
  

 

 عظمت
ٟ ٓبعت اعٌبى ُـٟ ثٞؿٕ. ؿيِل ؿيـٕ. اِٛبك ؿٝثبكمٙ كا ٗي١بي ًي٠ًٜل ص٢بككاٟ ايٌتبؿٟ ثٞؿٕ ٝ ؿًت٠

ٞؿٛـ. ١ب ٗٚ كا ٗغبٓلٟ ًلؿٟ ثإ كا اٛزبٕ ثـ١ٖ. اِٛبك ؿًت٠اعٌبًب٠ٛ ؽجلِٛبكي ٝ ػٌبًيتٞاٌٛتٖ ثيٛ٘ي
تٞاٌٛتٖ ًلؿٟ ثٞؿ ٝ ؿيِل ٛ٘ي١بيي ٠ً تٞي ١ٖ پيضيـٟ ثٞؿ ف١ٜٖ كا ُيذ ٓـاي ػظيٖ ٛجْ ٝ ًٜذ ٝ ؿ١ْ

يلٟ ُـٕ ٝ تٞي ؿٖٓ ١بي ػظي٘ي ٠ً تٞ ١ٖ پيضيـٟ ثٞؿٛـ ؽث٠ ؿًت٠ّ مُّاي ككتٖ ٝ مًُبكٕ كا ثٌٜٖ. ٠ُُٞ
 «ي اًٝت؟! يٚ عٌيٚ ًيٌت ٠ً ػبٖٓ ٠٘١ ؿيٞا٠ٛا»مٗن٠ٗ ًلؿٕ: 

 ًٖ ٗغٞ ُـٛـ. ٘بٖٛ تبك ٝ  ١ًٖب ؿك صِاُي ام صِ٘بٖٛ ربكي ُـ ٝ ؿًت٠
 
 

 بذبختي
١ب ٝ ام ًٜبك ١ب، ام ًٜبك ؿكؽت١ب، تٞي ًٞص٠ پي ًٞص١٠ب، ًٜبك رٞيم ١ٖ ٗخْ ت٘بٕ كٝم١ب  تٞي ؽيبثبٙاٗلٝ

ُقاكٛـ. ١ل ًي تٞي ١ب ث٠ ٗٚ ٗغْ ًَ ١ٖ ٛ٘يُقكٕ. ص٠ عي ؽٞثي ؿاكٕ ٝهتي آؿٕكٕٝ ٝ ٗي١ب كاٟ ٗيآؿٕ
ًٌي ٗٚ كا ثجيٜـ كٌل ًٜـ ٗٚ ١ٖ ٗخْ    ١بي ؽٞؿٍ. ُبيـ اُل ٝ ١ٞاي ؽٞؿٍ ١ٌت ٝ ؿٛجبّ ثـثؾتي عبّ

ة ُبيـ ثـثؾتي ٛـاكٕ ٠ً ؿٛجبَٓ ثبُٖ. ؽٞ ؿاٛـ ٠ً ٗٚ آال١ًبيٖ ١ٌتٖ اٗب اٝ ٛ٘يثـثؾتي    ؽٞؿُبٙ ؿٛجبّ 
 هـك ثـثؾتٖ! ث٠ ؽبٛل ١٘يٚ ثبُـ ٠ً ايٚ

 
 

 بٍ وظر مه زوذگي يعىي َميه
آٝكؿٕ ٝ ثب ًبعْ يي ؽلؿٟ تٔٞينيٞٙ ؿيـيٖ. ثؼـ ث٠ ًبعْ ُلتٖ ١بيٖ كا ؿكت٠ ام ًل ًبك ثلُِتٖ. ٓجبىؽٌ
ٙ ؽئي ٓبف ثٞؿ. ًبعْ ُلت ١ب كا ِٛبٟ ًٜيٖ، صٞٙ آٙ ُت آً٘بب ٗٚ كٝي پِت ثبٕ ٠ً ثب ١ٖ ًتبكٟثيبيـ ث

ي ١بيٖ كا ُلٟ مؿٕ ث٠ ٠٘١صِٖكًت ًٜـ. ؽٞؿٕ ت٢ٜبيي ككتٖ ٝ ؽٞا١ـ ُبٕ كا ؿٗي      آيـ صٞٙ ٠ً ٛ٘ي
ٕ ٝ ثب صِٖ٘ ث٠ ًوق آً٘بٙ ثٞؿ ًبعْ آٗـ پِت ًل ٛٞك ١٠ً٘بٙمؿٛـ. ًٞ ٗي١ب ؿاُتٜـ ١ًٞب. ًتبكًٟتبكٟ

 « ٠ُ!ؿي٠ِ ثيب ػنينٕ، ُبٕ ًلؿ ٗي»١ب كٝي ٓجَ ثٞؿ ُلت: ٓجؾٜـ هِِٜي ٠ً ثيِتل ٝهت
مؿ. ث٠ ًبعْ ُلتٖ: ي ٛٞك ٢ٗتبة ثلم ٗي١بيَ تٜٞـٍ ث٠ ٓجبَٛ صٌجيـٟ ثٞؿ ٝ ؿٛـاًٙبعْ ١ٜٞم ٓجؾ

 «ًبعْ!»
 «ربٙ ًبعْ!»
 «ث٠ ٛظل ٗٚ مٛـُي يؼٜي ١٘يٚ.»
 « ث٠ ٛظل ٜٖٗ ١٘يٚ ٛٞكٟ.»
 

 بخار



  

إ ام ًٞؿًي تب آٙ ٖ ثـٙ ؽٞؿٕ كا ثجيٜٖ. ت٘بٕ مٛـُيتٞاٌٛتم ثؾبك ُـٟ ثٞؿ. ؿيِل ث٠ ًؾتي ٗيع٘بٕ پل ا
١ب، ؿاك ُـ١ٙب، رٞاٛي،   مٙ ُلكتٚ ٝ ثض٠ػبُن ُـٙ ١ب، ٛٞرٞاٛي،ٗٞهغ آٗـ رٔٞ صِٖ٘. ثضِي، ثبمي

ثلًـ ٝ ثبم ١ٖ إ تٞاٌٛتٖ ٓجل ًٜٖ ٠ً ؿٝكاٙ پيليهلاكي. ٠ٛ... ؿيِل ٛ٘يٌٛبٓي ٝ ١ناك كٌل ٝ ؽيبّ ٝ  ثيٗيب
ُٞؿ كا اؿا٠ٗ ؿ١ٖ. عبال ٝهتَ ثٞؿ. عبال ٠ً ام ثؾبك ع٘بٕ ٌٗت ُـٟ ؿاٌٛتٖ ص٠ ٗيٗؼٜبيٖ ٠ً ٛ٘يمٛـُي ثي

صٞٙ تيؾ ٝ ٗش  ،تٞاٌٛتٖ  تيؾ كا كٝي ُب١لٍ ٗضٖ ثٌِٖتل ٗيهتَ ثٞؿ. تيؾ كا ثلؿاُتٖ. عبال كاعتٝ ثٞؿٕ
. تيؾ كا ُقاُتٖ كٝي كُٖ. ُـآة ُلٕ ثبم ثٞؿ ٝ ثيِتل ثؾبك ٗي ميبؿ پيـا ٛجٞؿٛـ ٠ً ام رلأتٖ ًٖ ًٜٜـ. ؿٍٝ

اٗب پِي٘بٙ  ،تلى ثلٕ ؿاُتؿاٖٛ صٜٞك ُـ ٠ً كٍ آثي ؿًتٖ كا ؿيـٕ ٝ يي ٓغظ٠ تٞي آ٠٘٢ٛ ثؾبك  ٛ٘ي
إ. ام ر٠ٔ٘ ٓـا١بيي ٠ً ٜٖ ٠ً ٓـاي مَٛ آٗـ، ٓـاي مَٛ ٗٞثبيْ ٓؼٜتيِٛـٕ ٝ ؽٞاًتٖ ًبك كا يٌٌلٟ ً

ؿٟ ثٞؿٕ. آجت٠ ثلهـك اع٘ن ثٞؿٕ ٠ً ٗٞهغ ؽٞؿًِي ٗٞثبيْ كا ١٘لاٟ ؽٞؿٕ ث٠ ع٘بٕ ١ب تٜلل ؿاُتٖ. ايٚٗٚ ام آٙ
ؼٜت ث٠ اٛزبَٗ ؿاؿٟ ثٞؿٕ. ٓ ١بي ٗٚ ثٞؿ ٠ً آٙ ٗٞهغ ١ٖ ٢ًٞاًتؤيلي ٛـاُتٖ، ايٚ يٌي ام ػبؿت ميبؿ

 ١ب، ٓؼٜت ث٠ ت٘بٕ ٗلؿ ٝ مٙ ٝ ًٞصي ٝ ثنكَُ. ي ػبؿت١ب، ٓؼٜت ث٠ ايٚ مٛـُي ٝ ٠٘١ػبؿت
هـك ُقاُتٖ آًِٙيـٕ ٝ ٗيؿاؿٕ. تيؾ كا ٗيًِيـٕ يب ث٠ تٔلٚ رٞاة ٗيًلؿٕ؟ تيؾ كا ٗيعبال ص٠ ًبك ثبيـ ٗي

ؿاؿٕ. ث٠ ؽٞؿٕ ؾت ُٕٞ ٝ كٝي مٗيٚ ثيبكتٖ يب اي٠ٌٜ ث٠ تٔلٚ رٞاة ٗييلٝٙ ثلينؿ تب ٌٗت ٝ َٓام ثـٖٛ ؽٞٙ ث
ُلتٖ الثـ اُل ث٠ آٙ ٗي« ٗنٟ.ثي  مٝؿ ثبٍ اٛتؾبة ًٚ. يب ٗلٍ ٗلؿا٠ٛ ٝ ميجب يب يي مٛـُي ٓٞى ٝ »ُلتٖ: 

تٌلاكي ؿٝثبكٟ تٌلاك  يؿاؿٕ يي ه٠ُٔـ رٞاة ٗيإ ًٞكت٠ ٗيٚ ٓؼٜتي ٠ً مَِٛ ٗخْ پتي تٞي ٠ًٔتٔل
. آٙ ٝهت ثؼـ ُـُٕلؿٛـ تب ؽٞؿًِي ٌٜٜٛـ ٗياي ٠ً ؿٛجبّ يي ٗٞهؼيت ٗي١بي ٌٗؾلُٟـ. ٗخْ ايٚ آؿٕٗي

يب اُل يٌي ام ؿًٝتبٙ ؽئي « ايٚ تٔلٚ ثٞؿ ٠ً ٗٚ كا ٛزبت ؿاؿ.» :ُلتٖآٗـ ٝ ٗي١ٖ ام ؽٞؿٕ ثـٕ ٛ٘ي
 ١ب. اي ٓؼٜت ث٠ ت٘بٕ ايٚ ٓٞى ثبمي« ٠ً ٜٗٞ ٛزبت ؿاؿي. ايٚ تٞ ثٞؿي»ُلتٖ: إ ثٞؿ ثؼـاً ث٠ اٝ ٗيٓ٘ي٘ي

١بيٖ كا پُٞيـٕ. ؽئي ًبك ؿاُتٖ. ع٘بٕ ؽٞثي ثٞؿ. مؿ. ام ع٘بٕ آٗـٕ ثيلٝٙ ٝ ٓجبىؿيِل ًٌي مَٛ ٛ٘ي
 ٙ عبّ ث٠ ًبك١بيٖ ثلًٖ. ؿاؿ ٠ً ثب ١٘بثٞؿٕ ٝ عبال ربٙ ٗيًلعبّ ُـٟ 

  
 

 

 َای تازٌگل
ُلكتٖ ٝ ث٠ ً٘تَ ككتٖ. كٝ ثلُلؿاٛـ. ًلٕ كا پبييٚ اٛـاؽتٖ ٝ ام ًلؽٞكؿُي ١بيٖ ؿًت٠ ُْ كا تٞي ؿًت
 اٗيـ ِٛـٕ ٝ آكإ ٓـايَ مؿٕ. رٞاثٖ كا ٛـاؿ ٝ ككت.، اٗب ٛباُي ؿك صِ٘بٖٛ عٔو٠ مؿ

ٝ آٝكؿَٗ ًٜبك  تلاُي ٠ً تب ٛٔل٠ آثَ ًلؿٟ ثٞؿٕ ُقاُت١ٖب كا تٞي ُٔـاٙ ثٔٞكي ؽ٠ٍٞ ؽب٠ٛ ككتٖ. ُْث
ًلؿٕ ٝ ث٠ ٓـاي ١بي تبمٟ اكتبؿٟ ثٞؿ ِٛبٟ ٗيٌِٛتٖ. ث٠ ٛٞك ؽٞكُيـي ٠ً كٝي ُْٜبك پٜزلٟ پٜزلٟ. ؽٞؿٕ ً

 ؿاؿٕ. ؽٞاٛـٛـ ٍُٞ ٗي١ب ٠ً ثٜٔـثٜٔـ ٗيپلٛـٟ

 خًضبختي
ُلكتبكي ؿاكٕ.  ٠٘٢ٗٚ يٌي ١ٌتٖ تٞي ايٚ ػبٖٓ ٠ً اي١ٜبيٖ ١ٌتٖ. اِٛبك كوٚ ام ٓجظ تب ُت ؿٛجبّ ثـثؾتي

ؽلت ث٠ صٜـ. ١ل ؿكؼ٠ ثبيـ ث٠ ١ناك ٗلة ٝ مٝك ٗلؽٔي ثِيلٕ تب يي كٝم تٞي  ُٞيـ١يش ًي ث٠ ٗٚ ٛ٘ي



  

كٝم تٞي ٓق ًٞپٚ. يي ، يي ق حجت اعٞاّ، يي كٝم تٞي ٓق ثي٠٘ٓق ثبٛي ثبيٌتٖ، يي كٝم تٞي ٓ
ٝ  ٗٚ ثبيـ ؿك عبٓي ٠ً ام ًِـ ١بٗبٙ ًبكٍ ث٠ ثي٘بكًتبٙ ٗيمٛـ ٝ يٌي ام ثض٠ثـ ٗيثيٜي ام ُبٛي ٝهت ٗي

هـك ؿاٖٛ ٠ً صلا ٗٚ ايٚبم ١ٖ ًٌي ِٛٞيـ ؽلت ث٠ صٜـ. ٛ٘يؿٛجبّ ًبكٍ  ثـٕٝ ٝ ث ًٜٖاٍ ؿم ٗيِٛلاٛي
 ًٜٖ! ي ثبُـ ٠ً عبال اعٌبى ؽُٞجؾتي ٗيُبيـ ث٠ ؽبٛل ايٚ ٠٘١ ثـثؾت ثبيـ ثـؽتي ثٌِٖ. آالً

 
 
 

 

 تريه ريز مهخًش
ؽٞاًت پل٠ً ثِبمٕ ٝ تب ُت ١ل رب ٠ً ؿٖٓ ٗيتٞاٌٛتٖ ًلؿٕ. ثبًٖ پل ام ثٜنيٚ ثٞؿ ٝ ٗيٗبُيٚ كا كُٝٚ 

كلٝؽت. ُي٠ِ كا يي ًيبٟ ٝ ًخيلي كا ؿيـٕ ٠ً ؿاُت آؿاٗي ٗتي ث٠ اٝٓيٚ ص٢بككاٟ كًيـٕ، ؿؽتلثض٠ثنٖٛ. ٝه
ٖ. اِٛبك اُل ثيلٝٙ ٝميـ ٠ً ٗٚ كٌل ًلؿٕ ؽٞة ُـ ثيلٝٙ ام ٗبُيٚ ٛيٌتييٚ ًِيـٕ. ام ثيلٝٙ ثبؿ ًلؿي ٗيپب

 «صوـك تٞي ٗبُيٜت ُل٠ٗ.»كلٍٝ ُلت: تلًيـ. ؿؽتل آؿاٗيٗي١بيٖ ام ًلٗب ثٞؿٕ اًتؾٞاٙ
تٞ ١ٖ  ثيب ثبال ي٠ فكٟ ت ؽ»لؿٟ ثٞؿ. ُلتٖ: ٗؼٕٔٞ ثٞؿ ٠ً ثبؿ ُلٕ ثؾبكي ؿاكؿ تٞي ٓٞكتَ ٗي ؽٞكؿ. عظ ً

 «ُلٕ ثِي.
ٗنؽلكبت، ايٚ  ٠ٌ ام ؽٞؿٕ ؽزبٓت ًِيـٟ ثبُٖ ٝ امؿٖٓ ث٠ عبَٓ ًٞؽت٠ ثب٠ُ ٝ يب اي٠ٜٛ ث٠ ؽبٛل ايٚ ٠ً 

١٘يٚ. اّٝ اثل١ٝبيَ كا ثبال اٛـاؽت ٝ ثب اؿا ٝ آّٞ ُلت ٠ً ثبال  ٠ٛ. كوٚ ُلتٖ ثـ ٛيٌت يي فكٟ ُلٕ ثِٞؿ،
ُٞؿ. ؿؽتلى ثب ٝرٞؿ ثيبيـ ثبال صٞٙ االٙ صلاؽ ًجن     ٗي٠ً ؽٞؿٍ كا ٓٞى ٌٜٛـ ٝ      اٗب ُلتٖ  ،آيـٛ٘ي

ُيٚ ٗب ١ٖ ٠ً ُـٟ ًٞاك صٜيٚ ٗبُيٜي ثِٞؿ،لاي يي ثبك اي ٠ً ٗي آٗـ ك٢٘يـٕ ام ؽـايَ اًت ٠ً ثػِٟٞ
ًٜٜـ ٠ً كٌل ٗي ًٞاؿ١ب. ٗخْ ثيًٜٜـ ٠ً صين ؽئي ٢ٗ٘ي اًت١ب كٌل ٗيٗـّ ثباليي ٠ً كوٚ ايٚ ثـثؾت

 ١بي ٢ٗ٘ي ١ٌتٜـ. ١ب آؿٕؽٞاٛـٟؿكى
ًزب ؿاكي »ؿٕ ُلت: إ ٌِٛت. ٝهتي كاٟ اكتبًلؿ ٝ ثؼـ ؿٝيـ ٝ آٗـ ًٜبك  ٜٓـٓياّٝ ؿٝك ٝ ٝكٍ كا ِٛبٟ 

 « .رب ٠ِٛ ؿاك، ٛلٝكي؟! ١٘يٚٗي
 «رب.ُلؿٝٛ٘ت ١٘يٚ ي٠ ؿٝكي ٗي مٛيٖ ؿٝثبكٟ ثلت ٗيٛتلى، عبال»
 «٠ًٜ.ٗي... ثبيـ ٝايٌتٖ آؿاٌٗبٗٞ ثللُٖٝ ُٝل٠ٛ ثبثبٕ پًٞت٘ٞ ٠ٛ»
 «ؽلٕ، ؽٞث٠؟ثبمٕ ٛتلى. ؽٞؿٕ ت٘بٕ آؿاٌٗبتٞ ٗي»

تٞاٌٛت ؿّ يي ٗلؿ كا آة ًٜـ. اي ًلؿ ٠ً ٗيآٙ ًٚ ًَ٘  ؽٜـٟتٖ ِٛبٟ ًلؿ ٝ ثب ؿؽتل ًٞصٞٓٞ تٞ ٓٞك
ة ًٜـ ص٠ ثلًـ ث٠ اكتبؿٟ ثتٞاٛـ ؿٖٓ كا آي ٗٞهؼيتي ٛجٞؿٕ ٠ً عتي يي مٙ   ربصٞٙ تٞ ،آجت٠ ؿّ ٗٚ آة ِٛـ
 ي كٌؤي ثتٞاٛـ ًبكي ام پيَ ثجلؿ.ايٚ ٠ً يي ؿؽتلثض٠

