ٦ٗ ُْ»ظ١طا ٛدٞا ًطز: 
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3 

 

٠ً زض خ٥ٞٔ آٗثٞالٛؽ ٛكؿس٠ تٞزٛس، خ٨ازٟ  ،آها ٝ تاتاآٗثٞالٛؽ ٝاضز ًٞچ٠ قس. آٗس ٝ خ٥ٞٔ زض ذا٠ٛ ا٧ؿساز. حاج

قسٛس. ضاٜٛسٟ خ٨ازٟ قس ٝ زضِ ػوة آٗثٞالٛؽ ضا تاظ ًطز. ػ٠٘ كا٦َ ٝ ػ٠٘ ذس٧ح خ٨ازٟ قسٛس. َاهر ٨ٛاٝضزٕ، زاذْ 

 ذا٠ٛ ضكسٖ ٝ ت٠ َطف ؾطزاب ز٧ٝسٕ.

 

 

ٝؾٍ ح٨اٌ ا٧ؿسازٟ تٞزٕ.  آها اظ ازام ٜٛاها ت٨طٝٙ آٗس ٝ ت٠ ازام ذٞزـ ضكر. تؼس ػ٠٘ كا٦َ ت٨طٝٙ آٗس. ٗٚحاج

 «ذٞا٥ تط٥ ٜٛاها ضٝ تث٦ٜ٨؟ ٜٗسظط زٞئ٠ ١ا. زٞ ٦٘ٛ»ػ٠٘ كا٦َ تا ز٧سٙ ٗٚ ٓثرٜس ظز ٝ ت٠ َطكٖ آٗس. ُلر: 

 «٨١ك٦ٌ ٨ٛؽ؛ ٠٘١ ضكسٚ.»ض٧ٖٝ ضا تطُطزاٛسٕ ٝ چ٨ع٥ ِٛلسٖ. ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

كطاض٧ر. ت٨ِطـ زٝتاضٟ ٣ ا٧ٜٖ ٛٞ»ُلر:  زؾسٖ ضا ُطكر ٝ ت٠ َطف ازام ٜٛاها ضاٟ اكساز. ٗطا ز٥ٞ ازام ١ْ زاز ٝ

 «كطاض ٠ٌٜٛ.

خا ًٜاض زض ا٧ؿسازٕ ٝ ت٠ ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً ض٥ٝ زرر زضاظ ًك٨سٟ تٞز ٝ ت٠ ٗٚ ٝ زض ضا خكر ؾطٕ تؿر. ١٘اٙ

 «ت٨ا.»ظز. چوسض الؿط قسٟ تٞز. ٜٛاها آؿٞقف ضا تاظ ًطز؛ اٗا ٗٚ زٌاٙ ٛرٞضزٕ. ٜٛاها ُلر:  ٓثرٜس ٦ٗ

 «ت٨ا تاال تث٨ٜ٘ر ُٖٔ.»ٜاض زرر ٠ً ضؾ٨سٕ، ا٧ؿسازٕ ٝ ت٠ زرر ذ٨طٟ قسٕ. ٜٛاها ُلر: ضاٟ اكسازٕ. ً

 ت٠ ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. ١ٜٞظ آؿٞقف تاظ تٞز. اظ زرر تاال ضكسٖ. ٜٛاها ٗطا تـْ ًطز ٝ تٞؾ٨س.

 ٜٛاها ُصاقسٖ ٝ تـًٖ قٌؿر.٤ ؾطٕ ضا ض٥ٝ ؾ٨ٜ

 

 

ذساحاكظ كا٦َ خاٙ. »قاٙ ًطز. ٗازض ٗطي٠٨ ُلر: ضه٠ضكسٜس. ػ٠٘ كا٦َ تس ٗطي٠٨ ٝ خسض ٝ ٗازضـ زاقسٜس ٦ٗ

 «١ط ًاض٥ زاقس٦، ت٨ا خ٨ف ذٞزٕ.

 «چكٖ ذا٠ٓ. ت٠ ؾالٗر.»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «إٓ ًٌ٘ر قإ زضؾر ٨ًٜٖ. ؿطٝب ٦ٗ»خسض ٝ ٗازض ٗطي٠٨ ٠ً ت٨طٝٙ ضكسٜس، ٗطي٠٨ آ١ؿس٠ ت٠ ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

زا ٧رچاال خط قسٙ اظ ً٘دٞذ ٝ ق٨ط٦ٜ٧. ت٨ا تسٕ تثط  زٝ»ٝ ت٨طٝٙ ضكر. ػ٠٘ كا٦َ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: 

 «ٗاٗاٙ ٝا ٠ًٜ، ترٞض٧س.
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اـ تٞز. تاتا ت٠ ز٧ٞاض ز٠٨ٌ زازٟ تٞز،  ذٞاٛس. ٧ي تكواب تا چٜس زا ق٨ط٦ٜ٧ ًٜاض ؾدازٟ ٗاٗاٙ زاقر ٛ٘اظ ٦ٗ

صاقس٠ تٞز٧ٖ ٝ تا هاقن ًطز. ٗٚ ٝ ظ١طا ١طًسإ ً٘دٞز٦ خ٧ٞٔ٘اٙ ُ خا١ا٧ف ضا زضاظ ًطزٟ تٞز ٝ ٗاٗاٙ ضا ز٘اقا ٦ٗ

 «ًٜٚ؟ ٦ٗ رؾخٞض٥ زضاتا، ً٘دٞزٞ چ٠ت»ذٞضز٧ٖ. ظ١طا ُلر:  ٦ٗ

تاتا اِٛاض ٛك٨ٜس. ِٛا١ف ًطزٕ. ٗحٞ ز٘اقا٥ ٨ٛ٘طخ ٗاٗاٙ تٞز. ٗاٗاٙ ؾالٕ ٛ٘اظـ ضا زاز. ؾطـ ضا ٠ً ت٠ اَطاف 

 چطذاٛس، تاتا ضا ز٧س ٝ ٓثرٜس ٗح٥ٞ ظز.

 «هثّٞ تاق٠.»تاتا ُلر: 

 «ٗطؾ٦.»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «ق٨ط٦ٜ٧ ُصاقسٖ تطاذ.»تاتا ُلر: 

 «قس چٜس ضًؼر؟»ٗاٗاٙ ٧ي ق٨ط٦ٜ٧ تطزاقر ٝ ت٠ ز١اٙ ُصاقر. تاتا ُلر: 

ز٧ٝؿر ٝ ١كساز ٝ »ظزٟ ٓثرٜس ظز. ق٨ط٦ٜ٧ ضا هٞضذ زاز ٝ ُلر: ذٞضز، ذدآر َٞض ٠ً ق٨ط٦ٜ٧ ٦ٗٗاٗاٙ ١٘اٙ

 «ق٨ف ضًؼر.

 «خسض ػكن تؿٞظٟ.»تاتا ُلر: 

 «ٕ حايط٥ تراَط ٗٚ زٝ ١عاض ضًؼر ٛ٘اظ تر٦ٛٞ؟زٞا»ر: ٗاٗاٙ ذٜس٧س ٝ ُل

 «ٗٚ حايطٕ تراَط زٞ زٝ ١عاض تاض ت٨٘طٕ.»تاتا ُلر: 

١اذ  ذ تاال٥ ؾط ٗٚ ٝ تچ٠ذسا ٠ٌٜٛ. ا٧كااهلل زٝ ١عاض ؾاّ ظٛسٟ تاق٦؛ ؾا٠٧»ٗاٗاٙ ت٠ ٢ٗط ذ٨طٟ قس ٝ ُلر: 

 «تاق٠.

 ز٠٨ٌ زاز ٝ زٝتاضٟ ٗحٞ ز٘اقا٥ ٗاٗاٙ قس. ٝ تٜٔس قس ٝ زٝتاضٟ زٌث٨ط ُلر. تاتا ؾطـ ضا ت٠ ز٧ٞاض

 

 

 «ت٨إ؟»ُلسٖ: 

 «ت٨ا.»ظ١طا ُلر: 

تاظ ازام ٜٛاها اكساز ٝ ٓثرٜس ١ا٧ٖ تطزاقسٖ ٝ ت٠ اَطاف ِٛاٟ ًطزٕ. چكٖ٘ ت٠ زض ٠٘٨ٛ ١ا٧ٖ ضا اظ ض٥ٝ چكٖ زؾر

 ا٥ ظزٕ.خ٨طٝظٜٗسا٠ٛ

١ا٧ف ز٠٨ٌ زازٟ تٞز  ٝاضز ازام ٜٛاها ٠ً قسٕ، ت٠ زرر ِٛاٟ ًطزٕ. تؼس ت٠ ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. ٜٛاها ض٥ٝ زرر ت٠ تآف

ًطز. ٓثرٜس ظزٕ. ٜٛاها ذٞزـ ضا ت٠ آٙ ضاٟ ظز. ذٜس٧سٕ. خٔٞ  تاكر ٝ ضاز٧ٞ ُٞـ ٦ٗ ٝ ٛكؿس٠ تٞز. زاقر تاكس٦ٜ ٦ٗ
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ذإٛٞ ضا تـْ ًطزٟ تٞز. ُلسٖ:  زرر چ٘ثاز٠٘ ظزٟ تٞز ٝ ُْ ضكسٖ. ذٖ قسٕ ٝ ظ٧ط زرر ضا ِٛاٟ ًطزٕ. ظ١طا ظ٧ط

 «خ٨ساذ ًطزٕ.»

اًٜٞٙ زٞخ٠، زٞخ٠؛ ػالٗس٦ ٠ً ١ٖ»ضاز٧ٞ هُغ قس ٝ ١٘اٙ ٗطز ٨٘١ك٦ِ ُلر: ٤ ٜٛاها ذٜس٧س. ٛا٢ُاٙ تطٛاٗ

. ٗحْ ١ٞا٦٧ اٛدإ ذٞا١س قس٤ ق٧ٜٞس، اػالٕ ذُط ٧ا ٝيؼ٨ر هطٗع اؾر ٝ ٗؼ٦ٜ ٝ ٗل٢ٕٞ آٙ ا٧ٚ اؾر ٠ً ح٘ٔ ٦ٗ

 «ذٞز ضا زطى ٝ ت٠ خٜا١ِاٟ تط٧ٝس.

 «تس٧ٝس ؾطزاب. ظ١طا.»ذٜسٟ ض٥ٝ ٓة ٜٛاها ذك٨ٌس. ُلر: 

زٞاٛؿسٖ زٌاٙ  ٓطظٛس. ٦٘ٛ َٞض ا٧ؿسازٟ تٞزٕ ٝ ت٠ ٜٛاها ظّ ظزٟ تٞزٕ. ٛا٢ُاٙ ٗسٞخ٠ قسٕ خا١ا٧ٖ زاضٛس ٦ٗٗٚ ١٘اٙ

 «تسٝ ؾطزاب. ت٨ا ت٨طٝٙ ظ١طا. تسٝ ُلسٖ.»ترٞضٕ. ٜٛاها ُلر: 

 «ظ١طإ ظ٧ط زرس٠.»آها زاذْ ازام خط٧س ٝ ٗطا تـْ ًطز. ٜٛاها ُلر: حاج

ت٨ا ت٨طٝٙ »آها تا زؼدة ت٠ ٜٛاها ِٛاٟ ًطز. ؾط٧غ ٗطا ظ٨ٗٚ ُصاقر، خ٥ٞٔ زرر ظاٛٞ ظز ٝ ت٠ ظ١طا ُلر: حاج

 «تچ٠.

 «٠ًٜ. ذإٛٞ ها٧ٖ قس٧ٖ. نسإ ٗا ضٝ خ٨سا ٦٘ٛٗٚ ٝ ُْ»ظ١طا ُلر: 

 «ت٨ا ت٨طٝٙ ُلسٖ.: »آها ػهثا٦ٛ قس ٝ زاز ظزحاج

 «زطؾ٠. زاز ٛع٨ٛس ؾط تچ٠؛ ٦ٗ»ظ١طا ُط٠٧ ًطز. ٜٛاها ُلر: 

 «ت٨ا ت٨طٝٙ ظ١طا ذإٛٞ... ذإٛٞ ذاٛٞٗا.»ًطز. ٜٛاها ضاز٧ٞ ضا ذاٗٞـ ًطز ٝ ُلر:  ضاز٧ٞ زاقر آغ٧ط هطٗع خرف ٦ٗ

ذإٛٞ اظ  آٝضز ٝ تـْ ًطز. ُْ آها ت٠ ١ط ظح٘س٦ ٠ً تٞز، ظ٧ط زرر ضكر، ظ١طا ضا ت٨طٝٙاٗا ظ١طا ت٨طٝٙ ٨ٛاٗس. حاج

 «ذإٛٞ.ُْ»زؾر ظ١طا اكساز. ظ١طا ُلر: 

 «چ٦؟چ٦»آها ٧ي ٓحظ٠ ٨ُح قس. خطؾ٨س: حاج

 «ػطٝؾٌك٠. تطـ زاض٧س.»ٜٛاها ُلر: 

 «تث٨ٜٖ. ت٨ا٧ِس٠٧؟ تچ٠ قس٥ ظٙ؟ چ٠ ٝهر تاظ٥»آها ت٠ ٜٛاها اذٖ ًطز ٝ ُلر: حاج

 «ذإٛٞ. ُْ»ظز:  ًك٨س ٝ زاز ٦ٗ ظز، خ٨ؾ ٦ٗ ٦ٗ ٝ ٗطا ١ٖ تـْ ًطز. اٗا ظ١طا زاقر زؾر ٝ خا

 «آها.ذاٛٞٗٞ ٝضزاض حاج ُْ»آها ٝ تا ٓح٦ٜ آٗطا٠ٛ ُلر: ٜٛاها ظّ ظز ت٠ حاج

 «ال ا٠ٓ اال اهلل.»ُلر:  ا چٜس ٓحظ٠ ت٠ ٜٛاها ذ٨طٟ قس.آهحاج

 «ت٨ا.»ذإٛٞ ضا تطزاقر ٝ ت٠ ظ١طا زاز ٝ ُلر:  ٝ ٗٚ ٝ ظ١طا ضا ظ٨ٗٚ ُصاقر، ُْ

١ا خا٨٧ٚ ز٧ٝس ٝ ٗا ضا ظ٨ٗٚ ُصاقر. خا١ا٧ٖ ١ٜٞظ  ١ط زٝٗاٙ ضا تـْ ًطز ٝ ت٠ َطف ؾطزاب ز٧ٝس. اظ خ٠ٔ زٝتاضٟ

 ٓطظ٧سٛس. ت٠ ظح٘ر ؾطخا ا٧ؿسازٕ. ٦ٗ

 «٢ٗس٥. ظ١طا.»ٗاٗاٙ اظ ز٥ٞ ح٨اٌ نسا ظز: 
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 «١ا. خاٙ تچ٠ا٧ٚ»آها زاز ظز: حاج

ٝ خ٥ٞٔ ظ١طا ٛكؿر. زؾس٦ ت٠ ؾط ظ١طا ًك٨س ٝ  ًك٨س ٦١ًطز. آ ٝ ت٠ ظ١طا ِٛاٟ ًطز ٠ً ١ٜٞظ زاقر ُط٠٧ ٦ٗ

 «چ٨ع٥ ٨ٛؽ. چ٨ع٥ ٨ٛؽ. ُط٠٧ ٌٛٚ... ُلسٖ ُط٠٧ ٌٛٚ.»ُلر: 

ذاٛٞٗٞ؛  ِٛا ُْ»ذإٛٞ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر:  آها ٗؿسأنْ ٗاٛسٟ تٞز. ت٠ ُْاٗا ظ١طا ذ٨اّ ؾاًر قسٙ ٛساقر. حاج

 «ذإٛٞ، تث٨ٚ. ظٟ. ٛاظٟ. ُْٛا»ذإٛٞ ٝ ُلر:  قطٝع ًطز ت٠ ٛٞاظـ ًطزٙ ١ٞٗا٥ ُْ« چ٠ ذٞق٠ِٔ.

آها ذ٨طٟ قس. اـ تٜس آٗس ٝ تا ز١اٙ تاظ ت٠ حاج ذإٛٞ زضآٝضز. ظ١طا تا ز٧سٙ ا٧ٚ نح٠ٜ ُط٠٧ ٝ ظتاٛف ضا تطا٥ ُْ

ٝخٞض ًطز. آها تا ز٧سٙ ٗاٗاٙ ؾط٧غ تٜٔس قس ٝ ذٞزـ ضا خ٘غ ١ا خا٨٧ٚ آٗس. ؾؼ٨س ضا تـْ ًطزٟ تٞز. حاج ٗاٗاٙ اظ خ٠ٔ

 «تچ٠ تاـ!ٗٞاظة ا٧ٚ »ُلر: 

 «كا٦َ.»ٝ ضٝ ت٠ ت٨طٝٙ نسا ظز: 

 «ذ٠ٛٞ زٝؾسك٠؛ ٗطي٠٨.»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «آها، ٜٛاهاضٕ ت٨اض.حاج»ُلسٖ: 

 «إٓ. ٜٖٗ ٦ٗ»زاٛؿر چ٠ ت٧ِٞس. ضاٟ اكساز ٠ً تاال تطٝز. ُلسٖ:  آها ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ٦٘ٛحاج

 «ًدا ٝضخط٧سٟ؟»آها ضاٟ اكسازٕ. ٗاٗاٙ ُلر: زٛثاّ حاج

 «خا.ت٘ٞٙ ٨٘١ٚ»ا٧ؿساز ٝ زٝتاضٟ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ُلر: آها حاج

 «ٗٞٙ؟زاض تٜساظٟ ذ٠ٜٛٞٛاها چ٦؟ ا٠ُ نسإ ت٘ة زطًف»ُلسٖ: 

ضٕ خ٨ف ٜٛاها ٝا٨ٗؿٖ زا ا٠ُ  زٞ ت٘ٞٙ؛ ٗٚ ٦ٗ»زؾس٦ ت٠ ؾطٕ ًك٨س ٝ ُلر:  آها چٜس ٓحظ٠ ت٠ ٗٚ ذ٨طٟ قس.حاج

 «زطًف اٝٗس، ترٞضٟ ت٠ ٗٚ.

 ١ا٧ٖ ضا تؿسٖ.خا ض٥ٝ ظ٨ٗٚ ٛكؿسٖ ٝ چك١ٖا تٜٔس قس. يؼق ًطزٕ. ١٘ا٦٧ٙٝ تاال ضكر. نسا٥ يس١ٞا

 

 

ًطز٧ٖ. تاتا ت٠ ٗٚ  تطاٌٛاضز ض٥ٝ ظ٨ٗٚ تٞز. ٗٚ، ظ١طا، ٗاٗاٙ، تاتا ٝ ػ٠٘ كا٦َ زٝضـ ا٧ؿسازٟ تٞز٧ٖ ٝ ِٛا١ف ٦ٗ

تط٧٘ف ؾطزاب؛  شاض٧ٖ ضٝ ا٧ٚ، ٦ٗ ذٞا٥؟ اظ ا٧ٚ ت٠ تؼس ١ط ٝهر ت٘ثاضٝٙ قس، ٜٛاها ضٝ ٦ٗ ت٨ا؛ ز٠ِ٧ چ٦ ٦ٗ»ُلر: 

 «٠ًٜ ٧ا ٠ٛ. ٦اٗسحاٛف ٨ًٜٖ تث٨ٜ٨ٖ زضؾر ًاض ٗ ت٨ا٧ِسچُٞضٟ؟ حاال 

 ذإٛٞ ض٥ٝ تطاٌٛاضز ٛكؿس٨ٖ. ٗاٗاٙ ٝ تاتا زٝ ؾط آٙ ضا ُطكسٜس ٝ زٝض حٞو چطذ٨سٛس.ٗٚ ٝ ظ١طا ٝ ُْ

 «حاال ضاي٦ قس٥؟»تاتا ُلر: 

 «ٕ اٗسحاٛف ت٨ٌٜٖ؟ ٠٧ تاض ز٠ِ٧»ُلسٖ: 
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١ا ضا تا  اف خ٨چ٧ي، زٝ، ؾ٠، چ٢اض، خٜح، قف، ١لر، ١كر زا خ٨چ. اظ تاال٥ ضاٙ زا ظاٛٞ. ػ٠٘ كا٦َ زاقر اَط

ًطز ٝ ت٠  ١ا٧ف ضا ٗكر ٦ٗ قس، زؾر ٜٛاها ٗچا٠ٓ ٣٦ٗ ًطز. ١ط چٜس ٓحظ٠ ٧ي تاض، چ٢ط خٜث٠ ٝ آب زاؽ ز٨٘ع ٦ٗ

 اكساز. ٛلؽ ٦ٗٛلؽ

 چكٖ ٜٛاها ت٠ ٗٚ اكساز ٝ ذٜس٧س. ؾط٧غ ض٧ٖٝ ضا تطُطزاٛسٕ ٝ ت٨طٝٙ ضكسٖ.

 ؾطزاب ذا٦ٓ تٞز.

 

 

ا٥ اظ ٧ي ًساب ًٜس ٝ آٙ ضا ت٠ نٞضذ ه٨ق زازٕ. خ٨طٗطز تط٠ُ كطٝـزٞٗا٦ٛ ت٠ خ٨طٗطز تٔث٧٦ٔي٤ ٧ي ؾٌ

ه٨ق ضا زاز زؾسٖ ٝ زاز ظز:  اـ تؿس٠ تٞز ز٥ٞ ه٨ق تٔث٦ٔ ض٧رر، ا٥ ٠ً ت٠ زطى زٝچطذ٠زضآٝضز. تا ٗاله٠ اظ هات٠٘ٔ

 «٠٧.تسٝ تٔث٦ٔ»

ٗا ٤ اتسسا٦٧ تٞز ٝ اظ ١٘ ذٞضزٛس. اتّٞ ًالؼ زٕٝ ١ا ضكسٖ ٠ً زٝض اتّٞ حٔو٠ ظزٟ تٞزٛس ٝ تٔث٦ٔ ٦ٗ ت٠ َطف تچ٠

 «ٗط٧ٌا، قٞض٥ٝ، ا٨ِٔٛؽ، كطاٛؿ٠... ز٠ِ٧ ز٠ِ٧...آ»ُلر:  زط تٞز. زاقر ٦ٗتعضٍ

 «ٜٓسٙ!»حؿ٨ٚ ُلر: 

 «زٙ. ا٧ٜا زٝؾر نساٗٚ. ت٢ف زلَٜ ٝ ت٘ة ٝ ا٧ٚ خٞض چ٨عا ٤٦ٗ آضٟ. ١٘»اتّٞ ُلر: 

 «زٙ. ٨ٜٖٗ ٦ٗ»ا٨ٗس ُلر: 

كطٝق٠ ت٠ نسإ. خٞٓف نس ١عاض  كطٝقٚ. تاتإ ُلر ا٧ٚ ت٘ثا ضٝ آٗط٧ٌا ٦ٗ ٦ٗزٙ ٠ً؛  ٗدا٦ٛ ٦٘ٛ»اهلل ُلر:  ضٝح

 «ز٠ٜٗٞ. ذ٦ٔ٨ ُط٦ٛٝ قسٟ الٗهة!

 «زطٕ ١ؿسٚ التس.زاضاـ ُطٝٙزطًف»ٗٚ ُلسٖ: 

 «كطٝقٚ تف؟ چطا ت٘ة ٦ٗ»ٗح٘سضيا ُلر: 

 «ٕ ٛاٗطزٙ.ا چٞٙ ٠ً ٛاٗطزٙ. ذ٦ٔ٨»اتّٞ ُلر: 

 «ٛاٗطزا!»حؿ٨ٚ ػهثا٦ٛ قس ٝ ُلر: 

 «ٗطٍ تط آٗط٧ٌا.»اتّٞ زؾسف ضا ٗكر ًطز ٝ قؼاض زاز: 

 «ٗطٍ تط آٗط٧ٌا.»١ا٧٘اٙ ضا ٗكر ًطز٧ٖ ٝ قؼاض زاز٧ٖ:  ٗا ١ٖ زؾر

 «ٗطٍ تط قٞض٥ٝ.»اتّٞ ُلر: 

 «ٗطٍ تط قٞض٥ٝ.»ٗا ُلس٨ٖ: 

 «ٗطٍ تط ا٨ِٔٛؽ.»اتّٞ ُلر: 
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 «ٗطٍ تط ا٨ِٔٛؽ.»ٗا ُلس٨ٖ: 

 «٠٧!تسٝ تٔث٦ٔ»خ٨طٗطز زاز ظز: 

 «ٗطٍ تط كطاٛؿ٠.: »اتّٞ ُلر

 «ٗطٍ تط كطاٛؿ٠.»ٗا ُلس٨ٖ: 

 «ز٠ِ٧ ز٠ِ٧... ٗطٍ تط آكط٧وا!»اتّٞ ُلر: 

 «ٗطٍ تط آكط٧وا.»ٗا ُلس٨ٖ: 

 «ٗطٍ تط... ١ٜسٝؾساٙ!»اتّٞ ُلر: 

 «ٗطٍ تط ١ٜسٝؾساٙ.»ٗا ُلس٨ٖ: 

 «٠٧!تسٝ تٔث٦ٔ»خ٨طٗطز زاز ظز: 

 «ٗطٍ... ٗطٍ تط خطزـاّ.»اتّٞ ُلر: 

 «خطزـاّ. ٗطٍ تط»ٗا ُلس٨ٖ: 

 «ٛاض٦ِٛ!»ٗح٘سضيا ذٜس٧س ٝ ُلر: 

 «ٗطٍ تط... ٗطٍ تط آٓ٘اٙ.»اتّٞ ُلر: 

 «ٗطٍ تط آٓ٘اٙ.»ٗا ُلس٨ٖ: 

 «٠ٛ؛ آٓ٘اٙ ٠ٛ.»اهلل ُلر:  ضٝح

 «چطا ٠ٛ؟»اتّٞ خطؾ٨س: 

 «چٞٙ ٠ً زا٦٧ ٗٚ ضكس٠ آٓ٘اٙ ؿطت٦. ت٨ِس ٗطٍ تط آٓ٘اٙ قطه٦!»اهلل ُلر:  ضٝح

 «آٓ٘اٙ ؿطت٦؟ٝاؾ٠ چ٦ ضكس٠ »اتّٞ خطؾ٨س: 

 «ز٠ٌ٨ ٛكٚ.ـ ز٠ٌ٨تاتإ ُلر ضكس٠ آٓ٘اٙ ؿطت٦ زا ظٙ ٝ تچ٠»اهلل ُلر:  ضٝح

زط زٞي٨ح تس١س؛ ُلر: ١ا٥ ٗا احؿاؼ ًطز تا٧س ت٨ف اهلل ِٛاٟ ًطز٧ٖ. تا ز٧سٙ ه٨اك٠ ٠٘١ ٗاذ ٝ ٗث٢ٞذ ت٠ ضٝح

ز٠ٌ٨ تكٚ... آذ٠ زٝ زإ ـ ز٠ٌ٨چ٠قٞٙ، ظٙ ٝ تذٞاؾس٠ نسإ ٠٧ ز٠ٛٝ ت٘ة تٜساظٟ ذ٠ٛٞ ٠ً ٧٦٘ٛؼ٦ٜ... ٧ؼ٦ٜ ا٧ٚ»

 «تچ٠ زاضٟ!

 «ق٨ٖ؟ ز٠ٌ٨ ٦ٗٗا ز٠ٌ٨»ٗح٘سضيا زطؾ٨سٟ تٞز. خطؾ٨س: 

 «٨ُطٙ. ١ا خ٥ٞٔ نساٗٞ ٦ٗ ق٨ٖ. ضظٜٗسٟ ٠ٛ، ٦٘ٛ»اـ زاز:  اتّٞ زٓساض٥

 «ٗؼٖٔٞٗ ٨ٛؽ؛ قا٧سٕ قس٧ٖ!»اهلل ُلر:  ضٝح

 «تطٟ آٓ٘اٙ ؿطت٦. ٠ًضكر خث٠٢، ٠ٛ ا٧ٚ ٕ تا٧س ٦ٗق٨ٖ. زا٦٧ زٞا ٦٘ٛ»اتّٞ ُلر: 

 «١از٥ ضكس٠ خث٠٢؛ ٦ٓٝ تاتإ ٛطكس٠ ٠ً.»ٗٚ ُلسٖ: 

www.takbook.com



27 
 

 «چطا ٛطكس٠؟»اتّٞ خطؾ٨س: 

 «قٞ ضٝـ تٜع٧ٚ ض٧رس٠، زٟ ؾاّ خ٨ط قسٟ؛ ؾ٦ ٝ ١كسٞ ًطزٟ ت٨ؿر ٝ ١كر.چٞٙ ٠ً قٜاؾٜا٠ٗ»ُلسٖ: 

 ٝ ذٜس٧س. «آضٟ. تاتا٥ ٗٚ ضكس٠ خث٠٢. ت٨از، تطإ ككَٜ ٦ٗ»ٗح٘سضيا ُلر: 

 «زا٦٧ ٜٖٗ ضكس٠.»ٗحؿٚ ُلر: 

 «ضٟ آٓ٘اٙ ؿطت٦ ت٘ة تٜساظٟ؟ نسإ ٦٘ٛ»اهلل خطؾ٨س:  ا٨ٗس اظ ضٝح

 «ٛچ.»اهلل ؾطـ ضا تاال اٛساذر ٝ ُلر:  ضٝح

 «چطا؟»ا٨ٗس خطؾ٨س: 

 «آذ٠... آٓ٘اٙ ؿطت٦ زٝضٟ. ضا١كٖ ٠٧ خٞضٟ ٠ً... نسإ تٔس ٨ٛؽ.»اهلل ُلر:  ضٝح

ًطزٕ چ٠ خا٥ ذٞت٦ تا٧س تاقس ا٧ٚ آٓ٘اٙ  ًطزٕ، زاقسٖ كٌط ٦ٗ اهلل ِٛاٟ ٦ٗ َٞض ٠ً تا ز١اٙ تاظ ت٠ ضٝح١٘اٙ

 قٞز؟اٛساظز. انالً خا٦٧ ٠ً ت٘ة ٛثاقس چ٠ ق٦ٌٔ ٦ٗ ؿطت٦ ٠ً نسإ زض آٙ ت٘ة ٦٘ٛ

 

 

حٞو ٛكؿس٠ تٞز٧ٖ. ػ٠٘ كا٦َ تا ٧ي هات٠٘ٔ تعضٍ، خط اظ آب ٤ حؿ٨ٚ، ٗٚ، ٨ٓال، ظ١طا ٝ ا٨ٗس ًٜاض ١ٖ ض٥ٝ ٓث

ت٠ َطف ازام ٜٛاها ضكر. تا خا زض ظز. ػ٠٘ ذس٧ح زض ضا تاظ ًطز ٝ ػ٠٘ كا٦َ ضكر زٞ.  اظ ؾطزاب ت٨طٝٙ آٗس ٝ ،خٞـ

ػ٠٘ ذس٧ح زض ضا تؿر. ٗاٗاٙ اظ ازام ٗاٗاٙ ٝ تاتا ت٨طٝٙ آٗس. ز٥ٞ زؾسف ٨ٓق ٝ ؾَٜ خا تٞز. ت٠ ازام ٜٛاها ضكر ٝ 

 زض ضا خكر ؾطـ تؿر.

 «آز. ٗٚ اظ حٕ٘ٞ تسٕ ٦ٗ»حؿ٨ٚ ُلر: 

 «ٜٖٗ.»ٗٚ ُلسٖ: 

 «ٜٖٗ.» ُلر: ٨ٓال

 «ٜٖٗ.»ظ١طا ُلر: 

 «ٜٖٗ.»ا٨ٗس ُلر: 

 «ذاٖٛٞٗ! ُْ»ذإٛٞ ٠ً ز٥ٞ تـٔف تٞز ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر:  ظ١طا ت٠ ُْ

 

 

 «حٕ٘ٞ زٕ٘ٞ قس ٜٛاها؟»ٜٛاها ز٨٘ع ٝ ؾطحاّ ض٥ٝ زرر ٛكؿس٠ تٞز. ٨ٓال ُلر: 

 «ا٥ تِٖ؟آضٟ، زٕ٘ٞ قس. ذة، چ٠ هه٠»ٜٛاها ُلر: 

 «ق٨طػ٤.٦ٔ هه»كٞض٥ ُلسٖ: 
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 «ُٖ. نة ٨ًٜس اّٝ ٗٚ ٛ٘اظٗٞ ترٖٞٛ. ٧ٞ ٦ٗق٨طػ٤٦ٔ تاق٠، هه»ٜٛاها ٓثرٜس ظز ٝ ُلر: 

 ذٞاٛس. ٝ ٗا ت٠ ضز٧ق، خ٥ٞٔ زرر ا٧ؿساز٧ٖ ٝ ٜٛاها ضا ز٘اقا ًطز٧ٖ ٠ً زاقر ٛكؿس٠ ٛ٘اظ ٦ٗ

 

 

. ظ٧ٜة ٦ٌ٧ تٞز، ٦ٌ٧ ٛثٞز. ظ٧ط ُٜثس ًثٞز ؿ٨ط ذسا ٨١ك٦ٌ ٛثٞز. ٠٧ ظ٦ٛ تٞز ٠ً اؾ٘ف ظ٧ٜة ذإٛٞ تٞز»ــ 

 «ذٜس٧س... ذاٖٛ ٠٧ خؿط زاقر ٠ً اؾ٘ف ق٨طػ٦ٔ تٞز. ق٨طػ٦ٔ ٨٘١ك٠ ٦ٗ

٤ زاٛؿسٖ چطا ز٥ٞ ا٧ٚ ٠٘١ هه ضكر. ٦٘ٛ ُصاقر ٝ ٦ٗ حلظ تٞزٕ. ق٨طػ٦ٔ ٗازضـ ضا ز٢ٜا ٦ٗ زا آذطِ زاؾساٙ ضا

تؼسـ تا٧س ٧ٞاق٦ٌ قٜٕٞ،  زاٛؿسٖ چطا ١ط ٝهر ا٧ٚ هه٠ ضا ٦ٗ زط زٝؾر زاضٕ. ٦ٜ٘ٛٛاها، ا٧ٚ ٦ٌ٧ ضا اظ ٠٘١ ت٨ف

 تطٕٝ ؾطزاب ٝ ز٢ٜا٦٧ ٧ي زّ ؾ٨ط ُط٠٧ ًٜٖ.

 «٦ُ؟ ٧ٞ ٦ٗق٨طػ٤٦ٔ ٜٛاها، هه»ُلسٖ:  ٝ چٜس ضٝظ تؼس تاظ ٦ٗ

 

 

تاكر. اظ ٝهس٦ ٗدثٞض تٞز ض٥ٝ زرر ت٘اٛس، نثح زا قة تاكس٦ٜ  ٜٛاها زاقر تطا٥ ؾؼ٨س ٧ي ًالٟ هطٗع ٦ٗ

ػا٠٘ٓ ٧ي٤ اياكٝ خٞضاب ٝ قاّ ٝ تٔٞظ ٝ غاًر تاكس٠ تٞز؛ ت٠تاكر. تطا٥ ١طًسإ اظ ٗا چٜس زا ًالٟ ٝ زؾسٌف  ٦ٗ

 زاز. ًطز ٝ ت٠ اٝ ٦ٗ آٗس، ػ٠٘ كا٦َ خ٘غ ٦ٗ ١ا ٠ً ١ط ٝهر خ٨طٗطز ٝاٛس٦ ٦ٗ غاًر ؾثع تطا٥ ضظٜٗسٟ

ًطز. ُلسٖ:  ضاؾر قٔٞاضـ ضا تاال ظزٟ تٞز. ٨ٓال زاقر خا٥ اٝ ضا ٗؼا٠ٜ٧ ٤٦ٗ ظ١طا ًٜاض ٜٛاها زضاظ ًك٨سٟ تٞز ٝ خاچ

 «ضٟ. ـ ؾط ٦ٗ ـ ضٝ زرر تاق٠. حٞن٠ٔزطًف ضكس٠ زٞ خاـ ذإٛٞ زًسط. خ٨چ ًطزٙ خاقٞ. زٝؼ ٛساضٟ ٠٘١»

 «٠ًٜ؛ چٞٙ ٠ً ؿه٠ ٛرٞضٟ ٨١ك٦ٌ.ُٖ زضز ٦ٗ ٠ًٜ خإ. ت٠ ٨١ك٦ٌ ٦٘ٛ اٛوس زضز ٦ٗ»ظ١طا ُلر: 

اـ ٗكـّٞ تاظ ًطزٙ  ٨ا٦ٓتا آچاض ذ« ًٜٖ. تصا خ٨چا ضٝ زضت٨اضٕ اّٝ. ػ٨ة ٛساضٟ. ٗٚ ظٝز٥ ذٞتف ٦ٗ»٨ٓال ُلر: 

 «خ٨چا ٝا قس. حاال ا٧ٚ هطنٞ ترٞض. تِٞ آ.»ُلر:  ١ا قس. خ٨چ

 «آ.»ظ١طا ُلر: 

 «زٔد تٞز؟»٨ٓال هطل ذ٨ا٦ٓ ضا زض ز١اٙ ظ١طا ُصاقر ٝ خطؾ٨س: 

 ظ١طا تا ؾط خٞاب ٗثثر زاز. 

 «ػٞيف ذٞب قس٥. حاال خاقٞ ضاٟ تطٝ تث٨ٜٖ.»٨ٓال ُلر: 

آث٨ٜٚ ذإٛٞ ، إ ٠ٜٛ»ضكر ٝ ذٜس٧س. ٜٛاها ١ٖ ذٜس٧س. ػ٠٘ كا٦َ زض ضا تاظ ًطز ٝ ُلر:  ظ١طا اظ زرر خا٨٧ٚ آٗس. ضاٟ

 «اٝٗسٟ.

 «تلطٗا٨٧س زٞ.»ٜٛاها ُلر: 
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١ا خ٨طزط اظ  ا٥ ز٨ٌسٟ ٝ هاٗس٦ ذ٨٘سٟ زاقر؛ اِٛاض ؾاّػ٠٘ كا٦َ ًٜاض ضكر ٝ خ٨طظ٦ٛ ٝاضز ازام قس. خ٨طظٙ چ٢طٟ

١ا٥ ز٨ٛا ضا ز٥ٞ آٙ ٧ي خلر ٛظ٨طقاٙ ضا ٛس٧سٟ تٞزٕ؛ اِٛاض ز٘إ ؿٖ ؾٜف تٞز؛ تا ٧ي خلر چكٖ ٠ً زا آٙ ٗٞهغ

 «ؾالٕ ػ٨ٌٖٔ.»چكٖ ؾ٨اٟ ًٞچي خ٘غ ًطزٟ تٞزٛس. ُلر: 

 «ػ٨ٔي ؾالٕ. تلطٗا٨٧س.»ٜٛاها ُلر: 

 «١ا ت٨طٝٙ. تچ٠»ٗاٙ زض ؾٌٞذ ت٠ اٝ ذ٨طٟ قسٟ تٞز٧ٖ. ػ٠٘ كا٦َ ُلر: ١ا ِٛاٟ ًطز ٠ً ٠٘١ آث٨ٜٚ ت٠ ٗا تچ٠إ

 ٗاٙ ضا خازٝ ًطزٟ تٞز.آث٨ٜٚ ٠٘١ ١ا٥ إ ًساٗ٘اٙ حطف ػ٠٘ كا٦َ ضا ٛك٨ٜس٧ٖ. اِٛاض چكٖ اِٛاض ٨١چاٗا 

 «چس٠ٛٞ؟ ُلسٖ ت٨طٝٙ؛ ٧اال.»ػ٠٘ كا٦َ خٔٞ آٗس ٝ تاظ٥ٝ ٗطا ُطكر. ُلر: 

خ٨طظ٠ٛ اٝٙ »٨ٓال ٝ ظ١طا ضاٟ اكسازٛس. ٗٚ ١ٖ خكر ؾطقاٙ ضكسٖ. ػ٠٘ كا٦َ زض ضا تؿر. ٨ٓال آ١ؿس٠ اظ ٗٚ خطؾ٨س: 

 «٦ً تٞز؟

آث٨ٜٚ ١ٜٞظ خ٥ٞٔ چكٖ٘ تٞزٛس؛  ١ا٥ إ زٖٓ ُطكس٠ تٞز. چك٢٧ٖٞ زاٛؿسٖ چطا  ِٛا١ف ًطزٕ ٝ چ٨ع٥ ِٛلسٖ. ٦٘ٛ

 ١ا٥ ؾ٨اٟ ًٞچي ؿ٨ِ٘ٚ؛ ذ٦ٔ٨ ؿ٨ِ٘ٚ. چكٖ

 «٠٧؟اٝٙ خ٨طظ٠ٛ ٦ً»چٜس زه٨و٠ تؼس ػ٠٘ كا٦َ ت٨طٝٙ آٗس ٝ زض ضا خكر ؾطـ تؿر. ٨ٓال خطؾ٨س: 

 ٝ ت٠ ؾطزاب ضكر.« ُٖ ت٠ ق٘إ آٗدّٞ تع٠ٛ. اٝٗسٟ ت٠ ٜٛاها آٗدّٞ تع٠ٛ. ا٠ُ قٔٞؽ ٨ًٜس، ٦ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «َلٔي ٜٛاها.»٨ٓال زض١ٖ ضكر. ُلر: ٣ چ٢ط

 «ٗٞٛس٧ٚ حاال. ضكر چا٦٧ ت٨اضٟ. ٦ٗ»آث٨ٜٚ اظ ازام ٜٛاها ت٨طٝٙ آٗس. ٜٛاها ُلر: إ

 «ضٕ. ذٞضٕ. ٦ٗ ٦٘ٛ»خٞق٨س، ُلر:  ١ا٧ف ضا ٦ٗ َٞض ٠ً ًلفآث٨ٜٚ ١٘اٙإ

ت٠ ٗا ًطز ٠ً زض ؾٌٞذ ت٠ اٝ ذ٨طٟ تٞز٧ٖ. ضاٟ اكساز ٝ اظ ذا٠ٛ ت٨طٝٙ ضكر. ػ٠٘ كا٦َ اظ ؾطزاب ت٨طٝٙ آٗس  ٦١ِٛا

 «ضكر؟»ٝ تا زؼدة خطؾ٨س: 

 

 

تاكر، زؾر اظ تاكسٚ  ظز. ٜٛاها ٠ً زاقر غاًر ؾثع ٦ٗ قطٝع ٧ي ػ٨ٔ٘اذ ز٧ِط حطف ٣٦ٗ ضاز٧ٞ زاقر زضتاض

 «ػ٨ٔ٘اذ زٞ خٜٞب قسٟ ٧ا زٞ ًطزؾساٙ؟»ذ٨طٟ قس. خطؾ٨سٕ:  ًك٨س ٝ ت٠ ضاز٧ٞ

 َٞض ت٠ ضاز٧ٞ ذ٨طٟ قسٟ تٞز.ٜٛاها اِٛاض ٛك٨ٜس. ١٘اٙ

ٗٚ تٔسٕ ػ٨ٔ٘اذ ٧ؼ٦ٜ چ٦؛ ًطتال٥ ٧ي، ًطتال٥ زٝ، ًطتال٥ ؾ٠، ًطتال٥ چاض، ًطتال٥ خٜح، »حؿ٨ٚ ُلر: 

 «ًطتال٥ ق٨ف، ًطتال٥ ١لر، ًطتال٥ ١كر...

 «زا چٜس تٔس٥ تك٘ط٥؟: »ظ١طا ز٥ٞ حطف اٝ خط٧س

 «زا ؾ٨هس.»حؿ٨ٚ ؾطـ ضا تاال ُطكر ٝ ُلر: 
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 «ػ٨ٔ٘اذ تسٟ. زطؼ زاضٟ.»٨ٓال ُلر: 

 «زطؾٖ انالً. ٨١چٖ زطؼ ٛساضٟ. ٗٚ ٠ً ٦٘ٛ»ا٨ٗس ُلر: 

 «ٜٖٗ.»حؿ٨ٚ ُلر: 

 چ٨ع٥ ِٛلسٖ. ا٨ٗس ٝ حؿ٨ٚ زض اٛسظاض زأ٨٧س ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطزٛس. ٨ٓال ١ٖ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ؾطٕ ضا خا٨٧ٚ اٛساذسٖ ٝ

 

 

اـ ضا ٠ً زا٦٧ ؾؼ٨سـ زاظٟ تطا٧ف ذط٧سٟ تٞز، آٝضزٟ تٞز زا كٞزثاّ تاظ٥ ٨ًٜٖ. ٛازض تا آخط  ز٠ٌا٨ٗس زٞج چ٢ْ

 «ٜٖٗ تاظ٥؟»زضٝاظٟ زضؾر ًطز. ٗح٘سضيا آس٘اؼ ًطز: 

 «زٞ ٠ً تاظ٥ تٔس ٨ٛؿس٦.»ُلسٖ: 

 «ُٖ. ٕ ذٞت٠. ت٠ خٞٙ تاتإ ضاؼ ٦ٗ اٛوس زضٝاظٟٜٖٗ تاظ٥ ز٠ِ٧. زضٝاظٟ ٝا٨ٗؿٖ. »ٗح٘سضيا زٝتاضٟ آس٘اؼ ًطز: 

 «آذ٠ ٧اضاٗٞٙ ز٠ٔ٨ٌ٘.»ا٨ٗس ُلر: 

خا٥ ضٝؾط٥ ٠خ٥ٞٔ زض ضا ت٣ قاٙ ت٨طٝٙ آٝضز. ضٝؾط٥ ؾطـ ٛثٞز ٝ خطز١اخط ذاٖٛ ؾطـ ضا اظ ال٥ زض ذا٠ٛ

 «٢ٗس٥.»ض٥ٝ ؾطـ ُطكس٠ تٞز. ٗطا نسا ظز: 

 «١ا؟»ُلسٖ: 

 «تسٝ تِٞ ػ٘ٞذ خكر زٔل٠ٜ.»ُلر: 

 

 

حآف تس ٨ٛؽ... ٗث ٨٘١ك٠ ز٠ِ٧... زضز ٠ً... ت٠ ض٥ٝ ذٞزـ » ... ظز:  ػ٠٘ كا٦َ زاقر تا زٔلٚ حطف ٦ٗ

 «آ٥ زازاـ؟ ت٨ا ز٠ِ٧. اٛوس زٖٓ ُطكس٠ ا٧ٚ ضٝظا. آضٟ... ٦ً ٦ٗ ٦٘ٛ

 «تسٟ ٗٚ.»چازضـ ضا ًك٨سٕ ٝ ُلسٖ: 

 «خاؾر؛ ُٞق٦.ٕ ا٧ٚا ٢ٗس٥»ُلر: 

 «آٞ.»ُٞق٦ ضا ُطكسٖ ٝ ُلسٖ: 

 «ؾالٕ. چُٞض٥ كؿو٦ٔ؟»ر: ١از٥ ُل

 «آ٥؟ ٦ً ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «ظٝزِ ظٝز.»ُلر: 

 «١ٞاخ٨٘ا٥ نساٗٞ خٜچط ًطز٥؟»ُلسٖ: 

 «ضٕ َطكف زا... ٠ٛ ١ٜٞظ. تا زاٌٖٛ زاضٕ ٦ٗ»ُلر: 
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 «ق٠. تسٟ؛ ا٩ٙ هُغ ٦ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ُٞق٦ ضا اظ زؾسٖ ُطكر ٝ ُلر: 

٠ًٜ...  ٠ً ٨ٛؿس٦، آهاٖٗ ١ط ضٝظ زػٞإ ٦ٗ زٙ تر؟... زٞ آٞ؟ ٗطذه٦ ٦٘ٛ»ُٞق٦ ضا ت٠ ُٞـ ُصاقر ٝ ُلر: 

 ٝ تـًف قٌؿر. «ق٠... ٛرٜس ز٠ِ٧. ٠ُ چطا ؿصا١اذ ذطاب ٦ٗ ٦ٗ

 «آ٥ تط٧ٖ حطٕ؟٢ٗس٥، ٦ٗ»١ا ٠ً ت٨طٝٙ آٗس٧ٖ، ػ٠٘ كا٦َ ُلر:  ٨ٓالا٤ٚ٧ اظ ذاٛ

ؾطٕ ضا زٌاٙ زازٕ ١ا ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً ٜٗسظط ٗٚ تٞزٛس زا تاظ٥ ضا قطٝع ٨ًٜٖ؛ تؼس ت٠ ػ٠٘ كا٦َ ِٛاٟ ًطزٕ.  ت٠ تچ٠

 «ذة.»ٝ ُلسٖ: 

 

 

 «ٗٚ ك٨٘٢سٕ.»٨ٓال خط٧س ز٥ٞ ازام ٝ زاز ظز: 

 «آكط٧ٚ ت٠ زٞ!»ًطز. ُلر:  ػ٠٘ كا٦َ زاقر ازام ضا خاضٝ ٦ٗ

چ٦ ك٨٘٢س٥ »ظز. ٜٛاها خطؾ٨س:  ٛلؽ ٦ٗزرر ٜٛاها ٛكؿس٠ تٞز، ذٜس٧س. ٨ٓال خٔٞ آٗس. ٛلؽ٤ ٗطي٠٨ ٠ً ض٥ٝ ٓث

 «ُٖٔ؟

 «زطًف ضكر زٞ خاذ ٜٛاها؛ چٞٙ ٠ً ٛرٞات٨س٥.ك٨٘٢سٕ چطا »٨ٓال ُلر: 

 «ٛرٞات٨سٕ؟»ٜٛاها خطؾ٨س: 

ذٞضٟ، تا٧س كٞض٥ ترٞات٦ ضٝ ظ٨ٗٚ.  زا٦٧ ٛازض ُلر... ُلر ٝهس٦ ت٘ة ٦ٗ»٨ٓال تا ؾط خٞاب ٗثثر زاز ٝ ُلر: 

 «ذٞضٟ تر. ُلر ا٠ُ ترٞات٦، زطًف ز٠ِ٧ ٦٘ٛ

ضٕ  ذة، ٗطي٦ خٖٞٛ، ٗٚ ٦ٗ»ًطز. ػ٠٘ كا٦َ ُلر:  ٦ٗظ١طا زاقر تا ز١اٙ تاظ ت٠ ٨ٓال ِٛاٟ  ٜٛاها ٓثرٜس ظز.

 «ٓثاؾا ضٝ ت٨اضٕ.

 «إٓ. تصاضقٞٙ زٞ َكر ذ٨ؽ ترٞضٙ؛ ا٩ٙ ٦ٗ»ًطز. ُلر:  ٗطي٠٨ زاقر ١ٞٗا٥ ٨ٓال ضا ٛٞاظـ ٦ٗ

 «١ا. ًك٠ ذٞب اظذ ًاض ٦ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ت٨طٝٙ ضكر. ٜٛاها ت٠ ٗطي٠٨ ُلر: 

 «إٓ خ٨ف كا٦َ. ضٟ، ٦ٗ ٦ٗ ٕ ؾط چ٠ ًاض٥؟ ذ٠ٛٞ حٞن٠ٔ»ٗطي٠٨ ذٜس٧س. ُلر: 

ًاضا اكسازٟ ُطزٛف. ا٠ُ ٠٧ ٤ ؼ؛ ٦ٓٝ ١٘ ُصقر. ١ٜٞظ تچ٠ ا٠ُ زٞ ٛثٞز٥، ذ٦ٔ٨ ت٢ف ؾرر ٦ٗ»ٜٛاها ُلر: 

٨ُط٥ ٠ً زضاٝٗسٕ، ذٞزٕ تطاذ خثطاٙ  ًطز. ا٧كااهلل اظ ظ٨ٗٚ زٖٝٛ چ٨ٌاض ٦ٗ زٝؾر ذٞب، ٗث زٞ، ٛساقر، ٦٘ٛ

٦ٗ .ًٖٜ» 

خثطاٙ »ًطز، ُلر:  َٞض ٠ً زاقر ١ٞٗا٥ ٨ٓال ضا ناف ٦ٗتطزاقر ٝ ١٘اٙٗطي٠٨ زِْ ٨ٓال ضا اظ ض٥ٝ ؾط اٝ 

 «ذٞاز؛ زٝؾس٠٘ ذة. ٦٘ٛ
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ًاـ خَٜ ظٝززط زٕ٘ٞ تك٠، »ٜٛاها چٜس ٓحظ٠ ت٠ ٗطي٠٨ ذ٨طٟ قس؛ تؼس اِٛاض ٠ً تا ذٞزـ حطف تعٛس، ُلر: 

 «١از٥ تطُطزٟ.

ٟ ز٥ٞ ١ٞٗا٥ ٨ٓال كطٝ ًطز؛ اٗا زْ ًح قس ٝ ت٠ ٜٛاها ًطز؛ اٗا كٞض٥ ِٛا١ف ضا زظز٧س. زْ ضا زٝتاض ٦١ٗطي٠٨ ِٛا

 «ٗٚ تطٕ خ٨ف كا٦َ.»٠ً ت٠ ٜٛاها ِٛاٟ ًٜس، ُلر: ٧ي َطكف زا ض٥ٝ ُٞـ ٨ٓال ضكر. تٜٔس قس ٝ تسٝٙ ا٧ٚ

 

 

ػا٠٘ٓ ُْ ظز. زٝضٝتطـ ٧ي خكر زاقر. ز٥ٞ ػٌؿف زاقر ٓثرٜس ٦ٗٗطز خٞاٙ تٞز. الؿط تٞز. ٧ي ؾث٨ْ ًٖ

ًطز. نسا٥ ُط٠٧  نٞذِ ًٜاضـ زاقر هطآٙ خرف ٦ٗ ػا٠٘ٓ الٗح ض٦ِٛ تٞز. يثٍػا٠٘ٓ آ٠ٜ٧ تٞز. ٧يتٞز. ٧ي

 آٗس. ٦ٗ

١ا حد٠ٔ تٞز. ز٥ٞ ١ط حد٠ٔ ٧ي ػٌؽ تٞز؛ ػٌؽ ٧ي ٗطز.  ًٞچ٤٠ چوسض حد٠ٔ ا٧ٚ ضٝظ١ا ظ٧از تٞز. ز٥ٞ ١٘

١ا ض٧كٞ  س. تؼ١٦ًا ؾث٨ٔٞ تٞزٛ ١ا ٠ٛ چام تٞزٛس، ٠ٛ الؿط. تؼ٦ً ١ا چام تٞزٛس. تؼ٦ً ١ا الؿط تٞزٛس. تؼ٦ً تؼ٦ً

ظزٛس.  ١ا ٓثرٜس ٦ٗ ذٜس٧سٛس. تؼ٦ً ١ا ز٥ٞ ػٌؿكاٙ زاقسٜس ٦ٗ ١ا ٠ٛ ؾث٨ٔٞ تٞزٛس، ٠ٛ ض٧كٞ. تؼ٦ً تٞزٛس. تؼ٦ً

 زطقاٙ خٞاٙ تٞزٛس.١ا خ٨ط تٞزٛس. اٗا ت٨ف قاٙ ًاٗالً خس٥ تٞز. تؼ١٦ًا ١ٖ ه٨اك٠ تؼ٦ً

 

 

ا٨ٗس ٝ ٨ٓال ًٜاض زرر زؼساز٥ تآف ضا ض٥ٝ ١ٖ ُلر. ٗٚ، ظ١طا،  ضاز٥ٞ٧ ٜٛاها ضٝقٚ تٞز ٝ اذثاض خَٜ ضا ٦ٗ

تاظ٥ ت٠ َطف ٗواتْ ز٨ط ٝ ا٨ٗس تا ٧ي ًالـ اؾثابؾِٜط ُطكس٠ تٞز٧ٖ. ٗٚ تا ٧ي ١لر  چ٨سٟ تٞز٧ٖ ٝ خكسكاٙ

 ًطز٧ٖ. ق٨ٔي ٦ٗ

 «زاٌٛا٥ ػطاه٦. اهلل اًثط.»ا٨ٗس زاز ظز: 

ٝ  «ح٠ٔ٘.»ازام ق٨ٔي ًطز. ٗٚ زاز ظزٕ:  تاظ٥ِ ٝؾٍخ٦ ذ٨ا٦ٓ ت٠ َطف زٝ زاٛي اؾثابتٜٔس قس ٝ تا ٧ي آضخ٦

 ضا ًك٨سٕ ٝ خطزاتف ًطزٕ.ٕ ا تاظ٥ياٗٚ ٛاضٛدي اؾثاب

 «١ط ٦ً ظذ٦٘ قس، ت٨از ٗٚ ذٞتف ًٜٖ.»٨ٓال ُلر: 

 «ٗٞاظة ت٘ثا تاق٨س؛ زطًف زاضٟ.»ٗٚ ُلسٖ: 

 «ح٠ٔ٘ ٨ًٜس.»ا٨ٗس ُلر: 

 «ؾِٜط.زذسطا ت٘ٞٛٚ زٞ »ذ٨ع خٔٞ ضكس٨ٖ. ٗٚ ُلسٖ: ٗٚ ٝ ا٨ٗس ؾ٠ٜ٨

 «خا ٨ٗٚ ١ؿر ٢ٗس٥. ضٝـ ذاى ض٧رسٚ ٗؼٕٔٞ ٛك٠.ا٧ٚ»ا٨ٗس ُلر: 
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ق٧ٜٞس، اػالٕ  اًٜٞٙ ٦ٗزٞخ٠، زٞخ٠؛ ػالٗس٦ ٠ً ١ٖ»ٛا٢ُاٙ اذثاض هُغ قس ٝ ١٘اٙ ٗطز ٨٘١ك٦ِ زٝتاضٟ ُلر: 

 «ذُط ٧ا ٝيؼ٨ر هطٗع اؾر...

 «تس٧ٝس ؾطزاب.»ؾط خا٧ٖ ذكٌٖ ظز. ٜٛاها زاز ظز: 

َٞض ٠ً زضاظ ًك٨سٟ تٞزٕ، ذإٛٞ ضا تطزاقر ٝ زٛثآكاٙ ز٧ٝس. ٗٚ ١٘اٙ ز٧ٝسٛس. ظ١طا ُْ ا٨ٗس ٝ ٨ٓال ت٠ َطف زض

 «تٜٔس قٞ.»ؾطٕ ضا چطذاٛسٕ ٝ ت٠ ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. ٜٛاها ُلر: 

آها زاذْ ازام خط٧س ٝ تطاٌٛاضز ضا اظ ظ٧ط ٓطظ٧سٛس. حاج ت٠ ١ط ظح٘س٦ تٞز تٜٔس قسٕ ٝ ا٧ؿسازٕ. تاظ خا١ا٧ٖ زاقسٜس ٦ٗ

 «٢ٗس٥، تطٝ ؾطزاب.»ًطز. ٜٛاها ضاز٧ٞ ضا ذاٗٞـ ًطز ٝ ُلر:  ٨طٝٙ ًك٨س. ضاز٧ٞ زاقر آغ٧ط هطٗع خرف ٦ٗزرر ت

 «آضٗف؛ زٞ تطٝ. ٗٚ ٦ٗ»آها ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: اٗا ٗٚ زٌاٙ ٛرٞضزٕ. حاج

 ت٠ َطف زض ز٧ٝسٕ.

٠ً ؾؼ٨س ضا تـْ ًطزٟ تٞز،  آذط ؾطزاب خا٧ف خ٨چ ذٞضز، ٗحٌٖ ظ٨ٗٚ ذٞضز ٝ خ٨ـف زضآٗس. ٗاٗا٤ٙ ظ١طا ض٥ٝ خٔ

خاٙ. خاٙ. چ٨ع٥ ٛكسٟ ٠ً. تعضٍ »تا ػ٠٘ كا٦َ خكر ؾط ٗٚ خا٨٧ٚ ز٧ٝسٛس. ػ٠٘ كا٦َ ظ١طا ضا تـْ ًطز ٝ ُلر: 

 «ضٟ. ق٦ ٧ازذ ٦ٗ ٦ٗ

 «چ٨ع٧ف ٛكس؟»ٗاٗاٙ خطؾ٨س: 

 «٠ًٜ؟ ًداذ زضز ٦ٗ»قٔٞاض اٝ ضا تاال ظز ٝ خطؾ٨س: ٤ ػ٠٘ كا٦َ ظ١طا ضا ظ٨ٗٚ ُصاقر، خاچ

 «تصاض تٞؼ ًٜٖ ذٞب تك٠.»ًطز. ػ٠٘ كا٦َ ُلر:  ١طا ١٘چٜاٙ ُط٠٧ ٦ٗاٗا ظ

ٝ ذٖ قس ٠ً خا٥ ظ١طا ضا تثٞؾس؛ اٗا ظ١طا ٛا٢ُاٙ اظ خا خط٧س، ت٠ ًٜاض٥ ز٧ٝس ٝ ض٥ٝ ظ٨ٗٚ َاهثاظ زضاظ ًك٨س ٝ 

 «چطا ذٞات٨س٥ خؽ؟»ذإٛٞ ضا ١ٖ ًٜاض ذٞزـ ذٞاتاٛس. ػ٠٘ كا٦َ خطؾ٨س:  ُْ

 «ت٨ِطـ تاال.»آها ُلر: ض٥ٝ تطاٌٛاضز خا٨٧ٚ آٝضزٛس. حاجآها ٝ تاتا ٜٛاها ضا حاج

 «تط٧س ًٜاض.»تاتا ُلر: 

١ا خا٨٧ٚ ز٧ٝس. چك٘ف ٠ً ت٠ ا٨ٗس اكساز، ٛلؽ ضاحس٦ ًك٨س ٝ  تطاٌٛاضز ضا ض٥ٝ ظ٨ٗٚ ُصاقسٜس. ؾاضا ذاٖٛ اظ خ٠ٔ

 «ؾالٕ.»آها ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: ٝ ت٠ حاج« خا٦٧ ٗاٗاٙ؟ا٧ٚ»ُلر: 

 ١ا تاال ضكر. ٝ اظ خ٠ٔ« ٕ.ؾال»آها ُلر: حاج

خاقٞ ٗاٗاٙ. چطا »ٗاٗاٙ تاال٥ ؾط ظ١طا ضكر ٝ ُلر:  ياك٠ قس.چٜس زه٨و٠ تؼس ١اخط ذاٖٛ ١ٖ ت٠ خ٘ؼ٘اٙ ا

 «ذٞات٨س٥؟

 «ضٟ زٞ خاذ زطًف آذ٠. ا٠ُ ترٞات٦، ٦٘ٛ»ظ١طا ُلر: 

 «ٗٚ ت٨٘طٕ تطا خاذ. ٦٢آ»ٜٛاها ُلر: 

 «آز. ٓثاؾازٖ ًث٨ق ًطز٥. ز٠ِ٧ زطًف ٦٘ٛ»ُلر: ٗاٗاٙ ظ١طا ضا تٜٔس ًطز. ٓثاؾف ضا زٌاٛس ٝ 
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تٞؾ٨س. ؾاضا ذاٖٛ ٗسٞخ٠  ١ا٥ اٝ ضا ٦ٗ تاتا ظ٧طچك٦٘ ت٠ ؾاضا ذاٖٛ ِٛاٟ ًطز ٠ً ؾؼ٨س ضا تـْ ًطزٟ تٞز ٝ زاقر ٓة

ًطز. كٞض٥ ٓثرٜسـ  زكؼ٠ چك٘ف ت٠ ٗاٗاٙ اكساز ٠ً زاقر ِٛا١ف ٦ٗقس ٝ ت٠ تاتا ِٛاٟ ًطز. تاتا ٓثرٜس ظز؛ اٗا ٧ي

 ذٞضز ٝ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر.ضا 

 «آز. ًث٨ق قس٥. ز٠ِ٧ زطًف ٦٘ٛ»ذإٛٞ ضا تطزاقر ٝ ٓثاؾف ضا زٌاٛس. ُلر:  ظ١طا ُْ

 

 

ت٠ خ٨ط، ت٠ »آٗس:  ذٞزٗاٙ تاال ضكسٖ ٝ ت٠ َطف ازام ٗاٗاٙ ٝ تاتا ضكسٖ. اظ ازام نسا٥ تاتا ٤٦ٗ ١ا٥ ا٧ٞاٙ ذاٛ اظ خ٠ٔ

 «٦ًٜ. خ٨ـ٘ثط زاض٥ اقسثاٟ ٦ٗ

 «٦ًٜ ٗٚ ذطٕ؟ ١ا؟ زٞ ٝاهؼاً كي ٦ٗ»ٙ: ٝ نسا٥ ٗاٗا

١ا٧ف ضا  زض ضا تاظ ًطزٕ. ٗاٗاٙ ٝ تاتا تا ز٧سٙ ٗٚ ؾاًر قسٛس. ٗاٗاٙ ض٧ٝف ضا تطُطزاٛس ٝ تا ًق زؾر اقي

 خاى ًطز.

 

 

ز٥. انالً  ض٥ هّٞ ٦ٗ ا٦ٌٓ ٦ٗ»١ا٥ ا٧ٞاٙ خا٨٧ٚ آٗس ٝ چازضـ ضا ؾط ًطز. اٝهازف زٔد تٞز. ُلر:  ٗاٗاٙ اظ خ٠ٔ

 «قٜاؾ٘كٞٙ ٗٚ. ٦٘ٛ

 «اٛوس ؿطؿط ٌٛٚ زذسط؛ ت٨ا.»تاتا زٕ زض ح٨اٌ ا٧ؿسازٟ تٞز. ُلر: 

 «ٕ قس٧ٖ.ؿطؿطٝا»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «ٖ قٔٞؽ ٨ٌٜٛسا.ت٨ا٧ِزا ٗا »ٗٚ زٕ زض ازام ٜٛاها ا٧ؿسازٟ تٞزٕ. ٗاٗاٙ ت٠ ٗٚ ُلر: 

ز ٝ ؾؼ٨س ضا تـْ ًطزٟ تٞز. ػ٠٘ كا٦َ ٗاٗاٙ ٝ تاتا ٠ً ت٨طٝٙ ضكسٜس، ت٠ ازام ٜٛاها ضكسٖ. ٜٛاها ض٥ٝ زرر ٛكؿس٠ تٞ

ًطزٛس. ضكسٖ ًٜاض ػ٠٘ كا٦َ ٛكؿسٖ  ٝ ظ١طا ض٥ٝ ظ٨ٗٚ ٛكؿس٠ تٞزٛس ٝ زاقسٜس ػٌؽ ض٥ٝ خٔس ٧ي ًساب ضا ِٛاٟ ٦ٗ

ػ٠٘ كا٦َ، »ض٥ٝ خٔس ضا ٛكاٙ زازٕ ٝ خطؾ٨سٕ: ٤ ٝ ِٛاٟ ًطزٕ؛ ػٌؽ ٧ي ًكس٦ تٞز ٝ ٧ي ٢َٜٛ. تا زؾر ٛٞقس

 « خا؟چ٦ ٛٞقس٠ ا٧ٚ

 «ٛٞقس٠ زْٞٛ ظ٧طزض٧ا٦٧؛ ٧ٞٛؿٜسٟ: غّٝ ٝضٙ.»٦ ُلر: ػ٠٘ كاَ

 «ترٞٛف.»ظ١طا ُلر: 

 «ذٖٞٛ. ١ا ٦ٗ ذٞضٟ. تطا ق٘ا ٢٨ًاٙ تچ٠ ت٠ زضز ق٘ا١ا ٦٘ٛ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «٨ُطٕ اظ ت٨طٝٙ. ذٞاز تصاض٥؛ ٠٧ چ٨ع٥ ٦ٗ كا٦َ، قإ ٦٘ٛ»تاتا زض ازام ضا تاظ ًطز ٝ ُلر: 

 «زٝؾسر؟٤ ذٞٛ ٠ِٗ قإ زػٞذ ٛساض٧س»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 
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ذٞإ تثطٗف تطاـ آِٜٞ ترطٕ زا زؾر اظ ؾطٕ تطزاضٟ. ًكر ٜٗٞ تؽ ٠ً آِٜٞ  ٠ٛ تاتا؛ ا٦ٌٓ ُلسٖ. ٦ٗ»تاتا ُلر: 

 «آِٜٞ ًطز.

 «آذ٦ِ!»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «ق٦. آكط٧ٚ. زاظٟ زاض٥ ٗطز ٦ٗ»ٜٛاها ٓثرٜس ظز ٝ ُلر: 

 ٝ ت٨طٝٙ ضكر. «ػدة!»تاتا ُلر: 

 «تاظ٥ ٨ًٜٖ.ٛو٠ُ ت٨ا٧ِسذة ذة، اٗطٝظ اظ ؿصا خرسٚ ضاحر قس٧ٖ. »ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 

 

زضذك٨س. ٗاٗاٙ ذٞقحاّ تٞز. ٗٚ  ًطز. ٧ي زؾر آِٜٞ زض زؾسف ٦ٗ ٗاٗاٙ زاقر ق٨طذكي ؾؼ٨س ضا حايط ٦ٗ

 ًطز٧ٖ. ٝ ظ١طا ضٝتط٧ٝف ٛكؿس٠ تٞز٧ٖ ٝ تا اقس٨ام ز٘اقا٧ف ٦ٗ

 «ظٛٚ. ٦ٗ ٗاٗاٙ، ا١ِٜٞٓاذ تطم»ظ١طا ُلر: 

 «ذطٕ. زطقٖ ٦ٗذطٕ. اظ ا٧ٜا هكَٜ تطا زذسطٖٗ ٦ٗ»ٗاٗاٙ ذٜس٧س ٝ ُلر: 

 «تاتا ًٔي ظز تر؟»ٗٚ ُلسٖ: 

 «آضٟ ق٨ُٞٙ تال!»ٗاٗاٙ زٝتاضٟ ذٜس٧س. ُلر: 

 «ز٥؟ ٗاٗا٦ٛ، ق٨طذكي ت٠ ٗإ ٦ٗ»ُلسٖ: 

خٞاب ضز تس١س. ُلر: زط اظ آٙ اؾر ٠ً زاٛؿسٖ ٠ً ذٞقحاّ ت٠ ز٠ ه٦َٞ ق٨طذكي ًطز. ٦ٗ ٦١ٗاٗاٙ ِٛا

 «ـ ٗاّ ق٘ا. تطٝ زٝ زا هاقن ت٨اض.تاق٠، تو٠٨»

 «تط٧ٖ ازام ٜٛاها ترٞض٧ٖ؟»تٜٔس قسٕ ٝ ُلسٖ: 

 «تط٧س ٗاٗاٙ خاٙ.»ٗاٗاٙ ُلر: 

 

 

آها ٝ تاتا خكر ؾطـ ت٨طٝٙ زًسط اظ ازام ٜٛاها ت٨طٝٙ آٗس. ػ٦ٌٜ٨ تٞز ٝ ٨ًق چط٦ٗ تعض٦ُ زض زؾسف تٞز. حاج

ـ  ذاٖٛٞٗ ي٧ٞٛ٠٘٨٘ؿٖ تطا زًسط ػ٥ٞٔ، ز٢طاٙ؛ ٗساضى حاج ٠٧ ٛا٠ٗ ٦ٗ»ف ضا خٞق٨س ٝ ُلر: ١ا٧ آٗسٛس. زًسط ًلف

 «ًٜٖ. ١ط چ٦ زكر٨م اٝٙ تاق٠، ١٘ٞٙ ًاضٝ تا٧س ًطز. كؼالً ذساحاكظ. ٦ٗ

 «ذ٨ط خ٨ف.»آها ُلر: حاج

 «زؾر ق٘ا زضز ٠ٌٜٛ.»تاتا ُلر: 
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اظ ؾط ًالك٦ِ ًك٨س ٝ ت٠ ازاهف  ٦١ت٠ ٗٚ ًطز. آ ٦١آها ِٛازًسط اظ ذا٠ٛ ت٨طٝٙ ضكر. تاتا زٛثآف ضكر. حاج

 ضكر.

 

 

 «٠ٛ.»ٜٛاها ُلر: 

 «٧ؼ٦ٜ چ٦ ٠ٛ؟ زًسط ُلس٠.»تاتا ُلر: 

 «ذٞز ُلس٠. ا٠ُ ذٞت٠، تطٟ خا٥ ذٞزقٞ هُغ ٠ًٜ. ٗٚ خاٗٞ الظٕ زاضٕ.زًسط ت٦»ٜٛاها ُلر: 

 «ذ.خاظ٠ٛ ت٠ ٠٘١ تكٞ ٨ٛؽ. چطى ٠ًٜ، چطًف ٦ٗخاذ ز٠ِ٧ ذٞب»ػ٠٘ ذس٧ح ُلر: 

 ٜٛاها ت٠ ػ٠٘ ذس٧ح ِٛاٟ ًطز ٝ چ٨ع٥ ِٛلر. تؼس ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٠ً ًٜاض زض ا٧ؿسازٟ تٞزٕ ٝ ت٠ اٝ ظّ ظزٟ تٞزٕ.

. كا٦َ، ًاضازٞ تٌٚ، ض٧ٖ ز٢طاٙ، قا٧س اٝٙ ٧اضٝ، زًسط ػ٠٧ٞٔ، ُلر الظٕ ٨ٛؿر هُغ تك٠ حاال كطزا ٦ٗ»تاتا ُلر: 

 «ٕ ت٨ا.حايط قٞ، زٞا

 «إٓ. ا٦َ ٝهر اٗسحاٛاق٠. ٗٚ ٠ٛ٦ٗ ز٠ِ٧. ك»ػ٠٘ ذس٧ح ُلر: 

 «ضٕ. ا٥. ٗٚ ٦ٗزٞ ٠ً حا٠ٔٗ»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «ضٕ. ذٞزٕ ٦ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «١ا. ٖٗٞٛ خ٨ف تچ٠ ضٕ؛ ٦ٗ ضٟ. ٗٚ ؾط ًاض ٦٘ٛ كا٠َ٘ ٦ٗ»تاتا ُلر: 

 ق٨ٜسٕ. ١ا٥ ٜٛاها ٝ ز٧ِط چ٨ع٥ ٦٘ٛ ظزٛس؛ اٗا ٗٚ ظّ ظزٟ تٞزٕ ت٠ چكٖ َٞض زاقسٜس حطف ١٦ٗ٘اٙ

 

 

آها، تاتا، ٗاٗاٙ، ػ٠٘ كا٦َ، ػ٠٘ ذس٧ح، ٗ٘س آها، ظ١طا، ٜٛاها ضا ض٥ٝ تطاٌٛاضز اظ ذا٠ٛ ت٨طٝٙ تطزٛس. حاج زٝ ٗطز

 ذإٛٞ ٝ ٗٚ خكر ؾطقاٙ ت٨طٝٙ ضكس٨ٖ. ُْ

 «ٝا٧ؿ٨س.»تطاٌٛاضز ًٜاض آٗثٞالٛؽ ٠ً ضؾ٨س، ٜٛاها ت٠ ٗٚ ٝ ظ١طا ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: 

 «٠٧ تٞؼ تس٧س تث٨ٜٖ. ٨ا٧ِست»ت٠ ٗا ُلر: ٗطز١ا ا٧ؿسازٛس. ٜٛاها آؿٞقف ضا تاظ ًطز ٝ 

ذإٛٞ ضا ١ٖ تٞؾ٨س. ٗٚ خٔٞ ضكسٖ. ٜٛاها ٗطا تـْ ًطز ٝ تٞؾ٨س. زض  ظ١طا خٔٞ ضكر. ٜٛاها اٝ ضا تـْ ًطز ٝ تٞؾ٨س. ُْ

 «شاضٕ تثطٛف. ٛسطؼ؛ ٦٘ٛ»ُٞقٖ ظٗع٠ٗ ًطز: 
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ذٞات٨سٟ تٞز٧ٖ. آ١ؿس٠ ٓحاف ضا خؽ ظزٕ. تٜٔس قسٕ ٝ ت٨طٝٙ  ،قة تٞز. ٗٚ ٝ ظ١طا ٝ ؾؼ٨س ًٜاض تاتا، ظ٧ط ًطؾ٦

زض ضا چطذاٛسٕ ٣ ١ا٥ ذا٠ٛ ذاٗٞـ تٞزٛس. ت٠ َطف ازام ٜٛاها ضكسٖ. زؾس٨ِط چطاؽ٤ ضكسٖ. ح٨اٌ ؾطز ٝ ؾاًر تٞز. ١٘

ز. ٝاضز آها ِٛاٟ ًطزٕ. چٜس ٓحظ٠ نثط ًطزٕ؛ ذثط٥ ٛثٞٝ زض ضا ١ْ زازٕ. زض نسا٥ ؿ٨ػ٥ زاز. كٞض٥ ت٠ زض ازام حاج

 ازام ٜٛاها قسٕ ٝ زض ضا آ١ؿس٠ خكر ؾطٕ تؿسٖ.