 «ثلي؟ؿاكي ٜٗٞ ًزب ٗي»
 «ؿيٖ، ١ٖ ؿّ ٗٚ ثبم ث٠ِ ١ٖ ؿّ تٞ.١ٖ ثِلكيٖ ي٠ ؽلؿٟ ثب ؿاكيٖ ٗي»

عبال ا٠ُ ث٠ ٗٚ اػت٘بؿ ؿاكي ٝ ؿًٝت ؿاكي تب »ًٞصٌي تٞي ٓٞكتَ ًلؿٕ ٝ ُلتٖ:  ِٛلت. ِٛبٟ صيني
 «ؿيٖ ي٠ ؿ٠ٛٝ آؿاٗي ثقاك تٞ ؿ١ٜٖ.ُت ثب ١ٖ ثِل

 ٖ ؽٜـيـٕ ٝ ُبم ٗبُيٚ كا ُلكتٖ. ١ ٠ٛ آؿاٗي ُقاُت تٞي ؿ١بٖٛ. ٗٚؽٜـيـ ٝ يي ؿا



  

ؽٞا١ـ ثِٞيـ تب اٛـيٖ. ٗٚ ث٠ اٝ ُلتٖ ٠ً ١لص٠ ٗي١ب ُِتيٖ ٝ ؽٍٞ ُقكُت تٞي ؽيبثبٙتب ٠ ٗٚ ٝ كبٛ٘
ؽٞا١ـ ثِٞيـ تب ثجلَٗ. ٗٚ تب ُت ١ل ًبكي ام ؿًتٖ ثلآٗـ ثلاي آٙ ثض٠ ًلؿٕ. رب ٠ً ٗي ثلايَ ثؾلٕ ٝ ١ل

اي٠ٌٜ ًلٕ ًالٟ  تٞي مٛـُي ثـًٝٙلؿٕ ثلاي يي ثبك ٞؿٕ ؽئي عبٖٓ ؽٞة ثٞؿ. اعٌبى ٗيُت ٠ً كًيـٟ ث
، اٗب ام اي اٛلهي ِٛلكت٠ ثٞؿًٌٕي ٠ً ثلايَ ؽلد ًلؿٟ ثٞؿٕ فكٟ ي ١لإ. ام ٓٞكت ٗٞفيب٠ٛثلٝؿ ؽلد ًلؿٟ

 ًٜٖ.   ٜٞم ؿاكٕ ثب ١٘بٙ اٛلهي مٛـُي ٗيهـك اٛلهي ُلكتٖ ٠ً ١ي ٗؼٕٔٞ آٙ ؿؽتلى آٙص٢لٟ
  

 
 
 
 

 مظلًم
! ؟ثبالؽلٟ ثلُِتي ٝ ٜٗٞ ام ؿ٠ٔ ٛزبت ؿاؿي ،ٗظٕٔٞ ٗبؿك ، ثبالؽلٟ ثلُِتي؟رٞاؿ ربٙ»رٞاؿ ثلُِت٠ ثٞؿ. 

 كوٚ ٗٚ ٗٞٛـٕ. ٗٞٛـٕ ٝ صِٖ٘ ث٠ ككتٚ ٝ تٞ كٝ ام يبؿ ثلؿٙ. يٌيي٠٘١ تٞ كٝ ام يبؿ ثلؿٟ ثٞؿٙ. ٠٘١ يٌ ،ٗبؿك
 «ؿك ؽِي ُـ تب ثلُلؿي رٞاؿٕ! ٝهتي ٛجٞؿي يي صِٖ٘ ؽٞٙ ثٞؿ ٝ يي صِٖ٘ اُي، ٗبؿك! 

-مؿ ٝ ٗيٍ صٜـ ٛلل ثيِتل ٛجٞؿ. ٗبؿكٍ ريؾ ٗيلؿٟ ثٞؿٛـ. ًل ؽبًَ ث٠ رن ٗبؿكاِٛبك ٠٘١ اٝ كا ام يبؿ ث

 «ٗٞ ثجيٜٖ.٠٘١ ٗـت ثقاكيٚ عـاهْ ًيل ثض٠كع٘ب! ثؼـ ايٕٚ ؽبى ٛلينيٚ ثيكٝي ثض٠»ُلت: 
كٝط ؿًت ٗبؿكُبٙ كا ُلكتٜـ ٝ آكإ ًٜبك ًِيـٛـٍ ٠ً لاؿك١بي رٞاؿ ثب صِ٘بٛي ؽِي ٝ ثيث ـ ؽٞا١ل

 ي هجل ٛيٜـامؿ.ؽٞؿٍ كا تٞ
٠ٌ آماؿ ُـ ث٠ مٛـاٙ اكتبؿ ٝ ثؼـ ام ايٜ ؿٝامؿٟ ًبّ ثٞؿ ٠ً رٞاؿ ككت٠ ثٞؿ. اٝ ث٠ ؽبٛل يي ؿمؿي ًٞصي ٗـتي

ٛتٞاٌٛت تٞي صِٖ ًٌي ِٛبٟ ًٜـ ٝ ككت. ثؼـ ام آٙ ١ٖ ًٌي ؿكًت ٝ عٌبثي ؿٛجبَٓ ِِٛت ٠ً پيـايَ 
 يلٍ آٝكؿٟ ثٞؿٛـ. بؿك پًٜـ. عبال ثؼـ ام ؿٝامؿٟ ًبّ ؽجل ٗلٍ اٝ كا ثلاي ٗ

 
 
 
 

 

 دستٍ گل
ؿاٌٛتٖ ٜٗتظل ص٠ ي تبمٟ. ٛ٘يايٌتبؿ، يي ؿًت٠ ُْ تبمٟاي ٗيب يي ؿًت٠ ُْ ًٜبك ًٞص١٠ل كٝم ؿؽتل ث

ي كم رب ثب يي ؿًت٠ ُْ تبمٟٝثبكٟ ٓجظ كلؿا، ١٘بٙ ًبػت، ١٘بُٙقُتٖ ٝ ؿٗبٛـ. ٗٚ ام ًٜبكٍ ٗيًٌي ٗي
٠ً ثبيٌتٖ ٝ  ًلؿ. يي كٝم تٔ٘يٖ ُلكتٖپيضيـ ٝ ٌٗتٖ ٗيٗيؿيـَٗ ٠ً ػٜلٍ تٞي ؿٗبؿٖ ٝ ٗغ٘ـي ٗي

 ب ٜٗٔلف ُـٕ. كا١ٖ كا ُلكتٖ ٝ ككتٖ.، اٗآيـ ًيٌتُؾٔي ٠ً ًلاؿَ ٗيثجيٜٖ 
صلا آٙ كٝم ً٘ي ٓجل ٌٛلؿٕ ٠ً ثجيٜٖ آٙ  ِي ًلؿيٖ ١ٜٞم كٌلٍ تٞي ًلٕ ثٞؿ.ًٝهتي ام آٙ ٗغ٠ٔ اًبى

 ًت؟ًٌيًٌي ٠ً ثب اٝ هلاك ؿاكؿ ص٠ 
 



  

١ب ٝ ٠ً ٗٚ مٙ ُلكت٠ ثٞؿٕ. ٓبعت ثض٠ ًبّ ثٞؿ ٠ً ٗب ام آٙ ٗغْ ككت٠ ثٞؿيٖ. ؿيِل ؽئي ًبّ ثٞؿ پٜزبٟ
ي كم ٝ ٗغ٘ـي ِٛبٙ تبم١ٟبي تل ٝ ًلؿٕ، پيل مٛي كا ثب ُْي ُـٟ ثٞؿٕ. اؽجبك كا ٠ً ِٛبٟ ٗي١بي ميبؿٟٛٞ
اٛـاؽت. اؽجبك ؿك اي ٗيؽبٛلٟ ٞي ِٗبٖٗ. اِٛبك ٗٚ كا يبؿـي ككت ت١بي ٗغ٘ػٜل ُْاؽتيبك ؿاؿ ٠ً ثيٗي

ٞؿٟ ٠ً ١ل كٝم ايٚ ثبٛٞي پيل اظ٢بك ًلؿ ٠ً پٜزبٟ ًبّ پيَ ػبُن پٌلي ُـٟ ث: »ٗٞكؿ ايٚ پيل مٙ ُلت
١بيَ اًت ١ل كٝم ثب ؿًت٠ ُٔي رٔٞ كاٟ ًلؿٟ اٝ ١٘بٙ ٗلؿ كؤيبٗي    ُقُت٠ ٝ اٝ ٠ً كٌل ٓجظ ام ًٜبك اٝ ٗي

ب ؿيِل ١يش ٝهت آٙ پٌل ام آٙ ٌٗبٙ ػجٞك ، اٗت٠ ُْ كا ام ؿًتبَٛ ثِيلؿايٌتبؿٟ ث٠ اٗيـ آ٠ٌٛ كٝمي ؿًاٝ ٗي
 «ؿٝثبكٟ ام آٙ ٌٗبٙ ػجٞك ًٜـ. ظل اٝ ايٌتبؿٟ اًت ث٠ اٗيـ اي٠ٌٜٝٓي اٝ ١٘ضٜبٙ ؿك ١٘بٙ ٛو٠ٜ ٜٗت .ٌٛلؿ
 

 
 
 

 

 مردٌ ای در باغ
ؽ ٗبٛغ ٛلٞف ١بي ًيبٟ ثب١بي ؿك١ٖ ٝ ُٔٞؽ ؿكؽتتبكيي تبكيي ثٞؿ. ٝرٞؿ ُبػ ٝ     ثلٍٝاكؿ ثبؽ ٠ً ُـيٖ 

ٗٚ ثب ٝرٞؿ اٝ  ٕ ٝ كٗب. ٗٚ ؽئي تلًيـٟ ثٞؿٕ اٗب ؿك ٝرٞؿ كٗب تلى ٛجٞؿ.ُـ. ٗٚ ثٞؿ١ل ٛٞكي ام ثيلٝٙ ٗي
ككتيٖ ت٠ ثبؽ ٝ آٛزب كا بُـ. ثبيـ ٗيام تلًٖ ًبًت٠ ُـٟ ثٞؿ. ٗب ُجي ث٠ آٙ ثبؽ آٗـٟ ثٞؿيٖ ٠ً ١يش ًي ٛج

ًلؿ. اِٛبك ؿاؿيٖ . اعٌبى ُٜبٟ ك١بي٘بٙ ٛ٘يٝ ث٠ ربي ؿيِلي اٛتوبّ ٗي آٝكؿيٖٗياي كا ؿكًٜـيٖ ٝ رٜبمٟٗي
 ؿك آٙ ثبؽ اكٝاط ميبؿي ؿك ككت ٝ آٗـ ثٞؿٛـ. 

يٌـكؼ٠ ًٜبكٕ كا ٠ً ِٛبٟ ًلؿٕ كٗب كا ٛـيـٕ. ١يش احلي ام اٝ ٛجٞؿ. ٠ٛ كاٟ پي ؿاُتٖ ٠ٛ كاٟ پيَ. ؿك آٙ 
ام تلى ًل ربيٖ  ُِتٖ؟ٗي    ٠٘٢ تلى ًـإ ً٘ت ثبيـ ؿٛجبَٓ ي ٜٗٔن، ثب يي صلاؽ هٟٞ ٝ ثب آٛتبكيٌ

ؽٌِٖ مؿ. آيب عبال تٞاٙ ايٚ كا ؿاُتٖ ٠ً تب ث٠ ًل ثبؽ كلاك ًٜٖ؟  ؿك يي آٙ تٔ٘يٖ ث٠ ايٚ ًبك ُلكتٖ . ٛٞك 
تٞاٌٛتٖ صِ٘بٖٛ كا بي ثٜٔـ ؽٞؿٕ ٝعِت ًلؿٟ ثٞؿٕ. ٗي١ي ٛليام ٓـا صلاؽ هٟٞ كا رٔٞيٖ ُلكتٖ ٝ ؿٝيـٕ.

ُـٕ ُقاُتٖ ٗتٞهق ُٕٞ. آٛي ثٜٔـ ٗيـٟ ثٞؿٛـ. صٜـ ثبك ؽٞكؿٕ مٗيٚ اٗب عتي ٛ٘يٞك ًٜٖ ٠ً صوـك ُِبؿ ُتٔ
ُت، ؿك آٙ ثبؽ ٝعِتٜبى ؿاُت  ٟ ثٞؿ؟  ايٚ ًإاّ ٝعِتٜبى، ؿك آٙب كٗب، كٗب ص٠ ُـؿٝيـٕ. اٗٝ ؿٝثبكٟ ٗي

 ًلؿ.ا ربٙ ث٠ ٓت   ٗيٗل
ؽبٍٗٞ ثٞؿ.  اًت. اٗب ًٞيش؟ ًٞيش تٞي ريت كٗب ثٞؿ. ؿ١بتٕ ك٢٘يـٕ ٠ً ٗبُيٚ ؿٕ ؿك ث٠ ؿٕ ؿك ٠ً كًيـ
 ًلؿٛـ. اكٝاط ٝ ار٠ّٜ ؿك ؿ١بت مٛـُي ٛ٘ياِٛبك ١يش ًي رن 

ُـ ٝ ١بيٖ ثيِتل ٗي٠ً ٜٓـٝم ػوجَ ثبالًت. ٓـاي ٛلي ٟ كا ث٠ ٗبُيٚ اٛـاؽتٖ ؿيـٕٝهتي صلاؽ هٞ
 . ٓـاي كٗب ثٞؿ. كٗب ؿًتَ كا رٔٞؿيـٕ. ٓـايي ُٜيـٕ. ٓـا آُٜب ثٞؿصِ٘بٙ ؽٞؿٕ ٗيٗلٍ كا ٗوبثْ 

 «ٛٞكٝ تٞ صِٖ ٗٚ ٜٛـام.» :صَِ٘ ُلكت ٝ ام پِت ٜٓـٝم ػوت ٗبُيٚ ث٠ ٛلف ٗٚ آٗـ ٝ ُلت
 « ًٜي كٗب؟تٞ ايٜزب صيٌبك ٗي»
 « .ربُٞٙ ُقاُت٠ ثٞؿيٖ ي رٜبمٟ ثلؿاكٕ.ٗٚ اٝٗـٕ ثيْ ٝ ًي٠ٌ ثلا»
 « ؽجل ككتي؟تٞ ٠ً ٜٗٞ م١لٟ تلى ًلؿي. صلا ثي»
 «.ربٗيبي ١٘يٚ يبٕ ايٜب كٝ ثلؿاكٕ تٞ ١ٖ اعت٘بالًتب ث ٠ تٞ ثبؽ ُ٘ت ًلؿٕ. ُلتٖي٠ ؿكؼ»



  

ثب رٜبمٟ  ًٜـٕ ٠ً ثيْب كا ثب ًلػت ًٜـيٖ. ٗٚ ؿاُتٖ ٗي١ث٠ ت٠ ثبؽ ٝ ث٠ ١٘بٙ ٛو٠ٜ ٠ً كًيـيٖ ؽبى
كا ًٜبك ثنٖٛ. ١ب ت ث٠ ؽلد ثـ١ٖ ٝ ؽٞؿٕ ثب ؿًت ؽبىؽٞاًتٖ رلأؿيِل ثيْ كا ًٜبك اٛـاؽتٖ. ٗي ثلؽٞكؿ ًلؿ.

ؿاٌٛتٖ ٠ً يي كٝم ١ب كا ًٜبك مؿٕ. ٗيٜٖ. ثـٝٙ اي٠ٌٜ ث٠ كٗب ثِٞيٖ ؽبىاعتلاٗي ًؽٞاًتٖ ث٠ رٜبمٟ  ثيٛ٘ي
ؽٞاًتٖ ًلٕ كا ثبال ِٛلكتٖ. ٗيكٗب ايٚ كا ثلاي ٠٘١ ؽٞا١ـ ُلت ٠ً ص٠ رلأتي ؿاُتٖ؛  ث٠ ١٘يٚ ؿٓيْ عتي 

... كٗب ثٞؿ!!! ًلٕ كا ثبال ُلكتٖ. ًت. ٓٞكت رٜبمٟ كا ؿيـٕااي كا ٠ً ًِت٠ ثٞؿٛـ ثجيٜٖ ٠ً ص٠ ٌُٔي رٜبمٟ
 كٗب آٛزب ٛجٞؿ. 

ب ٗٚ تب آٙ ثٞؿٟ ثبُـ. كٗب كا ًِت٠ ثٞؿٛـ اٗتٞاٌٛت كٝط كٗب ٠ً آٙ ُت ثب ٗٚ آٗـٟ ثٞؿ كوٚ ٗي آٙ ًٌي
نتليٚ ؿًٝتٖ ي ػنيرب ًٜٖ ٝٓي رٜبمٟپّٞ ُلكت٠ ثٞؿٕ ٠ً رٜبمٟ كا ربث٠ٗٚ كوٚ  .ؽجل ثٞؿٕثي ٓغظ٠ ام ٠٘١ رب

 آٛزب ثٞؿ.
 
 
 
 

 ایگذای حرفٍ
ُـٟ. ٗٚ ٛٞٙ ٢ٗبكت ًٜٚ ٠ً پبٕ هٜغ ًٜٖ ٠ً ٗٔت ًٞصيٌتليٚ ٌُي ٛ٘ييي پبيٖ كا ثب ٢ٗبكتي ؿكًت ٗي

ؿٙ. ؽٞة ث٠ ؿكى. ٜٖٗ ١٘يٜٞ ٗي ؽٞإ ؿي٠ِ. يبؿ ٕ ٝ ٗلؿٕ پّٞ اعٌبًبت پٞصِٞٛٞ ٗيؽٞكُـٔي ؽٞؿٗٞ ٗي
كٍ ؽٞاة ٗلؿٗٞ  ثبيـ ي٠ رٞكي ١ٖ ثبمي ًٜٖ. ُـٖٔ ثٞؿ. تٞ ١ل ُـٔيُلكتٖ ٠ً ص٠ رٞكي ثب اعٌبًبتِٞٙ 

ييـٟ ثبُي تب ثتٞٛي ايٜزٞكي تلٟ. ؽئي ثبيـ ؿُي ُ٘ب ًؾتػجبًي ًبك ٗب ام ٠٘١ب ع٘لت ث٠ ؿًت ثِيلي. اٗ
ٝكمٕ. ٗٚ ي ًؾت٠. آجت٠ ٗٚ ث٠ ًبكٕ ػِن ٗيايٚ اعٌبًبي ؽِي ٝ ٗبُيٜيٞ كاٟ  ثٜـامي. هجّٞ ًٜيـ ٠ً ؽئ

٠ٛ آؿٗبي اٝٛزبكٝ ًٜٖ ثبيـ ثتًٜٖٞ اٝٙ ًٌٔي ٠ً ًٞاك ٗيٗي ٝهتي ٠ً ربٗٞ ػٕٞ ًبكٕ ؽئي كؼبٖٓ. ٗخالً تٞ
ي ت ر٘غ ثب٠ُ. تٞ پبييٚ ٢ُل ٗؼ٘ٞالً ٠ُُٞثبيـ ؽئي عٞاً ُّٞ ثن٠ٛ. ٗخالً پبييٚ ٢ُليب ؽتٖ كٝمُبكٙ.