زرر تاال٥ ازام خ٨سا تٞز. خٔٞ ضكسٖ. اظ زرر ٤ زاز. ؾا٧ ازام ٜٛاها زاض٧ي ٝ ؾطز تٞز ٝ ٗثْ ٨٘١ك٠ ت٥ٞ زاضٝ ٦ٗ

 ١ا٧ٖ زكي ضا ٓ٘ؽ ًطزٕ؛ ؾطز تٞز. خا٥ ضاؾسٖ ضا تاال ضكسٖ ٝ زض خا٥ ٜٛاها زضاظ ًك٨سٕ. ًُٗطب تٞزٕ. تا ًق زؾر

 تاال آٝضزٕ ٝ ت٠ آٙ ذ٨طٟ قسٕ. خا ضا خا٨٧ٚ آٝضزٕ ٝ ًٜاض ضاٖٛ ضا ٗحٌٖ ٨ٛكِٞٙ ُطكسٖ. زضز زاقر.
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4 

 

 «ٕ ؾط ضكر. ٨ٛٞٗس ٠ً. حٞن٠ٔ»حؿ٨ٚ ُلر: 

 «قا٧س كطزا ت٨از.»ا٨ٗس ُلر: 

 «ٙ.آ ٨ٓالا٧ٜا، ُلس٠ اٗطٝظ ٤٦ٗ آها زٔلٚ ًطزٟ ذٞٛ حاج»ُلسٖ:  ٠ً ِٛا١ٖ ضا اظ ؾط ًٞچ٠ تطزاضٕتسٝٙ ا٧ٚ

 «٠ُ. ضاؾر ٦ٗ»٨ٓال ُلر: 

 «قا٧س تط٧سٙ خاقٞ. تطا ٨٘١ٜٖ ز٧ط...»حؿ٨ٚ ُلر: 

شاضٟ خاقٞ  ٜٛاها ت٠ ٗٚ ُلس٠ ٦٘ٛ»چٜاٙ ِٛا١ف ًطزٕ ٠ً حطكف ضا ذٞضز ٝ ِٛا١ف ضا زظز٧س. تـى ًطزٕ. ُلسٖ: 

 زطؾ٨سٕ. اٗا ذٞزٕ ت٠ ا٧ٚ حطف ا٨َٜ٘اٙ ٛساقسٖ. ٦ٗ« تثطٙ. ذٞزـ ُلر.

 «شاضٟ ز٠ِ٧. شاضٟ تثطٙ، التس ٦٘ٛ ٦٘ٛا٠ُ ُلس٠ »٨ٓال ُلر: 

١ا٥  ١ا٥ ٜٛاها تٞزٛس؛ ٗثْ چكٖ ١ا٧ف ٗثْ چكٖ هسضقٜاؾا٠ٛ ت٠ ٨ٓال ِٛاٟ ًطزٕ. چوسض ٨ٓال ذٞب تٞز. چوسض چكٖ

 ٗاٗاٙ تٞزٛس.

 «اٝٗس.»ظ١طا ُلر: 

ا ؾطػسف ضا آٗثٞالٛؿ٦ ٝاضز ًٞچ٠ قس. ٠٘١ تا ١ٖ اظ خا خط٧س٧ٖ ٝ ت٠ َطف آٗثٞالٛؽ ز٧ٝس٧ٖ. ضاٜٛسٟ تا ز٧سٙ ٗ

 «١ا؟ چ٠ ذثطز٠ٛٞ تچ٠»ًٖ ًطز. ١٘طاٟ آٗثٞالٛؽ ت٠ ًٜاض ذا٠ٛ تطُكس٨ٖ. ضاٜٛسٟ خٜدطٟ ضا خا٨٧ٚ زاز ٝ ُلر: 

 «ٜٛاها اٝٗسٟ.»ا٨ٗس ُلر: 

ضاٜٛسٟ ذٜس٧س. خ٨ازٟ قس ٝ زضِ خكر آٗثٞالٛؽ ضا تاظ ًطز. ٗاٗاٙ خ٨ازٟ قس. ٗٚ خٔٞ ز٧ٝسٕ. ٜٛاها ؾطـ ضا تٜٔس ًطز ٝ 

ض٥ٝ ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. اظ ض٥ٝ ٗٔحل٠ خ٨سا تٞز ٠ً خا٥ ضاؾر ٜٛاها ؾط خا٧ف اؾر. ت٠ ٜٛاها ٤ ز. ت٠ ٗٔحلت٠ ٗٚ ٓثرٜس ظ

 ِٛاٟ ًطزٕ ٝ ذٜس٧سٕ.

 

 

نثط ٨ًٜس ٗٚ خ٨ف »ًطز٧ٖ. ُلسٖ:  ًطز ٠ً زاقس٨ٖ تاظ٥ ٦ٗ ٜٛاها ض٥ٝ زرسف ٛكؿس٠ تٞز ٝ ٗا ضا ز٘اقا ٦ٗ

.ًٖٜ» 

آها ذكٌٖ ذٞاؾسٖ ت٠ َطف زؾسك٦٧ٞ تسٕٝ ٠ً تا ق٨ٜسٙ نسا٥ حاج ١٦ٗا٧ٖ ضا خٞق٨سٕ.  ت٨طٝٙ ز٧ٝسٕ ٝ زٗدا٦٧

 «٠ُ تا٧س هُغ تك٠، تا٧س هُغ تك٠. ٝهس٦ زًسط ٦ٗ»ظز: 
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چ٨ٌاض ٨ًٜٖ ٝهس٦ »آها ِٛاٟ ًطزٕ. آضإ خٔٞ ضكسٖ ٝ ُٞقٖ ضا ت٠ زض چؿثاٛسٕ. نسا٥ تاتا آٗس: ازام حاج٤ ت٠ زض تؿس

 «شاضٟ ذة؟ ٦٘ٛ

٘ٔر ًٜٚ، خالز٨ٜٞ اظ خاذ خٞض٥ ػُلس٨س هطاضٟ ٨٘١ٚ ًطز٧س. انالً ٦ٗ ٦ذة ٗدثٞضـ ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «تطز٧ٜف ازام ػْ٘ ٝ... زٖٝٛ، ٠٧ چ٨ع٥؛ تؼسـ ٦ٗ ٧ا... چ٠ ٦ٗ زضت٨اضٙ

 «ذٞإ تطُطزٕ هٖ. قس. زٞ ٠ً ٛثٞز٥ تث٦ٜ٨. ُلر اال ٝ تال ٦ٗ ٦٘ٛ»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «زا زٝتاضٟ ٝهر ػْ٘ ت٨ِط٧ٖ.ا٧ٚ ٠٘١ ضاٟ ضكس٨ٖ ز٢طاٙ، ا٦ٌٓ. حاال ًٞ »آها ُلر: حاج

 .«، ضاي٨ف ٨ًٜٖٗٞٙ تك٨ٜ٨ٖ تاـ حطف تع٨ٖٛز٨ٖٛٞ ًاض٥ ت٨ٌٜٖ. تا٧س ٠٘١ زا ٝهس٦ ٛرٞاز، ٦٘ٛ»تاتا ُلر: 

 «ًٜٖ. ذٞزٕ تؼساً ضاي٨ف ٦ٗ ؛حاال ا٧ٚ چٜسضٝظٟ ًاض٧ف ٛساقس٠ تاق٨س»ػ٠٘ ذس٧ح ُلر: 

چٌاض ًٜٖ. تطُكسٖ ٝ خ٥ٞٔ زض ازام ٜٛاها ا٧ؿسازٕ. زاٛؿسٖ  ق٨ٜسٕ. ٨ُح تٞزٕ. ػهثا٦ٛ تٞزٕ. ٦٘ٛ ز٧ِط چ٨ع٥ ٦٘ٛ

اٗا ٛسٞاٛؿسٖ. ت٠  ًطز. چكٖ ٜٛاها ت٠ ٗٚ اكساز ٝ ذٜس٧س. ؾؼ٦ ًطزٕ ٓثرٜس تعٖٛ؛ ١ا ضا ز٘اقا ٦ٗ ٜٛاها زاقر تاظ٥ تچ٠

 ٖ.َطف ؾطزاب ضكس

 

 

طٝٙ ض٧رس٠ تٞز ٝ تا آٙ نٞذ ػ٠٘ كا٦َ ضا ت٨ يث٣ٍ ًطزٕ ٠ً زّ ٝ ضٝز ًٜاض ز٧ٞاض ا٧ؿسازٟ تٞزٕ ٝ ت٠ تاتا ِٛاٟ ٦ٗ

 «ذٞا٧ٚ ٜٛاها خاـ... تط٧سٟ تك٠؟ چطا ٦ٗ»ضكر. ٗطزز تٞزٕ؛ اٗا تاألذطٟ زٖٓ ضا ت٠ زض٧ا ظزٕ ٝ ُلسٖ:  ٝض ٦ٗ

 «ذٞاز خا٥ ٜٛاها تط٧سٟ تك٠. ٨١ك٦ٌ ٦٘ٛ»ُلر:  تاتا چٜس ٓحظ٠ ِٛا١ٖ ًطز.

ُلس٨س ٜٛاها خاـ تا٧س تط٧سٟ تك٠؛ زٞ ازام  ٦ٗزٞٙ زاقس٨س اِ... ذٞزذ ُلس٦. ٗٚ ق٨ٜسٕ. ٠٘١»ػهثا٦ٛ قسٕ. ُلسٖ: 

 «آها.حاج

 ٠ًٜ٤، تو٨ذة... ذة، زًسط ُلس٠ تا٧س تط٧سٟ تك٠ ُٝط٠ٛ چطى ٦ٗ»تاتا تاظ چٜس ٓحظ٠ ؾاًر ٗاٛس. تؼس ُلر: 

 «ق٠. خا٥ ٜٛاها ز٠ِ٧ ذٞب ٦٘ٛ»ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر ٝ ازا٠ٗ زاز: « ق٠. ق٠... ٗط٧ى ٦ٗ تسٛكٖ چ٨ع ٦ٗ

اظ ازام ت٨طٝٙ ز٧ٝسٕ. ٗاٗاٙ ٝ ػ٠٘ كا٦َ ًٜاض « زٞ تسخٜؿ٦.»إ ُطكر. زاز ظزٕ:  ُط٠٧ «ق٠. ب ٦ٗذٞ»زاز ظزٕ: 

 ٝ ت٠ َطف ازام ٜٛاها ز٧ٝسٕ. زض ضا تاظ ًطزٕ ٝ ت٠ َطف« ق٘إ تسخٜؿ٨س.»قؿسٜس. زاز ظزٕ:  حٞو زاقسٜس ٓثاؼ ٦ٗ

 ًطزٕ. ١ن ُط٠٧ ٦ٗ زرر ز٧ٝسٕ. ١ن

٦ًٜ؟ ١ا؟ ٗاٗاٙ  چ٦ قسٟ ُٖٔ؟ چطا ُط٠٧ ٦ٗ»ا زؼدة ِٛا١ٖ ًطز ٝ ُلر: تاكر. ت ٜٛاها تاظ زاقر غاًر ؾثع ٦ٗ

 «تاتا زػٞاذ ًطزٙ؟ آضٟ؟

 تا ؾط خٞاب ٜٗل٦ زازٕ.

 « خؽ چ٦ قسٟ؟»ُلر: 
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ُلسٚ تا٧س  آها تٞزٙ، زاقسٚ... زاقسٚ ٦ٗ قٞٙ زٞ ازام... زٞ ازام حاج ذٞاٙ خازٞ تثطٙ... ٗٚ ق٨ٜسٕ. ٠٘١ ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «تصاضٟ خاقٞ تثط٧ٖ.ٜٛاها ضٝ ُٞٓف تع٨ٖٛ، 

اـ ُصاقسٖ ٝ تٜٔسزط  ٜٛاها ٓثرٜس٥ ظز ٝ آؿٞقف ضا تاظ ًطز. اظ زرر تاال ضكسٖ. ٜٛاها تـٖٔ ًطز. ؾطٕ ضا ض٥ٝ ؾ٠ٜ٨

ذٞضٟ  تصاض تِٚ. ٜٛاها ٠ً ت٠ ا٧ٚ ضاحس٦ ُّٞ ٦٘ٛ»ًطز، ُلر:  َٞض ٠ً ١ٞٗا٧ٖ ضا ٛٞاظـ ٦ٗ ُط٠٧ ًطزٕ. ٜٛاها، ١٘اٙ

 «١اـ تطهه٠. ذٞاز زٞ ػطٝؾ٦ ٟٛٞ ٠ً٦. ٜٛاها خاقٞ الظٕ زاضٟ؛ ٗ

 «ٝخ؛ تاق٠؟ٝذرِ ٨١فٛصاض خازٞ تثطٙ؛ ٨١ف»ُلسٖ: 

 «ذاَطذ خ٘غ تاق٠.»ُلر: 

 «١طًسٝٗكٞٙ اٝٗسٙ ُلسٚ تصاض خازٞ تثط٧ٖ، تِٞ... تِٞ تطٝ خ٦ ًاضذ!»زط قسٕ. ُلسٖ:  ٦ً٘ آضإ

 «ذٞززٞ تثط. ُٖ ا٠ُ ذٞت٠، تطٝ خا٥ ُٖ تطٝ خ٦ ًاضذ. ٦ٗ تاق٠. ٦ٗ»ٜٛاها ذٜس٧س. ُلر: 

 ذٜس٧سٕ. ت٠ ٜٛاها ذ٨طٟ قسٕ. ؾطٕ ضا خٔٞ تطزٕ ٝ ٓدف ضا تٞؾ٨سٕ.

 

 

ًطز٧ٖ. ٗح٘سضيا تاظ ١ٖ زاقر تا حؿطذ تاظ٥ ٗا ضا ز٘اقا  ١ا زاقس٨ٖ خ٥ٞٔ زض ذا٠ٛ كٞزثاّ تاظ٥ ٦ٗ تا تچ٠

 «٢ٗس٥، ت٨ا.»ًطز. تاتا تا زٝچطذ٠ اظ ذا٠ٛ ت٨طٝٙ آٗس ٝ ٗطا نسا ظز:  ٦ٗ

 «زاض٧ٖ.تاظ٥ »ُلسٖ: 

 «ت٨ا ُلسٖ.»ُلر: 

 «ؾٞاض٥؟ذٞاز تطٟ زٝچطذ٠ آكط٧ٚ خؿط ذٞب تاتا. حاال ٦ً ٦ٗ»٦ٔ٨ٗ ت٠ َطكف ضكسٖ. ُلر:  تا ت٦

 «ذٞا٥ ت٨ا٥؟ ٦٘ٛ»چ٨ع٥ ِٛلسٖ. زؼدة ًطز. ُلر: 

 «ٛچ.»ؾطٕ ضا تاال اٛساذسٖ ٝ ُلسٖ: 

 «اِ... چطا ٠ٛ؟ ٨ًق زاضٟ ١ا.»ُلر: 

 «٠.ق تاظ٥ زاض٧ٖ. ٠٧ ٧اض ًٖ ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «ق٠؛ ٗٚ ١ؿسٖ. ًٖ ٦٘ٛ»ٗح٘سضيا ُلر: 

 «ذطٗا. ز٦ٛٞ ت٦ٌٜ. ت٨ا تط٧ٖ، تطُكس٦ٜ تطاذ خلي ٦ٗ ٕ ٦ًٗا تاظ٥ ضٝ تؼسا»زط قس ٝ ُلر:  اٙتاتا ٢ٗطت

 «زطؾ٦ ؾطتاظ٨ُط٥ تاق٠؟ ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «٧ٞ ٦ً ٧ازذ زازٟ؟ ٗاٗاٛر، آضٟ؟ ؾطتاظ٨ُط٥»تاتا ػهثا٦ٛ قس ٝ ُلر: 

ذٞزٕ »ًطزٛس. ض٧ٖٝ ضا تطُطزاٛسٕ ٝ ُلسٖ:  ًطز ٠ً ؾاًر ا٧ؿسازٟ تٞزٛس ٝ ُٞـ ١٦ٗا ِٛاٟ  ٝ تا ِٛطا٦ٛ ت٠ تچ٠

 «زٝٛؿسٖ اظ اّٝ. ٦ٗ
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 «ُٖ ت٨ا، تِٞ چكٖ. تدط تاال تث٨ٜٖ. ٦ًٔ ًاض زاضٕ. تچطخ. ٦ٗ»تاتا ت٠ َطف ٗٚ آٗس ٝ ُلر: 

ذسا ٠ٌٜٛ ٠٧ ضٝظ ٗحساج »لر: ا٥ ٛثٞز. خكسٖ ضا ت٠ تاتا ًطزٕ. ظ٧ط تـٖٔ ضا ُطكر ٝ ٗطا خ٥ٞٔ زٝچطذ٠ ٛكاٛس. ُ چاضٟ

 «زٞ تكٖ.

ٗح٘سضيا تا ذٞقحا٦ٓ ذٜس٧س. ت٢ف اذٖ ًطزٕ ٝ ذٜسٟ ض٥ٝ ٓثف ذك٨ٌس. تاتا ؾٞاض زٝچطذ٠ قس ٝ ضاٟ اكساز. ؿط 

 «ق٠. ذٞاؾسٖ كٞزثاّ تاظ٥ ًٜٖ. ا٩ٙ ٠٧ ٧اض ًٖ ٦ٗ ٦ٗ»ظزٕ: 

 «٠ًٜ. خاذ تاظ٥ ٦ٗٛسطؼ؛ اٝٙ خؿطٟ ُلر ت٠»تاتا ُلر: 

 «چ٦ كٞزثاّ تٔس ٨ٛؽ. چٗ٘سضيا ٨١»ُلسٖ: 

 ٝ ذٜس٧س.« تاظ٧س! خؽ حس٘اً ٦ٗ چ٠ تس؛»ُلر: 

 حطنٖ زضآٗس.

 

 

 «ه٢ط٥؟»تاتا خطؾ٨س: 

 ٌٖ چؿث٨سٟ تٞزٕ ٝ اذٖ ًطزٟ تٞزٕ.خٞاتف ضا ٛسازٕ. كطٗاٙ زٝچطذ٠ ضا ٗح

ؾٖ؟ زط ٦ًٜ ٗٚ اظ ؾطتاظ٨ُط٥ ٦ٗ ٧ٞ ٛعٙ، ١ا؟ كي ٦ٗ ٠ِٗ ت٢ر ِٛلسٖ خ٥ٞٔ ٗطزٕ حطف ؾطتاظ٨ُط٥»تاتا ُلر: 

ٛا٢ُاٙ ؾاًر قس ٝ ؾطػسف ضا  «ذٞاؾسٖ تا خؿطٕ ٠٧ زٝض٥ تعٖٛ، تطاـ خلي ترطٕ، تثطٗف هُاض... ٠ٛ. ٗٚ كوٍ ٦ٗ

ًٖ ًطز. خٔٞزط، ٧ي ٗاق٨ٚ ٨ً٘س٠ ًٜاض ذ٨اتاٙ خاضى قسٟ تٞز ٝ زٝ ٗأٗٞض ًٜاضـ ا٧ؿسازٟ تٞزٛس. تاتا زاذْ ا٨ٓٝٚ 

 ؾ٘ر ضاؾر خ٨چ٨س ٝ زٜس ضًاب ظز.٤ ًٞچ

 «زطؾٞ.»ُلسٖ: 

 «خلٌر اظ زؾر ضكر!»تاتا ػهثا٦ٛ قس ٝ ُلر: 

 «زٞ زطؾ٦٧ٞ.»ُلسٖ: 

 «تصاض تطؾ٨ٖ ذ٠ٛٞ. زا ٠٧ ٗا١ٖ اظ خّٞ ذثط٥ ٨ٛؿر.»ٛلؽ ػ٨٘و٦ ًك٨س ٝ ُلر: 

 

 

زذسط٥ زاضٕ قاٟ ٛساضٟ. نٞضز٦ زاضٟ ٠ً ٗاٟ ٛساضٟ. زٞ »ذٞاٛس:  تاتا ظ١طا ضا زض تـٔف ٛكاٛسٟ تٞز ٝ تطا٧ف قؼط ٦ٗ

 «هطاض...اض زا ذٞاؾسِاض زاضٟ. ػاقن ت٦ذٞق٦ِٔ زا ٛساضٟ. ١ع

 «خ٨ف زاضٕ.»ظ١طا ُلر: 

 «زذسط٥ زاضٕ ٠ً خ٨ف زاضٟ. تاتا٦٧ زاضٟ ٠ً ض٧ف زاضٟ.»تاتا ذٞاٛس: 
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إ ضا ًطزٕ ٠ً ٛرٜسٕ. تاتا ت٠ ظ١طا ُلر:  ؾؼ٤٦ ظ١طا ذٜس٧س. تاتا ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ت٠ ز٧ٞاض ضٝتطٝ ظّ ظزٕ ٝ ١٘

 «تطٝ خ٨ف ًٚ.»

تٜٔس قس ٝ آٗس ًٜاضٕ ٛكؿر. ت٠ ز٧ٞاض ز٠٨ٌ زاز ٝ اٝ ١ٖ،  ،اتا چٜس ٓحظ٠ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطزت٨طٝٙ ضكر. تظ١طا اظ ازام 

 «تاتاذ زطؾٞ ٨ٛؿر.»ٗثْ ٗٚ، ت٠ ضٝتطٝ ظّ ظز. ُلر: 

 چ٨ع٥ ِٛلسٖ.

ذٞاز ٗٞاظة ٗاٗاٙ ٝ زٞ ٝ ظ١طا ٝ ؾؼ٨س تاق٠؟ ١از٥ ا٠ُ  ضٟ خث٠٢، تطا ا٠ٜ٧ ٠ً ا٠ُ تطٟ، ٦ً ٦ٗ ا٠ُ ٦٘ٛ»ُلر: 

 «كس٠، ٝاؾ٠ ا٠ٜ٧ ٠ً ظٙ ٝ تچ٠ ٛساضٟ.ض

 «ٗطي٠٨ ضٝ زاضٟ ٠ً.»٠ً ِٛا١ٖ ضا اظ ز٧ٞاض ضٝتطٝ تطزاضٕ، ُلسٖ: تسٝٙ ا٧ٚ

 تاتا ِٛا١ٖ ًطز ٝ چ٨ع٥ ِٛلر.

 

 

١ا  ٠ً زض زٝ َطكف ٛكؿس٠ تٞز٧ٖ، ٢٨ًاٙ تچ٠ ،آذط ؾطزاب ٛكؿس٠ تٞز ٝ زاقر تطا٥ ٗٚ ٝ ظ١طا٤ ٗطي٠٨ ض٥ٝ خٔ

 «٠٧. ٢ٗس٥، تطٝ تث٨ٚ ٦ً»ًطز. ُلر:  ٗس. ػ٠٘ كا٦َ زاقر تطٛح خاى ٦ٗذٞاٛس. نسا٥ ظَِٛ زض آ ٦ٗ

١ا٥ ؾ٨اٟ ًٞچي  آث٨ٜٚ خكر زض تٞز. ٠ٌ٧ ذٞضزٕ. ظّ ظزٕ ت٠ آٙ چكٖ إ ١ا تاال ز٧ٝسٕ ٝ زض ضا تاظ ًطزٕ.  اظ خ٠ٔ

 ؿ٨ِِ٘ٚ ذ٦ٔ٨ ؿ٨ِ٘ٚ.

 «٠٧؟ ٦ً»نسا٥ ػ٠٘ كا٦َ ٗطا ت٠ ذٞز آٝضز: 

 «تلطٗا٨٧س زٞ. ؾالٕ.»آث٨ٜٚ ُلر:  ػ٠٘ كا٦َ ًٜاض ٗٚ آٗس ٝ ت٠ إ

 «ت٨ا ا٧ٚ ٝض.»َٞض ت٠ ٗٚ ذ٨طٟ قسٟ تٞز. ػ٠٘ كا٦َ زؼدة ًطز. ٗطا ًٜاض ًك٨س ٝ ُلر:  آث٨ٜٚ ١٘اٙ اٗا إ

١ا٥  ٝاضز ذا٠ٛ قس ٝ ت٠ َطف ازام ٜٛاها ضكر. ػ٠٘ كا٦َ زٛثآف ضكر. ت٠ ٗطي٠٨ ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً ؾط خ٠ٔ آث٨ٜٚ إ

 ًطز. آث٨ٜٚ ضا ز٘اقا ٦ٗ إ  ؾطزاب ا٧ؿسازٟ تٞز ٝ

 

 

 «ا٥ چ٨ع٥. ٗٞٛس٧ٚ ٠٧ چا٦٧ ٦ٗ»آٗس:  اظ ح٨اٌ نسا٥ ػ٠٘ كا٦َ ٦ٗ

 «ضٕ. ٠ٛ؛ ٦ٗ»آث٨ٜٚ ٠ً ُلر:  ٝ نسا٥ إ

 «َٞض٥ ٠ً تسٟ. ١ط تاض...ذ٠ ا٧ٚآ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 ذا٠ٛ آٗس. نسا٥ تؿس٠ قسٙ زض
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شاضٟ ٠٧  ظ٠ٛ، ٠ٛ ٦ٗ ا٧ٚ خ٨طظ٠ٛ ذ٦ٔ٨ ػد٨ة ؿط٧ث٠. ٠ٛ حطف ٦ٗ»١ا٥ ؾطزاب خا٨٧ٚ آٗس ٝ ُلر:  ػ٠٘ كا٦َ اظ خ٠ٔ

 «ضٟ. ظ٠ٛ ٝ ٦ٗ آز آٗدٞٓكٞ ٦ٗ چ٦. ٦ٗ چا٦٧ تف تسٕ، ٠ٛ ٨١چ

 «قٜاؾ٘ف. ٗٚ ٦ٗ»ٗطي٠٨ ُلر: 

 «٠٧؟ قٜاؾ٨ف؟ ٦ً ٦ٗ»قس. خطؾ٨س:  ػ٠٘ كا٦َ ًٜدٌاٝ

ُٚ ٠٧ هُطٟ اقٌٖ تطاـ ٛط٧رس٠. ٠ٛ ؾ٨اٟ خٞق٨سٟ، ٠ٛ  ٠٧ خؿط زاقر، چاض ٗاٟ خ٨ف ق٨٢س قس. ٦ٗ»ٗطي٠٨ ُلر: 

 «چ٦. ٨١چ

 «چوسض ؾِٜسّ.»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

زا آهإ ت٨ا ٗطي٦ خٖٞٛ. ت٨ا »چ٨ع٥ ِٛلر. ٗٚ تا ز١اٙ تاظ ت٠ ٗطي٠٨ ذ٨طٟ قسٟ تٞزٕ. ػ٠٘ كا٦َ ُلر:  ٗطي٠٨

 ٝ زؾر ٗطي٠٨ ضا ُطكر ٝ تٜٔسـ ًطز.« زر، قاٗٞ ضز٧ق ٨ًٜٖ. ٛس٧سٟ

 

 

ٗا تٞز. ٠٧ ح٨اٌ تعضٍ زاقر، ت٨ؿر ٤ اٝٗس٥ خا٨٧ٚ، ا٨ٓٝٚ ذ٠ٛٞ، ذٞٛ اظ ض٥ٝ زد٠، اظ ٝؾٍ ُٜسٗا ٠ً ٦ٗ»... ــ 

 «خا. ؾ٠ زا ا٧ٞٝٙ زاقر، تا ؾسٞٛا٥ چٞت٦ ٝ... تطاتط ح٨اٌ ا٧ٚ

 «زٞٛٞ ت٘ثاضٝٙ ٠ًٜ؟ اٝٗس ذ٠ٛٞ نسإ ٦٘ٛ»خطؾ٨س:  ظ١طا حطف ٜٛاها ضا هُغ ًطز ٝ

 «٠ٛ ُٖٔ؛ اٝٙ ٗٞهغ خَٜ ٛثٞز.»ٜٛاها ُلر: 

 «خؽ چ٦ تٞز؟»ز١اٙ ظ١طا اظ زؼدة تاظ قس. خطؾ٨س: 

ق٧ٜٞس، اػالٕ ٠٧ قإ  اًٜٞٙ ٦ٗ زٞخ٠، زٞخ٠؛ ػالٗس٦ ٠ً ١ٖ»ػ٠٘ كا٦َ زض ضا تاظ ًطز. ذٞقحاّ تٞز. ُلر: 

 «ؼ ٠ً ذٞزٕ خرسٖ. ذٞق٘عٟ

حاال چ٦ »زٞ ٝ قطٝع ًطز تا ز١اٙ آ١َٜ تازا تازا ٗثاضى تازا ضا ظزٙ ٝ ضهه٨سٙ. ٜٛاها ذٜس٧س ٝ ُلر:  آٗس

 «خرس٦؟

 «ؾثع٥. هط٠ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ؾطـ ضا تاال ُطكر ٝ ُلر: 

إٓ  قإ ٦ٗ تؼس»آ٨ٗع٥ زح٧ٞٔف زازٕ. ُلر:  ٜراٗا ظٝز ِٛا١ف ضا اظ ٜٛاها زظز٧س ٝ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ٓثرٜس ق٨ُ

 «ذطٕ تطازٞٙ. اظ ٗسضؾ٠ اٝٗس٦ٛ، اظ زًٞٙ ٛهطاهلل خلي ٦ٗ ،ذٖٞٛ. كطزإ ١ا ٦ٗ ٢٨اٙ تچ٠تطازٞٙ ً

 «تطا ٗٚ زٝ زا تا٧س ترط٥!»اؾسلازٟ ًطزٕ. ُلسٖ:  كٞض٥ ؾٞء

 «ذطٕ. تاق٠، زٝ زا ٦ٗ»تا زٓرٞض٥ ِٛا١ٖ ًطز ٝ ُلر: 

 «ؾ٠ زا!»ُلسٖ: 

 «زٞٙ. تاق٠. حاال تط٧س ذ٠ٛٞ»ًك٨س ٝ ُلر:  ٦١آ
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ق٠ تسٗر ق١ٞط.  آكط٧ٚ. حاال ز٠ِ٧ ضٕٝ ٦ٗ»١ا اظ ًق ازام. ٜٛاها ُلر:  تاظ٥ ت٠ خ٘غ ًطزٙ اؾثابٝ قطٝع ًطز 

 «خٞض٥ قسٟ.ؾثع٥ زذسطٕ چ٠ ذٞاز تث٨ٜٖ هط٠ٗ زٖٓ ٦ٗ

 «ػا٦ٓ. ٠ِٗ قي زاض٥؟»ًطز ز٥ٞ چكٖ ٜٛاها ِٛاٟ ٌٜٛس. ُلر:  ػ٠٘ كا٦َ ذٜس٧س؛ ١طچٜس ١ٜٞظ ؾؼ٦ ٦ٗ

 «قي ٠ً...»ٜٛاها ُلر: 

 «قٞ تث٨ٜٖ. ذٞضٟ، ه٨اك٠ ٧ٞ ٦ٗ ؾثع٥ ذٞاز ٝهس٦ آهإ هط٠ٗ كوٍ زٖٓ ٦ٗ»ز٥ٞ حطف اٝ خط٧س ٝ ُلر: ػ٠٘ كا٦َ 

 اٗا ا٧ٚ تاض ٓثرٜسٕ زٝؾسا٠ٛ تٞز. ٝتاضٟ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ٓثرٜس ظزٕ؛ٝ ز

 

 

تٞز ٝ قإ ١ٜٞظ خ٘غ ٛكسٟ ٣ ١ا. ؾلط ١ا ٝ آزٕ ١ا، زلَٜ ١ا، خ٨ح زاز؛ زاٛي ١ا ضا ٛكاٙ ٦ٗ ز٧ٞٔع٧ٞٙ زاقر خث٠٢

 «ت٨ا زٞ.»ًطز. زض ظزٛس. ٗاٗاٙ ُلر:  تاظ٥ تاظ٥ ٦ٗ ؾؼ٨س ًٜاض آٙ زاقر تا ٧ي ٗاق٨ٚ اؾثاب

 «چ٦ قسٟ؟». ٗاٗاٙ خطؾ٨س: ظّ ظزٜاض ز٧ٞاض ٝ ت٠ ز٧ٞٔع٧ٞٙ ػ٠٘ كا٦َ ٝاضز قس. آٗس ٛكؿر ً

 «آهإ ك٨٘٢س.»ٝ ُلر:  ظّ ظززٝتاضٟ ت٠ ز٧ٞٔع٧ٞٙ  ،ػ٠٘ كا٦َ ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ًطز

 «اظ ًدا ك٨٘٢س؟»س: ٗاٗاٙ خطؾ٨

ٖٗ كي ًٜٖ اظ ١٘ٞٙ اّٝ ك٨٘٢سٟ تٞز؛ ٦ٓٝ ت٠ ض٥ٝ ذٞزـ  زٖٝٛ. ٗطي٠٨ ضٝ ٠ً ٛس٧س. ٠ٜٛ ٦٘ٛ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «٨ٛاٝضز.

 «چ٦ ضٝ ك٨٘٢سٟ تٞز؟»تاتا خطؾ٨س: 

 «خٞض٥ تدعٟ.ؾثع٥ ضٝ... ت٠ كا٦َ ٧از زازٟ چ٠ ا٧ٚ ٠ً ٗطي٠٨ هط٠ٗ»ٗاٗاٙ ُلر: 

ذٞاؾس٦ ذ٨اّ ًٜٚ اظ قٌٖ ٗازضذ ٠ً زضاٝٗس٥، تٔس  ٠ِ٧ ؿه٠ ذٞضزٙ زاضٟ؟ ٦ٗا٧ٚ ز»تاتا زؼدة ًطز. ُلر: 

 «ؾثع٥ تدع٥؟ تٞز٥ هط٠ٗ

 «ٗٚ ِٛلسٖ.»ػ٠٘ كا٦َ ت٠ تاتا ِٛاٟ ًطز ٝ چ٨ع٥ ِٛلر. تؼس ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ُلسٖ: 

 «زٖٝٛ. ٦ٗ»ُلر: 

 «١ا ترٞٙ. ٢٨ًاٙ تچ٠»ظ١طا ُلر: 

 «حٞن٠ٔ ٛساضٕ؛ تاق٠ تؼساً.»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «ًدا؟»تٜٔس قس. ٗاٗاٙ ُلر:  ٝ

 «تطٕ.»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «ؾثع٥ خرس٠. ذٞاؾر خ٥ٞٔ تاتاـ خع تسٟ هط٠ٗ َلٔي. چوس زٓف ٦ٗ»ت٨طٝٙ ضكر ٝ زض ضا تؿر. ٗاٗاٙ ُلر: 

 «حاال چ٠ ػ٨ة زاضٟ ٗطي٠٨ ت٢ف ٧از زازٟ تاق٠ ٠ِٗ؟»تاتا ُلر: 
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 «رر ٝ ضكر.خاـ ؿصا ضٝ خ٠ٗطي٠٨ ٧ازـ ٛساز؛ ٧ٞاق٦ٌ اٝٗس ت»ٗاٗاٙ ُلر: 

آها ُلس٦ ٗطي٠٨  ٠ٌٜٛ زٞ ت٠ حاج»ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: « ػدة. چ٠ ٦ًٌٔ قسٟ كا٦َ.»تاتا ٓثرٜس ظز ٝ ُلر: 

 «خرس٠ ق٨ُٞٙ؟

 ٝ ذٜس٧س. ٗٚ ض٧ٖٝ ضا تطُطزاٛسٕ. ١ٜٞظ تا تاتا ه٢ط تٞزٕ.

 «زٟ؟ ٧ٞ ٛكٞٙ ٦٘ٛتاتا، ١از٥»َٞض ٠ً ت٠ ز٧ٞٔع٧ٞٙ ذ٨طٟ قسٟ تٞز، خطؾ٨س:  ظ١طا ١٘اٙ

 «زٟ. ٧ٞ ٛكٞٙ ٦ٗآز ١از٥ ٠٘١ آزٕ ٦ٗآضٟ، زٞ ا٧ٚ»اـ ُطكر. ُلر:  ٗاٗاٙ ذٜسٟ

 «ِٛا ٨ًٜس؛ قا٧س ٛكٞٙ زاز.»تاتا ُلر: 

 «ًٜٚ تا نسإ، تاتا؟ ا٧ٜا خَٜ زاضٙ ٦ٗ»خطؾ٨س:  اظ١ط

 «ًٜٚ. آضٟ، خَٜ زاضٙ ٦ٗ»تاتا ُلر: 

 «نسإ ًٞـ خؽ؟»ظ١طا خطؾ٨س: 

 «خاؾر؛ ِٛا. خا زٞ ز٧ٞٔع٧ٞٙ ١ؿسٚ، نسإ اٝٙ ا٧ٚنسإ اٝٙ ٝضٟ. ا٧ٜا »تاتا ُلر: 

ظ١طا ت٠ تاتا ِٛاٟ ًطز. تاتا زؾسف ضا ت٠ نٞضذ اكو٦ اظ ض٥ٝ ز٧ٞٔع٧ٞٙ حطًر زاز زا ض٥ٝ ز٧ٞاض ًٜاض ز٧ٞٔع٧ٞٙ ٝ 

 «خا؛ زٞ ز٧ٞاض. اٝٙ»ُلر: 

٠ًٜ.  تا زاضٟ قٞذ٦ ٠ٛ٦ٗ. تا»ظزٟ ت٠ ز٧ٞاض ِٛاٟ ًطز ٝ زؾر ٗاٗاٙ ضا ُطكر. ٗاٗاٙ ٓثرٜس ظز ٝ ُلر:  ظ١طا ٝحكر

 «نسإ زٞ ز٧ٞاض ٨ٛؿر.

 «ٛرٞض؛ اَذ٠.»تاظ٥ ضا ت٠ ز١اٛف تطز. زؾسف ضا ُطكسٖ ٝ ُلسٖ:  ؾؼ٨س ٗاق٨ٚ اؾثاب

 «آ١ا؛ ٨ِٛا، ا٧ٚ نسا٠ٗ.»تاتا ُلر: 

. تاض ا٦ٓٝ تٞز ٠ً نسإ ضا زاز اـ ٛكاٙ ٦ٗ ثاؼ ٛظا٦ٗكٞض٥ ت٠ ز٧ٞٔع٧ٞٙ ِٛاٟ ًطزٕ. ز٧ٞٔع٧ٞٙ زه٧ٞط نسإ ضا تا ٓ

 ١ا ضا زاقر. آزٕ تساذالم٤ اـ ت٠ ٛظطٕ ذ٦ٔ٨ زطؾٜاى آٗس. تا آٙ ؾث٨ْ ًٔلر، ه٨اك ز٧سٕ. ه٨اك٠ ٦ٗ

 «ُلسٚ ا٧ٚ تٞز. تط خسضـ ٓؼٜر! تث٨ٜ٨ٚ، نسإ نسإ ٠ً ٦ٗ»تاتا ُلر: 

 

 

زض زؾر ُطكس٠ تٞزٕ ٝ ضاٜٛس٦ُ  زاٛي ضا ض٥ٝ آٙ ت٨طٝٙ تٞز. كطٗا٤ٙ ز٥ٞ زاٛي ٛكؿس٠ تٞزٕ ٝ كوٍ ؾطٕ اظ زض٧چ

 ١ا تٞز. ١ا ٝ آزٕ ١ا ٝ زلَٜ ١ا ٝ خ٨ح ض٥ٝ زاٛي ٛكؿس٠ تٞز. زٝضٝتطٗاٙ خط اظ زاٛي ،، زلَٜ ت٠ زؾر. ١از٥ًطزٕ ٦ٗ

 «ُاظ تسٕ؟»ُلسٖ: 

 «ُاظ تسٟ.»ُلر: ١از٥ 

www.takbook.com



46 
 

ٝض تا نسإ  ٝٙ تط٧ٖ ا»ضكر. ٨ًق زاقر. ١از٥ ُلر:  ؾطػر خٔٞ ٦ٗ خساّ ُاظ ككاض زازٕ. زاٛي تاٖ ضا ض٥ٝ خا٧

 «خَٜ ٨ًٜٖ.

تا زؾر ذاًط٧ع٥ ضا زض َطف ضاؾر ٛكاٙ زاز. كطٗاٙ ضا ت٠ َطف ضاؾر چطذاٛسٕ. زاٛي چطذ٨س ٝ تا ؾطػر ت٠ 

 «آكط٧ٚ.»ؾ٘ر ذاًط٧ع ضكر. ذٜس٧سٕ ٝ ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطزٕ. ١از٥ ُلر: 

. ١از٥ تعضٍ ٝ ؾ٨اٟ تٞز ي ١ٞاخ٨٘ا٥زاٛي اظ ذاًط٧ع تاال ضكر ٝ اظ آٙ َطكف خا٨٧ٚ آٗس. آٙ َطف ذاًط٧ع ٧

 «اٝٛا١اـ؛ اٝٙ ١ٞاخ٨٘اق٠. زطٗع ًٚ.»ُلر: 

خا٥ چدٖ ضا ض٥ٝ خساّ زطٗع ككاض زازٕ ٝ زاٛي ا٧ؿساز. ١از٥ ظ٧ط تـْ ٗطا ُطكر ٝ اظ ز٥ٞ زاٛي زضٕ آٝضز. زٝزا٦٧ 

٠ ضاؼ آ١ا٥، نسإ ذاٙ، ٗٚ ٝ ٢ٗس٥ اٝٗس٧ٖ حؿاتسٞ تطؾ٨ٖ. ت٨ا خٔٞ اُ»ض٥ٝ زاٛي ا٧ؿساز٧ٖ. ١از٥ زاز ظز: 

٦ُ. ٦ٗ» 

نسإ خ٨سا قس. ١٘اٙ ق٦ٌٔ تٞز ٠ً ز٥ٞ ز٧ٞٔع٧ٞٙ تٞز؛ تا ١٘اٙ ٓثاؼ ٛظا٦ٗ ٝ ٤ ٛا٢ُاٙ اظ خكر ١ٞاخ٨٘ا ؾطًٝٔ

٠١؛ زطؾ٨سٕ! تا ا٧ٚ كؿو٦ٔ  ٠١». نسإ خٞظذٜس٥ ظز ٝ ُلر: ظز٦ٗزٜسزٜس  ١ا. هٔثٖ آزٕ تساذالم٤ ؾث٨ْ خطخكر ٝ ه٨اك

 «اٝٗس٥ تا ٗٚ خَٜ ٦ًٜ ١از٥؟

 «٨١چٖ كؿو٦ٔ ٨ٛؿر. ٢ٗس٥ ز٠ِ٧ ٗطز قسٟ.»١از٥ ُلر: 

 «ت٨ا.»اظ زاٛي خا٨٧ٚ خط٧س ٝ ت٠ ٗٚ ُلر: 

ؾوق زاٛي ٛكؿسٖ. ١از٥ ظ٧ط تـٖٔ ضا ُطكر ٝ ٗطا ظ٨ٗٚ ُصاقر. زلِٜف ضا اظ ض٥ٝ ؾوق ٤ خٔٞ ضكسٖ ٝ ض٥ٝ ٓث

كسازٕ. ١از٥ ضٝتط٥ٝ إ. آضإ زٛثآف ضاٟ ا ذٞاؾسٖ ١از٥ تل٢٘س ٠ً زطؾ٨سٟ زاٛي تطزاقر ٝ ت٠ َطف نسإ ضكر. ٦٘ٛ

 زط ا٧ؿسازٕ ٝ ٗٞاظة تٞزٕ اظ ١از٥ زٝض ٛكٕٞ. نسإ ا٧ؿساز. ٗٚ ٧ي هسٕ ػوة

 «ذة ذة، خؽ اٝٗس٧ٚ تا ٗٚ خَٜ ٨ًٜٚ.»ًٜاٙ ُلر:  نسإ ٗؿرطٟ

 «ٛساظ٥، آضٟ؟ آضٟ ٠ً اٝٗس٧ٖ تاذ خَٜ ٨ًٜٖ. ت٘ة ٦ٗ»١از٥ ُلر: 

 «اـ اٖٝٛ.زاض ٛساظٕ. اظ اٝٙ زطًف ًٜٖ. تاظٕ ٦ٗ ذٞب ٦ٗ»نسإ ُلر: 

 «٦ًٜ. زٞ ؿٍٔ ٦ٗ»قداػسٖ ضا خ٘غ ًطزٕ ٝ ُلسٖ: ٤ ػهثا٦ٛ قسٕ. ١٘

 «٠ًٜ؟ ٦ً ؿٍٔ ٦ٗ»ؾطٕ زاز ظز: ٢٧ٞ نسإ 

چ٦ قس؟ زطؾ٨س٥ »اظ خا خط٧سٕ. زؾر ١از٥ ضا ُطكسٖ ٝ ذٞزٕ ضا ت٠ اٝ چؿثاٛسٕ. نسإ خٞظذٜس٥ ظز ٝ ُلر: 

 «خٞخ٠؟

 «٨١چٖ ٛسطؾ٨سٕ. زٞ... ذط٥!»ت٢ٖ تطذٞضز. ُلسٖ: 

 «ٛل٨٘٢سٕ، چ٦ ُلس٦؟»نسإ ػهثا٦ٛ قس. ُلر: 

 «ُلسٖ زٞ ذط٥، ُاٝ ٦ٜٗ.»زط ت٠ ١از٥ چؿثاٛسٕ ٝ ُلسٖ:  ذٞزٕ ضا ت٨ف
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 «ٗٚ ذطٕ؟ ٗٚ؟»نسإ ًلط٥ قس ٝ ُلر: 

 «ضٟ. ضٟ، زا زٕ ا٧ؿِا ٦ٗ قٖ ضا ٦ٗ نسإ ذطٟ ُاٝ ٠ٜٗ. ؾٞاضـ ٦ٗ»قسٕ، ُلسٖ:  ٗٚ ٠ً ١ط ٓحظ٠ خؿٞضزط ٦ٗ

 .«ٝا٧ؿا تث٨ٜٖ»نسإ ُلر: 

ز٧ٝسٕ ٝ نسإ ١ٖ زٛثآٖ  ٝ ١دٕٞ آٝضز ٠ً ٗطا ت٨ِطز؛ اٗا ٗٚ خاذا٦ٓ زازٕ. نسإ زٛثآٖ ًطز. زٝض ١از٥ ٦ٗ

 «ضٟ... قٖ ضا ٦ٗ نسإ ذطٟ ُاٝ... ٠ٜٗ... ؾٞاضـ... ٦ٗ»ذٞاٛسٕ:  ز٧ٝسٕ، ٦ٗ َٞض ٠ً ٦ٗ ز٧ٝس. ١٘اٙ ٦ٗ

 «شاض٥؟ ؾط تچ٠ ٦ٗت٠ًك٦ ؾط ٗطز ُٜسٟ، ذدآر ٦٘ٛ»١از٥ نسإ ضا ت٠ ػوة ١ْ زاز ٝ ُلر: 

 «زطت٨ر! ت٤٦ تچ»ٝ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر:  «زٟ؟ ت٦ٜ٨ زاضٟ كحف ٦ٗ ٠ِٗ ٦٘ٛ»نسإ ُلر: 

 «ؼ ذة. زٟ. تچ٠ زٟ ٠ً ٦ٗ كحف ٦ٗ»ظتاٖٛ ضا تطا٧ف زضآٝضزٕ. ١از٥ ُلر: 

 «ٓٞؼ ًٚ ا٧ٜٞ. ٦١ٕ ؼ. زٞا ؼ تچ٠ تچ٠»نسإ ُلر: 

 «آسَٛ!»ُلسٖ: ٗٚ ٠ً اظ ٗٞكو٨ر ذٞزٕ ت٠ ٝخس آٗسٟ تٞزٕ، 

 «چ٦؟»نسإ ُلر: 

 «تط خسضذ ٛؼٔر!»ُلسٖ: 

 «ز٥؟ ٝا٧ؿا تث٨ٜٖ. ت٠ خسضٖٗ كحف ٦ٗ»نسإ ز٧ِط اظ ذكٖ ٜٗلدط قس. ُلر: 

ٝ زٝتاضٟ ت٠ ؾ٘ر ٗٚ ١دٕٞ آٝضز. اٗا ٗٚ تاظ ١ٖ خاذا٦ٓ زازٕ ٝ خكر ١از٥ ها٧ٖ قسٕ. ١از٥ تا زلِٜف ٗحٌٖ 

 «آخ ؾطٕ! ٛاٗطزا!»كر ٝ ُلر: ز٥ٞ ؾط نسإ ظز. نسإ ؾطـ ضا تا زٝ زؾر ُط

 «ضؾٖ نسإ ذاٙ! حؿاتسٞ ٦ٗ»١از٥ ُلر: 

َٞض ٠ً تا  ٝ تا زلَٜ قطٝع ت٠ ظزٙ نسإ ًطز. ٗٚ ١ٖ خٔٞ ضكسٖ ٝ تا ٗكر ٝ ِٓس ت٠ خاٙ نسإ اكسازٕ. ١٘اٙ

 «. آسَٛ.٠ًٜ.. زاض اٖٝٛ؟... ٜٛاها خاـ زضز ٦ٗ ٛساظ٥، آضٟ؟... ت٘ة زطًف ت٘ة ٦ٗ»ظزٕ، ُلسٖ:  ظٝضٕ يطت٠ ٤٦ٗ ١٘

آخ... آخ خإ... آخ... »ًطز تا زؾر خ٥ٞٔ يطتاذ ٗٚ ٝ ١از٥ ضا ت٨ِطز، ُلر:  َٞض ٠ً ؾؼ٦ ٦ٗ ١٘اٙ ،نسإ

١ا٥  ت٠ َطف ١ٞاخ٨٘ا٧ف ز٧ٝس. ٗٚ ٝ ١از٥ زٛثآف ًطز٧ٖ. نسإ ؾط٧غ اظ خ٠ٔ «ٛاٗطزا، زٝ زا ت٠ ٦ٌ٧؟ نة ٨ًٜس.

ٜٗٞ »ضا اظ خٜدطٟ ت٨طٝٙ آٝضز، ٨ٛكرٜس٥ ت٠ ٗا ظز ٝ ُلر:  ١ٞاخ٨٘ا تاال ز٧ٝس، ز٥ٞ ١ٞاخ٨٘ا ضكر ٝ زض ضا تؿر. ؾطـ

ٛساظٕ زا زطًكاـ تطٟ  زاض ٦ٗ زٞٙ زا حآسٞٙ خا ت٨از. ٠٧ ت٘ة زطًف تٜساظٕ زٞ ذ٠ٛٞ ظ٨ٛٚ؟ نة ٨ًٜس ٠٧ ت٘ة تثطٕ ٦ٗ

٨٘ا قطٝع ٥ ١ٞاخ١اؾطـ ضا زاذْ تطز ٝ اؾساضذ ظز. ٗٔدٝ  «زٞ خا٥ ٜٛاها، زؾر ؾؼ٨سٕ ًٜسٟ ق٠. ا٠ِ١ِ؟ ذ٨اّ ًطز٧ٚ؟

 ت٠ چطذ٨سٙ ًطزٛس.

 «حاال چ٨ٌاض ٨ًٜٖ؟»١از٥ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ خطؾ٨س: 

خٜچطـ »ٓثرٜس٥ ظزٕ. تا ؿطٝض زؾر ًطزٕ ز٥ٞ خ٨ة قٔٞاضٕ، ٨ٗر٦ زضآٝضزٕ ٝ ت٠ ١از٥ ٛكاٙ زازٕ. ُلسٖ: 

.ٖ٨ًٜ» 
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الؾس٨ي ؾٞضاخ قس ٝ ١از٥ ذٜس٧س. ضكسٖ ًٜاض چطخ خ٥ٞٔ ١ٞاخ٨٘ا ٛكؿسٖ ٝ ٨ٗد ضا ض٥ٝ الؾس٨ي آٙ ككاض زازٕ. 

آ١ا٥، چ٨ٌاض زاض٧ٚ »١ٞاخ٨٘ا ت٨طٝٙ آٝضز ٝ زاز ظز: ٣ نسا٥ ذا٦ٓ قسٙ تازـ تٜٔس قس. نسإ ؾطـ ضا اظ خٜدط

 «٨ًٜٚ؟ ٠ِٗ ق٘ا١ا ناحاب ٛساض٧ٚ؟ ٦ٗ

تٜٔس قسٕ ٝ خ٨طٝظٜٗسا٠ٛ ت٠ نسإ ِٛاٟ ًطزٕ. ُلسٖ:  تاز الؾس٨ي ذا٦ٓ قس.٤ َٞض ٨ٗد ضا ككاض زازٕ زا ١٘ ١٘اٙ

 «تطٝ ت٘ة تٜساظ ا٠ُ ٗطز٥.حاال »

. ذٜس٧سٕ. اظ ١از٥ خطؾ٨سٕ: تٜٔستٜٔس ُط٠٧ ًطز ٝ ز٧ِط خٜچط قسٟ تٞز، ِٛاٟ ًطزنسإ ت٠ الؾس٨ي ١ٞاخ٨٘ا ٠ً حاال 

 «ز٠ٛٞ ت٘ة تٜساظٟ؟ ز٠ِ٧ ٦٘ٛ»

 «٠ٛ ز٠ِ٧.»١از٥ ُلر: 

 «خَٜ زٕ٘ٞ قس؟»خطؾ٨سٕ: 

 «زٕ٘ٞ قس.آضٟ، زٕ٘ٞ قس. ت٨ا تط٧ٖ ذ٠ٛٞ، ت٠ ٜٛاها ت٨ِٖ خَٜ »ُلر: 

 «خَٜ زٕ٘ٞ قس.»١ا٧ٖ ضا تاظ ًطزٕ ٝ تا ذٞزٕ ٛدٞا ًطزٕ:  چكٖ

 «چ٦؟»ذٞضزٛس. ٗاٗاٙ خطؾ٨س:  ٠ ٦ٗآٓٞز چطذ٨سٕ ٝ ت٠ ٗاٗاٙ ٝ تاتا ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً زاقسٜس نثحاٛ ذٞاب

 «ٛساظٟ. خَٜ زٕ٘ٞ قس. ١ٞاخ٨٘ا٥ نساٗٞ خٜچط ًطزٕ. ز٠ِ٧ ت٘ة ٦٘ٛ»ُلسٖ: 

خؽ ١ٞاخ٨٘ا٥ نساٗٞ خٜچط ًطز٥، ١ا؟ خؿط »زٛس ٝ ٓثرٜس ظزٛس. تاتا ُلر: ٗاٗاٙ ٝ تاتا ت٠ ١٘س٧ِط ِٛاٟ ًط

 «ذٞز٦ٗ!

 «آكط٧ٚ! حاال خاقٞ تطٝ خ٨ف ًٚ، زؾر ٝ ضٝزٖ تكٞض، ت٨ا نث٠ٛٞ ترٞض٧ٖ.»ٗاٗاٙ ُلر: 

 ١ا٧ٖ ضا تؿسٖ ٝ زٝتاضٟ ذٞات٨سٕ. چكٖ

 

 

ٝ « ٕ٘ٞ. نساٖٗ ُط٠٧ ًطز.ك٨ؿ٦ تازـ ذا٦ٓ قس. خٜچط قس؛ تؼسٕ... تؼسٕ خَٜ زٕ٘ٞ قس؛ زِٕ٘ٞ ز»ُلسٖ: 

 ذٜس٧سٕ.

 اٗا ٛا٢ُاٙ ؾاًر قس ٝ ِٛا١ف ضا زظز٧س.« ز٧سٕ... ٜٖٗ ز٧كة ذٞاب»ا٨ٗس ُلر: 

 «ضكر ضٝ ٨ٗٚ؟ تاظٕ زاقر ٦ٗ»آ١ؿس٠ خطؾ٨سٕ: 

ٗٚ زاز ظزٕ تاتا، ٛطٝ. ٠ٜ٨ٗ. ضٝـ ذاى »٠ً ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًٜس، ُلر: ا٨ٗس چٜس ٓحظ٠ ؾاًر ٗاٛس؛ تؼس تسٝٙ ا٧ٚ

 «ضكر. زاز ظزٕ ٛطٝ، تاتا، ٛطٝ... تؼس ت٨ساض قسٕ. ٛل٠٘٢. ٛطٝ... ٦ٓٝ تاظٕ زاقر ٦ٗض٧رسٚ زا ًؿ٦ 

 «ٕ نٞضذ ٛساقر؟ ا٧ٚ زكؼ٠»خطؾ٨سٕ: 
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زاٛؿسٖ. ٝهس٦ تاتا٥ ا٨ٗس ق٨٢س قسٟ تٞز، ا٨ٗس  خ٨ف اظ آٙ ٠ً ا٨ٗس تا ؾط خٞاب ٜٗل٦ تس١س، ذٞزٕ خٞاب ضا ٦ٗ

١ا ٛكؿس٠ تٞز ٝ ت٠ ػٌؽِ ت٨ٚ  آٝضز. ا٨ٗس ؾاػر ٧از ٦٘ٛتاتا٧ف ضا ت٠ ٣ كوٍ ٧ي ؾآف تٞز؛ ا٧ٚ تٞز ٠ً چ٢ط

 ١ا٧ف نٞضذ زاقس٠ تاقس؛ اٗا ٛساقر. ١ا ذ٨طٟ قسٟ تٞز زا ت٠ٌٔ تاتا٥ ذٞاب ق٘ؼساٙ

 

 

ظزٟ ت٠ َطكف ز٧ٝسٕ. ١از٥  ٧ي ٝاٛر ز٧ٞٞزا٥ ٛظا٦ٗ ٝاضز ًٞچ٠ قس. ١از٥ خكر كطٗاٙ ٛكؿس٠ تٞز. شٝم

 «ٗاق٨ٚ ذط٧س٥ ١از٥؟»ز. ُلسٖ: خٜدطٟ ضا خا٨٧ٚ زا٤ ذٜس٧س. ا٧ؿساز ٝ ق٨ك

 «ؼ. زض ي٘ٚ، ؾالٕ. ٗاق٨ٚ ٗٚ ٨ٛؿر؛ ٗاق٨ٚ خث٠٢»١از٥ ُلر: 

 «تط٧ٖ تا ٗاق٨ٚ ذ٨اتٞٙ؟»ُلسٖ: 

 «تطٗسٞٙ ُطزـ. تاظٕ تٞؼ ٗٚ ٧ازذ ضكر ٠ً. ا٩ٙ ٠ٛ؛ ؿطٝب ٦ٗ»ُلر: 

 

 

س٠ تٞز ٝ ؾؼ٨س ضا تـْ ًطزٟ زرر ٛكؿ٤ ١از٥ ض٥ٝ ٓث ًطزٕ ٝ ضكسٖ زٞ.آٗس. زض ضا تاظ  اظ ازام ٜٛاها نسا٥ ذٜسٟ ٦ٗ

٨ًٔس »ذاٖٛ ١ٖ تٞزٛس. خٔٞ ضكسٖ ٝ آؾس٨ٚ ١از٥ ضا ًك٨سٕ. ُلسٖ: آها، ظ١طا ٝ ُْ تٞز. ٗاٗاٙ، تاتا، ػ٠٘ كا٦َ، حاج

 «ٗاق٨ٜسٞ تسٟ.

 «تطا٥ چ٦؟»١از٥ ُلر: 

 «ذٞا٧ٖ ضاـ تثط٧ٖ؛ تا ا٨ٗس. ٗٚ ضاٜٛس٦ُ تٔسٕ. ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «تٔس٥.ػدة. خؽ زٞ ضاٜٛس٦ُ »تاتا ُلر: 

 «ؾٞاض٥.ض٧ٖ ٗاق٨ٚ ُلسٖ ٠ً؛ ؿطٝب ٦ٗ»١از٥ ُلر: 

 «ت٠ ١از٥ تِٞ چ٠ ذٞات٦ ز٧س٥.»تاتا ُلر: 

 «چ٠ ذٞات٦ ز٧سٟ؟»١از٥ خطؾ٨س: 

 «ذٞاب ز٧سٟ ١ٞاخ٨٘ا٥ نساٗٞ خٜچط ًطزٟ، خَٜ زٕ٘ٞ قسٟ.»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «ز٠ٛٞ ت٘ة تٜساظٟ. ١٦از٥ ُلر ا٠ُ ١ٞاخ٨٘اقٞ خٜچط ٦ًٜ، ز٠ِ٧ ٛ٘»٠٘١ ذٜس٧سٛس. ت٢ٖ تطذٞضز. ُلسٖ: 

 «ًٜٚ تچ٠. آذ٠ ١ٞاخ٨٘ا ضٝ ٠ً خٜچط ٦٘ٛ»تاتا ُلر: 

 «ًٜٚ. خٜچط ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «ًٜٚ. ٦٘ٛ»تاتا ُلر: 
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زٞ تٜع٧ٚ ض٧رس٦ ضٝـ، زٟ ؾاّ خ٨ط  ًٜٚ. ١از٥ ُلر. ١از٥ ضكس٠ خث٠٢، زٞ ٠ً ٛطكس٦. زٞ قٜاؾٜا٠ٗ ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «قس٥.

ضكر. تاتا تا زٓرٞض٥ ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ  ٗاٗاٙ زاقر اظ ذٜسٟ ض٧ؿ٠ ٦ٗذٜسٟ ض٥ٝ ٓة تاتا ذك٨ٌس. تو٠٨ تٜٔس ذٜس٧سٛس. 

 اـ ضا ت٨ِطز؛ اٗا ٛسٞاٛؿر. ًطز. ٗاٗاٙ ؾؼ٦ ًطز خ٥ٞٔ ذٜسٟ

 

 

 «ت٨ا ا٨ٗس.»خ٨ًٜٞ٨ٞ ٠ً ز٘إ قس، كٞض٥ تٜٔس قسٕ ٝ ُلسٖ: 

 «تؼسـ ٝازٞ ٝازٞ زاضٟ.»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «ذٞب ٨ٛؽ. ٝازٞ ٝازٞ»ضكسٖ، ُلسٖ:  َٞض ٠ً ت٠ َطف زض ٦ٗ ١٘اٙ

 ٝ اظ خا خط٧س ٝ خاتط٠ٜ١ ت٠ َطف ؾطزاب ز٧ٝس.« ٝا٥ ذاى تط ؾطٕ؛ ؿصإ!»ُلر: ٢٧ٞ ػ٠٘ كا٦َ 

زاز. ض٥ٝ زرر خط اظ  زرر ٜٛاها ٛكؿس٠ تٞز. ؾؼ٨س ضا زض تـٔف ذٞاتاٛسٟ تٞز ٝ آضإ زٌاٙ ٤٦ٗ ١از٥ ض٥ٝ ٓث

 «١از٥.»١ا٥ تاكس٦ٜ ٜٛاها تٞز. ُلسٖ:  ٓثاؼ

 «٨١ف، زاظٟ ذٞات٨سٟ.»اـ ُصاقر ٝ آ١ؿس٠ ُلر:  اـ ضا ض٥ٝ ت٦ٜ٨ اِٛكر اقاضٟ ١از٥

 «زٞ ضٝ تث٨ٜٖ.٤ ذٞزذ. ٗٚ ٠ً نثط ٛساضٕ زا تچ٤ ا٧كااهلل تچ»ٜٛاها ٓثرٜس٥ ظز ٝ ُلر: 

 «تط٧ٖ؟»ُلسٖ: 

 «ًدا؟»١از٥ ُلر: 

 «ض٧ٖ. ؾٞاض٥. ذٞزذ ُلس٦ ؿطٝب ٦ٗٗاق٨ٚ»ُلسٖ: 

 «ض٧ٖ. زه٨و٠ نثط ٨ًٜس؛ ٦ُ٦ٗ. ٠٧  آخ، ضاؾر ٦ٗ»١از٥ ُلر: 

 «٠ِٗ خ٨ًٜٞ٨ٞ ٛساضٟ اٗطٝظ؟»ٜٛاها ُلر: 

 «خ٨ًٜٞ٨ٞ زٕ٘ٞ قس.»ا٨ٗس ُلر: 

 «خ٨ًٜٞ٨ٞ چ٦ قس؟ تاظٕ زضٝؽ ُلر، زٗاؿف زضاظ قس؟»ٜٛاها خطؾ٨س: 

 «٠ٛ؛ ُّٞ ذٞضز تاظٕ.»ا٨ٗس ذٜس٧س ٝ ُلر: 

تاكٖ ٠ً ١ط ٝخ اٝٛا ضٝ قؿس٦، ا٧ٜٞ  زاضٕ ٦ٗا٧ٜٖ »آت٦ ض٦ِٛ ضا اظ ض٥ٝ زرر تطزاقر ٝ ُلر: ٣ ًاضٜٛاها تٔٞظ ٠٘٨ٛ

 «ق٠. حايط ٦ٗ تدٞق٦. زا ٗٞهغ ضكسٜر

 «٦ًٜ؟ زٞ تا٧س اؾسطاحر ٦ًٜ. تاكس٦؟ چطا ذٞززٞ ذؿس٠ ٦ٗ ٝهر زٞ زاقس٦ تطا ٗٚ ٓثاؼ ٠٘١٦ٗ ا٧ٚ»ُلر:  ١از٥

آز.  ا٥ اظٕ تط ٦٘ٛ ٕ ٠ً ًاض ز٠ِ٧ًٜٖ. كؼالًا ٜٖ، ضٝ ا٧ٚ زرر زم ٦ٗا٥؟ ٗٚ ا٠ُ ًاض ٌٛ چ٠ ذؿس٠»ٜٛاها ُلر: 

 «ًاضا اكسازٟ ُطزٙ َلٔي كا٤.٦َ ١٘
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تاظٕ »ا٥ آ٧ٝعاٙ ٝاضز قس. ٜٛاها ِٛا١ف ًطز. ػ٠٘ كا٦َ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر. ٜٛاها خطؾ٨س:  ػ٠٘ كا٦َ تا چ٢طٟ

 «ؾٞذر؟

 «٠٧ زه٨و٠ حٞاؾٖ تف ٛثٞزا.»ػ٠٘ كا٦َ هسض٥ ا٧ٚ خا ٝ آٙ خا ًطز ٝ ُلر: 

 .«ا٥ زؾر ٝ خا چٔلس٦»١از٥ ُلر: 

 «زٞ ت٢سطقٞ تٔس٥، ت٨ا تدع ذة.»ػ٠٘ كا٦َ تا زٓرٞض٥ ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: 

 «كسا٥ ؾطذ ُٖٔ. ا٧ٜٖ ؿه٠ ذٞضزٙ زاضٟ؟»ٜٛاها ُلر: 

 «ق٠. آهإ تاظ زٝتاضٟ ػهثا٦ٛ ٦ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ٓة خا٨٧ٜف ضا ُاظ ُطكر ٝ ُلر: 

 «ض٨ُ.٥طٕ اظ ت٨طٝٙ. تِٞ ٗٚ ُلسٖ قإ ٛصا ضٕ ٠٧ چ٨ع٥ ٦ٗ ٦ٗ»١از٥ ُلر: 

 «تا ٗاق٨ٚ تط٧ٖ ٠٧ چ٨ع٥ ت٨ِط٧ٖ اظ ت٨طٝٙ.»ُلسٖ: 

 

 

 «ُاظ تسٟ.»ُلسٖ: 

 «قٞ ػٞو ًٚ. زٛسٟ»ا٨ٗس ُلر: 

 «٦ٌ٧ ٦ٌ٧ زؾسٞض تس٧ٚ، چكٖ. ضاؾس٦، تٞهٖ زاضٟ؛ ٨ِٛا.»١از٥ ُلر: 

 ١ا قطٝع ت٠ تٞم ظزٙ ًطز. ٝ ٗثْ ٗاق٨ٚ ػطٝؼ

 

 

ز٦ٛٝ خؿطذ  ٠ٜٛ، ٦ٗ»تاكر. ػ٠٘ ذس٧ح ُلر:  ضا ٦ٜٗٛاها ض٥ٝ زرر ٛكؿس٠ تٞز ٝ زٜسٝزٜس زاقر تٔٞظ آت٦ ١از٥ 

 «ػاقن قسٟ؟

٠ً ذٞزـ تس٠ٛٝ، ٗٚ هثْ اظ ا٧ٚ»ٜٛاها زؾر اظ تاكسٚ تطزاقر، ت٠ ضٝتطٝ ظّ ظز ٝ تطا٥ ذٞزـ ذٜس٧س. ُلر: 

 «زٝٛؿسٖ. ٦ٗ

 «ٝخ ٛدطٟ اظ زؾس٘ٞٙ.١ا. ٠٧ ٠٧  ٠ً ذ٦ٔ٨ زذسط ذٞت٦ٛط٧ٖ تطاـ ذٞاؾسِاض٥؟ ٗثْ ا٧ٚ»ػ٠٘ ذس٧ح ُلر: 

قٞ زازٟ، ١ٖ ا٧كااهلل  ض٧ٖ. زا اٝٙ ٗٞهغ، ١ٖ ٗطي٠٨ اٗسحاٛا خطٟ. اّٝ زاتؿسٞٙ ٦ٗ ٦٘ٛ»ٜٛاها ٓثرٜس ظز ٝ ُلر: 

 «خَٜ زٕ٘ٞ قسٟ.

 «ذٞاز تا ٗطي٠٨ ػطٝؾ٦ ٠ًٜ ٜٛاها؟ ١از٥ ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «ا٠ُ هؿ٘رِ ١ٖ تاقٚ.»ٜٛاها ُلر: 

 «٧ؼ٦ٜ چ٦؟»خطؾ٨سٕ: 
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 .«ًٜٚ ٜٚ، ػطٝؾ٦ ٦ٗػطٝؾ٦ ٠ًً ا٠ُ ذسا ترٞاز تا ١ٖ ٧ؼ٦ٜ ا٧ٚ»ُلر: 

 «ذٞاز. ذسا ٦ٗ»ظ١طا ُلر: 

 «ز٦ٛٝ؟ زٞ اظ ًدا ٦ٗ»ػ٠٘ ذس٧ح خطؾ٨س: 

 «ذٞاز چٞٙ ٠ً. ذسا... ٦ٗ»ظ١طا ُلر: 

 

 

 «١از٥.»ــ 

 «خاٖٛ.»ــ 

 «ذٞاٙ... ٦ٗ»ــ 

 «چ٦ قسٟ؟»ــ 

 «ذٞاٙ ت٢ف تِٚ تصاضٟ خاقٞ تثطٙ. ذٞاٙ خا٥ ٜٛاها ضٝ تثطٙ... ٠٘١ ٦ٗ ٦ٗ»ــ 

 «ٖٛ.زٝ ٦ٗ»ــ 

 «اٝٙ زًسطٟ ُلس٠. زًسطٟ ذطٟ... ٛصاض؛ ذة؟»ــ 

 «ٛصاضٕ؟»ــ 

 «ٛصاض خاقٞ تثطٙ؛ ذة؟»ــ 

 ١از٥ خٞاب ٛساز.

 

 

زرر ٛكؿس٠ تٞز ٝ تٔٞظ آت٦ ضَٛ ٤ ًطز ٠ً ض٥ٝ ٓث ٛكؿس٠ تٞز ٝ ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ٦ٗ ٜٛاها ضا تاظ ًطزٕ. ٜٛاهازض ازام 

ٗٞهغ ٗعاحٖ  زٝ زض ؾٌٞذ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطزٛس. حؽ ًطزٕ ٠ً ت٦ضا، ٠ً حاال ز٧ِط ز٘إ قسٟ تٞز، زض زؾر زاقر. ١ط 

 «ػ٠٘ كا٦َ ٓثاؾازٞ قؿر.»٦ٜٗٝ ًطزٕ ٝ ُلسٖ: إ، ّٗٚ قسٟ

 ١از٥ چ٨ع٥ ِٛلر. آ١ؿس٠ زض ضا تؿسٖ.

١از٥ ض٥ٝ تٜس آ٧ٝعاٙ قسٟ تٞز ٝ ٧ي چطاؽ ػالءآس٧ٚ ظ٧طقاٙ ضٝقٚ تٞز. ػ٠٘ كا٦َ ت٠ خ٨طا١ٚ  ١ا٥ ٓثاؼ

 چطاؽ ضا ظ٧از ًطز.٤ قؼ١ٔاز٥ زؾر ظز، ذٖ قس ٝ 

 «ذٞا٥ تط٥؟ ٓثاؾاذ ٖٛ زاضٟ ١ٜٞظ. ا٩ٙ ٦ٗ»١از٥ اظ ازام ٜٛاها ت٨طٝٙ آٗس. ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «خٞقٖ. خٞض٥ ٦ٗػ٨ة ٛساضٟ. ٨٘١ٚ»آٗس، ُلر:  ١ا٥ ا٧ٞاٙ خا٨٧ٚ ٦ٗ َٞض ٠ً اظ خ٠ٔ ١از٥، ١٘اٙ

 «ٜٖ.ً ًٖ نثط ٦ًٜ، ازٞقٖٞٛ ٦ٗٝخ. ٠٧ذٞض٥ ٠٧ ؾطٗا ٦ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

www.takbook.com



53 
 

 «زٞ ٠ِٗ ٛثا٧س ا٩ٙ ٗسضؾ٠ تاق٦؟»١از٥ ٧از چ٨ع٥ اكساز. ُلر: 

 «ٛطكسٖ.»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «چطا؟»١از٥ خطؾ٨س: 

 «خٞض٨٘١.٥ٚ»ػ٠٘ كا٦َ ض٧ٝف ضا تطُطزاٛس ٝ ُلر: 

١ا  ١از٥ ت٠ ػ٠٘ كا٦َ ذ٨طٟ قس. ػ٠٘ كا٦َ ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطز؛ اٗا كٞض٥ ِٛا١ف ضا زظز٧س ٝ ذٞزـ ضا تا ٓثاؼ

ذٞزٗاٙ، ًٜاض تاتا ٛكؿس٠ تٞز ٝ ؾؼ٨س ضا تـْ ٤ ١ا٥ ا٧ٞاٙ ذاٛ ًطز. ١از٥ ت٠ َطف ٗاٗاٙ ضكر ٠ً ض٥ٝ خ٠ٔٗكـّٞ 

١ا٧ف ضا تاظ ًطز. ١از٥ ١ٖ ذٜس٧س ٝ ؾؼ٨س ضا تـْ ًطز. اٝ ضا تٞؾ٨س ٝ  ًطزٟ تٞز. ؾؼ٨س ١از٥ ضا ٠ً ز٧س، ذٜس٧س ٝ زؾر

 «ق٠. شضٟ ٦ٗزٖٓ تطا زٞ ٦ٌ٧ ٠٧»ُلر: 

چُٞض٥ ػ٠٘؟ ١از٥ »ز٧ٝسٕ ٝ زض ضا تاظ ًطزٕ. ػ٠٘ ذس٧ح خكر زض تٞز. ذٜس٧س ٝ ُلر: نسا٥ ظَِٛ زض آٗس. 

 «١ٜٞظ ٛطكس٠ ٠ً؟

اظ ؾط آؾٞز٦ُ ًك٨س ٝ  ٠ً٦١ ٜٗسظط خٞاب ٗٚ ت٘اٛس، ٝاضز ذا٠ٛ قس. چك٘ف ٠ً ت٠ ١از٥ اكساز، آتسٝٙ ا٧ٚ

 «كي ًطزٕ ز٧ط ضؾ٨سٕ. ؾالٕ.»ُلر: 

 «ؾالٕ. ٗ٘س ًٞ؟»١از٥ ُلر: 

 «ؾط ًاضٟ.» ػ٠٘ ذس٧ح ُلر:

 «ز٢ٜا٦٧ اٝٗس٥ تا ا٧ٚ حآر؟»آ٨ٗع ُلر:  ١از٥ تا ٓح٦ٜ ؾطظٛف

 «ُلسٖ هثْ ضكسٚ تث٨ٜ٘ر.»اـ ًك٨س ٝ ُلر:  ػ٠٘ ذس٧ح ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر. زؾس٦ ت٠ قٌٖ تطآٗسٟ

٣ ٝ ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطز. ٠٘١ ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطز٧ٖ. چكٖ٘ ت٠ ػ٠٘ كا٦َ اكساز ٠ً تا حآس٦ ػد٨ة، ٗحٞ چ٢ط

آس٧ٚ ضا تطزاقر ٝ ظ٧ط قٔٞاض  قسٟ تٞز. ١از٥ ت٠ ػ٠٘ كا٦َ ِٛاٟ ًطز. ػ٠٘ كا٦َ ِٛا١ف ضا زظز٧س، چطاؽ ػالء١از٥ 

 ١از٥ ُصاقر.