ب تٞ ثبال ٢ُل ثبيـ ًٜٖ. اٗايي٘ٞ ٗيؿٕ ٝ ُــٛ٘ٞ ثب ٢ٗبكت تٕ٘ٞ ٛبهْ ِٛٞٙ ٗيُيٜٖ ٝ ي٠ ػ٘ٞ ثؽيبثٞٙ ٗي
ؼـ ي٠ ًبم ثقاكي رٔٞتٞ ٝ ي٠ ٗجٜٖ ثـْ ؿًتت هبيٖ ًٜي ٝ كَُٜٝ ًٜي ٝ ث ًبك كٗبٛتيي ثٌٜي. ٗخالً ي٠

 ب ًبك آٔي اي٠ٜ ٠ً كٝي ًبؿق ي٠ صينايي كٝمٛي، ٠ً يؼٜي ؽئي ٝاكؿي اٗٝاٛ٘ٞؿ ًٜي ٠ً تٞ ؿاكي ًبم ٗي
ؽٞإ ام ايٚ كاٟ عالّ ثلاٍ ٠ ٗيي ًلٛبٛي ؿاكٕ ًٛٞيٌٖ ٠ً ي٠  ثض٠يثٜٞيٌي ٝ ثقاكي رٔٞت. ٗٚ ٗؼ٘ٞالً ٗ

ٗٚ  لِٗٞ ؿاُتيٚ ٠ً آالًپّٞ ر٘غ ًٜٖ. آجت٠ كٌل ٌٜٛيـ ٠ً ث٠ ١٘يٚ كاعتيبًتب. ٜٗ٘ئٚ ثبُيٚ ا٠ُ ُ٘ب ػُ
ي ٛ٘يٞٗـٕ ثلاي ُ٘ب ثِٖ ٠ً ؿًتٞ ميبؿ ًٜٖ ٝ ًبك ؽٞؿٕ ًٌبؿ ث٠ِ. يبؿتٞٙ ثب٠ُ ٠ً ٗٚ ٝكؿًت ُـا١بي ثنكُ

ُٖ ١ٖ ثؾٞاؿ ؽٞؿٕ ٗي ؽٞاؿ هلثٞٛتٞٙ ثلٕ، ٢ٗبكت. ١ل ًييٚ ًبكا ٢ٗبكت ٗيثٞؿٕ تب ث٠ ايٜزب كًيـٕ. ا
ٝٓي ٗب ٠ً ثؾيْ ٛيٌتيٖ.  ؛ب ػيت ٛـاكٟ. اٗصٜـ ٠ً ؽٞؿٕ االٙ ًٔي ُبُلؿاي رٞكٝارٞك ؿاكٕ ١ل ،اًتبؿٍ

. ١ل ًي ١ب ؽئي اعتيبد ؿاكيٖث٠ ثض٠ ـٝٙ صٞٙ ٝ صلا اٛزبٕ ثـيٜب. ٗخالً ٗبُ٘ٞ ثُلَٛ اي٠ٜ ٠ً ًبكايي ٠ً ٗي
ًبكٗٞ ؿًٝت ؿاكٕ. ؿًٝت  بؿ. ٗٚ ثب اي٠ٌٜ ًبكٕ ُـايي٠اي ُيل ثيبكٟ ؿًت٘نؿ ؽٞثي ُيلٍ ٗيي اربك٠ٟثت٠ٛٞ ثض

... ثـٝٛيـ ٠ً ٗٚ آكم١ٝبي ؽئي ثنكُي ؿاكٕ ٝ ٖ ثٜبٖٓ ٝ ثِٖ آؽل ٝ ػبهجت ٛـاكٟ. ٠ٛٛـاكٕ ػيٚ ثوي٠ ٗلؿٕ ام ُـٔ
ًٜٖ ٠ً ا٠ُ ؿلٝك ؿاكيـ ٝ آؿٕ تٜجٔي ١ٌتيـ ٝ اػت٘بؿ ث٠ ٛلي ٢ٜبؿ ٗيكؿٟ ًٜٖ. ث٠ ُ٘ب ١ٖ پيِثبيـ ١ِ٘ٞٛٞ ثلآٝ

 . ؽٞاؿ هلثٞٛتٞٙ ثلٕٗيتٞي ايٚ ًبك ٛيبيـ آهب رٞٙ. ايٚ ًبك ؽئي ػل٠ٗ  ميبؿ ٝ ٓجل ٝ ع٠ٔٓٞ ٛـاكيـ آالً



  

ِبال ٗخْ ٗٚ فٓيْ ٝ ثـثؾت ؽٞايٚ ث٢تٞٙ ثـٟ. ايِبال ٠ً پيل ُيٚ. ايصي ام ؽـا ٗي ؽـا ػٞٗتٞٙ ثـٟ. ١ل
ِٛيٚ. ايِبال ؿى ث٠ ؽبًٌتل ثنٛيٚ ٛال ث٠ِ. ؽـا ثؾت ؽٞة ث٢تٞٙ ثـٟ رٞٝٛب. ؽـا ػ٘ل ثب ػنت ث٢تٞٙ ثـٟ 

 ث٠ عن پَٜ تٚ. 
 

                            
 
 

                                                                                                                                                                           

 َای ضُر ضلًغسًارٌ
ٝ ُل آٝكؿ. ام ر٘ؼيت ميبؿ ١ٞا ُلٕ ُـٟ ثٞؿ ًلؿٟ ثٞؿ ٝ ؿاُت ٛلٌٖ كا ثٜـ ٗي كِبك ر٘ؼيت پب١بيٖ كا ًٌت
ُلكتيٖ ٠ً ٝهتي كاٜٛـٟ كٝي تلٗن ٗي٠ٔ  ٗي بيـ ث٠ ارجبك ث٠كيؾت. ؿًت٘بٙ كا ثٝ ُل ام ًل ٝ كٝي٘بٙ ػلم ٗي

إ پيضيـٟ ثٞؿ ٝ ١ب تٞي ٠ًٔؿ١بٙ ١ب ٝ ثٞي ثـ غَ ٝ ثـ ٝ ثيلاٟ ِٜٛٞيٖ. ثٞي ػلم تٚمؿ كٝي ١ٖ ٛلينيٖ ٝ ك
ؿٟ ؽٞاًتٖ پيبؿٟ ُٕٞ ١ل كٝم ثبيـ پيبؽٞاًتٖ پيبؿٟ ُٕٞ. اٗب اُل ٗيؿاؿ؛ ث٠ عـي ٠ً ١ل ايٌتِبٟ ٗيآماكٕ ٗي

 ١يش كٝمي.  ٟ ِٛـٕ. ١يش ًـاٗ٘بٙ پيبؿٟ ِٛـيٖ،كٝم پيبؿٟ ِٛـٕ. ١يش كٝم پيبؿُـٕ. آٙ ٗي
 
 
 

 
 

 ی سياٌوقطٍ
-ؿاؿٕ. ؿيِل ٌٗ٘ٚ ٛجٞؿ ٠ً ثب ١ٖ مٛـُي ًٜيٖ. اٗب ثبيـ ث٢ب٠ٛرٞكي، ثبيـ ث٠ يي ًٌٔي ٛالهَ ٗي ثبيـ يي

ُـ. ًبك كا ُلٝع ًلؿٕ. ١ب ًبك اٛزبٕ ٛ٘يًلؿٕ. ٗٚ كا ؽئي ؿًٝت ؿاُت. ث٠ ايٚ كاعتيٗي   اي رٞك 
-ًلؿٕ؟ ٗيككت.    اٗب ثبيـ صٌبك ٗيمؿٕ، آماكٍ ؿاؿٕ، تلًَ ًلؿٕ. ٛ٘يكغَِ ؿاؿٕ، ت١ٞيٚ ًلؿٕ، ًتٌَ 

ؽٞاًتٖ ٗجتاليَ ًٜٖ، ث٠ پبيٖ ثٌٞمؿ. ؿًٝتَ ؿاُتٖ، ٛ٘يؽٞا١ـ ٗي ثِٞيٖ         ؿاٌٛتٖ ٠ً اُل كاًتَ كا 
 ؽٞاًتٖ اٝ ١ٖ ايـم ثِيلؿ.ٛ٘ي ٛ٘ي ؽٞاًتٖ اٝ ١ٖ اٛتظبك ٗلٍ كا ثٌِـ. 

 

 
 
 
 
 

 پىج صبح



  

تٞاٌٛت ًبػت كا ًٞى ًلؿ كٝي پٜذ ٓجظ اٗب ٛ٘ي ُـ، ٝهتَ ثٞؿ.ذ ٓجظ ثبيـ ام ؽٞاة ثٜٔـ ٗيًبػت پٜ
ُلت ٠ً ص٠ ت اُل ؽٞاة ث٘بٛـ صي؟ ثب ؽٞؿٍ ٗيُل٠ً ُبيـ ؽٞاة ث٘بٛـ. ثب ؽٞؿٍ ٗي ًلؿثؾٞاثـ. كٌل  ٗي

ٕ ٠ً ٗٚ ث٠ تٞ هّٞ ؿاؿب اي اٗ، ؿكًت٠ ٠ً تٞ ثؾِٜـٟؽـايب»ككت. ؽـا ٗي ُـ، صوـك آثلٝيَ پيَاكت٘بعي ٗي
 «.ؿي٠ِ ١لُن ٛ٘بم ٓجٖ ه٘ب ٠ِٛ

 

 

 ضًييمايع ظرف

 .ث٠ ٗٚ ثـيٚ« ٛظيق»ُٞيي آهب ٓ٘ـي، ي٠ ٗبيغ ظلف -
 .ثللٗبييٚ ؽبٕٛٞ ً٘بٓي -
 .ؿًت ُ٘ب ؿكؿ ٠ٌٜٛ، ٗٚ ؽئي تؼليق ايٚ ٗبكًٞ ُٜيـٕ -
 .ٛـاكٟ ؽبٕٛٞؿكًت٠، ايٜب علف  -

 اٍ كا عٌبة ًلؿ ٝ ككت. ُٞييمٙ ٗبيغ ظلف
ؿيِلي مع٘ت. مٙ ُٞييب ١ٖ ث٠ ٗٚ ثـيٚ ثيظلفمٙ ؿيِلي ٠ً ؿك ٗـبمٟ ثٞؿ ُلت آهب ي٠ ؿ٠ٛٝ ام ايٚ ٗبيغ 

ُٞيي ُٜيـ ٝ يٌي ١ٖ اٝ ؽٞاًت. مٛي ٠ً ي ٗبيغ ظلفلؿ كا ؿكثبك١ٟبي ١ٗ٘بٙ ٗٞهغ آٗـ تٞي ٗـبمٟ ٝ تؼليق
ؿيـ ٝ ث٠ اٝ ُلت ٠ً اُل ٗبيغ ُـ ؿًٝتَ كا ثٞؿ ٝهتي ؿاُت ام ٗـبمٟ ؽبكد ٗي ٙ ؽليـ ًلؿٟهجْ ام آٙ م

 ؽٞا١ـ، ٗبيغ ظلف ُٞيي ٛظيق ثجلؿ.ُٞيي ٗيظلف
 

 یک هفته بعد
  .ُٞيي ث٠ ٗٚ ثـيٚ، ي٠ ٗبيغ ظلفآهب ٓ٘ـي -
 ص٠ ٗبكًي؟ -
 .ٛجب٠ُ« ٛظيق»ؿيٚ ثـيٚ كوٚ ١ل صي ٗي -
 علف ٛـاكٟ ؽبٕٛٞ ً٘بٓي. ثجليٚ.ؿٕ ث٢تٞٙ ٗي« ثٔٞك» -
 
 
 
 

 آياز لطيف
ب اٝ ُـ. ٓـا ام آٙ ًٞي پٜزلٟ ثٞؿ اٗـاي آٝام ؿؽتلي ام ؽٞاة ثيـاك ٗيكٝي تؾت ثي٘بكًتبٙ ١ل كٝم ثب ٓ
ٜيق تٞاٌٛت اٝ كا ام پِت پٜزلٟ ثجيٜـ. آٙ آٝام ًٓلؿ ٛ٘يص٠ ًؼي ٗي تٞاٙ ككتٚ ث٠ آٙ ًٞ كا ٛـاُت ٝ ١ل

ا ثجيٜـ ام ٓـايَ ثؾِيـ. اٝ ثـٝٙ اي٠ٌٜ آٙ ؿؽتل كاي ث٠ اٝ ٗيًلؿ ٝ ربٙ تبمٟث٢تل ٗي ؿاُت ١ل كٝم عبَٓ كا
 اٍ ُـٟ ثٞؿ. لؿ. آٙ ؿؽتل ؿك ٛظلٍ ٗؼِٞم ٝاهؼيًٗي كا عي  آٍٜبكت ٝ ميجبيي

 تٞاٌٛت ام ربيَ ثٜٔـ ُٞؿ. ٝهتتل ثٞؿ. ؿيِل ربٙ ُلكت٠ ثٞؿ ٝ ٗيٓجظ ثٞؿ ٝ ثبم ١ٖ ٓـاي ٜٓيق آٝام ؿؽ 
 ث٠ ثبؽ ثي٘بكًتبٙ.  آٙ ثٞؿ ٠ً ث٠ آٙ ً٘ت پٜزلٟ ثلٝؿ،



  

 ٓٞت كُٝٚ. ل ثب صِ٘بٛي پل ام اُي ٝ يي ٗجٚؿك ثبؽ ١يش ؿؽتلي ؿيـٟ ِٛـ ث٠ رن يي پٌ
 

 

 

 ی سًختٍجىازٌ
ا ث٠ اٛجٟٞ اي ؽٞؿٍ كا آتَ مؿٟ اًت. ٗب رٔٞتل ككتيٖ ٝ ؽٞؿٗبٙ كُلتٜـ ٠ً ٓبعت ٗـبمٟثبماك ُٔٞؽ ثٞؿ ٝ ٗي

ُٜبؽتيٖ. ١ب كؿ ُٞيٖ. ٓبعت ٗـبمٟ كا ٗيٖ ام ٗيبٙ آ١ٙب كؿ ُـيٖ تب تٞاٌٛتيالي آٙمؿيٖ ٝ ام الث٠ر٘ؼيت 
ٞؿ ٝ رنؿب٠ٓ ُـٟ ثٞؿ. ١بي ؿيِل ثٞؿ.  رٜبمٟ ت٠ ٗـبمٟ ثيي ٗلؿ ػبؿي ٗخْ ت٘بٕ ٓبعت ٗـبم١ٌٟ٘بكٗبٙ ثٞؿ. 
. ٗٚ ٝ تِي ؽٞؿًِي ًلؿٟتٜـ ام ٝكٌٌُُلُـ. ٗيؿٗبؿ٘بٙ اعٌبى ٗياٍ ث٠ ؽٞثي ميل ثٞي ًٞؽتِي
-ُـيـي ُلكت٠ ثٞؿيٖ  ٝ ؿائٖ ػن    ٗيع ككت٠ ثٞؿيٖ ام آٛزب ؿٝك ُـيٖ، اٗب عبّ ت٢ٞ ١ٖ رٔٞ ١ٌ٘بكٕ ٠ً ثب

ث٠ ؿًٝتٖ عبٖٓ كا  آٗـ. آٗـٕإ ثبال ٗيـ ُـٟ ثٞؿ. اِٛبك ؿاُت ؿّ ٝ كٝؿٟمؿيٖ. ٗٚ ؽئي عبٖٓ ًِٜيٚ ٝ ث
ي آًلبٓت. ثِٞيٖ ٠ً كٝي ٓٞكتَ ثبال آٝكؿٕ. ؿًٝتٖ ١ٖ ٠ً ام هجْ عبّ ؽلاثي ؿاُت ثالكب٠ٔٓ ثبال آٝكؿ كٝ

 ي ًٞؽت٠ كا ؿيـ. ُـ آٙ رٜبم١ٟبي٘بٙ ٗياِٛبك تٞي ٛوَ اًتللاؽ
ب ثيؾٞؿي ًٗلؿ. عبٓ٘بٙ ث٢تل ُـٟ ثٞؿ اي ًٞؽت٠ ٝٓ٘بٙ ٛ٘يصٜـ كٝم ُقُت٠ ثٞؿ اٗب ًبثٞى آٙ رٜبمٟ

 ايٖ. ًلؿيٖ ٠ً ٗب ايٚ آؿٕ كا ًِت٠ث٢٘بٙ ؿًت ؿاؿٟ ثٞؿ. آٌي كٌل ٗياعٌبى ُٜبٟ 
ٙ ٗـبمٟ ككتيٖ. ؿكٍ ُلؿٛـ ؿٝثبكٟ ً٘ت ١٘بي رٜبيتِبٙ ثلٗي١بي رٜبيتٌبكي ٠ً ؿٝثبكٟ ث٠ ٓغ٠ٜٕٗخْ آؿ

 ُـٟ كا ؿيـ.رنؿب٠ٓ يًٞؽت٠ ٝ ربي ؽبٓي آٙ رٜبمٟي ٛي٠ُ٘ـ آٙ ٗـبمٟثٌت٠ ثٞؿ اٗب ام پِت ُي٠ِ ٗي
ب تلى ام رٜبمٟ يي ٛلف، اٗآيـ. ـٟ كا ؿيـٕ ٠ً ؿاكؿ ث٠ ٛلف ٗٚ ٗيُي رنؿب٠ُٓت ١٘بٙ كٝم ؽٞاة رٜبمٟ
ي يي مٙ ثٞؿ. ي ٓبعت ٗـبمٟ ٛجٞؿ، رٜبمٟي  يي ٛلف ؿيِل. آٙ رٜبمٟ، رٜبمٟتلى ام يي صين ثبٝك ٌٛلؿٛ

 ُـٟ ؿك آٗـ.ي رنؿب٠ٓؼـ ؿٝثبكٟ ث٠ ٌُْ ١٘بٙ رٜبمٟٞاٌٛتٖ ثجيٜٖ ٠ً اٝ يي مٙ اًت اٗب ثكوٚ يي ٓغظ٠ ت
ًلؿٕ ي ٗٚ تأحيل ُقاُت٠ ثٞؿ ٠ً كٌل ٗيٗٚ آٙ ُت ١لاًبٙ ام ؽٞاة ثيـاك ُـٕ. ث٠ هـكي آٙ  ؽٞاة كٝ

ثٞؿٟ ٠ً تٞي ؽٞاة ؿيـٟ ثٞؿٕ. اٗب ٝهتي  ٗبّ ١٘بٙ مٛي ث٠ آهبي ككيؼي ٛجٞؿٟ ث٠ٌٔ عت٘بً  نٝاهؼبً آٙ رٜبمٟ ٗتؼٔ
 ١ب ام ًلٕ پليـ ٝ ككتٖ ًل ًبكٕ.ايٚ يٓجظ ُـ ٠٘١

هبتْ »ي عٞاؿث يي كٝمٛب٠ٗ ثب ػٜٞاٙ ي ٓلغ٠كا ثبال ،يي ٗبٟ ثؼـ ػٌي آهبي ككيؼي، ١٘بٙ ٓبعت ٗـبمٟ
 ؿيـٕ. « كلاكي يي مٙ

 
 
 
 

 

 دلبری
ٝي ٓجٖ يي ك ؿاٌٛتٖ ٠ً ١٘ي٠ِ ؿًٝت ؿاكؿيـٕ ٝ ٓجٖ كا هلٗن هلٗن ًلؿٕ. ٗيؿالف كٝه ٓجٖ كا پبييٚ ًِ

١بيٖ ١ٖ يي كيْ٘ ي ٓٞكتي ٗبٓيـٕ ٝ ث٠ ٗو١ٟبيٖ كا ثلايَ ًبي٠٠ ٗبتيي ًِٜيٜي ًٜـ. پِت صِٖػبٓ٘



  

ٍ كا اتٞاٌٛتٖ ؿٓجليتل ٗيًٝت ؿاُت. ث٠ هّٞ ؽٞؿٍ عبال كاعتعٌبثي مؿٕ. ١٘بٙ ٛٞكي ُـٟ ثٞؿٕ ٠ً ؿ
آٓٞؿٕ كا كٝي ت   اُي٠ كا تٞي ًيلٖ ُقاُتٖ ٝ ٓٞكثٞؿ. ٝهت ؿٓجلي ثٞؿ. آييٜثٌٜٖ. ؿيِل آكايِٖ ت٘بٕ ُـٟ 

 هجلٍ ُقاُتٖ.
 
 
 
 

 گيرکطتي
ًِيـيٖ ٠ً ثلاؿك ًبالك ؿبكِٔيلا٠ٛ ٝاكؿ ُتيٖ تليبى ٗيٗب تٞي اتبم ٌِٛت٠ ثٞؿيٖ ٝ ًيؼ ؿًت٘بٙ ثٞؿ ٝ ؿا

ٕ ُـٟ ُـ ٝ ٗب كا ثب آٙ ٝٗؼيت ؿيـ. ُلٝع ًلؿ ث٠ ٛٔيغت ًلؿٙ ٗب. ثب ًِتي ثغج كا آؿبم ًلؿ. ؿ١بَٛ ُل
١بيي ٠ً تب آٙ ٗٞهغ ؿاؿٟ ثٞؿ ُلت. ١بي ًِتي ٝ ٌٗبثو١٠بي ًِتي ٝ ثبُِبٟٝ ٗلثي ثٞؿ ٝ ام كٜٞٙ ًِتي

ِتي كا يبؿٗبٙ ؿاؿ. ؽٌت٠ ١بي ًيٌي ثٜٔـ ًلؿ ٝ يي ٗوـاك ام كٚٗب كا يٌيايٜوـك ٓغجتَ ُْ اٛـاؽت٠ ثٞؿ ٠ً 
كُٝٚ ًلؿ ٝ ث٠ ٗب  ٛلي اكتبؿٟ ثٞؿ. ثؼـ ام آٙ ٌِٛت ًٜبك ٗب ٝ يي ًيِبكاي ٌِٛت. ث٠ ٛليُـٟ ثٞؿ. ٠ُُٞ

 ُلت ٠ً ام ٓجظ ٗٞاؿ ُيلٍ ٛيبٗـٟ اًت.            
 
 
 
 
 

 خسري ي ضيريه
ي ٗلؿٕ ٢ُل كا ث٠ هٔل ؿػٞت ًٜٜـ. ؽـ٠ٗ اٛٞاع ر٢ت ُبؿي ٗناد ؿًتٞك ؿاؿ ٠ً ٠٘١ ؽٌلٝ آٙ كٝم ام

-آً٘بٛي. اٛٞاع ُٛٞيـٛيـُبٙ ٓقيق ؿقا١ب كا ثلاي ٛب١بك ظ٢ل ت٢ي٠ ؿيـٟ ثٞؿٛـ. ًجبة ثلٟ، ًجبة آ١ٞ، ًجبة پلٛ

١بي ٢ُـآٓٞؿ مالّ ٝ ؽٜي ٝ ُٞاكا،          اٛٞاع ُلثت ة ١بي١بيي پل ام آ١بي عالّ ٝ علإ    اػٖ ام ًٞمٟ
ي ٗلؿٕ پلٝك ٗخْ ٢ُل ُيلام. ١٠٘١بي ٛبة ٢ُل١بي ٗؾتٔق ُلاةُلاة  ١بيي پل ام ُلاة ًيٌي ٝ ٝ ربٕ

ّ اٝ كا ٛبؽٍٞ ؿيـ. اٝ ٠ً اعٞا ،ـ تب ٠ً ؽٌلٝ ١ٌ٘لٍ، ُيليٚآُبٗيـٛؽٞكؿٛـ ٝ ٗي٢ُل ؽُٞغبّ ثٞؿٛـ. ٗي
ميل ٌُٜز٠  بٙ كا ام ًل ًللٟ ثلؽيناٜٛـ ٝ ث٠تي آٛؿاٌٛت ؿًتٞك ؿاؿ ٠ً تيكا ام هـٕٝ ٛغي ٗلؿٕ ٢ُل ٗي
 ثؾٞاثبٜٛـ ٝ ثؼـ آٛبٙ كا ك١ب ًٜٜـ. 

ٛبؽُٞيِبٙ ٠ٛ صٞٙ ٗلؿٕ، ُٞي ٝ ايٚ اًت اعٞاّ پبؿُب١بٙ؛ ؿٗي ٗنارِبٙ ؽٍٞ ثبُـ ٝ ؿٗي ٛبؽٍٞ. ٝ ؽ
 ايٚ اًت ػبهجت ٗلؿٗي ٠ً اعٞاّ پبؿُب١بٙ ٛـاٜٛـ. احل ثبُـ. ٝثي

٠ً ؽٍٞ اعٞآي ُيليٚ پي ث٠ ثبكؿاك ثٞؿَٛ ثلؿ. ثٜبثلايٚ ؿًتٞك ؿاؿ ٕ ميل ٌُٜز٠ ثٞؿٛـ ٠ً ؽٌلٝ ام ٛبٗلؿ
 ًٜٜـ. آٙ كٝم ًٌي عتيكي ٛخبكُبٙ ١بي ٛال ٝ اُلٜٜـ ٝ ث٠ ؽبٛل هـٕٝ ٗجبكًِبٙ ١٠ًٌب كا ٗتٞهق ًٌُٜز٠

 ًبمؿ.٠ً ٗبّ پبؿُب١بٙ ث٠ ٗنارِبٙ ٛ٘ي يي ٠ًٌ ١ٖ ام هٔل ثيلٝٙ ٛجلؿ. آٙ كٝم ٗلؿٕ پي ثلؿٟ ثٞؿٛـ
 



  

 
 

 تطييع جىازٌ
 آٙ كا ث٠ رٔٞ ٗي ثلؿٛـ.  االاهللٍٝ ٗلؿٕ ثٞؿ ٝ ثب ٓـاي الا٠ٓتبثٞت كٝي ؿ

ؿ. ً٘ي ام كٝي ًٜزٌبٝي ايٌتبؿ ٝ ِٛبٟ ًل ـُٗي     اٝ ثب اي٠ٌٜ ١٘ي٠ِ ام ؿيـٙ تِييغ رٜبمٟ ؿَٓ آُٞة 
ؿ. ؿك عبّ ككتٚ ثٞؿ ٠ً ٗلؿ ُٞؿ تٔ٘يٖ ُلكت ٠ً ث٠ ًلػت ام آٛزب ؿٝك ُٞٝهتي ؿيـ ٠ً ؿاكؿ ؿَٓ آُٞة ٗي

اي ثب عبالت ٓٞكتَ ث٠ اٝك٢٘بٛـ ٠ً ًبكٍ مُت اًت اٗب اٝ اػتٜبيي ٌٛلؿ ٝ ث٠ كا١َ اؿا٠ٗ ؿاؿ. هـٗي ؿليج٠
ث٠ اٝ ك٢٘بٛـ ٠ً ثلُلؿؿ. ثبم ١ٖ ث٠ كا١َ اؿا٠ٗ ؿاؿ اٗب  ي ٛين ثب علًبت ٓٞكتَُت ٗلؿ ؿيِلؿيِل ٠ً ثلؿا

ربيَ  مؿٟ ُـ ٝ ًلي آٙ ٗلؿ رٔٞتل آٗـ ام ؿيـَٛ ث٢تايٚ ثبك ٗلؿي كا ؿيـ ٠ً ثلايَ آُٜب ثٞؿ. ٝهت
كٗب ثـٝٙ ١يش علكي ث٠ آٙ ٞؿ ٠ً ؿٟ ًبّ پيَ ٗلؿٟ ثٞؿ. ٗغ٘ـٗيؾٌٞة ُـ. آٙ ٗلؿ ؿًٝتَ ٗغ٘ـكٗب ث

ٗلؿ ؿليج٠ اُبكٟ ًلؿ ٠ً اٝ كا ؿكٝٙ تبثٞت ثِقاكٛـ. ثـٝٙ آ٠ٌٛ ث٠ كليبؿ١بيَ تٞر٢ي ِٛبٙ ؿ١ٜـ اٝ كا ؿٝ 
 ؿاؽْ تبثٞت ُقاُتٜـ. ؿكِ تبثٞت كا ٠ً ثٌتٜـ تبمٟ ك٢٘يـ ٠ً ص٠ اتلبهي ثلايَ اكتبؿٟ اًت.

 
 
 
 
 
 

 َازماوٍ
 .ٛتيز٠ ثِي اٌٛي٠ ؽبٕٛٞ رٞٙ ٔتٞٙ. ايِبال ٠ً ٓبعبة ٓـ تب ٟٛٞ ٗجبكًب ثب٠ُ ٟٛٞ ُ -
٠ُ ا٠ُ مٝؿتل ٠ُ تٞ ُبٛي ٛـاُتي. ٗيم٠ٛ. ث٠ ٗٚ ٗيُي ٢ُيٚ ؽبٕٛٞ؟ ٗبٗبٖٛ علف ؽٞثي ٗيصي ٗيصي -
 ي هـ ٝ ٛيٖ هـ ؿاُتي.ي ثؾت االٙ الاهَٔ پٚ ُيَ تب ٟٛٞككتي ؽ٠ٛٞٗي
 .إ ميبؿ ؿيل ٛيٌت تٔـهتؽبٕٛٞ رٞٙ. عبال ثيي ٝ ١َ ًبِٓي ثب٠ُ اٌٛي٠ -
* 
  ؟١ّٞ ثٞؿي ؿؽتل ث٠ ايٚ مٝؿي امؿٝاد ًلؿي -
١ِت  ثيٌت ٝ ١ِت ًبٓت ُـ، ثيٌت ٝ ثِٞ ٠ً يٌٌلٟ تٞ ُُٖٞ ٗي ؽٞٛـ،تلا٠ٛ رٞٙ ثلٝ ايٜٞ ث٠ ٗبٗبٖٛ  -

 ًبٓت ُـ.
 
 
 

 داستان پسری کٍ در خيابان عاضق ضذ
ؽٞؿٍ ًلؿٟ. ي اٛـاَٗ ٗٚ كا ٗزقٝة ٝ ُيلت٠ تلي ثلًيٖ.ٕٝ تب ث٠ يي ربي ؽٔٞتكٗي پِت ًلٍ 

اي تٞي يي ٗبٛتٞي مكٌُي ٞيٖ ٠ً ٗٚ اّٝ ػبُن اٛـاَٗ ُـٕ. يي ١يٌْ تل٠ًُثؼـ١ب ٓبؿهب٠ٛ ث٢َ ٗي



  

ُيلٕ ٠ً ـ. ثبالؽلٟ تٔ٘يٖ ٗيؿ١ٗيٖ ٠ً ػبُن تَٜ ُـٟ ثٞؿٕ. ؽٞؿٍ ث٢ٖ عن ٞيُٗيث٢َ  تَٜ. عت٘بً
 .مٛـمٙ ثيضبكٟ ام تلى ؽٌَِ ٗيُٞؿ ٠ً پيلاي ُلؿ ٗييٖ ث٠ اٛـامٟب١ثيَٜ٘ صِٖهتي ٗيٕ ًٜبكٍ. ٝٝثل
 
 
 
 
 

 َای آسمًنی ستارٌَمٍ
 !ؿًٝت ؿاكٕ -
 صوـك؟ -
 !١بي آً٘ٞٙي ًتبكٟي ٠٘١اٛـامٟ -

 * 
 .امت ثـٕ ٗيبؿ -
 صوـك؟ -
- ... 
 اي ٠ً ؿًٝتٖ ؿاُتي؟ ث٠ ١٘ٞٙ اٛـامٟ -
 
 
 
 
 
 

 

 احضار ريح
ٗٚ ػبُن ُ٘ب ٝ آحبكتٞٙ ١ٌتٖ. ؽئي  ؿٝٓت آثبؿي: ًالٕ آهبي ١ـايت، ٗٚ صوـك ِٗتبم ؿيـٙ ُ٘ب ثٞؿٕ.

 ؿًٝت ؿاُتٖ ثلاي يي ثبك ١ٖ ٠ً ُـٟ كٝط ٗوـى ُ٘ب كا ثجيٜٖ.
ؿاؿ رٔٞ ككت ٝ ٛٞك ٗٞهل ِٛبَٛ ٗيت ٝ ُٔٞاك ٝ ًلاٝات كبؽل ٠ً ١٘بٙاي ُبؿاة ٝ ١ًـايت ثب ص٢لٟ

 آثبؿي ػنين. ٗب تٞيآهبي ؿٝٓتآثبؿي كا ثًٞيـ ٝ ُلت ٗٚ ١ٖ ؽئي ؿًٝت ؿاُتٖ ُ٘ب كا ثجيٜٖ ٓٞكت ؿٝٓت
 ًٜيٖ. ايٚ ؿٛيب ث٠ ٝرٞؿ ُ٘ب اكتؾبك ٗي

 .ًٜٖزب ثب ثٞف ًٞك ُ٘ب ؿاكٕ مٛـُي  ٗيٗٚ ايٜ ،آهبي ١ـايت -
 .١٘ضٜيٚ ٗٚ ثب ًٔيـك ُ٘ب -
 .اي ث٠ ُ٘ب ثـ١ٖكاًتي ثبيـ يي ٗوؿٟ -
 اي؟صي آهبي ١ـايت؟ ص٠ ٗوؿٟ -



  

 .ٛٞيٌٖبك ؿيِلي ٗخْ ثٞف ًٞك ٗيٗٚ ؿاكٕ يي ُب١ٌ -
صوـك االٙ ؿًٝت ؿاكٕ ث٘يلٕ ٝ ثيبٕ تٞي اٝٙ ؿٛيب ٝ ٜٗتظل ُٜٕٞ. اااااي، صوـك ؽُٞغبٖٓ ٠ً ايٜٞ ٗيٝااااا -
ي ٛبصين ١ٖ َ. آجت٠ ثٜـٟٛ٘ؽٞٗيٙ ٝهت ٓـ ثبك ٝ ١ناك ثبك ٝ ٓـ ١ناك ثبك ُب١ٌبكتٞٙ تٕ٘ٞ ث٠ِ. اٖٝ تب ثِ

 .ًٜٖ رٌبكتبً ُب١ٌبكي ١٘بٜٛـ اٝٙ ث٠ًِٜٖ ٠ً كٌل ٗيي ًٔيـك ؽٔن ٗيؿك عـ ٝ اٛـامٟكٗبٛي  ؿاكٕ ي٠
 ؿك ًٜبك ١ٖ ًبك ًٜيٖ. ًٜٖ ث٘يلي ٝ ثيبي تب آالًٞؿ ربٙ. ؽئي ؽجل ؽٞثي٠. آكمٝ ٗيصوـك ػبٓي٠ ٗغ٘ -
ؽٞاي ٗب كٝ ث٠ ًِتٚ كٕ ٓبؿم ربٙ، اٗيـٝاكٕ. اٗب ؽٞؿٗٞٛيٖ ١ب، تٞ تٞي اٝٙ ؿٛيب ١ٖ ٠ً ١ٌتي ٗياٗيـٝا -
 ي.ثـ

 ربٙ، ١يش ًي. ٗغ٘ٞؿ ٗيل١ٟيش ًي ٛ٘ي -
ي آثبؿي ؿٝثبكٟ ؿٓتَٜ ٛٞيٌٜـُِٟت ٝ ؿٝٓتث٠ ١٘لاٟ پبيبٙ ر٠ٔ٘ آٙ كٝط ١ٖ ث٠ ػوت ككت ٝ ٗغٞ 

 ٗغجٞثَ ُـ.
 
 
 
 
 

 َاقاتل
ُٚ تٞ ؿي٠ٛٝٞ ١ٌتي، كٝاٛي. ؽٞة ثِٚ. ٗٚ ثلاي ٗلؿٕ ث٠ ٗٚ ٗي: »ًٜبكٍ ٌِٛت ٝ كٝ ث٠ اٝ ُلت

 ٠ً تٞ اٝٗـي ثيلٝٙ. ٠ِٗ ٓـ ؿكؼ٠ ث٢ت ِٛلتٖ ايٚ ٗلؿًٕٜٖ. ثجيٜٖ ثبمٕ ٗنؽلكبي اٝٛب تلٟ ١ٖ ؽٞكؿ ٛ٘ي
-ًًٞي ُبؽي« ثبٍ ثـٝ ثلٝ ًل ربت. ًِٜتب. مٝؿمٛٚ ؽـايي ٌٛلؿٟ ٗيؽٜلٛبًٚ. اٝٛب هبتٔٚ، آؽل ًل ٗي

 ١بيَ كا تٌبٙ ؿاؿ ٝ ثب ًلػت ث٠ ٛلف ظلف پل ام ؿقايَ ككت.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 عظمت خذا
 ٛيبٝكؿٕ ٝ ًٝبيْ ٗب١يِيلي كا ثلؿاُتٖ ٠ً ثلٕٝ.  مٖٛ ١لص٠ؿكيب تٞكبٛي ثٞؿ. ؿيِل ٛبهت  ٝم ثٞؿ ٠ً٠ً ك

ٗيلٙ ١ب ِٛبٟ ًٜٖ ٠ً ؿاكٙ ام ُِِٜي ٗيٗٚ ٛبهت ٛ٘يبكٕ ثِيٜٖ ث٠ ثض٠»آلاك ًلؿ ٠ً ٛلٕٝ ٍُٞ ٌٛلؿٕ. 
 « !مٙ



  

 « پـكُٞٙ ًٜي؟ؿٓت ٗيبؿ ثلي ثي»
ؽيلٟ ُـٕ.  ث٠ ؿكيبي تٞكبٛيٍُٞ ٌٛلؿٕ ٝ ككتٖ. هبين كا ٓت ًبعْ ُقاُتٖ ٝ  ١ٖبي م١ٛب ٝ ُلي٠ث٠ ٛب٠ٓ

ُـ ؿك آٙ آٝكؿٛـ. ػظ٘ت ؽـا كا ٗيب ث٠ ٛلم ٝعِتٜبًي ث٠ ٗٚ ١زٕٞ ٗي١ثبكيـ ٝ ٗٞدثبكاٙ ًؾتي        ٗي
ًلؿٕ. هبين كا ث٠ ً٘ت ؿكيب ١ْ ؿاؿٕ ٠ً ٗب ٗٚ ؿك آٙ ٓغظ٠ ث٠ ؽـا كٌل ٛ٘يا ،١بي پل ًل ٝ ٓـا  ؿيـٗٞد

صِٖ٘  لف ػوت كلاك ًلؿٕ. ٗٞد ٠ً ؽٞاثيـ،پلتبة ُـ. ام ٝعِت ث٠ ٛٗٞد ًِٜيٜي ثب ٓـاي ٢ٗيجي ث٠ ٛلكٖ 
 ث٠ ًبعْ اكتبؿ. ثيِتل ام ؿٟ ٗب١ي تٞي ًبعْ ثبال ٝ پبييٚ ٗي پليـٛـ. 