 

 

خكر آٙ ؾٞاض قسٟ  ١ا ٝ زٟ ـ زٝاظزٟ زا اظ تچ٠اظ ذا٠ٛ ت٨طٝٙ آٗسٕ. ٝاٛر ز٧ٞٞزا٥ ١از٥ ًٜاض زض خاضى قسٟ تٞز 

 «ض٧ٖ خث٠٢. ت٨ا ؾٞاض قٞ. زاض٧ٖ ٢ٗ٦ٗس٥، »ًطزٛس. ا٨ٗس ُلر:  تٞزٛس ٝ ٨١ا١ٞ ٦ٗ

 «ض٧ٖ خث٠٢. ١ٞ٧ٞ! ح٠ٔ٘! ٦ٗ»اهلل زاز ظز:  ضٝح

 «ضٕ خث٠٢. ٜٖٗ ٦ٗ»٨ٓال ذٜس٧س ٝ ُلر: 

 «ضٙ. ا٧ٜٞ ٨ِٛا. ضٙ خث٠٢؛ ظٛا ٠ً ٦٘ٛ ا١ٝٞ! ا٧ٜٞ ٨ِٛا. ٗطزا ٦ٗ»اتّٞ ُلر: 

 «ضٙ. ...؟ ظٛإ ٦ٗاِ»٨ٓال ُلر: 
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 «اٙ. ٠ً تٔس ٨ٛؿسٚ خَٜ ًٜٚ؛ چٞٙ ٠ً... ٗطز٠١٦ٛ! ا٧ٜٞ ٨ِٛا. ظٛا : »اـ ًطز اتّٞ ٗؿرطٟ

 «ظٛا ٨١چٖ ٗطز٦ٛ ٨ٛؿسٚ. ظٛا...»٨ٓال ػهثا٦ٛ قس ٝ ُلر: 

آها خكر ؾط ١از٥ ت٨طٝٙ آٗس ٝ تؼسـ  . ٠٘١ ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطز٧ٖ. حاجت٠ زؾر اظ ذا٠ٛ ذاضج قس ؾاى ١از٥

ا تـْ ًطزٟ تٞز، ت٨طٝٙ آٗسٛس. ١از٥ ت٠ ػ٠٘ كا٦َ تا ؾ٦ٜ٨ آب ٝ هطآٙ، ػ٠٘ ذس٧ح، تاتا، ظ١طا ٝ ٗاٗاٙ ٠ً ؾؼ٨س ض

 «ؾٞاض٥ چُٞض٧ٚ؟تا ٗاق٨ٚ»١ا٥ خكر ٗاق٨ٚ ٓثرٜس ظز ٝ ُلر:  تچ٠

 «تط٧ٖ خث٠٢؟»ظزٟ ٨١ا١ٞ ًطزٛس. ٗح٘سضيا ُلر:  ١ا شٝم تچ٠

 «خث٠٢ ٠ٛ؛ كوٍ زا ؾط ًٞچ٠.»١از٥ ذٜس٧س ٝ ُلر: 

ط تـْ ٗٚ ٝ ظ١طا ضا ُطكر ٝ ٗا ضا ١ٖ خكر ١از٥ هطآٙ ضا تٞؾ٨س ٝ اظ ظ٧ط آٙ ضز قس. تا ٠٘١ ذساحاكظ٦ ًطز. ظ٧

خٜدطٟ ضا خا٨٧ٚ زاز. ػ٠٘ كا٦َ ًٜاض خٜدطٟ آٗس ٝ ٤ ٗاق٨ٚ ُصاقر. ؾٞاض ٗاق٨ٚ قس. ٗاق٨ٚ ضا ضٝقٚ ًطز ٝ ق٨ك

 «٧ا. ظٝزظٝز زٔلٚ ًٚ. زٔلٚ ٦ًٜ حس٘اً؛ تاق٠؟ ٗث اٝٙ زكؼ٠ ٦ٌٜٛ»ُلر: 

 «چكٖ... ٗٞاظة ذٞزذ تاـ.»١از٥ ُلر: 

 .ط زٝ ؾاًر قسٛس١ ٝ

ًطز، ز٥ٞ تـْ ٗاٗاٙ  َٞض ٠ً ت٠ ٗاق٨ٚ ِٛاٟ ٦ٗ ُط٠٧ ًطز ٝ ١٘اٙ اق٨ٚ آضإ ضاٟ اكساز. ؾؼ٨ستؼس اظ چٜس ٓحظ٠ ٗ

 ١ا٧ف ضا خاى ًطز. ضٝؾط٥ اقي٤ آب ضا خكر ٗاق٨ٚ ض٧رر ٝ تا ُٞق٤ تاّ ظزٙ ًطز. ػ٠٘ كا٦َ ًاؾقطٝع ت٠ تاّ

ظٗاٙ، آٗازٟ ط ناحةا٥ ٓكٌ»ظزٙ ًطز ٝ ذٞاٛس: ت٠ ؾ٠ٜ٨ ظزٟ تٞزٛس. اتّٞ قطٝع  ١ا٥ خكر ٗاق٨ٚ ٨١داٙ تچ٠

 «تاـ، آٗازٟ تاـ.

 «ظٗاٙ، آٗازٟ تاـ، آٗازٟ تاـ.ط ناحةا٥ ٓكٌ»ًطز٧ٖ:  ٦١ظٛاٙ ١٘طا ٗا ؾ٤٠ٜ٨ تو٨

 «اٗاٙ آٗازٟ تاـ، آٗازٟ تاـ.ت٢ط ٛثطز٥ ت٦»اتّٞ ذٞاٛس: 

 «اٗاٙ آٗازٟ تاـ، آٗازٟ تاـ.ت٢ط ٛثطز٥ ت٦»ٗا ذٞاٛس٧ٖ: 

 «آ٨٧ٖ. ًطتال، ًطتال، ٗا زاض٧ٖ ٦ٗ»اتّٞ ذٞاٛس: 

 « آ٨٧ٖ. ًطتال، ًطتال، ٗا زاض٧ٖ ٦ٗ»ٗا ذٞاٛس٧ٖ: 

 «١ا زاض٧ٖ. ١ا زاض٧ٖ! آضا زاض٧ٖ.  ٗا خ٢اٙ»ظز، ذٞاٛس:  َٞض ٠ً تا حطاضذ ؾ٠ٜ٨ ٦ٗ حؿ٨ٚ ١٘اٙ

 «آ٨٧ٖ. ًطتال، ًطتال، ٗا زاض٧ٖ ٦ٗ»ٗا ذٞاٛس٧ٖ: 

١ا ت٠ خٔٞ خطزاب قسٛس ٝ  س؛ اٗا ٛا٢ُاٙ زطٗع ًطز. تچ٠ان٦ٔ خ٨چ٤٨ ١از٥ ت٠ ؾط ًٞچ٠ ضؾ٨س ٝ زاذْ ًٞچ

 نسا٧كاٙ زضآٗس.

 «آخ!»ــ 

 «خاٗٞ ٓوس ًطز٥!»ــ 
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١ا ؾاًر قسٛس. چٜس ٓحظ٠ ٠ً ُصقر، ١از٥  ًطز. تچ٠ ٗطي٠٨ ًٜاض ًٞچ٠ ا٧ؿسازٟ تٞز ٝ زاقر ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ٦ٗ

 «ؾالٕ.»خا٨٧ٚ اٛساذر ٝ ُلر:  خ٨ازٟ قس. ٗٚ ١ٖ خ٨ازٟ قسٕ ٝ ضكسٖ ًٜاض ١از٥ ا٧ؿسازٕ. ٗطي٠٨ ؾطـ ضا

 «ؾالٕ.»١از٥ ُلر: 

 «ضكسٖ... ٗٚ... زاقسٖ ٦ٗ»ٗطي٠٨ ُلر: 

 «ت٠ٔ!»١از٥ ُلر: 

 «ؼ؟ كا٦َ ذ٠ٛٞ»ٗطي٠٨ ت٠ ١از٥ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: 

 «ؼ. آضٟ، ذ٠ٛٞ»١از٥ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر ٝ ُلر: 

 «ض٧س خث٠٢؟ زاض٧س ٦ٗ»ُلر:  ضا ز٘اقا ًطز.ٗطي٠٨ چٜس ٓحظ٠ ١از٥ 

 «ضٕ. آضٟ ز٠ِ٧... زاضٕ ٦ٗ»ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر:  ١از٥

خس٠ ١ّٞ ًطز، ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر ٝ ت٠ زس٢٧٠ٞ اٗا  «ًٜٖ... ٗٚ ٨٘١ك٠ تؼسِ ٛ٘اظ زػازٞٙ ٦ٗ»ٗطي٠٨ ُلر: 

 «ًٜٖ! ١ا ضٝ زػا ٦ٗ ضظٜٗس٤ٟ ٧ؼ٦ٜ... ٧ؼ٦ٜ ١٘»اكساز: 

تاظ ًطز ٠ً چ٨ع٥ ت٧ِٞس؛ اٗا ٛسٞاٛؿر. ٗطي٠٨ ١از٥ ت٠ ٗطي٠٨ ِٛاٟ ًطز ٝ تا ز٘إ نٞضذ ٓثرٜس ظز. ز١اٛف ضا 

ت٠ ١از٥ ًطز؛ اٗا كٞض٥ ِٛا١ف ضا زظز٧س. ٗطزز تٞز؛ اٗا تاألذطٟ زه٨٘٘ف ضا ُطكر. اظ ظ٧ط چازضـ ٧ي  ٦١ِٛا

١ا ٗـع  ا٧ٜا ضٝ ٗٚ تطا٥... ضظٜٗسٟ»خالؾس٦ٌ٨ تعضٍ، خط اظ ٗـع تازإ زضآٝضز ٝ ت٠ َطف ١از٥ ُطكر. ُلر: ٤ ٨ًؿ

 «س خث٠٢؟تط٧ ًطزٕ... ٦ٗ

١از٥ زٝتاضٟ ز١اٛف ضا تاظ ًطز ٠ً چ٨ع٥ ت٧ِٞس؛ اٗا تاظ ٛسٞاٛؿر. زؾر زضاظ ًطز ٠ً ٨ًؿ٠ ضا ت٨ِطز؛ اٗا زؾسف 

ٛطؾ٨س. ٧ي هسٕ خٔٞ ضكر ٝ تاظ زؾسف ضا زضاظ ًطز؛ اٗا تاظ ١ٖ زؾسف ٛطؾ٨س. ٗطي٠٨ ذٞزـ خٔٞ آٗس، ٨ًؿ٠ ضا ت٠ 

 ١از٥ زاز ٝ زٝتاضٟ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر.

ٗطي٠٨ ذ٨طٟ قسٟ تٞز ٝ اِٛاض ز٥ٞ ا٧ٚ ز٨ٛا ٛثٞز. تؼس اظ چٜس ٓحظ٠ ٗطي٠٨ ؾطـ ضا تاال آٝضز؛ اٗا تا  ١از٥ ت٠

١ا٧ف ٓطظ٧سٛس ٝ ِٛا١ف ضا زظز٧س. ١از٥ تاظ ز١اٛف ضا تاظ ًطز ٠ً چ٨ع٥ ت٧ِٞس؛  زؾر٢٧ٞ ز٧سٙ حآر ِٛاٟ ١از٥، 

ذة، ػ٘ٞ خٞٙ... »آٗس ٝ ضٝتط٧ٖٝ ٛكؿر. ُلر: اٗا تاظ ١ٖ ٛسٞاٛؿر. ت٠ اَطاف ِٛاٟ ًطز. چك٘ف ت٠ ٗٚ اكساز. خٔٞ 

 «ضٕ. ٗٚ ز٠ِ٧ ٦ٗ

١ا٧ٖ ضا زٝض ُطزٛف اٛساذسٖ، ٗحٌٖ تـٔف ًطزٕ ٝ  زؾر٢٧ٞ ١ا٥ ١از٥ ذ٨طٟ قسٕ.  ٗطا تٞؾ٨س. ت٠ چكٖ

 «ظٝز٥ ت٨ا؛ ذة؟»تٞؾ٨سٗف. زض ُٞقف ُلسٖ: 

 «ذة.»زض ُٞقٖ ظٗع٠ٗ ًطز: 

تا  ظز ٝآ٨ٗع٥  ٓثرٜس ق٨ُٜر ضؾ٨س. اِٛاض چ٨ع٥ ت٠ كٌطـ آضإ ٗطا اظ ذٞز خسا ًطز. چٜس ٓحظ٠ نثط ًطز. تؼس

 «ٕ هثْ ضكسٜٖ ت٢ر تِٖ؟ ٗٚ ذ٦ٔ٨ زٝؾِر... ذ٦ٔ٨ زٝؾِر...ا ٠٧ چ٨ع٥»نسا٦٧ تٜٔسزط ُلر: 
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ٓطظ٧سٛس. كٞض٥ تٜٔس قس ٝ ت٠ َطف ٗاق٨ٚ ضكر. ؾٞاض ٗاق٨ٚ قس ٝ ضاٟ اكساز. ت٨ؿر ٗسط٥  ١ا٧ف ٦ٗ ١ّٞ ًطز. ٓة

١ا٥ خكر ٗاق٨ٚ تاظ ت٠ خٔٞ خطذ قسٛس ٝ نسا٧كاٙ زضآٗس. ١از٥ خ٨ازٟ قس. ت٠  ًطز. تچ٠ً٠ زٝض قس، ٛا٢ُاٙ زطٗع 

 «٨ًٜس؟ ت٨ا٧ِس خا٨٧ٚ تث٨ٜٖ. خا چ٨ٌاض ٦ٗ ق٘ا١ا ا٧ٚ»١ا ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر:  تچ٠

قاٙ ًطز. آذط٧ٚ ٛلط ظ١طا تٞز. ١از٥  زط١ا ضا ُطكر ٝ خ٨ازٟ ٦ٌ٧ خ٨ازٟ قسٛس. ١از٥ ظ٧ط تـْ ًٞچي ١ا ٦ٌ٧ تچ٠

ت٠ ػوة، خا٦٧ ٠ً ٗٚ ٝ ٗطي٠٨ ا٧ؿسازٟ تٞز٧ٖ،  ٦١ِٛا اـ ًطز، تـٔف ًطز ٝ تٞؾ٨سـ.ٟ تـٔف ضا ُطكر ٝ خ٨ازظ٧ط 

چازضـ ٤ ًطز، ؾٞاض ٗاق٨ٚ قس ٝ ضكر. ٝهس٦ ٗاق٨ٚ زض خ٨چ ذ٨اتاٙ ٛاخس٧س قس، ت٠ ٗطي٠٨ ِٛاٟ ًطزٕ. ٗطي٠٨ تا ُٞق

 چك٘ف ضا خاى ًطز ٝ ت٠ َطف ؾط ذ٨اتاٙ ضاٟ اكساز.

آٗسٛس. اتّٞ ٝهس٦ ت٠ ٗطي٠٨ ضؾ٨س، ت٠ اٝ ؾالٕ  ٦ٗ خٔٞ تٞزٛس ٝ ت٠ حآر ضغٟ ط اتّٞ ت٠ ذٍ قس١ٟا خكر ؾ تچ٠

 ٦ٌ٧ ت٠ ٗطي٠٨ ؾالٕ ٛظا٦ٗ زازٛس. ١ا ٦ٌ٧ تچ٤٠ ٛظا٦ٗ زاز. خكر ؾط اٝ تو٨
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5 

 

چكٖ٘ ت٠ ٧ي ٜٓسًطٝظ ٛظا٦ٗ اكساز ٠ً زاذْ ًٞچ٠  .ًطزٕ تاظ٥ ١٦ٗا تطف ػا٠٘ٓ تطف آٗسٟ تٞز. زاقسٖ تا تچ٧٠ي

٦ٌ٧،  ٦ زاقر، ؾطـ ضا اظ خٜدطٟ ت٨طٝٙ آٝضزٟ تٞز ٝ ٦ٌ٧سٟ ٛكؿس٠ تٞز ٝ ٓثاؼ ٛظاٗخ٨چ٨س. ٗطز٥ ٠ً ًٜاض ضاٜٛ

ٗا ضؾ٨س. ٤ ١ا زؾر اظ تاظ٥ ًك٨سٛس ٝ ت٠ ٜٓسًطٝظ ذ٨طٟ قسٛس. ٜٓسًطٝظ ًٜاض زض ذاٛ ًطز. تچ٠ ١ا ضا ِٛاٟ ٦ٗ خالى ذا٠ٛ

 «؛ ذٞزق56.٠خالى »ت٠ خالى ذا٠ٛ ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر:  ٗطز

٠ً زض نٜس٦ٓ ػوة ٛكؿس٠  ١ٖ ٝ ٧ي خ٨طٗطز آذٞٛس ٧ي خ٨ازٟ قس.ٜٓسًطٝظ ا٧ؿساز. ٗطز خ٨ازٟ قس. ضاٜٛسٟ ١ٖ 

١ا٥ ًاؿص ز٥ٞ زؾسف ِٛاٟ ًطز؛ تؼس ت٠ ٗا ِٛاٟ ًطز. ت٠ ذا٠ٛ اقاضٟ ًطز ٝ  خ٨ازٟ قسٛس. ٗطز ًٜاض ضاٜٛسٟ ت٠ تط٠ُ تٞزٛس

 «١ا؟ ًسٝٗس٠ٛٞ تچ٤٠ خا ذٞٛ ا٧ٚ»خطؾ٨س: 

زاز. ا٨ٗس تا زؾر  زٞاٛؿسٖ حطف تعٖٛ. اِٛاض ٧ي ٛلط زاقر هٔثٖ ضا ككاض ٦ٗ ؾطززط قس. ٢٧٦٘ٛٞ حؽ ًطزٕ ١ٞا 

 «ا٧ٜاؼ. ٢ٗس٤٥ ذٞٛ»ُلر:  ٗطا ٛكاٙ زاز ٝ

١از٥ اح٘س٥ ٨ًر »إ ُصاقر ٝ خطؾ٨س:  ٗطز ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. خٔٞ آٗس ٝ ضٝتط٧ٖٝ ٛكؿر. زؾسف ضا ض٥ٝ قا٠ٛ

 «ق٠؟ ٦ٗ

ػ٘ٞق٠. ٨ٛؿسف؛ ضكس٠ »١ا٧ٖ قطٝع ت٠ ٓطظ٧سٙ ًطزٛس. ا٨ٗس ُلر:  ٛلؿٖ تٜس آٗس. زؾر اؾٖ ١از٥ ضا ٠ً ق٨ٜسٕ

 «خث٠٢.

 «ؼ؟ تاتاذ ذ٠ٛٞ»تاضٟ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. زؾس٦ ت٠ ؾطٕ ًك٨س ٝ خطؾ٨س: ٗطز ت٠ ا٨ٗس ِٛاٟ ًطز. زٝ

 «٦ًٜ؟ نساـ ٦ٗ»آب ز١اٖٛ ضا ت٠ ظح٘ر هٞضذ زازٕ ٝ تا ؾط خٞاب ٗثثر زازٕ. ٗطز ُلر: 

ت٠ ٗطز ذ٨طٟ قسٟ تٞزٕ. تؼس اظ چٜس ٓحظ٠ ت٠ ذٞزٕ آٗسٕ. ضاٟ ٠ً اكسازٕ، زاظٟ ٗسٞخ٠ قسٕ  َٞضزٌاٙ ٛرٞضزٕ. ١٘اٙ

 خا ؾاًر تٞز. ت٠ زض ازام ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. ٓطظٛس. زض ذا٠ٛ ضا ١ْ زازٕ ٝ ٝاضز ح٨اٌ قسٕ. ٠٘١ اضٛس ٦ٗخا١ا٧ٖ ١ٖ ز

١ا٧ٖ ضا زٝض  اّٝ ا٧ٞاٙ ٛكؿر. خٔٞ ضكسٖ ٝ ضٝتط٧ٝف ا٧ؿسازٕ. زؾر٤ ١از٥ اظ ازام ٜٛاها ت٨طٝٙ آٗس ٝ ض٥ٝ خٔ

 ُطزٛف اٛساذسٖ ٝ ٗحٌٖ تـٔف ًطزٕ.

 «١از٥.»ــ 

 «خاٖٛ.»ــ 

٠ُ. ًطتال٥  تاك٠. ضاز٧ٞـ اذثاض ػ٨ٔ٘ازٞ ٦ٗ زاضٟ غاًر ؾثع ٦ٗ ،ٜٛاها ضٝ زرسف ٛكؿس٠ ض خاقٞ تثطٙ؛ ذة؟ٛصا»ــ 

زٕٝ، ٤ اّٝ، حد٤ٔ ٧ي، ًطتال٥ زٝ، ًطتال٥ ؾ٠، ًطتال٥ چاض، ًطتال٥ خٜح، ًطتال٥ ق٨ف، ًطتال٥ ١لر، حدٔ
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ؾٕٞ، خ٨چ چاضٕ، خ٨چ خٜدٖ... ػ٠٘ كا٦َ ق٨كٖ، خ٨چ اّٝ، خ٨چ زٕٝ، خ٨چ ٤ خٜدٖ، حد٤ٔ چاضٕ، حد٤ٔ ؾٕٞ، حد٤ٔ حدٔ

 «١از٥. ذٜسٟ. ٛصاض خاقٞ تثطٙ؛ ذة؟ آز؛ اٗا ٦ٗ ٠ًٜ. ٜٛاها زضزـ ٦ٗ خ٨چا ضٝ تا آب زاؽ ٝ خٜث٠ ز٨٘ع ٦ٗ

 «خاٖٛ.»ــ 

ضٙ زٞ  ٠ٛٞٗ. ٦ٓٝ زطًكا ٦ٗ خا ذ٠ٛٞ ت٨ا تط٧ٖ آٓ٘اٙ ؿطت٦؛ ذة؟ ٜٛاهاضٕ تثط٧ٖ. ٗٚ ت٠ ٜٛاها ُلسٖ؛ ٦ٓٝ ُلر ا٧ٚ»ــ 

 «ز٠ٌ٨ تك٨ٖ چ٦؟ٝخ ز٠ٌ٨ٗا. ٠٧تسٙ آز

 «تطآٝضزٟ تكٚ. ٖ، آضظ١ٝإٗٞٙ زٝٙ تس٧ا حؿٚقا٧س ا٠ُ ت٠ ًلسطا٥ ٠ٜٛ»ــ 

 «آٙ؟ ـ. اظ ًدا ٦ٗ آز ذ٠ٛٞ ١ط ضٝظ ٠٧ ًلسط خس٧س ٦ٗ»ــ 

 «ُصضٟ. زط ت٢كٞٙ ذٞـ ٦ٗ حؿٚ ت٨ف قا٧س ًلسطا٥ حطٕ تاقٚ. قا٧س خ٨ف ٠ٜٛ»ــ 

 «١از٥.»ــ 

 «٨١ف، زاظٟ ذٞات٨سٟ.»ــ 

 «ذٞا٥ تا ٗطي٠٨ ػطٝؾ٦ ٦ًٜ؟ خع زٞ. زٞ ٠٦ٗضٟ ت ؾؼ٨س اظ تـْ ٗاٗاٙ تـْ ٨١ك٦ٌ ٦٘ٛ»ــ 

 «ا٠ُ ذسا ترٞاز.»ــ 

٠٧. ا٨ٗس  زٖٝٛ چ٦ ٝض٥ اٗا ٦٘ٛ ذٞاز. ٗٚ تٔسٕ ضاٜٛس٦ُ ًٜٖ. اٝٙ ًٞچ٠ٌ٨ ُاظٟ، ٝؾ٦ُ زطٗعٟ، اٝٙ ذسا ٦ٗ»ــ 

١ا. ظٝز٥  ؾؼ٨سـ ٗاق٨ٚ زاضٟ؛ اظ ا٧ٚ ٗاق٨ٚ هطٗع هطاي٠زٙ. زا٦٧  ذٞاٙ زٝض تعٛٚ ككاض ٦ٗ ٠ُ اٝٛٞ ١ط ٝخ ٦ٗ ٦ٗ

 «ت٨ا؛ ذة؟

 «ذة.»ــ 

 «١از٥.»ــ 

 «خاٖٛ.»ــ 

 «ًٜٚ؟ چطا ٠٘١ زاضٙ ُط٠٧ ٦ٗ»ــ 

١ا٥  ًطزٛس؟ ٗاٗاٙ تا ٧ي ؾ٦ٜ٨ تعضٍ، خط اظ اؾسٌاٙخا چٌاض ٠٘١٦ٗ آزٕ ا٧ًٚطزٛس. ا٧ٚ ٠٘١ زاقسٜس ُط٠٧ ٦ٗ

تس٧س ٗٚ كا٠َ٘ ذإٛٞ. »اظ ؾطزاب زضآٗس. ٗحثٞت٠، ذٞا١ط ٗ٘س آها، اظ ازام ٜٛاها ت٨طٝٙ آٗس ٝ ت٠ ٗاٗاٙ ُلر:  ،چا٥

 «ق٘ا تط٧س خ٨ف كا٦َ؛ حآف ذٞب ٨ٛؽ.

ٗاٗاٙ ؾ٦ٜ٨ ضا ت٠ ٗحثٞت٠ زاز ٝ ت٠ ازام ٜٛاها ضكر. آها ؾساض ٝ آها ٜٗهٞض آٗسٛس ٝ تا تاتا ٝ ٗ٘س آها ٝ ٗطز١ا٥ زٕ زض 

 «ًٜٖ. ؿٖ آذطزٞٙ تاق٠. زؿ٨ٔر ػطو ٦ٗ»زٛس. آها ؾساض ُلر: ضٝتٞؾ٦ ًط

 «ٜٗ٘ٞٙ. تلطٗا٨٧س.»ٗ٘س آها ُلر: 

 «ًٜٖ. ذٞقا ت٠ ؾؼاززف. زثط٧ي ػطو ٦ٗ»آها ٜٗهٞض ُلر: 

 «َطك٠.ٗطز٠ٛٝ اٝٙ»تاتا ُلر: 
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 «آز. ٗ٘سػ٦ٔ، كا٦َ ؿف ًطز تاظ. ت٠ ١ٞـ ٦٘ٛ»ٗاٗاٙ اظ ازام ٜٛاها ت٨طٝٙ ز٧ٝس ٝ ُلر: 

 «تثط٧٘ف ت٨٘اضؾساٙ.»ز٧ٝس ٝ ُلر: تاتا خٔٞ 

 «ًٜٖ. ٗاق٨ٚ ٗٚ ١ؿر. ا٩ٙ ضٝقٜف ٦ٗ»آها ؾساض ُلر: 

حٞو ٛكؿس٠ تٞز ٝ ٗطا ز٘اقا ٤ ز٧ٝسٛس؛ كوٍ ٨ٓال تٞز ٠ً ؾاًر ض٥ٝ ٓثَطف ٦َٗطف ٝ آ٠٘١ٙ زاقسٜس ا٧ٚ

 ًطز. ٦ٗ

 

 

ٞز. ٜٛاها زضاظ ًك٨سٟ تٞز ٝ ت٠ ؾوق زاض٧ي تٞز. ؾاًر تٞز. ضاز٧ٞ ذاٗٞـ ت. ازام ٠٘٨ٛضا تاظ ًطزٕ زض ازام ٜٛاها

 ذ٨طٟ تٞز.

 زض ضا تؿسٖ.

 

 

١ا٧ف اٛساذس٠ تٞز ٝ  آها ًٜاض ق٨ط آب ٛكؿس٠ تٞز. ًسف ضا ض٥ٝ قا٠ٛ آٗس. حاج ؿطٝب تٞز. نسا٥ اشاٙ ٦ٗ

ّ ظ ط خا٧ف ٨ٗرٌٞب قسٟ تٞز ٝ ت٠ ظ٨ٗٚزٞخ٠ ت٠ آٙ ؾ آها ت٦ ١ا٧ف ضا تاال ظزٟ تٞز. ق٨ط آب تاظ تٞز؛ اٗا حاج آؾس٨ٚ

 ظزٟ تٞز.

 

 

٤ آٙ ضا چالٛس ٝ ض٥ٝ خ٨كا٦ٛ ػ٠٘ كا٦َ ُصاقر. تٜٔس قس ٝ قؼٔ ا٥ ضا ز٥ٞ َكر آب كطٝ ًطز، خاضچ٠ ٗاٗاٙ

 تراض٥ ٛلس٦ ضا ظ٧از ًطز.

 

 

زرر ٛكؿس٠ تٞز. ٤ آث٨ٜٚ ض٥ٝ ٓث إ ١ا٧ف ز٠٨ٌ زازٟ تٞز ٝ ٛكؿس٠ تٞز.  زض ازام ٜٛاها ضا تاظ ًطزٕ. ٜٛاها ت٠ تآف

 آث٨ٜٚ زض ؾٌٞذ ت٠ ٧ٌس٧ِط ظّ ظزٟ تٞزٛس. ٛرٞضزٟ ض٥ٝ زرر تٞز. ٜٛاها ٝ إاؾسٌاٙ چا٥ِ زؾرا٥ تا زٝ  ؾ٦ٜ٨

 زض ضا تؿسٖ.
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ض٧ف زاقر. ٧ي  ١ا٧ف زضقر تٞزٛس. اتط١ٝا٧ف خطخكر تٞزٛس. ز٠ نٞضذ ١از٥ ًك٨سٟ ٝ اؾسرٞا٦ٛ تٞز. چكٖ

ػا٠٘ٓ الٗح ػا٠٘ٓ آ٠ٜ٧ تٞز. ٧يتٞز. ٧ي ػا٠٘ٓ ُْ ذٜس٧س. زٝضٝتطـ ٧ي ذاّ ًٞچي ض٥ٝ ٓدف تٞز. زاقر ٦ٗ

 ًطز. نٞذِ ًٜاضـ زاقر هطآٙ خرف ٦ٗ ض٦ِٛ تٞز. يثٍ

 «نسإ ذطٟ.»حؿ٨ٚ ُلر: 

 چكٖ اظ ػٌؽ ١از٥ تطزاقسٖ ٝ ت٠ حؿ٨ٚ ِٛاٟ ًطزٕ.

 «ذ٦ٔ٨ ذطٟ. نس ١عاض زا ذطٟ.»اهلل ُلر:  ضٝح

ًطز. ٨ٓال  ٞز ٝ تاظ ١ٖ زاقر ٗطا ز٘اقا ٦ٗقاٙ ٛكؿس٠ ت اهلل ِٛاٟ ًطزٕ. چكٖ٘ ت٠ ٨ٓال اكساز ٠ً ًٜاض زض ذا٠ٛ ت٠ ضٝح

 تٜٔس قس ٝ ت٠ َطكٖ آٗس.

 «نسإ ًاكطٟ.»اتّٞ ُلر: 

 «ًاكط ٧ؼ٦ٜ چ٦؟»ٗح٘سضيا ُلر: 

 «قؼٞض! ٧ؼ٦ٜ ت٦»اتّٞ ُلر: 

 «ت٨ا.»٨ٓال زؾر ٗطا ُطكر ٝ ُلر: 

طا٧ف ذط٧سٟ اـ ٝ ت٠ ز٦ٔ ٠ً زا٦٧ ٛازضـ ت ١ا٥ ؾ٨ا١ف ٝ ت٠ ١ٞٗا٥ ذطٗا٦٧ حطًس٦ ٌٛطزٕ. ظّ ظزٕ ت٠ چكٖ

 «ت٨ا.»تٞز ٝ ؾ٠ زا خطٝا٠ٛ ض٧ٝف تٞز. زؾسٖ ضا ًك٨س ٝ ُلر: 

 «ت٨ا.»قاٙ. زض ضا ١ْ زاز ٝ زؾسٖ ضا ًك٨س. ُلر:  اضازٟ زٛثآف ضاٟ اكسازٕ. ٨ٓال ٗطا تطز زا زضِ ذا٠ٛ ت٦

ضا ض١ا ًطز.  ١ا ٝ ا٧ٞاٙ ٝ ز٥ٞ ١اّ. ٨ٓال زض ١اّ ضا تؿر. ٗطا تطز ٝؾٍ ١اّ ٝ زؾسٖ زٛثآف ضكسٖ زا ح٨اٌ ٝ خ٠ٔ

 «٨١ك٦ٌ ذ٠ٛٞ ٨ٛؽ.»ضٝتط٧ٖٝ ا٧ؿساز. ٛدٞا ًطز: 

 «٨١ك٦ٌ ذ٠ٛٞ ٨ٛؽ.»ًطزٕ. زٝتاضٟ ٛدٞا ًطز:  ١ا٧ف ضا ز٘اقا ٦ٗ ٗٚ زاقسٖ چكٖ

١ا٥ ٗاٗاٙ تٞزٛس.  ١ا٥ ٜٛاها تٞزٛس؛ ٗثْ چكٖ ١ا٥ ٨ٓال آضإ تٞزٛس. ٗثْ چكٖ ٛلؽ اكسازٕ. چوسض چكٖت٠ ٛلؽ

 ًطزٛس. زاقسٜس ُط٠٧ ٦ٗقسٛس.  ١ا٧ف زاقسٜس ذ٨ؽ ٦ٗ چكٖ

زٞاٛؿسٖ ٛلؽ تٌكٖ. ٛا٢ُاٙ خ٨ؾ ًك٨سٕ. زٝتاضٟ خ٨ؾ ًك٨سٕ. زاز ظزٕ. زٝتاضٟ زاز ظزٕ. تـًٖ  تسٖٛ ٓطظ٧س. ٦٘ٛ

 قٌؿر. ُط٠٧ ًطزٕ.

 ُط٠٧ ًطزٕ ٝ خ٨ؾ ًك٨سٕ ٝ ُط٠٧ ًطزٕ ٝ زاز ظزٕ.

 

 

تٞز، اٝ ضا تـْ ًطزٟ تٞز ٝ زاقر ٜٛاها ض٥ٝ زرر زضاظ ًك٨سٟ تٞز ٝ ت٠ ؾوق ذ٨طٟ تٞز. ظ١طا ًٜاضـ زضاظ ًك٨سٟ 

 «ًدا ضكس٠ ١از٥، ٜٛاها؟»ًطز. خطؾ٨س:  نسا ُط٠٧ ٦ٗ ت٦
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 «ق٠ ٜٛاها؟ ٨ٗطٟ، چ٦ ٦ٗ آزٕ ٝهس٦ ٦ٗ»خطؾ٨سٕ: 

ضٟ خ٨ف ذسا... ا٩ٙ ١از٥ خ٨ف ذساؼ؛ زٞ آؾ٘ٞٙ؛ ض٥ٝ  ٦ٗ»َٞض ٠ً ت٠ ؾوق ذ٨طٟ تٞز، ُلر:  ٜٛاها ١٘اٙ

 «خا٦٧ ٠ً ق٨طػ٦ٔ ١ؿر.خا٦٧ ٠ً آهإ ١ؿر... ١ٙٞ٘١ٕ٘ٞٙ ١ؿر؛  خا٦٧ ٠ً ٠ٜٛ ً٘ٞٙ... ١٘ٞٙ ض٨ِٛٚ

 «ق٨طػ٦ٔ؟»خطؾ٨سٕ: 

قس. تؼسـ ذسا ق٨طػ٦ٔ  ٕ ٦٘ٛ آها ػطٝؾ٦ ًطزٕ، زا خٜح ؾاّ تچ٠ . ٝهس٦ تا حاجق٨طػ٦ٔ»ًك٨س ٝ ُلر:  ٦١ها آٜٛا

ذٜس٧س. ٝهس٦  ٦ٗ ضٝ ت٢ٖ زاز... ق٨طػ٦ٔ ذ٦ٔ٨ هكَٜ تٞز. ذ٦ٔ٨ ق٨ط٧ٚ تٞز. ٠٧ ًالٟ هطٗع تطاـ تاكس٠ تٞزٕ. ٨٘١ك٠

 «ذٜس٧س... اٛوس زٖٓ زَٜ قسٟ تطاـ. ٗطزٕ زاقر ٦ٗ ٠٧ ؾآف تٞز، ٗطز. زٞ تـْ ذٞزٕ ٗطز. ٝهس٦ زاقر ٦ٗ

١ا٧ف ضا ٗكر ًطز ٝ  ٛلؽ اكساز، زؾرخ٥ٞٔ ذٞزـ ضا ُطكر. ت٠ ٛلؽ ٌف زضت٨ا٧س؛ اٗاچ٨ع٥ ٛ٘اٛسٟ تٞز اقٜٛاها 

ٛلؽ  ١ا٧ف ضا تؿر ٝ چٜس ٓطظ٧س. چكٖ سٛف زاقر ٦ٗت٤ نٞضزف اظ زضز ٗچا٠ٓ قس. ت٠ ؾوق ظّ ظزٟ تٞز ١ٝ٘

 ػ٨٘ن ًك٨س.

 ظزٟ ت٠ ٜٛاها ذ٨طٟ قسٕ. ٝحكر

 

 

١ا٥  . ٗطي٠٨ خ٥ٞٔ حد٠ٔ ا٧ؿسازٟ تٞز ٝ ت٠ ػٌؽ ١از٥ ذ٨طٟ قسٟ تٞز. هُطٟتاض٧س . تاضاٙ ٦ٗاظ ذا٠ٛ ت٨طٝٙ آٗسٕ

 «ًٜٖ؟ػ٠٘ كا٦َ ضٝ نساـ »چ٨ٌس ض٥ٝ آؾلآر. ُلسٖ:  تاضاٙ اظ خا٨٧ٚ چازضـ ٦ٗ

 «ضكسٖ. ١ا؟... ٠ٛ... زاقسٖ ٦ٗ»اِٛاض زاظٟ ٗسٞخ٠ ٗٚ قس. ِٛا١ٖ ًطز ٝ ُلر: 

 ضاٟ اكساز. ٓحظ٠ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر ٝ زٝتاضٟ ت٠ ػٌؽ ١از٥ ِٛاٟ ًطز. تؼس اظ چٜس

 ان٦ٔ ٝ ضكر.٤ اظ خكر ؾط ِٛا١ف ًطزٕ زا خ٨چ٨س ز٥ٞ ًٞچ

 

 

 ٘ا ضا زض زؾر زاقر.ٗطز٥ ٛكؿس٠ تٞز ٝ كطٗاٙ ١ٞاخ٨ تٞز. ض٥ٝ نٜس٦ٓ ضاٜٛسٟ خا ٠ٗ خا ؾ٨اٟ تٞز. ٠٘١ ٠٘١

 تطُكر ٝ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ٛلؿٖ تٜس آٗس: نسإ تٞز.