 

 مادربسرگ
ي ثب ٓلب ؿاٌٛتٖ ٠ً صلا ١يش صين ًلربيَ ٛجٞؿ. يبؿ ت٘بٕ آٙ كٝم١بي ٗبؿكثنكٍ ُـٕ. ٛ٘يٝاكؿ عيبٙ ؽب٠ٛ

ٜبك ؽب٠ٛ ٝ ؽب٠ٛ كا كيؾتيٖ ٠ُُٞ ٝ ١ًب ١ٖ ٗخْ ٗٞك ٝ ٗٔؼ ٗيُـيٖ ٝ ٗب ثض٠ر٘غ ٗي ١بي كبٗيْاكتبؿٕ.   ٠٘١
مٗيٚ يب ٠ُُٞ ٝ ًٜبك عيبٙ. ؽب٠ٛ ثلاي٘بٙ ؽب٠ٛ ١ب يب تٞي ميلككتيٖ تٞي اتبمُقاُتيٖ. يب ٗيكٝي ًلٗبٙ  ٗي

١بي ُ٘ؼـاٛي ٗبؿكثنكٍ ٘بٕ ؿٛيبي ٗب ثٞؿ. ؿيِل آٙ ُٔـاٙي ٗبؿكثنكٍ ت١ٖ ٛجٞؿ، ؽب٠ٛٛجٞؿ، هٔل ثٞؿ، هٔل 
ي پل ام ُْ ث٠ ًٞيل بي هلٗن تٞي عيبٙ ٛجٞؿ. آٙ ثبؿض١٠ٛجٞؿٛـ. ؿيِل آٙ عٕٞ پل ام ٗب١ي ١بٓت پٜزلٟ

 ؽٌِي تجـيْ ُـٟ ثٞؿ. 
، آهب ٛي٘ب: »آـل آهب ثوبّ ٠ً آٗـ ؿٕ ؿك ثب تؼزت پلًيـعيبٙ ًٜبكي ٗبؿكثنكٍ كا مؿٕ. ػٔيي ؿكِ ؽب٠ٛ

 «ُ٘بييٚ؟...
 « صلا ايٜوـك ؿيل آهب ٛي٘ب؟: »اي ٗـٕ٘ٞ ُلتّ ًلٍ كا اٛـاؽت پبييٚ ٝ ثب ص٢لٟثوبآـل ػٔي

 « ـ ٠ً...... ِٛيتٞ كٝ ؽـا ِٛيـ ٠ً اٝٙ:»ٗٚ ١لاًبٙ ٝ ِٛلاٙ ٝ ثب ٌٜٓت ُلتٖ 
 « .ٗٚ اٝٛزب ام ٠٘١ ًٜـٕ ٠ً ثيبٕ پيَ ٗبؿكثنكُٖ مٛـُي ًٜٖ: »اؽتيبك مؿٕ ميل ُلي٠ثي
 « .ُٜٛٞتيـ آهب ٛي٘ب ١يش ًـٕٝ ُ٘ب عتي ي٠ ٛب٠ٗ»

ؿك٠ ام اٝٛزب ثليـٕ ٝ تٔ٘يٖ ُلكتٖ ثيبٕ ايٜزب ثب ٗبؿكثنكُٖ مٛـُي ٗٚ ي٠: »ؿاك ُـٟ ثٞؿإ ٓـاؿيِل ُلي٠
 « .ؽٞاًتٖ ٝهتٞ تٔق ٠ًًٖٜ ٛ٘ي ًٜٖ. اٛوـك فٝم ؿاُتٖ

ايلاٙ  لايٖ ييككتٖ ؿيِل ث٠ ١يش صين اٗيـ ٛـاُتٖ. ايلاٙ ثـٝٙ ٗبؿكثنكُٖ ثآـل ثوبّ ٗيٝهتي ام پيَ ػٔي
« آهب ٛي٘ب! آهب ٛي٘ب!: »آـل ثوبّ كا ُٜيـٕؿاؿٕ ٠ً ٓـاي آُٜبي    ػٔي١ـكٖ اؿا٠ٗ ٗيپٞس ثٞؿ. ؿاُتٖ ث٠ كاٟ ثي

م ٗلُِٞٙ ٠٘١ صيناُٞ ث٠ ي٠ ٗبؿك ثنكُتٞٙ ٝٓيت ًلؿٟ ثٞؿ ٠ً ثؼـ ا: »مٛبٙ ُلتكًيـ ٛليٝهتي ث٠ ٗٚ 
١ل ًي ٠ً ام ؽبكد ثلُِت اٝٛٞ ث٢َ ُقاُت ٝ ُلت ي٠ صيني پيَ ٗٚ  ، اٗبي ؽيلي٠ ١ـي٠ ًٜٚٗإ٠ًٌ

 « ثـٕ.
ثٞؿ.  ثوبّ ٠ً آٗـ ؿٕ ؿك، يي آٓجٕٞ ػٌي ثنكٍ ؿًتَ آـللا١َ ككتٖ ٝ ؿٕ ؿك ٓجل ًلؿٕ. ػٔي١٘

عبد ؽبٕٛٞ ُلتٜـ ثب ؿهت ثجيٜيـ ُبيـ ي٠  ؽٞإ ػيٚ علف عبد ؽبٛٞٗٞ ث٠ ُ٘ب ثنٖٛ؛، ٗٚ ٗيثجؾِيـ آهب ٛي٘ب»
 «صينايي ام ؽٞؿتٞٛٞ ايٚ تٞ پيـا ًلؿيٚ.

 
 

 
 



  

 
 

 تسريقاتي آقا سيذ
ًيـ  ؽٞثي اًت. ُلتٜـ ؽئي آؿٕمؿ. ٗيٞٙ ث٢تل ام ١ل ًي ؿيِلي آٗپّٞ ٗيص ،ككتٜـ٠٘١ پيَ اٝ ٗي

 ِبٙ ثنٛـ. ؿاؿٛـ ٠ً ثلاي١ب كا ث٠ اٝ ٗيتليٚ آٗپّٞاًت ٝ ؿًتَ ًجي اًت. ؿكؿٛبى
اٍ ثلاي آٗپّٞ مؿٙ  پيَ آٙ ًيـ ككت. آٗپّٞ مؿٙ ًيـ ٠ً ت٘بٕ ُـ يي كٝم يي آهبيي ث٠ ١٘لاٟ پٌلثض٠

ي تنكين آٗپّٞ پٞٓي ١ٖ ث٠ ػٜٞاٙ اٛؼبٕ ث٠ اٝ ؿاؿ ثٞؿ ثب ًٔي تٌِل ٝ ؿيل ام ١ني٠ٜ ٗلؿ ٠ً ١يش ؿكؿي ٌِٛيـٟ
 ؿًت پٌلٍ كا ُلكت ٝ ككت.  ٝ

 « ؽٞثي٠. ثبثب! ايٚ آهب ًيـ ص٠ ٗلؿ»
 « صٜٞك؟»
ؿَٓ ٛيٞٗـ اٝٙ آٗپ٠ٓٞ ٠ً ث٢َ ؿاؿي كٝ ثلات ثن٠ٛ، اٝٛٞ ُقاُت ًٜبك ٝ ي٠ ًٞمٙ ٛبمى ٛبمى ث٢ت  آالً»
 «.مؿ

 
 

 قصاظ
ؽٞاًت اٛزبٕ ثـ١ـ پل ام َ آكإ ُٞؿ. ؿَٓ ثلاي ًبكي ٠ً ٗيٛ٘بم ٓجظ كا ٠ً ؽٞاٛـ ً٘ي ١ٖ ؿػب ًلؿ تب ؿٓ

 ُي ثٞؿ. 
ًلؿٟ ثٞؿ. ؿَٓ آكإ ُـٟ ثٞؿ ٝ       ي ثٜٔـ ؿاُت ٠ً تٞي اٛجبكي ؽب٠ٛ پ٢ٜبَٛ يي صبهٞي هـي٘ي ثب يي تيـ٠

ؽٞاًت اٛتوبٕ ؽٞٙ پـكٍ كا ام اٝ ًِت. ٗيي ؿللاٙ ثلٝؿ. ثبيـ يي ٛلل كا   ٗيؽٞاًت ٠ً پيَ عبرٗي
يٚ ؿاٌٛت ٠ً پـكٍ كا اٝ ًِت٠ ٝ تب آٙ ٗٞهغ ٝاٛ٘ٞؿ ًلؿٟ ثٞؿ ٠ً ١يش اٛالػي ام اؽٞؿٍ ٗيثِيلؿ. كوٚ 

ًِتَٜ تلؿيـ ؿاُت.  ب ١ٜٞم ثلايوٚ ؽٞؿٍ آٙ هبتْ كا هٔبّ ًٜـ. اٗٗٞٗٞع ٛـاكؿ. صٞٙ ؿًٝت ؿاُت ك
تٔ٘يٖ اي ثلايَ ثِيلؿ. پيَ عبري ؿللاٙ ثلٝؿ ٠ً اًتؾبكٟ ثلاي ك١بيي ام ايٚ تلؿيـ ث٠ تٔ٘يٖ ؿاُت

 ؿ١ـ. كا اٛزبٕ  ايٚ ًبك اٍ ؽٞة آٗـ عت٘بًُلكت٠ ثٞؿ ٠ً  اُل اًتؾبكٟ
 « ٗـٟ آهب ٗلت٘ي ربٙ.ؽٞة اٝ»
 « ؟ٜٗ٘ئٜي ٠ً ؽٞة اٝٗـٟ عبري ؿللاٙ»
 « .ث٠ٔ آهب ٗلت٘ي، تلؿيـ ٌٛٚ»

 ؿللاٙ كلٝ ًلؿ. يٌُٖ عبر لت٘ي ثـٝٙ ٗؼٜٔي صبهٞ كا تب ت٠ تٞيآهب ٗ
 
 
 
 
 



  

 يک اضتباٌ خذايي
تٖ ٝ ُقاُمؿ. تيؾ كا كٝي ُب١لٍ ؿًتٖ اٍ كا ُلكتٖ ٝ ُقاُتٖ كٝي ثٜٔـُٞ. ثٞم آماؿ ٗيتٞي ع٘بٕ ُ٘بكٟ

ُُٞي كا مؿٕ. آٝكؿٕ ٝ ٗيؿاؿ ؿيِل ٛبهت ٛ٘يمؿٕ اٗب اُل رٞاثٖ كا ٛ٘يؿاؿ ٛ٘يٜٗتظل ُـٕ. اُل رٞاثٖ كا ٗي
اة ؿاؿٟ ثٞؿ ٝ ام ؽٞؿٕ ؽزبٓت ًِيـٕ.  ُ٘بكٟ كا اُتجبٟ ُلكت٠ ثٞؿٕ. ًٌي ٠ً رٞ ثلؿاُت. تيؾ كا پلت ًلؿٕ

 اكمٍ. ثي     ؿؽتل پٌت   ٗبؿكٕ ثٞؿ ٠ٛ آٙ
 
 
 
 
 
 
 
 

 َای ضُرزير پل
ٗخْ ١٘ي٠ِ هجْ ام آ٠ٌٛ ؽٞؿٍ ٛب١بكٍ كا ثؾٞكؿ ً٘ي ؿقا  ثلاي پٌلٍ تٞي يي ظلف كيؾت ٠ً ثلايَ 

-ؿيـٛـ ًلمَِٛ ٗي، صٞٙ اُل آ٢ٛب ٗيثجلؿ ٝٓي  ؿٝك ام صِٖ ١ُٞل ٝ پٌلاٙ ؿيِلٍ ٝ ؿٝك ام صِٖ ٗلؿٕ

 ًلؿٛـ. 
ٗضب٠ٓ ُـٟ اًت. ظلف ؿقا كا ثل كٝي مٗيٚ ربٙ ثل كٝي مٗيٚ ٠ ميل پْ كًيـ پٌلٍ كا ؿيـ ٠ً ثيٝهتي ث
ي پٌلٍ پلتبة ًلؿ ٝ ثب ام ًيلَ ؿك آٝكؿ ٝ ث٠ ٛلف رٜبمٟ صيني كيؾتؿك عبٓي ٠ً اُي ٗيُقاُت. 

ٗؼتبؿ ؿيِلي ٠ً آٛزب ثٞؿ ثب ٓـايي ٠ً ٓـاي ٗلٍ « ؟كؿي پٌلٕصلا ي٠ فكٟ ٛبهت ٛيبُٝ: »كليبؿي ثٜٔـ ُلت
 « كؿ؟ تب ًي ثبيـ ٛبهت ثيبكيٖ؟ٗيبُٝ تب ًي؟ تب ًي ثبيـ ٛبهت: »ٗي ؿاؿ ُلت

ؿاؿ ٠ً ٠٘١ ػ٘ٞ ًلؿٛـ. اتغبؿُبٙ ِٛبٙ ٗيـ ٝ ؿاُتٜـ ايٚ ٓغ٠ٜ كا ٛظبكٟ ٗيصٜـ ٛلل آٛزب ايٌتبؿٟ ثٞؿٛ
ٗؼتبؿ ث٠ ٛلف رٌٜي ٠ً كٝي مٗيٚ اكتبؿٟ ثٞؿ  ي ؿِٓلٗي ثٞؿ. ٗلؿُل١ٜٝـ. ٝرٞؿُبٙ ؽٞؿ ث٠ ؽٞؿ ٗبي٠يي 

ي٠ ًٖ ؿي٠ِ ٛبهت ثيبكي. ثبيـ »ككت. ؿًتَ كا ٠ً ٛلف آٙ ؿكام ًلؿ ٗلؿي ام ُلٟٝ آٙ كا ثلؿاُت ٝ ُلت 
 «ِٛلاٙ ٛجبٍ. ث٠ ٗب اٛ٘يٜبٙ ًٚ.

 
 
 
 
 
 
 



  

 يک خاوًادٌ
ي ؽٞؿُبٙ ث٠ رب ُقاُت٠ ثٞؿٟ؛ مٙ ٝ ١ُٞل ١بُبٙ كا ؿك ؽب٠ٛٛللُبٙ كا ًِت٠ ثٞؿٟ ٝ ٓجظ رٜبمُٟت ١ل ٠ً 

 ٝ يي پٌل ص٢بكًب٠ٓ. 
ُبٙ كا ؿيـٟ بٕ ؽٞكؿٟ ثٞؿٛـ، ًليبّ ٗٞكؿ ػاله١٠بي ٢ُل ؿك ًٜبك ١ٖ ُي ؽبٛٞاؿٟآٙ ١ب ًل ُت ٗخْ ٠٘١

 ثٞؿٛـ، مٙ ٝ ١ُٞل ثب ١ٖ ُلت٠ ثٞؿٛـ ٝ ؽٜـيـٟ ثٞؿٛـ ٝ ثب ثض٠ ثبمي ًلؿٟ ثٞؿٛـ ٝ اٝ كا ١ٖ ؽٜـاٛـٟ ثٞؿٛـ ٝ مٙ
، ثٞؿٟ ٠ً ثلاي تٞ ؽٞة ٛيٌت  ٝ ١ُٞلٍ آٝكؿٟ ثٞؿٟ ٝ ث٠ ثض٠ ُلت٠ ؿٝ تب صبي ثلاي ؽٞؿٍام تٞي آُپنؽب٠ٛ 

ت ًٞصٌَ تؾاٛـ ثؾٞاثٜـ پٌل ًٞصُٞٓٞبٙ كا  تٞي ؽٞاًت٠ٝهتي ٗي ًٜي.صٞٙ ُت ربيت كا ؽيي        ٗي
مٌٗتبٙ ١ٖ كٝي آٙ تؾت ثنكٍ. ؽٞاثبٜٛـ ٝ ؽٞؿُبٙ ١ٖ ًٜبك ١ب ثٞؿٟ ٗيي آ٠ًٙ ًٜبك تؾت ثنكٍ ؿٝٛللٟ

 ًٜٜـ تب ؽٞة ُلٕ ُٞٛـ. ي ثؾبكي كا ١ٖ تب آؽل ميبؿ     ٗيثٞؿٟ ٝ ًلؿ. ُؼ٠ٔ
ًٜـ ٝ ٝ كاٟ ؿٝؿًَ كا ٌٗـٝؿ ٗي ُٞؿ٠ً ٗوـاكي ام آٙ ؿك ؿٝؿًَ ر٘غ ٗيُت ثلف ًِٜيٜي آٗـٟ ثٞؿٟ 

 ؽٞؿٍ كا ث٠ كاعتي اٛزبٕ ؿ١ـ. كلًتـ تب ًبك، كا ث٠ ؿاؽْ ؽب٠ٛ ٗييؼٜي ٗٞٛٞ اًٌيـ ًلثٚ ١ب،هبتِْ آٙ
 
 
 
 
 

 عکس
١بي رـيـي ١ٖ پيـا ًلؿٟ ثٞؿيٖ. يي ُت يٌي ام ي رـيـي ٠ً ككت٠ ثٞؿيٖ ٛجؼبً ١ٌ٘بي٠ث٠ ٗغ٠ٔ

تي ٕ ثنكُي آٝكؿ ٝ ًٜبكٗبٙ ٌِٛت. تي١ب ٗب كا ث٠ آپبكت٘بَٛ ؿػٞت ًلؿ. مٙ ١ٌ٘بي٠ ثؼـ ام ُبٕ آٓج١ٌٞ٘بي٠
آؼبؿٟ ي كٞمب ٠ً ث٠ ػٌي يي پٌلثض٠ًلؿ تبٙ ثب ٗب ٓغجت ٗيٗٞكؿُؿاؿ ٝ ؿك ١ب كا ث٠ ٗب ِٛبٙ ٗيػٌي

١بٕ ثيِتل ؿًٝت ؿاكٕ. ي ثض٠ايٚ پٌل٠ٗ. ايٜٞ ام ٠٘١: »ميجب كًيـ. مٙ ١ٌ٘بي٠ آٙ ػٌي كا ثًٞيـ ٝ ُلت
 « .ؿّ ثلٝئ٠ ثيٜيـ صوـك هَِٜ ٝ تٞٗي

ث٠ٌ ؿي٠ِ ٛلُي. تٞ :»ٝ ُلت مٙ ؿاُت اؿا٠ٗ ٗي ؿاؿ ٠ً ١ُٞلٍ رٔٞ آٗـ ٝ آٓجٕٞ كا ام ؿًت مٙ ُلكت
 « ثبكٟ ايٚ ػٌٌٞ ُقاُتي تٞ آٓجٕٞ؟!ؿٝ

ث٠ ٗب ُلت ٠ً مَٛ اكٌلؿُي ؿاكؿ ٝ ثب ؿيـٙ ثـٖ ًلؿ ٝ ث٠ ً٘ت آُپنؽب٠ٛ ككت. ١ُٞلٍ  مٙ ١ٌ٘بي٠
ي٠ كٝم »ًٜـ اٝ ١ٜٞم مٛـٟ اًت. ثؼـ اؿا٠ٗ ؿاؿ: ُٞؿ؛ تب آٛزب ٠ً كٌل ٗياٍ ثيِتل ٗيػٌي پٌلُبٙ اكٌلؿُي

كٟ ؿٛجبّ ٛلُي. ٗيبؿ ٠ُ ٝ اٖٝٛ اِٛبك ٗيآكٗبٙ ؿبكْ ٗي كٟ ؽليـ. تٞي كلُِٝبٟ ام، ٗيپٌلٗٞٙ ،ثب آكٗبٙ
. اٝٙ ١ٜٞم ٛتٌٞٛت٠ ؽٞؿُٞ ًٍِـم٠ٛ ث٢ِٞ ٝ ؿكرب ٗيٗي پلٟ تٞ ؽيبثٞٙ ٠ً ي٠ ٗبُيٚ ٗيثيلٝٙ كلُِٝبٟ ٝ 

 «ثجؾ٠ِ.
 
 
 
 



  

 

 بٍ سمت زوذگي
بّ آيـ. ام ؿيـٙ اٝ ؽُٞغاٍ ؿؽتل اًت. ام اٝ ؽَُٞ ٗيُٞيٜـ. ثض١٠ٌ٘بكاَٛ ثب ٛؼ٠ٜ ث٠ اٝ تجليي ٗي

ؽٞا١ـ ؽٞا١ـ ٠٘١ كا تلى ًٜـ. ٗيآيـ.  ٗي١بي ؿٝك ٝ ثلٍ  ثـٍ ٗيي آؿٕاًت. اٗب ام ١ٌ٘بكاٙ ٝ ام ٠٘١
صين كا ام ٓلل ُلٝع ًٜـ. ٝهتي ٠٘١  ؽٞا١ـ ؿٝثبكٟؽٞا١ـ ١ٌ٘بكاَٛ كا تلى ًٜـ. ٗيًبكٍ كا تلى ًٜـ. ٗي

ًٜٜـ اٗب اٝ ثب ػنٗي ٠ً اٍ ٗيُبٙ ٌٗؾل١ٟبًٜـ ١ٌ٘بكاَٛ ثب ٛيَ مثبٙٚ ًبكٍ كا تلى ؽٞا١ـ ٗغيٗي
 ًٜـ ٝ ثب ١٘بٙ ٛٞماؿ ٛبِٗلٝع ث٠ ً٘ت مٛـُي ٗي كٝؿ. ؿٟ ثٞؿ ًبك ٝ ١ٌ٘بكاَٛ كا تلى ٗيًل
 
 
 
 
 
 

 سفر طًالوي
ؿ ٠٘١ ٓجبى ُٞي ثلُِت٠ اًت. ٝهتي ٝاكؿ ؽب٠ٛ ٗيام ًللي ٛٞالٛ اٗلٝم كٝم ػلًٝي ؽٞا١لٍ اًت.

ٛـ ٝ ثب ااٛـ ٝ ٗلؿ١ب ث٠ صِ٘بٙ اٝ مّ مؿٟبُبٙ ؽب٠ٛ كا كٝي ًلُبٙ ُقاُت١١٠ب ثب ُلي٠ٌِٗي ث٠ تٚ ؿاكٛـ. مٙ
ؿاٛـ ٠ً ص٠ ًٌي ٗلؿٟ اًت. رلأت ٛـاكؿ ٠ً ثپلًـ ص٠ ًٌي كا ام ُٞيٜـ. اٝ ٛ٘يصِ٘بِٛبٙ ث٠ اٝ تٌٔيت ٗي

ؽٞا١ـ ٛ٘ي ِٗل هلاك ٛجٞؿ اٗلٝم ايٜزب ػلًٝي ثبُـ؟ پلًـ ٠ًام ؽٞؿ ٗيؿًت ؿاؿٟ اًت. ثب تؼزت ؿك ؿَٓ 
يٌي ام  ١ب؟ثبثب؟ ٗبٗبٙ؟ يٌي ام آثزي: »ُٞيـػنا تجـيْ ُـٟ اًت. ثبم ؿك ؿّ ٗيثبٝك ًٜـ ٠ً ػلًٝي ث٠ 

 « هت ؿيـٙ ٗلٍ ١يش ًـِٝٗٞٛٞ ٛـاكٕ.تٖٞٛ، ٗٚ ٛيٌتٖ،  ث٠ ؽٞؿت هٌٖ ٠ً ٗٚ ٛبؿاؿاُب؟ ٠ٛ ؽـا، ٠ٛ، ٛ٘ي
مؿٟ ام ؽب٠ٛ ثيلٝٙ ككت. ثـٝٙ اي٠ٌٜ ثل٢٘ـ ٗلٍ ًلاؽ ص٠ ٝاكؿ ُـٟ ثٞؿ، ١٘بٙ رٞك ٗبتي ٠ً ثبم ٗخْ ٝهت

 ًٌي ككت٠  ؿٝثبكٟ كا١ي ١٘بٙ ًلل ٛٞالٛي ُـ.
 

 

 لپُآبجي کُ
 .ؽٞإ ايٜزب ١ٖ امت ي٠ ػٌي ثِيلٕايٜزب ًٜبك ايٚ ُٔـٝٙ ٝايٌب، ٗي آثزي ؽُِٖٞٔ، -
 .ربٙ ٗٚ ث٠ٌ ؿي٠ِ كلما٠ٛ، ؽٌت٠ ُـٕ -
٠ُ ي٠ِ هلثٞٛت ثلٕ. ؿٖٓ ثلات تَٜ ٗيي ٗب ٗيبي ١٘ي٠ٜ ؿؿٕ، تٞ ٠ً ؿيل ث٠ ؿيل ايٜزب ؽ٠ًٛٞپْ ؽٞآثزي  -
 .ؽٞإ ػٌٌبي ؽُِٞٔتٞ ؿاُت٠ ثبُٖٗي
 
ؽٞإ ثيبٕ ٗبٗبٙ كٝ ١ٖ ثجيٜٖ. ث٠ ؽـا ثلٗت. ٗياِٗجٖ ايٜزب ثؾٞاة. كلؿا ؽٞؿٕ ٗيتٞ كٝ ؽـا اِٗت ٛلٝ.  -

 .اكٕؿٝٛي صوـك ؿًِٝت ؿي ٗٚ! ث٠ ؽـا ٛ٘يآثزي ًپ٠ٔ. ٠ُا٠ُ ثلي ؿٖٓ  ثلات ي٠ فكٟ ٗي



  

 ١ب كٝ ٠ً ثب ١ٖ اٛـاؽتيٖ ثؾٞك تب ث٠ يبؿ ٗٚ ثبُي.ؿٕ مٝؿ ثيبٕ پيِت كـات ُٖ. كؼالً تلُيث٢ت هّٞ ٗي -
 ٠ُ ث٢ِٞٙ ؿًت مؿ.١ب كٝ ٠ً تب يي ٗبٟ ؿي٠ِ ٛ٘ي، تلُيًپٔي ٗٚ -
 ٞ ثيبكيٖ.ي ثؼـ ٠ً اٝٗـٕ پيِت ثب ١ٖ ؿؽِٔپي ثقاك تب ؿكؼ٠ -

 * 
كٝ  ١بككتي؟ صلا پي ٛ٘يبي ثب ١ٖ ثِيٜيٖ ؿؽْ تلُيكٝ اٛـاؽتي ٝ  ١ب؟ تلُيٗؼلكت صلا پي ٛ٘يبيثي -

٠ُ ٠ً االٙ  ميل ي٠ ؽلٝاك ؽبى ٛ٘ي ثبٝكٕ  ،ثيبكيٖ؟ صلا ؿًٝت ؿاكي ريِل ٜٗٞ ثٌٞمٝٛي؟ آثزي ًپْ ٗٚ
 .ثبُي

 

 فيلمىامٍ
كلم  ٛجبيـ يي فكٟ ايٚ كئٖ ثبيـ ػيٚ ؽٞؿ كئٜ٘ب٠ٗ ث٠ِ. عتيآهبيٞٙ! ؽبٛٞٗب! ٗٚ ام االٙ ث٢تٞٙ ثِٖ، »

كا، ٛلاعبٙ ؿًٞك، ثبميِلا، ُلي٘ٞ»ؿاُت٠ ثب٠ُ. كٝي ٓغجت ٗٚ ثب ت٘بٕ ػٞاْٗ كي٠٘ٔ. ٠٘١ ثبيـ ايٜٞ ثـٝٛٚ: 
اؿث ٝ ًتبٛب ٝ عٞثلؿاكا، ٓـاثلؿاكا، تـٝيِٜلا. ٠٘١ ٝ ٠٘١. ٠٘١ ثبيـ كئٜ٘ب٠ٗ كٝ ثؾٞٛيـ ٝ ػيٚ ؿاآ١ٌِٜبما، كئٖ

ي ؿًٝت  ث٠ تٔٞيل ثٌِيـ. ٗٚ ٠ٛ ث٠ ػٜٞاٙ يي ًبكُلؿاٙ ث٠ٌٔ ث٠ ػٜٞاٙ ي ُؾٔيتبي اٝٛٞٝ  ك٘ب١ب ٝ ٗٞهؼيتب
 « ام ُ٘ب ايٚ ؽٞا١ِٞ ؿاكٕ.

١بيَ ثب كليبؿ١بيي ثٜٔـ ي ٓغجتر٘غ ُـ ٝ كئٜ٘ب٠ٗ كا ثبال ُلكت ٝ ؿك اؿا٠ٗ اُي ؿك صِ٘بٙ ًبكُلؿاٙ
ؽٞإ ِٛٞٙ ثـٕ ٠ً ث٢تليٚ ؿًٝت ٗٚ ايٚ كئٜ٘ب٠ٗ كٝ مٛـٟ ًٜٖ، ٗيإ ؽٞٗٚ ٗي: »ث٠ ػٞاْٗ كئٖ ُلت

 « ٗيلٛـ.ٞٙ ثـيٖ ٠ً ١ٜلٜٗـاٙ ١يش ٝهت ٛ٘يٛ٘لؿٟ، آهبيٞٙ! ؽبٛٞٗب! ثيبييـ ِٛ
 

 گىج
ًٜٜـ ٠ً ام كٝي ٛو٠ِ ؿك آٛزب اي كا ٗيًٜٜـ. ١٘بٙ ٛو٠ٜكًٜـ ُلٝع ث٠ ًٜـٙ ٗيث٠ ؽب٠ٛ ٗتل٠ًٝ ٠ً ٗي
-١ب ثلاي مٛـُيِبٙ ٗيٜـ. آٙ ؿٝ ٗلؿ ٛو٠ُِٞي١بيي ٠ً ًِيـٟ ثٞؿٛـ ٗيم ٗغلٝٗيتُٜذ ثٞؿ. ؿك عيٚ ًٜـٙ ا

ًٜٜـ. ٛجن ٛو٠ِ كوٚ اي ٛـاُتٜـ ٓغجت ٗي١ب كب١ٝ٠ٔٓبيي ٠ً ؿيِل ثب ثلآٝكؿٟ ُـٙ آًِٜٙـ ٝ ؿك ٗٞكؿ آكم
 ء ٓـ٠ٗ ٛجيٜـ. ُي مؿٛـ ١٠ًب كا ًٜبك ٗيٗٞ ؽبىؿاُتٜـ. ؿيِل ثبيـ ثب هٖٔصٜـ ًبٛت ثب آٙ ُيء هي٘تي كب٠ٔٓ 

ء كا ث٠ آكاٗي ثيلٝٙ آٝكؿٛـ ٝ ثيٜٜـ. ُيٜـ آكم١ٝبُبٙ كا ثلآٝكؿٟ ُـٟ ٗيثيٜي كا ٗيء هي٘تٝهتي آٙ ُي
 ٓجؾٜـي ام كٗبيت ثل ٓجبِٛبٙ ٛوَ ثٌت. 

 اٝٙ ُيء كٝ آكٕٝ ثقاكيـ كٝي مٗيٚ ٝ ؿًتبتٞٛٞ ثجليـ ثبال.  -
 ؿاؽْ ٗبُيٚ پٔيي ثٞؿٛـ. ُبٙآٙ ١ب ثب آكم١ٝبي ثلآٝكؿٟ ِٛـٟ ٓغظبتي ثؼـ

 

 

 ی سردجادٌ
ُـ. ١ل ًبكي ٠ً ًلؿٛـ ٗبُيٚ كُٝٚ ِٛـ.  ٕ ًلل ُـٛـ. ؿك كاٟ، ٗبُيٚ ؽبٍٗٞمٌٗتبٙ ثٞؿ ٝ مٙ ٝ ٗلؿ ػبم



  

ُـ. ُب١ي ١ٖ ٠ً ـ ٝ ٗبُيٚ ث٠ ٛـكت ام آٛزب كؿ ٗي١ب ام ثيلا٠١ ككت٠ ثٞؿٛثبكيـ. آٙثٞؿ ٝ ثلف ًِٜيٜي ٗيُت 
-١ب  ١يش ثؼيـ ٛ٘يي ؽٔٞت ٝ ؽٜلٛبى، ٗبُيٚؿاؿٛـ. ؿك آٙ ربؿ١ٟب ِٛبٙ ٛ٘يآٙ ُـٛـ ١يش تٞر٢ي ث٠كؿ ٗي

 ُبٙ ثبُـ. ؿاٗي ثلاؿاٌٛتٜـ ٠ً ٌٗ٘ٚ اًت 
ًت ُـٛـ ٠ً ٗلُِبٙ عت٘ي اًٖ ؿاُتٜـ ٜٗ٘ئٚ ٗيُتٜـ ام ًلٗب يؼ ٗي مؿٛـ. ًُٖبٙ ُـٟ ثٞؿ ٝ ؿاُل٠ًٜ

ي آُٜبيي ؿاُتٜـ. ٗتٞر٠ ُـٛـ ٝ ١ُٞلي ٗخْ ؽٞؿُبٙ ثٞؿٛـ. ص٢لٟ مٙ ١ب ٠ًٖ١ ٗبُيٜي ًٜبكُبٙ ايٌتبؿ. آٙ
ـاُتٜـ. ١ٖ ٛ ام ؽزبٓت  عتي كٝي تٌِل ًلؿٙ كا ١ب١ٌتٜـ. ٝهتي ٗبُيِٜبٙ ؿكًت ُـ آُٙبٙ ٠ً ١ٌ٘بي٠

ثب ايٚ اتلبهي ٠ً : »ؽٞاًتٜـ ثلٝٛـ ٗلؿ ثب ؽٜـٟ ُلتًلؿٟ ثٞؿٛـ كاٗي ثٞؿٛـ ٝ ٝهتي ٗي ١ب ام اي٠ٌٜ ً٘يآٙ
 «٠ ٛجبيـ ام ١ٖ ًي٠ٜ ؿاُت٠ ثبُيٖ.ؿٟ ثبيـ ؽـا كٝ ٌُل ًٜيٖ ٝ ٠٘١ صي كٝ كلاٍٗٞ ًٜيٖ. ؿيِاكتب
 
 
 
 

 مُماوان سرزدٌ
  .ي ٛٞتٖٞٛ ثجيٜيًٖلي ث٢تٞٙ ثنٛيٖ ؽ٠ُٛٞـيٖ ُلتيٖ ي٠ ؿاُتيٖ ام ايٚ ٛلف كؿ ٗي -
 .١٘ي٠ِ ام ايٚ ًبكا ثٌٜيٚ ًبك ؽٞثي ًلؿيٚ كب٠٘ٛ ؽبٕٛٞ. -
 ؽجل؟ام آهب ؿاكيٍٞ ص٠  -
 .ي ًبكي ثلاٍ پيَ اٝٗـٟ ثٞؿ ككتَ ثلا ١٘ٞٙٝاال عبد آهب ي٠ ٌٗئ٠ٔ -
 اي؟كٝم ر٘ؼ٠ -
 .ؿٖٝٛ ٝاال؛ اٖٝٛ ؽٞؿُٞ ؿكُيل ًبك ًلؿٟ ؿي٠ِ عبد آهبص٠ ٗي -

 * 
 .ؽئي ُبٕ ؽٞثي ثٞؿ ٢ِٗيـ ؽبٕٛٞ. آهبتٞٙ ١ٖ ٠ً ١ٜٞم پيـاٍ ِٛـٟ -
 .ث٠ُِ٘ب تِليق ؿاُت٠ ثبُيـ، االٙ ؿي٠ِ ثبيـ پيـاٍ  -
 .تٞٛٞ ؿكًت ٛيِبٟ ٌٛلؿيٖكاًتي ٗب ١ٜٞم ؽ٠ٛٞ -
 .كاعت ثبُيٚ كب٠٘ٛ ؽبٕٛٞ -
 .كٕ ٠ً ي٠ ٛيِب١ي ثٜـام٠ًٜٕ ٗٚ ٗيپي تب عبد آهب ؿاكٟ كئٖ ِٛبٟ ٗي -
 .ؽبًٕٜٖٛٞ كب٠٘ٛ ٗي ؽٞا١َ -
آٛزب ث٠ ؽٞاة كًيـ ثب ثبم ًلؿٙ ؿك ٓـاي ريـَ ث٠ ١ٞا ككت. ١ُٞلٍ ث٠ ًلػت ث٠ اتبم ٝهتي كب٠٘ٛ  

 اٍ ث٠ صِ٘بٙ ١لاًبٙ آهب ؿاكيٍٞ ؽيلٟ ُـ.       ككت ٝ ثب صِ٘بٙ ُِبؿ ُـٟ

 

 

 سرآضپس
ـ. اُل ي عٞاى ٝ ت٘لًنٍ ث٠ آُپن١ب ثٞؿ ٠ً ًبكُبٙ كا ث٠ ٛغٞ اعٌٚ اٛزبٕ ثـ١ٜ١٘ي٠ِ ٠٘١ ًلآُپن



  

ث٢تليٚ ؿقا١ب ام جي٠. ًلؿ تُٜـ ٝ اُل ًٌي ًبكي كا ؽلاة ٗيؿاؿ تِٞين ٗيًٌي ًبكٍ كا ؽٞة اٛزبٕ ٗي
ثلٝؿ ٝ ثلايِبٙ ًلآُپني ًٜـ.  كلًتبؿٛـ ٠ً آٛزبآٗـ. ثلايَ ام ٠٘١ ربي ؿٛيب ٛب٠ٗ ٗيميل ؿًت اٝ ثيلٝٙ ٗي

ُـ. اٝٓيٚ ثبكي ٠ً ث٠ اػتٜبتل ٗي١ب ثيًلؿٛـ ًلآُپن ٌٛجت ث٠ آٙتؼييٚ ٗي١ب ١لص٠ عوٞم ثبالتل ثلايَ آٙ
ٗب١لي ُـ تب آؽل ػ٘لٍ  ١٘بٙ ُت ٛقك ًلؿٟ ثٞؿ ٠ً اُل آُپن آُپني كٝ آٝكؿٟ ثٞؿ ؿك ١٘بٙ آُپنؽب٠ٛ ثٞؿ.

 ثلاي اٗبٕ عٌيٚ ؿقا ثپنؿ. ١ب كوٚٗغلٕ
 
 
 
 
 

 َای سفيذبرف
ككت ثبكيـ كٝي كيْ هٜبك كاٟ ٗيؿك آٙ ُت ًلؿي ٠ً ثلف ًِٜيٜي ٗي ام ٠٘١ صين ٝ ٠٘١ ًي ثليـٟ ثٞؿ.