 «٧ٞ چطا ًكس٦؟١از٥»ُلسٖ: 

 «ذٞب ًطزٕ.»ُلر: 

 «ؿ٦ُٔ ًطز٥. ذٞب ًطز٥؟ زٞ»زاز ظزٕ: 

 «زٞٙ. زٞ ذ٠ٛٞ ذٞإ ٠٧ ت٘ة تٜساظٕ قٖ، ا٩ٖٛ ٦ٗ ذٞب ًطزٕ آ٥ ذٞب ًطزٕ! زاظٟ»نسإ خٞظذٜس٥ ظز ٝ ُلر: 

 «ٛر٨طٕ.»ٝحكر ًطزٕ. ُلسٖ: 

www.takbook.com



62 
 

 «ٕ.ا آضٟ»نسإ ُلر: 

 «آٗط٧ٌا خٖٞٛ.»نسا ظز:  ضٝ ت٠ ػوة ١ٞاخ٨٘ا

هطتٞٛر  ٦٢خاٖٛ، آم نسإ. آ»ذٜس٧س. چاخٔٞؾا٠ٛ ُلر:  ت٨طٝٙ آٗس. زاقر ٦ٗ م ٝ َاؼاظ ت٨ٚ زاض٦ٌ٧ ٗطز٥ چا

 «تطٕ!

زاضاقٞ تسٟ. چ٠  ا٧ٜا، هطتٞٙ زؾسر، ٦ٌ٧ اظ اٝ زطًف٢س٤ٗ٥ آٗط٧ٌا خٞٙ، ٠٧ ت٘ة تسٟ تٜساظٕ زٞ ذٞٛ»نسإ ُلر: 

 «زٟ! خا٦٘ٛ خاٙ! ٨ًل٦ ٦ٗ

 «ضٝ چِكَٖ آم نسإ. كساذ تكٖ ا٦٢ٓ!»آٗط٧ٌا ُلر: 

اـ خ٨سا قس. زاقر ت٘ث٦ ضا ١ْ  ٝ ت٠ ٨ٗاٙ زاض٦ٌ٧ تطُكر. نسا٥ زن ٝ زن كٔع آٗس. ٦ً٘ تؼس زٝتاضٟ ؾط٠ًٔٝ

 ت٘ة ض٥ٝ ؾطـ. تط ا٥ كس٠ٔ٨ تا ؾ٨اٟ كٔع٥ ٣ًط ٧ي تٞز؛ نٞضز٦ خَٜٔ زاز. ت٘ة ٗثْ ت٘ة ز٥ٞ ًاضزٞٙ ٦ٗ
ا٧ٜٖ ت٘ة »١ا٥ ض٧ع ٝ زضقر ق٨ك٠ چؿثاٛسٟ قسٟ تٞز. آٗط٧ٌا ت٘ة ضا زا ٝؾٍ ١ٞاخ٨٘ا ١ْ زاز ٝ ُلر:  ػا٠٘ٓ ز٧٠ٌي

 «ق٘ا. خٞٓف نس ١عاض ز٠ٜٗٞ؛ هاتْ ٛساضٟ.

آٗط٧ٌا خّٞ ضا ُطكر ٝ س٠ اؾٌٜاؼ اظ خ٨ثف زضآٝضز ٝ ت٠ آٗط٧ٌا زاز. ٧ي زؾ خكر كطٗاٙ تٜٔس قس. نسإ اظ

 ١ا قس. ٝ اِٛكر قؿسف ضا زل٦ ًطز ٝ ٗكـّٞ ق٘طزٙ خّٞ« ذسا تسٟ تطًر!»ظزٟ ُلر:  شٝم

١ْ  خٔٞ ز٧ٝسٕ ٝ ؾؼ٦ ًطزٕ اٝ ضا .زاز١ْ تعض٦ُ ٠ً زض ًق ١ٞاخ٨٘ا هطاض زاقر  ت٘ة ضا ت٠ َطف ؾٞضاخ نسإ

ضؾ٨س. ت٠  ٦٘ٛ اٗا ظٝضٕ ت٠ اٝ «قؼٞض... تطٝ... ذط... تط خسضذ ٛؼٔر! ساظ... ٠ٛ... ذط... آسَٛ... ًاكط. ت٠ٛ٦. ٜٛ»تس١ٖ. ُلسٖ: 

ق٠. خٞٙ  ١ا ًٜسٟ ٦ٗ ضٙ زٞ تسٙ آزٗا. زؾر تچ٠ ٠ٛ... زٞ ضٝ ذسا... زٞ ضٝ ذسا... زطًكا ٦ٗ»ُط٠٧ اكسازٕ. آس٘اؼ ًطزٕ: 

 «ٗازضذ!

ظز. ًثط٧س٦ ٨ُطاٛس ٝ كس٠ٔ٨ ضا آزف ظز. تا ٗكر ٝ ِٓس ت٠ خاٛف اكسازٕ.  نسإ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ ٗٞش٧ا٠ٛ ٨ٛكرٜس

ضاز٧ٞ ٣ ٗطا تا ٧ي زؾر ُطكر ٝ ٗطا زٝض ٠ِٛ زاقر. زؾر ز٧ِطـ ضا ض٥ٝ ت٘ة ُصاقر. نسا٥ ٧ُٜٞس٤ نسإ قاٛ

٧ٚ اؾر ق٧ٜٞس، اػالٕ ذُط ٧ا ٝيؼ٨ر هطٗع اؾر ٝ ٗؼ٦ٜ ٝ ٗل٢ٕٞ آٙ ا اًٜٞٙ ٦ٗ زٞخ٠، زٞخ٠؛ ػالٗس٦ ٠ً ١ٖ»آٗس: 

...٠ً» 

 خ٨ؾ ظزٕ. نسإ ت٘ة ضا ١ْ زاز.

ُطكس٠ ٝ خط اظ تطف تٞز. ت٘ة، ًٜاض  آٗس. ١٘طاٟ ت٘ة اظ آؾ٘اٙ خا٨٧ٚ آٗسٕ. ح٨اٌ ذا٠ٛ ٠ٗ نسا٥ آغ٧ط هطٗع ٦ٗ

 ١ا اكساز. حٞو، ز٥ٞ تطف

ِٛاٟ  ازام ٜٛاها تاظزض حاّ ؾٞذسٚ ِٛاٟ ًطزٕ. ت٠ زض ٤٠٘٨ٛ ٓطظ٧س. ت٠ كس٨ٔ ًٜاض ت٘ة ا٧ؿسازٟ تٞزٕ ٝ ؾطزاخا٧ٖ ٦ٗ

زاذْ ازام  ٌٛطزٕ ٝ ١٘چٜاٙ ز٧ٝسٕ. ٦٢زٞخ ؾٌٜسض٥ ذٞضزٕ،١ا٥ ا٧ٞاٙ  ٠ٔت٠ َطف ازام ٜٛاها ز٧ٝسٕ. ض٥ٝ خ ًطزٕ.

 «زاض. ٜٛاها. ٜٛاها، ت٨ساض قٞ. ت٘ة. نسإ ت٘ة اٛساذس٠؛ ت٘ة زطًف»خط٧سٕ. ت٠ َطف زرر ز٧ٝسٕ ٝ زاز ظزٕ: 
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ٜٛاها ُصاقسٖ ٝ زٌاٛف زازٕ. ٤ تٞز. ض٥ٝ زرر ضكسٖ. زؾسٖ ضا ض٥ٝ ؾ١ٜ٨ا٧ف ضا تؿس٠  ٜٛاها زضاظ ًك٨سٟ تٞز ٝ چكٖ

 «ٜٛاها، تا٧س تط٧ٖ ؾطزاب... ٜٛاها. ت٘ة.»ُلسٖ: 

 «ػا٠٘ٓ زطًف زاضٟ.ٜٛاها، ت٘ة. ٠٧»قس. زؾسف ضا ُطكسٖ ٝ ًك٨سٕ. ُلسٖ:  ٜٛاها ت٨ساض ٦٘ٛ

اظ زرر خا٨٧ٚ خط٧سٕ. ظ٧ط زرر ضكسٖ ٝ تطاٌٛاضز ضا ت٨طٝٙ ًك٨سٕ. زؾر ٜٛاها ضا ُطكسٖ ٝ  ذٞضز. ٗا ٜٛاها زٌاٙ ٦٘ٛا

 «ٜٛاها... ٜٛاها... خاقٞ ز٠ِ٧.»ُلسٖ:  ضؾ٨س. ضٕ ٦٘ٛؾؼ٦ ًطزٕ اٝ ضا اظ زرر خا٨٧ٚ تٌكٖ؛ اٗا ظٝ

طٝٙ ضكسٖ ٝ ت٠ َطف كٌط٥ ت٠ ش١ٜٖ ضؾ٨س. اظ ازام ت٨ كا٧سٟ تٞز. ٖ؛ اٗا ت٦زٝتاضٟ ؾؼ٦ ًطزٕ ٜٛاها ضا خا٨٧ٚ تٌك

كس٠ٔ٨ زوط٧ثاً ت٠ ٠٘٨ٛ ضؾ٨سٟ تٞز. تا ز٘إ ٝخٞز كس٠ٔ٨ ضا كٞذ ًطزٕ؛ اٗا ذاٗٞـ ٛكس. زٝتاضٟ كٞذ ًطزٕ؛ اٗا  ت٘ة ز٧ٝسٕ.

ضؾ٨س. چٜس تاض تاال خط٧سٕ ٝ زؾسٖ ضا زضاظ ًطزٕ؛ اٗا  ٛس٨د٠ تٞز. ذٞاؾسٖ تا زؾر كس٠ٔ٨ ضا ذاٗٞـ ًٜٖ؛ اٗا زؾسٖ ٦٘ٛ ت٦

 قس. زط ٦ٗ ظزٟ ًٜاض ت٘ة ا٧ؿسازٕ. كس٠ٔ٨ زاقر ًٞچي ٝ ًٞچي زضٗاٛسٟ ٝ ٝحكر تاظ زؾسٖ ٛطؾ٨س.

١ا  ق٨ك١٠ا اظ ض٥ٝ ت٘ة ًطزٕ. ذطزٟ ق٨ك٠كٌط ز٧ِط٥ ت٠ ش١ٜٖ ضؾ٨س. تا ؾطػر قطٝع ت٠ ًٜسٙ ذطزٟ

ٕ. ٌٛطزٕ ٝ ازا٠ٗ زاز ٦٢چ٨ٌس. زٞخ ١ا٧ٖ ذٞٙ ٦ٗ ؾٞذر. اظ زؾر ١ا ٦ٗ تط٧سٛس ٝ خا٥ تط٧س٦ُ ١ا٧ٖ ضا ٦ٗ اِٛكر

قسٛس. ت٠ كس٠ٔ٨ ِٛاٟ ًطزٕ. كس٠ٔ٨ زوط٧ثاً ت٠ آذط  ١ا ز٘إ ٦٘ٛ ق٨ك٠قس. ذطزٟ نسا٥ آغ٧ط هطٗع ١ط ٓحظ٠ تٜٔسزط ٦ٗ

 ضؾ٨سٟ تٞز. خ٨ؾ ظزٕ.

ٓطظ٧س ٝ ذ٨ؽ ػطم تٞزٕ. تاتا الٗح ضا ضٝقٚ ًطز. ظ١طا ١ٖ ت٨ساض  اظ خا خط٧سٕ ٝ ض٥ٝ زكي ٛكؿسٖ. ؾطزاخا٧ٖ ٦ٗ

 «چ٦ قسٟ؟»اٗاٙ ًٜاضٕ ٛكؿر. زطؾ٨سٟ تٞز. خطؾ٨س: ٓطظ٧س. ٗ قسٟ تٞز ٝ اٝ ١ٖ ٦ٗ

ٝ ت٨طٝٙ ز٧ٝسٕ. ض٥ٝ ا٧ٞاٙ ا٧ؿسازٕ ٝ ت٠ ًٜاضحٞو، خا٦٧ ٠ً ت٘ة اكسازٟ تٞز، ذ٨طٟ  ٓحاف ًطؾ٦ ضا خؽ ظزٕ

 «چ٦ قسٟ ٗاٗاٙ؟»قسٕ. ت٘ة ٛثٞز. ٗاٗاٙ ت٨طٝٙ آٗس ٝ ًٜاضٕ ظاٛٞ ظز. ٗطا ت٠ َطف ذٞز چطذاٛس ٝ خطؾ٨س: 

 «ػا٠٘ٓ زطًف زاقر.نس... نس... زإ ت٘ة اٛساذر... ٠٧»ٖ: ٓطظ٧سٕ. ُلس ١ٜٞظ ٦ٗ

 «ذٞاب ز٧س٥ ٗاٗاٙ خاٙ. ت٘ة ًدا تٞز؟ نسإ ا٩ٙ ذٞات٠. ذسا ٓؼٜسف ٠ًٜ.»ٗاٗاٙ تـٖٔ ًطز ٝ ُلر: 

 «٨ٛؽ ١ٞاخ٨٘اقٞ خٜچط ٠ًٜ.ز٠ِ٧ كطزا ت٨از ت٘ة تٜساظٟ چ٦؟... ١از٥... ١از٥ ٠ً »ُلسٖ: 

 ًطز. تٞز ٝ ٗطا ز٘اقا ٦ٗتاتا ت٠ چاضچٞب زض ز٠٨ٌ زازٟ 

 

 

١اقاٙ الؿط تٞزٛس.  ذٞاؾسٜس ت٠ خث٠٢ تطٝٛس. تؼ٦ً ػا٠٘ٓ آزٕ ٦ٗػا٠٘ٓ ازٞتٞؼ ت٠ نق قسٟ تٞزٛس. ٧ي٧ي

١ا ٠ٛ ؾث٨ٔٞ  ١ا ض٧كٞ تٞزٛس. تؼ٦ً ١ا ؾث٨ٔٞ تٞزٛس. تؼ٦ً ١ا ٠ٛ چام تٞزٛس، ٠ٛ الؿط. تؼ٦ً ١ا چام تٞزٛس. تؼ٦ً تؼ٦ً

 زطقاٙ خٞاٙ تٞزٛس.تٞزٛس. اٗا ت٨ف ١ا خ٨ط تٞزٛس، ٠ٛ ض٧كٞ. تؼ٦ً
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ٗٞاظة ذٞزذ »ٗٚ ٝ ٗاٗاٙ ٝ ظ١طا ٝ ػ٠٘ كا٦َ ضٝتط٥ٝ تاتا ا٧ؿسازٟ تٞز٧ٖ. ؾؼ٨س زض تـْ تاتا تٞز. ٗاٗاٙ ُلر: 

 «تاـ. ظٝزظٝز زٔلٚ ًٚ.

 «ُٚ خَٜ هطاضٟ زٕ٘ٞ تك٠. ٦ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

ٗاضـ خ٨طٝظ٥ هُغ قس ٝ ٗطز٥ ز٥ٞ تٜٔسُٞ ٗاٗاٙ ت٠ ػ٠٘ كا٦َ ِٛاٟ ًطز ٝ ٓة خا٨٧ٜف ضا ُاظ ُطكر. نسا٥ 

 «تطازضا ظٝززط ؾٞاض قٚ؛ ٝهر حطًس٠. تط خ٘اّ ٗح٘س نٔٞاذ.»ُلر: 

 «ذساحاكظ تاتا٦٧. تا٥ تا٥. ١ٞ٧ٞ! آذطـ ِٛلس٦ تاتا.»٠٘١ نٔٞاذ كطؾسازٛس. تاتا ؾؼ٨س ضا تٞؾ٨س ٝ ُلر: 

ذساحاكظ تاتا٦٧. »ضا تـْ ًطز ٝ تٞؾ٨س. ُلر:  زٝتاضٟ ؾؼ٨س ضا تٞؾ٨س ٝ اٝ ضا ت٠ ٗاٗاٙ زاز. ضٝتط٥ٝ ظ١طا ٛكؿر. اٝ

 «زذسط ذٞت٦ تاـ؛ ذة؟

 «ذإٛٞ تِٞ زذسط ذٞت٦ تاق٠؛ ذة؟ ت٠ ُْ»ظ١طا ٗاذ ٝ ٗث٢ٞذ ت٠ تاتا ِٛاٟ ًطز. تاتا ُلر: 

 «ذة.»ظ١طا ؾطـ ضا زٌاٙ زاز ٝ ُلر: 

 «ٝ ؾؼ٨س تاـ. ا٥. ٗٞاظة ٗاٗاٙ ٝ ظ١طا اظ حاال ت٠ تؼس زٞ ٗطز ذ٠ٛٞ»تاتا ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ُلر: 

 «٠٧؟ چ٦»تاتا خطؾ٨س:  ظزٟ تٞزٕ.ت٠ تاتا ظّ 

 «زٞ... زطؾٞ ٨ٛؿس٦.»ؾطٕ ضا خا٨٧ٚ اٛساذسٖ ٝ ُلسٖ: 

١ا٧ٖ ضا زٝض ُطزٛف حٔو٠ ًطزٕ، ٗحٌٖ تـٔف ًطزٕ  زؾر٢٧ٞ ١ا٧ف ذ٨طٟ قسٕ.  إ ضا تٞؾ٨س. ت٠ چكٖ خ٨كا٦ٛ تاتا

 «ظٝز٥ ت٨ا؛ ذة؟»ٝ تٞؾ٨سٗف. زض ُٞقف ُلسٖ: 

 «ذة.»٠ٗ ًطز: زض ُٞقٖ ظٗع

ًطز.  تاتا چٜس ٓحظ٠ نثط ًطز. تؼس آضإ ٗطا اظ ذٞز خسا ًطز. تٜٔس قس ٝ ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ًطز. ٗاٗاٙ زاقر ُط٠٧ ٦ٗ

ضكسٖ  ٦ًٜ. آخ هٔثٖ! ًاـ ظٝززط ٦ٗ ُط٠٧ ٦ٗ زاض٥ تاألذطٟ ٠٧ تاضٕ ٠ً قسٟ، تراَط ٗٚ»تاتا ٓثرٜس ظز ٝ ُلر: 

 «خث٠٢.

١ٖ ذ٨طٟ قسٛس. ػ٠٘ كا٦َ ض٧ٝف ضا تطُطزاٛس. حٞاؾٖ ضكر ت٠ ٗطز خٞاٙ الؿط ٝ   ذٜس٧س. ٗاٗاٙ ٝ تاتا ت٠ ٗاٗاٙ

١ا ذساحاكظ٦  اـ ًٜاضـ تٞزٛس. ٗطز اظ آٙ ؾا٠ٓزط ا٧ؿسازٟ تٞز. ظٙ ٝ زٝ زذسط ١كر ٝ خٜح َطفض٧ك٦٧ٞ ٠ً ٦ً٘ آٙ

 ٓطظ٧س. ف خط٧سٟ تٞز ٝ زاقر ٦ٗؾا٠ٓ زاله٦ ًطز. زذسط ضًِٛطز ٝ ضكر. ِٛا١ٖ تا ِٛاٟ زذسط خٜح
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6 

 

 ٧ا ٗؤة آؤٞب ٝ االتهاض»

 ٨ْ ٝ ا٢ٜٓاض٧ٔا ٗستط آ

 ٧ا ٗحّٞ آحّٞ ٝ االحٞاّ

 «حّٞ حآٜا ا٦ٓ احؿٚ آحاّ.

هطٗع ز٥ٞ زَٜ ضا ت٨ِطز. ظ١طا خ٧ٞٔف ضا ُطكر. ٗاٗاٙ  ٦١ذٞاؾر ٗا آها هطآٙ ضا تؿر ٝ تٞؾ٨س. ؾؼ٨س ٦ٗ حاج

ؾ٨ٚ تٞز. ٜٛاها ض٥ٝ زرسف زضاظ ًك٨سٟ ١لر٣ ظّ ظزٟ تٞز ت٠ ػٌؽ ١از٥ ٠ً ًٜاض ؾثع ؾؼ٨س ضا تـْ ًطز. ػ٠٘ كا٦َ

 تٞز ٝ ت٠ ؾوق ذ٨طٟ تٞز. ٠٘١ ؾاًر تٞزٛس.

 ػ٨س تٞز. ٦ٓٝ ػ٨س ٛثٞز.

 

 

ذإٛٞ  زضاظ ًك٨سٟ تٞزٕ ٝ ؾطٕ ضا ض٥ٝ خا٥ ٗاٗاٙ ُصاقس٠ تٞزٕ. ت٠ ظ١طا ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً زاقر خؿس٠ ت٠ ز١اٙ ُْ

آز تاظ٥  ا٨ٗس ٦٘ٛ»٨١چ چ٨ع ضا ٛساقسٖ. ٗاٗاٙ ١ٞٗا٧ٖ ضا ٛٞاظـ ًطز ٝ ُلر: ٤ تطُطزاٛسٕ. حٞنٔ ُصاقر. ؾطٕ ضا ٦ٗ

 «٨ًٜس؟

 «آهاخٞٛف.٤ تا ٗاٗاٛف ضكسٚ ز١اذ؛ ذٞٛ»ُلسٖ: 

 «ذٞز٥... ٠٧. ٜٗٞ تاـ ٠ً ت٦ ٗاٗاٛف ظٙ ذٞت٦»ٗاٗاٙ تا ذٞزـ حطف ظز: 

تاتا ٦ً »ًطز. خطؾ٨س:  ١ٖ زاقر ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ٦ٗت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ًطزٕ. ت٠ ا١ِٜٞٓا٧ف ذ٨طٟ قسٟ تٞز. ظ١طا 

 «آز؟ ٦ٗ

 «ظٝز ٗاٗاٙ؛ ظٝز.»ٗاٗاٙ تا ٛٞى اِٛكر اقاضٟ ا١ِٜٞٓا ضا زٝض ٗچف چطذاٛس ٝ ُلر: 

آز. َٞض٧ف  چس٠ٛٞ ػعا ُطكس٨س؟ تاتا ظٝز ٦ٗ»ِٛا١ف ضا اظ ا١ِٜٞٓا تطزاقر ٝ ت٠ ٗٚ ٝ ظ١طا ِٛاٟ ًطز. ُلر: 

٠٘١ ضكر، ق٨٢س قس؟ زاظٟ خَٜ هطاضٟ ق٠؟ زا٦٧ ػثاؼ ا٧ٚ ث٠٢، ق٨٢س... ظذ٦٘ ٦ٗضٟ خ ق٠ ٠ً. ٠ِٗ ١ط ٦ً ٦ٗ ٦٘ٛ

 «زٕ٘ٞ تك٠.

 ١ا٥ ٗاٗاٙ ذ٨طٟ قسٕ. هطٗع تٞزٛس. ٗاٗاٙ ِٛا١ف ضا زظز٧س. ت٠ چكٖ
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ًطز.  ُٞـ ٦٘ٛ ُلر. ضاز٧ٞ ًطز. ٨١چ چ٨ع ٦٘ٛ اض ٦٘ٛتاكر. ٨١چ ً تاكر. ٨١چ چ٨ع ٦٘ٛ ٜٛاها ز٧ِط غاًر ؾثع ٦٘ٛ

 قس. ًك٨س ٝ ت٠ ؾوق ذ٨طٟ ٦ٗ رسف زضاظ ٦ٗكوٍ ض٥ٝ ز

ض٧ٖ. ت٨ا ًاضازٞ  ٢ٗس٥، زاض٧ٖ ٦ٗ»ًطزٕ. ٗاٗاٙ اظ ت٨طٝٙ نسا٧ٖ ظز:  ًٜاض زرر ا٧ؿسازٟ تٞزٕ ٝ ٜٛاها ضا ِٛاٟ ٦ٗ

 «تٌٜٖ.

 «٠٧؛ تاق٠؟ ًٜٖ چ٠ ق٦ٌٔ اٝٗسٕ، تطاذ زؼط٧ق ٦ٗ»ت٠ زض ازام ًطزٕ. زٝتاضٟ ت٠ ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. ُلسٖ:  ٦١ِٛا

آضإ ؾطـ ضا تطُطزاٛس ٝ ِٛا١ٖ ًطز. ِٛا١ف ؿ٨ِ٘ٚ تٞز؛ ذ٦ٔ٨ ؿ٨ِ٘ٚ. چوسض ا٧ٚ ِٛاٟ آقٜا تٞز. ًدا ز٧سٟ ٜٛاها 

 تٞزٗف؟

 

 

 «آٙ؟ خٞض٥ ز٨ٛا ١٦ٗا چ٠ ػ٠٘ كا٦َ، تچ٠»خطؾ٨سٕ: 

١ا ضٝ، ٝهس٦ ًٞچٞٓٞاٙ،  تچ٠»زاز. ٓثرٜس٥ ظز ٝ ُلر:  ػ٠٘ كا٦َ ؾؼ٨س ضا تـْ ًطزٟ تٞز ٝ زاقر زٌاٛف ٦ٗ

 «ذطٙ. تاتا١ا اظ تاظاض ٦ٗٗاٗاٙ

 «زٖٝٛ. ؼ؛ ٗٚ ٦ٗ زضٝؽ ِٛٞ. ٠٧ خٞض ز٠ِ٧»ُلسٖ: 

 «ز٦ٛٝ؟ چ٦ ٦ٗ»ًٜدٌاٝ قس. خطؾ٨س: 

 «ذطٛكٞٙ. زٖٝٛ ٠ً... اظ تاظاض ٦٘ٛ ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «٧ا زٞ ٛرٞزٙ اٝٓف. ٦ٛ ٗاٗاٙ ُلر ٦ٛ»ُلر:  ظ١طا

 «١ا! خاضٟ آز٨ف ك٦ًٓٞ ٗٞهٞف! »ُلر: ٗاٗاٙ اظ ازام ٗاٗاٙ ٝ تاتا ت٨طٝٙ آٗس ٝ چازضـ ضا ؾط ًطز. ػ٠٘ كا٦َ 

 

 

ٌٛٚ؛ »١ا٧ف ضا ٗكر ًطزٟ تٞز. آضإ ٗكسف ضا تاظ ًطزٕ. ٗاٗاٙ ُلر:  ذ٦ٔ٨ ًٞچٞٓٞ تٞز. ذٞات٨سٟ تٞز ٝ زؾر

 «٦ًٜ. ت٨ساضـ ٦ٗ

 «خؿط ٗٚ ذٞق٠ِٔ؟»ػ٠٘ ذس٧ح ض٥ٝ زكي ٖٓ زازٟ تٞز. ذٜس٧س ٝ ُلر: 

٠ً آٙ َطف ازام ٛكؿس٠ تٞز، ُطكر. ٗ٘س آها اؾسٌا٦ٛ  ػ٠٘ كا٦َ تا ؾ٦ٜ٨ چا٥ آٗس. ؾ٦ٜ٨ ضا خ٥ٞٔ ٗ٘س آها

 ػ٠٘ كا٦َ آٗس ؾ٦ٜ٨ ضا ًٜاض ٗاٗاٙ ُصاقر ٝ ٛكؿر.« ٜٗ٘ٞٙ.»تطزاقر ٝ ُلر: 

 «ذٞا٧س تصاض٧س؟ اؾ٘كٞ چ٦ ٦ٗ»ٗاٗاٙ خطؾ٨س: 

 «ذٞإ اؾ٘كٞ ١از٥ تصاضٕ. ا٠ُ ٗ٘س اخاظٟ تسٟ، ٦ٗ»ػ٠٘ ذس٧ح ت٠ ٗ٘س آها ِٛاٟ ًطز ٝ ُلر: 

 «ػ٠٘ ذس٧ح.»ؾٌٞذ ضا قٌؿسٖ ٝ ُلسٖ:  تطهطاض قس. ٗٚچٜس ٓحظ٠ ؾٌٞذ 
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 «٠٧؟ چ٦»ػ٠٘ ذس٧ح ُلر: 

 «آٙ؟ خٞض٥ ز٨ٛا ١٦ٗا چ٠ تچ٠»خطؾ٨سٕ: 

تط٧ف حٕ٘ٞ  ًك٨س ٝضٝخي! ٦ٗ ٠٧ ؾاػر خ٨كٖ زاقر اظ ٗٚ حطف ٦ٗ»زط١ا ٓثرٜس ظزٛس. ػ٠٘ كا٦َ ُلر: تعضٍ

ًطز، حطكف ضا  ِٛا١ف ٦ٗ تا ز٧سٙ ٗ٘س آها ٠ً« ٧ا... آز ت٨طٖٝٛ اظ ا٧ٚ ك٦ًٓٞ ظ٠ٛ ت٠ ظٛا؛ ذة ٗؼ٠ٗٞٔ ٦ٗ ظ٠ٛٞٛ، ظّ ٦ٗ

 ظزٟ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر. ذٞضز ٝ ذدآر

 «زٟ. تاتا١ا ١س٠٧ ٦ٗضٝ ذسا ت٠ ٗاٗاٙ ١ا تچ٠»ػ٠٘ ذس٧ح ُلر: 

 «اٝٓف خ٨ف ذساٙ؟»خطؾ٨سٕ: 

 «١ا اٝٓف خ٨ف ذساٙ. تچ٤٠ آضٟ، ١٘»ُلر: 

 «زٞ آؾ٘ٞٙ؟»خطؾ٨سٕ: 

 «آضٟ.»ُلر: 

 «١اؼ؟ ا٩ٙ ١از٥ خ٨ف تچ٠ ٕ زٞ آؾ٠ٛٞ٘؛ا١از٥»كٌط٥ ت٠ ش١ٜٖ ضؾ٨س؛ خطؾ٨سٕ: 

١اؼ.  آضٟ. ١از٥ ا٩ٙ زٞ آؾ٘ٞٙ، خ٨ف تچ٠»١ا٥ ػ٠٘ ذس٧ح ذ٨ؽ قسٛس. ُلر:  تاظ ؾٌٞذ تطهطاض قس. چكٖ

 «ًٞچ١ٞٓٞا ضٝ ذ٦ٔ٨ زٝؼ زاقر.ٝهر. آذ٠ ١از٥ تچ٠ ١ا تاق٠، ُط٠٧ ٌٜٛٚ ٠٧ ٠ًٜ ٗٞاظة تچ٠ زاضٟ ت٠ ذسا ً٘ي ٦ٗ

 ػ٠٘ كا٦َ تٜٔس قس ٝ ت٠ ح٨اٌ ضكر.

 

 

 ١ا. ١ا ٝ آزٕ ١ا، زلَٜ ١ا، خ٨ح زاز؛ زاٛي ١ا ضا ٛكاٙ ٦ٗ خث٠٢ ز٧ٞٔع٧ٞٙ تاظ ٗثْ ١ط قة

 «تاتا ٨ٛؿسف ٠ً.»ظ١طا ُلر: 

نة ٨ًٜس، قا٧س ٛكٞٛف تسٟ. ا٢ٖٔٓ ن٦ٔ ػ٦ٔ ٗح٘س ٝ آّ »َٞض ٠ً ت٠ ز٧ٞٔع٧ٞٙ ذ٨طٟ تٞز، ُلر:  ٗاٗاٙ ١٘اٙ

 «ٗح٘س.

 

 

٢ٗس٥، »ظز، ُلر:  ٛلؽ ٦َٗٞض ٠ً ٛلؽ زضِ ذا٠ٛ ٗحٌٖ ًٞت٨سٟ قس. زض ضا تاظ ًطزٕ. ٨ٓال خكر زض تٞز. ١٘اٙ

 «تاتاذ زٔلٚ ًطزٟ.

 «ٗاٗاٙ. ٗاٗاٙ.»ا٧ٞاٙ ٝ زاز ظزٕ: ز٧ٝسٕ خا٥ 
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٦ًٜ  چطا ز٧طز٧ط زٔلٚ ٦ٗ» ... ظز:  ًطز٧ٖ ٠ً تا زٔلٚ حطف ٦ٗ ٗٚ، ظ١طا، ؾؼ٨س ٝ ٨ٓال زاقس٨ٖ ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ٦ٗ

 «ضٟ؟ ٦ُ ٗٚ زٖٓ ١عاض ضاٟ ٦ٗ آذ٠؟ ٦٘ٛ

 «٨ٓال، ت٨ا ُلسٖ.»١اخط ذاٖٛ اظ ح٨اٌ نسا ظز: 

ٓثرٜس٥ ظز ٝ « ًٜٖ. ٠ٛ... تاق٠، ُط٠٧ ٦٘ٛ»٠ ز٧س، اقٌف زضآٗس. ُلر: ٨ٓال ت٠ ح٨اٌ ضكر. ٗاٗاٙ ضكسٚ ٨ٓال ضا ً

ُٞق٦ ضا ت٠ َطف ٗٚ « زاقٞٙ. خاٙ؛ ١ط ؾ٠ خا ٨ٛؽ؟... آضٟ، ا٧ٚ ح٨ا!... ٠ِٗ ًؿ٦ اٝٙ زؾر تطزاض... ت٦»ازا٠ٗ زاز: 

 «ت٨ا تا تاتا حطف تعٙ.»ُطكر ٝ ُلر: 

 «آٞ.»ُٞق٦ ضا ُطكسٖ ٝ ُلسٖ: 

 «چُٞضٟ؟ خؿط ذٞب تاتا»تاتا ُلر: 

 «ا٥؟ زٞ زٞ خث٠٢»ُلسٖ: 

 «آضٟ. خاذ ذا٦ٓ؛ اٝٗسٕ ٝؾٍ خث٠٢.»ُلر: 

 «١ٞاخ٨٘ا٥ نساٗٞ خٜچط ًطز٥؟»خطؾ٨سٕ: 

 «٠ٛ ١ٜٞظ. نسإ اظ ٝهس٦ ق٨ٜسٟ ٗٚ اٝٗسٕ خث٠٢، ضكس٠ ١ٞاخ٨٘اقٞ ها٧ٖ ًطزٟ.»تاتا ذٜس٧س ٝ ُلر: 

 «تاتا٦٧.»زٖٓ ُطكر. ُلسٖ: ٢٧ٞ 

 «٠٧ تاتا٦٧؟ چ٦»تاتا ُلر: 

 «ٝخ.ق٨٢س ٛك٦ ٠٧» ُلسٖ:

 «ضٝ. ٗطزٟ! تسٟ ٗٚ ُٞق٦ ظتٞٛسٞ ُاظ ت٨ِط ش٨ْٓ»ٗاٗاٙ ُٞقٖ ضا ُطكر ٝ ُلر: 

 

 

١ا٥ ٗطز٦ٗ ت٠ خث٠٢ زاقر ٝاضز  آٗس. ٝاٛر ً٘ي ١ا ٠ً ت٨طٝٙ آٗس٧ٖ، تاظ نسا٥ آ١ِٜطاٙ ٦ٗ ٨ٓالا٤ٚ٧ اظ ذاٛ

ع خكر ٝاٛر ٛكؿس٠ تٞز. ٗاٗاٙ ت٠ خ٨طٗطز قس. ٝاٛر زا ٝؾٍ ًٞچ٠ آٗس ٝ ا٧ؿساز. ١٘اٙ خ٨طٗطز تا ؾطتٜس ؾث ًٞچ٠ ٦ٗ

ذ٨طٟ قسٟ تٞز. چٜس ٓحظ٠ تؼس آضإ ضاٟ اكساز ٝ خٔٞ ضكر. ٗٚ ٝ ظ١طا زٛثآف ضكس٨ٖ. ٗاٗاٙ خ٥ٞٔ خ٨طٗطز ا٧ؿساز. ؾؼ٨س 

 «ا٧ٜٞ ت٨ِط ٠٧ زه٠.»ضا ت٠ َطف ٗٚ ُطكر ٝ ُلر: 

ت٠  ٦١ا١ِٜٞٓا ضا زٝض ٗچف چطذاٛس. ِٛاؾؼ٨س ضا تـْ ًطزٕ. ٗاٗاٙ ت٠ ا١ِٜٞٓا٧ف ذ٨طٟ قس. تا ٛٞى اِٛكر اقاضٟ 

١ا ضا ت٠ َطف خ٨طٗطز ُطكر.  ٦ٌ٧، ا١ِٜٞٓا ضا اظ زؾسف زضآٝضز ٝ آٙ ٦ٌ٧ .زٝتاضٟ ت٠ ا١ِٜٞٓا ِٛاٟ ًطزخ٨طٗطز ًطز. 

 «ظ١طا، زذسطٕ.٤ اخطذ تا كاَ٘»خ٨طٗطز ت٠ ا١ِٜٞٓا ٝ تؼس ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ًطز. ٓثرٜس٥ ظز ٝ ا١ِٜٞٓا ضا ُطكر. ُلر: 

 «ت٨ا٧ِس تط٧ٖ.»٧غ ض٧ٝف ضا تطُطزاٛس. ؾؼ٨س ضا اظ ٗٚ ُطكر ٝ ُلر: ٗاٗاٙ ؾط
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زؾر خ٨طٗطز تٞزٛس، ٝ ضاٟ اكساز. ظ١طا زٛثآف ضكر؛ اٗا ٗٚ زٌاٙ ٛرٞضزٕ. ٨ُح قسٟ تٞزٕ. ت٠ ا١ِٜٞٓا ٠ً حاال زض 

ت٨ِطز؛ اٗا  قس. ٜٗسظط تٞزٕ ٗاٗاٙ تطُطزز ٝ ا١ِٜٞٓا٧ف ضا خؽ ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً آضإ زٝض ٦ٗ .ِٛاٟ ًطزٕ

 ٧ِٖٞ ا١ِٜٞٓا٥ ٗاٗاٙ ٗطا خؽ تس١س.ذٞاؾسٖ ت٦ًٗطز.  تطِٛكر. ت٠ خ٨طٗطز ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً زاقر ٗطا ز٘اقا ٦ٗ

 ٧سٟ اؾر.ا١ِٜٞٓا ٗاّ ٗاٗاٙ ٗٚ اؾر؛ تاتا تطا٧ف ذط

 «آها. تلطٗا٨٧س حاج»ا٥ زض زؾر ت٠ َطف خ٨طٗطز آٗس. ٨ًؿ٠ ضا ت٠ َطف اٝ ُطكر ٝ ُلر:  ظ٦ٛ تا ٨ًؿ٠

 «آها؟ حاج»ًطز. ظٙ ُلر:  زٞخ٠ ت٠ ظٙ، زاقر ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ٦ٗ خ٨طٗطز، ت٦اٗا 

١ا٧ٖ ضا خاى  خ٨طٗطز ت٠ ظٙ ِٛاٟ ًطز. ٗٚ ؾطٕ ضا خا٨٧ٚ اٛساذسٖ ٝ ت٠ َطف ذا٠ٛ ضاٟ اكسازٕ. تا ًق زؾر اقي

 ًطزٕ ٝ كٌط ًطزٕ ذسا ًٜس ؾطزاب ذا٦ٓ تاقس.