ٟ. هٜبك ام ؿٝك كًيـٟ ثٞؿ. اٝ ًيب١ي ٝ ٌٛجت ثٞؿاي ٠ً ثلايَ ًلاًل ًلؿ، ث٠ ُقُت٠اٍ ِٛبٟ ٗيٝ ث٠ ُقُت٠
ؿيـ. ٓـاي ي ٌٛجتَ كا رٔٞ صِ٘بَٛ ٗيككت. ثبم ١ٖ ١٘بٙ ُقُت٠ٜبك ٛ٘يكٝي هٜبك كاٟ ٗي ككت ٝ ًث٠كٝ

ُـٟ ثٞؿ. يي ثبك ؿيِل ت٘بٕ ي هٜبك ً٘تل ٝ ً٘تل مؿ. كب٠ٔٓبًي ٗي١بيَ مَٛ ٝعِتٍُٜٞ  ثٞم هٜبك ؿك 
ٟ ١بي ًليـ ًٜبك كيْ اكتبؿٟ ثٞؿصِ٘بَٛ ث٠ ثلفصِ٘بَٛ ؿيـٟ ثٞؿ. اٗب ٝهتي  ي ٌٛجتَ كا رُٔٞقُت٠

١بي يٌـًت تي ؽٞؿٍ كا ًٜبك كيْ، ثل كٝي ثلفًلؿٟ ثٞؿ. ٝه ١ب پلتبةؽٞؿٍ كا ام كٝي كيْ ث٠ كٝي ثلف
 ي ؽٞؿ كا ١ٖ تٔٞك ًلؿٟ ثٞؿ.ًليـ ؿيـٟ ثٞؿ آيٜـٟ

 
 
 

 َاگمطذٌ
ّ اًت ث٠ ك ٗب اػالٕ ًلؿ ٠ً ١ٜٞم ام ػلٝى ٝ ؿاٗبؿي ٠ً ص٢بك ًبثب ًالٕ ث٠ ثيٜٜـُبٙ ػنين! ؽجلِٛب 

١بي ؿيـٙ تٔبٝيلي ٠ً اعٌبًبت ؽبٛٞاؿٟاٛـ ؽجلي ِٛـٟ اًت. ثيٜٜـُبٙ ػنين كا ث٠ ماؿُب١ِبٙ ٗلارؼ٠ ٌٛلؿٟ
 ًٜٖ.ؿ١ـ ؿػٞت ٗيايٚ ػلٝى ٝ ؿاٗبؿ كا ِٛبٙ ٗي

ًٜٜـ ٠ً ٗب تٞ ُٞٙ كٌل ٗي٠٘١ ١ٜٞم»ًلؿ ُلت: ١بُبٙ ِٛبٟ ٗيبؿ ؿك عبٓي ٠ً ث٠ تٔبٝيل ؽبٛٞاؿٟؿاٗ
 .«٢ُلٗٞٙ ٛيٌتيٖ

جيٜيٖ. ًٜي ػنينٕ؟ ِٝٓٞٙ ًٚ، ٗب ُقاُتيٖ ككتيٖ ٠ً ؿي٠ِ كٝي ٛغٌِٞٛٞ ٛايٜب صي٠ ٍُٞ ٗي»ػلٝى: 
 «ًٜي؟پي صلا ؿٝثبكٟ ٌِٛتي ِٛب١ِٞٙ ٗيصوـك ػقاث٘ٞٙ ؿاؿٙ.  ١ٜٞم ٠ً يبؿت ٛلكت٠ ١ِ٘ٞٙ

 «كاًتِٞ ثؾٞاي ؿٖٓ ثلاُٞٙ تَٜ ُـٟ.»ؿاٗبؿ ًلٍ كا پبييٚ اٛـاؽت ٝ ثب ؽزبٓت ُلت: 
 «ٜٖٗ ١٘يٜٜٞك.»اُي ؿك صِ٘بٙ ػلٝى ر٘غ ُـ ٝ ثب ؽزبٓتي ٠ً ث٠ ُٞم آٗيؾت٠ ثٞؿ ُلت: 

 
 



  

 
 
 

 سيگار
ؿاك ِٛبٙ ًلؿٕ. ؿاُت يي كئٖ ًيٜ٘بيي ؽٜـٌِٟٛتٖ ٝ ًيِبكي كُٝٚ  ،كُٝٚ، كٝي ٗجْ رٔٞ تٔٞينيِٞٙ

 ١ب اؿا٠ٗ ؿاُت.ئي عيق ُـ، ًبٍ عبال عبالؿاٖٛ تٞي ؿٖٓ يب ثٜٔـ ُلتٖ ٠ً ؽؿاؿ. ٝهتي ٠ً ت٘بٕ ُـ ٛ٘يٗي
ؿاؿ اٗب يي كئٖ ؿيِل ٗيپبيٖ كا كٝي ٗين ٗوبثٖٔ ُقاُتٖ ٝ ًيِبك ؿيِلي كُٝٚ ًلؿٕ. يي ًبٛبّ ؿيِل ؿاُت 

ؿ ًيِبك ؿك ؽب٠ٛ پيضيـٟ ثٞؿ. آٗـ. ثٞي ؿ١ٝب ثٞؿ. مَٛ اف اف ث٠ ٓـا ؿك ، صٞٙ ثلاي آؿٕ  ثنكٍؽُٖٞ ٛيبٗـ
 ٗبٗبٖٛ ٛجبُٜـ.ـًلؿٕ ٠ً كوٚ ثبثبؽـاؽـا ٗي

 
 
 
 
 

 مردی بٍ ريايت وفسص
ُلت ٠ً ؿيِل پٌلٕ ١زـٟ ًبَٓ ُـٟ. ١٘يٚ اٗلٝم يي ٞمي ؽٞاثيـٟ ثٞؿ ٝ ث٠ ؿًٝتبَٛ ٗيٗلؿ ؿك رٌ 

ّ ثـ١ٖ ٠ً ٗبُيَٜ كا ػٕٞ ًٜـ. ؽٞا١ٖ پٞإ. ث٠ ؿؽتلٕ ١ٖ ٗيٚ ًئـ ٗئيٞٛي ثلايَ ًلبكٍ ؿاؿٟٗبُي
ؽٞا١ٖ ١ل ٗبُيٜي ٠ً ؽٞؿٍ ؿًٝت ؿاكؿ ثلؿاكؿ. هلاك ُـٟ تٞي ١٘يٚ ٗبٟ ؿٝيٌت ٗئيٞٙ ١ٖ ث٠ ؽبٖٛٞٗ ٗي

اكمؿ. ايٖ ٠ً پٜذ ٗئيبكؿ تٞٗبٙ ٗيلاتَ اٗبك٠ ًٜـ. يي ؽب٠ٛ ١ٖ ؿيـٟثـ١ٖ ثلٝؿ يي ٗوـاك ث٠ ٛال ٝ رٞا١
 ؽٞا١يٖ ثؾليَ٘. ٗي

كا اٍ . ام آٙ ًٞ ؽجل هٜؼي ٝكٌٌُتِي ًبكؽب١٠ٛبيَ ثٞؿ ٠ً ٗٞثبٓيَ كا ث٠ ؿًتَ ؿاؿٛـثيٚ ٓغجت
 ؿاؿٛـ.
 
 
 
 

 

 بيست ي پىج سال معصًميت
ثيٌت ٝ پٜذ ًبّ ُقُت٠ ثٞؿ ٝ ًل تبكيؼ ٝ ًل ًبػت ٗولك ث٠ ًل هلاك آٗـٟ ثٞؿ. ثيٌت ٝ پٜذ ًبّ ام آٙ 
ًبٓي ٠ً پٜذ ٛللُبٙ ثب ١ٖ ؿيپٖٔ ُلكت٠ ثٞؿٛـ ُقُت٠ ثٞؿ ٝ ١ٜٞم ١٘ـيِل كا ٛـيـٟ ثٞؿٛـ. ١٘بٙ كٝمي ٠ً 

ُـٟ تٜـ. ٗـك٠ً ؽئي كلًٞؿٟ ١٘بٙ ٗـك٠ً هلاك ُقاُ ثلاي ثيٌت ٝ پٜذ ًبّ ؿيِل رٔٞٗـكًِبٙ كا ُلكتٜـ 
١بي ؿثيلًتبٙ كا ثب ١ٖ ثٞؿٛـ ٝ ثب ١ٖ يي ؿٛيب ؽبٛلٟ ؿاُتٜـ. ثب ي ًب١٠٘١ّب ثٞؿ اٗب ١ٜٞم ًلربيَ ثٞؿ. آٙ



  

 ثب اٝ ١ٖ هلاك ُقاُت٠ ثٞؿٛـ ٝ اٝ ١ٖ ثؼـ ام ثيٌت ٝ پٜذ ًبّ آٗـٟ ثٞؿ ًل ٠ٌ ميبؿ ثب ٗؼٔٞٗي ؽٞة ٛجٞؿٛـايٜ
ًبّ ؿيِل ام ١ٖ ؽـاعبكظي ًلؿٛـ. آٙ كٝم ث٠  ًؾت ثٞؿ اٗب ث٠ اٗيـ ثيٌت ٝ پٜذهلاك. رـايي ثلايِبٙ ؽئي 

اي ؿاؿٛـ ٝ ام ١ٖ هّٞ ُلكتٜـ ٠ً تب ثيٌت ٝ پٜذ ًبّ ؿيِل آٙ كا ثبم ٌٜٜٛـ. ٗؼٔٞٗي ١ٖ ١ٖ ٛب٠ٗ ١بي ؿكثٌت٠
 ٗخْ ثوي٠ ص٢بك ٛب٠ٗ ُلكت٠ ثٞؿ. 

عبٗل ثٞؿ. ٗـك٠ً تؼٜيْ ُـ ٝ ل هلاك ُقُت٠ ثٞؿ اٗب ١ٜٞم ١ٖ كوٚ ؽٞؿٍ ً ٠ً ًبػت ام ًبػت هلاك
 صِ٘بَٛ ٛوَ ثٌت. ي آٙ كٝم١بي ؽٞؿُبٙ رٔٞام ٗـك٠ً ثيلٝٙ كيؾتٜـ. ٓغ٠ٜآٗٞم١ب ؿاَٛ

-ؿلٝة ُـٟ ثٞؿ ٝ ؿَٓ ُلكت٠ ثٞؿ. ١يش ًي ٛيبٗـٟ ثٞؿ رن ؽٞؿٍ. آً٘بٙ ١ٖ ؿَٓ ُلكت٠ ثٞؿ ٝ  ٗي

٠ً  ١ب كٝ مٝؿتل ثبم ًلؿٟ ثبُيٗي! ا٠ُ ٛب٠ٗٗؼٔٞ: »ّ كا ثبم ًلؿي اًٖٝ ثِليـ. ٛجن هلاك، ٛب٠ٗؽٞاًت ًٖ
ي ؿٕٝ ٝ ًٕٞ ٝ ٝ ؿك ٛب٠ٗ.« اي. آجت٠ ام تٞي  ثجٞ ُالثي ايٚ صينا ثؼيـ ٛيٌت١يش، ُٝل٠ٛ ١ٜٞمٕ ؽئي  پؾ٠٘

ص٢بكٕ ٛين ١٘يٚ ٠ُٛٞ ٗنؽلكبتي ثٞؿ ٠ً ثب ؽٞاٛـِٛبٙ ثـٖ ؿك ُٔٞيَ تلًيـ ٝ ؿَٓ ٗخْ ُ٘غ  تب ت٠ آتَ 
 ُلكت ٝ آة ُـ.

 
 
 
 

 ادتحس
ثيٜـ. ؽٞا١ل ١ٌ٘لٍ ؽٞا١ل مَٛ كا ١ٖ ثبالًل رٜبمٟ ٗيكًـ ي ١ٌ٘لٍ ٠ً ٗيي ًٞؽت٠ٗلؿ ث٠ رٜبمٟ

ٝك ُـ ٝ ث٠ ًٌبٛي ٠ً ً٘ي ؿٝكتل ام رٜبمٟ ٖ اي٠ٌٜ ٗلؿ كا ؿيـ ث٠ ًٞيَ ع٠ًٔ٘لؿ. ث٠ ٗغثٜٔـثٜٔـ ُلي٠ ٗي
: ٠ً اٝ هبتْ اًت ٝ ثبيـ ثِيلٛـٍُلت آٓٞؿٍ ٗيثٞؿٛـ ُلت ٠ً اٝ كا ثِيلٛـ. ثب كليبؿ١بي ُلي٠ ايٌتبؿٟ

 « ثِيليٚ ايٚ هبتْ ؽبئٚ پٌت كٜلتٞ!»
 * 

كٝم ؿاؿُبٟ ٗؼٕٔٞ ُـ ٠ً مٙ هجْ ام ٗلَُ پيَ ؽٞا١لٍ ككت٠ ثٞؿٟ ٝ ػٌٌي ِٛبٙ اٝ ؿاؿٟ ٠ً ١ُٞلٍ ثب 
 ١ب پٌت ًلؿٟ ثٞؿٟ. ي كا يي ٛبُٜبى ث٠ آؿكى آٙيي مٙ ؿيِل ثٞؿٟ. مٙ ُلت٠ ثٞؿٟ ٠ً آٙ ػٌ

 * 
ُٜب١ي ١ٌ٘ل ِي ثٞؿٙ ػٌي تًٞٚ ؽٞا١ل ٗوتّٞ ثيتغويوبت ث٠ ػْ٘ آٗـٟ ؿاؿُبٟ ث٠ ؿٓيْ ًبؽتپي ام »

 «ٗوتّٞ كا اػالٕ ًلؿ.
* 
 ي آٔيت صي ثٞؿ؟اِٛينٟ -
 ُٞٙ.عٌبؿت؛ عٌبؿت ث٠ مٛـُي -
 

              
 
 
 



  

 َابعضي خاوًم
        ؟ااااااااـؿيـي  اكٌب٠ٛ ؽبٛٞٗٞ تٞ كٝ ؽؾؾؾ -
 .ؽٞث٠، ايٚ ٢ُيٚ ؽبٕٛٞ ٠ً ٓـ ؿكر٠ ثـتلٟ ثبثبعبال اٝٙ  -
 .عبال تٞ ػقكا ؽبٛٞٗٞ ٛـيـي -
 .عبال تٞ ًجلي ؽبٛٞٗٞ ٛـيـي -
 .عبال تٞ ثتّٞ ؽبٛٞٗٞ ٛـيـي -
 .عبال تٞ تٞكاٙ ؽبٛٞٗٞ ٛـيـي -
 

 ُقكٟ ث٠ ؽـا.       ٞٙ ٗيبيٚ ك٠ٗٝ ؿي٠ِ؟ ؽئي ؽٍٞ ٗيثض٠ ١ب كلؿا  ١ٖ ١٘ت
 
 
 
 
 
 

 َای خفتٍاستعذاد
ٝ ػاله٠ ُلتيـ ؿكًت كا ثؾٞاٙ. ١٘ي٠ِ ػِن ًلؿيـ ٝ ٗيآٙ صيني ٠ً ػِن ٗٚ ثٞؿ ٗؾبٓلت ٗي١٘ي٠ِ ثب 

-ؿثيلًتبٙ ٠ً ُـٕ ُلتيـ ١٘يٚ كُت٠ُٞييٖ. ٝاكؿ ُلتيـ ١٘يٚ ٠ً ٗب ٗيُلكتيـ ٝ ٗيٝ اًتؼـاؿ ٗلا ٛبؿيـٟ ٗي

إ ٞييٖ.    االٙ ؿيِل اؽتيبك مٛـُيُياي ٠ً ٗب ٗ٘يٚ كُت٠ُٞييٖ. ٝاكؿ ؿاِِٛبٟ ٠ً ُـٕ ُلتيـ ١اي ٠ً ٗب ٗي
-ؽٞا١ٖ آماؿ ثبُٖ. آجت٠ ٛ٘يؽٞا١ـ اٛزبٕ ثـ١ٖ، ٗي١ل ًبكي ٠ً ؿٖٓ ٗيؽٞا١ٖ ؿًت ؽٞؿٕ اًت. ؿيِل ٗي

إ ٝ ثي. ت٘بٕ ػِن ٗٚ ٛوبُي ٖ. ٗٚ ام ثضِي كوٚ يي صين ؽٞاًت٠پٌٜـي اٛزبٕ ثـ١ؽٞا١ٖ ًبك١بي ٛب
كا ث٠ ٛوبُي ثپلؿامٕ.  ُ٘ب ِٛقاُتيـ ٠ً عتي ٗٚ يي ٓغظ٠ ام ٝهتٖثٞؿٟ. ت٘بٕ ؿٛيبي ٗٚ ٛوبُي ثٞؿٟ اٗب 

ؽٞا١ٖ ؽٞا١ٖ يي ٛوبٍ ثِٕٞ. ٗيؽٞا١ٖ تٔ٘يٖ ؽٞؿٕ كا ثِيلٕ. ٗي١٘ي٠ِ ؿكى ٝ ؿكى  ٝ ؿكى. ؿيِل ٗي
 يي ١ٜلٜٗـ ثبُٖ.

* 
ٔـ پٌٜـ اًت. ٗٚ ١ٜٞم ١يش صين ام ٛوبُي ثُلا ٝ   ٗـكىل١بيٖ كا ًلؿٕ. كاًتَ ربٗؼ٠ ٗـكىٗٚ كٌ 

ًِـ ٠ً ث٠ ػِوٖ ثلًٖ. عبال ؿيِل ٗزجٞكٕ  ٗؼِٞهي كا ٠ً ١يش ٝهت ث٠ آٙ ٛلًيـٕ ؽئي ّٛٞ ٗيٛيٌتٖ. 
 ثجًٖٞ ٝ ًٜبك ثِقاكٕ. 

 
 
 
 
 



  

 

 ديستان
ي ١ٖ ثلٝٛـ ٝ ثؼـ ام آٙ ثلاي ُلؿٍ ُـٛـ ث٠ ػِن اي٠ٌٜ ث٠ ؽب١٠ٛبي تبثٌتبٙ ٠ً ام ؽٞاة ثيـاك ٗيٓجظ

ـ پيَ ١ٖ ث٘بٜٛـ ام فٝم كليبؿ ١ُبيي ٠ً        هلاك  ٗيُـٛـ. ُتثيـاك ٗي ل ثلٝٛـ ام ؽٞاةث٠ ايٚ ثل ٝ آٙ ث
-ثب ١ٖ ُپ ثنٜٛـ. ١٘ي٠ِ ام ؽـا ٗيؿاٌٛتٜـ ٠ً هلاك اًت تب ٓجظ ثيـاك ث٘بٜٛـ ٝ ًِيـٛـ صٞٙ     ٗيٗي

٘ي٠ِ تب ١ب تب آؽل ػ٘ل ثب ١ٖ ثبُٜـ. يي ُت ث٠ ١ٖ ؿًت ؿاؿٛـ ٝ ػ٢ـ ًلؿٛـ ٠ً ١ؽٞاًتٜـ ًبكي ًٜـ ٠ً آٙ
 آؽل ػ٘ل ثب ١ٖ ٝ ثلاي ١ٖ ث٘بٜٛـ.

* 
ؿٟ ًبّ ُقُت٠ ثٞؿ ٝ ١يش ًـاِٗبٙ ٠ٛ ٗلؿٟ ثٞؿٛـ ٝ ٠ٛ ٗليٖ ُـٟ ثٞؿٛـ ٝ ٠ٛ ث٠ ًِٞك يب ٢ُل ؿيِلي ككت٠ 

 ثٞؿٛـ ٝ ٠ٛ امؿٝاد ًلؿٟ ثٞؿٛـ. كوٚ ؿيِل ٗخْ آٙ كٝم١ب ثب ١ٖ ٛجٞؿٛـ.
  

 
 

 َازاَذ
٠ً پـكٕ آِٞي ٗٚ اًت. ث٠ ٠٘١ ُلت ؿاؿ. ٗيٗي   ؿاؿ اٝ ١ٖ اٛزبٕ ١٘ي٠ِ ١ل ًبكي ٠ً پـكٍ اٛزبٕ ٗي

ككت ٝ ٛ٘بم كا ثلٝؿ. ١٘لاٟ پـكٍ ث٠ ٌٗزـ ٗي ُلت ٠ً اُل ثؾٞا١ـ كاٟ ًؼبؿت كا ٛي ًٜـ ثبيـ كاٟ پـكٗي
ثٌت، ثب ي ثبالي پيلا١َٜ كا ٗياُت، تٌجيظ ث٠ ؿًت ٗي ُلكت، ؿ٠ًُ٘قؽٞاٛـ، ٗخْ اٝ كيَ ثٜٔـ ٗيٗي

 اي رـي ؿاُت. ًلؿ ٝ ١٘ي٠ِ ص٢لٟٝ ًل ث٠ ميل ثٞؿ، ُٞؽي ٛ٘يًلؿ آكإ ي٠ً ٓغجت ًٌٗي 
ٝ ث٠ ت٢ٜبيي كئ٘ي ِٛبٟ ًلؿ.  ؿٝك ام صِٖ پـك ثلاي اٝٓيٚ ثبك ث٠ ًيٜ٘ب ككت عـٝؿ ١زـٟ ًبَٓ ُـٟ ثٞؿ ٠ً

ك ُلكت٠ ثٞؿ. ١٘بٙ كٝم آٗـ تغت تأحيل ه٢لٗبٙ كئٖ هلالكت٠ ثٞؿ. ٝهتي ام ًبٓٚ ثيلٝٙ ٗيًبٓٚ ًيٜ٘ب اٝ كا ُ رٞ
 ي ًيٜ٘ب ؿيـٟ ثٞؿ. پي٠ِ ٗخْ ١٘بٛي ٠ً كٝي پلؿٟ تٔ٘يٖ ُلكت ٠ً يي ١ٜلپي٠ِ ثِٞؿ؛ يي ١ٜل

ؽٞاًت ككت. ٗي١بي ٗؾتٔق ًيٜ٘ب ٗيٝ ١ل كٝم ؿٝك ام صِٖ پـك ث٠ ًبٜٓٚٗـ ُـٟ ثٞؿ ؿيِل ث٠ ًيٜ٘ب ػاله٠
ثبُـ. كاعت  ي ٗلؿٕ٘يٖ ُلكت٠ ثٞؿ ٠ً ٗخْ ٠٘١ت١ٔب ثِٞؿ. ؽٞاًت يٌي ام ١٘بٙ ١ٜلپي٠ِثبُـ. ٗي١ٜلٜٗـ 

تٌجيظ كا ًٜبك  ١بيَ كا ثنٛـ،ـ، ثِٞيـ ٝ ثؾٜـؿ، ُٞؽي ًٜـ، كيَث٠ ًيٜ٘ب ثلٝؿ، ؿًٝت ٝ ككين ؿاُت٠ ثبُ
پـكٍ صيني ؿك عـ  ١ب ٛنؿي ايٚ آماؿيي ٗٞكن ثِٞؿ. اٗب ٠٘١ثِقاكؿ ٝ كوٚ تالٍ ًٜـ ٠ً يي ١ٜلپي٠ِ

 آٗـ. ًلل ث٠ عٌبة ٗي
تليٚ كاٟ، ًٜـ ؿكًتؿاٌٛت ٠ً اٝ كٌل ٗي، صٞٙ ٗيكا ث٠ پـكٍ ثِٞيـ ا١ٍيش ٝهت ٛتٞاٌٛت ؽٞاًت٠پٌل 
 ُٞيـ. ًت ٠ً ؽٞؿٍ ث٠ پٌلٍ ٗيكا١ي
 

 پٌل ١٘ي٠ِ ٗخْ پـك ثبهي ٗبٛـ.
 
 
 



  

 
 

 يأس فلسفي
يـٟ ثٞؿ ؿاٌٛت ٝ ث٠ ١يش صيني اٗيـٝاك ٛجٞؿ. ١ٌ٘لٍ ك٢٘ٛـُي ثليـٟ ثٞؿ. مٛـُي كا پٞس ٗيٗلؿ ؿيِل ام م

ُٞؿ. مٙ بؿاتَ هٞي ٝ ٗغٌٖ ُٞؿ اٝ ؿكًت ٗي٠ً ٌِْٗ ١ُٞلٍ اػتوبؿي اًت. عتٖ ؿاُت ٠ً اُل اػتو
 تٔ٘يٖ ُلكت ٠ً اٝ كا پيَ يي آؽٞٛـ ثجلؿ.

 ؽٞاٛيـ ثلاؿك؟ُ٘ب ٛ٘بم ٗي -
 .ٛؾيل عبد آهب -
 ؟ؿ١يـبهي ًبك١بي ُلػي كا ١ٖ اٛزبٕ ٛ٘يعت٘ب ً ث -
 .ؿكًت٠ عبد آهب -

غبّ ام پيَ اٝ ككتٜـ. مٙ ام ١بيَ ت٘بٕ ُـ يي ًبػت ت٘بٕ اٝ كا ٗٞػظ٠ ًلؿ. اٝ ٝ مَٛ ؽُٞٝهتي ًإاّ
 ي ١ُٞلٍ پي ثلؿ ٠ً اٝ عبَٓ ؽٞة ُـٟ. ؽئي ؽُٞغبّ ُـ ٝ ام ايٚ ثبثت ؽيبَٓ ث٠ ًٔي كاعت ُـ. ص٢لٟ

 ا تٌِل ًٜـ. كٝؿ ؿاؽْ اتبم ؿيِلي ٠ً  ٛ٘بم ثؾٞاٛـ ٝ ام ؽـ٠ً كًيـٛـ ٗلؿ ث٠ مَٛ ُلت ٠ً ٗي ث٠ ؽب٠ٛ
مٙ ٝهتي ٠ً ؿيـ ١ُٞلٍ ؿيل ًلؿٟ ث٠ اتبم ككت ٝ ؿك ً٘بّ ٛبثبٝكي اٝ كا ث٠ ٜٛبة ؿاك آٝيناٙ ؿيـ. ١ُٞلٍ 

تل ام ايٚ ك٢٘ي. ٌِْٗ ٗٚ ػ٘ينتٞ ١يش ٝهت ٜٗٞ ٛ٘ي: »ث٠ اٝ ُلت٠ ثٞؿ ْ ام آ٠ٌٛ ث٠ پيَ آٙ آؽٞٛـ ثلٝٛـهج
ًٜي ٛيٌت. آالً رٞكي ٠ً تٞ كٌل ٗيك٢٘ي؟ ايٚصيناًت ؽبٕٛٞ ربٙ. ٗٚ ؿصبك يأى كٌٔلي ُـٕ. صلا ٛ٘ي

 «ت٠ ثبُٖ؟  تٞ كٝ ؽـا ٜٗٞ ؿكى ًٚ.ك٢٘ي ٗٚ ؿي٠ِ ام ًي ثبيـ تٞهغ ؿاُٝهتي تٞ ٜٗٞ ٛ٘ي

 

 

 مطريد
 .ثلٝ ُٖ ُٞ، تٞ ؿي٠ِ تٞي ايٚ ؽ٠ٛٞ ربيي ٛـاكي -
 .٠ٛ آهب ربٙ،  ٗب ايٜزب ثلاي ُ٘ب ًبكي ٛـاكيٖ -
 .ب ايٜزب ؿقاي ٗلتي ٛـاكيٖثلٝ آهب ربي ؿي٠ِ ُـايي ًٚ، ٗ -
 ٗيلي، ث٠ ٗب ص٠ ٗلث٠ٛٞ؟ٗيلي ٠ً ٗيؿاكي ام ًلٗب ٗي -
إ؟ صلا ًٜيـ ٠ً ٗٚ ام ايٚ ٝٗؼيت كاٗيٗيآهبيٞٙ! ؽبٛٞٗب! ي٠ ِٛبٟ ث٠ ٝٗؼيت ٗٚ ثٜـاميـ. ُ٘ب كٌل »

٠ً ٗخْ ُ٘ب رٞكي مٛـُي ًٜٖ؟ ث٠ ؽـا ٜٖٗ ؿًٝت ؿاكٕ ًٜيـ ٠ً ٗٚ ؿًٝت ؿاكٕ ايًٜٚيـ؟  كٌل ٗيٛلؿٕ ٗي
ام ٗبؿك ٗتٞٓـ ُـٕ ٗؼتبؿ  ٗٚ ٝهتي ُٖ. ثبٝك ًٜيـ ٠ً٠ً اُل ًٌٖ٘ ًٜيـ ؿٝثبكٟ ؿكًت ٗيثبُٖ. ثبٝك ًٜيـ 

 «ٛجٞؿٕ.
 
 
 
 



  

 تکاليف
 ١بٙ؟ ،ثبمٕ تٌبٓيلتٞ اٛزبٕ ٛـاؿي -
 .ؿيٖ كلؿا عبٗلُٞٙ ًٜيٖآهب هّٞ ٗي -
 ؿاَٛ آٗٞم ثبيـ تٌبٓيلِٞ ث٠ ٗٞهغ اٛزبٕ ثـٟ. ثـٕثٜٔـ ُٞ ي٠ تل٠ً ام ؿكتل ثلؿاك ثيبك تب ث٠ ايٚ يبؿ  ،ٗجٔل -

ُيلي االٙ ٠ً عبال يبؿ ٗي: »آٙ كٝم ١ٖ آٙ ًٞؿى ام ٗؼٖٔ تل٠ً ؽٞكؿ. ٝهتي مؿٙ ٗؼٖٔ ت٘بٕ ُـ ث٠ اٝ ُلت
 « ٠ ربي ثبمي ًلؿٙ ث٠ تٌبٓيلت ثلًي.ككتي ؽ٠ٛٞ ث

 « .ٗب ٠ٛ ٝهت ثبمي ؿاكيٖ ٠ٛ ٝهت ؿاكيٖ تٌٔيلبٗٞٛٞ اٛزبٕ ثـيٖ ،آهب»
 « ًٜي تٞ؟٠ِ ص٠ ؿٜٔي ٗيٗ»
 « ٖ ثبيـ ثـٝييٖ ثليٖ ًلًبك تب ُت.ُيًٜيٖ. ظ٢لا ٠ً تؼٜيْ ٗيٗي ًٜيٖ آهب. آهب ٗب ًبك، ٗب ؿٜٔي ٛ٘يآهب»
 « .ت ي٠ ًٖ ؿيلتل ثلٝ تب ثتٞٛي تٌبٓيلتٞ اٛزبٕ ثـيؽ»
 «ثيلٝٙ آهب. ؽٞكيٖ آهب، تبمٟ ُبيـٕ ثٜـامت٘ٞٙيو٠ ؿيل ًٜيٖ ام اًٝتبٗٞٙ ًتي ٗيا٠ُ ي٠ ؿه ،آهب»

 

 

 ياوت عمً
ي ٗب كا ثلؿاكؿ ٝ ثجلؿ ثِلؿاٛـ. ثبثبي ثٞؿ ٠ً ػٔل پٜش ُٜج٠ ثيبيـ ؿٛجبٓ٘بٙ ٝ ثب ٝاٛتَ ٠٘١ػ٘ٞ ربٙ هلاك  

ككتيٖ ايٚ ٝك ٝ كيؾتيٖ پِتَ ٝ ٗي، صٞٙ ٠٘١    ٗيؽٞؿٗبٙ ١ٖ ٗبُيٚ ؿاُت اٗب هلاك ثٞؿ ٠ً ثب ٝاٛت ثلٝيٖ
ؽٞا١يٖ ثلٝيٖ ٢ُلثبمي ُلت ٠ً ث٠ اعت٘بّ ميبؿ ٗيبثبٕ ثٞؿ. ؿاؿاُٖ ٗييٚ ثآٙ ٝك. ؽئي ًيلَ ثيِتل ام ٗبُ

٠ً ١ٖ ًٚ اٝ ثٞؿ ث٠ اٝ مَٛ مؿٟ ثٞؿ ٝ ُلت٠ ثٞؿ ٠ً اعت٘بّ ؿاكؿ ايٚ ؿكؼ٠ ثلٝيٖ  ،صٞٙ ًؼيـ، آٙ پٌلػ٘ٞيٖ
 كيؾتيٖ پِت. ؽٞثي ٝاٛت ايٚ ثٞؿ ٠ً ٠٘١ رب كا ٘ي٠ِ رٔٞ ٌِٛت ٝ ثوي٠ثبمي. ٝهتي آٗـ ثبثب ٗخْ ١ ٢ُل
ثبثب  ٌِٛتيٖ تٞي ٗبُيٚ. اٗب ٝهتي ٗيٝ كٝي آًلبٓت ٝ ٠٘١ رب١بي ؿيِل كا تٞاٌٛتيٖ ثجيٜيٖ؛ آً٘بٙٗي ؽٞة

-ٜزلٟ ثيلٝٙ كا ِٛبٟ ًٜيٖ. ام ربٗبٙ ١ٖ ٛ٘يًلؿٛـ ٠ً كوٚ عن ؿاُتيٖ ام يي پاِٛبك ٗب كا تٞي يي هلي ٗي

ثلٝيٖ. ١٘ي٠ِ ٗٞهغ  تٞاٌٛتيٖ كاٟٗي  تٞاٌٛتيٖ ثبيٌتيٖ ٝ عتيٛت ٗياٗب تٞي ٝا ،تٌبٙ ثؾٞكيٖ تٞاٌٛتيٖ
 ٗبٙ. ثلُِتٚ ٝ رـايي٘بٙ ٝ يي ؿ٘ي ؿاُتيٖ ام ُـ ٝ يي ًيلي ؿاُتيٖ ام ؽبٛلاتثلُِتٚ ُت ٗي

ُـيٖ ٝ پِت يي ٝاٛت ٠ً ؿٛيبي ٗب ثٞؿ رب ٗي ي ٗبٗبٙ ؽئي ثنكٍ. ٠٘١يي كٝم ًٞصي ثٞؿيٖ ٝ ؿٛيبي
 ي ثنكٍ ٝ يي ٝيالي ؿكٛـُتيي ٗبُيٚ ٗـّ ثبال ٝ يي ؽب٠ٛ، اٗب عبال ١ل ًـاٗ٘بٙ ًلؿيٖكا ٗي ًيق ؿٛيب

اهْ يي فكٟ ُـيٖ ثبم ال١ب   ٗيي ايٚؽٞا١يٖ. ًبٍ ٝهتي ٓبعت ٠٘١ٝ يي ُـْ ٢ٖٗ ٝ ًٔي صين ؿيِل ٗي
 ام ًيق آٙ ٗٞهغ كا ١ٖ ؿاُتيٖ.

 

 زمان
ي ًلؿٕ. تٞيِبك ؿٝؿ ٗيككتٖ ٝ آتَ ث٠ آتَ ١ًب كاٟ   ٗيٚثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ٗبُي ،ُت ثٞؿ. ام ًٜبك ؽيبثبٙ»

-ثٞؿ ٝ يي ٓغظ٠ ام ف١ٜٖ ؽبكد ٛ٘ي اي ٠ً ٗبّ ؽٞؿٕ ثٞؿ. ام ٝرٞؿ ؽٞؿٕكٌل ثٞؿٕ. تٞي كٌل يي ثض٠، ثض٠



  

ٗبٛـ يب ٠ٛ. ايٚ كٌل يي ًبّ ؿاٌٛتٖ ٠ً آيب كلؿا مٛـٟ ٗيؿيِلي كا ث٠ ف١ٜٖ كاٟ ثـ١ٖ. ٛ٘ي ُـ تب ثتٞاٖٛ صين
١ب ًٖ ثبُـ ٝ يب ايٜوـك ث٠ ؿ. ُبيـ يي ًبّ ثلاي ؽئي ام آؿًٕلٗيآثٖ ثٞؿ ٠ً ام ؿكٝٙ ٗلا ٗي ؽٞكؿ ٝ ؿاُت 

، اٗب ٗٚ ؿك ت٘بٕ ايٚ يي ًبّ كوٚ آكمٝي ٗلٍ ١بي ؿيِلي كا ١ٖ آكمٝ ًٜٜـ١ب ؽٍٞ ثِقكؿ ٠ً ًبّآٙ
-ٗلؿ ص٠؟! اُل ٗيُٞؿ. اُل اٝ ٗيٗي فكٟ آةي تٜٖ ؿاكؿ فكٟتٞاٌٛتٖ ثجيٜٖ ٠ً پبكٟ، صٞٙ ٛ٘يًلؿٕؽٞؿٕ كا ٗي

 «ٗلؿٕ.ًلؿٕ ٝ ٗيٗلؿ عت٘بً ٗٚ ١ٖ ؿم ٗي
 

اٍ ١ٖ ؽٜـيـ. ثض٠ؿيـ ٝ ٗيؿاُت ٗخْ ١ل ُت يي ًليبّ ٜٛن ٗي يي ًبّ ام ٗلٍ ثض٠ ُقُت. پـكٍ
 ؽٜـيـ.ي ف١َٜ ؿاُت آكإ ٗي٠ُُٞ

   
 
 
 
 
 
 

 جطه تًلذ
ٕ ٝ ؽب٠ٛ كا ا إ؛ ًيٌَ كا ؽليـٟ ام ٓجظ ًٞك ٝ ًبت يي ُبٕ ؽٞة ٝ ؽُٞ٘نٟ ٝ ؿٓؾٞا١َ كا تلتيت ؿاؿٟ

إ؛ ٓجبى ٜٗبًت  إ؛ كٜـى كا آٗبؿٟ ًٜبك ًيي ُقاُت٠ ١ب كا كٝي ًيي ُقاُت٠ ١ب ٝ كِل٠ِ إ ٝ ُ٘غ تنئيٚ ًلؿٟ
إ ٝ كوٚ ٜٗتظلٍ ١ٌتٖ تب ام كاٟ ثلًـ ٝ ؿبكِٔيلٍ ًٜٖ. ُت تٞٓـٍ  إ ٝ آ١َٜ ٜٗبًت آٗبؿٟ ًلؿٟ پُٞيـٟ

١ب  مٛـ ثلم رِٚ ًٞصي اعتيبد ؿاكؿ. ٝهتي مَٛ ٗيؿاٖٛ ٠ً ؽئي ث٠ ايٚ  اًت. ؽئي ؽُٞغبّ ٗي ُٞؿ. ٗي
ًٜٖ  ٝ ًٜتلّ ٗجٚ كا  ١ب كا ث٠ ًلػت كُٝٚ ٗي ُٕٞ. ُ٘غ ًٜٖ ٝ ٜٗتظل ٗي ًٜٖ ٝ ؿك كا ثبم ٗي كا ؽبٍٗٞ ٗي
پلٕ تٞي  مٖٛ ٝ ٗي ٗجٚ كا ٗيي  ُٞؿ ًٔيـ ثلم ٝ ًپي ؿ٠ً٘ ُيلٕ. ث٠ ٗغٖ اي٠ٌٜ ٝاكؿ ٗي تٞي ؿًتٖ ٗي

ؽٞا١ـ  رٞكي ٠ً آؿٕ ٗيك٢ٖ٘ ٠ً ١٘ي٠ِ آٙ ؽئي ؿٗؾ اًت. ٗي ؿ١ـ. ٔي ِٛبٙ ٛ٘يآؼ٘ اٗب ١يش ػٌي ثـَٔ،
رٞكي ٠ً  ي٠ِ آٙآٗـ؟ ١٘ ُٞؿ. صلا ثبيـ ١٘يٚ اٗلٝم ثلاي ١ُٞل ٗٚ يي ٌِْٗ ًبكي ثنكٍ پيَ ٗي ٛ٘ي

 ؿ١ٖ. ُٞيٖ ٝ ؽٞؿٕ كا ؿٓـاكي ٗي ُٞؿ. ايٚ عويوت كا ؿٝثبكٟ ث٠ ؽٞؿٕ ٗيؽٞا١ـ ٛ٘ي آؿٕ ٗي
 

 
 

  