 

 

 اـ زٗاؽ خ٨ًٜٞ٨ٞ ضا ًٞچي ًطز. ط٥ ٢ٗطتٞٙ تا چٞب خاز٦٧ٝخ٨ًٜٞ٨ٞ تاظ زضٝؽ ُلر ٝ تاظ زٗاؿف زضاظ قس ٝ تاظ خ

 «ٝخ، ٗث ز٧طٝظ.تطم ٛطٟ ٠٧»ا٨ٗس ُلر: 

 «ذسا٧ا، زٞ ضٝ ذسا تطم ٛطٟ زا زٕ٘ٞ ق٠ خ٨ًٜٞ٨ٞ؛ ت٠ حن ٗح٘س ٝ آّ ٗح٘س.»ظ١طا ُلر: 

 «ذة؟»خكر ؾطـ ٗاٗاٙ تا ؾ٦ٜ٨ چا٥ آٗس. ؾاضا ذاٖٛ ُلر:  ز ازام قس.ؾاضا ذاٖٛ ٝاض

نٔح تٌٜٚ ٧ا ٠ٛ. ُلر  چ٦ ٗؼٕٔٞ ٨ٛؽ. ٗؼٕٔٞ ٨ٛؽ انالً چ٦ ز٠ِ٧؛ ُلر كؼالً ٨١چ ٨١چ»ٝ ُلر: ٛكؿر  ٗاٗاٙ

 «تاقٚ.زٙ؛ ٠٘١ زٞ آٗازٟ ٕ ٗطذه٦ ٦٘ٛا ت٠ ٨١ك٦ٌ

ذٞاٙ هُؼٜا٠ٗ ضٝ هثّٞ ًٜٚ.  خا حطف ا٠ٜ٧ ٠ً ٦ٗ تس ت٠ زٓر ضاٟ ٛسٟ. ٠٘١»ؾاضا ذاٖٛ ًٜاض ٗاٗاٙ ٛكؿر ٝ ُلر: 

 «تؿ٠. ٕ ٠ً آزفكؼالًا

 «ذ٦ٔ٨ ٜٗ٘ٞٙ ذسا.»ظ١طا ُلر:  زاض٧ي قس. ام ٨ًٞ٠٘٨ٛٞ ز٘إ قس. تالكان٠ٔ تطم ضكر ٝ ازخ٨ٜ

 «چطا ذ٦ٔ٨ ٜٗ٘ٞٙ؟»ؾاضا ذاٖٛ خطؾ٨س: 

 «چٞٙ تطم ٛطكر.»ظ١طا ُلر: 

 «تطم ٠ً ضكر.»ؾاضا ذاٖٛ ُلر: 

 «چٞٙ خ٨ًٜٞ٨ٞ ٠ً زٕ٘ٞ قس، ضكر.»ا٨ٗس ُلر: 

ذٞا٧ٖ تط٧ٖ خث٠٢؛ ٗٚ ٝ ا٨ٗس ٝ  ٗا ٦ٗ»٥ ذٞضزٙ. ٗٚ ُلسٖ: ا٥ خ٢ٚ ًطز٧ٖ ٝ ٛكؿس٨ٖ ت٠ چا ض٥ٝ ا٧ٞاٙ ها٨ٓچ٠

 «حؿ٨ٚ.

 «إٓ. ٜٖٗ ٦ٗ»ظ١طا ُلر: 

 «ضٙ خث٠٢؟ ٠ِٗ ظٛإ ٦ٗ»ٗاٗاٙ ُلر: 
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 «ًٜٚ. ضٙ ت٨٘اضؾساٙ خث٠٢، ٗط٧ًا ضٝ ذٞتكٞٙ ٦ٗ ظٛا ٦ٗ»ظ١طا تا ؾط خٞاب ٗثثر زاز ٝ ُلر: 

 «ًٜٚ؟ ز٠ِ٧ چ٨ٌاض ٦ٗ»ؾاضا ذاٖٛ خطؾ٨س: 

 «ًٜٚ خث٠٢ ضٝ. ٦ٗخاضٝ »ظ١طا ُلر: 

 «ز٠ِ٧ چ٦؟»ؾاضا ذاٖٛ ذٜس٧س ٝ ُلر: 

 «٧ا ١ؿسٚ، تؼس... ٦ٛ خعٙ، ٗٞاظة ٦ٛ ؿصا ٦ٗ»ظ١طا ُلر: 

 «تؼس چ٦؟»ؾاضا ذاٖٛ ُلر: 

 «ًٜٚ. تطا ٗطزا ُط٠٧ ٦ٗ»ظ١طا ُلر: 

 

 

 «ٜٛاها.»ٜٛاها تاظ زضاظ ًك٨سٟ تٞز ٝ ت٠ ؾوق ذ٨طٟ قسٟ تٞز. آضإ خٔٞ ضكسٖ. ظ١طا خكر ؾطٕ آٗس. ُلسٖ: 

 «تِٖ خ٨ًٜٞ٨ٞ چ٦ قس؟»ٜٛاها ؾطـ ضا چطذاٛس ٝ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ٓثرٜس ظزٕ. ُلسٖ: 

خط٥ »ذٞاؾسٖ ٛاا٨ٗس قٕٞ. ُلسٖ:  تا اقس٨ام ٜٗسظط خٞاب ٗاٛسٕ. اٗا ٜٛاها چ٨ع٥ ِٛلر؛ اِٛاض ٛك٨ٜسٟ تٞز. ٦٘ٛ

 «٢ٗطتٞٛٞ خ٨سا ًطزا؛ ١٘ٞٙ ٠ً خازٝ تٔسٟ.

 «چٞتف ظز ًٞچ٨ي قس. زٗاؿكٞ ًٞچ٨ي ًطز؛ تا»ظ١طا ُلر: 

 «تِٖ؟»ُلسٖ: 

١ا آقٜا تٞزٛس.  ١ا٧ف ؿ٨ِ٘ٚ تٞزٛس؛ ذ٦ٔ٨ ؿ٨ِ٘ٚ. چوسض ا٧ٚ چكٖ ًطز. چكٖ اٗا ٜٛاها كوٍ زاقر ِٛا١ٖ ٦ٗ

 آث٨ٜٚ تٞزٛس. ١ا٥ إ ١ا... چكٖ ٛا٢ُاٙ ٧ازٕ آٗس: ا٧ٚ چكٖ

 ٓطظٛس. ١ا٥ ً٘طٕ زاضٛس ٦ٗ حؽ ًطزٕ ٢ٗطٟ

 

 

 ٧كٞ ٝ ٠ٛ ؾث٥ٞٔ٨ ًچْ ػ٦ٌٜ٨ اذ٘ٞ.ٗطز خٞاِٙ ٠ٛ چام ٝ ٠ٛ الؿطِ ٠ٛ ض

... 

١ا ؾ٨اٟ  ١ا ًٞچي تٞزٛس. تؼ٦ً ١ا تعضٍ تٞزٛس. تؼ٦ً ١ا تا ١ٖ كطم زاقسٜس. تؼ٦ً ١ا٥ ز٥ٞ حد٠ٔ نٞذ يثٍ

ذٞاٛس ٝ ٨٘١ك٠ ٧ي خٞض  ١ا هطٗع تٞزٛس. اٗا ٛٞاضقاٙ ٨٘١ك٠ ٦ٌ٧ تٞز. ٨٘١ك٠ ٧ي ٛلط تٞز ٠ً هطآٙ ٦ٗ تٞزٛس. تؼ٦ً

 ذٞاٛس. ٦ٗ

 آٗس. ١ا ٦٘ٛ تچ٤٠ ٝهر نسا٥ ُط٧ ١ا كطم زاقر. اٗا ٨١چ ظ٤ٙ ٗطز١ا تا ُط٤٧ خٞض ٛثٞز؛ ُط٧ ٧ي ١ا نسا٥ ُط٠٧

 «ا٨ٗس.»ُلسٖ: 
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 «١ا؟»ُلر: 

 «٠٧؟ ٥ آزٕ... ق٨٢س تك٠... چ٠ خٞض٥ تاتا٥... تاتا»ُلسٖ: 

 ا٨ٗس ِٛا١ٖ ًطز. ٛسٞاٛؿسٖ َاهر ت٨اٝضٕ ٝ ؾطٕ ضا خا٨٧ٚ اٛساذسٖ. اظ ؾإآٖ خك٨٘اٙ قسٕ.

 «ٗٞٙ؟ ز٠ٛٞ تا چٞتف ٠٧ خازٝ ت٠ٌٜ، تاتإ اظ ت٢كر ت٨از ذ٠ٛٞ ط٥ ٢ٗطتٞٙ... ٦ٗخ»ُلر: 

 «قا٧سٕ تس٠ٛٞ خا٥ ٜٛاهاضٕ ذٞتف ٠ًٜ.»ظزٟ ِٛا١ف ًطزٕ. ُلسٖ:  ح٨طذ

 «٠ُ ٜٗٞ زٝؼ زاضٟ، تا چٞتف تع٠ٛ زٗاؿكٞ زضاظ ٠ًٜ. حاج حؿ٨ٜٖ ٠ً ٦ٗ»شٝم ًطز. ُلر: ٢٧ٞ ا٨ٗس 

 ٝ ذٜس٧س. ٗٚ ١ٖ ذٜس٧سٕ.

 «تط٧ٖ ازام ٜٛاها، تاظ٥؟»ُلر: 

 «تط٧ٖ ًٞچ٠.»ذٜسٟ ض٥ٝ ٓثٖ ذك٨ٌس. ض٧ٖٝ ضا تطُطزاٛسٕ ٝ ُلسٖ: 

 

 

 «ق٠؟ ٗح٘سػ٦ٔ اح٘س٥ ٨ًر ٦ٗ»ــ 

 «تاتا٠ٗ.»ــ 

١ا ٗطا  ١ا خا٨٧ٚ ز٧ٝس. خا٨٧ٚ خ٠ٔ ذٞاؾسٖ تطٕٝ ؾطزاب؛ اٗا ػ٠٘ كا٦َ اظ خكر تـٖٔ ًطز ٝ اظ خ٠ٔ آغ٧ط هطٗع ظزٛس. ٦٘ٛ

 «چ٠ ؾ٨ِٜٜٖ قسٟ.»ظ٨ٗٚ ُصاقر ٝ ُلر: 

آز؛ َثن ٗؼّ٘ٞ. ق٘ا ت٨ا  ٦٘ٛ»ظز. ٗاٗاٙ ُلر:  ١ا ا٧ؿسازٟ تٞز ٝ تاتا ضا نسا ٦ٗ ت٢ف اذٖ ًطزٕ. ٜٛاها ؾط خ٠ٔ

 «خا٨٧ٚ.

 «َٞض٥ تٞز.ا٧ٚ اظ تچ٦ِ ٨٘١ٚ»١ا خا٨٧ٚ آٗس ٝ ُلر:  ٜٛاها اظ خ٠ٔ

 «اٝٗس ؾطزاب، ٜٛاها؟ ظزٙ، ٦٘ٛ اظ تچ٦ِ آغ٧ط ٦ٗ»ظ١طا خطؾ٨س: 

ت٨ا خا٨٧ٚ ٠ٜٛ. ت٘ة ٠ً قٞذ٦ ٨ٛؽ. ا٠ُ ذسا٥ ٌٛطزٟ، »اّٝ ؾطزاب ٝ ذٜس٧س. ٜٛاها ُلر: ٤ ٛكؿر ض٥ٝ خٔتاتا آٗس 

 «٦ًٜ؟ ٠٧ ت٘ة ترٞضٟ زٞ ٗالخر، چ٨ٌاض ٦ٗ

 «ُٖ آخ ٗالخٖ. ٦ٗ»تاتا ُلر: 

ٕ  ُٖ ٗؿرطٟ ٕ ت٢ف ٦ٗا خا. ١طچ٦ تصاض ت٠ٛٞ٘ ١٘ٞٙ»ُلر: ذٞضز.  ػ٠٘ كا٦َ ذٜس٧س. ٗاٗاٙ زاقر حطل ٦ٗ

خ٨ِٜس؛ ٠ٛ  ضكر خث٠٢ ٦ٗ ذٞاز ت٠ِ َٗطزٟ. ا٠ُ ذ٦ٔ٨ قداع تٞز، ٗثْ ١از٥ ٝ زازاـ ػثاؼ ٗٚ ٦ٗ . ٗثالً ٠ًٜ٦ٗ ٦ٗ

 «٠ً ؾطتاظ كطاض٥ تاق٠. آزٕ زطؾٞ ٠ً قاخ ٝ زٕ ٛساضٟ.ا٧ٚ

تاق٠. انالً زازاـ ػثاؼ زٞ ذٞز »تاتا تا زٓرٞض٥ ت٠ ٗاٗاٙ ِٛاٟ ًطز. ٗاٗاٙ ِٛا١ف ضا زظز٧س. تاتا ُلر: 

 «٠ُ زازاـ ػثاؾٖ زازاـ ػثاؾٖ ٠ً... تا اٝٙ قٌ٘ف. ١٘چ٨ٚ ٦ٗ اؾلٜس٧اضٟ
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 «ذٞإ ت٨إ ؾطزاب. ٜٖٗ ٦٘ٛ»ٗٚ ُلسٖ: 

 «ضؾ٠. ٝخث٦! ظٝضٕ ت٠ زٞ ٠ً ٦ٗ زٞ ز٠ِ٧ حطف ٛعٙ ٨ٖٛ»حؿات٦ ًلط٥ قس ٝ ُلر:  ٗاٗاٙ ز٧ِط

 «ظٛا زطؾٞ ١ؿسٚ.»ؾطٕ ضا خا٨٧ٚ اٛساذسٖ ٝ ظ٧طٓة ُلسٖ: 

 «قٖ، اظ زؾسٖ ذالل ق٠. ٗطٍ  ذٞاز ٜٗٞ تلطؾس٠ خث٠٢، خٞٝٙ ٦ٗت٦ٜ٨ ٠ٜٛ؟  ٦ٗ»تاتا ُلر: 

 «٠ُ ت٨ا ؾطزاب. ذٞاز ٠ً ٦ٗ ذسا ٠ٌٜٛ ٠ٜٛ. ظٛر ذاَطزٞ ٦ٗ»ٜٛاها ُلر: 

آم نسإ، هطتٞٙ زؾسر، ٠٧ ت٘ة تٜساظ ضٝ ٗالج ٗٚ، اظ زؾر ا٧ٚ ٛا٢ٗطتٞٙ »تاتا ضٝ ت٠ آؾ٘اٙ ًطز ٝ ُلر: 

 «ذالل قٖ.

 «ا٧ٚ حطكا ضٝ خٔٞ ذٞز نسإ تعٙ.٦ُ، تطٝ  ضاؾر ٦ٗ»ٗاٗاٙ ُلر: 

ق٨ٜسٕ ضكؿٜدا٦ٛ ُلس٠ ١ط ٦ً زٞٛؿر زا آذط ؾاّ قهر ٝ ق٨ف ٛطٟ ؾطتاظ٥، ت٨از ٠٧ خ٨ٌاٙ نلط »تاتا ُلر: 

 «ؾٞاض٥ كا٠َ٘ ذإٛٞ؟ذٞاز تا ١ٖ تط٧ٖ ٗاق٨ٚ اظ ٗٚ خا٧عٟ ت٨ِطٟ. زٓر ٦٘ٛ

 «نٜاض تسٟ آـ، ت٠ ٨٘١ٚ ذ٨اّ تاـ.»اـ ًطز:  ٗاٗاٙ ٗؿرطٟ

 «١ا! زطٟ  خاـ ٝاٛر تسٟ. ٨ًلف ت٨فت٢ف تِٞ ت٠»ٗٚ ُلسٖ: 

 «ق٨ٖ ٠ً. ٗٞٙ زٞـ خا ٦٘ٛ ٠٘١»تاتا ُلر: 

 «ضٕ ػوة ٝا٨ٗؿٖ. ٗٚ ٦ٗ»ُلسٖ: 

 «ذٞاؾس٠ ؾٞاض زاٛي تك٠، چ٦ قسٟ؟ تطا ٜٛاها زؼط٧ق ًٚ زا٦٧ ػثاؼ ٦ٗ»تاتا ُلر: 

 «ٞ...، تؼسـ ككاضـ زازٙ، ٢٧قٌ٘ف ٨ُط ًطزٟ»ذٜس٧سٕ. ُلسٖ: 

٨ُط٥؛ اٗا ا٧ٚ حطكا ضٝ كٞض٥ ٧از  زطت٨ر! ؾالٕ ًطزٛٞ ٠ً ٧از ٦٘ٛ ت٤٦ ذ٨ٔٞذة. تچ»هُغ ًطز: ٗاٗاٙ حطكٖ ضا 

 «٨ُط٥. ٦ٗ

خا ٝا٧ؿاز٥؟ ٠ِٗ نس  زٞ چطا ا٧ٚ»آها آٗس ٝ ؾط تاتا زاز ظز:  نسا٥ تاظ قسٙ زضِ ذا٠ٛ آٗس. تاتا كٞض٥ تٜٔس قس. حاج

 «تاض ت٢ر ِٛلسٖ نسا٥ آغ٧طٝ ٠ً ق٨ٜس٥...

 «ضكسٖ. زاقسٖ ٦ٗ»ٚ اٛساذر ٝ ُلر: تاتا ؾطـ ضا خا٨٧

 «ضكسٖ! زاقسٖ ٦ٗ»آها ت٠ ازاهف ضكر. ٗاٗاٙ زٓف ذٜي قس ٝ ازا٥ تاتا ضا زضآٝضز:  ١ا خا٨٧ٚ آٗس. حاج تاتا اظ خ٠ٔ

ظ٠ٛ تطٝ ؾطزاب، ذٞزـ  ؾط ا٧ٚ تچ٠ زاز ٦ٗ»تاتا ت٠ ٗاٗاٙ ٗحْ ِٛصاقر ٝ ضكر ظ١طا ضا تـْ ًطز. ٜٛاها ُلر: 

 «آز. ٝهر ٦٘ٛ ٨١چ

خا ؾ٨اٟ قس. قة قس. ٜٓسًطٝظ خ٨چ٨س ز٥ٞ ًٞچ٠.  ؾطز قس. ػ٨ٜي زٝز٥ ضا ُصاقسٖ ض٥ٝ چكٖ٘ ٝ ٢٧٠٘١ٞ  ١ٞا

٣ ٦ زاقر، ؾطـ ضا اظ خٜدطٜاض ضاٜٛسٟ ٛكؿس٠ تٞز ٝ ٓثاؼ ٛظا١ٗ٘اٙ چ٢اض ٛلط ز٧ٞف ٛكؿس٠ تٞزٛس. ٗطز٥ ٠ً ً

 ًطز. ١ا ضا ِٛاٟ ٦ٗ ٦ٌ٧، خالى ذا٠ٛ ٗاق٨ٚ ت٨طٝٙ آٝضزٟ تٞز ٝ ٦ٌ٧
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 «ق٠؟ ؼ؟ ٗح٘سػ٦ٔ اح٘س٥ ٨ًر ٦ٗ ؛ ذٞزق٠. تاتاذ ذ56٠ٛٞخالى »ــ 

ذٞاز ٗٞاظة ٗاٗاٙ ٝ زٞ ٝ ظ١طا ٝ ؾؼ٨س  ضٟ خث٠٢، تطا ا٠ٜ٧ ٠ً ا٠ُ تطٟ، ٦ً ٦ٗ تاتاذ زطؾ٨ٛٞؿر. ا٠ُ ٦٘ٛ»ــ 

 «تاق٠؟

 «هُاض تث٨ٜ٨ٖ تاتا؟تط٧ٖ »ــ 

 ض ذا٠ٛ ا٧ؿسازٟ تٞزٕ.آٗس ٝ ٗٚ ٠ً ًٜاض ز ًٞچ٠ ذٔٞذ تٞز. كوٍ ٜٓسًطٝظ تٞز ٠ً آضإ خٔٞ ٦ٗ

ٗطز١ا ٝ ٤ آٗس. نسا٥ ُط٧ ذٜس٧س. نسا٥ هطآٙ ٦ٗ تاتا خٞاٙ تٞز. ؾث٨ْ زاقر. ٠ٛ چام تٞز، ٠ٛ الؿط. زاقر ٦ٗ

 آٗس. ١ا ٦ٗ ظٙ

 .«56خالى »ٜٓسًطٝظ ًٜاض ٗٚ ا٧ؿساز. ٗطز ت٠ خالى ذا٠ٛ ِٛاٟ ًطز. ُلر: 

١ا٥ ً٘طٕ. ز١اٖٛ ذكي  ١ا٧ٖ، خا١ا٧ٖ ٝ ٢ٗطٟ رٓطظ٧س؛ زؾ خا٧ٖ ٦ٗ ٓطظ٧سٕ. ٠٘١ زاقسٖ ٦ٗ ٝ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز.

إ تٜع٧ٚ  زاز. ٧ي ٛلط زاقر ض٥ٝ قٜاؾٜا٠ٗ ز٧سٕ. ٧ي ٛلط زاقر هٔثٖ ضا ككاض ٦ٗ خا ضا زاض ٦ٗ قسٟ تٞز. ٠٘١

 قسٕ. ض٧رر ٝ ٗٚ زاقسٖ خ٨ط ٦ٗ ٦ٗ

 «ؼ؟تاتاذ ذ٠ٛٞ»ــ 

 «ذٜسٟ. ػا٠٘ٓ ُْ ٝ آ٠ٜ٧ ٝ الٗح، زاضٟ ٨ٛ٦ٗؿسف؛ ضكس٠ ٝؾٍ ٠٧»ــ 

قاٙ ٝ...  ١ا ٧ٞاق٦ٌ ضكس٠ تٞزٛس ز٥ٞ ؾطزاب ذا٠ٛ آٗس. تچ٠ ١ا ٦٘ٛ تچ٤٠ ٝهر نسا٥ ُط٧ ٢اٙ ك٨٘٢سٕ چطا ٨١چٛاُ

 ًك٨سٛس. ١ا ٝ زاقسٜس خ٨ؾ ٦ٗ ٨ٓالا٤ٚ٧ ٠ٛ؛ قا٧س ١ٖ ضكس٠ تٞزٛس ذاٛ

 «تطٝ خٔٞزط.»١ا نسا٥ ٗطز ضا ق٨ٜسٕ:  ١ا٥ خٞضٝاخٞض ٗطز١ا ٝ ظٙ ت٨ٚ نسا٥ هطآٙ ٝ نسا٥ ُط٠٧

ًك٨سٕ؟ ؾطٕ ضا چطذاٛسٕ ٝ ٜٓسًطٝظ ضا ِٛاٟ  ٗٚ زٝض قس. ٛلؽ ػ٨٘و٦ ًك٨سٕ. چٜس ٝهر تٞز ٛلؽ ٦٘ٛ ٜٓسًطٝظ اظ

 ١ا ا٧ؿساز. ٗح٘سضياا٧ٚ ٤ًطزٕ ٠ً ضكر ٝ ضكر زا ضؾ٨س ت٠ آذط ًٞچ٠ ٝ خ٥ٞٔ زض ذاٛ

 

 

تٞز ٝ ١ا٥ ض٦ِٛ ٛكؿس٠  ١ا ٝ الٗح ١ا ٝ آ٠ٜ٧ تاتا٥ ٗح٘سضيا ١ٖ خٞاٙ تٞز. چام تٞز. ض٧ف زاقر. ت٨ٚ ُْ

١ا  ٗطز١ا ٝ ظ٤ٙ ذٞاٛس. نسا٥ ُط٧ نٞذِ ًٜاضـ ًٞچي تٞز ٝ ؾ٨اٟ. ١٘اٙ ٧ي ٛلط زاقر هطآٙ ٦ٗ ذٜس٧س. يثٍ ٦٘ٛ

 آٗس. ١ا ٦٘ٛ تچ٤٠ آٗس ٝ نسا٥ ُط٧ ٦ٗ

 زطـ، ًٜاضـ ا٧ؿسازٟ تٞز. ًطز. ٢ٜٗاظ، ذٞا١ط تعضٍ ٗح٘سضيا ًٜاض حد٠ٔ ا٧ؿسازٟ تٞز ٝ ت٠ ٗٚ ٝ ا٨ٗس ِٛاٟ ٦ٗ

 «آ٥ كٞزثاّ؟ ٠٧ ٧اض ًٖ زاض٧ٖ. ٗ٘سضيا، ٦ٗ»ا٨ٗس ُلر: 

اٗا ٛا٢ُاٙ ك٨٘٢سٕ. ت٠ « چ٦ تاظ٥ تٔس... ٗ٘سضيا ٠ً ٨١چ»تا زؼدة ت٠ ا٨ٗس ِٛاٟ ًطزٕ. ذٞاؾسٖ ت٧ِٖٞ: 

 «ت٨ا زٞ ز٨ٖ ٗٚ. ٗٚ زضٝاظٟ ٝا٨ٗؿٖ، زٞ ح٠ٔ٘ تاـ.»ٗح٘سضيا ِٛاٟ ًطزٕ ٝ ُلسٖ: 
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ذٞاز.  ٦٘ٛ»شٝم ًطز ٝ ذٜس٧س. ٢ٜٗاظ ُلر: ٢٧ٞ طزٟ تٞز. ظزٟ ت٠ ٗٚ ٝ ا٨ٗس ِٛاٟ ًطز. تاٝض ٌٛ ٗح٘سضيا ح٨طذ

 «ٗاٗاٙ ُلر خا٦٧ ٛط٥.

 «اِ... تطٝ ت٨ٜ٨ٖ!»ٗح٘سضيا خٞـ آٝضز ٝ ُلر: 

 «تصاض ت٨از.»ُلر:  ٠ ٢ٜٗاظ ذ٨طٟ قس ٝا٨ٗس ت

 «تطٝ.»٢ٜٗاظ چٜس ٓحظ٠ تا ز١اٙ تاظ ت٠ ا٨ٗس ِٛاٟ ًطز. تؼس ضٝ ت٠ ٗح٘سضيا ًطز ٝ ُلر: 

 ًطز. ٝذ٨ع ٦ٗ ا٨ٗس ؾاًر تٞز٧ٖ؛ اٗا ٗح٘سضيا تا ذٞقحا٦ٓ خؿر ضاٟ اكساز٧ٖ. ٗٚ ٝ

 

 

ذٞضٕ  ٦٘ٛ»ػ٠٘ كا٦َ هاقن ضا خط اظ آـ ًطز ٝ ت٠ ز١اٙ ٜٛاها ُصاقر. زٝتاضٟ هاقن ضا خط ًطز. ٜٛاها ُلر: 

 «ز٠ِ٧.

ٝ  «ق٠. ٧اال تث٨ٜٖ. چ٦ ٛرٞضز٥. ٗٚ ا٧ٚ حطكا ؾطٕ ٦٘ٛ ـ چاض هاقن؟ ز٧طٝظٕ ٠ً ٨١چ ٠٘١»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 هاقن ضا خ٥ٞٔ ز١اٙ ٜٛاها ُطكر.

 «زٖٞٛ. ٠ٛ ز٠ِ٧؛ ٦٘ٛ»ٜٛاها ض٧ٝف ضا تطُطزاٛس ٝ ُلر: 

٧از  آز، آضٟ؟ ٗٚ ٠ً آقدع٥ ذٞقر ٦٘ٛالتس اظ زؾسدرر ٗٚ »ػ٠٘ كا٦َ هاقن ضا ز٥ٞ ًاؾ٠ تطُطزاٛس ٝ ُلر: 

 «ذٞا٥ تِٖ كا٠َ٘ ٠٧ چ٨ع تطاذ زضؾر ٠ًٜ؟ ذٞاؾسٖ تطا زٞ ؿصا١ا٥ ذٞق٘عٟ زضؾر ًٜٖ. ٦ٗ ُطكسٖ. ٦ٗ

ؼ. ز٠ِ٧ ذإٛٞ ذ٠ٛٞ قس٥ تطا ذٞزذ. حاال ز٠ِ٧ ذ٨آٖ ضاحس٠  ٕ ذٞق٘عٟا ذ٦ٔ٨»ا٥ ظز ٝ ُلر:  ٓثرٜس ذؿس٠ ٜٛاها

 «٠ً تؼسِ ٗٚ ق١ٞط ًطز٥...

هاقن ضا زٝتاضٟ خط ًطز ٝ « ذٞا٥ اقي ٜٗٞ زض ت٨اض٥؟ ؼسِ ٗٚ؟ ٧٦ٗؼ٦ٜ چ٦ ت»ػ٠٘ كا٦َ ز٥ٞ حطف اٝ خط٧س: 

 «ًٜٖ. ٧اال ز١ٜسٞ ٝا ًٚ. ٛرٞض٥ ُط٠٧ ٦ٗ»خ٥ٞٔ ز١اٙ ٜٛاها ُطكر. ُلر: 

ذٞاؾسٖ؛  ١ا ا٧ؿسازٕ. ؾطزاب ضا ٦٘ٛ ض٧ٖٝ ضا تطُطزاٛسٕ ٝ اظ ازام ت٨طٝٙ آٗسٕ. ت٠ َطف ؾطزاب ضكسٖ؛ اٗا تاال٥ خ٠ٔ

 طف ازام ٗاٗاٙ ٝ تاتا ضكسٖ.ذٞاؾسٖ. ت٠ َ ٗاٗاٖٛ ضا ٦ٗ

 «چ٦ قسٟ؟»ازام ظا١ٞٛا٧ف ضا تـْ ًطزٟ تٞز ٝ ت٠ ضٝتطٝ ظّ ظزٟ تٞز. ٗطا ٠ً ز٧س، خطؾ٨س: ٤ ُٞق ٗاٗاٙ

 «اكسازٕ، خإ زضز ًطز.»١ا٥ ٗاٗاٙ تاظ ١ٖ هطٗع تٞزٛس. ت٠ َطكف ضكسٖ ٝ ُلسٖ:  چكٖ

 «ٗاٗاٙ ت٨٘طٟ. ٦٢آ»ٗاٗاٙ آؿٞقف ضا تاظ ًطز ٝ ُلر: 

 ٚ تٞزٕ.ٜٗسظط ٨٘١
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 «تلطٗا٨٧س.»ػ٠٘ كا٦َ ؾط٧غ زض ضا تاظ ًطز ٝ ٝاضز ذا٠ٛ قس. ُلر: 

 «ؾالٕ.»آها اظ ازام ٜٛاها ت٨طٝٙ آٗس. ظٙ ُلر:  ؾا٠ٓ خكر ؾط ػ٠٘ كا٦َ آٗس. حاجظ٦ٛ چ٢ْ ـ چ٢ْ ٝ خٜح

 «ؾالٕ.»آها ُلر:  حاج

 «ظ٠ٛ ٛثٞز؟ ٦ٌ٧ آٗدّٞاٝٙ»ٗاٗاٙ خطؾ٨س: 

 «ؾٌس٠ ًطزٟ، ُٗطزٟ.قٞٙ ُلر  ١٘ؿا٠٧»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «ظٝز ت٨ا٧ِس؛ حآف ذ٦ٔ٨ تسٟ.»ٗاٗاٙ ُلر: 

١ا تاظ٥ٝ ظٙ ضا ُطكر ٝ ٢ِٛف زاقر. آ١ؿس٠  ٝ ت٠ َطف ازام ٜٛاها ضكر. ظٙ زٛثآف ضكر. ػ٠٘ كا٦َ زٕ خ٠ٔ

 «آث٨ٜٚ ذإٛٞ ٗطزٟ. إ  ت٠ ٗازضٕ ٨ِٛس»ُلر: 

ذٞزٗاٙ ا٧ؿسازٟ تٞز ٝ ت٠ زض ازام ٤ ٠ً ض٥ٝ ا٧ٞاٙ ذا٠٘١ٛ ضكسٜس ز٥ٞ ازام ٜٛاها ٝ زض ضا تؿسٜس. ت٠ ظ١طا ِٛاٟ ًطزٕ 

 «آز. ذإٛٞ ذٞاب ز٧سٟ تط٧سٙ خاقٞ؛ زاضٟ ذٞٙ ٦ٗ ُْ»ٜٛاها ذ٨طٟ قسٟ تٞز. ُلر: 

 

 

 «تسـ ٗٚ.»ػ٠٘ كا٦َ اظ ت٨٘اضؾساٙ ت٨طٝٙ آٗس ٝ ت٠ ٗاٗاٙ ُلر: 

 «اٙ خاقٞ تثطٙ؟ذٞ زًسطا ٦ٗ»ٗاٗاٙ ؾؼ٨س ضا ت٠ ػ٠٘ كا٦َ زاز ٝ زاذْ ت٨٘اضؾساٙ ضكر. خطؾ٨سٕ: 

 «ُٚ. ذٞاٙ تثطٛف ز٢طاٙ، تث٨ٜٚ زًسطا٥ ز٢طاٙ چ٦ ٦ٗ ٗؼٕٔٞ ٨ٛؽ. كؼالً ٦ٗ»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

 «زًسطا٥ ز٢طاٙ تسخٜؿٚ.»ظ١طا، اِٛاض ٠ً تا ذٞزـ حطف تعٛس، ُلر: 

٢ٜا ٠ٜٛ. ٠ٜٛ. ٗا ضٝ ز»ُلر:  ١ا زاقر ٦ٗ ًٜاٙ اظ ت٨٘اضؾساٙ ت٨طٝٙ آٗسٛس. ٦ٌ٧ اظ ظٙ چ٢اض ٗطز ٝ قف ظٙ ُط٠٧

 «ُصاقس٦ ٠ٜٛ.

 «ت٨ا٧ِس تط٧ٖ اٝٙ ٝض، ٠٧ چ٨ع٥ ترطٕ ترٞض٧س.»ػ٠٘ كا٦َ ُلر: 

ضاٟ اكساز. ٗٚ ٝ ظ١طا زٛثآف ضكس٨ٖ. ٗٚ چٜس هسٕ ٠ً ضكسٖ، ا٧ؿسازٕ ٝ زٝتاضٟ ت٠ آٙ ظٙ ِٛاٟ ًطزٕ ٠ً حاال ض٥ٝ 

 «ذاى تط ؾطٕ قس. ٠ٜٛ. ٠ٜٛ.»ظز:  ًٞت٨س ٝ يد٠ ٦ٗ ظ٨ٗٚ ٛكؿس٠ تٞز ٝ ز٥ٞ ؾط ذٞزـ ٦ٗ

 

 

ا٥ ٛاٗؼٕٔٞ ذ٨طٟ تٞز. ظ١طا ؾاًر ٛكؿس٠ تٞز ٝ اٝ ضا ِٛاٟ  ؾؼ٨س ز٠٨ٌ زازٟ تٞز ٝ ت٠ ٛو٣٠ُ ٗاٗاٙ ؾطـ ضا ت٠ ٢ُٞاض

 «ٗاٗاٙ.»ًطز. ُلسٖ:  ٦ٗ

 «خاِٙ ٗاٗاٙ.»ٗاٗاٙ ُلر: 

 «تط٧ٖ حطٕ؟»ُلسٖ: 
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 «تط٧ٖ.»ًك٨س ٝ ُلر:  ٦١آ چٜس ٓحظ٠ ؾاًر ِٛا١ٖ ًطز.

 

 

 «ًٜٖ. خاقٞ ذٞب ٦ٗٗٚ تعضٍ قسٕ زًسط قسٕ »٨ٓال ُلر: 

 «زطؾٖ. ذٞإ. ٗٚ... ٦ٗ ذٞإ ؾٞاض زاٛي تكٖ. زلَٜ ضاؾس٦ٌ ٦٘ٛ ٗٚ ٦٘ٛ»ُلسٖ: 
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7 

 

ذإٛٞ ضا ز٥ٞ تـٔف  خ٢ٔٞ زضاظ ًك٨سٟ تٞز ٝ ُْزاض٧ي تٞز. ظ١طا ٧ي ُٞق٠ ت٠ ؿطٝب تٞز. ازام ٗاٗاٙ ٝ تاتا ٠٘٨ٛ

 آٗس. تاظ ازام ذ٨طٟ تٞزٕ. اظ ح٨اٌ نسا ٦ٗ ٠٘٨ٛظزٟ ت٠ زض  زاز. ٗٚ ًٜاضـ ا٧ؿسازٟ تٞزٕ ٝ ت٢ر ككاض ٦ٗ

 «٧ا اهلل.»ٗطز٥ ُلر: 

 «١ا ٗٞاظة تاق٨س. كا٦َ، زضٝ ٝا ًٚ ز٠ِ٧. اظ ا٧ٚ َطف... ض٥ٝ خ٠ٔ»آها ُلر:  حاج

 «٦ًٜ؟ كا٦َ... اِ... زاض٥ ُط٠٧ ٦ٗ»ػ٠٘ ذس٧ح ُلر: 

٦ًٜ؟  ذإٛٞ، زاض٥ ُط٠٧ ٦ٗ ُْ»ُلر: ذإٛٞ ضا تٞؾ٨س ٝ  ًطز. ُْ نسا ُط٠٧ ٦ٗ ت٠ ظ١طا ِٛاٟ ًطزٕ. زاقر ت٦

 «ُط٠٧ ٌٛٚ ُٖٔ. ٜٛاها اٝٗسٟ.

 

 

 اظ زؾسك٦٧ٞ ت٨طٝٙ آٗسٕ. ٗطاهة تٞزٕ ِٛا١ٖ ت٠ زض ازام ٜٛاها ٨ٛلسس. ت٠ َطف ا٧ٞاٙ ذٞزٗاٙ ضكسٖ. ز٧ٝسٕ.

 

 

ًٞت٨سٕ.  ًٔٞٙ ضا خا٥ ظَٛ ًٔٞٙ زاقر.ت٠ اـ چٞت٦ تٞز. حؿٚ ذكر ٝ ٦ُٔ تٞز ٝ ًٞزاٟ. زضِ ذا٠ٛ ٤٠ٜٛ ز٧ٞاض ذاٛ

 «حؿٚ. ٠ٜٛ»زط ًٞت٨سٕ ٝ نسا ظزٕ:  هسض٥ نثط ًطزٕ. ذثط٥ ٛكس. ًٔٞٙ ضا ٗحٌٖ

 «٠٧؟ ٦ً»حؿٚ آٗس:  نسا٥ ٠ٜٛ

زٝٙ »خط اظ ُٜس٦ٗ ضا ٠ً زؾسٖ تٞز، ٛكاٛف زازٕ ٝ ُلسٖ: ٤ حؿٚ آٗسٟ تٞز ٓة تإ. ًاؾ زط ضكسٖ. ٠ٜٛ چٜس هسٕ ػوة

 «آٝضزٕ تطا ًلسطا.

 «إٓ. ا٩ٙ ٦ٗنة ًٚ ٠ٜٛ؛ »ٓثرٜس٥ ظز ٝ ُلر: 

 «ضه٠٨ ذا٦ٗٞٛ ز٠ِ٧، ٠ٛ؟٣ زؾسر زضز ٠ٌٜٛ ٠ٜٛ. زٞ ٛٞ»ٝ ٛاخس٧س قس. چٜس زه٨و٠ تؼس زض ضا تاظ ًطز ٝ ُلر: 

 تا ؾط خٞاب ٗثثر زازٕ.

 .«تطاذ آضٕ قٞ ٦ٗ تسٟ ٗٚ ٠ٜٛ. ا٩ٙ ًاؾ٠»زؾسف ضا خٔٞ آٝضز ٠ً ًاؾ٠ ضا ت٨ِطز. ُلر: 

 «ذٞزٕ تسٕ تكٞٙ؟»ًاؾ٠ ضا خؽ ًك٨سٕ. ُلسٖ: 

 «ت٨ا زٞ.»حؿٚ ذٜس٧س ٝ ُلر:  ٠ٜٛ

 «حاّ ضه٠٨ ذإٛٞ ت٢سطٟ آح٘سهلل؟»حؿٚ زض ضا تؿر ٝ ُلر:  ضكسٖ ز٥ٞ ح٨اٌ. ٠ٜٛ
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 «ق٠. خاـ زاضٟ ذٞب ٦ٗ»چٜس ٓحظ٠ ؾاًر ِٛا١ف ًطزٕ. ٛلؿ٦ ًك٨سٕ ٝ ُلسٖ: 

 «ذة، ذسا ضٝ قٌط.»ُلر: 

 تإ خط اظ ًلسط تٞز. ضكس٨ٖ. تاال٥ خكر١ا٥ ذطخكس٠ تاال  ضاٟ اكساز َطف زاالٙ. خكر ؾطـ ضكسٖ. تا ١ٖ اظ خ٠ٔ

زاز؛ اٗا  حؿٚ اّٝ كوٍ ت٠ ًلسط١ا آب ٝ زا٠ٛ ٦ٗ ًلسطـ ضا ؾدطزٟ تٞز زؾر ٗازضـ ٝ ضكس٠ تٞز خث٠٢. ٠ٜٛ حؿٚ ٧اظزٟ

اظ آٙ ٗٞهغ  ٝ ًٖ قطٝع ًطزٟ تٞز ت٠ ١ٞا ًطزٙ ًلسط١ااظ ٧ي ؾاّ خ٨ف ٠ً ذثط آٝضزٛس حؿٚ ٗلوٞزاألثط قسٟ، ًٖ

 ١ا ١ط ضٝظ ظ٧اززط قسٟ تٞزٛس.زا ت٠ حاّ، ًلسط

 «چٜس زا قسٙ؟»خطؾ٨سٕ: 

قهر ٝ خٜح زا. قا٧سٕ خاهسٕ زٞ ذٞب تاق٠، تكٚ قهر ٝ ق٨ف زا. »ا٥ ٛكؿر ٝ ُلر:  حؿٚ ض٥ٝ چاضخا٠٧ ٠ٜٛ

زا٦٧ ًلسط زاقسٜس  تا زؾر ت٠ آؾ٘اٙ اقاضٟ ًطز، خا٦٧ ٠ً ٧ي ُطٟٝ ت٨ؿر« اٝٙ ًلسط ؾل٨سٟ ضٝ ِٛا ًٚ.

ؾاػس٠ ها٦َ ًلسطا٥ حؿٚ قسٟ. ا٠ُ  . ٠٧ ؾآكٖ ٨ٛؽ. ٠ًٖ٨ٛ ضٝ خا١اـ خط زاضٟ. زذسطٟ اٝٙ»چطذ٨سٛس. ُلر:  ٦ٗ

 ٝ ذٜس٧س. «٨ُطٗف. ٝهس٦ ٛكؿسٜس، اٖٝٛ تك٠ٜ٨ ٦ٗ

إ. ًاؾ٠ ضا ُصاقسٖ ٝؾٍ  ١ا٥ حطٕ خ٨سا تٞز. ٧ازٕ آٗس تطا٥ چ٠ ًاض٥ آٗسٟ تإ ٛٞى ُٔسؾس٠ اظ تاال٥ خكر

حؿٚ ًطزٕ؛ ٗحٞ آؾ٘اٙ  ت٠ ٠ٜٛ ٦١ا٥ ضكسٖ. ِٛا ذٞضزٛس ٝ ت٠ ُٞق٠ ٠ٛ ٦ٗتإ زاقسٜس آب ٝ زا ًلسط١ا٦٧ ٠ً ض٥ٝ خكر

 ١ا ًطزٕ. تٞز. ضٝ ت٠ ُٔسؾس٠

ذسا... زًسطا خا٥ ٜٛاها ضٝ ٛثط٧سٟ تاقٚ؛ ذة؟... ا٦ٌٓ ُلس٠ تاقٚ؛ ذة؟... ا٠ُ خاقٞ ٛثط٧سٟ تاقٚ، ٗٚ نس... ٠ٛ؛ »ــ 

 «ٝخ... ذسا... ذة؟...اها ضٝ ٠٧ذٖٞٛ؛ تاق٠؟... ٛثط٧سٟ تاقٚ خا٥ ٜٛ ١عاض ٨ٗٔٞٙ ضًر ٛ٘اظ ٦ٗ

 

 

آها ٝاضز ذا٠ٛ قس ٝ ت٠ َطف  ازام ٜٛاها ذ٨طٟ قسٟ تٞزٕ. حاج٤ ذٞزٗاٙ ا٧ؿسازٟ تٞزٕ ٝ ت٠ زض تؿس٤ ًٜاض ا٧ٞاٙ ذاٛ

ت٠ زض ازام ٜٛاها ًطز. ؾط٧غ ت٠ ازام ذٞزـ ضكر ٝ زض  ٦١ازام ذٞزـ ضكر. ًٜاض ازام ٜٛاها ٠ً ضؾ٨س، ٌٗث٦ ًطز. ِٛا

 ضا تؿر.

 

 

١ا خا٨٧ٚ ضكسٖ. زٝتاضٟ ت٠ زض  زض ِٛاٟ ًطزٕ. خك٨٘اٙ قسٕ. تطُكسٖ ٝ اظ خ٣٠ٔ زض ازام ٜٛاها ا٧ؿسازٕ. ت٠ زؾس٨ِط خكر

 ١ا تاال ضكسٖ ٝ زض ضا تاظ ًطزٕ. ازام ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. ٛلؽ ػ٨٘و٦ ًك٨سٕ. اظ خ٠ٔ
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تٞز ٝ زاقر ُط٠٧  زرر ٛكؿس٤٠ ٜٛاها ض٥ٝ زرر زضاظ ًك٨سٟ تٞز ٝ ت٠ ؾوق ذ٨طٟ تٞز. ػ٠٘ كا٦َ ض٥ٝ ٓث

تطٕ »١ا٧ف ضا خاى ًطز ٝ ُلر:  ضٝؾط٥ اقي٤ تا ُٞق ذطٟ ٝاضز ازام قسٕ. ػ٠٘ كا٦ًَطز. ٗطزز تٞزٕ؛ اٗا تاأل ٦ٗ

 ض٥ٝ خا١ا٥ ٜٛاها خ٨سا قس.٤ ٝ تٜٔس قس ٝ ت٨طٝٙ ضكر. تا تٜٔس قسٙ اٝ ٗٔحل« قإ تصاضٕ.

 اظ ض٥ٝ ٗٔحل٠ خ٨سا تٞز ٠ً خا٥ ضاؾر ٜٛاها ز٧ِط ٨ٛؿر.

 «٠ًٜ. ػٞيف ز٠ِ٧ زضز ٦٘ٛ»ُلر: 

 آث٨ٜٚ قسٟ تٞز. إ ت٠ ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. ٜٛاها الؿط قسٟ تٞز. خ٨ط قسٟ تٞز. ؿ٨ِ٘ٚ قسٟ تٞز. ٜٛاها 

 

 

ُط٠٧ ٌٛٚ ُٖٔ. هؿ٘ر ٜٖٗ »ًطزٕ. ٜٛاها ُلر:  ًٜاض ٜٛاها زضاظ ًك٨سٟ تٞزٕ ٝ تـٔف ًطزٟ تٞزٕ. زاقسٖ ُط٠٧ ٦ٗ

 «ا٧ٚ تٞز ز٠ِ٧.

 «چطا؟»خطؾ٨سٕ: 

زٖٝٛ... ذؿس٠ قسٕ... اظ ا٧ٚ ازام، اظ ا٧ٚ زرر. آز٨ف ت٨ِطٟ ا٧ٚ زرر ٠ً خ٨طٕ ًطز... زٖٓ زَٜ  ٦٘ٛ»ُلر: 

 «ٗٞٙ زٞ ز١اذ، تطا ١از٥... تطا ق٨طػ٦ٔ. ٕ، تطا آهإ، تطا ذ٠ٛٞ قسٟ... تطا ٠ٜٛ

قس. نٞضزف ٗچا٠ٓ  ٗكر ًطز ٝ ضا ١ا٧ف زؾر ٌٛطز. ُط٠٧ ١ٖ تاظ اٗا ًٜس؛ ُط٠٧ تٞز ٛ٘اٛسٟ چ٨ع٥ ٜٛاها

 زاز. قا٧س ١ٖ ضخ زازٟ تٞز. ظز. ٝحكر ًطزٕ. ازلاه٦ زاقر ضخ ٦ٗ ٛلؽ ٦ٗٛلؽ

 ٜٛاها ضا ٗحٌٖ تـْ ًطزٕ.

 

 

ًطز. كوٍ ٧ي قٞضذ ؾل٨س  تاظ٥ تاظ٥ ٦ٗ ذ٦ٔ٨ ًٞچٞٓٞ تٞز. ض٥ٝ ٧ي ز٠ٌ اتط ٛكؿس٠ تٞز ٝ تا ٧ي ٗاق٨ٚ اؾثاب

تاظ ًطز ٝ خؿساٌٛف اكساز. ُط٠٧ ًطز. ذٖ قسٕ ٝ خٞق٨سٟ تٞز ٝ خؿساٛي زض ز١اٙ زاقر. ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ز١اٛف ضا 

 خؿساٛي ضا زض ز١اٛف ُصاقسٖ. ذٜس٧س.

١اقاٙ  قاٙ كوٍ ٧ي قٞضذ ؾل٨س خٞق٨سٟ تٞزٛس. تؼ٦ً ًٞچ١ٞٓٞا تٞز. ٠٘١ ضاٟ اكسازٕ. ض٥ٝ اتط١ا خط اظ تچ٠

١ا تاظ٥  تاظ٥ ا اؾثابت ١ا ٛكؿس٠ تٞزٛس ٝ تاظ٥ تٞز. تؼ٦ً اظ تچ٠ خا خط اظ اؾثاب خؿساٛي زض ز١اٙ زاقسٜس. ٠٘١

زازٛس.  ١ا ١ٖ زضاظ ًك٨سٟ تٞزٛس ٝ زؾر ٝ خا٧كاٙ ضا زٌاٙ ٦ٗ تؼ٦ً ضكسٜس، ٝخا ضاٟ ٦ٗ ١ا چ٢اضزؾر ؼ٦ًت ًطزٛس، ٦ٗ

 ذٞضزٛس. ذٞز زاب ٦ٗ ٝاضَٛ زض ١ٞا ٗؼٔن تٞزٛس ٝ ذٞزت٠ ض٣َٛ ػا٠٘ٓ ٢ُٞاض٠٘١ ذٞقحاّ تٞزٛس. ٧ي
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ً٘اٙ ٛكؿس٠ تٞز ٝ  ذٞاٛس. ِٛاٟ ًطزٕ. ١از٥ ض٥ٝ ض٨ِٛٚ آٗس ٠ً زاقر الال٦٧ ٦ٗ اظ زٝض نسا٥ ١از٥ ٦ٗ

زاز ٝ  ا٥ ضا زض تـٔف ذٞاتاٛسٟ تٞز، زٌاٛف ٦ٗ خا١ا٧ف ضا آ٧ٝعاٙ ًطزٟ تٞز. ١٘اٙ تٔٞظ آت٦ ضَٛ ضا خٞق٨سٟ تٞز. تچ٠

 ذٞاٛس. تطا٧ف الال٦٧ ٦ٗ

 «١از٥.»خٔٞ ضكسٖ ٝ ضٝتط٧ٝف ا٧ؿسازٕ. حٞاؾف ت٠ ٗٚ ٛثٞز. ُلسٖ: 

 «٨١ف، زاظٟ ذٞات٨سٟ.»اـ ُصاقر ٝ آ١ؿس٠ ُلر:  اـ ضا ض٥ٝ ت٦ٜ٨ ًطز. اِٛكر اقاضٟ ١از٥ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ

 «خا خ٨ف ذساؼ؟ ا٧ٚ»آ١ؿس٠ خطؾ٨سٕ: 

 «آضٟ. ٠٧ زه٨و٠ نة ًٚ.»ُلر: 

ذٞز قطٝع ت٠ زاب ذٞضزٙ ًطز.  ا٥ آت٦ ضَٛ ُصاقر. ٢ُٞاضٟ ذٞزت٠ تٜٔس قس. ًٞزى ضا تٞؾ٨س ٝ زضٝٙ ٢ُٞاضٟ

زط ٛكؿس٠ تٞز، ضكر. ضٝتط٥ٝ ًٞزى ٛكؿر. ًٞزى ت٠  َطفت٠ َطف ًٞز٦ً ٠ً آ١ٙاز٥ ػطٝؾ٦ٌ ضا تطزاقر ٝ 

 «ت٨ا.»١از٥ ِٛاٟ ًطز. ١از٥ ػطٝؾي ضا ت٠ َطف ًٞزى ُطكر ٝ ُلر: 

ٝخا خٔٞ آٗس ٝ ػطٝؾي ضا ُطكر. ١از٥ ١ٞٗا٥ ًٞزى ضا ٛٞاظـ ًطز. تـٔف ًطز ٝ  ًٞزى ذٜس٧س. چ٢اضزؾر

 ٝ اٝ ضا ؿٔـٔي زاز. ًٞزى ذٜس٧س. ١ا٧ف ضا ض٥ٝ ُطزٙ ًٞزى ُصاقر تٞؾ٨سـ. ٓة

 «١از٥.»ًٜاض ١از٥ ضكسٖ. ُلسٖ: 

 «خاٖٛ.»ِٛا١ٖ ًطز ٝ ُلر: 

 «خا٦٧؟ زٞ ذٞقحا٦ٓ ا٧ٚ»خطؾ٨سٕ: 

 «خا ١ؿر. ا٧ٜٞ ٨ِٛاـ ًٚ چوس ذٞق٠ِٔ. ػا٠٘ٓ تچ٠ ا٧ٚآضٟ، ذٞقحآٖ. ٠٧»ذٜس٧س ٝ ُلر: 

 ًر قسٕ.ٝ ؾا« زًسطا خا٥ ٜٛاها ضٝ...»ٝ زٝتاضٟ ًٞزى ضا تٞؾ٨س. ُلسٖ: 

 «زٖٝٛ. ٦ٗ»ًطز، ُلر:  َٞض ٠ً ت٠ ًٞزى ِٛاٟ ٦ٗ ١از٥، ١٘اٙ

 «ذٞضٟ. ـ زاضٟ ؿه٠ ٦ٗ ٜٛاها ٠٘١»تـى ًطزٕ. ُلسٖ: 

خ٨ف  ،خا ذٞاز ت٨اضزف ا٧ٚ ذسا زٓف تطا ٜٛاها زَٜ قسٟ. ٦ٗ»ًك٨س ٝ ؾطـ ضا خا٨٧ٚ اٛساذر. ُلر:  ١٦١از٥ آ

 «ذٞضٟ. ق٠؛ ز٠ِ٧ ؿه٠ ٦٘ٛ خا، خاـ ذٞب ٦ٗ ذٞزـ. ٝهس٦ ت٨از ا٧ٚ

 «خا؛ ذة؟ خ٨ف زٞ ٝ ٜٛاها. ذة؟ ٜٖٗ ت٨إ؟ ١ا؟ ت٠ ذسا تِٞ ٜٖٗ ت٨إ ا٧ٚ»ُلسٖ: 

 ١از٥ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز ٝ چ٨ع٥ ِٛلر.

ٖ. ًٜ ؾطٝنسا ٦٘ٛ ذٞات١ٚا  ًٜٖ. ٝهس٦ تچ٠ ذٞإ ت٨إ. ذة؟ قٔٞؽ ٦٘ٛ ٜٖٗ ٦ٗ»ُط٠٧ ًطزٕ. ُلسٖ: 

 «ذٞضٕ... ت٨إ؟... ذة؟ ق٨طذكٌاقٞٛٞ ٦٘ٛ

 ًطز. ١از٥ كوٍ زاقر ِٛا١ٖ ٦ٗ
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 ض٧رر. . ظ١طا زاقر چا٥ ٦ًٗطز٧ٖ تاظ٥ ٦ٗ ذٞزٗاٙ ٦٘٨ُٔ خ٢ٚ ًطزٟ تٞز٧ٖ ٝذا٤٠ٓ ٗٚ ٝ ظ١طا ض٥ٝ ا٧ٞاٙ ذاٛ

 «ذإٛٞ تاـ. ضٕ خث٠٢. ٗٞاظة ذٞزذ ٝ ُْ ٗٚ زاضٕ ٦ٗ»ُلسٖ: 

ُٚ خَٜ هطاضٟ ظٝز٥  ٛسطؼ؛ ٦ٗ»ظزٟ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ًطز. ُلسٖ:  ت٢ر .تاظ٥ اظ زؾر ظ١طا اكساز ثابهٞض٥ اؾ

 «زٕ٘ٞ...

 «ٛطٝ.»ظ١طا ز٥ٞ حطكٖ خط٧س: 

 «آذ٠... تا٧س تطٕ.»ُلسٖ: 

 «٠ٛ... ت٨ا ٠٧ تاظ٥ ز٠ِ٧ ت٨ٌٜٖ.»ظ١طا آس٘اؼ ًطز: 

سٕ. ًٜاض ١ا٥ ا٧ٞاٙ خا٨٧ٚ آٗ قسٛس. تٜٔس قسٕ ٝ اظ خ٠ٔ ١ا٧ف زاقسٜس ذ٨ؽ ٦ٗ چٜس ٓحظ٠ ِٛا١ف ًطزٕ. چكٖ

ًؽ ٧ازـ ٛثٞز ت٠ زضذر آب تس١س.  تاؿچ٠ ضكسٖ ٝ ت٠ زضذر اِٛٞض ِٛاٟ ًطزٕ. زضذر زوط٧ثاً ذك٨ٌسٟ تٞز. ز٧ِط ٨١چ

 قَٜٔ ضا ت٠ ق٨ط آب ٝنْ ًطزٕ. ق٨ط ضا تاظ ًطزٕ ٝ ؾط قَٜٔ ضا ض٥ٝ زضذر ُطكسٖ.

ق٠؟ زا٦٧ ػثاؼ  ظذ٦٘ ٦ٗ ضٟ خث٠٢ ق٨٢س... ذإٛٞ، ٠ِٗ ١ط ٦ً ٦ٗ ُْ»ُلر:  ق٨ٜسٕ ٠ً ٦ٗ نسا٥ ظ١طا ضا ٦ٗ

 «٠ً ق٨٢س ٛكسٟ ٠ً.

 

 

١ا٧ف ز٠٨ٌ زازٟ تٞز ٝ ٛكؿس٠ تٞز.  ُلر. ض٥ٝ زرر ت٠ تآف ١ا ٜٛاها زٝتاضٟ زاقر تطا٧٘اٙ هه٠ ٦ٗ تؼس اظ ٗسذ

 ٗٚ ٝ ظ١طا زض زٝ َطف ٜٛاها ؾطٗاٙ ضا ض٥ٝ تاظ١ٝا٧ف ُصاقس٠ تٞز٧ٖ ٝ تـٔف ًطزٟ تٞز٧ٖ.

ٗا تاظ٥ ٤ اٝٗس زٞ ح٨اٌ ذٞٛ ٗا تٞز. ١ط ضٝظ ٤٦ٗ قٞٙ خكر ذٞٛ تٞز. ذ٠ٕٛٞ ٗث ٗٚ ٠ٛ ؾآف ا ق٢طتاٛٞ»... ــ 

اٝٗس زػٞاـ  ـ ٦ٗ ذٜس٧س. ٠ٜٛ ز٧ٝس٧ٖ ال٥ ُٜسٗا٥ ظ٨ٗٚ آهإ. ٨٘١ك٠ تٜٔستٜٔس ٦ٗ ز٧ٝس٧ٖ ضزّ ١ٖ. ٦ٗ ًطز٧ٖ. ٦ٗ ٦ٗ

ذٜس٧س. ٗٚ ذ٦ٔ٨  تاظٕ تٜٔس ٦ٗ ُٛٞٚ؟ ٦ٓٝ ق٢طتا ُلر چ٠ ٗؼ٦ٜ زاضٟ زذسط تٜٔس ترٜسٟ؟ ٗطزٕ چ٦ ٦ٗ ًطز؛ ٦ٗ ٦ٗ

ٕ ق٨ط  زٞ ضذسرٞاب. ٠ٜٛا٥ ٛساقر. اكسازٟ تٞز  ٕ زٝازًسط ًطزٙ، كا٧سٟا زٝؾف زاقسٖ. ٗط٧ى قس َلٔي. ١طچ٦

١ا٦٧ ٠ً  ُلر تچ٠ ٕ ٦ٗ ذٜس٧س. تؼسقٖ ٗطز... ٠ٜٛ تطزٕ تطاـ. الؿط قسٟ تٞز. ظضز قسٟ تٞز. ز٠ِ٧ ٦٘ٛ ، ٦ٗزاز ٦ٗ

 ق٨طػ٦ٔ ٠ًٜ ذسا زٖٝٛ. ٦٘ٛ تاق٠؛ قسٟ ُٜد٨كي ٕا اٛٞقٚ. قا٧س ق٢طت ٢كر ُٜد٨كي ٦ٗت ٨ٗطٙ، زٞ ٦ٗ

١ا ضٝ ُٜد٨كي ٠ًٜ؟ ًاق٦ٌ  ٠٘١ ُٜد٨كي زضؾر ًطزٟ، ز٠ِ٧ چطا تچ٠ ُٜد٨كي ٛكسٟ تاق٠. ذسا ٠ً ا٧ٚ

ذٞاز زٝتاضٟ  خٞض٥ ترٜسٟ... زٖٓ ٦ٗخٞض٥ ًٞچٞٓٞ تاق٠؛ ق٨ط٧ٚ تاق٠؛ ١٘ٞٙخٞض٥ ٗٞٛسٟ تاق٠؛ ١٘ٞٙق٨طػ٦ٔ ١٘ٞٙ

 «٨ٗطٙ، آذ٠ ٗٚ چطا تا٧س ضٝ ا٧ٚ زرر... ط آزٕ زاضٙ ٦ٗترٜسٟ. حاال ٠ً ُطُّٝ ٦١ٜٖ؛ زٝتاضٟ تـٔف ً

 ٜٛاها ؾاًر قس ٝ ت٠ ضٝتطٝ ظّ ظز.
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 «٨ٗطٟ، ٜٛاها؟ تاتا ٦ٗ»ظ١طا خطؾ٨س: 

 «آز خ٨ف ٗا، ٜٛاها؟ ضٟ آؾ٘ٞٙ، خ٨ف ١از٥؟ ز٠ِ٧ ٦٘ٛ ا٠ُ تاتا ت٨٘طٟ، ٦ٗ»خطؾ٨سٕ: 

ٝهسٖ زٝتاضٟ  ق٠. ا٧كااهلل خَٜ ظٝز زٕ٘ٞ تك٠، ز٠ِ٧ ٨١چ َٞض٧ف ٦٘ٛا٧كااهلل ٠ً »ًك٨س ٝ ُلر:  ٦١ٜٛاها آ

 «قطٝع ٛك٠.

 «٠ًٜ. ـ زاضٟ ُط٠٧ ٦ٗ ٜٛاها، ٗاٗاٙ ٠٘١»ُلسٖ: 

 ت٨ا٧ِسُط٠٧ ٌٛٚ ُٖٔ. »ٜٛاها كطٝ ًطز ٝ ُط٠٧ ًطز. ٜٛاها ١ٞٗا٥ ظ١طا ضا ٛٞاظـ ًطز ٝ ُلر: ٤ ظ١طا ؾطـ ضا زض ؾ٨ٜ

زا٦٧ ٛ٘اظ تر٨ٖٛٞ، تؼسـ زػا ٨ًٜٖ خَٜ زٕ٘ٞ تك٠، تاتازٞٙ ت٨از ذ٠ٛٞ. زػا ٨ًٜٖ ٜٛاهإ اظ زؾر ا٧ٚ زرر ضاحر  ؾ٠

 «تك٠.

 «ٗٚ تٔس ٠ً ٨ٛؿسٖ ٛ٘اظ ترٖٞٛ.»ُلسٖ: 

 «ُٖ، ق٘ا ُٞـ ٨ًٜس، تؼسِ ٗٚ ت٨ِس. ػ٨ة ٛساضٟ. ٗٚ تٜٔستٜٔس ٦ٗ»ٜٛاها ُلر: 

ُلر ٝ ٗٚ  ٜٛاها ٛكؿس٠ ٛ٘اظ ذٞاٛس. ًٔ٘اذ ٛ٘اظ ضا تٜٔستٜٔس ٦ٗ ٞ ت٨ِط٧ٖ.زاز ٝي ػ٠٘ كا٦َ آب آٝضز ٝ ٜٛاها ٧ازٗاٙ

١ا٧٘اٙ ضا ضٝ ت٠ آؾ٘اٙ ُطكس٨ٖ ٝ زػا  زا٦٧ زؾر ًطز٧ٖ. تؼسـ ؾ٠ ٝ ظ١طا ٠ً زض زٝ َطكف ٛكؿس٠ تٞز٧ٖ، زٌطاض ٦ٗ

 ًطز٧ٖ.

 ضاحر قٞز.زػا ًطز٧ٖ خَٜ ز٘إ تكٞز؛ زػا ًطز٧ٖ تاتا تطُطزز؛ ٝ زػا ًطز٧ٖ ٜٛاها اظ زؾر زرسف 

 

 

ٗاٗاٙ زٝظاٛٞ ٝؾٍ ازام ٛكؿس٠ تٞز ٝ ضاز٧ٞ ضا زض زؾر ُطكس٠ تٞز. ػ٠٘ كا٦َ ضٝتط٥ٝ ٗاٗاٙ ا٧ؿسازٟ تٞز. ١ط زٝ 

ًطز٧ٖ. ضاز٧ٞ زاقر ذثط ظزٟ تٞزٛس. ٗٚ، ظ١طا ٝ ؾؼ٨س ًٜاضقاٙ ٛكؿس٠ تٞز٧ٖ ٝ تا ز١اٙ تاظ ز٘اقا٧كاٙ ٦ٗ ٨١داٙ

اذس٨اض  ًطز. ذثط ٠ً ز٘إ قس، ضاز٧ٞ اظ زؾر ٗاٗاٙ اكساز. ٗاٗاٙ ت٦ ٦ٗ ٝ خا٧اٙ خَٜ ضا اػالٕ ٤515 خص٧طكسٚ هُؼٜاٗ

 «آز ذ٠ٛٞ. خَٜ زٕ٘ٞ قس. تاتا ٦ٗ»ذٜس٧س. ػ٠٘ كا٦َ ١ٖ ذٜس٧س. ٗاٗاٙ ؾؼ٨س ضا تـْ ًطز ٝ تٞؾ٨س. ُلر: 

ػ٠٘ ٗاٗاٙ ضا ٠ً ز٧س، اٝ ١ٖ ُط٠٧ ًطز. ٗاٗاٙ ذٜس٧س ٝ زٝتاضٟ ؾؼ٨س ضا تٞؾ٨س. ٤ اـ ُطكر. ؾؼ٨س ُط٧ ٝ ُط٠٧

 «هطتٞٛف تطٕ. ٦٢ظ١طا ذإٛٞ. آ خَٜ زٕ٘ٞ قس»ًطز ٝ تٞؾ٨س. ُلر:  كا٦َ ظ١طا ضا اظ خكر ٗحٌٖ تـْ

 «آ٥!»ظ١طا ُلر: 

 «زِٕ٘ٞ زٕ٘ٞ قس؟»قس چ٠ ازلاه٦ اكسازٟ. خطؾ٨سٕ:  ٗٚ ١ٜٞظ ز١اٖٛ تاظ تٞز. تاٝضٕ ٦٘ٛ

 «آضٟ، زِٕ٘ٞ زٕ٘ٞ قس.»ٗاٗاٙ ذٜس٧س ٝ ُلر: 

 «تطٕ ت٠ ٜٛاهإ تِٖ.»ُلسٖ:  ز٘إ... ذٜس٧سٕ. ز٘إ قسٟ تٞز. خَٜچوسض تطا٧ٖ ػد٨ة تٞز. خَٜ 
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١ا٥ ا٧ٞاٙ ضا زٝ زا ٦ٌ٧ خا٨٧ٚ ضكسٖ ٝ ت٠  ١ا٧ٖ ضا تدٞقٖ، خ٠ٔ ٠ً زٗدا٦٧ تٜٔس قسٕ ٝ اظ ازام ت٨طٝٙ خط٧سٕ. تسٝٙ ا٧ٚ

٘چٜاٙ ز٧ٝسٕ. زضِ ٌٛطزٕ ٝ ١ ١٦٢ا ؾٌٜسض٥ ذٞضزٕ، زٞخ ٜٛاهاا٤ٚ٧ ١ا٥ ا٧ٞاٙ ذاٛ َطف ازام ٜٛاها ز٧ٝسٕ. ض٥ٝ خ٠ٔ

 «ٜٛاها.»ازام ٜٛاها تاظ تٞز. زاذْ ازام خط٧سٕ ٝ زاز ظزٕ: 

ٜٛاها، »ظزٟ ُلسٖ:  ١ا٧ف ضا تؿس٠ تٞز. ض٥ٝ زرر خط٧سٕ ٝ شٝم ت٠ َطف زرر ضكسٖ. ٜٛاها زضاظ ًك٨سٟ تٞز ٝ چكٖ

 «ٛساظٟ. ٜٛاها؟ خَٜ زٕ٘ٞ قس. ضاز٧ٞ ُلر. زِٕ٘ٞ زٕ٘ٞ قس. نسإ ز٠ِ٧ ت٘ة ٦٘ٛ

ض١ا٧ف ًطزٕ. زؾر احؿاؼ ًطزٙ ؾطز٥ زؾر، ٓطظ٧سٕ ٝ  ٛرٞضز. زؾسف ضا ُطكسٖ؛ اٗا ٛا٢ُاٙ تاٜٛاها زٌاٙ 

 «ٜٛاها... خَٜ زٕ٘ٞ... ٜٛاها؟»ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. ٨ُح قسٟ تٞزٕ. ُلسٖ: ٣ ٜٛاها اِٛاض ٧د ظزٟ تٞز. ت٠ زؾر ٝ تؼس ت٠ چ٢ط

اـ ُصاقسٖ ٝ  ظز. زؾسٖ ضا ض٥ٝ ؾ٠ٜ٨ رٜس ٦ٗحطًر تٞز. اِٛاض ذٞاب تٞز ٝ زض ذٞاب زاقر ٓث اٗا ٜٛاها ١٘چٜاٙ ت٦

 «ٜٛاها... ٜٛاها... خاقٞ ز٠ِ٧.»زٌاٛف زازٕ. آ١ؿس٠ ُلسٖ: 

١ا٥ ً٘طٕ ت٠ ٓطظٟ اكسازٛس. ا٨ٗسٝاض تٞزٕ اقسثاٟ  ٜٛاها ِٛاٟ ًطزٕ. زٝتاضٟ ٢ٗط٣ٟ ظزٟ ت٠ چ٢ط ك٨٘٢سٕ. ت٢ر ٝ ٛا٢ُاٙ

 «ٞ... ٜٛاها.ٜٛاها... خَٜ زٕ٘ٞ قسٟ... ٜٛاها، خاق»ًطزٟ تاقٖ. ُلسٖ: 

زاز. خٔٞ ضكسٖ ٝ ٓح ٜٛاها ضا تٞؾ٨سٕ. ًٜاضـ زضاظ  ٛكؿسٖ ٝ ٜٛاها ضا ز٘اقا ًطزٕ. تاظ ٧ي ٛلط زاقر هٔثٖ ضا ككاض ٦ٗ

 ًك٨سٕ ٝ ٗحٌٖ تـٔف ًطزٕ. نٞضزٖ ضا ض٥ٝ تاظ٥ٝ ٜٛاها ككاض زازٕ ٝ تا ز٘إ ٝخٞز تٞ ًك٨سٕ.
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 «تاتا.»ــ 

 «خاٖٛ.»ــ 

 «هثط ٜٛاهازٞ خ٨سا ًطز٥؟»ــ 

 «٠ٛ ١ٜٞظ.»ــ 

 «ٜٛاها٥ زٞ چطا ٗطزٟ؟»ــ 

 «زطًف ضكر زٞ خاـ.»ــ 

 «زطًف ٧ؼ٦ٜ چ٦؟»ــ 

قٚ،  ق٠، زطًكاـ خرف ٦ٗ ٠٧ ٗث ذٞضزٟ ق٨ك٠؛ ت٠ ت٘ة چؿث٨سٟ. ٝهس٦ ت٘ة ٜٗلدط ٦ٗ زطًف ٠٧ چ٨ع٥»ــ 

 «ضٙ زٞ تسٙ آزٗا. ٦ٗ

 ًٜٖ. ًٜٖ ٝ ت٠ آؾ٘اٙ ِٛاٟ ٦ٗ ١ا٧ٖ ضا خاى ٦ٗ تا ًق زؾر اقي

١اقاٙ خؿساٛي زض ز١اٙ زاضٛس.  اٛس. تؼ٦ًقاٙ كوٍ ٧ي قٞضذ ؾل٨س خٞق٨سٟ ًٞچ١ٞٓٞاؾر. ٠٘١اظ تچ٠ آؾ٘اٙ خط

ٝخا  ١ا چ٢اضزؾر تؼ٦ً ،ًٜٜس ١ا تاظ٥ ٦ٗ تاظ٥ اٛس ٝ تا اؾثاب ١ا ٛكؿس٠ تاظ٥ اؾر. تؼ٦ً اظ تچ٠ ٠٘١ خا خط اظ اؾثاب

٣ ػا٠٘ٓ ٢ُٞاضز١ٜس. ٠٘١ ذٞقحآٜس. ٧ي اٙ ٦ٗاٛس ٝ زؾر ٝ خا٧كاٙ ضا زٌ ١ا ١ٖ زضاظ ًك٨سٟ تؼ٦ً ،ضٝٛس ضاٟ ٦ٗ

 ذٞضٛس. ذٞز زاب ٦ٗ ٝاضَٛ زض ١ٞا ٗؼٔوٜس ٝ ذٞزت٠ ضَٛ

ا٥ ضا زض تـٔف ذٞاتاٛسٟ،  ً٘اٙ ٛكؿس٠ ٝ خا١ا٧ف ضا آ٧ٝعاٙ ًطزٟ. تچ٠ اـ ض٥ٝ ض٨ِٛٚ ١از٥ تا ١٘اٙ تٔٞظ آت٦

ً٘اٙ  ًٜس ٠ً زاضز اظ ض٨ِٛٚ ٠ ٜٛاها ِٛاٟ ٦ُٗطزاٛس ٝ ت ذٞاٛس. ١از٥ ؾطـ ضا تط٦ٗ ز١س ٝ تطا٧ف الال٦٧ ٦ٗ زٌاٛف ٦ٗ

 ذٜسز. ذٜسز. ٜٛاها ١ٖ ٦ٗ آ٧س. ق٨طػ٦ٔ تا ١٘اٙ ًالٟ هطٗعـ ز٥ٞ تـْ ٜٛاهاؾر. ق٨طػ٦ٔ ٨٘١ك٠ ٦ٗ تاال ٦ٗ

 «تاتا.»ــ 

 «خاٖٛ.»ــ 

 «ٝض تِطز٧ٖ، قا٧س خ٨سا قس. ت٨ا تط٧ٖ اٝٙ »ــ 

خا٦٧ ٠ً خا٦٧ ٠ً ١از٥ ١ؿر، ١٘ٞٙسا، ١٘ٞٙذٞاز؛ خ٨ساـ ًطزٕ. ٜٛاها٥ ٗٚ زٞ آؾ٠ٛٞ٘، خ٨ف ذ ٦٘ٛ»ــ 

 «ٝهر.١ا تاق٠، ُط٠٧ ٌٜٛٚ ٠٧ ًٜٚ ٗٞاظة تچ٠ ١ا ١ؿسٜس. زاضٙ ت٠ ذسا ً٘ي ٦ٗ تچ٠

 

 

 خا٧اٙ
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